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٥٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

        # " !  

  املقدمة

 وتنــزه شــأنه عــن أن ،الحمــد هللا الــذي اســتغنى إثبــات وحدانیتــه عــن الــشاهد والــدلیل

المؤیــد ،والــصالة والــسالم علــى ســیدنا محمــد ، یكــون لــه نظیــر أو یوجــد لــه مثیــل 

 وعلــى آلــه ،ى المعجــزاتوالمبعــوث بــأقوى الــدالئل وأعلــ،بأوضــح الحجــج والبینــات 

 وبعد                                                                                         .....ى بأفعالهم ویستشهد بكالمهم وأقوالهم َقتدُوصحبه الذین ی

ــــي اعتمــــد علی ــــشعر یعــــد مــــن أهــــم المــــصادر الت ــــظ مــــآثرهم ال ــــي حف هــــا العــــرب ف

َكان ؛ إذ ومفاخرهم ْالشعر َ ْ الجاهلیـة عنـد العـرب دیـوان علمهـم ومنتهـى حكمهـم فيّ ََ َ ْ ْْ ِ ِ َِّ َ
ِبه یأخذون والیه یصیرون َِْ َُِٕ َ ُ ْ َ ِ     .   

َقال َ ابن سالم قال-:َ َ َ ُ عمر بن الخطـاب كـان الـشعر علـم قـوم لـم یكـن لهـم علـم -:ْ َ ْ ّ َ َ ْ
ُأصــح منــه ْ ْفجــاء اإلســالم فتــشاغلت عنــه العــرب وتــشاغلوا بال ِ ِْ ِ

َ َ ُ َ ََ ْ َجهــاد وغــزو فــارس ْ ِ
َ
ِ

َوالروم ولهت عن الشعر وروایته ََ َ َِ ْ َّفلما  ّ ُ اإلسالم وجاءت الفتوحانتشرََ ْ َ َ َ َ ْ  واطمأنـت ات ِْ

َالعـــرب  َ ـــاب باألمـــصارْ ـــى دیـــوان مـــدون وال كت ـــم یؤولـــوا إل ـــشعر فل ـــة ال ََ راجعـــوا روای َ ََِ َ ْ ّ َ ِ

ِمكتوب وألفوا ذلك وقد هلك من العرب مـن هلـك بـالموت ِ
ْ َ َْ ِْ

َ َ َ َ ُ َِ والقتـل فحفظـوا أقـل ذلـكْ َْ ْ َ 

ُوذهب علیهم منه كثیرفي شعرهم  َْ ِ ِ َْ َقال یونس بن حبیب قال َأبو عمرو بن العالء  َ َ ْ ْ َ ُ َُ ََ َُ
َمــا انتهــى إلــیكم ممــا قالــت العــرب إال َأقلــه ولــو جــاءكم وافــرا لجــاءكم علــم وشــعر ( َُ َُ ََ َ َ ََ ََّ ِ ِ

َ ْ َّ ِ ْ ْ َ
َكانت العرب  اإلسالم َقبل ظهوررب ومن هنا نالحظ أهمیة الشعر عند الع١)كثیر َ

ِتقــیم األفــراح إذا ظهــر مــن أبنائهــا شــاعر مبــدع، ألن الــشعر قــدیما كــان یرفــع مــن  ِ ِ ِ
ُ َُ ََ ً َّ ّ ٌ َ َ ُ ُ

َقیمـة القبیلـة ویغیـر مـن مكانتهـا إلـى األفـضل بـین القبائـل، و ََ َ ُ
ِ ِ ِ َِ َ ّختلـف أهمیـة الـشعر تََّ ّ َ ُ َِ

ِالعربــي بــاختالف العــصور التــي ظهــر فیهــ ِ
َ َ َ ِا، ففــي عــصر النبــوة وظهــور اإلســالم ُ ُِ ّ ُ َ

َِ
ِكــان الــشعر وســیلة مــن وســائل الــدفاع عــن رســالة اإلســالم ضــد المــشركین، وفــي 

َ َِ ُ ّ ِ ِ َِ ََ ِ ٌ ُ ّ
َعهـــد بنـــي أمیـــة والعباســــیین كـــان الـــشعر عبـــارة عــــن وســـیلة مـــن وســـائل التفرقــــة  ِ َ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ََ ّ َ ّ

ُالسیاسیة والفكریة والدفاع عن مبادئها في م
ِ ِ ِ ِ

َ ِ ّ ِواجهة خصومهاّ ُ ِ
َ   عنـد العـرب الـشعر ف؛َ

ًیعتبــر خالصــة صــافیة للتجــارب اإلنــسانیة، ومــصدرا لتــدوین معــارفهم المختلفــة، ، 
ُفنجــد فیــه مــن الحكمــة والمعرفــة مــا یكفــي لتثبیــت هــذه الفكــرة، ولهــذا كثــر اســتخدام  َ

                                                           

    ٢٥    ص  ١                       طبقات فحول الشعراء ج ١



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ُّمن قبل النقـاد) الشعر دیوان العرب (ح مصطل َ
ر همـة للـشعمالإذن مـن الوظـائف  .ِ

 للمعرفـة، ًا مـصدركمـا أنـه یعـد . ٕهو حمایـة القبیلـة، والـدفاع عنهـا، واظهـار شـرفها

ّ مـــصدر أساســـي لفهـــم التـــراث الـــدیني الـــذي یـــضم القـــرآن هـــوو. والفكـــر، والحكمـــة ٌّ ٌ
همــة للـــشعر تهــذیب النفـــوس مومـــن الوظــائف ال. الكــریم والحــدیث النبـــوي الــشریف

ًجاعا، وهـو أفـضل وسـیلة لحفـظ اللغـة، ًوتربیتها، فیجعل البخیل كریما، والجبان شـ
ّوتفـصیح اللـسان، منـه تتخـذ الـشواهد واألمثــال َ ًفهـو لـیس فنـا للفـن ذاتـه، وال متعــة. َُّ ّ 

 والـــذي یهمنـــي مـــن هـــذا الجانـــب هـــو ١جمیـــلُهـــو فـــن ممتـــع وبـــل ّلمجـــرد المتعـــة، 

استخدام الشعر في االستشهاد إذ إن العرب منذ القدم كانوا یستخدمون الشعر فـي 

 المفــسرون فــي تفــسیر الغریــب مــن ألفــاظ هستــشهاد حتــى بعــد اإلســالم اســتخدماال

ـــم تعرفـــوه : كـــان ابـــن عبـــاس یقـــولالقـــرآن الكـــریم  ًإذا قـــرأتم شـــیئا مـــن كتـــاب اهللا فل
وكــان إذا ســئل عــن شــيء . فــاطلبوه فــي أشــعار العــرب؛ فــإن الــشعر دیــوان العــرب

ـــة  -هـــا رضـــي اهللا عن-وكانـــت عائـــشة . ًمـــن القـــرآن أنـــشد فیـــه شـــعرا كثیـــرة الروای

    ٢.إنها كانت تروي جمیع شعر لبید: یقال. للشعر

 ال تـــدع العـــرب الـــشعر حتـــى تـــدع اإلبـــل  (-:لأنـــه قـــا -  -وروي عـــن النبـــي 

ولمـا كـان للـشعر هـذه األهمیـة فـي  وضـع قواعـد اللغـة العربیـة ،وتوثیـق ٣.)الحنین

 لجـأوا لـوحظ أنهـم ي أحكامها كما كان له دور رئیس في تقعید قواعـد النحـو العربـ

الــذي ؛ إلیــه فــي إثبــات األحكــام النحویــة والــصرفیة علــى كــال االتجــاهین البــصري 

تــــشدد فــــي قبــــول الــــشواهد الــــشعریة مبــــالغین فــــي تحــــري الدقــــة وضــــبط األلفــــاظ ، 

الــذین توســعوا فــي الــشواهد وتــسامحوا فــي القیــاس علــى كــل مــا ســمعوه ؛ والكــوفي 

                                                              .      غیر مبالین بدقة الروایة 

ولمكانــــة الــــشواهد الــــشعریة  فــــي شــــعر العــــرب ومــــنهم بنــــي هاشــــم كــــان اختیــــاري 

                                                                                   -:للشواهد النحویة والصرفیة وذلك لألسباب اآلتیة 

أهمیـــــة فــــي إبــــراز المعــــاني والـــــدالالت ذو یعــــد االحتجــــاج بالــــشاهد النحــــوي  -١

 ،المختلفة من جهة، وفي التأصیل للقواعد التي بنیت علیها العربیة من جهة ثانیة

                                                           

                 ، نـــضرة اإلغریـــق فـــي   ٧٦                                                      بتـــصرف  انظـــر البیـــان والتبیـــین تحقیـــق عبـــد الـــسالم هـــارون ص ١

     ٣٧٥              نصرة القریض ص 

              وما بعدها   ٣٠    ص  ١                                         العمدة في محاسن الشعر وآدابه البن رشیق ج٢

     ١٢٧    ص  ٣                      إحیاء علوم الدین  ج ٣



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ین وعنــدما نعــود إلــى كتــب معــاني القــرآن الكــریم مــثال فإننــا نالحــظ أنهــا جمعــت بــ

تحلیــل اآلیــات القرآنیــة تحلــیال لغویــا أوال، ثــم ذكــر مــا تعلــق بهــا مــن شــواهد نحویــة 

                                                                                                                        .تعین على تطویر هذا التحلیل

 من المعاني وذلك بتناولهـا بعـض مقاصـد ً فرعاد كتب إعراب القرآن الكریم تع-٢

المعاني، ویتضح من عناوینها أن أصحابها اهتموا كثیرا باإلعراب، وأن اعتناءهم 

 ذلــك االهتمــام علــى ســبیل المثــال، نالحــظ ذلــك ةبالــشواهد النحویــة یــأتي فــي مقدمــ

                                                   .             ا مــــــــــــ، إعـــــــــــراب القــــــــــــرآن للنحـــــــــــاس وغیره."إعـــــــــــراب القــــــــــــرآن للزجـــــــــــاج"فـــــــــــي 

ً أن فــي جمــع الــشواهد الــشعریة وشــرحها شــرحا للقاعــدة النحویــة بأســلوب أدبــي -٣
جمیــل یــضیف إلــى جانــب القواعــد األســلوب الطیــب الــذي یبــین أن اللغــة واألدب 

        .                                                       وحدة متكاملة

 دسـتور النحـو العربـي، والـذي جمـع فیـه أفكـار أسـتاذه د كتاب سیبویه الذي یعـ-٤

الخلیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــدي واجتهاداتــــه هــــو، قــــد ضــــمنه مــــن الــــشواهد القرآنیــــة 

  األبیــات الــشعریةوقــد زاد عــدد .  مــن األحادیــث النبویــةًوالــشعریة والنثریــة وبعــضا

 .عن األلف بیت شعري فیه

هد النحــوي تعتبــر جوهریــة وأساســیة فــي كــل مــا لــه عالقــة بالــدرس أهمیــة الــشا-٥

ْ علـى مــستوى التفـسیر أو التعلیـل أو التحلیـل وانْاللغـوي والنحـوي، وذلـك إن  علــى ٕ

 .مستوى التأصیل للقاعد اللغویة والنحویة

دراســة الــشواهد الــشعریة تــربط بــین الدراســة النحویــة والــصرفیة ودراســة الــسیرة -٦

 .من هذه الشواهد قیلت في مواقف فخر وتضحیة في سبیل اهللا والتاریخ فكثیر 

وعـشیرته الـذین – –أن اختیاري لشعر بنـي هاشـم الـذین هـم أهـل رسـول اهللا -٧

علیـه الـصالة والـسالم –نشأوا في بیئة عربیة فصیحة نهلوا من معینها حیـث كـان 

 ولــدتني أنــا النبــي ال كــذب أنــا ابــن عبــد المطلــب أنــا أعــرف العــرب ؛(-: یقــول -

ً مــستبعدا أن یقــع ١)قــریش ، ونــشأت فــي بنــي ســعد بــن بكــر فــأنى یــأتني اللحــن  
اللحــن فــي كالمــه وهــو مــن قــریش أفــصح العــرب الــذین نــزل بلغــتهم القــرآن الكــریم 

 ٕوالیهم ینتسب بني هاشم 

إن اهللا اصــــطفى كنانــــة  مــــن ولــــد إســــماعیل، واصــــطفى (: قــــال رســــول اهللا -٨

نــي هاشــم مــن قــریش، واصــطفاني  مــن بنــي هاشــم؛ قریــشا مــن كنانــة، واصــطفى ب

                                                           

      ٢٨٦٤             رقم الحدیث   ٣٠    ص  ٤                 صحیح البخاري ج ١



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

أول شـــافع  فأنــا  ســـید ولـــد آدم وال فخـــر، وأنـــا أول مــن تنـــشق عنـــه األرض، و أنـــا

لمـا خلـق اهللا الخلـق اختـار العـرب، ( --:  قال أنه ًوعنه أیضا .١ )وأول مشفع

ًثم اختار من العرب قریشا، ثم اختار من قریش بنـي هاشـم، ثـم اختـارني مـن بنـي 
 وغیر هذا من األحادیث النبویة الشریفة التي تتحـدث ٢)م، فأنا خیرة من خیرةهاش

عــن بنــي هاشـــم ومكــانتهم بـــین القبائــل العربیـــة إلــى جانـــب هــذا كلـــه نجــد أن مـــن 

هــو مــن أشــار إلــى أبــي –رضــي اهللا عنــه -الهاشــمیین ســیدنا علــي بــن أبــي طالــب

ن الكـریم الـذي كـان األسود الدؤلي بوضع علـم یعـصم اللـسان مـن الخطـأ فـي القـرآ

 فقام أبو األسود بهذه المهمـة خیـر قیـام كمـا أن ٣سببه دخول األعاجم في اإلسالم

                                             .                     اإلمام علي له العدید من الشواهد 

ظم  وقد الحظت على أبیات الشعر للهاشمیین أنها قد تنوعت حتى أنها شملت مع

.                                                                            أبواب النحو وكان الشعراء منهم الرجال ومنهم النساء

                                                                                         -:وكانت طریقتي في تناول هذه الشواهد

 دراســتها دراســة  موضــوعیة وكــان تنــاولي لهــا مــن ناحیــة تخریجهــا وتوثیقهــا -:أوال

ونــسبتها إلــى قائلیهــا مــن مــصادرها اللغویــة والتاریخیــة والنحویــة معتمــدة فــي ذلــك 

 .  على كتب التراجم مبینة الغامض من مفرداته ومعناه العام 

 بابــه النحــوي أو الــصرفي مرتبــة تلــك األبــواب وفــق  إدراج كــل شــاهد تحــت-:ًثانیــا

  .ألفیة ابن مالك 

، ببـــسط  توضـــیح مـــوطن الـــشاهد ووجـــه االستـــشهاد فـــي كـــل بیـــت شـــعري -:ًثالثـــا

  .وتوضیح ال باإلیجاز 

  .هذا الشاهد اإلشارة إلى بعض المصادر التي أوردت -:ًرابعا

   -:وقد تكون هذا البحث من اآلتي

  .أهمیة الموضوع وسبب اختیاره ومادة الدراسة له وفیها بینت -:المقدمة 

  . وفیه وضحت مفهوم الشاهد والفرق بینه وبین المثال -:التمهید 

  -:مبحثین وقد اشتمال على 

   -: الشواهد النحویة وفیه عدة مطالبتوجیه-:المبحث األول 

                                                           

   ٣٩    ص  ١                                  السیرة النبویة وأخبار الخلفاء ج ١

    ٢٢٩    ص  ١                                          سبل الهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد ج ٢

             ومابعدها    ١٢٠                                      أخبار النحویین البصریین للسیرافي  ص ٣



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

َكان وأخواتها وان( نواسخ الجملة ویشمل   -:األول    .) وأخواتهإ

  .لتنازع ا  -:الثاني

  .) التمییز –المفعول المطلق ( في المنصوبات ویشمل -:ثالثال

  . )الجر بالحرف والجر باإلضافة ( في المجرورات ویشمل   - : رابعال

  .)والتعجب ونعم وبئس في إعمال اسم الفاعل  (-:خامسال

  )التوكید والعطف والبدل ( في التوابع ویشمل  -:دسساال

 )النواصب والجوازم ( یشمل إعراب الفعل و - :سابعال

   .)األدوات  -االستفهام( متفرقات ویشمل  -: ثامنال

  - : انفیه مطلبالشواهد الصرفیة وتوجیه -:الثاني المبحث 

   .الجموع -:األول 

  .اإلبدالاإلعالل و -:الثاني 

  . أهم النتائج التي توصلت إلیها  فیها و بینت-:الخاتمة

  . اشتملت على فهارس المصادر والمراجعارس ثم ختمت بحثي بقائمة من الفه

  

 م  ىا م وإن،  ا  ن و

  و ا  اوان 



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  التمهيد
                                                                          -:الشاهد والمثال والفرق بینهما 

َش��ھَد(-:مفهــوم الــشاهد  ٍالــشین والهــاء والــدال َأصــل یــدل علــى حــضور وعلــم  )َ ْ ِْ
َ َ ٍَ ُ ُ َ ََ ُّ ُ ٌ ْ ُ َّ ُ َ ُ ِّ

ِواعالم، ال یخرج شيء من فروعه ِِ
ُ ُُ ْ ٌ ْ َ ُ َْ َ ٍَ ْ َمن ذلك الشهادة، یجمـع األصـول .  التي ذكرتَِٕ َُ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ

َّ ِ َِ ْ
ِمــن الحــضور، والعلــم، واإلعــالم َِ ْ ِْ َ َْ ْ ِْ ِِ ُ ُ ًیقــال شــهد یــشهد شــهادة. َ َ ُ ََ ََ َْ َ ُِ ُ ُوالمــشهد .َ َ ْ َ ْ َمحــض :َ ْ ر َ

ِالناس الشاهد النحوي هو الخبر القاطع الموثق، یستعمله اللغوي أو النحوي أو و ١.َّ

یة قرآنیة أو آ عن الناطق باللغة موضوع الدراسة ویكون في العربیة ًالمفسر مرویا

ــًبیــت شــعر أو حــدیثا  أي الــشاهد، قــول عربــي لقائــل موثــوق بعربیتــه ؛وهــو. اً نبوی

وهــو بــذلك یختلــف عــن المثــال . الحتجــاج واالســتدالل بــه علــى قــول أو رأيیــورد ل

ویشمل الشاهد النحوي اآلیـات القرآنیـة واألحادیـث . الذي یأتي كدلیل على القاعدة

النبویة الشریفة واألشعار العربیة الموثوق في روایتها حتى نهایة عصر االحتجاج 

  .  النحوي عبارة عن قواعد وشواهدوكذلك األقوال العربیة واألمثال ولذا فالشاهد

ِ فواعـل، وتجمع كلمة شاهد جمع كثرة علـى شـواهد بزنـة
الـذي یطـرد فـي كثیـر مـن َ

ٍ فاعلــة اســما أو صــفة، كناصــیة ونــواص، وكاذبــة وكــواذب، وفــي -:األوزان منهــا ِ ٍ ِ
ً
ِوخاتم وخواتم و ِفاعل بفتح العین أو كسرها،                                                                                                    ٢.شاهد وشواهدَ

ّمقابلـة شـيء بـشيء هـو نظیـره، أو وضـع شـيء مـا لیحتـذى بـه - :المثـالمفهوم 
                                                                                                         ٣،فیما یفعل

ــمــا وهــو  فقــولهم : ستدل بــه علــى القاعــدة النحویــة مــن جملــة أو تركیــب أو كلمــةی

فهم محمـد الـدرس علـى أن محمـد وقـع منـه الحـدث فهـو فاعـل بینمـا الـدرس : مثال

                                                     .وقع علیه الحدث فهو مفعول 

اشتقاقه بمعنى   استعملوإكتب النحو؛ وانماح في المصطل بهذا له المثال ال شهرةو

  في غالب األحیان "التمثیل" 

  ٤-:الفرق بین الشاھد والمثال

                                                           

     ٢٢١    ص  ٣                      معجم مقاییس اللغة ج ١

   ٩٢                           ، شذا العرف في فن الصرف  ص       ١٨٦٤    ص  ٤                           شرح الكافیة الشافیة  ج ٢

     ٧٥٩                                     المفردات في غریب القرآن لألصفهاني ص ٣

              وما بعدها   ٦٣                                              إتحاف األمجاد في ما یصح به االستشهاد لاللوسي ص ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

بعــد دراســة مفهــوم الــشاهد ومفهــوم المثــال مــن الممكــن توضــیح الفــرق بینهمــا علــى 

                      -:النحو التالي 

أمــا األمثلــة فیــصوغها و.  إنمــا ســیقت فــي األصــل إلثبــات صــحة القاعــدةالــشواهد-١

                     ةالمصنف لیوضح بها القاعد

                                    . المثــــال یعتبــــر تمهیــــدا لتوضــــیح قاعــــدة مــــا، وأن الــــشاهد تأصــــیلي وتوكیــــدي-٢

النحوي الذي ما زال معتمدا في معظم دراساتنا ومناهجنا الدراسـیة  الشاهد -٣

 إلـى العـصور التـي یحـتج بكـالم العـرب فیهـا، والتـي حـددها ینتمي في معظمـه

 مــنهم، بـالقرن الثــاني الهجــري بالنــسبة ونكثیـر مــن القــدامى، وبخاصـة البــصری

                                       .                                للحضر،واعتمد ذلك مجمع اللغة بالقاهرة

ألساس الذي یقوم علیه النحو العربي وأصـوله، ویـستوي الشواهد النحویة هي ا-٤

فیهــــا الــــشاذ القلیــــل والكثیــــر، وذلــــك تبعــــا ألوجــــه الخــــالف فــــي مــــسائل النحــــو 

                                                            .وقضایاه بین المدارس المختلفة

یف ، و أشـعار العـرب  الشواهد تتمثل في القرآن الكریم ،والحدیث النبـوي الـشر-٥

  .وأقوالهم بخالف المثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  
  
  
  
  
  

  املبحث األول
  الشواهد النحويةتوجيه 

  وفيه عدة مطالب



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  )نّإوويشمل  كان،( نواسخ اجلملة - :املطلب األول 

  

                                                                                             )زیادة كان(  كان وأخواتها -:ًأوال

      ١-:قال الشاعر 

������������������������������������������������������������������������� ٢  

  

وذهـب  ٣قـسم یرفـع المبتـدأ وینـصب الخبـر وهـو كـان وأخواتهـا الفعلیة من النواسخ

 والـــصحیح األول،. تـــدأ علـــى رفعـــهالكوفیـــون إلـــى أنهـــا نـــصبت الخبـــر، وبقـــي المب
وذلك أن فائدتها ال تتم بـذكر المرفـوع فقـط، ،وتسمى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع 

ألن الكــالم منعقــد ممــا أصــله المبتــدأ والخبــر، وال یفیــد ؛ بــل تفتقــر إلــى المنــصوب 

  ولكان من بین أخواتها أحكام خاصة ٤ذكر المبتدأ دون ذكر خبره

ًسـر مـسرعا إن راكبـا أو : ، نحـو ویبقـى عملهـاالشرطیتین) إن ولو(تحذف بعد -١ ً
ًإن كنت راكبا أو كنت ماشیا، وأعـط ولـو زیـدا أو عمـرا، أي: ًماشیا، أي ً ً ولـو : ً

ًى زیدا أو عمرا، أيَعطُكان الم ًى زیدا أو عمرا بررتَعطُولو كان الم: ً ً.                                                             
ٕواثبــات االســم، ، عــن الفعــل) مــا( للفعــل بتعــویض الناصــیة) أن(حــذفها بعــد -٢

              ًا أنت برا فاقتربَنحو أم والخبر

                                                           

 البیت من بحـر الرجـز ألم عقیـل بـن أبـي طالـب واسـمها فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم بـن عبـد ١

لمطلـب وأم علـي بـن أبـي طالـب وهـي مناف بن قصي الهاشمیة ،زوج أبي طالب بن عبـد ا

أول هاشمیة ولدت خلیفة ، أسـلمت بعـد وفـاة زوجهـا توفیـت سـنة خمـس مـن الهجـرة ودفنـت 

 كــریم، وكــذلك المجیــد ،: أي" ماجــد: " وقولــه١١٦ ص٨بــالبقیع انظــر الطبقــات الكبــرى ج 

 هــي ریــح تهــب مــن ناحیــة" شــمأل: "بــضم النــون وســكون البــاء قولــه-؛ مــن النبــل " النبیــل"

بفـتح البـاء الموحـدة وكـسر الـالم -" َبلیـل: "الشمال ، وهي التي تهب من ناحیة القطب قولـه

 وسكون الیاء آخر الحروف؛ رطبة ندیة 

، المقاصــــد ٢١٧ ص ٤  مــــن المــــصادر التــــي ذكــــر فیهــــا هــــذا الــــشاهد التــــذییل والتكمیــــل ج ٢

 ، ١٠٠، أوضـح المـسالك ص٤١١ ص ١،شرح الكافیـة الـشافیة ج ٦٠١ ص ١النحویة ج

              ٢٢٥ ص ٩، خزانة األدب للبغدادي ج ١٤٠شرح األلفیة البن الناظم 

  ٤٩٢ ص ١ توضیح المقاصد ج ٣

  ٨٩ ص ٢ الكتاب ج٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

اســكن النــون، ووجــب حــذف الــواو إذا تقــدم علیهــا جــازم كــان ) مــن(المــضارع -٣

ـــه، ألجـــل التقـــاء الـــساكنین، فیقـــال ـــرة . ًلـــم یكـــن زیـــد قائمـــا: قبل وقـــد تخفـــف لكث

: هـذا إن لـم یلهـا سـاكن، نحـو. ًاالستعمال، فتحذف نونهـا تـشبیها بحـرف اللـین

  .ً زید قائماُلم یك

 زیادتهـــا بلفـــظ الماضـــي، وتقـــاس زیادتهـــا بـــین مـــا وفعـــل التعجـــب، وتـــزاد جـــواز-٤

 لـم (وبین كـل متالزمـین كالفعـل والفاعـل نحـومتوسطة بین مسند ومسند إلیه، 

،وبــین ) لــم یوجــد كــان غیــرك (فاعــل مثــل، والفعــل ونائــب ال)یفهــم كــان غیــرك 

وزیادتهــا  ، ، وماشــابه ذلــك )جــاء الــذي كنــت أكرمتــه(الــصلة والموصــول مثــل 

 ٣الــصیمريا و٢ الــسیرافيذهــب: الزائــدة خــالف" كــان"وفــي ١بلفــظ المــضارع شــاذ

كأنه ، وهو ضمیر المصدر الدال علیه الفعل،  إلى أن فاعلها مضمرماوغیره

. ویعنــي بــالكون كــون الجملــة التــي تــزاد فیهــا، كــونكــان ال: أي، كــان هــو: قیــل

وحجتـــــه أن الفعـــــل إذا اســـــتعمل ، إلـــــى أنهـــــا ال فاعـــــل لهـــــا ٤وذهـــــب الفارســـــي 

  ٥، استعمال ما ال یحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل

  

ٌأنـت تكـون ماجـد نبیـل ( وعلیه فالشاهد فـي هـذا البیـت  ٌ بـین )تكـون (حیـث زیـدت )ُ

اذ مــن شــروط زیادتهــا أن تكــون وهــو قلیــل  ،مــضارع المبتــدأ والخبــر وهــي بلفــظ ال

عــرض خالصــة   ویمكــن ٦)تكــون( یادتهــا بلفــظ  زأجــازبلفـظ الماضــي خالفــا لمــن 

                                                                                          -: على النحو التالي  حول زیادة كانماورد

  

َّبالزائــدة أنـــه یمكــن حــذفها دون أن یــؤثر " َكــان" ن وصــف النحــویین لـــالمــراد مــ -١
  .هذا الحذف على النسیج النحوي للجملة

                                                           

      ١١٧٠   ص٣ ارتشاف الضرب ج ١

  ١٥٠ ص ٢ شرح كتاب سیبویه ج ٢

  وما بعدها ٤٠ ص ١ التبصرة والتذكرة للصیمري ج ٣

صـــالح الـــدین الـــسنكاوي : تحقیـــق١٧٠-١٦٧ات، ص المـــسائل المـــشكلة المعروفـــة بالبغـــدادی  ٤

  ١٧٠ -١٦٧، ص )م١٩٨٣مطبعة العاني، : بغداد(

  ٤١١ ص ١، شرح الكافیة الشافیة ج -٢١٣ ص ٤ التذییل والتكمیل ج ٥

  ٣٦٢ ص ١ شرح التسهیل ج ٦



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ـــا لمــن قــال إنهــا ترفــع ضــمیرا مــستترا " َكــان"ّ الــراجح أن -٢ ًالزائــدة ال تعمــل خالف ً ً
  .َّعلى أنـه فاعل

علیـه، أمـا إذا الزائدة على المضي إذا لم یوجد فـي الجملـة مـا یـدل " َكان"تدل  -٣

                               .                               ّوجد ما یدل على المضي  فإن دورها یقتصر على توكید هذه الداللة

: ًزائدة في كالم العرب بین المتالزمین في مواضع مخصوصة هي" َكان"ترد  -٤

وف و المعطـــوف المـــسند و المـــسند إلیـــه، و الـــصفة و الموصـــوف، و المعطـــ

  .علیه، وحرف الجر واالسم المجرور

  

  



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

)                                                                                             جمئ فعل غري ناسخ بعد إن املخففة  ( إنّ وأخواا -:ثانياً
  

  ١ -:قال الشاعر

��������������������������������������������������������������������������������������������٢
  

  

فتنـــصب المبتـــدأ ویـــسمى   الخبـــرویرفـــع االســـم  الناســـخة مـــا ینـــصباألحـــرفمـــن 

ّ للتوكیــــــد، ولكــــــن ًوأنّإن   -:وتــــــشمل   ؛اســــــمها، وترفــــــع خبــــــره ویــــــسمى خبرهــــــا 
ّلالســـــتدراك، وكـــــأن للتـــــشبیه، ولیـــــت للتمنـــــي، ولعـــــل للترجـــــي واإلشـــــفاق والتعلیـــــل 

، فیبطــــــل )ْإن(تخفــــــف فیقــــــال فیهــــــا  )ّإن (ّ ومــــــذهب البــــــصریین أن ٣ الســــــتفهاموا

ــــر ــــدهم إعمالهــــا إذا ولیهــــا اســــم، واهمالهــــا أكث  ،ٕاختــــصاصها باالســــم، ویجــــوز عن

ْومـــذهبهم أن الـــالم التـــي بعـــد إن هـــذه هـــي التـــي كانـــت مـــع التـــشدید، إال أنهـــا مـــع 
النافیــــة، وال تلــــزم مــــع فارقــــة بــــین المخففــــة و تلــــك الــــالم التخفیــــف واإلهمــــال تلــــزم 

وكذلك ال تلزم مـع اإلهمـال فـي موضـع ال یـصلح للنفـي، . اإلعمال لعدم االلتباس

ّ المـشار إلیهـا ال عمـل لهـا، وال هـي مخففـة مـن إن، بـل )ْإن(ّومذهب الكوفیین أن 
ٕواذا دخلــت إن المكــسورة المخففــة علــى فعــل ٤هــي النافیــة، والــالم بعــدها بمعنــى إال

حیـث  ٥ )وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني( -:ومنه قوله تعالى  ا،فحقه أن یكون ناسخ

 النحویـون من أخوات ظن؛ وقـد علـل) وجد  (خففت نون إن وولیها الفعل الناسخ 

كانــت مختــصة بالــدخول " إن"المخففــة بــأن " إن "ســبب مجــيء الفعــل الناســخ بعــد 

فعــل علــى المبتــدأ والخبــر، فلمــا ضــعفت بــالتخفیف، وزال اختــصاصها؛ عوضــوها ب

ناســـخ یخـــتص بالمبتـــدأ والخبـــر، ولهـــذا كثـــر مجـــيء األفعـــال الناســـخة المـــضارعة 

                                                           

                                                                              البیــت  مــن بحــر الكامــل منــسوب لــصفیة بنــت عبــد المطلــب ترثــي زوجهــا الزبیــر بــن العــوام ١

                                                           إذ قتلـــه عمـــرو بـــن جرمـــوز المجاشـــعي انظـــر تخلـــیص الـــشواهد وتلخـــیص           رضـــي اهللا عنـــه

   ٧١    ص  ١                                         كما ورد منسوبا لعاتكة في شواهد المغني ج   ٣٨٠-   ٣٧٩          الفوائد ص 

   ٣٦    ص  ٢              شرح التسهیل ج   ٢

   ٥    ص  ٢              شرح التسهیل ج   ٣

    ص  ٥                      ،التـــذییل والتكمیـــل ج -            ومـــا بعـــدها    ١٥٩    ص  ١                        اإلنـــصاف فـــي مـــسائل الخـــالف ج   ٤

  -           وما بعدها   ١٣٣

        ١٠٢                سورة األعراف  آیة  ٥



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  ١ وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه الكوفیـــون  غیـــر ناســـخیلیهـــا فعـــلوقـــد ، والماضـــیة بعـــدها 

كمــا فــي هــذا  أن یلیهــا فعــل غیــر ناســخ٣ أو الــشاذ ٢مــن النــادرمــنهم مــن جعلــه و

مجـيء :  فیـه االستـشهادوجـهو .)ًإن قتلـت لمـسلما(-:  مـوطن الـشاهدالبیت حیث 

المخففــة مــن الثقیلــة المهملــة، وحكــم مجــيء الفعــل غیــر " إن"فعــل غیــر ناســخ بعــد 

الناســـخ بعـــد المهملـــة نـــادر، وال یقـــاس علیـــه، خالفـــا لألخفـــش الـــذي ال یـــرى بأســـا 

  ٤بدخول الفعل غیر الناسخ بعدها

   -:یقول ابن مالك
�����������������������������������������������������������٥  

  

                                                                                                                                                         
  
  

                                                           

     ٣٩٥                       المفصل في صنعة اإلعراب    ١

    ٢٠٨                              الجنى الداني في حروف المعاني ص  ٢

    ٥٠٤    ص  ١                      شرح الكافیة الشافیة ج   ٣

     ٢٣١    ص  ١              شرح التصریح ج   ٤

   ٢٢         األلفیة ص   ٥



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  التنازع    - :ثاين املطلب ال
  

  - :)إعمال العامل األول ، واإلضمار في الثاني(

  ١اعر قال الش

���������������������������������������������������������������������������������������٢
  

  

عـــن توجـــه : عبـــارةینـــدرج هـــذا البیـــت تحـــت بـــاب التنـــازع  فـــي العامـــل الـــذي هـــو 

 فعلـین، ویـشترط ان العـامالن المتنازعـ هـذانقـد یكـون و،عاملین إلـى معمـول واحـد

 ، ٣)آتوين أفـرغ عليـه قطـرا: (تصرفین نحو قوله تعالىأن یكونا م: فیهما حینئذ

وقــد یكونــان اســمین، ویــشترط فیهمــا حینئــذ أن یكونــا مــشبهین للفعــل فــي العمـــل، 

  -:  نحو قول الشاعر  وذلك بأن یكونا اسمي فاعلین،

������������������������������������������������������������ 
٤  

                                                           

          شـرح دیـوان      انظـر    ،                                                            البیت من مجزوء الكامل قائلته عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبـي     ١

   .   ٥٢٧          الحماسة ص 

             وهــــي شــــاعرة  –  –                                                           وعاتكــــة كانــــت زوج أبــــي أمیــــة بــــن المغیــــرة والــــد أم ســــلمة زوج النبــــي       

                                                             ثــم أســلمت بمكــة وهــاجرت غلــى المدینــة المنــورة روت عنهــا أم كلثــوم –  –           مــدحت النبــي 

   ٣٦    ص  ٨                               بنت عقبة انظرا لطبقات الكبرى ج 

                 ا العـرب للتجـارة،                                      موضع كانت فیه سوق مشهورة، یجتمـع فیهـ-          بزنة غراب   "      عكاظ     : "        اللغة٢

      لمحـوا   "                                                 مضارع من اإلعشاء، وأصله العشا، وهـو ضـعف البـصر لـیال   "      یعشي   "           والمفاخرة 

                   ما تـراه مـن الـضوء -          بضم الشین   "       شعاعه   "                                   ماض من اللمح، وهو سرعة إبصار الشئ   " 

                                                                            مقبال علیك كأنه الحبـال، والـضمیر الـذي أضـیف الـشعاع إلیـه یجـوز أن یكـون عائـدا علـى 

                                                                  موضــع الــشعاع، ویجــوز أن یكــون عائــدا علــى القنــاع الــذي ذكرتــه فــي البیــت          عكــاظ، ألنــه

                                             ترید أن أشعة سـالح قومهـا ممـا تـضعف أبـصار النـاظر   :        والمعنى  .                     السابق على هذا البیت

  -   ١٦٥    ص  ٢               شـرح ابـن عقیـل ج   .                                                  إلیها، تكنى بذلك عن كثـرة الـسالح وقـوة بریقـه ولمعانـه

     ١٠١٥    ص  ٣    ج                المقاصد النحویة-   ٤٦٢    ص  ١              شرح األشموني ج 

   ٩٦               سورة الكهف آیة   ٣

َالبیــت مــن بحــر الطویــل لــم یعثــر لــه علــى قائــل انظــر توضــیح المقاصــد والمــسالك ج   ٤ ُ                                                                      َ     ص  ٢ُ

            ، األشموني    ١٦٨    ص  ٢                ،أوضح المسالك ج    ٦٢٩



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

أو   مـن مغیـث ومغـن، أو بـأن یكونـا اسـمي مفعـولاسم موصول تنازعه كـل: فمن

 فـي  وجـه االستـشهادعجبـت مـن حبـك وتقـدیرك زیـدا،: بأن یكونا مصدرین كقولـك

" مغنیـــا"و" مغیثــا: "تقــدم العـــامالن؛ االســمان المــشبهان للفعـــل، وهمــا: هــذا البیــت 

" مـــن"وكالهمـــا اســـم فاعـــل یعمـــل عمـــل فعلـــه، وتـــأخر عنهمـــا معمـــول واحـــد، هـــو 

الح للعمــــل فیــــه؛ فأعمــــل الــــشاعر الثــــاني لقربــــه، وأعمــــل األول فــــي وكالهمــــا صــــ

ِضمیره؛ ثـم حـذف؛ ألنـه فـضلة؛ ولـو ذكـره، قـال
عهـدت مغیثـه مغنیـا مـن أجرتـه؛ : ُ

غیــر أن حــذف الــضمیر فــي هــذه الحــال واجــب لكــیال یعــود الــضمیر علــى متــأخر 

                         .لفظا ورتبة من دون ضرورة

زیـد أضـبط النـاس وأجمعهـم للعلــم، : اسـمي تفـضیل كقولـكالن ون العـامأن یكـأو  

زیــد حــذر وكــریم أبــوه، أو بــأن یكونــا : أو بــأن یكونــا صــفتین مــشبهتین نحــو قولــك

 ومثـال الفعـل ١)هـاؤم اقـرءوا كتابیـه(مختلفین، فمثال الفعل واسم الفعل قوله تعالى 

                                                                                           -:والمصدر قول الشاعر

                                                              ٢ لقیـــــت فلـــــم أنكـــــل عـــــن الـــــضرب مـــــسمعا  * علمـــــت أولـــــى المغیـــــرة أننـــــي لقـــــد 

" و" لقیـــت " اســم رجـــل، وقــد تنازعـــه مــن حیـــث العمــل كـــل مــن " مـــسمعا " فقولــه 

علــم أنــه ال تنــازع بــین حــرفین، وال بــین فعلــین جامــدین، وال بــین نه ومنــ".الــضرب 

اسمین غیر عاملین، وال بـین فعـل متـصرف وآخـر جامـد، أو فعـل متـصرف واسـم 

  .غیر عامل

أن یكون بینهما ارتباط، :  شرط ثان، وهو- تقدم سوى ما -ویشترط في العاملین 

ٕواذا تنازع العامالن ٣ین الفعلینإذ ال ارتباط ب" قام قعد أخوك " فال یجوز أن تقول 

في االسم الظاهر نحو اشتریت وقرأت الكتاب جـاز إعمـال كـل منهمـا باتفـاق بـین 

البصریین والكوفیین ؛ألن ذلك مسموع عن العـرب واختـار الكوفیـون إعمـال األول 

 أمــا ، وهــو غیــر جــائز عنــدهم، لــسبقه ولــسالمته مــن تقــدیم مــضمره علــى مفــسره 

وســالمته مــن الفــصل بــین العامــل ، روا إعمــال الثــاني لقربــه البــصریون فقــد اختــا

ن ٕوهو ذلك العامل الثـاني وان كـا،  وهو االسم الظاهر بأجنبي ، المتقدم ومعموله

                                                           

   ١٩                سورة الحاقة آیة   ١

        ، توضـــیح   ٩٩   ص ١                                                          البیـــت مـــن بحـــر الطویـــل قائلـــه المـــرار األســـدي انظـــر كتـــاب ســـیبویه جــــ  ٢

       ٦٣٠   ص ٢      الك ج              المقاصد والمس

       ١٥٨  -   ١٥٧    ص  ٢                      انظر شرح ابن عقیل ج ٣



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

 إال أنــه خــالف ، ًرا فــي بــاب التنــازع للــضرورةفــالفــصل بــین العامــل والمعمــول مغت

آن الكریم كما في  وعلیه نزل القر، ومذهبهم هو المختار لورود السماع به،األصل

 إذ لو ؛)أفرغ (منصوب بـ) ًقطرا ( إذ قوله ؛)آتوني أفرغ علیه قطرا(-:قوله تعالى 

 ویجـب اإلضـمار فـي العامـل المهمـل ١لقال أفرغه علیـه ) آتوني (ًكان منصوبا بـ 

إذا كان مطلوبه مرفوعا فاعال كان أو نائبه سواء كان هو العامل األول أو الثاني 

 بإعمال األول واإلضـمار فـي الثـاني ولـو أعمـل الثـاني )دیا عبداكبغیا واعت(نحو 

 وال ،ً فاإلضـــمار واجـــب فـــي المهمـــل أیـــا كـــان)بغیـــا واعتـــدى عبـــداك(لكـــان القـــول 

یجوز ترك اإلضمار فال یقال بغى واعتدى عبداك ألن تـرك اإلضـمار یـؤدي إلـى 

 ً منـصوباوكـذلك إذا كـان مطلوبـه، وهو غیر جائز عند الجمهـور ، حذف الفاعل 

والخبــر أمــا إن كــان مطلــوب ،عمــدة كمفعــولي ظــن وأخواتهــا فــإن أصــلهما المبتــدأ 

 فـإن كـان المهمـل هـو األول وجـب ً كـان أو مجـروراًالعامل المهمل فضلة منصوبا

بحذف )مررت ومر بي محمد ( ، و)أكرمت وأكرمني محمد (حذف الضمیر نحو 

والفضلة ، ز ذكره ألنه فضلة وال یجو، والمجرور من األول ، الضمیر المنصوب 

ب اإلضـــمار أي ذكـــر ضـــمیر ٕوان كـــان المهمـــل هـــو الثـــاني وجـــ، یـــستغنى عنهـــا 

بــي ومــررت بــه علــي  المجــرور نحــو أكرمنــي وأكرمتــه محمــد ، ومــر المنــصوب أو

یقال أكرمني وأكرمت محمد ، وال مر بي الضمیر من الثاني فال فال یجوز حذف 

 الضمیر غیر المرفوع ألنه فضلة محتجـا  وقد أجاز البعض حذف٢ومررت بعلي 

                 .بالبیت موضع الشاهد معنا وحمله الكثیر من العلماء على الضرورة 

  

مفعوله، وقد ": الناظرین"بالرفع فاعله، و " شعاعه: "وقولها(وفي المقاصد النحویة 

 فـي یغـشي، وأضـمر:  أعني-في شعاعه فأعمل األول" لمحوا: "تنازع هو، وقولها

لمحــوه علــى أن فیــه تهیئــة للعمــل فــي شــعاعه، : لمحــوا؛ إذ أصــله:  أعنــي-الثــاني

. ولكنــه قطــع عــن ذلــك بإعمــال یعــشي فیــه ولــیس فیــه إعمــال ضــعیف دون قــوي

ٕخبــــره، واذا التــــي للمفاجــــأة ال ": لمحــــوا"مبتــــدأ، و ": هــــم"للمفاجــــأة، و " إذا: "قولهــــا
وعلیـــه . ٣)لحـــال ال االســتقبال تحتــاج إلــى جـــواب وال تقــع فـــي االبتــداء ومعناهــا ا

                                                           

    ٣٠٧    ص  ٢                          التبیان في إعراب القرآن ج   ١

             وما بعدها    ٤٧٥    ص  ١              شرح التصریح ج   ٢

       ١٠١٧-      ١٠١٦    ص  ٣                  المقاصد النحویة ج   ٣



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

" ، لمحــوا شــعاعه .یعــشي" قولــه :  فــي قــول عاتكــة بنــت عبــد المطلــب ١فالــشاهد

یطلبـه فـاعال " یعـشي " فالفعـل األول وهـو " شعاعه " حیث تنازع كل من الفعلین 

، وقــد أعمــل فیــه األول، بــدلیل أنــه ًیطلبــه مفعــوال" لمحــوا " لـه، والفعــل الثــاني وهــو 

 الثاني في ضمیره، ثـم حـذف ذلـك الـضمیر ضـرورة، وأصـل الكـالم مرفوع، وأعمل

" ثم صـار بعـد تقـدیمهما " یعشي الناظرین شعاعه إذا لمحوه " قبل تقدیم العاملین 

فصار كمـا فـي " لمحوه " ثم حذفت الهاء من " یعشي الناظرین إذا لمحوه شعاعه 

وذلـك مـن قبـل ومـذهب الجمهـور أن ذلـك الحـذف ال یجـوز لغیـر الـضرورة . البیت

أن ذكـــره ال یترتـــب علیـــه محظـــور اإلضـــمار قبـــل الـــذكر، وفـــي حذفـــه فـــساد، وهـــو 

وذهـب قـوم . تهیئة العامل للعمل ثم قطعه عنه من غیـر علـة وال سـبب موجـب لـه

إلى أن حذف الضمیر في مثل هذه الحال جائز فـي سـعة الكـالم، وذلـك الن هـذا 

  ٢. الضمیر فضلة ال یجب ذكرها

  

  

  

  

  

  

                                                           

           ، شــرح شــذور    ٢٥١    ص  ١           ، المقــرب ج    ٢٨٣    ص  ٧                                 انظــر شــرح أبیــات المغنــي للبغــدادي ج   ١

   ٢                   ، الدرر اللوامع ج   ١٠٩    ص  ٢          ، الهمع ج    ٣٢٠    ص  ١              ، التصریح ج    ٤٢٤        الذهب ص 

     ١٠٦    ص  ٢               ، شرح األشموني ج   ١٤٢  ص 

                  ، المقاصــد النحویــة    ٤٦٢   ص ١                  ، شــرح األشــموني ج    ١٥٧    ص  ٢                    انظــر شــرح ابــن عقیــل ج   ٢

     ١٠١٥      ص  ٣  ج 



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

   )التمييز، املفعول املطلق -:املنصوبات ويشمل (-:ثالثالاملطلب 
  

  )المفعول المطلق(- :ًأوال

  ١قال الشاعر 

َا غّ جدِرْدهّن الِ       مٍةَالَ حّلُ كَىلَ عُاهنَْبعّ التْنَِذإ   ٢ِلُازَهّ التِلْوَ قَْريً

  

 اسم یؤكد عامله، أو یندرج هذا البیت تحت باب المفعول المطلق الذي مفهومه

ألنـه لـم ٕوانمـا سـمي مفعـوال مطلقـا ٣بین نوعه، أو عـدده، ولـیس خبـرا وال حـاالی

ً ما انتـصب مـصدرا مفعـوال مطلقـا هـو قـول النحـویین نحـویسمىیقید بشيء و ً ً :

ًضـربت ضــربا،
ً جهـدا، أى -:ومنــه مــا ورد مثــل ( ٤ ْ َوانمــا ینتــصب " ذلــك جهــديَ ٕ

َهذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أو علیـه، علـ ٌ ّى إضـمار الفعـل، كَأنـك ُ
َسقاك اهللا سقیا، ورعاك : قلت ً َ فكل هذا وأشباهه . ًرعیا، وخیبك اهللا خیبة" اهللا " َ

ُإنمــا ینــصب المــصدر َألنــه مفعــول،  ٥.)َعلــى هــذا ینتــصب َّ َِِّ ْ ضــربت : مثــال ذلــكَ

ــت؟ : إذا قیــل ، ًضــربا ــا فعل ــالجوابَم ــد ؛ًأحــدثت ضــربا: ف ْ َأن المــصدر ظهــر فق
َمفعــول، فلهــذ َ فربمــا ذكــر : یجــيء علــى ضــروبوالمفعــول المطلــق   ٦.ا انتــصبَ

فلـیس فـي هـذا أكثـر مـن أنـك ، ًوجلـست جلوسـا، ًقمـت قیامـا: ًتوكیدا نحو قولـك

                                                           

اســمه عبــد منــاف بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم ،    البیــت مــن بحــر الطویــل الــشاعر أبــو طالــب١

بخمــس وثالثــین ســنة ، ) صــلى اهللا علیــه وآلــه (لــد النبــي وكنیتــه أبــو طالــب ، ولــد قبــل مو

                  ورد في دیوانـه ص ا٦ ص ٢وكان سید البطحاء وشیخ قریش ورئیس مكة انظر السیرة ج 

  ًمن الدهر جدا غیر قول التهازل*   لكنا اتبعناه على كل حالة     - :        ونصه فیه  ٨٤

َوالبیــت مــن قــصیدة طویلــة تزیــد علــى مائــة بیــت ألبــي طالــ    ََ َ َ َّب عــاذ  فیهــا بحــرم مكــة وبمكانــه ِ
َ َ

ِ

َمنها وتودد فیها إلى َأشراف قومه  َ َْ َِ ِ ُوأخبر قریشا َأنه غیر مـسلم محمـدا رسـول اهللا ِْ َ ً َّ َ ُ ُ ً ْ ُ ْ َ                          َ             ُ َ ً َّ َ ُ ُ ً ْ ُ ْ َ ألحـد  َ      َ

ْأبدا حتى یهلك دونه ومدحه فیها َأیضا َ
ِ

ْ َّ َ   َ                               ْ َ
ِ

ْ َّ ّوقالها في الشعب   . َ ِ
َ َ َ َ                ّ ِ
َ َ َ َلمـا اعتـزل مـع بنـي هاشـم وبنـي َ َ َ َ

ًعبد المطلب قریشا ْ ُ ْ 

  ٥٦ ص ٢انظر الخزانة ج  . ٢

   ١٨١ ص ٢ أوضح المسالك ج ٣

   وما بعدها١٣٠ ص ٧ التذییل والتكمیل ج ٤

  ٣١٢ ص ١ انظر الكتاب لسیبویه ج ٥

 ٣٥٩ علل النحو ٦



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ًضربت زیدا ضربا شدیدا: نحو قولك-:ٍوضرب ثان ، أكدت فعلك بذكرك مصدره ًً ،

ًوقمـت قیامـا طــویال ، یــلوفـي القیــام أنـه طو، فقـد أفــدت فـي الــضرب أنـه شــدید، ً

فقـــد أفـــدت كـــم مـــرة ، ضـــربت ضـــربتین وضـــربات:  إذا قلـــت-:وضـــرب ثالـــث

مــا یــستعمل : المــصادر المنــصوبة بأفعــال مــضمرة علــى ثالثــة أنــواعو١.ضــربت

ًإظهــار فعلــه واضــماره، ومــا ال یــستعمل إظهــار فعلــه، ومــا ال فعــل لــه أصــال ٕ .

ملـه ال یجـوز حـذف عافـأما المـصدر المؤكـد ٢ٍوثالثتها تكون دعاء وغیر دعاء 

ــذلك وأمــا غیــر المؤكــد  ــه وتقویتــه والحــذف منــاف ل ــه مــسوق لتقریــر عامل ألن

ِالمـصدر المؤكـد لغیـره یكـون فـي و(یقـول البغـدادي ٣فیحذف عامله للداللة علیـه ّ َ ُ ْ ْ
َالحقیقة مؤكدا لنفسه َألنه إما مع صریح القول كقوله تعالى َ َ ََ ََ ِ ْ َْ ِ َ َ َّ ِ َُّ ِ ِ ِ َِ ُ ْذلك عيـسى ابـن (: َْ َ

ِ ِ َ

َمريم ق َ ْ ْ َأو ما هو في معنى القول كما في هذا البیت فإن قوله ٤)ْول احلقَ َْ ََِ ْ َ ْ َ ُِ ِ
َ ََ َ  )جـدا (َ

ِمصدر مؤكد لما یحتمل غیره فإن قوله اتبعناه یحتمل َأن یكون قاله على سبیل  َ َ َ ََ َْ ْْ َِ َ َ ُ
ْالجـد وهـو المفهـوم مـن اللفـظ وَأن یكـون قالـه علـى طریـق الهـزل وهـو اح َ َ َ َ َُ ُْ ْ َ ْ ِْ َ َ ْ َّْ ُ َتمــال َ
ِ

ــي ِعقل ْ ــه. َ ــه َأراد ب ِفأكــد المعنــى األول بمــا هــو فــي معنــى القــول َألن ِِ َِ َُ
َّ ِ

ْ َْ َ ُ َ َ قــوال جــدا : ْ

ُوالقرینة علیه ما بعده فإن قول التهازل یقابل قول الجد فكان األولى َأن یقـول َ ََ ُ ََ َ َ َْ َ َ ِ
َ

ِ ْ :

َقول جد باإلضافة لیناسب ما بعده فیكـون لمـا حـذف ََ َ ِ ِْ َالمـضاف أعـ َ ُ َرب المـضاف ْ ُ ْ
ِإلیه بإعرابه َ بالنصب صفة لقولـه جـدا وال تـضر اإلضـافة إلـى المعرفـة )رَغی(َو. َِْ َْ َ َِ َ ِ ِْ َ َّ ْ

ْفإنها متمكنة في اإلبهام ال والتهازل بمعنى الهـزل فـإن تفاعـل قـد یـأتي بمعنـى  َْ َِ ِ ِِ ِْ َ َ ِ َّ َِ َْ ْ َ َ َْ ْ
ّفعــل كتوانیــت بمعنــى ونیــت لكنــه أبلــغ مــن المجــرد َ ُ َْ ْ َوقو. ِ َإذن التبعنــاه جــواب : لــهَ َ ِ

َقسم في بیت قبله وهو َُ َ
ِ :-                                                                                    

ِتجر على أشیاخنا في القبائل... ََْفو اهللا لوال َأن أجيء بسبة ( ِ
ََ ْ(  

َِّوالضمیر المنصوب في اتبعناه راجع للنبي  َ
ِ ِ

ُ َْ َ ْ َّ_ _٥  

  

                                                           

  ١٦٠ ص ١ األصول ج١

  ٣٦١ شرح المفصل ٢

  ١٧٥ ص ٢ شرح ابن عقیل ج٣

 ٣٤ سورة  مریم آیة ٤

    ٩٩    ص  ٢  ج                     وما بعدها ، الهمع   ٥٧    ص  ٢          الخزانة ج   ٥



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  ) للتأكيدالتمييزجمئ ( -١ التمييز  - :ثانياً

  

   ١قال الشاعر

َ حمَينِ دّأنَ بُتْلمَ عْدَقَلَو   ٢ًاينَِ دِةّربيَ الِانَيْدَ أِْريـــَن خِ   م           ٍدّمُ

  

ًإذا خلــص شــیئا مــن شــيء، وفــرق بــین ": میــز"فــي األصــل مــصدر ":التمییــز
إبهـام " ، مبین إلبهام اسـم أو"من"معنى اسم نكرة، ب"في االصطالح  ومتشابهین

َإنــي رَأیــت َأحــد عــشر(ِرفــع إبهــام لمفــرد ومنــه العــدد: نالتمییــز نوعــا،  ٣"نــسبة" َ ََ ُ ْ َ ِِّ 

ِورافع إلبهام نسبة والمراد بالنسبة المعنى الذي ، ِّ تقول ممیز أو تمییز٤)ًكوكبا 

َ ومـن ٥مـسند إلیـهاالرتبـاط بـین المـسند والوَربط الفعل بالفاعل أو بـالمفعول بـه 
ِالتمییز ْ ًه فارسـا، وحـسبك بـه شـجاعاّدرَ، وهللاَ ً ویحه رجـالً أیضاَّ ِ ِ ً ِ َ، إال َأنـه إذا كـان َ َ ِ َِّ

ُ األول ذكر منه حسن َأن تدخل في ْ َتوكیدا لذلك الذكر، فتقـول) من(ِ َ ّ ِ ویحـه مـن : َ

ََرجــل، وللــه دره مــن فــارس، وحــسبك بــه مــن شــجاع، وال یجــوز ََ ُ ِ ِ َ مــن  ُعــشرون (: َّ

َدرهــم ْ
َ علــى التــشبیه بــالمفعول، َألن مــا قبلــه  التمییــزجــب َأن ینــصبٕانمــا وو٦) ِ

ِ ِ ْ َّ

ِتقــدیر الفاعــل علــى طریــق التــشبیه ْ َّ ِ َ ْ ِْ َِ ْ قــولهم مثــل َ ًخمــسة عــشر درهمــا: َ َ ْ َ، وانمــا َ
َّ ِٕ َ
َانتــصب الــدرهم َألن التنــوین فیــه مقــدر، وانمــا حــذف ألجــل البنــاء، كمــا یحــ َ َُ ْ َّ ِٕ َ ّ َ ِْ ِ ِ َّ ِ َ ْ ذف ِّ

ُلمنع الصرف، وكل تنوین حذف لإلضافة ولأللف والـالم، فحكمـه مـراد، َألنـه لـم  َّ ِ
َ ُ َ َّ َ ِ َْ ْ ّ

َیدخل على الكلمة ما یعاقبه، فلذلك وجب النصب َ
ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ َ ْ ْ

وذلـك إذا ، حـذف الممیـزیوقد ٧

ــم مــن الحــال  ــهمــاحكــم "عل ــم منهــا ب ، عنــدي عــشرون: وذلــك قولــك،  كــان یعل
                                                           

ــه أبــو طالــب ورد فــي دیوانــه ص ١  ً              ًوعرضــت دینــا قــد  (            ولفظــه فیــه   ٨٧                                               البیــت مــن الكامــل قائل

   ٢                                    وكـذلك فـي شـرح شـواهد المغنـي للـسیوطي ج   )                                      علمت بأنه   من خیر أدیـان البریـة دینـا 

     ٦٨٧ ص

    ص  ١             شــرح التــصریح ج  ،   ١٤٤   ص ٥               ، لــسان العــرب ج   ٧٦ ص ٢                       خزانــة األدب للبغــدادي ج٢

     ٢٨٧    ص  ٢     وني ج                ، حاشیة شرح األشم٢ ٦

     ٦١٦    ص  ١                شرح التصریح ج ٣

   ٤                سورة یوسف آیة ٤

      ١٩-  ١٥-                             شرح ألفیة ابن مالك ألحازمي ٥

    ٣٥    ص  ٣            المقتضب ج ٦

     ٣٩٢               علل النحو  ص ٧



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

فــإن لــم یعلــم المــراد لــزم التمییــز إذا . مــسة وأربعــینوملكــت خ، واشـتریت ثالثــین

فإن لم یرد ذلك وأراد اإللغاز وحذف جانب البیان لم یوجب ، قصد المتكلم اإلبانة

وفي ملحـة  ١،وهذا إنما یصلحه ویفسده غرض المتكلم، على نفسه ذكر التمییز

ّوان ترد معرفة التمییز لكي تعد من ذوي الت(اإلعراب  َّ ْ ِْ َّ َ ُ ُ َٕ ِ َِ َمییز فهـو الـذي یـذكر بعـد ْ ُ َ ُ
ِ َّ َ ْ َ ِ

ِالعدد والوزن والكیل  َ ِ َ َ
ُ الید ومن إذا فكرت فیه مضمره مـن قبـل أن تـذكره ومزروعِ َ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ّ َ ِ ِ

ِوتظهره تقول عندي  ِْ ُ ْ َ ِ َ زبدا وخمسة وأربعون عبداواننمُ ٌ ً ْ ٍوقد تـصدقت بـصاع خـال  ُ ُ َّ ْ
َوما له غیر جریب نخال ٍ َ ُ ُ َ(٢  

                                                                                              - :لك ویقول ابن ما

ْاسم بمعنى من مبني نكره       ْ َْ ُ َ ٌ
ِ ِ َِ ٌ ِ ْينصب متييزا بام قد فرسه*    َِ ُ َ َُ َّ َ َْ َ ً َْ ِ َ ِ ْ 

ّكشرب أرضاً  وقفيز برا ً         ٍ  ومنوين عسالً  ومترا*      ٍ
 ّأضفتها كمد حنطة ٍ غدا*  ذي وشبهها اجرره إذا    وبعد 

 ٣إن كان مثل ملء األرض ذهبا*  ّوالنصب بعد ما أضيف وجبا   
  

ًحیث جاء تمییـزا " دینا: "قوله أن الشاهد في هذا البیت یتضحوبعد هذا العرض 
التمییـز مبنـاه حیـث  ٤  لمجرد التوكیـد بل حیث ال إبهام برفعه .ًمؤكدا لما سبقه

ُ التبیین ثم یعرض له في بعض المواضـع َأن یقتـرن بـالكالم مـا یغنـي عنـه على َُ ُ َ ََ َّْ ْ َْ ِ ِ
َ َ ِ َّْ

ًفیصیر مؤكدا َ.٥  

                                                           

     ٢٨٠    ص  ٢                 الخصائص البن جني ج  ١

        ٤٠-  ٣٩              ملحة اإلعراب ص   ٢

    ٣٤                 ألفیة ابن مالك ص   ٣

     ٢٨٧    ص  ٢              شرح االشموني ج   ٤

     ٣٩٧    ص  ٩                   ن العرب للبغدادي ج                        خزانة األدب ولب لباب لسا  ٥



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  .ً مجئ التمییز محوال عن الفاعل - ٢

  

  ١قال الشاعر

  ٢ًاَنُوُيُ عُهنِْ مّرَقَ وَاكَذــــِ بِْرشْبَوأ           ًةَاضَضَ غَكْيَلَا عَ مَكِرْمَِأ بْعَدْاصَف

  

 وع الثـاني مـن أنـواع التمییـز ذلـك المحـول عـن الفاعـل أو المفعـول والتمییـزالنـ

وهــو مــا یــسمى .٣"ال یكــون إال تمییــز جملــةأو المفعــول والمنقــول عــن الفاعــل 

ًواشــتعل الــرأس شــیبا{: نــسبة الفعــل للفاعــل، نحــو -١تمییــز النــسبة ویــشمل ْ َ ُ َ ََّْ َ َ ْ{٤ 

:  عـــن الفاعـــل؛ واألصـــلتمییـــز محـــوال" شـــیبا"مجـــيء :  هنـــاوجـــه االستـــشهادو

ِّ الــرأس، فحــول اإلســناد مــن المــضاف، وهــو شــیب إلــى المــضاف ُواشــتعل شــیب

ثــم جــيء بــذلك المــضاف الــذي حــول عنــه اإلســناد . إلیــه، وهــو الــرأس، فــارتفع

ــضلة تمییــز ــسمى التمییــز فــي هــذه الحالــة ٥ف -٢، ٦"ّمحــوال عــن الفاعــل" وی

                                                           

            امـض ألمـرك مـا  (           ولفظـه فیـه   ١٨٩                                                 البیت من بحر الكامل قائله أبوطالب ورد في دیوانـه ص  ١

  )                       أبشر وقر بذاك منك عیونا  *            علیك غضاضة 

َقولــه فــا صــدع بــَأمرك الــخ یقــال  ٢ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ َ             َ             َ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ ًصــدعت بــالحق إذا تكلمــت بــه جهــارا  : َ ِ َِّ ِ َِ َ ِّ َ ْ                              ً ِ َِّ ِ َِ َ ِّ َ َوقولــه  . ْ َ     َ َوابــشر بــذاك   : َ َ ِ ْ َ ْ َ           َ َ ِ ْ َ ْ َ
َبعدم وصـولهم إلیـك َأو بظهـور َأمـرك َأو بانتفـاء الغـضاضة عنـك َأو بـالمجموع ویكـون   :  ي َ َأ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ ِ

َ                  َ                       َ     َ         َ                 َ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ ِ
َ

َذلك إشارة إلى ما ذكر َ َِ َِ َ ِ                    َ َ َِ َِ َ َوابـشر بفـتح الـشین ألنـه یقـال بـشر بكـذا یبـشر مثـل فـرح یفـرح وزنـا   . ِ َ َ ِ َِ ْ َُ ُ ََّ ِ ْ َ ْ َ                                                          َ َ َ ِ َِ ْ َُ ُ ََّ ِ ْ َ ْ َ
َومعنــى وهــو االستبــشار َأیــضا والمــصدر البــشور ویت َ َ َ َ َْ ُ                       َ                    َ َ َ َ َ َْ ُعــدى بالحركــة فیقــال بــشرته ُأبــشره مــن ُ ِّ َ َ َُ َ َّ َ        ُ                         ُ ِّ َ َ َُ َ َّ َ

َّباب قتل في لغة تهامة وما واالها واالسم منه البشر بضم الباء والتعدیة بالتثقیل لغة عامة  َ َ َ ُ ََ َُ ُْ ِْ ْ ِ ِ
ْ

ِ
َ ََ َ َ                                                                                    َّ َ َ َ ُ ََ َُ ُْ ِْ ْ ِ ِ

ْ
ِ
َ ََ َ َ

َالعرب كذا فـي المـصباح ْ
ِ ِْ َْ َ َ َ                    َ ْ
ِ ِْ َْ َ َ َوقولـه  . َ َ     َ ُوقـر منـه عیونـا َأي  : َ ُ ْ ِ  َ              ُ ُ ْ َقـال ألطیبـي  .    َ    مـن َأجلـه  : ِ َ          َ َوانمـا جمـ  : َ ََِّٕ        َ   ع ََِّٕ

َّالعین ألن المراد عیـون المـسلمین ألن قـرة عینـه علیـه الـصالة والـسالمُ  قـرة ألعیـنهم َُّ َُ ََّ َّ َ ََ
ِ َْ َ ُ ُِ ِ

ُ ُْ َْ            ُ                                                           َّ َُّ َُ ََّ َّ َ ََ
ِ َْ َ ُ ُِ ِ

ُ ُْ َوهـذا   . َْ َ َ     َ َ َ
َالمعنـــى صـــحیح إال َأن اللفــــظ ال یـــساعد ْ َّ َِِّ َ ْ َ ْ                َ               َ ْ َّ َِِّ َ ْ َ ِوهــــو تمییـــز محــــول عـــن الفاعــــل انظـــر الخزانــــة   . ْ َ ْ َ ِ ْ َ َ َُ                                      ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ َُ

    ص  ٣                     أمــــات الكتــــب النحویــــة ج                        شــــرح الــــشواهد الــــشعریة فــــي   -   ٢٩٥    ص  ٣           للبغــــدادي ج 

٢٨١    

     ٧٣٣    ص  ٢                           توضیح المقاصد والمسالك ج ٣

   ٤                سورة مریم آیة ٤

     ٣٩٧    ص  ١             شرح التصریح ج  ٥

     ٤٨٠                 النحو المصفى ص ٦



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

َوفجرنا اَألرض{: ونسبته للمفعول، نحو ْ ْْ َ َّ َ ً عیوناَ ُ :  هنـا أیـضا وجـه االستـشهاد١.}ُ

. َّتمییزا محوال عن المفعول؛ ألن نسبة فجرنا إلى األرض مبهمـة" عیونا"مجيء 

فجرنـا عیـون األرض؛ فحـول المـضاف، : واألصـل. مبـین لـذلك اإلبهـام" عیونا"و

محــوال عــن " ویــسمى التمییــز فــي هــذه الحالــة ٢.وأقــیم المــضاف إلیــه مقامــه

ُالمثقـف أفـضل مـن : "لنسبة بین الخبر والمبتدأ كقولناتوجد اكما  -٣ ،المفعول ُ
ًالجاهل خلقا ُ ُ".  

  

ــذا  ــه ؛ول ــز بأن ــرة فــضلة جامــد یرفــع إبهــام اســم أو إجمــال عــرف التمیی اســم نك

ولممیــز الجملــة مــن مطابقــة مــا قبلــه إن اتحــدا ( -: قــال فــي التــسهیل ٣نــسبة

ُ أن یقال كرم زید رجال ففهم من ذلك(، قال في شرح التسهیل ) معنى ماله خبرا
َْوكرم الزیدان رجلین، فتجعل الممیز مطابقـا لمـا قبلـه فـي ، رجاال الزیدونُوكرم ، ُ

والجمع التحاده بما قبله في المعنى، كما كان یجعل مطابقـا لـه ،اإلفراد والتثنیة 

  ٤)في اإلخبار به عنه

  

ًقر منه عیونا: قولهوفي هذا البیت  یـز محـول عـن وعیونـا تمی. من أجلـه: أي: ّ

 أنــه یجــوز جمــع -:فیــه شــاهد آخــر  و هنــا  االستــشهاد هــو موضــعو. الفاعــل

ّوقـر منـه عینـین، أو : إذ كان الظـاهر أن یقـال. بسْلُالمثنى في التمییز إذا لم ی
   من رأى ذلكّ، لكنه جمع لعدم اللبس، وألن أقل الجمع اثنان، على رأيًعینا

  

  

  

                                                           

    ٥٤                 سورة القمر آیة ١

     ٣٠٠    ص  ٢                 أوضح المسالك ج ٢

     ٤٧٦                 النحو المصفى ص ٣

     ٣٨٤    ص  ٢                      شرح تسهیل الفوائد ج ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  -:املطلب الرابع 
   )اجلر باحلرف ، اإلضافة ( -:ارورات ويشمل

          )عنى العاقبة والصیرورة عند بعضهممجئ الالم بم( -١ - :حروف الجر- :أوال 

١قال الشاعر
  

  ٢ِابَرَخِْلوا لنُْابَ وِوتَوا للمُِد   ل                ٍمْوَ يّلُي كِادنَُ يٌكَلَ مُه َل

 فتوصل ، بما بعدهایندرج هذا البیت تحت باب حروف الجر التي تصل ما قبلها

 فأمــا ، وال یــدخل حــرف الجــر إال علــى األســماء،َوالفعــل باالســم،ِاالســم باالســم 

: وأمـا وصـلها الفعـل باالسـم فقولـك، الـدار لعمـرو: إیصالها االسم باالسم فقولك

 ٤ومـن حـروف الجـر الـالم ٣.مررت بزید فالباء هي التي أوصـلت المـرور بزیـد

َّوتكــــون الــــالم للملــــك ٥المــــضمرة جمیعــــاوهــــي ممــــا یجــــر األســــماء الظــــاهرة و

ِ المــــال لزیــــد َأي هــــو مالكــــه ومــــستحقه-:َتقــــول، واالســــتحقاق 
َ ََ كمــــا تكــــون ٦ُ

ْواَألمـــر لالختـــصاص  وهـــي التـــي یـــسمیها الكوفیـــون الم الـــصیرورة ٨وللعاقبـــة٧َ

َوتسمى َأیضا الم المآل وهي التي یكون ما بعدها نقیضا لمقتضى مـا قبلهـا َ َ ََ ْ َْ ْ
َِّ ِ َ َ ََ ْ٩  ،

والمنــصوب ، أن  لمــا تــدخل علیــه مــن األفعــال بإضــمار ةوهــذه الــالم هــي ناصــب

بعدها بتقدیر اسم مخفـوض وهـي ملتبـسة بـالم المفعـول مـن أجلـه ولیـست بهـا 

                                                           

                                                   طالب أبـو الحـسن رابـع الخلفـاء الراشـدین وابـن عـم النبـي                                  البیت من بحر الوافر قائله علي بن ١

 وصهره، وأحد المبشرین بالجنة، وأحد األبطال الشجعان والخطباء العلماء، وأول الناس                                                                                

  .      سنة  ٦٣                             ینسب إلیه دیوان شعر، قتل وله   .                                       إسالما، كان بینه وبین معاویة خالف ومعارك

     ١١٨  /  ١  :           صفة الصفوة

                                                                     )                                                                                                إن ملكا بباب من أبـواب الـسماء   : (       مرفوعا           أبي هریرة      رة عن                       عن عبد الرحمن بن أبي عم  ٧٩  

     ٣٤٠   ص ١                     الموتى وأمور اآلخرة ج                التذكرة بأحوال   ،  ٤٠               معجم الشواهد ص 

                                       لـدوا وتكـاثروا وابنـوا وشـیدوا كمـا تـشاءون   :        والمعنـى .                 فعل أمر مـن الـوالدة  :     لدوا  :                 المفردات الغریبة

     انظـــر  .                                                                      لیكـــون المـــآل والمـــصیر والعاقبـــة إلـــى مـــا ذكـــر؛ فكـــل إنـــسان مـــصیره المـــوت والفنـــاء

    ٢٩ ص ٣              أوضح المسالك ج

     ٤٠٨    ص  ١            انظر األصول ج٣

    ٢٣               متن اآلجرومیة ص -  ٢٢              ملحة اإلعراب ص ٤

    ٥٣٥               النحو المصفى ص ٥

    ٧٤        اللمع ص ٦

    ٤٠                       حروف المعاني والصفات ص ٧

      ٣٣١٧                      التحبیر شرح التحریر ص ٨

     ٣٨٣                  شرح شذ ور الذهب ص ٩



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ًفالتقطــه آل فرعــون لیكــون لهــم عــدوا وحزنــا: (ومنــه قولــه تعــالى ً َ َْ َ َ َ ََ ّ ُ ُْ ُ َ ََ َُ ِ ِ
ْ ْ ُ َ ؛ وهــم لــم ١) َ

 لهم فرحا وسرورا فلما كان عاقبة أمره إلى أن یلتقطوه لذلك إنما التقطوه لیكون

صار لهم عدوا وحزنا جاز أن یقال ذلك فدلت الالم على عاقبة األمر والعرب قد 

                                                         -:قال ابن مالك في ألفیته تسمي الشيء 

  ٢يِفُ قٍلیلْعَتَ وًضاْة أیَدیْعَت... ي ِفَ وِههْشبِ وِكْلِم للمّوالال

فــي هــذا البیــت نجــد أن المــوت ) للمــوت ، للخــراب( وبــالنظر فــي الــالم فــي قولــه

لیس علة الولد، والخراب لیس علة للبنـاء، ولكـن صـار عاقبتهمـا ومآلهمـا إلـى 

ٕومــن منــع الــصیرورة فــي الــالم ردهــا إلــى التعلیــل بحــذف الــسبب واقامــة . ذلــك
  ٤ة مجازا فالالم هنا للعاقب٣.المسبب مقامه

ـــوحظوبـــالنظر فـــي هـــذا البیـــت ووجـــه "للمـــوت، للخـــراب: " أن مـــوطن الـــشاهد ل

فـــي الموضـــعین للـــصیرورة، ولیـــست للتعلیـــل الن " الـــالم"مجـــيء : االستـــشهاد

الموت، لیس علة للولد، وألن الخراب لیس علة للبنـاء؛ فـالموت والخـراب أمـران 

 حافزا؛ ومثل هذا، قوله یصیر المآل إلیهما، من غیر أن یكون أحدهما باعثا أو

ًفالتقطــه آل فرعــون لیكــون لهــم عــدوا وحزنــا{: تعــالى َ َ َ َ ََ � ُ ُْ ُ َ ََ َُ ِ ِ
ْ ْ ُ َ َْ  فالباعــث الــذي بعــث ٥}َ

فرعون على التقاط موسى وتربیته؛ لیكون لهـم قـرة عـین، وأن یتخـذ ولـدا، لكـن 

ــه أن كــان لهــم عــدوا ــه ومآل ــت عاقبت ــصریون أن . صــادف أن كان ــع الب ــد من وق

ــال ــل؛ وهــؤالء تجــيء ال م للــصیرورة، وزعــم الزمخــشري أنهــا ال تنفــك عــن التعلی

یجعلــون الــالم فــي البیــت وفــي اآلیــة الكریمــة داخلــة علــى محــذوف؛ هــو العلــة 

َعلـــى َأن الـــالم فـــي قولـــه للمـــوت تـــسمى الم العاقبـــة وهـــي فـــرع الم ٦. الباعثـــة َِ َ ََ
ِ ِْ ْْ َْ َ َّ

َاالختــصاص
ِ ْ َتــسمیتها بــالم العاقبــ: َُأقــول.ِ َ

ِ ِ
َ ْ َ ْ ّة وبــالم الــصیرورة هــو قــول الكــوفیین َ ِ ُ ْ َ َ ُ

َومثلوه بقوله تعالى٧ َ ًالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوا وحزناف (:َ َ َ َ َ ََ � ُ ُْ ُ َ ََ َُ ِ ِ
ْ ْ ُ َ َْ(٨  

                                                           

      ٨                  سورة القصص آیة  ١

    ١٩   ص ٣              شرح ابن عقیل ج٢

     ٦٤٥    ص  ١             شرح التصریح ج٣

   ٤٣    ص  ٣                               اإلبهاج في شرح المنهاج للسبكي ج ٤

   ٨               سورة القصص آیة ٥

    ٣٠--  ٢٩    ص  ٣                  أوضح المسالك ج-   ٦٤٥    ص  ١           التصریح ج   شرح٦

    ١٧٧    ص   ١١                     التذییل والتكمیل ج ٧

       ٥٢٩ ص ٩            خزانة األدب ج٨



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ّالواو عاطفة أو هي واو رب (- ٢ ُ(  

  ١-:قال الشاعر 

                                                                        ٢ِلِامَرَِْأل لٌةَمْصِى عَامَ اليتُلَِام ث          ِهِهْ بوجُمَامَ الغىَقْسَتْسُ يَيضْبَأَو

  

ٌرب(یندرج هذا البیت تحت باب حروف الجر ومنها الحرف  َرب للشيء یقـع ، و)ُ ْ
َّ

َقلیال وال یقع بعدها إال منكرا وال یقع إال في صـدر الكـالم َ ََ ْ ِ َِّ َِّ َِ ََ َْ ُ َ ْ َ
عـن  وقـد تنـوب الـواو ٣

َرب وحینئــذ تكــون هــذه الــواو عــوض عــن  َفــال یــصلح دخــول واو العطــف ) رب(ْ َْ ُ ُ َ َ

َعلیها، فدل ذلك على َأنها ََّ ِ َ َّ َ َْ َ واو العطـف، وانمـا عـوض ولیـست ببـدلغیرَ َ ِ َ َ َ َ ََْ َ
َّ ِٕ وفیهـا ٤.ْ

رب الراء مضمومة والباء مخففة مفتوحة أو مـضمومة أو مـسكنة، ورب : لغات

ــــشد ــــاء م ــــراء مفتوحــــة والب ــــشددة أو ال ــــاء م ــــاء والب ــــت بالت ــــة، ورب دة ومخفف

إلـى أن واو رب تعمـل فـي ؛وفـي عمـل الـواو عمـل رب ذهـب الكوفیـون ٥.مخففة

ِّالنكــرة الخفــض بنفــسها والیــه ذهــب أبــو العبــاس المبــرد مــن البــصریین َ ُ وذهــب . ٕ

َّإلـى أن واو رب ال تعمــل، وانمـا العمـل لــرب مقـدرة؛ البـصریون  أمـا الكوفیــون .٦ٕ

ّإنمــا قلنــا إن الــواو هــي العاملــة ألنهــا نابــت عــن رب، فلمــا :  قــالوافــاحتجوا بــأن ُ

                                                           

 --                                            البیت من بحر الطویل قائله أبو طالب عم النبي ١

    ص  ١             انظــر المغنــي ج                              أبــو طالــب یمــدح ابــن أخیــه النبــي -  ٧٥                   دیــوان  أبــي طالــب  ص ٢

ــــسان    ٣٩٠    ص  ١                      ، شــــرح شــــواهد الــــسیوطي ج    ١٣٦   (   ،   )     رمــــل   (   ،   )     ثمــــل  (      العــــرب          ، ل

                ،  مجمـــل اللغـــة    ١٦٨    ص  ٣                       ، شـــرح أبیـــات المغنـــي ج   ٦٧    ص  ٢            ، الخزانـــة ج   )     عـــصم 

                                                                                                                                                                                                                                                                 ٣٩٠ ص ١                     ،معجم مقاییس اللغة ج    ١٦٣    ص  ١ ج

َالـــسحاب الممطـــر ، الثمـــال،   :                                    یطلـــب الـــسقیا أي نـــزول المطـــر ، الغمـــام   :          یستـــسقي - :      اللغـــة 
ِّ                        َ
ِّ

ِبالكسر ْ َ ْ ِ       ِ ْ َ ْ َّالملجُأ  والغیاث والمطعم في الشدة  : ِ ِّ ِ ِ ِْ ُ ََ ْ                           ُ     َّ ِّ ِ ِ ِْ ُ ََ                                       ؛ األرامل جمع أرملـة وهـي مـن فقـدت زوجهـا    . ْ

    ٩٤ ص  ١١            لسان العرب ج

ُ                      ُلـب النـاس المطـرمن ربهـم                      صاحب الوجـه األبـیض یط–    –     محمد  (         هذا الغالم- :            المعنى العام
  ٌ                                                         ٌبكرم وجهه ، وهو ملجأ من فقد أباه ، وحافظ لمن فقدت زوجها  

    شــرح –    ٢٣                  ملحــة اإلعــراب ص -    ٧٤          اللمــع ص -     ٣٢٢    ص  ١                       شــرح أبیــات ســیبویه ج ٣

    ١٤                       حروف المعاني والصفات ص –     ٢٥٢                      قطر الندى وبل الصدى ص 

     ٢١٣            علل النحو ص ٤

     ٣٨٣                   المفصل في اإلعراب ص ٥

     ٣١١  ص  ١               ي مسائل الخالف ج        اإلنصاف ف٦



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ّنابــت عــن رب وهــي تعمــل الخفــض فكــذلك الــواو لنیابتهــا عنهــا، وصــارت كــواو  ُ
لمـا : القسم؛ فإنها لما نابت عن الباء عملت الخفض كالباء، فكذلك الـواو ههنـا

ّنابت عن رب عملت الخفض كما تعمل رب، والذي یدل على أن ُّ ها لیست عاطفة ُ

إنمـا : وأمـا البـصریون فـاحتجوا بـأن قـالوا أن حرف العطف ال یجوز االبتداء بـه

ــا ــواو حــرف : قلن ــك ألن ال ــدرة، وذل ــرب مق ــة، وان العمــل ل ــواو لیــست عامل َّإن ال ُ ٕ
�عطف، وحرف العطف ال یعمـل شـیئا؛ ألن الحـرف إنمـا یعمـل إذا كـان مختـصا،  ً

ًكــون عــامال، واذا لــم یكــن عــامال وحــرف العطــف غیــر مخــتص؛ فوجــب أن ال ی ًٕ
ّوجــب أن یكــون العامــل رب مقــدرة والــذي یــدل علــى أنهــا واو العطــف وأن رب . ُ

  ١"ورب بلد"مضمرة بعدها أنه یجوز ظهورها معها، نحو 

  

  -:وجه المشابهة بین كم، رب 

َفــي أنهــا تخــتص بــالنكرة كمــا تخــتص ) رب) (كــم(   وتــشبه  ْ َ َ ُّ ِبهــا والثــاني ) ّرب(َّ َّ
َ َ

َنها لغایة التكثیر كما َأن أ َ
ِلغایة التقلیل والجـامع بینهمـا الغایـة فـي طرفـي ) ّرب(َّ ِ ِ

َ َ ََ ْ َْ َ
ِالعدد والثالث أنَّ  َّ

َ َ َلها صـدر الكـالم كمـا أنَّ ) كم(ْ َ ََ ْ َ َكـذلك والمـراد بـذلك أنـه ال ) ُرب(َ َّ
َ ْ َ

ِ َ َ
َیعمل فیها ما قبلها ََ

ِ
ولـیس . الجـارةزعم قوم أن الـواو هـي ٣وفي الكافیة الشافیة٢ْ

قـد ثبـت، وال قائـل بأنهمـا " بـل"محذوفـة بعـد الفـاء، و" رب"ألن الجر بــ: بصحیح

محذوفـة دون شــيء قبلهــا، فعلــم أن " رب"ومــع ذلــك قـد روى الجــر بـــ. العـامالن

وعنـد التجـرد منهمـا " بـل"كما هو بها بعد الفاء و" رب"الجر بعد الواو إنما هو بـ

                                -:یقول ابن مالك  .) ومن الواو 

  ٤لَمَعْا الَ ذَاعَاو شَد الوْبعَا وَالفَو... ل َد بْعَ بْتّرَجَ فّبُت رَذفُحَو

  

ــد اختلــف فــي معنــىو ــث التقلیــل والتكثیــر والــراجح، مــن هــذه ) رب ( ق مــن حی

والـدلیل علـى ذلـك أنهـا قـد . أنهـا حـرف تقلیـل: األقوال، ما ذهـب إلیـه الجمهـور

ضـع، ال تحتمــل إال التقلیـل، وفـي مواضــع ظاهرهـا التكثیـر، وهــي جـاءت فـي موا

                                                           

     ٢٤٦                                  الفصول المفیدة في الواو المزیدة  ص١

     ٣١٤  ص  ١                       اللباب في صنعة اإلعراب ج٢

    ١٥٤                        و كذلك الجني الداني ص –     ٨٢١ ص ٢                     شرح الكافیة الشافیة ج٣

    ٣٥ ص ٣                   ، شرح ابن عقیل ج   ٣٦        األلفیة ص٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

فتعـین أن تكـون حـرف تقلیـل، ألن . محتملة إلرادة التقلیـل، بـضرب مـن التأویـل

ُومن العلماء من جعل عالمـة النكـرة َأن تقبـل دخـول رب ١.ذلك هو المطرد فیها ُ َ
ٍعلیها نحو رجل ْ َْ َ َ ٍ وغالمَ َ ُ ٍ تقول رب رجلَ ٍ ورب غالمَ َ ُ َالجمهور على َأنـه ال یجـوز و٢َ ُ ْ ُ ْ

ّالفـــصل بـــین رب ومجرورهـــا بـــشيء كـــسائر حـــروف الجـــر َ ُ َْ ُْ
ِ
َ َ ْ َ ِ ْ وبـــالنظر فـــي قـــول ٣َ

ِأن الـــواو  واو رب وهـــي هنـــا للتكثیـــر فـــي موضـــع لـــوحظ ) وأبـــیض (الـــشاعر  ِ
َ

ــواو واو رب: وأبــیض٤المباهــاة واالفتخــار  مرفــوع ًأبــیض اســم مجــرور لفظــا. ال

ٕأن الواو هنا لیست واو رب وانما هـي واو العطـف مامیني ویرى الد٥. مبتدأًمحال ّ ُ
  ٦في بیت سابق في هذه القصیدة وهو األموي) ًسیدا( على ) َأبیض( عطفت 

  

  

                                                           

    ٧٤٢    ص  ٢                        توضیح المقاصد والمسالك ج–     ٤٤٠               الجني الداني ص ١

     ١٧٠                   شرح شذ ور الذهب ص٢

    ٢٦٦                                 الفصول المفیدة في الواو المزبدة ص٣

     ٤٣١  ص  ٢        الهمع  ج٤

     ٣٢٤    ص  ١                   شرح أبیات سیبویه ج ٥

      ١٦٨    ص  ٣                                   شرح أبیات مغني اللبیب للبغدادي ج ٦



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

                            اإلضافة- :ثانیا 

  ١قال الشاعر  - ١

َ اخلّإن   ٢واُدَعَي وِذّالر ِْمْا األَدِ عَوكُفَلْخَأَو*   واُدَرَجْانَ فَْنيَبْا الُوّدَجَ  أَيطِلْ

  

وقیل ٣التي معناها في اللغة مطلق اإلسناد یندرج هذا البیت تحت باب اإلضافة

ْمعناها اإلمالة ومنه ضافت الشمس للغروب َّ ْ َ ْ ِ ْ مالت أيَ َ َ
 - :االصطالح فيو٤

ُاختصاص أول بشأن داخل في اسمه كالجزء منه َْ ِ ِ ِ
ْ َ َ وقیل معناها نسبة تقییدیة ٥ْ ْ

ِ

ْبین اسمی َ ْ ّن توجب لثانیهما الجرَ َ ْ ومما یالحظ أنه عند اإلضافة تحدث بعض ٦ِ

التغییرات في كل من المضاف والمضاف إلیه فإذا أرید إضافة اسم إلى آخر 

حذف ما في المضاف من نون تلي اإلعراب وهي نون التثنیة أو نون الجمع 

 غالما وكذلك جر المضاف إلیه فتقول هذان، أو تنوین ، وكذا ما ألحق بهما 

وذلك   كما لوحظ اختصاص اإلضافة باألسماء٧وهذا صاحبه،ه یوهؤالء بن،زید 

               ٨ن األسماء تنفرد بالخفض والتنوینأل

                                                           

الفــضل بــن عبــاس بــن ربیعــة بــن الحــارث ابــن عبــد المطلــب   البیــت مــن بحــر البــسیط قائلــه  ١

مـاء المدینـة فـي ثورتهـا علـى بنـي كان أحد زع. ٕمن رجاالت قریش، حزما واقداما: الهاشمي

   ص٥وأظهـــر فـــي وقعـــة الحـــرة بـــسالة عجیبـــة، وقتـــل فیهـــا انظـــراألعالم للزركلـــي ج . أمیـــة

١٤٩    

: أخلقـوك. بعـد: انجـرد. الفراق: البین. ًصیره جدیدا: أجد. المعاشر:  الخلیط:  شرح المفردات٢

  .عدة األمر: عد األمر. نكثوا بعهدك

ً أجـدوا الرحیـل، وسـاروا بعیـدا، مخلفـین مـا وعـدوا بـه بـدوام الوصـل إن األحبة قـد: یقول: المعنى ّ
، ١٢٢ ص ٢، شــــرح االشــــموني ج٢٦ ص ٣انظــــر الخــــصائص البــــن جنــــي ج . واأللفــــة

  )  غلب-  خلط-وعد(  لسان العرب مادة  – ١٦٠٩ ص ٣توضیح المقاصد ج

  ٦٧٣ ص١شرح التصریح على التوضیح ج٣

 ٣٦٦ ص ٢ر ج المصباح المنیر في غریب الشرح الكبی٤

  ٦٩رسالة الحدود  ألبي الحسن الرماني ص٥

  ٥٠٠ ص ٢همع الهوامع ج٦

 ٢ حاشـیة الـصبان علـى شـرح األشـموني ج-٤٣ ص٣شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ج٧

  ٣٥٦ص

َنتائج الفكر في النحو للسهیلي م ص٨ ُّ َّ٧٣  



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ً تعریفا كقولك ت ما أفاد: فالمعنویة؛ولفظیة، معنویة  -:ولإلضافة نوعان 
ٍدارعمرو، أو تخصیصا كقولك غالم رجل ى  أن تضاف الصفة إل:واللفظیة،  ً

ٌ زیدا وراكبٌید، وراكب فرس، بمعنى ضاربزهو ضارب : مفعولها في قولك  ً 

ٕفرسا؛ والى فاعلها كقولك ًوال تفید إال تخفیفا  الدار  ومعمورِ الوجهُ حسنٌ زید:ً
یطلق علیه اإلضافة  فاإلضافة منها ما١في اللفظ والمعنى كما هو قبل اإلضافة

ومن هنا یظهر الغرض ٢المحضة غیر اإلضافة المحضة  ومنها ما یطلق علیه 

 تهو التعریف والتخصیص والشيء إنما یعرفه غیره ألنه لو كان من اإلضافة

ف بغیره ألنه نفسه في حالي تعریفه وتنكیره ّنفسه تعرفه لما احتاج أبدا أن یعر

ًغیر مفتقدة ولو كانت نفسه هي المعرفة له أیضا لما احتاج ،واحدة وموجودة 
نه لیس فیها إال ما فیه فكان یلزم االكتفاء به، عن إضافته إلى إضافته إلیها أل

إلیها فلهذا لم یأت عنهم نحو هذا غالمه ومررت بصاحبه والمظهر هو 

المضمر المضاف إلیه هذا مع فساده في المعنى ألن اإلنسان ال یكون أخا 

ُما یقدر بالالم، و:  كما أن معنى اإلضافة على قسمین٣.نفسه وال صاحبها َّ َ ما ُ

ُیقدر بمن، فالذي یقدر بالالم، نحو َُّ ََّ َُ ُ
ِ وفي هذا البیت یظهر وجه .ُغالم : "ِ

 حذف تاء  حدث نوع من التغییرات ألجل اإلضافةوهواالستشهاد به حیث

  ٤التأنیث وذلك ألمن اللبس واألصل عدة األمر وهذا الحذف جائز على قلة 

  

                                                           

  ٢٠٢شرح شذور الذهب ص -١١٣المفصل في صنعة اإلعراب ص ١

  ٥ص٢لنحو جاألصول في ا٢

    ٢٦   ص٣الخصائص البن جني ج ٣

    ٢٣٧    ص  ٢                               انظر األشموني بحاشیة الصبان ج ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  

  ١قال الشاعر  - ٢

  ٢كُم آلْيوْ الِهْيَِدابَعَ وِبيِلّ الصِلَ آَىلَ عُْرصْانَو

  

ْوَأصــله أول قلبــت واوه ألفــا لتحركهــا وانفتــاح مــا قبلهــا بــدلیل قــولهم أویــل ) آل( َ
ِ َ ِ َ َ َ

ِوقیـل أهـل أبـدلت هـاؤه همـزة ثـم الهمـزة ألفـا لـسكونها بعـد همـزة مفتوحـة بــدلیل  َ ِ َ ُ ْ َ َ َ َْ َّ َ
دلـة مـن الهـاء، ُّ یدل، على أنَّ األلف فـي آل بـدل مـن الهمـزة المب٤ّومما ٣أهیل

�أنَّ العرب تجعل اللفظ فیه بدل مـن بـدل مختـصا بـشيء بعینـه؛ أال تـرى أنَّ تـاء 

َِّالقسم لما كانـت بـدال مـن الـواو المبدلـة مـن بـاء القـسم لـم تـدخل إال علـى اسـم  ً ّ َ َ
ً ولم تدخل على غیره من األسماء الظاهرة، وال دخلت أیضا علـى -تعالى-" اهللا"

َِّ لم یضف إال إلى الشریف، فیقـالّلما. مضمر؟فكذلك آل ِآل اهللا وآل الـسلطان، : ُ ُ ِ

َّالـذي یـضاف إلـى الـشریف وغیـره، دل ذلـك " األهل"بخالف  أنَّ األلـف فیـه علـى ُ

َبدل من الهمزة المبدلة مـن الهـاء، كمـا تقـدم َّ َ َّوانمـا خـصت العـرب مـا فیـه بـدل . َ َّ ٕ
َّمن بدل بشيء؛ ألنه فرع فرع، والفروع ال یتصرف ُ ٍ ) لآلا(و٤ُّ فیها تصرف األصلُ

                                                           

ـــــــــــــي ١ ـــــــــــــب جـــــــــــــد النب ـــــــــــــد المطل ـــــــــــــت لعب ـــــــــــــصیدة مطلعهـــــــــــــا -    –                               هـــــــــــــذا البی                                                                                                                                                     - :                  مـــــــــــــن ق

َال هم أن المرء یمنع رحله فامنع رح ( َ ِّ َ َْ َْ ْ َ ْ ّ َ َ                                 َ َ ِّ َ َْ َْ ْ َ ْ ّ َ                                                                                                                  )                                                                                                                َ    َالك َ

                                                 ، والبیـــت ضـــمن مجموعـــة أبیـــات لعبـــد المطلـــب حـــین أراد   ٣١                        انظـــر دیـــوان عبـــد المطلـــب ص 

              عبــد المطلــب فــي                                                               أبرهــة بــن الــصباح هــدم الكعبــة وأغــار علــى مــائتي بعیــر لــه، فخــرج إلیــه 

                                              إنــه ســید قــریش، یطعــم النــاس فــي الــسهل، والوحــوش فــي   :                         طلــب اإلبــل، وقــد قیــل أل برهــة

               شـرفكم فألهـاك -                      سـقطت مـن عینـي، جئـت ألهـدم  :                                  رءوس الجبال، فلمـا طلـب اإلبـل قـال لـه

                                                           أنا رب اإلبل، وللبیت رب یحمیه، ثم رجع وأخذ بحلقة البـاب وقـال   :                    عنه طلب المال، فقال

                         یحفـــظ أهلـــه، وأنـــت اهللا فـــاحفظ   :                  إن المـــرء یمنـــع، أي  .                 أصـــله اللهـــم، فخفـــف  :      وال هـــم  .    ذلـــك

     أو .                نــزول، وفــیهم كثــرة  :          حــي حــالل،أي  :     یقــال  .                         ســكان حرمــك الــذین حلــوا فیــه  :         حاللــك، أي

                                                    ویجــوز علــى بعــد أنــه أطلــق الحــالل علــى البیــت، أو أهلــه علــى   .                   الــذین هــم فــي حــل منــك

                                     إال لذي شرف، فإضافته للصلیب  لیشاكل                                         سبیل المشاكلة التقدیریة لألهل واآلل ال یضاف

    ٧٩٨    ص  ٤                             انظر تفسیر الكشاف الزمخشري ج                         أو على زعمهم أنه ذو شرف  .        ما بعده

    ٢٥٣    ص  ٣                                                                  والمراد بآل الصلیب أتباعه انظر مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ج٢

     ٥١٦    ص  ٢              همع الهوامع ج ٣

     ٢٣١                           الممتع الكبیر في التصریف ص ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ٕواذا .في أنه یفرد كثیرا ویضاف كثیرا" الشخص"فهو كـ" الشخص"إذا كان بمعنى 

 غیــر علــم إال إلــىوال یــضاف  نــدر اســتعماله غیــر مــضاف" األهــل"كــان بمعنــى 

والـصحیح أنـه مـن كـالم . وقیل أن إضافته إلـى الـضمیر مـن لحـن العامـة. قلیال

) أهل ( قد جاء بمعنى ) آل ( ّالبیت لوحظ أن لفظ وفي هذا ١.العرب لكنه قلیل

ًولــذا جــاء مــضافا مــرة علــى الــصلیب  علــى القلیــل إذ لــیس بعلــم ، ومــرة ثانیــة 
وقیل أنـه علـى وهو ماقیل عنه أنه من لحن العامة )آلك ( أضیف إلى الضمیر 

   .ًالقلیل أیضا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

     ٩٥٣    ص  ٢     یة ج                    شرح الكافیة الشاف١



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  ١قال الشاعر- ٣

  رب إما تخرجن طالبي یا

  م المقانبفي مقنب من تلك

  فلیكن المغلوب غیر الغالب

  ٢ولیكن المسلوب غیر السالب

  

َإعراب لفظة غیـر ،٣هو اسم دال على مخالفة ما قبله لحقیقة ما بعده)غیر(لفظ  ْ َ

َجـاءني القـوم غیـر «: َِّمثل إعراب المستثنى بـ إال في جمیع الصور ، كما تقـول ْ َ ُ ْ َ ْ
ِ
َ َ

ٍزید، وغیر حمـار َ
ِ ٍ

َ ْ َْ ِمـا جـاءن«، و »َ
َ َ ُي غیـر زیـد القـومَ ْ َ ْ

ٍ ْ َْ َ َ َمـا جـاءني َأحـد غیـر «، و »ْ ْ َ ٌ َ َْ
ِ
َ َ

ٍزیــد، وغیــر زیــد ٍْ ْ َْ َُ ٍمــا جــاءني غیــر زیــد«، و »َ ِْ َْ ُ َ ْ َ َ ٍمــا رَأیــت غیــر زیــد«، و »َ ْ ْ َْ َ ََ ُ َمــا «، و »َ

ٍمررت بغیر زید ْ َْ ِ َ ِ ُ ْ َ لفظـة غیـر موضـوعة للـصفة، وقـد تـستعمل لالسـتثناء  أن كمـا»َ

َلــو كــان «: ســتثناء، وقــد تــستعمل للــصفة كقولــه تعــالىَّكمــا أن إال موضــوعة لال َ ْ َ
ـــسدتا ـــا آلهـــة إال اهللا لف َفیهم َ َ َ َ ُ

َِّ ٌ َ
ِ ِ

َ ِ ِ أي غیـــر اهللا٤» ْ
ُ ْ ـــوم و ،َ ـــن المعل ـــن  )غبـــر( أنم م

 اســم دال علــى مخالفــة مــا قبلــه لحقیقــة مــا يوهــ،الكلمــات المالزمــة لإلضــافة 

 -" عـشرة لـیس غیرهـاقبضت"كـ-ُوعلم المضاف إلیه " لیس"ٕبعده، واذا وقع بعد 

ضـمة : فقال المبـرد: بغیر تنوین، ثم اختلف حینئذ" غیر"ًجاز حذفه لفظا فیضم 

في اإلبهام، فهي اسم أو خبر، وهذا ما اختاره النـاظم، علـى " قبل"بناء؛ ألنها كـ

، ال ظـرف "بعـض"و" كـل" إعراب؛ ألنها اسم كـ-:االخفشوقال . ما أفهمه كالمه

ً ال خبر، وجوزهما ابن خروف، ویجوز قلیال الفتح مـع ؛ فهي اسم"بعد"و" قبل"كـ
ّأمـا مـا ٥تنوین ودونه، فهـي خبـر، والحركـة إعـراب باتفـاق، كالـضم مـع التنـوین

                                                           

   ١٢                                                  األبیات من بحر الرجز قائلها أبو طالب انظر دیوانه ص ١

                                                                                                                                                  -   ٣٦٧    ص  ٢        الـــــــــــــصبان ج      حاشـــــــــــــیة -   ٩١٦  ص  ٢                          انظـــــــــــــر شـــــــــــــرح الكافیـــــــــــــة الـــــــــــــشافیة ج  ٢

ُ القنـب بفـتح النـون مـشددة نبـات ی- :     اللغة َ ٌُ ََ ً َّ َ ُ ِ ُّ َِّ ْ َ ِ ِْ                               ُ َ ٌُ ََ ً َّ َ ُ ِ ُّ َِّ ْ َ ِ ًؤخـذ لحـاؤه ثـم یفتـل حبـاال، المقنـب جماعـة الخیـل ِْ َ ُ َ
ِ ُِ َْ َّ ُ ُ ُ ُ َ ْ                                           ً َ ُ َ
ِ ُِ َْ َّ ُ ُ ُ ُ َ ْ

     ٥١٧    ص  ٢                          والفرسان المصباح المنیر ج 

     ١٢٩    ص  ٣               أوضح المسالك ج ٣

    ٢٢  :   ٢١                  سورة األنبیاء ایة٤

     ١٦٥   ص ٢             شرح االشموني ج٥



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ٌیالزم اإلضـافة إلـى المفـرد، تـارة لفظـا وتـارة معنـى، منهـا لفـظ غیـر وهـو مـالزم  ً ً ًً َ ُ
                                                                                        ١لإلضافة

  

    - :الكافیة الشافیة للناظم وفي 

 اَيفِرْعَ تِْل أنٍفّعرُ مَإىل... ا َيفِضُ أْإن" ِفْصَذا الوَ هُْريَوغ

ْ ملْإن َ اإلهبَمِالزُ مْنُكَ يَ  ِهامْ اإلفِ يفِر الشياعّقرُم ... ِامْ

  ٢َِْني اهلْريَب غْعّالص"ا كـَيَافَنَت ... َِْنينْ اثَنيَب ُ يكْ ملْ إنْريَغ"ـَك

  

غیر هذا الوصف أي غیر الوصف الذي یعمل عمـل الفعـل إذا أضـیف فإضـافته 

مـا لـم یكـن المـضاف مالزمـا . فیتعرف بما أضـیف إلیـه إن كـان معرفـة. محضة

فإن إضافة واحد من هذه ومـا أشـبهها ال تزیـل " شبه"و" مثل"و"  غیر"لإلبهام كـ

: بــین ضــدین كقــول القائــل" غیــر"كوقــوع . ن اإلضــافةإبهامــه إال بــأمر خــارج عــ

وبالنظر فـي هـذا البیـت ٣"مررت بالكریم غیر البخیل"رأیت الصعب غیر الهین و"

. بـین ضـدین وبـه  یرتفـع إبهامـه؛ ألن جهـة المغـایرة تتعـین" غیر" وقوع لوحظ 

إذا أضـیف إلـى " مثـل"وكـذا ".مررت برجـل غیـرك: "بخالف خلوها من ذلك كقولك

 دون قرینـــة تـــشعر بمماثلـــة خاصـــة فـــإن اإلضـــافة ال تعرفـــه، وال تزیـــل معرفـــة

وكــذا .فّفــإن أضــیف إلــى معرفــة، وقارنــه مــا یــشعر بمماثلــة خاصــة تعــر.إبهامــه

 إذا أضیف إلى معرفة دون قرینة تـشعر بمماثلـة خاصـة فـإن اإلضـافة ال )مثل(

  ٤ة خاصةف وال تزیل إبهامه فإن أضیف إلى معرفة وقارنه ما یشعر بمماثلّتعر

  

  

  

  

                                                           

     ٢١٥    ص  ٣                   جامع دروس العربیة ج١

     ٩١٥  ص  ٢                          انظر شرح الكافیة الشافیة ج٢

     ٩١٦  ص  ٢   ج                         انظر شرح  الكافیة الشافیة٣

     ٣٦٨    ص  ٢                 حاشیة الصبان ج ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  

  )يف إعمال اسم الفاعل ، والتعجب ، ونعم وبئس  (-: اخلامسطلبامل
  

  إعمال اسم الفاعل- :أوال

   ١-:قال الشاعر

ِرضوب بنصل السيف سوق سامهنا ِ َِ ُ َّْ ْ ٌِ ِ ُإذا عدم           َ
ِ ُوا زادا فإنك عاقرـــــَ

ِ َ َّ ً ٢
  

  

ة الدالة على فاعـل الصف یندرج هذا البیت تحت باب اسم الفاعل الذي مفهومه

ـــى المـــضارع مـــن أفعالهـــا لمعنـــاه أو معنـــى ، جاریـــة فـــي التـــذكیر والتأنیـــث عل

ْاالســم وعلیــه فــإذا جــاء ٣.الماضــي
َ فاعــل نحــو ضــرب فهــو ضــارب وزنعلــى  ِ َْ ُ َ ََ

َعلم فهو عالم ،و َ ُ ِوشرب فهو شـارب،َ َ َ َُ ْ فـإن أرد فهـو اسـم فاعـلَ ِ ْ َأن تكثـر الفعـل نـاَ
ِ ْ ْ

َكان للتكثیر أبنیة ْفعول نحو ضروب منها  َ َتقول هـو ضـروب كما في هذا البیت َ ُ َ
ّ إذا كـان یـضربه مـرة بعـد مـرة،زیـدا ّ ُ ْ َ َ َوأجـروا اسـم الفاعــل، إذا (-: سـیبویهیقـول٤ ِ

ّ األمر، مجراه إذا كان على بناء فاعل، ألنه یرید به مـا أراد فيِأرادوا أن یبالغوا  ٍ
ُ

ُبفاعل مـن إیقـاع الفعـل، إال أنـه یریـد أن ی ّ َحـدث عـن المبالغـةّ ُفمـا هـو األصـل . َّ َ
ٌفعــول، وفعــال ومفعــال، وفعــل: ُ علیــه أكثــر هــذا المعنــىالــذي ٌَِ ٌفعیــل : وقــد جــاء. َّ َ

                                                           

         زوج أختـه   ،                                                 ألبـي طالـب  مـن قـصیدة یرثـي فیهـا أبـا أمیـة بـن المغیـرة                     البیت من بحـر الطویـل  ١

   .                    عاتكة بنت عبد المطلب

             ونصه فیه    ١٣٦                        والبیت ورد ي دیوانه ص 

  ً                                                       ًضروب بنصل السیف سوق سمانها   إذا أرملوا  زادا فإني عاقر

                    بـضم الـسین؛ جمـع سـاق،   "      الـسوق "َّ                          َّذبابه طرفه الذي یضرب بـه، و          حد ید ته و   ":          نصل السیف " و

                     بالقــاف؛ مــن العقــر وهــو   "     عــاقر   : "                                       جمــع ســمینة، وأراد بهــا الــسوق الــسمان، قولــه   ":       الــسمان " و

              إنـه كـان جـوادا   :                                              یصف الـشاعر أبـا أمیـة بـالكرم وقـت العـسرة ویقـول- :           ومعنى البیت .     النحر

             هامش التصریح   .                          أعسر الناس، ولم یجدوا زادا                                        واسع الكرم یعقر اإلبل السمان للضیفان إذا 

    ٨٥٥    ص  ٢  ج 

    ص  ٢                  ، االمـالي الــشجریة ج   ١٤٦    ص  ٨            ، الخزانــة ج    ١١١    ص  ١                        انظـر الكتــاب لـسیبویه ج ٢

                 تحقیق الطناحي   ٣٤٦

     ٨٤٩    ص  ٢                  توضیح المقاصد ج ٣

    ١١٤    ص  ٢            المقتضب ج ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ّكرحیم وعلیم وقدیر وسمیع وبصیر، یجوز فیهن ما جاز  َ ََ َ ٍ ٍ فاعـل مـن التقـدیم فـيَ ِ

ــو قلــت. ِوالتــأخیر، واإلضــمار واإلظهــار َهــذا ضــروب رؤوس الرجــال وســوق : ل
ِوضروب سوق اإلبل جاز، كمـا تقـول: بل، علىِاإل َ ٍضـارب زیـد وعمـرا، " هـذا : " ٌ

ُ ِ

ٌتضمر وضارب عمرا
ِ علـى " ضـروب: "قولـه  أن لـوحظ وبالنظر في هذا البیـت١).ُ

َصــیغة مبالغــة )ًضــروبا (َأن علــى وزن فعــول؛ مبالغــة ضــارب، والــشاهد فیــه  ََ ُ
 ؛ِ

َاســم الفاعــل محــول عــن ضــارب ولهــذا عمــل عم َ ِ َ َ َ
ِ َ ْ ِنــصب بــه علــى )ســوق (،. لــهْ ِ

 صــار ضــروب ونحــوه یعمــل وهــو بمنزلــة مــا اســتقر  كیــفقیــلٕ واذا ٢.المفعولیــة

ریــد أنهــا حــال  أ ضــروببــأن  كــان الــردوثبــت؛ وضــارب ال یعمــل إذا كــان كــذلك؟

 أریـدَّ أنـه فعـل فعلـه مـرة واحـدة وانقـضى الفعـل؛ كمـا ولـم یـردمالزمة هو فیهـا، 

رؤوس الجبـال أمـس، فإنمـا هـي حـال كـان هـذا ضـروب : یلفإذا ق. ضارب: في

 وحكـي أمیة بن المغیرة بما ثبت له واستقر، أبامدح إذ إن أبا طالب إنما فیها؛ 

الحال التـي كـان فیهـا مـن عقـر اإلبـل إذا عـدم الـزاد، ولـو أراد المـضي المحـض 

ــة حــال، لمــا ســاغ  ــرد حكای ــم ی ــه ول ــان ل ــإذااإلتی ؛ ألنهــا إنمــا وضــعت للزمــان ب

  المستقبل

   

  

  

  

                                                           

    ١١٠    ص  ١                   الكتاب  لسیبویه ج١

     ١٤٧    ص  ٨            الخزانة ج ٢



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  )حذف المتعجب منه (  التعجب -  :ًثانیا

  ١-:قال الشاعر 

ِجزى اهللاَُّ عنَّا واجلزاء بفضله ِ ْ َ َ ََ ِ ُ َ َ َ ربيعة خريا ما أعف وأكرما         َ َ َ ْ َْ َ ََ ََّ َ ً َ َ ِ ٢ 
  

ٌ باب التعجب ومعنى التعجـب فـي اللغـة تفعـل مـن العجـب تحت هذا البیت یندرج ً
َّلـة اعتیـاده یقـال عجبـت مـن كـذا وتعجبـت َوالعجب بمعنى إنكار ما یرد علیـك لق

ــــى ــــه، واســــتعجبت بمعن ــــا. ًمن ــــري تعجبی ــــت غی ــــشئ . ّوعجب ــــي هــــذا ال وأعجبن

ولــه صــیغتان قیاســیتان ٤وفــي االصــطالح اســتعظام فعــل ظــاهر المزیــة٣.لحــسنه

مـا أجمـل (  نحـو٥یصاغان مما استوفى شروطا ثمانیة)أفعل به –ما أفعل ( هما

ــ) الــسماء وأجمــل بهــا  ــإذا نظرن ــا ) جمــل (ا فــي الفعــل ف ــا مبنی نجــده فعــال ثالثی

للمعلوم مثبتا لیس الوصف منه على أفعل فعـالء متـصرفا معنـاه قـابال للتفـاوت 

وتلــك هــي الــشروط الواجــب توافرهــا فیمــا أریــد التعجــب منــه أمــا مــا یفقــد ٦تامــا 

واحدا من هـذه الـشروط فیتعجـب منـه باإلتیـان بفعـل مـستوف للـشروط مثـل مـا 

  ٧-: به على التفصیل اآلتي  وأشدد–أشد 

                                                           

                                    قائله أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب                    البیت من بحر الطویل ١

                  ونص البیت فیه   ٨٧                             انظر دیوان علي بن أبي طالب ص ٢

                  لــدى البــأس خیــرا مــا   *                                                                                                       جـزي اهللا قومــا قــاتلوا فــي لقـائهم    

               أعف وأكرما   

   .       بإحسانه  :      بفضله  .                               كافأ؛ من المجازاة وهي المكافأة  :    جزي  :         المفردات

                                                                 یـدعو اإلمـام علـي كـرم اهللا وجهــه اهللا جـل جاللـه أن یجـزي بفـضله العمـیم ربیعــة   :        العـام      المعنـى

                                                                             على ما بذلته، وما بدر منها من الكرم بالنفس والمال، ثـم یعجـب رضـي اهللا عنـه مـن شـأن 

             ، معجـم شـواهد    ٢٣٠    ص  ٢                                         ما أعفهـا ومـا أكرمهـا   انظـر أوضـح المـسالك ج  :            ربیعة فیقول

                 ، أوضح المسالك ج    ١٨٩    ص  ٢                      یح المقاصد والمسالك ج      ، توض   ١٥٦                النحو الشعریة ص 

    ٥٠    ص  ٣                  ، همع الهوامع ج    ٢٣٠    ص  ٣

    ١٧٧    ص  ١        الصحاح ج٣

    ٨٨٥ ص ٢                    انظر توضیح المقاصد ج٤

    ٧٨                الجمل في النحو ص   ١٠٩    ص  ١                 األصول في النحو ج ٥

     ١٥٤-   ١٥٣    ص  ٢              شرح ابن عقیل ج٦

     ٢٧٠-   ٢٦٩   ص ٢                 شرح األشموني ـ ج-  ٩٩    ص  ٤         الكتاب ج ٧



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

إذا كان الفعل زائدا عن األحرف الثالثة أو ناقصا أو جاء الوصف منه علـى -١

أفعل الذي مؤنثه فعالء فنأتي بالفعل المستوفي للشروط ونأتي بعد ذلك بمصدر 

   وما أشد أن ینطلق—ذلك الفعل صریحا أو مؤوال نحو ما أشد انطالقه

هول أو منفیا مثـل ال یكـذب كـذلك نـأتي بالواسـطة  إذا كان الفعل مبنیا للمج-٢

 المذكورة ثم یؤتى بمصدر الفعل مؤوال نحو ما أحسن أال یكذب الطالب

أمــا مــا فقــد الفعلیــة أو كــان جامــدا أو غیــر قابــل للتفــاوت فــال یتعجــب منــه -٣

ویلي فعل التعجـب بـصیغتیه مـا یـسمى بالمتعجـب منـه المنـصوب ككلمـة  مطلقا

أجمـل ( وكذلك المجرور بالبـاء  فـي نحـو  )ا أجمل السماء م(السماء في نحو 

المعمــول الــذي لــه صــلة بــاألمر الــذي یــدعو : والمــراد بالمتعجــب منــه)بالــسماء 

وقد جوز العلماء حذفه إذا دل علیه دلیـل ومنـه قـول ١للتعجب من صفة أو فعل

 على تأویل ما أعفهـم ومـا) ما أعف وأكرما (علي بن أبي طالب في هذا البیت 

أكرمهم وهذا هو وجه االستشهاد  فالمتعجب منه محذوف جوازا لوجود دلیل دل 

                                                                                   - :یقول ابن مالك٢علیه

 ٣ إن كان عند احلذف معناه يضح         وحذف ما منه تعجبت استبح 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

    ٩١  /  ٢  :      الهمع١

   ٨٩  /  ٢  :          ر التصریح   انظ٢

     ١٥٠    ص  ٢                    انظر شرح ابن عقیل ج ٣



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  )فاعل نعم ، بئس(  نعم وبئس وماجرى مجراهما - : ًثانیا

  

  ١-:قال الشاعر

ٍفنعم ابن أخت القوم غري مكذب َّ َُ ََ ِ ِ
ُ ٌزهري حسام         ْ ُ ٌ ً مفرداُ ِ من محائلُ َ ِ ٢ 

  

َنعم( ْ
 )بـئس( مـن األفعـال الدالـة علـى المـدح نقـول نعـم الرجـل زیـد كمـا أن  -:)ِ

وقـد دار خـالف بـین  ل أبـو جهـلمن األفعـال الدالـة علـى الـذم نقـول بـئس الرجـ

ـــاء حـــول  ـــد ذكـــریت وفعلســـمیتهمااالعلم ـــا وق ـــد  هم ـــل فریـــق أدلتـــه التـــي تؤی ك

ومرفوعهمـا هـو الفاعـل علـى رأي الجمهـور أمـا عنـد  والراجح أنهما فعـالن٣رأیه

وفاعلهمـا ٤الكوفیین القائلین باسمیتهما فهو تابع على أنه بدل أو عطـف بیـان 

ٕضاف إلـى المعـرف بـه، وامـا مـضمر ممیـز بنكـرة إما مظهر معرف بـالالم، أو مـ

                                                           

                                    البیت من بحر الطویل قائله أبو طالب ١

                                                                                                                                                                                              - :                  ونصه في الدیوان   ٧٢                      انظر دیوان أبي طالب ص ٢

 ري حساما مفرد ا من محائلزه*  فنعم ابن أخت القوم غري مكذب 
                                           ، ویعاتب قریـشا علـى مـا كـان منهـا، وهـذا البیـت                                        البیت من كلمة یمدح فیها أبو طالب النبي 

                                  یـذكره بـالخیر؛ ألنـه كـان أحـد الـذین -                  وهـو ابـن أختـه عاتكـة-                          یذكر فیه زهیر بن أبـي أمیـة 

                                                              نقضوا الصحیفة التي كتبتها قریش لتقاطع آل النبي في حدیث معروف

                                                 السیف القاطع سمي بذلك؛ ألنـه یحـسم الخـالف بـین النـاس،   :             حسام، الحسام  :          ت الغریبة       المفردا

   .                         جمع حمالة، وهي عالقة السیف  :      حمائل

ً                                                                      ًیمــدح أبــو طالــب زهیــرا ابــن أختــه بأنــه صــادق المــودة، مخلــص لرحمــه، ال ینــسب إلــى   :       المعنــى
            زهیر هـذا هـو                                                                  الكذب، وهو ماضي العزیمة، نسیج وحده، كالسیف الذي یفرد عن حمائله؛ و

            وكـان زهیـر                                                              ابن أمیة بن عاتكة بنت عبد المطلب؛ أخـت أبـي طالـب، وعمـة رسـول اهللا 

                                                                             أحد الرجال الذین اتفقوا على نقـض الـصحیفة التـي تعاهـدت فیهـا قـریش علـى مقاطعـة بنـي 

             انظـــر التـــذییل  .                                                             هاشـــم، وعلقوهـــا فـــي الكعبـــة؛ لیلجئـــوهم إلـــى حمـــل النبـــي علـــى تـــرك دعوتـــه

                          ، شرح الكافیـة الـشافیة ج  ٩    ص  ٣                         ، شرح التسهیل البن مالك ج  ٤ ٨    ص   ١٠           والتكمیل ج 

     ١٤١                ، معجم الشواهد ص   ٢٤١    ص  ٣                 ، أوضح المسالك ج     ١١٠٥    ص  ٢

     ٤٠٥   ص ١                          و اللمحة في شرح الملحة ج  ٨١    ص  ١                              انظر اإلنصاف في مسائل  الخالف  ج٣

     ١١١    ص  ١                      انظر األصول في النحو ج ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

: وذلـك قولـك. وبعد ذلك اسم مرفـوع هـو المخـصوص بالـذم أو المـدح. منصوبة

نعم الصاحب أو نعم صاحبا القوم زید، وبئس الغالم أو بئس غالم الرجل بشر، 

ًونعم صاحبا زید وبئس غالما بشر
١                                                                  

  ٢-:وعلى ذلك فأنواع فاعل نعم وبئس أربعة 

  ٣)نعم المولى ونعم النصیر ( مثل قوله تعالى ) أل(أن یكون مقترنا ب-١

  ٤)ولنعم دار المتقین (مثل قوله تعالى) أل(أن یكون مضافا لما فیه -٢

أن یكــون ضــمیرا مــستترا وبعــده نكــرة تفــسر مــا فــي هــذا الــضمیر مــن إبهــام -٣

)ًبئس للظالمین بدال( ً تمییزا مثل قوله تعالى وتعرب
٥  

هـو محـل االستـشهاد بهـذا وهـذا أن یكون مضافا إلـى المـضاف لمـا فیـه أل -٤

إلى   بفاعل نعم اسما مضافجئ) فنعم ابن أخت القوم غیر مكذب(حیث البیت 

  . وهو نوع من أنواع فاعل نعم وبئس ٦ القوممقترن بأل، وهو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

     ٣٦٢                  انظر شرح المفصل ص ١

     ١٨٤-   ١٨٣    ص  ١        اللباب ج-   ١٦٢    ص  ٢               شرح ابن عقیل  ج-  ٤١ ١                   اللمع في العربیة ص ٢

               سورة األنفال   ٤٠    آیة ٣

             سورة النحل  ٣٠    آیة ٤

             سورة الكهف  ٥٠    آیة ٥

     ١٤١                  اللمع في العربیة ص-   ٢٤٢    ص  ٣               أوضح المسالك ج ٦



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  

  )التوكید ، العطف ، البدل(  التوابع ویشمل - :سادس  الطلبالم

  ) مضمر بمضمر –التوكید اللفظي (  التوكید- :ًأوال

-:قال الشاعر 
١

                                                                                                                      

ْ مهُتْمَّميَت ُ همَنيِذّ الَانَدَ ُ همُ   ٢يِامَهِسَ وِِيّتنَجر ٌْمَ أَابَا نَِذإ      * ُ

یندرج هـذا البیـت تحـت بـاب التوكیـد الـذي یعتبـر واحـدا مـن أنـواع التوابـع التـي 

 النعـت بنوعیـه الحقیقـي والـسببي والعطـف - إلى جانب التوكیـد -تشتمل على 

 مـــن كـــل بنوعیـــه البیـــان والنـــسق والبـــدل بأنواعـــه األربعـــة المطـــابق والـــبعض

 فـــي هـــذا الموضـــع التوكیـــد ویجـــيء علـــى یهمنـــاوالـــذي ٣واالشـــتمال والمبـــاین 

  -:ٕضربین، إما توكید بتكریر االسم، واما أن یؤكد بما یحیط به

  

، ویجيء على ضربین، ضـرب یعـاد فیـه االسـم بلفظـه: وهو تكریر االسم: األول

ولقیــت ، ًیــداًرأیــت زیــدا ز: وضـرب یعــاد معنــاه، فأمــا مــا یعــاد بلفظــه فنحــو قولــك

ًعمـرا عمــرا ٍوهــذا زیــد زیـد ومــررت بزیــد زیــد، ً ٍ ٌ وهـذا الــضرب یــصلح فــي األفعــال ، ٌ

، َقام، قام عمرو: والحروف والجمل وفي كل كالم ترید تأكیده، فأما الفعل فتقول

ْواجلـس اجلـس، ْوقم قم
ُفـالغرض مـن التوكیـد  إثبـات الخبـر عـن المخبـر عنـه، ٤ َ َ َ َْ َْ ْ ِ

ــا  إ ــك َأنن ِوذل َّ َ ِ َ ــاَ ــولى المجــيء هــو : ذا قلن ــذي ت ــا َأن ال ــد نفــسه، أخبرن َجــاءني زی َُ ِ َّ
َ ْ

ِ ِْ َ َ
ُبعینه، فلذلك دخل التوكید في الكالم، ولهذه العلة لم یجز َأن تؤكـد النكـرة، َألنـه  َّ ِ

َ
َّ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ

َلـــیس لهـــا عـــین ثابتـــة كالمعـــارف، فلـــم یحـــتج إلـــى إثباتهـــا إذا كانـــت ال تثبـــت  َ َ ِ ِ َِ ََْ َ َ ََ َْ َْ ِ َ َ
ـــت المـــضمرات معـــارف جـــاز بال ـــد عنهـــا، ولمـــا كان َتوكیـــد، فلهـــذا أســـقط التوكی َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ

                                                           

                                      البیت من الرجز قائله علي بن أبي طالب ١

                  ونصه في الدیوان    ١٣٦                       دیوان علي بن أبي طالب ص٢

                         إذا ناب أمر جنتي وحسامي  * ُ    ُ هم ُ                    ُتیممت همدان الذین هم

ُ نصه تیممت همدان الذین هم هـم    ٣٠١    ص  ٣                   وفي شرح التسهیل  ج  ُ َ ْ َْ َّ ََ                             ُ ُ َ ْ َْ َّ َّإذا نـاب أمـر جنتـي     ... ََ ُ ٌَ                 َّ ُ ٌَ
  -        وسهامي  

                 ، معجــم الــشواهد   ٣٤    ص  ١                      ، العمــدة البــن رشــیق ج    ٢٢١  ص   ١٢                        انظــر التــذییل والتكمیــل ج 

     ١٧٢    ص  ٣         الهمع ح-   ١٦٤  ص 

     ٧٥٨    ص  ٢                 شرح شذور الذهب ج -  ٦٥              ملحة اإلعراب ص -  ٨١        اللمع ص ٣

    ١٩    ص  ٢        األصول ج ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

َتوكیدها، َألن أعیانها ثابتة ِ َ قد تكـرر ) هم ( أن الضمیر لوحظ و في هذا البیت ١ِ

وهو ما یـسمى بالتوكیـد اللفظـي ٢وهذا مما یندرج تحت توكید المضمر بالمضمر

 ومن أحكامه أنه  إن كان اسـما ظـاهرا أو اللفظ المكرر به ما قبله: الذي معناه

 ومنه إیاك إیـاك أمـا٣"فنكاحها باطل باطل باطل: " ؛ نحوً منصوباً منفصالًضمیرا

قمـت "الضمیر المنفصل المرفوع، فیجوز أن یؤكد بـه كـل ضـمیر متـصل؛ فنقـول

ــت ــت"، و"أن ــك أن ــت"، و"أكرمت ــك أن ــد ضــمیر".مــررت ب ــا یؤك ــع المنفــصل  كم الرف

  -:یقول ابن مالك ٤نفصل نحو هو هوبضمیر الرفع الم

  ٥أكد به كل ضمیر اتصل... ومضمر الرفع الذي قد انفصل 

  

   عطف البیان - :ًثالثا

  ٦قال الشاعر 

ٍ                          فيا أخوينا عبد شمس َْ َ َ ْ َ َنوفال و َ ْ ْأعيذ كام أن تبعثا بي            َ ْ َ ُ ِ َا حرباََننً َْ  ٧  

عطف البیان ومعناه َأن تقیم یندرج هذا البیت تحت واحد من أنواع التوابع وهو 

ْاَألسماء الصریحة غیر المأخوذة من الفعل مقام اَألوصاف المـأخوذة مـن الفعـل  ْ ْ ْ
ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ُْ َْ َ ََ ْ َْ َ ِ َّ

                                                           

     ٣٨٧            علل النحو ص ١

    ١٤٦         المفصل ص ٢

     ١٦٦    ص  ٦                                              هذا جزء من حدیث أخرجه  اإلمام أحمد في مسنده  ج ٣

     ٢٢٢                           ، شرح ألمكودي على األلفیة ص    ٣٠٢-   ٣٠١    ص  ٣               أوضح المسالك ج ٤

     ٢٦١    ص  ٣               شرح ابن عقیل ج ٥

أخـو الخلیفـة  هاشـم بـن عبـد المطلـب بـن أبـي طالـب بـن البیت من بحر الطویـل قائلـه طالـب ٦

َوجملـة )  صـلى اهللا علیـه وآلـه وصـحبه( محمـد النبـي وابـن عـم علـي بـن أبـي طالـب الرابـع ْ ُ َ
ََأوالد أبــي طالــب َأربعــة ذكــور وأنثتــان أكبــرهم طالــب وبــه كــان یكنــى  انظــر ســمط  النجــوم  َ ُِ

َ َ ُ َ َ ْ َْ
   ١ ٦    ص  ١                                      وفي الحماسة الشجریة نسب إلى أبي طالب ج   ٣٦٩    ص  ١   م جالعوالي 

قـــریش والمفـــردات                         ویبكـــي أصـــحاب القلیـــب مـــن                                    هــذا بیـــت مـــن كلمـــة یمـــدح فیهـــا الرســـول ٧

فــصیلة أخــرى مــن قــریش : نوفــل. فــصیلة مــن قــریش؛ مــنهم بنــو أمیــة: عبــد شــمس: الغریبــة

ألجـــأ إلـــى اهللا مـــن أجلكمـــا، أو أحـــصنكما بـــاهللا وأجعلكمـــا فـــي : یریـــد. أیـــضا أعیـــذ كمـــا بـــاهللا

، ٣٣٤ ص ١٢انظـــر التـــذییل والتكمیـــل ج . الحـــرب بینكمـــارعایتـــه، مخافـــة أن تـــشعال نـــار

 ص ٢، الـــدرر اللوامـــع ج ٨٧ ص ٣، شـــرح األشـــموني ج ٢٦ ص ٢ســـیرة ابـــن هـــشام ج 

  ٣١٣ ص ٣، أوضح المسالك ج ١٥٣



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ًتقــول قــام َأخــوك محمــد كقولــك قــام َأخــوك الظریــف وكــذلك رَأیــت َأخــاك محمــدا  َُّ َ ُ َ َ ُ َ ُْ َ َ ِ َ َ ََ ُ َ َ
ِ ْ َ َ

َّومررت بأخیك محمد َ ُ
ر صـفة، یكـشف عـن المـراد كـشفها، بمعنـى أنـه  اسـم غیـ١

وینــزل مــن المتبــوع منزلــة الكلمــة المــستعملة مــن الغریبــة إذا ترجمــت بهــا مثــل 

عطـف بیـان مفـسر ألبـي حفـص ومتـرجم لـه  فعمـر)أقسم باهللا أبو حفصٍ عمر(
وسمي عطف البیان بهذا االسم ألنه للبیان، جيء بـه وهـو مفـرق بـین االسـم ٢

ََي بعـض المواضـع یجـوز َأن یكـون عطـف بیـان ِف٣الذي یجري علیه وبین ما له
ِ

َ َ ْ
ُوَأن یكون بدال وفي بعضها یتعین أحدهما ََّ َ َ ََ َ ْ َ َمن الفرق بـین عطـف البیـان والبـدل ٤َِ َ

  :ّفي اللفظ؛ وذلك في موضعین

  

ًأن یكــون التــابع مفــردا، معرفــة، معربــا، والمتبــوع : النــداء ومعنــى ذلــك: أحــدهما ً َ ّ
یجــب أن یكــون عطــف بیــان، وال ) ًزیــدا(ّفــإن ) ًدایــا أخانــا زیــ: (منــادى؛ كقولــك

ّیجوز أن یكون بدال؛ ألنه لو كـان بـدال لكـان فـي نیـة تكـرار حـرف النـداء معـه،  ّّ ً ً
ِولكان یلزم بناؤه على الضم، كما یلزم في كل منادى مفرد معرفة ّ ّ ّ  

  

ّاســم الفاعــل المعــرف بــاأللف والــالم إذا ُأضــیف إلــى معــرف بــالالم،: ّوالثــاني ّّ ّ
 ثــم ِ

ِعطف على المضاف إلیه ُ
٥  

وبالنظر في هـذا البیـت نجـد أن لفـظ عبـد شـمس عطـف بیـان وال یجـوز إعرابـه 

  بدال أي أن

" أخوینـا"عطف بیان علـى " عبد شمس"تعین كون : وجه االستشهاد بهذا البیت

" عبــد شــمس"معطوفــا عطــف نــسق بــالواو علیــه؛ وال یجــوز أن یكــون " نــوفال"و

المعطـوف " نوفـل"؛ ألن ذلـك یـستلزم ضـم "أخوینـا"حـل بدال؛ لعدم صحة حلوله م

علیه؛ ألنه مفرد علم، یستحق البنـاء علـى الـضم؛ كمـا لـو أنـه منـادى مـستقل؛ 

تــابع للمنــادى، ونوفــل تــابع لتــابع المنــادى؛ " عبــد شــمس"ألن أخوینــا منــادى و

                                                           

    ٩٠        اللمع ص ١

     ١٥٩         المفصل ص ٢

    ٤٥    ص  ٢       األصول ج٣

    ٤٠٩    ص  ١                               اللباب في علل البناء واإلعراب ج ٤

    ٧٤٠    ص  ٢                      اللمحة في شرح الملحة ج٥



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

وحكــم تــابع المنــادى، إذا كــان عطــف بیــان أن یتبــع بالنــصب، إمــا علــى محــل 

ٕو لفظــه، واذا كــان بــدال أن یعامــل معاملــة المنــادى المــستقل؛ بــسبب المنــادى؛ أ
كون البدل على نیة تكرار العامل؛ فكأنه مسبوق بحرف نداء؛ ولهذا، كان یجب 

بــدال؛ " نــوفال"ولهــذا، لمــا لــم یجــز أن یجعــل . والروایــة بالنــصب" نوفــل"أن یــضم 

 الفــرق بــین وقــد حــصر العلمــاء١. إال یكــون بــدال أیــضا" عبــد شــمس"التــزم فــي 

  -:عطف البیان والبدل فیما یأتي 

  

ًأن العطف ال یكون مضمرا وال تابعا لمضمر؛ ألنه في الجوامد نظیر  - ١ ً
  النعت في المشتق

 أن البیان ال یخالف متبوعه في تعریفه وتنكیره - ٢

 أنه ال یكون جملة، بخالف البدل، فإنه یجوز فیه ذلك - ٣

 ًأنه ال یكون تابعا لجملة، بخالف البدل - ٤

ً ال یكون فعال تابعا لفعل، بخالف البدلأنه - ٥ ً 

 أنه ال یكون بلفظ األول، بخالف البدل؛ فإنه یجوز فیه ذلك بشرطه  - ٦

 .أنه لیس في نیة إحالله محل األول، بخالف البدل - ٧

 ٢.أنه لیس في التقدیر من جملة أخرى، بخالف البدل - ٨

  

                                                           

                          شـرح التـصریح علـى التوضـیح ج —   ٣١٣    ص  ٣              أوضح المـسالك ج-   ١٥٣  /  ٢  :              الدرر اللوامع١

    ٣٥               معجم الشواهد ص -   ١٦١    ص  ٣                همع  الهوامع ج-   ١٥٠    ص  ٢

    ٢٦٠-   ٢٥٩    ص  ٢              شرح األشموني ج ٢



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  )إبدال الظاهر من ضمیر المخاطب (  البدل- :ًرابعا

  ١قال الشاعر

َفام برحت أقدامنا يف مقامنا َِ َ ْ ََ ُ َِ َ َ ْ َ َثالث ... َِ َنا حتى أزيروا املنائياِتََ َ
ِ َ ََ ُ ِ ُ َّ ٢  

  

هـذا البیــت ینــدرج تحــت بــاب البــدل ومعنـاه التــابع المقــصود بــالحكم بــال واســطة 

بینه وبین المبدل منه نحو حضر الخلیفة عمـر بـن عبـد العزیـز فعمـر بـدل مـن 

                                                                                                                 ٤ولــــه أقــــسام أربعــــة٣المــــذكور دون واســــطةالخلیفــــة وهــــو المقــــصود بــــالحكم 

ــه فــي -:أولهــا  بــدل كــل مــن كــل وهــو البــدل المطــابق للمبــدل منــه المــساوي ل

حـدائق * ًن للمتقـین مفـازا إ( المعنى نحو مررت بأخیـك زیـد ومنـه قولـه تعـالى 

  ٥)وأعنابا 

 بدل بعض مـن كـل وهـو أن یكـون الثـاني بعـضا مـن األول نحـو أكلـت -:ثانیها

  الرغیف ثلثه 

بدل االشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه بحیث إذا ذكر المبـدل -:ثالثها 

منه تشوقت النفس إلى ذكر البدل نحـو نفعنـي خالـد علمـه فعلمـه فكلمـة علمـه 
                                                           

َْ البیت من  بحر الطویل قائله عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشـي ابـن ١ ُ                                                                                 َْ ُ
                                                   سـن منـه بعـشر سـنین كنیتـه أبـو الحـارث مـن أبطـال قـریش فـي      وهـو أ–  -           عم رسـول اهللا 

         شــهد بــدرا  .          دار األرقــم –  –                                                  الجاهلیــة وفــي اإلســالم ولــد بمكــة وأســلم قبــل دخــول الرســول 

                                                                            واستشهد بها بعد أن قطعت رجله وأصیب بالصفراء فمات ودفن بها وهو ابن ثالث وستین 

              وما بعدها    ٤٢٤    ص  ٤                                                    سنة وذلك في السنة الثانیة من الهجرة  انظر اإلصابة ج

         ،شـــــواهد   ٢٤  /  ٢                             ،  الـــــسیرة النبویـــــة البـــــن هـــــشام   ١٩    ص   ١٣                          انظـــــر التـــــذییل والتكمیـــــل ج ٢

   ٣            شــــرح االشــــموني –            ومــــا بعــــدها    ٥٥٨                      شــــرح األلفیــــة البــــن النــــاظم -   ٢٠٧            التوضــــیح رقــــم 

     ١٢٨    ص  ٤                 ، شواهد العیني ج    ٢٩٢   /     ١٢٩،٤ /

                 جمـــع منیـــة ومعناهـــا   :        المنایـــا-  ة                     یریـــد نفـــسه وعلیـــا وحمـــز  :         أقـــدامنا -      مازالـــت  :        مابرحـــت   :         اللغـــة 

        الموت 

                                                                      یقـول ظلـت أقـدامنا ثابتـة ومـستمرة فـي مقامنـا فـي الحـرب ولـم نتحـرك خوفـا مـن - :            المعنى العام

ٕ                                                                              ٕالقتــل ولــشجاعتنا وفــرط أقــدامنا وایماننــا بــاهللا ورســوله حتــى أوردنــا األعــداء حیــاض المــوت 
    ١٨٨    ص  ٤                      انظر المقاصد النحویة ج

    ٣٦٢    ص  ٣                      انظر أوضح المسالك ج ٣

                                                                                                                                   ٤٨٣    ص  ١                                          انظر فتح رب البریة في شرح نظم اآلجرومیة ج٤

             سورة النبأ  ٣٢-  ٣١      آیة ٥



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

قتـل ( اشتمال من خالد وهو منطو تحته ولیس جزءا منه ومنه قوله تعالى بدل 

  ١)النار ذات الوقود * أصحاب األخدود 

 بـدل اإلضـراب نحـو أكلـت خبـزا لحمـا -١البدل المبـاین ویـشتمل علـى -:رابعها 

   قصد أوال اإلخبار بأنه أكل خبزا ثم بدا له أن یخبر أنه أكل لحما أیضا

یــذكر فیـه المبــدل منــه غلطـا ثــم یــذكر البـدل إلزالــة ذلــك بـدل الغلــط وهـو مــا -٢

الغلط فهو بدل من اللفـظ الـذي ذكـر غلطـا نحـو رأیـت رجـال حمـارا أراد ان یخبـر 

  أوال أنه رأى حمارا فغلط فذكر الرجل

بدل نسیان وهـو مـا یـذكر المبـدل منـه قـصدا ثـم یتبـین فـساد قـصده فیـذكر  -٣

فـظ الـذي ذكـر نـسیانا ال أن البـدل ذكـر البدل الذي هو الصواب فهو بدل مـن الل

   .نسیانا نحو رأیت رجال حمارا أراد أن یخبر أنه رأى حمارا فغلط بذكر الرجل

نـا فأبـدل ِفـي مقام)  نـا (أبـدل مـن ) نـا تثالث( أن قولـه لـوحظ و في هذا البیـت 

ٕاالســم الظــاهر مــن ضــمیر الحاضــر بــدل كــل مــن كــل وانمــا جــاز إلفادتــه فائــدة 
    : مـذاهبفیـه فـإن لـم یكـن فیـه معنـى اإلحاطـة ف ٢إلحاطة والـشمولالتوكید من ا

 الجــواز وهــو قــول -:المنــع وهــو مــذهب جمهــور البــصریین، والثــاني-:أحــدها 

ــث ــدا -:الكــوفیین، والثال ــي االســتثناء نحــو مــا ضــربتكم إال زی ــه یجــوز ف َأو "ً أن

ًاقتــضى بعــضا َْ َ َ یبــة جــائز الغ  فإبــدال الظــاهر مــن ضــمیر ٤ أي كــان بــدل بعــض٣"ْ

مطلقا نحو زره خالدا أما ضمیر الحاضر وهو ضمیر المتكلم وضـمیر المخاطـب 

 والـشمول اإلحاطـة كان البدل بدل كل مـن كـل وأفـاد إذا إالفال یبدل منه الظاهر 
   . كما هنا في البیت وكذلك إذا  كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل٥

  

  

  

  

                                                           

              سورة البروج ٥- ٤      آیة ١

    ١٩٠    ص  ٤                  المقاصد النحویة ج -    ١٢٨٢    ص  ٣                                      انظر شرح الكافیة الشافیة البن مالك ج ٢

    ٤٩              ابن مالك  ص                   جزء من بیت ألفیة٣

   ٨   ص ٣               شرح األشموني ج٤

    ٢٥١    ص  ٢                شرح ابن عقیل ج٥



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  )الفعل املضارعازم جو( إعراب الفعل ويشمل -: السابع طلبامل
  

   -:جزم الفعل المضارع بالالم 

  ١قال الشاعر

َ   حم َ           تفد نٌ  دّ  مُ َِ َ     ل نُ    ك كَ  سْ  فْ ِا خفت مَإذا م ... ٍ  سْ  فُّ َِ َ أمر تباالْنْ َ َ ٍ ْ َ ٢  

المــضارع إذ إن الفعــل  ینــدرج هــذا البیــت تحــت بــاب إعــراب الفعــل ومنــه جــزم 

 ًفعـال واحـدا ، وتـشملمنها ما یجـزم :  على ضربین للفعل المضارععوامل الجزم

ْلم"، "( َّلما"، و"َ . ، فهذه اُألصول في عمل الجـزم)في النهي" ال"، و"الم األمر"، و"َ

َوانمــا عملــت الختــصاصها باألفعــال دون األســماء ّ ّوالحــرف إذا اخــتص، عمــل . ٕ ُ
" ْإن: "حــرف باتفــاق، وهــو: وجــازم لفعلــین وهــو أربعــة أنــواع ٣.فیمــا یخــتص بــه

مـن، ومـا ومتـى، وأي، "واسـم باتفـاق، وهـو " إذ مـا: "وحرف على األصـح، وهـو

كـل مـنهن یقتـضي  مهمـا: واسـم علـى األصـح وهـو".وأین، وأیان، وأنى، وحیثمـا

ًیـــسمى أولهمـــا شـــرطا، وثانیهمـــا جوابـــا وجـــزاء: فعلـــین  وبـــالنظر فـــي جـــوازم ٤ ً

 وهــي التــي ًالمــضارع التــي تجــزم فعــال واحــدا والــذي یخــصنا هنــا هــو الم الطلــب

ــــــا ــــــب به ــــــه یطل ــــــل شــــــيء وفعل ــــــهأو – عم ــــــام ترك ــــــا عــــــدة  أحك                                                                                                                      -:  وله

: إن كان الطلب صادرا ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منـه سـمیت: أولها

ٕوان ". الم الـدعاء: "أعلـى سـمیتلمـن هـو دنـى أهـو من مٕ، وان كان "الم األمر"

وبــسبب داللتهــا علــى المعــاني ". الم االلتمــاس: " مــساو ســمیت هــومــنمكــان 

  .أنسب" بالم الطلب"الثالثة كانت تسمیتها 

  . أنها تجزم المضارع بشرط أال یفصل بینهما فاصل-:ثانیها 

 دخولهــا علــى فیكثــر.  أن الجــزم بهــا مختلــف فــي درجــة القــوة والكثــرة-:ثالثهــا 

مع -المضارع المبدوء بعالمة الغیاب؛ وهي الیاء للمذكر، والتاء للمؤنث، ویقل 

                                                           

   ٦١                                                      البیت من  بحر الوافر قائله أبو طالب ورد في دیوانه ص ١

                     ، األصول في النحـو ج    ٢١١                       ، إعراب شواهد الكتاب ص    ٤٣٢    ص  ٢                  انظر اإلنصاف ج ٢

    ص  ٩              ، الخزانـة ج    ٦٤١    ص  ٢                ، مغني اللبیب ج    ١٣٢    ص  ٢          ،المقتضب ج   ١٧٥    ص  ٢

١١    

     ٢٦٣    ص  ٤                        شرح المفصل البن یعیش ج ٣

    ٤٣--  ٤١    ص  ٤                ضیاء السالك ج ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

 دخولهــا علــى المــضارع المبــدوء بحــرف الخطــاب؛ أو المبــدوء بحــرف -صــحته

مـع -الهمزة أو النون، ألن المتكلم ال یأمر نفسه إال مجـازا، وهـذا : التكلم، وهو

ِّ لینفـق ذو سـعة مـن (:ثلـة قولـه تعـالىومـن األم.  قیاسـي فـصیح، كـسابقه-قلته ٍ ِ ِ
َ َ ُ ْ ُ

ِسعته ِ
َ َ(.١  

  . أنها قد تحذف ویبقى عملها-:را بعها 

وكان الكالم بعـدها " قل: "وحذفها إما كثیر مطرد؛ وذلك إذا وقعت بعد فعل األمر

ــا لألمــر ــساد معنــوي. ال یــصلح جواب ــة الكریمــة. بــسبب ف ــره، كاآلی ــل (: أو غی ُق

َلعبادي الذین ِ ِ َِّ َ َ َ آمنوا یقیموا الصالةِّ َُ َّ ُ َ
ِ
  ..لیقیموا:  أي٢) ُ

ٕواما قلیل، ولكنـه جـائز فـي االختیـار وفـي الـضرورة، وهـو حـذفها بعـد مـشتقات 

ــي لیــست فعــل األمــر ــل: "القــول األخــرى الت ــة "ق ــى حال ــل مقــصور عل ٕ؛ وامــا قلی
هـذا البیـت  الضرورة الشعریة؛ وهذا حین ال یسبقها شيء من مادة القول؛ نحو

الـشاهد  حیـث ٣الى غیر ذلك من أحكام تلك الـالم.............نفسك د محمد تف

فیــه إضــمار الم األمــر فــي قولــه تفــد، والمعنــى لتفــد نفــسك، وهــذا مــن أقــبح 

یریـد أن حـرف " الضرورة، ألن الجازم أضعف من الجار، وحرف الجـر ال یـضمر

 ال یعمـل ٕالجر ال یعمل وهو محذوف، مع أنه أقوى من الجازم، واذا كان األقـوى

ًوقد خرجه قوم تخریجا . محذوفا فألن ال یعمل األضعف محذوفا من باب األولى
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الیاء المحذوفة " تفد"ذهبوا إلى أن آخر، ف

محمـد تفـدي نفـسك : للتخفیف اجتزاء بكسر ما قبلها للداللة علیهـا، وكأنـه قـال

كل نفس، ثم حذف الیاء مضطرا لیقیم وزن البیت، واكتفى بالكسرة التي قبلهـا، 

هــا ألنهــا مجانــسة كتفــي بالحركــات التــي قبلیوقــد تحــذف حــروف المــد واللــین و

َعلى َأنـه جـاء فـي ضـرورة الـشعر حـذف الم (وفي الخزانة جاء الشاهد فیه ٤لها ْ ّ َ ُ َ
ِ
َ َ

ِاَألمـــر فـــي فعـــل غیـــر الفاعـــل المخاطـــب والتقـــدیر ِ ِْ ْ َّْ َ َ ُ َ َیـــا محمـــد لتفـــد نفـــسك كـــل : ْ َّ َ َُ
  .٥)نفس

                                                           

     ٧                 سورة الطالق آیة ١

    ٣١                   سورة إبراهیم آیة ٢

              وما بعدها    ٤٠٧    ص  ٤                 النحو الوافي ج ٣

     ٤٣٢    ص  ٢                        اإلنصاف في مسائل الخالف ج   ٤

    ١١    ص  ٩          الخزانة ج   ٥



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  

  )القسم االستفهام ،(  متفرقات ويشمل -: الثامن طلبامل
  

  االستفهام - :أوال 

                          ١قال الشاعر

ًكيف وجدت زبرا ْ َْ َ ْ َ َ 

ًأقطا ومترا، ْ َ ًَ
ِ     

ًأو مشمعال صقرا؟            ْ � ِْ
َ ُ ْ َ٢      

  

، "ُاسـتفهمت"ُمصدر : ُفاالستفهام. االستفهام واالستعالم واالستخبار بمعنى واحد

َطلبت الفهم، وهذه السین تفید الطلب، وكذلك االس: أي ُ َ ْ َ ُتعالم واالستخبار مصدرا ُ ُ
ٌّولما كان االستفهام معنى من المعاني؛ لم یكن بد من ". ُاستخبرت"و" ُاستعلمت" ُ ّ

ُأدوات تـــدل علیـــه، إذ الحـــروف هـــي الموضـــوعة إلفـــادة المعـــاني یـــستفهم   و٣.ٍ

َفاألسماء من وما وأي وكـم ،والظـروف  بأسماء غیر ظروف وبظروف وبحروف َ ََ
َمتى وَأین وكیف  َ ََ ْ َوأي حین وأیـان وأنـى ،والحـروف الهمـزة وأم وهـل ولكـل واحـدة َ ِ ِ

َ َ َ َ َُ َ ْ
ِمن هذه الكلم موضع ِ

َ َ ْ َّ سؤال عمن یعقـل) من( فـ َ َ َومـا سـؤال عمـا ال یعقـل ُ َّ َ ُ َ وكـم ،ََ
َسؤال عن العدد ْ َ َومتى سؤال عن الزمان ،ُ ََّ َ ُ َوَأین سؤال عن المكان َ َ ْ َ ُ ََ ِوأي حـین ك ، ،ْ

َ

                                                           

لة، وهـي عمـة النبـي سـیدة قرشـیة، شـاعرة باسـ:  األشعار لـصفیة بنـت عبـد المطلـب بـن هاشـم١

 .ـــة ـــى المدین ـــل الهجـــرة، وهـــاجرت إل ـــوم أحـــد(ورأت المـــسلمین یتراجعـــون . أســـلمت قب ) ی

فأشــار ! أانهــزمتم عــن رســول اهللا: فتقــدمت، وبیــدها رمــح، تــضرب فــي وجــوه النــاس وتقــول

وكــان قــد بقــر بطنــه فكــره ( إلــى الزبیــر بــن العــوام أن یبعــدها عــن أخیهــا الحمــزة النبــي 

لهـا مـراث . فناداهـا الزبیـر أن تتنحـى، فزجرتـه، وأقبلـت حتـى رأت أخاهـا) ن تراهرسول اهللا أ

 ٢٠٦ ص ٣ماتت في المدینة،انظر األعالم للزركلي ج . وفي شعرها جودة. رقیقة

َلزبر بفتح الزاِي وكسرها   ا٢ ِ ْ َ َ
َّ َِّ ْ َ ِ ُ َالقوى الشدید، وهو مكبر الزبیر، تعني ابنها الزبیر: ْ ِ

ْ َ ِ َْ ُّ ََّ ُ َ َُ ُ َّ ُّ َْأي :  بـن العـوامَِ
ْكیف وجدته؟ كطعام یؤكل، َأو كالصقر؟انظر النهایة فـي غریـب الحـدیث واألثـر ج  َّ ْ َ ُ ٍ َ َ  ص ٢َ

٢٩٣    

 ٩٩ ص ٥شرح المفصل البن یعیش ج   ٣



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ِوأیان كذل ،َمتى َ َوأنى ك َأین َأیضا وجمیع اَألسماء والظروف المـستفهم  ،ْك َأیضاَ ْ ْ ِ
َ َ ْ ْ

َبها مبني لتضمنه معنى حرف االستفهام إال أیا وحدها فإنها معربـة حمـال علـى  َ ََّ ِ َِ َ َ َّ ْ ِ ِ
ْ

ِ
ّ َ َْ ّ َ

ْالبعض َأو الكـل وحركـت الفـاء فـي كیـف والنـون مـن َأیـان ومـن َأیـن لـسكونهما  َ ََ َّ ُّ َ َ ِ َ ْ ْ ْْ َ
ُوســكون  ُ َمــا قبلهمــاَ . ومعنــاه الــسؤال عــن الحــال.  وكیــف جــار مجــرى الظــروف١َ

وهمــا : الهمــزة، هــل حرفــا االســتفهامو٢.تقــول كیــف زیــد؟ أي علــى أي حــال هــو

الهمزة وهل في نحو قولك أزید قائم؟ وأقـام زیـد؟ وهـل عمـرو خـارج؟ وهـل خـرج 

 وأ. وًعمرو؟ والهمزة أعم تصرفا في بابها من أختهـا تقـول أزیـد عنـدك أم عمـر

أبزید، : ًتضرب زیدا وهو أخوك؟ وتقول لمن قال لك مررت بزید ًزیدا ضربت؟ وأ

 صدر الكالم ال یجوز تقدم شيء مما في حیزه علیه ال تقول ضربت ولالستفهام

وما عـدا . حرف مهمل، یكون لالستفهام، وللنداءوالهمزة  ٣ًأزیدا وما أشبه ذلك

فأما همزة االستفهام فهي . معانيهذین، من أقسام الهمزة، فلیس من حروف ال

أزیـد قـائم؟ : یدخل علـى األسـماء واألفعـال، لطلـب تـصدیق، نحـو: حرف مشترك

أزیـــد عنـــدك أم عمـــرو؟ وتــساویها هـــل فـــي طلـــب التـــصدیق : أو تــصور، نحـــو

  ٤.الهمزة أعم، وهي أصل أدوات االستفهامكما أن الموجب، ال غیر

قـد وردتـا فـي قـول )الهمـزة – كیـف (أن أداتا االسـتفهام لوحظ و في هذا البیت 

  . صفیة بنت عبد المطلب 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   وما بعدها٢٢٨ اللمع ص ١

  ٢١٧ المفصل في اإلعراب ص٢

    ٣٤٧ المفصل في اإلعراب  ص٣

  ١١٢ ص ٤، شرح التسهیل ج ٣٠الجنى الداني ص   ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  النافیة) لن ( ًوقوع جواب القسم مقرونا بـ (  القسم - :ًثانیا 

  

    -:١قال الشاعر 

َواهللاِ لن يصلوا إليك ْبجمعهم َ
َحتى أوسد يف الرتاب دفينا          ِ َِ َ َّ ُ ٢  

  

اب الــشرط إمــا مجــزوم أو كــل واحــد مــن الــشرط والقــسم یــستدعي جوابــا وجــو

مقـرون بالفــاء وجــواب القـسم إن كــان جملــة فعلیــة مثبتـة مــصدرة بمــضارع أكــد 

ٕبالالم والنون نحو واهللا ألضربن زیدا وان صدرت بماض اقترن بـالالم وقـد نحـو 
ٕواهللا لقد قام زید وان كان جملة اسمیة فبإن والالم أوالالم وحدها أو بإن وحدها 

  ٣ئم واهللا لزیدنحو واهللا إن زیدا لقا

 اعلم أن التثنیة (:  سیبویه یندرج هذا البیت تحت إعراب األفعال الخمسة یقول

إذا لحقــت األفعــال المــضارعة، عالمــة للفــاعلین، لحقتهــا ألــف ونــون، ولــم تكــن 

                                                           

، وقــد ورد البیــت فــي دیوانــه ص - –البیــت مــن بحــر الرجــز قائلــه  أبــو طالــب عــم النبــي   ١

ِ یـروى َأن قریــشا َأتــت َأبــا طالــب فكلمتــه فــي النبـي٨٧ َّ ِ َ َ َ ً ْ ُ-  َ-فبعــث إلیــه فقــال لــه ُ َ ََ ََ َِ ْ ْیــا ابــن : ِ َ
َأخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك و ََ َ َّ َ َ َُ َ ََ َْ

َال تحملني من األمر مـا ِ َ ْ ِ َ

ُال ُأطیق َأنا وال َأنـت فـاكفف عـن قومـك مـا یكرهـون مـن قولـك فظـن رسـول اهللا  َ َ َ َ َْ َ َْ ُ ْ َْ ْ ُ ْ َ ََ
ِ- َ- َأنـه 

َقد بدا لعمه فیه وَأنه خاذله فقال ََ َ
ِ ِ ِ ِِّ ِیا عم لو وضعت الشمس فـي یمینـي والقمـر فـي یـساري : (َ ِ ِ

َ َ ْ َ َ َ َْ
َّ َ

َمــا تركــت هــذا األمــر  ْ َ َ ِحتــى یظهــره اهللا َأو أهلــك فــي طلبــهَ َّ ُثــم اســتعبر رســول اهللا ) َ َ َّ- َ- 

ُفبكى فلما ولى قال له حین رأى ما بلغ من األمر برسول اهللا  َ َ ْ َ
ِ

ُ َ ََ َ َ ََّ- - : ِیا ابن أخي  امض ْ ْ َ
ْعلى َأمرك وافعل ما َأحببت ف والله ال أسلمك لشيء أبدا َ َ َّ

َ َْ َْ َ َثم قال َأبو طالب في ذ. ْ ِ َ ُ َ ِلك هـذه َ َِ
  ٢٩٧-٢٩٦ ص ٣األبیات     انظر الخزانة ج 

  یؤذونك :  أوسد بمعنى أوضع ، دفینا بمعنى مدفونا ، یصلون إلیك -:اللغة 

 واهللا لن یؤذیك أحد وأنا على قید الحیاة: المعنى العام للبیت 

                  ، الـدرر اللوامـع ج    ٢٩٦    ص  ٣               ، خزانـة األدب ج    ٣٧٥    ص   ١١                              انظر التذییل والتكمیل ج ٢

،    ١١٠    ص  ٢               همـع الهوامـع ج،٢٠٧ ص  ٣شرح التـسهیل البـن مالـك ج       ، ،   ٤٥    ص  ٢

َّشـرح الـشواهد الـشعریة لمحمـد بـن محمـد حـسن شـراب ج —٢٧٠الجنى الداني ص   ص ٣ُ

 ، شـرح أبیـات المغنـي ج ٢٦١ ص ٦، تفـسیر القرطبـي ج ١٢ ص ٢ ، الكشاف ج ٢٤١

  ١٧٨    ص ٢، حاشیة الدسوقي ج١٥٩-١٥٨ ص ٥

  ٤٣ ص ٤قیل ج شرح ابن ع  ٣



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

" ّهـذا البنـاء، فتـضم إلیـه " یفعـل " ّاأللف حرف اإلعراب؛ ألنك لـم تـرد أن تثنـى 

ّحقته هذا عالمة للفاعلین، ولم تكن منونة وال تلزمها ّآخر، ولكنه إنما أل" یفعل 
الحركــة؛ ألنــه یــدركها الجــزم والــسكون، فتكــون األولــى حــرف اإلعــراب، والثانیــة 

ّكـالتنوین، فلمـا كانـت حالهـا فـي الواحـد، غیـر حـال االسـم وفـي التثنیـة لـم تكـن 
مة للرفـع، لیكون له في التثنیة عال بمنزلة، فجعلوا إعرابه في الرفع ثبات النون

كما كان في الواحـد؛ إذ منـع حـرف اإلعـراب، وجعلـوا النـون مكـسورة حالهـا فـي 

 وال فـي االسم، ولم یجعلوها حـرف إعـراب؛ إذ كانـت متحركـة ال تثبـت فـي الجـزم

عالمــة أن الفعـل المــضارع عنــدما تلحقــه  ویفهــم مــن كــالم ســیبویه ١.) النـصب

ا لحقتـه عالمـة للفـاعلین وعلیـه ٕالتثنیة فلیست هذه العالمة عالمـة إعـراب وانمـ

ـــصب والجـــزم ـــع وحـــذفها عالمـــة للن ـــون عالمـــة للرف ـــات الن     .جعـــل العلمـــاء إثب

ْوهي نفي قولك سیفعل تقول لن یقوم زید ولن یذهب )  لن( النصبأدوات منْ و َ ََ َْ ِ

ِعبد اهللا وال تتصل بالقسم كما لم یتصل به سیفعل ِ َّ َ َ وفي األفعـال الخمـسة ثبـوت ٢ََ

 إن كان الفعل المضارع لجمـع جزمت حذفت فلرفع فإذا نصبت أولمة النون عال

ًمــذكرین زدت فــي الرفــع واوا مــضموما مــا قبلهــا ونونــا مفتوحــة كقولــك ً أنــتم : ً

ــك ــالواو ضــمیر لجمــع، تقومــون وتقعــدون ونحــو ذل الفــاعلین والنــون عالمــة  ف

 كمـا لـوا  ولـن یفعلـم یفعلـوا: فإذا دخل علیها جازم أو ناصب حذفت فقیل. الرفع

ٕ وانمــا حمــل المنــصوب علــى المجــزوم ألن الجــزم مخــتص ٣،فعــل فــي التثنیــة
بالفعل، فحمل المشترك على المختص، ولـم یحمـل علـى المـشترك، وهـو الرفـع، 

ــالوا ــى مجــروره، ق ــى والمجمــوع علــى حــده عل ــصوب المثن ــا حمــل من رأیــت : كم

ــدین ــدین وبالزی ــى مــررت بالزی ــدین حمــال عل ــدین والزی َالزی َِ ــي ٤  األســماءفــي.ًِ وف

فحرف نفي ینصب المضارع ویخلصه لالستقبال وال یلـزم أن " لن"أما (التوضیح 

 فینتـصب الفعـل بعـدها ٦ألنهـا ال تكـون غیـر ناصـبةت لـن  وقدم٥)یكون مؤبدا

                                                           

  ١٤٨ ص ١ الكتاب لسیبویه ج ١

 ١٤ ص ٤ شرح التسهیل ج -٦ ص ٢ المقتضب ج ٢

  ٤٩-٤٨ ص ١ األصول في النحو ج ٣

   ١٩٢ ص ١التذییل والتكمیل ج ٤

 ٤ ص ٤، شرح ابن عقیل ج ١٢٢٩ ص ٣ توضیح المقاصد والمسالك ج ٥

  ٥١٧ ص ٢ شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ج ٦



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

 في لقسمل ا، وقد وقعت لن جوابلقسمًوالمنفي بلن ال یكون جوابا ل١بغیرها بها ال

وهذا هو موضـع االستـشهاد ٢ ویعد هذا نادرا قوله واهللا لن یصلوا في هذا البیت

-استـشهد المـصنف (  -:یقـول البغـدادي ٣ًحیث جاء جواب القسم منفیا بلـن 

ًمع منصوبها قد تقع جوابا للقسم بقلة ) لن ( ّ بهذا البیت على أن –ابن هشام 
، ألن )لــن( آكــد مــن النفــي ب ) ال( قــد یكــون النفــي بویالحــظ أنــه ٤)كمــا هنــا 

ــا للقــسم، والمنفــي ب)ال (المنفــي ب ــه، ) لــن (ً قــد یكــون جواب ــا ل ًال یكــون جواب
وهو  في هذا البیت وقد وقعت لن جواب القسم.: ونفي الفعل إذا أقسم علیه آكد

  .نادر

  

  
  

                                                           

   ٤    ص  ٦ .                             شافیة في شرح الخالصة الكافیة ج            المقاصد ال١

    ٢٩٦    ص  ٣            الخزانة ج ٢

     ٢٧٠               الجنى الداني ص  ،   ٢٠٧     ص   ٣                       شرح التسهیل البن مالك ج ٣

     ١٥٨    ص  ٥                     شرح أبیات المغني ج ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  
  
  
  
  
  

  املبحث الثاين 
  الشواهد الصرفيةتوجيه  

  
  )اجلموع  ،اإلبدال واإلعالل   (:وفيه مطلبان

  



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  سیر  جمع التك- :األول المطلب ا

  ١قال الشاعر - ١

  ٢ٍآساد غيل حني مناص

ّمـا تغیـر فیـه بنـاء واحـده،  یندرج هذا البیت تحت باب جمع التكـسیر ومفهومـه
ككتــاب : رجــل ورجــال وبنقــصان: رجــال وأفــراس، وقــد یكــون بزیــادة نحــو: نحــو

ّیعــم مــن یعقــل وغیــرهم فــي  فلــك: وكتــب، وقــد یكــون تغیــر البنــاء تقــدیریا نحــو
ــسیر إلــى ٣ال وأفــراس وكــرام وحمــرأســمائهم وصــفاتهم كرجــ ــسم جمــع التك وینق

ِمــا بــین الثالثــة إلــى العــشرة وجمــع الكثــرة مــا فــوق ذلــكل جمــع قلــة-:قــسمین  َ َْ َ ََ ََ ْْ َْ َِ َ ََّ َ٤ 

  -: أوزان أربعةَِّجموع القلةول

ُفعلَأ(: األول                                                                                      -:فيَّ ویطرد -بفتح فسكون فضم-، )ْ

ْ صـحیح الفـاء والعـین ولـم یـضاعف، علـى وزن فعـل، بفـتح ثالثيكل اسم ) ١( َ َ
ٍفسكون، وظبي وأظب ْ ْ ٍ، ودلو وأدلَ ْ ْ َ.  

ّ مؤنــث بــال عالمــة، قبــل آخــره مــد كــذراع وأذرع، ویمــین ربــاعي وفــى اســم )٢( ّ
ٍوأیمن، وشذ أفعل فى مكان، وغراب، وشهاب من ٍ ُ ٍ ٌ ُ   . المذكرْ

َّ، بفتح فسكون، ویكون جمعا لكل ما لم یطرد فیه )َأفعال(: الثاني َ ٌفعل الـسابق، أً ُ ْ

ُكثــوب وأثــواب، وســیف وأســیاف، وحمــل بكــسر فــسكون وأحمــال، وصــلب بــضم  ُ ْ
ِ

ِفــسكون وأصــالب، وبــاب وأبــواب، وســبب بفتحــین وأســباب، وكتــف بفــتح فكــسر  َ َ
ُوأكتاف، وعضد بفتح فضم وأعضاد، وجنب  ُ ُ   .بضمتین وأجنابَ

َ أفعلة(-:الثالث ِ ّ كـل اسـم مـذكر ربـاعي قبـل فـيِّ، بفتح فـسكون فكـسر، ویطـرد )ْ ُ َّ

َآخـره مـد، كطعـام وأطعمــة، ورغیـف وأرغفـة، وعمـود وأعمــدة، ویلتـزم  َ ْ ُ َ َ فعــال، فـيّ
ِ

ــالم ــتح أولــه أو كــسره، مــضعف ال ــة، ،َّبف ــاء وأقبی َ أو معتلهــا، زمــام وأزمــة، وقب َّ ِ ِ

ِوكساء وأكسیة؛  ًوال یجمعان على غیره إال شذوذاِ ُ.  

 ألفـاظ، منهـا فـي، بكسر فسكون، ولم یطرد فـي شـيء، بـل سـمع )ْعلةِف(: الرابع

ّ جمــع شــیخ، وثیــرة جمــع ثــور، وفتیــة جمــع فتــى؟، وصــبیة، جمــع صــبي شــیخه
ِ َ ْ ِْ

ً َ ِ ِْ َ

                                                           

    ٩٣                                                       البیت من الرجز علي بن أبي طالب البیت ورد في دیوانه ص   ١

  ،   ٢٠٠    ص  ٢         المقتضب ج  ٢

     ٣١٩-   ٣١٨    ص  ١                              الكناش في فني النحو والصرف ج٣

     ١٧٣                   اللمع في العربیة ص   ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ِوصبیة، وغلمة جمع غالم، وثنیة جمع ثنـي بـضم األول أو كـسره، وهـو  ْ ُْ ُِ ِ
َ ْ ّ ِ َ  الثـانيَ

  ١.إنه اسم جمع وال جمع:  قیلأطرادهِولعدم .  السیادةفي

  ٢ت أفعال جموع قلهَثم... فعلة أفعل ثم فعله  -:یقول ابن مالك 

أما جموع الكثرة فكثیرة وال مجال لهـا معنـا هنـا إذ إن موضـع الـشاهد هنـا كلمـة 

ِصـحیح علـى ) ََأسـد(جمع قلة ، مفـرده )  أفعال(جمع على وزن ) آساد(  )لَعـَف(َّ

ً وبذلك جمعـه علـى أفعـال جمعـا قیاسـیاأجمال،ْحو جمل َن كمـا نالحـظ فـي لفـظ . ً

َ الهمزة الساكنة بعد همزةقد أبدلت ) آساد( َ َمتحركة متصلة مدة تجانس الحركة  ْ َ َ ْ َّ ُ َُ ِ َّ

َإیمان(ِ ویاء في ،) آساد( ، )آدم(ِفتبدل ألفا في 
َ وَأصـلها )أومـن(ِ وواوا فـي ،)ِ ؛ َ

ُُأؤمن(َ و،)إئمان( و،)أأدم( ِ ْ( ٣  

 
  

  -: قال الشاعر - ٢

ًفاصدع بأمرك ما عليك غضاضة  ََ َ ََ َ ْ ْ َْ َ َْ ِ َ ِ ًوأبرش بذاك وقر منه عيونا* َ َ ََ ُ ُ ُ َ ُْ ْ ِ ِ
ّ َ ِ ْ َ٤  

في هذا البیت شاهد آخر حیـث جـاز جمـع المثنـى إذا لـم یلـبس ، نحـو قـر زیـد 

ًلب عیونـا ًعیونا أي جعل الجمع مكان المثنى إذا لم یحدث لبسا كما قال أبو طا
زیـد طیـب أبـا : أما إذا ألبس، فالمطابقة ال غیر، فال یجوز،  وكان مراده عینین

ولفـظ ٥ طاب زید دارا وأنـت تریـد داریـن: وأنت ترید آباء أو أبوین، وكذا ال تقول

ًعیونا جمع تكسیر جئ به بدال من لفظ عینین وهذا ما أجازه العلمـاء عنـد أمـن 
  ٦ند من یرى ذلك اللبس وألن أقل الجمع اثنان ع

  

                                                           

    ص  ٣                           توضـــــیح المقاصـــــد والمـــــسالك ج -   ٥٢٢    ص  ٢                          شـــــرح التـــــصریح علـــــى التوضـــــیح ج   ١

      ، شــذا    ١١٤    ص  ٤                                  شــرح ابــن عقیـل علــى ألفیــة ابـن مالــك ج    ، ٥    ص  ٣         األصـول ج    ١٣٨٠

  -           وما بعدها  ٨٦                    العرف في فن الصرف ص 

      ٣٥         األلفیة ص   ٢

     ٤٦٩ ص ٣        الهمع ج   ٣

             ن هذا البحث   م  ٢١                        سبق تخریج هذا البیت ص ٤

   )                 الطبعة السعودیة     (    ٧٠٩    ص  ٢                                     شرح الرضي على الكافیة القسم األول ج ٥

    ٣٨٤    ص  ٢                           انظر شرح تسهیل الفوائد ج ٦



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  )إبدال الهمزة (اإلبدال واإلعالل- :ًثانیا

  ١-:قال الشاعر 

َفام برحت أقدامنا يف مقامنا  َِ َ ْ ََ ُ َِ َ َ ْ َ َثالثتنا حتى أزيروا املنائيا... َِ
ِ َِ ُ ِ ُ َ ٢  

حـروف البـدل یندرج هـذا البیـت تحـت بـاب اإلبـدال واخـتص هنـا بإبـدال الهمـزة و

َُأجــد طویـــت مــنهال: "ي یجمعهـــا قولــكإدغــام، هـــي الحــروف التــ لغیــر ْ َ ُِ ُ فهـــذه ". ٌ

َالحــروف تبــدل مــن غیــر إدغــام، �فــإن كــان البــدل ألجــل إدغــام لــم یكــن مختــصا . ُ

ًبل جائز في كل حرف یدغم في مقاربه أن یبدل حرفا من جنس . بهذه الحروف ُ ُُ ِّ ٌ
ُمقاربه الذي یدغم فیـه ُ

 وبـالنظر فـي هـذا البیـت نجـد أن الـشاعر صـحح الهمـزة٣

؛ ألن الم  ) ًمنائیـا( العارضة الواقعة بعد ألف مفاعل والقیاس إعاللها في كلمة 

فاجتمعت )منیوة ( وأصلها) منیة(الكلمة في المفرد یاء منقلبة عن واو فمفردها 

الــواو والیــاء فــي كلمــة واحــدة وســبقت إحــداهما األخــرى بالــسكون فقلبــت یــاء ، 

) منــایو(وأصـل الجمـع ) منایـا(قــول وأدغمـت فـي الیـاء التــي قبلهـا فنـد الجمـع ن

ثـم وقعـت الیـاء بعـد ) منـایي(حیث تطرفت الـواو بعـد كـسرة فقلبـت یـاء فـصارت 

ثم قلبت )منائئ(مد زائد فقلبت همزة فصارت )منیة(ألف مفاعل وهي في المفرد 

ًتحركت الیاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ) منائي(الكسرة فتحة للتخفیف فصارت 
) منایـا(فـصارت ) یـاء(اجتمـع شـبه ثـالث ألفـات فقلبـت الهمـزة )مناءا( فصارت 

ًوذلك إجـراء للمعتـل مجـرى ) منائیا(وقد تأتي على األصل ) مطایا –مطیة ( مثل
حیــث إنــه ) المنایــا ( قولــه  إذن الــشاهد هنــا فــي٤)مرائــي–مــرآة (الــصحیح نحــو 

عتـل ًأثبت حرف العلة في الموضع الـذي یجـب حذفـه فـي سـعة الكـالم إجـراء للم

ولكنـه أظهـر الیـاء للـضرورة ) المنـاءا ( مجرى الصحیح وكـان الوجـه أن یقـول 

  .وقیل أنه شاذ

  

                                                           

ْالشاعر عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب   ١ ُ                                     ْ ُ  

                  من هذا البحث  ٤٢                                      البیت من بحر الطویل وقد سبق تخریجه  ص ٢

     ٢١٣                    الممتع في التصریف ص   ٣

           وما بعدها    ١٢٧     وي ص                شذا العرف الحمال  ٤



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  اخلامتة
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ،والـصالة والـسالم علـى نبیـه الخـاتم صـادق 

  الوعد األمین ،وعلى أصحابه الغر المیامین 

                                                                         

  وبعد 
 وعـشیرته ینتـسبون إلـى قـریش التـي نـزل بلغتهـا –  -بنو هاشم أهل رسـول اهللا 

القـــــرآن الكـــــریم وتـــــولى اهللا حفظـــــه إلـــــى أن یـــــرث اهللا األرض ومـــــن علیهـــــا بقولـــــه 

 وقد حـافظ العـرب علـى لغـتهم ١)ٕإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون  ( -:تعالى

 لها بوضعهم قواعد علـم النحـو حیـث وضـعوا القواعـد التـي تعـصمها بعد حفظ اهللا

وكان الشعر وعاءهم الذي ساعدهم في حفظهم ، من الزلل بعد اختالطهم بالعجم 

شـعراء بنـي هاشـم -هؤالء الـشعراء -للغتهم فهو بحق دیوان العرب ، وكان ضمن 

ًعــشرین بیتــا اثنــین و -مــابین النحــو والــصرف -الــذین بلغــت شــواهدهم الــشعریة ، 
مـــن أبـــواب ًا  بابـــة شــملت معظـــم أبـــواب النحـــو حیــث  شـــملت حـــوالي ثمـــاني عــشر

 كــان وأخواتهــا،و إن وأخواتهــا ،و التنــازع ،و المفعــول المطلــق  فــيالنحــو   تمثلــت

،و التمییـــز ، وحـــروف الجـــر،و اإلضـــافة،و إعمـــال اســـم الفاعـــل،و التعجـــب،ونعم 

ٕیــــان،و البــــدل، واعــــراب الفعــــل، ویــــئس ومــــا جــــرى مجراهمــــا،و التوكیــــد،وعطف الب
واالســتفهام،وجمع التكــسیر، واإلبــدال  واإلعــالل، ولــوحظ أن الــشواهد تنوعــت بــین 

  –رجال ونساء بني هاشم استأثر أبو طالب بن عبد المطلب ،وعـم رسـول اهللا 

حیـث -كـرم اهللا وجهـه– وولیـه ابنـه علـي ،بأكثرها حیث بلغت أبیاته تـسعة أبیـات–

وبعـــده عبیـــدة بـــن الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب ببیتـــین ثـــم عبـــد ، أبیاتـــه بلغـــت أربعـــة

ٌالمطلــب ،وطالــب بــن أبــي طالــب ،و الفــضل بــن عبــاس لكــل واحــد منهمــا شــاهد 
ٍ ،و لكل من عاتكة بنت اشم فلصفیة ابنة عبد المطلب بیتانٌواحد أما نساء بني ه

شــاهد )  فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم زوجــة أبــو طالــب( عبــد المطلــب،و أم عقیــل

ماأعف  ( كما ورد في بیت التعجباحد وهذه الشواهد منها ما توافق مع القاعدة و

وفقــا للقواعــد ،ومنهــا مــا ورد ، حیــث حــذف المتعجــب منــه ألمــن اللــبس ) وأكرمــا 

حیـث زیـدت كـان بـصیغة ) أنـت تكـون ماجـد نبیـل( على النادر أو الشاذ كمـا فـي 

                                                           

  ٩               سورة الحجر آیة   ١



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

شـلت یمینـك إن ( ولـه  واألصـل أن تكـون بـصیغة الماضـي ،وكمـا فـي ق،المضارع

واألصـل أن ) قتلت(المخففة النون فعال غیر ناسخ ) ْإن(حیث ولي ) ًقتلت لمسلما

ًیلیهــا فعــال ناســخا كمــا فــي قولــه تعــالى   وكمــا ،١)ٕوان وجــدنا أكثــرهم لفاســقین  (-:ً

حیــث إنــه أثبــت حــرف العلــة فــي الموضــع الــذي یجــب حذفــه ) المنائیــا ( فــي قولــه 

ولكنــه أظهــر الیــاء للــضرورة ) المنــاءا ( لوجــه أن یقــول  وكــان ا،فــي ســعة الكــالم

....                                                                                                                وهكذا 

                                                                                                    - :القولوبعد هذا كله أستطیع 

، والبعـد عـن اللحـن ، في الحفاظ علـى سـالمة النطـق ً بارزًا لبني هاشم دورّنإ-١

حتــى فــي الكــالم الــدارج بــین عامــة المــسلمین إلــى جانــب مــا شــهد لهــم بــه الجمیــع 

إلــى آخــر الحــدیث أي .....أنــا النبــي ال كــذب ( – –وعلــى رأســهم ســیدنا محمــد 

بنـــو (الــذین ینتــسب إلیهــا ) قـــریش (كیــف ألحــن ،وأنــا مـــن أفــصح القبائــل العربیــة 

  .تلك القبیلة صاحبة القیادة والریادة ،والتي نزل القرآن بلغتها ) هاشم 

ً الشاهد النحوي إنما هو ما یحتج به إلثبات القاعدة أو الحكم علیهـا اطـرادا ّنإ-٢
ًأو شذوذا مشتمال على اآلیـات القرآنیـة ،و األحادیـث النبویـة،و أشـعار العـرب حتـى ً

  هـ١٥٠عصر االحتجاج سنة 

 أهمیـــة الـــشاهد النحـــوي فـــي العملیـــة التعلیمیـــة كبیـــرة، وذلـــك مـــا یـــوفره لنـــا مـــن -٣

قیسة المختلفة التي تعتـد  أساس نبني علیه قواعدنا ونطور به لغتنا عن طریق األ

  بها اللغة العربیة

 وقــد تــدخل ، القاعــدة النحویـة وتوضــیحها المثـال مــا یــستعان بـه علــى شــرحّنإ -٤

فیه اآلیات القرآنیة ،واألحادیث النبویة  ،وشعر العرب ونثرهم یستوي في ذلك فـي 

  . زمن االحتجاج أو من غیره حتى الوقت الحاضر

  

  

  

  

  

  

                                                           

     ١٠٢                سورة األعراف  آیة  ١



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

  املصادر واملراجع
  .القرآن الكریم- ١

 للقاضــــي األصــــول علــــم إلــــي الوصــــول منهــــاج ((المنهــــاج شــــرح فــــي اإلبهــــاج-٢

  ))هـ٧٨٥ سنه المتوفي البیضاوي

 حامـد بـن تمـام بـن علـي بـن الكـافي عبـد بـن علـي الحسن أبو الدین تقي: المؤلف

 الكتــب دار: الوهــاب الناشــر عبــد نــصر أبــو الــدین تــاج وولــده الــسبكي یحیــي بــن

  .م ١٩٩٥ - هـ١٤١٦: النشر بیروت عام– العلمیة

حمـــود شـــكري األلوســـي إتحـــاف األمجـــاد فـــي مـــا یـــصح بـــه االستـــشهاد للـــسید م-٣

  م١٩٨٢-هـ١٤٠٢-مطبعة اإلرشاد بغداد –تحقیق عدنان عبدالرحمن الدوري 

 الطوســــي الغزالــــي محمــــد بــــن محمــــد حامــــد أبــــو: الــــدین المؤلــــف علــــوم إحیــــاء-٤

  .بیروت – المعرفة دار:  الناشر)هـ٥٠٥: المتوفى(

 السیرافي، المرزبان بن اهللا عبد بن الحسن: البصریین المؤلف النحویین أخبار-٥

 المـــنعم عبـــد ومحمـــد الزینـــي، محمـــد طـــه:  المحقـــق)هــــ٣٦٨: المتـــوفى (ســـعید أبـــو

: الحلبــي الطبعــة البــابي مــصطفى: الــشریف الناشــر بــاألزهر المدرســین - خفــاجي

  .م ١٩٦٦ - هـ ١٣٧٣

 بــن یوســف بــن محمــد حیــان أبــو: العــرب المؤلــف لــسان مــن الــضرب ارتــشاف -٦

 وشـرح  تحقیـق)هــ ٧٤٥: المتوفى (األندلسي الدین أثیر حیان بن یوسف بن علي

ــــد رمــــضان: محمــــد مراجعــــة عثمــــان رجــــب: ودراســــة  مكتبــــة: الناشــــر التــــواب عب

  .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ األولى،: بالقاهرة الطبعة الخانجي

 النحـــوي ســـهل بـــن الـــسري بـــن محمـــد بكـــر أبـــو: النحـــو المؤلـــف فـــي ألصـــول ا-٧

: الفتلـي الناشــر الحـسین عبــد: قـق المح)هــ٣١٦: المتــوفى (الـسراج بـابن المعـروف

  بیروت - لبنان الرسالة، مؤسسة

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن : اإلصابة في تمییز الصحابة المؤلف-٨

عـادل أحمـد عبـد الموجـود : تحقیـق) هــ٨٥٢: المتـوفى(أحمد بن حجر العـسقالني 

 -لـــى األو:  بیـــروت الطبعـــة–دار الكتـــب العلمیـــة : وعلـــى محمـــد معـــوض الناشـــر

   ه١٤١٥

ـــدین بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس، :  األعـــالم المؤلـــف-٩ خیـــر ال

ــــي الدمــــشقي  ــــین الطبعــــة: الناشــــر) هـــــ١٣٩٦: المتــــوفى(للزركل ــــم للمالی : دار العل

   م٢٠٠٢مایو /  أیار -الخامسة عشر 



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

 أبـو الجیـاني، الطـائي مالـك ابـن اهللا، عبـد بن محمد: مالك المؤلف ابن ألفیة-١٠

  التعاون دار:  الناشر)هـ٦٧٢: المتوفى (الدین جمال ،اهللا عبد

 عبــد:  المؤلــف)األلغــاز فــي الطــراز (المــسمى الكتــاب وهــو النحویــة األلغــاز -١١

 المكتبـة:  الناشـر)هــ٩١١: المتـوفى (الـسیوطي الـدین جـالل بكر، أبي بن الرحمن

  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٢: النشر عام-للتراث  األزهریة

: والكـوفیین المؤلـف البـصریین: النحـویین بین الخالف لمسائ في اإلنصاف -١٢

 األنباري الدین كمال البركات، أبو األنصاري، اهللا عبید بن محمد بن الرحمن عبد

ــــــوفى( ــــــة:   الناشــــــر)هـــــــ٥٧٧: المت ــــــى: العــــــصریةالطبعة المكتب  -هـــــــ١٤٢٤ األول

  .م٢٠٠٣

 بـــن یوســـف بـــن اهللا عبـــد: مالـــك المؤلـــف ابـــن ألفیـــة إلـــى المـــسالك أوضـــح--١٣

: المتــوفى (هــشام ابــن الــدین، جمــال محمــد، أبــو یوســف، ابــن اهللا عبــد بــن أحمــد

 للطباعـــة الفكـــر دار: البقـــاعي الناشـــر محمـــد الـــشیخ یوســـف:  المحقـــق)هــــ٧٦١

 والتوزیع والنشر

 ّمــال بــن القــادر عبــد:   المؤلــف]النــزول ترتیــب حــسب مرتــب [المعــاني بیــان-١٤

 مطبعــــة:  الناشــــر)هـــــ١٣٩٨: متــــوفىال (العــــاني غــــازي آل محمــــود الــــسید حـــویش

  .م ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٢ األولى،: دمشق الطبعة – الترقي

 اللیثـي، بـالوالء، الكنـاني محبـوب بـن بحر بن عمرو: والتبیین المؤلف البیان-١٥

 الهــالل، ومكتبــة دار:   الناشــر)هـــ٢٥٥: المتــوفى (بالجــاحظ الــشهیر عثمــان، أبــو

  .هـ ١٤٢٣: النشر بیروت عام

 عبـد بـن الحـسین بـن اهللا عبـد البقـاء أبـو : القـرآن المؤلـف إعـراب فـي نالتبیا-١٦

 عیـسى : البجـاوي الناشـر محمـد علـي :  المحقـق)هـ٦١٦ : المتوفى (العكبري اهللا

  .وشركاه الحلبي البابي

عبــــد اهللا بــــن علــــي بــــن إســــحاق الــــصیمري   التبــــصرة والتــــذكرة ألبــــي محمــــد -١٧

  .م١٩٨٢-ه١٤٠٢لى الطبعة األو–تحقیق فتحي أحمد مصطفى 

 علي الحسن أبو الدین عالء: الفقه المؤلف أصول في التحریر شرح التحبیر-١٨

. د:   المحقق)هـ٨٨٥: المتوفى (الحنبلي ألصالحي الدمشقي المرداوي سلیمان بن

 - الرشـد مكتبة: السراح الناشر أحمد. د القرني، عوض. د الجبرین، الرحمن عبد

  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ األولى،: الریاض الطبعة / السعودیة



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

 اهللا عبــد محمــد أبــو الــدین جمــال: الفوائــد المؤلــف وتلخــیص الــشواهد تخلـیص-١٩

 مـــصطفى عبـــاس. د:  المحقـــق)هــــ ٧٦١: ت (األنـــصاري هـــشام بـــن یوســـف بـــن

 األولــى،: العربــي الطبعــة الكتــاب دار:   الناشــر)بغــداد - التربیــة كلیــة (ألــصالحي

  .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

 أحمــد بــن محمــد اهللا عبــد أبــو: اآلخــرة المؤلــف وأمــور المــوتى أحوالبــ التــذكرة-٢٠

: المتــــوفى (القرطبــــي الــــدین شــــمس الخزرجــــى األنــــصاري فــــرح بــــن بكــــر أبــــي بــــن

  إبراهیم بن محمد بن الصادق: الدكتور: ودراسة   تحقیق)هـ٦٧١

  .هـ ١٤٢٥ األولى،: الریاض الطبعة والتوزیع، للنشر المنهاج دار مكتبة: الناشر

األندلــــسي  حیـــان أبـــو: التـــسهیل المؤلـــف كتـــاب شـــرح فـــي والتكمیـــل التـــذییل-٢١

 وبــاقي ،)٥ إلــى ١ مــن (دمــشق - القلــم دار: الناشــر هنــداوي حــسن. د: المحقــق

  .األولى: إشبیلیا الطبعة كنوز دار: األجزاء

 بــدر محمــد أبــو : مالــك المؤلـف ابــن ألفیــة بـشرح والمــسالك المقاصــد توضـیح-٢٢

 : المتـوفى (المـالكي المـصري المـرادي ّعلـي بـن اهللا عبـد بن سمقا بن حسن الدین

 جامعـة فـي اللغویـات أسـتاذ ، سـلیمان علـي الـرحمن عبـد : وتحقیق  شرح)هـ٧٤٩

  .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٨ األولى : العربي الطبعة الفكر دار : األزهر الناشر

 الغالیینـــــى ســـــلیم محمـــــد بـــــن مـــــصطفى: العربیـــــة المؤلـــــف الـــــدروس  جـــــامع-٢٣

ــــ( ــــة:  الناشــــر)هـــــ١٣٦٤: وفىالمت : الطبعــــة-بیــــروت  – صــــیدا العــــصریة، المكتب

  .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ والعشرون، الثامنة

 بـن عمـرو بـن أحمـد بـن الخلیـل الـرحمن عبـد أبـو: النحـو المؤلـف فـي الجمل-٢٤

: قباوة الطبعـة الدین فخر. د:  المحقق)هـ١٧٠: المتوفى (البصري الفراهیدي تمیم

  م١٩٩٥ هـ١٤١٦ الخامسة،

 الــدین بــدر محمــد أبــو: المعــاني المؤلــف حــروف فــي الــداني الجنــى: الكتــاب -٢٥

 )هـ٧٤٩: المتوفى (المالكي المصري المرادي ّعلي بن اهللا عبد بن قاسم بن حسن

ـــدین فخـــر د: المحقـــق ـــاوة ال ـــدیم محمـــد األســـتاذ- قب  الكتـــب دار: فاضـــل الناشـــر ن

  م ١٩٩٢ - ـه ١٤١٣ األولى،: لبنان الطبعة – بیروت العلمیة،

 العرفـان أبـو: مالـك المؤلـف ابـن أللفیـة األشـمونى شـرح على الصبان حاشیة-٢٦

 العلمیـة الكتب دار:  الناشر)هـ١٢٠٦: المتوفى (الشافعي الصبان علي بن محمد

  .م١٩٩٧- هـ ١٤١٧ األولى: لبنان الطبعة-بیروت



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

ــــصفات المؤلــــف المعــــاني حــــروف-٢٧ ــــرحمن عبــــد: وال  البغــــدادي إســــحاق بــــن ال

الحمـد  توفیـق علـي:   المحقـق)هــ٣٣٧: المتـوفى (القاسـم أبو الزجاجي، لنهاونديا

  .م١٩٨٤ األولى،: بیروت الطبعة – الرسالة مؤسسة: الناشر

 عمـــــر بــــن القــــادر عبـــــد: العــــرب المؤلــــف لـــــسان لبــــاب ولــــب األدب خزانــــة -٢٨

  )هـ١٠٩٣: المتوفى (البغدادي

: القاهرة الطبعة الخانجي، كتبةم: هارون الناشر محمد السالم عبد: وشرح تحقیق

  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ الرابعة،

: المتــــوفى (الموصــــلي جنــــي بــــن عثمــــان الفــــتح أبــــو:  الخــــصائص المؤلــــف-٩٢

.                                                                              الرابعـــــــــة: للكتـــــــــاب الطبعـــــــــة العامـــــــــة المـــــــــصریة الهیئـــــــــة:   الناشـــــــــر)هــــــــــ٣٩٢

أحمـد : المؤلـف الدرر اللوامع على همع الهوامع شـرح جمـع الجوامـع-٣٠   -٢٩

دار الكتـــب : الناشـــر  محمـــد باســـل عیـــون الـــسود: المحقـــق بـــن األمـــین الـــشنقیطي

  األولى:  الطبعةم ١٩٩٩ – ١٤١٩: سنة النشر  العلمیة

 بـن كـرب أبـى بـن یوسـف بـن مرعـي: النحـویین المؤلـف لكـالم الطـالبین دلیل -١٣

 المخطوطــات إدارة: الناشــر )هـــ١٠٣٣: المتــوفى (الحنبلــى المقدســي الكرمــى أحمــد

  م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠: النشر الكویت عام – اإلسالمیة والمكتبات

دیــوان أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب صــنعة أبــي هفــان المهزمــي البــصري ، -٢٣

ین وصــنعة علــي بــن حمــزة البــصري التمیمــي تحقیــق الــشیخ محمــد حــسن آل یاســ

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الطبعة األولى –منشورات دار الهالل 

دیــوان عبــد المطلــب شــرح وتــصحیح إبــراهیم اإلبیــاري ،و عبــد الحفــیظ علــي -٣٣

  .مطبعة االعتماد دون تاریخ–الطبعة األولى 

دار المعرفـة –دیوان علي بن أبي طالب اعتنى به عبـد الـرحمن المـصطاوي -٣٤

  م٢٠٠٥-ه١٤٢٦لبنان الطبعة الثالثة –بیروت –

 الحــسن أبــو اهللا، عبــد بـن علــي بــن عیــسى بـن علــي: الحــدود المؤلــف رسـالة -٣٥

 دار: الـــسامرائي الناشـــر إبـــراهیم:  المحقـــق)هــــ٣٨٤: المتـــوفى (المعتزلـــي الرمـــاني

  .عمان – الفكر

 نبوتـــه وأعـــالم فـــضائله وذكـــر العبـــاد، خیـــر ســـیرة فـــي والرشـــاد، الهـــدى ســـبل -٣٦

  والمعاد المبدأ في وأحواله وأفعاله



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

: وتعلیـق  تحقیـق)هــ٩٤٢: المتـوفى (الـشامي الـصالحي یوسف بن محمد: المؤلف

 الكتـب دار: معـوض الناشـر محمـد علـي الـشیخ الموجـود، عبـد أحمـد عادل الشیخ

  .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ األولى،: لبنان الطبعة – بیروت العلمیة

 بـــن الملـــك عبـــد: والتـــوالي المؤلـــف األوائـــل أنبـــاء فـــي العـــوالي النجـــوم ســـمط -٣٧

 أحمد عادل:  المحقق)هـ١١١١: المتوفى (المكي العصامي الملك عبد بن حسین

: بیروت الطبعـة – العلمیة الكتب دار: معوض الناشر محمد علي -الموجود عبد

  .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األولى،

 حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن محمـد: الخلفـاء المؤلـف وأخبـار النبویة السیرة -٣٨

َمعبـــد، نبـــ معـــاذ بـــن ْ  )هــــ٣٥٤: المتـــوفى (ألبـــستي الـــدرامي، حـــاتم، أبـــو التمیمـــي، َ

 الكتـب: العلمـاء الناشـر مـن وجماعة بك عزیز السید الحافظ علیه وعلق ّصححه،

  .هـ ١٤١٧ - الثالثة: بیروت الطبعة – الثقافیة

 إسـماعیل الفـداء أبو:  المؤلف)كثیر البن والنهایة البدایة من (النبویة السیرة -٣٩

 عبــد مــصطفى:  تحقیــق)هـــ٧٧٤: المتــوفى (الدمــشقي القرشــي كثیــر بــن عمــر نبــ

: النـشر لبنـان عـام – بیـروت والتوزیع والنشر للطباعة المعرفة دار: الواحد الناشر

  .م ١٩٧٦ - هـ ١٣٩٥

: المتـوفى (الحمـالوي محمـد بـن أحمـد: الـصرف المؤلـف فـن في العرف شذا -٤٠

 الرشـــــد مكتبــــة: اهللا الناشــــر نــــصر منالـــــرح عبــــد اهللا نــــصر:  المحقــــق)هـــــ١٣٥١

  .الریاض

 بـن اهللا عبـد بـن الحـسن سـعید أبـي بـن یوسـف: سـیبویه المؤلـف أبیـات شـرح -٤١

 علــي محمــد الــدكتور:  المحقــق)هـــ٣٨٥: المتــوفى (الــسیرافي محمــد أبــو المرزبــان

 دار األزهریـة، الكلیـات مكتبـة: سـعد الناشـر الـرءوف عبـد طـه: هاشـم راجعـه الریح

 - هـــــ ١٣٩٤: النــــشر مــــصر عــــام – القــــاهرة والتوزیــــع، والنــــشر طباعــــةلل الفكــــر

  .م ١٩٧٤

 عیــسى، بــن محمـد بــن علـي: مالــك المؤلــف ابـن ألفیــة علـى األشــموني شـرح -٤٢

ُاألشموني الدین نور الحسن، أبو ْ  الكتب دار:  الناشر)هـ٩٠٠: المتوفى (الشافعي ُ

  .ـم١٩٩٨ -هـ١٤١٩ األولى: لبنان الطبعة -بیروت العلمیة

 مـــساعد بـــن عمـــر بـــن أحمـــد اهللا، عبـــد أبـــو: مالـــك المؤلـــف ابـــن ألفیـــة شـــرح -٤٣

  ألحازمي الشیخ موقع بتفریغها قام صوتیة دروس: الكتاب ألحازمي مصدر



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

 اإلمـام ابـن محمـد الـدین بـدر: مالك المؤلـف ابن ألفیة على الناظم ابن شرح -٤٣

الــسود  عیــون لباســ محمــد:  المحقــق)هـــ ٦٨٦ ت (مالــك بــن محمــد الــدین جمــال

  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى،: العلمیة الطبعة الكتب دار: الناشر

 عبد بن اهللا عبد ، عقیل ابن : مالك المؤلف ابن ألفیة على عقیل ابن شرح -٤٤

 محیــي محمــد :  المحقــق)هـــ٧٦٩ : المتــوفى (المــصري الهمــداني العقیلــي الــرحمن

 ســـعید ، للطباعــة مــصر دار رة،القــاه - التــراث دار : الحمیــد الناشــر عبــد الــدین

  .م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ العشرون : وشركاه الطبعة السحار جودة

 الجیـاني، الطـائي مالك ابن اهللا، عبد بن محمد: الفوائد المؤلف تسهیل شرح -٤٥

. د الـسید، الـرحمن عبـد. د:  المحقـق)هـ٦٧٢: المتوفى (الدین جمال اهللا، عبد أبو

: واإلعــالن الطبعــة والتوزیــع والنــشر للطباعــة رهجــ: المختــون الناشــر بــدوي محمــد

  .)م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ (األولى

 ت أوس بــن حبیــب تمــام أبــو اختــاره: الحماســة دیــوان (الحماســة دیــوان شــرح -٤٦

 زكریــــا أبــــو التبریــــزي، ّالــــشیباني محمــــد بــــن علــــي بــــن یحیــــى:  المؤلــــف)هـــــ ٢٣١

  بیروت - القلم دار:   الناشر)هـ٥٠٢: المتوفى(

 بـن یوسـف بـن اهللا عبـد: العـرب المؤلـف كالم معرفة في الذهب ورشذ شرح -٤٧

: المتــوفى (هــشام ابــن الــدین، جمــال محمــد، أبــو یوســف، ابــن اهللا عبــد بــن أحمــد

  سوریا – للتوزیع المتحدة الشركة: الدقر الناشر الغني عبد:  المحقق)هـ٧٦١

ــــشواهد شــــرح -٤٨ ــــشعریة ال ــــة الكتــــب أمــــات فــــي ال  هدشــــا آالف ألربعــــة «النحوی

َّشـراب الناشـر حـسن محمـد بـن محمد:  المؤلف»شعري  بیـروت الرسـالة، مؤسـسة: ُ

  م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧ األولى،: لبنان الطبعة –

 الــــدین جــــالل بكــــر، أبـــي بــــن الــــرحمن عبــــد: المغنــــي المؤلـــف شــــواهد شـــرح -٤٩

  )هـ ٩١١: المتوفى (السیوطي

 الـــشیخ :وتعلیقـــات كوجـــان مـــذیل ظـــافر أحمـــد: حواشـــیه وعلـــق طبعـــه علـــى وقـــف

العربــــي  التــــراث لجنــــة: الــــشنقیطي الناشــــر التركــــزي التالمیــــد ابــــن محمــــود محمــــد

  م ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦ بدون،: الطبعة

: الكتـاب سـلیمان مـصدر محمـد علـي أسـامة: البخاري المؤلف صحیح شرح -٥٠

 اإلســـــــــــــــــــــــالمیة الـــــــــــــــــــــــشبكة موقـــــــــــــــــــــــع بتفریغهـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــوتیة دروس

http://www.islamweb.net  



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

 بــن أحمــد بــن یوســف بــن اهللا عبــد: الــصدى المؤلــف وبــل ىالنــد قطــر شــرح -٥١

 )هــــ٧٦١: المتـــوفى (هـــشام ابـــن الـــدین، جمـــال محمـــد، أبـــو یوســـف، ابـــن اهللا عبـــد

 عـشرة، الحادیـة: الطبعـة القـاهرة: الحمیـد الناشـر عبـد الـدین محیى محمد: المحقق

١٣٨٣  

 ئيالطــــا مالــــك ابــــن اهللا، عبــــد بــــن محمــــد: الــــشافیة المؤلــــف الكافیــــة شــــرح -٥٢

 أحمـد المنعم عبد:  المحقق)هـ٦٧٢: المتوفى (الدین جمال اهللا، عبد أبو الجیاني،

 اإلســالمي التــراث ٕواحیــاء العلمــي البحــث مركــز القــرى أم جامعــة: هریــدي الناشــر

  األولى: المكرمة الطبعة مكة اإلسالمیة والدراسات الشریعة كلیة

 الــدین جمــال لإلمــام والــصرف النحــو علمـي فــي األلفیــة علــى المكــودي شـرح -٥٣

 ٦٧٢: المتــوفى (المــالكي األندلــسي الجیــاني الطــائي مالــك بــن اهللا عبــد بــن محمــد

 ٨٠٧: المتـوفى (المكـودي صـالح بـن علـي بـن الـرحمن عبـد زیـد أبـو:  المؤلف)هـ

 واألدب األدبــي والنقــد البالغــة مــدرس (هنــداوي الحمیــد عبــد الــدكتور:  المحقــق)هـــ

 – بیـروت العـصریة، المكتبـة:  الناشـر)القـاهرة جامعـة - العلوم دار بكلیة المقارن

  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥: النشر لبنان عام

 أبـــي ابـــن یعـــیش بـــن علـــي بـــن یعـــیش: الزمخـــشري المؤلـــف المفـــصل شـــرح -٥٤

 بابن المعروف الموصلي، األسدي الدین موفق البقاء، أبو علي، بن محمد السرایا

یعقـــوب  بـــدیع إمیـــل الـــدكتور: هلـــ  قـــدم)هــــ٦٤٣: المتـــوفى (الـــصانع وبـــابن یعـــیش

ــــب دار: الناشــــر ــــروت العلمیــــة، الكت ــــان الطبعــــة – بی ــــى،: لبن  - هـــــ ١٤٢٢ األول

  م ٢٠٠١

جمــال الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن : المؤلــف  صــفة الــصفوة-٥٥

دار الحـدیث، : أحمـد بـن علـي الناشـر: المحقـق) هـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 

  م٢٠٠٠/هـ١٤٢١: الطبعة القاهرة، مصر

 حمـاد بـن إسماعیل نصر أبو: العربیة المؤلف وصحاح اللغة تاج  الصحاح-٥٦

: عطــار الناشــر الغفــور عبــد أحمــد:  تحقیــق)هـــ٣٩٣: المتــوفى (الفــارابي الجــوهري

  م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة: بیروت الطبعة – للمالیین العلم دار

النجـــار  العزیـــز عبـــد محمـــد: المـــسالك المؤلـــف أوضـــح إلـــى الـــسالك  ضـــیاء-٥٧

 م ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ األولى: الرسالة الطبعة مؤسسة: الناشر



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

 اهللا عبیـــد بـــن) بالتـــشدید (ّســـالم بـــن محمـــد: الـــشعراء المؤلـــف فحـــول طبقـــات -٥٨

شــاكر  محمــد محمــود:  المحقــق)هـــ٢٣٢: المتــوفى (اهللا عبــد أبــو بــالوالء، الجمحــي

  جدة – المدني دار: الناشر

 الهاشــمي منیــع بــن ســعد بــن محمــد اهللا عبــد أبــو: لمؤلــفالكبــرى ا لطبقــاتا -٥٩

:  تحقیــــق)هـــــ٢٣٠: المتـــوفى (ســــعد بـــابن المعــــروف البغـــدادي البــــصري، بـــالوالء،

 األولــى،: الطبعــة بیــروت – العلمیــة الكتــب دار: عطــا الناشــر القــادر عبــد محمــد

  م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠

 الـوراق ابـن الحسن، أبو العباس، بن اهللا عبد بن محمد: النحو المؤلف علل -٦٠

 الرشـد مكتبـة: الـدرویش الناشـر محمـد جاسـم محمـود: المحقـق )هـ٣٨١: المتوفى(

  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ األولى،: السعودیة الطبعة / الریاض -

ـــف الـــشعر محاســـن فـــي العمـــدة -٦١ ـــه المؤل  رشـــیق بـــن الحـــسن علـــى أبـــو: وآداب

الحمیــد  عبــد لــدینا محیــي محمــد:  المحقــق)هـــ ٤٦٣: المتــوفى (األزدي القیروانــي

  م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١ الخامسة،: الجیل الطبعة دار: الناشر

 َّأب بــن لمحمــد اآلجرومیــة نظــم (اآلجرومیــة نظــم شــرح فــي البریــة رب فــتح -٦٢

الحـازمي  مـساعد بـن عمـر بـن أحمـد): الـشرح مؤلـف ( المؤلف)الشنقیطي القالوي

  م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ األولى،: المكرمة الطبعة مكة األسدي، مكتبة: الناشر

 بـن خلیـل سـعید أبـو الـدین صالح: المزیدة المؤلف الواو في المفیدة الفصول-٦٣

 موسـى حـسن:  المحقـق)هــ٧٦١: المتـوفى (العالئـي الدمـشقي اهللا عبد بن كیكلدي

  م١٩٩٠ هـ١٤١٠ األولى،: عمان الطبعة – البشیر دار: الشاعر الناشر

ر ألحـــارثي بـــالوالء، أبـــو بـــشر، عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــ:  الكتـــاب المؤلـــف-٦٤

: عبــد الــسالم محمــد هــارون الناشــر: المحقــق) هـــ١٨٠: المتــوفى(الملقــب ســیبویه 

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثالثة، : مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة

 عمـرو بـن محمـود القاسم أبو: التنزیل المؤلف غوامض حقائق عن الكشاف -٦٥

 – العربـي الكتاب دار:   الناشر)هـ٥٣٨: المتوفى (اهللا جار الزمخشري أحمد، بن

  هـ ١٤٠٧ - الثالثة: بیروت الطبعة

 إسـماعیل الـدین عمـاد الفـداء أبـو: والـصرف المؤلـف النحـو فنـي فـي الكناش -٦٦

 المؤیــد، الملــك أیــوب، بــن شاهنــشاه بــن عمــر ابــن محمــد بــن محمــود بــن علــي بــن

 حـــسن بـــن یـــاضر الـــدكتور: وتحقیـــق  دراســـة)هــــ ٧٣٢: المتـــوفى (حمـــاة صـــاحب



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

: النــشر لبنــان عــام – بیــروت والنــشر، للطباعــة العــصریة المكتبــة: الخــوام الناشــر

  م ٢٠٠٠

 بـن الحـسین بـن اهللا عبـد البقـاء أبو: واإلعراب المؤلف البناء علل في اللباب-٦٧

 اإللـه عبـد. د:  المحقـق)هـ٦١٦: المتوفى (الدین محب البغدادي العكبري اهللا عبد

  م١٩٩٥ هـ١٤١٦ األولى،: دمشق الطبعة – الفكر ردا: النبهان الناشر

محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفـضل، جمـال الـدین :  لسان العرب المؤلـف-٦٨

ــــوفى(ابــــن منظــــور األنــــصاري الرویفعــــى اإلفریقــــي   دار : الناشــــر) هـــــ٧١١: المت

  هـ١٤١٤ –الثالثة :  بیروت الطبعة–صادر 

: المتــوفى (الموصــلي جنــي بــن انعثمــ الفــتح أبــو: العربیــة المؤلــف فــي اللمــع-٦٩

  فارس فائز:  المحقق)هـ٣٩٢

  الكویت – الثقافیة الكتب دار: الناشر

 بكــر أبــي بــن ِســباع بــن حــسن بــن محمــد: الملحــة المؤلــف شــرح فــي اللمحــة-٧٠

  )هــ٧٢٠: المتـوفى (الـصائغ بـابن المعـروف الـدین، شمس اهللا، عبد أبو الجذامي،

 بالجامعـــة العلمـــي البحـــث عمـــادة:  الناشـــرألـــصاعدي ســـالم بـــن إبـــراهیم: المحقـــق

ـــــــسعودیة الطبعـــــــة العربیـــــــة المملكـــــــة المنـــــــورة، المدینـــــــة اإلســـــــالمیة، ـــــــى،: ال  األول

  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

ُّآجروم، ابن: اآلجرومیة المؤلف متن-٧١  الـصنهاجي، داود بـن محمـد بـن محمد ُ

-هـــــ١٤١٩: الــــصمیعي الطبعــــة دار:   الناشـــر)هـــــ٧٢٣: المتــــوفى (اهللا عبــــد أبـــو

  م١٩٩٨

 محمــد،) ســلطان (بــن علــي: المــصابیح المؤلــف مــشكاة شــرح المفــاتیح مرعــاة-٧٢

 دار:   الناشــر)هـــ١٠١٤: المتــوفى (القــاري الهــروي المــال الــدین نــور الحــسن أبــو

  م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ األولى،: لبنان الطبعة – بیروت الفكر،

ـــف البـــن اللغـــة مجمـــل-٧٣ ـــاء بـــن فـــارس بـــن أحمـــد: فـــارس المؤل ـــ زكری  يالقزوین

 المحــــسن عبـــد زهیـــر: وتحقیـــق  دراســـة)هـــــ٣٩٥: المتـــوفى (الحـــسین أبـــو الـــرازي،

ـــشر ســـلطان دار  - هــــ ١٤٠٦ - الثانیـــة بیـــروت الطبعـــة – الرســـالة مؤســـسة: الن

  م ١٩٨٦

 -صالح الـدین الـسنكاوي: تحقیق٠المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات،  -٧٤

  م١٩٨٣مطبعة العاني، : بغداد

  



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

 حنبـل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو: حنبل المؤلف بن أحمد اإلمام  مسند-٧٥

 عادل - األرنؤوط شعیب:  المحقق)هـ٢٤١: المتوفى (الشیباني أسد بن هالل بن

 مؤســـسة: التركـــي الناشـــر المحـــسن عبـــد بـــن اهللا عبـــد د: وآخـــرون إشـــراف مرشـــد،

  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األولى،: الرسالة الطبعة

 علــي بــن محمــد بــن أحمــد: الكبیرالمؤلــف الــشرح بغریــ فــي المنیــر المــصباح-٦٧

 العلمیـة المكتبـة:  الناشر)هـ٧٧٠ نحو: المتوفى (العباس أبو الحموي، ثم الفیومي

  بیروت -

: یعقـوب الناشـر بـدیع إمیـل. د: العربیـة المؤلـف شـواهد فـي المفصل المعجم -٧٧

 م١٩٩٦ - هـ١٤١٧ األولى،: العلمیةالطبعة الكتب دار

أحمد بن فارس بن زكریاء   القزویني الرازي، : یس اللغة المؤلف معجم مقای-٧٨

دار : عبـد الـسالم محمـد هـارون الناشـر: المحقـق) هــ٣٩٥: المتـوفى(أبو الحـسین 

 م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: الفكر عام النشر

أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف :  المفردات في غریب القرآن المؤلف-٧٩

صـــــفوان عـــــدنان الـــــداودي : المحقـــــق)  هــــــ٥٠٢: ىالمتـــــوف(بالراغـــــب األصـــــفهانى 

   هـ ١٤١٢ -األولى :  دمشق بیروت الطبعة-دار القلم، الدار الشامیة : الناشر

:  المؤلـف)مالك ابن ألفیة شرح (الكافیة الخالصة شرح في الشافیة المقاصد -٨٠

 مجموعـــة:  المحقـــق)هــــ ٧٩٠ المتـــوفى (الـــشاطبي موســـى بـــن إبـــراهیم إســـحق أبـــو

 أم بجامعـــة اإلســـالمي التـــراث ٕواحیـــاء العلمیـــة البحـــوث معهـــد: الناشـــر- محققـــین

  .م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ األولى،: المكرمة الطبعة مكة - القرى

 الـشواهد شـرح «بــ المـشهور األلفیـة شـروح شـواهد شـرح في النحویة المقاصد -٨١

 ٨٥٥ المتــوفى (العینــي موســى بــن أحمــد بــن محمــود الــدین بــدر: المؤلــف»الكبــرى

 عبـد. د الـسوداني، توفیـق محمـد أحمـد. د. أ فـاخر، محمد علي. د. أ: تحقیق )هـ

 والترجمــــة، والتوزیــــع والنــــشر للطباعــــة الــــسالم دار: فــــاخر الناشــــر محمــــد العزیــــز

  م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ األولى،: العربیة الطبعة مصر جمهوریة - القاهرة

 أبـــو زدي،األ الثمـــالى األكبـــر عبـــد بـــن یزیـــد بـــن محمـــد: المقتـــضب المؤلـــف-٨١

ــــاس، ــــوفى (بــــالمبرد المعــــروف العب ــــق)هـــــ٢٨٥: المت ــــد محمــــد:  المحق  الخــــالق عب

  بیروت -. الكتب عالم:  الناشر.عظیمة



       
 
  

    

 

 
 

 

 

 

٥٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 "ً مجعا ودراسة "رها يف احلكم النحوي والرصيف الشواهد الشعرية عند بني هاشم  وأث 

َالحـضرمي محمـد، بن مؤمن بن علي: التصریف المؤلف في الكبیر الممتع -٨٢ ْ َ 

 مكتبـة:  الناشـر)هــ٦٦٩: المتـوفى (عصفور بابن المعروف الحسن أبو األشبیلي،

  ١٩٩٦ األولى: لطبعةلبنان ا

َللسهیلي المؤلف َّالنحو في الفكر نتائج-٨٣  اهللا عبـد بـن الـرحمن عبد القاسم أبو: ُّ

بیــــروت  – العلمیــــة الكتــــب دار:  الناشــــر)هـــــ٥٨١: المتــــوفى (الــــسهیلي أحمــــد بــــن

  م ١٩٩٢ - ١٤١٢: األولى الطبعة

  الشباب مكتبة: عید الناشر محمد: المصفى المؤلف النحو -٨٤

 علــي بــن محمــد بــن علــي: العربیــة المؤلــف اللغــة قواعــد مبــادئ = میــر نحــو-٨٥

 )هـــــ٨١٦: المتــــوفى (شــــریف میــــر بــــسید المعــــروف الجرجــــاني الحــــسیني الــــشریف

القـادر  عبـد أحمد القادر عبد: الحواشي حسین وضع حامد: الفارسیة عن المعرب

 ماركیــت، مــسجد جــامع شــاهي الفیــصل، مكتبــة: الناشــر صــغیر مجاهــد: ضــبطها

  م ١٩٨٧ = هـ ١٤٠٨ األولى،: شیتاغونغ الطبعة ندرقلعة،ا

أمین  ومصطفى الجارم على: العربیة المؤلف اللغة قواعد في الواضح النحو-٨٦

  والتوزیع الطبعة بدون تاریخ  والنشر للطباعة السعودیة المصریة الدار: الناشر

ـــوافي المؤلـــف  النحـــو-٨٧  دار:   الناشـــر)هــــ١٣٩٨: المتـــوفى (حـــسن عبـــاس: ال

  عشرة الخامسة الطبعة: المعارف الطبعة

 یحیـى، بـن الفضل بن المظفر: القریض المؤلف نصرة في اإلغریض نضرة -٨٨

  )هـ٦٥٦: المتوفى (العراقي الحسیني العلوي علي، أبو

 المبارك السعادات أبو الدین مجد: واألثر المؤلف الحدیث غریب في لنهایةا -٨٩

 األثیـــر ابـــن الجـــزري الـــشیباني الكـــریم بـــدع ابـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن

م ١٩٧٩ - هـــــ١٣٩٩ بیــــروت، - العلمیــــة المكتبــــة:  الناشــــر)هـــــ٦٠٦: المتــــوفى(

  الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقیق

 بكــر، أبــي بــن الــرحمن عبــد: الجوامــع المؤلــف جمــع شــرح فــي الهوامــع  همــع-٩٠

: هنـداوي الناشــر الحمیـد عبـد : المحقـق)هــ٩١١: المتـوفى (الـسیوطي الـدین جـالل

  مصر – التوفیقیة المكتبة


