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 ملخص البحث

الرتاكيب  اليت اشتملت عليها المية العرب، وتنو ع هذه النحوية الرتاكيبأهم يتلخص هذا البحث يف دراسة 
فق واحلذف، وما حتتويه من مفردات داللية وتراكيب لغوية، ومجل مبني ة و  من حيث التقدمي والتأخري والذكر

القاعدة الل غوية اليت تُ ْبىن عليها الل غة العربية، وتكمن مشكلة البحث يف أن الباحث أو الطالب يقف عاجزا 
نيها بسبب اعن فهم كثري من الرتاكيب الن حوية وتفسريها وال يستطيع التمييز بني مع –يف بعض األحيان  -

الت غرير الذي حدث يف تركيب بعض اجلمل من ناحية التقدمي أو التأخري والغموض يف بعض هذه الرتاكيب، 
اجلمل،  والوقوف على أهم املواضع اليت وردت يف ترتيب إىل إبراز الرتاكيبوعليه فإن  هذا البحث يهدف 

 حثة املنهج الوصفيت الباهذا اهلدف فقد ات بعيف اجلملة املوس عة، ولتحقيق  النحوية وبيان أهم الرتاكيب
 واملنهج اإلحصائي يف إحصاء عددالرتاكيب الواردة يف المية العرب، يف دراسة اجلمل والرتاكيب العربية،

وُلوحظ تغيري يف بعض هذه اجلمل والرتاكيب سواء بالتقدمي أو التأخري أو الذكر أو احلذف، وهذا ما جعل 
لبحث والد راسة، ومن هنا قامت الباحثة بوضع آلية حتليلية من خالل مجع األبيات شعر الشنفرى جديراً با

 ذات املوضوع الواحد، وتوزيعها على أمناط، وتقسيم هذه األمناط إىل صور، مستعينة بشرح بعض األلفاظ
 ث هيحومن أبرز النتائج اليت َخُلَص إليها البمبعجم تاج اللغة وصحاح العربية، و معجم لسان العرب، 

الوقوف على أهم املواضع اليت ورد فيها ترتيب اجلملة كتقدمي املبتدأ على اخلرب )مراعاة األصل( ، باإلضافة 
 و إىل بيان أهم املواضع اليت ورد فيها الذكر واحلذف، مع توضيح الرتاكيب اليت وردت يف اجلملة املوسعة ،

ات اللغوية حال اإلسناد من إضمار وذكر تعرضت الرتاكيب النحوية عند الشنفرى لكل مظاهر التغري 
ئد وأخرياً توصي الباحثة باإلملام بالرتاكيب النحوية بصورة عامة سواء كانت يف القصا وحذف وتقدمي وتأخري

 الشعرية أو يف غريها خصوصا لطالب الدراسات الل غوية .
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ABSTRACT 

   

This research is being summarized in the study of the structural characteristics that have been 

comprised in the book of (Lamiyatul Arab) and the diversity of these structures 

In terms of Prefixing and deferment, citation and aphaeresis, and what it contended of the 

vocabulary of semantic and linguistic structures, and indeclinable sentences according to 

linguistics basis, on which the Arabic language is being structured on. The research problem lies 

on, that a research worker or student feels unable - in some cases - to understand many of the 

grammatical structures and its interpretations, that he cannot distinguish between their meanings, 

because of the occurrence of changes in the structural form of some sentences in terms of Prefixing 

and deferment, confusion in some of these compositions, therefore, this research aims to highlight 

these compositional characteristics and to acquaint the most important positions being assorted 

during the formation of the sentences, and clarifying the most important structures of the extended 

sentence; To achieve this goal the researcher adopted the descriptive analytical method, to study 

the Arabic sentences and structures; change was observed in some of these sentences and 

compositions, whether with Prefixing or deferment, citation and aphaeresis; thus, this was what 

made Shanfari’s poetry worthy of research and study. Hereon, the researcher adopted the analytical 

method through the collection of poetries with same motif (topic) and distribute it in patterns, then 

dividing these patterns into another, resorting to explain some of the terms from the (lexicon of 

TaajuLLugha and Sihaahul ‘Arabia); among the highlighted findings of this research, is to acquaint 

on the most important positions that stated where adducing debutante ward on the predicate, (taking 

into account of the original form) while it was stated in twenty-four places, as well as clarifying 

the most important places which states citation and aphaeresis and demonstration of the structures 

of the extended sentence; as mentioning the unrestricted object came in stressing of its effect in 

one place. Finally the researcher recommends putting more efforts in familiarizing with 

grammatical compositions in general, whether in poetry or in other specializations, especially for 

linguistics students. 
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 الشكر والتقدير

 دمداً كثريًا يي بًا مباركًا فيه، والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد وعلى آله وصحبه احلمد هلل
 ومن وااله.

أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل مشرف هذا البحث: األستاذ املشارك الدكتور داود عبد القادر 
ره الرحب، وأسأل اهلل ملستمرة، وصدإيليغا، على تتبعه هلذا البحث، وأمدين بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته ا

أن جيزيه خري اجلزاء. كما أشكر األساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم لقبول مناقشة -تعاىل  –
هذا البحث، وتوجيهاهتم السديدة اليت ترفع من قيمة هذا العمل العلمي، فأهلمهم اهلل الصواب، وجزاهم 

 خري الثواب.

لألستاذ املشارك الدكتور أشرف حسن حممد، واألستاذ املساعد الدكتور والشكر موصول أيضا 
 الس يد حممد سامل، ومجيع أساتذتنا يف قسم اللغة العربية، ويف الكلية عامة، وجزاهم اهلل خرياً.

كما ال أنسى أن أشكر معايل املدير التنفيذي جلامعة املدينة العاملية األستاذ الدكتور حممد بن 
 مي.خليفة التمي

، حرصا على إمتام دراسيت، واللذين كما أشكر والدي  العزيزين اللذين رافقا مسرييت الدراسية
 وتعلمت منهما أعظم دروس التضحية، وأدعو اهلل هلما بدوام الصحة ويول العمر.

ل ما الذي كان سنداً يل وعوناً يل يف ك –حفظه اهلل ورعاه  –وكل الشكر واالحرتام لزوجي الغايل 
 يب من مصاعب ومتاعب، وتعلمت منه الصرب واملثابرة، وأسأل اهلل العلي القدير أن يطيل يف عمره.مير 
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 اإلهداء

 إىل الوالدين األعزاء .

 وإىل زوجي وأبنائي األحباء .

 وإىل إخويت وأخوايت األشقاء .

 وإىل أساتذيت األجالء .

 إليهم أهدي مثرة جهدي .
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 المقدمة

لطيبني األيهار، ا احلمد هلل الذي علم بالقلم، والصالة والسالم على املبعوث ردمة لألمم، وعلى آله وصحبه
 ماتعاقب الليل والنهار، وبعد:

يعلي و  ن هي أ هلا من يعتىن هبا، وحيفظ مكانتها،فإن من نعم اهلل عز وجل على لغة القرآن الكرمي أ
حظا يف الدرس  مقامها، وملا كان علم النحو هلا كاحلارس األمني، كان لذلك من أجل علومها، وأوفرها

 ف.والتألي

قد عين و  "إن أي  لغة من اللغات ال تستطيع أداء وظيفتها من غري االعتماد على الرتاكيب اللغوية،
ور املتعاقبة، فدرسوا العص سات اللغوية بأساليب تركيب الكالم، وتطور هذه األساليب عربالباحثون يف الدرا

دميا وحديثا وهتدف الدراسات اللغوية  ق أساليب اللغة يف ربط عناصر اجلملة، وربط اجلمل بعضها ببعض،
سس اليت األ وعملوا مبقتضاها، وتعد اجلملة من أهم إىل بناء مجل صحيحة ومفهومة التزمها النحويون،

ستقل العربية تركيب متنوع قابل للتجدد والنمو وهي نسيج  لغوي م تقوم عليها املدارسة النحوية، فاجلملة
 (1). الكالم ووحدته األساسية" فضال عن كوهنا قاعدة

وتعترب المية العرب من أشهر القصائد يف األدب العريب؛ ألهنا تصلح أن تكون من مفاخراألدب 
ثهم على املنافسة وحي حيث الناس عليها، –رضي اهلل عنه –ان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب العريب، فقد ك

 (2) خالق"،تعلمهم مكارم  األ ا، فإهن علموا أوالدكم قصيدة الشنفرىفيها،إذ كان يقول يف بيان فضلها: "
يف القدمي  ناوهلاد تك فقالعريب إضافة إىل ذل ونظرا ألمهية هذه القصيدة فهي حتتل مكانة عظيمة يف األدب"

هذه بالشرح والتحليل يف حماولة إبراز ماحتتوي عليه من مزايا، و  واحلديث كثري من األدباء والنقاد والعلماء
ز تنازع بني الشعوب، على مايف تعبريها من جودة يف الصياغة ووضوح ومتي   األمهية جعلت القصيدة موضع

ا حير  درة أدبية متميزة، وهي مما يعتز  به األدب العريب، ومم قصيدة عربية خالصة، وهي يف األسلوب، فهي
 ."على إبرازه حني يفاخرون مبا يف أدهبم من درر وروائع العرب

                                                           

 .230،  8626، عجملة الوحدة، "، "بناء الجملة العربية في شعر ابن الدمينةخري بك، هند (1)
 .1/13د.ط،  الغيث المسجم في شرح المية العجم،الصفدي،  (2)
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العلماء  ن  معناها املتمي ز؛ وألو  ويستطيع دارس اللغة العربية االستفادة من هذه الالمية، من خالل لفظها
مي ة داللة على كثري من قد استشهدوا هبا يف النحو العريب، وأن يف ملعاين، وهذه املعاين ا  تراكيب هذه الال 

 . ة العربي ةوالكلمات مبني ة وفق القاعدة الل غوي ة اليت تُ ب ْىَن عليها الل غ

 :يار الموضوعأسباب اخت

 وقد كان وراء اختياري ملوضوع )خصائص الرتاكيب يف المية العرب( عدة أسباب من أمهها مايلي:

 .نوعها من تقدمي وتأخري وذكر وحذفليه المية العرب من وفرة الرتاكيب وتماتشتمل ع .1
 رف قصيدة يفعن غريها، فال تعملا هلا من مميزات فريدة متيزها كان اختياري لالمية العرب دون غريها  .2

 الشعر العريب تنافس المية العرب يف موضوعها بالذات؛ فهي درة األدب العريب كله.
دون غموضًا يف بعض الرتاكيب النحوية وال سيما الرتاكيب املوجودة يف المية جي إن بعض القرَّاء .3

 .مواضعهامعانيها و الشنفرى، فحاولُت جاهدًة إبرازها وبيان 

 مشكلة البحث:

متجددة و  من املمكن حصرها وحتديدها، بل هي معان كثرية معاينمن املعروف أن معاين النحو ليست "
 جتد ازديادا ال ، وإن الوجوه والفروق كثرية ليست هلا غاية تقف عندها أو هنايةمع جتدد اإلبداع األديب نفسه

لنحوية أو ا عاجزا عن فهم كثري من التعبريات -يف بعض األحيان  -، ومن هنا يقف الباحث (1)"بعدها
ري  الذي لتغا تفسريها، وال يستطيع التمييز بني معانيها، وإذا تغري تركيب اجلملة فال يعرف إعراهبا بسبب

ب النحوية ال الرتاكي خاصة وأن  الطالب أو الباحث جيد بعض الغموض والتشترت يف بعض حدث فيها،
يكون جزءاً  الرتاكيب قد سيما، والرتاكيب املوجودة يف أبيات المية العرب، وذلك بسبب أن  بعض هذه

اً حسب موقعه يف اجل ق جتل ت مشكلة هذا املنطل ملة، ومنمنها حمذوفاً أو مقدَّما بعضه على بعض أو متغرير
 .العرب الميةاملوجودة يف بحث وتلخ صت يف إبراز أهم الرتاكيب هذا ال

 

                                                           

. 231،  7، جملة املخرب، ع"أبحاث في اللغة واألدب الجزائري"ابن قسيمة ،   (1)  
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 أسئلة البحث:

 وتتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ؟ فيها ترتيب اجلملة يف المية العرب أهم املواضع اليت ورد. ما 1
 ؟ ها الذكر واحلذف يف المية العربواضع اليت ورد فيامل . ما أهم2
 ؟ ما الرتاكيب الواردة يف اجلملة املوسعة. 3

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إىل مايلي:
 .يها ترتيب اجلملة يف المية العربملواضع اليت ورد فالوقوف على أهم ا .1
 .يف المية العرب أثر هذه الرتاكيب على املعاين والدالالت. بيان 2
 .املوسعة يف المية العرب ةالرتاكيب اليت وردت يف اجلمل على . التعرف3

 حدود البحث:

 يستند هذا البحث على دراسة الرتاكيب اللغوية اليت اشتملت عليها المية العرب، دراسة حنوية، ونظرا
 ألمهية الرتاكيب يف ربط اجلمل، وما اشتملت عليه المية العرب من تراكيب حنوية متعددة، فإن حدود

 اكيب النحوية اليتفيه الرت  وتناولت؛ اجلانب التطبيقيلدراسة على بحث املوضوعية اقتصرت يف هذه اال
 . يها المية العرب بالوصف والتحليلاشتملت عل

 منهج البحث:

ملنهج يالحظ تغيري يف ا يف دراسة اجلمل والرتاكيب العربية، فعن يريق هذا هذا البحث املنهج الوصفييتبع 
 ية معينة،أو شيوع ظواهر لغو  لرتاكيب العربية بالتقدمي أوالتأخري، أو الذكر، أو احلذف،بعض اجلمل وا

قد اجتمعت و  باإلضافة إىل استخدام املنهج اإلحصائي يف إحصاء عدد الرتاكيب الواردة يف المية العرب،
 ارت س ، وعلى هذا األساسجماال للبحث والدراسة عدة عوامل جعلت شعر الشنفرى جديرا بأن يكون
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يم األمناط ها على أمناط، وتقساألبيات ذات املوضوع الواحد، وتوزيع الباحثة يف هذا البحث من خالل مجع
 .تاج اللغة وصحاح العربية للجوهريمعجم  من خالل من مفردات َغُمضَ ما صور، وبيان  إىل

 الدراسات السابقة:

جمال  يف سابقةعدد من الدراسات العثرت على من خالل البحث والتقليب يف جوانب املوضوع فقد 
 املتغري التابع يف البحث الذي أدرسه، وإن افرتقت عنه يف كثري من النواحي إال أهنا تتوازى مع هذه الدراسة

 حمورين: إىل، وقمُت بتقسيمها ، وهو إعراب أبيات قصيدة الشنفرىملوضوع الدراسة

 .البحث بصورة مباشرةتتعلق مبوضوع احملور األول: الدراسات السابقة اليت 

 .بحث بصورة غري مباشرةاحملور الثاين: الدراسات السابقة اليت تتعلق مبوضوع ال

 الدراسات التي تتعلق بموضوع البحث بصورة مباشرة

 :ومن تلك الدراسات األحباث مايلي

الوملاين  للكاتب: حممد سلطان (1)اللي ة"،نسخ من الرتكيب الوصفي يف المية العرب "دراسة تركيبي ة د .1
بعض أبيات قصيدة الشنفرى، و  ، واتفقت هذه الدراسة مع حبثي يف أن الدراسة السابقة تناولت

، وتركيب الصفة والرتكيب يف احلال وداللته الرتكيب يف العطف الرتاكيب الوصفية املوجودة فيها مثل
ذا البحث مل نه يف أن هالمية العرب، وامسه، ونسبه، بينما اختلفت ع وداللتها، كما تناولت حملة عن

ح األبيات الشنفرى، بل ذكر بعضا منها، وتناول، شر قصيدة ت املوجودة يف أبيا يتناول مجيع الرتاكيب
يع اليت استعملها الشاعر يف قصيدته، وأن حبثي تناول مج الرتاكيب الوظيفي لبعض ووصف أدائها

 األمناط إىل صور.وتوزيعها على أمناط وتقسيم ، القصيدة املوجودة يف الرتاكيب

 
                                                           

 ، رابط املنتدىنسخ من التركيب الوصفي في المية العربسلطان الوملاين، حممد،   (1)
 www.diwanalarab.com/spip:php?articale31559 
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بن  لألستاذ: رشيد(1)، فاعلية املعىن النحوي يف إضاءة النصو  الشعرية "دراسة المية الشنفرى" .2
 حيث تناولت هذه الدراسة معاين النحو يف المية العرب، والوقوف عند كل مظهر تركييب ،قسمية

 مظاهر فنية خرى اليت حتملكيب األا خالف  ماهو شائع يف الكالم العادي، مث تناول تتبع قضايا الرت 
 خلقتها معاين النحو، وإن خالفت نظام اللغة الرتكييب، واتفق هذا البحث مع حبثي يف أنه تناول بعض
 الرتاكيب النحوية اليت ُوِجدت يف المية العرب كاحلذف، وتناول فيه حذف املسند إليه من اجلملة

 بطريقة  تناولُت أبيات القصيدةيف أين اسةهذه الدر  عن حبثي واختلف االمسية وحذف املسند منها،
 حيث اعتمدُت آلية لتحليل هذه األبيات، فقمُت بوضع مدخل لكل تركيب تناولته، واستخراج حتليلية،

 األمناط املوجودة يف أبيات القصيدة ومن مت وزعُت األمناط إىل صور والوقوف على الشواهد وإعراهبا،
 ملةيف اجلملة االمسية، والذكر واحلذف يف اجل واحلذف لُت الذكروحتليل كل منط على ِحَدى، كما تناو 

 .الرتكيب الشريي الفعلية، والذكر واحلذف يف
حوليات كلية اآلداب، تصدر عن جملس النشر العلمي، جامعة ، هناية األرب يف شرح المية العرب .3

مد عيسى ور عبداهلل حمالكويت، للمؤلف: عطاء اهلل بن أدمد املصري األزهري، دراسة وحتقيق: الدكت
ه 1412/1413الغزايل، قسم اللغة العربية، احلولية الثانية عشرة، الرسالة الرابعة والسبعون، 

ن وتناول احلديث عتناول أبيات القصيدة كاملة،  حبثي واتفق هذا البحث مع ،1991/1992
بالتفصيل، وتناول  لشنفرىالعرب، وتناول حياة ا ، واختلف عنه يف أنه تناول شرح الميةونسبهالشنفرى 

  شرحا، ومميزات كل شرح من هذه الشروح، وتناول أبرز الشروح لالمية العرب، وذكر حوايل ثالثة عشر
رب مفصال، وحبثي تناول الرتاكيب املوجودة يف المية الع كل بيت من أبيات القصيدة، وشرحها شرحا

 .النمط يلصور، وحتل أمناط، وتوزيعها إىلوتوزيع هذه الرتاكيب إىل 
 حتقيق: حممد أديب عبدالواحد مجران، بريوت: املكتب أبو البقاء العكربي، إعراب المية الشنفرى، .4

   واتفق هذا البحث مع حبثي يف أنه تناول األبياتم، 1984ه/1404اإلسالمي،الطبعة األوىل، 
 صائص الرتكيبيةاخل ، واختلف عنه يف أنه تناول شرح مجيع األبيات مع اإلعراب، وأن حبثي تناولكاملة

 .للجمل، وبيان بعض اجلمل وإعراهبا

                                                           

.231،  7املخرب، ع ، جملةريأبحاث في اللغة واألدب الجزائبن قسيمة، ا  (1)  
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ا مهند رسالة تقدم هب سليمان بن األكرم األجمد عبداهلل بك شاوي،ل، سكب األدب على المية العرب .5
جميد برع العبيديإىل جملس كلية الرتبية يف جامعة تكريت، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة املاجستري 

ه/ 1426هبا، بإشراف األستاذ املساعد الدكتور: شهاب أدمد إبراهيم، يف اللغة والعربية وآدا
هذه الدراسة شرح أبيات القصيدة شرحا وافيا من حيث اللغة واإلعراب  حيث تناولت م،2005

أمثلة شعرية قريبة املعىن من أبيات القصيدة، وتناول أيضا اخلالفات  واملعىن واالستطراد، مع ضرب
ول أبيات القصيدة كاملة احيث اتفق هذا البحث مع حبثي يف أنه تن والكوفيني،النحوية بني البصريني 

لقصيدة الشنفرى كانت دراسة لغوية، وأن دراسيت كانت دراسة حنوية  ، واختلف عنه يف أن دراسته
 املوجودة يف القصيدة. مركزة على اخلصائص الرتكيبية

 اجلزائر، جملة املخرب املمارسات اللغوية يف :العرباملسند واملسند إليه يف شعر التقعيد من خالل المية  .6
 م،2012منشورات خمرب املمارسات اللغوية يف اجلزائر،  لعوجيي أدمد، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

الباحث يف هذا البحث املسند واملسند إليه يف مجيع أبيات القصيدة، حيث اتفق هذا  حيث تناول
ثي سند واملسند إليه من حيث الذكر واحلذف، واختلف عنه يف أن حبيف أنه تناول امل البحث مع حبثي

واحلذف يف الرتكيب الشريي، ووضع أمناط وصور لكل تركيب من الرتاكيب املوجودة يف  تناول الذكر
 لشواهد املتعلقةاجلملة، واستخراج ا ر يف الرتاكيب املوجودة يف توسيعوقمت بوضع أمناط وصو  القصيدة،

 أحتدث عنه. بالرتكيب الذي
لسلة الدراسات ، سمركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية :خصائص الرتكيب يف ديوان أدمد الشارف .7

إبراهيم  م، للدكتور:2000األدبية واللغوية ، اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى 
 دراسته، آلية سار عليها يف حبثي يف أن الباحث وضع الطاهر الشريف، حيث اتفق هذا البحث مع

تلف واستخراج الشاهد منها، وحتليل النمط، واخ وهذه اآللية متن يف وضع األمناط وتوزيعها إىل صور
ى املسماة بالمية دة الشنفر وتناولُت يف دراسيت قصي مع حبثي يف أن الباحث درس ديوان أدمد الشارف،

 .العرب
عة للدكتور: حممد حممد أبو موسى، الطب: م املعاين"خصائص الرتاكيب "دراسة حتليلية ملسائل عل .8

م، واتفق 2006ه/ 1427القاهرة، تاريخ النشر  -شارع اجلمهورية عابدين 14السابعة، مكتبة وهبة 
مع حبثي يف أنه تناول أحوال املسند واملسند إليه من حيث الذكر واحلذف والتقدمي والتأخري والتعريف 
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د حتدث عن اإلسناد اخلربي وأغراض اخلرب وأضربه والتجوز يف اإلسنا والتنكري، واختلف عنه يف أنه
 وتناول ذلك من الناحية البالغية، وحتدث عن علم املعاين. 

 الدراسات التي تتعلق بموضوع البحث بصورة غير مباشرة

 :ومن تلك الدراسات واألحباث مايلي

حيث حاول الباحث يف (1) وي بفروييللدكتور: سيد حممد موس ،دراسة نقدية يف تسمية المية العرب .1
ازنة بينها جبانب املضمون واملو  هذه املقالة أن يدرس سبب تسمية هذه القصيدة بالمية العرب، واهتم

القصيدة،  تناول أبيات وبني غريها من القصائد الشهرية، وقد اتفق هذا البحث مع حبثي يف أنه
ية العرب مبضامني الم ا، وتناول مقارنة بني مضامنيواختلف عنه يف أنه تناول أبيات القصيدة وانتقاده

 قصائد أخرى، وأن مضامني الالمية تناولت نوعني من املوضوعات نوع إجيايب

                         وآخر سليب، وكان حبثي حول أبيات القصيدة دراسة حنوية وشرح بعض األلفاظ الغامضة اليت حتتاج
 .توضيح إىل

على قصيدة  العباس بن يزيد املربد، اليت املنسوبة أليب متت القصيدة ،المية العربشرح املربد على . 2
ن شهر مالشنفرى املشهورة بالمية العرب، على يد كتبها الفقري إىل اهلل حممد أدمد القليت يف يوم احلد 

اتفق هذا و  تأليف: أبو العباس املربد، حتقيق الدكتور: مجيل عبداهلل عويضة ه،1271مجادي الول، سنة 
ذه الدراسة ه البحث مع حبثي يف أنه تناول اسم ونسب الشنفرى، وأبيات القصيدة، واختلف عنه يف أن

 لقصيدة.ل قد تناولت شرح كل بيت من أبيات القصيدة، وأن حبثي تناول اخلصائص الرتكيبية

ديب، جامعة لنقد األمذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ا ،بنية اخلطاب الشعري يف المية العرب. 3
مة شيرت، إعداد الطالبة: رحي ، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، قسم الدب العريب،-بسكرة–حممد خضري 

تناولت النص الشعري يف بنية اخلطاب والكشف عن البىن اجلمالية والفكرية املرتبطة  حيث أن هذه الدراسة
واخلالد يف حياة اإلنسان، واتفق هذا البحث مع  وجسدت هذه الدراسة اجلانب اجلوهري بالمية العرب،

                                                           

. 132،  11جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا ، ع دراسة نقدية في تسمية المية العرب، بفرويي،   (1) 
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 تناول أبيات قصيدة الشنفرى، واختلف عنه يف أنه تناول األبيات من ناحية اخلطاب الشعري، حبثي يف أنه
اخلطاب من قصيدة الشنفرى، واختلف عنه يف أنه تناول األبيات من ناحية اخلطاب الشعري،  وحتويل
 .لقصيدةعليها أبيات ايت اشتملت ، وأن حبثي تناول الرتاكيب الاخلطاب من فعل إىل آخر وحتويل

رى،  لنيل شهادة املاجستري يف األدب والنقد، جامعة أم الق حبث مقدم ،المية العرب دراسة تارخيية نقدية .4
إعداد الطالب: حممد مشعل الطويرقي  ،  ه1407-1406 كلية اللغة العربية اململكة العربية السعودية،

مية العرب  ال لقصيدة كاملة، واختلفت عنه يف أنمع حبثي يف أنه تناول األبيات ا ذا البحث، واتفق ه
مع شرح آراء بعض العلماء، وبيان كل شرح من الشروح ومميزاته، كما تناول  كدراسة نقدية مفصلة

اقتصر و األخرى وقارن بينها وبني المية العرب من حيث املعاين واألفكار،  الالميات اليت تنسب لألمم
 .اظ الغامضةوشرح بعض األلف حبثي على الدراسة النحوية

بة اآلداب، الناشر مكت األستاذ الدكتور: عبداحلليم حفين، شرح ودراسة ،شرح المية العرب للشنفرى .5
ه أن واتفق هذا البحث مع حبثي يف م، 2008ه/1429، الطبعة األوىل، -القاهرة–ميدان األوبرا 42

ما حبثي أ تناول شروح األبيات فقط، ، واختلف عنه يف أنه ونسب الشنفرىتناول األبيات كاملة، 
 .راب الرتكيب املقصود باحلديث عنهإعتناول بعض املعاين الغامضة مع ف

بدالواحد بن ع عبداهلل حممد بن قاسم بن :تفريج الكرب على قلوب أهل األرب يف معرفة المية العرب .6
حيث تناولت هذه  ه،1328، -مصر-ة حممد حممد مطر الوراقالطبعة الثالثة، الناشر: مطبع زاكور،

الدراسة شرح مجيع أبيات القصيدة بالتفصيل، وقد اتفقت هذه الدراسة مع حبثي يف أهنا تناولت أبيات 
القصيدة كلها، واختلفت عنه يف أن هذه الدراسة قد اقتصرت على شرح األبيات لغويا فقط، وأن 

 لغامضة يف األبيات.بعض األلفاظ ا املوجودة يف القصيدة، وبيان معين حبثي تناول اخلصائص الرتكيبية

 مصطلحات البحث:

  هناك مصطلحات سرتد يف ثنايا البحث ترى الباحثة أن تشري إىل املقصود هبا، وهي فيما يلي:

 هو تأليف الشيء من مكوناته البسيطة، ومجه تركيبات، وتراكيب. :. التركيب لغة1
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حدة متكاملة، و  يف غريه، ضم أجزاءه املتفرقة ورتبها وربط بعضها ببعض للحصول علىويقال: ركب الشيء 
  (1).وركب الكالم ضم بعضه إىل بعضه اآلخر يف مجلة

األزهرية":  لى شرحع ماتركب من كلمتني فأكثر، وذكر الشيخ العطار يف "حاشيته :التركيب عند النحويين
املركب ال يتلفظ  مرتني، والواقع أن َظ به مرة واحدة، واملركب ماتلفظ بهأن أكثر النحاة على أن املفرد ماتُ ُلفر 

 -ركب من جزأينامل وأقل مايتألف -جزء من أجزائه به مرتني، وإمنا مرة واحدة كاملفرد، ولكن ال يتلفظ بكل
  (2)."يُ تَ َلف ظ جبزأْيه كأمنا تلفظ به مرتني ُجعل التلفظ جبزئه تلفظا بكله، فعندما

إىل  بالالمية؛ ألن رويها ينتهي حبرف الالم، ونسبت هي قصيدة للشنفرى األزدي، ومسيت عرب:المية ال
 و ضيقحيكم عليه من خالهلا بسعة أتقوم هبا حياة اإلنسان، و  العرب ألهنا مجعت املعاين الكربى اليت

 .ة من مثانية وستني بيتاوتكونت هذه القصيد كالغىن والفقر واجلوع والصرب،

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/412د.ط، ، مادة "ركب"، لسان العرب ابن منظور،  (1)
 . 25،  د.ط، شرح األزهرية في علوم النحواألزهري خالد،   (2)
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 تمهيدال

 : ويشتمل على عنصرين

 .تعريف بالشاعر من حيث اسمه ونسبهأوال: ال
 . النحويين والبالغيين ثانيا: التراكيب النحوية بين
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 أوال: اسمه ونسبه 

"هو ثابت بن األوس بن الغوت بن كهالن امللق ب بالشنفرى، ويف شرح املفضليات للضيب أنه من بين  
 (1). األوس من قبيلة األزد اليمنية"  ناحلارث بن ربيعة ب

"عاش الشنفرى صعلوكا ولص ًا مرهوب اجلانب ال معتصم له سوى اجلبال، يُغري مث  يأوي إليها، 
والشنفرى هو لقبه، ألن معناه الغليظ الشفتني ، فأيلق عليه الل فظ لذلك، وكانت أمه أجنبية، ولذلك ُعدَّ 

 (2)ينبذوهنم لعار والدهتم؛ ألهنم ليسوا بأبناء حرائر". من أغربة العرب، الذين كان آباؤهم 

قتلت قبيلة األزد أبا الشنفرى، ولذلك انتقلت به أمه إىل قبيلة )فهم( حىت ترىب ونشأ فيها، وهناك  "
 (3). "كان يغري على بين سالمان األزديني قتلة أبيه انتقاماً لنفسه منهم

ط لشعراء الصعاليك الذين منهم )عروة بن الورد، وتأبوالشنفرى من الشعراء البارزين يف يائفة ا"
شراً، والسليك بن السلكة(، وقد كان الشنفرى شاعراً موهوبا غري أن الزمن يمر شعره يف الرمال، ومل يرد 
عنه قصيدة كاملة سوى الميته وتائي ته، فهو وليد التشتت والضياع، وحصاد الظلم والطغيان واالستبداد، 

 يلة تشعر بالقوة واملال أن تغري وهتاجم وهتاجم جاراهتا الضعيفات، فتسلب وتنهب وتقتلوإذا كان لكل قب
رتكبوه ولكنه إمث ا وتأسر وتستعبد األحرار وتستذل السادة وتستخدم السيدات على غري ذنب جنوه وال

  (4). "قانون الغاب

 

                                                           

 .4، د.ط،  من الشعر الجاهلي في النقد األدبي يه مصطفى أبو كريشة، (1) 
. 17، د.ط،  الجامع في تاريخ األدب العربيحن ا الفاخوري،   (2)  
. 52، د.ط،  دراسات عربية في تراثنا األصيلحممد خمتار املهدي،   (3)  
 . 52املرجع السابق،   (4)
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 :ثانيا: التراكيب النحوية عند النحويين والبالغيين

 .عند كثري من العلماء له مفهوم خا  بمعىن الرتكي إن

 القدامى يدرجون هذا املعىن يف باب املسند واملسند إليه، فسيبويه يرى أن املسند فمثاًل اللغويون"
  (1). "خر وهبذا يصبحان كأهنما لفظ واحدواملسند إليه مها ما ال يستغىن أحدمها عن اآل

اهر لقا األساسي لفهم الرتاكيب اللغوية، فعبدأما البالغيون فقد أدركوا أن النحو هو املنطلق "
يب اآلن قائمة على أصوهلا وهي نظرية النظم اليت توخي معاين النحو وترت اجلرجاين يعطينا نظرية هي حىت

الكالم وفق قواعد تراعي الصواب النحوي واملعنوي، وهي نظرية شاملة تعين أنه ال فصل بني النحو والبالغة 
  (2)."خليط الذي جيمع اخلرزيف تقول: نظمُت اخلرز نظماً، والنظام ا، والنظم يعين التأل

ن تضع  أ يقول: )واعلم أن النظمإذن الرتكيب عندالقاهر هو "النظم" وقد اختاره كبديل لذلك "
هنجت فال تزغ  مناهجه اليت كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف

   (3). "عنها(

فالنحو إذن له عالقة وثيقة بالداللة هذه العالقة يقوم النحو فيها باإلمداد باملعىن األساسي، ألن "
الوصف النحوي يهتم باجلملة وبالعالقات القائمة بني عناصرها، لذلك كانت اجلملة هي موضوع النحو، 

تبحث يف  تالحم جيعلكوهي أهم وحدات املعىن، هذا يف اللغة بصفة عامة، أما يف الشعر فإن نسيجه امل
جوانبه الفنية، ألن الشعر هو الشاهد على العربية واحلجة على تراكيبها، لذلك كان للجملة يف الشعر 

 شكل آخر خيتلف عما هي عليه يف النثر؛ ألن الشاعر ال يتعامل مع مفردات، 

                                                           

 . 1/23، 3طالكتاب، سيبويه،   (1)
 .  64/65 ، 3ط، دالئل اإلعجازاجلرجاين،   (2)
 . 67اجلرجاين، مرجع سابق،    (3)
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كن متوافرة هلا من ت ولكنه يتعامل مع تراكيب تقوم فيها املفردات بوظائف تكتسب هبا معاين جديدة مل

  (1)."قبل

فالرتكيب إذن نظم للمفردات وربطها ببعضها يساعد الشاعر على نظم كلماته يف شكلها الذي "
يريده، فهو جيري موازنة دقيقة بني عدد من الرتاكيب ويكون يف ذهنه عدد من البدائل اللغوية وأمناط متعددة 

 (2). "يرتضيه ويقدمه يف قصيدته امن الرتاكيب ويف النهاية خيتار عليها مجيعا م

يطرأ عليها من عوارض تعىن بأحوال أجزائها  أما اهتمام الدارس باجلملة فهو اهتمامه بكل ما"
الرئيسة وغري الرئيسة، من حيث تقدمي بعضها على بعض، وتأخربعضها على بعض، ومن حيث ذكره 

 (3). "وحذفه، ومن حيث التصريح به وإضماره

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 1/67، د.ط، البيان والتبييناجلاحظ،   (1)  
. 37  ،د.طفي النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي خمزومي،   (2)  

.207  ،1ط علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق،صبحي إبراهيم الفقي،    (3)  
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لالفصل األو   

 قضية الرتبة

-ويشتمل على المباحث اآلتية :  

  .ةـيسماللة اـمقضية الرتبة في الج: المبحث األول
   المبحث الثاني: قضية الرتبة في الجملة االسمية المنسوخة.

.المبحث الثالث: قضية الرتبة في الجملة الفعلية  
  ــرطي.ية الرتبة في الـتركيب الشالمبحث الرابع: قض
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  قضية الرتبة

 :مدخل

رية التقدمي والتأخري من القضايا اللغوية اليت يلجأ إليها النحاة والبالغيون لتأويل بعض الرتاكيب النثرية أوالشع"
 يف النصو  العربية اليت تبدو خمالفة لقواعد الرتكيب اللغوي، لينفوا عنها التناقض، ويبعدوا عنها

 (1). "االضطراب

راء يف أي عصر من العصور إىل تقدمي ماحقه التأخري، أو تأخري ماحقه ويف الغالب يلجأ الشع"
 أو ألغراض –وهو مايسمى بالضرورة الشعرية  –لبعض األغراض، مثل: إقامة الوزن، وحتقيق القافية  التقدمي

  ."معينة يفرضها املقام كالعناية واالهتمام باملقدم

 يبا صحيحا، فيتقدمواملتميزة أن يتم ترتيب ألفاظها ترت ومما ينبغي مراعاته يف الرتاكيب العربية اجليدة
 (2)."ماحيسن تأخريه دون تكلف أو تصنع منها ماحيسن تقدميه، ويتأخر منها

 قال ابن سنان اخلفاجي: "فمن وضع األلفاظ موضعها أال يكون يف الكالم تقدمي وتأخري حىت ال
 (3). ضع"يؤدي إىل فساد معناه وإعرابه يف بعض املوا

 وإن كان الشاعر ملما بأسرار العربية ومبواين البالغة، والفصاحة، وعارفا بالقواعد واألصول اليت"
حصر  هر يف أسلوبه من تقدمي أو تأخري خبالف األصل يعطي الفوائد اليت الظي يقتضيها الرتكيب، فإن ما

 (4)."هلا

 

                                                           

 .13  ،1ط ،التركيب في ديوان أحمد الشارفخصائص  إبراهيم الطاهر، الشريف،  (1)
 .32سابق،    مرجعالشريف، إبراهيم الطاهر،  (2) 
 .111،  1، طسر الفصاحةاخلفاجي،   (3)
 . 32الشريف، إبراهيم الطاهر، مرجع سابق،    (4)
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 ن، واسعب كثري الفوائد، جم احملاسقال عبدالقاهر اجلرجاين يف بيان قيمة التقدمي والتأخري: "هو با"
 (1) .التصرف، بعيد الغاية"

يث التأخري، وبني دراسة البالغيني، حو بني دراسة النحاة لقضية التقدمي  وقد كان هناك خالف"
 النحاة يعتمدون يف دراستهم هلذه القضية على النظم اللغوية املوضوعة للرتكيب، وإذا خرج عنها بتقدمي جتد

 (2)."رجعون بذلك إىل التقدير والتأويلنا نراهم يأو تأخري فإن

 كما أهنم ينظرون يف عمل أجزاء الرتكيب يف بعضها على أساس الرتبة بني عناصره، فكان بذلك"
 اهتمام النحاة بالرتبة احملفوظة، كتقدمي املوصول على الصلة، واملوصوف على الصفة، وصدارة أدوات

 لتحضيض، أو كتقدمي حرف اجلر على اجملرور، وتقدمي الفعل علىاالستفهام، وأدوات العرض، وأدوات ا
 (3)."الفاعل ألن هذه الرتبة احملفوظة لو اختلفت واختلت الختل الرتكيب باختالهلا

أما البالغيون فإهنم يدرسون التقدمي والتأخري يف الرتب غري احملفوظة كرتبة املبتدأ واخلرب، ورتبة "
 رض)علم املعاين(، الذي يهتم بدراسة الرتكيب، وعالقته باملعىن العام، والغ واملفعول به ... حتت الفاعل،

 البالغي، أي دراسة مضمون الرتكيب يف سياق استعمايل حسب رتبة خاصة تظهر هبا فوائد التقدمي
 .والتأخري

  مالم املعاين، حيث مجع بنيوقد أدرك عبدالقاهر اجلرجاين العالقة القائمة بني علم النحو وع
لق يدرسه البالغيون من أساليب الرتكيب املتعلقة بالتقدمي والتأخري، وأير النحاة من رتب، وبني ما درسهي

 (4)."ذلك مصطلح )النظم والرتتيب( على

 .بتدأ، واخلرب(من ركنني أساسيني مها: )امل مسيةوتكوَّن اجلملة اال

                                                           

 .106،  3، طدالئل اإلعجازاجلرجاين،  (1)
 .33،  1ط ،أحمد الشارف خصائص التركيب في ديوانالشريف، إبراهيم الطاهر،  (2)
 .207، د.ط،  اللغة العربية معناها ومبناها متام حس ان، (3)
 . 359اجلرجاين، مرجع سابق،  (4)
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 (1).به( تفىوشبهها خمرب عنه، أو وصف رافع ملكواملبتدأ:)هو االسم اجملرد عن العوامل الل فظي ة غري الزائدة، 

 .)حُمَمَُّد قائٌد(  )االسم(: جنس يشمل الصريح ك   ف"
)2(چ  گک  ک  ک   گ  ...چ : واملؤو ل حنو قوله تعاىل

 

  .)خري( فإنه مبتدأ خمرب عنه ب    

  (3)چڭ  ڭ  ڭ  ڭ...چ  :وخرج باجملرد حنو )اهلل( يف قوله تعاىل

 ن العوامل اللفظية.فإنه مل يتجرد ع

إنه له )ومن مل يستطع فعليه بالصوم ف وخرج بغري الزائدة كما يف قوله عليه الصالة والسالم:
 )4(.وجاٌء(

ن الزائدة؛ فإن ع الل فظية غري الزائدة ومل يتجرد ففي قوله: )بالصوم( مبتدأ، وهو جمرد عن العوامل
 .الداخلة عليه زائدة )الباء(

 .قولك: )رب  ضارة نافعة(ا يف مثل وخرج بشبهه
 .مبرفوعه قولك: )أعادٌل الرجالن؟(ومثال الوصف الرافع املكتفى 

  .أ له خرب، ومبتدأ ليس له خرب(دوينقسم املبتدأ إىل: )مبت
  (5)."ومثال املبتدأ الذي له خرب: )القائُد راجٌع من احلرِب(

                                                           

 .1/94، 2، طشرح ابن عقيل ابن عقيل،  (1)
 .184سورة البقرة: جزء من اآلية   (2)
 .5اآلية  منسورة األحزاب: جزء   (3)
(، وقال: حديث 1400، رقم)7/3، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهلنكاح، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب ا  (4)

 حسن صحيح.
 .1/94ابن عقيل، مرجع سابق،   (5)



18 

 

مسد  دوُم احلقر( و)احلق( نائب فاعل سومثال املبتدأ الذي ليس له خرب، وله مرفوع يسد مسده:)ما مهض
 .اخلرب

  .املبتدأ غري الوصف الرافع املكتفى به(مع واخلرب: )هو اجلزء الذي حتصل به الفائدة "
وخرج بقوله:)املسند( الفاعل يف حنو:)أعادُل الرجالن؟( ، فإنه وإن متت به مع املبتدأ فائدة، لكنه 

 (1)."إليه المسند مسند
 اخلرب الرفع إال أن النحاة اختلفوا يف رافعهما:وحكم املبتدأ و "

 ذهب سيبويه، ومجهور البصريني إىل أن املبتدأ مرفوع باالبتداء، وأن اخلرب مرفوع باملبتدأ؛ فالعامل يف -
 ل يف اخلربوالعام -وهو كون االسم جمردا عن العوامل اللفظية غري الزائدة وما أشبهها –املبتدأ معنوي 

 .(لفظي وهو) املبتدأ
 .)االبتداء( فالعامل فيهما معنوي وذهب بعض النحاة إىل أن العامل يف املبتدأ و اخلرب -
 وقيل: املبتدأ مرفوع باالبتداء، واخلرب مرفوع باالبتداء واملبتدأ. -
 وقيل: ترافعا، ومعناه أن اخلرب رفع املبتدأ، وأن املبتدأ رفع اخلرب. -

 (2). "وأصح هذه اآلراء رأي سيبويه   

 :الخبر أقسام"

 ينقسم اخلرب إىل مفرد، ومجلة، وشبه مجلة. -
 فاملفرد: هو ماليس مجلة وال شبه مجلة حنو: )حممُد قائٌد(.

 .مسية، أو فعليةاواجلملة: إما 

 

                                                           

 .45،   5، طالنحو الوافيعباس حسن،   (1)
 .1/93، 2، طعقيلشرح ابن ابن عقيل،   (2)
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(1)چ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ وشاهد اجلملة االمسية قوله تعاىل: 
 

 وشاهد اجلملة الفعلية قول الشنفرى:
 (2) سرت قربا أحناؤها تتصلصلوتشرب أسآري القطا الكدر بعدما ... 

 )تتصلصل( مجلة فعلية يف حمل رفع خرب للمبتدأ )أحناُء(. ف  
 وشبه اجلملة تشمل اجلار واجملرور والظرف، والظرف إما للزمان أو للمكان.

 (3)چگ    گ  گ  گچ : وشاهد جميئه جاراً وجمرورا قوله تعاىل

 ، والُرَيُب شهرْي ربيٍع(.وشاهد جميئه ظرف زمان قوهلم: ) الليلُة اهلاللُ 
 .عندك(وشاهد جميئه ظرف مكان قولك: )الرجُل 

  

                                                           

 .26سورة األعراف: جزء من اآلية   (1)
 .21،   1، طالعرب للشنفرى الميةحفين، عبداحلليم،   (2)
 . 178سورة البقرة: جزء من اآلية   (3)
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ةـــسميالقضية الرتبة في الجملة ا المبحث األول:  

 تقديم المبتدأ على الخبر )مراعاة األصل( -

 مدخل :

 (1) :"جيب تقدمي املبتدأ على اخلرب يف أربعة مواضع وهي مايلي"

يُن املعاملُة(، )حممدأن يكون كل من املبتدأ واخلرب مع .1 خوك(، أ رفة وال مبني للمبتدأ إال التقدمي حنو: )الدر
 . منك ِسن اً أكثُر منك جتربًة()علي  صديقي(، أو نكرة حنو: )أكربُ 

لى ع إذا خيف التباس املبتدأ بالفاعل، بأن يكون خرب املبتدأ مجلة فعلية فعلها رافع لضمري مسترت يعود .2
َر املبتدأ وقلنا: )حضر حممٌد، يبتسم الزهُر(املبتدأ حنو:)حممٌد حضر( لتبس ا ، )الزهُر يبتسم(، فلو ُأخر

 .واملتكلم يقصد األوىل ال الثانيةاملبتدأ بالفاعل، واجلملة االمسية باجلملة الفعلية، 

 إال تعاسةٌ  رر أن يكون اخلرب حمصورا ب        )إال( أو)إمنا( لفظا أو معىن حنو:)إمنا اخلرُي سالٌم وأمٌن، وما الشَّ 
(2).چڄ  ڄ    ڄ    ڃچوضرٌّ(، وقوله تعاىل: 

 

  (3)چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ وقوله تعاىل: 

 (4)چڻ  ڻ   ڻ  ۀچ : تعاىلوقوله 

  (5) چې  ې   ېچأن يكون املبتدأ مستحقا للصدارة بنفسه حنو: )َمْن يَ ُقْم أَُقْم َمَعُه(، وقوله تعاىل: 

                                                           

.96 -95/ 1، 2طشرح ابن عقيل، ابن عقيل،   (1)  
 .144سورة آل عمران: جزء من اآلية   (2)
 . 4سورة النجم: اآلية   (3)
 .60سورة التوبة: جزء من اآلية   (4)
 .44سورة آل عمران: جزء من اآلية   (5)
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  )(1چې  ې   ې  چ وقوله تعاىل: 

 (2)چڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  چ : أو بغريه كاقرتانه بالم االبتداء حنو قوله تعاىل
 

 (3)چڃ  ڃ  ڃچ وقوله تعاىل أيضا: 
 

روعي يف تقسيم أمناط هذه اجلملة اعتبار مايؤدي باملبتدأ إىل التقدمي، ودرست منها ماخيص المية 
قد كانت والتحليل ملعرفة ماميي زها يف هذا اجلانب، و  من الرتاكيب الواردة فيها، وتناولتها بالشرح العرب
 :يلما وردت يف البحث على النحو التاوالصور ك األمناط

 )املبتدأ + اخلرب(: النمط األول

 .(املبتدأ ضمري بارز)معرفة( + اخلرب مفرد) معرفة()الصورة األولى:
 .(رب مفرد نكرةالم التوكيد + املبتدأ اسم ظاهر )معرفة( + اخل)الصورة الثانية:
 .(املبتدأ اسم ظاهر )معرفة( + اخلرب مفرد )نكرة()الصورة الثالثة:
 .(املبتدأ اسم ظاهر )معرفة( + اخلرب شبه مجلة)الصورة الرابعة:

 .(املبتدأ اسم ظاهر )معرفة( + اخلرب مجلة فعلية)الصورة الخامسة:

 )حرف العطف + املبتدأ + اخلرب(:انيط الثمالن

 .(الواو + املبتدأ اسم ظاهر)معرفة( + اخلرب مفرد )نكرة():الصورة األولى
 .(الواو + املبتدأ ضمري بارز )معرفة( + اخلرب مفرد )نكرة()الصورة الثانية:
 .(الفاء + املبتدأ ضمري بارز )معرفة( + اخلرب مفرد )نكرة()الصورة الثالثة:

 

                                                           

 .19لكهف: جزء من اآلية سورة ا  (1)
.8سورة يوسف: جزء من اآلية   (2)  

. 2/19، 1، طاألشباه والنظائرالسيويي،   (3)  
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 .(فرد )نكرة(بل + املبتدأ ضمري بارز)معرفة( + اخلرب م)الصورة الرابعة:
 )ماله الصدارة + املبتدأ + اخلرب(:ط الثالثالنم

 .(الم االبتداء + املبتدأ )معرفة( + اخلرب مفرد )نكرة()الصورة األولى:
 .(اهلمزة + املبتدأ + اخلرب مجلة فعلية)الصورة الثانية: 

 )الواو + املبتدأ + اخلرب مجلة فعلية(.:ط الرابعمالن

 .(املبتدأ اسم ظاهر)معرفة( + اخلرب مجلة فعليةالواو + )الصورة األولى:
 .(الواو + املبتدأ ضمري بارز)معرفة( + اخلرب مجلة فعلية)الصورة الثانية:
 .(الواو + املبتدأ ضمري بارز )معرفة( + اخلرب مجلة فعلية)الصورة الثالثة:

 .(اخلرب حمصور يف املبتدأ بإال  ):ط الخامسالنم

 .(+ ما + املبتدأ )معرفة( + إال  + اخلرب مفرد )نكرة( الواو):وله صورة واحدة وهي

 )حرف النفي + املبتدأ + اخلرب( :ادسط السمالن

 ال النافية + املبتدأ اسم ظاهر )معرفة( + اخلرب مفرد )نكرة(.)الصورة األولى:
 .(ال النافية + املبتدأ اسم ظاهر )معرفة( + اخلرب مجلة فعلية)الصورة الثانية:

 لمبتدأ وتأخير الخبر )مراعاة األصل( تقديم ا -أ

 )املبتدأ + اخلرب( ط األولمالن

 ورد هذا النمط يف جمال البحث يف تسعة  مناذج تتوزعها مخس صور:

 املبتدأ ضمري بارز)معرفة( + اخلرب معرفةالصورة األولى: 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:
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ْيِهم وال الج اِني ِبم ا ج رَّ ُيْخذ لُ ُهُم األْهُل ال ُمْست    ود ُع السِّرِّ ذ اِئٌع ... ل د 

 الشاهد قوله: )هم األهُل(.
 فهي مجلة امسية ُصدررت بضمري رفع  منفصل وهو:

 .مبين على الضم يف حمل رفع مبتدأ ضمري منفصل
 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهاألهل: خرب مرفوع وعال

 م التوكيد + املبتدأ اسم ظاهر)معرفة( + اخلرب مفرد نكرة.الالصورة الثانية: 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

ْبُل أ ْطو لُ  ف ر ى أُمُّ ق ْسط ٍل ... ل م ا اْغت ب ط ْت بالشَّْنفر ى قـ   ف ِإْن تـ ْبت ِئْس بالشَّنـْ

 ُل َأْيَول(.الشاهد قوله: )َلَما اْغَتَبَطْت بالشَّْنفَرى قَ بْ 

 مجلة امسية صدرت بالم التوكيد، وهي:
 .على الفتح ال حمل له من اإلعراب حرف مبين

 .ن مبعىن )الذي( يف حمل رفع مبتدأ: اسم موصول مبين على السكو ما
 .التصاله بتاء التأنيث الساكنة : فعل ماضي مبين على الفتحاغتبط

 .اإلعرابعلى السكون الحمل له من  : ضمري متصل مبينالتاء
 .: ضمري مسترت جوازا تقديره )هي(الفاعل

 .: جار وجمرور متعلق ب )اغتبط(بالشنفرى
 .على الضم يف حمل نصب على الظرفية: ظرف مبين قبل

 .لضمة الظاهرة: خرب )ما( املوصولة مرفوع وعالمة رفعه اأطول

 .هر )معرفة( + اخلرب مفرد ) نكرة(املبتدأ اسم ظاة: لثالصورة الثا

 هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله: وردت
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ِلِهْم إْذ أ ْجش ُع الق ْوِم أ ْعج لُ   وِإْن ُمدَِّت األْيِدي إلى الزَّاِد ل ْم أ ُكْن ... بِأ ْعج 

 .َقْوِم أَْعَجُل(الشاهد قوله: )َأْجَشُع ال
 .لضمة الظاهرة على آخره، وهو مضافمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ا أجشع:

 : مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.لقوما
 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أجشُع:

 املبتدأ اسم ظاهر )معرفة( + اخلرب شبه مجلة.: رابعةالصورة ال
 وردت هذه الصورة يف موضعني من المية العرب ومها قوله:

يْ   رِِه ... أ ل فَّ ِإذ ا م ا رُع ْتُه اْهت اج  أ ْعز لُ و ل ْسُت ِبِعلٍّ ش رُُّه ُدون  خ 

 الشاهد قوله: )َشررُه ُدوَن َخرْيِِه(.

 مجلة امسية ُصدررت باسم ظاهر وهو:
 .خره، وهو مضافمبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آ

 .ين على الضم يف حمل جر مضاف إليه: ضمري متصل مبالهاء
 .ق مبحذوف خرب املبتدأ، وهو مضافرفية متعل: منصوب على الظدون
 .جره الكسرة الظاهرة ، وخري مضاف مضاف إليه جمرور وعالمة :خير

 . على الكسر يف حمل جر مضاف إليه: ضمري مبينالهاء
 وقوله:

 ط رِْيُد ِجن اي اٍت تـ ي اس ْرن  ل ْحم ُه ... ع ِقير تُُه أليِـّه ا ُحمَّ أ وَّلُ 

 تُُه ألي رَها(.الشاهد قوله: )َعِقريَ 

 مجلة امسية صدرت باسم وهو:
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.

 .ين على الضم يف حمل جر مضاف إليه: ضمري متصل مبالهاء
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 .على الكسر ال حمل له من اإلعراب : حرف جر مبينمالال أليها:
 .ة على آحره، وأي مضافكسرة الظاهر اسم جمرور بالالم وعالمة جره ال أي:

 ضمري مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه، وشبه اجلملة من اجلار  الهاء:
 واجملرور متعلق مبحذوف

 .خرب املبتدأ )عقريُة(
 املبتدأ اسم ظاهر )معرفة( + اخلرب مجلة فعلية.: خامسةالصورة ال

 وردت هذه الصورة يف أربعة مواضع  من المية العرب ومنها قوله:

ِإْن ي ُك ِإْنساً م اك ه ا اإلْنُس تـ ْفع لُ   ف ِإْن ي ُك ِمْن ِجنٍّ أل بـْر ُح ط ارِقاً ... و 

 الشاهد قوله: )اإلْنُس تَ ْفَعُل(.

 .ة الظاهرة على آخره:  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضماإلنس
 .هلى آخر مة رفعه الضمة الظاهرة ع: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم وعالتفعل

 .جوازا تقديره)هي( يعود على اإلنسضمري مسترت  الفاعل:
 .فىي حمل رفع خرب املبتدأ )اإلنس(واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل 

 وقوله:
ْلم ُل   و يـ ْوٍم ِمن  الشِّْعر ى ي ُذوُب لُع ابُُه ... أفاِعيِه ِفي ر ْمض ائِِه تتم 

 تتَمْلَمُل(. الشاهد قوله: )أفاِعيِه يف َرْمَضائِهِ 

 .افنع من ظهورها الثقل، وأفاعي مضمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء م فـ)أفاعي(:
 . على الكسر يف حمل جر مضاف إليهضمري مبين الهاء:

 .على السكون ال حمل له من اإلعراب: حرف جر مبين في
 .ى آخره ، وهومضافكسرة الظاهرة علاسم جمرور ب )يف( وعالمة جره ال رمضاء:

 . على الكسر يف حمل جر مضاف إليهضمري متصل مبين الهاء:
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 .رور متعلق بالفعل )تتململ( آليتواجلار واجمل
 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم وعال تتململ:

 .تقديره )هي( يعود على )األفاعي( : ضمري مسترت جوازاالفاعل
 .يف حمل رفع خرب املبتدأ )أفاعي( واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل

 :وقوله
 وت ْشر ُب أ ْسآِري الق ط ا الُكْدُر بـ ْعد م ا ... س ر ْت قـُْرباً أ ْحن اُؤها تـ ت ص ْلص لُ 

 .وله:) َأْحَناُؤها تَ َتَصْلَصُل(الشاهد ق

 .آخره، وهو مضافمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على أْحن اُء: 
 ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه .الهاء: 

 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفعل مضارع مرفوع وعالتـ ت ص ْلص ُل: 
 .مري مسترت جوازا تقديره )هي(ض الفاعل:

 .من الفعل والفاعل يف حمل رفع خربواجلملة الفعلية 
 وقوله:

 ... ِبع اِمل تـ ْيِن ظ ْهُرُه ل ْيس  يـُْعم لُ    قـ ْفٍر ق ط ْعُتهُ  ِر التـِّْرسِ هك ظْ  وخ ْرقٍ 

 الشاهد قوله: )َظْهرُُه لَْيَس يَ ْعَمُل(.

 .هرة ، وهو مضاف: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاظهرُ 
 .ين على الضم يف حمل جر مضاف إليه: ضمري متصل مبالهاء
 على الفتح لعدم اتصاله بشيء وهو يفيد النفي. : فعل ماضي ناقص ناسخ من أخوات كان مبينليس

 .ضمري مسترت جوازا تقديره )هو( اسمه:
لناصب ى آخره لتجرده عن ا: فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عليـُْعم لُ 
 .واجلازم
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 : ضمري مسترت جوازا تقديره )هو(.نائب الفاعل

 .نائب الفاعل يف حمل نصب خرب ليسو واجلملة من الفعل املبين للمجهول 

 .ا يف حمل رفع خرب املبتدأ )ظهُر(وليس وامسها وخربه

 :األول تحليل النمط

نوع  ن اخلرب يفولكن املبتدأ اختلف ع نالحظ يف الصورة من هذا النمط اشرتاك املبتدأ واخلرب يف التعريف،
 لف والالم.التعريف حيث جاء املبتدأ ضمريا بارزا، وجاء اخلرب معرفا باأل

 بتدأ معرفةالتعريف، حيث جاء املشرتك املبتدأ مع اخلرب يف ين الصور األخرى من هذا النمط مل ولك
الرابعة  ورةهذا النمط، وجاء اخلرب يف الصوهو من األمساء املوصولة،  واخلرب نكرة مفرد يف الصورة الثانية من 

الصورة  يف ر واجملرور مرة أخرى، وجاء اخلرباجلامن هذا النمط شبه مجلة من الظرف مرة، وشبه مجلة من 
ري جاء خرب األخ يع مناذج هذه الصورة إال النموذجاخلامسة من هذا النمط مجلة فعلية فعلها مثبت يف مج

فردا نكرة، م املبتدأ مجلة فعلية منفية فعلها ناقص، وكذلك الصورة الثانية من هذا النمط جاء خربها
 .مجيع صور هذا النمط يف وجاءاملبتدأ امسا ظاهرا

 )حرف العطف + املبتدأ + اخلرب( :انيثط الالنم

 ة مناذج تتوزعها أربع صور:بعرد هذا النمط يف جمال البحث يف سو 

 .اهر )معرفة( + اخلرب مفرد )نكرة(الواو + املبتدأ اسم ظالصورة األولى: 

 .يف أربعة مواضع منها قول الشنفرىوردت هذه الصورة 

 م ط اي ا وأْرُحُل  الح اج اُت والّلْيُل ُمْقِمٌر ... وُشدَّْت ِلِطّياتٍ  (1)تِ فـ ق ْد ُحمّ 

                                                           

 انظرنفس املرجع، ،"مضيء بالقمر مقمر:" 15/41، 8م، د.ط"، مادة"دَمَمَ لسان العرب، ابن منظور،  ،" هتي أت ُحّمت:"  (1)
 .245 -19/244، 10م ،نفس املرجع السابق، مادة"َيوَي""، ةالطي ة احلاج طيات:، "19/244، 10م، مادة"َقَمَر"
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 .اهد قوله: )وال َلْيُل ُمْقِمٌر(الش

 مسية ُصدررت بواو احلال وهي:امجلة 

 . على الفح ال حمل له من اإلعرابحرف مبين

 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: مبتدأ مرفوع وعالالليل
 رفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومها مفردان، واجلملة يف حمل نصب حال منخرب م مقمر:
 .)احلاجات( :الفاعل نائب

 وقوله:

ًة ... وُعْدُت ك م ا أ ْبد ْأُت و اْللَّْيُل أ ْلي لُ   ف أ يَّْمُت ِنْسو اناً وأ يـْت ْمُت إْلد 

 او احلال وهي:مسية ُصد رت بو امجلة  )َواْللَّْيُل أَْلَيُل(فقوله: 

 .على الفتح ال حمل له من اإلعراب حرف مبين

 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: مبتدأ مرفوع وعالواْلّليلُ 
 .ة الظاهرة على آخره، ومها مفردانخرب مرفوع وعالمة رفعه الضم أليُل:
 .لة يف حمل نصب حال من فاعل )عاد(واجلم

 وقوله:
ر  أ    نِّني ... إذ أ ع ر ض ْت ُأول ى الطَّر اِئِد أ ْبس لُ وُكٌل أ ِبيٌّ ب اِسٌل غ يـْ

 مسية صدرت بواو العطف وهي:امجلة  ) وُكٌل َأيبٌّ بَاِسٌل(:فقوله

 .على الفتح ال حمل له من اإلعرابحرف مبين 
 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهمبتدأ مرفوع وعالكٌل: 
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 .على آخره مة رفعه الضمة الظاهرةخرب أول مرفوع وعالأبيٌّ: 
 خرب ثاين مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. باسٌل:

 الواو + املبتدأ ضمري بارز)معرفة( + اخلرب مفرد )نكرة(. الصورة الثانية:

 :ضع واحد من المية العرب وهو قولهوردت هذه الصورة يف مو 

  (4) و ِهي  بـُهَّلُ (3)ُسْقب انـُه ا  (2) يـُع شِّي س و ام ُه ... ُمج دَّع ةٌ  (1) ول ْسُت ِبِمْهي افٍ 

 الشاهد قوله: )َوِهَي بُ هَُّل(.
 مسية ُصد رت بواو احلال أيضا وهي:امجلة 

 .ل له من اإلعرابحرف مبين على الفتح ال حم
 .مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأضمري هي: 
 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهخرب مرفوع وعال بـُهَُّل:

 .حال من الضمري يف )ُسْقَبانُ َها(ل نصب واجلملة يف حم
 .ارز )معرفة( + اخلرب مفرد )نكرة(الفاء+ املبتدأ ضمري بالصورة الثالثة:  

 :ضع واحد من المية العرب وهو قولهوردت هذه الصورة يف مو 

 وأ ْعِدُل م ْنُحوضاً كأنَّ ُفُصوص ُه ... ِكع اٌب د ح اه ا ال ِعٌب ف ِهي  ُمثَّلُ 

 .ه: )َفِهَي ُمثَُّل(الشاهد قول
 :يمسية ُصد رت بالفاء وهامجلة 

 .يد التفريغ ال حمل له من اإلعرابحرف عطف مبين على الفتح يف

                                                           

                                                                  . 15/124، م4َهيف"، ط، مادة""، لسان العربلسريع العطشا: المهياف"  (1)
 .3/452، 4، طة"َجدع"مادتاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، "، سيئة الغذاء :مجدعة "  (2)
 .1/451، 1، د.ط، ممادة"َسقب"لسان العرب، الناقة"، ابن منظور، وهو الولد الصغري من ذكر  مجع سقب :قبانسال "  (3)
 .     4/437 ،4ط مادة"هَبل"،تاج اللغة وصحاح العربية، اليت ال صرار عليها"، اجلوهري، مجع باهل وهي الناقة  بهل: "  (4)
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 . على الفتح يف حمل رفع مبتدأضمري مبينهي: 
.ه الضمة الظاهرة على آخرهخرب مرفوع وعالمة رفعمّثُل:   

.رب مفرد )نكرة(بارز)معرفة( + اخلبل + املبتدأ ضمري  الصورة الرابعة:   
:ضع واحد من المية العرب وهو قولهوردت هذه الصورة يف مو   

ى الرَّْبِع ب ْل ِهي  أ ثـْق لوإْلُف ُهُموٍم م ا تـ ز اُل تـ ُعوُدُه ... ِعي اداً ك ُحمَّ   

.شاهد قوله: )َبْل ِهَي أَثْ َقُل(ال  
مجلة امسية ُصدررت ب )بل( وهو: فهي  

.اإلضراب ال حمل له من اإلعرابد حرف عطف مبين على السكون يفي  
.مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأضمري هي:   

    .على آخرهخرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أثقُل: 

:الثاني طمتحليل الن  

ألوىل ا ية، حيث جاءت الواو يف الصورتنية للجملة االمسر تصديف هذا النمط تنوعت حروف العطف امل
يء جم مط، وجاءت الفاء يف الصورة الثالثة، وبل يف الصورة الرابعة، كما نالحظ أيضاوالثانية من هذا الن

ذا النمط ه املبتدأ ضمريا بارزا يف ثالث صور، وجاء امسا ظاهرا يف صورة واحدة، وجاء اخلرب يف مجيع صور
 .نكرة مفردا

اخلرب(+  املبتدأ+  الصدارة )ماله ط الثالثمالن  

:وُوزرعت على ثالث صور  ثالث مناذجلبحث يف يف جمال ا ورد هذا النمط  

.(الم االبتداء + املبتدأ اسم ظاهر )معرفة(+ اخلرب مفرد )نكرة الصورة األولى:  

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:
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ف عِ (1)ش ك ا وش ك ْت ثُمَّ اْرع و ى  ُر إْن ل ْم يـ نـْ ُر أْجم ُل  بـ ْعُد و اْرع و ْت ... ول لصَّبـْ  الصَّبـْ

ُر أمْجَُل(، َفِع الصَّب ْ ُر إْن ملَْ يَ ن ْ      فهذه مجلة امسية ُصد رت بالم االبتداء وهي: الشاهد قوله: )ولَلصَّب ْ

.على الفتح ال حمل له من اإلعراب حرف مبين  

        .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهمبتدأ مرفوع وعالالصبُر: 
  .على السكون الحمل له من اإلعراب حرف شرط جازم مبين إن:

  .على السكون ال حمل من بقاإلعراب حرف نفي وجزم وقلب مبينلم: 
لكسر للتخلص من التقاء فعل مضارع جمزوم ب )مل( وعالمة جزمه السكون، وُحر ك با ينفع: 

  .الشرط وهو فعلالساكنني 
.مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفاعل مرفوع وعال الشَّْكُو:  
.لضمة الظاهرة على آخره وهو مفردخرب مرفوع وعالمة رفه اأجمُل:   

.ب الشرطواجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل جزم جوا   
املبتدأ اسم ظاهر )معرفة( + اخلرب مجلة فعلية الصورة الثانية:  

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

ُكْدُر بـ ْعد م ا ... س ر ْت قـُْرباً أ ْحن اُؤها تـ ت ص ْلص لُ وت ْشر ُب أ ْسآِري الق ط ا ال  

   .وله:) َأْحَناُؤها تَ َتَصْلَصُل(الشاهد ق
   .لضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه اأْحن اءُ 
.على السكون يف حمل جر مضاف إليه: ضمري متصل مبين الهاء  

   .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهع وعال: فعل مضارع مرفو تـ ت ص ْلص لُ 
  .ضمري مسترت جوازا تقديره )هي(الفاعل: 

.الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب نواجلملة الفعلية م  
                                                           

 .19/44، 10م ، د.ط،مادة"َرعو"لسان العرب، رجع وكف"، ابن منظور،  ارعوى:"  (1)
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اهلمزة + املبتدأ + اخلرب مجلة فعليةالصورة الثالثة:   

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

  أ ْم ع سَّ فـُْرُعُل؟ (2) بِل ْيٍل ِكالبـُن ا ... فـ ُقْلنأ: أ ِذْئٌب ع سَّ (1)ْت فـ ق اُلوْا: ل ق ْد ه رَّ 

؟( ال شاهد قوله:) : أَِذْئٌب َعسَّ  
َرهْتا مهزة االستفهام وهي فهي مجلة امسية   :تصدَّ

      .على الفتح ال حمل له من اإلعراب حرف مبين
  .على آخرهمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع وعالِذْئٌب: 
 :    .مبين على الفتح لعدم اتصاله بشيءفعل ماض عسَّ

  .)هو(ضمري مسترت جوازا تقديره  الفاعل:
.ل يف حمل رفع خرب املبتدأ )ذئٌب(واجلملة الفعلية من الفعل والفاع  

:الثالث تحليل النمط  

هذه و  بأل )الصرب(، م املعرفنالحظ من خالل الصورة األوىل هلذا النمط دخول الم االبتداء على االس
لصدارة، وجاء ا مون اجلملة، ولذلك استحق املبتدأزائدة يف أول اجلملة االمسية، ويؤتى هبا لتوكيدمضالالم 

خربه مجلة فعلية باإلضافة و  خرب هذا املبتدأ مفرد نكرة، ويف الصورة الثانية من هذا النمط جاء املبتدأ معرفا
كرة، وهي من االستفهام على املبتدأ الن ة من هذا النمط دخلت مهزةفعلها مضارع مثبت، ويف الصورة الثالث

يف هذا النمط  فعلها ماض مثبت، وتنوع اخلرب احلروف اليت هلا الصدارة أيضا، وجاء خرب املبتدأ مجلة فعلية
 .فعلها ماض مثبت فعلها مضارع مثبت، ومجلة فعلية بني جميئه مجلة فعلية

 
                                                           

 .4/402، 4مادة"َهرت"، ط، تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري،  "أصدرت صوتا أضعف من النباح هرت:" (1)
"، نفس املرجع ولد الضبع الفرعل:" .8/14، 4م ،مادة"َعَسَس"، د.طلسان العرب، "، ابن منظور، الطواف بالليل العّس:" (2)

 .  14/33، 7،مادة"َفرع"، م
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(تدأ + اخلرب مجلة فعليةالواو + املب): عط الرابمالن  

جني تتوزعها صورتان ورد هذا النمط يف جمال البحث يف منوذ  

.بارز )معرفة( + اخلرب مجلة فعليةالواو + املبتدأ ضمري الصورة األولى:   

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وذلك يف قوله:

 ر اِغباً أ ْو ر اِهباً و ُهو  يـ ْعِقلُ (2). س ر ى م اِفي األْرِض ِضيٌق على اْمِريٍء .. (1)ل ع ْمُرك  

.الشاهد قوله: )َوُهَو يَ ْعِقُل(   
   فهي مجلة امسية ُصدررت بواو احلال وهي:

      حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
        .مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ: ضمري هو
    مة الظاهرة على آخره.: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضيعقل

 عل يف حمل رفع خربواجلملة الفعلية من الفعل والفا: ضمري مسترت جوازا تقديره )هو( الفاعل      
الضمري املسترت يف الفعل )سرى( واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال من املبتدأ )هو(  

 .رب مجلة فعليةبارز)معرفة( + اخل الواو + املبتدأ ضمري الصورة الثالثة:

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وذلك يف قوله:

ه ا و ِهي  ت ْكُبواْ  ه ا ُذُقوٌن و ح ْوص لُ (4)ِلع ْقرِِه   (3)فـ و لَّْيُت ع نـْ   ... يـُب اِشُرُه ِمنـْ

 .: )َوِهَي َتْكُبواْ لَِعْقرِِه(الشاهد قوله

                                                           

 .2/465، 4مادة"َعمر"، طتاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري،  ،"ميني حُيلف به لعمرك:" (1)
"، نفس من الرهبة راهبا:" . 10/103، 10م مادة"َسرَو"، د.ط،، لسان العرب، ابن منظور، "السري يف الليل خاصة السرى: " (2)

 . 1/420، 1ب"، ماملرجع، مادة"ر!ه
  .20/76، 10م مادة"َكبَ َو"، د.ط،ابن منظور، لسان العرب،  ،على الوجه"تسقط  تكبو:" (3)
 . 2/462، 4مادة"َعقر"، ط تاج اللغة وصحاح العربية،"، اجلوهري، مكان الساقني من احلوض العقر:" (4)
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 فهي مجلة امسية ُصدررت بواو احلال وهي:
 . على الفتح الحمل له من اإلعرابرف مبينح

 .مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأضمري هي: 
 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الواو منع من ظهورها الثقلتكبو: 

 .ضمري مسترت جوازا تقديره )هي(الفاعل: 
 .على الكسر ال حمل له من اإلعراب حرف جر مبينلعقره: الالم: 

 .مة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضافاسم جمرور ب )الالم( وعالعقر: 
 . على الكسر يف حمل جر مضاف إليهضمري متصل مبين الهاء:

 .اعل يف حمل رفع خرب املبتدأ )هي(واجلملة الفعلية من الفعل والف
 .حمل نصب حال من الضمري يف )عنها(واجلملة من املبتدأ واخلرب يف 

 :عالراب تحليل النمط

 :لصوريت هذا النمط يتضح لنا مايليعند تتبعنا 

تة، وأما مل مضارعة مثباقتصار اخلرب يف هذا النمط على اجلملة الفعلية، وكانت أفعال هذه اجل
اجلمل من اإلعراب فهي يف حمل رفع خرب املبتدأ؛ إلن اخلرب مرفوع مامل تدخل عليه األفعال  موقع هذه

 .ل جاء ضمريا مسترتا يف هذه اجلملفعل وفاعل ، وهذا الفاعوهذه اجلمل تكونت من  خة،الناس

 :اخلرب حمصور فيه املبتدأ ب )إال (، وله صورة واحدة ومنوذجها:سملخاط االنم

 الواو + ما + املبتدأ )معرفة( + إال  + اخلرب مفرد.

 

 

 



35 

 

 :وذلك يف قوله

 ان  األْفض ل  الُمتـ ف ضُِّل ع ْن تـ ف ضٍُّل ... ع ل ْيِهْم و ك  (1)و م ا ذ اك  إالّ ب ْسط ٌة 

 .له: )َوَما َذاَك إال  َبْسطٌَة(الشاهد قو 
 :مسية صدرت بواو العطف وهيامجلة 

 حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
 .على السكون ال حمل له من اإلعراب: حرف نفي مبين ما

 .بين على السكون يف حمل رفع مبتدأ: ذا: اسم إشارة مذاك
 .على الفتح ال حمل له من اإلعراب رف خطاب مبين: حالكاف

 .اة: أداة استثناء ملغإالّ 
 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: خرب مرفوع وعالبسطةٌ 

 :الخامس تحليل النمط

 يف دام )ما( النافية و)إال(، ونالحظمن هذا النمط أسلوب احلصر باستخ استخدم الشاعر يف هذه الصور
 .بتدأ على اخلربالصورة تقدمي امل هذه

عداه، أو ختصيص شيء بشيء،  ويرى النحاة أن احلصر هو إثبات احلكم لشيء، ونفيه عما"
  (2)."القصر، والتخصيص حيصل بطرق معينة أمهها: النفي واالستثناء ويسمى

 .من هذا النمط بالنفي واالستثناء وقد كان احلصر يف هذه الصورة

 اخلرب( )أداة نفي + املبتدأ  :ادسسمط النال

                                                           

الذي يد عي الفضل على  المتفضل:. "9/128، 5م ، مادة"َبسَط"، د.ط،، لسان العرب"، ابن منظورالسعة  البسطة:"  (1)
  . 14/39، 7أقرانه"، مادة"َفضَل"، نفس املرجع،  م

 ومابعدها.  330د.ط،  دالئل اإلعجاز، اجلرجاين،  (2)
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 :البحث يف منوذجني تتوزعها صورتانورد هذا النمط يف جمال 

 .اهر )معرفة( + اخلرب مفرد )نكرة(ال النافية + املبتدأ اسم ظالصورة األولى: 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 ْخذ لالج اِني ِبما ج رَّ يُ ُهُم األْهُل ال  ُمْست ود ُع السِّرِّ ذ اِئٌع ... ل د يِهم و ال  

 . ُمْسَتودَُع السررر َذاِئٌع( الشاهد قوله: )الَ 

 مجلة امسية صدرت ب )ال( النافية وهي:
 حرف نفي للوحدة مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.مستودعُ 
 وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.: مضاف إليه جمرور السر
 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ذائٌع:

 ال النافية + املبتدأ اسم ظاهر)معرفة( + اخلرب مجلة فعلية.الصورة الثانية:

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 ِئٌع ... ل د يِهم و ال  الج اِني ِبما ج رَّ ُيْخذ لُهُم األْهُل ال  ُمْست ود ُع السِّرِّ ذ ا

 .الشاهد قوله: )َوالَ اجلَاين مبا َجرَّ خُيَْذل(
 فهي مجلة امسية صدرت بواو العطف وهي:

 حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
 : حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.ال

 رفعه الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل.: مبتدأ مرفوع وعالمة الجاني
 : الباء: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.بما
 : اسم موصول مبعىن الذي جمرور بالكسرة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر.ما
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 واجلار واجملرور متعلق ب )خيذل( اآليت:
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. : فعل مضارع مبين للمجهول،ُيْخذ لُ 

 : ضمري مسترت جوازا تقديره )هو(.ونائب الفاعل
 واجلملة من الفعل املبين للمجهول ونائب الفاعل املسترت يف حمل رفع خرب املبتدأ )اجلاين(.

 وهذه اجلملة معطوفة على اجلملة اليت قبلها وهي )ال مستودع السر ذائع(.
 :ادسالس تحليل النمط

صوريت هذا  ، وكانت أداة النفي املستخدمة يفنالحظ يف صوريت هذا النمط تَقدرم النفي على اجلملة االمسية
األلف والالم، ب ضافة، ويف الصورة الثانية معرفاالنمط هي: )ال(، وجاء املبتدأ يف الصورة األوىل معرفا باإل

علية فعلها مجلة ف ة، بينما جاء يف الصورة الثانيةر وجاء اخلرب يف الصورة األوىل من هذا النمط مفردا نك
يت قبلها يف اجلملة ال مضارع مثبت مبين للمجهول ، ونالحظ أن اجلملة يف الصورة الثانية معطوفة على

 )ال مستودع السر ذائع(.  نفس البيت، وهي مجلة

لخبر على المبتدأ )مخالفة األصل(تقديم ا -  

 :مدخل

 عن املبتدأ؛ ألنه اجلزء الذي حصلت به الفائدة مع املبتدأ يف اجلملة االمسية، األصل يف اخلرب أن يتأخر"
خلرب ا ولذلك شبه النحاة اخلرب بالوصف، قال ابن عقيل يف مسألة تقدمي املبتدأ، وتأخري اخلرب: وذلك ألن

 (1) .للمبتدأ فاستحق التأخري كالوصف" مصف يف املعىن

 ربحمكوم عليه، واخلرب حمكوم به فحق  املبتدأ التقدمي، واخل كر حناة غري ابن عقيل أن املبتدأوذ "
  ." التأخري

 هذا هو األصل، وقد يتقدم اخلرب على املبتدأ لغرض مراد، ويف ذلك حالتان:

                                                           

. 1/56، 2، طشرح ابن عقيلابن عقيل،   (1) 
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  (2)."حالة جواز إذا مل حيصل بتأخريه على املبتدأ، أو بتقدميه عليه لبساألولى: 

 وسيتضح من خالل دراستنا ألمناط هذه اجملوعة. حالة وجوب إذا حصل بتأخريه لبس، والثانية:

  .ويجب تقديم الخبر على المبتدأ في أربعة مواضع"

 أن يكون املبتدأ نكرة ليس له مسوغ  إال تقدمي اخلرب، واخلرب جار وجمرور أو ظرف.األول: 

 عندَك(. ال )رجلٌ الداِر(  و حنو: )يف الداِر امرأٌة( )عندَك َرُجٌل(، فيجب تقدمي اخلرب هنا؛ فال تقل:)امرأٌة يف 

 أن يشتمل املبتدأ على ضمري يعود على شيء يف اخلرب.الثاني: 

 حنو: )يف الدار صاحُبها(، فصاحبها: مبتدأ، والضمري املتصل به راجع إىل الدار وهو جزء من اخلرب؛ فال
 بة.رتجيوز تأخري اخلرب، فيقال: )صاحبها يف الدار( لئال يعود الضمري على متأخر لفظا و 

 : أن يكون اخلرب له صدر الكالم.الثالث

 .زيٌد أين؟(فنقول: ) وذلك حنو: )أين زيد؟(، فزيٌد: مبتدأ مؤخر، وأين: خرب مقدم، وال يؤخر اخلرب

 .أ حمصوراً ب      )إال، أو إمنا(: أن يكون املبتدالرابع

 ؛ ألهنمارمٌي(، مبتدأن مؤخران عن اخلربحنو: )إمنا يف الدار زيٌد(، و)ما يف الدار إال كرمٌي(، ف   )زيٌد، وك
  (1).")إمنا، وإال(ب     حمصوران

 هذه اجملموعة إىل أمناط وصور مراعية يف التقسيم اعتبار احلالة الثانية، وهي حالة وقد قسمتُ 
 الوجوب؛ ألن تقدمي اخلرب على املبتدأ جوازا باعتبار احلالة األوىل ال يوجد يف المية العرب.

 :تتمثل يف األمناط والصور اآلتية اسة لقضية تقدمي اخلربوكانت الدر 

                                                           

.1/170، 1، طشرح التصريح على التوضيحاألزهري،   (2) 
 .1/112، 2طسابق،  مرجع ابن عقيل،  (1)



39 

 

 تقديم الخبر على المبتدأ )خالف األصل(

 )الواو + اخلرب + املبتدأ( :النمط األول

 :ثة مناذج تتوزعها صورة واحدة وهيورد هذا النمط يف ثال
 .مجلة + املبتدأ اسم ظاهر )نكرة( الواو + اخلرب شبهالصورة: 

 يف موضعني من المية العرب أوهلما قوله: وردت هذه الصورة
 ُمتـ ع زِّلُ  (1)وِفي األْرِض م ْنًأى لِْلك رِيِم ع ِن األ ذ ى ... و ِفيه ا ِلم ْن خ اف  الِقل ى

 

 ويف البيت شاهدان:
 . األْرِض َمْنًأى لِْلَكرمِِي()ويف األول قوله: 

 :امسية صدرت بواو االستئناف، وهي مجلة
 .ال حمل له من اإلعراب على الفتح حرف مبين

 : حرف جر مبين على السكون الحمل له من اإلعراب.في
 : اسم جمرور ب )يف( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.األرض

 .ف وجوبا خرب مقدم )متعلق مبحذزف(وشبه اجلملة من اجلار واجملرور متعلق مبحذو 
 ركةحب منع من ظهورها اشتغال احملل: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف  منأى

 املناسبة.
 : الالم: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.للكريم
 : اسم جمرور بالالم وعالمة جره الكسرة الظاهرة.الكريم

 واجلار واجملرور متعلق مبنأى.
 والثاين قوله: )َوِفيَها ِلَمْن َخاَف الِقَلى ُمتَ َعزرُل(.

                                                           

"، مكان للعزلة متعزل:. "20/60، 10، مادة"قَ َلو"، د.ط، ملسان العرب"، ابن منظور، الرتك والنبذ عن بغض وكراهية القلى:"  (1)
 . 13/467، 7مادة"َعزل"، نفس املرجع، م
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 مبين على الفتح. حرف عطفالواو: 
 : حرف جر مبين على الكسر ال حمل من اإلعراب.في: فيها

 : ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر.الهاء
 وشبه اجلملة من اجلار واجملرور يف حمل رفع خرب مقدم )متعلق مبحذوف(.

 : حرف جر مبين على السكون.لمن: الالم
 . حمل جرالذي مبين على السكون يف : اسم موصول مبعىنمن

 .اتصاله بشيء: فعل ماضي مبين على الفتح لعدم خاف
 .: ضمري مسترت جوازا تقديره )هو(الفاعل
 : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على اللف للتعذر.القلى

 .لة املوصول الحمل هلا من اإلعرابواجلملة الفعلية ص

 .اهرة على آخرهمة رفعه الضمة الظ: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمتعزل
 :واآلخر قوله

ْيأ لُ (3)ٌل و ُط ز ْهلُ ْرق  ... و أ  (2)ع م لٌَّس  (1)أ ْهُلون  ِسيدٌ وِلي ُدون ُكْم    و ع ْرف اُء ج 

 .)ويل ُدوَنُكْم أَْهُلوَن( الشاهد قوله:
 .مجلة امسية صدرت بواو العطف

 .على الكسر ال حمل له من اإلعراب حرف جر مبين لي: الالم:
 .لالمضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر با الياء:

 .حمل رفع خرب مقدم )متعلق مبحذوف(وشبه اجلملة يف 
 

                                                           

 .2/84، 4، مادة"َسوَد"، ط، تاج اللغة وصحاح العربية"، اجلوهريالذئب يد بكسر السين المشددة:سّ ال"  (1)
، نفس املرجع، النمر"األرقط: . "8/26، 4، مادة"َعَلَس"، د.ط، ملسان العرب: القوي السريع"، انظر ابن منظور، "العمّلس  (2)

 . 11/146، 6"، نفس املرجع ، مادة"َعَرَف"، مالطويل العرفعرفاء: . "9/176، 5مادة"َرَقَط"، م
 .4/537، 4مادة"َزهَل"، طوصحاح العربية، تاج اللغة "، اجلوهري، األملس الزهلول:"  (3)
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 .الضمري )كم( يف حمل جر مضاف إليه: ظرف مبين يف حمل نصب، وهو مضاف، و دونكم: دون
 .مة ألنه ملحق جبمع املذكر الساملمبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الض أهلون:

وقد حتقق سبب تقدمي اخلرب على املبتدأ يف هذه األبيات وهو كون املبتدأ نكرة، وليس هلا مسوغ إال تقدمي 
 . اخلرب هنا شبه مجلة )جار وجمرور(، وجاء اخلرب

 :األول تحليل النمط

 تقدمي ماألصل يف اخلرب أن يتأخر عن املبتدأ ألنه اجلزء الذي يتمم به مع املبتدأ الفائدة، ولكن قد يلتز "
 (1)."اخلرب على املبتدأ، وذلك إذا خيف اللبس

 واألصل يف املبتدأ أن يكون معرفة، واخلرب أن يكون نكرة، وقال ابن يعيش: "فإذا اجتمع معك 

 (2).ونكرة فحق املعرفة أن تكون هي املبتدأ، وأن يكون اخلرب النكرة" عرفةم

 لنحو التايل:وقد تنوعت حروف اجلر املستخدمة يف هذا النمط على ا

ففي النموذج األول والثاين من هذه الصورة كان حرف اجلر )يف(، ويف النوذج الثالث كان حرف 
)الالم(، واملبتدأ يف هذه الصورة كان امسا ظاهرا )نكرة(، لذلك تقدم اخلرب عليه، وكان حكم تقدمي  اجلر
 .إال ذلك بتدأ نكرة، ليس له مسوغيف هذه اجلمل واجب التقدمي ألن امل اخلرب

 )اخلرب + املبتدأ(: النمط الثاني

 .نوذجني وجاءا يف صورة واحدة وهي ورد هذا النمط يف

 (الخبر شبه جملة + المبتدأ اسم ظاهر)

                                                           

 .74،  1ط خصائص التركيب في ديوان أحمد الشارف، إبراهيم الطاهر الشريف،  (1)
 .85، د.ط،   شرح المفصلابن يعيش،   (2)
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 وردت هذه الصورة يف موضعني من المية العرب أوهلما قوله:

 اْلغ ْسِل ُمْحو لُ ب ِعيٌد ِبم سِّ الدُّْهِن و  اْلف ْلُي ع ْهُدُه ... ل ُه غ ب ٌش ع اٍف ع ِن 

 .ه: )َلُه َغَبٌش(والشاهد قول
 مجلة امسية تقدمها حرف اجلر الالم وهو:

 .لى االلفتح ال حمل له من اإلعرابحرف جر مبين ع
 .مبين على الضم يف حمل جر بالالم : ضمري متصلالهاء

 وشبه اجلملة من اجلار واجملرور يف حمل رفع خرب مقدم )متعلق مبحذوف(.
 .ضمة الظاهرة على آخرهة رفعه الأ مؤخر مرفوع وعالم: مبتدغبش

 .ن املبتدأ نكرة واخلرب شبه مجلةويف هذا الشاهد تقدم اخلرب وجوبا على املبتدأ أيضا؛ أل
 والثاني قوله:

ار ى ع ل يِهنَّ اْلم ال ُء الُ  يَّلُ متـ ُروُد األ ر اِوي الصُّْحُم ح ْوِلي كأنـّه ا ... ع ذ   ذ 

َُذيَُّل(.الشاهد قوله: )َعلَ 
 يِهنَّ اْلَماَلُء امل

 .على الفتح ال حمل له من اإلعراب : على: حرف جر مبينعليهن
 . على الكسر يف حمل جر، وهو مضاف: ضمري متصل مبينالهاء

 . على الفتح يف حمل جر مضاف إليهل مبينص: ضمري متونون النسوة
 ق مبحذوف(.وشبه اجلملة من اجلار واجملرور يف حمل رفع خرب مقدم )متعل

 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالالمالءُ 
 .رفعها الضمة الظاهرة على آخره : صفة للمالء، مرفوعة وعالمةالمذيَّلُ 

وهنا تقدم اخلرب شبه اجلملة على املبتدأ، وكان التقدم هنا على سبيل اجلواز حيث أن املبتدأ كان معرفة 
 . الختل  وزن البيت ومل يستقماعر املبتدأ على اخلربموصوفة، ولو قدم الش
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 :الثاني تحليل النمط

 ألول من هذه الصورة حرف اجلر)الالم(،تنوع حروف اجلر فجاء يف النوذج انالحظ يف صورة هذا النمط 
قدم ذلك تل وجاء يف النوذج الثاين من هذه الصورة حرف اجلر)على(، وكان املبتدأ يف النموذج األول نكرة؛

 .وصوفةم عليها اخلرب شبه اجلملة وجوبا، وكان املبتدأ يف النموذج الثاين من هذه الصورة معرفة

 )الواو + حرف النفي + اخلرب + املبتدأ( :النمط الثالث

 :يف نوذجني وجاءا يف صورتني ومها ورد هذا النمط

 ظاهر )نكرة(الواو + ال النافية + اخلرب شبه مجلة + املبتدأ اسم  الصورة األولى:

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 وِإنِّي ك ف اِني فـ ْقد  م ْن لْيس ج ازِياً ... ِبُحْسن ى و ال  ِفي قـُْرِبِه ُمتـ ع لِّلُ 

 .َوالَ يف قُ ْربِِه ُمتَ َعلرُل(الشاهد قوله: )
 .مجلة امسية ُصدرت بواو العطف

 .اإلعرابون ال حمل له من : حرف نفي مبين على السكوال
 .على السكون ال حمل له من اإلعراب: حرف جر مبين في

 .كسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: اسم جمرور ب )يف( وعالمة جره القرب
 . على الكسر يف حمل جر مضاف إليه: ضمري متصل مبينالهاء

 وف(وشبه اجلملة من اجلار واجملرور يف حمل رفع خرب مقدم )متعلق مبحذ
 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمتعللُ 

 .با؛ ألنه شبه مجلة واملبتدأ نكرةوأيضا هنا تقدم اخلرب وجو 
 .مجلة + املبتدأ اسم ظاهر )نكرة( ما النافية + اخلرب شبهالصورة الثانية: 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:
 م اِفي األْرِض ِضيٌق ع ل ى اْمِرٍئ ... س ر ى ر اِغباً أْو ر اِهباً وُهو  يـ ْعِقلُ  ل ع ْمُرك  
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 .هد قوله:) َمايف األْرِض ِضيٌق(الشا

 مجلة امسية صدرت ب )ما( النافية وهي:
 .على السكون ال حمل له من اإلعرابحرف نفي مبين 

 .على السكون ال حمل له من اإلعراب: حرف جر مبين في
 .مة جره الكسرة الظاهرة على آخره: اسم جمرور وعالضاالر 

 .يف حمل رفع مقدم )متعلق مبحذوف( وشبه اجلملة من اجلار واجملرور
 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: مبتدأ مرفوع وعالضيق

 .كر آنفاوتقدم اخلرب هنا لنفس السبب الذي ُذ 

 :الثالث تحليل النمط

سوغ هلا م خلرب شبه مجلة قد تقدم وجوبا على املبتدأ؛ ألن املبتدأ نكرة النالحظ يف صوريت هذا النمط أن ا
رف اجلر يف ح إال ذلك، وتقدم على هاتني اجلملتني نفي مرة حبرف الالم ومرة أخرى حبرف امليم، وكان

 .الواو الصورتني هو)يف(، وتقدم على النفي يف الصورة األوىل من هذا النمط حرف العطف

 ألول: المبحث ا خالصة

بعنا أمناط وصور هذا املبحث لوجدنا أن املسند إليه )املبتدأ( قد ذُكر، وتقد م على املسند )اخلرب( يف إذا تت
 (1)مجيع هذه الصور، وأن ذكر املسند إليه له عدة أغراض منها: 

هذه  ن. االحتياط لضعف التعويل على القرينة: أي أن هناك قرينة تدل على املسند إليه لو ُحذف، ولك1
  .ليها أن يلتبس املراد على السامعالقرينة ليست كاشفة مبينة، وخيشى املتكلم إن هو عو ل ع

ذف تنص عليه األلفاظ ألن يف احل . يذكر املسند إليه لإلشارة إىل غباوة السامع، وأنه اليفهم إال ما2
 .ه على االنتفاع بالسياق والقرائنتعويال على ذكاء السامع وقدرت

                                                           

. 181  ،7طخصائص التراكيب "دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني"، أبو موسى، حممد حممد،   (1)  
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املسند إليه أيضا للرغبة على التقرير واإليضاح، فإن هناك بعض املعاين تكون أشد علقة بالنفس  ويذكر. 3
 .لى إبرازها وإشاعتها يف جو كالمهفيحر  املتكلم ع

ويف هذا املبحث أيضا تقد م املسند إليه على اخلرب الذي كان نوعه مجلة فعلية، والغرض من هذا التقدمي هو 
 لك مثل قول الشنفرى: التوكيد والتقرير، وذ

 اأَلْرِض ِضيٌق َعَلى اْمرٍئ ... َسَرى رَاِغباً أْو رَاِهباً َوُهَو يَ ْعِقُل بِ  َلَعْمُرَك َما

فجملة )وهو يعقل( قد تقدم املسند إليه فيها على املسند، وهذا اخلرب مجلة فعلية، والغرض من هذا 
قط دون ذكر املسند ف د يف داللتها من قوله: )يعقل(، وهذه اجلملة أوكالتقدمي هو التقرير يف نفس املخايب

 . إليه، وهكذا

وورد تقدمي اخلرب على املبتدأ، وقد تنوعت حروف اجلر الواردة يف هذه األمناط والصور، وحلروف 
اجلر معان ودالالت تدل عليها ومن هذه احلروف املستخدمة هي: )يف، والالم(، فحرف اجلر )يف( يفيد 

 ة والزمانية، ويفيد التعليل، وذلك مثل قول الشنفرى: الظرفية املكاني

 ويف اأَلْرِض َمْنأًى لِْلَكرمِِي َعِن اأْلَذى ... َوِفيَها ِلَمْن َخاَف الِقَلى ُمتَ َعزرُل 

 .اجلر )يف( يفيد الظرفية املكانيةفجملة )ويف اأَلْرِض( هنا حرف 

 فمثال يف قول الشنفرى:  وحرف اجلر )الالم( يفيد امللك، ويفيد التعليل أيضا

 َويل ُدوَنُكْم أَْهُلوَن ِسيٌد َعَملٌَّس ... وأَْرَقُط َزْهُلوٌل وَعْرَفاُء َجْيَألُ 

تفيد الالم يف قوله: )ويل( امللك، أي ان الشنفرى ميلك أهال غري أهله الذين رحل عنهم وتركهم، 
  .  ه وأهال لهآلفهم فكانوا مؤنسا ل وهؤالء األهل هم حيوانات الغابة الذين
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 قضية الرتبة في الجملة االسمية المنسوخة:المبحث الثاني

 ان وأخواتها.أوال: ك

 تقديم اسم الفعل الناسخ على خبره )التزام األصل( . -

 مدخل:

 . قسمان: أفعال، وحروف ونواسخ االبتداء"

ف: ما هتا، واحلرو فاألفعال: كان وأخواهتا، وهي ثالثة عشر فعال، وأفعال املقاربة، وظن وأخوا
 . اليت لنفي اجلنس، وإن وأخواهتاوال وأخواهتا،

 كان وأخواهتا كلها أفعال اتفاقا، إال" ليس"؛ فذهب اجلمهور إىل أهنا فعل، وذهب الفارسي وأبوبكر
ا هب ابن شقري إىل أهنا حرف، وهذه األفعال ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب، ويسىن املرفوع هبا امسا هلا، واملنصوب

ح، وأصب يعمل هذا العمل بال شرط، وهي: كان، وظل، وبات، خربا هلا، وهذه األفعال قسمان: منها ما
 وأمسى، وصار، وليس، ومنها ماال يعمل هذا العمل إال بشرط، وهو قسمان:

 يشرتط يف عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا، أو شبه نفي، وهو أربعة )زال، وبرح، وفتئ، : ماأحدهما
  .وانفك(

 : مايشرتط يف عمله أن يسبقه )ما( املصدرية الظرفية، هو )دام(، كقولك: )أعط مادمت مصيباوالثاني
 (، أي أعط مدة دوامك مصيبا درمهادرمها

 وهذه األفعال على قسمين:

 (1)". .ماال يتصرف، وهو ليس وداموالثاني: .مايتصرف، وهو ماعدا ليس ودامأحدهما: 

 

                                                           

. 1/262، 2، طن عقيلشرح ابابن عقيل،   (1) 
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 على خبره )التزام األصل( تقديم اسم الفعل الناسخ 

لعرب ا روعي يف تقسيم أمناط هذه اجلملة اعتبارا مايؤدي باالسم إىل التقدمي، ودرسُت منها ماخيص المية
األمناط  د كانتمييزها يف هذا اجلانب، وق من الرتاكيب الواردة فيها، وتناولتها بالشرح والتحليل، ملعرفة ما

 :و التايل البحث على النحوالصور كما وردت يف

 )الواو + الفعل الناسخ + امسه ضمري متصل + خربه اسم ظاهر( النمط األول:

ظاهر  سما الواو + الفعل الناسخ )ليس( + امسها ضمري مسترت )معرفة( + الباء الزائدة + خربها وصورته : 
 .)نكرة(

 )الفعل الناسخ + امسه + خربه( ي:النمط الثان

 .ظاهر )معرفة( + خربه مجلة فعلية يظل( + امسه اسمالفعل الناسخ ): الصورة األولى
 .سترت )معرفة( + خربها مجلة فعليةالفعل الناسخ )ماتزال( + امسها ضمري مالصورة الثانية: 

 )الفعل الناسخ + امسه ضمري مسترت + خربه ( :الثالنمط الث
 )نكرة(.ا مفردضمري مسترت )معرفة( + خربهالفعل الناسخ )ليس( + امسها ): الصورة األولى

 .(الفعل الناسخ )ليس( + امسها ضمري مسترت )معرفة( + خربها مجلة فعلية)الصورة الثانية: 
)حرف اجلزم + الفعل الناسخ + امسه ضمري مسترت + خربه (:عالنمط الراب  

ء الزائدة + اخلرب مفرد )معرفة(مل + الفعل الناسخ ) أكن( + امسه ضمري مسترت + البا)وصورته:  

  (:)الفاء + حرف الشرط + الفعل الناسخ + امسه ضمري مسترت + خربه شبه مجلةسط الخامالنم
 (لة مسترت)معرفة( + خربه شبه مجالفاء + ِإْن + الفعل الناسخ )َيُك( + امسه ضمري):الصورة األولى

 رد )نكرة(.فسترت)معرفة( + خربه مالواو + ِإْن + الفعل الناسخ )َيُك( + امسه ضمري م)الصورة الثانية: 
 .الناسخ على خبره )التزام األصل( تقديم اسم الفعل

 :)الواو + الفعل الناسخ + امسه ضمري متصل + خربه اسم ظاهر(ط األولالنم
 ورد هذا النمط يف ثالثة مناذج من المية العرب تتوزعها صورة واحدة وهي:
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 ة(.ء الزائدة + خربها اسم ظاهر )نكر الواو + الفعل الناسخ )ليس( + امسها ضمري مسترت )معرفة( + البا
 (1):ة مواضع من المية العرب وهي قولهوردت هذه الصورة يف ثالث

 و ل ْسُت ِبِمْهي اِف يـُع شِّي س و ام ُه ... ُمج دَّع ًة ُسْقب انـُه ا و ِهي  بـُهَّلُ 

 الشاهد يف قوله: )َوَلْسُت مبِْهَياِف(.

 .ل له من اإلعرابعلى الفتح ال حم : حرف استئناف مبينالواو
 .(التصاله بضمري رفع متحرك )التاء: ليس: فعل ماضي جامد ناسخ ناقص مبين على السكون لستُ 
 .بين على الضم يف حمل رفع اسم ليس: ضمري متصل مالتاء

 .على الكسر ال حمل له من اإلعراب : الباء: حرف جر زائد مبينبمهياف
 قدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة: خرب ليس منصوب وعالمة نصبه فتحة ممهياف

 احلرف الزائد.
 :األول تحليل النمط

بعضهم ف إذا نظرنا يف صورة هذا النمط وجدنا أن الفعل الناسخ هو )ليس(، وقد اختلف النحاة يف )ليس(
ضمريا  الناسخ قال: إنه حرف، والبعض اآلخر قال: إنه فعل، والصحيح أنه فعل، وجاء اسم هذا الفعل

 مسترتا، وخربه املفرد جاء مسبوقا بالباء الزائدة، وتزاد هذه الباء يف اخلرب إذا ُسبقت بنفي.

 )الفعل الناسخ + امسه + خربه(اني:النمط الث

 ورد هذا النمط يف جمال البحث يف منوذجني تتوزعها صورتان:

 .مجلة فعلية م ظاهر)معرفة( + خربهالفعل الناسخ )يظل( + امسه اسالصورة األولى: 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

ْيٍق ك أنَّ فـُؤ اد ُه ... ي ظ لُّ به الُمك اُء يـ ْعُلو و  ي ْسُفلُ   وال خ رٍق ه 

                                                           

.(19، 18هذه الصورة يف األبيات: )وردت   (1) 
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َكاُء يَ ْعُلو َو َيْسُفُل( والشاهد قوله: )َيَظلر به
ُ
 .امل

 مجلة ناسخة  فعلها مضارع ناقص وإعرابه:
ن م ناقص ناسخ من أخوات كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده : فعل مضارعيظل

 .الناصب واجلازم
 : حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.به: الباء

 . على الكسر يف حمل جر مضاف إليه: ضمري متصل مبينالهاء
 واجلارواجملرور متعلق ب )يعلو( اآليت.

 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهوع وعال: اسم يظل مرفالمكاءُ 
 .ة على الواو منع من ظهورها الثقل: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدر يعلو

 : ضمري مسترت جوازا تقديره )هو(.الفاعل
 .عل والفاعل يف حمل نصب خرب )يظل(واجلملة من الفعلية من الف

 .ى اجلملة اليت قبلها وهي ) يعلو(عطوفة علحرف عطف ، يسفل: مجلة فعلية م سفل: الواو:يو 

 الفعل الناسخ )ماتزال( + امسها ضمري مسترت )معرفة( + خربها مجلة فعلية.الصورة الثانية: 

 :ضع واحد من المية العرب وهو قولهوردت هذه الصورة يف مو 

 ي  أ ثـْق لُ وِإْلُف ُهُموماً م اتـ ز اُل تـ ُعوُدُه ... ِعي اداً ك ُحمَّى الرَّْبِع أ و هِ 

 .هد قوله: )م اتـ ز اُل تـ ُعوُدُه(الشا

 مجلة ناسخة فعلها ماضي ناقص تقدمه حرف نفي وهو:
 .على السكون ال حمل له من اإلعرابمبين 
 : فعل مضارع ناقص ناسخ من أخوات )كان( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجردهتزال

 .من الناصب واجلازم
 .ازا تقديره )هي( يعود على اهلمومرت جو : ضمري مستاسمها
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 .ى آخره لتجرده من الناصب واجلازم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة علتعودُ 
 .ين على الضم يف حمل نصب مفعول به: ضمري متصل مبالهاء

 .يعود على اهلموم أيضا: ضمري مسترت جوازا تقديره ) هي( الفاعل
 .ملفعول به يف حمل نصب خرب )تزال(عل والفاعل واواجلملة الفعلية من الف

 :الثاني تحليل النمط

ظل( ) إذا تتبعنا صوريت هذا النمط وجدنا أن الصورة األوىل منه جاء فعلها الناسخ )يظل(، وهو مضارع من
أيضا، لة مج املاضي، وجاء امسه ظاهرا معرفة وخربه مجلة فعلية، ويأيت خرب الفعل الناسخ مفرد، ومجلة، وشبه

ي، )مازال( املاض وجاء الفعل الناسخ يف الصورة الثانية من هذا النمط )ماتزال(، وهو مضارع أيضا من
( من أخوات )كان وجيب أن يتقدم هذا الفعل نفي لكي يعمل عمل )كان(، وهناك أفعال ناسخة أخرى

 .لة فعليةمج يسبقها نفي وهي: )مابرح، ماانفك، مافتئ(، وجاء امسه ضمريا مسترتا وخربه

)الفعل الناسخ + امسه ضمري مسترت + خربه مفرد(:ط الثالثالنم  

 ورد هذا النمط يف منوذجني من المية العرب تتوزعها صورتان ومها:

 الفعل الناسخ )ليس( + امسه ضمري مسترت )معرفة( + خربه مفرد )نكرة(.الصورة األولى: 

 قوله: وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو

 وِإنِّي ك ف اِني فـ ْقد  م ْن ل ْيس  ج ازِياً ... ِبُحْسن ى وال  ِفي قـُْرِبِه ُمتـ ع لِّلُ 

 الشاهد قوله: )لَْيَس َجازِياً(.
 : فعل ماضي جامد ناقص ناسخ مبين على الفتح لعدم اتصاله بشيء.ليس
 .جوازا تقديره )هو(: ضمري مسترت اسمه
 الفتحة الظاهرة على آخره.: خربه منصوب وعالمة نصبه جازيا

 واجلملة من )ليس وامسها وخربها( صلة املوصول )َمْن( الذي قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.
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 .خربه مجلة فعلية الفعل الناسخ )ليس( + امسه ضمري مسترت )معرفة( +الصورة الثانية: 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 ِر التـِّْرِس قـ ْفٍر ق ط ْعُتُه ... ِبع اِمل تـ ْيِن ظ ْهُرُه ل ْيس  يـُْعم لُ وخ ْرٍق ك ظ هْ 

 .الشاهد قوله: )لَْيَس يَ ْعَمُل(

 : فعل ماضي جامد ناقص ناسخ مبين على الفتح لعدم اتصاله بشيء.ليس
 : ضمري مسترت جوازا تقديره )هو(.اسمه
 لى آخره.: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عيعمل

 : ضمري مسترت جوازا تقديره )هو(.الفاعل
 واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل يف حمل نصب خرب )ليس(.

ونالحظ هنا من خالل هذه األمثلة أن الشاعر قد استخدم أسلوب النفي، وهذا يدل على أن الشاعر 
 ينفي عن نفسه أي شيء يعيبها، ويُثبت هلا القدرة والكفاءة.

 :الثالث تحليل النمط

جاء و  رنا يف صوريت هذا النمط وجدنا فعلهما الناسخ هو )ليس(، وأن امسهما جاء ضمريا مسترتا،وإذا نظ
 ضارع.م خرب الفعل الناسخ يف الصورة األوىل مفرد نكرة، وخربه يف الصورة الثانية جاء مجلة فعلية، فعلها

 رت + الباء الزائدة + اخلرب()حرف اجلزم + الفعل الناسخ + امسه ضمري مست: عالنمط الراب

 :مية العرب تتوزعه صورة واحدة وهيورد هذا النمط يف موضع واحد من ال

 مل + الفعل الناسخ )أكن( + امسه ضمري مسترت )معرفة( + الباء الزائدة + اخلرب مفرد )معرفة(.

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

ِإْن ُمدَِّت األْيدِ  ِلِهْم ِإْذ أ ْجش ُع اْلق ْوِم أ ْعج لُ ى الزَّاِد ل ْم أ ُكْن ... بِأ  ي ِإل  و   ْعج 
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 .ْعَجِلِهْم(الشاهد قوله:) ملَْ َأُكْن بِأَ 

 مجلة ناسخة فعلها ناقص تصدرها حرف نفي وجزم )مل( وهو:

 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.

 ( جمزوم ب )مل( وعالمة جزمه السكون، وحذف حرففعل مضارع ناقص ناسخ من )كان املاضي أُكْن:
 .يف )أكن(، والواو حرف علة ساكن اللتقاء الساكنني، سكون النونالعلة )الواو( 

 ضمري مسترت وجوبا تقديره )أنا(. اسمه:
 حرف جر زائد مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. بأعجلهم: الباء:

  وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على آخره منع من ظهورها: خرب )أكن( جمرور لفظا منصوب حمالأعجل
 اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائد وهو مضاف.

 .مضاف إليه، وامليم: عالمة اجلمع : ضمري متصل مبين على الكسر يف حمل جرالهاء

 .حمل جزم جواب الشرطواجلملة من )مل أكن بأعجلهم( يف 

 :الرابع تحليل النمط

لذي ا لنمط تقدم حرف اجلزم والنفي على اجلملة املنسوخة، وكان الفعل الناسخ )أكن(نالحظ يف هذا ا
ضارعا م جزمه احلرف اجلازم عند دخوله عليه وحذف حرف العلة لاللتقاء الساكنني ، وكان هذا الفعل
ترتا، مس لذلك دخل حرف اجلزم عليه، ألن حرف اجلزم يدخل على الفعل املضارع، وجاء امسه ضمريا

 .الزائدة على خربه املفرد النكرة خلت الباءود

  ()الفاء + حرف الشرط + الفعل الناسخ + امسه ضمري مسترت + خربه شبه مجلة:سالنمط الخام

 : من المية العرب تتوزعها صورتانورد هذا النمط يف موضعني

 .لةشبه مج مسترت )معرفة( + اخلرب الفاء + ِإْن + الفعل الناسخ + امسه ضمريالصورة األولى: 

 وجاءت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:
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ِإْن يُك ِإْنساً م اك ه ا اإِلْنُس تـ ْفع لُ   ف ِإْن ي ُك ِمْن ِجنٍّ أل بـْر ُح ط ارِقاً ... و 

 .قوله: )فَِإْن َيُك ِمْن ِجنٍّ( الشاهد

 ناسخة فعلها مضارع جمزوم ناقص تصدرهتا فاء العطف وهي: مجلة

 .على الفتح ال حمل له من اإلعراب ف عطف مبينحر 
 حرف شرط جازم جيزم فعلني مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. إْن:

اكنني، الس فعل مضارع ناقص ناسخ جمزوم ب )ِإْن( وعالمة جزمه حذف حرف العلة )الواو( لاللتقاء يك:
 .ذفت النون للتخفيف وهو فعل الشرطوح

 وازا تقديره )هي( يعود على )النبأة( يف البيت الذي قبله.: ضمري مسترت جاسمها
 : حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.من
 : اسم جمرور ب     )من( وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.جن

 .ك(جملرور متعلق مبحذوف وجوبا خرب )يواجلار وا

 .نكرة(سترت )معرفة( + خربه مفرد )ُك( + امسه ضمري مالواو + ِإْن + الفعل الناسخ )يَ الصورة الثانية: 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:
ِإْن يُك ِإْنساً م اك ه ا اإِلْنُس تـ ْفع لُ   ف ِإْن ي ُك ِمْن ِجنٍّ أل بـْر ُح ط ارِقاً ... و 

 .شاهد قوله: )َوِإْن يُك إِْنساً(ال
 .حرف عطفالواو: 

 .الصورة األوىل من نفس هذا النمط إعراهبا يف إْن يك:
 : منصوب بنزع اخلافض والتقدير )من إنساٍن( وهو خرب )تك(.إنسا
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 :الخامس تحليل النمط

 جاء هذا النمط يف صورتني، والصورة األوىل من هذا النمط تقدمها حرف العطف الفاء، وإن الشريية
يكن(، ) الشرط والثاين جواب الشرط، والفعل الناسخ هنا كان اجلازمة اليت جتزم فعلني مضارعني األول فعل

حذفت منه و  اللتقاء الساكنني، ألن أصله )يكون(،يية فحذف منه حرف العلة )الواو( وُجزِم ب   )إْن( الشر 
، وهذا الفعل رورواجمل النون للتخفيف فأصبح )يك(، وجاء امسه ضمريا مسترتا، وخربه شبه مجلة من اجلار

مة، وكذلك إن الشريية اجلاز  لشرط، والصورة الثانية من هذا النمط تقدمها حرف العطف الواو،هو فعل ا
ذه مسترتا، وخربها مفردا نكرة، وه وكان الفعل الناسخ )يك( أيضا، وهو فعل الشرط، وجاء امسها ضمريا

 .اجلملة اليت قبلها اجلملة معطوفة على

 األصل(  تقديم خبر الفعل الناسخ على اسمه )مخالفة -

 مدخل:

جوب و  وقد يتقدم خرب هذه األفعال فيقع بني الفعل واالسم، وقد يكون واجبا وقد يكون جائزا، فمثال"
لى ع التوسط قولك: )كان يف الدار صاحبها(، فال جيوز هنا تقدمي االسم على اخلرب لئال يعود الضمري

قدمي ت كان أخي رفيقي(، فال جيوزمتأخر لفظا ورتبة، ومثال وجوب تأخري اخلرب عن االسم قولك: )
 ك:اتوسط فيه اخلرب قولذلك، لعدم ظهور اإلعراب، ومثال م على أنه خرب؛ ألنه ال يُعلم "رفيقي"

 (1).")كان قائما زيٌد( وكذلك سائر األفعال

 ص الميةإىل التقدمي، ودرسُت منها ماخي خلربروعي يف تقسيم أمناط هذه اجلملة اعتبارا مايؤدي با
 وردت يف األمناط والصور كما وقد كانت ،من الرتاكيب الواردة فيها، وتناولتها بالشرح والتحليلالعرب 

 :البحث على النحو التايل

 خ + اخلرب)مقدم( + االسم )مؤخر( )الواو + الفعل الناس ل:و ط األالنم

                                                           

 .273 – 1/272، 2، طعقيلشرح ابن ابن عقيل،   (1)
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 .عرفة )مقدم( + امسه معرفة )مؤخر(: واو احلال + الفعل الناسخ )كان( + خربه موصورته

 + اخلرب )مقدم( + االسم )مؤخر(  :)الواو + الفعل الناسخط الثانيالنم

 .د : واو العطف + الفعل الناسخ )أصبح( + خربه شبه مجلة )مقدم( + امسه مفرد نكرة )مؤخر(وصورته

 )الواو + الفعل الناسخ + اخلرب)مقدم( + االسم )مؤخر(  ل:و ط األالنم

 د من ملية العرب تتوزعه صورة واحدة وهي:ورد هذا النمط يف جمال يف موضع واح

 .امسه معرفة )مؤخر(واو احلال + الفعل الناسخ )كان( + خربه معرفة )مقدم( + 

 وردت هذه الصورة يف منوذج واحد من المية العرب وهو قوله:

 و م اذ اك  ِإالَّ ّبْسط ًة ع ْن تـ ف ضٍُّل ... ع ل ْيِهم و ك ان  األ ْفض ل  الُمتـ ف ضِّلُ 

تَ َفضرُل(.ا
ُ
 لشاهد قوله: )وََكاَن األَْفَضَل امل

 .ضي ناقص ناسخ ُصدررت بواو احلالمجلة منسوخة فعلها ما
 .سمى امسه وينصب اخلرب ويسمى خربه: فعل ماضي ناقص ناسخ يرفع املبتدأ ويكان

 : خرب )كان( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مقدم عل امسه.األفضل
 )كان( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مؤخر. : اسمالمتفضلُ 

 وقد م الشاعر هنا خرب الفعل الناسخ على امسه الستقامة وزن البيت. 

 تحليل النمط األول:

مسه، ا ورد هذا النمط يف صورة واحدة، وقد تقدمت عليها واو احلال، وكان خرب الفعل الناسخ مقدما على
 ان الفعل الناسخ يف هذه الصورة هو )كان(.وكل من اخلرب واالسم معرفة، وك

 + اخلرب )مقدم( + االسم )مؤخر(  )الواو + الفعل الناسخ:ط الثانيالنم

 العرب تتوزعه صورة واحدة وهي: نمط يف جمال يف موضع واحد من الميةورد هذا ال
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 .()مقدم( + امسه مفرد نكرة )مؤخر واو العطف + الفعل الناسخ )أصبح( + خربه شبه مجلة

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

ُر ي ْسألُ   و أ ْصب ح  ع نِّي بِاْلُغم ْيص اِء ج اِلساً ... ف رِيق اِن م ْسُؤوٌل و آخ 

 الشاهد قوله: )َوَأْصَبَح َعينر بِاْلُغَمْيَصاِء َجاِلساً َفرِيَقاِن(.
 .ت عليها واو العطفمجلة امسية منسوخة تقدم

 .مبين على الفتح لعدم اتصاله بشيء: فعل ماضي ناقص ناسخ من أخوات )كان( بحأص
 .جار وجمرور متعلق ب     )مسؤول( :عني

 .رور متعلق مبحذوف خرب أصبح مقدم: جار وجمبالغميصاء
 : حال من الضمري املتصل يف اجلار واجملرور )عين( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.جالسا
 .صوب وعالمة نصبه األلف ألنه مثىنأصبح من: اسم فريقان

 وتقد م خرب الفعل الناسخ يف هذا البيت؛ ألنه جاء شبه مجلة من اجلار واجملرور، واملبتدأ نكرة.

 تحليل النمط الثاني:

ورد هذا النمط يف صورة واحدة أيضا، وتقدم عليها حرف العطف )الواو(، وتقدم اخلرب شبه اجلملة على 
 .فعل الناسخ يف هذه الصورة )أصبح(وكان الاالسم النكرة، 
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 ثانيا: إّن وأخواتها .

 تقديم اسم الحرف الناسخ على خبره )مراعاة األصل(  -

 مدخل:

 لعل (و  من احلروف الناسخة لالبتداء )إن ( وأخواهتا، وهي ستة أحرف: )ِإنَّ، وَأنَّ، كأن ، ولكنَّ، وليت،"
 (1)."( املفتوحة، ألن  أصلها )إنَّ( املكسورةوعد ها سيبويه مخسة؛ فأسقط )َأنَّ 

 وهذه احلروف تعمل عكس عمل )كان( فتنصب االسم، وترفع اخلرب، حنو: )ِإنَّ زيداً قائٌم(، فهي"
 .عاملة يف اجلزأين، وهذا مذهب البصريني

 ولخوذهب الكوفيون إىل أهنا ال عمل هلا يف اخلرب، وإمنا هو باق على رفعه الذي كان له من قبل د
 .)إنَّ( وهو خرب املبتدأ

أخريه، ت ويلزم تقدمي االسم يف هذا الباب وتأخري اخلرب، إال  إذا كان اخلرب ظرفا، أو جارا وجمرورا، فإنه ال يلزم
 وحتت هذا قسمان:

 : أنه جيوز تقدميه وتأخريه، وذلك حنو: )ليث فيها غري البِذي(، أو )ليت هنا غري البِذي(؛ فيجوزأحدهما
 .وتأخريمها عنها"غير"  فيها، وهنا" على تقدمي "
عود الضمريعلى ي: أنه جيب تقدميه حنو: )ليت يف الدار صاحبها(، فال جيوز تأخري "يف الدار" لئال والثاني

 (2)".متأخر لفظا ورتبة
 تقديم اسم الحرف الناسخ على خبره )التزام األصل(  -

 االسم إىل التقدمي، ودرسُت منها ماخيص الميةروعي يف تقسيم أمناط هذه اجلملة اعتبارا مايؤدي ب

 العرب من الرتاكيب الواردة فيها، وتناولتها بالشرح والتحليل، ملعرفة مامييزها يف هذا اجلانب، 

                                                           

.1/345، 2، طشرح ابن عقيلابن عقيل،   (1) 
 .1/348املرجع السابق،  (2)
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 :لى النحو التايلاألمناط والصور كما وردت يف البحث ع وقد كانت

 )حرف العطف + احلرف الناسخ + امسه ضمري متصل + خربه(:ولط األالنم

 رة()نكالفاء + احلرف الناسخ )إن ( + امسها ضمري متصل )معرفة( + خربها مفردالصورة األولى: 
  الواو + احلرف الناسخ )إن ( + امسها ضمري متصل )معرفة( + خربها مفرد)معرفة(الصورة الثانية: 
 ليةلة فعالواو + احلرف الناسخ )إن ( + امسها ضمري متصل )معرفة( + خربها مجالصورة الثالثة: 

 )احلرف الناسخ + امسه ضمري متصل + خربه(: يلثانط االنم

 كأن + امسها ضمري متصل )معرفة( + خربها مفرد )نكرة(.): وصورته

 )احلرف الناسخ + امسه )اسم ظاهر( + خربه(:ط الثالـثلنما

 .(كأن + امسها اسم ظاهر )معرفة( + خربها مفرد)وصورته: 

 احلرف الناسخ + امسه اسم ظاهر + حرف النفي + خربه مجلة فعلية( )حرف العطف +:ط الرابـعالنم

 .(الواو + لكن + امسها ظاهر )معرفة( + ال النافية + خربها مجلة فعلية )وصورته: 
 )غري + احلرف الناسخ + امسه ضمري متصل + إذا + الفعل + خربه(:ط الخامسالنم

 إذا + الفعل + خربه مفرد )نكرة(. غري + إن  + امسها ضمري متصل )معرفة( +)وصورته: 

 )احلرف الناسخ + امسه ضمري متصل + اجلار واجملرور + خربه مفرد )نكرة( :ط السادسنمال

 كأن + امسها ضمري متصل ) معرفة( + اجلار واجملرور + خربها مفرد)نكرة(.)وصورته: 
 تقدمي اسم احلرف الناسخ على خربه )التزام األصل( -

 العطف + احلرف الناسخ + امسه ضمري متصل + خربه( )حرف:ط األولالنم

 ورد هذا النمط يف ثالثة مناذج من المية العرب تتوزعها ثالث صور وهي:

 الفاء + احلرف الناسخ )إن ( + امسها ضمري متصل )معرفة( + الالم + خربها مفرد )نكرة( ):الصورة األولى
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 ي قوله:وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وه

 أ ِقيُموا ب ِني أُمِّي ُصُدور  م ِطيُِّكم ... ف ِإنِّي ِإل ى ق وٍم ِسو اُكم أل  ْمي لُ 

 الشاهد قوله: )فَِإينر ِإىَل َقوٍم ِسَواُكم أَلَْمَيُل(.
 مجلة منسوخة تصدرها حرف عطف الفاء، وقد ورد إعرابه يف عدة مواضع .

 ل له من اإلعراب.: حرف مشبه بالفعل مبين على الفتح ال حمإن
 : ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب اسم )إن (.الياء

 : جار وجمرور متعلق ب    )أميُل( اآليت.إلى قوم
 : بدل من قوم جمرور بكسرة مقدرة على األلف املقصورة منع من ظهورها التعذر، وسوى مضاف.سواكم
 ، وامليم: عالمة اجلمع .: ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليهالكاف
حلقت من زُ  : الالم: حرف توكيد مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، وتسمى الالم املزحلقةأل  ْمي لُ 

 . خربها خشية اجتماع أدايت توكيد)إن( إىل
 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهخرب )إن( مرفوع وعال أميل:

 (عرفة()م إن ( + امسها ضمري متصل )معرفة( + خربها مفردالواو + احلرف الناسخ )):الصورة الثانية

 :ضع واحد من المية العرب وهو قولهوردت هذه الصورة يف مو 

 الصَّْبِر أ ْجت اُب ِبزَُّه ... على ِمْثِل قـ ْلِب السَّْمِع و اْلح ْزم أفعلُ وِإنِّي ل م ْول ى 

 والشاهد قوله:) وِإينر َلَمْوىَل الصَّرْبِ(.
 إعراهبا يف الصورة السابقة. وإين: ورد

 : الالم: ورد إعراهبا أيضا.لمولى
 .، وهو مضاف: خرب )إن( مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها التعذرمولى
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 .جمرور وعالمة جره الكسرة ه: مضاف إليالصبر

 (عرفة( + خربها مجلة فعليةالواو + احلرف الناسخ )إن ( + امسها ضمري متصل )م):الصورة الثالثة

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

ِإنِّي ك ف اِني فـ ْقد  م ْن ل ْيس  ج ازِياً ... ِبُحْسن ى وال  ِفي قـُْرِبِه ُمتـ ع لِّلُ   و 

 .:) َوِإينر َكَفاين(الشاهد قوله
 .إن وامسها وإني:
 املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر. : كفى: فعل ماض مبين على الفتحةكفاني
 .: للوقاية تقي الفعل من الكسرالنون
 .على السكون يف حمل نصب مفعول به ضمري متصل مبين الياء:

 .ضمري مسترت وجوبا تقديره )أنا( الفاعل:
 .ملة الفعلية يف حمل رفع اسم )إن(واجل

 :األول تحليل النمط
ليه ع لنمط جميء احلرف الناسخ )ِإنَّ( الذي يفيد التوكيد، وقد تقدمنالحظ يف الصورة األوىل من هذا ا

ذه الصور، ه حرف العطف الفاء الذي يفيد التعليل يف هذا املوضع، وجاء اسم )ِإنَّ( ضمريا متصال يف مجيع
ذه الالم من ه وأن اخلرب جاء مسبوقا بالالم املزحلقة اليت تفيد التوكيد يف الصورتني األوىل والثانية، وُزْحِلَقت

فردا نكرة، م )إن ( إىل خربها لكي ال جيتمع حريف توكيد يف كلمة واحدة، وجاء اخلرب يف الصورة األوىل
رب )إن ( مجلة خ بينماجاء يف الصورة الثانية مفردا معرفة من املضاف واملضاف إليه، ويف الصورة الثالثة كان

 .امتصال هب الث لوجدنا اسم )إن ( جاء ضمريافعلية فعلها ماضي ، وإذا الحظنا يف هذه الصور الث

 )احلرف الناسخ + امسه ضمري متصل + خربه(:ط الثانيالنم

 ورد هذا النمط يف ستة مناذج من المية العرب تتوزعها صورة واحدة وهي كالتايل:
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 كأن + امسها ضمري متصل )معرفة( + خربها مفرد )نكرة(.)
 (1)ية العرب وهي قوله :وردت هذه الصورة يف ستة مواضع من الم

 ِإذا ز لَّ عْنها السَّْهُم ح نَّْت ك أ نَـّه أ ... ُمر زَّأ ٌة ث ْكل ى تُِرنُّ و تـُْعِولُ 
 الشاهد قوله: )َكأَن ََّها ُمَرزَّأٌَة(.

 .على الفتح ال حمل له من اإلعراب : حرف مشبه بالفعل من أخوات )إن (، مبينكأنّ 
 .ون يف حمل نصب اسم )كأن (لى السك: ضمري متصل مبين عالهاء
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: خرب )كأن( مرزّأة

جاء يف صورة هذا النمط احلرف الناسخ )كأن ( الذي يفيد التشبيه يف مجيع مناذج  :الثاني تحليل النمط
صال أيضا، تالنموذج الرابع فقد جاء احلرف الناسخ فيه هو )إن (، وجاء امسها ضمريا م اهذه الصورة ماعد
 .ضارعجاء خربه مجلة فعلية فعلها منكرة يف مجيع النماذج ، عدا النموذج الرابع فقد  خربها جاء مفردا

 )احلرف الناسخ + امسه )اسم ظاهر( + خربه(:ط الثالثلنما

 :ية العرب تتوزعها صورة واحدة وهيورد هذا النمط يف أربعة مناذج من الم
 .(+ خبرها مفرد كأن + اسمها اسم ظاهر )معرفة()

 (2):وردت هذه الصورة يف أربعة مناذج من المية العرب وهي قوله
ْيٍق ك أ نَّ فـُؤ اد ُه ... ي ظ لُّ ِبِه اْلُمكاُء يـ ْعُلو و ي ْسُفلُ   وال  خ ْرٍق ه 

 الشاهد قوله: )َكَأنَّ فُ َؤاَدُه َيَظلر ِبِه اْلُمكاُء يَ ْعُلو(.
 .(: حرف مشبه بالفعل من أخوات )إنكأن

 .ة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف: اسم )كأن( منصوب وعالمفؤاده
 : ضمري متصل مضاف إليه.الهاء

 
                                                           

 .(67، 48، 41، 32، 29األبيات: ) وردت هذه الصورة يف  (1)
 .(43، 39ألبيات: )ذه الصورة يف اوردت ه  (2)
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وهذه  .خربه تقدمي اسم الفعل الناسخ على: لقد ورد إعراب هذه اجلملة بالتفصيل يف يظل به المكاء يعلو
 .أن (اجلملة يف حمل رفع خرب )ك

 وقوله:
 ه ا ... ُشُقوُق اْلِعِصيِّ ك اِلح اٌت وُبسَّلُ ُمه رَّت ٌة ُفوٌه كأنَّ ُشُدوقـ  

.)  الشاهد قوله: )كأنَّ ُشُدوقَ َها ُشُقوُق اْلِعِصير
 .: حرف مشبه بالفعلكأن

 .، وهو مضاف: اسم كأن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةشُدوق  
 .: مضاف إليهالهاء
 .ع وعالمة الضمة الظاهرة، وهومضاف: خرب )كأن( مرفو شوق

 .جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: مضاف إليه العصي

 :الثالث تحليل النمط

 صورة هذا النمط لوجدنا أن احلرف الناسخ الذي جاء فيها هو )كأن ( أيضا، وجاء امسه امسا إذا تتبعنا
لنموذج ا ظاهرا معرفة من املضاف واملضاف إليه يف مجيع مناذج هذه الصورة، وجاء خرب احلرف الناسخ يف

اء اخلرب ج ول من هذه الصورة مجلة فعلية فعلها ناقص ناسخ من أخوات )كان(، ويف النموذج الثايناأل
 مفردا معرفة مضافا إليه، وجاء اخلرب يف النموذجني الثاين والثالث من هذه اتلصورة مفردا نكرة.

دوات أ ونالحظ هنا أيضا أن الشنفرى قد أكثر من استخدام أداة التشبيه )كأن( دون غريها من
يقاع وذلك ألن أداة التشبيه )كأن ( فيها رصانة يف اإل"التشبيه كالكاف مثاًل أو أدوات التشبيه األخرى، 

ة داة مركبة من عنصرين أداة التشبيه )الكاف( وأداة التوكيد )أن (، والتشبيه بأداوالبنية الصوتية، فهذه األ
 (1) ."غريها التشبيه )كأن ( أقوى من كل األدوات األخرى كالكاف و 

 )حرف العطف + احلرف الناسخ + امسه اسم ظاهر + حرف النفي + خربه مجلة فعلية(:عالنمط الراب

                                                           

 .1/632، 5، طالنحو الوافيعباس حسن ،   (1)
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 ورد هذا النمط يف منوذج واحد من المية العرب تتوزعه صورة واحدة وهي:

 .النافية + خربها مجلة فعلية الواو + لكن + امسها ظاهر )معرفة( + ال

 احد من المية العرب وهو قوله:جاءت هذه الصورة يف موضع و 

 ول ِكنَّ نـ ْفساً ُمّرًة ال  تُِقيُم ِبي ... على الضَّْيِم ِإالَّ ر يـْث م ا أ ت ح وَّلُ 

 الشاهد قوله:) وَلِكنَّ نَ ْفساً ُمر ًة الَ تُِقيُم يب(.
 : حرف عطفالواو
 اب.: حرف مشبه بالفعل من أخوات )إن ( مبين على الفتح الحمل له من اإلعر لكنّ 
 .مة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: اسم )لكن ( منصوب وعالنفسا

 .وبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة: صفة للنفس منصمرة
 : حرف نفي مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.ال

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فعل مضارع تُقيم
 على النفس.: ضمري مسترت جوازا تقديره )هي( يعود الفاعل

 واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب )لكن (.
 .: جار وجمرور متعلق ب )تقيم(بي

 :الرابع تحليل النمط

 ويف هذا النمط نالحظ أن احلرف الناسخ الذي جاء يف صورته هو )لكنَّ( الذي يفيد االستدراك، وجاء
 .ارعوقة ب  )ال( النافية فعلها مضعلية منفية مسبامسه امسا ظاهرا مفردا نكرة موصوفة، وخربه مجلة ف

 )غري + احلرف الناسخ + امسه ضمري متصل + إذا + الفعل + خربه(:سالنمط الخام

 ورد هذا النمط يف منوذج واحد من المية العرب تتوزعه صورة واحدة وهي:

 .إذا + الفعل + خربه مفرد )نكرة( غري + إن  + امسها ضمري متصل )معرفة( +
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 اءت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:ج

ر  أنَِّني ... ِإذ ا ع ر ض ْت أُل ى الطَّر اِئِد أ ْبس لُ   و ُكلٌّ أ ِبيٌّ ب اِسٌل غ يـْ

َر أنَّيِن ِإَذا َعَرضَ   .ْت ُأىَل الطَّرَاِئِد أَْبَسُل(الشاهد قوله:) َغي ْ
 : حرف استثناء منصوب على احلالية .غير
 .ياء: ضمري متصل يف حمل نصب امسهاحرف مشبه بالفعل ، وال: إنني
 .: ظرف ملا يستقبل من الزمانإذا

 .إلعرابا : فعل ماضي مبين على الفتح التصاله بتاء التأنيث الساكنة ، وتاء التأنيث: ال حمل هلا منعرضت
 .قدرة على األلف للتعذر، وهو مضاف: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املأولى

 .جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: مضاف إليه طرائدال
 واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل فعل الشرط ل  )إذا( الشريية غري اجلازمة.

 .عه الضمة الظاهرة: خرب )إن( مرفوع وعالمة رفأبسل

 :الخامس تحليل النمط

 الستثناء وهو)غري(، وجاءاحلرف الناسخ )إن (، وقد تقدمه حرف من حروف اجاء يف صورة هذا النمط 
ريية ش هنا يف حمل نصب على احلالية، وجاء اسم احلرف الناسخ ضمريا متصال به، وتقدم على خربها مجلة

 كانت  ، وهذه اجلملة هي مجلة الشرط، أما مجلة اجلواب فقدازمة، وكانت أداة الشرط هي )إذا(غري ج
 حلرف الناسخ مفردا نكرة.جاء خرب احمذوفة لداللة اجلملة اليت قبلها عليها، و 

 ار واجملرور + خربه مفرد )نكرة( )احلرف الناسخ + امسه ضمري متصل + اجل:ادسالنمط الس

 ورد هذا النمط يف منوذج واحد من المية العرب تتوزعه صورة واحدة وهي:

 .)نكرة( كأن + امسها ضمري متصل ) معرفة( + اجلار واجملرور + خربها مفرد

 يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:جاءت هذه الصورة 
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ْيُح أ ْعق لُ   ويـ رُْكْدن  بِاآلص اِل ح ْوِلي ك أ نَِّني ... ِمن  اْلُعْصِم أ ْوف ى يـ ْنت ِحي اْلك 

 . يَ ْنَتِحي اْلَكْيُح أَْعَقُل(الشاهد قوله:) َكأَنَّيِن ِمَن اْلُعْصِم َأْوفَ 
 . حمل نصب امسهاياء: ضمري متصل يف: حرف مشبه بالفعل، والكأن

 .رور متعلق مبحذوف حال من )أعقل(: جار وجممن العصم
 .لى اللف للتعذر لعدم اتصاله بشيء: فعل ماضي مبين على الفتح املقدر عأوفى

 .ديره )هو( يعود على (أعقل( اآليت: ضمري مسترت جوازا تقالفاعل
 .الناصب واجلازم للثقل لتجرده من : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياءينتحي
 .)هو( يعود على )أعقل( اآليت أيضا: ضمري مسترت جوازا تقديره الفاعل
 .به منصوب وعالمة الفتحة الظاهرة : مفعولالكيح
 : خرب )كأن ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.أعقل

 :السادس تحليل النمط

 حلرف اجلار واجملرور والفعلنينمط جاء احلرف الناسخ )كأن( أيضا، قد سبق خرب  هذا ايف هذا ال

 .، وبعد ذلك جاء اخلرب مفردا نكرةاملاضي واملضارع

 ظة:مالح

صوره و  تقدمي اسم احلرف الناسخ على خربه لوجدنا اسم )إنَّ( وأخواهتا يف مجيع أمنايه إذا الحظنا هنا يف
مي اسم تقد ور وأمناطجاء ظاهرا، إما ضمريا متصال أو امسا ظاهرا، ومل يكن مسترتا كما جاء يف بعض ص

ا متصال أو ضمري  الفعل الناسخ على خربه )كان( وأخواهتا، فهناك جاء اسم الفعل الناسخ مسترتا، وجاء
حلرف الناسخ خرب ا بارزا، وجاء امسا ظاهرا، وإذا تتبعنا أيضا عند دراسة أبيات قصيدة الشنفرى لوجدنا أن

لفعل الناسخ على امسه ا  الصورتني املاضيتني يف تقدمي خربمل يتقدم على امسه )إن ( وأخواهتا، كما رأينا يف
ف اسم الفعل الناسخ أو حذ ( وأخواهتا ، وكذلك إذا نظرنا يف أبيات هذه القصيدة لوجدنا أن حذفن)كا

 .هالناسخ وال يف خرب  خربه مل يرد يف مجيع هذه األبيات، وكذلك مل يرد احلذف يف اسم احلرف
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 المبحث الثاني:خالصة 

أمناط هذا املبحث وصوره نالحظ أن األفعال الناسخة قد تنوعت، وقد كثر جميء الفعل )ليس( يف  ويف
هذه الصور، ومن املعروف أن )ليس( يفيد النفي، وهذا يدل على أن الشاعر قد نفى عن نفسه كل 

ك كثر جميء لمايعيبها، وأثبت هلا القدرة والكفاءة والقوة، وقد تقدم اسم الفعل الناسخ على خربه، وكذ
حرف اجلزم والقلب )مل( يف بعض الصور، والذي يفيد نفي املضارع وقلبه إىل املاضي، وأن تقدمي خرب 

 . مسه مل يرد كثريا يف المية العربالفعل الناسخ على ا

وأن احلروف الناسخة اليت وردت يف أمناط وصور هذا املبحث قد تنوعت أيضاً، وقد أكثر الشاعر 
التوكيد والنصب )إن ( وهو يفيد التوكيد، وقد استخدمه الشاعر ليؤك د كالمه ويثبت من استخدام حرف 

لنفسه الشجاعة والقوة وحتم ل مصاعب احلياة وقسوهتا عليه، وكذلك كثر استخدام حرف التشبيه )كأن ( 
 . صانة يف اإليقاع والبنية الصوتيةألن احلرف )كأن ( فيه ر 

  .موضع من املواضع يف المية العرب امسه يف أي ومل يتقد م خرب احلرف الناسخ على
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قضية الرتبة في الجملة الفعلية :المبحث الثالث  

 مدخل:

حسب  ه، وتتكون من فعل وفاعل، أو من فعل وفاعل ومفعول باجلملة الفعلية هي اليت تبدأ بفعل أو شبهه
 .تعدي الفعل ولزومه

امه به،  للمعلوم أو شبهه، وأسند إليه على جهة قيوالفاعل هو االسم الذي ُقدرم عليه الفعل املبين"
 (1) ."وقوعه منه أو عدم ذلك بنفيه عنه، وحكمه الرفع أو

 واالسم يشمل الصريح الظاهر، أو املضمر البارز أو املسترت، ويشمل كذلك املؤول الذي يف تقدير"
 (2) ."ؤولة باملصدر املضموناملصدر، أما اجلملة فالصحيح أهنا ال تقوم مقام الفاعل إال حمكية أو م

وقد اشرتط أبو حيان وجود احلرف املصدري قبلها بقوله: " والصحيح أن اجلملة ال تقع موقع 
ها يف تقدير املصدر" أو املفعول الذي مل ُيَسمَّ فاعله إال إن اقرتن هبا الفاعل  (3) .ما ُيَصرير

 .ون بينهما فاصل، ألنه كاجلزء منهالفاعل الفعل مباشرة من غري أن يك كما أن األصل أن يلي"

 أما املفعول به فهو االسم الذي يدل على ماوقع عليه فعل الفاعل، ومل تتغري ألجله صورة الفعل،
عده ب واألصل فيه أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، حبيث تكون رتبة الفعل أواًل، ورتبة الفاعل

 .، ورتبة املفعول آخرا

  (4)."به لضرب من التوسع واالهتمام به وقد يتقدم املفعولهذا حبسب األصل، 
 وأصل بناء اجلملة الفعلية:

 
                                                           

. 1/74، د.ط، شرح المفّصلابن يعيش،   (1) 
 .1/83، 1، طشرح كافية ابن الحاجبابن احلسن،  (2)

. 2/19، 1، طاألشباه والنظائرالسيويي،   (3) 
 .1/281 ،1طشرح التصريح على التوضيح، األزهري،  (4)
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 .فاعل، إذا كان فعل اجلملة الزما()الفعل + ال
 .ال تتأتى فيه دراسة قضية الرتبة وهذا الرتكيب

 )الفعل + نائب الفاعل، إذا كان الفعل مبنيا للمجهول(.
 .اسة قضية الرتبةال تتأتى فيه در  وهذا الرتكيب أيضا

 .به، إذا كان فعل اجلملة متعديا( )الفعل + الفاعل + املفعول
 ولكن قد حيدث تغيري يف هذا البناء لغرض ما فيُتوسط املفعول به بني الفعل والفاعل، أو يتقدم

 .فعلية املفعول به على الفاعل، ورغم هذا التغيري فإن اجلملة تبقى
 .عول به )التزام األصل(ل على المفتقديم الفعل والفاع -

 وجاء تقدمي الفعل والفاعل على املفعول به "التزام األصل" يف تركيب واحد:

 .)الفعل + الفاعل + املفعول به(

هذه  زعتيؤدي إىل تقدمي الفعل والفاعل على املفعول به، وو  روعي يف تقسيم صور هذا الرتكيب اعتبار ما
 .الصور حسب نوع الفاعل

 .(الفعل + الفاعل ضمري متصل + املفعول به اسم ظاهر)الصورة األولى: 
 .(الفعل + الفاعل ضمري مسترت + املفعول به اسم ظاهر)الصورة الثانية: 
 .(الفعل + الفاعل اسم ظاهر + املفعول به اسم ظاهر)الصورة الثالثة: 

 تقديم الفعل والفاعل على المفعول به )التزام األصل(

 مدخل:

 ملة الفعلية أن يلي الفاعل الفعل مباشرة من غري أن يكون بينهما فاصل؛ ألنه كاجلزءاألصل يف اجل    
 .صل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعلمنه، واألصل يف املفعول به أن ينف
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  (1)چ  ڄڦ  ڦ  ڦچ والتزام هذا الرتتيب تارة يكون جائزا حنو قوله تعاىل: 

  (2)چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦچوقوله تعاىل: 

 (3).ون واجبا، وذلك يف ثالثة مواضع وتارة يك

 إذا خيف اللبس الذي ال ميكن معه  متييز الفاعل من املفعول به، كأن يكون كل منهما امسا مقصورا .1
 حنو:)ساعد عيسى موسى(، أو منقوصا حنو: )أكرم القاضي الداعي(، أو مضافا إىل ياء املتكلم حنو:

 .)أكرم صديقي أخي(

على الفاعل خَلَِفَيْت حقيقة كل منهما ، وفسد املراد بسبب خفاء اإلعراب فلو تقدم املفعول به     
 .ود قرينة تزيل هذا الغموض واللبسوج وعدم

 .راا متصال واملفعول به امسا ظاهإذا كان الفاعل واملفعول ضمريين متصلني، أو كان الفاعل ضمري  .2

 (4)چۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  چ  فمثال األول قوله تعاىل:

 .نا كذلكضمري نتصل هو "نا" يف جئتعل ضمري متصل وهو "التاء" يف "جئتنا"، واملفعول به اففال
 (1)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  چ ومثال الثاين قوله تعاىل:  .3
 فالواو يف قوله: )ادخلوا( فاعل، وهو ضمري متصل، )مساكن( مفعول به وهو اسم ظاهر، وقد تقدم .4

 الفاعل على املفعول به وجوبا .
ا( حنو: )ماكافأ عليٌّ إال  حم .5 ا كافأ عليٌّ حممدا(أن حُيَْصر املفعول به ب   )إال ( أو )إمن   (2).مدا(، )وإمن 

                                                           

 .16من اآلية  سورة النمل: جزء (1)
 .79سورة يه: اآلية  (2)

. 2/117،  5، طالنحو الوافيعباس حسن،   (3) 
 . 55سورة األنبياء: اآلية  (4)

 .18سورة النمل: جزء من اآلية   (1)
 .2/117 ،5طالنحو الوافي، عباس حسن،   (2)
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 )الفعل + الفاعل + املفعول به(:ط األولالنم

 عشر أمنوذجا ووزعت على ثالث صور: هذا النمط يف جمال البحث يف اثين ورد
 .+ املفعول به اسم ظاهرضمري متصل الفعل + الفاعل الصورة األولى: 

 (3)واضع من المية العرب ومنها قوله:وردت هذه الصورة يف أربعة م
 أِقيُموا ب ِني أُّمي ُصُدور  م ِطيُِّكم ... ف ِإنِّي ِإل ى قـ ْوٍم ِسوِاُكْم أل ْمي لُ 

 .َبيِن أُم ي ُصُدوَر َمِطيرُكم(الشاهد قوله: )أِقيُموا 
 .لنون التصاله بواو اجلماعةحذف ا : فعل أمر مبين علىأقيموا
 .مبين على السكون يف حمل رفع فاعل: ضمري متصل الواو
ذوف، حم : منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وحرف النداءبني

 ."وبين" مضاف
 .بةل حبركة ياء املناساشتغال احمل: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة املقدرة منع من ظهورها أمي

 .ة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف: مفعول به منصوب وعالمصدور
 .مة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف: مضاف إليه جمرور وعالمطي

 .ضم يف حمل جر مضافإليه: ضمري متصل مبين على الالكاف
 .: عالمة اجلمعالميم

 وقوله:

ر  إالَّ األ ْتح ِميُّ الُمر ْعب لُ ن ص ْبُت ل ُه و ْجِهي والِكنَّ ُدو   ن ُه ... وال  ِستـْ

 الشاهد قوله: )َنَصْبُت َلُه َوْجِهي( .
 .له بضمري رفع متحركمجلة فعلية صدرت بفعل ماض وهو مبين على السكون التصا

 .ل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل: ضمري متصالتاء
                                                           

 (.46، 45وردت هذه الصورة يف األبيات )  (3)
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 .: جار وجمرور متعلق ب )نصب(له
ة املناسبة، وهو احملل حبرك منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة منع من ظهورها اشتغال: مفعول به وجهي

 .مضاف
 .: يف حمل جر مضاف إليهوياء المتكلم

 .مري مسترت + املفعول به اسم ظاهرالصورة الثانية: الفعل + الفاعل ضالصورة الثانية : 

 (1)له:مواضع من المية العرب ومنها قو وردت هذه الصورة يف سبعة 

 ُأِديُم ِمط ال  الُجوِع حتَّى أُِميت ُه ... وأ ْضِرُب ع ْنُه الذِّْكر  صْفحاً ف أْذه لُ 

 .قوله: )أُِدمُي ِمطَاَل اجُلوِع(الشاهد 
 .لظاهرة لتجرده من الناصب واجلازمفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا فـ)ُأديم(:

 .: ضمري مسترت وجوبا تقديره )أنا(الفاعل
 .ة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف: مفعول به منصوب وعالملمطا

 .جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: مضاف إليه الجوع
 ومنها قوله:

اِفياً ... ي ُخوُت بِأ ْذن اِب الشِّع اِب و يـ ْعِسلُ  ا ط اِوياً يـُع اِرُض الرِّيح  ه   غ د 

 .: )يُ َعاِرُض الرريَح َهاِفياً(الشاهد قوله

 .لظاهرة لتجرده من الناصب واجلازم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة اعارضي
 .الذي قبله: ضمري مسترت جوازا تقديره )هو( يعود على )أزل( يف البيت الفاعل
 .نصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: مفعول به مالريح
 .الضمري املسترت يف الفعل )يعارض(: حال من هافيا

                                                           

 .(63، 53، 50، 42) رة يف األبياتوردت هذه الصو   (1)
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 وقوله:

 فُّ تـُْرب  األ ْرِض ك ي ال  يـُر ى ل ُه ... ع ل يَّ ِمن  الطَّْوِل اْمُرٌؤ ُمت ط وِّلُ وأ ْست  

 .له: )َأْسَتفر تُ ْرَب اأَلْرِض(الشاهد قو 

 ه الصورة.( فعلها مضارع وإعرابه مثل إعراب األفعال اليت قبله يف هذجلملة الفعلية )َأْسَتفر تُ ْرَب اأَلْرضِ ا
 .وبا تقديره )أنا(: ضمري مسترت وجالفاعل

 .ة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف: مفعول به منصوب وعالمترب
 .: مضاف إليه جمرور بالكسرةاألرض

 .اسم ظاهر + املفعول به اسم ظاهر الفعل + الفاعل الصورة الثالثة:

 وردت هذه الصورة يف بيت من المية العرب وهو قوله:

  أ ر ى ... س ُؤوالً بِأ ْعق اِب األ ق اِويِل أُْنِملُ وال  تـ ْزد ِهي األ ْجه اُل ِحْلِمي وال  

 .تَ ْزَدِهي اأَلْجَهاُل ِحْلِمي( الشاهد قوله: )والَ 
 فعلية تقدمت عليها )ال( النافية وهي:

 .على السكون ال حمل له من اإلعرابحرف مبين 
 منع من رة على الياء: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم وعالمة رفعه الضمة املقدتزدهي

 .ظهورها الثقل
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة اظاهرة : فاعلاألجهالُ 

هو و  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة منع من ظهورعا اشتغال احملل حبركة املناسبة،حلمي
 .مضاف

 .على السكون يف حمل جر مضاف إليه : ضمري متصل مبينوياء المتكلم
:ألولا تحليل النمط  



73 

 

 عل علىالفاعل واملفعول به، حيث تقدم الفاعاة األصل يف الرتبة بني الفعل و الحظنا يف هذا النمط مر 
 الفاعل وجاء بعدمها املفعول به، وإذا تأملنا هذا النمط وجدنا أن هذا التقدمي ورد منه على سبيل اجلواز،

 ومنه على سبيل الوجوب.

 فما ُقدرم على سبيل اجلواز قوله:

امييز م (، وعلة ذلك جميء كل من الفاعل واملفعول به امسا ظاهرا، وكان هناكوال  تـ ْزد ِهي األ ْجه اُل ِحْلِمي)
 .لالفاعل من املفعو 

 أما ما ُقدرم على سبيل الوجوب قوله:

التقدمي  بو ، وورد ذلك يف الصورة األوىل من هذا النمط، والعلة يف وج(أ ِقيُموا ب ِني أُمِّي ُصُدور  م ِطيِّكم)
 .ا متصال، واملفعول به امسا ظاهراهنا هي جميء الفاعل ضمري 

 املفعول به عند النحاة. وهذا موضع من مواضع وجوب تقدمي الفاعل على 

 الف األصل(ل به بين الفعل والفاعل )خط المفعو توس -

 مدخل:

بينهما  لليه مباشرة من غري أن يفصأن يتقدم الفعل والفاعل وي -كما سبق–األصل يف اجلملة الفعلية 
 (1)؛ ألنه كاجلزء منه، ولذلك ُيَسكَُّن آخر الفعل إن كان ضمري متكلم، أو خمايب حنو:  بفاصل

)َسَكْنُت، َسَكْنَت( وإمنا ُسك ن كراهة توايل أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة عند مجهور 
 .الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة دة، فدلَّ ذلك على أنوهم إمنا يكرهون ذلك يف الكلمة الواح النحاة،

واألصل يف املفعول به أن ينفصل من الفاعل بأن يتأخر عن الفاعل وُيرتك األصل بأن يتوسط 
 .و قولك: )َخاَف َربَُّه ُعَمُر(به بني الفعل والفاعل جوازا حن املفعول

                                                           

 .2/47  ،2طشرح ابن عقيل، ابن عقيل،  (1)
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 :وجيب التوسط يف ثالث مسائل

 به ضمريا متصال بالفعل، والفاعل امسا ظاهرا حنو قوله تعاىل:إذا كان املفعول  األولى:

  (2)چۉ  ې  ې      ې  ې    چ  

 ومنه قول الشنفرى:

 َهُتوٌف من اْلُمْلِس اْلُمُتوِن يُزِيُنها ... َرَصاِئُع َقْد نِيَطْت إلَيها وحِمَْملُ 

  (3)چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  إذا كان الفاعل حمصورا ب   )إال أو إمنا( حنو قوله تعاىل: الثانية:

 ومنها قول الشنفرى:

 وُأْعِدُم أ ْحي اناً وُأْغِني وإنَّّما ... يـ ن اُل الِغن ى ُذو البعدِة الُمت ب دِّلُ 

غَ   .ُض الَكَرَم إال  اللرَؤَماُء(وقولك: )ال ينفع املرَء إال  العمُل احلميُد، وال يَ ب ْ

 (1).چ   ڃڄ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ لى املفعول به حنو قوله تعاىل: أن يتصل بالفاعل ضمريا يعود عالثالثة: 

 (2)چ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ وقوله سبحانه وتعاىل: 

 وقول الشنفرى:

ِتي ِبه ا يـ تـ ن بَُّل . ل ِة ن ْحٍس ي ْصط ِلي اْلق وس  ر بُـّه ا ... وأ ْقط ُعُه الالَّ  ول يـْ
                                                           

 .23سورة مرمي : جزء من اآلية  (2)
 .28سورة فاير: جزء من اآلية  (3)

 
 .52سورة غافر: جزء من اآلية   (1)
 .124سورة البقرة: جزء من اآلية   (2)
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 ــالف األصل( عل )خــــــتوسط المفعول به بين الفعل والفا -

 جاء توسط املفعول به بني الفعل والفاعل يف تركيب واحد وهو:

 )الفعل + املفعول به + الفاعل(

 ُروعي يف تقسيم صور هذا الرتكيب اعتبار مايؤدي إىل توسط املفعول به بني الفعل والفاعل "خالف
 .عت هذه الصور حسب نوع املفعول بهاألصل" وُوزر 

 :عشر أمنوذجا ُوز عت على صورتني أحداشتمل هذا النمط على 

 .متصل + الفاعل اسم ظاهرالفعل + املفعول به ضمري الصورة األولى: 

 (1)واضع من المية العرب ومنها قوله:هذه الصورة وردت يف ستة م

ه ا ُذُقوٌن و ح ْوص لُ  ه ا وِهي  ت ْكُبو لِع ْقرِِه ... يـُب اِشُرُه ِمنـْ  فـ و لَّْيُت ع نـْ

َها ُذُقوٌن َوَحْوَصُل(قوله: )يُ َباِشرُ  الشاهد  .ُه ِمن ْ
 .جلازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرةف                  )يباشُر(: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب وا

 .ين على الضم يف حمل نصب مفعول به: ضمري متصل مبالهاء
 .: جار وجمرور متعلق ب   )يباشُر(منها

 .عالمة رفعه الضمة الظاهرةمرفوع و : فاعل ُذُقونٌ 
 : معطوف على )ذقون(.وحوصل

 وقوله:

ه ا و  ِمْحم لُ   ه ُتوٌف ِمن اْلُمْلِس الُمُتوِن يُزِينـُه ا ... ر ص اِئُع ق ْد نِيط ْت ِإل يـْ

 الشاهد قوله: )يُزِينُ َها َرَصائُِع(.

                                                           

 (.43، 38، 33، 28وردت هذه الصورة يف األبيات )  (1)
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 .ظاهرةجلازم وعالمة رفعه الضمة ال: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب وايزينها
 .على السكون يف حمل نصب مفعول به : ضمري متصل مبينالهاء

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فاعل رصائعُ 

 الفعل + املفعول به اسم ظاهر + الفاعل اسم ظاهرالصورة الثانية: 

 (2)واضع من المية العرب ومنها قوله:وردت هذه الصورة يف مخسة  م

 ِني وإنَّّما ... يـ ن اُل الِغن ى ُذو البعدِة الُمت ب دِّلُ وُأْعِدُم أ ْحي اناً وُأغْ 

 (.يـ ن اُل الِغن ى ُذو البعدِة الُمت ب دِّلُ : )لشاهد قولها

 .جلازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واينال
 .من ظهورها التعذر على األلف منع : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرةالغنى

 .مسة، وهو مضاف: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلذو
 .جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: مضاف إليه البعدة

 .رفوعة وعالمة رفعا الضمة الظاهرة: صفة ل  )ذو البعدة( مالمتبذل
 وقوله:

ه لُ تـ و افـ ْين  مْن ش تَّى إل ْيِه ف ض مَّه ا ... ك م    ا ض مَّ أ ْذو اد  األ ص ارِيِم م نـْ

َهُل(الشاهد قوله: )َضمَّ أَْذَوا  .َد اأَلَصارمِِي َمن ْ

 .مبين على الفتح لعدم اتصاله بشيء: فعل ماضي ضم
 .ة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف: مفعول به منصوب وعالمأذواد

 .آخره مة جره الكسرة الظاهرة على: مضاف إليه جمرور وعالاألصاريمِ 
 .فوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فاعل مر منهلُ 

                                                           

 .(36، 30الصورة يف األبيات ) هذه وردت (2)
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 وقوله:

ِتي ِبه ا يـ تـ ن بَُّل . ل ِة ن ْحٍس ي ْصط ِلي اْلق وس  ر بُـّه ا ... وأ ْقط ُعُه الالَّ  ول يـْ

 (.َيْصطَِلي اْلَقوَس َرب رَهاالشاهد قوله: )
 نع منضمة املقدرة على الياء م: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم وعالمة رفعه اليصطلي

 .ظهورها الثقل
 .نصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: مفعول به مالقوس  

: مضاف : فاعل مرفوع وعالمةربُّها  .رفعه الضمة الظاهرة، ورب 
 .على السكون يف حمل جر مضاف إليه : ضمري متصل مبينوالهاء

 ط:حليل النمت

ليت ا الفعل والفاعل )خمالفة األصل(، وإذا نظرنا إىل األبيات السابقة يف هذا النمط توسط املفعول به بني
منه ماجاء و  ورد فيها توسط املفعول به بني الفعل وفاعله وجدنا أن هذا التقدمي منه ماجاء على سبيل اجلواز

سبيل لى اء عج على سبيل الوجوب، فما جاء على سبيل اجلواز الشاهدان األوالن من الصورة الثانية، وما
 .الوجوب باقي الشواهد

 :ةوقد حتققت فيها مواضع الوجوب الثالث
هذا  من الصورة األوىل امسا ظاهرا، وورد ذلك يف هو جميء املفعول به ضمريا متصال، والفاعلاألول: 

 .النمط
 .يف الصورة الثانية من النمط نفسههو جميء الفاعل حمصورا ب        "إمنا"، وورد ذلك والثاني: 

 هو اقرتان الفاعل بضمري يعود على املفعول به، وورد ذلك يف الصورة الثانية من هذا النمط. الث:والث
 المبحث الثالث:خالصة 

ويف بداية هذا املبحث قد تقدم الفعل والفاعل على املفعول به، وهذا هو األصل، وعندما نقرأ قصيدة 
بينه وبني -ة، وهذا يدل على تأكيد املساواة الشنفرى نالحظ أنه قد أكثر من استخدام األفعال املرتادف

راد يف كل شيء، وهذه املساواة قد افتقدها الشنفرى يف قومه وأف -األهل اجلدد الذين اختارهم ليعيش معهم



78 

 

قبيلته، ورآها واضحة يف جمتمعه اجلديد الذي اختاره وفضله على قومه، واجملتمع الذي اختاره الشنفرى هو 
ذه اجلمل فراد هذا اجملتمع خيضعون لقانون واحد، وهية والعيش معها يف الصحراء، وأن أجمتمع احليوانات الرب 

املرتادفة حتقق التماثل التام بينهم، فإذا جاع أحدهم جاعوا مجيعا، وإذا تأمل أحدهم تأملوا مجيعا، وهذه 
 األفعال املرتادفة مثال يف قول الشنفرى: 

 ا ... َوإِيَّاُه َفوَق َعْلَياَء ثُكَُّل َوَضجَّ وَضجَّْت بِالبُ رَاِح َكأَن َّهَ 
 . ل املرتادفة املوجودة يف القصيدةوغريها من األفعا

 وقد توسط املفعول به بني الفعل وفاعله، وكان تقدمي املفعول به على الفاعل جوازا تارة ووجوبا تارة أخرى.   
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 المبحث الرابع:قضية الرتبة في التركيب الشرطي

 مدخل:

 (1) "هو كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه، وذلك األمر كالعالمة له، ومنه قيل للعالمة"ة: الشرط لغ

  قولهاملعىن يف الذكر احلكيم يف الشرط بفتح الراء، واجلمع أشراط، وأشراط الساعة عالماهتا، وقد ورد هذا
 أي عالماهتا.،  (2)چ  ىئجئ  حئ  مئچ تعاىل: 

 ا ليكوناط حدث بآخر ارتبايا سببيعىن االصطالحي للشرط الرتبومن هذا املعىن اللغوي أخذ امل"
وميتنع  وقوعه،حلدث الثاين باألول فيقع لأحدمها سببا، واآلخر نتيجة له، وجزاء، ويقتضي بذلك أن يتعلق ا

 (3)."المتناعه، أو ميتنع لوجوده

 داة من حيثر إىل نوع األهو الرتكيب الذي صدره أداة شرط، دون النظ"والرتكيب الشريي: 
لشرط ، ألنه بدخول اداة امجلة اجلواب من حيث االمسية أو الفعلية إىلأو احلرفية، ودون النظر  االمسية
نفصل واخلرب يف اجلملة االمسية، فكما أن املبتدأ ال ي أاملبتد صارت اجلملتان كاجلملة الواحدة، حنو الرابطة

 (4)قق معناه إال بذكر اجلزاء.اخلرب، وال يستقل مبعناه، فكذلك الشرط ال يتح عن

ان زاء، أي برتابط األركداة ال يكون هلا معىن إال بوجود مجلة اجلواب أو اجلفجملة الشرط مع األ
 قييد اجلزاء أو اجلواب بالشرطلت مع بعضها لتعطينا املعىن املراد من الرتكيب، ويُ ْؤتى بالرتكيب الشريي الثالثة

 وتعليقه عليه العتبارات تفهم من

 

                                                           

 .9/202، مادة "َشَرَط"، د.ط، لسان العربابن منظور،  (1)
. 18سورة حممد: جزء من اآلية   (2) 
. 131،  1، طخصائص التركيب في ديوان أحمد الشارفالشريف، إبراهيم الطاهر،   (3) 
 .1/89، د.ط، شرح المفصلابن يعيش،  (4)
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وَمْن، ومهما، وأي، وكيفما، ومىت،  وات الشرط هي: )إن ، وإذما، وما،معاين أدوات الشرط نفسها وأد 
، وأي  مكان، وحيُث، ومل ا(  (1) ."وأي حني، وإذا، َأّن 

 ل:التزام األص

 مدخل:

لشريي لرتكيب اا الشرط على مجلة اجلواب حبيث يأخذاألصل يف الرتكيب الشريي أن تتقدم األداة ومجلة 
 .تايل: )األداة + الشرط + اجلواب(الرتتيب ال

 .قسمان ، )جازمة، وغري جازمة(وأدوات الشرط "
 .بية، والم الطلب، ومل، ومل    ا(واجلازمة منها ماجيزم فعال واحدا وهي: )ال الطل

 ما،وأي ان، وأينما، وإذْ ومنها ماجيزم فعلني، هذه الدوات هي: )إْن، وَما، ومهما، وأي ، ومىت، 
(. وكيفما،  وحيثما، وأّن 

 .إال )إْن، وإْذما( فإهنما حرفان وهذه األدوات اليت جتزم فعلني كلها أمساء،

ل وك ،وهذه األدوات حروف وليست أمساءوغري اجلازمة مابقي، ومنها )إذا، ولو، ولوال، ولوما( 
 وات تقتضي مجلتني:ألدهذه ا

 .تسمى شريا أولهما:
 .اءوجز تسمى جوابا،  واألخرى:

امسية،  كونها أن تكون فعلية، وجيوز أن توجيب يف اجلملة األوىل أن تكون فعلية، وأما الثانية فاألصل في
(2).چ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ حنو قوله تعاىل: 

 

                                                           

 .1/89.ط، ، دشرح المفصلابن يعيش،   (1)
 . 17سورة الكهف: جزء من اآلية   (2)
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 وإذا كان الشرط واجلواب مجلتني فعليتني فيأتيان على أربعة أقسام:

 (1)چ  ۓھ  ے  ے  ۓچ أن يكون الفعالن ماضيني حنو قوله تعاىل:  األول:
 

  (2)چ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ أن يكونا مضارعني حنو قوله تعاىل:  الثاني:

ڃ  ڃ     ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  چأن يكون األول ماضيا، والثاين مضارعا حنو قوله تعاىل: الثالث: 

 (3).چڇ  ڇ

َلَة   يُِقمْ نْ قليل، ومنه قوله صلى اهلل عليه وسلم: "مَ أن يكون األول مضارعا، والثاين ماضيا، وهذا الرابع:  لَي ْ
  (4).َما تَ َقدََّم ِمْن َذْنِبِه" ُغِفَر َلهُ  ِإميَاناً واْحِتَساباً  اْلَقْدرِ 

 وإذا كان الشرط ماضيا، واجلزاء مضارعا، جاز جذم اجلزاء ورفعه وكالمها صحيح فنقول: )إْن قَامَ 
  (5)."خالٌد(يَ ُقْم خالٌد، أو يقوُم  حممدٌ 

 .وإن كانا مضارعني وجب جزمهما

 وإذا كان اجلواب ال يصلح أن يكون شريا وجب اقرتانه بالفاء، وذلك كاجلملة االمسية، حنو قوله
  (6)چ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ تعاىل: 

                                                           

 .7 اآلية من جزء: اإلسراء سورة  (1) 
 .284سورة البقرة: جزء من اآلية   (2) 
 .15سورة هود: جزء من اآلية   (3)
(، وقال: حديث حسن 35، رقم )1/28، باب قيام ليلة القدر من اإليمان، كتاب اإلميانأخرجه البخاري يف صحيحه،    (4)

 صحيح.
 .19-4/18، 2، طشرح ابن عقيلابن عقيل،   (5)
 . 17سورة الكهف: جزء من اآلية   (6)
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 .ازمة: )إذا، ولوال، ولوما، ولو(ومن أدوات الشرط غري اجل

 .شريه الذي يكون فعله ماضيا كثرياف  )إذا( ظرف ملا يستقبل من الزمان خافض ل

ولك: ق و)لو( تفيد امتناع اجلواب المتناع الشرط، وتستعمل شريية، وال يليها إال ماضي املعىن، وذلك حنو
ڄ  ڃ     ڄچ )لو قاَم األستاُذ َلُقْمُت(، وقد يقع بعدها ماهو مستقبل املعىن، وذلك كقوله تعاىل:

  (1)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ

قرتانه ا     )لو( من جواب، وجواهبا إما ماٍض، أو مضارع منفي ب   )مل(، وإذا كان جواهبا مثبتا فاألكثروالبد ل 
 ا يف الَعْتَمةِ م أنه قال: "َلْو يَ ْعَلِم النَّاسُ  -صلى اهلل عليه وسلم-بالالم وشاهد ذلك ما ورد عن النيب 

 .الالموجيوز حذف ،(2) والصرْبِح ألَتَ ْومُهَا وَلْو َحْبواً"

 وإذا كان جواهبا منفيا ب      )مل( مل تصحبه الالم فنقول: )لو قاَم زيٌد مل يَ ُقْم عْمٌرو(، وإن نُِفَي ب )ما(

 مٌرو(.ع فاألكثر جترده من الالم حنو: )لو قاَم زيٌد ما قاَم عمٌرو(، وجيوز اقرتانه هبا حنو: )لو قاَم زيٌد ملا قام

ملبتدأ، ا لشيء لوجود غريه، ويلزمان حينئذ االبتداء فال يدخالن إال علىولوما ولوال: يدالن على امتناع ا
چ عاىل: ت ويكون اخلرب بعدمها حمذوفا وجوبا، والبد هلما من جواب، فإن كان مثبتا قُرِن بالالم غالبا، كقوله

  (3)چمئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  

 لدينُ  الديُن ما استقاَم الناُس(، والتقدير: )لوال اوإن كان منفيا ب    )ما( جترد عنها غالبا كقولك: )لوال
 .موجوٌد ما استقاَم الناُس(

 وإن كان منفيا ب      )مل( مل يقرتن هبا وشاهده قول الشنفرى:
ْأِم ملَْ يُ ْلَف َمْشَرٌب ... يُ َعاُش بِِه إالَّ َلَديَّ َوَمْأَكلُ   َوَلْوالَ اْجِتَناُب الذَّ

                                                           

 .9سورة النساء: جزء من اآلية   (1)
 (، وقال: حديث حسن صحيح.615، رقم )2/615، باب الصالة، كتاب الصالةأخرجه البخاري يف صحيحه،    (2)
 .10سورة النور: اآلية   (3)
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 .الذأِم موجوٌد مل يُ ْلَف مْشرٌب( والتقدير: )ولوال اجتنابُ 

 :لزام األصالت

 وورد التزام األصل يف منط واحد من المية العرب وهو كالتايل:
 )أداة الشرط + فعل الشرط + جواب الشرط(

 وأتى هذا النمط يف عشر مناذج  ووزعت على مثان صور:
 أداة الشرط )إذا( + فعل الشرط + جواب الشرط()الصورة األولى:

 :يتني من المية العرب أوهلما قولههذه الصورة يف ب وردت

ر  أنِّني ... إذا ع ر ض ْت ُأول ى الطَّراِئِد أ ْبس ُل (2)ب اِسٌل  (1)و ُكلٌّ أ ِبيٌّ    غ يـْ

 .ْت أُوىَل الطَّراِئِد أَْبَسُل(الشاهد قوله: )إذا َعَرضَ 

 .كون يف حمل نصبلشرط مبين على السظرف ملا ُيستقبل من الزمان تضمن معىن ا إذا:
 .التأنيث الساكنة، وهو فعل الشرط : فعل ماضي مبين على الفتح التصاله بتاءعرضت

 .ل هلا من اإلعراب: ضمري متصل مبين على السكون ال حمالتاء
 .قدرة على األلف للتعذر، وهو مضاف: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املأولى

 .: مضاف إليه جمرور بالكسرةالطرائد
 .عل يف حمل جر بإضافة )إذا( إليهاملة من الفعل والفاواجل

  .: جواب الشرطأبسل

 

                                                           

 .18/3، 9م مادة"أَبَ َو"، د.ط،لسان العرب، يأىب الذل  والظلم"، ابن منظور، الذي  األبي:"  (1)
 . 4/425، 4مادة"َبَسَل"، ط تاج اللغة وصحاح العربية،البسالة والشجاعة "، اجلوهري،  الباسل:"   (2)
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 واآلخر قوله:

ْيُت و  ِمْن ع ِل (1)إذا و ر د ْت  ْرتـُه ا ثُمَّ ِإنَـّه ا ... تـ ُثوُب فـ ت ْأِتي ِمْن ُتح   أ ْصد 

 .ه: )إذا َوَرَدْت َأْصَدْرتُ َها(الشاهد قول
 .لشرط مبين على السكون يف حمل نصبن تضمن معىن ا: ظرف ملا ُيستقبل من الزماإذا

 .التأنيث الساكنة، وهو فعل الشرط : فعل ماضي مبين على الفتح التصاله بتاءوردت
 .لى السكون ال حمل هلا من اإلعراب: ضمري متصل مبين عالتاء

 .ة )إذا( إليهافلة يف حمل جر بإضا: ضمري مسترت جوازا تقديره )هي( يعود على )احُلم ى(، واجلمالفاعل
 .ى السكون لتصاله بضمري رفع متحرك: فعل ماضي مبين علأصدر

 . مبين على الضم يف حمل رفع فاعل: ضمريالتاء
 .على السكون يف حمل نصب مفعول به : ضمري متصل مبينالهاء

 .والفاعل واملفعول به جواب الشرط واجلملة من الفعل

 الشرط حمذوف + اجلملة املفسرة + جواب الشرطأداة الشرط )إذا( + فعل الصورة الثانية: 

 وردت هذه الصورة يف بيت واحد من المية العرب وهو قوله:

  الصُّوَّاُن ال ق ى م ن اِسِمي ... تط ايـ ر  ِمْنُه ق اِدٌح و  ُمف لَُّل  (2)األ ْمع زُ  ِإذ ا

 .َر ِمْنُه قَاِدٌح َو ُمَفلَُّل(اي َ والشاهد قوله: )ِإَذا اأَلْمَعُز الصروَّاُن الََقى َمَنامِسِي ... تطَ 
 

                                                           

أي رجعته  :هأصدرت". 2/169 ،4مادة"و ر د"، طتاج اللغة وصحاح العربية، "، انظر اجلوهري، حضرت ويعين اهلموم وردت:"  (1)
 . 2/399فرجع"، نفس املرجع، مادة"َصدَر"، 

 الصّوان:. "7/279، 4م ،مادة"َمَعَز"، د.طلسان العرب، رض الغليظة ذات احلجارة واجلمع أماعز"، ابن منظور، األاألمعز: "  (2)
، 8"، نفس املرجع، مادة"َنَسَم"، مخف البعري سم:المن. "17/119، 9سوداء يُقدح هبا النار" نفس املرجع، مادة"َصَوَن"، ماحلجارة 

16/54. 
 



85 

 

 : ظرف ملا ُيستقبل من الزمان تضمن معىن الشرط مبين على السكون يف حمل نصب.إذا

 .داللة )القى منامسي( اآلتية عليه: حمذوف تقديره )القى( لفعل الشرط
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فاعل األمعز

 حمل جر عل يفعالمة رفعها الضمة الظاهرة، وهذه اجلملة من الفعل والفاصفة ل  )أمعز( مرفوعة و : الصوان
 .بإضافة )إذا( إليها

 .قدر على األلف لعدم اتصاله بشيء: فعل ماضي مبين على الفتح املالقى
 .ه )هو( يعود على )األمعز الصوان(: ضمري مسترت جوازا تقدير الفاعل

 غالاملقدرة على ماقبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشت: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة مناسمي
 .احملل حبركة املناسبة، وهو مضاف

 : ضمري مبين يف حمل جر مضاف إليه، وهذه اجلملة ال حمل هلا من اإلعراب مفسرة ملا قبلها.وياء المتكلم
 .مبين على الفتح لعدم اتصاله بشيء: فعل ماضي تطاير

 .     )تطاير(وجمرور متعلق ب     : جار منه
 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.قادح

 .: معطوفة على قادحومفلل
 واجلملة من الفعل والفاعل جواب الشرط.

 .ط + اجلار واجملرور + جواب الشرطأداة الشرط )إذا( + فعل الشر الصوة الثالثة: 

 وردت هذه الصورة يف بيتني من المية العرب أوهلما قوله:

ه ا (1)ا ز لَّ ِإذ     ع ْجل ى ت ِرنُّ و تـُْعِولُ  (2)السَّْهُم ح نَّْت ك أ نَـّه ا ... ُمر زَّأ ةٌ  ع نـْ

                                                           

 .4/534، 4مادة"زَلَل"، ط، تاج اللغة وصحاح العربية"، انظر اجلوهري، انطلق بيسر وسهولة زّل عنها السهم:"  (1)
، نفس مسرعة متوالية جلى:ع. "1/79، 1مادة"َرزَأَ"، د.ط، ملسان العرب، املصيبة واجلمع أرزاء ورزايا"، ابن منظور،  مرزّأة:  (2)

وهو رفع الصوت بالبكاء، ويقال العويل يكون صوتا من غري بكاء"، نفس املرجع،  تعول:". 13/451، 7املرجع، مادة"عَجَل"، د.ط، م
  .511-13/510، 7مادة"عَوَل"، م
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َهأ السَّْهُم َحنَّْت(  .والشاهد قوله: )ِإَذا َزلَّ َعن ْ
 .ظرف ملا ُيستقبل من الزمان تضمن معىن الشرط مبين على السكون يف حمل نصبإذا: 
 .م اتصاله بشيء، وهو فعل الشرطلعدفعل ماضي مبين على الفتح  زل:

 .لبيت السابقجار وجمرور متعلق ب            )زل(، والضمري يعود على )الرصائع( يف اعنها: 
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةفاعل السهم: 

  .لة يف حمل جر بإضافة )إذا( إليهاواجلم
 .ةتح التصاله بتاء التأنيث الساكنفعل ماضي مبين على الفحنت: 
 .للتأنيث ال حمل هلا من اإلعرابالتاء: 

 .زا تقديره )هي( يعود على الرصائعضمري مسترت جوا الفاعل:

 .ملة من الفاعل والفاعل جواب شرطواجل

 واآلخر قوله:

  ْن أ ْعط اِفِه م ا تـُر جَّلُ ع  (4)ِإذ ا ه بَّْت ل ُه الرِّيُح ط يـَّر ْت ... ل ب اِئد  (3)ّوض اٍف 

 .بَّْت لَُه الرريُح يَي ََّرْت()ِإَذا هَ الشاهد قوله: 
 .لشرط مبين على السكون يف حمل نصب: ظرف تضمن معىن اإذا

 .التأنيث الساكنة، وهو فعل الشرط : فعل ماضي مبين على الفتح التصاله بتاءهبت
 .على السكون ال حمل له من اإلعراب: حرف مبين التاء

 .(ار وجمرور متعلق ب        )هبَّ : جله
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فاعل الريح

                                                           

 .19/221، 10مادة"ضفى"، د.ط، م لسان العرب،"، ابن منظور، السابغ الّضافي:"  (3)
 عطاف:األ. "2/145، 4مادة"لبد"، ط تاج اللغة وصحاح العربية،"، اجلوهري، ع لبيدة وهي ماتلب د من الشَّْعرمج ائد:لب"   (4)

 . 4/268"، انظر نفس املرجع، مادة"عطف"، اجلانب
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 .لة يف حمل جر بإضافة )إذا( إليهاواجلم
 .تح التصاله بتاء التأنيث الساكنة: فعل ماضي مبين على الفطيَّرت

 .على السكون ال حمل له من اإلعراب: حرف مبين التاء
 .وازا تقديره )هي( يعود على الريح: ضمري مسترت جالفاعل

 .نصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: مفعول به ملبائد
 .شرطواجلملة من الفعل والفاعل واملفعول به جواب ال

 أداة الشرط )إْن( + فعل االلشرط + اجلار واجملرور + مل + جواب الشرطالصورة الرابعة: 

 ورد هذه الصورة يف بيت واحد من المية العرب وهو قوله:

ِإْن ُمدَِّت اأْل ْيِدي إِ   ِلِهم ِإْذ أ ْجش ُع و   اْلق ْوِم أ ْعج ُل )1(ل ى الزَّاِد ل ْم أُكْن ... بِأ ْعج 

 .اِد ملَْ أُكْن بَِأْعَجِلِهم(الشاهد قوله:َ )إْن ُمدَِّت اأْلَْيِدي ِإىَل الزَّ 
 .الحمل له من اإلعراب، جيزم فعلني: حرف جزم مبين على السكون إنْ 
 .ل جزم فعل الشرطين للمجهول يف حم: فعل ماضي مبُمدَّ 

 .: للتأنيث ال حمل هلا من اإلعرابالتاء
 .ه الضمة املقدرة على الياء للثقل: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعاأليدي

 .: جار وجرور متعلق ب    )ُمدَّ(إلى الزاد
 .على السكون ال حمل له من اإلعراب: حرف جزم وقلب ونفي مبين لم

 .سكون، وهو يف حمل جزم جواب الشرطزوم ب   )مل( وعالمة جزمه ال: فعل مضارع ناقص ناسخ جمأكن
 .تقديره )أنا(: ضمري مسترت وجوبا اسمه

 .ائدة، وأعجل: خرب أكن ، وهو مضاف: الباء: ز بأعجلهم
 .مضاف إليه، وامليم: عالمة اجلمع : ضمري متصل يف حمل جرالهاء

                                                           

 .3/454، 4مادة"َجشَع"، ط تاج اللغة وصحاح العربية،"، اجلوهري، شدة احلر  الجشع:"  (1)
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 + َلَما + جواب الشرطإْن + فعل الشرط + اجلار واجملرور الصورة الخامسة: 

 :يت واحد من المية العرب وهو قولهوردت هذه الصورة يف ب

ْبُل أ ْطو ُل  (1)ف ِإْن تـ ْبت ِئسْ  ف ر ى قـ  ف ر ى أُمُّ ق ْسط ٍل ... ل م ا اْغت ب ط ْت بالشَّنـْ  بِالشَّنـْ

َفَرى أُ   .(مر َقْسَطٍل َلَما اْغَتَبَطتْ الشاهد قوله: )فَِإْن تَ ْبَتِئْس بِالشَّن ْ
 .: حرف شرط جازمإنْ 

 .كون، وهو فعل الشرط: فعل مضارع جمزوم ب      )إْن( وعالمة جزمه الستبتئس
 .جمرور متعلق ب           )تبتئس(: جار و بالشنفرى

 .مة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف: فاعل مرفوع وعالأمُّ 
 .جمرور وعالمة جره الضمة الظاهرة : مضاف إليهقسطل

 .: واقعة يف جواب الشرط: الالمل م ا
 .اب: حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعر ما

 .تح التصاله بتاء التأنيث الساكنة: فعل ماضي مبين على الفاغتبطتْ 
 .: للتأنيث ال حمل هلا من اإلعرابالتاء

 .تقديره )هي( يعود على )أُم قسطل(: ضمري مسترت جوازا والفاعل
 .الشرط واجلملة يف حمل جزم جواب

لصورة وردت هذه ا.ل + جواب الشرطإْن + فعل الشرط + اجلار واجملرور + الم التعليالصورة السادسة: 
 يف بيت واحد من المية العرب وهو قوله:

إْن ي ُك إنًسا ماك ه ا اإِلْنُس تـ ْفع لُ (2)ط ارقاً  (1)ف ِإْن ي ُك ِمن ِجنٍّ أل  بـْر ح     ... و 

                                                           

الغبار"، نفس املرجع، مادة"َقَطل"، القسطل: . "7/319، 4مادة"بِئَس"، د.ط، م لسان العرب،ابن منظور، حتزن"، تبتئس: "  (1)
 . 9/233، 5الغبطة هي النعمة والسرور"، نفس املرجع، مادة"غبط"، ماغتبطت: . "14/74، 7م

 .3/233، 2مادة"بَرَِح"، د.ط، ملسان العرب، "، انظر ابن منظور، الشدة والقوة البرح:"  (1)
 .4/268، 4مادة"يََرق"، طتاج اللغة وصحاح العربية، "، انظر اجلوهري، القادم بالليل الطارق:"  (2)
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 .ِمن ِجنٍّ أَلَبْ رََح يَارقاً( َيكُ  الشاهد قوله: )فَِإنْ 
 .على الفتح ال حمل له من اإلعراب : حرف عطف مبينالفاء

 .: حرف شرط جازم لفعلنيإن
عل ف: فعل مضارع ناقص جمزوم ب      )إْن( وعالمة جزمه السكون على النون احملذوفة للتخفيف، وهو يك

 .الشرط
 .: ضمري مسترت جوازا تقديره )هو(اسمه

 .ر واجملرور يف حمل نصب خرب )يكن(جار وجمرور متعلق ب )يكن(، وشبه اجلملة من اجلا :من جن
 .م: للتعليل واقعة يف جواب الشرط: الالأل برح  
 .رةالفتحة الظاه : فعل مضارع منصوب ب       )أن( مضمرة جوازا بعد الم التعليل، وعالمة نصبهأبرح

 .: ضمري مسترت وجوبا تقديره )أنا(الفاعل
 .اجلملة يف حمل جزم جواب الشرطو 

 .هرة من الفاعل املسترت يف )أبرح(: حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاطارقاً 
 ِإْن + فعل الشرط + جواب الشرطالصورة السابعة: 

 وردت هذه الصورة يف بيت واحد من المية العرب وهو قوله:

 ي ُك إنًسا ماك ه ا اإِلْنُس تـ ْفع لُ ف ِإْن ي ُك ِمن ِجنٍّ أل  بـْر ح  ط ارقاً ... و إْن 

 .نًسا ماَكَها اإِلْنُس تَ ْفَعُل(الشاهد قوله: )َوإْن َيُك إ
 .: حرف عطفالواو

 .: حرف شرط جازمِإنْ 
ف، وهو احملذوفة للتخفي: فعل مضارع ناقص ناسخ جمزوم ب            )ِإْن( وعالمة جزمه السكون على النون يك

 .فعل الشرط
 .مري مسترت فيه جوازا تقديره )هو(ض: اسمه
 .: خرب يكنإنسا
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 .: ما: حرف نفيماكها
 .حمل له من اإلعراب، يفيد التشبيه: حرف جر مبين على الفتح ال الكاف

 .)هكذا( : حرف تنبيه مبين على السكون يف حمل جر بالكاف وهي مبعىنالهاء
 .ار واجملرور يف حمل رفع خرب مقدموشبه اجلملة من اجل

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: مبتدأ مؤخر نساأل
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فعل مضارع تفعل

 .وازا تقديره )هي( يعود على اإلنس: ضمري مسترت جالفاعل
 .واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط

 أداة الشرط )لوال( + مجلة الشرط + مل + جواب الشرط الصورة الثامنة:

 لصورة يف بيت واحد من المية العرب وهو قوله:وردت هذه ا

ْأِم ل ْم يـُْلف    ل د يَّ و م ْأك لُ  م ْشر ُب ... يـُع اُش ِبِه إالَّ  و ل وال  اْجِتن اُب الذَّ

ْأِم ملَْ ي ُ   .ْلَف َمْشَرُب(الشاهد قوله: )َوَلوالَ اْجِتَناُب الذَّ
 .طمبين على السكون تضمن معىن الشر : حرف امتناع لوجود لوال

 .مة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف: مبتدأ مرفوع وعالاجتناب
 .جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: مضاف إليه الذأم
 .وهذه اجلملة مجلة الشرط : حمذوف وجوبا تقديره )موجود( .الخبر

 .ونفي وقلب: حرف جزم لم
 .مه حذف حرف العلة )مل( وعالمة جز : فعل مضارع مبين للمجهول جمزوم ب    يـُْلف

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: نائب فاعل مشربُ 
 .واجلملة الفعلية جواب الشرط
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 تحليل النمط:

 إذا تأملنا يف الصور اليت وردت يف هذا النمط وجدنا أن مجيعها احتوى على األداة والفعل واجلواب،

 لةفعل الشرط، ودلنا على حذفه اجلم وجاءت مرتبة حسب األصل، إال  يف الصورة الثانية فقد ُحِذف

 اليت تليه، وجند أيضا تنوع أدوات الشرط من صورة ألخرى، فأدوات الشرط اليت ُورِدت يف هذه الصور

 .هي )إْن، إذا، لوال(

لمخالفة األص  

 مدخل:

 داة ومجلة الشرط على اجلواب، ولغرض ماأن تتقدم األ –كما سبق   –األصل يف الرتكيب الشريي 
 م ما يدل على اجلواب على األداة والشرط، أو أن تعرتض مجلة الشرط بنيهذا األصل فيُ َقد   خياَلف

 ما حيقق معىن مجلة اجلواب، وغري ذلك مما خيالف األصل يف الرتكيب الشريي، وقد وردت هذه الرتاكيب
 ته ثالث صور:حتاملخالفة لألصل يف الرتبة يف ثالثة مناذج من المية العرب، وجاءت يف منط واحد يندرج 

 مايدل على الجواب + أداة الشرط + فعل الشرط:طالنم

 وقد ورد هذا النمط يف المية العرب يف ثالثة مناذج تتوزعها ثالث صور:

 مايدل على اجلواب + أداة الشرط )إذا( + فعل الشرطالصورة األولى: 

 وردت هذه الصورة يف بيت واحد من المية العرب وهو قوله:

 ْحي اِر الظَّاِلِم ِإذ ا انـْت ح ْت ... ُهد ى اْله ْوج ِل اْلع سِّيِف يـ ْهم اُء ه ْوج لُ ول ْسُت ِبمِ 

 .اِر الظَّاِلِم ِإَذا انْ َتَحْت(الشاهد قوله: )وَلْسُت مبِْحيَ 
 : حرف عطف .الواو
 .السكون التصاله بضمري رفع متحرك : فعل ماضي جامد ناسخ مبين علىليس
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 .ل رفع اسم )ليس(ضمري متصل يف حم :التاء
 .رب ليس، والباء: زائدة، وهو مضاف: خبمحيار
 .اف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة: مضالظالم

 .وهذه اجلملة دلت على جواب الشرط املقدم على أداة الشرط، والفعل
 . الشرط: ظرف تضمن معىنإذا

 .اإلعراب  حمل هلا مناكنة اليت ال: فعل ماضي مبين على الفتح التصاله بتاء التأنيث السانتحت
 .: ضمري مسترت جوازا تقديره )هي(الفاعل

 .هي يف حمل جر بإضافة )إذا( إليهاوهذه اجلملة هي مجلة فعل الشرط املؤخر، و 
 .: إذا انتحت لسُت مبحيار الظالموالتقدير

 مايدل على اجلواب + أداة الشرط )إذا( + ما + فعل الشرطالصورة الثانية: 

 يف بيت واحد من المية العرب وهو قوله: وردت هذه الصورة

 ِإل ى م ْكُروِهِه تـ تـ غ ْلغ لُ )1(يـ ْقظ ى ُعُيونـُه ا ... ِحث اثا تـ ن اُم ِإذ ا ما ن ام  

 .قوله: )تـ ن اُم ِإذ ا ما ن ام ( الشاهد
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فعل مضارع تنام

 .ود على )جنايات( يف البيت السابقيع : ضمري مسترت جوازا تقديره )هي(الفاعل
 .الشرط املقدم على األداة والفعل وهذه اجلملة هي مجلة جواب

 .: ظرف تضمن معىن الشرطإذا
 .على السكون ال حمل له من اإلعراب: حرف نفي مبين ما

 .مبين على الفتح لعدم اتصاله بشيء: فعل ماضي نام
                                                           

، مكروه أي شاق"، نفس املرجعمكروهه: . "2/434، 1مادة"َحَثَث"، د.ط، ملسان العرب، "، ابن منظور، سراعا حثاثا:"  (1)
، 7شيء يَ ُغلر غلواًل وانغلَّ وت  غ لََّل وتغلغل دخل فيه"، نفس املرجع، مادة"َغَلل"، موَغلَّ يف ال تتغلغل:. "17/432، 9مادة"َكرِه"، م

14/14. 
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 .د على الشنفرىزا تقديره )هو( يعو : ضمري مسترت جواالفاعل
 .هي يف حمل جر بإضافة )إذا( إليهاوهذه اجلملة هي فعل الشرط املؤخر و 

 .: إذا ما نام تناموالتقدير

 .جلوابا بعض مايدل على اجلواب + أداة الشرط )إْن( + فعل الشرط + بعض مايدل علىالصورة الثالثة: 

 وردت هذه الصورة يف بيت واحد من المية العرب وهو قوله:

ف ِع الشَّْكُو أ ْجم لُ ش ك    ا و ش ك ْت ثُمَّ اْرع و ى بـ ْعُد و اْرع و ْت ... ول لصَّْبِر ِإْن ل ْم يـ نـْ

َفِع الشَّْكُو َأمْجَُل(الشاهد قوله: )ولَلصَّرْبِ ِإْن ملَْ   . يَ ن ْ
 .: حرف عطفالواو

 .على الفتح ال حمل له من اإلعراب : الالم: حرف ابتداء مبينللصبر
 .ه اجلملة تدل على بعض جواب الشرطمرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهذ : مبتدأالصبر

 .على السكون ال حمل له من اإلعراب: حرف جزم ونفي وقلب مبين لم
 .نيالكسر للتخلص من التقاء الساكن: فعل مضارع جمزوم ب        )مل( وعالمة جزمه السكون، وُحررك بينفع

 .ه الضمة الظاهرةمرفوع وعالمة رفع: فاعل الشكو
 .عل والفاعل يف حمل جزم فعل الشرطواجلملة الفعلية من الف

، اجلواب لىع: خرب للمبتدأ )الصرب( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو اجلزء الثاين الذي يدل أجملُ 
 .واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط

 .: إن مل ينفع الشكو فالصرب أمجلوالتقدير

 ط:تحليل النم

 إذا نظرنا يف الصورتني األولتني من هذا النمط وجدنا أن كل مايدل على اجلواب قد تقدم على األداة
 .والفعل على سبيل اجلواز

 .يضاأ الصورة الثالثة فقد ُقدرم بعض ما يدل على اجلواب وُأخرر بعضه اآلخر، وهذا التقدمي جائزأما يف 
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 المبحث الرابع: خالصة

صورة من النمط األول لوجدنا أن أداة الشرط املستعملة هي )إذا(، وهي ظرف ملا يستقبل نظرنا إىل الوإذا 
من الزمان، وختتص بالدخول على اجلمل الفعلية مثل باقي أدوات الشرط األخرى، والفعل الذي تدخل 

 .قد كثر استعماهلا يف المية العربعليه )إذا( يكون ماضيا يف اللفظ مستقبال يف املعىن، و 

ر استعمال )إن( الشريية كذلك يف المية العرب، وهي تفيد الشك يف حصول الفعل )قد وكث
 .ربعحيصل أو ال حيصل(، ولذلك يقع بعدها الفعل املضارع غالباً، وأمثلتها كثرية يف المية ال

  .هذا مل يقع كثريا يف المية العربويف خمالفة األصل قد تقدم جواب الشرط على األداة والفعل، و 
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انيالثل الفص  

 ذفحر والالذك

 :احثبويشتمل على ثالثة م

 .ةالذكر والحذف في الجملة االسميالمبحث األول: 
 .ةوالحذف في الجملة الفعليالمبحث الثاني: الذكر 

 .الذكر والحذف في التركيب الشرطي المبحث الثالث:
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 الذكر الحذف في الجملة االسمية: ث األولالمبح

 وازاالمبتدأ جحذف 

 مدخل:

حيح(، ص حُيذف املبتدأ جوازا إذا دل  عليه دليل؛ كأن يُقال: كيف أخوك؟ ، تقول صحيٌح، والتقدير: )هو"
 (1)."ك، والتقدير: )فالعفُو فضٌل منك(وحنو: أن تعفو عن املسيء ففضل من

  (2)چ  مجىث  يث  حج  مثمت  ىت  يت   جثچ وحنو قوله تعاىل: 

 .لنفِسه ومن أساء فإساءتُه عليها(فعمُله  والتقدير: )من عمل صاحلا

 دأ وجوباحذف المبت

 مدخل:

 حُيْذف املبتدأ وجوبا يف أربعة مواضع:"
 .ْعَمَلنَّ جِبِدٍّ(أن يكون اخلرب صرحيا يف القسم حنو: )يف ذمَّيت ألَ األول: 

 .دير: )يف ذميت مينٌي ألعملن جبد(والتق
ن أ ند من يقول: إن املخصو  خرب ملبتدأ حمذوف بشرطأن يكون اخلرب خمصو  )نعم، بئس( ع الثاني:

 .لٌد(، و)بئس اخلُُلُق النَّفاُق(يتأخر عن )نعم، وبئس( حنو: )نعم الكرمُي خا

  (3).")وبئس اخللق هو النفاق( خالد( ،والتقدير: )نعم الكرمي هو 

 

                                                           

 .1/108، 2، طشرح ابن عقيلابن عقيل،   (1)
 .46سورة فصلت : جزء من اآلية   (2)
 . 1/110ابن عقيل، مرجع سابق،   (3)
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 1)( چ  ۓے  ےچ أن يكون اخلرب مصدرا نائبا عن فعله كقوله تعاىل:  الثالث:"

 .وياعٌة( أي: )أمُرك مسٌع وياعٌة(ي صرٌب مجيٌل( ، وقوهلم: )مسٌع والتقدير: )فصرب 
 أن يكون اخلرب نعتا مقطوعا إىل الرفع من املدح والذم والرتحرم حنو:)احلمُد هلِل احلميُد( بالرفع أي:الرابع: 

 .)هو احلميُد(
 .الرجيم( بالرفع أي: )هو الرجيُم()أعوذ باهلل من الشيطان 

 (2)."سكني( بالرفع، أي )هو املسكنُي()أتصدق على خالد امل
 (3):وقد ورد حذف املبتدأ يف المية العرب يف ستة مواضع وكان تركيب مجلتها كاآليت

 )املبتدأ حمذوف + اخلرب مفرد(

 قوله: وهو

ه ا و مِ   ْحم لُ ه ُتوٌف ِمن  الُمْلِس اْلُمُتوِن ي زِينـُه ا ... ر ص اِئُع ق ْد نِيط ْت ِإل يـْ

 الشاهد قوله: )َهُتوٌف( 

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخرب ملبتدأ حمذوف تقديره: )هي هتوف(، 

وهنا جلأ الشاعر إىل حذف املبتدأ وهذا يف مقام االستئناف، وهذه املواضع اليت يط رد فيها حذف املبتدأ، 
 .هذه األبيات لداللة السياق عليه وُحذف املبتدأ يف

  وقوله:

                                                           

 .18اآلية جزء من  :سورة يوسف  (1)
  .1/108، 2، طقيلشرح ابن عابن عقيل،   (2)
 .(52، 45، 33، 6صورة يف األبيات )وردت هذه ال  (3) 
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 ُمه لَّل ٌة ِشيُب الُوُجوِه كأنَّها ... ِقد اٌح بك فَّْي ي اِسٍر تـ تـ ق ْلق لُ 

 .الشاهد قوله: )ُمَهلََّلٌة(
 .الضمة الظاهرة خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: )هي مهللٌة(، مرفوع وعالمة رفعه

 .لسبب الذي ذُكر يف املثال السابقوُحذف اخلرب هنا أيضا لنفس ا

 برخذف الح

 مدخل:

 .ن حذفه تارة جائزاً وأخرى واجباً حُيذف اخلرب ويكو "

 فيكون جائزا إذا دلَّ عليه دليل حنو: َمْن ِعْندَُكْم؟ ، فتقول: زيٌد ، والتقدير: زيٌد عندنا .

 .السبع ، أو ففي مكان خروجي السبعفنقول: ففي وقت خروجي  ْبُع،وحنو: خرجُت فإذا السَّ 

 ومنه قول الشاعر:

 ، وأنت بما  ... عندك راٍض والرأُي مختلٌف .نحُن ِبما عندنا

 (1)."والتقدير: حنُن مبا عندنا راضون
 (2):"يكون حذفه واجبا يف أربعة مواضعو "

 : أن يكون خرباً ملبتدأ بعد )لوال( حنو قول الشنفرى:األول

ْأِم ل ْم يـُْلف  م ْشر ٌب ... يـُع اُش ِبِه ِإالَّ ل د يَّ و    م ْأك لُ و ل وال اجِتن اُب الذَّ

 .: موجود أو مستقر أو كائنوالتقدير

 
                                                           

 .1/113 ،2،طشرح ابن عقيل ابن عقيل،  (1)
 ومابعدها.125،  11، طشرح قطر الندى وبل الصدىاألنصاري،   (2)
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 .ُرَك لَيَ ْنَجَحنَّ اْلُمِجدر(: أن يكون املبتدأ نص اً يف اليمني، حنو: )َلَعمْ الثاني"
 . لينجحن اجملدر(: )لعمرك قسمي أو مييينالتقدير
 .(ية، حنو: )كلر مقاتٍل وسالُحهُ : أن يقع بعد املبتدأ )واو( هي نص يف املعالثالث

 .: كلر مقاتٍل وسالُحُه مْقرتنانوالتقدير
 : أن يكون املبتدأ مصدرا وبعده حال سد  مسد  اخلرب، وهي ال تصلح أن تكون خربا، فيحذفالرابع

اً( اخلرب وجوبا، لسد  احلال مسد ه،  .حنو: )تعليمي الطالُب مستعد 
 (1)."ليمي الطالُب حاصٌل عند استعداده: تعوالتقدير

 اخلرب يف المية العرب يف موضعني جاءا حتت النمطني التاليني:وقد ورد حذف 

 )الالم + املبتدأ + اخلرب(:ط األولالنم

 :وله صورة واحدة وأمنوذجها
 الم االبتداء + املبيتدأ + اخلرب حمذوف

 )الواو + لوال + اخلرب(:انيالنمط الث

 :وله صورة واحدة وأمنوذجها

 وفالواو + لوال + املبتدأ + اخلرب حمذ

 )الالم + املبتدأ + اخلرب حمذوف(:ط األولالنم

 : صورة واحدة من المية العرب وهيهذا النمط يف يتمثل

 الم االبتداء + املبتدأ + اخلرب حمذوف

 :ذج واحد من المية العرب وهو قولهوردت هذه الصورة يف أمنو 
                                                           

 ومابعدها.125،  11، طشرح قطر الندى وبل الصدىاألنصاري،   (1)
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 باً أ و ر اِهباً وُهو  يـ ْعِقلُ ل ع ْمُرك  م ا ِفي األ ْرِض ِضيٌق ع ل ى اْمِرٍئ ... س ر ى ر اغِ 

 .الشاهد قوله: )َلَعْمُرَك(
 .على الفتح ال حمل له من اإلعراب : حرف ابتداء مبينالالم
 .رة على آخره، وهو مضاف: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهع ْمرُ 

 .ين على الفتح فيمحل جر مضاف إليه: ضمري متصل مبوالكاف
 .يره )قسمي( أو )مييين(وجوبا تقد : حمذوفوالخبر

 .ك قسمي أو مييين مايف األرض ضيق(ومعىن اجلملة )لعمر 

 :األول تحليل النمط

تدأ نصا املب وإذا نظرنا يف صورة هذا النمط وجدنا أن خربها قد ُحذف وجوبا، والسبب يف ذلك هو كون
 .يف اليمني

 )الواو + لوال + املبتدأ + اخلرب حمذوف(:انيالنمط الث

 : صورة واحدة من المية العرب وهيا النمط يفيتمثل هذ
 الواو + لوال + املبتدأ + اخلرب حمذوف

 :ذج واحد من المية العرب وهو قولهوردت هذه الصورة يف أمنو 

ْأِم ل ْم يـُْلف  م ْشر ٌب ... يـُع اُش ِبِه إالَّ لد يَّ و م ْأك لُ   و ل وال  اْجٍتن اُب الذَّ

ْأِم()َوَلوالَ اْجٍتنَ الشاهد قوله:   .اُب الذَّ
 .على الفتح ال حمل له من اإلعراب : حرف عطف مبينالواو
 .على السكون ال حمل له من اإلعراب: حرف امتناع لوجود مبين لوال

 .مة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف: مبتدأ مرفوع وعالاجتناب
 .جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: مضاف إليه الذأم

 .تقديره )موجود( : حمذوف وجوباوالخبر
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 .اجتناب الذأم موجود مل يلف مشرب(: )ولوال والتقدير

 :الثاني تحليل النمط

 :ذف وجوبا، وعلة هذا احلذف هيوإذا أمعنا النظر يف صورة هذا النمط وجدنا أن اخلرب قد حُ 

 .بعد )لوال( الشريية غري اجلازمة جميء املبتدأ

  المبحث األول: خالصة

از دليل يدل عليه، وكذلك حُيذف لإلجياملبتدأ يف ملية العرب قليل، ومن أغراضه، وجود إن ورود حذف 
واالختصار، وقد ورد حذف املبتدأ يف مقام االستئناف بكثرة، حيث يذكر الشاعر شيئا مث يستأنف كالما 

 جديدا، وورد االستئناف يف صدور األبيات أثر من أعجازها، ومن ذلك قول الشنفرى: 

َها َوحِمَْمُل  َهُتوفٌ   ِمَن اْلُمْلِس اْلُمُتوِن يَزِينُ َها ... َرَصاِئُع َقْد نِيَطْت إِلَي ْ

 .والتقدير: )هي هتوف(

أما حذف اخلرب فقد كان وروده قليال أيضا، وقد ورد حذف اخلرب وجوبا يف المية العرب، وذلك 
 يف قوله: 

ْأِم ل ْم يـ ْلف  م ْشر ُب ...  يـُع اُش ِبِه ِإالَّ ل د يَّ و م ْأك لُ  ول وال  اْجِتن اُب الذَّ

 .: موجود أو كائن أو مستقروالتقدير
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 الذكر والحذف في الجملة الفعلية: انيالمبحث الث

 لحذف الفاع

 مدخل:

 (1): حُيذف فيها الفاعل وجوبا مايلي"فمن احلاالت اليت"

 :مبنياً للمجهول؛ حنو قول الشنفرىأن يكون عامله  .1

 (2)ِت احْلَاَجاُت واْللَّْيُل ُمْقِمٌر ... َوُشدَّْت ِلِطيَّاٍت َمطَايَا َوأَْرُحُل فقد دُمَّ     

 .اعل وجوبا وناب منابه املفعول بهفُحذف الف     

 أن يكون الفاعل واو مجاعة، أو ياء خمايبة، وفعله مؤكد بنون التوكيد حنو: )لَتَ ْهزُِمنَّ أْعَداءَُكم(، .2
ذفت نون َب اهلُل لِك ِمْن ِعز ٍة يابالِدي(، وأصل الكالم )تَ ْهزُِموَننَّ، وتفرِحيَننَّ(، فحو)لَتَ ْفَرِحنَّ مبَا كتَ 

 .لساكننيالتقاء ا نلتوايل األمثال، مث ُحذفت وجوبا واو اجلماعة وياء املخايبة؛ للتخلص م الرفع

 (3): "أما الحاالت التي ُيحذف فيها الفاعل جوازا"

 ي:فمنها مايل

 .مثل:)إكراُم الواِلِد مطلوٌب( مله مصدراأن يكون عا -1

، بشرط وجود دليل يدل عليهحُي ف الفاعل جوازا لداٍع ب -2  .الغيٍّ

 وقد ورد ذلك كثريا يف المية العرب ومن ذلك قوله:

                                                           

 .1/113، 5ط، النحو الوافيعباس حسن،   (1)
 .8،   1، طشرح المية العرب للشنفرىحفين، عبداحلليم،   (2)
. 115 -1/114عباس حسن، مرجع سابق،   (3)  
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اِفياً ... ي ُخوُت بِأ ْذن اِب الشَّع اِب و يـ ْعِسلُ  ا ط اِوياً يـُع اِرُض الرِّيح  ه   غ د 

 :، ُوزرَعت على النمطني التالينيعل يف المية العرب يف أربعة مواضعوقد ُحِذف الفا

 (الفعل املبين للمجهول + نائب الفاعل):ط األوللنما

 :مية العرب ومهاورد هذا النمط يف صورتني من ال
 )الفعل املبين للمجهول + نائب الفاعل اسم ظاهر(.الصورة األولى: 
 ول + اجلار واجملرور + نائب الفاعل اسم ظاهر(.)الفعل املبين للمجهالصورة الثانية: 

 (الفعل املبين للمجهول + نائب الفاعل):انيلثط االنم

 :وله صورة واحدة وأمنوذجها
 .+ نائب الفاعل ضمري مسترت()الفعل املبين للمجهول 

 (الفعل املبين للمجهول + نائب الفاعل):ط األولالنم

 :لعرب ومهاط يف صورتني من المية اهذا النم يتمثلو 
 .للمجهول + نائب الفاعل اسم ظاهر()الفعل املبين الصورة األولى: 

 (1)يف ثالث مواضع من المية العرب وهو قوله: وردت هذه الصورة

 فـ ق ْد ُحمَِّت اْلح اج اُت واْللَّْيُل ُمْقِمٌر ... و ُشدَّْت ِلِطيَّاٍت م ط اي ا وأ ْرُحُل 

 .لشاهد قوله: )دُمَِّت احلاَجاُت(ا
 .فعل ماضي مبين للمجهول فــــــــ)ُحمَّ(:

 .الساكنني لكسر للتخلص من التقاء: حرف تأنيث مبين على السكون الحمل له من اإلعراب، وُحر ك باالتاء
 
 

                                                           

 (.23، 8هذه الصورة يف األبيات ) وردت  (1)
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 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: نائب فاعل مرفوع وعالالحاجات
 وقوله:

 ع ِقير تِِه أل يِـّه ا ُحمَّ أ وَّلُ ط رِيُد ِجن اي اٍت تـ ي اس ْرن  ل ْحم ُه ... 

 .الشاهد قوله: )ُحمَّ َأوَُّل(

 .: فعل ماضي مبين للمجهولُحمّ 
 .رة: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهأول

 .اجملرور + نائب الفاعل اسم ظاهر()الفعل املبين للمجهول + اجلار و الصورة الثانية: 
 المية العرب وهو قوله: وردت هذه الصورة يف أمنوذج واحد من

 فـ ق ْد ُحمَِّت اْلح اج اُت واْللَّْيُل ُمْقِمٌر ... و ُشدَّْت ِلِطيَّاٍت م ط اي ا وأ ْرُحلُ 

 .ِلِطيَّاٍت َمطَايَا وأَْرُحُل( الشاهد قوله: )َوُشدَّتْ 
 .: فعل ماض مبين للمجهولُشدّ 

 .ابعلى السكون الحمل له من اإلعر  : التاء: حرف تأنيث مبينالتاء
 .: جار وجمرور متعلق ب  )ُشدَّ(لطيات

 .بالضمة املقدرة على األلف للتعذر: نائب فاعل مرفوع مطايا
 .له من اإلعراب : حرف عطف مبين على الفتح ال حملالواو
 .: معطوف على مطاياأرحل

 :األول تحليل النمط

عول به، وأن با وقد ناب منابه املفبالتامل يف األبيات السابقة الذكر جند أن الفاعل ورد فيها حمذوفا وجو 
 .األبيات جاء ماضيا مبنيا للمجهولالفعل يف تلك 

 (الفعل املبين للمجهول + نائب الفاعل):انيالنمط الث

 يتمثل هذا النمط يف صورة واحدة وهي:
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 .()الفعل املبين للمجهول + نائب الفاعل ضمريمسترت

 (1):العرب وهو قولهضع من المية امو أربعة  وردت هذه الصورة يف

 ُهُم األْهُل ال ُمْست ود ع السِّرِّ ذاِئع ... لديهم وال الجاِني ِبما ج رَّ ُيْخذ لُ 

 .الشاهد قوله: )خُيَْذُل(

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةوهو فعل مضارع مبين للمجهول 
 .ترت تقديره )هو( يعود إىل اجلاين: ضمري مسنائب الفاعل

 اني:تحليل النمط الث

 بالتأمل يف صوره هذا النمط جند أن الفعل جاء مبنياً للمجهول، وجاء نائب فاعله ضمريا مسترتاً جوازاً 
 .تقديره )هو( يعود إىل اجلاين

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(25، 23، 13الصورة يف األبيات ) وردت هذه  (1)
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 الذكر والحذف في التركيب الشرطي: ث الثالثلمبحا

 مدخل:

 يتمثل احلذف يف الرتكيب الشريي فيما يلي:

جواز حذف ماُعِلم من الشرط واألداة (1)بعد )إال (، وقد ذكر النحاة حذف مجلة الشرط، ويكون " .1
)إْن( مقرونة بأداة النفي )ال(، وذكر اجلواب بعدها مباشرة، واستشهدوا هلذه احلالة ببيت األحو  

 :"التايل
 (2)و مفرُقك احُلسامهَلَا ِبكْفٍء ... وإالَّ يْعل َفطَلرْقَها فَ َلْستَ  .2
داة، ويكون ذلك يف األمر، والنهي، واالستفهام، والتمين، والرجاء، والعرض، حذف مجلة الشرط مع األ .3

 .األفعال اليت تكون يف معىن األمروالتخصيص، والدعاء، وأمساء 
الدَّليل على حذفها، كأن  جواز حذف مجلة اجلواب إذا ُوِجد حذف مجلة اجلواب، حيث يرى النحاة" .4

 (3)." املعىنة والشرط ماهو اجلواب يفيتقد م على األدا
حذف الفاء من مجلة اجلواب، حيث أجاز بعض النحاة حذف الفاء من مجلة اجلواب واقرتاهنا هبا " .5

 (4)."للضرورة

 التركيب الشرطي الحذف في

 :ع واحد وجاء تركيب مجلته كالتايلورد حذف فعل الشرط يف المية العرب يف موض
 .+ فعل الشرط حمذوف + جواب الشرط أداة الشرط

  

                                                           

 .1/276، د.ط، المقربابن عصفور، (1)
3/286، 1طوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تأبو حممد بدر الدين قاسم ،    (2)  
.  3/94، 3، طالكتابسيبويه،   (3)  

.2/271 د.ط،  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقريواين، أبو علي احلسن بن رشيق،   (4)  
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 وله :هو ق

 ِإذ ا األْمع ُز الصُّوَّاُن ال ق ى م ن اِسِمي ... ت ط اي ر ِمْنُه ق اِدٌح وُمف لَّلُ 

 َمَنامِسِي ... َتطَايَر ِمْنُه قَاِدٌح(. الشاهد قوله: )ِإَذا األْمَعُز الصروَّاُن الََقى

 .صبلشرط مبين على السكون يف حمل ن: ظرف ملا ُيستقبل من الزمان تضمن معىن اإذا
 .داللة )القى منامسي( اآلتية عليهالشرط: حمذوف تقديره )القى( ل فعل

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فاعل األمعز
 صفة ل           )أمعز( مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة، وهذه اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل الصوان:

 .جر بإضافة )إذا( إليها
 .قدر على األلف لعدم اتصاله بشيءبين على الفتح امل: فعل ماضي مالقى

 .ه )هو( يعود على )األمعز الصوان(: ضمري مسترت جوازا تقدير الفاعل
 : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على ماقبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغالمناسمي

 .احملل حبركة املناسبة، وهو مضاف
 مبين يف حمل جر مضاف إليه، وهذه اجلملة ال حمل هلا من اإلعراب مفسرة ملا قبلها.: ضمري وياء المتكلم

 .مبين على الفتح لعدم اتصاله بشيء: فعل ماضي تطاير
 .وجمرور متعلق ب          )تطاير(: جار منه

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فاعل قادح
 .ملة من الفعل والفاعل جواب الشرطواجل

 لنمط:تحليل ا

لة اليت مورد يف هذا النمط حذف فعل الشرط من الرتكيب الشريي، وقد دلَّنا على حذف فعل الشرط اجل
 .تليه وهي )القى منامسي(
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بحث الثالث:مالخالصة   

ويف هذا املبحث قد ورد حذف فعل الشرط يف موضع واحد من المية العرب، وكان هذا احلذف جائزا 
لك يف مثل قول الشنفرى:لوجود دليل يدل عليه، وذ  

َقى َمَنامِسِي ... َتط ايَ َر ِمْنُه قَاِدٌح وُمَفلَُّل ِإَذا اأَلْمَعُز الصروَّاُن ال  

.قى األمعز الصوان القى منامسيوالتقدير: إذا ال  
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الثالفصل الث  

 ةتوسيع الجمل

 :ويشتمل على خمسة مباحث

 .المبحث األول: المفعول المطلق
 .لالمبحث الثاني: الحا

 ز.التميي المبحث الثالث:
 .تلنعالمبحث الرابع: ا

 .فمبحث الخامس: العطال
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 ــةتوسيع الجملـــ

 مدخل:

جمللس، ا : وس عُت الشيء فات سع واستوسع، أي صار واسعا، وتوس عوا يفالتوسع خالف التضييق، تقول"
 (1)."أي تفس حوا، وفرس وساع بالفتح، أي: سريع اخلطو

 جلملة العربية أن تعتمد على ركنني أساسيني يف تركيبها، كالفعل والفاعل يف اجلملةواألصل يف ا"
ما هب الفعلية، واملبتدأ و اخلرب يف اجلملة االمسية، وال ميكن االستغناء بأحد هذين الركنني على اآلخر؛ ألن

 ."تكونت هذه اجلملة وأعطت فائدة حيسن السكوت عليها

 ا حيقق الغرض املطلوب من الكالم ويفهم من الرتكيب نفسه، وقدولكن قد يكون هذا املعىن تام
عض ب يكون هذا املعىن ناقصا ال يؤدي الغرض املطلوب، ويف هذه احلالة يستلزم توسيع هذه اجلملة بإضافة

 .خرىأ األلفاظ أو الرتاكيب إىل ركنيها األساسيني؛ لتعطي إىل جانب املعىن األصلي هلا دالالت معنوية

ف صاملوسعة ماأضيف إليها من معان إىل جانب األخبار كالتوكيد وبيان اهليئة والو فاجلملة 
 (2)."واملشاركة

 طلق، واحلال،ع يف اجلملة، وهي: املفعول امليت تؤدي إىل التوسوتتناول هذه الدراسة بعض اجلوانب ال
 .والتمييز، والنعت، وعطف النسق

 

 

  

                                                           

 .9/272، د.طلسان العرب، ابن منظور،  (1)
 .311  ،1طيب في ديوان أحمد الشارف، خصائص التركالشريف، إبراهيم الطاهر،  (2)
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 ق: المفعول المطلث األولالمبح

 مدخل:

 (1)."هواملصدر املنتصب توكيدا لعامله، أو بيانا لنوعه، أو عدده":  عول المطلقالمف

 .، وضربُت ضربتني(: )ضربُت َضْرباً، وِسْرُت َسرَي زيدٍ نحو

ومُس ي مفعوالً مطلقا لصدق املفعول عليه حبرف جر أو حنوه، خبالف غريه من املفعوالت، فإنه اليقع 
 .فيه، واملفعول له، واملفعول معه به، واملفعول اسم املفعول إال مقيداً، كاملفعول

 .(با شديداً وينتصب املصدر مبثله، أي باملصدر، حنو: )َعِجْبُت من ضرِبك زيداً ضرْ 

(2)چہ   ہ  ھ   ھ  ھ  چ ومنه قوله تعاىل: 
 

 (3)چڃ  چ  چ   چ  چ ومنه قوله تعاىل: 

 (4)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ومنه قوله تعاىل: 

 (5)يقع على ثالثة أحوال: المطلقوالمفعول 

 .مصدرا منكرا غري مضاف وال موصوف : أن يكون مؤكدا لعامله، وهو ماكانأولها

 .على صلوايت حفاظاً(: )حافْظُت نحو

                                                           

 .1/77 ،2، طشرح ابن عقيل ابن عقيل،  (1)
 .63 اآلية: جزء من سورة اإلسراء  (2)
 .164 اآليةجزء من  :سورة النساء  (3)
 .2، 1 اآليتان :سورة الصافات  (4)
 . 1/78ابن عقيل، مرجع سابق،   (5)
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 (1)چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ومنه قوله تعاىل: 

 .ه بواسطة الوصف أو اإلضافة غالبا: أن يكون مبيرنا للنوع، وهو مايتضح املقصود من ثانيها
 .العميَق(، )أصفُح الصفح اجلميَل(: حنو: )ِسْرُت سرياً حسناً(، )أناُم النوَم األولف

 (2)چڳ   ڱ  ڱ  چ ومنه قوله تعاىل: 

 (3)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ وقوله تعاىل: 

 : حنو: )انتظرُتك انتظاَر امللهوِف(والثاني
 (4)چ  ڻڱ      ڱ  ں  ںچ ومنه قوله تعاىل: 

 .على املرة أو كان مثىن أو جمموعاد، وهو ماكان داالً : أن يكون مبينا للعدثالثها
 .)ضربُت ضربًة، وضربتني، وضربات( حنو:

 (5)چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ومنه قوله تعاىل: 

  (6)چگ    گ  ڳ  چ وقوله تعاىل: 

 : المية العرب يف صورة واحدة وهيورد املفعول املطلق يف

 ضمري بارز + املفعول املطلق()الفعل + الفاعل ضمري مسترت + املفعول به 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

                                                           

 .12سورة اإلسراء: جزء من اآلية  (1)
 .11األحزاب: جزء من اآلية سورة  (2)
 .19سورة الفجر: اآلية  (3)
 .6سورة الفتح: جزء من اآلية  (4)

. 14سورة احلاقة: اآلية  (5) 
 .  4سورة النور: جزء من اآلية  (6)
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 وأْلُف ُهُموٍم م اتـ ز اُل تـ ُعوُدُه ... ِعي اداً ك ُحمَّى الرَّْبِع أْو ِهي  أ ثـْق لُ 

 الشاهد قوله: ) تَ ُعوُدُه ِعَياداً(.
 .جرده من الناصب واجلازمى آخره لتفعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة علل :تعودُ 

 .ا تقديره )هي( يعود إىل )اهلموم(: ضمري مسترت جواز الفاعل
 .لضم يف حمل نصب مفعول به: ضمري متصل مبين على االهاء
 .الضمة الظاهرة، وهو مؤكد لعامله نصبه وعالمة: مفعول مطلق من الفعل )تعوُد( منصوب عيادا

 :تحليل النمط

 .دا لعاملهكط وجدنا أن املفعول املطلق الذي ورد فيها جاء مؤ إذا نظرنا يف صورة هذا النم

 المبحث األول:  خالصة

ويف هذا املبحث قد ورد املفعول املطلق مرة واحدة فقط يف المية العرب، وقد جاء هذا املفعول املطلق 
 .مؤكداً لعامله الجُيمع وال يُثىنمؤكداً لعامله، واملفعول املطلق الذي يأيت 

 .ية العربلنوعان مل يُذكرا يف الماملفعول املطلق أن يأيت مبينا للنوع، ومبينا للعدد، وهذان ا ومن أنواع
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 : الحالحث الثانيالمب

 مدخل:

 ،(1) "احلال هو وصف فضلة منتصب مذكور لبيان هيئة ماهو له من فاعل، أو مفعول به، أو مها معا"

 (3)."ويقع يف جواب )كيف("، 2)( "أو لتأكيد عامله، أو مضمون اجلملة قبله"

 .زيٌد راكباً، دخلت سلمى مسرورًة(: )قدم نحو

واألكثر يف كالم العرب أن تكون احلال مشتقة؛ ألهنا البد أن تدل على حدث وصاحبه، وإذا  "
 (4)."غري ذلك تؤول مبشتق وإال مل تفد بيان اهليئة كانت

وصاحب " (5)."ع مبسوية يف كتب النحووقد تأيت احلال جامدة وحقها أن تكون مشتقة يف مواض"
 (6)."د ها النحاةع احلال يكون معرفة مثل املبتدأ، وال ينك ر يف الغالب إال لوجود مسوغ من املسوغات اليت

 .نيث، لفظا ومعىنأوجيوز يف احلال التذكري والت

وعها ل وناهذا وقد وردت احلال يف المية العرب يف مثانية عشر موضعا، ُقسرمت تبعا لصاحب احل
  :على النمطني والصور التالية

                                                           

 .366-1/365، 1، طالتوضيحشرح التصريح على األزهري،  (1)
 .247 د.ط،  ،شرح شذور الذهباألنصاري،  (2)
 .1/372 ،3، طبالكتا سيبويه، (3)
 .1/145، 5، طالوافيالنحو حسن، عباس  (4)
 .1/146 املرجع السابق، (5)
 .1/106، 2، طعقيلشرح ابن ابن عقيل،  (6)
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 (صاحب احلال معرفة + احلال نكرة مشتقة):النمط األول

 )صاحب احلال ضمري مسترت "معرب فاعاًل" + احلال نكرة مشتقة "اسم ظاهر" ( الصورة األولى:
 )صاحب احلال اسم ظاهر "معرب فاعال" + احلال نكرة مشتقة "اسم فاعل" (الصورة الثانية: 

 )صاحب احلال اسم ظاهر "معرب مفعوال به" + احلال نكرة مشتقة "اسم فاعل" (لصورة الثالثة: ا

 (صاحب احلال معرفة + الواو + احلال مجلة):النمط الثاني

 .ية(امس) صاحب احلال معرفة اسم ظاهر "معرب نائب فاعل" + واو احلال + احلال مجلة الصورة األولى:
 .(حلال مجلة امسيةمعرفة ضمري بارز "معرب فاعال" + واو احلال + ا )صاحب احلالالصورة الثانية:
 .( واو احلال + احلال مجلة امسية )صاحب احلال معرفة ضمري مسترت "معرب فاعال" +الصورة الثالثة:
 )صاحب احلال جمرور حبرف اجلر + واو احلال + احلال مجلة امسية (.الصورة الرابعة:

 .                     لة امسية (ل جمرور باإلضافة + احل        ال مج)صاحب احلاالصورة الخامسة:

 .احلال معرفة + احلال نكرة مشتقة(:)صاحب النمط األول

 :يتمثل هذا النمط يف ثالث صور

  احلال نكرة مشتقة "اسم ظاهر" ( :)صاحب احلال ضمري مسترت "معرب فاعاًل" +الصورة األولى

 (1).واضع من المية العربوردت هذه الصورة يف ستة م

 منها قوله:

 ل ع ْمُرك  م اِفي األْرِض ِضيٌق ع لى اْمِرٍئ ... س ر ى ر اِغباً أْو ر اِهباً وُهو  يـ ْعِقلُ 

 .: )َسَرى رَاِغباً أْو رَاِهباً(الشاهد قوله

 .ر على األلف منع من ظهوره التعذر: فعل ماض مبين على الفتح املقدسرى
                                                           

 (.46، 36، 35، 27يف األبيات ) وردت هذه الصورة  (1)
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 .ازا تقديره )هو( يعود على )امرئ(و : ضمري مسترت جفاعله
مرياملسترت هو الض: حال مشتقة من الفعل )رغب( وهو اسم فاعل، وهذه احلال بي نت هيئة الفاعل و راغبا

 .يف الفعل )سرى(
وُعطف على هذه احلال حال أخرى مشتقة وهي )راهبا(، وعطفت بواسطة حرف العطف )أو( 

 وقوله: يفيد الشك، الذي

 ويـ ْغُدو د اِهناً يـ ت ك حَُّل (2)د ارِّيٍَّة ُمتـ ع زٍِّل ... يـ ُروُح (1)وال خ اِلفٍ 

 .له: )يَ ُروُح ويَ ْغُدو َداِهناً(الشاهد قو 
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فعل مضارع يروح

 .: معطوف على )يروح(ويغدو
 .: ضمري مسترت جوازا تقديره )هو(الفاعل

ذه ه تحة الظاهرة، وهو اسم فاعل مشتق من الفعل )دهن(، وبينتداهنا: حال منصوب وعالمة نصبه الف
 .لفاعل املسترت يف الفعل )يروح(احلال هيئة ا

 .+ احلال نكرة مشتقة "اسم فاعل" ()صاحب احلال اسم ظاهر "معرب فاعال"  الصورة الثانية:

 وردت ذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 بُِأْخر اُه ُموِفياً ... على قـُنٍَّة أ ْقعي ِمر اراً و أ ْمث لُ  وأ ْلح ْقُت ُأوال هُ 

 

 
                                                           

 . 4/57، 4مادة"خلف"، ط بية،تاج اللغة وصحاح العر رجل خالفة أي كثري اخلالف إذا كان الخري فيه"، اجلوهري،  الخالف:"  (1)
الُغدوة بالضم الُبكرة  يغدو:. "3/291، 2مادة"َروح"، د.ط، م، لسان العرب، ابن منظور، الذهاب والسري يف العشي""يروح:   (2)

الكحل ماُيكتحل به وما يوضع يف "يتكحل:  .19/352، 10مابني صالة الغداة إىل يلوع الشمس"، نفس املرجع، مادة"َغَدَو"، م
 "أمثل:. 17/228، 9أعلى اجلبل، نفس املرجع، مادة"قَ َنَن"، م الُقّنة:. "14/103، 7العينني"، نفس املرجع، مادة"َكَحَل"، م

 . 14/136، 7انتصب قائماً"، نفس املرجع، مادة"َمثَل"، م
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 الشاهد قوله: )وَأحلَْْقُت أُواَلُه بُِأْخرَاُه ُموِفياً(.
 .: حرف عطفالواو
 .العارض التصاله بضمري رفع متحرك : فعل ماض مبين على السكونألحق
 .صل مبين عل الضم يف حمل رفع فاعل: ضمري متالتاء
 .ة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف: مفعول به منصوب وعالمأواله
 .بين عل الضم يف حمل جر مضاف إليه: ضمري متصل مالهاء

 .جار وجمرور متعلق بالفعل )أحلق( :بأخراه
 : حال منصوب وعالمة نصبه الفحة الظاهرة، وهو اسم فاعل مشتق من الفعل )أوف(، وبي نت هيئةموفيا

 .لتصل بالفعل )أحلق(وهو الضمري ا الفاعل
 .+ احلال نكرة مشتقة "اسم فاعل" ()صاحب احلال اسم ظاهر "معرب مفعوال به"  الصورة الثالثة:

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب، وهو قوله:

 ف ِإمَّا ت رِيِني كابـْن ة  الرَّْمِل ض اِحياً ... ع ل ى رِقٍَّة أ ْحف ى و ال  أ تـ نـ عَّلُ 

 .(هد قوله: )فَِإمَّا َترِييِن كابْ َنَة الرَّْمِل َضاِحياً الشا
 .: فصيحةالفاء

 .على السكون الحمل له من اإلعراب : حرف شرط وتفصيل مبينإما
 .ه الضمة املقدرة على الياء للثقل: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعتريني
 . على الكسر الحمل له من اإلعراب: للوقاية حرف مبينالنون
 .على السكون يف حمل نصب مفعول به ضمري مبين :الياء

 .ضمري مسترت وجوبا تقديره )أنِت( :والفاعل
 .متعلق بالفعل )تريين(، وهو مضاف : جار وجمروركابنة
 .جمرور وعالمة ره الكسرة الظاهرة : مضاف إليهالرمل
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 بينتالفعل )َضَحا(، و  : حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة، وهو اسم فاعل مشتق منضاحيا
 .ي جاء ضمريا متصال بالفعلبه الذهذه احلال هيئة املفعول 

 :األولتحليل النمط 

 حلالا يف األبيات السابقة اليت ورد فيها صاحب احلال ضمريا مسترتا معرب فاعال من المية العرب جند أن
 .نكرة مشتقة على صيغة اسم الفاعل

 + الواو + احلال مجلة (ال معرفة )صاحب احلالنمط الثاني: 

 مُيث ل هذا النمط مخس صور:

 .+ واو احلال + احلال مجلة امسية(صاحب احلال معرفة ومعرب نائب فاعل )الصورة األولى:

 وردت هذه الصورة يف موضعني من المية العرب ومها قوله:

 ي ا و أ ْرُحلُ فـ ق ْد ُحمَِّت الح اّجاُت واللَّيُل ُمْقِمُر ... وُشدَّْت ِلِطيَّاٍت م ط ا

 .ُر(الشاهد قوله: )واللَّيُل ُمْقمِ 

 .: واو احلالالواو
 .مبتدأ مرفوع رفعه الضمة الظاهرة :الليل
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: خرب مقمرُ 

 واجلملة االمسية من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال، وبينت هذه احلال هيئة نائب الفاعل )احلاجات(،
 .مري املستكن يف )مقمر(رابطها الضو 

 :وقوله

 و ل ْسُت ِبِمْهي اِف يـُع شِّي س و اُمُه ... ُمج دَّع ٌة ُسْقب انـُه ا و ِهي  بـُهَّلُ 

 .الشاهد قوله: )وهي هب ُل(
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 .: واو احلالالواو
 .مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ: ضمري هي
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.: خرب بهل

مسية يف حمل نصب حال ، وبي نت هذه احلال هيئة )سقباهنا( املعربة نائب فاعل من اسم املفعول اجلملة اال
 .ة(، ورابطها الضمري الواقع مبتدأ)جمدع

 .واو احلال + احلال مجلة امسية ( )صاحب احلال معرفة ضمري بارز "معرب فاعال" + الصورة الثانية:

 عرب وهو قوله:وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية ال

ةً  ْأُت و اللَّْيُل أ ْلي لُ   (1) فأيَّْمُت ِنْسو اناً وأ يـْت ْمُت ِإْلد    ... و ُعْدُت ك م ا أ ْبد 

 الشاهد قوله: )َواللَّْيُل أَْلَيُل( 

 : حالية.الواو
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: مبتدأ الليل
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: خرب أليل
ابطها ر ملة االمسية يف حمل نصب حال، وبي نت هذه احلال هيئة الضمري البارز يف الفعل )عدُت(، و واجل

 .الضمري املسترت يف )أليل(

 .ة (واو احلال + احلال مجلة امسي )صاحب احلال معرفة ضمري مسترت "معرب فاعال" +الصورة الثالثة: 

 قوله:وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو 

 ل ع ْمُرك  م ا ِفي األ ْرِض ِضيٌق على اْمِرٍئ ... س ر ى راِغباً أ ْو ر اِهباً و ُهو  يـ ْعِقلُ 

                                                           

التليد هي اليت  إلدة:. "14/305، 7ممادة"أمََي"، د.ط، لسان العرب، من الرجال والنساء"، ابن منظور،  من ال زوج له األيّم:"  (1)
شديد  أليل:. "4/69، 2ولدت ببالد العجم ودملت ونشأت ببالد العرب، والتليد ماُولد عند غريك"، نفس املرجع، مادة"أََلَد"، م

 .14/131، 7"، نفس املرجع، مادة"لََيل"، مالظالم
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 الشاهد قوله: )َوُهَو يَ ْعِقُل(
 .: واو احلالالواو

 .مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ: ضمري منفصل هو
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فعل مضارع يعقل

 .يعود إىل )امرئ(ضمري مسترت جوازا تقديره )هو(  :الفاعل
 .لية يف حمل رفع خرب املبتدأ )هو(واجلملة الفع

 واجلملة االمسية يف حمل نصب حال، وبينت هذه احلال هيئة الفاعل املسترت يف الفعل )سرى( ، ورابطها
 .الضمري الواقع مبتدأ

 احلال + احلال مجلة امسية (.)صاحب احلال جمرور حبرف اجلر + واو  الصورة الرابعة:

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

ه ا ُذُقوٌن و ح ْوص لُ  ه ا و ِهي  ت ْكُبو لِع ْقرِِه ... يـُب اِشُرُه ِمنـْ  فـ و لَّْيُت ع نـْ

 .له: )َوِهَي َتْكُبو لَِعْقرِِه(الشاهد قو 
 : حالية .الواو
 .ح يف حمل رفع مبتدأمبين على الفت: ضمري منفصل هي

 .ة على الواو منع من ظهورها الثقل: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدر تكبو
 .: ضمري مسترت جوازا تقديره )هي(الفاعل

 .و(، وعقر مضاف، واهلاء مضاف إليه: جار وجمرور متعلق ب         )تكبلعقره
 .لية يف حمل رفع خرب املبتدأ )هي(واجلملة الفع

 حمل نصب حال، وبينت هيئة أو حالة الضمري املتصل حبرف اجلر يف كلمة )عنها(، واجلملة االمسية يف
 .رابطها الضمري )هي( الواقع مبتدأو 

 احلال جمرور باإلضافة + احلال مج لة امسية (. )صاحب الصورة الخامسة:
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 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 بٍّ ِبِعْرِسِه ... يُط اِلُعه ا ِفي ش ْأنِِه ك ْيف  يـ ْفع لُ وال  ُجبَّأ  أ ْكه ى ُمر  

 .الشاهد قوله: )َكْيَف يَ ْفَعُل (

 .الفتح يف حمل نصب مفعول به مقدم : اسم استفهام مبين علىكيف
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فعل مضارع يفعل

 .: ضمري مسترت جوازا تقديره )هو(الفاعل
 حمل نصب حال، وبي نت هذه احلال هيئة الضمري اجملرور املعرب مضافا إليه، واجلملة الفعلية يف

 الضمري املسترت يف الفعل )يفعل(. ورابطها

 :الثاني تحليل النمط

ن م بالتأمل يف األبيات السابقة اليت ورد فيها صاحب احلال معرفة جند أن احلال قد أتت مجلة امسية مكونة
لوصف، ا األوىل، وقد أجاز النحاة وقوع اجلملة اخلربية حاال لتضمنها معىن مبتدأ وخرب يف الصور األربعة

ااًل من ح ووردت مجلة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به يف الصورة اخلامسة، والبد للجملة الواقعة
 .لضمري أو "واو" تقوم مقام الضمريرابط يربطها، وهو ا

 المبحث الثاني:  خالصة

ملة احلالية هلا دالالت وتراكيب خاصة، وقد ورد احلال كثريا يف المية العرب، فمثال ومن املعروف أن اجل
 قول الشنفرى: 

 فَ َقْد دُمَِّت احْلَاَجاُت والل يُل ُمْقِمٌر ... َوُشدَّْت ِلطَيَّاٍت َمطَايَا وأَْرُحُل 

الرحيل  راء يساعد علىحيث وصف الشاعر الليل بأنه مقمر، وأن ظهور القمر يف الليل أو أن الليلة القم
وقد ظهر احلال عده يف أشكال عدة، فكان وتوديع األصحاب، وشد الرحال، وحزم األمتعة وغري ذلك . 

 منها احلال املفرد واحلال اجلملة.
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 ز: التمييـالثالث المبحث

 مدخل:

 (1) "بلنصهو كل اسم نكرة تضمن معىن )من( لبيان ماقبله من إمجال، وهو فضلة حكمها ا"التمييز: 
ويكون "ووظيفته التفسري أو التحديد لشيء عام مبهم يصلح جلوانب متعددة ويكون هذا اإلهبام يف املفرد، 

 (2)."واملميرز، واملفرد، واملبنير  يف اجلملة أيضا، ولذلك يسميه النحاة التبيني أو التفسري،

 .زيٌد نفساً، عندي هكتاٌر أرضاً( : )يابنحو

 :نوعي التمييز ومها ال يشملوبيان اإلمج
 : التمييز املبني  إمجال الذات، وهو الواقع بعد املقادير وهي:أوالً 

 .املمسوحات، حنو: )له شرٌب أرضاً(
 .ت، حنو: )اشرتيُت كيلتني شعرياً(املكيال
 .ت، حنو: )له منوان عسالً ومتراً(املوزونا

 .عداد، حنو: )عندي عشرون درمهاً(ألا 
فعول، حنو: )ياب أو مإمجال النسبة، وهو املسوق لبيان ماتعلق به العامل من فاعل،  : التمييز املبنيثانيا

 .زيٌد نفساً(
 .، )غرسُت شجَر األرِض(وحنو: )غرسُت األرض شجراً(،  (3)چٿ  ٹ  ٹ  چ وقوله تعاىل: 

 .لفاعل، واألصل )يابْت نفُس زيٍد(ف        )نفسا( متييز منقول من ا
 .به، واألصل )غرسُت شجَر األرِض( ن املفعولو)شجرا( متييز منقول م

 .نفسا( الفاعل الذي تعلق به الفعلفبني  )
 .جرا( املفعول الذي تعلق به الفعلوبني  )ش

                                                           

 .65،   2، طالمفصل في علم العربيةالزخمشري،  (1)
 .254  د.ط،  شرح شذور الذهب، األنصاري، (2)
 .4اآلية جزء من  :سورة مرمي (3)
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 . هذا النوع هو العامل الذي قبلهوالناصب له يف
 وورد التمييز يف المية العرب يف صورة واحدة وهي:

  + اجلار واجملرور + املفعول به + التمييز(.)واو العطف + الفعل + الفاعل ضمري مسترت

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 ُأِديُم ِمط ال  الُجوِع حتَّى أُِميت ُه ... و أ ْضِرُب ع ْنُه الذِّْكر  ص ْفحاً ف أ ْذه لُ 

 .ِرُب َعْنُه الذرْكَر َصْفحاً(الشاهد قوله: )َوَأضْ 

 .: حرف عطفالواو

 .جلازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واأضربُ 

 .: ضمري مسترت وجوبا تقديره )أنا(الفاعل
 .جار وجمرور متعلق ب      )أضرب( :عنه

 .نصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: مفعول به مالذكر
 .: متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةصفحا

 نمط:تحليل ال

نالحظ يف هذا البيت قوله: )صفحاً( متييز قد أزال اإلهبام والغموض يف اجلملة، وبني كيف أن الشاعر 
 .يته، وهذا التمييز مبني  للنسبةيتناسى اجلوع حىت مي

 المبحث الثالث:خالصة 

 وهو قول الشنفرى: فقد ورد التمييز يف موضع واحد من المية العرب، 

 َحىتَّ أُِميَتُه ... َوَأْضِرُب َعْنُه الذرْكَر َصْفحاً َفَأْذَهلُ  أُِدمُي ِمطَاَل اجُلوعِ 
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مه وهذا له مدلوله اخلا  به ، من أن كال )صفحاً( هو متييز ملحوظ، ويسمى أيضا متييز النسبة . ف     
 عجم.مست معروف ومميز وغري غامض أو مبهم فكالمه ال حيتاج إىل متييز؛ حيث إنه واضح وغري
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ت: النععث الرابالمبح  

 مدخل:

يفيد و  تابع يدل على صفة من صفات املتبوع، ويكون مشتقا أو مؤوال باملشتق، يعرف النحاة النعت بأنه"
 (1)."ختصيص متبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده أو الرتحم عليه

 .حيٍم((، )سلمُت على رجٍل ر وذلك مثل: )جاء الرجُل الكرمُي(، )قابلُت رجالً كرمياً 

وقد يكون النعت باالسم الواحد، ويسمى النعت املفرد، أو يكون باجلملة التامة، أو بشبه اجلملة، "
 (2)البصريني يطلقون مصطلع الوصف والصفة، وأما الكوفيون فإهنم يستعملون مصطلح النعت"  وأكثر

 ؛عرايب، وذلكالنعت باختالف منعوته من حيث التنكري والتعريف، وموقع املنعوت اإل وخيتلف"
 (3)عراب، ويف التعريف أو التنكري".منعوته يف واحد من أوجه اإل يتبعالنعت ألن  

 وقد ورد النعت يف المية العرب يف ستة مواضع وزعت على األمناط والصور التالية:

 )الواو + املبتدأ + اخلرب + النعت(:ط األولالنم

 ا:واحدة وأمنوذجهوله صورة 
 أ + اخلرب + النعت مفرد()واو العطف + املبتد

  )الفعل + املفعول به + الفاعل + النعت(:ينط الثاالنم
 ا:وله صورة واحدة وأمنوذجه

 )الفعل + املفعول به + الفاعل اسم ظاهر + النعت مفرد(

 

                                                           

 (1) .114، د.ط،   المفّصل شرح ابن يعيش، 
 .114   املرجع السابق، (2)
 .491   ،1ط، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ابن الناظم، (3)
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 )الواو + الفعل + الفاعل + اجلار واجملرور + النعت(ث:الثالط النم

 ا:أمنوذجهوله صورة واحدة و 
 + الفعل + الفاعل ضمري مسترت + اجلار واجملرور + النعت مفرد()واو العطف 

 )الواو + الفعل + اجلار واجملرو + الفاعل + النعت(:عالنمط الراب

 ا:هوله صورة واحدة وأمنوذج
 )واو العطف + الفعل + اجلار واجملرور + الفاعل اسم ظاهر + النعت مفرد(

 خريه + النعت( )الواو + فعل الناسخ + امسه +:سالنمط الخام

 ا:صورة واحدة وأمنوذجه وله

 )واو العطف + فعل الناسخ + امسه ضمري بارز + خربه شبه مجلة + النعت مجلة امسية(

 )احلرف الناسخ + امسه + حربه + النعت(:ادسلسط االنم

 ا:وذجهوله صورة واحدة وأمن
 )احلرف الناسخ + امسه ضمري بارز + خربه + النعت متعدد(

 .لواو + املبتدأ + اخلرب + النعت()اول:النمط األ

 يتمثل هذا النمط يف صورة واحدة وهي:

 )واو العطف + املبتدأ + اخلرب + النعت مفرد(

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

ر  أ نَِّني  لُ ِإذ ا ع ر ض ْت ُأول ى الطَّر اِئِد أ ْبس   ...  و ُكلٌّ أ ِبيٌّ ب اِسٌل غ يـْ

 الشاهد قوله: )وَُكلٌّ َأيبٌّ بَاِسٌل(
 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب .: الواو
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 : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .كل
 : خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .أبيٌّ 

 : نعت ل       )أيبٌّ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .باسلٌ 
 :األول تحليل النمط

 بالتأمل يف البيت جند أن النعت مفرد ليس جبملة وال شبه مجلة مطابق للمنعوت يف اإلفراد والتنكري .

 )الفعل + املفعول به + النعت(:يط الثانالنم

 يتمثل هذا النمط يف صورة واحدة وهي :

 )الفعل + املفعول به + الفاعل اسم ظاهر + النعت مفرد(

 ن المية العرب وهو قوله:وردت هذه الصورة يف موضع واحد م

ِة اْلُمت ب ذِّلُ  ِإنَّم ا ... يـ ن اُل اْلِغن ى ُذو البـُْعد   وُأْعِدُم أ ْحي اناً و ُأْغِني و 

 الشاهد قوله: )يَ َناُل اْلِغىَن ُذو البُ ْعَدِة اْلُمَتَبذرُل(
 .واجلازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة لتجرده من الناصب: فعل مضارع ينال

 .على األلف منع من ظهورها التعذر عول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة: مفالغنى
 .نه من األمساء اخلمسة، وهو مضاف: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألذو

 .: مضاف إليه جمرور بالكسرةالبعدة
 .لظاهرة: نعت ل          )ذو البعدة( مرفوع وعالمة رفعه الضمة االمتبذل

 :لثانيا تحليل النمط

لنعت ا بالتأمل يف هذا البيت جند أن النعت ورد مفردا وأن املنعوت جاء امسا من األمساء اخلم                 سة وأن
 .وت يف التعريف واإلفراد والتذكرييابق املنع

 )الواو + الفعل + الفاعل + اجلار واجملرور + النعت(:النمط الثالث
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 :يتمثل هذا النمط يف صورة واحدة وهي
 )واو العطف + الفعل + الفاعل ضمري مسترت + اجلار واجملرور + النعت مفرد(

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

ا ... أ ز لُّ تـُه اد اُه التـَّن اِئُف أ ْطح لُ  و أ ْغُدو ع ل ى اْلُقوتِ   الزَِّهيِد ك م ا غ د 

 .الزَِّهيِد( ُدو َعَلى اْلُقوتِ الشاهد قوله: )َوأَغْ 
 .ة على الواو منع من ظهورها الثقلرفعه الضمة املقدر : فعل مضارع مرفوع وعالمة أغدو

 .: ضمري مسترت وجوبا تقديره )أنا(الفاعل
 .: جار وجمرورعلى القوت

 : نعت ل       )القوت( جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.الزهيد

 :الثالث تحليل النمط

ملنعوت يف ا ت جند أن النعت ورد مفردا، وأن املنعوت جاء امسا جمرورا، وأن النعت يابقبالتأمل يف هذا البي
 .فراد والتعريف والتذكري واإلعراباإل

 )الواو + الفعل + اجلار واجملرور + الفاعل + النعت(:النمط الرابع

 يتمثل هذا النمط يف صورة واحدة وهي:

 اعل + النعت()واو العطف + الفعل + اجلار واجملرور + الف

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

ل ْت ... و ش مَّر  ِمنِّي ف اِرٌط ُمت م هِّلُ  ْرن ا وأ ْسد  ت د   ه م ْمُت و ه مَّْت وابـْ

 الشاهد قوله: )َوََشََّر ِمينر فَارٌِط ُمَتَمهرُل(
 .ابعلى الفتح الحمل له من اإلعر  : حرف عطف مبينالواو
 .مبين على الفتح لعدم اتصاله بشيء: فعل ماضي شمر
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 .: جار وجمرومنِّي
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فاعل فارطٌ 

 : نعت ل       )فارط( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.متمهل

 :الرابع تحليل النمط

 واإلعراب. التذكريت يف اإلفراد والتنكري و ومبراجعة البيت السابق جند أن النعت قد ورد مفردا وقد يابق املنعو 

 )الواو + فعل ناسخ + امسه + خربه + النعت(النمط الخامس :

 يتمثل هذا النمط يف صورة واحدة وهي:

 )واو العطف + الفعل الناسخ + امسه ضمري بارز + خربه شبه مجلة + النعت مجلة(

 :وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله

ْيرِِه ... أ ل فَّ ِإذ ا م ا رُع ْتُه اْهت اج  أ ْعز لُ   ول ْسُت ِبِعلٍّ ش رُُّه ُدون  خ 

 .(ِبِعلٍّ َشررُه ُدوَن َخرْيِهِ  الشاهد قوله: )وَلْستُ 

 .: حرف عطفالواو
 .تحرك: فعل ماضي ناقص ناسخ مبين على السكون التصاله بضمري رفع مليس

 الضمري يف حمل رفع امسها.
 .: جار وجمروربعل

 .اجلار واجملرور يف حمل خرب )ليس(وشبه اجلملة من 
 .هو مضاف، واهلاء مضاف إليه جمرور: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، و شره
 .رف مكان مبين على الفتح وهو مضاف: ظدون
 .إليهضاف، اهلاء: يف حمل جر مضاف : مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة، وهو مخيره

 .ملة يف حمل رفع خرب للمبتدأ )شر(وشبه اجل
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 .يف حمل جر نعت ل         )علٍّ( واجلملة من املبتدأ واخلرب
 .نعت باملنعوت هو الضمري يف )شره(والرابط الذي ربط ال

 :الخامس تحليل النمط

 .مسية مكونة من املبتدأ واخلرببالتأمل يف البيت جند أن النعت هنا مجلة ا

 )احلرف الناسخ + امسه + خربه + النعت(ادس:النمط الس

 يتمثل هذا النمط يف صورة واحدة وهي:
 )كأن + امسها ضمري بارز + خربها + النعت متعدد(

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

اٌح ِبك فَّْي ي اِسٍر تـ تـ ق ْلق    لُ ُمه لَّل ٌة ِشيُب اْلُوُجوِه ك أ نَـّه ا ... ِقد 

 الشاهد قوله: )َكأَن ََّها ِقَداٌح ِبَكفَّْي يَاِسٍر تَ تَ َقْلَقُل (
 .: حرف توكيد ونصبكأن
 .على السكون يف حمل نصب اسم )كأن(: ضمري متصل مبين الهاء
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: خرب )كأن( قداح
 .هو مضاف: جاروجمرور، و بكفي
 .( حمل رفع نعت أول ل     )قداحٌ سرة الظاهرة، واجلار واجملرور يف: مضاف إليه جمرور وعلمة جره الكياسر

 .لظاهرة لتجرده من الناصب واجلازم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة اتتقلقل
 : ضمري مسترت جوازا تقديره )هي( يعود على قداح، وهو الذي ربط مجلة النعت باملنعوت.الفاعل

  )قداٌح(.حمل رفع نعت ثاين ل   واجلملة من الفعل والفاعل يف

 :السادس تحليل النمط

 ومبراجعة هذا البيت جند أن النعت متعدد فمرة جاء شبه مجلة من اجلار واجملرور، ومرة أخرى جاء
 .مجلة فعلية من الفعل والفاعل
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 المبحث الرابع:خالصة 

وية والصرفية، وقد ورد اخلصائص النحيرد النعت يف اللغة العربية كثريا، وغالبا يتفق النعت مع املنعوت يف 
 النعت يف المية العرب قليال، ومثال ذلك قول الشنفرى:

 الُوُجوه َكأَن ََّها ...ِقَداٌح ِبَكفَّْي يَاِسٍر تَ تَ َقْلَقلُ ُمَهلَّل ٌة ِشيُب 

ه نوهذا البيت يدل على أن الشنفرى يعيش ظروفا اقتصادية صعبة اليستطيع رجال قبيلته أن يتحملوها، وأ
يتصارع مع اجلوع حىت يتغلب عليه، ووصف احليوانات اليت يعيش معها بأن وجوهها شاحبة وشابت من 

 .ضعيفة حنيلة وهزيلة من قلة األكلشدة اجلوع، وأجسادها 
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: العطفسالخامالمبحث   

 مدخل:

 (1)."عنه العطف لغة: امليل واالنصراف إىل الشيء أو عنه، أو الرجوع إىل الشيء بعد االنصراف"

 للداللة على صيغة من صيغ التعبري اللغوي اليت يكون فيها التابع وقد أيلق مصطلح العطف"          
 على معىن مقصود بالنسبة مع متبوعه، حبيث يتوسط بينه وبني متبوعه أحد احلروف املسماة حبروف داالً 

 (2)."ال، لكن( العطف، واليت من أشهرها:) الواو، الفاء، مث، حىت، أو، بل، أم، 

ويسمى العطف هبذه األدوات بعطف النسق لوجود التتابع بني املعطوف واملعطوف عليه يف "           
واملعىن، ولذلك عرف بأنه: )دمل اسم على اسم، أو فعل على فعل، أو مجلة على مجلة، بشرط  اإلعراب

 .حرف من احلروف اليت وضعها العرب لذلك( توسط

يث حب عطف النسق يكون بني االسم واالسم، أو الفعل والفعل، أو اجلملة واجلملة،ويفهم من ذلك أن  
عطوفًا على م يتحقق التناسق بني املعطوف واملعطوف عليه، ولذلك يرى ابن عصفور أنه إن وجدَت امساً 

، قدير االسمت فعل، أو فعاًل معطوفًا على اسم فال بد أن يكون االسم يف تقدير الفعل، أو الفعل يف
اجلملة  أن تكون وكذلك إن وجدَت مجلة معطوفة على مفرد، أو وجدَت مفرداً معطوفًا على مجلة فال بد

 .فرد، أو املفرد يف تقدير اجلملةيف تقدير امل

 وقد قسم النحاة حروف العطف حسب املعىن األصلي هلا إىل قسمني:          
 .الواو، الفاء، مث، أم، أو، حىت( * قسم يشرك ماقبله يف احلكم واللفظ وهي :)         

  (3)."اإلعرايب فقط وهي: )بل، ال، لكن(* وقسم يشرك يف اللفظ، أي االتباع       
 :وزعت على األمناط والصور التاليةوقد ورد العطف يف المية العرف يف مخس وستني موضعا 

                                                           

 .10/49، د.ط،  مادة: "عطف" ،لسان العرب ابن منظور،  (1)
 .124  ، د.ط، شرح المفصل ابن يعيش،  (2)

. 1/223 د.ط،  ،الزجاجي شرح جمل ابن عصفور،  (3)  
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 )مفرد + الواو + مفرد(:ط األولالنم

 :اوله صورة واحدة وأمنوذجه

 د نكرة + الواو + مفرد نكرة()مفر 

 )مجلة فعلية + الواو + مجلة فعلية(:يالنمط الثان

 وهلذا النمط ست صور وهي:

 )فعل ماضي + الواو + فعل ماضي(الصورة األولى:
 )فعل ماضي مبين للمجهول + الواو + فعل ماضي مبين للمجهول(الصورة الثانية:
 ارع ()فعل مضارع + الواو + فعل مضالصورة الثالثة:
 )فعل مضارع مبين للمجهول + الواو + فعل مضارع مبين للمجهول(الصورة الرابعة:

 ()ال النافية + فعل مضارع + الواو + ال النافية + فعل مضارعالصورة الخامسة:
 )فعل مضارع مبين للمجهول + الفاء + فعل ماضي(الصورة السادسة:

 مجلة امسية()ال + مجلة امسية + الواو + ال + :ثالنمط الثال

 :اوله صورة واحدة وأمنوذجه
 )ال النافية + مجلة امسية + الواو + ال النافية + مجلة امسية(

 )مجلة منسوخة + الواو + ال + مجلة امسية(:عالنمط الراب

 ا:ومه وله صورتان
 )مجلة منسوخة + الواو + ال النافية + مجلة امسية(الصورة األولى:
 ة + الواو + مجلة منسوخة()مجلة منسوخالصورة الثانية:

 )ضمري متصل + الواو + ضمري منفصل(:سخامالنمط ال
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 ا:وذجهوله صورة واحدة وأمن
 )ضمري متصل )اهلاء( + الواو + ضمري منفصل )إياه( 

 )جار وجمرور + الواو + جار وجمرور(:ادسالس النمط

 ا:ورتان ومهوله ص
 + حرف جر + ضمري متصل()حرف جر + اسم ظاهر + الواو الصورة األولى: 
 )حرف جر + اسم ظاهر + الواو + حرف جر + اسم ظاهر(الصورة الثانية: 

 )مفرد + الواو + مفرد(ط األول:النم

 :يهذا النمط يف صورة واحدة وه يتمثل

 )مفرد نكرة + الواو + مفرد نكرة(

 (1):موضعا من المية العرب ومنها قوله وردت هذه الصورة يف ثالثة عشر

ْيأ لُ و لِ   ي ُدون ُكم أ ْهُلون  ِسيٌد ع م لٌَّس ... و أ ْرق ُط ز ْهُلوٍل و ع ْرف اُء ج 

 : )ِسيٌد َعَملٌَّس ... َوأَْرَقُط َزْهُلوٍل َوَعْرَفاُء َجْيَأُل (الشاهد قوله

تباع ا حيث عطف الشاعر )أرقط( على )سيد(، وعطف )عرفاء( على )أرقط( وهي مفرد نكرة، ونالحظ
 .احتادها معه يف التنكري واإلفراداإلعراب وهو الرفع و  ماقبلها يف

سمى ت فاللفظة اليت قبل )الواو( تسمى املعطوف عليه، ومابعدها تسمى املعطوف، واألداة اجلامعة هلما
 .أداة العطف، وهي هنا الواو

  

                                                           

.(63، 57، 55، 39، 38، 31، 30، 23، 20، 12، 11، 2وردت هذه الصورة يف األبيات: )  (1) 
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 )مجلة فعلية + الواو + مجلة فعلية(:يالنمط الثان

   ي:ا النمط ست صور وهوهلذ

 )فعل ماضي + الواو + فعل ماضي(ألولى: الصورة ا

 (1):وردت هذه الصورة يف اثنني وعشرين موضعا من المية العرب ومنها قوله

ِإيَّاُه نـ ْوٌح ف وق  ع ْلي اُء ُثكَّلُ   ف ض جَّ و ض جَّْت بِالبـُر اِح ك أ نَـّه ا ... و 

 الشاهد قوله: )َفَضجَّ َوَضجَّْت(

 ج ( على الفعل )أجابته( يف األبيات السابقة، ومها فعالن ماضيان،حيث عطف الشاعر الفعل )ض        
 .( على الفعل )ضج ( وهو ماضي أيضاوعطف الفعل )ضج ت

 )فعل ماضي مبين للمجهول + الواو + فعل ماضي مبين للمجهول(الصورة الثانية: 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله: 

 ح اج اُت واللّْيُل ُمْقِمٌر ... وُشدَّْت ِلِطيَّاٍت م ط اي ا وأ ْرُحلُ فـ ق ْد ُحمَِّت الْ 

 الشاهد قوله: )دُمَِّت احْلَاَجاُت ... وُشدَّْت ِلِطيَّاٍت َمطَايَا(

حيث عطف الشاعر مجلة )شدت( على مجلة )دمت(، ومها فعالن ماضيان مبنيان للمجهول، 
 .دت( )مطايا(اجات(، ونائب فاعل )شونائب فاعل )دمت( )احل

 )فعل مضارع + الواو + فعل مضارع (الصورة الثالثة: 

 

                                                           

        41، 40، 37، 37، 37، 37، 35، 35، 34، 34، 34، 33، 33، 33، 33وردت هذه الصورة يف األبيات: )  (1)
،41 ،56 ،56 ،56 ،58 ،58). 
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 (1) :وردت هذه الصورة يف أربعة عشر موضعا من المية العرب ومنها قوله 

ْيٍق كأ نَّ فـُؤ اد ُه ... ي ظ لُّ ِبِه الُمك اُء يـ ْعلو و  ي ْسفلُ   وال  خ ْرٍق ه 

 الشاهد قوله: )يَ ْعلو َو َيْسفُل(

لشاعر الفعل )يسفل( على الفعل )يعلو( وهو يف حمل نصب خرب )يظل(، وقد حيث عطف ا
 الواو، وأشركت بني اجلملتني الفعليتني )يعلو ويسفل( وكل منهما فعل مضارع، والفاعل فيهما ضمري مجعت

 .)هو( يعود على )املكاء( مسترت جوازا تقديره

  ل مضارع مبين للمجهول()فعل مضارع مبين للمجهول + الواو + فعالصورة الرابعة: 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 وأ ْطِوي ع ل ى اْلُخْمِص اْلح و ايا ك م ا اْنط و ْت ... ُخُيوط ُة م اِريَّ تـُغ اُر و  تـُْفت لُ 

 .الشاهد قوله: )تُ َغاُر َو تُ ْفَتُل(

 ، ونائبا فعالن مضارعان مبنيان للمجهولفقد عطف الشاعر الفعل )تفتل( على الفعل )تغار( ومه
 .ا تقديره )هي( يعود على )اخليوط(الفاعل فيهما ضمري مسترت جواز 

 )ال النافية + فعل مضارع + الواو + ال النافية + فعل مضارع(الصورة الخامسة:

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 ْلِمي وال  أ رى ... س ُؤوالً بِأ ْعق اِب األ ق اِويِل أْنُملُ و ال  تـ ْزد ِهي األ ْجه اُل حِ 

 الشاهد قوله: )َوالَ تَ ْزَدِهي اأَلْجَهاُل ِحْلِمي والَ أَرى(

                                                           

   .(66، 54، 51، 50، 49، 48، 42، 27، 26، 25، 22، 21، 17وردت هذه الصورة يف األبيات: )  (1)
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حيث عطف الشاعر مجلة )وال أرى( على مجلة ) وال تزدهي( وفاعل اجلملة األوىل )تزدهي( اسم ظاهروهو  
 .ضمري مسترت وجوبا تقديره )أنا(( ) األجهال(، وفاعل اجلملة الثانية )أرى

 )فعل مضارع مبين للمجهول + الفاء + فعل ماضي(الصورة السادسة: 

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 ف أ ْلح ْقُت ُأوال ُه بُِأْخر اُه ُموِفياً ... ع ل ى قـُنٍَّة أُْقِعي ِمر اراً وأ ْمُثلُ 

 ُت(الشاهد قوله: )َفَأحلَْقْ 

 حيث عطف الشاعر الفعل )أحلقت( على الفعل )يُعمل( يف البيت السابق، ومها فعالن األول مضارع 
ظهره(، ) مبين للمجهول، ونائب فاعله ضمري مسترت جوازا تقديره )هو( يعود على الضمري املتصل يف لفظة

 .بضمري رفع متحرك وهو الفاعل والثاين ماضي مبين على السكون التصاله

 )ال + مجلة امسية + الواو + ال + مجلة امسية(:ثط الثالالنم

 :اوله صورة واحدة وأمنوذجه
 )ال النافية + مجلة امسية + الواو + ال النافية + مجلة امسية(

 (1):وردت هذه الصورة يف ثالثة مواضع من المية العرب ومنها قوله

يْ   ِهْم و ال  اْلج اِني ِبم ا ج رَّ ُيْخذ لُ ُهُم األ ْهُل ال ُمْستـ ْود ِع السِّرِّ ذ اِئع ... ل د 

 الشاهد قوله : )اَلُمْستَ ْودَِع السررر َذاِئع ... َلَدْيِهْم َوالَ اجْلَاين مبَا َجرَّ خُيَْذُل(

حيث عطف الشاعر قوله )وال اجلاين( على )ال مستودع(، وكالمها وقعا مبتدأ مرفوع، وخرب 
 .ارع مبين للمجهول وهو )خُيَْذُل(( مجلة فعلية فعلها مض)مستودع( لفظة )ذائع(، وخرب )اجلاين

 

                                                           

 (1) .(17، 16ذه الصورة يف األبيات: )وردت ه 
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 )مجلة منسوخة + الواو + ال + مجلة امسية(:عالنمط الراب

 ا:ومه  وله صورتان

 )مجلة منسوخة + الواو + ال النافية + مجلة امسية(:الصورة األولى

 (1):وردت هذه الصورة يف ثالثة مواضع من المية العرب ومنها قوله

 فـ ْقد م ْن ل يس  ج ازِياً ... بِنـُْعم ى وال  ِفي قـُْرِبِه ُمتـ ع لِّلُ  اِنيِإنِّي ك ف  و 

 الشاهد قوله: )َمْن لَيَس َجازِياً ... بِنُ ْعَمى والَ يف قُ ْربِِه ُمتَ َعلرُل(

 (لفقد عطف الشاعر اجلملة االمسية املكونة من اخلرب املقدم وهو)يف قربه( على املبتدأ املؤخر )متعل
 املسبوقة ب )ال( النافية على اجلملة اليت قبلها وهي مجلة )ليس جازيا(، وهذه اجلملة منسوخة دخلت عليها
 )ليس( وهي فعل ماضي جامد ناقص ناسخ يفيد النفي، فنسختها ورفعت االسم ونصبت اخلرب، واسم

ظاهر  ها اسملذي(، وخرب ليس ضمري مسترت جوازا تقديره )هو( يعود على )َمْن( وهي اسم موصول مبعىن )ا
 .املوصول ال حمل هلا من اإلعرابوهو )جازيا(، ومجلة )ليس جازيا( صلة 

 : )مجلة منسوخة + الواو + مجلة منسوخة(الصورة الثانية

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:

 وج ِل اْلع ِسيِف بـ ْهم اُء ه ْوج لُ و ل ْسُت ِبِمْحي اِر الظَّال ِم ِإذ ا انـْت ح ْت ... ُهد ى اله  

 الشاهد قوله: )َوَلْسُت مبِْحَياِر الظَّاَلِم(

حيث عطف الشاعر مجلة ) ولسُت مبحيار الظالم( على مجلة )ولست بعلٍّ شره( يف البيت السابق 
 .)ليس( فرفعت املبتدأ ونصبت اخلربمجلتان منسوختان دخلت عليهما  ومها

                                                           

 .(18، 15ذه الصورة يف األبيات: )وردت ه  (1)
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 ل + الواو + ضمري منفصل()ضمري متص:سالنمط الخام

 ا:وذجهوله صورة واحدة وأمن
 )ضمري متصل )اهلاء( + الواو + ضمري منفصل )إياه(

 وردت هذه الصورة يف موضع واحد من المية العرب وهو قوله:
ِإيَّاُه نـ ْوٌح ف وق  ع ْلي اُء ُثكَّلُ   ف ض جَّ و ض جَّْت بِالبـُر اِح ك أ نَـّه ا ... و 

 ن ََّها ... َوِإيَّاُه(الشاهد قوله: )َكأَ 
 حيث عطف الشاعر ضمري النصب املنفصل )إياه( على الضمري املتصل )اهلاء( يف )كأهنا( الواقع يف حمل 

 رفع اسم )كأن( 
 )جار ومجرور + الواو + جار ومجرور(:ادسالس النمط

 ا:ورتان ومهوله ص
 ل(الصورة األوىل: )حرف جر + اسم ظاهر + الواو + حرف جر + ضمري متص

 وردت هذه الصورة يف موضع من المية العرب وهو قوله:

 وِفي األ ْرِض م ْنًأى لِْلك رِيِم ع ِن األ ذ ى ... و ِفيه ا ِلم ْن خ اف  الِقل ى ُمتـ ع زِّلُ 

 الشاهد قوله: )ويف اأَلْرِض َمْنًأى لِْلَكرمِِي َعِن اأَلَذى ... َوِفيَها(

 ظة )األرض( حبرف اجلر )يف( مث عطف عليه الضمريحيث نالحظ يف قوله: )ويف األرض( جر لف
 .سطة حرف العطف واملشاركة )الواو(يف لفظة )فيها( بوا املتصل

 )حرف جر + اسم ظاهر + الواو + حرف جر + اسم ظاهر(الصورة الثانية: 

 (1):وردت هذه الصورة يف ثالثة مواضع من المية العرب ومنها قوله

 
                                                           

 (1) .(64، 55ه الصورة يف األبيات: )وردت هذ 
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رْ   تـُه ا ثُمَّ ِإنَـّه ا ... تـ ُتوُب فـ ت ْأِتي ِمْن ُتح يُت و ِمْن ع لِ إذ ا و ر د ْت أ ْصد 

 .)ِمْن حُتَيُت َوِمْن َعِل (الشاهد قوله:

قبل، وبعد(، ) حيث عطف الشاعر لفظة )عل( على لفظة )حتيت( وهو اسم جمرور حمال مباء على أنه مثل
 .املشاركة )الواو(عطف حبرف وحرف اجلر هنا هو )من( وكان ال

 المبحث الخامس: الصةخ

من املالحظ أن العطف هو أكثر الرتاكيب وروداً يف المية العرب، وقد تعددت حروف العطف املستخدمة 
هنا، وكان حرف العطف )الواو( هو األكثر ورودا ويليه )الفاء( مث )مث (، ومن املعروف أيضا أن حروف 

 الشنفرى: ، ومن أمثلة العطف بالواو قولالعطف هلا وظائفها اخلاصة

 َويل ُدوَنُكم أَْهُلوَن ِسيٌد َعَملٌَّس ... وأرقُط َزْهُلوٌل وَعْرَفاُء َجْيَأُل 

حيث تعددت املعطوفات يف هذا البيت، وهذا يدل على أن الشنفرى قد آلف العيش مع احليوانات، 
ل: )ويل اواستغىن عن حياة البشر والعيش معهم، حيث أمجل الشنفرى كالمه يف صدر هذا البيت، وق

 .وعد د احليوانات اليت يعيش معها البيت كالمه، فصل يف عجزمث دونكم أهلون( 

 ومن أمثلة العطف بالفاء قوله:

 فلما لواه القوت من حيث أمه ... دعا فأجابته نظائر حنل 

 . فيد الرتتيب مع التعقيبوأن الفاء ت

 ومن أمثلة العطف ب )مث( قوله:

 ت ... وللصرب إن مل ينفع الشكو أمجل شكا وشكت مث ارعوى بعد وارعو 

  .ومث تفيد الرتتيب مع الرتاخي
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 الخاتمة

احلمد هلل يف مبدأ كل شيء ومنتهاه، والصالة والسالم على أعظم خملوق أرسله ربنا داعيا إىل احلق والطريق 
 .املستقيم، وهدًى وردمًة للعاملني

ية ي كان بعنوان: )خصائص الرتاكيب يف المفقد وصلنا إىل املرحلة األخرية من مراحل البحث الذ
 .رب(الع

يب الواردة يف بعض اجلمل والرتاكلوقوف على املنهج الوصفي التحليلي لبالباحثة وقد استعانت 
 .زهالالمية للوصول إىل أهم اخلصائص اليت متي  

اجلملة و وللوصول إىل ذلك فقد عىن البحث بتوصيف اجلملة االمسية، واجلملة االمسية املنسوخة، 
الفعلية، والرتكيب الشريي، واجلملة املوس عة، وذلك عن يريق أمناط تشرتك يف ألفاظها الرتكيبية، كما 

ليل هذه حت اشتملت معظم هذه األمناط على صور ختتلف باختالف األلفاظ وتركيبها داخل كل منط، مث
 .األمناط والصور حنويا

 :مايلي يها الباحثةأهم النتائج التي توصلت إلهذا وقد كان من  -

ن ذكر املسند إليه يف القصيدة يدل على التوكيد والتقرير، وهذا املسند إليه املذكور كان بارزاً وواضحا . إ1
 . بيات اليت ذُكر فيها املسند إليهيف األ

. كان احلذف يف القصيدة له داللة وسلطة قوية، فطرف اإلسناد احملذوف يكون أظهر وأبلغ حبذفه، 2
 . وبليغاً إذا مل ينطق به يف كالمهالشاعر نايقا ويكون 

ن حلروف اجلر معان خاصة كل حرف خيتلف معناه على املعىن اآلخر، فقد مجع الشنفرى بني معاين . إ3
 .بعضها حمل بعض هذه احلروف يف بعض األبيات، وحل  

 .مسية أم فعليةواء أكانت اجلملة اسنوعا من التوازن فيها  . جاءت اجلملة يف القصيدة لتخلق4
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. استعمل الشاعر اجلمل الفعلية املرتادفة، والغرض من استعمال هذه اجلمل هو مساواة حاله مع األهل 5
 . يف كل شيءاجلدد 

 .لقصيدةبليغة ورائعة زادت مجاال ل. صور الشاعر حياته اجلديدة اليت يعيشها مع احليوانات يف صور 6

ت جائعا،  بعض األبيات، وأنه أحيانا يبييفصاعب احلياة ومشاقها ن الشنفرى قد حتدث عن حتمله مل. إ7
وأنه عاّن من حياة اقتصادية صعبة واستطاع أن يعيش يف هذه الظروف اليت ال يستطيع أفراد قبيلته حتملها، 

 . على شجاعة وقوة الشنفرىوهذا يدل 

إضمار  لغوية حال اإلسناد منلقد تعرضت الرتاكيب النحوية عند الشنفرى لكل مظاهر التغريات ال -8
 وذكر وحذف وتقدمي وتأخري.

متيزت الرتاكيب عنده بالقوة واجلزالة والتنوع واتساع الدالالت اليت جنمت عرب سلسلة من التحوالت  -9
 يف الرتب والنظام الداخلي للجملة، فأثرت القصيدة وأعلت من لغتها.

تب، بل ، واضطراب الر اللغوي، وركاكة األسلوبخلت الرتاكيب النحوية عند الشنفرى من الضعف  -10
 جاءت صحيحة سليمة معربة.

اهتم الشنفرى بغزارة الرتاكيب وحسن رونقها ودقتها وانسجامها مع مدلوالهتا يف غري تعقيد وال إهبام  -11
 أو إيهام.

 أهم التوصيات والمقترحات: -

حالوًة يه مجاال يف اختيار الكلمات، و االهتمام بتدريس الشعر العريب وخاصة الشعر اجلاهلي، ألن ف .1
 .ة، والصرب على حتم ل مصاعب احليايف املعىن، وفيه أيضا احلث على مكارم األخالق، والشجاعة

توصي الباحثة بعقد ندوات وورش عمل هتتم باألساليب والرتاكيب الواردة يف اللغة العربية حبيث  .2
 ية االستفادة منها يف مسريته العلمية.يستطيع يالب الدراسات العليا يف قسم اللغة العرب

بارها لغة القرآن هبا باعتوأخريًا تقرتح الباحثة إقامة برنامج مكث ف لدراسة لغة الضاد لغري النايقني  .3
 .الكرمي
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ق حالمال  
)1(رب المية الع

 

 أَِقيُم                وا بَ                يِن أُمر                ي ُص                ُدوَر َمِط                يرُكم
 فَ َق             ْد دُم              ِت احلَاَج              اُت والل ْي             ُل ُمْقِم              رٌ 
 ويف األْرِض َمْن                  ًأى لِْلَك                  رمِِي َع                  ِن اأَلَذى

 األْرِض ِض         يٌق عل         ى اْم         رِيءٍ  َلَعْم         ُرَك َم         ايف 
 ويل ُدوَنُك                   ْم أَْهلُ                   وَن ِس                   يٌد َعَملَّ                   سٌ 
 ُه              ُم األْه              ُل ال ُمْس              َتودَُع السر              رر َذائِ              عٌ 
 وُك                            ٌل َأيبٌّ بَاِس                            ٌل َغي ْ                            َر أَن                             يِن 

 َأُك              نْ  ملَْ  ال              زَّادِ  إىل األيْ              ِدي ُم              دَّتِ  وِإنْ 
 َوَم                    ا َذاَك إال  َبْس                    طٌَة َع                    ْن تَ َفضر                    لٍ 

 فَ ْق               َد َم               ْن ل               ْيس َجازِي               اً  وِإينر َكَف               اين 
 َثالَثَ                         ُة َأْص                         َحاٍب فُ                          َؤاٌد ُمَش                         يَّعٌ 
تُ                وِن يُزِينُ َه                ا

ُ
 َهتُ               وٌف ِم                ن اْلُمْل               ِس امل

 ِإذا َزلَّ عْنه                  ا السَّ                  ْهُم َحنَّ                  ْت َكأَن ََّه                  أ
 وَلْس                     ُت مبِْهيَ                     اٍف يُ َعشر                     ي َس                     َواَمهُ 
 َوالَ ُجبَّ                        ٍإ َأْكَه                        ى ُم                        َربٍّ ِبِعْرِس                        هِ 

 فُ                           َؤاَدهُ  وال َخ                          رٍق َهْي                          ٍق َك                          أنَّ 
 َوالَ َخ                                      اِلٍف َدارريَّ                                      ٍة ُمتَ غَ                                      زرلٍ 
 َوَلْس                        ُت ِبعِ                        لٍّ َش                        ررُه ُدوَن َخ                        رْيِهِ 

 اُكم أَلَْميَ                         لُ فَ                        ِإينر ِإىَل قَ                        وٍم ِس                        وَ  
 وُش                     دَّْت ِلِطي                      اٍت َمطَايَ                     ا وأْرُح                     لُ 

 ِفيَه                ا ِلَم                ْن َخ                اَف الِقلَ                ى ُمتَ َع                زرلُ وَ 
 َس                َرى رَاِغب                اً َأْو رَاِهب                اً َوُه                َو يَ ْعِق                لُ 

 َألُ                               أ ْرق                       ُط َزْهلُ                      ٌل َوَعْرفَ                      اُء َجيْ  وَ 
 لَ                َدْيِهم وال اجلَ                اين مبَ                ا َج                رَّ خُيْ                َذلُ 

 الطَّرَائِ                           ِد أَْبَس                           لُ إَذأ َعَرَض                           ْت أُوىَل 
 بِ                 َأْعَجِلِهْم إْذ َأْجَش                  ُع الَق                 ْوِم أَْعَج                  لُ 
تَ َفضر                     لُ 

ُ
 َعلَ                     ْيِهْم وََك                     اَن األْفَض                     َل امل
 َعلرلُ                                        حِبُْس                                 ىَن َوالَ يف قُ ْربِ                                 ِه ُمتَ 

 َوأَبْ                     َيُض ِإْص                    ِليٌت َوَص                    ْفرَاُء َعْيطَ                    لُ 
َه               ا َو حِمَْم               لُ   َرَص               اِئُع قَ               ْد نِيطَ               ْت إِلَي ْ

 َثْك                               َلى تُ                          رِنر َوتُ ْع                               ِولُ  ُم                          َرزَّأَةٌ 
َع                       ٌة ُس                       ْقَبانُ َها َوِه                       َي بُ هَّ   لُ                                جُمَدَّ

 يُطَالُِعَه                     ا يف َش                     ْأنِِه َكي                     َف يَ ْفَع                        لُ 
َك                  اُء يَ ْعلُ                  و َو َيْس                  ُفلُ 

ُ
 َيظَ                  لر ب                  ه امل

 يَ                         ُروُح َويَ ْغ                        ُدو َداِهن                        اً يَ َتَكحَّ                        لُ 
 أَلَ                  فَّ ِإَذا َم                  ا ُرَعْت                  ُه اْهتَ                  اَج أَْع                  َزلُ 

                                                           

عرب هي قصيدة لشاعر من الشعراء اجلاهليني، وهو ثابت بن األوس بن الغوت بن زيد بن كهالن، امللقب بالشنفرى، وهو المية ال  (1)
من بين احلارث بن ربيعة بن األوس من قبيلة األزد اليمنية، ويعترب الشنفرى من أشهر الشعراء الصعاليك ومن بينهم)عروة بن الورد، 

، وعاش الشنفرى صعلوكا ولصا مرهوب اجلانب ال معتصم له سوى اجلبال، يُغري مث يأوي إليها، والسليك بن السلكة، وتأبط شرا(
 والشنفرى هو لقبه؛ ألن معناه الغليظ الشفتني، فُأيلق عليه اللفظ لذلك.
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 وَلْس                ُت مبِْحيَ                اِر الظَّ                اِلِم ِإَذا انْ َتَح                تْ 
 ِإَذا اأَلْمَع                   ُز الصر                   وَّاُن الَقَ                   ى َمنَ                   امِسِي
 أُِدمُي ِمطَ                       اَل اجلُ                       وِع ح                       ىتَّ أُِميتَ                       هُ 

  ي ُ           َرى لَ           هُ وَأْس           َتفر تُ            ْرَب اأَلْرِض َك           ي الَ 
ْأِم ملَْ يُ ْل           َف َمْش           َربُ   َولَ           والَ اْجِتنَ           اُب ال           ذَّ
 وَلِك                        نَّ نَ ْفس                        اً ُم                        ر ًة الَ تُِق                        يُم يب 
 َوَأيْ      ِوي َعلَ      ى اخلَْم      ِص احلََْوايَ      ا َكَم      ا اْنطَ      َوتْ 
 وأَْغ          ُدو َعلَ          ى اْلُق          وِت الزَِّهي          ِد َكَم          ا َغ          َدا
 َغ                َدا يَاِوي                اً يُ َع                اِرُض ال                رريَح َهاِفي                اً 

 لَ             َواُه اْلُق             وُت ِم             ْن َحي             ُث أَمَّ             هُ  فَ َلمَّ             ا
 ُمَهْلَهلَ                       ٌة ِش                        يُب اْلُوُج                        وِه َكأَن ََّه                        ا
ُع                وُث َحْثَح                َث َدبْ                 َرهُ  ْش                َرُم اْلَمب ْ  َأِو اخلَْ
 ُمَهرَّتَ                            ٌة فُ                            وٌه ك                            أنَّ ُش                            ُدوقَ َها
 َفَض                      جَّ َوَض                      جَّْت بِ                      اْلبُ رَاِح َكأَن ََّه                      ا
 َوأَْغَض           ى َوأَْغَض           ْت َواتََّس           ى َواتََّس           ْت بِ           هِ 

 وَش          َكْت مُثَّ اْرَع          َوى بَ ْع          ُد َواْرَع          َوتْ َش         َكا 
 َوفَ                        اَء َوفَ                        اَءْت بَ                        اِدرَاٍت وُكلرَه                         ا
 وَتْش           َرُب َأْس           آرِي الَقطَ           ا الُك           ْدُر بَ ْع           َدَما
 مَهَْم                   ُت َومَهَّ                   ْت و ابْ تَ                   َدْرنَا وَأْس                   َدَلتْ 
َه                 ا َوِه                 َي َتْكبُ                 واْ لَِعْق                 رِهِ   فَ َولَّْي                 ُت َعن ْ

 لَ                        هُ َك                        َأنَّ َوَغاَه                        ا ُحْجَرتَ ْي                        ِه َوَحوْ 
 تَ                   َوافَ نْيَ م                  ْن َش                  ىتَّ إلَْي                  ِه َفَض                  مََّها
 فَ َغبَّ                     ْت ِغَشاش                     اً مُثَّ َم                     رَّْت َكأَن ََّه                     ا
 وآلَ                  ُف َوْج                  َه اأَلْرِض ِعن                  َد اْفرتَاِش                  َها

 َدى اهْلَْوَج          ِل اْلَعسر          يِف يَ ْهَم          اُء َهْوَج          لُ ُه          
 تطَ                       ايَ َر ِمْن                       ُه قَ                                  اِدٌح َو ُمَف                             لَّلُ 
 وَأْض             ِرُب َعْن             ُه ال             ذرْكَر ص             ْفحاً َفأْذَه             لُ 
 َعلَ                 يَّ ِم                 َن الطَّ                 ْوِل اْم                 ُرٌؤ ُمَتطَ                        ورلُ 
 يُ َع                               اُش بِ                      ِه إالَّ لَ                      َديَّ َوَمْأَك                          لُ 

 ْيِم ِإالَّ َريْ َثَم                       ا َأحَتَ                       وَّلُ عل                       ى الضَّ                       
 ُخُيويَ                        ُة َم                        ارِيَّ تُ غَ                        اُر وتُ ْفتَ                               لُ 
 أََزلر تُ َه                                اَداُه الت َّنَ                                اِئُف َأْيَح                                 لُ 
 خَيُ                   وُت بَِأْذنَ                   اِب الشر                   َعاِب َويَ ْعِس                   لُ 
 َدَع                           ا َفَأَجابَ ْت                           ُه َنظَ                           ائَِر حُنَّ                               لُ 
 قِ                         َداٌح ِبَكفَّ                         ْي يَاِس                         ٍر تَ تَ َقْلَق                         لُ 

 َداُه                       نَّ َس                       اٍم ُمَعسَّ                       لُ حَمَ                       ابِيُض أرْ 
 ُش                     ُقوُق اْلِعِص                     ير َكاحِلَ                     اٌت وُبسَّ                     لُ 
 َوِإيَّ                    اُه نُ                    وٌح فَ                    وَق َعْليَ                    اُء ُثكَّ                    لُ 
 َمرَاِمي                          ُل َعزَّاَه                          ا َوَعزَّتْ                          ُه ُمْرِم                          لُ 

َف                 ِع  ُر إْن ملَْ يَ ن ْ  أمْجَ                 لُ  الشَّ                 ْكوُ ولَلصَّ                 ب ْ
 َعلَ                    ى َنِك                    ٍظ ممَّ                    ا ُيَك                    امِتُ جُمِْم                    لُ 

 اُؤه                      ا تَ َتَصْلَص                      لُ َس                      َرْت قُ ْرب                      اً َأْحنَ 
 َوََشَّ                             َر ِم                             ينر فَ                             ارٌِط ُمَتَمهر                             لُ 
َه                        ا ُذقُ                        وٌن َوَحْوَص                        لُ   يُ َباِش                        رُُه ِمن ْ
 َأَض                 اِميُم ِم                 ْن َس                 ْفِر اْلَقَبائِ                 ِل ن ُ                 زَّلُ 
َه                   لُ   َكَم                   ا َض                   مَّ أَْذَواَد اأَلَص                   ارمِِي َمن ْ
 َم           َع الصر           ْبِح رَْك           ٌب ِم           ْن ُأَحاظَ           َة جُمِْف           لُ 

 ُن ُقحَّ                                    لُ بَِأْه                       َدأَ تُ ْنِبي                       ِه َسَناِس                       
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 وأَْع                    ِدُل َمْنُحوض                    اً ك                    أنَّ ُفُصوَص                    هُ 
َفَرى أُمر َقْس                  َطلٍ   فَ                  ِإْن تَ ْبتَ                  ِئْس بالشَّ                  ن ْ
 هُ يَرِيْ                       ُد ِجَنايَ                       اٍت تَ َياَس                       ْرَن حلََْم                       

 تَ نَ                 اُم ِإَذا م                 ا نَ                  اَم يَ ْقظَ                 ى ُعُيونُ َه                  ا
 وإلْ                    ُف مُهُ                    وٍم َم                    ا تَ                     زَاُل تَ ُع                    وُدهُ 
 إذا َوَرَدْت َأْص                                               َدْرتُ َها مُثَّ ِإن ََّه                                               ا
 فَإَمَّ                 ا تَ                  َرْييِن َكابْ نَ                 َة الرَّْم                 ِل َض                 اِحياً 
 وِإينر َلَم                      ْوىَل الصَّ                      رْبِ َأْجتَ                      اُب بِ                      زَّهُ 
 اوأُْع                           ِدُم َأْحَيان                           اً وأُْغ                           يِن وإمنَّ                            

 فَ                   الَ َج                   زٌِع ِم                   ْن ُخلَّ                   ٍة ُمَتَكشر                   فٌ 
 والَ تَ ْزَدِه                  ي اأَلْجَه                  اُل ِحْلِم                  ي والَ أََرى
لَ               ِة حَنْ               ٍس َيْص               طَِلي اْلَق               وَس َرب رَه               ا  ولَي ْ
 َدَعْس          ُت َعلَ          ى َغطْ          ٍش وبَ ْغ          ٍش َوُص          ْحَبيِت 
ْ                        ُت ِنْس                        َواناً وأَيْ َتْم                        ُت إلْ                        َدةً   َفَأميَّ

 س                    اً َوَأْص                    َبَح َع                    ينر بِاْلُغَمْيَص                    اِء َجالِ 
 فَ َق                 اُلوْا: َلَق                 ْد َه                 رَّْت بَِلْي                 ٍل ِكالبُ نَ                 ا
 فَ لَ                        ْم تَ                        ُك ِإالَّ نَ ْب                        َأٌة مُثَّ َهوََّم                        تْ 

 يَارِق              اً  فَ              ِإْن يَ              ُك ِم              ْن ِج              نٍّ ألَبْ               رَحَ 
 َويَ                 ْوٍم ِم                َن الشر                ْعَرى يَ                ُذوُب لَُعابُ                هُ 
 َنَص                 ْبُت لَ                 ُه َوْجِه                 ي والِك                 نَّ ُدونَ                 هُ 

 ي َّ              َرتْ و َض              اٍف ِإَذا َهبَّ              ْت لَ              ُه ال              رريُح يَ 
 بَِعي               ٌد مبَ               سر ال               درْهِن َو اْلَفْل               ُي َعْه               ُدهُ 

 ِر الت ر               ْرِس قَ ْف                ٍر َقطَْعتُ                هُ ه                وَخ               ْرٍق َكظْ 
 َفَأحلَْْق                                ُت أُواَلُه بِ                                 ُأْخرَاُه ُموِفي                                 اً 

 ِكَع               اٌب َدَحاَه               ا اَلِع               ٌب َفِه               َي ُمثَّ               لُ 
 َلَم             ا اْغَتَبطَ             ْت بالشَّ             ْنفَرى قَ ْب             ُل َأيْ             َولُ 

 مَّ َأوَّلُ                                                     َعِقريَتُ                                  ُه ألي رَه                                  ا حُ 
 ِحثَاث                                 اً ِإىَل َمْكُروِه                                 ِه تَ تَ َغْلغَ                                 لُ 
 ِعيَ            اداً َكُحمَّ            ى الرَّبْ            ِع بَ            ْل ِه            َي أَثْ َق            لُ 

 وُب فَ تَ            ْأيت ِم            ْن حُتَْي            ُت َو ِم            ْن َع            لُ تَ ثُ           
 َعلَ                         ى رِقَّ                          ٍة َأْحَف                         ى والَ أَتَ نَ عَّ                          لُ 
 عل          ى ِمثْ          ِل قَ ْل          ِب السَّ          ْمِع َواحْلَ          ْزم أفع          لُ 
َتبَ                      درلُ 

ُ
 يَ نَ                      اُل الغِ                      ىَن ُذو البع                      دِة امل

 والَ َم                          رٌَح حَتْ                          َت اْلغِ                          ىَن َأخَتَيَّ                          لُ 
 َس                      ُؤوالً بَِأْعَق                      اِب األَقَاِوي                      ِل أمُْنِ                      لُ 

يت هِبَ                            ا يَ تَ َنبَّ                            لُ  هُ َع                            وأَْقطُ   ال                            الَّ
 ُس                         َعاٌر وإْرزِي                         ٌز وَوْج                         ٌر وأَْفَك                         لُ 
 وُع                ْدُت َكَم                ا أَبْ                َدْأُت َواْللَّْي                ُل أَْليَ                لُ 
 َفرِيَق                       اِن َمْس                       ُؤوٌل َوآَخ                       ُر َيْس                       ألُ 
 فَ ُقْلن             أ: أَِذئْ             ٌب َع             سَّ أَْم َع             سَّ فُ ْرُع             ُل؟
 فَ ُقْلنَ                 ا ِقطَ                  اٌة رِي                  َع أَْم رِي                  َع َأْج                  َدلُ 

 ِإْنس             اً َماَكَه             ا اإلنْ             ُس تَ ْفَع             لُ َوِإْن يَ             ُك 
 أفاِعي                                  ِه يف َرْمَض                                  ائِِه تتَمْلَم                                  لُ 
َرْعبَ                              لُ 

ُ
َر إالَّ اأَلحْتَِم                              ير امل  والَ ِس                              ت ْ

 لََبائِ                    َد َع                    ْن أَْعطَافِ                    ِه َم                    ا تُ َرجَّ                    لُ 
 لَ            ُه َغ            َبٌش َع            اٍف َع            ِن اْلَغْس            ِل حُمْ            َولُ 
 ِبَع                         اِمَلتَ نْيِ َظْه                         رُُه لَ                         ْيَس يُ ْعَم                         لُ 

 عِ                    ي ِم                    رَاراً وأَْمثُ                     لُ َعلَ                    ى قُ نَّ                    ٍة أُقْ 
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 تَ                 ُروُد اأَلرَاِوي الصر                ْحُم َح                ْويل كأن  َه                ا
 ويَ رُْك                     ْدَن بِاآلَص                     اِل َح                     ْويل َك                     أَنَّيِن 

 

 َذيَّلُ م                     َع                     َذاَرى َعلَ                     يِهنَّ اْلَم                     اَلُء الُ 
 ِم           َن اْلُعْص           ِم َأْوَف يَ ْنَتِح           ي اْلَك           ْيُح أَْعَق           لُ 

 
 

 

 

  


