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يهما :أان معك يف الطريق ،ل تينس ،ول خيبو لك ضوء ،مهما كانت الظروف واألحوال.
إىل ملهمي ومعلمي ومريب األجيال ،إىل والدي -رمحه ه تعاىل رمحة واسعة.
مث إىل من كانت تفرح لكل خطوة أخطوها يف طريق العلم ،وتدعو يف صلواهتا ،وما زالت هنر العطاء.
أمي احلنون ،أطال ه يف عمرها ،ومتعها ابلصحة والعافية ،ورزقين برها.
وإىل اليت ما زالت معي تفرح لفرحي ،وتس ّ ّ ّ ّّهر لس ّ ّ ّ ّّهري ،ويمل أعباء احلياة عين طيلة ف ة حبثي ،إىل
(سهاد) ،أدعو ه أن جيزيها خري اةزاء.
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يهدف البحث إىل دراس ّ ّ ّّة األس ّ ّ ّّالي النحوية يف ديوان ابن مقبل ،ابلعودة إىل الشّ ّ ّ ّعر العريب يف ف ة
الحت اجر كنحد مص ّ ّ ّ ّّادر اللغة العربية اليت اعتمدها العلماء لتقعيد القاعدة النحوية ،والوص ّ ّ ّ ّّول إىل
ّحا األس ّ ّّالي
الس ّ ّّتخدام الص ّ ّحيل لحس ّ ّّلوب النحوي املنخوذ من ألس ّ ّّنة أبناء اللغة األواال ،موض ّ ّ ً
النحوية املسّّتخدمة عند الش ّاعر ابن مقبل يف ديوانه ،ويقدمها يف دراسّّة إحصّّااية يليلية أتصّّيلية ،مث
البحث ببيان ختريج
يقارهنا ابلس ّ ّّتخدام املتعارف عليه من أفواه العرب مما سّ ّ ّ له علماء اللغة ،ويهتم
ُ
التوجيه ا عرايب الذي قدمه العلماء هلذه األس ّ ّ ّ ّ ّ ّالي من خّلل كتبهم يف األسّ ّ ّ ّ ّ ّّلوب النحوي .واتبع
الباحث املنه ني :السّّتقرااي والتحليلير فاسّّتخدم املنهج السّّتقرااي للوصّّول إىل اسّّتخدام الشّاعر
لحسالي النحوية وأمناطها ،ومعرفة عدد تكرار األسلوب والنمط .واستخدم األسلوب التحليلي لبيان
عناصّّر األسّّلوب ،وأمناطه ،ويليل لراء العلماء فيه .وصّّل البحث إىل اسّّتخدام الش ّاعر جموعة من
األسّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّالي النحوية مناطها املختلفة ،وقدم أقوال العلماء فيها ،وأظهر بعّ األمناط اللغوية اليت مل
تذكر يف كت العلماءر كنن يدخل السم املرفوا على أداة الشرط إذا دون وجود الفعل ،كما ورد عند
ابن مقبل السم املرفوا بعد أداة الستثناء املثبت التام .وأظهر البحث اةهد الكبري الذي بذله العلماء
السلف يف توصيف اللغة وتقعيدها ،من خّلل استقراء أقواهلم يف األسالي النحوية وأمناطها.
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ُ Abstract
The research is meant to study the grammatical styles in Dewan Ibn Moqbil,
through the return of Arab poetry in the period of argument; as one of the Arabic
language sources adopted by the scholars to establish the grammatical rule. In
addition, it aims to access to the correct use of grammatical style taken from the
tongues of the first speakers of Arabic Language. It explains the grammatical
methods used by the poet, ibn Moqbol in his Collection. It presents it as an
authentic, analytical and statistical study. Then it compares it with the accustomed
use of the original language of the Arabs, which was recorded by the language
scientists. The research is concerned with showing the statement of the
grammatical guidance provided by scientists to these methods through their books
in grammar style. The researcher followed the two approaches: inductive and
analytical; using the inductive approach to access the poet's use of grammatical
methods and styles, and figure out the repetition of style and pattern. The
analytical method was used to demonstrate the elements of the style, and its
patterns and the analysis of the views of scientists. The research showed the poet's
use of a variety of grammatical styles with different patterns, and presented the
opinions of the scholars about them, and showed some language patterns that were
not mentioned in the Scholars' books. The research referred to the considerable
effort made by the predecessor scholars in characterizing and establishing the
language, by extrapolating their opinions in grammatical styles and their patterns.
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على املبعوثِ رمحة للعاملني ،الّذي ال ينطق عن اهلوى ،خري من تكلّم العربيّة بلسانٍ عريبّ مبني ،نبيّنا
حممَّدٍ وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن اهتدى هبديهم إىل يوم الدّين.
خلفيّةُالبحثُ :
ت هذه الدّرا سة من األ ساليب النّحويّة حمورًا هلا؛ ألنّ هذه األخرية هي األ ساس يف التّعبري ،فال
جعلَ ْ
سبيل لأللفاظ املفردة أن تعبّر عن معىن كاملٍ ،وال إي صال املعاين إىل املتفامهني واملتخاطبني .وإذا
أراد طالب النّحو العريبّ أن يقف على عناصر تركيب أسلوب التّرجّي أو التّمين يف اللّغة العربيّة ،أو
أن يتعرّف أمناط أ سلوب اال ستفهام مثلًا ،فلن جيد ضالّته يف م صنّفات النّحو القدمية؛ ألنّ فهار سها
لن تسعفه إىل تلبية غرضه؛ ولن جيد بابًا متكاملًا امسه التّرجّي أو التّمين أو االستفهام.
جاء هذا البحث ليقدّم دراسةً حنويّةً حتليليّة تأصيليّة وصفيّة لألساليب النّحويّة يف ديوان متيم
بن ُأيبّ بن مقبلٍ ،وتقوم الفكرة على إحصاء األساليب النّحويّة يف الدّيوان ودراستها؛ للوقوف على
ما جاء عند ال ّشاعر من هذه األ ساليب ،مثّ بيان آراء العلماء يف قواعدها التّركيبيّة ،وترجيح القويّ
ـتخدام
منها ،وانتهاء باخت يار الرأي املوافق ملنه اللّغة من آراء العلماء ،بناء على الدّليل من االسـ
اللّغوي ال سّليم عند ال شّاعر ،وأقوال العلماء من اللّغويني والنّحوين القدماء ،بالعودة إليها يف مظانّها
يف كتب الدّرس النّحوي املشهورة.
ـعر؛ ألنّه ديوان العرب ،حيث كان اتّجاه العلماء إليه يف
الشـ
وكان اتّجاه الباحث إىل ّ
البداية؛ لسموّ مقامه يف نفوسهم ،ولقربه من قلوهبم ،ولسهولة حفظه عندهم ،وألنّهم رأوا فيه اللّغة
ـيحة لديهم ،فكان على الباحث أن حيذو
ـة النّقيّة ،وزاد اهتمامهم به ألنّه ميثّل اللّغة الفصـ
اخلالصـ
حذوهم ،وينحو إىل الشّعر الفصيح الّذي دخل مرحلة االحتجاج يف إطاريها الزّماينّ واملكاينّ.
1

ولعلّ ال ّسبب الّذي دفع الباحث إىل تناول شعر ابن مقبل خا صّة؛ ما تتمتّع به ال ّشاعر املخضرم من
مكانة عالية ،ومنزلة رفيعة يف الشّعر العريبّ ،ممّا زاد يف اهتمام اللّغوييّن بشعره ،واالستشهاد به.
وابن مقبلٍ شاعرٌ مكثر؛ فديوانه حيوي اثنتني وأربعني ق صيدة ومقطوعة ،ت ضمّ ألفًا ومائةً
و ستني بيتًا ،فالدّيوان فيه كمّ كبري من البىن التّركيبية واأل ساليب النّحويّة ،الّيت ميكن للباحث أن
يعتمدها يف تقدمي درا سة تقوم على تأ صيل األ ساليب ،وبيان ما اطّرد منها وأ ساليب العرب
املتعارف عليها يف لغتهم.
ُإشكالّيةُالبحثُ :ميثّل ال شّعر اجلاهلي مرحلة النض العايل ،والبداية القويّة لعصور ال ّشعر العريب الّيت توالت فيما بعد،
وقد حظي العصر األوّل باهتمام العلماء ،بل عدّوه القمّة ال ّشاخمة للفن العريب .وقد تسلّم ريادة هذا
ال ّ شعر عدد من ال ّ شعراء الفحول الذين حافظوا على وجه هذا الفن اجلميل ،وأورثوا قيمه الفنية
لألجيال التّالية؛ لذلك فقد حظيت املعلقات اجلاهلية منه باهتمام وا سع من الباحثني والعلماء على
مرّ العصور ،وكان من غري شعراء املعلقات ،شعراء آخرون أخذوا على أنفسهم أن ينهضوا بال ّشعر
العريبّ ،ومن هؤالء الشعراء الفحول الّذين كان هلم فضل إرساء أسس هذا الفن اجلميل الشّاعر متيم
بن ُأيبّ بن مقبل.
وإنّ اتّ صال الدّرا سات اللّغويّة بالّنصّ ال ّشعريّ اتّ صال وثيق ،وهذا االتّ صال قام به العلماء
األوائل لتقعيد القواعد؛ ألنّ الّنصّ ال ّشعريّ أحد م صادر اللّغة الّيت اعتمدها العلماء؛ فقد اجتهت
الدّرا سات اللّغويّة تنهل من معينه اللّغويّ واأل سلويبّ ،وتأخذ منه أدلّة اال ستخدام ،وت ستمدّ منه
ال ّشواهد يف جمال الدّرس النّحوي واللّغويّ ،وارخذت منه دليالً على صحة الرّأي أو القاعدة؛ فقد
أنس العلماء بلغة الشعر ملا فيها من طاقة تعبريية قوية.
وال شاعر متيم بن أيبّ بن مقبل العجالين العامري القي سي ،هو شاعر متيز مبكانة عالية بني
شعراء عصره ،ويعدّ شعر متيم بن مقبل ذخرية كبرية من ذخائر اللغة؛ لذلك أتيح للقسم األكرب من
شعره أن يكون صاحلًا لال ست شهاد يف كتب اللّغة ،وهذا األمر قد ساعد كثريًا على ترديد بع
شعره؛ من حيث إنّه ممن يأخذ برأيهم يف اللغة والغريب ،ومن ذوي األثر يف تقعيد القواعد النحوية.
والحظ الباحث أنّ اال ستفادة من شعر ابن مقبل يف الدّرا سات احلديثة قليلة جدًا ،ومل
يلتفت الباحثون احملدثون إىل إمكانية درا سة شعره ،وبيان األ ساليب النّحوية يف ديوانه ،ومثل هذه
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ـاعد الباحثني وطلبة اللّغة يف تنمية لغا،م؛
ـة تربز جهود ابن مقبل يف اللّغة ،كما أنّها تسـ
الدّراسـ
باطّالعهم على لغة ال ّشاعر وأ ساليبه امل ستخدمة يف ديوانه؛ فكان ال بدّ أن ،تمّ الدّرا سات اللّغويّة
باجلملة والتّراكيب ،فجاءت هذه الدّرا سة ملعرفة كيفية ا ستخدام ال ّشاعر للقواعد وت ّصرفه يف
األساليب ،وتسليط الضّوء على شواهد جديدة تفتح أمامنا أبوابًا يف االستعمال اللّغويّ.
ولعلَّ ما دفع الباحث إىل تناول شعر ابن مقبل خا َّصة :ما تتمتع به ال ّشاعر املخ ضرم من
مكانة عالية ،ومنزلة رفيعة يف ال ِّشعر العريب .وكذلك اهتمام اللّغويني والنُّحاة ب شعره واال ست شهاد
به؛ فهو من شعراء عصور االحتجاج.
ُأسئلةُالبحثُ :حياول البحث الوقوف على األساليب النّحويّة اليت استخدمها الشّاعر متيم بن ُأيبّ بن مقبل يف
ديوانه ،ومن مث فهو حياول اإلجابة عن التّساؤل الرّئيس اآليت:
ما األساليب النّحويّة اليت وظفها ابن مقبل يف ديوانه؟
ويتفرّع من هذا التّساؤل الرّئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
-1ما أساليب اجلملة اخلربية الواردة الّيت وظّفها ابن مقبل يف ديوانه؟
-2ما أساليب اجلملة اإلنشائية الطلبية الّيت وظّفها ابن مقبل يف ديوانه؟
-3ما أساليب اجلملة اإلنشائية غري الطلبية الّيت وظّفها ابن مقبل يف ديوانه؟
-4ما مدى توظيف ابن مقبل لشواهد على األساليب النحوية اليت انفرد هبا؟
ُُ-أهدافُالبحثُ ُ:
يسعى البحث إىل اإلجابة عن السؤال األساسي وهو:
دراسة األساليب النّحوية اليت وظفها ابن مقبل يف ديوانه
كما جييب عن األسئلة الفرعية اآلتية:
-1دراسة أساليب اجلملة اخلربية اليت وظفها ابن مقبل يف ديوانه.
-2دراسة أساليب اجلملة اخلربية اليت وظفها ابن مقبل يف ديوانه.
-3دراسة أساليب اجلملة اإلنشائية غري الطلبية اليت وظّفها ابن مقبل يف ديوانه.
-4دراسة مدى توظيف ابن مقبل لشواهد على األساليب النّحوية اليت انفرد هبا.
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ُأمهيّةُالبحثُ :لعلّ األمهيّة تأيت من رفد املكتبة العربيّة بدرا سة رختصّ باأل ساليب النّحويّة ،وي ضيف إليها ما تفتقر
إليه من درا سات خمت ّصة بالدّرا سة التّطبيقيّة ،هو اهلدف األوّل الّذي سعى الباحث إليه .وهناك
أهداف أخرى ،ولعلّ أمهّها:
 احلصول على دراسة تطبيقيّة تقوم على املنهجني االستقرائيّ والوصفي يف البحث. تعزيز املنه الوصفيّ يف دراسة أصول اللّغة. ترسيخ املنهجني االستقرائيّ والتّطبيقيّ على النّصوص األصيلة الّيت بنيت عليها القواعد النّحويّة.هيكلُالبحثُ :
جاء هيكل البحث على مخسة فصول؛ ومّ تقسيم كلّ فصلٍ منها إىل عدّة مباحث ،وكذلك احلال
بالنسبة للمباحث فقد مّ تقسيمها إىل عدّة مطالب.
الفصل األوّل للمقدّمة وفيها :خلفيّة البحث ،وإشكاليته ،وأسئلته ،وأهدافه ،وأمهيّته ،ومنهجيته،
ومصطلحاته.
الفصل الثّاين وفيه اإلطار النّظريّ والدراسات السابقة؛ وجاء يف ثالثة مباحث ،وهي:
املبحث األول :اجلمل ونظام تراكيبها يف اللّغة العربيّة.
املبحث الثاين :العالقة بني الدراسات النّحوية ومصطلحات ذات صلة.
املبحث الثالث :اجلملة اخلربيّة يف اللّغة العربيّة.
املبحث الرابع :اجلملة اإلنشائية يف الطّلبيّة.
املبحث اخلامس :أساليب اجلملة اإلنشائيّة غري الطّلبيّة
املبحث السادس :نبذة عن حياة الشاعر متيم بن مقبل.
الفصل الثالث :منهجية البحث.
الفصل الرابع :دراسة حتليلية لألساليب النحوية يف ديوان ابن مقبلٍ.
الفصل اخلامس :اخلامتة والتوصيات.
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مصطلحاتُالبحثُ :
هناك م صطلحات يرها الباحث ضرورة تو ضحيها ملا هلا من عالقة مبا شرة هبذا البحث؛ وذلك
حسب ما يأيت:
اجلملةُ :
مل ي ستخدم سيبويه م صطلح اجلملة -مبعناه اال صطالحيّ ،ومل ينقله عمّن قبله من العلماء القدماء،
بل ظهر مصطلح الكالم دالًّا على كلّ كالمٍ حيسن ال سّكوت عليه )1( ،وهو ما أُطلق عليه فيما بعد
()2
م صطلح اجلملة .وكان أوّل ظهور مل صطلح اجلملة -مبعناه اال صطالحيّ املعروف -عند املربّد،
ي وفرّق بينهما،
ومع ذلك بقي احلال على أنّ اجلملة والكالم شيءٌ واحدٌ ،حتّى جاء األ ستراباذ ّ
فخصّ اجلملة يف ما ت ضمّن اإل سناد األ صليّ )3( ،و شرط الفائدة يف الكالم ،ومل ي شرطه يف اجلملة،
وتبعه ابن ه شام يف ذلكّ )4( .مث اختلف العلماء يف ت صنيف اجلمل ،ويف أنواعها؛ فهي عند أكثرهم
نوعان :االمسيّة والفعليّة ،إىل أن جاء الزّخمشريّ وزاد اجلملة ال شّرطيّة واجلملة الظّرفيّة )5( ،وجاء ابن
ه شام فا ستثىن اجلملة ال ّشرطيّة ،وق صرها على ثالثة أنواع ،لكنّه ق ّسم اجلملة إىل كربى و صغرى،
()6
والكربى إىل ذات وجه وذات وجهني.
وأمّا العلماء احملدثون؛ فتنوّعت مشارهبم ومذاهبهم؛ فتنوّعت معها أشكال اجلمل؛ فارتضى
ـام :االمسيّة والفعليّة والظّرفيّة )7( .وامّا الدّكتور حممّد
ـيم ابن هشـ
الدّكتور مهدي املخزوميّ تقسـ
محا سة عبد اللّطيف فقد جعل اجلملة يف ثالثة أنواع :اجلمل التّامة (االمسيّة والفعليّة والو صفيّة)،
ـناديّة
واجلمل املوجزة (الفعليّة املوجزة ،واالمسيّة املوجزة ،واجلوابيّة املوجزة) ،واجلمل غري اإلسـ
ـوتية ،واجلملة النّدائية،
الصـ
( اجلملة اخلالفة ،واجلملة التّعجبيّة ،مجلة املدح والذّم ،ومجلة اخلالفة ّ

( )1انظر :الفراهيديّ ،اجلملُيفُالنّحو ،ط ،108/1 ،5وكذلك :سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.88/2 ،3
( )2انظر :املربّد ،املقت ب ،ط.44/4 ،105/4 ،330/3 ،176/3 ،127/3 ،34/3 ،61/2 ،12/2 ،105/1 ،2
( )3انظر :األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .33/1 ،2
( )4انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.490 ،6
( )5انظر :الزّخمشريُّ،املفصلُيفُصنعةُاإلعراب ،ط44 ،1
( )6انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط499-497 ،6
( )7املخزومي ،يفُالنّحوُالعريبُنقدُوتوجيه ،ط.42-41 ،2
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واجلملة القسـميّة ،واجلملة اإلغرائيّة والتّحذيريّة) )1( ،ويالحظ هنا أنّه جعل األسـاليب مجلًا غري
إسناديّة.
التّركيبُ ُ:
ـتخدم التّركيب للدّاللة على اجلملة باملعىن
ـطلح التّركيب فيظهر أنّ الرّماين قد اسـ
وأمّا مصـ
اال صطالحيّ هلا؛ يقول الرّماينّ" :اجلملة هي املبنيّة من مو ضوع وحممول للفائدة" )2( .واملو ضوع
واحملمول مها ركنا اجلملة االمسيّة والفعليّة ،أو املركّب اإل سنادي ،ويبدو أنّ التّركيب اإل سناديّ هو
ما يق صد؛ ألنّه يؤلّف بني كلمات حي سن ال ّسكوت عليها (اجلملة) ،وهبذا يكون كلّ من التّركيب
ـطلح التّركيب يف معىن التّأليف بني الكلمات،
ـاهبني يف نظر العلماء .وقد جاء مصـ
واجلملة متشـ
ـندت إحدا مها إىل
ـريّ" :والكالم هو مركّب من كلمتني أُسـ
ومجع ها مع بع ؛ يقول الزّخمشـ
األخرى ،وذلك ال يتأتّى إلّا يف امسني كقولك :زيدٌ أخوك ،وبشرٌ صاحبك ،أو يف فعل واسم؛ حنو
()3
قولك :ضرب زيدٌ ،وانطلق بكرٌ .وتسمّى اجلملة".
األسلوبُ :
ـيده نقلًا عن
ـطلح باملعىن املعجمي يف املخصّ ـص البن سـ
ـلوب؛ فقد ظهر هذا املصـ
وأمّا األسـ
()4
"األصمعيّ :األسلوبُ :الطّريق املستوي ،ومنه :أَخذ يف أساليب من القول :أي :ضُروب منه".
وأمّا األ سلوب يف املعىن اال صطالحيّ فقد ظهر متأخرًا عن سابقَْيه( :التّركيب واجلملة)؛ وكان
ـهيليّ يف نتائ الفكر؛ ف قال يف أثناء حديثه عن احلذف واإلثبات" :فللمتكلّم أن
السـ
ظهوره عند ّ
يفعل من ذلك ما شاء ،ولكن كالم (احلكيم) اخلبري ليس كغريه من الكالم ،إلعجازه يف األسلوب
()6
واالنتظام" )5( ،وتبعه ابن يعيش يف أثناء حديثه عن إضافة املسمّى إىل امسه.
ـطلح باختالف وج هة النّاظر ،فنظرة البالغييّن رختلف عن نظرة األد باء،
وخيتلف النّظر إىل املصـ
ـلوب نظرة املهتمّ بالنّواحي
وكذلك احلال عند اللّغوييّن؛ فاللّغويّون والنّحويّون ينظرون إىل األسـ
( )1محاسة ،العالمةُاإلعرابيةُيفُاجلملةُبنيُالقدميُواحلديث ،د.ط.110-78 ،1984 ،
( )2الرّماين ،كتابُاحلدودُيفُالنّحو.37 ،
( )3ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.70/1 ،1
( )4ابن سيده ،املخصّص ،ط.309/3 ،1
لسهَيلي ،نتائجُالفكرُيفُالنّحو ،ط.132 ،1
( )5ا ُّ
( )6انظر :ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.171/2 ،1
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التّركيبيّة الّيت تنظّم ترت يب الكالم ،ومتثّل منطًا لغويًّا كالميًّا ذا معىن ،أو يؤدّي وظي فة كالميّة
وتعبرييّة معيّنة ،و قد تؤدّى بنمطٍ خمتلفٍ ،لكنّه ال جيري على النّمط الّذي يريدون ،ف كلّ تعبريٍ أدّى
وظيفة كالميّة مكوّنٍ من عنا صر حمدّدة فهو أ سلوب لغويّ؛ كأ سلوب النّداء ،الّذي يؤدّي معىن
حم ّددًا ،وله عناصره املعروفة ،فهو أسلوب لغويّ ،وهكذا أسلوب ال شّرط واالستفهام وغريها ،وأمّا
ما أدّى املعىن املطلوب ،مما مل جيرِ على أمناط معروفة عند العلماء ،فليس أسلوبًا لغويًّا.
وهلذا رأى الباحث أن ي ستخدم م صطلح (األ سلوب) للدّاللة على الوظائف املعنويّة الّيت
تؤدّيها التّعبريات اللّغويّة ،بطرائق وأفانني من القول ،ينطبق عليها مفهوم األسلوب لغة واصطالحًا.
الدّراسةُالتأصيليّةُ:تعين االستدالل باألصول ،فالتّأصيل مبعىن الرّدّ إىل األصول ،وهي تأسيس العلوم
اللّغويّة على ما يالئمها من أصول التّقعيد ،من أدلة نصيّة أو قواعد كليّة أو قياسات مبنيّة عليها.
الدّراسةُالتّحليليّةُ:الدّراسة الّيت تتَّخذ التّحليلَ أساسًا هلا يف دراسة اإلشكاالت العلميّة املختلفة ،من
ـتخدم يف املنه التّحليلي ثالث عمليات
خالل عدّة طرق :كالتّركيب والتّقومي والتّفكيك ،ويسـ
وهي التّف سري ،النّقد ،واال ستنباط ،وقد ي ستخدم الباحث إحدى هذه العلميات ،أو قد جيمع بني
عمليتني أو أكثر.
املنهجُالو صفيُُّ:يقوم هذا املنه على درا سة الظواهر مهما كان ت صنيفها كما هي موجودةٌ على
أرض الواقع ،ووصفها وصفًا دقيقًا خاليًا من املبالغة أو التّقليل؛ من خالل وضع تعريف هلا ،مث ذكر
أسباهبا وخصائصها وصفا،ا ونتائجها ومضاعفا،ا كيفًا وكمًّا ،ومدى ترابطها أو ارتباطها بغريها
من الظّواهر األخرىُ .
املنهجُاال ستقرائيُ:يقوم على مجع البيانات والعالقات املترابطة بطريقة دقيقة؛ من أجل الربط بينها
مبجموعة من العالقات الكلية العامة .أي يقوم الباحث بتحويل العديد من املالحظات إىل قواعد
عامةُ .
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الفصلُالثاينُ:أدبيّاتُالبحث ُ
أوّلًاُ:اإلطارُالنّظريّ ُ
و يهُستةُمباحثُ :
ُاملبحثُاألوّل ُ:اجلملُونظامُتراكيبهاُيفُاللغةُالعربيّة ُُاملبحثُالثاينُ:العالقةُبنيُالدراساتُالنّحويةُومصطلحاتُذاتُصلةُ ُُاملبحثُالثالثُ:اجلملةُاخلربيّةُيفُاللغةُالعربيّة ُ املطلب األوّل :أسلوب الشّرط املطلب الثّاين :أسلوب االستثناء املطلب الثّالث :أسلوب التّوكيدُاملبحثُالرّابع ُ:اجلملةُاإلنشائيّةُالطلبيّةُيفُاللغةُالعربيّة ُأساليب اجلملة اإلنشائيّة الطلبيّة
أساليب :األمر ،االستفهام ،النّداء ،النّهي ،التّمين.
ُاملبحثُاخلامس ُ:اجلملةُاإلنشائيّةُغريُالطلبيّةُيفُاللغةُالعربيّة ُأساليب اجلملة اإلنشائيّة غري الطلبيّة
أساليب :التّعجب ،املدح والذّم ،القسم ،التّرجي.
ُاملبحثُالسادسُ:نبذةُعنُحياةُالشّاعرُمتيمُبنُأيبُّبنُمقبل ُ املطلب األوّل :امسه ونسبه ووالدته ووفاته. املطلب الثّاين :مكانة الشّاعر وشعره. املطلب الثّالث :مكانة القبيلة اللّغوية.ثانيًاُ:الدّراساتُالسّابقة ُ
ُاملبحثُاألوّلُ:اجلملُونظامُتراكيبهاُيفُاللغةُالعربيّة ُ8

اجلملة عند النحاة القدماء :اللفظ املفيد فائدة حي سن ال سكون عليها )1( ،وهي عند احملدثني" :أق ّل
ـه" ( .)2فالفائدة هي احملور الّذي تدور حوله
ـتقالً بنفسـ
ـامع معىن مسـ
السـ
قدر من الكالم يفيد ّ
تعريفات القدماء واحملدثني للجملة ،وقد حتدثوا عن أركا ا ،وحددوها بثالثة أ شياء ،وهي امل سند
واملسند إليه وعالقة اإلسناد ،وقد حيذف املسند أو املسند إليه فيقدران ،وما زاد عن هذه األركان،
فهو من الفضالت ،كاملفاعيل بأنواعها واحلال والنّعت والتوابع.
وقد ق سم العلماء اجلملة العربية إىل ق سمني رئي سني مها :اجلملة االمسيّة ،واجلملة الفعليّة،
وكان التق سيم على أ ساس البنيّة التّركيبية ،وال صيغة اللّفظيّة ،وو ضعوا معيارًا أو قانونًا" :والعربة
ب صدر األصل" للحكم بإمسية أو فعلية التّركيب ،وال عربة مبا تقدّم من حروف ،أو أمساء هي يف نية
التّأخري ،قال ابن ه شام" :مرادنا ب صدر اجلملة امل سند أو امل سند إليه ،فال عربة مبا تقدّم عليهما من
()3
احلروف".
ـاح
الصـغرى ،وأنّ هلا أمهية كبرية يف التعبري واإلفصـ
ومع أنّ اجلملة هي الوحدة الكالميّة ّ
والتفاهم ،فقد كان حظها من عناية النحاة قليالً؛ فلم يعر ضوا هلا إال حني عر ضوا للخرب اجلملة
والنعت اجلملة ،واحلال اجلملة ،ومو ضوع ال شرط ،وأوّل من أفرد ملبحث اجلملة يف ف صل خاصٍّ
()4
هو ابن هشام يف مغين اللبيب.
اجلملةُاالمسيةُ :
وقد عرف ابن هشام اجلملة االمسية و"هي الّيت صدرها ا سم ،كزيدٌ قائمٌ ،وهيهات العقيق،
ـم أو حنوه
وقائمٌ الزيدان ،عند من جوزه وهو األخفش والكوفيون" )5( .فكلّ مجلة ابتدأت باسـ
كالو صف العامل وامل صدر املؤول ،هي مجلة امسيّة ،وعرف اجلملة الفعلية بأ ا" :هي اليت صدرها
()6
ضرِب اللصُّ ،وكان زيد قائمًا ،وظننته قائمًا ،ويقوم زيد ومل".
فعل كـ ،قام زيدٌ ،و ُ

( )1انظر :األندلسي ،أبو حيان ،التذييلُوالتكميلُيفُشرحُكتابُالتسهيل ،ط.255/3 ،1
) (2أنيس ،إبراهيم ،منُأسرارُاللغة ،ط.277 – 276 ،1
) (3ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.492 ،6
) (4انظر :املخزومي ،مهدي ،يفُالنحوُالعريبُنقدُوتوجيه.34 – 33 ،
) (5ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.492 ،6
) (6السّابق.492 ،
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وبتطبيق معيار النحاة (العربة بصدر األصل) على بع اجلمل من مثل (زيد قام) و (أقائمٌ الزيدان)
و (لعلّ أباك منطلق) و (ما زيد قائمًا) ،نرى أ ا امسية ،ألن األمساء ت صدّر،ا ،وأنّ اجلمل من مثل:
أخاك أكرمت .وأيّ كتاب تقرأ ،مجلٌ فعليّة؛ ألنّ األمساء فيها متقدّمة يف نيّة التّأخري ،كو ا مفاعيل
متقدّمة ،واجلمل الّيت تبتدئ بأداة خمتصة بالدّخول على اجلمل الفعلية.
وتعدّ اجلملة اليت حتوي فعالً ناسخًا من اجلملة الفعلية عند ابن هشام ،وقد مثل ب ـ (كان
زيد قائمًا) يف اجلملة الفعلية ،على أنّها تعدّ من اجلمل االمسيّة عند اجلمهور من النّحاة ،وذلك ألنّ
الفعل النا سخ فيها ال حيمل داللة احلدث ،وإمنا حيمل داللة الزمن فقط ،هذا من ناحية ،ومن ناحية
أخرى ،فإنّه ال بدّ هلذه األفعال من من صوب تتم به الفائدة ،ولذلك مسيت باألفعال الناق صة ،فهذه
األفعال إن جاءت ناق صة احتاجت إىل خربٍ يتمّم فائد،ا ،كما أنّ هذه األخبار ت سند إىل اال سم
املرفوع؛ فاإلسناد يف اجلملة (كان زيدٌ قائمًا) إسناد القيام لزيد ،وليس إسناد الكون إىل زيد أو إىل
القيام ،فهذه األخبار ال ميكن حذفها كبع الف ضالة ،فهي طرف يف اإل سناد؛ ولذلك ظلّ النّحاة
ي سمون املرفوع (ا سم كان) واملن صوب (خرب كان) ،كما بقوا يعدون هذه (األدوات) من نوا سخ
اجلملة االمسية ،ويلحقو ا باجلملة االمسية يف مؤلفا،م.
وتتكوّن اجلملة االمسيّة من :املبتدأ واخلرب ،وهذا هو البناء األ صلي لتحوّالت اجلملة االمسية،
ـ كال اجلم لة االمس ية ترجع إىل هذا إىل هذين الركنني بترتيبه ما ،و مها املكو نان
فإن مجيع أشـ
األساسيان للجملة االمسية ،حيث يدخل عليهما احلرف الناسخ أو الفعل الناسخ أو أيَّ أداةٍ أخرى،
وقد يتقدّم اخلرب ،وقد حيذف أحدمها.
واألصل يف املبتدأ أن يكون معرفةً ،ألنه موضوع الكالم املتحدث عنه ،أو ما يقارب املعرفة
كالنكرة املو صوفة أو املخ ص صة أو إىل غري ذلك من م سوغات االبتداء ،ويكون اخلرب يف أغلب
األحيان نكرةً م شتقة ،لكو ا حتمل معىن ال صفة ،وت ضم املعرفة ،أمساء األعالم ،واال سم املعرف
باألداة ،واملضاف إىل املعرف ،والضمائر ،وأمساء اإلشارة ،واالمساء املوصولة.
اجلملةُالفعلية
اجلملة الفعلية عند النحاة هي ما بدأت بفعل ،مثل :قام زيد ،ويقوم زيد ،وقم ،وإذا ما تقدم فيها
اسم منصوب ،فهو يف نية التأخري ،ومل يلتفت النحاة إىل ما تقدم عليها من حروف (فالعربة بصدر
األصل).
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وتتكون اجلملة الفعلية يف صور،ا املختصرة من فعل وفاعل ،إذا كان الفعل الزمًا ،ومن فعل وفاعل
ومفعول به إذا كان الفعل متعديًا إىل مفعول واحد ،أو من فعل ونائب عن الفاعل ،إذا كان الفعل
مما مل يسمّ فاعله.
و سواء أكان الفعل ما ضيًا أم مضارعًا أم أمرًا ،و سواء كان الفاعل ظاهرًا أم ضمريًا متصالً
أم مستترًا؛ ذلك ألن "األفعال متساوية املراتب يف رفع االسم ،إذا أسندت إليه مقدّمة عليه ،فاملاضي
ـتقبل حنو :يقوم زيد ،وكذا ذوات الزوائد" )1( .أمّا الفاعل فألنه "ال فرق بني
حنو :قام زيد ،واملسـ
إسناد الفعل إىل الفاعل الظاهر ،وبني إسناده إىل املضمر ،من جهة حصول الفائدة ،واشتغال الفعل
بالفاعل املضمر كاشتغاله بالظّاهر ،إال أنّك إذا أسندته إىل ظاهر ،كان مرفوعًا وظهر األعراب فيه،
ضمري
وإذا أسندته إىل مضمر مل يظهر اإلعراب فيه ،ألنه مبين ،وإمنا حيكم على حمله بالرفع" )2( .وال ّ
املتّصل كالضّمري املستتر ،فهما يف حملّ رفع بالفاعلية ،واملستتر واجب وجائز االستتار سواء.
وقد حيدث تقدمي وتأخري بني أجزاء اجلملة الفعلية ،وذلك ألغراض بالغية يقصدها املتكلم،
فقد يتقدم املفعول به على الفاعل ،وعلى الفعل وفاعله ،وقد يتقدم املفعول به األول على فاعله،
وقد يتقدم املفعوالن كالمها على الفاعل ،ولكن ال يتقدم الفاعل على فعله ،وإال خرج إىل باب
املبتدأ .
املبحثُالثاينُ:العالق ةُبنيُالدراساتُالنّحويةُومصطلحاتُذاتُصلة ُ
مل يتطرّق هذا البحث ملناه احملدثني من اللّ سانيني يف تف سري األدب شعره ونثره ،وكذلك احلال
بالن سبة لعلم الدّاللة وعالقة ذلك بالّنصّ .ولكن ألنّ البحث يندرج حتت علم اللّغة العامّ؛ فقد آثر
ـانيّات الّنصّ والتّداولية على أنّها مناه حديثة
ـارة إىل مناه حتليل اخلطاب ولسـ
الباحث اإلشـ
لتحليل املوروث من النّ صوص األدبيّة .وإذا أمكن تطبيق هذه املناه على األ ساليب النّحويّة ،فإنّ
النّات من كلّ أ سلوب منها يعدّ درا سة كاملة؛ فاأل ساليب اخلربيّة واأل ساليب اإلن شائية بنوعيها
ميكن أن ت شكّل مادّة خ صبة ملثل هذه الدّرا سات .وعليه ميكن للباحثني أن ي ستقيدوا من نتائ
( )1اجلرجاين ،املقتصدُيفُشرحُاالي اح ،ط.330-329/1 ،1
( )2ابن يعيش ،شرحُاملفصل ،ط.76/1 ،2
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الدّرا سات احلديثة يف الغرب وال ّشرق وتطبيقها على ن صوص األدب العريب القدمي ،حماولني ن شره
وإحياءه من جديد.
حتليلُاخلطابُ )1(ُ:
بظهور اللّ سانيّات على يد (دي سوسري) يف كتابه (حماضرات يف اللّ سانيّات العامّة) ظهرت العديد
ـات أخرى جديدة مبرور الزّمن ،ومن هذه
ـات يف هذا اجملال ،وأدّى إىل ظهور دراسـ
من الدّراسـ
الدّراسات :حتليل اخلطاب ولسانيات النّصّ والتّداوليّة.
ومن أهم املبادئ الّيت يهتمّ هبا حتليل اخلطاب هو أنّه ينبغي ألّا يتوقف اخلطاب عند ا حلدود
اللّسانية للجملة أو الفقرة أو الّنصّ ،بل يتجاوز ذلك إىل املضمون واحملتوى ،مثّ إىل اخلطاب انطالقا
من خ صائ صه الفنية املتمثلة يف درجة األدبية فيه؛ لذا فإنّ حتليل اخلطاب جيب أن يراعي اجتماع
اخل صائص الل سانية والق ضايا الفكرية واالعتبارات النف سية والفنية .وهذا االجتماع هو اخلطوة
األ ساس لفهم أي نص (خطاب) .لكن حتليل اخلطاب جيب أن يتجاوز كل هذا إىل ما هو أعمق،
باالعتماد على اال ستقراء واال ستنباط والتأويل مع اال ستعانة باألدوات األخرى امل سهلة لفتح سبل
اإلشارات والدالالت والتأويالت الّيت تربط النصّ بكافة األجواء اخلارجية ،ويتعلّق معظمها بنفسية
صاحب الّنصّ وخبلفياته الفكرية واملعرفية واإليديولوجية .وهذا يدفع إىل االنفتاح بقوة على حقول
علم النفس وعلم االجتماع وعلم ال سيا سة وغري ذلك كثري؛ فإنّ حتليل اخلطاب له نواحٍ عديدة،
ـطة هي نقاط متاس بني علم اللّغة
ـطة اإلنســانية ،وهذه األنشـ
تغطي جماالت خمتلفة من األنشـ
االجتماعي الذي يهتم ببيئة التفاعل االجتماعي ،وعلم اللّغة النّف سي الذي يركز على ق ضايا اللّغة
( ) 1مّ االعتماد يف مادّة هذا املبحث على جمموعة من البحوث واملقاالت على اإلنترنت؛ من مثل:
 أ.د .عبد الرمحن بودرع ،يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب حنو قراءة لسانية يف البناء النصي للقرآن الكرمي. أ.د .شادية شقروش ،التداولية وحتليل اخلطاب د .هاجر مدقن ،آليات تطبيق املنه التداويل على النص التراثي. د .إبراهيم خليل ،حتليل النصوص من منظور تداويل صالح إسالم ،حبث يف حتليل اخلطاب ولسانيات النص والتداولية. أمحد مداس ،حتليل اخلطاب الشّعري يف منظور اللسانيات النصية. طارق خاليفة ،تلقي اخلطاب الشعري من منظور تداويل -نوارة بوعياد ،دراسة تداولية للخطاب التعليمي اجلامعي باللغة العربية
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ـفي الذي يهتم بالعالقات الدّاللية القائمة بني وحدات الكالم ،وعلم
واإلدراك ،وعلم اللّغة الفلسـ
اللّغة اإلح صائي ( )1الذي يبحث يف اجلانب اللّغوي عن طريق عمليات إح صائية بغية الو صول إىل
جوانب عديدة يف املعىن.
ومن املعروف أنّ النص التراثي ما يزال معينًا صافيًا ومنبعًا خصبًا تتّجه إليه جهود الدّارسني
على اختالف مناه دراسا،م؛ ملا هلذه النصوص من خصائص لغوية وقيمية تشكل نسيجًا متكاملًا
ومتجدّدًا؛ إذ ال جتدُّ دراسة تستغين عنه ،وال يربز على ساحات املناه اجلديدة منه إلّا وقد وجد
له يف هذه النصوص ضالة.
لسانيّاتُالنّصُّ :
ـانيّات النّصّ علم ناش ـ  ،وحقل معريفّ جديد ،تكوّن بالتّدري  ،وبرز بديال نقديًّا لنظرية
إن لسـ
األدب الكال سيكية اليت توارت يف فكر احلداثة ،وما بعد احلداثة ،وراح هذا العلم الوليد يطوّر من
مناهجه ومقوالته حىت غدا أهم وافد على ساحة الدّرا سات اللّ سانية املعا صرة ،وقد ن شأ على
أنقاض علوم سابقة له كل سانيات اجلملة والل سانيات البنيوية واأل سلوبية ،مث انطلق من معطيا،ا،
ـنوة حتليل اخلطاب ،غري أن هذا الفرع
ـس عليها مقوالت جديدة ،وهو قريب جدا من صـ
وأسـ
األخري يقوم على أساس التّحليل البنيويّ ،أما فرع لسانيات النّصّ ،حىت وإن استثمر مجيع النظريات
الل سانية ال سابقة عليه ،فهو يقوم يف األعم األغلب على أ ساس التحليل التداويل ،وأهم ملمح يف
ل سانيات النص أنه غين متداخل االخت صا صات ،ي شكل حمور ارتكاز عدة علوم ،ويتأثر دون شك
بالدوافع ،ووجهات النظر ،واملناه واألدوات ،واملقوالت اليت تقوم عليها هذه العلوم.
التّداوليةُ .
يعدّ املنه التداويل احلديث و سيلة متكاملة ومتداخلة اإلجراءات ،ب شكل "عرب رخ ص صي" ،مينحه
ثراء على مستوى اإلجراء والنتيجة ،وال سيما على مستوى النصوص التراثية ملا فيها من مستويات
سياقية مقامية ،وتشخيصية ،وتوفرها على مساحة شاسعة من الطبقات الكالمية "مستويات األفعال
الكالمية" على اعتبار أن هذه األخرية مبحث مهم من املباحث التداولية.
( )1ينظر خليفة بوجادي ،حماضراتُيفُعلمُالداللةُمعُنصوصُوتطبيقات ،بيت احلكمة للنشر والتوزيع ،ط ،2009 1ص
.104
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والتداولية ال تنتمي إىل أي من م ستويات الدرس اللغوي صوتيا كان أم صرفيا أم حنويا أم
دالليا ،لذلك فاألخطاء التداولية ال عالقة هلا باخلروج على القواعد الفونولوجية أو النحوية أو
الداللية ،وهي ليست مستوى يض ـاف إىل هذه املستويات؛ ألن كال منه ـا خيتص جبانب حمدد
ومتما سك من جوانب اللغة ،وله أمناطه التجريدية ،ووحداته التحليلية ،وال كذلك التداولية ،فهي
ال تقت صر على درا سة جانب حمدد من جوانب اللغة ،بل من املمكن أن ت ستوعبها مجيعا ،وليس هلا
أمناط جتريدية وال وحدات حتليل.
ـوي حتت علم من العلوم اليت هلا عالقة باللغة على تداخلها معها يف
وهي كذلك ال تنضـ
بع جوانب الدرس كعلم الداللة :الذي ي شاركها درا سة املعىن ،وعلم اللغة االجتماعي :الذي
تتشارك معه يف تبيني أثر العالقات االجتماعية بني املشاركني يف احلديث وموضوعه ومرتبة كل من
املتكلم والسامع وجنسه ،وأثر السياق غري اللغوي يف اختيار السمات اللغوية وتنوعا،ا ،وعلم اللغة
النف سي :الذي ي شارك التداولية االهتمام بقدرات امل شاركني اليت تؤثر يف أدائهم ،مثل :االنتباه
والذاكرة وال شخ صية ،وحتليل اخلطاب :وي شتركان يف االهتمام أ سا سا بتحليل احلوار ،ويقت سمان
عددا من املفهومات الفل سفية واللغوية ،كالطريقة اليت توزع هبا املعلومات يف مجل أو ن صوص،
والعنا صر اإل شارية ،واملبادئ احلوارية .هذا االت ساع والتداخل حدا بكثري من الدار سني إىل القول
بافتقارها إىل موضوعات مترابطة ووحدات حتليل خاصة هبا.
فاللغوي يعتمد -عند و صفه للظواهر اللغوية -على التقابل امل شهور الذي و ضعه (دي
سو سري) بني اللغة والكالم ،إذ أبعد الكالم -وهو الذي ميثل اال ستعمال احلقيقي للغة-من دائرة
اهتمام اللغويني ،واقت صرت الدرا سة على بىن اللغة ونظامها .يف حني أنّ التداولية إطار معريف جيمع
جمموعة من املقاربات تشترك عند معاجلتها للقضايا اللغوية يف االهتمام بثالثة معطيات هلا دور فعال
يف توجيه التبادل الكالمي وهي:
ـتعماالت العادية للكالم ،أي
السـياق (احلال/املقال)  -االسـ
املتكلمني (املخاطب واملخاطب) ّ -
االستعمال العفوي للكالم.
أما وظيفة التداولية فتكمن يف:
 ا ستخالص العمليات اليت متكن الكالم من التجذر يف إطاره الذي ت شكله الثالثية التالية:
املرسل (املخاطب) ،املتلقي (املخاطب) ،الوضعية التبليغية.
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 درا سة ا ستعمال اللغة؛ فال تدرس البنية اللغوية يف ذا،ا ،بل تدرس اللغة عند ا ستعماهلا يف
الطبقات املقامية املختلفة؛ أي بالنظر إليها على أ ا:
 (كالم حمدّد) صادر من (متكلم حمدّد). موجّه إىل (خماطب حمدّد). وفق (اللفظ حمدّد). يف (مقام تواصلي حمدّد). شرح كيفية جريان العمليات االستداللية يف معاجلة امللفوظات.
 تبني األسباب اليت جتعل التواصل غري املباشر وغري احلريف أفضل من التواصل احلريف املباشر.
 شرح األ سباب اليت أدت إىل ف شل املعاجلة الل سانية البنيوية ال صرف يف معاجلة امللفوظات،
حيث تبتعد عن األحداث الكالمية احلقيقية يف الواقع اجمل سد ،مما جعلها مفتقرة إىل التعيني
واإلحالة ،أل ا تفقد القواعد اإلحالية التفسريية.

ُ
عالقةُالتّداوليّةُباألساليبُالنّحويّةُ :
األساليب النّحويّة عند اللّغويني العرب وعند التّداوليّني تنقسم إىل قسمني:
األساليب النّحوية ذات اجلملة اخلربيّة.
األساليب النّحوية ذات اجلملة اإلنشائية (الطلبيّة وغري الطلبيّة).
ـلية هو إجناز فعل ما ،فاملتكلم إذ يتفوه مبثل هذا امللفوظ (اجلو
وإنّ ما يؤطر العملية التواصـ
ـياق الذي ورد فيه ،كما يرتبط الفعل اإلجنازي
مجيل) ينجز فعال تتحدد طبيعته من خالل السـ
ـد هلا دور مركزي يف نظرية الفعل الكالمي ألنّه ال يكفي الفعل
ـد املتكلم ،وهذه املقاصـ
مبقاصـ
الكالمي وحده ،بل ال بد من توفر العرف اللغوي أيضا ،فإن ّأفعال الكالم غرض رئيسي للتداولية،
ويف حال تكلمنا فإنّنا ننجز شيئا ما ،كما أن األمر أكرب من جمرد التكلم ،إذ أنّ استعمال اللغة ليس
إجناز فعل خمصص فقط ،إمنا هو جزء كامل من التفاعل االجتماعي ،وتعدّ األفعال الكالمية من أهم
املرتكزات يف التحليل التداويل ،وتعرف بأ ا أصغر وحدة حتقق فعال عن طريق الكالم بإصدار أمر،
أو توكيد ،أو وعد … اخل ،والذي من شأنه إحداث تغيري يف و ضعية أو موقع املتكلمني ،حبيث
يتوقف فك شفرته على إدراك املتلقي للطابع الق صدي لفعل املتكلم ،وهذا يعين أنّه مبجرد النطق
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بأفعال الكالم تتحول هذه األفعال إىل إجناز للفعل ،ألنه ال يوجد من و سيلة أخرى ميكن أن يقوم
ـد أو الطلب سوى أن ينطق بصيغة األمر أو التوكيد أو
هبا الشخص مثال بفعل األمر ،أو التوكيــ
الطلب ،فكلما أدّى الفرد فعال كالميا فإنّه يعبّر بذلك عن حالة نفسية جتاه القضية املعرب عنها ،فمن
يقرر فهو يعرب عن اعتقاد ،ومن يعد فهو يعرب عن نية ومن يصدر أمرا فهو يعرب عن رغبة أو إرادة.
األســال يبُاخلربيّة :يفيد يف تلقي املتعلم العلم إذا ما توفر البعد التداويل املتمثل يف نية املرســل
وا ستجابة املتلقي .وهي األقوال حتتمل ال ّصدق والكذب ،أي ن ستطيع احلكم عليها بال ّصدق إن
طابقت ن سبة الكالم فيها الواقع ،وبالكذب ،إن مل تطابق ن سبة الكالم فيها الواقع .وهذا شأن ك ّل
أسلوب خربيّ ،أو كل قضيّة ترمي إىل اإلخبار عن األحداث والظّواهر املختلفة واملتعدّدة .فأسلوب
الشّرط اجلازم أو غري اجلازم ،وكذلك أسلوب االستثناء ،وأسلوب التّوكيد بنوعيه ،هي من األقوال
التّقريريّة.
األ ساليبُاإلن شائية :تعد من أهم اخل صائص التداولية البارزة؛ أل ا متنح حرية وجماال وا سعا للتعبري
واإلقناع والتأثري ،وأي ضا ألنّها ت شغل حيزا كبريا يف نظرية األفعال الكالمية اليت متثل اجلانب املادي
يف النظرية التداولية.
أ سلوباُاألمرُوالنهي :والغرض منها محل املخاطب على أداء عمل معني وت شمل كل األفعال الدالة
ـيغها حنو أمرتك ،أوجبت عليك .إنّ إجناز املتكلم لفعل خطايب
على الطلب بغ النظر عن صـ
كاالستفهام يقتضي أن يسند إىل نفسه الدور ،ويف اآلن ذاته يسند إىل املستمع دورا آخر فاملرسل
حني ي ستفهم ينتظر م شاركة املر سل إليه ولكي يتم اإلجناز ويتحقق الفعل الكالمي ي شترط فهم
امل ستمع لقوة الفعل الكالمي اليت ضمّنها املر سل ال ستفهامه فقوة الفعل الكالمي هي كل ما يتعلق
باإلجناز كاألمر واالستفهام … .إخل.
أسلوبُاالستفهامُ:نظرت التداولية إىل أسلوب االستفهام على أنه فعل كالمي يرمي إىل التأثري يف
املخاطب بدعوته إىل ترك أو فعل أو تقرير أو نفي وغريها من املعاين ،وجيب أن يفهم املر سل إليه
أنّه وُجه إليه أمرا مستعينا يف ذلك بالتنغيم أو السياقُ .
ويرد أسلوب االستفهام مستفتحًا بأداة العرض (أال) ليخرج بذلك إىل غرض العرض والتحضي ،
وهذا راجع إىل مقصد املتكلم الذي يلجأ إىل استعمال أساليب االستفهام إلنشاء أفعال أخرى غري
االستفهام احلقيقي ،مراعيا بذلك سياق احلال واملقام .كما أنّ ا ستعمال أ سلوب االستفهام لتفعيل
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احلوار ،فاحلوار أداة تعزّز آليات التوا صل بني الناس ،ولذا فإ ا ت ستغل للم سامهة يف إفادة املتلقي
لتقومي فعله من جهة ،وجعله يشارك يف بناء اجملتمع اإلنساين من جهة أخرى.
وال خيفى أمهية السؤال يف حياتنا الثقافية فإذا كانت كل معرفة يف حقيقتها جمرّد جواب على سؤال
معني ،فإن الفعل اال ستفهامي أو إثارة ال سؤال هو الفعل األكثر أمهية ضمن األفعال اللغوية ،كما
ـل إليه إىل خيار واحد وهو
ـفها توجّه املرسـ
يعتربه آخرون من اآلليات اللغوية التوجيهية؛ بوصـ
ضـرورة اإلجابة عليها ،ومن مث فإن املرسـل يسـتعملها للسـيطرة على جمريات األحداث ،بل
ولل سيطرة على ذهن املر سل إليه ،وت سيري اخلطاب جتاه ما يريده املر سل ال ح سب ما يريده
اآلخرون.
أفعال العرض واإلي ضاح( :أ سلوبا التعرض والتح ضي ) ت ستعمل هذه األفعال يف إقناع اآلخرين
ـف واإلحالة .فالفعل اللغوي فعل
بعرض وجهات نظر معينة ،ومثال ذلك :التأكيد والنفي والوصـ
إجنازي يهدف إىل تغيري الواقع عن طريق اللغة ،يف ظل املمار سات اليت يتم حتديدها بفهم مقا صد
املتعلمني وظروف إنتاجها املختلفة.
وتنق سم األفعال اللغوية من حيث داللتها على القوة اإلجنازية املق صودة إىل ق سمني مها:
األفعال اللغوية املبا شرة واألفعال اللغوية غري املبا شرة ،وتعترب أدوات اال ستفهام من أكثر األدوات
استعماال إلجناز األفعال اللغوية مثل:
ضرْتَ الندوة؟
أَ َح َ
أنا أسألك أنت عن حضور الندوة.
رغم أن كل من املثالني حيقق الق صد ،وحيمل نفس م ضمون اخلطاب ،إال أنّ املثال األول ي ستعمل
فيه املرسل اخلطاب إستراتيجية مباشرة ولكن بآلية خمتلفة وهي أداة االستفهام (اهلمزة االستفهامية).
وهذا االستفهام البالغي ال يهدف املرسل من خالله إىل احلصول على إجابة ،بل يهدف منه حتدي
املخاطب أن ي ستطيع اإلنكار أو حىت اإلجابة ،فخروج اال ستفهام احلقيقي إىل اال ستفهام البالغي
يهدف إىل حتقيق أفعال إجنازية ،وهذا يقتضي من املخاطب أال يقوم بقراءة حرفية للملفوظ.
النداء ُ
ميز التداوليون بني النداء كفعل لغوي شأنه شأن األفعال اللغوية األخرى كاإلخبار ،واال ستفهام
واألمر والوعد والوعيد ،واملنادى كوظيفة أو عالقة ت سند إىل أحد مكونات اجلملة .ويأيت املنادى
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بعد أداة النداء ،وحييل إىل الذات املخاطبة وعادة تسند وظيفة املنادى إىل العنصر الذي يشكل حمط
النداء يف اجلملة ،فإن كان هذا التعريف عرف املنادى بشكل جممل وجعله حمط النداء يف اجلملة من
غري أن حيدد موقع هذا املكون يف اجلملة ،فإن التعريف القائل إن املنادى هو املكون اخلارجي الذي
ي سبق اجلملة أو يليها أو يتخللها مؤ شرا بكيفية صرحية إىل أن اخلطاب موجه إىل ال شخص احملال
ـبقها أو يليها أو يتخللها ،ومن
عليه بعبارة النداء ،قد حدد موقع املنادى يف اجلملة فهو إما أن يسـ
ـفه فعال خطابيا وظائف
موقعية املنادى يف اجلملة أوجد التداوليون للمنادي يف النداء العادي بوصـ
وهي :اال سترعاء؛ وهذه الوظيفة تتحقق عندما ي ستهل املتكلم اخلطاب بالنداء العادي ،فإنه يقوم
بعملية انتقاء للمنادى أو املخاطب الذي ينوي توجيه الكالم إليه فيكون النداء يف بداية اجلملة هو
وسيلة استرعاء له.
والنداء ال يقع يف اية الكالم ألن غايته التوكيد ال التنبيه ألن املنادى مقبل على املتكلم بوجهه
ـبقا فهو ليس حباجة إىل
ـتمع له ،وهذا يعين أن املخاطب أو املنادى قد م تعينه وحتديده مسـ
مسـ
التنبيه ،ولكن حباجة إىل التوكيد هذا التعيني.
أما الوظيفة يف النداء غري العادي أي يف اال ستغاثة والندبة فقد كان التداوليون بني اثنتني ،وهو اال
أن تعد اال ستغاثة والندبة وظيفتني ت سندان إىل فعل خطاب كما هو شأن الوظائف الثالث امل سندة
إىل فعل خطاب النداء ،أو تعدان فعلني خطابيني قائمني بذا،ما مع ميلهم إىل االفتراض الثاين ألنّ
مثة فرق بني النداء كفعل خطايب وبني وظيفته ،إذ ميكن أن يؤدي أي وظيفة من هذه الوظائف ،أمّا
الندبة واال ستغاثة فال ميكن أن تكون إال ندبة أو ا ستغاثة ،وأن للنداء صيغ متعددة رختلف أدوا،ا
وإعراهبا باختالف مسات تشتمل على وظيفته ،أمّا الندية فال متتلكان إال صيغة واحدة.
ومن املصطلحات الّيت دارت يف مبدأ التّداولية:
ُاألقوالُالتّقريريّة:لقد أطلق العرب على هذا النّوع تسمية "األساليب اخلربيّة"؛ وهي األقوال حتتمل الصّدق والكذب،
أي ن ستطيع احلكم عليها بال ّصدق إن طابقت ن سبة الكالم فيها الواقع ،وبالكذب ،إن مل تطابق
ن سبة الكالم فيها الواقع .وهذا شأن كلّ أ سلوب خربيّ ،أو كل ق ضيّة ترمي إىل اإلخبار عن
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األحداث والظّواهر املختلفة واملتعدّدة .فأ سلوب ال ّشرط اجلازم أو غري اجلازم ،وكذلك أ سلوب
االستثناء ،وأسلوب التّوكيد بنوعيه ،هي من األقوال التّقريريّة.
األقوالُاإلنشائيةُ :
هي أقوال ال رخ ضع ملعيار (ال صدق والكذب)؛ فهي أقوال ال ت صف ،وال رخرب ،وال متثل ،إلّا أّن
ميز،ا األ سا سية أن التلفظ هبا ي ساوي حتقيق فعل يف الواقع ،فأ سلوب األمر ،وأ سلوب النداء،
وأسلوب االستفهام ،وغريها من األساليب اإلنشائيّة ميكن أن تكون الصّيغة الكالميّة مساوية ملعناها
املطلوب.
كما أنّه ميكن تصنيف اأفعال إىل أفعال كالمية مباشرة ،وأفعال كالمية غري مباشرة.
ُاأل عالُالكالميّةُاملباشرةُ ُ
هي األقوال تدلّ صيغتها على ما تدلّ عليه هذه األقوال ،أي الصّيغة تساوي احملتوى .وتنحصر هذه
األفعال يف األ ساليب اخلربيّة واأل ساليب اإلن شائية الّيت تأيت لتؤدي معناها احلقيقي؛ فاأل سلوب
اخلربي جاء ليفيد السّامع مبعلومة ما ،أو فائدة جديدة .وكذلك احلال مع األسلوب اإلنشائي الّذي
يؤدي املعىن املرتبط به.
وميكن تصنيفها إىل:
 .1األقوال الدّالة على اإلثبات:
.2األقوال االستفهامية:
.3األقوال األمريّة:
. 4األفعال اإلخباريّة :تدل عليها األفعال القائمة على اإلخبار ،وتكمن وظيفتها يف نقل املخاطب
إىل وضع معريفّ جديد.
.5األفعال الدّالة على احلكم .كأسلوب الشّرط والقسم.
ـر هذه األفعال يف اإلثبات ،التّأكيد ،النّفي،
ـتعمل إلقناع املتلقّي ،وتنحصـ
.6أفعال العرض :تسـ
الوصف ،التّعريف ،التأويل ،الشّرح ،التّوضيح...
األ عالُالكالميّةُغريُاملباشرة
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هي تلك األقوال اليت ال تدلّ صيغتها على ما تدلّ عليه .فمن املعلوم أنّ األ ساليب قد رخرج عن
معانيها احلقيقيّة إىل معاين أخرى؛ فاال ستفهام مثلًا ميكن أن يؤدّي معىن النّفي ،أو معىن اإلنكار ،أو
معىن التّهديد والوعيد .وأبرز مثال على ذلك" :هل ميكن أن تناولين امللح؟" ،فظاهره ا ستفهام لكن
داللته ال تشري إطالقا إىل االستفهام ،إنّما تشري إىل الطّلب.
ـتفهام
ـاليب النّحويّة ،وتتجلّى فيما يس ـمّى باالسـ
وجند هذا النّوع من األفعال الكالميّة يف األسـ
البالغيّ ،وجند أيضــا هذا النّوع من األفعال الكالميّة عند العرب القدامى الذين انتبهوا إىل هذه
الظّاهرة ،وعدّوها فروعا ،ويشكّل ذلك تقدّما ال مثيل له يف الدّراسات اللّغويّة األسلوبيّة.
املبحثُالثالث ُ:اجلملةُاخلربيّةُيفُاللغةُالعربيّةُ(ُ )1
اجلملة اخلربية :وهي اجلملة الّيت اشتملت على خربٍ ما ،فمضمو ا إخبارٌ عن أمرٍ ما ،إجيابًا أو سلبًا.
والقصد منها اإلعالم بأنّ احلكم الّذي اشتملت عليه له واقعٌ خارج العبارة الكالميّة مطابقٌ له.
تعريف اخلرب:
ـّدق والكذب ،باعتبار كونه جمرّد كالمٍ ،دون النظر إىل قائله،
اخلرب :هو الكالم الذي حيتمل الصـ
ودون النظر إىل كونه مقترنًا مبا يدلّ على إثباته حتمًا ،أو نفيه حتمًا ،ومدلوله ال يتوقّف على
النّطق به ،ويدخل فيه الوعد والوعيد ،أل ما خربان عمّا سيفعله صاحب الوعد والوعيد.
مثل :طلعت ال ّشمس  -نزل الغيث  -بعث اهلل حممّدًا ر سوالً  -سيأيت الدّجال يف آخر
الزمان  -سينزل عي سى ويقتل الدّجال  -سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب  -وعد اهلل الذين
آمنوا وعلموا الصاحلات ليستخلفنّهم يف األرض  -والكافرون هلم عذابٌ أليم.
اجلملة اخلربيّة وأحواهلا:
ال ّصادق والكاذب من اخلرب واملخرب به ال بد من التفريق بني اخلرب واملخرب به ،من جهة ال صدقوالكذب ،لتنحلّ إشكاالت قد توجّه للتعاريف وبع النصوص.
أوالً :اخلرب الصّادق :أو اخلرب الصّدق ،هو ما كان من الكالم مطابقًا للواقع يف حقيقة األمر.
ثانيًا :واخلرب الكاذب ،أو اخلرب الكذب ،هو ما كان من الكالم غري مطابقٍ للواقع يف حقيقة
األمر.
( )1مستلّ من :حَبََّنكَة ،عبد الرمحن ،البالغةُالعربيّة ،ط.174 -166/1 ،1
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ثالثًا :أمّا املخرب ال ّصادق فهو املخرب خبربٍ يدّعي أنّه صادقٌ فيه ،وهو يعتقد أنّه حقٌّ و صدقٌ،
ولو كان ما أخرب به كذبًا غري مطابقٍ للواقع يف حقيقة األمر .وحني ينفي احل ّق وهو يعتقد صحّة ما
يقول فإنّه يسمّى نافيًا ،وال يسمّى جاحدًا للحق ،إذ هو يقول ما يعتقد.
رابعًا :وأمّا املخرب الكاذب فهو املخرب خبربٍ يدّعي أنّه صــادقٌ فيه ،وهو يعتقد أنّه باطلٌ
وكذبٌ ،ولو كان ما أخرب به صـدقًا مطابقًا للواقع يف حقيقة األمر ،ونفيه للحقّ يسـمّى جحدًا
ـى اإلطالق
وجحودًا ،فالذي ينفي أمرًا وهو يرى أنه أمرٌ ثابت هو جاحد ،ويقال له نافٍ مبقتضـ
العام.
ـول اهلل" هو كاذبٌ يف قوله ،ألنّه يقول خالف ما
ـانه" :حممّدٌ رسـ
فاملنافق الذي يقول بلسـ
ـدقٌ ،ألنّه مطابقٌ للواقع ،وقد دلّنا اهلل عزّ وجلّ على هذا التفريق يف قوله
يعتقد ،وكالمه حقٌّ وصـ
يف سورة

ﲇﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎ
املنافقون :ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲈ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ ( )1وهبذا التفريق بني اخلرب واملخرب به تنحلّ إ شكاالتٌ واعترا ضاتٌ
موجّهةٌ على التعاريف اليت ذكرت للصّدق والكذب.
ويف بيان أنّ النايف امل ستيقن من األمر جاحد ،قال اهلل عزّ وجلّ يف سورة النمل:

ﱡﳔﳕ

ﱆﱈﱉ ﱊ
ﱇ
ﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜ ﱁﱂﱃﱄﱅ

ـف اهلل باجلحود ا لذين يدركون آ يات اهلل مث ينكرون دالال ،ا
ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ ( )2ووصـ
الدامغات ،ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة األنعام خطابًا لر سوله:
ﲦﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﱠ
ﲧ

ﱡﲡﲢﲣﲤﲥ
()3

ُُأغراضُتوجيهُاخلرب ُ
-1األ صل يف توجيه الكالم الذي يتضمّن خربًا ما أن يكون الغرض منه اإلعالم باخلرب الذي
دلّ عليه الكالم ،أي :إفادة املخاطب احلكم الّذي تضمّنته اجلملة أو اجلمل اخلربيّة.
ويسمّى هذا عند علماء البالغة "فائدة اخلرب".
( )1سورة املنافقون ،اآلية .1
( )2سورة النمل :اآليتان.14-13 :
( )3سورة األنعام ،اآلية .33
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ـمّن خربًا ما ،إعالم املخاطب بأنّ املتكلّم عاملٌ
 -2وقد يراد من توجيه الكالم الّذي يتضـ
باحلكم الذي تضمّنته اجلملة اخلربيّة ،وال بدّ عندئذٍ من أن يكون املخاطب عاملًا به.
ويسمّى هذا عند علماء البالغة "الزم الفائدة".
-3وقد ينزّل العامل باخلرب منزلة اجلاهل به ألنه ال يعمل مبقتضى علمه.
-4وقد يراد من توجيه اخلرب إعالن الفخر مبا تضمّنه اخلرب ،كقول الشاعر:
أنا القائد احلامي الذّمار وإنّما  ...يدافع عن أحساهبم أنا أو مثلي
الذّمار :ما جتب محايته ،كاألهل والعرض.
األحساب :ما يعدّه املرء من مناقب وشرف اآلباء.
ـماوات واألرض العليم
-5وقد يراد منه املدح والثناء ،مثل أن نقول :اللّهمّ أنت خالق السـ
القدير احلكيم الرحيم الغفار ،ناصييت بيدك ،أنت قيّوم السماوات واألرض الذي ال تأخذه سنة وال
نوم.
-6وقد يراد منه التحسّر والتّأسّف ،كقول الشاعر:
ذهب الّذين يعاش يف أكنافهم  ...وبقيت يف خلفٍ كجلد األجرب
-7وقد يراد منه االسترحام واالستعطاف ،كقول الشاعر:
ربّ إينّ ال أستطيع اصطبارًا  ...فاعف عنّي يا من يقيل العثارا
-8وقد يراد منه إظهار الضّعف ،كقول الشاعر:
قد كنت عدّيت الّيت أسطو هبا  ...ويدي إذا اشتدّ الزّمان وساعدي
-9وقد يراد منه التوبيخ ،كجواب املؤمنني للمنافقني يف موقف احل شر بعد أن ي ضرب بني
الفريقني بسو ٍر له بابٌ ،باطنه فيه الرّمحة وظاهره من قبله العذاب ،يف احلوار بينهما الذي عرضه اهلل
عزّ وجلّ يف سورة احلديد:

ﱺﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂ
ﱻ
ﱡﱷﱸﱹ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ ( )1وكاملقالة الّيت توجّه للذّين يكنزون
الذّهب والف ّضة حني يعذّبون ب صفائحها احملميّة يف نار جهنّم ،إذ يقال هلم كما جاء يف سورة
التوبة:

ﱡﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﱠ

( )1سورة احلديد ،اآلية .14
( )2سورة التوبة ،جزء من اآلية .35
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()2

-10وقد يراد منه إظهار الفرح ،كقول أهل اجلنّة مظهرين الفرح من خالل ثنائهم على اهلل
مبا آتاهم من فضله ،كما جاء يف سورة الزمر:

ﱡﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ

ﳅﳇﳈﳉﳊ ﱠ
ﳆ
ﳀ ﳁﳂﳃﳄ

()1

ـتعراض نعيم
-11وقد يراد منه الوعظ ،بتحريك النّفس من حماور مطامعها وخماوفها ،كاسـ
اجلنّة ال ستثارة مطامع النفس ،وا ستعراض عذاب النار ال ستثارة خماوف النفس ،حىت تلتزم صراط
التقوى.
املطلبُاألوّلُ:أسلوبُالشّرط ُ
أحد األ ساليب التّعبرييّة ال ّشائعة يف العربيّة ،يعبّر به املتحدثون عن غرضٍ من أغرا ضهم اللّغويّة،
ـي
وألمهي ته الكبرية ي كاد ال خيلو الكالم من منط من أ منا طه العد يدة .و قد ت باين امسه بني ا ملاضـ
واحلا ضر ،فجاء حتت عناوين (ال ّشرط ،اجلزاء ،اجملازاة) ،كما تباينت مو ضوعاته يف كتب الدّرس
النّحويّ القدمي؛ فدرس حتت عوامل جزم الفعل املضــارع ،وحلق به اجملزوم جوابًا للطّلب ،وأمّا
ال ّشرط غري اجلازم فتفرّقت مو ضوعاته بني األدوات الّيت ت ستخدم فيه؛ فجاءت (إذا) يف الظرف،
ـمّا ،وكلّما ،وأمّا) .واختلف األمر يف
وجاءت (لو ولوال ولوما) معًا ،وتفرّقت بقيّة األدوات (لــ
كتب احملدثني؛ فقد انضبط األمر أكثر فجاء حتت موضوع الشّرط ،اجلازم وغري اجلازم.
مفهومُالشّرطُ:
لغةًُ :
جاء معىن ال ّشرط يف معاجم اللغة كثريًا على املعىن يف البيع وال شراء ،ومل يذكر أحد من أ صحاب
املعاجم الكبرية ما يشري إىل مفهوم الشّرط االصطالحي.
ال ّشرط :إلزام ال ّشيء والتزامه يف البيع وحنوه ،واجلمع شروط ...وقد شرط له وعليه كذا ي شرِط
وي شرَط شرطًا وا شترط عليه .وال ّشريطة :كال ّشرط ،وقد شارطه و شرط له يف ضيعته ي شرط
()2
ويشرط ،وشرط لألجري يشرط شرطًا.
( )1سورة الزمر ،اآلية .74
( )2ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،329/7 ،3شرط)
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اصطالحًا:
جاءت تعريفات ال ّشرط متقاربة بني العلماء؛ فقد جاء عند املربد" :وقوع ال ّشيء لوقوع غريه"(.)1
ويف ال ّسياق ذاته عند ابن يعيش " :ال ّشرط العالمة واألمارة ،فكان وجود ال ّشرط عالمة لوجود
لشـرط بأنّه :تعليق مجلة جبملة ،تكون األوّىل سـببًا ،والثانية
جوابه"( .)2ودارت تعاريف العلماء ل ّ
مت سببًا؛ وال يكون ذلك إلّا يف امل ستقبل ،ولذلك ال يُت صوّر وقوع اجلواب قبل وقوع ال ّشرط؛
واأل صل يف الفعلني أن يكونا م ضارعني ،وإن كان أحدمها ما ضيًا فهو للم ستقبل بتأثري من األداة
ال ّشرطيّة؛ ألنّه ال يُت صوّر وقوع ال ّشرط ملا سبق من الزّمان ،وأنّ ال ّشرط يقت ضي احتمال وقوعه
وعدمه.
وهناك نوعان يف ال ّشرط ح سب نوع االرتباط؛ فإن كان االرتباط بني ال ّشرط واجلواب،
ارتباط حدوث بوقوع؛ فإذا وقع ال ّشرط وجب وقوع اجلواب ،كان التّركيب ال ّشرطيّ وجوبيًّا أو
ـرط من غري لزوم ،كان
الشـ
حتقيقيًّا ،وإن كان االرت باط مما يو جب وقوع اجلواب ب عد وقوع ّ
التّركيب مما ي سمّى املنفكّ أو االحتمايل )3( .وعلى هذا يكون فعل اجلواب أو الفعل اجملازى به مما
ـرطيّ دون تعليق اجلواب على
الشـ
يترجّح بني أن يوجد وأنْ ال يوجد .إلّا أنّه قد ورد التّركيب ّ
ال ّشرط ،مع أنّ اجلواب واقع احلدوث ال حمالة ،ففي قوله

تعاىل :ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒﱠ )4( ،فاهلل تعاىل عامل بال ّس ّر والعلن دون أنْ جيهر الرّ سول  بالقول ،وهذه احلالة (ما
كان واجب الوجود) منع جميئها أبو علي الفارسيّ )5( .وقد يكون الشّرط سببًا أو غري سبب ،ففي:
إن تطلع ال ّشمس خيتفِ اللّيل؛ فالعالقة سببيّة ،وأمّا يف :إن كان النّهار موجودًا كانت ال ّشمس
طالعة؛ فالنّهار ليس سببًا يف ال ّشمس ،وإنّما هو ملزوم ،واجلواب الزم ( .)6وهناك بع احلاالت
تكون فيها مجلة اجلواب جوابًا مع أنّ املعىن ال يستقيم معها ،أو عندما ال يكون اجلواب مترتبًا على
( )1املربّد ،املقت ب ،ط.46/2 ،2
( )2ابن يعيش ،شرحُاملفصّل ،ط.265/4 ،1
( )3ر ،التّراكيبُاللغويّةُيفُالعربيّة ،د.ط.202 ،
( )4سورة طه :اآلية .7
( )5انظر :اجلرجاين ،املقتصدُيفُشرحُاإلي اح ،د.ط.1119/2 ،1982 ،
( )6عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.422/4 ،15
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ﲿ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ(،)1
ﳀ
الشّرط ،ففي قوله تعاىل :ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
فإنّ أجل اهلل آتٍ على كل حال؛ فليس اجلواب مترتبًا على الشّرط (.)2
واملالحظ يف التّعريفات اال صطالحية التّرابط والتّالزم بني مجلتني؛ فتكون األوّىل شرطًا يف
ـرها الدّكتور
ـول الثّانية ،أو يتوقّف حدوث الثّانية على حدوث األوّىل ،وهذه العالقة حصـ
حصـ
()3
الراجحي بعالقات العلّيّة أو التّضمّن أو التّعليق.
وهنا ال بدّ من اإلشارة إىل اخلالف يف تصنيف التّركيب ال شّرطيّ ضمن أنواع اجلمل ،فهل
تعدّ مجلة امسيّة بناء على ابتدائها بأمساء ال ّشرط الّيت هلا حقّ ال ّصدارة يف اجلملة ،أم تعدّ مجلة فعليّة
بناء على حروف ال ّشرط املتقدّمة فيها؟ كما ميكن ت صنيف اجلملة ال شرطيّة ضمن اجلملة الفعليّة؛
بدليل أنّ فعل ال ّشرط ال يؤدّي معنًى قائمًا بذاته ،فهو يفتقر إىل فعل اجلواب ،كما يفتقر املبتدأ إىل
اخلرب .وأفرد أبو عليّ الفار سيّ اجلملة ال ّشرطيّة بق سم م ستقلّ؛ إذ إنّ تآلف اجلملتني (ال ّشرط
واجلواب) بدخول أداة ال شّرط جيعل منهما مجلة واحدة قائمة بذا،ا؛ يقول أبو عليّ الفارسيّ " :أال
ترى أنّ الفعل والفاعل يف ال ّشرط ال ي ستغىن هبما ،وال خيلو من أن ت ضمّ اجلملة الّيت هي اخلرب إليه؛
وهلذا املعىن ح سن أن تعمل مجلة ال ّشرط مع احلرف الدّاخل عليها يف اجلزاء .وكذلك الق سم ال
يكون كالمًا م ستقلًّا دون أن ت ضمّ إليه املق سم عليه واملق سم" )4( .إىل هذا ذهب املخزوميّ من
()5
احملدثني.
عناصرُاألسلوبُ :
يتكوّن أسلوب الشّرط من ثالثة عناصر :أداة الشّرط وفعل الشّرط وجواب الشّرط.
أداةُالشّرطُ :
تنقسم إىل قسمني حبسب العمل (اجلزم):
 أدوات جازمة :إنَْ ،منْ ،ما ،مهما ،مىت ،أيّان ،أين ،أينما ،إذما ،أىنَّ ،حيثما ،أيّ.( )1سورة العنكبوت :اآلية .5
( )2انظر :عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.454/4 ،15
( )3انظر :الراجحي ،التطبيقُالنّحوي ،ط.320 ،1
( )4الفارسي ،املسائلُالعسكرياتُيفُالنّحوُالعريب ،د.ط.71-70 ،
( )5انظر :املخزومي ،يفُالنّحوُالعريبُ:نقدُوتوجيه ،ط.286 ،2
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 أدوات غري جازمة :إذا ،لو ،لوال ،لوما ،كلّـما و(أمّـا ،لـمّا).كما ميكن تقسيمها إىل قسمني من حيث االمسيّة أو احلرفيّة (خبالف بني العلماء):
 فاألدوات االمسيّة :إذاَ ،منْ ،ما ،مهما ،مىت ،أيّان ،أين ،أينما ،أىنَّ ،حيثما ،أيّ. واألدوات احلرفيّة :إنْ ،إذما ،لو ،لوال ،لوما ،لـمّا ،كلّـما ،أمّا.كما صنّف العلماء هذه األدوات ،إىل :ما و ضع لل ّشرط ،ومها احلرفان (إنْ ،إذما) ،وإىل ما و ضع
يف األ صل لغري ال ّشرط ،مث أدّى معىن ال ّشرط ،وهي بقيّة األدوات .واخلالفات ظاهرة يف حرفية
وامسيّة بع هذه األدوات ،كما اختلفوا يف ب ساطة بع ضها أو تركيبه ،ويرى الباحث عدم إدراج
هذه اخلالفات يف البحث؛ ألنّها ال تضيف له شيئًا جديدًا.
على أنّ هناك إمجاعًا بني علماء البصرة يف وجوب جميء األدوات الشّرطيّة يف صدر اجلملة
ال شّرطيّة ،وال جيوز يف مذهبهم أن يتقدّم معمول ال شّرط أو اجلواب عليها ،وقد يسبق بع ضَها مهزةُ
ف جرّ ،أو حرف العطف ،ب شرط أن تبقى هلا ال ّصدارة ،كما ال ي صحّ حذفها
اال ستفهام أو حر ُ
()1
على األرجح من أقوال العلماء.
علُالشّرطُ :
الش ـرطيّ ،وجيب أن يتلو األداة ،وال جيوز عند مجهور
ـر التّركيب ّ
ـر الثّاين من عناصـ
هو العنصـ
الب صرييّن تقدمي اجلواب عليه )2( ،وقد يتقدّم ما ي شبه اجلواب؛ فيكون دليلًا عليه ،كما ا شترطوا يف
فعل ال ّشرط أن يكون فعلًا م ضارعًا؛ ليدلّ على اال ستقبال ،وأجاز مجهور الب صرييّن أن يأيت فعلًا
ـم) ،ويف هذه احلالة تصرف أداةُ الشّرط
ماضيًا ،أو ماضي املعىن كاملضارع املسبوق باحلرف (لــ
معناه إىل املضارع ،ومنعوا وقوعه ماضيًا على اللّفظ واملعىن؛ ( )3ليستقيم وقوع ال شّرط واجلواب يف
املستقبل ،فال يتصوّران يف املاضي.
()4
وميكن إمجال الشّروط يف فعل الشّرط:
( )1عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.426/4 ،15
( )2انظر يف ذلك :األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1879/4 ،1
( )3انظر السّابق.1879/4 ،
( )4انظر :عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.449 - 444/4 ،15
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 .1أن يكون مضارعًا أو ماضيًا خال صًا لالستقبال ،فال ماضي معىن ولفظًا ،أو بقرينة دالة على
املاضي.
 .2ألّا يكون فعل أمر أو مضارعًا دالًا على الطّلب ،بالم األمر أو النّهي.
 .3ألّا يكون فعلًا جامدًا؛ فال يقع الفعل عسى ،أو نعمَ أو بئس ،وال طاملا.
 .4ألّا يكون فعلًا مضارعًا مسبوقًا بالتّسويف أو السّني الدّالتني على االستقبال.
 .5ألّا يكون مسبوقًا حبرف التّحقيق أو التّشكيك (قد).
 .6ألّا يكون منفيًا بغري (مل ،ما ،ال) ،فال جيوز( :إنْ ل ـمّا تقرأ) أو (إنْ لن تقرأ) أو (إنْ ليس
تقرأ).
 .7ألّا يسبق بأداة استفهام أو حتضي أو عرض ،ويستثىن من ذلك اهلمزة االستفهامية.
 .8أن يتلو فعلُ ال ّشرط األداةَ ،فإ ْن جاء بعدها ا سم مرفوع ،فهو فاعل لفعل يف ّسره الفعل
املذكور .وهذه ال ّ شروط لكال الفعلني (ال ّ شرط واجلواب) ،وإن مل تتحقّق يف اجلواب اقترن
بالفاء.
ويطلق العلماء على فعل ال شّرط وفاعله أو نائبه (اجلملة ال شّرطية) ،وهذه اجلملة ال حملّ هلا
من اإلعراب إلّا يف حالتني :يف حمل جرّ باإل ضافة؛ عندما تكون أداة ال ّشرط (إذا) غري اجلازمة .أو
()1
يف حمل رفع خرب على األرجح؛ بعد أدوات الشّرط الّيت تقع مبتدأ.
ـرط وجود قرينة تدل عليها ،وألّا يذكر
ـرطية (الفعل ومرفوعه معا) بشـ
جواز حذف اجلملة الشـ
صرحيا يف الكالم بعدها ما يف ّسرها .وقد يبقى بعد حذفها شيء قليل منها؛ مثل "ال" النافية ...
()2
وقد تبقى األداة أو حتذف مع اجلملة الشرطية احملذوفة.
جوابُالشّرطُ :
أطلق عليه العلماء اجلزاء أو اجملازاة ،وحاالته ثالث :فقد يكون فعلًا م ضارعًا ،أو ما ضيًا ،أو مجلة
مبدوءة بالفاء الرّابطة أو إذا الفجائيّة ،يف احلاالت الّيت ال ي صلح أن يقع اجلواب شرطًا .ومجهور
الب صرييّن على منع تقدّم اجلواب على ال ّشرط ،وأمّا الكوفيون ،واألخفش واملربّد من الب صرييّن
( )1انظر :عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.445/4 ،15
( )2انظر :السّابق.448/4 ،
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()1

ـي.
ـارعًا ،ومنع الفعل املاضـ
فأجازوا ذلك ،كما أجاز املازينّ أن يتقدم اجلواب إن كان مضـ
وا شترط العلماء اإلفادة يف مجلة اجلواب ،وذلك من خالل املغايرة بني لفظ ال ّشرط واجلزاء؛ فال
ـرط) ،فال يقال من أطاع اهلل أطاع
الشـ
يتّحدان( ،إلّا يف األداة كيفما ،مع خالف يف أدائها معىن ّ
ـمنت معىن جديدًا يفهم من الكالم ،كقوله " فمن
اهلل ،وإمنا يقال من أطاع اهلل جنا ،إلّا إذا تضـ
كانت هجرته إىل اهلل ورسوله ،فهجرته إىل اهلل ورسوله" ( ،)2فقد أدّت اجلملة اجلوابية معىن جديدًا:
فهجرته مباركة أو مقبولة .وقد تأيت يف بع األحيان الف ضلة لتكمل الفائدة ،فتلزم لزوم العمدة.

()3

واختلف العلماء يف عامل اجلزم لكال الفعلني :ال ّ شرط واجلواب امل ضارعني يف ال ّ شرط
اجلازم ،فقال بع ضهم هو أداة ال ّشرط جازمة هلما معًا ،وهو مذهب مجهور الب صرييّن تبعًا لرأي
سيبويه" :وينجزم اجلواب مبا قبله" )4( ،وقال آخرون :إنّ ال ّشرط جمزوم باألداة ،واجلواب جمزوم
بال ّ شرط ،وقيل :ال ّ شرط واجلواب جتازما ،وقيل :األداة وال ّ شرط كالمها جزم اجلواب ،وقيل:
اجلواب جمزوم باجلوار ،قاله الكوفيون قيا ًسا للجزم على اجلر )5( .ومهما يكن عامل يف اجلزم ،فإنّ
الباحث ال يرى فائدة يف مناق شة هذه اآلراء ،فقد ناق شها العلماء با ستفا ضة يف م صنفا،م ،لكنّه
يرتضي رأي مجهور العلماء البصرييّن.
ُ-2الشّرطُغريُاجلازمُ .
الحظ علماء اللّغة وجود أدوات تقوم بوظيفة تعليق أو ترتيب اجلزاء على ال ّشرط؛ إلّا أنّها ال تقوم
بالتأثري على فعليّ ال ّشرط واجلواب ،وهذه األدوات أ شبهت أدوات ال ّشرط اجلازم من حيث إنّها
تراوحت بني االمسيّة واحلرفيّة ،وجاءت أحكامها م شاهبة -يف كثري من احلاالت -ألحكام أدوات
( )1انظر :األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1879/4 ،1
( )2أخرجه البخاري ،صحيحُالبخاريُ،طُ،1باب ما جاء أنّ األعمال بالنيّة واحلسبة ،24/1 ،احلديث رقم ( )54وتكرر
بروايات أخرى ()6953 ،6689 ،5070 ،3898 ،2529
( )3انظر :ابن مالكُ،شواهدُالتّوضيحُوالتصحيح ،ط.268 ،1
( )4سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.63-62/3 ،3
( )5انظر :األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط.400/2ُ،1
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ال ّشرط اجلازم؛ فهي حتتاج إىل فعل شرط وفعل جواب ،وإنّ بع ضها أدى معنيني ،وبع ضها اختصّ
مبعىنً واحد؛ فأطلق عليه العلماء تسمية أدوات الشّرط غري اجلازم.
وجاء ال ّشرط غري اجلازم يف كتب القدماء حتت مباحث خمتلفة؛ و ُصنّفت ح سب األدوات
املستخدمة :فجاءت (إذا) مع الظّروف ،وجاءت (لو ،لوال ولوما) يف حروف اجملازاة ،وجاء الشّرط
غري اجلازم وأدواته عند احملدثني تابعًا للشّرط اجلازم.
أمّاُ :
حرف شرط بسيط ،تضمّن ثالثة معاين :الشّرط والتّفصيل والتّوكيد ،ويؤوّل بـ (مهما يكن شيئًا،
أو من شيء)" ،فحذف فعل ال ّشرط وأداته ،وأقيمت (أمّا) مقامهما" ( )1وهذا املعىن قاله سيبويه،
و سار عليه اجلمهور من بعده ،والدّليل عنده وجود الفاء مالزمة اجلواب ،فقال" :وأمّا (أمّا) ففيها
معىن اجلزاء ،كأنّه يقول :عبد اهلل مهما يكن من أمره فمنطلقٌ ،أال ترى أنّ الفاء الزمة هلا أبدًا".
( )2وف صّل املرادي أكثر يف أصل اجلملة وسبب احلذف فقال" :واجلمهور يقدّرون (أمّا) مبهما يكن
من شيء  ...فإذا قلت :أمّا زيدٌ فمنطلقٌ ،فالتّقدير :مهما يكن من شيءٍ فزيدٌ منطلقٌ .فحذف فعل
ال ّ شرط وأداته ،وأقيمت (أمّا) مقامهما ،ف صار التّقدير :أمّا فزيدٌ منطلقٌ ،فأخّرت الفاء إىل اجلزء
الثّاين ،ل ضربٍ من إ صالح اللّفظ" )3( .على أنّ هذا التّقدير ال ينقل األداة إىل ال ّشرط اجلازم ،بل
تبقى يف موضوعات الشّرط غري اجلازم" ،وليس املراد من قيامها مقام اسم الشرط( :مهما) احملذوف
شرطه وجوبًا ،أنّها تعرب ا سم شرطٍ ،أو فعل شرطٍ ،أو مها معًا ،وال أن تؤدّي معنامها تأدية
حقيقيّةً ،ميكن مبقتضاها وضع (أمّا) يف كل موضع تشغله (مهما) مع فعل شرطها" )4( .وذلك ألنّ
(أمّا) حرف ،وال يقوم مقام اال سم أو الفعل ،وال يعمل عملهما .وجعل ابن ه شام تقدير احملذوف

( )1املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.522 ،1
( )2سيبويه ،الكتاب ،ط.224/4 ،3
( )3املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.523-522 ،1
( )4عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.506/4 ،15

29

حسب ما تقتضيه اجلملة ،وال يقتصر على ما ذكر سيبويه؛ قال ابن هشام" :ال يلزم أن يقدّر (مهما
()1
يكن من شيءٍ) ،بل جيوز أن يقدّر غريه ممّا يليق باحمللّ ".
واجلمهور على أنّ هذه الفاء هي الفاء الرّابط للجواب ،ولي ست للعطف أو زائدة؛ قال ابن
ه شام" :ولو كانت الفاء للعطف مل تدخل على اخلرب؛ إذ ال يعطف اخلرب على مبتدئه ،ولو كانت
()2
زائدة ،لصحّ االستغناء عنها؛ وملا مل يصحّ ذلك ،وقد امتنع كو ا للعطف ،تعيّن أنّها فاء اجلزاء"
ـرط غري جازم ،لكنّ
ومجلة جواب (أمّا) مجلة ال حملّ هلا من اإلعراب؛ أل ا جواب شـ
الدّكتور عباس ح سن ذهب إىل إعراهبا ،وجعلها يف حمل جزم جواب ال ّشرط؛ ألنّ (أمّا) نابت عن
اجلملة الشّرطية (مهما يكن من شيء)؛ " وهذه اجلملة االمسيّة املكوّنة من املبتدأ واخلرب يف حمل جزم
جواب (أمّا) النّائبة عن (مهما) ،و(الفاء) زائدة داخلة على هذه اجلملة االمسيّة الّيت هي جواب اسم
()3
الشّرط احملذوف الّذي نابت عنه (أمّا)".
وانفرد الرّ ضيّ فذهب إىل أنّ ال ّشرط فيها جاء ألنّها مبعىن (إنْ) ال ّشرطيّة فقال" :وأمّا بيان
معىن ال ّشرط فيها ،فبأن نقول :هي حرف مبعىن (إنْ) ،وجب حذف شرطها لكثرة ا ستعماهلا يف
()4
الكالم ،ولكو ا يف األصل موضوعة للتّفصيل وهو مقت ٍ تكرّرها".
()5
وأمّا أحكامها:
ـم مرفوع
ـرط وفعله ،وإنّما يليها يف الغالب اسـ
الشـ
 .1ال يليها الفعل؛ ألنّها تقوم مقام أداة ّ
(مبتدأ) ،أو خرب ملبتدأ حمذوف ،أو مفعول به مقدّم ،أو اسم جمرور ،أو مجلة شرط جديد.
 .2تالزم الفاء ما بعدها ،وال حتذف إلّا يف ضّرورة الشّعر ،أو ما فهم من السّياق يف النّثر.
 .3ال يف صل بينها وبني الفاء اللّازمة هلا بفا صل ،إلّا إذا كان الفا صل مجلة دعائيّة ،مع تقدّم
فاصل بينها وبني اجلملة.

( )1ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.83 ،6
( )2ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.80 ،6
( )3عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.506/4 ،15
( )4األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط.467/4 ،2
( )5انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط ،84-80 ،6واملرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط .528-522 ،1وعباس حسن ،النّحوُ
الوايف ،ط.511-404/4 ،15
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 .4قد يأيت جواهبا مجلة فعليّة ،فعلها مضــارع مرفوع ،أو ماضٍ ،أو مجلة امسيّة ،ولكن مع
وجوب الفاء فيه.
 .5جيوز حذف أداة ال ّشرط (أمّا) لوجود الدّليل ،ويكثر هذا قبل األمر والنّهي؛ كقوله تعاىل:
ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ ( ،)1والدّليل على حذفها فيما سبق هو
()2
"الفاء" الّيت ال مسوّغ هلا إلّا دخوهلا يف اجلواب.
وقد جاء ا ستخدام ابن مقبلٍ هلذه األداة يف مثانية موا ضع من الدّيوان ،وعلى منطني اثنني ،تقامسا
أبيات ابن مقبلٍ مناصفة:
كلماُ :
هذه األداة لي ست من أدوات ال ّشرط عند كثري من العلماء ،ومل يتفق العلماء على ضمّها لل ّشرط،
لكنّ بع العلماء رأوا أنّه عندما تتركب (كلّ) و (ما) امل صدريّة فتكون النتيجة كلمة مبعىن (إذا)،
وبذلك حتتاج إىل مجلتني تترتب إحدامها على األخرى ،قال ابن ه شام" :وجاء،ا الظّرفيّة من جهة
(ما) ...وأنّ (ما) امل صدريّة التّوقيتيّة شرط من حيث املعىن ،فمن هنا احتي إىل مجلتني؛ إحدامها
ـرطيّة مثلها يف :ما تفعل أفعل؛ ألمرين :أنّ تلك عامّة،
مرتبة على األخرى ،وال جيوز أن تكون شـ
()3
فال تدخل عليها أداة العموم ،وأنّها ال ترد مبعىن الزمان على األصح".
وقد أ شبهت (كلّما) بع أدوات ال ّشرط من حيث ا شتماهلا معىن العموم واال ستغراق ،وفيها
رائحة الشّرط" ،وملا يف (كلّما) من معىن العموم واالستغراق ،الّذي يكون يف كلمات الشّرط ،حنو:
من ،وما ،ومىت ،شاهبها أكثر من م شاهبة (بينما) ،فلم يدخل إال على الفعليّة ،خبالف بينا وبينما؛
()4
وهلذا جاز -أي ضا -وقوع املا ضي بعد (كلّما) مبعىن امل ستقبل  ...ويف (كلّما) رائحة ال ّشرط"،
وهي من أدوات الشّرط عند العكربيّ بسبب التّشابه مع أدوات الشّرط يف حاجتها للجواب" :ألنّ
()5
(كلّما) تشبه الشّرط يف اقتضائها اجلواب".
( )1سورة املدّثر :اآليات .5-3
( )2عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.409/4 ،15
( )3ابن هشامُ،مغينُاللبيب ،ط.230 ،6
( )4األستراباذيّ ،شرحُالرضيُعلىُالكا ية ،ط.198/2 ،2
( )5العكربي ،التبيانُيفُإعرابُالقرآن ،د.ط.255/1 ،
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واستخدم الزّخمشريّ مصطلح اجلملة الشّرطيّة ( )1للدّاللة على التّركيب الّذي حيوي (كلّما)
ـري قوله
يف أثناء تفسـ

تعاىل :ﱡ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ ( .)2كما أطلق املعربون يف العصر احلديث على (كلّما) أداة شرط غري
()3

جازمة
وهلذه األداة بع األحكام:
 .1رختصّ بالدّخول على اجلملة الفعليّة ،ويكثر دخوهلا على الفعل املا ضي ،ويندر على
الفعل املضارع.
 .2جيوز أن يكون املا ضي بعد (كلّما) مبعىن امل ستقبل ،وليس ذلك حبتم يف كلّ ماض،
()4
وإن حتتم يف أدوات الشّرط.
 .3كلّما ،تفيد تكرار اجلواب بتكرار الشّرط.
ـرط) ،وال جيوز إ عادة لفظ ها يف
الشـ
 .4تأيت (كلّ ما) يف اجلم لة مرة وا حدة مع ( ّ
(اجلواب).
 .5تكتب (كلّما) موصولة؛ فتوصل (كلّ) بـــ (ما) املصدريّة احلرفيّة ،وتفصل (ما)
عن (كلّ) إذا جاءت (ما) املوصولة االمسيّة.
ُ-3اجلزمُبالطلبُ .
جيوز جزم امل ضارع عند وجود ترابط بني الطلب (األمر ،النّهي ،اال ستفهام )...وما جاء بعده من
فعل م ضارع ،ب شرط صحّة تقدير ال ّشرط بعد الطّلب ،وقد الحظ العلماء وجود االرتباط والتّعلق
بني الطلب وما بعده من م ضارع أو مجلة كارتباط ال ّشرط وجزائه .لكنّ الطّلب (األمر ،النّهي،
ـي جوابًا يتمّ الفائدة ،وهناك حاالت تطلّب الطلب جوابًا؛
ـتفهام )...ال يتطلّب وال يقتضـ
االسـ
فافترض العلماء وجود شرط حمذوف؛ حماولة لتقدمي تفسري للظّاهرة.
( )1الزخمشري ،الكشاف ،ط.274/2 ،1
( )2سورة البقرة :جزء من اآلية .87
( )3انظر :صايف ،اجلدولُيفُإعرابُالقرآن ،ط ،212/1 ،4و ،66/5وكذلك :الدعّاس ،إعرابُالقرآنُالكرمي ،ط،1
 ،14/1و ،266و ،268و.385/3
( )4األستراباذيّ ،شرحُالرّضيُعلىُالكا ية ،ط.179/3 ،2
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ف سيبويه يذهب إىل تقدير أداة ال ّشرط وفعلها احملذوفني ،قال سيبويه" :وإنَّما اجنزم هذا
اجلواب كما اجنزم جواب (إن تأتين) (بإن تأتين)؛ ألنَّهم جعلوه معلَّقًا باألوّل غري م ستغنٍ عنه ،إذا
أرادوا اجلزاء ،كما أنَّ (إن تأتين) غري م ستغنية عن آتك" )1(.وف ّصل األمر أكثر ال ّسريايف يف شرح
الكتاب ،فجعل االرتباط بني الطّلب وما بعده والتعلّق بينهما دليلًا على ال ّشرط امل ضمر قال" :جزم
جواب األمر والنّهي واال ستفهام والتّمين والعرض بإ ضمار شرط يف ذلك كلّه ،والدّليل على ذلك
قول إنّ األفعال الّيت تظهر بعد هذه األ شياء ،إنّما هي ضمانات ي ضمنها وَيِعدُ هبا اآلمر والناهي
وامل ستفهم واملتمين والعارض ،ولي ست ب ضمانات مطلقة ،وال عِدات واجبة على كلّ حال ،وإنّما
هي معلّقة مبعىن" )2( .وذهب أبو على الفارسيّ إىل أنّ فعل الشّرط مضمر أو حمذوف ،وال جيوز أن
ـع ،فال يُؤتى به لداللة ما ذكر عليه،
يظهر لداللة ما ذكر عليه" :وقد يُحذف الشّـرط من مواضـ
وتلك املوا ضع :األمر والنّهي واال ستفهام ،والتّمنّي والعرض ،وتبعه اجلرجاين يف كتاب املقت صد يف
()3
شرح اإليضاح.
ـروطه أو الرّفع على
وليس اجلزم باألمر الواجب؛ فاملتكلّم باخليار يف اجلزم إن توافرت شـ
ا ستئناف الكالم ،كلّ ذلك تبعًا للمعىن الّذي يريده ،قال سيبويه" :وتقول :ائتين آتك ،فتجزم على
ما وصفنا ،وإن شئت رفعت على أن ال جتعله معلقًا باألوّل ،ولكنَّك تبتدئه ،وجتعل األوّل مستغنيًا
عنه ،كأنَّه يقول :ائتين أنا آتيك" )4( .فهذا يعين أنّ هناك اتساع يف الكالم ،وذلك تبعًا للمعىن الّذي
يريده املتكلّم ،كما أنّه جيوز للمتكلّم أن ين صب امل ضارع؛ بإدخال الفاء (ال ّسببيّة) ،ولذلك فاجلزم
يقع بعدم إدخال الفاء على جواب الطّلب " ،فإن قلت :ال تدنُ من األســد يأكلْك فهو قبيح إن
جزمت ،وليس وجه كالم النّاس؛ ألنَّك ال تريد أن جتعل تباعده من األسد سببًا ألكله .وإن رفعت
فالكالم حسنٌ ،كأنّك قلت :ال تدنُ منه فإنَّه يأكلك .وإن أدخلت الفاء فهو حسنٌ ،وذلك قولك:

( )1سيبويه ،الكتاب ،ط.94-93/3 ،
( )2السريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.299/3 ،1
( )3انظر :اجلرجاين ،املقتصدُيفُشرحُاإلي اح ،د.ط.1223/2 ،1982 ،
( )4سيبويه ،الكتاب ،ط.94/3 ،3
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ال تدنُ منه فيأكلَك" ( ،)1وإىل ذلك ذهب ابن يعيش يف شرح املف ّصل؛ قال" :فإن جئت بالفاء
()2
ونصبت ،كان حسنًا؛ ألنّ اجلواب بالفاء مع النّصب تقديره تقدير العطف".
وا شترط العلماء ل صحّة اجلزم سقوط الفاء ،قال ابن مالك" :وتنفرد الفاء بأنّ ما بعدها يف
غري النّفي جيزم عند سقوطها مبا قبلها ملا فيه من معىن ال ّشرط" )3( .ولكن ،ملاذا كان سقوط الفاء
شرطًا للجزم؟ فاملعروف أنّ الفاء والواو تسبقان الفعل املضارع ،فتعطفانه على ما سبق ،وتنصبانه
ـببيّة واملعيّة ،وألنّه ال جيوز أن تقع (واو) العطف بعد الطّ لب ،فيمكن أن تقع الفاء ،و بذلك
بالسـ
تكون هذه الفاء إحدى الفاءين :العاطفة أو ال ّسببيّة ،وكلتامها متنعان امل ضارع من اجلزم؛ فألجل
ذلك وجب إسقاطها .يقول ابن مالك" :ومييّز فاءَ اجلواب من العاطفة صح ُة تقدير شرط قبلها ،أو
حال مكا ا ،ألنّ املراد بفاء اجلواب الفاء الّيت ي صحّ ن صب الفعل بعدها بإ ضمار أنْ ،وتلك هي
الواقعة إمّا قبل مسبَب انتفى سببُه ،فيصحّ حينئذٍ تقدير شرط قبل الفاء" ( )4ويقول أيضًا" :وحاصل
الفرق بني النّ صب واجلزم بعد النّهي أنّ اجلزم إنّما جيوز يف فعل يصحّ كونه جوابًا لشرطٍ مقدّرٍ دلّ
عليه النّهي ،كما يف قولك :ال تدنُ من األ سد تن ُ .وأما النّ صب فإنّما جيوز يف فعلٍ م سبَّب عن
()5
فعلٍ قبل الفاء منهيٍ عنه ،طالبًا لنفي املسبَب بانتفاء سببِه"
وللجزم جوابًا للطّلب أحكام:
 .1أن يكون القصد بالطّلب اجلزاء ،فإن كان القصد اإلخبار فال جيوز.
 .2أن يصحّ املعىن بتقدير (إنْ) الشّرطيّة مع فعل مناسب مكان الطّلب.
 .3أن يصحّ املعىن بتقدير (إنْ وال) يف النّهي قبل الفعل املناسب.
 .4إسقاط الفاء من اجلواب لئلّا تعدّ عاطفة أو سببيّة.

( )1سيبويه ،الكتاب ،ط.97/3 ،3
( )2ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.277/4 ،1
( )3ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.39/4 ،1
( )4ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.43/4 ،1
( )5ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.38/4 ،1
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املطلبُالثاينُ:أسلوبُاالستثناء ُ
ـاليب التّعبرييّة يف اللّغة العربية ،جاء يف كتب العلماء القدماء حتت عنوانني اثنني :باب
أحد األسـ
اال ستثناء؛ عند من أدرجه يف ت صنيف املو ضوعات ،وباب امل ستثىن؛ عند من صنّف كتبه ح سب
العامل النّحوي ،إذ بدأ هذا األمر عند ابن مالك.
ـعّبت فيه آراء العلماء؛ لكثرة مباحثه وأنواعه وأدواته ،مثّ
وهو أحد األســاليب الّيت تشـ
اجتاهات العلماء ومذاهبهم وم شارهبم الفكرية ،ي ضاف إىل ذلك ات ساع رؤية العامل أو مشوليتها،
ـلوب .ولعلّ كثرة االختالفات ف يه حدت بأ حد العلماء
واالعت ماد على ا لذائقة يف حتليل األسـ
املتقدّمني إىل وضع مصنفٍ قائمٍ؛ مسّاه االستغناء يف االستثناء ( ،)1وعدّه صاحبه أوّل حبثٍ مستقلٍّ يف
هذا الباب ،ويقع يف أكثر من ستمائة صفحة.
ُاالستثناءُلغةًُ :الش ـيء ثنيًا :ردَّ
ـان العرب :اجلذر" ثين :ثىن ّ
تعدّدت معاين اجلذر اللّغوي (ثين)؛ فقد ورد يف لسـ
بع ضه على بع ٍ ...وثنيتُ ال ّشيء ثنيًا :عطفتُه .وثناه أَي :كفَّه .وثنيته أي ًضا :صرفته عن حاجته،
وكذلك إذا ِصرتَ له ثانيًا .وثنّيته تثنيةً ،أي جعلته اثنني .وأثناء الو شاح :ما انثىن منه ،وا ستثنيت
الشيءَ من الشَّيءِ :حاشيته" (.)2
االستثناءُاصطالحًاُ :
جاءت عدة تعاريف تو ّضح مفهوم اال ستثناء ،ومعظمها يدور يف احللقة ذا،ا .وهنا ي ضع الباحث
تعاريف من عصور خمتلفة توضّح املفهوم ،وتبيّن االلتقاء فيه:
فاال ستثناء عند سيبويه هو أنْ "تُدخلَ اال سم يف شيءٍ تنفي عنه ما سواه ...أدخلت (إلّا)
لتوجب األفعال هلذه األمساء ،ولتنفي ما سواها ،فصارت هذه األمساء مستثناة" )3( .فيقوم االستثناء
عند سيبويه على إطالق حكم با ستخدام األفعال على األمساء ،مثّ تدخل (إلّا) لتخرج غريها من
ذلك احلكم .وحيدّد السّريايف يف شرح الكتاب أكثر ،فيقول" :إخراج الشّيء ممّا دخل فيه هو وغريه
( )1أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن أبو العبّاس القرايف684( ،ه) االستغناء يف االستثناء ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان.
( )2ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط ،3مادة (ثين).
( )3سيبويه ،الكتاب ،طبعة .310/2 ،3
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بلفظ شاملٍ هلما ،أو إدخال فيما خرج عنه هو وغريه بلفظ شاملٍ هلما" ،وهذا التحديد تقت ضيه
طبيعة العلم وتطوّره ،فعندما يُطلقُ حكمٌ شاملٌ بلفظ على أ شياء ،فيعمّها احلكم ،مثّ رخرج بع ضها
()1
من ذلك احلكم ،أو عندما تدخل شيئًا مل ينطبق عليه حكم ما سبق على أ شياء بلفظ شامل.
ـيئًا ممّا أدخلت فيه غريه ،أو تدخله
وهذا املعىن قريب كثريًا ممّا عند ابن جنّي إذ قال" :أن رخرج شـ
فيما أخرجت منه غريه ،وحرفه املستويل عليه إلّا" )2( .ومل يتغيّر التّعريف بالتّقدّم قليالً إىل ابن يعيش
يف شرح املف ّصل ،فقال عنه" :اعلم أنّ اال ستثناء ...صرف اللّفظ عن عمومه بإخراج امل ستثىن من
ـنيف جديد اعتمادًا على العامل
ـولًا إىل ابن مالك الّذي اتّجه إىل تصـ
أنّ يتناوله األوّل" )3( .وصـ
ـهيل" :وهو املخرج حتقيقًا أو تقديرًا من
ـتثىن ،فقال يف التّسـ
النّحويّ ،فقد عرّف ابن مالك املسـ
مذكور أو متروك بإلّا أو ما مبعناها ب شرط الفائدة" ( .)4واملالحظ أنّ ابن مالك ف ّصل يف التّعريف
ـل (حتقيقًا) واملنقطع (تقديرًا) والتّامّ (املذكور)
ـتثناء :املتّصـ
أكثر من غريه ،ومشل فيه أنواع االسـ
ـابقني له ،وأكمل ما نقص منها،
السـ
والنّاقص (املتروك) .وأمّا القرايف فعرّفه بعد أنْ مجع تعريفات ّ
فعرّ فه بأنّه" :إخراج بع اجلم لة ،و ما يعرض هلا من األحوال واألزم نة أو الب قاع أو ا حملال أو
األ سباب أو ما ال يتعيّن احلكم فيه بالنّقي  ،بلفظ ال ي ستقلّ بنف سه مع لفظ املخرج" )5( ،فخصّ
بع اجلملة بامل ستثىن ،وف ّصل األحكام املطلقة من أحوال وأزمنة أو بقاع أو حمال أو أ سباب ،أو
كل ما مل ينطبق عليه احلكم بالنّقي  ،با ستخدام لفظ املخرج وال ي ستقلّ بنف سه ،فاجلملة ت ستقلّ
ـ ها ،فال ميكن القول :أكرم بين متيم ،ال تكرم أ حدًا منهم؛ فاجلم لة (ال تكرم أ حدًا منهم)
بنفسـ
()6
استقلت بنفسها.
ـتثىن من أن حيتو يه
هذه التّعريفات كلّها تدور يف فلك :إخراج بع ٍ من كلّ ،أي :إخراج املسـ
امل ستثىن منه؛ إذ تقوم األداة (إلّا) بإبطال احلكم الواقع على امل ستثىن منه عن امل ستثىن ،فالقول :قام
القوم إلّا زيدًا تعين :قام القوم إلّا أنّ زيدًا خالفهم فلم يقم.
( )1السريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط .47/3 ،1
( )2ابن جين ،اللمعُيفُالعربية ،ط ص .54
( )3ابن يعيش ،شرحُاملفصل ،ط .46/2 ،1
( )4ابن مالك ،تسهيلُالفوائدُوتكميلُاملقاصد ،د.ط.101 ،1967 ،
( )5القرايف ،االستغناءُيفُاالستثناء ،ط.27، 1
( )6انظر :القرايف :االستغناءُيفُاالستثناء ،ط.22 ،1
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وخيرج الباحث من التّعريفات اللّغوية واال صطالحية باملفهوم الذي ارت ضاه معظم العلماء،
ويقوم على إخراج خم صوص (امل ستثىن) من عموم حكم أو لفظ أو معىن (امل ستثىن منه) بإحدى
أدوات االستثناء.
عناصرُاألسلوبُاالستثنائيُ :
يتكوّن هذا األ سلوب من ثالثة عنا صر رئي سة ظاهرة ،وعن صر رابع خفيّ ،فالعنا صر الظاهرة:
امل ستثىن منه ،وأداة اال ستثناء ،وامل ستثىن ،على التّرتيب .وأمّا العن صر الرّابع اخلفيّ ،فهو احلكم
الصّادر أو املعىن الّذي ينسب للمستثىن منه ،وال ينطبق على املستثىن؛ فإطالق احلكم ُيخرج املستثىن
من حكم املستثىن منه إخراجًا يف الوقت نفسه الّذي يطلق على املستثىن .وتأيت هذه العناصر بترتيب
مطّرد -غالبًا؛ فيتقدّم امل ستثىن منه ،تتلوه األداة ،ويتبعها امل ستثىن ،وقد يتقدّم امل ستثىن على امل ستثىن
()1
منه بشروط.
امل ستثىنُمنه :وهو العن صر الّذي صدر عليه احلكم أو على أكثره إثباتًا أو نفيًا ،وله وظيفته وإعرابه
ح سب موقعه من اجلملة؛ فقد يكون فاعلًا أو مفعولًا به أو مبتدأً أو خربًا أو غري ذلك ،ومل خيتلف
العلماء يف أحواله؛ ألنّه ال يتأثّر مبا بعده من األداة واملستثىن ،وشرط له العلماء شرطان؛ فاألوّل :أن
يكون م شتملًا على امل ستثىن )2( ،أي أن امل ستثىن جزء من امل ستثىن منه؛ إذ ليس من املنطقي أو
املعقول أن رخرج شيئًا مما ليس منه؛ فال ميكن القول :اشتريت الذهب إلّا احلديد؛ ألنّه ليس منه ،أو
يكون املستثىن منه أقلّ من املستثىن ،فكيف خيرج الكثري من القليل؟ وهنا يُشار إىل اختالف العلماء
"يف قدر امل ستثىن؛ فذهب الب صريّون إىل أنّه ال جيوز أن يكون قدر امل ستثىن منه وال أكثر ،بل يكون
أقل من النّصف ،وذهب أبو عبيد ،والسّريايف إىل أنّه جيوز أن يكون قدره ،وأكثر منه ،وذهب بع
الب صرييّن ،وبع الكوفيني إىل أنّه جيوز أن يكون النّ صف فما دونه" )3( .ويف ّضل النّ صف أو أقلّ
منه ،وال أكثر من النصف؛ لئال خيرج عن الشّمول ،لقوله تعاىل:

ﱡﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎﱠ )4( ،فقد استثىن النّصف من الكلّ.
( )1انظر :عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط .328-327/2 ،15
( )2انظر :أبو حيان ،ارتشافُال رب ،ط .1500/3 ،1وكذلك :املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.514-513 ،1
( )3أبو حيان ،ارتشافُال رب ،ط .1500/3 ،1وكذلك :املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.514-513 ،1
( )4سورة املزمل :اآليات من .3-1
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وال ّشرط الثّاين للم ستثىن منه :أن يكون معلومًا ،وال يكون جمهوالً؛ لتتمّ الفائدة من الكالم
"فال ي صحّ ا ستثناء معلوم من جمهول ،حنو :قام رجالٌ إال زيدًا ،وال ا ستثناء جمهول من جمهول ،حنو
()1
قام رجاٌل إلّا رجالً؛ ألنّ فائدة االستثناء إخراج الثّاين من األوّل".
أداةُاال ستثناء :تنوّعت بأنواع الكالم املعروفة؛ وكثرت خالفات العلماء فيها ،وي ضع الباحث ما
اتفق عليه العلماء ،ويترك ما اختلف فيه ،ومل يأت له أمثلة يف حبثه ،فقد جاءت:
 .1حرفًا خالصًا بال خالف بني العلماء( :إلّا) ،وهي أمّ الباب.
 .2ما تردّد بني احلرفيّة والفعليّة( ،ليس ،عدا ،خال ،وحاشا) ،واخلالف يف ليس.
 .3وجاءت فعالً خالصًا (ما عدا ،ما خال ،ال يكون).
 .4وجاءت امسًا خالصًا (غري وسوى) واخلالف يف سوى.
وأمّا العنصر الثّالث فهو العنصر الّذي مسّى بع العلماء الباب به فهو املستثىن؛ لتغيّر أحواله
ـوبات؛ تغليبًا حلالة النّصــب؛ ألنّ العلماء جعلوه تابعًا
وحركاته اإلعرابية ،وجاء يف باب املنصـ
للمفعول به؛ إذ عدّه بعضهم مفعولًا به للفعل (أستثين) املقدّر أو نابت عنه (إلّا) .وقد تنوعت هيئاته
ـّابقة له :كاإلثبات والنّفي ،والنّقص والتّمام،
ـكاله وحركاته اإلعرابية؛ بتغيّر العوامل السـ
وأشـ
واالت صال واالنقطاع ،إ ضافة إىل تغيّر األداة ،فهو من صوب بعد (إلّا) يف حالة التّمام مع اإلجياب
ـبًا وجرًا) يف حال التّمام والنّفي (احلقيقي واملعنويّ،
ـتثىن منه (رفعًا ونصـ
والنّفي ،وبدل من املسـ
وال ّصريح وغري ال ّصريح) و شبه النّفي (النّهي واال ستفهام والتّح ضي ) ،ويأخذ امل ستثىن موقعه
اإلعرايبّ من اجلملة إن كان استثناءً مفرغًا (مف ّرغًا) ،ويكون منصوبًا يف االستثناء املنقطع.
ـتثناء ،وفرّقوا بينهما
ـّابقة ،أنّ العلماء قدّموا نوعني من االسـ
ويالحظ يف التّعريفات السـ
حسب ارتباط املستثىن باملستثىن منه؛ ومها :االستثناء املتّصل ،واالستثناء املنقطع ،فاالستثناء املتّصل
وهو أكثر ا ستخدامًا -هو ما كان امل ستثىن من جنس امل ستثىن منه ،وعبّر عنه العلماء باملخرجـتثىن
ـتثىن منه .وأمّا االسـتثناء املنقطع؛ فاالرتباط بني املسـ
حتقيقًا؛ أي حتقّق إخراج جزء من املسـ
وامل ستثىن منه أ ضعف ،والعالقة (البع ضيّة) أقلّ؛ فامل ستثىن ليس بع ًضا من امل ستثىن منه ،أو امل ستثىن
ليس من جنس امل ستثىن منه ،لكنّه من متعلقاته ،وهو ما عبّر عنه العلماء باملخرج تقديرًا؛ أي تقدير
إخراج جزء من املستثىن منه ،وليس منه.
( )1املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.512-511 ،1
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وحدد مجهور العلماء األمناط الّيت يأيت عليها أ سلوب اال ستثناء (املتّ صل واملنقطع) يف أربعة
أمناط ،تبعًا حلالة التّركيب من حيث :اإلثبات (املوجب) أو النّفي (غري املوجب) ،ومن حيث التّمام
(وجود امل ستثىن ،أو املذكور ح سب م صطلح العلماء) والنّق صان (عدم وجود امل ستثىن ،أو املتروك
حسب مصطلح القدماء) ،وهي:
ُاملثبتُالتّام :فاملثبت :ما مل ي سبق التّركيبَ نفيٌ أو شبهه (النّهي واال ستفهام) .والتّام :ما جاءاملستثىن منه يف التّركيب (ظاهرًا أو مضمرًا) ،وحالته اإلعرابية النّصب بال خالف بني العلماء.
ـتفهام) .والتّام :ما جاء
ـبهه (النّهي واالسـ
ـبق التّركيبَ نفيٌ أو شـ
ُاملنفيُالتّام :فاملنفي :ما سـامل ستثىن منه يف التّركيب( ،ظاهرًا أو م ضمرًا) .وحالته اإلعرابيّة تكون يف االختيار بني البدليّة (وهو
األوّىل) أو النّصب على أصل االستثناء.
ُاملنفي النّاقصُ(املفرّغ) :فاملنفي :ما سبق التّركيبَ نفيٌ أو شبهه (النّهي واالستفهام) .والنّاقص:ما مل يرد املستثىن منه يف التّركيب( ،ظاهرًا أو مضمرًا) .وحالته اإلعرابيّة حسب موقعه من الكالم؛
رفعًا أو نصبًا أو جرًّا " .ويسمّى استثناء مفرّغًا؛ ألنّ ما قبل (إلّا) تفرّغ لطلب ما بعدها ،ومل يشتغل
()1
عنه بالعمل يف غريه".
 املثبتُالنّاقص :فاملثبت :ما مل يسبق التّركيبَ نفيٌ أو شبهه (النّهي واالستفهام) .والنّاقص :ما مليرد املستثىن منه يف التّركيب( ،ظاهرًا أو مضمرًا) .ومل جيز مجهور العلماء النّمط -عدا سيبويه وابن
مالك وقليل ممن تبعهم؛ لعدم وروده يف اللّغة ،ولقلّة ال ّسماع فيه ،ولعدم وقوعه عقالً ،أو قبوله يف
منطق اللغة؛ فال جيوز القول :جاء إلّا زيد؛ ألنّ املعىن :جاء مجيع النّاس إلّا زيدًا ،وهذا بعيد عن
الواقع ،فال يعقل أن يأيت مجيع النّاس .وقد وردت بع ال ّشواهد من القراءات القرآنية وال ّشواهد
ال ّشعريّة القليلة عليه ،وقال ابن مالك" :وال يعرف أكثر املتأخّرين من الب صرييّن يف هذا النّوع إلّا
()2
النّصب ،وقد أغفلوا وروده مرفوعًا باالبتداء؛ ثابت اخلرب وحمذوفه".
أداته الرّئيسة:
األداةُ(إلا)ُاال ستثنائيّة :أحد حروف املعاين ،وتأيت يف نوعي اال ستثناء :املتّ صل واملنقطع ،وهي أُم
ـاطتها أو تركيبها؛ فريى
ـتثناء .مل خيتلف العلماء يف حرفيّتها ،لكنّهم اختلفوا يف بسـ
أدوات االسـ
( )1األزهري ،شرحُالتّصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.539/1 ،1
( )2ابن مالكُ،شواهدُالتصحيحُملشكالتُاجلامعُالصّحيح ،ط.34 ،1
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أغلب الب صرييّن ّأ ا ب سيطة تبعًا لرأي سيبويه ،الّذي قال حاكيًا عن اخلليل(" :إلّا) الّيت لال ستثناء
مبنزلة (دِفلى) ،وكذلك (حتَّى)" )1( .يقصــد أنّها كلمة واحدة ،فال يفهم أنّ (دِفلى) مركّبة من
جزأين أو أكثر .ويرى الكوفيّون وبع النّحوييّن الب صرييّن ّأ ا مركّبة ،مثّ اختلفوا يف عنا صرها
التّركيبية؛ فذهب فريق إىل أنّها مركّبة من (إنّ) امل شدّدة النّا صبة و(ال) العاطفة" ،وهو امل شهو ُر من
ـب األمساء ،وترفع األخبار ،و(ال)
مذهب الكوفييّن إىل أنّ (إلّا) مركَّبةٌ من حرفني( :إِنَّ) الّيت تنصـ
الّيت للعطف ،ف صار (إنّ ال) فخُفقّت النّون ،وُأدغِمت يف اللّام" ،)2( .وذهب الفرّاء إىل أنّها مركّبة
من (إنْ) الّيت تفيد اجلحود (النّفي) و (ال) النّافية ،جاء رأيه ذلك يف أثناء تفسريه للحرف (ل ـمّا)
يف قوله تعاىل :ﱡ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ ( ،)3قال الفرّاء" :والوجه اآلخر من التّثقيل أنْ
صة ،فتكون يف مذهبها مبنزلة (إنّما) إِذا وضعت يف معىن (إلّا)،
جيعلوا (لَمَّا) مبنزلة (إلّا) مع (إِنْ) خا ّ
كأنّها لَمّا ُضمّت إليها (ما) ف صارا مجيعًا ا ستثناءً ،وخرجتا من حدّ اجلحد .ونرى أنّ قول العرب
(إلّا) ،إنّما مجعوا بني (إنْ) الّيت تكون جحدًا ،وضمّوا إليها (ال) فصارا مجيعًا حرفًا واحدًا ،وخرجا
من حد اجلحدِ؛ إذ مجعتا فصارا حرفًا واحدًا .وكذلك (ل ـمّا) .ومثل ذلك قوله( :لوال) ،إنّما هي
()4
(لو) ضمّت إليها (ال) فصارتا حرفًا واحدًا .وكان الكسائي ينفي هذا القول".
والّذي يرت ضيه الباحث هنا يف م سألة (إلّا) هو ما ارت ضاه بع النّحاة من أنّ هذه األداة
هكذا جاءت عن العرب ،وهكذا و ضعت ألداء معىن اال ستثناء ،كما جاءت (حتّى وأمّا ولكنّ)
ـاطتها وتركيبها ال يفيد يف بيان املعاين اليت
ألداء معانيها يف الكالم .وإ ّن اخلوض واخلالف يف بسـ
()5
جاءت من أجلها.

( )1سيبويه ،الكتاب ،ط.332/3 ،3
( )2ابن يعيش ،شرحُاملفصّلُ،ط ،47/2 1وكذلك :األنباري ،اإلنصافُيفُمسائلُاخلالف ،ط ،1املسألة .212/1 ،34
( )3سورة يس :اآلية .32
( )4الفراء ،معاينُالقرآن ،ط 377/2 ،1
( )5القرايف ،االستغناءُيفُاالستثناء ،ط.54 ،1
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وامل سألة اخلالفيّة الثّانية :هي العامل يف ن صب امل ستثىن بعد (إالّ) ،وهي إحدى امل سائل الكربى يف
()1
االختالف بني العلماء؛ فقد وقع اخلالف بني الب صرييّن أنف سهم ،ومل ي سلم الكوفيون من ذلك.
ويرى الباحث أن يعرض آراء العلماء فيها؛ ألمهيّتها.
الرّأيُاألوّل :وهو مذهب سيبويه وجمموعة من الب صرييّن ،الّذين يرون أنّ العامل "فيه ما قبله من
الكالم ،كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت :عشرون درمها" )2( .فعامل النّصب فيه هو الكالم
ال ّسابق للم ستثىن -بوجود الفعل و شبهه أو عدم وجوده -كما انت صب التّمييز بالعدد ع شرين.
وف سّر العلماء كالم سيبويه :بأ ّن الكالم هو الفعل ،أو معىن الفعل بتو سّط األداة (إلّا) )3( ،وصحّح
هذا املذهب ابن مالك وعزاهُ لسيبويه واملربّد.
ـب (واو) املعيّة املفعول معه،
والرُّأيُالث اين :يرى أنّ العامل هو (إلّا) الّيت تُ عدّي الفعل ،كما تنصـ
(ونسبه ابن عصفور لسيبويه أيضًا).
والرُّأيُالثالث :ويرى أنّ العامل هو (إلّا) مباشرة ،دون تعديتها الفعل ،بدليل انتصاب (غري) بالفعل
إذا وقعت موقع (إلّا)( ،وعُزِي البنِ خروف).
ـائي ،فيما نقله
ـب بتقدير (أَنّ) مقدّرة بعد (إِلَّا) ،وعليه الكسـ
والرُّأيُالرّابع :يرى أنّ عامل النّصـ
السّريايف ،قال التَّقدير :إِلَّا أَنّ زيدًا مل يقم.
والرُّأيُاخلامس :يرى العامل يف (إلّا) ،الّيت أصلها -عند الفرّاء( -إِنْ) خمفّفة ركبت منها ومن (ال)؛
وهلذا رفع من رفع تغليبًا حلكم (ال) ،ومن نصب غلّب حكم (إِنْ).
والرأيُالسّادس :يرى أنّ العامل هو عامل خفيّ؛ وهو املخالفة؛ أي أنّه انتصب ل ـمخالفة األوّل؛
فالـــم ستثىن خمالف للم ستثىن منه بعد نفي احلكم عن أحدمها .وعليه الك سائي فيما نقله ابن
عصفور.

( )1انظر :األنباري ،أسرارُالعربية ،ط .156 ،1وكذلك :اإلنصافُيفُمسائلُاخلالف ،ط .212/1 ،1وابن يعيش ،شرحُ
املفصلُ،ط ،46/2 ،1والقرايف ،االستغناءُيفُاالستثناء ،ط ،69-68 ،1والسّيوطيّ ،مهعُاهلوامع ،ط-2520/2 ،1
.253
( )2سيبويه ،الكتاب ،ط310/2 ،3
( )3انظر :األنباري ،اإلنصافُيفُمسائلُاخلالف ،ط ،212/1 ،1وابن يعيش ،شرحُاملفصلُ،ط ،46/2 ،1والسّيوطيّ،
مهعُاهلوامع ،ط.253-252/2 ،1
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والرُّأيُالسّابع :يرى أنّ العامل هو الفعل املقدّر ب ـ (أستثين) ،وعليه ال ـمربّد والزّجاج فيما نقله
السّريايف.
والرُّأيُاألخري :يرى أنّ العامل هي (إلّا) نائبة عن الفعل (أ ستثين) ،ون سب إىل أيب العبّاس املربّد،
وأيب إسحاق الزجّاج ،وطائفة من الكوفييّن.
ويالحظ ظهور اخلالف النّحويّ على أ شدّه فيما سبق ،ولعلّ ما يلفت النّظر هنا ،أنّ العامل
ـري كالم من قبله كما يظهر له ،أو يفهمه ،وكما يريد ،ويظهر ذلك -أحيانًا -ع ندما
يقوم بتفسـ
ين سب إىل عامل ما أكثر من رأي ،ففي م سألة نا صب امل ستثىن ،وأ صل (إلّا)؛ فقد ن سب كثري من
العلماء لسيبويه أكثر من ثالثة آراء ،وكذلك احلال مع الكسائي واملربّد والزّجاج؛ فهل كانت آراءُ
العلماء ال سابقني تتغيّر عما هي يف كتبهم؟ أم أنّ هناك كتبًا أو درو ًسا وأمايل ذكرت تلك اآلراء،
لكنّها مل تدوّن؟ أم أنّ كالم العلماء يُفهم على أكثر من وجه؟ كلُّ تلك املعطيات قابلة للقَبول؛ إذ
إن الرأي قد يتغيّر ويتبدّل بتقدّم العلم ،وبتبادل اآلراء والنّقا شات يف امل سألة أو الق ضية ،ويف أحيان
ـّابق الّذي كان قد تبنّاه
أخرى جتد العامل يزداد علمًا أو فهمًا جديدًا ،وقد يظهر له أنّ الرأي السـ
لفترة من الزّمن ،ودوّنه يف كتبه قد اعتراه التّغيري والتّبديل ،وفقًا ملعطيات جديدة يف تقدّم العلم،
فيذكر ذلك يف درو سه وأماليه ،وينقلها طلبة العلم عنه م شافهة .إ ضافة إىل أنّ فهم العلماء ألقوال
سابقيهم يف امل سألة ال ميكن أنْ ينح صر يف فهم واحدٍ ،وال ميكن أن حيْجر على العقل فيما يفهم
ويف ّ سر ،ولذلك كثر االجتهاد والتّف سري يف كالم اهلل تعاىل ،وكالم نبيّه  ،--فكلّ عامل يبين
فهمه على مقولة العامل ال سّابق ،فيف سّرها ويستنبط منها الرأي ،وبذلك تتعدد األفهام للقول الواحد
حبسب أفهام العلماء؛ وهلذا قد جتد الرأيني املختلفني منسوبني إىل عاملٍ واحدٍ.
وما يراه الباحث يف نا صب امل ستثىن بعد (إلّا) ،ما رآه بع العلماء ال ّسابقني؛ وهو أنّ
البحث يف "مثل هذا اخلالف ال جيدي كبري فائدة ،وهو كاخلالف يف رافع املبتدأ واخلرب ،ورافع
ال فا عل ،و ناصــب املفعول ،وإ منا اخلالف الّذي جيدي هو في ما أدّى إىل حكمٍ لفظيٍّ ،أو معىن
كالميّ" )1(.ولو حتتّم على الباحث أن يتبنّى رأيًا ،فإنّه مييل إىل رأيني من آراء العلماء يرامها أقرب
إىل الواقع اللّغويّ ،ويبتعدان عن التّأويل والتّقدير ،ويقلّ اخلالف بني العلماء فيهما :الرأي القائل
بأنّ العامل يف النّ صب هو أداة اال ستثناء (إلّا) مبا شرة دون تعدٍّ ،إذ يرى الباحث أنّها تعمل مثل
( )1األندلسي ،ارتشافُال ربُمنُلسانُالعرب ،ط .1506/3 ،1
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أدوات اجلزم أو النّ صب أو اجلرّ أو الرّفع ،إلّا أن العلماء منعوا ذلك لعدم اخت صا صها باألمساء أو
األفعال فمنعت من العمل كغريها من األدوات ،ودللّوا على ذلك بقوهلم(" :إلّا) إنّما مل تعمل جرّا،
وال غريه من قبل أنّها مل رخلُص لألمساء دون األفعال واحلروف ،أال تراك تقول :ما جاءين زيدٌ قطُّ
إلّا يقرأُ ،وال مررتُ مبحمَّد قطُّ إلّا يصلّي ،وال لقيتُ بكرًا إلّا يف املسجد ،وال رأيتُ خالدًا إلّا على
ـرت األفعال واألمساء ومل رخلص لألمساء مل جيز إعماهلا .ويرى الباحث يف
الفرس" )1( ،فلمّا باشـ
األمثلة الّيت قدّمها العلماء إنّ (إلّا) خالصة لألمساء من حيث إنّ عبارة (إالّ يقرأ ،أو إلّا يصلّي) ميكن
ـخص حني عبّر عنه
الشـ
ـف هبا ّ
تأويلها بتعبري يعبّر فيها عن حالة أو هيئة ،و تدلّ على حالة اتّصـ
ـتثناء؛ وبتقدير الكالم على( :ما جاءين زيدٌ قطُّ إلّا حالته يقرأُ)( ،وال مررتُ مبحمَّد قطُّ إلّا
باالسـ
هيأته ي صلّي)( ،وال لقيتُ بكرًا إلّا حالته يف امل سجد)( ،وال رأيتُ خالدًا إلّا هيأته على الفرس)،
فهي بالتّايل رخرج من اخت صا صها بالفعل ،ومّما يؤيّد هذا الرّأي ،ما ا شترطه العلماء لعملها يف :ألّا
تنف صل عن امل ستثىن ،وتكون سابقة له ،ال تتأخّر عنه وال تنف صل ،فهي ال تعمل يف امل ستثىن إن
جاءت بعده ،وال جيوز أن يتقدّم املستثىن عليها وعلى املستثىن منه معًا.
وأمّا الرّأي اآلخر الّذي يرت ضيه الباحث -وهو قريب إىل الواقع -فهو الرّأي القائل بالعامل
اخلفيّ ،أو العامل املعنويّ (املخالفة) ،فيعمل النّ صب يف امل ستثىن ،والنّ صب يف (غري) الواقعة مكان
ـابه ما قال به العلماء من رفع املبتدأ باالبتداء ،ورفع
ـتثىن بعد (إلّا) ،وهذا العامل املعنويّ يشـ
املسـ
الفعل امل ضارع بتجرّده عن العوامل ،وهي عوامل معنويّة؛ فاملخالفة هي احلكم املطلق على امل ستثىن
ـتثىن ،هذا احلكم هو أمر معنويّ ،يوجب املخالفة بينهما يف احلركة اإلعرابيّة؛ فال
منه دون املسـ
يظهران يف حكم إعرايبّ واحدٍ.
املطلبُالثالثُ:أسلوبُالتّوكيد ُ
أ سلوب من أ ساليب التّعبري اللغّويّ ذات اجلملة اخلربيّة ،يلجأ املتحدّث إليه إذا شعر أ ّن امل ستمع
مترددٌ يف ت صديق الكالم ،فألجل أن يتمكّن احلديث من ذهن امل ستمع ،يلجأ إىل إحدى طرائق
توكيد احلكم امل ستخدمة يف اللّغة العربيّة ،وال ينتقل املتحدّث إىل التّوكيد إلّا لعلّة ال ّشكّ والتّردّد
لدى السّامع.
( )1ابن يعيش ،شرحُاملفصلُ،ط47/2 ،1
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و سيقت صر الباحث يف حبثه على ما در سه علماء النّحو يف مبحث التّوكيد؛ بنوعيه اللّفظيّ
واملعنويّ ،إذ إنّ هناك طرائق كثرية لتوكيد الكالم ،ومنها على سبيل التّمثيل ال احل صر :إنّ وأنّ
ونونا التّوكيد والم االبتداء وضمري الفصل وتقدمي ما حقّه التأخري ،وقد الّيت للتّحقيق ،وإمنا واملصدر
املؤكّد لفعله .فهذه لن تدخل يف هذه الدّراســة؛ وذلك ألنّها كثرية وال رخلو مجلة من إحداها؛
فيؤدّي إىل تشعّب الدّراسة وخروجها عن مسارها.
التّوكيدُلغةًُ :
قال ابن منظور" :وكد :وكّد العقد والعهد :أوثقه ،واهلمز فيه لغةٌ .يقال :أوكدته وأكّدته وآكدته
إيكادًا ،وبالواو أف صح ،أي شددته ،وتوكّد األمر وتأكّد مبعنًى" )1( ،ويف تاج العروس " :وكّد
العقد والعهد توكيدًا :أوثقه ،كأكّده ،اهلمز لغةٌ فيه ،وبالواو أف صح" )2( .والتّوكيد والتّأكيد لغتان،
وجاء يف القرآن بالواو يف قوله تعاىل :ﱡ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ ( ،)3قال ابن جنّي
يف أ صل اهلمزة فيهما" :ويدلّ عليه أنّهم قد قالوا :التّوكيد والتّأكيد ،فهمزهم التّأكيد يدلّ على أنّ
()4
اهلمزة أصلٌ غري مبدلة ،إذ مل نرهم أبدلوا الواو السّاكنة مهزة".
التّوكيدُاصطالحًاُ :
مل يرد هذا امل صطلح يف م صنّفات املتقدّمني ك سيبويه واملربّد وال ّسريايفّ؛ ولذلك مل يقدّموا تعريفًا
خا ًصا به ،ونقل ابن منظور يف اللّ سان تعريفًا أليب العبّاس ،فقال" :وقال أبو العبّاس :التّوكيد دخل
ـّكّ ،ويف األ عداد إل حا طة األجزاء ،ومن ذ لك أن تقول :كلّمين أخوك،
يف الكالم إلخراج الشـ
فيجوز أن يكون كلّمك هو أو أمر غالمه بأن يكلّمك ،فإذا قلت :كلّمين أخوك تكليمًا ،مل جيز أن
الش ـك املتولّد
يكون املكلّم لك إلّا هو" )5( ،ويالحظ هنا التّركيز على الفائدة والغاية ،وهي إزالة ّ
يف ذهن ال سّامع لسببٍ ما ،وكذلك اإلحاطة يف األعداد ،ويقصد هبا ال شّمول جلميع أجزاء ال شّيء،
وليس على املفهوم .وكذلك احلال عند ابن األنباري يف ا حلديث عن الغاية والفائدة من التّوكيد،
( )1ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3وكد).466/3 ،
( )2الزّبيدي ،تاجُالعروس ،ط( ،2وكد).320/9 ،
( )3سورة النّحل :جزء من اآلية .91
( )4ابن جين ،شرحُكتابُالتصريفُأليبُعثمانُاملازين ،ط.231 ،1
( )5ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط ( ،3وكد). .466/3 ،
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فقال" :الفائدة يف التّوكيد التّحقيق ،وإزالة التّجوّز يف الكالم؛ ألنّ من كالمهم اجملاز ،أال ترى أنّهم
ـيح للغاية من
يقولون :مررت بزيدٍ ،وهم يريدون املرور مبنزله وحملّه" )1( ،ويف هذا بيان وتوضـ
التّوكيد؛ فمن الكالم ما خيرج احلقيقة إىل اجملاز.
وظهر امل صطلح وا ضحًا يف كتب العلماء املتأخّرين؛ فقد ا ستخدم ابن احلاجب م صطلح
()2
التّأكيد ،فقال" :التّأكيد :تابعٌ يقرّر أمر املتبوع يف النّ سبة أو ال ّشمول ،وهو لفظيّ ومعنويّ".
وعرّف ابن مالك التّوكيد فقال" :التّابع الرّافع توهّم إ ضافة إىل املتبوع ،أو أن يراد به اخل صوص"،
( )3فبذلك يزيل املتحدّث توهّم ال ّ سامع أنّه حذف امل ضاف وأقام امل ضاف إليه مقامه ،وحتديد
ورخصيص النّ سبة إىل املتبوع .وف صّل الرّضيّ كثريًا يف شرح كالم ابن احلاجب ال سّابق ،يف الغرض
من التّوكيد؛ فجعله بأحد ثالثة أشياء ،ولكلٍّ منها استخدامه" :فالغرض الّذي وضع له التّأكيد أحد
ثالثة أشياء :أحدها :أن يدفع املتكلّم ضرر غفلة ال ّسامع عنه ،وثانيها :أن يدفع ظنّه باملتكلّم الغلط.
 ...والثّالث :أن يظنّ ال ّسامع به جتوّزًا " )4( .ومن هذه التّعريفات يتأكّد أنّ م صطلح التّوكيد أو
التّأكيد جاء لبيان وإزالة الشّكّ الّذي قد حيصل عند السّامع ،نتيجة استخدام اجملاز أو اإلجياز.
والتّوك يد نو عان :لفظيّ ومعنويّ ،فيمكن توك يد املعىن بإ عادة اللّفظ وتكريره ،و هذا
ـم والفعل واحلرف واجلملة ،أو ميكن التّوكيد بإعادة املعىن بلفظ آخر؛ بالنّفس
ـتوي فيه االسـ
يسـ
ـتقا،ا .وألنّ التّوكيد من التّوابع يف اللّغة العربيّة؛ فإنّه يتبع ما قبله يف
والعني وكلّ ومجيع ومشـ
احلركة اإلعرابيّة ،ويظهر ذلك يف اال سم والفعل (املعرب واملبين) واحلرف؛ فيأخذ كلٌّ منها حركة
املتبوع ،وال يظهر ذ لك يف اجلم لة .ك ما يتب عه يف اإلفراد والتّثن ية واجلمع ،و كذ لك يف التّذكري
والتّأنيث.
وي شترط يف التّوكيد شرطان مهمّان :أوّهلما التّرتيب؛ فمن ال ّشروط الواجب توافرها :أن
ي سبق املؤكَّدُ (املتبوع) املؤكددَ (التّابع) فنقول :حفظت ال ّسورة كلّها (التّوكيد) ،فإن سبقت ألفاظ
التّوكيد املعنويّ( :نفس وعني وذات وكلّ وكال وكلتا ومجيع) املتبوع أو املؤكّد خرج من باب
( )1ابن األنباري ،أسرارُالعربيّة ،ط.208 ،1
( )2ابن احلاجب ،الكا يةُيفُعلمُالنّحو ،ط.30 ،1
( )3ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.289/3 ،1
( )4األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .359-358/2 ،2
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ـورة ،على (املفعول به) ،و قد خيرج إىل
السـ
التّوكيد إىل باب آخر يف اللّغة؛ فنقول :حفظت كلَّ ّ
الفاعل :حضر مجيع القوم.
وثانيهما ا شتمال التّوكيد على ضمري مطابق للمؤكَّد؛ لريبط بني املؤكَّد واملؤكدد ،فال ّضمري مع
ألفاظ (كل وكال وأمجع) يفيد اإلحاطة والشّمول ،والضّمري مع ألفاظ (نفس وعني) يفيد رفع اجملاز
ـمري يف التّوكيد ،فإنّه خيرج من باب التّوكيد إىل باب آخر .ودون
الضـ
عن الذّات ،وإنْ مل يظهر ّ
الضمري قد خيرج إىل احلال :خرج القوم مجيعًا ،بدل خرج القوم مجيعهم.

املبحثُالرّابعُ:اجلملةُاإلنشائيةُالطلبيّةُ .
ُ
أساليب اجلملة اإلنشائيّة الطلبيّة.
أساليب :األمر – االستفهام – النّداء – النّهي – التّمنّي  -العرض والتّحضي .

أسلوبُاألمر ُ
مل يفرد النّحويّون هذا األ سلوب بباب خاصّ يف مباحثهم النّحويّة ،ومل يتناولوه بالدّرا سة التّركيبيّة
األ سلوبيّة ،كما مل يهتمّوا بفعل األمر وال املا ضي ،لكن الفعل امل ضارع نال كثريًا من اهتمامهم.
ويف أ سلوب األمر يظهر طغيان ا ستخدام فعل األمر على بقيّة صيغ األمر األخرى؛ وذلك ل شيوع
استخدامه ،وكثرته مقابل الصّيغ األخرى.
صيغُأسلوبُاألمرُ :
ألسلوب األمر يف اللّغة العربيّة أربع صيغ:
 فعل األمر( .وأطلق عليه القدماء :أمر املخاطب) الفعل املضارع املقترن بالم األمر( .وأطلق عليه القدماء :أمر الغائب). اسم فعل األمر.46

 املصدر النائب عن فعل األمر.ومجيع هذه ال ّصيغ تعمل فيما بعدها ح سب نوع أفعاهلا ،وي ستوي يف ذلك فعل األمر والفعل
امل ضارع املقترن بالم األمر دون شروط ،ويعمل ا سم الفعل ( )1وامل صدر النّائب عن فعله ب شروط
معروفة )2( .فإن كان فعلها الزمًا اكتفي برفع الفاعل ،وإنْ كان الفعل متعدّيًا ملفعول به أو أكثر،
فيتعدّى وينصب مفعولًا به أو أكثر.
املطلبُاألوّل ُ:علُاألمر ُ
يكثر ا ستخدام فعل األمر يف اللّغة العربيّة يف التّوجيهات والتّعليمات الّيت حتمل معىن الطّلب ،وإلزام
السّامع مبحتواها.
األمرُلغةُ :
جاءت التّعريفات يف كتب اللّغة على أنّ هذا امل صطلح معروف ومفهوم ،كما يف اللّ سان والتّاج
وال ّصحاح؛ فمن ل سان العرب ،قال ابن منظور ":األمر :معروف ،نقي النّهي .أمره به وأمره؛
األخرية عن كُراع؛ وأمره إيّاه ،على حذف احلرف ،يأمره أمرًا وإ مارًا فأمتر؛ أي :قَبِل أمره...
ـاق،
العرب تقول :أمرتك أنْ تفعلَ ولتفعلَ وبأن تفعلَ ،فمن قال :أمرتك بأن تفعل ،فالباء لإللصـ
واملعىن وقع األمر هبذا الفعل ،ومن قال :أمرتك أن تفعل فعلى حذف الباء ،ومن قال :أمرتك لتفع َل
()3
فقد أخربنا بالعلة اليت هلا وقع األمر".
وعرّفه اجلرجاين يف تعريفاته ،فقال" :األمر :قول القائل ملن دونه :افعل .األمر احلا ضر :هو
ما يطلب به الفعل من الفاعل احلا ضر ،ولذا ي سمى به ،ويقال له :األمر بال ّصيغة؛ ألنّ و صوله
()4
بالصّيغة املخصوصة دون اللّام ،كما يف أمر الغائب".

( )1انظر :ناظر اجليش ،متهيدُالقواعدُبشرحُتسهيلُالفوائد ،ط ،1وكذلك :األمشوين ،شرحُاألمشوينُعلىُألفيةُابنُمالك،
ط.100/3 ،1
( )2انظر :ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط ،74 /4 ،1وكذلك :األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .225/2 ،2
( )3ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3أمر).27-26/4 ،
( )4اجلرجاين ،التعريفات ،ط.37 ،1
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األمرُاصطالحًاُ :
ميكن أن يالحظ من تعريفات العلماء لفعل األمر أنّها تدور حول داللة الفعل و صيغته ورتبة اآلمر،
وقد جاءت هذه األمور يف تعريف ابن الشّجري لفعل األمر؛ فقال" :ح ـدّ األم ـر :اس ـتدعاء
()1
ـصيغة خمصوصة مع علوّ الرّتبة ،وقد استحقّ هذا االسم باجتماع هذه الثّالثة".
ـل بــ
الفعــ
فأ شار إىل احل ّد باال ستدعاء ،وإىل ال ّصيغة ب صيغ األمر ،وإىل الرّتبة بالعلوّ .ودار التّعريف عند ابن
يعيش حول األمور ذا،ا؛ فقال فيه" :طلب الفع ـل ب ـصيغة خم ـصوصةٍ ،ول ـه ولصيغته أمساء
حبسب إضافاته؛ فإن كان من األعلى إىل من دونه قي ـل ل ـه :أم ـر ،وإن كان من النّظري إىل
()2
النّظري قيل له :طلب ،وإن كان من األدىن إىل األعلى قيل له دعاء".
وفعل األمر مبينّ عند مجهور البصرييّن؛ وذلك ألنّ البناء هو األصل يف األفعال ،واألصل يف
األمساء اإلعراب ،وألنّ فعل األمر مل ي شابه اال سم يف شيء؛ فلذلك بقي مبنيًا ،خبالف امل ضارع
الّذي شابه اال سم فأعرب .قال العكربيّ" :فعل األمر الّذي ليس فيه حرف م ضارعة مبينّ على
ال ّسكون ...أنّ األ صل يف الفعل البناء" )3( .وف ّصل الرّ ضيّ يف سبب البناء ،وكيفية و صول فعل
األمر إىل بنيته النّهائيّة ،قال" :وقال البصريّون :هو مبينّ على ال ّسكون ،إلّا أنّه جعل آخره اجملزوم يف
ـه  ...أن يكون جمزومًا باللّام كأمر الغائب ،لكن
حذف احلركة ،وحرف العلّة والنّون ،ألنّ قياسـ
حذفت اللّام مع حرف امل ضارعة؛ لكثرة اال ستعمال ،فزالت علّة اإلعراب ،أي املوازنة ،فرجع إىل
()4
أصله من البناء ،وبقي آخره حمذوفًا للوقف ،كما كان يف األصل حمذوفًا للجزم".
تركيبُاألسلوبُ :
ليس هناك تركيبٌ واح ٌد ي صلح جلميع صيغ أ سلوب األمر؛ وذلك الختالف ال ّصيغ وتنوعها،
وعلى الرّغم من هذا االختالف إلّا أنّ بع األ ساليب قد ت شترك يف حاجتها إىل جواب طلب؛
ـتفهام أو التّمنّي أو والعرض) قد حتتاج -يف بع األحيان -إىل
فالطّلب (األمر أو النّهي أو االسـ
جواب يو ّضح اهلدف من الطّلب أو مق صوده ،ولذاك فإنّ العلماء يقدّرون مجلة ال ّشرط (األداة
( )1ابن الشّجريُ،أمايلُابنُالشجري ،ط.410/1 ،1
( )2ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.289/4 ،1
( )3العكربي ،اللبابُيفُعللُاإلعراب ،ط17/2 ،1
( )4األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .125/4 ،2
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والفعل) احملذوفة على أ شهر األقوال عن العلماء )1( ،وعبّر الزّخم شريّ عن ذلك قائلًا" :وجيزم بإ ْن
م ضمرة إذا وقع جوابًا ألمرٍ أو يٍ أو ا ستفهامٍ أو متنٍّ أو عرضٍ ،حنو قولك أكرمين أكرمْك ،وال
ـربْه ،وليته عندنا حيدثْنا،
تفعل يكنْ خريًا لك ،وأال تأتين أحدثْك ،وأين بيتك أزرْك ،وأال ماء أشـ
وأال تنزل ت صبْ خريًا .وجواز إ ضمارها لداللة هذه األ شياء عليها .قال اخلليل إنّ هذه األوائل
ـيبويه يف كتابه )3( ،فاجلزم بأداة
كلّ ها فيها معىن (إنْ) فلذلك اجنزم اجلواب" )2( .وقال بذلك سـ
الشّرط وفعل الشّرط احملذوفني لداللة الطّلب عليهما ،وجيوز إضمارمها أو إظهارمها.
ويف شرح السّريايفّ يرى أ ّن سيبويه توسّع يف عبارته مبا أوهم أنّ اجلازم هو األمر أو الطلب،
قال السّريايف" :جتوّز سيبويه يف عبارته عن جزم هذه األشياء ،فأوهم أنّ هذه األشياء هي اجلازمة ملا
بعدها ،كما أنّ حرف ال ّشرط وفعله هو اجلازم للجواب ،وذلك قولك :وإنّما اجنزم هذا اجلواب،
كما اجنزم جواب :إنْ تأتين بإن تأتين؛ ألنّهم جعلوه معلقًا باألوّل غري مستغنٍ عنه األوّل ،إذا أرادوا
اجلزاء ،كما إنْ تأتين غري مستغنية عن آتك" )4( .وال يفهم هذا من كالم سيبويه ،وإنّما الّذي يفهم
هو أنّ اجلزم جبملة الشّرط احملذوفة.
وجيوز أن يقع اجلواب بعد الطّلب بأنواعه مقرونًا بالفاء ،ولكن ال يكون يف حملّ جزم كما
احلال يف جواب ال ّشرط املقترن بالفاء ،وإنّما يكون امل ضارع من صوبًا بأن م ضمرة وجوبًا ،وباتّفاق
مجهور الب صرة على ذلك" ،فأمّا الفاء؛ فإذا كانت جوابًا ألحد سبعة أ شياء؛ وهي :األمر والنّهي
واالستفهام والنّفي والتّمنّي والدّعاء والعرض ،فإنّ الفعل ينتصب بعدها ب ـ (أنْ) مضمرة؛ تقول:
يف األمر :زرين فأزورَك ،والتّ قدير :زرين فأنْ أزورَك ،وال جيوز إظ هار (أنْ) هه نا؛ ألنّه أصــل
()5
مرفوض ،وكذلك بقيّة أخوا،ا".

( )1ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.299 ،6:
( )2الزخمشريُ،املفصلُيفُصنعةُاإلعراب ،ط.253 ،1
( )3سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.94/3 ،3
( )4السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.300/3 ،1
( )5ابن جنّيُ،اللمعُيفُالعربية ،د.ط.91 ،1988 ،
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 -2امل ارعُاملقترنُبالمُاألمرُ :
هي ال ّصيغة الثّانية من صيغ األمر يف اللّغة العربيّة ،ويرى العلماء أنّ هذه ال ّصيغة أ صل فعل األمر؛
( )1إذ إنّ لكثرة اال ستخدام حذفت حرف امل ضارعة ،وبقي الفعل على هيئة فعل األمر ،ومل يأتوا
باللّام؛ ألنّها تؤثّر يف الفعل فتجزم أو تن صب ،وعندما سقط حرف امل ضارعة منه ،مل يعد معربًا،
فصار فعل األمر مبنيًّا فال يُجزم وال يُنصب.
وال حتذف الم األمر أو الم الطلب من امل ضارع املقترن هبما؛ لئلّا يلتبس بالفعل امل ضارع
ـارع
العادي ،كما أنّه ال دليل على حذف اللّام مع بقاء داللة الفعل على الطلب .وإنّ داللة املضـ
املقترن بالم األمر على األمر ،أحدثت تغيريًا عليه؛ فا ستتر الفاعل ،وتغيّرت بنية الفعل؛ فلم حتذف
()2
منه اللّام وال حرف املضارعة؛ لئلّا يكون إجحافًا.
()3
أحكامُالفعلُامل ارعُاملقترنُبالمُاألمر:
ـمّا اختصّت
 فعل معرب جمزوم ،وهذه اللّام خمتصة باألفعال" ،واختصّ عملُها باجلزم؛ ألنّها لــ()4
باألفعال ،وعملت فيها ،وجب أن تعمل عملًا هو خاصّ باألفعال ،وهو اجلزم".
 يف حركة الم األمر آراء :األقوى الك سر يف االبتداء هبا ،وت سكّن عندما ت سبق بالفاء أو الواو أومثّ.
 ميكن أن تؤدّي اللّام مع الفعل املضارع الطّلب؛ كاألمر والدّعاء وااللتماس.()5
 "وال جيوز الفصل بني الم األمر وما عملت فيه ،ال مبعمول الفعل وال بغريه". -رخلّص الم األمر الفعل املضارع للمستقبل.

( )1انظر :ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.293/4 ،1
( )2للمزيد :ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.294-289/4 ،1
( )3هذه األحكام موجودة يف :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط ،299 ،6:واألندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1855/4 ،1
( )4ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.144/5 ،1
( )5األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1857/4 ،1
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-3صيغةُاسمُالفعلُالدّالُعلىُاألمرُ .
عندما قسم العلماء الكالم إىل اسم وفعل وحرف ،الحظوا وجود بع الكلمات الّيت خرجت عن
هذا التّق سيم ،إذ جاءت على بنية اال سم ،واتّ صلت بال ّضمائر ،ومل تقبل كلّ عالماته .ودلّت على
الفعل ،ومل تقبل عالماته كلّها؛ فأطلق عليها العلماء :أمساء األفعال ،وأطلق عليها بع املتأخرين:
اخلالفة أو اخلوالف )1( ،وجاءت على عدّة أشكال؛ فمنها :اسم الفعل املرجتل ،وهو ما وضع أصلًا
ليدلّ على املعىن ،مثل (هيهات و شتّان وبطآن) ،ومنه القيا سيّ (على وزن َفعَالِ) من الفعل الثّالثي
اجملرّد التّام املت صرّف ،ومنها املنقول عن أ صل؛ كامل صدر (رويدك) أو الظّرف (دونك وأمامك)،
وا جلار واجملرور (عل يك وإل يك) .و جاءت هذه األبن ية لتؤدّي وظي فة يف الكالم؛ "والغرض من ها
اإلجياز واالخت صار ،ونوعٌ من املبالغة" )2( .وميكن أن يأيت بع ضها بكاف اخلطاب ،ومنها املنوّن
وغري املنوّن .و صنّف العلماء هذه الفئة ح سب ما تؤدّيه هذه األلفاظ من داللتها على الزّمن ،فما
أدّى معىن الفعل املاضي ،فهو اسم فعلٍ ماضٍ ،وما دلّ على فعل مضارع ،فهو اسم فعل مضارع،
وكذلك األمر.
-4صيغةُاملصدرُالنّائبُعنُ علهُ .
متتاز اللّغة العربيّة باتّ ساع األلفاظ الّيت تدلّ على املعاين ،ولكلّ أ سلوب مجاليته وخ صائ صه ،ومن
هذه األ ساليب :ا ستخدام امل صدر النّائب عن فعله ،ليدلّ على ما يدلّ عليه الفعل ،مع حتقيق زيادة
يف التّوكيد واملبالغة ،كما جاء يف استخدام اسم الفعل.
وقال العلماء إنّ "امل صدر ينت صب بالفعل ،وهو أحد املفعوالت ،وقد يُحذف فعله لدليل
احلال عليه .وهو يف قولك على ثالثة أ ضرب :منها ضربٌ حيذف فعله وجيوز ظهوره ،فأنت فيه
باخليار ،إن شئت أظهرته ،وإن شئت أ ضمرته .و ضربٌ ال جيوز ا ستعمال فعله ،وال إظهارُه.
()3
وضربٌ ليس له فعلٌ ألبتّة".

( )1األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.2289/5 ،1
( )2ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.3/3 ،1
( )3ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.278/1 ،1

51

وينوب املصدر عن فعله؛ ألنّه حيوي الدّاللة على احلدث ،ويعمل عمل الفعل اللّازم ،فيجيء
م ضافًا إىل فاعله؛ مثل :سرّين جناحُ زيدٍ ،فزيد فاعل امل صدر جمرور بإ ضافته إليه .وإن كان فعله
متعدّيًا ،ن صب من املفاعيل ما كان متعدّيًا هلا؛ كما نقول :أعجبين إعطاؤك الفقري درمهًا ،فامل صدر
(إعطاء) تعدّى ملفعولني؛ ألنّ األصل يف فعله التّعدّي ملفعولني.
()1
وللعماء شروط يف إعمال املصدر عمل فعله:
 أن يكون مظهرًا ،فإذا ُأضمر مل يعمل. أن يكون مفردًا ،فإنْ ُثنّيَ أو جُمِع مجعَ تكسريٍ مل جيز إعماله. أن يكون مكربًّا؛ فال جيوز أن تقول :عجبت من ضُريبك زيدًا. ألّا يكون حمدودًا؛ فال جيوز :عجبت من ضربتك زيدًا. ألّا يتبع بتابع قبل أخذه متعلّقاته.وتعدّ األ ساليب اإلن شائية الطّلبيّة من املوا ضع الّيت ينوب فيها امل صدر عن عامله احملذوف
()2
وجوبًا،
املطلبُالثاينُ:أسلوبُاالستفهامُ .
من أكثر األساليب اللّغويّة استخدامًا يف اللّسان العريب؛ ألنّ املستفهم يستخدمه ليستفهم عن االسم
أو الفعل على ال ّسواء ،ومما زاد يف ا ستخدامه ،أنّه من األ ساليب الّيت رخرج عن معناها احلقيقي إىل
معاين أخرى كثرية ،ت ناو هلا علماء البالغة العربيّة ،وكلّ ها ال رختلف يف ب نائ ها اللّغويّ والتّركيب
النحويّ.
وقد تناول علماء النّحو دراسة االستفهام ،ولكنّهم مل يفردوا له مكانًا خاصًّا يف مصنّفا،م،
أ سوة بأ ساليب النّداء واال ستثناء وال ّشرط ،فجاءت مو ضوعاته مفرّقةً مفرّدةً بني اجلملة االمسيّة
واحلال واملفعول فيه وغريها؛ لتنوع املعاين الّيت تؤدّيها أدواته ،فكان ال بدّ من االعتماد على الكتب
الّيت تناولت دراسة األدوات النّحويّة؛ لتجميع أطراف األسلوب كاملًا يف مكانٍ واحدٍ.
( )1األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.2258-2257/5 ،1
( )2عباس حسن ،النّحوُالوايفُ،ط.220/2 ،15
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مفهومُاالستفهامُ :
لغةًُ :
ـني والتّاء على الفهم :قال ابن منظور" :الفَهْمُ :معرفتك
والسـ
جاء معىن طلب الفهم بزيادة اهلمزة ّ
ال ّشيء بالقلب .فَهِمَه فَهْمًا وفَهَمًا وفَهامة :علِمَه؛ األخرية عن سيبويه .وفَهِمْت ال ّشيءَ :عقلتُه
وع َرفْته .وفَهَّمْت ُفلَانًا وَأفْهَمْته ،وَتفَهَّم الكالمَ :فَهِمه َشيْئًا بعد شيءٍ ...وا ستفهمه :سأله أَنْ
ـيءَ فَأفْهَمْته وفَهَّمْته َتفْهِيمًا" ( .)1وجاء ذات املعىن يف تاج العروس،
الشـ
ـتفْهَمَين ّ
اسـ
ُيفَهِّمَه .وقد ْ
وزاد" :واسَْتفْهَمَنِي الشَّيءَ :طلب منّي فَهْمَهُ فََأفْهَمْتُه إِيَّاهُ" (.)2
اصطالحًاُ :
ـنّفا،م؛ لذلك مل جيد الباحث من عرّفه التّعريف
ـتفهام يف مصـ
مل يفرد النّحاة بابًا قائمًا لالسـ
االصطالحي كالنّداء واالستثناء وغريمها ،وما جاء يف االستخبار قريبًا من ذلك يف كتاب الصّاحيب،
قال" :اال ستخبا ُر طلب خُبْر ما ليس عن امل ستخرب ،وهو اال ستفهام" )3( .مثّ ذكر أنّ العلماء قد
فرّقوا بني اال ستفهام واال ستخبار ،وذلك أنّ اال ستفهام ال بدّ من الفهم ،فقد ي ستخرب وخيرب ،ولكن
ال يقع الفهم )4( .وذكر ابن ه شام التّعريف مبت سرًا يف أثناء حديثه عن املعىن الثّاين من معاين اهلمزة
عندما" :تكون لالستفهام ،وحقيقته طلب الفهم؛ حنو :أزيدٌ قائمٌ؟" )5( .وجاء التّعريف مو ّسعًا عند
ال ّسبكي من علماء البالغة ،فقال" :اال ستفهام أحد أنواع الطّلب ا ستفعال ،فهو طلب الفهم ،وقد
خيرج عن ذلك لتقرير أو غريه ،وله ألفاظ ذكرها امل صنّف ،وهي اهلمزة وهل وما ومَ ْن وأيّ وكم
()6
كيف وأين وأنّى ومىت وأيّان".

( )1ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3فهم).459/12 ،
( )2الزبيدي ،تاجُالعروس ،ط( ،2فهم).224/33 ،
( )3ابن فارس ،الصّاحيبُيفُ قهُاللغة ،ط.134 ،1
( )4وانظر :العسكريُ،الفروقُيفُاللغة ،د.ط.37 ،
( )5ابن هشام ،مغينُاللبيبُعنُكتبُاألعاريب ،ط.17 ،6
( )6السّبكي ،عروسُاأل راحُيفُشرحُتلخيصُاملفتاح ،ط.423/1 ،1

53

أدواتُاالستفهامُ :
جاءت أدوات االستفهام متفرّقة بني مباحث العلماء؛ لتنوّع معانيها ،وقد قسمها علماء البالغة إىل
نوعني حسب املعىن الّذي تؤديه؛ فهناك أدوات تفيد التّصوّر ،وهناك أدوات تفيد التّ صديق ،وهناك
ما يفيدمها معًا.
وأمّا علماء اللّغة والنّحو فقد قسموا هذه األدوات حبسب نوع الكلمة إىل :حروف وأمساء؛
فاحلرفان مها :اهلمزة وهل ،واألمساء :هي بقيّة األدواتَ :منْ وما وأي وكيف وكم وأين وأنّى ومىت
ـم أو الفعل الّذي تدخل عليه مكوّنة
وأيّان .وتتركّب هذه األدوات -املتص ـدّرة دائمًا -مع االسـ
تركيبًا إ سناديًا ،بترتيب خم صوص ح سب نوع األداة اال ستفهاميّة؛ احلرفيّة أو االمسيّة مع املكوّن
الثّاين؛ امسًا (كالعلم أو احلال أو الزّمن أو املكان أو املصدر) أو فعلًا (احلدث).
وال خالف بني العلماء يف أحقيّة هذه األدوات صدارة الكالم؛ فال جيوز القول :أنت مَ ْن؟
أو بيتك أين؟ كما ال يتقدّم عليها املعموالت املن صوبات لألفعال ،و سواء يف ذلك األدوات احلرفيّة
أو األدوات االمسيّة ،وأنّ " هذه احلروف عاملة كانت أو غري عاملةٍ ،فال جيوز أن يقدّم ما بعدها
على ما قبلها ،وذلك حنو ألف االستفهام ...ال جيوز أن تقول" :طعامَكَ أَزيد آكلٌ" )1( .وإنّ إضافة
اال سم أو الفعل إىل أداة اال ستفهام جتعل له ال ّصدارة؛ فما أ ضيف إىل أدوات اال ستفهام وجب
تقدميه" .وإذا ت ضمّن املبتدأ أو اخلرب معىن ا ستفهام ،أو كان م ضافًا إىل ما ت ضمّن ذلك ،وجب
ـري؟ وأين
ـتفهام وهو مفرد ،وجب تقدميه؛ حنو :مىت السـ
تقدميه ...ولو كان اخلرب متض ـمّنًا السـ
()2
خالد؟".
األدواتُاحلر يّةُ :
حبث العل ماء يف األداتني احلرفيّتني (اهلمزة ،هل) ،وجعلوا اهلمزة أمّ ال باب؛ ( )3ملا تتمتع به من
ـتفهام ال رخرج عنه إىل أبواب
خمتصـة باالسـ
ـائص تنفرد هبا على غريها من األدوات؛ فهي ّ
خصـ
ـديق (إذ
ـم والفعل ،كما أنّها تؤدّي املعنيني :التّصـ
أخرى ،وهي تدخل على نوعي الكلمة :االسـ

( )1ابن السّرّاج ،األصولُيفُالنّحو ،ط.234/2 ،3
( )2ابن مالك ،شرحُالكا ية ،ط. .368/1، 1
( )3ابن هشام ،مغينُاللبيبُعنُكتبُاألعاريب ،ط.19 ،6
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اجلواب بنعم أو بال) ،والتّ صوّر (إذ اجلواب بتحديد أي اخليارات املطروحة) ،إ ضافة إىل أنّها أكثر
أدوات االستفهام استخدامًا ودورانًا ،يعضد ذلك استخدام ابن مقبلٍ.
األدواتُاالمسيّةُ :
إنّ بقيّة األدوات هي األدوات االمسيّة :مَن وما وكيف وأين ومىت وأنّى وأي وأيّان وكم ،وإنّ هذه
األدوات ميكن أن رخرج وتؤدّي معىنً غري اال ستفهام ،فبع ضها يؤدّي معىن ال ّشرط ،وبع ضها يؤدّي
معىن الظّرفية الزّمانيّة ،وبع ضها للظّرفيّة املكانيّة ،وأمّا (مَن وما) فإنّهما قد رخرجان إىل املو صوليّة،
وأمّا (كم) فتخرج إىل اخلربيّة التّكثرييّة.
ُ
اهلمزةُوهلُ :
أطلق العلماء على اهلمزة ت سمية :ألف اال ستفهام ،وتردد هذا امل صطلح يف م صنّفا،م ،وو صفوا
ـّة ال رخرج إىل غري هذا املعىن ،ودرس
ـتفهام خاصـ
خمرجها وأحواهلا ،وقالوا :إنّها رختصّ يف االسـ
العلماء أحواهلا من حيث تركيبها مع اال سم والفعل ،وخلص سيبويه أنّ اهلمزة جيوز فيها تقدمي
اال سم على الفعل؛ ألنّها أ صل اال ستفهام ،وال يكون ذلك مع غريها من األدوات" :وأمّا األلفُ
فتقدميُ اال سم فيها قبل الفعل جائزٌ ،كما جاز ذلك يف هَالّ؛ وذلك ألنّها حرفُ اال ستفهام الذي ال
يزول عنه إىل غريه ،وليس لال ستفهام يف األ صل غيُره" )1( .وكذلك حنا املربّد هذا النّحو؛ فقال" :
()2
كما حتتمل األلف يف االستفهام تقدمي االسم يف حنو قولك :أزيدٌ قام؟ ألنّها أصل االستفهام".
وهذه األداة مهملة غري عاملة فيما بعدها من ا سم أو فعل؛ وذلك ألنّها مل رختصّ بالدّخول
على أحدمها؛ ولـــمّا مل رختصّ بأحدمها فال تعمل فيهما ،وهذا ال سّبب ينطبق على كلّ األدوات
غري املخت ّصة -باتّفاق العلماء ،قال ابن ال ّسرّاج" :ما يدخل على األمساء وعلى األفعال؛ فلم رختصّ
به األمساء دون األفعال ،وال األفعال دون األمساء ،وما كان من احلروف هبذه ال ّصفة ،فال يعمل يف
ا سمٍ وال فعٍل ،حنو :ألف اال ستفهام ،تقول :أيقوم زيد؟ فيدخل حرف اال ستفهام على الفعل ،مث
تقول :أزيد أخوك؟ فيدخل احلرف على االسم" )3( .كما انفردت اهلمزة عنها بدخوهلا على املنفيّ؛
( )1سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.99/1 ،3
( )2املربّد ،املقت ب ،ط.74/2 ،2
( )3ابن السّرّاج ،األصولُيفُالنّحو ،ط .55/1 ،3وانظر :املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.27 ،1
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(أال وأمل وأليس) ،وال يكون ذلك لغري اهلمزة ،وقد يكون ذلك أحد األ سباب الّيت جعلت منها أمّ
الباب.
وتو ّ سع العلماء يف اهلمزة تو ّ سعًا ليس لغريها من األدوات األخرى؛ "ولو قلت :هل زيدٌ قام؟ ال
ي صلح إلّا يف ال ّشعر؛ ألنّ ال ّسؤال إنّما هو عن الفعل ،وكذلك :مىت زيدٌ خرج؟ وأين زيدٌ قام؟
ومجيع حروف اال ستفهام غري ألف اال ستفهام ال ي صلح فيهنَّ إذا اجتمع ا سم وفعل إلّا تقدمي الفعل
إلّا أن ي ضطر ال ّشاعر" )1( .وعلى هذا فإن تركّب اال ستفهام من ا سم وفعل ،فالواجب تقدمي الفعل
على االسم إلّا يف ضرورة الشّعر.
وأمّا احلرف (هل) ،فهو حرف ال يت صرّف ت صرّف اهلمزة؛ فاهلمزة تأيت للتّ صوّر والتّ صديق ،بينما
رختصّ (هل) بالتّصديق ،كما أنّ احلرف (هل) ال يليه إلّا فعل كبقية األدوات االستفهاميّة األخرى.
املطلبُالثالثُ:أسلوبُالنّداء ُ
ـتغين عنه متحدّث ،يُنادى به العاقل واجلاهل ،واحليّ وامليت،
ـاليب التّعبرييّة الّيت ال يسـ
من األسـ
واحلا ضر والغائب ،ويُ ستخدم يف احلقيقة واجملاز ،ويُ ستعمل حيث املنادى غافلٌ أو معرض أو نائم،
ـئل أو أُخرب مبا يريد؛ "وال يرد :يا زيد ال
وال يُ نادى من هو ملتفت ،فإذا انتبه املنادى والتفتُ ،سـ
ـماع النّهي ،والنّهي عن اإلقبال بعد التّوجّه" )2( .وإن خوطب
تقبل؛ ألنّ (يا) لطلب اإلقبال لسـ
()3
امللتفت أو املصغي ،فإنّ النّداء يكون لتقوية املعىن وتوكيده.
ومع قلة العنا صر املكوّنة هلذا األ سلوب ،فإ ّن اخلالف النّحويّ كبري جدًا؛ لتو ّسع املباحث
واأل ساليب الّيت ان ضوت حتته؛ كالنّداء التّعجيب ،والنّداء اال ستغاثي ،والنّدبة والتّفجع ،والتّرخيم.
وجاء النّداء يف كتب العلماء ال ّسابقني حتت عنوانني ح سب املنه التأليفيّ ،والتّ صنيف النّحويّ،
فجاء حتت النّداء يف املؤلفات الّيت اعتمدت األبواب النّحويّة ،و جاء حتت املنادى يف املؤلّفات الّيت
اعتمدت تصنيف العوامل.

( )1املربّد ،املقت ب ،ط.74/2 ،2
( )2الصّبّان ،حاشيةُالصّبّانُعلىُشرحُاألمشوين ،ط.197/3 ،1
( )3انظر :عباس حسنُ،النّحوُالوايف ،ط.1/15،4
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مفهومُالنّداءُ :
لغةُ ُ:
جاء تعريف النّداء يف لسان العرب" :والنَّداءُ والنُّداء :الصّوت مثل الدُّعاء والرُّغاء ،وقد ناداه ونادى
به وناداه مُناداة ونِداءً؛ أَي صاح به .والنَّدى :بُعد الصوت .ورجل نَدِيُّ الصّوتَِ :بعِيدُه .واإلنْداء:
ُبعْدُ مَدى الصوت .ونَدى الصوتُِ :بعْدُ مَ ْذهَبه .والنِّداءِ ،ممدود :الدُّعا ِء بأَرفع الصوت ،وقد نادَيْته
نِداء ،وفالن أَنْدى صوتًا من فالن أَي :أَْبعَدُ مَذْهبًا وأَرفع صوتًا ،وأَنْدى الرجلُ إذا ح سُن صوته".
( )1وجاء تعريف النّداء يف معجم تاج اللّغة" :النِداءُ :الصوت ،وقد يضم مثل الدُعاءُ والرُغاءُ .وناداهُ
()2
مُناداةً ونداء ،أي صاح به".
اصطالحًاُ ُ:
جاءت معظم التّعريفات للمنادى على أنّه أ ساس الباب ،ومن تعريف سيبويه يظهر أنّه أراد تعريف
النّداء فعرّف املنادى؛ فقال" :اعلم أنّ النّداء ،كل ا سمٍ م ضافٍ فيه فهو ن صبٌ على إ ضمار الفعل
املتروك إظهارُه ،واملفرد رفعٌ ،وهو يف مو ضع ا سمٍ من صوب" )3( ،فعرّف النّداء مب صطلح املنادى،
وكذا فعل املربّد )4( ،وأمّا ابن ال ّسرّاج فعرّف النّداء باقت ضاب شديد تعريفًا ا صطالحيًا فقال:
"وأ صل النّداء تنبيه املدعو ليقبل عليك" )5( .ومل يقدّم كلّ من ابن يعيش يف شرح املف ّصل ،وابن
مالك تعريفًا حم ّددًا يف كتبه ما الّيت رجع الباحث إليها ،على الرّغم من انتهاجهما منهجًا علميًا
وا ضحًا يف التّأليف ،إذ كان املتوقّع أن يذكرا تعريفًا خا ًّصا .وعرّفه األزهريّ؛ فقال" :وهو الدّعاء
بأحرف خم صو صة" )6( .وف ّصل ال ّصبّان يف التّعريف فقال" :طلب اإلقبال حبرف نائب مناب أدعو
()7
ملفوظٍ به أو مقدّرٍ ،واملراد باإلقبال ما يشمل اإلقبال احلقيقيّ واجملازيّ املقصود به اإلجابة".

( )1ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3ندي).97/14 ،
( )2اجلوهري ،تاجُاللغةُوصحاحُالعربيّة ،ط( ،4ندا) .2505/6
( )3سيبويه ،الكتاب ،ط.182/2 ،3
( )4انظر :املربّد ،املقت ب ،ط.202/4 ،2
( )5ابن السّرّاج ،األصولُيفُالنّحو ،ط.329/1 ،3
( )6األزهري ،شرحُالتّصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.205/2 ،1
( )7الصّبّان ،حاشيةُالصّبّانُعلىُشرحُاألمشوين ،ط.197/3 ،1
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و صولًا إىل العلماء احملدثني؛ فقد قدّم الدّكتور عبد ال ّسالم هارون تعريفًا مقت ضبًا؛ فقال:
ـن؛ فقال" :توجيه
"هو طلب املنادى بأحد حروف النّداء الثّمانية" )1( .وعرّفه الدّكتور عبّاس حسـ
ـغاء ،ومساع ما يريده املتكلّم" )2( .وعرّفه الدّكتور املخزومي؛
الدّعوة إىل املخاطب ،وتنبيه لإلصـ
()3
فقال" :هو تنبيه املنادى ،ومحله على االلتفات".
عناصرُاألسلوبُ :
يتكوّن األ سلوب عند معظم العلماء من عن صرين؛ أداة النّداء ،واملنادى ،وزاد الدّكتور حممّد خري
ـرًا ثالثًا وهو جواب النّداء )4( ،وهذا جدير بالقَبول من حيث إنّ املتكلّم لن ينادي
احللواينّ عنصـ
ألجل النّداء ،بل ال بدّ من فائدة تعقبه ،وهو ما يريد املتكلّم إيصاله إىل املخاطب بعد تنبيهه بالنّداء،
ـ ياق .وهذا ما ميكن أن يُلمح يف تعريف
السـ
ـلوب فذلك ألنّه مفهوم من ّ
وإن حذف من األسـ
األزهري ال ّ سابق" :وال يرد :يا زيد ال تقبل؛ ألنّ (يا) لطلب اإلقبال ل سماع النّهي ،والنّهي عن
()5
اإلقبال بعد التّوجّه".
أدواتُالنّداء:
مجيع أدوات النّداء حروف ،وال خالف بني العلماء يف حرفيّتها )6( ،وجاءت يف الكالم العريبّ( :يا
– أ – أي – أيا – هيا – وا) ،وهناك لغات يف بع هذه احلروف جاءت يف كتب العلماء.
املنادى :وهو العنصر الرئيس يف األسلوب ،وعليه يقوم ،وإن حذف فألنّه مفهوم معلوم من الكالم.
أداةُالنّداءُ(يا)ُ :
تعدّ أداة النّداء (الياء) عن صرًا رئي ًسا يف األ سلوب؛ ألنّها أمّ النّداء ،وحرف خمتصّ بالنّداء؛ مل ترد
ألي غرض آخر يف اللّغة ،وهي للتّنبيه يف األ صل ،وما ال خالف فيه أنّها جيب أن ت سبق املنادى،
فال يتقدّم عليها" ،وال يفصل بني احلرف واملنادى" )7(،وتشكّل مع املنادى مجلة النّداء ،وهذه اجلملة
( )1هارون ،األساليبُاإلنشائيةُيفُالنّحوُالعريب ،ط.136 ،5
( )2عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.1/4 ،15
( )3املخزومي ،يفُالنّحوُالعريبُ،نقدُوتوجيه ،ط.301 ،2
( )4احللواين ،النّحوُامليسّر ،ط.532/2 ،1
( )5الصّبّان ،حاشيةُالصّبّانُعلىُشرحُاألمشوين ،ط.197/3 ،1
( )6األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.2179/4 ،1
( )7األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.2182/4 ،1
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كانت جمالًا للخالف بني العلماء؛ إذ رأى بع ضهم أنّ هذه اجلملة حتوّلت من مجلة إن شائيّة إىل مجلة
ـاء
خربيّة ،عندما قُدّر الفعل (احملذوف أو ما نابت عنه الياء) ،فعند القول :يا زيدُ ،فهي مجلة إنشـ
طليبّ ،وع ند ت قدير ا حملذوف أو امل ناب ع نه (أدعو ز يدًا أو أ نادي ز يدًا) ،فإنّ ها تتحوّل إىل مج لة
خربيّة ،وردّ الفريق اآلخر بأن قالوا :إنّ هذه اجلملة -وإن كانت ب صيغتها اخلربيّة -هي إن شائيّة
املعىن؛ أو قصد هبا اإلنشاء ،وهو من األسباب املوجبة حلذف الفعل املقدر (أدعو أو أنادي) ،إضافة
إىل كثرة اال ستخدام )1( .وردّ ابن ه شامٍ يف املغين على ابن الطّراوة؛ بأ ّن اجلملة حتوّلت من اإلن شاء
إىل اخلرب؛ فقال" :وقول ابن الطّراوة النّداء إن شاء وأدعو خرب سهو منه ،بل أدعو املقدّر إن شاء؛
()2
كبعت وأقسمت".
ـب املنادى ،وخالفهم واض ـحٌ جليّ؛
ولعلّ من املهمّ التّعري على خالف العلماء يف ناصـ
فقال سيبويه الّذي يرى أنّ النّا صب هو الفعل احملذوف لكثرة اال ستخدام ،ونابت عنه (الياء)،
ولذلك ال جيوز أن يأيت النائب واملنوب عنه معًا ،قال" :ومما يَنتصب  ...على الفعل املتروك إظهارُه
ـتعماهلم هذا يف الكالم،
قولك :يا عبد اهلل ،والنَّداءُ كلُّه .وَأمّا يا زيدُ  ...حذفوا الفعلَ لكثرة اسـ
و صار (يا) بدلًا من اللَّفظ بالفعل ،كأَنه قال( :يا) ،أُريدُ عبدَ اهلل ،فحذَف أُريدُ و صارت يا بدالً
منها ،ألنّك إذا قلت :يا فالنُ ،علم أنك تريده" ( .)3ووافق هذا مذهب كلّ من املربّد )4( ،وابن
()6
هشام يف املغين )5( .وهناك آراء أخرى يف هذه املسألة:
والرّأي الثّاين :أنّ املنادى منصوب بالياء ذا،ا الّيت تضمنت معىن الفعل أدعو.
والرّأي الثّالث :يقول بتأثري العامل املعنويّ وهو القصد ،فاملنادى منصوب بعامل غري ظاهر.
والرّأي الرّابع :يرى أنّ أدوات النّداء هي أمساء أفعال ال حروف.

( )1انظر :األستراباذي ،شرحُالكا ية ،ط ،346/1 ،2
( )2ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.488 ،6
( )3سيبويه ،الكتاب ،ط .291/1 ،3وابن يعيش ،شرحُاملفصّل ،ط.316/1 ،1
( )4انظر :املربّد ،املقت ب ،ط.202/4 ،2
( )5انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.488 ،6
( )6انظر :ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.317-316/1 ،1
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ومهما يكن من خالف يف العامل ،فإ ّن املنادى من صوب ،أو يف حملّ ن صب ،وهذا اخلالف
ال يقدّم يف درا سة األمناط النّدائيّة شيئًا ،ولعلّ الباحث مييل إىل الرأي القائل بالعامل املعنويّ وهو
القصد ،قياسًا على ما سبق من نصب املستثىن وهو املخالفة.
ويقول ابن ه شام يف املغين يف الياء" :حرف مو ضوع لنداء البعيد حقيقةً أو حكمًا ،وقد
ينادى هبا القريب توكيدًا ،وقيل :هي م شتركة بني القريب والبعيد ،وقيل :بينهما وبني املتو ّسط،
وهي أكثر أحرف النّداء ا ستعمالًا؛ وهلذا ال يقدّر عند احلذف سواها ...وال يُنادى ا سم اهلل عزّ
وجلّ ،واال سم امل ستغاث ،وأيّها وأيّتها إلّا هبا ،وال املندوب إلّا هبا ،أو بـــ (وا)" )1( .ولعلّ هذا
يقرّب الرّاي الذّي يراه الباحث من أن سبب التّ سمية هلا بأم الباب هو كثرة ا ستعماهلا ودورا ا
النات عن كثرة تصرّفها.
وظهر اخلالف بني العلماء يف أنّ الياء تأيت ملعىن النّداء أو التنبيه ،فذكر سيبويه أنّ الياء للتنبيه ،عندما
تكون يف النّداء واألمر ،وجاء ب شاهد حنويّ تال الياءَ فعلُ أمر ،قال" :وأمّا (يا) فتنبيه؛ أال تراها يف
النّداء ويف األمر كأنّك تنبّه املأمور" )2( ،وتبعه ابن جنّي يف أنّها للتّنبيه إنْ مل يأتِ بعدها منادى،

وذكر أمثلة على ذلك وقال" :فجاء بيا وال منادًى معها ،قيل( :يا) يف هذه األماكن قد جرّدت
من معىن النّداء وخل صت تنبيهًا" )3( .لكنَّ األمر خم صوص عند ابن مالك الّذي رأى أنّ الياء تأيت

ـعني ،فتبقى فيهما للنداء وحيذف املنادى ،وذلك إذا وليها األمر والدّعاء .وتكون للتّنبيه
يف موضـ
فقط قبل ليت ،وربّ ،وحبّذا ،وقال " :حذف املنادى قبل األمر والدعاء ،فإنّه جاز؛ لكثرة ثبوته،
خبالف ما قبل الكلم املذكورة ،فإنّ ثبوت املنادى فيه غري معهود ،فادّعاء احلذف فيه مردود ،ولكنّ
(يا) فيه جملرد التّنبيه واال ستفتاح" )4(.ونقل ابن ه شامٍ اآلراء فيها ،فقال" :وإذا ويل (يا) ما ليس
مبنادى؛ كالفعل ...واحلرف  ...واجلملة االمسية ...فقيل :هي للنّداء واملنادى حمذوف ،وقيل :هي
جملرد التّنبيه؛ لئلّا يلزم اإلجحاف حبذف اجلملة كلّ ها" )5( ،ورجّح املرادي قول بع العلماء إنّها
( )1ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.488 ،6
( )2سيبويه ،الكتاب ،ط.224/4 ،3
( )3ابن جنّي ،اخلصائص ،ط.281/2 ،4
( )4ابن مالك ،شرحُالتّسهيل ،ط.390/3 ،1
( )5ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.488 ،6
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حرف تنبيه إذا وليها األمور السّابقة كلّها ،فقال" :ف ـ(يا) يف هذه املواضع حرف تنبيه ،ال حرف
نداء ،هذا مذهب قوم من النّحويني .قال بع ضهم :وهو ال ّصحيح" )1(.و ضعّف بع العلماء أن
تكون الياء للنّداء؛ ألنّ (الياء) نابت مناب الفعل احملذوف ،ومع حذف املنادى تُحذف ســائر
ـد فإذا حذف تناق املراد )2( .وهذا الرّأي فيه من الوجاهة
اجلملة ،كما أ ّن املنادى معتمد املقصـ
والقرب من املنطق اللّغويّ.
ـت خدم ابن مق بل أدوات النّداء ( يا ،أ) مع نوعني من أنواع امل نادى الّيت ذكر ها
و قد اسـ
العلماء ،ومها :املنادى امل ضاف ،واملنادى العلم ،ومل ي ستخدم بقية أنواع املنادى :املنادى النّكرة
املقصودة ،واملنادى النّكرة غري املقصودة ،والشّبيه باملضاف.
اهلمزةُ :
حتدّث العلماء عن النّداء با ستخدام اهلمزة ،وأمجعوا أنّها لنداء القريب؛ لق صر صو،ا ،فال جمال
لل صّوت أن يندى ويبتعد معها .وهي حرف بال خالف ،ومسّاها سيبويه (األلف)" :وقد يستعملون
()3
هذه الّيت للمدّ يف موضع األلف ،وال يستعملون األلف يف هذه املواضع الّيت ميدّون فيها".
أيا ُ
األداة الثّالثة عند ابن مقبلٍ( :أيا) ،وهي من األدوات الّيت تستخدم للبعيد؛ ملا فيها من مدٍّ لل ّصوت،
وقد يستخدم للقريب ،كما قال ابن ال ّسرّاج" :وقد يستعملون هذه الّيت للمدّ يف موضع األلف ...
()4
وجيوز أن تستعمل هذه اخلمسة إذا كان صاحبك قريبًا مقبلًا عليك توكيدًا".
حتدّث العلماء عن احلالة اإلعرابية الّيت تكون عليها هذه األمساء يف أثناء ندائها ،فهناك إمجاع على
بنائها على ال ّضمّ دون تنوين ،وتكون يف حملّ ن صبٍ؛ ألنّها منادى من صوب على املفعوليّة ،و شرط
لذلك العلماء شرطني :التّعريف واإلفراد؛ والتّعريف يكون بالعلميّة أو بغريها ،فاألعالم :كبي شة
ـبب
وحرّة علمان معرفتان ،وتعريفهما قبل النّداء ،وأمّا مثل :يا رجلُ ،فتعريفه عارضٌ بالنّداء بسـ
القصد باإلقبال ،ويزول عنه بزوال النّداء.
( )1املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.357 ،1
( )2املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.357 ،1
( )3سيبويه ،الكتاب ،ط.230/2 ،3
( )4ابن السّرّاج ،األصولُيفُالنّحو ،د.ط.329/1 ،
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وأمّا اإلفراد :فيعنون هبا ما كان غري مضافٍ وال شبيهًا به ،فيدخل فيه :املفرد املثنّى واجلمع
ـّامل واملركّب املزجيّ والعدديّ .ويف حال تثنية العلم أو مجعه تذكريًا أو تأنيثًا ،فإنّه يبىن :على
السـ
األلف يف نداء املثىن؛ ألنه كان يرفع وعالمة رفعه األلف ،وعلى الواو يف مجع املذكّر السّـامل؛ ألنّه
كان يرفع وعالمة رفعه الواو ،وعلى ال ّضمّ يف مجع املؤنّث ال سامل؛ ألنّه كان يرفع ،وعالمة رفعه
الضّمّة.
العلمُاملوصوفُبابن :جاء يف ثالثة مواضعُ .
يقول العلماء :إذا وصف العلم بابن أو ابنة ،كان له حاالن:
 بناء العلم على الضّمّ ،ونصب ابن أو ابنة؛ فيقال :يا خالدُ بنَ الوليد .يا مجيلةُ بنتَ سعدٍ.ـ فة أن تتبع
الصـ
ـمُّ ،وهو غريبٌ؛ ألنّ حقّ ّ
 فتح املنادى إتباعًا لفتحة ما بعده؛ " وحَقها الضـاملو صوفَ يف اإلعراب ،وها هنا قد تبع املو صوفُ ال صفةَ .والعلّة يف ذلك أنّك جعلتَهما لكثرةِ
االستعمال كاالسم الواحد" )1( .حنو :يا خالدَ بنَ الوليد ،ويا مجيلةَ بنتَ سعدٍ .والوجه األول أقوى
()2
وأوىل.
أداةُالنداءُاحملذو ةُ:جاء يف عشرة مواضعُ .
ـع أخرى حددّها العلماء يف
ـع ،ولكن مينع حذفها يف مواضـ
ميكن أن حتذف أداة النّداء يف مواضـ
مؤلّفا،م ،وخ ّصوا الياء باحلذف دون غريها من األدوات؛ ألنّها أمّ الباب وامل ستولية على أنواعه،
فتدخل على القريب والبعيد ،حقيقة وجمازًا ،وتدخل على أنواع املنادى اخلم سة :املفرد وامل ضاف
()3
والشبيه به ،والنكرتني املقصودة وغري املقصودة ،واملستغاث واملتعجب منه ،واملندوب أحيانًا.
()4
وأمّا املواضع الّيت منع العلماء احلذف فيها فهي:
 املنادى لفظ اجلاللة (اهلل) غري املختوم بامليم املشددّة. املنادى البعيد.( )1ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.331/1 ،1
( )2انظر :احللواين ،النّحوُامليسّر ،ط.548-547 ،1
( )3انظر :عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.5/4 ،15
( )4انظر :األزهري ،شرحُالتصريح ،ط ،207/2 ،1السّيوطيّ ،مهعُاهلوامع ،ط.42/2 ،1992 ،1
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 املنادى املندوب أو املستغاث أو املتعجب منه. املنادى النّكرة غري املقصودة.آ ملنادىُحمذوفُأمُأداةُالنّداءُللتّنبيه؟ ُ
فرّق العلماء بني (الياء) أداة للنداء وأداة للتنبيه ،وأ صل اإل شكاليّة يف دخول أداة النّداء (الياء) على
ـلح للنّداء؛ كاحلرف والفعل واجلملة االمسيّة ،فذهب فريق من العلماء إىل إخراج الياء
ما ال يصـ
للّتنبيه فقط ،وال تكون للنّداء ،وهو مذهب سيبويه وابن ال ّسرّاج )1( ،وذهب آخرون إىل أنّ هذه
ـياق ،وهذا مذهب كثري من العلماء )2( ،واختاره
السـ
األداة للنّداء ،وأ ّن املنادى حمذوف يلمح من ّ
ـط؛ فجعل الياء الدّاخلة على األمر والدّعاء
احللواين من احملدثني )3( ،وذهب آخرون إىل حالة الوسـ
()4
من النّداء ،وما دخل على غريمها فهو للتّنبيه.
االستغاثةُ:جاء يف موضعني من الدّيوانُ .
ـد) إىل معىن آخر وهو طلب الغوث
أحد أمناط النّداء الّيت رخرج عن معناه احلقيقيّ (الطلب والقصـ
من املنادى إىل من يستحقّ الغوث .يتكوّن من عناصر أساسيّة :أداة النّداء اخلاصّة (الياء) وال غريها
من األدوات ،مثّ امل ستغاث به مقرونًا غالبًا باللّام املفتوحة ،مث امل ستغاث له مقرونًا باللّام املك سورة؛
وجاء التّباين بني اللّامني للتفريق بني املستغاث واملستغاث له .ويالحظ أ ّن املستغاث (املنادى) ينتقل
ـل
إىل حالة اإلعراب الكاملة؛ فلن يعود مبنيًا كما يف النّداء ،إلّا إن كان من األمساء املبنيّة يف أصـ
وضعها؛ كأمساء اإلشارة أو املوصولة وغريها ،ويكون جمرورًا لفظًا باللّام ،منصوبًا حملًّا على النّداء.
النّداءُالتّعجيبُّ.جاء يف موضعني من الدّيوانُ .
قد يظهر لإلن سان شيء يثري الدّه شة واال ستغراب ،فيحتاج إىل التّعبري عنه بعبارة تظهر التّأثّر
احلاصــل ،فيلجأ إىل النّداء التّعجيبّ ،الّذي يقوم على :أداةِ نداءٍ (الياء) ومعها اللّام املفتوحة أو
املك سورةّ ،مث املنادى للتّعجّب ،جمرورٍ لفظًا من صوبٍ حملًّا ،وقد ت سقط هذه اللّام فين صب املنادى
( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،ط .224/4 ،3وابن جنّي ،اخلصائص ،ط.281/2 ،4
( )2املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط. .357 ،1
( )3انظر :احللواين ،النّحوُامليسّر ،ط.540-539 ،1
( )4ابن مالك ،شرحُالتّسهيل ،ط.390/3 ،1
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املتعجّب منه كما هو حال املنادى املضاف يف النّداء ،واملنادى املتعجّب منه معربٌ منصوبٌ ،إلّا إن
كان مبنيًّا يف األ صل؛ كأمساء اإل شارة أو املو صولة أو غريها من املبنيّات ،ويف بع احلاالت قد
ـتغاث ،وقد ينادى العجب ذاته على اجملاز ،وذلك
ـتعاض مكان اللّام بألف؛ كما املنادى املسـ
يسـ
تعظيمًا للمتعجّب منه .فيقال :يا عجبًا للقمر! واملعىن حيدد نوع ذلك األسلوب.
التّرخيمُ .
ظاهرة صوتيّة تلحق بع األمساء يف أثناء ندائها ،وتقوم على حذف آخره رخفيفًا ،وبشروط معيّنة،
وألغراضٍ مقصودةٍ.
شروطه:
 أن يكون علمًا زائدًا على ثالثة أحرف. املعرفة؛ لكثرة مناداته. ألّا يكون مضافًا وال شبيهًا به. ألّا يكون مجلة ،أو (علمًا على شخص؛ تأبّط شرًّا). ألّا يكون مستغاثًا وال مندوبًا.ـذت ،وهناك من أجاز ومن
وهناك اختالفات وآراء وأقوال للعلماء ،وهناك مرخّ مات شـ
تشدّد ،ومن وتوسّع يف املرّخم املنادى من حيث عدد األحرف احملذوفة ،وأصليتها وزياد،ا.
وما يراه الباحث أنّ التّرخيم قليل ،ومل يعد ي ستخدم يف لغة هذا الع صر ،على الرّغم من
احلاجة إليه؛ فال حاجة لإلطالة يف دراسته؛ لـما فيه من وقوع يف اللّبس بني ما رُخّم وما مل يرخّم.
وما جاء يف كتب اللّغة منه حيفظ وال يستخدم ،وال داعي إلرخام الكتب باملطوّالت والشّروح.
املطلبُالرابعُ:أسلوبُالنّهي ُ
النّهي نقي األمر ،وقد جاءا يف كثري من كتب األقدمني مقترنني ،بدءًا من سيبويه و شارح كتابه
إىل علماء البالغة الّذين أ ضافوا إليهما الدّعاء .ي ستخدم املتكلّم النّهي طالبًا من ال ّسامع الكفّ عن
الفعل ،وله صيغة واحدة ،تقوم على (ال) سابقة الفعل املضارع.
مفهومُالنّهيُ:
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لغةُ:جاء تعريف النّهي يف املعاجم مت شاهبًا إىل حدّ التّطابق ،فهو يف معجم ل سان العرب" :النّهي:
خالف األمر .اه ينهاه يًا فانتهى وتناهى :كفّ" )1( ،وجاء يف تعريفات اجلرجاين" :النهي :ضد
()2
األمر ،وهو قول القائل ملن دونه :ال تفعل".
النّهيُا صطالحًاُ:مل يفرد علماء النّحو بابًا خا ًصا بالنّهي؛ وإنّما جاءت مباحثه يف جوازم الفعل
امل ضارع ،وكلّ ما جاء يف حدّه ال خيتلف كثريًا بني املعىن اللّغويّ واملعىن اال صطالحي ،فقال ابن
ال شّجريّ" :النّهي :هو املنع من الفعل بقول خمصوص ،مع علوّ الرّتبة ،وصيغته :ال تفعلْ ،وال يفعلْ
ـياء :حدّ النّهي باملنع ،والرّتبة من األعلى
ـجريّ ثالثة أشـ
الشـ
فالن" )3( ،ويظهر من تعريف ابن ّ
لألدىن ،مث ال صّيغ :ال تفعل للمخاطب ،وال يفعل للغائب ،وهباتني ال صّيغتني حي صر النّهي بالفعل؛ إذ
ال ي باال سم ،وهو ما قال به ال ّسريايفّ" :اعلم أنّ األمر والنّهي مها بالفعل فقط؛ ألنّك إنّما تأمر
بإيقاع فعل ،وتنهى عن إيقاع فعل"ُ )4( ،
تتنوع الرّتبة يف النّهي ؛ فإن كان من األعلى فهو النّهي ،وإن كان من األدىن فهو الدّعاء،
وإن كانا من مت ساويني فهو االلتماس )5( .وللنّهي صيغة واحدة؛ هي (ال) النّاهية أو الطلبيّة كما
جاءت يف م صنّفات القدماء ،داخلة على الفعل امل ضارع املبدوء بالتاء ،وهو املخاطب وهو الكثري،
مثل :ال ت ضربْ زيدًا ،أو الياء وهو الغائب؛ مثل :وال ي ضربْ أحدٌ زيدًا ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡﲧ

ـارعة الدّالة على املتكلّم ،أو بالنّون
ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ )6( .ويقلّ جزمها للفعل املبدوء هبمزة املضـ
الدّالة على اجلماعة؛ ( )7إذ ال ينهى اإلن سان نف سه أو يأمرها إلّا على اجملاز؛ فيقول خماطبًا نف سه :ال
أَرَيَنّكَ هنا؛ أي ال أريد أن أبقى يف هذا املكان .كما يكثر جزمها لفعلي املتكلّم املبين للمفعول،
()8
ألنّ املنهيّ غري املتكلّم؛ فيقال :ال أُخرج وال نُخرج ،أي ال يُخرجين وال يُخرجنا أحدٌ.
( )1ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط ( ،3ي).343/15 ،
( )2اجلرجاين ،التعريفات ،ط.248 ،1
( )3ابن الشّجريُ،أمايلُابنُالشجري ،ط.414/1 ،1
( )4السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.491/1 ،1
( )5انظر :األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.393/2 ،1
( )6سورة احلجر :جزء من اآلية .65
( )7انظر :األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط.393/2ُ،1
( )8انظر :األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط.394/2ُ،1
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ويف أ صل (ال) النّاهية أقوال؛ فمنهم من قال بب ساطتها وهو رأي اجلمهور ،ومنهم من قال
إنّها مركبّة من الم األمر زيدت عليها األلف ،فانفتحت المها .وجتزم امل ضارع بالم األمر امل ضمرة
بعدها ،قال أبو حيّان" :وهي أ صلٌ بنف سها خالفًا ملن زعم أنّ أ صلها الم األمر زيد عليها ألف،
ـهيلي ،إذ زعم أنّ ها (ال) الّيت للنّفي .وأنّ اجلزم يف الفعل بالم
للسـ
فانفتحت اللّام ألجلها ،وخالفًا ّ
()1
األمر مضمرة قبلها ،حذفت كراهة اجتماع المني يف اللفظ".
و(ال) النّاهية هلا صدارة األ سلوب؛ فال تؤخّر عن فعلها ،وال يتقدّم عليها معمول فعلها املن صوب،
()2
ففي :زيدًا ال تشتمه ،يقدّر فعلٌ ناصبٌ لزيد ،والتّقدير :ال تشتم زيدًا ال تشتمه.
تركيبُأسلوبُالنّهيُ :
ـارع بعده ،جمزوم به .وهذا
ـلوب من حرف النّهي الوحيد (ال) ،والفعل املضـ
يتركّب هذا األسـ
األسلوب له أحكامه الّيت حتدّث عنها العلماء يف مصنّفا،م ،ولعلّ من أهم ما حتدّثوا به- :إنّ الفعل
املضارع بعد (ال) النّاهية جمزوم ،ورختلف عالمة اجلزم تبعًا لنوع الفعل- .اشترط العلماء يف جواب
النّهي (حني يكون طلبًا) ،أ ْن ي صحّ املعىن بتقدير (إنْ ال ّشرطيّة ومعها ال النّافية) ل صحّة اجلزم ،وإلّا
فال جيوز أن يقع اجلزم ،ومثّل العلماء هلذا بقوهلم )3( :ال تدنُ من األســد يأكلُك (بالرّفع) ،فإنْ
ـببًا يف أكله ،لكنّك
ـد( ،إنْ ال تدنُ) يأكلُك ،فالبعد عنه ليس سـ
قدّرت اجلملة :ال تدنُ من األسـ
عندما تقول :ال تعصِ اهلل تدخلْ اجلنّة (باجلزم) ،فتقديرها :ال تعصِ اهلل (إنْ ال تعصِ اهلل) تدخلْ
اجلنّة ،فعدم عصيان اهلل تعاىل سبب يف دخول اجلنّة .وعندما يقال :ال تشتمه يشتمُكَ ،بالرّفع؛ ألنّ
تقدير مجلة شرطيّة من جنس الفعل املذكور ،ال يستقيم هبا املعىن ،ال تشتمه ،إن ال تشتمْه يشتمْك،
فليس البعد عن شتم اآلخر مدعاة لل ّشتم ،فهنا منع العلماء اجلزم ،وأوجبوا الرّفع .قال ال ّسريايف:
"جزم جواب األمر والنّهي واالستفهام والتّمنّي والعرض ،بإضمار شرط يف ذلك كلّه ،والدّليل على
ذلك قول :إنّ األفعال الّيت تظهر بعد هذه األ شياء ،إنّما هي ضمانات ي ضمنها ويعدُ هبا اآلمر
والنّاهي وامل ستفهم واملتمنّي والعارض ،ولي ست ب ضمانات مطلقة ،وال عِداتٍ واجبةٍ على كلّ
( )1األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1858-1857/4 ،1
( )2انظر :السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.491/1 ،1
( )3انظر :سيبويه ،الكتاب ،ط .98/3 ،3واملربّد ،املقت ب ،ط .82/2 ،2وابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط،1
.42/4
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ـ مان والعدَة ،وإنْ مل يوجدْ مل جيب...
الضـ
حالٍ ،وإنّ ما هي معلّ قة مبعىن :إنْ كان ووجد وجب ّ
ـرط ما كان موافقًا للفظ األمر والنّهي"- )1( .وقال العلماء بإمكان
الشـ
والّذي يقدّر يف ذلك من ّ
دخول الفاء يف اجلواب؛ فتقول :ال ت شتمه في شتمَك ،بالنّ صب بأن م ضمرة ال جيوز إظهارها ،قال
ابن جنّي" :فأمّا الفاء ،فإذا كانت جوابًا ألحد سبعة أشياء؛ وهي :األمر والنّهي واالستفهام والنّفي
ـمرة  ...وتقول يف النّهي :ال
ـب بعدها ب (أنْ) مضـ
والتّمنّي والدّعاء والعرض ،فإنّ الفعل ينتصـ
ﲯ ﱠ (.")2
ﲰ
تشتمه فيشتمَك ،قال اهلل تعاىل :ﱡ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

()3

املطلبُاخلامسُ:أسلوبُالتّمنّي ُ
يؤدّي هذا األسلوب معىن يف النّفس غري ظاهر ،وهو حديث النّفس للنّفس مبا يكون وما ال يكون.
وفرّق العلماء بينه وبني أسلوب التّرجّي ،وأدرجوا أسلوب التّمين يف األسلوب اإلنشائي غري الطّليب
مع خالف يف ذلك -بينما أدرجوا أسلوب التّرجّي يف األسلوب اخلربيّ ،مع ما بينهما من حدودمشتركة .وحاول الباحث أن خيتصر اآلراء فيما ورد يف الفرق بني األسلوبني كالتّايل:
 يقع التّمنّي يف املمكن واحملال ،بينما ينحصر التّرجي يف املمكن فقط. التّمنّي :حمبة حصول ال ّشيء ،سواء أكنت تنتظره وترتقب حصوله أم ال .بينما التّرجي :ارتقابشيء ال وثوق حبصوله ،فيدخل يف االرتقاب الطّمع واإلشفاق .فالطّمع :ارتقاب شيء حمبوب حنو:
لعلّك تعطينا ،وأمّا اإلشفاق :فارتقاب املكروه؛ حنو :لعلّ املوت قريب.
وأكثر مَن اهتمّ هبذا املو ضوع هم علماء البالغة ،حينما در سوه فيما أطلق عليه األ سلوب
اإلن شائيّ غري الطّليبّ ،ومنهم من جعله يف األ سلوب اخلربيّ )4( .وكغريه من األ ساليب ،جاءت
حمتويات هذا األ سلوب مفرّقة بني م صنّفات النّحو؛ إذ ليس التّمنّي من مو ضوعاته ،وقد جاءت
بع مباحثه يف احلروف الستّة الّيت أشبهت األفعال ،عندما حتدّثوا عن (ليت).

( )1السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.299/3 ،1
( )2سورة طه :جزء من اآلية .61
( )3ابن جنّيُ،اللمعُيفُالعربية ،د.ط.91 ،1988 ،
( )4انظر :ابن الشّجريُ،أمايلُابنُالشجري ،ط.390/1،1
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التّمنّيُلغةُ :
حد هلذا املفهوم؛ فقد نقل صاحب اللّسان جمموعة نقول
يظهر االختالف جليًّا بني العلماء يف وضع ٍّ
()1
عن العلماء ال ّسابقني؛ فقد نقل عن ثعلب :إنّ "التّمنّي حديث النّفس مبا يكون ومبا ال يكون"،
وما يكون وما ال يكون أمر وا سع ال ميكن اإلحاطة به يف خيال اإلن سان ،ونقل عن ابن األثري قوله
يف التّمنّي" :التّمنّي ت شهّي ح صول األمر املرغوب فيه" )2( ،ويظهر التّحديد عند ابن دريد أكثر من
مما جاء عن ثعلب ،فقال" :متنيّت الشّيء :أي قدِرته وأحببت أن يصري إيلّ من الـمِىن وهو القَدر"،
( )3ويبدو أنّ املعىن الّذي ينقل عن الرّاغب ،فيه تف صيل يقترب فيه من املعىن احلقيقي للتّمنّي؛ "قال
الرّاغب :التّمنّي :تقدير شيءٍ يف النّفس وت صويره فيها؛ وذلك قد يكون عن رخمنيٍ وظنٍّ ،ويكون
عن رويّة وبناءٍ على أصلٍ ،لكن ل ـمّا كان أكثره عن رخمنيٍ؛ صار الكذب له أملك؛ فأكثر التّمنّي
ت صوّر ما ال حقيقة له" )4( .وجاء يف التعريفات للجرجاين " :التّمنّي :طلب ح صول ال ّشيء سواء
()5
كان ممكنًا أو ممتنعًا".
التّمنّيُاصطالحًاُ :
تناول علماء البالغة حدّه وتعريفه ،فقد عرّفوه عدّة تعاريف ،وكان االختالف فيما بينهم على
جزئيّة مهمّة ،ويكتفي الباحث بتعريفني إلبراز اخلالف؛ فالتّعريف األوّل للمؤيّد باهلل يف الطّراز،
ـوعة له حقيقة هي
ـتقبل ،والكلمة املوضـ
فقال :التّمنّي "وهو عبارة عن توقّع أمرٍ حمبوبٍ يف املسـ
()6
(ليت) وحدها ،وليس من شرط ال ـ ُمتمنّى أن يكون ممكنًا ،بل يقع يف املمكن وغري املمكن".
ـيء احملبوب الّذي ال يُرجى ،وال يتوقَّع
الشـ
والتّعريف الثّاين للهامشيّ ،فقال" :التّمنّي :هو طلب ّ

( )1ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3مين) .294/15
( )2ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3مين) .294/15
( )3ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3مين) .294/15
( )4ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3مين) .294/15
( )5اجلرجاين ،التعريفات ،ط.66 ،1
( )6املؤيد باللَّه ،الطرازُألسرارُالبالغةُوعلومُحقائقُاإلعجاز ،ط.160/3 ،1
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حصوله" ( )1ويظهر اخلالف بني التّعريفني يف إمكانية حدوث ال ـ ُمتمنّى أو عدم إمكانيته ،والّذي
()2
عليه معظم العلماء على ما قاله املؤيّد ،وما يدلّ عليه ما جاء من شواهد تؤكّد ذلك التّوّجه.
أداتهُ ُ:
اتّفق العلماء على أنّ األداة الوحيدة يف هذا الباب هي (ليت) ،وما جاء من أدوات أخرى إنّما هي
أدوات أدّت معىن التّمنّي ،أو أُشربت معىن (ليت) ،وهذا رأي معظم النّحاة ،ونسبه ابن مالك أليب
عليّ ،ومن هذه احلروف (هل ،لو ،لوال ،لوما ،هال ،أال) وأكثرها (لو)؛ " وهي املعبّر عنها عند
معظم النّحوييّن بأنّها حرف امتناع المتناع ،وليست قسمًا موضوعًا للتّمين ،إمنا تُشربه على سبيل
اجملاز" )3( ،وما جاء يف (لو) ينطبق كذلك احلال مع بقيّة األدوات املذكورة.
أحكامُ(ليت)ُ :
ـخة ،وإحدى أخوات (إنّ) ،وأنّها
حتدّث العلماء عن األداة (ليت) على أنّها من احلروف النّاسـ
حرف مبينّ ،قال ابن يعيش(" :ليتَ) حرف ثالثيُّ البناء ،مثل (إنَّ وأنَّ) ،وحقّه أن يكون موقوف
اآلخر ،إلّا أنّه ُحرّك اللتقاء ال ساكنني ،وفُتح طلبًا للخفّة ،كأنّهم ا ستثقلوا الك سرة بعد الياء ،كما
()4
فعلوا ذلك يف (أينَ وكيفَ)".
ويطلق النّحاة على هذه احلروف :احلروف امل شبّهة باألفعال ،فقد أ شبهت هذه األدواتُ
األفعالَ يف أدائها معاين األفعال؛ كالتّوكيد والتّ شبيه واال ستدراك والتّمنّي والتّرجي ،وكذلك فهي
تعمل كالفعل املتعدّي؛ فترفع امسها ت شبيهًا له بالفاعل ،وتن صب خربها ت شبيهًا له باملفعول به،
إ ضافة إىل أنّها جاء على ثالثة حروف أو أكثر ،قال املربّد" :فهذه احلروف م شبّهة باألفعال ،وإنّما
ـبيه الّيت عبارا،ا
ـبهتها؛ ألنّها ال تقع إال على األمساء ،وفيها املعاين من التّرجي والتّمنّي والتّشـ
أشـ
()5
األفعال ،وهي يف القوّة دون األفعال؛ ولذلك بنيت أواخرها على الفتح كبناء الواجب املاضي"،
فاألداة (ليت) من احلروف ال ّستّة الّيت تدخل على اجلملة االمسيّة ،فتن سخ حكمها ،فتن صب األوّل
( )1اهلامشي ،جواهرُالبالغةُاهلامشي ،د.ط.87/1 ،
( )2انظر :القزويين ،اإلي احُيفُعلومُالبالغة ،ط.53/3 ،3
( )3ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.161/3 ،1
( )4ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.568/4 ،1
( )5املربّد ،املقتضب ،ط.108/4 ،2
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وترفع الثّاين" ،وهي تن صب األمساء ،وترفع األخبار ،فت شبه من الفعل ما قُدّم مفعوله؛ حنو :ضرب
ـبيه
الشـ
ـفت به من أدائها معاين األفعال ،وعملها ّ
زيدًا عمرٌو" )1( ،لكنّ هذه األدوات ملا اتّصـ
باألفعال ،كلّ ذلك مل ي شفع هلا أن رختصّ مبا اخت صت به األفعال ،بال ماضٍ هلا وال م ضارع وال
أمر ،وال حىت م شتقات؛ وبذا فقدت ت صرّف الفعل ،فهي يف القوّة أقّل من األفعال؛ ولذلك "ال
جيوز فيها التّقدمي والتّأخري؛ ألنّها ال تت ّصرف فيكون منها يفعل ،وال ما يكون يف الفعل من األمثلة
وامل صادر ،فلذلك لزمت طريقة إذ مل تبلغ أن تكون يف القوّة كما شبّهت به" )2( .وليس املنع على
إطالقه ،وإنّما ميتنع يف بع احلاالت ،وي سمح حباالت ،في سمح بتقدمي اخلرب فيهن إذا كان شبه
مجلة من ظرف أو جار وجمرور ،قال ابن جنّي" :وأخبار إنّ وأخوا،ا كأخبار الــــمبتدأ من
ال ـمفرد واجلملة والظّرف ،وال جيوز تقدمي أخبارها على أمسائها إلّا أن يكون اخلرب ظرفًا أو حرف
جرٍّ تقول :إنّ يف الدّار زيدًا ،ولعلّ عندك عمرًا" )3( .كما أنّه من شروط عمل (ليت) ألّا تت صل
()4
باحلرف (ما) الزائدة ،وإن اتصلت هبا كفّتها عن العمل.
أحكامُالتّمنّيُ :
ـلوب له أحكام حتدّث عن ها العلماء يف
ـب ،بل إنّ األسـ
ـر األحكام على األداة فحسـ
ال تقتصـ
مصنّفا،م ،وأهمّ ما حتدّثوا به :جواب التّمنّي ،فلهذا األسلوب جواب ،كما للشّرط جواب ،ولكنّ
ال ّشرط حمذوف فيه ،وبقي اجلواب وحده ،فمن ذلك :ليت يل مالًا أنفقْه ،فمثل هذا املثال ،يكون
ال ّشرط حمذوفًا ،وتقديره :ليت يل مالًا ،فإن يكن يل مالٌ أنفقْه ،قال ال ّسريايف" :جزم جواب األمر
والنّهي واال ستفهام والتّمنّي والعرض ،بإ ضمار شرط يف ذلك كلّه ،والدّليل على ذلك قول :إنّ
األفعال الّيت تظهر بعد هذه األ شياء ،إنّما هي ضمانات ي ضمنها ويعِ ُد هبا اآلمرُ والنّاهي وامل ستفهم
واملتمنّي والعارض ،ولي ست ب ضمانات مطلقة ،وال عِداتٍ واجبةٍ على كلّ حال ،وإنّما هي معلّقة

( )1املربّد ،املقت ب ،ط.109/4 ،2
( )2املربّد ،املقت ب ،ط.109/4 ،2
( )3ابن جنّيُ،اللمعُيفُالعربية ،د.ط.40 ،1988 ،
( )4انظر :سيبويه ،الكتاب ،ط ،137/2 ،3والسّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط ،468/2 ،1وابن جنّي ،اخلصائص ،ط،4
.168/1
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ضمان والعدة ،وإنْ مل يوجد مل جيبْ" )1( .وميكن أن تدخل الفاء يف
مبعىن :إْن كان ووجد وجب ال ّ
اجلواب؛ فتقول :ليت يل مالًا فأنفقَه ،بالنّ صب بأن م ضمرة ال جيوز إظهارها ،قال ابن جنّي" :فأمّا
الفاء ،فإذا كانت جوابًا ألحد سبعة أشياء؛ وهي :األمر والنّهي واالستفهام والنّفي والتّمينّ والدّعاء
والعرض ،فإنّ الفعل ينتصب بعدها ب ـ (أن) مضمرة  ...وتقول يف التّمنّي :ليت يل مالًا فأنفقَه".
()2

املطلبُالسادسُ:أسلوباُالعرضُوالتّح يض ُ
أسلوبان من أساليب الطّلب يقومان على استنهاض املخاطب على مستويني من ردّ الفعل ،وخيتلفان
يف الرّتبة ،ويتشــاهبان يف بع األحكام واألدوات .وقد اهتمّ هبما البالغيون أكثر من النّحويني،
ويالحظ أنّ علماء البالغة قد صنّفوا التّح ضي حتت أ ساليب اإلن شاء الطّليبّ ،ولكنّهم مل يفردوه
ـوعاته ،ويرى الباحث أنّ ذلك قد يكون ألنّهم أحلقوه
ـوه مع موضـ
يف باب خاصّ ،ومل يدرسـ
مبو ضوع التّمنّي )3( ،وكذلك احلال مع مو ضوع العرض ،فلم يدرس مو ضوعًا منفردًا ،وأحلق
باال ستفهام ،لدخول مهزته على (ال) النّافية ،ف صارت أداته الرّئي سة ،قال ال ّسكاكي يف مفتاح
العلوم" :وأمّا العرض :كقولك أال تنزل ت صبْ خريًا ،على معىن :إنْ تنزل ت صبْ خريًا ،فليس بابًا
()4
على حدة ،وإنّما هو من مولدّات االستفهام".

( )1السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.299/3 ،1
( )2ابن جنّيُ،اللمعُيفُالعربية ،د.ط.91 ،1988 ،
( )3انظر :القزويين ،اإلي احُيفُعلومُالبالغة ،ط ،54/3 ،3والسّبكي ،عروسُاأل راحُيفُشرحُتلخيصُاملفتاح ،ط،1
 .423/1واملؤيد باللَّه ،الطرازُألسرارُالبالغةُوعلومُحقائقُاإلعجاز ،ط.161/3 ،1
( )4السّ ّكاكيُ،مفتاحُالعلوم ،ط.321/1 ،2
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مفهومُالعرضُوالتّح يض ُ
ض له أمرُ كذا يَعرِضُ ،أي ظَهَر .وعرضت له الشيء ،أي أظهرته
العرض لغة :العرَض الظّهورَ " ،عرَ َ
له وأبرزته إليه ...وال َعرَض :سفح اجلبل وناحيته ،وي شبَّه اجليش العظيم به"؛ ( )1ي سمّى بذلك
()2
لظهوره.
التّح ضي لغةً :احلثّ والتّحري " ،ح َّضهُ على القتال حَ َّضًا ،أي حَثَّهُ .وحَ ّض َضهُ ،أي حَرَّ َضهُ،
()3
والتَّحاضُّ :التحاثُّ ،والـمُحاضَّةُ :أن حيثَّ كلُّ واحد منهما صاحبَه".
العرضُوالتّح يضُاصطالحًاُ :
مل يهتمّ علماء النّحو بتقدمي مفهوم األ سلوبني بقدر اهتمامهم بأدوا،ما وأحكامهما؛ ولذلك قلّت
التّعريفات يف م صنّفا،م ،وما جاء منها :قال ابن مالك يف شرح التّ سهيل" :التّح ضي مبالغة يف
احل ّ على ال ّ شيء ،وهو طلبه واحلثّ على فعله" )4( ،ول شدّة تقارهبما أنّهما يتداخالن أي ًضا،
ـي متقاربان ،واجلامع بينهما التّنبيه على الفعل ،إلّا أنّ التّحض ـي فيه زيادة
"والعرض والتّحضـ
تأكيد وحثّ على الفعل ،وكلّ حت ضي ٍ عرضٌ" )5( .وجاء التّعريف يف النّحو الوايف" :التّح ضي
هو :احلثّ وطلب ال ّشيء بقوّة و شدّة ،تظهر يف نربات ال ّصوت وكلماته ،والعرض :طلب ال ّشيء
برفق ومالينة ،تُعرف من نربات ال ّصوت ،و صياغة كلماته أي ًضا ،وكثريٌ من أدوا،ما م شترك
()6
بينهما".
أدواتُاألسلوبنيُ :
ـلوبني -مع توافق
ـاهبة ،وما مييّز األسـ
ـلوبني متشـ
كما جاء يف كتب العلماء ،فإنّ أدوات األسـ
األدوات -هو نربات ال ّصوت امل صاحبة للكالم ،وذكر العلماء أنّ هذه األدوات مل رختصّ يف هذين
األ سلوبني ،فمعظم أدواته منقولة من مو ضوعات أخرى ،ومنها ما هو مر ّكبٌ من أداتني ،وهذه
( )1اجلوهريُ،تاجُاللُغةُوصحاحُالعربُيّة ،ط( ،4عرض).1082 /3 ،
( )2ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3عرض)166/7 ،
( )3اجلوهريُ،تاجُاللُغةُوصحاحُالعربُيّة( ،حض ) ،ط.1071/3 ،4
( )4ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.113/4 ،1
( )5األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1672/4 ،1
( )6عباس حسن ،النّحوُالوايفُ،ط.131/2ُ،15
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األدوات هي( :أال ،ألّا ،هلّا ،لوال ،لو ما ،لو ،أ ما) ،ورختصّ هذه األدوات باجلم لة الفعليّة ،وال
تدخل إلّا على فعل ماضٍ أو م ضارع ،فإ ْن دخلت على املا ضي ،فأغلب إفاد،ا التّوبيخ والتّندمي،
وإ ْن دخلت على امل ضارع ،فأغلب إفاد،ا التّح ضي " ،اعلم أنّ هلّا ،وألّا ،ولوال ،ولو ما ،جيرين
جمرىً واحدًا ،ويقعن على الفعل املا ضي وامل ستقبل ،فإذا وقعن للما ضي ،فهو لتندمي املخاطب على
ما فاته ،أو لومه على ما فرّط فيه ،وإن كان للمستقبل فهو للح ّ على إتيانه " )1( .وتأيت يف صدر
ـر بالفعل املوجود ،حنو :زيدًا هلّا
املفسـ
ـيء إلّا معمول الفعل احملذوف ّ
اجلملة وال يتقدّم عليها شـ
زرته" .وحلروف التّحضي صدور الكالم ،وهي خمتصة باألفعال ،وإمنا يليها يف الغالب فعل ظاهر
متّ صل ،حنو :هلّا تضرب زيدًا ،أو مفصول مبفعول حنو :هلّا زيًدا ضربتَ ،وإما مبعمول فعل مضمر
على شريطة التّف سري كقولك :هلّا زيدًا ضربته" )2( .وأخرج العلماء (أال) التّنبيهيّة (اال ستفتاحيّة)،
وهي غري خمتصّة بالدّخول على شيءٍ ،فال تعدّ من هذه األدوات.
تركيبُاألسلوبني:
ـي ( ،احلرفيّة) ،مث الفعل
ـلوبان من أداة العرض أو التّحضـ
وأمّا التّركيب النّحويّ ،فيتكوّن األسـ
(املاضي أو املضارع) ،وال يتلوها اسمٌ ،فهي تدخل على اجلملة الفعلية باختصاص ،وإنْ تالمها اسم
مرفوع أو من صوب فعلى تقدير رافع أو نا صب .ومبا أنّها أدوات حرفيّة ،فهي ال تؤثّر يف اجلملة،
وال تغيّر من التّركيب .وهي دائمًا حروف مبنيّة ال حملّ هلا من اإلعراب.
وحتدّث العلماء عن العن صر الثالث؛ وهو جواب العرض أو التّح ضي  ،إذ من املمكن أن
يتبع العرضَ أو التّح ضي َ جوابُهما؛ فيقال :أال تزورين أكرمْك ،فجزم ال ّشرطُ والتّعليقُ احملذوفُ
جوابَ العرض ،إذ يقدّر العلماء (إنْ ال شّرطيّة وفعلها وجواهبا احملذوفني)؛ فيكون تقدير اجلملة -مع
إظهار احملذوف :أال تزورين ،إ ْن تزرين أكرمْك .وردّ ال ّسريايف قول سيبويه بأنّ هذه األدوات من
حروف التّح ضي والعرض هي العاملة فيما بعدها كأمساء ال ّ شرط" ،جزم جواب األمر والنّهي
واال ستفهام والتّمين والعرض بإ ضمار شرط يف ذلك كله ... ،فلذلك جتوّز سيبويه يف عبارته عن
جزم هذه األ شياء ،فأوهم أنّ هذه األ شياء هي اجلازمة ملا بعدها ،كما أنّ حرف ال ّشرط وفعله هو
اجلازم للجواب ،وذلك قولك :وإنّ ما اجنزم هذا اجلواب ،كما اجنزم جواب :إن تأتين ،بإن تأتين؛
( )1السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.166/2 ،1
( )2ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.113/4 ،1

73

ألنّهم جعلوه معلقًا باألوّل ،غري م ستغنٍ عنه األوّل ،إذا أرادوا اجلزاء ،كما :إن تأتين غري م ستغنية
()1
عن آتك".
كما حتدّث العلماء عن إمكانية أن يأيت جواب العرض والتّح ضي فعلًا م ضارعًا من صوبًا،
مقرونًا بالفاء؛ فيقال :هلّا تزورين فأزورَك ،فدخول الفاء أوجب نصب الفعل املضارع بأن املضمرة
ـياء؛ وهي :األمر والنّهي
ـبعة أشـ
وجوبًا؛ قال ابن جنّي " :فأمّا الفاء ،فإذا كانت جوابًا ألحد سـ
واالستفهام والنّفي والتّمنّي والدّعاء والعرض ،فإنّ الفعل ينتصب بعدها ب ـ (أن) مضمرة ،تقول يف
ض،
األمر :زرين فأزورَك ،والتّقدير :زرين فأنْ أزورَك .وال جيوز إظهار (أن) ههنا؛ ألنّه أ صلٌ مرفو ٌ
()2
وكذلك بقيّة أخوا،ا  ...وتقول يف العرض أال تنزل فنكرمَك".
ُ
ُ
ُ

املبحثُاخلامسُ:أساليبُاجلملةُاإلنشائيةُغريُالطلبيّةُيفُاللغةُالعربيةُ .
املطلبُاألولُ:أسلوبُالتّعجّب ُ

ُ
أ سلوب تعبرييّ قد ال خيلو منه حديث يوميّ ،يُعبّر به عن شعور نف سيّ نات عن م شاهد وأفعال
وأقوال وأشخاص وصفات مل يعهد مثلها من قبل ،ولكثرة هذه األشياء كثرت معها وسائل التّعبري
عن االستهجان واالستغراب؛ فجاءت وسائل التّعبري عن التّعجّب كثرية ،منها القويلّ ومنها الفعليّ،
ومنها اإلميائي.
التّعجّبُلغةُ :
جاء معىن التّعجّب يف اللّســان" :ال ُعجْبُ وال َعجَبُ :إنكارُ ما يرد عليك لقلّة اعتياده" )3( ،ونقل
صاحب التّاج عن شيخه" :أنّ التّعجّب حَريةٌ تعرض لإلن سان عند سبب جهل ال ّشيء ،وليس هو
( )1السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط .300-299/3 ،1وانظر :ابن جين ،اللمعُيفُالعربيّة ،د.ط.95 ،1988 ،
( )2ابن جنّيُ،اللمعُيفُالعربية ،د.ط.91 ،1988 ،
( )3ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3عجب).580/1 ،
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سببًا له يف ذاته ،بل هو حالة حبسب اإلضافة إىل من يعرف السّبب ومن ال يعرفه" )1( ،فاملعىن يدور
حول شعور يصيب املرء عندما يظهر له ما ال اعتياد له به ،وال يستطيع تفسري ما يظهر له؛ فيعجز
حائرًا ،ويظهر ذلك يف تصرّفه القويلّ أو الفعليّ أو اإلميائي.
التّعجّبُاصطالحًا:
جاء التعريف من أئمة اللّغة والنّحو يف م صنّفا،م ،فعرّفه ال ّسريايفّ تعريفًا مف ّصلًا ،وقرّبه من ا سم
التّف ضيل ،قال" :أعلم أنّ التّعجّب من ال ّ شيء أن يكون زائدًا يف معىن ما تعجّب منه على غريه،
نادرًا يف بابه؛ ألنّ فيه تفضيلًا .وال جيوز أن يقال (لزيد) ،إذا كان يف أوّل مراتب احلسن (ما أحسن
زيدًا)؛ ألنّه ال تفضيل فيه" )2( ،وأمّا ابن ال ّسرّاج فقال يف األصول" :وحدّ التّعجّب ما جيده اإلنسان
من نف سه عند خروج ال ّشيء من عادته" )3( ،واملالحظ أ ّن امل صطلح وا ضح يف أذهان العلماء،
والتّعبري عنه مبا يسمّى بالشّعور نتيجة أمر فوق املألوف والعادة.
صيغُالتّعجّبُ :
ـاليب التّعبري عن هذا االنفعال ،وما يهتمّ به الباحث ،هو
لكثرة ما يدعو للعجب؛ فقد تنوّعت أسـ
ـيغتا
التّعبري القويلّ ،إذ ال ميكن دراســة اإلمياءات لغويًّا ،أو حىت األفعال .ومن التّعبري القويلّ :صـ
ـيتان؛ ما أفعله ،وأفعل به .ومها ما ميكن أن يدخلهما الدّرس اللّغويّ؛ ألنّهما
التّعجّب القياسـ
جيبّ ال ّسماعيّ،
حم صوران يف صيغ حمدّدة ،ولكنّ اللّغة و سعّت ألعدادٍ كبرية من صيغ التّعبري التّع ّ
ومنها :التّعجّب باألساليب اإلنشائيّة؛ كاالستفهام والنّداء ،كما ميكن نقل أيّ فعل ثالثيّ إىل صيغة
(فعُل)؛ مثل :جهُل وفقُه وكبُر ألداء معىن التّعجب ،وكم وكائن اخلربيتان ،وألفاظ الوعيد (ويله
ـؤال :أرأيت؟ وما لك؟ إىل غريها من تعابري تؤدّي معىن
ـبحان اهلل ،والتّعجب بالسـ
ووحيه) ،وسـ
()4
التّعجب.

( )1الزَّبيدي ،تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس ،د.ط ،ت ( ،1965عجب).319/3 ،
( )2السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.354/1 ،1
( )3ابن السّرّاج ،األصولُيفُالنّحو ،ط.78 ،3
( )4انظر :ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.30/3 ،1
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تركيبُاألسلوبُ :
خيتلف تركيب األسلوب حب سب الصيغة املستخدمة للتّعجّب ،ومها صيغتان قياسيتان تتناوبان على
الفعل الثّالثيّ احملقق لل شّروط؛ ليُ صاغ منه فعل التّعجّب ،فال صّيغة األوّىل :ما أفعله! أكثر استخدامًا
ودورانًا على األلسنة من الصّيغة الثّانية :أفعل به!
ال ّصيغة األوّىل :ما أفعله :تُبىن هذه ال ّصيغة من (ما) االمسيّة ،على رأي مجهور الب صرييّن ،يف
جعلها نكرة تامّة ،فهي عند اخلليل و سيبويه نكرة تامّة مبعىن شيء؛ "و(ما) مبهمة ،وإنّما و ضعت
للتّعجّب من قبل إهبامها" )1( ،و صححّه ابن مالك يف شرح التّ سهيل )2( .وعلى هذا فإنّها يف موقع
املب تدأ "وا جب التّ قدمي؛ ألنّ ها يف كالم جرى جمرى امل ثل ،فلزم طري قة وا حدة"؛ ( )3فال يت قدّم ها
()4
املتعجّب منه ،وال فعل التّعجّب ،وتكون اجلملة بعدها خربًا عنها.
أفعل :ال خالف بني معظم العلماء على فعليّة هذه ال ّصيغة ،فجمهور الب صرييّن وتابعهم الك سائي
ـجريّ إمجاع
الشـ
من الكوفيني متّفقون على أنّ (أفعل) فعل تعدّى باهلمزة املزيدة فيه ،ونقل ابن ّ
ـريّون ،املت قدّمون وامل تأخّرون  ...أنّ أف عل يف
العل ماء على ذ لك ،قال" :أمجع النّحويّون البصـ
التّعجّب ،من حنو :ما أكرم عبد اهلل! فعل ،وتابعهم أبو احلسن عليّ بن محزة الكسائيّ" )5( ،والدّليل
على فعليّته :لزوم نون الوقاية مع ياء املتكلّم ،وهذه ال تكون مع األمساء ،قال األزهري بعد أن ذكر
اخلالف فيه :إنّ أفعلَ "فعل ماضٍ؛ للزومه مع ياء املتكلّم نون الوقاية ،حنو :ما أفقرين إىل رمحة اهلل،
وما أحسنين إن اتقيت اهلل ،ففتحته الّيت يف آخره بناء ال إعراب ،كالفتحة يف ضرب من قولك :زيدٌ
ضرب عمرًا" )6( ،وبفعليّته حيتاج إىل فاعل ،وفاعله ضمري مستتر فيه ،يرتبط بـــ (ما) التّعجبيّة،
ـم املتعجّب منه" ،و ما
وبتعدية الفعل باهلمزة ،احتاج إىل مفعول به ،فوقع على ما بعده من االسـ
()7
بعده من االسم املنصوب مفعول به ،كما أن بعد ضرب من االسم املنصوب مفعول به".
( )1السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط .354/1 ،1وانظر :املربّد ،املقت ب ،ط.173/4 ،2
( )2ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.31/3 ،1
( )3الصّبّان ،حاشيةُالصبانُعلىُشرحُاألمشوينُأللفيةُابنُمالك ،ط.24/3 ،1
( )4انظر :األزهري ،شرحُالتّصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.58/2 ،1
( )5ابن الشّجريُ،أمايلُابنُالشجري ،ط.381/2 ،1
( )6األزهري ،شرحُالتّصريحُعلىُالتّوضيح ،ط .59/2 ،1وانظر :ابن الشّجريُ،أمايلُابنُالشجري ،ط.393/2 ،1
( )7األزهري ،شرحُالتّصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.59/2 ،1
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الصّيغة الثّانية :أ ْف ِعلْ به :ويف هذه الصيغة اتّفاق على استخدامها يف التّعجّب ،وهو يف اللّفظ
بصيغة فعل األمر ،لكنّه ماضي املعىن ،وتغيّرت ال صّيغة اللّفظيّة إلنشاء التّعجب ،وعلى صيغة األمر،
يتعيّن أن يكون الفاعل ضمريًا مستترًا وجوبًا ،إلّا أنّهم زادوا الباء؛ ليصري الفاعل على صورة املفعول
به اجملرور بالباء اللّازمة؛ فال جيوز حذفها إلّا حني جميء الفاعل م صدرًا مؤوّلًا من (أن والفعل) ،قال
ـي" :والباء بعده (الفعل) زائدة يف الفاعل الزمة ،وقد حتذف إن كان املتعجب منه (أن)
الرّضـ
و صلتها حنو :أح ِسن أن تقول ،أي بأن تقول ،على ما هو القياس" )1( ،فجاء املتعجّب منه جمرورًا
بالباء ،مرفوعًا حملًّا على أنّه فاعل.
وتوقّف العلماء عند شروط صياغة فعلي التّعجّب ،ورأوا أنّها ت شترك مع شروط صياغة
ـيل؛ بأن يكون :فعلًا ثالثيًّا تامًّا مثبتًا متص ـ ّرفًا ،مبنيًّا للمعلوم ،معناه قابل للتّفاوت،
(أفعل) التّفضـ
وليست الصّفة منه على وزن أفعل الّذي مؤنثّه فعالء.
وميكن التّعجّب من بع ما مل يستوف شرطًا منها ،كأن يكون مزيدًا أو رباعيًّا أو جاءت
ال ّصفة منه على أفعل ومؤنثها فعالء ،فيؤتى بفعل قابل للتعجب ( شدّ ،قوي ،كثر ،ح سن)... ،
وي صاغ التّعجب منه بعد (ما) ،مثّ يتبعه امل صدر ال ّصريح لذلك الفعل الّذي مل ي ستوفِ ال ّشرط،
فالفعالن :انتصر وخضر مل يستوفيا الشروط ،فيتعجّب من القوّة أو الشّدّة ،مث نأيت باملصدر الصّريح
للفعل انتصر :انتصار ،خضر :اخضرار ،فيقال :ما أقوى انتصار احلقّ! ،وما أشدّ خضرة احلقول!
ـتوف الثّبات ،أو كان مبنيًا للمجهول ،أتينا بالفعل القابل للتّعجّب
وإن كان الفعل منفيًّا ،ومل يسـ
بعد (ما) التّعجبيّة ،مث امل صدر املؤوّل :أن مع امل ضارع م سبوقًا بالنّفي املنا سب (ال ،عدم) ،يف حالة
ـى أن يهان الكرمي ،ويف النّفي :ما أعظم ألّا ينجح اجملتهدون .وأمّا بقيّة ما مل
النّفي؛ فيقال :ما أقسـ
ي ستوف ال ّشروط (ما مل يكن فعلًا ،أو غري قابل للتّفاوت ،أو جامدًا)؛ فال ميكن التّعجّب منه بأي
ـم (الرّجل) ،وال :ما أموته( ،مما ليس قابلًا للتفاوت) ،وال
طريقة؛ فال يقال :ما أرجله ،من االسـ
يقال :ما أعساه( ،من عسى) الفعل اجلامد.
وجيوز أي ًضا التّعجّب مما ا ستوىف ال ّشروط بأ سلوب التّعجّب مما مل ي ستوفِ ال ّشروط :ما
أ شدّ ،وما أقوى ،وما أكثر ،مثّ امل صدر ال ّصريح أو املؤوّل؛ فيقال :ما أح سن (جناح) أن ينجح
الفريق! وما أقسى (هالك) أن يهلك الصّاحلون!
( )1األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .234/4 ،2
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املطلبُالثاينُ:أسلوباُاملدحُوالذم ُ
أ سلوبان تعبرييّان ي ستخدمهما العريبّ إذا أراد أنْ مييّز شيئًا ما عن بقيّة أفراد جن سه ،مبالغة يف بيان
تلك ال ّصفة فيه ،وخي ّصه عن سائر أفراد جن سه ب صفة تفرّد هبا عما سواه ،ويكون يف األجناس:
األشخاص والصّفات واألشياء والبالد واألزمان ،وغري ذلك مما يندرج حتت األجناس.
املدحُوالذمُلغةُ :
جاء تعريف مصطلحي املدح والذّم يف معاجم اللّغة متشاهبًا :فقد جاء يف ال صّحاح" :الـــمَ ْدحُ:
الثناء احلسن .وقد مدحَهُ وامتدحه مبعنًى" )1( ،وجاء يف اللّسان" :الـــمَدح :نقي ُ اهلجاء ،وهو
ص اجلرجاين املدح بقوله" :املدح :هو الثّناء باللّ سان على اجلميل االختياري
حُ ْسنُ الثّناء" )2( ،وخ ّ
()3
قصدًا".
ـ حاح" :الذّمّ :نقي املدح .يقال .ذممته فهو ذميم...
الصـ
وأمّا جاء يف الذّم ف قد جاء يف ّ
وأذمّ الرّجل :أتى مبا يُ َذمُّ عليه" )4( ،وجاء يف اللّسان" :وهو اللّوم يف اإل ساءة" )5( .وميكن اجلمع مما
سبق من املعاين :أنّ املدح ذكر املآثر وهي ال ّصفات احل سنة ،والثّناء عليها .وأمّا ال ّذمّ فهو نقي ضه؛
ويعين :ذكر املثالب وهي الصّفات السّيّئة وإنكارها.
املدحُوالذمُاصطالحًاُ :
ـلوبني ،وكان كلٌّ منهم
مل يقدّم أيٌ من العلماء الّذين رجع الباحث إىل كتبهم تعريفًا حم ّددًا لألسـ
ي شري إىل الفعلني (نعم وبئس) ،دون اإل شارة إىل األ سلوب ،ولعلّ الباحث حياول تقدمي تعريف مما
اطّلع عليه من كتب ،وما دارت عليه أقوال العلماء.

( )1اجلوهريُ،تاجُاللُغةُوصحاحُالعربُيّة ،ط( ،4مدح) .403/1
( )2ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3مدح) .589/2
( )3اجلرجاين ،التعريفات ،ط.207 ،1
( )4اجلوهريُ،تاجُاللُغةُوصحاحُالعربُيّة ،ط( ،4ذمم).1926- 1925/5 ،
( )5ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3ذمم).220/12 ،
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ي بلفظٍ خمصوصٍ عن شعورٍ بالثّناء على صفة عامّة ،اتّ صف هبا شيءٌ ما،
أسلوبُاملدح :تعبريٌ لغو ّ
مثّ خُصّ هبا ،فهو حممودٌ يف أفراد جنسه.
أسلوبُالذمّ :تعبريٌ لغويٌّ بلفظٍ خمصوصٍ عن شعورٍ باالستياء من صفة عامّة ،اتّ صف هبا شيءٌ ما،
مثّ خُصّ هبا ،فهو مذمومٌ يف أفراد جنسه.
وقد عبّر العلماء عن عموم املدح ،وعموم ال ّذمّ حني حتدّثوا عن (نعم)؛ بأنّها للمدح العامّ،
ـوى املدح وا لذّم على
و(بئس)؛ بأنّهما لل ّذمّ العامّ ،فالفعالن (نعم وبئس) ال يؤدّيان معىن آخر سـ
التّوايل ،وأمّا األفعال :ساء ،كبُر ،علم ،جهل ...ففيها معاين الفعل األ صليّ ،مثّ نقلت لتؤدّي معىن
املدح أو ال ّذمّ ،فهي لي ست خال صة هلذين املعنيني .و"املراد بالعموم هنا يف املدح ويف الذّم أنّه ليس
مقصورًا على شيءٍ معيّنٍ ،وال على صفةً خاصّةٍ ،وال يتّجه إىل أمرٍ دون آخر ...فاملدح العامّ يشمل
()1
الفضائل كلّها؛ مبالغة ،وال يقتصر على بع ٍ منها؛ كالعلم ،أو الكرم ،أو الشّجاعة".
وجاءت أحاديث العلماء يف حتديد الفعلني املخ صو صني باملدح (نعم وحبّذا) بأ ما فعالن
جامدان إلن شاء املدح ،وكذلك احلال يف فعلي ال ّذمّ (بئس وال حبّذا) فهما فعالن جامدان إلن شاء
ال ّذمّ ،ومن املمكن ا ستخدامهما على أ ما فعالن مت صرّفان ،ليدلّا على احلدث والزّمن؛ َنعِم العيش
ينعمُ ،وبِئسَ املري يَبْأَس )2( .ويف حالة اجلمود ،يكوّن الفعل مع فاعله تركيبًا جديدًا خاصًّ ـا من
اإلنشاء غري الطّليبّ ،ال حيتمل التّصديق أو التّكذيب.
تركيبُاألسلوبُ :
ـلوبني أنّهما ال حيتويان على حرف خاصّ هبما؛ فال يوجد حرف يؤدّي
ما يالحظ يف هذين األسـ
ـاليب أنّها هلا حروفها؛ فللنّداء حرفه
معىن املدح ،وال حرف يؤدّي معىن ال ّذمّ ،فكما ظهر يف األسـ
اخلاصّ به (الياء) ،واالستفهام (اهلمزة) ،واالستثناء (إلّا) ،والشّرط (إنْ) ،والقَسَم (الواو) ،والتّعجّب
(ما) ،والتّمنّي (ليت).
ويتشابه األسلوبان (املدح وال ّذمّ) يف مجيع األحكام النّحويّة اخلا صّة هبما ،وال خيتلفان إلّا يف
إضافة (ال) يف ال ّذمّ من (حبذا) ،ويشتركان يف أحكام الفعل والفاعل واملخصوص بعدمها.
( )1عباس حسن ،النّحوُالوايفُ،ط.368/3 ،15
( )2انظر :عباس حسن ،النّحوُالوايفُ،ط.369/3 ،15

79

تركيبُ(نعمُوبئس) ُ
يتركّب األسلوبان من ثالثة عناصر:
الفعل املاضي اللّازم اجلامد.
.1
الفاعل (وله أحكامه).
.2
املخصوص (باملدح أو ال ّذمّ).
.3
بيّن ذلك ال ّسريايف يف شرح الكتاب؛ فقال" :ويلزم باب نعم وبئس ذكر شيئني؛ أحدمها :اال سم
الذي ي ستحقُّ به املدحَ أو الذّمّ .واآلخر :املمدوحَ أو املذمومَ؛ وذلك قولك :نعم الرّجلُ زيدٌ ،ونعم
البزّازُ أخوك .وبئس اخلادمُ غالمُك .فالّذي يستحقّ به املدح أو الذّمّ هو االسم الّذي تعمل فيه نعم
أو بئس ،وهو الدّالّ على املعىن الّذي يستحقّ به املدح أو الذّمّ واآلخر هو زيد ...وال بدّ من اإلتيان
()1
هبما مجيعا".
وقد تباينت آراء العلماء يف فعليّة أو امسيّة (نعم بئس) ،وأغلب العلماء على فعليّتهما؛ وقدّم
العلماء عدّة آراء ال جمال لذكرها )2( .وإنّ اخلالف النّات عنه يف فعليّة األ سلوب أو امسيّته )3( ،ال
خيتلف فيه اإلعراب كثريًا .وقد حتدّث العلماء عن نوع الفاعل يف هذا األ سلوب؛ إذ ميكن أن يأيت
على أشكالٍ:
 .1مع ّرفًا بأل اجلنسيّة.
 .2مضافًا إىل املعرّف بأل.
سرًا بتمييز.
 .3ضمريًا مستترًا مف ّ
 .4نكرةً مضافةً إىل نكرةٍ مضافةٍ إىل معرفةٍ ،وليس بالشّائع ،وأنكره سيبويه.

( )1السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.9/3 ،1
( )2انظر :ابن يعيش ُ،شرحُاملف ّصل ،ط ،389/4 ،1واأل ستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط  ،242/4 ،2واألزهري ،شرحُ
التصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط.75/2 ،1
( )3انظر :ابن الشّجريُ،أمايلُابنُالشجري ،ط .404/2 ،1وابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط ،389/4 ،1وابن مالك ،شرحُ
تسهيلُالفوائد ،ط ،5/3 ،1واألزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط ،75/2 ،1واألندلسي ،ارتشافُال رب،
ط.2041/4 ،1
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()1

( .5ما) معرفة تامّة أو نكرة تامّة ،أو موصولة.
كما حتدّث العلماء عن جواز إ سناد فعل املدح (نعم) أو ال ّذمّ (بئس) إىل ضمري املثنّى أو ضمري
اجلماعة؛ على الرّغم مما نقله الك سائي عن العرب ،فقال" :واعلم أنّك ال تُظهر عالمةَ امل ضمرين يف
()2
نعمَ ،ال تقولِ :نعْموا رجالًا ،يكتفون بالّذي يفسّره".
واختلف العلماء يف جميء الفاعل املعرف ومتييزه النّكرة معًا ،فمنع سيبويه وال ّسريايف وابن ال ّسرّاج
كأن يقال :نعم الرجلُ رجلًا زيدٌ؛ ألن أحدمها يغين عن اآلخر ،فال حاجة إلعادته ،وأجازه املربّد
والفارسيّ.
وأمّا العنصر الثّالث وهو املخصوص؛ وقد ورد عن العلماء فيه عدّة أعاريب:
 الرأي األوّل :إذ يعدّ (املخ صوص) خربًا ملبتدأ حمذوفٍ مقدّرٍ بال ّضمري الغائب (هو ،هي ،مها،هم) ،وهذا الرأي ن سب إىل سيبويه" ،أن يكون على كالمني ،كأنّك ملا قلت :نعم الرّجل ،فأهبمته
()3
ومل يعرّف به شيء بعينه ،قيل لك :من هو؟ فقلت :زيد .على تقدير :هو زيدٌ".
ـوص) مبتدأً ،واجلملة الفعليّة (الفعل والفاعل) خربًا مق ّدمًا للمبتدأ،
 الرّاي الثّاين :إذ يعدّ (املخصــريايف" :أن يكون مبتدأ النّيّة فيه
السـ
وهذا رأي اجلمهور ،وأقرب اآلراء الّيت قال هبا العلماء ،قال ّ
()4
التّقدمي ،ونعم الرجل خربه؛ فيكون تقديره :زيدٌ نعم الرجل ،مثّ أخّرته على هذه النّيّة".
 الّرأي الثّالث :يرى أن يكون املخ صوص مبتدأ حذف خربه ،ون سب إىل ابن ع صفور ،وعلّقأيضـا غري صـحيح؛ ألنّ هذا احلذف ملتزم ،ومل جند خربًا يلتزم حذفه إلّا
عليه ابن مالك" :وهذا ً
وحملّه م شغول ب شيءٍ ي سدّ م سدّه ،كخرب املبتدأ بعد لوال ،وهذا خبالف ذلك ،فال ي صحّ ما ذهب
()5
إليه ابن عصفور".

( )1انظر تفصيل ذلك يف :ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط ،398/4 ،1واألزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط،1
 ،81/2واألندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.2044/4 ،1
( )2سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.179/2 ،3
( )3السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.10/3 ،1
( )4السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.10/3 ،1
( )5ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.17/3 ،1
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 والرأي األخري :يرى أن املخ صوص بدلٌ من الفاعل .ون سبه املرادي البن كي سان )1( ،ور ّد بأنّ()2
البدل يقوم مقام املبدل منه فال يقال :نعم زيدٌ ،واختاره عبّاس حسن يف النحو الوايف.
ـوص باملدح أو الذّمّ جيوز حذفه ما إذا دل عليه ما الدّليل من
والعلماء متّفقون على أنّ املخصـ
()3
الكالم ،كأن يسبق حبديث عنه ،مث يؤتى باملدح أو ال ّذمّ.
صورُالتّركيبُ :
يأيت هذان التّركيبان على صورتني؛ فيمكن:
 أنْ تتقدّم اجلملة الفعليّة ،ويتلوها املخصـوص باملدح أو ال ّذمّ" ،وأمّا قوهلم :نعم الرّج ُل عبدُ اهلل،()4
فهو مبنزلة :ذهب أخوه عبد اهلل ،عمل نِعم يف الرجل ،ومل يعمل يف عبدُ اهلل".
 أن يتقدّم املخصوص باملدح أو ال ّذمّ على اجلملة الفعليّة ،فيكون التّركيب يف مجلتني " :كما أنّكإذا قلت :عبد اهلل نعم الرجل ،فإمنا تريد أن جتعله من أمة كلهم صاحل ،ومل ترد أن تعرف شيئًا بعينه
()5
بالصّالح بعد نِعمَ".
ـعت له (نعم وبئس) من أنّهما للمدح العامّ وال ّذمّ العامّ؛ فيجب أن يكون
وألجل ما وضـ
فاعلهما دالًّا على اجلنس ،وال جيوز أن يكون ضمريًا أو امسًا مفردًا أو م ضافًا إىل شيءٍ من ذلك،
قال السّريايفّ" :وال جيوز أن ترفع هبما األعالم وال املبهم وال املكين وال املضاف إىل شيء من ذلك؛
ـيء منه معىن يقع به مدح وال ذمّ؛ فلذلك مل جيز :نعمتُ وال نعمتَ وال نعم زيدٌ
ألنه ليس يف شـ
()6
وال نعم هذا وال بئس غالم هذا".
يضاف إىل ذلك صور الفاعل املتنوّعة الّيت جاءت قبل ،فهما النّمطان ال غريمها.
تركيبُ(حبذاُوالُحبذا)ُ :
( )1انظر :املرادي ،توضيحُاملقاصدُواملسالكُبشرحُألفيةُابنُمالك ،ط ،923/2 ،1واألمشوين ،شرحُاألمشوينُعلىُألفيةُ
ابنُمالك ،ط،290/2 ،1
( )2انظر :عباس حسنُ،النّحوُالوايف ،ط.379/3 ،15
( )3األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط.84/2 ،1
( )4سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.176/2 ،3
( )5سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.177/2 ،3
( )6السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.11/3 ،1
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ال خيتلف هذا األسلوب عن أسلوب (نعم وبئس) ،فكالمها يؤدّي معىن املدح؛ "حبّذا معناها املدح،
وتقريب املذكور بعدها من القلب ،وهي ترفع املعرفة ،وتن صب النّكرة الّيت حي سن فيها (من) على
ـبه على
التّمييز؛ تقول :حبذا زيد ،وحبذا أخوك ...وتقول حبذا رجلًا زيدٌ؛ أي :من رجل ،تنصـ
()1
التّمييز".
ويقوم التّركيب على فعل وفاعل ومبتدأ (أو خرب) ،وعلى الرّأي األ شهر من أقوال العلماء،
فإ ّن (حبّذا) تتألّف من الفعل (حبّ)" ،وأ صله حبب ،وهو مسندٌ إىل ا سم اإل شارة ،إلّا أنّهما جريا
بعد التّركيب جمرى األمثال الّيت ال تغيّر ،فلم يُضمّ أوّل الفعل ،وال وضع موضع (ذا) غريه من أمساء
اإلشارة ،بل التزمت فيهما طريقة واحدة" )2( ،وخيتلف هذا النّمط عن منط (نعم) يف أمرين؛ أوّهلما:
جواز اتصــال (نعم وبئس) ب تاء التّأن يث ،وال جيوز ذ لك يف (حبّذا) ،و ثانيه ما :أنّه ال يت قدّم
()3
املخصوص على (حبّذا) خبالف (نعم)؛ فال يقال :زيدٌ حبّذا.
بئسُماُرامُجدّكم ُ

على أنّ هناك آراء كثرية للعلماء يف إعراب (ما) ،ونقل كلٌّ من األزهريّ وأيب حيان آراء العلماء،
ـرة آراء ،ينقلها الباحث؛ لبيان مدى اختالف العلماء يف كثري من اجلزئيّات
فذكرا أكثر من عشـ
الدقيقة:
األوّل :أن يكون (ما) فاعالً امسًا معرفة تامّة ،ال حتتاج إىل صلة ،والفعل صفة له ،واملخ صوص
حمذوف .وهذا هو مذهب احملققني من أصحاب سيبويه.
الثّاين :أن يكون (ما) نكرة منصوبة على التّمييز ،والفعل صفة ملخصوص حمذوف.
الثّالث :أن (ما) نكرة منصوبة على التّمييز ،والفعل بعدها صفة (ملا) واملخصوص حمذوف.
الرّابع :أنّها موصولة والفعل صلتها ،واملخصوص حمذوف.
اخلامس :أنّها موصولة وهي املخصوص ،وما أخرى متييز حمذوف.
السّادس :أنّ (ما) متييز ،واملخصوص (ما) أخرى موصولة ،والفعل صلة ملا املوصولة احملذوفة.
السّابع :أنه ال حذف هنا و (ما) مصدرية.
( )1ابن جنّيُ،اللمعُيفُالعربية ،د.ط.100 ،1988 ،
( )2الزّخمشريُّ،املفصلُيفُصنعةُاإلعراب ،ط.364 ،1
( )3األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.2061/4 ،1
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الثّامن :أنّ (ما) فاعلة موصولة يكتفي هبا وبصلتها عن املخصوص.
التّاسع :أنّ (ما) كافّة لنعم ،كما كفّت (ما) قلّ ،فصارت تدخل على اجلملة الفعليّة.
العاشر :أنّ (ما) نكرة موصوفة مرفوعة ،وجيوز أن يتبع فاعل (نعم) و (بئس) الظّاهر بعطف وبدل،
جيوز مبا شر،ما لنعم وبئس ،وال جيوز و صفه عند الب صرييّن ،وأجازه قوم منهم ابن ال ّسراج،
والفارسيّ ،وال جيوز توكيده توكيدًا معنويًا باتّفاق.
ـبق هو أقرب اآلراء إىل الرّأي الّذي رآه الباحث ،مع فارق يف أنّ
ولعلّ الرّأي الثّامن مما سـ
املخصوص مكتفىً به من (ما) والصّلة ،بينما رأى الباحث أنّ املخصوص ملحوظ يف اجلملة.
املطلبُالثالثُ:أسلوبُالقسم ُ
ي يلجأ إليه املتكلّم إلزالة ال ّشكّ واإلهبام من نفس السّامع ،مع توكيد ما يقسم عليه
أسلوب توكيد ّ
ـم به ،واملتكلّم حيدّد املوقف ،فيما
ـم عليه وعظم املقسـ
نفيًا أو إثباتًا ،ويظهر فيه عظم األمر املقسـ
ـّامع ،وال يلجأ إليه إلّا حني حيتاج إليه ،وهو نوع من التّوكيد ،بل هو رتبة من
يالحظه على السـ
رتبه ،قال سيبويه" :اعلم أنَّ الق سم توكيدٌ لكالمك" )1( ،وأحد و سائل اإلثبات أو الرباءة يف
الق ضاء؛ فقد جاء يف صحيح م سلم" :حدّثين أبو الطّاهر أمحد بن عمرو بن سرحٍ ،أخربنا ابن
و هبٍ ،عن ابن جري ٍ ،عن ابن أيب مُلي كة ،عن ابن عبّاسٍ ،أنّ الّنيبّ  قال« :لو يُعطى النّاسُ
()2
بدعواهم ،الدّعى ناسٌ دماء رجالٍ وأمواهلم ،ولكنّ اليمنيَ على الـمُ ّدعَى عليه".
القسمُلغةًُ :
تعدّدت املعاين الّيت جاء عليها اجلذر (ق سم) ،وجاء معىن القَ َسم يف املعاجم مت شاهبًا إىل حدٍّ كبري؛
فقد جاء يف اللّسان" :والقَسَمُ ،بالتّحريك :اليمنيُ ،وكذلك ال ـمُقسَم ،واجلمع أقْسَام .وقد أقسمَ
باللّه وا ستق سمه به وقامسه :حلف له ،وتقا سم القومُ :حتالفوا" )3( ،وهو ما جاء يف التّاج وبزيادة

( )1سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.104/3 ،3
( )2أخرجه مسلم ،صحيحُمسلم ،د.ط ،كتاب األقضية ،باب اليمني على املدعى عليه.1336/3 ،
( )3ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3قسم).481/12 ،
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بسيطة" :والقَ َسمُ ،والـــ ُمقْ َسمُ :اليمنيُ باهلل تعاىل ،وقد أقسم إِقسامًا ،هذا هو املصدر احلقيقيّ،
وأمّا القسم فإنّه اسمٌ أُقيم مُقام املصدر" )1( ،وهذه املعاين تدور حول احللف واليمني.
القسمُاصطالحًاُ :
مل يتطرّق العلماء إىل تعريف الق سم ،وتركّزت درا سا،م على مكوّناته وحاالت اجلواب أكثر من
املفهوم والتّعريف ،وذكر معىن الق سم عند ابن سيده يف املخ ّصص فقال" :اعلم أنّ الق سم هو مينيٌ
يق سم هبا احلالف ليؤكّد هبا شيئًا خيرب عنه من إجياب أو جحد ،وهو مجلة يُؤكد هبا مجلة أخرى"،
( )2وميكن أن يرتضي الباحث تعريفًا ألسلوب القسم بناءً على دراسته هلذا األسلوب؛ فالقسم من
أ ساليب توكيد الكالم؛ إلظهار معانيه على حنو ثابت يف نفس ال ّسامع ،وإلزالة ال ّشكّ واإلنكار،
وتقوية موقف املتكلّم.
تركيبُاألسلوبُ :
يتشابه أسلوبا القسم وال شّرط يف أنّ لكلّ منهما مجلتان؛ مجلة :الشرط أو القسم ،ومجلة اجلواب؛
جواب ال ّشرط أو جواب الق سم؛ وتكوّن مجلة الق سم من أداة الق سم واملق سم به .كما أنّ مجلتا
ال ّشرط واجلواب ال ت ستقلّ إحدامها عن األخرى ،فكذلك مجلة الق سم ال ت ستقلّ ،وال تتمّ إلّا
باجلواب ،كما أنّ اجلملتني ترتبطان برابط الق سم ،كما ترتبط مجلة اجلواب جبملة ال ّشرط" ،واعلم
()3
أنّ اجلملتني ،أعين الق سم واجلواب ،كال ّشرط واجلزاء ،صارتا بقرينة الق سم كجملة واحدة"،
وتتنوّع أ شكال مجلة اجلواب يف كليهما؛ فال يوجد شكل حم ّددٌ هلما؛ فقد تكون امسية أو فعليّة،
وما ميكن مالحظته من وجود اإلثبات أو النّفي؛ وكلّ ذلك ينبين عليه أحكامٌ يف اجلواب.
أدواتُالقسمُ :
وتقسيم هذه األدوات إىل ثالثة أقسام :حرفيّة وفعليّة وامسيّة.

( )1الزَّبيدي ،تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس ،د.ط ،ت ( ،1965قسم).269/33 ،
( )2ابن سيده ،املخصّص ،ط.71/4 ،1
( )3األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط  ،305/4 ،2وانظر كذلك :ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.245/5 ،1
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فالق سم األوّل :األدوات احلرفيّة؛ وهي ثالث :الباء والواو والتّاء ،فالباء أ صلٌ وغريها فرع
عليها؛ ( )1ألنّها استعملت مع فعل القسم؛ أحلف وأقسم باهلل ،واستعماهلا مع الضمري :أقسم بك
وأحلف به .وأمّا الواو فقد ا ستعملت يف الق سم أكثر من الباء ،وهلا ثالثة أحكام؛ األوّل :إنّه جيب
حذف فعل القسم معها؛ فال يقال :أقسم واهلل ،والثّاين :إنّها ال تستخدم يف القسم مع السؤال؛ فال
يقال :واهلل هل ح ضر زيد؟ كما يقال :باهلل هل ح ضر زيد؟ والثّالث :إنّها ال تدخل على ضمري
متّصل؛ فال يقال :وك ،وال وه )2( .وأمّا التّاء ،فهي أضعف حروف القسم؛ فلذلك اختصت باسم
واحد وهو لفظ اجلاللة.
والقسم الثّاين :األدوات الفعليّة فهي :أُقسِمُ وأَحلِفُ وَأقْسَم وحلَفَ ،وأشهد وأعلمُ وآلْيتُ،
()3
ـال معىن احللف إىل احمللوف،
ـها؛ إليصـ
وهذه األفعال حتتاج إىل الباء؛ ألنّها ال تتعدى بنفسـ
ويكون املقسم به حمذوفًا ألنّه مفهوم من السّياق ،ويقدّر :أُقسِمُ واهلل وباهلل ،وَأقْسَم باهلل أو واهلل.
والقسم الثّالث :األدوات األمسيّة؛ فقد شاع استخدام العمر يف القسم كثريًا ،فيقالَ :لعَ ْمرُك وَلعَ ْمرُ
زيدٍ ،ومن األمساء أيضًا :أمين وميني وأمي ،وعهد اهلل ،وأمانة اهلل .وتأيت(َلعَ ْمرُ) مع الم االبتداء ،فيتعيّن
ـمي ،وأمين اهلل تأيت دون اللّام ،وكذلك أمي
أن تكون مبتدأ ،وخربه حمذوف ،والتّقدير :لعمرك قسـ
اهلل وميني اهلل ،وعهد اهلل وكلّها مبتدأ مرفوع.
أحكامُجوابُأسلوبُالقسمُ :
ـم امسيّة أو فعليّة ،وهاتان اجلملتان قد تأتيان مثبتتني أو منفيّتني ،فإن
قد تأيت مجلة جواب القسـ
جاءت امسيّة مثبتة ،فالواجب توكيدها بأحد املؤكّدين اخلا ّصني باألمساء أو بكليهما :الم االبتداء،
ـدّدة أو املخففّة ،وإن كانت منفيّة فال جيوز توكيدها؛ لئلّا جيتمع نقيضــان :التّوكيد
أو إنّ املشـ
والنّفي .وإن كانت مجلة اجلواب مجلة فعليّة مثبتة ،فإمّا أن يت صدّرها فعل ماضٍ أو م ضارع ،فإن
ـارعًا مثبتًا ،فاألكثر توكيده باللّام
ـيًا ،أُكّد باللّام وبقد معًا ،وإن كان فعلها مضـ
جاء فعلها ماضـ
والنّون الثقيلة أو اخلفيفة ،إلّا إذا:
( )1انظر :األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .300/4 ،2
( )2انظر :ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط .255/5 ،1واألستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط  .300/4 ،2وكذلك :عباس حسن،
النّحوُالوايفُ،ط.497/2 ،15
( )3انظر :ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.245/5 ،1
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 ُفصِل الفعل عن اللّام بالسّني أو سوف ،فيكتفى باللّام؛ واهلل لسوف حيضر زيد. جاء يف اجلملة ما يدلّ على احلال( ،اآلن)؛ واهلل ليكتب زيد اآلن. سبق املضارعَ نفيٌّ؛ فال جيتمع نقي وتوكيد.ـرط ،وكالمها حيتاج إىل جواب ،مع وجود جواب
ـم وشـ
ويكثر يف الكالم أن جيتمع قسـ
ـدّ جواب اآلخر ،وأكثر ما يأيت هذا
ـدّ مسـ
واحد ،وأمجع العلماء أن يعطى للمتقدّم منهما ،ويسـ
عندما تأيت اللّام املوطئة للقسم ،أو املشعرة بالقسم سابقة لـــ (إنْ) ال شّرطيّة (لئن) ،فاللّام تشعر
بوجود الق سم ،وهناك (إنّ) ال ّشرطية ،وهنا تقدّم الق سم على ال ّشرط ،فيعطى اجلواب له ،وهذا
اجلواب يسدّ مسدّ جواب الشّرط.
حذفُمجلةُالقسم:
وحتدّث العلماء عن حالة ت شابه حالة يف أ سلوب ال ّشرط؛ وهي حذف مجلة الق سم ،فقد ذكر
العلماء أنّ مجلة الق سم قد حتذف ،ولكنّ هذا احلذف ال بدّ من دليلٍ يدلّ على احملذوف ،ويف حالة
من احلاالت الّيت ذكرها العلماء ،تكرّرت يف شعر ابن مقبل ،بل وتتكرّر يف الكالم اليوميّ ،وذلك
ـم حمذوفة ،فعندما يقال :لقد
ـتخدام التعبري :وقد أو ولقد ،وهذا دليل على أنّ مجلة القسـ
عند اسـ
سافر زيدٌ ،فهذا يدلّ على وجود كالم حمذوف ،ا ستغناء عن مجلة الق سم مبا يدلّ عليها ،يقدّر
جبملة الق سم :واهلل أو تاهلل ،واخت صت مع غري الباء من حروف الق سم ،كما ميكن أن يكون أي ًضا
()1
بعد (لئن) والفعل املضارع املبدوء بالم مفتوح واقترن بنون التّوكيد.
املطلبُالرابعُ:أسلوبُالتّرجّي ُ
من األ ساليب التّعبرييّة اللّغويّة الّيت يلجأ إليه املتكلّم عندنا يريد التّعبري عن طمعه يف وقوع أمر ممكن
احلدوث يف املستقبل ،أو عند اإلشفاق من عدم وقوع األمر ،وهو أسلوب قريب الشّبه من أسلوب
التّمنّي؛ و لذلك تتناوب أداتامها يف أداء العمل فيما بينهما ،ولعلّ هذا التّقارب حدا بعلماء البالغة
ـاء؟ مث اختلفوا يف
ـنيفهما؛ أيف اخلرب أم يف اإلنشـ
ـنيفهما؛ فلم يتّفقوا على تصـ
االختالف يف تصـ
ـاء غري الطليب؟ أم يكون التّمنّي وحده ،ويكون التّرجّي يف اخلرب؟
ـنيفهما؛ أيكونان يف اإلنشـ
تصـ
ي جليّ؛ وأ شار ابن ال ّشجري إىل اخلالف يف ذلك" ،وقال
فاخلالف بني البالغييّن القدماء يف قو ّ
( )1انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط ،846 ،6:وكذلك :األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1788/4 ،1
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ـهم :التّمنّي داخل يف اخلرب ،وكذلك التّرجّي ،ألنّه إذا قال :ليت يل مالًا ،فقد أخرب أنّه متنّى
بعضـ
ذلك ،ولو كان األمر على ما قال ملا امتنع فيه التّصديق والتّكذيب" )1( .ولكن يبدو أنّ األمر شديد
اخلالف؛ فهذا ال سّبكي ينقل نقلني خمتلفني عن مصنّف املفتاح؛ فقال" :اقتصر املصنّف من اإلنشاء
الطّليبّ على ما ذكره ،وبقي عليه التّرجي ،حنو :لعلّ اهلل يأتينا خبري ،ونقل القرايف اإلمجاع على أنّه
إن شاء ،وإذا كان التّرجّي إن شاءً فهو طلب كالتّمنّي ... ،وال يقال :ا ستغىن بذكر التّمنّي عن ذكر
()2
التّرجّي؛ ألنّهما بابان خمتلفان ،وألنّه قال يف التّمنّي :إنه قد يتمىن :بلعل ،فيعطى حكم ليت"،
ـوب ما ذكره اإلمام وأتباعه من أنّ التّمنّي والتّرجّي
ونقل يف مكان آخر من كتابه ،فقال" :فاألصـ
والقسم والنّداء ليس فيها طلب ،بل تنبيه ،وال بدع يف تسميته إنشاء ،وإنّما تنازع يف جعله طلبًا"،
()3

وف ّصل علماء البالغة املتأخرون بني األ سلوبني؛ فجعلوا التّمنّي من اإلن شاء الطّليبّ ،وجعلوا التّرجّي
من اإلن شاء غري الطّليب )4( .ومل يلتفت علماء اللّغة والنّحو إىل التّق سيم الّذي ارت ضاه علماء البالغة
هنا ،بل جاء حديثهم على التّرجّي من ناحية العمل والتّأثري الّذي حتدثه أداته الرئيسة (لعلّ).
التّرجيُلغةُ ُ:
جاءت عدة معانٍ للجذر (رجي) ،ولكنّ ما يهتمّ به الباحث هو املعىن الّذي يدور حول الرّجاء
والتّرجّي املرتبط باملعىن اال صطالحيّ؛ فقد جاء يف ل سان العرب" :الرّجاء مبعىن التّوقّع واألمل ...
وقد يكون الرّجو والرّجاء مبعىن اخلوف" ( )5وجاء تعرفه عند اجلرجاين يف التّعريفات" :الرّ جاء :يف
ـطالحيّة ،فقال:
ـاحب تاج العروس ،فنقل عدّة تعريفات لغويّة واصـ
اللّ غة :األمل" )6( ،وأمّا صـ
"الرّجاء ،بال ـمدّ :ضدّ اليأس" )7( ،مث نقل أقوال العلماء يف تعريف الرّجاء" :قال الّراغب :هو ظنٌّ
( )1ابن الشّجريُ،أمايلُابنُالشجري ،ط.390/1 ،1
( )2السّبكي ،عروسُاأل راحُيفُشرحُتلخيصُاملفتاح ،ط.475/1 ،1
( )3السّابق .421/1
( )4انظر :اهلامشي ،جواهرُالبالغةُيفُاملعاينُوالبيانُوالبديع ،د.ط ،71-69 ،وكذلك :عتيق ،علمُاملعاين ،ط،74-70 ،1
وكذلك :عبّاس ،البالغةُ نوهناُوأ ناهنا ،ط148-147 ،4
( )5ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط( ،3رجو).310/14 ،
( )6اجلرجاين ،التعريفات ،ط.109 ،1
( )7الزَّبيدي ،تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس ،د.ط ،ت ( ،1965رجو).127/38 ،
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يقتضي حصول ما فيه مسرّة .وقال احلرايلّ :هو ترقّب االنتفاع ب ـما تقدّم له سبب مّا .وعبّر ابن
الكمال :هو لغة األمل ،وعرفًا تعلّق القلب حب صول حمبوبٍ م ستقبالً .وقال شيخنا :هو الطّمع يف
م ـمكن احلصول ،أي خبالف التّمنّي؛ فإنّه يكون يف ال ـممكن وال ـمستحيل ،ويتعارضان وال
يتعلّقان إالّ بالـمعاين" )1( .ونقل عن صاحيب الـمحكم والصّحاح أنّ املعىن واحدٌ ،وال فرق بني
()2
التّمنّي والتّرجّي" :وتـمنّيت زيدًا ورجوته بـمعىنً".
التّرجّيُاصطالحًاُ :
دارت التّعريفات اال صطالحيّة للتّرجّي حول التّوقّع واالرتقاب للمحبوب واملرغوب ح صوله؛ قال
ابن يعيش" :الترجّي توقّع أمر م شكوك فيه أو مظنونٍ" )3( ،وف ّصل الرّ ضي يف شرح الكافية بني
نوعني من التّرجيّ؛ فقال" :التّرجّي :ارتقاب الطّمع واإل شفاق ،فالطّمع :ارتقاب شيء حمبوبٍ،
حنو :لعلك تعطينا ،واإل شفاق :ارتقاب املكروه ،حنو :لعلّك متوت ال ّساعة" )4( ،وقال اجلرجاين يف
()5
التّعريفات" :تعلّق القلب مبحصول حمبوب يف املستقبل".
أداةُالتّرجّيُ :
للتّرجّي أداة وا حدة تؤدّي مع ناه ،واتّفق العل ماء على أنّ (ل علّ) للرّ جاء أو التّرجّي ،وفي ها عدّة
لغات ،وأ شهرها :لعلّ وعلّ ،وهي حرف من احلروف الّيت أطلق عليها احلروف امل شبّهة باألفعال،
فقد أشبهت هذه األدواتُ األفعالَ يف أدائها معاين األفعال؛ كالتّوكيد والتّشبيه واالستدراك والتّمنّي
والتّرجي ،وكذلك فهي تعمل كالفعل املتعدّي الّذي تقدّم فيه املفعول به على فاعله؛ فترفع خربها
تشبيهًا له بالفاعل ،وتنصب امسها تشبيهًا له باملفعول به ،إضافة إىل أنّها جاء على ثالثة حروف أو
أكثر ،قال املربّد" :فهذه احلروف م شبّهة باألفعال ،وإنّما أ شبهتها؛ ألنّها ال تقع إال على األمساء،
وفيها املعاين من التّرجي والتّمنّي والتّشبيه الّيت عبارا،ا األفعال ،وهي يف القوّة دون األفعال؛ ولذلك

( )1السّابق (رجو).127/38 ،
( )2السّابق (رجو).127/38 ،
( )3ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.570/4 ،1
( )4األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .332/4 ،2
( )5اجلرجاين ،التعريفات ،ط.109 ،1
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بنيت أواخرها على الفتح كبناء الواجب املا ضي" )1( ،فاألداة (لعلّ) من احلروف ال ّستّة الّيت تدخل
على اجلملة االمسيّة ،فتن سخ حكمها ،فتن صب األوّل وترفع الثّاين" ،وهي تن صب األمساء ،وترفع
ـرب زيدًا عمرٌو" )2( ،لكنّ هذه األدوات ملا
ـبه من الفعل ما قُدّم مفعوله؛ حنو :ضـ
األخبار ،فتشـ
ات صفت به من أدائها معاين األفعال ،وعملها ال ّشبيه باألفعال ،كلّ ذلك مل ي شفع هلا أن رختصّ مبا
اخت صت به األفعال ،بال ماضٍ هلا وال م ضارع وال أمر ،وال حىت م شتقات؛ وبذا فقدت ت صرّف
ـرف
تتصـ
الفعل ،فهي يف القوّة أقّل من األفعال؛ ولذلك "ال جيوز فيها التّ قدمي والتّأخري؛ ألنّ ها ال ّ
فيكون منها يفعل ،وال ما يكون يف الفعل من األمثلة وامل صادر ،فلذلك لزمت طريقة إذ مل تبلغ أن
()3
تكون يف القوة كما شبهت به ".
وليس املنع على إطالقه ،وإنّما ميتنع يف بع احلاالت ،وي سمح حباالت ،في سمح بتقدمي
ـبه مجلة من ظرف أو جار وجمرور ،قال ابن جنّي" :وأخبار إنّ وأخوا،ا
اخلرب فيهن إذا كان شـ
كأخبار الـــمبتدأ من الـــمفرد واجلملة والظّرف ،وال جيوز تقدمي أخبارها على أمسائها إلّا أن
()4
يكون اخلرب ظرفًا أو حرف جرٍّ تقول :إنّ يف الدّار زيدًا ،ولعلّ عندك عمرًا".
وتوجد أدوات تقوم بأداء معىن الرّجاء والتّرجّي ،وأشهرها" :لعلّ وعسى ،وقد يترجّى بأداة
ـتفهام ( هل) ،وحبرف (لو) فيما هو عزيز امل نال مع إمكانه" )5( .ولغرض بالغيّ قد تتناوب
االسـ
األداتان :ليت ولعلّ ،فيتمىن بلعلّ؛ إلبراز املتمنّى ب صورة املمكن املطموع فيه ،وقد يترجّى بليت؛
()6
إلبراز املرجوّ يف صورة املستحيل أو بعيد املنال.
أحكامُاألسلوبُ :
خيتلف أ سلوب التّرجّي عن أ سلوب التّمنّي يف ن صب اجلواب بعد فاء ال ّسببيّة ،أو جزمه حبذفها،
والّذي عليه العلماء أنّه ال جيوز النّ صب بعد فاء ال ّسببيّة؛ ونقل ابن مالك إمجاع الب صرييّن فقال:
( )1املربّد ،املقت ب ،ط.108/4 ،2
( )2السّابق .109/4
( )3املربّد ،املقت ب ،ط.109/4 ،2
( )4ابن جنّيُ،اللمعُيفُالعربية ،د.ط.40 ،1988 ،
( )5حبنّكة ،البالغةُالعربية ،ط.252/1 ،1
( )6انظر :اهلامشيّ ،جواهرُالبالغة ،د.ط ،87 ،وحبنّكة ،البالغةُالعربيّة ،ط.252/1 ،1
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ـرييّن أنّ املقرون بأداة التّرجّي يف حكم الواجب ،فال
"وأما الرّجاء فقريب من التّمنّي ،وعند البصـ
ـحح مذهب الكوفييّن ،ف قال:
ـوب" )1( ،لكنّ ابن مالك أجاز ذلك وصـ
يكون له جواب منصـ
"وال ّصحيح أنّ التّرجي قد حيمل على التّمنّي ،فيكونَ له جوابٌ من صوبٌ" )2( ،ومل حي ّسن النّ صب
يف اخلرب الواجب؛ لعدم املخالفة بني األوّل والثّاين .وأمّا اجلزم فلم يرد يف اللّغة ما يس ـوّغه ،وذلك
لعدم صالحيّة تقدير ال ّشرط ،قال ابن مالك" :وأمّا التّرجيّ فجزم اجلواب بعده غريب" )3( ،لكن
أبا حيّان أجاز النّصب واجلزم بدليل السّماع عن العرب ،قال" :ومسع اجلزم بعد التّرجّي ،فدلّ على
()4
ترجيح مذهب الكوفييّن يف أنّه ينصب الفعل بعد الفاء جوابًا للتّرجّي".
املبحثُالسادسُ:نبذةُعنُحياةُالشّاعرُمتيمُبنُأيبُّبنُمقبلُُ ُ
املطلبُاألوّلُ:امسهُونسبهُووالدتهُوو اتهُ .
ف بن حنيفٍ
جاء اسم ال شّاعر ونسبه يف معظم الكتب الّيت أرخت له :متيمٌ بن ُأيبّ بن مقبلٍ بن عو ٍ
بن العجالن بن عبد اهلل بن كعبٍ بن ربيعة بن عامرٍ بن صع صعة بن معاوية بن بكرٍ بن هوازن بن
منصورٍ بن عكرمة بن خصفة بن قيسٍ بن عيالن بن مضرُ )5( .

( )1ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.34-33/4 ،1
( )2السّابق .34/4
( )3السّابق .39/4
( )4األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1684-1683/4 ،1
( )5انظر ترمجته يف :ابن قتيبة ،الشّعرُوالشّعراء ،د.ط1422 ،ه ،446/1 ،والصّفدي ،الوايفُبالو يات ،د.ط،2000 ،
 ،416/10والبغدادي ،خزانةُاألدب ،ط ،233-231/1 ،4والزركلي ،األعالم ،ط ،87/2 ،15وفؤاد سزكني،
تاريخُالتراثُالعريب ،د.ط ،1991 ،جملد ،242/2 ،2بابييت ،معجمُالشّعراءُاجلاهلينيُواملخ رمني ،ط،70-69 ،1
ومقدمةُحمقق ديوانُابنُمقبل ،د.ط.14-3 ،1995 ،
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شاعرٌ خمضرمٌ عاش فترةً يف اجلاهليّة ،مثّ أسلم ،وبقي مزعزع اإلميان؛ إذ بقي يبكي أيّامه يف
اجلاهليّة )1( ،كما بكى زوجته الدّمهاء -زوجة أبيه الّيت ورث نكاحها بعد أبيه ،على عادة العرب
يف اجلاهليّة -الّيت فرّق اإلسالم بينهما؛ لتحرمي الزواج من زوجة األب بعد وفاته.
وطغت شهرة جدّه عليه وعلى أبيه؛ فعُرف بابن مقبل أكثر من امسه متيم ،وا سم أبيه ُأيبّ،
ويرجّح الباحثُ أنّ شهرة اجلدّ مقبلٍ جاءت من شهرته شاعرًا أو فار سًا أو قائدًا أو رئيس قبيلةٍ،
وهي من عوامل ال ّشهرة قدميًا .ولعلّ غموض احلياة الّيت عا شها ال ّشاعر ،وقلّة املعلومات الّيت تزيل
اإلهبام ،تقف حاجزًا أمام اجلزم بذلك ،فما ورد عنه امسه فقط؛ فلم يكن ذا شأن يُ شتهر به ويذيع
صيته به.
ولعلّ من ال صّعوبات اليت واجهت الباحث ،يف جمال البحث عن ال شّاعر ونسبه قلّة املصادر
الّيت تتحدّث عنه وأخباره ،وإنّ ما جاء يف امل صادر واملراجع يكاد يكون مكرورًا؛ حىت لي ستطيع
الباحث االستغناء عنها مبصدرٍ واحدٍ؛ إذ يرد اخلرب أو الق صّة يف أكثر من موضع ،وتكاد تتطابق يف
معظم تفاصيلها ،وما ورد يف الكتب عن الشّاعر قليل ال يكاد يشفي الغليل.
وهنا يذكر الباحث بع ما جاء يف الكتب عن الشّاعر ابن مقبلٍ:
فقد جاء عن متيمٍ أنّه " شاعر جميد مغلّبُ ،غلدب عليه النّجا شيّ ،ومل يكن إليه يف ال ّشعر ،وقد قهره
يف اهلجاء ،فقال:
ف عادَى بَين ا لعَجْالن رَهْطَ ابْنِ م ق ب ٍل
إِذا اهللُ عادى أ هلَ ل ُؤمٍ ودق ّةٍ
مثّ هاجى النّجا شيُّ عبدَ الرّمحن بن ح ّسان بن ثابت ،فغلبه عبدُ الرّمحن بن ح ّسان بن ثابت ،وكان
ـالم يبكي أهل اجلاهليّة ويذكرها ،فقيل له :تبكي أهل
ابن مقبل جافيًا يف الدّين ،وكان يف اإلسـ
()2
اجلاهليّة وأنت مسلم؟ فقال:

( )1انظر :اجلمحي ابن سلّام ،طبقاتُ حولُالشّعراء ،د.ط ،د.ت ،150/1 ،واجلربوع ،هتمةُالرواةُبعضُالشّعراءُاألعرابُ
الذينُعاصرواُنشأةُاإلسالمُجبفاءُالدينُورقته ،جملة جامعة أمّ القرى العدد .890 ،19
( )2البيتان يف الدّيوان ،جاء البيت األول برقم  ،49وجاء البيت الثاين برقم  ،13يف قصيدة واحدة برقم .17
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وَقـد زارهـا زوّا ُر عـكٍ ومحـريا
() 1
ف َوَ قع يف أ ع طا ن نا مثَّ طي ّرا

وَم َا يل ل َا أ ب كي ا ل ّد يار َوأَه ْ له َا
وَج َاء ق طا األج باب من كلّ ج َا نبٍ

ومل يعدّ األ صمعي ابن مقبلٍ من الفحول؛ ظهر ذلك عندما سأله أبو حام عن ابن مقبل
"قال :ليس بفحل .قال أبو حام :ف سألت األ صمعيّ من أ شعر :الرّاعي أم ابن مقبل؟ قال :ما
()2
أقرهبما! قلت :ال يقنعنا هذا .قال :الرّاعي أشبه شعرًا بالقدمي وباألوّل".
وخبالف األ صمعي فإنّ ابن سلّام جعله يف الفحول من الطّبقة اخلام سة من اجلاهلييّن؛ وهو
هبذا يتفوّق على أ صحاب الطّبقة ال ّساد سة من أمثال :عمرو بن كلثوم بن مالك ،واحلارث بن
حلّزة ،وعنترة بن شدّاد بن معاوية ،وسويد بن أيب كاهل.
ولل ّشاعر شواهد لغويّة وحنوية؛ لذلك فقد ترجم له البغداديّ يف خزانة األدب :فقال عنه:
"وأمّا متيمٌ صاحب ال ّشاهد ،فهو ابن أيبّ بن مقبل ،وأُيبّ بالتّ صغري وت شديد الياء ،ابن عوف بن
حنيف بن قتيبة بن العجالن بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ،شاعر خمضرم أدرك اجلاهليّة
واإل سالم ،وكان يبكي أهل اجلاهليّة ،وبلغ مائة وع شرين سنة ،وكان يهاجي النَّجا شيّ ال ّشاعر،
()3
فهجاه النّجاشيّ ،فاستعدى عليه عمر."
وأمّا والد ال ّشاعر؛ فلم تذكر كتب التأريخ وال ّسري عن أُيبٍّ والد ال ّشاعر أو عن مقبلٍ جدّه،
فيما اطّلع الباحث على الكتب والدّرا سات -ومل يذكر أحدٌ من القدماء عنهما شيئًا سوىالشـاعر
ـب ّ
امسيهما اللّذين ذكرا هبما ،وأمّا َمنْ ُذكر يف الكتب فهو اجلدّ األكرب للقبيلة الّيت ينتسـ
إليها ،وهو عبد اهلل العجالن ،الّذي يفخر ال ّشاعر باالنت ساب إليه؛ لكرمه وجوده ،والق ّصة فيه
()4
مذكورة.

( )1اجلمحي ،طبقاتُ حولُالشّعراء ،د.ط ،د.ت.150/1 ،
( )2املرزباين ،املوشحُيفُمآخذُالعلماءُعلىُالشّعراء ،د.ط.101 ،
( )3البغداديُ،خزانةُاألدبُ،ط .233-231/1 ،4وانظر :ابن رشيق ،العمدةُيفُحماسنُالشّعر ،ط ،52/1 ،5وثعلب،
جمالسُثعلب ،ط.363 ،2
( )4وردت القصّة يف أكثر من مصدر ،انظر :ابن عبد ربه األندلسيُ،العقدُالفريد ،ط.168-167/6 ،1
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ـّاعر ،فمرةً يُكنّى بأيب ك عب،
وأمّا كُني ته؛ ف قد ذكرت الك تب كنيتني عُرف هب ما الشـ
ـم ابن له كُنّي به" ( )1ومرة بأيب احلرّة ،قال احملقّق" :وال ندري إذا
"وأغلب ال ّظنّ أنّ كعبًا هو اسـ
كانت احلرّة ابنة له .وقد استهلّ ابن مقبل قصيدته الرّائيّة الكربى بنداء احلرّة  ...وكأنّ احلرّة قريب
()2
له يشكو إليها حاله ،ويبثّها أحزانه ،وهذا ما جيعلنا نرجّح أنّ احلرّة ابنة البن مقبل".
والدته ونشأته.
مل تذكر الكتب الّيت أرّخت وترمجت لل ّشاعر شيئًا عن زمان والدته أو مكا ا ،لكنّ الّذي ورد يف
والدته بطريق غري مبا شرةٍ ،إذ ذكرت الكتب أنّه من ال ّشعراء املعمّرين ،وكان قد عاش دهرًا يف
اجلاهليّة مث أسلم ،حىت أدرك زمن معاوية بن أيب سفيان ،والدّليل ما جاء يف شعره يف وقعة صفّني،
وفيها ناَق َ ق صيدة ال ّشاعر النّجا شيّ ،كما أنّ ال ّشاعر كان مييل مع عثمان بن عفّان --
والق صيدة يف رثائه مذكورة يف كتب األدب )3(.ويف الدّيوان )4( ،ولذلك ميكن القول إنّه ولد قبل
اهلجرة النّبوية – على صاحبها أفضل الصّالة والتّسليم-بنحوٍ من سبعني عامًا.

وفاته.
ي وأوائل العهد األمويّ ،وأ شار الزّركلي
عا صر ال ّشاعر األحداث ال ّسيا سيّة أواخر العهد الرّا شد ّ
صاحب األعالم إىل أنّ ابن مقبل له ديوان شعر مطبوع ،ورد فيه ذكر وقعة صفني سنة  37ه ـ
بعد  657م )5( .أي أنّ ابن مقبل مات بعد هذا التّاريخ.
ـّاعر،
ـحّح تاريخ الوفاة ،بناءً على تتبّع مراحل حياة الشـ
إلّا أنّ الدّكتور كريدغ ( )6يصـ
وا ستقراء الق صائد الّيت ذكر فيها املعارك اليت شارك فيها دفاعًا عن عثمان  --وذهب إىل أنّ
ابن مقبل توفّي بعد عام  70للهجرة ،وليس كما هو شائع عام 37ه؛ اعتمادًا على األبيات اليت
( )1السّابق.5 ،
( )2السّابق.5 ،
( )3انظر :ابن رشيق ،العمدةُيفُحماسنُالشّعرُوآدابهُ،ط.145-144/2ُ،5
( )4انظر :حسن ،عزّة ،مقدمةُحمققُديوانُابنُمقبل ،د.ط ،1995 ،القصيدة رقم ( )3يف الدّيوان ،الصّفحة .30
( )5انظر :الزركلي ،األعالم ،ط.87/2 ،15
( )6انظر :كريدغ ،ابنُمقبلُ:حياتهُوشعره ،د.ط.25-24 ،1988 ،
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وردت يف ديوانه يف رثائه مهّام بن قبي صة الّذي قتل يف عام  65ه ،كما يوجد يف شعره إ شارة إىل
موقعة الرّبذة  65ه ،إضافة إىل املهاجاة املعروفة بينه وبني األخطل ،سيما قوله:
ف ما رُوِّع ْنَ م ِ نكَ وال ســ ُب ِ ي نا
َأأَ خ طلُ ل ِمْ ذ كرْتَ نســاءَ ق َ يسٍ
إىل أن يقول:
أَث َرْنَ ع َ جا جةً يف دَ يرِ ل ُب َّى

ـ َي َّب ْنَ ا لق ُرُون َا
ـ ْرَي ْنِ شـ
ويف احلَضـ

وي ضيف كريدغ أنّ معركة دير لبّى واحل ضرين امل شار إليهما ،وأغلب معارك قيس وتغلب
كانت يف عهد عبد امللك بن مروان عام (70ه) ،ويؤكد أنّ الشّاعر كان حيًّا عام (70ه) .وذلك
ـنة (92ه)،
ـائد اهلجاء الّيت كانت بينه وبني األخطل التّغليبّ ،ووفاة األخطل يف سـ
بناء على قصـ
ويكون عا صر ابن مقبل وهاجاه .وما يراه الباحث يف هذه الرّوايات فيأيت يف ثالثة تف سريات :إنّ
ابن مقبلٍ توفّي يف حدود ( 70ه) ،وهذا ما ذكره الدّكتور كريدغ -وهو األقرب -أو أن يكون
الشّاعر قد عاش أكثر من مائة وأربعني عامًا ،أو أنّ والدته كانت يف غري الوقت املذكور.
املطلبُالثاينُ:مكانةُابنُمقبلُُوشعرهُ ُ
ـعر ابن مقبل قريبًا من أذهان العلماء ،ومل تغب عن باهلم تلك القيمة الفنيّة واللّغويّة الّيت
ظلّ شـ
حيويها ،فيكاد ال خيلو كتاب يف اللّغة أو النّحو من اال ست شهاد أو اال ستئناس ب شعره؛ لذلك نرى
كتب اللّغة والنّحو تزخر بال ّشواهد املأخوذة من شعره على مسائل اللّغة وتراكيبها ومفردا،ا ،وهذا
الكمّ اهلائل يف لسان العرب خاصّة ،يدلّ داللة واضحة على تبحّر ابن مقبل يف اللّغة والغريب منها.
ومن املعلوم أنّ الشّعر كان قد استخدم يف تفسري معاين غريب القرآن؛ فقد قال عبد اهلل بن
عباس " :--إذا سألتموين عن غريب القرآن ،فالتم سوه يف ال ّشعر؛ فإنّ ال ّشعر ديوان العرب".
( )1وكان شعر ابن مقبل من ال ّشعر الّذي اعتمد يف التف سري؛ فقد روي عن عمر بن اخلطّاب -

) (1القرطيب ،اجلامعُألحكامُالقرآن ،ط.24 /1 ،2
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 -أنّه قال" :ما كنت أدري ما معىن ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ ( )1حىت مسعت قول
الشّاعر ابن مقبلٍ:
ـَّيْرُ مِنْه َا تامِك ًا قَ ِردًا
تَخَوَّفَ السـ

ـَّفَنُ"
كم َا تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْع َةِ السـ

() 2

ـعره كان مرجعًا لكثري من أ مساء األ ماكن
و مما يز يد من قي مة ابن مق بل اللّغو ية ،أنّ شـ
والبلدان؛ إذ اعتمده كثري من أ صحاب الكتب واملعاجم يف حتديد أماكن وردت يف أ شعاره ،ومن
مثل ذلك :يف باب" :ثأج باجليم قال الغوري يهمز وال يهمز ،عني من البحرين على ليالٍ .وقال
حممد بن إدريس اليمامي :ثاج :قرية بالبحرين .قال :ومرّ متيم بن أيب بن مقبل العجالينّ بثاجٍ على
امرأتني ،فاستسقامها ،فأخرجتا إليه لبنًا ،فلّما رأتاه أعور أبتا أن تسقياه ،فقال:
ـيْرًا حَثِي ثًا ،أَلــــمَّا َت ْعلَمَا خََبرِي
َسـ
يا جارتَيَّ ع لى ثاجٍ ،طر يقُ ك ما
() 3
وال أُ بايل ،و لو كن َّا ع لى ســ فرِ
أَن ِّي أُق َي ِّدُ ب ِاْل َ مأْث ُوِرِ رَاح ِل َيتِ
أمّا اللّغة؛ ففي الغريب والنّادر ما يفي به شعر ابن مقبلٍ ،فقد عُرف أنّه من ال ّشعراء الّذين حوت
أ شعارهم الغريب والنّادر؛ فقد قيل" :من أراد الغريب فعليه ب شعر هذيل ،ورجز رؤبة والعجّاج،
وهؤالء جيتمع يف شعرهم الغريب واملعاين ،ومن أراد الغريب من شعر احملدث ففي أ شعار ذي
ـعار ابن مقبل وابن أمحر ومحيد بن ثور اهلاليلّ
ـّديد الثّ قة ،ففي أشـ
الرّمة ،ومن أراد الغريب الشـ
ـحاب املعاجم كثريًا ،وإن دلّ ذلك على
والرّاعي ومزاحم العقيلي" ()4؛ من أجل ذلك اعتمده أصـ
شيءٍ ،فإنّه يدلّ على مقدرته اللّغوية ،وحافظته الواسعة ملفردات اللّغة.
ومل تذكر الكتب الّيت أرّخت البن مقبل أنّه ترك البادية إىل احلا ضرة ،بل أم ضى حياته يف
بادية األعراب مل يغادرها ،وإن غادرها لفترة فإنّها تنق ضي بانق ضاء احلاجة ،إذ مل يتأثّر شعره
باختالطه بأهل احلا ضرة .وتدّل األخبار على أن ابن مقبل مل يترك قبيلته إالّ لبع أ سفاره ،فقد
( )1سورة النحل :جزء من اآلية .47
( )2الزّجاج ،معاينُالقرآنُوإعرابه ،ط ،202-201/3 ،1والبيت يف الديوان .283
( )3احلمويُّ،معجمُالبلدان ،د.ط.70/2 ،
( )4العسكريّ ،املصونُيفُاألدب ،ط.173 ،2
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ذكر ابن قُتيبة :أ ّن ابن مقبل "خرج يف بع أ سفاره فمرّ مبنزل عَ َصر العُقيليّ ،وقد جهده العطش،
فا ست سقى ،فخرج إليه ابنتاه (ابنتا ع صر العقيلي) ب ُعسٍّ فيه لنبٌ ،فرأتاه أعورَ كبريًا ،فأبدتا له بع
اجلفوة ،وذكرتا هرمه وعوره ،فغضب وجاز ومل يشرب ،وبلغ أبامها اخلرب ،فتبعه لريدّه ،فلم يرجع،
فقال له :ارجع ولك أعجبهما إليك ،فرجع وقال قصيدته ( )1الرّائيّة املشهورة.
ـعر ابن مقبل ما يدلّ على أنّه وقبيلته مل يفارقوا مواطنهم يف بوادي جندٍ ،وإىل هذا
ويف شـ
يشري بقوله:
ـْتَجِريُ ،ومَنْ يَحْل ُلْ بِن َا يُجَ ِر
ال نَسـ
حننُ املُ ق ي مونَ ،مل تَ َربحْ ظَ عائِنُ نا
إىل ك َراك ِرَ باألمصــار واحلَضــ ْرِ
م ِن َّا ب ِب َادِي َةِ األَع ْرَابِ ك ِرْك ِرَةٌ
ويؤكد حمقّق الدّيوان أ ّن ابن مقبلٍ مل يترك البادية إىل احلا ضرة إالّ لبع أ سفاره ،وهذه
األ سفار ال تطول عادة ،وتنتهي بانتهاء احلاجة املراد ق ضاؤها ،حيث ال يُخاف على اللّ سان من
ال ّضعف باالختالط بأهل احلا ضرة ومبن فيها من األعاجم؛ يقول احملقّق" :إ ّن ابن مقبل ق ضى سينّ
عمره يف البادية ،ومل يغادرها إىل حواضر األمصار ،وعلمنا كذلك أنّه مل يتّصل بالرؤساء واألمراء،
ومل يَكَ ْد يهتّمُ بال ّسيا سة يف أيامه؛ فكان من نتيجة ذلك أنّه ظلّ بدويًا يف حياته؛ فجاء شعره بدويًا
()2
أيضًا".
ـعره بع املفردات
ـأن ابن مقبلٍ يف اللّغة والغريب ،أنْ جاء يف شـ
وممّا يدلّ على تقدّم شـ
الغربية الّيت ظنّ بع العلماء أنّها غري معروفة ،أو أنّها لي ست من اللّغة ،مع أنّها ثابتة يف اللّغة ،ويف
شعر ابن مقبل ،ومن ذلك ما جاء يف ل سان العرب" :واجلذاء :أ صول ال ّشجر العظام العادية ،الّيت
بلي أعالها وبقي أسفلها ،قال متيم بن مقبل.
ج َ ْزلَ اجل ِذَى غ َريَ خ َوْارٍ وَال دَع ِ ِر
ـْنَ لَه َا
ب َات َتْ حَواط ِبُ لَيْلَى يَلْتَمِسـ

( )1ابن قتيبة ،الشّعرُوالشّعراء ،د.ط .456-455 ،واحلمويّ ،معجمُالبلدان ،د.ط ،باب الثاء واأللف .70/2 ،والقصيدة
يف الدّيوان رقم ( ،)10الصّفحة .69
( )2حسن ،عزّة ،مقدمةُحمققُديوانُابنُمقبل ،د.ط.17 ،
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واحدته جذاه ،قال ابن سيدة :قال أبو حنيفة ( .)1ليس هذا مبعروف ،وقد وَهَمَ أبو حنيفة ألنّ ابن
()2
مقبل قد أثبته وهو من هو".
ضا حافالً هلا ،وقد اعتمده أصحاب
ويف جمال املفردات اللّغوية فقد كان شعر ابن مقبل معر ً
املعاجم اعتمادًا كبريًا ،وعبارة ابن سيدة ال سّابقة" :وهو من هو" ،تدلّ داللة أكيدة على ثقة علماء
ـبط ملفردات اللّغة ،وأنّه ذو
والضـ
ـعره ،وأنّه على درجة عالية من احلفظ ّ
املعاجم بابن مقبل وبشـ
حظوة لديهم يف اال ست شهاد ب شعره يف جماالت اللّغة وا ستخداما،ا" .وتقول الرّواة والعلماء :من
أراد الغريب فعليه ب شعر هذيل ورجز رؤبة والعجاج وهؤالء جيتمع يف شعرهم الغريب واملعاين،
ومن أراد الغريب من شعر احملدث ،ففي أ شعار ذي الرّمّة ،ومن أراد الغريب ال ّشديد ال ّشقّة ففي
()3
شعر ابن مقبل ،وابن أمحر ،ومحيد بن ثور اهلاليل ،والرّاعي ومزاحم العقيلي".
وما قاله ال ّشعراء أنف سهم يف شعر ابن مقبل ،ففي جمالس ثعلب قال" :قال عبد امللك بن
مروان لألخطل :أيُّ النّاس أ شعر؟ قال :العبدُ العجالين ،قال :مب ذاك؟ قال :وجدته قائمًا يف بطحاء
ال ّ شعر ،وال ّ شعراء على احلرفني ،قال :أعرف ذاك له كرهًا ،يعين ابن مقبل" )4( .ويرى ابن مقبل
()5
نفسَه أنّه أعرف النّاس بالشّعر إذ يقول:
ـْعَرَا
لَه َا ت َالِي ًا مِثْلَي أَط َبَّ وأَشـ
ِإذَا م ِتُّ عَنْ ِذكْرِ القَوَافِي فَلَنْ تَرَى
ـَّرَا
ـّعْرِ حَتَّى تَيَسـ
الشـ
حُزُونُ جِب َالِ ِ
ـُرِب َتْ ل َهُ
وأَكْثَرَ بَيْت ًا م َا ِردًا ضـ
ـَّرَا
م َ َددْتُ ل َهُ طُولَ ا لعِن َانِ فَقَصـ
ـِعْرِهِ
ـ َاعِرِ قَ ْومٍ مُعْجَبِنيَ بِشـ
وشـ
على أنّ هذا الغلوّ من ابن مقبل الّذي يرى أنّه أجود ال ّشعراء وأ شعرهم ،ال حيق ألحدٍ مهما
كان ،وإنّما يقبل منه ألنّه يف معرض فخر بنف سه .كما أنّه ليس من اإلن صاف ألّا ي ضع األ صمعيُّ
ابنَ مقبلٍ يف الفحول "على أنّ رأي األصمعيّ يصحّ إذا كان يقصد بالفحول كبار الفحول األُوّل،
) (1هو أبو حنيفة الدينوري ،صاحب كتاب النبات ،وهو يف هذا الكتاب جيعل اجلذوة من النّار أصل العود يف طرفه نار،
وهذا الكتاب مفقود مل يبق منه إال اجلزء الثالث ،وقسم من اجلزء اخلامس.
) (2ابن منظور ،لسانُالعرب (جذا).139/14 ،
) (3العسكري ،املصونُيفُاألدب ،ط.173 ،2
) (4ثعلب ،جمالسُثعلب ،ط ،413 ،2وانظر :ابن رشيق ،العمدةُيفُحماسنُالشّعرُوآدابهُ،ط.67/1ُ،5
( )5ابن مقبل ،ديوانُابنُمقبل ،د.ط.136 ،
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ولكنّه ال ي صحّ -بل جيور عن الق صد -إذا كان يريد بالفحول عامّة ال ّشعراء اجمليدين"" )1( .ومجلة
القول يف هذا الشأن هو أنّ ابن مقبل شاعر فحلٌ جميدٌ من عامّة الشّعراء الفحول ،وهو ال يصل إىل
ـاب حممد بن
الشـعراء غري املذكورين ،وقد أصـ
طبقة الفحول األوائل الكبار ،وال ينزل إىل طبقة ّ
سالم اجلمحي حني جعله يف الّطبقة اخلام سة من فحول اجلاهليّة يف كتابه طبقات فحول ال ّشعراء
()2
اجلاهليني واإلسالميني".
وقد عُين العلماء بالشّعر العريبّ ،ومن عنايتهم تلك أن قاموا جبمع الشّعر اجلاهليّ يف دواوين
شعريّة .وقد رخ ّصص بع العلماء يف مجع هذا التّراث ال ّشعري ،إذ كان العلماء على معرفة تامّة
بقيمة هذا ال شّعر ،وعلى معرفة أيضًا بأساليب ال شّعراء وطرائقهم ،ومن هؤالء العلماء :األصمعيّ،
وأبو عمرو الشّيباينّ ،والطّوسيّ وابن السّكّيت وأبو سعيد السّكريّ وغريهم.
ـعر ابن مقبلٍ؛ ولكثرة املفردات الغريبة وأمساء األماكن فيه؛ فقد اتّجهت أنظار
وجلودة شـ
العلماء إليه؛ فقام مجاعة من العلماء جبمعه وحصره يف ديوان شعريّ ،قال ابن النّدمي يف الفهرست:
"وعمل ال ّسكريّ أ شعار مجاعة من الفحول ،وقطعة من القبائل؛ فمن عمل من ال ّشعراء ...متيم بن
أيب بن مقبل" )3( .ويف موض ـع آخر من الكتاب يذكر ابن النّدمي أنّ مجاعة من العلماء قاموا بعمل
ديوان متيم بن أيبّ بن مقبل؛ ومنهم أبو عمرو واألصمع ّي وابن السّكّيت والطّوسيّ )4( .كما أنّ ابن
ال ّسريايف أبا حممد يو سف بن احل سن بن عبد اهلل بن املرزبان كتب شعر ابن مقبل ،ذكر ذلك
البغدادي حني حتدث عن البيت:
م يصُ ا لعشــي ّاتِ ال خورٌ وال قزَ ُم
ـ ُمٌّ م هاو ينُ أ بدانَ ا جلزورِ خما
شـ
()5

قال البغدادي" :وأنشده ابن السّريايف لتميم بن مقبل ،ومل أره فيما كتبه من شعره".
واملفردات الغريبة يف شعر ابن مقبل كثريةٌ جدًا ،حتتاج من يف ّسرها؛ وهذا ما جعل عناية
ـرح ديوانه ،فقد ذكر ياقوت احلمويّ أنّ أبا عبد اهلل حممد بن املعلّى
ـًا إىل شـ
العلماء تتّ جه أيضـ
) (1حسن ،عزّة ،مقدمةُحمقق ديوانُابنُمقبل ،د.ط.15 ،
) (2السّابق.16 ،
) (3ابن الندمي ،الفهرست ،ط.86 ،2
) (4ابن الندمي ،الفهرستُ،ط 178 ،2وانظر بشأن أيب عمرو واألصمعي :اللسان (صدر) (مجع).
) (5البغدادي ،خزانةُاألدبُ،ط.154/8 ،4
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األزديّ ،وهو من رجال القرن الرّابع اهلجريّ ،قد شرح ديوان ابن مقبل ،قال ياقوت" :كذا وجدته
(أي أحراض) خبط أيب عبد اهلل حممّد بن املعلّى األزديّ الب صريّ يف شرحه لقول متيم بن أيبّ بن
مقبل"" )1(.وهذا يعين أنّ ياقوتًا احلمويّ قد رأى شرح ديوان ابن مقبل أليب عبد اهلل حممد بن املعلّى
()2
الّذي ذكره ،واطّلع عليه وأفاد منه يف كتابه الكبري معجم البلدان".
ومما يؤسف له أنّه مل يصل إلينا من هذه األعمال سوى النّ سخة الوحيدة من الدّيوان نفسه
()3
الّيت اعتمدها الدّكتور عزّة حسن يف حتقيق ديوان ابن مقبل.
املطلبُالثالثُ:مكانةُالقبيلةُاللُغويةُ .
يتّ صل نسب متيم بن أيب بن مقبل بقبيلة العجالن بن عبد اهلل ،وهذه القبيلة كما قال عنها النّ سابون
إنّها قبيلة ضخمة؛ "وأمّا بنو العجالن بن عبد اهلل بن كعب ،فهم قبيلة ضخمة ،منهم :ال ّشاعر متيم
بن أيبّ بن مقبل"( .)4ومل حتفل امل صادر ب شيء ذي بالٍ يعتمد عليه الباحث يف التّعرف على قبيلة
ال شّاعر ال صّغرى ،ولعل شهرة القبيلة الكربى ،قبيلة عامر بن صعصعة ،أو قبيلة كعب بن ربيعة بن
عامر بن صع صعة قد غطّت على شهرة القبيلة ال ّصغرى ،فلم تنل حظّها من ال ّشهرة والذّيوع ما
نالته غريها من القبائل.
وقبيلة عامر بن صع صعة قبيلة كبرية من قبائل العرب امل شهود هلا بعلوّ ال ّشأن من حيث
ـهورة؛ مثل :كالب بن ربيعة بن عامر بن
العدد والقوّة ،وحتوي هذه القبيلة كثريًا من القبائل املشـ
صع صعة ،وهالل بن عامر ،ومنري ،إ ضافة إىل قبيلة كعب بن ربيعة بن عامر بن صع صعة .وتتّ صل
قبيلة عامر بن صع صعة بقبيلة قيس بن عيالن بن م ضر من العدنانية ،وهذه كانت م ساكنها ه ضبة
جند إىل مشارف جبال احلجاز غربًا.
وللحديث عن مكانة قبيلة الشّاعر ،يقسم الباحث املوضوع إىل ثالثة مطالب:
القبيلة من النّاحية املكانيّة:
( )1احلموي ،معجمُالبلدان ،د.ط( ،أحراض) .110/1
) (2حسن ،عزّة ،مقدمةُحمقق ديوانُابنُمقبل ،د.ت.21،
) (3انظر :السّابق.22 ،
) (4ابن حزم ،مجهرةُأنسابُالعرب ،ط.288 ،1
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كانت القبيلة معيارًا من املعايري الّيت طبّقها العلماء يف مجع اللّ غة ،وهدفهم من ذلك الثّ قة يف املادّة
اللّغويّة الّيت يروو ا ،فالتزموا بأن يكون الشّاعر منتميًا إىل قبيلة يطمئنّون إىل خلوص عروبة لسا ا،
اعتمادًا على موقعها اجلغرايفّ.
ـت على منزلة واحدة من
وقد الحظ العلماء يف أثناء مجعهم للّ غة ،أنّ القبائل العربيّة ليسـ
الف صاحة؛ فهناك قبائل جماورة لألقاليم األجنبيّة ،وقبائل كان هلا عالقات جتاريّة مع األمم األخرى،
هذه العالقات أدّت إىل نزول التّ جار بينهم وخمالطتهم ،وهذا االختالط أدّى إىل االعتياد على لكنة
األعاجم ،فضعف لسا ا.
ونقل ال ّسيوطيّ يف املزهر ن ًصا من سوبًا أليب ن صر الفارايبّ يف كتاب احلروف ،حيدّد القبائل
العربيّة املوثوق بعربيّتها ،وأخرى ال جيوز األخذ عنها ،وعاد الباحث إىل كتاب احلروف املذكور،
()1
صلًا ،وإنّما وجد روح النّص بعموميّاته.
لكنّه مل جيد الّنصّ كما جاء عند السّيوطي مف ّ
وكانت البادية العربيّة امل صدر األوّل واأل سا سيّ جلمع اللّغة ،فاتّجهت أنظار العلماء والرّواة إليها؛
ـيحة؛ لبعدها عن التّخوم واألمم األخرى ،ومتتدّ هذه البادية من
ملا تقطنها من القبائل العربيّة الفصـ
ه ضبة جند يف ال ّشرق ،عندما تبدأ باالحندار حىت ت صل إىل سفوح جبال احلجاز عندما تأخذ يف
ـد ومتيم.
ـكن هذه املنطقة كثري من القبائل العربيّة؛ مثل :قبائل قيس بفروعها وأسـ
االرتفاع ،وسـ
وهذه القبائل أكثر القبائل ثقةً عند العلماء ،وعنهم أُخذ اللّ سان العريبّ من بني قبائل العرب .وأهل
هذه املنطقة أفضل القبائل من حيث خلوص اللّ سان العريبّ من ال ّشوائب ،فقد قال األصمعيّ" :قال
السرَوات؛ وهن ثالث ،وهي اجلبال املطَّلة
أبو عمرو بن العالء :أفصح الشّعراء ألسنًا وأعرهبم ،أهل َّ
على تِهامة مما يلي اليمن ،فأوّهلا هُذيل ،وهي تلي الرّمل من ،امة ،مثّ علية ال ّسراة الو سطى ،وقد
شركتهم ثقيف يف ناحية منها ،مث َسرَاة األزد؛ أزد َشنُوءة وهم بنو احلارث بن كعب بن احلارث
بن نَ ْصر بن األزْد" ( .)2وقال أبو عمرو أي ًضا ":أف صح العرب عُليا هَوازِن و ُسفْلى متيم" )3( ،وقال
أي ًضا" :أف صح النّاس عليا متيم و سفلى قيس" )4( .وقال أبو زيد األن صاري" :ل ست أقول قالت
( )1انظر :الفارايب ،احلروف ،ط.147 ،2
) (2السّيوطيّ ،املزهر ،ط .410/2 ،1وانظر :ابن رشيق ،العمدةُيفُحماسنُالشّعر ،ط.89-88/1 ،5
( )3أمحد بن فارس ،الصّاحيبُيفُ قهُاللغة ،ط.32 ،1
) (4السّيوطيّ ،املزهر ،ط ،410/2 ،1وانظر :ابن رشيق ،العمدةُيفُحماسنُالشّعر ،ط.89/1 ،5
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العرب إلّا إذا مسعته من هؤالء :بكر من هوازن ،وبين كالب ،وبين هالل ،أو من عالية ال ّسافلة ،أو
سافلة العالية ،وإلّا مل أقل :قالت العرب"( .)1أمّا بنو بكر بن هوازن ،فهم من قبائل قيس بن عيالن،
وأف صحهم سعد بن بكر وهم أظآر الر سول  ،--وا ستر ضع عندهم ،وهو أخو معاوية بن بكر
ـعة .وأمّا بنو كالب وبنو هالل ،فهم من أبناء عامر بن
ـعصـ
بن هوازن ،جدّ القبيلة عامر ابن صـ
صع صعة من قيس عيالن ،وكالب بن ربيعة ابن عامر بن صع صعة أخو كعب بن ربيعة ،جدّ
العجالن بن عبد اهلل ،وهذا األخري جدّ ابن مقبلٍ الشّاعر .وأمّا عالية السّافلة؛ فهي هضبة جند عندما
تبدأ يف االحندار ،وأهمّ من سكن هذه املنطقة قبيلة متيم وقبيلة ربيعة بن عامر بن صع صعة ،ومنهم
ـافلة العالية ،فهم " أهل املدينة ومن حوهلا ودنا منها ،ولغتهم
بنو العجالن قوم ابن مقبل .وأمّا سـ
ليست بتلك عنده"( )2( .أي عند أيب زيد).
وجاء نصّ أيب ن صر ليحدّد القبائل الّيت أُخذ عنها ،و شرط الف صاحة بأنْ تكون هذه القبيلة يف
أوســاط اجلزيرة ،بعيدة عن التّخوم ،وال تتطرّف إىل األمم اجملاورة ،و كانت مســاكن عامر بن
صعصعة ضمن املناطق الّيت وصفها العلماء بالفصاحة؛ فقد كانت مساكنهم متتدّ من هضبة جند يف
ال ّشرق ،حيث كانت ت سكن كعب بن ربيعة بن عامر بن صع صعة ،وحىت املنطقة احلجازيّة يف
()3
الغرب ،حيث سكنت قبائل كالب بن ربيعة وقبائل سليم وبنو هالل بن عامر ابن صعصعة.
وهبذا فقد قرّر العلماء أنّ لغة أوا سط اجلزيرة العربيّة متثّل أف صح اللّغات ،وما عداها من
لغات القبائل قد أ صاهبا الوهن وال ّضعف؛ للمخالطة مع األعاجم .وأنّ لغة قبيلة قيس هي إحدى
اللّغات الّيت اعتمدت لتقعيد القواعد على أساسها.
القبيلة من النّاحية العلميّة
عندما جفّت ينابيع الرّواية عن كثري من القبائل العربية اجملاورة لألقاليم األجنبيّة؛ ل ضعف أل سنتها،
ـد مث هذيل وبع كنانة
ـوى البادية العربيّة ،املتمثّلة بقبائل قيس ومتيم وأسـ
مل يبق أمام الرّواة سـ
وبع الطّائيني ،ف شدّوا رحاهلم ميمّمني وجوههم شطر البادية مل شافهة األعراب ،وتكاد تكون
هذه الطّريق هي الطّريق الطّبيعي واملثلى لإلملام باللّغة ،والوقوف على أ سرارها ،وكانت الرّحلة إىل
) (1السّيوطيّ ،املزهر ،ط ،118/1 ،1وانظر :ابن رشيق ،العمدةُيفُحماسنُالشّعر ،ط.89/1 ،5
) (2السّيوطيّ ،املزهر ،ط.410/2 ،1
) (3احلموي ،معجمُالبلدان ،د.ط ،205/2 ،وانظر :البكري ،معجمُماُاستعجم ،ط.9/1 ،3
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ـرة والكوفة
البادية أمرًا مألوفًا لدى هؤالء العلماء ،وكثريًا ما نراهم خيرجون من بيو،م يف البصـ
يطلبون صفاء البادية ونقاءها ،يتركون احلا ضرة خلفهم؛ ألنّهم مل يرت ضوا أ ساليب أهلها؛ فهي
معرضة للتّأثّر بالوافدين إليها.
وأقدم من عُرف بالرّحلة إىل البادية :أبو عمرو بن العالء ،الّذي يروى أنّه كتب عن العرب
الف صحاء كتبًا مألت بيته إىل ال ّسقف ،ثّم تن ّسك فأحرقها )1( ،وتلميذه األ صمعيّ وهو أكثر من
جال يف البادية "فتراه يف محى ضريّة يستمع إىل غالم من بين أسد ،ويف بالد بين عامر يستنشد رجلًا
من أهلها ،ويناقش أعرابيّة يف مىن ،ويف أودية بين العنرب" )2( .وكذلك اخلليل بن أمحد الّذي دوّن ما
مسعه يف عشرين رطالً )3( .والكسائي الّذي أنفذ مخس عشرة قنينة حربٍ يف التّدوين )4( .وأبو عمرو
ـتيجتان من حربٍ فما خرج حىت أفنامها بكتب مساعه عن
ـيباين الّذي دخل البادية ومعه دسـ
الشـ
ّ
العرب )5( .وأبو زيد األن صاريّ الّذي يقول يف كتابه النّوادر" :وما كان فيه من شعر الق صيد فهو
مساعي من املف ّضل بن حممد ال ّضيبّ الكويفّ ،وما كان من اللّغات وأبواب الرّجز فذلك مساعي من
()6
العرب".
لقد مجع الرّواة مادةً ضخمةً ،وكانت قبيلة عامر بن صعصعة ضمن إطار اجلمع الّذي قاموا
به؛ لكثرة البطون فيها ،وجلودة األ ساليب العربيّة .وقد رأوا أنّها ت ستحقّ أنْ يروى عنها ،فأخذ
ـمعيّ يطوف يف بالد بين عامر ،فقد جاء يف األمايل للقايل" :حدثنا أبو بكر قال :حدثنا عبد
األصـ
الرّمحن عن عمّه قال :بينما أنا سائرٌ بناحية بالد بين عامر ،إذ مررت حبلة يف غائط يطؤهم الطّريق،
وإذا برجل ينشد يف ظلّ خيمةٍ له وهو يقول:
إىل قَرْقَرَي ي َوْ مًا وأ عالمِ ها ا لغُب ْرِ
ـ ْتُ ناظ ِرًا
أح َ قاًّ ع بادَ اهلل أن لَسـ
جَن َاحُ غُرابٍ رام نَهْضــًا إىل وَك ْرِ
كأنَّ فؤادِي ك ل ما مرَّ را كبٌ

( )1انظر :الكتيب ،واتُالو يات ،ط.29/2 ،1
) (2الشّلقاين ،روايةُاللغة ،د.ط.82 ،
) (3انظر :العسقالين ،هتذيبُالتهذيب ،ط.164/2 ،1
) (4انظر :األنباري ،نزهةُاأللباء ،ط.59 ،3
) (5انظر :السّابق.78 ،
) (6األنصاري ،الُنّوادر ،ط.142 ،1
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ـيدة -قال :فلّ ما رآين أومأ إيلّ فأتيته ،فقال :أأعجبك ما مسعت؟ فقلت :إيْ واهلل،
إىل آخر القصـ
فقال :من أهل احلا ضرة أنت؟ قلت :نعم ،فلمّا دعاه إىل الطّعام ،قال األ صمعي :إنّي إىل غري هذا
أحوج ،قال :وما هو؟ قال :تنشدين ،قال :أصِب فإين فاعل ،مث أنشد:
ـ َرَعَ ا لق َ ْومُ ا ل كرى ل َط َرُوقُ
إذا صـ
ل قد ط َرق َت أُمُّ اخلشــ يفِ وإِ ا
ـ َاتِ ا لنَّوَى خلَفُوقُ
مَخ َاف َة هَيْضـ
ف يا ك بدًا يُ ح مى ع ل ي ها وأنَّ ها
()1

إىل آخر القصيدة – قال األصمعيّ :ففارقته وأنا من أشدّ النّاس ضمأً إىل معاودة إنشاده".
وكما طاف األ صمعي طاف أبو زيد األن صاري ،فقد "روي أنّ أبا زيد أراد أنْ يعرف بابًا
ـغريهم
ـأل عن هذا الباب صـ
من أبواب النّحو ،فطاف لذلك يف عليا قيس ومتيم ،مدّة طويلة يسـ
ـن
ـتحسـ
ـًا ،وإنّما يتكلّم به كل امرئ منهم على ما يسـ
وكبريهم ،قال" :فلم أجد لذلك قياسـ
ويستخفّ وال غريه ذلك" )2( .وعليا قيسٍ هي املنطقة الّيت كانت تسكنها قبيلة كعب بن ربيعة بن
عامر بن صعصعة ،يف هضبة جند جماورين لقبيلة متيم.
وكثريًا ما كان األعراب حيفظون أشعار العرب ،وأشعار القبيلة ككل ،وهذا بالتّايل يعطيهم
درايةً تامّةً باأللفاظ واأل ساليب والتّراكيب ،إ ضافةً إىل فطر،م اللّغوية ،فهم املرجع للحكم ب سالمة
الترّكيب أو سقمه ،وقصّة األعراب الذين حكّموا يف مناظرة سيبويه والكسائي مشهورة معروفة.
وكان العامل يقيم يف البادية ي ستن شد أهلها أ شعارهم وما حيفظون من أ شعار غريهم،
وي سأهلم الغريب والنّادر ،أو ي سأهلم األخبار واألن ساب واأليام ،ويالزم العاملُ منهم أحدَ األعراب،
أو جيلس إىل جمالسهم يسمع ويدوّن وحيفظ ما وسعه إىل ذلك سبيلٌ.
وحني أحسّ األعراب بقيمة ما يروون ،والحظوا إقبال العلماء و،افتهم إىل البادية ،أخذ
بع ضهم يلجأ إىل احلا ضرة ،فن شأ سبيلٌ آخر لآلخذ عن األعراب ،فقد وفد كثريٌ من األعراب إىل
مدن العراق ،إمّا انتجاعًا للك سب ،أو لطلب العلم ،فكان العلماء ي ستغلّون وجودهم يف احلا ضرة
ـاء ،مث يرجعون إىل باديتهم .واملهمّ يف
فيأخذون عنهم ،وحيملون هلم رواحلهم من الطّ عام والكسـ
ـطر البادية -وإىل بادية بين عامر-التقوا بع األعراب
األمر ،أنّ العلماء عندما ميّموا وجوههم شـ
) (1القايل ،األمايل ،ط .118 – 117 ،2واخلرب هناك طويل اختصرته مبا يفيد الدراسة.
) (2السّيوطيّ ،املزهر ،ط.164/2 ،1
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من العامرييّن ،وذكر الباحث فيما سبق بع
عامر.

الرّوايات الّيت التقى فيها األ صمعي أعرابًا من بين

ُالدّراساتُالسّابقةُ :عُنيت الدّرا سات القدمية واحلديثة باأل ساليب اإلن شائيّة ،وأفردت هلا الكتب والدّرا سات اجلليلة،
وتناوهلا الباحثون من جوانب شتّى ،ولعل الدّرا سات ال ّسابقة هلذا البحث قد تركّزت يف اجتاهني
اثنني :اجلانب البالغي والدّاليل ،واجلانب النّحويّ التّركييب.
االتّ جاه األوّل :االتّ جاه البالغي ا لدّاليل ،و هذه ا لدّراســات تركزّت على اجلوا نب البالغيّة يف
األ ساليب ،وبيان املعاين الّيت جاء عليها ،واملعاين الّيت رخرج إليها تلك األ ساليب ،وهذه الدرا سات
ال تقع ضمن دائرة الباحث.
وأمّا االتّجاه الثّاين :فهو االتّجاه النّحويّ التّركييبّ ،وهي الدّراسات الّيت تناولت األساليب اإلنشائيّة
من النّاحية النّحويّة ،وهذا النّوع من الدّراسات الّذي يهتمّ الباحث بعرضها؛ ألنّها تتشابه من حيث
الشّكل واملضمون بالدّراسة الّيت يقوم هبا ،وهذه الدّراسات بدأت تظهر حديثًا وتزداد غزار،ا؛ إميانًا
من الباحثني أنّ اللّغة جيب أن تدرس من أصوهلا يف أول األمر عليها.
 .1النّداء يف القرآن الكرمي ،للباحث :مبارك تريكي ،درجة الدّكتوراه ،وجاءت هذه الدّرا سة
املخت ّصة بالنّداء ،تو ّسع فيه الباحث فجاء شاملًا؛ إذ درس النّداء يف اللّ سانيّات العربيّة ،عند
ـلوب
النّحوييّن والبالغييّن ،مث قارن بني نظرة النّحوييّن والبالغييّن وطري قة م عاجلتهم لألسـ
النّدائيّ ،مث انتقل إىل الدّراسة التّطبيقيّة ،فوصف اجلملة النّدائية يف القرآن مثّ حتليلها ،مثّ انتقل إىل
األوجه الدّالليّة للجملة النّدائية يف القرآن الكرمي.
 .2القَ َسم يف القرآن ،للباحث عبد اهلل اهلتاري ،درجة املاج ستري ،عمد إىل تق سيم البحث إىل
مباحث ،تناول يف املبحث األوّل الق سم ال ّصريح ،ويف املبحث الثّاين :الق سم امل ضمر ،ويف
املبحث الثّالث درس احملذوفات يف مجلة الق سم ،وفيما بعد ذلك درس مجلة جواب الق سم من
حيث أنواعها وأحواهلا ،مث انتقل إىل دراسة اقتران ال ّشرط بالقسم ،مث بعدها درس احملذوفات يف
مجلة اجلواب ،وأتبع ذلك كلّه بالف صل الثّالث الّذي جعله للدّالالت البالغيّة للق سم ،اللّفظيّة
واملعنويّة.
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 .3األ ساليب النّحويّة يف تف سري الطّربي ،درا سة حتليلية يف ضوء علم اللّغة املعا صر ،للباحثة
يامسني خلف ال شواورة ،حبث لدرجة الدّكتوراه ،در ست الباحثة األ ساليب النّحويّة اإلن شائيّة،
وأفردت لكلّ أ سلوب منها مبحثه اخلاصّ ،وقامت بتتبّع األ سلوب يف كتاب التّف سري "جامع
ـر مع اللّغوييّن والنّحويني ،وما
املفسـ
البيان عن تأويل آي القرآن" ،وبيان ما اتّفق فيه الطّربيّ ّ
خالفهم فيه ،وما تفرّد به من آراء ،كل ذلك مستفيدًا ومستشهدًا عليها من آي اهلل يف كتابه.
ـاليبها عند العرب ،للباحث :عبد اجمليد بن حممد بن علي الغيلي ،وهنا
 .4املعاين النّحويّة وأسـ
ـيم
ـاليب النّحويّة ،وجاء الكتاب مغايرًا ملا عرف عن تقسـ
ـنيف جديد لألسـ
أتى املؤلف بتصـ
األساليب املعروفة عند العلماء إىل (إنشائيّة طلبيّة وغري طلبيّة أو خربيّة) ،بل جاء بتفصيل جديد؛
فاملعاين النّحويّة عنده هي معاين اجلمل ،ويرى أنّ للجملة يف اللّغة العربيّة مخ سة معانٍ :اإلخبار،
واالستفهام ،والطّلب ،والشّرط ،واإلفصاح .فهذا الكتاب إعادة تصنيفيّة لدروس النّحو.
 .5بناء اجلملة يف شعر اخلن ساء ،للباحث :زكريا إبراهيم زكي حممد ،درجة الدّكتوراه .درس
ـتفهام ،واجلملة يف
اجلملة املنفيّة واجلملة املؤكّدة :أمناطها ومكوّ نا،ا .ومجلة النّداء ومجلة االسـ
األ ساليب اخلا ّصة ،واألمناط التّركيبيّة للجملة ال ّشرطيّة ومكوّنا،ا .وق ضايا اجلملة ال ّشرطيّة،
والقضايا الدّاللية يف اجلملة الشّرطيّة.
ويف حدود علم الباحث الّذي مل جيد حبثًا وال درا سة تناولت األ ساليب النّحويّة يف ديوان
ال ّشاعر متيمٍ بن أُيبّ بن مقبلٍ ،وعلى النّه واخلطّة الّيت ارتآها .ومل يعثر على درا سة كاملة حتمل
العنوان ذاته ،أو الدّراسة النّحويّة لألساليب النّحويّة كاملة يف ديوان أحد ال ّشعراء ،إذ وجد الباحث
أنّ معظم الدّار سني قد اتّجهوا إىل درا سة اجلوانب الدّالليّة والبالغيّة ،وعالقة الدّاللة بالتّركيب،
وأثر التّركيب يف الدّاللة ،وهذا ال يقع ضمن إطار البحث الّذي تناوله الباحث يف حبثه.
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الفصلُالثالثُ:منهجيّةُالبحث ُ
ُ
الفصلُالثالثُ:منهجيةُالبحثُ،ويشتملُعلىُ :
ُ
املطلبُاألوّلُ:تصميمُالبحث ُ
املطلبُالثاينُ:إجراءاتُالبحثُ :
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ُ
ُ
ُ

ُُُُ(جمتمعُالبحث-حدودُالبحث-عينةُالبحث-طريقةُاختيارُالعينة)ُ .
املطلبُالثالثُ:حدودُالبحث ُ
املطلبُالرّابعُ:أدواتُالبحث ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

املطلبُاألوّلُ:تصميمُالبحثُ :
تتطلب البحوث من مثل هذا النوع عدة مناه درا سية؛ لكي ت صل إىل مبتغاها الذي جاءت من
أجله ،فقد خطّ الباحث طريقه يف سلوك املناه اال ستقرائي والو صفي والتحليلي ،فالبداية تعتمد
على اال ستقراء ور صد األ ساليب النحوية يف ديوان ال شاعر متيم بن أيبّ بن مقبل ،مثّ حتليلها
ودراستها ،وحماولة الكشف عن مدى الّتوافق بني ما أصّله الّنحويون واللغويون من قواعد يف هذه
األساليب ،وبني ما هو مستعمل يف واقع األداء اللغوي ،كما جاء يف شعر الشاعر ابن مقبل.
ولكي ي صل البحث إىل مبتغاه الذي جاء من أجله ،فال بد من االعتماد يف الدرا سة على املناه
املستخدمة يف األحباث اللّغويّة ،الّيت تتناسب وموضوع البحث ،فسيأيت تطبيق املناه اآلتية:
-1املنه اال ستقرائي؛ وهو أوّل املناه الّيت ستطبّق يف هذه الدّرا سة؛ إذ سيتمّ تفريغ ديوان ابن
مقبل من كل األساليب النحويّة؛ وذلك بغرض حصر األساليب ،مثّ تصنيفها إىل أنواعها املعروفة،
ويف كل أسلوب منها إىل فروعه املتفرعة منه؛ ليسهل التعامل معها وفق املعطيات املطلوبة.
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 -2املنه اإلح صائيّ :ويف هذه املرحلة من البحث ،سيتم عمل إح صائيات لكل أ سلوب من
األ ساليب النحوية؛ وذلك حل صر عدد التكرارات اليت ورد عليها هذا النمط أو األ سلوب ،ويف
هذا مؤ شر داليل على ا ستخدام ال شاعر هلذه األنواع من األ ساليب النحوية اليت كانت سائدة يف
ع صره؛ فال شاعر وليد البيئة اليت يعي شها ،ويتحدث بلغتها ،وي شعر ب شعورها ،ويعرب عن معانيها،
و سيفيد البحث من هذه العملية اإلح صائية يف عملية ترتيب وتنظيم البحث؛ إذ سيعتمد البحث
على الترتيب التنازيل لعدد تكرار األ سلوب النحوي ،ولن يتم الترتيب والتنظيم بناء على ما درج
عليه اللغويون والنحويون من ت صنيفها إىل أ ساليب خربية أو أ ساليب إن شائية طلبية أو غري طلبية،
ـتوى األدائي ،وعلى
ـيعطي القارئ فيما بعد دالالت أعمق على املسـ
وهذا يف رأي الباحث سـ
امل ستوى الوظيفي الذي كانت حتتله تلك األ ساليب من كالم العرب يف تلك احلقبة الزمنية؛ وهلذ
جاء البحث وهلذه الغاية أنش .
-3املنه التّحليليّ؛ وذلك يف أثناء درا سة األ ساليب النّحويّة الّيت أوردها ابن مقبل يف ديوانه،
حيث سيقوم الباحث بتحليل هذه األ ساليب إىل عنا صرها الرئي سة ،وتبيان الفروقات بني
األ ساليب من حيث األدوات؛ إذ إنّ بع األ ساليب تت شابه فيما بينها ،ورختلف من حيث األداة
امل ستخدمة ،وحىت يف أثناء األ سلوب الواحد قد تت شابه األ ساليب وقد رختلف باختالف األداة
والعناصر املوجودة والعناصر احملذوفة.
-4املنه الوصفيّ؛ ومن التحليل السابق الذي سيقود إىل املنه التايل وهو املنه الوصفيّ؛ لبيان
ما جاء من هذه األ ساليب النحوية عند ال شاعر وما جاء يف لغة العرب املعروفة ،وكذلك ما جاء
من أقوال العلماء عن هذه األ ساليب ،ومدى التوافق واالختالف بني امل ستخدم عند ال شاعر
والعرف العام وأقوال العلماء فيها .وهذا املنه سيتمّ تطبيقه لو صف الظّاهرة النّحويّة ،ولو صف
الرّأي النّحويّ ،ويف وصف العلّة والوجه النّحويّ؛ وذلك بغية الوصول إىل وصف دقيق للظّاهرة؛
حتّى ال رختلط مفاهيم الظواهر وامل صطلحات يف هذ البحث مبفاهيم أخرى قد ت شترك معها يف
التّعريف ذاته.
إجراءاتُالبحثُ :
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ي سعى الباحث إىل احل صول على نتائ وتو صيات ومقترحات من خالل مدار سة هذه األ ساليب
النّحويّة الوارد ذكرها ،واجملتمع األصليّ للدّراسة سيشمل األساليب النّحويّة الوارد ذكرها يف ديوان
ابن مقبل كافة؛ فإنّه على الباحث جتهيز قائمة دقيقة هبذه األساليب النحوية املراد دراستها وتأصليها
وحتليلها ،بعد إحصائها.
ُ
جمتمعُالبحثُ :
جاء جمتمع البحث يف ديوان ابن مقبل ،بتحقيق الدكتور عزّة حسن ،وهذا يف استقصاء األساليب
ـتغن الباحث عن الرّجوع إىل أمّات الكتب،
ـة ،على أنّه مل يسـ
النحوية اليت تنبين عليها الدّراسـ
واملصادر واملراجع الّيت أفاد منها يف املقارنة واالستنتاج والتّحليل.
كما أنّ جمتمع البحث سيشمل كافّة عناصر موضوع البحث؛ وهو" :األساليب النحوية يف ديوان
ابن مقبل"؛ إذ سيكون جمتمع البحث شامالً لأل ساليب النحوية اإلنشائية – الطلبية وغري الطلبية،
واألساليب اخلربية ،وبذلك جاء جمتمع الدّراسة متوافقًا مع أهداف البحث وطبيعته اللّغويّة.
ُ
ُ
ُ
ُأدواتُالبحثُ :ـطالحيّ يف البحث العلميّ
ـي طبيعة البحث هنا إىل وجود أدوات للبحث باملعىن االصـ
ال تقضـ
عمومًا؛ وذلك ألنّه يف كونه حبثًا يُعىن بالدّراســات اللّغويّة؛ إذ إنّ األحباث األخرى؛ كالتربويّة
ـت با نة :املقيّدة واملفتو حة،
واإلجرائ ية وامل يدانيّة والبحوث الطّبيّة تتطلّب أدوات حبث؛ كاالسـ
واملقابالت ال ّشخ صيّة ،ودرا سة متغيّرات العيّنة ،ووجود أجهزة خمربيّة ،واملالحظة ،واالختبار
والفحص ،وغريها.
إالّ أنّ األدوات البحثيّة الّيت سيعتمدها الباحث يف حبثه ههنا ستنح صر يف ا ستخدام بطاقات
املعلومات الورقيّة ،وتوثيق املادّة من املصادر واملراجع العلميّة املعتمدة واملوثوقة.
ُ
ُ
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حدودُالبحثُ :
إنّ عنوان الدّراسة هذه –كما مرّ آنفًا -خيتصّ بدراسة األساليب النّحويّة الواردة يف ديوان الشاعر
ـن ،كما قد يتعرّض البحثُ
ـيلية ،واحملقق من الدكتور عزة حسـ
ـة حتليلية تأصـ
ابن مقبل دراسـ
ضرورة إىل
للحديث عن بع املواقف اللّغويّة املتنوّعة حسبما تقتضي الظّاهرة النّحويّة ،وتدعو ال ّ
ذلك.

الفصلُالرّابعُ:دراسةُحتليليّةُلألساليبُالنّحويّةُيفُديوانُابنُمقبلُ ُ
املبحثُاألولُ:دراسةُ حتليليةُللجملةُاخلربيّةُالواردةُيفُديوانُابنُمقبل.
املطلب األول :أسلوب الشّرط يف ديوان ابن مقبل.
 أسلوب الشّرط اجلازم. أسلوب الشّرط غري اجلازم. اجلزم بالطّلب.ُُُُُُاملطلب الثّاين :أسلوب االستثناء.
املطلب الثّالث :أسلوب التّوكيد.
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 التّوكيد املعنويّ. التّوكيد اللّفظيّ.ُُاملبحثُالثاينُ:دراسةُحتليليةُللجملةُالطلبيّةُيفُديوانُابنُمقبلُ .
املطلب األوّل :أسلوب األمر.
املطلب الثّاين :أسلوب االستفهام.
املطلب الثّالث :أسلوب النّداء.
املطلب الرّابع :أسلوب النّهي.
املطلب اخلامس :أسلوب التّمنّي.
املطلب السّادس :أسلوبا العرض والتّحضي .
املبحثُالثالثُ:دراسةُحتليليةُللجملةُغريُالطلبيّةُيفُديوانُابنُمقبلُ .
املطلب األوّل :أسلوب التّعجّب.
املطلب الثّاين :أسلوبا املدح والذّم.
املطلب الثّالث :أسلوب القسم.
املطلب الرّابع :أسلوب التّرجّي.
املبحثُاألولُ:دراسةُحتليليةُللجملةُاخلربيّةُالواردةُيفُديوانُابنُمقبل.
املطلب األول :أسلوب الشّرط يف ديوان ابن مقبل.
 أسلوب الشّرط اجلازم.الشّرطُعندُابنُمقبلُ :
ا ستخدم ابن مقبل ال ّشرط يف مائتني وواحدٍ وت سعني مو ضعًا ،وهو أكثر األ ساليب النّحويّة
ا ستخدامًا؛ إذ جاء ال ّشرط اجلازم يف واحدٍ و سبعني مو ضعًا ،وجاء ال ّشرط غري اجلازم يف مائتني
وعشرين موضعًا .واستخدم ابن مقبلٍ معظم أدوات الشّرط بتفاوت جليّ ،إذ أخذت األداتان (إِنْ)
يف اجلازم ،و(إذا) يف غري اجلازم الن صيب األكرب يف اال ستخدام ،وهذا ما يقوله اال ستخدام اللّغويّ
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عند ال شّاعر ،واستخدم األدوات ( َمنْ ،ما ،مىت ،مهما ،أيّ ،أينما) ،ومل يستخدم (أيّان ،أين ،إذما،
أنّى ،حيثما) يف اجلازم .كما استخدم األدوات (إذا ،لو ،لوال ،ولـمّا ،أمّا ،كلّـما) ،ومل يستخدم
(لوما) يف غري اجلازم.
ُالشّرطُاجلازمُ .
تدخل أدوات ال ّشرط اجلازمة على فعل ال ّشرط وجوابه ،فتؤثّر فيهما جزمًا :لفظًا إن كانا فعلني
م ضارعني ،أو حملًا إن كانا غري ذلك؛ فالفعل املا ضي الواقع جوابًا جلملة ال ّشرط ،أو اجلملة الواقعة
بعد الفاء يف جواب الشّرط اجلازم ،يكونان يف حمل جزم.
وقد درس العلماء القدماء ال ّشرط ح سب أدواته ،مبعىن أنّهم جعلوا ما خيصّ كل أداة يف
مكان واحد ،ومل يفرّقوا بني األ سلوب الواحد من اختالفات يف األمناط؛ ويف ذكر أحوال ال ّشرط
واجلواب؛ من الذّكر أو احلذف أو غري ذلك؛ لذا رأى الباحث أن ي صنّف ال ّشرط -كما صنّف
العلماء -إىل جازم وغري جازم ،ولكنه ي ضيف طريقة درا سة األمناط الّيت جاء عليها األ سلوب،
فيقدّم الدّرا سة اإلح صائيّة لكل منط ،ويذكر أقوال العلماء ب شأنه ،مثّ تو ضيح التّوافق أو التّباين بني
االستخدام اللّغويّ عند الشّاعر ،والقاعدة النّحويّة.
ورد أسلوب الشّرط اجلازم يف ديوان ابن مقبلٍ يف تسعة أمناط شرطيّة:
 .1أداة الشّرط  +فعل الشّرط مضارع  +فعل اجلواب مضارع.
 .2أداة الشّرط  +فعل الشّرط ماضٍ  +فعل اجلواب ماضٍ.
 .3أداة الشّرط  +فعل الشّرط مضارع  +اجلواب مجلة مقترنة بالفاء.
 .4أداة الشّرط  +فعل الشّرط ماضٍ  +اجلواب مجلة مقترنة بالفاء.
 .5أداة الشّرط  +فعل الشّرط مضارع  +فعل اجلواب حمذوف.
 .6أداة الشّرط  +فعل الشّرط ماضٍ  +فعل اجلواب حمذوف.
 .7أداة الشّرط  +فاعل لفعل حمذوف  +فعل اجلواب ماضٍ.
 .8أداة الشّرط  +فعل الشّرط حمذوف  +فعل اجلواب مضارع.
 .9أداة الشّرط  +فعل الشّرط  +اجلواب مجلة اجلواب غري مقترنة بالفاء.
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ـلوب جاءت يف اية املطلب ،وهي ال متثّل منطًا
وهناك ظواهر لغويّة ملحقة يف هذا األسـ
سار عليه الشّاعر؛ مثل( :اعتراض الشّرط على الشّرط ،والعطف على الفعل الشّرط أو اجلواب).
النّمطُاألوّلُ:أداةُال شّرطُ ُ+علُال شّرطُم ارعُُ+جوابُال شّرطُ علُم ارع(ُ.تكرّرُيفُمثانيةُ
عشرُموضعًا)ُ .
أكثر أمناط ال ّشرط اجلازم ا ستعمالًا عند ال ّشاعر؛ وهو أ صل األ سلوب ال ّشرطيّ ،وهذا ما ح ّسنه
العلماء من جميء فعلي ال ّ شرط واجلواب فعلني م ضارعني جمزومني" ،وإذا كان ال ّ شرط واجلزاء
بفعلني ،فاألح سن أن يكونا م ضارعني" )1( ،كما يفهم هذا من قول سيبويه "واعلم أنّ حروف
اجلزاء جتزم األفعال ،وينجزم اجلواب مبا قبله" )2( ،واجلزم ال يكون إلّا للفعل املضارع.
وأمّا األدوات الّيت استخدمها الشّاعر يف هذا النّمط؛ فهي أشهر أدوات الشّرط :إنَْ ،منْ ،ما ،مىت.
حرفُال ّشرطُ(إن) :وهي عند العلماء أمّ أدوات ال ّشرط اجلازمة؛ وذلك ألنّها تؤدّي معىن ال ّشرط
والتّعليق ،دون أن يكون هلا معىن آخر ،فقد ورد عن سيبويه أنّه قال" :وزعم اخلليل أنّ (إنْ) هي أمّ
حروف اجلزاء ،ف سألته :مل قلت ذلك؟ فقال :من قبل أنّي أرى حروف اجلزاء قد يت صرّفن فَيَكنَّ
ـتفهامًا ،ومنها ما يفارقه ( ما) ،فال يكون فيه اجلزاء ،وهذه على حالٍ واحدة أبدًا ال تفارق
اسـ
()3
اجملازاة".
ـيبويه ،فيه نظر ،من حيث إنّ هذه
ـري اخلليل الّذي قدّمه سـ
على أنّ الباحث يرى أنّ تفسـ
األداة أدّت معاين خمتلفة ،و صلت عند ابن ه شام يف املغين إىل أربعة معانٍ (ال ّشرط ،النّفي ،املخفّفة
من الثّقيلة ،الزائدة ،وزاد قطرب أنّها مبعىن (قد) وزاد الكوفيون معىن (إذ) ،وعلى ذلك فإنّ هذه
األداة خرجت عن معىن ال ّشرط إىل معاين أخرى ومل تقت صر عليه ،وما يراه الباحث أنّ التّف سري
ـبه األدوات الّيت أطلق عليها العلماء أمّ الباب يف األبواب األخرى؛ لكثرة
ـب هو أنّها تشـ
األنسـ
اال ستخدام والدّوران على األل سنة ،كما هو احلال يف (ياء) النّداء ،و(إلّا) اال ستثنائية ،وغريمها،
وجاءت هذه الكثرة من االستخدام لعدة أمور اختصّت هبا هذه األداة عن غريها.

( )1األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1886/4 ،1
( )2سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.63-62/3 ،3
( )3سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.63/3 ،2
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ـريين لقول اخلليل؛ فاألوّل" :فألنّ ها تدخل على اجلزاء يف مجيع
ـريايف تفسـ
السـ
كما قدّم ّ
وجوهه ،ولي ست كذا سائر ما جيازى به" (( .)1والثّاين) "أنّها قد ي سكت عليها وحيذف ال ّشرط
ـريايف ،فليس
السـ
بعدها واجلواب ،وال يفعل ذلك بغريها" ( .)2وأمّا ما يراه الباحث فيما قدّمه ّ
للحرف (إنْ) ميزة ميتاز به على (أيّ) ال ّشرطية؛ إذ يكون هلا معاين متعددّة ح سب ما ت ضاف إليه،
ـرطها وجواهبا وال يكون ذلك لغريها ،فذلك هلا .ولكنّ
وال يكون ذلك إلنْ .وأمّا أ ا حيذف شـ
الباحث يرى أنّ ال سبب يف جعلها (أمّ) الباب هو كثرة ورودها يف اللّ سان العريب ،وهذا ما يؤيّده
االستخدام يف شعر ابن مقبلٍ.
وقد ذكر العلماء أنّها تفيد الشّكّ والتّوقّع ،يقول العلماء" :و(إنْ) إنّما خمرجها الظّنّ والتّوقّع
()4
فيما خيرب به املخرب" ( )3فاستقبحوا قول :آتيك إنْ امحرّ البُسر؛ ألنّه واقع ال حمالة.
املواضعُاليتُجاءُ يهاُهذاُالنّمطُ:إنُُ+الشّرطُم ارعُُ+اجلوابُم ارعُ .
قال ابن مقبلٍ:
ُمرْخىً ل َهُ :إن ُيَفتن َا ُمَس ـح ه ُيَط ُر
ـْحَل ِهِ
أقولُ ،واحل بلُ مشــدودٌ مبِسـ
أمْسَ ـتْ على شَ ـزَنٍ ِمنْ دارِهمْ داري
إنُتؤنســا نار حيٍّ قد فج عت هبم
وا لدَّ هر با لن ّاس ذو ن ق ٍ وإ مرار
ع لى ت باع ُدِ هم ،يَن زل ُثَوَاب ك م َا
َإن ُي َك يف بُعْرَانِ قَيْسٍ مَعُون َةٌ ُُيَكنُلبَينُالعَجالَنُ يف ال َّضرْبِ ِمخْ َشفُ
َنس ـفوا
ـفواُيومعُعنُاحلقيُي و
َنسـ
وإنُت و
بَ نو أمِّكُمْ ،إن ُ ت عر وا ُا حلقَّ ُ ي عر وا
إالَّ ُتَج د ُع َار مع ُيف ُا لن َّاس ُتَع تَر ُم ُ
ال أُل ْف َي َنَّ وإي َّاك ُمْ ك عارِم َةٍ
جاء الفعل امل ضارع يف األبيات ال ّسابقة جمزومًا؛ فعلًا لل ّشرط أو جوابًا ،وكانت عالمات
جزمهما منوّعة بني العالمة األ صليّة (ال ّسكون)( ،يَفتنَاُ،يَطر ،يَنزلُ ،يَكُخمفّفة النون ،يَكنُُ،جتدُ،

( )1السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.264 /3 ،1
( )2السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.264 /3 ،1
( )3املربّد ،املقت ب ،ط.56/2 ،2
( )4انظر :سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط ،60/3 ،2واملربّد ،املقت ب ،ط.73/1 ،2
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تعترم) والعالمة الفرعيّة( :حذف النّون يف األفعال اخلم سة)( :تؤن ساُ،تعر واُ،يعر وا ،تَن وسفواُ،
يَنسوفوا).
ُ
ا سمُال ّشرطُ(مَن) :ا سم شرط و ضع يف أ صله للدّاللة على شيء يعقل -غالبا -فإذا ت ضمّن معه
ضا أنّه ال يدلّ بذاته على زمن.
معىن الشّرط  -صار أداة شرطيّة جازمة تستخدم للعاقل ،والغالب أي ً
ويرت ضي الدّكتور عبّاس ح سن أن يقال" :مَ ْن" للعامل ،بدال مِنَ العاقل؛ ألنّ اهلل يو صف بأنّه عامل
وال يقال له عاقل .ومل يتمسك هبذا فريق آخر" (.)1
املواضعُاليتُجاءُ يهاُهذاُالنّمطُ:مَنُُ+الشّرطُم ارعُُ+اجلوابُم ارعُ .
ح
ك قو مي ي كن ُ ف ي همْ لهُ مُت َن َدَّ ُ
بَ نو عا مرٍ قَو مي ،و من ُ يك ُ قوم ه
وم َنْ ال ت َل َهَّ بالضــ َّح َاءِ فأوْرَدا
صــعُوداءُ ،مَن ُت ل م عُ بهِ ا ل يومَ يأ هتا
ـْتَجِريُُ ،ومَن ُيَح ل ل ُب ن َا ُي جَرُ
ال نَسـ
حننُ الــــمُقيمونَ ،مل تَ َربحْ ظَ عائِنُ نا
وم َن ُي َك ُذَا ُأرب َةٍ ُيَســ ت َب ُن
ســ َأَ تركُ ل ِ لظ َّنِّ ما ب َع ْدَهُ
وم َن ُال ُت َ جده ُأَ م ي نع ُي َخ ُن
وأَرْع َى األَم َا نةَ ف ِ يم َنْ رَع َى
ي ُ عارُ وَال م َن ُ يأت ها ُ يت َدســ َّمُ
ـْتَعِريُ ها
وق ِدْرٍ كَكَفِّ ا لقِ ْردِ ال مُسـ
واحلالة كذلك يف ا ستخدام ا سم ال ّشرط ( َمنْ) ،فجزم هبا كلًا من فعل ال ّشرط وجوابه ،بالعالمات
األصليّة( :يكُ،تلمعُ ،يكنُ،يَحلل ،يجَرُ،يَكُ،يَستَبنُ ،تَجدهُُ،يَخن) ،والعالمات الفرعيّة( :يأهتا).
ُ
اسمُالشّرطُ(ما)"ُ:وضع يف أصله للدّاللة على شيء ال يعقل -غالبا -فإذا تضمّن معه معىن الشّرط
صار أداة شرطيّة لغري العاقل ،جازمة .والغالب أنّه ال يدلّ بذاته على زمن"ُ )2(.
وجواب ال ّ شرط للبيت األوّل (ال ينجهِ حَذَري) ،ال ي شترط فيه اقتران جواب ال ّ شرط
بالفاء؛ ألنّ احلرف (ال) ليس من احلروف الّيت توجب اقتران اجلواب بالفاء ،وخيتلف عن احلروف
(ما ،لن ،إنْ) النّافيات.
( )1حسن ،عباس ،النّحوُالوايف ،طُ .429-428/4 ،15
( )2عباس حسن ،النّحوُالوايفُ،ط428/4 ،15
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املواضعُاليتُجاءُ يهاُهذاُالنّمطُ:مَاُُ+الشّرطُم ارعُُ+اجلوابُم ارعُ .
ـربيتُالُين جه ُحَذَري
و ماُ تدع ُضـ
ـاقَهُ فحُقَّ لَ ُه
الس ـيف سـ
ُص ـب َّ
ما ي ِ
ـرا
و قد قر بت رخو املالطني دوسـ
و ماُأَنسَ ُمألَش ـ ياءوُالُأَنسَُقوَل ها
و ما ُأب د ُي َع ل ن ُإذا ما ع َل َ ْن
ما ُأخ ف ُيَخ فَ ُ ع لى ُع ف َّةٍ ُ
جاء الفعل امل ضارع جمزومًا ،وكانت العالمة األ صلية (ال ّسكون) عالمة على جزمه ،يف
األفعال( :تدعْ ،يعلنْ) ،وجاء جمزومًا ،وكانت العالمة الفرعيّة (حذف حرف العلّة) يف األفعال:
(ين  ،أنس ،أخفِ ،خيفَ ،أبدِ).
اسمُال شّرطُ(مىت)"ُ:وضع يف أصله للزّمان اجملرّد؛ فإذا تضمّن معه معىن ال شّرط جزم؛ وهو ظرف
زمان جازم ...،وال أمهيّة للرأي الّذي جييز إمهال (مىت) ال ّشرطيّة فيجعلها شرطيّة غري جازمة؛ ألنّه
()1
رأي تعزّزه الشّواهد املتعدّدة ،واحلجّة القويّة".
املواضعُاليتُجاءُ يهاُهذاُالنّمطُ:مىتُُ+الشّرطُم ارعُُ+اجلوابُم ارعُ .
ـرْوُ أوْ كَهال
السـ
ـييدً ُ غال مًا مُبِي نًا ع ندَهُ َّ
مىتُ تأتهم ُمنُ حا َةٍُتَلقَُسـ
مَتَى ُم َا ُت لَيين ُع ظ َام ي ُتَل ُن

ـ َ ه باءَ دِرْ ياق َةٍ
ســق َت ْين بصـ

استخدم ال شّاعر اسم ال شّرط (مىت)؛ لريبط بني مجليت ال شّرط واجلواب ،جازمًا هلما ،معّلقًا
ـلية يف الفعلني (تلَيينُُ،تَل ُن)،
ـرط ،وظهرت عالمة اجلزم األصـ
الشـ
حدوث اجلواب على حدوث ّ
وظهرت العالمة الفرعيّة حذف حرف العلّة يف الفعلنيُ(تأتهمُ،تَلقَ).
النّمطُالثاينُ:أداةُالشّرطُ ُ+علُالشّرطُماضُ ُ+علُاجلوابُماضُ(تكرّرُيفُموضعني)ُ .
األصل أن يأيت كلٌّ من فعل ال شّرط وفعل اجلواب فعلني مضارعني ،ولكن قد يكون أحدمها ماضيًا
أو كالمها ،أو يكون ال ّشرط م ضارعًا م سبوقًا باحلرف (مل) ،قال ابن مالك" :وإذا كانا فعلني جاز
أن يكونا مضارعني ،وأن يكونا ماضيني" )2( .وإن كانا ماضيني أو أحدمها ،فإنّ دخول أداة الشّرط
( )1عباس حسن ،النّحوُالوايفُ،ط.430/4 ،15
( )2ابن مالك ،شرحُالكا ية ،ط.1584/3 ،1
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عليهما تنقلهما من داللته على املا ضي إىل الدّاللة على امل ستقبل ،ومبا أنّ التّعلّق ال ميكن أن يكون
يف زمن م ضى؛ فقد منعوا أن يكون املا ضي لفظًا ومعىن ،أو وجد يف العبارة ما يدل على املا ضي.
ومما ذكر العلماء يف م صنّفا،م عن أحوال جواب ال ّشرط املا ضي :فإن كان ما ضيًا يف لفظه،
ومستقبلًا يف معناه ،امتنع ربطه بالفاء ،وإنْ كان دالًّا على املاضي لفظًا ومعنًى ،وجب اقترانه بالفاء،
( )1إلّا إذا دلّ على وعدٍ أو وعيدٍ ف جاز فيه األمران .كما قرر العلماء أنّه إذا جاء كلّ من فعل
الشّرط وفعل اجلواب ماضني فهما يف حملّ جزم؛ إذ ال يقع اجلزم يف ما مضى.
قال ابن مقبلٍ:
ـَمَت نَُرَأَي تَ ُا لدَّرَُّمَك ن ون ًا ُ
وإن ُصـ
ِإذَا ن َط َق ْنَ رَأ يتَ ا لدرَّ م ُن ْت َث ِرًا
ُ
دخلت أداة ال ّشرط (إنْ) على فعلي ال ّشرط واجلواب املا ضيني (نطقن ،رأيت) ،فربطت
حدوث اجلواب (رأيت) حبدوث الشّرط (نطقن) ،فانتقل معنامها من املاضي إىل املستقبل.
ومما قال ابن مقبلٍ يف هذا النّمط:
ـرا ُ
ـ ية ُأبصـ
وإن ُرام نا ُأعمى ُالعشـ
ـِفُ ها م عًا
ن قومُ جبُالَّ نا ،ف نكشـ
ُ
وهنا دخلت أداة ال شّرط (إنْ) على فعلي ال شّرط واجلواب املاضيني (رامنا ،أبصر) ،ولذلك
لن حيدث اجلواب حىت حيدث الشّرط (رام) ،وانتقل معنامها من املاضي إىل املستقبل .وهذان البيتان
مما جاء فيهما كلٌّ من فعل الشّرط وجوابه ماضيني ،لكنّهما كانا مستقبلني يف املعىن؛ بسبب دخول
األداة (إنْ) الّيت نقلت املاضي إىل املستقبل؛ ليصحّ التّعلّق والشّرط.
النّمطُالثالثُ:أداةُ ُ+علُالشّرطُم ارعُُ+جوابُالشّرطُمجلـةُمقترنـةُبالفـاء(ُ.تكـرّرُ
يفُستةُعشرُموضعًا)ُ .
قد تدخل (ال أو ما) النّافيتان على أداة ال ّشرط (إنْ) اجلازمة ،فتدغم (إنْ) بـــ (ال) فينت عنهما
(إلّا) ،وكذلك تدغم بـــ (ما) فينت (إمّا) ،ولكنّهما ال تتركّبان ،وتبقى كل واحدة منهما على
موضوعها؛ فيبقى الشّرط والتّعليق قائمني يف (إنْ) ،وتبقى (ال ،ما) للنّفي.
( )1انظر :ابن مالكُ،شرحُالتّسهيل.93/4 ،
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وقد تدخل (ما) الزّائدة للتّوكيد على (إنْ ،إذا) ،صرّح بذلك أكثر من عاملٍ ،قال ابن ه شام :وقد
"تزاد بعد أداة الشّرط جازمة كانت حنو :ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ ( )1ﱡ ﲋ ﲌ ﱠ( )2أَو
غري جازمة ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ( )4( ")3فتعمل على زيادة التّوكيد فيهما،
ـرطيّة مؤكدةً ،حنوَ قولك :إمّا تأتين آتِك،
الشـ
وكذلك قال ابن يعيش " :قد تزاد ( ما) مع (إن) ّ
واأل صلُ :إن تأتين آتِك ،زيدت (ما) على (إنْ) لتأكيدِ معىن اجلزاء" )5( .وهذا الدّخول ليس موجبًا
لعمل األداة عند العلماء ،أو ليس شرطًا لعملها؛ إذ إنّ بع أدوات ال ّ شرط ال تعمل التّعليق أو
اجلزم إلّا بدخول (ما) الزّائدة عليها؛ مثل( :إذ وحيث)؛ فهاتان األداتان ال تعمالن ال ّشرط والتّعليق
دون وجود (ما) الزائدة فيهما ،أمّا (إذا) فزيادة (ما) ليس شرطًا يف عملها ،وإنّما لزيادة التّوكيد يف
معناها )6( ،ك ما زيدت يف (إنْ ،أيّ ،كيف ،مىت ،أين) .وقد جاء كثريًا عند ابن مقبلٍ ،كما هو
احلال يف اللغة عامّة.
ويف ديوان ابن مقبلٍ وردت األداة (إنْ) و (ال) مدغمتني مرّة واحدة ،كما وردت مدغمة ب ـ (ما)
النّافية مرة واحدة أيضًا يف هذا النّمط.
وأرجع العلماء الب صريّون سبب يف اقترن اجلواب بالفاء الرّابطة؛ بأنّ اجلواب ال ي صلح أن
ـرطًا " ،وإنّما جاء اجلواب بالفاء حيث مل يقدر على اجلزم  ...ليدلّ الفاء على تعلّق هذه
يقع شـ
()7
اجلملة بال ّشرط من حيث إنّ الفاء تأيت إلتباع ال ّشيء بال ّشيء ،وال تكون يف ابتداء الكالم".
وأرجع العلماء ذلك بأنّ اجلملة اجلوابيّة ال ميكن أن تقع شرطًا" ،واحلا صل أن الفاء تدخل المتناع
اجلملة من أن تقع شرطًا ،إمّا لذا،ا أو ملا اقترن هبا من نفي أو إثبات ،فاألوّل ثالثة أنواع :اجلملة

( )1سورة النساء :جزء من اآلية .78
( )2سورة األنفال :جزء من اآلية .58
( )3سورة فصّلت :جزء من اآلية .20
( )4ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.413 ،6:
( )5ابن يعيش ،شرحُاملفصّل ،ط.115/5 ،1
( )6الغالييين ،جامعُالدروسُالعربيّة ،ط  .190/2 ،28وانظر عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط .442/4 ،15
( )7اجلرجاين ،املقتصدُيفُشرحُاإلي اح ،د.ط.1099/2 ،1982 ،
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ـًا" :ما ،ولن ،وإن"
االمسية ،واجلملة الطّلبيّة ،واجلملة اليت فعلها جامد ،والثاين ثالثة أنواع أيضـ
()1
النّافيات ،والثّالث ثالثة أنواع أيضًا" :قد" لفظًا أو تقديرًا ،و"السّني ،وسوف".
ـبب وجودها؛
على أن إمجاعهم هذا مل يكتمل يف وجوب وجود الفاء أو نزعها ،وال سـ
فهناك أقوال خمتلفة للعلماء في ها ،إلّا أنّ الرأي الرّاجح أنّها جاءت جملرّد الرّبط بني اجلملتني ،هذا ما
قال به ابن مالكٍ" :وإذا جاء اجلزاء على غري ما هو األ صل فيه ،وجب اقترانه بالفاء؛ ليعلم ارتباطه
بال ّشرط ،وتعلق أداته به ،ملا مل يكن على وفق ما يقت ضيه ال ّشرط" )2( .وف ّصل ابن يعيش يف سبب
االقتران بالفاء؛ فقال" :قد ذكرنا أن ال ّشرط واجلزاء ال ي صحّان إلَّا باألفعال ،أمّا ال ّشرط فألنّه علّةٌ
ب لوجود الثّاين ،واأل سبابُ ال تكون باجلوامد ،إمنا تكون باألعراض واألفعال .وأمّا اجلزاءُ؛
و سب ٌ
فأ صلُه أن يكون بالفعل أي ًضا؛ ألنه شيءٌ موقوفٌ دخولُه يف الوجود على دخول شرطه .واألفعالُ
هي اليت حتدُث وتنق ضي ،ويتوقف وجودُ بع ضها على وجود بع  ،ال سيّما والفعلُ جمزومٌ؛ ألن
اجملزوم ال يكون إلَّا مرتبطًا مبا قبله ،وال يصحّ االبتداءُ به من غري تقدُّم حرف اجلزم عليه" )3( .وذكر
بعد ذلك سبب اختيار الفاء دون غريها من احلروف" :وأمّا إذا كان اجلزاء ب شيء ي صلح االبتداءُ
ـتأنَف غري
به ،كاألمر والنهي واالبتداء واخلربِ ،فكأنّه ال يرتبط مبا قبله .ورمبّا آذن بأنّه كالم مسـ
جزاء ملا قبله ،فإنّه حينئذ يفتقر إىل ما يربطه مبا قبله ،فأتوا بالفاء؛ أل ا تفيد االتّباعَ ،وتُؤذِن بأنّ ما
ـوى الفاء،
ـبَّبٌ عمّا قبلها ،إذ ليس يف حروف العطف حرفٌ يوجد فيه هذا املعىن سـ
بعدها مسـ
فلذلك خ ّصوها من بني حروف العطف ،ومل يقولوا" :إ ْن ُتحْ ِسنْ إيلّ واهللُ جيازيك" ،وال "ثُمَّ اهلل
جيازيك" )4( .إذًا فهي جملرّد الرّبط ،وهو ما جاء كذلك عند الدّكتور عبّاس ح سن" :وال تفيد معىن
إلّا عقد الّ صلة وجمرّد الرّبط املعنويّ بني مجلة اجلواب ومجلة ال شّرط ،كي ال تكون إحدامها مستقلّة
()5
مبعناها عن األخرى بعد زوال اجلزم الذي كان يربط بينهما" .
ـري وقوع الفاء الرّابطة بني هذه اجلمل ،فجعل الرّبط بني
وحاول الدّكتور املخزوميّ تفسـ
اجلملتني يقوم على جانب داليلّ ،إذ إمكانيّة وقوع اجلواب متوقّف على وقوع ال ّشرط ،وهذا يعين
( )1األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.406/2 ،1:
( )2ابن مالكُ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.76/4 ،1
( )3ابن يعيش ،شرحُاملفصّل ،ط.111/5 ،1
( )4السّابق.111/5 ،
( )5عباس حسن ،النّحوُالوايفُ،ط.459/4 ،15
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ـرط واجلواب غري متحققني زمن التكلّم ،بينما اجلمل الّيت حتتاج إىل الفاء يكون اجلواب
الشـ
أنّ ّ
()1
متحققّا ال متوّقعًا.
ويرى الباحث أنّ ال ّ سبب يف اقتران اجلواب بالفاء هو أنّ املتحدّث شعر بأنّ اجلواب قد
اعتراه بع التّغيري الّذي جعل منه غري قابل للجزم؛ من ابتعاد االرتباط والتّرتّب ،فا ضطّر إىل إعادة
الرّبط ،فلجأ إىل الفاء أو إذا.
()2
وعدّ العلماء أحوال وجوب اقتران اجلواب:
 .1اجلملة الطّلبيّة .وتشمل األمر (بأنواعه) ،والنّهي ،والدّعاء ،واالستفهام ،والتّمين.
 .2اجلملة الفعلية ذات الفعل اجلامد (نعم وبئس ليس حبذا.)...
 .3اجلملة الفعليّة املصدّرة باحلرف :قد.
 .4اجلملة الفعليّة املصدّرة بأحد حريف التّنفيس :السّني ،وسوف.
 .5اجلملة املصدّرة بأحد أحرف النّفي الثّالثة( :ما ،لن ،إنْ).
 .6اجلملة االمسية ومنها اجلملة املبدوءة بكلمة هلا ال ّصدارة؛ "مثل :رُبَّ ،إنّ أو إحدى أخوا،ا
من احلروف النّاسخة ،ما عدا "أنّ" مفتوحة اهلمزة.
وحتدّث العلماء عن جواز اقتران الفعل املضارع الّذي يصلح للشّرط بالفاء؛ فجاز يف اقترانه
بالفاء الرّابطة ،وف ّسر ابن مالك بأنّ هناك مبتدأً حمذوفًا بعد الفاء ،وخربه الفعل املقترن هبا ،قال يف
شرح التّسهيل" :وإن قرن املضارع الصاحل لل ّشرطية بالفاء ،وجب رفعه مطلقًا ،سواءً كان ال شّرط
ﳉ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ ( )3وقوله
ﳊ
ما ضيًا أو م ضارعًا ،كقوله تعاىل :ﱡ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
تعاىل :ﱡ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙﱠ ( )4وكقراءة محزة (برفع كلمة تذ ّكرُ):

ﱡ

ﲍﳐﱠ ( .)5وعلى ذلك ينبغي أن يكون الفعل بعد هذه
ﲎ
ﲈﲉﲊﲋﲌ
الفاء خربَ مبتدأٍ حمذوفٍ ،ولوال ذلك حلكم بزيادة الفاء ،وجزم املضــارع؛ ألنّ ها حينئذ يف ت قدير
( )1انظر :املخزومي ،يفُالنّحوُالعريبُنقدُوتوجيه ،ط.288-287 ،2
( )2انظر :عباس حسن ،النّحوُالوايفُ،ط.464 –ُ459/4 ،15
( )3سورة املائدة :جزء من اآلية .95
( )4سورة اجلنّ :جزء من اآلية .13
( )5سورة البقرة :جزء من اآلية .282
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ال ّسقوط ،لكن العرب التزمت رفع امل ضارع بعدها ،فعلم أنّها غري زائدة ،وأنّها داخلة على مبتدأ
مقدّر ،كما تدخل على مبتدأ مظهر" )1( .واألف ضل عدم وجودها" ،وإذا جاء اجلزاء على مقت ضى
()2
األصل صاحلًا للشّرطيّة مل حيت إىل فاء تربطه بالشّرط؛ فاألوىل خلوّه منها وجيوز اقترانه هبا".
وقد استخدم ابن مقبل من هذه األمناط:
 إنُ(ُ+الُ،ما)ُ ُ+علُالشّرطُ م ارعُجمزومُُ+الفاءُالرّابطةُُ+اجلملةُامسيةُ .فِراقَهُمُ ع ث مانَ يو مًا و ي ندُبُوا
وإالَّ ُي ب َكي ُاألَق رَب ونَ ُب ِع َوْل َةٍ
ب
ـلُوقَ مُكَلد ُ
ـرَاءٌ د عا ها ِمنْ َسـ
ضـ
ِ
َإن َّا ُســنَب ك يهُ بِجُ ْردٍ ك َأنَّه َا
وقال أيضًا:
ـُرا
ـِ با عًا وأنْسـ
إم َّا ُتَرَي نا ُأل حَمَت نا ُر ماح نا ُُُ ُ وخِف َّةُ أحالمٍ ضـ
ما ُحنن ُإال ُمن ُقرونٍُتنقِّصــت ُُُ ُ بأصــ غر مما ل ق يت وأ كربا
ُ
ا ستخدم ال ّشاعر األداة (إنْ) مدغمة حبرف النّفي (ال) ،وبقيت تت ضمّن ال ّشرط والتّعليق ،فجزمت
فعل ال ّشرط امل ضارع (يُبكِّ) فحذفت الياء منه ،وجاء جواب ال ّشرط مجلة امسيّة من سوخة باحلرف
(إنّ) مقترنةً بالفاء .واجلملة اجلوابية من اجلمل الّيت هلا حملّ من اإلعراب؛ فهي يف حمل جزم؛ ألنّها
مل تصــدّر مبفرد يقبل اجلزم لفظًا ،كما يف قولك إن تقم أقم ،أو حملًّا كما يف قولك إن جئتين
ﲷ ﲹﱠ ( )3وهلذا قرئ جبزم (يذر)
أكرمتك .مثال املقرونة بالفاء ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲸ
عطفًا على احملل ،ومثال املقرونة بإذا
والفاء املقدّرة كاملوجودة".

ﱡ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ

()5

( )1ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.79/4 ،1
( )2ناظر اجليش ،متهيدُالقواعدُبشرحُتسهيلُالفوائد ،ط.4341/9 ،1
( )3سورة األعراف :جزء من اآلية .186
( )4سورة الرّوم :جزء من اآلية .36
( )5انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.536-535 ،6
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()4

واملوضع الثّاين جاءت األداة (إنْ) مدغمة حبرف النّفي (ما) ،وبقيت تتضمّن ال شّرط والتّعليق،
فجزمت فعل ال ّشرط امل ضارع (َترَيْنا) فحذفت النون منه (تريننا) ،وجاء جواب ال ّشرط مجلة امسيّة
مبدوءة حبرف النّفي (ما) مقترنةً بالفاء ،واجلملة اجلوابية يف حمل جزم.
 إنُ(ُ+ما)ُُ+م ارعُجمزومُُ+الفاءُُ+مجلةُ عليةُمصدرةُحبرفُالنفيُ(ما).قال ابن مقبلٍ:
إن ُت َك ُدَهم َاءُُ قد ُرَث َّت ُحَب َائله َا ُُ ُ ما ُتَعَلَّل ت من دَهْم َاءَ ب ِالْغَبَنِ
ُ
دخلت (إنْ) على اجلملة ال شّرطيّة (تَكُ) ،فكان ال سّكون على الكاف احملذوفة رخفيفًا عالمة جزمه،
ـدّرة حبرف النّفي (ما) ،فكانت يف حمل جزم؛ القترا ا بالفاء الرّابطة
وجاء اجلواب مجلة فعليّة مصـ
للجواب.
 إنُُ+م ارعُجمزومُُ+الفاءُالرّابطةُُ+اجلملةُامسية(ُ.أوُمبدوءةُبناسخ).أ نا ا لت ّا بعَ ا ملوىل إنيي ُم ياس ـ رُه
ـ يت وإنُأكن
إذا ك نت متبو عًا قضـ
ل لدَّ هرُ ،مِنْ عُودِهِ وَافٍ وم َث ْلُو ُم
إن ُيَنق ص ُا لدهر ُمنيي ُ الفىت ُغَرَضٌ
ـ وريَة ُا لدَّه رُ ت َع ْوِ ي ٌ وَت َق ْوِ ُمي
َسـ
ـب ْتُ بهِ
ُصـ
وإن ُيكن ُذاكَ مِ قدارًا أ ِ
ين
ـَ ِ
َ هذه ُح َاج َةُ أَج ْرَرْتُه َا رَسـ
ـي ْتُ أَوَّلَه َا
َضـ
إن ُت َك ُيل ُح َاج َةُ ق َّ
جاءت األداة (إنْ) شرطيّة جازمة للفعل امل ضارع (أ ُكنْ ،يَن ُقصُِ،يكنْ ،تكُ) فعل شرطٍ،
ـرط يف البيت األوّل مجلة امسيّة
الشـ
ـكون دليل عليه ،وجاءت مجلة جواب ّ
السـ
جمزوم ،وظهور ّ
ـوخة باحلرف (إنّ) ،ومجلة امسية من مبتدأ وخرب يف األبيات الثالثة املتبقيّة ،واقترنت بالفاء؛
منسـ
فكان حملّها اجلزم.
على أنّ هذا البيت قد يفهم بطريقة أخرى؛ إذ ميكن أن تكون اجلملة الشّرطية:
ـينِ
َسـ
إ ن ُت َك ُيل ُح َاج َة ُقَ َّ ـي ت ُأَوَّلَه َا ُُُ ُ فَ هذِهِ ح َاج َةٌ أَ ْجرَرْتُه َا ر َ
ُ
فيكون فعل ال ّشرط م ضارع (تك) املخففة من (تكن) اجملزوم ،ويكون جواب ال ّشرط فعلًا
ما ضيًا (ق ّضيت) ،وعلى ذلك يكون هذا النّمط من األمناط الّيت جاء فيها اخلالف وا ضحًا بني
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العلماء؛ ما بني موافق وخمالف ،وقد ف ّصل سيبويه ترتيب األمناط يف الّيت يأيت عليها كلٌّ من فعل
ال ّشرط وجوابه ( ،)1وهذا النّمط مما اختلف فيه العلماء من حيث صحة وروده يف اللغة ،فمعظمهم
منع ذلك ،وقليل منهم أجازه يف ال ّشعر دون النّثر )2( .قال سيبويه" :فكما َض ُعف فَعَلتَ مع أَفعَل،
ـم أَ ْفعل نفيُ فَعَلتُ .وقبح ال أفعلُ مع فَعَلَ ألَنّها
وأَ ْفعَل مع فَعَلتُ ،قَُبحَ مل أَ ْفعَل مع يَ ْفعَ ُل ،ألنَّ لــ
نفيُ أَ ْفعَ ُل" )3( .ف سيبويه ي ضعّف أنْ يأيت فعل ال ّشرط م ضارعًا ،وجوابه ما ضيًا ،وبقي احلال حىت
جاء ابن مالك ،فأجازه بدليل وروده يف احلديث ال ّشريف .قال " :وأكثر النّحوييّن خي ّصون الوجه
بالضرورة ،وال أرى ذلك؛ ألنّ النّيب  - -قال(" :)4من يقم ليلة القدر إميانًا واحتسابًا غفر
الرّابع ّ
له ما تقدّم من ذنبه" )5( .وقد نسب هذا الرّأي للفرّاء يف شرح التّسهيل "وقد صرّح جبواز ذلك يف
()6
االختيار الفرّاءُ رمحه اهلل تعاىل".
وبورود هذا البيت يف شعر ابن مقبلٍ يكون رأي الفرّاء وابن مالك يف ورود هذا النّمط من
ضرورة ال شّعريّة كما
ال شّرط موجودًا يف اللّغة العربيّة ،وبقلّة حبسب وروده مرة واحدة ،وليس يف ال ّ
أ شار العلماء .على أنّ ال ّشاعر هنا مل يكن يف ضرورة؛ فيمكن أن يقول :إن تك يل حاجة أق ضي
ـيّ .لكن الباحث يرجّح املعىن األوّل للبيت؛ بدليل وجود
أوّهلا ،وال خيتلّ اإليقاع والوزن العروضـ
الفاء يف اجلواب.
 إنُ(ُ+ما)ُُ+م ارعُجمزومُُ+الفاءُالرّابطةُُ+اجلملةُالفعليةُاملصدّرةُبقد.قال ابن مقبلٍ:
وخيط رأســي ب عد ما كان أوفرا
إم َّا ُتَرَي ين قدْ أ طاع َتْ جَ ن ينَيت
قدُكنتُأحذيُالنابَُ بال سيفِ ضربةً

فأُ ب قي ثال ثًا وا لو ظ يف ا مل ك عربا

( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،ط ،92-91/3 ،3واألندلسي ،ارتشافُال رب ،ط ،1886/4 ،1والسّيوطيُّ،مهعُاهلوامع،
ط.551/2 ،1992 ،1
( )2انظر :األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط ،1886/4 ،1والسّيوطيُّ،مهعُاهلوامع ،ط.551/2 ،1992 ،1
( )3سيبويه ،الكتاب ،ط.92-91/3 ،3
( )4أخرجه البخاريُ،صحيحُالبخاريُ،طُ،1كتابُاإلميانُ،بابُقيامُليلةُالقدرُمنُاإلميان.16/1 ،
( )5ابن مالك ،شرحُالكا ية ،ط.1586 /3 ،1
( )6ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائدُ،ط ،91/4 ،1وكذلك :ابن مالك ،شرحُالكا ية ،ط.1587 /3 ،1
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ـي نا مت الل يل كلّه
إنُ تكُعرسـ

ـهرا
ـ َبَّ وأسـ
قد ُوكلتين أنْ أصـ

ـرط احلرفيّة (إنْ) وادغمتا ،فبقيت تعمل اجلزم يف الفعل
الشـ
دخلت (ما) النّافية على أداة ّ
املضــارع بعدمها (تريين) فحذفت ياؤه عالمة على جزمه ،وأمّا اجلواب ،فقد جاء مجلة فعليّة
صدّرت باحلرف (قد) الدّال على التّحقق ،وألنّ املا ضي يف املعىن ميتنع أن يقع جوابًا لل ّ شرط؛
لتقريبه من احلال ،والواجب أن يكون لالستقبال ،ول ـمّ ـا كان صالح جميء الشّرط دالًا على
صالح جميئه يف اجلواب ،فإنّ فعل الشّرط يقتضي احتمال وقوع األمر وعدمه ،وكان وقوع اجلواب
ماضيًا مع (قد) ممتنعًا إلّا بربطه بالفاء.
 مَنُُ+م ارعُجمزومُُ+الفاءُالرّابطةُُ+اجلملةُامسيةُمنسوخة.قال ابن مقبلٍ:
رَي ْبُ ا لزَّم َانِ َإين ُغ َي ر ُم ع ت َذ ُر
ي َا حُرَّ مَن ُيَع ت َذرُ مِنْ أَنْ يُلِمَّ ب ِهِ
تصدّر اسم الشّرط ( َمنْ) اجلازم ،وجاء بعده الفعل املضارع (َيعْتَذِرْ) جمزومًا ،وظهور السّكون
على آخره دليل ذلك ،ول ـ ـمّا جاء اجلواب مجلة امسيّة ،وال تصلح حبال أن تكون شرطًا ،كان
الواجب اقترا ا بالفاء الرّابطة.
 مَاُُ+م ارعُجمزومُُ+الفاءُالرّابطةُُ+اجلملةُامسية.قال ابن مقبلٍ:
بَح
َم ن ُدون ه ُم رٌّ ُم ن ُاملَوت ُأَص ـ ُ
هِاللٌ ،وم َا ُتَم نَع ُه الل ُب ن ُع َام ر
ـربيت ال ين جهِ حَذَري
بُالس ـيفُســاقَهُ حقَُّلَه و ما تدعْ ضـ
َّ
ماُيص ـ
وميكن أن يُعدَّ ما جاء عليه هذا النّمط مطابقًا ملا جاء عليه النّمط ال ّسابق ،والفارق بينهما يف
ا ستخدم ا سم ال ّشرط (ما) الدّال على غري العاقل ،بينما هو يف النّمط ال ّسابق ا سم ال ّشرط ( َمنْ)
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الدّال على العاقل (العامل) ،واجلملة امسية من سوخة يف ال ّسابق ،وغري من سوخة يف هذا النّمط ،وال
فرق بني النّمطني.
 مَاُُ+م ارعُجمزومُُ+الفاءُالرّابطةُُ+اجلملةُالفعليّةُالطلبيةُ(النّهي). قال ابن مقبلٍ:َم َا ُتَس ـ لَم ُلَك م ُأَ رَاس ُ قي س ُُُ ُُ ُ الَ ُتَرج وا ُا لبَن َات ُوالَ ا لبَنِ ين َا ُ
ُ
ُ
ت صدّر ا سم ال ّشرط (ما) ،وتبعه امل ضارع جمزومًا ،وجاء اجلواب مجلة طلبيّة بالنّهي ،فكما ال ي صحّ
أن يأيت ال ّشرط م صدّرًا بالنهي ،كذلك ال ي صح أن يكون يف اجلواب ،فألجل ذلك اقترن اجلواب
بالفاء الرّابطة.
 ُ مَهماُُ+م ارعُجمزومُُ+الفاءُالرّابطةُُ+اجلملةُامسية. قال ابن مقبلٍ:فُ
ـ وَان َا ُ َتَك ت ُ
َمَه م َا ُتَعَضَّ ُاحلَرب ُم ن َّا ُ َإنَّه َا ُُ ُ ُ ُتَعَضَُّب أَث ب َاج ُسـ
ُ
ُ
ـرط ما يعينه على أداء املعاين الّيت يريدها ،وهو هنا
الشـ
ـتخدم ابن مقبلٍ من أدوات ّ
يسـ
ي ستخدم ا سم ال ّشرط (مهما) القريبة يف الدّاللة من ا سم ال ّشرط (ما) ،وجاء فعل ال ّشرط فعلًا
ـاكنان جاءت حركة الفتحة عليه
ـارعًا جمزومًا ،وألنه مضـعّف العني واللّام ،ولئلّا يتواىل سـ
مضـ
خلفّتها ،وعندما جاء الفعل مرفوعًا يف عجز البيت ظهرت ال ّضمّة .وجاء جواب ال ّشرط مجلة امسيّة
منسوخة بإنّ مقترنة بالفاء.
النّمطُالرّابعُ:أداةُال ّشرطُ ُ+علُال ّشرطُماضُُ+جوابُال ّشرطُمجلةُمقترنةُبالفاءُ(تك ُرّرُيفُ
مخسةُمواضع)ُ .
قال ابن مقبلٍ:
ـ يب ُاخلَاب ُل ُ
ـَبَق َا ب ِهِ وم َاُتَرَكنَُ من ُنَصـ
لِ لرِّ يحِ واألمْط َارِ م َا سـ
ُ
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ال خيتلف هذا النّمط عن النّمط ال ّسابق ،إذ مل يُ شترط زمنٌ جلواب ال ّشرط ليقترن بالفاء،
واالشتراطات هي أن يكون إحدى الصّور الّيت مرّت يف النّمط السّابق.
ي ستخدم ابن مقبلٍ أداة ال ّشرط (ما) ،ذات الدّاللة على غري العاقل ،ويتبعها الفعل املا ضي
املقترن بنون النّ سوة ضمري الفاعل ،املبينّ يف حمل جزم فعل ال ّشرط ،وجاء اجلواب م صدّرًا حبرف
ـيب اخلابل .فاملتروك مبتدأ ،واجلارّ واجملرور
اجلر من ،وتقدير اجلملة :وما تركن فاملتروك من نصـ
ـرط؛
لشـ
ـتقرٌّ ،موجودٌ) ،فوقعت اجلملة االمسيّة يف جواب ا ّ
متعلقان باخلرب احملذوف (كائن ،مسـ
فاقترنت بالفاء الرّابطة.
وقال ابن مقبل:
أيَّه ما ُ ما ُشــ ئ تم ُ َتَعَيَّ فوا ُ
ـ َاحِقٌ
له خ َدُّ مَيْمُونٍ ،وأَشــَأمُ سـ
ُ
ي ستخدم ابن مقبلٍ األداة ال ّشرطيّة (أيَّ) ،م ضافة إىل ضمري املثنّى (مها) العائد إىل اخلد
واأل شأم ،ويتبعهما (ما) ،وهذه هلا عدّة وجوه ،قيا ًسا على إعراب (أيًّا ما تدعوا) من قوله تعاىل:
ﲉ ﱠ ()1؛ فقيل :إنّها زائدة لإلهبام
ﲊ
ﲂﲄﲅﲆﲇ ﲈ
ﲃ
ﱡﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ـرط للتّأكيد وجاز ذلك
الشـ
ـرطيّة ،ومجع بني أدايت ّ
املؤكد ،فكأنّه قال :أيًّا تدعوا ،وقيل :ما شـ
الختالف اللّفظني ،وجعله أبو حيّان من ال ّشذوذ ( ،)2وذكر اإلمام الطّربي نقلًا عن أيب جعفر :أن
تكون صلة ،واآلخر أن تكون مبعىن (إن) كررت ملا اختلف لفظامها ( ،)3والّذي يراه الباحث :أنّها
زائدة لتوكيد اإلهبام؛ وليس كما جاء يف النّقول ال ّسابقة من دخول أداة شرط على أداة شرط ،أو
مبعىن (إنْ) ال شّرطيّة ،بدليل أنّ ما قبلها مستغنٍ عنها يف املعىن ،كما احلال يف البدل املطابق ،فزياد،ا
واردة .و(أيَّ) مفعول به منصوب والعامل فيه فعل الشّرط ،مثّ جاء جواب الشّرط مجلة طلبيّة (فعل
أمر) ،اقترنت بالفاء الرّابطة.
وقال ابن مقبل:

( )1سورة اإلسراء :جزء من اآلية .110
( )2األندلسي ،البحرُاحمليطُيفُالتفسري ،د.ط ،ت.127/7 ،1420
( )3الطّربي ،جامعُالبيانُيفُتأويلُالقرآن ،ط.581/17 ،1:
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َإن ُع َزَّ ُغ َي رَ ُمســيءف ُ َه ُن
به غرب من دا ئه و هو صــاحل

فَــداجِ أخــاكَ إىل يــومِــ ِه
ـليمىُ قلُ هلا
إنُســأ لتُعينُسـ

يت شابه البيتان يف تركيبهما؛ فيبدأ عجز البيت األوّل بال ّشرط ،م ستخدمًا حرف ال ّشرط
(إنْ) ،وجاء فعل ال ّشرط ما ضيًا (عزَّ) ،وجاء جواب ال ّشرط مجلة طلبيّة (فعل أمر) اقترنت بالفاء
وهي يف حملّ جزم جوابًا للشّرط.
والبيت التّايل كما البيت ال سّابق له ،ويف كليهما فعل ال شّرط فعل ماضٍ ،ومجلة اجلواب مجلة طلبيّة
مقترنة بالفاء.
وقال ابن مقبل:
ـتَكِ ْن
ُسـ
َإم َّا ُه َل َك ت ُ الَ ُت َج زَع ي ُ ونَامِي على دَائِكِ الــــم ْ
ُ
ومي ضي ال ّشاعر يف ا ستخدام أداة ال ّشرط (إنْ) املدغمة باحلرف الزائد (ما) بعد اجلازم،
ويتلوها فعل الشّرط (هلك) املاضي ،مثّ جواب الشّرط مجلة طلبية مصدّرة حبرف النهي (ال) متبوعة
بالفعل املضارع اجملزوم حبرف النّهي ،واجلملة اجلوابيّة املقترنة بالفاء يف حمل جزم جواب الشّرط.
النّمطُاخلامسُ:أداةُالشّرطُ ُ+علُالشّرطُم ارعُُ+جوابُالشّرطُحمذوفُ(تكرّرُيفُموضعني)ُ .
ـرييّن -عدا
هذا النّمط من األمناط الّيت ظهر اخلالف فيها بني العلماء؛ فذهب مجهور البصـ
املربد واألخفش -إىل منع تقدّم مجلة اجلواب على مجلة الشّرط (األداة والفعل)؛ لسببني:
 .1ألنّ أداة ال ّشرط هلا صدر الكالم؛ فال يتقدّم عليها شيء ،فمن األوّىل ألّا يتقدّم عليها ما كان
بعدها رتبة.
 .2وألنّ أداة ال ّشرط تعمل اجلزم يف ال ّشرط واجلواب؛ ولذلك فهي ال تعمل فيما تقدّم ،وال يعمل
فيها متأخر .وقرّر العلماء أنّ ما جاء يف اجلملة مما ي شبه جواب ال ّشرط ليس جوابًا ،وإنّما هو دليل
()1
اجلواب .ويقدّر البصريّون جواب الشّرط مما تقدّم من شبه اجلواب ،فال اعتبار حلذفه أو تقدّمه.
( )1انظر :األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتوضيحُ،ط.412/2ُ،1
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كما فصّل العلماء حاالت جواز حذف اجلواب ووجوهبا ،وذكروا منها:
 .1جيوز حذف اجلواب؛ لداللة املعىن عليه إن كان فعل الشّرط ماضيًا؛ مثل قوله تعاىل:

ﱡﳊ

ﳛﱠ
ﳜ
ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ

( ،)1فالتّقدير :إن استطعت أن تبتغي نفقًا فافعل؛ ( )2لعدم وجود اجلواب أو ما يدلّ عليه.
ـلح أن
 .2وجيب حذف اجلواب ،بوجود دليل من جواب هو جواب يف املعىن ،لكن ال يصـ
يكون جوابًا ،كأن:
أ -يكون اجلواب مجلة امسيّة غري مقترنة بالفاء؛ مثل :أنت ظامل إن فعلت .والتّقدير أنت ظامل
إن فعلت فأنت ظامل .وحىت لو جاءت اجلملة االمسيّة متقدّمة ومقرونة بالفاء؛ فهي عند مجهور
البصرييّن ال تصلح أن تكون جوابًا؛ ملخالفة عامل اجلزم الّذي ال يعمل فيما تقدّم عليه.
ب -يكون اجلواب مجلة فعليّة منفية بلم ومقترنة بالفاء؛ إذ ليس من شروط امل ضارع امل سبوق
بلم أن يقترن بالفاء ،و سواءً أقترن هبا أم مل يقترن ،فهو ال ي صلح أن يكون جوابًا؛ لعلّة عامل
اجلزم يف املتقدّم.
ـالحيّة التّعليق القائم يف
ت -يكون ما يدلّ على اجلواب مما ال ميكن أن يعدّ جوابًا؛ لعدم صـ
الشّرط ،أو لعدم ترتّب اجلواب على الشّرط؛ مثل قوله تعاىل:

ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱇ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ؛ ( )3فليس هناك تعليق أو ترتّب من اجلواب على الشّرط ،وتقدير
ﱈ
اآلية :وإن يكذّبوك فال حتزن؛ إذ ليس هناك تعلّق أو ترتّب بني تكذيب النّاس للرّ سول  وبني
تكذيب األقوام للرّسل السّابقني.
ث -جيتمع ق سم و شرط يف اجلملة ،ويكون اجلواب للمتقدّم منهما وهو الق سم ،وبذا يبقى
ـم .ففي قوله
ـرط دون جواب ،ويدلّ عليه جواب القسـ
الشـ
ّ

تعاىل :ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ )4( ،فاجتمع ق سم بدليل اللّام
الدّاخلة على (إنْ) ال ّشرطيّة ،وجاء اجلواب مقرونًا باللّام الثّانية (ليقولنّ) ،مقرونة جبواب الق سم
( )1سورة األنعام :جزء من اآلية .35
( )2انظر :األزهريُ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.411/2 ،1:
( )3سورة فاطر :اآلية .4
( )4سورة العنكبوت :اآلية .61
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املتقدّم على ال ّشرط ،وبذا يبقى ال ّشرط دون جواب ،ويكون جواب الق سم دالًّا على جواب
الشّرط احملذوف.
ج -يكون فعل ال ّشرط ما ضيًا لفظًا ومعنًى ،أو معنًى فقط كامل ضارع امل سبوق بلم ،فإن كان
م ضارعًا مل ي صحّ حذف اجلواب ،إلّا إذا جاءت بعدها مجلة ت سدّ م سدّها ،وال ي ستقيم املعىن
جبعلها جوابًا ،ففي قوله

تعاىل:ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ" )1( ،واأل صل:

وإن جتهر بالقول فإنّه غينٌّ عن جهرك ،فحذف اجلواب األ صلي ،و سدّ م سدّه مجلة" :فإنّه يعلم
ال ّسر" ،وهي مجلة بعده شغلت مكانه ،وال ي ستقيم املعىن إنْ عُدّت هذه اجلملة جوابًا حقيقيًّا؛
ألنّ اجلهر بالقول ال يترتّب عليه أنّ اهلل يعلم ال ّسرّ؛ إذ اهلل يعلم ال ّسرّ دائمًا؛ سواءً أوجد جهرٌ
()2
بالقول أم مل يوجد".
جاء هذا النّمط يف موضعني؛ ففي األوّل يقول ابن مقبلٍ:
لســت ُك ما ُيقول ُالقومُإن ُ ُ ُ جتا مع ُدار كم ُ بدمشــقُداري ُ
ُ
ُ
فقد تقدّمت مجلة (فلست كما يقول القوم) وهي مجلة مقترنة بالفاء؛ لتصدّرها بـ (ليس)،
وتأخّرت مجلة ال ّشرط (إنْ مل جتامع داركم) ،بفعلها امل ضارع املنفي بلم ،الدّال على املا ضي معنًى،
ـرط ،مع داللت ها التّا مة على
للشـ
وعلى الرّغم من اقتران اجلم لة بال فاء ،فال جيوز جعل ها جوابًا ّ
ـرط يف
الشـ
اجلواب ،ويقدّر جوابٌ حمذوفٌ دلّت عليه (مجلة اجلواب)؛ إذ ال ميكن أن تعمل أداة ّ
املتقدّم ،وألداة الشّرط ح ّق صدارة الكالم؛ فال تعمل فيما قبلها ،وال يعمل ما بعدها يف شيء قبلها.
وعلى افتراض أنّ مجلة (فل ست كما يقول القوم) مجلة جواب ال ّشرط ،فهذا يعين أنّها يف
حملّ جزم ،وال جازم سابقًا هلا ،وهذا حمال ،إلّا إذا قُدّر جازم (أداة شرط) وفعل شرط ،وهذا يعين
تقدير شيئني ،واألفضل تقدير شيء واحد من تقدير شيئني.
ويرى الباحث أنّ تقدمي اجلواب على ال ّشرط ،يعين تقدمي النّتيجة على ال ّسبب ،وأنّ مجلة
اجلواب مترتبة على مجلة ال ّ شرط ،وبتقدمي اجلواب خيرج ال ّ شرط عن معناه الّذي جاء من أجله،
وهو خمالف لطبيعة األ شياء؛ فال ّسبب ي سبق النّتيجة غالبًا .وإنّ أداة ال ّشرط وفعل ال ّشرط يكوّنان
( )1سورة طه :اآلية .7
( )2عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.454/4 ،15:
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مجلة ال ّشرط ،وهي مجلة تامّة اإل سناد ،لكنّها غري تامّة املعىن ،وال يكتمل معناها إلّا بوجود مجلة
ـرطيّة ملا يكمّل
الشـ
تالية هلا تكمّل معناها ،وهي مجلة اجلواب ،فإذا تقدّم اجلواب احتاجت اجلملة ّ
معناها.
ويف موضعٍ آخر يقول ابن مقبلٍ:
حبا جةِ مَ حزونٍ ،وإن ُ ُي ناد يا
ـ َةَ باللَّوى
أال ُ ناد يا ُرَبعَيُ كُبَيْشـ
وهنا يقدّم ال ّشاعر ما يدلّ على مجلة اجلواب (أال ناديا) مجلة طلبية تبدأ باال ستفتاح وغري
ـبقه بلم النّافية؛
ـارع لفظًا ماضٍ يف املعىن لسـ
مقترنة بالفاء ،ومجلة الشّـرط مجلة فعلية فعلها مضـ
ـريّون من
ـّاعر أن يقدّم ما يدلّ على اجلواب احملذوف .وقد جعل العلماء البصـ
ولذلك جاز للشـ
حذف اجلواب واجبًا عندما جيتمع فيه ال شّرطان :وجود الدليل ال سّابق ،وجميء فعل ال شّرط ماضيًا.

()1

وذ هب ا لدّكتور م هدي املخزومي من ا حملدثني إىل تبين وج هة نظر تقوم على أنّ اجلواب
املتقدّم هو اجلواب احلقيقي دون اللّجوء إىل تقدير جواب آخر ،ولعلّ وجهات النّظر هذه جاءت
من إميان هؤالء احملدثني ،ب ضرورة تي سري النّحو العريب ،ورخلي صه مما علق به من قواعد تبعده عن
()2
منطق اللّغة ،أو رف نظريّة العامل الّيت قامت قواعد النّحو عليها.
النّمطُال سّادسُ:أداةُال ّشرطُ ُ+علُال ّشرطُماضُُ+جوابُال ّشرطُحمذوفُ(تكرّرُيفُثالثةُعشرُ
موضعًا)ُ .
ي شترك هذا النّمط مع النّمط ال ّسابق يف القاعدة ذا،ا؛ ألنّ امل ضارع امل سبوق بلم مبنزلة
املاضي أو ماضي املعىن والدّاللة ،وعندما يأيت هذا االستخدام عند ابن مقبل يف ثالثة عشر موضعًا،
فإنّه يؤكّد ما تو ّصل العلماء إليه با ستقراء اللّغة ،فلم يرد يف ديوان ال ّشاعر مجلة شرطيّة فعلها
م ضارع لفظًا ومعىن تقدّم فيها اجلواب ،بل كل ما جاء هو من الفعل امل ضارع امل سبوق بلم ،أو
املاضي لفظًا ومعىن ،كما هو النّمط احلايل.
وجاءت األبيات على شكلني حتدّث عنهما العلماء ،ومها:
( )1انظر :عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط454/4 ،15:
( )2انظر :عباس حسنُ،النّحوُالوايف ،ط .455/4 ،15واملخزوميُ،يفُالنّحوُالعريبُ،نقدُوتوجيه ،ط.299-298 ،2
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 يتقدّم دليل اجلواب على الشّرط. يكتنف اجلوابُ الشّرطَ.فمن أبيات ابن مقبل الّيت جاء فيها دليل اجلواب متق ّدمًا ،قال ابن مقبلٍ:
حَ ُذ ُرَا
نثيبُ ،وإنُ ساءُالغَيُو ُرَُالـــ ُم ُ
أَال يا اجْت َدِ ي نا بالثّوابِ ،إنَّ نا
ـرط
لشـ
ـوخة بإنّ مقترنة بالفاء ،على مجلة ا ّ
يقدّم ابن مقبلٍ دليل اجلواب جبملة امسيّة منسـ
املكوّنة من أداة ال ّشرط (إنْ) وفعل ال ّشرط ( ساء) املا ضي لفظًا ومعنًى ،لكنّه حتوّل إىل امل ستقبل
بتأثري من أداة الشّرط ،فتحقّق شرطا حذف اجلواب ،واألصل فيها :فإننا نثيب وإن ساء الغيور فإننا
نثيب.
وعلى النّمط ذاته ،ويف موضع آخر يقول ابن مقبلٍ:
وننص ـف ُمَوال ناُ،وإن ُ كانَُأظلَ ما ُ
ـُدُورُهَا
ـمَاحِ صـ
ِلسـ
ـلُهَا ،ول َّ
َصـ
ل نا أ ْ
ُ
يتواتر النّمط نف سه عند ال ّشاعر با ستخدام أداة ال ّشرط (إنْ) مع شرطه الفعل املا ضي ،فيما
ـرط ،ومبا يتوافق وما قاله العلماء
الشـ
ـعريّة ،وال رخلو من تقدّم ما يدلّ على ّ
يأيت من أبيات شـ
البصريّون فيه.
ـَحُ
وإن ُك َانَ ُمَوث و قع يَوَدُّ ويَنْصـ
ق َدِ ميًا ،ولَم ُيَع لَم ُب ذل كَ ُع َال مٌ
يومَ ا لطدع َانِ ،وتَلْق َاه َا مَي َامِ ين َا
إنَّاُمَشــائيم ُإن ُأَرَّش ـ تَُ جاهلَ نا
فَالَ تُجِ يلُ ق ِدَا حًا رَاحَ تا بَشــرِ
ـَار ُإن ُن دبوا
ـَارم ُواألَيسـ
هم ُاخلَ ـ
ـِعِ آالتٍ من ا لطَّلْحِ أَرْبَعِ
لِمَوْضـ
وَتعرَف ُإن ُض ـَل َّت فتُه ْدَى لِرَبِّه َا
ـ فاةٍ ظهر ها عاري
عودٌ منا يف صـ
يأىب ُعلى ُال ناس ُإن ُراموا ُظ المَت َهُ
وفيما يأيت من األبيات ال ّشعرية القادمة ،جاءت شواهد على اكتناف اجلواب لل ّشرط ،إذ
يتخلل الشّرط جزئي اجلواب ،أو يفصل بني جزئي اجلواب.
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تَ شفيُال َّصدَىُ،أَينماُمَالَُال َّ جيعُهبا ُُ ُ ب عدَ ُا لكَرى ،رِ يق َةٌ مِ ن ها وتَقْ ب يلُ
ُ
فترتيب البيت على األ صل :ت شفي ال ّصدى بعد الكرى ريقةٌ منها وتقبيلُ أينما مال ال ضجيع هبا،
فقدّم ما يدل على اجلواب أو ما يشبه اجلواب على الشّرط ،متخّللًا طرفيه (الفعل والفاعل).
وقال أيضًا:
أرخ ي ُالع ذَارَُ ،وإن ُط َال َت ُقَب َائ ل هُ ُُ ُ عنُحَ شرَُةٍ مثلِ ِسنْفِ ا َملرْخَةِ ال َّص ِفرِ
ُ
وترتيب البيت على األصل :أرخي العذار عن حشرة مثل سنف املرخة الصفر ،وإن طالت
قبائله .ففصل بني مضمون دليل اجلواب ،واملالحظ وجود الضمري العائد على اجلزء من املتقدّم من
دليل اجلواب.
هار ُ
وم َا ُب ي ُإن ُم َدَح ت ه م ُا ب ت ُ
مت يمٌ حنيَ ت َخ ْت َل ِفُ ا لع َوَايل
ُ
ويكون ترتيب البيت :وما يب ابتهار إنْ مدحتهم .فف صل بني متعلّق اخلرب املتقدّم (وما يب)
واملبتدأ املؤخّر (ابتهار).
وقال يف موضعٍ آخر:
ول ستُوإنُ شاحَنتُبعضَُعَ شريَيت ُُ ُ ألَذك رَ ُ ما ُا ل ك هل ُا لك الَب يَّ ُذَاك ُر ُ
ُ
ُ
فصل الشّاعر جبملة الشّرط بني جزئي دليل اجلواب؛ ولست ألذكر ما الكهل الكاليب ذاكر
وإن شاحنت بع عشرييت.
وقال كذلك:
وإنَّ ُ ين َا ُص ـَبو حع ُإن ُأَرب تَُ به ُُ ُ ج َم عع ُب َه ي َّع ُوآال ع ُث َ ما ن ي نا ُ
ُ
ُ
وكذلك احلال يف هذا البيت ،إذ فصلت مجلة الشّرط (إنْ أربت به) بني جزئي اجلواب.
وقال أيضًا:
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إنَُّال ـم ـ ُـسَيكنيَُإنُجَاوَزتُ
قا لتْ هلا الن ْفسُ :كُوين ع ندَ مَولِدِهِ
ـــــــول ُ
ُ
مَـــــــأك
ُ
فصل الشّاعر جبملة الشّرط (إنْ جاوزت) جزئي دليل اجلواب (إنّ املسيكني مأكولٌ).
و هذه األب يات وردت أقوال العل ماء في ها ،ف قالوا بإم كان ية أن يتخلّل اجلواب بني جزئي اجلم لة
()1
الشّرطية ،أو بع متعلقا،ا.
النّمطُالسّابعُ:أداةُالشّرطُ ُ+اعلُلفعلُحمذوفُُ+جوابُالشّرطُماضُ(جاءُيفُموضعُواحد)ُ .
اخت ّصت أداة ال ّشرط بدخوهلا على الفعل ،إذ ال جيوز دخوهلا على اال سم ،وأنّ ما أطلق
ـم ،لكن جاء دخول بع األدوات
ـرطية) ،ال ميكن أن ينت من األداة واالسـ
الشـ
عليه (اجلملة ّ
ـرطيّة على األمساء املرفوعة ،فقدّم العلماء لذلك رخرجيات ،ومن ذلك أنّ الفعل يُحذف وتبقى
الشـ
ّ
األداة ومعمول الفعل احملذوف (الفاعل أو نائبه) ،والحظوا أنّ ذلك يكون مع أداتني من أدوات
ال ّشرط (إ ْن اجلازمة ،وإذا غري اجلازمة) ،وما جاء غري ذلك عُدَّ من ال ّضرورة ال ّشعريّة ،فقال ابن
مالك" :وأكثر ما ي ضمر إذا ف ّسر بعد معموله بفعل مذكور ،والغالب كونه ما ضيًا ،أو م ضارعًا
منفيًّا بلم ،حنو:

ﱡ

()3

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ )2( ،وإن ز يد مل يأتين آ ته".

فا شتراط العلماء أن يكون الفعل احملذوف ما ضيًا لفظًا ومعنًى أو معنًى فقط كامل ضارع امل سبوق
بلم.
وجاء هذا النّمط مرة واحدة يف شعر ابن مقبل ،فقال:
َعلَى حَاجَةٍ ،إن ُنَائ ب ُا لدَّهر وُأَطرَدَا
خزَي َا َقرْضَ مِْثلِه َا
َلعَلكُم َا أَنْ َت ْ
ففي بيت ابن مقبلٍ جاء الفاعل (نائب) تاليًا أداة ال ّشرط (إنْ) املخت ّصة باألفعال ،فال ميكن
أن يليها ا سم؛ لذلك جيب أن يقدّر فعلٌ حمذوفٌ يف ّسره الفعل املذكور ،ويكون من لفظه ،وتقدير
اجلملة :إن أطرد نائب الدّهر أطرد ،وأمّا اجلواب فمحذوف لداللة املتقّدم عليه (لعلّكما أن رخزيا).
( )1انظر :عباس حسن ،النّحو الوايف ،ط.453-452/4 ،15
( )2سورة التّوبة :جزء من اآلية .6
( )3ابن مالكُ،شرحُالتّسهيل ،ط .74/4 ،1:وانظر :األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1869/4 ،1:
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ـة ،إلّا أنّه من
وعلى الرّغم من وجود هذا النّمط يف اللّغة العربيّة ،وتناوله العلماء بالدّراسـ
ـواهد يف ديوان ابن مقبلٍ .كما أنّ هذا النّمط يظهر التزام العلماء
الشـ
األمناط الّيت مل تكثر فيها ّ
بو صف الظّاهرة النّحويّة و صفًا دقيقًا ،فا ستقراؤهم ملا ورد من شواهد قرآنيّة أو شعريّة يدلّ على
سعة اطّالعهم على م صادر اللّغة وتبويبها وتطبيقها ح سب ال ّشيوع أو القلّة .وقد مجع هذا النّمط
بني ظاهرتني لغويتني حتدّث عنهما العلماء؛ ومها اخت صاص األدوات ال ّشرطيّة باألفعال ،وتقدّم ما
يشبه اجلواب على ال شّرط ،وإذ يوجد يف كتب العلماء من احلديث عن الظاهرتني ،ولكن مل جيتمع
ـة األمناط يف
ـر إىل أمهيّة دراسـ
مؤشـ
يف كتبهم احلديث عن اجتماع هاتني الظاهرتني معا .وهذا ّ
املسائل النّحويّة.
النّمطُالثامن ُ:أداةُالشّرطُ ُ+علُالشّرطُحمذوفُ ُ+علُاجلوابُم ارعُ.جاءُيفُموضعُواحدٍُ .
جيوز حذف فعل ال ّشرط ،مع وجود القرينة الدّالة عليه ،على أنْ ال يذكر يف الكالم صرحيًا
أو ما يدلّ عليه أو يف ّسره ،وذكر العلماء حاالتٍ حيذف فيها فعل ال ّشرط؛ يف اإلثبات أو يف النّفي
ـرط لداللة املعىن؛ مثبتًا حنو :إن خريًا
الشـ
على أن تبقى (ال) النّافية ،قال أبو حيّان" :وجيوز حذف ّ
فخري ،ومنفيًا بال حنو :وإلّا يعلُ مفرقَكَ احل سامُ ( )1تقديره :وإلّا تطلقها" )2( .وقد خصّ ابن مالكٍ
احلذف باألداة (إنْ) دون غريها من األدوات )3( .ولكن ورد يف اللّغة ورود ذلك مع غري (إنْ) ،إذ
ي وآخر شعريّ " ،فاألوّل ما حكاه ابن األنباري
جاء احلذف مع األداتنيَ ( :منْ ،مىت) يف شاهد نثر ّ
يف اإلنصاف عن العرب :من سلّم عليك فسلّم عليه ،ومن ال فال تعبأ به .أي :ومن ال يسلّم عليك
()4
فال تعبأ به .قال الشّاطيب :وهذا نص يف اجلواز".

( )1األحوص ،حممد بن عبد اهلل األنصاري ،الديوان ،238 ،ويروى يف الدّيوان:
وإال شقّ مفرقك احلسام
فطلقها فلست هلا بكفء
( )2األندلسيُ،ارتشافُال رب ،ط.1883/4 ،1
( )3انظر :ابن مالكُ،شرحُالكا ية ،ط ،1609 – 1608/3 ،1:وكذلك ابن الناظم ،شرحُابنُالناظمُعلىُاأللفية ،ط،1:
 ،501وكذلك :املرادي ،توضيحُاملقاصد ،ط ،1287/3 ،1:واألزهريُ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيح-410/2 ،
.411
( )4األزهريُ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.410/2 ،1
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وورد يف القرآن الكرمي ما جاءت األداة (إنْ) دون (ال) ،ففي قو له ت عاىل:
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ

ﱡ ﱁﱂ

ﱋ ﱠ ( )1كما جاء األداة (مىت) شاهد شعريّ،

()2

قال الشّاعر:
مىت تو خذا قســرا ب ظ نة عا مر

ومل ي ن إال يف الصــ فاد يز يد

أي :مىت تثقفوا تؤخذوا ،فحذف ال ّشرط مع انتفاء األداة (إنْ) ،وانتفاء النّفي .وورد بيت عند ابن
مقبلٍ يشبه ما استشهد به ابن األنباري يف إثبات حذف الشّرط مع غري األداة (إنْ).
قال ابن مقبل:
ـَّح َاءوُ أورَدا ُ
ومَن ُال ُتَل َهَّ ُ بال ـ
ـعُوداءُ ،مَنْ تُلْمِعْ بهِ اليومَ يأ ،ا
صـ
ُ
وما جاء عند ابن مقبلٍ من حذف فعل ال ّشرط؛ ألنّه مفهوم من ال ّسياق ،وميكن تقديره:
ومن ال تلمع (تشري إليه) تلهَّ بالضحاء فأورد ،فحذف فعل الشّرط لداللة السّياق عليه.
واملالحظ أنّه ا ستخدم أداة ال ّشرط ( َمنْ) ،وحذف الفعل بعدها بوجود (ال) النّافية ،فتحقّق ال ّشرط
األوّل (النّفي بال) ،وجاء شاهد ابن مقبل يدعم ال ّشاهد املذكور يف كتب النّحو على جواز حذف
فعل الشّرط بعد غري األداة (إنْ).
النّمطُالتّا سعُ:أداةُال ّشرطُ ُ+علُال ّشرطُُ+جوابُال ّشرطُمجلةُغريُمقترنةُبالفاءُ(جاءُيفُ
موضعني)ُ .
ف ّصل القول يف هذه امل سألة الدّكتور عبد ال ّ سالم هارون ،وجعلها من التّطوّر النّحويّ
ـاف كلّ منهم فيها ،وانتهى إىل أنّ
ـور ،وما أضـ
النّاجح )3( ،وعرض آراء العلماء على مرّ العصـ
العلماء أوجبوا دخول الفاء الرّابطة على مجلة اجلواب إنْ مل حتقق شروط اجلواب ،وهي أن تكون
صاحلة لوقوعها شرطًا ،أو ال يقع فيها اجلزم.
( )1سورة النّساء :جزء من اآلية .128
( )2البيت بال نسبة يف :شرح ابن الناظم  ،501وشرح التّصريح على التّوضيح .410/2
( )3انظر :هارون ،األساليبُاإلنشائيّةُيفُالنّحوُالعريب ،ط.191-185 ،5
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لكنّ هذه الفاء قد ت سقط؛ وذكر العلماء تف سريًا هلذه الظّاهرة اللّغويّة ،فجعلها سيبويه من
املبتدأ احملذوف وبقاء الفاء ،أو التّقدمي والتأخري )1( ،وجعلها املربّد من "إرادة الفاء؛ ألن التّقدمي فيه
ال يصلح" )2( .وجعلها ابن مالكٍ يف الضّرورة الشّعريّة )3( ،والشّاهد الشّعريّ الّذي تداوله العلماء:
( )4
ـرّ ع ند اهلل مثالن
بالشـ
ـرّ ّ
والشـ
ـكر ها ُُُ ُ ّ
منُيف علُاحلس ـ ناتُاهللُيشـ
ُ
فحذف الفاء من جواب ال ّشرط ،واأل صل أن يقول :فاهلل ي شكرها ،والبن مالك رأيان خمتلفان يف
ـرورة ،وذكر ذلك يف كلٍّ من:
للضـ
كتبه؛ فذهب يف الرأي األوّل إىل أنّ حذف الفاء يف اجلواب ّ
الكافية ،فقال" :وقد حتذف الفاء من اجلواب ذكرها لل ّضرورة" )5(،ويف التّ سهيل" :وتلزمه الفاء يف
غري ال ّضرورة إن مل ي صحّ تقديره شرطًا" )6(،و يف شرح التّ سهيل ":وال جيوز حذفها إلّا يف
ال ّضرورة" )7(،لكنّه عدل عن هذا الرأي وأخذ موقفًا آخر يف كتابه شواهد التّو ضيح؛ فذكر أكثر
من شاهد نثريّ من أحاديث الرّ سول  ،وأتبع ذلك بأكثر من شاهدٍ شعريّ ،دلّل فيها على
جواز جميء اجلواب دون الفاء ،وقال" :ومن خصّ هذا احلذف بال ّشعر حاد عن التّحقيق ،و ضيّق
حيث ال ت ضييق ،بل هو يف غري ال ّشعر قليل ،وهو فيه كثري" )8( .ولعلّ هذا التّغيري يف الرّأي ُيعزى
إىل التّطوّر اللّغوي واملنهجيّ الّذي كان عند ابن مالك وعند غريه من العلماء ،فالرّأي األخري جاء
()9
يف آخر كتبه ،وهو كتاب شواهد التّوضيح الّذي ألّفه يف أواخر حياته.

( )1انظر :األندلسي ،ارتشافُال ّرب ،ط.1875/4 ،1
( )2املربّد ،املقت ب ،ط .70/2 ،2:وانظر :السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.219/1 ،1:و .256/3وابن مالك ،شرح
التّسهيل ،ط .76/4 ،1:وكذلك :ابن مالك ،شرح الكا ية ،ط.1597/3 ،1:
( )3انظر :ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.76/4 ،1
( )4البيت يف :كتابُسيبويه  65-64/3منسوبًا حلسّان بن ثابت ،وليس يف ديوانه ،ويف املقت ب  72/2منسوبًا لعبد
الرّمحن بن حسّان ،ويف معجمُشواهدُالنّحوُالشّعريّة 521 ،منسوبًا حلسّان أو عبد الرّمحن أو كعب بن مالك.
( )5ابن مالك ،شرح الكا ية ،ط.1597/3 ،1:
( )6ابن مالك ،تسهيل الفوائد.236 ،1967 ،
( )7ابن مالك ،شرح التّسهيل ،ط.76/4 ،1:
( )8ابن مالك ،شواهد التّوضيح والتّصحيح ،ط.192 ،1:
( )9ابن مالكُ،شواهدُالتّوضيحُ،مقدمة احملقق ،ط.12 ،1:
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ويرى الباحث أنّ كثرة الشّواهد على اقتران اجلواب بالفاء وجوبًا كثرية ،ومن القلّة ما جاء
غري مقترن هبا ،ولعلّ رأي اجلمهور من العلماء بورود الظّاهرة قليل ال يُقاس عليه أقرب من رأي
ابن مالك ،مع وروده يف احلديث ال ّشريف كما ذكر؛ فيبقى القليل قليلًا ،ويظلّ يف كتب األ صول
()1
حيفظ وال يقاس عليه.
وقد ورد هذا النّمط عند ابن مقبلٍ يف موضعني اثنني:
ـق ِر
الصـ
ك ما يتّقي فرخُ احلُ بارى من ّ
فأ خ طلُ إن ُتســ مع ُ خوايت ُتَوَق ين
وقال أيضًا:
هلم قانِ ٌع
ُر قادًا به العَجْالنُ ذو ا ِّ

ـريُب ه ُاهلمَّ ُحَ ُاق ُرُه ُ
وَمَن ُ كانَ ُالُيَسـُ
ُ
وعليه فيكون ابن مقبلٍ حاد عن الكثري ،ومال إىل القليل الّذي حيفظ وال يقاس عليه .وهذا امليل إىل
احلذف إنّما هو ا ضطرار؛ للحفاظ على ا ستقامة الوزن العَرو ضيّ ،فتحليل البيت على إبقاء الفاء
ـرب يف البيت
الضـ
يؤدّي إىل أن رختلّ تفعيلة العروض يف البيت األوّل (مفاعلن) ،و كذلك تفعيلة ّ
الثّاين.
النّمطُالعاشرُ:اعتراضُالشّرطُعلىُالشّرط ُ:جاءُيفُثالثةُمواضعُعندُابنُمقبلُ .
آثر الباحث استخدام هذا املصطلح على استخدام مصطلحات أخر؛ بناء على أنّ ابن هشام
مل يعدّ هذا النّمط من اعتراض ال ّشرط على ال ّشرط )2( ،وعدّه غريه من العلماء .وهي م سألة أغىن
ابن هشام القول فيها؛ إذ وضع رسالة "اعتراض الشّرط على الشّرط" ،وفصّل األنواع الّيت ميكن أن
ـرطان (أداة
تعدّ منه ،وأخرج منه أنواعًا كثرية ،وأبقى منطًا واحدًا ،وهو النّمط الّذي يتواىل فيه شـ
ال ّشرط والفعل) أو أكثر ،مث يأيت جواب واحد تتوافر فيه شروط اجلواب ،وهذا امل صطلح ميكن أن
يتشابه مع مصطلح التنازع ،الّذي يأيت فيه عامالن ومعمول واحد.
وقد أخرج ابن هشام األمناط التّالية:

( )1انظر :عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.467/4 ،15
( )2انظر :ابن هشام ،اعتراضُالشّرطُعلىُالشّرط ،ط ،1986 ،1حتقيق :الدّكتور عبد الفتّاح احلموز ،دار عمار ،األردن.
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 .1إذا جاء الشّرط األوّل وجوابه ،مث تبعه الشّرط الثّاين.
 .2كلّ شرط اقترن فيه الشّرط الثّاين بالفاء لفظًا.
 .3كلّ شرط اقترن فيه الشّرط الثّاين بالفاء تقديرًا.
 .4عطف الشّرط على الشّرط.
 .5إذا كان جواب الشّرطني حمذوفًا.
ولعلّ يف خالف الفقهاء يف هذه امل سألة ،ما يدّل على أمهيتها من حيث التّعليق ال ّشرطي ،وما ينت
عنه من أحكام فقهيّة وشرعيّة.
و ما جاء ع ند ابن مق بلٍ من النّوع األوّل ،الّذي أب عده ابن هشــام من أنواع االعتراض
ال شّرطي ،وقال العلماء :إذا اجتمع شرطان ،فال شّرط الثّاين شرط يف األوّل ،متأخّر يف اللّفظ متقدّم
يف الوقوع ،ما مل تدلّ قرينة على التّرتيب ،فيكون ال شّرط األوّل أخذ اجلواب ،وهو مع جوابه دليل
جواب للثّاين.
وتكرّر هذا النّمط عند ابن مقبلٍ يف ثالثة مواضع.
ففي قوله:
ـرُشــأ نهُإنُتفكرا ُ
جيربُويبصـ
وبُدلَ ِحلْ مًا ب عدَ ج هلٍ ،ومَن ُيعش
ِّ
ُ
أخرج ابن ه شام هذا النّمط من االعتراض ال ّشرطي؛ ألنّه يعدّه مما ذكر فيه اجلواب تاليًا
ال ّشرط األوّل؛ فال اعتراض فيه .ويكون ترتيب البيت :إن تفكّر من يعش جيرب ويب صر ،ولتقدّم
الشّرط األوّل وجوابه (فهما دليل جواب للشّرط الثّاين).
ومنه قول ابن مقبلٍ أيضًا:
ـ ْوطٍ بأدىن دَلد ها أَلِ فا
مِن فُدْرِ ُشـ
و لو ُ تألَّف ُمَوش ـ ي َّع ُأَ كارع هُ
َس ـت ه ُوإن ُجَرَّت ُلَه ُكَنَفَا
إن ُأي أ َ
إذً ُت َأَنَّسَ ُيَب غ يه َا ُب ح َاجَت هُ
وهذا النّمط مل جيعله ابن هشام يف االعتراض الشّرطي؛ إذ اجتمع فيه ثالثة أشراط :فالشّرط
ـرطان الثّاين والثّالث معطوفان وحيتاجان إىل جواب .ولو أعدنا ترتيب
الشـ
األوّل أخذ جوابه ،و ّ
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األشراط يف البيتني :إن أيأست وإن جرّت كنفًا ولو تتألّف موشيًا إذًا تتأنّس يبغيها حباجته .فيكون
الشّرطان املعطوفان األوّل والثّاين متأخرين لفظًا متقدّمني يف الوقوع.
النّمطُاحلاديُعشرُ:العطفُعلىُاجملزوم ُ:جاءُيفُثالثةُمواضعُعندُابنُمقبلُ .
جيوز أن يعطف على كلّ من فعل ال ّشرط أو جواب ال ّشرط بفعل من جن سه ،فإن كان
ـيًا فهو يف حملّ جزم ،وميكن أن يكون مرفوعًا على
مضــارعًا فهو جمزوم مثله ،وإن كان ماضـ
اال ستئناف ،على أنّ الواو ا ستئنافيّة ال عاطفة ،وجاءت على ذلك شواهد قرآنية أجاز العلماء فيها
الرفع على االستئناف ،فجعلوا الواو أو الفاء لالستئناف ،ففي قوله تعاىل:

ﱡﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱸﱺﱻﱼﱽ
ﱭﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷ ﱹ
ﱮ
ﱬ
ﲀ
ﱿ
ﱾ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ )1( ،ثالث قراءات؛ ( )2فجاءت بالرّفع (فيغفرُ) والفاء

للقطع أو االستئناف ،وعلى قراءة ال سّكون (فيغفرْ) بالعطف على اجلواب اجملزوم ،وقرئ بالنصب،
على إضمار (أنْ) والفاء للسببية ،واحلال يف بيت الشّاعر ابن مقبلٍ ،قال:
جيرّب ُويبص ـ رُ ُشــأْن َه إنْ تَفَكّرَا
وبُدلَ ِحلْ مًا ب عدَ ج هلٍ ،ومَن ُيعش
ِّ
فقد عطف فعلًا مضارعًا جمزومًا على فعلٍ جمزومٍ جواب شرط جازم.
ويف قول الشّاعر ابن مقبلٍ:
ـِعِ آالتٍ من ا لطَّلْحِ أَرْبَعِ
ُض ـل َّت ُ ته دَى ُلرَبيه َا ُُُ ُ لِمَوْضـ
وَتعرَف ُإن َ
ُ
عطف الفعل املضارع (تُهدى) على الفعل املضارع (تُعرف) ،ومها متّفقان نوعًا ،ومتّحدان زمنًا.
وأمّا يف قوله:
ـَّح َاءوُ أورَدا ُ
ومَن ُال ُتَل َهَّ ُ بال ـ
ـعُوداءَُ ،منْ ُتلْمِعْ بهِ اليومَ يأ ،ا
صـ
ُ

( )1سورة البقرة :اآلية .284
( )2انظر :األندلسي ،البحرُاحمليط ،د.ط1426 ،ه ،752/2 ،واألزهري ،شرح التّصريح على التّوضيح ،ط.408/2 ،1
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ففي هذا البيت عطف ال ّشاعر الفعل املا ضي (أورد) على الفعل امل ضارع اجملزوم (تلهّى)،
على الرّغم من اختالفهما يف النّوع ،والذّي سوّغ العطف بينهما أنّهما متّحدان زمنًا ،وال يتحققان
إلّا م ستقبلًا؛ وذلك بتأثري من أداة ال ّشرط الّيت حوّلت املا ضي إىل امل ستقبل؛ ليتحقّق فيه التّعليق
والشّرط .وجاء نظري ذلك يف القرآن الكرمي يف شأن فرعون:
ﱆﱈﱉﱊﱋﱠ
ﱇ

ﱡﱁﱂﱃﱄﱅ

()1

الشّرطُغريُاجلازمُ .
الحظ علماء اللّغة وجود أدوات تقوم بوظيفة تعليق أو ترتيب اجلزاء على ال ّشرط؛ إلّا أنّها ال تقوم
بالتأثري على فعليّ ال ّشرط واجلواب ،وهذه األدوات أ شبهت أدوات ال ّشرط اجلازم من حيث إنّها
تراوحت بني االمسيّة واحلرفيّة ،وجاءت أحكامها م شاهبة -يف كثري من احلاالت -ألحكام أدوات
ال ّشرط اجلازم؛ فهي حتتاج إىل فعل شرط وفعل جواب ،وإنّ بع ضها أدى معنيني ،وبع ضها اختصّ
مبعىنً واحد؛ فأطلق عليه العلماء تسمية أدوات الشّرط غري اجلازم.
وجاء ال ّشرط غري اجلازم يف كتب القدماء حتت مباحث خمتلفة؛ و ُصنّفت ح سب األدوات
املستخدمة :فجاءت (إذا) مع الظّروف ،وجاءت (لو ،لوال ولوما) يف حروف اجملازاة ،وجاء الشّرط
غري اجلازم وأدواته عند احملدثني تابعًا للشّرط اجلازم.
وعلى الرّغم من أنّ إ شارات ا ستخدامه يف ديوان ابن مقبلٍ أكثر من ا ستخدام ال ّشرط
اجلازم ،وأنّ أمناطه م شاهبة ألمناط ال ّشرط اجلازم؛ ف صنّفه الباحث بعد ال ّشرط اجلازم؛ ألنّه يرى
األ صل يف العمل ،وعدم العمل فرع ،مو ّضحًا أمناطه وتراكيبه الّيت جاء عليها ،ومدى التّوافق أو
التّنافر بني االستخدام اللّغوي عند الشّاعر يف الدّيوان والقاعدة النّحويّة عند العلماء.
تكرّر أ سلوب ال ّشرط غري اجلازم يف ديوان ابن مقبلٍ يف ستة وع شرين ومائيت مو ضعٍ؛
ولتسهيل دراسته ميكن تقسيم الشّرط غري اجلازم حبسب األداة املستخدمة فيه؛ ألنّ معظم أدواته هلا
أحكامها اخلا صة ،الّيت ا ستخدم ابن مقبلٍ معظم أدواته للتّعبري عن املعاين الّيت يريدها ،فا ستخدم
األداة (إذا) بكثرة ،وصلت إىل تسعةٍ وستني ومائة موضعٍ ،مبا أتاح له تنوّع األمناط واالستخدامات؛
( )1سورة هود :اآلية .98
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من حيث متام عنا صر األ سلوب أو حذف ال ّشرط أو حذف اجلواب ،كما ا ستخدم األدوات
(لـمّا ،وكلّما ،ولو ،ولوال ،وأمّا) ،وجيدر بالذّكر أنّه مل يستخدم األداة (لوما) .وخلصوصيّة األداة
(إذا) ،ولكثرة ورودها ،خيصّص هلا الباحث فصلًا خاصًا ،وهذه األمناط هي:
 .1إذا  +فعل الشّرط (مضارع)  +فعل اجلواب (مضارع).
 .2إذا  +فعل الشّرط (ماضٍ) +فعل اجلواب (ماضٍ).
 .3إذا  +فعل الشّرط (ماضٍ) +فعل اجلواب (مضارع).
 .4إذا  +فعل الشّرط (ماضٍ) +اجلواب حمذوف.
 .5إذا  +فعل الشّرط (ماضٍ) +اجلواب مجلة مقترنة بالفاء.
 .6إذا  +فاعل مرفوع لفعل حمذوف  +جواب الشّرط.
 .7إذا  +اسم مرفوع لفعل ناسخ  +جواب الشّرط.
 .8إذا  +فعل الشّرط (ماضٍ) +اجلواب مجلة غري مقترنة بالفاء.
 .9إذا  +اسم مرفوع  +فعل حمذوف.
ُإذا:أكثر ابن مقبلٍ من استخدام هذه األداة؛ إذ استخدمها يف تسعة وستني ومائة موضعٍ ،فاق استخدام
أدوات الشّرط املتبقيّة جمتمعة .وذهب معظم علماء النّحو إىل أنّ (إذا) "لــما يستقبل من الدّهر،
وفيها جمازاةٌ ،وهي ظرف" )1( ،فإذا كانت ل ـما يستقبل من الزّمان ،فذلك يعين أنّ وقوع احلدث
بعدها ال يكون إلّا يف امل ستقبل .ولـــمّا كان فيها جمازاة؛ فهذا يعين أنّها تت ضمّن معىن ال ّشرط،
ولـــمّا رخلّصت لل شّرط؛ فهي" ُتجاب مبا جتاب به أدوات ال شّرط" ( ،)2فتحتاج إىل فعل ال شّرط
واجلواب "،ورختصّ بالدّخول على الْجملة الفعلية" )3( ،إلّا أنّها ال جتزم ،كما أمجع مجهور العلماء
إلّا يف ضرورة الشّعر؛ وقال سيبويه" :وقد جازوا هبا يف الشّعر مضطرين ،شبّهوها بإنْ ،حيث رأوها
ملا يستقبل" )4( .والسبب يف عدم اجلزم فيها ويف غريها من أدوات الشّرط غري اجلازم -كما يفسّره
( )1سيبويه ،الكتاب ،ط .232/4 ،3:وانظر :ابن يعيش ،شرحُاملفصل ،ط.121/3 ،1:
( )2املرادي ،اجلىنُالدّاينُيفُحروفُاملعاين ،ط.367 ،1:
( )3ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.127 ،6:
( )4سيبويه ،الكتاب ،ط.61/3 ،3:
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ابن مالك -أنّها متضمّنة معىن ال شّرط فهي كاخلالية منه يف عدم استحقاقها عمل اجلزم؛ "ألنّ (إذا)
ال ّشرطيّة خمت ّصة بالتّعليق على ال ّشرط املقطوع بوقوعه حقيقةً أو حكمًا ،كقولك :آتيك إذا امحرّ
ـر ،كان قبيحًا ،فلما خالفت (إذا) (إنْ)
سـ
ـر ،وإذا قدم احلاجّ .ولو قلت :آتيك إنِ امحرّ البُ ْ
ُسـ
الب ْ
وأخوا،ا ،فلم تكن للتّعليق على ال ّشرط امل شكوك يف وقوعه ،فارقتها يف حكمها ،فلم جيزم هبا يف
()1
السّعة".
وهي ظرف زمان للم ستقبل مالزمة لإل ضافة إىل اجلملة اليت بعدها عند اجلمهور )2( ،وهي
خمتصة باألفعال "ويكون الفعل بعدها ما ضيًا كثريًا ،ومضارعًا دون ذلك" )3( ،وأمّا إذا جاء
عندهم ّ
بعدها اسم مرفوع؛ فهو معمول فعل حمذوف يفسّره الفعل املذكور )4( .واختلف العلماء يف العامل
ـرط ،ومنهم من جعله لفعل اجلواب .ومجهور العلماء
الشـ
فيها؛ فمنهم من جعل العمل فيها لفعل ّ
على اجلواب .وقد تدخل (ما) على (إذا) فتكون زائدة وتفيد التّوكيد.

()5

النّمطُاألوّلُ:إذاُ ُ+علُالشّرطُ (م ارع)ُ ُ+علُاجلوابُ(م ارع)ُ(وردُمرةُواحدة) ُ
مما ت شاهبت فيه أمناط ال ّشرطني اجلازم وغري اجلازم ،وقوع كلٍّ من فعل ال ّشرط واجلواب
مضارعني أو ماضيني؛ لفظًا أو معنًى ،أو يكون فعل الشّرط ماضيًا وفعل اجلواب مضارعًا.
()6
كما جاء يف ألفية ابن مالك:
ي ت لو ا جلزاء و جواب ًا و مسا
ـرط قد ما
ـني شـ
فعلني يقتضـ
ت ل ف ي ه ما أو م ت خا ل فني
و ماضــ يني أو م ــار عني
ـرط واجلواب؛ اجلازم وغري اجلازم،
الشـ
وهذا الّذي ذكره ابن مالك يقع على عامّة أفعال ّ
ولكنّ األزهريّ ف ّصل قليلًا يف أحوال الفعلني مع أداة ال ّشرط (إذا) فقال" :ويقع شرطها وجواهبا
( )1ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.81/4 ،1
( )2انظر :ابن يعيش ،شرحُاملفصل ،ط.121/3 ،1:
( )3ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.127 ،6:
( )4انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.127 ،6:
( )5ينظر :عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.442/4 ،4
( )6ابن عقيلُ،شرحُاأللفيّة ،ط.32/4 ،20
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ما ضيني حنو:

ﱡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﱠ

()1

وم ضارعني حنو :ﱡﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨﱩ ﱪﱫ ﱬﱠ )2( ،وخمتلفني
حنو:

ﱡﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲﱠ( ،)3ﱡ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲕ ﲗﱠ ( ،)4وما ضيًا وأمرًا،
ﱉﱠ
ﱊ
ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

"حنو :ﱡ ﱁ

".

()6( )5

وقد ورد هذا النّمط مرةً واحدة يف شعر ابن مقبلٍ فقال:
و قدْ ت كونُ إذا ُن ج ر يكَ ُت ع ن ي نا
ـنٍ
َسـ
جرِي إِلَيْنَا غريَ ذِي ر َ
مَا لَكَ َت ْ
ا ستخدم ابن مقبلٍ أداة ال ّشرط (إذا)؛ لتعليق حكم اجلواب (ُتعْنِينا) ،وهو فعل م ضارع مرفوع مل
يتأثّر باجلزم؛ إذ لو جاء جمزومًا لوجب حذف الياء منه ،على أنّه فعل مضارع معتلّ اآلخر ،وحكمه
جرِيكَ) ،وجاء غري جمزوم بدليل ثبات حرف العلّة فيه ،ومل يظهر
معلّق بفعل ال ّشرط امل ضارع (ُن ْ
عمل اجلزم يف األداة (إذا)؛ ألنّ ها جاءت جملرد التّعليق؛ فقد خالفت (إذا) (إنْ) وأخوا،ا فلم تكن
للتّعليق على الشّرط املشكوك يف وقوعه ،فارقتها يف حكمها ،فلم جيزم هبا يف السّعة ،بل تضاف إىل
اجلملة؛ ( )7فجاء الفعل املضارع مرفوعًا غري جمزومٍ.
ويُالحظ قلة استخدام ابن مقبلٍ هلذا النّمط ،مقارنة بنظريه يف الشّرط اجلازم؛ إذ تكرر هناك
يف سبعة عشر موضعًا ،وقد يكون ذلك لكثرة ورود (إنْ) مع الفعل املضارع ،وكأنّه اختصاص هبا،
وأمّا املاضي فيكثر مع (إذا) ،كما يف النّمط القادم .كما يالحظ أنّ العلماء حتدّثوا عن وقوع الفعل
املضارع يف الشّرط اجلازم وغري اجلازم ،ولكنّهم مل يشترطوا أي حالة له؛ فلم يفرّقوا يف زمن الفعل،
فجاء يف أحباثهم ما جييز ذلك ،بناء على الشّواهد املأخوذة من اللّغة.
( )1سورة اإلسراء :اآلية .83
( )2سورة اإلسراء :جزء من اآلية .107
( )3سورة املائدة :جزء من اآلية .83
( )4سورة مرمي :جزء من اآلية .58
( )5سورة الطالق :جزء من اآلية .1
( )6األزهريُ،شرحُالتّصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.701/1،1
( )7انظر :ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.81/4 ،1
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النّمطُ الثاينُ:إذاُ ُ+علُماض ُ+علُماضُ(تكرّرُيف ُأربعةٍُوأربعنيُموضعًا)ُ .
أكثر ابن مقبلٍ من ا ستخدام هذا النّمط ،وهذ يدعو إىل افتراض عالقة معنويّة بني ا ستخدام
الفعل املا ضي واألداة (إذا) ،ويدعو -أي ًضا -إىل افتراض وجود عالقة بني الفعل املا ضي وال ّشرط
غري اجلازم مع األداة (إذا) ،واحلال كذلك يف الشّرط اجلازم واملضارع باستخدام األداة (إنْ) ،وهذا
لن يتأتّى إلّا با ستقراء شواهد كثرية ،قرآنيّة و شعريّة ونثريّة .ومل يدخل الباحث يف درا سة هذا
االفتراض؛ ألنّ هذا يدخل ضمن الدّراسة الدّالليّة ،وهذه ليست ضمن إطار البحث.
ومما جاء على هذا النّمط من ديوان ابن مقبلٍ؛ قوله:
ـتَ ِكفَّةُ َتلْمَحُ
ُسـ
بَدَا ،والعُيُونُ الــــم ْ
َُّص ـكَّةً
َخرُوجٌ ِمنَ الغُمَّى إذَاُص ـ ك َ
من املمكن أنْ يأيت فعل ال ّشرط ما ضيًا لفظًا م ستقبلًا معىنً كما يف بيت ابن مقبلٍ ال ّسابق
(صكّ) ،وميكن أنّ يأيت اجلواب فعلًا ماضيًا لفظًا مستقبلًا يف املعىن (بدا) ،ول ـم مينع ذلك أيٌّ من
ـيني باتفاق ،كما أورد ابن مالك يف الفقرة
ـرط واجلواب ماضـ
الشـ
العلماء ،فورود كلٍّ من فعل ّ
السّابقة الّيت حتدث فيها عن أنواع الفعلني.
علّق ابن مقبلٍ اجلواب (بدا) املاضي ،بال شّرط املاضي أي ضًا (صكّ) ،مستخدمًا أداة ال شّرط
غري اجلازم (إذا) ،وجاءت هذه جملرّد التّعليق ال ّ شرطي ،م ضافة إىل اجلملة بعدها ،عاملة يف حملّها
اجلرّ ،منصوبة جبواهبا على رأي مجهور البصرييّن.
ـابه تراكيبه يف األبيات ،وملطابقته وتوافقه مع
ولكثرة ورود هذا النّمط يف ديوان ابن مقبلٍ ،ولتشـ
()1
أقوال العلماء ،فإنّ الباحث يرى إدراج األبيات يف امللحقات؛ لئلّا يزداد حجم منت البحث.
وجتدر اإلشارة إىل أنّ هناك بع الظّواهر اللّغويّة وردت يف هذا النّمط ،فكان من املفيد املرور هبا:
ُدخولُ(ما)ُالزّائدةُعلىُ(إذا) ُوقد مرّ يف اجلزء اخلاص بال ّشرط اجلازم من هذا البحث؛ أنّ (ما) قد "تزاد بعد أداة ال ّشرط
سواءً أكانت جازمة حنو :ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ ( )2ﱡ ﲋ ﲌ ﱠ( )3أَم غري جازمة
( )1انظر :امللحق رقم.1 :
( )2سورة النساء :جزء من اآلية .78
( )3سورة األنفال :جزء من اآلية .58
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ﱡ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ( )2( ")1فتعمل على زيادة التّوكيد فيهما ،فقد "تزاد (ما)
مع (إن) ال ّشرطيّة مؤكدةً ،حنوَ قولك :إمّا تأتين آتِك ،واأل صلُ :إن تأتين آتِك ،زيدت (ما) على
(إنْ) لتأكيدِ معىن اجلزاء" )3( .وهذا الدّخول ليس واجبًا عند العلماء ،وال شرطًا لعمل األداة؛ إذ إنّ
ـرط ال تعمل التّعليق وال اجلزم إلّا بدخول (ما) الزّائدة عليها؛ مثل األداتني (إذ
الشـ
بع أدوات ّ
وحيث)؛ فهاتان األداتان ال تعمالن دون وجود (ما) الزائدة فيهما ،أمّا (إذا) فزيادة (ما) لزيادة
ـتخدم كثريًا عند ابن
التّوكيد يف معناها )4( ،كما زيدت يف (إنْ ،أيّ ،كيف ،مىت ،أين) .وقد اسـ
مقبلٍ.
قال ابن مقبلٍ:
بَكَي ن َا ب ِأَطْرَافِ الرِّم َاحِ عَلَى عَمْرِو
إذَا ُم َا ُلَق ين َا تَغْل ِبَ ابْن َةَ وائ ِلٍ
ُاستخدامُالفعلُاملاضيُالنّاقصُ(كانُ،غدا) ُمل يقت صر ا ستخدام ال ّشاعر على الفعل التّام ،بل ا ستخدم الفعل النّاقص ا ستخدامه الفعل
التّام ،دون فرق بينهما من حيث كو ما أفعالًا للشّرط أو اجلواب .قال ابن مقبلٍ:
تَغَم َّ ُدَ جَرْيَ العَيْرِ يف الوَع ْثِ وَابِل ُهْ
إذَا ُك َانَ ُجَرْيُ العَيْرِ يف الوَع ْثِ دِمي َةً
ـنَانٍ فَأَ ْرقَالَ
ـمَا فَتَنَاهَى َعنْ ِسـ
َسـ
ـري إذَا ُغ َدَا
ْتشـ
ـ ِ
غ َدَتْ ك َالفَنِيقِ املُسـ
ُاستخدامُ(حتّى)ُقبلُ(إذا) ُوللعلماء فيها أقوال :فمن العلماء من جعل (حىت) حرف ابتداء ،و(إذا) يف مو ضع ن صب
بشرطها أو جواهبا ،وهو مذهب اجلمهور من البصرييّن )5( ،وبعضهم جعل (حىت) جارّة ،و(إذا) يف

( )1سورة فصّلت :جزء من اآلية .20
( )2ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.413 ،6:
( )3ابن يعيش ،شرحُاملفصّل ،ط.115/5 ،1
( )4الغالييين ،جامعُالدروسُالعربيّة ،ط  .190/2 ،28وانظر عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط .442/4 ،15
( )5انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.128/1 ،6:
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مو ضع جرّ ،وعليه ابن مالك ،ون سبه لألخفش )1( .وهذا األ سلوب م ستخدم كثريًا يف القرآن
()2
الكرمي.
قال ابن مقبلٍ:
و هلا بصــ حراءِ ا لرُّق َيِّ ت َوايل
ح َت َّى ُإذَا ُه َب َط َت م َدَاف ِعَ رَاك ِسٍ
ـِ يفِ أَوَالِ
ـُفُنٌ بِسـ
وك َأَنَّه َا سـ
مالَ ُاحل داة ُ هبا حلائ ِشِ قر يةٍ
ُ استخدامُالفعلُامل ارعُاملسبوقُبُ( )ُ،للداللةُعلىُاملاضي (املاضي يف املعىن).مل يستخدم ابن مقبلٍ الفعل املضارع املسبوق ب (مل) للداللة على املاضي يف املعىن إلّا مرةً
ـي احلقيقيّ أكثر مرات عديدة .وعلى الرّغم من كثرة
ـتخدامه للماضـ
واحدة فقط ،وفاق يف اسـ
األفعال املا ضية؛ لكثرة أبيات ال ّشاهد يف هذا النّمط ،إلّا أنّ ال ّشاعر ا ستخدم املا ضي لفظًا ومعنًى،
وقلّل من استخدام املضارع املصحوب بلم.
قال ابن مقبلٍ:
ح ِر
ثدي وال َن ْ
ـ كت ُب ُ
على الزادِ ُيسـ
و كانَ أ بوهُ ا لت َّغ ْل ِب ِيُّ إذا ُ ب كى
تعلّق اجلواب املضارع (مل يسكتْ) الدّال على املاضي ،بفعل ال شّرط املاضي (بكى) ،بأداة
الشّرط اخلافضة للشّرط ،املنصوبة حملًّا باجلواب ،وجاءت جملرّد تعليق احلدث فلم جتزم.
النّمطُ الثالثُ:إذاُ ُ+علُماض ُ+علُم ارعُ(تكرّرُيفُمخسةُمواضع)ُ .
مل ي شترط العلماء اتّحاد فعلي ال ّشرط واجلواب يف النّوع ،فقالوا بأنّهما يقعان م ضارعني،
أو ماضيني ،أو يتخالفان ،قال ابن مالك" :فإذا كان ال شّرط واجلواب مضارعني وافقا األصل؛ ألنّ
املراد منهما االستقبال ،وداللة املضارع عليه موافقة للوضع ،وداللة املاضي عليه خمالفة للوضع .وما

( )1انظر :ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط .210 /3 ،1وابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.174 ،6
( )2ورد يف القرآن الكرمي يف اثنني وأربعني موضعًا ،منها قوله تعاىل :ﱡ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱠ آل عمران ،152 :ﱡ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ النساء.6 :
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()1

وافق الو ضع أ صل ملا خالفه .وإذا كانا ما ضيني خالفا األ صل ،وح ّسنهما وجود التّ شاكل".
وبالنّظر يف ا ستخدام ابن مقبلٍ ألمناط ال ّشرط غري اجلازم ،يُالحظ كثرة ا ستخدامه للما ضي فعلًا
لل ّشرط وجوابه ،مع قلّة ا ستخدامه يف ال ّشرط اجلازم ،وجيوز ذلك بدخول أداة ال ّشرط؛ لتحويل
املاضي إىل املستقبل؛ ليصحّ معه التّعليق؛ إذ ال تعليق يف املاضي.
وأمّا األبيات ال ّشعريّة الّيت جاءت يف ديوان ابن مقبلٍ على هذا النّمط؛ ولقلة عددها ،ميكن
ذكرها والتّعليق عليها.
قال ابن مقبلٍ:
َب ُ
إذَا ُرَامَ ُأر كوبَُا لغ َوَاي َة ُأَرك ُ
ـِّب َا
يُطِفْنَ بِغِرِّ يدٍ يُعَ للُ ذَا الصـ
ُ
جاء فعل ال ّشرط (رام) فعلًا ما ضيًا لفظًا وم ستقبلًا يف املعىن؛ ب سبب من أداة ال ّشرط ،وجاء جواب
ال ّشرط (أركبُ) فعلًا م ضارعًا مرفوعًا ،إذ مل يظهر عليه أثر اجلزم ،وجاء تعليق اجلواب (أركبُ)
على ال ّشرط (رام) ،وجاءت أداة ال ّشرط (إذا) ظرفيّة م ضافة إىل شرطها ،يف حمل ن صبٍ جبواهبا،
على رأي مجهور البصرييّن.
ويقول أيضًا:
َّح ُ
ـ َه ُال ُي رَن ُ
ـَرَب نا ُرأسـ
إذا ُ ما ُضـ
ـَانَ اجلِيَادِ ُمعَبَّدًا
ـمَّنْتُ أَرْسـ
وضـ
َ
ُ
ويف هذا البيت تظهر (ما) الزّائدة للتّوكيد بعد (إذا) ،اخلاف ضة لل ّشرط قبل مجلة ( ضربنا)،
يف حملّ نصب جبواهبا املنفيّ بال (ال يُرنّحُ) ،املرفوع لعدم فعالية أداة اجلزم فيه.
وهذا يتكرّر معه يف املواضع التّالية:
َح
ـنيَ يَرب ُ
ـنحَتُ أ يدي املُفيضـ
إذا سـ
ـ َةٍ
ـ ُّهُ مَسُّ بَيْضـ
ـرِيعٌ دَرِيرٌ مَسـ
صـ
َ
إذا أخ لق َت نَعْالً ن ج دَّ هلا نَعْال
ـريعٍ أَبِيقُ ها
ـ فارٍ ،سـ
رَجي عةِ أسـ
مَع ًَا يف ه َدَالٍ يَتْبَعُ الرِّ يحَ م َائل ُ ْه
إذَا ظَ لت العِيسُ اخلَوَامِسُ والقَط َا
َص ـلُهْ
ص ـال ِ
ِف َ
ومَا يف َأدَاوَى القَ ْومِ خ ٌّ
ـَّدُ أَْلحِي العِيسِ أَجْنِحَةَ القَطَا
تَوَسـ

( )1ابن مالك ،شواهدُالتّوضيح ،طُ.69 ،1
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علّق ال ّشاعر جواب ال ّشرط على التّوايل (يربحُ ،جندّ ،تو ّسد) امل ضارع الـــمرفوع على
ال ّشرط املا ضي على التّوايل ( سنحت ،أخلقت ،ظلّت) ،املبين على الفتح ،با ستخدام أداة ال ّشرط
(إذا) مضافة إىل شرطها ،خافضة جلملتها ،يف حملّ نصب جبواهبا.
النّمطُالرّابعُ:إذاُ ُ+علُال ّشرطُ(ماض)ُُ+جوابُال ّشرطُ(حمذوف)ُ(تكرّرُيفُت سعُ سبعنيُ
موضعًا)ُ .
أكدّ الب صريّون وجوب جميء أ سلوب ال ّشرط على التّرتيب؛ فلم جيوّزوا أن يتقدّم فعل
ال ّشرط على األداة ،وال أن يتقدّم جواب ال ّشرط على فعل ال ّشرط ،أو على األداة ،كما أنّهم مل
ـرط أو معمول اجلواب على األداة )1( .ولكن ،هل ينطبق هذا على
الشـ
جييزوا تقدّم معمول فعل ّ
نوعي الشّرط اجلازم وغري اجلازم؟
يف ال شّرط اجلازم منع العلماء تقدّم اجلواب على ال شّرط بأمرين :إنّ أداة ال شّرط هلا صدارة
ـيء ،وإنّها ال تعمل فيما تقدّم عليها ،فال تأثري هلا يف اجلواب املتقدّم.
الكالم؛ فال يتقدّم عليها شـ
ولكن هل ينسحب هذان السّببان على الشّرط غري اجلازم (بإذا)؟
تأيت أداة ال ّشرط (إذا) غري جازمة ،وإ ّن تأثريها ال يظهر أثره يف ال ّشرط أو اجلواب ،وهذا
يعين أنّها لن تؤثّر فيما بعدها ،ولن تت سلّط على ما تقدّم عليها أو تأخّر؛ إذ ال عمل جزمٍ هلا ،وهنا
ـبب الثّاين يف منع اجلواب من التّقدّم؛ لعدم اجلزم يف (إذا) ملخالفتها (إنْ)
السـ
يظهر للباحث انتفاء ّ
ال شّرطيّة اجلازمة وأخوا،ا يف توقّع حدوث اجلواب ،وبذلك تبقى ال صّدارةُ سببًا واحدًا ملنع اجلواب
ـدارة األداة ملنع اجلواب من التّقدّم؟ على أنّ العلماء مل يتحدّثوا عن هذا
من التّقدّم .فهل تكفي صـ
األمر ،فقد كان عليهم أن يساووا بني نوعي الشّرط.
وهنا يرى الباحث أنّ ال ّسبب يف منع اجلواب من التّقدّم هو ما قال به العلماء من صدارة
األدوات ال ّشرطيّة ،وي ضيف إىل هذا أمرًا معنويًّا يقوم على منع تقدّم النتيجة على ال ّسبب يف أغلب
األحوال ،وهذا منطق األشياء يف تقدّم ال سّبب على النتيجة ،وعلى هذا فإ ّن احلال ألّا يتقدّم اجلواب
على ال ّشرط ،وقد يتقدّم دليل اجلواب ،لكنه ال يعدّ حبالٍ اجلوابَ ،وقد يكتنف اجلوابُ ال ّشرط؛
فيظهر جزءا اجلواب ويتخللهما الشّرط.
( )1انظر :األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1879/4 ،1
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وقد جاء هذا النّمط يف ديوان ابن مقبلٍ بكثرة ،وجاء على ثالثة أشكال:
 .1جاء دليل اجلواب مق ّدمًا  +أداة الشّرط (إذا)  +فعل الشّرط (ماضيًا).
 .2جاء دليل اجلواب مق ّدمًا  +أداة الشّرط (إذا)  +فعل الشّرط (مضارعًا مصحوبًا بلم).
 .3جاء جزء من الدليل مق ّدمًا  +أداة الشّرط (إذا)  +فعل الشّرط (ماضيًا)  +تكملة الدّليل.
جاء ال شّكل ( )1يف مخسة ومخسني موضعًا ،وهذه متثّل نسبة كبرية من هذا النّمط ،ويتيح
تنوّع األسلوب للمتحدّث أن يقدّم ما هو أوىل باالهتمام ( ،)1ويبقى التّقدمي والتأخري حسب املعىن،
مع األخذ بعني النّظر القاعدة النّحويّة الّيت جاءت عن العلماء ،ومع القاعدة وإح ساس العلماء بأنّ
ـرط .ولكثرة ورود
للشـ
املتقدّم هو اجلواب ،أطلقوا عليه (دليل اجلواب) ،ويقدّر اجلواب منه تاليًا ّ
ـابه تراكيبه يف األبيات ،وملطابقته وتوافقه مع أقوال العلماء،
هذا النّمط يف ديوان ابن مقبلٍ ،ولتشـ
()2
فإنّ الباحث يرى إدراج األبيات يف امللحقات؛ لئلّا يزداد حجم منت البحث.
ومن أبيات الشّاعر ابن مقبلٍ:
ـَّح ُ
مَســالحهم ُمن ُ كلُِّأَج َردَُســابحُ ُُُ ُُ ُجَم وم ُإذَا ُاب ت َلَّ ُاحل زَام ُامل وَشـ ُ
ُ
ُ
يتقدّم دليل اجلواب (م ساحلهم من كل أجرد) على أداة ال ّشرط (إذا) وعلى فعل ال ّشرط
املاضي لفظًا املضارع معنًى (ابتلّ) ،ويكون ترتيب البيت كما يقدّر العلماء:
مَساِلحُهُمْ ِمنْ كلد أَج َردَ سابحٍ ،إذَاُابتَلَُّاحلزَامُاملوَشَّح ،مَسالحهمُمنُكلُِّأَجرَدَُسابح جَموم.
وجاء الشّكل ( )2يف ثالثة مواضع فقط من ديوان ابن مقبلٍ ،فاملضارع املصحوب بلم ،يتغيّر معناه
إىل املاضي ،فيقال فيه :املضارع يف اللّفظ املاضي يف املعىن.
فمن الشّكل الثّاين قوله:
ـَبيح
ـَّريَ را عي ُا لثَّل َّة ُا ملتَصـ ُ
قطعتُإذاُ ُي ستطعُقَ سوةَُال َّسرَى ُُُ ُ وال السـ
ُ

( )1انظر :اجلرجاين ،دالئلُاإلعجاز ،ط ،3ت :شاكر.107 ،
( )2انظر :امللحق رقم (.)2
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تقدّم دليل اجلواب (قطعت) على أداة الشّرط (إذا) ،وفعل الشّرط املضارع املصحوب بلم
(مل ي ستطع) ،وإعادة ترتيب البيت على األ صل الّذي يرت ضيه العلماء :قط ْعتُ إذا ملْ ي ستطِعْ قَ سوةَ
السريَ راعي َّالثلَّةِ املَتصَبِّحُ قط ْعتُ.
السرَى وال َّ
ُّ
ومنه ما قال ابن مقبلٍ:
لبُزلُ ا لكُومُ مِرْف َدا
فَّ ا َّ
إذا ُ ُت وَ ُ
فَلِلْعَفْوِ أ قوامٌ ،و ل ل ج هلِ غريُ همْ
ـ ُع َبَ اجل َوْرِ إذَا ُ ُيَس ـ ت َق ُم
شـ
وخُصــومٍ شــ ُم ُسٍ أر مي هبمْ
جاء هذا ال شكل ( )3يف واحدٍ وع شرين مو ضعًا من الدّيوان ،وفيه يكتنف جزءا اجلوا ِ
ب
ال ّشرطَ؛ فيتقدّمه جزء ،ويتأخّر عنه آخر ،ويت شابه مع ما هو موجود يف ال ّشرط اجلازم من هذا
البحث .ولكثرة ورود هذا النّمط يف ديوان ابن مقبلٍ ،ولتشــابه تراكيبه يف األبيات ،ومل طابقته
وتواف قه مع أقوال العل ماء ،فإنّ ال با حث يرى إدراج األب يات يف امللح قات؛ لئلّا يزداد حجم منت
()1
البحث.
ومن الشّكل الثّالث قوله:
ض ـ ُح ُ
ـىُعن ُيَعمَلينُ كأنَّه ُُ ُ ُ ُإذَا ُم َا ُعَالَ ُح َدَّ ُاألَم َاعزُ ،مر َ
يَص ـ كَُّاحلصـ
ُ
ُ
ـى عنْ َيعْمَليٍّ كأنَّهُ) مثّ جاءت مجلة
ـكُّ احلصـ
َصـ
اكتنف جزء من دليل اجلواب املتقدّم (ي ُ
ال ّشرط (إذا) وبعدها (ما) الزائدة للتّوكيد ،مثّ فعل ال ّشرط املا ضي (عال) ،مث أكمل دليل اجلواب
(مرضح) .ويكون ترتيب األصل يف البيت:
يَ ُصكُّ احل صى عنْ َيعْمَليٍّ كأنَّهُ ِمرْ َضحُ ،إذَاُمَاُعَالَُحَدَُّاألَمَاعزُ،يَ صكَُّاحل صى عنْ َيعْمَليٍّ كأنَّهُ
ِمرْضَحُ.
النّمطُاخلامسُ:إذاُ ُ+علُالشّرطُ (ماض)ُ+اجلوابُمجلةُمقترنةُبالفاءُ(تكرّرُيفُثالثةُمواضع)ُ .
ا شترط العلماء جلملة جواب ال ّشرط اجلازم أن تكون فعلًا م ضارعًا ،وأجازوا أن تأيت فعلًا
ما ضيًا ،دالًا على امل ستقبل بتأثري من أداة ال ّشرط الّيت حتوّل معناه إىل امل ستقبل؛ لي صلح للتّعليق.
( )1انظر :امللحق (.)3
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ـمّا جاءت مجلة اجلواب على غري ما رسم هلا العلماء ،ومل تصلح أن تقع شرطًا؛ اشترطوا هلا
ولــ
ـلوب الواحد ،وحتدّث العلماء عن
االقتران بالفاء؛ لتعمل هذه على إعادة ربط اجلملتني يف األسـ
أشكال خرجت إليها مجلة اجلواب الّيت ال تصلح أن تكون شرطًا؛ وهي :اجلملة االمسيّة ،واملصدّرة
بإحدى األدوات( :ليس ،كأنّ ،ربّ ،أداة ا ستفهام ،ليت ،لعلّ) .واجلملة الطلبيّة ،واجلملة الفعلية
املصدّرة بإحدى األدوات( :السني وسوف ،اجلامد ،قد ،ما ،لن ،إنْ النّافية).
وقد ف صّل ابن يعيش سبب االقتران بالفاء ،وسبب اختيار الفاء لتكون الرابط؛ فقال" :وأمّا
إذا كان اجلزاء ب شيء ي صلح االبتدا ُء به ،كاألمر والنهي واالبتداء واخلربِ ،فكأنّه ال يرتبط مبا قبله،
ورمبّا آذن بأنّه كالم مستأنَف غري جزاء ملا قبله ،فإنّه حينئذ يفتقر إىل ما يربطه مبا قبله ،فأتوا بالفاء؛
ـبَّبَ عمّا قبلها ،إذ ليس يف حروف العطف حرفٌ
ألنّ ها تفيد االتّباعَ ،وتُؤذِن بأنّ ما بعدها مسـ
يوجَد فيه هذا املعىن سوى الفاء ،فلذلك خ صّوها من بني حروف العطف ،ومل يقولوا" :إنْ ُتحْ ِس ْن
()1
إيلّ واهللُ جيازيك" ،وال "ثُمَّ اهلل جيازيك".
ووردت ال ّ شواهد القرآنيّة وال ّ شعريّة الكثرية على اقتران مجلة جواب ال ّ شرط بالفاء يف
احلاالت الّيت حتدّث عنها العلماء ،كما وردت بع الشّ ـواهد القليلة على حذف الفاء من اجلمل
الواجب اقترا ا هبا ،وحاول املربّد رخرجيها بتقدير الفاء )2( ،وجعل بع العلماء ذلك يف ال ّضرورة
()3
الشّعريّة.
وما حتدّث به العلماء عن وجوب اقتران مجلة اجلواب بالفاء يف الشّرط اجلازم ،ينطبق -أيضًا -على
ال ّشرط غري اجلازم؛ ألن التّعليق والتّرتب حمور هذا األ سلوب ،وما اجلزم إلّا تأثري ألدوات ال ّشرط
اجلازمة يف الفعل املضارع ،أو حملًّا يف كلٍّ من الفعل املاضي واجلملة املقترنة بالفاء .فأحكام األداتني
(إنْ) و (إذا) متشاهبة ،حتّى لو " كانت األداة غري اجلازمة (إذا) الشّرطيّة أل ا تشبه (إنْ) يف كو ا
()4
أم باب الشّروط غري اجلازمة".

( )1ابن يعيش ،شرحُاملفصّل ،ط.111/5 ،1
( )2املربّد ،املقت ب ،ط.76 ،2
( )3األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1872/4 ،1
( )4األزهري ،شرحُالتصريح ،ط.407/2 ،1
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وجاء هذا النّمط عند ال ّشاعر ابن مقبلٍ يف ثالثة موا ضع ،تراوحت أ سباب اقتران اجلواب
ـــ (لن) ،واجلملة االمسيّة املنفيّة
ـــ
بالفاء :بني اجلملة الطلبيّة األمريّة ،اجلملة الفعلية املنفيّة بــ
بــــ (ليس).
قال ابن مقبلٍ:
َرحُ
إذَا ُم تَّ ُ َان عَي ين ُب م َا ُأَن َا ُأَه ل ه ُُُ ُ وذُم ِّي احل َي َاة ك ُلُّ ع َي ْشٍ م ُت َّ
ُ
فعلّق ال شّاعر نعيه مبا هو أهلٌ له ،بوقوع موته ،وهذا كلّه من املستقبل ،مع أنّ الفعل (متُّ)
ما ضي اللّفظ ،لكنّه حتوّل إىل امل ستقبل بأداة ال ّشرط .واقترن اجلواب بالفاء؛ ألنّه مجلة فعليّة بدأت
بفعل األمر ،الّذي مل ي صلح أن يقع شرطًا ،فوجب اقترانه بالفاء؛ ليعاد ارتباط اجلملتني يف أ سلوب
واحد.
ويقول ابن مقبل:
إذا ُم تَّ ُعَن ُذك ر ُا ل قوايف ُ لن ُ ترَي ُُُ ُ هلا تال ِ يًا م ِ ث لي أط َبَّ وأشــ عرا
ُ
يعلّق الشّاعر اجلواب (لن ترَي) املضارع املنصوب ب ـ (لن) ،الّيت تستدعي وجوب اقتران اجلواب
بالفاء؛ لت صدّرها فيه ،ولعدم صالحيته أن يقع شرطًا ،فيعلّق اجلواب على ال ّشرط (مِتُّ) املا ضي
لفظًا ،املستقبل معنًى؛ بأثر من أداة الشّرط (إذا)؛ فاقترن اجلواب بالفاء.
وقال ابن مقبلٍ:
إذا ُأتَي نَ ُ ع لى ُوادي ُا لني باج ُ ب نا ُُُ ُُ ُخ وصــع ُ ليسَ ُعلى ُ ما ُ اتَ ُم رتَجَعُ ُ
ُ
ُ
وهذا البيت شبيه بالبيت ال ّسابق ،إذ يعلّق ال ّشاعر عدم االرجتاع إىل ما فات ،على حدوث
ـرطًا ،بوجود النّفي
ـالحيته أن يكون شـ
اجمليء على وادي النباج ،فاقترن اجلواب بالفاء؛ لعدم صـ
بليس.
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النّمطُال ّسادسُ:إذاُ ُ+علُال ّشرطُ(ماض)ُ+اجلوابُمجلةُغريُمقترنةُبالفاء(ُ.تكررُيفُمخ سةُ
مواضع)ُ .
يتّفق معظم النّحويّني الب صريّني على وجوب اقتران اجلواب بالفاء؛ عندما ال ي صلح أن يقع
اجلواب شرطًا ،ولكن تباينت آراؤهم يف حذف الفاء؛ فمنهم من قال بأنّه ضرورة يف ال ّشعر ،ومينع
ذلك يف النّثر ،ومنهم من قدّر الفاء .على أنّ البن مالك رأي جريء ،جاء يف أقواله املتأخرة يف
كتاب شواهد التو ضيح ،فأجاز ما أمجع العلماء على رف ضه ،فأجاز أن يكون اجلواب دون الفاء
الرّابطة له يف ال ّشعر والنّثر ،واعتمد ابن مالك على شواهد من احلديث ال ّشريف ،وال ّشعر العريبّ،
جاء فيها اجلواب غري مقرون بالفاء ،وقال" :والنّحويّون ال يعترفون مبثل هذا احلذف يف غري الشّعر،
أعين حذف فاء اجلواب إذا كان مجلة امسيّة أو مجلة طلبيّة .وقد ثبت ذلك يف هذين احلديثني ،فبطل
رخصيصه بالشّعر ،لكنّ الشّعر به أوىل" ( .)1مثّ بيّن السّبب يف احلذف؛ فقال" :وإذا جاز حذف الفاء
واملبتدأ معًا ،فحذفها واملبتدأ غري حمذوف أوىل باجلواز؛ فلذلك قلت قبل هذا :فلو قيل يف الكالم:
إنْ ا ستعنت أنت مُعان مل أمنعه" ( )2فذهب إىل صحّة حذف الفاء يف الكالم النّثريّ ،ومل يق صره
على ال شّعر؛ فقال" :ومن خصّ هذا احلذف بال ّشعر حاد عن التّحقيق ،وضيّق حيث ال تضييق ،بل
()3
هو يف غري الشّعر قليل ،وهو فيه كثري".
واملالحظ يف شعر ابن مقبلٍ أنّه جاء بأبيات شعريّة -يف ال ّشرط اجلازم وغري اجلازم -وجاء
فيهن اجلواب دون ربطه بالفاء ،على غري ما قرّر مجهور العلماء ،على أنّ هذا اال ستعمال كان قبل
و ضع القاعدة النّحويّة ،إلّا أنّ ا ستقراء علماء اللّغة ل شواهدها القرآنيّة وال ّشعريّة والنّثريّة ،أو صلت
ـرط اجلازم وغري اجلازم -بالفاء ،إذا مل حيقّق
الشـ
إىل نتيجة مفادها بوجوب اقتران اجلواب -يف ّ
الشّروط الواجب توافرها فيه.
و صلت أ شعار ابن مقبلٍ الّيت جاء فيه اجلواب غري مقترن بالفاء ،وعلى غري ما قرّر العلماء،
إىل مخ سة موا ضع ،ت شابه تركيب ال ّشرط فيهن ،وت شابه منط الكالم يف أربعة موا ضع متتالية يف
قصيدة واحدة ،ويف بيت خامس انفرد واختلف ،وهذه األبيات هي:
( )1ابن مالك ،شواهدُالتّوضيح ،ط.194 ،1
( )2ابن مالك ،شواهدُالتّوضيح ،ط.194 ،1
( )3ابن مالك ،شواهدُالتّوضيح ،ط.192 ،1
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قال ابن مقبلٍ:
ـيا
َو َملْجإ مَ ْهرُوِئنيَُ ،يلْفى بِهِ الـ ـحَاـ

َب ُ
إذا ُجَلَّف َت ُكَح ل ُه وَ ُاألُمَّ ُواأل ُ

ُ
جاء فعل ال ّشرط يف البيت فعلًا ما ضيًا تابعًا أداة ال ّشرط (إذا) ،وتالمها اجلواب :مجلة امسيّة
ـرورة اقتران اجلواب بالفاء يف مثل هذه
غري مقترن بالفاء ،على الرّغم من إمجاع العلماء على ضـ
احلالة ،إلّا ل ضرورة شعريّة ،ويبدو أنّ هذا البيت ميثّلها؛ إذ لو جاءت الفاء املقترنة لتغيّرت تفعيلة
(فعولن  )--оإىل ( ،)- - ооوهذه ال ّصورة لي ست من صورها .وعليه يكون ال ّشاعر وقع يف
حمظور الضّرورة الشّعريّة.
وأمّا األبيات األُخرى:
ـع
ـى املرا غث يف أع ناق ها خضـ
أمسـ
ـ هابٍ هلْ علمْتِ إذا
يا بِنْتَ آلِ شـ
ـيحاط صــافٍ ليطه قرع
من فرع شـ
ــاري بذي أودٍ
أينِّ ُأمت ِّم أيسـ
إذاُ هابُاحل ما لة بكر الثَّلَّة ا جلذع
ـ هابٍ هلْ علمْتِ
يا بِ نتَ آلِ ِشـ
مِن َّا طو يلُ نِج َادِ الســيفِ مُطَّلِعُ
أن َّا ُ ن قوم ُجب الَّ نا ،و حيم ِل ُ ها
ـى احلرائ ُرَ حُسـنَ اللَّبْس ـةِ ال َفزَعُ
أنسـ
ـ هابٍ هلْ علمْتِ إذا
يا أ ختَ آلِ ِشـ
واخل يل شــاخصــة األبصــار تتزع
أن َّا نش ـ دَّ ع لى املِرِّ يخِ نَث ْرَت َهُ
ـع
ـَّراب على حزَّا نه يضـ
ظلَّ السـ
و هلْ علم ْتِ إذا الذَ الظِّ باء و قدْ
ـع
ـَّاق ميتصـ
حر باء فوق فروع السـ
أنيي أنفِّر قاموص الظهرية ،والــــ

يف األبيات السّابقة جاء ترتيب أسلوب الشّرط على التّوايل:
 إذا أمسى املراغث أينِّ أمتدم أيساري. إذا هاب احلمالة بكر الثَّلَّة اجلذع أنَّا نقومُ جبُالَّنا. إذا أنسى احلرائرَ حُسنَ اللَّبْسةِ ال َفزَعُ أنَّا نشُدُّ على املِرِّيخِ نَْثرَتَهُ. إذا الذَ الظدباء أنيي أنفدر قاموص الظهرية.ويف كل التّراكيب ال ّسابقة ،جاءت أداة ال ّشرط (إذا) وتالها فعل ال ّشرط املا ضي (أم سى،
هاب ،أنسى ،الذ) ،وجاءت األجوبة دون االقتران بالفاء ،وكان الواجب اقترا ا بالفاء؛ المسيّة كلٍ
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منها .وبتحليل األبيات عرو ضيًّا ،يظهر أنّها على حبر الب سيط (م ستفعلن فاعلن) ،وبوجود الفاء يف
بداية اجلملة االمسيّة يف كلٍّ منها يوقع الشّاعر يف الضّرورة الشعريّة؛ إذ تتحوّل تفعيلة (مستفعلن- :
  )– 0إىل ( )– 0 - - 0وهي ليست من صورها.وبذا يكون ابن مقبلٍ قد جاء ب شواهد متنوّعة على حذف الفاء من جواب ال ّشرط ،وعلى
غري ما قرّر العلماء ،على أنّ الباحث يرى أنّ هذه ال ّشواهد ميكن أن ت صنّف حتت النّادر الّذي ال
يشكل وجوده قاعدة؛ فالشّواهد الكثرية الّيت قعّد عليها العلماء جاءت كلّها بوجود الفاء باجلواب؛
وهلذا يكون ابن مقبلٍ قد حاد عن الكثري ،واتّبع القليل النّادر ،الّذي أجازه العلماء حتت ما ي سمّى
(ال ّضرورة ال ّشعريّة) ،الّيت وقع ال ّشاعر هبا يف مجيع األبيات من هذا النّمط .وأنّ ال ّضرورة ال ّشعريّة
الّيت سوّغ هبا العلماء لل ّشعراء أخطاءهم ،ال جيوز أن متثّل شواهدها قاعدة تُبىن عليها األحكام
النّحويّة واللّغويّة ،ووجب على العلماء أن يتّخذوا منها موقفًا مت ش ّددًا؛ فإقامة الوزن العرو ضيّ ،أو
سالمة القافية جيب ألّا يسوّغ اخلطأ النّحويّ واللّغويّ.
النّمطُالسّابعُ:إذاُ ُ+اعلُلفعلُالشّرطُاحملذوفُُ+جوابُالشّرطُ(تكرّرُيفُمخسةُعشرُموضعًا)ُ .
اخت ّصت أداة ال ّشرط بدخوهلا على الفعل ،إذ ال جيوز دخوهلا على اال سم ،وأنّ ما أطلق
عليه (اجلملة ال ّ شرطية) ،ال ميكن أن ينت من األداة واال سم ،لكنّ العلماء الحظوا دخول بع
األدوات ال ّشرطيّة على األمساء املرفوعة ،فدر سوا أحواهلا وقدّموا لذلك رخرجيات ،ومن ذلك :أنّ
الفعل يُحذف ،وتبقى األداة ومعمول الفعل احملذوف (الفاعل أو نائبه) ،والحظوا أنّ ذلك يكون
مع أداتني من أدوات ال ّشرط (إنْ اجلازمة ،وإذا غري اجلازمة) ،وما جاء غري ذلك عُدَّ من ال ّضرورة
ال ّشعريّة ،فقال ابن مالك" :وأكثر ما ي ضمر إذا ف ّسر بعد معموله بفعل مذكور ،والغالب كونه
ما ضيًا ،أو م ضارعًا منفيًّا بلم ،حنو :ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ )1( ،وإن زيد مل
ـيًا لفظًا ومعنًى أو معنًى فقط
ـتراط العلماء أن يكون الفعل احملذوف ماضـ
يأتين آته" )2(.فاشـ
كاملضارع املسبوق بلم.
ومما جاء على هذا النّمط يف شعر ابن مقبلٍ:
( )1سورة التّوبة :جزء من اآلية .6
( )2ابن مالكُ،شرحُالتّسهيل ،ط .74/4 ،1:وانظر :األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1869/4 ،1:
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إذَاُالنَّاس ُقَالوا :كَيْفَ أَنْتَ وقَدْ بَدَا

ـ ِمريُ الَّذِي يب ،قل تُللنَّاسُ:ص ـَال ُح
ضـ
َ

جاءت أداة ال ّشرط (إذا) املخت ّصة بالدّخول على اجلملة الفعلية" ،وهي ظرف للم ستقبل
م ضمنة معىن ال ّشروط غالبا ،ومن مثَّ وجب إيالؤها اجلملة الفعلية" )1( ،وما اال سم الّذي دخلت
يفسـره الفعل املذكور .فكلمة (النّاسُ) فاعل للفعل (قال)
ـم مرفوع للفعل احملذوفّ ،
عليه إلّا اسـ
احملذوف ،وال ميكن عدّه فاعلًا للفعل املوجود؛ لثالثة أسباب؛ األوّل :ال جيوز أن يتقدّم الفاعل على
فعله ،والثّاين :أنّ الفعل (قالوا) أخذ فاعله (واو) اجلماعة ،والثّالث :أنّ هذه األداة ال يتلوها إلّا
الفعل ،وما اال سم إلّا معمول الفعل احملذوف؛ "فلذلك ال يقع بعدها إال األفعال .وإذا رأيت اال سم
بعدها مرفوعًا ،فعلى تقدير فعلٍ قبله؛ ألنّه ال يكون بعدها االبتداء واخلرب" (.)2
ويف بيت آخر قال ابن مقبلٍ:
ــادِ ُمي
ــرَّ األَيَــ
ــبَــ
إذاُالش ـرَك ُاجملهول ُأخ طأَهُ ُ ُُُأمَُّاألَدالَّ ُءو ،واغــ
َّ
في ها
وبالنّظر يف هذا البيت ،يُالحظ جميء االسم املرفوع (الشّركُ) بعد (إذا) الشّرطيّة ،مع وجود
فعل بعده أخذ فاعله (أمّ الدالء) ومفعوله الضمري املتّصل (اهلاء) ،وال ميكن عدّ الفعل (أخطأ) رافعًا
(لل ّشرك)؛ لأل سباب الّيت وردت يف حتليل البيت ال ّسابق؛ فيُقدّر فعلٌ مبينٌّ للمفعول يكون رافعًا
لالسم املتقدّم (الشّركُ) ،فيكون التّقدير :إذا أُخطِ الشّركُ اجملهول أخطأه أمُّ الدّالء.
وقال ابن مقبلٍ يف موضعٍ آخر:
ـَبريًا فوقَهمْ مِنْ غَ ما مةٍ إذا ُ جا نبٌ ُ م ن ها ُهت َل َّلَ ُأب ردا ُ
كأنَّ صـ
ُ
حُذف الفعل (،لّل) وبقي فاعله ،وتبعه الفعل املف ِّسر؛ لعدم صالحية األداة (إذا) للدخول
على األمساء ،وبذلك يكون فعل الشّرط حمذوفًا دلّ عليه الفعل املوجود ،مثّ جاء اجلواب (أبرد).

( )1السّيوطيّ ،مهعُاهلوامع ،ط.178/3 ،1
( )2السّريايفّ ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.75/1 ،1
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ولكثرة ورود هذا النّمط يف ديوان ابن مقبلٍ ،ولتشابه تراكيبه يف األبيات ،وملطابقته وتوافقه
()1
مع أقوال العلماء ،فإنّ الباحث يرى إدراج األبيات يف امللحقات؛ لئلّا يزداد حجم منت البحث.
النّمطُ الثامنُ:إذاُُ+اسمُمر وعُلفعلُناقصُ(ناسخ)ُُ+جوابُالشّرطُ(تكرّرُيفُثالثةُمواضع) ُ
يقاس هذا النّمط على النّمط ال ّسابق ،إذ ال فرق بينهما سوى حالة متام الفعل ونق صانه؛
ففي النّمط ال ّسابق جاء الفعل تامًّا فرفع فاعلًا مع حذف الفعل ،وتف سريه بفعل الحق له ،وقد يأيت
الفعل ناقصًا ،فيأخذ مرفوعه (اسم كان أو أخوا،ا) ،مث يأيت فعل ناقص آخر يفسّر ما حذف.
وبامتناع دخول أدوات ال ّشرط املخ صو صة باجلملة الفعليّة على األمساء ،وامتناع تقدم
الفاعل على فعله ،أو مرفوع الفعل النا سخ عليه ،وجب أن يُقدّر فعلٌ من جنس الفعل املوجود أو
املذكور.
ورد هذا النّمط عند ابن مقبلٍ يف ثالثة مواضع من الديوان ،وهي قوله:
ف
فُوَيْقَ بُيُوتِ احلَيِّ تَه ف و وتَخْطَ ُ
إذا ُالطري ُأمس ـ َت َوهْيَ عُبْسٌ جوانِحٌ
يبدأ ال ّشاعر بأداة ال ّشرط (إذا) ،ويتلوها ا سم (أم سى) احملذوفة مرفوعًا ،مث يأيت الفعل النّاقص
سرًا الفعل احملذوف؛ لعدم قابليّة أداة الشّرط (إذا) الدّخول على األمساء ،مثّ يأيت جواب
(أمسى) ،مف ّ
ال شّرط (،فو) فعلًا مضارعًا مرفوعًا ،يتخلّل ذلك متعلقات اجلملة من حال وظرف ،مث يعطف فعلًا
(رخطف) على فعل (،فو) .وليس يف ذلك ضري عند العلماء.
وقال أيضًا:
ــرَُا ُ
ونُأَغُُبَــ
سىُكايبَُاللَّ ُ
ولَه ف ي ُ ع لى ُحَيَّي ُح نَي فٍُك لَي ه ما ُُُ ُ إذاُالغَيُثُأَم َ ُ
ُ
ُ
ـرط (إذا)
الشـ
ـّاعر دليل اجلواب (ولَهْفي على حَيَّيْ حُنَيْفٍ ِكلَيْهِما) على أداة ّ
يقدّم الشـ
ومرفوع فعل الشّرط احملذوف (أمسى) واملفسّر بالفعل املذكور ،وبإعادة ترتيب البيت:
إذا الغَْيثُ َأمْ َسى كايبَ اللَّونِ َأغْبَـــرَا ،فلهفي على حَيَّ ْي حُنَيْفٍ ِكلَيْهِما ،مع ما للبيت من وزن
واختالف يف التّقدمي والتأخري .ويتشابه هذا البيت مع البيت األخري يف هذا النّمط:
( )1انظر :امللحق رقم.4:
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ويقول ابن مقبلٍ:
وأط وَل ها إذا ُا جلوزاءُ ُ كا نتُ

توا ل ي ها

ت عرض

ل ل غ يار

النّمطُالتّا سعُ:إذاُ ُ+اعلُلفعلُال ّشرطُاحملذوفُُ+جوابُال ّشرطُحمذوف(ُ.جاءُيفُ سبعةُ
مواضع)ُ .
مل يف ّصل العلماء يف هذا النّمط ،ومل يُدرج يف مباحثهم؛ وذلك ألنّه جيمع بني مبحثني من
املباحث الّيت تناولوها؛ ومها :حذف الفعل بعد أداة ال ّشرط وبقاء الفعل املف ّسر ،وحذف جواب
الشّرط وبقاء دليل اجلواب عليه.
وميكن الرّجوع إىل ما قاله العلماء يف املبحثني للو صول إىل آرائهم فيه ،وما قاله العلماء عن
املبحث األوّل :حذف الفعل وبقاء الفعل املف ّسر ،فقد جاء ذلك يف النّمطني ال ّسابقني ،وما جاء يف
النّمط املذكور يف الشّرط اجلازم )1( ،ما يغين عن اإلعادة ،وما جاء يف املبحث الثّاين :حذف جواب
ال ّشرط ،فقد تكرّر ذلك يف مو ضعني يف هذا البحث أي ًضا :ال ّشرط اجلازم وال ّشرط غري اجلازم،
ويذكر الباحث تلك األقوال وحييل إىل كتب العلماء فيها.
ـرط باجلملة الفعليّة ،فال جيوز دخوهلا على األمساء ،وما جاء من دخول
الشـ
رختصّ أدوات ّ
على اال سم املرفوع ،فيخرّج على حذف فعل ال ّشرط الّذي يف ّسره الفعل املذكور ،وقد يكون
املرفوع فاعلًا يف الفعل التّامّ املبينّ للمعلوم ،وقد يكون نائبًا عن الفاعل ،إن كان الفعل تامًّا وبين ملا
مل ي سمّ فاعله ،وقد يكون معمولًا للفعل النا سخ احملذوف ،ويف ّسره الفعل املوجود .قال ابن مالك
يف شرح التّسهيل ":وأكثر ما يضمر إذا ف ّسر بعد معموله بفعل مذكور ،والغالب كونه ماضيًا ،أو
مضارعًا منفيًّا بلم ،حنو :ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ )2( ،وإن زيد مل يأتين آته.
وجميئه مضارعًا بدون (مل) شاذٌّ  ...وال يتقدّم االسمُ الفعلَ على اإلضمار املذكور مع غري (إنْ) من
()3
أدوات الشّرط إلّا يف الضّرورة".
( )1انظر :النّمط السّادس من الشّرط اجلازم ،من هذا البحث (ص .)63
( )2سورة التّوبة :جزء من اآلية .6
( )3ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.74/4 ،1
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وأمّا يف حذف جواب ال ّشرط ،فقد تقدّم يف مبحث ال ّشرط اجلازم ويف جممله" :ولو تقدّم
على األداة مجلةٌ هي اجلواب يف املعىن ،فليست هي نفس اجلواب ،بل دليلًا عليه ،وهي كالمٌ منقطعٌ
ـرطٍ مقدّرٍ ،وإلّا لزم هذا املعلّق عل يه
عمّا بعده ،وقد يكون حكمه مطلقًا ،وقد يكون مقيّدًا بشـ
تقدميه  ...وال جيوز أن يتقدّم دليل اجلواب على الشّرط يف السّعة إلّا إذا كان ماضيًا ،حنو :آتيك إن
()1
أتيتين ،وال جيوز :آتيك إن تأتين إلّا يف الشّعر".
جاء هذا النّمط عند ابن مقبلٍ يف سبعة مواضع يف الديوان؛ وهي:
ه ُوِيَّ قدُومِ ا ل قنيْ حالَ ف ِع َال ُه َا
وتَهوي إذَا ُالع يس ُالع تاق ُتف َاض ـَل َتُ
ـرط وفعلها ،مثّ تأيت األداة
الشـ
يف هذا البيت يتقدّم ما يدلّ على اجلواب (،وي) على أداة ّ
(إذا) وتال ها فا علٌ مرفوعٌ (العيسُ) معمول للف عل ا حملذوف؛ إذ ال جيوز أن يكون فاعلًا للف عل
املذكور (تفا ضلت) متقدّمًا ،وحُذف فعل ال ّشرط ،وف ّسره الفعل املذكور (تفا ضلت) ،الّذي رفع
فاعلًا مضمرًا .وهنا جيب بألّا يتقدّم اجلواب على األداة؛ إذ هلا صدارة الكالم ،وال تعمل يف اجلواب
ـارع يف البيت (مرفوعًا)؛ لعدم فاعلية األداة فيه ،وحىت لو كانت
متق ّدمًا عليها ،وجاء الفعل املضـ
األداة جازمة ما جاز أن تعمل يف الفعل املتقدّم.
ومما جاء على هذا النّمط يف ديوان ابن مقبلٍ:
عنِ الرَّ كبِ أَح يا نًا إذَاُالرَّك ب ُأَوجَفوا
مَذَاو يد ُب البيض ُاحلَد يث ُص ـقَالهَا
ـُن َا يَوْ مًا إذَا ُا لن َّاس ُأَج حَف وا
يُم َارِسـ
ـَب ع َةٍ
ـَ ي خع ُ له ُأمَّ ُسـ
ال ُأع ر َن ُشـ
ــاال
إذا ُا حلال بان ُأرادا ُا غتسـ
منَ ُا ملائ حات ُ بأع راضــ ها
إذَا ُاخلَرق ُب ا لع يس ُا لع ت َاق ُتَخَيَّال
َك َل ِّف ُح َزَازَُا لن َّف س ُذَاتَ ُب رَاي َةٍُ
أَي ْدِي ح َوَاط ِب ِه ِمْ دَامٍ وم َك ْل ُو ُم
ت يان ُص ـ دق ُإذا ُ ما ُاألمر ُج َدَّ ُهبم
ـابقًا لألداة ،وفاعل الفعل احملذوف،
ـبق من األبيات ،جاء دليل اجلواب سـ
ويف كلّ ما سـ
وفسّره الفعل املذكور ،وتسري كلُّها على ذات النّمط.

( )1ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.87-86/4 ،1
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النّمطُ العاشرُ:إذاُُ+اسمُمر وعُُ+اسمُمر وعُ(جاءُيفُموضعني).
آثر الباحث أن ي صنّف هذا يف أمناط ال ّشرط؛ وذلك لوجود شواهدَ شعريّةٍ يف ديوان ابن
مقبلٍ ،و شواهدَ أخرى يف كتب العلماء؛ كاألخفش وابن جنّي وابن مالك ،وذكر العلماء مخ سةَ
أبيات شعريّة شاهدًا على جميء اال سم املرفوع بعد (إذا) ،وتأوّل العلماء هلا ،وقدّموا هلا رخرجيات
حنويّة ولغوية ،يذكرها الباحث ،ويتبعها بتخرجيات العلماء:
له و لد م ن ها فذاك ا ملذرّع
 -1إذا با ه ليّ حت ته ح ن ظ لي ّة
م عا طى يد يف جل ّة ا ملاء غا مر
 -2فأ م ه له حتّى إذا أن كأن ّه
وإن مل أ ل قه ا لرّ جل ا لظ ّ لوم
 -3إذا هو مل خي فين يف ا بن ع مي
ـك ته مشال كا
ـي ئا أمسـ
ميي نك شـ
 -4وأنت امرؤ خلط إذا هي أر سلت
ـمُ أَْبزَي ما ئلُ الرأسِ أَنْكَبُ
إذا اخلَصـ
 -5فهل ّا أَع َدُّوِين لِمِْثلِي تَ فاق َدُوا
فالبيت األوّل؛ يقدّر فيه (كان) بعد (إِذا) :إذا كان باهليّ ،وقيل فيه :حنظليّة :فاعل بالفعل
ـتقرّ) حمذوفًا ،وقيل :باهليّ :فاعل مبحذوف يفسّ ـره العامل يف حنظليّة )1( .وهذه التّقديرات
(اسـ
الكثرية تبحث عن رخري مقبول.
وأمّا البيت الثّاين " :فـــ (أنْ) زائدة ،و (كان) حمذوفة بعد إذا ،والتّقدير :حىت إذا كان
الشـرط كثريًا ،حنو :إنْ خريًا فخريٌ" )2( .ويبدو أنّ هذا التّخري أقرب
كأنّه ،و(كان) حتذف بعد ّ
من التّخري األوّل.
وأمّا البيتان الثالث والرّابع " :ف ـ (ذلك) مرفوع بفعل حمذوف يفسِّره ما بعده؛ أي :إذا مل
()3
يَخف هو ،وإذا أرسَلتْ هي ،ولـمّا حذف الفعل انفصل الضمري".
وأمّا البيت اخلامس" :فأَْبزَي :فعلٌ ماضٍ ،وليس باسمٍ ،فريتفع (اخلصمُ) بإضمار فعل يفسّره
()4
هذا الظّاهر".
( )1انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.127، 4
( )2األندلسي ،التّذييلُوالتّكميل ،ط.318/7 ،1
( )3السّابق.318/7 ،
( )4السّابق.319/7 ،
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وقد أنكر مجهور الب صرييّن أن يأيت اال سم مرفوعًا بعد (إذا) دون وجود فعل يف ّسر الفعل
ـمرة ،كقولك" :أجيئك إذا قام زيد"،
احملذوف" ،غري أنّها ال يليها إلّا أفعال مظهرة كانت أو مضـ
يعين الوقت الّذي يقوم فيه ،وفيها معىن اجملازاة؛ فلذلك ال يقع بعدها إلّا األفعال .وإذا رأيت اال سم
ـى األخفش
بعدها مرفوعًا فعلى تقدير فعل قبله؛ ألنّه ال يكون بعدها االبتداء واخلرب" )1( .وارتضـ
ـم املرفوع بعد (إذا) مبتدأً ،وتابعه ابن جنّي يف
ـيبويه ،وزاد عليه جواز جميء االسـ
مذهب سـ
اخلصائص )2( ،وتابعهما ابن مالك ( )3من املتأخرين ،واتّفقوا على جعله مرفوعًا على االبتداء ،وعلى
الرّغم من جميء شواهد عليه وجد هلا العلماء رخرجيات حنويّة ،وقد منع أبو حيّان الرّأي القائل بالرّفع
ـحيح أنَّ ذلك ال جيوز؛ إذ ما ذكروه حمتمل للتّأويل ،وال يتعيّن فيه
والصـ
على االبتداء ،فقالّ " :
()4
االبتداء ،وال نُثبت قانونًا كليًَّا ،وخنرج عن القانون املستقرّ الثّابت يف لسان العرب باحملتمل".
وأمّا ما جاء عند ابن مقبلٍ فقال:
ـَن َا ُالبَرق ُخ ل َّبُ ُ
إذَا ُالربق ُل لرَّاج ي ُسـ
نَ عاءِ ا بنَ عَف َّانَ اإل مامَ لِمُجْت َدٍ
ُ
ُيالحظ يف هذا البيت ،جميء اال سم (الربقُ) مرفوعًا بعد أداة ال ّشرط (إذا) ،وال يوجد أيّ
السـابقة ،فال ميكن تقدير الفعل
عامل من فعل يكون سـببًا يف رفعه ،وبناءً على رخرجيات العلماء ّ
املا ضي (ملع أو برَقَ) أو الفعل (كان التّامة أو الفعل :جاء أو ا ستقرّ) ،ب سبب بقاء كلمة ( ُخَّلبُ)
مرفوعة ،واألقرب أن تكون خربًا للمبتدأ (الربق).
ومما جاء قريبًا من هذا قول ابن مقبلٍ:
يال ُ
َإذَاُوذ لكَُي َا ُكبَيش ـ َة ُلَم ُيَكن ُ ُ ُ ُُ ُإالَّ ُ كحَل مة ُ حا ُ خب ُ
ُ
ُ
بالعودة إىل الق صيدة واملو ضع الذي جاء فيه هذا البيت ،فال ّشاعر يتحدّث عن جملس مخر
وغناء وانتشاء ،مث قال :فإذا وذلك -يا كبيشة -مل يكن إال كحلمة (ويف رواية كلَمّة) حامل خبيال.
( )1السّريايفّ ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.75/1 ،1
( )2ابن جنّي ،اخلصائص ،ط.107-106/1 ،4
( )3ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.213/2 ،1
( )4األندلسي ،التّذييلُوالتّكميل ،ط.318/7 ،1
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فإذا الّذي حنن فيه ،وذلك الّذي مضى من شبايب ،وما مضى من أيّام متتُّعي ،مل يكن إلّا كإلــمام
خيال باحلامل؛ لسرعة انقضائه.
وبقياس هذا البيت على ما جاء يف قوله تعاىل :ﱡﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱠ( ،)1إذ
تباينت آراء العلماء يف حكم (الواو) يف اآلية ال ّسابقة ،و ساق بع ضهم بيت ابن مقبل هذا شاهدًا؛
فقال فريق :إنّ الواو زائدة أو مقحمة ،وليس هلا معىن ،ودخوهلا كخروجها ،فمعىن (فإذا وذلك)
هو ذاته معىن (فإذا ذلك) .وهذا الرأي لألخفش ،فقال يف ذلك" :وقد جاء يف الشّعر شيء يشبه أن
تكون الواو زائدة فيه .قال الشّاعر:
ـ َةُ لَمْ يَ ُكنْ
ف َِإذَا وذ لكَ ي َا كُبَيْشـ

إالَّ كحَلْ مةِ حاملٍ خب يالِ

فيشبه أن يكون يريد :فإذا ذلك مل يكن .وقال بعضهم :أضمر اخلرب ،وإِضمار اخلرب أحسن يف اآلية
أيضًا وهو يف الكالم" )2( .وتبعه على هذا الرّأي ابن مالك فقال ناقلًا عن األخفش" :وقال األخفش
الصغرى :تقول :كنّا ومن يأتنا نأته ،جيعلون الواو زائدة يف باب كان ،وال حتسن زيادة
يف املسائل ّ
()3
هذه الواو يف غري باب كان ،يعين أنّه ال تطّرد زياد،ا إلّا يف باب كان".
ـرييّن على الطّرف اآلخر ،ويقولون مبنع زيادة الواو ،يقول ابن جنّي:
ويقف مجهور البصـ
"وزيادة الواو أمر ال يثبته الب صريّون" )4( .وقال ابن ال ّشجري " :وقيل يف البيت كما قيل يف اآلية:
ـيح،
ـيء من الكالم الفصـ
ـيء؛ أل ّن زيادة الواو مل تثبت يف شـ
إنّ الواو مقحمة ،وليس ذلك بشـ
()5
وحذف األجوبة كثري".
ومع إنكار الب صرييّن زيادة الواو ،إلّا أ م أجازوا يف بيت ابن مقبل أن يكون ما بعد (إذا)
مب تدأً وخربه حمذوف ،وه ناك أكثر من رخري لب يت ابن مق بل ،وبيتني آخرين أليب كبري ا هلذيل،
واألسود بن يعفر.
وميكن تلخيص آراء العلماء السّابقة حول هذه الواو بني:
( )1سورة الزمر :جزء من اآلية .73
( )2األخفش ،معاينُالقرآن ،ط .496/2 ،1وكذلك.144 ،132 ،123/1 :
( )3ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.356/3 ،1
( )4ابن جين ،اخلصائص ،ط.464/2 ،4
( )5ابن الشّجريُ،أمايلُابنُالشجري ،ط.122/2 ،1
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 الواو :زائدة ،ذلك :مبتدأ ،مل يكن :اخلرب .وهذا رأي األخفش. الواو :زائدة ،ذلك :مبتدأ ،اخلرب :مضمر .نقله البغدادي عن ابن برّي. الواو :عاطفة على حمذوف ولي ست زائدة ،ذلك :مبتدأ ،اخلرب :م ضمر .نقله األخفش ،بقوله:(قالوا).
 الواو :عاطفة على مبتدأ حمذوف (فإذا إملامك وذلك اإلملام أو فإذا هذا وذلك مل يكن .نقلهالبغدادي.
وقال البغدادي" :على أنّ الواو ليســت زائدة كما يقول الكوفيّون ،بل هي عاطفة على
مبتدأ حمذوف؛ والتّقدير :فإذا إملامُك وذلك اإلِل ـمام ،كذا قدّره الشّارح ،فجعل ال ـمعطوف
واملعطوف عليه شيئًا واحدًا ألجل قوله :مل يكن .قال صاحب كتاب تف سيح اللّغة :هذا البيت
لتميم بن أيبّ بن مقبل وأراد :فإذا هذا وذلك ،ومل خيصّ واحدًا ألنّ كلّ شيءٍ زائلٍ فهو كاألحالم".
( )1ونقل البغدادي رأيًا آخر نسبه البن برّي يف أماليه" :قال ابن بري يف أماليه على الصّحاح البيت
()2
البن مقبل وقوله :فإِذا وذلك مبتدأ والواو زائدة".
والّذي يتأمّل يف رأي الب صرييّن يرى إمجاعهم على عدم زيادة الواو ،ولكنهم أقرّوا مبجيء
ـريين لبيت ابن مقبل( :فَإِذا إملامُك َوذَلِكَ الْإِلْمَام).
املبتدأ بعد (إذا) ،كما نقل البغدادي يف التّفسـ
(فَإِذا هَذَا َوذَلِكَ) ،و سواء أكان اخلرب مجلة (مل يكن) ،أم كان حمذوفًا أو م ضمرًا ،فهذا يعين جواز
ـتقرّ) ،فيتخرّج األمر
االبتداء بعد (إذا) ،إلّا إن كان األمر تقدير فعل حمذوف (كان التّامة أو اسـ
ـارة -فيما
عليه ،فيكون (ذلك) :فاعلًا لفعلٍ حمذوفٍ ،واجلوابُ حمذوفًا .لكن الباحث مل جيد إشـ
اطّلع من كتب العلماء -تشري إىل ذلك ،وقد يرجع الباحث السّبب يف ذلك إىل كثرة احملذوفات يف
هذا التّقدير ،من حذف لفعل الشّرط ،والفعل الدالّ عليه؛ لتقدّم االسم املرفوع ،مث حذف اجلواب.
ومل ي ذكر العلماء شــاهدًا على حذف الفعل واجلواب إلّا ما جاء من تقدّم ما يوحي ويدل عليه
()3
السّياق؛ مثل قول الشّاعر:
( )1البغدادي ،خزانةُاألدب ،ط.58/11 ،4
( )2البغدادي ،خزانةُاألدب ،ط.60/11 ،4
( )3رؤبة ،ديوانُرؤبة ،د.ت ،186 ،وغري منسوب يف :اجلملُيفُالنّحو ،159 ،وشرح كتاب سيبويه ،264/3 ،وشرح
الرّضي ،86/4 ،وشرح ابن النّاظم ،508 ،وخزانة األدب  ،15 /9قال :وهذا الرجز منسوب إىل رؤبة بن العجّاج:
املعجم املفصل يف شواهد العربية ،ط.197/12 ،1
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ك َانَ فَقِريًا مُع ْدِم ًا؟ ق َا لتْ وَإنْ

ـلْمَى َوإِنْ
ق َا لتْ بَن َاتُ العَمِّ ي َا َسـ

ـرط وجوابه؛ لفهم املعىن ،وأبقى األداة وحدها ،والتقدير :وإنْ كان َف ِقريًا ُمعْدِمًا
الشـ
فحَذَفَ فعل ّ
تَمَنَّيتُه أو رضيت به.
وهذه التّخرجيات قدّمها العلماء؛ لتبقى القاعدة النّحويّة تنظم جلّ ما جاء عن اللّســان
ـتقرأ
العريبّ ،وحىت ال ت قام قا عدة على القل يل والنّادر ،على أنّ األمر يبقى قابلًا للقبول إذا اسـ
الباحثون لغة العرب ،وثبت لديهم ما ال يقبل ال ّشك وجود عدد من ال ّشواهد تكفي لتقعيد قاعدة
جديدة .ولعلّ بييتّ ابن مقبل قريبان مما ذهب إليه األخفش وابن جين وابن مالك؛ إن تع ّضد البيتان
بأمثاهلما.
-3الشّرطُاالمتناعيُ :
لوُالشّرطيّةُ :
ذكر العلماء معاين كثري ًة جاءت عليها هذه األداة )1( ،والّذي يهتمّ به الباحث ما جاء ضمن دائرة
حبثه ،وهو (لو) الشّرطيّة .وهي حرف شرط باتّفاق العلماء ،والشّرط فيها شكالن (:)2
 .1ال ّشرطيّةُاالمتناعيّة :وهي الّيت تؤدّي معىن التّعليق بني مجلتني بينهما ترابط واتّصال معنويّ،
يغلب عليه ال ّسببيّة وامل سبّبيّة .وهي الّيت تؤدّي معىن امتناع اجلواب المتناع ال ّشرط ،وهذا االمتناع
ـي كون جواب (لو) ممتنعًا غري ثابت دائمًا ،وذلك غري الزم؛ ألنّ
ـه احملقّقون؛ "ألنّها تقتضـ
رفضـ
جواهبا قد يكون ثابتًا يف بع املواضع" )3( .ومنها املقيّدة لل ّشرط بالزّمن املاضي؛ ولذلك ال تعمل
اجلزم؛ ألنّها فارقت (إنْ) ال ّشرطيّة الّيت تعقد التّعليق يف امل ستقبل .وهي أكثر ا ستخدامًا يف اللّغة من
النّوع الثّاين.
( )1جاءت هذه األداة على معان :الشّرطية وهو األشهر ،والتّمين ،والتوبيخ والتحضي  ،والعرض ،واملصدرية ...انظر :ابن
هشام ،مغينُاللبيب ،ط ،358-337 ،1واملرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.290-272 ،1
( )2ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط ،358-337 ،1واملرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.290-272 ،1
( )3املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.272 ،1
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 .2ال ّشرطيّةُغريُاالمتناعيةُ(املقيّدةُلل ّشرطُيفُامل ستقبل) :وهي الّيت تأيت مبعىن (إنْ) ،لكنّها ال
تعمل اجلزم يف املضارع .وهي أقلّ من سابقتها استخدامًا.
وهلذه األداة أحكامها اخلّاصة ،وأشهر هذه األحكام:
 .1اختصاصها بالدّخول على اجلملة الفعليّة؛ فال يليها إال فعل ،أو معمول فعل مضمر ،يفسره
ظاهر بعده.
 .2انفردت (لو) مببا شرة (أنْ) ،وهو كثري ،مثّ اخُتلف يف مو ضع (أن) بعدها؛ فذهب سيبويه
إىل أنّها يف مو ضع رفع باالبتداء ،وذهب الكوفيون ،واملربّد ،والزّجاج ،وكثري من النّحوييّن إىل أنّها
فاعل بفعل مقدّر ،تقديره :لو (ثبت) ،وهو أقْيس؛ إبقاءً لالخت صاص .يقول ابن مالك ،يف شرح
()1
الكافية :وزعم الزّخمشريّ أنّ بني لو وأن :ثبت مقدرًا ،قد يوهم انفراده بذلك.
 .3ال يكون جواب (لو) إلّا فعالً ماضيًا ،مثبتًا ،أو منفيًّا ب (ما) ،أو مضارعًا جمزومًا بـــ
()2
(مل) ،واألكثر يف املاضي املثبت اقترانه باللّام ،وقد حيذف ،وقلّ دخوهلا على املنفيّ بـ (ما).
ـرط أو فعل
الشـ
 .4وجب التّرتيب بني أجزائها؛ فال جيوز تقدمي اجلواب أو معموله على أداة ّ
الشّرط.
 .5قد يأيت اجلواب مجلة امسيّة مقرونة باللّام؛ ومنه -يف رأي بع

النّحاة -قوله تعاىل:

ﱡ ﲔ

ﲜ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﱠ )3( ،واأل صل :لو ثبت
ﲝ
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
أنّهم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهلل خري ،فاللّام داخلة على املبتدأ( :مثوبة) وخربه كل مة( :خري)،
()4
واجلملة االمسيّة هي اجلواب".
" .6وقد يكون اجلواب مسبوقًا بكلمة "إذًا" الّيت تفيده وتزيده تقويةً وتوكيدًا؛ حنو :لو قصدتين
إذًا لعاونتك" (.)5
وقد جاءت (لو) الشّرطيّة (االمتناعية وغري االمتناعية) يف ديوان ابن مقبلٍ على عدّة أمناط:
( )1املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.279 ،1
( )2املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.283 ،1
( )3سورة البقرة :اآلية .103
( )4عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.498/4 ،15
( )5عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.498/4 ،15

166

ُالنّمطُاألوّلُ:أداةُال ّشرطُ(لو)ُ ُ+علُال ّشرطُُ+جوابُال ّشرطُ.وقد جاء يف مخ سة ع شرموضعًا:
ـتخدمًا (لو) االمتناعيّة وغري االمتناعيّة ،فدخلت
جاء هذا النّمط يف ديوان ابن مقبلٍ مسـ
األداة على الفعل املاضي لفظًا ومعنًى ،وما كان مضارعًا فهو بداللة املاضي؛ ليتحقّق امتناع وقوعه
يف املا ضي ،فامتنع وقوع اجلواب .وجاء التّركيب يف هذا النّمط مكتمل العنا صر (األداة والفعل
ـارعًا لفظًا
ـاه العلماء .وأمّا غري االمتناعيّة؛ فجاء فعلها فعلًا مضـ
واجلواب) ،بالتّرتيب الّذي ارتضـ
ومعنًى ،وما كان ماضيًا فهو بداللة املستقبل؛ لعدم تصوّر وقوعه يف املاضي.
وقد جاء هذا النّمط يف مخسة عشر موضعًا:
قال ابن مقبلٍ:
ح
ـع هُاملَس ـَار ُ
َسـ
أل ْهلِكِ مَاالً ،لَمُت َ
ولَو ُك َانَ ُح بيي ُأمَّ ُذي ا ل َودْعِ كُل ُّهُ
جاءت أداة ال ّشرط (لو) مت صدرةً اجلملة ،تالها الفعل املا ضي (كان) النّاقص وامسه (حبّي)
وخربه (مالًا)ّ ،مث جاء جواب ال شّرط (مل تسعه) مضارعًا مصحوبًا بلم (ماضيًا يف املعىن) ،وقد أفاد
الشّرط بـــ (لو) امتناع اجلواب المتناع الشّرط ،وجاء االمتناع يف املا ضي فامتنع به اجلواب يف
املاضي؛ فتكون (لو) امتناعيّة ،بداللة إمكانية القول بعد الشّرط (لكن مل يكن حبّي مالًا).
ويقول ابن مقبلٍ:
ولَو ُتَرَان ي ُوَإي َّاه َا ُ لق ل تَ ُ لن َا ُُُُ ُ كأنَّ ما كانَ م ِن د مهاءَ مل يك ُنِ
ُ
جاءت أداة ال ّشرط مت صدّرة األ سلوب ،وتالها الفعل امل ضارع (تراين) ،دالًا على املا ضي
على الرّغم من م ضارعته؛ وذلك لوجوب الداللة على املا ضي؛ لي ستقيم املعىن ،فال يعقل أن يكون
اجلفاء الّذي كان من دمهاء يف امل ستقبل؛ وا ستخدم ال ّشاعر الفعل (لقلت) املا ضي لفظًا ومعنًى.
فجاءت (لو) امتناعيّة بدليل إمكانيّة القول بعد الشّرط :لو رأيتنا لكنك مل تر.
ويقول أيضًا:
ـعِدُ لَم ُتَع دَم ُمن ُاجلنيُحَاديَا
ُصـ
فَت ْ
لدهَيمُ لو ُأَح لُّ ُع قالَ ها
وعِن ْدي ا ُّ
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وجاءت أداة ال ّ شرط وبعدها الفعل امل ضارع (أحلّ) ،دالًا على املا ضي على الرّغم من
مضارعته؛ وذلك لوجوب الدّاللة على املاضي ،واستخدم الشّاعر الفعل املضارع املصحوب بلم يف
اجلواب؛ ليدلّ به على املا ضي ،فجاءت (لو) امتناعيّة بدليل إمكانيّة القول بعد ال ّ شرط :لو أحل
عقاهلا لكن مل أحلّه.
ويقول ابن مقبلٍ:
ـفي تُالنفسَ ق بلَ التَّنَدمِ
بلَيلى شـ
ـبَا بةً
صـ
لوُقَب لَُمَب كاهَاُبك يت َ
تت صدّر األداة (لو) األ سلوب كلّه ،وتالها متعلّق فعل ال ّشرط املن صوب (ظرفه الزّماينّ)
متق ّدمًا على الفعل ،وهذا جائز عند العلماء (تقدّم معمول فعل ال ّشرط املن صوب ،ولكنهم منعوا
تقدّم معموله املرفوع) ،وجاء كلٌّ من فعل الشّرط وجوابه فعلني ماضيني لفظًا ومعنًى؛ وهلذا جاءت
(لو) امتناعيّة ،إذ ميكن أن يكون التّقدير :فلوْ قَْبلَ مَبكاهَا بكيتُ صَبَابةً لكنّي مل أبكِ.
ويستمرّ الشّاعر باستخدام النّمط على ما جاء من قواعد حنويّة ،فالتّوافق حاضر.
وأبيات (لو) االمتناعيّة عند الشّاعر:
ـِ يمُ ها
بنَبْح َةِ ك لبٍ أو ب نارٍ يَشـ
ـ ت َرَى ُ م نه ُل َب َاعَ ُث ي َاب َهُ
و لو ُتشـ
ب عدَ ائ ْت ِ مارٍ وَ همٍّ باحل ُ لولِ ،و لوُ

ح َلُّوا ُت َل َبَّسَ ُيف ُأو طان هم ُوطَين

و لو ُكَح ل َت ُ حوا جب ُ خ يل ُ ق يسُ

بِكَ لبٍ بَع ْدَ تَغْل ِبَ ما ُ قذ ين َا

ـ َةً
ج عل ْتُ جلُه َّالِ ا لر جالِ مَ خاضـ

ـ ئ ت ُ قد ُبَيَّن ت ه َا ُب لس ـ َاينُ
ولو ُشـ

وُش ـه دتَهمُ
ولو ُك نتَ ُجرمَ ُاخلنفســاء َ

ج ع ل تَ ق َ ناةًُ غريَ ُذَات ُس ـ ن َانُ

يُض ـربن َا
ولو ُش ـَه دَت ُأمَّ ُالنَّج َاش ـي َ

بِصــ ِف دنيَ َدَّت ن َا ُب ك لِّ ُي َم َاينُ

يا اب ْ نةَ ا لرِّح َّالِ لو ُ جارَي ت ين

ـ َال ِفَ ا لدَّه ْرِ جل َارَي ت ُا لرَّق ُم
سـ

وأما األبيات الّيت فيها (لو) غري امتناعيّة:
و لو ُ كلَّم َت ُد مهاءُُأ خرسَُ كاظ مع ُُُُ ُ لَبَيَّنَ ُ با لتّك ل يم ُأَو ُك َادَ ُي فص ـ حُ ُ
ُ
ُ
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جاءت أداة ال ّشرط (لو) متبوعةً بالفعل املا ضي لفظًا ،لكنّه دالٌّ على امل ستقبل؛ لي ستقيم
املعىن؛ فلن يكون التّكليم يف املا ضي ،وكذلك :يبيّن ويف صح ،وبذلك يكون الفعالن ما ضيني لفظًا
ـرطية ،لكنّها ال جتزم؛ ويكون
الشـ
ـتقبال ،وهبذا تكون (لو) مبعىن (إنْ) ّ
ولكنهما دالّني على االسـ
التّقدير :إن كلّمت دمهاء أخرس لبيّن .وبذلك تكون األداة (لو) غري امتناعية.
ومن (لو) غري االمتناعيّة أبيات الشّاعر:
وث َرْوَةٌ م ِنْ رِج َالٍ لو ُرَأَي ت َه مُ

ل ق لتَ :إ حدى حِراجِ اجلَرِّ مِن أُقُ ِر

ـَوْفٍ مِن حتِيَّتِ ها
لو ُســاوَ َت نا بسـ

ـوف العيوف لراح ُالرَّ كب قد قنعوا
سـ

و لو ُ بذل َت ُحســنَ ما ع ندَ ها

ـا ِرحِ أَرْوَى نَ ـوَارٍ مُســِ ـنْ
لِ ـبَـ

ـبَّ ـهُ
ـا لُـ
ـازع ـهَـ
ـلَّ ُي ـنَـ
لَ ـظَـ

ن ِزَاعَ ا لق َرِ ينِ ح ِب َالَ ا لرُّه ُنْ

ومنُالظواهرُاللغويّةُاملصاحبةُهلذاُالنّمطُ :
اقترانُجوابُالشّرطُباللام :وقد جاء هذا يف مخسة عشر موضعًا.
قد يقترن جواب ال ّشرط باللّام يف بع احلاالت ،وقد ال يقترن هبا يف أحيان أخرى ،وبعد
ـتقراء أبيات (لو) االمتناعيّة وغري االمتناعيّة ،يالحظ الباحث يف (لو) االمتناعية أنّ اللّام قد
اسـ
ـها ،لكنّها مع غري االمتناعيّة جاءت يف مجيع األجوبة
ظهرت يف بع األجوبة ،ومل تظهر يف بعضـ
مقترنة باللّام.
وأبيات ابن مقبلٍ الّيت اقترن اجلواب باللّام يف سبعة مواضع:
ـيمُ ها ( ماضٍ مث بتٌ)
َشـ
بنَبْحَةِ ك لبٍ أو ب نارٍ ي ِ
ـْتَرَى م نهُ لَب َاعَُ ثِي َاب َهُ
و لو تُشـ
كأنَّ ما كانَ مِن د مهاءَ مل ي ُكنِ ( ماضٍ مث بتٌ)
ولَوْ تَرَانِي َوإِي َّاه َا لق ل تَ لن َا
الرقِمْ ( ماضٍ مث بتٌ)
لد ْهرِ جلَارَي ت َّ
ـَالِفَ ا َّ
سـ
يا اب ْ نةَ ا لرِّح َّالِ لوْ جارَي ْت ِين
ـحُ ( ماضٍ مث بتٌ)
ْصـ
لَبَيَّنَ بالتّكْليمِ أَوْ ك َادَ ُيف ِ
ولوْ كلَّم َتْ د مهاءُ أخرسَ كاظِ مًا
لق لتَ :إ حدى حِراجِ اجلَرِّ مِن ُأُقرِ ( ماضٍ مث بتٌ)
وث َرْوَةٌ م ِنْ رِج َالٍ لوْ َرأَي ْت َه ُمُ
سوف العيوف لراح الرَّكب قد قنعوا (ماضٍ مثبتٌ)
ـوْفٍ مِن حتِيَّتِ ها
بسـ
لوْ ســا َوفَتْ نا َ
169

ول ْو بذل َتْ حُســنَ ما ع ندَ ها
ل َظ َلَّ ي ُن َازِع ُه َا ل ُب َّهُ

ح أَرْوَى نَــوَارٍ مُس ــِــ ْن
لِــبَــا ِر ِ
نِزَاعَ ا لقَرِ ينِ حِب َالَ ا لرُّهُ ْن ( ماضٍ م ث بتٌ)

وأمّا األبيات الّيت مل يقترن اجلواب باللّام ،فقد جاءت يف مثانية مواضع:
أل ْهلِكِ مَاالً ،لَمُتَ َسعه املَ َسا ِرحُ (م ارعُمنفيُبلم)
ولَوْ كَانَ حُبِّي أُمَّ ذِي ال َودْعِ ُكلُّهُ
سَ يف أو طانِهمْ وطَين ( ماض ُمث بت)
حَلُّوا تَلَبَّ ُ
ب عدَ ائْتِ مارٍ وَهمٍّ باحلُلولِ ،ولوْ
بِكَ لبٍ بَعْدَ َتغْلِبَ ماُ قذينَا ( ماضُمنفيُ مبا)
ولوْ َكحِلَتْ حوا جبُ خ يلِ قيسٍ
ـَاينِ ( ماضُمبدوءُبقد)
ـئْتُ قدُبَيَّنتهَا ِبلِسـ
ولو ِشـ
ـَةً
جعلْتُ جلُهَّالِ الر جالِ مَ خاضـ
ـن َانِ ( ماضُمث بت)
ُجعِل ْتَ قَ ناةً غريَ ذَاتِ ِسـ
ولو كنتَ ِج ْرمَ اخلُنفُ ساءِ َشهدتَهُمُ
ـِفدنيَ َدَتن َا بِك ُلد يَم َاينِ ( ماض ُمث بت)
بِصـ
ولوْ َشهِدَتْ أُمُّ َّالنجَا شيِّ َضربنَا
ـفي ت الن ْفسَ ق بلَ التَّنَدمِ ( ماضُمث بت)
بلَيلى شـ
ـبَا بةً
صـ
فلوْ قَبْلَ مَب كاهَا بك يتُ َ
فَتُ ْصعِدُ لَمُتَعدَم ِمنْ اجلنِّ حَاديَا (م ارعُمنفيُبلم)
لدهَيمُ لوْ أَحُلُّ عِ قالَ ها
وعِنْدي ا ُّ
ويالحظ أنّ اللّام راوحت بني االقتران باجلواب يف الفعل املا ضي املثبت ،وعدم االقتران به.
كما امتنع اقترا ا مبا جاءت معه (قد ،مل) ،وال ميكن احلكم على ما جاء فيه اجلواب حمذوفًا .وينقل
األزهريّ يف التّ صريح على التّو ضيح عن أحد العلماء (" )1قال عبد اللّطيف يف باب اللّامات :هذه
اللّام تسمّى الم التّ سويف ،ألنّها تدلّ على تأخري وقوع اجلواب عن ال شّرط ،وتراخيه عنه ،كما أنّ
إسقاطها يدلّ على التّعجيل ،أي أنّ اجلواب يقع عقب الشّرط ب ـال مهملة؛ وهلذا دخلت يف:
ﲑﲒﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ ( ،)2وحذفت يف:

ﱡ

ﱡ ﲬﲭﲮﲯﲰ

ﲱ ﲲﱠ ()3؛ أي :لوقته يف املزن من غري تأخري ،والفائدة يف تأخري جعله حطامًا ،وتقدمي

( )1األزهريُ،شرحُالتّصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.242/2 ،1
( )2سورة الواقعة :جزء من اآلية .65
( )3سورة الواقعة :جزء من اآلية .70
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جعله أجاجًا ،ت شديد العقوبة؛ أي :إذا ا ستوى الزّرع على سوقه ،وقويت به األطماع ،جعلناه
حطامًا ،كما قال اهلل تعاىل:

ﱡﲲﲳﲴﲵ

ﲶ ﱠ".

()1

ُالنّمطُالثاينُ:أداةُالشّرطُ(لو)ُ ُ+علُالشّرطُُ+إذًاُُ+جوابُالشّرطُ.جاءُيفُموضعُواحدٍُ .قد تد خل (إذًا) على اجلواب ،واألكثر أن تكون جوا با ل (إنْ) أو (لو) ظاهرتني أو
مقدرتني .قال يف النّحو الوايف" :وقد يكون اجلواب م سبوقًا بكلمة (إذًا) الّيت تفيده تقويةً وتوكيدًا؛
حنو :لو قصدتين إذًا لعاونتك" )2( .فدخول (إذًا) على جواب (لو) يزيد من توكيد اجلواب وتقويته،
وليس كما هو احلال يف دخول (الفاء) يف جواب ال شّرط املقترن هبا ،الّيت جاءت للرّبط بني ال شّرط
واجلواب ،أو دخول (إذا) الفجائية على اجلواب لذات السّبب.
قال ابن مقبلٍ:
ـُ ْوطٍ بأدىن دَلد ها أَلِ فا
مِن ف ُدْرِ شـ
ـ ِي ًَّا أَ كارِع ُهُ
و لو ُ تأل َّفُ م َوْشـ
ـَت ْهُ وإِنْ جَرَّتْ ل َهُ كَنَف َا
إِنْ أي ْأَسـ
إذً ُت َأَن َّسَُ ي َب ْغ ِ يه َا ب ِح َاج َت ِهِ
ت صدّرت أداة ال ّشرط يف األ سلوب ،فتقدّمت على الفعل (تألّف) امل ضارع ،وأ صله تتألّف،
مث تبعهما اجلواب يف صدر البيت الثّاين (تأنّس) املاضي املصدّر (بإذًا) املؤكّدة واملقوّية للجواب.
ُالنّمطُالثالثُ:أداةُالشّرطُ(لو)ُ ُ+علُالشّرطُُ+جوابُالشّرطُ(حمذوف)ُ .يبقى ترتيب عنا صر األ سلوب ثابتًا ،فلألداة صدر األ سلوب؛ فال يتقدّم عليها فعلها وال
ـرط املرفوع ،ومعمول اجلواب املرفوع ،وبالتّايل إنْ جاء ما
الشـ
جواهبا ،ومينع تق ّدمُ معمول فعل ّ
ـبه اجلواب ،فليس هو اجلواب ذاته ،وإنّما هو دليل عليه؛ ألنّ األداة هلا
يوحي باجلواب ،أو ما يشـ
ال ّصدارة ،وإنّ املعىن النّات عن االرتباط بني ال ّشرط واجلواب حيتّم أن يتقدّم ال ّشرط على اجلواب،
إذ ليس من املعقول أنْ يتقدّم الـمُسَببُ على السّبب بعد أداة الشّرط خاصّة؛ فال يقال :لو خلرجنا
توقّف املطر.
( )1سورة يونس :جزء من اآلية .24
( )2عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط ،498/4 ،3وانظر . .315/4
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وقد ذكر العلماء حاالت حيذف فيها اجلواب جوازًا أو وجوبًا ،وتقدّمت مثل هذه احلاالت
فيما سبق من هذا البحث )1( ،وفيها حيذف اجلواب وجوبًا لتقدّم ما يوحي به أو ي شبهه على أداة
الشّرط وفعلها ،وال رختلف أداة الشّرط (لو) عن غريها من أدوات الشّرط يف هذه احلالة ،فقد يتقدّم
ما يوحي باجلواب أو ما يشبهه ،أو يتقدّم من اجلواب ما اكتنف الشّرط.
قال ابن مقبلٍ:
ـفر
وال أُ بايل ،ولو ُكن َّا ُعلى ُسـ ُ
أَن ِّي أُق َي ِّدُ ب ِاْل َ مأْث ُوِرِ رَاح ِل َيتِ
جاءت األداة (لو) متصدّرة األسلوب ،وتبعها فعل الشّرط (كنّا) ،ومل يذكر اجلواب؛ لتقدّم
ما ي شري إليه أو ي شبهه( ،أَنِّي ُأقَيِّدُ بِاْلَمأْثُوِرِ رَا ِحَليتِ) ،وعليه ميكن إعادة ترتيب البيت كالتّايل :أَنِّي
ُأقَيِّدُ بِاْلَمأْثُوِرِ رَا ِحَليتِ ،لو كنا على سفر فأَنِّي ُأقَيِّدُ بِاْلَمأْثُوِرِ رَا ِحَليتِ ،وال أبايل.
وقال أيضًا:
َثاكيل ُ
يَص ـبوُإليهاُ،ولوُكانواُعلىُعَجَل ُُُُ ُُُُبالشيعبُمنُمكةَُالشييبُالـم ُ
ُ
ُ
يف هذا البيت يكتنف ما ي شبه اجلواب اجلملة ال ّشرطيّة (األداة والفعل) ،فقد قدّم ال ّشاعر
جزءًا مما ي شبه اجلواب (ي صبو إليها) على أداة ال ّشرط (لو) وفعل ال ّشرط (كانوا) مث جاء تكملة ما
ي شبه اجلواب (ال ّشيبُ املثاكيلُ) ،فاعل الفعل املتقدّم (ي صبو) ،فاكتنف جزءا ما ي شبه اجلواب
ال ّشرطَ .وعليه ميكن إعادة ترتيب البيت كالتّايل :ولوْ كان ال شيب املثاكيل على َعجَلٍ ليَ ْصبون
بالش ْعبِ مِن مكّةَ.
جلٍ ِّ
إليها ،ولوْ كانوا على َع َ
وأمّا بقيّة األبيات فهي:
ـرَافُا لدَّهرُمَأمونَا ُ
لوُ كانَُب عدُانصـ
ـَالحَةٍُ
يفُلَي لةٍُمنُليَايلُا لدَّهر ُصـ
ـ ح وا ،والَ عَيْين بِعَبْرَتِه َا بُخْال
صـ
وَالَ ُيَس ـتَط يع ُالقَل ب ُلَو ُتَع ذرَان هُ
بضــ َربٍ لو ُت َوَج َّع َُه وَ ج يعِ
تصــكٌّ ُا لنَّ حر وا لدأ يات م نه
ـِن ِهِ لو ُرس ـ ُن
ع لى ح َدِّ مَرْسـ
كأنَّ ُن قا عات ُخ َط م ي َّةٍُ

( )1انظر الصّفحة  90من هذا البحث.
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ودونَُ ل ي لى ُع َوَادٍ لو ُت ع َ ُدي ي نا

ط َافَ اخلَي َالُ بِن َا َركْ بًا يَ مانين َا

ُالنّمطُالرّابعُ:أداةُال ّشرطُ(لو)ُُ+مجلةُال ّشرطُ(أنُُ+معموليها)ُُ+جوابُال ّشرطُ(حمذوف)ُ.وجاء هذا النّمط يف ديوان ابن مقبلٍ يف ثالثة مواضع من الدّيوان.
انفردت (لو) عن بقيّة األدوات يف إمكانيّة دخوهلا على (أنّ ومعموليها) ،وما يطلق عليه
امل صدر املن سبك ،وهبذا ميكن أن تعدّ اجلملة االمسيّة هي مجلة ال ّشرط حمذوفة الفعل على الرأي
األن سب يف بقاء اخت صاص األداة ال ّشرطيّة باألفعال ،على أن سيبويه ومجهور العلماء من الب صرة،
رأوا " أنّها فقدت اخت صا صها ،وأنّ امل صدر املن سبك بعدها من (أنّ) مع معموليها مبتدأ ،خربه
ـياق ...ويرى فريقٌ آخر أنّها مل تفقد
بالسـ
ـب ّ
حمذوف؛ تقديره :ثابت ... ،أو حنو هذا مما يناسـ
اختصاصها ،وأنّها يف احلقيقة مل تدخل على "أنّ ومعموليها" مباشرة ،وإنّما دخلت على فعل مقدّر
هو :ثبت وحنوه ،وامل صدر املؤول من" :أنّ ومعموليها" فاعل للفعل املقدّر" ،)1( .والّذي يظهر أنّ
ـيلًا غالبًا ،من أحكام (لو) بنوعي ها؛ هو:
ترجيح بع العلماء للرأي الثّاين "إذ حيقّق حكمًا أصـ
اخت صا صها بالدّخول على الفعل ،ولكيال يدخل احلرف امل صدريّ على مثله بغري فا صلٍ" )2( .وإىل
هذا مييل الباحث.
ومن أبيات هذا النّمط يف ديوان ابن مقبلٍ:
عرف ُ
لوَ ُانيي ُغ دوًَّ ُ ع ندَ ُ مروانَُأ ُ
ـِبُوا لِيَ حلْيَيت
وق َالَ كُلَي ْبٌ اخْضـ
ُ
جاءت أداة ال ّشرط (لو) يف صدر مجلة ال ّشرط ،وتالها اجلملة االمسيّة املكوّنة من (أنّ)
ـدرٌ مؤ ّولٌ ،يكون يف حملّ رفع مبتدأ ،ويكون خربه حمذوفًا،
ـبك منها مصـ
وامسها وخربها ،وينسـ
تقديره (ثابت) ،وتقدير اجلملة :لو معرفيت غدوًّا عند مروان ثابتة ،لقال كليب اخضبوا يل حلييت.

( )1عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.499/4 ،3
( )2عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.503/4 ،3
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الشـرط وجوابه
ـاص (لو) بالفعل؛ فتقدّر اجلملة بعد حذف فعل ّ
وأمّا على الرأي باختصـ
(وجود ما ي شبه اجلواب مق ّدمًا على ال ّشرط) ،فيكون احلذف كثريًا يف هذا التّقدير :لقال كليب
اخضبوا يل حلييت ،لو ثبت أين غدوًّا عند مروان أعرف ،لقال كليب اخضبوا يل حلييت.
وقال يف بيتٍ آخر:
كُ
لَوَ ُانَّ ُاملَن َاي َا ُح َال ه َا ُم تَم َاس ـ ُ
ف َإِنَّ كِالَ حَيِّي ْكِ مِنْهُمْ بَقِي َّةٌ
ُ
ـك املنايا ثابت ،لبقي من كال حييك بقيّة .وعلى
متاسـ
ـرييّن :لو ُ
فالتقدير على رأي البصـ
تقدير رأي القائلني باختصاص األداة بالفعل ،يكون التّقدير :لو ثبت متاسك املنايا ،فإنّ كال حيّيكِ
منهم بقيّ ٌة ،لو أنّ املنايا حاهلا متما سك .فيُقدّر يف اجلملة حمذوفان؛ فعل ال ّشرط ،وجواب ال ّشرط،
وتقدير حمذوف واحد أوىل من تقدير حمذوفني.
وهكذا يف البيت الثّالث:
ُُ م َا ُأَطي َبَ ُالعَيشَ ُلَو ُأَنَّ ُالفَتَى ُحَجَرٌ ُُُُ ُُُُُتَن بو ُا حلوادث ُ ع نه ُوَه وَ ُمَل مومُ ُ
ُ
ُ
الرأي األوّل :ما أطيب العيش لو ثبت حجريّة الفىت لطاب العيش.
الرأي الثّاين :ما أطيب العيش لو حجريّة الفىت ثابتة ،لطاب العيش.
لوال :حرف شرط غري جازم ،واملتّفق على أنّها مركّبة من (لو) ال ّشرطيّة و(ال) النّافية ،وبقيت كل
()1
أداة على معناها قبل التّركيب ،وهلا عدّة معانٍ:
 الشّرطيّة االمتناعيّة :وهلا نوعان:األوّل :إفادة االمتناع للوجوب أو (الوجود) ،ورختصّ باألمساء.
الثّاين :اجلارّة ورختصّ بالضمري املتّصل ،كاهلاء والياء والكاف.
 التّحضيضيّة والعَ ْرضيّة :فتختصّ باملضارع أو ما يف تأويله. التّوبيخيّة التندمييّة :ورختصّ باملاضي.والّذي يهتمّ به الباحث هنا ،ما جاء منها أداة شرطيّة ،وسيكون ل ـ (لوال) مكان آخر من
هذا البحث ،أي :عندما تكون (لوال) حتضيضيّة.
( )1انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط ،306-302 ،6وكذلك :املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.608-597 ،1

174

()1

وهلذه األداة أحكامها اخلاصّة هبا ،دون أدوات الشّرط األخرى:
 .1تدخل على مجلتني :امسيّة ففعليّة؛ لربط اجلملتني.
 .2أداة شرط تفيد امتناع اجلواب لوجود ال ّ شرط ،فيمتنع حدوث اجلواب؛ لوقوع
الشّرط.
 .3خمت ّصة بالدّخول على األمساء؛ فال يليها إلّا ا سم مرفوع أو م صدر مؤوّل ،ويُعرب
على الرأي األرجح مبتدأً ،على رأي اجلمهور.
 .4يكون اخلرب يف ال عادة كونًا عامًّا مطلقًا حمذوفًا ،وال جيوز أن يظهر يف الكالم
الفصيح ،وتقديره (موجود أو ما شابه).
 .5قد يقع جواهبا فعلًا ماضيًا مقرونًا باللّام ،وقد خيلو منها ،وقد يكون منفيًا ب ـ (ما)،
وقد يقترن املنفي باللّام أيضًا.
 .6قد حيذف جواهبا إن دلّ عليه دليل ،أو فهم من السّياق.
 .7تأيت منها (لوال) اجلارّة ،وهي الّيت تدخل على ال ّضمري املتّ صل ،ورختصّ به ،ويكون
الضّمري جمرورًا لفظًا مرفوعًا حملًا على االبتداء.
مل ي ستخدم ابن مقبلٍ هذه األداة إلّا يف ثالثة موا ضع من الدّيوان؛ جاء فيها األ سلوب
مكتمل العنا صر ،واقترن اجلواب باللّام يف مو ضع ،ومل يقترن يف مو ضعني .ولقلّة األبيات يدرجها
ـتها منفردة ،وبيان توافقها أو تنافرها والقاعدة
ـنيفها يف أمناط ،ويكتفي بدراسـ
الباحث دون تصـ
النّحويّة املعتمدة عند العلماء.
لوالُُ+الشّرطُ(مبتدأ)ُُ+اجلواب .وجاء هذا النّمط يف ثالثة مواضع من الدّيوان.
قال ابن مقبلٍ:
لوال ُا حل ياءُُو لوال ُا لدي ين ُع ب ت ك ما ُُُُ ُ بِبَعْ ِ م َا فِ يكُم َا ِإذْ عِبْتُم َا عَوَرِي
ُ
تت صدّر األداة (لوال) أ سلوب ال ّشرط ،يتلوها اال سم املرفوع باالبتداء (احلياءُ) ،مث يعطف
مجلة شرطيّة على اجلملة ال ّسابقة( ،ولوال الدينُ) ،ويتلومها اجلواب فعلٌ ماضٍ (عبتكما) وهو غري
( )1انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط ،306-302 ،6وكذلك :املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.608-597 ،1
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مقترنٍ باللّام ،وحُذف اخلرب وهو الكون املطلق ،وتقديره (موجود أو كائن) .وأفاد ال ّشرط :امتناع
وقوع اجلواب (عبتكما) لوجود الشّرط (احلياء ومعطوفًا عليه الدِّين).
وقال يف موضعٍ آخر:
من ا لع ِت ْقِ لوال ُل يت ه ُل َت َح َط ما
ـ ْبِ يهتزُّ مَتن ُهُ
غدا كالفِرِن ْدِ العَضـ
ـم املرفوع باالبتداء (ليتُه) ،مث جاء اجلواب (لتحطّم)
جاءت األداة (لوال) داخلة على االسـ
مقترنًا باللّام ،وأمّا اخلرب فمحذوف؛ لكونه مطلقًا ،ميكن تقديره بـ (موجود) .وجاءت (لوال) دالّة
على امتناع اجلواب لوجود ال ّشرط؛ فامتنع حتطّم الفرند الع ضب (ال ّسيف القاطع) لوجود صفحة
السيف الّيت جعلته ليّنًا.
وقال يف املوضع األخري:
و لوال ُا لب َأو ُ ع ن هم ُ قد ُرَو ي نا ُ
شــرِب ْ نا م ِن د ماءِ بين ح َ ب يبٍ
ُ
جاء أ سلوب ال ّشرط مت صدّرًا باألداة ،مث أتبعها بال ّشرط وهو املبتدأ املرفوع (البأوُ) ،حاذفًا
خربه لكونه مطلقًا ال حيدّد ،وميكن تقديره (موجود أو كائن) ،مثّ جاء اجلواب فعلًا ماضيًا ،مصدّرًا
باحلرف (قد) ،ومل يقترن باللّام .وامتنع وقوع اجلواب (روينا) أ سيافنا من دمائهم ،لوجود (البأو)
وهو التّرفع والعظمة.
أمّاُ :
النّمطُاألوّلُ:أداةُال ّشرطُ(أمّا)ُُ+مجلةُال ّشرطُ(حمذو ةُوم ستعاضُعنها)ُُ+مجلةُاجلوابُ(مبتدأ)ُ
ُ+الفاءُ(ُ+خربُاملبتدأُمجلةُ عليّة)(ُ.جاءُهذاُالنّمطُيفُأربعةُمواضع)ُ .
قال ابنُ مقبل:
أم َّا ُالي ماينُّ ُ منَ ُاحلَيَّين ُ انش ـَمَروا ُُُ ُ وكُلَّف الق لبُ من د مهاءَ ما كَلِف َا
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جاءت أداة ال ّشرط (أمّا) امل ستعاض هبا عن أداة ال ّشرط ومجلتها (مهما يكن من شيء) ،مث
ـمروا) مالزمة له الفاء الرّابطة .وتكون
جاء بعدها املبتدأ املرفوع (اليماينُّ) ،مثّ مجلة اخلرب (فانشـ
اجلملة من املبتدأ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب؛ ألنّها جواب ال ّ شرط (أمّا) غري اجلازمة .وأ صل
اجلملة (أمّا اليّماينّ من احلييّن فان شمروا) :مهما يكن من شيء فاليماينّ من احليّيّن ان شمروا ،فحني
استبدل (أمّا) ب ـ (مهما) وفعلها ،انتقلت الفاء الرّابطة إىل اخلرب حكمًا .وقد علّق أمرًا -هو احلكم
بن سبة اليماينّ إىل االن شمار (التّهيؤ للرّحيل) -على وجودٍ شيءٍ آخر ،أي وقوع شيء آخر .وهو
األمر يف قوله( :مهما يكن من األمر).
وهناك ثالثة أبيات على النّمط ذاته؛ جاءت األداة (أمّا) متبوعة باال سم املرفوع (مبتدأ) ،مثّ
مجلة اخلرب مقرونة بالفاء ،واألبيات هي:
ـ َدَّوا ،وللمَعْرُوفُ يف الن َّاسِ َأعْرَفُ
َصـ
زَجَرْن َا بَنِي كَع ْبٍَ ،أم َّا ُخ ي َاره مُ
ـَفُ
فَقِ يدَ لَهُمْ ب َادٍ ب ِهِ ا لعُرُّ أَخْشـ
وأم َّأ ُأ ناسٌ ُ اســ ت عاروا ُب َ عريَ نا
ـ َاءِ وا لنِّعَمِ
عِن ْدَ اجلَب َابِريِ با لب َأْسـ
أم َّا ُاإل ادة ُ اس ـ تَل وَت ُرَ كائ ب نا
النّمطُالثاينُ:أداةُال ّشرطُ(أمّا)ُُ+مجلةُال ّشرطُ(حمذو ةُوم ستعاضُعنها)ُُ+مجلةُاجلوابُ(مبتدأ)ُ
ُ+الفاءُ(ُ+خربُاملبتدأُمجلةُامسيّة)(ُ.وجاءُيفُأربعةُمواضع)ُ .
ت شابه هذا النّمط ب سابقه من حيث ترتيب عنا صره ،واختلف عنه يف خرب املبتدأ؛ إذ جاء
ـكال هلا( :املبتدأ ظاهر واخلرب مجلة)( ،املبتدأ ظاهر واخلرب مجلة
مجلة امسيّة؛ تنوّعت على ثالثة أشـ
منسوخة بإنّ)( ،شبه مجلة جار وجمرور متعلقان خبرب حمذوف واملبتدأ نكرة).
قال ابن مقبلٍ:
أم َّا ُ هم ُ ع داة ُ ما ُن كل ِّم همُ ُُُ ُ وَهْيَ الصــد يقُ هبا وَج ْدٌ وتَخْبِ يلُ
ُ
جاءت أداة ال ّشرط (أمّا) امل ستعاض هبا عن أداة ال ّشرط ومجلتها (مهما يكن من أمر) ،مث
جاء بعدها املبتدأ ضمري الرّفع املنفصل (هم) ،مثّ بدأت مجلة أخرى باملبتدأ (عداةٌ) وخربه اجلملة (ما
نكلّمهم) ،و هذه اجلم لة االمسيّة من املب تدأ وخربه يف حمل رفع خرب املب تدأ األوّل (هم) ،و جاءت
اجلملة (فعداة ما نكلّمهم) تالزمها الفاء الرّابطة .وبذا تكون اجلملة من املبتدأ (هم) واخلرب مجلة ال
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حمل هلا من اإلعراب؛ ألنّها جواب ال ّشرط (أمّا) غري اجلازمة .وأ صل (أمّا هم فعداةٌ ما نكلّمهم):
مهما يكن من شيءٍ فهم عداة ما نكلّمهم ،فحني استبدل (أمّا) ب ـ (مهما) وفعلها ،انتقلت الفاء
الرّابطة إىل اخلرب حكمًا .وقد علّق أمرًا -هو احلكم بنسبتهم (الضّمري هم) إىل العداوة -على وجود
شيء آخر أو وقوعه.
ويف األبيات التّالية تشابه كبري بالبيت السّابق -عدا نوع خرب املبتدأ الثّاين ،ويكون حتليلها واحدًا.
ئام ت َ هادِ يا
كالمٌ ت َ هاداهُ ا لل ِّ ُ
أم َّا ُســ را قاتَ ُا هل جاءو ُ إن َّ ها
ـَمِ
مِث ْلَ ا جلب َالِ الَّيتِ باجلِزْعِ منْ إِضـ
أَم َّا ُا لرَّوَاءُ ُ َف ين َا ُح َدَّ ُت َرئ ي َةٍُ
ج ُ ْردٌ ع َواج ِرُ باألَل ْ بادِ وا لل ُّج ُمِ
ـُنُعٌ
أم َّا ُاألداة ُ ف ي نا ُض ـ مَّرٌ صـ
لـمّاُ :
ـيبويه واجلمهور إىل حرفيّتها ،وخالفهم
اختلف العلماء يف حرفيّتها وامسيّتها )1( ،فذهب سـ
ابن ال ّسراج والفار سيّ وابن جنّي؛ فذهبوا إىل امسيّتها ،وأنّها ظرف مبعىن حني ،وعدّها ابن مالك
مبعىن (إذ) .ورختصّ بالدّخول على اجلملة الفعليّة ،وتعمل على تعليق مجلة جبملة ،وتكون العالقة
بينهما عالقة وجود؛ فوجود الثانية حا صل ومرتبط بوجود األوّىل .وهلذه األداة أحكام كغريها من
األدوات:
 .1رختصّ باجلملة الفعليّة؛ ويكون فعلها ماضيًا مثبتًا ،أو مضارعًا منفيًّا بـ (مل).
 .2يأيت جواهبا على عدّة صور؛ فقد يكون :فعلًا ما ضيًا مثبتًا ،أو منفيًا مبا ،أو م ضارعًا منفيًا
بلم ،أو مجلة امسية مقرونة بإذا الفجائية.
 .3قد تأيت (أنْ) الزّائدة بعدها.
 .4جيوز حذف جواهبا للدّاللة عليه.
جاء ا ستخدام ابن مقبلٍ ألداة ال ّشرط (لـــمّا) يف سبعة ع شر مو ضعًا ،وجاءت يف ثالثة أمناط
متقاربة:
( )1ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط ،370-367 ،6واملرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.393-390 ،1

178

رطُ(ماض) .وجاء يف
ُ
النّمطُاألوّلُ:أداةُال ّشرطُ(لـــمّا)ُ ُ+علُال ّشرطُ(ماضُ)ُُ+جوابُال ّش
ثالثة عشر موضعًاُ .
قال ابن مقبلٍ:
ـْ َودَا
ـْتَلْحَقٍ مِنْ آلِ قَيْسٍ وأَسـ
بِمُسـ
لم َّا ُرأ يت ُاحلَيَُّخَفَّ ُنَ عام هم
و ك يفَ د عا ئي عا مرًا قدْ جت َرَّدا
تَال َي تُ إذْ فا توا لَ حا قي بد عوةٍ
تصدّرت األداة (لـــمّا) مجلة ال شّرط ،ودخلت على الفعل املاضي لفظًا ومعنًى (رأيت)،
ـرط على ربط وتعليق
الشـ
ـيًا لفظًا ومعنًى مثبتًا (تالفيت) ،فعملت أداة ّ
وجاء جواهبا فعلًا ماضـ
اجلملتني (الشّرط واجلواب) ،وأفادت وجود اجلواب (تالفيت) مرتبطًا بوجود الشّرط (رأيت).
وجاءت بقيّة األبيات على النّمط األوّل.
ـَع فَي ن ُأ م طرا
لم َّا ُوَن َت ُ ع نه ُبشـ
ـَّ با با لغَوْرِ غَورِ تِ ها مةٍ
مَرَت ْهُ الصـ
ـَرَ ا
حُ كمَ املُ حبِّ ،لم َّا ُ نال َه ُصـ
ـهَيٍّ بع َ ما منع َتْ
أعط َتْ ببطنِ ُسـ
و قا لتْ هلمْ ن َ فسُ ا ملذل َّةِ أَزْح ِ فوا
ـ ب َهَ ُأم َّه
َل َم َّا ُدَن َا ُل ل ب َاب ُأَشـ
لم َّا ُ ترق رَقَ ُ عادَ ُان ف تال ًا
ورَق ْرَق َتِ ا لدَّم ْعَ يف رِق ْب َةٍ
لبســت ُ هلا ُم ن ُح بايل ُح بال ًا
لم َّا ُت َل َب َّسَ ُ ما ُ ب ين َ نا
ـَائِلُ ْه
ـَتخَفَّتْ خَصـ
اسـ
بِهِ َأفْكَلٌ حَىت ْ
لم َّا ُرأ يت ُالوحشَُأَيَّه ت ،وانْتحى
بهِ الغربُ حىت ق لتُ :هل أ نا عادِل ُهْ
لم َّا ُا حت ــن ت ُجَوزَه ُ مالَ ُمَي ل َةً
مدى ا لنَّب ْلِ ي َدْ مى مِرْفَ قاهُ و فا ئل ُهْ
لم َّا ُا جتمَع نا ُيف ُا لغ بار ُ حبســت هُ
م ن ها ا هلوى آذَن ت ها ُ بزب َالُ
ـ ِل ُينَِ ،ل َم َّا ُرَاب َينُ
ع َن ِي َتْ ت ُوَاصـ
ف َ ْرجَ ا ل ن ق يبِ بال ع ِ لمٍ وال و ط ِن
لــــم َّا ُأَتَى ُدونَهم ُح َادٍُأَق َامَ ُبهم
الطِ عِن َانِي
ـَك ْتُ عن بَعْ ِ اخلِ َ
وَأمْسـ
لم َّا ُولَج نا ُأم كَن َت مِن ع نانِ ها
ودون َه شــ ُق َّةٌ :م ِ يالنِ أوْ م ِ يلُ
لــــم ّاُثَغ َا ُالثَّغوَةَُاألوّىل ف َأَمسعه َا
ورِج ْ ِرجٌ بنيَ حل ْي َي ْه َا خ َن َاط ِ يلُ
كادَ ُاللُّ عاع ُم نَ ُاحلَوذان ُيَس ـ حَط ها
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النّمطُالثاينُ:أداةُالشّرطُ(لـمّا)ُ ُ+علُالشّرطُ(ماضُ)ُُ+جوابُالشّرطُ(م ارعُمسبوقُبلم)ُ.
جاء يف موضع واحد فقطُ .
وقال ابن مقبلٍ:
ي ُ نازعُ يف فأسِ ا لل د جامِ ،و ميرحُ
ثَن َاهَُ ،لَم َّا ُرَاجَعَُا لع َدوَُلَم ُيَزَل
وهنا دخلت أداة الشّرط (ل ـمّا) على الفعل املاضي لفظًا ومعنًى (راجع) ،وتالمها جواب الشّرط
م ضارعًا م سبوقًا بلم ،وهو م ضارع ال ّصيغة لكنّه ما ضي املعىن ،فعملت األداة على تعلّق وجود
اجلواب (مل يزل) على وجود الشّرط (راجع).
النّمطُالثالثُ:أداةُالشّرطُ(لـ ـمّا)ُ(ُ+أن)ُ ُ+علُالشّرطُ(ماضُ)ُُ+جوابُالشّرطُ(م ارع)ُ.
وجاء يف موضعني اثنني مزيدًا بأنْ.
قال ابن مقبلٍ:
ـريع
ت كادُجتفَّ باخلشــب الصـ
لم َّا ُأن ُ غدَت م ِنْ ذاتِ ع ِرقٍ
تصدّرت أداة الشّرط (ل ـمّا) األسلوب الشّرطيّ ،فدخلت على الفعل املاضي لفظًا ومعنًى
(غدت) ،غري أنّه م سبوق بأنّ الزائدة ،وجاء اجلواب فعلًا م ضارعًا (تكاد) جوابًا لل ّشرط ،وبقي
الفعل املضارع مرفوعًا دون تأثري من أداة الشّرط (غري اجلازمة) .وما كان تأثريها إلّا يف تعلّق وجود
اجلواب وحدوثه على وجود وحدوث الشّرط.
وقال أيضًا يف النّمط ذاته:
وآلَ ل َوِي ُّهُ ب عدَ ا لــــمُ توعِ
لم ّا ُ قل ص ُال َ حوذانُ ُ عن ه
ـَّجُوعِ
ـْتَوَيْنَ منَ الضـ
ثواينَ ،واسـ
ـَرَورى
أ قولُ ،و قد ُ ق طع نَ ُ ب نا ُشـ
جاءت األداة (ل ـمّا) متصدّرة األسلوب ،وليها فعل الشّرط املاضي (قلّص) ،ماضي اللّفظ
واملعىنّ ،مث جاء جواب ال ّشرط فعلًا م ضارعًا مرفوعًا ،ومل تؤثّر فيه األداة (لـــمّا) اجلزم ،ولكنها
ـرت على الّتعليق بني مجليت الشّـرط واجلواب؛ فجعلت اجلواب موجودًا وواقعًا؛ لوجود أو
اقتصـ
وقوع الشّرط.
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كلماُ :
جاءت (كلّما) يف أشعار ابن مقبل يف ثالثة مواضع.
قال ابن مقبلٍ:
نر مي ُا ل نوا بحَُك لَّ ما ُ ظ هرَت ُ ل نا ُ ُ ُ ُ ُوَاحل َقُّ ي َع ْرِف ُهُ ذَوُو األَل ْب َابِ
ُ
عندما أ شبهت (كلّما) (إذا) يف الظرفيّة املت ضمنّة معىن ال ّشرط ،واخت صا صها بالفعل ،فقد
أشبهتها يف إمكانيّة حذف اجلواب إنْ تقدّم ما يشبه اجلواب ،أو ما يدلّ عليه.
ويف بيت ابن مقبلٍ ،يتقدّم دليل اجلواب (نرمي النوابح) ،على األداة الظّرفية الزّمانيّة (كلّما) ،وعلى
الفعل الّذي ميثّل فعل الشّرط (ظهرت) ،وتعلّق ما يشبه أو يدلّ على اجلواب (نرمي النّوابح) بالفعل
(ظهرت) ،وربطت بينهما أداة التّكرار (كلّما) .ويالحظ أنّ فعل الشّرط (ظهرت) فعل ماضٍ ،وأنّ
فعل اجلواب (نرمي) فعل م ضارع ،لكنّه مبعىن املا ضي .ويكون ترتيب البيت :نرمي النّوابح كلّما
ظهرت لنا نرمي النّوابح.
ويقول ابن مقبل يف موضع آخر:
بالــــمَش ـرَ ييةُكلَّماُصــالواُهبا ُُُ ُُ ُ ق طع َت ُع ظامَ ُســوا عدٍ ُور قابُ ُ
ُ
ُ
تقدّمت األداة الّيت أ شبهت (إذا) الظرف الزّماين املت ضمّن معىن ال ّشرط على الفعلني؛ فعل
ال ّشرط ( صالوا) ،وفعل اجلواب (قطعت) ،وربط الظرف بينهما مبا يفيد تكرار احلدث ،إذ يتكرّر
القطع بتكرار الصوالن .واملالحظ أنّ كال الفعلني ماض لفظًا ومعنًى.
وقال يف املوضع األخري:
ـرُ يف املَاءِ جُنَّحُ ُ
ُضـ
ـنَاُ،والقَوَارِي اخل ْ
ـى ُ ُ ُ ُ ُ َسـ
ـآمُكلَّماُقلتُقدُم ـ
لجَونٍُشـ
ُ
ُ
ربط ال ّشاعر تكرار سنا اجلَون (الربق) وملعانه بقوله قد م ضى ،وجاء الرّبط باألداة (كلّما)
املتضمّنة معىن الشّرط ،وجاء كلٌّ من (فعل الشّرط) و(جوابه) فعلًا ماضيًا.
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اجلزمُبالطلبُ .
جاء جواب الطّلب عند ابن مقبلٍ جمزومًا يف عدّة مواضع ،وكانت من نوعي الطلب :األمر والنّهي؛
لذلك جعلهما الباحث يف منطني.
النّمطُاألوّل ُ:طلبُ(أمر)ُُ+جوابُالطلبُجمزومُ،أوُيفُحملُجزم(ُ.وجاءُيفُأربعةُمواضع)ُ .
ومنها:
ـ َةُ ،وا ل ت قوى إىل اهلل أَري َحُ
ك ُب َيْشـ
ت قولُ :ت َرَب َّحَ ُ ي غم ر ُا ملال ُأ هل َه
جاء الطلب بفعل األمر (تربّح) ،والّذي ميكن أن يكون مت ضمنًا شرطًا حمذوفًا مع أداته ،أو
دالًا عليه؛ إذ ميكن تقدير (إنْ) ال ّشرطيّة وفعلٍ منا سب من الفعل (تربّح) ،فيكون أ صل اجلملة:
تربّح ،إن تتربّ ْح يغمرِ املال أهله .ولذلك ي صحّ اجلزم ل صحّة املعىن وا ستقامته .مع جواز الرّفع على
االستئناف.
ومن هذا النّمط البيت التايل:
أَخ ل ف ُوأتل ف ُإنَّ ما ُا ملال ُ عارَةُ ُُُ ُ وكُل ْهُ معَ ا لدهرِ ا لذي هوَ آكلُ ْه
ُ
ي بدأ الطّلب بفعل األمر (أخلف) ويعطف عليه الفعل (أتلف) ،وهذان الطلبان ميكن تقدير
شرطني لكل واحد منهما ح سب فعل كلٍّ منهما ،فيقدّر ال ّشرط األوّل (إن رخلفْ) ،والثّاين (إن
ـرطني
تتلفْ) ،و جاء اجلواب وا حدًا ،وهو جواب هل ما معًا ،على رأي العل ماء يف اجت ماع شـ
ـرطني دون عطف ،فيكون اجلواب للمتقدّم منهما،
الشـ
معطوفني ،فاجلواب هلما معًا ( ،)1خبالف ّ
ويبقى الثّاين م ستغنيًا عن اجلواب .وجاء اجلواب هنا مجلة امسيّة غري مقترنة بالفاء ،مرتبطة ومترتّبة
على ال ّشرط ،والتّقدير :فأخلف إن رخلف ،وأتلف إن تتلف ،فإنّما املال عارة .وجاء اجلواب دون
ـرطٍ جازمًا لوجب اقترانه بالفاء .وهذا الّذي
الفاء يف جواب الطلب اجلازم ،ولو كان جوابَ شـ

( )1انظر :ابن مالك ،شرحُالكا ية ،ط.1615/3 ،1
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عليه مجهور العلماء" ،وإنْ أدخلت الفاء فهو أح سن" )1( .وهذا األح سن عندما تكون مع الفعل
امل ضارع ،ال مع اجلملة؛ فال ميكن أن رختلط بالفاء العاطفة أو فاء ال ّسببيّة ،عندها ينتفي ال ّسبب
لالختالط.
وجاءت بقيّة األبيات على النّمط نفسه ،فقال ابن مقبل:
ـَدا
إذا ُكلدفَ اإلفْســادَ بال ناسِ أفسـ
دَ عا ُا لدهرَُيف عل ُ ما ُأرادَُ فإن َّهُ
ـفي ها والَ َت ْركَ ها اجلَهْالَ
َشـ
َّالتعَزِّيَ ي ْ
ذَرُالعَينَُتَس ـفَحُيفُا لدييَارُ فال أرَى
بىن ا ل لؤمُ ب ي تًا فوقَ كلد يَ مانِ
َق ل ُل ل ح م َاس ُيَت رك ُالفَخ رَُ إِنَّم َا
النّمطُالثاين ُ:طلبُ(هني)ُُ+جوابُالطلبُجمزومُ،أوُيفُحملُجزم(ُ.وجاءُيفُموضعني)ُ .
خيتلف هذا النّمط عن النّمط ال سّابق يف نوع الطّلب ،إذ جاء هنا طلبًا يف صورة النّهي ،ويف
هذا النّمط ا شترط العلماء أنْ ي صحّ املعىن بتقدير (إنْ ال ّشرطيّة ومعها ال النّافية) ل صحّة اجلزم ،وإلّا
فال جيوز أن يقع اجلزم ،ومثّل العلماء هلذا بقوهلم ( :)2ال تدنُ من األســد يأكلُك (بالرّفع) .فإنْ
ـببًا يف أكله ،لكنّك
ـد( ،إنْ ال تدنُ) يأكلُك ،فالبعد عنه ليس سـ
قدّرت اجلملة :ال تدنُ من األسـ
عندما تقول :ال تعص اهلل تدخلْ اجلنّة (باجلزم) ،فتقديرها :ال تعص اهلل (إنْ ال تعص اهلل) تدخلْ
اجلنّة ،فعدم عصيان اهلل تعاىل سبب يف دخول اجلنّة.
قال ابن مقبلٍ:
خَل يلَيَُّالَ ُتَس ـ تَع ج الَُ ،وان ظ را ُغ َدً ُ ُ ُ ُُع سىُأنُيكونَُالـــمكثُيفُاألمرُ
ـــــــدا ُ
أرشــــــــَـ
ُ
ُ
جاء النّهي متق ّدمًا على األمر ،وبينهما حرف العطف ،فلذلك يعدّ اجلواب هلما معًا ،وميكن
ـتعجال (إنْ ال
ـرط وال النّافية والفعل من جنس املوجود ،فالتّقدير :خليليّ ال تسـ
الشـ
تقدير أداة ّ
تستعجال) فعسى أن يكون املكث يف األمر أرشدًا ،وهبذا التّقدير يصحّ املعىن ويستقرّ ،ويتوافق مع
( )1سيبويه ،الكتاب ،ط.97/3 ،3
( )2انظر :سيبويه ،الكتاب ،ط .98/3 ،3واملربّد ،املقت ب ،ط .82/2 ،2وابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط،1
.42/4

183

لس ـببيّة أو
ـياء .واملالحظ أنّ اجلواب مل يقترن بالفاء ،ولو اقترن هبا ملا اختلطت بفاء ا ّ
منطق األشـ
العاطفة؛ ألنّ اجلواب مجلة وليس فعلًا مضارعًا.
وبالنّظر إىل بيت ابن مقبلٍ:
ال ُ تت ب َع ُا لظ نَّ ُإنَّ ُا ل ظ نونَُ ُ ُ ُ ُ ُت ر يكَ ُ منَ ُاأل مر ُ ما ُ ُ يك ُن ُ
ُ
ُ
إذ ال ي ستقيم املعىن مع تقدير (إن ال ّشرطيّة وال النّافية وفعلٍ منا سب) ،والتّقدير :فال تتبع
الظّن( ،إن ال تتبع الظّن) فإنّ الظنون تريك من األمر ما مل يكن .فاملعىن غري م ستقرّ ،ففيه تناق ؛
فقوله( :إن ال تتبع الظّن) فيه دعوة لل ّظنّ ،الّيت ينهى عنها يف البيت نفسه.

املطلبُالثاينُ:أسلوبُاالستثناء ُ

االستثناءُيفُشعرُابنُمقبلُ :
جاء أ سلوب اال ستثناء يف شعر ابن مقبل يف أربعة وثالثني مو ضعًا ،على نوعي اال ستثناء:
املتّصل واملنقطع ،وجاء االستثناء املتّصل على األمناط الثّالثة املعروفة ال سّابقة م ستخدمًا األداة (إلّا)
يف ثالثني مو ضعًا ،وجاء اال سم (غري) يف ثالثة موا ضع .ومل ي ستخدم ابن مقبل غري تلك األداتني،
وجاء االستثناء املنقطع يف موضع واحدٍ فقط.
ُ
وقد جاءت األمناط التّركيبيّة االستثنائيّة يف االستثناء املتّصل على النّحو:
النّمط ُاألوّلُ:املثبتُالتّامُ:مثبت ُُ+املستثىنُمنهُ(موجـود)ُ+إلـاُُ+املسـتثىنُ(منصـوب)ُ.
جاءُهذاُالنّمطُيفُثالثةُمواضعُ .
ميثّل هذا النّمط أ صل اال ستثناء؛ فاحلكم ال ّسابق على امل ستثىن منه ال ينطبق على امل ستثىن
اللّاحق ،وال يقع عليه ،فاأل صل يف الكالم أن يكون تامّا ومثبتًا ،ويتفرّع عنهما النّفي والنّق صان.
ـب الواقع
وهذا النّمط من األمناط املتّفق عليها بني مجهور العلماء؛ فكان االتّفاق على حالة النّصـ
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ـاف من العلماء حالة الرّفع )1( ،ومع هذا االتّفاق إلّا أنّهم
ـتثىن ،على أن هناك َمنْ أضـ
على املسـ
اختلفوا يف أمرين؛ مها :األداة (إالّ) يف (بساطتها أو تركيبها) ،وعامل النّصب يف املستثىن بعدهاُ .
جاءُهذاُالنّمطُيفُديوانُابنُمقبلُيفُثالثةُمواضع؛ُ قالُ ُ:
ب
حجَ ِ
منَُالناسُ،إلاُذَاُالـــمَهَاب َُةُ ،ي ْ

ـتَكِبرٍَ ،منْ باتَ حا جبَ بابِهِ
ومُسـ

اال ستثناء هنا مثبت؛ إذ مل ي سبق بنفي أو شبهه ،وامل ستثىن منه موجود ( َمنْ املو صولة)؛
ولذلك جاء املستثىن (ذا املهابة) منصوبًا وعالمة نصبه األلف (األمساء اخلمسة).
وقال ابن مقبلٍ:
ب
فَ ُملْقى الرِّحالِ ِمنْ ِمىنً فالــــ ُمحَصَّ ـ ُ
ع َف َا ُب َط ح َانُ م ِنْ ق ُرَي ْشٍ ف َي َث ْرِبُ
ـ ف َانَُي َأو يه َا ُمَعَ ُاللَّي ل ُم قن َبُ
ب عسـ
َعســ فانُ ،إال ُأَنَّ ُك لَّ ُث َن ي َّةٍُ
ُ
ـتثناء املثبت التّام ،أو على
ـكلة؛ إذ ميكن أن حيلّل على االسـ
هذا البيت من األبيات املشـ
اال ستثناء املنقطع؛ فبالنّظر إىل عنا صر اال ستثناء هاهنا يُالحظ أنّه جاء مثبتًا بال نافٍ أو شبهه،
واملستثىن منه موجود :وهو أحوال األمكنة السابقة من خلوّها وخراهبا وخصو صًا (عسفان) مبا فيه
من الثّ نا يا ،واملالحظ في ما ب عد (إلّا) أنّه جاء مج لة مكوّ نة من أنّ وامس ها وخرب ها (أنّ كلّ ثنيّة
يأويها) ،وهي حالة من تلك األحوال ال ّ سابقة امل ستثناة؛ أي :كل ثنايا ع سفان فيها مقاتلون.
وتكون اجلملة يف تأويل م صدر من سبك ،ميكن تأويله (بإيواء أو إواء أو أُوّي) كل ثنيّة ،ألنّ مهزة
(أنّ) مفتوحة ،إذ لو كانت مكسورة ملا جاز تأويلها باملصدر ،وعلى هذا يكون املصدر املنسبك يف
حمل ن صب على اال ستثناء ،واال ستثناء متّ صل؛ ألنه ا ستثىن حالة من أحوال ،ولعدم ظهور احلركة
على املصدر املؤوّل تكون احلركة مقدّرة.
وأجاز العلماء أن يأيت ما بعد (إلّا) مجلة ،واشترط بعضهم لذلك جميء املستثىن مجلة بنوعيها
يف اال ستثناء املنقطع فقط؛ لكنّ كثريًا من املتأخرين أجاز جميء امل ستثىن مجلة يف املتّ صل واملنقطع،
ودللّوا على ذلك بوروده كثريًا يف القرآن الكرمي؛ إذ وردت اجلملة االمسيّة يف موضع اخلرب ،وموضع
( )1ذكر ابن مالك حالة الرفع بعد (إالّ) يف التّام املثبت ،وسيأيت هذا النمط يف اية املبحث.
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احلال وموضع الصّفة ،وموضع اجملرور ،واشترطوا لذلك أن تكون اجلملة امسيةً من مبتدأ وخرب ،وال
جيوز أن تقع اجلملة الفعلية إذ ذاك ،ففي قوله

تعاىل :ﱡ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ( ،)1ما بعد (إلّا) مجلة امسيّة
من مبتدأ ( َمنْ) وخربه (مجلة يعذّبه) ( .)2ومل يفرّق العلماء بني نوعي اال ستثناء املت صل واال ستثناء
املنقطع يف ذلك ،ونقل ال ّصبّان أقوال سابقيه يف امل سألة؛ فقال" :ومىت كان ما بعد (إلّا) مجلة (فإلّا)
مبعىن لكن ،ولو كان اال ستثناء متّ صلًا كما يف الدّماميين عن تو ضيح النّاظم ،لكن إنْ ُن ِصبَ تايل
()3
(إلّا) فهي كلكنّ املشدّدة ،وإنْ ُرفِعَ فكاملخففة".
وعودًا إىل بيت ابن مقبل ال ّسابق ،إذ جاء ما بعد (إلّا) م صدرًا مؤوّلًا ،ومما يالحظ أنّ أحدًا
ـّابقني -يف حدود حبث الباحث-
مل يتكلّم على مثل هذا األمر ،ومل يفرد أحدٌ من العلماء السـ
إمكانية جميء املستثىن مصدرًا مؤوالً ،ومل تُدرس هذه احلالة يف مبحث االستثناء أو املستثىن وحاالته
وأحواله ،مع أنّه أ سلوب شائع يف الكالم الف صيح ،وجاء كثريٌ منه يف القرآن الكرمي إثباتًا ونفيًا؛
ومنه قوله

تعاىل :ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼﱠ( ،)4والرّواية امل شهورة يف اآلية بك سر مهزة (إنّ) .وهذا يقت ضي أن تكون ابتدائية أو
ﲽ
ـب على احلال عند كثري من العلماء ( .)5وأمّا قوله
ـتأنفة ،وأُعربت يف حمل نصـ
مسـ

تعاىل :ﱡ ﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ ( ،)6فجاءت بفتح اهلمزة
هنا؛ مما يعين إمكانية تأويلها بامل صدر .ويف اال ستخدام اليوميّ؛ نقول يف اإلثبات :اجتهد الطالب

( )1سورة الغاشية :اآليتان .24 – 21
( )2انظر للتفصيل :ابن يعيش ،شرحُاملفصل ،ط  .79/2 ،1وكذلك :ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط .266/2 ،1
وابن الناظم ،شرحُابنُالناظمُعلىُألفيةُابنُمالك ،ط ،213/1 ،1وابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط .585 ،6
( )3الصّبّان ،حاشيةُالصبان ،د.ط ،209/2 ،وانظر :عباس حسن ،النحوُالوايف ،ط ،332/2 ،15و.349/2
( )4سورة الفرقان :جزء من اآلية .20
( )5انظر :سيبويه ،الكتاب ،ط ،144/3 ،3والسريايف ،شرحُالكتاب ،ط ،372/3 ،1واملربّد ،املقت ب ،ط،346/2 ،2
والزجّاج ،معاينُالقرآنُوإعرابه ،ط ،62/4 ،1والزخمشري ،تفسريُالكشاف ،ط ،271/3 ،1واألزهري ،التُّصريحُعلىُ
الُتّوضيح ،ط.301/1 ،1
( )6سورة التّوبة :جزء من اآلية 54
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المتحاناته إلّا أنّ كلّ النتائ جاءت عكس التّوقعات ،ونقول منه يف النّفي :مل يتكلّم النّحاة على
هذا النّمط إلّا أنّ سيبويه ذكره يف مبحث آخر.
ـيبويه عن هذا النّمط ،وذكره يف مبحثني؛ يف ( :باب ما تكون فيه أنَّ وأَنْ مع
حتدّث سـ
صلتهما مبنزلة غريمها من األمساء) ،وهو باب امل صدر املؤّول ،فقال فيه" :وذلك قوهلم ما أتاين إلّا
أ م قالوا كذا وكذا( ،فأَنَّ) يف مو ضع ا سم مرفوع كأنه قال :ما أتاين إال قولُهم كذا وكذا .ومثل
ـب عليّ فالنٌ" )1( ،ويف ( بابٌ آخر من أبواب إنّ) ،إذ منع فتح
ذلك قوهلم :ما مََنعَين إلّا أنْ يَغضـ
مهزة (أنّ) ،فقال" :تقول :ما قدِم علينا أمريٌ إدال إنّه مكرمٌ يل؛ ألنَّه ليس ههنا شي ٌء يعمل يف إنَّ ،وال
جيوز أن تكون عليه أنَّ ،وإنَّما تريد أن تقول :ما قدم علينا أمريٌ إلّا هو مكرمٌ يل ،فكما ال تعمل يف
ذا ال تعمل يف إنّ" ( .)2وأجاز الرّاجحي يف التّطبيق النّحوي أن يأيت امل ستثىن م صدرًا مؤ ّوالً؛ عندما
ـدر املؤوّل من (أنّ)
ـيان ...واملصـ
تكون مهزة أنّ مفتوحة :مثل :تعجبين أخالقُه إلّا أنّه كثري النّسـ
ومعموليها يف حمل نصب مستثىن .وتقدير اجلملة :تعجبين أخالقه إال كثرة نسيانه" (.)3
وجاء بيت ابن مقبل بفتح اهلمزة ،على أنّ الفتح جيعلها مؤوّلة مبصدر منسبك ،يف حمل رفع
ـما قال سيبويه ،إلّا إن كان يقصد دخول (أنّ) مع اللّام ،فهذا صحيح .وأمّا مَن
مبتدأ ،خالفًا لــ
جاء بعده من العلماء؛ فقد أجازوا ذلك؛ إذ يقول ال ّ سريايفّ ":وإن شئت قلت :إلّا أنّه أمري ،وإن
شئت قلت :إلّا وإنّه أمري ،وإدخال اللّام يف خرب (إنّ) وإخراجها سواء"( .)4فال سّريايفّ جييز (اللّام مع
إنّ ،ومل جيز ذلك مع الفتح (أنّ) ،وإىل ذلك ذهب النّحاس يف ردّه على املربّد؛ فقال" :إذا دخلت
اللّام مل يكن يف (إنّ) إلّا الك سر ،ولو مل تكن اللّام ما جاز أي ًضا إلّا الك سر؛ ألنّها م ستأنفة .وهذا
قول مجيع النّحويني إلّا أنّ علي بن سليمان حكى لنا عن حممّد بن يزيد أنّه قال :جيوز الفتح يف إنّ
()5
هذه وإن كان بعدها اللّام ،وأحسبه ومهًا منه".
وميكن فهم ب يت ابن مق بلٍ على أن تكون (إلّا) مبعىن (لكن أو بَ يدَ) ،وهو ما يطلق عل يه
ـتثناء املنقطع ،فقد قال العلماء بإمكانية أن رخرج (إلّا) عن معناها الذّي جاءت عليه إىل معىن
االسـ
( )1سيبويه ،الكتاب ،ط.329/2 ،3
( )2سيبويه ،الكتاب ،ط.145-144/3 ،3
( )3الراجحي ،التطبيقُالنحوي ،ط .151-147 ،1
( )4السريايف ،شرحُالكتاب ،ط.372/3 ،3
( )5النَّحَّاس ،إعرابُالقرآن ،ط.108/3 ،1
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(لكنّ) امل شددة النّون أو خمفّفتها ،وجعلوا من املنقطع :ألّا يكون امل ستثىن بع
يكون بعضــه ،إلّا أنّ معىن العامل غري متوجّه عليه؛ كما يف قوله

امل ستثىن منه ،أو

تعاىل :ﱡ ﲡ ﲢ ﲣ

ـتثناء هاهنا منقطع؛ فاملوتة األوىل هي بع
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲬﱠ ()1؛ فاالسـ

املوت

املنفيّ؛ ألنّ املنفيّ هو املوت يف اجلنّة ،واملوتة األوىل ليست بعضه قطعًا ( .)2واملثال املتداول يف كتب
النّحو :جاء القوم إلّا محارًا؛ فاملعىن :جاء القوم لكنّ محارًا مل يأتِ .فا ستدرك بــــــ (لكنّ)؛
"وذلك من قِبَل أنّ (لكنّ) ال يكون ما بعدها إلّا خمالفًا لِما قبلها ،كما أنّ (إلّا) يف االستثناء كذلك،
إلَّا أنَّ (لكنّ) ال يُشترط أ ّن يكون ما بعدها بع ضًا ملا قبلها خبالف (إلّا) ،فإنّه ال يُستثىن هبا إلّا بع ٌ
من كلّ" )3( .وإنّ ذلك كثريٌ يف لغة العرب (.)4
وقال ابن مقبلٍ:
بَ ،رَبْرَبُ
وق َدْ ُخَف ي َا ُإل ا ُا لغَوَار ُ
وك ُت ْم َى ودُوَّارٌ ،كأَنَّ ذُرَاه ُم َا
االستثناء هنا مثبت؛ فلم يسبق بنفي أو شبهه ،واملستثىن منه موجود (الضمري املتّصل -ألف
الفاعل -يف خفيا)؛ ولذلك جاء املستثىن (الغواربَ) منصوبًا وعالمة النصب الفتحة.
وقال ابن مقبلٍ:
ع
ـَرَ ُ
رَخ صٌ ُظَ لو َت هُ ُإل ا ُا ل ق نا ضـ
تر نو ب عيْنَي م هاةِ ا لرَّ ملِ أ فرَدَ ها
واال ستثناء هنا مثبت؛ إذ مل ي سبق بنفي أو شبهه ،وامل ستثىن منه موجود (ظلوفته)؛ ولذلك
جاء املستثىن (القنا) منصوبًا وعالمة النصب الفتحة املقدّرة على األلف.

( )1سورة الدخان :اآلية 56
( )2انظر :ناظر اجليش ،شرحُالتسهيلُ(متهيدُالقواعدُبشرحُتسهيلُالفوائد) ،ط .2124/5 ،1
( )3ابن يعيش ،شرحُاملفصل ،ط .54/2 ،1
( )4سيأيت احلديث عن االستثناء املنقطع يف أحد املباحث القادمة.
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ـتثىنُ(بدلُأوُ
ـتثىنُمنهُ(موجود)ُ+إلاُُ+املسـ
ـبهه)ُُ+املسـ
النّمطُالثاينُ:املنفيُّالتّامّ ُ:نفيُ(أوُشـ
منصوبُعلىُاالستثناء)ُ:وجاءُيفُستةُمواضعُ .
خيتلف هذا النّمط عن النّمط األوّل بوجود النّفي املتقدّم ،أو ما يشــابه النّفي كالنّهي أو
اال ستفهام الّذي خيرج إىل معىن النّفي؛ كاال ستفهام اإلنكاري ،واال ستفهام الّذي مبعىن النّفي ،أو
النّفي املعنويّ الّذي يفهم من املعىن اللّغوي للكلمة ،دون وجود لفظ من ألفاظ النّفي ،مثل :يأىب،
مبعىن :ال يريد.
وحدد العلماء حالتني إعرابيّتني للم ستثىن يف هذا النّمط؛ األوىل :اإلتباع على البدليّة؛ وهو
األوّىل واألفضل بإمجاع العلماء ،فيكون املستثىن بدلًا من املستثىن منه ،حسب موقعه اإلعرايبّ :رفعًا
أو نصبًا أو جرًّا .واختار العلماء البدل؛ لوجود املشاكلة ما بني ما قبل إلّا (املستثىن منه) ،وما بعدها
(امل ستثىن)" ،وإنّما كان البدلُ هو الوجهَ؛ ألنّ البدل والن صبَ يف اال ستثناء من حيثُ هو إخراجٌ
ـاكَلةِ ما بعدَ (إلّا) ملا قبلها ،فكان أوْىل"( .)1واحلالة الثّانية:
واحدٌ يف املعىن ،ويف البدل فض ـلُ مشـ
النّصب على األصل (االستثناء).
ـتثناء ،يف أثناء عرض
ـب على االسـ
وقد عرض الباحث للخالف يف العامل يف حالة النّصـ
اال ستثناء التّام املثبت ،وأمّا اخلالف يف حالة اإلتباع؛ فمذهب الب صرييّن :أ ّن امل ستثىن يف حاالته:
الرّفع أو النّ صب أو اجلرّ ،على البدل من املستثىن منه؛ بشرط إلّا يتعذّر البدل على اللّفظ ،فإن تعذّر
أبدل على احمللّ .ومذهب الكوفيني أنّه إتباع ولكن على العطف" ،وكان الك سائيّ والفرّاء جيعالن
()2
ما جعله سيبويه ههنا بدلًا من قبيل العطف".
ويعيد ابن األنباري اختيار البدل يف النّفي إىل سببني ،فقال" :فإن قيل :فبماذا يرتفع املستثىن
يف النّفيّ؟ قيل :يرتفع على البدل ،وجيوز النّ صب على أ صل الباب .فإن قيل :فلمَ كان البدلُ أوىل؟
قيل :لوجهني :أحدمها :املوافقة للّفظ؛ فإنّه إذا كان املعىن واحدًا فكَونُ اللّفظ موافقًا أوىل؛ ألنّ
اختالف اللّفظ ي شعر باختالف املعىن ،وإذا اتفقا ،كان موافقة اللّفظ أوىل .والوجه الثّاين :أنّ البدل
جيري يف تعلُّق العامل به كمجراه لو ولِي العامل ،والنّ صب يف االستثناء على التّ شبيه باملفعول ،فلمّا

( )1ابن يعيش ،شرحُاملفصلُ،ط.59/2 ،1
( )2ابن يعيش ،شرحُاملفصلُ،ط.59/2 ،1
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ـب على ما بيّنَّا" )1( .وما جيري على
كان البدل أقوى يف حكم العامل ،كان الرّفع أوىل من النّصـ
البدل يف الرّفع جيري عليه يف اجلرّ.
وما ورد يف ديوان ابن مقبل من هذا النّمط قوله:
دُونَ الْــــمَدِينَةِ ،غَيرَُذي أص ـحَابُ
طَ َرقَت ْكَ زَيْن َبُ بَع ْدَم َا طال الكَرَى
ت
إالُع ـال ـيَّ ـع ،وسَ ـي ـف ـًا وضِ ـ ـبِ ـ ـرَّةً وَجْ ـ ـنَ ـاءَ ذَا َ
ب
ــــــا ِ
ـــــــــــبَـ
هِـ
م ُــــل ْــــط َــــ فًا
اال ستثناء هنا منفيّ بـــ (غري) ،وامل ستثىن منه موجود (أ صحاب)؛ والعلماء يف هذا بني
اإلتباع على البدل ،وهو األوّىل واألف ضل ،والنّ صب على أ صل اال ستثناءُ،وجاء امل ستثىن (عالفيًا)
منصوبًا ،على األصل ،والتّقدير :رحلًا عالفيًا ،فأقام الصّفة مقام املوصوف؛ لكثرة ورودمهاُ.
وقوله:
ـيها
ُالش ـبرَُمَشـ
َقطُوفُ اخلُطى ،الُيبلغ ي

ـ يب رُ ،إل ّا تأوَّدا
ُُوال ُ ما ُوراءَ ُالشـ

جاء اال ستثناء منفيًّا باحلرف (ال) النّافية املهملة املتبوعة بالفعل امل ضارع ،وقدّم املفعول به،
مثّ جاء الفاعل املشتمل على ضمري املفعول املتقدّم ،مث أكّد بإعادة النّفي ،بأقل مما يكون وراء الشّرب،
مثّ جاء (بإالّ) االستثنائية مشفوعة باملستثىن املنصوب على غري ما ف ضّل العلماء واستحسنوا ،إلّا أنّ
العلماء ما زالوا يف إطار القاعدة النحويّة والشّواهد عليها.
ويقول ابن مقبلٍ يف بيت آخر:
لم ُي بق ُ م نه ُا لد هر ُإل ا ُت َذَك ُّرا ُ
ـ با
الصـ
وكنّا اجتني نا مرةً ثــــمر ّ
ُ
يف عجز هذا البيت ا ستثىن ال ّشاعر التّذكّر من األ شياء الّيت ذهب هبا الدّهر ،فبدأ ال ّشاعر
بالنّفي ال صّريح (مل) ،وجعل املستثىن منه موجودًا (الضمري :اهلاء يف منه العائد إىل مثر ال صّبا)؛ وعليه
( )1األنباري ،أسرارُالعربيّة ،ط.158 ،1
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فيكون اال ستثناء من منط التّام املنفي يف اال ستثناء املتّ صلُ.واختار ال ّشاعر النّ صب على األ صل
ضالً به على البدل (تَذَكُّرا) ،على غري ما استحسن العلماء يف التّام املنف ّي املتّصل ،مع
للمستثىن ومف ّ
صحة االختيار.
ويقول ابن مقبل:
ال ُتَح ل ب ُاحلرب ُمنيي ب عدَ عِينَتِ ها ُُإل ا ُع الل َ ُةَ ســ ِ يدٍ ما ِردٍ ســ َ ِدمِ
يبدأ ال شّاعر بيته بالنّفي ال صّريح (ال) ،ويظهر املستثىن منه (ضمريًا متّصلًا حبرف اجلرّ من)،
وبذا يكون اال ستثناء من نوع التّام املنفيّ؛ وعليه يكون امل ستثىن على حالة النّ صب على اال ستثناء،
أو اإلتباع على البدليّة (اجلرّ) ،ويالحظ هاهنا املستثىن حبالة النّصب على االستثناء ،وهذه احلالة مما
جاء به العلماء مع تفضيل اإلتباع على النصب باالستثناء.
ويقول ابن مقبلٍ يف بيت آخر:
ـ َ ما ل يلُ
ع لى ق َرا م َ تن ِهِ إل ّا شـ
ـيلُ بهِ
لــــمُيبقَُمنُزَغَب طارَ النَّسـ
استخدم ال شّاعر االستثناء املنفي ال صّريح باستخدام (لـــمُ) ،وذكر املستثىن منه ( ُزَغَبُ)
جمرورًا (مبن) الزائدة للتّوكيد ،واأل صل (مل يبق زغبٌ) ،وا ستثىن ال ّشماليل منه ،وعلى هذا يكون
اال ستثناء من النّوع الثّاين :التّام املنفيّ ،وبذلك يكون امل ستثىن إمّا تابعًا جمرورًا على البدليّة( ،وهو
األف ضل) أو من صوبًا على اال ستثناء .لكنّ الواقع أنّ امل ستثىن جاء على الرّفع ،وحبث العلماء خمارج
هلذه احلالة ،فخرّجوا ذلك بأن قالوا :ميكن أن تدخل (من) الزّائدة على امل ستثىن منه؛ فتجرّه لفظًا،
ولكنّه يبقى على حالته األ صليّة قبل دخول اجلرّ الزائد ،ذكر ذلك سيبويه يف باب" :ما حُمل على
موضع العامل يف االسم واالسم ال على ما عمل يف االسم ( ،)1فال جيوز أن يتبع االسمُ االسمَ على
ـم قبل دخوهلما كان
اللّفظ؛ ألنّ (الباء ومن) زائدتان للتّوكيد ،فال يتبع على اجلرّ العارض ،فاالسـ
بالرّفع على االبتداء أو الفاعليّة أو بالن صب على املفعوليّة أو غري ذلك ،وتابع الب صريون سيبويه يف

( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،ط.315-314/2 ،3
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ضرَب ،قال" :وال يتبع اجملرور (مبن) حنو:
هذا الرأي ( .)1وف صّل القول فيها أبو حيّان يف ارتشاف ال ّ
ما يف الدّار من أحدٍ إال زيدٌ ،وال الباء الزائدتني حنو :ليس زيد ب شيء إال شيئًا ال يعبأ به ،وال ا سم
(ال) اجلن سيّة (ال إله إال اهلل) إلّا باعتبار احمللّ ،والنّكرة واملعرفة يف ذلك سواء ،لو قلت :ال رجل يف
الدّار إال رجالً من بين متيم ،أو إال متيميًّا ،على أنّه إتباع على اللّفظ ،ال على احمللّ مل جيز ،وجيوز
صور وأشباهها .وإذا أبدلت ممّا دخلت عليه (من) الزّائدة نكرة ال
النّ صب على االستثناء من هذه ال ّ
معرفة ،جاز ذلك عند الكســائي حنو :ما جاءين من أحدٍ إلّا زيد" )2( .ويبدو أنّ العلماء عندما
ا ستقرؤوا اللّغة وجدوا أنّ النّظري للمجرور لفظًا املرفوع أو املن صوب حمالً يطّرد يف كالم العرب،
ـتثناء
ـحيحًا؟ وهل يكون البدل يف االسـ
وال خيرج عنها .فهل يكون البدل يف مثل هذه احلالة صـ
ـتدلّ عليها العلماء أو
ـحيح املطّرد؟ أم أنّ هناك حالة إعرابيّة مل يسـ
الصـ
املنفي التّام هو اإلعراب ّ
تركوها؟
ـع ،فمثل :ما جاءين من أحدٍ إال البائ ُع ،ال
وإذا تعذّر البدل على اللّفظُ ،أ بدل على املوضـ
جيوز إعراب (ال بائع) بدلًا جمرورًا من لفظ( :أ حد)؛ ألّن (أ حد) جمرورة لفظًا حبرف اجلرّ الزا ئد
(من) ،وهو حرف ال يزاد غالبًا إلّا يف كالم منفيّ ،وفرارًا من احملظور مُنع البدل باجلر من لفظة:
(أحد) ،وأجازوا البدل بالرّفع من حملّها؛ ألنّها جمرورة مبن (لفظًا) ،ويف حمل رفع فاعل الفعل :جاء،
ـتثىن مرفوعًا على الفاعليّة يف بيت ابن مقبلٍ؛ و بالتّايل ميكن
فالتّ قدير :جاء البائع" ( .)3وبقي املسـ
اإلتباع على احمللّ ،وعليه يكون ( َش ـ ماليل) مرفوعًا على احمللّ بالبدليّة .وعلى ذلك فقد أوجد له
العلماء خمارج إعرابيّة ،تضمن انتظام الكالم يف قواعد مضطّردة.
ومثل البيت السّابق قول ابن مقبلٍ:
لـــمُيبقَُمنُ سريهاُإلاُ َشراذيـــمُ ُ
ـْ ُوقِه َا
ـَيْفِي بَيْنَ أَسـ
ويُنْفِرُ النِّ يبَ سـ
ُ
( )1انظر :املربّد ،املقت ب ،ط ،420/4 ،2وكذلك :ابن السّراج ،األصولُيفُالنّحو ،ط ،297/1 ،3وابن يعيش ،شرحُ
املفصّل ،ط.74/2 ،1
( )2أبو حيان األندلسي ،ارتشافُال ربُمنُلسانُالعرب ،ط .1510/3 ،1
( )3عباس حسن ،النحوُالوايف ،ط  .335-334/2 ،1وانظر :الصّبان ،حاشيةُالصبّانُعلىُشرحُاألمشوين ،ط،1
 ،214/2والسيوطي ،مهعُاهلوامع ،د.ط.190/2 ،
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بدأ بالنّفي ال صّريح (لـــم) ،واملستثىن منه موجود (ال ضّمري :اهلاء يف " سرّها") ،على منط
ـتثىن بالرّفع على البدليّة على احملل وليس على اللّفظ ،وهو
ـتثناء التّام املنفي ،وهنا جاء املسـ
االسـ
املفضّل عند العلماء يف حالة االستثناء املتّصل.
ويقول ابن مقبلٍ:
وأَصَْبحْن ل ـمُيَ ـت ـرك ـنَُمنُليلَ ـةُ لذي الشــ َّوقِ إل ا ع ق بةَ ُا لدَّب َرانُ
الســـــــَّــــــرَى
ا ستخدم ال ّشاعر أ سلوب اال ستثناء القائم على النفي (لـــم) ،وذكر امل ستثىن منه (ليلة
السّرى) ،مستخدمًا (إلّا)؛ فجاء املستثىن يف حالة النّصب؛ وهذا النّصب قد يكون على أحد أمرين:
النّ صب باإلتباع على البدليّة من حمل (ليلةِ) اجملرور لفظًا حبرف اجلرّ الزّائد (من) املن صوب حملًّا .أو
النّصب على االستثناء ،وعلى غري ما فضّل العلماء يف االستثناء املنفي التّام.
ويقول ابن مقبلٍ:
م ِنْ أَه ْلِ رِي ْم َانَ إل ّا ح َاج َةًُف ِ ين َا
ـْرِ ل ي لى ،و ُ ت طرق ُ حبا جت ها
ملْ تَسـ
ـم تأت
ـم تطرق ليالً ،ولــ
يف هذا البيت يستخدم الشاعر االستثناء ،فيخرب أنّ ليلى لــ
حباجة القلب للعا شقني من أهل ح صن رميان إلّا حاجة فؤادي من احلب .فا ستخدم النّفي ال ّصريح
(مل) ،وأتى باملستثىن منه (حاجتها) ،واستثىن حاجته فنصب على االستثناء من األصل ،ولو جاء هبا
على البدل لكانت باجلرّ (حاجةٍ) ،لكنه جعلها على أصل االستثناء على غري ما فضّل العلماء.
ويالحظ أنّ هذا النّمط جاء يف مثانية موا ضع ،وظهر من أقوال العلماء أنّهم يف ّضلون جعل
امل ستثىن بدلًا من امل ستثىن منه على اإلتباع ،وف ّضلوا ذلك على حالة النّ صب على اال ستثناء ،لكنّ
الّذي يظهر أنّ واقع االستخدام يظهر غري ذلك يف أبيات االستثناء عند ابن مقبل :فقد جاء املستثىن
منصوبًا يف ستة مواضع ،وجاء على البدل يف موضعني .فهل ميكن أن يكون استنتاج العلماء تنقصه
الدّقة؟ أم أنّهم مل ي ستقرؤوا كلّ شواهد اللّغة؟ أم أنّهم ف ّضلوا البدل على النّ صب على اال ستثناء،
وكان التّفضيل ليس يف مكانه؟ هذه االفتراضات حتتاج إىل إعادة استقراء ألكثر من ديوانٍ شعريّ.
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النّمطُالثالثُ:اال ستثناءُاملفرغُ:املنفيُالنّاقصُ:نفيُ(أوُ شبهه)ُُ+امل ستثىنُمنهُ(حمذوف)ُُ+إلاُُ+
املستثىنُ(حسبُاملوقعُاإلعرايبّ)ُ.وجاء هذا النّمط يف مخسة عشر موضعًاُ .
ـبهه ،وهبذا يتفرّغ العامل
ـتثىن منه ،ويتقدّمه نفيّ أو شـ
يقوم هذا النّمط على حذف املسـ
ملعموله؛ أي إىل ما بعد (إلّا)؛ وهلذا مسّي باملفرّغ؛ أي تفرّغ العامل على معموله .وقد يكون العامل
فعالً يط لب فاعلًا أو مفعوالً به ،و قد يكون مب تدأً يط لب خربًا ،أو خربًا يط لب مب تدأً ،أو كان
النّاسخة تطلب خربًا.
واختلف النّحويون يف هذا ترك يب النّمط؛ إذ إنّ أكثرهم ( )1على وجوب ت قدّم النّفي أو
شبه ،وال جيوز اإلجياب فيه؛ وتعليلهم لذلك :أنّ الكالم باإلجياب يكون كذبًا أو من احملال؛ فعند
القول :ح ضر إلّا زيد ،يعين أنّ كلّ الناس قد ح ضر ،ومل حي ضر زيد فقط ،وهذا من احملال ،وإذا
قلت :ضربت إلّا زيدًا؛ يعين قد وقع ال ّضرب على النّاس كلّهم إلّا على زيد ،وهذا حمال أي ًضا.
وأجازه قليلون؛ ونسب السّيوطيّ قولًا للمربّد باجلواز )2( ،وأمّا ابن احلاجب ( )3فأجازه بشرطني :أن
يكون فضلة ،وأن حتصل به الفائدة؛ حنو :قرأت إلّا يوم اجلمعة ،فإنّه جيوز أن تقرأ يف مجيع األيام إلّا
يوم اجلمعة ،خبالف ضربت إلّا زيدًا ،إذ من احملال أن ت ضرب مجيع النّاس إلّا زيدًا .وذهب عبّاس
حسن إىل عدم االلتفات إىل القليل الّذي وقع التّفريغ يف اإلجياب ،إذا كان احملذوف فضلة حصلت
مع حذفه فائدة ،لكنّ هذه القلّة ال اعتبار هلا ،وجيب إمهاهلا كما نصّوا على ذلك (.)4
وا ستقرأ العلّامة الدّكتور ع ضيمة اال ستثناء املفرغ يف آيات الذّكر احلكيم ،وخال صة ما
تو ّصل إليه وجود آياتٍ كثريةً جاء فيها اال ستثناء املفرغّ بعد اإلجياب ،وبع هذه اآليات جاء
اإلثبات فيها مؤكّدًا بأدوات التّوكيد (إ ّن واللّام ونون التّوكيد؛ ممّا يبعد تأويل هذا اإلثبات بالنّفي،
كما يف قوله

ﱄﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ
ﱅ
تعاىل :ﱡﱂ ﱃ

ﱍ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ؛
ﱎ

( )1انظر يف ذلك :سيبويه ،الكتاب .311-310/2 ،والفراء ،معاينُالقرآن ،433/1،واملربّد ،املقت ب ،389/4 ،وابن
يعيش ،شرحُاملفصّل ،60/2 ،واألزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتوضيح ،593/1 ،والسيوطي ،مهعُاهلوامع،251/2 ،
وأبو حيّان ،ارتشافُال رب ،1504/5 ،والصّبان ،حاشيةُالصبان.220/2 ،
( )2انظر :السيوطي ،مهعُاهلوامع ،251/2 ،ومل أعثر على كالم املربّد يف املقتضب ،ومل يذكر أحد من العلماء ذلك عن
املربّد.
( )3ابن احلاجب ،الكا يةُيفُعلمُالنحو ،ط .25 ،1
( )4عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط ،318/2 ،15احلاشية رقم (.)2

194

( )1إذ أوّل بع

العلماء واملف ّسرين بع

اآليات مبا ي سوّغ محله على معىن النّفي (النّفي املعنويّ)،

كما يف قوله تعاىل :ﱡ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ ( )2فحمل "يأىب" يف إفادة النّفي على :ال يريد؛
()3
واملعىن :ال يريد اهلل إال إمتام نوره ،فال فرق يف النّفي بني أن يكون يف اللّفظ أو يف املعىن.
ويقول العلّامة الدّكتور ع ضيمة" :إنّنا لو سلكنا هذا الطريق و سوّغنا هذا التّأويل ما وجدنا
ـي على تأويله بالنّفي" )4( ،ويورد نقالً عن أيب حيّان يف منع تأويل
ـتعصـ
يف لغة العرب إثباتا يسـ
(توليتم)" :ألنّ تولّيتم معناه النّفي ،كأنّه قال :مل يفُوا بامليثاق إلّا قليلٌ ... ،وأمّا ما اعتُلّ به من
ت سويغ ذلك ،ألنّ معىن تولّيتم النّفي ،كأنّه قيل :مل يفُوا إلّا قليلٌ ،فليس ب شيءٍ ،ألنّ كلّ موجبٍ،
إذا أخذت يف نفي نقي ضه أو ضدّه ،كان كذلك ،فليجُز :قام القومُ إلّا زيدٌ ،ألنّه يؤوّل بقولك :مل
جتل سوا إلّا زيدٌ .ومع ذلك مل تعترب العرب هذا التّأويل ،فتبين عليه كالمها ،وإنّما أجاز النّحويّون:
قام القومُ إلّا زيدٌ بالرّفع ،على الصّفة " (.)5
واستخدم ابن مقب ٍل (ال) للنّفي؛ وجاءت عنده على الوجه الّذي قاله النحويون؛ فاستخدمها
للنّفي املهمل وللنّفي العامل.
قال ابن مقبلٍ:
ي َا دَارَ لَيْلَى خِالَءً الَ ُأكَلِّف ه َا

إلّا الـــمَــرَانَُةَ حَتَّى َت ْعرِفَ الدِّيْنَا

استخدم (ال) للنّفي الصريح املهمل ،متبوعة بالفعل املضارع للمتكلّم ،وأتبعهما بـ ـ (إلّا)
االستثنائيّة امللغاة عن العمل ،فلم تؤثّر فيما بعدها ،وكأ ا غري موجودة عملًا ،إلّا أن تأثريها املعنوي
حاضرٌ يف القصر واحلصر ،وجاء بعد (إلّا) ،مثّ معمول الفعل (ال ـمفعول به) ،فجاء الترّكيب على
النّفي والنقصان (املستثىن منه حمذوف).
ويقول ابن مقبل يف موقع آخر:
( )1سورة يوسف :اآلية .53
( )2سورة التّوبة :اآلية .32
( )3انظر :عضيمة ،دراساتُألسلوبُالقرآنُالكرمي ،د.ط.307- 266/1 ،
( )4عضيمة ،دراساتُألسلوبُالقرآنُالكرمي ،د.ط.266/1 ،
( )5أبو حيان األندلسي ،البحرُاحمليطُيفُالتفسري ،د.ط.463/1 ،
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ال ُ ي كل َّم ُإل ا ُو هو ُ خمتشــعُ ُ

ـمرٍ حا جةً يف الصــدرِ عَيَّ هبا
مِن مُضـ

ُ
ا ستخدم ال ّشاعر النّفي ال صريح املهمل (ال) ،متبوعًا بالفعل امل ضارع املبين للمجهول
(يُكلّم) ،وأتبعهما (بإلّا) اال ستثنائية امللغاة ،مث امل ستثىن ،وقد جاء مجلة امسيّة من مبتدأ وخرب ،وقد
ـعًا .وقد ذكر العلماء جميء
ـب حال ،والتّقدير على ذلك :فال يكلّم إلّا خمتشـ
وقعت يف حمل نصـ
املستثىن مجلة بنوعيها ،وورد نظري هذا البيت يف النّمط (التّام املوجب).
ويقول ابن مقبلٍ:
دان ُ
ال ُوَخ دَ ُإل ا ُدونَ ُ ما ُي َخ ُ
أَحَ َّسا حَ ِسي سًا مِن ِسباعٍ وطائفٍ
ُ
ـتخدم ابن مقبلٍ (ال) النّافية للجنس العاملة عمل إنّ؛ لتأكيد النّفي واملبالغة فيه؛ فامسها
يسـ
(وخْدَ) مبينٌّ على الفتح يف حملّ ن صب ،و(إلّا) أداة ا ستثناء غري عاملة( ،دون) ظرف مكان م ضاف
من صوب ،عالمة ن صبه الفتحة ،متعلّق خبرب (ال) النّافية للجنس املرفوع ،ويقدّر بـــ (موجود أو
مستقرّ) ،و(ما) اسم موصول مبينّ يف حملّ جرٍّ باإلضافة .وأشار عبّاس حسن إىل إمكانية أن تكون
(ال) نافيةً غري عاملة ،إذا انتق خربها (بإالّ) ،كما هو احلال مع (ال احلجازيّة) العاملة عمل ليس،
وقال :إنّه األ شهر ،ومل جيد الباحث أحدًا من العلماء امل شهورين ذكر ذلك يف شروط عمل (ال)
النّافية للجنس.
وقال ابن مقبلٍ ما يشابه هذا التّركيب:
ـْفَرا
بعَبسٍ ،ونَج َّتْ طَريُهُ حنيَ أسـ
ـُحىً
وال ُقَروَ ُإل ا ُقَرو ُرَييق ه ُضـ
ويستخدم ابن مقبلٍ (ما) النّافية ،غري العاملة.
يقول ابن مقبل:
و ماُا لدهر ُإل اُ تارَ تانُ ،فمنهُ ما

أ موتُ ،وأ خرى أ ب ت غي ا ل ع يشَ أ كدحُ
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ص باالسم أو الفعل،
يبدأ ابن مقبلٍ البيت بالنّفي ال صّريح مستخدمًا احلرف (ما)؛ غري املخت ّ
و يدخ له على مج لة امسيّة من مب تدأ (ا لدّهرُ) املرفوع باالب تداء ،وخمربًا ع نه باخلرب ( تار تان) املثىن
املرفوع؛ وعالمة الرّفع األلف ،مع (إلّا) االستثنائية امللغاة عن العمل.
ويقول ابن مقبلٍ عن نفسه:
ـحُ
حاصـ
ـ ِ
الصـ
الترَّ هاتُ َّ
بَنجْرانَ ،إلّا َّ
و ما ُذك ره ُد مهاءَُ ،ب عدَ مَزارِ ها
ويقول كذلك:
ت حُلومُكُ ما
ماُأنت ما والّذي خا ل ْ

ـْري بال قَمَرِ
إل ا كحَي را ُنَ إذْ يَسـ

ويقول أيضًا:
ـ ـماُنـ ـحنُإالُمـ ـنُقـ ـرونٍُ
ــقصــــت
ــنـ
تـ
ويقول ابن مقبل مستخدمًا (مل) للنّفي:
وكَيْفَ ُتحَيِّي الرَّبْعَ ق َدْ ب َانَ َأهْل ُهُ

بأصــ غر مما ل ق يت وأ كربا

ـ َّه وج َ نادل ُهْ
لم ُ ي بقَُإل ا ُأسـ

يبدأ عجز البيت هنا بالنّفي با ستخدام حرف النّفي (لـــم) اجلازم للفعل امل ضارع بعده
(يبقَ)ّ ،مث تأيت (إلّا) االستثنائية امللغاة ،ويتفرّغ الفعل ،فيحتاج فاعله املرفوع (ُأسُّهُ).
ويقول كذلك:
إل ّا ك لي لت نا خب َب ْتِ طح َالِ
ليتَ الليايل يا كُبَيْ شةُ لـــمُتكن
ومثله قول ابن مقبلٍ:
فَِإذَا وذلكَ يَا كُبَيْ َشةُ لَـــمُيَكن

إل ّا

ويقول ابن مقبل:
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كح َل

مة

حاملٍ

خب يالِ

خِاللٌ تأب َّا ها األر يبُ و ُيك ن

َّب
ـرَُ ماُ يه ُنَّ إلّا الــــمهَذ ُ
ليَبصـ

وقال ابن مقبل مستخدمًا (غري) للنّفي:
َس ـجَّىُغريَُمفتَر ُ
ِمطْوًا طَلي حًا ت َ

ـَزَنِ
إل ّا جَ ناج نَ أَ ل قا ها ع لى شـ

ي ستخدم ال ّشاعر النّفي باال سم (غري) امل ضاف إىل (مفترش) املنوّن املعتمد على نفي؛ لذلك فهو
يعمل عمل فعله املتعدّي ،فيتفرّغ ملعموله ما بعد (إلّا) اال ستثنائيّة امللغاة املتبوعة باملعمول (جَناجِنَ)
املنصوب على املفعوليّة السم الفاعل (مفترش).
وقال ابن مقبلٍ مستخدمًا (ليس) للنّفي:
َب ُ
ل يسَ ُ هبا ُإل ا ُد ماءٌ ُوم َح ر ُ
ـِّ فاحُ فمك ّةٌ
فَنِعْفُ وداع فالصـ
ُ
ـ خة للجم لة االمس ية ،مث أتبع ها با جلار
ـت خدم ابن مق بل النّفي باألداة (ليس) ال ناسـ
اسـ
ـتقرّ ،وأتبعه (بإالّ)
ـتقرّ أو الفعل اسـ
واجملرور(هبا) املتعلقني خبربها احملذوف املقدّر بكائن أو مسـ
ـتثنائية امللغاة عن العمل ،وأخّر امسها (دماء)؛ ألنّه نكرة مفيدة بتقدم اجلا ّر واجملرور .وحذف
االسـ
امل ستثىن منه مع إمكانية تقديره ( شيء) ،فجاء (امل ستثىن) ح سب موقعه من اجلملة؛ امسًا ل (ليس)
مؤ ّخرًا مرفوعًا.
وقال ابن مقبل مستخدمًا (هل) وهو ما أطلق عليه شبه النّفي:
ق َدْ َالحَ يف عِرْضِ من با َذَأكُمْ عَلَبِي
ه َل ُكن ت ُإل ا ُمجن ّع تََّتقْونُ به
يبدأ ابن مقبل هذا البيت باال ستفهام؛ وهو ما أ شبه النّفي؛ م ستخدمًا حرف اال ستفهام
(هل) خمرجًا اال ستفهام عن معناه الّذي وُ ضع له إىل معىن النّفي؛ وهو كثري يف لغة العرب :ومنه
قوله تعاىل :ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ (ّ ،)1مث أتبع االستفهامَ الفعل الناقص املتصرّف
ـم كان ،وأتبع ذلك (بإالّ)
ـل (التّاء املتحرّكة) يف حمل رفعٍ اسـ
ـمري املتّصـ
(كنتُ) مع امسه الضـ
( )1سورة الرمحن :اآلية 60
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االستثنائية امللغاة عن العمل متبوعةً باخلرب املنصوب (مِ ـجِ ـن ّـ ـ ـ ـ ًـا) مبعىن التّرس الّذي
يُتّقى به.
النّمطُالرّابعُ:املثبتُالتّامُّ:مثبتُُ+امل ستثىنُمنهُ(موجود)ُ+إلاُُ+امل ستثىنُ(مر وع)ُ.جاءُيفُمو ضعُ
واحدُ .
أغفل معظم العلماء بعد سيبويه ( )1هذا النّمط -املرفوع يف اإلجياب والتّمام -إذ خ ّصص
سيبويه ف صالً للمرفوع يف اإلجياب والتّمام؛ (هذا باب ما يكون مبتدأ بعد إلّا) "وذلك قولك :ما
مررتُ بأحدٍ إال زيدٌ خريٌ منه ،كأنّك قلتَ :مررتُ بقومٍ زيدٌ خريٌ منهم ،إلّا أنّك أدخلت إلّا لتجعل
زيدًا خريًا من مجيع من مررتَ به" ( .)2والّذي يظهر أنّ سيبويه أتى باملثال :ما مررتُ بأحدٍ إال زيدٌ
خريٌ منه ،من غري املثبت التّام؛ إذ سبق بنفي ،وهذا ال خالف فيهّ ،مث جاء سيبويه مبثال آخر ،إذ
قال" :ومثل ذلك قول العرب :واهلل ألفعلنّ كذا وكذا إلّا حِلُّ ذلك أن أفعل كذا وكذا .فأنْ أفعل
كذا وكذا ،مبنزلة فعل كذا وكذا ،وهو مبين على ِحلّ ،و ِحلّ مبتدأ ،كأنه قال :ولكنْ حِلُّ ذلك أن
أفعل كذا وكذا" ( .)3على أنّ ما يفهم من كالم سيبويه أنّه جعل (إلّا) مبنزلة (لكن) اال ستدراكيّة،
والعلماء جيمعون على أنّ (إلّا) ال تكون مبعىن (لكنّ) اال ستدراكية إلّا يف حالة اال ستثناء املنقطع؛
وهي لي ست كذلك يف اال ستثناء املتّ صل؛ وعليه فاألمثلة الّيت جاء سيبويه هبا ال رخدم امل سألة الّيت
ـتثناء التّام املوجب ،وتبع
ـتثناء املنقطع له أحكامه املختلفة عن االسـ
جاءت من أجلها؛ ألنّ االسـ
سيبويه يف رفع املبتدأ بعد (إلّا) كلٌّ من السّريايفّ )4( ،وابن يعيش (.)5
ووصولًا إىل ابن مالك الّذي أورد يف كتاب التّوضيح والتّصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح
جمموعة من اآليات القرآنيّة بقراءات سبعيّة وقراءات شاذّة ،وجمموعة من األحاديث النّبويّة الشّريفة،
وال ّشعر الف صيح ،شواهد على هذا النّمط .والّذي يتتبّع اآليات القرآنيّة الّيت اعتمد عليها ابن مالك
شواهد إلثبات جميء اال سم مرفوعًا بعد إلّا يف املثبت النّاقص ،يلحظ أنّ بع ضها قدّم هلا العلماء
رخرجيات حنويّة معتمدة ،وتأوّل هلا العلماء تأويالت يطول ذكرها هنا ،ويعرض الباحث هلا:
( )1انظر :ابن مالك ،شواهدُالتّوضيحُوالتّصحيح ،ط.97- 94 ،1
( )2سيبويه ،الكتاب ،ط.342/2 ،3
( )3سيبويه ،الكتاب ،ط.342/2 ،3
( )4انظر :السّريايفّ ،شرح كتاب سيبويه ،ط.88/3 ،1
( )5انظر :ابن يعيش ،شرح املفصّل ،ط.78/2 ،1
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 ففي قوله تعاىل :ﱡ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ (" )1قرأ (إلّا إبليسُ)بالرّفع جناح بن حبيش" ( ،)2يف هذه القراءة جاء ما بعد (إلّا) مرفوعًا (إبليسُ) .ومل يعثر الباحث
يف كتب التّفسري املشهورة على ذكر هلذه القراءة ،سوى ما جاء يف كتاب خمتصر شواذ القرآن البن
ـريًا أو رخرجيًا ،وحىت ذكرًا .وهذه الرّواية (بالرّفع) جاءت يف
خالويه ،ومل يتطرّق هلا العلماء تفسـ
كتاب جيمع القراءات ال ّشاذة ،ويعدّ علماء القراءات القراءة شاذّة يف حاالت :إنّها مل تثبت بطريق
التّواتر ،أو إنّها مل توافق وجهًا من وجوه العربيّة ،أو مل ي صحّ سندها ،أو خالفت أحد امل صاحف
العثمانيّة ولو بوجه .وال يعين ذلك أنّها غري صحيحة؛ لكنّها قد جاءت على هلجات بع القبائل
العربيّة ،الّيت مل تتطابق ولغة قريش الّيت اعتمدت لغة الفصاحة ،وهبا نزل معظم القرآن الكرمي.
أ -وأمّا يف قوله تعاىل :ﱡ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ ( " )3رُوِيَ

عن أَيب عمرٍو أنّه قرأ :إلّا قليلٌ ،بالرَّفع .وقرأ بذلك أيضًا قومٌ"( ،)4وقرأ ابن مسعود (إلّا قلي ٌل
منكم) بالرّفع )5( .و هذه ا حلا لة (الرّفع) خرّج ها ابن عطيّة على ال بدليّة ،ك ما ا حلال يف
املثبت ،وجعل (توليتم) مبعىن (مل تفوا بامليثاق إلّا قليل) )6( .وخرّجها أبو حيّان على ال صّفة،
()7
ورف رخري ابن عطيّة على النّفي؛ ومتابعًا سيبويه يف ذلك.
ﱞﱠ (َ " )8وَق َرأَ عَبْدُ اللَّهَِ ،وأُبَيٌّ وَالَْأعْ َمشُ :إِلَّا
ﱟ
ب -ويف قوله تعاىل :ﱡ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ِالرفْعِ"(.)9
َقلِيلٌ ،ب َّ

( )1سورة البقرة :جزء من اآلية .34
( )2ابن خالويه ،خمتصرُيفُشواذُالقرآنُمنُكتابُالبديع ،د.ط.4 ،
( )3سورة البقرة :اآلية .83
( )4األندلسي ،البحرُاحمليطُيفُالتفسري ،د.ط.463/1 ،
( )5انظر :ابن خالويه ،خمتصرُشواذُالقرآن ،د.ط.7 ،
( )6انظر :ابن عطيّة ،احملررُالوجيزُيفُتفسريُالكتابُالعزيز ،ط.173/1 ،1
( )7انظر :األندلسي ،البحرُاحمليطُيفُالتفسري ،د.ط.463/1 ،
( )8سورة البقرة :اآلية .249
( )9األندلسي ،البحرُاحمليطُيفُالتفسري ،د.ط ،465/1 ،وابن خالويه ،خمتصرُشواذُالقرآن ،د.ط.15 ،
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ت -ويف قوله تعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ (" )1وقرئ بالرّفع
على البدل عن اجلرميّ والكسائيّ"(.)2
ث -ويف قوله تعاىل :ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃﱠ" )3( ،قرأ زيد بن عليّ :إِلَّا قليلٌ بالرّفع"(.)4

ج -ويف قوله تعاىل:

ﳜﳞﳟ
ﳝ
ﱡﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ

ﳥ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﱠ ( .)5فقد قرأ "ابن كثري وأبو عمرو
ﳦ
ﳡﳣﳤ
ﳢ
ﳠ
()6

(إِلَّا ا ْم َرأَتُك) بالرّفع والباقون بالنّصب".
وأورد ابن مالك يف كتاب شواهد التّو ضيح؛ ( )7جمموعة من األحاديث النّبويّة ال ّشريفة،
جاء فيها اال سم بعد (إلّا) مرفوعًا؛ وعدّها من املبتدأ الثّابت اخلرب بعد (إلّا)؛ ومن هذه األحاديث:
قول عبد اهلل بن أيب قتادة ر ضي اهلل عنهما "فلمّا ان صرفوا أحرموا كلّهم إلّا أبو قتادة مل حيرم" (.)8
وهذا احلديث ورد بروايتني (إلّا أبو قتادة) بالرّفع يف صحيح البخاريّ ،و(إلّا أبا قتادة) بالنّ صب يف
()9
صحيح مسلم.
ومنها أي ًضا قول النّيب " :--ما لل ّشياطني من سالحٍ أبلغُ يف ال ّصاحلني من النّ ساء ،إلّا
املتزوجون؛ أولئك املطهّرون املربّؤون من اخلنا" )10( .علّق حمقّق الكتاب ،فقال" :إ سناده ضعيف
()11
جلهالة الرجل الرّاوي عن أيب ذر ،ولالضطراب الذي وقع يف أسانيده".
( )1سورة يونس :جزء من اآلية .98
( )2األندلسي ،البحرُاحمليطُيفُالتفسري ،د.ط ،108/6 ،وانظر :ابن خالويه ،خمتصرُشواذُالقرآن ،د.ط.58 ،
( )3سورة هود :اآلية .116
( )4األندلسي ،البحرُاحمليطُيفُالتفسري ،د.ط.225/6 ،
( )5سورة هود :جزء من اآلية .81
( )6الدّاين ،التيسريُيفُالقراءاتُالسبع ،ط.125 ،2
( )7انظر :ابن مالك ،شواهدُالتّوضيحُوالتّصحيح ،ط.97- 94 ،1
( )8أخرجه البخاري ،كتابُجزاءُالصيد ،13/3 ،حديث رقم (.)1428
( )9انظر :مسلم بن احلجاجُ،كتابُاحلجُ،بابُحترميُالصّيدُللمحرم ،حديث رقم (.853/2 )1196
( )10أخرجه اإلمام أمحد ،ط ،1مسندُاألنصارُ،حديثُأيبُذرُالغفاري ،احلديث رقم (.355/35 ،)21450
( )11تعليق احملقق على احلديث يف مسند اإلمام أمحد.356-355/35 ،
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ومن االبتداء بعد (إلّا) احملذوف اخلرب قول النّيب " :--وال تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ متوت إلّا اهللُ،
وال يعلم مىت تقوم السّاعة إلّا اللّهُ) ( )1أي :لكن اهلل يعلم بأيّ أرضٍ متوت كلّ نفسٍ.
وقول أيب هريرة  :--مسعت رسول اهلل "- :-كلُّ ُأمّيت معاىفً إلّا اجملاهرون" ( ،)2أي:
()3
اجملاهرون باملعاصي ال يُعافَون .والرّواية :إلّا اجملاهرين.
كما أورد ابن مالك بعضًا من أشعار العرب على هذه القضيّة:
ومنها قول الشّاعر (:)4
بور ُ
من دمٍ ضــا ئعٍ ت غي ّب ُ ع نه أ قر بوه ُإل ا ُالصــ ّ با ُوا لد ُ
ُ
أي :لكن الصبا والدبورُ مل يتغيبا عنه.
ومثله قول اآلخر (:)5
يز بر ها ا ل كا تب ا حل مرييْ
عر فت ا لدّ يار كر قم ا لو حيْ
م ُإال ُا لث مام ُوإال ُا لعصــ ُيّ
ع لى ُأ طر قا ُ با ل يات ُا خل يا
()6

قال ابن األعرايبّ :أراد إال الثّمامُ والعصيّ فإنّهما مل يْبلَيا.
وبعد أن عرض الباحث هلذه ال ّشواهد على رفع اال سم بعد (إلّا) يف اإلجياب والنّق صان،
يضع تصوّرات العلماء الّيت جاءت تفسريًا هلا:
أ -جعل سيبويه اال سم بعد إلّا مبتدأ ،وعقد لذلك بابًا يف كتابه ،ومنع أن يعدّ اال سم بعدها
()7
على البدل.
( )1أخرجه البخاري ،كتابُالتّوحيدُ،بابُقولهُتعاىلُ:عا ُالغيبُ الُيظهرُعلىُغيبهُأحدًا ،حديث رقم (،)7379
.116/9
( )2أخرجه البخاري ،كتابُاألدبُ،بابُسترُاملؤمنُعلىُنفسه ،حديث رقم ( 20/8 ،)6069برواية :إال اجملاهرين.
( )3انظر احلاشية السّابقة.
( )4أبو زبيد الطائي ،شعرُأيبُزبيدُالطائي ،د.ط ،ت ،34 ،1967وهارون ،معجمُشواهدُالعربية ،ط.172 /1 ،3
( )5أبو ذؤيب اهلذيل ،ديوانُاهلذليني ،د.ط.66-64 /1 ،
( )6أبو ذؤيب اهلذيل ،ديوانُاهلذليني ،د.ط.66 /1 ،
( )7انظر :سيبويه ،الكتاب ،ط.342/2 ،3
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ب -أجاز الفرّاء أن يأيت اال سم من صوبًا على اال ستثناء أو مرفوعًا "وجيوز الرّفع ،كما جيوز :قام
القوم إال زيدًا وإال زيد" )1( .دون املفاضلة بني احلالتني.
ت -وأمّا املربّد فأجاز الوجهني :النّ صب والرّفع ،لكنّه جعل الرّفع على البدل من امل ستثىن منه
(أحدٌ)؛ ففي اآلية من سورة هود" :إلّا امرأتُك" يف قراءة ال ّضمّ؛ قال فيها " :وأما قوله عزّ
ﳜ ﱠ ( )2وامرأتُك ،فالوجهان جائزان جيدان ،فمن
ﳝ
وجلّ :ﱡ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ
()3
قال إلّا امرأتُك ،فهو مستثىن من (يلتفت)؛ وكأنّه قال :وال يلتفت إلّا امرأتُك".
ث -وتأوّل الزّخمشريّ الفعل املثبت بفعل منفيّ يف قوله تعاىل:

ﱞﱠ
ﱟ
ﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ـتثناء التّام املثبت يف قوله تعاىل:
( ،)4أي مل يطيعوه ،وقد أجاز البدل يف االسـ

ﱡ ﱱﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ (( )5فالّذي)
بدلٌ من اجملرور مبن.
ج -وأمّا ابن مالك؛ فقد عقد بابًا للمبتدأ بعد (إالّ) ،وقال" :وال يعرف أكثر املتأخّرين من
ـرييّن يف هذا النّوع إلّا النّصــب ،وقد أغفلوا وروده مرفوعًا باالبتداء ثابت اخلرب
البصـ
()6
وحمذوفه".
ـنفاته؛ فقد اتّخذ يف الرأي األوّل رأيًا
ح -وأمّا أبو حيّان؛ فكان له عدّة آراء منثورة يف مصـ
جديدًا ،وخرج على أقوال العلماء يف امل سألة ،و ساوى بني املثبت التّام واملنفي التّام ،فقال:
"إذا تقدّم مو َجبٌ جاز يف الّذي بعد (إلّا) وجهان؛ أحدمها :النّ صب على اال ستثناء وهو
األف صح ،والثّاين :أن يكون ما بعد إلّا تابعًا إلعراب امل ستثىن منه ،إن رفعًا فرفعٌ ،أو ن صبًا
فن صبٌ ،أو جرًّا فجرٌّ ،فتقول :قام القومُ إلّا زيدٌ ،ورأيت القوم إلّا زيدًا ،ومررت بالقوم إلّا

( )1الفراءُ،معاينُالقرآن ،ط.298/1ُ،1
( )2سورة هود :اآلية .81
( )3أبو العبّاس املربّد ،املقت ب ،ط.395/4 ،2
( )4سورة البقرة :اآلية .249
( )5سورة الزخرف :اآليتان 27-26
( )6ابن مالك ،شواهدُالتّوضيحُوالتصحيح ،ط.94 ،1
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زيدٍ ،وسواءٌ كان ما قبل إلّا مظهرًا أو مضمرًا .واختلفوا يف إعرابه ،فقيل :هو تابعٌ على أنّه
()1
نعتٌ ملا قبله ،فمنهم من محل هذا على ظاهر العبارَة".
خ -ويف مو ضع آخر جيعل إعراب ما بعد إلّا مرفوعًا على ال ّصفة ،قال" :وإنّما أجاز النّحويّون:
ـ فة" ( ،)2وردّ رأي ابن مالك برفعه باالبتداء" :وأجاز
الصـ
قام القومُ إلّا زيدٌ بالرّفع ،على ّ
بع ضهم أن يكون رفعه على االبتداء واخلربُ حمذوفٌ ،كأنّه قال :إلّا قليلٌ منكم مل يتولّ...،
وهذه أعاريبُ من مل يُمعن يف النّحو" )3( .وردّ أي ًضا رأي الزّخم شريّ يف تأويل الفعل املثبت
ـريّ هذا املوجبَ مبعىن
أن تأويل الزّخمشـ
مبعىن الفعل املنفيّ ،قال" :وإنّما أردنا أن ننبّه على َّ
النّفي ال ن ضطرّ إليه ،وأنّه كان غري ذاكرٍ ملا قرّره النّحويّون يف املوجب" ( .)4كما ردّ رأي
ابن عطيّة القائل بالبدل" :وإنّما نبّهنا على أنّ ما ذهب إليه ابنُ عطيّة يف رخري هذه القراءة،
مل يذهب إليه حنويٌّ" )5( ،وردّ رأيًا لبع النّحوييّن الّذين قالوا :إنّ االرتفاع بفعل حمذوف،
وهو قول العكربيّ" :ومن رخليط بع املعربني أنّه أ جاز رفعه بفعلٍ حمذوفٍ ،كأنّه قال
امتنع أن يكون توكيدًا للم ضمر املرفوع امل ستثىن منه .ولوال أنَّ هذين القولني م سطّران يف
()6
الكتب ما ذكر،ما".
د -وأمّا ابن ه شام األن صاريّ؛ فلم يزد عمن سبقوه شيئًا ،فذكر آراء العلماء ال ّسابقني؛ من
()7
سيبويه إىل ابن مالك.
ذ -ومن آراء العلماء احملدثني ،فعبّاس حسن يرى أنّ هذه الشّواهد القرآنيّة ،واألحاديث النّبويّة،
وال ّشواهد ال ّشعريّة" ،إنّما ورد صحيحًا مطابقًا للغةِ بع القبائل العربيّة ،الّيت جتعل -
ـليقة -الكالم التّام املوجب ،والتّام غري املوجب متماثلني يف احلكم؛ وجيوز فيهما :إمّا
السـ
ّ
النصب على االستثناء ،وإمّا البدل من املستثىن منه ،وإمّا الرّفع على االبتداء  ...و  ،...فال
( )1األندلسي ،البحرُاحمليط ،د.ط.589 /2 ،1420 ،
( )2األندلسي ،البحرُاحمليط ،د.ط.463/1 ،1420 ،
( )3األندلسي ،البحرُاحمليط ،د.ط.464/1 ،1420 ،
( )4األندلسي ،البحرُاحمليط ،د.ط.590 /2 ،1420 ،
( )5األندلسي ،البحرُاحمليط ،د.ط.464/1 ،1420 ،
( )6األندلسي ،البحرُاحمليط ،د.ط.464/1 ،1420 ،
( )7انظر :ابن هشامُ،مغينُاللبيب ،ط.887 ،558 ،363 ،98 ،6
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معىن للتّأويل بقصد إخضاع لغةِ قبيلةٍ للغةِ نظري،ا .وإذا كان التأويل على هذا النّمط معيبًا،
وواجبنا الفرار منه جهد ا ستطاعتنا ،فإنّ األن سبَ لنا اليوم أن نتخيّر عند ال ضبط اللّغةَ
ال ضاربةَ يف الف صاحة ،ال شائعةَ بني اللّغات املتعدّدة؛ لنقت صر عليها يف ا ستعمالنا ،تاركني
ـئة من تعدّد
غريها من اللّغات واللّهجات القليلة ،توحيدًا للتّفاهم ،وفرارًا من البلبلة الناشـ
اللّهجات واللّغات بغري حاجة ما ّسة؛ فعلينا أن نعرف تلك اللّغات يف منا سبا،ا ،وي ستعني
هبا املتخ ص صون على فهم النّ صوص الواردة هبا ،دون حماكا،ا يف ال ّضبط ،أو القياس عليها
كما أشرنا هلذا كثريًا -على الرّغم من أنّها صحيحة جيوز حماكا،ا" (.)1واملالحظ يف أقوال العل ماء أنّهم و جدوا هلذا النّمط ن ظائر قلي لة يف اللّ غة العربيّة ،ولكنّهم
أحجموا عن عدّه منطًا قائمًا بذاته ،وتأوّلوا هلا لتستقيم مع اللّغة الفصيحة من لغة العرب ،بعدّها من
البدل أو الصّفة أو غري ذلك ،ولكنّ بعضهم أكّد أنّها متثّل منطًا يضاف إىل أمناط االستثناء املعروفة.
وأمّا رأي أيب حيّان الّذي جعل منه تابعًا رفعًا ون صبًا وجرًّا؛ فعلى الرّغم من أنّه قريب من
الو ضوح وال ّسهولة ،والبعد عن التأويالت والتّفريعات ،إلّا أنّه يو ّسع كثريًا ،وال يع ضده امل سموع
من اللّغة الّذي ميكن أن يقعّد عليه قاعدة؛ فلم يذكر علماء اللّغة شاهدًا جاء على حالة اجلرّ؛ وما
جاء كان أكثره على النّصب؛ وقليل على الرّفع؛ وهلذا اتّفق مجهور العلماء على قاعدة واحدة وهي
النّصب ،وتأوّلوا لـــما ورد من رفع على االستثناء ،أو ال صّفة أو االبتداء املخرب عنه أو احملذوف
اخلرب؛ وال ميكن القبول باجلرّ؛ لعدم وروده يف ال ّشواهد .وعليه تكون حالة النّ صب على اال ستثناء
هي امل شهورة ،وما جاء على الرّفع حيفظ وال يعمل به ،وهو األن سب واألقرب إىل التّوافق؛ لقلة
وروده.
وما يرتضيه البّاحث يف هذه املسألة :أنْ يقتصر على ما اتفق عليه علماؤها السّلف ،ممّا ورد
يف لغا،ا امل شهورة ،وما أمجع عليه القرّاء امل شهورون يف القراءات امل شهورة ،من أنّ النّ صب هو
الوجه املقبول ،وأمّا ما جاء خمالفًا من اللّهجات للّغة ،فيحفظ وال يقاس عليه؛ لئالّ يدخل يف لغتها
وحنوها بلبلةٌ وا ضطرابٌ ،ويقت صر يف ال ّشواهد املرويّة فيها على األغلب امل شهور ،على ألّا حيكم
ـم بعد (إلّا) ،فالباحث
باخلطأ على ما جاء بالرّفع؛ لوجود نظائره يف لغة العرب .وأمّا إعراب االسـ
ـيبويه وابن مالك ،فيعرب مبتدأً مذكور اخلرب أو حمذوفه ،ولكنه يرى إبقاء هذا
ـي رأي سـ
يرتضـ
( )1عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.331-330/2 ،15
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اإلعراب يف كتب املتخ ّص صني ويف البحوث العلميّة ،وأمّا يف احلياة اليوميّة فال يُتحدّث وال يكتب
به.
ـّاعر ابن مقبلٍ؛ فيؤيّد ما قال به علماؤنا األجالء؛ فقد ورد ثالثة أبياتٍ
وأمّا ما جاء يف ديوان الشـ
على النّصب ،وبيتٌ واحدٌ على الرّفع ،ومل يأت اجلرّ يف أيّ بيتٍ.
يقول ابن مقبلٍ:
ـربه ،ورع
ـىُسـ
ـر ،حبوملُأقصـ
يقصـ
رب َي ّبٌ مل ي فل د كه ا لرِّ عاء ،ومل
ـنع
الصـ
ـي َّة َّ
ك ما حىن الوقف للموشـ
إالَّ ُمَ هاةُ إذا ما ضــاعَ ها عطف َتْ
فالبيت مل يسبق بنفي أو شبهه ،واملستثىن منه موجود (السّرب) ،واملستثىن ما بعد (إلّا) مها ٌة
ـمّ ،وعلى هذا ميكن تقدير ما بعد (إلّا) جبملة امسيّة ،مبتدؤها (مهاةٌ) وخربها حمذوف
الضـ
بتنوين ّ
(قريبةٌ)؛ وتقدير الكالم (إالّ مهاةٌ قريبةٌ).
النّفيُاملعنويُّ:جاءُيفُموضعُواحدُ .
ت ورخرجيات لبع احلاالت الّيت مل تتطابق شواهدها
حاول بع العلماء تقدمي ت سويغا ٍ
والقواعد النّحويّة التّي وُ ضعت ،وقدّموا تف سريات لغويّة لتقريب الظّاهرة اللّغوية من القاعدة .ومن
هذه الظّواهر ما ميكن ت سميته بالنّفي املعنويّ؛ ويقوم على تف سري الفعل املثبت ،ودون أيّ لفظ نفي
ظ نفيٍّ صريحٍ؛ وعلى سبيل املثال؛ الفعل (أىب) يف ّسر
صريح ،فيف ّسر مب ضاد معناه ،با ستخدام لف ِ
بالفعل املنفي (مل يقبل ،أو ال يريد) .واملالحظ أنّ بع املف ّسرين عندما و صلوا إىل تف سري قوله
تعاىل :ﱡ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ ( )1فسّرها على معىن (النّفي :أي :ال يريد اهلل إلّا أن يتمّ نوره)
( ،)2وبذلك تتوافق اآلية الكرمية والقاعدة اليت ن ّصت على عدم جواز التّفريغ مع اإلجياب ،وكذلك
احلال يف قوله تعاىل :ﱡ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ( )3على قراءة أيب عمرو بالرّفع (قليلٌ)،
( )1سورة التّوبة :اآلية .32
شّاف ،ط ،256/2 ،3واألندلسي ،البحرُ
( )2انظر :القرطيبّ ،اجلامعُألحكامُالقرآن ،ط ،121/8 ،2والزّخمشريّ ،الك ُ
احمليط ،د.ط ،ت .249/1 ،1420
( )3سورة البقرة :جزء من اآلية .83
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فقدّم العلماء ت سويغًا يقوم على تف سري الفعل (توليّتم) مبرادف معناه املنفي حبرف النّفي؛ أي( :مل
()1
تفوا بامليثاق)؛ فبذلك تتوافق القاعدة النّحويّة مع اآلية الكرمية.
ففي قول الشّاعر ابن مقبلٍ:
غ ن ي نا ،وأضــ حى ح ب ل ها قد ت ب ترا
أىب ُا ل ق لب ُإل ا ُذ كرَ ُدَه ماءَُ ب عدَ ما
فاالستثناء من منط املثبت الناقص ،فال نايف سابقًا له ،واملستثىن منه حمذوف ،وهو منط أنكره
بع العلماء؛ ال ستحالة املعىن فيه ،فقولنا :ح ضر إلّا زيد ،و ضربت إلّا زيدًا ،ي ستحيل عقلًا؛ إذ ال
ميكن أن يقع احلضور من النّاس كلّهم ويستثىن زيد ،وكذلك يف املثال الثّاين :فال يقع ال ضّرب على
الناس كلّهم ويستثىن زيد.
الشواهد ،وجد العلماء رابطًا يقوم على تفسري بع املفردات الّيت ميكن
ولتفسري مثل هذه ّ
أن يكون هلا مقابل مع حرف النّفي ،ومنها الفعل أىب ،والفعل تولّى ،ولكن ماذا يقال يف غري هذين
الفعلني؟ ولعلّ الفصل يف هذه املسألة ما قال به العلّامة الدّكتور عضيمة" :إنّنا لو سلكنا هذا الطريق
()2
وسوّغنا هذا التّأويل ما وجدنا يف لغة العرب إثباتا يستعصي على تأويله بالنّفي".
النّمطُاخلامسُ:االستثناءُاملنقطعُ:وجاءُيفُموضعُواحدُ .
ميثّل هذا النّمطُ النّوعَ الثّاين من االستثناء؛ وهو املنقطع ،وقد مرّت دراسة املتّصل فيما سبق
من صفحات البحث ،وكان منه التّامّ املثبت ،والتّام املنفي ،واملفرّغ ،واملثبت النّاقص.
واال ستثناء املنقطع عند العلماء" :هو ألّا يكون امل ستثىن بع امل ستثىن منه ،أو يكون بع ضه
إلّا أنّ معىن العامل غري متوجّه عليه" )3( ،واألمثلة عليه يف الكتب :هلك القوم إلّا الدّارَ ،ورحل
النّاس إلّا املنازلَ .وي سود بني املتعلمني أنّ اال ستثناء املنقطع يعين االنقطاع التّام؛ أي ال صلة رابطة
بني امل ستثىن منه وامل ستثىن ،ولو كان كذلك خلرج من أ سلوب اال ستثناء؛ فقد ذكر العلماء يف

( )1األندلسي ،البحرُاحمليط ،د.ط ،ت .463/1 ،1420
( )2عضيمة ،دراساتُألسلوبُالقرآنُالكرمي ،د.ط.266/1 ،
( )3األندلسي ،التّذييلُوالتّكميل ،ط.168/8 ،1
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شروط امل ستثىن منه :أن يكون م شتملًا على امل ستثىن )1( ،أي أن امل ستثىن جزء من امل ستثىن منه؛ إذ
ـتريت الذهب إلّا
ـيئًا مما ليس منه؛ فال ميكن القول :اشـ
ليس من املنطقي أو املعقول أن رخرج شـ
احلديد؛ ألنّه ليس منه" ،وليس معىن انقطاعه أنّه ال صلة له باملستثىن منه ،وال عالقة تربطهما ارتباطًا
معنويًا؛ فهذا خطأ بالغ ال يكون يف أ ساليب اال ستثناء مطلقًا؛ وإمنا معناه انقطاع صلة البع ضيّة
ـتثناء ،ولن يتمّ ذلك ما مل تكن عالقة بينهما ،كما ال
بينهما" )2( .فال بدّ من رابط بني طريف االسـ
ميكن القبول عقلًا بإخراج شيءٍ ما ممّا ليس جن سه" .ولوال ذلك مل يكن يف اال ستثناء فائدة ،ومل
خيرج اال سم من اال سم؛ إذ مل يندرج حتته أ صلًا" )3( .وال خيتلف النّمطان املتّ صل واملنقطع يف
العناصر أو ترتيبها.
ون شأ اخلالف بني العلماء يف م سألة دخول هذا النّمط ضمن مباحث اال ستثناء؛ فالقائلون
بإدراجه يدافعون بأنّ اال ستثناء فيه ي صحّ على اجملاز؛ "وهذا النّوع من اال ستثناء ليس على سبيل
استثناء الشّيء ممّا هو من جنسه؛ ألن استثناء الشّيء من جنسه إخراج بع ما لواله لتناوله األوّل،
ولذلك كان رخ صي ًصا على ما سبق ،فإما إذا كان من غري اجلنس فال يتناوله اللّفظ ،وإذا مل يتناوله
اللّفظ ،فال حيتاج إىل ما خيرجه منه؛ إذ اللّفظ إذا كان مو ضوعًا بإزاء شيءٍ وأطلق ،فال يتناول ما
خالفه ،وإذا كان كذلك فإنّما ي صحّ بطريق اجملاز ،واحلمل على (لكن) يف اال ستدراك" )4( .وأمّا
القائلون بإخراجه فيحتجّون بأنّ هذا النّوع ال ينطبق عليه تعريف اال ستثناء؛ بإخراج ما بعد إلّا مما
قبلها ،كو ما خمتلفني جنسًا.
ـتثناء املنقطع؛ فذكر يف باب خي تار فيه
ـيبويه فرّق بني نوعني من االسـ
والذّي يبدو أنّ سـ
ـب ،ألن اآلخِر ليس من النّوع األوّل وهو لغة أهل احلجاز ،وذلك قولك :ما فيها أحد إال
النّصـ
محارًا ،وذكر فيه لغة بين متيم الّذين جييزون الرّفع ،وذكر عدّة شواهد جاء فيها الرّفع" :ومثل ذلك
قوله :ما يل عتابٌ إلّا السيفُ ،جعله عتابه" ( .)5مثّ أنشد لبين متيم قول النابغة الذّبياينّ:
( )1انظر :أبو حيان ،ارتشافُال رب ،ط .1500/3 ،1وكذلك :املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط.514-513 ،1
( )2عباس حسن ،النّحوُالوايف ،ط.318/2 ،15
( )3األندلسي ،التّذييلُوالتّكميل ،ط.158/8 ،1
( )4ابن يعيش ،شرحُاملفصلُ،ط.81-80/2 ،1
( )5سيبويه ،الكتاب ،ط.320/2 ،3
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أقوَتْ و طال علي ها ســالفُ األ ب ِد
حد
عيّت ُجَوا بعُو ماُ بالرَّبع ُمنُأ ُ
والنّؤيُ كاحلَوْض با َملظْلو مة اجللَدِ

ـ ن ِد
فالسـ
ّ
يا دارَ مي ّةَ بالعل ياء
ـيال نًا أُســائل ها
ُصـ
وق فتُ في ها أ َ
إال ُأواريَُّ أل يًا ما أ بي ّ ن ها
وأهل احلجاز ينصبون.
ومثل ذلك قوله:
و ب لدةٍ ل يس ُ هبا ُأ ن ُ
يس

إل ّا ا لي َ عا ري وإال ا ل ع يسُ

مثّ قال" :وهو يف كال املعنيني إذا مل تنصب بدلٌ" ( .)1وأردف بعدة شواهد كان الرّفع فيها ،وهذا
دليلٌ على أنّ النّصب هو املختار ،والرّفع فصيح .مثّ عاد سيبويه وذكر بابًا آخر" :باب ما ال يكون
إلّا على معىن ولكن" فذكر عدّة آيات قرآنية ف ّسرها على (لكن) وقال" :وهذا ال ضربُ يف القرآن
()2
كثري".
كما وقع اخلالف بني العلماء يف النّا صب له؛ إذ رأى سيبويه أنّ امل ستثىن املنقطع املن صوب
بعد (إلّا) إنّما هو من صوب بعامل قبلها ،شأنه يف هذا شأن امل ستثىن املتّ صل" ،فحُمل على معىن
ولكن ،وعمل فيه ما قبله كعمل الع شرين يف الدّرهم" )3( ،وكذلك سلك املربّد يف العامل ،إلّا أنّ
العامل عنده هو الفعل احملذوف و(إلّا) دليل عليه؛ "فوجه هذا وحده النّصب؛ وذلك ألنّ الثّاين ليس
من نوع األوّل فيبدل منه فتن صبه بأ صل اال ستثناء على معىن ولكن ،واللّفظ النّ صب ملا ذكرت لك
()4
يف صدر الباب".
وأمّا العلماء املتأخّرون ،فقد رأوا أنّ (إلّا) مبعىن (لكنّ) املثقّلة أو املخفّ فة ،فإن جاء بعدها
مفرد من صوب ،جعلوها (لكنّ) املثقّلة ،وجعلوا اخلرب حمذوفًا على األغلب ،وإن جاء بعدها مرفوع
( )1سيبويه ،الكتاب ،ط.322/2 ،3
( )2سيبويه ،الكتاب ،ط.325/2 ،3
( )3سيبويه ،الكتاب ،ط.319/2 ،3
( )4املربّد ،املقت ب ،ط .412/4 ،2ويقول يف النّاصب يف أول الباب" :ألنّك ملا قلت :جاءين القوم ،وقع عند السّامع أنّ
زيدًا فيهم ،فلمّا قلت :إلّا زيدًا ،كانت إلّا بدلًا من قولك أعين زيدًا واستثىن فيمن جاءين زيدًا ،فكانت بدلًا من الفعل"
املقت ب ،ط.390/4 ،2
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صبّان أقوال سابقيه يف املسألة" :ومىت كان ما بعد (إلّا) مجلة (فإلّا)
جعلوها (لكن) املخفّفة .ونقل ال ّ
مبعىن لكن ،ولو كان اال ستثناء متّ صلًا كما يف الدّماميين عن تو ضيح النّاظم ،لكن إنْ ُن ِصبَ تايل
()1
(إلّا) فهي كلكنّ املشدّدة ،وإنْ ُرفِعَ فكاملخفّفة".
والّذي يراه الباحث يف نا صب امل ستثىن املنقطع هو املخالفة ،كما هو احلال يف اال ستثناء
املتّ صل ،وال خيتلفان يف شيء ،فالنّاصب للمتّ صل هو املخالفة على رأي بع العلماء ،وتعين خمالفة
املستثىن من احلكم املطلق على املستثىن منه ،وليس لالختالف يف اجلنس أو النّوع أثر يف ذلك.
ـأن جميء (إلّا) مبعىن (لكن) ،فال خالف فيه ،وقال به كثري من
وأمّا ما قاله املتأخرون بشـ
العلماء ،حقيقة أو جمازًا ،وأمّا أن تقوم بالعمل ذاته ،فتن صب اال سم بعدها أو ترفعه ففيه نظر ،وفيه
من التأويل البعيد للوصول إىل توافق مع القاعدة النّحويّة اليت وضعوها ،الّيت ال حياد عنها.
يفسر هذا بالتّضمني النّحوي؛ وذلك أن تُشرب معىن فعلٍ متعدٍ معىن فعلٍ الزم ،فيلزم
وقد ّ
لزومه ،أو ت شرب معىن فعل الزم معىن فعل متعدٍ فيتعدّى مثله .أو ميكن أن يف ّسر بتناوب حروف
ـمني النّحويّ فيعمل
اجلرّ حقيقة أو جمازًا ،ولكن هل يُقاس تناوب حرف مكان حرفٍ على التّضـ
احلرف النائب عمل احلرف املنوب عنه؟ وهل يقع التّضمني النّحويّ يف احلروف؟
وي سوق الباحث دليالً على أنّ احلرف ال يعمل عمل حرف آخر ناب عنه ،فمثالً :حرف
(ال) ينوب عن احلرف (مل) ،لكنّه مل يعمل عمله ،يقول ابن يعيش يف احلرف (ال) ":ورمبا نفوا هبا
املاضي ،حنو قوله

تعاىل :ﱡ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱠ ( ،)2أي :مل يصدّق ،ومل يصلّ .ومنه قوله تعاىل

أي ضًا :ﱡ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ( ،)3أي :مل يقتحم "..." ،محلوا (ال) يف ذلك على (مل) ،إلّا أ م مل
يغريوا لفظ الفعل بعد (ال) كما غريوه بعد (مل)؛ ألنّ (ال) غري عاملة ،و(مل) عاملة ،فلذلك غريوا
لفظ الفعل إىل املضــارع ،ليظهر فيه أثر العمل ( .)4وينقل البغدادي يف خزانة األدب" :وقال ابن

( )1الصّبّان ،حاشيةُالصبان ،د.ط.209/2 ،
( )2سورة القيامة :اآلية .31
( )3سورة البلد :اآلية .11
( )4ابن يعيش ،شرحُاملفصّلُ،ط.33/5 ،1

210

ال ّسيّد :وقوله ال أف ضلت معناه :مل تف ضل .والعرب تقرن (ال) بالفعل املا ضي فينوب ذلك مناب
(مل) إذا قرنت بالفعل املستقبل"(.)1
ومن االستثناء املنقطع يف ديوان ابن مقبلٍ قوله:
هاب َت ُوداع َكَ ُإل ا ُســ ؤا ُالً ُ
دَن َتْ دَن ْوَةً حب بالِ الصــ ِّ با
ُ
يف هذا البيت إذ ا ستثىن ال ّشاعر ( سؤاالً) من (وداعك) ،وليس منه ،أو من أجزائه ،بل إنّ هناك
نوعًا من العالقة عندما ،اب احملبوبة الوداع بعد أن دنت واقتربت ،إلّا أن تطلب وتســأل عدم
الوداع.
وجاء املستثىن املنقطع منصوبًا على االستثناء والعامل فيه املخالفة أو إلّا أو الفعل أو معناه أو
باحلرف (لكنّ) امل شدّدة .وبذا يكون علماء النّحو قد ا ستطاعوا ا ستقراء شواهد تؤكّد صحّة
القاعدة النّحوية ،ويكون بيت ابن مقبل موافقًا ملا قاله به العلماء.
ُ
تكرارُ(إلا) ُ
ذكر العلماء حالتني يف تكرار (إلّا) ،فاألوّىل :عندما تتكرّر للتّوكيد ،وذلك يف بايب البدل
والعطف ،وتكون (إلّا) الثّانية ملغاة العمل اال ستثنائي ،وتزاد يف اجلملة وال تؤدي معىن اال ستثناء،
وإنّما تفيد توكيد (إلّا) األوّىل ،ويكون ما بعد (إلّا) الثانية بدالً ممّا بعد األوىل ب شرط أن يغين عنه،
مثال ذلك :جاء القوم إلّا هارون إلّا الرّ شيد ،إذ لو حذفت (إلّا) فلن يتغيّر املعىن ،وإن مل يغنِ الثّاين
عن األوّل فيجب العطف بالواو للمباينة بينهما؛ كما تقول :أحب ركوب السّفن إلّا الشّراعيّة ،وإلّا
الصّغرية .فالصّغرية ال تغين عن الشّراعيّة ،وهنا ال بدّ من العطف.
وقد تأيت (إلّا) مكررّة لغري التّوكيد ،والغرض من تكرارها إن شاء ا ستثناء جديد ،وهو ما مل
يأتِ عند ابن مقبلٍ منه شيءٌ.
يقول ابن مقبلٍ:
ه َل ُتَع رف ُا لدَّارَُقَف رً ُالَ أَنِ يسَ بِه َا ُ ُإل ا ُالــــمَغ َان ي ُوإل ا ُمَوق دَ ُالن ّارُ ُ
ُ
( )1البغدادي ،خزانةُاألدب ،ط.190/7 ،4
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واال ستثناء من التّام املنفي( ،امل ستثىن منه موجود :الدّيار ،و سبق با ستفهام) فجاء امل ستثىن من صوبًا
على البدل أو االستثناء ،مثّ عطف على املستثىن ،ول ـمّ ـا كان املغاين غري موقد النّار ،كان ال بدّ
أن يعطف بالواو.
النّمطُالسّادسُ:االستثناءُبغريُ:جاءُيفُثالثةُمواضعُ .
ذكر العلماء (غري) يف األدوات املستخدمة يف االستثناء ،وانّها أداة امسيّة؛ ولذلك فإنّها تأخذ
موقعًا إعرابيًّا ،وتظهر عليها احلركة اإلعرابيّة ،وتكون م ضافة إىل ما بعدها وهو امل ستثىن احلقيقيّ،
ويكون جمرورًا باإل ضافة ،وأحكامها اإلعرابيّة هي األحكام اإلعرابيّة للم ستثىن بعد (إلّا) يف معظم
حاالته ،وعلى الرّغم من التّوافق بني (إلّا) و (غري) إلّا أنّ هناك اختالفاتٍ بينهما " ،)1(.قال الرّماين
يف شرح كتاب سيبويه :كلّ مو ضع جاز فيه اال ستثناء بإلّا يف املفرد فإنّه جيوز بغري ،وال جيوز يف
اجلمل؛ ألنّ غريًا ال ت ضاف جلملة ،وجيوز :أتاين غريُ زيد على جهة ال ّصفة ،ويكفي من اال ستثناء؛
ألنّه يف غالب األمر قد جرى على هذا ،واملعاين متقاربة ،وال تقول أتاين إلّا زيدٌ"ُ)2( .
جاءت االستثناء باألداة غري ثالث مرات عند ابن مقبل ،قال:
ت رَا ع ي ها ُب َن َات ُأَصــكَّ ُص ـ َع ل ُُُ ُُ ُخ َف ض ُصــو ته ُغ َي رَ ُا لع رارُ ُ
ُ
ُ
جاء اال ستثناء من التّام املثبت؛ فامل ستثىن منه موجود ( صوته) ،ومل ي سبق بنفي أو شبهه،
ولذلك جاء املستثىن منصوبًا (غريَ) ،والتقدير (إلّا) العرارَ.

ويقول الشّاعر أيضًا:

ـلد ِل
ُضـ
ـاللِ الــــم َ
أَ حارِ بْنَ كَ عبٍ ،مثَّ ال ُشــيءَ ُ ب عدَهُ ُُُ ُ والُقبلَهُغريَ الضـ
واال ستثناء من التّام املنفي؛ فامل ستثىن منه موجود ( شيء) ،و سبق بالنّفي (ال) ،ولذلك جاء
املستثىن (غريَ) منصوبًا على البدل.
ويقول ابن مقبلٍ:

( )1هناك حاالت رختلف فيها (إلّا) عن (غري) ،فيجوز القول :حضر غريُ أخيك ،وال جيوز :حضر إلّا أخاك.
( )2القرايف ،االستغناءُيفُاالستثناء ،ط.61 ،1
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أصــ بحَ ُا لد هر ُو قدْ أَل ْوى هبمْ ُُُ ُ ُ غريَ ُت َق وال كَ ُم ن ُق يل ُو قالُ ُ
ُ
ُ
االستثناء من التّام املثبت ،املستثىن منه (هم) ،ومل يسبق بنفي أو شبهه؛ ولذلك جاء املستثىن
منصوبًا (غريَ) على أصل االستثناء.
ُ
املطلبُالثالثُ:أسلوبُالتّوكيد ُ
التّوكيدُيفُشعرُابنُمقبلُ ُ:
جاء التّوك يد ع ند ابن مق بل على نوع يه :املعنويّ واللّفظيّ ،ويالحظ أنّ ابن مق بلٍ مل
ي ستخدم التّوكيد بكثرة ،كما يالحظ أنّه اقت صر يف ا ستخدام التّوكيد املعنويّ على ألفاظ (كل
ـّاعر
ـتخدم (نفس وعني وذات ومجيع) .وأمّا التّوكيد اللّفظيّ ،فأكّد الشـ
وكال وكلتا) ،ومل يسـ
االسم ،والفعل ،واسم الفعل ،وكذا اجلملة.
التّوكيدُاملعنويُّ:جاءُيفُستةُمواضع.ا ستخدم ابن مقبلٍ (كلّ وكال وكلتا) للتّوكيد املعنويّ ،والتّوكيد با ستخدام هذه األمساء
يأيت إلزالة ال ّ شك والتّردد ،وإفادة اإلحاطة وال ّ شمول ،ألنّه "ال يؤكّد بكلّ وأمجع ،إلّا ذو أجزاء
ي صحّ افتراقها ح ًّسا أو حكمًا ،حنو :أكرمت القوم كلَّهم ،وا شتريت العبدَ كلَّه ،خبالف :جاء زيدٌ
كلُّه ...فإنّه يص ّح شراء بعضه دون الباقي" )1( .كما أنّ بع ألفاظ التّوكيد قد جتيء لغري التّوكيد؛
فقد جاءت (كلّ) يف شعر ابن مقبلٍ :فاعلًا ومفعولًا به وجمرورة حبرف اجلرّ ،وهي هبذا ال تعدّ من
التّوكيد.

( )1األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .371 /2 ،2
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جاءت (كلّ) للتّوكيد يف أربعة موا ضع ،مقرونة بال ّضمري املتّ صل الغائب( :كلّه) ،والغائبة:
()1
(كلّ ها) ،ال عا ئد على املتبوع ،امل طابق له يف اإلفراد والتّثن ية واجلمع ،ويف التّذكري والتّأن يث،
ولريبط بني التّابع واملتبوع )2( ،ويف حاالت إعرابيّة خمتلفة.
قال ابن مقبل:
ح
َس ـارِ ُ
َس ـعْهُ الــــم َ
أل ْهلِكِ مَاالً ،لَمْ ت َ
ول َوْ ك َانَ ُح ب يي ُأُمَّ ذِي ا ل َودْعِ ُك ل ُّه
ـ َبَّ وأســ هرا
ـي نا مت ُالل يلَُكل َّه ُُُ ُ ف قد و ك ل تين أنْ أصـ
فإن تك عرسـ
ب
ت َخ َوَّن َهُ رَ يبٌ منَ ا لد هرِ م ُع ْط ِ ُ
لِيَبْكُوا عَلَى خَيْرِ ُا لبَري َّة ُك لِّه َا
ومن ك َانَ فِيه َا منْ فَصــيحٍ وأَعجَم َا
تَخَط َّتْ إِلَيْن َا ا لدَّورَُوالس ـَّوقَُك لَّ ها
جاءت (كلّ) مضافة إىل الضمري (اهلاء) املذكّر واملؤنثة ،تابعًا مرفوعًا يف البيت األوّل وكان
املتبوع (حبّي) مرفوعًا ،فارتفع التّوكيد تابعًا ما قبله يف حركته ،ويف تذكريه وتعريفه .وجاء التّابع
(كلَّه ،كُلَّها) من صوبًا يف البيتني الثّاين والرّابع ،تابعًا ما قبله (الليلَ وال ُّسوقَ) يف احلركة اإلعرابيّة،
ـوقَ كُلَّها) .وجاء التّوكيد تابعًا جمرورًا يف البيت
السـ
وكذا يف التّذكري (الليلَ كلَّه) ،ويف التّأنيث ( ُّ
الثّالث ( ُكلدهَا ) ،وكان املتبوع جمرورًا (خري الربيّة) ،وتبعه يف كلّ من احلركة والتّأنيث واإلفراد.
وكان املتبوع (حيّيْ) فيها مما ميكن جتزئته أو تبعيضه حسًّا أو حكمًا ،كما قال العلماء.
قال ابن مقبلٍ:
إذا ا ل غ يثُ أمســى كايبَ ا للّونِ أغْبَرا
ولَهْ في ع لى حَيَّيْ حُنَيْفٍ ك لَي ه ما
محامٌ تراد فن ا لرَّك ديَّ امل ُع َوَّرا
يذك ّرين ح َي َّيْ ح ُن َي ْفٍ ك ل َي ه ما
استخدم ابن مقبلٍ (كال) مضافة إىل الضّمري (مها) يف موضعني ،وجعل العلماء (كال وكلتا)
ملحقني باملثنّى؛ "ألنّهما مفردا اللّفظ مثنيّا املعىن"؛ ( )3فيعربان إعرابه؛ فجاء التّوكيد يف البيت األوّل
تابعًا جمرورًا (كلَيْه ما) ،و كان املتبوع (حيّي) مثىنً جمرورًا .و جاء التّوك يد يف الب يت الثّاين تابعًا
( )1انظر :ابن مالك ،شرحُالكا ية ،ط ،1170/3 ،1وابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.289/3 ،1
( )2األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.134/2 ،1
( )3ناظر اجليش ،متهيدُالقواعدُبشرحُتسهيلُالفوائد ،ط.325/1 ،1
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ـوبًا .واملتبوع فيهما مما ميكن أن يتجزأ أو
ـوبًا (كلَيْهما) ،وكان املتبوع (حيّي) مثىنً منصـ
منصـ
يتبعّ .
التّوكيدُاللفظيُّ.جاءُيفُتسعةُمواضعُ .ي ستخدم املتكلّم التّوكيد اللّفظيّ كما ي ستخدم التّوكيد املعنويّ ،ويلجأ املتكلّم إىل التّوكيد
()1
حينما يشعر أنّه حباجة إىل تثبيت الفكرة يف ذهن ال سّامع املتردّد واملتشكّك ،وكما قال الرّضي؛
إنّ املتكلّم يريد أن يدفع عن املتكلّم ضرر غفلة ال ّسامع عنه ،أو أن يدفع ظنّه باملتكلمّ الغلط ،فيلجأ
إىل التّوكيد اللّفظيّ.
وقد يأيت التّوكيد متوا صلًا أو منقطعًا ،قال الرّ ضي" :وأمّا امل ستقلّ ،فتكرّره بال ف صل ،حنو
جاءين زيد زيد ... ،أو مع ف صل ... ،قال تعاىل :ﱡ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ )2( ،وحي سن
التّكرير ،إذا ذكرت ما يطلب شيئني ،أوّهلما له ذيل ،فيكرّر املقت ضى بعد متام ذيل األوّل ،حنو قوله
ت عاىل:

ﱡ ﱘ ﱙﱠ

بالتّاء،

ﱡﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ

ﱨ ﱠ( ،)3فإنّه طال املفعول األوّل ب صلته ... ،وقد
ﱩ
ﱥﱠ بالتّاء أي ًضا ،ﱡ ﱦ ﱧ
يكون مع التّأكيد اللّفظيّ عاطف حنو :واهلل مث واهلل" )4( .وجاء الفصــل بني املؤكَّد واملؤكدد يف
ـري قوله تعاىل:
تفسـ

ﱡ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ

()5

قال أبو حيّان" :وهم :تأكيد لقوله:

وهم" )6( .وجاء التّوكيد اللّفظيّ يف شعر ابن مقبلٍ يف مثانية موا ضع؛ ُأكّد فيها اال سم ،والفعل،
واسم الفعل ،واجلملة .لكنّه مل يرد عنده توكيد احلرف لفظيًّا؛ فمن توكيد االسم لفظيًا.
قال ابن مقبلٍ:
ـَل د ِل
وال قبل َهُ غريَ الضــاللِ املُضـ
ـيءَ ب عدَهُ
أَ حار ُبنَُكَ عب ،مثَّ ال شـ
بكُمْ إذْ ت علَّ قتُمْ عِ نانَ ا بنِ مُ ق بلِ
أَ حار ُبنَُك عب ،بئسَ ما رامَ جَدُّكمْ
( )1األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .359-358/2 ،2
( )2سورة هود :جزء من اآلية  ،19وتتشابه مع اآلية  37من سورة يوسف ،واآلية  7من سورة فصّلت.
( )3سورة آل عمران :جزء من اآلية .188
( )4األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .369-367/2 ،2
( )5سورة هود :جزء من اآلية .19
( )6األندلسي ،البحرُاحمليطُيفُالتفسري ،د.ط.136/6 ،1420 ،
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ـَرِّ مَعْ قلِ
مب َدْرج َةٍ ي َأوِي إىل شـ

أ حار ُبنَ ُك عب ،إنَّ ما أ نتَ قُنف ُذٌ

ـم (أحارِ بنَ كعبٍ) بتكرير ندائه ثالث مرّات ،وجعل العلماء هذا من التّوكيد
تأكّد االسـ
اللّفظيّ ،سواء أجاء اال سم متتاليًا ،أم مف صولًا بكالم آخر ،فيكون تكرار اال سم يف قول ابن مقبلٍ
توكيدًا لفظيًا؛ جاء للتّأكيد على السّامع أنّه قصد املدلول على احلقيقة ،ال لغفلةٍ وال لغلطٍ منه.
وجاء توكيد الفعل عند ابن مقبلٍ يف ثالثة أبيات متتالية ،يؤكّد فيها الفعل (طرقت).
قال ابن مقبلٍ:
ـح َابِ
أصـ
دُونَ الْم َدِين َةِ ،غَْيرَ ذِي ْ
طَرَقَت كَُ زَيْنَبُ بَع ْدَم َا طال ال َكرَى
ـ بايب
ـ يبُ ف حالَ دونَ َشـ
وأتى املَشـ
الصـبَا
طَرَقَت َوقَدْ َشـحَطَ الفُؤادُ َعنِ ِّ
غ َ ِردٍ بذاب ِل ِ ها غ ِن َاءُ ذَ بابِ
ـْمِي َّة
ـ َة وَسـ
طَرَق َت بِرَي َّا رَوْضـ
كرّر ال ّشاعر الفعل (طرقت) خماطبًا نف سه؛ ليؤكّد ما مّ من زيار،ا املعنويّة له ،وقد بعدت
امل سافة بينهما ،فيكون تكرار الفعل فيما سبق توكيدًا لفظيًا ،جاء للتّأكيد على ال ّسامع أنّه ق صد
املدلول على احلقيقة ،ال لغفلةٍ وال لغلطٍ منه.
ـم الفعل (نعاءِ) ،الّذي حيمل األمر بالنّعي ألمري املؤمنني عثمان بن عفّان
وجاء تأكيده السـ
 بعد مقتله على يد مَ ْن غدروا به.
قال ابن مقبلٍ:
نَ عاءِ! ل قدْ نابَتْ على ال ناسِ نُوَّبُ
ـالمِ وال عدلِ ب عدَه
نَعَاءُو عُرى اإلسـ
ـنَا الَبرْقِ خُلَّبُ
ِإذَا الربْقُ لِلرَّاجِي َسـ
نَ عاءُو ا بنَ عَف َّانَ اإل مامَ لِمُجْت َدٍ
و مأوى الي تامى الغرب عاموا وأ جدبوا
ن عاءُو لفضــلِ احللمِ واحلزم وال ندى
ـّابقة بتكرار اللّفظ ،على التّوكيد
ـم فعل األمر (نعاء) مبعىن انعَ ،فبدأ أبياته السـ
تكرّر اسـ
اللّفظيّ الّذي حيمل التّأكيد للسّامع أنّه يقصد املدلول على احلقيقة ،وال سبيل للغفلة وال الغلط.
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وجاء تكرار الفعل مف صولًا بينهما (مبا) املو صوليّة الفاعل ،قيا ًسا على ما جاء من إعراب
اآلية الكرمية عند أيب حيّان يف البحر احمليط ،يف قوله تعاىل :ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ( )1فقال
أبو حيّان" :وما زائدة للتّوكيد ،والقارعة تأكيد لفظيّ لألوىل" )2( .وبفارق بينهما يف (ما) الزّائدة
واملوصوليّة ،وبناءً على ذلك فقول ابن مقبلٍ يف األبيات التّالية من التّوكيد اللّفظيّ:
أُ كا ِرمُ م َنْ آخ َي ْت ُهُ وأســا محُ
نَ باُ ماُن باُعنِّي منَ ا لدهرِ ماج ِدًا
ع ُزُبَ امل َ باءَةِ غ ُي َّبَ األَن ْ فارِ
ق ــني ُ ما ُق ـَّني مثَّ تر ك ن هم
خت َذَّمَ ُم ن ُأ طرا ها ُ ما ُخت َذَّ ما
حَ َشا ِض ْغثَ ُشقَّارَى َشرَا ِسيفَ ُضمَّرًا
خت َي َّرَ ُم ن ُأ م ثال ه ُ ما ُ ختي َّرا
ف ما زالَ حىت نال َهُ م ُت َغ َل ْغ ِلٌ
كما جاء توكيد اجلملة بتكرارها بفا صل بينهما يف مو ضعني من الدّيوان ،فكرّر اجلملة يف
صدر البيت األوّل وعجزه ،وذكر اجلملة يف البيت الثّاين ،وكرّرها يف البيت الثّالث ،قال ابن مقبلٍ:
وحَي ًّا بِهَبُّودٍ جَزَى ُالل َّه ُأَس ـ ع َدَا!
ُس ـع دًُبِاألَبَارِقِ ِنعْمَةً!
جَزَىُاللَّه َ
خ َال ُع َ هد ها بنيَ ق َوٍّ ف َق ُ ْن
م َن َا ِزلُ ل َي ْل َى وأَت ْرَاب ِه َا
ل ِ ما نال َ ها م ِن خ َ بالٍ وج ِنْ
ـُك َّانِ ها
خال ُ ع هد ها ُ ب عدَ سـ
كرّر ال ّشاعر يف أبياته ال ّسابقة اجلمل ،على التّوكيد اللّفظيّ الّذي حيمل التّأكيد لل ّسامع أنّه
يقصد املدلول على احلقيقة ،وال سبيل للغفلة وال الغلط.
توكيدُال ّمريُاملستترُلفظيًاُ:جاءُيفُموضعُواحدٍُ .
حتدّث العلماء عن توكيد ال ّضمري لفظيًا ومعنويًا ،وأمجعوا على أنّ كلًّا من ال ّضمري املتّ صل
وال ّضمري امل ستتر ،ال ميكن توكيدمها معنويًّا بالنّفس أو العني إلّا بعد توكيدمها توكيدًا لفظيًّا ب ضمريٍ
منف صلٍ )3( ،قال ابن مالك" :وقويل :وتقويته مبوافقه معىنً يتناول توكيد ال ّضمري امل ستتر والبارز
( )1سورة القارعة :اآليتان .2-1
( )2األندلسي ،البحرُاحمليطُيفُالتفسري ،د.ط.533/10 ،1420 ،
( )3انظر تفصيل ذلك :عباس حسن ،النّحوُالوايفُ،ط.523/3 ،15
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املتّ صل باملنفصل ،حنو :قم أنت ،وقمت أنا" )1( .فقد أكّد ال ضّمري املستتر يف (قمْ) بضمري منفصل
(أنت) ،وأكّد ال ضمري املتّ صل يف (قمتُ) ب ضمري منف صلٍ أي ًضا ،توكيدًا لفظيًّا ،فإنْ أراد التّوكيد
املعنويّ ،جاء بلفظه املراد؛ مثل :قم أنت نف سك أو عينك أو ذاتك ،وقمت أنا نف سي أو ذايت أو
ـرييّن العطف عليه دون تأكيد أو فصــل يقوم مقام
عيين .وقال أبو حيّان" :وال جيوز عند البصـ
التّأكيد ،أو ف صل بال بني حرف العطف واملعطوف ،وما سوى ذلك ضرورة و شاذّ " )2( .وأمّا
التّوكيد بغري النّفس والعني فال حيتاج إىل إعادة ال ّضمري ،أو التّوكيد ب ضمري الف صل" ،ولكن جيوز،
فتقول :قوموا كلكم ،ولو قلت :أنتم كلكم لكان ح سنًا" )3( .وجاء يف شعر ابن مقبلٍ ما ي شبه
هذا ،إذ أكّد الضّمري املستتر بضمري موافق توكيدًا لفظيًا فقط دون التّوكيد املعنويّ ،قال ابن مقبلٍ:
ـِرُهْ ُ
أ نا ُا ل تا بعَ ا ملوىل فإنِّي مُ ياسـ
إذا ك نت متبو عًا قضــ يت وإن أكن
ُ
فقوله( :وإنّ أكن أنا التّابع) ،فأكّد ال ضّمري املستتر يف الفعل املضارع النّاقص (أكنْ) بضمري الفصل
املوافق للضمري املستتر يف الفعل (أنا) ،توكيدًا لفظيًا.

( )1ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.302/3 ،1
( )2األندلسي ،البحرُاحمليطُيفُالتفسري ،د.ط.226/1 ،1420 ،
( )3املرادي ،توضيحُاملقاصد ،ط.978/2 ،1:
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املبحثُالثاينُ:دراسةُحتليليةُللجملةُالطلبيّةُيفُديوانُابنُمقبلُ .
املطلبُاألولُ:أسلوبُاألمر ُ
صيغُاألمرُيفُديوانُابنُمقبلُ :
تنوّعت صيغ األمر يف شعر ابن مقبلٍ؛ فجاء فعل األمر م سندًا إىل ضمائر كلٍّ من :الغائب
واملثىن واملفردة املؤنّثة واجلمع ال سامل ،وكذلك امل ضارع املقترن بالم األمر ،وا سم الفعل الدّال على
األمر ،كما جاء املصدر النّائب عن فعله.
 -1علُاألمرُ :
أكثر صيغ األمر ا ستخدامًا يف شعر ابن مقبلٍ ،وهذه ال ّصيغة تؤدّي معىن الطّلب املبا شر،
ـندًا
وقد جاءت من األفعال الثّالثيّة ،والثّالثيّة املزيدة ،ومنها اللّازمة واملتعدّية .وجاء فعل األمر مسـ
إىل الضّمري املفرد املذكّر يف أربعة وعشرين موضعًا .وجاءت على األمناط اآلتية:
النّمطُاألوّل  ُ:علُاألمرُالثالثيُاللازمُُ+الفاعلُال ّمريُاملستترُ(املفردُاملذكر)ُ ُ.
جاء هذا النّمط يف موضعٍ واحدٍ فقط يف الدّيوان.
قال ابن مقبلٍ:
أال ق ف

د يار ا حلي كا نت ل ل ج م يع

با مل نازلِ وا لر بوعِ

يشكّل هذا النّمط أصل اجلملة الفعليّة األمريّة ،الّيت تتكوّن من فعل وفاعل ،فجاء فعل األمر
(قفْ) من الفعل الثّالثيّ اللّازم ،مبنيّا على ال ّسكون ،وم شتقًّا من امل صدر (وقف) ،ويكتفي معناه
بفاعله الضّمري املستتر فيه وجوبًا.
219

النّمطُالثاين ُ:علُاألمرُالثالثيُاملتعدّيُُ+الفاعلُال ُّمريُاملستترُ(املفردُاملذكر)ُُ+املفعولُبهُاسمُ
ظاهرُ.جاء هذا النّمط يف مخسة مواضع.
قال ابن مقبلٍ:
ـنب على الوتر
ببن تك .اط لب ما أصـ
ـَلٍ
ـمَي ْلِ بنِ نَهشـ
الصـ
ف قدْ آبَ َأفْراسُ ُّ
ـ عابِ احلَْينِ والق تلِ ،أر نبُ
إل حدى ِشـ
ـقٍ
َاشـ
َدَع ُذَا .ول ِكنْ ُعلدق َتْ حَب ْلَ ع ِ
ـمَ ـضَيَّحُ
ضبَ القَليبِ الــ
إىل ما رأى َه ْ
س ـ َل ُا لدارَُ مِنْ جَنْبَيْ حِبِرٍّ فَواه ِبِ
ـْ ف ي ها والَ تَرْكَ ها اجلَهْال
ا لتَّعَزِّيَ يَشـ
ـْفَحْ يف ا لدِّي َارِ فال أرَى
ذَر ُالعَي نَ ُتَسـ
أمْ هلْ تُبِنيُ رُســومُ ها للســا ئ ِل
ـ ِل
ـ ْرمُ الوَاصـ
صـ
س ـ َل ُاملن َازلَ كَيْفَ َ
يشكّل هذا النّمط اجلملة الفعليّة املمتدّة ،الّيت تتكوّن من فعل وفاعل ومفعول به ،فجاء فعل
األمر (اطلبْ ،دعْ ،سلْ ،ذرْ ،سلْ) من الفعل الثّالثيّ املتعدّي لواحدٍ ،مبنيّا على السّكون ،لكنّها مل
تكتف بالفاعل الضّمري املستتر فيه وجوبًا.
وجاء فعل األمر من الثّالثيّ املزيد يف ثالثة مواضع.
قال ابن مقبلٍ:
ـالٍ فَ ـحَ ـرِ ْم
ـالٍ ف ـأَثـ
ـخـ
بســِـ
حَــيي ُدارَ ُاحلَــيي ال دارَ هبــا
ف َإِنْ ع َزَّ غ َي ْرَ مُســيءٍ ف َه ُ ْن
َــداج ُأخــاكَُ إىل يــومِــهِ
قدْ هيَّجَت ْكَ رســومُ ها لســؤا ِل
ـ َةَ ُدَارسَ ُاألَط الَل
ـ َائ ل ُب ك َبشـ
سـ
وميثّل هذا النّمط اجلملة الفعليّة املمتدّة ،الّيت يكون فيها الفعل متعدّيًا يط لب مفعولًا به،
وجاء الفعل من غري الثّالثيّ (حيّ ،داجِ) ،مبنيًا على حذف حرف العلّة ،و(ســائلْ) مبنيًّا على
السّكون ،وجاء حرف الباء مع االسم (كبيشة) مبعىن احلرف (عن) يف البيت الرّابع.
ـتترُ(املفردُاملذكر)ُُ+املفعولُبهُ
ـمريُاملسـ
النّمطُ الثالث ُ:علُاألمرُالثالثيُاملتعدّيُُ+الفاعلُضـ
ضمريُمتّصلُ.جاء هذا النّمط يف موضع واحد.
قال ابن مقبلٍ:
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وك ل ه ُ معَ ا لد هرِ ا لذي هوَ آ كل ُهْ

فأَخ ْل ِفْ وأ تل ِفْ إن َّ ما ا ملالُ عارَةٌ

ومن غري الفعل الثّالثي يف موضعٍ واحدٍ ،قال ابن مقبلٍ:
ـّق ِر
خ احلُ بارى من الصـ
ك ما يتّقي فر ُ
فأ خ طلُ إنْ تســ مع خوايت تو قين
جاء املفعول به إحدى صوره املعروفة ،وهي أن يكون ضمريًا متّ صلًا ،وال خالف يف مثل
هذه البنية .وجاء الثّالثي (كلْ) مبنيًّا على ال ّسكون ،وفاعله ال ّضمري امل ستتر فيه( ،واهلاء) ضمري
ـتتر فيه ،والنّون للوقاية،
ـمري املسـ
الضـ
املفعول به .وجاء الفعل (توقّين) فعلًا ثالثيًّا مز يدًا ،وفاعله ّ
والياء :ضمري املتكلّم يف حمل نصب مفعول به.
النّمطُالرّابع ُ:علُاألمرُالثالثيُُّ املتعدّيُُ+الفاعلُضمريُاملستترُ(املفردُاملذكر)ُُ+املفعولُبهُمجلةُ.
جاء هذا النّمط يف مخسة مواضع من الدّيوان.
قال ابن مقبلٍُ :
و حننُ رَامُوكََ ،ان ظ ر ُ ك يفَ ُتَرم يَ نا
ـِلُ ها
و قدْ بَرَي ْتَ ق ِدا حًا أ نتَ مُرسـ
أن َّا ُبنو ُاحلرب ُنســقي ها ُوتَســقي نا
ـِدْ بِذرعِكَُ ،واعلَم ُلوُتجَامعنَا
فَاقْصـ
أَج دًَّ ُ ت قول ُا حلقَّ ُأم ُأ نتَ ُ متزح؟
َق ل لِل ّذِي يَب ْغِي عَ ليَّ بِ قوْم ِهِ:
بىن ا ل لؤمُ ب ي تًا فوقَ كلد ي َ مانِ
َق ل ُل ل ح م َاس ُيَت رك ُا لفَخ رَ ُإِنَّم َا
به ُ غرب ُ من ُدا ئه ُو هو ُصــاح
ـليمى قلُ هلا
فإن ســأ لت عين سـ
من ال ّصور التّي حتدّث عنها العلماء من صور املفعول به أنّه قد يأيت مجلة :مقول القول؛
بعد أفعال القول ،أو يأيت مجلة سدّت مسد املفعول به أو أكثر (.)1
النّمطُاخلامس ُ:علُاألمرُالثالثيُُّاملتعدّيُُُّ+الفاعلُ ضمريُامل ستترُ(املفردُاملذكر)ُُ+املفعولُبهُ
األوّلُُ+اسمُجمرورُسدُّمسدُّاملفعولُبهُالثاينُ.جاء هذا النّمط يف موضع واحدٍ من الدّيوان.
قال ابن مقبل:
( )1انظر :األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط.391-380/1 ،1
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نثيب ،وإن ساء الغيور الـــمحذرا

أال يا ا ج تد ي نا ُ با ل ثواب ،فإ ن نا

ففي الفعل (اجتدينا) أ شبع ال ّشاعر حركة الدّال؛ فتحوّلت الك سرة ياءً ،وتعدّ هذه الياء
زائدة ،واأل صل( :اجتدنا)؛ أي اطلبنا الثّواب فإنّنا نثيب ،فجاء ال ّضمري املتّ صل (نا) يف حمل ن صب
مفعول به أوّل ،وجاءت الباء زائدة (بالثّواب) ،فجرّ اال سمُ لفظًا ،على أنّه من صوب حملًّا على أنّه
املفعول الثّاين.
النّمطُال ّسادس ُ:علُاألمرُالثالثيُُّاملتعدّيُُُّ+الفاعلُ ضمريُامل ستترُ(املفردُاملذكر)ُُ+املفعولُبهُ
حمذوفُللعلمُبهُ.جاء هذا النّمط يف مخسة مواضع من الدّيوان.
قال ابن مقبل:
ت َح َم َّل ْنَ ب ِال ْع َ لي َاءِ ف َوْقَ إِط َانِ
تأم َّل خ ل ي ليْ هلْ ترى مِن ظ عائِنٍ
ي َم َانٍ ،م َرَت ْهُ رِ يحُ ن َج ْدٍ ف َف َت َّرَا
تأم َّل خَلِيليْ هلْ ترى ضــوءَ بارقٍ
ـ َةُ  ،وا ل ت قوى إىل اهلل أَرب َحُ
ك ُب َيْشـ
ت قولُ :ت َرَب َّحَُ ي غم ُرِ ا ملالُ أ هل َهُ،
وك ُل ْهُ معَ ا لد هرِ ا لذي هوَ آ كل ُهْ
أَخ ل ف ُوأ تل فُ إن َّ ما ا ملالُ عارَةٌ
قد يلجأ العريبّ إىل اإلجياز يف كثري من كالمه الّذي يتردّد على لسانه ،فعندما يقول الشّاعر:
(تأمّل) ،خماطبًا صاحبه يف ال ّسفر ،فإنّ هناك حمذوفًا ميكن تقديره (األفق أو املكان) أو ما شابه
ذلك ،يدلّ على ذلك سياق احلديث :تأمّل هل ترى ضوء بارق؟
وعندما يقول :تربّح يغمر املال أهله ،فمن املؤكّد أن حذف املفعول به لعلم املخاطب به؛
فالتّربّح للمال ،يف سره (جواب الطلب :يغمر املال أهله) .وكذلك احلال يف قوله :فأخلف وأتلف
ـو القول :تربّح املال يغمر املال أهله،
إنّما املال عارة ،يظهر اإلجياز باحلذف يف البيت ،فمن احلشـ
فلجأ الشّاعر إىل احلذف اكتفاء باملوجود.
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النّمطُال ّسابع ُ:علُاألمرُالثالثيُُّاملتعدّيُُُّ+الفاعلُ ضمريُامل ستترُ(املفردُاملذكر)ُُ+مجلةُ س ُدّتُ
مسدُّاملفعولنيُ.جاء يف موضع واحدُ .
يكثر ا ستخدام الفعل (علم ،أنبأ ،أخرب) وم شتقا،ا ،وهذه األفعال مما ين صب مفعولني أو
ثالثة مفاعيل ،كما ميكن أن تسدّ اجلملة مسدّ هذين املفعولني ،ففي قول ابن مقبل:
ت َع َل م ُأن ُشــر ُ ب نات ُ عني ُُ ُ ُ ُلَشــ َوقٌ ُ عادَين ُ بق َ فا ُالســ ي تارُ ُ
ُ
ُ
جاءت (أنّ) بعد (تعلّم) الفعل التّابع ألفعال القلوب ،وهنا جيب فتح مهزة (أنّ)؛ ألنّه ال
ميكن تأويها بامل صدر ،وت سدّ أنّ وامسها وخربها م سدّ مفعويل (تعلّم)" ،وكذا جيب الفتح إذا سدّ
مسدّ مفعويل علّم ،وإن مل يصحّ تأويلها باملصدر؛ ألنّ املدار على أحد أمرين ،إما تأويلها باملصدر،
()1
أو وقوعها موقع مفعويل علم مع عدم التّعليق كعلمت أنّك قائم".
النّمطُ الثامن ُ:علُاألمرُالثالثيُاملتعدّيُُ+الفاعلُضمريُاملستترُ(املفردُاملذكر)ُُ+املفعولُبهُاألوّلُ
ُ+مجلةُسدّتُمسدُّاملفعولُالثاينُ.جاء هذا النّمط يف موضعني اثنني من الدّيوان.
قال ابن مقبل:
ذَه َب ُوا ع َل َى م َه َلٍ ف َل َم َّا ي ُدْرَك ُوا
أَب ل غ ُح َ ن ي فةَُأنَّ ُأوّلَ ُس ـ َب ق ه مُ
َب ْع َ الــــمَق َال َةِ يُه ْدِيه َا فت َأْتِين َا
أ بل غ ُخ َد جيع ُ ،إنيي ُ قد ُ مسع ت ُ له
بدأ الشاعر بيتيه بفعل األمر ،وجاء فاعلهما من الضمائر املستترة وجوبًا ،وأتبعهما باملفعول
األوّل ،مثّ جاءت اجلملة يف البيت األول سادّة مسدّ املفعول به الثّاين ،ويف البيت الثّاين حذف
املفعول به الثاين؛ لعلم املخاطب به ،أو أشعرت اجلملة به.
النّمطُالتّا سع ُ:علُاألمرُالثالثيُُّاملتعدّيُُ+الفاعلُ ضمريُامل ستترُ(املفردُاملذكر)ُُ+الباءُُ+ظرفُ
جمرورُ.جاء يف موضع واحدُ .
قال ابن مقبلٍ:

( )1اخلضري ،حاشيةُاخل ري ،د.ط.130/1 ،
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قَوْمِي بَنُو ع َامِرٍَ ،اخ ط ر ُب م ث ل ه مُ

تخ ُر
ـقِ ذاتِ اجلَوْرِ ،وا ُ
قاشـ
ـ ِ
الشـ
عندَ َّ

يف مجلة (فأخطر مبثلهم) يف صدر البيت ،قيل الباء للمالبسة (املصاحبة) ،وحذفت الباء مع
جمرورها من الفعل (افتخر) ،واألصل (وافتخر هبم)
ُ
جاءُ علُاألمرُم سندًاُإىلُ ضمريُاملخاطبةُاملؤنّثة ،يف مثانية موا ضع من الدّيوان .وجاء منها الفعل
ـل يف حمل رفع فاعل ،ويف
الض ـمري املتّصـ
الناقص (كوين) ،ويف كلّ من هذه األفعال التّامة يكون ّ
الفعل النّاقص يف حمل رفع (اسم كان) .يستوي بذلك الفعل الثالثيّ اجملرّد واملزيد.
قال ابن مقبلٍ:
َرحُ
وذم يي احل َي َاة .ك ُلُّ ع َي ْشٍ م ُت َّ
إذَا م ِتُّ َان ع َي ين ب ِم َا أَن َا أَه ْل ُهُ
ح
ـ ِدقٍ وأَق ْدُ ُ
على رَغمِ ها أَيْســارُ صـ
ـْقَى ب ِهِ ا لن َّابُ رَدَّه َا
وق ويل :فَىتً تَشـ
ـْجِ ُح
فَق َدْ مي لكُ املَرْءُ ا لكَرِميُ فَيُسـ
َرديي فؤادي ،أو أَ ث ييب ثواب َهُ
ـِرِ ينَ ا لقَن َا يف عَوْرَةِ ا لدُّبُرِ
ا لك َاسـ
ي َا عيْنِ بَكِّي حُنَيْ فًا َرأْسَ حَيِّهِمُ
ون َام ي ع لى دَائ ِكِ املُســ ْت َك ِنْ
ف َإِم َّا ه َل َك ْتُ فالَ ت َج ْزَع ِي
ول َك ِنَّ رَوْع َاتٍ من احل َدَث َانِ
أَب يين دِي َارَ احل َيَّ ،الَ ه َج ْرَ ب َي ْن َن َا
ـيْ ِكنيَ إنْ جَاوَزْتِ مَ ْأكُولُ
ــسـ
إنَّ املَـ َ
قا لتْ هلا النفْسُ :ك وين ع ندَ مَول ِدِهِ
جاء فعل األمر ما بني الفعل اللّازم والفعل املتعدّي ،فجاء الزمًا (أَبِيين ،نَامِي) ،واكتفى
ـل) ،وجاء متعدّيًا يف بقيّة األفعال (عدا الفعل النّاقص :كوين) ،وتنوّعت
(الض ـمري املتّصـ
بالفاعل ّ
الس ـابقة؛ فقد جاءت امسًا ظاهرًا (فؤادي ،ثوابَهُ ،حُنَيْفًا ،احلَيَاة)،
ـكال املفعول به يف األبيات ّ
أشـ
وجاء مجلة مقول القول يف البيت الثّاين.
وجاءُ علُاألمرُم سندًاُإىلُ ضمريُاملثنّىُاملذكرُ،يف ع شرة موا ضع يف الدّيوان .فجاءُالزمًا يف
موضعني ،قال ابن مقبلٍ:
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و ك يفَ ســؤالُ أ خالقِ ا لدِّ يا ِر
ـْلَمِي
والَ تَعْجَالَنِي أَنْ أَقُولَ لَه َا اسـ

ق فا يف دارِ أ ه لي فاســ ْأال ها
ـ ْ َرمِ
خَلِ ي ليَّ ع و جا حَيِّي َا أُمَّ خَشـ

اكتفى الفعالن (قفا ،عوجا) بضمري الفاعل املثنّى (ألف االثنني) ،ومل يطلبا مفعولني هبما.
وجاءُ علُاألمرُمتعدّيًاُيفُمثانيةُمواضعُ،قالُابنُمقبلُ :
ـ َدا
إذا كُلدفَ اإلفْســادَ بال ناسِ أفسـ
دَ عا ُا لد هرَُ ي ف علْ ما أرادَ فإن َّهُ
حبا جةِ م َ حزونٍ ،وإنْ مل ي ُ نا ِد يا
أال ناد يا ُرَب عَي ُك بَيش ـ َةَُ با للَّوى
ـْلَمِي
والَ تَعْجَالَنِي أَنْ أَقُولَ لَه َا اسـ
خَلِ ي ليَّ عُو جا ُحَييي َا ُأمَّ ُخَش ـ رَم
و ك يفَ ســؤالُ أ خالقِ ا لدِّ يارِ
ق ِ فا يف دارِ أ ه لي اســ أال ها
هلْ تُؤْنِســانِ بذي رَيْ مانَ مِنْ نارِ
يا صــاحيبَّ ا نظراين ،ال عدمتك ما
عسى أن يكونَ الـــمُ ْكثُ يف األمرِ أرْ شَدا
ـْتَعْجِالَ ،وان ظ را ُغ َدًا
خَلِ يلَيَّ الَ تَسـ
مب ُق ْل َةٍ مل ي َخ ُن ْ ها عاث ِرٌ ســاري
يا صــا حيبَّ ا ن ظرا ،إين م ع ي ن ك ما
ـ ريَا ُب رأيُ مِنْكُم َا ا ل يومَ ي ن فعُ
أَشـ
خ ل يل َيَّ إنَّ ا لرأيَ ف َرَّق َهُ ا هلوى
تعدّى الفعل فاعله إىل املفعول به ،فجاء امسًا ظاهرًا يف( :الدهرَ ،رَْبعَيْ كُبَيْ َشةَ ،أُمَّ خَ ْش َرمِ)،
وجاء ال ضمري املتّ صل يف حمل ن صب مفعول به ،يف( :فا ْسأالها ،انظراين) ،وجاء املفعول به حمذوفًا
لداللة ال ّسياق عليه( :اْنظُرا ،انظرا) ،إذ ميكن فهم املفعول به من سياق الكالم ،ويقدّر (املكان أو
األفق) ،وجاء يف البيت األخري (أشريا برأي) ،فجاءت الباء زائدة للتّوكيد ،واألصل :أشريا رأيًا.
وجاءُ علُاألمرُالزمًاُ مسندًاُإىلُضمريُاجلماعةُاملذكرُ(واوُاجلماعة) ،يف سبعة مواضع.
قال ابن مقبلٍُ :
أ قا موا ع لى أ ث قالِهِمْ و تلَحْلَ حوا
حبيٍّ ِإذَا ق ِ يلَ اظ ع َن وا ق َدْ أُت ِ يت ُمُ
اللٌ ،وق َال َتْ :حَريزوا ،وان ظ روا غ َدَا
هِ َ
و حننُ ق تلْ نا ا ل قومَ ل ي لةَ أ ح جم َتْ
و قا لتْ هلمْ ن َ فسُ ا ملذل َّةِ أَزح فوا
ف َل َم َّا دَن َا ل ِل ْب َابِ أَشــ ْب َهَ أُم َّهُ
ـفَّاعِ الــــمَدِيَ نةِ :أَوجفوا
ِشـ
وقُلْتُ ل ُ
ـ َهُ
جزَي ْتُ ابنَ أرْوى با ملدي نةِ قَرضـ
أرى م نازلَ ل ي لى ال ت ُ حي ِّ ي نا
ف ق لتُ ل ل قومِ :س ـ ريوا ال أَ با ل كمُ
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ـْ توق َدَ احلَرُّ قا لوا قَو لةً :ق يل وا
واسـ

ـ َّه ْالءُ دون َ همُ
حىت إذا حال َتِ الشـ

جاء الفعل فيما سبق الزمًا واكتفى بال ّضمري املتّ صل املبين يف حمل رفع الفاعل .وتُعدّ هذه
من األمناط البسيطة الّيت مل يتوسّع العلماء يف حبثها ،وال خالف واقعًا بينهم فيها.
وجاءُ علُاألمرُاملسندُإىلُواوُاجلماعةُمتعدّيًاُيفُموضعنيُاثنني ،قال ابن مقبلٍ:
أي َّه ما ما شــ ئ تمُ َت َع َي َّ فوا
ـ َاحِقٌ
له خ َدُّ مَيْمُونٍ ،وأَشــَأمُ سـ
لوَ ان ِّي غ ُدُوًَّا ع ندَ مروانَ أ عرفُ
وق َالَ كُلَي ْبٌ اخ ـ ب وا لِيَ حل يَيت
جاء الفعل (تعيّفوا) متعدّيًا للمفعول به؛ وألنّ املفعول به من األمساء الّيت هلا صدارة الكالم
(اسم شرط) ،فوجب أن يتقدّم عليه ،وجاء اسم الشّرط (أيّ) مفعولًا به منصوبًا مضافًا إىل الضّمري
(مها) ،وجاء فعل األمر يف البيت الثّاين متعدّيًا ،لكن على التّرتيب املعروف يف اجلملة الفعلية؛ فتقدّم
الفعل تبعه الفاعل مث جاء املفعول به.
 -2امل ارعُاملقترنُبالمُاألمرُ :
جاءتُ صيغةُاألمرُبالفعلُامل ارعُ املقترنُبالمُاألمرُيفُديوانُابنُمقبلُيفُمو ضعنيُ قطُ،قالُ
ابنُمقبلُ :
ـَبُ
ـاللٍ ُتعَرَّى وُتخْشـ
َصـ
عل يهِ ،بأ ْ
ل يَب كُ بَنُو عُثْم َانَ ،م َا دَامَ ج ِ ْذمُهُمْ
تَخَوَّن َهُ رَ يبٌ منَ ا لد هرِ مُعْط ِبُ
ل يَب ك وا عَلَى خَيْرِ ا لبَرِي َّةِ كُلده َا
جاء الفاعل يف البيت األوّل امسًا ظاهرًا (بنو عثمان) ،يف حني جاء الفاعل ضمري اجلماعة يف
حملّ رفع يف البيت الثّاين .وي ستدعي الفعل (بكى) احلرف (على) ،كما ميكن النّ صب على نزع
اخلاف ؛ فيقال( :ليبكوه ،ليبكوا خريَ الربيّة).
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 -3صيغةُاسمُالفعلُالدّالُعلىُاألمرُ .
و،تمّ هذه الدّرا سة فيما جاء منها يف ديوان ابن مقبلٍ ،دالًّا على األمر ،إذ جاء ا سم فعل
ـيّ (نعاء) الدّال على فعل األمر (انْعَ) ،أي انقل خرب الوفاة .و جاء يف ثالثة
األمر املرجتل القياسـ
موا ضع متتالية يف قصيدة واحدة ،يرثي فيها ال شّاعرُ أمريَ املؤمنني عثمانَ بن عفّان  --بعد مقتله
على يد العصابة الباغية.
قال ابن مقبلٍ:
نَ عاءِ! ل قدْ ناب َتْ ع لى ا ل ناسِ نُوَّبُ
نَع َاءوُع رى ُاإلســالمُ وا ل عدلِ ب عدَه
ب
ـَن َا البَرْقِ خُل َّ ُ
ِإذَا الربْقُ لِلرَّاجِي سـ
ن َ عاءو ُا بنَ ُع َف َّانَ اإل مامَ ل ِم ُج ْت َدٍ
و مأوى الي تامى الغرب عاموا وأ جدبوا
ن عاءوُ لفضــلِ ا حل لمِ وا حلزم وا ل ندى
جاء اسم الفعل(نعاء) مبعىن (انْعَ) ،مبنيًّا على الك سر ،واستتر فاعله فيه ،وهو ضمري املخاطب ،كما
ـرة (نعاء عرى
جاء متعديًا للمفعول به؛ ألنّ فعل األمر منه (انْعَ) متعدٍّ ،وهذا الفعل يتعدّى مباشـ
اإلسالم ،ونعاء ابن عفّان) ،كما أنّه يتعدّى حبرف اجلرّ (نعاء لفضل).
 -4صيغةُاملصدرُالنّائبُعنُ علهُ .
وجاء املصدر نائبًا عن عامله احملذوف يف ديوان ابن مقبلٍ يف موضعني.
قال ابن مقبلٍ:
ـيرً حَثِي ثًا ،أَلــــمَّا َت ْعلَمَا خََبرِي
َسـ
يا جارتَيَّ ع لى ثاجٍ ،طر يقُ ك ما
با لرا كبَي ْنِ ع لى نَع ْوانَ أنْ ي ق فا
ع ي ثع ب لبِّ ا ب نة ا مل ك توم إذ مل عت
جاء امل صدر ( سريًا) نائبًا عن فعله احملذوف؛ عندما خاطب ابنيت ع صر العقيليّ ( سريا)،
فانتصب بفعل األمر احملذوف وجوبًا ،كما ناب عنه يف الدّاللة على معناه.
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ـان العرب،
ـوبة مبعىن :عجبًا ،كما جاءت يف لسـ
وأمّا البيت الثّاين؛ فجاءت (عيثًا) منصـ
ـورة" ،مبنزلةَ :عجَ بًا
ورواها :عَيْثِي" ،مبنزلةِ َعجَيب و َمرَحي" )1( ،ويف تاج العروس (عَيْثَى) باملقصـ
ـوبًا بفعل األمر
ـدر (عيثًا) منصـ
جبْ عجبًا بلبّ ابنة املكتوم ،فجاء املصـ
و َمرْحَى" )2( .فاملعىن :اع َ
احملذوف وجوبًا ،كما دلّ على معناه.
ُ
املطلبُالثاينُ:أسلوبُاالستفهامُ .
االستفهامُعندُابنُمقبلُ :
ـتفهام احلرفيّة واالمسيّة ،وقد أكثر من األداتني احلرفيّتني
ـتخدم ابن مقبلٍ أدوات االسـ
اسـ
(اهلمزة وهل)؛ إذ جاءت اهلمزة يف ستة وع شرين مو ضعًا ،يف حني جاءت (هل) يف مثانية ع شر
موضعًا .وأمّا بقيّة األدوات االمسيّة فكانت كما يلي:
(ما :تسعة مواضع) و (كيف :مثانية مواضع) و (أيّ :ثالثة مواضع) و (من ،ماذا ،أنّى :يف موضعني
لكلّ أداة) و (مىت :يف موضع واحد) .ومل يستخدم ابن مقبل األدوات (:أين وأيّان وكم).
وجاءُاالستفهامُيفُشعرُابنُمقبلُعلىُاألمناطُاآلتيةُ :
النّمط األوّل :حرف االستفهام  +اسم.
النّمط الثّاين :حرف االستفهام  +فعل.
النّمط الثّالث :حرف االستفهام  +حرف.
النّمط الرّابع :اسم استفهام (مبتدأ)  +خرب
النّمط اخلامس :اسم استفهام (خرب)  +مبتدأ.
النّمط السّادس :اسم استفهام (مفعول به)  +مجلة فعلية.
النّمط السّابع :اسم استفهام (حال)  +مجلة فعلية.
( )1ابن منظور ،لسانُالعرب ،ط ،3مادة (ملع).325/8 ،
( )2الزَّبيدي ،تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس ،د.ط ،ت ( ،1965ملع) ،166/22 ،و(عيث) .307/5
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النّمط الثّامن :حرف جرّ  +اسم استفهام (جمرور)  +مجلة.
النّمط التّاسع :اسم االستفهام  +املستفهم عنه حمذوف.
النّمطُاألوّل ُ:حرفُاالستفهامُُ+اسمُ(مبتدأُ،مفعولُبهُ،مفعولُمطلق)ُ .
جاءُهذاُالنّمطُيفُاحلر نيُ(اهلمزةُوهل)ُ،وجاءتُاهلمزةُيفُأحدُعشرُموضعًا ،تنوّعت بني اهلمزة
مع املرفوع واهلمزة مع املنصوب .وأمّاُ(هل)ُ قدُجاءتُيفُمثانيةُمواضعُ،موزّعة بني دخوهلا على
املعرفة ،ودخوهلا على النكرة .وحتدّث العلماء عن احلرف (أم) وارتباطه بأدوات اال ستفهام؛ فعندما
تأيت اهلمزة للتّعيني ،فإنّها بذلك حتتاج إىل (أم) الّيت أطلق عليها العلماء (أم) املعادلة أو التّعيينيّة ،وإذا
()1
جاءت بعد (هل) فيطلق عليها (أم املنقطعة) التّي تفيد اإلضراب.
فمما جاءت اهلمزة الدّاخلة على االسم املرفوع قول الشّاعر ابن مقبلٍ:
َص ـحَال
ـاحَ أ ْ
لش ـدّةِ َش ـأْنَيْهِ إذا صـ
ـُح َاج ُهُ
أَذل كَ ُأَم ُجَون يَعُودُ شـ
ـيْفِ أَْبرَزَهُ الغِمْدُ؟
السـ
ـْلِ َّ
َأغَرُّ كَنَصـ
أَن َدَّان ُأم ُنَع ت َانُ أم يَن ْبَرِي لن َا
ولّـــاــمـــا ألق حيَّ بين اخلليع
أ با ل غة ُ ب لي َّ ت ها ُا مل نا يا
أمْ كلُّ دَيْن ِكَ مِن دَ مهاءَ مَغْرومُ
ـرُومُ
أ ناظر ُالوَصــلُ أمْ غادٍ فَمَصـ
جاءت اهلمزة يف األبيات :األوّل والثّاين والرّابع للتّ صوّر؛ إذ اجلواب بتحديد أي اخليارات
ـل أم غاد؟ أندّان أم نعتان؟ بينما جاءت يف البيت الثّالث
املطروحة :أذلك أم جون؟ أناظر الوصـ
للتّصديق؛ إذ اجلواب يكون بنعم أو بال.
وتال اهلمزة يف كلٍّ منها مرفوع لفظًا أو تقديرًا يف (أذلك ،أندان) ،وأمّا (أبالغة ،أناظر)؛
ـف مع مرفوعه ،فيمكن أن يعدّ
وهذا التّركيب فيه وجهان إعرابيان؛ فاألوّل :عندما يتطابق الوصـ
الوصف :مبتدأ استغىن مبرفوعه (املنايا ،الوصل) عن اخلرب .والوجه اإلعرايبّ اآلخر ،أن يعدّ الوصف
(أبالغة ،أناظر) خربًا مق ّدمًا مرفوعًا ،و(املنايا ،الوصل) مبتدأ مؤ ّخرًا مرفوعًا.
وجاء ما بعد اهلمزة منصوب على املفعولية سواء املفعول به أو املفعول فيه.
قال ابن مقبلٍ:
( )1انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيبُعنُكتبُاألعاريب ،ط.69 ،6

229

ـنِيحٌ ،ومنْ رملِ البعوضــةِ مَنكِ ُ
ب
َسـ
بِم َا ح َدَّ ثت ْين َأمْ أَرَادَتْ ألَ كم َدَا
و قدْ كانَ حادِي البَْينِ بالَبنيِ أوْعَدا

أَإح دَى ُبَين ُعَب س ُذَكَرتَ ودُونَه َا
أَأس ـوةَُبَاكٍُحَاوَ لت ُأمَُّعَاص ـمُ
أَاَل يَومَ ُ بانَُاحلَيَّ ُأَم ُوَاع َدوا ُغ َدَا؟

تال اهلمزة مفعولٌ به من صوب يف البيتني األوّلني؛ (أإحدى بين عبس ذكرت)َ( ،أأُ سو َة با ٍك
حاولت أمُّ عاصم) ،بينما جاء منصوبًا على املفعول فيه (الظرفيّة) يف البيت األخري منها .وال خالف
بني العلماء يف دخول اهلمزة على املفعول املن صوب؛ ألنّ اهلمزة أمّ الباب ،وهي "أعمّ يف اال ستفهام
من غريها ،فتو ّسعوا فيها بأكثر مما تو ّسعوا يف غريها ،فلم يُ ستقبح أن يكون بعدها ابتداء وخرب،
واستُقبح ذلك يف غريها من حروف االستفهام؛ لقلّة تصرفّها يف موضع األلف" )1( .فإذا جاء الفعل
م شغولًا بفعله املتقدّم ،ت سلّط عليه ون صبه ،وإذا ُشغل ب ضمري جاز النّ صب بفعل يف ّسره الفعل
املوجود ،فإذا قلت" :أعبدَ اهلل ضربته ،كان تقديره :أ ضربت عبدَ اهلل ضربته ،وكان هذا أوىل يف
األلف؛ ألنّها جيء هبا لالستفهام عن الفعل؛ ألنّ املستفهم ال يشكّ يف االسم ،وإمنا شكّه يف الفعل،
()2
فأوّلوها املعىن الّذي له دخلت ،وكان ذلك االختيار عندهم".
وميكن دخول مهزة اال ستفهام على اال سم املبدوء هبمزة (القطع والو صل)؛ فتتواىل مهزتان،
كما البيت الثّالث( ،أاليوم) فت سقط مهزة الو صل؛ لال ستغناء عنها ،ومتدّ اهلمزة إذا جاء بعدها (ال)
تعريف؛ "واعلم أنّ ألف الو صل إذا حلقتها ألف اال ستفهام سقطت؛ ألنّه قد صار يف الكالم ما
ي ستغين به عنها  ...إذ مل يكن هلا معىن إال التّو ّصل إىل الكالم مبا بعدها ،وذلك قولك :أَنطلقتَ يا
ـيئا؟ فهي األلف الّيت يف قولك
ـتخرجت شـ
ـتفهام ،وكذلك :أَسـ
رجل؟ بالفتح؛ ألنّها ألف االسـ
()3
أضربتَ زيدًا".
وجاءتُاهلمزةُداخلةُعلىُاملفعولُاملطلقُيفُأربعةُمواضعُ .
قال ابن مقبلٍ:

( )1السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.407/1 ،1
( )2السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.411/1 ،1
( )3املربّد ،املقت ب ،ط.91-90/2 ،2

230

بِبَطْنِ رَمَى يُه ْدِي إيلَّ ا لقَوَا في َا
وبَ طنَ ا لرِّ كاءِ مِنْ مَوالِيَّ أقْ فرا
خلطُوبُ اجلَوَارِحُ
أَج دييُنَبَت عَنْكَ ا ُ
أَج دًَّ ُ ت قول ُا حلقَّ أمْ أ نتَ متزحُ؟

أَحَق َّع ُأ تاين أنَّ عَوفَ بنَ ما ل ٍ
ك
أ جدّي ُأرى هذا ُا لز مان ُ ت غريا
ولســتُ ب ناسٍ قَولَ ها إذْ لَقِيتُ ها:
فَق ُلْ لِل ّذِي يَبْغِي عَ ليَّ بِ قوْم ِهِ:

دخلت اهلمزة على املفعول املطلق املؤكّد لفعله( :أحقًّا ،أجدًّا ،أجدّي) ،فهذه املصــادر
تؤكّد أفعاهلا احملذوفة ،ف سّرها سيبويه بقوله" :ومثل ذلك يف االستفهام :أَجِدَّك ال تَفعلُ كذا وكذا؟
ـرّف وال
ـلهُ من اجلِدّ كأَنّه قال :أجدًا ،ولكنّه ال يتصـ
كأَنّه قال :أَ َحقًّا ال تَفعل كذا وكذا؟ وأصـ
()1
يفارقه اإلِضافةُ كما كان ذلك يف لَبَّيْك ومَعاذَ اهللِ".
وجاءتُ(هل)ُداخلةُعلىُاملبتدأُاملر وعُ،وخربهُوصفُمشتقُّيفُموضعُواحدٍُ .
قال ابن مقبلٍ:
َرحُ
وتَا ِركُهُ مِنْهَا اخلَيَالُ الـــمَــب ِّ
هَلُالقَلبُعَنُدَهمَاءَُ َ سالَُم سمحُ
ودخلتُعلىُاجلملةُاالمسيةُاملنسوخةُبكانُيفُموضعُواحدٍ؛ُقالُابنُمقبلُ :
لكَ اخلريُ هل ُ كا نت ُ مدي نة ُ ارسُ ُ ُألَهل كَُحَمّــــع َأمْ ُألمِّكَ مَوْلِدا
وعلىُاملبتدأُ(ال مريُاملنفصل)ُوخربهُمفردُيفُموضعنيُ .
قال ابن مقبلٍ:
ـواِئلُهْ
ِبحَيْثُ أَحالَتْ يف الرِّكاءِ َسـ
هَلَُأَن تَُمحَيييُالرَّبعَُأَم ُأَن تَُســائل هُ
بهِ الغربُ حىت ق لتُ :هلُأ ناُ عادل هُ
ـن ْتُ جَوْزَهُ مالَ مَيْل َةً
فلم َّا احتضـ
وعلىُاملبتدأُ(ال مريُاملنفصل)ُوخربهُمجلةُ عليّةُيفُموضعُواحدٍُ .
قال ابن مقبلٍ:

( )1سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.379/1 ،3
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ـْيرَتُ ها
هل ُأ نتَُتخبر ُعن ها كيفَ َسـ

ـ ْديرُ
إذا الْتقى حَق َبٌ من ها وتَصـ

ودخلتُاهلمزةُع لىُاالسمُاملنكرُيفُثالثةُمواضعُ .
قال ابن مقبلٍ:
َح
جرَانَ .هَل ُيفُذَاكَُمَرعىًُومَس ـر ُ
وَن ْ
ـ بةِ ي َذْب ُلٍ
وهمْ ملكوا ما بنيَ هضـ
ك َذِي ح َاج َةٍ أَم ْك َن َت ْهُ ف َن َاال
و هل ُ عاشــقٌ ُردَّ ُ عن ُ حا جةٍُ
يف ا جلا ه ل يةِ ق بلَ ا لدِّ ينِ مَرْ حو ُم
ـقٌُنَالَُمنُدَهمَاَءَُ حاجَتَهُ
هَلُ عاشـ
ومنع سيبويه أن يأيت ا سمٌ مرفوعٌ بعد فعلٍ بعد أدوات اال ستفهام -عدا اهلمزة ،وعدّ ذلك
من القبح ،وإن جاء يف ال شّعر فهو اضطرار ،وجيوز بنصب االسم ال برفعه ،أمّا إن كان امسًا مشتقًا
فيجوز الرّفع ،وال جيوز النّ صب ،قال سيبويه" :واعلم أنّ حروف اال ستفهام كلَّها يقبح أن ي صري
بعدها اال سمُ إذا كان الفعل بعد اال سم :لو قلت :هل زيدٌ قام؟ وأين زيدٌ ضربتَه؟ مل جيز إلّا يف
ال ّشعر ،فإذا جاء يف ال ّشعر ن صبتَه ،إلّا األلفَ فإنّه جيوز فيها الرّفع والنّ صب ،ألنّ األلف قد يُبتدأ
بعدها اال سمُ .فإن جئت يف سائر حروف اال ستفهام با سم وبعد ذلك اال سمِ ا سمٌ من فعلٍ حنو
ضاربٍ ،جاز يف الكالم ،وال جيوز فيه النّ صب إلّا يف ال ّشعر ،لو قلت :هل زيدٌ أنا ضاربُه لكان
جيّدًا يف الكالم ،ألنّ ضاربًا ا سمٌ وإن كان يف معىن الفعل .وجيوز النّ صب يف ال ّشعر" )1( .فهذه
األداة خمت صة إذا وليها فعلٌ أو ا سم من صوب ،وغري خمت ّصة إنْ وليها ا سم مرفوع (مبتدأ)؛ ولذلك
ا ستقبح سيبويه جميء اال سم بعدها ،فاأل صل عنده أن يلي هذه األداة فعل؛ ألنّها خمت ّصة بالدّخول
على األفعال" :وحروف اال ستفهام كذلك ال يليها إلّا الفعل ،إلّا أنّهم تو سعوا فيها فابتدؤوا بعدها
األمساء واألصلُ غريُ ذلك" )2(.وتبع سيبويه كلٌّ من املربّد والسّريايف فأجازا دخول (هل) على املبتدأ
واخلرب على الرّغم من اخت صا صها باألفعال؛ وذلك ألنّ هذه األداة تدخل على اال سم املرفوع
(املبتدأ) والفعل .يقول املربّد " :كما حتتمل األلف يف اال ستفهام تقدمي اال سم يف حنو قولك :أزيدٌ
قام؟ ألنّها أ صل اال ستفهام ،ولو قلت :هل زيد قام؟ ال ي صلح إلّا يف ال ّشعر؛ ألنّ ال ّسؤال إنّما هو
( )1سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.101/1 ،3
( )2سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.98/1 ،3
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عن الفعل ،وكذلك :مىت زيدٌ خرج؟ وأين زيدٌ قام؟ ومجيع حروف اال ستفهام غري ألف اال ستفهام
ال ي صلح فيهن إذا اجتمع ا سم وفعل إلّا تقدمي الفعل إّال أنْ ي ضطرّ ال ّشاعر" )1( .وإىل هذا ذهب
ال سّريايف فقال" :فحرف االستفهام مُ شاكلٌ هلذه احلروف (يقصد أدوات ال شّرط) يف باب أنّه أوىل
بالفعل ،غري أنّه جيوز أن يليه اال سمُ وال ي ضمر الفعلُ بعده؛ ألنّه جيوز أن يدخل على مبتدأ وخرب،
كقولك :أزيد قائم؟ وأزيد أخوك؟ وهل زيد منطلق؟" )2( ،وذهب األزهريّ إىل أنّ اال سم املرفوع
بعد (هل) ارتفع بفعل حمذوف ،وقدّر فعلًا ف ّسره الفعل املذكور ،قيا ًسا على (إنْ) ال ّشرطيّة املتبوعة
باالسم املرفوع؛ ألنّ (هل) غري خمت صّة؛ "فإنّها تدخل على االسم ،تقول :هل زيد أخوك؟ ،خبالف
ما إذا كان يف حيّزها فعل فتختصّ به إمّا صرحيًا ،حنو :هل قام زيد؟ ،وهو يقوم ،وإما تقديرًا حنو:
هل زيد قام؟ فزيدٌ فاعلٌ بفعلٍ حمذوفٍ يفسّره املذكور" )3( ،وإ ْن جاء بعدها منصوب ،فال خالف،
فهو األ صل الخت صا صها بالفعل ،وي ضمر الفعل النّا صب" ،وأما يف قوله :هل زيدًا رأيته ،فتن صبه
()4
بإضمار فعل يكون هذا تفسريه ،كأنّه قال :هل رأيت زيدًا رأيته؟".
وقد تنوّع ما ورد يف شعر ابن مقبلٍ تابعًا األداة (هل) بني االسم واالسم ،واالسم واملشتقّ،
وهذان مما أجازمها سيبويه والعلماء من بعده ،واال سم والفعل ،وهو ما ا ستقبحوه .وعلى ذلك
ـتقبحها العلماء؛ وهي :هلْ أنتَ تُخِبرُ عنها؟ وهلْ
ـع اسـ
فيكون ابن مقبلٍ قد جاء يف ثالثة مواضـ
عا شقٌ رُدَّ عنْ حاجةٍ؟ َهلْ عا شقٌ نَالَ من َدهْمَاَءَ حاجَتَهُ؟ وقد تكون على ال ّضرورة الّيت يقع فيها
الشّعراء إلقامة الوزن أو القافية.
الش ـريف ،ولعدد من دواوين
ـتقراء للقرآن الكرمي ،واحلديث النّبويّ ّ
وهنا ال بدّ من االسـ
ال ّشعراء؛ لي ستطيع الباحثون الو صول إىل قاعدة ت ستقيم حتتها ال ّشواهد ،فمجيء ثالثة أبيات عند
ابن مقبلٍ ال يعدّ دليلًا كافيًا ل صياغة قاعدة عامّة ،إذ ال بدّ أن يع ضدها كثريٌ من ال ّشواهد النّثريّة
والشّعريّة.

( )1املربّد ،املقت ب ،ط.75-74/2 ،2
( )2السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.406/1 ،1
( )3األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط.37/1ُ،1
( )4السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.407/1 ،1
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النّمطُ الثاينُ:حرفُاالستفهامُ ُ+علُ .
ا ستخدم ابن مقبلٍ حريف اال ستفهام (اهلمزة وهل) داخلني على األفعال :فدخلت اهلمزة
على املا ضي يف مو ضعني ،وعلى الفعل امل ضارع يف أربعة موا ضع .وأمّا احلرف (هل) فدخل يف
ثالثة موا ضع على املا ضي ،ويف مثانية موا ضع على امل ضارع .على أنّ العلماء مل خيتلفوا يف دخول
اهلمزة على كلّ من االسم والفعل ،لكنّ األمر خمتلف مع احلرف (هل) كما سبق.
ـتفهام على الفعل جائز ،على أن العلماء مل حيدّدوا زمن هذا الفعل،
فدخول أدوات االسـ
كما مل حيددّوا تأثري الزمن.
ومن الشعر الّذي جاء باستخدام حرف االستفهام (اهلمزة) مع الفعل املاضي.
قال ابن مقبلٍ
ـَّوِيقَ املُقَن َّدَا
ـْقَيْنَ السـ
بِكِرْم َانَ يُسـ
ـوَةٍ
ِسـ
أَش ـ َاق َكَُرَبعٌ ُذُو بَن َاتٍ ون ْ
أَك َلَّ ُطَريفَ ،أمْ غالَتْهُمُ ا لغُولُ؟
فق لتُ :ما ِلحُمولِ احلَيِّ قدْ َخفِيَتْ
ومع الفعل املضارع يقول ابن مقبلٍ:
حوراء بيضــاء ما ندري أمتكن نا ُ
ال ي ع ل مونَ أَيص ـ ب حونَُ ل غريِ همْ
ـَ باب َةٍ
أَأَهج ر ُليلى ب عدَ طُولِ صـ
أَأَع فو كم َا يَعْ فو ا لكَرِميُ ،ف َإنَّين

ب عدَ ا لفُ كا هةِ أمْ تِئْىب ف تمْ تنِعُ
َأمْ ي َرْج ِع ُونَ م ُج َن ِّب ِي األَن ْف َالِ
ـْلِ منهَا فََأ ْقطَعُ
ـ ِرمُ حبلَ الوصـ
اصـ
َأمَ ْ
ـغ ْبَ في ما بين نا مُتَ مادِ يا
الشـ
أرى َّ

وأمّا ما استخدمه ابن مقبلٍ من احلرف (هل) مع الفعل املاضي قوله:
ـع
ـى املراغث يف أعناقها خضـ
أمسـ
ـ هابٍ هل ُعلم ت إذا
يا بِنْتِ آلِ شـ
ع
أن سى احلرائ َر حُ سنَ اللَّبْ سةِ ال َفزَ ُ
ـ هابٍ هلُعلم ت إذا
يا أ ختَ آلِ ِشـ
ـع
ـراب على حزَّا نه يضـ
السـ
ظلَّ َّ
و هل ُعلم ت إذا الذَ الظد باء و قدْ
ومع الفعل املضارع ،يقول ابن مقبلٍ:
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يا هل ُترى ُظ ع نع تُح ْدى مُقَفدي َ ًة
ه َل ُتَع رف ُا لدَّارَُ قَفْرًا الَ أَنِيسَ بِه َا
يا صــاحيبَّ انظراين ،ال عدمتك ما
ـوءَُ بارقُ
تأمَّلْ َخلِيليَ هل ُترىُضـ
ـِل
ـ ْرمُ الوَاصـ
صـ
ـَلِ املنَا ِزلَ كَيْفَ َ
سـ
ـطَهَا
َسـ
ـَةُ و ْ
بَلْ هَلُتَرَىُظع نع ،كُبَيْشـ
تأم َّلْ خليلي هل ُترى ُم ن ُظ عائ نُ
فَه َلْ ي ب ل غَنيي ُأَه لَ ُدَه م َاءَُح رَّة

ـى مَ خا ِرمَ بنيَ اخلَب ْتِ واخلَ َم ِر
تَغْشـ
إِالَّ امل َغ َان ِي وإِالَّ م َوْق ِدَ ا ل نارِ
هل ُتؤنســانُ بذي رَيْ مانَ ِمنْ نارِ
يَم َانٍ ،مَرَت ْهُ رِ يحُ نَج ْدٍ فَفَتَّرَا
ـوم ها للســا ئ ِل
أمْ هل ُتبني ُرسـ
م ُت َذَب ْذِ باتِ اخل َلد م ِن أَوْرالِ
تَحَمَّل ْنَ ب ِال ْعَ لي َاءِ فَوْقَ إِط َانِ
ـ َّاحُ ا لقَ فا مَرَ جانِ
وأ ع يشُ نَضـ

ويف هذا اال ستخدام لال سم بأنواعه ،والفعل بزمنيه( :املا ضي وامل ضارع) مع احلرف
االستفهامي (اهلمزة) يالحظ صحة استدالل العلماء على دخول اهلمزة على كلّ من االسم والفعل
بزمنيه املاضي واملضارع على السّواء.
وأمّا ا ستخدام ابن مقبلٍ لال سم والفعل مع األداة (هل) ،فيالحظ :صحّة ا ستدالل العلماء
ا ستخدام (هل) مع الفعل ،ومطابقة ذلك مع اال ستخدام ال ّشعري عند ابن مقبلٍ .وأمّا ا ستدالهلم
على ا ستخدام احلرف (هل) مع اال سم ،فيالحظ أنّ اال ستعمال خيالف اال ستدالل ،فقد حُ صر
اال ستخدام على الفعل مع (هل) ،وأنّ ا ستخدامها مع اال سم ويليه الفعل ،فهو من التّو ّسع ،أو أنّ
ابن مقبل خالف املتعارف اللّغويّ ال ّسائد ،وما مّ ا ستنباطه فيما بعد بالقاعدة الّيت قعدّها العلماء
ل سببٍ ما ،وما حيدّد ذلك كثرة اال ستقراء من القرآن الكرمي وأ شعار ال ّشعراء وأقوال العرب املعتدّ
بفصاحتهم.
النّمطُ الثالثُ:حرفُاالستفهامُُ+حرفُ .
ـيّة دخول احلرف على احلرف؛ فقد تدخل
من القضــايا الّيت توقّف عندها العلماء ،قضـ
احلروف املختلفة على بعضها :كحروف اجلرّ والعطف والنّفي؛ فيدخل حرف العطف (الواو) على
ـرطيّة
الشـ
حروف النّفي (ال ومل ولن) ،وعلى احلرف ( قد) ،و تد خل (اللّام) املوط ئة على (إنْ) ّ
وهكذا.
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ـاهبني بالعمل )1( ،وأجازوا
وقد أمجع العلماء على عدم جواز دخول حرف على آخر متشـ
دخول احلرف على ذا ته للتّوك يد .ومنعوا أنْ يد خل حرف عطف على حرف عطف آخر ،وال
ـتف هام الّيت تد خل على بقيّة أدوات
حرف جرّ على حرف جرّ آخر .واختلفوا يف مهزة االسـ
االستفهام؛ فأجازها سيبويه ،وعدّ اهلمزة الدّاخلة على أدوات االستفهام األخرى من أصل الكلمة،
ـتخدام؛ "وإنّما تركوا األلفَ يف َمنْ ،ومتَى ،وهَلْ ،وحنوهن حيث أمنوا
ـقطت لكثرة االسـ
وسـ
االلتباس ،أال ترى أنّك تدخلها على َمنْ إذا َّمتتْ ب صلتها كقول اهلل عزّ

وجلّ :ﱡ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱭ ﱠ" ( .)3( )2وخالف ال ّسريايفُّ سيبويه ،فجعل دخول اهلمزة على
ﱮ
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
(هل) من غري اجلائز ،وقال يف قول الشّاعر:
( )4
ـفح القفّ ذي األكم
أ هل رأو نا بسـ
ســا ئل فوارس ير بوع بشــدّ ت نا
"فأدخل االستفهام عليها ،وغري جائز أن يدخل استفهام على استفهام" )5( .وجعل ابن جين
دخول اهلمزة على (هل) خمرجًا هلا من اال ستفهام إىل اخلرب؛ "أال ترى إىل دخول مهزة اال ستفهام
ـتحالة اجتماع حرفني ملعىن
ـتفهام مل تالق مهزته السـ
على هل ،ولو كانت على ما فيها من االسـ
واحد ،وهذا يدلّ على خروجها عن اال ستفهام إىل معىن اخلرب" )6( .وأجاز ابن مالك دخول اهلمزة
على (هل) ،وجعلها مرادفة للحرف (قد) ،قال" :وقد تدخل عليها (هل) اهلمزة فتتعني مرادفة قد".

()7

( )1الفارسيُ،املسائلُالعسكرياتُيفُالنّحوُالعريبُ،د.ط ،ت .120 ،2002
( )2سورة فصّلت :جزء من اآلية .40
( )3سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.99/1 ،3
( )4البيت لزيد اخليل يف ديوانه ص  ،155وشرحُشواهدُاملغين  ،772 /2وشرحُاملفصل  ،152 /8وبال نسبة يف أسرارُ
العربية ص  ،358واملقت ب  ،291 /3 ،44 /1ومغين اللبيب  ،352وخزانة األدب4 ،ط،263 ،261 /11 ،
 ،266واخلصائص  ،463 /2ورصف املباين ص .407
( )5السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.407/1 ،1
( )6ابن جنّي ،اخلصائص ،ط.465/2 ،4
( )7ابن مالك ،تسهيلُالفوائد ،د.ط ،ت  .243 ،1967وابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.109/4 ،1
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ـتفهام على ( ِمنْ) اجلارّة ،وحريف النّفي (مل
ـعر ابن مقبلٍ دخول مهزة االسـ
وقد جاء يف شـ

وال).
جاءتُاهلمزةُسابقةُللحرفُ(م ن)ُيفُموضعنيُمنُديوانُابنُمقبلُ .
فقال ابن مقبلٍ:
عَردَا
ـَي ْلُ احلَوَال ِبِ َّ
ِإذَا رَامَه َا سـ
أَم ن ُرَس ـ م ُدَارٍ ب ِاجلَن َاحِ عَ َرفْته َا
بِ َصوعَ َة ُتحْدَى كالفَ ِسيلِ الـــمُكَمَّ ِم
ـب حتْ
أَمن ُظعن هَب َّتْ ِبلَي ْلٍ فأصـ

وجاءتُاهلمزةُسابقةُللحرفُ( )ُالنّايفُيفُمخسةُمواضعُ،والغرضُمنُهذاُهوُالتّقريرُ.
قال ابن مقبل:
ف تأيت ع لى حِ ي تان ِهِ نَوب َةُ ا لد هرِ
أ ُ ترَ ُأنَّ ُا ل ب حرَ ُيَ ـ ح َل ُ ماؤهُ
ـرا
ـ باب وأقصـ
وجلَّى ع ما يات الشـ
أ ُ ترَ ُأنَّ ُا ل ق لبَ ُ ثابَ ُوأبصــرا
وي َأْتِي عَلَي ْهِ حَقُّ دَهْرٍ وب َاطِل ُهْ
أ ُ ترَ ُأنَّ ُا ملالَ ُي َ خل ف ُنَس ـ ل هُ
دَخيلي إذا اغْبَرَّ ال ِعضَاهُ ال ـم َجَلَّ ُح
أ ُ ت ع ل مي ُأن ُال ُ يذمَّ ُ جاءَيت
َري
ـاُتَعَلمَاُخَب ُ
ـم ـ
َسيْرًا حَثِيثًا ،أَلــ
يا جارتَيَّ ع لى ثاجٍ ،طر يقُ ك ما
ودخلت اهلمزة على حرف النّفي (ال) يف موضعني .ومما جتدر اإلشارة إىل ذكره ،أنّ العلماء
قد حتدّثوا عن دخول اهلمزة على (ال) إذ تتركّب منه ما أداة جد يدة (أال) الّيت تف يد (العرض)،
وسيأيت حبثها يف فصل األساليب ذات اجلملة اإلنشائيّةُ .
قال ابن مقبلٍ:
ـِريُ
ـَهْ باءُ مِئْشـ
ظَل َّتْ تُقَلْقِل ُهُ صـ
أَالَ ُي ب لُّ ُج َن نيٌ ُب َي نَ ُأَرج ل ه َا
ب ِب ُرْ قةِ م َل ْ حوبٍ :أال ُت َل جان؟
ـيَّةَ قالتْ يل ،وقالتْ لصــاحيب
عشـ
ِ
ويبقى عمل حرف اجلرّ فيما بعده من أمساء ،ويبقى عمل حرف النّفي (مل) فيما بعده من
ـارع جمزوم ،وكذلك احلال يف (ال) النّافية العاملة ،أمّا املهملة فال تأثري هلا وال تغيري وال
فعل مضـ
عمل .قال سيبويه" :واعلم أنّ (ال) يف اال ستفهام تعمل فيما بعدها كما تعمل فيه إذا كانت يف
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ـتفهام بال يف غري متنٍ وعرضٍ،
اخلرب" )1( .وكذلك احلال عند ابن مالك" :وإذا اقترنت مهزة االسـ
()2
فلال مع مصحوهبا من تركيب وعمل وإلغاء ما كان هلا قبل االقتران".
النّمطُ الرّابعُ:اسمُاستفهامُ(مبتدأ)ُُ+خربُ ُ.
يأيت اسم االستفهام يف عدّة أماكن ،فيكون له حملّ من اإلعراب ،ويعود ذلك إىل نوع اسم
اال ستفهام ،وعلى العنا صر املكوّنة للتّركيب ،فيقع مبتدأ يف عدّة حاالت؛ ومنها :عندما تأيت شبه
مجلة من اجلار واجملرور بعد ا سم اال ستفهام ،فبذلك يكون ا سم اال ستفهام مبنيًا يف حمل رفعٍ؛ إذ ال
ميكن أن يكون اجلار واجملرور مبتدأ .وهنا يقت صر الباحث على ما جاء من هذه احلاالت يف أ شعار
ابن مقبل ،فجاءت أمساء اال ستفهام ( َمنْ وما وماذا وكيف) مبنيّة يف رفع مبتدأ؛ كما هو احلال يف
األبيات األربعة التّالية:
و قدْ ح َل َّ ها رُوَّادُ ع َكٍّ وح ِم ْي َرا
و ما ُيل ال أ ب كي ا لد يار وأ ه ل ها
ِالطرْفَِ ،تحْ ِسبُ َشيْبِي زَا َدينِ َض َعفَا
ماُللكواعبُ ل ـم ـ ّـ ـ اا جئتُ ب َّ
أَك َلَّ ط َريفَ ،أمْ غال َت ْه ُمُ ا لغ ُولُ؟
ـــين
ـــدِجُـ
ـــحْـ
تَـ
و قدْ ت كونُ إذا نُجْرِ يكَ تُعْنِ ي نا
فق لتُ :ما ُلحمول ُاحلَيي قدْ َخفِي َتْ
ـنٍ
َسـ
جرِي إِلَيْن َا غريَ ذِي ر َ
م َا ُل َكَ َت ْ
وجاء اسم االستفهام (ما) مبتدأً يف موضعني أيضًا؛ عندما جاء اسم االستفهام متبوعًا بفعلٍ
متعدٍ استوىف مفعوله ،وجاءت اجلملة الفعلية (يدريك) يف حمل رفع خرب له.
قال ابن مقبلٍ:
ـ ِهِ ع لى األج ْوا ِل
ير مي بعَ ْرمَضـ
َأكُبَيْشَ م َا ُي در يك أَنْ رُبْ مَنْه َلٍ
ـمْال ِل
ـوْاشــاةٍ والَ ِشـ
ِشـ
ـَتْ ب َ
لَيْسـ
َأكُبَيْشَ ،م َا ُي در يكُ أَنْ رُبْ خَل َّةٍ

( )1سيبويه ،كتابُسيبويه ،ط.306/2 ،3
( )2ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط.70/2 ،1
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ومثل ذلك ا سم اال ستفهام (ماذا) ،إذ مها شبيهان ،حىت إنّ بع
()1

واحدًا.
قال ابن مقبلٍ:
ماذا ُت َذَكَّر ُم ن ُوصــال ُ غر ي بةٍُ

العلماء جعلهما امسًا

طال َتْ إ قام َت ُ ها ب ِخ َلد ا حلا ئ ِل

جاء ا سم اال ستفهام (ماذا) متبوعًا بالفعل (تتذكّر) وا ستوىف مفعوله (من و صالٍ) ،إذ إنّ
(من) زائدة للتّوكيد :وأصل اجلملة (ماذا تذكر وصالًا).
جاء اسم االستفهام (كيف) غري دالّ على احلال ،وذلك عندما تبعته اجلملة االمسيّة ،فيكون
بذلك يف حمل رفع باالبتداء ،قال ابن مقبلٍ:
درا همُ ع ندَ ا حلانَوِيِّ وال نَق ْدُ؟
ـرب إنْ ملْ ت ُكنْ ل نا
كيفَُل ناُ بالشـ
النّمطُ اخلامسُ:اسمُاستفهامُ(خرب)ُُ+مبتدأُ .
جاء اسم االستفهام يف شعر ابن مقبلٍ يف حملّ رفع خرب ،وحيدّد ذلك نوع اسم االستفهام،
والعناصر يف اجلملة ،وجاء اسم االستفهام من ّوعًا من أمساء االستفهام ( َمنْ ومىت وأنّى وكيف).
قال ابن مقبل:
ِمنْ اجلِنِّ لَمْ يَق ْ َدحْ لَهَا الزَّن ْدَ قَا ِدحُ
إذا قِ يلَ :مَن ُد مهاءُ؟ خَبَّرْتُ أنَّ ها
ـ َل ْعِ ج ُزَارِ
ف ب ت يلِ دَم ْخٍ أو بِسـ
ل م َن ُا لدي يارُ جبا نبِ األح ْ فارِ
جاء اسم االستفهام ( َمنْ) يف حملّ رفع خرب؛ وألنّه من ألفاظ ال صّدارة يف الكالم ،وجب أن
يتقدّم على املبتدأ( ،دمهاء ،الدّيار) ،وتبع ا سمَ اال ستفهام يف البيتني ا سمٌ معرفةٌ؛ فيكون يف حملّ رفع
مبتدأ ،ويبقى اسم االستفهام يف حملّ رفع خرب مقدّم للصّدارة الّيت فيه.

( )1انظر :املرادي ،اجلىنُالدّاينُيفُحروفُاملعاين ،ط.241 ،1

239

كما جاء ا سم اال ستفهام (مىت) يف حملّ رفع خرب مقدّم لت صدّره يف اجلملة ،واملعروف أنّ
هذا اال سم يرتبط بالزّمن يف معظم أحواله ،يف حالة ما إذا جاء بعده فعل تام ،ولكن إذا تاله ا سم
مفرد أو مجلة امسيّة ،فيتغيّر الوضع إىل حملّ رفع خرب مقدّم.
قال ابن مقبلٍ:
ـتَكرَه ُالكَفيُنَائل ُه
وقُل ْتُ :مَتَىُمسـ
ـبْعي عِ نان َهُ
ضـ
ف ما ن يل حىت م َدَّ َ
وجاء ا سم اال ستفهام (أنّى) يف حملّ رفعِ خربٍ مقدّمٍ لل ّصدارة ،وذلك عندما تاله فعل تا ّم
ا ستوىف مفعوله ،وهذا اال سم من أمساء اال ستفهام غالبًا ما يكون مبعىن (كيف) ،وبذلك يكون
مشاهبًا له يف اإلعراب ،وكالمها مبنيّان .قال ابن مقبلٍ:
ب
و ِمنْ م ثلِ ما القى ابنُ عفَّانَ يُعجَ ُ
لدهْرِ أَنَّى ُأَص ـ َاب َهُ
وي َا عَجَب َا لِ َّ
ـ َدَّي تُ َوهْ نًا ذ لك البِي نا
أنَّىُتَسـ
ـَرْوِ حِمْيَرَ أَبْوَالُ البِغ َالِ ب ِهِ
مِنْ سـ
وأمّا احلالة األخرية من أحوال أمساء اال ستفهام الواقعة يف حمل رفع خرب؛ ففي جميء ا سم
اال ستفهام (كيف) يف حملّ رفع خربٍ مق ّدمٍ ،وهذا اال سم يقترن -غالبًا -باحلال ،عندما يتبعه فعلٌ
ـم يف حملّ رفع خربٍ مق ّدمٍ؛ وذلك ألنّه جاء بعده
تامّ ،أمّا يف ديوان ابن مقبلٍ ،فقد جاء هذا االسـ
أمساء معرّفة.
قال ابن مقبلٍ:
ـَالِح
ـ ِمريُ الَّذِي يبُ ،قلْتُ لِلنَّاسِ :صـ
ضـ
َ
ِإذَا النَّاسُ قَالُوا :كَيفَُأَن تَ وقَدْ بَدَا
و ك يفَُد عا ئي ُ عا مرً قدْ جتَرَّدا
تَالفَي ْتُ إذْ فا توا لَ حا قي بد عوةٍ
يار
و ك يفَ ُســؤال ُأ خالق ُا لدي ُ
ق ِ فا يف دارِ أ ه لي فاســ ْأال ها
أمْ هلْ تُبِنيُ رُســومُ ها للســا ئ ِل
َُص ـرمُالوَاص ـ ل
ـَلِ املنَا ِزلَ كَيف َ
سـ
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النّمطُ السّادسُ:اسمُاستفهامُ(مفعولُبه)ُُ+مجلةُ عليةُ .
حتتلّ أمساء اال ستفهام مكان املفعول به يف حال جاء ا سم اال ستفهام متلوًّا بفعل متعدٍ
ملفعول به أو أكثر ومل ي ستوفِ الفعل مفعوله ،فيت سلّط الفعل على ا سم اال ستفهام؛ فيجعله يف حم ّل
نصبٍ.
جاء ذلك يف شعر ابن مقبلٍ يف امسني من أمساء اال ستفهام( ،ما وماذا) .ومن العلماء من
()1
جعل هذين االمسني امسًا واحدًا ،وجعل (ذا) موصولة أو إشارة.
جاء االسم (ما) واالسم (ماذا) يف موضع واحد لكليهما.
قال ابن مقبلٍ:
رخَيَّرَ با باتِ ا ل ك تابِ هِ جا ئ يا
بين ع َامِرٍ ،م َا ُت َأم رون ُبش ـ َاع ر
ـتَ ْه َزأَتْ ِترْبُه َا مِنِّيَ .فقُل ْتُ لَه َا ُ ُ :ماذا ُتعي بان ُمنيي ُ يا ُب نَتَيت ُعَص ـَر؟
واسـ
ْ
جاء يف البيت األوّل :ما تأمرون ب شاعر؟ فتال ا سمَ اال ستفهام الفعلُ (تأمرون) الّذي مل
يستوفِ مفعوله؛ فتسلّط الفعل على اسم االستفهام (ما) فكان يف حملّ نصب مفعول به.
وكذا البيت الثّاين :ماذا تعيبان مين؟ إذ جاء الفعل (تعيبان) متعديًا ،ومل ي ستوفِ مفعوله؛ فت سلّط
على اسم االستفهام املتقدّم ،فصار اسم االستفهام يف حملّ نصبِ مفعولٍ به.
النّمطُ السّابعُ:اسمُاستفهامُ(حال)ُُ+مجلةُ عليّةُ .
تنوّعت مدلوالت ا سم اال ستفهام يف شعر ابن مقبل؛ وممّا جاء أي ًضا من هذه األمساء:
(كيف) ،وهذا اال سم يدلّ على احلال –يف الغالب ،ويبيّن اهليئة عندما يتلوه فعل تامٌّ الزمٌ أو متعدٍ؛
ليظهر احلال واهليئة من الفعل.
قال ابن مقبلٍ:
ـنع؟
ـرَبُ رَْنقَ العَْيشِ أَمُكيفَُأَصـ ُ
اشـ
َأمَ ْ
ـخَطُ مَرَّةً
َسـ
ـى مبا قدْ كُنْتُ أ ْ
ْضـ
َأمَ ار َ
ف لمْ ي بقَ إالّ أُســ ُّهُ وج َ نادل ُهْ
وكَي فَُت حَييي ُا لرَّب عَُ ق َدْ ب َانَ أَهْل ُهُ

( )1انظر :ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط .333 ،6واملرادي ،اجلىنُالدّاينُيفُحروفُاملعاين ،ط.241 ،1
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جاء الفعل (أ صنع) التّامّ بعد اال ستفهام (كيف)؛ ليو ّضح احلالة واهليئة الّيت كان عليها
ال ّشاعر ،وبذلك يكون ا سم اال ستفهام (كيف) يف حملّ ن صبٍ على احلال ،وكذا الفعل (حتيّي) إذ
تال اسم االستفهام (كيف) لبيّن حالة حتيّة الرّبع ،فجاء يف حملّ نصبٍ على احلال.
النّمطُ الثامنُ:حرفُجرُُّ+اسمُاستفهامُ(جمرور)ُُ+مجلةُ.جاءُيفُأربعةُمواضعُ .
خيتلف احلرف (هل) وأمساء اال ستفهام عن مهزة اال ستفهام ،يف أنّ اهلمزة ال يتقدّم عليها
شيء من احلروف ،سواء يف ذلك حروف العطف أو النّفي أو غريمها ،ولكنّ احلال خمتلفٌ يف بقيّة
أمساء االستفهام ،إذ يتقدّم حرف اجلرّ أو العطف" ،واحلروف ال تنفرد ،فلما كانت احلروف حمتاجة
ـيء واحد أوّل وألزم ،فلما كان كذلك
إىل ما بعدها حاجة الزمة كان جعلها وما بعدها مبنزلة شـ
صارت كلمة قائمة على أكثر من حرف" )1( ،وبتقدّم حرف اجلرّ أو ما شاهبه ،تفقد هذه األمساء
ال ّصدارة اللّفظيّة ( )2يف اجلملة" ،إنّما جاز تقدّم حرف اجلرّ أو امل ضاف عليهما ،مع أنّ هلما صدر
الكالم ،ألنّ تأخري اجلارّ عن جمروره ممتنع؛ ل ضعف عمله ،فجوّز تقدّم اجلارّ عليهما ،على أن جيعل
اجلارّ  -سواء كان امسًا أم حرفًا -مع اجملرور ككلمةٍ واحدةٍ م ستحقّةٍ للتّ صدّر؛ حىت ال ي سقط
()3
اجملرور عن مرتبته ،وهلذا حذف ألف (ما) االستفهامية اجملرورة".
ـتفهام (ما) ،حذفت األلف منه،
ـم االسـ
ويذكر العلماء أنّ حرف اجلرّ إذا دخل على اسـ
في صبح :فيمَ ،مبَ ،إالمَ ...قال ابن ه شام" :وجيب حذف ألف ما اال ستفهامية إذا جرّت ،وإبقاء
الفتحة دليلًا عليها؛ حنو :فيمَ وإالمَ وعالمَ ومبَ ...وعلّة حذف األلف الفرق بني اال ستفهام واخلرب".
ب وليس واجبًا ،وال يكون ذلك مع بقية أمساء
ـتفهامية غال ٌ
( )4وهذا احلذف أللف (ما) االسـ
اال ستفهام" ،وقد حتذف ألف (ما) اال ستفهامية يف األغلب عند اجنرارها حبرف جر أو م ضاف ...
فال ي سقط اال ستفهام عن ال صدر ،وجعل حذف األلف دليل التركيب ،ومل يُحذف آخر (من

( )1السّريايف ،شرحُكتابُسيبويه ،ط.36/5 ،1
( )2انظر :األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .50/4 ،2
( )3األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .159/3 ،2
( )4ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.331 ،6:
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وكم) ،اال ستفهاميتني جمرورتني ،لكونه حرفا صحيحا" )1( .ويكون ا سم اال ستفهام مبنيًا يف حملّ
جرٍّ حبرف اجلرّ.
وجاء هذا النّمط يف شعر ابن مقبلٍ؛ إذ سبق حرف اجلرّ الباء اسم االستفهام (أيّ) يف ثالثة
مواضع ،وسبق حرف اجلرّ (اللّام) اسم االستفهام (ما) يف موضعٍ واحدٍ.
قال ابن مقبلٍ:
إذا غر قت ع ي ناك يف حو مةٍ غ مر
بأييُرشــاءفُ ياُبنَُذاُالريج ل ُترتقي
إذا ر فعَ األ قوامُ أ لو يةَ ا ل ف خ ِر
بأيي ُق َ ناةٍ ُ تر عونَ ُل واءَك مُ
بأيي ُم راءو ُم نح َدَر ُت ماري
ـ َن َدْنَ لقَرْنِ ظَيبٍ:
أ قولُ و قدْ سـ
ـُبِ ي نا
ف ما رُوِّع ْنَ مِ نكَ وال سـ
َأأَ خ طلُ ل م ُذ كرتَ ُنســاءَُقَ يس
والّذي ذكره العلماء يف اسم االستفهام (أيّ) أنّه معربٌ دون أمساء االستفهام األخرى ،قال
()2
ابن هشام " :وباإلمجاع على أنّها إذا مل تضف كانت معربة".
النّمطُ التّاسعُ:اسمُاالستفهامُُ+املستفهمُعنهُحمذوفُ.جاءُيفُموضعُواحدُ .
مييل العريبّ إىل اإلجياز يف كالمه ،وخ صو ًصا إذا كان الكالم مفهومًا ،وال لبس فيه عند
ـّامع أو املتلقّي ،على أنّ هذا اإلجياز واحلذف ميتنع إذا خيف اللّبس ،وإذ ما أمكن فهمه على
السـ
أكثر من وجه .وجاء بيت من أشعار ابن مقبلٍ مال فيه إىل اإلجياز باحلذف ،وميكن تقدير احملذوف
من خالل السّياق.
قال ابن مقبلٍ:
قَرِ ي بًا ،والَ كَل ْبٌ ل ِدَهْم َاءَ ن َابِحُ
و ك يفَ ،وال نارٌ لدَ مهاءَ أُوق ِدَتْ
فيمكن أن يقال يف البيت :وكيف يكون حال العا شق (ال ّشاعر) وال دليل على قرب اللّقاء
من نار موقدةٍ ،أو كلبٍ نابحٍ .ومثل ذلك يف اآلية من سورة التّوبة؛ قال يف املغين" :وأمّا
( )1األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .50/3 ،2
( )2ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.82 ،6:
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ﱡﱛ

ﱜ ﱝ ﱞﱠ ( )1فاملعىن كيف يكون هلم ع هد و حاهلم كذا و كذا ،فكيف :حالٌ من
ـة ،وقلنا بداللتها على احلدث ،ومجلة الشّ ـرط حال من
عهدٍ ،إمّا على أنّ (يكون) تامّة أو ناقصـ
()2
ضمري اجلمع".
املطلبُالثالثُ:أسلوبُالنّداء ُ
النّداءُعندُابنُمقبلُ :
ـتخدم من هذه
على الرّغم من كثرة أدوات النّداء يف اللّغة العربيّة ،إلّا أنّ ابن مقبل اسـ
األدوات ثالثًا فقط( :الياء ،واهلمزة ،وأيا) ،وهي األدوات امل شهورة فيهن ،وقد أكثر من ا ستخدام
الياء ،وليس ذلك غريبًا؛ فهي أمُّ الباب؛ فقد استخدمها يف مثانية وعشرين موضعًا ،وهذا قد يكون
أحد األ سباب يف إطالق الت سمية عليها بأم الباب ،تلتها اهلمزة يف مثانية موا ضع ،وجاءت (أيا) يف
موضعني فقط.
جاء النّداء عند ابن مقبلٍ يف األمناط اآلتية:
النّمطُاألوّل ُ:أداةُالنّداءُُ+املنادىُامل افُ.جاءُيفُستةُعشرُموضعًاُ .
ـل النّداء؛ ألنّ العلماء انطلقوا من أنّ املنادى مفعول به لفعل حمذوف
هذا النّمط ميثّل أصـ
نابت عنه الياء ،وهذا مذهب مجهور العلماء ،قال سيبويه" :اعلم أنّ النّداء ،كلُّ ا سمٍ م ضافٍ فيه
فهو ن صبٌ على إ ضمار الفعل املتروك إظهارُه" )3( .وحُذف الفعل لكثرة اال ستخدام ،وا ستغناء
بظهور معناه ،وقصد اإلنشاء .واختُلف يف الفاعل؛ فمنهم من قال حبذفه مع الفعل ،ومنهم من قال
باستتاره.
ـتخدامه على ثالث أدوات من أدوات النّداء ،فجاءت أدوات النّداء
ـر ابن مقبلٍ يف اسـ
وقد اقتصـ
(الياء واهلمزة وأيا) يف هذا النّمط على النّحو التّايل:
 .1يا  +منادى مضاف إىل غري ياء املتكلّم.
( )1سورة التّوبة :جزء من اآلية .8
( )2ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط.72-71 ،6:
( )3سيبويه ،الكتاب ،ط.182/2 ،3
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يا  +منادى مضاف إىل ياء املتكلّم.
اهلمزة  +منادى مضاف.
أيا  +منادى مضاف.

.2
.3
.4
ُالياء ُ ُ-1ياُُ+منادىُم افُإىلُغريُياءُاملتكلمُ.جاء يف تسعة مواضعُ .
ـاف إىل غري ياء املتكلّم؛
ـاف إىل ياء املتكلّم واملنادى املضـ
فرّق العلماء بني املنادى املضـ
لوجود ظواهر لغويّة تتبع النّوع الثّاين ،وجاءت هلا مباحث يف معظم كتب النّحاة ،تابعة ملبحث
اإل ضافة ،ومل تعاجل يف باب النّداء أو املنادى –كما سيأيت .وجاءت أبيات املنادى امل ضاف إىل غري
ياء املتكلّم باستخدام أداة النّداء (الياء) على النّحو التّايل:
َص ـر؟
ماذا تعي بانِ منِّي يا ُبنَتَيت ُع َ
ـتَ ْه َزأَتْ ِترْبُهَا مِنِّيَ .فقُلْتُ لَهَا
واسـ
ْ
إذا غر قت ع ي ناك يف حو مةٍ غمر
بأيِّ رِشــاءٍ ياُبنَُذاُالريج ل ترتقي؟
ح ْزمِ عَ َصنْ َصرِ
جبُنوبِ ذي خ ُشبٍ ف َ
يا ُدار ُكَبشــة ت لك مل ت ت غيَّر
ـع؟
ـى املراغث يف أعناقها خضـ
أمسـ
ياُبن تَُآلُش ـ هاب هلْ علمْتِ إذا
هاب احل ما لة بكر الثَّل َّة ا جلذع؟
ياُب نتَُآل ُش ـ هاب هلْ علم ْتِ
أن سى احلرائرَ حُ سنَ اللَّبْ سةِ ال َفزَعُ؟
ياُأ ختَُآلُش ـ هاب هلْ علمْتِ إذا
إِالَّ املَرَان َةَ حَتَّى تَع ْرِفَ ا لدِّي ْن َا
ي َا ُدَارَ ُلَي لَى خِالَءً الَ أُكَلدفُه َا
أَ ملَّ ع َ ل يه َا ب ِا لب ِل َى امل َل َوَانِ
ـ َّب ُ عانِ
أال يا ُد يارَُاحل َيي بالسـ
ـ َالِفَ ا لدَّهْرِ جل َارَي ْتِ ا لرَّقِ ْم
سـ
يا ُاب نةَُا لريح َّال لوْ جارَي ْت ِين
ـّابقة ،فنادى العاقل املميّز :الرّجل (ابن ذا الرّجل)،
ـافًا يف األبيات السـ
جاء املنادى مضـ
واملرأة :ابنيت عصر العقيلي ،وبنت آل شهابٍ ،وأخت آل شهابٍ ،وابنة الرّحّال .ونادى غري العاقل
(الدّار والدّيار) (دار كب شة ،دار ليلى ،ديار احليّ) .ويف كلٍّ منها جاء املنادى من صوبًا (ابنيت) مثىن
من صوب ،وعالمة ن صبه الياء ،وبقيّة املناديات مفردة من صوبة ،وعالمة النّ صب (الفتحة) .وال
خالف بني ما جاء عند ابن مقبل وما جاء به العلماء من قواعد يف هذا.
ياُُ+منادىُم افُإىلُغريُياءُاملتكلمُ.جاء يف أربعة مواضعُ .
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وفرّق العلماء بني االمسني املناديني امل ضافني إىل ياء املتكلّم ،ومها ال ّصحيح واملعتلّ .فاال سم
ال ّصحيح عند إ ضافته إىل ياء املتكلّم يف النّداء ويف غريه ،فله عدّة حاالت ،رتّبها العلماء ح سب
()1
فصاحتها وهي:
 حذف الياء وإبقاء الكسرة دليلًا عليها ،وهذه أفصحها :يا غالمِ. بقاء الياء ساكنة :يا غالميْ. بقاء الياء مفتوحة :يا غالميَ. قلب الياء ألفًا :يا غالما. حذف األلف وإبقاء الفتحة :يا غالمَ. حذف الياء وضمّ األخري :يا غالمُ.واحلالة األخرية من هذه الوجوه (يا غالمُ) منع ورودها بع العلماء ،حمتجّني بعدم السّماع
عن العرب .وأمّا النّوع الثّاين من املنادى املضــاف إىل ياء املتكلّم وهو املعتلّ املنقوص ،ففي هذه
احلالة ال سبيل حلذف أو قلب ،بل تبقى هذه الياء على حاهلا ،وتضاف ياء املخاطب ،فتدغم الياءان
يف ياءٍ واحدةٍ مشددّةٍ؛ قال ابن مالك ":فإذا كان املضاف إىل الياء واحدًا من هذه املستثنيات (املثنّى
وما حلقه ،واجلمع وما حلقه) ،فتحت الياء ،وأدغم فيها ما وليته من أواخرها إلّا األلف ،فإنّ ها ال
()2
تدغم ،وال يدغم فيها .وإن كان واوًا وجب إبداهلا ياءً ليصحّ اإلدغام".
وما جاء فيه املنادى املضاف إىل ياء املتكلّم ،قال ابن مقبلٍ:
يا ُ جارتَيَّ ع لى ثاجٍ ،طر يقُ ك ما سَيْرًا حَثِيثًا ،أَل ـم َّـا َت ْعلَمَا خََبرِي؟
هلْ تُؤْنِســانِ بذي رَيْ مانَ ِمنْ نارِ؟
يا ُصــاحيبَُّ انظراين ،ال عدمتك ما
مبُقْل َةٍ مل يَخُنْ ها عاثِرٌ ســاري
يا ُصــا حيبَُّ ا ن ظرا ،إين م ع ي ن ك ما
ورد نوعا امل ضاف إىل ياء املتكلّم؛ (ال ّصحيح واملعتلّ) ،فقد جاء ما فيه الياء (ياء التّثنية)
عالمة على النّ صب م ضافة إىل ياء املتكلّم ،فبقيت على حاهلا يف ثالثة موا ضع (جارتَيَّ ،صاحيبَّ،
( )1انظر :ابن يعيش ،شرحُاملفصّل ،ط ،349/1 ،1واألندلسي ،ارتشافُال رب ،ط .1851/4 ،1والسّيوطيّ ،مهعُ
اهلوامع ،ط.532/2 ،1992 ،1
( )2ابن مالك ،شرحُالكا ية ،ط.1003-1002/2 ،1
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صاحيبَّ) ،وهذه الياء ال خالف فيها؛ إذ جيب إبقاؤها وإدغامها يف ياء املتكلّم ،وال سبيل حلذف
إحدامها؛ خوفًا من أن تلتبس باملنادى امل ضاف إىل ياء املتكلّم مما ليس مثنّى (املفرد) :يا جارتِي ،يا
صاحبِي ،وهي ليست جارتَيَّ وصاحبَيَّ؛ إذ املنادى مثنّى وليس مفردًا.
وأمّا احلالة الثّانية الّيت وردت فيها الياء حمذوفة يف قول ابن مقبلٍ:
ـِرِ ينَ ا لقَن َا يف عَوْرَةِ ا لدُّبُ ِر
ا لك َاسـ
يا ُ عي ن بَكدي حُنَيْ فًا َرأْسَ حَيِّهِمُ
فجاءت كلمة (عني) صحيحة اآلخر مفردةً م ضافة إىل ياء املتكلّم ،ويالحظ أنّ ال ّشاعر
حذف ياء املتكلّم ،وأبقى الكسرة دليلًا عليها ،وعلّل العلماء لذلك؛ فقال ابن يعيش ":مل يُثْبِتوا الياءَ
ها هنا كما مل يثبتوا التنوينَ يف املفرد ،حنو :يا زيدُ ،ألنّ ها مبنزلته إذ كانت بدلًا م نه ،وذلك أنّ
االسم مضافٌ إىل الياء ،والياءُ ال معنَى هلا ،وال تقوم بنفسها إلَّا أن تكون يف االسم املضاف إليها،
كما أنّ التنوين ال يقوم بنف سه يكون يف ا سم .فلمّا كانت الياءُ كالتّنوين ،وبدالً منه ،حذفوها يف
خلّ حذفُها باملق صود ،إذ
املو ضع الذي يُحذف فيه التنوين رخفيفًا لكثرة اال ستعمال والنداء ،ومل ُي ِ
كان يف اللفظ ما يدلّ عليها ،وهو الك سرةُ قبلها" )1( ،وعلّل ال ّسيوطي هلا قائلًا" :ألنّ املنادى كثري
()2
التّغيري لكثرة االستعمال".
ويفرّق الباحث بني نوعني يف حذف الياء ،األوّل :ما حُذف ب سببٍ صويتّ ،والثّاين :ما
حُذف رخفيفًا .ففي :ربِّ اغفر ،يا غالمِ انظر ،يرى الباحث أنّ هذه الياء حذفت ب سببٍ صويتّ:
ـّاكنني؛ فمعظم ما يأيت بعد املنادى هو الطلب بفعل األمر ،ومعظم فعل األمر
منعًا اللتقاء السـ
(الثّالث ّي واخلما سي وال سدا سي) مهزته مهزة و صل ،فتلتقي (ياء املتكلّم ومهزة الو صل) فتحذف
الياء .والثّاين منهما ما حيذف رخفيفًا لكثرة االستخدام ،وهو ما قال به العلماء.
وبذلك يكون العلماء قد و صفوا الظّاهرة اللّغويّة و صفًا دقيقًا ،وعللّوا هلا ،وجاءت القاعدة متوافقة
وما جاء عند ابن مقبلٍ على الرّغم من ندرته.
اهلمزةُ :

( )1ابن يعيش ،شرحُاملفصل ،ط.349/1 ،1
( )2السّيوطيّ ،مهعُاهلوامع ،ط.532/2 ،1992 ،1
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ـر
ّحسـ
وجاء النّداء باهلمزة عند ابن مقبلٍ يف معىن غري النّداء احلقيقيّ؛ النّداء إلظهار الت ّ
والنّدم ،فا ستخدم اللّهف م ضافًا إىل ياء املتكلّم ،فتح ّسر على القوم الّذين ذهبوا يف النّفري ،وحت ّسر
على العزّ العزيز واألعوان واجلاه ،وظلّ الشّباب الّذي كان فيه فمضى.
اهلمزةُُ+منادىُم افُ.جاء يف موضعنيُ .
قال ابن مقبلٍ:
معَ ا بنِ كُرَيْزٍ يف ا ل ن فريِ فأوعَ بوا
أَلَه في ع لى ا ل قومِ ا لذ ينَ حتمَّ لوا
ـ بابٍ ك نت ف يه فأدبرا
و ظلٍ شـ
أَلَه في ع لى عزٍّ عز يزٍ وظِه ْرَةٍ
وهنا دخلت اهلمزة على منادى م ضاف واجب النّ صب ،ففي (هلفي) منادى من صوب،
وعالمة ن صبه الفتحة املقدّرة على ما قبل ياء املتكلّم ،منع ظهورها ا شتغال احمللّ حبركة الك سر
الطّارئ ملناسبة الياء.
أيا ُ
أياُُ+منادىُم افُ.جاءُيفُموضعُواحدٍُ .
ّحس ـر والتّندّم ،قال ابن
ـتخدام ابن مقبلٍ هلذه األداة يف غري النّداء احلقيقيّ ،فخرج إىل الت ّ
جاء اسـ
مقبلٍ:
ـَيْ ذِل َّةٍ وهَوانِ
ـْ قى ب كأْسـ
فتُسـ
ـَه ِدْتَهُمْ
أَي َا ُلَه فَت ي أَالَّ تَكُونَ شـ
وهنا دخلت (أيا) على منادى م ضافٍ واجب النّ صب ،ففي (هلفيت) منادى من صوب،
وعالمة ن صبه الفتحة املقدّرة على ما قبل ياء املتكلّم ،منع ظهورها ا شتغال احمللّ حبركة الك سر
الطّارئ ملناسبة الياء.
النّمطُ الثاينُ:أداةُالنداءُُ+املنادىُ(املفردُالعلم)ُ.جاء يف ثالثة عشر موضعًاُ .
ـتعراض املنادى يف أبيات ابن مقبلٍ ،أنّه أكثر فيها من نداء األعالم
يالحظ من خالل اسـ
واأل شخاص؛ فنادى زوجته :كُبي شة ،ونادى ابنته :احلرّة ،م ستخدمًا الياء يف النّداء ،كما نادى
كبيشة وبين احلارث بن كعب مستخدمًا اهلمزة.
ياُُ+منادىُمفردُعلمُ:جاء يف سبعة مواضعُ .
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ومما قال ابن مقبلٍ مناديًا زوجته كبيشة:
يف ك ُلد ذل ِكَ يا ُك ب َي شَ ب ُي ُوت ُن َا
ل يتَ ا ل ل يايل يا ُك بَيشــةُ مل ت كنْ
ف َِإذَا وذ لكَ ي َا ك بَيش ـ َةُ لَمْ يَكُنْ

ح ِل َقُ احل ُ لولِ ثواب ِتَ األط ْ نا ِ
ب
إالَّ ك لي ْ لت ِ نا خب َب ْتِ طح َالِ
إالَّ كح َل ْ مةِ حاملٍ خب يالِ

يف البيت األوّل ا ستخدم الياء مناديًا هبا زوجته كبي شة ،ورخّم امسها ،على لغة من ينتظر،
ـيأيت احلديث عن التّرخيم يف مبحث النّداء) ،وظهر امسها كاملًا دون ترخيم يف البيتني الثّاين
(سـ
والثّالث ،وظهرت ال ّضمّة عليهما ،عالمة بناء؛ ألنّه كان يرفع قبل النّداء وعالمة رفعه ال ّضمّة ،يف
حمل نصبٍ على النّداء.
ويف علّة بنائه على ما كان يرفع به ،أنّه أ شبه ال ضمري يف أنه خماطب غري م ضاف ،واأل صل
يف كلّ خماطب أن يذكر بضمري اخلطاب كقولك :أنت يا أنت.
وما دار من نقا شات بني العلماء يف العلم املنادى ،حول ق ضيّة التّعريف؛ فمن العلماء من
يرى أن املنادى العلم باقٍ على تعريفه ،بل ويزداد تعريفًا بالنّداء ،ويرى آخرون أنّ املنادى املعرفة
يفقد تعريفه بالنّداء ،مثّ يتعرّف بالنّداء ،والرأي األوّل عليه كثري من العلماء منهم ابن ال ّسرّاج وابن
ما لك ،والرأي الثّاين للمربد وتب عه ابن يعيش )1( .ومي يل ال با حث إىل الرأي األوّل؛ ألنّ العل ماء
استدلّوا عليه بأن لفظ اجلاللة ال يسقط عنه التعريف بندائه مثّ يعرّف بالنّداء.
ومما جاء عند ابن مقبلٍ من نداء العلم املعرفة بالياء:
وَالْتَاثَ مَا دُونَ يَ ْومِ الوَعْدِ ِمنْ عُمُري
يَاُحرََّ ،أمْ َسْيتُ َشيْخًا قَدْ َوهَى بَ َصرِي
رَي ْبُ ا لزَّم َانِ ف َإِين غ َي ْرُ م ُع ْت َذِ ِر
ي َا ُح رَّ ،مَنْ يَعْت َذِرْ مِنْ أَنْ يُلِمَّ ب ِهِ
ـفوِ بِالْكَدَ ِر
الطَ الصـ
ـْيبَ القَذالِ اخْتِ َ
َشـ
الرأْسِ خَالَطَهُ
ـوادُ َّ
ـى َسـ
يَاُحرََّ ،أمْسـ
ـ ْتُ مِنْه َا عَلَى عَيْنٍ والَ أَثَ ِر
فَلَسـ
ـبَا َذهَبتْ
الصـ
ـَتْ َتلِيَّاتُ ِّ
يَاُحرََّ ،أمْسـ
ا ستخدم ابن مقبلٍ الياء لنداء العلم املفرد (حرّة) ،فرخّمه ،وبىن اال سم على ال ّضمّ املقدّر احملذوف
للتّرخيم ،يف حملّ نصب على النّداء.
( )1انظر :ابن مالكُ،شرحُالتّسهيل ،ط ،392/3 ،1وابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.320/1 ،1
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اهلمزةُُ+منادىُمفردُعلمُ:جاءُيفُستةُمواضعُ .
ا ستخدم ابن مقبل اهلمزة يف نداء بين احلارث بن كعب؛ (قبيلة غرميه يف اهلجاء) ،النّجا شيّ
ال ّشاعر .ويبدو أنّ ابن مقبلٍ أنزهلم منزلة دونيّة با ستخدام اهلمزة؛ فهي لنداء القريب امل صغي إليه
الّذي ال حيتاج إىل مدّ ال ّصوت .يدلّ على ذلك البيت الثّالث مما يلي من شعر ابن مقبلٍ؛ إذ جعل
جدّهم قنفذًا مبدرجة يأوي إىل شرّ معقل .ويرجّح الباحث أنّ هناك ارتباطًا بني ا ستخدام التّرخيم
للدّاللة على الذّم والتّحقري ،ولكنّ الباحث مل جيد من العلماء من قال بذلك.
ـَل د ِل
وال ق بل َهُ غريَ الضــاللِ املُضـ
ـيءَ ب عدَهُ
أَ حار ُبنَُكَ عب ،مثَّ ال شـ
بكُمْ إذْ ت علَّ قتُمْ عِ نانَ ا بنِ مُ ق ب ِل
أَ حار ُبنَُك عب ،بئسَ ما رامَ جَدُّكمْ
ـ َرِّ م َع ْ قلِ
مب َدْرج َةٍ ي َأوِي إىل شـ
أ حار ُبنَ ُك عب ،إنَّ ما أ نتَ قُنف ُذٌ
ومن ندائه باهلمزة مناداته لزوجه كبيشة ،وقد ناداها قبل ذلك مستخدمًا الياء .وهنا يُالحظ
ا ستخدامه التّرخيم ،فهل ميكن أن يكون هناك ارتباط بني التّرخيم والنّداء باهلمزة؟ وهذا حيتاج إىل
استقراء أكثر يف لغة العرب الفصحاء.
قال ابن مقبلٍ:
ـ ِهِ ع لى األج ْوالِ
ير مي بع َ ْرمَضـ
أَكبَيشَُ ،م َا ي ُدْرِ يكِ أَنْ رُبْ مَنْه َلٍ
ـمْاللِ
ـوْاشــاةٍ والَ ِشـ
ِشـ
ـَتْ ب َ
لَيْسـ
أَك بَي شَ ،م َا ي ُدْرِ يكِ أَنْ رُبْ خَل َّةٍ
وممن ا ستخدام ال ّشاعر اهلمزة يف ندائهم :األخطل التّغليبّ ،ال ّشاعر الّذي كان يهاجي ابن
مقبلٍ .فهل كان األخطل قريبًا منه مكانًا؟ أم أنّ ابن مقبلٍ وضعه يف ذلك املكان ألمر معنويّ؟
قال ابن مقبلٍ:
ـُبِ ي نا
ف ما رُوِّع ْنَ م ِ نكَ وال سـ
أَأَ خ طل لِمْ ذ كرْتَ نســاءَ قَ يسٍ؟
وا ستخدم اهلمزة لنداء العلم املفرد ،فبناه على ال ّضمّ ،فجاء العلم (أخطل) دون (ال) العهديّة ،إذ ال
جيوز يف النّداء ب قاء (ال) يف امل نادى العلم ،ك ما نادى ق بل ذ لك بين ا حلارث بن ك عب ،مرمخًا
أيضا -على ارتباط بني التّرخيم وحذف (ال) والتّحقري؟
وحاذفًا (ال) منه .فهل ميكن أن يُستدلّ – ً
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وهذا االفتراض مييل إليه الباحث ،لكنّه حيتاج إىل استقراء أكثر ،ومل يذكره العلماء يف أثناء حديثهم
عن معاين التّرخيم ،وقد يقاس هذا على أحد املعاين امل ستفادة من التّ صغري يف مباحث ال ّصرف
العريبّ.
العلمُاملوصوفُبابن :جاء يف ثالثة مواضعُ .
ـوف بابن عند ابن مقبلٍ يف ثالثة أبياتٍ متتاليةٍ ،يهجو فيها قبيلة احلارث بن
وجاء العلم املوصـ
كعب:
وال قب ـلَهُ غ ـريَ الضاللِ ال ـ ُمضَدل ِل
ـيءَ ب عدَهُ
أَ حار ُبنَُكَ عب ،مثَّ ال شـ
بكُمْ إذْ ت علَّ قتُمْ عِ نانَ ا بنِ مُ ق بلِ
أَ حار ُبنَُك عب ،بئسَ ما رامَ جَدُّكمْ
ـَرِّ مَعْ قلِ
مب َدْرج َةٍ ي َأوِي إىل شـ
أ حار ُبنَ ُك عب ،إنَّ ما أ نتَ قُنف ُذٌ
ـم األول :احلارث؛ ألنّه مرخّم ،وجاءت
وهنا يف األبيات ال تظهر عالمة البناء على االسـ
ال صّفة (ابنَ) منصوبةً .وهذا ما ذكره العلماء من استقراء اللّغة ،وظهر التّوافق بني ما قال به العلماء
وما جاء من شواهد عند ابن مقبلٍ.
أداةُالنداءُاحملذو ةُ:جاء يف عشرة مواضعُ .
وجاء حذف أداة النّداء مع املنادى :املفرد العلم( :كبي شة ،أألخطل) وامل ضافَ ( :خلِيلَيَّ،
َخلِيليَ ،بين عَا ِمرٍ ،ولَهْفي) .وكلّها بأداة النداء (يا).
قال ابن مقبلٍ:
ـ َةُ ،وا ل ت قوى إىل اهلل أَريَحُ
ك بَيشـ
ت قولُ :تَرَبَّحَ ي غمُرِ ا ملالُ أ هل َهُ
ـق ِر
الصـ
ك ما يتّقي فرخُ احلُ بارى من ّ
أ خ طلُ إنْ تســمع خوايت توقّين
ي َم َانٍ ،م َرَت ْهُ رِ يحُ ن َج ْدٍ ف َف َت َّرَا
ـوءَ بارقٍ
تأمَّلْ خَليلي هلْ ترى ضـ
ت َح َم َّل ْنَ ب ِال ْع َ لي َاءِ ف َوْقَ إِط َانِ
تأم َّلْ خليلي هلْ ترى مِن ظ عاِئنٍ
عسى أن يكونَ الـمُ ْكثُ يف األمرِ أرْشَدا
ـْتَعْجِالَ ،وانْظُرا غ َدًا
خَل يلَيَُّ الَ تَسـ
ـْلَمِي
والَ تَعْجَالَنِي أَنْ َأقُولَ لَه َا اسـ
ـْ َرمِ
خَل ي ليَُّ عُو جا حَيِّي َا أُمَّ خَشـ
ـِريَا بِرأْيٍ مِنْكُم َا ا ل يومَ ي ن فعُ
أَشـ
خ ل يل َيَُّ إنَّ ا لرأيَ ف َرَّق َهُ ا هلوى
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ـ َاعِ ٍر
بين ع َام ر ،م َا ت َأْمُرون بِشـ
ولَه في على حَيَّيْ حُنَيْفٍ كِلَيْهِ ما
ـْنَ ع ل ي همُ
و هل في خلِالَّتٍ عُرِضـ

رخَيَّرَ با باتِ ا ل ك تابِ هِ جا ئ يا
ـى كايب اللون أغربا
إذا الغ يث أمسـ
ب
ـ َّاه ِد ينَّ غُي َّ ُ
ك َأَنَّ حُلُومَ الشـ

ـعار ابن مقبلٍ،
واملالحظ أنّ املنع قد حتقّق؛ فقد جاءت حاالت املنع مطابقة ملا ورد يف أشـ
ومل يظهر مستغاث أو مندوب أو غريمها مما منع العلماء حذف األداة منه.
آ ملنادىُحمذوفُأمُأداةُالنّداءُللتّنبيه؟ ُ
قال ابن مقبل:
أال ُ يا ُا ج تد ي نا ُ با ل ثواب ُ ،إ ن نا ُُُ ُ ن ث يب ،وإن ســاء ا ل غ يور ا حملذرا
ُ
دخلت أداة النّداء على الفعل الطّليب (اجتد) وفاعله ضمري م ستتر فيه وجوبًا ،واخلطاب هنا
ـبع حركة الدّال للوزن ،وتوايل احلركات) .وهنا رخاطب احملبوبة
ـّاعر( .وقد أشـ
من احملبوبة للشـ
العاشق وتطلب منه أن يطلب الوصال ،ألنّها تبادل الوصال بالوصال.
ـقني ،أنّ املنادى حمذوف
ـ ياق احلواريّ بني العاشـ
السـ
والّذي يظهر للباحث من خالل ّ
(عاشقي ،عاشقًا) ،على الرّغم مما قال به العلماء من منع حذف املنادى؛ وذلك حلذف الفعل الّذي
نابت عنه الياء ،املقدّر بأدعو أو أنادي ،ولكنّ السّياق حيدد املعىن.
وقال ابن مقبلٍ يف بيتٍ آخر:
تَغْشــى مَ خا ِرمَ بنيَ اخلَب ْتِ واخلَمَ ِر
يا ُ هل ُ ترى ُظ ع نع تُح ْدى مُقَفدي َةً
ـتفهام (هل) ،وال يعقل أن يكون هو
ويف هذا البيت دخلت ياء النّداء على حرف االسـ
املنادى ،ولذلك إمّا أن يُ قدّر منادىً حمذوفٌ ،أو أن تكون الياء جملرّد التّنبيه .وما يظهر من خالل
املعىن ال ّسياقي للبيت ،أنّ هناك منادىً حمذوفًا ،بدليل أنّ ال ّشاعر -على عادة ال ّشعراء -ي سري أو
يتخيل امل سري مع صديق له (أو صديقني) ،حيادثه وي سائله ويطلب منه ما أراد ،وهذا ظاهرٌ يف
البيت ،فهو ي سأل صاحبه :هل ترى مراكب النّ ساء الظّاعنات يف اهلوادج ،مقفّيات مدبرات.
فيمكن تقدير املنادى (صاحيب) أو ما شابه .وهذا أقوى من عدّ الياء للتّنبيه.
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وقال ابن مقبلٍ:
َر ُ
ـفىُالفؤاد ُ هبا ُُُ ُُ ُمن ُبَعض ُم َاُيَعتَريُقَلبيُمن ُا لذِّك ُ
َُيلُس ـلوَةًُيشـ
ياُل يت َ
ُ
ُ
ـ ياق العام أنّ الياء هنا
السـ
دخلت الياء على احلرف ليت ،وما يظهر يف البيت من خالل ّ
ليست للنّداء (على الرّغم من أنّ النّداء يف أصله تنبيه) ،لكنّ املقصود أنّ الياء قد تكون للتّنبيه فقط.
وعليه ال ميكن تقدير منادى حمذوف ،وي ستدلّ على معىن النّداء من خالل ال ّسياق الكالميّ ،فهنا
ال ّشاعر يتمنّى أن تكون له سلوة ت شفي فؤاده مما يعانيه ،فيمكن أن تكون الياء أدّت معىن التح ّسر
والنّدم .وما يؤيّد هذا ما قال به العلماء من خروج النّداء عن معناه احلقيقي (الطلب والق صد) إىل
معاين خمتلفة كالتّحسّر والنّدم.
وما يراه الباحث يف هذه امل سألة :أ ّن الياء تكون للنّداء وللتّنبيه ،سواء أدخلت على اال سم
أم الفعل أم احلرف (غري ليت) ،والّذي حيدّد ذلك هو ال ّسياق واملقام ،ويقدّر املنادى احملذوف من
سياق الكالم .ويرى الباحث الياء للتّنبيه فقط؛ عندما تدخل على احلرف ليت.
االستغاثةُ:جاء يف موضعني من الدّيوانُ .
يقول ابن مقبلٍ:
أال ُ يا ُل َق َوم ُ ل لدي يار ُ بب َدوَةٍُ

وأنِّي ِمرَاحُ الـــمَرءِ ،وال َّشيبُ شا ِملُهْ

ي ستهلّ ال ّشاعر البيت باال ستفتاح للتّنبيه إىل عظيم ما سيلقيه ،مث أتبعه بالياء ،وأتبع الياء
باملستغاث مقرونًا باللّام املفتوحة ،اجلارّة ل ـما بعدها ،لفظًا منصوبًا حملًّا على النّداء االستغاثيّ ،مث
للدّيار وهي املستغاث له اجملرور باللّام املكسورة.
وقال أيضًا:
حىت تَطَلَّعَ يل مِن حاف َةِ ا ل نارِ
يا ُمَن ُلــــمَوىلًُ أُرَجِّ يهِ وأمنع ُهُ
جاءت أداة النداء (يا) دون غريها ،تالها املستغاث وقد جترّد من اللّام املفتوحة جوازًا ،وهنا
جاء امل ستغاث من األمساء املبنيّة ،فال ينتقل إىل اإلعراب ،ويبقى على بنائه على ال ّسكون يف حمل
نصب ،مث جاء املستغاث له ،وهو املوىل جمرورًا باللّام املكسورة تفريقًا من املستغاث به.
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واملالحظ أنّ ابن مقبلٍ جاء بأ سلوب اال ستغاثة يف مو ضعني فقط من ديوانه ال ّشعريّ الّذي
حيوي أكثر من ألف وأربعمائة بيت ،مما ميكن أن يدلّ على مكانته ومكانة قبيلته القويّة ،الّيت ال
حتتاج إىل االستغاثة ،بل ويُستغاث هبا.
النّداءُالتّعجيبُّ.جاء يف موضعني من الدّيوانُ .
قال ابن مقبلٍ:
ـ َاب َهُ
وي َا ُعَجَب ًا ُل لدَّه ر أَنَّى أَصـ

ومِنْ م ثلِ ما القى ابنُ عف َّانَ يُعج َبُ

جاء النّداء للعجب ذاته ،ليبيّن الشّاعر شدّة دهشته مما أصاب عثمان بن عفّان  --حني
ـهاده ،واحلقيقة الّيت يذكرها ابن مقبلٍ أنّ العجب كلّ العجب مما القاه عثمان على أيدي
ـتشـ
اسـ
قاتليه.
جاءت أداة النّداء الياء ،وجاء بعدها املنادى (عجبًا) لبيان التّعجّب و شدّته ،وحذف ابن مقبل اللّام
من املنادى جوازًا ،مث بيّن املتعجّب منه (الدّهر).
جين ا هلوى م ن ها ،و يا ُ لك ُ م ن ظرا
ـَوق ُ ب ق لب ُم تَيَّم
يا ُل َكَ ُم ن ُشـ
يف صدر البيت قد يكون النّداء للتّعجب ،وقد يكون لال ستغاثة؛ وما ينطبق على اال ستغاثة
()1
من أحكام ينطبق على التّعجب ،حتّى إنّ بع العلماء جعلهما يف مبحث واحد.
ويالحظ أنّ ما بعد الياء جاءت اللّام املفتوحة ،وأتبعها الضمري املتّصل هبا (الكاف) ويقصد
به (ال ّصديق)؛ فكأنّه يقول :يا ل صديقي من شدّة ال ّشوق .و صديقه هو املتعجّب له ،فجاءت
( شوقٍ) جمرورةً حبرف اجلرّ الزّائد ،لكنّها من صوبة حملًّا على التّمييز .وأمّا ما جاء يف عجز البيت،
(يا لك منظرًا)؛ فال فرق بني األ سلوبني يف ال ّصدر والعجز سوى أنّه زاد يف ال ّصدر (من) الزائدة
اجلّارّة.

( )1انظر مثلًا :ابن مالك ،شرحُالتّسهيل ،د.ط .409/3 ،1967 ،واألندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.2214/4 ،1
واألزهري ،شرحُالتّصريح ،ط.245/2 ،1
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وهذا األ سلوب معروف شائع يف لغة العرب ،وكثري من األ ساليب رخرج من املعىن الّذي
جاءت ووضعت من أجله إىل معىنً جديدٍ.
التّرخيمُ .
ـَة ورخّم ها على كُبَْيشَ،
و جاء املرخّم املنادى يف ديوان ابن مقبلٍ يف ثالثة أعالم :كُبيْشـ
و ُحرّة ورخّمها على حُرَّ ،واحلارِث ورخّمه على احلارِ.
وذكرُالعلماءُطريقتنيُ(لغتني)ُيفُترخيمُاألمساءُ ُ:
 ب قاء ما ق بل ا حملذوف من احلرف على حرك ته .ويطلق علي ها ل غة من ينتظر (ينتظر احلرفاحملذوف)؛ مثل :كُبَيْشَ = كُبَيْشَة  ....حُرَّ = ُحرّة  ....احلارِ = واحلارِث.
 نقل حركة احلرف األخري احملذوف إىل آخر حرف باقٍ يف الكلمة ،ويطلق علي ها :لغة من الينتظر .كُبَْيشُ = كُبَيْشَة  ....حُرُّ = ُحرّة  ....حارُ = واحلارِث.
ومل يستخدم ابن مقبلٍ غري هذه األعالم الثالثة ،مرخّمة على الطريق األوّىل( :لغة من ينتظر).
قال ابن مقبلٍ يف ترخيم اسم ابنته (الـحـَـرّة) :ترخيم حتبب.
وَالْتَاثَ مَا دُونَ يَ ْومِ الوَعْدِ ِمنْ عُمُري
يَاُحرََّ ،أمْ َسْيتُ َشيْخًا قَدْ َوهَى بَ َصرِي
رَي ْبُ ا لزَّم َانِ ف َإِين غ َي ْرُ م ُع ْت َذِ ِر
ي َا ُح رَّ ،مَنْ يَعْت َذِرْ مِنْ أَنْ يُلِمَّ ب ِهِ
ـفوِ بِالْكَدَ ِر
الطَ الصـ
ـْيبَ القَذالِ اخْتِ َ
َشـ
الرأْسِ خَالَطَهُ
ـوادُ َّ
ـى َسـ
يَاُحرََّ ،أمْسـ
ـ ْتُ مِنْه َا عَلَى عَيْنٍ والَ أَثَ ِر
فَلَسـ
ـبَا َذهَبتْ
الصـ
ـَتْ َتلِيَّاتُ ِّ
يَاُحرََّ ،أمْسـ
وقال يف ترخيم زوجة من زوجاته (كُبَيْشَة) :ترخيم حتبب.
ـ ِهِ ع لى األج ْوا ِل
ير مي بعَ ْرمَضـ
أَكبَيشَ ،م َا ي ُدْرِ يكِ أَنْ رُبْ مَنْه َلٍ
ـمْاللِ
ـوْاشــاةٍ والَ ِشـ
ِشـ
ـَتْ ب َ
لَيْسـ
أَكبَيشَ ،م َا ي ُدْرِ يكِ أَنْ رُبْ خَل َّةٍ
وقال يف ترخيم قبيلة غرميه يف اهلجاء (احلارث بن كعب) :ترخيم للشّتم واالستهزاء.
ضلد ِل
وال قب ـلَهُ غ ـريَ الضاللِ ال ـ ُم َ
ـيءَ ب عدَهُ
أَ حارُ بنَ كَ عبٍ ،مثَّ ال شـ
بكُمْ إذْ ت علَّ قتُمْ عِ نانَ ا بنِ مُ ق بلِ
أَ حارُ بنَ ك عبٍ ،بئسَ ما رامَ جَدُّكمْ
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أ حارُ بنَ ك عبٍ ،إنَّ ما أ نتَ قُنف ُذٌ

ـَرِّ مَعْ قلِ
مب َدْرج َةٍ ي َأوِي إىل شـ

املطلبُالرّابعُ:أسلوبُالنّهي ُ
النّهيُيفُديوانُابنُمقبلُ :
ـارع املبدوء بالتّاء للمخاطب ،وهو ما يدعمه
ـتخدم النّهي مع الفعل املضـ
أكثر ابن مقبل من اسـ
اال ستخدام اللّغويّ عند ال ّشاعر يف أبيات النّهي ،فأكثر ما ي ستخدم النّهي للمخاطب مثّ الغائب،
كما استخدم ما وصفه العلماء بالنّادر والقليل ،وهو ي املضارع املتّكلّم.
وتنوعت أمناط النّهي عند ابن مقبلٍ ،من امل ضارع امل سند إىل ضمري املخاطب املذكّر،
واملفردة املؤنّثة ،واملثىن ،ومجع املذكّر ،واملتكلّم.
وجاءت أمناط النّهي يف أشعار ابن مقبلٍ كالتّايل:
النّمطُاألوّل ُ:الُ(النّاهية)ُ ُ+علُم ارعُاملخاطبُاملذكرُ.جاء يف موضع واحدٍُ .
ـارعَ املبدوءَ بالتّاء الدّال على
ـبق أداةُ النّهي الفعلَ املضـ
ـهرها ،بأن تسـ
ـط أمناط النّهي وأشـ
أبسـ
املخاطب ،اجملزوم بالم األمر املقدّرة بعد (ال) النّاهية.
قال ابن مقبلٍ:
ت ُر يكَ منَ األ مرِ ما ملْ يك ُنْ
ال ُ تت ب َع ُا ل ظنَّ إنَّ ا ل ظ نونَ
جاءت (ال) النّاهية أمام الفعل املضارع اجملزوم ،إلّا أنّه ُحرّك بالكسر منعًا اللتقاء السّاكنني،
وفاعله ضمري املخاطب املستتر وجوبًا يف املضارع ،مث املفعول به املنصوب؛ ألنّ الفعل تعدّى فاعله
ـح يف البيت ،املرتبط بالبيت السّـابق الّذي يقول فيه :إنّه ترك ال ّظنّ،
إىل املفعول به ،ويظهر النّصـ
وينهى يف هذا البيت؛ ألنّه يبيّن عاقبة ال ّظنّ.
النّمطُ الثاينُ:الُ(النّاهية)ُ ُ+علُم ارعُ(املخاطبُاملذكر)ُُ+نونُالتّوكيدُ.جاء يف موضعنيُ .
قال ابن مقبلٍ:
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بَيْنَ ا لقَرِ ينَيْنِ حتَّى ظ َلَّ مَقْرُو نا
ـَّي ْبُ لِي َزهْوًا والَ الكِبَرُ
ملْ يَتْرُكِ الشـ

ال ُت َك ون َنَُّ ك َا لن َّازِي ب ِب ِط ْن ِ ت ِه
وال ُ ت قول َنَّ زَه ْوًا ما ت ُخ َب ِّرُين

وقد يلجأ املتكلّم إىل شيءٍ من التّوكيد؛ إلقرار الكالم يف ذهن ال سّامع ليلقى القبول ،ويزيد
ال ّشاعر يف هذا البيت نون التّوكيد (تكوَننّ ،تقوَلنّ) الّيت تبين الفعل امل ضارع على الفتح ،ويبقى يف
حمل جزم بالم األمر املقدّرة بعد (ال) النّاهية.
النّمطُ الثالثُ:الُ(النّاهية)ُ ُ+علُم ارعُاملخاطبةُاملؤنّثةُ.جاء يف موضع واحدٍُ .
قال ابن مقبلٍ:
ـْتَكِ ْن
ون َامِي على دَائ ِكِ الــــمُسـ
ف َإِم َّا ه َل َك ْتُ الَ ُت َج زَع ي
عندما يكون اخلطاب للمفردة املؤنّثة؛ فالفعل حينئذٍ من األفعال اخلمســة الّيت رختلف يف
ـند إىل املفرد املذكّر؛ فيجزم وتكون عالمة جزمه حذف النّون،
عالمة اإلعراب عن الفعل املسـ
واألصل :ال جتزعني ،والفاعل ضمري املخاطبة (ياء املخاطبة) الدّال على املؤنّثة.
النّمطُ الرّابعُ:الُ(النّاهية)ُ ُ+علُم ارعُاملخاطبُ(املثنّىُاملذكر) .جاء يف ثالثة مواضعُ .
ـمري التّثنية (الفاعل)؛ فيكون الفعل من األفعال
ـندة إىل ضـ
واحلال ذا،ا مع األفعال املسـ
ـند إىل املفرد املذكّر ،فيجزم بال النّاهية،
ـة الّيت رختلف يف عالمة اإلعراب عن الفعل املسـ
اخلمسـ
وتكون عالمة جزمه حذف النّون.
قال ابن مقبلٍ:
عسى أن يكونَ الـــمُ ْكثُ يف األمرِ أرْ شَدا
مم َّا ت َق َم َّأْت ُهُ م ِنْ لذةٍ وط َرِي
ـْلَمِي
والَ ُتَع جَالَن ي أَنْ أَقُولَ لَه َا اسـ

خَلِ يلَيَّ الَ ُتَس ـ تَع ج ال ،وانْظُرا غ َدًا
ـفَ هًا
ـيْتَُ ،الَُتَس ـتَهزئَا َسـ
َضـ
لَقَدْ ق َ
ـ ْ َرمِ
خَلِ ي ليَّ عُو جا حَيِّي َا أُمَّ خَشـ

فالفعالن( :ال ت ستعجال ،ال ت ستهزئا) فعالن م ضارعان ات صلت هبما ألف االثنني ضمري الفاعل،
وعندما تتصل به ياء املتكّلم فال بدّ أنْ تظهر قبلها نون الوقاية؛ لتقي الفعل من الكسر (َت ْعجَالَنِي).
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النّمطُ اخلامسُ:الُ(النّاهية)ُ ُ+علُم ارعُاجلمعُاملذكرُ.جاء يف موضع واحدٍُ .
قال ابن مقبلٍ:
الَ ُت َرج وا ا لب َن َاتِ والَ ا لب َن ِ ين َا

ـ ْل َمْ ل َك ُمْ أَف ْرَاسُ قي ْسٍ
ف َم َا تَسـ

وما جاء يف النّمطني ال ّ سابقني (الثّالث والرّابع) حيث الفعل من األفعال اخلم سة ،يتكرّر
هاهنا؛ فالفعل امل ضارع م سندٌ إىل ال ضمري الدّال على مجاعة الذّكور (واو اجلماعة) ،وبذا يكون
الفعل من األفعال اخلم سة الّيت جتزم ،وتكون عالمة جزمها حذف النّون ،فأ صل الفعل :ترجون،
وتلت الواوَ األلفُ الفارقة بني واو الفعل (واو اجلماعة) وواو الفاعل (مجع املذكّر السّامل).
النّمطُ السّادسُ:الُ(النّاهية)ُ ُ+علُم ارعُالغائبُاملذكرُ.جاءُيفُموضعنيُ .
بالعودة إىل املفرد املذكر ،ولكن هذه املرّة للغائب ،وذكر العلماء أن النّهي ميكن أن يكون
ملن هو غري حاضر ،ويبدأ فعله بالياء ،مثل :وال يضربْ أحدٌ زيدًا ،وال خيرج أحد من بيته.
قال ابن مقبلٍ:
وال ُيَزَل ُم غ لســع ُ ما عاشَ بادِ ي ها
ـِرَ ها
ال لَيَّنَ اهللُ ل ل م عروفِ حاضـ
مل أدر ب عد غداة ا ل بني ما صــ ن عوا
ال ُي ب ع د ُاهلل ُأصــ حا بع ُ تر ك ت هم
عندما رختلف الرّتبة ،ينتقل النّهي إىل معىن آخر؛ فإن كان لألعلى ،فيفيد ا لدّعاء ،كما هو
دعاؤنا هلل( ،ربنا ،ال حترمنا ما عندك بسوء ما عندنا) ،وإن كان من املتساويني رتبة فيفيد االلتماس.
ـًا ،فجاء بال النّاهية لتدل على الدّعاء؛
فابن مقبل يدعو اهلل أن يبقى الوارد على ماء احلليفة مغلسـ
الختالف الرّت بة بني املت حدّث وامل خا طب ،فجز مت المُ األمر امل قدّرة الف علَ املضــارع (يزلْ)،
وظهرت السّكون عالمة ذلك.
كما يدعو يف البيت الثّاين ألّا يبعد اهلل أ صحابًا تركهم ،فاجنزم امل ضارع (يبعدْ) بالم األمر
املقدّرة بعد (ال) النّاهية الطّلبيّة ،وحرّك بالك سر منعًا اللتقاء ال ّساكنني ،وجاء الفاعل امسًا ظاهرًا
(لفظ اجلاللة) ،مث املفعول به (أصحابًا).
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النّمطُ السّابعُ:الُ(النّاهية)ُ ُ+علُم ارعُاملتكلمُ.جاء يف موضعٍ واحدٍُ .
هذا النّمط من األمناط الّيت يندر جميؤها يف اللّغة ،وذكر العلماء بيتًا للنّابغة الذّب ياينّ ،ومل
يذكر العلماء غري هذا البيت؛ داللة على ندرة وجوده:
مرد فات ع لى أ ع قاب أ كوار

ال ُأ عر ن ُر بر با ُ حورا ُ مدا م ع ها

( )1

ـبّب مقا َم
ـام يف املغين على هذا البيت قائلًا" :وهذا النّوع ممّا أُقيم فيه املسـ
وعلّق ابن هشـ
ـبب" )2( .وعلّق أبو حيّان على النّمط بقوله" :وإذا بين لفاعل ،فاألكثر أن يكون للمخاطب،
السـ
ّ
وي ضعف للمتكلم" ( )3وو صفه األزهريّ بالنّدرة" :وجزمها فعلي املتكلم ،املبدوء باهلمزة واملبدوء
()4
بالنون ،حال كو ما مبنيني للفاعل ،نادر".
قال ابن مقبلٍ:
ـُن َا يَوْ مًا ِإذَا الن َّاسُ أَجْحَفُوا
يُم َارِسـ
ـَبْع َةٍ
ـَ ي خع لهُ أمُّ سـ
ال ُأع ر َن ُشـ
خياطب نف سه ناهيًا هلا ،ألّا يعرف شيخًا له من ال ّصفات التّالية ،وعليه يكون ابن مقبلٍ قد
أتى هبذا النّمط النّادر يف نظر العلماء ،وما يع ضد ذلك قلة ال ّشواهد الّيت ا ست شهد هبا؛ إذ مل تذكر
الكتب سوى بيت النّابغة السّابق.

املطلبُاخلامسُ:أسلوبُالتّمنّي ُ
( )1الذّبياينُ،ديوانُالنابغة ،ط ،75 ،2البيت منسوب للنابغة الذّبياين يف :كتابُسيبويه  ،510/3ويف شرحُالكتاب،
 ،226/2ولألعشى يف :شرحُالتّسهيل ،63/4 ،وغري منسوب يف :ارتشافُال رب  ،1858/4ومغينُاللبيب ،324
وللنابغة اجلعدي يف :شرحُشواهدُاملغين .626/2
( )2ابن هشام ،مغينُاللبيب ،ط ،323 ،6:وانظر :األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط.393/2 ،1
( )3األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1858/4 ،1
( )4األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيحُ،ط.393/2 ،1
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التّمنّيُيفُشعرُابنُمقبلُ :
جاء التّمنّي عند ابن مقبلٍ مستخدمًا أداة التّمنّي (ليت) يف مخسة مواضع ،ومل يستخدم ابن
مق بلٍ األدوات األخرى الّيت أدّت معىن التّمنّي؛ (لو لوال لو ما أال) ،و كذ لك مل يأتِ التمنّي مع
اجلواب ،ومل يأتِ مع الفاء النّا صبة بـــ (أن) امل ضمرة ،بل جاء التّمنّي ألمور يتمنّاها أيّ شاعرٍ
عا شقٍ؛ فكلّ ما متنّاه هو الو صال باحملبوبة ،وهذه عادة ال ّشعراء ،وقد يكون ذلك تقليدًا أو جمازًا،
وليس على احلقيقة.
جاءت األداة (ليت) دون أن يسبقها من األدوات شيء.
قال ابن مقبل:
ل يتَ ُالل يايل ُ يا كُبَيْشــةُ ُتكن ُ ُ ُ ُ ُإالَّ ك لي ْ لت ِ نا خب َب ْتِ طح َالِ ُ
ـعِدٍ مِنَّا ومُنْحَدِرِ
ُصـ
ـعْبَيْ نَوَى م ْ
أَو ُلَي تَُأَنَُّالنَّوَىُقَب لَُالبلىُجَمَعَتُ ُ ُ ُ ُ ُ َشـ
ُ
ُ
ـوب ،وحذفت احلركة؛ لتوايل احلركات ،وإلقامة
دخلت (ليت) على امسها (الليايل) املنصـ
الوزن العروضيّ ،مثّ اعترض بالنّداء ،وجاء اخلرب مجلة امسيّة مصدرّة بالفعل النّاقص (يكون) مسبوقًا
(بلم) ،واجلملة يف حمل رفع خرب (ليت).
ويف البيت الثّاين :جاءت (ليت) داخلة على (أنّ) وامسها (النّوى) وخربها (مجعت) ،وهنا
يقول العلماء :إنّ اجلملة أغنت عن خرب (ليت) ،كما أنّ اجلملة تغين عن مفعول (ظنّ) الثّاين عند
القول :ظننت أنّ زيدًا خارجٌ .قال ابن يعيش" :تقول :ليت أنّ زيدًا خارجٌ ،وتكتفي ب ـ (أنَّ) مع
صلتها عن أن تأيت خبربِ (لَْيتَ)؛ ألنّها تدلّ على معىن اال سم واخلرب؛ لدخوهلا على املبتدأ واخلرب،
كما كانت (ظننت) وأخوا،ا كذلك ،فجاز أن تقول :ليت أنّ زيدًا خارجٌ ،كما تقول :ظننت أن
زيدًا خارجٌ ،وال حتتاج إىل خرب؛ ألنّ ال ّصلة قد ت ضمّنت اال سمَ واخلربَ ،كما مل حتت إىل ذلك
()1
املفعول الثّاين؛ ألنّك قد أتيتَ بذكرِ ذلك يف الصّلة ،إذ املعىن :ظننت انطالقًا من زيد".
وجاءت م سبوقة حبرف النّداء أو التّنبيه (يا) ،إذ يرى بع العلماء أنّ الياء إذا دخلت على
(ليت) فهي للتّنبيه ،ومنهم من يرى أنّها للنّداء واملنادى حمذوف ،وقال ابن مقبلٍ:

( )1ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.569/4 ،1

260

ـفى الفؤادُ هبا ُ ُ ُ ُ ُ ِمنْ َب ْع ِ م َا َيعَْترِي َقلْبِي ِمنْ ا ل دذكَ ِر
يلُس ـلوَةًُيُشـ
ياُل يتَُ َ
ُ
وقد حتدّث العلماء عن خروج الياء من باب النّداء ،واخت صا صها بالتّنبيه فقط ،وذلك عند
دخوهلا على ما ال ي صحّ أن يكون منادىً؛ كاألفعال أو احلروف ،وهي نقطة خالفيّة بني العلماء؛
فذهب فريق من العلماء إىل خلوص الياء بالتّنبيه فقط ،فال تكون للنّداء ،وهو مذهب سيبويه وابن
ال ّسرّاج )1( ،وذهب آخرون إىل أنّ هذه األداة للنّداء ،وأ ّن املنادى حمذوف يلمح من السّياق ،وهذا
ـط؛ فجعل الياء الداخلة على األمر
مذهب كثري من العلماء )2( ،وذهب آخرون إىل حالة الوسـ
()3
والدّعاء من النّداء ،وما دخل على غريمها فهو للتّنبيه.
ـ ياق العام أنّ الياء هنا
السـ
دخلت الياء على احلرف ليت ،وما يظهر يف البيت من خالل ّ
لي ست للنّداء (على الرّغم من أنّ النّداء يف أ صله تنبيه) ،لكنّ املق صود أنّ الياء قد تكون للتّنبيه
والق صد أو تكون للتّنبيه فقط .وعليه ال ميكن تقدير منادى حمذوف ،وي ستدلّ على معىن النّداء من
خالل ال ّسياق الكالميّ؛ فهنا ال ّشاعر يتمنّى أن تكون له سلوة ت شفي فؤاده مما يعانيه ،فيمكن أن
تكون الياء أدّت معىن التح ّسر والنّدم .وهذا ما جاء به العلماء من خروج النّداء عن معناه احلقيقيّ
(الطّلب والقصد) إىل معاين خمتلفة كالتّحسّر والنّدم.
وجاءت (ليت) أيضًا مسبوقة حبرف التّنبيه (أال) يف موضعني؛ قال ابن مقبلٍ:
أَال ُلي تَ ُأَن َّا ُلَم ُنزل ُمث ْلَ عَه ْدِن َا ُ ُ ُ ُ ُ ب عارِم َةِ اخلَرْ جاءِ ،وا ل ع هدُ يَ ن َزحُ
ـفرا
ـري ٍ وأسـ
أال ُ ل يت ُ ل ي لى ُ بني أ مجاد عا جفٍ ُ ُ ُ وتعشــار أجلى يف سـ
ُ
دخلت (أال) اال ستفتاحيّة على (ليت) ،وهذا أ سلوب م شهور بني ال ّشعراء؛ يف أن يفتتحوا
ق صائدهم بـــ (أال وليت) ،ومل يذكر أحدٌ من العلماء عملًا أو تأثريًا حتدثه (أال) ،ويبقى عمل
(ليت) يف نصب امسها ورفع خربها؛ ففي البيت األوّل دخلت ليت على اجلملة االمسيّة (أنّا مل نزل)
الّيت أغنت عن خرب (ليت) ،وقد سبق مثل هذا البيت فيما سبق.
( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،ط .224/4 ،3وابن جنّي ،اخلصائص ،ط.281/2 ،4
( )2املرادي ،اجلىنُالدّاين ،ط. .357 ،1
( )3ابن مالك ،شرحُالتّسهيل ،ط.390/3 ،1
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وأمّا البيت الثّاين :فقد دخلت (ليت) على امسها (ليلى) املن صوب بالفتحة املقدّرة ب سبب
التّعذّر ،وجاء حمذوفًا يقدّر بكائن أو م ستقرّ تعلقت به شبه مجلة من الظّرف (بني) وامل ضاف إليه
(أمجاد).
املطلبُالسّادسُ:أسلوباُالعرضُوالتّح يض ُ
العرضُوالتّح يضُيفُديوانُابنُمقبل ُ
مل يكثر ابن مقبلٍ من أ سلويب العرض والتّح ضي يف ديوانه ،فقد جاء العرض يف مو ضعٍ
واحدٍ فقط ،وكذلك احلال يف التّح ضي  .ولكنّه أكثر من ا ستخدام (أال) اال ستفتاحيّة ،قال ابن
مقبلٍ:
أال ُ طرق َت نا با ملد ي نةِ ب عدَ ما طَلى الل يلُ أذ نابَ النِّج َادِ فأ ْظلَ ما
فقد جاءت (أال) للعرض ،داخلة على الفعل املاضي ،وعند العلماء أنّ (أال) مع املاضي تفيد
ـّاعر ال يوبّخ حمبوبته ،ولكنّه يتندّم على ما فات من أيام ،كان فيها
التّندمي أو التّوبيخ ،لكنّ الشـ
وحيدًا ،وما يدعم ذلك هو ال ّسياق الّذي جاء به األ سلوب ،فال فعل من احملبوبة ت ستحقّ التّوبيخ
ـله يف قابل
الش ـاعر وحيدًا ينظر الدّيار ،ويعرض على احملبوبة (البعيدة) أنّ تصـ
عليه ،وإنّما جلس ّ
األيام ،وكان بإمكا ا عمل ذلك يف ال سّابق ،فهو حتضي يف املعىن ،يدلّ على ذلك ما قاله الرّضيّ
يف العرض والتّحضي مع الفعل املاضي" :وال يكون التّحضي يف املاضي الّذي قد فات ،إلّا أنّها
ت ستعمل كثيًرا يف لوم املخاطب على أنّه ترك يف املا ضي شيئًا ،ميكنه تداركه يف امل ستقبل ،فكأنّها
من حيث املعىن ،للتّح ضي على فعل مثل ما فات ،وقلّما ت ستعمل يف امل ضارع -أي ًضا -إلّا يف
موضع التّوبيخ واللّوم على ما كان جيب أن يفعله املخاطب قبل أن يطلب منه ،فإن خال الكالم من
()1
التّوبيخ ،فهو العرض ،فتكون هذه األحرف للعرض ،وتستعمل يف ذلك املعىن( :أال) خمفّفة".
وقد جاء التّحضي عند ابن مقبلٍ يف موضعٍ واحدٍ أيضًا ،قال ابن مقبل:

( )1األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .443/4 ،2
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ـِعَ األذْن َابِ
إذْ ك َانْ قَوْم ُكِ مَوْضـ

قَوْمِي َهَالَُّتَس ـ أَل نيَ بِعِزِّهِمْ

ا ستخدم ال ّشاعر (هلّا) ملعىن التّح ضي  ،وجاءت مع امل ضارع ،وأفادت الطّلب يف امل ستقبل ،أو
اإلنشاء الطّليب ،الّذي يستدعي احلصول وقت الطّلب ،فما من املخاطب إلّا أن يستجيب للطّلب.
ويالحظ أنّ ابن مقبلٍ مل ي ستخدم العرض وال التّح ضي اللّذين حيتاجان إىل جواب؛ إذ
ليس كلّ عرضٍ أو حت ضي ٍ حيتاج جوابًا ،ولكن ما جاء له جواب ،وجب أن جيزم ،كما جزم يف
جواب األمر والنّهي واال ستفهام كما سبق يف البحث ،ب شرط سقوط الفاء ،وإلّا فهو من صوب
بــ (أنْ) مضمرة بعد الفاء.
ومن خالل ا ستقراء أبيات ابن مقبل يف هذا النّمط ،ودرا سة ما قاله العلماء فيه ،يُالحظ أنّ
العلماء قد وضعوا القاعدة النّحويّة متوافقةً مع هذا االستخدام ،وأنّ العلماء استطاعوا أن يستقرئوا
شواهد كثرية ،وأن يشتقّوا له قاعدة تنتظم حتتها شواهد ابن مقبلٍ أيضًا.

املبحثُالثالثُ:دراسةُحتليليةُللجملةُغريُالطلبيّةُيفُديوانُابنُمقبلُ .
التّعجّبُيفُشعرُابنُمقبلُ :

املطلبُاألوّلُ:أسلوبُالتّعجّب ُ

ا ستخدم ابن مقبلٍ التّعجّب بنوعيه :القيا سي وال ّسماعي ،وكان ا ستخدامه للقيا سي يف
مو ضعٍ واحدٍ من الدّيوان ،بينما أكثر من ا ستخدام ال ّسماعي ،وخ صو ًصا (كم اخلربيّة) ،والنداء
التّعجّيب .وألنّ البحث مهتّم بالتّعجّب القياسي ،فيقصر عليه يف الدّراسة.
جاء التّعجّب بصيغة (ما أفعله) مرة واحدة يف الدّيوان ،فقال ابن مقبلٍ:
ت َن ْ بو ا حلوادثُ ع نهُ وَه ْوَ م َل ْ مومُ
م َا ُأَ طي َبَ ُا لعَي شَ لَوْ أَنَّ ا لفَتَى حَجَرٌ
يعدّ هذا البيت من أمجل أبيات احلكمة يف الدّيوان ،كما تداوله العلماء شاهدًا حنويًا؛ فقد
جاء يف شواهد املغين ،وشرحه ال سّيوطي ونقل قول ابن يسعون يف أبيات ابن مقبل الّيت جاءت مع
263

البيت" :قال ابن ي سعون :هذه األبيات من األمثال احل سان ال سائرات يف متنّي املرء عند النّائبات أن
يكون من اجلمادات الّيت ال تتأمل لألناث .وإن شدّة التّوقّي واحلذر ال يدفع حمتوم القدر ،ولو اختار
()1
من األرض نفقًا ،أو استطاع إىل السّماء مرتقًى".
بدأ البيت ب ـ (ما) التّعجبيّة مبنيّة يف حملّ رفع مبتدأ ،على أنّها نكرة تامّة مبعىن (شيء) ،مث
تالها الفعل (أطيب) ،وهذا الفعل ُبين إلن شاء التّعجّب من الفعل الثالثي ،الّذي توافرت فيه شروط
بنائه ،وفاعله ضمري م ستتر يعود على املبتدأ (ما) ،مبينّ على الفتحّ ،مث جاء املتعجّب منه (العيشَ)
ـله طاب العيش،
ـوب على املفعوليّة ،ولكنه فاعل يف املعىن ،وقبل بناء الفعل للتّعجّب ،وأصـ
منصـ
واجلملة الفعليّة يف حملّ رفع خرب (ما) التّعجبيّة.

املدحُوالذمُيفُشعرُابنُمقبلُ :

املطلبُالثاينُ:أسلوباُاملدحُوالذم ُ

مل يستخدم ابن مقبلٍ أسلويب املدح وال ّذمّ سوى يف موضعني اثنني فقط؛ إذ استخدم (بئس)
يف موضع ،فجاء ال ّذمّ عنده متوجّهًا حنو قبيلة غرميه يف اهلجاء؛ النّجاشيّ الشّاعر.
قال ابن مقبلٍ:
بكُمْ إذْ ت علَّ قتُمْ عِ نانَ ا بنِ مُ ق ب ِل
أَ حارِ بنَ ك عبٍُ ،بئسَ ُ ما ُرامَ ُج َدَّكم
جاء الفعل (بئس) دالًّا على ال ّذمّ العامّّ ،مث جاءت (ما) فاعلًا ،وي شار إىل اخلالف الكبري بني
العلماء على عدّها نكرة تامّة أو معرفة تامّة أو كافّة ،أو م صدريّة ،ويف بيت ابن مقبل يرى الباحث
رأي بع العلماء الّذين قالوا إنّ الفاعل هو (ما) املو صوليّة ،وتكون مجلة (رام جدّكم بكم) صلة
ـول ،مثّ جاءت (إذ تعلّقتم عنان ابن مقبل) ،مجلة مبدوءة (بإذ) الّيت قد تؤدّي معاين خمتلفة؛
املوصـ
ـي ،أو قد تكون حرفيّة للتّعليل ،ومها معنيان يرامها الباحث
ـهرها الظّرفيّة الزّمانيّة يف املاضـ
وأشـ
ـويّة مبعىن (عندما) ،يكون معىن عجز
يقتربان من املعىن املراد يف العبارة .فعلى (إذ) الظّرفية املاضـ
ـبب) ،ويكون عليه معىن
البيت( :عندما تعلّقتم عنان ابن مقبلٍ) ،واملعىن الثّاين :التّعليل أي (بسـ
( )1السّيوطيّ ،شرحُشواهدُاملغينُللسيوطي ،د.ط.662-661/2 ،
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العجز( :ب سبب تعلقكم عنان ابن مقبلٍ) .وال ّسؤال هنا :أين املخ صوص بال ّذمّ؟ وهنا يظهر ما قال
به العلماء من إمكانيّة حذف املخ صوص باملدح أو ال ّذمّ إذا دلّ عليه دليل سابق عليه يف الكالم،
ولكنّ هذا البيت جاء ثاين ثالثة أبيات من مقطوعة يف الدّيوان ،ومل يظهر يف هذا البيت وال البيت
الّذي سبقه ما يوحي باملخ صوص .ويظهر سؤال آخر هنا :هل ميكن أن نعدّ اجلملة (الظرفيّة) دالّة
على املخصوص بال ّذمّ أو سدّت مسدّه؟ فأراد ال شّاعر أن يذمّ قبيلة بين احلارث بن كعب ،بصفات
ذميمة؛ فا ستخدم (بئس) ،مثّ أراد رخ صيص ال ّذمّ ب صفة خم صو صة فيهم ،وهي (التّعلّق بعنان ابن
مقبلٍ)؛ فيكون التّعلق بعنان الشّاعر هو الصّفة الذّميمة ،وما يؤيّد هذا التّوجّه جميء (إذ) الّيت تصرف
املعىن حنو الظّرف املا ضي ،وكذلك وجود ما يدلّ على املخ صوص يف املعىن ال ّسياقي ،على الرّغم
من حذفه من البنية التّركيبيّة لأل سلوب .والعلماء يذهبون إىل عدم التّقدير واحلذف ما دام ما يدلّ
على املعىن موجودًا ،ومييل الباحث إىل جعل اجلملة الظّرفيّة خمصوصة بالذّم يف هذا البيت.
بئسُماُرامُجدّكم ُ

وجاء املوضع الثّاين يف استخدام ابن مقبلٍ ألسلويب املدح وال ّذمّ؛ إذ استخدم تركيب (حبّذا)
للدّاللة على املدح العام.
قال ابن مقبل:
أالُحبَّذاُذاكَُالقتيلُالــــمُــــلَحَّبُ ُ
ف َغ ُودِرَ م َق ْت ُوالً ب ِغ َي ْرِ ج َرِ يرَةٍ
ُ
ويأيت هذا البيت من ق صيدة مجيلة رثى فيها ال ّشاعر أمريَ املؤمنني عليًّا  ،--وذكر فيها
كثريًا من فضائله ،ويالحظ استخدام ابن مقبلٍ لألسلوب (حبذا) يف املدح ،والرّأي األشهر يف هذا
التّركيب أنّه يتألّف من (حبّ) وا سم اإل شارة (ذا) دون (ها) التّنبيه ،على أنّ هذا التّركيب تركّب
ـوص باملدح أو ال ّذمّ مبتدأ خربه اجلملة
تركيبًا ليدلّ به على املدح؛ فال يتغيّر؛ ألنّه كاملثل ،واملخصـ
قبله ،والرّابط بينهما اسم اإلشارة (ذا).
ويف بيت ابن مقبلٍ جاء الفعل (حبّ) وفاعله ا سم اإل شارة (ذا) ،مثّ املخ صوص باملدح
(ذاك) ،مبنيًّا يف حمل رفع مبتدأ ،وخربه اجلملة ال ّسابقة له (حبذا) ،ومتبوعًا بالبدل أو عطف البيان،
مث (امللحّب)؛ أي :اجملرّح املقطّع ،على البدل الثّاين ،إذ ميكن تعدّد األبدال كتعدد األخبار.
ُ

265

املطلبُالثالثُ:أسلوبُالقسم ُ

القسمُيفُشعرُابنُمقبلُ :
مل يكثر ابن مقبل من استخدام القسم ،فجاء القسم يف ثالثة مواضع من الدّيوان ،استخدم
احلرف (الواو) مع املقسم عليه (أيب دمهاء) مرة واحدة .واستخدم اسم القسم (عُ ُمر) مضافًا إىل ياء
املتكلّم مرةً ،وإىل اسم من األمساء اخلمسة مضافٍ إىل كاف اخلطاب.
قال ابن مقبلٍ:
حُ
ال ُوأيب ُدَه ماءَ ُزال َت ُع َز يزةًُ ُُ ُ ُ ُ ع لى ُقَوم ه َا ُ ،ما فَ تلَ ا لزَّن ْدَ ق َادِ ُ
ُ
ُ
ـخ حكمها،
ـة الّيت تدخل على اجلملة االمسيّة فتنسـ
وقد حتدّث العلماء عن األفعال النّاقصـ
وذكروا أنّ من هذه األفعال ما يعمل دون شروط ،ومنها ما يعمل ب شروط؛ ومنها األفعال الّيت
ت سبقها حروف النّفي ،وهي( :ما زال ،وما برح ،وما فت  ،وما انفكّ) ،وهناك اتّفاق بني العلماء
()1
ـها باملثبت،
على أنّ هذه األفعال قد حتذف منها احلروف النّافية ،وتبقى عاملة؛ لعدم التباسـ
ومنها قوله تعاىل :ﱡ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ )2( .وقال العلماء أي ًضا بإمكانيّة الفصل بني
()3
النّايف والفعل بفاصل ما ،ويبقى عملها أيضًا،
وجاء عند ابن مقبلٍ من هذا الف صل مع وجود الق سم؛ إذ ف صل بالق سم بني النّايف والفعل
املا ضي (زال) ،فأق سم ال ّشاعر بق سم جاهليّ (أيب دمهاء) ،م ستخدمًا احلرف (الواو) ،ومثل هذه
ف (أحلف أو أقسم) ،ويعامل (ال
احلال تكون مجلة القسم (احلرف واملقسم به) متعلقة بفعلٍ حمذو ٍ
زال) معاملة الفعل املنفي؛ مع أنّ (ال) الزمة فيه ،وبذلك ال جيوز توكيده باللّام وقد ،وهذا ما ظهر
يف بيت ابن مقبلٍ السّابق.
وقال ابن مقبلٍ يف موضع آخر:

( )1انظر :األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .316/4 ،2
( )2سورة يوسف :جزء من اآلية .85
( )3انظر :ابن مالك ،شرحُتسهيلُالفوائد ،ط ،335-334/1 ،1وكذلك :األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط،1
.1161-1160/3
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مس ـ كع ُُ ُ ُ ُب حَب ل ُوَ َاةٍُبَي نَ ُكَفَّي ن ُمس ـ ن َدَا ُ
ـَة ُم و
ـىُقَبيصـ
لَعَمريُلئن ُأمسـ
لق َد ُق َط َعَ ُاإلوج ذَام ُع َ نه ُب م َوت هُ ُُ ُ ُ ُب َوا كيَ ُال ُ يذخ َرنَ ُد م ععُ ،وع ودَّا ُ
ُ
ُ
القسم بالعُمُر أو العَمْر قسم جاهلي ،وجاء اإلسالم وأبدل به القسم باهلل تعاىل أو أمسائه أو
صفاته ،وأمّا اهلل تعاىل فله أن يق سم مبا شاء من خملوقاته؛ لبيان عظمة املق ِسم واملق َسم به واملق َسم
عليه .وجاء املق َسم به (العمر) امسًا من أمساء الق سم ،ويعرب مبتدأً حمذوف اخلرب ،ويقدّر :لعمري
قسمي أو مييين أو ما شابه ذلكّ ،مث جاء جواب القسم أو املقسم عليه جواب شرط مستقبل ،وقبل
ذلك قرنت أداة ال ّشرط باللّام املفتوحة الّيت ت سمى اللّام املوطّئة للق سم ،أو املمهدة ،وهنا يتعيّن
()1
اجلواب للق سم املتقدّم ال لل ّشرط ،وا ستغىن جواب ال ّشرط جبواب الق سم ،و سدّ م سدّه،
فاجلواب :لقد قطع اإلجذام ،جواب للقسم املتقدّم .وجيوز أن يأيت ال شّرط حبذف اللّام املوطئة؛ حنو
قولك :واهلل إن تأتين آلتينك" ،فإنْ حذف الق سم وقدّر ،فاألكثر :اجمليء باللّام املوطئة ،تنبيهًا على
الق سم املقدّر من أوّل األمر" )2( ،وجاء اجلواب مجلة ما ضويّة مثبتةً ،فوجب توكيدها باللّام وقد،
وهنا يالحظ وجود المني :اللّام املوطئة واللّام الواقعة يف جواب الشّرط أو القسم ،وهذه أيضًا جيوز
حذفها إن مل توجد (قد).
وقال ابن مقبلٍ يف موضعٍ آخر:
لع َم ر ُأَب يكُ ،ل َق َد ُشــ َاق َين ُُ ُ ُ ُ م كان ُ حزن ت ُ له ُأو ُح َز ُن ُ
ُ
ُ
هذا البيت م شابه للبيت ال ّسابق من حيث التّركيب الق سميّ ،لكن دون وجود ال ّشرط فيه؛ فقد
جاء الق سم بالعمر ،مقرونًا بالم االبتداء مرفوعًا به ،واخلرب حمذوف ،يقدّر بق سمي أو مييين ،وجاء
مضافًا إىل أحد األمساء اخلمسة املضاف إىل كاف اخلطاب للمؤنّثة .وجاء جواب القسم مجلةً فعليّ ًة
ماضويّةً مثبتةً ،فوجب توكيدها باللّام وقد.
حذفُمجلةُالقسم:

( )1انظر :األندلسي ،ارتشافُال رب ،ط.1783/4 ،1
( )2األستراباذيّ ،شرحُالكا ية ،ط .315/4 ،2
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ـعار يوردها الباحث
ـعر ابن مقبل ،وهذه األشـ
وجاء من الدّليل (لقد) أمثلة كثرية يف شـ
بعضها ،وكلّها يف منط واحدٍ.
قال ابن مقبلٍ:
يف األق ْرَب ِنيََ ،والَ إِل َى األَج ْن َابِ
و ل قد ُأرا نا ال يَشــ يعُ حد يثُ نا
ـَلِف َانِ ،وَهْيَ غَرِ يرَةُ األتْرَابِ
صـ
ـِ يا نا ب ينَ نا
و ل قد ُ ن ع يشُ وواشـ
َّب
نَ عاءِ! ل قد ُ ناب َت ُعلىُال ناس ُنو ُ
ـالمِ وال عدلِ ب عدَه
نَع َاءِ عُرى اإلسـ
ويف الق لبِ ،حىت كادَ بالق لبِ جيرحُ
لقَدُطَالَُمَاُأَخفَي تُحبَّكُيفُاحلَش ـَا
مم َّا ت َق َم َّأْت ُهُ م ِنْ لذةٍ وط َرِي
َس ـتَ ْهزِئَا َس ـفَهًا،
لَقَدُقَ َ ـيت ،فَالَ ت ْ
ـَهميَُم ن ُوَق ُر
غ َداةَُدَعَوين ُ ما ُبسـ
ل قد ُ ع ل مت ُ ق يس ُ بن ُ ع يالن ُأ نين
فهذه األبيات مما جاءت فيها (لقد) دليلًا على مجلة الق سم احملذوفة ،وهذا دليل على عمق
يف رؤية العلماء ،وسعة اطّالع ،واستقراء صحيح
املطلبُالرّابعُ:أسلوبُالتّرجّي ُ
أسلوبُالتّرجّيُيفُشعرُابنُمقبلُ :
ا ستخدم ابن مقبلٍ الرّجاء أو التّرجّي يف بيتني متتاليني ،فا ستخدم األداة (ع سى) يف بيت،
واألداة األصليّة (لعلّ) يف البيت الثّاين ،قال ابن مقبلٍ:
ـمكثُيفُاألمرُأر شَدا
عسىُأنُيكونَُالــ
ـْتَعْجِالَ ،وانْظُرا غ َدًا
خَلِ يلَيَّ الَ تَسـ
لدهْر ِ أَطْ َردَا
عَلَى ح َاج َةٍ ،إِنْ ن َائ ِبُ ا َّ
لَعَ لك م َا ُأَن ُتَخ زَي َا ُقَرضَ ُم ث ل ه َا
()1

وجاء عن العلماء أنّ الفعل (عسى) فعل جامد ،ويفيد معىن املقاربة على سبيل التّرجّي،
وتدخل على اجلملة االمسيّة ،فتعمل عمل كان ،لكنّها رختلف عنها يف طبيعة اجلواب" ،ومجيع أفعال

( )1انظر :ابن يعيشُ،شرحُاملفصّل ،ط.372/4 ،1
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هذا الباب تعمل عمل (كان) من رفع االسم ونصب اخلرب ،إلّا أ ّن خربهن جيب كونه مجلة؛ ليتوجّه
()1
احلكم إىل مضمو ا ،وشذّ جميئه مفردًا عن اجلملة بعد :كاد وعسى وأوشك".
وما يالحظ يف بيت ابن مقبلٍ أنّ الفعل (عسى) جاء دالًّا على الطّمع يف كون املكث أرشد
من التّ سرّع ،وأخذت (ع سى) فاعلًا؛ امل صدر املؤوّل من (أنْ يكون) ،ويؤوّل بالكون ،ومثل هذا
البيت قول اهلل تعاىل يف سورة احلجرات:
ﳂ ﳃ ﱠ.

ﱡﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

()2

وأمّا البيت الثّاين؛ فقد تطابق ما قال به العلماء مع ما جاء به ال ّ شاعر ،فجاء ا سم (لعل)
ضمريًا متّصلًا يف حمل رفع ،وجاء اخلرب مجلة مصدرًا مؤوّلًا من (أن رخزيا) ،وال خالف يف ذلك.
الفصلُاخلامسُ:نتائجُالبحث ُ
ُ
انطلق الباحث يف بداية هذا البحث من عدّة إشكاليات:

ميثّل ال شّعر اجلاهلي مرحلة النض العايل ،والبداية القويّة لعصور الشعر العريب اليت توالت فيما بعد،
وقد حظي الع صر األول باهتمام العلماء ،وإ ّن اتّ صال الدرا سات اللغوية والنّحوية بالّنصّ ال ّشعري
ات صال وثيق؛ فقد اجتهت الدرا سات اللغوية إىل ال شعر ،تنهل من معينه اللغوي واأل سلويبّ ،وتأخذ
منه أدلة االستخدام وتستمدّ منه الشواهد يف جمال الدرس النحوي واللغوي ،وارخذت منه دليالً على
صحة الرأي أو القاعدة .وإنّ اال ستفادة من شعر ابن مقبل يف الدّرا سات احلديثة قليلة جدًا ،ومل
يلتفت الباحثون احملدثون إىل إمكانية درا سة شعره ،وبيان األ ساليب النّحوية يف ديوانه .وبعد
الدراسة واالستقراء والتّحليل ،فقد سعى الباحث للوصول إىل إجابات عن األسئلة الّيت انطلق منها:

( )1األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُالتّوضيح ،ط.277/1 ،1
( )2سورة احلجرات :جزء من اآلية .11
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نتائجُالبحثُاخلاصّةُبالسّؤالُالرّئيسُ ُ:
ما األساليب النّحويّة اليت وظفها ابن مقبل يف ديوانه؟فقد توصّل الباحث إىل أنّ ابن مقبلٍ استخدم معظم األساليب النّحويّة الّيت جاءت يف كتب العلماء،
كأ ساليب ال ّشرط واال ستثناء والنّداء واال ستفهام وغريها ،ومل ي ستخدم أ سلويب اإلغراء التّحذير.
كما ظهرت معظم هذه األمناط يف أثناء استخدام األساليب ،إلّا أنّ الشاعر مل يستخدم منط املنادى
املعرّف ب (ال) .كما الحظ الباحث يف إثناء الدّرا سة والتحليل أنّ القواعد النّحويّة الّيت و ضعها
العلماء ل ضبط األ ساليب النّحويّة يف لغة العرب قد جاءت تتطابق إىل حدٍّ كبريٍ مع شعر ابن مقبلٍ،
مقارنة مع القواعد الّيت مل ترد؛ مما يعين أنّ العلماء القدماء استطاعوا استقراء اللّغة ،واستنباط قواعد
تنتظم لغة العرب بدقة عالية.
نتائجُالبحثُاخلاصّةُبالسؤالُالفرعيُاألول:
-1ما أساليب اجلملة اخلربية الواردة الّيت وظّفها ابن مقبل يف ديوانه؟
ظهر للباحث أنّ ال ّشاعر ابن مقبلٍ قد أكثر من ا ستخدام أ ساليب اجلملة اخلربيّة ،وقد فاق هذا
ا ستخدام اجلملة اإلن شائيّة بنوعيها :الطلبيّة وغري الطّلبيّة أ ضعافًا كثرية .وأن ال ّشاعر قد أتى على
أ ساليب اجلملة اخلربيّة يف جمملها ،وا ستخدم أمناط األ ساليب املن ضوية حتتها :كأ سلوب ال ّشرط
وأ سلوب اال ستثناء وأ سلوب التّوكيد؛ وقد ا ستخدم ال ّشاعر ال ّشرط بنوعيه :اجلازم وغري اجلازم،
إ ضافة إىل اجلزم بالطّلب ،كما وردت أمناط اال ستثناء الّيت ذكرها العلماء يف شعره ،وكذلك احلال
مع التّوكيد بنوعيه :املعنوي واللّفظيّ ،إلّا أن الشاعر مل يستخدم ألفاظ التّوكيد املعنوي مجيعها.
نتائجُالبحثُاخلاصّةُبالسؤالُالفرعيُالثاين:
-2ما أساليب اجلملة اإلنشائية الطلبية الّيت وظّفها ابن مقبل يف ديوانه؟
كثرت أ ساليب اجلملة اإلن شائيّة الطّلبيّة ،وما ساعد على ذلك هو أ سلوب األمر ،وهذا األ سلوب
يكثر يف الكالم؛ خماطبًا ال ّشاعر نف سه أو غريه .ومع أنّ أ ساليب اجلملة اإلن شائيّة الطلبيّة أكثر من
أ ساليب اجلملة اخلربيّة ،إلّا أنّها جاءت أقل ا ستخدامًا منها؛ فقلّة ا ستخدام ال ّشاعر أل ساليب النّهي
ـائية الطلبية.
ـاليب اجلملة اخلربيّة تفوق اجلملة اإلنشـ
ـي  ،جعل أسـ
والتّمنّي والعرض والتّحضـ
وا ستخدم ال ّشاعر األمر بأنواعه املعروفة :األمر وامل ضارع املقترن بالم األمر وا سم الفعل األمريّ
وامل صدر النائب عن الفعل .وفيما يتّ صل بأ سلوب اال ستفهام؛ فقد جاء عند ال ّشاعر م ستفهمًا عن
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الفعل واال سم ،م ستخدمًا أدوات اال ستفهام املعروفة .وأمّا أ سلوب النّداء؛ فأتى ال ّشاعر بأمناطه:
املنادى العلم واملنادى امل ضاف واملنادى النكرة املق صودة وغري املق صودة ،لكن مل يظهر املنادى
املعرّف بأل التعريف ،إ ضافة إىل أنّ ال ّشاعر ا ستخدم اال ستغاثة والنّداء التّعجيب والتّرخيم ،على أنّ
الشّاعر مل يستخدم أدوات النّداء مجيعها.
نتائجُالبحثُاخلاصّةُبالسؤالُالفرعيُالثالث:
-3ما أساليب اجلملة اإلنشائية غري الطلبية الّيت وظّفها ابن مقبل يف ديوانه؟
جاءت أ ساليب اجلملة اإلن شائيّة غري الطّلبية قليلة؛ ومل تظهر أمناطها كلّها يف ديوان ال ّشاعر؛
فقد جاء كال أ سلويب التّعجّب القيا سيّ :ما أفعله ،وأفعل به ،ولكن بقلّة نادرة؛ إذ جاء كلّ منهما
مرة واحدة فقط .وكذلك احلال مع أ سلويب املدح والذّم؛ فقد جاء املدح م ستخدمًا (حبّذا) مرة
واحدة ،وال ّذمّ (بئس) مرة واحدة أي ضًا .واما أسلوب القسم؛ فقد جاء القسم الصّريح مرتني فقط؛
م ستخدما (واو) الق سم وحدها من احلروف ،و(عمر) مرتني من أمساء الق سم ،ولكن كثر عنده
حذف مجلة القسم جوابًا (لقد) .وأمّا أسلوب التّرجّي؛ فقد ورد مرتني مستخدما (لعلّ وعسى).
نتائجُالبحثُاخلاصّةُبالسؤالُالفرعيُالرّابع:
-4ما مدى توظيف ابن مقبل لشواهد على األساليب النحوية اليت انفرد هبا؟
إنّ درا سة األ ساليب النّحوية وأمناطها من خالل ال ّشعر تو ّضح اجلهود العلميّة العظيمة الّيت قام هبا
علماؤنا القدماء ،كما أنّها تكشف عن شواهد شعريّة جاءت على أمناط أسلوبيّة مل يذكرها العلماء
أو مما و صفوها بالقلة أو النّدرة أو ال ّشذوذ ،وقد وجدت له نظائر مماثلة يف أ شعار ابن مقبلٍ ،وهذا
مؤ شّر إىل أنّه ميكن إعادة النّظر يف أصل القاعدة؛ لوجود النّظائر هلا يف شعر ابن مقبلٍ؛ و شواهد هلا
يف أكثر من ديوان شعريّ؛ للوصول إىل قاعدة منتظمة.
فهناك أبيات من ال ّشاهد ال ّشعريّ جاءت تقوّي رأي بع العلماء ،ومل تذكر يف كتبهم
شواهد شعريّة ،وهي تؤكّد ما ذهب إليه هؤالء العلماء من وجودها يف لغة العرب؛ وميكن اإلشارة
إىل هذه الشّواهد كما يلي:
 ورد بيتان شعريّان عند ابن مقبلٍ يؤكّدان رأي بع العلماء يف ورود منط ال ّ شرط :اال سماملرفوع بعد أداة ال ّشرط موجودًا يف اللّغة العربيّة ،وبقلّة حب سب وروده مرتني ،وليس يف ال ّضرورة
الشّعريّة كما أشار العلماء؛ فمذهب سيبويه واألخفش والفرّاء جواز جميء االسم املرفوع بعد (إذا)
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مبتدأً دون وجود فعل يف ّسر الفعل احملذوف ،وتابعهما ابن جنّي يف اخل صائص ،وتابعهما ابن مالك
من املتأخرين ،واتّفقوا على جعله مرفوعًا على االبتداء ،وعلى الرّغم من جميء شواهد على ذلك،
ـرييّن ،وتأوّلوا هلا ،وقدّموا هلا رخرجيات حنويّة ولغوية ،وعند النّظر والتأمّل
فقد أنكرها مجهور البصـ
ـرييّن ُيرى إمجاعهم على عدم زيادة الواو ،ولكنهم أقرّوا مبجيء املبتدأ بعد (إذا) يف
يف آراء البصـ
بيت ابن مقبل الشّاهد.
 ورد يف شعر ابن مقبلٍ سبعة أبيات شعريّة -يف ال شّرط اجلازم وغري اجلازم -وجاء فيهن اجلوابـواهدها القرآنيّة
ـتقراء علماء اللّغة لشـ
دون ربطه بالفاء ،على غري ما قرّر مجهور العلماء ،وإنّ اسـ
وال ّشعريّة والنّثريّة ،أو صلت إىل نتيجة مفادها وجوب اقتران اجلواب -يف ال ّشرط اجلازم وغري
ـريًا هلذه الظّاهرة
ـروط الواجب توافرها فيه .وذكر العلماء تفسـ
الشـ
اجلازم -بالفاء ،إذا مل حيقّق ّ
اللّغويّة ،فجعلها سيبويه من املبتدأ احملذوف وبقاء الفاء ،أو التّقدمي والتأخري ،وجعلها املربّد من إرادة
الفاء؛ ألن التّقدمي فيه ال ي صلح ،والبن مالك رأيان خمتلفان يف كتبه؛ فذهب يف الرأي األوّل إىل أنّ
حذف الفاء يف اجلواب لل ضّرورة ،وذكر ذلك يف كلٍّ من :الكافية ،والتّسهيل وشرحه ،لكنّه عدل
ـاهد نثريّ من
ـيح؛ فذكر أكثر من شـ
ـواهد التّوضـ
عن هذا الرأي وأخذ موقفًا آخر يف كتابه شـ
أحاديث الرّسول  ،وأتبع ذلك بأكثر من شاهدٍ شعريّ ،دلّل فيها على جواز جميء اجلواب دون
الفاء ،وقال" :ومن خصّ هذا احلذف بال ّشعر حاد عن التّحقيق ،وضيّق حيث ال تضييق ،بل هو يف
غري ال ّ شعر قليل ،وهو فيه كثري" )1( .وبذا يكون ابن مقبلٍ قد جاء ب شواهد متنوّعة على حذف
الفاء من جواب ال ّشرط ،وعلى غري ما قرّر العلماء ،على أنّ الباحث يرى أنّ هذه ال ّشواهد ميكن
أن ت صنّف حتت النّادر الّذي ال ي شكل وجوده قاعدة؛ فال ّشواهد الكثرية الّيت قعّد عليها العلماء
جاءت كلّها بوجود الفاء باجلواب؛ وهلذا يكون ابن مقبلٍ قد حاد عن الكثري ،واتّبع القليل النّادر،
الّذي أجازه العلماء حتت ما ي سمّى (ال ّضرورة ال ّشعريّة) ،الّيت وقع ال ّشاعر هبا يف مجيع األبيات من
هذا النّمط .وأنّ ال ّضرورة ال ّشعريّة الّيت سوّغ هبا العلماء لل ّشعراء أخطاءهم ،ال جيوز أن متثّل
شواهدها قاعدة تُبىن عليها األحكام النّحويّة واللّغويّة ،ووجب على العلماء أن يتّخذوا منها موقفًا
متش ّددًا؛ فإقامة الوزن العروضيّ ،أو سالمة القافية جيب ألّا يسوّغ اخلطأ النّحويّ واللّغويّ.
( )1ابن مالك ،شواهد التّوضيح والتّصحيح ،ط.192 ،1:
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 ورد عند ابن مقبل اال سم املرفوع بعد أداة اال ستثناء املثبت التّام ،وقد وجد العلماء هلذا النّمطنظائر قليلة يف اللّغة العربيّة ،ولكنّهم أحجموا عن عدّه منطًا قائمًا بذاته ،و قدّم العلماء تأويالت
لت ستقيم مع اللّغة الف صيحة من لغة العرب ،فعدّها بع العلماء من البدل أو ال ّصفة أو غري ذلك،
ولكنّ بعضهم أكّد أنّها متثّل منطًا يضاف إىل أمناط االستثناء املعروفة.
خ ّصص سيبويه ف صالً للمرفوع يف اإلجياب والتّمام؛ (هذا باب ما يكون مبتدأ بعد إلّا) ،وتبع
سيبويه يف رفع املبتدأ بعد (إلّا) كلٌّ من ال ّ سريايفّ ،وابن يعيش ،وابن مالك الّذي أورد يف كتاب
التّوضيح والتّصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح جمموعة من اآليات القرآنيّة بقراءات سبعيّة وقراءات
شاذّة ،وجمموعة من األحاديث النّبويّة ال ّشريفة ،وال ّشعر الف صيح ،شواهد على هذا النّمط .والّذي
ـها قدّم هلا العلماء رخرجيات حنويّة معتمدة ،وتأوّل هلا العلماء
يتتبّع اآليات القرآنيّة يلحظ أنّ بعضـ
تأويالت يف كتبهم ،و قد ت فاو تت أقوال العل ماء يف رخرجي ها ت فاوتًا كبريًا ،وعلى الرّغم من ت لك
ال ّشواهد فإنّه ميكن ارت ضاء عدّ اال سم املرفوع مبتدأً ،كما جاء يف ال ّشواهد الثّابتة ،ولكن يبقى يف
كتب العلماء واملتخصصّني ،فيحفظ وال يقاس عليه يف االستخدام.
 وردت ثالثة أبيات شعريّة ظهر فيها ا ستخدام ابن مقبلٍ خمالفًا ا ستدالل العلماء على ا ستخداماحلرف (هل) مع االسم؛ فقد ح صر العلماء استخدام (هل) على الفعل ،وأنّ استخدامها مع االسم
ويليه الفعل من التّو ّسع؛ فقد منع سيبويه أن يلي ا سمٌ مرفوعٌ بعد فعلٍ أدوات اال ستفهام -عدا
اهلمزة ،وعدّ ذلك من القبح ،وإنْ جاء يف ال شّعر فهو اضطرار ،وجيوز بنصب االسم ال برفعه ،وإن
كان امسًا م شتقًا فيجوز الرّفع ،وال جيوز النّ صب؛ فهذه األداة خمت صة إذا وليها فعلٌ أو ا سم
من صوب ،وغري خمت ّصة إنْ وليها ا سم مرفوع (مبتدأ)؛ ولذلك ا ستقبح سيبويه جميء اال سم بعدها،
فاأل صل عنده أن يلي هذه األداة فعل؛ ألنّها خمت ّصة بالدّخول على األفعال ،وتبع سيبويه كلٌّ من
املربّد والسّريايف فأجازا دخول (هل) على املبتدأ واخلرب على الرّغم من اختصا صها باألفعال؛ وذلك
ألنّ هذه األداة تدخل على االسم املرفوع (املبتدأ) والفعل .وعلى ذلك فيكون ابن مقبلٍ قد جاء يف
ثالثة مواضع استقبحها العلماء؛ وهي :هلْ أنتَ تُخِبرُ عنها؟ وهلْ عاشقٌ رُدَّ عنْ حاجةٍ؟ هَلْ عاشقٌ
نَالَ من َدهْمَاَءَ حاجَتَهُ؟ وقد تكون على الضّرورة الّيت يقع فيها الشّعراء إلقامة الوزن أو القافية.
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التّوصياتُ :

ُ ويرىُالباحثُأنُي عُبعضُاملقترحاتُوالتّوصياتُعلهاُجتدُصدىًُلدىُالباحثنيُمستقبلًاُ ُ:التّوصياتُاخلاصةُبالسّؤالُالفرعيُّاألوّلُ :
ميكن درا سة أمناط اال ستثناء يف أكثر من ديوان شعريّ؛ للو صول إىل تثبيت ما جاء به العلماء من
تفضيل املستثىن بعد إلّا أن يكون املستثىن بدلًا من املستثىن منه على اإلتباع على حالة النّصب على
االستثناء ،فقد ظهر االستثناء املنفي التّام يف مثانية مواضع ،وفضّل العلماء أن يكون املستثىن بدلًا من
املستثىن منه على اإلتباع على حالة النّصب على االستثناء ،لكنّ الّذي ظهر يف ديوان ابن مقبلٍ غري
ذلك؛ فقد جاء املستثىن منصوبًا يف ستة مواضع ،وجاء على البدل يف موضعني.
التّوصياتُاخلاصُّةُبالسّؤالُالفرعيُّالثاينُ :
التّوصية بدراسة أسلوب االستفهام؛ للتّحقق من صحة االستخدام أو صحة االستدالل الّذي قدّمه
العلماء ،وجاء خمالفًا الستخدام ابن مقبلٍ؛ فاستخدام ابن مقبل خيالف استدالل العلماء يف استخدام
احلرف (هل) مع اال سم ،فقد حُ صر اال ستخدام على الفعل مع (هل) ،وأنّ ا ستخدامها مع اال سم
ويليه الفعل ،فهو من التّوسّع ،فهل خالف ابن مقبل املتعارف اللّغويّ السّائد؟
املقترحاتُ :
 يرى الباحث أنّه باإلمكان درا سة األ ساليب النّحويّة دالليًا ،وتداوليًّا؛ مبا يثري املكتبة العربيّة،فهناك مادّة من ال ّشواهد ال ّشعريّة الّيت ميكن للباحثني االعتماد عليها ،يف عدد كبري من األ ساليب
النّحويّة.
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ﲎ
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ﱩ
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ﲿﳁﳂ
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ﲱﱠ
ﲲ
ﲬﲭﲮﲯﲰ
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ﳊ
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ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ

6
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ﱡﱛﱜﱝﱞﱠ

8
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هرسُاألحاديثُالنّبويّةُالشّريفة ُ
الرقم ُ

احلديثُالنّبويُّالشّريف ُ

الصّفحة ُ

-1

فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله ،فهجرته إىل اهلل ورسوله".

43

-2

"من يقم ليلة القدر إميانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه".

69 ،53

-3

"فلمّا انصرفوا أحرموا كلّهم إلّا أبو قتادة مل حيرم".

145

-4

"ما لل ّشياطني من سالحٍ أبلغُ يف ال ّصاحلني من النّ ساء ،إلّا املتزوجون؛ 146

-5

ـّاعة إلّا 146
"وال تدري نفس بأيّ أرضٍ متوت إلّا اهللُ ،وال يعلم مىت تقوم السـ

أولئك املطهّرون املربّؤون من اخلنا"

اللّهُ)
279

-6

"كلُّ ُأمّيت معاىفً إلّا اجملاهرون"

-7

"لو يُعطى النّاسُ بدعواهم ،الدّعى ناسٌ دماء رجالٍ وأمواهلم ،ولكنّ اليمنيَ 242

146

على الـمُ ّدعَى عليه".

قائمةُاملصادرُواملراجع ُ
أوّلًاُ:املصادر ُ
القرآنُالكرميُ .
 .1أبو الربكات األنباريّ ،كمال الدّين عبد الرّمحن بن حممّد بن عبيد اهلل األنصاريّ ،نزهةُاأللبّاءُ
يفُطبقاتُاألدباء ،حتقيق :إبراهيم السّامرائيّ ،ط( ،3األردنّ :مكتبة املنار،
1405هـ1985/م).
 .2بابييت ،عزيزة فوال ،معجمُال ّشعراءُاجلاهلينيُواملخ رمني ،ط ،1دار صادر ،جروس برس،
بريوت –لبنان.1998 ،
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 .3البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،اجلامعُاملسندُال صّحيحُاملخت صرُمنُ
أمورُر سولُاهللُ صلىُاهللُعليهُو سلمُو سننهُوأيامهُ( صحيحُالبخاريّ) ،ط ،1حتقيق :حممد
زهري بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة1422 ،هـ
 .4البكري ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد البكري األندل سي ،معجمُماُا ستعجمُمنُ
أمساءُالبالدُواملواضع ،ط ،3الناشر :عامل الكتب ،بريوت 1403،هـ.
 .5التّهانويّ ،حممّد عليّ ،مو سوعةُك ّشافُا صطالحاتُالفنونُوالعلوم ،حتقيق :د .عليّ دحروج،
ط( ،1لبنان :مكتبة لبنان ناشرون1996 ،م)ُ ُ.
 .6اجلوهري ،أبو ن صر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايبُ،ال صحاحُتاجُاللغةُو صحاحُالعربية،
ط ،4حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليني – بريوت1407 ،هـ -
1987مُ .
 .7ابن حجر العسقالينّ ،أبو الفضل شهاب الدّين أبو الفضل أمحد بن عليّ بن حممّد بن أمحد،
الدّررُالكامنةُيفُأعيانُاملائةُالثامنة ،د.ط( ،باك ستان :دائرة املعارف العثمانيّة ،حيدر آباد،
1349هـ).
ـقالين ،هتذيبُ
 .8ابن حجر ،أبو الفضــل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسـ
التهذيب ،ط ،1الناشر :مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند1326 ،هـ.
 .9ابن حزم أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندل سي القرطيب الظاهري ،مجهرة
ـر :دار الكتب العلمية – بريوت،
ـاب العرب ،ط ،1حتقيق :جلنة من العلماء ،الناشـ
أنسـ
1403ه1983/م.
 .10ابن حنبل ،أمحد ،م سندُاإلمامُأمحدُبنُحنبل ،حتقيق ورخري  :شعيب األرناؤوط ،ط،1
(لبنان :مؤسسّة الرّسالة1420 ،ه1999 -م).
 .11أبو حيّان األندل سيّ ،أثري الدّين حممّد بن يو سف بن عليّ بن يو سف ،البحرُاحمليطُيفُ
التّفسري ،حتقيق :صدقي حممّد مجيل ،د.ط( ،لبنان :دار الفكر1420 ،هـ).
ـادُ
ـهاب الدّين بن عبد اهلل الرّوميّ ،معجمُاألدباءُ:إرشـ
 .12احلمويّ ،ياقوت أبو عبد اهلل شـ
األريبُإىلُمعر ةُاألديبُ،حتقيق :إحسـان عباس ،ط( ،1لبنان :دار الغرب اإلسـالميّ،
1414هـ1993 /م).
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ـهاب الدّين بن عبد اهلل الرّوميّ ،معجمُالبلدان ،د.ط،
 .13احلموي ،ياقوت ،أبو عبد اهلل شـ
الناشر  :دار الفكر – بريوت ،د.ت.
 .14ابن خلدون ،أبو زيد ويل الدّين عبد الرّمحن بن حممّد بن حممّد احل ضرميّ اإل شبيليّ ،تاريخُ
ابنُخلدونُامل سمّىُديوانُاملبتدأُواخلربُيفُتاريخُالعربُوالرببرُومنُعا صرهمُمنُذويُ
ال ّشأنُاألكرب ،ضبط املنت واحلواشي والفهارس :خليل شحادة ،مراجعة :د .سهيل زكار،
د.ط( ،لبنان :دار الفكر1431،ه2001/م).
 .15ابن خلّكان ،أبو العبّاس مشس الدّين أمحد بن حممّد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكيّ اإلربليّ،
و ياتُاألعيانُوأنباءُأبناءُالزّمان ،حتقيق :إحســان عباس ،ط( ،1لبنان :دار صــادر،
1971م).
ـةُابنُخريُ
ـبيليّ ،أبو بكر حممّد بن خري بن عمر بن خليفة األمويّ ،هرسـ
 .16ابن خري اإلشـ
ـور( ،لبنان :دار الكتب العلميّة،
ـيه حممّد فؤاد منصـ
ـع حواشـ
ـبيليّ ،ط ،1وضـ
اإلشـ
1419ه1998/م).
 .17األنصـاري ،أبو زيد سـعيد بن أوس بن ثابت ،النّوادرُيفُاللغة ،ط ،1حتقيق ودراسـة:
الدّكتور حممّد عبد القادر أمحد ،دار الشروق1401 ،ه1981-م.
 .18البغداديّ ،عبد القادر بن عمر ،خزانةُاألدبُولبُّلبابُلسانُالعرب ،حتقيق وشرح :عبد
السّالم حممّد هارون ،ط( ،4مصر :مكتبة اخلاجنيّ1418 ،هـ1997/م).
ـالم هارون ،دار
السـ
 .19ثعلب ،أبو العبّاس حيىي بن ثعلب ،جمالسُثعلب ،ط ،2حتقيق :عبد ّ
املعارف –مصر ،سلسلة ذخائر العرب ،د.ت.
 .20ابن اجلزريّ ،مشس الدّين أبو اخلري حممّد بن حممّد بن يو سف ،النّ شرُيفُالقراءاتُالع شر،
حتقيق :عليّ حممّد الضّبّاع ،د.ط( ،مصر :املطبعة التّجاريّة الكربى ،د.ت).
 .21ابن جنّي ،أبو الفتح عثمان املو صليّ ،احملت سبُيفُتبينيُوجوهُ شواذُالقراءاتُواإلي احُ
ـّؤون اإلســالمي ّة،
عن ها ،د.ط( ،مصــر :وزارة األو قاف ،اجمللس األعلى للشـ
1420هـ1999/م).
 .22ابن خالويه ،أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن مح ـدان اهلم ـذاين ،خمتصرُشواذُالقرآنُمنُ
كتابُالبديع ،عُين بنشره ج .برجشتراسر ،املطبعة الرّمحانيّة1934 ،م.
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.23
.24

.25

.26

.27

ـن األزديّ ،مجهرةُالل غة ،حتقيق :رمزي بعلبكي ،ط،1
ابن دريد ،أبو بكر حممّد بن احلسـ
(لبنان :دار العلم للماليني1987 ،م).
ابن دريد ،أبو بكر حممّد بن احلسن بن دريد األزديّ ،وصفُاملطرُوالسحاب ،د.ط ،حتقيق
و شرح :عزّ الدّين التنوخي ،من شورات :جملة اجملمع العلمي العريب دم شق ،اجمللد،38 :
األجزاء1 :و2و ،3لسنة .1963
الداين ،أبو عمر عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين ،التي سريُيفُالقراءاتُ
ال سبع ،حتقيق :أوتو تريزل ،ط ،2النا شر :دار الكتاب العريب -بريوت1404 ،هـــ/
1984م
الذّهيبّ ،مشس الدّين أبو عبد اهلل حممّد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز ،س ـيَرُأعالمُالنّبالء،
حتقيق :جمموعة من احملققني بإ شراف شعيب األرناؤوط ،ط( ،3لبنان :مؤ ّس سة الرّ سالة،
1405هـ1985/م).
ـني ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي ،معجمُمقاييسُاللغة،
الرازي ،أبو احلسـ
د.ط ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،الناشر :دار الفكر1399 ،هـ 1979-م.

 .28رؤبة بن العجاج ،ديوانُرؤبةُبنيُالعجّاج ،د.ط ،اعتىن بت صحيحه وترتيبه :وليم بن الورد الربو سيّ،
الكويت :دار ابن قتيبة للطباعة والنّشر والتّوزيع .د.ت.

 .29الزّبيديّ ،أبو بكر حممّد بن احل سن بن عبيد اهلل بن مذح األندل سيّ اإل شبيليّ ،طبقاتُ
النّحوييّنُواللغويّني ،حتقيق :حممّد أبو الفضل إبراهيم ،ط( ،2د.م :دار املعارف ،د.ت).
ـيين ،تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس ،حتقيق علي هالل،
ـى احلسـ
 .30الزبيدي ،حممد مرتضـ
ط ،2سلسلة التراث العريب وزارة اإلعالم ،الكويت1407 ،ه1987-م.
ـقيّ ،األعالم ،ط،15
 .31الزّركليّ ،خري الدّين بن حممود بن حممّد بن عليّ بن فارس الدّمشـ
(د.م :دار العلم للماليني2002 ،م).
 .32الزّخم شريّ ،أبو القا سم جار اهلل حممود بن عمرو بن أمحدُ،أ ساسُالبالغة ،حتقيق :حممّد
باسل عيون السّود ،ط( ،1لبنان :دار الكتب العلميّة1419 ،هـ1998/م).
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.33

.34
.35
.36
.37
.38
.39

.40
.41
.42
.43

الزّخم شريّ ،أبو القا سم جار اهلل حممود بن عمرو بن أمحد ،الك ّشافُعنُحقائقُغوامضُ
التّنز يلُوعيونُاأل قاو يلُيفُوجوهُالتّأو يل ،حتقيق :عادل أ محد ،وعلي معوّض ،وفتحي
حجازيّ ،ط( ،3لبنان :دار الكتاب العريبّ1407 ،هـ)ُ.
سزكني ،فؤاد ،تاريخُالتراثُالعريب ،د.ط ،نقله إىل العربية :حممود فهمي حجازي ،جملد،2
منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميّة1411 ،ه1991-م.
ابن سلّام اجلُمَحيّ ،أبو عبد اهلل حممّد بن سلّام بن عبيد اهلل ،طبقاتُ حولُالشّعراء ،حتقيق:
حممود حممّد شاكر ،د.ط( ،السّعوديّة :دار املدينّ ،د.ت).
سيبويه ،أبو ب شر عمرو بن عثمان بن قنرب ،الكتاب ،حتقيق :عبد ال ّسالم حممّد هارون،
ط( ،3مصر :مكتبة اخلاجنيّ1408 ،هـ1988 /م).
ابن سيده ،أبو احلسن عليّ بن إمساعيل املرسيّ ،احملكمُواحمليطُاألعظم ،حتقيق :عبد احلميد
هنداويّ ،ط( ،1لبنان :دار الكتب العلميّة1421 ،هـ2000/م)ُ .
ابن سيده ،أبو احل سن علي بن إمساعيل بن سيده املر سي ،املخ ّصص ،ط ،1حتقيق :خليل
إبراهيم جفال ،الناشر :دار إحياء التراث العريب – بريوت1417،هـ1996-م.
ال ّسيوطيّ ،أبو الف ضل جالل الدّين عبد الرّمحن بن كمال الدّين أيب املناقب اخل ضريّ ،بُغيةُ
الوعاةُيفُطبقاتُاللغوينيُوالنّحاة ،حتقيق :حممّد أبو الف ضل إبراهيم ،ط( ،1م صر :مطبعة
عيسى البايبّ احلليبّ1384 ،ه1965/م).
يّ،
ابن ال ّشجَريّ ،أبو ال ّسعادات ضياء الدّين هبة اهلل بن عليّ بن محزة ،أمايلُابنُال شُّجر ُ
حتقيق :حممود حممّد الطّناحيّ ،ط( ،1مصر :مكتبة اخلاجنيّ1413 ،هـ1991/م).
ـالح الدّين خليل بن أيبك بن عبد اهلل ،الوايفُ بالو يات ،حتقيق :أمحد
ـ فديّ ،صـ
الصـ
ّ
األرناؤوط ،وتركي مصطفى ،ط( ،1لبنان :دار إحياء التّراث1420 ،ه2000/م).
الطائي ،أبو زبيد ،شعرُأيبُزبيدُالطائي ،مجعه وحققّه :الدّكتور نوري محودي القي سي،
مطبعة املعارف –بغداد1967 ،م.
الطّربيّ ،أبو جعفر حممّد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمليّ ،جامعُالبيانُيفُتأويلُ
القرآن ،حتقيق :أمحد حممّد شاكر ،ط( ،1د.م :مؤسّسة الرّسالة1420 ،هـ2000/م).
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ابن العدمي ،ال صاحب كمال الدّين عمر بن أمحد بن أيب جرادة ،بغيةُالطلب ،د.ط ،حققّه
وقدّم له :الدّكتور سهيل ركاز ،دار الفكر للطباعة والنشر.1988 ،
ـهاب الدّين أمحد بن حممّد األندلس ـيّ ،العقدُالفريد ،ط ،1دار
ابن عبد ربّه ،أبو عمر شـ
الكتب العلميّة1404 ،ه).
ـريُالكتابُالعزيز ،ط،1
ابن عطيّة ،أبو حممّد عبد احلقّ بن عطيّة ،احملررُالوجيزُيفُتفسـ
تقدمي :جمد مكّي ،لبنان :بريوت ،دار ابن حزم1423 ،ه.
العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجرُ،اإلصابةُيفُمتييزُالصحابة،
ـر :دار الكتب العلمية –
ط ،1حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ،الناشـ
بريوت1415 ،هـ.
الفريوزآباديّ ،أبو طاهر جمد الدّين حممّد بن يعقوب ،القاموسُاحمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق
التّراث يف مؤ ّس سة الرّ سالة ،بإ شراف :حممّد نعيم العرق ُسو سيّ ،ط( ،8لبنان :مؤ ّس سة
الرّسالة1426 ،هـ2005/م).
ابن قتيبة الدّينوريّ ،أبو حممّد عبد اهلل بن م سلم ،ال ّشعرُوال ّشعراء( ،م صر :دار احلديث،
1423هـ).
القرطيبّ ،أبو عبد اهلل مشس الدّين حممّد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األن صاريّ اخلزرجيّ،
اجلامعُألحكامُالقرآن ،حتقيق :أمحد الربدوينّ ،وإبراهيم أطفيش ،ط( ،2م صر :دار الكتب
املصريّة1384 ،هـ1964/م).
القفطيّ ،أبو احلسن مجال الدّين عليّ بن يوسف ،إنباهُالرّواةُعلىُأنباهُالنّحاة ،حتقيق :حممّد
أبو الف ضل إبراهيم ،ط( ،1م صر :دار الفكر العريبّ ،لبنان :مؤ ّ س سة الكتب الثّقافيّة،
(1406هـ1982/م).
الكتيب ،حممّد بن شاكر ،واتُالو يات ،ط ،1حتقيق :الدكتور إحسان عباس ،دار صادر،
بريوت لبنان ،د.ت.
كحّالة ،عمر ر ضا حممّد راغب عبد الغين الدّم شق ،معجمُاملؤلفني ،د.ط( ،لبنان :مكتبة
املثنّى ،ودار إحياء التّراث العريبّ1376 ،هـ1957/م).
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ابن مقبل ،ديوانُابنُمقبل ،د.ت ،عين بتحقيقه الدّكتور عزّة ح سن ،سوريا :دار ال ّشرق
العريب1416 ،ه1995-م.
ابن منظور ،أبو الف ضل مجال الدّين حممّد بن مكرم بن عليّ األن صاري الرّويفعيّ اإلفريقيّ،
لسانُالعرب ،ط( ،3لبنان :دار صادر1414 ،هـ).
م سلم بن احلجاج أبو احل سن الق شريي الني سابوري ،امل سندُال صحيحُاملخت صرُبنقلُالعدلُ
عنُالعدلُإىلُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلم ،د.ط ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر:
دار إحياء التراث العريب –بريوت.
ـيعيّ،
الشـ
ـ حاق بن حممّد الورّاق الب غداديّ املعتزيلّ ّ
ابن النّدمي ،أبو الفرج حممّد بن إسـ
الفهرست ،حتقيق :إبراهيم رمضان ،ط( ،2لبنان :دار املعرفة1417 ،هـ1997/م).
اهلذيل ،أبو ذؤيب ،ديوانُاهلذليني ،مصر :القاهرة ،الدّار القوميّة للطّباعة والنّشر1385 ،ه-
1965م.

ثانيًاُ:املراجعُ :
ـ عادات جمد الدّين املبارك بن حممّد بن حممّد بن حممّد بن عبد الكرمي
السـ
 .59ابن األثري ،أبو ّ
ـي باينّ اجلزريّ ،ال بديعُيفُعلمُالعربيّة ،حتقيق :د .فتحي أ محد عليّ ا لدّين ،ط،1
الشـ
ّ
(السّعوديّة :جامعة أمّ القرى1420 ،هـ).
 .60األحوص ،عبد اهلل بن حممّد ،شعرُاألحوصُاألن صاري ،ط ،2مجع :د.عادل سليمان
مجال ،مصر ،القاهرة :مكتبة اخلاجني1411( ،هـ 1990م).
 .61األخفش ،أبو احل سن اجملا شعيّ بالوالء البلخيّ الب صريّ ،معاينُالقرآنُ،حتقيق :د .هدى
حممود قراعة ،ط( ،1مصر :مكتبة اخلاجنيّ1411 ،هـ1990/م)ُ .
ـور حممّد بن أمحد اهلرويّ ،هتذيبُاللغة ،حتقيق :حممّد عوض مرعب،
 .62األزهريّ ،أبو منصـ
ط( ،1لبنان :دار إحياء التّراث العريبّ2001 ،م)ُ .
ـريّ ،ويُعرف
 .63األزهريّ ،زين الدّين خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممّد اجلرجاويّ املصـ
بالوقّاد ،موصــلُالطالبُإىلُقواعدُاإلعراب ،حتقيق :عبد الكرمي جماهد ،ط( ،1لبنان:
مؤسّسة الرّسالة1415 ،هـ1996/م)ُ ُ.
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ـريّ ،ويُعرف
األزهريّ ،زين الدّين خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممّد اجلرجاويّ املصـ
بالوقّاد ،شرحُالتّ صريحُعلىُالتّو ضيحُأوُالتّ صريحُمب مونُالتّو ضيحُيفُالنّحو ،ط،1
(لبنان :دار الكتب العلميّة1421 ،هـ2000/م).
األ ستراباذيّ ،ر ضيّ الدّين حممّد بن احل سن النّحويّ ،شرحُالرّ ضيُّعلىُالكا يةُالبنُ
احلاجب ،حتقيق :أ .د .يوسف حسن عمر ،ط( ،2ليبيا :جامعة قار يونس1996 ،م)ُ ُ.
األُ ْشمُوين ،أبو احل سن نور الدّين عليّ بن حممّد بن عي سى ال ّشافعيّ ،شرحُاألمشوينُعلىُ
ألفي ّة ُابن ُ ما لك ،حتقيق :حســن محد ،ط( ،1لب نان :دار الك تب العلمي ّة،
1419هـ1998/م)ُ ُ.
األ صمعي ،أبو سعيد عبد امللك بن قريب ،حولةُال شعراء ،ط ،2حتقيق امل ست شرق :ش.
ـالح ا لدّين املنجّد ،دار الك تاب ا جلد يد ،بريوت -لب نان،
تورّي ،قدّم هلا ا لدكتور صـ
1400ه1980-م.
ـرارُ
ـاريّ ،أسـ
أبو الربكات األنباريّ ،كمال الدّين عبد الرّمحن بن حممّد بن عبيد اهلل األنصـ
العربي ّة ،حتقيق :بر كات يوســف هبّود ،ط( ،1لب نان :دار األرقم بن أيب األرقم،
1420هـ1999/م).
أبو الربكات األنباريّ ،كمال الدّين عبد الرّمحن بن حممّد بن عبيد اهلل األن صاريّ ،اإلن صافُ
يفُمسائلُاخلالفُبنيُالنّحويّنيُ:البصريّنيُوالكو يّني ،ومعهُكتابُاالنتصافُمنُاإلنصافُ
حملمّدُحمييُالدّينُعبدُاحلميد ،حتقيق :حممّد حميي الدّين عبد احلميد ،د.ط( ،لبنان :املكتبة
العصريّة1428 ،هـ2007/م)ُ.
البيايتّ ،ظاهر شوكت ،أدواتُاإلعراب ،ط( ،1لبنان :جمد املؤ ّس سة اجلامعية للدّرا سات
والنّشر والتّوزيع1425 ،هـ2005/م).
أبو متّام ،حبيب بن أوس الطّائيّ ،نقائضُجريرُواألخطل ،د.ط ،عين بطبعها :األب أنطون
صاحلاين اليسوعي ،املطبعة الكاثوليكيّة لآلباء اليسوعيني ،لبنان-بريوت.1922 ،
ابن احلاجب ،أبو عمرو مجال الدّين عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الكرديّ املالكيّ،
أمايلُابنُاحلاجب ،حتقيق :د .فخر صاحل سليمان قدّارة ،د.ط( ،األردنّ :دار عمّار ،لبنان:
دار اجليل1409 ،هـ1989/م).
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 .73ابن احلاجب ،أبو عمرو مجال الدّين عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الكرديّ املالكيّ،
الكا يةُيفُالنّحوُ،وال ّشا يةُيفُالتّ صريف ،حتقيق :د .صاحل عبد العظيم ال ّشاعر ،د.ط،
(مصر :مكتبة اآلداب1431 ،هـ2010/م).
 .74ابن جنّي ،أبو الفتح عثمان املو صليّ ،اخل صائص ،ط( ،4م صر :اهليئة امل صريّة العامّة
للكتاب ،د.ت).
ـليّ ،اللمعُيفُالعربيّة ،حتقيق :مسيح أبو مغلي ،د.ط،
 .75ابن جنّي ،أبو الفتح عث مان املوصـ
(األردن :دار جمدالوي للنّشر1988 ،م)ُ .
 .76ابن جنّي ،أبو الفتح عثمان املو صليّ ،سرُّ صناعةُاإلعراب ،حتقيق :حممّد ح سن إمساعيل،
وأمحد رشدي عامر ،ط( ،1لبنان :دار الكتب العلميّة1421،هـ2000-م).
 .77اجلربوع ،عبد اهلل بن سليمان ،هتمةُالرواةُبعضُال شعراءُاألعرابُالذينُعا صرواُن شأةُ
اإلسالمُجبفاءُالدينُورقته ،جملة جامعة أمّ القرى العدد 1420 ،19ه.
 .78اجلرجاين ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد ،املقتصدُيفُشرحُاإلي اح ،حتقيق:
كاظم حبر املرجان ،د.ط ،العراق :دار الرّشيد ،منشورات وزارة الثّقافة واإلعالم.1982 ،
 .79اجلر جاين ،أبو بكر ع بد ال قاهر بن ع بد الرمحن بن حم مد ،دال ئلُاإلع جازُيفُعلمُامل عاينُ
ط ،3حتقيق :حممود حممد شاكر ،مصر :القاهرة مطبعة املدين -دار املدين جبدة1413 ،هـ
1992مـبطه
ـريف عليّ بن حممّد بن عليّ ،ك تابُالتّعريفات ،حقّقه وضـ
الشـ
 .80اجلرجاينّ ،الزّين ّ
ـر ،ط( ،1لبنان :دار الكتب العلميّة،
ـراف النّاشـ
ـحّحه مجاعة من العلماء بإشـ
وصـ
1403هـ1983/م).
ـة ،حممّد عبد اللّطيف ،العالمةُاإلعرابيةُيفُاجلملةُبنيُالقدميُواحلديث ،د.ط ،مطبوعات
 .81محاسـ
جامعة الكويت.1984 ،

 .82أبو حيّان األندلسيّ ،أثري الدّين حممّد بن يوسف بن عليّ بن يوسف ،ارتشافُال ّ رَبُمنُ
ل سانُالعربُ،حتقيق و شرح ودرا سة :رجب عثمان حممّد ،ط( ،1م صر :مكتبة اخلاجنيّ،
1418هـ1998/م).
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أبو حيان األندلسيّ ،التّذييلُوالتّكميلُيفُشرحُكتابُالتّسهيل ،حتقيق :د .حسن هنداويّ،
ط( ،1سوريا :دار القلم ،ودار كنوز إشبيليا ،د.ت).
حَبَنَّكَة ،عبد الرمحن بن ح سن حَبَنَّكَة امليداين الدم شقيُ،البالغةُالعربية ،ط ،1النا شر :دار
القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بريوت 1416 ،هـ  1996-م
حسّان ،متّام ،اللغةُالعربيّةُمعناهاُومبناها ،ط( ،5د.م :عامل الكتب1427 ،هـ2006/م).
ح سن ،عبّاس ،النّحوُالوايفُمعُربطهُباأل ساليبُالرّ يعةُواحلياةُاللغويةُاملتجدّدة ،ط،15
(مصر :دار املعارف ،د.ت).
احللواينّ ،حممّد خري ،أصولُالنّحوُالعريبّ ،د.ط( ،املغرب :النّاشر األطلسيّ1978 ،م).
احللواينّ ،حممّد خري ،النّحوُامليسّر ،ط( ،1سوريا :دار املأمون1435 ،ه2013 -م).
ـر ،ط،1
ـفيُّاملعاصـ
ـرفُواملنهجُالوصـ
ّحوُوالصـ
ّ
احلموز ،عبد الفتاح ،الكو يّونُيفُالن
(األردنّ :دار عمّار1418 ،هـ1997/م).
اخلضري ،حممد بن مصطفى اخلضري الشافعي ،حاشيةُاخل ريُعلىُشرحُابنُعقيلُعلىُ
ألفيةُابنُمالك ،د.ط ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ت.
ـر :دار املنري ودار الفارايب
الدعّاس أمحد عبيد وآخرون ،إعرابُالقرآنُالكرمي ،ط ،1الناشـ
دمشق 1425 ،هـ.الدّقر ،عبد الغينُّ،معجمُالنّحوُ،ط ،3إ شراف :أمحد عبيد( ،لبنان :مؤ ّس سة الرّ سالة،
1407ه1986/م)ُ ُ.
ـر والتّوزيع،
الرّاجحيّ ،ع بده ،التّطبيق ُالنّحويّ ،ط( ،1د.م :مكت بة امل عارف للنّشـ
1420ه1999/م).
ابن رشيق أبو علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي ،العمدةُيفُحماسنُالشعرُوآدابه ،ط،5
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،الناشر :دار اجليل 1401 ،هـ 1981-م.
ال ّرمّاينّ ،أبو احل سن عليّ بن عي سى ،احلدودُيفُعلمُالنّحوُوكتابُمنازلُاحلروف( ،د.م:
د.ن ،د.ت)
ي بن سهل ،معاينُالقرآنُوإعرابه ،حتقيق :عبد اجلليل
الزّجّاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن السّر ّ
عبده شليبّ ،ط( ،1لبنان :عامل الكتب 1408هـ1988/م).
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ـحاق البغدادي ّالنّهاو نديّ ،حروفُاملعاينُ
ـم عبد الرّمحن بن إسـ
 .97الزّجّاجيّ ،أبو القاسـ
والصّفات ،حتقيق :عليّ توفيق احلمد ،ط( ،1لبنان :مؤسّسة الرّسالة1984 ،م).
 .98الزّخم شريّ ،أبو القا سم جار اهلل حممود بن عمرو بن أمحد ،املف ّصلُيفُ صنعةُاإلعراب،
حتقيق :د .علي بو ملحم ،ط( ،1لبنان :مكتبة اهلالل1993 ،م).
ي بن سهل النّحويّ ،األ صولُيفُالنّحو ،حتقيق :د.
 .99ابن ال ّسرّاج ،أبو بكر حممّد بن ال ّسر ّ
عبد احلسني الفتليّ ،ط( ،3لبنان :مؤسّسة الرّسالة1417،ه.)1996/
ـرحُ
ـبكيّ ،أبو حامد هباء الدّين أمحد بن عليّ بن عبد الكايف ،عروسُاأل راحُيفُشـ
السـ
ّ .100
ـريّة للطّباعة
تلخيصُاملفتاحُ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،ط( ،1لبنان :املكتبة العصـ
والنّشر1423 ،هـ2003 /م).
 .101سعيد األفغاينّ ،بن حممّد بن أمحد ،املوجزُيفُقواعدُاللغةُالعربيّة ،د.ط( ،لبنان :دار الفكر،
1424هـ2003/م).
 .102سعيد األفغاينّ ،حممّد بن أمحد ،منُتاريخُالنّحوُالعريبّ( ،د.م :مكتبة الفالح ،د.ت).
 .103ال ّسكّاكي ،يو سف بن أيب بكر بن حممد بن علي ال ّسكّاكي اخلوارزمي ،مفتاحُالعلوم،
ط ،2ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه :نعيم زرزور ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت
– لبنان1407 ،ه1987-م.
 .104السّهيليّ ،أبو القاسم عبدالرّمحن بن عبد اهلل بن أمحد اخلثعميّ ،نتائجُالفكرُيفُالنَّحو ،ط،1
الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت1992- 1412 ،م.
 .105ال ّسريايفّ ،أبو سعيد احل سن بن عبد اهلل بن املرزبان ،شرحُكتابُ سيبويه ،حتقيق :أمحد
حسن مهديلّ ،عليّ سيّد عليّ ،ط( ،1لبنان :دار الكتب العلميّة2008 ،م).
 .106ال ّ سيوطيّ ،أبو الف ضل جالل الدّين عبد الرّمحن بن كمال الدّين أيب املناقب اخل ضريّ،
األ شباهُوالنّظائرُيفُالنّحو ،حتقيق :عبد اإلله نبهان ،وغازي خمتار طليمات ،وإبراهيم حممّد
عبد اهلل ،وأمحد خمتار الشّريف ،د.ط( ،سوريا :جممع اللّغة العربيّة1407 ،ه1987/م).
ي (ت:
 .107ال ّسيوطيّ ،أبو الف ضل جالل الدّين عبد الرّمحن بن كمال الدّين أيب املناقب اخل ضر ّ
ـرحُمجعُاجلوامع ،حتقيق :أمحد مشس الدّين ،ط،1
911ه1505-/م) ،مهعُاهلوامعُيفُشـ
(لبنان :دار الكتب العلميّة1418 ،ه1998/م).
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 .108ال ّ سيوطيّ ،أبو الف ضل جالل الدّين عبد الرّمحن بن كمال الدّين أيب املناقب اخل ضريّ،
االقتراحُيفُأ صولُالنّحو ،ضبط وتعليق :عبد احلكيم عطيّة ،ط ( ،2سوريا :دار الربويتّ،
1427ه2006/م).
 .109ال ّ سيوطيّ ،أبو الف ضل جالل الدّين عبد الرّمحن بن كمال الدّين أيب املناقب اخل ضريّ،
اإلتقانُيفُعلومُالقرآن ،حتقيق :حممّد أبو الفضل إبراهيم ،د.ط( ،مصر :اهليئة املصريّة العامّة
للكتاب1394 ،هـ1974-م.
 .110السّيوطيّ ،أبو الفضل جالل الدّين عبد الرّمحن بن كمال الدّين أيب املناقب اخلضريّ ،شرحُ
الش ـنقيطيّ ،د.ط( ،د.م :جلنة التّراث
ـواهدُاملغينُ،تعليق :أمحد ظافر كوجان ،وحممّد ّ
شـ
العريبّ1386 ،ه1966 -مُ ُ.
 .111السّيوطيّ ،أبو الفضل جالل الدّين عبد الرّمحن بن كمال الدّين أيب املناقب اخلضريّ ،املزهرُ
ـر :دار الكتب العلمية –
ـور ،الناشـ
يفُعلومُاللغةُوأنواعها ،ط ،1حتقيق :فؤاد علي منصـ
بريوت1418 ،هـ 1998م.
 .112ال ّشلقاين ،عبد احلميد ،األعرابُالرّواة ،ط ،2من شورات املن شأة العامة للن شر والتوزيع
واإلعالن1391 ،ه1982-م.
 .113ابن الصّائغ ،أبو عبد اهلل مشس الدّين حممّد بن حسن بن سِباع بن أيب بكر اجلذاميّ ،اللمحةُ
يفُ شرحُامللحة ،حتقيق :إبراهيم بن سامل ال صاعديّ ،ط( ،1ال ّسعوديّة :عمادة البحث
العلميّ باجلامعة اإلسالميّة1424 ،هـ2004/م).
ـوريا :دار
 .114صــايف ،حممود بن عبد الرّحيم ،اجلدولُيفُإعرابُالقرآنُالكرميُ،ط(ُ،4سـ
الرّشيد ،لبنان :مؤسّسة اإلميان1418 ،هـ).
 .115ال ّصبّان ،أبو العرفان حممّد بن عليّ ال ّشافعيّ ،حا شيةُال ّصبّانُ شرحُاألمشوينُعلىُألفيّةُابنُ
مالكُومعهُ شرحُ شواهدُالعيينُّ ،حتقيق :طه عبد الرّؤوف سعد ،د.ط( ،م صر :املكتبة
التّوفيقيّة ،د.ت).
 .116الصّفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل ،ال ّشعورُبالعور ،ط ،1حتقيق :الدكتور
عبد الرزاق حسني ،الناشر :دار عمار  -عمان – األردن1409 ،هـ1988-هـ.
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 .117ابن عقيل ،هباء الدّين عبد اهلل بن عبد الرّمحن بن عبد اهلل القر شيّ اهلامشيّ العقيليّ ُ،شرحُ
ابنُعقيلُعلىُألفيةُابنُمالكُ،حتقيق :حممّد حميي الدّين عبد احلميد ،ط( ،20م صر :دار
التّراث ،ودار مصر للطّباعة1400 ،هـ1980/م)ُ.
 .118عباس ،فضل حسن ،البالغةُ نوهناُوأ ناهناُ-علمُاملعاين ،ط ،4دار الفرقان للنشر والتّوزيع،
1417ه1997-م.
 .119عتيق ،عبد العزيز ،علمُاملعاين ،ط ،1النا شر :دار النه ضة العربية للطباعة والن شر والتوزيع،
بريوت –لبنان 1430 ،هـ 2009-مُ .
 .120الع سكري ،أبو أمحد احل سن بن عبد اهلل بن سعيد بن إمساعيل ،امل صونُيفُاألدب ،ط،2
حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،الناشر :مطبعة حكومة الكويت1984 ،م.
 .121عِ ضيمة ،حممّد عبد اخلالق ،درا ساتُأل سلوبُالقرآنُالكرمي ،د.ط( ،م صر :دار احلديث،
د.ت).
 .122العُكَْبرِيّ ،أبو البقاء حمبّ الدّين عبد اهلل بن احل سني بن عبد اهلل البغداديّ ،التّبيانُيفُإعرابُ
القرآن ،حتقيق :حممّد عليّ البجاويّ ،د.ط( ،م صر :مطبعة عي سى البايبّ احلليبّ و شركاه،
د.ت).
ـني بن ع بد اهلل الب غداديّ ،التّبينيُعنُ
 .123العُكَْبرِيّ ،أبو الب قاء حمبّ ا لدّين ع بد اهلل بن احلسـ
مذاهبُالنّحوييّنُالب صريّنيُوالكو يّني ،حتقيق :د .عبد الرمحن بن سليمان العثيمني ،ط،1
(لبنان :دار الغرب اإلسالميّ 1406ه1986/م)ُ .
ـني بن عبد اهلل البغداديّ ،اللبابُيفُعللُ
 .124العُكَْبرِيّ ،أبو البقاء حمبّ الدّين عبد اهلل بن احلسـ
الب ناء ُواإلعراب ،حتقيق :د .ع بد اإل له النّب هان ،ط( ،1ســور يا :دار الفكر،
1416هـ1995/م).
 .125العُكَبرِيّ ،أبو البقاء حمبّ الدّين عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل البغداديّ ،مسائلُخال يّةُيفُ
ـرق العريبّ1412 ،هــــ/
الشـ
النّحوُ،حتقيق :حممد خري احللواينّ ،ط( ،1لبنان :دار ّ
1992م).
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 .126العُكَبرِيّ ،أبو البقاء حمبّ الدّين عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل البغداديّ ،إعرابُماُيشكلُ
منُألفاظُاحلديثُالنّبويُّ ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداويّ ،ط( ،1مصر :مؤ ّس سة املختار،
1420هـ1999/م)ُ .
 .127الغالييينّ ،مصطفى بن حممّد سليم ،جامعُالدّروسُالعربيّة ،ط( ،28لبنان :املكتبة العصريّة،
1414هـ1993/م).
 .128الفارايب ،أبو ن صر حممد بن حممد بن أوزلغ بن طرخان ،احلروف ،ط ،2حققّه وعلّق عليه:
حمسن مهدي ،لبنان :دار الشّروق1990 ،م.
 .129ابن فارس ،أبو احل سني أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي ،ال ّصاحيبُيفُ قهُاللغةُ
ـننُالعربُيفُكالمها ،ط ،1لبنان :بريوت ،دار الكتب العلميّة،
ـائلهاُوسـ
العربيةُومسـ
1418هـ1997-م.
يّ ،حتقيق :حسن شاذيل
 .130الفارسيّ ،أبو عليّ احلسن بن أمحد بن عبد الغفّار ،اإلي احُالع د ُ
فرهود ،ط( ،1د.م :د.ن1389 ،ه1969 /م).
 .131الفار سيّ ،أبو عليّ احل سن بن أمحد بن عبد الغفّار ،التّعليقةُعلىُكتابُ سيبويه ،حتقيق :د.
عوض بن محد القوزي ،ط( ،1د.م :د.ن1410 ،هـ1990 /م).
 .132الفار سيّ ،أبو عليّ احلسن بن أمحد بن عبد الغفّار ،احلجّةُللقرّاءُال ّسبعة ،ط ،2حتقيق :بدر
الدّين قهوجيّ ،وبشري جوجيايبّ( ،سوريا :دار املأمون للتّراث1413 ،هـ1993/م).
 .133الفار سيّ ،أبو عليّ احل سن بن أَمحد بن عبد الغفّار ،امل سائلُالب صريّات ،حتقيق :د.حممّد
الشّاطر أمحد ،ط( ،1مصر :مطبعة املدينّ1405 ،ه1985/م).
 .134الفار سي ،أبو علي احل سن بن أمحد بن عبد الغفار ،امل سائلُالع سكرياتُيفُالنحوُالعريب،
د.ط ،حتقيق :د .علي جابر املن صوري ،النا شر :الدار العلمية الدولية للن شر والتوزيع ودار
الثقافة للنشر والتوزيع) (عمان -األردن).2002،
 .135الفرّاء ،أبو زكريّا حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الدّيلميّ ،معاينُالقرآن ،حتقيق :أمحد
يو سف النّجايتّ ،وحممّد عليّ النجّار ،وعبد الفتاح إمساعيل ال ّ شليبّ ،ط( ،1م صر :دار
املصريّة ،د.ت).
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ـري ،اجلملُ
 .136الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصـ
يفُالنّحو ،ط ،5حتقيق :د .فخر الدين قباوة1416 ،هـ1995 -م.
 .137القايل ،أبو علي القايل ،إمساعيل بن القاسم ،األمايل ،ط ،2عين بوضعها وترتيبها :حممد عبد
اجلواد األصمعي ،الناشر :دار الكتب املصرية1344 ،هـ1926-م.
ـور يا :دار القلم العريبّ،
 .138ق باوة ،فخر ا لدّين ،إعرابُاجل ملُوأش ـ باهُاجل مل ،ط( ،5سـ
1409ه1989/م).
 .139القزويين ،جالل الدين ،حممد بن عبد الرمحن بن عمر ،القزويين الشافعي ،اإلي احُيفُعلومُ
البالغة ،ط ،3حتقيق :حممد عبد املنعم خفاجي ،الناشر :دار اجليل -بريوتُ .
 .140كريدغ ،علي حممد ،ابنُمقبلُحياتهُو شعره ،د.ط ،من شورات جامعة سبها ،اجلماهريية
العربية الليبية.1988،
 .141ابن مالك ،أبو عبد اهلل مجال الدّين حممّد بن عبد اهلل الطّائيّ اجلياينّ ،تسهيلُالفوائدُوتكميلُ
امل قاصــد ،حتقيق :حممّد كا مل بر كات ،د.ط( ،د.م :دار الك تاب العريبّ للطّ با عة
والنّشر1387،هـ1967 /م).
 .142ابن مالك ،أبو عبد اهلل مجال الدّين حممّد بن عبد اهلل الطّائيّ اجلياينّ ،شرحُت سهيلُالفوائدُ
وتكميلُاملقا صدُ،حتقيقُ:د .عبد الرّمحن ال ّسيّد ،ود .حممّد بدوي املختون ،ط( ،1د.م:
هجر للطّباعة والنّشر والتّوزيع واإلعالن1410 ،هـ1990 /م)ُ ُ.
 .143ابن مالك ،أبو عبد اهلل مجال الدّين حممّد بن عبد اهلل الطّائيّ اجلياينّ ،شرحُالكا يةُال ّشا ية،
حتقيق :عبد املنعم أمحد هريديّ ،ط( ،1السّعوديّة :جامعة أمّ القرى ،د.ت).
ـحيحُ
ـواهدُالُتّصـ
 .144ابن مالك ،أبو عبد اهلل مجال الدّين حممّد بن عبد اهلل الطّائيّ اجلياينّ ،شـ
مل شكالتُاجلامعُال ّصحيح ،ط ،2حتقيق :الدّكتور طَه مُح ِسن ،النا شر :مكتبة ابن تيمية،
1413ه.
ـرحُحروفُاملعاين ،حتقيق :أمحد حممّد
ـفُاملباينُيفُشـ
 .145املالقيّ ،أمحد بن عبد النّور ،رصـ
اخلرّاط ،ط( ،3سوريا :دار القلم1423 ،ه2002/م)ُ .
 .146املربِّد ،أبو العبّاس حممّد بن يزيد ،الكاملُيفُاللغةُواألدب ،حتقيق :حممّد أبو الفضل إبراهيم،
ط( ،3مصر :دار الفكر العريبّ1417 ،هـ1997/م).
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 .147املربِّد ،أبو العبّاس حممّد بن يزيد ،املقت ب ،حتقيق :حممّد عبد اخلالق عضيمة ،ط( ،2مصر:
اجمللس األعلى للشّؤون اإلسالميّة1415 ،ه1994 /م).
 .148املخزوميّ ،مهدي ،يفُالنّحوُالعريبُّنقدُوتوجيه ،ط( ،2لبنان :دار الرّائد العريبّ1406 ،ه/
1986م)ُ .
 .149املراديّ ،أبو حممّد بدر الدّين ح سن بن قا سم بن عبد اهلل امل صريّ املالكيّ ،اجلىنُالدّاينُيفُ
حروفُاملعاين ،حتقيق :د .فخر الدّين قباوة ،واأل ستاذ حممّد ندمي فا ضل ،ط( ،1لبنان :دار
الكتب العلميّة1413 ،هـ1992 /م)ُ ُ.
 .150املراديّ ،أبو حممّد بدر الدّين حسن بن قاسم بن عبد اهلل املصريّ املالكيّ ،شرحُالتّسهيل،
حتقيق :حممّد عبد الّنيبّ حممّد أمحد عبيد ،ط( ،1مصر :مكتبة اإلميان1427 ،ه2006/م).
 .151املراديّ ،أبو حممّد بدر الدّين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن عليّ املصريّ املالكيّ ،توضيحُ
املقا صدُوامل سالكُب شرحُألفيّةُابنُمالك ُ،شرح وحتقيق :عبد الرّمحن عليّ سليمان ،ط،1
(دار الفكر العريبّ1428 ،هـ2008/م)ُ.
املوش ـحُيفُمآخذُالعلماءُعلىُ
ـىّ ،
 .152املرزباين ،أبو عبيد اهلل بن حممد بن عمران بن موسـ
الشعراء ،د.ط ،حتقيق علي حممّد البجاوي ،ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ت.
 .153مكرم ،عبد العال سامل ،املدرسةُالنّحويّةُيفُمصرُوال شّام ،ط( ،2لبنان :مؤ ّس سة الرّسالة،
1410هـ1990/م).
 .154مكّيّ ،أبو حممّد بن أيب طالب حَمّوش بن حممّد بن خمتار القيسيّ القريواينّ األندلسيّ املالكيّ
القرطيبّ ،م شكلُإعرابُالقرآن ،حتقيق :ال ّضامن ،د .حام صاحل ،ط( ،2لبنان :مؤ ّس سة
الرّسالة1405 ،ه).
ـرارُ
ـيينّ الطّاليبّ ،الطرازُألسـ
 .155املؤيّد باللَّه العلويّ ،حيىي بن محزة بن عليّ بن إبراهيم احلسـ
البالغةُوعلومُحقائقُاإلعجازُ،ط( ،1لبنان :املكتبة العصريّة1423 ،هـ).
 .156ابن النّاظم ،بدر الدّين حممّد ابن اإلمام مجال الدّين حممّد بن مالك ،شرحُابنُالنّاظمُعلىُ
ـود ،ط( ،1لبنان :دار الكتب العلميّة،
السـ
ألفيّةُابنُمالك ،حتقيق :حممّد باســل عيون ّ
1420هـ2000/م).
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 .157ناظر اجليش ،حمبّ الدّين حممّد بن يو سف بن أمحد احلليبّ امل صريُّ،متهيدُالقواعدُب شرحُ
ت سهيلُالفوائدُ( شرحُالتّ سهيل)ُ،درا سة وحتقيق :أ .د .علي حممّد فاخر وآخرون ،ط،1
(مصر :دار السّالم1428 ،هـ).
 .158الّنجّار ،حممّد عبد العزيز ُ،ضياءُال ّسالكُإىلُأو ضحُامل سالكُ،ط( ،1لبنان :مؤ ّس سة
الرّسالة1422 ،ه2001/م)ُ .
َّ .159النحَّاس ،أبو جعفر أمحد بن حممّد بن إمساعيل بن يونس املراديّ النّحويّ ،إعرابُالقرآن،
و ضع حوا شيه وعلّق عليه :عبد املنعم خليل إبراهيم ،ط( ،1لبنان :من شورات حممّد عل ّي
بيضون ،ودار الكتب العلميّة1421 ،هـ).
ـورات ا جلام عة
 .160ر ،ا لدّكتور هادي ،التّراك يبُاللغويّةُيفُالعربيّة ،د.ط ،العراق :منشـ
املستنصريّة1408 ،ه1987-م.
 .161ابن ه شام األن صاريّ ،عبد اهلل بن يو سف بن عبد اهلل بن يو سف بن ه شام ،مغينُاللبيبُ
عنُكتبُاألعاريب ،حتقيق :حممّد حميي الدّين عبد احلميد ،د.ط( ،لبنان :املكتبة الع صريّة،
د.ت).
 .162ابن هشام ،أبو حممّد مجال الدّين عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن يوسف ،مغينُ
اللب يبُعنُك تبُاأل عار يب ،حتقيق :مازن امل بارك ،وحممّد علي محد اهلل ،ط( ،4إيران:
مكتبة سيّد الشّهداء ،مطبعة أمري قم1972 ،م).
 .163ابن هشام ،أبو حممّد مجال الدّين عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن يوسف ،شرحُ
اللمحةُالبدريّةُيفُعلمُاللغةُالعربيّة ،د.ط( ،األردنّ :دار اليازوريّ العلميّة ،د.ت).
 .164ابن ه شام ،أبو حممّد مجال الدّين عبد اهلل بن يو سف بن أمحد بن عبد اهلل بن يو سف،
أوضحُاملسالكُإىلُألفيةُابنُمالكُ،حتقيق :يوسف ال شّيخ حممّد البقاعيّ( ،د.م :دار الفكر
للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،د.ت).
 .165ابن هشام ،أبو حممّد مجال الدّين عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن يوسف ،شرحُ
شذورُالذهبُيفُمعر ةُكالمُالعربُ،حتقيق :عبد الغينّ الدّقر ،د.ط ( ،سوريا :ال ّشركة
املتّحدة للتّوزيع ،د.ت).
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 .166ابن ه شام ،أبو حممّد مجال الدّين عبد اهلل بن يو سف بن أمحد بن عبد اهلل بن يو سف،
ختليصُال شواهدُوتلخيصُالفوائد ،حتقيق د .عباس م صطفى ال ّصاحليّ ،ط( ،1لبنان :دار
الكتاب العريبّ1986/1406 ،م).
 .167ابن ه شام ،أبو حممّد مجال الدّين عبد اهلل بن يو سف بن أمحد بن عبد اهلل بن يو سف،
اعتراضُال ّشرطُعلىُال ّشرط ،حتقيق :الدّكتور عبد الفتّاح احلموز ،ط( ،1األردن :عمان،
دار عمّار1406 ،ه1986-م).
 .168هارون ،عبد ال ّسالم حممدُ،األ ساليبُاإلن شائيةُيفُالنّحوُالعريب ،ط ،5النّا شر :مكتبة
اخلاجني بالقاهرة1421 ،ه2001-م.
ـطفى ُ،جواهرُالبالغةُيفُاملعاينُوالبيانُوالبديع ،د.ط،
 .169اهلامشي ،أمحد بن إبراهيم بن مصـ
ضبط وتدقيق وتوثيق :د .يوسف الصميليُ،الناشر :املكتبة العصرية ،بريوتُ.د.تُ .
ـم
ـن حممّد بن عبد اهلل بن العبّاس ،عللُالنّحو ،حتقيق :حممود جاسـ
 .170ابن الورّاق ،أبو احلسـ
حممّد الدّرويش ،ط( ،1السّعوديّة :مكتبة الرّشد1420 ،هـ1999/م).
ـرايا حممّد بن عل ّي
السـ
 .171ابن يعيش ،أبو البقاء موفّق الدّين يعيش بن عليّ بن يعيش بن أيب ّ
الصانع ،شرحُاملف صلُللزّخم شريُّ ،قدّم له :د .إميل
يضا بابن ّ
األ سديّ املو صليّ ،ويُعرف أ ً
بديع يعقوب ،ط( ،1لبنان :دار الكتب العلميّة1422 ،هـ2001/م).
 .172آل ياسني ،حممد حسني ،الدّراساتُاللغويةُعندُالعرب ،ط ،1منشورات دار مكتبة احلياة،
بريوت –لبنان1400 ،ه1980-م.
 .173يعقوب ،إميل بديع ،املعجمُاملف ّصلُيفُ شواهدُالعربيّة ،ط( 1لبنان :دار الكتب العلميّة،
1417هـ1996 /م).

امللحقُ(ُ )1

املالحق ُ
ُســتَ ِكفَّةُ َتلْمَــ ُح
بَــدَا ،والعُيُــونُ امل ْ
ِيضــنيَ َيقْــ َدحُ
غَــدَاُرَبَّــه قَبْــلَ ا ُملف ِ

صـكَّ ًة
َخرُوجٌ مِـنَ الغُمَّـى إذَاُصـكَّ َ
إذاُامتَنَحَتــه مِــنْ َمعَــدٍّ عصــابةٌ
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حلَحــوا
أقــاموا علــى أثقــالِهِمْ وتَل ْ
ِمنْ اجلِنِّ لَمْ َيقْـ َدحْ لَهَـا الزَّنْـدَ قَـا ِدحُ
رَكبت ،ومل تَعجَـزْ علـيَّ الــمَنادحُ
إذَاُرَامَهَــا َســيل احلَوَالِــبِ عَــرَّدَا
ســدا
إذاُكلِّــ فَُاإل ســادَُبالنــاسُأ َ
َــودَا
بِدَيْمُومَــةٍ غَبْــرَاءَ خَبَّــاُوخ َّ
جَهْــدَ العــدواةِ مِــن كُفــرٍ وإدْبــارِ
ِخرْقَ النَّشاشيبِ يف ذي ُشـ ْم ُرجٍ عـاري
وابْتَــزَّهُ َطعْــنُ طَــالَّبٍ ألَوتــارِ
حلفَــاظِ  ،كَــرِميٍ زَنْــدُهُ وَارِي
يَــ ْومَ ا ِ
بَكَينَاُبـأَطرَاف ُالريمَـاح َعلَـى عَمْـرِو
كتــرَنُّمِ املَكُّــوكِ عنــدَ ا ِمل ْزهَــرِ
ـمرا
إذاُخــاف إدراك الطوالــب ّشـ ُ
عصــي الرنــد والعصــف الســواري
ُضـــْئنَ ِبلَـــيْل ِهنَّ إىل النَّهـــارِ
يِ
حنــني النَّــاب بــاألفق النَّــزوع
بكـــلد نَزيعـــةٍ ووأىً نَزيـــعِ
الصـنع
كما حـىن الوقـف للموشـيَّة َّ
ُشــنَفا
إذاُتَــداكَأَُمنــهُدَ عــه َ
قدْ عادَيا احلَنَـكَ األعلـى ومـا ُعطِفـا
الســلوقيِّ وامللبونــة اخلنفــا
طــيَّ َّ
إذاُأحلَّــاُعلــىُأحليهمــاُأســفا
ســكوا
حــىت إذاُكــانواُهنــاكَُاستَم َ
ْشــكُوا
أَوْ رَاهِبــًا جَــاءُواُإلَيــك فَأَو َ
ُسـاعَةٍ ُنَخـالَ
إذَا ُمَا ُحَزَاهَا ُاآلل ُمـن َ

حبــيٍّ إذَاُقيــلَ ا ْظعَنُــوا قَــدْ أُتِيــتُ ُم
إذا ُقيلَُ :مَـن ُدمهـاءُ؟ خَبَّـرت ُأنَّهـا
وإنِّــي إذاُمَلَّــت رِكــايب مُنَاخَهــا
َســمِ دَارٍ بِاجلَنَــاحِ َع َرفْتهَــا
َأمِــنْ ر ْ
دَعــا الــدهرَ يفعــلْ مــا أرادَ فإنَّــهُ
إذاُلَبَّثــا َعقْــدَ القِبَــالِ حلاجــةٍ
حَتّــى إذَاُمــاُقَــرَى يل يف مَــذَا ِخرِهِ
راكَلتــه ،والعِــدا ترمــي مَقاِتلَــهُ
حَتَّى إذَاُمَاُرَمَـاه ُالقَـوم عَـنْ عُـرُضٍ
ـافٍ وال َوكَـلٍ
ـال جـ
ـه بـ
َرَّجـتُعنـ
إذَاُمَــاُلَقينَــا َت ْغلِــبَ ابْنَــةَ وائِــلٍ
جوفــًا ،إذاُهنــزتُتــرنَّم جوهلــا
ـال
ـا راح مؤصـ
ـرحان الغضـ
ـب كسـ
أقـ
ــيٌّ
ــا عِصـ
ــت زَهَّتْهـ
إذاُمــاُقلـ
ــدٍ
ــزِ فَيْـ
ــةً ِبحَزيـ
ــبنَ جَهَامَـ
رَكـ
إذاُغ مـــزتُتـــرهُأهبراهـــا
إذاَُزعــواُغــداةَُالــرَّوعُثــابوا
إالَّ مَهــاةٌ إذاُمــاُضــاعَهاُعطفَــت
وقرّبــوا كــلَّ صــهميمٍ مناكبــه
خلَبَــيْ أســدٍ
إذاُتثــاءبَُأَبــدى ِم ْ
ـائبهم
ـت حقـ
ـواُكانـ
ـى إذاُاحتملـ
حتَّـ
أجــدَّ قطعــًا علــى نــاجٍ وناجيــةً
نــالوا الســماءَ ،فأمســكوا بعِمادِهــا
وإذاُدَعَــوتَ بــين حنيفــةَ راغِبــًا
هلــمْ ُظعُــنٌ َســ ْطرٌ رخــالُ ُزهَاءَهــا
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ْتشــري إذَاُغَــدَا
غَــدَتْ كَــالفَنِيقِ املُس ِ
ُشــأوه
ُشــكيمة َ
بــرأسٍ إذاُاشــتدت َ
ـت
ـقِ تَيمَّمَـ
الطرِيـ
ـهَ َّ
ـت وَجْـ
إذَاُوَجَّهَـ
ْســهُ
َصــفِ َرأ َ
غَــدَتْ كَاْلعِبَــادِيِّ املُن ِّ
ـا
ـا جنـ
ـامِ كمـ
ـالً يف الزِّمـ
ِسـ
ـوَّعَ ر ْ
تَبَـ
رَبــاعٍ كــأنَّ ُج ْلجُــالً يف لَهاتِــهِ
ــقُفٍ
ــلَّ بِأَسْـ
ــورَّادَ ظَـ
وإذَاُرَأىُالـ
َترَعَّـــاهُ حَتَّـــى إذَاُأَظلَمَـــت
بنَهْـــدِ املَراكِـــلِ ،ذي مَيْعـــةٍ
ـا
ـيس اخلَ ـوَا ِمسُ وال َقطَـ
ـتُالعـ
إذَاُظَلـ
تَوَسَّد ُأَلحـي العِـيسِ أَجِْنحَـةَ ال َقطَـا
ـه
ـي إذاُكن ـتَُخَلفَـ
ُمفِ ـ ٌّ م ـنَ الالئـ
إذَاُكَانَُجَري ُالعَيـر يف ال َوعْـثِ ِدميَـةً
حَتَّــى إذَاُهَبَطَــت مَــدَافِعَ رَاكِــسٍ
مــالَُاحلــداة هبــا حلــاِئشِ قريــةٍ
إذا ُابتسمَت يف مُظلِـمِ الليـلِ رَّجَـت
وغَيــــثٍ تَبطَّنَــــتْ ُقرْيانَــــهُ
إذاُوَطئَـــت َســـنابِكُهُنَّ عبـــدًا
إذَاُنَطَقــنَُرَأيــتَ الــدرَّ مُنْتَثِــرًا
الصــهيل إىل
َُصــعَّدنَ َّ
إذاُتَجــاوَبن َ
وأصـــفرَ عَطَّـــافٍ إذاُراحَُرَبَّـــه
الشــهْالءُ دونَهــمُ
حــىت إذا حالَــتِ َّ
َشــيَتُجَــدّا ِبلَيْــلٍ تَنَاوَلَــتْ
إذاُغ َ

َســمَا فَتَنَــاهَى عَــنْ ِســنَانٍ فَــأَ ْرقَ َ
ال
َســـرَّ حِطاطـــًا ،مثَّ النَ فَـــبَغَّال
أَ
َســهَّال
الطرِيــقِ عِــزَّةً أَنْ ت َ
صــحَاحَ َّ
َ
َشــى يف ِع ْطفِــهِ وَتخَــيَّال
إذَاُمَــاُم َ
الشـوى فَـ ْردٌ بأَجْمـادِ حَـومَال
أَحَمُّ َّ
ُُإذا ُاعتادَه ُشَجوٌ ُمـنَ ُالليـل ُصَلصـال
يومــًا كيــومِ َعرُوبــةَ املُتَطــا ِولِ
تَــأَوَّت فَأَزْجَــتْ إِلَيْهَــا غَــزَاال
ــاال
ــدَُّزَادَ احِْتفَـ
َُالشـ
ــل َّ
إذَاُاحتَفَـ
َمعَــًا يف هَــدَالٍ يَتْبَــعُ الــرِّيحَ مَائلُــهْ
َصـلُهْ
ومَا يف َأدَاوَى القَـ ْومِ خِـفٌّ صَال ِ
بَــدَاُنحــره مِــنْ َخ ْلفِــهِ و َجحَاِفلُــهْ
تَغَمَّدَ جَـرْيَ العَيْـرِ يف ال َوعْـثِ وَاِبلُـهْ
الرقَــيِّ تَــوايل
وهلــا بصــحراءِ ُّ
ِســـيفِ أَوَالِ
وكَأَنَّهَـــا ُســـ ُفنٌ ب ِ
ُوشـمِ
دُجَى اللَّْيلِ عـنْ عَـذْبٍ َأغَـرَّ م َّ
ــن
ــهُ دجـ
ــلُ عنـ
ــه الوَبْـ
ُُإذاُرََّـ
ُز َهريِيّـــًا َســـمعتَ لَـــهُ أَنِينَـــا
صــمَْتنَ َرأَيْــتَ الــدُّرَّ مَكْنُونَــا
وإِنْ َ
ـا
ـهلْ بَراذِينـ
ـؤونِ ،ومل تصـ
صـ ْلبِ الشـ
ُ
ُض ـ َّهبِ
بالش ـواءِ امل َ
ـانٍ ِّ
ـا عِيَـ
ـداُابنـ
غـ
ـوا
ـالوا قَول ـةً :قِيلُـ
واس ـتوقَدَ احلَ ـرُّ قـ
ْ
كاهلضــابِ بَوانِيَــا
َ
عِشــاشَ الغُــرَاب
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امللحقُرقمُ(ُ )2
هم ُحَيَّ ُذي ُا لب ردَي ن ،ال حَيَّ مِ ثلُ همْ
يســاميهم ُ عاريُاألشــاجعُ ،ال يرى
ـ َاءُ ذَاتُ مَخِ يل َةٍ
ـ َامِي َةٌ خَوْصـ
مُسـ
وال ُت َه َي َّب ين ُامل َو ماة ُأر كب ها
وال ـ َّارب نيَُب أَي د يه مُ إذَا ُن َه َدَت
ـَارٌُإذَاُا َترَش ـوا
تيَان ُص ـ دق ُوأَيسـ
الَ ُي َف رَح ونَ ُإذَا ُم َا ُ َازَ ُ َائ زه م
ي نا ُك َراك ر أَج ْوازٌ مُضــ َب َّرَةٌ
ون طع م ُال ــيفَُمَعبوطَ ُالس ـَّ نام ُإذا
ـْيرَتُ ها
هل ُأ نتَ ُت خبرُ عن ها كيفَ َسـ
بأيي ُرشــاءُف يا بْنَ ذا الرِّج ْلِ ترتقي
بأيي ُق َ ناةٍُ تر ف عونَ ل ِواءَك ُمْ
ـَ هرَي ن ُيَج تَب نَُا ل بالدَُإذا
دَأَب نَ ُشـ
ال ُتســ ت ط يع ُا مل باري أن تؤيِّســ ها
أَق َامَ ُبشــ ط َّانُ ا لرِّك َاءِ ورَاك ِسٍ
ت بادره ُأ يدي ُا لر جال ُإذا ُ بدت
و ي ن ف ع نا ُ يوم ُا ل بالء ُ بالؤه
وأَ هتَ ـ م ُا خلالَُا ل عز يزَُ ،وأ ن ت حي
وال ُأشــ ت كي ُا ل ع فى وال خيد مو نين
وال ُأصــ ط في ُ حلم ُالســ نام ُذ خريةًُ

ـ ُح
تنضـ
ـه باءُ بالثل ِ َ
ُشـ
ـبحَت َ
إذاُأصـ
َردَا
م ِنَ ا لغ َي ْبِ أَه ْوَاالً ِإذَا م َا ت َج َّ
إذا ُ كانَ ُق َي دوم ُامل َج َرَّة ُأَق وَدا
ـَّحَرِ
ـ داءُ بالسـ
إذا ُتَ جاوَب َت ُاألَصـ
مَ ثىن ا لق ِدَاحِ ،وحُب َّتْ فَوْزَةُ ا خلطَرِ
أ قدام َ همْ بنيَ م َل ْ حوفٍ وم ُن ْع َف ِرِ
وال ت ُرَدُّ ع ل ي همْ أُرْب َةُ ا ليَســ َ ِر
ف ِ ي ها دُروءٌ إذَا ُخ ف ن َا ُم نَ ُا لزَّوَرُ
ُ ُأَل وَت ُر ياح ُالشــ تاءوُاهل وج ُ باحل ظ رُ
إذا ُال ت قى ُحَق َبٌ ُ م ن ها ُوتَص ـ د يرُ
إذا غر قت ُ ع ي ناك يف حو مةٍ غ مر
ُ ُإذا ُر عَ ُاأل قوام أ لو يةَ ا ل ف خ ِر
ـَ ب يهَُا ل لون ُ با ل قارُ
كانَ ُا ل ظالم ُشـ
وال ا لب ُراة إذا ُ ما ُجس ـ َّ هاُا ل باري
ُ ُإذَا ُغ َرقَ ُاب ن ُامل َا ُءو يف ا لوَب ْلِ ب َرْب َرَا
ـَّرا
ُنَوا هد مِن أ يدي الســراب يلِ حُسـ
إذا ُاســ ت ل حم ُاأل مر ا لد ثور ا مل غ مرا
ع ل يهِ إذا ُضــلَّ ُا ل طر يقَ ُم َ ناق رُه
إذا ُ هرَّ ُدون ُا للَّ حم ُوا ل فرث ُ جازره
إذا ُعَزَّ ُر يحَ ُاملســك با ل ل يلِ قاتِرُهْ

وردت ُ بع يس قدْ ط لح ْنَ و ف ت ي ٍة
و ظلٍّ ك ظل املضــر حيِّ ر ف ع ته
حي ُ ُ حماضــر هم ُشــىت ،و جي م ع هم

سَ با ل ل يلِ زا جرُ ْه
إذا ُ حرَّكَ ُا ل نا قو ُ
يح طا ئرُهْ
ي طري إذا ُ هن َّت ُ له ُا لر ُ
دَ ْومُ اإل يادِ و فا ثورٌ إذا ُان ت َج َ عوا
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ظل َّت ُ بأ ك ث بة ُا حلرَّ ين ُ تر ق به
با ل ع ندل ُا ل بازل ُا مل قالت ُ عرضــ ت ها
ال ُأرى ُم ثلَ ُأخ راه م ُإذا ُا ح ت م لوا
ي ها ُم راحٌ ُإذا ُ مالَ ُاإلرانُ ك ما
ـَي ط َان َةًُم ن ُنَج َائ ه َا
ك َأنَّ ُب ه َا ُشـ
س ـ رح ُ ا لعَ ن يق ُإذا ُ تر َّع َت ُال ـَّ حى
ـ َرَ ُظ ل ُّهُ
ي ويف ُا لي َف َاعَُ إذَا ُت َق َاصـ
وك َمْ م ِنْ ق ُرُومٍ ل َه َا ســ َاق َةٌ
ـَهُ
ُش ـكَكنَاُقَميصـ
وكَم ُمن ُكَمينُقَد َ
وإن َّا ُل َن َح دو ُاألَم رَ ُع ن دَ ُح َدَائ ه
ـ ُهُ
رَم َي ت ُب ه ُامل وم َاةَُ ي َرْج ُفُ َرأْسـ
ـَلَب ت ُمَق يل َهُ
و كم ُم ن ُإرانٍُ قد ُسـ
كلَّ فتُ ها عَن ْ َدالً يف مَشــيِ ها دَفَقٌ
غَيرَى ُعلى ُالش ـَّجع َات ُالعوج ُأَرجله َا
رَض ـ خَ ُاإل ماءوُا لن َّوى ُرَدَّت ُن َوازي َهُ
ال ي ُ حرِزُ امل َرءَ أنصــارٌ وراب ِي َةٌ
ك َأن َّه ُن َاشــ دٌ ُن َادَى ُل م َو عدهُ
وَرَّادُ نَق ْعٍ ع لى م َا ك َانَ منْ وَح َلِ

ـبع
ـى عل يه إذاُ ماُاس ـ تأخرُالسـ
رخشـ
بزل ُا مل طيي إذا ُ ما ُضــ م ها ُا لنيســع
ـَلَ فا
وال أرى م ثلَ أُوىل رَكْبِ همْ سـ
ـْت َد مي إذا رَعَ فا
نَجَّى ا ل ي هوديُّ يَسـ
ـيِ عَيْهال
ـبح َت ُدَ قا ُءَ باملَشـ
إذا ُأصـ
ه َ َدجَ ا لث َّف َالِ ب ِح ِم ْل ِهِ امل ُت َث َاق ِ ِل
ف َي َظ َلُّ ف ِ يهِ ك َا لرَّب ِيِّ امل َاث ِلِ
ـ ي ياال
ي رد ُنَ إذا ُ ما ُا ل تق َي نا ُالصـ
بأزرقَ عَســ َّالٍ إذا ُه زَّ ُ عام ل ُه
إذا ُع َيَّ ُ باأل مر ُا لف َظ يع ُق َواب ل ُه
ـ َّراب ُج َوا ئل ُه
إذا ُ جالَ ُيف ُ حبر ُالسـ
ـَنَّ ُب ال وَح ش ُا لع ت َاق ُمَع َاق ل ُه
إذَا ُضـ
ت َف ري ُا لف َريَّ إذا ُا م تدَّ ُا لب َال ع يمُ
إذَا ُ تف َاض ـ َ لت ُا لب زل ُا لع َالك يمُ
إذا ُاســ تدَرَّت ُ بأ يد ي ها ُامل َالدميُ
تأىب ُاهل َوانَ ُإذا ُع دَّ ُا جلرا ث يمُ
ـ ت َدَّ ُاحل َي َازميُ
ع َب ْدَ م َن َافٍ إذَا ُاشـ
ـَوَّتَ ُا لب ومُ
ـ تَه َ ُدَّ إذَا ُم َا ُصـ
الَ ُيسـ

ن قَطِّع ُأَوس ـ َاطَُ احلُقُوفِ لِقَوْمِن َا
ـ َّب َابُ ُإذَا ُُ
س ـ ي َّان ُش ـ َي ب ي والشـ
ت ذري ُاخل زا مى بأَظ ْالفٍ م ُخ َذْرَف َةٍ
ـوقُ ها
َسـ
أمجع ُأَجالســعُش ـ دادً ي ُ
و ل ك ن ما ُ ل ي لى ُ بأرض ُ غر ي بةٍُ

ـ َّ ما
إذا ُط ل بت يف غريِ أنْ تت َهَضـ
ما ُك ن ت ُ من ُأَج َل ي ُ ع لى ُق َدرُ
ووَق ْع ُه ُنَّ إذا ُوق َع نَ ُت َح ل يلُ
إيلَّ ،إذا ُراحَ ُا لري عاءُ ،رِ عائ ِ يا
ت قاســي إذا ُا ل ن جم ُا لع را قيَُّغَوَّرا
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كالســ يفِ ل يسَ بهِ ف َلٌّ وال طَبَ ُع
ق َالٍ ق َذَافٍ إذَا ُد يك ُا لق رَى ُه َت َف َا
ال
وخِل ْتَ بُيُوتَ احلَيِّ مَن ْزِل َةً مَح ْ َ
ـي إذَاُا لدي يك ُأَعتَم َا
قَرع ت ُبه َاُنَفسـ
وال ت َج ُولُ بســاق َي ْ ها اخل َالخ ِ يلُ
ـر يبُ األ فاع يا
الضـ
ـمَّ َّ
ضـ
عل يهُ ،و قدْ َ

رَ حب ُامل َج َمي إذا ُ ما ُاأل مر ُب َي َّت َُه
هَو جاءُُتَج تاب أَوْســاطَ اجلَ هادِ بإِرْ
ونَن حَر ها ُمَ ثىنً ُإذا ُا لر يح ُأعصــف َت
ـي بِذِي اللُبِّ مِْثلُهَا
ـتَوشـ
ـهْبَاءَ يَسـ
وصـ
َ
ص ـرَ َتُ
ممَّن ُيَجول ُوشــاحَاهَاُإذَاُان َ
ن َواه ك ُب َي َّوت ُاحل ي َاضُ إذا ُغ َدَت

امللحقُرقمُ(ُ )3
كأن خ ِالف َ ها
َّ
خ َودٌ ُم ن َع َّم َةُ

باب
ُ
وَه ْ نًا إذا ُ ررَت ُإىل ُاجل ل

ِدعْصــا نَ قًا ،رَف َدَ العَ جاجُ تراب َهُ

ح ُرٍّ ،صــ ب ي حةَ دِمي َةٍ وذِ هابِ

ـ َنَّ ُا لرَّ ود ُ بر دهُ
وإن يي إذا ُضـ

ح
لَمختَبطُمنُتَال دُالــــمَالُجَاز ُ

كأَنَُّعَ َ ساقيلَُال َّ حَىُيفُ صمَادهَا

َُض ـحلُالديميةُاملتَ َ ـح ـ ُح
إذاُذبن َ

جم َالي َّةٍُ ،يلوي ُبفَ ـ ل ُزم َام ها

مَح
ـَر ُ
تَ ل يل ُإذا ُن يطَ ُاألَزم َّة ُشـ

ـُب َّانُن َا مِث ْلُ الكُهُولِ ،وكَه ل ن َا
وشـ

َح
ـ َابَ ُقنع َاسٌُمنَ ُالقَوم ُأَجل ُ
إذَا ُشـ

ـعيِفُ والَُتَرَى
الضـ
ـرَّ َّ
الشـ
وقَدْ يَْبعَثُ َّ

إذاُ غابَت ُاألحســاب ،عنهنَُّم ذوَدا

وا حلا م لنيَُإذا ُ ما ُجَرَّ ُ جارم همُ

ـ َج ُر
ُ حبا مل ُ غريَ ُخ َوَّار ُوال ُضـ

يه م ُتَ جاوَب ُأَ الءُُا لوَ ج يه ُإذا

َر ُ
ـحىُ،تَقدَعُالذِّبَّانَُبالنَّخ ُ
ـامَُال ّـ
صـ

نارً ُت ؤَرَّث ُأ ح يا نع ُإذا ُخَم َدَت

ب عد ُا هلدوي ُ جبزل ُ غري ُ خوَّار

ـتحًى
ـتحيي ،ويف احلق مسـ
وإينُألسـ

إذا ُ جاء ُ با غي ُا ل عرف ُأن ُأ ت عذرا

صــايف ُاألدمي ،ر ق يق ا مل ن خر ين ُإذا

ضَ ،يف أرســاغِهِ َكرَعُ
ســافَُاملَراب ُ

ل َن َا ع َك َرٌ ح َ ْومٌ ،وع ِزٌّ ع َرَن ْدَسٌ

ـئ نا ،و نأىب فنزحَفُ
ـيُإذاُشـ
نم ـ

ـَالَة ُيَنجوُاملكَاس ـرُدونَهَا
لَنَاُضـ

ُ ُإذَا ُرَح م َت ه ،أَوْ ي ُل ِحُّ ف َي َت ْل َفُ

ي هوي ُ هلا ُ بنيَ ُأ يد ي ها ُوأرج ل ها

َالثيم
ـ فَتَرَّ ُاحلَصــى ُح م رٌ ُم ُ
ُ ُإذا ُاشـ
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مألْت ،فأت ْرَع ْت ُ ها تاب ِ لي

ع لى عادةٍ م ِن كرميٍ ف َط ِ ْن

إذا ُســ َدَّ ُب ال م حل ُآ َاق َه َا

ج َه َامٌ ي َؤُجُّ أَج ِ ي َ ا لظ ُّع ُنْ

كَأنَُّمَوض ـعَُوص ـلَيهَا إذَاُبَرَ كت

و قدْ ت طابَقَ مِ ن ها ا لزَّوْرُ با لثَّفِ ِن

ن ق َديم هاُ ،إذا ُ نكَص ـ َت ،ع ل ي همْ

ونَح ذو ها ُالســر يحَُإذا ُوَج ي نا

ك َأَنَّ ُأَع ي نَ ُغ زالَنٍِ ،إذَا اكْتَحَ لتْ

باإلثم د ُاجلَون ُ،قدُقرض ـنَ هاُحي نا

َس ـمَت
َُّض ـحكَتَ هاُيو مع إِذَاُابت َ
كأَن َ

يل
ـ َح َائ ب ه ُغ رٌّ ُزَه َال ُ
ب َرقٌ ُسـ

م ل حٌّ ُإذَا ُاخل ور ُا للَّه َام يم ُهَروَ لت

وَثُوبٌ بأَوْســاطِ اخلَب َارِ على الفََترِ

امللحقُرقمُ(ُ )4
وأَخْلَ َ نَه َّا مًا إذا ُا خل يل ُأوعَث َت

ـالَح ُالكَه ل ُوالكَهْلِ أَ ْح َردَا
سـ
جَرَىُب و

إذا ُا لر اق ُأ نا خوا ُيف ُ م باء ته

ح َل ُّوا ُ بذي ُ ج َراتٍُزَن ده ُواري

وإذا ُالش ـَّ مال ُتَروَّ حت ُبعشــي َّةٍُ

تر مي ا ل ب يوتَ ب يا بسِ األحْ ظارِ

أ ل ف ي ت نا ُ مر و عةً ُ ح جرا هتا

ـَّيف ع ند مزاحف األيســار
للضـ

حتَّى ُإذا ُ ما ُالص ـَّبح ُشــق ُأد ميه

ل ل قومِ أوْق َدوا ع لى اإلبْصــارِ

جدَّت ُ قر ي ن ت هم ُ ع لى ُ ما ُ خيَّ لت

ـ ِّرُ ط َريُ همْ بغ ِوَارِ
وغ َدَتْ ت ُبَشـ

ـغنُهرنا ُُ ُ ق َدَع نا ُاجلَم وحَ ،واخْتلعْ نا املُع َذَّرا
ـمُذوُال ـ
وكناُإذاُماُاخلصـ
بالس ـفىُخبتع ُُ ُ عرض البالد أشــتَُّاألمرُ اختل فا
حتَّىُإذاُالريحُها جتُ َّ
إذا ُاجلَو نة ُالك َدراءُُ بات َت ُمَب يتَ ها ُُ ُ أَن َاخ َت ُبجَعج َاع ُجَن َا حعُوكَلكَال
ـنَاعِ بِالطدبَابِ تُقَابِ لهْ
الصـ
ـ ْفقِ َّ
َصـ
َُص ـفقَةً ُُ ُ ك َ
إذَاُمَأقيَاه ُأَص ـفَقَاُالطرف َ
حَس ـوب ت ُالت قاءَُ مأق يَي ه ُ بطَر هُ ُُ ُ ُ سقُوطَ جُمَانٍ أَ ْخطَأَ ال ِّسلْكَ وَا ِصلُهْ
وأيســاري ُإذا ُ ما ُا حليَّ ُ ح لت ُُ ُ
غدت ُأ ظ عان ُ ط ي بة ُ ُ تودع

ب يو ،م ب كاد ا ل ن بت عاري
و خري ودا ع هنَّ

ـ كًا
ُواشـ
ـ يًا م ِ
َشـ
ِمنَ ا ُمل ْعقِباتِ العَدْوِ م ْ

ع لى

قرار

ـعَي هاُعن ُالرَّح لُأ َ ـال
إذاُطَيَُّنسـ
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أن يخ َت ُب باب ُالب يت ُحىت ُحتَلَّل َت

الَ
َرَاحَت ُمَعَُالرَّك ب ُالَّذيُقَد ُتَحَلَّ ُ

وع َن ْسٍ ذَم ُولٍ ج ُ مال ِي َّةٍ

إذا ُ ما ُاجل َ هام ُأ طاعَ ُالش ـ َّ ماال

ـيفَُعن ُق درةٍُ
عرض ـ ت ُ هلا ُالسـ

ـِق َاال
وم َا أَح ْدَثَ ا لقَيْنُ فِ يهِ صـ

إذَا ُامل ل وي َات ُب املس ـ وح ُلَق ينَه َا

ـقَتهنَُّكأســعُمنُذ عافٍُوجَوزَال
َسـ
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