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Research summary 

Title : the syntactic appositives in the poetry of Obaid Allah bin Qais Alrogqaiyat (syntactic 
study) 

Researcher's Name: Amal Mansi Aydh Al-khudidi. 

 The topic: Studying the syntactic appositives  (away from the origin) in the poetry of 
Obaid Allah bin Qais Alroqaiyat. 

Research Contents: The research consists of three chapters preceded by an 
introduction and ended with a conclusion and index. 

The Introduction includes two sections : A biography of the poet and the meaning of 
syntax. 

Inside the three chapters:  

The ١st  Chapter  deals with the appositive of elision and it consists of three sections. the 
compulsory  appositive of elision, the elision in the supportive elements and the elision in 
the non-supportive elements. 

٢nd Chapter manipulates  bringing forward and backward appositive (rank) and it consists 
of two sections : bringing forward in the noun clause and  bringing forward in the verbal 
clause. 

The ٣rd  chapter deals with the simulation appositive and consists of two sections:  the 
simulation of gender (male and female ) and the simulation of number (singular , pair and 
plural) 

Conclusion: it includes the research results and indexes. 

The curriculum: the study followed the descriptive and analytic approach to show the  
syntactic appositives  in  verses of poetry. 

Research Results: 

The syntactic appositives in Bin Qais Alroqaiat's poetry are represented in  three types: 

Elision , bringing forward and backward and simulation . also the study stated  a large 
group of grammatical examples that point out the grammatical issues instead of the 
artificial examples and techniques that don't bringing up the linguistic sense . the syntactic 
appositives  in Bin Qais Alroqaiat's poetry varied  between minority and majority. Bringing 
forward and backward was the most . it was presented in about two hundred eighty-seven 
verses followed by the elision appositive that was presented in one hundred twenty-one 
verses. The fewest was the simulation appositive presented in thirty-four verses. 
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 داءـــــــــاإله                                 

 
كْشو وفرواعت،اءـــباجلَـــ ــرافللعطــديــقوتَ ،ل ـــــيم اءــــر 

الإىل والكَـــــ رميــــديأط -ني ـــــــُـــ ـــعمال ااــــمهر- 
 زهــــرة  ةــــاليـــــبري الغـــاء الكــــالعط ــــعِنبوإىل 

 اءـــــعين بالدـــصخ بٍــــلقَ لِــــوإىل كُ
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 ـةــــدمـــاملق                                   
 

 رب العاملني، اهلادي األمني، الذي أنطقنا بلسان عريب مبني، وعلمنا احلمد هللا
لى سيدنا حممـد ،  ما مل نكن به عاملني، وما فيه نفع لنا دنيا ودين،وصلى اهللا وسلم ع
 .وعلى آله وصحبه الغر امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

مأ الباحثني فيه يتدفق مبا يروي ظ  ينضب، ومعيناال زال الشعر يف تراثنا العريب نبعاال ي
، قد خلّد قائليه على مدى العصور ، وعكف علـى دراسـته األدبـاء    قدميا وحديثًا

تخرجوا من درره ما يريدون ووقفوا علـى مـواطن اإلبـداع    والنحاة، واسوالبلغاء 
وأثبتوا قاعدة أو نقضـوا أخـرى منتـهني     مال فيه، وأكدوا من خالله حكماواجل

اهللا بـن قـيس   وقد وجدت ديوان عبيـد  . جبهودهم إىل إعجاز لغة القرآن اخلالدة 
 ودراسـةً  وشرحالشعر تناوله بعض الدارسني حتقيقًا من مناهل ا الرقيات منهلًا عذبا

وقـد   ،عقدت العزم على القيام ـا   لذا حنويةً كنهم مل يدرسوه دراسةًول،  معجميةً
 : ما يأيتفياملتصلة باملوضوع  السابقة الدراسات متثلت
حملمد حممـود خـاطر ـ    ) دراسة حلياته وشعره(عبيد اهللا بن قيس الرقيات  - ١ 

 .م ١٩٧١رسالة ماجستري ـ جامعة القاهرة 
رسالة ماجستري . لنـزهة بو عباد) حياته وشعره(عبيد اهللا بن قيس الرقيات  - ٢

 . م ١٩٩٤املغرب ، 
براهيم عبدالرمحن حممـد  إل) حتقيق ودراسة(شعر عبيد اهللا بن قيس الرقيات  - ٣

 .م ١٩٥٩ مشس جامعة عني
 ، رسالةلعبري عمر املاضي ) دراسة معجمية داللية(عبيد اهللا بن قيس الرقيات  - ٤

  .كلية اللغة العربية ، ماجستري جامعة أم القرى 



 ٥

ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات بروايـة أيب سـعيد   اعتمدت يف دراسيت على و
م ١٩٥٨هـ ـ ١٣٧٨الدكتور حممد يوسف جنم عام  كري بتحقيقالس. 

وميثل هذا الشاعر صورة حية لعصره وجمتمعه خاصة وأن عصره من عصـور  
كما أنه من شعراء قريش املشهورين اليت يعتد بلغتـها وذلـك    االحتجاج يف اللغة،

أفصحُ العرب  أنَّ قريشا: "الصاحيب البن فارس لفصاحة لساا وصحة نطقها، جاء يف
هم، وذلك أن اهللا جل ثناؤه اختارهم من مجيع العرب، واصطفا. ألسنةً، وأصفاهم لغةً

 .  )١(" لى آله وسلم، صلى اهللا عليه وعواختار منهم نيب الرمحة حممدا
 

كما أن كتب النحو وشروحه قد حفلت بشواهد عدة من شعر ابـن قـيس   
يف خمتلف األبواب النحوية مما يضـفي   )٢(ارقيات بلغ عددها ثالثة عشر شاهدا حنويال

أمهية على شعره يف جمال التقعيد النحوي، إضافة إىل ما يف الديوان من ألفاظ فصيحة 
 .قل عن القيمة النحوية ال تمتثل قيمة لغوية 

           
الوصفي التحليلي لرصد عوارض التركيـب يف  هج نقامت الدراسة على املوقد       

 :وذلك على النحو التايل  األبيات اليت متثلت فيها هذه العوارض
 .وضع عنوان لكل عارض من عوارض التركيب  -
 .حبث العارض حنويا  -
 .يات اليت متثل هذا العارض ذكر الشواهد الشعرية البن قيس الرق -

                                                
حتقيق السيد أمحد صقر مطبعة عيسـى البـايب   . أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا . الصاحيب     )١(

 .  ٣٣م ، ص ١٩٧٧احلليب وشركاه ـ القاهرة 
دار العلـوم للطباعـة والنشـر،    . حنا مجيل حداد : انظر معجم شواهد النحو الشعرية للدكتور     )٢(

 ٣٠١، ٣١٣،  ٣١٤،  ٤٠٥،  ٤٥٢،  ٥٩٥،  ٦٥٧،  ٦٦٦،  ٦٩٨(م ص١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤
 ،٢٧٦،  ٢٥٨،  ٢٨٢، ٢٨٨. ( 



 ٦

 -إن أمكن ذلك –وحتليلها حنويا ، التعليق على األبيات املستشهد ا  -
اتبعت طريقة التوثيق الكامل للهامش بذكر بيانات الكتـاب عنـد وروده    -

 .ألول مرة 
     .وضعت الفهارس الفنية يف اية البحث  -

 
 .ة فصول وخامتة وفهارس فنيةوقد جاءت هذه الدراسة يف مقدمة ومتهيد وثالث     

 
التعريف بالشاعر عبيد اهللا بن قيس الرقيات ، امسه،  تناولت فيه : أوالً : التمهيـد 

 .ونسبه، وحياته، وشعره 
 . ألن الشاعر ورد تعريفه يف مقدمة ديوانه وذلك يف إجياز غري خملٍ ؛ نظراً

عـوارض  "م مصـطلح  متوصلة بذلك إىل مفهو" التركيب"معىن  حبثت :ثانيا       
 " . التركيب

 
 :مث الفصول الثالثة وهي كاآليت 

 
عارض احلذف وقد صنفته إىل ثالثة مباحـث جـاءت    هتناولت في:  الفصل األول

 :على الترتيب اآليت
 : عارض احلذف الواجب  يضم. 

  : عارض احلذف يف العناصر اإلسنادية يضم. 
 : عارض احلذف يف العناصر غري اإلسنادية  ضمي. 
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وقـد صـنفته إىل   " الرتبـة "تناولت فيه عارض التقدمي والتأخري :  الفصل الثاني
 : مبحثني مها 

   :عارض التقدمي والتأخري يف باب اجلملة االمسية. 
   :عارض التقدمي والتأخري يف باب اجلملة الفعلية. 

 
 : مها بحثني أيضارض املطابقة، وقد صنفته إىل ماتناولت فيه ع:  الثالث الفصل

        :التذكري والتأنيث" عارض املطابقة يف النوع." 
  : اإلفراد والتثنية واجلمع"عارض املطابقة يف العدد." 

 
الثة جبدول بيـاين إحصـائي   على أنين ذيلت كل فصل من الفصول الث             

 .يوضح األبيات اليت متثل كل عارض 
ارض اليت ختضع للتركيب وقد اقتصرت الدراسة يف مجيع فصوهلا على العو            

 .فقط، كما اقتصرت شواهدها على ما ورد على لسان ابن قيس الرقيات يف ديوانه
حث الـيت استخلصـتها،   مث أيت البحث خبامتة احتوت على تلخيص ألهم نتائج الب

متبعةً ذلك بفهارس فنية الزمة ملسائل البحث ، ليهتدي ا القارئ إىل ما يبتغيه مـن  
 .مسائل البحث دون عناء ومشقة 

 
فهذا جهد املقلّ، حاولت ما استطعت ، فإن كنت قد أصـبت فمـن اهللا   ... وبعد 

ـ   يب أين اجتهـدت،  وحده وبتوفيقه ، فله الفضل واملنة ، وإن كانت األخـرى فحس
وعذري أين واحدة من البشر الذين خيطئون ويصيبون ، وال أدعـي الكمـال؛ ألن   

 .الكمال هللا وحده 
 



 ٨

احملمودي، الـذي أشـرف    عطيه أمحد: مث الشكر ألستاذي الفاضل سعادة الدكتور 
على هذه الرسالة، فأمدين بعلمه، وأظلين برعايته، فاستنرت بتوجيهاته، وأفدت مـن  

 .ذلك يف ميزان حسناته ، جعل اهللا وجهد  ، ومل يضن علي بوقتالقيمة  وظاتهملح
 :كما أنين أتوجه بالشكر والتقدير لصاحيب السعادة عضوي جلنة املناقشة

 . أمحد عبد الدامي: األستاذ الدكتور    
 . محاد الثمايل: واألستاذ الدكتور          

الرغم من مشاغلهما على  –وتسديد خلله على أن تفضال بقبول مناقشة هذا العمل، 
شكر اهللا هلما، وأجزل هلما املثوبة، داعية املوىل عز وجـل أن يـنفعين بعلمهمـا     –

 .وتوجيهاما 
مـد يل يـد العـون    وال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير لكل مـن   

،  نصـحا  استوى على سوقه، فأسدى إيلّيف إمتام هذا العمل حىت  واملساعدة، وأسهم
 .أو أكمل يل نقصاً أو قوم معوجاً، فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء 

الذين حتملوين خالل تلك الفترة اليت أجنزت خالهلـا   كما أخص بالشكر أهلي 
 . هذا العمل 

، كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى قسم اللغة والنحو والصـرف  والشكر موصول ل
، وأعضـاء هيئـة التـدريس    ، ورؤساء أقسامها ، ا وقسم الدراسات العليا عمدائه

أعضاء هيئة اإلشراف على مكتبة أم القرى الذين كان هلم الفضل بعد اهللا سـبحانه  و
فلكل من . يف إعاريت الكثري من الكتب واملراجع اليت استعنت ا يف كتابة هذا العمل

 .ذكرت مجيعاً خالص الشكر والتقدير واالمتنان
 ..وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني                     

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني 
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 التمهيد                                   
 ً ّ يالتعريف بالشاعر عب: أوال  :قيات داهللا بن قيس الر

 : اسمھ ونسبھ
 )١(حيث ذكره اجلـاحظ : يد اهللا اختلف الرواة يف اسم ابن قيس هل هو عبداهللا أو عب

 .  )٣(املرزباين ، وإليه ذهبباسم عبداهللا  )٢(واملربد
يف  د اهللا، وترجم له أبو الفـرج الشعراء أن امسه عب اتيف طبق )٤(ذكر ابن سالمكما 

 )٥(.األغاين ذا االسم 
  .كذلك  )٧(ورد يف اخلزانةو، أن امسه عبيد اهللا فذكر  )٦(ابن قتيبةأما 
فهو عبيد اهللا بن قيس بن شريح بن مالك بن ربيعة بن أُهيب بن ضـباب  : سبه أما ن

 .ب بن حجري بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن غال

                                                
أليب عثمان عمر بن حبر اجلاحظ حتقيق عبدالسالم حممد هـارون الطبعـة الثانيـة     ،احليوانانظر     )١(

 . ٧/١٥٤م مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ، مصر  ١٩٦٥-هـ١٣٨٥
دار  ،هـ١٤٠٧الطبعة األوىل ،يب العباس حممد بن يزيد املربدألالكامل يف اللغة واألدب للعالمة  انظر    )٢(

 . ٣٩٧بريوت  ص  -الكتب العلمية 
 ،م١٩٦٥أليب عبيد اهللا حممد بن عمران بن موسى املرزباين حتقيق على حممد البجاوي  ،املوشحانظر     )٣(

 . ٢٢١، ص١٨٦، ص١٥٠ص . دار النهضة مصر  
دار ، فهر حممود حممد شاكر شرح أيب ،تأليف حممد بن سالم اجلمحي ،لشعراءاطبقات فحول انظر     )٤(

 . ٢/٦٤٧جدة  ، املدين 
الطبعة الرابعة ،انظر كتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين شرحه وكتب هوامشه األستاذ مسري جابر     )٥(

 . ٥/٨٠.  بنانل، بريوت ، م  دار الكتب العلمية ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢،
ـ ١٤١٧الطبعة السادسة  ،الشعر والشعراء تأليف أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبةانظر     )٦(  -هـ

 .  ٣٦٦ص  ،دار احياء العلوم بريوت ، م ١٩٩٧
حتقيق وشرح عبد  ،تأليف عبد القادر عمر البغدادي ، خزانة األدب ولب لباب لسان العربانظر     )٧(

 . ٧/٢٨٤مكتبة اخلاجني بالقاهرة  ، ن السالم حممد هارو



 ١٠

ة بنت وهب بن عبداهللا بن ربيعة بن طريف من بين ليث بن بكر بـن عبـد   وأمه قتيل
  )١( .مناة بن كنانة

 . حياته وشعره  فهو قرشي األبويني وهلذا النسب أثر كبري يف
وكما اختلف النحاة يف امسه اختلفوا يف سبب تسميته بالرقيات فقد ذكر ابـن  

أنـه   )٣(أنه مسي بالرقيات ألن جدات له توالني يسمني رقية، وذكر ابن قتيبة )٢(سالم 
ألنه كان يشبب بثالث نسوة يقال هلن كلهن رقية، وإىل هذا السـبب   ؛لقب بذلك

ـ   ،أن رقية بنت عبد الواحد، وابنة عم هلا وذكر )٤(ذهب أبو الفرج ين وامرأة مـن ب
 . برقية بنت عبد الواحد  أمية ولكن شعره الغزيل كان أكثر

 : ه ـاتـحي
بني الثالث عشر للهجرة  tكانت والدة عبيد اهللا يف خالفة عمر بن اخلطاب 

 .والثالث والعشرين على خالف بني الرواة 
إىل املدينة املنورة وخالط ها يف مقتبل عمره نشأ ابن قيس يف مكة وانتقل من

يف الغزل نظمها ني واملغنيات وقد أثبتت كتب األدب مقطوعات كثرية من شعره املغن
 )٥( .كما يعد ابن قيس الرقيات شاعر قريش يف اإلسالم،  للغناء
ال كان يق: كانت تشتهر قبيلة ابن قيس بالبأس والشجاعة، قال عنها أبو الفرج يف أغانيهو

، وكانـا  من أهـل امـة   األجربان :وبين حمارب بن فهر ،لبين معيص بن عامر بن لؤي
 . )٦(اجلرب رمن شدة بأسهما وعرمها من ناوأمها كما يعوإمنا قيل هلما ذلك  ،متحالفني

                                                
 . ٨٠/ ٥انظر األغاين     )١(
 . ٢/٦٤٧طبقات فحول الشعراء  انظر     )٢(
 . ٣٦٦الشعر والشعراء ص انظر     )٣(
 .  ٥/٨٠انظر األغاين     )٤(
 .  ٥/٨٠انظر األغاين      )٥(
 .  ٥/٨٠انظر األغاين     )٦(



 ١١

 :  )١(ويفتخر ابن قيس يف شعره بقبيلته كما يفتخر بقرشيته يقول 
  حنن ـ   ـ       ريإذا قُ ريحالصقَ شام منها النـاسـب 

من سلَأل إذ       ها ـها وأرومـرروم مـراتـب 
الفرج فقد ذكر أبـو أبناؤه أما و .أما أزواج عبيد اهللا فليس هلن أخبار واضحة

 .  )٢(أخيه وبنيهج بنيه وبناته ببنات وأنه زو، بناتثالثة بنني وثالث أنه كان له 
دينة املنورة وسطر يف شعره الكثري من حوادثها يف عاش ابن قيس الرقيات يف امل

ظهـر ذلـك يف   و .بن جعفرايف هذه الفترة بعبداهللا  وقد اتصل ،أثناء خالفة معاوية
يف خالفة يزيد بن معاوية وهنـاك   )٣(مدائحه اليت يضج ا ديوانه، مث انتقل إىل اجلزيرة

يها فقام على األمويني ونقـم  بلغته أخبار موقعة احلرة ومقتل العديد من أهله وقومه ف
 . على يزيد بن معاوية 

وسعد ابين أخيه عبداهللا بـن قـيس    ،وكان ممن قتل فيها من أهل بيته أسامة
 . وقد رثاهم يف شعره رثاًء حارا. تالرقيا

وبعد موت يزيد بن معاوية غادر عبيد اهللا اجلزيرة وقصد إىل فلسطني مث تركها 
به ابن قيس الرقيـات، وظـل    الزبري شؤونه واتصلويل مصعب بن  إىل العراق حني

يف السـنة   اامللك بن مـروان مصـعب   له ميدحه ويؤيد سياسته حىت قتل عبد مالزما
 . الواحدة والسبعني للهجرة بعد أن أصبح عبيد اهللا شاعر الزبرييني األول 

امرأة تدعى يف دار  اهللا إىل الكوفة وأقام فيها عاما كامالً متخفيامث انتقل عبيد 
 .من بطش عبد امللك به وقتله خوفًا - يف أشعاره وقد تردد امسها كثريا - "كثرية"

                                                
 .  ٥٠انظر الديوان ص     )١(
 .  ١٠٣/ ٥انظر األغاين     )٢(
 . بني العراق والشام     )٣(



 ١٢

مث قدم إىل املدينة املنورة وأقام عند عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالـب الـذي   
أرسل إىل أم البنني زوجة الوليد بن عبد امللك وطلب منها أن تشفع لعبيد اهللا عنـد  

عفو عبد امللك عنه فمثل بني يدي بوحتقق الفوز لعبيد اهللا  ،وانعمها عبد امللك بن مر
 . عبد امللك وامتدحه بشعره 

ل كانت أوثق بأخيه بشر بن مروان ب ،ولكن عالقته بعبد امللك مل تكن وطيدة
 .العراق الذي كان جيزل له املال والعطاء  وايل

ان فيغضب منـه  عبد العزيز بن مرو ل ابن قيس الرقيات إىل مصر مادحاوينتق
عبد امللك ألن أخاه كان يتطلع للخالفة ويؤيده ابن قيس الرقيات وعبد امللك يريـد  

وهكذا استمرت حياة ابن قيس الرقيات متـنقالً بـني مكـة    . )١(اخلالفة البنه الوليد
وانتهت  .واملدينة ملدح ابن جعفر ونيل عطائه، وبني مصر ملدح عبد العزيز بن مروان

هــ وبدايـة   ٨٤رقيات يف أواخر خالفة عبدامللك بن مروان سنة حياة ابن قيس ال
  .هـ على خالف بني الرواة يف حتديد سنة الوفاة٨٧خالفة ابنه الوليد سنة 

 
 : شعر ابن قیس الرقیات 

راء السابقني لـه  لقد تفرد ابن قيس الرقيات بلغة شعرية مميزة ختتلف عن الشع
اصريه كجرير والفرزدق يقـول الـدكتور   كما ختتلف عن لغة مع ،كاجلاهليني مثلًا

لغة ابن قيس ليست اللغة القدميـة  : "شوقي ضيف عن لغة ابن قيس الرقيات الشعرية 
اللغة اليت نعرفها عند شـعراء   الزاخرة بالغريب اليت نعرفها عند لبيد مثالً، بل ليست

ان الفرزدق بني ديو وفرق بعيد جدا... جرير والفرزدق الالعراق املعاصرين له من أمث
كمـا   نصب علينا انصـبابا الغريبة تمثالً وديوان ابن قيس ، فعند األول جند األلفاظ 

يف التعـبري و ال   اال جند نتـوءً  تنصب علينا العبارات امللتوية املعقدة، بينما عند الثاين

                                                
   .٢٧٣/ ١٧انظر األغاين     )١(



 ١٣

فاألساليب الفنية أصبحت سهلة مستساغة حتت تأثري ما أصاب النفوس  ا مهجوراظًلف
جاز من تغري أساليب احلياة، وتعمق ألوان احلضارات الـيت غرقـوا فيهـا إىل    يف احل
 .  )١("آذام

إن اللغة عند ابن قيس متيزت بالسهولة والبعد عن التعقيد واللفـظ املهجـور،   
وتـأثري اتمـع يف احلجـاز     ،ويعزو الدكتور شوقي ضيف ذلك إىل حياة التـرف 

أكثر املناطق زخراً باملغنني الذين اتصـل ـم   باحلضارة والسيما أن مكة واملدينة من 
 . الشاعر يف حياته ونظم مقطوعات من شعره للغناء

واألغراض الشعرية اليت نظم فيها ابن قيس تنوعت بني الغزل واملدح والرثـاء  
 . واهلجاء

 :إىل قسمني  ل يف شعر ابن قيس الرقيات منقسمافقد كان الغز
الذي تغىن فيه برقية ومتيز بصـدق العاطفـة   الصادق  الغزل الوجداين: األول 

 .وحرارة الوجدان ودقة املشاعر ورهافة احلس 
الغزل السياسي الذي كان يف مطالع قصائده السياسية وقـد اختـذه   : والثاين 

 .وسيلة للنيل من بين أمية وهجائهم 
على نيل املكاسب باملـديح   ظم فيه الشاعر كثريا وكان حريصاأما املدح فقد ن

وقد امتدح يف شعره مصعب بن الزبري وكانت قصائده صادقة اللهجة بعيدة عـن   )٢(
 . الرياء والكذب 
 .هلم  وليس ميالً ،من بطشهم ألمويني فقد كان خوفًال هأما مدح

                                                
الدكتور شوقي ضيف ، دار العارف مبصر، الطبعـة  . الشعر والغناء يف املدينة ومكة لعصر بين أمية     )١(

  ٣٠٥الثالثة ، ص 
عمر فاروق الطباع، دار األرقم، بريوت ،   ابن قيس الرقيات ، شرح الدكتورديوان عبداهللا: انظر     )٢(

 .  ١٠لبنان ص 



 ١٤

 .وجاءت مدائحه بلغة سهلة خفيفة وبذوق حضري جديد 
حملن اليت أما الرثاء يف شعر ابن قيس الرقيات فقد كان بسبب األحداث وا     

عاشها، فقد رثى يف شعره أهله وخاصة ابين أخيه عبداهللا ورثى أصـحابه والسـيما   
عبداهللا بن جعفر كما رثى مصعب بن الزبري وكان رثاؤه مقطوعات قصـرية تسـيل   

 .فيها النفس لشدة حزنه وكان يكتبه بلغة قريبة من مألوف الناس 
يح واستعادة ذكـر العظمـاء   دأقرب إىل املفقد كان  وأما رثاؤه لغريهم      

 .منهم 
وأما اهلجاء عند ابن قيس الرقيات فهو من أقل األغراض اليت نظم فيهـا،       

يف  واإلقـذاع فهو ال مييل إىل القدح  ،وهجاؤه لطيف أقرب إىل العتب منه إىل اهلجاء
ولعل هذا بسبب رقة الشعور اليت يتميـز   ،اهلجاء كما نرى عند جرير والفرزدق مثالً

 ا الشاعر وبعده عن اخلوض يف أعراض الناس أو وصفهم مبا يسوءهم. 
قة اإلحساس ورشاقة األسلوب واأللفاظ املختـارة  رويتسم شعر ابن قيس الرقيات ب 

 .بعناية والعاطفة اجلياشة 
من أهم ما مييز شعره يف ديوانه رقة حس : "يقول الدكتور شوقي ضيف      

أصاب القوم يف شعورهم وأذواقهـم حتـت تـأثري     بالغة، وهي رقة تعرب عن كل ما
نشاهدها عند الرجال املهذبني يف األمة حيث نتحضر فنـرى  احلضارة اجلديدة، رقة 

 يس من هذه الناحية ينسجم انسجاماوشعر ابن ق ....مجاعة يدق إحساسهم دقة بالغة
لوبه والـيت  سبب يتيح له هذه الرشاقة اليت متيز أستاماً مع عصره، ولعل هذا هو أهم 

جتعلنا نسحر به كلما قرأنا فيه، فهو أسلوب تام من جهة األلفاظ وانتخاا ومن جهة 
. حينما يطلب اهلدوء ارا حينما تطلب احلرارة، وهادئًاالعواطف والتعبري عنها تعبرياً ح



 ١٥

وكل ذلك يعلوه متوج رشيق، كما تعلوه هذه اجلدة يف احلـس وهـذه الرهافـة يف    
 .  )١("ز ابن قيس يف كل ما ينظم وكل ما يقولالشعور اليت متي
ا  ً   :معىن الرتكيب : ثاني

عض حبيث تكون مجع بعضها إىل بيقصد بالتركيب ائتالف الكلمات و        
ف من هذه الكلم باب ما إذا ائتل: "جاء هذا يف قول أيب علي الفارسي . كالما مفيدا

: كقولنـا  اع االسم فيكون كالما مفيدالسم يأتلف ممستقالً، فا الثالث كان كالما
كتـب  : عمرو أخوك، وبشر صاحبك، ويأتلف الفعل مع االسم فيكون ذلك كقولنا

 .  )٢("عبداهللا، وسر بكر
د من هـاتني اجلملـتني   ويدخل احلرف على كل واح: " وقوله أيضا        
، مرو منطلقًـا وإن زيدا أخوك، وما عهل زيد أخوك، : ، وذلك حنو  فيكون كالما

وكذلك يدخل احلرف على الفعل واالسم كما دخل على اجلملة املركبة من االمسية، 
 .  )٣(" قد قام زيد، وما يذهب عمرو، ومل يضرب زيد: وذلك حنو 
 .  )٤(وذكر عبد القاهر اجلرجاين مقصدهم باالئتالف أنه اإلفادة      
 .  )٥(وذكر الزخمشري تركيب الكلمتني باإلسناد      

                                                
 .  ٣١٣:  ٣١٢الشعر والغناء يف املدينة ومكة لعصر بين أمية ص     )١(
، اإليضاح العضدي تأليف أيب علي احلسن بن أمحد الفارسي حتقيق الدكتور حسن شاذيل فرهـود      )٢(

 .   ٥٥ص ، م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨الطبعة الثانية 
حممد الشاطر أمحـد الطبعـة األوىل   :أبو علي الفارسي حتقيق الدكتور : سائل العسكرية تأليف امل    )٣(

 .  ١٠٥ – ١٠٤م ص١٩٨٢-هـ١٤٠٣القاهرة مطبعة املدين 
دار الرشيد ،انظر املقصد يف شرح اإليضاح لعبد القاهر اجلرجاين حتقيق الدكتور كاظم حبر مرجان     )٤(

  . ١/٩٣العراق  ،م ١٩٨٢للنشر 
. دار اجليل . انظر املفصل يف علم العربية تأليف أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري الطبعة الثانية     )٥(

 . ٦ص . بريوت لبنان 



 ١٦

تركيب إفراد، وتركيب إسـناد،  : وجعل ابن يعيش التركيب على نوعني      
 وتركيب اإلسناد: " ولتركيب اإلسناد حيث يق هو -يف هذا البحث – والذي يعنينا

أسـندت  : فـك بقولـه  أسندت إحدامها إىل األخرى فعر أن تركب كلمة مع كلمة
بل تركيب الكلمة مـع الكلمـة إذا    إحدامها إىل األخرى أنه مل يرد مطلق التركيب،

كان إلحدامها تعلق باألخرى على السبيل الذي به حيسن موقع اخلرب ومتام الفائـدة،  
وإمنا عبر باإلسناد، ومل يعبر بلفظ اخلرب وذلك من قبيل أن اإلسناد أعم من اخلرب؛ ألن 

د وليس كـل  اإلسناد يشمل اخلرب وغريه من األمر والنهي واالستفهام، فكل خرب مسن
 .  )١(" مسند خرباً، وإن كان مرجع اجلميع إىل اخلرب من جهة املعىن

يتكون من امسني وهو الذي  ذا إىل أن التركيب قد يكون بسيطًاوخنلص من ه
يعرب عنه باملركب االمسي أو اجلملة االمسية، أو فعل واسم وهو الـذي يعـرب عنـه    

 .يف كالم أيب علي الفارسي كما ورد . أو اجلملة الفعلية الفعلي باملركب
يتكون من الكلمات املركبة اليت يوجد بينها تعلق على الوجه  أو يكون طويالً

جلملـة  الذي حيسن به موقع اخلرب ومتام الفائدة كأن يتضمن مفعـوالً أو شـبهه يف ا  
يا : كما يف النداء حنو  را يف اجلملة االمسية، أو مقدراوجمرو الفعلية، أو ظرفًا أو جارا

 . زيد أو مجلة شرطية أو قسماً 
 .وقد أطلق النحويون اسم اجلملة والكالم على التركيب مبكوناته املختلفة

ن هذه األلفاظ الثالثـة كـان   هذا باب ما ائتلف م: "قال أبو علي الفارسي 
 .وهو يسمى باجلمل  )٢("مستقالً كالما

                                                
عامل الكتب بريوت، مكتبـة املتـنيب   . شرح املفصل ملوفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي     )١(

   ١/٢٠القاهرة ، 
 . ١٠٤، ص املسائل العسكرية     )٢(



 ١٧

يد ملعناه، وهو الذي كل لفظ مستقل بنفسه مف: "وعرف ابن جين الكالم بأنه 
 .  )١(" يسميه النحاة اجلملة

يف لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة برؤوسها، املستغنية عن غريهـا  "وبأنه 
 . )٢(" وهي اليت يسميها أهل هذه الصناعة اجلمل على اختالف تراكيبها

صرح سيبويه يف مواضع كثرية من كتابه مبا يدل علـى أن  : "وقال ابن مالك 
يف " قلـت "واعلم أن : الم ال يطلق حقيقة إال على اجلمل املفيدة، فمن ذلك قوله الك

" كالم العرب إمنا وقعت على أن حيكى ا ما كان كالماً ال قوالً عىن بالكالم اجلملة
)٣(  . 

 :تعریف الجملة 
 : واجلملة يف اللغة مجاعة الشيء ومعىن الكثرة معترب فيها، قال الزبيدي      
املركب مـن كلمـتني أسـندت إحـدامها إىل      وهيأخذ النحويون اجلملة ومنه "

ـ   )٥(وهي عند بعضهم )٤("األخرى الشيء إذا مجعته، وعند بعضـهم أ لتما من أَج
ة  نُزلَ علَيه الْقُرآن جملَةًلَوال":ومنه قوله تعاىل .مسيت بذلك لضم بعضها إىل بعض داح٦(" و( . 

                                                
بريوت ، دار اهلدى للطباعة والنشر ،حممد علي النجار :اخلصائص أليب الفتح عثمان بن جين حتقيق     )١(

 . ١/١٧لبنان الطبعة الثانية  ، 
 .  ١/٣٢اخلصائص     )٢(
هجرة . والدكتور حممد بدوي املختون، عبد الرمحن السد :شرح التسهيل البن مالك حتقيق الدكتور    )٣(

 .  ١/٤٢٣م الطبعة األوىل ١٩٩٦-هـ١٤١٧طباعة والنشر لل
 .وانظر لسان العرب ) مجل(تاج العروس     )٤(
طاهر : املطالع السعيدة تأليف جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي حتقيق وشرح الدكتور    )٥(

 . ١/٩٥. م اإلسكندرية١٩٨٣سليمان محودة الدار اجلامعية للطباعة والنشر
 ) . ٣٢(سورة الفرقان     )٦(



 ١٨

 والكالم هو املركب من كلمـتني : "اجلملة مرادفة للكالم فقال  وقد جعل الزخمشري
ك ال يتأتى إال يف امسـني زيـد أخـوك، وبشـر     وذا. أُسندت إحدامها إىل األخرى

  )١("ضرِب زيد، وانطلق بكر وتسمى اجلملة: صاحبك، أو يف فعل و اسم حنو قولك
 

 . )٢(بنفسه بأا كالم مفيد مستقل وعرف ابن يعيش اجلملة اصطالحا
واجلملة عبارة عن الفعل وفاعله، كقام زيـد  : "ووصفها ابن هشام بقوله     

 ضرِب اللِّص وأقائم: حدمها حنو واملبتدأ وخربه، كزيد قائم، وما كان مبنـزلة أ
 .  )٣(" وكان زيد قائماً، وظننته قائما الزيدان،

 . )٤(وعرفها السيوطي بأا القول املركب     
 جعل الكـالم واجلملـة شـيئًا    ا عباس حسن فقد تبع الزخمشري حيثأم    

ونفى  )٥("الكالم واجلملة ما تركب من كلمتني أو أكثر وله معىن مفيد: "قائالً  واحدا
هذا الترادف، فالكالم عنده أخص مـن اجلملـة ألن الكـالم يف     )٦(ونفى ابن هشام

 .  املفيد من الكالماالصطالح ال يكون إال مفيداً، واجلملة تشمل املفيد وغري

                                                
 . ٦املفصل ص     )١(
 .  ١/٨شرح املفصل     )٢(
دار إحيـاء الكتـب العربيـة    . مغين اللبيب عن كتب األعاريب جلمال الدين بن هشام األنصاري    )٣(

٢/٤١٩  . 
ـ : حتقيق وشرح . مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع لإلمام جالل الدين السيوطي : انظر     )٤( دكتور ال

 .  ١/١٢دار البحوث العلمية ، الكويت . عبد العال سامل مكرم 
 .  ١/٦. الطبعة الرابعة ،النحو الوايف لألستاذ عباس حسن دار املعارف مبصر     )٥(
 .  ٢/٤١٩انظر مغين اللبيب     )٦(



 ١٩

إن اجلملة يف أقصر صورها : "وحد الدكتور إبراهيم أنيس اجلملة بقوله       
هي أقل قدر من الكالم يفيد السامع معىن مستقالً بنفسه سواء ركِّب هذا القدر مـن  

 .  )١("كلمة واحدة أو أكثر
ـ  إن كل كالم مركب لفظاً أو تقديراوبناًء على ما تقدم ف ىن مسـتقالً  أفاد مع

 . فهو مجلة، وكل مجلة هلا بناء جمرد وثابت حيدده نوع اجلملة 
. مجلة امسية، ومجلة فعليـة : اجلملة بناًء على فكرة اإلسناد إىل  وقد قسم معظم النحويني

 . وظرفيةامسية، وفعلية،:ملة ثالثة أقسامعلى ذلك فعد اجل )٢(وزاد ابن هشام
قسم إىل ثالثة أقسام فاالمسية اليت صـدرها  وتن: "وتبعه يف ذلك السيوطي فقال

اسم كزيد قائم، وهيهات العقيق، والفعلية اليت صدرها فعل كقام زيـد، وضـرِب   
اللص، وكان زيد قائماً، وظننته قائماً، ويقوم، وقم، والظرفية هي املصدرة بظرف أو 

 .  )٣("جمرور
االمسية، والفعليـة  : )٤(فجعل اجلملة أربعة أقسام كما زاد الفارسي قسما رابعا

إمنـا هـو   : "وعلق عليه ابن يعيش بقوله  )٥(وتبعه الزخمشري. والظرفية، والشرطية 
 .  )٦("تقسيم لفظي فحقيقة اجلملة قسمان

 .أا تنقسم إىل امسية وفعلية فقط  وذهب احملدثون إىل
 

                                                
 . ٢٧٧-٢٧٦رابعة صمن أسرار اللغة ، للدكتور إبراهيم أنيس ، مكتبة األجنلو املصرية ، الطبعة ال    )١(
 .  ٢/٤١٩انظر مغين اللبيب     )٢(
 .  ١/١٣مهع اهلوامع     )٣(
 .  ٤١انظر اإليضاح ص     )٤(
 .  ٢٤انظر املفصل ، ص     )٥(
 .  ١/٨٨شرح املفصل     )٦(



 ٢٠

لى فعل يقوم فيها تلك اليت تشتمل ع: أوالً: "قال الدكتور إبراهيم أنيس عن أقسام اجلملة 
الَ يرِيد بِكُم"بعمل املسند مثل و رسالْي بِكُم اللّه رِيدي رسو )١(" الْع "لُوبِهم تَم اللّه علَى قُ ٢(" خ(  . 

عـرف   على فعل، وهذه هي اجلمل اليت جرى )٣(اجلمل اليت ال تشتمل:  ثانيا
ب أن يكون املسند إليه فيهـا  اليت يغلالنحاة والبالغيني على تسميتها اجلمل االمسية و

 " . امسا واملسند وصفًا 
أكثر الكالم مجل : "قوله  ر رمضان عبد التواب عن براجشتراسرونقل الدكتو

أو مبنـزلة االسم فاجلملة  كالمها امسا واجلملة مركبة من مسند ومسند إليه فإن كان
ملة فعلية ومن الكالم مـا لـيس   امسية، وإن كان املسند فعالً أو مبنـزلة الفعل فاجل

 .  )٤(" جبمل
وتقسيم اجلملة إىل امسية وفعلية هو الثابت، فكل اجلمل سواء كانت شرطية أو 

 .استفهامية ميكن تأويلها إىل امسية وفعلية وال خترج عن ذلك 
ووفقاً ملا تقدم فإن بناء اجلملة االمسية هو التركيب املكون من املبتدأ واخلـرب،  

 . ملة الفعلية هو التركيب املكون من الفعل والفاعل وبناء اجل
البنية : وهذا البناء األساسي عبر عنه الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف مبا مساه

احملورية للجملة العربية اليت تتألف من العناصر اإلسنادية األصلية وقد تستطيل اجلملـة  

                                                
 ) . ١٨٥(سورة البقرة  آية     )١(
 ) . ٧(سورة البقرة  آية     )٢(
 .  ٣١٨ – ٣٠٦انظر من أسرار اللغة ص     )٣(
رمضان عبد : التطور النحوي للغة العربية حماضرات املستشرق األملاين براجشتراسر تعليق الدكتور     )٤(

 .  ١٣٥م ص ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢دار الرفاعي بالرياض ، التواب مكتبة اخلاجني بالقاهرة 



 ٢١

 م كيفية إضافة عنصر آخـر إليهـا  حتكأكثر من ذلك ولكن البنية األساسية هي اليت 
 .  )١(وحتدد شروطه بالقواعد الفرعية لكل صيغة منها 

هي اليت حتـدد  ) Basic structure(وهلذا فإن البنية األصلية أو األساسية 
شروط العناصر اليت تشغل الوظائف يف اجلملة، وهذه الشروط هي قواعد فرعية  دائما

سية نفسها مثـل التعريـف والتـنكري، والتـذكري     تتعاون معاً يف تكوين البنية األسا
والتأنيث، والعدد، والتقدمي والتأخري، واإلفراد والتركيب، إضافة إىل العالقات املعنوية 
 املختلفة النابعة من معىن الكلمة املعجمي، وتفاعل هذا املعىن املعجمي مـع غـريه يف  

ما يكتسـبه البنـاء    أيضا، ويضاف إىل هذا اجلملة حبيث يكون معىن تركيبيا جديدا
 .الظاهري وفقاً لوظيفة الكلمة اليت حيددها النظام اللغوي يف البنية اللغوية للجملة

مـل علـى   حتليل النحو العريب ما يعرف باحل ومن هذا كله قد وجد يف نظام
املعىن ويقصد به رد الصورة املنطوقة أو البناء الظاهري إىل بنيتها األساسـية الكامنـة   

 .بقواعدها الفرعية هي األصل  )٢(ا التعبري املنطوق، فالبنية األساسيةوراء هذ
ما جند يف كتب النحو وشروحه عبارات كأصـل الوضـع، وأصـل     وكثريا

 ناء األساسي للجملة يقول الدكتور متـام حسـان   القاعدة، واألصل، واملقصود ا الب
 اجلملة االمسية فاملبتدأ مسند املسند إليه، واملسند، فأما يف: للجملة عند النحاة ركنان"

إليه، والفعل مسـند،   الفعلية فالفاعل أو نائبه مسند إليه، واخلرب مسند، وأما يف اجلملة
وكل ركن من هذين الركنني عمدة ال تقوم اجلملة إال به، وما عدا هذين الركنني مما 

                                                
ريب للطباعـة والنشـر   دار غ،حممد محاسة عبداللطيف :انظر بناء اجلملة العربية تأليف الدكتور     )١(

 .  ٢٤٧ص. القاهرة
 .  ١٤٦-١٤٥انظر السابق ص     )٢(



 ٢٢

ـ  و أصـل  تشتمل عليه اجلملة فهو فضله ميكن أن يستغين عنه تركيب اجلملة، هذا ه
 .  )١("الوضع بالنسبة للجملة العربية

إضافة إىل أن األصل فيها الذكر، فإذا عدل عنه إىل احلذف وجـب تقـدير   
 .احملذوف من ركين اجلملة 

 .واألصل اإلظهار، فإذا أضمر أحد الركنني وجب تفسريه 
 .واألصل الوصل ، وقد يعدل إىل الفصل 
 .دل عنها إىل التقدمي والتأخريواألصل الرتبة بني عناصر اجلملة وقد يع

واألصل اإلفادة، فإذا مل تتحقق الفائدة فال مجلة، وتتحقق اإلفادة بالقرائن حني 
 .  )٢(يؤمن اللبس

يظهر من خالل النص السابق أن أصل وضع اجلملة هو الركنان األساسـيان  
الفعليـة الفعـل    املسند إليه واملسند ومها املبتدأ واخلرب يف اجلملة االمسية، ويف اجلملة

وقد أشار . والفاعل أو نائبه باإلضافة إىل الذكر، واإلظهار، والوصل، والرتبة واإلفادة
النص إىل أنه قد يعدل عن أحد هذه األصول، وهذا العدول هو ما نقصده بالعوارض 

 " . عوارض التركيب"
ىل لذكر إىل احلذف، وعن اإلظهار إىل اإلضمار، وعن الوصل إفقد يعدل عن ا

 .الفصل، وعن الترتيب األصلي إىل التقدمي والتأخري 
وشرط جواز العدول عن أصل من هذه األصول أن يؤمن اللـبس؛ فتتحقـق   

فال يتم احلذف إال مع وجود دليل ، وال يكون اإلضمار إال عنـد وجـود   . الفائدة

                                                
م ١٩٩١-١٤١١املغرب طبعة عـام   –الدار البيضاء  –دار الثقافة . األصول للدكتور متام حسان     )١(

 .  ١٣٨ص 
 .  ١٣٨انظر األصول ، ص     )٢(



 ٢٣

لتقدمي وال ا -وقد يكون الفصل باألجنيب  –املفسر وال يكون الفصل إال بغري األجنيب 
 .  )١(والتأخري إال مع وضوح املعىن وحيث ال تكون الرتبة واجبة احلفظ 

الرد إىل األصل ، أو العدول : كتب النحو وشروحه بعبارات  اوقد عربت عنه
 . عن األصل 

وقد تناول العلماء بالدراسة أصل وضع احلرف، وأصل وضع الكلمة، وأصـل  
 " . أصل وضع اجلملة: "و وضع اجلملة والذي يعنينا يف حبثنا هذا ه

فعـل  : مبتدأ وخرب، واصل وضع اجلملة الفعليـة : فأصل وضع اجلملة االمسية 
 .وفاعل أو نائب فاعل وتتحقق ما الفائدة 

 .  )٢(" األصل يف الكالم أن يكون لفائدة"فاجلملة كالم و
واجلملة يف العربية ليست على منط تركييب واحد بل تعـرض هلـا عـوارض    

ف، فتضـيف ملعـىن   ن األصل كاحلذف والتقدمي والتأخري، والنفي والتعريخترجها ع
وذلك بإضافة بعض العناصر األخرى، أو التبادل بني املواقـع  إضافيا  اجلملة معىن آخر

وإن مل تضف معىن جديدا للجملـة فإـا تفيـد    . سيةيف بعض عناصر اجلملة األسا
 .)٣(ما حيوالن معىن اجلملة للمعىن األساسي كالنفي واالستفهام فإ ختصيصا

تناول فيـه بعـض   " شجاعة العربية"مساه  وقد عقد ابن جين يف خصائصه بابا
كاحلذف والتقدمي والتأخري والزيـادة واحلمـل علـى املعـىن     : عوارض بناء اجلملة

                                                
 .  ١٣٨انظر السابق ص     )١(
عبد احلسـني الفتلـي،   : حتقيق الدكتور. كر حممد بن سهل بن السراج األصول يف النحو، أليب ب    )٢(

 .  ٧٣م ، ص ١٩٨٥-هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل 
 .  ٢٣٨-٢٣٧بناء اجلملة العربية ص : انظر     )٣(



 ٢٤

تناول فيه بعض " نقض املراتب إذا عرض هناك عارض"آخر مساه  وبابا )١(والتحريف
 .  )٢(التأخريأنواع التقدمي و

الدكتور متام حسان يف كتابه األصول حتـت اسـم    العوارض أيضا وقد تناول
 .  )٣(" العدول عن األصل والرد إىل األصل"

عوارض بناء "وأفرد هلا الدكتور محاسة فصالً يف كتابه بناء اجلملة العربية مساه 
 .  )٤(" اجلملة

النحوية اليت يتيحهـا النظـام   واجلملة يف الشعر العريب تستفيد من اإلمكانات 
اللغوي من حيث الصيغ والتراكيب فيكون هلا بناء خاص بالشاعر و حده دون غريه؛ 

األلفاظ املفردة اليت هـي  "ألن الشاعر يتعامل مع التراكيب وليس مع املفردات؛ ألن 
أوضاع اللغة مل توضع لتعرف معانيها يف أنفسها، ولكن ألن يضم بعضها إىل بعـض  

 .  )٥(" يما بينها من فوائدفيعرف ف
والشاعر عندما يبين قصيدته فإنه خيتار من التراكيب ما يرتضيه فهو يعين مـا  

 )٦( .يقول ويقصده على اهليئة اليت جاء ا موافقاً بني النظام اللغوي واإلبداع الشعري
فتأيت طريقة بناء اجلملة ورصف األلفاظ وانتظامها يف نسق معني يهـدف إىل  

كرة الشاعر، فيكون له تركيب خاص قد خيالف فيه القياس اللغوي أو خيرج توضيح ف

                                                
 .وما بعدها  ٢/٣٦٠. انظر اخلصائص     )١(
 . وما بعدها  ١/٢٩٣انظر السابق     )٢(
 .  ١٥٧-١٤٤األصول  ص     )٣(
 . ، وما بعدها  ٢٣٧بناء اجلملة العربية ص     )٤(
. مكتبة اخلاجني للطباعة والنشـر . دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين حتقيق حممود حممد شاكر     )٥(

 .  ٤١٥م ، مطبعة املدين ص ١٩٩٢-هـ١٤١٣الطبعة الثالثة 
 .  ٣١٢انظر بناء اجلملة العربية ص     )٦(



 ٢٥

عن قواعد اللغة ويباح له ذلك؛ حىت يستقيم له التركيب الفين، وتكون قصيدته بنـاًء  
 .منسق النظم ووحدته متكاملة ال ميكن فصل جزئياا 

 كما حيق للشاعر أن يتصرف يف مجلته الشعرية ويرتب األلفاظ، ويضـعها يف 
إنه جيوز يف الشعر ما ال جيوز : "قال سيبويه . النسق الذي يوضح فكرته وحيقق غرضه

فيحذف بعض العناصر األساسية، ويقدم بعـض العناصـر ويـؤخر     )١(" يف الكالم
؛ األخرى ويأيت ببعض األلفاظ معرفة أو منكرة، وغريها من عوارض بنـاء اجلملـة  

ا متفردعن البناء األساسي للجملة يف اللغة  افيحدث بتلك العوارض بناًء خاص. 
 . ومن هنا وجدت الضرورات الشعرية وعوارض التركيب 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                
مكتبـة اخلـاجني   .حتقيق وشرح عبد السالم هارون ، تاب سيبويه أليب بشر عمر عثمان بن قنرب ك    )١(

 .  ١/٢٦.  بالقاهرة 
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 الفصل األول
 عــارض احلـــــــذف
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 .احلذف الواجب عارض : املبحث األول
 . حذف خرب لوال -١
 . حذف العامل للمصادر املنصوبة -٢
 . راءحذف العامل الناصب يف أسلوب اإلغ -٣
 

 .عارض احلذف يف العناصر اإلسنادية: املبحث الثاني
 .حذف املسند إليه يف اجلملة االمسية -١
 .يف اجلملة الفعلية واملسند إليه حذف املسند -٢
 

 .ارض احلذف يف العناصر غري اإلسناديةع: املبحث الثالث
 .حذف املفعول به -١
 .حذف املوصوف -٢
 .حذف حرف النداء -٣
 .حذف مجلة جواب الشرط  -٤
 .حرف اجلر حذف -٥
 .)اروراجلار و( حذف شبه اجلملة -٦
 
 

 



 ٢٨

 Deletionاحلذف عارض 
وال حيـذف إال بـدليل    –كما يرى النحـاة   –األصل يف الكالم الذكر     

يقتضيه املعىن أو تقتضيه الصناعة النحوية وسواء تدل عليه قرينة لفظية أم تدل عليـه  
 . )١(قرينة املقام 

قطـف  : احلذف: "قال. القطف: د اخلليلعن" احلذف"ومن معاين مصطلح  
، وفسـر الفـارايب احلـذف    )٢("الشيء من الطرف كما يحذف طرف ذنب الشاة

 : باإلسقاط وذلك يف قوله 
 .  )٣("أسقطه: وحذَف احلرف، أي "
   
احلذف نقيض الزيادة، وكالمها ظاهرة لسانية عامة، وإمنا يقع احلذف ؛ ألن املتكلم و 
جينح يف كالمه إىل حذف العناصر املكررة اليت ميكـن   –هد األقل طبقاً لقانون اجل –

 .واحلذف نوع من ااز . فهمها من السياق
 

البنية العميقة : أي "  kernel sentence"واحلذف يعين نقصاً يف اجلملة النواة 
 .  Deep structureللجملة 

                                                
انظر اجلملة العربية تأليفها وأقسامها للدكتور فاضل صاحل السامرائي الطبعـة األوىل دار الفكـر       )١(

 .  ٧٥م ، ص ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢
مهدي املخزومي، وإبـراهيم  : حتقيق. معجم عريب عريب. الفراهيديكتاب العني للخليل بن أمحد     )٢(

 . باب احلاء، والذال، والفاء ٢٠٢-٢٠١ص  ٣الد . السامرائي، مكتبة دار اهلالل
أمحد خمتار عمر، ومراجعة إبراهيم أنيس، : حتقيق . ديوان األدب تأليف الفارايب إسحاق بن إبراهيم    )٣(

 .  ٢/٣٦٥م، ١٩٧٥ابع األمريية طبعة اهليئة العامة لشؤون املط



 ٢٩

 Surfaceية ، ويظهر ذلك يف البنية السـطح  )١(ويكون ذلك لغرض يف املعىن 

structure   اليت تظهر عليها اجلملة امسية كانت أو فعلية، وتبقى اجلملة حتمل معـىن
 .حيسن السكوت عليه، وحتمل امسها الذي كان هلا قبل أن حيدث احلذف 

واحلذف يف بناء اجلملة العربية هو أحد املطالب االستعمالية، حيث إنـه قـد   
أحد العناصر املكونة هلذا البنـاء، وذلـك ال   يعرض لبناء اجلملة املنطوقة أن يحذف 

يتأتى إال عندما تكون عناصر البناء املوجودة مغنية يف الداللة، كافيـة يف أداء املعـىن   
 .  )٢(املطلوب

من شجاعتها، ووصفه ابـن   )٣(احلذف باب واسع يف العربية عده ابن جين و 
، وجـرى  ف توسعا كـبريا وقد توسعت اللغة يف احلذ بأنه من سنن العربية، )٤(فارس

فقد حذفت العرب اجلملة، واملفرد، واحلـرف، واحلركـة   "فيها يف كل أنواع الكلم 
علم الغيب يف  عليه وإال كان فيه ضرباً من تكلفوليس شيء من ذلك إال عن دليل 

 .  )٥(" معرفته
ويعد احلذف أهم عوارض التركيب إذ هو خروج عن الـنمط الشـائع يف     

هلذا فإن له قيمته وتأثريه حيث إنه ال . راف عن األسلوب اللغوي األصليالتعبري، واحن
يورد األلفاظ املنتظرة، ومن ثَم يفجر يف ذهن املتلقي شحنة فكرية جتعله يتخيل ما هو 

ويشترط يف احلذف أال يكون خمالً باملعىن، إذ البد من وضوح احملـذوف يف  . مقصود

                                                
الطبعـة األوىل  . الدكتور موسى مصطفى العبيـدان  . انظر ظاهرة احلذف يف اإلسناد وخمصصاته    )١(

 .  ١٥م ، ص ١٩٩٤-هـ ١٤١
 .  ٢٥٩انظر بناء اجلملة العربية ص     )٢(
 .  ٢/٣٦٠انظر اخلصائص     )٣(
 .  ٣٣٧انظر الصاحيب  ص     )٤(
 .  ٢/٣٦٠صائص اخل    )٥(



 ٣٠

وجود قرائن تعني على حتديد احملذوف كقرينـة  ذهن املتلقي، وال يكون ذلك إال يف 
 .الذكر وغريها من القرائن اليت تتضافر لتعيني احملذوف 

 
ولقد لقي احلذف عناية فائقة من النحويني والبالغـيني، فـالنحويون حبثـوا    

هـي العناصـر   احلذف من حيث جوازه أو عدمه إذ ميتنع عندهم حذف العمـد و 
عليها دليل حايل أو مقايل، أما الفضالت وهي العناصر  ال إذا دلَّاإلسنادية يف اجلملة إ

غري اإلسنادية كاملفعول به، واحلال، والتمييز، ، فيجوز حذفها إذا دل عليهـا دليـل   
 .كذلك 
: وأهم هذه الشـروط  وقد أمجل ابن هشام شروط احلذف وشرحها يف املغين         

صناعي أي ال يعرف إال مـن  وجود دليل حايل أو مقايل مطابق للمحذوف أو دليل "
 . جهة الصناعة النحوية 

ـ أال يكون ما حيذف كاجلزء فال حيذف الفاعل، وال نائبه؛ ألن كالً منـها  
 .كاجلزء من الفعل وال مشبه اجلزء كاسم كان 

 . يكون مؤكدا ـ أال
ـ أال يؤدي حذفه إىل اختصار املختصر ، فال حيذف اسم الفعل دون مفعول 

 . لفعل ألنه اختصار ل
فال حيذف اجلار و ارور، وال حيـذف الناصـب    ـ أال يكون عامالً ضعيفًا

 .للفعل إال يف مواضع قويت فيها الداللة على احملذوف وكثر فيها االستعمال
 .عن شيء  ـ أال يكون عوضا

ـ أال يؤدي حذفه إىل يئة العامل للعمل وقطعه عنه، وال إىل إعمال العامـل  
  )١( ".ن إعمال العامل القويالضعيف مع إمكا

                                                
 . وما بعدها  ٧٦وانظر اجلملة العربية ص. ٢/١٥٦املغين     )١(



 ٣١

اعلـم أن  : "وحبث البالغيون احلذف من حيث املعىن يقول العلوي يف الطراز 
مدار اإلجياز على احلذف؛ ألن موضوعه على االختصار، وذلك إمنا يكون حبذف ما 

بل أقول لو ظهر احملذوف لنـزل قدر الكالم . ال خيل باملعىن ، وال ينقص من البالغة
غته ولصار إىل شيء مشترك مسترذل، ولكان مبطالً ملا يظهر على الكالم عن علو بال

والبد من الداللة على ذلك احملذوف فإن مل يكن داللـة  . من الطالوة واحلسن والرقة
من احلديث، وال جيوز االعتماد عليه، وال حيكم عليـه بكونـه    نه يكون لغواعليه فإ

 .  )١(" حمذوفاً حبال
  
ذف لدى البالغيني من أنه يثري االنتباه ويبعد عن التفكري ممـا  وتنبع أمهية احل 

يؤدي إىل وجود تفاعل بني املرسل واملتلقي، بل إن احلذف يكون أكثر بالغـة مـن   
املسلك، لطيف املأخذ، عجيب  هو باب دقيق: "الذكر يقول عبد القاهر عن احلذف 

كر ، فالصـمت عـن   ، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذاألمر
إذا مل  إذا مل تنطق، وأمت ما تكون بيانـا اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك ألطف ما تكون 

واحلذف كما عده ابـن   )٢("تنب، وهذه مجلة قد تنكرها حىت خترب، وتدفعها حىت تنظر
وهذا نوع من الكـالم شـريف ال   : "األثري هو ضرب من ضروب اإلجياز وقال عنه 

األلفـاظ ولسـت    ر فيه إمنا هو إىل املعاين ال إىلوالنظ... رسان البالغةيتعلق به إال فُ
 أعين بذلك أن تهمل األلفاظ حبيث تعرى عن أوصافها احلسنة، بل أعـين أن مـدار  

                                                
الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز تأليف حيىي بن محزة بن علي بـن إبـراهيم       )١(

 .  ٢/٩٢م  ١٩١٤ -هـ١٣٢٣العلوي اليمين، مطبعة املقتطف 
 .  ١٤٦دالئل اإلعجاز  ص     )٢(



 ٣٢

النظر يف هذا النوع إمنا خيتص باملعاين، فرب لفظ قليل يدل على معىن كـثري، ورب  
 .  )١(" لفظ كثري يدل على معىن قليل

قسم حيسن فيه اإلجياز كاألشعار : والكالم عند مجاعة من علماء البيان قسمان
 .وقسم حيسن فيه التطويل كاخلطب والتقليدات . واملكاتبات 

 واإلجياز باحلـذف ينبـه لـه مـن غـري كـبري كُلفـة يف اسـتخراجه؛         
 .  )٢(ملكان احملذوف منه 

 :   أنواع الحذف
 الكـذب : كحذف الفعل يف التحذير حنو: حذف واجب: يتنوع احلذف إىل 

ا: لق النائب عن فعله حنو ، وحذف عامل املفعول املطالكذبا،  قياموحذف  قعود ،
 . غري ذلكومل أوفق لوال اهللا، :  حنو جواب لوال

تدل عليه قرينة : وذلك إذا دلّ عليه دليل لفظي أو مقامي أي : واحلذف اجلائز
، وألن املخاطب يعلم مروا ما كان يقع مظهراً استخفافًاأضإمنا : "املقام يقول سيبويه 

 .  )٣("ما يعين
هو ما له مواطن حمددة كاجتماع الشرط والقسم : واحلذف القياسي أو املطرد

 .فيحذف جواب املتأخر منهما 
أهـالً  "وهو ما ليس له قاعدة حمددة بل كثر استعماله مثل : واحلذف السماعي

 . هو ما يدل عليه دليل يف اللفظ أو املعىن : ضيه املعىنواحلذف الذي يقت" وسهالً
 
 

                                                
هـ حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد، ٦٣٧املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر البن األثري ت     )١(

 .  ٢/٦٨م ١٩٩١-هـ ١٤١١بريوت ، طبعة . املكتبة العصرية 
 .  ٢/٧٤انظر املثل السائر     )٢(
 .  ١/٢٢٤الكتاب     )٣(



 ٣٣

واحلذف الذي تقتضيه الصناعة النحوية وهو ما ال يشترط فيه الدليل وال يدل 
 .  )١(عليه املعىن 

كحذف الفاعل مع الفعل املبين للمجهول للعلم بالفاعل أو اجلهـل بـه، أو   
 . للخوف منه أو لغري ذلك 

 :  أغراض الحذف
احلذف للتخفيف ، أو لإلجياز واالختصار يف الكالم، أو لالتساع حيث ينـتج  يقع  

كان هلا إىل حكم ليس حبقيقة فيهـا، أو   ن ااز بسبب نقل الكلمة من حكمٍنوع م
للتفخيم، واإلعظام ملا فيه من اإلام، أو لصيانة احملذوف عن الذكر يف مقـام معـني   

و لقصد البيان بعد اإلام، أو لقصد اإلام، أو تشريفاً له، أو لتحقري شأن احملذوف، أ
للجهل باحملذوف، أو للعلم الواضح به، أو للخوف منه، أو لإلشعار باللهفـة ، وأن  
الزمن يتقاصر عن ذكره، أو رعاية للفاصلة يف النثر، وأخرياً قد حيـذفون للمحافظـة   

 .  )٢(على الوزن الشعري
ملقام فاملعول عليـه يف حتديـد غـرض    لتعدد ا تبعا احلذف أغراضقد تتعدد و

 . احلذف هو املقام وما يقتضيه املعىن 
 :  تقدیر المحذوف

 )٣(إن ظاهرة تقدير احملذوف تشترك مع ظاهرة التأويل يف محل بعض الظـواهر 
اللغوية على غري الظاهر للتوفيق بني أساليب اللغة وقواعد النحو، وذلك بااللتجاء إىل 

                                                
 .  وما بعدها ٨٨انظر اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، ص     )١(
ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي تأليف الدكتور طاهر سليمان محودة الدار اجلامعية للطباعة : انظر     )٢(

وما بعدها، وانظر اجلملة  ٢٣، وانظر ظاهرة احلذف يف اإلسناد وخمصصاته ص  ٢٢١والنشر ص 
 . وما بعدها  ٩٦العربية ص 

الطبعـة  . بومجعة مجي: غية إيقاعية تأليف الدكتورانظر ظاهرة احلذف يف شعر البحتري دراسة بال    )٣(
 .    ٣٤م املغرب ص ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤األوىل 



 ٣٤

تأويل نقل اللفظ عما اقتضـاه  وال: "حزم ظاهرة التأويل بقوله التقدير وقد عرف ابن 
وكـان  . وعما وضع له يف اللغة إىل معىن آخر، فإن كان نقله قد صح بربهان ظاهره

 نقله واجب الطاعة فهو حق، وإن كان نقله خبالف 
 .  )١("فت له وحكم لذلك العقل بأنه باطلتلْطرح ومل يذلك ا

ب اللغوية اليت ختالف بنيتـها اللغويـة أو النحويـة أو    وقد أول النحاة األسالي
 .الصرفية الضوابط اليت وضعوها حلماية اللغة العربية من اللحن 

وإمنا يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها وإن كان املعـىن  : "يقول السيوطي 
وهذا تأويل يوصي حبذف عنصر أو عدة عناصر مـن البنيـة التركيبيـة     )٢("مفهوماً
م للحال اجلامدة بأا مشتقة، وذلك الشتراطهم يف احلال أن تكون مشـتقة  كتأويله

 .املشتقة " امنفرد"بـ " حيث يؤولون لفظ وحده "اعبد ربك وحده"حنو 
وقد فهم النحاة التقدير على أنه محل الظواهر اللغوية على غري الظاهر لتحقيق 

القواعد  لتقدير يتم الرجوع إىلنحو، فمن خالل ا التوافق بني أساليب اللغة وقواعد ال
ن التقدير ال يتوقـف  ومعان خمتلفة، حيث إ حروف على النحوية اليت اشتملت بنياا

وقد تدل الصناعة النحويـة  : "عليه املعىن بل وجوب القاعدة النحوية يقول الزركشي
 .  )٣("على التقدير

ى الفهـم الـذي   عل وذلك اعتماداوقد خيتلف علماء اللغة يف تقدير احملذوف 
 وكون التركيب خاليا. ليه القرينةي به السياق، وتدركه فطنة املخاطب، وتدل عيوح

                                                
طبعة قوبلت على النسخة اليت حققها الشيخ أمحد حممـد  ،اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم     )١(

 . ١/٤٢. م ١٩٨٣دار اآلفاق اجلديدة بريوت الطبعة الثانية.إحسان عباس : شاكر قدم له
املكتبة العصرية .حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق ، اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي     )٢(

 .   ٣/١٧٧. م ١٩٩٧،للطباعة والنشر بريوت
حممد أبـو الفضـل   : الربهان يف علوم القرآن لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي حتقيق     )٣(

 .  ٣/١١٢. م ١٩٨٠،ة الثالثةدار الفكر الطبع، إبراهيم 



 ٣٥

من اللبس والغموض، وقد أكد النحويون والبالغيون على أمهية أن يكون احملـذوف  
وألن  استخفافًا ا كان يقع مظهراوإمنا أضمروا م: "يقول سيبويه  معلوماً لدى املتلقي
 .)١("ا يعيناملخاطب يعلم م

أو مشقة وذلك ملا يدل عليه من قرائن  ديد مكان احملذوف ال يتطلب جهداوحت
واعلم أن القسم األول الذي هو اإلجياز باحلذف يتنبه له مـن غـري   "يقول ابن األثري 

 .)٢("كُلفة يف استخراجه ملكان احملذوف منه
تقدير، وإال فتركه واألصل أال يقدر احملذوف من الكالم إال إذا دعت احلاجة لل

أوىل أما إذا دل دليل وجب تقدير لفظ معني، وكل تقدير يؤدي إىل فهم املعىن املراد 
 .  )٣(فهو صحيح بشرط أال يخل بقاعدة أساسية 

الداللة على احملذوف يتكفل ا التركيـب املنطـوق   : " ل الدكتور محاسةيقو
تماد علـى املوقـف الكالمـي أو    وانتماؤه إىل منوذج معني هوا لبنية األساسية واالع

فيقدر احملذوف وفقاً ملوضعه من البنية األساسية للجملة ويحدد بناًء على مـا   )٤("املقام
فكل حمذوف يـتم  . يقتضيه املقام أو السياق ألن الغرض األساسي هو استقامة الكالم

م حتديد حتديد موضعه وفقاً للتركيب األساسي للجملة ، فمن خالل البنية األساسية يت
موضع احملذوف بدقة والوقوف على الغرض من ذلك احلذف بناًء على مـا يقتضـيه   
املقام، فكل حذف البد أن يكون لغاية قصد إليها املتكلم على النحو الذي أورده يف 

 .ال حيقق الغرض من الكالم وهو اإلفهام. كالمه وإال يكون إخالالً باملعىن 

                                                
 .  ١/٢٢٤. كتاب سيبويه    )١(
 . ٢/٧٤املثل السائر     )٢(
 . ، وما بعدها  ٨٤انظر اجلملة العربية تأليفها وأقسامها ص     )٣(
 .  ٣٥١بناء اجلملة العربية ص     )٤(



 ٣٦

ظام الكلمات وهندستها شرط أساسـي يف  ن: "يقول الدكتور إبراهيم أنيس  
 .  )١(" ال يصح اإلخالل به أو اخلروج عنه فهام، وأن لكل لغة نظاما معيناالفهم واإل

وعند تقدير احملذوف جيب األخذ يف االعتبار ما قصد إليه املـتكلم، واختيـار   
 مقدر يتالءم مع السياق، والغرض من احلذف حىت تتحقـق الفائـدة والبيـان دون   

النحو هو الركيزة اليت يرتكز عليها املعىن، فبدءاً من "غموض أو لبس يف املعىن ؛ ألن 
درجة معينة يف ااوزة بالعالقة إىل قواعد الترتيب واملوافقة تتهاوى العبارة ، وختتفـي  

فال ميكن فهم املعىن دون مراعاة قواعد النحو، وقصـد باـاوزة     )٢(" القابلية للفهم
كل خروج عن نظام البنية األساسية واحنراف يف االستعمال : كيب، أي عوارض التر

 .األصلي للجملة، خيل مبقصد العبارة فيتالشى الفهم الختالل املعىن
 : غایة الحذف الفنیة

إن احلذف اجلائز هو حمط اهتمام البالغيني ألن احلذف يف هذه التراكيب لـه  
 طيفة ويضفي على بنياا إجيازا بليغا وبديعا يف إكساا معان عميقة وأسرارا لأثر كبري

ـ   العربية، يقول عبد القاهر مبينا يعترب من ركائز بالغة ف البالغيـة  ذقيمة هـذا احل
فإنك . وهو باب دقيق املسلك لطيف املأخذ عجيب األمر شبيه بالسحر: "والداللية 

ــن       ــمت ع ــذكر، والص ــن ال ــح م ــذكر أفص ــرك ال ــه ت ــرى ب  ت
 فادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطـق، وأمت مـا تكـون بيانـاً     اإلفادة أزيد لإل

 . )٣("إذا مل تنب

                                                
 . ٢٩٥من أسرار اللغة ص     )١(
القـاهرة  .تور أمحد درويش ، دار غريب للطباعة والنشر النظرية الشعرية جلون كوين ترمجة الدك    )٢(

 .  ٢٠٩ص
 .  ١٤٦دالئل اإلعجاز ص     )٣(



 ٣٧

 . )١("ألن النفس تذهب فيه كل مذهب: "أشار الرماين إىل ذلك بقوله 
إذ يتيح هذا احلذف ختيل املعاين اليت يوحي ا إضافة إىل تسابق مشاعر املتلقي 

ا يزيد من نشاطه النفسي ويدفعه للمتابعـة  لبلوغ املعىن املقصود بأقصر بنية تركيبية مم
ويبعد عن نفسه امللل والثقل الناتج عن اإلطالة ألن التطويل تضايق من ثقله  الـنفس  

إذا طال الكالم عرضت املتكلم أسباب التكلف، وال خري يف شـيء  : "يقول اجلاحظ 
 .  )٢(" يأتيك به التكلف

حيائية إذ تشتاق النفس إىل تتبع مثل هذا احلذف يزيد من التوسع يف الداللة اإل
ما يوحي به الكالم املوجز الذي حذف منه بعض عناصر بنيته التركيبية ويعتمد جناح 

ل يف شيء من اإلام واإلمجال غري املخاملبدع يف ذلك على براعته وقدرته يف إدخال 
ا معدود وإمنا كان هذا"وهذا ما اعتربه ابن رشيق من أنواع البالغة يقول .  )٣("النص

 –من أنواع البالغة ألن نفس السامع تتسع يف الظن واحلساب وكل معلوم فهو هني 
 .  )٤("  – لكونه حمصورا

وهذا احلذف يرسخ املعىن يف نفس املتلقي، ويقنعه به ملا له من أثر شـديد يف  
النفس وهذه القيمة الفنية للحذف تعتمد على قرائن ودالئل تساهم يف فهم املتلقـي  

 .عىن كامالً من خالهلا للم

                                                
النكت يف إعجاز القرآن أليب احلسن علي بن عيسى الرماين ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القـرآن      )١(

الطبعـة  ،  للرماين واخلطايب واجلرجاين حتقيق حممد خلف اهللا أمحد والدكتور حممد زغلول سالم 
 .  ٧٧-٧٦دار املعارف ص ، الرابعة 

 .١/١١٥للجاحظ تعليق عبد السالم هارون مكتبة اخلاجني بالقاهرة الطبعة الثالثة . البيان والتبيني     )٢(
املؤسسة اجلامعيـة  . األسس النفسية ألساليب البالغة العربية تأليف الدكتور جميد عبد احلميد ناجي    )٣(

 .  ١٢٩بريوت  ، ص . م ١٩٨٤الطبعة األوىل .والتوزيع  للدراسات والنشر
: حتقيق ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده تأليف أيب علي احلسن بن رشيق القريواين األسدي     )٤(

 .   ٢٥١/ ١. لبنان، بريوت،م دار اجليل١٩٧٢حممد حمي الدين عبد احلميد الطبعة الرابعة 



 ٣٨

 املبحث األول                               
 :احلذف الواجب  عارض                                

١-  ً  .حذف خرب لوال وجوبا
 .  )١()ال(و) لو(إا مركبة من  : وقيل من احلروف املهملة لوال
 .  )٢(حرف امتناع لوجود كما يرى النحاة  وهي
رط ولغريه، فإن وقعت للشرط اختصت باألمساء وامتنع دخوهلا على تقع للشو

لوال يف األصل ال تقـع إال علـى   : "لوال زيد هللك خالد، يقول املربد : األفعال حنو
 .  )٣(" اسم

 .  )٤(وما ورد من دخوهلا على األفعال جيب تأويله 
ا مبتـدأ  ويأيت بعده ، ولوال الشرطية تدل على امتناع اجلواب لوجود الشرط

لـوال زيـد   ) "لوال زيد جلئتـك : (يف  تقديره"حمذوف اخلرب وجوباً لعلم السامع به 
 . )٥("أو ما أشبه ذلك جلئتك... حاضر، أو عندك أو أهابه أو أكرمه

 
 .أما إذا كانت لغري الشرط فتدخل على املاضي واملستقبل فقط 

                                                
 –دار الشـروق   –حتقيق الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب . لرماين النحويانظر معاين احلروف ل    )١(

 .  ١٢٣جده، ص 
 –املقتضب  للمربد حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمة عامل الكتب .  ٢/١٢٩الكتاب لسيبويه : انظر     )٢(

  ٢/٤١. ، مهع اهلوامع ٨/١٤٩، شرح املفصل البن يعيش ٣٥٩ص ، واملغين.  ٣/٧٦بريوت
 .  ٢/١٣٩، الكتاب  ٣/٧٧املقتضب     )٣(
الكافية يف النحو البن احلاجب شرح رضي الدين النحوي حتقيق الدكتور عبد العال سـامل  : انظر     )٤(

اللباب يف النحو لعبد الوهاب الصابوين دار الكتب مكتبـة  : ، وانظر  ٦/١٦مكرم، عامل الكتب 
 . ٩لبنان  ص،بريوت . الشرق 

 . ١٠النحو  ص اللباب يف     )٥(



 ٣٩

 
لوال : ا جواب حنو فإذا دخلت على املاضي أفادت اللوم والتوبيخ وال يكون هل

بعة شهداء لَوال{: قمت وقوله تعاىل  بِأَر هلَيوا عاؤ١( }ج(  . 
كقوله " ال، وبلى"وكان جواا بـ  ن دخلت على املستقبل كانت حتضيضاوإ

لَّكُملَوال{: تعاىل  لَع اللَّه ونرتَغْفتَس  ونمح٢( }تُر(  . 

بانيونلَوالَ ينها {: كقوله و الر مه ثْم  .  )٣( } واألَحبار عن قَولهِم اإلِ
 . ا ومقدرالفعل ألا لألمر والتحضيض ظاهرويليها ا

، وهـو  أن تكون حتضيضا أيضا –إذا وقع املاضي بعدها  –وقد جاز يف لوال 
ـوالَ نَفَـر مـن    {: فقالوا يف . حينئذ يكون قرينة صارفة للماضي عن املضي إىل االستقبال لَ

ـنهم طَآئفَـةٌ   م قَةرا" لوال"اه يف املضي فيكون جيوز بقاء نفر على معن )٤(}كُلِّ فوجيوز  توبيخ
أيضاً معىن النفي أو اجلحد كمـا  " لوال"وتفيد  يراد به االستقبال فيكون حتضيضا أن

 .  )٥(ونقله الرماين ذكره ابن النحاس
الضـمري   ـا إال   حيتاج إىل تعليق، وال جيـر وتقع لوال كذلك حرف جر ال

 ).لوالي، ولوالك(وموضع ارور رفع باالبتداء، واخلرب حمذوف حنو قولنا، 
فذهب البصريون : وقد اختلف النحاة يف رافعه واالسم بعد لوال يكون مرفوعا

 .إىل أنه مرفوع باالبتداء 
                                                

 .  ١٣سورة النور آية     )١(
 .  ٤٦سورة النحل آية     )٢(
 .  ٦٣سورة املائدة  آية     )٣(
 .   ١٢٢سورة التوبة آية     )٤(
 .  ١٢٤انظر معاين احلروف ص     )٥(



 ٤٠

 .بة أو باألصالةوذهب الكوفيون إىل أنه مرفوع بلوال على سبيل النيا
أو حنوه، ) وجد(وذهب الفراء إىل أنه مرفوع بفعل حمذوف أو فعل مقدر بـ 

 . فاتفقوا يف الرفع واختلفوا يف علته  )١(وإليه ذهب الكسائي
وكما اختلف النحاة يف االسم اختلفوا يف اخلرب كذلك، فذهب اجلمهـور إىل  

غري مقيد مـدلول  : أي  ، ومعىن كون مطلق )٢(أن اخلرب كون مطلق واجب احلذف
محوه مل ينج محوه خرب مفهوم املعىن: فقوله . عليه حنوه، لوال أنصار زيد. 

وإمنا وجب حذف اخلرب بعد لوال االمتناعية؛ ألنـه معلـوم   "وقال ابن مالك 
مبقتضى لوال، إذ هي دالة على االمتناع لوجود، واملدلول على امتناعه هو اجلـواب،  

فال شك يف أن . لوال اهللا ما خلقنا: فحينما يقال )٣(" و املبتدأواملدلول على وجوده ه
وجود اهللا سبب يف خلقنا، فصح احلذف لتعيني احملذوف، ووجـب احلـذف   : املراد

 .لسد اجلواب مسده، وحلوله حمله 
وذهب الرماين وابن الشجري والشلوبني وابن مالك إىل أنه إذا كـان اخلـرب   

نا لوال زيد سامل: ومل يعلم وجب ذكره حنو ن كان مقيدامطلقاً وجب حذفه، وإ كوناً
 : ي يف صفة سيف جاز الوجهان كقول املعروعلم  ما سلم وإن كان مقيدا

 يذيب الرعب منه كل غضب       فلوال الغمد يمسكُه لسـاال
إىل أن جواب لوال هـو   ذهب ابن الطراوة أن والسيوطي قد نقل ابن مالكو

 .  )٤(اخلرب 
                                                

،و اإلنصاف يف مسائل اخلالف البـن  ١/١٠٥، ٢/٦٦، وانظر مهع اهلوامع  ٢/١٢٩انظر الكتاب     )١(
 .  ٧٧-١/٧٠م ، ١٩٩٣ -١٤١٤نباري املكتبة العصرية صيدا، بريوت األ

عبد :،و التصريح مبضمون التوضيح للشيخ خالد األزهري دراسة وحتقيق الدكتور ٢/٤٠انظر اهلمع     )٢(
 .  ١٧٩، ١/١٧٨.  م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة األوىل ،الفاتح حبريي إبراهيم

 .  ١/٢٧٦شرح التسهيل     )٣(
 . ١٠٥،  ١/١٠٤، ومهع اهلوامع  ٢٧٤ – ٢٧٣مغين اللبيب ص  انظر    )٤(



 ٤١

هذا باب من االبتداء يضمر فيه ما يـبين علـى   : "يقول سيبويه حتت عنوان و
أما لكان كذا وكذا فحديث . لوال عبداهللا لكان كذا وكذا: : وذلك كقول" االبتداء

وكأن املـبين  ... معلق حبديث لوال، وأما عبداهللا فإنه من حديث لوال وارتفع باالبتداء
لوال عبداهللا كان بـذلك  : كذا وكذا، فأنه قالعليه الذي يف اإلضمار كان يف مكان 

املكان، ولوال القتال كان يف زمان كذا وكذا ولكن هذا حذف حني كثر استعماهلم 
 .  )١(..." إياه يف الكالم

 . للخرب بعد لوال إمنا حذف خربها لكثرة االستعمال ذكر سيبويه أنواعافلم ي
د لوال يرتفع باالبتداء وخربه حمذوف ملـا  اعلم أن االسم الذي بع: "وتبعه املربد بقوله 

خـربه  ارتفع باالبتداء و" عبداهللا"فـ  لوال عبداهللا ألكرمتك: يدل عليه، وذلك قولك
 .  )٢(" حمذوف والتقدير لوال عبداهللا باحلضرة أو السبب كذا ألكرمتك

رأي سيبويه يف خرب لوال، مث ذكروا الرأي الذي  )٣(وقد ذكر النحاة املتأخرون 
 .ب إليه الرماين، والشجري، وابن مالك يف ذلك أيضاً دون تعليقذه

 ونسب الرأي  )٤(وعرض ابن مالك خلرب لوال احملذوف يف التسهيل وشرحه 
 .للرماين والشجري والشلوبني وزاد يف ذكر شواهدمها  أيضا

وقد ورد ذكر اخلرب بعد لوال يف قول أيب العطاء السندي ميدح ابن يزيـد بـن          
مر بن هبرية ع : 

 )٥(لوال أبوك وال بعده عمـر       ألقت إليك معد باملقاليد 
                                                

 .  ٢/١٢٩الكتاب     )١(
 . ٣/٧٦املقتضب     )٢(
 ٢٠انظر مشكالت حنوية للدكتور حممد عبد ايد الطويل ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، املسألة     )٣(

 .  ٢٦ـ٢٢ص 
 .١/٢٧٦انظر شرح التسهيل      )٤(
 . ١٢٩/ ٢التسهيل    انظر شرح    )٥(



 ٤٢

نـه معلـوم   أل يف شعر ابن قيس الرقيات حمذوفًا وجوبـا  وقد جاء خرب لوال
 :مبقتضاها إذ هي دالة على االمتناع لوجود يقول 

  
 )١( ـججِلَجِجت بِحبك أَهلَ العـراقِ      ولوال كَثريةُ لـم تلْ

ألن اجلـواب سـد    ، فحذف اخلرب وجوباحيث امتنع اإلجلاج لوجود كثرية 
 . لوال كثرية موجودة مل تلجج: مسد اخلرب وحل حمله، واخلرب هنا كون مطلق، أي 

 
 : ويقول كذلك 

  )٢(ي أَخاف النيازِكَا ولكن كَـانَ شفَاؤه        قَـريبا مِأْال جيوش الشفَلو
 )٣(ـائها قَلـن وحاجتي لـــ     ــ  وال هــوى أُم البنِيـلَـ
 . موجود : يف البيتني السابقني كون مطلق واجب احلذف، والتقدير  واخلرب أيضا

 
 
 

                                                
: متادى يف العناد إىل الفعل املزجور عنه و عند يف اخلصومةويف األمـر  : لَججا وجلاجا وجلاجةً : جلَّ    )١(

م ١٩٦٧الطبعـة األوىل  ، دار املشرق بريوت ، انظر املنجد األجبدي . الزمه وأىب أن ينصرف عنه 
 ) . املتقارب(من حبر .  ٦١الديوان .   ٨٦٥ص ) لَج(مادة 

 ) .الطويل(من حبر  . ١٣١الديوان ص     )٢(
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ١٧٦الديوان ، ص     )٣(



 ٤٣

 : حذف الفعل الناصب للمصادر املنصوبة  -٢
 :ثالثة أقسام  أفعال مضمرة يف العربية تنقسم علىاملصادر املنصوبة ب

فتكون فيه باخليـار  ، وجيوز ظهوره  ، فعله مصدر حمذوف: لقسم األولـ ا
: بني اإلظهار أو اإلضمار وذلك حنو قولنا ملن قدم من السفر وعليه وعثاؤه ومعه آلته

: أي) مواعيد عرقوب: (وملن يعد وخيلف وعده) قدمت خري مقدم: (أي) خري مقدم(
مصدر منصوب بفعل مضـمر  ) اعيدمو(و) خري(؛ فكل من وعدتين مواعيد عرقوب

مواعيد (و) خري مقدم: (العرب من يرفع مثل هذه املصادر فيقول  ومن. جيوز إظهاره
قـدومك ،  (خربين ملبتدأين حمذوفني تقـديرمها  ) مواعيد(و) خري(فتكون ) عرقوب
 ).عداتك

 أنت خمري فيه بني إظهار العامل وحذفه، فإن أظهرته فزيـادة يف "وهذا القسم 
 .  )١("البيان وإن حذفته فثقة بدليل احلال عليه

لكثرة االسـتعمال،  مصدر منصوب بفعل جيوز اظهاره غالبا : والقسم الثاين 
سقاك اُهللا : واملراد " قيا ورعياس: "ثل القول يف الدعاء لإلنسان ولداللة القرائن عليه م

الفعل املضمر وجعـل املصـدر   انتصبا ب" سقيا ورعيا"سقيا، ورعاك رعيا فاملصدران 
عل، مثل ذلـك  بدالً من اللفظ بذلك الفعل وذلك استغناًء بذكر املصدر عن ذكر الف

فكل هذه املصادر دعاء عليه " "خيبةً، وجدعا، وعقرا، وبؤسا ، وبعدا، وسحقًا" أيضا
 .  )٢(" أو له، وهي منصوبة بفعل مضمر متروك إظهاره ؛ ألا صارت بدالً من الفعل

 . )٣(وقد يظهر البعض الفعل يف ذلك فيكون تأكيداً وذلك ليس بالكثري 

                                                
 .  ١/١١٣شرح املفصل      )١(
، و أوضح املسالك إىل ألفية ابـن   ١/٢٣٠، وانظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ١/١١٤السابق     )٢(

 . ٢/١٩٥. م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦مالك ، املكتبة العصرية ، بريوت ، 
 .  ١/١١٤شرح املفصل : انظر     )٣(



 ٤٤

ا املـتكلم عـن   ومن هذه املصادر ما ال يكون دعاًء بل لإلخبار حيث خيرب 
 ) .  محدا، وأشكره شكراأمحد اَهللا: فمعنامها " محدا وشكرا: "نفسه حنو 
 . ني مضمرينفعالمصدران منصوبان ب" فحمدا وشكرا"
 

ملـن   جوابـا " محد هللا وثناٌء عليه: " وإن وردت مثل هذه املصادر مرفوعة حنو
أمري وشأين محد هللا وثنـاء  : كيف أصبحت؟ فإا خرب ملبتدأ حمذوف تقديره : سأل
 . عليه 

حيـث  .  زيد سريا سريا: لبتة مثل قولناما ليس له فعل أ: والقسم الثالث  ـ
فعل ويواصله فنستغين بداللة املصدر عن إظهار الفعـل  نقول هذا ملن يكثر منه ذلك ال

 ..وليس هذا مما خيص املخاطب بل يستعمل يف اإلخبار عن الغائب
: مبعـىن  " ، وما أنت إال قتالً قتالًإمنا أنت سريا سريا: "للمخاطب  ويستعمل 

د صار على تقدير فعل مضمر ال يظهر إذ ق"وذلك " وتقتل قتالً قتالً  سريا سرياتسري"
 .  )١(" املصدر بدالً منه

 
فيكون على " ما أنت إال سري سري: "وقد تأيت بعض هذه املصادر مرفوعة حنو 

وال  اوأقيمت السري مقامه "صاحب"فحذفت كلمة ) ما أنت إال صاحب سري: (معىن
 . يدل ذلك على الكثرة واملواصلة كما يف حالة النصب 

 
 

ـ ل حمذوف الواردة يف بفعاملنصوبة  املصادرمن شواهد و                ديوانال
 :  ماجاء يف قول ابن قيس الرقيات

                                                
 .  ١/١١٥انظر شرح املفصل     )١(



 ٤٥

ـ  اكتأَ نمبِ أَهالً وسهالً ـ م  ن الـ
 

 )١(يـك يف سـخبِه  ـرقة يسرِي إلَ 

   
 بشر الظّـيب والغـراب بِسـعدى   

 بغيض إِيل الشر حـىت إذَا أَتـى   
 

 )٢(اببالـذي يقـولُ الغـر    مرحبا 
للشر ارِي قُلتلَّ بِدـا  :فَحبحر٣(م( 

   
" سـهالً "واملصـدر  " أتيت أهـالً : "منصوب بفعل مضمر تقديره " أهالً"فاملصدر 

منصوب " مرحبا " وكذلك الصدر  ،"وطئت سهالً: "منصوب بفعل مضمر تقديره 
مرحبـا  ... (ب التزام إضمار الناصيف"يقول ابن مالك  "أتيت" بفعل حمذوف تقديره 

 .  )٤() أتيت، ووطئت.. (بإضمار ) .. وسهالً
 : وقوله أيضاً 

ـًا  :  قَولُها إذ تقَولُ  سـقيا ورعيـ
 

ـ  بِحديث أُخفيـه شـيئًا    جِيب٥(اع( 
 .وارعها  –اسقها : مصدران منصوبان بإضمار  فسقيا ورعيا 

 :  وقوله أيضا
قْيـا   اسمومِ ولْوانَ ذي الكُـرحل 

 
     بِـهنع ـنمو ينِـهت ـنم فن٦(ص( 

 . الدعاء  وهذان البيتان يفيدان. قهامصدر منصوب بإضمار اس فسقيا 
                                                

.  ١٢الديوان ص  .ضرب من الثياب واحللي مجيعا : السخب ،  مدينة مشهورة على الفرات: الرقة    )١(
 ) . املنسرح(من حبر . 

 )  . اخلفيف(من حبر .  ٨٤الديوان ص     )٢(
 ) . الطويل(من حبر .  ٥٦ن ص الديوا    )٣(
 .  ١٩٣التسهيل البن مالك     )٤(
 ) . اخلفيف(من حبر .  ١٠٨الديوان ص     )٥(
 ) . املنسرح(من حبر .  ١٣الديوان ، ص     )٦(



 ٤٦

 :قول ابن قيس الرقيات  نصوبة بفعل مضمر بقصد اإلخبار هوأما ما ورد من املصادر امل
  

 إذْ رأَوك فَضــلَك اُهللا حســدا
 

ــاءُ   جبالن ــه ــلَت بِ ــا فُض  )١(بِم
 . مصدر منصوب بفعل مضمر تقديره حسدوك " فحسدا" 

 : وقوله أيضاً 
ــرةً ــرٍ ذَكْ ــا أُم بكْ هتــا ذَكَر م 

 
 )٢(بِقُرى الرومِ حني جزنـا الـدروبا   

 . ذكرت : مصدر منصوب بفعل مضمر تقديره " ذكرة"فـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .اخلفيف(من حبر .   ٩١الديوان ص     )١(
 ). اخلفيف(من حبر .  ١٠٨الديوان ص     )٢(



 ٤٧

 . حذف الفعل الناصب يف أسلوب اإلغراء  -٣
) لـزم ا(النحـاة   غراء هو تنبيه املخاطب على أمر حممود ليفعله، وتقدير فعله عنداإل

ويكون اإلغراء بذكر املغرى به مكرراً أو غري مكرر، فإذا وجد التكـرار أو عطـف   
 : يقول ابن قيس الرقيات  )١(وجب إضمار الناصب 

 كُـنال تهِم ولْ عليهجك ال تمقَوو 
 

  )٢(هم وتقاتــلُا تغتــاببِهــم هرِشــ 
مفعول به منصوب لفعل حمذوف وجوباً تقديره الزم أي الزم قومك وهـو  ) : قومك( 

حذف لالختصار، وداللة املذكور عليه، ففيه نوع من اإلجيـاز يف القـول؛ وعـدم    
 . اإلطالة بال دافع 

عه حذف الفعل الناصب للمصادر املنصوبة تعود إىل كثرة استعماله وشـيو  والعلة يف
 . يف اللغة 

إضافة إىل ضرورة التمشي مع الصنعة اإلعرابية فكل منصوب يف اللغة البد لـه مـن   
 . ناصب 

 

                                                
الطبعة الثانية . فاضل صاحل السامرائي : ، و معاين النحو تأليف الدكتور ٤/٧٤انظر أوضح املسالك     )١(

، شرح ابن عقيل على ألفية ابن  ٢/١٠٠دار الفكر للطباعة والنشر  .م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الثانية 
املكتبة العصرية .مالك ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل حملمد حمي الدين عبد احلميد

 .  ١/٧٦.  م١٩٩٦-ـه١٤١٧بريوت طبعة عام .
 ) . الطويل(من حبر .  ٥١الديوان ص  . سيء اخللق: هرش    )٢(



 ٤٨

 املبحث الثاني                                 
 احلذف يف العناصر اإلسنادية عارض                  

 
ه وقد وضـح  ركنني أساسيني مها املسند واملسند إلي تتألف اجلملة العربية من

ومها ما ال يغين أحدمها عن اآلخر، وال جيد املتكلم منه : "سيبويه املقصود ما بقوله 
بداً فمن ذلك االسم املبتدأ واملبين عليه وهو قوله عبد اهللا أخوك، وهذا أخوك، ومثل 
ذلك يذهب عبداهللا، فالبد للفعل من االسم كما مل يكن لالسم األول بد من اآلخـر  

 .  )١(" اءيف االبتد
ومها ما ال يستغين كل واحد عن صـاحبه فمـن   : "بقوله  وزاد املربد إيضاحا

وأفعال الشك ) إن(أو ) كان: (قام زيد، واالبتداء وخربه وما دخل عليه حنو : ذلك 
زيد، فإذا ذكرته فإمنا تذكر للسامع ليتوقع مـا  : والعلم واازاة، فاالبتداء حنو قولك 

أو ما أشبهه صح معىن الكالم وكانـت الفائـدة   ) منطلق: (قلت  ختربه به عنه، فإذا
للسامع يف اخلرب ألنه قد كان يعرف زيداً كما تعرفه ولوال ذلك مل نقـل لـه زيـد    

رجل يقال له زيد، فلما كان يعرف زيداً وجيهل ما ختربه بـه عنـه   : ولكنت قائالً له
والفعل ال تفيـد شـيئاً وإذا   أفدت اخلرب فصح الكالم؛ ألن اللفظة الواحدة من االسم 

 .  )٢(" أقرنتها مبا يصلح حدث معىن واستغىن الكالم
وهذا التوضيح يقوم على أساس وظائف الكلمـات يف التركيـب النحـوي    

وهو املبتـدأ يف اجلملـة االمسيـة    . فاملسند إليه هو املتحدث عنه، وال يكون إال امساً
دث به ويكون فعالً أو امساً وهو اخلرب يف والفاعل يف اجلملة الفعلية، واملسند هو املتح

 . اجلملة االمسية والفعل يف اجلملة الفعلية 
                                                

 .  ١/٢٣الكتاب     )١(
 .  ٤/١٢٦املقتضب     )٢(



 ٤٩

 . والعالقة بني املبتدأ وخربه، والفعل وفاعله عالقة لزومية إلفادة املعىن
وقد أطلق النحاة على املسند واملسند إليه العمد اليت ال تستغين عنهما اجلملـة  

 . علق ما فضالت أو قيود وأطلقوا على ما سوامها مما يت
وقد حيذف املسند أو املسند إليه من اجلملة، وال يتم احلذف إال بوجود قرينـة  
لفظية أو معنوية تدل على معىن احملذوف فيكون من احلـذف معـىن ال يوجـد يف    

 .  )١(الذكر
كحـذف الفعـل يف التحـذير،     عنصر إسنادي يعتريه احلذف وجوبا وكل

ملطلق النائب عن فعله ، وكما يف مواطن حذف املبتدأ واخلرب، وحذف عامل املفعول ا
ا   أعند قيام دليل سواء  اويعتريه احلذف جوازا يقتضـيه املعـىن أم صـناعيكان معنوي 

 . تقتضيه الصناعة النحوية ، وسواء دلت عليه قرينة لفظية أم دلت عليه قرينة املقام 
إذا دل عليها دليل كحـذف   زاغري اإلسنادية فتحذف حذفًا جائأما العناصر 

 .املفعول به أو احلال أو التمييز أو املوصوف أو املضاف وغريها 
فالذكر قرينة لفظية واحلذف إمنا يكون بقرينـة  : "متام حسان يقول الدكتور 

هي االستلزام ، وسبق الـذكر، وكالمهـا مـن    : وأهم القرائن الدالة على احملذوف 
 .  )٢("القرائن اللفظية

املقصود باالستلزام بأنه تالزم بني عناصـر البنيـة    )٣(حممد محاسةوضح الدكتور وقد 
األساسية، فلو مل يكن هناك تالزم بني املسند و املسند إليه ملا أمكن قبول ذكر أحـد  

، فالعنصر املذكور يدل مع القرائن األخـرى  رين مع جتاهل العنصر اآلخر مطلقًاالعنص

                                                
 . وما بعدها  ٢٥٩انظر بناء اجلملة العربية ص     )١(
م، ١٩٩٤ء املغـرب  معناها ومبناها ، للدكتور متا حمسان، دار الثقافة الدار البيضـا : اللغة العربية     )٢(

 .  ٢٢١ص
 .  ٢٦١انظر بناء اجلملة العربية     )٣(



 ٥٠

طـوق نفسـه، أو   نذكر العنصر احملذوف يف التعبري املعلى العنصر احملذوف، وإمكان 
يب يف بناء اجلملة مـن  بحيث ال يوجد مانع تركي مياثله متاما جيعل احلذف جائزا فيما

  .ذكره 
  : يف اجلملة االمسية )املبتدأ( حذف املسند إليه  -١
: واسـطي قد اختلف النحاة يف املفاضلة بني كون احملذوف هو املبتدأ أو خربه قال الل
 .  )١(" ن اخلرب حمط الفائدة ومعتمدهااألوىل كون احملذوف املبتدأ أل"

أن العبدي ذهب إىل أن األوىل باحلذف هو اخلرب ألن احلذف  )٢(ذكر السيوطي
أو  بتدأ إذ يتنوع اخلرب فيكون مفـردا جامـدا  اتساع وتصرف وذلك يف اخلرب دون امل

 .بتدأ ال يكون إال امسا مفرداامها، واملمشتقاً ويكون مجلة بتنوع أقس
إىل أن حذف اخلرب أوىل؛ ألن املبتدأ عني اخلرب فاحملـذوف   )٣(وذهب ابن هشام

أن النحاس علل حـذف   )٤(عني الثابت فيكون حذفاً كال حذف، وذكر السيوطي 
اخلرب بأن املبتدأ موضع استجمام وراحة واخلرب موضع تعب وطلب استراحة، وذكـر  

 . جييز حذف املبتدأ  ضهمأن بع )٥(أيضاً 
واملعول عليه أن املبتدأ أو اخلرب يعتريهما احلذف إذا وجدت قرينـة لفظيـة أو   

 .حالية أغنت عن النطق بأحدمها وكان يف ذلك فهم للمعىن 

                                                
حتقيق الدكتور عبد العال سامل مكـرم،  . األشباه و النظائر يف النحو لإلمام جالل الدين السيوطي     )١(

مهع اهلوامع ، : ، وانظر ٣/١٠٥م ، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 
٢/١٣٨  . 

 .  ٣/١٠٥السابق     )٢(
 .  ١/١٦٣انظر مغين اللبيب     )٣(
 .  ٣/١٠٧انظر األشباه والنظائر     )٤(
 .  ٣/١٠٦السابق     )٥(



 ٥١

اعلم أن املبتدأ واخلرب مجلة مفيدة حتصل الفائدة مبجموعهما : "يقول ابن يعيش 
الفائدة فالبد منهما إال أنه قد توجد قرينة لفظيـة أو   فاملبتدأ معتمد الفائدة واخلرب حمل

حالية تغين عن النطق بأحدمها فيحذف لداللتها عليه ألن األلفاظ إمنا جيء ا للداللة 
ز أال تأيت به ويكون مراداً حكما وتقديرا على املعىن ، فإذا فهم املعىن بدون اللفظ جا

 .  )١("أ مرة واخلرب أخرىفحذفوا املبتد وقد جاء ذلك جميئًا صاحلًا
من األسس الـيت بنيـت عليهـا     يشكل أساسا" املبتدأ"ملسند إليه وحذف ا

األساليب البليغة باإلضافة إىل أن كل حذف يبعث الفكر وينشط اخليال ويثري االنتباه 
ليقع السمع على مراد الكالم ويستنبط معناه من القرائن واألحوال، وأفضل الكالم ما 

لتفكري ويستنفذ احلس وامللكات وينشط القدرات مما جيعله أدخل يف القلب يدعو إىل ا
وأمس بسرائر النفس حيث يكون التعويل فيه على العقل يف إدراك الداللة ممـا يـثري   

لذكره حيث يكون التعويل على اللفظ املذكور فداللـة العقـل    فًاالفكر واحلس خال
 .  )٢( أقوى من داللة اللفظ

حذف املسند إليه يف شعر ابن قيس الرقيات بتعدد األغراض وقد تعددت صور 
الشعرية لديه، فحذف املسند إليه يف موضع الوصف واملدح والغزل والفخر واهلجـاء   
والرثاء، وكان هلذا احلذف قيمة فائقة يف التركيب إذ أسهم يف تصفية العبارة، وترويق 

إضـافة إىل االختصـار   . ئن عليهااألسلوب يف ألفاظ يفاد معناها بدوا لداللة القرا
 . البديع، وبالغة األبيات السيما وأن ابن قيس الرقيات من فحول الشعراء 

 
 

                                                
 .  ١/٩٤شرح املفصل     )١(
انظر خصائص التراكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين للدكتور حممد حممد أبو موسى مكتبـة      )٢(

 ،  ١٦١- ١٦٠ص .   م١٩٩٦-هـ١٤١٦بعة الطبعة الرا. القاهرة.وهبة



 ٥٢

 
 : ليه يف الوصف إحذف املسند : أوالً 

 
 :يقول ابن قيس الرقيات 

  
ــازِح محلّ  تهـــاكَوفيـــةٌ نـ

 
 ارد ــم الَ أَم ــقَب ــا وال س  )١(ه

ـ    ـاِء منبالف واقريلٌ مخـ ن  ن الـ
 

 ـب   بِهـريف ش ـزتيه غُلْـب نِي٢(ر(  
ــلٍ    ــمٍ مكَحـ ــد رِئْـ  جِيـ

 
 )٣(يرتعـــــي بِالـــــذَّنائبِِ 

 ن واحد سجلـ م ى العريش ف يـه 
 

 ــني ح نــخ ــرو كَلُ ــا س نأن٤(اق( 
   ــة ــى قَطَرِيـ ــاجٍ علـ  نـ

 
ـ     )٥(ف ذَائــبِهــادي التعسـ

  ــم ــف أَلَـ ــاقَنِ طَيـ  يفَشـ
 

ــاحقِ   ــود أُم مســ  )٦(للخــ
 ـ  ح ـن بم لَق  ـوـة حاننيين كل 

 
 ــلَبِف سنيونَ طــرِع ســا ي كُوب٧(الر( 

 
                                                

من . ٢الديوان ص  .القريب املالصق: السقب  .الوسط بني القريب والبعيد : األمم  .بعيد: نازح     )١(
 ) . املنسرح(من حبر 

 ). املنسرح(من حبر .  ١٣الديوان ص  .كثري السعف: غلب  .ضرب من التمر أصفر مدور : الربين     )٢(
 ). املنسرح(

 ) .جمزوء اخلفيف(من حبر .  ٢٩الديوان ص  .اسم موضع  :الذنائب     )٣(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٤١الديوان ص     )٤(
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٨الديوان ص     )٥(
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٥٩الديوان ص  .احلسنة اخللق : اخلود     )٦(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٠٩الديوان ص     )٧(



 ٥٣

   

ـ   ــ سِ أَشــم ةٌ كالشــي شقُر 
 

 ـــا بِبهورن قهـــاــــرائ١(ه( 
ــ  ــالّطَ وِت ــأنَّب ــورته  رٍ كَ ص 

 
ــ  ــه اللُ بــد ــاَء أو قَ رٍ أَضب٢(س(  

     ــلُّ بِــهحن ــلٌ قَــدحم 
 

  قــد ــه غَـ ــذٌ عيشـ  )٣(لَذيـ
ــا    بِه ــبِري الع ــق ــيةٌ عبِ شقُر 

 
  ــق ــة احلُ ــبِريِ بعاج الع ــق ب٤(ع( 

  
املسند يف هذه األبيات هو املرأة اليت أقام عندها الشاعر أو حمبوبته كما يف قوله 

الراحـل إىل بـين ربيعـة، والطيـف،     ، والنخل، وجيد احملبوبة، والس، و)قرشية(
والدروع وطالب الثأر، واحملل وبتقدير املسند إليه احملذوف يف األبيات املستشهد ـا  
من خالل الداللة أو القرينة املعنوية جند أن املسند إليه احملذوف هو الضمري على النحو 

 . اخل ... هو كوفيه، هو خنل، هو جيد، : التايل
من الشاعر لغرض يقصده وأمر يعنيه وهو التعظـيم   داوقد وقع احلذف متعم

من التشـويق   عاحملبوبته وتعظيم كل شيء حوهلا، كما أضفى احلذف على الداللة نو
 .صدر البيت، مما يتيح للشاعر أن يبين عليه األفكار واملعاين  لوقوع املسند يف

واملوصوف يف هذه املواضع يستحق ما وصف به وال يتعـداه ذكـر ذلـك    
 قد يلجأ املتكلم إىل حذف املبتدأ ليعرب بذلك  : "الدكتور علي أبو املكارم يف قوله 

 

                                                
 ) .جمزوء الكامل(من حبر  . ١٧٥يوان ص الد    )١(
 ) .املنسرح(من حبر .  ١٢٦الديوان ص  .الثأر : الوتر     )٢(
 ) .جمزوء الوافر(من حبر .  ١٥٩الديوان ص     )٣(
 ) .الكامل(من حبر .  ٣٢الديوان ص     )٤(



 ٥٤

عن استحقاقه الوصف الذي جعل له حبيث يعلم بالضرورة أن ذلك الوصـف  
 .  )١(" ليس إال له

وحذف املسند إليه من األبيات السابقة يسمى حذف إجياز وال بد فيـه مـن   
سياق الكالم، وهذه القرينة هي حاجة املسـند إىل   قرينة تدل على احملذوف تفهم من

املسند إليه فهي قرينة صياغة ألن الصياغة والتركيب يستوجب اسـتدعاء أحـدمها   
 .لآلخر ألما عمدتا اجلملة االمسية 

ويكثر هذا النوع من اإلجياز يف غرض الوصف والسبب يف ذلك أن الشـاعر  
صيب القارئ والسامع بامللل نظـراً ألنـه   حياول يف قصيدته البعد عن التكرار الذي ي

يتحدث يف وصفه عن شيء واحد يف جمموعة من األبيات فريى الشاعر أن الـدخول  
 .مباشرة أقرب للبالغة من ذكر املوصوف  ةإىل الصف
  

 : حذف املسند إليه يف الغزل : ثانياً 
 : يقول ابن قيس الرقيات 

 
ـ   مـا فَشهنا مأَم اتانبِفَتـ ةُ ايه  ـلْ

 
ـ مالش ا تشبِهمههاللِ واُألخرى من  ٢(اس( 

الشــم ـ درتا غَا )٢(اســـــــــــ  ئصٍ من اهلند مالُ الشـ
 

  ـأَم   ــرالعـا وهِمـى إِليبجي٣(اق( 
 فَتاتان بيضـاوان بِاحلُسـنِ راقَتـا    

 
 )٤(ومبِسـما  على ساكنِ الدنيا بنانـا  

 
                                                

 . ١٤٤م، ص١٩٦٨-١٣٨٧الظواهر اللغوية يف التراث النحوي للدكتور علي أبو املكارم القاهرة     )١(
 ) .الطويل(من حبر .  ٣٤الديوان ص     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٤١الديوان ص     )٣(
 ) .الطويل(من حبر .   ٦٢الديوان ص     )٤(



 ٥٥

بِـــــالْرب طِّفَـــــاتعتوم 
 

  دـــههِنِهفُرـــالِ ولـــى البِغ١(ع( 
   ظُـرنوِ يـراجلَمالِ والس اترظَاه 

 
ــاءُ   الظِّب اكاَألر ــر ــا ينظُ  )٢(نَ كَم

 ــر ــرِ بِكْ حــلِ البقَائع ــنةٌ مرد 
 

  ــب ثَاقــا م لْهنت ــم ــآللِ لَ  )٣(الَّ
 خرجـــت لتقْتلَنـــاجِنيـــةٌ  

 
 طْلــةُمي  ــكسابِ بامل٤(األقْــر( 

 جِنيـــةُ األعلَـــى وأســـفَلُها 
 

ــمِ   اللّح ــن م هرــؤز ــلٌ م ح٥(و( 
 نِ يزينهـا جـي بيضاُء كَالْورِقِ اللُّ 

 
  هــام قَسةٌ وــر ضن ــه لَيع ــه ج٦(و( 

ـ     سخنةٌ في الشتاِء بـارِدةُ الصيـ
 

   لَـةاج يف اللّيـرس ـاءِ  ـف٧(الظَّلْم( 
    ـيحأُد ـةضيهـا كَبلَون حاضو 

 
  ــيم مع ــق ــاِء خلْ ســا يف الن  )٨(لَه

، هي فتاة، هن ظاهرات اجلمـال،  نمها فتاتان ، مها درتا: تقدير املسند إليه احملذوف  
 .. هي درة 

وحذف املسند إليه يف الغزل يأيت بغرض التعظيم وإنزال املوصـوف منــزلة   
 ..أو درة أو قرشية  ة فاملسند إما فتاتان،بريك

                                                
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٦٧الديوان ص     )١(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٨٨الديوان ص  .املروءة والشرف : السرو     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر . ١١٢الديوان ص     )٣(
 ) .الكامل(من حبر .  ١٤١الديوان ص  .مفردها قرب ، وهو اخلاصرة : األقراب     )٤(
 ) .الكامل(من حبر .  ١٤٩الديوان ص    )٥(
 ) .الكامل(من حبر .  ١٦٥الديوان ص     )٦(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٧٥الديوان ص     )٧(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٩٣الديوان ص  .ض النعامة خاصة موضع بي: األدحي     )٨(



 ٥٦

إضافة على ما يف احلذف من تدليل للمحبوبة السيما إن كانت رقية تلك اليت 
أما بعد اتصاله ـا فقـد   . أسرت قلبه وأكثر ذكرها يف أشعاره قبل اتصاله بالسياسة

ا وكان يأيت امللك ، أو أم البنني زوجة الوليد، أو ببنا أصبح غزله بعاتكة زوجة عبد
 .يف مطالع قصائده السياسية للنيل من بين أمية 

وعندما يصف الشاعر ذه األوصاف على حذف املسند إليه يـدل علـى أن   
احملبوبة ليست حباجة إىل تعريف وكأن الناس يعرفون تفردها ا فهي ال تنصـرف إال  

لوصف حيـث  إليها وهذه األبيات اليت حتمل غرض الغزل تشبه إىل حد كبري غرض ا
مييل إىل وصف اليت يقصدها بالغزل بصفات رائعة لذلك يؤثر حذف  إن الشاعر دائما

املسند إليه حىت ال يصيب املتلقي بتكرار ذكر املقصودة بالغزل، والغرض مـن ذلـك   
طلب االختصار وحتصيل املعىن الكثري يف اللفظ القليل ويتحقق ذلك من خالل حذف 

املسند إليه والذي يسل يف غرض مثل الغزله . 
واالسـتعارة   أحياناولقد استطاع ابن قيس الرقيات أن يدخل االستعارة املكنية 

التصرحيية والتشبيهات والكناية جبانب احلذف مما ساعد على إثراء اجلانب البالغي يف 
 . أبياته

 .فيها تشبه ) واضح لوا كبيضة أدحي : ( قوله  مثل
 . ستعارة تصرحيية وغريه ا) بيضاء كالورق: (وقوله 

 
 
 
 
 
 



 ٥٧

 :حذف املسند إليه يف املدح : ثالثاً 
 : يقول ابن قيس الرقيات  

 
 ص حصـى قوم هم األكثرونَ قَـبِ 

 
  )١(يف احلــي واألكرمــونَ إن نِســبوا 

 ةُ اِهللا فَـــليفَـــخـــرِهبنم وق 
 

ـ     ُوالكُت بِـذَاك اَألقـالم فّتج٢(ب( 
 ــخ ــديقْ ةُليفَـ ــتـ  نتهى بِسـ

 
 فـ ي إِر جم ثم  الثَـراءِ  د٣(والكَـر( 

ــا  ونَ كَمــر ــرانِني ينظُ الع ــمش 
 

 )٤( مـن حدبِـه   جلّت صقور الصلَيبِ 
ــا   ــثٌ إِذَا م اِء لَيــاللِّو ــس ب مح 

 
  ورــد ــا ت ــوت باملَناي ــةُ املَ اي٥(ر( 

  فّتخــت اس ــوم ــاُء إذ احلُلُ  حلَم
 

ــسِ بِ  ــدنانِريِ ملْ ــلِ ال ــوه مثْ  )٦(وج
ــا   ســابِرِ فُر ــى املن ــاُء علَ طَبخ 

 
ــ  ــا وقَالَ هلَيسِنٌ عــر خ ــري  )٧(ةُ غَ

ــوا   ــم ينكُلُ ــويعِِمِ لََ ــالُ الن رِج 
 

ــة الظَّالمــ   ــنِ الفئَ ــالداً ع  )٨(هجِ
ــي   ــارقْتهم أَفْردونِ ــوك فَ  وملُ

 
ــا  اَألي وفــر صيوــال اللَّي٩(مِ يب و( 

 
                                                

 ) . املنسرح(من حبر .  ٤الديوان ص  .العدد الكثري  :القبص     )١(
 ) . املنسرح(من حبر .  ٥الديوان ص     )٢(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٩الديوان ص     )٣(
 ) .املنسرح(من حبر .  ١٥الديوان ص  .ما ارتفع منه : حدبه  .اسم موضع : الصليب     )٤(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٧الديوان ص     )٥(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٥٨الديوان ص     )٦(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٥٨الديوان ص     )٧(
 ) .املتقارب(من حبر .  ١٠٢الديوان ص     )٨(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١١٣الديوان ص     )٩(



 ٥٨

ــالْعلَى  ــريشٍ بِـ ــى قُُـ  أَوفَـ
 

ــائها  ــا وقَضـ ــي حكْمهـ  )١(فـ
ــا   ياَألع ــف ـــو صِِمتعطِّ ح 

 
 فا وــــرِيرِهــــالَ سهائ٢(ن( 

ــا   نإلَي ــق ــه طَلي هجو ــك لم 
 

ــلُ   ــاُء جزِي ــه والعطَ ــني نأتي ٣(ح( 
  ــيس ــبِس اخلَم حي رــب ضإِنمو 

 
ــدما    ن ــه ــداه بقرنِ ي ــت  )٤(بلَّ

ـ   بي كلرِم اُألم مـور الو ـ ي ـش 
 

ـ  هأيِيف ر كـرِ  الضعاملُ يفـ ز ٥( يج( 
 ــي كتــ ع كَأنه ــو رٍضــد ُء ب 

 
 يــح مــ د النقَ اســو ــعفَو هلَ  )٦(هالَ

ــو   نــاةُ ب صالع هاخــي أَش ــر  أَغَ
 

ــ  يغَةَ اأُمر ــن ــونَ م مغــاملُر ٧(م( 
ـ     أََشياخ صدقٍ نموا بِِمعـتلجِ الـ

 
 )٨(بطْحاِء كَـانوا لقَـومهِم عصـما    

وقد حذف املسند إليه يف املواضع السابقة إلضفاء اهليبة واجلالل على املمدوح  
ني ، هـو محـس   هم قوم، هو خليفة اهللا، هم شم العران: وتوقريه وتعظيمه والتقدير 

 .... باللواء ، هم حلماء 
 . قوم، خليفة اهللا، حلماء، رجال، ملك  : واملسند هو

                                                
 ) .جمزوء الكامل ( من حبر.  ١١٧الديوان ص     )١(
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ١١٨الديوان ص  .يص وهو األصلمفرده ع: األعياص     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٤٥الديوان ص     )٣(
 ) .املنسرح(من حبر .  ١٥٤الديوان ص  .اخلصم : القرن  .جمتمع اخللق موثقه : مضرب    )٤(
مـن حبـر   .  ١٨٠الديوان ص  .دافعه ليفرغ منه بقليل من اجلهد : زجى األمر وأزجاه : املزجي     )٥(

 ) .اخلفيف(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٨٨الديوان ص     )٦(
 ) .املنسرح(من حبر .  ١٥٣الديوان ص    )٧(
 ) .املنسرح(من حبر .  ١٥٣الديوان ص     )٨(



 ٥٩

 . وجند أن الشاعر قصد إىل حذف املسند إليه يف تلك املواضع حىت يربز املعىن
حيث إن أغلب املواضع كان القطع واالستئناف، وهو أن يقدم بعض ذكر الرجل مث 

فيزيد ذلك من قوة الداللة على الرجـل   )١( الماً آخرلكالم األول ويستأنف كيدع ا
 .ة وإجيازها إضافة إىل ما فيه من تركيز للعباراملمدوح ، 

وجند أن مدح الشاعر صادق اللهجة بعيد عن الرياء والكذب عنـدما ميـدح   
بينما ...) قوم، ملوك، أوىف قريش(عبداهللا بن الزبري أو مصعباً أخاه أو قريشاً فاملسند 

التعظيم واملدح بقوة امللك عندما ميدح األمويني كعبد امللك بن مروان، وعبـد  يغلب 
 ..).العزيز بن مروان، وبشر بن مروان، فاملسند خلفية اهللا، ملك

التشـويق لشخصـية    والغرض الرئيس من حذف املسند إليه يف املدح هـو 
 .اية القصيدةفال يصرح به يف بد، املمدوح  ما يؤخر الشاعر ذكر املمدوح، وكثريا

ويف حالة التصريح بذكر املمدوح يستمر الشاعر يف حذف املسند إليه واهلدف 
 . من ذلك هو تعظيم املمدوح، ومتثيل ذلك يف أبيات ابن قيس الرقيات السابقة 

                                                
 .  ١٤٧انظر دالئل اإلعجاز ص     )١(



 ٦٠

 :حذف املسند إليه يف الذم : رابعاً 
 : يقول ابن قيس الرقيات 

 ـطاهمِ روالُ من ياَألقْت رِجالٌ هم 
 

 )١(أَجازوا الغـوار بيننـا والتسـافُكَا    
تهوين مـن شـأنه واحلـط مـن     وحذف املسند إليه يف الذم جاء لتحقري املذموم وال 

  .منـزلته
 

 : حذف املسند إليه يف الفخر : خامساً 
 :  يف قصيدة يفخر فيها بنفسه يقول ابن قيس الرقيات

دــو ــة واملَـ  حســـن اخلَليقَـ
 

  ةمــا د بــاحالص قَامــت٢(اس( 
ــةٌ    بعتم ــاد ــه اجلي يلَد فــر ط 

 
   قــر الع ــه ــا يبلُّ إذَا م ــاط  )٣(س

 اجِحــر ــفُوفهِم  مــ  يف صــ
 

ــوا   ــانٌ إذا ركبــ  )٤(وفُرســ
ند إليـه  جند أن الشاعر يف البيتني األول والثاين يفتخر بنفسه وقد حذف املس 

وهـذا بقصـد التعظـيم    ) أنا سـاط (، و)أنا طرف(، و)ةأنا حسن اخلليق(والتقدير 
 ). قـومي مراجـع  (ويف البيت الثالث يفتخر الشاعر بقومـه والتقـدير   . والتفخيم 

 . وذلك أيضاً بغرض تعظيمهم وتفخيمهم وعلو شأم 
 
 

                                                
 ) .الطويل(من حبر .  ١٣١يوان ص الد .القتال : الغوار     )١(
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٩الديوان ص     )٢(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٨١الديوان ص  .كرمي : طرف     )٣(
 ) .جمزوء الوافر(من حبر .  ١٤٢الديون ص     )٤(



 ٦١

 : حذف املسند إليه يف الرثاء : سادساً 
 

ح رشعـلْ  منِـي العب يوفس مفُهت 
 

  التخاُءيــو  )١(شــونَ أَنْ يضــيع اللِّ
  ــه نع اتــر مالغ جــر ــر تفَ  أَغَ

 
ــقيلُ   ص فــي س ــه بِينــأنَّ ج   )٢(كَ

هم معشـر، ويف  : والتقدير  "امذَوج كم وعلَخ"يرثي الشاعر يف البيت األول  
 .هو أغر : البيت الثاين يرثي مصعباً والتقدير 
 .ملرثي وإظهار حماسنه ومآثره وصفاته اليت تخلِّدهوحذف املسند إليه لتعظيم ا

                                                
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٩٤الديوان ص     )١(
 ) .الوافر(من حبر .  ١٣٣الديوان ص  .الشدة وهي : غَمرة : مفردها : الغمرات     )٢(



 ٦٢

 : يف اجلملة الفعلية  واملسند إليه حذف املسند  -٢
 . حذف فعل القسم وفاعله : من صور حذف املسند واملسند إليه 

واهللا ألفعلن وتاهللا لقـد  : وأما اجلملة فنحو قوهلم يف القسم: "يقول ابن جين 
مـن اجلـار    –ذف الفعل والفاعل، وبقيـت احلـال   أقسم باهللا، فح: فعلت وأصله

 .  )١(" دليالً على اجلملة احملذوفة –واجلواب 
 .التاء، والالم، والواو:حذف مجلة القسم مع ثالث أدوات هي )٢(واطرد 

اللفـظ إذا كثـر يف ألسـنتهم    "ولعل هذا احلذف يرجع إىل التخفيف ؛ ألن 
كثرة يتفاوت التخفيف، وملـا كـان   واستعماهلم آثروا ختفيفه وعلى حسب تفاوت ال

 .)٣("القسم مما يكثر استعماله ويتكرر دوره بالغوا يف ختفيفه من غري جهة واحدة
 ويقها و تصفيتها وصيانتهاوجازة العبارة وامتالؤها مث تر" و فائدة احلذف هنا

ء جـزء  واخليال يف مـل  على النفس لعوها على إثارة احلس والفكر حني تمث بناؤ ،
 .  )٤(" عىن الذي مل يذكر لفظ دال عليهامل

 :ات يف مواضع معدودة، وهي قوله وقد ورد هذا احلذف عند ابن قيس الرقي
  

ــبت إِيلّ وال ــا إن صـ  واِهللا مـ
 

   بــب ــا س هنيبين وــي ــم ب  )٥(يعلَ
 فَواِهللا لوال أنْ تزور ابـن جعفَـرٍ   

 
 )٦(رهـا لَكَانَ قَلـيالً يف دمشـق قَرا   

 
                                                

 . ٢/٣٦٠اخلصائص     )١(
 .  ١٧٢الظواهر اللغوية يف التراث النحوي ص : انظر     )٢(
 .  ٩/٩٤شرح املفصل     )٣(
 .  ٢٧٢خصائص الترا كيب ص     )٤(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٢الديوان ص     )٥(
 ) .الطويل(من حبر  .  ٨٣الديوان ص     )٦(



 ٦٣

ــة ــرح يف مقَدمــ  واِهللا أَبــ
 

 هيــكَّتش لَــيع ــوشــدي اجلُي١(أَه( 
ــارِمٍ     ص ــر ــي غَيعــا م م 

 
ــاحيب  ــي واُهللا صـــ  )٢(لـــ

 واِهللا ما ذُكرت عنـدي سـميتها   
 

 )٣(إالّ ترقْرق مـاُء العـينِ فَانحـدرا    
 صـديقَها  فواِهللا ال يـأيت بِخيـرٍ   

 
  عـدرِ أيحي البف زتعٍ ما اَهدن٤(بنو ج( 

  
ومما يالحظ يف األبيات أن الشاعر قد اقتصر يف استخدامه ألسـلوب القسـم   

الـيت يطـرد   " التاء، والالم، والواو"على حرف واحد فقط من أحرف القسم الثالثة 
هذه األحرف إال الـواو  معها حذف مجلة القسم، فابن قيس الرقيات مل يستخدم من 

 ) . واِهللا، فواِهللا، واهللا، واهللا، واهللا، فواهللا: "فقط يف قوله 
ولعل ذلك يرجع إىل أن الواو هي أكثر هذه األحرف استعماالً ، لـذا عمـد   

 .الشاعر إىل احلرص على استخدام الواو دون غريها من أدوات القسم 
" أقسـمت "مع فاعلـه   وقد مت حذف مركب القسم وهو فعل القسم        

عليه، وال خيفى ما يف ذلك احلذف من وجازة العبارة، وإثارة " واهللا"لداللة املقسم به 
 . احلس والفكر 

                                                
 ) .الكامل(من حبر .  ١٠٠الديوان ص  .السالح السابغ : الشكة : شكتيه    )١(
 ) .جمزوء اخلفيف(من حبر .  ٣٠الديوان ص     )٢(
 ) .البسيط(من حبر .  ١٣٨الديوان ص     )٣(
 ).الطويل(من حبر . ١٨٥الديوان ص .وهو حيمل يف السفن من بالد اهلندصبغ أمحر : األيدع    )٤(



 ٦٤

 املبحث الثالث                             
 ض احلذف يف العناصر غري االسناديةعار            

 :حذف املفعول به  -١ 
ل والفاعل وكل ما عدامها فضلة يستغين الكـالم  تتكون اجلملة الفعلية من الفع
حذف املفعول به إذ عند إسقاطه يصح الكالم  )١(عنه ، ومن هنا فقد أجاز النحويون

 . أحيانادونه 
ولكن ال جيوز احلذف إال إذا دل على احملذوف دليل، وإال كان فيه ضرب من 

  .الدليل حلذف املفعولمن مل يشترط  )٣(؛ ومن النحاة  )٢(التكلف كما ذكر ابن جين 
واملعول عليه عند النحاة جواز حذف الفضلة؛ ألا مما ميكن االسـتغناء عنـه   

املراد ا ما ليس ركناً يف اإلسناد، وإن توقـف  : "ولكن اخلضري حدد الفضلة بقوله 
، فاملفعول به مهم للجملة وداللة الفعل عليه ال تقل عن داللـة   )٤("صحة الكالم عليه

ى الفاعل، وهذه الداللة تظهر يف الفعل املتعدي خالفاً للفعـل الـالزم إذ ال   الفعل عل
قولك قد ذهب مبنـزلة قولك قد كان منـه  : "يدل على مفعول أصالً، يقول سيبويه 

 .  )٥("ذهاب، وإذا قلت ضرب عبداهللا، مل يستنب أن املفعول زيد أو عمرو

                                                
، وشرح ابن  ٧/٧٠، ٢/٣٩، وشرح املفصل  ٢/٢٥١، ١/٥٨، واألصول  ٣/١١٦انظر املقتضب     )١(

، ، وشرح الكافية الشافية البن مالك الطائي حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد هريدي  ٢/١٥٥عقيل 
 .  ٢/٢٩٢دار املأمون للتراث 

 .  ٢/٣٦٠انظر اخلصائص     )٢(
 .  ٢/٦٠٣انظر املغين     )٣(
يوسف الشيخ حممـد  :حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ضبط وتصحيح     )٤(

 .  ١/١٩٠. م١٩٩٥_هـ١٤١٥بريوت .دار الفكر للطباعة والنشر .البقاعي 
 .  ٣/١١٦املقتضب : ،وانظر ١/٣٤الكتاب     )٥(



 ٦٥

كـذلك  : "ملفعول يقول عبد القاهرولقد اهتم البالغيون بالعالقة بني الفعل وا
إذا عديت الفعل إىل املفعول فقلت ضرب زيد عمراً كان غرضك أن تفيـد التبـاس   

إن الغرض مـن ذكرهـا   : "وقالوا  )١(" الضرب الواقع من األول بالثاين ووقوعه عليه
مع الفعل إفادة تلبسه ا من جهات خمتلفة كالوقوع فيه وله ومعه وغـري  ) املفاعيل(
إن املنصوبات قيود على عالقة : مؤيداً ذلك )٣(، ويقول الدكتور متام حسان )٢(" لكذ

اإلسناد، فاملفعول به مثالً، هو الذي جعلنا ال نفهم الضرب يف مجلة ضرب زيد عمراً 
فإن مل يذكر املفعول به، فُهم ) عمراً(على إطالقه بل من جهة وقوعه على املفعول به 

 .الضرب على إطالقه 
   

وجيوز حذف املفعول به إذا دل عليه دليل وذلك حىت يستقيم الكالم وقـد     
 .حذف املفعول يف حاالت مما يدل على أمهيته يف اجلملة  )٤(مينع 

     
ويسـميه   وحيذف املفعول من الكالم لفظاً ويقدر، وذلك إذا دل عليه دليـل 

ى احلدث وفاعلـه دون  عند االقتصار عل ، وحيذف أيضا"احلذف اختصارا"النحويون 
، ومسي كـذلك  ، وال يقدر ويسمى احلذف اقتصارا )٥(إرادة املفعول وال دليل عليه 

                                                
 .  ١١٨دالئل اإلعجاز     )١(
. مصر. مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه.لخطيب القزويين شروح التلخيص على تلخيص املفتاح ل    )٢(

٢/١١٩  . 
 . ٣/١١٦، و املقتضب ١٩٥انظر اللغة العربية معناها ومبناها     )٣(
انظر قضايا املفعول به عند النحاة العرب للدكتور حممد أمحد خضري جامعة القاهرة ، مكتبة األجنلو     )٤(

 . ٣٤٠-٣٣٩املصرية، ص 
، وحاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ومعه شرح شواهد  ٢/١٦٠ظر املغين ان    )٥(

 .  ١/١٦٢، وحاشية اخلضري  ٣/٣٤دار إحياء الكتب العربية . للعيين 



 ٦٦

: ، جاء يف املغين  )١(" بتنـزيله منـزلة الالزم قتصار على نسبة الفعل إىل الفاعللال"
جرت عادة النحويني أن يقولوا حبذف املفعـول اختصـاراً واقتصـاراً ويريـدون     "

كلـوا  : (احلذف لدليل، وباالقتصار احلذف لغري دليل وميثلونـه بنحـو  باالختصار 
ينــزل هلـذا    ألن الفعلَ وال يسمى حمذوفًا... أوقعوا هذين الفعلني: أي ) واشربوا

فالقصد من احلذف اقتصاراً هو اإلعـالم بإيقـاع    )٢("القصد منـزلة ما ال مفعول له
عول وينـزل الفعل املتعدي منــزلة  الفاعل للفعل واالقتصار عليهما وال يذكر املف

فاعلم بأن أغراض الناس ختتلـف  : "يقول عبد القاهر. الفعل الالزم أو ما ال مفعول له
يف ذكر األفعال املتعدية فهم يذكروا تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات املعـاين  

األمر كذلك اليت اشتقت منها للفاعلني من غري أن يتعرضوا لذكر املفعولني فإذا كان 
، يف أنك ال ترى مفعوالً ال لفظًـا وال تقـديرا   كان الفعل املتعدي كغري املتعدي مثالً

هو : "فالن حيلُ ويعقد ويأمر وينهي ويضر وينفع، وكقوهلم : ومثال ذلك قول الناس
املعىن يف مجيع ذلك على إثبات املعىن يف نفسه للشيء " يعطي وجيزل ويقري ويضيف

 .  )٣(" ى اجلملة من غري أن تتعرض حلديث املفعولعلى اإلطالق وعل
 

واملعول عليه عند عبد القاهر يف تقدير مفعول حمذوف هو األفعال الـيت هلـا   
 :  )٤(مفعول به مقصود إال أنه حيذف من اللفظ لداللة احلال عليه وجعله على قسمني

 . أذين : أي  أصغيت إليه،: ة فيه مثل قوهلم احلذف اجللي الذي ال صنع: أحدمها 

                                                
 .  ٢/٣٤حاشية الصبان     )١(
 .  ٢/١٦٠مغين اللبيب     )٢(
 .  ١٥٤انظر دالئل اإلعجاز ص     )٣(
 . وما بعدها  ١٥٥السابق ص     )٤(



 ٦٧

الذي له مفعول خمصوص علم مكانه إما جبري الذكر أو بدليل احلال : واآلخر 
 . فيكون ذكر الفعل إلثبات معناه فقط دون أن يتعدى لشيء أو يذكر مفعول 

 
وقد حبث النحويون أغراض حذف املفعول وإن مل يتوسعوا يف ذلك ومن هذه 

عند إرادة اإليهام أو لطـول االسـم يف   حذف املفعول ملعرفة السامع أو : األغراض 
 : أغراض حذف املفعول إىل  )١(رأس آية وقسم البالغيون  هالعائد أو ألن

 . لفظية كتناسب الفواصل وكاإلجياز واالختصار -أ   
كاحتقار املفعول أو استهجانه أو تضمني املتعـدي  : أغراض معنوية  -ب   

جياز، أو املشاكلة أو العلم به، أو اجلهل به، أو معىن الالزم أو اإليذان بالتعميم، أو اإل
 . عدم قصد التعيني، أو للتعظيم، أو اخلوف منه 

 :صور حذف املفعول اليت وردت يف الديوان قول ابن قيس الرقيات ومن
 

 كُـنال تهِم وليلْ عك ال جتهمقوو 
 

ــلُ  قاتتو مهــاب تغرِشــاً ت٢(بِهــم ه( 
 . املفعول به لداللة ما تقدم عليه، وملراعاة وزن البيت الشعريتقاتلهم فحذف :أي 

 : وقوله 
 عدينا يف غَـد مـا شـئْت إِنـا    

 
 م لَــوو ــبحانينــداعالو ٣(طَلْــت( 

  .حنبك وحذف املفعول به لوجود دليل عليه من السياق فالشاعر خياطب حمبوبته: أي  
 
 

                                                
 . وما بعدها  ٣٥٣انظر قضايا املفعول به عند النحاة العرب ص    )١(
 ) .الطويل(من حبر .  ٥١الديوان ص  .سيء اخللق : اهلرش    )٢(
 ) .الوافر(من حبر .  ١٣٧الديوان ص     )٣(



 ٦٨

 : وقوله 
ــي ــيت واســـتبدلَت بِـ  خلّـ

 
  ــــبالوــــاَء خس١(إنّ الن(  

استبدلت يب غريي، وحذف املفعول به مراعاة للوزن الشعري وأفـاد احلـذف   : أي 
 .كذلك عدم القصد إىل تعيني شخص بعينه 

 : وقوله 
 خيرتنِـــي بـــين أَنْ أكْــــ

 
ــا   ــراً أو أبوحـ ــتم سـ   )٢(ــ

ذكره، وذلك مراعاة للـوزن   ؛ ألنه سبقراذف املفعول به اختصافح أبوح سرا :أي  
 . عليه وقد دلت قرينة الذكر على تقدير احملذوف  وحفاظًا
 : وقوله 

 تقَّـرع مايلَيسٍ سمن قَي يلَيلخ 
 

 )٣(رِكابكُما فَاندوا بِها اليوم أَو دعـا  
كر أغـىن عـن   ذف املفعول ملراعاة الوزن، وألن سبق الذكر الذدعا ذلك، وح: أي  

 .تكراره
 : وقوله 

ــتكُم فَلَ ــن علقْ ــم أَكُ ــي لَ  يتنِ
 

   ــد عت ــم ــالنوالِ لَ ــا بِ  )٤(ولَيته
 . على وزن البيت، ولداللة السياق عليه  تعدين، وحذف حفاظًا: أي 

 
 

                                                
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٨الديوان ص     )١(
 ) .زوء الرملجم(من حبر .  ٦٤الديوان ص     )٢(
 ) .الطويل(من حبر .  ٧٠الديوان ص  .اجلسوا : اندوا     )٣(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٧٧الديوان ص     )٤(



 ٦٩

 : وقوله 
  ـربأَنْ ي ـاسالن رأمـى يسنيوا و 

 
ــن كبــ   م ــه لَيعوــا رِه  )١(بجِلْب

ينسى نفسه، وحذف املفعول مراعاة لوزن البيت ولداللة السياق عليه واحتقاره : أي  
 . ذكره 
 : وقوله 

 علـى الشـك لَـم    تركَتنِي واقفًا
 

  ملْ أرِدو كُمــن ــأسٍ م بِي رــد ٢(أَص( 
 .  أراد أمالً  : وقد يقدر احملذوف 

 : وقوله 
 نفْـسٍ ولَـم  قَتلْت نفْسـاً بِغيـرِ   

 
  ــد قملْ تو دقــت ست ــم ــلْ ولَ قْت٣(ت( 

 . فعول ملراعاة الوزن، يف البيت الشعري، وحذف امل أي مل تقتل أحدا 
وحذف املفعول به يهدف من الناحية البالغية إىل اإلجياز يف مجيـع األبيـات           

 .املستشهد ا وذلك لوجود دليل عليه يف السياق 
ة إىل مراعاة الوزن الشعري لألبيات، وقد كان اإلجياز يف األبيات غري خمـلّ  باإلضاف

باملعىن، وكان الداعي إليه طلب االختصار وقد أعطى الشاعر ذا احلـذف فرصـة   
للمتلقي إلثارة الذهن وجذب االنتباه، وإعمال العقل يف تقدير احملذوف إضافة إىل ما 

 : ت واستعارات ومثل ذلك قوله حتمله مواضع احلذف من تشبيهات وكنايا
   لَـم ـكلـى الشفاً عاقنِي وكَترت 

 
  ملْ أرِدو كُمــن ــأسٍ م بِي رــد ٤(أَص( 

 
                                                

 ) .اخلفيف(من حبر .  ٨٦الديوان ص     )١(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٧٧الديوان ص     )٢(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٧٧الديوان ص  .تأخذ القصاص : تستقد     )٣(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٧٧الديوان ص     )٤(



 ٧٠

 . استعارة مكنية  "مل أرد"حيث إن 
 .سواء تقدمه أداة شرط أم مل تتقدم )١(فعل املشيئة  بعد ويكثر حذف املفعول به

 .إلام والغرض من هذا احلذف هو البيان بعد ا
     ا  فريى عبد القاهر أن يف البيان إذا ورد بعد اإلام، وبعد التحريك له أبـد

علـى السـامع   " لو شئت"وأنت إذا قلت . ونبالً ال يكون إذا مل يتقدم ما حيرك لطفًا
أنك قد علقت هذه املشيئة يف املعىن بشيء، فهو يضع يف نفسه أن ههنا شيئاً تقتضـي  

 . ن أو ال يكون مشيئته له ، أن يكو
وقـد تبـع    )٢("عرف ذلك الشـيء " مل يفسد مساحة حامت: "فإذا قلت     

أما السـكاكي فقـد جعـل     )٣(عبدالقاهر يف هذا الغرض القزويين وشراح التلخيص
 .  )٤(الغرض هنا جمرد االختصار

 :يقول ابن قيس الرقيات 
 ـانسطْ لسبا  اإذا شاَء مل يـدال يو 

 
 )٥(ذي صفْحتيك املَعابِلُومل تنب عن  

مل يبسطها  ا شاء أن ال يبسط لساناً وال يداإذ :حمذوف والتقدير "شاء" مفعول الفعل  
واحلذف هنا ضروري، ألنه لـو ذكـر   . وحذف األول استغناًء بداللته يف الثاين عليه

 .  )٦(املفعول صار الكالم غثاً ميجه السامع وتعافه النفس
                                                

 . وما بعدها  ٢/٨٦، ومعاين النحو  ٢/١٦٩انظر املغين     )١(
 : ، جاء ذلك يف تعليقه على بيت البحتري ١٦٤دالئل اإلعجاز     )٢(

ـًا ومل دم مآثر خالـد  لو شئت مل تفسد مساحة حامت       كـرم
 الطبعة، اخلطيب القزويين: فتاح يف املعاين والبيان والبديع تأليفانظر اإليضاح ملختصر تلخيص امل    )٣(
  . ٢/١٣١  .وشروح التلخيص  ، ٦٣مصر . الثانية مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده        
 .    ١٧٢دالئل اإلعجاز ص     )٤(
 ) .الطويل(من حبر  . ٥١الديوان ص     )٥(
 . ١٦٣انظر دالئل اإلعجاز     )٦(



 ٧١

 :  ويقول أيضا
ـ    فَسعوا كَي يفُلِّلوك ويـأبى الـ

 
ــ  ــاءُ لّ ــرى ويش ــذي ي   )١(ه إِالّ الّ

فاحلذف قد أفاد االختصار ومراعـاة الـوزن   . إال الذي يراه اهللا ويشاؤه : والتقدير  
 .الشعري

 :  ويقول أيضا
 ثُم لَـم تعـدمي إذا شـئْت منـا    

 
ــا فَارِســا  ــدة أو خطيب جن مــو ٢(ي( 

والتقدير إذا شئت أن ال تعدمي منا فارساً ال تعدمي فحذف استغناًء بداللته يف الثاين  
 . عليه 

 : ويقول أيضاً 
 عدينا يف غَـد مـا شـئْت، إِنـا    

 
 )٣(نحــب ولَــو مطَلْــت الواعــدينا 

ولداللـة  ما شئت أن تعدينا به، وحذف اختصاراً وملراعاة الوزن الشعري : والتقدير  
 . السياق عليه 

 إذا كـان ضـمريا   )٤(حذف عائد املوصول : ومن حذف املفعول به كذلك 
منفصالً منصوباً وذلك كراهية للطول؛ ألن الفعل بعد االسم املوصول من متام االسم 

 .طوله  )٥(فكرهوا 
" إمنا حذفوا العائد من الصـلة ألن  : "وفسر ابن يعيش علة هذا احلذف بقوله 

وما بعده من الفعل والفاعل واملفعول مجيعاً كاسم واحـد وكـذلك كـل     "الذي
                                                

 ) .اخلفيف(من حبر .  ٩١الديوان ص  .يضعفوك ويكسروا حدك : يفللوك     )١(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ١٠٩الديوان ص     )٢(
 ) .الوافر(من حبر .  ١٣٧الديوان ص     )٣(
 .وما بعدها ٣٤٣،وانظر قضايا املفعول به عند النحاة العرب ص٢/١٦٩انظر مغين اللبيب    )٤(
 .٦٦، وانظر ظاهرة احلذف يف اإلسناد وخمصصاته ص٤٥-١/٤٤سيبويه انظر الكتاب ل    )٥(



 ٧٢

وأن يكـون أربعـة    ، موصول يكون هو وصلته كاسم واحد فكأم استطالوا االسم
فخففـوه   فكرهوا طوله كما كرهوا طول اشـهيباب وامحـريار  أشياء كشيء واحد 
ته حذفوا من صلته شهباب وامحرار كذلك ملا استطالوا االسم بصلاحبذف الياء وقالوا 

العائد ختفيفاً وإمنا حذفوا الرواجع دون غريه من الصلة إذ مل يكن سبيل إىل حـذف  
املوصول ألنه هو االسم وال إىل حذف الفعل ألنه هو الصلة وال إىل حذف الفاعـل  

 . )١(" ألن الفعل ال يستغين عنه فحذفوا الرواجع
  

 : وشروط حذف عائد املوصول ثالثة هي 
 . يكون ضمرياً منصوباً أن  -أ 

 . وأن يكون متصالً  -ب 
 .  وأن يكون على حذفه دليل أمنا للبس -جـ 

إىل اثنني لـئال يتـوهم أن    ا كان الفعل متعدياوحيسن إظهار العائد إذ         
الْحـرامِ الَّـذي    والْمسـجِد {:الفعل واقع على املفعول الواحد ومقتصر عليه كقوله تعـاىل  

لْ عاءجواسِ سلن ل اه٢( }ن(  . 
 

 .  )٣(وقد ورد يف القرآن الكرمي حذف العائد املوصول وإثباته 
 .وقد ورد حذف عائد املوصول يف الديوان 

 :يقول ابن قيس الرقيات 

                                                
 .  ٣/١٥٢شرح املفصل     )١(
 ) .٢٥(سورة احلج ، آية     )٢(
 .  ١٩١: ١٩٠اللباب يف النحو ص : انظر     )٣(



 ٧٣

ـ ف ةُريثكَ تثَروذي أَالّإال    ـي الْ
 

ـ  بحلْلو بِلْـقَ  سوةٌر ـ ع ج١(ب( 
 .عائد املوصول استغناًء عنه لداللة السياق عليه أي الذي أورثته فحذف  

 : ويقول 
 عنـدي  الّذي تسلّفْتسوف يبقى 

 
  ــكُور ــاِء ش اإلخ ــم ــين دائ ٢(إِن( 

 .أي الذي تسلفته فحف عائد املوصول استغناًء عنه  
 : يقول 

 وكَـانوا  الّـذي رجونـا  فَوجدنا 
 

   اتــزبِــي احلُجطَي نيــيلَف٣(خ( 
 . أي الذي رجوناه فحذف عائد املوصول استغناًء عنه  

 : ويقول 
ـ  ــ ــةُ ال نكْ اناُهللا واألم ــم  لَكُ

 
  بقُــولُـــذــا نيمفيثَــاقامل٤(، و( 

 .فيما نقوله وحذف عائد املوصوف استغناًء عنه : أي  
 : ويقول 

 سـرِيعا ثُـم راغَ   مـا قَـالَ  قَالَ 
 

  ـهفْسن كَترأَد   اعـرايـا الس٥(املَن( 
 . ما قاله وحذف عائد املوصول استغناًء عنه : أي  

واحملذوف هو مفعول الفعل وهوا لضمري العائد على اسم املوصول والرابط بـني  
املوصول وصلته، وإمنا وقع احلذف يف األبيات السـابقة لغـرض داليل وهـو اإلجيـاز     

                                                
 ) .املنسرح(من حبر .  ٢الديوان ص     )١(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٨الديوان ص     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٢٢الديوان ص .أعفاء : زات طييب احلج    )٣(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٤١الديوان ص     )٤(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٤٧الديوان ص     )٥(



 ٧٤

ليه من معىن السياق، وعلم عند السامع، لذَا واالختصار حيث ال سبيل لذكر ما استدل ع
ال حاجة إليه، وال ضـرورة لـذكره جتنبـاً    عما صار من األفصح عند الشاعر االستغناء 

ألن ذلـك أوقـع يف   ؛ من الشاعر على سرعة األداء يف البيت الشعري  لإلطالة، وحرصا
حذف املفعول لوجـود  النفس فقد استطاع الشاعر أن يستثمر القاعدة النحوية اليت تتيح 

 . قرينة تدل عليه 
 : حذف املوصوف  -٢

املوصوف يف كل شيء من  الصفة تتبعو، تتمة للموصوف أو ايضاح له الصفة
ري واإلعراب، وقد حيـذف  والتثنية واجلمع والتعريف والتنك التذكري والتأنيث واإلفراد

عليها املوصـوف   ألن الصفة تدل على الذات اليت دل"املوصوف وتقوم الصفة مقامه 
 .  )١("بنفسها باعتبار التعريف والتنكري ألا تابعة للموصوف يف ذلك

فجاز للصفة أن حتل حمل املوصوف؛ ألا تتمة له وزيادة يف بيانه، وألـا يف  
خرب يقبل الصدق والكذب ومن هنا كانت الصفة مساوية للموصوف وإن  )٢(حقيقتها

 .زاد عنها يف تعريفه
 املوصوف إال إذا ظهر أمره ظهـورا  حق الصفة أن تصحب: " قال الزخمشري

أنـا متوكـل   : مثل  )٣("يستغين معه عن ذكره فحينئذ جيوز تركه وإقامة الصفة مقامه
 . على اهللا احلي القيوم

 

                                                
 .  ٤/١٥٦األشباه والنظائر     )١(
 .  ٣/٥٨انظر شرح املفصل     )٢(
 . ١١٦املفصل ص     )٣(



 ٧٥

وبين ابن يعيش إمكانية حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه ملا كانا كالشيء 
صوف عنـدما  ، بل إن الصفة تأخذ إعراب املو )١(الواحد من حيث البيان واإليضاح 

 .  )٢(يف استعمال اللغة  تساعاوا تقوم مقامه وذلك جمازا
وجيوز حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه إذا دلَّ عليـه دليـل وذلـك إذا    
كانت الصفة مفردة صاحلة ملباشرة العامل إما باختصـاص الصـفة باملوصـوف، أو    

 .  )٣(د العلم باملوصوف جيوز حذفهمبصاحبة ما يعينه وعن
 

وكثر يف الشـعر كـذلك   .  )٤(يف القرآن الكرمي  وقد ورد هذا احلذف كثريا
ويفيد حذف املوصوف إجيـاز  .)٥(املوصوف يف مخسة مواضعوحصرت مواضع حذف 

 . الكالم واختصاره
 

 :يف الديوان، يقول ابن قيس الرقيات  ة هذا احلذف قد وردت كثرياوأمثل
  

ــا  أَ فَم ــام ه احلَمــكّان س دــو س 
 

  ــه ــى رطَبِ ــه علَ انبرغ ــك  )٦(تنفَ
 .مقامه ) أسود(وأقام الصفة ) خنل(حيث حذف الشاعر املوصوف  

 

                                                
 .  ٣/٥٨انظر شرح املفصل     )١(
 ١٧١ص.، جامعة أم القرىعبد الغفور قاسم ، رسالة ماجستري  االتساع يف اجلملة العربية ملاريةانظر     )٢(
 .  ٣/٤٩٨انظر التصريح مبضمون التوضيح     )٣(
 .  ٣٤٣اللباب يف النحو : انظر     )٤(
 . ٧١ظاهرة احلذف يف اإلسناد وخمصصاته  ص : انظر     )٥(
 ) .ملنسرحا(من حبر  .  ١٣الديوان ، ص     )٦(



 ٧٦

ــدوةً ــعد غُـ ــادك السـ  جـ
 

ــائبِ   ــا بِصـــ   )١(والثُّريـــ
 . مقامه ) صائب(وأقام الصفة ) طرم(حيث حذف املوصوف  

 :  ويقول أيضا
ــ ــارِمٍ  م ص ــر ــي غَيعا م 

 
ــاحيب  ــي واُهللا صـــ  )٢(لـــ

 . أي سيف صارم حذف املوصوف وأقيمت الصفة مقامه  
 : وقوله 

ـ   أَحورِ العينِ فائقِ احلُسنِ حلْوِ الـ
 

   ـالفي إخـالِ ذالفَع رلِ م٣(ـقَو( 
 قصد بـه الوجـه، وأقيمـت الصـفات مقامـه      ) مبذول(حيث حذف املوصوف  

 ) . ور العني ، فائق احلسن ، حلو القول ، مر الفعال ، ذي إخالفأح(
 : وقوله 

ـ   عنترِيسٍ  تنفي اللُّغام بِمثـلِ السبـ
 

    ـاَء كـاجلُاللِ اخلُفَـافجوه ٤(ـت( 
 .أي ناقة عنتريس ، وحذف املوصوف وبقيت الصفة مقامه 

 : وقوله 
 يبكـــي فَتســـكته بِبردتهـــا

 
 ععِ وــر ــلُ الفَ ــا مائ هنم ــه ٥(لَي(  

 . شعر مائل الفرع ، حذف املوصوف وبقيت الصفة مقامه : أي  
 : ومثل ذلك قوله 

                                                
 ) .جمزوء اخلفيف(من حبر  . ٢٨الديوان ، ص     )١(
 ) .جمزوء اخلفيف(من حبر .  ٣٠الديوان ص     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٣٦الديوان ص     )٣(
 .اخلفيـف  : اخلفـاف   .اجلمل العظيم : اجلالل  .تقذف الزبد : تنفي اللغام  .شديدة : عنتريس     )٤(

 ) .اخلفيف(ر من حب.  ٣٨الديوان ص 
 ) .الكامل(من حبر  .  ٦٥الديوان ص     )٥(



 ٧٧

دوــد ــا مغ هبائذَو ــت عمنٌ ج 
 

ــعِ  اجلَم ةجِيــدم ــقح ــك س١(بِامل(  
 .أي شعر مغدودن مبعىن طويل كثري حذف املوصوف وأقام الصفة مقامه  

 :  وقوله
ـ   إنّ  َزِيـالِ رجلَـى الرع احبةٌ الق 

 
 )٢( ال تــنكحن قَبيحــةً بِقبــالِ   

 .امرأة قبيحة حذف املوصوف وأقام الصفة مقامه : أي  
 : وقوله 

   تـفَرـحٍ إِذا ساضو ـنع فشت 
 

ــمجِ   ال سو ــة ــذي آم ــيس بِ  )٣(لَ
 .م الصفة مقامه أسناا واضحة ، حذف املوصوف وأقا: أي  

 
 : وقوله 

   ونـنشعٍ وديـمقٍ سـركُلُّ خ 
 

  )٤(ساهمِ الوجه حتْت أحنـاِء سـرج   
) كـلُ خـرق  (وأقام الصفة ) وهم الذين أنزلوا بنات الترك(حيث حذف املوصوف  

 .مقامه 
 : وقوله 

 صدروا لَيلَةَ انقَضى احلَـج فـيهِم  
 

  ــر ــا أَغَ هانةٌ زــر ح ــيم س٥(و( 
 . أي وجه أغر وسيم، حذف املوصوف وأقام الصفة مقامه  

                                                
 ) .الكامل(من حبر  .  ٦٥الديوان ص     )١(
 ) .الكامل(من حبر  .  ٥٤الديوان ص  .شسع الننعل : القبال     )٢(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٧٨الديوان ص .  عيب: آمة  .كشفت : سفرت     )٣(
: الشنون  .السيد اجلميل اجلسيم املوطأ األكناف : السميدع  .وجندة  الظريف يف مساحة: اخلرق     )٤(

 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٨١الديوان ص  .الضامر املهزول شيئا ما 
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٩٥الديوان ص     )٥(



 ٧٨

 : وقوله 
   كـاربطَـاَء مع ـتكَةٌ كانبارم 

 
 )١(تمانِح كُبراهـا وتنمـي صـغارها    

 . ناقة مباركة حذف املوصوف وأقام الصفة مقامه : أي  
 :  وقوله أيضا

واخلَ حِاضكَ دلِام لِقْالع الوـ د ـي 
 

ـ غَ يـابِ الثِّ يقن ـنِ  رِم ـ الع  افطَ
ـ ريف اَأل تيالب تابِثَ  ومـ واملَ ة ـج 

 
 ــد ــبِر ـ ــالبِ حي اِءن ــل ألضياف 

 سبِط الكَف والبنان علَـى السـا   
 

   ـعافى الضـأوطَاِء ملِ العزلِ ج٢(ئ( 
واضح اخلـد ، كامـل   (ات وأقام الصف) ابن جعفر(حيث حذف الشاعر املوصوف  

العقل ، نقي الثياب ، غمر العطاف ، ثابت البيت ، رحيب البناء ، سـبط الكـف،    
 .  جزل العطاء ، مأوى الضعاف ، مقام املوصوف

 : وقوله 
ــادةٌ  ــروادف غَـ ــا الـ  ريـ

 
 هـــريالقَصو الطَّوِيلَـــة نـــي٣(ب(  

بني الطويلـة   –غادة  –الروادف ريا (وأقام الصفات " هي"حذف الشاعر املوصوف  
 .مقامها ) والقصرية

 : وقوله 
ــداتها  ــام لـ ــبت أَمـ  شـ

 
 ــدير ــابِغةُ الغـ ــاُء سـ  )٤(ْهبيضـ

 
                                                

 ) .الطويل(من حبر .  ٨٣الديوان ص  .تدر لبنها : متانح     )١(
الديوان ،  .غري منقبض عن اخلري : سبط الكف  .األصل : األرومة  . واسع الرداء: غمر العطاف     )٢(

 ) .اخلفيف(من حبر .  ٣٩، ص 
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٣الديوان ، ص     )٣(
 ) .جمزوء الكامل(من حبر  .  ٤٣الديوان ص  .قرائنها بالشباب : لداا    )٤(



 ٧٩

 .مقامها) بيضاء، سابغة الغديرة(وأقام الصفات " هي"حيث حذف املوصوف 
على  وحذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه نوع من اإلجياز جينح إليه الشاعر حرصاً

عدم اإلطناب، معتمداً يف ذلك على ما يظهر السياق من الداللة على احملذوف، لـذا  
 .فال حاجة لذكره ما دام معلوماً بالضرورة 

ح يصـر التوهو أيضاً نوع من ااز ، وغالباً ما يكون استعارة تصرحيية حبذف املشبه و
 . بذكر املشبه به يظهر ذلك يف األبيات

 



 ٨٠

 :نداء ال "يا " حذف  -٣ 
إن الغرض من حروف النداء امتداد الصوت وتنبيه املدعو وجيوز حذف حرف 

: النداء عند نداء القريب، كثر حذف حرف النداء عند نداء املضاف كقوله تعـاىل  

} فَاطضِ راألَر و اتاوماء {و  )١(} السمالس ن م ة دآئا منلَي ا أَنزِلْ عنب احلذف ومثل هذا  )٢(} ر
 . كثري يف القرآن الكرمي 

ألن احلروف إمنـا جـيء ـا    "ومما يأباه القياس يف اجلملة حذف احلروف 
 ) .أنادي(وحروف النداء نائبة عن الفعل .... اختصاراً ونائبة عن األفعال

للمختصر وهو إجحاف، إال أنه قد ورد حـذف   فإذا حذفت كان اختصارا
 .  )٣(" ارت القرائن الدالة عليه كالتلفظ بهحرف النداء لقوة الداللة عليه فص

وميتنع حذف حرف النداء مما جيوز أن يكون وصفاً ألي؛ ألنه ال جيتمع عليـه  
 .  ذف حرف النداء فيكون ذلك إجحافًاحذف املوصوف وح

: ألي حنو ألا جيوز أن تكون وصفًا) م تعالالغال(وال ) الرجل أقبل(ل فال نق
 ) . يها الغالميا أ(و) يا أيها الرجل(

ومع املندوب حنو ) يا لزيد(كذلك مينع حذف حرف النداء مع املستغاث حنو 
 .  )٤() يا إياك قد كفيتك(ومع الضمري حنو ) وازيداه(

 

                                                
 )١٤(سورة األنعام     )١(
 )١١٤( سورة املائدة       )٢(
 .  ٢/١٥شرح املفصل     )٣(
 .  ٢/٢٣٤انظر شرح ابن عقيل     )٤(



 ٨١

أصل حذف حرف النداء يف ) : "يف التعليقة(ذكر السيوطي قول ابن النحاس 
ألي ولـيس   صـفًا و نداء األعالم مث كل ما أشبه العلم يف كونه ال جيوز أن يكـون 

 .  )١(" جيوز حذف حرف النداء معه مستغاثًا به وال مندوبا
، ومع اسم اجلـنس  )اهللا( :البدوء بال حنو وجيب حذف حرف النداء مع نداء

 )٢(سواء كان نكرة مقصودة أم غري مقصودة، ومع اسم اإلشارة، وذكر ابـن عقيـل  
 .وروده مع اسم اإلشارة واسم اجلنس ولكنه قليل 

أن  )٣(ويرى ابـن يعـيش    إذا كان املنادى مرمخًاثر حذف حرف النداء ويك
 . احلذف يف هذا املوضع ضرورة 

 
أن يكون منادى وذلك لكثرة النـداء يف  "يقول ابن يعيش يف شروط الترخيم 

كالمهم وسعة استعماله والكلمة إذا كثر استعماهلا جاز فيها من التخفيف ما مل جيـز  
 .)٤("املنادى وحذفوا آخره كما حذفوا منه التنوينيف غريها فلذلك رمخوا 

. اإلسراع والفراغ من الكـالم بسـرعة  ويفيد حذف حرف النداء العجلة و
 .اإلجياز إذا تطلب املقام االختصار  )٥(كذلك يفيد 

دي سواء كـان  على أن املنادى قريب من املنا )٦(وكذلك يفيد حذفه الداللة 
ا أو معنوياالقرب حقيقياً مادي . 

                                                
 .  ٤/٢٢٧األشباه والنظائر     )١(
 .  ٢/٢٣٤انظر شرح ابن عقيل     )٢(
 .  ٢/١٦انظر شرح املفصل     )٣(
 .  ٢/١٩شرح املفصل     )٤(
 . وما بعدها  ٢/٢٧٣انظر اخلصائص     )٥(
 . وما بعدها  ٤/٢٧٦انظر معاين النحو     )٦(



 ٨٢

تشري إىل "حبذف حرف النداء وهذه الطريقة  نداء الصاحبة واردا ما جند وغالبا
قرا من النفس ومثوهلا يف القلب فتخاطب خطاب األنيس املخاطب من غري حاجـة  

 .  )١(" إىل تنبيه ونداء
 :ومثل هذا احلذف كثري يف ديوان ابن قيس الرقيات يقول 

ــ مع ين أُمتــد عــا و  رٍوال أرى م
 

 )٢(ما مشى على األرضِ حـاف  كائنا 
والتقدير يا أم عمرو فحذف حرف النداء للداللة على شدة قرا مـن نفسـه           

 : فيخاطبها دون احلاجة إىل تنبيه ونداء ومثلها قوله 
 إنْ تجودي أو تبخلـي أُم عمـرٍو  

 
    ـافصبيـبٍ مـن حم تذا أنب٣(ح( 

 أَعوذُ بِحجزتيك رقَي إمـا  :ويقول 
 

  ــرِيح ــلٌ م قَت أَو ــك نالٌ مــو ٤(ن( 
وذلك لكثرتـه يف  ) يا رقية(حيث حذف حرف النداء ورخم املنادى والتقدير  

 : االستعمال ومثل ذلك قوله 
ــا  رِينجهال ت ــرِكُم مبِع ــي  رقَ

 
ــا    ينطُلام ــم ــىن ثُ ــا املُ يننم٥(و( 

ـ   رقَ   ي إالّ يكُن لَـديك لَنـا الْـ
 

   ــد غل ــد عوالٌ فَمــو ن مــو ٦(ي( 
وهذا احلذف يصور قرا من نفسه مما ) يا رقية(حذف حرف النداء والتقدير  

 : يغين عن النداء والتنبيه يف خطاا ومثل هذا قوله 
 

                                                
 .  ١٥٩خصائص التراكيب ص     )١(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٣٧الديوان ، ص     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٣٧الديوان ص     )٣(
 ) .الوافر(من حبر .  ٦٣الديوان ص  .اإلزار : احلجزة     )٤(
 ) .الوافر(من حبر .  ١٣٧الديوان ص     )٥(
 ) .املنسرح(ر من حب.  ٧٦الديوان ص     )٦(



 ٨٣

ــودعِ  ــا أُم ذي ال نع ــت ييح 
 

 اتزــر ــوقِ واحلَ ــزعِ والطَّ   )١(واجلَ
 ) .يا أم ذي الودع(والتقدير  

 : وقوله 
ــه  تخونـــه الـــدهر إخوانـ

 
     ـهمالبِـي ع ـتكُن ةُ قَـدري٢(كَث( 

 ) .يا كثرية(والتقدير  
 : ويقول 

 خليلَي من قَيسٍ إذَا مـا قَطَعتمـا  
 

 )٣(حبالَ سلَيمى فارقُدا اللَّيلَ أَجمعـا  
 اختصاراً ولبيان قرب املنادى منه؛ لكي يكون نصـحه هلـا   " يا"ذف حرف النداء ح

فاحلذف نوع من اإلجياز للداللة على مكانة من ينصحه ) يا خليلي(مقبوالً ، والتقدير 
من نفسه ولكي حيقق الشاعر ما يرجوه من نصحه، عن طريق تقريـب املنصـوح،   

 .وإعطائه منـزلة تؤهله لتقبل النصح 
، )خليلـي (ا احلذف لبيان قرب املنصوح من نفس الشاعر بدليل استخدام لفـظ  فهذ

وحـذف  " خليلي"، فاستعان الشاعر بداللة لفظ ) صاحيب(وهو أقوى يف الداللة من 
 .حرف النداء للداللة على قرما منه 

 : وقوله 
 عبدالعزيزِ فَضحت جيشك كُلَّهـم 

 
ـ     ى بِكُـلِّ سعـرم صهكْتتر٤(بِيلِو( 

 
                                                

الـديوان ص   .مجع جزعة ، وهو خرز فيه سواد وبياض : اجلزع  .عقد يعلق حول العنق : الطوق     )١(
 ) .الكامل(من حبر .  ٦٥

 ) .املتقارب(من حبر .  ١٠١الديوان ص     )٢(
 ) .الطويل(من حبر  . ٧٠الديوان ص    )٣(
 ) .الكامل(من حبر  .١٩٠الديوان ص      )٤(



 ٨٤

وقد جلأ الشاعر إىل حذف حرف النداء ) يا عبد العزيز(حذف حرف النداء والتقدير 
الـوزن يف   تكسـر " يـا "للحفاظ على الوزن، ولإلجياز واالختصار حيث أن إضافة 

 .البيت
ومما سبق خنلص أن حذف حرف النداء يهدف بالغياً إىل االختصار واإلشارة  

النداء من قلب الشاعر ، فإذا كان احلذف يف غرض املدح الضمنية إىل قرب املقصود ب
أو النصح أو الغزل دل ذلك على حرص الشاعر على تقريب املنادى له، وبيان شـدة  
قربه من نفسه، وتعلقه به، وخاصة يف مقام الغزل، أو لكي خيلق نوعاً من األلفة بينـه  

 .وبني من ينصحه حىت يستجيب لنصحه وذلك يف مقام النصح
دف كذلك إىل احملافظة على الوزن الشعري ، والسيما إذا كان املقـام هجـاًء   ويه

فالشاعر ال حيذف حرف النداء ليدل على قرب املنادى منه كما يف البيت األخري من 
 . األبيات املستشهد ا 

 



 ٨٥

 :حذف مجلة جواب الشرط  -٤
مـا   أو اكتنفه حرف الشرط إذا تقدم عليه حتذف مجلة جواب الشرط وجوبا

 )١(فعند ابن هشـام   ضيا، أما إذا كان الفعل مضارعايدل عليه وكان فعل الشرط ما
حذفه ضرورة وكذلك إن كان اجلواب مجلة امسية ومجلتا الشرط واجلواب خرب ففيـه  

يف غري ذلـك إذا دل   وحتذف مجلة جواب الشرط جوازا. اءضرورة وهي حذف الف
 .يستدل بفعل الشرط على جوابه السياق على مجلة اجلواب احملذوفة حبيث

فالـذي  ) ، وآتيك إن تأتين)أجيئك إن جئتين: (فأما قوهلم : "قال ابن السراج 
 . )٢(" عندنا أن هذا اجلواب حمذوف، كفى عنه الفعل املقدم

 .وأمثلة احلذف كثرية يف العربية
جيوز حذف جواب الشرط واالستغناء بالشرط عنه وذلك : "يقول ابن عقيل 

 . )٣(" وهذا كثري يف لسام.. يدل دليل على حذفهعندما 
: قـال سـيبويه  . وجزم الفعل بعد أداة الشرط إلرادة بناء الكالم على الشرط

أو شيء من حروف اجلزاء يف األفعال حىت جتزمه يف ) إن(وقبح يف الكالم أن تعمل "
) ك إن أتيـتين آتي: (اللفظ مث ال يكون هلا جواب ينجزم مبا قبله ، أال ترى أنك تقول 

 .  )٤(" إال يف شعر) آتيك أن تأتين(وال تقول 
 .ويفيد مثل هذا احلذف اختصار الكالم أو معىن التفخيم والتعظيم 

وحذف اجلـواب يقـع يف مواقـع التفخـيم     : قالوا: "جاء يف الربهان       
ـ  ع والتعظيم، وجيوز حذفه لعلم املخاطب به وإمنا حيذف لقصد املبالغة ألن السامع م

                                                
 .  ٢/١٧٥انظر مغين اللبيب     )١(
 . ٢/١٩٦األصول يف النحو     )٢(
 .  ٢/٣٤٨شرح ابن عقيل     )٣(
 .  ١/٤٣٦الكتاب      )٤(



 ٨٦

أقصى ختيله يذهب منه الذهن كل مذهب، ولو صرح باجلواب لوقف الـذهن عنـد   
املصرح به، فال يكون له ذلك الوقع، ومن مث ال حيسن تقدير اجلـواب خمصوصـاً إال   

 .  )١(" بعد العلم بالسياق
 .جواب الشرط هو املتقدم وال حذف فيه  : )٢(وعند الكوفيني 

ن من أنه لو كان اجلواب هو املتقدم، جلزم ما ذهب إليه البصريو )٣(واألرجح 
 .جلزم إذا كان فعالً ، وللزمته الفاء إذا كان مجلة امسية 

، إذا أمطرت السماء نبت الـزرع  : أننا نقول : "ويرد ما ذهب إليه الكوفيون 
يقول ابـن  . )٤() ينبت الزرع( : بل نقول نبت الزرع إذا أمطرت السماء: وال نقول 

 : قيس الرقيات 
 ص حصـى وم هم األكثرونَ قـب ق
 

ــونَ   ــي واألكرم ــبوا إنْيف احل   )٥(نِس
ــةَ إالّ  يــين أُم ــوا مــن ب قَممــا ن 

 
 )٦(إن غَضــبواأَنهــم يحلُمــونَ   

 هِمتبــو ن ــد ــارِيح عن ــوا مف سلَي 
 

  َــازيع ــوا وال مج بكن ــم ٧(إن ه( 
 إنْ جلَسوا لَـم تضـق مجالسـهم    

 
 )٨(كبـوا إنْ رواُألسد أُسـد العـرينِ    

 
                                                

 .  ٣/١٨٣الربهان يف علوم القرآن     )١(
، حممد حمي الدين عبد احلميد الطبعـة الثانيـة   :شرح األمشوين على ألفية ابن مالك حتقيق : انظر     )٢(

 .  ٤/١٥.  مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مصر.م ١٩٣٩-هـ١٣٥٨
 .  ٩/٧شرح املفصل : انظر     )٣(
 .  ٤/١٠٢معاين النحو     )٤(
 ) . املنسرح(من حبر .  ٤الديوان ص  .العدد الكثري  :القبص     )٥(
 ) . املنسرح(من حبر .  ٤الديون ص     )٦(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٦الديوان ص     )٧(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٦الديوان ص     )٨(



 ٨٧

 لَم تـنكحِ الصـم مـنهم عزبـاً    
 

ــابونَ   ــوا وال يع طَبخ ــم ١(إنْ ه( 
ــاٌء   ــيهِم بهـ ــتهمفـ  إذا أتيـ

 
 ــيض غــلٌ ال ي ائنــه و ــن حلَبِ ٢(م( 

 إذاأَثْنِ على الطَّيـبِ ابـنِ لَيلَـى     
 

ــتأَ  ييِ ثْنيفْ د ــبِه سيف حو ــه  )٣(ن
ـ  إذَا ما دعوتنأيت    يف احلَلَقِ الـ

 
  ــه دانأب يــماذ ــه ـ  )٤(ويف جببِ

 إذا عرفَتـــهادى منـــه تتفَـــ 
 

    ـورمها والنـدأُس تةَ املَـويش٥(خ( 
ــا    هنِبتــةَ واج قَير عــالوا د  وقَ

 
ــا   يِهكرتوجــر إذا خ ــيح  )٦(املَِس

  إذَاتحــبهم عـــوذُ النســـاِء   
 

 رما امح   قانِسِ احلَـدالقَـو تح٧(ت( 
  

 
 
 
 

 منـا  إذا شـئْت ثُم لَـم تعـدمي   
 

ــا  يبطخ أو ةــد جن مــو ٨(فَارِســاً ي( 
 

                                                
 ) .املنسرح(من حبر .  ٦الديوان ص  .الرماح : الصم   )١(
 ) .املنسرح(من حبر .  ١٤الديوان ص  .جيف ويفرغ : يغيض     )٢(
 ) .املنسرح(من حبر .  ١٤الديوان ص     )٣(
وهي الدرع ، مجع بدن : األبدان  .لينة الدرع السهلة ال: املاذي  .وهي الدرع ،مجع حلقة : احللق     )٤(

من حبـر  .  ١٥الديوان ص  .وهي الدرع السابغة ، مجع جبة : اجلبب  .الدرع القصرية من الزرد 
 ) .املنسرح(

 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٨الديوان ص     )٥(
 ) .الوافر(من حبر .  ٦٣الديوان ص     )٦(
وهو أعلى ، مجع قونس : القوانس  . غريها تعتصم به وهي اليت تلجأ إىل، مجع عائذة : عوذ النساء     )٧(

 ) .املنسرح(من حبر .  ٧٤الديوان ص  .العيون : احلدق  .أعلى بيضة احلديد 
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٠٩الديوان ص     )٨(



 ٨٨

  ــام ــن أَقَ ــالُونَ م بــاال ي إذا م 
 

 )١(ا بِالسـيوف يومـاً عصـيبا   كَشفُو 
 رضِ ضـيابِ ب  جِنيجـ إ املُـد  ذا الـ

 
 )٢(مِمواقـف الـبه   ـفُرسانُ هـابوا  

ـ    ويبـارِي الصــبا بِجفْنتــه الشيــ
 

 )٣( الصـبا الزمهريـر   إذا هاجتـزى  
ألن اجلـواب املتقـدم كـان     يف األبيات السابقة حذفت مجلة جواب الشرط 

ربية جرت على مثل هذا احلذف كما ان احلذف مفسرا للمحذوف كما ان ألسننا الع
التعظيم، وجذب االنتباه ، وحتريك الذهن وإثارتـه وقصـد   ك أفاد أيضامعان أخرى

 . املبالغة 
 

                                                
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١١٠الديوان ص     )١(
الذي غطى جسمه بالسالح : املدجج . وهي اخلوذة اليت تقي الرأس يف احلرب، مجع بيضة : البيض     )٢(

 ) .املنسرح(من حبر .  ١٠الديوان ص  .وهو الفارس شديد البأس ، مجع بهمة : البهم  .بالسالح 
 ) . اخلفيف(من حبر .  ١٨الديوان ص . الباردة : الزمهرير.خشب تعمل منه اجلفان: الشيز     )٣(



 ٨٩

 : حذف حرف اجلر-٥
ري املخفوض مشروط بإعادة حرف ذهب البصريون إىل أن العطف على الضم

مررت بك وبزيد بإعادة :  فنقول كان ضمريا أم امسا اخلفض مع املعطوف عليه سواء
 . حرف اجلر مع املعطوف عليه 

: وال جيوز عطف الظاهر على املكـىن املخفـوض حنـو   : "يقول ابن السراج 
 . )١(" مررت به وعمرو، إال أن يضطر الشاعر

فابن السراج مينع عطف الظاهر على الضمري ارور إالّ أن يضطر إليه الشاعر 
 .فريى أنه جائز فقط يف الشعر 

وأما الضمري ارور فال يعطف عليه إال بإعادة اجلار له حنو : "ويقول ابن عقيل
هذا مذهب اجلمهـور، وأجـاز   " مررت بك وزيد"وال جيوز " مررت بك وبزيد: "

 . )٢(" ذلك الكوفيون، واختاره املصنف
فابن عقيل مينع العطف وهذا مذهب اجلمهور ويذكر بأن ابن مالـك يوافـق   

 .جوازه الكوفيون على 
املخفوض إال بإعـادة   وال يكثر العطف على الضمري: "حيث يقول ابن مالك

قالوا نعبـد إهلـك وإلـه    "،  )٣("فقال هلا ولألرض"، حنو ن أو امساكا اخلافض حرفًا
ليونس واألخفش والكوفيني، بدليل قراءة ابن عبـاس   وليس بالزم، وفاقًا )٤(" آبائك

 .  )٦(" )٥("رحامتساءلون به واأل"واحلسن وغريمها 
                                                

 .  ٢/٧٩األصول     )١(
 .  ٢/٢١٩شرح ابن عقيل     )٢(
 . ٢٢سورة فصلت ، آية     )٣(
 . ١٣٣سورة البقرة ، آية     )٤(
 . ١سورة النساء ، آية     )٥(
 .  ٣/٣٤٨أوضح املسالك     )٦(



 ٩٠

وقد علل البصريون هلذا املنع بأن اجلار وارور مبنــزلة الشـيء الواحـد،    
للضمري املرفـوع أو   فًافالضمري ارور يكون متصالً حبرف اجلر غري مفصول عنه خال

املنصوب وعند العطف عليه كأنك تعطف االسم على احلرف اجلار وعطف االسـم  
 .  )١(هذا التعليل ابن األنباريعلى احلرف ال جيوز وقد رجح 

أما الكوفيون فقد ذهبوا إىل جواز العطف على الضمري املخفوض دون إعـادة  
دون إعـادة  . مررت بك وزيـد : حرف اخلفض مع املعطوف عليه فيجوز عندهم 

 .حرف اخلفض مع املعطوف عليه 
: ه تعاىل وقد احتج الكوفيون بعدة أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه من اجلواز منها قول

"امحاَألرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ قُواْ اللّهاتـرورة    جبر األرحام عطفًا )٢(" وعلى اهلـاء ا
 : بالباء ومنها قول الشاعر 

 )٣(فاليــوم قربت جونا وتشتمنا         فاذهب فما بك واأليام من عجب 
 .على الكاف ارور بالباء  جبر األيام عطفًا

يف املسألة اخلامسة والستني من  )٤(إىل شواهد عدة ذكرها ابن األنباري  إضافة
واتقوا اهللا الذي تساءلون : "استشهاد الكوفيني بقوله تعاىل  )٥(ورد . كتابه اإلنصاف 
بالعطف على الضمري ارور وإمنا  ليس جمرورا" واألرحام"أن " رحامتساءلون به واأل

 " .رقيبا إن اهللا كان عليكم: "هو جمرور بالقسم وجواب القسم قوله 
" وباألرحـام "جمرور بباء مقدرة غري امللفوظ ا، وتقـديره  " واألرحام"كما أن قوله 

 .فحذفت لداللة األوىل عليها ومثل هذا احلذف كثري يف كالم العرب
                                                

 .  ٤٦٧،  ٢/٤٦٦انظر اإلنصاف     )١(
 . ١سورة النساء ، آية     )٢(
 . ٢/٢٢٠انظر شرح ابن عقيل     )٣(
 .  ٤٧٤ـ ٢/٤٦٣انظر اإلنصاف     )٤(
 . ٢/٤٦٧ر السابق ، انظ    )٥(



 ٩١

 :على استشهادهم بقول الشاعر  )١( ورد أيضا
 فاليوم قربـت جونـا وتشـتمنا   

 
 م من عجـب فاذهب فما بك واأليا 

 " . بك"جمرور على القسم ال بالعطف على الكاف يف " واأليام"بأن  
واألرجح يف هذه املسألة ما ذهب إليه البصريون فال جيوز العطف على الضمري 

 .ارور إال بإضافة اجلار مع املعطوف عليه 
 : ومن الشواهد على ذلك يف ديوان ابن قيس الرقيات قوله 

هــد ــه الـ ــه تخونـ  ر إخوانـ
 

 ــه ماليب ع ــت كُن ــد ــثريةُ قَ  )٢(كَ
  نيحــال الص انِيــو عِ إِخــر صمو 

 
   هــاجِم ن الســي اَألعو فعــالن  ب

   يــبحرِيهــا النتعي لَــةمأرو 
 

   ــهماعالن نــياألع ــتإذَا نام 
دون أن يعيـد  " يب"ء يف على الضمري ارور اليـا " أرملة"، و"مصرع"حيث عطف  

ولعـل  ". بأرملـة "و" ومبصرع"حرف اجلر مع املعطوف عليه وكان األصل أن يقول 
د الشاعر إىل حـذف  هذا احلذف حلرف اجلر مراعاة للوزن الشعري لألبيات فقد عم

 .على موسيقى األبيات  حرف اجلر حفاظًا
 
 
 
 
 
 

                                                
 .  ٢/٤٧٢انظر السابق     )١(
 ) .املتقارب(من حبر .  ١٠١الديوان ص     )٢(



 ٩٢

 
.)اجلار وارور ( ذف شبه اجلملة ح-٦  

بالفعل وذلك  ةاملتعلق) اجلار وارور(ذف شبه اجلملة ئز يف اللغة أن حتمن اجلا     
.ز لإلجيا وطلبا، ا ختفيفً  
ويكثر حذف اجلار وارور يف األساليب املتضمنة للعطف ؛ ألن السياق يف      

         )١(.  جلملة املعطوف عليها يهدي إىل ماحذفا
:يقول ابن قيس الرقيات      

 
 نا مـن آلِ سـعدى رسـولُ   قَد أَتا

 
  )٢( حبذَا مـا تقُـولُ لـي وأقُـولُ     

 
 

حذف الشاعر حرف اجلر والضمري ارور اهلاء العائد على احملبوبة يف اجلملة املعطوفة 
" أقول"املتعلقة بالفعل " هلا "والتقدير لشبه اجلملة احملذوفة هو " تقول: " عليها وهي

ر وارور ختلصا من التكرار الذي سيؤدي إىل مد الصوت ولعل الشاعر حذف اجلا
.بعد أن يكون إيقاع الوزن العروضي قد توقف   

. ومثل هذا احلذف يسوغه السياق الذي بناه أسلوب العطف   
 
 
 
 

                                                
 .  ١٩٣انظر ظاهرة احلذف يف شعر البحتري ص     )١(
 )اخلفيف(من حبر .  ١٤٤الديوان ص     )٢(



 ٩٣

 جدول بياني إلحصاء مواضع عارض احلذف عند ابن قيس الرقيات     
 الغرض الشعري نوع الحذف

 الذي وقع فیھ الحذف
 األبیات التي ورد فیھا  عدد

 عدد أبیات العارض ھذا العارض

 ٣ )٣(ثالثة أبيات  الغزل خرب لوال

 أول املصدر املنصوب
 املدح
 الغزل
 الفخر

 )٣(ثالثة أبيات 
 )٣(ثالثة أبيات 
 )١(بيت واحد 

٧ 

عامل النصب يف 
 ١ )١(بيت واحد  النصح اإلغراء 

حذف الفعل يف القسم 
 مع الفاعل

 الغزل
 حاملد
 الرثاء
 الذم
 الفخر

 )٢(بيتان 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 

٦ 

املسند إليه يف اجلملة 
 االمسية

 الوصف
 الغزل
 الذم
 املدح
 الفخر
 الرثاء

 )١٢(إثنا عشر بيتاً 
 )١١(أحد عشر بيتاً 
 )١(بيت واحد 

 )١٧(سبعة عشر بيتاً 
 )٣(ثالثة أبيات 

 )٢(بيتان 

٤٥ 

 املفعول به حذف

 النصح
 الغزل
 الذم
 الفخر

 )١(بيت واحد 
 )٦(سبعة أبيات 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 

٩ 

حذف املفعول به بعد 
 فعل املشيئة

 الذم        
 التعظيم
 الغزل

 

 )١(بيت واحد       
 )١(بيت واحد 
 )٢( بيتان

٤ 



 ٩٤

 الغرض الشعري نوع الحذف
 الذي وقع فیھ الحذف

 األبیات التي ورد فیھا  عدد
 عدد أبیات العارض ھذا العارض

حذف املفعول به الذي 
 هو عائد املوصول

 الفخر       
 املدح
 الذم
 التعظيم

 )١(بيت واحد  
  )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 

 )٢(بيتان 

 
٥ 

 حذف املوصوف

 التعظيم
 الغزل
 الذم
 املدح

 )٥(مخسة أبيات 
 )٧(سبعة أبيات 
 )١(بيت واحد 

 )٢(بيتان 

١٥ 

 حذف ياء النداء
 الغزل
 النصح

 احملافظة على الوزن

 )٧(سبعة أبيات 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 

٩ 

جواب حذف مجلة 
 الشرط

 الغزل
 املدح

 )١( بيت واحد
 )١٤(أربعة عشر بيتاً 

١٥ 

 ٢ )٢(بيتان  الرثاء حذف حرف اجلر
 ١ )١(بيت واحد  الغزل حذف اجلار مع ارور

عند الشاعر وقد تفاوت  يتضح أن عارض احلذف قد ظهر جليا من خالل ما سبق 
وال إال يف ثالثة مواضع فقط ذلك بني أبواب النحو املختلفة حيث مل يرد حذف جواب ل

كما أنه . يف كالمه مل جينح إىل استخدام لوال كثريا من الديوان وهذا يدل على أن الشاعر
 . مل يستخدم أسلوب اإلغراء إال يف موضع واحد فقط 

 ظـرا ن جاء كـثريا " املبتدأ"ملة االمسية غري أن عارض حذف املسند إليه يف اجل 
 وأربعنيمخسـة ، فقد وقع حذف املبتدأ يف حنو ليت ورد فيهالتعدد األغراض الشعرية ا

ك داللة على تعظيمـه لـه   كثرة حذف املوصوف عنده ويف ذل كما نرى أيضا .بيتا
 . حذف جواب الشرط، لإلجياز  وكثر أيضا



 ٩٥

 
 

       
 
 
 

 الفصل الثاني
 عــارض التقديم والتأخري
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 :يف باب اجلملة االمسية  ارض التقديمع: املبحث األول       

 . تقدمي اخلرب على املبتدأ عارض ـ  ١       
 .التقدمي يف باب النواسخ عارض ـ ٢       

 .على امسها تقدمي خرب كان وأخواا: األفعال الناسخة – أ    
 .على امسها تقدمي خرب إن وأخواا :احلروف الناسخة  – ب   

 
  :يم يف باب اجلملة الفعليةارض التقدع: ثاني املبحث ال     

 .التقدمي بني معموالت الفعل عارض ـ١       
 .تقدمي املفعول به على الفاعل  - أ      

  .تقدمي املفعول ألجله على الفاعل -ب                     
  :التقدمي بني متعلقات الفعل عليه وعلى معموالتهعارض  ـ ٢      

 .على الفعل لق بالفعلاملتع تقدمي شبه اجلملة -أ   
 .على الفاعل املتعلق بالفعل تقدمي شبه اجلملة  -ب  
 .املتعلق بالفعل على نائب الفاعل تقدمي شبه اجلملة -ج  
 .تقدمي شبه اجلملة املتعلق بالفعل على املفعول به  -د  

 .تقدمي شبه اجلملة املتعلق بالفعل على املفعول به مقول القول-هـ                
 .املفعول املطلق تقدمي شبه اجلملة املتعلق بالفعل على  -و 
 .تقدمي شبه اجلملة املتعلق بالفعل على احلال –ز  

 



 ٩٧

 التقديم والتأخريعارض                          
 Arrangmentـ  word orderالرتبة 

ألن الكالم مؤلف من كلمتني أو أكثر، وليس من املستطاع التلفظ به دفعة    
زاء الكـالم، وتـأخري   ـــواحدة، فمن أجل ذلك كان البد من تقدمي بعض أج

بعضها اآلخر عند النطق به، وما التقدمي والتأخري إال ترتيب أو إعادة ترتيـب بـني   
 . أجزاء الكالم 

ذات أمهية كربى يف بناء التركيب النحوي، وعليها يتوقف احلكـم   فالرتبة إذًا
أو غري حنوي، فهي ركن أساسـي لبيـان    حنوياى التركيب ككل من حيث كونه عل

العالقة بني عناصر التركيب، ولقد عين النحاة بدراسة الرتبـة ودورهـا يف حتقيـق    
االتساق واالنسجام بني عناصر التركيب، إذ إن أي تغيري غري مدروس يف الترتيب بني 

ـ  تج عنـه  عناصر التركيب من شأنه أن يؤدي إىل خلل بين يف هذا التركيب؛ مما ين
مـع أن   ungrammatical sentenceوجود مجل غري حنوية يسميها حناة الغـرب  

االتركيب قد يكون سليمقد اجلملة مفيدة تكون : حنو ا داللي. 
ة، إال ، وداللة واضـح عىن مفهوماالحظنا هذا التركيب لوجدنا أنه يؤدي ملو 

 –عناصره : أي  –كوناته ؛ لعدم مراعاة الرتبة يف وضع مأنه تركيب غري سليم حنويا
، ذلك ما دفـع النحـاة إىل   السياق يف الرتبة يتضح من خالل  حيث إن مثَّة خلالً بينا

 " . تركيب غري حنوي"تسمية هذا التركيب وأمثاله 
لبيان ما به من خلل يف الرتبة جعله غـري   –ولو حاولنا حتليل التركيب السابق 

باالسم مع أنه حرف خمتص بالـدخول   واجاء متل" قد"لوجدنا أن احلرف  –حنوي 
على األفعال فقط، كما أن األصل يف خرب األفعال الناسخة أن يكون رتبته بعد الفعل 

كما يف التركيب موضع التحليل، حيث إن   قبله خاصة إذا جاء اخلرب منكَّراالناسخ ال
 .وهو نكرة " مفيدة"خرب الناسخ هو 



 ٩٨

التركيب السابق، وبناء عليه فـإن الترتيـب    يف هناك أكثر من خلل ترتييب إذًا
 .اجلملة قد تكون مفيدة : قد تكون اجلملة مفيدة، أو : النحوي الصحيح هو 

وإن كان الترتيب األول هو األكثر صحة واألقرب إىل النظام النحوي، وذلك 
طحية لسمن البنية العميقة للجملة، وانتهاًء بالبنية ااجلملة ابتداًء مراعاة ملراحل تكوين 

جلملة امسية، واألصل فيها أن تعتمد على املبتدأ واخلرب اليت ظهرت عليها، وذلك ألن ا
اصر تركيب أخرى؛ إلضـافة دالالت  نيف بنيتها العميقة، مث بعد ذلك يضاف عليها ع

جديدة إىل اجلملة، وحيث إنه من املسلم به أن األفعال الناسخة أفعالٌ تـدخل علـى   
قـد  : ها، فاألوىل أن يكون التركيب األكثر دقة هـو األول  اجلملة االمسية وتتصدر

 : وميكن متثيل ذلك كاآليت . تكون اجلملة مفيدة 
 

 اجلملة مفيدة                                       تكون اجلملة مفيدة 
 

 بنية عميقة 
 دة تكون اجلملة مفيدة                                  قد تكون اجلملة مفي
 بنية سطحية 

فقد عىن النحاة بوضع قـوانني   – كما وضحت سابقًا –ة ألمهية الرتب ونظرا
 .عامة لتنظيم ظاهرة الرتبة وحتديد آثارها 

 اء حتويلي بإضافةإجر
 )الفعل الناسخ(عنصر جديد 

إجراء حتويلي آخر بإضافة 
 )قد(عنصر جديد 



 ٩٩

 : مفھوم الرتبة 
قرينة لفظية وعالقة بني جزأين مرتبني مـن  : "متام حسان بأا الدكتور عرفها 

، كما عرف بعضـهم   )١(" ى معناهأجزاء السياق يدل موقع كل منهما من اآلخر عل
ويكون لـبعض  عليها اسم الواحد،  جعل األشياء الكثرية حبيث يطلق: "الترتيب بأنه 

يف  –شيء من أجزاء الكـالم   )٣(وليس  )٢(" بالتقدم والتأخر أجزائه نسبة إىل البعض
م هذا بعد مراعاة ما جتب له الصدارة يف الكال –أوىل بالتقدمي من اآلخر  –حد ذاته 

تشترك  –من حيث هي ألفاظ  –؛ ألن مجيع األلفاظ  -كأدوات الشرط واالستفهام 
 .يف درجة االعتبار 

غري أن األصل اللغوي يفترض أن يكون بني كل جزء واآلخر ترتيب معـني،  
ويظهر ذلك يف كل باب حنوي من كتب القدماء، كما ورد حـد الفاعـل، وحـد    

 . كرون رتبة املوقع الذي حيتله املفعول ، وحد املبتدأ واخلرب حيث يذ
فاعل  بأنههو االسم الذي يرتفع : "فمثالً يقول ابن السراج يف تعريف الفاعل 

قبله كان  ماعنه مقد بين للفاعل، وجيعل الفعل حديثًا هو الذي بنيته على الفعل الذي
. لـك جاء زيد، ومات عمرو، وما أشـبه ذ : فاعالً يف احلقيقة أو مل يكن ، كقولك 

ذكرت الفعل قبل االسم؛ ألنك : ومعىن قويل بنيته على الفعل الذي بين للفاعل، أي 
 .  )٤(" لو أتيت بالفعل بعد االسم الرتفع االسم باالبتداء

                                                
 .  ٢٠٩ص " معناها ومبناها"للغة العربية ا    )١(
   ٥٧م ص ١٩٧٨. مكتبة لبنان بريوت.حممد الشريف اجلرجاين التعريفات للعالمة علي بن     )٢(
دار النهضة العربية، بـريوت،  . عبدالعزيز عتيق تأليف للدكتور" علم املعاين"ة العربية انظر يف البالغ    )٣(

 .  ١٤٨م ، ص ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥طبعة 
 .  ١/٨١ األصول يف النحو     )٤(
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قد حتدد برتبة الفعل وإمنـا يكـون    –كما يفهم من النص السابق  –فالفاعل 
ظ واملعىن فاللفظ حملـه  ت بني اللفدون املعىن، إذ إن العبارة قُسم )١(الترتيب يف اللفظ 

ل املعىن القلب، فإذا ما ذهب اللسان باللفظ إىل غري حمله وموضعه، فـإن  اللسان، وحم
 . القلب مل يذهب باملعىن إال إىل حمله وموضعه 

إمنا حيدث إما لكون السـياق يف   )٢(وتقدمي بعض األلفاظ وتأخريها يف مواضع 
لقصد التفنن يف الفصاحة، وإخراج الكالم على  كل موضع يقتضي ما وقع فيه ، وإما

يف نظم الكالم وتأليفـه، وإمنـا    التقدمي أو التأخري اعتباطًاعدة أساليب، لذا فال يرد 
يقتضيه غرض بالغي، أو داعٍ من دواعيها، ودواعي تقـدمي   عمالً مقصودا )٣(يكون 

 . جزء هي ذاا دواعي تأخري اجلزء اآلخر 
؛ ألن الت اليت يكون العامل فيها لفظيا ال معنويـا يف املعمو إمنا حيصلوالتقدمي 
مقدم يف اللفـظ،  : إذا تقدم عليه معموله الذي حقه التأخري قُلت فيه  العامل اللفظي

 . را أطيب منه رطبامؤخر يف املعىن كما يف قوهلم، هذا بس
 :  )٤(وقد جعل اجلرجاين التقدمي على ضربني 

، ويف هـذا ال  يكون التقدمي فيه على نيـة التـأخري  : ل الضرب األو         
الشيء املتقدم عن بابه، وال حموالً له عن أصله كتقـدمي اخلـرب    يكون التقدمي خمرجا

يف الدار رجلٌ، أو املفعول به على الفاعل وحـده كمـا يف   : الظرف على املبتدأ حنو 
                                                

حممد إبـراهيم  .  القاسم عبدالرمحن بن عبداهللا السهيلي، حتقيق دنتائج الفكر يف النحو أليب: انظر     )١(
 .  ٤٠٢ص . البنا، دار الرياض للنشر والتوزيع 

هـ، وامشه إعجاز القرآن للباقالين عامل الكتب ٩١١انظر اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ت     )٢(
 رك األقران للسيوطي حتقيق الدكتورومعت ، والبالغة القرآنية املختارة من اإلتقان ٢/١٦بريوت  –

 .  ١٢م ص ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دار املعرفة، طبعة . السيد اجلميلي
 .  ١٤٩ص " علم املعاين"انظر يف البالغة العربية     )٣(
 . ١٠٧-١٠٦عجاز ص انظر دالئل اإل    )٤(
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ه {: قوله تعاىل  ادبع نم ى اللَّهخْشا ياء إِنَّملَمالْع    غَفُـور ـز ن اللَّـه عزِي أو تقدميه علـى  ، )١( } إِ

تُم   {: حنو قوله تعاىل  الفعل والفاعل معا ب ـذَّ ، فالتقدمي يف هذا كلـه يف   )٢( } فَفَرِيقـاً كَ
 –اللفظ دن الرتبة، لذا مل ينصرف املتقدم عن بابه، ومل حيول عن أصله؛ ألن اخلـرب  

مبفعوليته، كما احتفظت  أيضا –احتفظ املفعول املقدم  ه، كماخبربيتاحتفظ  –املقدم 
اجلملة أيضاً بأصالتها فظلت االمسية كما هي، وظلت الفعلية حمتفظة بفعليتها بـالرغم  

بتُم {: من تصدرها باالسم يف قوله تعاىل   . } فَفَرِيقاً كَذَّ
 . وهذا الضرب من التقدمي هو مادة البحث إن شاء اهللا 

يكون التقدمي فيه ليس على نية التأخري؛ هلذا يخرج فيه :  الض رب اآلخ ر           
مل يكن له قبـل أن يتقـدم،    ابه، وحيول عن أصله ويأخذ حكما جديدااملقدم عن ب

فإذا ما وقع التقـدمي  . زيد املنطلق: وذلك كتقدمي اخلرب املعرفة على املبتدأ املعرفة حنو 
عن بابه، فصار مبتدأ بعـد  " املنطلق" هذه احلالة خرج املقدم ويف. املنطلق زيد: تقول

عن بابه أيضا، ، كما خرج املؤخر " زيد"للمبتدأ  خربا –يف اجلملة األوىل  –أن كان 
ومن ذلك أيضاً تقـدمي  . مبتدأً –يف اجلملة األوىل  –بعد أن كان  خربا" زيد"فصار 

 ضـربت زيـدا  : غل الفعل بضمريه حنوداء وتشاملفعول به حينما تقدمه وتريد به االبت
 . من املفعولية إىل االبتداء " زيدا "فيتحول االسم .. يد ضربتهز: فتقدم وتقول

 
 :  )٣(أن التقدمي على ضربني  كما ذكر ابن األثري أيضا

                                                
 .  ٢٨سورة فاطر ، آية     )١(
 .  ٨٧سورة البقرة، آية     )٢(
 .  ٤٥-٣٥ثل السائر ص امل  انظر    )٣(
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ـ ضرب خيتص بداللة األلفاظ على املعاين، ولو قدم ما أصله التأخري، وأخر ١
 :لتغير املعىن، وهو على قسمني قدمي ما أصله الت

: على الفعل والفاعل حنـو  قسم يكون التقدمي فيه هو األبلغ كتقدمي املفعول به 
ضربت ففي تقدمي املفعول به ختصيص له بالضرب دون غريه، وكتقـدمي اخلـرب    زيدا

يـد دون  فيه إثبات القيـام لز " قائم"قائم زيد حيث إن تقدمي اخلرب : على املبتدأ حنو 
 : ، وزيد قائم ضربت زيدا: حفظت الرتبة فقلت غريه، وهذا املعىن ال يتأتى لو
تقدمي الظرف على العامل فيه، وكذلك تقـدمي احلـال    ومن هذا القسم أيضا
 .وهذا القسم هو جمال البحث . واالستثناء على العامل فيهما

 .وقسم يكون التأخري فيه هو األبلغ 
اين من التقدمي خيتص بدرجة التقدمي يف الذكر ؛ الختصاصه مبا الضرب الث/ ب

إخل وأمثلة هذا ... يوجب له ذلك، كتقدمي السبب على املسبب، واألكثر على األقل،
 . الضرب ال تعد وال تحصى 
 –بوجـه خـاص    –األصل يف التقدمي عند أهل البالغة وقد حدد اجلرجاين 

، فاملقدم عندهم هو ما "العناية واالهتمام"عليه  مبا أطلق –بشكل عام  –وأهل النحو 
أنا مل جندهم اعتمـدوا   واعلم: "كان موضع االهتمام وما كانت العناية به أشد فقال

وهو يذكر  )١(جيري جمرى األصل غري العناية واالهتمام، قال صاحب الكتاب فيه شيئًا
ببيانه أعـىن، وإن كانـا   كأم يقدمون الذي بيانه أهم هلم، وهم : "الفاعل واملفعول

 .  )٢(" يهمام، ويعنيام مجيعا

                                                
 .  ١٥-١/١٤الكتاب     )١(
 .  ١٠٧دالئل اإلعجاز ص     )٢(
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وما يراد منه، ودالالت الكالم عليه، ودليل ذلـك   )١(فالتقدمي يرتبط باملوقف 
 . أننا جند بعض املتعلقات تتقدم يف مواقف ، وتتأخر يف أخرى 

يـة  هناك تفاعل بني العناصر النحوية، والعناصر الدالل: "يقول الدكتور محاسة 
فكما يمد العنصر النحوي العنصر الداليل باملعىن األساسي يف اجلملة الـذي يسـاعد   
على متييزه وحتديده، يمد العنصر الداليلُّ العنصر النحوي كذلك ببعض اجلوانب اليت 

 .  )٢(" تساعد على حتديده ومتييزه، فبني اجلانبني أخذٌ وعطاٌء، وتبادل تأثريي مستمر
  

هناك تفاعل قائم ومستمر بني الوظيفة النحوية، والداللـة املعجميـة   إذن ف   
املعـىن   اعل مع املوقف املعني يشكالن معاللمفرد الذي يشغل هذه الوظيفة، وهذا التف

 . الداليل للجملة ككل 
  

وقد عنيت الدراسة النحوية احلديثة برتبة املكونات داخل اجلملـة وأمهيتـها   
املكونات هي الوظائف التداولية والوظائف التركيبيـة،   ووجدت أن ما حيدد ترتيب
 . )٣(املعروفة بسلمية إسناد الرتبة 

حتمية ألداء املعـىن يقـول    ل اجلملة يف النظام اللغوي ضرورةفالترتيب داخ
الترتيب ضرورة يف التركيب اللغوي، فال يسـتطيع أي  : "الدكتور علي أبو املكارم 

                                                
توفيق الفيل، الطبعـة األوىل   تأليف األستاذ الدكتور. ملعاين دراسة يف علم ا. انظر بالغة التراكيب    )١(

 .  ١٣٣م ، ص ١٩٩٨-هـ ١٤١٩
دار . حممد محاسـة عبـداللطيف  للدكتور . يلملعىن النحوي الدالالنحو والداللة ، مدخل لدراسة ا    )٢(

 .  ٢٢الطبعة الثانية ص  –القاهرة  –غريب 
أمحد املتوكل، دار األمـان، الربـاط   : للدكتور. انظر قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية     )٣(

 . ، وما بعدها ٢٢٣ص



 ١٠٤

ن التعبري عن األفكار الذهنية أو العالقات االجتماعية تركيب لغوي أداء ما يقصد به م
 . )١("بدون التزام دقيق لترتيب معني يشمل صيغ هذا التركيب ومفرداته كلها

 :  )٢(والترتيب عنده على نوعني 
عرب حبيث ت ترتيب داخلي يشمل ترتيب األصوات يف الصيغ واملفردات:  األول

 . عن الدالالت املقصودة تعبريا دقيقًا
 . ترتيب بني الصيغ واملفردات يف نظام منسق يعرب عن املعىن املقصود:  الثاين

فـردات  لترتيب الثاين وهو ترتيب الصيغ واملوالذي يعنينا يف هذه الدراسة هو ا
يف نظام اجلملة حبيث تدل على املعىن املقصود وهذا الترتيـب يظهـر يف التراكيـب    

 :اللغوية متأثراً مبؤثرات ثالثة هي 
م ويـؤثر يف مضـمونه وإن   كل ما يغري معىن الكال" :التأثري يف املضمون ـ ١
كحروف النفـي  "وحكمه التصدر فيجب أن يكون يف صدر اجلملة  )٣(" كان حرفًا

 .  )٤(" والتنبيه واالستفهام والتحضيض وإن وأخواا وغري ذلك
وأن يكـون   ، )٥(إذ األصل أن يقدم العامل على املعمول: ـ التأثري يف العمل٢

 .  )٦(ال يقع فيه املتبوع  أن التابع ال يقع يف موضعللعامل، و املعمول تابعا
 

والعوامل ختتلف درجاا وتتعد مراتبها وتتعدد صور تراكيبها ومن مث ينعكس 
 .كل ذلك على الترتيب الذي ختضع له اجلملة 

                                                
 .  ١/٢١٨يف التراث النحوي   الظواهر اللغوية    )١(
 .وما بعدها  ١/٢١٩السابق  انظر    )٢(
 .  ٢٤٣،  ١/٢٤٢األشباه والنظائر     )٣(
 .  ١/٢٤٣السابق     )٤(
 .  ١/٢٧٦انظر السابق     )٥(
 .  ١/٣٥٤انظر السابق     )٦(



 ١٠٥

مالزمـة   مبعىن أن بعض الصيغ البد أن ترتبط بصيغ: ـ الترابط بني الصيغ٣
الصـلة ال تتقـدم   : وهذه الصيغ هي. تقدميها عليها هلا؛ ألا كاجلزء منها، وال جيوز

على املوصول وال شيء منها، والفاعل ال يتقدم على فعله، والصفة ال تتقـدم علـى   
املوصوف، واملضاف إليه ال يتقد على املضاف وارور ال يتقدم على حـرف اجلـر   

 . )١(تتقدم عليه  فال ألا كاجلزء من الشيء
يف والقـول   fixed word orderوهو ما يسمى بالرتب احملفوظـة                  

ال يكون إال بالنظر إىل البنية األساسية اليت حيـددها  "التقدمي و التأخري يف هذه الصيغ 
النظام اللغوي لترتيب عناصر بناء اجلملة، وذلك أن بناء اجلملة قد يلزم باتباع الرتبـة  

قررة يف مواضع، ويتيح احلرية يف عدم االلتزام ا يف مواضع أخرى، ومدار ذلـك  امل
كله هو الترابط ومقتضيات السياق، وال ميكن القول بأن هذه الكلمة أو تلك مقدمة 

أو مؤخرة من تقدمي إال إذا كان النظام املعروف هلا هو غري الـذي نـراه    من تأخري
 .  )٢(" عليها
،  fixed word orderرتبة حمفوظة : ة الرتب النحوية إىل قسمنيوقد قسم النحا     

 . )٣( free word orderوأخرى غري حمفوظة 
، )بـالنظر إىل معموليـه  (فهناك أبواب حنوية متقدمة الرتبة كاملبتدأ والفعـل  

، وصاحب احلال، واملتبوع، واملضـاف ، واملبـهم   ) بالنظر إىل املفعول به(والفاعل 
 .على مدخوالا ييزه ، وكذلك كل األدوات متقدمة بالنسبة إىل مت

، ) بـالنظر إىل فعلـه وشـبهه   (متأخرة الرتبة كاخلرب، والفاعل  ةوأبواب حنوي
واملفعول به وفيه ومعه وله واملطلق بالنسبة إليها والفعل واملفعول واحلـال والتوابـع   

                                                
 .  ١/٣٠٩األشباه والنظائر : انظر     )١(
 .  ١٢٥،  ١٢٤يف بناء اجلملة العربية ص     )٢(
 .  ٢٠٨عناها ومبناها ص انظر اللغة العربية م    )٣(



 ١٠٦

عن هذا األصـل   وأي خروج. هو األصل يف الرتبة كلها والتمييز واملضاف إليه وهذا
 .يعد عارضاً من عوارض التركيب وهو حمط دراستنا 

وهـذا  . من عوارض التركيب  تقدم على الفاعل مثالً يعد عارضافاملفعول امل
للترتيب األصـلي   اللة معينة يف املعىن ويفيد غرضا بالغيا ال يتأتى وفقًاالتقدمي يؤدي د

 .للتركيب 
غري حمفوظة الرتبة فيصح أن يقدم أو يؤخر من األبواب النحوية  كما أن عددا

عن املرتبط به فاملبتدأ مثالً يقدم ويؤخر، وكذا الفاعل واملفعول يف رتبتيهمـا، وممـا   
 . يعول عليه يف حتديدمها العالمة اإلعرابية واملعىن 

وصـحة  . وجيب مراعاة الرتبة بني عناصر اجلملة وذلك عند خمالفة األصـول 
كان األصـل أن يكـون     عناصر اجلملة تتطلب أمن اللبس، فإذاالتقدمي والتأخري بني

فال يصح إال عند أمن اللبس، أما إذا تساوى تقدم العنصر  وجاء متأخرا العنصر مقدما
إذ للمتكلم أن يقدم أو يـؤخر حبسـب   "وتأخره يف اجلملة فذلك يعود إىل األسلوب 

 .  )١(" مقاصده يف املعاين
لقد فرق "لالستعمال الصحيح للغة  املعىن النحوي وفقًابة قرينة على وتعد الرت
بالتقدمي والتأخري بني اللفظ والرتبة فقد يكون التقدمي أو التـأخري يف  النحاة يف القول 
وقد يكون يف الرتبـة دون اللفـظ   ) لك العتىب حىت ترضى(كما يف اللفظ دون الرتبة 

 .  )٢(" رتبة كما يف ضمري الشأنو يف الشاهد السابق وقد يكون لفظًا )العتىب(كرتبة 
 

                                                
ـ ١٤٢٥الطبعة الثانيـة  .عامل الكتب القاهرة  ،تأليف الدكتور متام حسان اخلالصة النحوية     )١( -هـ

 .  ٨٣ص  م٢٠٠٥
 .  ٨٧السابق ، ص     )٢(



 ١٠٧

وقد عدد ابن السراج األبواب النحوية ذات الرتب احملفوظة وهي عنده ثالثـة  
 :  )١(عشر 

 .ـ الصلة واملوصول ١
 . ـ توابع األمساء وهي الصفة والبدل والعطف ٢
 . ـ املضاف إليه ٣
 .ـ الفاعل ٤
س وأمسـاء  فعـل التعجـب ولـي   نعم وبئس و(ـ األفعال اليت ال تنصرف ٥
 ).األفعال

ـ ما أعمل من الصفات تشبيهاً بأمساء الفاعلني عمـل الفعـل، والصـفة    ٦
 . املشبهة، وصيغ املبالغة

 .التمييز ـ ٧
ـ العوامل يف األمساء واحلروف اليت تدخل على األفعال عاملـة كانـت أو   ٨
وأخواا، ونواصب وجـوازم الفعـل    "إن"يعين األدوات كحروف اجلر، و مهملة،

 .النافية، وقد، وسوف، وأدوات التحضيض " ال"ضارع، وأدوات الشرط، وامل
ـ احلروف اليت تكون يف صدور الكالم عاملة كانت أو غري عاملة فال جيوز ٩

، ومـا النافيـة   )أدوات االستفهام(أن يقدم ما بعدها على ما قبلها كهمزة االستفهام 
 .اجلنس ، والم االبتداء، وال اليت تنفي )عاملة أو مهملة(

ـ أن يفرق بني العامل واملعمول فيه مبا ليس فيه سبب وهو غريـب منـه   ١٠
 . بأجنيب عنها ) واملعمول العامل(يعين الفصل بني املتطالبني (

 . تقدمي املضمر على الظاهرة يف اللفظ واملعىن ـ ١١

                                                
 . ، وما بعدها  ٢/٢٢٣انظر األصول يف النحو     )١(



 ١٠٨

إذا ) ضرب موسى عيسى: (إذا ألبس على السامع أنه مقدم حنو  التقدميـ ١٢
إذا كـان  ) ضربت زيدا قائمـا (ومن املضروب، وامع ال يعلم من الضارب كان الس

السامع ال يعلم من القائم الفاعل أم املفعول مل جيز أن تكون احلال من صـاحبها إال  
 . وضع الصفة أي مل جيز أن تقدم على صاحبها 

 فـال ) هذا زيد منطلقًا: (كن فعالً حنو ـ إذا كان العامل معىن الفعل ومل ي١٣
 وهو التنبيـه إال أن يكـون  ) هذا(جيوز تقدمي احلال على العامل املعنوي املفهوم من 

حيث يعمل العامل املعنوي يف ) فيها زيد قائماً: (حنو  املعمول ظرفاً أو جارا وجمرورا
 .يف احلال ) االستقرار(الظرف 

 ويتضح لنا من خالل تعداد ابن السراج هلذه الرتب ما ال جيوز تقدمـه مـن  
 .الرتب احملفوظة 

وأن التقدمي والتأخري اجلائز يف غري ذوات الرتب احملفوظة إمنا يكون ملـربرات  
كالعنايـة واالهتمـام، واالختصـاص،    (سياقية أو مقتضيات أحوال أو مراد الكالم 

 ) . اخل....ومراعاة السجع يف الكالم
التفريق  ظهر لدى ابن السراج مفهوم التجاور الذي ميكن فهمه من حديثه عن

 .  )٢(أو الفصل  )١(أو االعتراض 
له اشتمل على وجوه التقدمي والتأخري وعلى  وقد تناوله ابن جين حني عقد بابا

 .  )٣(الفروق بني املتالزمات أو املتطالبات 
 
 

                                                
 .  ٢/٢٦٢األصول     )١(
 .  ٢٣١،  ٢/٢٣٠السابق     )٢(
 .  ٢/٣٩٢انظر اخلصائص     )٣(



 ١٠٩

 :وهذا يعين أن احلديث عن الرتبة هو حديث عن شيئني مها 
 .  ة تقدما وتأخراالرتب –أ 

 .مباشرة العنصرين لبعضهما يف التوايل  التجاور وهو –ب 
 :  لدكتور متام حسان أا تعين شيئنيوهذا يقودنا إىل قرينة التضام اليت يرى ا

تلف طريقة منها عـن األخـرى   فتخلة مجصف واملمكنة يف  الطرق: أحدمها 
 . )١(وميكن أن يطلق عليه اصطالح التوارد ،وفصالً ووصالً وهلم جرا تقدميا وتأخريا

فيسـمى   آخر يني عنصراأن يستلزم أحد العنصرين التحليليني النحو: واآلخر 
 .  )٢(" التنايف"أو يتناىف معه فال يلتقي به ويسمى هذا " التالزم"التضام 

ألن الرتبة فرع . والعالقة بني قرينة الرتبة وقرينة التضام عالقة عموم وخصوص
فبعض العناصر التركيبية يشـملها   )٣(امني على التضام مبعناها العام، فال رتبة لغري متض

عليه ألا تتسم باالفتقـار  مفهوم التضام ويلزمها التجاور املباشر بينها وبني ما تدخل 
تدخل عليه حىت تؤدي معناها فمثالً واو احلال تتطلـب   تاج إىل مامبعىن أا حت عموما

يبينـه   يتطلب متييزاعطوف بعده واملبهم مجلة احلال بعدها وحرف العطف يتطلب امل
 .وهكذا 

وبعض العناصر التركيبية األخرى يتسم باالختصاص مبعىن أا خمتصة بالدخول 
وحروف اجلر فإا خمتصة بالدخول علـى   ،وأخوا مثالً "إنَّ"ـ على أشياء بعينها ك

أو كالنواصب واجلوازم والشرط فإا خمتصة بالدخول علـى األفعـال    ،األمساء فقط
 . فقط 

                                                
 .  ٢١٧،  ٢١٦انظر اللغة العربية معناها ومبناها ص     )١(
يف نقض املراتـب إذا  (، باب  ١/٣٩٤اخلصائص و،  ٢١٧انظر اللغة العربية معناها ومبناها، ص     )٢(

 . تناول فيه الصراع بني مطالب النظام ومطالب السياق ) عرض هناك عارض
 .  ٢١٠ق ص انظر السيا    )٣(



 ١١٠

كالفعل والفاعل واملفعول به واملبتدأ ) املعجمية(العناصر ذات املعاين املفردة  امأ
واخلرب واحلال، فهي خاضعة ملفهوم التوارد أو التطالب النحوي القائم علـى العمـل   

 . النحوي أو العالقات اإلسنادية وغري ذلك 
 : وخالصة القول يف ذلك 

ددة لكن االستعمال يبيح تغيري هـذه  رتبة حم ن لكل كلمة تشغل بابا حنوياـ أ
 .  )١(ملطالب السياق  سيما الرتبة غري احملفوظة خضوعاالرتبة وال

بتجـاور فيمنـع   ـ أن كل متراتبني من غري األدوات إما أن يكونا متراتبني 
 . ، أو مينع الفصل بأجنيب الفصل بينهما مطلقًا

القة مبفاهيم دالليـة هـي   ـ أن فكرة الترتيب بني أجزاء اجلملة الواحدة هلا ع
تلك اليت يسميها متام حسان القرائن املعنوية وهي مجلة من العالقات السياقية املعنويـة  

 .  )٢(اليت حتكم بنية اجلملة العربية 
وتتفرع قرينـة التعديـة   ) بقيود احلدث(وهي قرينة اإلسناد وقرينة التخصص 

 .  )٣(لتفسري بسة واوالغائية واملعية والظرفية والتوكيد واملال
يتضح أن اإلسناد هو العالقة السياقية األساسية ويـتم ختصيصـه أو تقييـده    
بعالقات التخصيص أو النسبة وهذه العالقات البد أن تلي طرفية ابتداًء وإمنا حيـدث  
التقدمي والتأخري والفصل لإلفادة من إمكانيات تعبريية يف اللغة تتناسق مـع املوقـف   

ن متكلم وخماطبني ومبا خيضع له كل منا ملتكلم والسامع مـن  اخلارجي، مبا يشمله م
يف رتبة األصل أو عدول عنها بغيـة   ية أو تأثريات نفسية حتدث تغيريامؤثرات اجتماع

 .التعبري عن احلال أو املوقف الذي تعرب عنه اجلملة 

                                                
 .  ٢٣٦انظر السياق ص     )١(
 .  ١٩٤انظر اللغة العربية معناها ومبناها ، ص     )٢(
 .  ١٩٥انظر السابق ، ص     )٣(



 ١١١

تلك اليت تتعدد فيها العناصر الـيت تقـع يف البـاب     ومن الرتب النحوية أيضا
تعاطفات حيث تكون خمتلفة إفرادا أو حوي الواحد كتعدد اخلرب والنعت واحلال واملالن

وإذا : "وأشار إىل هذا الترتيب ابن مالك إذ قال ) شبه مجلة –مجلة  –مفرد _ تركيبا
نعت مبفرد ومجلة وظرف أو شبهة فاألقيس تقدمي املفرد وتوسيط الظرف أو شـبهه  

لٌ مؤمن من آلِ {:  )١(وتأخري اجلملة كقوله تعاىل  جقَالَ رو انَهإِمي كْتُمي ن وعر٢( } ف(  " . 
إذ أن  )٣(إن احملافظة على الرتبة يف الكالم تعد من شروط الفصاحة يف الكـالم  

التقدمي والتأخري يف عناصر اجلملة بشكل يفقد كل عنصر ما يطلبـه مـن العناصـر    
وقد أورد ابن جين أبياتاً تدل على أن اخـتالل الرتبـة   األخرى يعترب خمالً بالفصاحة، 

 .  )٤(والتجاوز يف البيت يفسد فصاحته 
 ) : الرتبة(القیمة الفنیة للتقدیم والتأخیر 

ودوره يف املعـىن  ) الترتيـب (لقد أشار سيبويه إىل أمهية التقدمي والتأخري     
يف األول، وذلك ى فإن قدمت املفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جر: "يقول

ومل تـرد   اهللا، ألنك إمنا أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما عبد ضرب زيدا: قولك 
وهم ببيانه أعىن، أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان إمنا يقدمون الذي بيانه أهم هلم، 

 .  )٥(" يهمام ويعنيام وإن كانا مجيعا

                                                
 .  ٣/٣٢٠شرح التسهيل     )١(
 ) . ٢٨(سورة غافر     )٢(
 .  ٥، ص اإليضاح يف علوم البالغة  انظر     )٣(
 .  ١/٣٣٠،  ٣٩٢،  ١/٢٣١انظر اخلصائص     )٤(
 .  ١/٣٤الكتاب     )٥(



 ١١٢

يف  يكون ظرفًا أو يكون امسـا  فيما والتقدمي والتأخري: "ويقول يف موضع آخر 
العناية واالهتمام، مثله فيما ذكرت لك يف باب الفاعل واملفعول ومجيع ما ذكـرت  

ا أَحد{:يب جيد كثري فمن ذلك قوله عز وجللك عر كُفُو كُن لَّهي لَم١(}و( . 
وكأم أخروهـا  " له أحد ن كفواومل يك: "وأهل اجلفاء من العرب يقولون 

 .  )٢("ث كانت غري مستقرةحي
فسيبويه يرى أن العناية واالهتمام مها سببا التقدمي والتأخري وأن كل مقدم ناتج 

 .عن اهتمامهم به وعنايتهم 
هو باب كثري الفوائد، جم احملاسن، : "ويقول عبد القاهر عن التقدمي والتأخري 

بك إىل لطيفة، وال ضي لك عن بديعة، ويف يزال يفترواسع التصرف، بعيد الغاية، ال 
يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن راقك  تزال ترى شعرا

 .  )٣(" ولَطُف عندك أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إىل مكان
 سـنا يتضح من هذا النص أن عبد القاهر يرى يف التقدمي والتأخري فائـدةً وح 

يرى أن كل تركيب له معىن خاص وسـر  وحصر فيها،  يفوق العناية واالهتمام اليت
وصد  لطيف يكمن خلف ترتيبه، وأن من ال يدرك ذلك فقد ابتعد عن معرفة البالغة

 .  )٤(عن اجلهة اليت هي فيها 
فالترتيب فن من الفنون اليت يأخذ ا الفصحاء وأصحاب البيان يف أسـاليبهم  

املوضع الذي يقتضيه املعـىن وحيقـق   وهؤالء جييدون التصرف يف القول ووضعه يف 
إال الفائدة واملراد منه ؛ ألن كل تركيب يهدف إىل قصد وصورة خمصوصة ال تتحقق 

                                                
 ) . ٤(سورة اإلخالص     )١(
 .  ١/٥٦الكتاب     )٢(
 .  ١٠٦دالئل اإلعجاز ص     )٣(
 .  ١٠٩،   ١٠٨انظر السابق ص     )٤(



 ١١٣

ومجلة األمر أنه ال يكون ترتيب يف شيء حىت : "مبا قدم أو مبا أخر، يقول عبد القاهر 
وبدئ  يكون هناك قصد إىل صورة وصفة إن مل يقدم فيها ما قُدم، ومل يؤخر ما أُخر،
 .  )١(" بالذي ثُني به، أو ثُىن بالذي ثُلِّث به، مل حتصل لك تلك الصورة وتلك الصفة

 
واأللفـاظ  أو التقدمي والتأخري يف الكلمات  لنا من هذا كله أن الترتيبيتضح 

خاضع لقصد املتكلم وما يريد التعبري عنه من املعاين املترتبة داخل نفسه وخنلـص إىل  
نصيب اللغة يف تأليف اجلملة هو كون اجلملة "ري خاضع للمعىن ألن أن التقدمي والتأخ

أما اختيـار الكلمـات املعينـة    . مؤلفة على منوال من املناويل املألوفة يف تلك اللغة
واختيار املنوال الذي توضع فيه تلك الكلمات فذلك خيضع الختيار املتكلم ويتحكم 

 .  )٢(" فيه الغرض اإلبالغي الذي يقصده
 

كمـا أن   )٣(اختالف يف الترتيب يترتب عليه اختالف يف املعـىن  فكل        
للسياق وداللته على املوقف الوارد فيه فـاملعول  الترتيب و أمهيته يف أداء املعىن خاضع 

وكذلك إذا تعدد ما يقع  ملة وفيما هو حمفوظ من مكونااعليه يف ترتيب عناصر اجل
أن يعرض على الداللة العامة لسياق الـنص  البد " .يف املوقع الواحد أو الباب الواحد

حتالل موقعـه وأن يعـرض مبـا    من الناحية الداللية ال هوأمهية كل عنصر أو شبيه
) املكونات كلها(تب بإرادته واملوقف اخلارجي مبا يشمله من مراد املتكلم فري يتساوى

خاطب وما تقتضيه حالـه  لألمهية السياقية بنوعيها اليت يراها، أو مراعاة لنوع امل تبعا
                                                

 .  ٣٦٤دالئل اإلعجاز ، ص     )١(
تأليف " وظالل املعىندراسة حول املعىن "وصف اللغة العربية دالليا يف ضوء مفهوم الداللة املركزية     )٢(

 .  ٢٧٩ص  .مطابع اديتار.م ١٩٩٣منشورات جامعة الفاتح ، حممد حممد يونس علي 
هـ ١٤٠٤خليل أمحد عمايرة الطبعة األوىل، للدكتور) منهج وتطبيق(راكيبها انظر يف حنو اللغة وت    )٣(

 . ٩٠م ، عامل املعرفة ـ جده ، ص ١٩٨٤ -



 ١١٤

النفسية واالجتماعية من اإلدالء باملكونات واألشباه وفق ما يتـواءم وحالـه أو مـا    
ها كما هـي يف  ـألحداثه وترتيب اخلارجي من أن يكون النص مساوقًا يقتضيه املوقف

  )١( ."عـالواق
والشك أن لترتيب األلفاظ يف الشعر داللة خاصة ختـدم أغـراض الشـاعر    

بإمكاننا القول بأن للشعر نظامـا خاصـا يف    وما يريد التعبري عنه حىت أصبحومعانيه 
للنثر يقول الدكتور إبراهيم أنيس عن ترتيب األلفاظ يف الشـعر   تأليف كلماته خالفًا

وقد ترتب على رغبة الشاعر يف حتسن ألفاظه وعباراته قدر كبري من املعاين أن عمد "
من املألوف املعهود يف نظم النثر، وأدى  أللفاظ، فراراخاص يف ترتيب تلك اإىل نظام 

مثل هذا إىل أن شهدنا للشعر صفة خاصة يف ترتيب كلماته، وأصبحت تلك الصـفة  
 .  )٢(" حبق أحد معامل الشعر
عن نظامها  لمات يف الشعر ليس مستقالً متاماأن نظام ترتيب الك وميضي مبينا

طليق حيلق يف مساء من اخليال وينشد احلرية يف فنه؛ الشاعر كالطائر ال"يف النثر ولكن 
ال يتعداه، بل يلتمس التخلص مـن تلـك     يسمح لقيود اللغة أن تلزمه حدا معينافال

التعـابري إال   القيود كلما سنحت له الفرص، فهو يف أثناء نظمه ال يكاد يفكر يف قيود
ني على الفهـم مـن الصـور    بقدر ما ختدم تلك التعابري أغراضه الفنية، وبقدر ما تع

إذن أن نرى يف ترتيب واألخيلة ما حيلو له، وما حيقق رغبته الفنية ويشبعها، فال غرابة 
 . )٣(" غري مألوف أو معهود كلماته أمرا

                                                
-٤٧٦هــ ، ص ١٤٢٤اهللا بن رده الطلحي ، مطابع جامعة أم القرى  تأليف ردة. داللة السياق     )١(

٤٧٧  . 
 .  ٣٣٩من أسرار اللغة ، ص     )٢(
 .  ٣٤٠-٣٣٩السابق ، ص     )٣(



 ١١٥

فالشاعر بناء على ما تقدم يقَدم ويؤخر ويرتب ألفاظه حبسب معانيـه دون أن  
التعبري بغية إيصال معانيه إىل املتلقي وهـذا  خيضع لنظام اللغة ألنه يعمد إىل احلرية يف 

 . يتيح له اخلروج عن األصل أو عوارض التركيب 



 ١١٦

 املبحث األول
 : التقديم يف باب اجلملة االمسيةعارض                   

 ً  ) : املسند إليه(على املبتدأ ) املسند(تقديم اخلرب  عارض :أوال
ألن املبتدأ حمكوم عليـه فحقـه   "اخلرب  عند النحاة تقدمي املبتدأ وتأخرياألصل 

 .  )١(" التقدمي ليتحقق تعلقه فيكون حق اخلرب التأخري ألنه حمكوم به
 .  )٢(فاألصل تأخري اخلرب وجيوز تقدميه إذا أمن اللبس 

اعلم أن مرتبة اخلرب أن يكون بعد املبتدأ ألنه إذا مل يعلـم  : "يقول عبد القاهر 
خلرب شيء، وجيوز تقدميه على املبتدأ، وتكون النية به التأخري ما خيرب عنه مل يستفد من ا

فيكون ضربته ومنطلق مقـدمني يف اللفـظ   " ضربته عمرو"و" منطلق زيد: "ونقول 
 .  )٣(" مؤخرين يف النية

 
 :ويرى النحاة أن الترتيب بني املبتدأ واخلرب له ثالثة أقسام 

 .ؤخر اخلرب ـ قسم جيب فيه التزام األصل فيقدم املبتدأ وي١
 . ـ قسم جيب فهي خمالفة األصل فيتقدم اخلرب ويؤخر املبتدأ ٢
 .ـ قسم جيوز فيه تقدمي اخلرب أو تأخريه وتأخري املبتدأ أو تقدميه٣
 

                                                
 .  ١/١٧٠التوضيح  انظر التصريح مبضمون    )١(
بن مالـك  يف تسهيل الفوائد شرح لإلمام اء الدين بن عقيل على كتاب التسهيل ال ملساعداانظر     )٢(

ـ ١٤٠٥. جـدة  . دار املدين للطباعة والنشر .حتقيق وتعليق الدكتور حممد كامل بركات  -هـ
 .  ١/٢٢٠ م ١٩٨٤

 .  ١/٣٠٢املقتصد     )٣(



 ١١٧

حالتني ال  –يف نفسه  اعلم أن للخرب باعتبار حاله: "لك يقول اللقاين يف ذ    
أخر من حني هو أي مـع قطـع   ما هو التومها التقدم والتأخر ، واألصل منه –غري 
وجوب : ، وباعتبار حكم هذه احلال ثالث أحوال لنظر عن كونه واجبا ، أو جائزاا

 .  )١(" التأخر، ووجوب التقدم، وجوازمها
 فالقسم األول الذي جيب فيه تقدمي املبتدأ أو تأخري اخلرب ليس حمط دراستنا 

 .  )٢(و ألنه جاء على األصل وله مواضع حمددة يف كتب النح
دراسة ألنه والقسم الثاين الذي جيب فيه تقدمي اخلرب وتأخري املبتدأ ليس حمط ال

 .  )٣(وله مواضع حمددة يف كتب النحو  واجب فهو كاألصل أيضا
 

أما القسم الثالث وهو الذي جيوز فيه تقدمي اخلرب على املبتدأ فهـو موضـوع   
د مبجيئه على هـذه الصـورة إذ   الدراسة ألنه خاضع للتركيب ويقصد إىل معىن حمد

ليست من مواضع وجوب التقدم أو وجوب التأخر فهي خاضعة للمـتكلم يقـول   
األصل يف املبتدأ واخلرب تقدمي املبتدأ وتأخري اخلرب ولكن هـذه  : "الدكتور متام حسان 
ذ قد ختضع لالعتبارات السياقية واألسلوبية كما قد ختضع جلـواز  الرتبة غري حمفوظة إ

 .  )٤("ووجوبهعكسها 
 

فذهب البصـريون إىل جـوازه    وقد اختلف النحاة يف تقدمي اخلرب على املبتدأ،
إمنا قلنا ال جيوز ألنه يـؤدي إىل  : وذهب الكوفيون إىل عدم جوازه واحتجوا بقوهلم 

                                                
، على التوضيح للشيخ خالد األزهري على ألفية ابن مالك أليب هشام األنصـاري   شرح التصريح    )١(

 .  ١/١٧٠ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. يمي وامشه العالمة املتقن الشيخ ياسني العل
 .  ٢٢٢،  ١/٢٢١ انظر املساعد    )٢(
 .  ٣٦، ٢/٣٤، وانظر مهع اهلوامع  ٢٢٤-١/٢٢٣انظر السابق     )٣(
 .  ١٠٩اخلالصة النحوية ، ص     )٤(



 ١٨

تقدم ضمري االسم على ظاهره وال خالف يف أن رتبة ضمري االسم أن يكـون بعـد   
 . )١(ظاهره 

يف اللفـظ إال أنـه    كان مقدماإن اخلرب وإن : جتهم بقوهلم ورد البصريون ح
 .  )٢(متأخر يف التقدير 

سـواء  واألرجح هو ما ذهب إليه البصريون فيجوز أن يتقدم اخلرب على املبتدأ 
وقد جاء ذلك يف كالم العرب وأشعارها وجـاز تقدميـه    ،أو مجلة كان اخلرب مفردا
 .  )٣(لكثرة استعماله 

أن يسـتقبح   –رمحه اهللا  –وزعم اخلليل : "ويه عن هذا التقدمي يقول سيب    
كمـا تـؤخر    على املبتدأ ، م زيد، وذاك إذا مل جتعل قائما مقدما مبنياقائ: أن يقول 

أن يكـون  عمرو، وعمرو على ضرب مرتفع وكان احلد  ضرب زيدا: وتقدم فتقول
وهـذا   يكون االبتداء فيه مقدمافيه أن  ، وكذلك هذا احلدمقدما ويكون زيد مؤخرا
متيمي أنا ، ومشنؤ من يشنؤك، ورجـل عبـداهللا، وخـز    : عريب جيد وذلك قولك

 .  )٤(" صفتك
يضم هذا الباب حيث ميتنع تقـدمي املعمـول    وأصدر ابن جين حكما عاما   

ليس يف الدنيا مرفوع جيوز تقدميه على رافعه، فأما خـرب  : "املرفوع على عامله يقول 
فع له املبتدأ أو املبتدأ فلم يتقدم عندنا على رافعه؛ ألن رافعه ليس املبتدأ وحده، إمنا الرا

، وإمنا تقدم على أحدمها وهو املبتدأ فهـذا  فلم يتقدم اخلرب عليهما معا.  االبتداء مجيعا

                                                
 .  ٩٣، ١/٩٢شرح املفصل  انظر    )١(
 .  ٦٩، ١/٦٨انظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف     )٢(
 .  ١/٩٢، وشرح املفصل  ٢٥،  ٢٤انظر املفصل ص     )٣(
 .  ٢/١٢٧الكتاب     )٤(



 ١١٩

ال ينتقض لكنه على قول أيب احلسن مرفوع باالبتداء وحده، ولو كان كذلك مل جيز 
 .  )١(" على املبتدأتقدميه 

وجيوز تقدميه إن مل : "وقد حصر ابن مالك حاالت جواز تقدمي اخلرب يف قوله 
أو معىن يف االختيار  أ، أو يقرن بالفاء، أو بإال لفظًايوهم ابتدائية اخلرب، أو فاعلية املبتد

، أو يكن ملقرون بالم االبتداء، أو لضمري الشأن أو شبهة أو ألداة استفهام، أو شـرط 
وكذا يف داره قيـام زيـد ويف    ا وجيوز حنو يف داره زيد إمجاعاأو مضاف إىل أحدمه

 .  )٢("دارها عبد هند عند األخفش
 :  )المسند إلیھ(على المبتدأ ) المسند(أغراض تقدیم الخبر 

 : عند النحاة  -أ 
م خـرب ال  املتقـد  )٣(إن من أغراض تقدمي اخلرب على املبتدأ التنبيه على أن             

وإمنـا يفـرق    –نعت حىت ال يلتبس اخلرب بالنعت ألن اخلرب والنعت بينهما تقـارب  
، واخلرب أقوى من فما يصلح نعتا قد يصلح أن يكون خربا –بينهما باعتبارات معنوية 

النعت يف داللته؛ ألنه ركن وليس النعت كذلك، ولذلك جاء تقدمي اخلـرب كمـا يف   

ني ولَكُم {: قوله تعاىل  إِلَى ح تَاعمو تَقَرسضِ مي األَر ؛ لكي تدرك من أول وهلة أنه  )٤(} ف
 .خرب ال نعت

  
 

                                                
 .  ٢/٣٨٥اخلصائص     )١(
 . ٣٠٠،  ١/٢٩٦شرح التسهيل     )٢(
للدكتور فضل حسن عباس دار الفرقان، الطبعة اخلامسـة  " علم املعاين"انظر البالغة فنوا وأفناا     )٣(

 .  ١٥٣ص  ،" لم املعاينع"، ويف البالغة العربية ٢٣٠، ٢٩٩م ، ص ١٩٩٨-هـ ١٤١٨
 ٣٦آية ،  سورة البقرة    )٤(



 ١٢٠

 : عند البالغيني  - ب     
اخلرب على املبتدأ يهـدف إىل غـرض مـن أغـراض التقـدمي       إن تقدمي     

ـ " زيد منطلق: "فقولنا : "كالتخصيص مثالً يقول العلوي  ه، إخبار ملن جيهل انطالق
وينكر انطالقه فتقدميه اهتمـام بـالتعريف    إخبار ملن يعرف زيدا" نطلق زيدم"وقولنا 
 .  )١(" بانطالقه
 

زيـد  "يف " قائم زيـد : "حنو قولك : "يف تقدمي خرب املبتدأ عليه  ويقول أيضا
ا فإنك إذا أخرت اخلرب" قائمال غري مـن غـري    فليس فيه إال اإلخبار وبأن زيد قائم
إنـك تفيـد   " قائم زيـد : "وقتل رض ملعىن من املعاين البليغة خبالف ما إذا قدمته تع

بتقدميه أنه خمتص ذه الصفة من بني سائر صفاته يف األكـل والضـحك أو تفيـد    
غريه من سائر أمثاله، وتفيد وجها آخر وهو أنه يكون كالمـا  ختصيصه بالقيام دون 
  . )٢("إلنكار من ينكره ردا" م زيدقائ: " وينكر قيامه فتقول مع من يعرف زيدا

                 
معان  والقصر كما قد يهدف هلا تقدمي اخلرب على املبتدأ إضافة للتخصيص             

املسند إليه "إىل ذكر املبتدأ  )٣(أو التشويق أخرى كاالفتخار، أو التشاؤم، أو التفاؤل،
 :كما يف قول أيب العالء املعري " 

 ان  ــرها وأوهلا دخـوكالنار احلياة فمن رماد        أواخ          
      

                                                
 .  ٢/٣١الطراز     )١(
 .  ٢/٦٨الطراز     )٢(
وكالـة  . أمحد مطلـوب  : تأليف الدكتور " املعاين  –البالغة  –الفصاحة " انظر أساليب بالغية     )٣(

  . ١٧١م  ص١٩٩٨الطبعة األوىل .عات املطبو



 ١٢١

بناًء على ما يقتضيه املقام وما يقصد إليه املـتكلم   وتتعدد األغراض غري ذلك 
ترتيب الكلمات يف العبارة يتبع أحوال النفس وما يثار فيها، أو ما ميكـن أن  "ألن  )١(

 .  )٢(" أن يثار فيها من معان وصور
مفردا وشبه وقد تقدم اخلرب على املبتدأ يف شعر ابن قيس الرقيات وجاء اخلرب          

مـن عـوارض    جع إىل املقام وهلذا عد عارضاوهذا التقدمي را) جارا وجمرورا(مجلة 
 . التركيب 

 : مواضع تقدم اخلرب على املبتدأ عند الشاعر     
 . تدأ تقدم اخلرب املفرد على املب: أوالً 

 : يقول ابن قيس الرقيات 
 هديـه بِعثمـانَ بـن عفَّـانَ     هشبي

 
  )٣(ى بِـه اَألبـوان  ومروانَ الَ يـزرِ  

ــ  ــك  بغَائـــ  ودهعنـــ
 

ــ  ــاهد مثْـ ــبِ شـ   )٤(لُ غَائـ
 يضغب   إِلَـي ـرـى   الشـى إِذَا أَتتح 

 
 رلشل ارِي، قُلْتلَّ بِدفَح :حرـا  م٥(ب( 

ــاجلَلْهتنيِ  ــم ب ــم تكَلِّ ــوم لَ سالر 
 

  )٦(أَهلهـا أم قـدمي    عهـد  حادثٌ 
     

 فاخلرب املفرد جـاء جمـردا   ، وغرض التقدمي هنا اختصاص اخلرب باملبتدأ وقصره عليه 
 اا مرتبطًا باجلار واـرور مقـدم  كما يف البيت الرابع، وجاء مفردمقدماً على املبتدأ 

                                                
للدكتور بكري " علم املعاين"و البالغة العربية يف ثوا اجلديد  . ١٤٠-١/١٣٧انظر معاين النحو     )١(

 .وما بعدها  ١٦٠/ ١. بريوت . دار العلم للماليني . بكري شيخ أمني 
 . ٣١٢كيب ص اخصائص التر    )٢(
 ) . الطويل(من حبر  . ٢٥الديوان ص     )٣(
 ) .جمزوء اخلفيف(ر من حب . ٢٩الديوان ص     )٤(
 ) .الطويل(من حبر  . ٥٦الديوان ص     )٥(
  )اخلفيف(من حبر  . ١٩٥الديوان ص  .اسم موضع : اجللهتان     )٦(



 ١٢٢

على املبتدأ كما يف بقية األبيات السابقة وهذا التقدمي يهـدف إىل ختصـيص اخلـرب    
 . باملبتدأ، واالهتمام بذكر اخلرب أوالً للعناية به، وأنه أهم عند الشاعر من املبتدأ 

 –أما األغراض الشعرية اليت جاء تقدم اخلرب على املبتدأ فيها كانـت الغـزل   
 . املدح  –الفخر 
 ) : اجلار وارور(تقدم اخلرب شبه اجلملة : اً ثاني      

وقد اختلف النحويون يف أما بذاما اخلرب، وذكر بعضهم أما ومتعلقهمـا  
 . )١(اخلرب، ذكر البعض أن اخلرب هو متعلقهما 

  
 . مواضع تقدم اخلرب شبه اجلملة على املبتدأ يف غرض املدح/ أ 

 : يقول ابن قيس الرقيات 
لَــأحيفَــةُ  اُهللا كاخلَلـالْــبِو 
 

 وطَـغة ادـ بِ ار اه ـ ب ـ و احلَن  )٢(مِكَ
ــ  مهمن ــام ــ إم ــ ىداهلُ ــه نِلَ عم 

 
 عندـ ي و أيت ـ د صبِ وب الـد٣(مِي( 

ــيهم  ــكُر ف يب ــي ــمح ودقُ يال ر 
 

 يعأَ لُدـ القَ لُه ـ  اِءض عن ـ طَخ   )٤(هبِ
 وفُــيك يف جِ األســرييــدـــا هلغ 

 
ـ أَ هبِ تدود أَقَ ـلُّ  ـ  فكُ العد٥(اة( 

٠ يف بيــت ــ اهـ ــالر ددعـ  اجـ
 

ــلَوحو لِ  هــا م ضــ ر   )٦(هريثالكَ
 منهم ذو النىد سهلُي  ـ بـن ع ورٍم 

 
 عصارِاجلَ ةُم حـ  ني حب ـ الو  )١(اُءفَ

 
                                                

 .  ١/١٦٦شرح التصريح : انظر     )١(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٨الديوان ، ص  .بساتني دمشق : الغوطة     )٢(
 ) .سرحاملن(من حبر .  ٩الديوان ، ص     )٣(
 ) .املنسرح(من حبر .  ١٦الديوان ، ص     )٤(
 ).اخلفيف(من حبر  . ٢١الديوان ، ص .طوق من حديد أو جلد جيعل يف اليد أو العنق : الغل    )٥(
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٦الديوان ، ص     )٦(



 ١٢٣

ـ  تنأَ ابـ  ن األشـ  اخِي ـ لَ ذينالّ هم  
 

 فـ ي ب ـ م نِطْ ـ  ةَكّ عـ  ةُز ٢(لِاألص(  
  

 : قوله  :  يف غرض الغزل/ ب
ــ ــرم انوحقْاُألكَـــ  هاتـــ

 
 وــذَم ــذّل هاقُـــ   )٣(قِائلـــ

ــ  فــ يهِم لَسيىم وــجار تــلَ ان اه 
 

 واملسك يف جبِي درـ ع هـ ا ع   )٤(قبَِ
 االًزا غَــنــلْخد ولَــ رِصــيف القَ إنَّ 

 
 مداًؤص مقاً فَصـ لَع يه ـ احل ج٥(اب( 

ــقُ  ــأَ :تلْ ىن ــي ــاًرِقَ ذاك ونُكُ  يب
 

 وــلَع يــاحلُ ه ــ ونُص واألبو٦(اب(  
 بِووــهِج ــا ه ــ اُءم بابِالش ــو  ملَ

 
 ــقْت بِ لْبــلْم عون ــوال ج ٧(مِه( 

ــي  قتأَ يــلُه ها النــوس ــيلَع ف اه 
 

ـ رِحلى نعفَ  اه ـ الر ـ التو ىقَ م٨(يم(  
 :يقول يف غرض الفخر  / ج 

 
  

 نحن مان ـ الن ـ اُأل يبِ مـ  ي والصديق 
 

 ــم ــا التنـ ــلَواخلُ يقـ   )٩(اُءفَـ
 رِولَ الٌجـ  و شـ  ئت سميتهم ـ م ا ن 

 
 وــمــالقُ اناةُض وــلَالع١٠(اُءم(  

 
                                                                                                                                             

 ) .اخلفيف(من حبر .  ٩٢الديوان ، ص     )١(
 ) .الكامل(حبر  من.  ١٩١الديوان ، ص     )٢(
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٥٩الديوان ص  .منظره : أراد مرآته أي : مراته     )٣(
 ) . املنسرح(من حبر  . ٧١الديوان ص     )٤(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٨٤الديوان ص    )٥(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٨٤الديوان ص     )٦(
 ) .الكامل(من حبر  . ١٥٠الديوان ص    )٧(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٩٥الديوان ص     )٨(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٨٩الديوان ص     )٩(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٩٢الديوان ص     )١٠(



 ١٢٤

   
ـ  تالَأَبِ البير لَعـ ي ـ رِا ه ـ  لُاح  الـ
 

 ـمسِي ـ ي بِتعن ـ بالر ـا اخلَ يمِس١(بِيب( 
    :يقول  يف غرض الذم/ د 

ــيأَ  ا هحــت لَ لُّاملُســح ــي كُم  هلْ
 

 من وائير ومن ورا اكـ ل حس٢(اب( 
 ـ نِإن ـ يت ري والّ مـ  ت  هـاً ركُ كبِ

 
ــ  ساقــفُّطاً خ ا هــلَع يــ ه التر٣(اب(  

ـ كُشي الَقَ  و الصداع ـ  و هـو سقيم  
 

ـ ني عذال بالَّ كبِ  يـ  ت الصد٤(اع( 
  

فيه اهتمام مـن الشـاعر بـذكر     –اإلمجال على  –والتقدمي يف هذه األبيات 
يفيد ختصيص املسند باملسـند إليـه    نه أيضاوالعناية به، كما أ –وهو اخلرب  –املتقدم 

على املبتـدأ  ) اجلار وارور(ة هو تقدمي اخلرب وقصره عليه والشاهد يف األبيات السابق
يف البيت األول، وقدم اخلرب " بنو احلكم"على املبتدأ " ا"ففي غرض املدح قدم اخلرب 

علـى املبتـدأ   " فـيهم "يف البيت الثاين، وقدم اخلرب " إمام اهلدى"على املبتدأ " منهم"
يف البيت الرابـع  " غللا"ملبتدأ على ا" يف جيده"اخلرب يف البيت الثالث، وقدم " كريب"

" منهم"يف البيت اخلامس، وقدم اخلرب " عدد الرجال"على املبتدأ " يف بيتها"وقدم اخلرب 
" عزة األصل"على املبتدأ " هلن"يف البيت السادس، وقدم اخلرب " ذر الندى"على املبتدأ 

 .يف البيت األخري 
  

                                                
التبختر والتـهادي يف  : امليس  .مجع برة وهي حلقة من فضة أو صفر جتعل يف أنف الناقة : الربى     )١(

 ) .اخلفيف(من حبر .  ١١٠لديوان ص ا .ضربان من السري: الرسيم واخلبيب  .السري
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٨٦الديوان ص     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٨٦الديوان ص     )٣(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٤٧الديوان ص     )٤(



 ١٢٥

" فـيهم "و" عليـه "و" وانقحكاأل"ويف غرض الغزل قدم األخبار على التوايل 
" سـليمى "و" احلجـاب "و" مراته"على املبتدأت " على حنرها"و" وجههاب"و" عليه"و

 " . الرقى"و" ماء الشباب"احلصون و
" النيب"وعلى املبتدآت " عليها"و" اومن" مناء: "ويف غرض الفخر قدم األخبار 

ين فيه ختصـيص وتعظـيم   والتقدمي يف البيتني األول والثا" رحال امليس"و" القضاة"و
 .للشاعر وقومه 

علـى املبتـدآت   " بك"و" عليه"و" من ورائي: "ويف غرض الذم قدم األخبار
 " . الصداع"و" التراب"و" احلساب"

 
 

 
 



 ١٢٦

ا  ً  :التقديم يف باب النواسخ  عارض :ثاني
 :األفعال الناسخة  - أ          

 :  على امسها تقديم خرب كان وأخواتها        
حكم اخلرب فقـط  وتغري تنسخ حكم املبتدأ واخلرب عند البصريني  اأخواكان و
، وهـي  )٢(فهو باقٍ علـى رفعـه    ما االسم فإا ال تعمل فيه شيئًاأ )١(عند الكوفيني 
والواضـح أن اجلملـة   : "حسـان   متام معىن الزمن يقول الدكتور اجلملة تضيف إىل
الزمن، فهي مجلة تصف املسند إليـه وال   اللغة العربية ال تشتمل على معىن االمسية يف

إىل معىن هذه  نضيف عنصرا زمنيا طارئًا تشري إىل حدث وال إىل زمن، فإذا أردنا أن
اجلمل، جئنا باألدوات املنقولة عن األفعال، وهي األفعال الناسخة فأدخلناهـا علـى   

ة نظـر زمنيـة   إليه من وجه وصف املسند إليه باملسند منظورا اجلملة االمسية فيصبح
 .  )٣(" معينة

 .  يكون معها مرفوعا واخلرب منصوبافاملبتدأ 
كان، أصـبح، أضـحى،   : ويتفق النحاة على أن عددها ثالثة عشر فعالً هي 

، وأحلق بعض النحاة منهم ابن تعمل بال شروط  وهذه ظل، أمسى، بات، صار، ليس
ى البد يف عملها أن يتقـدمها  مالك بصار ما جاء مبعناها من أفعال وأربعة أفعال أخر

أقنأ وونـى  وأضاف ابن مالك  . انفكوفتئ، ووبرح،  ،زال ماضي يزال: نفي وهي
 .  )٤(دام ما املصدرية الظرفية وهو ) ما(منها فعل البد أن تسبقه  وأخريا .ورام

                                                
 .  ٢/٦٢انظر مهع اهلوامع     )١(
 .  ١/٢٤٨انظر املساعد     )٢(
  . ١٩٣اللغة العربية معناها ومبناها     )٣(
 .١/١٨٣، وما بعدها، والتصريح مبضمون التوضيح  ١/٣٤٤انظر شرح التسهيل     )٤(



 ١٢٧

وإذا اختل هـذا   ،يليه امسه فخربهفواألصل يف رتبة الفعل الناسخ أن يأيت أوالً 
 .فمرجع ذلك إىل املقامالترتيب 

وميكن تصـنيف آراء  . وتقدمي خرب كان على امسها موضع خالف بني النحاة
 .النحاة يف ذلك إىل ثالثة أقسام 

 .ـ وجوب تقدمي اخلرب ١
 . تقدمي اخلرب وذلك إذا كان حمصوراـ منع ٢
وإذا تقدم اخلرب علـى   -  "ودام، ليس "عدا أخبار  -ـ جواز تقدمي اخلرب ٣

 . االسم  يف هذا املقام أوىل باالهتمام من ألن اخلرب؛ لعناية واالهتمام لفهو االسم 
ومما يصح وجيوز تقدميه خرب املبتدأ على املبتـدأ حنـو قـائم    ": يقول ابن جين

وكذلك خرب كان وأخواا على امسها وعليها أنفسـها  ، أخوك، ويف الدار صاحبك
 )١(". لقني ليس أخواكليس أخوك، ومنط زيدا: كذلك خرب ليس حنو و

أن يتقدم اخلرب على  ن وأخواا على امسها وجيوز أيضافيجوز أن يتقدم خرب كا
وقد قرره ابن مالك يف شرح التسهيل وسبقه أبو علي الفارسي . كان وأخواا نفسها

 .وابن جين من البصريني 
وعلل ابن يعيش جواز تقدمي خرب كان وأخواا على امسهـا بأنـه يف حكـم    

ملا كان املرفـوع  : "ألنه يف حكم الفاعل بقوله  ؛املفعول به وامتناع تقدمي امسها عليها
فيها كالفاعل والفاعل ال جيوز تقدميه على الفعل مل جيز تقدمي أمساء هذه األفعال عليها 
وملا كان املفعول جيوز تقدميه على الفاعل وعلى الفعل نفسه جاز تقدمي أخبار هـذه  

 . )٢("ائها وعليها أنفسها ما مل مينع من ذلك مانعاألفعال على أمس

                                                
 . ٢/٣٨٢اخلصائص     )١(
 .  ٧/١١٣شرح املفصل     )٢(



 ١٢٨

أما أخبار ليس ودام فإن مجهور النحاة جييزون تقدميها على امسهـا مـا دام ال   

ـواْ وجـوهكُم  ": يوجد مانع من ذلك وحجتهم قوله تعاىل  س الْبِر أَن تُولُّ ي بنصب الـرب   )١(" لَّ
وقد رفض ابن درسـتويه ذلـك   . ها مؤخرامس" أن تولوا"على أنه خرب ليس مقدم ، و

وكذلك منع ابن معطى يف ألفيته تقدمي خرب دام على امسها وأول كل منهما ما استدل 
إذ يـرى   " لـيس " وقد اختلف النحاة يف " ليس"  أما . )٢(به اجلمهور من النصوص

هـا  يزون أن يتقدم خربها على امسوبذلك ال جي، النافية  " ما" أا حرف مثل  همبعض
والبعض اآلخـر مـن    إال املسك يبليس الطِّ: إليه ذهب سيبويه يف قوهلم، وال عليها

مـن   املتقدمني من البصـريني ومجاعـة  تقدمي خربها عليها وهو قول النحاة جييزون 
: راء من الكوفيني واحتجوا بقوله تعاىل املتأخرين كالسريايف والفارسي وإليه ذهب الف

تيهِأَ" سالَ يوم يأْ ي   . )٣("مصروفًا عنهم م لَ
ومن النحاة من منع تقدمي خربها عليها مع جواز تقدميه علـى امسهـا وهـو    

ال خالف يف تقدمي خرب ليس على امسها؛ إمنا  وقال بعضهم، واملربد ، مذهب الكوفيني
 .اخلالف يف تقدمي اخلرب عليها 
م جواز تقـدمي خربهـا   أن ابن درستويه ذهب إىل عد )٤(وذكر ابن األنباري 

 . عليها والصواب أنه جيوز أن يتقدم خربها عليها 
ن قيس الرقيـات، وجـاء   وقد تقدم خرب كان وأخواا على امسها يف ديوان اب

 .  وجاء شبه مجلة يف اثين عشر بيتا يف ثالثة أبيات، اخلرب مفردا
 .وهذا التقدمي يدل على أن اخلرب أكثر أمهية من االسم 

                                                
 ) . ١٧٧(سورة البقرة، آية     )١(
 .  ١/١٨٨انظر التصريح     )٢(
 ) .٨(سورة هود ، آية     )٣(
 .  ١٠٤انظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف     )٤(



 ١٢٩

 : ن قيس الرقيات يقول اب
ــتكَان ــونصاح  موفُهــيهلــم س 

 
ـ   كُلُّ حمِ  ولـتسم فـاظي احل١(ام( 

 فَواِهللا لوال أنْ تـزور ابـن جعفَـرٍ    
 

ـ لَكَانَ   هـا   يالًقَلارقَر ـقشم٢(يف د( 
ـ يتقي اَهللا يف األمـورِ وقَـد أَ     ـفْ

 
 )٣(االتقَـاءُ  همـه ـلَح من كَـانَ   

  
علـى  " مهَّه"و" قليالً"و" احصون"" كان"الفعل الناسخ وقد قدم الشاعر أخبار 

 .على التوايل " االرتقاُء"و" قرارها"و" سيوفُهم"كان  أمسائها
وذلك ألن اخلرب يهم الشاعر أكثر من االسم فهو حيرص على تصـوير أمهيـة   

تقيهم من األعداء فقدم  حصونٌ بتقدميه فمثالً يؤكد أمهية محاية السيوف وكأااخلرب 
 .اخلرب على السيوف نفسها ليدل على هذا املعىن 

 
 :وتقدم اخلرب شبه اجلملة يف قوله 

 
ـ  ليظَلَّ   نعد  ـوي طَوِذَاك يـلٌ م 
 

 رِغَائبالص ـ  ب ش اتـراحلَس د٤(اه( 
 لَهــمإِذْ هـدموا حوضــه فَكــانَ   

 
ــ  ــلٌ بِالش ــوم طَويِ ير ــق طتن٥(م( 

 شــري ــبِالد قُ ــن ال م عــود إنْ ت 
 

  ــن ــدهمال يكُ عقــاُء بب ــي ح١(ل( 
 

                                                
 ) . املنسرح(من حبر .  ١٠الديوان ص  .احملارم اليت ينبغي الذب عنها : احلفاظ     )١(
 ) .الطويل(من حبر .  ٨٣الديوان ص     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٩٢الديوان ص     )٣(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٢١الديوان ص     )٤(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٧٤الديوان ص     )٥(



 ١٣٠

 

ـ     إِذْ أَتانا بِما كَرِهنـا أَبـو السـ
 

  تفِْسـه ـالَّسِ كَانبِن  ـاعج٢(اَألو( 
  امالـذِّم اعض هنلكو     كُـني لَـمو 

 
 )٣(رِميمضــرِي يــوم ذاك كَــ هــابِ 

" هلـم "يف البيت األول وتقدمت أخبار كـان  " يوم"على امسها " يل"تقدم خرب ظل  
 ". مضري"و" األوجاع" و "يوم"على امسها  "ا"و" بنفسه"و "هلم"و

وهـذا التقـدمي للجـار     يف البيت الثالث" بقاء"على امسها " بعدهم"وتقدم خرب كان الظرف 
 . وحرص الشاعر على بيان ذلك من خالل تقدميه وارور والظرف يدل على أمهيته 

 : على امسها " ليس"تقدمي خرب / ب
 بن قيس الرقيات وجاء اخلرب مفرداتقدم خرب ليس على امسها يف ديوان عبداهللا 

 : يف بيت واحد فقط هي قوله 
 حبـــي إياكُمـــا لَكَـــثري إنَّ
 

  كُمـا لَيسيبح   ـاقميـلُ الر٤( القَل( 
 : وهي قوله  اشبه مجلة يف أربعة عشر بيت وجاء 

 فاستقَت مـن سـجاله بِِسـجالٍ   
 

  ســي ــهلَ ــدير في ــن وال تكْ ٥(م( 
ــرِمنا   صت ــيم ةُ فنــكَي س ــت  قَالَ

 
 )٦( الصـرم  لوجهِـك أسكَين ليس  

  سلَي هِملَـيلـوا    عقَت ـنم ـاتيد 
 

ــ  نمم ــيهِم ــرهن ف ــقوال غَل ٧( ع( 
 

                                                                                                                                             
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٨٩يوان ص الد    )١(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٤٧الديوان  ص     )٢(
 ) .الطويل(من حبر .  ١٩٦الديوان ص  . العهد: الذمام    )٣(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٤٢الديوان ص  .الذي ينقطع : الرماق    )٤(
 ) .اخلفيف(ر من حب .  ١٩الديوان ص  .وهو الدلو الكبري ، مجع سجل : السجال     )٥(
 ) .الكامل(من حبر  . ٥٥الديوان ص  .القطيعة : الصرم    )٦(
 ) .املنسرح(من حبر  . ٧١الديوان ص  .الذي ال يفتك : الرهن الغلق    )٧(



 ١٣١

ــراً   أَم يــؤت ــى اُهللا أَنْ ي سعو 
 

  سلَييهف   قَـابتار ـب١(على املُح( 
  ســي ــتفيقَن فَلَ اسكــد نع ــم  علْ

 
 ـــابتـــا املُغهأَي ننـــام٢(ال ت( 

 ــات عفْظنٍ ماطــو م ــن ــوا ع بغُي 
 

  سـاءُ   فيهـا لَيخر ـيوف٣(إالّ الس( 
  ســي ــوة لَ ــك قُ ــه ملْ  فيــهملْكُ

 
ــاءُ    رِيبك ــه ــروت وال بِ ب٤(ج( 

 حني قَالَ الرسـولُ زولُـوا فَزالـوا    
 

   سلَـي ،ينالد عرش يـهفَـاءُ  ف٥(خ( 
   ســي ــوداُء لَ ــي س تمــاإذْ ل بِه 

 
  ــه يتبِإخو ــع ملْ أُفْجو ــح ض٦(و( 

ـ   كُلَّ يومٍ أَلْقَ   ى ابـن شـانِئَة لَيـ
 

  سرنِ الشبِـآيل   ع طَاعـت٧( ما اس( 
  يــهف ــاسِ كُــلُّ ذلــكالن مــيش 

 
  ةُ اجلُوديمفيهـا  ش سلَـي  ـداع٨(خ( 

   ســي ــي ولَ ــه يمش كْترتوــه  لَ
 

 )٩(عقْــلٌ يعــيش بِــه مــع احلَــزمِ 
ـ      لَحــي مــن أُميــةَ لَيــ

 
  ــس ــمأخ يفـ ــق القهِ ن١٠( ر( 

 أال أيها الضيف الَّذي يطْلُب القرى 
 

 )١(عمـرو  ليس يف دارِهبِبتا، تحملْ  
 

                                                
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٨٥الديوان ص     )١(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٨٦الديوان ص     )٢(
 . )اخلفيف(من حبر  . ٩١الديوان ص     )٣(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٩١الديوان ص     )٤(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٩٣الديوان ص     )٥(
 ) .الكامل(من حبر  .  ٩٨الديوان ص  .بياض الشيب : الوضح     )٦(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١١٣الديوان ص  .مقصر : آيل     )٧(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ١٤٨الديوان ص     )٨(
 ) .الكامل(من حبر .  ١٤٩ الديوان ص    )٩(
 ) .جمزوء الوافر(من حبر  . ١٥٨الديوان ص  .الكدر والفساد : الرنق     )١٠(



 ١٣٢

 .على امسها على التوايل ) اجلار وارور(وقد تقدم خرب ليس 
" ـا "و" عن الشر" "فيه"و" فيه"و" فيها"و" فيه"و" عليهم"و" لوجهك"و" فيه"

 " .يف داره"و" يف أخالقهم"و" له"و" فيها"و
" رخـاءٌ " "علـم "و" ارتقـاب "و" ديـات "و" الصوم"و" من: "على األمساء

 ".عمرو" "رنق" "عقلٌ" "خداع"و" بآيل"و" حوض"و" خفاُء"و" جربوت"و
 .يف البيت اخلامس فقط " علم"على امسها " عندك" "الظرف"وتقدم خرب ليس 

مسها حيمل األغراض البالغية نفسها اليت حيملها تقدمي وتقدمي خرب كان وأخواا على ا
 . خة وخربها أصلهما املبتدأ واخلربألن أمساء األفعال الناس؛ اخلرب على املبتدأ 

                                                                                                                                             
 ) .الطويل(من حبر .  ١٦٨الديوان ص  .من قرى النهروان من نواحي بغداد : بتا     )١(



 ١٣٣

 :احلروف الناسخة  -ب 
 : تقديم خرب إن وأخواتها على امسها          

 .وترفع اخلرب  إنَّ وأخواا تنسخ حكم املبتدأ واخلرب فتنصب املبتدأ           
 .كأنّ و،  لعلو، ليت و،  ولكن ، وأَنّ ، إنَّ:  ة أحرفوهي ست

ألا تشبه األفعال وذلك من جهـة اختصاصـها   األحرف وقد عملت هذه 
باألمساء إذ ال تدخل إال على أمساء كاألفعال، ومن جهة أا على لفظ األفعال يف أا 

ى الفتح كاألفعال املاضية، وأا يتصـل  على أكثر من حرفني، ومن جهة أا مبنية عل
 .  )١(ا الضمري املنصوب ويتعلق ا كتعلقه باألفعال 

وهذه األدوات تنصب املبتدأ بال خالف وترفع اخلرب عند مجهور النحـويني،  
وذهب الكوفيون إىل أن هذه األدوات مل تعمل يف اخلرب فهو مرفوع على حاله وأبطل 

فلمـا زال   رب يرتفع باملبتدأ واالبتداء معـا علالً ذلك بأن اخلابن يعيش ما ذهبوا إليه م
 .  )٢(العامل بطل أن يكون معموالً فيه 

وال جيوز . خربهافواألصل يف رتبة إن وأخواا أن تتصدر اجلملة مث يليها امسها 
 .  )٣(أن يتقدم عليها امسها وال خربها بال خالف 

 : ويف تقدمي خربها ثالث حاالت 
 .ع تقدمي خربها عليها كما امتنع تقدمي امسها عليها ـ ميتن١
 .ـ ال جيوز تقدمي خربها عليها وعلى امسها وذلك ألا أدوات غري متصرفة ٢

ال جيوز تقدمي خـرب  : "يقول ابن يعيش . ومن مث ال جيوز تقدمي معموهلا عليها 
ا وامسها عليها وال تقدمي اخلرب فيها على االسم لكواا فإن وأخواعن  روع 

                                                
 . ٢/١٠٢انظر شرح املفصل     )١(
 .  ٢/١٠٢انظر السابق     )٢(
 .  ٢/١٠٣انظر السابق     )٣(



 ١٣٤

 .  )١(" األفعال يف العمل فاحنطت عن درجة األفعال
ـ ال جيوز تقدمي خربها على امسها ألنه يشترط يف عملها أن يتصل امسها ا ٣

ويستثىن من ذلك اخلرب الظرف أو اجلار وارور وذلك ألم قد توسعوا يف الظروف 
 .  )٢("لكثرا يف االستعمال

ثة مواضع وكان اخلرب جاراً وجمروراً وهذا التقدمي يفيد وقد تقدم خرب إن يف ثال
 .أمهية اخلرب وحصره وأنه أعظم شأناً من االسم

 : يقول ابن قيس الرقيات 
  غَـزاالً لَـو دخلْنـا    يف القَصرِإِنَّ 

 
 )٣(علَيـه احلجـاب   مؤصدا مصفَقًا 

 املُحفَّــف بالديـــ يف اهلَــودجِإنَّ  
 

 )٤(مع اجلَوارِي ربيبـا  ارِميـبـاجِ  
" غـزاالً "على اسـم إن   " يف اهلودج"و" يف القصر"اخلرب اجلار وارور  تقدم 

 ".رمياً"و
قصر  شاعر يف البيت األولوهذا التقدمي يفيد القصر واحلصر والتخصيص ، فال

حتقق له هذا و" يف اهلودج"على " رمياً"قصر  ويف البيت الثاين" يف القصر"على  "غزاالً"
 . القصر واحلصر والتخصيص من خالل تقدمي خرب إن على امسها يف األبيات 

                                                
 .  ٢/١٠٣انظر شرح املفصل     )١(
 . ٢/١٠٣انظر السابق     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٨٤الديوان ص     )٣(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٠٧الديوان ص     )٤(



 ١٣٥

 املبحث الثاني
 التقديم يف باب اجلملة الفعليةعارض 

 ً   : التقديم بني معموالت الفعل عارض :أوال
 :على الفاعل  به تقديم املفعول - أ                

، وال يفصل عنه ولو باملفعول  )١(الفعليذكر النحاة أن األصل أن يلي الفاعل 
 .)٢(به ألن الفاعل منزل من الفعل منـزلة جزئه مث جييء املفعول بعدمها

ضرب زيـد عمـراً،   : مثل قولك هو الذي يقع عليه فعل الفاعل"ه واملفعول ب
البلد ٣(" وبلغت(  . 
ذا أجـازوا  وهل ،)٤(دونهبيف نظر النحاة فضلة يستغين الكالم عنه ويصح  وهو

 .حذفه 
وذكر املفعول به يف اجلملة يفيد تلبس الفعل به من جهات خمتلفة كالوقوع فيه 

 .  )٥(وله ومعه وغري ذلك 
 

: وقد يتقدم املفعول به على الفاعل وهذا وارد يف كالم العرب يقول ابن جـين 
ذاك  إن املفعول قد شاع عنهم واطرد يف مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل حىت دعا"

إن تقدم املفعول على الفاعل قسم قائم برأسه كمـا أن تقـدم   : أبا علي إىل أن قال
                                                

انظر اجلمل يف النحو أليب القاسم عبد الرمحن بن اسحاق الزجاجي حتقيق الدكتور علـي توفيـق       )١(
 ١/١٦١، و اهلمع ٢٤م  ص١٩٨٤-هـ١٤٠٤الطبعة األوىل.دار األمل .الة مؤسسة الرس. احلمد 

 .  ١/١٦٥و شرح ابن عقيل ،
 .  ١/٢٨١انظر التصريح مبضمون التوضيح     )٢(
 .  ١/١٢٤شرح املفصل     )٣(
 .  ٢/١٥٥، وشرح ابن عقيل ٧/٧٠، وشرح املفصل  ٢/٢٥١، واألصول  ٣/١١٦انظر املقتضب     )٤(
 .  ٢/١١٩روح التلخيص انظر ش    )٥(



 ١٣٦

السـتعمال  الفاعل قسم أيضاً قائم برأسه، وإن كان تقدمي الفاعل أكثر وقد جاء به ا
 .  )١("جميئًا واسعا

 .والتقدمي والتأخري بني الفاعل واملفعول به على ثالثة أضرب 
مي املفعول على الفاعل وذلك أن يكـون الفاعـل   ـ ضرب ال جيوز فيه تقد١

إليه املصـدر   م شيء مبني أو يكون الفاعل مضافًاضمرياً متصالً أو ال يكون يف الكال
ق منه أو أن يكـون املفعـول   املقدر بأن والفعل أو بأن اليت خربها فعل أو اسم مشت

 .  )٢( حمصورا
أن يكـون املفعـول    ـ وضرب جيب فيه تقدمي املفعول على الفاعل وذلك٢

أو أن يكون الفاعل حمصوراً أو أن يتصل بالفاعـل   رياً متصالً والفاعل امسا ظاهراضم
 .  )٣(ضمري املفعول 

ـ وضرب جيوز فيه تقدمي املفعول على الفاعل وتأخريه عنه وهو مـا عـدا   ٣
عن  الضربني السابقني وهذا الضرب هو حمط الدراسة ألن ذلك التقدمي الواقع فيه ناتج

التركيب ووفقاً لغرض يقتضيه املقام وحيرص املتكلم على إبرازه وحتديده والغرض من 
وإن قـدمت  : "تقدمي املفعول به على الفاعل يدور على االهتمام والعناية قال سيبويه

 ضرب زيدا: "يف األول وذلك قوله املفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى 
غل الفعل بـأول  ومل ترد أن تش ه مؤخرا ما أردت به مقدماأردت بألنك إمنا " عبداهللا

وهو عريب جيد كثري كأم يقدمون الذي بيانه أهم هلـم وهـم    منه وإن كان مؤخرا
 .)٤("يهمام ويعنيام ا مجيعاببيانه أعىن وإن كان

 
                                                

 .  ١/٢٩٥اخلصائص     )١(
 .  ١/٢٨٢التصريح مبضمون التوضيح : ، وانظر  ٣/١٣٩انظر  األشباه والنظائر     )٢(
 .  ١/١٨٣، وانظر شرح التصريح  ٣/١٣٩انظر األشباه والنظائر     )٣(
 .  ١٥،  ١/١٤الكتاب     )٤(



 ١٣٧

ولكن حصر تقدمي املفعول به على الفاعل يف إفادة العناية واالهتمـام يهمـل   
جوانب البالغة األخرى إذ ال يقتصر هذا التقدمي على هذا املعىن بل قد خيـرج   كثرياً

، أو االفتخار ،التحقريأو ،  التقدمي فيه إىل معان أخرى يهدف إليها املتكلم كالتعظيم
مراعـاة املوسـيقى    أن التقدمي قد يفيـد  كما.  )١(ملا حيدده السياق  وفقًا وغري ذلك

قـد يتقـدم    غري أنـه .  القافية يف الشعر أو يفيد مراعاة ، والسجع يف القرآن الكرمي
 . )٢(املفعول به لدى الشاعر خاصة رغبة منه يف التجديد واخلروج عن املألوف

وذلـك إلفـادة معـىن     الفعل والفاعـل معـا   وقد يتقدم املفعول به على   
" ا ضـربت زيد: "فإنّ يف قولك"ذا التقدمي يقول ابن األثري عن قيمة ه )٣(االختصاص 

ألنـك إذا  " ضربت زيـدا  : "ه وذلك خبالف قولك له بالضرب دون غري ختصيصا
ضـربت  : "قدمت الفعل كنت باخليار يف إيقاعه على أي مفعول شئت بأن تقـول  

ا اخالد٤("أو غريمها، وإذا أخرته لزم االختصاص للمفعول أو بكر(. 
 : لرقيات يف قوله وقد تقدم املفعول به على الفاعل يف شعر ابن قيس ا

  ــر أخ ــه ــو أَن ــداَءلَ ــو الن أب 
 

     بِـهأر مـن ـكـى إِلَيحٍ لَقَضم٥(ر( 
  يضفت نمى وـدالن    ـنمو اهـدي 

 
 ــه ــد منتهبِ نع ــد احلَم ــب  )٦(ينتهِ

ــاَءويــؤدي   ــالٌ الثَّن جع ــب  ركْ
 

 )٧(سـريوا : قالَ هاديهِم من اللَّيـلِ  
 

                                                
 . ٨٠:  ٢/٧٦انظر معاين النحو     )١(
 .  ٣٥٠،  ٣٤٩انظر من أسرار اللغة ص     )٢(
 .  ٢/٧٦انظر معاين النحو     )٣(
 .  ٢/٢١٧املثل السائر     )٤(
 ) .املنسرح(من حبر  . ١٣الديوان ص     )٥(
 ) .املنسرح(من حبر  . ١٤الديوان ص     )٦(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ١٨الديوان ص    )٧(



 ١٣٨

ــي   ــرؤ ال يطَّبِـ ــي امـ  إنـ
 

 )١(اخلَليــــلُ الكَــــاذب ودي 
ــا  ــق يل كَمـ ــن وينسـ  ويلـ

 
  ـــاقســـياملَط ـــباك٢(الر( 

ــي   ــرِ بنِ صن ــار ــنعين وادك مت 
 

 يمـلَّ   عإذْ ح جـارِي  ـقه٣( الر( 
    ظُـرنوِ يـراجلَمـالِ والس اترظَاه 

 
 ــر ــا ينظُ ــاُء األراك نْ كم ٤(الظِّب( 

 والــذي إِنْ أشــار حنــوك لَطْمــاً 
 

  ــع ــمتبِ ــاُء اللّطْ ــلٌ وعطَ ٥(نائ( 
 كَيف نومي علـى الفـراشِ ولَمـا    

 
ــملِ   شيــام اُء الشوــع ةٌ شــار  )٦(غَ

ــا  هلَيــولُ ع جــغوفَةٌ ت شم ــي فَه 
 

  عدصيرخـا   الصها والقُلوبتـو٧(ص( 
  كرلَأَدـ   الذَّح  فتيةٌ من بـين عمـ

 
 )٨(بِصبرِ النفُـوسِ بـين العـوايل    رٍو 

  ــة ــاها بِأَلْوِيـــ  وأَمضـــ
 

  ــد ــجيسـ ــا الفَـ  )٩( مقْنبهـ
 أَلَـيس بِصــاحبِ الكَـذَّابِ لَمــا   

 
  ابأَص ـاسالن  وبـؤببِيـلْ  ش١٠( و( 

    

                                                
 ) .جمزوء الكامل(من حبر  . ٤٩ص  الديوان .أي ال يدعوه : ال يطيب     )١(
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٥٠الديوان ص     )٢(
 ) .املنسرح(من حبر  . ٧٢الديوان ص  .الشدة : الرهق     )٣(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٨٨الديوان ص  .املروءة والشرف : السرو     )٤(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٩٣الديوان ص     )٥(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٩٥ الديوان ص    )٦(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٠٨الديوان ص  .حزينة:  مشغوفة     )٧(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١١٦الديوان ص  .الثأر : الذحل     )٨(
 ) .جمزوء الوافر(من حبر .  ١٢٤الديوان ص  .مابني اخلمسني إىل الستني : املقنب . الطريق : الفج      )٩(
 ) .الوافر(من حبر .  ١٣٤الديوان ص  .املهلك: الوبيل  .الدفعة من املطر : الشؤبوب     )١٠(



 ١٣٩

 الفُــــؤا إِنمــــا ضــــلّلَ
 

 د بـــــربرالٌ م١(غَـــــز( 
 أنزِالنِـــي فَأكْرِمـــانِي بِبتـــا 

 
  ــرِم ــا يكْ ــرِميإنم ــرِمي الكَ  )٢(الكَ

 مــا لــذا اهلَــم ال يــرِمي فُــؤادي 
 

    ملْـزـا يثْلَ مم ـرِميالغ  ـرمي٣(الغ( 
  

 خزيـاً وذلَّـةً   املصرينِلَقَد أَورثَ 
 

 يــد ــلٌ بِ ــيمقَتي قليقِ مــاث  )٤(رِ اجلَ
ـ و. وتقدمي املفعول به يف هذه األبيات جاء لبيان أمهية املفعول به أوالً   رص حل

الشاعر على العناية به مث إلضفاء معان أخرى تفهمها من السياق كإفادة التعظـيم يف  
لك فتقدمي املفعول يدل على تعظيمه وويله ، وكـذ " يصدع الصخر صوتها: "قوله 

يدل التقدمي على التعظيم كما أن التنكري يف الفاعـل  " يؤدي الثناَء ركب: "يف قوله 
 أفاد التقـدمي " ال يطيب ودي اخلليلُ الكاذب: "وقوله أيضاً " أفاد حتقريه ووين شأنه

 .اخلليلُ الكاذب هالتعظيم وافتخار الشاعر بوده الذي ال يستحق
 .أفاد تقدمي املفعول تعظيمه وويله" هايسد الفَج مقنب: "وقوله 

فتقـدمي  " ساق املطي الراكب: "يفيد تقدمي املفعول به أيضاً التحقري كما يف قوله كذا 
 .املفعول لتحقري شأنه، كما أفاد التعريف يف الفاعل املؤخر تعظيمه

عري كما قد يفيد تقدمي املفعول به مراعاة القافية واستقامة الوزن يف البيت الش
يلـزم  "و" يكرم الكرمي الكرمي"وقوله " كما ينظر األراك الظباُء: "وذلك يف مثل قوله 

العزمي العزمي . " 

                                                
 ) .جمزوء اخلفيف(من حبر .  ١٧٧الديوان ص     )١(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٩٣الديوان ص    )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ١٩٤الديوان ص    )٣(
من حبر .  ١٩٦الديوان ص .  ئ دجلةموضع على شاط: دير اجلاثليق  .البصرة والكوفة : املصرين    )٤(

 ) .الطويل(حبر 



 ١٤٠

 
 :تقدمي املفعول به مع اجلار وارور  - ب

 : تقدم املفعول به واجلار وارور على الفاعل يف قوله 
ــا ــنِ لَم احلُســا باجلَمــالِ و تفَاز 

 
 )١(قاخلَـالّ  منهمـا  اخلَلْـق أكْملَ  

  كــر ت أســر ــةال امــي كَالثَّغ نم 
 

ــاُء  بــرِي بِهــا اَألن ست ــات كَب٢(ن( 
ـ     لَم يكَلِّمن خشيةَ العـينِ ذا اللُّـ

 
 )٣(اخلمـار  الدموع منهاـب وغَطَّى  

     تطَارـتفاس ارِسـا الفَـوبِه سأَب 
 

ـ تبارِي    )٤(الكُهـولُ  باجلـذَمِ  رداملُ
  كــر ــن وذكَّـ ــازِلَ مـ  املَنـ

 
  ــرِب ــزِلٌ خـ ــةَ منـ  )٥(رقَيـ

ــبٍ    ــزة كَلْ لَيت بِمــي ــذَا لَ بح 
 

 )٦(غُـولُ  عني فيها الكـوانني غَالَ  
ــأيت   ــواِهللا ال ي ــديقَهاف ــرٍ ص يبِخ 

 
   عـدـرِ أَيحيف البزتعٍ ما اهدن٧( بنو ج( 

وتقدمي املفعول به هنا يربز أمهيته وتقدمي اجلار وارور فيه تفصيل وتوضـيح   
إزالـة   وتفيد أيضا" غطى الدموع منها"و" وقوله" أكمل اخللق منهما: "كما يف قوله 

كما قد يتعدد اجلار وارور كمـا يف  ". تبارى املرد باجلذم: "الغموض كما يف قوله 
أمـا يف   بقصد التفصيل وإزالة الغموض معا "ثغامة مين نكباتترك الرأس كال: "قوله 

                                                
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٤٢الديوان ص     )١(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٩٥الديوان ص  .واحدة الثغام وهو نبت يبيض عندما ييبس: الثغامة     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١١١الديوان ص     )٣(
.  ١٣٦الديوان ص .مجع أمرد وهو اجلواد الشاب : املرد  .انتهرها لتسرع يف املشي : أبس اخليل     )٤(

 ) .الوافر(من حبر 
 ) .جمزوء الوافر(من حبر .  ١٤٢الديوان ص     )٥(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٤٤الديوان ص  .قرية كبرية يف وسط بساتني دمشق : مزة كلب     )٦(
 ) .الطويل(من حبر .  ١٨٥ديوان ص ال .صبغ أمحر حيمل يف السفن من بالد اهلند : األيدع     )٧(



 ١٤١

فإن التقدمي فيه جاء بداللة االهتمام والعناية واحلـنني  " ذكرك املنازلَ من رقية: "قوله 
فيه داللة على حتقريه ووين شـأنه،  " منـزلٌ"إىل هذه املنازل كما أن تأخري الفاعل 
ىن يف املفعول به يفتقر إىل متام يكمله، وإىل توضيح وجاء بتقدمي اجلار وارور ألن املع

ال يـربز قيمتـها، وال يـدرك    " املنازل: "يزيل إيهامه، وتفصيل يوضح إمجاله فقوله 
ففي اجلار وارور من املعىن ما يضيف " من رقية"معناها إال يف وجود اجلار وارور 

ألمهية هذه املنازل عند  ضيحا وإبرازالية، فاجلار وارور جاء توالعظمة إىل معىن املفعو
 .املتكلم 

وقد يفيد تقدمي املفعول به واجلار ارور مراعاة لقافية األبيات السابقة للبيـت  
 . "غال عين فيها الكوانني غول: "وله كما يف ق

 .التفصيل والتوضيح" ال يأيت خبري صديقها: "ويفيد التقدمي يف قوله 
  :ضافه املتقدمي املفعول ب - ت

 : ففصال بني الفعل وفاعله يف قوله تقدم املفعول به املضاف مع ما أضيف إليه
 

ـ    ذَكَّرتنِي  حلْف النبِـي وقَـد تعـ
 

  يـلَملْفح   ـارصـا األنلْفَهح١(و( 
  ــت ميــا ت مإِنيــؤاد ــا فُ تأُخ 

 
  اقــو ــا اَألطْ هِملَيع ىــو  )٢(ن ملَ

 ــن ــا يخطَفْـ ــا أَنفَاسـ  كَمـ
 

  ــت ــاخطفَ هانِبأَر هــقُور ٣(الص( 
ـ   جلِ والرى   لِبِاخلَيـرهـاِء توالز 

 
  ــقفختســاطَ غَابِــهأو قــر٤(اخل( 

 
                                                

 ) .اخلفيف(من حبر .  ٢٤الديوان ص     )١(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٤١الديوان ص     )٢(
 ) .جمزوء الكامل(من حبر  . ٤٧الديوان ص     )٣(
 ) .املنسرح(من حبر .  ٧٣الديوان ص . رايات اجليش : اخلرق . العدد الكثري :الزهاء     )٤(



 ١٤٢

  يـعمي جمقَـو نيح شيذا العبح 
 

  قــر ــم تفَ ــالَ ــواُء أموره ١(اَأله( 
ــا فَ  غَم كــدائ ــت بِ ا فَمــين ضر 

 
  نــت ــركال تميـ  )٢(األدواُء غَيـ

ـ      بعدما أحرز اإللـه بِـك الرتـ
 

  تــر هو قــك الباُء كــد ٣(اَألع( 
 يهاب صـرِيف نابيـه ويخشـى    

 
  لَتدـقَها إِذَا عقَاشـولُ  ش٤(الفُح( 

  

 ــيهِم ــاُء ف ــذُ البلْق ائــلُّ الع ضت 
 

 حئُ رطخيلَ و بِهـاحيـلُ  صم٥(الز( 
 أنـت عـامره   يا نضـر اُهللا بيتـا   

 
 )٦(املَطَـرا  داركيا أُم بِشرٍ وأَسـقَى   

ــاغْتربوا    ــي فَـ ــانَ احلَـ  بـ
 

   ــفشكوفُـــؤاد ب٧(الطَّـــر( 
ـ    ــ يــةَ ح امهــوا ت عنم ــم ه 

 
 )٨(العـرب  بعضـها ـثُ تحمـي   

ــ  ــا قَ االَ مــرِيع اغَ ســالَ مثّ ر  قَ
 

 )٩(املَنايـا السـراع   نفْسـه ت أدركَ 
    

                                                
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٨٨ان ص الديو    )١(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ٨٩الديوان ص     )٢(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٩٢الديوان ص . أزال التصدع والفرقة : أحرز الرتق     )٣(
أنه خيشى بأسه يف الشدائد اليت حتمل الرجال علـى السـكوت   : يريد . هدير الفحل : الصريف     )٤(

 ) .الوافر(من حبر .  ١٣٣الديوان ص .  واهلرب 
الرديف وصاحبه الـذي  : والزميل . تضل يف هذا اجليش من كثرته . الناقة البيضاء : العائذ البلقاء     )٥(

 ) .الوافر(من حبر  . ١٣٥الديوان ص . يركب معه على اجلمل نفسه 
 ) .البسيط(من حبر .  ١٣٨الديوان ص     )٦(
 ) .ء الوافرجمزو(من حبر .  ١٤٢الديوان ص     )٧(
 ) .جمزوء الوافر(من حبر .  ١٤٣الديوان ص     )٨(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ١٤٧الديوان ص     )٩(



 ١٤٣

بي ـهت بيــوت ــنم ــعــبنم د اف 
 

  ــد ــهم ابأَطْن ــانُ الي ــاملك  )١(اعفَ
  تبرج َقَد ـهقْعـا   وفَم اعـبالس 

 
ــعفًا  ض ــه نم ــز مغــا ت مرال ه٢(و( 

ه يف األبيات يربز أمهيته وتقدمي املضاف إليـه فيـه تفصـيل    وتقدمي املفعول ب 
وتوضيح على اإلمجال، إضافة إىل بعض املعاين اليت تظهر من خالل التقدمي كاالهتمام 

ختفـق  "و" ي أختانمت فؤادتي"و" تعلم حلفي األنصار: " قوله والتخصيص كما يف
 " .روأسقى دارك املط" عدلت شقائقها فحول"و" أوساط غابة احلرق

ل صـاحبه  خيطئ رح"و" هرت كالبك األعداء"وإفادة التعظيم كما يف قوله 
حيث وقع هذا البيت يف معرض املدح فجاء التقـدمي  " جربت وقعه السباع"و" الزميلُ

للمدح والتعظيم فالشاعر ميدح عبد العزيز بن مروان وأراد أن يزيد من مدح ممدوحه 
ــه   ــول ب ــدم املفع ــه(فق ــاف إ) وقع ــد  املض ــب العائ ــمري الغائ  ىل ض

 إىل املمدوح ، فإمنا اهتم الشاعر بتقدمي مـا فيـه صـلة باملمـدوح وهـذا نـوع       
 .من التعظيم له

ال متـينت غـريك   "و" ت أرانبها الصقورهخطف: "إفادة التحقري كما يف قوله و
 " . األدواء

ول هو فاملعىن يف املفع" حتمي بعضها العرب"على القافية كما يف قوله  وحفاظًا
يس فيه غرض بال غـي إمنـا   نفسه يف الفاعل فاملفعول جزء من الفاعل وهذا التقدمي ل

مـد  "و" شف فؤادك الطـرب "من الشاعر على القافية وكذلك يف قوله  جاء حرصا
الفاعل وصفته ألن القافية يلزمها الضم، فأخر الشاعر املرفوع الذي هو " أطنابه املكان

 .عليها من الكسر  ى قافيته وحفاظًاوقدم املفعول حرصا عل
 

                                                
 ) .اخلفيف(من حبر  . ١٤٨الديوان ص .  كل ما ارتفع من األرض : اليفاع     )١(
 ) .املنسرح(من حبر .  ١٥٥الديوان ص . جتد فيه : تغمز منه     )٢(



 ١٤٤

 
 :تقدمي املفعول به املضاف واجلار وارور  -ث 

 : تقدم املفعول به املضاف واجلار وارور على الفاعل يف قول ابن قيس الرقيات 
  نغلــب ــلْ ي ـ ه ــ ــين ربِي  ب

 
ــيهِم  أَخ ــن ةَ عــع ــب ـ  )١(راك

املضاف إليه أكسبه التعريف والتحديـد  ففي تقدمي املفعول عناية وأمهية له، و 
 . ار وارور جاء تفصيالً وتوضيحاواجل

 . كما أن يف تأخري الفاعل وتنكريه داللة على حتقريه ووين شأنه 
 : تقدمي املفعول به وصلته والشرط  -ج 

 : وذلك يف قول ابن قيس الرقيات  لتقدم املفعول به وصلته والشرط على الفاع
نيِ فَابكع  ـريشٍ، وهـل يي على قُر 

 
  جِع إن بكيـت ٢(البكـاءُ  ما فات( 

املوصولة وذلك إلفادة تعظيم املاضي وتقدمي الشرط " ما"فاملفعول به املقدم هو  
 .أفاد معىن التعليق 

 : تقدمي املفعول به على نائب الفاعل  -ح  
 : وله تقدم املفعول به على نائب الفاعل يف قول ابن قيس الرقيات يف ق

لَــتموقــد ح ــوتأَم تــد فَك 
 

ــه  ــةُ خطيئَتـ ــدملُج ربـ  )٣(الـ
 . وهذا التقدمي أفاد أمهية املفعول به وتعظيمه  

 

                                                
 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٨الديوان ص     )١(
 ) .اخلفيف(من حبر .  ٩٤الديوان ص     )٢(
 ) .املتقارب(من حبر .  ٦١الديوان ص . حلي يلبس يف املعصم : الدملج     )٣(



 ١٤٥

 :  عل الفاعل تقديم املفعول ألجله  -ب              
 

لة املعلل حلدث شاركه يف الزمان له أو املفعول له هو املصدر الفضاملفعول ألج
وهي أن يكـون   )٢(ويفيد التعليل بشروط معينة" قمت إجالالً لك " كـ )١(والفاعل

 .له يف الوجود  عالً لفاعل الفعل املعلل ومقارناوف يكون مصدرا
 

هذا باب ما ينصب من املصادر ألنه عـذر لوقـوع األمـر    : "يقول سيبويه 
وال  ، كان، وليس بصفة ملـا قبلـه   افانتصب ألنه موقوع له، وألنه تفسري ملا قبله مل

فعلت ذاك حذار الشر ، وفعلت ذاك خمافة فـالن، وادخـار   : قولك كوذلك .. منه
 .  )٣(" فالن

 . )٤(والعامل فيه الفعل الذي قبله
 

وعند الكوفيني والزجاج هو مفعول مطلق لفعل حمذوف عند الزجاج وللفعل 
 .  )٥(املذكور عند الكوفيني

 

                                                
ومعه كتاب منتهى األرب بتحقيـق  ، شرح شذور الذهب تأليف مجال الدين بن هشام األنصاري     )١(

، وانظر املفصل ٢٢٧بريوت  .دار الفكر .ي الدين عبد احلميد شرح شذور الذهب تأليف حممد حم
 .  ٦٠ص 

 .  ٢/٥٣، وشرح املفصل  ٦٠انظر املفصل ص     )٢(
 .  ١٨٦، ١/١٨٤الكتاب     )٣(
 . ١٨٦، ١/١٨٤الكتاب     )٤(
 . ١/١٩٤، وحاشية احلضري  ٢/١٢٢، وحاشية الصبان ١٩٥ـ١/١٩٤انظر اهلمع     )٥(



 ١٤٦

وإذا تقدم فشـأنه شـأن    ،وفاعله ورتبة املفعول ألجله هي التأخري بعد الفعل
 .املفعول به من حيث أن تقدميه للعناية واالهتمام 

 .وقد تقدم املفعول ألجله على الفاعل يف قول ابن قيس الرقيات 
ــ ــادى منـ ــه تتفـ  ه إذا عرفَتـ

 
ـ  خشيةَ   )١(أسـدها والنمـور   وتاملَ

 فاُألسـد  يظهر قوتـه ة املمدوح وفتقدمي املفعول ألجله على الفاعل يربز أمهي 
ـ  تعظـيم   ، ففي التقدمي هنـا  ه وتتجنبه وذلك خمافة املوت عند لقائهتتفادا ر ـألم

 .املمدوح ، وإبراز لقوته 
كما أن يف تأخري الفاعل عن كل من املفعول به واملفعول ألجله فيه نوع مـن  

ولكنه  يضاويف البيت تقدمي للمفعول به أالتشويق للمستمع؛ ألنه ينتظر ورود الفاعل 
تقدمي حنوي واجب؛ ألن املفعول ضمري متصل والفاعل اسم ظاهر فلـيس للتقـدمي   

 .غرض بالغي
 : وقد تقدم املفعول َألجله على املفعول به يف قوله 

لِّكَمل يمن خـ  ةَشي العـ ذَ نِي  ا اللُّـ
 

 غَطى الدو ـب ـارمها اخلنم ٢(موع( 
 .عول به يف السياق ولذلك تقدمفاملفعول ألجله أهم من املف 

وألن الشاعر اهتم بتقدمي السبب قبل املسبب؛ وألن السبب جـاء يف املرتبـة األوىل   
قـدمي  ، وت-الذي هو املفعـول بـه    –عنده قبل املسبب، كما أن يف تأخري املسبب 

من التشويق الذي حيدثه املتكلم عند السامع، يظهر هذا  نوعا) املفعول ألجله(السبب 
 .تشويق من انتظار السامع يء السبب ال
 
 

                                                
 ) .اخلفيف(من حبر  . ١٨الديوان ص     )١(
 ) .اخلفيف(من حبر  . ١١١الديوان ص . النقاب الذي يغطي الوجه : اخلمار     )٢(



 ١٤٧

   ً  : متعلقات الفعل عليه وعلى معموالته  بني تقديمال عارض :ثانيا
 

أي اجلار وارور والظروف واألصل فيها ) شبه اجلملة(ويقصد باملتعلقات     
 . التأخري 

 )١(ألا متـرددة ) شبه اجلملة(وقد أطلق على اجلار وارور والظرف مصطلح 
حيث إن االسم يدل علـى   –بني املفردات واجلمل، فهي تتعلق بالفعل فتشبه اجلمل 

ولكنه ملا كان تعلقها بالفعل أكثر من تعلقها باالسم؛ ألن يف الفعل ضـمري   –املفرد 
فكانت أقرب إىل اجلمل منها إىل املفردات ولذا مسيت بشبه اجلملة ومل  –يستقر فيها 

 " .شبه املفرد"تسم بـ 
ألن " "بشبه اجلملـة "أن كالً من اجلار وارور والظرف إمنا مسي  يل أيضاوق

 " . )٢(كالً منهما يدل على مجلة ومعناها 
ـ " الظرف"وقد أطلق على شبه اجلملة عند بعض النحويني  ب قـال  وهو تغلي

مه حىت مساه بعضهم ومل يذكر جلريه جمراه يف مجيع أحكا أن ظرفًا أو جارا: "الرضي 
 .  )٣(" اصطالحا ظرفًا

للفائدة يف نفسه متمم إن شبه اجلملة مركب يوافق املفردات يف كونه غري "    
مل يتم املعـىن   "فوق الشجرة"أو  "يف املسجد" : فالبد من تركيبه يف الكالم، فلو قلنا

املراد إال بانضمام كل من اجلار مع جمروره والظرف مع ما أُضيف إليه إىل ما يكمـل  
اصل فيهما ، ويوافق اجلمل يف كونه مركب من حرف اجلر واالسم ارور املعىن احل

                                                
فخر الدين قباوة، دار اآلفاق اجلديدة، بـريوت،  : انظر إعراب اجلمل وأشباه اجلمل تأليف الدكتور    )١(

 .  ٢٦٠-٢٥٩ص 
 .  ١/٤٧٦النحو الوايف     )٢(
 . ١/٩٢شرح الكافية     )٣(



 ١٤٨

ومن الظرف وما أضيف إليه وبناًء على هذا فقد توسع فيهما النحاة وأجازوا هلما ما 
 )١( "مل جييزوه لغريها من املفردات واجلمل، وأباحوا هلـا الفصـل بـني املـتالزمني    

يف  )٢(ه وغريها، وأجازوا هلـا التقـدمي   كاملضاف واملضاف إليه وفعل التعجب وفاعل
، فجعلوها حرة الرتبة كما أباحوا فيها احلذف، وأقـروا  يه مواضع ال يتقدم فيها إال

 .هلا الزيادة 
 .  اء كان ظاهرا أم مقدراوكل من حرف اجلر وارور به له متعلق يف الكالم سو

شبه اجلملة ألـا  فقط ب ن على تسمية اجلار وارورولعل هذا جعل النحاة يقتصرو
 . أما الظرف وما أضيف له فهو ال حيتاج إىل متعلق . حتتاج إىل متعلق

 :  من التفصيل بشيء ولعل التوسع يف شبه اجلملة حيتم علينا دراستها
 ً  :اجلار وارور : أوال

حروف "و" حروف اخلفض"أطلق النحاة البصريون األوائل على حروف اجلر 
 . )٣(ضيف معاين األفعال إىل األمساء أي توصلها إليهاألا ت" اإلضافة

عـىن الفعـل إىل   ألا جتر م" حبروف اجلر"مسوها منهم فقد  )٤(أما املتأخرون
 .أو ألا تعمل اجلر فيما بعدها )٥(االسم

حـروف  "و" حروف اإلضـافة "و" حروف اخلفض"وأطلق عليها الكوفيون 
 و حتدث صفة يف االسم كالظرفية ألا تقع صفات للنكرات قبلها أ" الصفات

                                                
. إعداد عامر صالح حممد، جامعة املنيا كليـة الدراسـات العربيـة   . السلوك اللغوي لشبه اجلملة     )١(

 . ٢٨٢م القاهرة ص ١٩٩٣
 . وما بعدها  ٢٠٦انظر السابق      )٢(
 . ٣/٥انظر معاين النحو     )٣(
عـامل   –عداد هادي عطية مطـر  انظر احلروف العاملة يف القرآن الكرمي بني النحويني والبالغيني إ    )٤(

 .  ٣٦٧، ٣٦٦مكتبة النهضة العربية ص  –الكتب 
 .  ٢/١٩انظر مهع اهلوامع     )٥(



 ١٤٩

 . )١(والبعضية واالستعالء وغريها من الصفات
ألن وضعها على أن تفضي مبعاين األفعال إىل األمساء، وهـي  "ومسوها بذلك 

أي " فوضـى "واملقصود بقولـه   )٢("فضاءى يف ذلك وإن اختلفت ا وجوه اإلفوض
 .متساوية يف ذلك وال تفوق ألحدمها على اآلخر 

 .  )٣(" ما وضع لإلفضاء بفعل أو شبهه أو معناه إىل ما يليه"ل أن حروف اجلر هي وقي
 . 

، تقع ما بني األصلي والزائد والشبيه بالزائد وعدد حروف اجلر عشرون حرفًا
 : وقد مجعها ابن مالك يف قوله 

 هاك حروف اجلّر وهي مـن إِلَـى  
 

 حتى خال حاشا عدا في عن علَـى  
 مذْ منذُ رب الالم كـي واو وتـا   

 
 )٤(والكاف والبـاُء ولعـلَ ومتـى     

ف اجلر من احلروف العوامل ألا  اختصت بالدخول علـى األمسـاء   ووحر 
 .  )٥(وعملت فيها اجلر 

وحروف اجلر تفيد تقوية األفعال الالزمة وتعديتها إىل املفعول به فهي توصـل  
، أو التصال مجلة جبملـة  "العلوي أا  ليت بعدها، وقال عنهاهذه األفعال إىل األمساء ا

 .  )٦(" فعل بفعل، أو اسم باسم آخر
                                                

 .  ٣/٥، معاين النحو  ٢/١٩انظر مهع اهلوامع     )١(
 . ٨/٧شرح املفصل     )٢(
 .  ٢/٣١٩الكافية يف النحو     )٣(
 .  ٢/٧شرح ابن عقيل     )٤(
حتقيـق  . ربية ، تأليف أيب الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنبـاري  انظر أسرار الع    )٥(

 .  ٢٥٣حممد جت البيطار، مطبعة الترقي بدمشق ص: الدكتور 
حامد املؤمن، الطبعة الثانيـة، مكتبـة   : اللمع يف العربية أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيق الدكتور    )٦(

 .  ١٢٧النهضة العربية ص 



 ١٥٠

 
 ً  : الظرف : ثانيا

إن الظروف هي اليت حتدد الزمان واملكان الذي يقع فيه الفعل يف اجلملة وذكر 
العمد  الظرف يف اجلملة يكون على سبيل الزيادة يف إيضاح معىن الكالم إذ مل يعد من

 .اليت هي أساس اجلملة كاملبتدأ واخلرب والفعل والفاعل 
 : معىن الظرف 

 : قال ابن مالك 
 الظرف وقْـت أَو مكَـانٌ ضـمنا   

 
 )١(بِاطَّراد كَهنا أمكُـثْ أَزمنـا  " يف" 

 :معناه لغة  
ألـا   )٢(الوعاء املتناهي األقطار الذي حيوي األشياء فَسميت األواين ظروفـاً  

وقيل لألزمنة واألمكنة ظروف ألن األفعال توجـد  "أوعية ملا حتويه ، يقول ابن يعيش 
 . )٣(" فيها فصارت كاألوعية هلا

 :  معناه اصطالحا
وعرفه الـدكتور متـام    )٤(" باطراد" "يف"ما ضمن من اسم وقت أو مكان معىن "هو 

املبنيات غري املتصرفة فتتصـل  الظروف كما أراها مبان تقع يف نطاق : "حسان بقوله 
 .  )٥(" بأقرب الوشائج بالضمائر واألدوات

                                                
 .  ١/٥٢٦شرح ابن عقيل     )١(
 .  ٢/١٢٥، وحاشية الصبان  ٢/٤١انظر شرح املفصل     )٢(
 .  ٢/٤١شرح املفصل     )٣(
 .  ١/٥٢٦، وشرح ابن عقيل  ١/٤٨٩انظر املساعد     )٤(
 .  ١١٩اللغة العربية معناها ومبناها ، ص     )٥(



 ١٥١

ولكن  دوا كلمات كثرية يف اللغة ظروفًاوقد توسع النحاة يف فهم الظرف وع
 . حصرها ال يعنينا يف هذا البحث 

 : أقسام الظرف 
 :ينقسم الظرف إىل قسمني 

 ً  :  ظرف الزمان: أوال
لى زمن وقوع الفعل وأطلق عليه ظرف الزمـان  ومن معناه يتضح أنه ما دل ع

 .ألن كل فعل البد له من زمن فصار كالوعاء له 
اليـوم  : حنـو  " يف"هو اسم الزمان املنصوب بتقدير "وعرفه الكفراوي بقوله 
اوالليلة، وغدوة وبكرة، وسحرا، وغد  وعتمة، وصباح، ومساء، وأبـد ، ا، ا، وأمـد

١(" ا، وما أشبه ذلكوحين( . 
 :نوع ظرف الزمان من حيث داللته على الزمن إىل نوعني توي ـ
وهي النكرة اليت تدل على قدر من الزمان غري معـني  :  )٢(ـ الظرف املبهم ١

 .وقت، حني، زمن ، مدة : حنو 
وهو ما دل على زمن خمصوص بعينه ويتفـرع إىل  :  )٣(ـ الظرف املختص ٢

 : فرعني 
 –شـهر   –سنة : معلوم من الزمان حنو  وهو ما يدل على مقدار: املعدود/ أ
 .يومني 

وهو ما خيتص باإلضافة كيوم اجلمعة، أو خيتص بأل كـاليوم  : غري معدود/ ب
 .والليلة أو خيتص بالصفة حنو أقمت عندك يوماً 

                                                
مطبعة شرف موسى . لفكرية الطبعة الثالثةشرح الكفراوي على منت اآلجرومية وامشه الفصول ا    )١(

 . ١٠٢ص . ه ١٢٩٩مصطفى 
 .  ١/٥٢٩، وشرح ابن عقيل  ١/٤٩٠انظر املساعد     )٢(
 . ١/٥٢٩، وشرح ابن عقيل ١/٤٩٠انظر املساعد     )٣(



 ١٥٢

 
 

 :ـ ويتنوع ظرف الزمان من حيث التصرف إىل نوعني 
فيـة إىل  هو الذي خيرج عن النصب علـى الظر :  )١(ـ الظرف املتصرف ١

يوم اجلمعة مبارك، أو الرفع باخلربية حنو اليوم يوم : إعراب آخر كالرفع باالبتداء حنو 
 .عظيم أو الرفع على الفاعلية أو اجلر حبروف اجلر وغريها

ويشمل هذا النوع كل متمكن من الظروف من أمساء السنني والشهور واأليام 
 . )٢(" ضافةوالليايل مما تعاقب عليه األلف والالم واإل

هو الذي ال خيرج عن النصب على الظرفيـة  :  )٣(ـ الظرف غري املتصرف ٢
وهو غري متصرف ألنـه  " سحر يومك"إذا قصد به التعيني إىل "إىل غريه حنو السحر 

 . معرفة معدول عن األلف والالم 
ولقد توسع النحاة يف ظرف الزمان أكثر من توسعهم يف ظرف املكـان       

لعوامل الفعل وداللته على الزمان أقوى من داللته على املكان؛ ألنه يـدل  أصل ا"ألن 
على الزمان بصفتيه، وبااللتزام ، ويدل على املكان بااللتزام فقط، فلم يتعد إىل كـل  

 .  )٤(" أمسائه
فيتضح لنا أن الفعل يلتزم بأن يدل على الزمن من سواء املاضي أو احلاضـر أو  

صيغته ، ولكنه ال يدل على املكان بل يلـزم ضـرورة أن   املستقبل، وذلك من خالل 

                                                
 .  ١/٥٣٣، وشرح ابن عقيل ١/٤٩١انظر املساعد     )١(
 .  ٢/٤١شرح املفصل     )٢(
 .  ١/٥٣٣، وشرح ابن عقيل ١/٤٩١انظر املساعد     )٣(
 .  ٢/١٣٠حاشية الصبان     )٤(



 ١٥٣

ومن هنا كان التوسع يف ظروف الزمان أكثـر مـن   . احلدث ال يكون إال يف مكان
 . )١(ظروف املكان 

                                                
 . ٢/٢٠٩، وأوضح املسالك ١/٥٣٣انظر شرح ابن عقيل     )١(



 ١٥٤

ً ثاني  : ظرف املكان : ا
ومن معناه يتضح أنه ما دل على مكان وقوع الفعل مثل خلف، وأمام، وميـني  

 . لى ، ودون وغريها ومشال، وفوق، وحتت، وأسفل، وأع
 " .يف"اسم املكان املنصوب بتقدير "وعرفه الكفراوي بقوله هو 

 :ويتنوع ظرف املكان من حيث داللته على املكان إىل نوعني 
ـ  "وهو : ـ الظرف املبهم١       و ما مل يكن له اية وال أفكار حتاصـره حن

اء، ومكان، وحنو ، وحتت، ومينة، ويسره، ووراجلهات الست كخلف، وقدام، وفوق 
 .  )١(" ذلك

: وهو ما كان له اية وحدود وحتاصـره حنـو   : ـ الظرف املختص٢     
 ..وغريها " السوق" "الدار واملسجد"

 :ويتنوع ظرف املكان من حيث التصرف إىل نوعني 
حنـو   )٢(وغري ظرف اء اليت تستعمل ظرفًاوهو األمس: ـ الظرف املتصرف ١

. وقد تأيت مرفوعة على الفاعليـة " جلست مكانا: "كقولنا أيت ظرفًا فقد ت" ومكان"
 .أو غريها يف املواقع اإلعرابية " ارتفع مكانك: "كقولنا 

واملقصود  )٣(بهه وهو ما ال يستعمل إال ظرفًا أو ش :ـ الظرف غري املتصرف٢
دون " مـن "بــ   النظر فيه إال باستعماله جمرورا بشبه الظرف وهو ما ال خيرج عن

 .خرجت من عنده: ا يف حروف اجلر حنو غريه
والرتبة يف شبه اجلملة من الرتب احملفوظة فال يتقدم ارور على حرف اجلـر  

 .وال املضاف إىل الظرف عليه 

                                                
 . ١٠٣، ١٠٢شرح الكفراوي على منت اآلجرومية، ص     )١(
 . ٢/٤٣شرح املفصل     )٢(
 .  ٢/٢١٠، وأوضح املسالك ٥٣٤، ١/٥٣٣انظر شرح ابن عقيل     )٣(



 ١٥٥

من الرتب غري احملفوظـة فلـها حريـة     فهي أما رتبة شبه اجلملة يف التركيب
فأجازوا هلا . يف غريها التوسع النحاة فيها ما مل يتوسعو احلركة داخل التركيب وذلك

كـل شـيء مـن    "الفصل بني املتالزمني كاملبتدأ وخربه والفعل وفاعله وذلك ألن 
احملدثات فالبد أن يكون يف زمان أو مكان فصارت مع كل شيء كقريبه ومل تكـن  

دخلون حيث ال يدخل األجـنيب  كاحملارم ي بية منه فدخلت حيث ال يدخل غريهاأجن
ر وجمـرور واجلـار   اجه بينهما، إذ كل ظرف يف التقدير اسبتاجلار جمراه ملن وأجري

 .  )١(" حمتاج إىل الفعل أو معناه كاحتياج الظرف
فيتضح لنا من ذلك أن مجيع األفعال وما كان على معانيها يدل على الزمـان  

وإن ذكروا فعلى التأكيـد،   –الزمان واملكان  –واملكان داللة قائمة وإن مل يذكروا 
فصلنا بالظرف أو اجلار مع جمروره داخل التركيب مل نفصل بشيء والكالم فكأننا إذا 

 .متصل يف وجود كل منهما 
وخنلص من ذلك إىل أن شبه اجلملة هلا حرية احلركة داخل التركيب فتتقـدم  
على الفاعل وعلى املفعول به بل على الفعل نفسه وهذا التقدمي ال يكون إال لغـرضٍ  

 –شعرية أو لرعاية السجع ، أو إفادة القصر والتخصـيص   يقتضيه املقام أو لضرورة
إن تقدمي املتعلقات على بعض فإنه جيري علـى  "وقيل  –إذا تقدمت على الفعل نفسه 

نسق دقيق يف مراقبة املعاين، ومتابعة األحوال، وهـو متشـعب النـواحي، متعـدد     
 .  )٢(" األصول

اهللا بن قـيس الرقيـات،   ولقد تعددت صور تقدمي شبه اجلملة يف ديوان عبيد 
فوردت متقدمة على متعلقها الفعل ووردت متقدمة على الفاعل يف كثري من األبيات، 

 : ومتقدمة على نائب الفاعل وعلى املفعول به وجاء ذلك متمثالً يف األبيات التالية 

                                                
 .  ١/١١١الكافية يف النحو      )١(
 .  ٣٦٧/خصائص التراكيب ص    )٢(



 ١٥٦

 :تقديم شبه اجلملة املتعلق بالفعل على الفعل  - أ
  :يف قول ابن قيس الرقيات 

 صـرنا علـى العـدوِ ونـر    ن بِها
 

 يى الغـ ع  )١(ه ويف قُربـه  ب في نأْيِ
 لَم أَخنهـا فَتطْلُـب الـوِتر منـي     

 
 )٢(تطْلَـب األوتـار   عند ذي الذَّحلِ 

 ــم ـ  لَكُ ــ ــةُ ال نكْ اناُهللا واَألم 
 

 قُــولُ وامليثَــاقــا نيمف ب٣(ـــذ( 
 جـنٍ قَت يوم دالشمس أشر منهما 

 
ــاق    ــا اآلفَ ورِهبِن ــاَءت ٤(فَأض( 

   هِمــي ــالٍ فـ ــى رِجـ  حاشـ
 

ــ  عــ ىذَأَ ن ِانجيقِ تــد الص٥(ب( 
 أْمير يف غد اسـ لُ الن ـ  بغَ  الدهـ

 
ـ ي غـد  يفأال ـرِ   ـ القَ ونُكُ ٦(اُءض( 

 من الب خري ـ ذَاك يخِل ـ و من  ـوص 
 

 ذ ابٍئَت ـ ع ـ  يلَ يدي ونَعـ ذ ٧(اب( 
ـ هيلَع بِأُالت البرى  َـ ا رِح  الُ الـ

 
 سِ ييـمبِتعن ـ بالر ـا س٨(يم اخلَبِيب( 

ــرِ اِهللا  ــلُعي بِنصـــ  اوهـــ
 

ــويمرِ  ــيهــ  )٩(بهاـا ويغلــ
 

                                                
 ) . املنسرح(من حبر .  ١٥الديوان ، ص     )١(
 ). اخلفيف(من حبر .  ٢٤الديوان ، ص. أي الثأر . والذحل مثله  ، األمر الذي أسأت به : الوتر     )٢(
 ).اخلفيف(من حبر  . ٤١الديوان ، ص    )٣(
 ).اخلفيف(من حبر  . ٤١الديوان ، ص . يوم غيم : يوم دجن     )٤(
 ).جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٩الديوان ، ص     )٥(
 ).اخلفيف(من حبر  . ٨٩الديوان ، ص     )٦(
التبختر والتـهادي يف  : وامليس . مجع برة وهي حلقة من فضة أو صفر جتعل يف أنف الناقة : الربى     )٧(

 ).اخلفيف(من حبر  . ١١٠الديوان ، ص . بان من السري ضر: والرسيم واخلبيب . السري 
 ).اخلفيف(من حبر  . ١١٠الديوان ، ص     )٨(
 . ١٢٤الـديوان ، ص  . يستخرج مافيه من اللنب :يستخرج ما عندها كما يمرى الضرع : ميريها     )٩(

 ).جمزوء الوافر(من حبر 



 ١٥٧

ـ   من أَجلكمأَنا   هجرت بـين زيـ
 

 )١(ـد ومن أَجلكُـم أُحـب أَبانـا    
تقدم اجلار وارور يف األبيات السابقة، وتقدم ظرف املكان يف البيت الثـاين   

وهذا التقدمي يف كل ما سبق لالهتمام والعناية وإظهار " عند ذي النصل"فقط يف قوله 
القيمة املعنوية لالسم ارور عند الشاعر على االحتمال إضافة إىل ما يف هذا التقـدمي  

أفاد تقدمي اجلار وارور على متعلقه " ا نصرنا"صاص فمثالً من إفادة القصر واالخت
معىن القصر فالشاعر قصر النصر على األعداء على بيعة الرسول الـيت  ) نصرنا(الفعل 

 :ذكرها يف البيت السابق على هذا البيت يف قوله
 نحن علَـى بيعـة الرسـولِ ومـا     

 
  )٢(أَعطي من عجمـه ومـن عربِـه    

اجلار وارور على الفعل تقدمي واستطاع الشاعر إفادة معىن القصر من خالل  
" من أجلكم هجرت بين زيد(يف مجيع األبيات السابقة ويظهر ذلك جلياً يف مثل قوله 

فهو من أجل حمبوبتـه وحـدها    ،فالشاعر أفاد معىن القصر" من أجلكم أحب أبانا"و
وحتقق له ذلك من  – وهو اسم جبل –ب أبانا ومن أجلها وحدها أح ،هجر بين زيد

 ) .أحب –هجرت (ا الفعل مخالل تقدمي اجلار وارور على متعلقه
 
 
  
 
 
 
 

                                                
 ).خلفيفا(من حبر .  ١٥٧الديوان ، ص. اسم جبل : أبان     )١(
 ).املنسرح(من حبر .  ١٥الديوان ، ص     )٢(



 ١٥٨

 : بالفعل على الفاعل  اجلملة املتعلق تقديم شبه - ب
 :ـ تقدمي اجلار وارور على الفاعل ١

ت وقد صنفت تقدم اجلار وارور على الفاعل كثرياً يف أبيات ابن قيس الرقيا
يف  –عن (مث احلروف الثنائية  ،)الالم –الباء (الشواهد حبيث تذكر احلروف اآلحادية 

 .على النحو اآليت ) على –إىل (مث احلروف الثالثية  ،)من –
 

 :يقول ابن قيس الرقيات 
ــرِه ــوق منبـ ــةُ اِهللا فَـ  خليفَـ

 
  فّتبـذاك ج   ـبوالكُت ١(األقـالم(  

ـ   ــفُو غَمـ الكاش ــت  رةً إذا نزلَ
 

 )٢(إحدى اجلـوائحِ العظَـمِ   بالناسِ 
 يف شــدة العــيشِ والزمــان ومــا 

 
 )٣(دهرنـا مـن القُحـمِ    بِـه يأيت  

ـ      ويفُك األسـري يف جِيـده الغـ
 

  تدأَو ـلُّ قَدبِه   اةـدالع ٤(أكُـف( 
  يككبــي نِفَساقَيرــالْع ــ ب ليأَه 

 
    فَـاترع ـناعِ مـزي األجنبث٥(و( 

ـ   باملسكأوقَدتها    والعنبـرِ الرطْـ
 

  ارهـا اِإلزنع ضاق اةٌ قد٦(ـبِ فَت( 
 

                                                
 ).املنسرح(من حبر  . ٥الديوان ، ص     )١(
الديوان ، ص . وهي البلية والداهية العظيمة ، مجع جائحة : اجلوائح . املكروه يغمر الناس : الغمرة     )٢(

 ).املنسرح(من حبر  . ٨ص 
 ).املنسرح(من حبر .  ١١الديوان ، ص . الباهظ وهي األمر الشاق ، مجع قحمة : القحم     )٣(
 ٢١الديوان ، ص . مجعه أغالل وغلول ، طوق من حديد أو جلد جيعل يف اليد أو يف العنق : الغل     )٤(

 ).اخلفيف(من حبر  . ٢١
 ).اخلفيف(من حبر .  ٢٢الديوان ، ص . وهو منعطف الوادي ، مجع جزع : األجزاع     )٥(
من حبـر   . ٢٣الديوان ، ص  . فهي غري مهزولة ، يصفها باالمتالء . ماستر اجلسم كل : اإلزار     )٦(

 ).اخلفيف(



 ١٥٩

   
    ـهيدبِعثمـانَ بـنِ عفّـانَ ه شبيه 

 
  )١(األبـوان  بـه ومروانَ ال يـزرِي   

 منهما الشمس أشرقَت يوم دجـنٍ  
 

  ــاَءت ــافأض ورِهبِن  ـــاق  )٢(اآلفَ
  ــذَفَت ــاقَ ــوى بِه الن بــر  غَ

 
   هــر ــا مرِي ــونُ لَن ــى تك  )٣(فَعس

ــا    يهأتو فَتعــد ــات ـــ بِه  ال
 

  هيــلُ الذُّكُـــورهالالب در٤(ـــج( 
ـ      لَيت شعرِي أفَـاح رائحـةُ املسـ

 
 )٥(نِسـي أُ بِاخلَيفـك وما إنْ إِخالُ  

 ــري إذا ذُكا كَــأنهتــميس ت 
 

ــيح بِ  ــدي يل ــاأرى كَبِ ه ــيح  )٦(مل
     ـهفَإِن ،فيـه تحـبـزِالً أصنم عفَد 

 
   تدأو ـفبِه جِي بِهِـن  وبـر٧(ح(  

  ــر ــالَ م ــسٍ أَنْ يقَ ع ســي ــهلَ  بِ
 

  ــق تع ــق نأَيقٍ وــد ص اســر  )٨(أَف
 الشهباُء حنو ابـنِ جعفَـرٍ   يتقَدت بِ 

 
ــا  ــا ونهاره ــا لَيلُه ــواٌء علَيه ٩(س( 

 
                                                

 ).الطويل(من حبر  . ٢٥الديوان ، ص     )١(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٤١الديوان ، ص     )٢(
عزميـة  :مريـره  . الوجه الذي تريده : والنوى والنية . بعده : غرب النوى . رمت ا : قذفت ا     )٣(

 ) .جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٤الديوان ، ص . رجعة 
 ).جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٦الديوان ، ص . السراع : البهاليل     )٤(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٥٨الديوان ، ص . موضع باحلجاز : اخليف     )٥(
الديوان ، ص . ن حيب أن يراه أخذ طرفه بيده من مكان بعيد مث أداره وملع به لرييه م: أالح بثوبه     )٦(

 ).الوافر(من حبر .  ٦٣
 ).الطويل(من حبر .  ٦٩الديوان ، ص     )٧(
وال خيـوض  ، فال يقصد امللوك فيأنسوا به . أي ليس هو من رجال احلروب أو السفر : ليس عسٍ    )٨(

 ).املنسرح(من حبر .  ٨١الديوان ، ص . غمار احلروب 
 ).الطويل(حبر  من.  ٨٢الديوان ، ص     )٩(



 ١٦٠

ـ  بِـه خادع اَهللا حني حـلّ    الشيـ
 

   ـبابالش ـهنانَ مبى وحفَأَض ١(ـب( 
ــا    ينف ــك ــب رأيِ غ نــوم  لَتلُ

 
 )٢(اَألنـداب  بِعرضـك حني تبقـى   

 ــبِعال يالع ــان ــمِ النسويف م يــاب 
 

  ــاف ــابِسِ إذا ط ــاُء بالعي س٣(الن(  
    

ــا   ــةَ لَم اعزخ ــه ــاطَ أخوالَ ح 
 

  مهتكّـــةَكثَـــرـــاُء بِمي٤(األح(  
ـ     وأبو الفَضلِ وابنه احلبر عبـد الـ

 
  ــي إن ع ــه ــالريِءلّ ــاُء ب ٥(الفُقَه(  

 كَالثَّغ أْســر ــرك ال ــت ــيام نم ة 
 

ــرِي   ست ــات كَبــان ــاُء بِه ب٦(اَألن(  
 غَير أَني سـمعت حـني انْصـرفْنا    

 
  ملَهــطَّ : قَــوباحلَبِيــبِش ار٧(املَــز( 

  ــت ــاأال هزِئَـ ــ بِنـ  ـقُرشيـ
 

ــةٌ   ــا ــ ــز موكبهـ  )٨(يهتـ
  ــت ــةإذَا خرجـــ   بِرابِيـــ

 
 وما واهايـــــرـــــاسهب٩(ك( 

 
                                                

 ).اخلفيف(من حبر  . ٨٦الديوان ، ص     )١(
.   فيبقى أثـره علـى الـدهر    ،يريد ماجيرحه به من اهلجاء ، مجع ندب وهو أثر اجلرح :األنداب     )٢(

 ).اخلفيف(من حبر .  ٨٦الديوان ، ص 
 ٨٨الديوان ، ص . ضيعات ال يطفن بالثياب والعطور يف املواسم كما تفعل النساء الو: معىن البيت     )٣(

 ).اخلفيف(من حبر .  ٨٨
 ).اخلفيف(من حبر .  ٩٢الديوان ، ص     )٤(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٩٣الديوان ، ص     )٥(
من حبـر  .  ٩٥الديوان ، ص. يشبه به الشيب ،واحدة الثغام وهو نبت يبيض عنما ييبس : الثغامة     )٦(

 ).اخلفيف(
 ).اخلفيف(ر من حب.  ١١١الديوان ، ص     )٧(
 ).جمزوء الوافر(من حبر .  ١٢١الديوان ، ص     )٨(
 ).جمزوء الوافر(من حبر .  ١٢٤الديوان ، ص . مجع سرية وهي القطعة من اجليش : السرايا     )٩(



 ١٦١

ــى  ــاأمس هاتمويف بِحو وــد الع 
 

 ســرا حــونِهصــايل حلــى أع١(أَع( 
  ــاك أَتــر اســلُ  بِي ــأُ الْجلي بالن 

 
ــلُ   ــه طَوي ــاك بِ إذْ أَت ــك  )٢(فَلَيلُ

  ــت ــهإذا نزلَ ــروس بِ ض بــر ح 
 

ــليلُ   ــا والص ــرز منه ــاب ال ه٣(ي( 
    

 ـسـا  أَببِه    تطَارـتفاس ارِسالفَـو 
 

ــارِ  بــولُتــذَمِ الكُه باجل دــر  )٤(ي املُ
  ــار ــفَس ــزةٌبِه أَع امــر ك ــي ا ح 

 
 )٥(وخري إذا ما يبتغـى غَـري أَعسـرا    

ـ    بـه أسقَى    اُهللا بطْـن طَيبـةَ فَالـ
 

ــا  منِ فاحلَريــب شاِء فَاألخحوــر  )٦(ـ
  ــاءت ــج ــة  هبِ ذَّبهةٌ مــر ح 

 
ــا    معــا د ــانَ بيته ــةٌ ك ٧(كَلْبِي( 

ــلُّ   حــهي ــى ب ــن لَيلَ ــ اب   ـوال
 

ــدق ـــ  والص لْــمى واحلد٨(ن( 
     ـرم ـفرِي كَيـعش تبِهـا يا لَي 

 
 رهوالـــد ـــامـــا األيهلبِأه٩(و(  

 
                                                

مـن حبـر   .  ١٢٥الديوان ، ص . وهي األرض الغليظة املنقادة ، هي شقائق بني اجلبل : حوماا     )١(
 ).املنسرح(

 ).الوافر(من حبر .  ١٣٣الديوان ، ص . بلد : ياسر      )٢(
صـوت  : والصـليل  . الشديدة املهلكة كالناقة الضروس اليت تعض صاحبها : احلرب الضروس      )٣(

 ).الوافر(من حبر  . ١٣٤الديوان ، ص . السالح وغريه 
 ١٣٦الديوان ، ص  .واد الشاب مجع أمرد وهو اجل: املرد . انتهرها لتسرع يف املشي : أبس اخليل     )٤(

 ).الوافر(من حبر . 
 ).الطويل(من حبر  . ١٣٩الديوان ، ص     )٥(
 ).املنسرح(من حبر .  ١٥٢الديوان ، ص .  مواضع : طيبة والروحاء و األخشبني واحلرم     )٦(
 ).املنسرح(من حبر .  ١٥٣الديوان ، ص      )٧(
 ).زوء الوافرجم(من حبر .  ١٥٩الديوان ، ص      )٨(
 ).الكامل(من حبر .  ١٨٢الديوان ، ص      )٩(



 ١٦٢

 مـــاذا يضـــن بِـــه علَيــــ
 

    ـودجمـا يو ـك ا بـه هـاعس١(ت(  
ـ    ــ لَيى عــو ــذي يقْ ــا الّ  أو م

 
  ــيق ضومــا ي ـــهــه   )٢(ذراعــه بِ

  بال تذه كحيو يا قلببك  قاحلُـر 
 

  )٣(طلَقـوا نإن اُألوىل كنت واهم قد ا 
  ــاَءت جــه ــع بِ ــةٌج  ز مقَابلَ

 
  )٤(ما هـن مـن جـرمٍ وال عكْـلٍ     

ــي   ــالزابِيينِأَرقَتنِـ ــوم  بِـ  همـ
 

 ي غَـــرِمينِي كَـــأَننرـــاوعت٥(ي(  
  ــم ــم تكَلِّ ــاجلَلْهتينِلَ ــوم  ب سالر 

 
 ميــد ــا أَم قَ ــد أَهله هثٌ عــاد ٦(ح(  

وقد تقدم حرف اجلر الباء، مع االسم ارور على الفاعل يف األبيات السـابقة   
وتعـدد  " بك" "به"والضمري حنو " باملسك" "بالناس"و وعمل اجلر يف االسم الظاهر حن
وذلك وفقاً ملا يقتضيه املقام وما يريـد الشـاعر   " الباء"املعاين اليت أفادها حرف اجلر 

 . التعبري عنه أو القصد إليه 
كما يف قول ابن  )٧(ومن معانيها الواردة يف األبيات إفادة اإللصاق أو اإلضافة 

 " . أفراس صدق مر بِه"ابن قيس الرقيات 

                                                
 ).جمزوء الكامل(من حبر .  ١٨٥الديوان ، ص      )١(
 ).جمزوء الكامل(من حبر .  ١٨٥الديوان ، ص      )٢(
 ).البسيط(من حبر .  ١٨٧الديوان ، ص      )٣(
 ).الكامل(من حبر .  ١٩١الديوان ، ص     )٤(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١٩٤الديوان ، ص . ال بني واسط وبغداد : زابيان     )٥(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١٩٥الديوان ، ص . موضع : اجللهتان     )٦(
، وانظر حروف املعاين أليب القاسم عبد الرمحن بن إسـحاق    ٣٤انظر معاين احلروف للرماين ص    )٧(

دار األمـل الطبعـة األوىل   .الرسـالة  مؤسسـة  ، علي توفيق احلمد : الزجاجي حتقيق الدكتور 
 . ٨٦-٤٦ص. م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤



 ١٦٣

ال تـذهب  "و" عي بالريء الفقهاُء"إىل املفعول كما يف قوله  )١(وإفادة التعدية 
ي" "بك اخلرقا ح وغريها ومتثلت إفادة التعدية يف أغلب األبيات" فسار . 

: كمـا يف قولـه   " يف"وذلك عند نيابتها عن حرف اجلر  )٢(وإفادة الظرفية 
" باخليف" "بالعراقني"و" حبوماا"و" مبكة"و" برابية"و" بياسر"و" باجللهتني" "بالزابيني"

وكلها أمساء مواضع وقصد الشاعر بإيرادها إىل التفصيل وحتديد املكان الذي حـدث  
 . به الفعل ملا يدل على أن الشاعر يويل املكان عناية واهتمام 

 : ويقول 
 هلَفَتـا خـ    لَن  ـشـمائلُ عبـد الْ

 
ــلّ  ــدـ احال ج ه ورــز نال م٣(و(  

ـ  لَهـم ال يمنونَ أنْ يكـونَ     فَضـ
 

    اتاملَـأثُر حـالـونَ صنبي٤(ـلٌ و(  
  ــهاُهللا أَن لَــمعي قَــد ــىفَت ورــزت 

 
 لَه ودجهـا    تاررغ يـدعب ٥(كَـف(  

ـ     عندنا املُرشقَات من بقَـرِ اِإلنـ
 

  ناهدنِـسِ هسٍ  البيـلُ  قَـيل٦(د(  
  تاندـا    لَهكَم اعـبوالس شحالو 

 
 )٧(دانت مجـوس اُألبلَّـة الصـنما    

 
 

                                                
 .  ٨٦-٤٦انظر حروف املعاين  ، ص     )١(
، و املرشد إىل وظائف احلروف يف قواعد النحو العريب للدكتور حسـن   ٨٦-٢٦انظر السابق ص     )٢(

 .  ٤٦ -٤٣دار الفردات ص ، م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢بن عوف أمحد الطبعة األوىل 
 ).اخلفيف(من حبر .  ١٧الديوان ص . قليل اخلري : وجاحد . ليس يفىن ما عنده : ال ينزر     )٣(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٢٢الديوان ص . وهو ما يؤثر عنهم من الفَعال احلسن ، مجع مأثُرة : املأثرات     )٤(

 ).اخلفيف(
 ).الطويل( من حبر.  ٨٢الديوان ص . أي أن منعها املعروف بعيد : بعيد غرارها     )٥(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١٤٥الديوان ص . يعين أن يقتلن من رمني ، الراميات : املرشقات     )٦(
 ).املنسرح(من حبر .  ١٥٤الديوان ص .  خضعت وعبدت : دانت . بلدة : األبلة     )٧(



 ١٦٤

تقدم حرف اجلر الالم واالسم ارور على الفاعل يف األبيات السـابقة وقـد   
وأفاد حرف " له"و" هلم"و" لنا"ويف الضمري " البن قيس"عمل اجلر يف االسم الظاهر 

حيث ناب عنه يف  )٢("إىل"وأفاد معىن " له"و" هلم"و" لنا"يف  )١(جلر الالم معىن امللكيةا
 " .البن قيس"يف قوله 

  
وهذا التقدمي يصور عناية الشاعر وحرصه على التفصيل والتوضيح والتأكيد يف 

 . كل ما قَدم 
 
 

 :ويقول 
  

    القُـر ـنـاُء مشت لَـوا واهرت قَد 
 

  ـ بِ ألغناك اها عـدن ن  ارـر٣(الس( 
 لَو تقَفِّـي وتتـرك النـاس كـانوا     

 
  الذَّئْبِ غَاب مهـا غَننـاءُ  عع٤(الر( 

 إِنمـا مصــعب شـهاب مــن اهللاِ   
 

  لّــتجتهِــهجو ــن٥(الظَّلْمــاُء ع( 
  خيلُ الشذْهت  نِيـهي   عـن ببـدتو 

 
ــةُ   ــا العقيلَ ــن براه ــذْراُءع ٦(الع( 

 
                                                

 .  ٣٩،  ٣٨، املرشد ص ٥٥انظر معاين احلروف ص     )١(
 .  ٤٠، ٣٩انظر املرشد ص     )٢(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٢٤الديوان ص .  بعد مدى الصوت: الندى     )٣(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٨٩الديوان ص     )٤(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٩١الديوان ص     )٥(
يريد أن النساء يكشفن عن خالخيلهن وسيقان أثناء اهلـرب  . واحدا برة ، اخلالخيل : الربى     )٦(

 ).اخلفيف(من حبر .  ٩٦الديوان ص  .حني وقوع الفزع 



 ١٦٥

  عنهـا شبه أَدمـاَء مغـزِلٍ ضـلََّ    
 

 )١(خشفُها فَانتمت مكانـاً سـهوبا   
 ــا  ي ــا إذَا نِمنـــ  ؤرقُنـــ

 
  ـــدعبيوـــكنا عهبـــرس٢(م( 

  اإذا غَفَلَتنى   عـريونُ الّـيت تالع 
 

  )٣(سلَكْن بنا حيثُ اشتهين املَسـالكا  
ــا  نِس ــاد ــاوكَ غَي نــي   ؤهم يلْقَ

 
  ــر ــرِكْن وفَ تنهــن ــولُ ع ع٤(الب( 

 من فَتـاة كَأَنهـا قَـرنُ شـمسٍ     
 

  اقـا ضهنـولُ   عجحجٌ ومـال٥(د( 
واالسم ارور على الفاعل يف األبيات السابقة وقـد  " عن"تقدم حرف اجلر  

 " . عن بنيه"و" عن وجهه"و" داهاعن ن"عمل اجلر يف االسم الظاهر 
" عنهن"و" عنا"، و"عنك"و" عنها"الضمري و: كما عمل اجلر يف حمل يف قوله 

 .  )٦(معىن ااوزة هنا  "عن"وأفاد حرف اجلر 
 : ويقول 

   ــه نا ُهللا م ســد ــتانَ قَ بِِسجِس 
 

 )٧(خـري كَـثري   يف الضرِيحِقد ثَوى  
  ــانتياٌء والقَرــوسونــيالـــ وع 

 
 )٨(الـبعري  فيـه تمرِ خرق يكـلُّ  ـ 

                                                 
: وانتمـت  . ولـد الظبيـة   : واخلشف . ذات ولد : ومغزل . يف بياضها مسرة ، الظبية : األدماء     )١(

قصدته تيحث عن ولدها ، مجع سهب وهو املستوي من األرض يف سهولة : والسهوب . قصدت 
 ).  اخلفيف(من حبر  . ١٠٨الديوان ص . 

 ).جمزوء الوافر(من حبر .  ١٢٣الديوان ص     )٢(
 ).الطويل(من حبر .  ١٢٩الديوان ص     )٣(
 ).الوافر(من حبر .  ١٣٤الديوان ص     )٤(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١٤٤الديوان ص . مجع دملج وهو حلي يلبس يف املعصم : الدماجل     )٥(
 .  ٤٩ – ٤٨، املرشد ص  ٨١،  ٨٠انظر حروف املعاين ص     )٦(
 ).اخلفيف(من حبر  .  ١٧الديوان ص     )٧(
الديوان ص . األرض الواسعة تتخرق فيها الرياح : واخلرق . مواضع : سواء والقريتان وعني التمر     )٨(

 ).اخلفيف(من حبر .  ١٩ص 



 ١٦٦

 عـود نضـري   يف الـبِالد ما بقَـا  
 

  ــاف ــالمٍ وغَ يف س أو اك١(يف أَر(  
  ــوح   يففَـــوق اجلُلُـــود يفُـ

 
 )٢(عبـــق الـــذَّرِيره اأَردانِهـــ 

ــلٍّ   ح ــق تعــا ي مم ــالَف سو 
 

  اديبِهازيف ط   كُـاللِ  ابـن ـدب٣(ع( 
 فــواِهللا ال يــأيت بِخيــرٍ صــديقَها 

 
  زتعٍ ما اهدنرِبنو جحيف الب  عـد٤(أي( 

   
وقـد   ،واالسم ارور على الفاعل يف األبيات السـابقة " يف"تقدم حرف اجلر حيث 

ويف  "يف البحر"و" يف طيبها"و" يف أرداا"و" يف الضريح"عمل اجلر يف االسم الظاهر 
يف مجيع األبيـات   )٥(معىن الظرفيةهنا " يف"وقد أفاد حرف اجلر " فيه"الضمري موضع 

أي " يف أرداا"يف قوله  )٦(" من"عن" يف"ع حيث ناب حرف اجلر بما عدا البيت الرا
 " .من أرداا"أي 

  
 : ويقول 

 الريـاح معلَمـةً    منهـا لَم تبـقِ  
 

  )٧(مــمإالّ بقَايــا الثُّمــامِ واحلُ  
ــا   انرال ي ــة رِيالب ــن ــا م سإِن 

 
  اقــرِميِ رِو الص ــن ــا م نلَي٨(نٌ ع( 

 
                                                

 ).اخلفيف(من حبر .  ٤٠الديوان ص . أنواع من الشجر : األراك والسالم والغاف     )١(
 ).جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٥الديوان ص .  الطيوب نوع من : الذريرة     )٢(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١١٢الديوان ص .  أجود اخلمر : السالف     )٣(
 ).الطويل(من حبر .  ١٨٥الديوان ص .  صبغ أمحر حيمل يف السفن من بالد اهلند : األيدع     )٤(
 .  ٩٦ين احلروف ص معا: ، وانظر  ٨٤،  ٨٣، ٨٢، ١٢انظر حروف املعاين ص     )٥(
 .  ٥٠انظر املرشد ص     )٦(
 ).املنسرح(من حبر  . ٧الديوان ص .  الفحم : واحلمم . اخليام : الثمام     )٧(
 ).اخلفيف(من حبر  . ٤١الديوان ص  .الليل : الصرمي     )٨(



 ١٦٧

ـ    نحــن الصــرِيح إذا قُريــ
 

  ــام ــش ق ــاـ ــب منه اس١(الن( 
 قُلْت قَد يغفُـلُ الرقيـب وتغفـي    

 
   ـنيحي طَةٌ أورـا شهنم  ـالبق٢(ان( 

ـ   مه تلٌ أنجِسـي  رمي ـنيح ه 
 

  هترامخ  ـكلمـن أَج  ـابص٣(األو(  
ـ     خادع اَهللا حني حلّ بِـه الشيـ

 
 )٤(الشـباب  منهـب فَأَضحى وبانَ  

  عــود إنْ تــبِالد ــن ال م شــري  قُ
 

ــي بقــاُء  حم لهــد عب ــن  )٥(ال يكُ
  تأَقْفَر مهـنم   اديسو الفَـرفَـالغ 

 
 )٦(طَةُ ذَات القُـرى وذَات الظِّـاللِ   

ـ   منهالَم تجِبنِي    الطُّلُـولُ وملْ أَمـ
 

 )٧(تِسـيلُ كاَألوشـالِ   ـلك دموعا 
  ــق ــت رفَـ ــا أَزحفَـ  إذا مـ

 
  ــت ــا أَت ــن دونِه م ــق  )٨(رفَ

لسابقة، وعمل واالسم ارور على الفاعل يف األبيات ا" من"تقدم حرف اجلر   
ويف " مـن دوـا  "و" من الـبالد "و" من أجلك"و" من الربية"اجلر يف االسم الظاهر 

 " . منها" "منهم" "منه"و" منها"، و"منها"الضمري موضع 
 . يف األبيات السابقة  )٩(معىن التبعيض " من"وأفاد حرف اجلر  

                                                
 ).جمزوء الكامل(من حبر .  ٥٠الديوان ص     )١(
 ).فاخلفي(من حبر .  ٨٥الديوان ص     )٢(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٨٥الديوان ص . منِي باملتاعب من حبك : معىن البيت     )٣(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٨٦الديوان ص     )٤(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٨٩الديوان ص     )٥(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١١٤الديوان ص . والفراديس أيضا موضع بالشام . البساتني : الفراديس     )٦(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١١٤الديوان ص .  مفردها وشل وهو املاء الغزير : األوشال    )٧(
 ).جمزوء الوافر(من حبر .  ١٥٩الديوان ص .  مفردها رفقة ، اجلماعات : الرفق . ذهبت : أزحفت    )٨(

 ).الوافر
 .  ٨٢،  ٧٦،  ٥٠انظر معاين احلروف ص     )٩(



 ١٦٨

 . أفاد التعدية إىل املفعول به " بان منه الشباب"أما يف قوله  
 . )١(أفاد ابتداء الغاية املكانية" من دوا"ويف قوله  
 
 : ويقول  

 ـوالش قَحد نم يفدونَ السمطْعي 
 

  تــن آو لِ مهِمــي ــاُء إلَ طْح٢(الب( 
وأفاد حـرف  . والضمري ارور على الفاعل يف البيت السابق" إىل"تقدم حرف اجلر  

 . )٣(ية اجلر معىن انتهاء الغاية املكان
  

 : ويقول 
    رأُ الـدـدص هجِلْـد قةً فَـورم 

 
 )٤(العـبري  علَيـه يجـرِي   عِ ويوما 

ــرٍوال   مع ين أُمتــد عــا و  أرى م
 

 )٥(حاف على األرضِما مشى  كائنا 
ــوهما   شنِ حــالَي لْخــو بِخ  تخطُ

 
  ــار م ــاقَان ــاس هِملَيع ــم ٦(اللّح(  

ــورةٌ   ــةٌ مصـ ــا دميـ  كَأنهـ
 

  يعـا مهلَيع   رِقوالـو ـابرِي٧(الز( 
     لُـهأَه ـتي أَنثْنِـي بِالّـذن اكنيأَت 

 
  )١(جارها على الروضِعلَيك كما أَثْنى  

ــا   )١(جارهـــــــــــ
                                                

 .  ٤٧ص، املرشد ، ٨٢،  ٧٦،  ٥٠انظر السابق ص    )١(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٩٤الديوان، ص. قحدة :أصل السنام يقال له . قطع السنام : السديف     )٢(
 .  ٩٥انظر حروف املعاين ص     )٣(
.  يعين أنه ملـك شـجاع   ،ويف األمن يتطيب من الطيب ، يلبس الدرع يف احلرب : معىن البيت     )٤(

 ).اخلفيف(من حبر .  ١٨الديوان ص 
 ).اخلفيف(من حبر .  ٣٧الديوان ص     )٥(
 ).الكامل(من حبر .  ٥٥الديوان ص . اهتز واضطرب المتالء ساقيها : مار     )٦(
 ).املنسرح(من حبر .  ٧١الديوان ص .  الفضة : والورق . الذهب : الزرياب     )٧(



 ١٦٩

   لَـى قَـواُء عـمالس ههذ كَتب لَو 
 

   كَـتامٍ برـا مٍ كنلَيـماءُ  ع٢(الس(  
 عيـت ومولَى قَد نصـحت لـه فَأَ   

 
 ــي ــاءِ  علَ يــلَّ الع ــوره كُ ٣(أُم(  

ــا   ــت بِهـ ــا أنْ فَرِحـ  فَلَمـ
 

ــالَ   ــيومـ ــذَبها علَـ  )٤(أعـ
  هــت  علَـــى النمـــا فَرشـ

 
ــب رِقِ  ــعدى وزينــ  )٥(ســ

 أَنت ابـن مسـلَنطحِ البِطـاحِ وملْ    
 

  فطعتع ـكلَي   لُجالـوو ٦(احلُنِـي( 
  لّتهاستوهِملَيـ   ع  الطّيـر باجلَنـ

 
 ــوم جرم ــه ــىت كَأن   )٧(ـــدلِ ح

   
وارور على الفاعل يف األبيات السابقة، وقد عمل اجلر " على"وقد تقدم حرف اجلر 

" عليه" ويف الضمري" على النمارق"و" على الروض"و" على األرض"يف االسم الظاهر 
وقد أفاد حرف اجلر على " عليهم"و" عليك"و" علي"و" علينا"و" عليها"و" عليهما"و

 . يف مجيع األبيات  )٨(معىن االستعالء 
وقد يتعدد اجلار وارور املقدم على الفاعل زيادة من الشـاعر يف التوضـيح    

 .والتفصيل والتحديد 
 

                                                                                                                                             
 ).الطويل(من حبر .  ٨٢الديوان ص     )١(
 ).يفاخلف(من حبر .  ٨٩الديوان ص     )٢(
 ).الوافر(من حبر  . ١٠٤الديوان ص     )٣(
 ).جمزوء الوافر(من حبر  . ١٢٣الديوان ص     )٤(
 ).جمزوء اخلفيف(من حبر  . ١٧٧الديوان ص     )٥(
 ).املنسرح(من حبر  . ١٧٩الديوان ص     )٦(
 ).اخلفيف(من حبر  . ١٩٢الديوان ص. إشارة إىل الطري اليت أمطرته باحلجارة     )٧(
 .  ١٠٨انظر معاين احلروف ص     )٨(



 ١٧٠

 
 : يقول 

 مــنعــاد لَــه بةَ الطَّــرريكَــث 
 

   بــك سنموعِ تــد ــه بال ني١(فَع( 
  ــت غــاب  هِمــي ــ علَ شع مهريت 

 
ــاجلَ   ــوا ب وجلــوافع باطُّلاِء و٢(ز( 

   ـيضالر رغَي لْتدب  ـطَّ بِهِـمشو  
 

 كنع    ـدواَألب املَنـون وفـر٣(ص( 
  تحازتاَسرِواطعلى القَن نم  ـوح 

 
ـ  رانَ   )٤(واعم أَبكــارعــين نـ

  ــج ــاَءه ِهللا حـ ــأَنَّ زهـ  كَـ
 

ــوافَى   تــىن بِم مهــن ــولُ م  )٥(حلُ
ــونُ   ــرويكُـ ــابِط املَعـ  لخـ

 
 ف ــم  )٦(ورق يف واديِهِـــــ

     تـدب قَـدو اإللـه دبكَنِي عاردت 
 

 قدي احلذل  آننالشيونـلُ  مقات٧(م( 
 : وارور مع املضاف إليه على الفاعل يف قول ابن قيس الرقيات  وقد تقدم اجلار 

 إِذَا شاَء مل يبسـطْ لسـانا وال يـدا   
 

  ومل تنبكيتفْح٨(املَعابِـلُ  عن ذي ص( 
ــراش إذَا  ــا الف ــي لَه لــي ُألخ إِن 

 
  عقَص  ـهسرـنِ عضيف ح  ١(الفَـرِق( 

 
                                                

 ).املنسرح(من حبر .  ١الديوان ص     )١(
 ).املنسرح(من حبر  . ٤الديوان ص     )٢(
 ).املنسرح(من حبر .  ٧٦الديوان ص     )٣(
مـن حبـر   .  ١١١الديوان ص . ويعين ا هنا النساء ذوات العيون الواسعة ، بقر الوحش : العني     )٤(

 ).اخلفيف(
من .  ١٣٥الديوان ص .  مجع حاج : واحلُج .أي مقيم :مجع حال : حلول . ماترى منه : زهاؤه      )٥(

 ).الوافر(من حبر 
 ).جمزوء الوافر(من حبر .  ١٥٨الديوان ص . الطالب : اخلابط     )٦(
 ).الطويل(من حبر .  ١٨٩الديوان ص     )٧(
 ).الطويل(من حبر  . ٥١الديوان ص     )٨(



 ١٧١

 الفُـر إذْ فاض كتـنا ذَكَرضبِأَر ات 
 

  اشجنِ ويقَّتلى الـرهـا  بِأَعار٢(بِح( 
 رسـولُ  ىمـن آل سـعد  قَد أَتانا  

 
    ـي وقُـولُ لـا تذا مب٣(قُـولُ أَح( 

ــرِميٍ   ــن كَ ــةٌ م حدم يكأتــت فَس 
 

  نالَه  كـجالـدى سن نم  ٤(بـاع( 
  ــع ــم تتلَفَّ ــالَ رِهئزــلِ م بِفَض 

 
 علَـبِ  ديف الع ـدعد سقومل ت ٥(د( 

    
ويف هذا التقدمي تفصيل وتوضيح إضافة إىل التعريف الذي اكسبه املضـاف             

إمنا و، القافيةعلى  اإليه إىل ارور، غري أن التقدمي يف األبيات الثالثة األوىل جاء حفاظً
 . لها بقافية واحدة مضمومةنتهي األبيات كمنه على أن ت أخر الشاعر الفاعل حرصا

 
 
 : ـ تقدمي الظرف واملضاف إليه على الفاعل ٢

 : على الفاعل يف قول ابن قيس الرقيات متقدمني الظرف واملضاف إليه جاء 
ــق ثن ــه ــيطُ الــذي بِ ــانَ اخلَل ب 

 
  دــت اَشونَود ــة يحاملَل ــق  )٦(العلَ

  تأَقْفَردعسٍ   بـمش ـدباءُ  عكَـد 
 

ــاءُ   طْحفَالْب كْنــالر ــدي فَ  )١(فَكُ
 

                                                                                                                                             
 ).املنسرح(من حبر  . ٨٠الديوان ص . نام :واملراد ا هنا ،تلبد : صع ق    )١(
 ).الطويل(من حبر  . ٨٣الديوان ص    )٢(
 ).اخلفيف(من حبر  . ١٤٤الديوان ص    )٣(
 ).اخلفيف(من حبر  . ١٤٨الديوان ص     )٤(
. ناء يصنع من جلود اإلبـل  وهو إ، مجع علبة : والعلب .االشتمال بالثوب وااللتحاف به : التلفع     )٥(

 ).املنسرح(من حبر .  ١٧٨الديوان ص 
 ).املنسرح(من حبر  . ٨٠الديوان ص .  احلب والتشبث به : العلق     )٦(



 ١٧٢

وفَـــر قنـــيينـــا بلأَه 
 

   ــبضالغلِ والــذَّح مي٢(قَــد( 
ـ    ــ ــوسِ واإلضرِي الس ــز خو 

 
ــلَ   فَص ــج ــهـ نيب قــر ٣(الس( 

 فَيمِسي ويضحي الضيف شبعانَ والقرى 
 

  )٤(كْر احلَمد والـذِّ  بعدهاحميد ويبقى  
ــالَ   ــوىحــ  ودو دونَ اهلَــ

 
   بــعصــلِ مى اللَّيــر٥(نَ س( 

  حيث مل تأتلَهلُ ذي األكْـ قَبيخ 
 

 )٦(ـتاف يرجِعن بني قُـف ومـرجِ   
" دون املليحـة : "تقدم ظرف املكان مع ما أضيف إليه على الفاعل يف قوله           

وتنـوع  " بعـدها "و" قبله"و" دون اهلوى"و" بينه"و" لينابني أه"و" بعد عبد مشس"و
 .املضاف إليه بني الضمري واالسم الظاهر 

يربز عناية الشاعر بذكره واهتمامه ، وهو ويف هذا التقدمي حتديد ملكان احلدث  
 .إضافة إىل ما أكسبه املضاف إليه على الظرف من التعريف  ،به
 
الظرف واملضاف إليه على الفاعل يف قـول  وقد اجتمع تقدمي اجلار وارور و 

 : ابن قيس الرقيات 

                                                                                                                                             
ركن البيت ، هو الركن اليماين : الركن . جبل قريب منه : كدي . وهو عرفة ،جبل مبكة : كداء     )١(

 ).اخلفيف(من حبر  . ٨٧ان ص الديو. بطحاء مكة : والبطحاء . احلرام 
 ).جمزوء الوافر(من حبر  . ١٤٢الديوان ص . الثأر : الذحل     )٢(
)٣(     األمحر : اإلضريج . بلدة : السوس . احلرير: اخلز الـديوان  . شقق احلرير األبيض : السرق  .اخلز

 ).جمزوء الوافر(من حبر .  ١٥٩ص 
 ).الطويل(من حبر .  ١٦٨الديوان ص     )٤(
 ).جمزوء اخلفيف(من حبر  . ١٧٧الديوان ص     )٥(
أرض واسعة ترعى فيها الـدواب  : واملرج .ما ارتفع من األرض وغلظ وصلبت حجارته : القف     )٦(

 ).اخلفيف(من حبر  . ١٨٠الديوان ص .  ومترج 



 ١٧٣

ـ     كَثَنائي على أَبِيـك الّـذي يبـ
 

 )١(األسـري  عند الوثَـاقِ  علَيهـكي  
ــو    نحرِ تــد ــاةٌ كَالْب فَتــاإِلَو هي 

 
 )٢(العيـونُ واألعنـاق   حني تبـدو  

وظرف املكان وما أضـيف إليـه    ،"يهاإل"و" عليه"تقدم اجلار وارور حيث   
إلفادة التفصيل والتوضيح  ؛"حني تبدو"وظرف الزمان وما أضيف إليه  ،"عند الوثاق"

ضافة إىل ما أكسبه املضاف إليه مـن التعريـف   هذا باإلوحتديد مكان وزمان الفعل 
 . للظرف بنوعيه 

على الفاعل " علاملتعلقة بالف"ولعل كثرة ورود الشواهد على تقدمي شبه اجلملة  
ال تعد ظاهرةً عند الشاعر؛ ألن تقدمي شبه اجلملة إمنا يرجع إىل ما أعطاه النحاة له من 
توسع فيه مبا ال يتسعوه يف غريه، حيث إم أباحوا لشبه اجلملة ما مل يبيحوا لغريه من 

اجلـار  "أن شـبه اجلملـة    –واهللا أعلم  –املفردات واجلمل ولعل السبب يف ذلك 
مركب حائر بني املفردات واجلمل، وهلذا جعل " الظرف وما أضيف إليه"و" ارورو

بالفعل أو ما يشبه الفعل حىت أـم   فهو ال يكون إال متعلقًا دائما اشبه اجلملة متعلقً
عليه أو على املتعلق فلما كان لشبه اجلملة من املشاة  كون اإلعراب واقعا اختلفوا يف

 .جعل له حرية احلركة داخل التركيب للمفردات واجلمل 
؛ إذ ال أن يكون تقدمي شبه اجلملة كثريا ولذا فليس من الظاهرة عند أي شاعر 

 .قيد على تقدميه 
  

 : بالفعل على نائب الفاعل  تقديم شبه اجلملة املتعلق: جـ 
 : ـ تقدمي اجلار وارور على نائب الفاعل ١

                                                
 ).اخلفيف(من حبر  . ١٩الديوان ص     )١(
 ).اخلفيف(من حبر  . ٤٢الديوان ص     )٢(



 ١٧٤

الفاعل يف شعر ابن قيس الرقيات وهو تقـدمي  تقدم اجلار وارور على نائب  
 .شائع ملا لشبه اجلملة من حرية يف احتالل املواقع يف التركيب

 : يقول 
 ــاد ــرن يقَ ــرت علــى قَ ــام بِه 

 
ــرازِقٍ زرقِ    ب ــام ــلٌ أم م١(ج( 

ــ  ســـح ــلَك اللّ فَض كأَوداً إذْ ر 
 

  ـه   ـلَتبِمـا فُض ـاءُ  بِـهبج٢(الن( 
" به"و" ا"والضمري ارور على نائب الفاعل يف قوله " الباء"تقدم حرف اجلر   

 . وذلك إلفادة التفصيل والتوضيح 
 : ويقول 

ـ و فَى إِذَا الْضو أَوكَانَ أَب  ـهابن في 
 

  بشلهت    رـدـى لـه قضنتو ار٣(ن( 
على نائب الفاعل وأفاد حـرف  " له"تقدم حرف اجلر الالم والضمري ارور يف قوله  

 . من الشاعر على التفصيل والتوضيح  وذلك حرصا )٤(اجلر معىن امللكية 
 : ويقول 

ـ  هاشمي بِكَفّه مـن سـجالِ    الْـ
 

 هانُ ـملٌ يجس دج فيـه  ـاع٥(املَت( 
على نائـب الفاعـل   " فيه"مع الضمري ارور يف قوله " يف"تقدم حرف اجلر  

 .  )٦(أفاد حرف اجلر معىن الظرفية املكانيةو

                                                
مـن  : وزرق  .اجلماعات من النـاس  : الربازق . هو قرن املنازل ، موضع من طريق مكة : قرن     )١(

 ).الكامل(من حبر .  ٣١الديوان ص . احلديد 
 ).اخلفيف(من حبر .  ٩١الديوان ص     )٢(
 ).الطويل(من حبر .  ١٦٨الديوان ص . إذا أبرزا : نضوت القدر     )٣(
 . ٣٩،  ٣٨، املرشد ص  ٥٥روف ص انظر معاين احل    )٤(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١٤٨الديوان ، ص .  الدلو : السجل     )٥(
 .  ٩٦انظر معاين احلروف ص     )٦(



 ١٧٥

 : ويقول 
 رِكَــابِي إلَــيهِمت كُلَّمــا أُوجِفَــ

 
ــ  عجــالِر مــلٍ و بِأَه مهــن م ١(ت( 

 ـ   أَلْح  قيين بِالد بِشـرٍ خـالك الـ
 

  ـذَّم تلِّيإذ خ ـبِيلُ  إلَيــه٢(الس(  
" إليـه "و" إلـيهم "يف قوله ل جر الواقع يف حموالضمري " إىل"تقدم حرف اجلر   

زيادة من الشـاعر يف   )٣(على نائب الفاعل وأفاد حرف اجلر معىن انتهاء الغاية املكانية
 . التفصيل والتوضيح 

 : ويقول 
ــا   ــا مثْلَمـ ــت علَيهـ  بنِيـ

 
  ــت نِيبــت يلــى البع هريــف ٤(الض( 

   ــه ــه يف رأسـ ــن أُلْقـ  مـ
 

  ــح ــهيلْحـ ــب علَيـ   )٥(القَاتـ
   

" علـى البيـت  "ه واالسم ارور على نائب الفاعل يف قول" على"تقدم حرف اجلر 
يف  ما بعد حرف اجلر ضـمريا كان ف" عليه: "يف قوله أما و وكان ارور امسا ظاهرا

 .حمل جر باحلرف 
وأفاد حرف اجلر معىن االستعالء يف كال البيتني وذلك زيـادة يف التفصـيل   

 .وضيحوالت
 

 ب الفاعل يف شعر ابن قيس الرقياتوقد تقدم اجلار وارور املتعدد على نائ    
                                                

 ).اخلفيف(من حبر .  ١١٤الديوان ، ص . حركها وهزها حنوهم : أوجف إليهم الركاب     )١(
 ).اخلفيف(من حبر  . ١٤٥الديوان ، ص     )٢(
 .  ٦٥ظر حروف املعاين ص ان    )٣(
 ).جمزوء الكامل(من حبر .  ٤٦الديوان ص . حجارة تبىن متنع من املاء : الضفرية     )٤(
 ).جمزوء الكامل(من حبر .  ٥٠مقدم السنام الديوان ص : القاتب     )٥(



 ١٧٦

 
 :يقول 

  
ــن وال  أيــا ر ــرنَ م كني ــن فَه 

 
ــرف   ــداتي يف يليع ل ــب ١(اللَّع( 

 بحـرا إِنما كَـانَ طَلْحـةُ اخلَيـرِ     
 

  ــق شنيفــت عللم ــه نم ــور ح٢(ب( 
  بـالِ بِاشةَ   لْعريمـن كَـث  ـارن 

 
  ارــز ــا املَ نم ــن أيا ونقَتــو ٣(ش( 

  
" يل"األبيات السابقة جاء إلفادة معىن امللكية يف قوله وتقدمي اجلار وارور يف  
فقد ناب حرف اجلر الباء " بالعال"، أو لتحديد الظرفية املكانية يف قوله " للمعتفني"و

وكلها " من كثرية"و" منه"لتحديدها أو إلفادة التبعيض كما يف قوله " يف"عن احلرف 
 .ثتفاصيل حيرص الشاعر على ذكرها وتوضيحها مع احلد

 .ـ تقدمي الظرف واملضاف إليه على نائب الفاعل ٢
 .تقدم الظرف واملضاف إليه على نائب الفاعل يف شعر ابن قيس الرقيات

 : يقول 
ــبت إيلّ وال  ــا إن صـ  واِهللا مـ

 
ــم   ــييعلَ ــبب بينِ ــا س هنيب٤(و( 

   نـيأح ـاكنه تثَقَـالٍ   فَكُن ـنم 
 

ــدلُ   عيــه ــقَ فَوقَ ــاِءس ع١(طُ الر(  
 

                                                
 مـن حبـر  .  ٣الـديوان ص  . وهو الترب الذي ولد معك أو ترىب معـك  : مجع لدة : اللدات     )١(

 ).املنسرح(
 ).اخلفيف(من حبر  . ١٧الديوان ص . ذوو احلاجة من الفقراء وغريهم : املعتفون     )٢(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٢٣الديوان ص     )٣(
 ).املنسرح(من حبر  . ٢الديوان ص     )٤(



 ١٧٧

  تـراِهللا ما ذُكي وـدنا  عهتيـمس 
 

 )٢(إالّ ترقْرق مـاُء العـينِ فَانحـدرا    
   

" عنـدي "و" فوقـه "و" بيين"وقد تقدم ظرف املكان مع الضمري املضاف إليه يف قوله 
 .على نائب الفاعل إلفادة حتديد مكان احلدث يف األبيات السابقة

                                                                                                                                             
مجع : لرعاء ا. رديء املتاع : السقط . حيمل : يعدل . تفضيل من حان أي مل يوفق للرشاد : أحني     )١(

 ).الوافر(من حبر .  ١٠٤الديوان ص . راع 
 ).البسيط(من حبر .  ١٣٨الديوان ص     )٢(



 ١٧٨

 :م شبه اجلملة املتعلق بالفعل على املفعول به تقدي:  د
 : ـ تقدمي اجلار وارور على املفعول به ١

 . تقدم اجلار وارور املتعلق بالفعل على املفعول به يف شعر ابن قيس الرقيات 
 :يقول 

  
ــةُ   ــك اُهللا واخلَليفَ ـــأحلّ  بِالْ

 
 وطَةـو احلَكَـمِ    ـغنـا ب١(داراً بِه( 

 لَقَــــدا  ولْنــــدبــــاتبِه 
 

ــا  ــب  حيًـ ــأَنعم راغـ  )٢(فَـ
  ــتلَجِجــكباقِ بِحــرــلَ العأه 

 
ــجِ   لْجت ــم ــثريةُ لَ ــوال كَ  )٣(ولَ

   اإللـه زرا أحمدعب ـ  بِـك  الرتـ
 

 )٤(ـق وهـرت كالبـك اَألعـداءُ    
   يـرت فَلَـن نيريِي ظَعهلا س فَقُلْت 

 
  )٥(ذُال بعد مـرجِ الضـيازِن   عينِكبِ 

ــى  تح ــي ــدا احلَ ــك إذ غَ ينيبِعو 
 

   احلَـي فسمنيِ عـا  بِـالْييب٦(الكَث( 
ـ    طَالَ ما قَد نزلْت يف غَدوات الْـ

 
 )٧(املَكَـانَ اخلصـيبا   بِكأرضِ أَقْروا  

 
                                                

مـن حبـر    . ٨الديوان ص . وهي يف األصل كل ما اطمئن من األرض ، بساتني دمشق : الغوطة     )١(
 ).املنسرح(

جمـزوء  (مـن حبـر   .  ٤٨ن ص الديوا. مبعىن الذي رغب أنعم البدل ورضيه وزاد . زاد : أنعم     )٢(
 ).الكامل

من .  ٦١الديوان ص .    متادى يف العناد إىل الفعل املزجور عنه و وعند يف اخلصومة واألمر : جلَّ     )٣(
 ).املتقارب(من حبر 

 ).اخلفيف(من حبر .  ٩٢الديوان ص .   أزال التصدع والفرقة : أحرز الرتق     )٤(
 ).الطويل(من حبر .  ١٠٦الديوان ص . يرة قرب الرقة موضع باجلز: مرج الضيازن     )٥(
 ).اخلفيف(من حبر  . ١٠٧الديوان ص . ركب : عسف     )٦(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١٠٩الديوان ص . نواحيها : غدوات األرض     )٧(



 ١٧٩

ــا   إذا م ــام ــن أَقَ ــالُونَ م بال ي 
 

 )١(عصـيبا  يومـا  وفبِالسيكَشفَوا  
ـ     بِأالَت البرى علَيها رِحـالُ الـ

 
  نبِعتسِ ييـيمِ ـمسـا  بالر٢(اخلَبِيب( 

 وقد كانَ قَومي قَبـلَ ذاك وقَومهـا   
 

 )٣(من املَجد تامكا عودا اوروا قد أَ 
ــا ــز    )٣(تامكـــــــــــ ــى العزِي ــانَ نفَ مــاز بِه 

 
 باهلَـــر ـــنعأَميلَ و٤(الـــذّل( 

 فُجِعــت بِــالغر مــن أُميــةَ حــا 
 

 )٥(الظُّلَمـا  بِـه نجتلـي   شا واحدا 
ــرِ   بكِّــي بِــدمعك واكــف القَطْ

 
 )٦(ابــن احلَــوارِي العــالي الــذِّكْرِ 

   أُجِيـب ـلٍ فَلَنا   بِلَيـدـا أبياعد 
 

 )٧(ا غُر ابن هبـارِ أَخشى الغرور كَم 
   ـاممالغو بحائالس تعا نـرِهبِأَس 

 
 )٨(كن عارِي اَألوصـالِ بِمس جسدا 

  ــت جه ــد ــاوقَ ـــ بِم  حاولْ
 

ــرا  أَم ــت ــدفُون ـ ــانَ م  )٩(اك
 

                                                
 ).اخلفيف(من حبر .  ١١٠الديوان ص . أي من ختلف عنهم : من أقام     )١(
: الرسيم واخلبيب .التبختر والتهادي يف السري : امليس . فضة توضع يف أنف الناقة حلقة من : الربى     )٢(

 ).اخلفيف(من حبر .  ١١٠الديوان ص .  ضربان من السري : واخلبيب 
 ).الطويل(من حبر .  ١٢٩الديوان ص . طويل : تامك . أي جمد عتيق ، القدمي من السؤدد : العود     )٣(

 ).الطويل(
 ).زوء الوافرجم(من حبر  . ١٤٣الديوان ص     )٤(
 ).املنسرح(من حبر .  ١٥٢الديوان ص     )٥(
مـن حبـر   .  ١٨٣الديوان ص .  مصعب بن الزبري : ابن احلواري . ما امر منه : واكف القطر     )٦(

 ).الكامل(
 ).البسيط(من حبر  . ١٨٣الديوان ص     )٧(
 ).الكامل(من حبر  . ١٩١الديوان ص     )٨(
 ).اهلزج(من حبر .  ١٩٨الديوان ص     )٩(



 ١٨٠

واالسم ارور على املفعول به يف األبيـات السـابقة   " الباء"تقدم حرف اجلر  
" بـاليمني "و" بعينيـك "و" حببك"و" بالغوطة"اجلر يف االسم الظاهر حنو قوله  وعمل
 .وغريها" به"و" م"و" بك"و" ا"ويف الضمري يف حنو قوله . وغريها

  
نفى "و" بالغوطة"يف قوله  )١(وقد أفاد حرف اجلر الباء معىن الظرفية املكانية           

وأفـاد معـىن   " بليـل "يف قوله  )٢(الزمانيةأي امة وأفاد الظرفية " نفى العزيز ا"و
 " .جنتلي به"و" كت م"و" أوروا ا"يف قوله  )٣(االستعانة

 . إىل املفعول يف بقية األبيات  )٤(وأفاد التعدية
 : ويقول 

 لَقَد فَتنت ريـا وسـالّمةُ القَسـا   
 

 )٥(عقْالً وال نفْسـا  للقَسفَلم تتركَا  
ــزي   إالّ يلأجنو تــد عــذي و  ال

 
  افــر صانو ــة ــأُذَنِينِي بِرِحلَ  )٦(فَ

ــا   غَض نيــطَل صي ــم ــم لَ  ولَ
 

   نــرِبضمِ يهلْــبل  ه٧(احلظــري( 
ــي   لــي ُألخ ــاإِن إذَا لَه اشــر الف 

 
    الفَـرِق ـهسرـنِ عضيف ح ع٨(قَص( 

                                                 
 . ٤١-٣٦انظر معاين احلروف ص     )١(
 ).اخلفيف(من حبر  . ٣٦انظر السابق ص     )٢(
 ).اخلفيف(من حبر  . ٣٦انظر السابق ص    )٣(
 . ٤٦-٤٣، املرشد ص  ٨٦-٤٦انظر حروف املعاين ص      )٤(
 ).الطويل(من حبر  . ٣٣الديوان ص     )٥(
 ).اخلفيف(حبر من  . ٣٧الديوان ص      )٦(
، فلم يصطلني من صالء النـار بالغضـا   . أي هن ملوك حضريات وليس بدويات : معىن البيت     )٧(

 ٤٥الديوان ص . أي لسن برواع ، صغار الغنم : البهم . ولكنهن منعمات يوقدن العود وما أشبهه 
 ).جمزوء الكامل(من حبر  .

 ).نسرحامل(من حبر  . ٨٠الديوان ص . نام : قصع     )٨(



 ١٨١

 شيقُر ترِبالذي أُشو ـ  لَـه  احلُـ
 

 )١(ب علَيـه ممـا يحـب رِداءُ   ـ 
ــوتهم   ــد وإخ بــين ع ــي ب كبي 

 
ــى    عينــالً و سيلح ــه ٢(أقارِبي( 

   مــاَءه ــونَ آبـ ــامى يبكُّـ  يتـ
 

  ــر هــقِ د بملْ يوــم لَه همــائ ٣(س( 
ـ     الح سناه من نخلِ يثْـرِب فَالْـ

 
ـ  لَنـا ـحرة حتى أضـا    اإَض٤(م( 

وقد تقدم حرف اجلر الالم مع االسم ارور على املفعول به، وعمل اجلـر يف    
" لنا"و" هلم"و" هلا"و" يل: "ويف الضمري يف قوله " للبهم"و" للقس"االسم الظاهر قوله 

 أراد  ويف تقدميه تفصيلٌ ،يف مجيع األبيات )٥(وأفاد حرف اجلر امللكية
 .الشاعر إبرازه مع احلدث 

 : ول ويق
 النعـاس بِشـعرِي   عـنهم طَردوا 

 
  ــبِري ــه التحـ ــاٍء يزيِنـ  )٦(وثَنـ

ــا   غلــيأَال أبنــالةً ع رِس ــم األص 
 

 فَــانلتخمِ مالقَــر ــك وابــن٧(فَإن( 
   

على املفعول بـه  " عين"و " عنهم"مع الضمري ارور يف قوله " عن"تقدم حرف اجلر 
يف كال البيتني  )٨(اوزة وأفاد معىن ا. 

                                                
 ).اخلفيف(من حبر  . ٩٣الديوان ص     )١(
 ).الكامل(من حبر  . ٩٩الديوان ص . أسامه وسعد ، ابنا أخيه عبد اهللا : بنو عبد     )٢(
 ).املتقارب(من حبر  . ١٠١الديوان ص     )٣(
 ).املنسرح(من حبر  .  ١٥٢الديوان ص . جبل : إضم     )٤(
 .  ٥٥انظر معاين احلروف ص     )٥(
 ).اخلفيف(من حبر  . ١٨الديوان ص . التنميق والتزيني : التحبري     )٦(
 ).الطويل(من حبر .  ٢٥الديوان ص     )٧(
 . ٩٥انظر معاين احلروف ص     )٨(



 ١٨٢

 : ويقول 
 ســـنتها يف البيـــتوتـــرى 

 
  جــر الس ــة ــا يف البِيع ــلَ م  )١(مث

 ملــك يبــرِم اُألمــور وال يشـــ 
 

  ـرِكأيِهـي   يف رجاملُز يفـع٢(الض( 
واالسم ارور على املفعول به، وعمل اجلر يف االسـم  " يف"تقدم حرف اجلر   

وذلك  )٣(وأفاد حرف اجلر معىن الظرفية املكانية" يف رأيه"و" يف البيت"الظاهر يف قوله 
 .وذلك يربز عناية الشاعر بتحديد مكان احلدث 

 : ويقول 
  ــر ي ــم ــي لَ ــيرب زارٍ علَ نم 

 
 ــذّاب ــأَس كَ مــو م ــرةً وه  )٤(عثْ

 حيثُ إنْ خر سيف موالك لَم تخـ 
 

  يـشاسِمالن ا نوبى الذُّنجنن ت٥(م( 
 عثرةً نهكـت بِهِـم   منهمتداركْت  )٥(الــــــــــــذُّنوبا

 
 )٦(عـــدوهم واُهللا أَوالك ذالكَـــا 

  تزاوا جضِ كُلَّماَألر ـنـيالً  مم 
 

 )٧(عن ميـلٌ لَنـا وأعـرض ميـلُ     
ـ   من حصونِهِنأَنزلُوا    بنـات الـ

 
 رجِ   ـتـرجٍ بِعـرع ـدبع يأَتني ٨(ك( 

                                                 
 . ١٦٣الـديوان ص  . شبه ملعان وجهها وإشراقها بنور السرج يف البيعة . الوجه والصورة :  السنة    )١(

 ).املديد(من حبر 
دافعه ليفرغ منـه  : زجى األمر وأزجاه . أحكمه من إبرام احلبل وهو فتله فتال حمكما : أبرم األمر     )٢(

 ).اخلفيف(من حبر  . ١٨٠الديوان ص . وهو أسوأ اخللق وأفسد العمل ، بقليل من اجلهد 
 .  ٩٦انظر معاين احلروف ص     )٣(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٨٥الديوان ص     )٤(
 ).اخلفيف(من حبر  . ١٠٩الديوان ص     )٥(
 ).الطويل(من حبر .  ١٣٢الديوان ص     )٦(
)٧(     من حبر .  ١٤٥الديوان ص . ظهر : عن)اخلفيف.( 
. يأتني طائفة بعد طائفة وهن أسريات يسـقن سـوقًا   : أراد . ما بني السبعني والثمانني : العرج     )٨(

 ).اخلفيف(من حبر  . ١٨١الديوان ص 



 ١٨٣

واالسم ارور على املفعول به يف األبيـات السـابقة،   " من"تقدم حرف اجلر  
ويف الضمري " من حصون"و" من األرض"و" من الناس"وعمل اجلر يف االسم الظاهر 

" منـهم : "يف قولـه   )١(، وأفاد حرف اجلر معىن ابتداء الغاية املكانية " منهم"و" مين"
مـن  "و" مـن النـاس  "و" مين: "يف قوله  )٢(، وأفاد معىن التبعيض "من حصون"و

 .ويف ذلك إبراز لعناية الشاعر بتحديد املكان وإضافة التفصيل على احلدث " األرض
 

 :ويقول 
  

ـ     صنعته أَيـدي اجلـواري وعلَّقْـ
 

 ع ـــنــه ا لَيــد جربــا ز ثْقُوب٣(م( 
ــ  ــة إِذا فَرِغَ ــن قَبِيلَ م هأظْفــار ت 

 
 )٤(السيوف البواتكَا على أُخرىأَمالَ  

ــا  بــاِهللا يــا أُم البــنِني ألَــم    )٤(البواتكَــــــــــ
 

  يشخت ـكلَياإلثْـمِ   ع ـباقو٥(ع( 
   

واالسم ارور على املفعول به يف األبيات السابقة، وعمـل  " على"تقدم حرف اجلر 
وأفاد حرف اجلـر  " عليك"و" عليه"ويف الضمري " أخرى على"اجلر يف االسم الظاهر 

 .، وهذا يربز عناية الشاعر بذكر التفاصيل املرافقة للحدث )٦(معىن االستعالء
  

                                                
 . ٨٢،  ٧٦،  ٥٠انظر حروف املعاين ص     )١(
 . ٤٧، وانظر املرشد ص  ٨٢،  ٧٦،  ٥٠انظر السابق ص     )٢(
 ).اخلفيف(من حبر  . ١٠٨الديوان ص     )٣(
 ).الطويل(من حبر  . ١٣٢الديوان ص . القواطع : البواتك     )٤(
 ).الطويل(من حبر .  ١٤٩الديوان ص     )٥(
 .  ١٠٨حلروف ص انظر معاين ا    )٦(



 ١٨٤

ذلك كما يف قـول ابـن قـيس    وقد يتعدد اجلار وارور املتقدم على املفعول به و
 : الرقيات

 عمـقٍ  علـى مـاءِ  يوم لَم يتركوا 
 

 )١(ملُشــيعني قُلُوبــا ا للرجــالِ 
  تفَيـرِ اهللاِ نصبِن  مهـنم  عهعـدو 

 
 )٢(فأصبحت حتمي حوضهم بِرِماحكا 

وأفاد تعدد اجلار وارور يف البيتني السابقني بيان عناية الشاعر ما وزيـادة    )٢(بِرِماحكــــــــــــا
 .التفصيل والتوضيح للحدث 

 
 :به ـ تقدمي الظرف واملضاف إليه على املفعول ٢
 :تقدم الظرف واملضاف إليه على املفعول به يف شعر ابن قيس الرقيات يف قوله   
  

 رِعـالً وقُنفُـذًا   يوم املَرجِجزى اُهللا 
 

 )٣(يوم تبلَـى البـواطن   جزاًء كرميا 
  يرجِلن ترم ـ  بعد  آلِ أيب الضيـ

 
ـ   ـزن ضيما   )٤(اد جنِيبـا ولـن أُقَ

ـ عقَد أُطيع اخلَليلَ ما لَـم أَر الَ    جـ
 

 )٥(سـهوبا  بعد السهوبِز وأَعلُو ـ 
ــبنا   أَصــالِو جالر ــد عــاالً ب رِج 

 
ــاَألموالِ   ــوالَ بِ ــا األم نيوح٦(و( 

 بعـد عهـدنا  ولَكن قَومي أحدثوا  
 

ـ   وعهدك أضغانا   )٧(انكاكَلفْـن بِش
                                                 

 ).اخلفيف(من حبر .  ١٠٧الديوان ص. موضع قرب املدينة : عمق     )١(
 ).الطويل(من حبر .  ١٣٢الديوان ص     )٢(
 ).الطويل(من حبر .  ١٠٦الديوان ص     )٣(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١٠٩الديوان ص . أي قاده إىل جنبه احتقارا له : أقاد جنيبا     )٤(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١١٠يوان ص الد    )٥(
 ).اخلفيف(من حبر  . ١١٦الديوان ص     )٦(
 ).الطويل(من حبر  . ١٢٩الديوان ص . هو امليل : الضغن     )٧(



 ١٨٥

 ــد ــم أجِ ــدكلَ عــالَّء إالّ ب األخ 
 

 ــاع ــذى أو نِق ــا قَ بِه ــاد م١(كَث( 
ــوارِعِ ال   ــبغيات والفَ ــلْ أَص م 

 
  لْنمحالكَواهـلِ  ي قـا  فَـوم٢(احلُز( 

على املفعول " يوم املرج"تقدم ظرف الزمان املضاف إىل االسم الظاهر يف قوله   
 .شاعر بذكر زمن احلدث به إلبراز عناية ال

بعـد مـرج آل أيب   "وتقدم ظرف املكان املضاف إىل االسم الظاهر يف قوله  
واملضـاف  " فوق الكواهل"و" بعد عهدنا"و" وبعد الرحال" بعد السهوب"و" الضرية

 . على املفعول به إلبراز عناية الشاعر بذكر مكان احلدث " بعدك"إىل الضمري يف قوله 
  

تمع تقدمي اجلار وارور والظرف واملضاف إليه على املفعول بـه يف  اج وقد         
 : قول ابن قيس الرقيات 

ــنِني    الب أُم عــدت ــم   لَــهلَ
 

 ــه عــا   م ــه رمقَ قْلع ــن ٣(م( 
ــا  مكَأَن وهجــالو ــا ب ننَ إِلَيــر  نظَ

 
ـ البِ قوفَ انلَجلَونَ   ـ  الِغ السبِ٤(اكَائ( 

   
يف البيتني السابقني على املفعول به إلفـادة معـىن   " لنا"و" له"قدم اجلار وارور ت   

فوق البغال يف البيتني على املفعول به إلفـادة  "و" معه"وتقدم ظرف املكان . امللكية 
حتديد مكان احلدث ويربز التقدمي يف كال البيتني عناية الشاعر بالتفصـيل والتأكيـد   

 .له من أمهية يسعى إلبرازها وحتديد مكان احلدث ملا 
                                                

مفردها نقع وهـي األرض  : النقاع . مفردها ثَمد وثَمد وهي احلفرة جيتمع فيها ماء املطر : الثَماد     )١(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١٤٨الديوان ص    .اليت يستنقع فيها املاء 

 ).املنسرح(من حبر  . ١٥٣الديوان ص     )٢(
 ).املديد(من حبر .  ٥٣الديوان ص     )٣(
 ).الطويل(من حبر  . ١٢٨الديوان ص . واحدا سبيكة وهي قطع الذهب والفضة : السبائك     )٤(



 ١٨٦

 :  ))مقول القول((على املفعول به  تقديم شبه اجلملة املتعلق بالفعل: هـ 
يف شـعر ابـن قـيس    " مقول القول"لقد تقدم اجلار ورور على املفعول به 

 : الرقيات يف قوله 
ــالٌ جع ــب ــاَء ركْ  ويــؤدي الثَّن

 
  يهِمادوا :  اللَّيـلِِ  منقالَ هـري١(س( 

 عنــا فيمــادعهــا وقُــلْ   
 

 ك ــــبائوطُــــوبِ نلْخل٢(و( 
ــ  ـ  ه ــ بِيــين ر ــبلغن ب ل ي 

 
ــ  ــب عـ ــيهم راك ــن أَخ  ةَ ع

  ـا قَالَتهالتومـلي  : لبِـي فَساذْه 
 

 )٣(إنْ كانَ قَبـلَ الـرواحِ منطَلقَـا    
 إنَّ خير سـعدى قَرِيـب  : يلقَالَ  

 
 )٤(نْ يكُـونَ منـه اَقْتـراب   قَد أَنى أَ 

   فَقُلْـتــنمــا لزيننِــي حربخي : 
 

 )٥(أَتنعى مصـعباً ؟ غَالَتـك غُـولُ    
 حيدو بِها حني جـاوزوا  لمنتقُولُ  

 
 )٦(:بِها قُرح الوادي وأجبالَ خيـربا  

 ر نحـو قَـومي نظْـرةً   ظُنقفُوا يب أَ 
 

ـ فَلَ  ـ ادم يقف احلَ  يا وتـ غ ا شرم 
  ــت ــيين فَقُلْ يحت ــت ــاقَام لَه: 

 
ــيت  ــك وويلَ لَيــي ع ــك ويل ن٧(م( 

  ــب ــارِي املُهلَّ ــا ج غلــيأَب نع: 
 

 الَــهحال م فــارِقــارٍ م٨(كُــلَُّ ج( 
حتديـد للـزمن أو   فيه تفصيل وتوضـيح و وتقدمي اجلار وارور يف األبيات السابقة  

 .للمخاطب وهذه التفاصيل حيرص الشاعر على ذكرها ألمهيتها لديه 
                                                

 ).اخلفيف(من حبر  . ١٨الديوان ص    )١(
 ).جمزوء الكامل(من حبر  . ٤٨ص الديوان     )٢(
 ).املنسرح(من حبر  . ٦٨الديوان ص     )٣(
 ).اخلفيف(من حبر .  ٨٤الديوان ص     )٤(
 ).الوافر(من حبر  . ١٣٣الديوان ص . والغول هنا اهللكة والداهية . أهلكه كاغتاله : غاله     )٥(
 ).الوافر(من حبر  . ١٣٩الديوان ص . مضى : تغشمر     )٦(
 ).الكامل(من حبر  . ١٤١الديوان ص     )٧(
 ).اخلفيف(من حبر .  ١٨٧الديوان ص     )٨(



 ١٨٧

 
 :على املفعول املطلق  تقديم شبه اجلملة املتعلق بالفعل: و 
تقدم اجلار وارور على املفعول املطلق يف بيت واحد من شـعر ابـن قـيس     

 : الرقيات هو قوله 
  لتـــدنِـــي بـــإِنهنام 

 
 )١(هيـــلَب إِالً حـــدبـــ 

  
 :على احلال  املتعلق بالفعل تقديم شبه اجلملة:  ز
 : على احلال يف قول ابن قيس الرقيات   تقدم شبه اجلملة 

 هونرجوا ياتب الً  يف احلُـشـدجنم 
 

  )٢(بِئْس اهلَديةُ البـنِ العـم واجلَـارِ    
  تربالَّ صه  ـهِيدالش ـعم  قَـاتالًم 

 
  )٣(القُوى بأصـيلِ  إذْ رحت منتكثَ 

   
يف البيت األول وتقدم ظـرف  " منجدالً"على احلال " يف احلش"تقدم اجلار وارور 

يف البيت الثـاين وهـذا   " مقاتالً"على احلال " مع الشهيد"املكان مع ما أضيف إليه 
 . براز التفاصيل املكانية للحدث التقدمي أفاد العناية واالهتمام اليت يوليها الشاعر إل

                                                
 ).جمزوء الرمل(من حبر  . ١٧٠الديوان ص     )١(
 ).البسيط(من حبر .  ١٨٣الديوان ص     )٢(
 ).الكامل(من حبر  . ١٩٠الديوان ص     )٣(



 ١٨٨

 ) الرتبة(جدول بياني إلحصاء مواضع عارض التقديم والتأخري  
 عند ابن قيس الرقيات                                 





 الغرض الشعري نوع املؤخر نوع املقدم
األبيات  عدد

اليت ورد فيها 
 الغرض

ات عدد أبي
 عارضال

 املتدأ اخلرب املفرد
 املدح
 الفخر
 الغزل

 )٢(بيتان 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 

٤ 

 املبتدأ اخلرب شبه اجلملة

 املدح
 الفخر
 الغزل
 الذم

 )٧(سبعة أبيات 
 )٣(ثالثة أبيات 
 )٦(ستة أبيات 
 )٣(ثالثة أبيات

١٩ 

 اسم كان خرب كان
 املدح
 الرثاء
 الذم

 )٦(أبيات  ستة
 )١( بيت واحد
 )١( بيت واحد

٨ 

 اسم ليس خرب ليس

 املدح
 الغزل
 الرثاء
 الذم

 )٨(مثانية أبيات 
 )٤(أربعة أبيات 

 )٢(بيتان 
 )١(بيت واحد 

١٥ 

 ٢ )٣( بيتان الغزل اسم إن خرب إن
 
 




 ١٨٩




الغرض  نوع املؤخر نوع املقدم
 الشعري

عدد األبيات اليت وقع 
 فيها الغرض

ات عدد أبي
 العارض

فرد
ه امل
ل ب
فعو
امل

 

 الفاعل

 املدح
 الفخر
 الغزل
 الرثاء
 الذم

 النصح
 الشكوى

 )٧(سبعة أبيات 
 )١(بيت واحد 
 )٤(أربعة أبيات 

 )٢(بيتان 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 

١٧ 

املفعول به املفرد 
 الفاعل مع اجلار وارور

 املدح
 الغزل
 الرثاء
 الذم

 )١(بيت واحد 
 )٤(أربعة أبيات 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 

٧ 

املفعول به 
 الفاعل املضاف

 املدح
 الغزل
 الذم

 )٨(مثانية أبيات 
 )٤(مثانية أبيات 
 )٣(ثالثة أبيات 

١٥ 

املفعول به 
املضاف مع اجلار 

 وارور
 

 ١ )١(بيت واحد  الفخر الفاعل

املفعول به وصلته 
 ١ )١(بيت واحد  الرثاء الفاعل والشرط

 ١ )١(بيت واحد  الغزل نائب الفاعل املفعول به
 ١ )١(بيت واحد  املدح الفاعل املفعول ألجله
 ١ )١(بيت واحد  الغزل املفعول به املفعول ألجله



 ١٩٠

الغرض  نوع املؤخر نوع املقدم
 الشعري

عدد األبيات اليت وقع 
 فيها الغرض

ات عدد أبي
 العارض

شبه اجلملة    
 املدح الفعل )اجلار وارور(

 الغزل
 )٧(سبعة أبيات 
 ١٠ )٣(ثالثة أبيات 

ملة 
 اجل
شبه

)
جلار
ا

 
رور

وا
( 

 علالفا

 املدح
 الغزل
 الفخر
 الرثاء
 الذم
 التحسر
 النصح

 )٣٩(تسعة وثالثون بيتا
 )٣١(واحد وثالثون بيتا

 )٤(أربعة أبيات 
 )٦(ستة أبيات 
 )١٠(عشرة أبيات 
 )٣(ثالثة أبيات 

 )٢(بيتان 

٩٥ 

شبه 
 الفاعل )الظرف(اجلملة

 املدح
 الغزل
 الفخر

 )٥(مخسة أبيات 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 

٧ 

اجلملة اجلار  شبه
 املدح الفاعل وارور والظرف

 الغزل
 )١(بيت واحد 
 ٢ )١(بيت واحد 

اجلار (شبه اجلملة 
 نائب الفاعل وارور

 املدح
 الغزل
 الفخر

 )٧(سبعة أبيات 
 )٣(ثالثة أبيات 
 )١(بيت واحد 

١١ 

شبه اجلملة 
 الغزل نائب الفاعل الظرف

 الذم
 )٢(بيتان 

 ٣ )١(بيت واحد 

 اجل
شبه

رور
وا

ار 
 اجل

ملة
 

 املفعول به

 املدح
 الغزل

 الفخر 
 الرثاء
 الذم

 )١٨(مثانية عشر بيتا 
 )١٠(عشرة أبيات 

 )٢(بيتان 
 )٦(ستة أبيات 

 )٢(بيتان 
 

٣٨ 



 ١٩١

الغرض  نوع املؤخر نوع املقدم
 الشعري

عدد األبيات اليت وقع 
 فيها الغرض

ات عدد أبي
 العارض

شبه اجلملة 
 املدح املفعول به الظرف

 الرثاء
 )٥(مخسة أبيات 

 ٧ )٢(بيتان 

شبه اجلملة اجلار 
 ٢ )٢(بيتان  الغزل املفعول به وارور والظرف

ار 
 اجل

ملة
 اجل
شبه

رور
وا

 

مقول (املفعول به 
 )القول

 املدح
 الغزل
 الرثاء
 النصح

 )٢(بيتان 
 )٤(أربعة أبيات 
 )١(بيت واحد 
 )١(بيت واحد 

٨ 

شبه اجلملة اجلار 
 ١ )١(بيت واحد  الغزل املفعول املطلق وارور

شبه اجلملة اجلار 
 ٢ )٢(بيتان  الذم احلال وارور

 

 
ل فيها عارض التقدمي والتأخري سواء يف اجلملة مثَّكثرة األبيات اليت تا سبق يتضح مم

 .أو اجلملة الفعلية ، االمسية 
. قد تقدم املفعول به على الفاعل يف ثالثة وأربعني بيتا من شعر ابن قيس الرقيات ف

 .أو موصوالً، أو مضافًا ، جاء فيها مفردا 
سمح سمح هلا ما ال يشبه مجلة حيث أن شبه اجلملة يل انتواضع التقدمي كأكثر مو 

تبح لغريها من عناصر اجلملة وذلك ملا هلا من ا مل بيح هلا النحاة أحكاموي، لغريها 
وقد جاء تقدميها يف خمتلف األغراض الشعرية فيما يربو عن مئة . حرية يف التركيب 

  . ومخسني بيتا من شعر ابن قيس الرقيات 
  



 ١٩٢

 

 
 

 
 الفصل الثالث

 ةــابقــارض املطـــع



 ١٩٣

 
 
 

  ) التذكري والتأنيث(ارض املطابقة يف النوع ع: املبحث األول       
 .بني املبتدأ واخلرب ارض املطابقة يف النوعع: أوال          
        بني الفعل والفاعل  ارض املطابقة يف النوعع: ا ثاني: 
 .فاعل املفردالفعل املسند إىل ال  -١        
 .الفعل املسند إىل امللحق جبمع املذكر السامل -٢        
 الفعل املسند إىل مجع املؤنث السامل - ٣        

 :الفعل املسند إىل مجع التكسري  -٤        
 الفعل املسند إىل مجع التكسري ملفرد مذكر حقيقي التذكري -أ 
 غري حقيقي التذكري سند إىل مجع التكسري ملفرد مذكرالفعل امل-ب
 .سند إىل مجع التكسري ملفرد مؤنث غري حقيقي التأنيثالفعل امل -جـ

 .الفعل املسند إىل اسم اجلمع -٥        
 .الفعل املسند إىل أمساء القبائل -٦        
 .بني النعت واملنعوت  ارض املطابقة يف النوعع: ثالثا

 )واجلمع ،املفرد، واملثىن ( لعدد ارض املطابقة يف اع: املبحث الثاني        
 .املثىن  إفراد الفعل املسند إىل الفاعل – ١                   

 .ارض املطابقة يف مرجع الضمري ع -٢                  
  )تااللتفا(ارض املطابقة بني الضمري ومرجعه ع -٣                  

 
 



 ١٩٤

 قةارض املطابع                               
 : مفهوم املطابقة 

. املوافقـة : واملطابقـة : "املوافقة قـال اجلـوهري    :املطابقة يف اللغة        
االتفاق وطابقت بـني الشـيئني؛ إذا جعلتـهما علـى حـذو واحـد،       : والتطابق
 .)١("وألزقتهما

: ، وتطـابق الشـيئان  وقد طابقه مطابقـة، وطباقًـا  : "ظور وقال ابن من           
  . )٢("تساويا

املطابقة يف االصطالح مل حيدها النحاة حبد ضابط فلـم نظفـر بتقييـد احلـد         
االصطالحي للمطابقة عند النحويني القدامى على الرغم من كثرة ترددها يف كتـب  

 . النحو والسيما يف باب التوابع 
 

التوافق بني جـزأين مـن   : "هو تعريفها بأا  ولعل ما حيد املطابقة اصطالحا
جلملة يف حكم؛ لوجود عالقة بينهما، فاحلكم كالتذكري والتأنيث ، واإلفـراد  أجزاء ا

والتثنية واجلمع، والرفع والنصب واجلر واجلزم، والعالقة كالتبعية واإلسناد، وكـون  
 .  )٣("أحدمها حاالً من صاحبه

 
                                                

اد اجلوهري ، حتقيق أمحد عبـدالغفور عطـار   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إلمساعيل بن مح    )١(
لسان العرب : وانظر.  ٤/١٥١٢) طبق(مادة . م ١٣٩٩دار العلم للماليني .الطبعة الثانية بريوت 

دار ،القـاهرة  .وهاشم حممد الشاذيل ، وحممد أمحد حسب اهللا ،البن منظور حتقيق عبداهللا الكبري 
 .٤/٢٦٣٦املعارف  

 .  ٤/٢٦٣٦ظور لسان العرب البن من    )٢(
هـ ١٤١٨الطبعة األوىل . العدول عن املطابقة بني أجزاء اجلملة  جنالء حممد نور عبدالغفور عطار     )٣(

  ١٢،  ١١ص . م ، دار ابن كثري دمشق١٩٩٨-



 ١٩٥

وللمطابقة أمهيتها يف تقوية الصلة بني أجزاء التركيـب يف اجلملـة الواحـدة    
 املتطابقني حيث إا تكون قرينة على ما بينهما من ارتباط يف املعىن وقـد  السيما بني

فباملطابقة تتوثق الصلة بني أجزاء "تكون املطابقة قرينة لفظية على الباب الذي تقع فيه 
التركيب اليت تتطلبها وبدوا تتفكك العرى وتصبح الكلمات املتراصة منعزالً بعضها 

 . )١(" املنال عن بعض ويصبح املعىن عسري
 

 : وتتحقق املطابقة يف مخسة مظاهر هي 
 .ـ اإلعراب ١
 ) . الغيبة –اخلطاب  –التكلم (ـ الشخص ٢
 ) . اجلمع –املثىن  –املفرد (ـ العدد ٣
 ) .التأنيث –التذكري ( ـ النوع٤
 ) . التنكري –التعريف (ـ التعيني ٥

 متـام   النحوي يقول الـدكتور م يف حتديد املعىنحتقق املطابقة يف هذه املظاهر يسهو
والشك أن املطابقة يف أية واحدة من هذه ااالت اخلمسة تقوي الصـلة  : ( حسان

 .  )٢(" بني املتطابقني فتكون هي نفسها قرينة على ما بينهما من ارتباط يف املعىن
 

كما أن املطابقة وسيلة من وسائل أمن اللبس وذلك ألا حتدد املعىن النحـوي  
من الوسائل اليت تصـطنعها  : التطابق: "إذ ميكن القول بأن .  من أبواب النحويف كثري

                                                
 .  ٢١٣اللغة العربية معناها ومبناها     )١(
 . ٢١٢اللغة العربية معناها ومبناها ص     )٢(



 ١٩٦

اللغة يف أمن اللبس يف كثري من أبواب النحو، فالتطابق يغطي أبواب الفاعل، واملبتدأ ، 
 . )١(" واخلربع والنواسخ الداخلة على املبتدأ واخلرب، واحلال، والتواب

 .ضربت موسى هدى : فعند قولنا 
 الفعل والفاعـل  تأنيث الفعل على أن الفاعل مؤنث ، ودلت املطابقة بني دل

على أن االسم املتأخر هو الفاعل ، وليس االسم الواقع بعد الفعـل   احلقيقي يف النوع
قد أغنت عن قرينـة الرتبـة يف    -فضالً عن حتديد املعىن النحوي لالسم  -فاملطابقة 

 .  )٢(الداللة على الفاعل 
 . والعدد أيضا سيلة من وسائل أمن اللبس يف النوعيضاً وكما أا أ

وبني الصفة ومرفوعها . جاءت هند: فاملطابقة بني الفعل والفاعل يف اجلنس يف قولنا مثالً"
قد حال دون وقوع اللبس يف جنس الفاعل املؤنث . اشتريت شاةًً مسينا: يف قولنا  املضمر

 .مر املذكر يف املثال الثاينيف املثال األول، وجنس الفاعل املض
يل صـديقان صـاحلان، دون أن   : كما حالت املطابقة يف العدد يف قولنا مثالً

: يتبادر إىل الذهن أن الوصف ليس هلما يف احلقيقة، وأن له فاعالً سيأيت، وأنه مـثالً 
 .  )٣("صاحل أبومها، أو آباؤهم وحنو هذا

 
النظام اللغـوي، ويف حتديـد املعـىن    ذا يربز ما للمطابقة من أمهية بالغة يف 

ك حتقق أمن اللبس يف العـدد  النحوي من خالل أمن اللبس الذي تكسبه املعىن وكذل
ـ   ، ويتحقق من خالهلا الغرض األوالنوع ام ساسي من االتصال اللغـوي وهـو اإلفه
 . والفهم 

                                                
عبد القادر أبو سليم ، جملة كلية الشريعة والدراسـات  / د. اللبس يف النحو العريب  من وسائل أمن    )١(

  ١٣٠ص ) .هـ١٣٩٤(العدد األول . مكة املكرمة . اإلسالمية 
 .  ١٤العدول عن املطابقة ص: انظر     )٢(
 .  ١٥العدول عن املطابقة ص     )٣(



 ١٩٧

   
عالمـة  ولقد بدت مظاهر املطابقة واضحة جلية يف اللغة ، فلقد حظيت ال           
حلركات ودالالا، واحلروف وبنياا عـن  باهتمام النحاة وحتدثوا فيها عن ااإلعرابية 

وما يترتب على اإلعراب مـن  . احلركات واإلعراب الظاهر و املقدر، واحملل اإلعرايب
 .إذ يعد قرينة لفظية بالغة األمهية . وأمهيته ومكانته ، حتدد املعىن يف اجلملة

 
وجعلت لكل شخص منهم ) واملخاطب والغائب –املتكلم (وفرقت اللغة بني 

وفرقت اللغـة  . ضمرياً يدل عليه سواء كان من الضمائر املتصلة، أو الضمائر املنفصلة
وقسمت اجلموع إىل مجوع قلة ومجـوع  ) املفرد واملثىن واجلمع(كذلك يف العدد بني 

هلذا التقسـيم   فقًاو -مثالً– ةوعاملت الفعل والصف. كثرة، ولكل منهما صيغ حمددة
الرجال يكتبون، والصـفة تـتغري   : ل يشمل ما يفيد إسناده إىل مجع كقولنا مثالًفالفع

 .  )١()صيغتها إىل صيغة من صيغ اجلمع فنقول الرجال الكرام املهذبون
 

إبـراهيم  معاملة خمتلفة عن املذكر يقول الـدكتور  كما عاملت اللغة املؤنث 
لغوية واضحة جلية يف العناصر اللغوية القدمية كالضمائر، تظهر تلك املعاملة ال: "أنيس

وأمساء املوصول وأمساء اإلشارة واألعداد بل ويف األفعال والصفات، فاملؤنث يعـود  
على ضمري مغاير لضمري املذكر ويشار إليه باسم إشارة خاص به كما نرى له بـني  

خاصة مع املؤنـث ال   املوصوالت صيغة معينة أما األفعال والصفات فتتطلب عالمات
ا يدل على التأنيـث  وهكذا نرى اللغات على وجه العموم تعاجل م. نراها مع املذكر
 .  )٢(" ملا يدل على التذكري عالجاً مباينا

                                                
 .  ١٥٦انظر من أسرار اللغة ص     )١(
 .  ١٥٨ق ص الساب    )٢(



 ١٩٨

 :مواقع املطابقة 
تقع املطابقة بني الفعل والفاعل أو نائبه، وبني التابع واملتبوع، وبـني احلـال    

 .نه، وبني الضمري ومرجعه ،وبني التمييز واملميزوصاحبها ،وبني اخلرب واملخرب ع
وليس بالضرورة أن تتحقق مظاهر املطابقة اخلمسة يف هذه املواقع مجيعها بـل  

فالفعل مثالً يطابق فاعله يف التـذكري والتأنيـث   . تتحقق بعضها وقد تتحقق أغلبها
 .واإلفراد والتثنية واجلمع دون التعريف والتنكري أو اإلعراب 

 . تكتب هند  –يكتب حممد : مثالً فنقول 
والنعت احلقيقي يطابق املنعوت يف اإلفراد والتنبيه واجلمع واإلعراب والتعريف 

 .ولتنكري ويطابق مرفوعه املضمر من اجلنس والعدد 
 .قرأت كتاباً مفيداً،وقصةً مجيلةً : فنقول مثالً 

: نكري فقط فنقـول والنعت السببـي يطابق منعوته يف اإلعراب والتعريف والت
 .أمام بيتنا شجرةٌ باسقةٌ فروعها 

 
واحلال يطابق صاحبها يف التذكري والتأنيث والعدد ، وخيتلـف عنـه يف اإلعـراب    

 . جاءت هند مسرعةً ، جاء احملمدان مسرعني : فنقول . والتعريف والتنكري
 

ف عنه يف واخلرب يطابق املخرب عنه يف التذكري والتأنيث والعدد واإلعراب وخيتل
 .حممد مهذب ، احملمدان مهذبان : التعريف والتنكري فنقول

  
والضمري يطابق مرجعه يف اجلنس، والعدد والتكلم واخلطـاب والغيبـة دون   

 . حممد يكتب ، أنتما تكتبان : اإلعراب والتنكري والتعريف فنقول 



 ١٩٩

قعها، وخنلص إىل أن مما سبق يتضح لنا مفهوم املطابقة وأمهيتها ومظاهرها ومواو      
عدم حتقيق أي مظهر من مظاهر املطابقة يف أي موقع يف مواقعها يعد عارضـاً مـن   

ملا وجد من شـواهد متثلـه يف    وستتم دراسته يف هذا املبحث وفقًاعوارض التركيب 
 .ديوان ابن قيس الرقيات

والبد من اإلشارة إىل أن عدم حتقق املطابقة أو وجود عارض مـن عـوارض   
يب فيها ال يؤدي إىل فساد املعىن أو انعدام االنسجام يف التركيب بـني أجـزاء   الترك

اجلملة أو البنية النحوية، فقد يكون هذا لتحقيق أغراض يتطلبها املقام وال يتأتى املعىن 
 . بدوا 

 . للوزن الشعري أو لضرورة يقتضيها السياق كما قد تكون متطلبا
قد تؤدي قرينة أخرى من القرائن إىل أمن اللبس فاملعىن ال ينعدم بعدم حتققها ف

 .ويصل املعىن بدون املطابقة 
ملا يترتب على  وأخريا أحب أن أضيف أيضا: "متام حسان يقول الدكتور      

فإذا كان من . تضافر القرائن من أن بعض القرائن قد يغين عن بعض عند أمن اللبس 
فر إحدى القرائن اللفظية الدالة علـى  ام تواملمكن الوصول إىل املعىن بال لبس مع عد

يف هـذه القرينـة    فإن العرب كانت تترخص أحيانـا  –ومنها املطابقة  –هذا املعىن 
ولقد وجدنا يف مـأثور  . اللفظية اإلضافية؛ ألن أمن اللبس يتحقق بوجودها وبعدمه 
 .  )١(" التراث العريب الكثري من الشواهد واألمثلة على هذه الظاهرة

 
 

 

                                                
 .  ٢٣٣اللغة العربية معناها ومبناها ص     )١(



 ٢٠٠

 املبحث األول                                     
 )التذكري والتأنيث( لنوعارض املطابقة يف اع

 
لقد أدرك العرب حقيقة التذكري والتأنيث وميزوا بني املذكر واملؤنـث مـن   

 .األشياء كما بينوا ما يستخدم بنفس اللفظ للمذكر واملؤنث 
غة بوضع كل كلمـة يف موضـعها ،   وبناء على الرواية والسماع قام علماء الل

 .واستنباط الضوابط ، وكشف األصول توصالً إىل القواعد اليت تضبط هذه اللغة 

 .بني املبتدأ واخلرب ارض املطابقة يف النوعع: أوال 
إال مـا ذكـره ابـن      يف النوعمل ينص النحاة على املطابقة بني املبتدأ واخلرب

 .الشجري والرضي وأبو حيان 
وإمنا امتنـع  : "ابقة بني املبتدأ واخلرب يف النوعحكم املط لشجري مبيناقال ابن ا

الشمس طلع، ووجه امتناع هذا أن اخلرب املفرد حكمه حكم املخرب عنـه يف  : قولك 
تذكريه، وتأنيثه، وتوحيده وتثنيته ومجعه من حيث كان اخلرب املفرد هو املخرب عنـه،  

 .  )١("، كما حلقت اسم الفاعلوبافعل موقع فاعل حلقته التاء وجفلما وقع 
تذكريا وتأنيثًـا وإفـرادا    رب املشتق جيب مطابقته للمبتدأواخل: "وقال الرضي 

 . )٢(" وتثنيةً ومجعا
واملبتدأ واخلرب بالنسبة إىل التذكري والتأنيث إن كان املبتدأ : "أما أبو حيان فقال

االسم كلمة، وفاطمـة  : فظ حنوهو اخلرب من جهة املعىن، فتجوز املخالفة حبسب الل
هذا الرجل إذا كان امسه فاطمة، وإن كان غريه صفة فاملوافقة ، وقد خيالف إن كـان  

                                                
   ١٦٣-٢/١٦٢ .بريوت. دار املعرفة للطباعة والنشر . األمايل الشجرية البن الشجري    )١(
 .  ٢/٥٦شرح الكافية     )٢(



 ٢٠١

عضـو أو شـيء   : أي) والعني باإلمثد احلادي مكحول: (التأنيث غري حقيقي كقوله 
 .  )١("مكحول

 . ويظهر أن أبا حيان قد أجاز ما منعه ابن الشجري 
 اخلرب واملبتدأ إال فيما ذكر من أوضاع وهذا هو األصل  جبة بنيافاملطابقة و

 :ومن عوارض املطابقة بني اخلرب واملبتدأ قول ابن قيس الرقيات 
  

 أنـت عـامره  يا نضـر اُهللا بيتـاًً   
 

  )٢(يا أُم بِشرٍ وأَسـقَى دارك املَطـرا   
  

واملطابقة واجبـة ألن اخلـرب   ) أنت(املبتدأ املؤنث ) عامره(خالف اخلرب               
  مضمر يف نفس الشاعر وقدأن اخلربلكن أظن ) أنت عامرته(مشتق فاألصل أن يقول 

كما هو احلال يف نص أيب حيان يف قول " أنت شخص عامره" أظهر صفته والتقدير 
وأتى بصفة مذكرة للخـرب  " عضو"حيث أضمر اخلرب وهو " والعني مكحول: "غريه 

ر خيتلـف لـو   ـا على الوزن إذ أن األمع ذلك منه حفاظًـفرد ، ولرمبا وقاملذكر امل
" عامرتـه  " و" عـامره  " ؛ ألن الكلمتني  ففي ذلك كسر للوزن" عامرته :" ال ـق

بينهما فرق يف عدد األحرف ما ينبين عليه زيادة يف الوزن لو أتى بـاخلرب املؤنـث ؛   
عن ذلك مع متكنه منه دل على أنـه   فلما عدل" عامرته : " فكان للشاعر أن يقول 

 .خمتار ال مضطر
 

                                                
الدكتورمصـطفى أمحـد   : ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيان األندلسي حتقيق وتعليق     )١(

 . ٤٨-٢/٤٧. مطبعة املدين، م ١٩٨٧-هـ١٤٠١الطبعة األوىل ، ماس الن
 ).البسيط(من حبر ) . ١٣٨(الديوان ص     )٢(



 ٢٠٢

ذكر على صفة دلل ذا اخلرب املن الشاعر أراد أن يكما أن جواز املخالفة مقبول لو أ
: وتشبيها هلا بالرجال ، فقد يسوغ لك أحيانا أن تقول المـرأة   مجيلة حتملها أم بشر

ال ، فلرمبـا أراد الشـاعر أن   أنت رجلٌ لتبني أن فيها صفة الشجاعة واملروءة كالرج
يربز شيئا مجيال يف أم عمرو فأتى باخلرب يف صورة املذكر خمالفا بـذلك األصـل يف   

 -وهذا احتمال  -املطابقة 
 :فجواز املخالفة هنا قد يكون ألحد أمور ثالثة 

 .ا ، وأتى مبا يدل عليها مذكرإما أنه أضمر خرب: األول 
فجـاء باملـذكر   " أم عمـرو "أو إبراز صفة حممودة يف  رمبا إرادة االستدالل: الثاين 

 .ليحمل عليه هذه الصفة " عامره"
 .    ا من الشاعر على الوزن وعدم كسرهحفاظً: الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٣

 . بني الفعل والفاعل ارض املطابقة يف النوعع: ثانيا 
 

ألصـل أن  ويكون ذلك عند إسناد الفعل إىل الفاعل املفرد أو غري املفـرد ، فا 
، فإذا جاء الفاعل أو نائبه مـذكراً فاألصـل أن   بق الفعل فاعله أو نائبه يف النوعيطا

وذلك مراعـاة   -تأنيث الفعل  يذكر الفعل، وإذا جاء الفاعل أو نائبه مؤنثاً فاألصل
لتأنيث التاء إن كان فعالً ماضيا ، وتسبقه إن كـان فعـالً   افتلحقه عالمة  - للنوع

 . منه إذا كان الفاعل مذكرا وحتذف ، مضارعا
 .تذهب هند  –ذهبت هند  –ذهب زيد : فنقول مثالً 

 .  )١(" تلحق التاء الفعل لإليذان بأن فاعله مؤنث: "يقول ابن يعيش 
وق به جلواز أن يكـون  وألن تأنيث لفظ الفاعل غري موث: "ويقول ابن مالك 

ة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء سمي به مذكر، فاحتاطوا يف الدالل لفظًا مؤنثًا
 . )٢(" ؛ ليعلم من أول وهلة، أن الفاعل مؤنثة املذكور

من األفعال املطابقة لفاعلها مراعاة لألصل ، ولـيس   وقد جاء يف الديوان كثري
هذا ما خيصنا ؛ إمنا مشلت الدراسة األفعال اليت متثل عوارض املطابقة ، وهي األفعـال  

أو جـاءت   .ت وفاعلها مؤنث ركِّت وفاعلها مذكر ، أو ذُنثَل  فأُاليت خالفت األص
 _ وسيأيت بيان ذلك يف موضعه_.لألرجح هلا يف اللغة  للوضع خمالفة

سـواء كـان   )مفرد ،ومثىن ، ومجع ( من حيث العدد  و تتعدد صور الفاعل
ا وباختالف أحواله ختتلف مطابقة الفعل لها أو مؤنثًمذكر . 

إلسناد الفعـل إىل فاعلـه    ت اليت متثل عوارض املطابقة وفقًاوسندرس األبيا
 ) . املفرد ، واجلمع بنوعيه ، واسم اجلمع(

                                                
 .  ٥/٩٢شرح املفصل     )١(
 .  ٢/٥٩٥شرح الكافية الشافية     )٢(



 ٢٠٤

 :الفعل املسند إىل الفاعل املفرد  -١
األصل يف الفعل مطابقة فاعله ، وما جاء على غري األصل فهو عـارض مـن   

 .عوارض املطابقة 
 :ومن عوارض هذا األصل قول ابن قيس الرقيات 

 
 باتوا يجرونه يف احلُـش منجـدالً   

 
  )١(البـنِ العـم واجلَـارِ    بِئْس اهلَديةُ 

  
بتأنيث الفعـل ألن  ) بئست اهلدية(ومراعاة لألصل جيدر بالشاعر أن يقول    

 . فاعله مؤنث 
ولكن النحاة قد ذهبوا يف بئس ونعم إىل جواز تذكريمها أو تأنيثهما مع الفاعل 

نعمت املـرأة  : تؤنث وتذكر وذلك قولك  "نعم" واعلم أن : "ث يقول سيبويه املؤن
 .  )٢(" ذهب املرأة، واحلذف يف نعمت أكثر: نعم املرأة كما قالوا: وإن شئت قلت

 
وعللوا هلذا اجلواز بأسباب عدة متثلت يف كثرة االستعمال يف اللغة هلذين       

بفاعلهما للداللـة علـى    أو القصد إىل النوع ذمالفعلني أو إرادة التناهي يف املدح وال
املبالغة يف املدح والذم أو ملشاتهما للحرف يف عدم التصرف فذهب املربد إىل كثرة 
االستعمال هلذين الفعلني يف اللغة سوغ جواز تذكري الفعل مع الفاعل املؤنث حبـذف  

نعمت وبئسـت  : قولك فأما : "عالمة التأنيث منه ألنه كثر استعماله يف اللغة يقول 
، كما فُعـل    إذا عينت املؤنث فألما فعالن مل خيرجا من باب األفعال إىل التسمية

نعم املرأةُ ومـا أشـبهه،   : ومن قال. وكأما على منهاج األفعال ) ذا(و) حب(بـ 
                                                

 ) . البسيط(من حبر .  ١٨٣الديوان ص     )١(
 .  ٢/١٧٨الكتاب     )٢(



 ٢٠٥

فألما فعالن قد كثرا، وصارا يف املدح والذم أصالً، واحلذف موجود يف كـل مـا   
 .  )١(" هلم إياهكثر استعما

إرادة التناهي يف املدح والذم فيدل على املبالغة يف املـدح   وذهب ابن جين إىل
والذم أن يرجع الفعلني نعم وبئس مع فاعلهما املؤنث إىل األصل يف األفعـال وهـو   

وحنـو  : "فالقصد إىل التناهي يكون بالرجوع إىل األصل عنده يقول. التذكري واجلمود
قام، يقوم ، : سواء اطرد يف األفعال حنو  –ن التراجع عند التناهي يريد م –من ذلك 

نعم الرجـلُ وبـئس   : فقالوا. فإذا بالغوا، وتناهوا ومنعوه التصرف. قم وما كان مثله
الغالم فلم يصرفومها، وجعلوا ترك التصرف يف الفعل الذي هو أصله وأخص الكـالم  

أحكام املبالغة قد طرأ عليه كمـا تركـوا   وأن حكماً من . به أمارة لألمر احلادث له
 . )٢("نعم املرأةُ، وبئس اجلارية: لذلك تأنيثه دليالً عليه يف حنو قوهلم 

  
بفاعليهما للداللـة   إىل تعليل ذلك اجلواز بقصد النوع وذهب أكثر النحاة    

ـ  : فصيح حنو وإمنا جاز يف الكالم ال. " على املبالغة يف املدح أو الذم  رأة يف نعـم امل
املرأة يف الذم بترك التاء فيهما ؛ألن املراد باملرأة فيهما اجلنس ، وهـو   وبئس املدح ،

  )٣("مؤنث جمازي 
نعم املـرأةُ، ومل  : وإمنا جاز عند الذين قالوا"يقول أبو الربكات األنباري و   

اجلنس كقـوهلم  نعم املرأةُ هندٌ واقعة على : جيز عندهم قام املرأةُ؛ ألن املرأة يف قوهلم 
وإذا كـان  ... لنسـاء جنس الرجال أفضل من جنس ا: الرجلُ أفضل من املرأة، أي 

                                                
 .  ٢/١٤٤املقتضب     )١(
 .  ٣/٢٤٤اخلصائص     )٢(
 ١/٢٧٩التوضيح   التصريح مبضمون   )٣(



 ٢٠٦

استغراق اجلنس ، فال خالف أن أمساء األجناس واجلموع جيـوز تـذكري    املراد باملرأة
 نذَفَها متاء التأنيث مع ح ذَفاملرأة: أفعاهلا وتأنيثها؛ فلهذا املعىن ح ١("نعم(  . 

 
أما من أحلق عالمة التأنيث فأمره ظاهر، وهو اإليذان بأنه : "بن يعيش ويقول ا

كما يكون يف سائر األفعال كذلك، مـن حنـو،   . مسند إىل مؤنث قبل الوصول إليه
ت ثأن الفاعل هنا جنس، واجلنس مذكر، فإذا أن: قامت هند ومن أسقطها فعلّة ذلك

حسن إسقاط عالمة التأنيث مـع  وإمنا ... اعتربت اللفظ وإذا ذكر محل على املعىن 
نعم وبئس إذا وليهما املؤنث من قبل أن املرفوع ا جنس شامل فجرى جمرى اجلمع، 

وقـال نسـوة يف   {: والفعل إذا وقع بعد مجاعة املؤنث جاز تذكري الفعل كقوله تعـاىل  
 فلهذا حسن التـذكري يف . نعم النساُء: نعم املرأة مبنـزلة : فصار قولك  )٢(}املدينـة 

 . )٣("هذين الفعلني ومل حيسن يف غريمها من األفعال
 

فكان حكم التاء مع ما يسند منهما حكم التاء مع املسـند  : (ويقول ابن مالك
 .  )٤(" إىل أمساء األجناس املقصود ا الشمول

          
ة نعمت املرأة هند ونعم املرأ: قوهلم  ومن هذا الباب أيضا: "ابن هشام  وقال         

فالتأنيث على مقتضى الظاهر، والتذكري على معىن اجلنس ؛ ألن املراد باملرأة اجلنس ال 

                                                
 .  ١/١١١اإلنصاف يف مسائل اخلالف     )١(
 ) .٣٠(يوسف ، آية     )٢(
 .  ١٣٧-٧/١٣٦شرح املفصل     )٣(
 .  ٥٩٩-٢/٥٩٨شرح الكافية الشافية     )٤(



 ٢٠٧

ا ، مث خصوا من أردوا مدحه، وكـذلك بـئس   واحدة معينة ، مدحوا اجلنس عموم
  )١("بئس املرأة محالةَ احلطب ، وبئس املرأة هند : بالنسبة إىل الذم ن كقولك 

إىل مشاة الفعلني نعم وبئس للحرف يف عـدم   وذهب الرضي يف تعليل هذا اجلواز
وإن كان الرافع نعم وبئس فكـل  : " تصرفهما خمالفا ماذهب إليه أكثر النحاة يقول 

نعم املرأة هند ، ونعمت املرأة ؛ ملشاتهما : واحد من احلذف واإلثبات فصيح ، حنو 
 . )٢(" للحرف بعدم التصرف 

 " نعـم ، وبـئس  "من أن ترك التاء يف الفعلني  واألرجح هو ما ذهب إليه أكثر النحاة
للحمل على معىن اجلنس ال على مقتضى الظاهر، : يف الفاعل ، أي  و لقصد النوعه

 .وعليه فالشاعر قصد جنس اهلدية ال هدية معينة ، وذلك على سبيل املبالغة يف الذم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ١٧٥شذور الذهب ص شرح     )١(
 ١٦٩/ ٢شرح الكافية     )٢(



 ٢٠٨

 . الفعل املسند إىل امللحق جبمع املذكر السامل -٢
  
وذلـك  . الفاعل مجع مذكر سـامل األصل يقتضي وجوب تذكري الفعل إذا كان  إن

وهذا ما ذهب إليه البصـريون معللـني   . مطابقة بني الفعل وفاعله يف النوعمراعاة لل
 . )١(ذلك بأن سالمة نظم الواحد يف مجع املذكر السامل أوجبت تذكري الفعل

  
نيثه وقد عاملوا يف ذلك مجـع  أما الكوفيون فذهبوا إىل جواز تذكري الفعل وتأ

املذكر السامل معاملة جمازي التأنيث ، واسم اجلنس ، واسم اجلمع فالتذكري يف الفعل 
سواء كان الفاعل ظـاهراً أم  على معىن اجلمع والتأنيث يف الفعل على معىن اجلماعة ، 

 .  ضمريا
ـ فذهب الكوفيون وأبو علـي الفار  )٢(فهذه املسألة خالفية بني النحاة إىل  يس

 :جواز التذكري والتأنيث واستدلوا على هذا اجلواز بثالثة أدلة 

حيث أنث  )٣(}إالَّ الذي ءآمنـت بِـه بنـو إسـرائيلَ    {: ـ أنه ورد يف قوله تعاىل ١
 . الفعل مع فاعله امللحق  جبمع املذكر السامل 

ق ـ أن كل مجع جيوز إطالق لفظ اجلماعة عليه فيكون مؤنثاً وجيوز أن يطل٢
 .عليه لفظ اجلمع فيكون مذكراً سواء كان اجلمع مجع مذكر أو كان مجع مؤنث 

ـ القياس على مجع التكسري واسم اجلمع و اسم اجلنس فإنه جيـوز تأنيـث   ٣
 . الفعل وتذكريه فالتأنيث على إرادة معىن اجلماعة والتذكري على إرادة معىن اجلمع

                                                
 .  ٢/١٠٤أوضح املسالك : ر انظ    )١(
 .٣١٣ـ١/٣٠١، شرح األمشوين  ٢/١٧١، مهع اهلوامع ٢/١٠٤أوضح املسالك : انظر     )٢(
 ) . ٩٠(سورة يونس ، آية     )٣(



 ٢٠٩

الفعل مع مجع املذكر السـامل  وقد خالفهم البصريون يف ذلك فأوجبوا تذكري 
حيـث    )١(}إالَّ الـذي ءآمنـت بِـه بنـو إسـرائيلَ     {:ني بأن قوله تعاىلوردوا على أدلة الكوفي

ووافقهـم  _ أجازوا يف الفعل مع كل من مجعـي التصـحيح التـذكري والتأنيـث     
تذكري الفعل وتأنيثه مـع مجعـي   –من البصريني يف مجع تصحيح املؤنث )٢(الفارسي
علـى   )٣(غري أنه قـد أجيـب  ، واملؤنث الساملني وقد احتجوا باآلية السابقة  املذكر

الواردة يف اآلية ليست جبمع مذكر سامل ؛ ألنه مل يسـلم  " بنو"كالمهم يف اآلية بأن 
فحذفت الواو اليت هي الم الكلمة وزيد علـى  " بنون"فيها لفظ الواحد ، إذ األصل 

حـذف أولـه   " ابنون "املذكر السامل فيها   وقيل مجع –الفظ واو ونون يف التذكري 
فلما مل يسلم فيه بناء الواحد عومل معاملة مجع التكسري ومل يعامل  –)٤(فصارت بنون

وهلذا جاز معه تأنيث الفعل وتـذكريه ؛ ألنـه   . يعامل معاملة مجع املذكر الصحيح 
مؤنث  واجلماعة، يدخل يف عداد جمازي التأنيث ؛ ألن مجع التكسري يف معىن اجلماعة 

 .جمازي 

                                                
 ٩٠سورة يونس آية     )١(
الفارسي وافق البصريني يف وجوب تذكري الفعل مع مجع املذكر السامل ، وخالفهم يف عدم وجوب     )٢(

تأنيث الفعل ، وتذكريه ، وبذلك خـالف  : ه مع مجع املؤنث السامل ، فيجوز األمرين وجوب تأنيث
 .ووافق الكوفيني ، البصريني 

 .  ٢٨٠/ ١انظر شرح التصريح على التوضيح     )٣(
كمـا  " ابنون" ألن املعوض فيه مهزة الوصل وقياس مجعه مجع السالمة " ابن"من " بنون"شذ جع     )٤(

ولكن خالف تصحيحه تثنيته لعلة تصريفيه أدت إىل حذف اهلمزة  شـرح  " ابنان  "يقال يف مثناه 
 .  ٧٤/ ١رجع نفسه وانظر امل ١/٧٢التصريح 



 ٢١٠

وأما ما ذكروا من جواز إطالق اجلمع أو اجلماعة على كل مجع فهـذا مـن   
حيث املعىن فقط إمنا التذكري والتأنيث فمرجعهما إىل اللفظ وهلذا جيـب النظـر يف   

 .  )١(اللفظ وحتديد املراد منه 
 وأما القياس على مجع التكسري،  واسم اجلمع ، واسم اجلنس فغري مسلم به ؛ ألن
مجع املذكر السامل قد سلم فيه لفظ املفرد ، أما اسم اجلمع فال مفرد لـه لفظـة ومجـع    

 . التكسري،  فلم يسلم فيه لفظ مفرده،  وال جيوز قياس أحدمها على اآلخر 
واألرجح هو ما ذهب إليه البصريون وذلك لسالمة لفظ املفرد يف مجع املذكر 

 .السامل فيجب تذكري الفعل معه 
املخالفة بني الفعل وفاعله امللحق جبمع املذكر  يف شعر ابن قـيس  وقد وقعت 

 :الرقيات وذلك يف قوله 
 
 مــويــتــو غَابنــي بنــةَ عيأُم 

 
  )٢(والبهاليلُ من بـين عبـد شـمسِ    

  يل   كَانَلَوـوـو حنب   ـةَ لَـميأُم 
 

ــم نطَقــوا  ــالٌ أَراه رِج ــق طن٣(ي(  
  

وقـد  ) كان( ه مذكراوقد جاء ب) غابت(حظ أن الشاعر قد أنث الفعل ونال        
مل يسلم فيه لفظ واحده لـذلك  ) بنو(وجاز له ذلك ألن لفظ ) بنو(اسند الفعالن إىل 

جيوز فيه الوجهان ؛ ألنه عومل معاملة مجع التكسري فالتأنيث على معـىن اجلماعـة   
 د عمد إىل املخالفة يف البيت األولولعل الشاعر يكون ق. والتذكري على معىن اجلمع 

فـاظ  وهي تأنيث الفعل مع الفاعل املذكر ، للضرورة الشعرية يف احل -وهو الشاهد_
                                                

 .  ٢/١٠٦حاشية حممد حمي الدين عبد احلميد على أوضح املسالك ، : انظر     )١(
 ) . اخلفيف(من حبر .  ٥٨الديوان ص .  السيد الكرمي:البهلول    )٢(
 ) . املنسرح(من حبر . ٧٢لديوان ص ا    )٣(



 ٢١١

ن يف تأنيث الفعل هنا نوع من اإلثارة وجذب االنتباه على الوزن يف البيت ، وأرى أ
بأنـه   إذ أن وجود التاء يف الفعل يوهم ألول وهلة أن الفاعل سيكون مؤنثا مث يفاجأ

 . مذكر 
 



 ٢١٢

 .الفعل املسند إىل مجع املؤنث السامل -٣
 

مطابقة بني الفعل جيب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مجع مؤنث سامل وذلك لل
 .  )١(، وهذا مذهب البصريني وذلك لسالمة لفظ مفرده وفاعله يف النوع

أما الكوفيون فيجوز عندهم التذكري على معىن اجلمع والتأنيث علـى معـىن   
 .اجلماعة ويف هذه املسألة أيضا خالف بني النحاة شأا  شأن مجع املذكر السامل

 
واستدل الكوفيون على صحة جواز التذكري والتأنيث يف الفعل املسند إىل مجع 

وفاعلـه   فجاء الفعل مـذكرا  )٢(} إِذَا جاءكَ املُؤمنات{: املؤنث السامل بقوله تعاىل 
ذلك بأن كل مجع يقع عليه التذكري والتأنيث فالتذكري واستدلوا ك. مجع مؤنث سامل

 .على إرادة معىن اجلمع والتأنيث على إرادة معىن اجلماعة
مع واسم اجلنس يف جـواز  اجلكما استدلوا بالقياس على مجع التكسري واسم 

 .تذكري الفعل وتأنيثه عند إسناده إىل واحد منها باعتبار املعاين 
 

للفصل، أو ألن ) جاءك(بأن التذكري يف : "ه األدلة وقد رد البصريون على هذ
 . )٣(" مقدرة بالاليت وهي اسم مجع) أل(األصل النساء املؤمنات ، أو ألن 

ن فـأل : أما األول: "ه الردود بقوله هذ وعقب الشيخ خالد األزهري معارضا
لـى  األرجح فيه التأنيث وتركه مرجوح وقد أمجعت السبعة هنا ع) إالّ(الفصل بغري 

 .تركه، فيلزم أن يكونوا قد أمجعوا على وجه مرجوح 
                                                

 .  ٢/١٠٤أوضح املسالك : انظر     )١(
 ) . ١٢(سورة املمتحنة ، آية     )٢(
 .  ٢/١٠٦أوضح املسالك     )٣(



 ٢١٣

فألنه يلزم منه حذف الفاعل والبصري ال يقول به، فال حيسن منه : وأما الثاين 
 .ارتكاب وفيه نظر ألن الصفة قامت مقام املوصوف 

يف املؤمن والكافر معرفة ، لكون الوصـف للثبـوت   ) أل(فألن : وأما الثالث 
 .  )١(" والتجددوالدوام ال للحدوث 

وميكن دفعـه  : "ويرد الصبان على ما اعترض به الشيخ خالد األزهري بقوله 
عن األول بأنه مشترك اإللزام، إذ الظاهر أن الكوفيني أيضاً يرجحون اإلثبات، علـى  

بقيام الصـفة  : وعن الثاين. أن بعضهم التزم أن السبعة قد جتمع على الوجه املرجوح
بأن الصفة هنا ال يبعد أن يراد ا التجدد كما يشعر به : ثالثمقام املوصوف، وعن ال

 .  )٢(" قصة اآلية
  

كل مجع سوى مجع املـذكر  : "وتبع الكوفيني يف مذهبهم ابن مالك يقول    
قام الرجال، وقامـت  : السامل جيوز تذكريه باعتبار اجلمع وتأنيثه باعتبار اجلماعة، حنو

 .  )٣("نيث هندات وحنوه لسالمة نظم واحدهوبعض النحويني يلتزم تأ. الرجال
 

إذا كـان الفاعـل    واألرجح ما ذهب إليه البصريون من وجوب تأنيث الفعل
صالً بفعله والعلة الراجحة جلواز التذكري والتأنيث هـي قاعـدة   مجع مؤنث سامل مت

عن  التأنيث مفصوال فعل إن كان الفاعل مؤنثًا حقيقيالنحويني القائلة جبواز تذكري ال
 " . إال"فعله بفاصل غري 

 .  عل وفاعله يف النوعوهذا الترجيح قائم على املطابقة بني الف

                                                
 .  ١/٢٨١التصريح مبضمون التوضيح     )١(
 .  ٢/٥١حاشية الصبان على شرح األمشوين     )٢(
 .  ٢/٤١٢األصول     )٣(



 ٢١٤

فيجب تأنيث الفعل مـع  : ويستوي يف هذا احلكم املؤنث العاقل وغري العاقل 
البقرات ، وال جيوز التذكري إال إذا فصل  درت: ا مل يفصل بينهما فاصل حنو فاعل إذ

 .در اليوم البقرات، على مذهب البصريني: حنو بني الفعل وفاعله بفاصل 
أما الكوفيون وابن مالك فيجوز لديهم التذكري والتأنيث سواء فصل بني الفعل 

 . در البقرات  –درت البقرات : وفاعل بفاصل أم مل يفصل فيجوز
 . فالتأنيث على معىن اجلماعة والتذكري على معىن اجلمع 

 :لسامل لغري العاقل يف قول ابن قيس الرقياتوقد أسند الفعل إىل مجع املؤنث ا
  

كــر ــي ت نم ــة امكَالثَّغ أســر  ال
 

 ــات كَبــاُء ن بــرِي بِهــا اَألن س١(ت(  
  

) نكبـات (وفاعله مجع مؤنث سامل لغري العاقل ) ترك( وقد جاء الفعل مذكرا
 .وهذا يوافق مذهب الكوفيني ) نكبة(مفرده 

جـوز للشـاعر أن   ومما ) تركت نكبات(ؤنث الفعل واألرجح هو أن ي       
حيث أعيد ترتيـب اجلملـة ،   .فاصل بني الفعل وفاعله هو وجود يأيت بالفعل مذكرا

" نكبـات "وتأخر الفاعل " الرأس" وجاء الترتيب على غري األصل، فتقدم املفعول به 
رور أيضك مما سوغ ترك ذل" كالثغامة مين" ا كما فصل بني الفعل وفاعله باجلار وا

التاء ، ولعل الشاعر يكون قد عمد إىل التقدمي والتأخري ، تسويغا له بتـرك التـاء ،   
 .   الشعري يف البيت ا على الوزنحفاظً

                                                
من حبـر  .  ٩٥الديوان ص  . واحدة الثغام وهو نبت يبيض عندما ييبس ، يشبه به الشيب: الثغامة    )١(

 ) .اخلفيف(



 ٢١٥

 . الفعل املسند إىل مجع التكسري -٤
 

ذهب النحاة إىل جواز تذكري الفعل وتأنيثه إذا كان الفاعل مجع تكسـري، فالتـذكري   
 . والتأنيث على تقدير اجلماعة على تقدير اجلمع 

لـك أن  : "يقول ابن السراج يف الفعل الذي جيوز تذكريه وتأنيثه مع اجلمـع  
 .  )١("تذكر إذا أردت اجلمع وتؤنث إذا أردت اجلماعة

ألنه يصري يف معـىن   اجلمع يكسب تأنيثًا: "ذلك بقوله  ويفسر ابن يعيش    
أنيث االسم ال تأنيث املعىن، فهو مبنــزلة  اجلماعة وذلك التأنيث ليس حبقيقي؛ ألنه ت

الدار والنعل وحنومها؛ فلذلك إذا أسند إليه فعل جاز يف فعله التـذكري والتأنيـث ؛   
، وال اعتبـار    فالتأنيث ملا ذكرناه من إرادة اجلماعة، والتذكري علـى إرادة اجلمـع  

كري فعله وتأنيثه فأنت خمري يف تذ فما كان من اجلمع مكسرا. تذكريه بتأنيث واحد أو
قام الرجال، وقامت الرجال من غري ترجيح؛ ألن لفـظ الواحـد قـد زال    : ، حنو 

بالتكسري وصارت املعاملة مع لفظ اجلمع، فإن قدرته بـاجلمع ذكرتـه وإن قدرتـه    
 .  )٢(" باجلماعة أنثته

ويظهر من خالل قول ابن يعيش أن النحاة مل يرجحوا تذكري الفعل أو تأنيثـه  
 .ع التكسري باعتباره مفرده املذكر أو املؤنث مع مج

وإن كان الترجيح صاحل يف ذلك ألن جنس املفرد باق يف اجلمع حـىت وإن    
تغري حكمه لزوال صورته يف اجلمع والسيما إذا كان املفرد مذكراً حقيقياً أو مؤنثـاً  

 .  )٣(حقيقياً 

                                                
 .  ٢/٤١٢األصول     )١(
 . ٢/١٧٠شرح الكافية : ، وانظر  ٥/١٠٣شرح املفصل     )٢(
 . ٢٤٨انظر العدول عن املطابقة  ص     )٣(



 ٢١٦

الرقيات ميكن دراسـتها  واألبيات اليت متثل عوارض املطابقة يف ديوان ابن قيس 
 : من خالل تقسيمها إىل قسمني 

 :القسم األول 
 : ويضم األفعال اليت يكون فاعلها مجع تكسري ملفرد مذكر ، وهذا على ضربني 

 .ضرب يكون فيه املفرد مذكرا حقيقيا / أ 
 .ضرب يكون فيه  املفرد مذكرا  غري حقيقي / ب

 : القسم الثاين 
 .غري حقيقي التأنيث  اعلها مجع تكسري ملفرد مؤنثيضم األفعال اليت يكون ف



 ٢١٧

 الفعل املسند إىل مجع التكسري ملفرد مذكر: القسم األول
 الفاعل مفرد مذكر حقيقي التذكري  -أ                 

ذهب النحاة إىل جواز تذكري الفعل وتأنيثه إذا كان مفرده حقيقـي التـذكري   
 . ى معىن اجلماعة فالتذكري على معىن اجلمع والتأنيث عل

وتذكري الفعل مع مجع التكسري الذي مفرده حققي التذكري أرجـح ألن بقـاء   
وقد التزم تذكري الفعل مع هذا . جنسه يف اجلمع مسوغ لترجيح التذكري على التأنيث

من القرآن الكرمي )١(ااجلمع يف أربعني موضع. 
 :وما ورد شاهدا على ذلك عند ابن قيس الرقيات قوله

 
ـ  قَب  لَ أَنْ تطْمع القَبائـلُ يف ملْـ
 

  )٢(وتشـمت األعـداءُ  ـك قُـريشٍ   
   قَـدو بِيالن لْفنِي حتـ ذَكّر  تعـ

 
 ـا    ـلَملْفَهحـي ولْفح ـارص٣(اَألن(  

 قْأتعد رِكْيف ت يـت ال يف ع شـرية 
 

 شهود طانُلْوال الس ـ م نرِقَ ك ٤(يـب(  
  لَتعقد جناواؤـي  أَبنمترـا  تبِه 

 
    وبـرح وبارٍ واحلُــرلِ نِـزبِقَت 

  
" تشـمت "حيث جاء الفعل " تشمت األعداء: "والشاهد يف البيت األول قوله        
ا بالتاء الدالة على تأنيثه مع أن الفاعل مفرده مذكر حقيقي التـذكري، وكـان   مبدوًء

 ن بقاء جنسه يف اجلمع هو الذي رجـح وهذا هو املرجح؛ ألاألوىل أن يذكر الفعل ، 

                                                
 .  ٢٤٩-٢٤٨انظر العدول عن املطابقة ص     )١(
 ) . اخلفيف(من حبر .  ٨٨الديوان ص     )٢(
 ) . اخلفيف(من حبر .  ٢٤الديوان ص     )٣(
 ) .الطويل(من حبر .  ٦٩الديوان ص     )٤(
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ولكن الشاعر عمد إىل املخالفة ومل يضطر إليها ؛ ألنـه  . ذلك ، مراعاة حلقيقة املفرد
وعمد إىل جانب املخالفـة وإن   –وهو تذكري الفعل  -ترك جانب اإلباحة واجلواز 

 –ألن وجود اليـاء   كنت أرى أن الضرورة هنا ليست يف حاجة إىل هذه املخالفة ؛
يف أول الفعل يتساوى يف وزن البيـت ،   –عالمة التأنيث  –أو التاء –عالمة التذكري 

ولذا فاملرجح أن يكون هلذه املخالفـة  ، فال فرق يف وزن البيت إن ذكر الفعل أو أنثه 
وهو إرادة الذم لألعداء بدليل تأنيـث الفعـل مـع    ، غرض بالغي يف نفس الشاعر 

ألنـه  " األعداء " أو لرمبا يكون الشاعر قد أنث مراعاة للفظ اجلمع ، رالفاعل املذك
 .جاء على لفظ املؤنث خمتوم باأللف املمدود

 
مـع  " تعلـم "حيث أنث الفعل " تعلم األنصار:" أما البيت الثاين فالشاهد فيه قوله 

مذكر حقيقي التـذكري  " أنصاري"وهو مجع تكسري مفرده " األنصار"الفاعل املذكر 
هذه : قد يكون تأنيث الفعل هنا مراعاة للفظ اجلمع ؛ ألنه يشار إليه باملؤنث فيقال و

اب آمنا{ :يف قوله تعاىلاألنصار ، وذلك كما  راألَع ت      )١( }قَالَ
  

مع الفاعل " ترمتي"حيث أنث الفعل " أبناءنا ترمتي  : "والشاهد يف البيت الثالث قوله 
" ابـن "وهو فاعل مجع ملفرد مذكر حقيقي التذكري وهـو " اءناأبن"املضمر العائد على 

وأظن أن الشاعر جلأ إىل املخالفة هنا للضرورة يف ضبط الوزن ؛ ألنه لو ذكر الفعـل  
" ترمتـي " ويف هذه الصيغة زيادة يف الوزن عن صيغة " يرمتون: "الضطر إىل أن يقول 

ثار التركيبية ، حيث انتقصت وهذا أيضا يعد من اآل. فلو قال يرمتون النكسر الوزن 
 .   بنية الفعل عند التأنيث عنه يف التذكري

                                                
 .  ١٤سورة احلجرات ، آية     )١(
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 .الفاعل مفرد مذكر غري حقيقي التذكري  – ب
 

ذهب النحاة إىل جواز تذكري الفعل على إرادة معىن اجلمع أو تأنيث الفعل على إرادة 
 .معىن اجلماعة 

ـماء     {وقد علل الفراء جواز التذكري والتأنيث يف قوله تعاىل الس ابـوب ـم أَ لَه ح ـتَّ  )١(}الَ تُفَ
إمنا جيوز التذكري والتأنيث يف اجلمع ألنـه يقـع عليـه    . وال يفتح وال تفتح: "بقوله 

ـيهِم أَلْسـنتُهم    {: التأنيث فيجوز فيه الوجهان كما قال  فمن ) يشهد(و )٢(} يوم تَشـهد علَ
ى الواحد، إذ كان الفعل يتوحد إذا تقدم واحد األلسنة ذكر فأبين عل: فمن ذكّر قال

 .  )٣(" ذهب القوم: األمساء اموعة، كما تقول 
فالنحاة جيوز لديهم التذكري أو التأنيث دون ترجيح ولكـن بعـض النحـاة    

ن اعتبار ملفرده واللغويني ذهبوا إىل أن كل مجع لغري العاقل مؤنث يف كالم العرب دو
 . مذكرا أو مؤنثًا

 آدم فهو مؤنث رأيت واحدة مؤنثًا أو كل مجع سوى بين: "التسترييقول ابن 
 .  )٤(" الطري والدواب والدور واألسواق: حنو  مذكرا

                                                
 ٤٠سورة األعراف آية     )١(
 ٢٤النور سورة     )٢(
دار السـرور   ، بريوت . نجار وآخرين معاين القرآن تأليف أبو زكريا الفراء حتقيق حممـد علي ال    )٣(

١/٣٧٨  . 
، ابن التستري الكاتب حتقيق الدكتور أمحد هريدي الطبعة األوىل القاهرة : املذكر واملؤنث تأليف     )٤(

 .  ٥٣هـ  ص١٤٠٣دار الرفاعي ، الرياض . دار اخلاجني ، 
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كر غري حقيقي هو واألرجح يف الفعل املسند إىل مجع التكسري الذي مفرده مذ
 . )١(إىل استقراء شواهد القرآن الكرمي التأنيث استنادا

 :يقول ابن قيس الرقيات  
  

دى بضالر رغَي ـطَّ لْتشو  بِهِـم 
 

  كنع وفـرـد   صواَألب ـون٢(ِاملَن(  
 ذَكَرتك إذْ فاض الفُرات بِأَرضـنا   

 
 اشجنِ   ويقَّتلى الـرهـا بِأَعار٣(بِح( 

 من فَتـاة كَأَنهـا قَـرنُ شـمسٍ     
 

 اقـا   ضهنع جـالمـولُ  دجح٤(و( 
   

حيث جـاء الفعـل   " شط م عنك صروف: "والشاهد يف البيت األول قوله       
" صروف"غري مقترن بتا التأنيث مع أن األرجح فيه االقتران بالتاء ؛ ألن فاعله " شط"

حيـث ذهـب    –مجع تكسري ملفرد مذكر غري حقيقي  التذكري فهو مجع لغري العاقل 
 –ا يف كالم العرب دون اعتبار ملفـرده  نثًبعضهم إىل أن كل مجع لغري العاقل يعد مؤ

وقد جاء الفعل هنا على غري األصل ، لذا فهو من عوارض التركيب ؛ ولعل السـبب  
سبب الضرورة ، وحرصا علـى  يف انصراف ابن قيس الرقيات عن األصل إمنا وقع ب

 "عنك"و" م"كما أن وقوع الفصل بني الفعل وفاعله بكل من اجلار وارور الوزن،
 .يسوغ ترك التاء يف الفعل 

 

                                                
 .  ٢٥٢ـ  ٢٥١العدول عن املطابقة ص : انظر     )١(
 ) . املنسرح(من حبر .  ٧٦الديوان ص  .د مبع: شط م    )٢(
 ) . الطويل(من حبر .  ٨٣الديوان ص  .اسم موضع: الرقتني     )٣(
 ) . اخلفيف ( من حبر .  ١٤٤الديوان ص  .مجع دملج وهو حلي يلبس يف املعصم: دماجل     )٤(
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حيـث جـاء   " جاش بأعلى الرقتني حبارها: "والشاهد يف البيت الثاين قوله           
ا من عالمة التأنيث مع أن الفاعل يرجح معه تأنيث الفعل ؛ ألنـه  خالي" جاش"الفعل 

مجع تكسري لغري العاقل ، ولكن لرمبا عمد الشاعر إىل خمالفـة األرجـح للضـرورة    
مما يسـوغ  " بأعلى الرقتني"عرية ، كما أن الفصل بني الفعل والفاعل بشبه اجلملة الش

فيه طرح التاء من الفعل مع الفاعل حقيقي التأنيث ، فما بالك بالفاعل اازي ، فإن 
 .طرح التاء فيه أوىل 

 
حيث ذكر الفعل مـع  " ضاق عنها دماجل" أما البيت الثالث فالشاهد فيه قوله         

فاعل الذي هو مجع تكسري ملفرد غري حقيقي التذكري ، وكان األرجـح أن يـؤتى   ال
؛  بالتاء يف الفعل ولكن عمد الشاعر أو اضطراره إىل ترك التاء لعله يكون لضـرورة 

 .فقد ساغ له ذلك " عنها"وألن الفعل فصل عن فاعله باجلار وارور 
         

الشاعر عمـد إىل املخالفـة ،   ت الثالثة أن اومن املالحظ يف هذه األبي             
 .وذلك ما يرجح أنه اضطر إىل ذلك

          
وكـان  . عن فاعله يف كل الشواهد  كما يالحظ أن الفعل جاء مفصوالً             

 .        الفاصل هو اجلار وارور، وهو مما يباح به الفصل يف أي موضع من التركيب 
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 الفعل املسند إىل مجع التكسري الذي مفرده مؤنث : القسم الثاني    
 .التأنيث  غري حقيقي                                    

 
بالفعل عالمة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا  ذهب النحاة إىل جواز أن تلحق  

و أن خيلو منها إذا كان الفاعل مذكرا فيكون على إرادة معىن اجلماعة عندما تلحقـه  
 . دون اعتبار للمفرد  وعلى إرادة معىن اجلمع عندما خيلو منها ة التأنيثعالم

مجـع التكسـري إذا   مع فاعله  عالمة التأنيث فعلواألرجح هو أن تلحق ال    
وما يقتضيه ،  إىل استقراء شواهد القرآن الكرمي  كان مفرده مؤنثًا غري حقيقي استنادا
 .  )١(نوعأصل املطابقة بني الفعل و الفاعل يف ال

 : يقول ابن قيس الرقيات
  

 تحــبهم عــوذُ النســاِء إِذَا   
 

  )٢(احلَـدق  تحت القَـوانِسِ  اَمحرما  
  

ـ ـحيث جاء الفعل خال" امحر احلدق: "يف البيت قوله والشاهد           ا مـن  ـي
األرجـح يف   عالمة التأنيث مع الفاعل مجع التكسري الذي مؤنثه غري حقيقي ، وكان

اإلتيان بالعالمة ال تركها ، ففي تركها خمالفة لألرجح ؛ لذا عد : الفعل التأنيث ، أي 
ومراعاة وزن البيت  من عوارض التركيب ، ورمبا أضطر الشاعر على ذلك للضرورة

  .    الشعري
 

                                                
 .  ٢٥٥العدول عن املطابقة ص : انظر     )١(
مجع قونس ؛ وهو أعلى : القوانس  .ذة ؛ وهي اليت تلجأ إىل غريها تعتصم به مجع عائ:عوذ النساء     )٢(

 ) . املنسرح(من حبر .  ٧٤الديوان ص .  العيون: احلدق  .أعلى بيضة احلديد
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 .الفعل املسند إىل اسم اجلمع- ٥

 
لى وزن خاص باجلموع أو ما ال واحد له من لفظه وليس ع: "اسم اجلمع هو 

، بٍحوص بٍكْ، أوله  واحد لكنه خمالف ألوزان اجلمع كرطهور مٍوكقَ. غالب فيها 
ومجع راكب وصاحب أوله واحد هو موافق هلا ، لكنه مساو للواحد يف النسب إليه 

 . )١(" وبةال اسم مجع ركُجاب على وزن رِحنو رِكَ
كركب وقوم ورهط أو املؤنث كنساء أو  وقد يأيت اسم اجلمع للعاقل املذكر 

 .كما قد يأيت لغري العاقل حنو إبل وخيل . نسوة 
 

ويف ديوان ابن قيس الرقيات أسند الفعل إىل فاعله اسم اجلمـع للعاقـل               
 .املذكر واملؤنث كما قد أسند لغري العاقل 

  
 اسم اجلمع للعاقل املؤنث ،وظهر عارض املطابقة يف إسناد الفعل إىل فاعله            

وقد ذهب النحاة إىل جواز تذكري الفعل معه على إرادة معىن اجلمع وتأنيثه على إرادة 
وأما اجلميع من احليوان الذي يكسر عليـه الواحـد   : "يقول سيبويه . معىن اجلماعة 

وما أشبه ذلـك  ... فبمنـزلة اجلميع من غريه الذي يكسر عليه الواحد يف أنه مؤنث
ري هذا ارى؛ ألن اجلميع يؤنث وإن كان كل واحد منه مذكراً مـن احليـوان،   جي

فلما كان كذلك صريوه مبنـزلة املوات، ألنه قد خرج من األول األمكـن حيـث   
جـاء  : أردت اجلمع، فلما كان ذلك احتملوا أن جيروه جمرى اجلميع املوات، قـالوا 

                                                
الطبعة األوىل .القاهرة .مؤسسة املختار . شذا العرف يف فن الصرف تأليف الشيخ أمحد احلمالوي     )١(

 .  ٤/٢٢٢أوضح املسالك : ر ، وانظ١١١ص . م ١٩٩٨-هـ١٤١٩
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مل يكسر عليه الواحـد ألنـه يف   جواريك ، وجاء نساؤك، وجاء بناتك، وقالوا فيما 

ـنهم مـن  {: معىن اجلمع كما قالوا يف هذا، كما قال اهللا تعاىل جده مو   ـكلَي  } يسـتَمعون إِ
ي الْمدينة {: إذ كان يف معىن اجلميع وذلك قوله تعاىل  )١( ف ة وسقَالَ ن٣("  )٢( } و(  . 
)٣(  . 

ث وجيوز تذكري الفعل إذا أسـند  ويظهر من كالم سيبويه أن اسم اجلمع املؤن
 .إليه على إرادة معىن اجلمع أو تأنيثه على إرادة معىن اجلماعة 

 
قالت النساء مبنـزلة جاءت اإلبـل  : "وتبعه يف ذلك ابن السراج حيث يقول 

، وإمنا هو اسم اجلماعـة؛  ه ذلك، وليس تأنيث النساء تأنيثًا حقيقياوالكالب، وما أشب
: ما أشبههن إمنا هو اسم جعلته للجميع، وكذلك قوله عز وجل النساء و: ألن قولك

ت األَعراب آمنا{  .  )٥(" إمنا أنث ألنه أراد اجلماعة )٤( }قَالَ
 

وقد أسند الفعل إىل اسم اجلمع للعاقل املؤنث يف ديوان ابن قيس الرقيـات يف  
 : قوله 

 ــي ح ــاتــويفَب عي مــاؤه نِس 
 

  )٦( مـا عـوى جـرس    جبرمهِم مثْلَ 
                                                 

 .  ٤٢يونس ،     )١(
 .  ٣٠سورة يوسف ، آية     )٢(
 .  ٤٠ـ٢/٣٩الكتاب     )٣(
 .  ١٤سورة احلجرات ، آية     )٤(
 .  ٢/١٠٢األصول     )٥(
مـن حبـر   .  ١٢٧الـديوان ص  .  اسم كلـب : جرس  .أي ينتحنب ويلوين أصوامن : يعوين     )٦(

 ) . املنسرح(
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 .على إرادة معىن اجلمع  كرامذ) يعوي(وقد جاء الفعل 

ويؤيد هذا اجلواز الرواية . على إرادة معىن اجلماعة ) تعوي(وجيوز فيه التأنيث 
باتت حبـي يعـوين نسـوم    : "بقول الشاعر  ية الواردة يف الديوان للبيت نفسهالثان
تذكري الفعل مع اسم اجلمع املؤنث حيث خالف لفظ ويكون الشاهد هنا هو ". حبرها
 .الفعل 

 :  وقال أيضا  
 ال يبِعن العيـاب يف موسـمِ النـا   

 
ــاُءبالعيــابِ  طــافسِ إذا   س١(الن(  

  
، ولكن جميئه على ) طافت(وجيوز فيه التأنيث  مذكرا) طاف(فقد جاء الفعل 

مجع مؤنث يعد من عوارض التركيب، ولعل  صورة املذكر بالرغم من أن الفاعل اسم
الشاعر اضطر إىل ذلك مراعاة للوزن الشعري ، حيث اعتد مبعىن اجلمـع ومل يعتـد   

 .مبعىن اجلماعة، فذكر الفعل ومل يؤنثه
 : وقال أيضا
ــاؤه نِس ــاد ــلْي موكَ ــغَ نيقَ اي 

 
ــ  كْرِتن ــو ــ رفَ عنهن ــالب ٢( ولُع(  

   
" كـادت " يف هذا البيت مذكرا وجيوز فيه التأنيـث  " كاد  "وقد جاء الفعل 

حيث اعتد مبعـىن  ، مراعاة للوزن الشعري ولعل الشاعر اختار هذا التذكري يف الفعل 
   .اجلمع ال مبعىن اجلماعة 

                                                
من حبر .  ٨٨الديوان ص  .أي ال يطفن بالثياب والعطور يف املواسم كما تفعل النساء الوضيعات     )١(

 ) .  اخلفيف(
 ) . اخلفيف(من حبر .  ٢١الديوان ص     )٢(
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 :  وقال أيضا
ــ تلَدوــاُء ه ـــ نِس  آل أيب طَلْ

 
    ـاتهأُم ـنم بِهِـن ةَ أكْرِم١(ـح(  

  
 .وذلك على إرادة معىن اجلماعة ) ولدته( لفعل مؤنثًاوقد جاء ا

أو على إرادة أن النساء مؤنث حقيقي يف هذا املوضع ألنه أسـند إليـه          
 .وهو خمتص باملؤنث احلقيقي فقط "ولد"الفعل 

        
أجازه النحـاة   –ومما سبق يتضح أن ابن قيس الرقيات مل يترك حكما        

إال وأتى به ، فجاء يف مواضع تذكري الفعل  -اسم اجلمع هفعل وفاعليف املطابقة بني ال
مع الفاعل املؤنث ، كما جاء تأنيثه أيضا ، واألمران جائزان ، ولكن الشاعر أبـاح  
لنفسه أحد األمرين ما أتاح السياق له ذلك، وما وافق عنده مراعاة الضرورة لذا وقع 

ب حاجة السياق ، وحسب الضـرورة  تذكري الفعل وتأنيثه كل حس: عنده األمران 
ا من عوارض التركيب كما يف يعد عارض الشعرية ، غري أن ما وافق أمرا مرجوحا ال

ا وال وإمنا ذكرت هذا الشاهد ألوضح أن الشاعر مل يدع جـائز " ولدته نساء:"قوله 
ا مرجوح  . 

 
 
 

                                                
 ) . اخلفيف(من حبر .  ٢١الديوان ص     )١(



 ٢٢٧

 
 
 . الفعل املسند إىل أمساء القبائل -٦

 
املسند إىل اسم قبيلة جيوز فيه التـذكري والتأنيـث،    ذهب النحاة إىل أن الفعل

قبيلة سواء كـان لفـظ   فالتذكري محالً على معىن احلي ، والتأنيث محالً على معىن ال
ا أو مؤنثًاالقبيلة مذكر  . 

 .قطنت تغلب جزيرة العرب بالتأنيث محالً على معىن احلي: فنقول 
 .ومثله قطنت سليم ـ قطن سليم 

معـد  : وأما أمساء األحيـاء فنحـو   : "ذلك سيبويه يف قوله  وقد ذكر       
من بين فالن، وال هؤالء بنو : وكل شيء ال جيوز لك أن تقول فيه . وقريش وثقيف 

هـذه  : مل نقول هذه ثقيف؟ فإم إمنا أرادوا: فالن، فإمنا جعله اسم حي، فإن قلت 
حذفوا يف متيم ومـن   مجاعة ثقيف، أو هذه مجاعة من ثقيف، مث حذفوها هاهنا كما

: فإن أردت احلي ومل ترد احلرف قلت. هؤالء ثقيف: ؤالء مجاعة ثقيف، قاله: قال
هؤالء ثقيف كما تقول هؤالء قومك، واحلي حينئذ مبنـزلة القـوم فكينونـة هـذه    

 .األشياء لألحياء أكثر 
يعين قريش للقبائل فجائز حسن و وقد تكون متيم امسا للحي، وإن جعلتها امسا        
سيبويه يرى تذكري الفعل مع هذه األمسـاء يكـون أكثـر ؛ ألن     إذن.  )١("وأخواا

كينونة هذه األمساء لألحياء أكثر ، فمجيء الفعل معها على صورة التـذكري يكـون   
   -واهللا أعلم-.على صورة التأنيث أوىل من جميئه

 
                                                

 .  ٣/٢٥٠الكتاب     )١(



 ٢٢٨

 
اء، فمعـد وقـريش   فأما أمساء األحي: "وتبعه يف ذلك ابن السراج حيث يقول

هذه ثقيف فإمنا : وثقيف وكل شيء ال جيوز لك أن تقول فيه من بين فالن، وإذا قالوا
للحي، فإن جعلت قريش وأخواا أمسـاء   وقد يكون متيما امسا. اعة ثقيف أرادوا مج

 للقبائل جاز ونقول هؤالء ثقيف بن قسي فتجعله اسم احلي وابن 
 .  )١(" صرفهصفة فجعلته امساً للقبيلة مل ت

 :ابن قيس الرقيات يف قوله الفعل إىل أمساء القبائل يف شعروقد أسند 
 

  قَـدو بِيالن لْفنِي حتـ ذَكَر عـت 
 

  لْفَـلَمحي ولْفـا  حه ـارص٢(اَألن( 
 قُــريشمــن الــبِالد  تــودعإنْ  

 
ــي بقــاُء  حم لهــد عب ــن  )٣(ال يكُ

 لَـه احلُـب   قُريش بِترأُشوالذي  
 

  )٤(ب رِداُءه ممـــا يحِـــعلَيـــ 
  قَدوَألتـةُ  ماننـرٍ   كصم نـيب 

 
ــاءِ    هــةَ فالرامهــا تلْي٥( إىل ع( 

  ــد ــتوقَ ملع شيــر ـــ قُ أن 
 

ــا   ــبوانـ ــرع إذا اَنتسـ  )٦(فَـ
   

حيث أنث الفعـل مـع   "األنصار تعلم" : والشاهد يف البيت األول قوله     
كمـا قـال   –ألن األكثـر   وهو األقل ؛_على معىن القبيلة  محالً" األنصار"الفاعل 

                                                
 .  ٢/١٠١األصول     )١(
 ) . اخلفيف(ر من حب.  ٢٤الديوان ص     )٢(
 ) . اخلفيف(من حبر .  ٨٩الديوان ص     )٣(
 ) . احلفيف(من حبر .  ٩٣الديوان ص     )٤(
 ) .الوافر(من حبر .  ١٠٥الديوان ص  .مدينة من أرض اجلزيرة :الرهاء     )٥(
 ) .جمزوء الوافر(من حبر .  ١٤٢الديوان ص     )٦(
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يف هذه األشياء أن تكون لألحياء ، فكان األوىل أن يأيت الشـاعر بالفعـل    -سيبويه
وهلذا عد من عـوارض   محال على معىن احلي الذي هو األكثر ؛" يعلم" ا بالياء مذكر
قة يف التركيب  ؛ ألن ما وافق األكثر جاء على األصل، وما وافق األقـل جـاء   املطاب

ا من الشاعر وإرادة منه للمعىن األقل وهـو  الفعل هنا اختيار على غري األصل وتأنيث
" يعلـم :"معىن القبيلة وليس فيه مراعاة للضرورة الشعرية إذ لو ذكر الفعـل وقـال   

ا يف هـذا العـارض إىل   لشاعر ليس مضـطر الستقام وزن البيت وخال من الكسر فا
 .     مراعاة الضرورة الشعرية

 
أيضا جاء الفعل مبدوءا بالتاء الدالـة  " تودع قريش:"والشاهد يف البيت الثاين 

على تأنيث الفاعل ، ألن الشاعر محل االسم على معـىن القبيلـة، فجعـل املـراد     
مـد إىل محـل االسـم    القبيلة ال األحياء ، وهو بذلك يكـون قـد ع  " قريش"بـ

 .على املعىن األقل إذ األكثر فيه التذكري"قريش"
 

حيث حلـق بالفعـل تـاء    " أشربت قريش" :والشاهد يف البيت الثالث قوله 
التأنيث الساكنة ، وبذلك يكون الشاعر قد عمد إىل تأنيـث الفعـل مـع الفاعـل     

ولعـل وجـود   .،ليلفالشاعر هنا محل على املعىن الق، على إرادة معىن القبيلة"قريش"
أو قد يكون للضرورة الشعرية مراعـاة  ،  للقبيلة العارض هنا حيمل معىن إرادة الشاعر

 .للوزن
  

ا مع الفاعل فقد أتى الشاعر بالفعل مؤنثً"مألت كنانة:"والشاهد يف البيت الرابع قوله 
ل على معىن وكان األكثر أن حيم.مراعاة ملعىن القبيلة ، ال مراعاة ملعىن األحياء" كنانة"

ولعل ما دفع الشاعر إىل هذا العارض هو الضرورة الشـعرية،  ، احلي ال معىن القبيلة 



 ٢٣٠

حرصا منه على عدم كسر الوزن فأتى بالتاء الساكنة الدالة على تأنيث لفظ الفعـل  
 .للضرورة 

" علمت"أيضا أُنث الفعل " علمت قريش": "أما الشاهد يف البيت األخري قوله
ولعل ذلـك   .على معىن القبيلة ال معىن احلي"قريش"خره محال لفاعله بتاء ساكنة يف آ

 .فهو من باب املراعاة للضرورة الشعرية، ا على الوزن وقع من الشاعر حفاظَ
 

   :ويف قوله 
 

ــا   ي كــر تو تــب ـــفَأَص  ربِي
 

  ـــعكُنــتو ــهيعطةً معــام١(س(  
  قُريشـاً إنْ يشب مفْرِقـي فَـإنَّ    

 
 لَتعـا    جوبرح وبهـا احلُـرين٢(ب(  

  
الـذي يعـود   ) هي –أنت (إىل الضمري ) جعلت –كنت (فقد أسند الفعالن 

وأنث الفعالن محالً على معىن القبيلة  وذلك مراعاة للـوزن  ) وقريش –ربيع (على 
 املسندين إىل" جعلت"و" كنت"الشعري يف البيتني فالشاعر اضطر إىل تأنيث الفعلني 

 .مراعاة للضرورة الشعرية " قريش"و " ربيع"العائدين على " هي"و" أنت"الضمريين 
فالشاعر عمد إىل تأنيث الفعل املسند إىل أمساء القبائل سواء كان الفاعل امسـا  

ومراعاة ، القبيلة على املعىن األقل وهو إرادة وذلك محالً.ظاهرا أو ضمريا عائدا عليها
 . بيات غلب األللوزن الشعري يف أ

 

                                                
 ). ملجمزوء الكا(من حبر .  ١٨٤الديوان ص     )١(
 ) . اخلفيف(من حبر .  ١٠٨الديوان ص     )٢(
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 . بني النعت واملنعوت ارض املطابقة يف النوعع: ثالثا

 
من أوسع أبواب النحـو الـيت   ) احلقيقي والسببـي(لعل باب النعت بنوعيه 

 .تظهر فيها املطابقة واضحة جلية 
إذا كـان اسـم    -وقد ظهرت املطابقة يف النعت املشتق الرافع للضمري       

إذا كان املنعوت " التاء"  بإحلاق عالمة التأنيث -ة فاعل أو اسم مفعول أوصفة مشبه
، عدا ما كان بزنة فَعالن وأفعل فإن املطابقـة  وتركها إذا كان املنعوت مذكرا ،مؤنثًا 

تتحقق بتغيري صيغة املشتق املذكر إىل صيغة املؤنث فإذا كان أفعل التفضيل أ والصـفة  
) فَعلـى (ألفعل التفضـيل و ) فُعلى(إىل املشبهة بزنة فعالن أو أفعل فتتغري مع املؤنث 

 .ألفعل املذكر) فَعالء(و. للصفة املشبهة بزنة فعالن للمذكر 
 -يف اجلملـة   - أما إذا كان النعت مجلة فتتحقق املطابقة بـني الضـمري     

فالضمري العائد عليه من مجلة النعـت   ، فإذا كان املنعوت مذكرا واملنعوت يف النوع
د عليه من مجلة النعت يكـون  فالضمري العائ ذا كان املنعوت مؤنثًا، وإ مذكرايكون 
إذا  ابقة بني النعت واملنعـوت يف النـوع  وجوب املط -يف اللغة  -وقد اشتهر . مؤنثًا

 .إىل الظاهر  بيا رافعا لضمري املنعوت مضافًا، أو سب كان النعت حقيقيا مشتقًا
نعـت واملنعـوت إال أن عـوارض    ومع أن األصل يف اللغة هو املطابقة بني ال

املطابقة قد وقعت يف كالم العرب وتباينت صورها بني املطرد لديهم ، وبني اجلـائز  
 .كر من شواهدهم والشاذ بناء على ما ذُ

فالذي يعنينـا هـو   . هنا يل ذلك تضمنته كتب النحو وال يعنينا ذكره وتفص
شعر ابن قـيس الرقيـات    يت وقعت يفض املطابقة بني النعت واملنعوت المواضع عار

 . هي حمط الدراسة ف



 ٢٣٢

 
 

 : ارض يف النعت السببي مع منعوته الع هذاظهر ي
 بني النعت السببـي إذا رفع امسـا ظـاهرا   حكم املطابقة يقول الرضي مبينا

ـ : أي " عه يف اخلمسة األولقوله والثاين يتب: "واملنعوت ال املتعلـق يتبـع   الوصف حب
اإلعـراب،  : واحداً من ثالثة أنواع: ة اخلمسة األول، أعيناملوصوف يف اثنني من مجل

 –هـذا السببــي   : أي ) ويف البواقي كالفعل(وواحداً من التعريف والتنكري، قوله 
اإلفـراد والتثنيـة   : يف اخلمسة البواقي، أي –يريد النعت السببـي إذا رفع الظاهر 

ه فإن كان الفاعل مفرداً، أو ينظر إىل فاعل: والتذكري والتأنيث كالفعل، أي . واجلمع
مثىن، أو جمموعاً أفرد السببـي كما يفرد الفعل، وإن كان الفاعل مذكراً أو مؤنثـاً  

اعل طابقه السببـي كما يطابق الفعل فاعله يف التذكري والتأنيث أو يذكر إذا كان الف
 .  )١("مفصوالً كالفعل غري حقيقي التأنيث أو حقيقيا
فإن املطابقة  ي أن النعت السببـي إذا رفع امسا ظاهراضويظهر لنا من قول الر

فوعه إذا بني النعت ومرفوعه يف اجلنس واجبة فحكمه كحكم املطابقة بني الفعل ومر
 .  رفع الفعل فاعالً ظاهرا

 :وجب يف النعت التذكري فنقول مثالً فإذا كان املرفوع مذكرا 
 .أو كرمي إخواا أو إخوا – أو كرمي أبواها –جاءت امرأةٌ كرمي أبوها 

واألحسن فيما : "واألفضل إذا رفع النعت مجع تكسر أن جيمع النعت لقول ابن مالك
 . فنقول جاءت امرأةٌ كرام إخواا  )٢("فاعله مجع أن جتمع مجع تكسري

                                                
 .  ١/٣١٠شرح الكافية     )١(
 .  ٣/١٠٠شرح الكافية الشافية     )٢(
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 حقيقـي التأنيـث غـري مفصـول عـن رافعـه        أما إذا كان املرفوع مؤنثًا
جاءت امرأةٌ : طابقة بني النعت واالسم املرفوع فنقول بفاصل وجبت امل) أي النعت(

 .أو كرميةٌ أخواا  –أو كرميةٌ أختاها  –كرمية أختها 
وإذا فصل بني النعت ومرفوعه الظاهر بفاصل فيجـوز يف النعـت التـذكري    

 .بني النعت املشتق ومرفوعه املطابقة يف النوع والتأنيث ، والتأنيث أفضل لتحقيق
 : فنقول مثالً 

. أو جاءت امرأةٌ كرمي يف الدار أختـها  –جاءت امرأةٌ كرمية يف الدار أختها 
 . وهذا هو األصل يف النعت السببـي إذا رفع فاعالً امساً ظاهراً 

 : يقول ابن قيس الرقيات 
 

ــازِحكُوفيـــةٌ   محلّتهـــا نـ
 

ــقَب  ال أَ  ــا وال س ــم داره ١(م( 
ـ    امهمـن م تمشجت قَفْـرٍ كَم ه 

 
ــازِحٍ  ــه ن ــاف غَولُ املَس ــد  )٢(بعي

  
 ) . مهامه –كوفية (فاملنعوت مؤنث يف كال البيتني 

 ) . نازح حملتها(يف البيت األول  وقد رفع النعت امسا ظاهرا
 ) . نازح غوله(ويف البيت الثاين 
للمطابقة  من عوارض املطابقة واألصل فيه أن يؤنث النعت ويعد البيت األول عارضا

 . فيقول نازحةٌ حملتها ) حملتها( نعت ومرفوعه لكونه مؤنثًا حقيقيابني ال

                                                
من . ٢الديوان ص .القريب املالصق : السقب  .الوسط بني القريب والبعيد: األمم  .بعيد: نازح     )١(

 ) . املنسرح(حبر 
 ) . اخلفيف(من حبر .  ٣٨الديوان ص  .عد مابني األرضنيب: املساف  .بعدها : غوهلا     )٢(
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ومل يأت بالنعت على األصل الذي هـو  "نازح حملتها:" ال الشاعروإمنا ق     
بينه " نازح " فوقعت املخالفة يف النعت " نازحة حملتها " املطابقة يف اللفظ ، فلم يقل 

هو يقصد املكان أو البيت الذي هو حمل إقامة املرأة الكوفية ، ف" حملتها" وبني مرفوعه 
فحمل بالنعت على املعىن ومل حيمله على اللفظ ، لذا ظهر عارض املطابقة ، كمـا أن  

يؤدي إىل كسر الـوزن  "  نازحة" –ة من أجل املطابق –اإلتيان بتاء التأنيث املربوطة 
على معىن االسـم   –يف النعت  –ه يف البيت ، فحفاظا على الوزن بىن الشاعر كالم

ومل يبنه على لفظه ؛ ألنه  لو بناه على اللفظ كُسـر البيـت   " حملتها" املرفوع بعده 
 .فالنعت هنا حممول على معىن االسم املرفوع ال على لفظه 

  
ألن فاعل النعـت الظـاهر جـاء    أما البيت الثاين فقد جاء على األصل       

، وإمنا ذكرته هنا ألبني أن الشاعر " نازح" النعت معه فوجب تذكري " غوله" مذكرا
ا ألنه بىن على اللفظ  يف هذا املوضع أتى بالنعت مذكر . 

 



 ٢٣٥

 املبحــــث الثانــــي                           
 )اجلمع –املثىن  –املفرد (ارض املطابقة يف العدد ع      

م هي املفرد واملثىن واجلمع فـاملفرد  ينقسم العدد يف اللغة العربية إىل ثالثة أقسا
 .كتاب أو قصة : ما ليس مبثىن وال مجع ودل على واحد مثل 

ما دل على اثنني أو اثنتني بزيادة أغنت عن العطـف واملعطـوف،   : واملثىن 
قصتني  –كتابني : وميكن االستغناء عنها هي ألف ونون أو ياء ونون على مفرده مثل 

 .أو كتابان أو قصتان 
 :مع هو ما دل على أكثر من اثنني أو اثنتني وينقسم إىل قسمني واجل

 : مجع التصحيح ويتفرع إىل فرعني مها : القسم األول 
وهو ما دل على أكثر من اثنني بزيادة واو ونـون أو  : ـ مجع املذكر السامل ١

 .ياء ونون إىل آخره مثل زيدون أو زيدين 
رمن اثنتني بزيادة ألف وتاء على كثوهو ما دل على أ: ـ مجع املؤنث السامل٢

 .مفرد حنو الزينبات 
مجع التكسري وهو ما دل على أكثر من اثنني أو اثنتني بتغـيري  : والقسم الثاين 

صورة مفردة تغيرياً ظاهراً أو مقدراً إما بزيادة كصنو وصنوان أو بنقص كتخمة وختم 
ال أو بنقص وتبديل شكل أو بتبديل شكل كأَسد وأُسد أو بزيادة وتبديل شكل كرج

 .  )١(كَرسل أو ن كغلْمان 
أَفْعال  –أَفْعل : إىل مجع قلة ويأيت على األوزان التالية : وينقسم مجع التكسري 

 .فعلَة وما عدا ذلك من أوزان مجع التكسري فهو مجع كثرة –أَفْعلة  –

                                                
 .  ٤/٢٧٦أوضح املسالك : انظر     )١(
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للعـدد يف  ) مجـع  –مثىن  –مفرد (وقد فرقت اللغة بني هذه األقسام الثالثة 
االستعمال وفرقت بينها كذلك يف املبهمات كاألمساء املوصـولة وأمسـاء اإلشـارة    

التزمت اللغة التفريق بني املفرد واملثىن واجلمع يف األمساء : والضمائر فاألمساء املوصولة
للمفـردة املؤنثـة،   : للمفرد املذكر، الـيت  : املوصولة املبدوءة بأل على النحو اآليت 

للجمع املذكر، والالئي : األيل –للمثىن املؤنث، والذين : للمثىن املذكر واللتان: اناللذ
 .والاليت والالء والالت للجمع املؤنث 

فقـد  ) ذو املوصـولة يف لغـة طـيء    –ما  –من (أما بقية األمساء املوصولة 
 . اشتركت بني الواحد واملثىن واجلمع للمذكر واملؤنث 

 –للمفردة املؤنثـة، هـذان   : هذه  –للمفرد املذكر : أما أمساء اإلشارة فهذا 
هاتني للمثىن املؤنث وتشترك هؤالء بني مجع املـذكر   –للمثىن املذكر ، هاتان : هني

 .واملؤنث 
 :فتتقسم إىل ثالثة أقسام : أما الضمائر 

 :وتأيت على صورتني منفصلة ومتصلة : ضمائر املتكلم : أوال 
للمفـرد بنوعيـه   " أنا: "موضع رفع وهي وتكون دائما يف : املنفصلة  -١

 .للمثىن واجلمع بنوعيه " حنن"و، املذكر واملؤنث
وهلا أكثر من موضع إعرايب فتكون يف موضع رفع وهو ضـمري  : املتصلة  -٢

املتكلمني الدالة على الفاعلني ) نا(،كتبت : حنو) ت" (تاء التكلم"الرفع املتصل 
املتكلمني الدالة على املفعولني ) نا(وهو أو تكون يف موضع نصب. كتبنا : حنو
 . هذه الكتب لنا : أوتكون يف موضع جر حبرف اجلر  حنو . أكرمنا اهللا: حنو

 .وما هو متصل ، ومنها ما هو منفصل :ضمائر اخلطاب :  ثانيا 
 :وتكون يف موضع رفع وهي: ضمائر اخماطب املنفصلة / أ  
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للمخـاطبني وملخـاطبتني وأنـتم    أنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما 
إيـاك للمخاطبـة إياكمـا     –إياك للمخاطـب   و.للمخاطبني وأننت للمخاطبات 

للمخاطبني واملخاطبتني، إياكم للمخاطبني وإياكن للمخاطبات تكـون يف موضـع   
 : نصب وهي

 –للمخاطـب  ) كتبت(املفتوحة " التاء"وهي : ضمائر املخاطب املتصلة / ٢
للمخاطبة والتاء املضمومة املوصولة مبيم وألف للمخـاطبني  ) تبتك(والتاء املكسورة 

 ) .كتبتما(واملخاطبتني 
 ) .كتبتم(والتاء املضمومة املوصولة مبيم ساكنة للمخاطبني 

 ) .كتبتن(والتاء املضمومة املوصولة بنون مشددة للمخاطبات 
 . وتكون يف موضع رفع التصاهلا بالفعل 

 ).كتابك(واملكسورة للمخاطبة ) كتابك(للمخاطب  املفتوحة" الكاف"و
 ) كتابكُما(واملضمومة املوصولة مبيم مفتوحة وألف للمخاطبني واملخاطبتني

 ) كتابكُم(واملضمومة املوصولة مبيم ساكنة للمخاطبني 
 )كتابكُن(واملضمومة املوصولة بنون مشددة للمخاطبات 

أو التصاهلا حبرف اجلـر  . اهلا باالسموتكون يف موضع جر على اإلضافة التص
 )عليكن(و )عليكم(و )عليكما(و )عليك(و )عليك: (حنو 

إن "وتكون يف موضع نصب عند اتصاهلا حبـرف مـن احلـروف الناسـخة    
 )إنكن(و )إنكم(و )إنكما(و )وإنك(و )إنك: (حنو " وأخواها

 .وما هو متصل،ومنها ما هو منفصل : ضمائر الغائب : ثالثا 
: موضع رفع وضمائره هي: وهلا موضعان من اإلعراب: ضمائر املنفصلة ال -١

 هم للغائبني هن للغائبات  –هي للغائبة مها للغائبني والغائبتني  -هو للغائب 
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 –إيامها للغـائبني والغـائبتني    –إياه للغائب :  وموضع نصب وضمائره هي
 . إياهن للغائبات  –إياهم للغائبني 

 :وهلا موضعان من اإلعراب "اهلاء" وهي :  الضمائر املتصلة  -٢
وذلك إذا اتصلت بالفعل فتكون يف حمـل نصـب   : موضع نصب -أ

الكتاب قرأته ، أو إذا اتصلت باحلرف الناسخ فتكون يف : مفعول به حنو
 : حمل نصب امسه حنو

وذلك إذا اتصلت باالسم فتكون يف حمل جر باإلضـافة    : موضع جر -ب     
إذا اتصلت حبـرف   أو).كتبهن(و ،)كتبهم(و ،)كتاما(و ،)كتاا(و) كتابه: (حنو 

 ).منهن(و ،)منهم(و ،)منهما(و ،)منها(و ،)منه: (اجلر حنو
يف ) اجلمـع  -املثىن  -املفرد (وقد فرقت اللغة بني هذه األقسام الثالثة للعدد 

 . أو حاالً  ن املسند فعالً أو خربا أو نعتااإلسناد سواء كا
. تضي املطابقة يف العدد بني الفعل وفاعله سواء كان ظـاهراً أو ضـمرياً  واألصل يق

 .وذلك بإحلاق عالمة التثنية بالفعل إذا كان الفاعل مثىن حنو احملمدان يكتبان 
 وعالمة مجع املذكر إذا كان الفاعل مجع مذكر حنو احملمدون يكتبون 

 كتبن وعالمة مجع املؤنث إذا كان الفاعل مجع مؤنث الفاطمات ي
 .ويتجرد الفعل من العالمات إذا كان الفاعل مفرداً حنو حممد يكتب 

ويقتضي األصل كذلك املطابقة بني النعت واملنعوت واحلال وصاحبه واخلـرب  
واملخرب ، وذلك بإحلاق عالمة التثنية باملفرد إذا كان املنعوت أو صـاحب احلـال أو   

احملمـدان   –أقبل احملمدان مسرعني  –هذبان أقبل احملمدان امل: املخرب عنه مثىن فنقول 
 .مهذبان 

أو بإحلاق عالمة اجلمع السامل باملفرد املتحققة فيه شروط هذا اجلمع أو مجعـه  
مجع تكسري إذا كان املنعوت أو صاحب احلال أو املخرب عنه مجعاً أو مجـع تكسـري   
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علماء اإلسـالم   –أقبلت الفاطمات مسرعات  –احملمدون املهذبون حمبوبون : فنقول 
عظماء ويتجدد اللفظ من عالمة التثنية واجلمع إذا كان املنعوت أو صاحب احلال أو 

حممـد   –أقبل حممـد مسـرعاً    –التلميذ املهذب حمبوب : املخرب عنه مفرداً فنقول 
 مهذب. 

ويقتضي األصل أن يعود ضمري املفرد املذكر على املرجـع إذا كـان مفـرداً    
يكتب وضمري املفرد املؤنث على املرجع إذا كان مفرداً مؤنثاً حنـو   مذكراً حنو حممد

الزينبـان   –زينب تك وضمري املثىن على مرجعه إذا كان مثىن بنوعيه احملمدان يكتبان 
: تكتبان ، وضمري مجع املذكر على مرجعه إذا كان مجعاً ساملاً أو مجع تكسري حنـو  

 . علماء اإلسالم مبدعون  –احملمدون يكتبون 
وضمري مجع املؤنث على مرجعه إذا كان مجعاً ساملاً أو مجـع تكسـري حنـو    

 . قصائد حسان مناصرات لإلسالم  –الفاطمات يكتنب 
 .ويقتضي األصل كذلك أن يطابق التوكيد املعنوي املؤكد 

 .جاء احملمدان كالمها –فإذا كان املؤكد مثىن مذكر فتوكيده بكال 
 .جاءت الزينبان كلتامها  –توكيده فإذا كان املؤكد مثىن مؤنث ف

فإذا كان املؤكد مجع مذكر فتوكيده بأمجع وأمجعني وتوابعها جاء احملمـدون  
 . أمجعون رجاء الرجال أمجعون 

فإذا كان املؤكد مجع مؤنث فتوكيده جبمعاء ومجع وتوابعهما جاءت الزينبـان  
 مجع قرأت القصائد مجع

فاألصـل يقتضـي أين   ) عامة –عني  – نفس(أما بقية ألفاظ التوكيد املعنوي 
حضرت  –حضر حممد نفسه : عود الضمري املتصل ا على املؤكد يف اجلنس فنقول 

 .جنح احملمدون عامتهم  –عينها  –زينب 
 . أما التوكيد اللفظي فيكون بإعادة لفظ املؤكد سواء كان حرفاً أو امساً أو فعالً 
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مطابقة هذا األصل ظاهرة يف كالم  ارضقة يف اللغة ولكن عووهذا أصل املطاب
ـ  ت العرب سواء يف الشعر أو النثر وواردة يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف وتباين

 مواقف النحاة حول هذا العوارض
. بني اجلواز أو الوجوب أو قصر بعض مواضعها على السماع أو بالسكوت عنها  

 :املثىن  الفاعل إفراد الفعل املسند إىل  -١

 
أن تلحق الفعل عالمة املثىن إن كان الفاعل الظاهر مثىن للتفريق بـني   القياس

فعل الواحد واملثىن واجلمع، كما كان القياس إحلاق تاء التأنيث بالفعـل املسـند إىل   
 .املؤنث للتفريق بني فعل املذكر وفعل املؤنث 

 .قامتا الزينبان  –قاما الزيدان : فنقول 
وأصبح العـدول  . اطراد يف العربية الفصحىولكن هذا القياس قد عدل عنه ب

عن املطابقة بني الفعل والفاعل الظاهر يف العدد هو القيـاس املتبـع يف االسـتعمال    
أنه إذا  )١(حيث إن مذهب مجهور العرب.وأصبحت املطابقة اليت هي األصل شذوذاً 

التثنية وجب جتريد الفعل من عالمة تدل على ، أسند الفعل إىل فاعل مثىن أو جمموع 
قام الزيدان و قام الزيـدون  : أو اجلمع ، فيكون كحاله عند اإلسناد إىل املفرد فتقول 

 .  وهذا هو األكثر ، وقامت اهلندات 
 

ومما يدل على أن املطابقة هي األصل يف العربية، مقارنـة اللغـات السـامية    
األصـل يف  األخرى كما ذكر الدكتور رمضان عبد التواب فإا تؤدي إىل معرفة أن 

                                                
تأليف حممـد بـن أيب   ، هلادي يف اإلعراب إىل طريق الصوابوا،  ١/٢٣٨  ن عقيل انظر شرح اب    )١(

دار . مريي حتقيق وتقدمي الدكتور حمسن سامل الع، الوفاء بن أمحد املوصلي املعروف بابن القبيصي
 . ٥٦ص . م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الطبعة األوىل ، مكة املكرمة ،التراث 
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تلك اللغات أن يلحق الفعل عالمة التثنية واجلمع للفاعل املثىن واموع، كما تلحقه 
 .  )١(سواء بسواء التأنيث عندما يكون الفاعل مؤنثًاعالمة 

واملطابقة بني الفعل والفاعل الظاهر يف العدد كانت مسة لدى النـاطقني        
بية نتيجة للتطور ومليلها إىل اإلجياز واحلذف باللغات السامية وقد ختلت عنه اللغة العر

لدى النـاطقني   عياطبي كان تعبريا"أسلوب املطابقة أنه  يقول الدكتور حممد جرب عن
باللغات السامية، مث أتيح للعربية مرحلة من التطور ختلت فيها عن مطابقـة الفعـل   

حبذفه، ولعل هذا نـاتج   لفاعله غري املفرد، فالعربية متيل إىل اإلجياز وحذف ما ال يضر
من تدخل الفكر يف مرحلة مرتقبة ، ظهرت فيها مسة صبغ اللغة بصبغة عقلية لتعـديل  

 .  )٢(" بعض األساليب الفطرية
وقد ذكر سيبويه لغة املطابقة يف كتابه ومل ينسبها على لقبيلة بعينها بل ذكر أا لغـة  

قومك، وضـرباين أخـواك،    ضربوين: واعلم أن من العرب من يقول : "قليلة يقول 
، وكأم أرادوا أن جيعلوا للجمـع  "قالت فالنة"فشبهوا هذا بالتاء اليت يظهروا يف 

 . )٣(" عالمة كما جعلوا للمؤنث ، وهي قليلة
               دون  الصيمري وابن السـراج واجلرجـاين   اوقد ذكر هذه اللغة أيض

 .  )٤(نسبتها إىل قبيلة 

                                                
هـ ١٤٠٨للدكتور رمضان عبد التواب، القاهرة، مكتبة اخلاجني، . انظر حبوث ومقاالت يف اللغة     )١(

 .  ٦٩، الطبعة الثانية ، ص 
م، الطبعـة األوىل،  ١٩٨٣املعـارف  دار : القاهرة . الضمائر يف اللغة العربية ، للدكتور حممد جرب    )٢(

 .  ١٧٥ص
 .  ٢/٤٠الكتاب     )٣(
فتحي أمحد علي الدين الطبعـة  : التبصرة والتذكرة البن اسحاق الصيمري حتقيق الدكتور : انظر     )٤(

، وانظر املقتصد  ١/١٧٢األصول : ، وانظر١٠٨-١/١٠٧دمشق  .هـ دار الفكر ١٤٠٢. األوىل 
١/١٧٥  . 
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إىل قبيلة طيء، وأزد شنوأة ، و باحلارث بن كعب  )١(تأخرين ونسبها النحاة امل
أن اجلمهور قالوا أا لغة ضعيفة ورد على ذلك بكثرة الشـواهد   )٢(وذكر أبو حيان 

الدالة على أا ليست كذلك ، ومن الشواهد ما جاء يف احلديث قوله صلى اهللا عليه 
 . )٣("بالنهارومالئكة ، يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل : " وسلم 

ولكن هذه اللغة ليست ضعيفة فسيبويه مل يذكر أا ضعيفة بل قليلة وقلتها ال 
ومذهب طائفة : "ن هذه لغة كعب بن احلارث فقالوذكر ابن عقيل أ. تعين ضعفها 
أن _ كما نقل الصفار يف شرح الكتـاب  ، وهم بنو احلارث بن كعب _ من العرب 

أُيت فيه بعالمة تدل على التثنية أو اجلمع _ أو جمموع مثىن_ الفعل إذا أسند إىل ظاهر 
فتكون األلف والواو والنون حروف تدل " قمن اهلندات "و " قاما الزيدان "فنقول ، 

ا تدل على التأنيث عنـد  حرفً" قامت هند"كما كانت التاء يف ، على التثنية واجلمع 
 .الرقيات  واستشهد ابن عقيل على ذلك ببيت ابن قيس )٤("مجيع العرب

 
 .وقد مجعت كتب النحو وشروحه شواهد متعددة متثل هذه اللغة 

 
وقد علل النحاة عدم املطابقة بني الفعل والفاعل الظاهر يف العدد بعلل خمتلفـة  
فقد علل سيبويه ذلك باالكتفاء بداللة الفاعل الظاهر على العدد عن إحلـاق عالمـة   

قال قومك، وقال أبواك؛ ألـم  : ا قالت العربوإمن: "يقول : التثنية أو اجلمع بالفعل 
                                                

، ١/٢٧٥و التصريح مبضـمون التوضـيح   ، ٤٢١ -٢،و مغين اللبيب  ١/٣٥٤االرتشاف : انظر     )١(
 . ١/٦٠وانظر اهلمع 

 .  ١/٣٥٤ارتشاف الضرب : انظر     )٢(
دار ، وفاء الباين  حتقيق الفاخوري مبؤازرة الدكتور،هشام  انظر شرح قطر الندى وبل الصدى البن    )٣(

 . ١٧٨ص . اجليل بريوت 
 . ٢٣٩ -١ن عقيل شرح اب    )٤(



 ٢٤٣

قاال أبواك، وقالوا قومك، فحذفوا ذلك اكتفاء مبـا  : اكتفوا مبا أظهروا عن أن يقولوا
 .  )١(" أظهروا

 
قاما : أما ابن السراج فقد علل لذلك خبشية التباس الفاعل باملبتدأ فعندما تقول

أكلـوين  "أللف عالمة للمثىن على لغـة  وا أن يكون فاعالً) الزيدان(الزيدان الحتمل 
 . ا واجلملة الفعلية قبله خرب عنه مؤخر وأن يكون مبتدأً" الرباغيث
 

قاموا الزيدون ، ويقومون الزيدون على لغة من : وجيوز : "يقول ابن السراج 
: والـواو والنـون يف   ، أكلوين الرباغيث، فهؤالء إمنا جييئون باأللف والنـون : قال

ضـربا الزيـدان،   : ربون، واأللف والواو يف ضربا، وضربوا، فيقولونيضربان، ويض
وضربوا الزيدون ؛ ليعلموا أن هذا الفعل الثنني ال لواحد وال جلميع وال الثـنني وال  
لواحد، كما أدخلت التاء يف فعل املؤنث لتفصل بني فعل املذكر واملؤنث، فكـذلك  

وهذا لعمري هو القيـاس  ، واحد واجلميع زادوا بياناً ليفرقوا بني فعل االثنني وبني ال
قامت هند، وقعدت سلمى؛ ولكن هـذا أدى  : على ما أمجعوا عليه يف التاء من قوهلم

إىل إلباس، إذ كان من كالمهم التقدمي والتأخري ، فكان السـامع إذا مسـع، قـاموا    
 الزيدون، ال يدري هل هو خرب مقدم والواو فيه ضمري أم الواو علم اجلمع فقط غـري 

وإىل هذا التعليل ذهـب الشـيخ خالـد     )٢("قاما الزيدان"ضمري، وكذلك األلف يف 
 .  )٣(األزهري
 

                                                
 .  ٣٧-٢/٣٦الكتاب     )١(
 . ١٧٣ – ١/١٧٢األصول     )٢(
 .  ١/٢٧٥شرح التصريح : انظر     )٣(



 ٢٤٤

ولعل ما ذهب إليه سيبويه هو األقرب إىل طبيعة اللغة اليت متيـل إىل اإلجيـاز   
 . واالكتفاء بداللة الظاهر على العدد 

 
ـ  رد يف السـماع  وخنلص مما سبق إىل أن إفراد الفعل املسند إىل املثىن هو املط

وما جاء على القياس و األصل فهو عـارض مـن عـوارض    ، قام الزيدان : فنقول 
 .قاما الزيدان : السماع املطرد فال نقول

      
يف ديوان ابن قيس الرقيـات   -الذي هو عارض يف التركيب –ومما جاء على األصل 

 : قوله 
 ــه ــارِقني بِنفِْس ــالَ املَ تلَّى قــو ت 

 
  ــد ــلَماهأَوقَ س ــيم محو ــد عب١(م(  

  
حيث  أحلق بالفعـل املسـند إىل الفاعـل    " أسلماه مبعد ومحيم " الشاهد           

 :يسـمى   وهي لغة مـا ، على لغة بلحارث بن كعب " األلف"الظاهر ضمري التثنية 
للداللة على الفاعل مـثىن  ) أسلماه(حيث أحلقت األلف بالفعل "  أكلوين الرباغيث"

أن الفاعل اثنان فهي : يدل على أن الفعل للمثىن أي  )٢(ليست ضمرياً بل حرف فهي
لتدل على . ت هند قام: فهي كالتاء اليت تلحق الفعل املسند إىل مؤنث يف حنو قولنا 

 .أن الفاعل مؤنث 
  

                                                
انظر شرح ابـن  . القريب : احلميم . البعيد الصلة : املبعد . خذاله: أسلماه . اخلوارج : املارقني     )١(

 ). الطويل(من حبر .  ١٩٦الديوان ص . ٢٣٩-١عقيل 
 . ٢٤١ -١انظر شرح ابن عقيل     )٢(



 ٢٤٥

وبذلك يكون الشاعر قد تكلم بلغة القليلني الذين يلحقون بالفعل عالمـة التثنيـة و   
واألكثر إفراد الفعل مـع الفاعـل   ، خالفه مجهور النحاة ؛ ألنه قليل وهو ما، اجلمع 

وما جاء على القليل وخالف الكثري فهو عارض من عوارض التركيب . املثىن واجلمع 
ومبراعاة السماع املطرد يف اللغة جيب إفراد الفعل مع الفاعل املثىن اكتفـاًء بداللـة   . 

 : الفاعل على العدد فيقول الشاعر 
 سلمه مبعد ومحيم وقد أ

ذا البيت على ما جاء على األصل يف املطابقـة بـني    )١(وقد استشهد النحاة 
 . الفعل والفاعل املثىن يف العدد 

                                                
، وشرح ١/١٦٠، واهلمع  ١/٢٧٧، و التصريح مبضمون التوضيح  ٢/١١٦شرح التسهيل : انظر     )١(

 .  ١/٣٠٣األمشنوي على األلفية 



 ٤٦

 ارض  املطابقة يف مرجع الضمريع - ٢
 

إن األصل يقتضي أن يعود الضمري على مرجعه يف العدد فيعـود علـى                  
ـ ) املذكر واملؤنث(يهما املفرد واملثىن واجلمع بنوع ا لكـل  حبيث يكون الضمري موافقً

صوره يف االسـتعمال اللغـوي يقـول    وتعدد ، وهذا ماثل يف اللغة متفق عليه، منها
ى مذكور فتقدم لفظًا ورتبة حني يعود الضمري يكون عوده عل: "متام حسان  الدكتور
ورتبـة   متأخر لفظًايعود بعض الضمائر على دون رتبة أو رتبةً دون لفظ، و أو لفظًا

كضمري الشأن وقد يعود على مفهوم ، فإذا عاد على مذكور طابقـه مـن حيـث    

بـوابٍ لِّكُـلِّ بـابٍ       {: الشخص والعدد والنوع وهلذا فإن الضمري يف قوله تعاىل  ـبعةُ أَ ـا س لَه
  ـوم قْسم ءـز ج مهناألبواب لقيل  يعود على الكافرين ال على األبواب ولو أعيد على )١(} م

لَـةٌ    {: وأما عوده على مفهوم من الكالم السابق فنحو قوله تعاىل ، "منها" ْثقَ م ع ـد إِن تَ و
بـى  ذَا قُر كَان و لَ و ءي ش هنلْ ممحا ال يهلمحيث أن الضمري املستتر يف كان كمـا    )٢(} إِلَى ح

وقـد  . لو كان املدعو ذا قرىبو: أي) تدع(يقول النحاة عائد على مفهوم من الفعل 
وقد يكـون بواسـطة   " يكون عود الضمري على مرجعه مباشراً حنوه هذا الذي أعرفه

أو داخالً يف حيز مجلة معطوفـة علـى   ،)هذا الذي أعرف رجالً يعرفه: (سبيب حنو 
ويكـون  ). الذي يبكي فيضحك الناس منه هـو املمثـل  : (اجلملة املراد ربطها حنو 

ومن مث تعترب الفاء هنا رابطاً حرفياً وتتضافر يف الـربط مـع   ، ء فقطالعطف هنا بالفا
وقد حيذف إذا مل ) هذا الذي قام: (وقد يستتر الضمري العائد كقولك . الضمري العائد

                                                
 )٤٤( سورة احلجر آية     )١(
 )١٨(سورة فاطر آية      )٢(



 ٢٤٧

ئاً      { :يكن ركن إسناد كما يف قوله تعاىل  ـيـسٍ ش اتَّقُواْ يومـاً الَّ تَجـزِي نَفْـس عـن نَّفْ أي  )١(}و
 .  )٢("فيه

سابقاً أن الضمري العائد يعد من القرائن  )٣(متام حسان يظهر مما ذكره الدكتورو
فالضمري العائد من وسائل الـربط يف  ،اللفظية اليت تربط بني أجزاء اجلملة أو التركيب
كوقوع الفاء يف جواب الشـرط أو  ، اجلملة إذ يتحقق الربط بعود الضمري أو باحلرف

 . أو بالعهد بإعادة اللفظ أو بإعادة املعىن
وبالرغم من أن الضمري العائد يعد من القرائن اللفظية الدالة علـى املعـىن يف   

 .اجلملة إال أنه ميكن االستغناء عنه إذا دلت قرائن أخرى على املعىن 
يعترب عود الضمري من الـروابط  : "متام حسان بقوله نص على ذلك الدكتور 

دون حاجة  قرائن أخرى فيصبح املعىن واضحاب اهلامة يف اجلملة ولكن االرتباط قد يتم
 .  )٤("إىل الضمري الرابط

أما إذا عاد الضمري على أمساء معطوفة فيجب املطابقة بـني الضـمري العائـد    
واألمساء املعطوفة فيعود الضمري ألف االثنني الدال على املثىن إذا تقدمه امسني عطـف  

 . زيد وعمر قاما: على اآلخر حنو أحدمها 
 
يعود الضمري واو اجلماعة الدال على اجلمع إذا تقدمه أمساء عطـف أحـدها   و

 . وهذا هو األصل . على اآلخر حنو زيد وعمر وخالد قاموا 
 

                                                
 . )٤٨(سورة البقرة آية     )١(
 .  ٢١٥ومبناها اللغة العربية معناها     )٢(
 .  ٢١٦ -٢١٣السابق : انظر     )٣(
 .  ٢٣٨السابق ،     )٤(



 ٢٤٨

وإذا تقدم معطوف ومعطوف عليه وتأخر عنهما ضـمري  : "قال ابن عصفور 
 ذلـك  يعود عليهما فال خيلو أن يكون العطف بالواو أو بالفاء أو بثم أو حبىت أو بغري

فإن كان العطف بالواو كان الضمري على حسب ما تقدم، حنو . من حروف العطف
زيد وعمر قاما، وزيد وعمر وخالد قاموا ال جيوز أن تفرد الضمري فتجعلـه  : قولك 

 .  )١("على حسب اآلخر إال حيث مسع ، ويكون احلذف من األول لداللة الثاين عليه
 

 املعطوف أحدمها على اآلخر بالواو حكم وحكم االمسني: "ويقول ابن مالك 
املثىن فالبد فيما يعلق ما من خرب وضمري وغريمها من املطابقة كما البد منها يعلـق  

الـرجالن منطلقـان   : زيد وعمرو منطلقان، ومررت ما، كما يقال: باملعىن، حنو 
 .  )٢("ومررت ما

 
ال على امسـني معطـوفني   ويظهر من قول ابن مالك أن ضمري املثىن ال يعود إ

بالواو وقياساً عليه فإن ضمري اجلمع ال يعود إال على أمساء متعددة معطوفة بـالواو إذ  
سواء وقع هذا الضمري يف اخلرب عن املتعـاطفني أو فيمـا يعـود     )٣(البد من املطابقة

 . عليهما
يف أصـله خـرب   " إن"ألن خرب " إن"ويستوي يف هذا احلكم خرب املبتدأ وخرب 

 زيد وعمرو قائمـان وإن زيـدا وعمـرا   : ولويظهر ذلك عند البصريني فنق، بتدأ امل
" إن"وينبغي أن تعلم أنك إذا عطفـت علـى اسـم    : "يقول ابن عصفور . قائمان 

                                                
شرح مجل الزجاجي البن عصفور اإلشبيلي الشرح الكبري حتقيق الدكتور صاحب أبو جنـاح دار     )١(

 .  ١/٢٤٧.   جامعة املوصل .الكتب للطباعة والنشر 
 .  ٢/١٤١، وانظر مهع اهلوامع  ٣/٣٨٢شرح التسهيل    )٢(
 .  ٤٥٣ – ١/٤٥٢شرح اجلمل    )٣(



 ٢٤٩

: وأخواا فإنه ينبغي أن يكون اخلرب على حسب املعطوف واملعطوف عليه ، فنقـول 
اإن زيدقائمان ، وال جيوز  ا وعمر :إال حيث مسع قائم" 

ومما ميثل عوارض املطابقة يف الضمري العائد على أمساء معطوفة قول ابن قيس  
 : الرقيات 
 

ـّو ـدماحلَو اِهللادبع نَّال إِأَ  ىدالن
 

 حليفان حت ى املـوت ـ م فَطَصي١(ان( 
  

وهـو   ى اجلمـع عل" مصطفيان"و"حليفان : " عاد ضمري املثىن ألف االثنني يف قوله
ورمبا يفسر ذلك بأن الشاعر أراد بالتثنيـة  " عبداهللا واحلمد والندى"األمساء املعطوفة  

" واحلمد والنـدى " هو جعل عبد اهللا أحد طريف املثىن و" مصطفيان"و" حليفان" يف 
فهـو  ، صفتان " احلمد والندى"و،ن األول اسم علم مستقل بذاته أل، الطرف اآلخر

فعد مـن بـاب   ، وبني صفتيه من ناحية أخرى ، من ناحية أراد أن جيمع بني العلم 
التثنية فحمل على هذا املعىن فوصل باالسم عالمة املثىن وهي األلف والنون يصل بـه  

، فاملعىن مثىن وهو العلمية والصفة ، عالمة اجلمع ؛ ألنه اعتد باملعىن ومل يعتد باللفظ 
" عبـد اهللا  "هو " إن"فاسم ،  االسمخلرب على املعىن الوارد يففالشاعر هنا أراد محل ا

" عبـد اهللا "وهو اسم علم وعطف عليه صفتان أراد الشاعر أن جيعلهما من صـفات  
ى فجعل اخلرب حمموال على معىن الصفة املعطوفة عل، حيث مها مالزمتان له حىت املوت

 ليسا مشاركني لـه يف " عبد اهللا"صفتان مالزمتان ل" فاحلمد والندى" ، العلم قبلها 
فكوما من الصـفات جعـل الشـاعر    ، شيء حىت يكون معىن اجلمع يف العطف 

فحق للشاعر أن خيرب عنـهما  ، ا ا أيضمفرد" عبداهللا "و، حيملهما على معىن اإلفراد 
" حليفـان  :"ورمبا أن الشـاعر يف قولـه   ". مصطفيان" و"حليفان : " باملثىن فيقول 

                                                
 . )الطويل(من حبر  ٢٥، ص ن االديو   )١(



 ٢٥٠

عبـد اهللا واحلمـد   " رب عنه أكثر من اثـنني  بالتثنية مع أن االسم املخ"  مصطفيان"و
أخرب بضمري املثىن " مصطفون "و" حليفون" فبدل أن يستخدم ضمري اجلمع " والندى

حيمـالن معـىن   " احلمد والندى"رمبا من باب محل ظاهر اللفظ على معقود املعىن إذ 
رجـلٌ نـدٍ   : ااز ومن ، أي جاء مبا حيمد عليه : )١(أحمد الرجل: فقولك ، واحدا 

، فاجلود سبب يف أن حيمـد الرجـل   ، فكان احلمد حمموال على الندى  .جواد:أي :
مث عطف معىن ‘ فأحد اللفظني سبب يف اآلخر ؛ لذا محلهما الشاعر على معىن واحد 

عبـد اهللا واحلمـد   " فانتهى األمر بأن يكون " عبد اهللا" مفردا على آخر مفرد وهو 
حليفـان  " ة فجاء بعالمة التثنيـة يف خربمهـا الـذي هـو     يف معىن التثني" والندى 

 .واهللا أعلم.وبذلك يكون الشاعر قد محل اللفظ على املعىن " ومصطفيان
  

 :                      ويقول 
ستخلـ  ف مقْفَا أنـ ت ما وتـ ع مكُوض 
 

ــ  لَسياكُما غُمــر ما إذا ماتمــت اع 
 خيلَلي مقَ نسٍي لَسيم ـــاي ـ ع  ترقَّ

 
  )٢( دعا أو ــوما اليهبِ وادانما فَكُكابرِ 

      )٣(دعا   )٢(
انتقل الشاعر يف هذين البيتني من ضمري املثىن إىل اجلمع مث عـاد إىل املـثىن             

حيـث  " وتعوضكم ، ما أنفقتما "يف البيت األول : وذلك يف قوله ، فاجلمع فاملثىن 
مث يف البيت الثاين كرر هذا "كُم" إىل خطاب اجلماعة " تما" خطاب املثىن انتقل من 

فجاء " .أو دعا: "مث عاد أيضا فقال "اندوا: "وعاد فقال " ركابكما :"االنتقال فقال 
                                                

، دار الفكر للطباعة والنشر، الزخمشري  انظر أساس البالغة لإلمام جاراهللا أيب القاسم حممود بن عمر    )١(
 .  "ندي"مادة ٦٢٦ص "محد"مادة  ١٤٠م ص ١٩٩٤ -هـ١٤١٥طبعة ، والنشر

 .اجلسوا ا : اندوا  .قطع قوائمها بالسيف : عقر اإلبل  متعة هلما أي جتعل العوض: تعوضكم    )٢(
 ). الطويل(من حبر .  ٧٠الديوان ص  . 
 



 ٢٥١

: وانتقل إىل ضمري اجلمع وهو واو اجلماعة يف قولـه " كُما " بضمري املخاطب املثىن 
وإمنا وقع ذلك مـن   " .دعا: "و ألف االثنني يف قوله مث عرب بضمري املثىن وه" اندوا"

 . الشاعر وعمد إليه لغرض بالغي وهو اإلثارة وجذب االنتباه 
وليس فيه جتاوز من الشاعر ؛ ألن التعبري عن املثىن بصيغة اجلمع من اجلائز يف اللغـة ؛  

 .ألن أقل اجلمع اثنان 
 :أكثر من موضع ومنها قوله تعـاىل وقد ورد مثل هذا يف القرآن الكرمي يف           

ــومِ وكُنـــا   { ــنم الْقَـ ــه غَـ ــانِ فـــي الْحـــرث إِذْ نَفَشـــت فيـ ــلَيمان إِذْ يحكُمـ وداوود وسـ
   يندـاهش هِـمكْمحداود "عن املـثىن  " حكمهم"حيث عرب بضمري اجلمع يف  )١(}ل

 ."وسليمان
 :ويقول

  نعــ كدجــي ولــقْيين عبِلُســتْ ملَ
 

 ضعف ـ لَو كبِ نـ الن ـ يف الع ثفْ   دقَ
ـَّا بِـهتيلَو  ــــمكُتقْلع نـكُأَ ي ملَـنِتيلَفَ   )٢(ـــدعت ملْ الِـوالن
تع٢(ـــد(  

" تسـلبيين : "على املفرد املؤنث يف قوله "علقتكم:"عاد بضمري مجع املخاطب يف قوله 
فهو إمنا أراد أن يشري إىل األشـياء  ، عظيم احملبوبة ورمبا جاء بذلك ؛ كلون من ألوان ت

فهو يريد أن يوضح أنه إمنا تعلق قلبه ، اليت كانت مصدر جاذبية له من ناحية احملبوبة 
فهو جيعلها جمموعة مـن  " علقتك"ومل يقل ، " علقتكم : " بعدة أشياء فيها لذا قال 
التعبري عن املفرد بصيغة اجلمـع  وهذا من باب التعظيم ألن .األحباب ال جمرد واحدة 

 .واهللا أعلم. فيه تعظيم هلذا املفرد 

                                                
 )٧٨(سورة األنبياء آية     )١(
 ). املنسرح(من حبر .  ٧٧الـديوان ص  .السحر : النفث يف العقد  .حظك : جدك   )٢(



 ٢٥٢

 :ويقول 
وبــي ــا أَن نت ــت ــم فوجِ سالًهِت 
 

ــبِ  ساحأَ ةــر هِضــلَ م مع ــد  يلُلال
 وآنغَ ـسيب ابِريــة سـً ـو  اامـ

 
 ترطَى قـع الســابِح ا ي١(ولُز( 

  )١(ولُزيــــــــــــــ
حيث ذكّر الشاعر الفعل فجعل الضمري املستتر يف الفعـل  " يزول" :الشاهد يف قوله 

قطـع  "مع أن عائد الضمري مجـع وهـو   " يزول هو:"أي ، هو ضمري املفرد الغائب 
بتأنيث الفعل ليجعـل  " قطع السحاب ا تزول :"وكان األصل أن يقول " السحاب

جيوز معاملته معاملة ؛ ألن مجع التكسري لغري العاقل "قطع السحاب"الضمري عائد على 
فعدول الشاعر عن تأنيث الفعل إىل تذكريه .  جبالٌ راسيةٌ أو راسيات:" املفرد تقول 

مبعـىن شـيء يف   " قطع السحاب"جاء محال لظاهر اللفظ على معقود املعىن إذ أن ، 
" . ا الشـيء  يزول هـذ : "أي" يزول: "عود على املعىن فقال السماء فجعل الفعل ي

فَإِذَا مـس اإلِنسـان ضُـر دعانَـا ثُـم      {: كما يف قوله تعاىل . "السحاب قطع"الذي هو 
الضـمري الراجـع إىل   )٣(فقد ذكَّـر   )٢(}إِذَا خولْناه نعمةً منا قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَـى علْـمٍ   

الغائـب  حيث اتصل الفعل بضمري " أوتيته: " فجاء قوله تعاىل، وهي مؤنث " النعمة"
" النعمـة "؛ وذلك ألن " النعمة"مع أن عائد الضمري مؤنث وهو " اهلاء"املذكر وهو 

مذكر فعاد الضمري علـى معقـود   " شيء"و" شيء" يف هذه اآلية حملت على معىن 
 .املعىن ومل يعد على ظاهر اللفظ 

                                                
الـديوان ص   .اإلبل : السوام  .ستتر منك بالرابية ما ا: غيب رابية  .ضرب من السري : الوجيف     )١(

 ). الوافر(من حبر .  ١٣٥ص 
 )٤٩(سورة الزمر آية     )٢(
دار جريـر  ، حسني عباس الرفايعة : انظر ظاهرة العدول عن املطابقة يف العربية  تألبف الدكتور     )٣(

   ٧٥م ص ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦الطبعة األوىل  ، للنشر والتوزيع 



 ٢٥٣

 :ويقول 
    

 اصـنَ حمو تكْلَه نْا إِحيرش يصوأُ
 

ـ ى ولَّى اجلُلَع نوعبِ  ترـ املَ ك ١(مِارِح( 
 ذَوب عـِّ ارِاجلَ ن ـ بح ـــسِ امللب  هلَ

 
 )٢(ـمِاسقَاملُ يــفلاحلَبِا وـمهِيلَبحبِ 

 نْإِو حارـَ ب ـ رحبِ بارِحى فَولَامل  هبِ
 

 إنْو ـالَسولَاملَ مـْلَى ع ـ  كي مِفَسال 
ـــامل  رٍـابِج آلِ نم يــضِالبِ بني كنإِفَ )٣(فســــــــــ

 
 وبني بين شــلٍب وبني ـلَالعـمِاق 

 قَولْنِ دفَ ترعا ملُ نن غَبِ ـؤيبٍال  
 

  دعائكَ مانت من يارِخ الدعمِــائ 
  

وقد ورد يف األبيات انتقال الشاعر من صيغة املثىن إىل املفرد فعرب بالفعـل             
بأفراد الفعـل وهـو   " فسامل ، فحارب: "وذلك حني قال ، فرد عن الفاعل املثىن امل

وكذلك أفرد ضمري ، يف البيت الثاين " حببليهما: "بدليل قوله " شرحيا وحمصنا"يقصد 
ويف ظين أن الشـاعر  " . نلت ، فإنك : "اخلطاب يف البيتني الرابع واخلامس يف قوله 

للتعبري عن املثىن ؛ وذلك ألنه أراد أن جيمع رأي صـاحبيه   إمنا عمد إىل صيغة اإلفراد
: فقـال  " ا ا وحمصنشرحي" وجيعلهما كالرجل الواحد ؛ ليبني قوة العالقة والصلة بني 

ويشد أزرمها لبيـان وحـدة   ،ليجمع كلمتيهما ويوحد رأيهما " فسامل ، ارب فح"
وقد تكون . واهللا أعلم . د فخاطبهما يف صورة الواح، الرأي وإبراز قوة من أوصامها 

" حيـث إن يف وصـل الفعـل    ، الضرورة هي اليت دعت الشاعر إىل اللجوء لذلك 
وكـذا يف  ، بألف االثنني يؤدي إىل كسر الوزن يف البيـت  " سالم "والفعل " حارِب
فاخلطاب بضمري املثىن يزيد من عدد احلركـات يف الـوزن   " ونِلْت ، إنك : " قوله 

                                                
 )الطويل ( من حبر  ١٤٦الديوان ص     )١(
 .عبد اهللا بن الزبري أو مصعب : املوىل . الذي وصل حبله حببليهما : امللبس     )٢(
 



 ٢٥٤

ورمبا أدت هذه الزيادة املصحوبة بضمري املثىن إىل كسـر  " ونلتما، إنكما : "فتصبح 
 .         الوزن يف البيتني 

 :ويقول 
 
هـ  ن العانِرـ  ني ـ ن قُم ضـ أَ ةَاع ـم 
 

ــب الُـــثَ  ــمي نيهِنِ نــذِّ ع  )١(اممال
  

أنيـث ؛ ألن  مع أن األصل فيـه الت " مينع"الشاهد يف هذا البيت تذكري الفعل         
: فكان األصل أن يقـول الشـاعر   " أمثال بنيهن" الضمري فيه يعود على مؤنث وهو 

علـى   ورمبا كان هذا محالً، لكن الشاعر ذكَّر الفعل فأتى بالياء يف أوله " متنع الذمما"
.  " هن العرانني شيٌء أمثـال بنـيهن  : " إذ املعىن ، باطن املعىن ال على ظاهر اللفظ 

 .مينع هذا الشيء الذمما: أي . فجاء مذكرا " شيء" فعل يعود على لفظ فجعل ال
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٤١٧أساس البالغة ص" العرانني  قوهلم لألشراف ك: ومن املستعار : " قال الزخمشري : العرانني     )١(

 .  )ح املنسر( من حبر   ١٥٣الديوان ص  ".عرنَ " مادة  ٤١٧ص



 ٢٥٥

 ارض املطابقة بني الضمري ومرجعه يف اخلطاب و التكلم والغيبةع-٣
 )االلتفات(                                    

 
عـود  األصل يف اللغة أن يطابق الضمري مرجعه يف اخلطاب والتكلم والغيبـة في 

ويعود  ،التكلم إذا كان متكلماًويعود عليه ضمري  عليه ضمري اخلطاب إذا كان خماطبا
 .هو يكتب و، و أنا كتبت ، أنت كتبت : ول عليه ضمري الغائب إذا كان غائباً فنق

ا من عوارض التركيبوكل ما خالف ذلك األصل يعد عارض. 
أعين مـن املـتكلم أو   ، إىل آخر  نقل الكالم من أسلوب: " هو  االلتفات         

   )١("هذا هو املشهور ، اخلطاب أو الغيبة إىل آخر منها بعد التعبري باألول 
الـتكلم  : التعبري عن معىن بطريق من الطرق الثالثة : وعند مجهور البالغيني          

 .  )٢(واخلطاب والغيبة بعد التعبري عنه بطريق آخر من الطرق الثالثة 
ر لنا من هذا التعريف أنه عارض من عوارض املطابقة بني الضمري الالحـق  ويظه   

 .والسابق املتفق معه يف الداللة على مدلول واحد 
يف الضمري  تفات أن يكون املدلول عليه واحداويشترط البالغيون جلواز االل          

 . امللتفت وامللتفَت عليه 
 ،ن لصوره وما جيوز منها وما ميتنـع اوعين النحاة جبواز االلتفات فقط دون بي

القـادر   بني الدكتور عبدوقد فطنوا إىل سره البالغي وخاصة يف القرآن الكرمي وقد 
أن ابن جين أكد على أن االلتفات ال  )٣(حسني موقف النحاة من االلتفات حيث ذكر

                                                
 .  ١٣٧ص ،  ة من اإلتقان ومعترك األقرانالبالغة القرآنية املختار    )١(
 .  ٥٥اإليضاح يف علوم البالغة     )٢(
. للطباعة والنشر دار غريب ، عبد القادر حسني : تأليف الدكتور .أثر النحاة يف البحث البالغي     )٣(

 . ٣٠٢-٣٠١ص .القاهرة 



 ٢٥٦

ـ  ، ة يكون إال لغرض وال ينبغي أن يقتصر يف ذكر على االنتقال من اخلطاب إىل الغيب
إن فيه ضربا من االتساع : ومن الغيبة إىل اخلطاب مبا ألف أصحاب البالغة من قوهلم 

وهذا ينبغي أن يقال إذا عرى املوضع من غـرض  . يف اللغة النتقاله من لفظ إىل لفظ 
 . متعمد وسر على مثله تنعقد اليد 

ـ   والبالغيون أكثر اهتماما                 ف أسـراره  بااللتفات من النحـاة وبكش
إذا انتقل مـن   –والعرب يستكثرون منه، ويرون الكالم : "ودواعيه يقول السكاكي 

رية لنشاطه، وأمأل ل يف القبول عند السامع ، وأحسن نظأدخ –أسلوب إىل أسلوب 
بلطائف معان  مواقعه وهذا النوع قد خيتص. ..باستدرار إصغائه، وهم أحرياء بذلك 

م أو للحذاق املهرة يف هذا الفن، والعلماء النحارير ومىت قلما تتضح إال ألفراد بلغائه
اختص موقعه بشيء من ذلك كساه فضل اء ورونق، وأورث السامع زيـادة هـزة   

 . )١(" ونشاط، ووجد عنده من القبول أرفع منـزلة ، وحمل
     
، وصيانة السمع عن الضجر وامللل، فمن فوائد االلتفات العامة تطرية الكالم   

وامللل من االستمرار على منوال واحد ،ك ملا جبلت عليه النفوس من حب التنقل وذل
. كما أن موضع من مواضع االلتفات خيتص بنكت ولطائف ختتلف باختالف حملـه  .

ومن التكلم ، فيكون من التكلم إىل اخلطاب والعكس  )٢(حيث إن له أكثر من صورة
 . والعكس، التكلم إىل الغيبة 

 

                                                
نعيم زرزور : م أيب يعقوب يوسف بن أيب بكر السكاكي ضبطه وشرحه األستاذمفتاح العلوم لإلما    )١(

 . ٢٠١-١٩٩بريوت ص ، دار الكتب العلمية ،م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الطبعة األوىل ، زرزور 
 .  ١٤٠-١٣٨انظر البالغة القرآنية املختارة ص     )٢(



 ٢٥٧

قيس الرقيات أكثر من صورة من صور االلتفات ميكـن  وقد ورد يف شعر ابن 
 : توضيحها كاآليت 

 .االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب  -١
 :وذلك يف قول ابن قيس الرقيات 

ـــنضاُهللا ر مـــاًظُأع فَدـــنا وه 
 

ــجِِسبِ  ســلْطَ انَت حلَالطَّ ة١(حــات( 
ـ ال يو يلَلاخلَ مــرِحا يلَ ـانَكَ  ـع 

 
 ب لُّـتالبطَ،ــلِخيب العـذ٢(رات( 

ــ ـ أيب طَ آلِ ســــاُءنِ ـهتدلَو )٢(راتـذالعـــــــــ  ـلْ
 

 ــرِأكْ ةَـحهِبِ من مأُ نمهــات 
 يهب البخــت والنجائب ـ القَو ـي 

 
 ةَـن تمشـي يف الريـط واحلبر٣(ات( 

ــواحل  )٤(اةدالع ــفكُأَ هبِ تدوأ دقَ ـلُّ  ـالغ هيديف جِ سـرياَأل ـــكفُيو )٣(اتربــــــــــ
العد٤(اة( َلَفعـمالّ رذي اجَتبقَلَ ــاككُ دـن  ـت رحيب الفــاِءن ساملَ لَهباة)٥( 
ــاملَ ، وولدتـه  ، الحيـرم  :" فالشاعر قد امتدح طلحة بأسلوب الغيبة يف قوله     )٥(اةبــــــــــــ

ولعل يف " وكنت، اجتباك :" مث انتقل إىل أسلوب اخلطاب يف قوله " ويفك ، ويهب 
ذلك من إثارة الذهن وجلب االنتباه للقارئ ما يوحي حبرص الشاعر على التحول يف 
الكالم ؛ جلذب انتباه السامع أو القارئ وحيث إن املخاطب أقرب عند املتكلم مـن  
الغائب ؛ ألنه حيتل الرتبة الثانية يف ترتيب الضمائر إذ إـا تنـدرج مـن املـتكلم     

فكون الشاعر قد حتول عن الغائب إىل املخاطب فهـذا دليـل   ، فاملخاطب فالغائب 
                                                

 )اخلفيف ( من حبر  ٢١، ٢٠الديوان  ص     )١(
 .وهي الفناء ، رة مفردها غذ: العذرات     )٢(
األمـة يف كـل   : القينة .وهي الناقة الكرمية ، مفردها جنيبة : النجائب .اإلبل اخلراسانية : البخت     )٣(

زكل ثوب يشبه . وهي املالءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجا واحدا ، مجع ريطة : الريط .حاالا 
 .ضرب من برود اليمن .مفردها حربة : احلربات . امللحفة 

 .مجعه أغالل وغلول ، طوق من حديد أو جلد جيعل يف اليد أو يف العنق : الغل     )٤(
 .يعين مرتله حيث يرتل الضيفان ، أي املكان الذي يرتله القوم  ، هي املباءة : املباة     )٥(



 ٢٥٨

حيث قربه إىل نفسه بعد أن كان بعيداً عنـها  ، وزيادة يف مدحه ، تعظيمه للممتدح 
ـ ويف ذلك أيضا تدرج من الشاع، وهو يف صورة الغائب  ر يف بيـان مرتلـة   ـــ

ــدوح  ــة حديثــ  ، املم ــه يف بداي ــد غيب ــك  فق ــد ذل ــه بع  . ه مث خاطب
 .علمواهللا أ

 . االلتفات من اخلطاب إىل التكلم-٢
 : يف قول ابن قيس الرقيات 

ــجِلَ جبِ تــح بــأَ ك ــ لَه العاقِر 
 

 ــو ــولَ ــم ةُريثال كَ ــلْت لَ جِج 
 اـــه قَلْأَ لَـم  ةَـريــثكَ يتلَفَ 

 
 )١( جِرــزي اخلَنِب ـتخأُ ةَريـثكَ 

 ،جلجـت :"حيث خياطب نفسه يف قوله  طابانتقل الشاعر من أسلوب اخل          )١(
 .وذلك إلثارة الذهن وجلب االنتباه " ألقها : " إىل أسلوب التكلم يف قوله " وتلْجج

 
ا ويف قوله أيض: 

ــ ــأَتكَْ ين عن ــقَر ةَي أم ــت بوح  
 

 ومن ـ ت ـ  عبِ ـ فُ نـاً يى حواهلَ ضوح 
ـَر كيتـــزجحبِ ـوذُعأَ  ـ إِ يق ام 

 
ـَ  ـ  ـلٌتقَ أو ـكنم الٌـون رِم٢( يح( 

حيث جعل من " وتبوح، أتكين : " بدأ الشاعر حديثه باخلطاب يف قوله                
مث انتقـل إىل أسـلوب   " بالتجريد"نفسه شخصا خياطبه وهو مايعرف لدى البالغيني 

املخاطـب إىل   ويف ذلك ارتقاء من الشاعر من صـورة ، " أعوذ : " التكلم يف قوله 
 .صورة املتكلم 

 
 

                                                
 . )املتقارب ( من حبر  . ٦١الديوان ص     )١(
 )الوافر ( حبر  من ٦٣الديوان  ص   .اإلزار : جزة احل    )٢(



 ٢٥٩

 .االلتفات من التكلم إىل الغائب -٣
 :وذلك يف قول ابن قيس الرقيات 

ــفَ كدــأَ ت موت ــو ــمح دقَ  تلَ
 

 ــه ــر خطيئَتـ ــد ةُبـ  )١(جِلُمالـ
إىل أسـلوب  " وأمـوت  ،كدت :" انتقل الشاعر من أسلوب التكلم يف قوله          

يف الفعلني السابقني مث عرب عـن  " التاء"جاء بضمري املتكلم " خطيئته" :الغيبة يف قوله 
وهذا االلتفات لغرض إثـارة الـذهن   " خطيئته"يف قوله " اهلاء"نفسه بضمري الغائب 

 .ولفت األنظار وجذب االنتباه 
 .االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة -٣

 :وذلك يف قول ابن قيس الرقيات 
لَم ـ ت بِلُسـ قْيين ع لـ ي و جدـ  ك عن 
 

 ضعف ـ لَو كبِ نـ الن ـ يف الع ثفْ  دقَ
 ـــم كُتقْلع ــنكُأَ ــين ملْتيلَفَ 

 
 لَوـَي  )٢( ـدتعـ دعت ملْ الِـوـالنا بِهت

حيـث  " وعلقتكم ، جدك : " انتقل الشاعر من أسلوب اخلطاب يف قوله             )٢(
ويف ذلك تدن من " ليتها: "ري عنها بضمري الغيبة يف قوله إىل التعب، خياطب حمبوبته فيها

فهو حني العتاب استعمل ، الشاعر ؛ ألن ضمري اخلطاب أعلى رتبة من ضمري الغائب 
وحني الندم واحلسرة استعمل ضمري الغيبة ؛ ألنه يلومها ويتحسـر علـى   ،اخلطاب 

 .وعدها له 
وجذب االنتباه ، ا من اإلثارة للذهن وال خيلو االلتفات هنا أيض. 

       
 

                                                
 )املتقارب ( من حبر  ٦١الديوان ص . حلي يلبس يف املعصم : الدملج     )١(
هـوي  : علـق  . السـحر : النفث يف العقد  .أو أبو األم ، أو هو اجلد أبو األب ، حظك : جدك    )٢(

 . )املنسرح(من حبر   ٧٧الديوان ص .وأحب 



 ٢٦٠

 جدول إحصائي لبيان عارض املطابقة يف ديوان ابن قيس الرقيات      
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 ١ )١(بيت واحد الغزل املبتدأ واخلرب

 لفاعلالفعل ا
 الفعل املسند إىل الفاعل املفرد -

 ١ )١(بيت واحد الذم

الفعل املسند إىل الفاعل امللحق جبمع املذكر -
 السامل

 ١ )١(بيت واحد املدح

 ١ )١(بيت واحد الرثاء الفعل املسند إىل الفاعل مجع املؤنث السامل -
الفعل املسند إىل الفاعل مجع التكسري ملفرد  -

 مذكر حقيقي
 ملدحا

 الغزل
 )٢(بيتان 

 )١(بيت واحد
٣ 

الفعل املسند إىل الفاعل مجع التكسري ملفرد  -
 مذكر غري حقيقي

 الغزل
 املدح

 )٢(بيتان 
 )١(بيت واحد

٣ 

الفعل املسند إىل الفاعل مجع التكسري ملفرد  -
 مؤنث غري حقيقي

 ١ )١(بيت واحد املدح

ث الفعل املسند إىل الفاعل اسم اجلمع للمؤن -
 العاقل

 املدح
 الرثاء

 )٢(بيتان 
 )١(بيت واحد

٣ 

 املدح الفعل املسند إىل فاعل من أمساء القبائل -
 الغزل
 الفخر
 الرثاء

 )٣(ثالثةأبيات
 )٢(بيتان 

 )١(بيت واحد
 )١(بيت واحد

٧ 

 النعت واملنعوت
 النعت السبيب ومنعوته-

 ١ )١(بيت واحد الغزل
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 الفعل والفاعل
 ١ )١(بيت واحد الرثاء الفعل املسند إىل الفاعل املثىن

 الضمري ومرجعه

 املدح
 الغزل
 النصح
 الرثاء

 )٢(بيتان 
 )١(بيت واحد

 )٢(بيتان 
 )١(واحد بيت

٦ 

 املدح )االلتفات(الضمري ومرجعه
 الغزل

 )١(بيت واحد
 ٥ )٤(أربعةأبيات

 
ويتضح من خالل اجلدول السابق أن عارض املطابقة يف شعر ابن قيس الرقيات متثل 

يف ) التذكري والتأنيث(ظهر فيها عارض املطابقة يف النوع .  يف أربعة وثالثني بيتا
 .ويف النعت واملنعوت ، و الفاعل  ويف الفعل، املبتدأ واخلرب

       
، يف الفعل والفاعل  )واجلمع ، واملثىن ، املفرد ( وظهر عارض املطابقة يف العدد 

  .وااللتفات ، الضمري ومرجعه 
 
 
 

 
 



 ٢٦٢

 ةــــــمـاتـــــاخل
 

ثناء من كانوا بالفضل مقـرين معتـرفني   احلمد هللا محد الشاكرين والثناء عليه 
وما كنا لوال هداه مبهتدين والصالة والسالم على نبيه املبعوث رمحـة  على أن هدانا 

 .للعاملني 
بعد أن من اهللا علي بإمتام هذا العمل أشري يف اخلامتة إىل النتائج اليت توصـلت  

 :وهي إليها يف هذا البحث 
v    الكلمة املفردة يف التركيب تكتسب أمهيتها مما تشكله من عالقات مع ما أن

 . يف السياق اللغويما بعدها قبلها و
v        أن الدراسة النحوية تستفيد من املعارف اللغويـة األخـرى يف اسـتنتاج

  .فالدراسة النحوية تستفيد من الدراسات اللغوية والصرفية،  أحكامها
v    اا ضروريعند التحليل النحوي والسـيما إذا كانـت    أن الداللة تعترب مطلب

 . الدراسة قائمة على نص شعري 
v        التوصل إىل جمموعة كبرية جدا من الشواهد النحوية الـيت تسـاعد علـى

توضيح القضايا النحوية بدال من األمثلة املصنوعة واألساليب الـيت ال تـريب   
 . الذوق اللغوي الرفيع

v     تفاوتت عوارض التركيب عند ابن قيس الرقيات بني القلة والكثرة فأكثرها
يليه عارض احلـذف   بيتا ومثانية وسبعني مائتنييف  متثلعارض التقدمي والتأخري 

بقـة ومتثـل يف أربعـة    ، وأقلها عارض املطاومتثل يف مئة واثنني وعشرين بيتا
 .  وثالثني بيتا



 ٢٦٣

v      رور ، والظرف"تقدمت شبه اجلملةيف شعر ابن قيس الرقيات " اجلار وا
ث توسـع  التركيب حيوذلك ملا هلا من حرية يف  عني بيتائة وتسعة وسبايف م

 .  فيها النحاة توسعا كبريا
v        ظهرت عوارض التركيب يف املطابقة يف ديوان ابـن قـيس الرقيـات يف

التذكري " يف النوع عارض املطابقة :ن مظاهر املطابقة يف اللغة ومها مظهرين م
 " . املفرد واملثىن واجلمع"وعارض املطابقة يف العدد ، " والتأنيث

 
 



 ٢٦٤

 عـــــراجـــامل
حممـد  : اإلتقان يف علوم القرآن للحافظ جالل الدين السيوطي، حتقيق .١

 .م١٩٩٧املكتبة العصرية للطباعة والنشر بريوت، . أبو الفضل إبراهيم
 ٩١١اإلتقان يف علوم القرآن للحافظ جـالل الـدين السـيوطي ت    .٢

 . عامل الكتب بريوت،القرآن للباقالين  إعجازوامشه 
دار . تأليف الدكتور عبد القادر حسني. ث البالغي أثر النحاة يف البح .٣

 . غريب للطباعة والنشر ، القاهرة 
اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم، طبعة قوبلت على النسخة اليت  .٤

إحسان عبـاس دار اآلفـاق   : حققها الشيخ أمحد حممد شاكر قدم له
 .م ١٩٨٣اجلديدة بريوت، الطبعة الثانية 

العرب أليب حيان األندلسي حتقيق وتعليق  من لسان ارتشاف الضرب .٥
 -هــ  ١٤٠٤الطبعـة األوىل  .الدكتور مصطفى أمحد النمـاس  ، 

 .  م مطبعة املدين١٩٨٤
لإلمام جار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، . أساس البالغة  .٦

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر ، طبعة عام 
محـد  .تأليف الدكتور أ" املعاين، لبالغة ا، الفصاحة "أساليب بالغية  .٧

 م ١٩٩٨الطبعة األوىل . وكالة املطبوعات . مطلوب
أسرار البالغة تأليف عبد القاهر اجلرجاين حتقيـق الـدكتور حممـد     .٨

 .عبدالعزيز شرف، دار اجليل، بريوتعبداملنعم خفاجي والدكتور 
أيب سعيد أسرار العربية، تأليف أيب الربكات عبد الرمحن بن حممد بن  .٩

حممد جت البيطـار ، مطبعـة الترقـي    : حتقيق الدكتور. األنباري 
 .بدمشق



 ٢٦٥

،  احلميد نـاجي  عبد تأليف. ية ألساليب البالغة العربيةاألسس النفس .١٠
. الطبعة األوىل بريوت .املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

 .م ١٩٨٤
املتوىف سـنة  :  لسيوطيلإلمام جالل الدين ا والنظائر يف النحو األشباه .١١

العال سامل مكرم، مؤسسة الرسـالة ،   هـ ، حتقيق الدكتور عبد٩١١
م ، مطبوعات جممع اللغة العربيـة  ١٩٨٥-هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل 

 .بدمشق 
م دار ١٩٩١هـ ـ  ١٤١١، طبعة عام  للدكتور متام حسان. األصول  .١٢

 .الثقافة الدار البيضاء ، املغرب 
بكر حممد بن سهل بـن السـراج النحـوي    األصول يف النحو أليب  .١٣

الطبعـة األوىل  . الدكتور عبد احلسـني الفتلـي   : حتقيق. البغدادي 
 .م ، مؤسسة الرسالة ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

تأليف الدكتور فخر الدين قبـاوة، دار  . إعراب اجلمل وأشباه اجلمل  .١٤
 .اآلفاق اجلديدة ، بريوت 

ري جابر الطبعة الرابعة مس:أليب الفرج األصفهاين شرح األستاذ  األغاين .١٥
 . م دار الكتب العلمية بريوت ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

 .البن الشجري ، دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت. اآلمايل الشجرية  .١٦
تأليف الشيخ كمال الـدين بـن أيب   : اإلنصاف يف مسائل اخلالف  .١٧

-هــ  ١٤١٤الربكات األنباري النحوي، املكتبة العصرية بـريوت  
 .م ١٩٩٣

املكتبـة العصـرية، بـريوت    . ملسالك إىل ألفية ابن مالـك أوضح ا .١٨
 .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦



 ٢٦٦

تأليف أيب علي احلسن بن أمحـد الفارسـي ت   . اإليضاح العضدي  .١٩
الطعبـة الثانيـة   . حتقيق الدكتور حسن شاذيل فرهود  ٣٧٧ـ٢٨٨

 . م ١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٨
: يف املعاين والبيان والبـديع تـأليف   اإليضاح ملختصر تلخيص املفتاح .٢٠

حممـد علـي صـبيح     الطبعة الثانية مكتبة ومطبعة، ييناخلطيب القزو
 . مصر  . وأوالده 

رمضـان عبـد التـواب ،    : حبوث ومقاالت يف اللغة تأليف الدكتور .٢١
 . هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية، القاهرة ، مكتبة اخلاجني، 

لإلمام بدر الـدين حممـد بـن عبـداهللا     . الربهان يف علوم القرآن  .٢٢
حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر الطبعة الثالثة ، : يقالزركشي، حتق

 .م١٩٨٠
تأليف الدكتور توفيق الفيل، . بالغة التراكيب ، دراسة يف علم املعاين  .٢٣

 . م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الطبعة األوىل 
تأليف الدكتور بكـري  " . علم املعاين"البالغة العربية يف ثوا اجلديد  .٢٤

 . ، بريوت شيخ أمني ، دار العلم للماليني
للسـيوطي ،  . البالغة القرآنية املختارة من اإلتقان ومعترك األقـران  .٢٥

 -هــ  ١٤١٢الدكتور السيد اجلميلي ، دار املعرفة طبعـة  : حتقيق
 .م١٩٩٢

للدكتور فضل حسن عباس، دار " . علم املعاين"البالغة فنوا وأفناا  .٢٦
 . م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨الفرقان ، الطبعة اخلامسة 

تأليف الدكتور حممد محاسـة عبـداللطيف، دار    . ملة العربية بناء اجل .٢٧
 . غريب للطباعة والنشر القاهرة 



 ٢٦٧

تعليق عبد السالم هارون الطبعة الثالثة، مكتبة اخلاجني : البيان والتبيني  .٢٨
 .بريوت واملكتبة العربية بالكويت بالقاهرة، ومكتبة اهلالل،

بن علـي بـن إسـحاق    تأليف أيب حممد عبداهللا . التبصرة والتذكرة  .٢٩
الصمريي ، حتقيق الدكتور فتحي أمحد مصطفى علـي الـدين، دار   

 .الفكر، دمشق 
للشيخ خالد زين الـدين بـن عبـداهللا    : التصريح مبضمون التوضيح  .٣٠

هـ ، دراسة وحتقيق الدكتور عبد الفتاح ٩٠٥األزهري، املتوىف سنة 
عـالم  م الزهراء لإل١٩٩٧-هـ ١٤١٨حبريي إبراهيم، الطبعة األوىل 

 .العريب
. تشرق األملاين برجستراسرسحماضرات امل"التطور النحوي للغة العربية  .٣١

تعليق الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلـاجني بالقـاهرة، دار   
 . م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الرفاعي بالقاهرة ، 

. أليب القاسم عبد الرمحن بن إسـحاق الزجـاجي   . اجلمل يف النحو  .٣٢
 –دار األمـل   –فيق احلمد، مؤسسة الرسـالة  حتقيق الدكتور علي تو

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الطبعة األوىل 
تـأليف الـدكتور فاضـل صـاحل     . اجلملة العربية تأليفها وأقسامها  .٣٣

 .هـ ١٤٢٢م ـ ٢٠٠٢السامرائي، الطبعة األوىل دار الفكر 
حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالـك ، ضـبط    .٣٤

دار الفكر للطباعـة والنشـر   . البقاعي وتصحيح يوسف الشيخ حممد
 .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥بريوت، 

حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ومعه شـرح   .٣٥
 .  ، دار إحياء الكتب العربية ينشواهد للعي



 ٢٦٨

احلروف العاملة يف القرآن الكرمي بني النحويني والبالغيني إعداد هادي  .٣٦
 .النهضة العربية عطية مطر ـ عامل الكتب ، مكتبة 

أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي املتوىف : حروف املعاين  .٣٧
هـ ، حتقيق الدكتور علي توفيق احلمد مؤسسة الرسالة دار ٣٤٠سنة 

 . م ١٩٨٤-هـ ١٤١٤األمل الطبعة األوىل 
حتقيق عبد السالم حممـد  . أليب عثمان عمر بن حبر اجلاحظ . احليوان  .٣٨

م ، مطبعـة مصـطفى   ١٩٦٥هـ ـ  ١٣٨٥لثانية هارون ، الطبعة ا
 .البايب احلليب وأوالده مبصر 

تأليف عبـد القـادر عمـر    . خزانة األدب ولُب لُباب لسان العرب  .٣٩
حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون ، مكتبة اخلـاجني،  . البغدادي 
 .القاهرة 

خصائص التراكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين للدكتور حممـد   .٤٠
هــ  ١٤١٦حممد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الرابعة 

 .م١٩٩٦ـ 
حممد علي النجار، دار اهلدى : حتقيق . اخلصائص أليب الفتح بن جين  .٤١

 .للطباعة والنشر، بريوت، لبنان ، الطبعة الثانية 
تأليف الدكتور متام حسان ، عامل الكتب القاهرة، . اخلالصة النحوية  .٤٢

 . م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥نية الطبعة الثا
 ١٤٧١تأليف عبد القاهر اجلرجاين النحوي ، املتوىف : دالئل اإلعجاز  .٤٣

حتقيق حممود حممد شاكر، مكتبة اخلـاجني للطباعـة   . هـ ٤٧٤أو 
 . م ، مطبعة املدين ١٩٩٢-هـ ١٤١٣والنشر، الطبعة الثالثة 



 ٢٦٩

م ردة اهللا بن ردة الطلحي ، مطـابع جامعـة أ   تأليف. داللة السياق  .٤٤
 .هـ ١٤٢٤القرى ، 

أمحد خمتار : حتقيق. تأليف الفارايب إسحاق بن إبراهيم : ديوان األدب  .٤٥
عمر ومراجعة إبراهيم أنيس ، اهليئة العامة لشؤون املطـابع األمرييـة،   

 . م ١٩٧٥طبعة 
عمر فاروق الطبـاع،  : ديوان عبيد بن قيس الرقيات، شرح الدكتور .٤٦

 .دار األرقم، بريوت
تأليف الشيخ أمحد احلمـالوي، مؤسسـة   . الصرف شذا العرف يف فن .٤٧

 .املتنيب القاهرة.م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩املختار، القاهرة، الطبعة األوىل 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق  .٤٨

شرح ابن عقيل ، حملمد حمي الدين عبد احلميد ، املكتبـة العصـرية ،   
 . م ١٩٩٦-هـ  ١٤١٧صيدا ، بريوت ، طبعة عام 

حتقيـق حممـد حمـي الـدين     . شرح األمشوين على ألفية ابن مالك .٤٩
، مطبعة مصـطفى  ١٩٣٩هـ ـ  ١٣٥٨عبداحلميد، الطبعة الثانية، 

 .البايب احلليب وأوالده ، مصر 
حتقيق الدكتور عبد الـرمحن السـيد،   . البن مالك : شرح التسهيل  .٥٠

شر، الطبعة األوىل والدكتور حممد بدوي املختون ، هجر للطباعة والن
 .م ١٩٩٦-هـ ١٤١٠

شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد األزهري على ألفية ابـن    .٥١
وامشه حاشيته للعالمة املتقن ، مالك أليب حممد بن هشام األنصاري 

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . الشيخ ياسني العليمي  



 ٢٧٠

حتقيـق  .رح الكبري الش. شرح مجل الزجاجي البن عصفور اإلشبيلي  .٥٢
 .جامعة املوصل .دار الكتب للطباعة والنشر . صاحب أبو جناح 

شرح شذور الذهب لإلمام ابن هشام األنصاري ومعه كتاب منتـهى   .٥٣
األرب بتحقيق شرح شذور الذهب تأليف حممد حمي الـدين عبـد   

  . دار الفكر ، احلميد 
الـك الطـائي   للعالمة مجال الدين حممد بن م: شرح الكافية الشافية  .٥٤

عبد املنعم أمحـد هريـدي ، دار املـأمون    : اجليائي، حتقيق الدكتور
 .للتراث

. شرح الكفراوي على منت اآلجرومية وامشه الفصـول الفكريـة    .٥٥
 .هـ ١٢٩٩الطبعة الثالثة ، مطبعة شرف موسى مصطفى 

موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي، املتوىف : شرح املفصل  .٥٦
 . امل الكتب بريوت، مكتبة املتنيب القاهرةهـ ، ع٦٤٣سنة 

قيق الفاخوري مبـؤازرة  طر الندى وبل الصدى البن هشام، حتشرح ق .٥٧
 .الدكتور وفاء الباين، دار اجليل ، بريوت

الدين االسترابادي ، بـريوت، دار   لرضي. شرح كافية ابن احلاجب  .٥٨
 . الكتب العلمية

قـزويين، مطبعـة   للخطيب ال. شروح التلخيص على تلخيص املفتاح  .٥٩
 .عيسى البايب احلليب وشركاه مصر 

تأليف أيب حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، الطبعـة  . الشعر والشعراء  .٦٠
 .م ، دار إحياء العلوم ، بريوت١٩٩٧هـ ـ١٤١٧السادسة 

تأليف الدكتور شـوقي  . الشعر والغناء يف املدينة ومكة لعصر بين أمية .٦١
 .الثالثة  ضيف ، دار املعارف مبصر ، الطبعة



 ٢٧١

/ أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، حتقيـق السـيد  : الصاحيب  .٦٢
 . م١٩٧٧.  أمحد صقر ، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، القاهرة

، إمساعيل بن محـاد اجلـوهري  : عربية الصحاح تاج اللغة وصحاح ال .٦٣
، بريوت، دار العلم للماليـني ،  ٢أمحد عبد الغفور عطار ط : حتقيق

 . ـ ه١٣٩٩
دار املعـارف  . للدكتور حممد جرب القاهرة. الضمائر يف اللغة العربية  .٦٤

 .م، الطبعة األوىل ١٩٨٣
شـرح أيب  . تاليف حممد بن سالم اجلمحي . طبقات فحول الشعراء .٦٥

 .جبدة  ينفهد حممود حممود شاكر، دار املد
تأليف حيـىي  . الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  .٦٦

 مطبعـة املقتطـف  . اهيم العلـوي الـيمين  زة بن علي بن إبربن مح
 .م ١٩١٤-هـ ١٣٢٣

الدكتور موسـى مصـطفى   : ظاهرة احلذف يف اإلسناد وخمصصاته  .٦٧
 . م ١٩٩٤-هـ ١٤١العبيدان، الطبعة األوىل 

تأليف الدكتور طـاهر سـليمان   : ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي  .٦٨
 . محودة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر

تأليف الدكتور : اهرة احلذف يف شعر البحتري دراسة بالغية إيقاعيةظ .٦٩
 .م املغرب٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤بومجعة مجي، الطبعة األوىل، 

حسني عبـاس  : ظاهرة العدول عن املطابقة يف العربية تأليف الدكتور  .٧٠
ـ ١٤٢٦الطبعـة األوىل  ،دار جرير للنشر والتوزيع ، الرفايعة   -هـ
 م   ٢٠٠٦



 ٢٧٢

تأليف الدكتور علي أبو املكارم، : يف التراث النحوي  الظواهر اللغوية .٧١
 . م ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٧القاهرة 

جنـالء حممـد نـور    : تأليف. العدول عن املطابقة بني أجزاء اجلملة  .٧٢
م دار ابـن  ١٩٩٨هــ ـ   ١٤١٨عبدالغفور عطار، الطبعة األوىل، 

 .كثري دمشق 
سـن بـن   أيب علي احل: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده تأليف  .٧٣

الطبعة الرابعة ، حممد حمي الدين عبد احلميد : حتقيق ، رشيق القريواين 
 .لبنان . دار اجليل بريوت ،م ١٩٧٢

عبد العزيز عتيـق، دار   تأليف الدكتور" علم املعاين"ية يف البالغة العرب .٧٤
 .م١٩٨٥ـ / هـ١٤٠٥النهضة العربية ، بريوت، طبعة عام 

، دار الدكتور حممد محاسه عبد اللطيف فتألي: يف بناء اجلملة العربية  .٧٥
 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢القلم، 

تأليف الدكتور خليل أمحـد  ) : منهج وتطبيق(يف حنو اللغة وتراكيبها  .٧٦
 .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤عمايره ، عامل املعرفة، جده ، الطبعة األوىل 

للدكتور أمحد املتوكـل،  . قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية  .٧٧
 .ن ـ الرباط دار األما

تأليف الدكتور حممـد أمحـد   . قضايا املفعول به عند النحاة العرب  .٧٨
 .مكتبة األجنلو املصرية . خضري جامعة القاهرة 

ي، حتقيـق  البن احلاجب شرح رضي الدين النحو: الكافية يف النحو  .٧٩
 .عامل الكتب . الدكتور عبد العال سام مكرم  

لعباس حممد بن يزيد املربد الطبعة الكامل يف اللغة واألدب للعالمة أيب ا .٨٠
 . هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١٤٠٧األوىل، 



 ٢٧٣

مكتبـة  . كتاب التعريفات للعالمة علي بن حممد الشريف اجلرجـاين  .٨١
 م ١٩٧٨بريوت .لبنان 

كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي، معجم عري عريب، حتقـق   .٨٢
 .دار اهلالل مهدي املخزومي ، وإبراهيم السامرائي ، مكتبة

أليب بشر عمر بن عثمان بن قنرب، حتقيـق وشـرح   : كتاب سيبويه  .٨٣
 . عبدالسالم حممد هارون ، مكتبة اخلاجني بالقاهرة

لعبد الوهاب الصابوين، منشـورات دار الكتـب،   : اللباب يف النحو .٨٤
 .مكتبة الشرق ، بريوت، لبنان

بـن   مكـرم  لإلمام أيب الفضل مجال الدين حممد بـن . لسان العرب  .٨٥
ووحممـد أمحـد   ، حتقيق عبد اهللا الكـبري  ، منظور األفريقي املصري 

 . القاهرة دار املعارف . وهاشم حممد الشاذيل ، حسب اهللا 
للدكتور ، مجال الدين : لغة الشعر يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني .٨٦

 .العبيدي ، جامعة السابع من أبريل ، ليبيا 
تأليف الدكتور متام حسان ، دار الثقافة، :  اللغة العربية معناها ومبناها .٨٧

 . م ١٩٩٤املغرب طبعة 
اللمع يف العربية أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيق الـدكتور حامـد    .٨٨

 .املؤمن، الطبعة الثانية، مكتبة النهضة العربية 
لضياء الدين بن األثري، حتقيـق  : املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .٨٩

حلميد، املكتبـة العصـرية ، بـريوت طبعـة     حممد حمي الدين عبد ا
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١



 ٢٧٤

الدكتور أمحـد  : تأليف ابن التستري الكاتب حتقيق .املذكر واملؤنث  .٩٠
دار ، الريـاض  . دار اخلـاجني  . القـاهرة  . الطبعة األوىل ، هريدي 
 هـ١٤٠٣الرفاعي 

يف قواعد النحو العريب تأليف الـدكتور   املرشد إىل وظائف احلروف .٩١
ـ ١٤٢٢عوف أمحد الطبعـة األوىل دار املفـردات    حسن بن -هـ
 م٢٠٠٢

حتقيق الدكتور حممـد  . تأليف أبو علي الفارسي . املسائل العسكرية  .٩٢
هـ ـ  ١٤٠٣الطبعة األوىل ، القاهرة ، مطبعة املدين . الشاطر أمحد 

 .م١٩٨٢
شرح لإلمام اء الدين بن عقيل علـى  . املساعد على تسهيل الفوائد  .٩٣

حتقيق وتعليق للدكتور حممـد كامـل   . ، البن مالككتاب التسهيل 
 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥بركات ، دار املدين للطباعة والنشر جدة، 

الطبعة األوىل ، . للدكتور حممد عبد ايد الطويل : مشكالت حنوية  .٩٤
 .مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة 

تأليف جالل الـدين عبـدالرمحن بـن أيب بكـر     . املطالع السعيدة  .٩٥
حتقيق ورح الدكتور طاهر سليمان محودة الدار اجلامعيـة  . السيوطي

 .م، اإلسكندرية١٩٨٣للطباعة والنشر 
تأليف أبو احلسن علي بن عيسى الرماين النحـوي  : معاين احلروف  .٩٦

الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شـليب، دار  : هـ ، حتقيق٣٨٤-٢٩٦
 .م ١٩٨١-هـ١٤٠١الشروق، جده، الطبعة الثانية 

أليب زكريا الفراء حتقيق الدكتور حممد علـي النجـار    معاين القرآن .٩٧
 .دار السرور ، بريوت ، وآخرين 



 ٢٧٥

تأليف الدكتور فاضل صاحل السامرائي الطبعـة الثانيـة   : معاين النحو  .٩٨
 .م ، دار الفكر ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣

دار العلوم . الدكتور حنا مجيل حداد : معجم شواهد النحو الشعرية  .٩٩
 .م ١٩٨٤ـ  هـ١٤٠٤. للطباعة والنشر 

تأليف مجال الدين بن هشام األنصاري وامشه حاشية : مغين اللبيب  .١٠٠
 .دار إحياء الكتب العربية . الشيخ حممد األمري األزهري

ضـبطه  مفتاح العلوم لإلمام أيب يعقوب يوسف بن أيب بكر السكاكي  .١٠١
دار ، م١٩٨٣-١٤٠٣نعيم زرزور الطبعـة األوىل  : وشرحه األستاذ 
 بريوت الكتب العلمية 

. املفصل يف علم العربية تأليف أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشـري   .١٠٢
وبذيله كتاب املفضل يف شرح أبيات املفصل للسيد حممد بدر الـدين  

 .لبنان ، بريوت .دار اجليل . أيب فراس النعساين احلليب 
حتقيـق الـدكتور   . املقتصد يف شرح اإليضاح لعبد القاهر اجلرجاين  .١٠٣

 .م، دار الرشيد للنشر، العراق١٩٨٢ان كاظم حبر مرج
ـ ٢٨٥ن يزيد املربد املتوىف سـنة  أليب العباس حممد ب: املقتضب  .١٠٤ ، هـ

 .حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمه ، عامل الكتب ، بريوت 
. الدكتور إبراهيم أنيس، مكتبـة األجنلـو املصـرية   : من أسرار اللغة  .١٠٥

 .الطبعة الرابعة
 م ١٩٦٧.الطبعة األوىل . بريوت ، دار املشرق . املنجد األجبدي  .١٠٦
للدكتور عبد القادر أبو سليم، . من وسائل أمن اللّبس يف النحو العريب .١٠٧

جملة كلية الشرعية والدراسات اإلسالمية، مكة املكرمة، العدد األول ، 
 . هـ ١٣٩٤



 ٢٧٦

حتقيق علـي  . املوشح أليب عبدهللا حممد بن عمران بن موسى املرزباين .١٠٨
 .ار النهضة مبصر م ـ د١٩٦٥حممد البجاوي 

أليب القاسم عبد الرمحن بن عبداهللا السـهيلي،  . نتائج الفكر يف النحو  .١٠٩
 .حتقيق الدكتور حممد إبراهيم البنا، دار الرياض للنشر والتوزيع 

 .تأليف عباس حسن، دار املعارف مبصر، الطبعة الرابعة: النحو الوايف .١١٠
للدكتور حممـد  . النحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل .١١١

 .محاسة عبد اللطيف دار غريب، القاهرة ، الطبعة الثانية
تأليف جون كوين، ترمجة وتقدمي الـدكتور أمحـد   : النظرية الشعرية  .١١٢

 .درويش ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة 
أليب احلسن علي بن عيسى الرمـاين ضـمن   النكت يف إعجاز القرآن  .١١٣

للرماين واخلطايب واجلرجـاين حتقيـق    ثالث رسائل يف إعجاز القرآن
والدكتور حممد زغلول سالم الطبعـة الرابـع   ، حممد خلف اهللا أمحد 

 .دار املعارف .
تأليف حممد بن أيب الوفاء بن . اهلادي يف اإلعراب إىل طريق الصواب .١١٤

حمسـن  : أمحد املوصلي املعروف بابن القبيصي، حتقيق وتقدمي الدكتور
هـ ـ  ١٤٠٨راث مكة املكرمة الطبعة األوىل، سامل العمريي ، دار الت

 . م ١٩٨٨
لإلمام جالل الـدين السـيوطي   : مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع .١١٥

حتقيق وشرح الدكتور عبد العال سامل مكـرم،  . هـ٩٧١املتوىف سنة 
 .دار البحوث العلمية، الكويت



 ٢٧٧

 دراسـة (يف ضوء مفهوم الداللة املركزيـة   عربية داللياوصف اللغة ال .١١٦
حممد حممد يونس علي، منشورات جامعة ): حول املعىن وظالل املعىن

  .م ، مطابع أديتار ١٩٩٣الفاتح 
 
 

 : الرسائل العلمیة 
جامعـة أم  . إعداد مارية عبد الغفور قاسم. االتساع يف اجلملة العربية  .١١٧

 .القرى 
إعداد عامر صالح حممد، جامعة املنيا، . السلوك اللغوي لشبه اجلملة  .١١٨

 .م ١٩٩٣مصر 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 



 ٢٧٨

  اتـــوضوعـامل رســـفه                     
رقم  املـوضـوع عدد

 الصفحة
 ٤ املقدمة  .١
 ٩ التمهيد  .٢
 ٩ التعريف بالشاعر عبيد اهللا بن قيس الرقيات  .٣
 ٩ امسه ونسبه   .٤
 ١٠ حياته  .٥
 ١٢ شعر ابن قيس الرقيات   .٦
 ١٥ معىن التركيب   .٧
 ٢٥ فعارض احلذ: الفصل األول   .٨
 ٣٧ .عارض احلذف الواجب : املبحث األول  .٩

 ٣٧ .حذف خرب لوال  .١٠
 ٤٢ .حذف العامل للمصادر املنصوبة  .١١
 ٤٦ .حذف العامل الناصب يف أسلوب اإلغراء  .١٢
 ٤٧ .عارض احلذف يف العناصر اإلسنادية: املبحث الثاين .١٣
 ٤٩ .حذف املسند إليه يف اجلملة االمسية .١٤
 ٦١ .الفعلية حذف املسند يف اجلملة .١٥
عارض احلـذف يف العناصـر غـري    : املبحث الثالث .١٦

 .اإلسنادية
٦٣ 

 ٦٣ .حذف املفعول به .١٧
 ٧٣ .حذف املوصوف .١٨



 ٢٧٩

رقم  املـوضـوع عدد
 الصفحة

 ٧٩ .حذف حرف النداء .١٩
 ٨٤ .حذف مجلة جواب الشرط  .٢٠
 ٨٨ .حذف حرف اجلر .٢١
 ٩١ )اجلار وارور(حذف شبه اجلملة  .٢٢
 ٩٤ التقدمي والتأخري عارض :الفصل الثاين .٢٣
 ١١٥ :التقدمي يف باب اجلملة االمسية عارض:املبحث األول .٢٤
 ١١٥ . )املسند إليه( على املبتدأ )املسند(تقدمي اخلربعارض   .٢٥
 ١٢٥ .التقدمي يف باب النواسخ عارض  .٢٦
 ١٢٥ على امسها  تقدمي خرب كان وأخواا: األفعال الناسخة  .٢٧
 ١٣٣  على امسها تقدمي خرب إن وأخواا: احلروف الناسخة .٢٨
 ١٣٥ التقدمي يف باب اجلملة الفعلية عارض: املبحث الثاين  .٢٩
 ١٣٥ .التقدمي بني معموالت الفعلعارض  .٣٠
 ١٣٥ .تقدمي املفعول به على الفاعل عارض  .٣١
 ١٤٤ تقدمي املفعول ألجله على الفاعل .٣٢
 ١٤٧ التقدمي بني متعلقات الفعل عليه وعلى معموالتهعارض  .٣٣
 ١٥٦ على الفعل تعلق بالفعلامل تقدمي شبه اجلملة .٣٤
 ١٥٧ على الفاعل املتعلق بالفعل تقدمي شبه اجلملة .٣٥
 ١٧٣ تقدمي شبه اجلملة املتعلق بالفعل على نائب الفاعل .٣٦
 ١٧٧ به على املفعول املتعلق بالفعل تقدمي شبه اجلملة .٣٧

 



 ٢٨٠

رقم  املـوضـوع عدد
 الصفحة

تقدمي شبه اجلملة املتعلق بالفعل على املفعول به مقـول   .٣٨
 القول

١٨٥ 

 ١٨٦ شبه اجلملة املتعلق بالفعل على املفعول املطلقتقدمي  .٣٩
 ١٨٦ على احلال املتعلق بالفعل تقدمي شبه اجلملة .٤٠
 ١٩١ املطابقة عارض: الفصل الثالث  .٤١
التـذكري  ( عارض املطابقـة يف النـوع  : حث األولاملب .٤٢

 )  والتأنيث
١٩٩ 

 ١٩٩ .بني املبتدأ واخلرب عارض املطابقة يف النوع: أوال  .٤٣
 ٢٠٢ :بني الفعل والفاعل  ارض املطابقة يف النوعع: نيا ثا .٤٤
 ٢٠٣ .الفعل املسند إىل الفاعل املفرد .٤٥
 ٢٠٧ .الفعل املسند إىل امللحق جبمع املذكر السامل .٤٦
 ٢١٠ الفعل املسند إىل مجع املؤنث السامل .٤٧
 ٢١٣ :الفعل املسند إىل مجع التكسري  .٤٨
مـذكر حقيقـي   الفعل املسند إىل مجع التكسري ملفرد  .٤٩

 التذكري
٢١٥ 

سند إىل مجع التكسري ملفرد مذكر غري حقيقـي  الفعل امل .٥٠
 التذكري

٢١٧ 

سند إىل مجع التكسري ملفرد مؤنث غري حقيقـي  الفعل امل .٥١
 .التأنيث

٢٢٠ 

 ٢٢١ .الفعل املسند إىل اسم اجلمع .٥٢



 ٢٨١

رقم  املـوضـوع عدد
 الصفحة

 ٢٢٥ .الفعل املسند إىل أمساء القبائل .٥٣
 ٢٢٩ بني النعت واملنعوت  عارض املطابقة يف النوع: ثالثا .٥٤

 
املفرد، واملثىن ( عارض املطابقة يف العدد : املبحث الثاين  .٥٥

 )واجلمع ،
٢٣٢ 

 ٢٣٧ افراد الفعل املسند إىل الفاعل املؤنث .٥٦
 ٢٤٣ عارض الطابقة يف مرجع الضمري .٥٧
عارض املطابقة بني الضمري ومرجعه يف اخلطاب والتكلم  .٥٨

 )االلتفات ( والغيبة 
٢٥٢ 

 ٢٥٩ امتةاخل .٥٩
 ٢٦١ املراجع .٦٠

 
 
 
 


