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  ١٠٣٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ا ا ا   

  مـقـدمـة

 ، الع�رب أف�صح عل�ى وال�سالم وال�صالة، البی�ان علم�ھ اإلن�سان خل�ق الذي � الحمد  

 وال�شھور األی�ام مادام�ت وس�لم آلھ وعلى علیھ هللا صلى ، التمام وبدر الضحى شمس

     .واألعوام

  ...وبــعــد

 ودلل حیاتھم، ومسیرة وأیامھم، تاریخھم حفظ الذي فھو العرب؛ دیوان الشعر ّفإن    

 كان�ت والتي خاصة، والصعالیك عامة، العربي الشعر عیون ومن لغتھم، سالمة على

 أنموذج عن المعبرة والحیاة الفن وثائق أھم من وواحدة ،الصعالیك لحیاة  ًحافالً سجال

 وفط�رة ص�افیة طبیع�ة ع�ن ص�درت الت�ي لل�شنفرى، الع�رب المی�ة  الصعالیك معیشة

 وآمال�ھ ال�شاعر آلالم مواكب�ة معانیھ�ا ج�اءت ل�ذلك، ت�صنع وال فیھ�ا تكل�ف ال ساذجة،

  .حیاتھ وأحداث وطباعھ

   :عنوان تحت البحث ھذا جاء وقد

   للشنفرى العرب المية يف التركيب خصائص

  نـحـويـّة دراســة

  :   الموضوع اختیار أسباب

  :منھا ، للبحثً مجاال العرب المیة جعلت عوامل ُعدة اجتمعت     

 الدراس�ات كث�رة م�ع ھ�ذا ، الالمی�ة ف�ي التراكیب بخصائص خاصة دراسة قیام عدم -

 بی��ان اھتمامھ��ا ك��ان حولھ��ا قام��ت الت��ي فالدراس��ات، والدراس��ة بال��شرح ْتناولتھ��ا الت��ي

 یك�ن ول�م، لألبی�ات الع�ام والمعن�ى ، إعرابیة أوجھ من فیھا ما وبیان، مفرداتھا معاني

 بدراس��ة أق��وم أن نف��سي ف��ي وق��ع ل��ذا، االھتم��ام م��ن ن��صیب التركی��ب خ��صائص لبی��ان

  .للشنفرى العرب المیة في التركیب خصائص

 طریق�ة خ�صائص إل�ى الباح�ث یصل بھ إذ كبرى؛ أھمیة لھ التراكیب في البحث أن -

  .صدره مكنونات عن یفصح نحو على لجملھ وصوغھ لتراكیبھ، الشاعر بناء



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٣٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 إح�سان عل�ى والحك�م غرض�ھ، لتحقی�ق ال�شاعر س�لكھا الت�ي الطرائ�ق عل�ى الوقوف -

  .غیرھا دون الطرائق ھذه اختیار في الشاعر

  .ولغویة فنیة خصائص من للشنفرى العرب المیة بھ تمیزت ما -

ُتفرد - ُّ َقلما إنسانیة َبخصائص العرب المیة َ َّ  .القدیم العربي شعرنا في نجدھا َ

  

  :ا ارات

  

 الح�دیث ف�ي لن�ا سیت�ضح كم�ا -العرب المیة ودراسة بشرح العلماء من كثیر ُِعني    

  :یأتي ما الدراسات وتلك الشروح ھذه أھم ومن -بھا التعریف عن

  .للزمخشري العرب المیة شرح في العجب أعجب -١

 زاك��ور الب��ن الع��رب المی��ة معرف��ة ف��ي األرب أھ��ل قل��وب ع��ن الك��رب تف��ریج  -٢

  المغربي

  .المصري أحمد بن هللا لعطاء العرب المیة شرح في األرب نھایة -٣

  .الحمیري للُعبیدي العرب المیة على األدب سكب -٤

  .حفني الحلیم عبد/ د للشنفرى العرب المیة ودراسة شرح -٥

  .أبوحمزة علي محمد/ د للشنفرى العرب لالمیة واللغوي األسلوبي التذوق في -٦

  .الزغبي الدسوقي محمد/ د لغوي إعرابي تحلیل للشنفرى العرب المیة -٧

 والمعنى واإلعراب المفردات معاني بیان اھتمامھا جل كان المؤلفات تلك أن إال      

 لھ�ذا اختیاري جاء لذلك، االھتمام من نصیب التركیب خصائص لبیان یكن ولم العام،

  .الموضوع

  

  



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٣٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ا:  

 عل�ى یق�وم ال�ذي التحلیل�ي الوص�في الم�نھج على للموضوع معالجتي في ت اعتمد    

 م�ن لھ�ا یع�رض وم�ا منھ�ا، التراكیب خصائص الستنباط وتحلیلھا النصوص استقراء

 الجمل�ة بتوص�یف البح�ث عن�ي فقد ،  ذلك غیر أو ، حذف أو ذكر أو، تأخیر أو تقدیم

 أنم�اط طری�ق عن وذلك ، وغیره ، الشرطي والتركیب ، اإلنشائیة والجملة ، الخبریة

ّ ًإعرابی�اً تحلیال البحث یتضمن لذا. والصور األنماط ھذه تحلیل ثم، صور على تشتمل

   .النظریة القواعد لبعض

ْص��درت وق�د ھ�ذا     َّ  وتحقی��ق جم�ع ال��شنفرى، دی�وان ف��ي كم�ا الالمی�ة، ب��نص البح�ث َ

   .یعقوب بدیع إمیل/ د وشرح

  

 ا:  

  .وخاتمة فصول وثالثة وتمھید مقدمة في البحث وجاء    

 الدراس��ات وأھ��م اختی��اره، وأس��باب الموض��وع ع��ن فیھ��ا تح��دثت فق��د: المقدم��ة أم��ا   

  .علیھا سرت التي والخطة فیھ، اتبعتھ الذي ومنھجي السابقة،

  :مطلبین في جاء فقد: التمھید وأما

  .بالشنفرى التعریف: األول المطلب

  .العرب بالمیة التعریف: الثاني المطلب

  :عــــن فـكـــان:  األول الفصل أما

  الخبریة الجملة في التركیب خصائص

  :مبحثین في وجاء

  .االسمیة الجملة في والتأخیر التقدیم : األول المبحث

  .الفعلیة الجملة في والتأخیر التقدیم:  الثاني المبحث

  :عـــن فــكــان:   الثاني الفصل أما

  الموسعة الجملة في التركیب خصائص

  :مبحثین في وجاء

 إل�ىً مق�سما الح�ال دراس�ة - الالمی�ة ف�ي وردت التي بأدواتھ االستثناء: األول المبحث 

  .وصاحبھا الحال نوع حسب وصور أنماط



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٣٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  .النسق عطف - البدل - النعت:التوابع من وفیھ: الثاني المبحث

   :عـــن فـــكـــان:  الثالث الفصل أما

  العرب المیة في الشرطي التركیب خصائص

  :مبحثین في وجاء

  .الشرطي التركیب في الرتبة قضیة: األول المبحث

  .والـحـذف الـذكـر: الثاني المبحث

  .  البحث إلیھا توصل التي النتائج أھم بإیجاز فیھا ذكرت فقد: الخاتمة أما
  

ُل وان أن أأ  و   ر إ     

وو إّم ٌ ٌ ٌ.  

ّو ّا ْو  مِ  و ِآ ِو َأ.  



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٣٩ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

ول اا  

  )م٥٢٥ /ھـ ق ٧٠ ت (األزدي الشنفرى الالمیة بصاحب التعریف

  بع�ض ذك�رت. یم�اني ج�اھلي ش�اعر قحطان، من األزدي، مالك بن عمرو :اسمھ    

 :وقی�ل ،الشفتین العظیم:  الشنفرى ومعنى ،اسمھ ولیس لقبھ الشنفرى أن التراجم كتب

 ل�ھ  ال�شنفرى اس�م اختی�ار وی�رجح) ١.(ّوع�دائیھم الع�رب فتاك من كان. الشعر الكثیر

  :منھا ، ألسباب

ً تخص�صا النسابة أكثر من ھذا الكلبي وابن،الشنفرى اسم إال علیھ الكلبي ابن یطلق لم

 )٢.(الشنفرى منً زمنا وأقربھم، الیمن أھل نسب في

َفنعل�ى وھ�و ،األزد م�ن شاعر اسم:والشنفرى: (الجوھري قال     ْ  قال�ھ م�ا وھ�و.)٣) (َ

 )٤.(أیضا منظور ابن

 ال��شین بف��تح وھ��و، األزد م��ن قحط��اني ج��اھلي ش��اعر وال��شنفرى(: البغ��دادي ق��ال    

 عظ��یم ومعن��اه، لقب��ھ ال��شنفرى أن بع��ضھم وزع��م، اس��مھ وھ��و مق��صورة أل��ف وآخ��ره

 ) ٥)(غلط وھذا. الشفة

 لطی�ف تعلیق فھذا وبعد: (العرب لالمیة شرحھ مقدمة في المصري عطاء ابن قال    

 الطوی�ل بح�ر عل�ى المنظوم�ة المجی�دة والالمی�ة الفری�دة القصیدة على شریف  وتنمیق

 بن الشنفرى الساحر والبلیغ الماھر للفصیح العرب بالمیة المشھورة المثیل واألسلوب

 ) ٦) (األزدي مالك

 تل��ك الفن��ي ش��عره یمی��ز م��ا وأخ��ص ، الثانی��ة الطبق��ة فح��ول م��ن ال��شنفرى ویع��د     

 التعبیری�ة الق�وة تل�ك ثم تمثیل أصدق الجاھلیة البدویة اللغة تمثل التي اللفظیة الخشونة

 ص�دق م�ن بھ یمتاز ما جانب إلى ھذا، فیھ رخاوة الً محكماً أسلوبا أسلوبھ تجعل التي

 ع�نً بعیداً عفویا شعره جاء وقد،) ٧ (البدویة الحیاة عن النقل في والصراحة، التعبیر

                                                           

  ،   ٨٥ / ٥        واألع�الم  ،    ١٦٨   / ٢        الفح�ول       طبق�ات     إل�ى        الوصول      وسلم  ،    ٤٠٨  /  ١        األلباب      نزھة  :     ینظر  -  ١
  .  ١١ / ٨          المؤلفین       ومعجم

  .   ١٨٩ / ٢      الكبیر        والیمن     معد     نسب  -  ٢

  .   ٧٠١ / ٢      الصحاح  -  ٣

  .   ٤٢٠ / ٤       العرب      لسان  -  ٤

    .   ٣٤٣ / ٣         الخزانة  -  ٥

  .  ٩٣   ص       العرب      المیة     شرح    في      األرب       نھایة  -  ٦

  .   ٣٣٨   ص         الجاھلي       العصر    في          الصعالیك         الشعراء  -  ٧



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٤٠ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

، لحیات�ھ ص�ورة ش�عره ج�اء ال�ذي القدیم الفطري للشاعر مثال فھو ، والصنعة التكلف

  )١.(التصویر دقیق،التعبیر صادق خشونتھ على وھو

 وقبیل�ة ، األزد من الشنفرى أن على  إلیھا رجعت التي التراجم كتب أجمعت:  نسبھ 

 )٢(.مأرب سد انھیار بعد منھا وھاجرت ، الیمن تسكن كانت األزد

 بن�ي إن: وقی�ل ، فھج�رھم أغ�اظوه ث�م األزد قوم�ھ ف�ي ن�شأ إن�ھ قی�ل: حیات�ھ و نشأتھ 

 أع�دى م�ن ال�شنفرى وك�ان، م�نھم وان�تقم ھ�رب ث�م ف�یھم فن�شأ ص�غیرا أسروه سالمان

 على المصادر وتتفق) الشنفرى من أعدى(: فقیل المثل بھ ضرب حتى العرب عدائي

 شرا تأبط: منھم العدائین رفاقھ بعض مع نشأ فقد، الصعالیك الشعراء من الشنفرى أن

 األدب ف��ي عرف��ت الت��ي الع��صبة تل��ك ، الب��راق ب��ن وعم��رو، ال��سلیكة ب��ن  وال��سلیك، 

 والغ��ارات ،والنھ��ب ال��سلب عل��ى یعی��شون ك��انوا ال��ذین ، ال��صعالیك بال��شعراء العرب�ي

  :   المیتھ في قال األطفال ویتم ، النساء الشنفرى بھا أیم التي اللیلیة

ُفأیمت( َكما ُوعدت.. .ًإلدة ُوأیتمت نسوانا، ّ ُواللیل أبدأت، َ ْ   ُ)ألیل ََّ

 فتغلغل��وا ال��وعرة واألودی��ة الجب��ال نح��و اتجھ��وا الخی��ل ت��دركھم أن خ��افوا إذا حت��ى   

 إن: فقی�ل ال�صعلكة إل�ى بال�شنفرى دف�ع ال�ذي ال�سبب بی�ان ف�ي المصادر واختلفت.فیھا

 األزد م�ن س�المان بن�و أس�رت حتى فیھم یزل فلم ، فھم بن شبابة بنو أسرتھ الشنفرى

 حت�ى س�المان بني في الشنفرى فنشأ ، بالشنفرى شبابة بنو ففدتھ شبابة بني من رجال

 أن ف�أنكرت ، أخی�ة ی�ا رأس�ي اغ�سلي (لھ�ا فق�ال ول�دا اتخ�ذه ال�ذي الرجل بنت نازعتھ

 أص�دقني ل�ھ فق�ال فھ�م م�ن اش�تراه ال�ذي أتى حتى غاضبا فذھب ،ولطمتھ أخاھا یكون

 بما مائة منكم أقتل حتى أدعكم لن إني: فقال،الحجر بن األواس من أنت: قال ؟ أنا من

 .استعبدتموني

  

 بقتل�ھ فب�اء،بقتل�ھ یب�وؤوا أن ف�أبوا الفھمي السائب بن الحارث قتلت األزد إن: وقیل    

  .فھم مع األزد على یغیر جعل الشنفرى ترعرع فلما،منھم رجل

 بھم��ھ ف��ي س��باه ال��ذي فجعل��ھ، غ��الم وھ��و ال��شنفرى س��بت س��المان بن��ي إن: وقی��ل     

 أن أخاف أني لوال:لھ قال ابنتھ یزوجھ أن الشنفرى منھ طلب ولما، لھ ابنة مع یرعاھا

 رج��ل مائ��ة ب��ك أقت�ل أن قتل��وك إن،  عل��ي :فق��ال، ابنت�ي ألنكحت��ك س��المان بن��و یقتلن�ي

                                                           

    .  ٧٨   ص         واإلسالمي         الجاھلي      األدب    في        دراسات  -  ١

  ،   ٨٥  /  ٥        واألع�الم  ،    ١٦٨  /  ٢        الوص�ول      وس�لم ،   ١٨٨   ص          للتبری�زي         الحماس�ة       دی�وان     شرح   :    ینظر  -  ٢
   .   ١١ / ٨          المؤلفین       ومعجم



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٤١ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ی�وفي أخ�ذ ث�م،فقتل�وه الرج�ل عل�ى سالمان بنو فشدت،سبیلھ وخلى ابنتھ فأنكحھ، منھم

  )١(.ویقتلھم سالمان بني فیغزو للرجل بوعده

 فقتل��وه ،كثی��را خلق��ا م��نھم قت��ل أن بع��د قتل��وه ال��ذین ھ��م س��المان بن��ي إن: یق��ال: وفات��ھ

 ل�ھ یق�ال ب�واد ، البقم�ي وح�ازم، حرم أخیھ وابن ،العدائین أحد جابر بن أسید بمساعدة

، وحی�دا الغ�زو إل�ى خ�رج ق�د وك�ان، ب�ھ فأم�سكوا علیھم فخرج، أبیدة بأرض الناصف

 :  فقال نقبرك؟ أین سألوه قتلھ أرادوا وحینما

  عامر أم شريـــــــأب ولكن علیكم           محرم بريــــــــــــق  إن تقبروني ال

  سائري ثم قىــــالملت عند وغودر          أكثري الرأس وفي رأسي احتملوا إذا

  )٢(بالجرائر مبسال اللیالي سجیس          تسرني یاةــــــــح أرجو ال الكـــــھن

 ٤٠ -٣٠ ب�ین أو  ، م٥٢٥ / ھ�ـ ق ٧٠ س�نة في تقریبا ذلك وكان، وصلبوه فقتلوه    

 ع��شرین م��ن قریب��ا منھ��ا الواح��دة فكان��ت مقتل��ھ، لیل��ة قفزات��ھ وقی��ست، م٦١٠/ ھ��ـ ق

 وق��د ب��ھ فم��ر ، ًغائب��ا ك��ان  رج��ل وج��اء، ًم��صلوبا ع��امین أو عام��ا وبق��ى)  ٣.(خط��وة

 علی�ھ فھاج�ت، رأس�ھ م�ن عظ�م فیھا فدخل، ًوغضباً غیظا برجلھ رأسھ فركض، سقط

 )٤(.المائة تمام الرجل ذلك فكان، منھا فمات

                                                           

   .      بتصرف      ١١-    ١٠   ص         الشنفرى       دیوان  -١

   .   ٤٨   ص        دیوانھ  -  ٢

  .  ٨٥ / ٥       األعالم  -٣

      .  ١٢   ص        دیوانھ  -  ٤



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٤٢ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ا ما  

ا  بى ا  

  

، ًبیت�ا) ٦٩ (تبل�غ إذ الط�وال العرب�ي ال�شعر ق�صائد م�ن للشنفرى العرب المیة تعد    

 كث��ر أبح��ر ثالث��ة وأح��د،للق��صص البح��ور أن��سب وھ��و ، الطوی��ل بح��ر عل��ى وج��اءت

، البح��ر ھ��ذا عل��ى ق��صائدھم بن��وا ال��شعراء ف��أكثر ، الق��دماء الع��رب ش��عر ف��ي ورودھ��ا

 ب�ـ القافی�ة ف�ن ف�ي الم�سماة األح�رف م�ن وال�الم، ال�الم قافیة لقصیدتھ الشنفرى واختار

 الت��ي المعج��م ألف��اظ لكث��رة وذل��ك، لقافیتھ��ا ال��شعراء رك��وب یكث��ر الت��ي: أي) ال��ذلول(

 الجانبی�ة أو االنح�راف): ال�الم (الح�رف ھذا سمات ومن ، لھا قافیة تكون ألن  تصلح

 قوم��ھ ع��ن االنح��راف م��ن الالمی��ة ف��ي ال��شنفرى ق��رره م��ا م��ع یتناس��ب ھ��ذا ولع��ل)١(

  :       قال سواھم قوم إلى والمیل عنھم والخروج

ُأقیموا ِّأمي بني ِ ُصدور ُ ِّفإني          مطیكم ُ ِ َإلى َ   ُألمیل سواكم قوم ِ

  

 ،فق�د)٢ (الع�رب أش�عار م�ن غیرھ�ا عل�ى لھ�اً تف�ضیال ، الع�رب المی�ة س�میت وقد    

 ال�شعراء نظمھ�ا الت�ي الق�صائد م�ن األخ�رى الالمی�ات س�ائر تفوق شھرة الالمیة بلغت

، زھی��ر اب��ن وكع��ب، الق��یس وام��ريء، وعنت��رة ، كزھی��ر واإلس��المیون الج��اھلیون

، جزلة معان من حوتھ لما، العربي الشعر قصائد أنفس من الالمیة تعد  إذ ،  وغیرھم

 الت�ي ال�صعلكة حی�اة م�ن ت�صوره ولم�ا،رائعة بالغیة وصور، أصیلة لغویة ومفردات

 م�ن كبی�ر ومعل�م، العرب�ي ال�شعر درر م�ن فری�دة أدبی�ة درة فھي) ٣ (صاحبھا عاشھا

 ال�شنفرى نظ�م وق�د).٤ (والط�ول والف�صاحة الح�سن ف�ي المق�دمات م�ن وھ�ي، معالمھ

 والالمی�ة ، ال�صعلكة ف�ي حیات�ھ م�ن األكب�ر ال�شطر ق�ضى ألن�ھ،حیاتھ آخر في الالمیة

 ح�دیث یك�ن ل�م أن�ھ ع�ن ینب�ئ مما، مفصال شامال وصفا الصعلكة في حیاتھ لنا تصف

، الھم��ة عل��و مث��ل اإلن��سانیة الف��ضائل م��ن كثی��ر عل��ى الالمی��ة واش��تملت). ٥(بھ��ا عھ��د

 عل�ى الق�دماء الع�رب وإجم�اع. والعف�ة وال�صبر ، وال�ضیم ال�ذل وإب�اء ، ال�نفس وسمو

 ألج��ود تمثیل��ھ ح��سن ف��ي رأیھ��م عل��ى ذات��ھ ف��ي ش��ھادة) الع��رب المی��ة( ب ت��سمیتھا

                                                           

  .   ١٧٩     ص         العربیة          الدراسات    في        الصوتي         المصطلح  :     ینظر  -  ١

   .    ١٣٥   ص         الحماسة       دیوان     شرح  -  ٢

   .     ٢٦٩٤  /  ٦       الطلب      بغیة  -  ٣

   .    ١٥٦  /  ١        القالي     علي     ألبي        األمالي    -٤

   .    ١١٦  ،    ١١٥   ص        والمیتھ       حیاتھ         الصعلوك         الشنفرى  -  ٥



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٤٣ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 على النص ھذا جریان على ذاتھ الوقت في وشھادة،الجمیل الشعري النص خصائص

 م��ن تجع��ل كان��ت الت��ي، والطائفی��ة القبلی��ة الخ��صائص ع��ن بعی��دا جمیع��ا الع��رب أل��سنة

 قبائ�ل أل�سنة عل�ى روای�ة أكث�ر أو،تل�ك م�ن الطائف�ة لھ�ذه تمث�یال أكثر النصوص بعض

 المی��ة م��صطلع ش��اع م��ا بق��در ال��شنفرى المی��ة م��صطلع ی��شع ول��م،س��واھا دون بعینھ��ا

، العاطف��ة ص��دق إل��ى بالن��سبة العربی��ة الق��صائد درر م��ن ق��صیدة فالالمی��ة) ١(.الع��رب

 م��ن ش��عریة قطع��ة أص��دق إنھ��ا.العب��ارة وإیج��از، الوص��ف وروع��ة ، الت��صویر ودق��ة

 وق�وة ، بال�شجاعة ات�صف ش�اعر أن�شده، ال�صحراء نشید ھي بل ال، الصحراء أغاني

 إل��ى أدت وإن الحری�ة وح�ب، الرجول��ة تراف�ق الت�ي والثق��ة،ب�النفس واالعت�زاز،اإلرادة

 ش��ھرتھا ف��ي فزاحم��ت الالمی��ة ش��ھرة بلغ��ت وھك��ذا) ٢.(واألھ��وال والمخ��اطر الج��وع

 الم�شاھد وطراف�ة، ال�شاعریة ج�ودة م�ن فیھ�ا م�ا بفضل بلغتھ ما بلغت وقد ، المعلقات

 ب����شرحھا العلم����اء أغ����رت الت����ي اللغوی����ة الم����ادة ووف����رة ، الم����صورة ال����صحراویة

 بل، للشنفرى ولیست ، منحولة العرب المیة أن األدباء بعض رأى وقد) ٣.(وإعرابھا

 مح�رز أب�و ك�ان (:ق�ال ، الق�الي عل�ى أبو بذلك قال من وأول، )٤(األحمر خلف نحلھا

 درید بن بكر أبو حدثني، العرب مذاھب على الناس وأشعر واللغة بالشعر الناس أعلم

  :أولھا التي  للشنفرى المنسوبة القصیدة أن

ُأقیموا ِّأمي بني ِ ُصدور ُ ِّفإني          مطیكم ُ ِ َإلى َ   ُألمیل سواكم قوم ِ

  

 أق�در فك�ان، والط�ول والفصاحة الحسن في المقدمات من وأنھا، األحمر لخلف: أي،لھ

 الع��رب المی��ة أن یؤك��د م��ا فھن��اك ،ب��صواب ل��یس ال��رأي وھ��ذا) ٥(قافی��ة عل��ى الن��اس

 – نظ�ري ف�ي  -لل�شك مج�اال ت�دع ال التي األدلة أقوى ومن، منحولة ولیست للشنفرى

  :     الشنفرى یقول، واألربعین الرابع البیت في مرتین الشنفرى اسم ورود ھو

ِفإن   ُأطول قبل بالشنفرى اغتبطت لما.. .قسطل ُّأم بالشنفرى ْتبتئس َ

  

                                                           

  . ٩ ص       الشعر      تذوق      متعة  -  ١

   .   ٢٢  ،   ٢١   ص         الشنفرى       دیوان .-  ٢

  .  ١٩   ص        السابق  -  ٣

  .    ١٢٥٥  /  ٣        األدباء      معجم  -  ٤

   .    ١٥٦ / ١        األمالي  -  ٥



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٤٤ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  -ال�شنفرى دی�وان محق�ق -  یعقوب بدیع إمیل الدكتور أوردھا التي  الكثیرة واألدلة   

 م�ن یق�رب م�ا إل�ى اس�تمرت ق�د لل�شنفرى الق�صیدة فنسبة، للشنفرى الالمیة نسبة تؤكد

 )١.(ھذه القالي روایة جاءت أن إلى قرون أربعة

، وطابع�ھ الق�دیم ال�شعر بعم�ودً دائم�ا احتفظ�ت األحم�ر خلف نحلھا التي والقصائد     

 الصعب من یجعل، مستقال شعریا مذھبا تمثل فھي، خاص طابع فلھا القصیدة ھذه أما

ِب�التخفیف] الشنفرا [و (:المشتبھ توضیح وفي) ٢ (األحمر خلف من صدورھا تصور ِ ْ َّ ِ 

َوزیاَدة ِالشاعر الشنفرا: ألف َِ َالعرب المیة ناظم َّ َ ْمشُھور أزدي َُھو: قلت. ْ َ)(٣(  

  )٤.) (العرب المیة ناظم الشاعر، الشنفرى (:المنتبھ تبصیر وفي

  

 وأن، ال�صحراء أغ�اني من شعریة قطعة أصدق الالمیة  أن یعقوب جورج ویرى    

 ھ�ذه م�وطن وأن، حولھ�ا ح�ام وال یم�سھا ل�م ، بعید عنھا فھو، غیرھا تناول إذا النحل

 حی�ث ال�یمن ش�مال ف�ي تق�ع الت�ي الجب�ال ب�ین مكة جنوب في المرابع تلك ھو القصیدة

 ھذه ینكر أن المرء یستطیع كیف أفھم ال إنني(: قال ثم، الشنفرى قبیلة األزد مضارب

 حیاة وتصور ، نقاء بكل العرب جاھلیة وترسم ، الصحراء بعبیر تتنفس التي القصیدة

، العدال��ة وج��ور، األخ��وة وعق��وق ، الن��اس مظ��الم إیاھ��ا  أورثت��ھً أحق��ادا حم��ل رج��ل

 جمل�ة إعراب فيً جدال وقتھم یقتلون الذین اللغویین أولئك بین من رجل إلى ویعزوھا

  )٥ (صغیرة

  

ً شرحا عشرین على شروحھا عدد وزاد، كبیر باھتمام العرب المیة حظیت: شروحھا

  :شروحھا أھم  ومن، 

 ف��ي الجوائ��ب مطبع��ة ف��ي ن��شر ال��ذي) ھ��ـ ٢٨٥ ت) (٦ (للمب��رد المن��سوب ال��شرح -

 ) ھـ٢٩١( لثعلب أنھ  والراجح ، ھـ١٣٠٠ عام القسطنطینیة

 ف�ي مخط�وط ال�شرح ولھ�ذا) ھ�ـ٣٢١( ت دری�د ب�ن الح�سن بن محمد بكر أبي شرح -

 )٧٤٠٨ (برلین

  ) ھـ٥٠٢ (ت التبریزي الخطیب شرح -

                                                           

  .   ١٦٧   ص          الصعالیك     شعر   :    ینظر  -  ١

   .    ١٠٦  /  ١        العربي      األدب       تاریخ :    ینظر  -  ٢

  .   ١٩٢  /  ٥           المشتبھ       توضیح  -  ٣

   .    ٧٥٤  /  ٢           المنتبھ       تبصیر  -  ٤

    .    ٤٤   ص         الصحراء      نشید       العرب      المیة    عن  -  ٥

    .   ١٤٤  /  ٧       األعالم  -  ٦



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٤٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

 المی���ة ش���رح ف���ي العج���ب أعج���ب( الم���سمى) ھ���ـ٥٣٨( ت الزمخ���شري ح ش���ر -

 )١()العرب

 )   ٢) (العرب المیة شرح( المسمى) ھـ٦١٦ (ت العكبري البقاء أبي شرح -

 الم�سمى) ھ�ـ٦٣٠(ت النج�ار ط�ي أب�ي ب�ابن ال�شھیر الحلب�ي حمی�دة ب�ن یحیى شرح -

 )٣ ()العرب المیة شرح في المنتخب(

 )ھـ٦٧٢( ت مالك ابن شرح -

 المی�ة ش�رح م�ن ال�ضرب رش�ف( الم�سمى النقج�واني اللطی�ف عبد بن المؤید شرح -

 )العرب

 إتح�اف( الم�سمى) ھ�ـ١٠١٦ بع�د( ت الماغوس�ي جمعة أبي  مسعود بن سعید شرح -

 )٤)  (العرب المیة بمقاصد األرب ذوي

 عن��وان(الم��سمى)ھ��ـ١١٠١ بع��د(ت الفی��ومي الغنیم��ي هللا ج��اد اإلخ��الص أب��ي ش��رح -

 )   ٥) (العرب المیة بشرح األدب

 ف�ي الك�رب تف�ریج(الم�سمى) ھـ١١٢٠(ت  الفاسي زاكور بن قاسم بن محمد  شرح -

 )٦)(العرب المیة  شرح

 ف�ي األرب نھایة (المسمى) ھـ١١٨٦ (ت المكي المصري أحمد بن هللا عطاء شرح -

 ) ٧) (العرب المیة شرح

 س��كب (ب الم��سمى) ھ��ـ١٢٠٩ (ت الحمی��ري ش��اوي ب��ن هللا عب��د ب��ن س��لیمان ش��رح -

 )٨)(العرب المیة على األدب

 الم��سمى   )ھ��ـ  ١٢٨٠ (ال��ضحوي المع��افى، ِإس��ماعیل ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ش��رح -

  )   ٩) (العرب المیة شرح(

  )   ١٠)  (العرب المیة شرح (المسمى   ))ھـ ١٣٤٢(ت الصحراوي بابا محمد شرح -
                                                           

  .    ٢٦٩١  /  ٦      األدباء      معجم  -  ١

   .    ١٠٤  /  ٢        القران      حفاظ      معجم   و  ،    ٧٢١  /  ١          المؤلفین      معجم       تكملة  -  ٢

    .     ٢٧٠ / ٤         الوفیات      فوات     ،    ٢٩٤١  /  ٧        األدباء      معجم  -  ٣

  .   ١٠٢  /  ٣     األعالم  -  ٤

  .   ١٠٥ / ٢       األعالم    -  ٥

  . ٧  /  ٧       األعالم  -  ٦

    .     ٢٣٦  /  ٤       األعالم  -  ٧

  .   ١٢٩  /  ٣       األعالم  -  ٨

  .   ٢٤٦  /  ١     األعالم  -  ٩

  .  ٤٧  /  ٦     األعالم    -  ١٠



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٤٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  )ھ���ـ ١٣٢٢ (ال���شنقیطي الترك���زي محم���د ب���ن أحم���د ب���ن محم���ود محم���د ش���رح -

 ) ١ (.الیمني لعاكش العرب المیة شرح على حاشیة) الحق إحقاق(المسمى

 المی��ة ش��رح (الم��سمى   )ھ��ـ ٠٠٠ت (الطرابل��سي ش��ریف ّمحم��د ب��ن حكم��ة  ش��رح -

  )   ٢)  (العرب

ِّالمكي شرح - ِالبط�اوري َ َ  المی�ة ش�رح ف�ي) الط�رب ھامی�ة (الم�سمى) ھ�ـ ١٣٥٥ ت (َ

 )٣) (العرب

 والفرنسیة االنجلیزیة  إلى وترجمت ،الالمیة بدراسة المستشرقین من كثیر قام كذا    

  )٤(.والیونانیة واالیطالیة واأللمانیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   

  

                                                           

   ٩٠ / ٧       األعالم  -  ١

  .   ٢٦٨ / ٢       األعالم  -  ٢

  .   ١١٠ / ٧       األعالم٣ -

  .   ٣٩٥  /   ١٣         اإلسالمیة         المعارف       دائرة  :     ینظر ٤ -
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٤٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

م  بى ا  

  
  َِ َُا  إ ّمُُ َ             وَر أَِ ِ أُِا   -١

٢- ْ ُِ ُتَا ُوا ٌُِ           ْتٍُت وِِ َ ُُْرَوأ  

٣- ْرض َوى اَْ ِْ َ َذىا          ََو َِْ َفَ ُِل اََُ  

٤ - كَُ  رض ٌِ َ ئى          ِاَ ِو راأ ِرا ََْو َُِ  

٥ - َِو َْن ُدْوَمْأ ٌِ ٌََ            ْرٌل َوأُْء ُزَُْل َوَ  

٦- ُُ ُْا  َدُعَُ ِا ٌِذا            َ َو ِما َِ َ ُلَُْ  

٧  - و أ ٌِ َ ِمإذا            أ َََْ ْوأ ِِاَا َُْأ  

  أَُْ اْ أَُْ إْذ َِِْْ            أ ْ ااِد إ اِي ُِت وإْن  -٨

٩ - ََو َذاك إ َْ َْ َ            َْْ َنَو ََا َُُا  

١٠ - مَوإ ِم ُ َْ َ َزَ     َُِْ َو ِ ِِْ ََُُ  

١١- ََ ٍباٌد أ ٌَُ           ََُوأ ٌاُء إََو َُ  

  َوَُِْ إَ ِمْ  َرَُ               ُِ اُن اَ َِ ٌف -١٢

  َوُُْل ُنَُ َْ زأة              مَْ َ اَ ُْ َزل إَذا   -١٣

 ُاٌد أو ٌص داا إ            م  اَ  وأو -١٤
)١(

   

١٥- ٍُْف َوَِِْ َُِ َُاَ            ََُ َُمَُ ََْو ُ  

١٦ - َو ٍُ َأ بُ ِِِِْ     َُُِ ِ ِِمَ َ ََُ  

١٧- َو قَ َ ن اَدُهَ          َ ِِ ُءا َْ ََُْو  

١٨- َو ٍَِ ٍَدار لََُ    وُحَُ وََُْو ََِدا ََُ  

١٩- ُْو َ ُُّه ِه ُدْوَنَْ             إذا أ َُُْر َجَُْل اَْأ  

٢٠ - َُْو رَِِْ َذا اإ ََْى اْمَُ        ََْا ُِِّء اََْ ََُْ  

  و ُُِدٌح  ََِ               َََ ُِْ ااُن اَُْ إذا -٢١

٢٢- ُِدل أِ َعُا ّ َُُِْب             أْوأ َُْ َِا َ َُْذ  

٢٣- ََْب وأُْ رضا ْ  ىَُ           َ  لٌْؤ اُْل اَُ  

٢٤- ُْب َوَِْا أا ْ َُ ٌبََْ           ُشَُ ِِ إ يَ ََُو  

                                                           

   .     البیت     ھذا        بروایة          والدیوان           الخالدیان      تفرد  -  ١
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٤٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

٢٥- َِو ََم ةُ  ُُِ ِ         اا إ ََُل َرََأ  

٢٦ - طيَوأ َ ْا اَا َ ْتَاْم         طُُ يرَ ُرَُ ََُُو    

  أطَُ اََ َََُِداُه أَزلَ          ا َ اِِ اِت َ َوأُو -٢٧

٢٨- اَ وُض طرَُ َا ِ          ُتَ ِبْذَم ِبَا َُِْو  

٢٩-  اُهَ ُتا ِْ َُ ُأ          ََد ََُْ َُِم ُُم  

٣٠ - َُ ُِ ِها ّم      اٌحِ يِِ ِ ََُ  

٣١- أو َُُْث اا َََْ ُهََْد          ُِ ُْرَداأ  َُُ  

٣٢- ٌََُ ٌهْ ن َوُُ      ُقُ ٌِِت اِ َُُو  

٣٣- َ ََْو احََ م        ُهٌح وإَْق ُمْ َءََ ُُ  

٣٤- َوأ َْوأ َوا ْوا ِ          ُِاََ َاَ ََُْو ُُِْ  

٣٥- َ َْو ُ ىََاْر َُْ ْتََواْر          ُْإْن و ْ َْ َُْأُا            

  ّ ُِ ُُِْ َم ٍ         و ِدراٍت َوَءْت َوَء - ٣٦

  ََََُ أَُْؤََ َ َْت          َََْ اُْر ا أْري َوََُْب - ٣٧ 

٣٨- ََُْ ََْو ْرَمََْوا َْْوأ            ََو ِ ر ََُُ  

٣٩ - َُ ََْ َْو ُ ِهُِ            ُهَُُِ َِْ ٌنُذ َََُْو  

٤٠- ن ََو َََِْ ََُْو        َُِأ ِْ َ َُِل اُم  

٤١- َاََ ِْ َ ِإ ََ           َ َ ْذَواَدأ رَا ََُْ  

٤٢- َْ َِ ُ ْتَ ّم          ََ ْا ٌَر ِْ ظَأ ُُِْ  

٤٣- ُوآ ََْو ْرضا َِْ َِاَِا          أَِْ ُِْ ََُِ ُ  

  ٌِ ْ ُُ َدَ ٌََب           َُُنََْ  َوأُِْل -٤٤

  أطَُل َْ ُْى اْ           َ ََْ أ ى ََِْْ َْْن -٤٥

٤٦- ٍُت طَِ َنَََْ َُْ          ََُُِْ  ُ ُلوأ     

٤٧- ََُ إذا  َم َ ُمُُ          َِ إ ِِو ََََُ  

٤٨- ُوإ ُُ َ اُلََ ُدُهَُ          َداَِ ُ ْا َِأْو ُْأ  

  َُ وَُ َ ْ َُُْ ُِْب           إّمُ  أَْْرُ َوَرَدْت إذا -٤٩

٥٠-  َِ َِْ ْا ِ            ٍّر ْأ َو ََُأ  

٥١- ّم َْ ُْب اُْه أَ            ِْ ِ ْا َْوا َُأ  

٥٢- ُِْوأ مَْو أَأ ُل             وإّم َِِة ذو اَُُْل اََُا  



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٤٩ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

٥٣-  ٌعَ ْ ٍَ ٌَُ          ٌحَو ََْ َِا ََُأ  

٥٤- و َِدَْ ُلَْا ِ َرى وأ             وَُ بْ وا ُِْمأ   

٥٥- ِو َْم َْ َسْا َر           ََُوأ ِا َِ َََُ  

٥٦- ََُْد   َْو ٌَُِْر          وَُ ٌْوإْرز ٌَْوَو ُوأ  

٥٧- ُْ امِْم َُْوأ ةَُت     إُْو  ُتأْأ ُوا َُأ  

٥٨- َََْوأ ّ ِءََُْ َِ           ن  وٌلَُْ ُلََُوآ  

  َ ُُْ أَ ْ أِذَ ِ َُِ            َ ٌْْت  ْا -٥٩

٦٠- ْ َ إ ةَْم ُ ََْ      َ ة َر ْأ َُل رَْأ  

  ََُ اْمََ ُ إمَ  وإن          طرَْ ُح  َ ِْ ِْن - ٦١

٦٢ - َْو  ىَْوُب اَ َُُ          ِِأ  ََِِْر ََََُ  

٦٣ - ََُْم ُ َْو و ِ ُُدوَم          و َِْ إ َِْا ََُْا  

   َُُ أَِ  ِِْ            طَْت ا ُ ُّ إذا وٍف -٦٤

٦٥- ٌ َِ ْا ُه واَُْ           ٌََ ٍف  ُِْل اُْ  

٦٦- قَْو ْ سُْا  ُُْ        َِ ُهُْظ َ َُُْ  

٦٧- َُ ُهْواُه أَ ُِْ            ٍ ِأ اراَِ َُُْوأ  

  اَُُ اُُء ََ اَرى           مَْ  اُْ اَراوْي َُوُد - ٦٨

  أُْ اَِْ َِ أْد ا           َ َُْمَ َْ ل وََْْن -٦٩

  

  

  

  



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٥٠ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

  

  

  

  

ول اا  

 ا  ا ا  
  

و  :  

ول اا : ا  ا ا  

ا  ا ا) . أا و ة (اا 

ا(( 

 ا  أا  

 وأا ن

إن اوأ 

 

ا ما :ا وا  ا ا. 

م ا.  

    

  

  

  

  



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٥١ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ول اا  

 ا  ا ا  

 ال�سامع إف�ادة ب�ھ ی�راد ق�ول ھ�ي الت�ي الخبریة الجملة مفھوم ھو المبحث ھذا موضوع

 ص�ادق وغی�ر ، الواقع طابق إنً صادقا المضمون ھذا یكون بحیث ، الجملة مضمون

  تخ�رج ول�ذلك،بغیرھا مرتبطة غیر ومستقلة تامة الخبریة الجملة وتكون.یطابقھ لم إن

 ع�نً ح�اال  الواقع�ة والجمل�ة، المبت�دأ ع�نً خبرا الواقعة والجملة ، صفة الواقعة الجملة

 أی�ضا وتخ�رج ،الج�واب عن مستقلة فقط الشرط جملة تخرج وكذلك ، الخبریة الجملة

 معنى تتمم وإنما ، بذاتھا مستقلة لیست الجمل ھذه ألن ، الكالم إتمام دون الصلة جملة

  .غیرھا في

)  ٌف�ارط َش�مر (:ال�شنفرى كق�ول  ،والفاع�ل الفع�ل عن عبارة ھي الخبریة والجملة     

 والفاعل) شمر (الفتح على المبني الماضي الفعل من تكونت  الفعلیة الجملة أن یالحظ

) فرع��ل (والفاع�ل )َّع�س (الماض�ي الفع�ل م�ن مكون�ة) فرع�ُل َّع�س: (وقول�ھ ،)ف�ارط(

) یروُح(: وقولھ ،متصل ضمیر والفاعل ،فعل) ھممت(:وقولھ ،ًظاھراً اسما وقع الذي

 ض�میر والفاع�ل ،الظ�اھرة بال�ضمة المرف�وع الم�ضارع الفع�ل م�ن مكون�ة فعلیة جملة

  .ھو تقدیره مستتر

ر م�ستودُع( :الشنفرى كقول والخبر المبتدأ عن عبارة الخبریة الجملة أن أو        ّال�سِّ

 ب�أل المع�رف إل�ى أض�یف وق�د ، الظ�اھرة بالضمة مرفوع  مبتدأ) مستودع (ف )ذائُع

ْالق��وم أج��شُع: (وقول��ھ، )ذائ��ع(والخب��ر) ال��سر(وھ��و َ  الجمل��ة ال��شاعر ب��دأ حی��ث  )أعج��ُل ْ

 بكلم�ة عنھ�ا وأخب�ر) الق�وم (وھ�و ب�أل المع�رف إل�ى الم�ضافة) أج�شع( بكلم�ة االسمیة

َوھي( وقولھ، )أعجل( ) بھ�ُل(و ،مبت�دأ رف�ع مح�ل في الفتح على المبني الضمیر )بھُل َْ

َوھو( :وقولھ ،خبره  أخبر وقد ، مبتدأ رفع محل في الفتح على مبني ضمیر:ھو )یعقُل َ

  .)یعقل(وھي مثبت مضارع فعلھا فعلیة بجملة عنھ

 اس��میة ،الخبری��ة الجمل��ة ف��ي والت��أخیر التق��دیم ق��ضیة المبح��ث ھ��ذا ف��ي أتن��اول وس��وف

  .فعلیة أم كانت

أو :ا  ا ا:  

 :)األصل مراعاة (الخبر وتأخیر المبتدأ تقدیم

، فیھ��ا ال��واردة التراكی��ب م��ن الع��رب المی��ة یخ��ص م��ا المجموع��ة ھ��ذه ف��ي درس��ت    

  :التراكیب ھذه بین ومن، الجانب ھذا في یمیزھا ما لمعرفة بتحلیلھا وقمت

 أو) إال(بً محصورا الخبر وكون، الفعلیة بالجملة واإلخبار، معرفة المبتدأ مجيء    

  :اآلتي النحو على بالدراسة وردت كما والصور األنماط كانت وقد،)إنما(



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٥٢ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ول اأ: (اا  + د ا(  

 ن�وع باعتب�ار ص�ورتان تتوزعھ�ا، مواض�ع تسعة في البحث مجال في النمط ھذا ورد

  :التالي النحو على وذلك ،المبتدأ تحدد التي المعرفة

 ف��ي ال�صورة ھ�ذه وردت) مف��رد الخب�ر + باإلض�افة مع��رف المبت�دأ:(األول�ى ال�صورة

  :قولھ یمثلھا،)١(مواضع خمسة

ْاألھُل ُھم (-٦   َ ر مستودُع َال ْ َوال لدیھم،..   .ذائُع ّالسِّ ِالجاني َ َ َبما ْ   )ُیخذُل َّجر ِ

 إل�ى أض�یف وق�د ، الظ�اھرة بالضمة مرفوع وھو) مستودع (المبتدأ :البیت في نالحظ

  : قولھ وكذلك ،الظاھرة بالضمة مرفوع) ذائع(والخبر) السر (وھو بأل المعرف

ِوإن (-٨ ِاألیدي ُّمدت َ ْ َ َإلى ْ ْإذ بأعجلھم.. .ْأكن لم َّالزاد ِ ِالقوم أجشُع ِ ْ َ   )َأعجُل ْ

 فیھ��ا ال��شاعر ب��دأ ق��د االس��میة الجمل��ة أن نالح��ظ) أعج��ل الق��وم أج��شع: (قول��ھ فف��ي

  ).أعجل (بكلمة عنھا وأخبر) القوم (وھو بأل المعرف إلى المضافة) أجشع(بكلمة

 أربعة في الصورة ھذه وردت ))مفرد الخبر + غائب ضمیر المبتدأ(: الثانیة الصورة

  : قولھ ویمثلھا،)٢(مواضع

ُولست (- ١٥   ُِّیعشي ْبمھیاٍف َ َسوامھ َ ُّمجدعة..   . َ َوھي ُُسقبانھا َ   )َُّبھُل َْ

 حرك���ت فل���و،الطوی���ل بح���ر م���ن فالبی���ت ، التفعیل���ة تخت���ل ل���ئال الھ���اء س���كنت:ْوھ���ي

 عل�ى مبن�ي الضمیر وھذا،یصح ال وھذا) سكون //سكون (////التفعیلة  لصارت،الھاء

  .المھملة وھي ، باھلة جمع) بھُل (خبره ،مبتدأ رفع محل في الفتح

 ما بالمفرد والمراد ، النمط ھذا  صورتي فيً مفردا الخبر وقوع  یالحظ :النمط تحلیل

: نحو المثنى والخبر ،قائمة ھند: نحو الواحد الخبر :فیشمل ، جملة شبھ وال جملة لیس

، قائم���ات والھن���دات ، حاض��رون المحم���دون: نح���و الجم��ع والخب���ر ،قائم���ان الزی��دان

 معن��ى فی��ھ ل��یس م��ا: ِبالجام��د ُوالم��راد. ٌُّم��شتق وإم��ا ٌجام��د، إم��ا وھ��و. أبط��ال والجن��ود

ِالوص��ف، معن��ى فی��ھ م��ا :بالم��شتق والم��راد ،ٌحج��ر ھ��ذا: نح��و ِالوص��ف،  ٌھن��د :نح��و َ

  .ٌمجتھدة

ا مأ(: اا  + ا  (  

: وھ�ي واح�دة ص�ورة تمثلھ�ا،) ٣ (مواض�ع س�تة ف�ي البح�ث مجال في النمط ھذا ورد

 ض�میر نائب�ھ أو والفاع�ل، مثب�ت م�ضارع فعلھ�ا فعلی�ة جمل�ة الخب�ر + معرفة المبتدأ(

  : قولھ في ذلك یتضح) مستتر

                                                           

    .  ٥٥  ،   ٣٥  ،  ٨  ،  ٧  ،  ٦ :      األبیات  -  ١

  .  ٤٧  ،   ٤٣  ،   ١٤  ،  ٦ :      األبیات  -  ٢

   .   ٦١  ،   ٦٠  ،   ٣٨  ،   ٣٦  ،  ٦  ،  ٤ :      األبیات  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٥٣ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ِباألرض َما لعمرك (-٤ ْ َ ْ ًراغبا َسرى.. .ٍامريء على ٌضیق ِ ِ ًراھبا َأو َ ِ َوھو َ   )یعقُل ْ

 والھاء، رفع محل في الفتح على مبني ضمیر) ھو (قولھ المبتدأ السابق البیت في نجد

 مثب��ت م�ضارع فعلھ�ا فعلی�ة بجمل�ة عن�ھ أخب��ر وق�د ، التفعیل�ة ت�ستقیم حت�ى،س�اكنة فی�ھ

 جمیع في یطابقھ و، بالمبتدأ الخبر جملة یربط مستتر ضمیر الفعل وفاعل) یعقل(وھي

  :قولھ في الصورة ھذه تتضح كما. المطابقة جوانب

    

َبعَدما ُالكدر َالقطا َأسآري وتشرُب (- ٣٧   ًقربا ْسرت.. .َْ َتتصلصُل أحناُؤھا َ ْ(  

 السكون على مبني ضمیر) ھا(و مضاف وھو) أحناُؤھا (بلفظ الشاعر ابتدأ حیث     

  .)تتصلصُل (قولھ ھي فعلیة بجملة عنھ أخبر ثم،إلیھ مضاف جر محل في

  

  :النمط تحلیل

 ض�میر على واشتملت، مثبت مضارع فعلھا فعلیة جملة النمط ھذا في الخبر جاء     

 فھ�ي، اإلع�راب م�ن الجم�ل ھ�ذه موقع أما. الخبر بجملة ویربطھ المبتدأ یطابق مستتر

 ض�میرا الفاع�ل ك�ان إذا الخب�ر وتأخیر المبتدأ تقدیم ویجب .المبتدأ خبر رفع محل في

، بالفاع�ل المبت�دأ یلت�بس ال حت�ى وذل�ك،للمبت�دأً خب�را الواقع�ة الفعلیة الجملة في مستترا

 أحناؤھ�ا(قولھ ففي،القضیة ھذه في النحاة إلیھ ذھب لما مطابق النمط ھذا في ورد وما

) أحناؤھ�ا (لك�ان ، أحناؤھ�ا تتصلصل: وقلنا الفعل قدمنا فلو.ذلك لنا یتضح) تتصلصل

 الجمل�ة ھ�ذه ف�ي الخب�ر وت�أخیر المبتدأ تقدیم وجب ولذلك، ًمؤخرا مبتدأ ولیس ، فاعال

 یخ�اف أن: الخب�ر ت�أخیر وج�وب ح�االت فمن.اللبس ألمن وذلك،النمط ھذا جمل وبقیة

 ل�و ألنن�ا،الحال�ة ھ�ذه ف�ي المبت�دأ تق�دیم فیج�ب،قام�ت ھن�د: نح�و، بالفاعل المبتدأ التباس

 بع��د وقوع��ھ:الفاع��ل أحك��ام وم��ن، فعلی��ة إل��ى اس��میة م��ن الجمل��ة النقلب��ت ،الفع��ل ق��دمنا

ً ض�میرا الفاع�ل تق�دیر وج�ب ،تق�دم فاع�ل أن�ھ ظ�اھره م�ا اللف�ظ ف�ي  وجد فإن ،المسند

  .قام زید: نحو في مبتدأ المقدم وكون ًمستترا،

ا ا):ر ا  أب ا) إ((  

  : قولھ یمثلھا واحدة صورة وفیھ ، العرب المیة من واحد موضع في النمط ھذا ورد

  

َوما  (-٩   َذاك َ َّإال َ ِتفضل َعن ٌبسطة ِ ِعلیھم،.. .ُّ ْ َ َوكان َ َاألفضل ََ َ ْ َ   )المتفضُل ْ

 لكونھ ،الطعام إلى إسراعھ لعدم تعلیل فھو، السابق بالبیت مرتبط البیت ھذا أن نالحظ

َوما (االسمیة بالجملة تعبیره في ذلك یظھر، علیھم متفضل فھو ، منھم أفضل َّإال َذاك َ ِ 

  )بسطة



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٥٤ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 مرف�وع خب�ره) ٌب�سطة(و ، مبت�دأ رف�ع مح�ل ف�ي ال�سكون عل�ى مبني إشارة اسم) ذا(و

 االس�تثناء وأداة)م�ا(النف�ي أداة باس�تخدام المبت�دأ فی�ھ مح�صور فالخبر.الظاھرة بالضمة

  .قصر أسلوب یسمى وھذا، )إال(

  :النمط تحلیل

  .)إال(و النافیة) ما (استخدام ب القصر أسلوب النمط ھذا في الشاعر استخدم

 وت�أخیر المبت�دأ تق�دیم یوجب�ون النح�اة ف�إن) إنما( أو) إال(بً محصورا الخبر كان وإذا

َوما{: نحوً لفظا إما الخبر ٌُمحمد َ َّ َّإال َ ٌرُس�ول ِ : نح�و معن�ى وإم�ا،]   ١٤٤: عم�ران آل[} َ

َإنما{ َّ َأنت ِ ْ ٌنذیر َ ِ   .)إال (و) ما (قوة في) إنما (ّألن،  ]١٢: ھود" [} َ

  :  قولھ ّوأما

  )١  (المعول علیك إال وھل علیھم.. .یرتجى النصر بك إال ھل رب فیا

 وال علی�ك، إال المعول وھل: واألصل ًلفظا،" إال"بـ المقرون الخبر قدم ألنھ،فضرورة

 عل�ى العتماده قبلھ والمجرور بالجار الفاعلیة علىً مرفوعا" المعول "یكون أن یجوز

 في إال ھل: یقال ال زید، قام إال ھل: یقال ال فكما ذلك، من مانعة" إال "ألن االستفھام؛

  )٢.(أولى باب من زید، الدار

  

ا اا):  ارةا  وفأ + اا + ا(  

 + المبت�دأ + االبت�داء الم:(وھ�ي واح�دة ص�ورة تمثلھ واحد موضع في النمط ھذا ورد

  : قال) الخبر

ْوشكت، شكا (-٣٥    َ َارعوى َّثم َ  – الشكو ینفع لم ِإن - وللصبُر.. .ْوارعوت بعد ْ

  )أجمُل

 خب��ره )أجم��ُل( و، الظ��اھرة بال��ضمة مرف��وع مبت��دأ وال��صبر،لالبت��داء ال��الم) لل��صبر(

  . تنون بال بالضمة مرفوع

  :النمط تحلیل

 لمعن��ى التوكی��د وأف��ادت، ال��صدارة ل��ھ لتجع��ل بالمبت��دأ ات��صلت االبت��داء الم أن یالح��ظ

  .االسمیة الجملة

                                                           

      ن�سبة     وبال  ،    ٩٣٨ / ٢       القواعد        وتمھید ،   ١٩٢ / ١       الشواھد       تخلیص    في        للكمیت     وھو  ،       الطویل    من       البیت  -  ١
   .    ٣٠٩ / ١      الصبان        وحاشیة ،   ٢٣٥ / ١    عقیل      وابن ،   ١٧٨ / ١      السالك       إرشاد    في

        وتوض����������یح ،   ٢٩٨ / ١       الت����������سھیل     ش����������رح :     وینظ����������ر ،   ٢١٥ / ١       الت����������صریح     ش����������رح :    ینظ����������ر    -٢
   .   ٣٨٦ / ١      والھمع ،   ٤٨٣ / ١       المقاصد

 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٥٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 وس�میت،  ٌقائم�ة ٌلھن�د: نح�و فيً،توكیدا للمبتدأ مصاحبة  مفتوحة الم ھي االبتداء والم

، ) أجم�ُل ولل�صبُر (:ال�شنفرى ق�ول ف�ي كم�ا المبتدأ على دخولھا أكثر ألن االبتداء الم

  :آمران الالم ھذه وفائدة

ْمضُمون توكید  َالُجملة َ ْ َولھذا ْ َ َالُجملة صدر َعن) ِإن (َباب ِفي زحلقوھا َِ ْ َكراھی�ة ْ َِ ِابت�َداء َ ْ 

َالكالم َ َالُمضارع وتخلیص.بمؤكدین ْ َللحال ْ َكذا ،ْ َقال َ َاألكثُرون َ َ ْ َ  صدر لھا االبتداء والم .ْ

 عل�ى أو،)ٌقائم�ة ٌلھن�د:(نح�و الجمل�ة ص�در ف�ي الواق�ع المبت�دأ عل�ى دخل�ت سواء الكالم

 لعن�دك: (نح�و مسده ّالساد معمولھ على أو) ٌھند ٌلقائمة: (نحو المبتدأ على المقدم الخبر

  :   قولھ ّوأما، )ٌھند

  )١ (الرقبھ بعظم اللحم من ترضي.. .شھربھ لعجوز الحلیس أم             

. عج�وز لھ�ي: تق�دیره مح�ذوف، مبت�دأ إض�مار عل�ى بع�ضھم وأول�ھ، زائ�دة ال�الم:فقیل

  )  ٢(.ألجلھ بالالم جيء الذي للتوكید مناٍف المبتدأ حذف بأن وضعف

 :تع�الى ق�الً،لھن�دا ال�دار في إن: كقولك الفصل بشرط )إنِّ (اسم على الالم ھذه وتدخل

َّإن{ َذل���ك ِف���ي ِ ِ َلعب���رة َ ْ ِ  ھن���دا إن:كقول���ك الم���ؤخر الخب���ر وعل���ى، ]  ١٣: عم���ران آل[} َ

 ال�الم وھ�ذه) ٣.(آك�ل لطعامك زیدا إن: كقولك تقدمھ إذا بالخبر یتعلق ما وعلى،ٌلقائمة

 المعن�ى، ف�ي ُأختھ�ا ألنھا ، أخواتھا سائر بین من المكسورة) ّإن (خبر في إال تدخل ال

ْجھتین من وذلك   .ُالقسم بھا ُّیتلقى والالم للقسم، ًجوابا تكون" َّإن "َّأن: إحداھما: َ

 الجم�ع س�اغ، ذكرن�ا فیم�ا اش�تركا ّفلم�ا للتأكی�د، والالم للتأكید،" َّإن "َّأن: الثانیة والجھة

ْمعنییھما ّالتفاق بینھما َ.  

 الجم��ع ج��از فكی��ف واح��د، بمعن��ى ح��رفین ب��ین یجمع��ون ال ّأنھ��م ّق��ررتم فق��د: قی��ل ف��إن

 التأكی�د، إرادة ف�ي ًمبالغ�ة بینھم�ا جمع�وا ّإنم�ا: قی�ل ذلك؟ إلى الداعي وما ھھنا؟ بینھما

 ،"ٌق�ائم ًزی�دا ّإن: "قلن�ا وإذا غی�ر، ال ٌق�ائم ّبأنھ أخبرنا فقد ،"ٌقائم ٌزید: "قلنا إذا ّأنا وذلك

ًمؤكدا، بالقیام عنھ أخبرنا فقد  ف�إن". ٌق�ائم ٌزی�د ٌقائم، ٌزید: "ِنحو َّالمكرر، حكم في ّكأنھ َ

 التأكی��د ف��ي المبالغ��ة م��ن أرادوا م��ا عل��ى فح��صلوا ًثالث��ا، ّك��المكرر ك��ان ب��الالم، أتی��ت

  )٤.(الخبر إلى بتأخیرھا اللفظ وإصالح

                                                           

    ف���ي      ن���سبة     وب���ال ،   ٥٠٧  /  ١       النحوی���ة         المقاص���د    ف���ي       لرؤب���ة     وھ���و  ،      الرج���ز       م���شطور    م���ن       البی���ت  -  ١
    .    ٢٣٩٧ / ٥        واالرتشاف ،   ٤٩٣ / ١       الشافیة         الكافیة      وشرح  ،    ٢٧٤ / ١     األصول

    .     ١٢٨ / ١        الداني       الجنى  -  ٢

    .  ٩٩ / ٥        والتكمیل          والتذییل ،   ٥٣٥ / ٤    یعیش      وابن ،   ٥٤٢ / ١       العربیة     علم    في        البدیع  :     ینظر  -  ٣

   .    ٥٣٤ / ٤      یعیش     ابن  -  ٤



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٥٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ِولكنھم) َّإن(على تتقدم أن الالم ھذه حق وكان َّإن (َباب ِفي زحلقوھا َ َالُجملة صدر َعن)ِ ْ ْ 

َكراھیة،  َِ ِابتَداء َ َالكالم ْ َ   )١.(بمؤكدین ْ

 وم�ن (:-تع�الى هللا رحم�ھ - س�یبویھ قال ،القلوب أفعال تعلق فإنھا الصدارة لھا وألنھا

ُلعبد ُعلمت قد: ذلك  ِاالس�تفھام، أل�ُف تمن�ُع كم�ا َالعم�ل، َتمن�ُع ُال�الم فھ�ذه. منك ٌخیر هللا َ

  )٢) (االبتداء ُالم ھي َّإنما َّألنھا

  

ا أداة: (ا أ+ مء + ا ةزا + ا(  

  :صورتان  تمثلھ، العرب المیة من موضعین في النمط ھذا ورد

 ھ�ذه ویمث�ل) الخب�ر + الب�اء)+ م�ستتر ض�میر (اس�مھا+ یك�ن + ل�م: (األولى الصورة

  :قولھ الصورة

ِوإن (- ٨ ِاألیدي َُّمدت َ ْ َ َإلى ْ ْإذ ِبأعجلھم.. .ْأكن لم َّالزاد ِ ْالقوم أجشُع ِ َ   )أعجُل ْ

 فی��ھ م��ستتر اس��مھ، ناس��خ ن��اقص وھ��و بال��سكون مج��زوم م��ضارع) أك��ن(أن نالح��ظ

  .الخبر على الزائدة الباء دخلت) بأعجلھم(والخبر ،الشنفرى على یعود أنا:تقدیره

  

  :قولھ الصورة ھذه ویمثل) الخبر + الباء + اسمھا+ لیس: (الثانیة الصورة

ُولست (-١٩ ٍّبعل [َ ُّشره] َ ِخیره دون َ َّألف.. .َ َ َُرعتھ َما ِإذا َ َاھتاج ْ َ   )ْأعزُل ْ

 رف��ع مح��ل ف��ي ال��ضم عل��ى مبن��ي ض��میر اس��مھ والت��اء ، ناس��خ ن��اقص فع��ل) ل��یس(ف

  ّ.ًمحال ومنصوب الزائدة بالباء لفظ مجرور خبره)بعل(وقولھ،

ُّوالعل ِالكبیر: َ َ ّالُمسن ْ ُّوالعل. ِ   )  ٣. (ُالقراد: َ

  

  :النمط تحلیل

 ف��ي الب��اء ودخ��ول. المت��أخر الخب��ر ف��ي الب��اء زی��ادة ال��نمط ھ��ذا ص��ورتي ف��ي یالح��ظ

َأل�یس { :تع�الى كقول�ھ) ل�یس (خب�ر ف�ي قیاس�ا فت�زاد،كثیر) ما(و) لیس(خبر ْ َ ُهللا َ َبك�اٍف َّ ِ 

ْعبَدهُ ْألست { :وقولھ] ٣٦: الزمر[} َ َ ُقالوا بربكم َ َاألعراف[} َبلى َ ْ َ  قیاس�ا وت�زاد .]١٧٢: ْ

َوما{: نحو) لیس (أخت) ما (خبر في أیضا َربك َ ٍبظالم َُّ َّ َ ِللعبید ِ ِِ َ  وف�ي، ] ٤٦: فصلت[}  ْ

 الج��واز، وال��صحیح، والزمخ��شري الفارس��ي من��ع،خ��الف التمیمی��ة) م��ا (بع��د زیادتھ��ا

  :كقولھ لیس، أخت) ال (خبر في زیادتھا وردت وقد. تمیم بني أشعار في لسماعھ

                                                           

  .   ٣٠٠ / ١      اللبیب      مغني  -  ١

   .    ٢٣٦ / ١        الكتاب  -  ٢

    .  ٨٠ / ١       اللغة       تھذیب  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٥٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  )١(قارب بن سواد عن ًفتیال، بمغن.. .شفاعة ذو ال یوم ًشفیعا، لي وكن

 .علیھ القیاس یجوز ھذا أن بعضھم كالم وظاھر

 لذیذ عیش أخو ھل أال: قولھ في) ھل (بعد كزیادتھا. كثیرة مواضع في المقیسة وغیر

  :  الشاعر كقول الموجب، الخبر في زیادتھا وندرت .بدائم

  )٢  (یستطاع بشيء ومنعكھا.. .فیھا اللعن، أبیت تطمع، فال      

َج��زاء { :تع��الى قول��ھ ف��ي زائ��دة الب��اء إن: األخف��ش وق��ال. احتم��ال وفی��ھ َس��یِّئة َ } بمثلھ��ا َ

  .باالستقرار متعلقة والباء ًخبرا، والمجرور الجار یكون أن واألولى،]  ٢٧: ُُیونس[

 زی�د ج�اء: واألص�ل. وبعین�ھ بنف�سھ، زی�د ج�اء: یقال. التوكید باب في والعین النفس و

  .وعینھ نفسھ

  :الشاعر بقول واستدل مالك، ابن ھذا ذكر. بالخبر شبیھة ألنھا المنفیة، الحال و

  )٣ (منتھاھا المسیب بن حكیم.. .ركاب بخائبة رجعت فما

 فم��ا: والمعن��ى الح��ال، ب��اء فی��ھ الب��اء ك��ون لج��واز البی��ت، ف��ي حج��ة ال بأن��ھ واعت��رض

  )٤(.خائبة رجعت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

          والتكمی�ل          والت�ذییل ،   ٤٤٠ / ١       ال�شافیة         الكافی�ة     ش�رح    ف�ي      ق�ارب    ب�ن       ل�سواد     وھ�و   ،      الطوی�ل    من       البیت  -  ١
    .   ٣٦٩ / ١      الصبان        وحاشیة  ،    ٤٦٥  /  ١       الھمع    في      نسبة     وبال ،   ٦٥٠ / ٢       النحویة          والمقاصد ،   ٢٨٢ / ٤

        وحاشیة ،  ٨٩  /  ١         الشواھد        وتخلیص  ،    ١٥٣ / ١         التسھیل     شرح    في      نسبة    بال     وھو    ،       الوافر    من       البیت  -  ٢
  .   ١٧٥  /  ١        الصبان

       ومغن���ي ،    ١٢١٩ / ٣        واالرت���شاف ،   ٣٨٥ / ١       الت��سھیل     ش���رح    ف��ي      ن���سبة    ب��ال     وھ���و ،      ال��وافر    م���ن       البی��ت    -٣
   .   ٧٩ / ٣       العربیة        الدروس       وجامع  ،    ٤٦٦ / ١      والھمع ،   ١٤٩ / ١      اللبیب

      وش�رح    ،      ٢٨٢ / ١       الم�سالك      أوضح  ،    ٣٨٢ / ١       التسھیل     شرح :     وینظر ،     بعدھا     وما ،  ٥٤ / ١      الداني       الجنى  -  ٤
  .   ٤٦٤ / ١      والھمع ،   ٣٠٩ / ١    عقیل     ابن

 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٥٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

 ا  أا  

ول اا) :ا   + أا (  

 ح���رف:(اآلتی���ة ال���صورة تمثل���ھ الق���صیدة م���ن واح���د موض���ع ف���ي ال���نمط ھ���ذا ورد   

  : قولھ في الصورة ھذه وتتضح) بأل معرف المبتدأ+ المجرور) + على(الجر

ُترود (-٦٨            ُالصحم األراوي َ ْ ْحولي ُّ َكأنھا َ َّ َ َّعلیھن َعذاري.. .َ ِ ْ َ َّالُمذیُل الُمالُء َ َ(  

 ب�أل مع�رف واس�م،)عل�یھن (الجمل�ة ش�بھ م�ن مكونھ )المالُء علیھن(  جملة أن نالحظ

 محل في الفتح على المبني والضمیر) على(الجر حرف من الجملة فشبھ،)المالء(وھو

 ف�ي واألص�ل.م�ؤخر مبت�دأ بع�دھا الواق�ع المعرف�ة واالسم،مقدم خبر رفع محل في،جر

، ل�بس إل�ى الخب�ر وتق�دیم المبت�دأ ت�أخیر ی�ؤد ول�م،)عل�یھن الم�الء(:الجمل�ة ھ�ذه تركیب

  .المعنى یتمم ما إلى یحتاج ال معرفة ألنھ،تأخر أو المبتدأ تقدم سواء ظاھر فالمعنى

 أو ب�ھ تح�صل ال�ذي الج�زء ألنھ المبتدأ عن یتأخر أن الخبر في األصل:  النمط تحلیل

 یك�ون أن الوص�ف وح�ق المعنى في لھ وصف وألنھ، المبتدأ مع التامة الفائدة بمتعلقھ

 ع�ن ال�واردة لالس�تعماالتً وفق�ا لكن�ھ، ٌقائم�ة ٌھن�د:نح�و عن�ھً ومت�أخرا للموص�وفً تالیا

 ك�ل في وذلك ، مانع ھناك یكن لم إذا المبتدأ على الخبر تقدیم یجوز أنھ وجدنا العرب

 تق�دم ال�سابقة الصورة في رأینا وقد.  التأخیر فیھ یجب وال التقدیم فیھ یجب ال موضع

 الس�تقامة ج�ائز وھ�ذا، )الم�الء (المعرفة  المبتدأ على) علیھن(والمجرور الجار الخبر

  .معناه یتمم وصف إلى یحتاج ال معرفة فالمبتدأ ،المعنى

     

ا ما):ا  ) ر ورأ+ وة ام(  

ُقسمتھ ، القصیدة من مواضع خمسة في النمط ھذا ورد  تنوع حسب صورتین إلى ّ

  .الجر حروف

  

  :قولھ ویمثلھا، )نكرة المبتدأ + المجرور) + في(الجر حرف (:)١(األولى الصورة

ِوفي( -٣            ْاألرض َ َخاف لمن َوفیھا.. .َاألذى عن للكریم ًمنأى َ َُّمتعزُل ِالقلى َ َ َ(  

 .النك��رة المبت��دأ عل��ى) األرض ف��ي(ومج��رورا ج��ارا الواق��ع الخب��ر تق��دم یالح��ظ    

 جمی��ع علی��ھ تق��در مق��صور اس��م ألن��ھ مق��درة ب��ضمة مرف��وع م��ؤخر مبت��دأ) من��أى(ف

  .اإلعراب حركات

                                                           

    .  ١٠   ،   ٤  ،  ٣  :       األبیات  -  ١



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٥٩ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 وھ��ذه )نك��رة المبت��دأ+ المج��رور) + ال��الم (الج��ر ح��رف)    (١: (الثانی��ة ال��صورة

  :     قولھ یمثلھا الصورة

ِولي   -٥                 َأھلون دونكم َ ْ ٌسید َ ُوأرقط.. .ٌعملس ِ َ ْ ٍزھلول َ ْ ْوعرفاُء ُ   َجیأُل َ

 مبت�دأ) أھل�ون(و ، مق�دم خب�ر رف�ع محل في ومجرور جار)لي ()أھلون...ولي(: قولھ

َّوالعمل�ُس.ال�سالم الم�ذكر بجم�ع ملح�ق ألنھ بالواو مرفوع مؤخر َ ْال�ذئب: َ َالخبی�ث ِّ ْ) ٢( ،

ُنقط ُیشوبھ ٌسواد فیھ كان ما :أرقط َ ْرقطاُء ٌدجاجة: یقال، ٍبیاض ُ  ف�ي أرقط ولفظ)  ٣. (َ

 َال�ضُبع: عرف�اء)٤ (أمل�س:زھل�ول .أرق�ط نم�ر تق�دیره محذوف لموصوف صفة البیت

َلھا َُیقال ْعرفاء َ َجیأُل .)٥ (ُْعرفھا لطول َ َفیعل على للضبع ٌاسم :َ ْ َ)٦.(  

  

  :النمط تحلیل

 ت�أخره ألن، واج�ب التق�دیم وھ�ذا ،النك�رة المبتدأ على الخبر تقدم النمط ھذا في یالحظ

َول�م:قی�ل ف�إن. ص�فة أن�ھ لت�وھم أخر لو إذ ، كتاب عندي: نحو لبس في یوقع  یج�ب ْل�م ِ

ٌوأج��ل {:نح��و ف��ي الخب��ر تق��دیم َ ًُم��سمى ََ ّ ْعن��َدهُ َ  موص��وفة النك��رة ألن:قل��ت].٢: األنع��ام[} ِ

   .صفة ال خبر أنھ الظرف في الظاھر فكان) مسمى (بكلمة

  

 ما  إذا الفتحة ھي وحركتھا ،الملك الم ھي)  لي (الشاعر قول في الالم أن یالحظ كما

  :وجھان فتحھا وفي،َولھن، َولھم، َولھما ،َلھ: یقال بالضمائر اتصلت

 المضمر صیغة غیُر المرفوع المضمر صیغة ألن المضمر؛ مع اللبس زواُل: ُأحدھما

 ّإن: "قلت التأكید أردت وإذا ،"لك ھذا: "قلت الملك؛ أردت إذا أنك ترى أال. المجرور

َألن��ت ھ��ذا  ب��نفس الف��صل ف��ي اكتف��وا، المرف��وع لف��ظ غی��ر المج��رور لف��ظ ك��ان ّفلم��ا". ْ

 ّفلم�ا األح�وال، أكث�ر ف�ي ُأص�ولھا ِإل�ى َاألش�یاء ّیرد ّمما اإلضمار َّأن: الثاني.  الصیغة

 الم�ضمر م�ع ّالج�ارة ال�الم ھ�ذه ُترك�ت، مفتوح�ة تك�ون أن ال�الم ھ�ذه ف�ي األص�ل كان

  )٧.(مفتوحة

                                                           

    .  ٦٤  ،  ٥  :        البیتان  -  ١

    ٢١٨  /  ٣       اللغة       تھذیب  -  ٢

  .    ١١٢٨  /  ٣        الصحاح  -  ٣

  .  ٣٣ / ٣       اللغة        مقاییس    -  ٤

   .    ٢٠٩ / ٢         اللغة       تھذیب  -  ٥

   .     ١٦٥٠  /  ٤        الصحاح  -  ٦

    .   ٤٨١ / ٤      یعیش     ابن  -  ٧



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٦٠ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 االبت�داء الم ع�ن لھ�اً تمیی�زا تك�سر فإنھ�ا، الظاھر االسم أو المتكلم بیاء اتصلت إذا أما

ْاألمُر َِِّ�{:  تعالى قال، )أھلون ِلي: (نحو َ ْمن ْ ْقبُل ِ ْومن َ ِ ُبعد َ ْ : المب�رد ق�ال .]٤: الروم[} َ

َوإنما( ََّ َمع كسرت ِ ِالظاھر َ ًفرارا َّ َ ْاللبس من ِ ّ)(١ (  

  

َالُمظھ��ر؛ م��ع مفتوح��ة تك��ون أن ال��الم ھ��ذه وأص��ل  إل��ى ّالم��تكلم ُّی��ضطر ح��رف ألنھ��ا ْ

 وب��ھ الحرك��ات، ّأخ��ف ألن��ھ ب��الفتح؛ ّفُح��رك ًس��اكنا، ب��ھ االبت��داء یمك��ن ال إذ تحریك��ھ،

 م�ع ُك�سرت وإنم�ا. من�ھ أثق�ُل ھ�و م�ا ُّتكل�ف إل�ى ٌحاج�ة بن�ا یك�ن ول�م الغرُض، یحصل

ٌلزی�د ھ�ذا ّإن: "تق�ول ت�راك أال االبت�داء، الم وبین بینھا للفرق الظاھر؛  أن�ھ أردت إذا" َ

 لموافق���ة ك���سرت إنم���ا: وقی���ل،)   ٢ (یملك���ھ؟ أن���ھ أردت إذا" ِلزی���ٍد ھ���ذا ّإن"و ھ���و،

  )٣.(معمولھا

  

                                                           

   .    ٢٥٤ / ٤       المقتضب  -  ١

      .       ٤٨٠ / ٤      یعیش     ابن  -  ٢

  .   ٤٥٦ / ١       الھمع  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٦١ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

  وأا ن

 الخب�ر وی�صیر، ًمرفوع�ا لھ�اً اس�ما فتجعل�ھ المبت�دأ حك�م تن�سخ ناق�صة ناسخة أفعال   

 دخل�ت ف�إذا، خب�ر) قائم�ة(و، مبت�دأ) ھن�د (ف�ـ، قائم�ة ھن�د: قلن�ا ف�إذا. ًمن�صوبا لھاً خبرا

 ٌھن�د كان�ت: فنق�ول، الخب�ر ون�صبت ، لھ�اً اسما المبتدأ رفعت أخواتھا إحدى أو) كان(

  :أقسام ثالثة وأخواتھا وكان.ًقائمة

 – أص�بح – أم�سى – ك�ان: ثمانی�ة وھ�و، ش�رط بال الخبر وینصب االسم یرفع ما    

 . لیس – صار – بات – ظل  -أضحى

 وم�ا، انف�ك وم�ا، فت�ئ وم�ا ، م�ازال: أربع�ة وھ�و، ش�بھھ أو نف�ي تق�دم بشرط یعمل ما

َوال{: تعالى قال.برح َیزالون َ َُ َُمختلفین َ ِ ِ َ ْلن{:وقال، ] ١١٨: ھود[} ْ َنبرح َ َ ْ ِعلیھ َ ْ َ َع�اكفین َ َِ ِ {

ِتا�{:  شأنھ جل وقال،]٩١: طھ[ َّ ُتفتأ َ َ ُتذكُر َْ ْ   :    الشاعر وقال، ]٨٥: یوسف[} َُیوُسف َ

  قنوع مقل عفة ذي كل.. .واعتزاز غنى ذا ینفك لیس

 :تع�الى ق�ال) دام(وھ�و، الظرفی�ة الم�صدریة) م�ا (علی�ھ تتق�دم أن بشرط  یعمل ما –٣

ِوأوصاني{ َ َْ َبالصالة َ َّ ِوالزكاة ِ َ َّ ُدمت َما  َ ْ ًّحیا ُ  ظرفی�ة، م�صدریة" م�ا "ف�ـ] ٣١: م�ریم[}  "َ

  .ًّحیا دوامي مدة: أي  "خبرھا،" حیا"و واسمھا، دام ،"دمت"و

 وتحلیلھ�ا، الع�رب المیة في الواردة أنماطھا بذكر وأخواتھا )كان( دراسة یتم وسوف 

 الجان�ب ھ�ذا ف�ي الق�صیدة تمی�ز التي التركیب خصائص أھم إلى بذلك للوصول ًّنحویا

  :اآلتي النحو على وذلك الدراسة من

ول اا): ن (م + (ا + ا(  

  :صورتان تمثلھما، ) ١(بیتین في النمط ھذا ورد

 + م��ستتر ض��میر اس��مھا) + مج��زوم  ك��ان م��ضارع (ناس��خ فع��ل(: األول��ى ال��صورة

  :   قال) ظاھر اسم الخبر

ْمــن َیــُك ْفــإن( -٦١    ٍّجــن ِ َألبـرُح ِ ْ ًطـارقـا َ َماكھاً إنسا َیُك وإن         ِ َتفعُل ْاإلنُس ََ ْ َ(  

ْاألص��ل) َی��ك  وإن (قول��ھ  َّإال ،)یك��ن (:َ ًتخفیف��ا ح��ذفت ُّالن��ون َأن ِ ِ ْ َلكث��رة َ ْ َ َاس��تعمال ِ ْ ِھ��ذه ِْ َ 

َاللفظة ْ َوإثبات. َّ َْ ِج�ائز ُّالن�ون ِ َق�ال َ َتع�الى هللا َ َ ْل�م{: َ ِیك�ن َ ُ َال�ذین َ ُكف�روا ِ َ َوال].١ :البین�ة[ } َ  یج�وز َ

ِذلك مثل َونحوھم�ا) ویھ�ون ی�صون (ِفي َ َْ َألن َ ِذل�ك ِ َك�ان (ككث�رة یكث�ر َال َ  ی�سمع َول�م ،)َ

َّألبت�ة) یكن (غیر ِفي ُّالنون حذف َ ْ  الن�ون عل�ى بال�سكون المجزوم�ة) ك�ان (واس�م)  ٢.(َ

                                                           

      .  ٦٠     ،  ،  ٨ :       البیتان  -  ١

  .   ١٣٥  /  ١         للعكبري         الشنفرى      المیة       إعراب  -  ٢



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٦٢ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 بالفتح��ة من��صوب خبرھ��ا) إن��سا(و.  ھ��و تق��دیره م��ستتر ض��میر للتخفی��ف المحذوف��ة

  .الظاھرة

 الخبر + مستتر ضمیر اسمھا) + مجزوم  كان مضارع (ناسخ فعل(: الثانیة الصورة

  :     الشنفرى قال) ومجرور جار

ِوإن (-٨ ِاألیدي ُمدت َ ْ َ َإلى ْ ْإذ بأعجلھم.. .ْأكن لم َّالزاد ِ ْالقوم أجشُع ِ َ   )أعجُل ْ

 ناس�خ ن�اقص فع�ل وھ�و، بال�سكون مج�زوم م�ضارع) ْأكن) (بأعجلھم.. .أكن لم (قولھ

  ).بأعجلھم(والخبر ، مستتر ضمیر اسمھ

  )جن من َیُك فإن (:السابق البیت في قولھ ومثلھ  

)  ك�ان  (م�ضارع ن�ون ح�ذف ال�نمط ھ�ذا م�ن األولى الصورة في یالحظ: النمط تحلیل

 جزم��ھ عالم��ة تك��ون أن ب��شرط) ك��ان( ب��ھ تخ��تص مم��ا وھ��ذا ، للتخفی��ف المجزوم��ة

 فق���ول وعلی���ھ ،ن���صب ض���میر ب���ھ یت���صل  وأال، متح���رك بع���ده ی���أتي وأن، ال���سكون

ِوإن( :وقول�ھ ، )ج�ن من َیك فإن (:الشنفرى  النح�اة إلی�ھ ذھ�ب م�ا م�ع یتف�ق ً)إن�سا َی�ك َ

ْولم{: تعالى قال، َ ًّبغیا َأُك َ ِ  وال�واو للج�ازم ال�ضمة فحذفت أكون: واألصل] ٢٠:مریم[} َ

َوال. واجب�ان األوالن والح�ذفان ج�ائز الح�ذف وھ�ذا للتخفی�ف والن�ون لل�ساكنین  یج��وز َ

َالحذف ْنحو ِفي ْ ْلم{: َ ِیكن َ ُ َالذین َ ُكفروا ِ َ َاتصال ألجل]  ١ :البینة[ } َ ِالساكن ِّ َفھي َبھا َّ ِ َمكُسورة َ َْ 

َفھي ،َألجلھ ِ َالح�ذف على متعاصیة َ َوال بالحرك�ة لقوتھ�ا ْ ْنح�و ِف�ي َ ْفل�ن یكن�ھ ِإن(:َ َ  ت�سلط َ

ِعلی��ھ ْ َ ِال��ضمیر الت��صال،) َ ْالمن��ُصوب َّ َ َاألش��یاء ت��رد وال��ضمائر َبھ��ا ْ ْ َ َإل��ى ْ َأُص��ولھا ِ ُ).١ (

ْم�ن  {تع�الى قول�ھ نح�و ف�ي المرف�وع الم�ضارع ف�ي الن�ون تحذف ال وكذلك ُتك�وُن َ  َل�ُھ َ

ُعاقب��ة َ ِال��دار َِ َویك��ون:   (نح��و المن��صوب ف��ي وال،] ١٣٥: األنع��ام[} َّ َ ْعل��یكم َّالرُس��وُل َُ ُ َْ َ 

ًش��ھیدا ِ ُوتكون��وا{: نح��و ال��سكون بغی��ر المج��زوم وال،] ١٤٣:البق��رة) [َ ُ َ ْم��ن َ ِبع��ده ِ ِ ْ ًقوم��ا َ ْ َ 

ِصالحین ِ  حذفھا بوجوب أیضا) كان (وتختص.النون بحذف جزمھ ألن، ]٩: یوسف[} َ

 عل��م ذا َأن��ت ّأم��ا: نح��و الزائ��دة) م��ا (الح�ذف بع��د عنھ��ا معوض��ا وخبرھ��ا اس��مھا بق�اءو

  .فافتخر علم ذا َكنت ْألن:واألصُل فافتخر،

" ولو ْإن "بعَد ذلك َوكثر خبُرھا، ویبقى واسمھا ھي حذفھا بجواز  أیضا وتختص     

ِالشرطیتین َمجزیون الناُس: "قولھم" ْإن "فمثاُل. َّ َُّ ًش�را وإن ٌفخی�ر،ً خی�را ْإن بأعم�الھم، ِ ّ 

ٌّفشر ْال�تمس "ُح�دیث" ْلو "،ومثاُل"َ ِ َتح�ذف وق�دً.خاتم�ا ول�و َ  ًمع�ا، وخبُرھ�ا واس�مھا ھ�ي ُ

َّویعوُض  ھذا افعل":قولھم مثل في ِالشرطیة،" إن "بعد وذلك ُالزائدة،" ما "الجمیع من َ

 خ��صائص وم��ن .)ك��ان (م��ن ع��وض)  م��ا (ف". غی��ره تفع��ل ال كن��ت إن: أي".ال ِإم��ا

 ، متالزمین شیئین بین تكون وأن، الماضي بلفظ تكون أن بشرط زیادتھا أیضا) كان(

                                                           

    .   ١٣٨  /  ١       الندى     قطر     شرح  -  ١



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٦٣ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 الخ�صائص ھ�ذه و ،معلم�ة كان�ت ھن�د :نح�و وذلك الكالم وسط في زیادتھا تكون وأن

  .العرب المیة في منھا شيء یرد لم) كان(ل األخیرة

 الب�اء وھ�ذه )ب�أعجلھم(الخب�ر ف�ي الزائ�دة الب�اء دخ�ول الثانی�ة الصورة في ویالحظ    

 ف��ي الب��اُء ُت��زاد ال) ك��ان (أن إال. المنف��ي وك��ان ،وم��ا، ) ل��یس (خب��ر ف��ي كثی��را ت��دخل

 وكق�ول ،)بمت�أخر ْتك�ن ال (و) بغائ�ب ُكن�ت م�ا (نح�و ٌنھي أو ٌنفي سبقھا إذاّ إال خبرھا

  .السابق البیت في الشنفرى

ُِمدت وإن                 َّلم َّالزاد، إلى َاألیدي َّ ْأكن َ ُ ْبأعجلھم،.. .َ َ ْ ْإذ َ َأجشُع ِ ْ ِالقوم َ ْ َ َأعجُل ْ َ  

  )االسم+ الخبر) + كان (ناسخ فعل:(ھي واحدة صورة تمثلھ: الثاني النمط

  :                                                          قولھ في الصورة ھذه تتضح

َوما( -٩ َّإال َذاك َ ٌبسطة ِ ِعلیھم،.. .ُّتفضل َعن ْ ْ َ َوكان َ َاألفضل ََ َ ْ َ   )المتفضُل ْ

َوكان: (قولھ     َاألفضل ََ َ ْ َ  عل�ى مبن�ي ن�اقص م�اض فع�ل )ك�ان( أن یالح�ظ) المتف�ضُل ْ

َاألفضل (و الفتح ْ َ َكان (خبر) ْ َاسمھا على مقدم) َ  بال�ضمة مرف�وع اس�مھا) المتفضل(و، ْ

  .الظاھرة

 ق���ول ف���ي اس���مھا عل���ى )ك���ان (خب���ر تق���دم ال���نمط ھ���ذا ف���ي یالح���ظ:  ال���نمط تحلی���ل

َاألفضل كان(،الشنفرى َ ْ َ ً مت�أخرا  یك�ون أن األفع�ال ھ�ذه خب�ر ف�ي واألص�ل )المتف�ضُل ْ

 م�ا م�ع یتف�ق ال�شنفرى المی�ة ف�ي ورد فم�ا ، االس�م عل�ى یتق�دم أن ویج�وز، االسم عن

َوك��ان{: تع��الى هللا ق��ال ،النح��اة إلی��ھ ذھ��ب ًّحق��ا ََ َعلین��ا َ ْ َ ْن��صُر َ َالُم��ؤمنین َ ِ ِ ْ  ،]٤٧: ال��روم[} ْ

 وحف�ص حم�زة وق�رأ  "م�ؤخر، اس�مھا" الم�ؤمنین ن�صر"و مق�دم،" كان "خبر" حقا"فـ

َلیس{ ْ َّالبر َ ِ ْأن ْ ُّتول�وا َ َ ُْوُج�وھكم ُ ُ " ل�یس "خب�ر أن�ھ عل�ى) الب�ر: (بن�صب] ١٧٧: البق�رة[} َ

 تولی�ة الب�ر ل�یس:والتق�دیر م�ؤخر، اس�مھا" تول�وا أن"م�ن المنسبك والمصدر) ١(مقدم،

 ك��ان إذاً واجب��ا التوس��ط ویك��ون.اس��مھا وب��ین بینھ��ا" ل��یس "خب��ر توس��ط فق��د ،وج��وھكم

 ل�ئال،ص�احبھا الدار في كان: نحو الخبر من شيء على یعود ضمیر إلىً مضافا االسم

 االس�م عل�ى ظ�اھر غی�ر اإلع�راب ك�ان وإذا.  ورتب�ة لفظ�ا مت�أخر على الضمیر یعود

 االس��م ھ��و المتق��دم یك��ون أن فیتع��ین، ص��دیقى أخ��ي ك��ان: نح��و التوس��ط من��ع، والخب��ر

: نح�و) إال( ب الخب�ر اقت�رن ل�و وك�ذلك، الل�بس ف�ي یوق�ع ال حت�ى الخبر ھو والمتأخر

  .ًمعلمة إال ٌھند لیست

  

  

                                                           

    .   ٢٤٢  /  ١         التصریح     شرح  -  ١



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٦٤ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

ا ا): م)  + (ا + ا(  

  .صور ثالث تمثلھ) ١ (مواضع  ستة في النمط ھذا ورد 

) ظ��اھر اس��م الخب��ر + م��ستتر ض��میر اس��مھا) + ل��یس (ناس��خ فع��ل(: األول��ى ال��صورة

  :    قولھ في الصورة ھذه تتضح

                                                                                                                                         

ِّوإني  (-١٠ ِ َلیس َمن فقد كفاني َ ْ ًجازیا َ َبُحسنى،.. .َ ْ َوال ِ َُّمتعلُل ُقربھ ِفي َ َ َ(  

َل�یس (قول�ھ ف�ي) ل�یس (اسم أن یالحظ ْ ًجازی�ا َ ِ ) ًجازی�ا (و ،ھ�و تق�دیره م�ستتر ض�میر) َ

  .الظاھرة بالفتحة منصوب خبرھا

) فعلیة جملة الخبر + مستتر ضمیر اسمھا) + لیس (ناسخ فعل(: الثانیة الصورة

  :        قولھ في الصورة ھذه تتضح

ٍوخرق  (-٦٦ ْ ْكظھر َ ِالترس َ ْ ٍقفر ُّ ْ ُقطعتھ َ ْ َ ْظھُره ْبعاملتین،.. .َ َلیس َ ْ   )ُْیعمُل َ

َلیس (اسم أن َیالحظ  ْ َفیھا ُْمضمر) َ  خبر نصب محل في) ْیعمل (فعلیةال الجملة و.ِ

َلیس( ْ َ(.  

) ومجرور جار الخبر + متصل ضمیر اسمھا) + لیس (ناسخ فعل(: الثالثة الصورة

  :            قولھ في الصورة ھذه تتضح

  

ُولست (-١٥  ُّیعشي ْبمھیاٍف َ َسوامھ َ ُّمجدعة.. .َ   ) َُّبھُل َوھي ُْسقبانھا َ

 ف�ي ال�ضم عل�ى مبن�ي ض�میر والت�اء، ن�اقص م�اض فع�ل): لیس) بمھیاٍف ُلست:(قولھ

 :والمھی�اف.مح�ال من�صوب فھ�و الزائدة الباء دخلتھ) بمھیاف(والخبر،اسمھا رفع محل

ِیصبُر َال الذي ْ َعلى َ ِالعطش َ َ َ ْ.)٢(  

 ٍبح�ال تتصرُف ال التي) لیس (ھو النمط ھذا في الناسخ الفعل أن یالحظ :النمط تحلیل

 وھ�ي ِباألس�ماء ٌّمخ�تص للنف�ي، ٍم�اض ٌفع�ل فھ�ي، األمُر وال المضارُع منھا یأتي فال،

 ول��سنا ولی��سوا ولی��سا ْلی��ست "نح��و ِالفع��ل، َعالم��ة َقبولھ��ا ول��وال. َالح��رف ُی��شبُھ ٌفع��ل

 الخبر مجيء النمط ھذا من األولى الصورة في ویالحظ).  ٣(ّبحرفیتھا لحكم ،"ولسن

 إذا الخبر، ّألن.  والجملة المفرد من ِوالخبر المبتدأ كأخبار األفعال ھذه خبر و ،ًمفردا

ْق��سمین إل��ى ینق��سم ًمف��ردا، ك��ان  وق��سم ،"أخ��وك ٌزی��د: "نح��و ال��ضمیر، م��ن ٍخ��ال ق��سم: َ

                                                           

         .       ٦٥  ،   ٥٧  ،   ١٩  ،   ١٨  ،   ١٤   ،  ١٠  :       األبیات  -  ١

  .   ٣٥٢  /  ٩       العرب      لسان  -  ٢

  .   ٢٧٣ / ٢         العربیة        الدروس      جامع  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٦٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ٌزی�د ك�ان: "نح�و ك�ذلك،" َك�ان "ِخب�ر ف�ي وھ�و". ٌمنطل�ق ٌزی�د: "نح�و َالضمیر، ّیتحمل

  )١".(ًمنطلقا زید كان"و ،"أخاك

 ف�ي م�ضارع فعلھ�ا فعلی�ة جمل�ة ج�اء) ل�یس (خب�ر أن الثانیة الصورة في ویالحظ     

َلیس (الشنفرى قول ْ  وق�ع إذا ألن�ھ ،النح�اة علی�ھ أجم�ع م�ا م�ع تماما یتفق وھذا،) ْیعمل َ

 عل�ى والجمل�ة ً.م�ضارعا ُفعلھ�ا َیك�ون أن ف�األكثُر ًفعلی�ة، ًجمل�ة وأخواتھ�ا" َك�ان "خبُر

ٌفعلیة: أضرب أربعة ٌواسمیة، ،"ذھب ٌزید: "نحو ّ ٌذاھب زید: "نحُو ّ : نحو ّوشرطیة، ،"ِ

ْتحسن إن زید" ِْ ْیشكرك إلیھ ُ ُ ْ  األش�یاُء ھ�ذه تق�ع وك�ذلك".عن�دك ٌزی�د: "نح�و ّوظرفیة، ،"َ

 الفع��ل وق��وُع یح��سن ال أن��ھ ّإال ،"یخ��رج ٌزی��د ك��ان: "فتق��ول األفع��ال، ھ��ذه ع��ن ًأخب��ارا

ْاللفظ�ین أح�د ّألن وأخواتھ�ا؛" ك�ان "ِأخبار في الماضي ُِیغن�ي َ  ف�ي وتق�ول. اآلخ�ر ع�ن ْ

 وف�ي ،"ی�شكرك إلی�ھ تح�سن إن زی�د ك�ان: "ّال�شرطیة وف�ي ،"ًقائما زید كان: "االسمیة

 خب�ر ف�ي الب�اء زی�ادة الثالث�ة الصورة في ویالحظ .)٢"(الكرام من ٌزید كان: "الظرف

 ِبمحی��ار ُول��ست (وقول��ھ، ) بع��ل ول��ست( وقول��ھ، )بمھی��اف َول��ست: (قول��ھ ف��ي) ل��یس(

َوما {:تعالى كقولھ كثیر وھذا، ) الظالم َربك َ ٍبظالم َُّ َّ َ ِللعبید ِ ِِ َ َألیس {و، ] ٤٦: فصلت[}  ْ ْ َ َ 

َبكاٍفُ هللا ْعبَدهُ ِ َألیس {و، ] ٣٦: الزمر[} َ ْ َ ٍبعزیزُ هللا َ ِِ ٍانتقام ِذي َ َ ِ َوم�ا {و  ،]٣٧:الزمر[} ْ َ 

َربك ٍبغافل َُّ ِ َ َّعما ِ َیعملون َ َ َُ        ،]١٣٢ /األنعام[}  ْ

  

  

                                                           

   .      بتصرف     ٣٤٤ / ٤      یعیش     ابن  -  ١

      عقی��ل      واب��ن    ،    ٥٠٨ / ١       المقاص��د        وتوض��یح  ،   ٥٣ / ١        ال��داني       الجن��ى  :      وینظ��ر   ،   ٣٤٤ / ٤      یع��یش     اب��ن   .-  ٢
٣٠٩ / ١   .  

   
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٦٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

إن اوأ  

  

 وترف��ع االس��م تن��صب أنھ��ا أي ، عم��ل م��ن لك��ان  م��ا عك��س وأخواتھ��ا) إنِّ (تعم��ل    

 َولیت َّولكن َّوكأن َّوأن َّإن":أحرف ستة وھي ، بالفعل المشبھة األحرف وتسمى.الخبر

 ومبنیة ،الفعل وزن على فھيّ ًقویاً شبھا الفعل لمشابھتھا بالفعل مشبھة وسمیت."َّولعل

 والت�شبیھ التأكی�د (ف�إن. منھا واحدة كل في الفعل معنى ووجود كالماضي،  الفتح على

 أن كم�ا االس�م تقت�ضي وأنھا، األفعال معاني من ھي ،)والترجي والتمني واالستدراك

 ب��ذكر) وأخواتھ��ا إن (دراس��ة  ی��تم وس��وف .الوقای��ة ن��ون ت��دخلھا وأنھ��ا،ك��ذلك الفع��ل

 الالمیة في ورد ناسخ حرف كل دراسة خالل منّ ًنحویا وتحلیلھا،فیھا الواردة األنماط

 الجان�ب ھذا في القصیدة بھا تمیزت التي التركیب خصائص أھم إلى بذلك للوصول، 

  :اآلتي النحو على وذلك، الدراسة من

  

ول اف: (ا م +  ا +ا(  

  :ھي صور ثالث تمثلھ، ) ١(مواضع ثالثة في النمط ھذا ورد

 أفع�ل وزن على (مفرد الخبر + ضمیر اسمھا) + إنِّ( ناسخ حرف(: األولى الصورة

        :قولھ یمثلھا الصورة وھذه)   فاعل بمعنى

ًُصدور ُأمِّي بني ِأقیُموا (- ١             ِمطیكم ُ ِّفإني      َ ِ َإلى َ   )ْألمیُل سواكم ٍقوم ِ

 محل في السكون على المبني المتكلم ضمیر و، ونصب توكید حرف :إن)  إني (قولھ

 مرف��وع) إن (خب��ر) أمی��ل( و ، المزحلق��ة التوكی��د الم: ال��الم) ألمی��ل(و.اس��مھا ن��صب

  . الظاھرة بالضمة

 وھ�ذه )) مضاف( مفرد الخبر + ضمیر اسمھا) + إنِّ( ناسخ حرف(: الثانیة الصورة

           :قولھ یمثلھا الصورة

َلمولى ِّفإني (-٥١ ْالصبر َ َّبزه أجتاُب َّ ِالسمع، ِقلب مثل على.. .َ ُوالحزم ّ   )أفعُل ْ

ْالصبر لمولى فإني: (قولھ     إن خبر: مولى ، مزحلقة الالم:لمولى ،واسمھا إن :إني) َّ

 م���ضاف وھ���و ، التع���ذر ظھورھ���ا م���ن من���ع األل���ف عل���ى المق���درة بال���ضمة مرف���وع

  )  ٢ (السالح أو الثیاب من نوع :والبز.إلیھ مضاف) الصبر(و

                                                           

                  .  ٥٠   ،  ١٠ ، ١        األبیات  -  ١

  .   ١٨٠  /  ١       اللغة        مقاییس  -  ٢



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٦٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 وھ��ذه ) فعلی��ة جمل��ة الخب��ر + ض��میر اس��مھا) + ّإن( ناس��خ ح��رف(: الثالث��ة ال��صورة

       :قولھ یمثلھا الصورة

ِّوإني (-١٠                 ِ ْمن ُفقد كفاني َ َلیس َ ْ َبُحسنى،.. .َجازیا َ َوال ِ ِقربھ ِفي َ   )َُمتعلُل ُ

ِّإنيَ) :قولھ  محل في )كفاني( وجملة، نصب محل في اسمھا والضمیر إن: إني) كفاني ِ

  ).ّإن(خبر رفع

  

 مج�يء  ال�نمط ھ�ذا م�ن والثالث�ة، والثانی�ة، األول�ى ال�صورة ف�ي یالح�ظ :ال�نمط تحلیل

 ال موق�ع ف�ي ومعموالھ�ا ھ�ي وقع�ت ألنھ�ا واج�ب ھن�ا وك�سرھا، مكسورة) ّإن (ھمزة

 متع�ین وھ�ذا، ٌم�صدر َمعمولیھ�ا ومق�ام َمقامھ�ا َیق�وم أن ُّیصح ال أي ،المفرد فیھ یتأتي

َّإن��ا{: نح��وً مفی��دا الك��الم لیك��ون الك��الم ابت��داء ف��ي وقع��ت ألنھ��ا َأنزلن��اهُ ِ َْ ْ  ،]٣: ال��دخان[} َ

، مف��رد تأوی��ل ف��ي المفتوح��ة ألن خب��ر؛ ب��ال مبت��دأ ل��صارت فتح��ت ل��و إذ ،]١:الق��در[

  .الكالم بھ یستقل ال والمفرد

 ال�سكوت یح�سن ولذلك بفائدتھا، استقاللھا على معھا فالجملة الھمزة المكسورة أما    

" أن"و.بمفرد مؤولة غیر جملة معھا الكالم ألن األصل؛ ھي -بالكسر -" إن"و، علیھا

  )١.(مفرد تأویل في جملة معھا الكالم ألن فرع؛ -بالفتح -

 قول�ھ ف�ي المك�سورة) إن(خب�ر ف�ي ال�الم دخ�ول والثانی�ة األول�ى الصورة في ویالحظ 

ْال�صبر لم�ولى (وقول�ھ) ألمیل(  س�ائر دون ِّمؤك�دة" َّإن "خب�ر ف�ي ت�دخل ال�الم وھ�ذه)  َّ

ًأوال تقع أن ُّوحقھا ،"ٌلقائم ًزیدا َّإن: "قولك َنحو أخواتھا،  االبت�داء، الم كان�ت حیث من ّ

ٌلزید: "قولك َنحو الكالم، صدُر لھا االبتداء ُوالم  ال�الم، ّتق�دم أن القی�اس وك�ان  ،"ٌق�ائم َ

ٌلقائم ًزیدا َّإن "في" ٌقائم ًزیدا َّإلن "فتقول  بمعن�ى ّألنھم�ا بینھم�ا؛ الجم�ع كرھوا ّوإنما". َ

 تدخل الالم فھذه النحاة إلیھ ذھب ما یوافق الالمیة في جاء وما) ٢.(التأكید وھو واحد،

ً متصرفاً ماضیا یكون وأال، ًومثبتا، ًمؤخرا یكون أن بشرط المكسورة) ّإن (خبر على

َّإن{: تع�الى ق�ال و ،الشروط لھذه مستوٍف الالمیة في ورد وما ،بقد مقرون غیر �ي ِ  َربِّ

ِلسمیُع َ ِال�دعاء َ َ َّوإن{: وق�ال ،]٣٩: إب�راھیم[} ُّ ِ َرب�ك َ ُل�یعلم ََّ َ َْ َوإن�ك{: وق�ال ،]٧٤: النم�ل[} َ ََّ ِ 

َلعلى ٍخلق َ ُ ٍعظیم ُ ِ    .ٌلقادمةً ھندا ّإن: ونحو، ]  ٤: القلم[} َ

ِّإن��يَ): قول��ھ ف��ي فعلی��ة جمل��ة الخب��ر ج��اء فق��د، ال��نمط ھ��ذا م��ن الثالث��ة ال��صورة ف��ي أم��ا ِ 

 وال جمل�ة َلیس أي (ًمفردا یكون قد بالفعل ّالمشبھة األحرف فخبر، جائز وھذا) كفاني

َش��بھ ًفعلی��ة، ًوجمل��ة ،"قم��ر ھن��دا َّك��أن "نح��و) جمل��ة ْ  وجمل��ة ،. "تجتھ��د ھن��دا إن "نح��و ّ

                                                           

    .   ٣٠٠ / ١         التصریح      وشرح   ،   ٤٨٢  /  ١         الشافیة         الكافیة      وشرح   ،   ٥٢٦ / ٤      یعیش     ابن  -  ١

              .     بتصرف  ،    ٥٣٢  /  ٤      یعیش     ابن  :     ینظر    -  ٢



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٦٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

َوشبھ " كریم خلقھا ھندا َّإن "نحو اسمیة، ْ ِل�واء َتح�ت َالع�ادل ّإن "نحو ُجملٍة ِ  َّال�رحمن، ِ

  ".الشیطان ُزمرة في َالظالم وإن

  

ا مف:(ا م) ن + (ا + ا(  

  :اآلتیة الصور تمثلھ مواضع عدة في النمط ھذا ورد 

) مف�رد الخب�ر)  + م�ضاف ظاھر اسم( اسمھا) + َّكأن( ناسخ حرف(:األولى الصورة

  :  قولھ في تتضح، )١ (مواضع ثالثة في الصورة ھذه وردت

ْوأعدُل  (-٤٤ َ َّكأن منحوضا َ َ َفھي العب دحاھا ٌكعاب.. .َفصوصھ َ ِ   )مثُل َ

 من��صوب ك��أن اس�م :ف��صوصھ، ون��صب ت�شبیھ ح��رف: ك��أن) ٌكع�اب  َف��صوصھ َك�أن(

 بال�ضمة مرف�وع ك�أن خب�ر: كع�اب، إلیھ مضاف والھاء مضاف وھو الظاھرة بالفتحة

ًمنحوضا، و.الظاھرة ْ  مح�ذوف لموص�وف ص�فة البی�ت ف�ي وھي، )٢ (لحمھ ذھب أي َ

  ً.منحوضاً ذراعا :أي،

 ھ�ذه وردت )مف�رد الخب�ر)  + ض�میر( اس�مھا) + ك�أن( ناسخ حرف:(الثانیة الصورة

  :   قولھ یمثلھا، )٣(مواضع  ستة في الصورة

ٌُمھللة (-٣٠  َكأنھا ْالُوُجوه شیُب َ َّ َ   ) تتقلقُل َیاسر بكفي ٌقداح.. .َ

َكأنھ�ا( َّ َ ، ن�صب مح�ل ف�ي ال�سكون عل�ى مبن�ي ض�میر اس�مھا) ھ�ا(و ك�أن:كأنھ�ا) ق�داح َ

  .الظاھرة بالضمة مرفوع كأن خبر: قداح

 )فعلی��ة جمل��ة الخب��ر)  + ظ��اھر اس��م( اس��مھا) + ك��أن( ناس��خ ح��رف:(الثالث��ة ال�صورة

  :         قولھ ھو واحد موضع في الصورة ھذه وردت

َوال (-١٧  ٍخرق َ ِ ٍھیق َ ْ َكأن َ َفؤاَده َ ِبھ یظل.. .ُ ُیعلو ّالُمكاء ِ ْ َویسفُل َ ْ َ(  

 َوخب�ر،إلی�ھ م�ضاف والھ�اء م�ضاف وھ�و الظاھرة بالفتحة منصوب) كأن (اسم: فؤاده

َكأن( ِبھ یظل :)َ  ص�فة: وھی�ق.ك�أن خب�ر رفع محل في كلھا الفعلیة الجملة ھذه ،المكاء ِ

َُّیشبھ ھیق، ٌورُجل.َّالطویل، َّالدقیق على وتطلق للخرق   )  ٤.(وُجبنھ لنفاره بالظلیم َ

َّوالُمكاُء ٌطائر: ْ ِ   )  ٥ (.الجو في بسرعة وینخفض یرتفع َ

                                                           

               .   ٤٣  ،   ٣٩  ،   ٣١ :      األبیات  -  ١

     .    ١١٠٧  /  ٣        الصحاح  -  ٢
  
 

    .  ٦٨  ،   ٦٧  ،   ٤١  ،   ٣٢  ،   ٢٩  ،   ١٣   :      األبیات  -  ٣

  .   ١٨٢  /  ٦       اللغة       تھذیب  -  ٤

  .   ٣٤٤  /  ٥       اللغة        مقاییس    -  ٥



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٦٩ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ھ��و ال��نمط ھ��ذا ف��ي ال��شاعر اس��تخدمھ ال��ذي الناس��خ الح��رف أن یالح��ظ: ال��نمط تحلی��ل

" ّأن: فیھا واألصل ٌقائم،ً زیدا ّكأن: تقول"  المؤكد للتشبیھ وھي"، النون بتشدید) ّكأن(

 ّأن ت��رى أال ّللت��شبیھ، جمیع��ا ف��صارا المفتوح��ة،" ّأن" عل��ى دخل��ت للت��شبیھ،" الك��اف

 وزع�م، "ّأن" إل�ى الك�اف فنقل�ت كاألس�د، زی�دا ّأن: األس�د زی�دا ّكأن: قولك في األصل

 وإذا األس�د،ً زی�دا ّك�أن: نح�و ت�شبیھا، كان�ت ًجام�دا،ً اس�ما خبرھ�ا كان إذا ّأنھا بعضھم

 تك��ون وال للت��شبیھ، مالزم��ة وھ��ي ،)١(ق��ائم زی��دا ّك��أن: نح��و ّش��كا كان��ت ّم��شتقا، ك��ان

  :     قولھ في لھم حجة وال للكوفیین، ًخالفا للتحقیق،

  )٢ (ھشام بھا لیس األرض كأن.. .مقشعرا مكة بطن فأصبح

 وال مدفون، فیھا ھو بل حقیقة، ھشام بھا لیس األرض فإن التشبیھ، على محمول ألنھ

 ًزی�دا ك�أن: نح�و أس�مائھا، ص�فة من صفة أو ًظرفا، أو ًفعال خبرھا كان إذا فیما للظن

: نح��و للتقری��ب، وال لبع��ضھم، ًخالف��ا قاع��د، أو عن��دك، أو ال��دار ف��ي أو. یقع��د أو قع��د،

  ). ٣(علیھا دال أنت ما: أي، علیھا دال كأنك: نحو للنفي وال تكن، لم بالدنیا كأنك

 جمل�ة الثالث�ة ال�صورة وف�ي ، مف�رد والثانی�ة األول�ى الصورة في الخبر أن یالحظ كما

 وجملة ، ًمفردا یكون قد الحروف ھذه خبر أن األول النمط تحلیل عند ّتبین وقد ،فعلیة

  . إعادتھ عن أغنى مما، جملة وشبھ، 

  

ا ف:(ا م)  + (ا + ا  (  

  :         قولھ ھو واحد موضع في النمط ھذا ورد 

َّولكن (-٢٥  ِ َ َّإال الذام على.. .ِبي ُتقیم َال ّمرةً نفسا َ   )أتحوُل ریثما ِ

ّلكن( ِ َاستدراك حرف:)َ ْ ِ ) تق�یم ال( وجملة. الظاھرة بالفتحة منصوب) ّلكن (اسم: ًنفسا ، ْ

  ) ّلكن( خبر رفع محل في

 ، لالس��تدراك وھ��و)  ّلك��ن (ھ��و ال��سابق البی��ت ف��ي الم��ستخدم الح��رف: ال��نمط تحلی��ل

 الحك�م ُیخ�الف علی�ھ لمحك�وم ًحكم�ا تن�سب أن�ك فیھا الذي االستدراك ومعنى والتوكید،

 أن والب�د مق�در أو ب�ھ ملف�وظ ك�الم یتق�دمھا أن الب�د ول�ذلك قبلھ�ا، علی�ھ للمحكوم الذي

                                                           

      .       ٥٣٣ / ١         العربیة     علم    في        البدیع  -  ١

       ومغن�ي  ،    ٥٧١    /  ١      ال�داني        والجن�ى  ،  ٦  /  ٢         الت�سھیل     ش�رح      ف�ي      نسبة    بال     وھو    ،       الوافر    من       البیت    -  ٢
    .   ٤٨٦  /  ١        والھمع  ،    ٢٥٣  /  ١      اللبیب

   .    ٢٩٥ / ١         التصریح     شرح  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٧٠ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ش�جاع زی�د: االس�تدراك فمث�ال).١ (ًض�دا أو بع�دھا لم�ا ًنقیضا قبلھا الذي الكالم یكون

  .تسأل لم ولكنھا ألجبتھا الطالبة سألتني لو:التوكید ومثال ، بخیل لكنھ
ا اا): ا  + ا + ف اظ(  

   :   قولھ في موضعین في النمط ھذا ورد

ْوجھي َلُھ ُنصبت (-٦٣  َّكن وال َ َوال.. .دونھ ِ َّإال َستر َ َالُمرعبُل ّاألتحمي ِ َْ(  

.  نصب محل في الفتح على مبني) ال (اسم: َّكن .للجنس نافیة: ال  )دونھ َّكن ال (قولھ 

ِموضعھ ظرف :دونھ ْ َّألنُھ رفع َ َ َّكن (.)َال (خبر ِ َالكاُف) َ ُّوالنوُن ْ ٌأص�ل َ ْ ٌواح�د َ ِ ُّی�دل َ ُ َعل�ى َ َ 

ٍستر ْ ْأو َ ٍصون َ ْ ُكنن�ت َُیق�اُل. َ ْ َ َال�شيء َ ْ ِكن�ھ، ِف�ي َّ َإذا ِِّ َجعلت�ُھ ِ ْ َ ِفی�ھ َ َوُص�نتُھ ِ ْ ُوأكنن�ت. َ ْ َْ َ َال�شيء َ ْ َّ :

ُأخفیتُھ ْ َ ْ ُّواألتحمي)  ٢ (.َ ِ َ ٌضرب: ْ ْ ِب�الجیم َّوالمشرج المشرح: َالمرعبل و)٣ (.الُبُرود من َ ْ ِ 

ْأیضا، َوُھو َ   ) ٤.(َّالمقطع َ

َوال (وقولھ   مبن�ي اسمھا: ستر ، أیضا للجنس نافیة: ال) َّكن  ال (على معطوف) َستر َ

  .موجود أو حاصل :تقدیره محذوف والخبر ، نصب محل في الفتح على

) ّإن (عم�ل تعم�ل وھ�ي ، للج�نس النافی�ة) ال (اس�تخدم ال�شاعر أن یالحظ:النمط تحلیل

 نفی�ھ یك�ون وأن بأس�ره، الجنس بھا المنفي یكون وأن ،زائدة ال نافیة تكون أن  بشرط

 االس�تغراقیة؛" م�ن "فی�ھ وقدر العام، النفي بھا وأرید نكرة، على دخلت إذا وذلك ّنصا

 نف��ي تری��د وأن��ت ال��دار، ف��ي َرج��ل ال: قل��ت ف��إذا للج��نس، الموض��وعة ھ��ي" م��ن "ألن

 وجاز، ًواحدا ًرجال ًنافیا لكنت" من "ترد لم ولو ،"من "بتقدیر إال یصح لم كلھ الجنس

: قال لمن جواب" رجل ال "إن النحویون قال ھنا ومن، فأكثر اثنان الدار في یكون أن

 وأن ج�ار، علیھ�ا ی�دخل ال وأن  الج�نس، ك�ل ع�ن سائل فھو الدار؟، في رجل من ھل

 ال�شروط ھ�ذه اجتمع�ت وإذا .نك�رة خبرھ�ا یك�ون وأن ،بھ�ا مت�صال نك�رة اسمھا یكون

 ٌ،مقصرة ٍعلم َطالبة ال: نحو) ٥(الخبر، ورفع االسم نصب من" إن "عمل" ال "عملت

 ھ�ذه ت�وافرت وقد ،مرفوع خبرھا " مقصرة"و منصوب، وھو اسمھا،" علم طالبة" فـ

َوال (وقولھ )دونھ َّكن وال  (الشنفرى قول في الشروط ) ال (اسم أن یالحظ كما .)َستر َ

ً ش��بیھا والً م��ضافا ل��یس أي، مف��رد ألن��ھ، الف��تح عل��ى ّمبنی��ا ج��اء ال��شنفرى بی��ت ف��ي

                                                           

   .  ٩ / ٥          والتكمیل         التذییل  -  ١

    .   ١٢٣ / ٥       اللغة        مقاییس  -  ٢

          .   ٢٦١  /  ٤       اللغة       تھذیب  -  ٣

    .    ١٣٠٠  /  ٣     اللغة       جمھرة  -  ٤

  /  ١       الت�صریح      وش�رح  ،     ١٢٩٥  /  ٣          واالرت�شاف  ،    ٢٠٦ / ١        وال�صرف       النح�و     فن�ي    ف�ي        الكناش :    ینظر  -  ٥
٣٣٧   .   

 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٧١ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 َغیر كسرٍة، أو ٍیاء أو فتحٍة من بھ ُینصُب ما على ُیبنى أن ُحكُمُھ فالمفرد ، بالمضاف

ٍُمنون  أو مثن�ى ك�ان وإن ،الف�تح عل�ى مبن�ي فیھا، َرجال وال الدار، في َرجل ال "فنحو َّ

 ك�ال ألن  ، ِمھملین وال ،القاعة في ْمھملتین ال: نحو الیاء على بني، سالما مذكر جمع

 بن�ي، " ٌمحبوب�ات م�ذموماٍت ال: نح�و س�الما مؤنث جمع كان وإن،بالیاء ینصب منھما

 َمجتھ�دات ال "نحو الفتح، بناؤهً أیضا ویجوز ،الكسرة نصبھ عالمة ألن ، الكسر على

 ًمن�صوبا،ً ُمعربا یكون فإنھ ، بالمضاف شبیھا أو مضافا اسمھا كان إذا أما .ٌمذمومات

 ب�ھ ات�صل م�ا وھ�و ، بالم�ضاف ال�شبیھ ومث�ال ، ٌغائب�ة ٍعل�م َطالبة ال: المضاف فمثال

  .ٌمذموم عقلھً منیرا ال: معناه تمام من شيء

 ج�ائز وھ�ذا) س�تر وال (ال�شنفرى ق�ول فيً محذوفا جاء) ال (خبر أن أیضا یالحظ كما

 ق�الوا{: تع�الى قال ُحذفھ، جاز َُعلم إذا والخبر ، )دونھ َّكن وال (قولھ من معلوم  ألنھ،

َضیر ال َض�یر ال أي ،]٥٠: الشعراء[}َ ْإذ َت�رى ول�و{: وق�ال علین�ا، َ ِفزع�وا ِ َف�وت ف�ال َ ْ َ {

َفوت فال: أي] ٥١: سبأ[ ْوإن. ْلھم َ َُجھل ِ  ال: "نح�و ذك�ُرهُ، َوج�ب معلوم غیر كان بأن  ِ

  ".هللا من أغیُر أحَد

  

      

  

  

  

  

  

  



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٧٢ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

ا ما  

ا وا  ا ا  

 الفعل تعدي حسب ومفعول وفاعل فعل من أو ، وفاعل فعل من الفعلیة الجملة تتكون

  .ولزومھ

 تأویل�ھ، ف�ي م�ا أو اس�م م�ن إلی�ھ، أس�ند أو بھ، قام أو ٌحدث، عنھ صدر ما ھو:والفاعل

 وقیام�ھ" زی�د أك�ل: "نح�و الح�دث ف�صدور: ص�یغتھ أصل على باق ٌفارغ، علیھ، ٌمقدم

 أو زی�د، ق�ام: نح�و الفع�ل بلف�ظ یك�ون أن ب�ین الح�دث في فرق وال" زید ظرف: "نحو

 أض�ارب: "نح�و الفاعل، اسم أو ،"عمرا زیٍد ضرب من عجبت: "نحو المصدر، بلفظ

: نح�و الفعل، اسم أو ،"وجھھ ٌحسن زید: "نحو بھ، المشبھة الصفة أو ،"عمرو أم أنت

ْأول�م{: لنح�و م�دخل االسم تأویل في وما ،"وعمرو زید شتان" َ َ ْیكفھ�م َ ِ ِ ْ َّأن�ا َ َأنزلن�ا َ َْ ْ َعلی�ك َ َْ َ 

َالكتاب َ ِ  مخرج: تقدیمھ واشتراط ،"الكتاب إنزال "تأویل في ھو إذ،  ]٥١: العنكبوت[} ْ

 مبت�دأ، فی�ھ"] الزی�دان "ف�إن [،"الزیدان قائمان: "لنحو مخرج: وفارغ" قام زید: "لنحو

: نح�و للمفع�ول، بن�ي لم�ا مخرج األخیر، والقید بالضمیر، لھ السابق الوصف الشتغال

  )١.(بفاعل لیس والمعنى االصطالح في بعده المرفوع فإن" ٌزید ضرب"

 من�ھ ك�الجزء ألن�ھ ،بینھم�ا یف�صل أن دون مباش�رة الفع�ل بعد الفاعل یأتي أن واألصل

  .علیھ یتقدم ال الشيء وجزء

 الترتیب كان ثم ومن ، فضلھ المفعول ألن،الفاعل عن یتأخر أن المفعول في واألصل

 ق�د ولك�ن، األص�ل بح�سب ھ�ذا،)  مفع�ول+ فاع�ل+ فع�ل: (الفعلی�ة الجملة في الطبعي

 من لضرب أو ،بالغي لغرض الفاعل على المفعول فیتقدم المفعول عن الفاعل یتأخر

  .النحو كتب وضحتھ كما ،ممتنع أو واجب أو جائز إما وذلك، بھ واالھتمام التوسع

 تبین والتي، العرب المیة في الواردة الفعلیة للجمل المواضع بعض عرض رأیت وقد

 أو الج�واز حیث من التأخیر أو التقدیم حالة ذكر مع،بھ والمفعول الفاعل من كل رتبة

ُقسمت وقد.الوجوب   :اآلتیة االعتبارات ذلك في مراعیة ، وصور أنماط إلى ذلك ّ

 .والفاعل الفعل تقدیم -

 .والفاعل الفعل بین بھ المفعول توسط -

                                                           

       ودلی�������ل ،  ٧٤ / ٢    عقی������ل      واب������ن ،  ٧٧ / ٢       الم������سالك      أوض�������ح :     وینظ������ر ،   ٢٩٥ / ١      ال������سالك       إرش������اد    -١
    .    ٥٩ / ٢      الصبان        وحاشیة ،  ٣٧ / ١        الطالبین

 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٧٣ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 أوً،ظ�اھراً اس�ما كلیھم�ا أو أحدھما كون: حیث من بھ المفعول أو الفاعل نوع -

 األنم�اط كان�ت ل�ذاً.م�ستتراً ض�میرا الفاع�ل وقوع حیث من أوً،متصالً ضمیرا

 :التالي النحو على الدراسة بھذه والصور

  

ول اا) : + (  

  :التالي النحو على صوره اختلفت وقدً،موضعا وخمسین ثالثة في النمط ھذا ورد

 مواض�ع خم�سة ف�ي الصورة ھذه وردت) ظاھر اسم الفاعل + فعل(: األولى الصورة

  :    قولھ ویمثلھا، )١ (القصیدة من

ُفقالوا (-٥٩ َ ْھرت لقد: َ ّ ْبلیل َ َفقلنا.. .كالُبنا َ َْ ْفرُعُل ّعس ْأم ّعس ٌأذئب: ُ ُ(  

 الذي والفاعل )َّعس( الماضي الفعل من مكونة) فرعُل َّعس (الفعلیة الجملة أن یالحظ

  ).٢(الضبع ولد ھو :والفرعل) فرعل (ظاھرا اسما وقع

  

 موض�ع  ف�ي ال�صورة ھ�ذه وردت) ظ�اھر اس�م الفاع�ل + إال + فع�ل(:الثانیة الصورة

  :       قولھ في، القصیدة من واحد

َّإال] َیك [َفلم (-٦٠  ْھومت َّثم ٌنبأة، ِ َ َفقلنا.. .ََّ َْ   )ْأجدُل َریع أم َریع ٌقطاة ُ

 ی�سمع ول�م االس�تعمال لكث�رةً تخفیف�ا الن�ون ح�ذفت ،یك�ن: أص�لھ) یك (المضارع الفعل

ً وخب��راً اس��ما تحت��اج وال، بالفاع��ل تكتف��ي تام��ة ھن��ا وھ��ي.غیرھ��ا ف��ي الن��ون ح��ذف

  .الظاھرة بالضمة مرفوع) نبأة(وفاعلھا ، كالناقصة

  

 ف�ي ال�صورة ھذه وردت) ظاھر اسم الفاعل+ ومجرور جار + فعل: (الثالثة الصورة

  :   قولھ یمثلھا، )٣ (القصیدة من  مواضع سبعة

ُھممت  (-٣٨  ْ َ ْوھمت، َ َوشمر.. .ْوأسدلت ْوابتدرنا ّ ُّمتمھُل ٌفارط مني ّ َ َ(  

 عل�ى المبن�ي الماض�ي الفع�ل م�ن تكون�ت) ف�ارط من�ي ش�مر (الفعلیة الجملة أن یالحظ

 بال����ضمة مرف����وع )ف����ارط (والفاع����ل) من����ي(والمج����رور والج����ار) ش����مر (الف����تح

  )٤ (السابق أو المتقدم: والفارط،الظاھرة

                                                           

    .  ٦٧  ،   ٥٩  ،   ٥٨  ،   ٣٤  ،   ٢٦  :       األبیات    -١

  .   ٥١٨ /  ١١     العرب       ولسان  ،    ١٩٨ / ٨     اللغة       تھذیب :    ینظر  -  ٢

  .  ٦٣  ،   ٥٨  ،   ٤٤  ،   ٣٧  ،   ٢٢  ،   ٢٠  ،   ١٣ :      األبیات  -  ٣

   .    ٣٣١ / ٧     العرب       ولسان  ،    ٧٥٥ / ٢     اللغة       جمھرة :    ینظر  -  ٤



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٧٤ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ثمانی��ة ف��ي ال��صورة ھ��ذه وردت)  مت��صل ض��میر الفاع��ل+ فع��ل(:الرابع��ة ال��صورة

  :     قولھ یمثلھا، القصیدة من) ١(أبیات

َّشتى من َتوافین (-٤١ ِإلیھ َ ْ َ َفضمھا ِ َكما.. .َ ّضم َ َُمنھُل ِاألصاریم أذواَد َ ْ(  

 ض�میر الن�سوة ون�ون ،ال�سكون على المبني الماضي الفعل من مكونة جملة :)توافین(

ُال�ذود ،أذواد. فاع�ل رف�ع مح�ل ف�ي الف�تح عل�ى مبن�ي  إل�ى ال�ثالث ب�ین م�ا: اإلب�ل م�ن: ْ

ْأذواد والكثی�ر لفظھا، من لھا واحد وال مؤنثة وھي العشر،  ُالجماع�ة: واألص�اریم)٢. (َ

َینزلون َُ ِ ْبإبلھم ْ ِ ِ ِ ِ ًناحیة ِ َ ِ َعلى َ ٍماء َ َ) .٣ (  

 اثن��ین ف��ي ال��صورة ھ��ذه وردت) م��ستتر ض��میر الفاع��ل + فع��ل(: الخام��سة ال��صورة

  :            قولھ ویمثلھا القصیدة من) ٤ (ًبیتا وثالثین

َوال (-١٨  ُویغدو یروُح.. .ٍمتعزل َّداریٍة َخالٍف َ ْ َ   )یتكحُلً داھنا َ

 والفاع�ل ،الظ�اھرة بال�ضمة المرف�وع المضارع الفعل من مكونة فعلیة جملة:)یروح( 

 وك�ذلك ،خب�ر إل�ى یحت�اج ال تام�ا جعل�ھ اعتب�ار عل�ى ھ�ذا ، ھ�و تق�دیره م�ستتر ضمیر

َف��سَد ِإذا: والخ��الف).ی��روح( عل��ى المعطوف��ة) یغ��دو(جمل��ة ُْیفل��ح َول��م َ ِ ّالداری��ة) و) (٥.(ْ ِ ّ :

ِلداره ُالمالزم( َیبرح َال) ِ َوال َْ ُیطلب َ ًمعاشا َ َ َ.)٦ (  

  

  :    قولھ في أیضا الصورة ھذه وتتضح

َّولكن  (-٢٥  ِ َ َّإال الذام على.. .ِبي ُتقیم َال ّمرة نفسا َ   )ّأتحوُل ریثما ِ

 قول��ھ وك��ذلك ،ھ��ي تق��دیره م��ستتر ض��میر فاعل��ھ و ، مرف��وع م��ضارع) تق��یم (فالفع��ل

  .أنا تقدیره مستتر ضمیر فاعلھ مرفوع مضارع) أتحول(

ا ما:  

  ا وا  لة  (اا ا(  

 خم��سة ف��ي ال��نمط ھ��ذا ورد وق��د،) مفع��ول+ فاع��ل + فع��ل: (ال��نمط ھ��ذا ونم��وذج    

  :التالي النحو على صوره واختلفتً،موضعا وعشرین

                                                           

               .               ٦٨   ،  ٥٩   ،  ٥٨   ،  ٥٦   ،  ٥٥   ،  ٤٠   ،  ٣٨   ،  ٣٧  :       األبیات  -  ١

  .   ٤٧١  /  ٢        الصحاح  -  ٢

  .   ٣٣٨  /   ١٢       العرب      لسان  -  ٣

  ،   ٣٤  ،   ٣٣  ،   ٣٢  ،   ٢٩  ،   ٢٨  ،   ٢٧  ،   ٢٦  ،   ٢٥  ،   ٢٤   ،    ١٨  ،   ١٧  ،   ١٦  ،   ١٥  ،   ١٣     ،  ١١  ،  ٤          األبی���ات  -  ٤
٦٦  ،   ٦١  ،   ٦٠ . ،  ٥٤  ،   ٥٢  ،   ٥١  ،   ٤٩  ،   ٤٨  ،   ٤٦  ،   ٤٤  ،   ٤٣  ،   ٤١  ،   ٣٨  ،   ٣٧  ،   ٣٦  ،   ٣٥   .   

  .   ١٧١  /  ٧       اللغة       تھذیب  -  ٥

  .   ٣٣٤  /   ١١      العروس     تاج  -  ٦



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٧٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ھ��ذه وردت) ظ��اھر اس��م المفع��ول+ ظ��اھر اس��م الفاع��ل+ الفع��ل: (األول��ى ال��صورة

  :   قولھ یمثلھا واحد موضع في الصورة

َوال  (-٥٤  ْتزَدھي َ ْحلمي األجھاُل َ َوال ِ ًسؤوال.. .ُأرى َ ِاألقاویل بأعقاب َ َ َ   )ُأنُمُل ْ

 المرف�وع)تزدھ�ي( الم�ضارع الفعل من مكونة) حلمي األجھال تزدھي (الفعلیة الجملة

 المنصوب)حلمي(والمفعول،) األجھال( والفاعل، الثقل ظھورھا من منع مقدرة بضمة

  .الیاء لمناسبة كسرة إلى وغیرت المتكلم یاء قبل ما على مقدرة بفتحة

 ھ�ذه وردت) ظ�اھر اس�م المفع�ول+ مت�صل ض�میر الفاع�ل + الفع�ل: (الثانیة الصورة

  :   قولھ یمثلھا)  ١  (أبیات خمسة في الصورة

ُفأیمت( -٥٧ ًنسوانا، َّ ْ ًإلدة ُوأیتمت ِ َكما ُوعدت.. .ْ ْواللیُل ُأبدأت، َ َّ   )ألیُل َ

 ض���میر ات���صل وق���د) ن���سوانا فأیم���ت:  (األول���ى،جملت���ین ال���سابق البی���ت ف���ي یالح���ظ

) ن��سوانا(الظ��اھر االس��م ب��ھ المفع��ول وت��أخر) أی��م (بالفع��ل ف��اعال الواق��ع) الت��اء(الم��تكلم

 ت��اء ب��ھ وات��صل ، ب��الھمزة) أی��تم(الفع��ل تع��دى حی��ث) إل��دة وأیتم��ت (:الثانی��ة والجمل��ة،

  .الجمع تفید التي بالواو الثانیة الجملة وعطفت، )إلدة (بھ المفعول ونصب الفاعل

  

 وردت )مت�صل ض�میر ب�ھ المفع�ول+ مت�صل ضمیر الفاعل+ الفعل: (الثالثة الصورة

  :  قولھ یمثلھا)  ٢ (مواضع  أربعة في الصورة ھذه

ُولست (-١٩ ٍبعل [َ َ ُّشره] ِ َّألف.. .َخیره دون َ َ َاھتاج َرعتھ َما ِإذا َ   )َأعزُل َ

 وھ�و الفاعل ضمیر بھ اتصل الذي الماضي الفعل من تتكون جملة) رعتھ (أن یالحظ

  .بھ مفعول نصب محل في الضم على المبني الضمیر الھاء بھ اتصل كما، التاء

  

 ھ�ذه وردت )ظاھر اسم بھ المفعول+ مستتر ضمیر الفاعل+ الفعل: (الرابعة الصورة

  : قولھ یمثلھا)  ٣ (ًبیتا عشر أحد في الصورة

ُولست (-١٥ ُّیعشي ْبمھیاٍف َ ُّمجدعة.. .َسوامھ َ َوھي ُُسقبانھا َ   )َُّبھُل َْ

 ظھورھ����ا م����ن من����ع مق����درة ب����ضمة مرف����وع م����ضارع: یع����شي) َس����وامھ یع����شي (

 ظ�اھرة بفتح�ة من�صوب ب�ھ مفع�ول: س�وامھ، ھ�و تق�دیره م�ستتر ضمیر والفاعل،الثقل

  .الیھ مضاف والھاء،

                                                           

    .  ٦٦  ،   ٦٢  ،   ٥٦  ،   ٤٥  ،  ١   :      األبیات  -  ١

    .  ٦٥  ،   ٤٨  ،   ٢١   ،    ١٨  :       األبیات    -٢

      .  ٦٨  ،   ٦٣  ،   ٥٠   ،    ٤٢  ،   ٢٧  ،   ٢٥  ،   ٢٢    ،   ٢١  ،   ٢٠  ،   ١٤  ،  ٣  :       األبیات  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٧٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 وردت )متصل ضمیر بھ المفعول+ مستتر ضمیر الفاعل+ الفعل: (الخامسة الصورة

  : قولھ یمثلھا)  ١ (مواضع أربعة في الصورة ھذه

َوال (-١٦  ٍُجباء َ َأكھى ّ ٍُّمرب ْ ِبعرسھ ِ ِْ ْشأنھ ِفي ُیطالُعھا.. .ِ َكیف َ   )َیفعُل َ

 ضمیر بھ والمفعول، ھو تقدیره مستتر ضمیر فاعلھ) یطالع (المضارع الفعل:یطالعھا

 الجب��ان: والجب��أ. ن��صب مح��ل ف��ي ال��سكون عل��ى المبن��ي ال��ضمیر) ھ��ا (ھ��و مت��صل

َأكھى)٢( ْ ِضعیف ٌجبان َأي: َ َ) ٣ (  

  

ا ا:  

)  لا   ا وا(  

 بتركیب��ھ  ال��نمط ھ��ذا ورد وق��د، )  فاع��ل + ب��ھ مفع��ول + فع��ل(: ال��نمط ھ��ذا ونم��وذج

  .صورتین علىً موزعاً،موضعا عشر أربعة في السابق

 ھذه وردت وقد) ظاھر اسم الفاعل+ ظاھر اسم بھ المفعول + الفعل(:األولى الصورة

    :قولھ ویمثلھا، البحث مجال في) ٤ (مواضع خمسة في الصورة

ُالمبُعوث ُالخشرم َأو  (-٣١   ْ َ َحثحث ْ َ ٍسام َّأرداھن َمحابیُض.. .َدبره َْ ُل َ   )َُمعسِّ

) حثح���ث (الماض���ي الفع��ل ب���ین) دب��ره (ب���ھ المفع���ول توس��ط البی���ت ھ��ذا ف���ي یالح��ظ

 واألص�ل، الجم�وع منتھ�ى وزن عل�ى ألن�ھ، الصرف من الممنوع) محابیض(والفاعل

 فتول�د الك�سرة فأش�بع اض�طر ال�شاعر لك�ن،) مفاع�ل  مفعل(، محابض: الجمع ھذا في

ُیاءالخشرم عنھا َ ْ َ ُالجماعة :ْ َ َ َ َمن ْ ِالنحل ِ ْ َّ) .٥ (  

ِوھي محبض جمع: والمحابض َخشبة َ َ ْالنح�ل َبھا ْیقلع المشتار َید ِفي تكون َ  ل�صقت ِإذا َّ

  )٦.(بالعسل

 یع�ود ض�میر + ظ�اھر اس�م الفاع�ل+ ظاھر اسم بھ المفعول + الفعل(:الثانیة الصورة

  :قولھ في الصورة ھذه وردت وقد) المفعول على

ِولیلة (-٥٥    َ َْ َیصطلي ٍنحس َ َالقوس ْ َربھا ْ   )ّیتنبُل َبھا الالئي وأقطعھ.. .َُّ

                                                           

       .   ٤٧  ،   ٤٠  ،   ٢٨  ،   ١٥ :      األبیات  ١ -

  .   ٥٠٤ / ١       اللغة        مقاییس  -  ٢

    .   ١٨٣  /  ٦       اللغة       تھذیب  -  ٣

   .   ٥١   ،    ٤٠   ،    ٣٦    ،   ٣٠  ،   ١٩  :       األبیات  -  ٤

  .   ٢٤٨  /  ٢       اللغة          مقاییس  -  ٥

    .    ١٣١٤ / ٣      الكلوم    من       العرب     كالم       ودواء        العلوم      وشمس  ،    ٥٢٤ / ١     اللغة       جمھرة   :    ینظر  -  ٦



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٧٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 وھ�و ،بالفتحة منصوب بھ مفعول:والقوس، المقدرة بالضمة مرفوع مضارع:یصطلي

 ض�میر) ھ�ا(و م�ضاف وھ�و، الظ�اھرة بال�ضمة مرف�وع فاع�ل:ربھ�ا.فاعل�ھ عل�ى مقدم

  .إلیھ مضاف جر محل في السكون على مبني

  

 ھ�ذه وردت)  ظاھر اسم الفاعل+ متصل ضمیر بھ المفعول + الفعل(:الثالثة الصورة

    :قولھ ویمثلھا، البحث مجال في) ١  (أبیات ثمانیة في الصورة

ٌھتوف(  -١٢  ُالُمتون ْالُملس من َ ُیزینھا ْ ْنیطت قد رصائُع.. .ّ َإلیھا َ ْ َ َومحمُل ِ َْ(  

، ) ھ��ا (ب��ھ والمفع��ول،) ی��زین( الفع��ل م��ن مكون��ة فعلی��ة جمل��ة) رص��ائع یزینھ��ا: (ق�ول

  .بالفعل بھ المفعول اتصال بسبب تأخر الذي) رصائع(الظاھر االسم والفاعل

  

  :السابقة األنماط تحلیل

 تق�دم حی�ث ، والفاع�ل الفع�ل ب�ین الرتب�ة ف�ي األص�ل مراع�اة األول ال�نمط ف�ي الحظنا

  .الفاعل على الفعل

  .والمفعول والفاعل الفعل بین  األصل مراعاة أیضا الحظنا الثاني النمط وفي

 ذكرن�ا كم�ا والنح�اة. الفاع�ل عل�ى ب�ھ المفع�ول تق�دم الحظن�ا فإننا ،الثالث النمط في أما

 وأال، ) مفع��ول+ فاع��ل+ فع��ل (م��ن تتك��ون أن الفعلی��ة الجمل��ة ف��ي األص��ل أن ی��رون

 ك�ان ف�ضلھ فألن�ھ بھ المفعول أما.منھ كالجزء ألنھ ، بفاصل والفاعل الفعل بین یفصل

 أو جائز إما وذلك المفعول عن الفاعل فیتأخر األصل یخالف وقد بعدھما یأتي أن حقھ

  :ممتنع أو واجب

 ویت��أخر الفاع��ل یتق��دم  أن ج��ازً ظ��اھراً اس��ما ب��ھ والمفع��ول الفاع��ل م��ن ك��ل ك��ان ف��إذا

 ق�ول ف�ي كم�ا وذل�ك ، المفع�ول ع�ن الفاع�ل یمیز ما ھناك كان إذا السیما، بھ المفعول

 عل���ى )أزواد( ب���ھ المفع���ول تق���دم حی���ث) منھ���ُل ِاألص���اریم أذواَد ض���م: (ال���شنفرى

 منصوب بھ فالمفعول ،كلیھما على اإلعراب حركات لظھور ،لبس وال) منھل(الفاعل

  .مرفوع والفاعل

 وج�ود لع�دم ب�ھ بالمفعول الفاعل التباس خیف إذاً وجوبا بھ المفعول على الفاعل یتقدم

 المق�دم یك�ون أن الحال�ة ھذه في فیتعین.اآلخر من أحدھما تبین معنویة أو لفظیة قرینة

 ذلك من شيء یرد ولم ، عیسى موسى أكرم: نحو وذلك ، بھً مفعوال والمؤخر، ًفاعال

 .العرب المیة في

                                                           

  .  ٤٣  ،   ٤٢  ،   ٣٨  ،   ٣٣  ،   ٣٠  ،   ٢٨  ،   ٢٦  ،   ١٢  :       األبیات  -  ١
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٧٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

) المحت�اج أعطی�ت(: نح�و، ًظ�اھراً اس�ما بھ والمفعولً متصالً ضمیرا الفاعل یكون أن

 م�ن  الثانی�ة ال�صورة ف�يً وجوب�ا الفاعل تقدم حیث ذلك یطابق ما الالمیة في ورد وقد

 فق��د) أواله فألحق��ت(:وقول��ھ،)  إل��دة وأیتم��ت ن��سوانا، فأیم��ت  (:قول��ھ ف��ي الث��اني ال��نمط

 ً.وجوبا بھ المفعول فتأخر ،بالفعل الفاعل ضمیر اتصل

 وت��أخیر الفاع��ل بتق��دیم األص��ل مراع��اة فیج��ب، ًمت��صال ض��میرا  منھم��ا ك��ل یك��ون أن

 ال�نمط م�ن الثالث�ة ال�صورة ف�ي  ذل�ك یط�ابق م�ا ورد وق�د) أكرمتك(: نحو بھ المفعول

 ع�نً وجوب�ا الفاع�ل ویتأخر.)قطعتھ:(وقولھ) أصدرتھا(:وقولھ )أمیتھ: (قولھ في الثاني

 نظ�ف: نح�و ب�ھ المفع�ول عل�ى یع�ود ض�میر عل�ىً م�شتمال الفاع�ل كان إذا بھ المفعول

، ال�سابق ب�ھ المفعول على یعود ضمیر على مشتمل) صاحب (فالفاعل، صاحُبھ َالبیت

 النح�اة عن�د ممتن�ع وھ�ذا ، ورتبة لفظا متأخر على الضمیر لعاد بھ المفعول تأخر ولو

َالق��وس ی��صطلي (قول��ھ ف��ي الثال��ث ال��نمط م��ن الثانی��ة ال��صورة ف��ي رأین��ا وق��د، َربھ��ا ْ َُّ (

 ف�ي ألن) ربھا(فاعلھ على) القوس( بھ المفعول تقدیم یجب فھنا ،النحاة ألقوال مطابقة

ِوإذ{: تع�الى كقول��ھ فھ�و  ،ب�ھ المفع�ول عل��ى یع�ودً ض�میرا الفاع�ل ِ َابتل�ى َ َ َإب�راھیم ْ ِ َ ْ ُّرب��ُھ ِ َ 

َبكلماٍت ِ َ   .]١٢٤: البقرة[} ِ



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٧٩ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

ا  ا  

 ذلك لغیر أوً حقیرا أو ًعظیما، أو ًمجھوال، أو ًمعلوما، لكونھ الفاعل یحذف قد         

 ینوب ما إحالل:والثاني ، الفعل على یطرأ تغییر: األول :أمران حذفھ على ویترتب، 

 إذا ب�شروط والمج�رور والج�ار ، والظ�رف والمصدر، بھ كالمفعول مقامھ ویقوم عنھ

  ، عم�دة فی�صبح ك�الرفع للفاعل كان ما فیعطى أحكامھ من كثیر علیھ یجري توافرت

 عن تأخیره ویجب، أحیانا عاملھ لھ ویؤنث ،جمع أو تثنیة عالمة من العامل لھ ویجرد

  .تعدده وعدم عاملھ

  نمط�ین إل�ى تق�سیمھا وج�اء ،مواضع تسعة في العرب المیة في الفاعل نائب ورد وقد

  :اآلتي النحو على الصور كانت بحیث، للمجھول المبني الفعل لنوع تبعا

 الفاع�ل نائ�ب + للمجھ�ول مبن�ي م�اض فع�ل( :ھ�ي واح�دة ص�ورة تمثل�ھ :األول النمط

  :قولھ یمثلھا)  ١(:بیتین في الصورة ھذه وردت ، ))جمع(

ُِحمت فقد( -٢ ُالحاجات، َّ َ َ ْواللیُل ْ َّ َّوشدت.. .مقمُر َ َّلطیاٍت ُ َ   )ْوأرُحُل مطایا ِ

) الحاج��ات( الفاع��ل ونائ��ب ،للتأنی��ث والت��اء ، للمجھ��ول مبن��ي م��اض) ُحم��ت (الفع��ل

، للتأنی�ث والت�اء للمجھ�ول مبني ماض) ُشدت( قولھ وكذلك ، الظاھرة بالضمة مرفوع

َّالطی�ات. األل�ف عل�ى مقدرة بضمة مرفوع )مطایا( الفاعل ونائب َّطی�ة مفردھ�ا:ِ  وھ�ي ِ

  ) ٢.(النیة أو الحاجة

 م�ضاعفا ج�اء ال�نمط ھ�ذا ف�ي للمجھ�ول المبني الماضي الفعل أن یالحظ: النمط تحلیل

 ، ال��ضم إخ��الص -١:أوج��ھ ثالث��ة للمجھ��ول بنائ��ھ عن��د فائ��ھ ف��ي یج��وز وھ��ذا، ثالثی��ا

َّوشد ، َُّحم:فنقول َالحاجات ُحمت (الشنفرى قال كما ،ُ َ  إخ�الص -٢) مطای�ا. .شدت (و،)ْ

 ب��ین تجم��ع الف��اء عل��ى بحرك��ة النط��ق وھ��و ، اإلش��مام -٣ .ِوش��د، ِح��م: فنق��ول، الك��سر

 وھ�و ،ب�ھ المق�روء الم�شھور المع�روف ھو ھذا. السریع التوالي على والكسرة الضمة

َوقی�ل{: تع�الى قول�ھ السبعة في قريء وقد ، فقط النطق في وإنما ، الخط في یظھر ال َِ 

ْأرُض َیا ِابلعي َ َ ِماءك ْ َ َویا َ َس�ماُء َ ِأقلع�ي َ ِ ْ َوغ�یض َ َالم�اُء َِ  قی�ل (ف�ي باإلش�مام) ٤٤:ھ�ود(} ْ

  ).وغیض

 أن األص�ل ھ�و وھ�ذا ،الفاع�ل ع�ن ن�اب ق�د ب�ھ المفع�ول أن ال�نمط ھ�ذا ف�ي یالحظ كذا

 بی�ت ف�ي ھ�و كم�ا،  ًواح�دا ب�ھ مفع�وال كان إن حذفھ عند الفاعل عن بھ المفعول ینوب

 ًمن��صوبا، ك��ان أن بع��د ًمرفوع��ا ف��صار  الفاع��ل من��اب ب��ھ المفع��ول فأنی��ب، ال��شنفرى
                                                           

     .  ٨  ،  ٢  :        البیتان    -١

  .  ٢٠  /   ١٥       العرب      لسان  -  ٢



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٨٠ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

. علی�ھ التق�دیم ج�ائز كان أن بعد الفعل عن التأخیر وواجب فضلة، كان أن بعد وعمدة

 فاطم�ة  منح�ت :نح�و، األول المفع�ول ن�اب ، مفع�ول من ألكثر ناصبا الفعل كان وإن

 فاع��ل نائ��ب) فاطم��ة (ف.ًج��ائزة ُفاطم��ة ُمنح��ت: للمجھ��ول البن��اء عن��د فیق��ال ، ج��ائزة

 إن وك�ذلك. الظاھرة بالفتحة منصوب ثان مفعول) جائزة( و.الظاھرة بالضمة مرفوع

 ی�سم ل�م ف�إن ،"الن�اس َخی�ر ًعم�را ًزیدا هللا أعلم: "َنحو مفعولین، ثالثة إلى ّیتعدى كان

 وبق�ي الفاع�ل، مق�ام المفاعی�ل أح�د فق�ام ،"الن�اس َخی�ر عم�را ٌزی�د ُأعلم: "قلت الفاعل،

  )١.(مفعوالن معك

  

ا ما) : رع  ل + م ا(  

  :اآلتي النحو على صور ثالث في النمط ھذا ورد

 ھ�ذه جاءت )مفرد اسم الفاعل نائب + للمجھول مبني مضارع فعل: (األولى الصورة

  :      قولھ ھو، واحد موضع في الصورة

َولوال (-٢٤ َْ َاجتناُب َ ِ ِبھ ُیعاش.. .ٌمشرب َُیلف لم الذام ْ َّإال ِ   )ومأكُل ّلدي ِ

 حذف الجزم وعالمة) لم(ب مجزوم وھو ، للمجھول مبني مضارع) یلف (أن نالحظ

 بال�ضمة مرف�وع وھ�و) م�شرب (قول�ھ الفاع�ل ونائ�ب، اآلخ�ر معت�ل ألن�ھ العل�ة حرف

  .الظاھرة

 جاءت) ومجرور جار الفاعل نائب + للمجھول مبني مضارع فعل: ((الثانیة الصورة

  :   قولھ ھو، واحد موضع في الصورة ھذه

َولوال (-٢٤   َْ َاجتناُب َ ِ ِبھ ُیعاش.. .ٌمشرب ُیلف لم الذام ْ َّإال ِ   )ومأكُل ّلدي ِ

ِب��ھ یع��اش (قول��ھ أن یالح��ظ      للمجھ��ول المبن��ي الم��ضارع الفع��ل م��ن مكون��ة جمل��ة) ِ

  .فاعل نائب رفع محل في) بھ(والمجرور والجار) یعاش(

  وردت) مستتر ضمیر الفاعل نائب + للمجھول مبني مضارع فعل: ((الثالثة الصورة

  :    قولھ یمثلھا، ) ٢  (أبیات أربعة في الصورة ھذه

ِوأطوي (-٢٦   ْ ْالخمص على َ َكما الحوایا ُ ُخیوطة.. .ْانطوت َ ُ ّماري ُ   )ُوتفتُل ُتغار ِ

 فیھم�ا الفاع�ل ونائ�ب ،للمجھ�ول مبن�ي م�ضارع الفعلین كال) وتفتل تغار(: قولھ       

  .ھي تقدیره مستتر ضمیر

  ) ٣.(ْالُجوع: والخمص

                                                           

    ٣٠٩  /  ٤      یعیش     ابن  -  ١

    .  ٦٥  ،   ٦٣  ،   ٥٣  ،   ٢٥ :      األبیات  -  ٢

  .   ٦٠٥  /  ١       اللغة       جمھرة  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٨١ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 الم�ضارع والفع�ل ،م�ضارع فع�ل ال�نمط ھ�ذا ف�ي للمجھول المبني الفعل: النمط تحلیل

 آخ�ره قب�ل ما ویفتح أولھ فیضم،الفاعل حذف بعد تغییر علیھ یطرأ للمجھول بنائھ عند

 َُیكت���ب: یق���ال للمجھ���ول البن���اء فعن���د، ال���درس ھن���د تكت���ب: نح���و مفتوح���ا یك���ن ل���م إن

َُی�صوم: ی�صام فأصل. وُیباع ، ُیصام:نحو مقدرا اآلخر قبل ما فتح یكون وقد،الدرُس ْ ،

 الحرك�ة لمجان�سة ألف�ا ال�واو قلب�ت  ث�م  قبلھ�ا ال�صحیح الساكن إلى الواو حركت نقلت

 ألفا قلبت  ثم  قبلھا الصحیح الساكن إلى العین حركت نقلت یبیع: یباع وأصل.المنقولة

) ُتغار (الثالثة الصورة وفي)  ُیعاش( النمط ھذا من الثانیة  الصورة في الشنفرى قال،

  ،األلف على مقدرة اآلخر قبل فالفتحة، 

  النح�اة ق�رره م�ا مع یتفق وھذا،الفاعل عن والمجرور الجار ناب )بھ یعاش(قولھ وفي

 الفع�ل أك�ان س�واء اللف�ظ في بھ المفعول وجود عدم عند والمجرور الجار إنابة فیجوز

َّولما{ (:تعالى قال ال أم للمفعول للبناء الزما َ َُسقط َ ْأیدیھم ِفي ِ ِ ِ ْ " و] ١٤٩: األعراف" [} َ

 نیابت�ھ ف�صح معن�ى ب�ھ مفع�ول بالحرف المجرور ألن ؛"بزید ِسیر قولك: "نحو الثاني

 یق�ال الفاع�ل، ع�ن الج�ر بحرف المجرور ناب وإذا. الجمھور مذھب ھذا الفاعل، عن

 إن و. فاع�ل نائ�ب أن�ھ عل�ىً مح�ال مرف�وع الج�ر بحرفً لفظا مجرور إنھ: إعرابھ في

َذھ�ب":تق�ول. ًم�ذكرا یبقى أن یجب بل فعلھ، یؤنث الً مؤنثا كان ِ  :یق�ال وال ،"َبفاطم�ة ُ

ْذھبت" َ ِ   )١".(َبفاطمة ُ

                          

  

                                                           

   .   ٢٤٩ / ٢       العربیة        الدروس       وجامع  ،    ٤٢٢ / ١         التصریح      وشرح ،   ٦٠٨ / ٢         الشافیة         الكافیة     شرح :    ینظر  -  ١
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٨٢ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

  

  

ا ما  

 ا  ا ا  

و  :  

  

ول اا:  
 اء

  ال

 

ا ما:  
اا : 

أو :ا   
م :لا  
 : ا   

  
  
  

  



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٨٣ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ول اا  

 اء

 م�ا حك�م م�ن ِاالستثناء، أدوات من أخواتھا إحَدى أو" ّإال "بعَد ما إخراُج ھو االستثناُء

ًعلی��اّ إال الط��الب ح��ضر "نح��و َقبل��ُھ،  من��ھ َوالُمخ��رُج ،"م��ستثنى "ُّی��سمى َوالُمخ��رُج".ّ

  ".منھ ُمستثنى"

 + االس��تثناء أداة + من��ھ الم��ستثنى:ھ��ي أرك��ان ثالث��ة م��ن االس��تثناء أس��لوب ویتك��ون

  .المستثنى

ًوس��وى ٌوغی��رّ إال "وھ��ي َأدواٍت، ثم��اني ولالس��تثناء  وال َول��یس وحاش��ا َوع��دا َوخ��ال ِ

  ".یكوُن

  ".ًسعیدا إال المسافرون َجاء "نحو منھ، الُمستثنى جنس من كان ما ّالُمتصُل االستثناء

َالكتبّ إال الداُر احترقت "نحو منھ، َاستثني ما جنس من َلیس ما والُمنقطُع ُ.  

ًُمتصال، باال المستثنى كان وإن ِالنصب ُوجواز ،ّبإال ِالنصب َوجوب :أحوال ُثالثة فلُھ َّ ّ 

ِوالبدلیة   .َقبلھ ِالعوامل ِحسب على َیكون أن ووجوُب ،ّ

 منُھ المستثنى عن َأتأخر ٌسواء َموجب، تام ٍكالم في َوقع إذاّ بإال المستثنى نصُب یجُب

َتقدم أم  َالك�سولّ إال نج�ُح "نحو والثاني ،"َالكسول إال ُالتالمیذ نجُح "نحو فاألوُل. علیھ َّ

  ".ُالتالمیذ

ِشبھ أو منفي، تام ٍكالم في َوقع وإذا   َوتقدم منفي، ِ   : ُقولھ نحو منھ، المستثنى على َّ

َلي َوما َّإال ِ ٌشیعة َأحمَد َآل ِ َ َلي وما.. .ِ َّإال ِ َمذھب ِ َ ِّالحق َْ َمذھُب َ َْ) ١(  

 وذل�ك ،البدلی�ة عل�ى واإلتب�اع االس�تثناء على النصب:الوجھانّ بإال المستثنى في یجوز

ّ إال ُالقوم َجاء ما "نحو شبھھ أو نفي بعد واقعا :أي ،موجب غیر تاما االستثناء كان إذا

ْیق�م ال "النفي ِشبھ في وتقوُل". ًعلیا وإال علي،  َفع�ل وھ�ل. ًس�عیدا وإال ٌس�عید،ّ إال ٌأح�د َ

ٌجیِّد عربي والنصُب. أولى ّالبدلیة على واإلتباع! " إیاك وإال أنت، إال ٌأحد ھذا َ .  

َأتق�دم ٌسواء باال، النصُب إال فیھ فلیس ًمنقطعا، بإال الُمستثنى كان وإن  الم�ستثنى عل�ى َّ

ًُموجب��ا الك��الم أك��ان ٌوس��واء عن��ھ، ت��أخر أم من��ھ  إال َالم��سافرون َج��اء "نح��و ًمنفی��ا، أم َ

ُأمتع���تھم إال َج���اء. َأمتع���تھم  بن���و أم���ا".َأمتع���تھم إال الم���سافرون َج���اء م���ا. الم���سافرون َ

  )٢.(البدلیة على واإلتباع،االستثناء على النصب یجیزون فإنھم،تمیم

                                                           

     وب�ال  ،     ١٠٨٩ / ٣       النحوی�ة          والمقاص�د ،  ٨١ / ١       ال�شواھد       تلخ�یص    ف�ي        للكمی�ت     وھ�و ،      الطویل    من       البیت  -  ١
    .   ٢٥٥ / ٢        والھمع ،  ٥٢ / ٢    یعیش     ابن    في      نسبة

  .     بتصرف  ،    ١٢٩ / ٣       العربیة        الدروس      جامع  -  ٢



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٨٤ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ما: نحو،المفرغ باالستثناء یسمى ما وھذا ، قبلھا العوامل حسب إال بعد ما یعرب أن 

   ٌھند إال َنجح

  .النمطان ھذان یمثلھ الالمیة في االستثناء أن الدراسة خالل من لنا تبین وقد    

 وھ�ي)واس�مھا َّأن +غی�ر + اس�میة جمل�ة(:ص�ورتھ و، الموجب االستثناء:األول النمط

  : قولھ في واضحة

ٍّأبي ُّوكل (-٧ ِ ِّأنني غیر ٌباسل َ ْعرضت ِإذا.. .َ َ َ   )أبسُل ِالطرائد ُأولى َ

َاس��تثناء َ )أنن��ي غی��ر (َقول��ھ ِ َُمنقط��ع ْ  قبلھ��ا م��ا حك��م ف��ي داخ��ل غی��ر) غی��ر(بع��د م��ا ألن،ْ

ِفالتقدیر ْ ِلكن: َ ْمنُھم، أبسل َأنا َ َأشجع َأي ِ ْ َ.  

 اس�م +إال) + إش�ارة اس�م(معرف�ة + م�ا(:  وص�ورتھ ، المنف�ي االستثناء :الثاني النمط

  :     قولھ في الصورة ھذه وردت) نكرة

َوما  (-٩ َّإال َذاك َ ِعلیھم،.. .ُّتفضل َعن ٌبسطة ِ ْ َ َوكان َ َاألفضل ََ ْ َ   )المتفضُل ْ

َُمبتدأ)  َذاك(   .الظاھرة بالضمة مرفوع َخبره) بسطة (و،ْ

 بعد  فیھ المستثنى یقع الذي المفرغ االستثناء ھو النمط ھذا في االستثناء: النمط تحلیل

 م�ا ح�سب  ًخبرا بعدھا ما أعرب قد و، ملغاة ھنا)  إال (أن الحظنا فقد.  شبھھ أو نفي

َعل�ى َم�ا{: نح�و مبتدأ یكون وقد  ،  قبلھا العامل اقتضاه ِالرُس�ول َ َّإال َّ ُال�بالغ ِ َ َ : المائ�دة[} ْ

: تع�الى ق�ال،ھن�دا إال رأی�ت م�ا: نح�وً مفعوال أو ،ٌھند إال َنجح ما: نحوً فاعال أو،] ٩٩

َویأبى{ َ ُهللا َْ َّإال َّ ْأن ِ َُّیتم َ َنورهُ ِ  إال رحب�ت م�ا: نح�و ومج�رورا ج�ارا أو،  ] ٣٢: التوب�ة[} ُ

 إال سرت ما:نحو معھً مفعوال أو ، ًإعجابا إال صفقت ما: نحو ألجلھ مفعوال أو،بالفائز

 ، المب�ین الم�صدر أم�ا، ًض�ربا إال ضربت ما:یقال فالً مؤكداً مصدرا یقع وال.  والنیل

  .]٢٢:الكھف[} ظاھرا مراء إال فیھم تمار فال{: تعالى قال فیجوز

  



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٨٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  ال

: ف�األول ًمع�ا، لھم�ا أو المفع�ول أو للفاع�ل الھیئ�ة لبی�ان م�ذكورة ف�ضلة، وصف، وھو

 ض�ربتھ زی�د: نح�و: والثاني. التاء وھو الفاعل، لھیئة مبین" ًراكبا"فـ"  ًراكبا جئت"كـ

  راكب�ین لقیتھ زید: نحو: الثالث و الھاء، وھو المفعول، لھیئة مبین" ًمكتوفا"فـ  ًمكتوفا

 الغائ�ب، ھ�اء وھ�و المفع�ول، ولھیئ�ة الم�تكلم، تاء وھو الفاعل، لھیئة مبین" راكبین"فـ

 رجع�ت "في" القھقرى: "نحو الوصف بذكر وخرج والمفعول، الفاعل لغیر یكون وال

 والم��راد وص��ف، ال م��صدر أن��ھ إال الفاع��ل لھیئ��ة ًمبین��ا ك��ان وإن فإن��ھ ،""القھق��رى

 والج��ار الظ��رف م��ن وش��بھھا الجمل��ة لت��دخل ب��ھ م��ؤوال أو ًص��ریحا ك��ان م��ا بالوص��ف

  .الوصف تأویل في فإنھا ًحاال وقعت إذا والمجرور

 مبین�ا ك�ان وإن" ض�احك "ف�إن" ض�احك زی�د: "نح�و ف�ي الخب�ر الف�ضلة بذكر خرج و

 م��ا ال الجمل��ة، تم��ام بع��د ی��أتي م��ا ھن��ا بالف��ضلة والم��راد ف��ضلة، ال عم��دة فھ��و للھیئ��ة

َك�سالى َق�اُموا{: تع�الى قول�ھ م�ن" ك�سالى: "نح�و لی�دخل عنھ، الكالم یستغني : الن�ساء[}َُ

  .عنھ الكالم یستغني وال حال،" كسالى "فإن ،]١٤٢

: نح�و في والنعت" ًفارسا دره �: "نحو في التمییز:الھیئة لبیان مذكورة: بقولھ وخرج

 فلی�سا الھیئ�ة بی�ان بھم�ا ح�صل وإن" راك�ب"و" ًفارس�ا" "ف�إن ،"راك�ب رجل جاءني"

 وذك��ر الفروس��یة وھ��و من��ھ المتعج��ب ج��نس لبی��ان التمیی��ز ذك��ر ألن ل��ذلك؛ م��ذكورین

 الً ض�منا بھم�ا الھیئ�ة بی�ان وق�ع وإنم�ا بالنع�ت رج�ل وھ�و المنع�وت لتخصیص النعت

ً تبع�ا تق�سیمھا وج�اء، مواض�ع ت�سعة في الشنفرى المیة في الحال ورد وقد) ١.(ًقصدا

  : اآلتي النحو على والصور األنماط كانت بحیث، ونوعھا الحال لصاحب

  

ول اا) :  لا  + لة ام(  

  :اآلتیة الصور النمط ھذا ویمثل، مواضع ستة في السابق بتركیبھ  النمط ھذا ورد

 م�شتقة نك�رة الح�ال + ف�اعال مع�رب مت�صل ض�میر الح�ال صاحب(: األولى الصورة

  :قولھ ویمثلھا) فاعل اسم(

ُفألحقت (-٦٧                 َّقنٍة على.. ً.موفیا بأخراهُ أوالهُ ْ ْأقعي ُ ًمرارا ُ ُوأمثُل َ ْ َ(  

                                                           

  .   ٥٦٩  /  ١         التصریح     شرح  -  ١
  
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٨٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 الت�اء وھ�و المت�صل ال�ضمیر الحال وصاحب، الظاھرة بالفتحة منصوب حال) ًموفیا(

  ) ١.(الجبل أعلى :والقنة )ألحقت( في

 اسم( مشتقة نكرة الحال+ فاعال معرب مستتر ضمیر الحال صاحب(: الثانیة الصورة

  :  قولھ ویمثلھا) فاعل

ِباألرض َما ْلعمُرك      ( ْ َ ْ َسرى.. .امريء على ٌضیق ِ ًراغبا َ ِ ًراھبا َأو َ ِ َوھو َ   )یعقُل َ

 فاعال الواقع  المستتر الضمیر من حال وكالھما) راھبا، راغبا( ھما حاالن فیھ البیت

  .)سرى( الفعل في

  

 جم��ع( نك��رة الح��ال + ف��اعال مع��رب م��ستتر ض��میر الح��ال ص��احب(: الثالث��ة ال�صورة

  :         قولھ ویمثلھا  )سالم مؤنث

َوفاء  (-٣٦             َوكلھا بادراٍت ْوفاءت ََ َّمما نكظ على.. .َ   )ُمجمُل یكاتم ِ

َالح�ال على منصوب) بادراٍت(  جم�ع ألن�ھ الفتح�ة ع�ن نیاب�ة بالك�سرة من�صوب وھ�و، ْ

  ).فاءت(الفعل في فاعال الواقع المستتر الضمیر ھو الحال وصاحب، سالم مؤنث

  

 نك��رة الح��ال+ فاع��ل نائ��ب مع��رب م��ستتر ض��میر الح��ال ص��احب(: الرابع��ة ال��صورة

  :      قولھ ویمثلھا )مبالغة صیغة( مشتقة

َوال (-٥٤           َوال حلمي ْاألجھاُل ْتزَدھي َ ًسؤوال.. .ُأرى َ ِاألقاویل بأعقاب َ َ َ   )أنمُل ْ

 الم�ستتر ال�ضمیر ھ�و الحال وصاحب ، الظاھرة بالفتحة منصوب حال) ًسؤوال (قولھ

  ) أرى (في

  

 نك��رة الح��ال+ ب��ھ مفع��وال مع��رب مت��صل ض��میر الح��ال ص��احب(: الخام��سة ال��صورة

  :      قولھ ویمثلھا) فاعل اسم( مشتقة

َوال أحفى رقٍة على.. ً.ضاحیا ِالرمل ِكابنة َتریني َّفإما (-٥٠                )أتنعُل َ

) الی��اء( المت�صل ال�ضمیر الح�ال وص�احب،الظ��اھرة بالفتح�ة من�صوب ح�ال) ًض�احیا(

  )تریني( الفعل في بھ مفعوال الواقع

 نك���رة الح��ال + باإلض��افة مع��رف  ب��ھ مفع���ول الح��ال ص��احب(: ال��سادسة ال��صورة

  :                                                                                    قولھ ویمثلھا،

ُولست  (-١٥               َسوامھ ُّیعشي ْبمھیاٍف َ   )ُّبھُل َوھي ُُسقبانھا ًمجدعة.. .َ

                                                           

   .    ١٠١٣  /  ٢       اللغة       جمھرة  -  ١
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٨٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 خب�ر فھ�ي ،مرفوع�ة نطق�ت وإذاً.مضافا بھً مفعوال الواقع) سوامھ (من َحال) مجدعة(

  .مجدعة سقبانھا: أي،مؤخر لمبتدأ

 ل�یس م�ا ب�المفرد والم�راد ، ًمف�ردا الح�ال مج�يء ال�نمط ھ�ذا ف�ي یالح�ظ :ال�نمط تحلیل

 جمی�ع ف�ي الظ�اھرة بالفتح�ةً من�صوبا جاء الحال أن الحظنا كما ، جملة شبھ وال جملة

 نیاب�ة بالك�سرة من�صوبا فیھ�ا الحال جاء التي الثالثة الصورة عدا ما، النمط ھذا صور

 والثانی�ة األولى الصورة في الفاعل ھیئة بینت وقد، سالما مؤنث جمع ألنھ الفتحة عن

 فیھ�ا األص�ل ھ�و وھ�ذا ، وال�سادسة الخام�سة ال�صورة ف�ي بھ المفعول وھیئة ،والثالثة

 أمر وھذا، النمط ھذا صور جمیع في نكرة الحال مجيء الحظنا كما .النحاة یرى كما

 خف�اء أو، الح�ال صاحب نصب عند بالصفة تلتبس ال حتى التنكیر واجبة فھي ، الزم

 ق�د بعینھ شیئا تكون ولیست حاال تكون فالنكرة:" - هللا رحمھ -سیبویھ قال ، اإلعراب

 م�ا عل�ى محافظ�ة بنك�رة أولت المعرفة بلفظ وردت فإن) ١.(ذلك قبل َالمخاطب عرفھ

 الح�ال مج�يء ال�نمط ھ�ذا ص�ور أغل�ب ف�ي أیضا والحظنا.التنكیر لزوم من لھا استقر

 جاءت "كـ  "جامدة ال المصدر من  مشتقة تكون أن الحال في الغالب ھو وھذا.مشتقة

 ھ�ذا ف�ي الح�ال ص�احب ورد كما. الضحك من مشتق" ًضاحكة "فإن،"  ًضاحكة  ھند

 قول��ھ ف��ي والخام��سة ، األول��ى ال��صورة ف��يً مت��صالً ض��میرا ك��ان حی��ث،معرف��ة ال��نمط

 ف�ي والرابع�ة والثالثة الثانیة الصورة فيً مستتراً وضمیرا، ) تریني(وقولھ ،)فألحقت(

 ف��ي باإلض��افةً معرف��اً ظ��اھراً واس��ما،)  أرى (وقول��ھ،)ف��اءت (وقول��ھ،) س��رى (قول��ھ

 تعریف وجوب من النحاة قرره ما مع یتفق وھذا،) سوامھ (قولھ في السادسة الصورة

 یك��ون أن المبت��دأ أص��ل أن كم��ا معرف��ة، یك��ون أن ص��احبھا فأص��ل، الح��ال ص��احب

 یك��ون ك��ذلك الل��بس، وأم��ن الفائ��دة ح��صول ب��شرط بنك��رة یبت��دأ أن ج��از وكم��ا. معرف��ة

 ّإال األكث�ر في ذلك یكون وال ،اللبس وأمن المعنى وضوح بشرط نكرة الحال صاحب

 كقول�ھ بوص�ف ّإم�ا الح�ال ص�احب اخت�صاص: األول، اآلتی�ة ّالم�سوغات م�ن ّبمسوغ

َفیھا{: تعالى ُُیفرق ِ َ ُّكل ْ ٍأمر ُ ْ ٍحكیم، َ ِ ًأمرا َ ْ ْمن َ َعندنا ِ ِ  كقولھ بإضافة وإما،]٥ ،٤: الدخان[} ِْ

َّوقدر{: تعالى َ َفیھا َ ْ َأقواتھا ِ ََ ْ ِأربعة ِفي َ َ َ ْ ٍأی�ام َ َّ ًس�واء َ َ َلل�سائلین َ ِ  أن: الث�اني، ] ١٠: ّف�صلت[} َِّ

َوما{: تعالى كقولھ نفي علیھ یتقدم َأھلكنا َ ْ َ ْ ْمن َ َقری�ٍة ِ ْ َّإال َ َولھ�ا ِ ٌكت�اب ََ َ ٌمعل�وم ِ ُ ْ : الحج�ر" [} َ

 ّتق�دم مح�ضة نك�رة ّأن�ھ م�ع الح�ال ص�احب جعل�ھ ّوح�سن) قری�ة (الح�ال فصاحب،] ٤

 النف�ي شبھ علیھ یتقدم أن: الثالث بالنكرة االبتداء ّیحسن النفي ّتقدم ّأن كما علیھ، النفي

      :قولھ النھي فمثال واالستفھام، النھي بھ وأراد

                                                           

      .       ١١٤ / ٢        الكتاب  -  ١



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٨٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ْیركنن ال                      )١ (لحمام ُّمتخوفا َالوغى یوم.. .اإلحجام إلى ٌأحد َ

  :        االستفھام ومثال

  )٢ (األمال إبعادھا في العذر لنفسك.. .فترى باقیا عیش ُّحم ھل صاح یا              

 تك�ون أن: الخ�امس ، رج�ل قائم�ا فیھ�ا: كقول�ك ص�احبھ، عل�ى الح�ال یتقدم أن: الرابع

ْأو{: تعالى كقولھ بالواو مقرونة جملة الحال ِكالذي َ َّ َّم�ر َ َعل�ى َ َقری�ٍة َ ْ َوھ�ي َ ٌخاوی�ة َِ َ ِ َعل�ى َ َ 

َُعُروشھا : ال�سابع  ، للوص�فیة یصلح ال بما الوصف توقي: السادس]   ٢٥٩: البقرة[} ِ

  )  ٣(منطلقین هللا وعبد ناس ھؤالء: نحو معرفة، مع تشترك أن

  

ا ما) : لا  + لر ا(  

 م�ستتر ض�میر الح�ال ص�احب(: الت�الي النح�و عل�ى واح�دة ص�ورة في النمط ھذا ورد

:                                                                           قولھ ویمثلھا )مصدر الحال + فاعال معرب

ْالك���در َالقط���ا أس���آري وت���شرُب (-٣٧                َبع���َدما ُ ْس���رت.. .َْ َ  أحناؤھ���اً قرب���ا َ

  )تتصلصُل

ِالضمیر من َحال) ًقربا(   ).ْسرت (ِفي  المستتر َّ

ً ح�اال الم�صدر وق�وع ورد وق�د، ح�اال) ًقرب�ا (المصدر وقوع یالحظ: النمط ھذا تحلیل

َوال{: تعالى قال ، الكالم أفصح في ْاألرض ِفي تمش َ َلقم�ان[} مرح�ا َ ْ َال�ذین {و، ]١٨: ُ ِ َّ 

َُینفق��ون ُ ِ ْأم��والُھم ْ َ َ ْ َّبالل َ ِی��لِ ِوالنھ��ار ْ َ ًّس��را ََّ ًوعالنی��ة ِ َ َ َِ ْوادُع��وهُ{و،  ]٢٧٤: البق��رة[ }  َ ًخوف��ا َ ْ َ 

ًوطمعا َ ِّإني، {] ٥٦: األعراف[} ََ  س�عیا یأتین�ك ادعھ�ن{و، ]  ٨: نوح[} جھارا دعوتھم ِ

َواعل��م ْ َالبق��رة[} َ ََ  ص��ح وإنم��ا ، بغت��ة األس��تاذ طل��ع و ، م��شافھة كلمت��ھ:ویق��ال، ]٢٦٠: ْ

 ق�اض ھ�ذا: نح�و وص�فة، رض�ى الم�ؤمن: نح�و خب�را وقوع�ھ علىً حمالً حاال وقوعھ

 أي ،بالم��شتق ی��ؤول وھ��ذا. ًنعت��ا جعل��ھ م��ن أكث��رً ح��اال الم��صدر جع��ل أن إال، ع��دل

 ج�اء تأوی�ل ف�ي ، ًرك�ضا ج�اء:فنحو بالمشتق یؤولً حاال الواقع المصدر وكذلكً،عادال

                                                           

         النحوی��ة          والمقاص��د   ،   ٣٣٢ / ٢       الت��سھیل     ش��رح    ف��ي         الفج��اءة    ب��ن       لقط��ري     وھ��و         الكام��ل،      م��ن       البی��ت  -  ١
   .    ٤٠٨ / ١      السالك        وإرشاد  ،    ٣٠٢ / ٨        والتكمیل         التذییل    في      نسبة    بال    ،     ١١٢٠ / ٣

   ٢      والھم��ع ،   ٢٦١ / ٢    عقی�ل      واب�ن  ،    ٢٦٤ / ٢       الم�سالك      أوض��ح    ف�ي      ن�سبة    ب�ال     وھ��و   ،      الب�سیط      م�ن       البی�ت  -  ٢
   .    ٢٦١ / ٢      الصبان        وحاشیة  ،    ٣٠٤ /

        ال��دروس       وج��امع  ،    ٣٠٣ / ٢      والھم��ع ،   ٥٨٤ / ١       الت��صریح      وش��رح ،    ٢٢٧٦ / ٥         القواع��د       تمھی��د   :    ینظ��ر      -  ٣
٨٨ / ٣  .   

 
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٨٩ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ی�ركض: والتق�دیر ، مح�ذوف لفع�لً مطلق�اً مفعوال المصدر أعرب من ومنھم، ًراكضا

  ً.ركضا

 ال: والجمھ�ور س�یبویھ ق�ال فق�د ذل�ك كث�رة وم�ع. كثی�ر ًح�اال النك�رة الم�صدر ووقوع 

. المعنوی��ة ال��صفة بج��امع ًخب��را أو ًنعت��ا الواق��ع الم��صدر ینق��اس ال كم��ا ،ًمطلق��ا ینق��اس

 فأج�از بنفسھ الھیئة، على یدل حینئذ ألنھ فیھ؛ العامل منً نوعا كان فیما المبرد وقاسھ

 ألن ؛ ًض��حكا ج��اء ومن��ع المج��يء، م��ن ن��وع ال��سرعة ألن س��رعة؛ زی��د ج��اء ًقیاس��ا

 النح�اة إن إال ح�اال المنك�ر الم�صدر وق�وع كث�رة فمع، المجيء من ًنوعا لیس الضحك

 الم�صدر: األول:مواض�ع ثالث�ة في إال علیھ یقیسوا ولم، السماع علىً مقصورا جعلوه

 أن عندي ویحتمل:(حیان أبو قالً،علما الرجل أنت:نحو، الشيء نھایة بلوغ على الدال

 م�ن مكون�ة اس�میة جمل�ة قبل�ھ ال�ذي الم�صدر:الث�اني،) ١)(التمیی�ز علي منصوبا یكون

 ، ًحلم��ا واألحن��ف ، ًج��ودا ح��اتم زی��د: تق��ول الخب��ر م��شبھ فیھ��ا والمبت��دأ ، وخب��ر مبت��دأ

 وك��ذلك ، ش��عر ح��ال ف��ي زھی��ر مث��ل: أي ، التركی��ب ھ��ذا أش��بھ وم��ا ، ًح��سنا ویوس��ف

 ی�ذكر مھما: یرید ، فعالم علما َّأما:  نحو) َّأما (بعد المنكر المصدر وقوع:الثالث.باقیھا

) ٢.(العل�م غی�ر م�ن ب�ھ وص�فھ م�ا منك�ر كأن�ھ ع�الم وصفت فالذي علم حال في إنسان

 واالقت�صار ، ال�سماع عل�ىً ح�اال الواق�ع المنك�ر الم�صدر لقصر داعي ال أنھ والظاھر

 ف�ي ورد ان�ھ رأین�ا فق�د ، ًكثی�را ورد ق�د ألن�ھ،السابقة الثالثة المواضع على القیاس في

  . القیاس دلیل والكثرة ، العرب كالم في ورد كما ، تعالى هللا كالم وھو الكالم أفصح

  

ا ا) : لا  + لا  ا(  

 م�ستتر ض�میر الح�ال ص�احب(: الت�الي النح�و عل�ى واح�دة ص�ورة في النمط ھذا ورد

  :   قولھ ویمثلھا )اسمیة جملة الحال + فاعال معرب

ِباألرض َما ْلعمُرك - ٤       ْ َ ْ ًراغبا َسرى.. .امريء على ٌضیق ِ ِ ًراھبا َأو َ ِ َوُھو َ   )یعقُل َ

 الح��ال وص��احب، ح��ال ن��صب مح��ل ف��ي) یعق��ل وھ��و( االس��میة والجمل��ة حالی��ة ال��واو

  .)سرى (الفعل في المستتر الضمیر

 وخب�ر مبت�دأ م�ن اس�میة خبری�ة جمل�ة الح�ال وقوع النمط ھذا في یالحظ: النمط تحلیل

 معن�ى لت�ضمنھا، ح�اال الخبری�ة الجمل�ة وق�وع النح�اة أج�از وقد،) یعقل وھو( قولھ في

َخالی�ة تك�ون أن یشترط  ولكن.   ًوخبرا ًنعتا، تقع كما الوصف، ِ َاس�تقبال َِدلی�ل م�ن َ ْ ِ  َأو ْ

                                                           

   .  ٤٨  /  ٩          والتكمیل         التذییل :    ینظر  -  ١

      وش���رح   ،  ١٢ / ٢      یع���یش      واب���ن ،   ١٩٤ / ١         والب���دیع  ،    ٢٣٤ / ٣          والمقت���ضب  ،    ٣٧٠ / ١        الكت���اب  :     ینظ���ر  -  ٢

 .   ٣٢٨ / ٢       التسھیل



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٩٠ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

َفال تعجب َوال طلبیة َجملة تقع َ َوال تعجبی�ة َ ین َذات َ ، ) َال (َأو) ل�ن (َأو) َس�وف (َأو ال�سِّ

َتشتمل وأن   .الحال بصاحب ُیربطھا رابط على َ

َوجاُءوا{: تعالى كقولھ وحَدهُ، الضمیُر ّإما ُوالرابط ْأباُھم َ َ ًعشاء َ َ َیبكون، ِ َُ ُقالوا ْ : یوسف[} َ

ْلئن {سبحانُھ كقولھ فقط، الواُو ّوإما .]١٦ ِ َأكلُھ َ َ ْالذئُب َ ْونح�ُن ِّ َ ٌُع�صبة َ َ ، ] ١٤: یوس�ف[} ْ

ْأل�م {تع�الى كقولھ ًمعا، والضمیُر الواو ّوإما َ َت�ر َ َإل�ى َ َال�ذین ِ ِ َخرُج�وا "َّ ْم�ن َ ْدی�ارھم ِ ِ ِِ ْوُھ�م َ َ 

ٌألوف ُ  ش�روط استوفت قد نجدھا النمط ھذا صورة في وبالنظر، ) ١] (٢٤٣: البقرة[} ُ

  .المسألة ھذه في النحاة

                               

                                                           

  ،    ٦٠٨ / ١         الت������صریح      وش������رح  ،     ١٦٠٢ / ٣        واالرت������شاف ،   ٢٤٥ / ١      الن������اظم     اب������ن     ش������رح :    ینظ������ر  -  ١
  .   ٣٢٠ / ٢      والھمع

 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٩١ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

ا ما :اا  

   النعت ً:أوال

ُالنعت َالصفة ّوُیسمى ّ َ ًأیضا َّ َلُیبین ٍاسم بعَد ُیذكُر ما وھو ، َ ِأحوال�ھ بع�ض َّ  م�ا َأح�وال َأو َ

ُیتعلق َّ  الن�اجح ھن�د ت َج�اء: "نح�و والث�اني ،"ُالمجتھ�دة  ُھن�د َج�اءت: "نحو َّفاألوُل. بھ َ

 ل�م الث�اني المث�ال وفي. نفسھ الموصوف حال بینت األول المثال في فالصفة ". أخوھا

 ك�ان إن َّث�م .أخوھ�ا وھ�و ب�ھ، یتعل�ق م�ا بینت وإنما ،)ھند(وھو الموصوف، حال تبین

ِالنعت ُففائدة ًمعرفة الموصوُف   .ّالتخصیُص ففائدتُھ ًنكرة َكان وإن، َّالتوضیح ّ

 ھذا في المشتركین بین من الجائي ھو من أوضحت فقد" ُالمجتھد ّعلي جاء":قلت فان

 ب���ین م���ن الرج���ل ھ���ذا خص���صت فق���د ،ً"ع���اقالً رج���ال ص���احب ":قل���ت وإن. االس���م

  .الرجولیة صفة في لھ المشاركین

 ّالُمشبھة ِوالصفة المفعول ِواسم الفاعل كاسم ًُمشتقا،ً اسما َیكون أن ِالنعت في واألصُل

ْأك��رم. ُالمجتھ��د ُالتلمی�ذ ج��اء "نح��و. ّالتف��ضیل واس�م  ٌح��سن ٌرج��ل ھ��ذا. َالمحب�وبً خال��دا ِ

ُخلقُھ   ".غیره من أعقُل ٌتلمیذ ٌسعید. ُ

ًفعلیة، ًجملة یكوُن وقد ًُمؤوالً جامداً اسما یكون وقد ،ًاسمیة ًجملة أو ّ   )١.(ٍّبمشتق َّ

  .ٍّوسببي ٍّحقیقي: قسمان النعت و

ِمتبوعھ، ِصفات من ًصفة ُیبیُِّن ما ُّالحقیقي: ًأوال    ".ُالمؤدبة ُھند جاءت: "نحو َ

 النع�ت مطابق�ة تعین�ت ،ل�ھ ھ�و م�ن علىً جاریا المنعوت ضمیرً رافعا النعت كان وإذا

 والن��صب الرف��ع: اإلع��راب أوج��ھ م��ن واح��د، ع��شرة م��ن أم��ور أربع��ة ف��ي  للمنع��وت

 م�ن واح�د ، والتأنی�ث ِوالت�ذكیر م�ن واح�د ،ِوالجم�ع َّوالتثنیة اإلفراد من واحد ، والجر

 َالرج��ل رأی��ت، العاق��ُل الرج��ُل ج��اء: "الحقیق��ي َّالنع��ت ف��ي فنق��وُل.. والتنكی��ر ِالتعری��ف

َالعاقل�ة ھن�َد ُرأی�ت، ُالعاقل�ة  ٌھن�د َج�اءت،ِالعاق�ل ِبالرج�ل مررت، َالعاقل  بھن�ٍد ُم�ررت، َ

ِالعاقلة ُرأیت. ِالعاقالن ِالرجالن َجاء، . ِ  ُرأی�ت. الُعق�الُء الرجاُل َجاء. العاقلین الرجلین َ

 ِالھن��دات رأی�ت. ُالع�اقالت ُالھن�دات َج�اءت. ِالعق��الء ِبالرج�ال ُم�ررت. َالُعق�الء َالرج�ال

  ".ِالعاقالت ِبالھندات ُمررت. ِالعاقالت

ُّالسببي النعت: ًثانیا ٌتعل�ق ل�ُھ م�ا ِصفات من ًصفة ُیبیُِّن ما:َّ : نح�و ب�ھ ٌوارتب�اط ِبمتبوع�ھ َ

 بھ�ا المرفوع االسم حقیقة متضمنة صفة) الكریمة( ف، أمھا الكریمة الطالبة زارتني"

                                                           

      وش�رح ،   ١٩١ / ٣      عقی�ل      واب�ن ،   ٩٤٥ / ٢       المقاص�د       توض�یح :     وینظر ،     بتصرف           العربیة        الدروس      جامع  -  ١
   ٨٦ / ٣      الصبان        وحاشیة ،   ٧٦٩ / ٢       للجوجري       الذھب      شذور

 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٩٢ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 بینھم�ا لم�ا الطالب�ة وھ�و قبلھا لالسم كانت وإن أحوالھ من حال على ودالة) أمھا(وھو

 النعت قبیل من فیھا ورد فما ،السببي النعت من الشنفرى المیة خلت وقد ، عالقة من

  :النمطین ھذین بینً موزعا الحقیقي

  

  

ول ات: (ا ةم + ة ام(  

          :الشنفرى قال، ) ١  (الالمیة منً بیتا عشرین في النمط ھذا  ورد 

ُّوأس��تف (-٢٣              َ ْ َت��رب َ ْ ِاألرض ُ ْ ّعل��ي.. .َل��ُھ ُی��رى َال ْك��ي َ ٌام��ُرؤ ِالط��ول م��ن َ ْ 

ُل َُمتطوِّ َ(   

 النع�ت أم�ا ، الظاھرة بالضمة مرفوعة نكرة المنعوت) متطول امرؤ(:قولھ في نالحظ

 م�دى ونالح�ظ،)  ام�رؤ( للمنع�وت بتبعیتھ�ا ومرفوع�ة،أیضا نكرة) متطول( لفظة فھو

 ھ�ذا نالح�ظ كم�ا، والتنكیر ، والتذكیر،  واإلفراد، اإلعراب في لمنعوتھ النعت مطابقة

  :قولھ في أیضا

ِولكن  (-٢٥                  َ ًُحرةً نفسا َ َّإال ّالذام على.. .ِبي تقیم َال ّ   )َّأتحوُل ریثما ِ

) ّلكن( اسم ألنھ منصوب) ُنفسا(والمنعوت ، الظاھرة بالفتحة منصوب  نعت) ًحرة(ف

  .لھً مطابقا لمنعوتھً تابعا  النعت فجاء ، نكرة ، مؤنث،ومفرد، 

  

ا مت: (ا  + ا (  

  :قولھ یمثلھ، ) ٢ (الالمیة من أبیات سبعة في النمط ھذا  ورد

ُوأغدو (-٢٧              ْ ِالقوت على َ ُ ِالزھید ْ َكما َّ ُّأزل.. .َغدا َ َأطحُل التنائُف تھاداه َ ْ(  

 الك�سرة  ج�ره وعالم�ة بعل�ى مج�رورة) الق�وت(لفظ�ة ھ�و  ال�سابق البیت في المنعوت

 وألن ، الظ��اھرة بالك��سرة مج��رور وھ��و)  الزھی��د(لفظ��ة فھ��و،النع��ت أم��ا، الظ��اھرة

 ، م�ذكر، ومف�رد، مجرور أیضا والمنعوت ، معرفة أیضا النعت جاء معرفة المنعوت

ِوالتن��ائُف. ل��ھ ومط��ابق ل��ھ ت��ابع ك��ذلك والنع��ت ْجم��ُع: َّ َتنوف��ٍة، َ َوھ��ي َُ ْاألرُض َِ ْالقف��ُر َ َ)٣ (

                                                           

  ،   ٣٩  ،   ٣٧  ،   ٣٢  ،   ٣١  ،   ٣٠  ،   ٢٩  ،   ٢٨  ،   ٢٦  ،   ٢٤  ،   ٢٢  ،   ١٨  ،   ١٧  ،   ١٦    ، ،   ١٥  ،   ١٣  :       األبی�����������ات  -  ١
٦٨  ،   ٦٥  ،   ٦٤  ،   ٤٢  ،   ٤١  .  

    .  ٦٧  ،   ٦٢  ،   ٥١  ،   ٣٠  ،   ٢٦  ،   ٢٠  ،   ١٩ :      األبیات  -  ٢

  .   ٤٨٨  /  ٤       العرب      لسان  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٩٣ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

َوكذلك ،أطحل َكساء: َُیقال. الطحال كلون لون: والطحل َِ َ ْشيء كل َ  الطح�ال ل�ون عل�ى َ

َفُھو   ) ١.(أطحل َ

  

  : السابقین النمطین تحلیل

 ف��ي للمنع�وتً مطابق�ا الع��رب المی�ة ف�ي النع�ت ورد:  والمنع��وت النع�ت ب�ین المطابق�ة

، وتأنی�ث وت�ذكیر، وجم�ع وتثنی�ة وإف�راد ،وتنكی�ر تعری�ف م�ن المطابق�ة جوانب جمیع

 أكھ�ى جب�اء ، عجل�ى م�رزأة(:قول�ھ ف�ي ذل�ك ات�ضح وق�د. ًوجراً ونصباً رفعا وإعراب

 م�رة نف�سا،متط�ول ام�رؤ،أع�زل إل�ف،داری�ة َخالف ،متطول امرؤ، ھیق خرق ، مرب

 ن�وح، كالح�ات نظ�ائر،المبع�وث الخ�شرم ،مھلھل�ة نظ�ائر، نحل نظائر، الزھید القوت،

 خ��رق،مح��ول ع��بس، قح��ل سناس��ن، مجف��ل رك��ب،ن��زل أض��امیم،متمھ��ل ف��ارط، ثك��ل

 ذو،المبع�وث الخ�شرم،الزھی�د الق�وت،الصوان األمعز،العسیف الھوجل،أعقل أدفى،قفر

 النح�اة ق�رره م�ا م�ع یتم�شى وھ�ذا). المزی�ل المالء، المرعبل األتحمي، المتبذل البعدة

 والت�ذكیر،والجم�ع والتثنی�ة واإلف�راد ،اإلعراب في للمنعوت النعت مطابقة وجوب من

  .والتعریف والتنكیر،والتأنیث

  

م :لا  

، واس�طة ب�الً نفی�ا أو، ًإثبات�ا  متبوع�ھ إل�ى المن�سوب ب�الحكم المق�صود الت�ابع ھو:َالبَدُل

  :نحوً إثباتا

  .عمُر ُالفاروق قصر ما:نحوً ونفیا ،ٌّعلي ُاإلمام ِالنحو واضُع 

 واإلم�ام. إلیھ النحو وضع نسبة بحكم المقصود وھو. إعرابھ في لإلمام تابع) ٌّعلي(ف

  .وبیان توكید فضُل بمجموعھما لیستفاد لھ،ً وتمھیدا توطئة ذكر إنما

ُأقسام و ْ َالبَدل َ   :أربعة ْ

ُالمطابق البدُل:األول ّمم�ا ِال�شيء َب�َدُل ھ�و) ُالك�لِّ من الكل َبَدُل أو. (ِ  معن�اهُ، َطب�ق ك�ان ِ

َاھدنا {:تعالى ِكقولھ ِ راط ْ َالصِّ َالُمستقیم، َ ِ َ ْ َصراط ْ َ َالذین ِ ِ َأنعم�ت َّ ْ َ ْ ْعل�یھم َ ِ ْ َ ، ]٧-٦: الفاتح�ة[} َ

. المعن�ى ف�ي من�ھ المب�دل ی�ساوي ب�دل لك�ل ص�الحة عب�ارة ألنھا أولى؛ المطابقة وذكر

 غی�ر وذل�ك أج�زاء، ذي عل�ى إال ت�صدق ال فإنھ�ا ،)ُالكلِّ من الكل َبَدُل (عبارة بخالف

                                                           

   .   ٥٥٠ / ١     اللغة       جمھرة  -  ١
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٩٤ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

َإلى {:كقراءة تعالى هللا أسماء في البدلیة صحة على لإلجماع مشترط، ِصراط ِ ِالعزیز َِ ِ َ ْ 

ِالحمید، ِ َ   )١.(الجاللة لفظ بجر] ٢-١: إبراھیم[} َِّهللا ْ

  

ِكلھ، من الجزء بدل ھو ُالكل من ِالبعض بدُل:والثاني ِّ ً ُمساویا أو الجزُء، َذلك كانً قلیال ُ

ِللنصف،   . ربعھ أو،نصفھ و، ثلثھ الرغیف أكلت :نحو منُھ، َأكثر أو ّ

ّمما ِالشيء بدُل ھو ِاالشتمال بدُل:والثالث ً ج�زءا َیك�ون ال أن شرط على علیھ، یشتمُل ِ

ُالُمعلم نفعني: نحو منھ،  ش�رحھا األس�تاذة ُأعجبتن�ي و، َشجاعتُھً خالدا ُأحببت و، ِعلُمُھ ِّ

 ك�ل م�ن بع�ض كب�دل منھ المبدل على یعود ضمیر على یشتمل أن والبد ،  حدیثھا أو

َیسألونك{: تعالى قولھ ومنھ ََ ُ َ ِعن ْ ِال�شھر َ ْ ِالح�رام َّ َ َ ٍقت�ال ْ َ ِفی�ھ ِ  یك�ون وق�د ،]٢١٧: البق�رة[} ِ

ًُمقدرا، َقتل {:تعالى كقولھ َّ ِ َأصحاُب ُ ْ ِاألخدود، َ ُ ْ ُ ِالنار ْ   ]٥، ٤: البروج[} َّ

ّمما ِالشيء بدُل ھو :المبایُن َوالبَدُل  من�ھ،ً بع�ضا وال ل�ُھ،ً مطابقا یكون ال ُبحیث ُُیباینُھ، ِ

ِالغلط، بَدُل ٍأنواع ُثالثة وھو. علیھً ُمشتمال منھ الُمبَدُل یكوُن وال َ  وب�دُل الن�سیان، َوبدُل َ

  .اإلضراب

  

: نح�و ًغلط�ا، َف�ذكر الل�ساُن، إلی�ھ َس�بق ال�ذي اللف�ظ منً بدال َلیكون َذكر ما :ِالغلط َفبَدُل

ُالمعل��م، َج��اء" َل��سانك، َف��سبق التلمی��ذ، َت��ذكر أن َأردت ،"ُالتلمی��ذ ِّ  ًغلط��ا، َالمعل��م َف��ذكرت ُ

َفتذكرت َّ َغلطك، َ َ َ   . َالتلمیذ منھ َفأبدلت َ

َذكر ما :النسیان وبدُل َتبین لفٍظ منً بدال َلیكون ُ َّ  َسافر: "نحو ِقصده، ُفساد ِذكره بعَد َلك َ

َدمشق، إلى ٌّعلي َ َّبعلبك ِ  َفأب�دلت رأی�ك، ُف�ساد َفأدرك�ك َدم�شق، إلى َسافر أنھ َتوھمت ،"َ

  .َدمشق من َّبعلبك

ُیتعلق ِالغلط فبدُل َّیتعلق ِالنسیان وبدُل ِباللسان، َّ   .َبالجنان َ

 َغیر ٌصحیح، فیھا منھ والُمبَدل البدل من ٍّكل ُقصد جملٍة، في كان ما: اإلضراب َوبدُل

 ال�صرف، ، النح�و ذاك�ر: نح�و الب�دل، ِق�صد إلى منھ ِالُمبَدل قصد عن َعدل المتكلم َّأن

 ال��صرف، بم��ذاكرة ِأم��ره إل��ى ِبأخ��ذه األم��ر ع��ن َأض��ربت ث��م النح��و، بم��ذاكرة َأمرت��ُھ

  .المتُروك حكم في َّاألول َوجعلت

 واحد كل واعتبار، العمل في العصر الظھر صلیت: قولك الثالثة لألقسام ویصلح     

  .المتكلم قصد إلى مرده منھا
                                                           

َقرأ  -  ١ َ َ    َ َ ِنافع  َ َ    ِ ْوابن  َ َ    ْ ِالذي   هللا   {َ    َعامر  َ َّ    ِ ُلھ  َّ َ   ُ فع  } َ ْبالرَّ ِ  َّ    ْ َاالستئناف     على  ِ ْ ِ ْ ِ        َ ْ ِ ْ َألن  ِ ِ  َ ِالذي  ِ َّ    ِ َوقرأ   ،َ   َآیة  َ   َرأس      قبلھ  َّ َ ََ     َ َ َالب�اقون  ََ َُ ْ        َ َُ ْ  
َإل��ى { ِ   َ َص��راط  ِ ِ    َ ِالعزی��ز  ِ َ ْ      ِ َ ُألن��ھ        ب��الخفض  }  هللا  .       الحمی��د  ْ َّ َ ِ    ُ َّ َ َوال  }       الحمی��د   {  م��ن     ب��دل  ِ َ   َ ُیق��ول  َ  َأن      یج��وز  َ َ    ُ      نع��ت  َ

َوإنما        للحمید ََّ ِ     َ ََّ َھو  ِ ُ   َ ْكقو  ُ َ َ    ْ َ ْمررت  ِ  ِلكَ َ َ    ْ َ ِفإن        الظریف      بزید  َ َ   ِ َب�دال  َ   َع�اد     زی�د         ب�الظریف     قل�ت  َ َ   َ   .     نعت�ا     یك�ن  َ   َول�م  َ
   .    ٢٢٧ / ١     العشر          القراءات    في        والنشر  ،    ٣٧٦ / ١          القراءات     حجة  :     ینظر



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٩٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ِالُبلغ�اء ِك�الم في یقُع ال ِبأقسامھ الُمبایُن َوالبَدُل: قیل  منھ�ا، ٍش�يء ف�ي وق�ع إن ُوالبلی�غ. َ

ْبل "ِبكلمة منھ والمبَدل البدل بین أتى   )١.(ِإضرابھ أو ِنسیانھ أو ِغلطھ على ًداللة ،"َ

 م�ن الن�وع ولھ�ذا ،الالمی�ة م�ن فق�ط موض�عین ف�ي الك�ل م�ن ال�بعض بدل ورد وقد    

 في ذلك یتضح )نكرة اسم البدل + نكرة منھ المبدل: (األولى الصورة. صورتان البدل

 : قولھ

ِولي( -٥ ُدونكم َ َ ْأھلون ُ ٌسید َ ُوأرقط.. .ٌعملس ِ ْ ٍزھلول َ ْ   )جیأُل َوعرفاُء ُ

) س��ید (و ،ال��سالم الم��ذكر بجم��ع ملح��ق ألن��ھ ب��الواو مرف��وع م��ؤخر مبت��دأ) أھل��ون(

ِعلیھ المعطوفة واألسماء ْ َ   .كل من بعض بدل) أھلون (من بدل َ

 ف�ي  )ص�فة + نك�رة البدل)  + باإلضافة معرف( معرفة منھ المبدل(: الثانیة الصورة

 : قولھ

َثالثة (-١١                 َأصحاب ََ ْ ٌُمشیع ٌفؤاد: َ َّ ٌإصلیت، وأبیُض.. .َ َعیطُل وصفراُء ْ ْ َ(  

 م�ضاف وھو ، الظاھرة بالضمة مرفوع وھو السابق البیت في) كفاني (فاعل) ثالثة(

َوما)  فؤاد(َو. أصحاب ثالثة كفاني: واألصل بالكسرة مجرور إلیھ مضاف وأصحاب َ 

َثالث�ة (م�ن ب�دل المعطوف�ات من بعده  ف�ؤاد: والب�دل  ،أص�حاب ثالث�ة:  من�ھ فالمب�دل). ََ

 :والعیط��ل)   ٢(.ص��ارم أي: وإص��لیت .عیط��ل وص��فراء إص��لیت، وأب��یض ، م��شیع

  ) ٣.(الطویل

 المب�دل الب�دل وطابق ، كل من بعض بدل السابقتین الصورتین في البدل جاء :التحلیل

 منھ المبدل مثل الصورة ھذه في مرفوع فالبدل، اإلعراب في األولى الصورة في منھ

  .والتذكیر ،واإلفراد،التنكیر في وطابقھ، 

 ، م�شیع ف�ؤاد( قول�ھ والب�دل ،باإلض�افةً معرف�ا منھ المبدل جاء الثانیة الصورة وفي   

 وك��ذلك، بال��ضمة مرفوع��ة لف��ؤاد ص��فة فم��شیع) عیط��ل وص��فراء إص��لیت، وأب��یض

 ج�اء وم�ا.من�ھ المب�دل مثل ھھنا مرفوع فالبدل.مرفوعة صفات) عیطل(و، ) إصلیت(

 واح�د ف�ي من�ھ المب�دل یواف�ق التواب�ع من فالبدل ،النحاة إلیھ ذھب ما یوافق الالمیة في

 أم�ا ،والتأنی�ث الت�ذكیر م�ن وواح�د، والجم�ع والتثنی�ة اإلفراد من وواحد ،اإلعراب من

 كقول�ھ النك�رة من المعرفة تبدل بل،فیھما لمتبوعھ موافقتھ یلزم فال، والتنكیر التعریف

                                                           

  ،    ١٨٣ / ٣      ال���صبان        وحاش��یة  ،    ٣٦٢ / ٣       الم���سالك       واوض��ح ،    ١٢٧٧ / ٣       ال��شافیة         الكافی���ة     ش��رح   :    ینظ��ر  -  ١
    .   ٢٣٩ / ٣       العربیة        الدروس       وجامع

  .   ٤٠٠ / ١       اللغة       جمھرة  -  ٢

   . ٩  /   ٣٠      العروس     تاج  -  ٣
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٩٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

َوإنك {::تعالى ََّ ِلتھدي ِ ْ َ َإلى َ َصراٍط ِ ٍُم�ستقیم، ِ ِ َ ِص�راط ْ  م�ن والنك�رة،] ٥٢: ال�شورى[} َِّهللا َِ

ْلنسفعن{: نحو المعرفة َْ َ َ ِبالناصیة، َ َِ َّ َناصیٍة ِ ِ َكاذبٍة َ ِ   ])١٦و ١٥: العلق[} َ

  

  النسق عطف: ًثالثا

 َج�اءت: "نحو ِالعطف،   ٌحروف أحد متبوعھ َوبین بینھ ّیتوسط ٌتابع ھو:النسق عطف

  ".فاطمة ثمً ھندا ُأكرمت و، وفاطمة ھند

َّوثم والفاُء الواو":ھي  تسعة العطف وحروف ْوبل َوأم َأو و وحتى ُ  وھ�ذه". ْولكن وال َ

  :قسمان الحروف

 .أو و، أم و،  َّوحتى َّوثم والفاُء الواُو وھو والمعنى اللفظ في التشریك یقتضي ما

 .ولكن، وال،بل وھو ، فقط اإلعرابي اإلتباع أي ، فقط اللفظ في التشریك یقتضي ما

 :اآلتي النحو على العطف دراسة كانت وقد

 وتق�سیمھا، الالمیة في الواردة العطف حروف من حرف بكل الخاصة األنماط دراسة

 .علیھ والمعطوف المعطوف نوع حسب صور إلى

 الممی�زات أھ�م إلى للوصول الشنفرى والمیة، النحو كتب خالل من حرف كل دراسة

  .الدراسة من النوع ھذا في الالمیة تمیز التي

  بالواو العطف أنماط ً:أوال

  

ول اد: (ا + د + و(  

  .علیھ والمعطوف المعطوف نوع حسب صور أربع لھ النمط ھذا

 ت��سعة ف��ي ال��صورة ھ��ذه وردت) نك��رة مف��رد + و + نك��رة مف��رد(: األول��ى ال��صورة

  : أمثلتھا ومن، ) ١(مواضع

ُاألمعز ِإذا (-٢١                 َ َالصواُن ْ َالقى َّ ْمنُھ َتطایر.. .ِمناسمي َ ٌقادح ِ ِ   )َّوُمفلُل َ

 عط�ف وق�د، الظ�اھرة ال�ضمة رفع�ھ وعالم�ة بالفاعلی�ة مرفوع نكرة مفرد )قادح(قولھ

، الرف��ع وھ��و اإلع��راب ف��ي قبل��ھ م��ا إتب��اع  ویالح��ظ) مفل��ل( قول��ھ اللف��ظ  ھ��ذا عل��ى

ُاألمع��ز. والتنكی��ر اإلف��راد ف��ي مع��ا واتحادھم��ا َ ْ َاالمك��اُن: َ َ ِالكثی��ُر ْ َ َالح��صى ْ ْال��صلُب َ ُّ).٢ (

  ) ٣.(المكسرة الحجارة:والمفلل

  

                                                           

    .  ٥٧  ،   ٥٥  ،  ٢   ٥  ،   ٢٠  ،   ١٧  ،   ١٦  ،   ١٥  ،   ١١  ،  ٥   :      األبیات  -١

  .   ٤١١ / ٥     العرب      لسان  -  ٢

    .   ٥٣١  /   ١١       العرب      لسان  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٩٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ثالث�ة ف�ي ال�صورة ھ�ذه وردت) معرف�ة مف�رد + و + معرف�ة مفرد(:  الثانیة الصورة

  : أمثلتھا ومن، ) ١(مواضع

ُتعوده َتزال َما ٍھموم ْوإلُف  (-٤٨ ًعیاد.. .َ ِالربع ّكحمى ِ َھي َأو ّ   )أثقُل ِ

  

 المع�رف)  جنای�ات طرید( قولھ على معطوف  باإلضافة المعرف) ھموم وإلف (قولھ

 منھم�ا واح�د فك�ل ،اإلع�راب ف�ي ی�شتركان وكالھم�ا  ،س�ابق بی�ت في أیضا باإلضافة

  .ھموم إلف وأنا ، جنایات طرید أنا: واألصل، محذوف لمبتدأ خبر

  

ا مورد ا  ر ،:  

 ف����ي ال����صورة ھ����ذه وردت) نك����رة مف����رد + و + نك����رة جم����ع(:  األول����ى ال����صورة

  : أمثلتھا ومن، ) ٢(موضعین

َعنھا ُفولیت (-٣٩                  ِوھي َْ َمنھا یباشُره.. .لعقره ْتكبو َ ْ ٌذقون ِ َوحوصُل ُ ْ(   

 والمعط���وف ، علی���ھ المعط���وف وھ���و ، الظ���اھرة بال���ضمة مرف���وع فاع���ل )ذق���ون(

  .مثلھ مرفوع لھ تابع وھو) حوصل(

 موض��ع يف�� ال��صورة ھ��ذه وردت) نك��رة جم��ع + و + نك��رة جم��ع(:  الثانی��ة ال��صورة

  :قولھ ھو ، واحد

ٌُمھرتة (-٣٢                  َ َّ َكأن ٌفوه َ َشدوقھا َ ُشقوق.. .ُ ّالعصي ُ ِ   )َّوُبسُل ٌكالحات ِ

 أی�ضا مرف�وع) ب�سُل( والمعط�وف ، بال�ضمة مرف�وع  )كالح�ات( لفظ علیھ المعطوف

  .الظاھرة بالضمة

  )  ٣.(األشداق الواسعة :والمھرتة

  

ا ا) :  + و +  (  

  :صورتان النمط ولھذا

، ) ٤(مواض�ع ثمانیة في الصورة ھذه وردت  )ماض + و+ ماض(: األولى الصورة

  :أمثلتھا ومن

                                                           

  .  ٦٤  ،   ٤٧  ،  ٦ :      األبیات  -  ١

   .   ٣٨  ،   ١٢ :       البیتان  -  ٢

  .   ١٤٠ / ٥        العروس     تاج  -  ٣

    .  ٥٦    ، ،   ٤٢  ،   ٣٨  ،   ٣٧  ،   ٣٥  ،   ٣٤  ،   ٣٣   ،    ٣٢ :      األبیات  -  ٤



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٩٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

َوأغ��ضى، (-٣٤           ْ َوات��سى ْوأغ��ضت، َ ِب��ھ ْوات��ست َّ  َّوعزت��ُھ َعزاھ��ا مرامی��ُل.. .ِ

ُِمرمُل ْ(  

 الثالث�ة األفع�ال ف�ي والفاع�ل،م�اض منھم�ا ك�ل وفع�ل، الفعلیة الجمل بین الواو جمعت

 اس��م) ات��ست(الراب��ع الفع��ل ف��ي  ولكن��ھ، م��ستتر ض��میر )وات��سى ،وأغ��ضت، أغ��ضى(

  ) ١.(زاده نفد الذي وھو مرمل جمع ومرامیل.)مرامیُل(وھو ظاھر

  

 ع���شرة ف���ي ال���صورة ھ���ذه وردت  )م���ضارع + و + م���ضارع(: الثانی���ة ال���صورة

  :أمثلتھا ومن، ) ٢(مواضع

َوال (-١٧                ٍخرق َ ِ ٍھیق َ ْ َكأن َ َفؤاَده َ ِبھ ُّیظل.. .ُ ُیعلو ّالُمكاُء ِ ْ   )ویسفُل َ

ُیعلو (المضارعین الفعلین بین بالواو العطف یالحظ ْ  ض�میر فیھم�ا والفاعل، ) ویسفل َ

   .ھو: تقدیره مستتر

  

ا اف (:اف + و (ظ  + فظ(  

  :قولھ یمثلھ واحد موضع في النمط ھذا ورد 

ْوردت ِإذا (-٤٩              َ َإنھا َّثم ُأصدرتھا َ َّ ُتحیت من فتأتي تؤوُب.. .ِ ْ َ   )َعُل َومن ُ

ُتحیت (قولھ ْ َ ّمبني ظرف) تحیت ()َعُل َومن ُ ِ ْ  حرف ومن ، عاطفة والواو ، َّالضم على َ

  . جر محل في الضم على مبني مكان ظرف) عل(و،جر

 

  : الشنفرى والمیة النحاة آراء بین) الواو (ب العطف أنماط

  :یأتي ما یتضح الالمیة في الواردة) الواو(ب العطف ألنماط دراستي خالل من

  ب��ال ،واإلع��راب الُحك��م ف��ي علی��ھ والمعط��وف ِالمعط��وف ب��ین الجم��ع لمطل��ق: ال��واو

 حك�م ف�ي اش�تركتا أنھم�ا ف�المعنى ،"وفاطم�ة ھن�د َج�اءت "َقلت فإذا. تعقیب وال ترتیب

 أكان ٌوسواء ًمعا، َجاءا أم بالعكس أم فاطمة، قبل َجاءت قد ھند أكانت ٌسواء المجيء،

 . یكن لم أم مجیئھما بین ٌُمھلة ھناك

ْولق��د{: نح��و علی��ھ متق��دم عل��ى الحك��م ف��ي ًمت��أخرا فتعط��ف َ َ َأرس��لنا َ ْ َ ْ ًنوح��ا َ َوإب��راھیم ُ ِ َ َْ ِ { "

 تعط��ف و. متق�دم عل�ى مت�أخر عط�ف ن��وح عل�ى معط�وف" إب�راھیم"ف�ـ] ٢٦: الحدی�د[

َك�ذلك{: نح�و "مت�أخر عل�ى الحك�م ف�ي ًمتقدما ِ َ َإلی�ك ُِی�وحي َ ْ َ َوإل�ى ِ ِ َال�ذین َ ِ ْم�ن َّ َقبل�ك ِ ِ ْ ُهللا " َ َّ 

                                                           

   .    ٢٣٩  /  ١         المصباح  -  ١

  .  ٥٣  ،   ٥١  ،   ٤٩  ،   ٢٧  ،   ٢٥  ،   ٢٢  ،   ٢١  ،   ١٧  ،   ١٦  ،   ١٣  :       األبیات  -  ٢
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١٠٩٩ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ُالعزیز ِ َ ُالحكیم ْ ِ َ  عط�ف الج�ار إع�ادة م�ع الكاف على معطوف" الذین"فـ] ٣: الشورى[} ْ

َفأنجین��اهُ{: " نح��و الحك��م ف��ي علی��ھ للمعط��وف ًم��صاحبا تعط��ف و.مت��أخر عل��ى متق��دم َْ َ ْ َ 

َوأص��حاب َ َْ َال��سفینة َ ِ  الھ��اء عل��ى معط��وف) ال��سفینة أص��حاب( ف��ـ، ]١٥: العنكب��وت[}  َّ

  .مصاحب عطف

 . السابقة األنماط في ذلك اتضح وقد ، والجمل المفردات الواو تعطف

  :منھا ،بأحكام  تختص بأنھا العطف حروف سائر بین من الواو وتنفرد

 ھ��ذا اص��طف: "نح��و والتفاع��ل، االفتع��ال كفاع��ل بمتبوع��ھ عن��ھ ی��ستغنى ال م��ا عط��ف

 وت�شاركت،"  وفاطم�ة ھن�د بین ُجلست: "نحو وكذا، "وعمرو زید تخاصم"و، "وابني

 ال التي النسبیة المعاني من والتشارك ،والبینیة، والتخاصم، فاالصطفاف ،وفاطمة ھند

  .  ًفصاعدا باثنین إال تقوم

 وزی�د وأخ�اه، ًعمرا أكرمت ًزیدا: نحو ونحوه، االشتغال في أجنبي على سببي عطف

 . وقومھ بقومك مررت

ًشرعة منكم جعلنا لكل{: نحو مرادفھ على الشيء عطف َ ْ ًومنھاجا ِ َ َْ   ،]٤٨: المائدة[}ِ

ُح�افظوا{: نح�و مزی�ة، ذا المعط�وف ك�ان إذا األول ت�ضمنھ ما عطف ِ َعل�ى َ ِال�صلوات َ َ َ َّ 

ِوالصالة َّ َالُوسطى َ ْ  ] ٢٣٨: البقرة[} ْ

ْاس��كن{: نح��و ًمرفوع��ا، معمول��ھ وبق��ي ح��ذف ق��د عام��ل عط�ف  َأن��ت ُْ ْ َوزوُج��ك َ َْ َالجن��ة َ َّ َ ْ {

َوال���ذین، {: نح��وً من��صوبا أو، زوج���ك ولی��سكن: أي] ١٩: األع��راف[ َِ َّتب��وُءوا َّ َ َال���دار َ َّ 

َواإلیمان َ َِ  تمرة سوداء كل ما(:كقولھمً مجرورا أو ، اإلیمان  وألفوا :أي]  ٩: الحشر[} ْ

  .كل وال :أي)شحمة بیضاء وال

َوال{: نحو نھي، بعد ًمفردا عطفت إذا" ال "إیالؤھا َالھدي َ َْ َوال ْ ِالقالئَد َ َ َ  أو .]٢: المائدة[} ْ

َفال{: نحو نفي َرفث َ َ َوال َ َفُسوق َ َوال ُ َجَدال َ َالح�جِّ ِفي ِ : بنف�ي م�ؤول أو .]١٩٧: البق�رة[} ْ

َالضالین َوال{ ِّ   )٧: الفاتحة[} َّ

َّإما{: نحو ًمفردا، عطفت إذا ًغالبا بمثلھا مسبوقة" إما "إیالؤھا  َالعذاب ِ ََ َّوإما ْ ِ َال�ساعة َ َ َّ {

  .]٧٥: مریم[

 واإلغ���راء التح���ذیر ف���ي العط���ف. وع���شرون أح���د: نح���و النی���ف عل���ى العق���د عط���ف

 )١ (بھا تختص أخرى أحكام وللواو.والنجدة المروءة:نحو

  : بالفاء العطف:  ًثانیا

                                                           

    .   ١٣٥ / ٣      الصبان        وحاشیة  ،    ١٥٧ / ٢       التصریح     شرح :    ینظر  -  ١



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٠٠ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ل�ھ ال�نمط وھ�ذا، )فعلی�ة جمل�ة + الف�اء +فعلی�ة جملة(: ھو واحد نمط لھ بالفاء العطف

 النحو على وذلك، والمعطوف علیھ المعطوف من كل في الفعل نوع بحسب صورتان

  :التالي

، ) ١(مواضع ستة في الصورة ھذه وردت  )ماض + الفاء+ ماض(: األولى الصورة

  :      قولھ في الصورة ھذه تتضح

ُفأیمت (-٥٧                 ْ ُوأیتمت ًنسوانا، َّ َكما ُوعدت...  ًْإلدة ْ ْواللیُل ُأبدأت، َ َّ   )ْألیُل َ

 فع��ل وكالھم��ا، ال��سابق البی��ت أول ف��ي) دع��ست( عل��ى) أیم��ت(عطف��ت عاطف��ة الف��اء

  . ماض

  ف�����ي ال����صورة ھ�����ذه وردت  )م����ضارع + الف�����اء + م����ضارع(: الثانی�����ة ال����صورة

  :قال، ) ٢(موضعین

ْوردت ِإذا (-٤٩             ُأصدرتھا َ َإنھا َّثم ْ َّ ُتحیت من فتأتي تؤوُب.. .ِ ْ َ    )َعُل َومن ُ

 فع��ل وكالھم��ا) ت��ؤوب( عل��ى معطوف��ة) ت��أتي(و، عاطف��ة الف��اء) فت��أتي ت��ؤوب (قول��ھ

 ضمیر والفاعل، )تؤوب( في ظاھرة وضمة) تأتي( في مقدرة بضمة مرفوع مضارع

  .ھي تقدیره ، فیھما مستتر

 وقدً،جمال عطفت قد الفاء أن الحظنا السابقتین للصورتین دراستنا خالل من:  التحلیل

 إلی�ھ ذھ�ب م�ا تواف�ق المع�اني وھ�ذه، ًأیضا السببیة أفاد كما ، والتعقیب الترتیب أفادت

  .النحاة

َخلق�ك{: تع�الى كقول�ھ ًالحق�ا بھ�ا المعطوف یكون أن ھو :المعنوي فالترتیب  َ َف�سواك ََ ََّ َ {

 ب�ھ المعط�وف وق�وع یك�ون أن بھ والمراد الذكري، للترتیب تكون وقد .]٧: االنفطار[

 وق��وع زم��ان بع��د وق��ع الث��اني معن��ى أن ال ًلفظ��ا، ال��ذكر بح��سب علی��ھ المعط��وف بع��د

ْفق�د{: نح�و مجم�ل عل�ى مف�صل عط�ف ف�ي ذلك یكون ما وأكثر األول، َ ُس�ألوا َ َ  َُموس�ى َ

َأكبر َ ْ ْمن َ َذلك ِ ِ ُفقالوا َ َ َأرنا َ ِ
َهللا َ ًجھرة َّ َ    .]١٥٣: النساء[} َْ

َّث��م{: نح��و مھمل��ة ب��الً مت��صال بھ��ا المعط��وف یك��ون أن وھ��و: والتعقی��ب َأمات��ُھ ُ َ َف��أقبرهُ َ َ ْ َ َ {

 ع�ن ًمت�سببا بھ�ا المعط�وف یك�ون أن وھ�و لل�سببیة أی�ضا الف�اء ت�أتي وقد.]٢١: عبس[

َف��وكزهُ{: نح��و جمل��ة بھ��ا المعط��وف ك��ان إن علی��ھ، المعط��وف َ َفق��ضى َُموس��ى ََ َ ِعلی��ھ َ ْ َ َ {

َآلكلون{: نحو صفة أو،]١٥: القصص[ ُ ِ َ ْم�ن َ ٍش�جر ِ َ ْم�ن َ ٍزق�وم، ِ ُّ َفم�الئون َ َُ ِ َمنھ�ا َ ْ َالُبط�ون، ِ ُ ْ 

َف��شارُبون ِ َ ِعلی��ھ َ ْ َ َم��ن َ ِالحم��یم ِ ِ َ  عل��ى داللتھ��ا الف��راء وأنك��ر] ٥٤ ،٥٣ ،٥٢: الواقع��ة[} ْ

َأھلكناھ��ا{: تع��الى بقول��ھً محتج��ا الترتی��ب َ ْ َ ْ َفجاءھ��ا َ َ َ َبأُس��نا َ ْ  الھ��الك ف��إن] ٤: األع��راف"[} َ

                                                           

   .   ٥٩  ،   ٥٨  ،   ٥٦  ،   ٤١  ،   ٤٠  ،   ٣٨   :      األبیات  -  ١

     .   ٤٨  ،   ٢١  :        البیتان  -  ٢



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٠١ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 فجاءھ��ا إھالكھ��ا أردن��ا: الم��راد ألن ل��ھ حج��ة وال :قی��ل .الب��أس مج��يء ع��ن مت��أخر

 الوض��وء أراد: والمعن��ى" ویدی��ھ وجھ��ھ فغ��سل توض��أ: "بنح��و ًأی��ضا واعت��رض.بأس��نا

  ) ١.(المعنوي ال الذكري للترتیب فیھما الفاء بأن أو. فغسل

  

  ) ثم(ب العطف:  ًثالثا

  :ھي واحدة صورة تمثلھ واحد نمط في العرب المیة في) ثم(ب العطف ورد

  ) ماض فعلھا فعلیة جملة + ثم + ماض فعلھا فعلیة جملة(              

  :قولھ یمثلھا، ) ٢(مواضع ثالثة في الصورة ھذه وردت وقد

ْفعبت (-٤٢            َّ َ ًغشاشا َ ْمرت َّثم ِ َكأنھا َّ َّ َ َمع.. .َ ْالصبح َ ٌركب ُّ َأحاظة من َ َ ُِمجفُل ُ ْ(  

 بت�اء الت�صالھ الف�تح عل�ى المبن�ي الماض�ي الفع�ل م�ن مكون�ة) عبت( جملة أن نالحظ 

 وجمل��ة، التراخ��ي تفی��د عاطف��ة) ث��م(و.ھ��ي تق��دیره م��ستتر ض��میر الفاع��ل و ،التأنی��ث

 و ،التأنی�ث بت�اء الت�صالھ الف�تح عل�ى المبن�ي الماض�ي الفع�ل م�ن مكونةً أیضا )مرت(

  )٣.(قبیلة اسم :أحاظة و. ھي تقدیره مستتر ضمیر الفاعل

  

 ومعن�ى  علیھ المعطوف عن المعطوف تأخر أي ، والتراخي للترتیب"  ثم:  "التحلیل

 أنھ�ا ف�المعنى) م�رت َّثم غشاشا فعبت (الشنفرى قول في واضح وھو المھلة، التراخي

 وثم(): المقتضب (في و. مرت بمھلة ذلك وبعد ،بكثرة الماء تجرعت :أي، ًأوال عبت

 یفی��د " ح��رف) ث��م (أن) األدب ج��واھر (ف��ي و، ) ٤(ً)تراخی��ا ّأش��د أنھ��ا إال الف��اء مث��ل

 إل�ى الف�راء وذھ�ب.)٥"  (منھ�اً حروف�ا أكثر ألنھا والتراخي المھلة مع كالفاء الترتیب

 منھ�ا جعل ثم واحدة نفس من خلقكم {تعالى بقولھ ًّمحتجا الترتیب على تدل ال) ثم (أن

 لترتی�ب ھھنا) ثم (بأن ورد.خلقنا قبل كان لجعل ھذا  أن ومعلوم] ٦: الزمر[} زوجھا

  )٦(.الواو بمعنى ھھنا ھي :وقیل، الحكم لترتیب ال األخبار

  

  

                                                           

    .     بتصرف     ١٦٠  /  ٢         التصریح  -  ١

    .  ٥٩  ،   ٤١  ،   ٣٤  :       األبیات  -  ٢

  .   ٢٠٢  /   ٢٠        العروس     تاج  -  ٣

  .  ١٠ / ١         المقتضب  -  ٤

    .     ٢١٦        األدب       جواھر  -  ٥

  .   ١٣٩ / ٣      الصبان       وحشیة ،   ١٩٥ / ٣      والھمع  ،    ١٥٩ / ١      اللبیب       ومغني  ،    ٤٢٨ / ١        الداني       الجنى  :     ینظر  -  ٦
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٠٢ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  ):أم(بالحرف العطفً:رابعا

  :قولھ یمثلھما) ١ (موضعین في الالمیة في)  أم(بالحرف العطف  ورد

ُفقالوا (-٥٩                   َ ْھرت لقد: َ ْبلیل َّ َفقلنا.. .كالُبنا ٍَ َْ َّعس ٌأذئب: ُ ْفرُعُل َّعس ْأم َ ُ(  

  : قولھ في الثاني الموضع في ھي وكذلك ، منقطعة البیت ھذا في) أم(

َّإال] َیك [َفلم  (-٦٠                    ْھومت َّثم ٌنبأة، ِ َ َفقلنا.. .َّ َْ ْأجَدُل َریع ْأم َریع ٌقطاة ُ َ(  

 وت�رد ، ال�سابقین الموضعین في بھ للعطف) أم(الحرف ماستخد قد الشاعر أن  نالحظ

  .  ومنقطعة متصلة: وجھین على العربي االستعمال  في) أم(

 أو" سواء "لفظة وجدت سواء التسویة، بھمزة إما المسبوقة وھي: المتصلة) أم: (ًأوال

: نح�و فعلیت�ین علیھ�ا المعطوفة والجملة ھي التسویة بھمزة المسبوقة الجملة ال،وتكون

ٌسواء{ َ ْعلیھم َ ِ ْ َ ْأأنذرتُھم َ َ ْ َ ْ َ ْأم َ ْلم َ ْتنذرُھم َ ْ ِ ْ   : كقولھ اسمیتین أو]  ٦: البقرة[} ُ

  )٢ (واقُع اآلن ھو أم ٍناء أموتي.. .َمالكا فقدي بعد ُأبالي ُولست                     

ٌس�واء{: نح�و اس�میة المعطوفة و فعلیة علیھا المعطوفة تكون بأن مختلفتین أو  َ ْعل�یكم َ ُ َْ َ 

ْأَدعوتُموُھم ُ ْ َ ْأم َ ْأنتم َ ُ ْ َصامتون َ َُ  قاعد أزید أبالي ما: نحو بالعكس أو]. ١٩٣: األعراف[}  ِ

  .قام أم

 الثب��وت، معل��وم بحك��م ال��شیئین ألح��د التعی��ین" أم"وب��ـ بھ��ا یطل��ب بھم��زة م��سبوقة وإم��ا

: نح�و المتع�اطفین ع�ن مت�أخرا عن�ھ الم�سئول ویك�ون، المف�ردات بھا یعطف ما وأكثر

ْوإن{ ِ ِأدري َ ْ ٌأقریب َ ِ َ
ْأم َ ٌبعید َ ِ َتوعدون َما َ َُ ) توع�دون م�ا (عن�ھ فالمسئول]١٠٩: األنبیاء[} ُ

ْأأن�تم{: نح�و بینھم�ا متوس�طا أو ،  المتع�اطفین ع�ن مت�أخرا جاء ُ ْ َ ُّأش�د َ َ ًخلق�ا َ ْ ِأم َ
َال�سماُء َ َّ {

  :قال ، الجمل بھا یعطف وقد]  ٢٧: النازعات[

  )٣(ُحلم دعاني أم ْسرت أھي ُفقلت.. .َّفأرقني مرتاعا ِللطیف ُفقمت                    

 خف��اء أم��ن إذا الھم��زة تح��ذف وق��د،) س�رت ھ��ي( جمل��ة عل��ى عطف��ت) ع��ادني (فجمل�ة

ْأن��ذرتھم{: بع��ضھم ق��راءة:الت��سویة ھم��زة ف��ي فمن��ھ، بح��ذفھا المعن��ى َ َ ْ َ ، اإلخب��ار عل��ى} َ

  :وقولھ

  )٤(منقر ابن شعیث ْأم سھم ابن ْشعیث.. .داریا ُكنت وإن ْأدري ما لعمُرك

                                                           

   .   ٥٩  ،   ٥٨  :        البیتان  -  ١

  ،   ٦١  /  ١        اللبی�ب       ومغن�ي  ،     ١٢١٤  /  ٣         ال�شافیة         الكافی�ة     شرح    في      نسبة    بال     وھو  ،       الطویل      من       البیت  -  ٢
  .   ١٩٧  /  ٣        والھمع  ،    ١٦٨  /  ٢         التصریح      وشرح

         الت�ذییل    ف�ي      ن�سبة     وب�ال  ،     ١٦٢٣  /  ٤         النحویة         المقاصد    في     حمل    بن       لزیاد     وھو    ،       البسیط    من       البیت  -  ٣
  .   ١٤٨  /  ٣      الصبان        وحاشیة  ،   ٦٢  /  ١      اللبیب       ومغني  ،    ٢٠١  /  ٢        والتكمیل

  ،     ١٦٢٤  /  ٤         النحوی�ة          والمقاص�د  ،    ١٧٤  /  ٣        الكت�اب    ف�ي      یعف�ر    ب�ن       لألسود     وھو  ،       الطویل    من       البیت  -  ٤
  .   ٣٣٥  /  ٣         المسالك       وأوضح ،    ١٢١٣  /  ٣       الشافیة         الكافیة     شرح    في      نسبة     وبال



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٠٣ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 أشعیث: واألصل

 ھم��زة علیھ��ا تتق��دم أن إم��ا ألنھ��ا ن��وعین، ف��ي منح��صرة المت��صلة" ْأم "أن والحاص��ل 

 مت�صلة الن�وعین ھ�ذین ف�ي س�میت وإنم�ا التعی�ین" أم"وبـ بھا یطلب ھمزة أو التسویة،

  .)١.(اآلخر عن بأحدھما یستغنى ال بعدھا وما قبلھا ما ألن

 ھم��زة علیھ��ا تتق��دم ف��ال المت��صلة، ف��ي ذك��ر مم��ا الخالی��ة ھ��ي المنقطع��ة " أم: " ًثانی��ا

 جملت�ین ب�ین لوقوعھ�ا منقطع�ة وسمیت. التعیین" أم"وبـ بھا یطلب ھمزة وال، التسویة

 وق��د) ب��ل (ك اإلض��راب معن��ى یفارقھ��ا ف��ال قبلھ��ا عم��ا منقط��ع بع��دھا فم��ا  م��ستقلتین،

 إلب�ل إنھ�ا: "العرب قول نحو الطلبي، وھو ًّحقیقیا ًاستفھاما اإلضراب ذلك مع تقتضي

ْأم{: تعالى كقولھ ًّإنكاریا ًاستفھاما أو ،شاء أم ُالبن�ات َل�ُھ َ َ َ ُولك�م" ْ ُ َ َالبن�ون َ َُ ] ٣٩: الط�ور[} ْ

 ًّإنكاری��ا وال ًّحقیقی��ا ال ،االس��تفھام المنقطع��ة" أم "تقت��ضي  ال وق��د. البن��ات أل��ھ ب��ل: أي

ْھل{: نحو ِیستوي َ َ ْ َاألعمى َ ْ َ ِوالبصیُر ْ َ ْأم  َْ ْھل َ ِت�ستوي َ َ ُالظلم�ات َْ َ ُ ُّوالن�وُر ُّ ] ١٦: الرع�د[ } َ

. جملة في وال مفرد، في ال عاطفة، لیست إنھا: یقولون والمغاربة .تستوي ھل بل: أي

) أم (ف: ق�ال. ش�اء أم إلب�ل إنھا العرب، كقول المفرد، تعطف قد أنھا مالك ابن وذكر

 فإنھ��ا ب��ل، بع��د یك��ون كم��ا قبلھ��ا، م��ا عل��ى بع��دھا م��ا عاطف��ة اإلض��راب، لمج��رد ھن��ا

: التق�دیر وأن والھمزة، بل بمنزلة أنھا ذلك في جني، وابن الفارسي، ومذھب. بمعناھا

 ف�ي) أم (العكب�ري جع�ل وق�د) ٢.(كتب�ھ بع�ض ف�ي مال�ك، اب�ن جزم وبھ. شاء أھي بل

َألن منقطعة) فرعل عس أم عس أذئب (الشنفرى قول ِواحد كل ِ  خب�ر َل�ُھ االسمین من َ

ُّیخصُھ ُ ِوموضع.َ ْ َ َألنُھم�ا) بقلن�ا (ن�صب الجملت�ین َ َّ َ َُمنقطع�ة  ھ�ي و .محكیت�ان ِ ِ َ ْأی�ضا ْ  ف�ي َ

 أم عس أذئب (قولھ في الھمزة أن ذھني في وكان.)٣) (أجدل ریع أم ریع قطاة (قولھ

، االس�تفھام أل�ف تع�ادل معادل�ة) أم(و ، التعی�ین طل�ب تفی�د استفھام ھمزة) فرعل عس

 قول�ھ ف�ي ھ�ي وك�ذلك، فرعل وإما ذئب إما أحدھما تعیین والمراد، متصلة ھنا) أم(ف

 قط��اة أ:واألص��ل، )قط��اة (كلم��ة قب��ل مق��درة الھم��زة ولك��ن) أج��دل ری��ع أم ری��ع قط��اة(

  . وعاطفة متصلة ھنا فھي أجدل؟ ریع أم ریعت

  ) أو (بالحرف العطف:  ًخامسا

                                                           

      وش�����رح  ،    ٨٠٤ / ٢         للج�����وجري       ال�����ذھب      ش�����ذور      وش�����رح  ،    ٦٢٦ / ٢        ال�����سالك       إرش�����اد  :     ینظ�����ر  -  ١
   .   ١٦٨ / ٢       التصریح

  
 

      وش��رح  ،    ٢٠٦ / ١        ال��داني        والجن��ى  ،    ٣٧٨ / ١        الن��اظم     اب��ن      وش��رح  ،    ٣٦٢ / ٣         الت��سھیل     ش��رح :    ینظ��ر  -  ٢
   .    ١٧١ / ٢       التصریح

  .   ١٣٦  ،    ١٣٣ / ١         للعكبري         الشنفرى      المیة       إعراب  :     ینظر  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٠٤ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  : قولھ ھو واحد موضع في بھا العطف ورد وقد ، العطف حروف من حرف أو

ِالربع َّكُحمي ِعیادا.. .ُتعوده َتزال َما ٍھموم ْوإلُف (-٤٨                   ْ َھي َأو ّ   )أثقُل ِ

 إن ،)أو(و.  أثق�ل ھ�ي بل أي ،  اإلضراب:معناه عطف حرف البیت في) أو:(التحلیل

ْت��زوج: "نح��و َّالتخیی��ر،: األول: معنی��ین أف��ادت َّالطل��ب بع��َد وقع��ت َّ  ،"أختھ��ا أو ھن��د َ

 اإلباح�ة أن َّوالتخیی�ر، اإلباح�ة َبین والفرق ".فقھا أو نحوا تعلم "نحو اإلباحة،:والثاني

 َب�ین َالجمع ألن بینھما، الجمُع فیھ ُیجوز فال ّالتخییُر الشیئین،أما بین الجمُع فیھا یجوز

  .جائز غیر النكاح عقد في األختین

 ِلبثن�ا ق�الوا{: تع�الى كقول�ھ ّالشك،: األول ،معان أربعة فلھا،الخبر بعد" أو "وقعت وإن

 وإی�اكم وإن�ا {:وج�ل َّع�ز كقول�ھ اإلبھ�ام،: الث�اني،  ]١٩:الكھ�ف[ } ٍی�وم َبع�ض أوً یوما

َلعلى   ]٢٤: سبأ[} ُمبین ٍضالل في أو ًُھدى َ

" ب�ل "بمعن�ى اإلض�راب: الرابع". ٌحرف أو ٌفعل َأو ٌأسم ُالكلمة: "نحو التقسیم،: الثالث

 قول��ھ  أی��ضا لإلض��راب، ) أو (مج��يء وم��ن.ال��سابق البی��ت ف��ي ال��شنفرى كق��ول ،)١(

َوأرس��لناهُ{:  تع��الى ْ َ َْ ِمائ��ة إل��ى َ ْأل��ٍف َِ ْأو َ ُیزی��دون َ ِ  و.یزی��دون ب��ل أي]. ١٤٧: ال��صافات[} َ

  :قولھ

  )٢(أوالدي ّقتلت قد َرجاؤك لوال.. .ثمانیة زادوا أو َثمانین كانوا                

  .ثمانیة زادوا بل ثمانین كانوا :أي

  

  

  

                                                           

   .     ٣٤٥١  /  ٧         القواعد        وتمھید  ،    ٦٢٩ / ٢      السالك        وإرشاد    ،    ٣٦٣ / ٣       التسھیل     شرح  :     ینظر  -  ١

       ومغن��ي  ،     ١٦٣٠ / ٤       النحوی��ة          والمقاص��د  ،    ١٥٦ ص        دیوان��ھ    ف��ي       لجری��ر     وھ��و    ،       الب��سیط    م��ن       البی��ت  -  ٢
  /  ٣      عقی�ل      واب�ن  ،     ١٢٢١  /  ٣         ال�شافیة         الكافیة     شرح    في      نسبة     وبال ،   ٢٠٤ / ٣          والھمع  ،   ٩١  /  ١      اللبیب
٢٣٣   .  



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٠٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

  

  

  

  

  

ا ا  

 ا طا   با  

  
       و           

ول اا : ا  ا طا.  

  

ا ما :ف اوا و:  

 ف أا 

 ف ا 

 ف ا 

 ف فا 

 ف ف اءا  

  

  

  

  

  

  



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٠٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

ول اا  

 ا  ا طا  

  

 ال��شرط جمل��ة األول��ى الجمل��ة ت��سمى وجملت��ین أداة م��ن ال��شرطي التركی��ب یتك�ون     

 جازم�ة ش�رط أدوات:ق�سمین إل�ى ال�شرط أدوات  وتنقسم.الجواب جملة الثانیة وتسمى

، وأی�ان، وأن�ى  ، ومت�ى، وكی�ف،وكلم�ا،ومھم�ا ،وحی�ث، وم�ن، وم�ا، وإذم�ا، ْإن:وھي

 ب�النظر وھ�ي. ول�وال، ول�و، إذا: وھ�ي جازمة غیر شرط وأدوات ،وأینما ،وأین ،وأي

  )١:(أنواع أربعة وعدمھ، حقیقتھا في الخالف إلى

  .النون وسكون الھمزة بكسر) ْإن (وھو باتفاق، حرف

  

 و مت�ى، و ما، و "المیم، بفتح َمن: وھو باتفاق، إذما،واسم وھو األصح، على وحرف

  ".حیثما و أنى، و أیان، و أین، و أي،

  

 ف�ي علیھا الضمیر عود بدلیل اسم إنھا الجمھور، فقال مھما، وھو األصح، على واسم

َمھما{: تعالى قولھ َتأتنا َْ َِ ِبھ ْ ْمن ِ   ]. ١٣٢: األعراف[}َآیٍة ِ

 الت�ي واألنم�اط ،األص�ل عل�ى ج�اءت  الت�ي األنم�اط إل�ى البح�ث ھذا في أشیر وسوف

 ف�ي وردت الت�ي الجازمة وغیر الجازمة الشرط أدوات أما.الترتیب في األصل خالفت

  .ولما  ، وإذا ،إن :أدوات ثالث فھي ،العرب المیة

َالشرطیة :ْإن -١ َفعلیت�ین، َجملت�ین عل�ى تدخل ّ َّفتعل�ق ّ  وت�ربط ُب�األخرى، إح�داھما ُ

ّوت�صیرھما ُاألخ�رى ع�ن إح�داھما تنف�رد ال حت�ى بصاحبتھا منھما واحدة َّكل ُ 

 مما أكثر المضارع تصحب ألنھا أقم، تقم إن: كقولك الجزم، وتعمل ،كالجملة

 الزم�ھ م�ا بمنزلة كانت المضارع، مع استعمالھا غلب فلما الماضي، تصحب

 ُّأم وھ�ي).٢(أخ�ف ألنھ الجزم فعملت وتعمل، فیھ تؤثر أن فقبلت بھ، واختص

 م�ن (قل�ت ف�إن. معناھ�ا لت�ضمنھ جزمھ�ا إنم�ا فعلین یجزم مما وغیرھا. الباب

 ال�شرط أدوات بنی�ت ول�ذلك) ُأكرمھ أحد یزرني إن (فالمعنى ،)ْأكرمھ یزرني

  )٣.(معناھا لتضمنھا

                                                           

    .   ٣٩٨ / ٢         التصریح     شرح  -  ١

            .  ٦٧ / ٤       التسھیل      وشرح   ،   ١٠٨  ،    ١٠٦ / ٥      یعیش     ابن  -  ٢

  .   ١٨٦  /  ٢       العربیة        الدروس      جامع  -  ٣
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٠٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

   .الالمیة من مواضع أربعة في )إن( وردت وقد

 :إذا -٢

 ف�ي إلبھامھ�ا ٌمبنی�ة وھ�ي َالمستقبل، ومعناھا ، الزمان أسماء من ٌاسم فھي ،"َإذا "وأما

ِتوضحھا بعدھا، جملٍة إلى ِوافتقارھا المستقبل،  م�ن فیھ�ا م�ا إل�ى ذلك َمضافا ، ُوتبینھا ُ

. س�اكنان فی�ھ ِیلت�ق ل�م ّألن�ھ ِآخُرھ�ا؛ وس�كن الشرط، أدوات كبناء فُبنیت الشرط، معنى

 ْالُب�سُر، احم�ر إذا آتی�ك: "نحُو الفعُل، َّإال بعدھا یقع لم الجزاء، معنى من ْتضمنتھ ِولما

ِواللی�ل{: تع�الى هللا ق�ول ّفأما".ٌزید یقوم وإذا ْ َّ َإذا َ َیغ�شى ِ ْ ِوالنھ�ار * َ َ َإذا ََّ َّتجل�ى ِ َ ، ١اللی�ل[} َ

 ُاالسم وقع فإذا بعدھا، والماضي المضارع من واحد ّكل ِوقوع ِجواز على فشاھد، ]٢

 ت�ضمنتھ ِلم�ا والخب�ر، المبت�دأ بع�دھا یق�ع ال ّألنھ قبلھ؛ فعل تقدیر فعلى مرفوعا، بعدھا

َإذا{: تعالى قولھ نحُو وذلك باألفعال، مختصان والجزاء ُوالشرط. والجزاء الشرط من ِ 

َالسماُء ْان�شقت َّ َّ َ  ألنھ�ا بع�دھا والخب�ر المبت�دأ َوق�وع الكوفی�ون وأج�از،    ]١:االن�شقاق[}ْ

 المی�ة ف�ي) إذا (وردت وقد ))١(الشعر في إال بھا َُیجزم وال. الحقیقة في ًشرطا لیست

  .مواضع ثمانیة في العرب

. لوج��ود وج��ود ح��رف: یق��ول وبع��ضھم. لوج��وب وج��وب ح��رف وھ��ي  :َّلم��ا -٣

 ظ�رف: والث�اني). ٢(س�یبویھ م�ذھب وھو. حرف أنھا: أحدھما: مذھبان وفیھا

 الم�ذھبین، ب�ین مال�ك اب�ن وجمع. الفارسي علي أبي مذھب وھو. حین بمعنى

 معنى فیھ إذ، بمعنى ظرف فھي ومعنىً لفظا ماض فعل) لما (ولي إذا: (فقال

  )٣) (لوجوبً وجوبا مضى فیما یقتضي حرف أو الشرط،

 عالم�ات م�ن ش�يء  فیھ�ا ل�یس أنھ�ا: أح�دھا: ألوج�ھ س�یبویھ، إلی�ھ ذھ�ب ما والصحیح

 عم�رو، ق�ام زی�د ق�ام ل�و: تق�ول أن�ك تقابلھم�ا وتحقی�ق. لو تقابل أنھا: والثاني. األسماء

 ویل�زم  فیھ�ا،ً ع�امال جوابھا لكانً ظرفا كانت لو أنھا: والثالث. یقم لم یقم لم لما ولكنھ

. فیھً واقعا یكون أن یلزم الظرف في العامل ألن فیھا،ً واقعا الجواب یكون أن ذلك من

َوتل�ك  {:تع�الى وق�ال. الی�وم إلیك أحسنت أمس قمت لما: تقول وأنت َْ َالق�رى ِ ُ ْأھلكن�اُھم ْ َ ْ َ ْ َ 

 ح��ین أھلك��وا أنھ��م ال ظلمھ��م، ب��سبب أھلك��وا أنھ��م والم��راد،]٥٩: الكھ��ف[} ظلم��وا لم��ا

 أنھ�ا: والراب�ع. إھالكھ�م عل�ى متقدم وإنذارھم إنذارھم، على متقدم ظلمھم ألن ظلمھم،

 ب�إذا یقت�رن ق�د جوابھ�ا أن: والخ�امس.  بالتعلی�ل ت�شعر ال والظ�روف  بالتعلیل، تشعر

                                                           

        والجن�ى  ،    ٢٨٧ / ١      وال�صرف       النح�و     فن�ي    في        الكناش :     وینظر    ،     یسیر       بتصرف     ١٢١  /  ٣      یعیش     ابن  -  ١
     .     ١٨ / ١        اإلعراب        وأدوات  ،    ١٧٩ / ٢      والھمع  ،    ٣٦٧ / ١      الداني

  . )     ھارون (   ٢٣٤  /  ٤  ،   ٩٨ / ١        الكتاب  -  ٢

    .     ١٠١ / ٤         التسھیل     شرح  -  ٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٠٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

،  ]٤٧:الزخ�رف[} ی�ضحكون منھ�ا ھ�م إذا بآیاتن�ا ج�اءھم فلما{:  تعالى كقولھ الفجائیة،

  .قبلھا فیما یعمل ال الفجائیة إذا بعد وما

َّفلما {:تعالى كقولھ بعدھا،) أن (تزاد وقد. بلم منفي أو مثبت، ماض فعل إال یلیھا ال و َ َ 

َج��اء َأن  ق��ام زی��د ق��ام لم��ا: نح��و مثب��ت، م��اض فع��ل وجوابھ��ا،] ٩٦: ُیوُس��ف[} الب��شیر َ

 لم�ا: نح�و بل�م منف�ي م�ضارع أو. عمرو قام ما زید قام لما: نحو بما، منفي أو. عمرو

  .الفجائیة، بإذا مقرونة اسمیة جملة أو. عمرو یقم لم زید قام

ً وماض�یا بالف�اء، مقرون�ة اس�میة جمل�ة یك�ون قد جوابھا أن التسھیل في مالك ابُن وزاد

 كقول�ھ علی�ھ للدالل�ة) ّلم�ا (ج�واب ح�ذف ویج�وز. ًم�ضارعا یك�ون وق�د بالف�اء،ً مقرونا

 " علی�ھ أجمع�وا م�ا فعل�وا: أي اآلی�ة،]  ١٥: یوس�ف[} واجمع�وا ب�ھ ذھب�وا فلما{:تعالى

  )١.(زائدة والواو ّلما، جواب أوحینا یجعلون والكوفیون ". إلیھ وأوحینا

  : قولھ ھو واحد موضع في العرب المیة في) ّلما (وردت وقد

  

َّفلما (-٢٩ َ ُالقوت َلواهُ َ ُ ُحیث من ْ ْ ِنظائُر ْفأجابتھ ََدعا.. .َّأمھ َ َ َّنحُل َ ُ(  

  

  :الشرطي التركیب في الرتبة قضیة

 + ال�شرط + األداة:الت�الي الترتی�ب یأخ�ذ أن ال�شرطي التركی�ب ف�ي األصل أن ذكرت

  ن�رى حی�ث ، یخالف�ھ م�ا  وفیھ�ا  الترتیب ھذا یوافق ما الشنفرى المیة وفي ، الجواب

 وق�د ،الشرط وفعل الشرط أداة على الجواب معنى فیھا جملة تقدم المواضع بعض في

  :اآلتیة االعتبارات تقسیمھا في مراعیة ،نمطین إلى القضیة ھذه في الدراسة قسمت

  .الجواب ثم الشرط جملة یلیھا ، الشرط أداة تتقدم بأن األصل مراعاة -

 أول ف�ي الج�واب ثم ،الشرط فعل یلیھا ، الشرط أداة تتقدم بأن األصل مراعاة -

 . التالي البیت

 .الجواب معنى فیھا والشرط األداة على جملة تقدیم -

 األنم��اط كان��ت ل��ذا،الم��ستخدمة األداة ن��وع ح��سب فك��ان ،ص��ور إل��ى ال��نمط تق��سیم أم��ا

  :اآلتي النحو على والصور

  

                                                           

        الملح��ة     ش��رح    ف��ي         واللمح��ة ،  ٢٥ / ١     األص��ول  :      وینظ��ر  ،      بع��دھا     وم��ا  ،    ٥٩٤ / ١        ال��داني       الجن��ى  :     ینظ��ر  -  ١
       قواع��د     إل��ى       الط��الب       وموص��ل  ،    ٣٦٩ / ١      اللبی��ب       ومغن��ي  ،     ١٢٧٣ / ٣       المقاص��د        وتوض��یح ،   ٨٥٤ / ٢

  .   ١٠١ / ١      اإلعراب
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٠٩ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

ول اداة: (اا +  اب + ا ا(  

  :اآلتیة الصور تمثلھا ،ًموضعا عشر أحد في النمط ھذا ورد

 ال�صورة ھ�ذه وردت) ال�شرط ج�واب + ال�شرط فع�ل) + ْإن (األداة(: األولى الصورة

  :  قولھ  یمثلھا) ١ (موضع ثالثة في السابق بتركیبھا

ْوإن   (-٨   ِ ِاألیدي ُمدت َ ْ َ َإلى ْ َبأعجلھم.. .ْأكن لم َّالزاد ِ ْإذ ْ ِالقوم أجشُع ِ ْ َ َأعجُل ْ ْ (  

 مبن�ي ماض ، مدت: الشرط وفعل ، ْإن: األداة من تكون الشرطي التركیب أن یالحظ

  ، للمجھول

ْالفعل ترد َأن) لم (حكم َومن: (العكبري قال ِ ْالُمستقبل ْ َ ْ َإلى ْ ِالماض�ي، ِ َ  َال َُھن�ا والماض�ي ْ

َجواب ِفي َلُھ معنى ْالشرط، َ َألن َّ ْال�شرط ِ َّإال َل�ُھ معن�ى َال َّ ْالُم�ستقبل، ِف�ي ِ َ ْ َھ�ذا فعل�ى ْ ِفی�ھ َ ِ 

َثالث���ة ْال���شرط ح���رف ولی���ت ِإذا) ل���م (َأن: األول:أوج���ھ ََ ْالفع���ل تق���رر َّ ِ ْالُم���ستقبل ْ َ ْ  عل���ى ْ

َویمن���ع.َباب���ھ ْ ْال���شرط َ َالُم���ضارع رد َّ َإل���ى ْ ِالماض���ي، ِ َ ِفك���ذلك ْ َ َ َج���واب َ ْال���شرط َ ُّلتعلق���ھ َّ َ َ 

ِبالشرط ّ ِالثاني.ِ َھُھنا) لم (َأن: َّ ْبمعنى َ َ َوال ،)َال (ِ َجواب ِفي تقع َ ْالشرط، َ َوال َّ  معن�ى تغی�ر َ

َاالستقبال ْ ِ ْ ِ.  

ِوالثالث َّ ْالشرط َأن: َ َوالجواب َّ َ َالح�ال، لحكای�ة َُھن�ا َْ َوال ْ ِب�ھ َُی�راد َ َاالس�تقبال ِ ْ ِ ْ ْالمعن�ى، ِف�ي ِ َ ْ 

ِفلذلك َ َجواب ِفي) لم (َوقعت َ ْالشرط َ َّ).٢(  

  

 ال�صورة ھ�ذه وردت) ال�شرط ج�واب + ال�شرط فعل) + إذا (األداة(:  الثانیة الصورة

  : قولھ  یمثلھا) ٣(مواضع خمسة في السابق بتركیبھا

ٍّأبي ُّوكل  (-٧  ِّأني غیر ٌباسل ِ ْعرضت ِإذا.. .َ َ َ   )أبُسُل ِالطرائد َأولى َ

 الف��تح عل��ى مبن��ي ماض��ي فع��ل)عرض��ت(و ،جازم��ة غی��ر ش��رطیة البی��ت ف��ي) إذا( ف

َط�ردت َم�ا وھ�ي،ِطری�دة جم�ع والطرائ�د.)أب�سل (جمل�ة) إذا (وجواب ، للتأنیث والتاء ْ َ َ 

ْصیٍد ِمن ِغیره َأو َ ِ.)٤ (  

 ھ��ذه وردت) ال��شرط ج��واب + ال��شرط فع��ل + م��ا) + إذا (األداة(:  الثالث��ة ال��صورة

  :   قولھ  یمثلھا واحد موضع في السابق بتركیبھا الصورة

ُولست (-١٩   ٍبعل [َ َ ُّشرهُ] ِ ِخیره دون َ َّألف.. .َ َ َاھتاج َُرعتھ َما ِإذا َ َ َأعزُل ْ ْ َ(  

                                                           

      .  ٦٠  ،   ٤٤  ،  ٨   :        األبیات  -  ١

    .  ٦٨ / ١         للعكبري         الشنفرى      المیة       إعراب  -  ٢

   .   ٦٣  ،   ٤٨  ،  .  ٢٠    ،   ١٣  ،  ٧        األبیات  -  ٣

  .   ٣١٩  /  ٨        العروس     تاج  -  ٤



        
 
 

 

 

 
 

  ١١١٠ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 ّج��ر مح��ل ف��ي) رعت��ھ (وجمل��ة ، ن��صب مح��ل ف��ي ال��سكون عل��ى مبن��ي ظ��رف:إذا

 كما) إذا(ّألن ،اإلعراب من لھ محل ال) اھتاج (الماضي الفعل)إذا (وجواب، باإلضافة

  .ھو تقدیره مستتر ضمیر والفاعل  جازمة غیر شرطیة ذكرت

  

 الصورة ھذه وردت) الشرط جواب + الشرط فعل)  + ّلما (األداة(:  الرابعة الصورة

  :   قولھ  یمثلھا ، واحد موضع في السابق بتركیبھا

َّفلما (-٢٩                َ ُالقوت َلواهُ َ ُ ُحیث من ْ ْ َّأمھ َ ِنظائُر ْفأجابتھ ََدعا.. .َ َ َّنحُل َ ُ( 

 ش��رطیة وھ��ي ن��صب مح��ل ف��ي ال��سكون عل��ى مبن��ي زم��ان ظ��رف) ّلم��ا (أن یالح��ظ

 لم�ا بإض�افة ج�ر مح�ل ف�ي) الق�وت ل�واه جمل�ة(ف،بجوابھا منصوبة لشرطھا خافضة،

  ).دعا(الجواب جملة وناصبھا، إلیھا

 البی��ت أول ف��ي ال��شرط ج��واب + ال��شرط فع��ل)  + إم��ا (األداة(:  الخام��سة ال��صورة

  :قولھ  یمثلھا ،واحد موضع في السابق بتركیبھا الصورة ھذه وردت) لھ التالي

ْالرمل ِكابنة َتریني َّفإما (-٥٠              َّرقٍة َعلى.. ً.ضاحیا َّ َوال ْأحفى ِ َّأتنعُل َ َ(  

 ال�شرط وفع�ل ، للتوكی�د زائ�دة) م�ا(و، جازم�ة ش�رطیة) ْإن (ف   ، ما + ْإن ھي: إما

 نون فھي ھذه الموجودة النون ّأما،النون حذف جزمھ وعالمة،)ْإن(ب مجزوم)تریني(

 ن��صب مح��ل ف��ي مبن��ي ض��میر والی��اء، أن��ت تق��دیره م��ستتر ض��میر والفاع��ل ، الوقای��ة

  : قولھ وھو البیت لھذا التالي البیت في الشرط وجواب، بھ مفعول

َلمولى ِّفإنى (-٥١              ْال�صبر َْ ِال�سمع، ِقل�ب مث�ل عل�ى.. .ّب�زه أجت�اُب َّ  ُوالح�زم ّ

  )َأفعُل

  .الشرط جواب في واقعة) فإني(قولھ في فالفاء

  

ا ما) :   ابداة + اا +  ا(  

  :صورتان تمثلھا ،مواضع ثالثة في النمط ھذا ورد

 وردت) ال�شرط جمل�ة) + ْإن  (ال�شرط أداة + الجواب معنى فیھ ما: (األولى الصورة

  :   قولھ  یمثلھا  واحد موضع في السابق بتركیبھا الصورة ھذه

ْوشكت، شكا  (-٣٥     َ ْوارعوت بعد ْارعوى َّثم َ ْإن - ولل�صبُر..  .ْ  – ال�شكو ینف�ع ل�م ِ

  )أجمُل

َجواب أن یالحظ ْالشرط َ َالُجملة معنى ھو البیت في َّ ْ َالُمتقدمة ْ ّ َ َ ْإن:  (أي،ْ  ال�شكو ینف�ع لم ِ

ْللصبر  ، ال�شكو نف�ع ع�دم عل�ى ال�صبر عل�ق قد الشاعر فكأن )الصبر جمل أو ،أجمل َّ



        
 
 

 

 

 
 

  ١١١١ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 الج�زم عاملة ألنھا) لم (ب مجزوم) ینفع (فالفعل، فیھا) إن (ل عمل ال الشرط وجملة

  .إن دخول قبل

  

 وردت) ال�شرط جمل�ة) + إذا  (ال�شرط أداة + الج�واب معنى فیھ ما: (الثانیة الصورة

  : قولھ  یمثلھا) ١  (موضعین في السابق بتركیبھا الصورة ھذه

ُول��ست (-٢٠            ِبمحی��ار َ ْ ْانتح��ت ِإذا ِالظ��الم ِ ِالھوج��ل ُھ��َدى.. .َ ْ ْیھم��اُء ِالع��سیف َ َ 

َھوجُل َْ(  

 انتح�ت إذا: البی�ت معن�ى ك�أن ، علیھ�ا المتق�دم محی�ار معنى نرى كما) إذا (في العامل

 الطری�ق ف�ي ال�سائر تخ�بط إذا:یرید،الظالم بمحیار ُلست ،یھماُء ِالعسیف ِالھوجل ُھدى

  .الظالم أتخبط وال أحتار ال فأنا ، ھدى غیر على وسار واحتار

 اقت��ضت) لم��ا – إذا – إن(األدوات أن األول ال��نمط ف��ي الحظن��ا: األول ال��نمط تحلی��ل

 تكون بجملة جملة لتعلیق وضعت األدوات فھذه الجواب وجملة، الشرط جملة:جملتین

 ھ�ذا م�ن والرابع�ة، والثالث�ة ،والثانیة، األولى الصورة وفي.مسببا والثانیة سببا األولى

 ف�ي أم�ا، النف�ي وح�رف) قد (من عار ماض بفعل مصدرة الشرط جملة جاءت  النمط

 ھ��و وھ��ذا ، مثبت��ا م��ضارعا ال�شرط فع��ل ج��اء فق��د نف�سھ ال��نمط م��ن الخام��سة ال�صورة

ً ماض�یا وال، تنف�یس بح�رفً م�سبوقا وال،ًطلبیاً مضارعا الشرط فعل یكون فال،األصل

 م�ضارع فع�ال فیك�ون ،الج�واب أم�ا ،ًجام�دا أو نف�ي ح�رف أو)قد (بً مسبوقا أوً طلبیا

 مقرون�ة فعلی�ة جمل�ة أو ،نجح�ت اجتھ�دت ْإن :نح�وً ماض�یا أو، ت�نجح تجتھد ْإن:  نحو

 قول�ھ نح�و بالف�اء مقرون�ة اس�میة جمل�ة أو ،یكرم فسوف ضیف  جاءني ْإن:نحو بالفاء

ْوإن{: تع��الى ِ َیمس��سك َ َ َْ ٍبخی��ر ْ ِْ َفُھ��و َ َعل��ى َ ٍش��يء ُك��لِّ َ ْ ٌق��دیر َ ِ ) إذا (أو،]  ١٧: األنع��ام" [} َ

ْوإن {:قول�ھ نح�و الفجائیة ِ ْت�صبُھم َ ْ ِ ئة ُ ٌس�یِّ َ َبم�ا َ ْق�دمت ِ َ َّ ْأی�دیھم َ ِ ِ ْ َإذا َ َیقنط�ون ُْھ�م ِ َُ َ : ال�روم" [} ْ

٣٦ [  

 أول ف�ي الج�واب ومج�يء، الشرط وفعل الشرط أداة الخامسة الصورة في الحظنا كذا

  :                    قال بعده الذي البیت

ْال�صبر لم�ولى فإنى: (یلیھ الذي البیت في قال ثم) تریني َّفإما(  عن�د ی�سمى م�ا وھ�ذا،) َّ

 ال�ذي بالبی�ت إال یعل�م وال البی�ت، ف�ي المعن�ى ی�تم ال أن وھ�و، بالت�ضمین العروضیین

 ال�شرط كج�واب  ب�ھ إال الك�الم ی�تم ال ما فالقبیح ، وجائز قبیح نوعان وھو ،)٢ (بعده

                                                           

    .    ٤٦  ،   ١٩ :       البیتان  -  ١
 

  .   ٨٧٠ / ٢       السعادة      وسفر    ،    ٢٩٣ / ١      الجنان        وتلقیح        اللسان       تثقیف   :      ینظر  -  ٢



        
 
 

 

 

 
 

  ١١١٢ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 والمج��رور كالج��ار بدون��ھ الك��الم ی��تم م��ا والج��ائز، وال��صلة والفاع��ل والخب��ر والق��سم

  :                   النابغة قول القبیح ومن: قیل.وغیره والنعت

  إني عكاظ یوم أصحاب وھم...  .تمیم على الجفار وردوا ھم

  مني الصدر بنصح ثبتھم أ... .صالحات مواطن لھم شھدت

. ال�صدر ب�ود: ویروى. الثاني البیت في) شھدت (جملة ھو األول البیت في) إن(فخبر

  .العیوب من غیره من أخف التضمین وأمر

  

 الشرط جملة -٢) إذا – إن (الشرط أداة -١:  من النمط ھذا یتكون:الثاني النمط تحلیل

 مضارعة إما وأفعالھا،فعلیة جملة النمط ھذا صورتي في وھي مباشرة األداة تلي التي

  .ماضیة وإما، 

 ف��ي النح��اة اختل��ف وق��د، الج��واب معن��ى تحم��ل وال��شرط األداة عل��ى متقدم��ة جمل��ة -٣

 علی��ھ دلی��ل ھ��ي أم ،الج��واب جمل��ة ھ��ي ھ��ل، وال��شرط األداة عل��ى المتقدم��ة الجمل��ة

 یعم�ل وال بع�دھا، م�ا علیھ�ا یتق�دم ف�ال الكالم صدر لھا الشرط أداة أن ذلك وسبب.فقط

  .قبلھا ما فیھا

 دل�یال بل الجواب، نفس ھي فلیست المعنى، في الجواب ھي جملة األداة على تقدم فلو

 ب�شرط مقی�دا یك�ون وق�د مطلق�ا، حكم�ھ یك�ون وق�د بع�ده، عما منقطع كالم وھي علیھ،

 وذھ��ب الب��صریین جمھ��ور م��ذھب ھ��ذا. تقدیم��ھ علی��ھ المعل��ق ھ��ذا ل��زم وإال مق��در،

 ھ�و ال�شرط عل�ى المتق�دم أن إل�ى األن�صاري زی�د وأبو المبرد، العباس وأبو الكوفیون

 وھ��و والج��زاء، ال��شرط ف��ي معن��ى عل��ى دال ال��شرط ح��رف أن وی��رده ،نف��سھ الج��واب

 ما على المعاني حروف سائر تقدیم وجب كما علیھما، تقدیمھ فوجب بینھما، المالزمة

  .معناه فیھ

  :كقولھ بالفاءً مقرونا بمجیئھ الجواب نفس ھو المتقدم أن على زید أبو ّواحتج

ِأرقھ فلم                ِبُمغمر وال ِالنكس ُفطعنة.. .ْیمت وإن منھا ینُج ْإن ْ ّ َ)١(  

 ال��شرط، عل��ى الج��زاء تق��دیم م��ن خی��ر علی��ھ معط��وف تق��دیر ألن ب��شيء، ول��یس:قی��ل

 الت��ي الن��صوص بتأوی��ل ق��اموا النح��اة أن  معن��اه وھ��ذا). ٢ (العط��ف ح��رف وت��صدیر

 ابن قال .والشرط األداة على الجواب معنى تحمل جملة فیھا وتقدم العرب عن وردت

 عل�ى دال ولكن�ھ، لل�شرط ًجوابا لیس أقوم: قولك فإن، قمت إن أقوم: قولك فأما: (جني

                                                           

      كت��اب    ف�ي      ن��سبة     وب�ال  ،    ١٥٤  /  ٦       الع��رب      ل�سان    ف�ي       م��سعود    ب�ن       لزھی��ر     وھ�و  ،       الطوی��ل    م�ن       البی�ت  -  ١
    .   ٤١١ / ٢       التصریح      وشرح  ،    ٥١٣ / ٢       واإلنصاف ،  ٣٦ / ٢      األفعال

    .  ٨٦ / ٤       التسھیل     شرح :    ینظر  -  ٢



        
 
 

 

 

 
 

  ١١١٣ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

: أي، فعل�ت إن ظ�الم أن�ت: ومثل�ھ. قم�ت على أقوم ودلت، قمت قمت إن: أي، الجواب

  :قولھ فأما. علیھ" ظالم أنت: "قولك ودل" ظلمت "فحذفت، ظلمت فعلت إن

  بمغمر وال غس ال فطعنة.. .یمت وإن منھا ینج إن أرقھ فلم               

 كاف�ة عن�د وھ�ذا. الج�واب وق�دم، أرق�ھ فل�م منھ�ا ی�نج إن: أراد أن�ھ إل�ى زی�د أب�و فذھب

 مج�زوم ال�شرط ج�واب أن وذل�ك، ح�اجز وعن�ھ داف�ع لھ والقیاس. جائز غیر أصحابنا

 م�ن أق�وى وھ�و الج�ار ك�ان إذا ب�ل، جازم�ھ عل�ى المجزوم تقدم ومحال، الشرط بنفس

 ب�ھ َّانج�ر م�ا تق�دیم یج�وز ال -األفع�ال عوام�ل م�ن أق�وى األس�ماء عوامل ألن الجازم؛

 فق�د ك�ذلك ك�ان وإذا. وأج�در أح�رى جازم�ھ عل�ى المج�زوم تقدیم یجوز ّأال كان، علیھ

 أن یخل�و ال" أرق�ھ فل�م: "قول�ھ ف�ي الف�اء أن علی�ھ الق�ول ووجھ. البیت في النظر وجب

  )١)(منھا ینج إن أرقھ لم: قال فكأنھ كان وأیھما، زائدة أو قبلھا بما معلقة تكون

 تق�دمت الت�ي الجمل�ة ھ�ل ؟ نأخ�ذ فبأیھم�ا ، الم�سألة ھ�ذه ف�ي مذھبین أمام إذن نحن    

  علیھ؟ دلیل أم الجواب ھي  الجواب معنى وفیھا والشرط األداة على

 ث�م، ال�شرط فع�ل یلیھا، األداة تتقدم بحیث األصل حسب التركیب إعادة أمكن إذا:أقول

 في یحدث أال بشرط نفسھ الجواب جملة ھو والشرط األداة على المتقدم كان ،الجواب

 ال�صورة فف�ي،النمط ھذا صورتي في واضح وھذا ،الزیادة أو بالحذف تغییر التركیب

  .أجمل للصبر،الشكو ینفع لم ِإن: یقال أن یصح األولى

 ل�ست ،یھم�اء الع�سیف الھوج�ل ھ�دى انتح�ت ِإذا: یق�ال أن ی�صح الثانی�ة الصورة وفي

  .الظالم بمحیار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

    ٣٨٩ / ٢         الخصائص  -  ١



        
 
 

 

 

 
 

  ١١١٤ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  

ا ما  

ف اوا  

  : المبتدأ حذفً:أوال

  :اآلتیة الصورة  تمثلھا) ١(مواضع سبعة في الشنفرى المیة فيً محذوفا المبتدأ ورد

  : قولھ في الصور ھذه وتتضح، )الخبر + محذوف مبتدأ(        

ٌھتوف  (-١٢            ُ َإلیھا نیطت قد رصائُع.. .ُّیزینھا ْالُمتون ْالُملس من َ ْ َ َومحمُل ِ َْ(  

 مبالغة صیغة نرى كما وھتوف، ھتوف ھي:تقدیره محذوف لمبتدأ خبر) ھتوف (قولھ

  :    وقولھ. الفاء بفتح) َفعول( وزن على

ُطرید  (-٤٦               َلحمھ ْتیاسرن جنایاٍت َ ْ ُعقیرتھ.. .َ َّأوُل ُحم ّألیھا َ َ(  

) طری�د(و ، طری�د ھ�و أو ،جنای�ات طری�د أن�ا: تق�دیره مح�ذوف لمبتدأ خبر) ُطرید(ف

  . إلیھ مضاف) جنایات(و مضاف

 م�ضاف مبتدأ(: وصورتھ ،فقط واحد موضع في الخبر حذف ورد: الخبر حذف: ًثانیا

  :قولھ في الصور ھذه تمثلت) محذوف خبر + لوال بعد

َولوال (-٢٤              َْ َاجتناُب َ ِ ٌمشرب ُیلف لم الذام ْ َ ِبھ ُیعاش.. .َْ َّإال ِ ْومأكُل َّلدي ِ َ(  

، إلی��ھ م��ضاف) ال��ذام (و م��ضاف وھ��و،الظ��اھرة بال��ضمة مرف��وع مبت��دأ) اجتن��اب(ف

  .حاصل أو موجود: تقدیره محذوف والخبر

 فع�ل + إذا(: وص�ورتھ ،فق�ط واح�د موض�ع ف�ي الفع�ل ح�ذف ورد: الفع�ل ح�ذف: ًثالثا

  :   قولھ في الصور ھذه تتضح) فاعل + محذوف

َالصواُن ُاألمعز ِإذا (-٢١            َالقى ّ ْمنُھ َتطایر.. .مناسمي َ ٌقادح ِ ِ   )ومفلُل َ

 إذا: تق�دیره مح�ذوف لفع�ل فاع�ل االس�م ھ�ذا ، اسم ولیھا قد البیت في)  إذا (أن یالحظ

 لفع��ل فاع��ل أن��ھ وال��صحیح ،مبت��دأ )األمع��ز (یع��رب وبع��ضھم.ال��صوان األمع��ز الق��ى

َإذا{: تع���الى كقول���ھ فھ���و بع���دھا الفع���ل ت���ستلزم)  إذا (ألن مح���ذوف َال���سماُء ِ ْان���شقت َّ َّ َ ْ {

 فیھ�ا" إذا"ف   ال�سماء ان�شقت إذا: تق�دیره فعل بإضمار مرتفعة)السماء] (١:االنشقاق[

 فی�ھ، ًع�امال ك�ان ولھ�ذا غی�ره، دون بھ ّویختص الفعل یقتضي والشرط الشرط، معنى

 ب�ھ یرتف�ع إنم�ا االبت�داء ألن االبتداء؛ تقدیر بطل منھ لھ بد وال للفعل ًمقتضیا كان وإذا

 العوامل من التعري ھو االبتداء حقیقة ألن الفعل؛ تقدیر فیھ یجب ال موضع في االسم

                                                           

      .  ٥٢  ،   ٤٧  ،   ٤٥    ،   ٣١  ،   ١٨  ،   ١٢    ،   ١١        األبیات    -  ١



        
 
 

 

 

 
 

  ١١١٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 یرفع الذي االبتداء وجود استحال الفعل تقدیر وجب وإذا المقدرة، أو المظھرة اللفظیة

  )١.(االسم

: وص�ورتھ ،فق�ط واح�د موض�ع ف�ي الموص�وف ح�ذف ورد :الموص�وف حذف: ًرابعا

  :قولھ في الصور ھذه تتضح )صفة + محذوف موصوف + فعل(

ِوأعدُل (-٤٤             ْ َ ًمنُحوضا َ ْ ّكأن َ َ َفُصوصھ َ َفھي ٌالعب َدحاھا ٌكعاب.. .ُ ِ   )َُّمثُل َ

 والموص��وفً.منحوض��اً ذراع��ا:تق��دیره مح��ذوف لموص��وف ص��فة) ًمنحوض��ا(فقول��ھ

 ُعل�م إذا والمنع�وت النع�ت م�ن واح�د وك�ل .)أع�دُل (للفعل بھً مفعوال یعرب المحذوف

 َتجتزئ أنھا العرب عادة أن وذلك االختصار، جھة على الكالم فصیح في حذفھ جاز،

 إل�ى ُحذف�ھ ِّی�ؤد ول�م ُمعلوم�ا، اللف�ظ ك�ان فإذا كالمھا، من كثیر في النطق عن بالقرائن

  .ذلك جاز  بقى بما والمعنى اللفظ ُّیستقل بل الكالم، اختالل

 یك��ون وھ��و ّن��صھ، م��ن م��أخوذ أح��دھما ب��شرطین، إال المنع��وت ُیح��ذف ال ھ��ذا فعل��ى

ًمعیناً معلوما ًم�ستقال النع�ت یك�ون أن واآلخ�ر.ھ�ذا ف�ي إش�كال وال الح�ذف، بعد معناه َّ ِ 

  .لھً قابال العامل، بمباشرة

َّوص�ح) َرُج�ل (المح�ذوف أن ُعل�م) براك�ٍب أو ٍبعاقل، ُمررت: (قلت فإذا ) العاق�ل (ف�ي َ

ِأن{ : تعالى قولھ ومنھ. ذلك ونحو) الراكب (وكذلك للعامل، ُمباشرتھ ْاعمل َ َس�ابغاٍت َْ ِ َ {

ُواعملوا{ : وقولھ]  ١١: سبأ[}  َ ًصالحا ْ ِ َّث�م{: قول�ھو ص�الحا، عمال أي، ] ١١: سبأ[}  َ ُ 

َأورثنا ْ ََ َالكتاب ْ َ ِ َالذین ْ ِ َاصطفینا َّ َْ ْمن َْ َعبادنا ِ ِ ْفمنُھم َِ ْ ِ ُظالم َ ِ ِلنفسھ َ ِْ ْومنُھم َ ْ ٌُمقتصد ِ ِ َ ْومنُھم ْ ْ ٌس�ابق ِ ِ َ 

ِبالخیرات َ ْ ِبإذن ْ   .كثیر وذلك، ]٣٢: فاطر[} ِهللا ِْ

ِبب�ارٍد، ْائتني: تقول فال حذفھ، َیُجز لم معلوم َغیر المنعوت كان فلو ِائتن�ي وال َ  ٍبطوی�ل ْ

َّیتعین لم المنعوت ألن ذلك، نحو أو ٍقصیر، أو َ  بع�ض المنع�وت كون یشترط كما) ٢.(َ

 فری�ق ومنا ظعن فریق منا: أي: أقام ومنا ظعن منا: كقولھم في أو بمن مخفوض اسم

  : وكقولھ. أقام

َقلت َلو                   ِقومھا ِفي َما ُ ْلم َ ِتیثم َ
َ َیفُضلھا.. .ِ َحسب في َْ ِومیسم َ َ َ) ٣(  

 ح��رف وك��سر أح��د، وھ��و الموص��وف فح��ذف ت��أثم، ل��م یف��ضلھا أح��د قل��ت ل��و: أص��لھ

 وھ�و المق�دم الخب�ر ب�ین ًفاص�ال ل�و جواب وقدم یاء، الھمزة وأبدل تأثم من المضارعة

                                                           

       الجم���ل     ش���رح    ف���ي          والمرتج���ل ،   ١٨٢ / ١       المح���سبة         المقدم���ة     ش���رح :     وینظ���ر      ،    ٥٠٧ / ٢        اإلن���صاف  -  ١
   .    ١٢٢ / ٣    یعیش      وابن   ،    ٧٢ / ١         والبدیع  ،    ٢٢١ / ١

      .   ٦٩٠ / ٤       للشاطبي      مالك     ابن       ألفیة     شرح  -  ٢

َاألس���ود     ألب���ي       الرج���ز  -  ٣ ْ     َ ّ    ّ ِالحّم���انّي  ْ   ،    ٣٤٥ / ٢      الكت����اب    ف���ي      ن���سبة     وب���ال ،   ٢٥٤ / ٢      یع���یش     اب���ن    ف���ي  ِ   
    .    ١٠٤٦ / ٢        واالرتشاف  ،    ٣٧٢ / ٢        والخصائص



        
 
 

 

 

 
 

  ١١١٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 یك��ن ول��م ،ی��صلح ل��م ف��إن المح��ذوف، أح��د وھ��و الم��ؤخر والمبت��دأ والمج��رور، الج��ار

  :كقولھ الضرورة في إال ، ذلك امتنع، في أو بمن مجرور من قبلھ ما بعض المنعوت

ْمسجَدا لكم          َالمزوران ِهللا َ َوالحصى َُ ْقبُصُھ لكم.. .َ َأثرى بین من ِ ْ َوأقترا َ َ)١  (  

ْمن أراد  ال�شرط ب�دون مقامھ�ا الصفة وأقام الموصوفة النكرة فحذف، أقتر ومن أثرى َ

  .ونحوه سیاق من دلیل علیھ ّدل إذا المنعوت حذف واألولى) ٢.  (للضرورة المتقدم

  النداء حرف حذف: ًخامسا

 من�ادى + محذوفة نداء أداة(:وصورتھ ،فقط واحد موضع في النداء حرف حذف ورد

  : قولھ في الصور ھذه تتضح )مضاف

َُصدور ُأمِّي َبني ِأقیُموا( -١ ُمطیِّكم ُ ِ ِّفإني     َ ِ َإلى َ َألمیُل سواكم ٍقوم ِ ْ(  

  أمي بني یا: واألصل، النداء أداة منھ حذفت مضاف منادى) بني (فقولھ

ْأع���رض ُیوُس��ُف{: نح���و  الن���داء ح���رف ح���ذف ویج��وز  ِْ
ْع���ن َ َھ���ذا َ  ،]٢٩: یوس���ف[}  َ

ُسنفُرغ{و ْ َ ْلكم َ ُ َأیھا َ ُّ ِالثقالن َ َ ْأن{و ،]٣١: الرحمن[}َّ ُّأدوا َ َّإلي َ َ َعباَد ِ  إال ،]١٨: الدخان[} ّهللا ِ

 والمن��ادى ،"ی��ا�: "نح��و والم��ستغاث؛ ،"عم��را ی��ا: "نح��و المن��دوب: م��سائل ثم��اني ف��ي

 المع�ین؛ غی�ر الج�نس واس�م ینافی�ھ، والح�ذف ال�صوت، إطال�ة فیھن المراد ألن البعید؛

 ص��یغتي عل��ى وی��أتي ش��اذ، ون��داؤه والم��ضمر ،"بی��دي خ��ذ رج��ال ی��ا: "األعم��ى كق��ول

  :  وقولھ ، كفیتك قد إیاك یا: بعضھم كقول والمرفوع المنصوب

َأبجر َیا                         َ ْ َبن َ ٍأبجر ْ َ ْ َأنتا َیا َ ْ َأنت.. .َ ْ ِالذي َ َطلقت َّ ْ َّ َعام َ   ) ٣(جعتا َ

 إی�اك ی�ا (ف�ي قلت لو إذ دلیل؛ علیھا یبق لم حذفت إذا ألنھا ھنا) یا (لزمت وإنما      

 ال ال�شيء أن والقاع�دة. من�ادى أن�ھ عل�ى دلی�ل ث�م یك�ن ل�م  كفیت�ك ق�د إی�اك): كفیتك قد

 الم���یم آخ���ره ف���ي یع��وض ل���م إذا تع���الى هللا واس��م)٤.(ال���دلیل علی���ھ دل إذا إال یح��ذف

  .         قولھ وعلیھ بعضھم وأجازه المشددة،

  )٥(ثانیا هللا غیرك إلھا أدین.. .أرى فلن ًّربا اللھم بك رضیت                      

  :بقولھ واحتجوا فیھما، للكوفیین خالفا ،لمعین الجنس واسم اإلشارة، واسم 
                                                           

    ف����ي      ن����سبة     وب����ال ،    ١٥٧٣ / ٤       النحوی����ة         المقاص����د    ف����ي        للكمی����ت     وھ����و    ،       الطوی����ل    م����ن       البی����ت  -  ١
     .       ٢٥٦٩ / ٥       القواعد        وتمھید ،   ٩٦٦ / ٢       المقاصد        وتوضیح ،   ٥٩٢ / ٢      اإلنصاف

  ،    ٣٢٢ / ٣       الت�سھیل      وش�رح ،   ٧٣٥ / ٢      الملحة     شرح    في        اللمحة  :      وینظر ،   ١٠٢ / ٣      الصبان       حاشیة  :     ینظر  -  ٢
  .   ١٥٦ / ٣        والھمع

    ف��ي      ن�سبة     وب�ال ،   ٢٠٧ / ٢         الت�صریح      وش�رح   ،    ١٧١٠  /  ٤         النحوی�ة         المقاص�د    ف�ي       لألح�وص       الرج�ز    -  ٣
   .   ٤٥ / ٢        والھمع ،  ٤٤ / ١        النحویین       مذاھب    عن         التبیین

   .    ٢٤٢ / ٥         للشاطبي      مالك     ابن       ألفیة     شرح  -  ٤

  /  ٤         النحوی�ة         المقاصد     و ،   ٦٦١ / ٢      السالك       إرشاد    في       الصلت     أبي    بن      ألمیة     وھو  ،       الطویل    من       البیت  -  ٥
   .    ٢٠٨ / ٢       التصریح      وشرح   ،   ٢٤٣



        
 
 

 

 

 
 

  ١١١٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  )١ (وغرام لوعة ھذا بمثلك.. .صاحبي قال لھا عیني ھملت إذا

ْأطرق: وقولھم َكرا ِ  ثم، األلف تبعتھا ثم النون بحذف رخم، كروان یا أطرق :وأصلھ ،َ

 - النب�ي كقول الفصیح الكالم في حذف قد و. قبلھا ما وانفتاح لتحركھا ألفا الواو قلبت

 - وكقول�ھ،"حج�ر ث�وبي ":ال�سالم علی�ھ – موس�ى ع�ن مترجم�ا -وس�لم علی�ھ هللا صلى

 غیرھم�ا ع�ن غن�ى الح�دیثین ھ�ذین وف�ي".تنفرجي أزمة اشتدي:"وسلم علیھ هللا صلى

 والكوفی��ون.علی��ھ یق��اس الّ ًش��اذا ھ��ذا ی��رون والب��صریون. ًونظم��ا ًنث��را ال��شواھد م��ن

  )٢.(أصح ھذا في وقولھم ، علیھ یقیسون

                                                           

      وش��رح ،    ١٢٩١ / ٣       ال��شافیة         الكافی��ة      وش��رح     ٥٦٣   ص        دیوان��ھ    ف��ي       الرم��ة     ل��ذي     وھ��و   ،      الطوی��ل    م��ن  -  ١
   .    ٨٤٠ / ١      اللبیب       ومغني ،    ١٠٥٥ / ٢       المقاصد       توضیح    في      نسبة     وبال ،  ٤٢ / ٢      والھمع ،   ٢٠٩ / ٢       التصریح

  .  ٤٢ / ٢      والھمع  ،  ٧ / ٤       المسالك       وأوضح ،    ١٢٩٠ / ٣         الشافیة         الكافیة     شرح :    ینظر  -  ٢
 



        
 
 

 

 

 
 

  ١١١٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  اخلـامتة

 خ�الل م�ن ،لل�شنفرى الع�رب ّالمی�ة ف�ي التركی�ب لخصائص دراستي وبعد ھذا   

 والتركی�ب ّالموس�عة، والجمل�ة الخبری�ة، الجمل�ة في ًّنحویا والصور األنماط تحلیل

  :                                     ومنھا ،ُالبحث إلیھا توصل التي النتائج ّأھم أذكر ّالشرطي،

 ، الجم��ل ف��ي األساس��یة لألرك��ان األص��لیة الرتب��ة مراع��اة إل��ى ال��شاعر می��ل -

 م��ن أكث��ر الخب��ر عل��ى المبت��دأ بتق��دیم األص��ل فیھ��ا روع��ي الت��ي فالمواض��ع

 .الخبر بتقدیم األصل خالفت التي المواضع

  المبت�دأ عل�ىً وجوب�ا الخب�ر وتق�دم ، ًوجوب�ا المبت�دأ تق�دم حاالت بعض الحظنا -

 .بالصفة التباسھ منً خوفا ، النكرة

 المتق�دم المبت�دأ على یعود مستتر ضمیر فعلھا فعلیة وجملة ،ًمفردا الخبر جاء -

 .فعلیة الجملة لصارت تأخر لو الذيً وجوبا

 أكث�ر فيً محذوفا المبتدأ جاء بینما، واحد موضع في إالً محذوفا الخبر یرد لم -

 . موضع من

ّ ًك��ال ألن ، ًج��وازا الفاع��ل عل��ى ب��ھ المفع��ول تق��دم  رأین��ا الفعلی��ة الجمل��ة وف��ي -

 بھ المفعول عن الفاعل وتأخر. ظاھرة اإلعراب وحركات ، ظاھر اسم منھما

 .بھ المفعول على یعود ضمیر على الشتمالھ ، ًوجوبا

 ف�ي الب�اء وزی�دت، ول�یس ، ك�ان: الالمیة في وردت التي الناسخة األفعال من -

 .ٌكثیر وھذا ، خبرھما

 .ّولكن ، ّوكأن ، ّإن: الالمیة في وردت التي الناسخة الحروف من -

، النح�اة علیھا ّاتفق التي بالشروط) ّإن( عمل عاملة للجنس النافیة) ال (جاءت -

 . بھ للعلمً محذوفا خبرھا جاء كما

 .والمجرور الجار ناب كما ، الفاعل عن بھ المفعول ناب -

 .وغیر ، ّإال: الالمیة في الواردة االستثناء أدوات من -

 ، وجمل��ة ، ًمف��ردا ج��اء كم��ا ، نك��رة والح��ال ، معرف��ة الح��ال ص��احب ج��اء -

 ً.ومصدرا

 . المطابقة جوانب جمیع في منعوتھ النعت طابق -

 الترتی�ب وأف�ادت بالف�اء عط�ف كما ، والمشاركة الجمع وأفادت بالواو عطف -

  .بمھلة والتعقیب التراخي فأفادت، ) ّثم (أما ، والتعقیب



        
 
 

 

 

 
 

  ١١١٩ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 كم��ا اإلض��راب :منھ�ا لمع��ان ت��أتي الت�ي )ْأو(ب وعط��ف ،مت�صلة )ْأم (وردت -

 .الالمیة في جاء

 ).ّولما - وإذا  - ْإن( إال الجازمة وغیر الجازمة الشرط أدوات من ْیرد لم -

 ال��شرط فع��ل عل��ى ال��شرط أداة بتق��دیم األص��ل فیھ��ا ُروع��ي المواض��ع بع��ض -

 .الجواب معنى فیھا  والشرط األداة على جملة تتقدم وأحیانا ، والجواب

 والموص��وف،، والفع��ل، والخب��ر ، المبت��دأ :م��ن لك��ل ٌح��ذف ّالالمی��ة ف��ي ورد -

 . النداء وحرف
  

اوأ ن أن أرأ  و  ا ا اا. 

                            



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٢٠ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  واملراجع املصادر بأهم ثبت
  .الكریم القرآن -
 والن�شر للدراس�ات الجامعی�ة المؤس�سة مج�د: ن�شر البی�اتي، ش�وكت لظاھر اإلعراب أدوات -

  .م ٢٠٠٥ -  ه ١٤٢٥األولى: الطبعة لبنان، – بیروت والتوزیع،

 عثم��ان رج��ب: ودراس��ة وش��رح تحقی��ق حی��ان، ألب��ي الع��رب ل��سان م��ن ال��ضرب ارت��شاف -

 األول��ى،: الطبع��ة بالق��اھرة، الخ��انجي مكتب��ة: ن��شر الت��واب، عب��د رم��ضان: مراجع��ة.محم��د

     م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨

 ب�ن ع�وض ب�ن محم�د/ د: تحقی�ق الجوزی�ة، القیم البن مالك ابن ألفیة حل إلى السالك إرشاد -

   - ال�سلف أضواء: نشر للمحقق، دكتوراه أطروحة ھو: الكتاب ھذا من قسم السھلي،  محمد

  .م١٩٥٤ - ه ١٣٧٣ األولى،: الطبعة الریاض،

 لبن�ان الرس�الة، مؤسسة: نشر الفتلي، الحسین عبد: تحقیق السراج، البن النحو في األصول -

  .بیروت   –

 المكت�ب: ن�شر جم�ران، الواح�د عب�د أدی�ب محم�د: تحقی�ق للعكبري، الشنفري المیة إعراب -

  .م١٩٨٤- ھـ١٤٠٤األولى: الطبعة بیروت، – اإلسالمي

 الم��سامع وبھج��ة الخ��واطر نزھ��ة (ب��ـ الم��سمى األع��الم م��ن الھن��د ت��اریخ ف��ي بم��ن اإلع��الم -

 ح�زم اب�ن دار: ن�شر الط�البي، الح�سني العلي عبد بن الدین فخر بن الحي لعبد  ،)والنواظر

  ھـ ١٤٢٠األولى: الطبعة لبنان، بیروت، -

   .م٢٠٠٢عشر الخامسة: الطبعة للمالیین، العلم دار: نشر للزركلي، األعالم -

 التون�سیة ال�دار ن�شر ،األدب�اء م�ن لجن�ة وإش�راف تحقی�ق .األص�فھاني الفرج ألبي  األغاني -

 .م١٩٨٣السادسة: الطبعة، بیروت للنشر الثقافیة والدار

 األنب�اري، البركات ألبي والكوفیین، البصریین: النحویین بین الخالف مسائل في اإلنصاف -

  .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤ األولى: الطبعة العصریة، المكتبة:  نشر

: ن�شر البق�اعي، محمد الشیخ یوسف: تحقیق ھشام، البن مالك ابن ألفیة إلى المسالك أوضح -

  .والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار

 - اآلداب كلی��ة (فرھ��ود ش��اذلي ح��سن/ د: تحقی��ق الفارس��ّي، عل��ي ألب��ي الع��ضدي اإلی��ضاح -

  .م١٩٦٩ -ھـ ١٣٨٩ األولى: الطبعة ،)الریاض جامعة

 ال�دین، عل�ي أحم�د فتح�ي/ د: ودراس�ة تحقی�ق الج�زري، األثی�ر الب�ن العربیة علم في البدیع -

: الطبع�����ة ال�����سعودیة، العربی�����ة المملك�����ة - المكرم�����ة مك�����ة الق�����رى، أم جامع�����ة: ن�����شر

  .ھـ١٤٢٠األولى

/ د: تحقی�ق العقیل�ي، ج�رادة أب�ي ب�ن هللا ھب�ة ب�ن أحمد بن لعمر حلب تاریخ في الطلب بغیة -

  . الفكر دار: نشر زكار، سھیل



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٢١ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

: تحقی��ق َّالزبی��دي، ّال��رزاق عب��د ب��ن محّم��د ب��ن لمحّم��د الق��اموس ج��واھر م��ن الع��روس ت��اج -

   .الھدایة دار: نشر المحققین، من مجموعة

  .المعارف دار: نشر ضیف، لشوقي الجاھلي العصر العربي األدب تاریخ -

: مراجع�ة النجار، علي محمد: تحقیق العسقالني، حجر البن المشتبھ بتحریر المنتبھ تبصیر -

  .لبنان – بیروت العلمیة، المكتبة: نشر البجاوي، محمد  علي

 ال��رحمن عب��د/ د: تحقی��ق للعكب��ري، والك��وفیین الب��صریین النح��ویین م��ذاھب ع��ن التبی��ین -

  .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦ األولى: الطبعة اإلسالمي، الغرب دار: نشر  العثیمین

: وض��بطھ مخطوطات��ھ وقاب��ل ل��ھ ّق��دم النح��وي، مك��ي الب��ن الجن��ان وتلق��یح الل��سان تثقی��ف -

 - ھ���ـ ١٤١٠ األول���ى،: الطبع���ة العلمی���ة، الكت���ب دار: ن���شر عط���ا، الق���ادر عب���د م���صطفى

  . م١٩٩٠

: ن�شر ال�صالحي، مصطفى عباس/ د: تحقیق ھشام، البن الفوائد وتلخیص الشواھد تخلیص -

  .م١٩٨٦- ھـ ١٤٠٦ األولي: الطبعة العربي، الكتاب دار

 دار: ن�شر ھن�داوي، ح�سن/ د: تحقی�ق حیان، ألبي التسھیل كتاب شرح في والتكمیل التذییل -

  .األولى: الطبعة إشبیلیا، كنوز دار: األجزاء وباقي ،)٥ إلى ١ من (دمشق - القلم

َتكملة -  خی�ر لمحم�د ،)م ١٩٩٥ - ١٩٧٧) = (ھ�ـ ١٤١٥ - ١٣٩٧ (َوفی�ات ُالمؤلفین، ُمعجم َ

  - بی�روت والتوزی�ع، والنشر للطباعة حزم ابن دار: نشر یوسف، إسماعیل بن رمضان بن

  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ األولى: الطبعة لبنان،

: ن�شر مرع�ب، ع�وض محم�د: تحقی�ق الھ�روي، األزھ�ري بن أحمد بن لمحمد اللغة تھذیب -

  .م٢٠٠١ األولى: الطبعة بیروت، – العربي التراث إحیاء دار

 عب��دهللا ب��ن لمحم��د ،وكن��اھم وألق��ابھم وأن��سابھم ال��رواة أس��ماء ض��بط ف��ي الم��شتبھ توض��یح -

 – الرس��الة مؤس��سة: ن��شر العرق��سوسي، نع��یم محم��د: تحقی��ق ال��دین، ناص��ر ب��ابن ال��شھیر

   .م١٩٩٣  األولى: الطبعة بیروت،

 :وتحقی��ق ش��رح الم��رادي، عل��ّي الب��ن مال��ك اب��ن ألفی��ة ب��شرح والم��سالك المقاص��د توض��یح -

 العرب��ي، الفك�ر دار: ن��شر األزھ�ر، جامع��ة ف�ي اللغوی��ات أس�تاذ ،س��لیمان عل�ي عب�دالرحمن

  .م ٢٠٠٨- ه١٤٢٨ األولى :الطبعة

 ص�یدا الع�صریة، المكتب�ة: ن�شر الغالیینى، سلیم محمد بن لمصطفى العربیة الدروس جامع -

  .م١٩٩٣-ھـ ١٤١٤ والعشرون الثامنة: الطبعة بیروت، –

: الطبع���ة قب��اوة، ال��دین فخ��ر/ د: تحقی��ق الفراھی��دي، أحم��د ب��ن للخلی��ل النح��و ف��ي الجم��ل -

  .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦ الخامسة،

 بی�روت، – للمالی�ین العل�م دار: نشر بعلبكي، منیر رمزي: تحقیق درید، البن اللغة جمھرة -

  .م١٩٨٧ األولى: الطبعة



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٢٢ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 األس�تاذ- قب�اوة ال�دین فخ�ر د: تحقی�ق المرادي، علّي البن المعاني حروف في الداني الجنى -

 ١٤١٣األول��ى: الطبع��ة لبن��ان، – بی��روت العلمی��ة، الكت��ب دار: ن��شر فاض��ل، ن��دیم محم��د

  .م١٩٩٢ھـ

-بی�روت العلمی�ة الكت�ب دار: ن�شر مال�ك، اب�ن أللفی�ة األش�مونى ش�رح عل�ى الصبان حاشیة -

   .م١٩٩٧ـ-ه ١٤١٧ األولى: الطبعة لبنان

: ن��شر الحم��د، توفی��ق عل��ي: تحقی��ق الزج��اجي، ال��رحمن لعب��د وال��صفات المع��اني ح��روف -

  .م١٩٨٤األولى: الطبعة بیروت، – الرسالة مؤسسة

  .ھـ ١٤٢٤ الثانیة: الطبعة بیروت، – العلمیة الكتب دار: نشر للجاحظ، الحیوان -

 ھ�ارون، محم�د ال�سالم عبد: وشرح تحقیق للبغدادي، العرب لسان لباب ولب األدب خزانة -

  .م١٩٩٧ ھـ ١٤١٨ الرابعة: الطبعة القاھرة، الخانجي، مكتبة: الناشر

  . الرابعة: الطبعة للكتاب، العامة المصریة الھیئة: نشر جني، البن الخصائص -

 .خفاجي المنعم عبد/ د واإلسالمي الجاھلي األدب في دراسات -

 إدارة: ن�شر الكرم�ى، أحمد بن بكر أبى بن یوسف بن لمرعي النحویین لكالم الطالبین دلیل -

  .م٢٠٠٩ - ھـ١٤٣٠ الكویت – اإلسالمیة والمكتبات المخطوطات

، العرب��ي الكت��اب دار ن��شر، یعق��وب ب��دیع إمی��ل/ د وش��رحھ وحقق��ھ جمع��ھ ال��شنفرى دی��وان -

 .م١٩٩٦الثانیة: الطبعة، بیروت

  .عمان – الفكر دار: نشر السامرائي، إبراھیم: تحقیق للرماني، الحروف منازل رسالة -

 الفح��ام، ش��اكر/ د: تق��دیم ال��دالي، محم��د/ د: تحقی��ق لل��سخاوي، اإلف��ادة وس��فیر ال��سعادة س��فر -

  .م١٩٩٥-ه ١٤١٥ الثانیة،: الطبعة صادر، دار:  نشر

 األرن�اؤوط، الق�ادر عب�د محم�ود: تحقی�ق خلیف�ة، لح�اجي الفح�ول طبق�ات إل�ى الوصول سلم -

: الفھ�ارس إعداد صالح، سعداوي صالح: تدقیق أوغلي، إحسان الدین أكمل: وتقدیم إشراف

  .م ٢٠١٠ :تركیا – إستانبول إرسیكا، مكتبة: نشر أویغور، الدین صالح

 البك�ري محم�د ب�ن العزی�ز عب�د ب�ن هللا عب�د عبی�د ألب�ي الق�الي أم�الي شرح في الآللي سمط -

 عب�د: العل�م دواوی�ن بط�ون م�ن واستخرجھ فیھ ما وحقق ونقحھ وصححھ نسخھ  األندلسي،

  .لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار: نشر المیمني، العزیز

 ب��دوي محم��د/ د ال��سید، ال��رحمن عب��د/ د: تحقی��ق الط��ائي، مال��ك الب��ن الفوائ��د ت��سھیل ش��رح -

-ه١٤١٠األول���ى: الطبع��ة واإلع���الن، والتوزی��ع والن���شر للطباع��ة ھج���ر: ن��شر المخت��ون،

  . م١٩٩٠

 أحم�د، ب�ن یوس�ف ب�ن لمحمد» الفوائد تسھیل بشرح القواعد تمھید «المسمى التسھیل شرح -

 والن��شر للطباع��ة ال��سالم دار: ن��شر وآخ��رون، ف��اخر محم��د عل��ي/ د. أ: وتحقی��ق دراس��ة

  .ھـ ١٤٢٨ األولى: الطبعة العربیة، مصر جمھوریة - القاھرة والترجمة، والتوزیع

 خال��د لل��شیخ النح��و ف��ي التوض��یح بم��ضمون الت��صریح أو التوض��یح عل��ى الت��صریح ش��رح -

  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١ األولى: الطبعة لبنان،-بیروت- العلمیة الكتب دار: نشر األزھري،



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٢٣ 
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 – القل��م دار: ن��شر التبری��زي، ال��شیبانّي محم��د ب��ن عل��ي ب��ن لیحی��ى الحماس��ة دی��وان ش��رح -

  .بیروت

 محم�د ب�ن الم�نعم عب�د ب�ن محم�د ال�دین ل�شمس الع�رب ك�الم معرفة في الذھب شذور شرح -

َالج��وجري،  بالجامع��ة العلم��ي البح��ث عم��ادة: ن��شر الح��ارثي، ج��زاء ب��ن ن��واف: تحقی��ق َ

 ماج��ستیر رس��الة: الكت��اب أص��ل (ال��سعودیة العربی��ة المملك��ة المن��ورة، المدین��ة اإلس��المیة،

 .م٢٠٠٤ ھـ١٤٢٣ األولى: الطبعة ،)للمحقق

 دار :ن�شر الحمی�د، عب�د ال�دین محی�ي محم�د :تحقی�ق مال�ك، اب�ن ألفی�ة عل�ى عقی�ل ابن شرح -

 الع��شرون: الطبع��ة وش��ركاه، ال��سحار ج��ودة س��عید للطباع��ة، م��صر دار الق��اھرة، ،الت��راث

  ھـ١٤٠٠

: ن�شر الحمی�د، عب�د ال�دین محی�ى محم�د: تحقی�ق ھ�شام، البن الصدى وبل الندى قطر شرح -

  .ھـ١٣٨٣ عشرة الحادیة: الطبعة القاھرة،

َالقوج�وي، م�صطفى بن لمحمد اإلعراب قواعد شرح -  إس�ماعیل إس�ماعیل: وتحقی�ق دراس�ة ُ

: الطبع�ة ،)س�وریا - دم�شق (الفك�ر دار ،)لبنان - بیروت (المعاصر الفكر دار: نشر مروة،

  .م١٩٩٥ ھـ ١٤١٦ األولى

 أم جامع�ة: ن�شر ھری�دي، أحم�د المنعم عبد: تحقیق الطائي، مالك البن الشافیة الكافیة شرح -

 اإلس�المیة والدراس�ات ال�شریعة كلی�ة اإلسالمي التراث وإحیاء العلمي البحث مركز القرى

  . األولى: الطبعة المكرمة، مكة

  العلمی�ة، الكت�ب دار: ن�شر یعق�وب، ب�دیع إمی�ل ال�دكتور: ل�ھ قدم یعیش، البن المفصل شرح -

  .لبنان – بیروت

  المطبع�ة: نشر الكریم، عبد خالد: تحقیق بابشاذ، بن أحمد بن لطاھر المحسبة المقدمة شرح -

  .م١٩٧٧األولى: الطبعة الكویت، – العصریة

 ب�ن محم�د ال�دین جم�ال اإلم�ام اب�ن محم�د ال�دین لب�در مال�ك اب�ن ألفی�ة على الناظم ابن شرح -

 األول���ى: الطبع���ة العلمی���ة، الكت���ب دار: ن���شر ال���سود، عی���ون باس���ل محم���د: تحقی���ق مال���ك،

  م٢٠٠٠- ھـ١٤٢٠

: الطبع��ة المع��ارف، دار: ن��شر خلی��ف، لیوس��ف الج��اھلي الع��صر ف��ي ال��صعالیك ال��شعراء - 

 .الرابعة

/ د: تحقی�ق الیمن�ي، الحمی�رى سعید بن لنشوان الكلوم، من العرب كالم ودواء العلوم شمس -

 دار: ن�شر هللا، عب�د محمد یوسف د - اإلریاني علي بن مطھر - العمري هللا عبد بن حسین

 ھ�ـ ١٤٢٠األول�ى: الطبع�ة ،)س�وریا - دمشق (الفكر دار ،)لبنان - بیروت (المعاصر الفكر

  .م١٩٩٩

 العام��ة الم��صریة الھیئ��ة ن��شر ، حفن��ي الحل��یم عب��د/ د، والمیت��ھ حیات��ھ ال��صعلوك ال��شنفرى -

 .م١٩٨٩ للكتاب



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٢٤ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
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: ن�شر عط�ار، الغف�ور عب�د أحم�د: تحقی�ق للج�وھري، العربی�ة وص�حاح اللغ�ة تاج الصحاح -

  .مھـ ١٤٠٧ الرابعة: الطبعة بیروت، – للمالیین  العلم دار

: ن�شر ال�درویش، محم�د جاس�م محم�ود: تحقی�ق العب�اس، ب�ن هللا عب�د ب�ن لمحم�د النح�و علل -

  .م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠األولى: الطبعة الریاض، – الرشد  مكتبة

 .الصحراء نشید العرب المیة عن -

 بی��روت، – ص��ادر دار: ن��شر عب��اس، إح��سان: تحقی��ق ش��اكر، ب��ن لمحم��د الوفی��ات ف��وات -

  .م١٩٧٤ -٤ ،٣ ،٢: الجزء ،١٩٧٣ – ١: الجزء األولى:  الطبعة

َّالقطاع، البن األفعال كتاب -   .م١٩٨٣- ھـ١٤٠٣ األولى: الطبعة الكتب، عالم: نشر َ

 الق��اھرة، الخ��انجي، مكتب��ة: ن��شر ھ��ارون، محم��د ال��سالم عب��د: تحقی��ق ل��سیبویھ، الكت��اب - 

  .م١٩٨٨- ھـ ١٤٠٨ الثالثة،: الطبعة

 محم�ود، ب�ن عل�ي ب�ن إس�ماعیل ال�دین عم�اد الف�داء ألب�ي وال�صرف النح�و فن�ي في الكناش -

 للطباع��ة الع��صریة المكتب��ة: ن��شر الخ��وام، ح��سن ب��ن ری��اض ال��دكتور: وتحقی��ق دراس��ة

  .م ٢٠٠٠ :لبنان  – بیروت والنشر،

  – الفك�ر دار: ن�شر النبھان، اإللھ عبد/ د: تحقیق للعكبري، واإلعراب البناء علل في اللباب -

  .م١٩٩٥- ھـ١٤١٦ األولى: الطبعة دمشق،

  .ھـ١٤١٤ الثالثة: الطبعة بیروت، – صادر دار: نشر منظور، البن العرب لسان -

 عم�ادة: ن�شر ال�صاعدي، س�الم ب�ن إب�راھیم: تحقی�ق ال�صائغ، الب�ن الملح�ة ش�رح في اللمحة -

: الطبع��ة ال�سعودیة، العربی��ة المملك�ة المن�ورة، المدین��ة اإلس�المیة، بالجامع��ة العلم�ي البح�ث

  .م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٤ األولى،

 . غریب دار نشر ، درویش أحمد/ د الشعر تذوق متعة -

 الخ�شاب، اب�ن أحم�د ب�ن أحم�د ب�ن أحمد بن هللا عبد محمد ألبي) الجمل شرح في (المرتجل -

 دم�شق: الطبع�ة ،)بدم�شق العربی�ة اللغ�ة مجم�ع مكتب�ة أم�ین (حی�در عل�ي  ودراس�ة  تحقیق

  .  م١٩٧٢- ھـ١٣٩٢

. دم�شق ،الفك�ر دار ن�شر، ال�صیغ العزی�ز عب�د/ د العربیة الدراسات في الصوتي المصطلح -

 م٢٠٠٠ األولى: الطبعة

 إح�سان: تحقی�ق الحم�وي، ی�اقوت الب�ن األدی�ب معرف�ة إل�ى األری�ب إرشاد = األدباء معجم -

  .م١٩٩٣- ھـ ١٤١٤ األولى: الطبعة بیروت، اإلسالمي، الغرب دار: نشر عباس

 - الجی��ل دار: ن��شر محی��سن، س��الم محم��د محم��د لمحم��د الت��اریخ عب��ر الق��رآن حف��اظ معج��م -

  .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢ األولى: الطبعة بیروت

 مكتب��ة :ن��شر ،كرنك��و .ف ال��دكتور األس��تاذ :وتعلی��ق ت��صحیح ،للمرزب��اني ال��شعراء معج��م -

  .م١٩٨٢- ھـ ١٤٠٢ الثانیة :الطبعة لبنان، – بیروت العلمیة، الكتب دار القدسي،

 - المثن��ى مكتب��ة: ن��شر الغن��ي، عب��د ب��ن راغ��ب محم��د ب��ن رض��ا ب��ن لعم��ر الم��ؤلفین معج��م -

   .بیروت العربي التراث إحیاء دار بیروت،



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٢٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
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: المت�وفى (الح�سین أب�و ال�رازي، القزوین�ي زكری�اء ب�ن ف�ارس بن ألحمد اللغة مقاییس معجم

  .م١٩٧٩ - ھـ١٣٩٩ .الفكر دار: نشر .ھارون محمد السالم عبد :تحقیق)ھـ٣٩٥

 حم�د عل�ي محم�د / المب�ارك م�ازن/ د: تحقیق ھشام، البن األعاریب كتب عن اللبیب مغني -

  .م١٩٨٥ السادسة: الطبعة دمشق، – الفكر دار: نشر هللا

 ب�ن إب�راھیم إس�حق ألبي) مالك ابن ألفیة شرح (الكافیة الخالصة شرح في الشافیة المقاصد -

 الت�راث وإحی�اء العلمی�ة البح�وث معھ�د: ن�شر محقق�ین، مجموع�ة: تحقی�ق الشاطبي، موسى

  .م ٢٠٠٧- ھـ ١٤٢٨ األولى: الطبعة ،المكرمة مكة - القرى أم بجامعة اإلسالمي

» الكب�رى ال�شواھد ش�رح «ب�ـ الم�شھور األلفی�ة ش�روح ش�واھد ش�رح ف�ي النحوی�ة المقاصد -

 أحم�د/ د. أ ف�اخر، محم�د عل�ي/ د. أ: تحقی�ق العیني، موسى بن أحمد بن محمود الدین لبدر

 والن��شر للطباع��ة ال��سالم دار: ن��شر ف��اخر، محم��د العزی��ز عب��د. د ال��سوداني، توفی��ق محم��د

- ھ��ـ ١٤٣١ األول��ى: الطبع��ة العربی��ة، م��صر جمھوری��ة - الق��اھرة والترجم��ة، والتوزی��ع

  .م٢٠١٠

  .بیروت – الكتب عالم: نشر عظیمة، الخالق عبد محمد: تحقیق للمبرد، المقتضب -

، بم�صر األمیری�ة المطبع�ة ، هللا ف�تح حمزة للشیخ العربیة اللغة علوم في  الفتحیة المواھب -

 .ھـ ١٣١٢األولى: الطبعة

 لإلب�داع ال�شارقة مرك�ز: ن�شر،األساتذة م�ن نخب�ة ترجم�ة اإلسالمیة، المعارف دائرة موجز -

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨ األولى: الطبعة.الفكري

 مجاھ�د، الك�ریم عب�د: تحقی�ق األزھ�ري، خال�د لل�شیخ اإلع�راب قواع�د إل�ى الطالب موصل -

  . بیروت – الرسالة:  نشر

 ص��الح ب��ن محم��د العزی��ز عب��د: تحقی��ق الع��سقالني، حج��ر الب��ن األلق��اب ف��ي األلب��اب نزھ��ة -

  .م١٩٩٨- ه١٤٠٩ األولي: الطبعة الریاض، – الرشد مكتبة: نشر  السدیري

  مكتب�ة الكت�ب، ع�الم: ن�شر ح�سن، ن�اجي ال�دكتور: تحقی�ق للكلب�ي، الكبی�ر وال�یمن معد نسب -

  .م١٩٨٨- ھـ ١٤٠٨ األولى: الطبعة العربیة، النھضة

 محم��د محم��د طبع��ة ،الم��صري أحم��د ب��ن هللا لعط��اء الع��رب المی��ة ش��رح ف��ي األرب نھای��ة -

 .ھـ١٣٢٨األولى: الطبعة ، بمصر الوراق، مطر

 المكتب�ة: نشر ھنداوي، الحمید عبد: تحقیق للسیوطي، الجوامع جمع شرح في الھوامع ھمع -

  .مصر – التوفیقیة



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٢٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

  الـمـوضـوعـات فــهـــرس

 الصفحة الــمـــوضـــــوع

 ١٠٣٥    البحث مقدمة
 ١٠٣٩  تمھید

 ١٠٣٩ الالمیة بصاحب التعریف: األول المطلب
 ١٠٤٢ العرب بالمیة التعریف:الثاني المطلب

 ١٠٤٧ العرب المیة نص
 ١٠٥٠ الخبریة الجملة في التركیب خصائص: األول الفصل

 ١٠٥١ الخبریة الجملة في الرتبة قضیة :األول  المبحث
 ١٠٥١ الخبر وتأخیر المبتدأ تقدیم
 ١٠٥٢ )مفرد الخبر + معرفة المبتدأ: (األول النمط
 ١٠٥٢ )فعلیة جملة الخبر + معرفة المبتدأ(: الثاني النمط
 ١٠٥٣ ))إال( ب المبتدأ فیھ محصور الخبر(:الثالث النمط
 ١٠٥٤ )الخبر + المبتدأ + الحروف من الصدارة لھ ما:(الرابع النمط
 ١٠٥٦ )الخبر + زائدة باء + المبتدأ+ نفي أداة: (الخامس النمط
 ١٠٥٨                                           المبتدأ على الخبر تقدیم
 ١٠٥٨ )معرفة المبتدأ + جملة شبھ الخبر(: األول النمط
 ١٠٥٨ )نكرة المبتدأ+ ومجرور جار (جملة شبھ الخبر(:الثاني النمط
 ١٠٦١ وأخواتھا كان

 ١٠٦١ )الخبر + االسم) + كان (ناسخ فعل(:األول النمط  
 ١٠٦٤ )الخبر + االسم) + لیس (ناسخ فعل(:الثالث النمط

 ١٠٦٦ وأخواتھا َّإن
 ١٠٦٦ )   الخبر+ االسم  + ناسخ حرف( :األول النمط
 ١٠٦٨ )الخبر + اسمھا) + َّكأن( ناسخ حرف(:الثاني النمط
 ١٠٦٩ )  فعلیة جملة الخبر + اسمھا) + لكن( ناسخ حرف(:الثالث النمط
 ١٠٧٠ )ظرف الخبر + اسمھا + للجنس النافیة ال(:الرابع النمط

 ١٠٧٢    الفعلیة الجملة في والتأخیر التقدیم :الثاني المبحث
 ١٠٧٣ )  فاعل + فعل: (األول النمط
 ١٠٧٤ )األصل مراعاة  (المفعول على والفاعل الفعل تقدیم في:الثاني النمط
 ١٠٧٦ )   والفاعل الفعل بین بھ المفعول توسط في(: الثالث النمط
 ١٠٧٩ الفاعل عن النائب



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٢٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 الصفحة الــمـــوضـــــوع

 + للمجھول مبني ماض فعل(:ھي واحدة صورة تمثلھ:األول النمط
 ))جمع (الفاعل نائب

١٠٧٩ 

 ١٠٨٠   )الفاعل نائب + للمجھول مبني مضارع فعل: (الثاني النمط
 ١٠٨٢ الموسعة الجملة في التركیب خصائص :الثاني الفصل
 ١٠٨٣   االستثناء :األول المبحث

 ١٠٨٥ الحال
 ١٠٨٥ )نكرة الحال + معرفة الحال  صاحب: (األول النمط
 ١٠٨٨ )مصدر الحال + معرفة الحال صاحب( :الثاني النمط
 ١٠٨٩ )اسمیة جملة الحال + معرفة الحال صاحب(: الثالث النمط

 ١٠٩١ النعت التوابع: الثاني المبحث
 ١٠٩٢ )نكرة النعت + نكرة منعوت(: األول النمط
 ١٠٩٢ )معرفة النعت + معرفة منعوت(: الثاني النمط
 ١٠٩٣ البدل
 ١٠٩٦ )مفرد + و + مفرد(: األول النمط
 ١٠٩٧ الثاني النمط
 ١٠٩٧ )فعلیة جملة + و + فعلیة جملة(: الثالث النمط
 ١٠٩٨ .)ظرف + جر حرف + و( ظرف (:الرابع النمط
 ١٠٩٩ بالفاء العطف:  ًثانیا
 ١١٠١ )ثم(ب العطف:  ًثالثا

 ١١٠٢ )  أم(بالحرف العطفً:رابعا
 ١١٠٣ )أو (بالحرف العطف:  ًخامسا

 ١١٠٥ العرب المیة في الشرطي التركیب خصائص: الثالث الفصل
 ١١٠٦ الشرطي التركیب في الرتبة قضیة:  األول المبحث

 ١١٠٦  إن
 ١١٠٧ إذا
 ١١٠٧ َّلما

 ١١٠٩ )الشرط جواب + الشرط فعل + األداة (:األول النمط
 ١١١٠ )الشرط جملة + األداة + الجواب معنى فیھ ما (:الثاني النمط

 ١١١٤ الثاني المبحث
 ١١١٤ المبتدأ حذف ً:أوال
 ١١١٤ الخبر حذف: ًثانیا



        
 
 

 

 

 
 

  ١١٢٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
   ُ       ى درا     با     ا   ّ             ْ  ّ     ِ        ّ       ِ        

 الصفحة الــمـــوضـــــوع

 ١١١٤ الفعل حذف: ًثالثا
 ١١١٥ الموصوف حذف: ًرابعا

 ١١١٦ النداء حرف حذف: ًخامسا
 ١١١٨   البحث خاتمة

 ١١٢٠ والمراجع المصادر بأھم ثبت
 ١١٢٦ الموضوعات فھرس

  

  

  


