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 علــم فیتالقــى التحلیــل، فــي والــدالالت النحویــة التراكیــب بــین واتصــال ارتبــاط هنــاك

 والتقــدیم والحـذف، والـذكر والتنكیـر، كـالتعریف: المسـائل مـن عـدد فـي المعـاني وعلـم النحـو

 باألســـالیب یهتمـــون كـــانوا القـــدامى النحـــاة أنّ  كمـــا والقصـــر، والوصـــل، والفصـــل والتــأخیر،

ــمّ  المعــاني، علــم بــه ُعنــي مــا وهــذا ،  الجمــل وبتــألیف  كــانوا بعــده جــاء وَمــن ســیبویه إنّ  ُث

ــاهجهم فــي یعنــون ــة من ــا ومــن النحــو، ومعــاني بالدالل ــل وأســتاذه لســیبویه یظهــر هن  الخلی

ــى الفضــل ــم، هــذا عل ــد  وكــان العل ــرى القــاهر عب ــى أن ی  بمراعــاة إالّ  یســتقیم ال الكــالم معن

 تطبیقیـة دراسـة إلـى یحتاج المعاني وعلم النحو علم بین التالقي أنّ  وبما ، النحویة األحكام

 مــن التالقــي ذلــك إظهــار فیــه حاولــت الــورد، بــن عــروة شــعر تحلیــل رأیــت ؛ وتجلیــه تظهــره

 التوصـل هـو الدراسـة هـذه من الهدف وكان الِعلمان، فیها یتالقى التي المسائل دراسة خالل

 بعلـم النحـو معطیـات ربـط( النحویـة واألسـالیب التراكیـب عـن ینعـزل ال المعـاني علـم أنّ  إلى

 ،  الداللیـة بالمنهجیـة التعلیمیـة المنهجیـة فیـه تنـدمج  علـم هـو النحـو علـم وأنّ  ،)المعاني

 المعــاني؛ بعلــم النحــو علــم فیهــا یتالقــى التــي بالمعــالم غنیــة مــادة عــروة شــعر وجــدتُ  وقــد

  .  والقصر والوصل، والفصل والحذف، الذكر والتأخیر، والتقدیم والتنكیر، تعریفكال

  . المعاني النحو، علم علم النص، فهم التالقي، معالم :املفتاحية الكلمات
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Abstract:  

There is a relationship between syntactic structures and 
semantics in the analysis as syntax and semantics 
interface in many features: such as, definiteness and 
Indefiniteness, inclusion and ellipsis, anastrophe, 
asyndeton and polysyndeton and restriction. The ancient 
grammarians were concerned with methods and 
composition of sentences, and this was the concern of 
semantics. So, Sibawayh and those who came after him 
were concerned in their approaches with semantics-
syntax interface, and at this point Sibawayh and his 
teacher Al-Khalil have the privilege in this knowledge. 
Abdel Qader used to see that the meaning of words is not 
correct except by considering the grammatical rules, and 
since the interface between syntax and semantics needs 
an applyied study to clarify it. I found that it was 
necessary to analysis the poetry of Urwa Bin Al-Warad 
in order to display this interface through studying the 
issues of this interface. The objective of this study was to 
conclude that semantics is not separated from structures 
and syntactic styles (linking syntactic data with 
semantics) and that syntax is a science in which the 
educational and semantic methodologies are combined. 
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And I found Urwa's poetry as a material full of features 
in which syntax interfaces with semantics:  definiteness 
and Indefiniteness, inclusion and ellipsis, anastrophe, 
asyndeton and polysyndeton. 
Keywords: Interface Features, Understanding Text, 
Syntax, Semantics and Restriction . 
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  املقدمة

ه الحمــد هللا رب العـــالمین ، والصـــالة والســـالم علـــى ســـیدنا محمـــد ، وعلـــى آلـــ

  وصحبه أجمعین.

  وبعد....                               

فلست أرید بهذه الدراسة إثبـات العالقـة بـین علـم النحـو وعلـم المعـاني ، فتلـك 

  العالقة والصلة ثابتة ال یستطیع إنكارها أحد  ، وقد فاض فیها البحث  وزاد.

شـاعر معـروف وٕاّنما أردُت من خالل بحثي أْن أطبـق تلـك العالقـة علـى دیـوان 

هو عروة بن الورد وأحاول أْن أبرز معالم التالقي بین علم النحو وعلـم المعـاني فـي 

  فهم هذا الدیوان .

وتكمــن مشــكلة البحــث فــي دراســة مباحــث علــم المعــاني وتطبیقهــا علــى شــعر 

عــروة بــن الــورد ، باالعتمــاد علــى المنحــى النحــوّي ، فالبحــث یجیــب عــن التســاؤالت 

  التالیة :

 عالم التالقي بین علم النحو وعلم المعاني؟ما م -

  أتوجد تلك المعالم في شعر عروة بن الورد؟ -

  بعلم المعاني؟ انحوًیا مرتبطً  كیف نحلل شعر عروة تحلیًال  -

وقد وجدت من تلك المعالم في الدیوان : التعریف والتنكیر ، والتقـدیم والتـأخیر 

أكثـر تلـك المباحـث تـرّدًدا فـي الـدیوان ، والذكر والحذف ، والقصـر ، والنـداء ، وكـان 

  مبحث التعریف والتنكیر .

وقد رأیت أن أتناول هذا الموضوع في خمسة فصـول مسـبوقة بمقدمـة تحـدثت 

فیها عن أهمیة الموضوع ومنهجي فیه وخطته  ، وتمهید  تحـدثت فیـه عـن الجملـة 

  في علم النحو وعلم المعاني .
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والتنكیر ، بدأت فیـه بتعریـف المسـند : التعریف  واملبحث األول يشتمل على

  إلیه ثم تعریف المسند ، وبعد ذلك تنكیر المسند إلیه والمسند .

: التقدیم والتـأخیر ، بـدأت بتقـدیم المسـند إلیـه واملبحث الثاني يشتمل على 

  ثم تقدیم المسند.

: الحذف حیث تحدثت فیه عن حذف الفاعـل وحـذف المبتـدأ   واملبحث الثالث

  بر والفعل.ثم حذف الخ

: القصر ، تحدثت فیه عن القصـر وطرقـه ، النفـي واالسـتثناء   املبحث الرابع

  والقصر بـ(إّنما) و العطف بـ(لكن) .

  : النداء  .املبحث اخلامس 

  وقد تناولت هذه المباحث لوجودها في الدیوان .

 البحث خبامتة
ُ
لت

ّ
ذكرت فیها أهـم نتـائج البحـث وتوصـیاته ، وفهـرس  وقد ذي

  اجع والمصادر.المر 

وقد حرصُت على أْن أرجع إلى أقـوال العلمـاء متقـدمین ومتـأخرین وأبحـث عـن 

آرائهم سواء في ذلك علماء النحو وعلماء البالغـة ، كـذلك آراء العلمـاء المعاصـرین 

  .)١(الذین حاولوا الربط بین نظام اللغة العربیة والمعنى

ذي یصـف معـالم التالقـي وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصـفّي الـ

بین علم النحو وعلم المعـاني ، ثـم المـنهج التحلیلـّي الـذي یقـوم بتحلیـل شـعر عـروة 

  بن الورد باالعتماد على المنحى النحوّي مرتبًطا بدالالت األسالیب والتراكیب.

                                           
) ینظر : دراسات نحویة ، د/ حسن منـدیل حسـن العكیلـي دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، لبنـان  ١(

  .٤٩ص
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وكنت في تحلیلي لشعر عروة أبدأ بوصف الَمْعَلم الذي یتالقى فیـه علـم النحـو 

راء العلماء حـول هـذا الَمْعَلـم ، ثـم االستشـهاد علـى ذلـك الَمْعَلـم مـن وعلم المعاني وآ

  شعر عروة .

ـــدكتورة / أســـماء  ـــه ال ـــذي قامـــت بتحقیق ـــوان عـــروة ال ـــى دی ـــد اعتمـــدت عل             وق

  .)٢(، وعلى شرح ابن السكیت لهذا الدیوان )١(أبو بكر محمد

ّن قلــة  الدراســات وتكمــن أهمّیــة هــذا الموضــوع فــي كونــه دراســة تطبیقّیــة ؛ أل 

التطبیقّیة تجعل الكالم ال طائل من ورائه ، كما أّن هذا الموضوع یوضـح أّن المعـاني 

  والدالالت لیست بمعزل عن التراكیب واألسالیب النحوّیة.

وقــد رأیــُت أّن ُجــّل الشــواهد التــي استشــهد بهــا علمــاء المعــاني قــد تناقلوهــا ،  

  فأخذها المتأخرون من المتقدمین . 

قول الدكتور تمام حسان : " إّن المتأخرین من البالغّیـین اعتمـدوا فیمـا یبـدو ی

على شواهد المتقدمین  في األغلب األعّم ... وهذا یمثـل توارثًـا السـتقراء نـاقص قـام 

  . )٣(به المتقدمون ..."

فكان لزاًما على الباحثین أن یجددوا ویبحثوا عن شواهد أخرى في النصـوص ، 

التي یحتج بهـا ، ولـذا وقـع اختیـاري علـى شـعر عـروة بـن الـورد وبخاصة النصوص 

حیــث یحــتج بشــعره فهــو مــن شــعراء الطبقــة األولــى أال وهــي طبقــة الجــاهلّیین الــذین 

                                           
اء أبــو بكــر محمــد ، الطبعــة : بــدون  ) دیــوان عــروة بــن الــورد ، دراســة وشــرح وتحقیــق د/ أســم١(

  م) .١٩٩٨هـ = ١٤١٨منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان (

)  شرح دیوان عروة بن الورد ، ابن السكیت ، بـدون تحقیـق ، الطبعـة : بـدون ،  خزانـة األدب ٢(

 ).١٩٢٦، الجزائر ، (

هــــ = ١٤٢٠مـــن دون ، عـــالم الكتـــب ، القـــاهرة () األصـــول   ، د/ تمـــام حســـان ، الطبعـــة : ٣(

 . ٢٨١م) ص٢٠٠٠
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أجمع العلماء على االحتجاج بشعرهم ، وقد وجدت في شعره كثیرًا من معـالم التالقـي 

  بین علم النحو وعلم المعاني.

ولت شعر عروة بن الورد من ناحیة ربـط معطیـات هذا ولم أقف على دراسة تنا

النحو بعلـم المعـاني ، أو رّد علـم المعـاني إلـى علـم النحـو ، أو بعبـارة أخـرى تطبیـق 

  معالم التالقي بین علم النحو وعلم المعاني على شعر عروة.

وأمــا الدراســات الســابقة التــي تناولــت العالقــة بــین علــم النحــو وعلــم المعــاني 

  أفدت منها ، من هذه الدراسات :فكثیرة ، وقد 

ــة  -١ ــة ، كلی ــة والشــكل ، د/ محمــود أحمــد نحل ــین الدالل ــر ب التعریــف والتنكی

  اآلداب ، جامعة اإلسكندریة .

التعریــف والتنكیـــر بــین النحـــوّیین والبالغّیـــین ، دراســة داللّیـــة وظیفّیـــة ،  -٢

الصرایرة للحصول  نماذج من السور المكّیة ، رسالة مقدمة من الطالب /نوح عطااهللا

  م).٢٠٠٧على درجة الماجیستیر في قسم اللغة العربیة وآدابها ، جامعة مؤتة (

التقدیم والتأخیر في المثل العربّي ، دراسة نحوّیة بالغّیة ، د/ غادة أحمـد  -٣

  م).٢٠١١قاسم البّواب (

مرّكــب النــداء بــین المعــاني النحوّیــة وداللــة الخطــاب ، رســالة مقدمــة مــن  -٤

الب /محمد مشري لنیـل درجـة دكتـوراه علـوم فـي اللغـة العربیـة ، جامعـة منتـوري الط

  م).  ٢٠٠٩(

ـــارك تریكـــي ،  -٥ ـــدكتور / مب ـــین  ، بحـــث لل ـــین النحـــوّیین والبالغّی ـــداء ب الن

  م) ، المركز الجامعي المدیة.٢٠٠٧حولیات التراث ، العدد السابع (

قـدیم والتـأخیر أنموذًجـا ، نحو المعنـى ، بـین النحـو والبالغـة ، أسـلوب الت -٦

ــــان   ــــود صــــالح العثم ــــة ، د/ خل ــــر الرســــائل العربی ــــي نث ــــة ف دراســــة نصــــّیة تطبیقّی

  م).٢٠١٢(
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وهــذه الدراســات تختلــف تمامــا عــن موضــوع البحــث الــذي بــین أیــدینا ، والــذي 

  یهدف للوصول إلى النتائج التالیة: 

ــاني والــدالالت عــن التراكیــب واألســالیب  - النحویــة. (ربــط ال ینعــزل علــم المع

  معطیات النحو بعلم المعاني).

  علم النحو هو علم  تندمج فیه المنهجیة التعلیمیة بالمنهجیة الداللیة. -

ُیّعدُّ شعر عروة مادة غنیة بالمعالم التي یتالقى فیها علم النحو بعلم المعـاني   ـ

ـــذكر والحـــذف ، والفصـــل وا لوصـــل ، ؛ كـــالتعریف والتنكیـــر ، والتقـــدیم والتـــأخیر ، ال

 والقصر. 

وأخیرًا أتقدم بجزیل الشـكر لجامعـة القصـیم ممثلـة بعمـادة البحـث العلمـّي علـى 

) خـالل  5047cosabu2018-1-14-Sدعمها المادي لهذا البحث تحت رقـم (

  م).٢٠١٨/ ١٤٣٩السنة الجامعیة  (

"The author gratefully acknowledge Qassim University 

represented by the Deanship of Scientific Research , on the 

material support for this research under the number 

(5047cosabu2018-1-14-S) during the academic year 
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  التمهيد

  بني علم النحو وعلم املعاني :

، وذلــك ألّن میــدان البحــث فــي علــم  )١(إّن علــم النحــو هــو مــادة علــم المعــاني

ــاء النحــوّي للجملــة ـــ(علم معــاني  )٢(المعــاني هــو البن ، ومــن هنــا جــاءت تســمیته ب

  .)٣(النحو)

وقــد عنــي ســیبویه فــي منهجــه بالداللــة ومعــاني النحــو ، وقــد ظهــر فــي كتابــه  

اع من علم المعاني كالحذف  والزیـادة  ، والـذكر واإلضـمار ، والتقـدیم والتـأخیر ، أنو 

  .)٤(والتعریف والتنكیر ، وغیر ذلك

ولذا ال أرى حق للدكتور كمال بشر الـذي یـرى  أّن علمـاء البالغـة كـانوا أقـرب 

إلى الصواب من علماء النحو حین ركزوا دراستهم في علـم المعـاني علـى التراكیـب ، 

                                           
) ینظر : نحو المعنى ، بین النحو والبالغة ،  أسلوب التقدیم والتأخیر أنموذًجا ، دراسـة نصـّیة ١(

تطبیقّیة في نثر الرسائل العربیة ، د/ خلود صالح العثمـان  ، الطبعـة األولـى  ، جامعـة الملـك 

الــدكتور عبــد العزیــز المــانع لدراســات اللغــة العربیــة وآدابهــا ، ســعود ، مــن إصــدارات كرســي 

 .٣٤٦م)ص٢٠١٢هـ = ١٤٣٣(

 .١١) ینظر : علم المعاني في الموروث البالغّي ص٢(

) ینظر : بالغة التراكیب ، دراسة في علم المعاني أ.د/ توفیق الفیـل ، الطبعـة : بـدون ، مكتبـة ٣(

 .١٢م) ص١٩٩١اآلداب ، القاهرة ، (

ظـر : ســیبویه إمـام النحــاة ، د/ علــي نجـدي ناصــیف ، الطبعــة : مـن دون ، عــالم الكتــب ، ) ین٤(

، وأثر النحاة في البحث البالغّي ، د/ عبد القادر حسین ، الطبعـة:  ١٩٧-١٩٤القاهرة ، ص

، والمختصــر   ٧٠م) ص١٩٩٨مــن دون ، دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، القــاهرة (

عبد القادر حسین ، الطبعـة : مـن دون ، دار غریـب للطباعـة والنشـر  في تاریخ البالغة ، د/

 . ٦٠ – ٥٤م) ص٢٠٠١، القاهرة (
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ّنه جدیر بعلماء النحو أْن یهتموا بالتراكیـب وتحلیلهـا مـع مراعـاة ثالثـة جوانـب : ( وأ

  . )١(االختیار والواقعیة والمطابقة ) إلى جانب اإلعراب

كما أننـا ال نسـتطیع إنكـار تـأثیر السـیاق والموقـف المالبـس لـه علـى العناصـر 

عریـف والتنكیـر ، وغیـر النحویة ، من حیث الذكر والحـذف ، والتقـدیم والتـأخیر ، والت

  .)٢(ذلك مما یدرسه علم المعاني

هـــ) مــن ســیبویه فــي أســرار البالغــة ٤٧١وقــد أفــاد عبــد القــاهر الجرجــانّي (ت

ودالئل اإلعجاز، مما یجعلنـا نسـتطیع أن نقـول : إّن البالغّیـین اعتمـدوا علـى قواعـد 

وعلـم المعـاني  ، فعلـم النحـو)٣(النحو الموروثة ، وبخاصة  ما دار منها حول المعنى

  . )٤(ال یستغني أحدهما عن اآلخر

وعلم النحو تنتهي مهمتـه عنـد تحقیـق صـحة العبـارة فـي ذاتهـا بصـرف النظـر 

  . )٥(والسامعین ، ثم یأتي بعد ذلك دور الفن البالغيّ  عن القراء

رحمــه اهللا  –فعلـم النحـو وعلـم المعــاني علمـان متكـامالن ، یقــول عبـد القـاهر 

  : -تعالى 

                                           
 . ٢٦٥،  ٢٦٤ینظر : دراسات في علم اللغة ص  )١(

) ینظــر : النحــو والداللــة ، مــدخل لدراســة المعنــى النحــوي الــداللي ، د/ محمــد حماســة عبـــد ٢(

 .١١٣م) ص٢٠٠٠هـ = ١٤٢٠لقاهرة (اللطیف ، الطبعة األولى ، دار الشروق ، ا

 .٢٨٢) ینظر : األصول ، د/ تمام حسان ، ص٣(

) ینظر : علم المعاني في الموروث البالغّي ، تأصیل وتقییم د/ حسـن طبـل ، الطبعـة الثانیـة ، ٤(

 .٨م) ص٢٠٠٤هـ = ١٤٢٥مكتبة اإلیمان ، المنصورة ، أمام جامعة األزهر(

ة تحلیلیــة ألصــول األســالیب األدبیــة ، أ/ أحمــد الشــایب ، ) ینظــر : األســلوب ، دراســة بالغیــ٥(

األســــتاذ بجامعــــة األزهر(ســــابًقا) ، الطبعــــة الثامنــــة ، مكتبــــة النهضــــة المصــــریة ، القــــاهرة 

  .٢٦م) ص١٩٩١هـ = ١٤١١(
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بواجـٍد شـیًئا یرجـع صـوابه إْن كـان صـواًبا ، وخطـؤه إْن كـان خطـأ إلـى  " فلستُ 

النظم ، ویدخل تحـت هـذا االسـم ، أال وهـو معنـى مـن معـاني النحـو ، قـد أصـیب بـه 

موضعه ، ووضع فـي حقـه أو عومـل بخـالف هـذه المعاملـة ، فأزیـل عـن موضـعه ، 

ِة نظـٍم أو فسـاده أو واستعمل في غیر ما ینبغي له ، فال ترى كالًما قـد وصـف بصـح

وصف بمزّیـٍة وفضـٍل فیـه ، إّال وأنـت تجـد مرجـع تلـك الصـحة وذلـك الفسـاد  ، وتلـك 

  .)١(المزیة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه ."

  وقد بىن عبد القاهر فكرة النظم على أبواب النحو ، يقول :

یه (علُم النحـو)، " اعلم أْن لیس النظُم إّال أْن تضَع كالمك الوضَع الذي  یقتض

وتعمل على قوانینه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي ُنهجت فـال تزیـغ عنهـا ، وتحفـظ 

  . )٢(الرسوم التي ُرسمت لك ، فال ُتخلُّ بشيء منها ."

  . )٣(فالجرجانّي یقف بذكاء مع معاني النحو ودورها مع معاني الكالم 

ــدكتور تمــام حســان أّن علــم المعــاني هــو قمــة الد راســة النحویــة ، أو ویــرى ال

فلســفتها  ؛ ألّن دراســة المعنــى تبــدو أكثــر صــلة بــالنحو ، ومــن هنــا نشــأت فكــرة أّن 

  . )٤(النحو العربي أحوج ما یكون إلى أْن یدعي لنفسه علم المعاني

  يقول الدكتور حممد أبو موسى :

ــرًا مــن  " ــة قــد اســتنفدت جهــًدا كبی ومــن الخیــر أْن نشــیر إلــى أّن دراســة الجمل

ء النحو والبالغة ، وقد امتزجت الدراسات النحوّیة بمسائل بالغّیـة ، كمـا قامـت علما

                                           
 .٥٥، وینظر ص ٨٣،  ٨٢) دالئل اإلعجاز ، قرأه وعلق علیه د/ محمود محمد شاكر ، ص١(

  .٨١) دالئل اإلعجاز ص٢(

) ینظر : اللغة بین العقـل والمغـامرة ، د/ مصـطفى منـدور ، الطبعـة : بـدون ، منشـأة المعـارف ٣(

 .١٤٣باإلسكندریة ، ص

ــدار البیضــاء ، ٤( ــة ، ال ) ینظــر : اللغــة العربیــة ، معناهــا ومبناهــا ، د/ تمــام حســان ، دار الثقاف

  . ١٨م ، ص١٩٩٤المغرب ، طبعة 
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ـــــى دراســـــات نحوّیـــــة بصـــــیرة  ـــــن الحـــــاالت عل            الدراســـــات البالغّیـــــة فـــــي كثیـــــر م

  .)١(واعیة ..."

  )٢(فال فرق بین علم النحو وعلم المعاني مادام موضـوع الدراسـتین هـو الجملـة

.  

خزومــي : " والــذي أزعمــه هــو أّن الجملــة الصــحیحة یقــول الــدكتور مهــدي الم

  .  )٣(لغوّیا ونحوّیا هي الجملة الفصیحة عند أهل المعاني "

،  )٤(ثــم أراد علمــاء اللغــة لعلــم المعــاني أْن یكــون علًمــا مســتقًال غیــر النحــو

فُفِصــلت دراســة النحــو عــن دراســة المعــاني وذلــك ألّن مالحظــة المناســبات القولیــة ، 

عالقـة بـین المتكلمــین والمخـاطبین ، وٕان كـان كثیـًرا منهــا مبثوثًـا فـي كتــب ومراعـاة ال

  .  )٥(النحاة ، إّال أّن النحاة أهملوا معالجتها ودراسة أصولها

وما كان تركهم البحث في وجـه مـن وجـوه الـنظم  لعجـز مـنهم ، وٕاّنمـا احتراًمـا 

  . )٦(نلفنهم واعتزازًا الختصاصهم كما قال الدكتور عبد الفتاح الشی

  اجلملة :

إّن موضــوع علــم النحــو هــو الجملــة ونوعهــا ، ودراســة ارتبــاط أجزائهــا بعضــها 

  ببعض ، وما فیها من تقدیم وتأخیر ، وذكر وحذف ، وتعریف وتنكیر  ...

                                           
زمخشري ، وأثرهـا  فـي الدراسـات البالغیـة ، د/ محمـد حسـنین )  البالغة  القرآنیة في تفسیر ال١(

 ٢٦٩أبو موسى ، دار الفكر العربي ، ص

 . ٢٢٨) ینظر : في النحو العربي ص٢(

 .٢٢٦)  في النحو العربي ص٣(

 .٣٤٦) ینظر : نحو المعنى ، بین النحو والبالغة ص٤(

 .٢٢٦،  ٢٢٥) في النحو العربي ص٥(

یــة مــن الوجهــة البالغیــة عنــد عبــد القــاهر  ، د/ عبــد الفتــاح الشــین ، ینظــر : التراكیــب النحو  )٦(

  .٢٣٤الطبعة :  بدون ، دار المریخ للنشر ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، ص
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وُیعرف ابـن هشـام الجملـة بأّنهـا عبـارة عـن الفعـل وفاعلـه نحـو : (قـام زیـٌد) ، 

ومــا كــان بمنزلتهمــا نحــو : ( ُضــِرَب اللــُص) ، والمبتــدأ وخبــره نحــو : ( زیــٌد قــائٌم) ، 

  .)١(و(أقائٌم الزیدان؟) ، و( كان زیٌد قائًما)، و(ظننته قائًما)

وعرفها الدكتور إبراهیم أنیس الجملة بأّنها :"أقل قـدر مـن الكـالم یفیـد السـامع 

  .)٢(معنى مستقًال بنفسه، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر..."

لـدكتور كمــال بشـر بأّنهــا :"هـي كـل منطــوق مفیـد فــي موقعـه محــدود وعرفهـا ا

  .)٣(بسكتتین."

ني ثالثة أقسام
ّ
واجلملة عند النحوي

:  اسمیة وفعلیـة ، وذلـك علـى حسـب مـا )٤(

تبتــدئ بــه الجملــة ، فــإذا ابتــدأت باســم فهــي اســمّیة ، مثــل : (محّمــٌد رُســول )، وٕاذا 

  َحّمد) .ابتدأت بفعٍل فهي فعلّیة ، مثل : (قاَم مُ 

                                           
هـــ) ، تحقیــق د/  ٧٦١) ینظــر : مغنــي اللبیــب عــن كتــب األعاریــب ، ابــن هشــام األنصــارّي (ت١(

 ، مراجعـة د/ سـعید األفغـاني ، الطبعـة األولـى ،  دار مازن المبارك ، د/ محمد علّي حمـد اهللا

 .٤١٩ص٢م) ، ح١٩٦٤هـ = ١٣٨٤الفكر بدمشق ، (

ــاهرة ٢( ــو المصــریة ، الق ــة األنجل ــة ، مكتب ــة الثالث ــیس ، الطبع ــراهیم أن ) مــن أســرار اللغــة ، د/ إب

 .٢٦١،  ٢٦٠م) ص١٩٦٦(

م) ١٩٩٨دار غریـب ، القـاهرة ، () دراسات في علم اللغة ، د/ كمـال بشـر ، الطبعـة : بـدون ، ٣(

 .٢٦٢ص

، وبحوث لغویة ، د/ أحمـد مطلـوب ، الطبعـة األولـى ، دار  ٤٢١ص٢) ینظر : مغني اللبیب ج٤(

، واإلبهـام والمبهمـات فـي النحـو العربـي  ،  ٣٨م) ص١٩٨٧الفكر للنشر والتوزیع ، عمـان (

، ١٢ص١م)ج٢٠٠٢عــات ، (د/ إبــراهیم إبــراهیم بركــات  ، الطبعــة األولــى ، دار النشــر للجام

وفي النحو العربي . نقد وتوجیه ، د/ مهدي المخزومي ، الطبعة الثانیة ، دار الرائد العربي ، 

 . ٣٩م )  ص١٩٨٦هـ = ١٤٠٦بیروت ، لبنان ، (
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وٕاذا ابتــدأت بظــرف نحــو : (أعنــدك زیــد؟) ، أوجــار ومجــرور نحــو (أفــي الــدار 

  زید؟) فهي ظرفیة.

، والصــحیح أنهــا مــن الجملــة الفعلیــة كمــا  )١(وزاد الزمخشـري الجملــة الشــرطیة

  .)٢(قال ابن هشام

والجملة التامة تركیبی�ا هي التي استوفت ركنیها ، المسند والمسـند إلیـه ، عنـد 

  .  )٣(نحوّیین والبالغّیینال

: " هــذا بــاب المســند والمســند إلیــه ،  -رحمــه اهللا –هـــ) ١٨٠قــال ســیبویه (ت

وهما ماال ُیغني واحٌد منهما عن اآلخر ، وال یجد المتكلِّم منـه ُبـّدا ، فمـن ذلـك االسـم 

المبتــدأ والمبنــي علیــه ، وهــو قولــك : عبــد اهللا أخــوك ، وهــذا أخــوك ، ومثــل ذلــك : 

د اهللا ، فالبد للفعل من االسم ، كما لم یكن لالسم األول ُبّد مـن اآلخـر فـي یذهب عب

  )٤(االبتداء ."

فكمــا نــرى قــد اســتعمل ســیبویه مصــطلحي المســند والمســند إلیــه ، ثــم جــاء 

العلمـاء بعـده ولــم یسـتعملوهما ، وٕاّنمــا اسـتعملوا مـا یقابلهمــا مـن مبتــدأ وخبـر وفعــل 

                                           
هــ) ، اعتنـى بـه / سـامي ٥٣٨) ینظر : األنموذج في النحو ، محمـود بـن عمـر الزمخشـري (ت١(

 .١٧م) ص١٩٩٩هـ = ١٤٢٠ولى ، (بن حمد المنصور ، الطبعة األ ا

 .٤٢١ص٢) ینظر : مغني اللبیب ج٢(

) ینظر : التقدیم والتأخیر في المثل العربّي ، دراسة نحوّیة بالغّیة ، د/ غادة أحمد قاسم البّواب ٣(

، ومـــن أســـرار اللغـــة  ١٨م) ، ص٢٠١١البـــّواب ، وزارة الثقافـــة األردنیـــة ، عمـــان ، األردن (

 .٢٥٩ص

تحقیــق د / د/ عبــد الســالم هــارون ، الطبعــة الثالثــة ، مكتبــة الخــانجي ،  ) الكتــاب ، ســیبویه ،٤(

 .٢٣ص ١م )  ج١٩٨٨هـ = ١٤٠٨القاهرة (
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ـــم وفاعـــل وغیـــر ذلـــك ، وجـــاء علمـــاء ال بالغـــة فأخـــذوا بهمـــا واســـتعملوهما فـــي عل

  . )١(المعاني

فالمشهور بـین النحـوّیین أّن المبتـدأ هـو المسـند إلیـه والخبـر هـو المسـند فـي 

  . )٢(الجملة االسمیة ، وفي الجملة الفعلیة الفعل هو المسند والفاعل مسند إلیه

أي  هــــ): "...وذلــك ألّن أحــد أجـــزاء الكــالم هــو الحكـــم ،٦٨٦قــال الرضــي (ت

اإلسناد الذي هو رابطة ، والبد له من طرفین ، مسـند ومسـند إلیـه ، واالسـم بحسـب 

الوضع یصلح ألن یكون مسنًدا ومسنًدا إلیه ، والفعل یصلح لكونـه مسـنًدا ال مسـنًدا 

  )٣(إلیه ، والحرف ال یصلح ألحدهما ."

ــتم إّال بوجــود طرفیــه وهــ ــذي ال ی ــى أســاس اإلســناد ال ــد ُبنیــت عل ــة ق و والجمل

، إذن نسـتطیع أن نقـول أّن الجملـة هـي شـكل لغـوّي مسـتقل )٤(المسـند والمسـند إلیـه

  . )٥(وتتألف من المسند والمسند إلیه

                                           
) ینظر : أسالیب بالغیة ، د/ أحمـد مطلـوب ، الفصـاحة والبالغـة والمعـاني ، د/ أحمـد مطلـوب    ١(

 م١٩٨٠ -  ١٩٧٩شـارع فهـد سـالم ، الكویـت ،  ( ٢٧الطبعة األولى ، وكالة المطبوعات ، 

 .١٣٢م )  ص

) ینظــر : بنــاء الجملــة العربیـــة ، د/ محمــد حماســة عبـــد اللطیــف ،  دار غریــب  ، القـــاهرة ، ٢(

 . ٣٤،  ٣٣م) ، ص٢٠٠٣(

) شرح الرضـي علـى الكافیـة ،  شـرح وتحقیـق الـدكتور / یحیـي بشـیر مصـري ، الطبعـة األولـى  ٣(

عربیـة السـعودیة ، عمـادة البحـث العلمـي  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، المملكة ال

 ١٩ص١م)، ج١٩٩٦هـ = ١٤١٧( 

) ینظر : نظریة أدوات التعریف والتنكیر وقضایا النحو العربي ، غراتشیا غابوتشان ، ترجمة د/ ٤(

جعفر دك الباب ، الجمهوریة العربیة السوریة ، وزارة التعلیم العالي ، مطابع مؤسسة الوحـدة 

 .٣٦، دمشق ، ص

ینظر : أضواء علـى الدراسـات اللغویـة المعاصـرة ، د/ نـایف خرمـا ، المجلـس الـوطني للثقافـة ) ٥(

  .٢٣٤م) ص١٩٧٨والفنون واآلداب ، الكویت ، عالم المعرفة (
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واإلسناد یكون بین االسم واالسـم أو بـین االسـم والفعـل ، واالسـم هـو األسـاس 

 ، قـال سـیبویه : " واعلـم أّن بعـض الكـالم أثقـل مـن بعـض ، فاألفعـال )١(ألّنه األقوى

أثقل من األسماء ألّن األسماء هي اُألوَلى ، وهـي أشـّد تمكًنـا ، ...أال تـرى أّن الفعـل 

البّد له من االسـم وٕاّال لـم یكـن كالًمـا ، واالسـم قـد یسـتغني عـن الفعـل ، تقـول : اُهللا 

  . )٢(إلهنا وعبُد اهللا أخونا."

  روة:ــع

ْدم بـن لُـَدیم بـن عروة بن الورد بن عمرو بن زید بن عبد اهللا بن ناشـب بـن ِهـ

  .  )٣(عوذ بن غالب بن ُقَطیعة بن عبس

، وكــان  )٤(وقیــل :  ابــن جــابس العبســّي ، شــاعر جــاهلّي ، كــاد یــدرك اإلســالم

؛  وذلـك ألّن عـروة كـان یجمـع الفقـراء لیعـولهم ، ویعطـف   )٥(ُیَلّقب بعروة الصعالیك

  علیهم ، ثم یسوقون أخباره في ذلك .

وان یقول عنه : " مـن زعـم أّن حاتًمـا أسـمح النـاس وقد كان عبد الملك بن مر 

  .)٦(فقد ظلم عروة بن الورد"

                                           
) ینظر : المسافة بین التنظیر النحوّي والتقعید اللغوّي ، أ .د/ خلیل أحمد عمایرة ، الطبعة األولى ، دار ١(

 .٧٧م) ص٢٠٠٤ردن ، (وائل ، عّمان ، األ 

 .٢١،  ٢٠ص١) الكتاب ج٢(

) جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة واإلسالم ، أبو زید محمد بن أبي الخطـاب القرشـّي ، تحقیـق / علـي ٣(

  .٤٥٠محمد البجادّي ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،ص

ــاریخ األدب العربــي ، كــارل بروكلمــان ، نقلــه إلــى العربیــ٤( ــیم النجــار ، الطبعــة ) ینظــر : ت ــد الحل ة د/ عب

 .١٠٩ص١الخامسة ، دار المعارف ، ج

 ٦٧٥ص٢) ینظر : الشعر والشعراء البن قتیبة ، تحقیق وشرح / أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، ج٥(

 ،٦٧٦. 

) شــعراء الصــعالیك ، منهجــه وخصائصــه ، د/ عبــد الحلــیم حفنــي ، الهیئــة المصــریة العامــة ٦(

  .١١٥صم ١٩٨٧للكتاب ، 
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  املبحث األول

  التعريف والتنكري 

التعریف والتنكیر من المعالم التي یتالقى فیها علم النحو وعلم المعاني ، حتى  

إّن "البالغیین حین عرضوا لبیـان األسـرار البالغیـة فـي طـرق التعریـف ، سـلك كثیـر 

  .)١(المباحث النحویة طریقه إلى هذا الباب"من 

وعلــم النحــو یبحــث النكــرة والمعرفــة  ، وعلــم المعــاني یبحــث فیمــا وراء اإلفــادة 

  .)٢(األصلیة للتعریف والتنكیر التي تهتم بها مباحث علم النحو

  .   )٣(وحد النكرة  في علم النحو :  ما شاع في جنس موجود أو مقدر 

ًفا  للنكرة وٕانما یفهم من كالمه عن المعرفة حیث یقول ولم یذكر سیبویه  تعری

 :  

" فالمعرفة خمسـة أشـیاء : األسـماء التـي هـي أعـالم خاصـة ، والمضـاف إلـى 

المعرفة (إذا لم ترد معنى التنوین ) ، واأللف والالم ، واألسماء المبهمة ، واإلضـمار 

                                           
) خصــائص التركیــب ، دراســة تحلیلیــة لمســائل علــم المعــاني ، د/ محمــد  أبــو موســى ، الطبعــة ١(

. بتصــرف ١٤٦م ) ص١٩٨٠هـــ = ١٤٠٠الثانیــة ، مكتبــة وهبــة ، دار التضــامن للطباعــة (

 یسیر .

ت  ) ینظر : البالغة واألسلوبّیة ، د/ محمد عبد المطلب ، الطبعـة األولـى ، مكتبـة لبنـان ، بیـرو ٢(

لبنان ، الشركة المصریة العالمیة للنشر ، لونجمـان ، مصـر ، طبـع فـي دار نوبـار للطباعـة ، 

 .٢٧١م) ص١٩٩٤القاهرة ، (

ینظر:  عدة السالك  إلى ألفیة بن مالك  ، الشیخ محمد محیي الدین   تحقیق كتـاب  أوضـح  ٣)(

یة ،  صــیدا  ، بیــروت  المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك البــن هشــام األنصــاري ، المكتبــة العصــر 

  .  ٨٢ص ١ج
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اِهللا ، ومـا أشـبه ذلـك ،  ، فأما العالمـة الالزمـة المختصـة ، فنحـو زیـٍد وعمـٍرو وعبـدِ 

  .  )١(وٕاّنما صار معرفة ألنه اسم وقع علیه ُیعرف به بعینه دون سائر ُأّمته"

، وأّما النكرة فقد حـّددها  )٢(فقد حّدد المعرفة على أساس داللتها على التعیین 

، وهذا مفهوم من كالمه في النعـت ، حیـث یقـول )٣(على أساس داللتها على الشیوع

 :  

ــــا ا ــــٍف "فأّم ــــك : مــــررُت برجــــٍل ظری ــــوت فقول ــــى المنع ــــذي جــــرى عل ــــت ال               لنع

قبُل ،....ولكنك أردت الواحد من الرجال الذین كل واحد منهم رجل ظریف ، فهو نكرة  

  .)٤(وٕانما كان نكرة ؛ ألنه من أمة كلها له مثل اسمه ..."

یحسـن فیـه وقـوع  " ما لیس فیه األلف والالم ، أو ماوعرفها ابن قتیبة  بأنها 

  . )٥( ُرّب علیه "

وقــد عرفهــا المبــرد  بأنهــا "الواقــع علــى كــل شــيء مــن ُأّمتــه ، ال یخــص واحــًدا 

  ،  )٦( دون سائره"

                                           
 . ٥ص ٢) الكتاب ج١(

ــة ، كلیــة اآلداب ، ٢( ــین الداللــة والشــكل ، ، د/ محمــود أحمــد نحل ــر ب ــف والتنكی ) ینظــر : التعری

 .٢١جامعة اإلسكندریة ، ص

 ) السابق ٣(

 .٤٢٢،  ٤٢١ص ١) الكتاب ج٤(

حمـد سـالمة اهللا محمـد هدایـة اهللا   ) تلقین المتعلم من النحو ، ابن قتیبة ، تحقیـق  ودراسـة / م٥(

 .٢٠٩م)  ص١٩٨٦هـ = ١٤٠٦رسالة مقدمة لنیل درجة الماجیستیر ، جامعة أم القرى ، (

) المقتضب ، المبرد ، تحقیق د/ عبد الخالق عضیمة  ، المجلس األعلى للشؤون اإلسـالمیة ، ٦(

 .٢٧٦ص ٤م) ،  ج١٩٩٤هـ =  ١٤١٥القاهرة (
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وهــــذا المعنــــى مفهــــوم مــــن تعریــــف النحــــویین ممــــن جــــاء بعــــد ذلــــك كــــابن 

ــــــــــي٣١٦(ت)١(الســــــــــراج ــــــــــن جن                     )٣(هـــــــــــ) ، والزمخشــــــــــريّ ٣٩٢(ت)٢(هـــــــــــ) ، واب

  . )٥(هـ) ، والرضيّ ٥٧٧(ت )٤(هـ) ، وأبي البركات األنباريّ ٥٣٨(ت 

،  )٦(وعّرف ابن مالك النكرة بأّنها ما شاع في جنسه كحیوان أو نوعه كإنسان 

وذهب في شرح التسهیل إلى أن تمییز النكرة بما سوى ذلك بعد ذكـر المعـارف أجـود 

، وهـذا   )٧(المعرفة ه ما سوىمن تمییزها بدخول (ُرّب) أو األلف والالم ، فالنكرة عند

  أقرب تعریف لها ، وأحسن ما تتمیز به النكرة عن المعرفة كما 

  هـ)   ٩١١(ت)٨(قال السیوطيّ 

                                           
حو ، ابن السراج ،  تحقیـق  د/ عبـد الحسـین الفتلـي ، الطبعـة الثالثـة   ) ینظر : األصول في الن١(

 .  ١٤٨ص ١م) ج١٩٩٦هـ = ١٤١٧مؤسسة الرسالة ، بیروت (

) ینظــر :  كتــاب اللمــع فــي العربیــة ، ابــن جنــي ،  تحقیــق د/ ســمیح أبــو ُمعلــي ، عّمــان ، دار ٢(

  .٧٥م) ص١٩٨٨مجدالوي للنشر (

ربیة ، الزمخشري ، تحقیق د/ فخـر صـالح قـدارة ، الطبعـة األولـى ) ینظر : المفصل في علم الع٣(

 .١٨٦م) ص٢٠٠٤هـ = ١٤٢٥، دار عّمار ، عّمان ، (

) ینظر : أسرار العربیة ، أبو البركات األنبارّي ، تحقیـق / محمـد بهجـة بیطـار ، طبعـة المجمـع ٤(

  .٣٤١م) ص١٩٥٧هـ = ١٣٧٧العلمي العربي، دمشق ، (

 .٥٤٦ص٢ي لكافیة  ابن الحاجب ج) ینظر : شرح الرض٥(

) ینظر : شرح الكافیة الشافیة ، تحقیق د / عبد المنعم هریدي ، الطبعة األولى ، دار المأمون ٦(

 .٢٢٢م) ص١٩٨٢هـ =  ١٤٠٢للتراث  ، (

) ینظــر : شــرح التســهیل ، ابــن مالــك ، تحقیــق / د/ عبــد الــرحمن الســید و د/ محمــد بــدوي المختــون ، ٧(

، وینظـر : ١١٧ص ١م) ، ج١٩٩٠هـ = ١٤١٠، هجر للطباعة والنشر ،  القاهرة  ( الطبعة  األولى

هـ ، تحقیق / مجموعة من األساتذة ، الطبعة األولى ٧٧٨شرح التسهیل ، ناظر الجیش المتوفى سنة 

 .٤٤١م) ص٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨، دار السالم للنشر والتوزیع والترجمة ، القاهرة ، (

ــال ســالم مكــرم ،  ) ینظــر : همــع الهوامــع ، ا٨( ــد الع ــد الســالم هــارون و د/ عب ــق د/ عب لســیوطّي ، تحقی

  .١٨٨ص  ١م ) ج١٩٩٢هـ = ١٤١٣مؤسسة الرسالة ،  (
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، وعّرفهـا الفـاكهّي بــما شـاع  )١(وعرفها ابن هشـام بأنهـا مـا یقبـل دخـول "ُرّب"

في جنس موجود في الخـارج تعـدده ، كرجـل ، أو فـي جـنس مقـدر وجـود تعـدده فیـه 

  )٢(مس.كش

وأّما المعرفة فقد عرفها المبرد بـ " المعرفة : ما ُوِضَع على شيء دون ما كان 

  .)٣(مثَله ، نحو : زید وعبد اهللا" 

وابـن  )٤( وكذلك عرفها الرّمانّي : " المختص بشيء دون غیره بعالمة لفظیـة "

  .)٧، وأبو البركات األنبارّي(٦)(، والزمخشريّ  )٥(جني

  هـ) :٥٩٩لیمنّي (تیقول ابن الحیدرة ا

                                           
)  ینظر : شرح شذور الذهب  في معرفة كالم العـرب ، ابـن هشـام ، ومعـه كتـاب منتهـى األرب ١(

ألولـى ، دار الكـوخ بتحقیق شرح شذور الذهب  ، محمد محیي الدین عبد الحمید  ،  الطبعة ا

 . ١٦٤للطباعة والنشر ، إیران ، طهران ، ص

) ینظــر : شــرح الحــدود فــي النحــو ، الفــاكهّي ، تحقیــق د / المتــولي رمضــان أحمــد الــدمیرّي  ، ٢(

 . ١٣٣م) ، ص١٩٨٨هـ =  ١٤٠٨(

 .١٨٦ص ٣) المقتضب ج٣(

ق / بتـول قاسـم ناصـر،  ) رسالة الحدود في النحو ، علي بن عیسى أبو الحسن  الرمانّي، تحقی٤(

  ٣٧كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، ص

 .٧٥) ینظر : اللمع ص٥(

  .١٨٦) ینظر : المفصل ص٦(

  .٣٤١) ینظر : أسرار العربیة ص٧(
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" ...فالمعرفة : كل اسم معروف بنفسه مختص ال یشكل بغیـره ، والنكـرة : كـل 

  .)١(اسم شائع في جنسه ال یختص به واحد دون واحد ، ..."

ــــــا بعــــــد المعــــــرب والمبنــــــي ،  ــــــون للنكــــــرة والمعرفــــــة باًب                  وقــــــد عقــــــد النحوّی

ف أو تنكیـــر علـــى المعیـــار الشـــكلي وهـــم یعتمـــدون فـــي الحكـــم علـــى الكلمـــة بتعریـــ

  ،  )٢(والداللي

وتعریفات علماء البالغة للنكرة نفس ما قاله علماء النحو حین عّرفوهـا ، مـن 

  .)٣(ذلك : " المعرفة ما دّل على شيء بعینه ، والنكرة ما دّل على شيء ال بعینه"

ــّم إّن مقصــود المــتكل  ــر ، ث ــاني یبحــث أغــراض التعریــف والتنكی ــم المع م ، وعل

وفهــم الُمتلقــي ، ومــا یقتضــیه الحــال ، هــذا یعــین علــى تحدیــد داللــة المفــردة تعریًفــا 

  وتنكیرًا .

تلك "الدالالت التي لـم تعـن بهـا كتـب النحـو المتـأخرة ، وال نكـاد نجـدها إال فـي 

  .)٤(كتب البالغة ، وفي مقدمتها (دالئل اإلعجاز)"

واالسم العلم ، وما فیه األلف والمعارف عند النحویین والبالغیین : الضمائر ، 

، والموصـوالت  )٢(، وأسـماء اإلشـارة  )١(والالم ، ومـا أضـیف إلـى واحـد مـن المعـارف
)٣(.  

                                           
) كشــف المشــكل فــي النحــو ، علــي بــن ســلیمان بــن حیــدرة الیمنــّي ، دراســة وتحقیــق د/ هــادي ١(

 ٢م)  ج١٩٨٤هـ = ١٤٠٤شاد ، بغداد ، (عطیة مطر الهاللّي ، الطبعة األولى ، مطبعة اإلر 

 . ٨٢ص

  .١٧) ینظر : التعریف والتنكیر بین الداللة والشكل ص٢(

هـــ)  تحقیــق د/ ٦٥١) التبیــان فــي علــم البیــان المطلــع علــى إعجــاز القــرآن البــن الزملكــانّي (ت٣(

=  هــ١٣٨٣أحمد مطلوب  ،و د/خدیجة الحـدیثّي ، الطبعـة األولـى ، مطبعـة العـاني ، بغـداد (

 .٥٠م) ، ص١٩٦٤

 ١٥٥) أسالیب بالغیة الفصاحة والبالغة والمعاني ، ص٤(
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  أوال : التعريف :

  التعريف باإلضمار : -١

في علم النحو الضمیر أو المضـمر : اسـم لمـا ُوِضـع لمـتكلم كأنـا أو لمخاطـب 

  .)٤(لغائب أخرىكأنت أو لغائب كهو وهي ، أو لمخاطب تارة و 

، "وُســـمِّي   )٥(وینقســـم إلـــى متصـــل ومنفصـــل ، والمتصـــل إلـــى بـــارز ومســـتتر

  .)٦(مضمرًأ ؛ ألنه كنى به عن الظاهر لالختصار "

والضمائر معارف  ، وعلل لذلك سیبویه بقوله :" وٕاّنما صار اإلضمار معرفـة ؛ 

ن تعنـي ، ومـا تعنـي ، ألنك إّنما تضمر اسًما بعد ما تعلم أّن من ُیَحـدَُّث قـد عـرف َمـ

  )٧(وأّنك ترید شیئا یعلمه ."

ــا ال یمكــن وصــفها  ــي مجمله ــرى الــدكتور تمــام حســان أّن هــذه الضــمائر ف وی

  .)١(بالتعریف أو بالتنكیر في النظام ، وٕاّنما تكون معرفة حین ترتبط بالسیاق

                                                                                                           
 . ٢٠٩) ینظر : تلقین المتعلم ص١(

، كشــف المشــكل فــي  ٧٥، اللمــع ص ٢٧٦ص ٤، والمقتضــب ج ٥ص ٢) ینظــر : الكتــاب ج٢(

 .٨٣النحو ص

 ، وشرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة ابـن ١٦٨، شرح شذور الذهب ص ١٨٦) ینظر : المفصل ص٣(

مالك ، ومعه كتاب منحة الجلیل بتحقیق شـرح ابـن عقیـل لمحمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، 

،  ٨٦ص ١م) ج١٩٨٠هـــــ = ١٤٠٠الطبعــــة العشــــرون ، دار مصــــر للطباعــــة ، القــــاهرة (

 . ٨٣ص ١وأوضح المسالك ج

بتصـرف یسـیر ، وینظـر : المقـرب ومعـه مثـل المقـرب ،  ٨٣ص ١) ینظـر : أوضـح المسـالك ج٤(

هــ) ، تحقیـق ودراسـة عـادل أحمـد عبـد الموجـود ، وعلـي محمـد معـوض  ٦٦٩ور(تابن عصـف

 . ٢٩٨م ) ص١٩٩٨هـ = ١٤١٨الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، (

 .١٢٨) ینظر : المفصل ص٥(

  .١٨٤) كشف المشكل في النحو ص٦(

 . ،  ٦ص ٢) الكتاب ج٧(
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والضمائر تنوب عن االسم الظاهر وهذا  ضرب من اإلیجـاز واالختصـار ، بـدال 

،  كمــا أّن الضــمائر یتعــین بهــا المقصــود وُیرفــع اللــبس ، كمــا  )٢(كریــر الظــاهرمــن ت

  ، فهذه ُتَعدُّ وظائف ودالالت أساسیة للضمائر. )٣(ذكر ذلك ابن یعیش النحويّ 

وتعریف المسند إلیـه فـي علـم المعـاني  یكـون فـي مقـام الـتكلم أو الخطـاب أو 

  . )٤(الغیبة

                                                                                                           
ــدار البیضــاء ، ) ینظــر : اللغــة العربیــة ، معناهــا ومب١( ــة ، ال ناهــا ، د/ تمــام حســان ، دار الثقاف

  .١١٠) ص١٩٩٤المغرب ، طبعة (

  .١٩٠ص ١) ینظر : همع الهوامع ج٢(

 .٨٤ص٣هـ)،  المطابع المنیریة  ج٦٤٣) ینظر : شرح المفصل  ، ابن یعیش  (ت٣(

عبـــد هــــ )، تحقیـــق / ٧٣٩) ینظـــر : التلخـــیص  فـــي علـــوم البالغـــة ، الخطیـــب القزوینـــي  (ت٤(

، و كتـاب مختصـر ٥٧م) ، ص١٩٠٤الرحمن البرقوقي ، الطبعة األولى دار الفكـر العربـي ، (

المعاني ، سعد الدین التفتازاني ، تحقیـق / محمـد عثمـان ، الطبعـة األولـى ، مكتبـة الثقافـة ، 

، وعلم المعاني ، دراسة بالغیة ونقدیة لمسائل علم  ٨١م) ص٢٠٠٩هـ = ١٤٣٠القاهرة ، (

، د/ بسیوني عبد الفتاح فیود ، الطبعة الرابعة ، مؤسسـة المختـار للنشـر والتوزیـع ، المعاني 

، وبلوغ األماني في علم المعاني ، د/ منال محمـد ١١٢م ) ص٢٠١٥هـ = ١٤٣٦القاهرة ، (

هــ ١٤٢٦بسیوني ، الطبعة األولى ، مكتبة المتنبـي ، الـدمام ، المملكـة العربیـة السـعودیة ، (

 .٥٣م) ص٢٠٠٥= 
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لمـتكلم یتحـدث عـن نفســه نحـو أنـا فعلـت كــذا فأمـا مقـام الـتكلم فـذلك إذا كــان ا

  ، )١(ونحن فعلنا

  فالمتكلم عن نفسه منه قول عروة  [ من الوافر]:

ـــــــــــي ال ُیرینـــــــــــي الُبخـــــــــــَل رأيٌ    وأّن
  

  ســــــــــــــواٌء إْن َعِطشــــــــــــــُت وٕاْن رویــــــــــــــتُ   
  

  وأّنــــــــي ِحــــــــیَن َتْشــــــــَتِجُر الَعــــــــَوالي
  

  )٢(حــــــــــوالي اللُّــــــــــّب ، ذو رأٍي ، َزِمیــــــــــتُ   
  

  وقال [ من الطویل]:

  إْن نحـــُن لـــم نملـــك ِدفاًعـــا بحـــادثٍ َفـــ
  

ُتِلـــــــمُّ بـــــــِه األّیـــــــاُم ، فـــــــالموُت أجَمـــــــلُ   
)٣(  

  

وأمــا ضــمیر الخطــاب فیــرى البالغّیــون أّن  "األصــل فیــه أن یكــون  لمعــین   ، 

ــه تعــالى : ( ــیمٍ كمــا فــي قول ــٍق َعِظ ــَك َلَعلــى ُخُل ، وقــد یــراد بالخطــاب العمــوم ،  )٤()َوإِنَّ

َوإِْذ َتُقــوُل ، مثــل قولــه تعــالى : ( )٥(تى منــه الخطــاب"فیكــون موجًهــا إلــى كــل مــن یتــأ

ِق اللَّـَه َوُتْخِفـي ِفـي َنْفِسـَك  ِللَِّذي َأْنَعَم اللَُّه َعَلْیِه َوَأْنَعْمَت َعَلْیِه َأْمِسْك َعَلْیـَك َزْوَجـَك َواتـَّ

  .)٦()َما اللَُّه ُمْبِدیِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخَشاهُ 

  ومن  الخطاب لُمَعّین قول عروة بن الورد [ من الوافر]:  

  َفُقلـــــُت لـــــه : أال احـــــَي وأنـــــَت ُحـــــرٌّ 
  

  )٧(َسَتْشـــــــــَبُع فـــــــــي حیاِتـــــــــَك أو تمـــــــــوتُ   

  

  

                                           
 .١١٢) ینظر : علم المعاني ، د/ بسیوني فیود ص١(

 .٥٠) دیوان عروة بن الورد ص٢(

  .٩٧) الدیوان ص٣(

 .٤) القلم / ٤(

  .١٤٦ینظر : خصائص التركیب ص  )٥(

  .٣٧) األحزاب /٦(

 .٤٩) دیوان عروة بن الورد :  ص٧(
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  وقوله [من الطویل]:

ــإن َتَشــأ   وقلــٍب جــال عنــه الشــكوُك ، ف
  

ـــَت فاعـــلُ    ـــِب ، مـــا أن ـــرَك ظهـــَر الغی   )١(ُیَخبِّ
  

  .)٢(رُهما الُمشاَهدة""وضمیر المتكلم والمخاطب یفسِّ 

إذا كـان الخطـاب للغائـب فینبغـي أن  اوأّما ضمیر الغائب فال مشـاهدة فیـه ، لـذ

َفاْصـِبُروا َحتـَّى ، فتقدمه في اللفظ مثـل قولـه تعـالى : ( )٣(أو معنى ایتقدم ذكره ، لفظً 

كمـا فـي قولـه تعـالى : ، وتقدمـه فـي المعنـى  )٤()َیْحُكَم اللَُّه َبْیَنَنا َوُهَو َخْیُر اْلَحـاِكِمینَ 

  .)٦(، أي : العدل  )٥()اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى(

  ومن ذلك قول عروة بن الورد [ من الطویل]:

  أحادیــــَث تبقــــى والفتــــى غیــــُر خالــــدٍ 
  

  )٧(إذا هــــــو أمســــــى هامــــــًة فــــــوَق ُصــــــیَّرِ   
  

  وقال [من الطویل] :

ــــــزاِد إّال لنفســــــهِ  ــــــاِس ال ــــــُل التم   قلی
  

ــــــا   ــــــّورِ إذا هــــــو أمســــــى ك   )٨(لعریش الُمَج
  

  

                                           
  .٩٨) دیوان عروة ص١(

 .٢٢٧ص١) همع الهوامع ج٢(

  .١١٥د/ بسیوني فیود ص) ینظر : علم المعاني ، ٣(

 .٨٧) األعراف / ٤(

 .٨) المائدة / ٥(

ــدیع ، د/ الســید أحمــد الهاشــمي ، ضــبط ٦( ــان والب ) ینظــر : جــواهر البالغــة فــي المعــاني و البی

 .  ١٠٩وتدقیق وتوثیق د/ یوسف الصمیلي ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، ص

رة تجعــل كــالحظیرة .[ ینظــر : لســان العــرب ، والُصــّیر : حجــا ٦٧) دیــوان عــروة بــن الــورد ص٧(

  ]. ٤/٤٧٨(صیر) 

. وَجّوَر البناء والِخباء وغیرهما : َصَرَعه وَقَلَبه ، وَتَجّوَر : تهّدَم [ لسان العرب ٦٨) الدیوان ص٨(

 ]٤/١٥٥(جور)
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  وقال [من الطویل]: 

  هـــــــم َعّیُروِنـــــــي أّن ُأّمـــــــي غریبـــــــةٌ 
  

ــــــرُ    ــــــریٍم ماجــــــٍد مــــــا ُیَعّی ــــــي ك   )١(وهــــــل ف
  

  وقال [ من الطویل]: 

ـــًال  ـــةً  ویـــدعوَنِني َكْه   ، وقـــد ِعْشـــُت ِحقَب
  

ـــــــّن عـــــــِن األزواِج نحـــــــوي نـــــــواِزعُ      )٢(وُه
  

متكلم (أنا وأنت ونحن وٕاّیاي)، فالضمائر عند النحویّین ثالثة أنواع : ضمائر ال

وضمائر المخاطب (أنَت وأنِت وأنتما وأنُتّن وأنُتم وٕاّیاك وٕاّیاكم)، وضمائر الغائب (هـو 

) ، هـــذا الضـــمیر ٣وهـــي وهمـــا وهـــم وُهـــّن وٕاّیـــاه وٕاّیاهـــا وٕاّیاهمـــا وٕاّیـــاهم وٕاّیـــاُهّن)( 

ونون اإلناث في المنفصل ، وأّما المتصل : فالتاء في ( ضرْبُت وضرْبَت و ضرْبِت ) 

ــواو فــي (َضــَرُبوا و اْضــِرُبوا وَیضــِرُبوَن  ــْبَن) وهــي مفتوحــة دائًمــا ، وال ــْبَن) و(اْذَه (َذَه

وتْضِرُبوَن ) وهي واو الجمـع للمـذكر ، وألـف المثنـى فـي (َضـَرَبا و اْضـِرَبا ویضـرباِن 

وتضــرباِن) ویــاء المخاطبــة فــي (اضــربي وتضــربیَن) وهــذه الضــمائر محلهــا الرفــع ، 

هناك ضمائر متصلة تقع منصـوبة ومجـرورة وهـي كـاف الخطـاب للمـذكر والمؤنـث، و 

وهــاء الغائــب المــذكر ، ویــاء المــتكلم ، وأخیــرًا الضــمیر الــذي یقــع مرفوًعــا ومنصــوًبا 

  .)٤(ومجرورًا وهو (نا) المتكلم 

                                           
  .٧١ص الدیوان) ١(

 .٨٢ص ) نفسه٢(

، و المفصــــل ٧٦،  ٧٥، واللمــــع ص ٢٧٩ص٤، والمقتضــــب ج ٦ص٢) ینظــــر : الكتــــاب ج٣(

  . ٨٥ص ٣، وشرح ابن یعیش ج ١٢٨ص

  .٢١٤،  ١٩٦ – ١٩٤ص١) ینظر : همع الهوامع ج٤(
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وأعــرف المضــمرات المــتكلم ؛ ألنــه ال یــوهم غیــره ، ثــم المخاطــب الــذي یلــي 

، "فضمیر المـتكلم أخـّص مـن ضـمیر  )١(ر والمشاهدة ، ثم الغائبالمتكلم في الحضو 

  . )٢(المخاطب وضمیر المخاطب أخّص من ضمیر الغائب"

ــدل علــى عمــوم  ویــرى الــدكتور محمــد عبــد المطلــب أّن التعریــف باإلضــمار ی

الحاضر أو الغائب دون تخصیص لغائب أو حاضر بعینه ، وهذا الحضـور قـد یكـون 

، وقــد یكــون حضــور خطــاب كأنــِت وأنــَت ، والغیبــة تكــون  حضــور تكلــم كأنــا ونحــن

  . )٣(شخصیة كهو وهي

  التعريف بالعلمية : -٢

، أو "مـا ُوِضـَع لشـيء مـع جمیـع  )٤(الَعَلم : "ما ُوِضَع لُمَعّین ال یتنـاول غیـره" 

  ، وهو ُیَعّین ُمسّماه بال قرینة . )٥(مشخصاته" 

 ســماء التـي هــي أعـالم خاصــة ،قـال ســیبویه : " فالمعرفـة خمســة أشـیاء : األ

فأّما العالمة الالزمة المختصة فنحو : زید وعمٍرو ، وعبـِد اِهللا ، ومـا أشـبه ذلـك   ...

  . )٦(وٕاّنما صار معرفًة ألنه اسٌم وقع علیه ُیعَرف به بعینه دون سائر أّمته ."

                                           
 .  ٨٥،  ٨٤ص ٣) ینظر : شرح ابن یعیش ج١(

 .٢١٦ص١) همع الهوامع ج٢(

 .٣٤٣ص١) ینظر : البالغة واألسلوبّیة ج٣(

، وهمـع   ٥٠٣ص ٢، وینظر : شرح الرضي على الكافیة ج ٢٤٣ص١) البالغة واألسلوبیة ج٤(

 . ٢٤٣ص ١الهوامع ج

، شـــروح التلخـــیص  ، دار الكتـــب  ٨٢) كتـــاب مختصـــر المعـــاني ، ســـعد الـــدین التفتـــازاني ص٥(

 .٢٩٣ص١العلمیة ، بیروت ، لبنان ،ج

 .  ٥ص٢) الكتاب ج٦(
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  وأّما المبرد فأطلق علیه (االسم الخاص) ، قال : "فمن المعرفـة االسـُم الخـاص

  . )١(نحو : زید وعمٍرو ؛ ألنك إّنما سّمیته بهذه العالمة ؛ لُیعرف بها من غیره"

فالعلم  یحدد ُمسّماه ، وُیمّیـزه  عـن غیـره ، و باإلضـافة إلـى ذلـك : ُیغنـي عـن  

  .)٢(تعداد صفات عدیدة  ، و هذا ضرٌب من اإلیجاز  واالختصار

وٕاّمـا ُكنیـة وهـو مـا ُصـدِّر  والعلم إما اسم كزید وعمرو ، وهند وسعاد وسلمى ،

، نحــو ) ٤(،  نحــو (أبــو عمــرو وأّم كلثــوم )، وزاد الرضــّي ابــن أو بنــت )٣(بــأب أو أمّ 

، والكنیة  )٥((ابن آوى وبنت وردان )،  وأخ أو أخت أو خال أو خالة أو عم أو عمة

ائـذ ، وٕاّمـا لقـب وهـو یفیـد المـدح والـذم ، َكبّطـة وع )٦(عند العرب ُیقصد بها التعظیم 

  . )٧(الكلب في الذم ، ومظفر الدین وفخر الدین في المدح 

س بالكنیـة وال ـوقد ورد في دیـوان عـروة بـن الـورد المسـند إلیـه علًمـا اسـًما لیـ

  بالّلقب من ذلك قوله [من الوافر]:

  وقـــــــد علمـــــــت ُســـــــَلیمى أّن رأیـــــــي
  

ـــــــــــــف شـــــــــــــتیتُ      )٨(ورأَي البخـــــــــــــِل مختل
  

  

                                           
 .٢٧٦ص٤) المقتضب ج١(

 . ٢٧ص ١) ینظر : شرح ابن یعیش ج٢(

هــ ) ، تحقیـق د/ محمـد بـن ٨٢٧دمامیني (ت ) ینظر : تعلیـق الفرائـد علـى تسـهیل الفوائـد ، الـ٣(

  .  ١٤٥ص ٢م) ، ج١٩٨٣هـ = ١٤٠٣عبد الرحمن بن محمد المفدى ، الطبعة األولى ، (

 .٢٤٥ص١، و همع الهوامع ج ٥٢٧ص ٢) ینظر :  شرح الرضّي ج ٤(

  . ١٥٧ص ١) ینظر : حاشیة الصبان على شرح األشموني  (بدون )ج٥(

 .٥٢٧ص٢) ینظر : شرح الرضي ج٦(

 ) السابق .٧(

 .٥٠) الدیوان ص٨(
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  وقال [ من الطویل]:

ـــــى ســـــلم ـــــّر بالدهــــــاتِحـــــنُّ إل   ى بُح
  

ــــــــت أقـــــــدرا     وأنـــــــت علیهـــــــا بـــــــالمال ، كنـ
  

  تحـــــلُّ بـــــواٍد ، مــــــن َكـــــرَاٍء َمَضــــــّلةٍ 
  

  )١(ُتحـــــــاوُل ســـــــلمى أْن أَهـــــــاَب وُأحَصـــــــرَا  

  

  وقال [ من الكامل]:

  قالــــت تماضــــُر إذ رأت مــــالي َخــــَوى
  

ــــــــــِریحُ    ــــــــــالفؤاُد َق ــــــــــارُب ف ــــــــــا األق   )٢(وَجَف
  

  وقال [ من الطویل]:

ـــو أقَ  ـــَت َلَســـّرنا!تقـــول ُســـَلیمى : ل   ْم
  

ــــــــّوفُ    ــــــــاِم ُأَط ــــــــي للُمق ــــــــْدِر أّن ــــــــم َت   )٣(ول
  

  ومن الكنیة قوله [ من الطویل]: 

  أرى أّم حّســــــــاَن الغــــــــداَة تلــــــــوُمني
  

ـــــَوفُ    ـــــنفُس أْخ   )٤(ُتَخـــــّوُفني األعـــــداء ، وال
  

  وقوله [الوافر]:

ـــــــى الَمرافـــــــِق أمُّ َوْهـــــــبٍ    تبیـــــــُت عل
  

  )٥(وقـــــــــد نـــــــــاَم العیـــــــــوُن لهـــــــــا كتیـــــــــتُ   
  

  یبحث في األغراض التي ألجلها یأتي المسند إلیه َعَلًما اسًما . وعلم المعاني

ومن هذه األغـراض :" أن یقتضـي المقـام إحضـار مدلولـه بعینـه وشخصـه فـي 

                         ؛  "إلحضــــاره بشخصــــه  بحیــــث یكــــون متمیِّــــزًا عــــن جمیــــع  )٦(...".ذهــــن الســــامع 

ـــــــام إ  )٧(مـــــــا عـــــــداه " ـــــــام مق ـــــــا یخصـــــــه مـــــــن ، أو " ألّن المق ـــــــه بم                           حضـــــــار ل

                                           
 .٦٥) الدیوان ص١(

 .٥٤) الدیوان ص٢(

  .٨٧) الدیوان ص٣(

  .٨٧) الدیوان ص٤(

 .٤٩) الدیوان ص ٥(

  .٥٧، وینظر : التلخیص للخطیب القزویني ص ١١٦)علم المعاني ، بسیوني فیود ص٦(

  .٨٢) مختصر المعاني ص٧(
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، وذلــك مثــل : ســلمى وُســلیمى وتماضــر ، أو إلیهــام اســتلذاذه أو التبــرك  )١(االســم "

  . )٣(، أو العتبار آخر مناسب )٢(به

وٕاذا جـــاء المســـند إلیـــه بكنیتـــه فـــذلك " إلبـــرازه أمـــام النـــاس َعَلًمـــا وفـــرًدا فـــي 

  .  )٥(وٕاذا جاء بلقبه فذلك "لتعظیمه أو إلهانته "، مثل( أّم وهب ) ،  )٤(محاسنه

  التعريف باإلشارة : -٣

اســم اإلشــارة : "اســم مظهــر دّل بإیمــاء أي بإشــارة علــى اســم حاضــر حضــورًا  

  .)٧(")٦()ِتْلَك اْلَجنَّةُ عینی�ا كـ(هذا البیت)، أو ذهنی�ا نحو (

  . )٨( رسم وذكر أبو حیان أّن اسم اإلشارة محصور ال یحتاج إلى حد وال

                                           
در الدین بن مالك ، تحقیق د / حسني عبد الجلیـل ) المصباح في المعاني  والبیان والبدیع ، ب ١(

 . ١٤م) ، ص١٩٨٩هـ = ١٤٠٩یوسف ، الطبعة األولى ، مكتبة اآلداب (

هـ ٧٧٣) ینظر : عروس األفراح  في شرح تلخیص المفتاح ، الشیخ / بهاء الدین السبكي (ت ٢(

صـیدا ، بیـروت ، (  ) ، تحقیق د / عبد الحمید هنداوي ، الطبعة األولى ، المكتبة العصریة ،

 .١٦٩ص١م ) ، ج٢٠٠٣هـ = ١٤٢٣

) ینظـر : اإلیضــاح فــي علـوم البالغــة ، المعــاني والبیــان والبـدیع  ، الخطیــب القزوینــي ، وضــع ٣(

حواشیه إبـراهیم شـمس الـدین ، الطبعـة األولـى ، منشـورات محمـد علـي بیضـون ، دار الكتـب 

 .٤٣م) ، ص٢٠٠٣هـ = ١٤٢٤العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  (

 .١٤) المصباح ص٤(

 .١٤٥) أسالیب بالغیة ص٥(

 .٦٣) مریم /٦(

  .١٥٣) شرح الحدود في النحو ص٧(

     ) ینظــر : ارتشــاف الضــرب ، أبــو حیــان األندلســّي ، تحقیــق د/ رجــب عثمــان محمــد ، مراجعــة ٨(

م) ، ١٩٩٨هـ = ١٤١٨رمضان عبد التواب ، الطبعة األولى ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ( /د

 .٩٧٤ص
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وقد أطلق علیهـا سـیبویه (األسـماء المبهمـة) قـال : " وأمـا األسـماء المبهمـة  

هذا وهذه ، وهاذان وهاتان ، وهؤالء وذلك وتلـك ، وذانـك وتانـك وأولئـك ، ومـا أشـبه 

ذلـــك ، وٕاّنمـــا صـــارت معرفـــة ألنهـــا صـــارت أســـماء إشـــارة إلـــى الشـــيء دون ســـائر 

  .)١(أمته."

،  )٣(هــــــذا المصـــــطلح أیًضــــــا  ، وابـــــن الســــــراج )٢(وأطلـــــق علیهــــــا المبـــــرد 

  . )٥(، وكذلك ابن یعیش )٤(هـ)٥٨١والسهیلّي(ت

،  )٦(وأسماء اإلشـارة منهـا  للقریـب أو للبعیـد أو للمتوسـط وهـذا هـو المشـهور

  .)٧(ورأى ابن مالك أّن األولى أن تكون قریبة وبعیدة كالمنادى

لمؤنـث (تـا) ، و(تـي ) و(تـه) وهي (ذا) للمذكر ، والمثنـى (ذان ) و(ذیـن) ، ول

و(ذه) ، و(ذي) ، والمثنى : (تان ) و(تین) ، والجمع (أوالء) ویلحقهـا حـرف التنبیـه 
  ، هذا للقریب ،   )٨(

                                           
 . ٥ص ٢) الكتاب ج١(

  .٢٧٧ص ٤) ینظر : المقتضب ج٢(

 .١٢٧ص٢) ینظر : األصول في النحو ج٣(

) ینظر : نتائج الفكر  ، السهیلّي ، تحقیق  الشیخ /عادل أحمد عبـد الموجـود ، والشـیخ /علـي ٤(

م) ١٩٩٢هـ= ١٤١٢محمد معوض ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، (

 . ١٧٧ص ،

  .١٢٦ص ٣) ینظر : شرح ابن یعیش على المفصل ج٥

هــ) ، قـدم لـه ووضـع هوامشـه ٦٦٩) ینظر : شرح جمل الزجاجي ، ابن عصفور اإلشبیلي (ت ٦(

وفهارسه فواز الشعار ، إشراف / إمیل یعقوب ، الطبعة األولى ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت 

  .١٤٩ص١م) ، ج١٩٩٨هـ = ١٤١٩، لبنان ، (

 .٢٣٩ص١ینظر : شرح التسهیل البن مالك ج) ٧(

 . ١٨٤ص٢) ینظر : شرح الرضي على الكافیة ج٨(
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ـــى ،  ـــك) للمثن ـــا اســـم اإلشـــارة للمتوســـط : (ذاك ) للمفـــرد المـــذكر ، و(ذان وأم

ـــك ـــد ، و(تی ـــه للبعی ـــل أّن ـــك) وقی ـــة ، و(أوَالك ) و (أوّالك ) للجمـــع  ، و(أولئ ) للمؤنث

  و(تانك) لالثنتین ، 

وأمــا الــذي للبعیــد  : فـــ (ذلــك) للواحــد المــذكر ، و(ذاّنــك) بالتشــدید ، للمثنــى ، 

،  )١(و(ذاَنیك) ، و(أواللك ) للجمع ، و(تلك) للمؤنثة ، و(تاّنـك) لالثنتـین ، و(تانیـك)

  .)٢(فالمجرد للقریب ، وذو الكاف للمتوسط ، والالم للبعید ، هذا هو المشهور

وابـن        وقد یقوم اسم اإلشارة للبعید  مقام القریب  ، ذكـر ذلـك الجرجـانّي 

؛  وذلك  لدالالت بالغّیة  ذكرها النحوّیون منها الداللة على عظمة المشار  )٣(مالك 

،  أو المشــیر نحــو قولــه عــّز وجــل :  )٤()َذِلُكــُم اللَّــُه َربِّــيإلیــه  نحــو قولــه تعــالى : ( 

،  فـــ(ذلك) و (تلــك) قــد أشــیر بهــا للقریــب  بمعنــى  )٥()ِبَیِمیِنــَك َیــا ُموَســى َوَمــا ِتْلــكَ (

َهـَذا ِمـْن ِشــیَعِتِه (هـذا) ، و(هـذا ) أیًضـا ُیشــار بهـا  للبعیـد مــن ذلـك قولـه تعــالى  : (

  ،  )٧(، وذلك لحكایة الحال )٦()َوَهَذا ِمْن َعُدوِّهِ 

                                           
ـــن عصـــفور ج١(  ١، وهمـــع الهوامـــع ج  ١٥١،  ١٥٠ص١) ینظـــر : شـــرح جمـــل الزجـــاجّي الب

 .٢٥٧ص

 .٢٥٧ص١) ینظر : همع الهوامع ج٢(

الهوامـع ، وهمع  ٩٨٠،  وارتشاف الضرب ص٢٤٨ص ١) ینظر : شرح التسهیل البن مالك ج٣(

 . ٢٦٧ص ١ج

  . ١٠) الشورى / ٤(

  .١٧) طه / ٥(

 .١٥القصص /  )٦(

 .٢٤٩ص ١) ینظر : شرح التسهیل ، ابن مالك ج٧(
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؛ ألّن اسم اإلشـارة بطبیعـة  )١(ویتعرف المسند إلیه باإلشارة لتمییزه أكمل تمییز

  .)٢(داللته یحدد المراد منه تحدیًدا ظاهرًا ، وهذا یمنح الخبر مزیًدا من القوة والتقریر

ومن أشـهر األغـراض التـي یـذكرها البالغّیـون لتعریـف المسـند إلیـه باإلشـارة : 

شـیر إلـى حمیدة ُثّم یذكر اسم اإلشارة للمسند إلیـه لی أن یذكر أوصاًفا عدیدة وخصاًال 

، ومـن ذلـك قـول عـروة بـن الـورد [  )٣(أّنه جدیر بتلك األوصاف التي ذكرها مـن قبـل

  من الطویل]:

  لحــــى اهللا صــــعلوًكا ، إذا َجــــّن لیُلــــهُ 
  

ـــــَزرِ    ـــــّل َمْج ـــــا ك   ُمصـــــافي الُمشـــــاِش ، آلًف
  

ـــةٍ  ـــّل لیل ـــِه ، ُك ـــى مـــن نفِس ـــدُّ الِغن   َیُع
  

ـــــــن صـــــــدیٍق ُمَیّســـــــرِ      أصـــــــاب قراهـــــــا م
  

  ُیصـــــبُح ناعًســـــا ینـــــاُم عشـــــاًء ثـــــمّ 
  

ــــــه الُمَتَعفِّــــــرِ    ــــــتُّ الحصــــــى عــــــن جنب   یُح
  

ــــــزاِد إّال لنفســــــه ــــــاِس ال ــــــُل التم   قلی
  

ــــــــّورِ      إذا هــــــــو أمســــــــى كــــــــالعریش الُمَج
  

  ُیعــــیُن نســــاَء الحــــّي ، مــــا یســــَتِعّنه
  

ــــــــالبعیِر الُمَحّســــــــرِ    ــــــــا ك   وُیمســــــــي طلیًح
  

ــــهِ    ولكــــّن صــــعلوًكا ، صــــحیفُة وجِه
  

رِ    ـــــــــوِّ   كضـــــــــوِء شـــــــــهاِب القـــــــــابِس المتن
  

  علـــــــى أعدائـــــــه یزجرونـــــــه ُمِطـــــــًال 
  

  بســــــــاحتهم ، زجــــــــر المنــــــــیِح الُمَشــــــــّهرِ   
  

  إذا َبَعـــــــــُدوا ال یـــــــــأمنون اقترابــــــــــه
  

ـــــــــــِب الُمَتنظَّـــــــــــرِ    َف أهــــــــــِل الغائ   َتَشــــــــــوُّ
  

  فــــــــذلك إْن َیْلــــــــَق المنّیــــــــَة َیْلَقهــــــــا
  

  )٤(حمیــــــًدا وٕاْن َیْســــــَتغِن یوًمــــــا ، فأْجــــــِدر  
  

  

                                           
، و عــروس األفــراح فــي شــرح تلخــیص المفتــاح ،  ٤٤) ینظـر: اإلیضــاح فــي علــوم البالغــة ص١(

 . ، ١٧٤ص

 .١٥٣) ینظر : خصائص التراكیب ص٢(

  ، ٣١٩ص ١، وشروح التلخیص ج ٤٦ضاح ص، وینظر : اإلی ١٥٧) السابق ٣(

 .٦٩،  ٦٨) األبیات في الدیوان ص٤(
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التنبیـه علـى أّن المسـند إلیـه جـدیر فجاء بالمسند إلیه هنا اسـم إشـارة لغـرض 

            فاضـــلة كمــا تـــرى ، ثُـــّم  ، و"عـــدد لـــه خصــاًال  )١(باكتســابه مـــن أجــل تلـــك األوصــاف

عقــب هــذا بقولــه : (فــذلك) ، فأفــاد أّنــه حــري بمــا ذكــر بعــده ألجــل اتصــافه بتلـــك 

  . )٢(الخصال"

یـب ، فیقـال : وقد جـاء فـي عنـوان النفاسـة أّنـه كـان ینبغـي أْن ُیشـار لـه بالقر 

فهذا مثًال ، لكنه أشار إلیه باسم اإلشارة للبعید(فذلك) لیدل على مرتبته العالیة علـى 

  .)٣(مراتب الصعالیك

  تعريف املسند إليه بـ(ال): -٤

 )٤((ال) التي للتعریف عند النحوّیین: عهدّیة ، وجنسّیة  ، وهذا قول الجمهـور

  .  )٥(، ولتعریف الحقیقة

                                           
ــة ،  ١( ــة النموذجی ــة اآلداب ، المطبع ــد المتعــال الصــعیدي ، مكتب ــة اإلیضــاح ، د/عب ) ینظــر : بغی

، و علــــم المعـــاني ، د/ بســـیوني فیــــود  ١٤٩، وأســـالیب بالغیـــة ص ٩٣ص ١القـــاهرة ، ج

  . ١٢٧ص

 .٦٣زویني ص) التلخیص ، الخطیب الق٢(

) ینظر : عنوان النفاسة في شرح الحماسة  ، ابن زاكـور الفاسـي ، تحقیـق د/ محمـد جمـالي ، ٣(

 ٢٢٩ص١الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ج

،  و رصف المباني  ٢٥٧ص ١، و شرح التسهیل ج ٣٢٠) ینظر :  شرح الكافیة الشافیة ص٤(

هــ) ، تحقیقـي أحمـد محمـد الخـراط ، مطبوعـات ٧٠٢لمـالقّي (تفي شرح حـروف المعـاني  ، ا

، ومغنــــي اللبیــــب   ٩٨٥، ، ارتشــــاف الضــــرب ص٧٧مجمــــع اللغــــة العربیــــة بدمشــــق ، ص

،  ٣٥٥ص  ٢، وتعلیــــق الفرائــــد للــــدمامیني ج ١٧٩ص١، وأوضــــح المســــالك ج ٥٠ص١ج

 .٢٧٤ص ١وهمع الهوامع ج

هـــ ) ، تحقیــق د/ فخــر الــدین ٧٤٩ادّي (ت) ینظــر : الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني ، المــر ٥(

قبـــاوة ، أ / محمـــد نـــدیم فاضـــل ، الطبعـــة األولـــى ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ، 

 .  ١٩٣م) ، ص١٩٩٢هـ = ١٤١٣(
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ُعهد مدلول مصحوبها بحضور حسّي ، بأن أعید ذكـره لفًظـا ، فالعهدّیة : ما  

ــه تعــالى : ( ــك قول ـــ(أل) ، مــن ذل ــد مصــحوًبا ب ــوًال فأعی ــْوَن َرُس ــى ِفْرَع ــْلَنا ِإَل ــا َأْرَس  .َكَم

، والمعرف بالالم هنا معهـود  )٢(، فالحضور حسّي سمعيّ  )١()َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسولَ 

ال            ، وكقولك لشـاتم رجـل بحضـرتك :   )٤(ا، أي حاضر لفظً   )٣(بتقدیم ذكر

  ،   )٦(، و الحضور  هنا حسّي بصريّ  )٥(تشتم الرجل

  ومن تعریف المسند إلیه بـ(ال) قوله تعالى : 

ــَماَواِت َواْألَْرِض َمَثــُل ُنــورِِه َكِمْشـَكاٍة ِفیَهــا ِمْصــَباٌح اْلِمْصــَباُح ِفــي (  اللَّـُه ُنــوُر السَّ

وقولــك : مــا َفَعــَل الرجــُل ؟ لمــن قــال لــك : جــاءني  )٧()َجاَجــُة َكَأنََّهــا َكْوَكــبٌ ُزَجاَجــٍة الزُّ 

  . )٨(رجل

كما ذكـر علمـاء البالغـة  -والغرض من تعریف المسند إلیه  في هذا الموضع 

    . : أن ُیشار به إلى فرد من أفراد الحقیقة  معهود بین المتكلم و المخاطب -

                                           
 . ١٦، ١٥) المزمل / ١(

 .٣٥٥ص ٢) ینظر : تعلیق الفرائد ج٢(

 .  ١٦) ینظر : المصباح ص٣(

  . ١٧٨ص ١) ینظر : عروس األفراح ج٤(

  .٣٢٢) ینظر : شرح الكافیة الشافیة ٥(

 .٣٥٥ص ٢) ینظر : تعلیق الفرائد ج٦(

 .٣٥النور/  )٧(

  .١٧٧ص ١، وعروس األفراح ج ١٤٧) ینظر : اإلیضاح في علوم البالغة ص٨(
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أن یســّد الضــمیر  بها معهــوًدا ذكرّیــا  ضــابطها:وهــذه الــالم التــي یكــون مصــحو 

  . )٢(الصریحيّ  ، و ُتَسّمى : الم العهد الخارجيّ  )١( مسّدها مع مصحوبها

ومــن تعریــف المســند إلیــه بــالم العهــد الخــارجّي الصــریحّي قــول عــروة [ مــن 

  الطویل]:

ـــــرى ـــــِمْنَت وأْن ت ـــــي أْن َس ـــــزَُأ مّن   أَتْه
  

  )٣(هـــدُ بـــوجهي ُشـــُحوَب الحـــقِّ والحـــقُّ جا  
  

فلفظ (الحـقُّ)  : مسـند إلیـه ، وقـد جـاء ُمَعّرفًـا بــ(ال) إشـارة إلـى معهـوٍد خـارج  

  وهذا المعهود قد صّرح به في قوله : (ُشُحوب الحقِّ) .

  وقوله [ من الطویل]:

ــــرةٍ  ــــوٍم كثی ــــي جُس ــــُم جســــمي ف   ُأَقسِّ
  

ـــــرَاَح المـــــاِء ، والمـــــاُء بـــــاردُ      )٤(وأحُســـــو َق
  

إلیـه ، وقـد جـاء ُمَعّرفًـا بــ(ال) إشـارة إلـى معهـود خـارج  فلفظ (المـاء)  : مسـند 

وهذا المعهـود قـد صـّرح بـه فـي قولـه : ( قـراح المـاء) إذن الـالم الم العهـد الخـارجّي 

  الصریحّي ؛ ألنه قد تقدم ذكر صریح للماء في الكالم .

  ومن ذلك قوله أیًضا [ من الوافر]:

ـــــــــــذنُب جـــــــــــمٌّ  ـــــــــــُه وال ـــــــــــٌل ذنُب   قلی
  

ـــــــــــــــــى ربٌّ    ـــــــــــــــــور ولكـــــــــــــــــن للغن   )٥(غُف
  

فالالم في( الذنب) الم العهد الخارجّي الصریحّي ألنه قد تقدم ذكـره لفًظـا فـي : 

  (قلیٌل ذنُبُه).

                                           
 . ٥٠ص ١) ینظر : مغني اللبیب ج١(

  . ١٢٩) ینظر : علم المعاني ، د/ بسیوني فیود ص٢(

  .٦١) الدیوان ص٣(

 .٦١سابق ص) ال٤(

 .٧٩) نفسه ص٥(
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وٕاذا تقدم ذكر مصحوبها كنایة دون أن یصـّرح بـه ، ُسـّمیت هـذه الـالم حینئـٍذ: 

  . )١(الم العهد الخارجّي الكنائيّ 

،  وهـذا  )٢()َس الـذََّكُر َكـاْألُْنَثىَوَلـیْ واستشهد البالغّیون علیها  بقولـه تعـالى : (

مــن تعریــف المســند إلیــه ( الــّذكُر) بـــ(ال) العهدّیــة  ، أي : "لــیس الــذكر الــذي طلبــت 

  .  )٣( امرأة عمران كاألنثى التي ُوِهبت"

َربِّ ِإنِّـي َنـَذْرُت "... والّذكُر إشارة إلى ما سـبق ذكـره كنایـة فـي قولـه تعـالى : ( 

رًاَلــَك َمــا ِفــي َبْطِنــ ، فــإّن لفظــة (مــا) وٕان كــان یعــمُّ الــذكور واإلنــاث ، لكــّن  )٤()ي ُمَحــرَّ

التحریر وهو أن ُیعتق الولد لخدمة بیت المقدس ، إّنما كان للذكور دون اإلناث وهو 

  )٥(. المسند إلیه "

هــ) إلـى أّن هـذا الكـالم فیـه نظـر  ٧٧٣وقد ذهب الشیخ بهاء الـدین السـبكّي(ت

  وعّلل ذلك بقوله :

ــذكر " ــه قــد وقــع طلــب ال ألّن قــولهم : لــیس الــذكر الــذي طلبــت ، یــدل علــى أّن

حقیقة ، فیكون الالم فیه لتعریف عهد حقیقّي ، والذي أحوج إلخراجها عن الجنسـّیة 

 : أّنه لو كانت للجنس لقیل : لیست األنثى كالذكر ، ولـیس هـذا مقـام قلـب التشـبیه"
)٦( .  

                                           
              ، وبلـــوغ األمـــاني فـــي علـــم المعـــاني ،  ١٢٩) ینظـــر :  علـــم المعـــاني ، د/ بســـیوني فیـــود ص١(

 . ٥٩د/ منال محمد بسیوني ص

 . ٣٦) آل عمران / ٢(

 .٣٢١ص ١، وشروح التلخیص ج ٦٤، وینظر : التلخیص ص  ١٥٠) أسالیب بالغیة ص٣(

 . ٣٥) آل عمران /٤(

 .٩٠،  ٨٩كتاب مختصر المعاني ، سعد الدین التفتازانّي ص )٥(

 .١٧٨ص ١) عروس األفراح ج٦(
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، وذلـك "بـأن لـم یتقـدم لـه ذكـٌر ولـم  )٢(المی�ـ، أو ع )١(وقد یكـون معهـوًدا ذهنّیـا

ــه تعــالى : (  )٣(یكــن مشــاهًدا حــال الخطــاب" ــه قول ــارِ ، ومن ــي اْلَغ ــا ِف ، أو  )٤()ِإْذ ُهَم

  . )٦()اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكمْ ، ومنه قوله تعالى : ( )٥(حضورّیا

رجّي العلمـّي ، وقد جاء فـي دیـوان عـروة تعریـف المسـند إلیـه بـالم العهـد الخـا

  من ذلك قوله [ من الطویل]:

ــــــَنها وشــــــباَبها ــــــا ُحْس   لبســــــنا زماًن
  

)  ٧(وُرّدْت إلـــــى شـــــعواء ، والـــــرأُس أْشـــــَیبُ   

  

فالالم في : (الرأس) الم العهد الخارجي  العلمّي حیث لم یتقـدم لمـدخولها ذكـر 

  ال صریًحا وال كنائی�ا .      

  وقال [ من البسیط]: 

ـــــي  ـــــمُ هـــــّال ســـــألَت بن ـــــیالَن كّله   َع
  

  )٨(عنـــــد الســـــنیَن ، إذا مـــــا هّبـــــِت الـــــریحُ   
  

فالالم في : ( الریح ) للعهد الخارجّي العلمّي حیث لم یتقدم لمصحوبها ذكٌر ال 

  . صریًحا وال كنائی�ا

                                           
  . ١٧٨ص ١جعروس األفراح ) ١(

ــك ج٢( ــن مال ــى  ٩٨٦، وارتشــاف الضــرب ص  ٢٥٧ص ١) ینظــر : شــرح التســهیل الب ، و الجن

، وتعلیـق  ١٧٨ص ١، وعـروس األفـراح ج ١٧٩ص١، وأوضح المسالك ج ١٩٤الداني ص 

 .٣٥٦ص ١ج الفرائد

 . ٢٧٤ص ١) ینظر : همع الهوامع ج٣(

 . ٤٠التوبة /  )٤(

 . ٥٠ص ١، ومغني اللبیب ج ١٧٩ص١) ینظر : أوضح المسالك ج٥(

 . ٣) المائدة / ٦(

 . ٤٧) دیوان عروة ص٧(

  .٥٥) دیوان عروة ص٨(
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  وقال [ من الطویل]:

  ولكنهـــــــــا والـــــــــّدهُر یـــــــــوٌم ولیلـــــــــةٌ 
  

  )١(بـــــــــالٌد بهـــــــــا األجنـــــــــاُء ، والُمَتَصـــــــــّیدُ   
  

  الّدهر) للعهد الخارجّي العلمّي أیًضا ، وقال [ من الطویل]:فالالم في : (

ــــِریُح علــــّي اللیــــُل أضــــیاَف ماجــــدٍ    ُی
  

  )٢(كـــــــریٍم ومـــــــالي ســـــــارًحا مـــــــاُل ُمْقِتـــــــرِ   
  

  فالالم في (اللیل) للعهد الخارجّي العلمّي ، وقال [ من الطویل]:

ـــا جـــّرِت الَحـــرُب ُمْشـــَتكٍ  ـــا مّم   فـــال أن
  

ــــــدّ    ــــــَدَث ال ــــــا أْح ــــــا مّم   )٣(ْهُر جــــــازعُ وال أن
  

  وكذلك الالم في (الحرب) للعهد الخارجي العلمّي.

ــم یتقــدم لالســم الداخلــة علیــه لفــظ ، وال هــو حاضــر  والجنســّیة : "هــي التــي ل

  ، وهي قسمان :  )٤(مبصر ، وال حاضر معلوم"

، أي لشـمول   )٥(ما یخلفها (كل ) حقیقة ، وتكون السـتغراق األفـراد -

ــراد الجــنس ــا، فهــذا ا  )٦(أف ــه تعــالى : (  )٧(لشــمول مطلًق ــه قول ــَق ، ومن َوُخِل

ْنَساُن َضِعیًفا یعنـي   )٩(. وعالمتها : أن یصح االستثناء مـن مـدخولها )٨()اإلِْ

: "قیام األلف والالم فیه مقـام (كـل) ، وجـواز االسـتثناء منـه مـع كونـه بلفـظ 

                                           
 .٦٠) الدیوان ص١(

 .٧٠) السابق ص٢(

 .٨١) نفسه ص ٣(

 . ٩٨٦) ارتشاف الضرب ص٤(

 . ٥١ص١: مغني اللبیب ج) ینظر ٥(

  . ١٧٩ص ١) ینظر : أوضح المسالك ج٦(

  .٢٥٨ص ١) ینظر : شرح التسهیل ج٧(

 . ٢٨) النساء / ٨(

 .٢٧٥ص ١) ینظر : همع الهوامع ج٩(
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ْنَســاَن َلِفــي خُ ،  وذلــك نحــو قولــه تعــالى : ( )١(المفــرد" ِإالَّ الَّــِذیَن  . ْســرٍ ِإنَّ اإلِْ

،  "فالالم في (اإلنسان) لالستغراق الحقیقّي لجمیع أفـراد جنسـه ،  )٢() َآَمُنوا

، ولـوال داللتهـا   )٣(ولذا اسـتثنى : (الـذین آمنـوا) ، فهـم لیسـوا فـي خسـران "

  .)٤(على الشمول  المطلق  لجمیع  األفراد لما جاز االستثناء من اإلنسان

َأِو الطِّْفـِل الَّـِذیَن َلـْم َیْظَهـُروا َعَلـى ، نحو قوله تعالى : ( )٥(وصحة نعته بالجمع

  . )٦()َعْورَاِت النَِّساءِ 

ومــن تعریــف المســند إلیــه بــالالم  الجنســّیة االســتغراقّیة لجمیــع األفــراد ، قــول 

  عروة [ من الطویل]:

ـــَرح ـــم ُی ـــواًما ول ـــث َس ـــم یبع ـــرُء ل   إذا الم
  

ــــــــهُ    ــــــــه أقارُب ــــــــم تعطــــــــف علی ــــــــه ول   علی
  

ــــى مــــن حیاتــــه ــــٌر للفت ــــوُت َخی   َفَللم
  

  )٧(فقیـــــــرًا ومـــــــن مـــــــولى تـــــــدب عقارُبـــــــهُ   
  

  وقوله [ من الطویل]:

  إذا المـــرُء لـــم یطلـــْب َمعاًشـــا لنفِســـه
  

  )٨(شــــــكا الفقــــــَر أو الَم الّصــــــدیَق فــــــأكثرَا  
  

 فالالم في : (المرء) لالستغراق الحقیقّي لجمیع أفراد جنسه.

، )١(و كل فرد مما یتناوله اللفـظ بحسـب العـرف، وه اواالستغراق قد یكون ُعرفی� 

  ومن ذلك قول عروة [من الكامل]:

                                           
 .٣٢٢) شرح الكافیة الشافیة ص١(

  .٣، ٢) العصر / ٢(

  . ١٣٩ص ٤، وینظر : المقتضب ج ١٣١علم المعاني ، بسیوني فیود ص )٣(

  .٢٥٨ص ١ر : شرح التسهیل ج) ینظ٤(

 . ٢٧٥ص ١) ینظر : الهمع ج٥(

 . ٣١) النور /٦(

 .٤٨الدیوان ص )٧(

 .٧٧) السابق ص٨(
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  قالــــت تماضــــُر إذ رأْت مــــالي َخــــَوى
  

  )٢(وَجَفـــــــــا األقـــــــــارُب ، فـــــــــالفؤاُد َقـــــــــِریحُ   
  

فالالم في  (األقارب) لالستغراق العرفي ، أي أقاربه ال جمیع األقارب في الدنیا 

 ،  

  وقال [من الطویل]:

  مالًكـــــــــــا إّن مالًكـــــــــــاوَزّوَد خیـــــــــــرًا 
  

  )٣(لــــــــــه ِرّدٌة فینــــــــــا ، إذا القــــــــــوُم ُزّهــــــــــدُ   
  

الالم في (القوم ) لالسـتغراق العرفـّي ؛ ألّن المـراد بـالقوم : عشـیرته ، ال القـوم 

  في الدنیا  ومثله قوله [من الطویل]: 

  قِعیــــَدك ، َعْمــــَر اِهللا ، هــــل تعلمــــین
  

ـــــــرا   ـــــــُل أزه ـــــــا ، إذا اســـــــَوّد األنام   )٤(كریًم
  

یریـد جمیـع أنامــل النـاس فـي الـدنیا  ، بــل المـراد : جمیـع األفـراد التــي  فهـو ال

  یتناولها اللفظ بحسب العرف والعادة .

  وقال [من الطویل]: 

ــــتْ  ــــوُس وال أت ــــَك النُُّف ــــْت تل ــــال وأَل   ف
  

ـــــعُ    ـــــى روضـــــِة األجـــــداِد وهـــــي جمی   )٥(عل
  

التـي فـي المراد : فال َنَجت النفوس التي یعرفهـا ویقصـدها ، ال جمیـع النفـوس 

  الدنیا ؛ بدلیل اإلشارة إلیها بـ(تلك) ، وقوله [ من الطویل]:

  فمـــا شـــاَب رأســـي مـــن ســـنیَن تتابعـــتْ 
  

  )٦(طـــــــــواٍل ، ولكـــــــــن شـــــــــّیبته الوقـــــــــائعُ   

  

                                                                                                           
، وعلـم المعـاني ، د/ بسـیوني فیـود  ٩١، و مختصر المعـاني ص ٦٦) ینظر :  التلخیص ص ١(

 .  ١٣٠ص

  . ٥٤) الدیوان ص٢(

  .٦٠) الدیوان ص٣(

 .٦٦السابق ص )٤(

 . ٨٠) الدیوان ص ٥(

  .٨٢) الدیوان ص٦(
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فالالم فـي (الوقـائع) لالسـتغراق العرفـّي ، ألّن المـراد : شـّیبته وقـائع وقعـت بـه  

  ال جمیع الوقائع التي في الدنیا .

  یل]: وقال [من الطو 

  رهینــــــة َقْعــــــِر البیــــــِت كــــــلَّ عِشــــــّیةٍ 
  

)١(ُیِطیــــــُف بــــــي الولــــــداُن أْهــــــَدُج كــــــالرألِ   
  

  

الالم في (الولدان ) یراد بها االستغراق العرفّي ؛ ألّن المراد : یطیـف بـه ولـدان 

  بلدته أو عشیرته أو قبیلته ، ال جمیع ولدان الدنیا.

ل ) مجــازًا ، والقســم الثــاني مــن (ال) الجنســیة هــي التــي یخلفهــا (كــ -

،  )٣(، أي لشـــمول خصـــائص الجـــنس)٢(وتكـــون الســـتغراق خصـــائص األفـــراد

، نحــو (زیــد الرجــل علًمــا) ، أي الكامــل فــي هــذه  )٤(مبالغــة فــي المــدح والــذم

 . )٥(الصفة

وقد جاء تعریف المسند بالالم الجنسّیة على سبیل المبالغة في المدح في قول 

  عروة [من الطویل]:

  الَعــوان فــإْن تــُبخثعالــُب فــي الحــرب 
  

  )٦(وَتْنَفـــــــــِرُج الُجّلـــــــــى ، فـــــــــإّنهُم األْســـــــــدُ   
  

وقد ذكر علماء البالغة أّن الغرض من تعریف المسند بـ(ال) في مثل هذا :هو 

، أو قصــر الجــنس علــى الشــيء مبالغــة لكمالــه  )٧(قصــر المســند علــى المســند إلیــه

                                           
  .٨٩) السابق ص١(

 . ٥١ص١) ینظر : مغني اللبیب ج٢(

  .١٧٩ص ١) ینظر : أوضح المسالك ج٣(

 . ٢٧٥ص١، وهمع الهوامع ج ٣٢٣) ینظر :  شرح الكافیة الشافیة ص ٤(

 . ٥١ص ١) ینظر: مغني اللبیب ج٥(

 . ٥٦) الدیوان /٦(

،  ١٥٧اب مختصـــر المعــــاني ص، وكتــــ ١٢١، والتلخـــیص ص  ٨٦) ینظـــر : اإلیضــــاح ص ٧(

 . ٢٠٥ص ١وبغیة اإلیضاح ج
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ــك الصــفة (وهــي شــجاعة األســد  )١(فیــه ــیهم قصــرًا ، فالشــاعر یفخــر بقصــر تل ) عل

ــا أحــد إّال هــؤالء  ــا  ، فهــو ال یقصــد أّن شــجاعة األســد ال یتصــف به ــا اّدعائّی حقیقی�

المذكورون ، وٕاّنما یقصـد المبالغـة فـي وصـفهم بالشـجاعة  ، وال ُیْعتـد بهـذه الصـفة 

، بمعنى أّن هذه الصفة ال تتعّداهم وال تتجاوزهم إلـى غیـرهم علـى سـبیل )٢(في غیرهم

  .)٣(ّدعاءالمبالغة واال

،   )٤(وأمــا (ال) التــي لتعریــف (لبیــان )الحقیقــة  ، وُیقــال لهــا لتعریــف الماهّیــة

، ال حقیقة وال مجازًا ، ومّثل البالغیُّون لتعریف المسـند  )٥(فهي التي ال تخلفها (كل)

، أي : "حقیقـة الرجـل مـن حیـث هـي  )٦(إلیه بهذه الـالم بــ( الرجـل خیـر مـن المـرأة )

، "ولهـذا صـح اإلخبـار  )٧(قة المرأة من حیث هي هي" قاله السـبكيّ هي خیر من حقی

بالخیرّیـــة علـــى اإلطـــالق مـــن غیـــر حاجـــة إلـــى بیـــان وجههـــا" ، قالـــه أبـــو یعقـــوب 

  . )٨(المغربيّ 

وقیل : الالم مفیدة معنى الجنس والحقیقة ، أي : جنس الرجل خیر من جنس 

  .)٩(المرأة

                                           
ــّي (ت١( هـــ) ، ١١٢٨) ینظــر : مواهــب الفتــاح فــي شــرح تلخــیص المفتــاح  ، أبــو یعقــوب المغرب

  ٤٤ص١تحقیق د/ خلیل إبراهیم خلیل  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ج

  . ٢٤٠) ینظر : خصائص التراكیب ص٢(

 .١٩٠د/ بسیوني فّیود ص ) ینظر : علم المعاني ،٣(

  .١٩٤) ینظر : الجنى الداني ص٤(

  .١٧٩ص ١) ینظر: أوضح المسالك ج٥(

 . ٤٧) ینظر :  اإلیضاح ص٦(

 . ١٧٨، وعروس األفراح ص ٣٢٣ص ١)  شروح التلخیص ج٧(

 . ٣٢٣ص ١) مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح  ضمن شروح التلخیص ج٨(

 .١٦١) ینظر : خصائص التراكیب ص٩(
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م مختلــف فیــه فقیــل راجــع إلــى هـــ) أّن هــذا القســ٧٤٩وقــد ذكــر المــرادي (ت

  .)١(العهدّیة ، وقیل راجع إلى الجنسّیة ، وقیل قسم برأسه

  ومن تعریف المسند إلیه بالالم التي لبیان الحقیقة قول عروة [من الكامل]:

  المـــــــــاُل فیـــــــــه مهابـــــــــٌة وَتِجلّـــــــــةٌ 
  

ـــــــــــوحُ    ـــــــــــٌة وُفُض ـــــــــــه َمذلَّ ـــــــــــُر فی   )٢(والفق
  

حقیقــة ، أي حقیقــة المــال وحقیقــة فــالالم فــي : (المــال) و (الفقــر)  لتعریــف ال

الفقــر ، بصــرف النظــر عــن مــال ُمَعــّین وفقــر ُمَعــّین  ، مثــل قــولهم : المــاُء َمبــدُأ كــلِّ 

  ، ومن ذلك قوله [من الطویل]:  )٣(حيٍّ 

ـــــــــةٍ  ـــــــــُر كـــــــــلِّ ثنّی   وأّن المنایـــــــــا َثْغ
  

ـــا یبتغـــي القـــوُم ُمْحِصـــُر؟     )٤(فهـــل ذاك عّم
  

رٌد واحــد غیــر ُمَعــّین (مــبهم) مــن أفــراد وقــد ُیــراد بــالم الجــنس أو الحقیقــة فــ

  ، وهو جزء من  )٥(ة ، باعتبار عهدّیِته في الذهن ؛ الشتمال الحقیقة علیهـالحقیق

                                           
 ، بتصرف یسیر. ١٩٤) الجنى الداني ص١(

 .٥٤) الدیوان ص٢(

 .١٥٠) ینظر: أسالیب بالغیة ص٣(

  .٧١الدیوان ص  )٤(

، بتصــرف  ١٣٠، و علــم المعــاني ، د/ بســیوني فیــود ص ١٧٨) ینظــر:  عــروس األفــراح ص ٥(

 یسیر.
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  .  ومن ذلك قول عروة :)١(جزئیات تلك الحقیقة ، مطابًقا إّیاها

ــــــــــدَ  ــــــــــدُّ الحلــــــــــیُم مــــــــــنهُم َعْق   َیُش
  

ـــــــّذرا   ـــــــذي كـــــــان ُح ـــــــأتي ال   )٢(أال إّنمـــــــا ی
  

لــیم ) الم الجــنس ، لكــن المــراد بـــ(الحلیم) فــرد غیــر ُمَعــّین مــن فــالالم فــي (الح

  أفراد الجنس ؛ إذ ال یقصد الشاعر إلى حلیم بعینه  .

  وقال [من الوافر]: 

  دعینـــــــي للغنـــــــى ، أســـــــعى فـــــــإّني
  

ـــــــــــرُ    ـــــــــــاَس شـــــــــــرُّهُم الفقی ـــــــــــُت الّن   )٣(رأی
  

  وقال [من الوافر]:

ــــــــــــیه الّنــــــــــــِديُّ وَتْزَدِریــــــــــــهِ    وُیْقِص
  

ـــــــــــــــــُه وینهـــــــــــــــــ     )٤(ُره الصـــــــــــــــــغیرُ حلیلُت
  

  وقال [من الطویل]:

ـــعٍ  ـــالِم ِبُمزِم   ســـُأغنیك عـــن َرجـــِع الَم
  

ـــه الُمطـــاوِعُ      )٥(مـــن األمـــر ، ال یعشـــو علی
  

  وقال [من الطویل]:

ـــــا ـــــن أمامن ـــــا م ـــــذي خّوفِتن ـــــّل ال   َلَع
  

  )٦(ُیصــــــــــادُفُه فــــــــــي أهِلــــــــــِه الُمَتَخلِّــــــــــفُ   
  

  وقال [من الوافر]: 

  بــــــأْن یعیــــــا القلیــــــُل علیــــــك حتــــــى
  

  )٧(لـــــــــــه ، ویأكُلـــــــــــك الـــــــــــّذلیلُ  تصـــــــــــیرَ   
  

                                           
  .٩٠) ینظر : كتاب مختصر المعاني ص١(

 .٧٤) الدیوان ص٢(

 .٧٩) الدیوان ص٣(

 .٧٩) الدیوان ص٤(

  .٨٢) السابق ص٥(

 .٨٧) نفسه ص٦(

  .٩٥) الدیوان ص٧(
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الّذلیل ) الم  –الُمتخلِّف  –الُمطاوع  –الصغیر  –النَّدّي  –فـالالم في : (الفقیر 

الجنس للعهد الذهنّي ، والمراد : فرد مـبهم (غیـر ُمَعـّین) مـن أفـراد الحقیقـة ، ولـیس 

  .)١(المراد به الحقیقة

  التعريف باألمساء املوصولة : -٥

، واألســماء الموصــولة  )٢(یكــون جــزًءا تام�ـا إّال بصــلة وعائــد الموصـول : مــا ال

  .)٣(ُتَسّمى باألسماء النواقص

والموصول في علم النحو نوعان : حرفّي ، واسمّي ، فالحرفّي : كل حرف أّوَل 

  ، ویشمل :  )٤(مع صلته بالمصدر ، ولم یحتج إلى عائد

  . )٥()نَّا َأْنَزْلَنا َأَوَلْم َیْكِفِهْم أَ (أّن) نحو قوله تعالى : ( -١

  . )٦()َوَأْن َتُصوُموا َخْیٌر َلُكْم (أْن) نحو قوله تعالى : (  -٢

                                           
 .١٣٠) ینظر : علم المعاني ، د/ بسیوني فیود ص١(

هـ) ، تحقیق / محمد ِصّدیق المنشاوّي ، دار الفضیلة ، ٨١٦) معجم التعریفات ، الجرجانّي (ت٢(

  .٢٠٠ص

  . ٢٩٢) ینظر : شرح جمل الزجاجي ، ابن خروف ص٣(

هـ) ، شرح  ابـن ٨٦٠، وشرح الحدود في النحو لألّبذّي (ت ٩٩١: ارتشاف الضرب ص) ینظر ٤(

هـ) ، تحقیق د/ خالد فهمّي ، الطبعـة األولـى ، مكتبـة اآلداب ، القـاهرة ٩٢٠قاسم المالكّي (ت

،  ١٥٦، وشــــرح الحــــدود فــــي النحــــو للفــــاكهّي ، ص ١٠٤م) ، ص٢٠٠٨هـــــ = ١٤٢٩، (

 ١٣٠ص ١ج خالد األزهـرّي ، دار الفكـر ، (مـن دون) والتصریح بمضمون التوضیح ، الشیخ

 ، ، 

 .٥١) العنكبوت /٥(

 .١٨٤البقرة / )٦(
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  )٢(وهذا عند ابن جني )١()َما َنُسوا َیْوَم اْلِحَساِب (ما) نحو قوله تعالى : (ب -٣

.  

  . )٣()ِلَكْي َال َیُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َحَرٌج (كي) نحو قوله تعالى : ( -٤

  .)٤()َیَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُیَعمَُّر (لو) نحو قوله تعالى : (  -٥

، و كون (اّلذي) حـرف موصـول بمنزلـة : (أْن) هـو رأي یـونس  )٥((اّلذي) -٦

  . )٧()َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضواومنه قوله تعالى : ( )٦(هـ)١٨٢بن حبیب(ت ا

روة : (أْن) وقــد ُوِصــَل ومّمــا ورد مــن هــذه الموصــوالت الحرفّیــة فــي دیــوان عــ 

  بالفعل المضارع ، وذلك  في قوله [من الطویل]: 

  ألــــــــیَس عظیًمــــــــا أْن ُتِلــــــــّم ُمِلّمــــــــةٌ 
  

لُ      )٨(ولـــــیَس علینـــــا فـــــي الحقـــــوق ُمَعـــــوَّ
  

و(أْن) ُتوَصــل بالفعــل المتصــرف ماضــًیا أو مضــارًعا ، وذكــر ســیبویه أنهــا قــد 

ــُه أْن ُقــْم) بــدلیل دخــول ُتوَصــل بفعــل األمــر ومنــه : (كتبــت إلیــه أِن افعــْل)  ، و (أمرُت

  . )٩(الباء علیها نحو : (أوَعْزُت إلیه بأِن افعْل)

                                           
 .٢٦) ص/١(

  . ١٢٩) ینظر : اللمع ص٢(

 . ٣٧) األحزاب / ٣(

 . ٩٦) البقرة / ٤(

  .١٣٧ص ١) ینظر : أوضح المسالك ج٥(

یـق د/ حسـن بـن محمـود هــ)  ، تحق٣٧٧) ینظر : المسائل الشیرازّیات ، أبو علّي الفارسـّي(ت ٦(

، والتصـریح  ٦٠٢م) ، ص٢٠٠٤هــ = ١٤٢٤هنداوّي ،  الطبعـة األولـى ، كنـوز إشـبیلیا ، (

 .١٣٠ص١بمضمون التوضیح ج

 .٦٩) التوبة / ٧(

  . ٩٧) الدیوان ص٨(

 .٩٩١، وارتشاف الضرب ص ١٦٢ص ٣) ینظر: الكتاب ج٩(
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  وقد  ُیحذف الموصول الحرفّي (أْن) ، ومن ذلك قول عروة [من الوافر]: 

ـــــالوا مـــــا تشـــــاُء؟ فقلـــــُت ألهـــــو   وق
  

ــــــــــرِ    ــــــــــَر ذي أثی ــــــــــى اإلصــــــــــباِح آِث   )١(إل
  

و ، وفـــي البیـــت یقـــول نـــاظر أي : أْن ألهـــو ، فحـــذفت (أْن) ، أي أشـــاُء اللهـــ

الجـــیش : " ..أراد : أْن ألهـــو ، ومـــن كـــالم العـــرب : أذهـــُب إلـــى البیـــِت خیـــٌر لـــي ، 

  )٢(وتزوُرِني خیٌر لك..." 

، بجملـة خبریـة )٣(والموصول االسمّي : ما افتقر إلى الوصل في تتمیم فائدته 

: (جـاء الّـذي قـام  ، نحو)٥(، صریحة )٤((اسمیة أو فعلیة )، غیر طلبیة ، ال إنشائّیة

أبوه ) ، أو ظرف  و جـار ومجـرور تـاّمین ، نحـو : (جـاءني الـذي فـي الـدار والـذي 

  . )٦(عندك)

  )٨(، والبــد فــي الجملــة أن تشــتمل علــى  ضــمیر (عائــد)  )٧(أو وصــف صــریح

علــى الموصــول ، یربطهــا بالموصــول مطــابق لــه فــي اإلفــراد والتــذكیر وفروعهمــا  ،  

  .  )٩(و الموصول في المعنىوقد یغني عنه ظاهر ه

                                           
 . ٦٣) الدیوان ص١(

 .٧٨٨ص) ینظر : تمهید القواعد، ناظر الجیش ٢(

 .١٥٣) شرح الحدود في النحو  ، الفاكهّي ، ص٣(

 .١٨٧ص ١) ینظر : شرح التسهیل ، ابن مالك ج٤(

 .٩٩٦) ینظر : ارتشاف الضرب ص٥(

 .١٢٣ص ١) ینظر : شرح جمل الزجاجي البن عصفور ج٦(

  .١٣٠ص ١) ینظر : التصریح بمضمون التوضیح ج٧(

هــ) ، تحقیـق د/ محمـد محیـي ٩٠٠ألشـموني (ت ) ینظر : شرح ألفیة ابن مالك ، أبو الحسن ا٨(

ــى ، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت ، لبنــان ، ( هـــ = ١٣٧٥الــدین عبــد الحمیــد ، الطبعــة األول

  .٦٦ص١م) ، ج١٩٥٥

 .١٠٣، وشرح الحدود في النحو  ١٢٦ص  ١) ینظر : شرح جمل الزجاجي البن عصفور ج٩(
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  . )١(والموصوالت االسمّیة نوعان :  خاصة وُمشتركة

  فالخاصة : یعني األسماء التي ال تستعمل إال موصولة  ، وتشمل :

ــذي ) للمفــرد المــذكر عــاقًال أو غیــره ــه  )٢((اّل ، أمــا التــي للعاقــل فنحــو قول

أتي أیًضا لتدل  على العالم الُمَنـّزه عـن ، وت  )٣()الَِّذي ُیْؤِتي َماَلُه َیَتَزكَّىتعالى : (

 )٤(. )َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدَقَنا َوْعَدهُ الذكورة واألنوثة ، ومنه قوله تعالى : (

ِإَلــى اْلَمْســِجِد اْألَْقَصــى الَّــِذي وأمــا التــي لغیــر العاقــل فنحــو قولــه تعــالى : (

    )٥(. )َباَرْكَنا َحْوَلهُ 

َقـْد َسـِمَع اللَّـُه َقـْوَل ( لمفردة المؤنثة العاقلة  نحو قولـه تعـالى :(اّلتي) ل -

ُهـْم َعـْن ، أو غیر العاقلة نحـو قولـه تعـالى : ()٦() الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َمـا َوالَّ

 . )٧()ِقْبَلِتِهُم الَِّتي َكاُنوا َعَلْیَها

َواللَّـَذاِن َیْأِتَیاِنَهـا ِمـْنُكْم ( وللمثنى : (الّلذان والّلتان ) رفًعا ، قال تعالى :

  .  ا، و(الّلَذین و الّلَتین ) نصًبا وجر�  )٨() َفَآُذوُهَما

                                           
، وأوضــح  ١٠٠٢رتشــاف الضــرب ص، وا ١٨٨ص ١) ینظــر : شــرح التســهیل البــن مالــك ج١(

 .١٣١ص ١، والتصریح بمضمون التوضیح ج ١٣٩ص ١المسالك ج

  .٢٨٢ص ١، وهمع الهوامع ج ١٠٠٢) ینظر : ارتشاف الضرب ص٢(

 .١٨) اللیل / ٣(

 .٧٤) الزمر / ٤(

 .١) اإلسراء / ٥(

 .١) المجادلة / ٦(

 .١٤٢) البقرة / ٧(

 .١٦) النساء / ٨(
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َقـْد َأْفَلـَح ، قـال تعـالى : ( اولجمع الذكور : ( اّلذین ) رفًعـا ونصـًبا وجـر� 

للَّْغــــِو َوالَّــــِذیَن ُهــــْم َعــــِن ا.الَّــــِذیَن ُهــــْم ِفــــي َصــــَالِتِهْم َخاِشــــُعوَن . اْلُمْؤِمُنــــونَ 

  . )١()ُمْعِرُضونَ 

ــــال تعــــالى :  ــــي) ، ق ــــي والّالئ ــــاث : ( الّالت ــــى) ، ولجمــــع اإلن و( األَل

ــُة َأْشــُهٍر ( ــُتْم َفِعــدَُّتُهنَّ َثَالَث ِئــي َیِئْســَن ِمــَن اْلَمِحــیِض ِمــْن ِنَســاِئُكْم ِإِن اْرَتْب َوالالَّ

ِئي َلْم َیِحْضَن    . )٣(وقد تحذف الیاء )٢()َوالالَّ

  أسماء تستعمل موصولة وتستعمل في أبواب أخرى أیًضا : والمشترك :

  . )٤((َمن) و(ما) و (أّي) و (أل) و (ذو) و (ذا)

ومن الموصوالت المشتركة التي وردت في دیوان عروة : (َمن) و (ما) ، لـذلك 

ل الكالم في داللة واستعمال كلٍّ منهما .   سوف أَفصِّ

َوَمـْن ِعْنـَدُه ِعْلـُم ، نحـو قولـه تعـالى : ( )٥(فـ(َمن) تدلُّ على العاِلم  في األصـل 

َوَمْن ، ومنه قوله تعالى : ( )٧(، وقد تأتي لغیر العالم إذا ُنّزل منزلة العالم )٦()اْلِكتَابِ 

                                           
 . ٣،  ٢، ١) المؤمنون / ١(

 .٤) الطالق / ٢(

ومـــا بعـــدها  ، وشـــفاء العلیـــل فـــي إیضـــاح التســـهیل ،  ١٠٠٢) ینظـــر: ارتشـــاف الضـــرب ص٣(

هـ) ، تحقیق د/ الشریف عبد اهللا علي الحسیني البركـاتي ، الطبعـة األولـى ٧٧٠السلسیلّي (ت

 وما بعدها . ٢٢٠ص ١م) ، ج١٩٨٦هـ = ١٤٠٦، الفیصلیة ، مكة المكرمة ، (

  . ٦٩ص ١وما بعدها ، وشرح األشموني ج ١٠٠٨اف الضرب ص) ینظر :ارتش٤(

 . ١٣٣ص ١، والتصریح بمضمون التوضیح ج ٦٩ص ١) ینظر : شرح األشموني ج٥(

 . ٤٣) الرعد / ٦(

 ٢، وتعلیـــــق الفرائـــــد ج ١٤٧ص ١، وأوضـــــح المســـــالك ج ١٣٣ص١) ینظـــــر : التصـــــریح ج٧(

  . ٢٤٨ص
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، أو یجتمـع غیـر العاقـل مـع  )١()َأَضلُّ ِممَّْن َیْدُعو ِمـْن ُدوِن اللَّـِه َمـْن َال َیْسـَتِجیُب َلـهُ 

أََلْم َتَر َأنَّ اللَّـَه َیْسـُجُد َلـُه َمـْن ، ومنه قوله تعالى : ( )٢(َمن)العاقل فیما وقعت علیه (

أو    )٤(، فعّبـر عـن الجمیـع بــ(َمن) تغلیًبـا لألفضـل)٣()ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرضِ 

ــل بـــ(َمن) َواللَّــُه ، ومنــه قولــه تعــالى : ( )٥(یقتــرن غیــر العاقــل بالعاقــل فــي عمــوم ُفصِّ

لَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمْنُهْم َمْن َیْمِشـي َعَلـى َبْطِنـِه َوِمـْنُهْم َمـْن َیْمِشـي َعَلـى ِرْجَلـْیِن َخَلَق كُ 

  . )٦()َوِمْنُهْم َمْن َیْمِشي َعَلى َأْرَبعٍ 

َمـا ِعْنـَدُكْم مثـل قولـه تعـالى : ( )٧(و(ما) تُدلُّ في أصل وضعها على ما ال یعقـل

َسـبََّح ، ومنـه قولـه تعـالى : ( )٩(، وقد تكون له مع العاقل )٨()َباقٍ َیْنَفُد َوَما ِعْنَد اللَِّه 

، وذكر ابـن عصـفور وقوعهـا علـى أنـواع  )١٠()ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض 

َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمـَن ، ومنه قوله تعالى : ( )١١(من یعقل من المؤنثات والمذكرات

  . )١٢()النَِّساءِ 

                                           
 . ٥) األحقاف / ١(

  .١٣٣ص ١) ینظر : التصریح ج٢(

 .١٨) الحج / ٣(

  .٢٧٧) ینظر : شرح الكافیة الشافیة ص٤(

 ١، و التصـریح ج ٦٩ص  ١، و شرح األشـموني ج ١٥٠ص  ١) ینظر :  أوضح المسالك ج٥(

  .٢٥٠ص ٢، وتعلیق الفرائد ج ١٣٣ص

 . ٤٥) النور / ٦(

  ،  ١٣٤ص ١) ینظر : التصریح ج٧(

 . ٩٦) النحل / ٨(

 . ١٥٠ص ١) ینظر : أوضح المسالك ج٩(

 . ١) الحشر / ١٠(

 . ١١٥ص ١) ینظر : شرح جمل الزجاجّي البن عصفور ج١١(

 .٣) النساء / ١٢(
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هــذا واالســم الموصــول اســم مــبهم  ولــذا جعلــه بعــض النحــوّیین مــن المبهمــات 

،   )١(ومــنهم ابــن یعــیش حیــث قــال : " واعلــم أّن الموصــوالت ضــرٌب مــن المبهمــات"

، وكـذلك  )٢(هــ ) : االسـم النـاقص٥٧٧وأطلق علیه أیًضـا أبـو البركـات األنبـارّي (ت 

  . )٣(نواقصهـ) أطلق علیها األسماء ال٥٨١السهیلّي (ت 

وإلبهام االسم الموصول الُبّد له من صلة ، معهودة للمخاطـب  ، وهـذه الصـلة 

 )٤(هي التي تكسبه التعریف ، ویجوز إبهام جملة الصلة فـي مقـام التهویـل والتعظـیم

،   ومــن ذلــك قــول عــروة   )٥()َفَغِشــَیُهْم ِمــَن اْلــَیمِّ َمــا َغِشــَیُهمْ ( ، ومنــه قولــه تعــالى :

  : [من الطویل]

ــأ ــه الشــكوَك فــإن َتَش ــٍب جــال عن   وقل
  

ــــلُ    ــــَت فاِع ــــِب مــــا أن ــــَر الغی ــــرَك َظْه )٦(ُیَخبِّ
  

  

یقصــد مــن التعریــف بالموصــولیة هنــا معنــى التفخــیم والتهویــل ، وهــذا التفخــیم 

والتهویل جاء من إبهام جملة الصلة ، حیث یقول : إّن لـه قلًبـا ُمبِصـرًا یعلـم مـا فـي 

  .)٧(الضمائر ویكشف عن النوایا

  ومن التعریف بالصلة قول عروة [من الطویل]: 

  َفَیْلَحـــُق بـــالخیراِت َمـــْن كـــاَن أهَلهـــا
  

  )٨(وتعَلـــــــُم عـــــــبٌس رأُس َمـــــــْن یَتَصـــــــّوب  

  

                                           
 .١٣٩ص ٣) شرح ابن یعیش ج١(

  .٣٨٠) ینظر : أسرار العربیة ص٢(

  ١٣٦) ینظر : نتائج الفكر ، السهیلّي ، ص٣(

، وشــرح  ١٠٠٠، و ارتشــاف الضــرب ص ١٨٧ص ١)  ینظــر : شــرح التســهیل البــن مالــك ج٤(

 ،. ١٥٤ود في النحو للفاكهّي صالحد

 .٧٨) طه / ٥(

  . ٩٨) الدیوان ص٦(

 في الدیوان . ٩٨) هامش ص٧(

 . ٤٥) الدیوان ص٨(
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وهــو هنــا  وعلــم المعــاني یبحــث فــي الغــرض مــن مجــيء المســند إلیــه موصــوًال 

  ، أي : َمْن كان أهًال للخیرات یلحق بها .)١(اإلیماء إلى وجه بناء الخبر

  مثله قوله[من الطویل] :  و 

ـــلِّ وجهـــةٍ  ـــْن ُك   ومـــا طالـــُب الحاجـــاِت ِم
  

  )٢(ِمــــــَن النَّـــــــاِس إّال َمــــــْن أَجـــــــّد َوَشـــــــّمرا  
  

فالغرض الذي یراه علماء البالغة من تعریف المسـند إلیـه بالصـلة  هنـا : هـو 

لة إلى وجه بناء الخبر   . )٣(إیماء الصِّ

  من نوع الرفعة والسمو.فقوله : (أَجّد وشّمرا) یشیر إلى أّن الخبر 

فــ"المبتدأ یحمــل مــن المعــاني مــا یهیــئ الـنفَس إلــى الخبــر ، حتــى لتكــاد تعرفــه  

  )٤(قبل النطق به"

واإلیماء إلى وجه بناء الخبر معناه : "  اإلشارة إلـى أّن بنـاء الخبـر علیـه مـن 

  . )٥(أي وجه وأي طریق من الثواب والعقاب والمدح والذم وغیر ذلك "

، فكـأّن  )٦(الصـلة إشـارة موجبـة إلـى تحقیـق الخبـر ، قالـه السـكاكيّ وقد تكـون 

لة سبب لبناء الخبر ودلیل علیه   . )٧(الصِّ

                                           
ــة اإلیضــاح ج١( ــاني ، د/  ١٤٩، خصــائص التراكیــب ص  ٨٨ص  ١) ینظــر :  بغی ــم المع ، وعل

 . ١٢٠بسیوني فیود ص

 . ٧٧) الدیوان ص٢(

 . ١٢٠ص ، و علم المعاني ٤٤) ینظر :  اإلیضاح ص٣(

 .١٥٠) خصائص التراكیب ص٤(

 . ٦٠، وینظر : التلخیص ص  ٨٥) كتاب مختصر المعاني ص٥(

 . ١٨٢) ینظر : مفتاح العلوم ص٦(

 . ١٥٠) ینظر : خصائص التراكیب ص٧(
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  ومن تعریف المسند إلیه بالصلة قول عروة [من الطویل]:

  هـــــــم عّیُرونـــــــي أّن أّمـــــــي غریبـــــــةٌ 
  

)   ١(وهــــــل فــــــي كــــــریٍم ماجــــــٍد مــــــا ُیَعّیــــــُر؟  

  

  ،  )٢(فاء األمر عن غیر المخاطبوالغرض من التعریف بالصلة هنا : إخ

  ومثله قوله [من الطویل]:

  علیهــــا ِمــــَن الِولــــداِن مــــا قــــد رأیــــُتمُ 
  

  )٣(وتمشـــــــــي بجنبیهــــــــــا أرامــــــــــُل ُعّیــــــــــلُ   
  

 )٤(فهو یقصد بالتعریف بالموصولّیة هنا   : إخفاء األمر عن غیر المخاطـب  

.  

  التعریف باإلضافة :   -٦

ـــي یتناولهـــا البحـــث هـــي اإلضـــ ـــة ؛ ألّن الغـــرض مـــن اإلضـــافة الت افة المعنوّی

ــة راجــع إلــى المعنــى ــة :  )٥(اإلضــافة المعنوّی ،  ویقصــد البحــث مــن اإلضــافة المعنوّی

، نحــو :  )٦(إضــافة النكــرة للمعرفــة ، فیكتســب المضــاف مــن المضــاف إلیــه التعریــف

                                           
  . ٧١) الدیوان ص١(

 .١٢٣) ینظر : علم المعاني ، د/ بسیوني فیود ص٢(

 . ٩٢) الدیوان ص٣(

 .١٢٣د/ بسیوني فیود ص) ینظر : علم المعاني ، ٤(

 .٣٠٦) ینظر : شرح األشموني ص٥(

هــ) ، دراسـة وتحقیـق د/ إبـراهیم ٥٦٩، وشرح الدروس في النحو ، ابـن الـدهان (ت ٦٤) ینظر : اللمع ٦(

 ٢٤٩م)  ص١٩٩١هــ = ١٤١١محمد أحمد اإلدكاوي ، الطبعة األولى ، مطبعة األمانة ، القـاهرة ، (

لفیة ابن معط  د/ علي موسـى الشـوملي ، الطبعـة األولـى ، مكتبـة ، وشرح أ ١٦٩، ونتائج الفكر ص

،  ١٢١ص  ٢، وشـرح ابـن یعـیش ج ٧٣٠ص ١م) ، ج١٩٨٥هــ = ١٤٠٥الخریجـي ، الریـاض ، (

هــ) ، د/ صـالح عبـد ٦٤٦والكافیة في النحو والشافیة في علمـي التصـریف والخـط ، ابـن الحاجـب (ت

، ومغنـي اللبیـب  ٨٦ص  ٣، وأوضـح المسـالك ج ٢٨ص العظیم الشاعر ، مكتبـة اآلداب ، القـاهرة ،

 . ٣٠٥، وشرح األشموني ص ٥٦٤ص 
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غالُم زیٍد ، فـ(غالم) قبل اإلضافة نكـرة ، وأصـبح معرفـة بإضـافته إلـى (زیـد) ، حیـث 

  ؛ ألنه معرفة . )١(سب من (زید) التعریفاكت

ـــــّرد ـــــد الُمَب ـــــالم عن ـــــى ال ـــــى معن ـــــة عل ـــــن  )٢(وتجـــــيء اإلضـــــافة المعنوّی ، واب

، ولــذا  یصــح تقــدیر  )٤(، ومجیئهــا بمعنــى الــالم هــو األصــل  )٣(هـــ)٧٧١الصــائغ(ت

  . )٥(الالم مع تقدیر غیرها

  ن ُمعٍط ـّرح ابـ، وص )٦(الم أو (من)ـى الـون بمعنـور تكـوعند الجمه 

                                           
  . ٢٦ص ٢) ینظر : التصریح بمضمون التوضیح ج١(

 . ١٤٣ص٤) ینظر : المقتضب ج٢(

  ، و ٧٨٥) ینظر رأي ابن الصائغ في : توضیح المقاصد للمرادي ، ص٣(

  . ٢٥ص ٢) السابق ج٤(

الك بشرح ألفیة ابن مالك ، المرادّي ، شـرح وتحقیـق أ.د/ عبـد ) ینظر : توضیح المقاصد والمس٥(

م) ٢٠٠١هــ = ١٤٢٢الرحمن علي سلیمان ، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ، القـاهرة ، (

  .٧٨٤، ص

، والمقدمـة الجزولّیـة فـي  ٦٤، واللمع البن جني ص  ٥ص  ٢) ینظر :  األصول في النحو ج٦(

بـن ارح أ. د/ شعبان عبد الرحمن محمد ، جامعـة اإلمـام محمـد النحو ، الجزولّي ، تحقیق وش

                  ســـــعود ، أبهـــــا ، راجعـــــه أ.د/ حامـــــد أحمـــــد نیـــــل ، و أ.د/ فتحـــــي محمـــــد أحمـــــد جمعـــــة ، 

هـــ) ، تحقیــق د/ عبــد الــرحمن بــن ســلیمان ٦١٧، والتخمیــر ، صــدر األفاضــل (ت  ١٣١ص 

ى ، مكـة المكرمـة ،دار الغـرب اإلسـالمّي ، بیـروت  العثیمین ، الطبعـة األولـى ، جامعـة أم القـر 

هــ) ، ص ٦٦٩، والمقرب ومعه مثل المقرب ، ابن عصفور (ت ٦ص٢م) ،ج١٩٩٠لبنان ، (

ــك ، ابــن النــاظم (ت ٢٨٣ ــة ابــن مال ــون ٦٨٦، وشــرح ألفی هـــ ) ، تحقیــق / محمــد باســل عی

میة ، بیروت  لبنان ، السود ، الطبعة األولى ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العل

ـــ =  ١٤٢٠( ، وشــرح األشــموني  ٨٥ص  ٣، وأوضــح المســالك ج  ٢٧٣م ) ، ص٢٠٠٠ه

  . ٢٦٥ص ٤، وهمع الهوامع ج ٣٠٥ص
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هـ) بأّنها تأتي بمعنى (في ) ویكـون أقـل مـن ٦٤٦، وابن الحاجب (ت )١(هـ)٦٢٣(ت

  . )٢(مجیئها بمعنى الالم و (من)

ــل  ــت فــي الكــالم الفصــیح بالنق ــى (فــي ) ثاب ــك أّن مجیئهــا بمعن ــرى ابــن مال وی

ه ، ویـرى ، وذكـر شـواهد كثیـرة غیـر  )٤()َوُهَو أََلدُّ اْلِخَصامِ ، كقوله تعالى : ()٣(الصحیح

، ویرى ابن هشام أّن األكثر مجیئها  )٥(ابن الناظم أّن الحمَل على المتفق علیه أولى

  . )٦(بمعنى الالم ، وتأتي بمعنى (من) بكثرة ، وبمعنى (في) بقلة

والصحیح مجیئها بمعنى (في) أیًضا ، وُیَعّضد ذلـك أّن إمـام النحـوّیین قـد ذكـر 

، حیث قال : "وٕاّنمـا المعنـى   )٧()َمْكُر اللَّْیِل َوالنََّهارِ َبْل هذا المعنى في قوله تعالى : (

  .)٨(: بل مكركم في اللیل والنهار..."

هــ) هـذا التأویـل ، وذهـب إلـى تقـدیر ٤٧١ولم یرتض عبد القـاهر الجرجـاني(ت

النصب في ( اللیل والنهار) ونصبهما عنده كانتصاب (زید) في : (یا ضـارًبا زیـًدا) ، 

ر إلى اللیل والنهار المجعولین بمنزلة المفعولین على االتساع ، أو ثم ُیضاف المصد

                                           
  . ٧٣١) ینظر : شرح األلفیة ، ابن معط ، ص١(

) ینظر : شرح المقدمة الكافیة في علم اإلعـراب ، ابـن الحاجـب ، تحقیـق / جمـال عبـد العـاطي ٢(

، الطبعـــة األولـــى ، مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز ، مكـــة المكرمـــة ، الریـــاض ، مخیمـــر أحمـــد 

  . ٥٩٠م) ص١٩٩٧هـ = ١٤١٨(

  .٣٢٩ص٢، و المساعد ج ٢٢١ص ٣) ینظر : شرح التسهیل ج٣(

 .٢٠٤) البقرة / ٤(

  . ٢٧٤) ینظر : شرح ابن النظم ص٥(

 . ٨٥ص٣) ینظر : أوضح المسالك ج٦(

 . ٣٣) سبأ /٧(

  .١٣٠، وینظر : النحو والداللة ، د/ محمد حماسة عبد اللطیف ص  ٢١٢ص ١) الكتاب ج٨(
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یجعل اللیـل والنهـار كأنهمـا یمكـران علـى سـعة الكـالم ، فیكـون المصـدر مضـاًفا إلـى 

  .)١(الفاعل

وهذا الذي ذهـب إلیـه الشـیخ عبـد القـاهر هـو التكلـف بعینـه ، والـرأي مـا ذكـره 

  سیبویه وَمن وافقه .

م كانــت معناهــا الملــك واالختصــاص ، نحــو (مــال زیــٍد )، وٕان كانـت بمعنــى الــال

  . )٢(و(أرضه ) ، أي مال له ، وأرض له یملكها ، وأبوه وابنه

  ومن ذلك قول عروة [من البسیط]:

  قـــــد حـــــان ِقـــــدُح عیـــــاِل الحـــــّي إذ
  

  )٣(وآَخــــــــــٌر لــــــــــذوي الجیــــــــــران ممنــــــــــوحُ   
  

  وقوله [من الوافر]:

ـــــــــــــــْحًطا ـــــــــــــــا َش   وصـــــــــــــــارت داُرن
  

  )٤(كنـــــــَت بـــــــه تُصـــــــولُ  وُجـــــــفُّ الّســـــــْیفِ   

  

  ألّن قوله : (ُجّف السیف) ِغمده .

ـــم المعـــاني هـــو اإلیجـــاز  وأشـــهر األغـــراض مـــن التعریـــف باإلضـــافة فـــي عل

، ) ٥(واالختصار حیث یقصد المتكلم إلى اإلضافة ألنه أخصر طریـق إلحضـار المعنـى

  . )٦(وٕاحضار المسند إلیه في ذهن السامع

  ومن ذلك قول عروة [من الطویل]:

                                           
) ینظر : المقتصد فـي شـرح اإلیضـاح ، عبـد القـاهر الجرجـانّي، تحقیـق د/ كـاظم بحـر المرجـان  ١(

 .٦٤٩ص١م)ج١٩٨٢الجمهوریة العراقیة ، وزارة الثقافة واإلعالم ، دار الرشید للنشر ، (

  . ١١٩ص ٢) ینظر : شرح ابن یعیش ج٢(

 . الالم هنا للملك واالختصاص ، أي : قدح لعیال الحّي.٥٥) الدیوان /٣(

 . الالم للملك واالختصاص ، وُجّف السیِف ، أي : غمد السیف . ٩٥) الدیوان ص٤(

 ، ١٦٢) ینظر: خصائص التراكیب ص٥(

، وعلـــم المعـــاني ، د/ بســـیوني فیـــود  ٩٣) ینظـــر : كتـــاب مختصـــر المعـــاني ، التفتـــازاني ص ٦(

 . ١٣٢ص



 
   

 

  

  تطبیقیة في دیوان عروة بن الورد" "معالم التالقي في فهم النص بین علم النحو وعلم المعاني ، دراسة

 

١٦٥٢

ــــَف ســــاعةٍ إ   ن تأخــــذوا أســــماء موق
  

  )١(فمأخــــــُذ لیلــــــى وهــــــي عــــــذراُء أعَجــــــبُ   
  

فـقوله (مأخذ لیلى) أخصـر طریـق إلحضـار المسـند إلیـه فـي ذهـن المخاطـب ، 

فهي قصة طویلة اختصرها عروة بقوله : (مأخذ لیلى) حیث أخذ بنو عامر امرأة من 

نفذها قومهـا ، وقـد بنـي عـبس یقـال لهـا : أسـماء ، ولـم تلبـث هنـاك یوًمـا حتـى اسـت

فخر بذلك عامر بن الطفیل ، فبلغ ذلك عـروة بـن الـورد فجعـل عـروة یعّیـرهم  بأخـذه 

  . )٢(لیلى بنت شعواء الهاللیة ویذكرهم بذلك

  ومنه أیًضا قوله [من الوافر]:

ـــــــْت ُســـــــَلْیَمى أّن رأیـــــــي   وقـــــــد َعِلَم
  

  )٣(ورأَي الُبخـــــــــــــِل ُمخَتلـــــــــــــٌف َشـــــــــــــتیتُ   
  

المتكلم فیه من اإلیجـاز واالختصـار ، فهـو أخصـر فإضافة : (رأي) إلى ضمیر 

مـن قولــه مـثًال : أّن الــرأي الـذي أراه أو المبــدأ الــذي أسـیر علیــه فـي حیــاتي یختلــف 

  ویفترق عن رأي البخل وال عالقة لي بالبخل.

  ومثله قوله[من الوافر] :

  فــــــرغُم الَعــــــیِش إلــــــُف فنــــــاِء قــــــومٍ 
  

ـــــــــــــوُت الـــــــــــــّرَواحُ    ـــــــــــــوَك والم   )٤(وٕان آَس
  

افة في قوله : (فرغُم العیِش) أغنـت عـن كـالم كثیـر كـان یریـد عـروة أن فاإلض

یستحضـــره فـــي ذهـــن الســـامع ، حیـــث یقصـــد أن یقـــول : إّن العـــیش الـــذي یعیشـــه 

                                           
 . ٤٧) الدیوان /١(

 في الدیوان . ٤٧) ینظر : هامش ص٢(

 . ٥٠) الدیوان /٣(

 . ٥٣) الدیوان /٤(
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، فلــیس لــه طریــق  )١(اإلنســان مرغًمــا هــو مؤالفتــه فنــاء النــاس وٕان عــاونوه وعــزوه

  [من الكامل]: ، وكذلك من باب اإلیجاز واالختصار قوله )٢(أخصر من اإلضافة

ــــــهُ  ــــــإّن جــــــاري نیُل ــــــُت ف ــــــإذا غنی   ف
  

  مــــــــــــن نــــــــــــائلي وُمَیّســــــــــــري معهــــــــــــودُ   
  

ـــــــن ُأرى ُمَتَخّشـــــــًعا   وٕاذا افتقـــــــرُت فل
  

ــــــــــُه مكــــــــــدود   ــــــــــًى معروُف   )٣(ألخــــــــــي غن
  

  ومن اإلیجاز واالختصار أیًضا قوله[ من الوافر] :

ـــــــو دارت رحاهـــــــا ـــــــإّن الحـــــــرَب ل   ف
  

ــــــــــــــــــــــزُّ واتُّبــــــــــــــــــــــَع القلیــــــــــــــــــــــلُ      )٤(الِع
  

الضــمیر أغنــت عــن تكــرار االســم الظــاهر ، وهــذا ضــرٌب مـــن فاإلضــافة إلــى 

  . )٥(اإلیجاز واالختصار

  ومثله قوله [من الوافر] : 

  وكانـــــــــــــْت ال تلـــــــــــــوُم فأّرَقتنــــــــــــــي
  

ــــــــــــــــلِ    ــــــــــــــــى دلٍّ جمی   )٦(مالمُتهــــــــــــــــا عل
  

               وقــــــد یكــــــون الغــــــرض مــــــن التعریــــــف باإلضــــــافة : إفــــــادة معنــــــى لطیــــــف 

د ذكر النحوّیون أّن الشيء ُیضـاف إلـى الشـيء ، وق )٧(حد قول علماء المعاني على

    )١٠(، وابن عصفور  )٩(، وابن یعیش )٨(ا  ، كالزمخشريّ ـة بینهمـبأدنى مالبس

                                           
 . ٥٣) ینظر : هامش ص١(

  . ١٠٠ص ١) ینظر : بغیة اإلیضاح ج٢(

 .٥٧) الدیوان / ٣(

  . ٩٥) السابق /٤(

 .١٩٠ص ١) ینظر : همع الهوامع ج٥(

 .٩٦) الدیوان /  ص٦(

 . ١٣٤ني صینظر : علم المعا )٧(

 ،. ١٠٤) المفّصل ص٨(

  .  ٨ص ٣) ینظر : شرح ابن یعیش على المفصل ج٩(

 .٢٨٨) ینظر : المقرب ص١٠(
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  . )٣(، والسیوطيّ   )٢(هـ)٧٧٨، وناظر الجیش (ت )١(هـ)٧٧٠والسلسیلّي (ت

  وأعتقد أّن منه قول عروة [ من الطویل]:

ـــلِّ وجهـــةٍ  ـــْن ُك   ومـــا طالـــُب الحاجـــات ِم
  

  )٤(ِمــــــَن الّنـــــــاِس إّال َمــــــْن أَجـــــــّد وَشـــــــّمرَا  
  

ــــك  ــــا ، وأضــــافه إلیهــــا ، واإلضــــافة  لمجــــاز المل حیــــث جعــــل للحاجــــات طالًب

                    ، وتكمـــــــن وراء  )٥(هــــــــ) ٦٨٦واالختصـــــــاص ثابتـــــــة ، قالـــــــه ابـــــــن النـــــــاظم (ت

                            تلــــــك اإلضــــــافة معــــــاٍن لطیفــــــة دقیقــــــة ، كالحــــــث علــــــى العمــــــل وتــــــرك الكســــــل 

  واإلهمال .

، مـن  )٦(ُثّم إّن النحوّیین قد جـوزوا إضـافة الوصـف إلـى مفعولـه  ؛ ألّنـه غیـره

ذلك إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال واالستقبال نحو : هذا ضارُب زیـٍد اآلن 

أو غدا،واإلضـافة هنـا غیـر محضـة ألنهـا فـي تقـدیر االنفصـال ، كأنـه قیـل : ضـارٌب 

ــا وال  )٧(زیــًدا ، وهــذه اإلضــافة ال یكتســب فیهــا المضــاف مــن المضــاف إلیــه ال تعریًف

 )٩(،  فهي إضافة لفظّیة ؛ ألّن فائدتها ترجع إلى اللفظ وهـي (التخفیـف) )٨(تخصیًصا

                                           
 . ٧٠٧) ینظر: شفاء العلیل ص١(

 . ٣١٩٦) ینظر : تمهید القواعد ص٢(

  .٢٦٤ص ٤) ینظر : همع الهوامع ج٣(

 . ٧٧) الدیوان /٤(

  .٢٧٣) ینظر : شرح ابن الناظم  ص٥(

  . ١٢٠ص ٢عیش ج) شرح ابن ی٦(

                    هــــــ) ، دراســـــة وتحقیـــــق أ.د/ فـــــایز زكــــــي ٦٣٨) ینظـــــر: توجیـــــه اللمـــــع ، ابـــــن الخبــــــاز(ت٧(

                   م) ٢٠٠٢هـــــــــ = ١٤٢٣محمـــــــد دیــــــــاب  الطبعــــــــة األولـــــــى ، دار الســــــــالم ، القــــــــاهرة ، (

  . ٢٥٤ص

  . ٨٩ص٣) ینظر : أوضح المسالك ج٨(

 . ٥٦٤ص ٢، ومغني اللبیب ج ٢٧٥ص  ) ینظر : شرح ابن الناظم٩(
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، فإذا ُقِصد الوصف بالصفة من غیر اختصـاص بزمـان دون زمـان  )١(، أو التحسین

  . )٢(تعرفت ، قاله السیوطيّ 

  [من الطویل]: ومثله قوله

ــــّرةٍ  ــــُن ُح ــــاِر إّال اب ــــُب األوت   ومــــا طال
  

  )٣(طویـــُل نجـــاِد الّســـیِف ، عـــاري األشـــاجعِ   
  

  ومن اإلضافة  : إضافة أفعل التفضیل (أفضل)  في قول عروة [ من الطویل]:

  ینـــــوؤون باألیـــــدي وأفضـــــُل زادهـــــم
  

  )٤(بقّیـــــــُة لحــــــــٍم مــــــــن جــــــــزوٍر مملّـــــــــــحِ   
  

) ، ٥ما هو داخل فیـه وُمَنـّزل منزلـة الجـزء منـه(وأفعل التفضیل ال ُیضاف إّال ل

فال ُیضاف إّال لما هو بعضه ، نحو : زید أفضل الّناس وأفضل القـوم  ، وهـو أفضـل 

ــین ، وهــم أفضــل رجــال ، وٕاضــافة (أفعــل) التفضــیل مــن  )٦(رجــل ، وهمــا أفضــل رجل

ــا ، وهــذا رأي ابــن الســراج ،  )٧(اإلضــافات المنفصــلة غیــر المحضــة فــال تفیــد تعریًف

 )٢(، وابـن الخبـاز )١(هـ)٦٠٧، والجزولي(ت )٩(هـ)٥٦٩، وابن الدهان(ت )٨(والفارسيّ 

                                           
 . ٣٠٦) ینظر: شرح األشموني ص١(

 . ٢٧٣ص ٤) ینظر : همع الهوامع ج٢(

 . ٨٥) الدیوان /٣(

 . ٥٢) الدیوان /٤(

) ینظر : معجم الصواب اللغوّي ، دلیل المثقـف العربـي ، أحمـد مختـار عمـر ، الطبعـة األولـى ، ٥(

 . ٦١ص١م)  ، ج٢٠٠٨عالم الكتب ، القاهرة ، (

 .١٠٣) ینظر : المفصل ص٦(

  .٧٨٧، وتوضیح المقاصد ص ٦ص ٢) ینظر : األصول في النحو ج٧(

) ینظر رأي الفارسّي فـي : اإلیضـاح العضـدي ، أبـو علـي الفارسـي ، تحقیـق د/  حسـن شـاذلي ٨(

،  ٢٦٩م) ص ١٩٦٩هـ = ١٣٨٩فرهود ، الطبعة األولى ، كلیة اآلداب ، جامعة الریاض ، (

 .٧٨٧صد صوتوضیح المقا

 . ٢٩٩) ینظر: شرح الدروس في النحو ، ابن الدهان ،ص٩(
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ــن ُمعــطٍ  )٤(، وابــن عصــفور )٣(وابــن یعــیش ــاز)٥(، واب ــن الخّب ــر اب ، أّن هــذا  )٦(، وذك

أّن مذهب األكثرین : هو أّن إضافة أفعل التفضیل  )٧(مذهب األكثرین ، والشیخ خالد

،  وكـــذلك صـــححه  )٩(، وصـــححه )٨(الـــك إلـــى ســـیبویهمحضـــة ، وقـــد نســـبه ابـــن م

  .)١١(، وهو رأي السلسیليّ  )١٠(المراديّ 

وقد ذكر علمـاء البالغـة أّن مـن أغـراض التعریـف باإلضـافة : أن یكـون ُمغِنًیـا 

  . )١٢(عن تفصیل یتعّذر

  ومن ذلك قول عروة [من الطویل]:  

ـــــا بفضـــــلِهم ـــــان عّن ـــــو ِزّی ـــــوّلى بن   ت
  

ـــــــــو نســـــــــیر فن   ـــــــــدُ ووّد شـــــــــریٌك ل   )١٣(بُع
  

                                                                                                           
 . ١٣١) ینظر: المقدمة الجزولّیة في النحو ، ص١(

 . ٢٥٤) ینظر : توجیه اللمع ص٢(

 . ٤ص ٣) ینظر : شرح ابن یعیش ج٣(

 . ٣٣٢ص ٢، والمساعد ج ٢٨٣) ینظر : المقرب ص٤(

  . ٧٣٦) ینظر : شرح األلفیة ، ابن معٍط ص٥(

 . ٢٥٤ینظر : توجیه اللمع ص )٦(

 ٢٧ص ٢) ینظر : التصریح بمضمون التوضیح ج٧(

 .٢٧ص٢) ینظر : التصریح بمضمون التوضیح  ج٨(

 ٣١٧١، وتمهیـد القواعـد ص ٣٣٢ص ٢، والمسـاعد ج  ٢٢٥ص٣) ینظر : شرح التسهیل ج٩(

 . ٢٧ص ٢، والتصریح ج

 .٧٨٧) ینظر : توضیح المقاصد ص١٠(

  . ٧٠٤ص ) ینظر : شفاء العلیل١١(

، وعلم المعـاني ، د/ ١٠٠ص  ١، وبغیة اإلیضاح ج ١٦٢) ینظر :  خصائص التراكیب ص ١٢(

  .١٣٢بسیوني فیود ص

  .٦٠) الدیوان /١٣(
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فاإلضافة في  : (بنو زّیـان) أغنـت عـن تفصـیٍل یتعـّذر إذ یتعـّذر علـى الشـاعر 

  اإلحاطة ببني زّیان واستقصاء أسمائهم.

  ومثله قوله [من الطویل]:

ـــــا ـــــْت دیاُره ـــــُث َحّل ـــــداًء حی ـــــغَّ ِع   َتَب
  

ـــــلِ    ـــــرون األوائ ـــــي الق ـــــوٍف ف ـــــاُء َع   )١(وأبن
  

  ومثله قوله [من الطویل]:

  الــــــــــبالِد لمالــــــــــكٍ ُتَنّكــــــــــُر آیــــــــــاُت 
  

ــــــــّولُ      )٢(وأیقــــــــَن أْن ال شــــــــيَء فیهــــــــا ُیَق

  

  ،  )٣(أو ُتغني اإلضافة عن تفصیل یرى الشاعر أّن تركه أرجح

  وذلك كقول عروة [من الطویل]:

ـــــِف وجـــــدُتهم   أَال إّن أصـــــحاَب الكنی
  

  )٤(كمـــــا النـــــاِس لّمــــــا أْخَصـــــُبوا وتَمّوُلــــــوا  

  

ــي : (أصــ ــرى الشــاعر أّن التعریــف باإلضــافة ف ــاه عــن ی حاب الكنیــف) قــد أغن

  تفصیل ، هذا التفصیل غیر ُمَتَعّذر ، لكنه أرجح .

، فـاألول مثـل قــول )٥(وتـأتي اإلضـافة لتحقیـر شــأن المضـاف أو المضـاف إلیــه

  عروة [من الوافر]:

ـــــــوني ـــــــم تكنف   ســـــــقوني النســـــــئ ث
  

  )٦(ُعــــــــــــــداُة اِهللا مــــــــــــــن كــــــــــــــذٍب وزورِ   
  

  ُة اِهللا) هو تحقیر شأنهم.فالغرض من التعریف باإلضافة في قوله : ( ُعدا

                                           
  .٩٩) الدیوان /١(

 . ٩٣) الدیوان / ٢(

 . ١٠٠ص ١، وبغیة اإلیضاح ج ١٣٣) ینظر : علم المعاني ، د/ بسیوني فیود ص٣(

  . ٩١) الدیوان / ٤(

، وكتـــاب مختصـــر المعـــاني  ٣٤٦ص  ١، وشـــروح التلخـــیص ج ٦٧التلخـــیص ص  ) ینظـــر :٥(

  . ١٠١ص ١، و بغیة اإلیضاح ج١٣٣، وعلم المعاني ، د/ بسیوني فیود ص ٩٤ص

 . ٦٣) الدیوان / ٦(
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  ومن الثاني قوله[من الطویل] : 

  أَقـــــــبُّ وِمخمـــــــاُص الشـــــــتاِء ُمـــــــَرزّأ
  

ـــــــــــــِة أســـــــــــــَفرا   ـــــــــــــّر أوالُد األِذّل   )١(إذا اغب
  

  فاإلضافة في : (أوالد األذلة) لتحقیر المضاف إلیه .

ا : التنكري
ً
  : ثاني

، ویـرى  )٢(ینتدّل النكرة على الشیوع كما حددها سیبویه ومن بعده مـن النحـویّ 

، ُثّم إّن النكرة تفید معاٍن لم  )٣(سیبویه أّن النكرة أخف من المعرفة ، وهي أشّد تمكًنا

هــ ) :" قـد یقفـك التنكیـر واإلبهـام ٦٥١نكن نفهمها بالمعرفة قال ابـن الزملكـانّي ( ت

  . )٤(على تعریف وٕافهام یعجز عنه تعریف العلم ویقصر عن صنیعه بیان القلم ."

یًضا على القلیل والكثیر ، وهذا ذكره النحوّیون أیًضا كابن هشام ، حیث وتدل أ

ـــل دخـــول (ُرّب) ـــرة بمـــا یقب ـــم) )٥(عـــرف النك ـــر ، و(ك ـــل والتكثی ، و(ُرّب) تكـــون للتقلی

  . )٧(، وال یتصور التقلیل والتكثیر في المعارف )٦(الخبرّیة

ه األغـراض ورد ، وهـذ  )١(وقد ذكر علماء المعاني لتنكیر المسند إلیه أغراض 

  بعضها في دیوان عروة ، من ذلك : 

                                           
  . ٦٦) الدیوان ص١(

 من البحث .١١) ینظر ص ٢(

  . ٢٢ص ١) ینظر: الكتاب ج٣(

 . ٥٢از القرآن ص)  التبیان في علم البیان المطلع على إعج٤(

 . ١٦٤) ینظر : شرح شذور الذهب ص٥(

، وشـرح الـدمامیني علـى مغنـي اللبیـب ، صـححه وعلـق علیـه   ١٤٣) ینظر : مغني اللبیـب ص٦(

هــ = ١٤٢٨أحمد عزو عنایة ، الطبعة األولى ، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت ، لبنـان ، (

 . ٤٩٣م) ص٢٠٠٧

  . ٢٧ص ٨) ینظر : شرح ابن یعیش ج٧(
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 التقلیل: نحو قول عروة [ من الوافر]:  -

ـــــــــــذنُب جـــــــــــمٌّ  ـــــــــــُه وال ـــــــــــٌل ذنُب   قلی
  

ـــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــى ربٌّ غُف   )٢(ولكـــــــــــــــــن للغن
  

 وللتحقیر :  نحو قوله [من الوافر]: -

ـــــــــــي ال ُیرینـــــــــــي البخـــــــــــَل رأيٌ    وأّن
  

ـــــــــــتُ      )٣(ســـــــــــواٌء إْن عطشـــــــــــُت وٕاْن روی
  

  وقوله : 

  الصـــــــالحین َمزلـــــــةٌ  َفُجـــــــوٌع ألهـــــــلِ 
  

  )٤(مخـــــــوٌف رادهـــــــا أْن ُتصـــــــیبَك فاحـــــــذر  
  

                                                                                                           
، وعلــم المعــاني ، د/ بســیوني فیـــود   ٢٨، ومواهــب الفتـــاح ص ٦٩) ینظــر : التلخــیص ص ١(

  . ١٣٤ص

 .٧٩) الدیوان /٢(

  . ٥٠) الدیوان /٣(

 . ٦٨) الدیوان /٤(
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 وللتعظیم والتفخیم : نحو قوله[من الوافر] : -

  أفــــــــــي نــــــــــاٍب منحناهــــــــــا فقیــــــــــرًا
  

ــــــــــــٌب ُمِصــــــــــــیتُ      )١(لــــــــــــه بطنابنــــــــــــا ُطُن
  

  وقوله [من الطویل]:

  تـــدارك َعـــوًذا بعـــَد مـــا ســـاَء ظنُّهـــا
  

  )٢(بمــــــاواَن ِعــــــْرٌق مــــــن أســــــامة أزهــــــرُ   
  

  افر]: وقوله [من الو 

ــــــــــــیهم   وأبعــــــــــــُدُهم وأهــــــــــــوُنُهم عل
  

  )٣(وٕاْن أمســــــــــى لــــــــــه َحَســــــــــٌب وِخیــــــــــرُ   
  

  وقوله [من الطویل]:

  أَلــــــــیَس عظیًمــــــــا أْن ُتِلــــــــّم ُمِلّمــــــــةٌ 
  

لُ      )٤(ولـــــیس علینـــــا فـــــي الحقـــــوق ُمَعـــــوَّ
  

"یریـد تقریرهـا علـى فظاعـة الفقـر والفاقـة ، وقباحـة إمسـاك النـاس عـن تعلیــق 

  )٥(الرجاء بهم والطماعة..."

  له [من الوافر]: وقو 

ـــــــــــذنُب جـــــــــــمٌّ  ـــــــــــُه وال ـــــــــــٌل ذنُب   قلی
  

ـــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــى ربٌّ غُف   )٦(ولكـــــــــــــــــن للغن
  

  وقوله [من الطویل]: 

  فكیــــَف وقــــد ذّكیــــُت واشــــتّد جــــانبي
  

  )٧(ُســـــــَلیمى ، وعنـــــــدي ســـــــامٌع وُمطیـــــــعُ   
  

                                           
 .٤٩/ دیوان) ال١(

 . ٧١) السابق /٢(

  ].٤/٢٦٤، الخیر هنا بمعنى الشرف. [ لسان العرب (خیر)  ٧٩) الدیوان / ٣(

  .٩٧الدیوان / )٤(

) شـــرح دیـــوان الحماســـة  ، المرزوقـــي ، علـــق علیـــه وكتـــب حواشـــیه / غریـــد الشـــیخ ، وضـــع ٥(

فهارسه العامة / إبراهیم شمس الدین ، الطبعة األولى ، منشورات محمـد علـي بیضـون ، دار 

 . ٨٢١م) ، باب األدب ، ص٢٠٠٣هـ = ١٤٢٤الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، (

 . ٧٩) الدیوان /٦(

 . ٨٠ق /) الساب٧(



 
   

 

  

  تطبیقیة في دیوان عروة بن الورد" "معالم التالقي في فهم النص بین علم النحو وعلم المعاني ، دراسة

 

١٦٦١

  وقوله [من الطویل]:

ــــهُ    فراشــــي فــــراش الضــــیِف والبیــــُت بیُت
  

ــــــــعُ      )١(ولــــــــم ُیْلِهنــــــــي عنــــــــه غــــــــزاٌل ُمَقنَّ
  

عظیًمــا لــم یلهنــي عــن  االمــرأة الحســناء مهمــا كــان جمالهــا وحســنها قوی�ــأي : 

  الضیف .

  وقوله [من الطویل]:

  لكـــــــــلِّ أُنـــــــــاٍس ســـــــــّیٌد یعرفونـــــــــه
  

  )٢(وســــــــــّیُدنا حتــــــــــى الممــــــــــاِت ربیــــــــــعُ   
  

 التكثیر : ومنه قول عروة [من الطویل]:  -

ـــــٌة ال یـــــدُخُل الحـــــقُّ دونهـــــا   لـــــه ِخَل
  

ـــــــــرِّفُ    ـــــــــوٌب ُتَج ـــــــــریٌم أصـــــــــابته ُخُط   )٣(ك
  

  وقوله [من الوافر]: 

  َســـــمِّّن علـــــى الربیـــــِع َفُهـــــّن ُضـــــْبطٌ 
  

ـــــــــــخالِ    ـــــــــــٌب تحـــــــــــت السِّ ـــــــــــّن لبال   )٤(لُه
  

القصــد إلــى إفــادة أّن المســند إلیــه مــن نــوع خــاص ، مــن ذلــك قــول  -

  عروة [من الطویل]:

  أَال أقصــر مــن الغــزو واشــتكىتقــول:
  

  )٥(القــــــوَل طــــــرٌف أحــــــوُر العــــــیِن دامــــــعُ   
  

  ص متمیز عّما یعرفه المخاطب ویألفه ویعهده .أي : طرٌف من نوع خا

                                           
  . ٨٣) الدیوان /١(

  .٨٤/  السابق) ٢(

 . ٨٧/  ) نفسه٣(

  . ٩٤/  ) نفسه٤(

 .٨٢) نفسه /٥(



 
   

 

  

  تطبیقیة في دیوان عروة بن الورد" "معالم التالقي في فهم النص بین علم النحو وعلم المعاني ، دراسة

 

١٦٦٢

  منها : )١(وأّما تنكیر المسند فذكر أهل البالغة له مقاصد بالغّیة

 التحقیر والتهوین  ، ومنه قول عروة [من الطویل]:  -

  أحادیــــَث تبقــــى والفتــــى غیــــر خالــــدٍ 
  

)٢(إذا هــــــو أمســــــى هامــــــًة فــــــوق ُصــــــّیرِ   
  

  

 قوله [من الكامل]:التفخیم والتعظیم ، وارتفاع شأنه ، ك -

  المـــــــــاُل فیـــــــــه مهابـــــــــٌة وَتِجلّـــــــــةٌ 
  

ـــــــــــوح   ـــــــــــٌة وُفُض ـــــــــــه َمَذّل ـــــــــــر فی   )٣(والفق
  

  أي : المال فیه مهابة عظیمة ، والفقر فیه مذلة عظیمة .

 وقوله[من الطویل]:

  ولكنهـــــــــا والـــــــــّدهر یـــــــــوٌم ولیلـــــــــةٌ 
  

  )٤(بــــــــــالٌد بهــــــــــا األجنــــــــــاُء والُمتصــــــــــیَّدُ   
  

 وقوله [من الطویل]:

ـــــاج ـــــد الهی   بطـــــامحٍ  وال بصـــــري عن
  

  )٥(كـــــــأني بعیـــــــٌر فـــــــارَق الّشـــــــوِل نـــــــاِزعُ   
  

  وقوله [من الطویل]:

  َلُبوٌس ثیـاَب المـوِت حتـى إلـى الـذي
  

  )٦(یــــــــــوائُم إّمــــــــــا ســــــــــائٌم أو ُمصــــــــــارعُ   
  

  

                                           
، وكتاب مختصـر  ٣٦١ص١، وعروس األفراح ج ٨٥) ینظر : اإلیضاح في علوم البالغة ص ١(

 ١٨٨، وعلم المعاني ، د/ بسیوني فیـود ص ٢٠٢ص١، وبغیة اإلیضاح ج ١٥٤المعاني ص

.  

  . ٦٧) الدیوان /٢(

 . ٥٤) الدیوان /٣(

  . ٦٠) الدیوان /٤(

، والشول من النوق التي َخّف لبُنها وارتفع ضرُعها ، وأتى علیهـا سـبعُة أشـهر   ٨١) الدیوان /٥(

من یوم نتاجها أو ثمانیـة فلـم یبـق فـي ضـروعها إّال شـول مـن اللـبن أي بقیـة مقـدار ثلـث مـا 

  ].٣٧٥،  ٣٧٤/ ١١كانت تحُلب حِدثان نتاجها[ ینظر : اللسان (شول) 

 . ٨٢) الدیوان /٦(



 
   

 

  

  تطبیقیة في دیوان عروة بن الورد" "معالم التالقي في فهم النص بین علم النحو وعلم المعاني ، دراسة

 

١٦٦٣

  وقوله [من الطویل]:

ــــــــــةٌ  ــــــــــي تریَع ــــــــــوني أّن أّم   أَعّیرتم
  

  )١(وهــــل ُیْنِجــــَبْن فــــي القــــوم غیــــر الّترائــــعِ   
  

 عهد : ومن ذلك قول عروة [من الوافر]:إرادة إفادة عدم الحصر وال -

ـــــــْت ُســـــــلیمى أّن رأیـــــــي   وقـــــــد عِلَم
  

  )٢(ورأي البخـــــــــــــِل مختلـــــــــــــٌف شـــــــــــــتیتُ   

  

فـــالمراد هنـــا : اإلخبـــار أّنـــه غیـــر بخیـــل ألّن البخـــل عیـــب وال یستحســـن عنـــد 

  الجمیع.

  وقوله [من الطویل]: 

ـــيَّ ضـــربةً  ـــم یضـــربوا ف ـــتهم ل   فیـــا لی
  

  )٣(وأّنـــــــــَي عبـــــــــٌد فـــــــــیهُم وأبـــــــــي عبـــــــــدُ   
  

  فاإلفادة ترمي إلى غرض اإلخبار ، ولیس حصر العبودیة به وبأبیه . 

 النوعیة ، ومنه قول عروة [من الوافر]:  -

  فـــــــــــإّن حمیتنـــــــــــا أبـــــــــــًدا حــــــــــــرامٌ 
  

  )٤(ولـــــــــــیس لجـــــــــــار منزلنـــــــــــا حمیـــــــــــتُ   
  

  یقول :هذا السقاء هو نوع من الحرام علینا ولیس لجارنا مثله.

                          

  

  

  

  

   املبحث الثاني

                                           
  .٨/٣٢، وفي اللسان : التِرعة من النساء : الفاحشة الخفیفة (ترع)  ٨٥) الدیوان /١(

  . ٥٠) الدیوان /٢(

 . ٥٦) الدیوان /٣(

 . ٤٩) الدیوان /٤(



 
   

 

  

  تطبیقیة في دیوان عروة بن الورد" "معالم التالقي في فهم النص بین علم النحو وعلم المعاني ، دراسة

 

١٦٦٤

  التقديم والتأخري 

ــدة علــى المعنــى  ــه البعی ــه داللت ــة ، ل ــة ســر مــن أســرار العربّی إّن ترتیــب الجمل

، ویجوز التقدیم والتأخیر في الجملـة العربّیـة ، فیتـأخر مـا حقـه التقـدیم ،  )١(العمیق

ویتقدم ما حقـه التـأخیر ، وذلـك ألغـراض تتعلـق بـالمعنى ، فهنـاك معـاٍن ال یسـتطیع 

ل وضعه التعبیر عنها ، فیلجأ المـتكلم إلـى التقـدیم  والتـأخیر ، حتـى التركیب في أص

  . )٢(تتسع العبارة وتفید معاني لم تكن لها

وقد نّبه سـیبویه علـى أهمیـة التقـدیم والتـأخیر عنـد العـرب فقـال : "كـأّنهم إّنمـا 

یعنیانهم یقدمون الذي بیانه أهّم لهم ، وهم ببیانه أعنى ، وٕان كانا جمیًعا ُیِهّماِنِهم و 

".)٣(.  

وقال في موضع آخر : "والتقدیم ههنا والتأخیر فیما یكون ظرًفا أو یكون اسًما 

، في العنایة واالهتمام ، مثله مـا ذكـرت لـك فـي بـاب الفاعـل والمفعـول ، وجمیـع مـا 

  .)٤(ذكرت لك من التقدیم والتأخیر واإللغاء واالستقرار عربيٌّ جیِّد كثیر."

ر الجرجانّي عن التقدیم والتأخیر: "هو باب كثیـر الفوائـد وقال الشیخ عبد القاه

  .)٥(، جّم المحاسن ، واسع التصرف ، بعید الغایة ..."

وقد عقد ابن جني فصـًال للتقـدیم والتـأخیر فـي كتابـه الخصـائص ، تحـدث فیـه 

  ...إلخ )١(عن صور التقدیم ، وما یجوز فیه وما ال یجوز

                                           
) ینظر : فـي نحـو اللغـة وتراكیبهـا ، د/ خلیـل أحمـد عمـایرة ، الطبعـة األولـى ، عـالم المعرفـة ، ١(

 . ٩٢م) ، ص١٩٨٤هـ = ١٤٠٤جدة ، المملكة العربیة السعودیة (

  .١٠) ینظر : بالغة التراكیب ، أ.د/ توفیق الفیل ص٢(

 . ٣٤ص١) الكتاب ج٣(

 . ٥٦ص١) الكتاب ج٤(

 . ١٠٦) دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر الجرجانّي ، ص٥(



 
   

 

  

  تطبیقیة في دیوان عروة بن الورد" "معالم التالقي في فهم النص بین علم النحو وعلم المعاني ، دراسة

 

١٦٦٥

آن الكــریم وكــالم العــرب شــعرًا ونثــرًا ، ولــه وقــد جــاء التقــدیم والتــأخیر فــي القــر 

صــور مختلفــة ذكرهــا النحــاة  ، كتقــدیم الخبــر علــى المبتــدأ ، وتقــدیم المفعــول علــى 

  الفاعل ، وتقدیمه على الفعل والفاعل ...إلخ.

وكانت نظرة النحاة للتقدیم والتأخیر نظرة تركیبیـة ، أّمـا علمـاء المعـاني فكانـت 

  . )٢(رـالت واألسرار البالغیة وراء التقدیم والتأخینظرتهم وتركیزهم على الدال

  .)٣(والتقدیم یكون بین جزئي الجملة ، أو بین المتعلقات

 
ً
ال
ّ
  : التقديم والتأخري بني  جزئي اجلملة : أو

ا: -
ً
  تقديم اخلرب على املبتدأ وجوب

  ، وقد ذكر النحوّیون مواضع یجوز  )٤(األصل أْن یتقدم المبتدأ ویتأخر الخبر

، ومواضـع یجـب تـأخیره عـن المبتـدأ علـى األصـل ،  )١(یها تقدیم خبر المبتـدأ علیـهف

  . )٢(ومواضع یجب فیها تقدیم الخبر ، وتأخیر المبتدأ عن الخبر على خالف األصل

                                                                                                           
الكتب المصریة ، المكتبة العلمیة ) ینظر : الخصائص ، ابن جني ، تحقیق د/ محمد علي النجار ، دار ١(

 .٩٢، وفي نحو اللغة العربیة وتراكیبها ص ٣٩٠ -٣٨٢ص٢ج

 . ٥٢) ینظر : التقدیم والتأخیر في المثل العربي ص٢(

  . ٢٧٠) ینظر : البالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشرّي ، د/ محمد حسنین أبو موسى ص٣(

، وشرح  ٣٥٦و شرح المقدمة الكافیة البن الحاجب ص،  ٩٦) ینظر : المقدمة الجزولّیة في النحو ص٤(

، وشـرح األلفیـة  ، المكـودي (ت  ٢٩٦ص١، وشرح التسهیل البن مالك ج  ٣٦٦الكافیة الشافیة ص

م)  ٢٠٠٥هــ = ١٤٢٥هـ) ، تحقیق د/ عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة  صـیدا ، بیـروت (٨٠٧

یوطي ، تعلیق / السید صادق الشیرازي ، تحقیـق / ، والبهجة المرضیة في شرح األلفیة ، الس ٥١ص

، و  ١٣٦ص١م) ج٢٠١٢هـ = ١٤٣٣الشیخ مرتضى علي السیاح ، الطبعة األولى ، دار العلوم ، (

د/ عبد الحمیـد جاسـم محمـد الفیـاض                هـ) ، تحقیق ٩٥٣شرح األلفیة ، ابن طولون (ت

ـــــى ، دار الكتـــــب العلم ـــــة األول ـــــروت ، لبنـــــان ، (الكبیســـــّي ، الطبع ـــــة ، بی م) ٢٠٠٢هــــــ= ١٤٢٣ی

  .١٩١ص١ج



 
   

 

  

  تطبیقیة في دیوان عروة بن الورد" "معالم التالقي في فهم النص بین علم النحو وعلم المعاني ، دراسة

 

١٦٦٦

  ومن المواضع التي یجب فیها تقدیم الخبر على المبتدأ : 

وال مسـوغ لالبتـداء  ، )٣(أْن یكون الخبر ظرًفا أو مجرورًا مع كـون المبتـدأ نكـرة

، نحو : (في الدار رجٌل) ، فـ(في الدار): خبر مقـدم وجوًبـا ، و(رجـل  )٤(بها إّال ذلك 

ــا  و(مــال) مبتــدأ  ــر مقــدم وجوًب ): مبتــدأ مــؤخر ، ونحــو : (لــك مــاٌل) ، فـــ(لك) : خب

ح االبتداء بالنكرة )٥(مؤخر  ، وذلـك ألّن تـأخیر الخبـر فـي )٦(؛ فتقدیم الخبر هنا ُیَصحِّ

  . )٧(مثل هذه األمثلة یوقع في إلباس الخبر بالصفة ، وهذا ما أجمع علیه النحوّیون

                                                                                                           
، والمنهاج فـي شـرح  ٩٢ص١، وشرح ابن یعیش ج ٤٩) ینظر : المفصل في علم العربیة ص١(

هـــ) ، دراســة وتحقیــق د / هــادي عبــد اهللا ٧٤٩جمــل الزجــاجي ، یحیــي بــن حمــزة العلــوّي (ت

  ٢٩٥ص ١م) ، ج٢٠٠٩هـ= ١٤٣٠ناجي ، الطبعة األولى ، مكتبة الرشد ، (

 . ٨٣٨) ینظر: شرح ألفیة ابن معٍط ص٢(

، وشــرح ابــن طولــون علــى  ٦٩ص٣، وتعلیــق الفرائــد للــدمامیني ج ٥٠) ینظــر : المفصــل ص٣(

 . ١٩٤ص١األلفیة ج

 .٣٣٧ص١) ینظر: شرح جمل الزجاجي البن عصفورج٤(

 . ١٧٤ص ١) ینظر : التصریح بمضمون التوضیح ج٥(

 .٩٤٤، وتمهید القواعد لناظر الجیش ص ٣٠٠ص ١ج) ینظر : شرح التسهیل البن مالك ٦(

، وشـــرح  ٣٠١ص١، وشـــرح التســـهیل البـــن مالـــك ج ٨٦ص١) ینظـــر : شـــرح ابـــن یعـــیش ج٧(

، والتصـریح  ٩٤٤، وتمهیـد القواعـد ص ٢١٣ص١، وأوضح المسـالك ج٢٩٧ص١الرضي ج

  . ١٧٥ص ١ج
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١٦٦٧

  وذكر ذلك ابن يعيش يف قوله : 

ــوجهین : أحــدهما : أّن الظــرف  ــّدما ل ــا أْن یكــون الخبــر مق "وٕاّنمــا اشــترط ههن

والجار والمجرور قد یكونان وصفین للنكرة إذا وقعا بعدها ؛ ألنـه فـي الحقیقـة جملـة 

ن حیث كان متعلًقا باستقّر وهو فعل ، وٕاذا كان كذلك فلو قلت سـرج تحـت رأسـي ، م

أو درع على أبیه ، أو قال درهم لـي لتـوهم المخاطـب أّنـه صـفة وینتظـر الخبـر فیقـع 

  . )١(عنده لبس..."

وهذا ما ذكره علـم المعـاني : فـالغرض مـن تقـدیم المسـند فـي مثـل هـذه الحالـة 

؛ ألّن النكرة تحتاج إلى الصـفة  )٢(مر على أّنه خبر ال صفةیكون للتنبیه من أّول األ

َوَلُكـْم ِفـي اْألَْرِض ُمْسـَتَقرٌّ َوَمتَـاٌع ، ومنه قوله تعالى : ( )٣(أكثر مما تحتاج إلى الخبر

  .)٤()ِإَلى ِحینٍ 

وقد ورد الخبر مقـّدًما علـى المبتـدأ وجوًبـا لغـرض التنبیـه مـن أول األمـر علـى 

  في قول عروة[ من الطویل]: كونه خبرًا ال صفة

ــاَن َغْضــَورُ  ــن ُأّم حّس ــْت بعــدنا ِم   َعَف
  

ــــــــرُ    ــــــــٌة ال ُتَغّی ــــــــي الّرحــــــــِل منهــــــــا آی   وف
  

ُر(   )٥وبالُغّر والغرّاِء منها منازٌل وحول الّصفا ِمن أهلها ُمَتَدوَّ

                                           
 . ٨٦ص١) شرح ابن یعیش ج١(

ـــوم البالغـــة ص٢( ، ومختصـــر  ٣٦٩ص٢وعـــروس األفـــراح ج،  ٨٨) ینظـــر : اإلیضـــاح فـــي عل

، وعلــــم المعــــاني ، د/ بســــیوني فیــــود   ٢٥٠، وخصــــائص التراكیــــب ص ١٦٠المعــــاني ص

  .٢١١ص١، وبغیة اإلیضاح ج ١٩٦ص

 .٢٥٠) ینظر : خصائص التراكیب ص٣(

 .٣٦) البقرة / ٤(

  . ٧١) الدیوان / ٥(
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  وقوله [من الوافر]:

ـــــــــــمٌّ  ـــــــــــّذنُب َج ـــــــــــُه وال ـــــــــــٌل ذنُب   قلی
  

ـــــــــــــــــى ربٌّ غفـــــــــــــــــورُ    )١(ولكـــــــــــــــــْن للِغن
  

  

  من الطویل]: وقوله [

  فكیــــَف وقــــد َذّكیــــُت واشــــتّد جــــانبي
  

ــــــــعُ    ــــــــدي ســــــــامٌع وُمِطی )٢(ُســــــــلیَمى وعن
  

  

  وقوله [من الطویل]:

ـــــٌة ال یـــــدُخل الحـــــقُّ دونهـــــا   لـــــه َخّل
  

ـــــــــرِّفُ    ـــــــــریٌم أصـــــــــابته خطـــــــــوٌب ُتَج )٣(ك
  

  

  وقوله [من الطویل]: 

  علیهــــا مــــن الِولــــداِن مــــا قــــد رأیــــتم
  

)٤(وتمشـــــــــي بجنبیهــــــــــا أرامــــــــــُل ُعّیــــــــــلُ   
  

  

  له [من الوافر]:وقو 

  َســـــِمّن علـــــى الربیـــــِع َفُهـــــّن ضـــــْبطٌ 
  

ـــــــــــخالِ    ـــــــــــٌب تحـــــــــــَت السِّ ـــــــــــّن لبال )٥(َلُه
  

  

، كــأداة  )٦(ویجــب تقــدیم الخبــر أیًضــا إذا تضــمن وهــو مفــرد مالــه صــدر الكــالم

، نحـــو : كیـــف زیـــٌد؟ وأیـــَن  )٧(االســـتفهام ، ألّن أدوات االســـتفهام لهـــا صـــدر الكـــالم

                                           
  . ٧٩) الدیوان /١(

  . ٨٠) الدیوان /٢(

 .٨٧) الدیوان / ٣(

 .٩٢دیوان / ) ال٤(

 . ٩٤) الدیوان / ٥(

هـ) ، تحقیق د/ أحمـد حسـن ٩٤٠) ینظر : أسرار النحو ، شمس الدین أحمد بن كمال باشا (ت٦(

 .١١١م) ص٢٠٠٢هـ = ١٤٢٢حامد ، الطبعة الثانیة ، دار الفكر ، (

 . ٢٧٥) ینظر : في النحو العربي . نقد وتوجیه ص٧(
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١٦٦٩

مـا كـان لالسـتفهام صـدر الكـالم ألنـه سـؤال ، والسـؤال ، وٕانّ  )١(عمرٌو؟ ومتـى القتـاُل؟

  .          )٢( یجب تقدیمه على المسؤول عنه ، قاله ابن ُمعطٍ 

وقد ورد في شعر عروة تقدیم الخبر وجوًبا لكونه استفهاًما ، وذلـك قولـه [مـن 

  الطویل]: 

   وســـــــائلٍة أیـــــــَن الرحیـــــــُل؟ وســـــــائلٍ 

}  

)٣(ُه؟ومـَن یسأُل الصعلوَك : أیَن مذاهبُ   
  

  

  

  وقوله [من الوافر]: 

  ســــقى ســــلمى وأیــــَن دیــــاُر ســــلمى؟

  

ـــــــــــــــْت ُمجـــــــــــــــاورَة الســـــــــــــــریر   )  ٤(إذا َحّل

  

فــالغرض البالغــّي مــن تقــدیم المســند فــي هــذین البیتــین لكونــه متضــمًنا مــا لــه 

  وغیره.             )٥(صدر الكالم ، ذكر ذلك الغرض ابن الناظم

ا : -
ً
  تقديم اخلرب على املبتدأ جواز

إذا كان المبتدأ فیه معنى الدعاء ، معرفة كان أو نكـرة ، وجـب تـأخیر الخبـر؛  

، والویُل لزید ، والنكرة نحو : سالٌم علیـك ، ذكـر أبـو  )٦()اْلَحْمُد ِللَّهِ فالمعرفة نحو : (

  ، وهو قول الزمخشرّي الذي یقول : )٧(حیان أّن هذا قول بعضهم

                                           
، وشـرح  ٤٠٠جمـل الزجـاجي البـن خـروف ص، وشـرح  ٩٣ص١) ینظر : شـرح ابـن یعـیش ج١(

، وشــرح الرضــي  ٣٠٠ص١، وشــرح التســهیل ج ٣٣٧ص١جمــل الزجــاجي البــن عصــفور ج

 . ٦٩،وتعلیق الفرائد ص ٩٤٤، وتمهید القواعد ص ٢٩٧ص١على الكافیة ج

 . ٨٣٩) ینظر : شرح األلفیة البن معط ص٢(

 . ٤٨) الدیوان / ٣(

  .٦٣) الدیوان / ٤(

 . ٣٨في المعاني والبیان والبدیع ص ) ینظر : المصباح٥(

 .١) الفاتحة / ٦(

) ینظـر : التــذییل والتكمیــل فــي شــرح كتــاب التســهیل ، أبــو حیــان األندلســّي ، تحقیــق د/ حســن ٧(

 . ٣٤٣ص٣م) ج٢٠٠٠هـ = ١٤٢٠هنداوي ، الطبعة األولى ، دار القلم ، دمشق ، (
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١٦٧٠

ومــا أشــبههما مــن األدعیــة ، فمتروكــة  "وأّمــا (ســالٌم علیــك ) و (ویــٌل لــك ) ، 

  . )١(على حالها إذا كانت منصوبة ، ُمنّزلًة منزلة الفعل ."

ویوضح كالم الزمخشري ابـن یعـیش فـي قولـه : "أال تـرى أّنـك إذا قلـت : سـالٌم 

علیك وویٌل له بالرفع كان معناه كمعناه منصوًبا ، وٕاذا كان منصوًبا كان ُمَنّزًال منزلـة 

.فلمــا كــان المعنــى فیــه ینــزع إلــى معنــى الفعــل لــم ُیَغّیــر عــن حالــه ؛ ألّن الفعــل ، ...

، فالذي منع تقدم الخبر فـي مثـل هـذه المثـل احـتج   )٢(مرتبة الفعل أْن یكون ُمَقّدًما."

  .)٣(بأّنها كاألمثال التي ال تتغیر

ال ویــرى أبــو حیــان أّنــه إذا قیــل : هللا الحمــُد ، أو لــه الویــُل ، علیــك الســالُم ، فــ

  . )٤(یمتنع ؛ وذلك " ألنه خرج مخرج الخبر الثابت الذي ال ُیرجى وال ُیطَلب ."

  . )٥(ویرى ناظر الجیش أیًضا أّنه ال مانع من تقدیم الخبر قیاًسا في مثل ذلك

ــة ذكرهــا علــم المعــاني  ، كالقصــر ، أي   ولهــذا التقــدیم معــاٍن وأغــراض بالغّی

             وهـــــذا واضـــــح فـــــي قـــــول عـــــروة قصـــــر المســـــند إلیـــــه علـــــى المســـــند المتقـــــدم ،

  [من الوافر]:

ـــــــلُم فاْســـــــلمها إذا مـــــــا   علیـــــــك السِّ
  

)٦(أواَك لــــــــــــــــه مبیــــــــــــــــٌت  أو َمِقیــــــــــــــــلُ   
  

  

  

                                           
 . ٥٠) المفصل ص١(

 . ٩٣ص١) شرح ابن یعیش على المفصل ج٢(

 )  .٣، هامش رقم ( ٩٤٢) ینظر : تمهید القواعد ص٣(

  . ٣٤٣ص٣) التذییل والتكمیل ج٤(

  . ٩٤٢) ینظر : تمهید القواعد ص٥(

 . ٩٥) الدوان / ٦(
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  وقوله [من الطویل]: 

  تقــوُل : لــك الــویالُت هــل أنــَت تــاركٌ 
  

  )١(ِبَرْجــــــــٍل ، تــــــــارًة ، وبِمنَســــــــرِ  اُضــــــــُبو�   

  

ا: التقديم والتأخري يف باب (كان) وأخوا
ً
  تهاثاني

  تقديم خرب (ليس) على امسها :

، إلى أّن النحـاة لـم   )٤(، وابن مالك)٣(، ، وابن معط )٢(ذهب أبو علي الفارسيّ 

یختلفوا في جواز تقدیم خبرها على اسمها ، نحو : لیَس ُمْنَطلًقا زیـٌد ،  غیـر أّنـه قـد 

مها  ، ُنِسب إلى  ابن درستویه أّنه خالف في ذلك ومنع تقدیم خبر (لـیس) علـى اسـ

،  )٨(، والشـــیخ خالـــد )٧(، وابـــن هشـــام )٦(، ونـــاظر الجـــیش )٥(ذكـــر ذلـــك أبـــو حیـــان

  . )٩(والسیوطي

                                           
] ١١١/ ١، وَضَبأ : لصق باألرض ، وَضَبأ : استخفى [ لسـان العـرب (َضـَبأ)   ٦٧) الدیوان / ١(

لثالثة إلى العشرة ، وقیل ما بین الثالثین إلى األربعـین ، والِمنَسر والَمنِسر من الخیل ما بین ا

وقیل : ما بین األربعین إلى الخمسین ، وقیل : ما بین األربعین إلى الستین ، وقیل : مـا بـین 

  ].٥/٢٠٥المائة إلى المائتین . [ لسان العرب (َنَسَر) 

 . ١٠١) ینظر : اإلیضاح العضدّي ص٢(

 .٨٦٢ص) ینظر : شرح ألفیة ابن معط ٣(

، وشـرح ابـن طولـون علـى  ١١١٠، وتمهیـد القواعـد ص ٣٤٩ص١) ینظر : شرح التسـهیل ج٤(

 .٢٠٥األلفّیة ص

 .١٧٠ص ٤) ینظر : التذییل والتكمیل ج٥(

 .١١١٢) ینظر : تمهید القواعد ص٦(

 . ٢٤٢ص١) ینظر : أوضح المسالك ٧(

 . ١٨٧ص١) ینظر : التصریح ج٨(

 .٨٨ص٢) همع الهوامع ج٩(
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١٦٧٢

ــرَّ َأْن ُتَولُّــوا ،  نحــو قولــه تعــالى : ( )١(وهــو محجــوج بالســماع الثابــت ــْیَس اْلِب َل

  .)٢()ُوُجوَهُكمْ 

وقد یكون الغرض البالغّي من تقـدیم المسـند هـو التعظـیم كمـا فـي قـول عـروة 

  [من الطویل]:

  أَلــــــــیَس عظیًمــــــــا أْن ُتِلــــــــّم ُمِلّمــــــــةٌ 

  

لُ    )٣(ولـــــیَس علینـــــا فـــــي الحقـــــوق ُمَعـــــوَّ
  

  

حیث قّدم خبر لیس : (عظیًما) على اسمها : (أْن ُتِلّم ُمِلّمٌة)  إلفـادة التشـویق 

، و تقدیم : الخبر : (علینا ) على االسم  : (ُمَعـّول) للتنبیـه  )٤(إلى ذكر المسند إلیه

؛ ألّن اسـم لـیس : (ُمَعـّول) نكـرة  ، )٥(لجار والمجرور (علینا) خبر ال صـفةعلى أّن ا

وهذا الغرض أیًضا في تقدیم  الجار والمجرور: (لكم ) على : (َمْقَعد) في قول عـروة 

  [من الطویل]: 

ـــــوا   وقلـــــُت ألصـــــحاب الكنیـــــِف تَرّحُل

  

ــــدُ    ــــدار َمقَع ــــي ســــاحة ال ــــم ف ــــیَس لك )٦(فل
  

  

  ن الوافر]: وأّما التقدیم في قوله [م

ـــــــــــًدا حـــــــــــرامٌ  ـــــــــــا أَب ـــــــــــإّن َحِمیَتن   ف

  

  )٧(ولـــــــــــیَس لجـــــــــــاِر منزلنـــــــــــا حمیـــــــــــتُ   

  

                                           
، وهمــــع الهوامــــع   ١١١٢، وتمهیــــد القواعــــد ص  ١٧٠ص٤: التــــذییل والتكمیــــل ج) ینظــــر ١(

 .٨٨ص٢ج

 . ١٧٧) البقرة / ٢(

 . ٩٧) الدیوان /٣(

 . ١٩٦، وعلم المعاني ، بسیوني فیود ص ٢٥١) ینظر : خصائص التركیب ص٤(

ـــوم البالغـــة ص٥( ، ومختصـــر  ٣٦٩ص٢، وعـــروس األفـــراح ج ٨٨) ینظـــر : اإلیضـــاح فـــي عل

، وعلــــم المعــــاني ، د/ بســــیوني فیــــود   ٢٥٠، وخصــــائص التراكیــــب ص ١٦٠المعــــاني ص

  .٢١١ص١، وبغیة اإلیضاح ج ١٩٦ص

 . ٦٠) الدیوان /٦(

 . ٤٩) الدیوان /٧(
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١٦٧٣

ــى المســند ، أي : نفــي أْن )١(فلغــرض التخصــیص ، أي قصــر المســند إلیــه عل

  یكون لنا سقاء ولیس لجارنا مثله .

 
ً
  : التقديم يف املتعلقات : اثالث

والمفعـول معـه   ُیقَصد من متعلقات الفعـل : المفعـول بـه ، والمفعـول المطلـق ،

والمفعول ألجله ، والجار والمجرور ، والظرف ، والحال ، والتمییز في مواضـع قلیلـة 

  . )٢(نادرة

والتقدیم في المتعلقات یكون بالتقدیم على الفعل نفسه أو یكـون بتقـدیم بعـض 

  . )٣(المتعلقات على بعض

  التقديم على الفعل : -

) ، نحـو : َمـن ٤إذا كان استفهاًما( یجب تقدیم المفعول على الفعل والفاعل ، 

  ، ومنه قول عروة [من الوافر]:  )٦(، وأيَّ رجٍل تضرب؟  )٥(تضِرب ؟

  أأيَّ النـــــــــاِس آَمـــــــــُن بعـــــــــَد بلـــــــــجٍ 

  

)٧(وقــــــــــــّرَة صــــــــــــاحبّي بــــــــــــذي طــــــــــــالل  
  

  

  

                                           
 . ١٩٤، وعلم المعاني ، د/ بسیوني فیود ص  ٢٥٠) ینظر : خصائص التراكیب ص١(

خ / عبـد الـرحمن حسـن حَبّنكـة ) ینظر : البالغة العربیة ، أسسـها ، وعلومهـا ، وفنونهـا، الشـی٢(

هـــ = ١٤١٦المیــدانّي ، الطبعــة األولــى ، دار القلــم ، دمشــق ، الــدار الشــامیة ، بیــروت ، (

  . ٣٨١ص١م) ج١٩٩٦

 . ٢٩١) ینظر : خصائص التراكیب ص٣(

  .٦٥، وكشف المشكل في النحوص ١٧٤٣) ینظر : تمهید القواعد ص٤(

  .٢٨٧) ینظر : شرح جمل الزجاجي البن خروف ص٥(

 . ١٠٢ص١) ینظر : شرح جمل الزجاجي البن عصفور ج٦(

 . ٩٤) الدیوان / ٧(
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١٦٧٤

َفــَأيَّ ، وهــو علــى حــّد قولــه تعــالى : ( )١(وذلــك ألّن االســتفهام لــه صــدر الكــالم

  .)٢()ونَ َآَیاِت اللَِّه ُتْنِكرُ 

ووجوب تقدیم االسـتفهام مـن المعـالم التـي اتفـق علیهـا علمـاء النحـو وعلمـاء 

المعاني ، حیث یرى جمهور البالغّیین أّن  المستفهم عنه هـو مـا یلـي الهمـزة ، فـي 

، فتقدیم الفاعل في: أأنت قلت هذا؟  )٣(االستفهام الحقیقي أو التقریرّي ، أو اإلنكاريّ 

، وتقـدیم المفعـول فـي : أزیـًدا ضـربَت؟ ألنـه هـو المسـتفهم ألنه هو المسـتفهم عنـه 

  عنه كذلك.

  تقديم املفعول به على الفاعل :

  ، بأن یتصل الفاعل بالفعل فال  )٤(ل في الفاعل أْن یتقدم على المفعولـاألص

                                           
هـــ) ، تحقیــق د/ محمــد أبــو ٧٩٤) ینظـر : البرهــان فــي علــوم القــرآن ، بــدر الـدین الزركشــّي (ت١(

ـــاهرة ، ( ـــراث ، الق ـــة دار الت ـــة ، مكتب ـــة الثالث ـــراهیم ، الطبع ــــ = ١٤٠٤الفضـــل إب م) ١٩٨٤ه

  . ١٦٦على متن األجرومّیة ص ، والكواكب الدرّیة ٣٥٠ص٢ج

 .٨١) غافر / ٢(

ومـا بعـدها ، وأسـرار التقـدیم والتـأخیر فـي لغـة القـرآن الكـریم   ١١١) ینظر : دالئل اإلعجـاز ص٣(

د/ محمود السّید شیخون ، الطبعة : بدون ، دار الهدایة للطباعـة ، القـاهرة الحدیثـة للطباعـة  

  ٢٨٩شرّي ص، والبالغة القرآنیة في تفسیر الزمخ ١٩ص 

، والبســیط فـي شـرح جمـل الزجــاجي ، ابـن أبـي الربیــع  ١٣٣ص ٢)  ینظـر : شـرح التسـهیل ج٤(

هـــ) ، تحقیــق د/  عیــاد بــن عیــد الثبیتــي ، الطبعــة األولــى ، دار الغــرب اإلســالمّي ، ٦٨٨(ت 

،  والفوائد الضیائیة ، شـرح كافیـة ابـن الحاجـب ، الجـامي   ٢٧٢م) ص١٩٨٦هـ =  ١٤٠٧(

ــدون ،  ص ، مــن دون ــة ،  ٤٠تحقیــق ، الطبعــة : ب ــى مــتن األجرومی ــة عل ، والكواكــب الدرّی

شــرح الشــیخ / محمــد بــن أحمــد بــن عبــد البــاري األهــدل ، مــن أعیــان القــرن الثالــث عشــر ، 

 ١٦٥ص١الطبعة : بدون ، مؤسسة الكتب الثقافیة ،ج
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١٦٧٥

            حیــــث إّن الفعــــل محتــــاج  )١(یفصــــل بینهمــــا بــــالمفعول ، ألنــــه كــــالجزء مــــن الفعــــل

  . )٢(إلیه

هذا ما یتالقى فیه علم النحـو وعلـم المعـاني حیـث ذكـر علمـاء البالغـة أیًضـا و 

أّن تقدیم الفاعـل علـى المفعـول هـو ألّن أصـله التقـدیم ؛ ألّنـه عمـدة یفتقـر إلیـه فـي 

الكــالم ، والمفعــول فضــلة ، ُیســتغنى عنــه ، والعمــدة أحــّق بالتقــدیم ،  فــال مقتضــى 

ٌد عمــرًا ، والمفعــول األّول فــي  نحــو : للعــدول عنــه ، كالفاعــل فــي نحــو: ضــرَب زیــ

ـــا ، ذكـــره الســـكاكّي(ت ـــًدا درهًم ـــك)٣(هــــ)٦٢٦أعطیـــُت زی ـــدین بـــن مال ،  )٤(، وبـــدر ال

  . )٦(هـ)٧٩١، وسعد الدین التفتازاني(ت )٥(هـ)٧٣٩والخطیب القزویني(ت

، بــأْن یكونــا   )٧(وتقــدیم الفاعــل علــى األصــل قــد یكــون واجًبــا إذا خیــف اللــبس

مضاَفین إلى یـاء المـتكلم  أو مشـاَرین  ، حیـث ال یظهـر اإلعـراب مـن مقصوَرین أو 

،  نحـو : ضـرب موسـى عیسـى ،  وضـرب هـذا  )٨(غیر دلیـل علـى الفاعـل والمفعـول

، حیــث ال یوجــد قرینــة تفصــل الفاعــل مــن المفعــول ، ال فــي اللفــظ وال فــي  )٩(ذاك

                 بــــو بكــــر ، قــــال ذلــــك أ )١٠(المعنــــى ، وكــــل موضــــع ال تظهــــر فیــــه عالمــــة إعــــراب

                                           
  . ٣٩، و الفوائد الضیائیة ص ٤٤) ینظر : المفصل ص١(

  .٣٩، والفوائد الضیائیة ص ٣٢٥مقدمة الكافیة  البن الحاجب ص) ینظر : شرح ال٢(

 . ٢٣٦) ینظر : مفتاح العلوم ص٣(

 . ٥١) ینظر : المصباح ص٤(

  ،  ١٣٥) ینظر : التلخیص ص٥(

 .٢٠١) ینظر : الُمَطّول ص٦(

  . ٢٨١ص١، والتصریح ج ١٣٤٨) ینظر : ارتشاف الضرب ص٧(

  . ٢٨٣ص٦) ینظر : التذییل والتكمیل ج٨(

  . ١٦٤٧) ینظر : تمهید القواعد ص٩(

  . ٢٣٥ص١) ینظر : البهجة المرضیة ج١٠(
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١٦٧٦

 )٤(، وأبــو علــّي الشــلوبین  )٣(، والجزولــيّ   )٢(هـــ)٥٨١، والســهیلّي(ت )١(بــن الســراجا

، أو كـان الفاعـل  )٧(، وابـن مالـك )٦(،  وابـن عصـفور)٥(هـ) ، وابـن الحاجـب٦٤٥(ت

؛ ألّن الفصل یـؤدي إلـى انفصـال  )٨(ضمیًرا غیر محصوربـ(إّال) ، نحو : ضرْبُت زیًدا 

  . )٩(ضمیر مع إمكان اتصالهال

، وكـذا  )١٠(أو یكون المفعول محصـورًا بــ(إّنما) ، نحـو : إّنمـا ضـرب زیـٌد عمـرًا

؛ إجراًء لها مجرى (إّنما) ،   )١٢(، وصححه السیوطيّ  )١١(الحصر بـ(إّال) عند الجزوليّ 

  إلى  الكسائّي  )١٣(نحو : ما ضرب زیٌد إّال عمرًا، ونسب ابن مالك

  خ ــه الشیـّي  جواز تقدیم المفعول المحصور بـ(إّال) ،  ونسبار ـه األنبـوتبع

                                           
 ١٣٤٨، وارتشاف الضرب ص ٢٨٣ص٦، والتذییل والتكمیل ج ٧٧ص١) ینظر : األصول في النحو ج١(

 . ٢٥٩ص٢، وهمع الهوامع ج ٢٨١ص١، والتصریح ج

مد عبد الموجود ، والشیخ / علي ) ینظر : نتائج الفكر في النحو ، السهیلّي ، تحقیق الشیخ / عادل أح٢(

ـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ( ـــى ، دار الكتـــب العلمی ـــد معـــوض ، الطبعـــة األول م) ١٩٩٢هــــ = ١٤١٢محم

 ،  ١٣٣ص

  ٢٥٩ص٢، وهمع الهوامع ج ٢٨١ص١، والتصریح  ج ٥١) ینظر : المقّدمة الجزولّیة ص٣(

  . ١٦٥) ینظر : التوطئة ص٤(

 . ٣٢٨) ینظر : شرح المقدمة الكافیة ص٥(

 . ١٠١ص ١) ینظر : شرح جمل الزجاجي ج٦(

  . ٥٨٩) ینظر : شرح الكافیة الشافیة ص٧(

م ،  ١٩٨٠) ینظر : التوطئة في النحو ، أبو علّي الشلوبین ، تحقیق د/  یوسف أحمد المطوع ، طبعة ٨(

 .١٣٣ص ٢، وشرح التسهیل ج ٥٨٩، وشرح الكافیة الشافیة ص  ١٦٥ص

 . ٢٦٠ص٢) ینظر : همع الهوامع ج٩(

 . ٢٨٢) ینظر : التصریح ص١٠(

 ) ینظر  : المصدر نفسه .١١(

 . ٢٦٠ص٢) ینظر : همع الهوامع ج١٢(

 . ٥٩٠) ینظر : شرح الكافیة الشافیة ص١٣(
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ــا مــع )١(خالــد إلــى البصــرّیین والكســائّي والفــراء واألنبــارّي  ، واختــاره أبــو حیــان وقوًف

  . )٢(السماع ، وتأویله بعید

ویجــب تقــدیم المفعــول وتــأخیر الفاعــل إذا كــان فــي الفاعــل ضــمیٌر یعــود علــى 

، فیمتنـع تقـدیم )٤()َوإِِذ اْبَتلَـى ِإْبـرَاِهیَم َربُّـُه ِبَكِلَمـاتٍ تعـالى : (، وذلك كقوله  )٣(المفعول

،  حتى ال یعود الضمیر على متأخر لفًظا  )٥(الفاعل ، فال یجوز : ضرَب غالُمُه زیًدا

  ومعنى ، ومنه قول عروة [من الطویل]:

  وٕاْن جـــــارتي أَْلـــــَوْت ریـــــاٌح ببیِتهـــــا

  

ـــــَت جا   ـــــُتَر البی ـــــى یْس ـــــُت حت ـــــهتغافل )٦(نُب
  

  

حیـــث تقـــّدم المفعول(البیـــت) علـــى الفاعـــل (جانبـــه) التصـــال الفاعـــل بضـــمیر 

المفعــول ؛ حتــى یعــود الضــمیر علــى متقــدِّم فــي اللفــظ وٕان كــان متــأخرًا فــي الرتبــة ،  

  وقوله[من الطویل]:

  لیهنـــــــئ شـــــــریًكا وطُبـــــــُه ولقاُحـــــــهُ 

  

ــــــــّردُ    ــــــــِة الُمَب ــــــــَد النوم ــــــــسِّ بع )٧(وذو الُع
  

  

ــي رأي الجمهــور وجــوز تقــدیم الفاعــل المتصــل بضــمیر  )٨(وقــد خــرق ابــن جن

، وأشـار  )١٠(إلى األخفش ، وأضعفه ابن الحیدرة الیمنـيّ  )٩(المفعول ، ونسبه الرضي

                                           
 . ٢٨٢) ینظر : التصریح ص١(

  . ١٣٥٠) ینظر : ارتشاف الضرب ص٢(

توطئــة ، وال٢٨٦، وشــرح جمــل الزجــاجي البــن خــروف ص ٦٤) ینظــر : كشــف المشــكل فــي النحــو ص٣(

 ،. ٤٠، ، والفوائد الضیائیة ص١٠١ص١، وشرح جمل الزجاجي البن عصفور ج ١٦٥ص

 . ١٢٤) البقرة / ٤(

 . ٣٢٦) ینظر : شرح المقدمة الكافیة ص٥(

  .  ٤٨) الدیوان /٦(

 . ٦٠) الدیوان /٧(

  . ٢٠٥ص١، وشرح الرضي على الكافیة ج ٢٩٤ص١) ینظر : الخصائص ج٨(

  . ٢٠٥ص١الرضي على الكافیة ج ) ینظر رأي األخفش في شرح٩(

 .٦٤) ینظر : كشف المشكل في النحو ص١٠(
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ـــــــــب ـــــــــا هـــــــــو الغال ـــــــــدیم الفاعـــــــــل هن ـــــــــع تق ـــــــــى أّن من ـــــــــن خـــــــــروف إل                     ،  )١(اب

 )٣(لى الشعر، وقصره ابن هشام ع )٢(ابن مالك ؛ لوروده في كالم الفصحاء وصححه

  . )٤(، وهو اإلنصاف عند الشیخ خالد ؛ ألنه لم یرد إّال في الشعر، فال ُیقاس علیه

ویجب تقدیم المفعول أیًضا إذا كـان الفاعـل محصـورًا بــ(إّنما)نحو قولـه تعـالى: 

ّال ، أو بــــ(إّال) ، نحـــو : مـــا ضـــرب زیـــًدا إ)٥()ِإنََّمـــا َیْخَشـــى اللَّـــَه ِمـــْن ِعَبـــاِدِه اْلُعَلَمـــاءُ (

ـــ(إّال) )٦(عمــرو ــك )٧(، وجــوز الكســائّي تقــدیم الفاعــل المحصــور ب ــى ذل ، واســتدل عل

  .)٨(بشواهد من الشعر ال داعي لذكرها هنا

وامتناع تقدیم المقصور هو ما یتالقى فیه علم النحو وعلم المعاني ؛ فقد منع 

ن أو مفعــوًال ، كــا علمـاء البالغــة أیًضــا تقـدیم  المحصــور بـــ(إّنما) أو بــ(إّال) ، فــاعًال 

حتى ال یلتبس المفعول بالفاعل ویختل المعنى ، وقد جوزوه بقلـة فـي القصـر بــ(إّال) 

،  فالتقـدیم فـي الحصـر مـن  )٩(ألّن المقصور علیه هو الواقـع بعـد (إّال ) فـال یلتـبس

  هـ):٦٨٨، یقول ابن أبي الربیع (ت )١٠(جوانب الداللة التي برزت لدى النحاة

                                           
 . ٢٨٦) ینظر : شرح جمل الزجاجي البن خروف ص١(

  . ١٦٥٠، و تمهید القواعد ص ١٣٥ص ٢) ینظر : شرح التسهیل البن مالك ج٢(

 . ١٢٥ص١) ینظر : أوضح المسالك ج٣(

 . ٢٨٣ص١) ینظر : التصریح ج٤(

 . ٢٨) فاطر / ٥(

 . ١٣٤٩، وارتشاف الضرب ١٦٥ینظر : التوطئة ص) ٦(

  . ٢٨٤ص١، والتصریح ج ١٢٩ص٢) ینظر : أوضح المسالك ج٧(

 ،  ١٦٥٢) ینظر : تمهید القواعد ص٨(

  . ٢٢٣) ینظر : الُمَطّول ص٩(

، وینظـــر : نتـــائج  ٣٤٤) ینظـــر : نحـــو المعنـــى بـــین النحـــو والبالغـــة ، د/ خلـــود صـــالح عثمـــان ص١٠(

 .١٣٥الفكرص
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لتوسیط قولهم : ما ضرب زیًدا إّال عمرو ، وما رِكَب الفرَس " ومثال ما یوجب ا

إّال خالٌد ، ألّنك لو أّخرَت المفعول ، وقلَت : ما رِكَب خالـٌد إّال الفـرَس ، لكـان المعنـى 

  )١(. غیر معنى األول ..."

وما عدا ما تقّدم من الصور التي یجب فیها تقدیم المفعول والصور التي یجب 

ل یكون تقدیم المفعول جائزًا  ، ویكون تقدیمه جائزًا إذا أِمـَن اللـبس فیها تقدیم الفاع

  وُعرَف الفاعل من المفعول .

  ومن ذلك قول عروة [من الوافر]:

ـــــــــــي ال ُیرینـــــــــــي الُبخـــــــــــَل رأيٌ    وأّن

  

ـــــــــــتُ    )٢(ســـــــــــواٌء إْن عِطشـــــــــــُت وٕاْن روی
  

  

  وقال :

ـــــسٍ  ـــــاُح لمجل ـــــَذْت معاقَلهـــــا اللِّق   أَخ

  

)   ٣(رِ حــــــوَل ابــــــن أكــــــثم مــــــن بنــــــي أنمــــــا  

  

  وقال [من الطویل]:

ــْر مــن الغــزو ، واشــتكى ــول:أال أقِص   تق
  

ـــعُ    ـــیِن دام   )٤(لهـــا القـــوَل طـــرٌف أحـــوُر الع

  

                                           
 .٢٧٧ص ١سیط  في شرح جمل الزجاجي ج) الب١(

 . ٥٠) الدیوان /٢(

  . ٧٥) الدیوان /٣(

 . ٨٢) الدیوان / ٤(
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  وقال من الطویل]: 

  وٕاذا مــا ُیــریُح الحــيَّ صــرماُء جونــة

  

)١(ینــــــوُس علیهــــــا رحُلهــــــا مـــــــــا ُیَحلّــــــلُ   
  

  

  وقال [من الوافر]:

ـــــــــي ـــــــــي قـــــــــیٌس وٕاّن ـــــــــى غربت   تمن

  

)٢(ك مـــــــا تقـــــــولُ ألخشـــــــى إْن طحـــــــا بـــــــ  
  

  

  

                                           
و الصرماء فعالء أي : المقطوعة األخالف لیـذهب لبنهـا وتشـتد قوتهـا [ لسـان  ٩١) الدیوان / ١(

] والجونـــة : الشـــدیدة الســـواد ، وهـــي األم اإلبـــل [ لســـان العـــرب ( ٣٣٧/ ١٢العـــرب (صـــرم) 

 ].٦/٢٤٥] ینوُس : یتحرك [ لسان العرب (نوس) ١٣/١٠١ جون)

  .٩٥) الدیوان / ٢
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  املبحث الثالث 

  الذكر واحلذف 

  الذكر و الحذف من المعالم التي یتالقى فیها  علم النحو وعلم المعاني .

یقول الشیخ عبد القاهر الجرجانّي في باب الحذف : " هو بـاب دقیـق المسـلك 

، لطیف المأخذ ،...فإّنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصـمت عـن اإلفـادة 

ــم  ــا إذا ل ــّم مــا تكــون بیاًن ــم تنطــق ، وأَت           أزیــد لإلفــادة ، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا ل

  . )١(ُتِبن ."

ــم  ــه فــي عل ــّد ب ــّي المعت ــأّن الّط ــب : " ...وك ــد المطل ــدكتور محمــد عب ویقــول ال

المعــاني هــو الــذي یــتم العتبــارات بالغّیــة خروًجــا علــى األصــل الــذي هــو مــن مهــام 

  .)٢("النحو والنحاة.

؛ وما كـان ذلـك إّال  )٣(وقد خّصص ابن جني للحذف باًبا  في كتاب الخصائص

  ألهمیته .

والحــذف یكــون لجــزء الجملــة أو للجملــة أو أكثــر مــن جملــة ، وقــد اهــتم علــم 

، والغرض األساس من  )٤(المعاني بدراسة حذف ركني الجملة ؛ المسند والمسند إلیه

  . )٥(ر واالحتراز عن العبث بناء على الظاهرالحذف عندهم  هو اإلیجاز واالختصا

                                           
، وینظر : الجامع الكبیر في صناعة المنظـوم مـن الكـالم والمنثـور  ، ١٤٦) دالئل اإلعجاز ص١(

  .٤٨، وبالغة التراكیب ص١٢٤ضیاء الدین ابن األثیر ، مطبعة المجمع العلمي ، ص

 .٢٧١) البالغة واألسلوبّیة ص٢(

  . ٢٨٤ص١) ینظر : الخصائص ج٣(

  . ١١٢) ینظر : خصائص التراكیب ص٤(

، واإلیضــاح فــي علــوم  ١٧٦، وینظــر : مفتــاح العلــوم ص ١١٧) ینظــر : المرجــع الســابق ص٥(

ــوّي (ت ٣٩البالغــة ص ــي بــن حمــزة العل ــد الحمیــد ٧٤٩، والطــراز ، یحی ــق د/ عب هـــ) ، تحقی
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. )١(واإلیجاز تهتم به اللغة العربیة ، وهو عنصر مـن عناصـر بالغـة المـتكلم  

والبالغّیــون یعتمــدون فــي الحــذف علــى القرینــة الحالّیــة أو المقالّیــة التــي تــدل علــى 

  . )٢(المحذوف

ناصـر الجملـة وهذا ما یعرف في علم النحو بالحذف الجائز، وهو حذف أحـد ع

لوجود قرینة معنویة أو لفظیة تدل علیه ، ویكون في حذفه معنى ال یوجـد فـي ذكـره 
)٣( .  

یقــول ابــن جنــي: "بــاب فــي أّن المحــذوف إذا دلّــت الّداللــة علیــه كــان فــي حكــم 

  . )٤(الملفوظ به ، إّال أْن یعترض هناك من صناعة اللفظ ما یمنع..."

  ید المحذوف.والسیاق أو المقام له دور في تحد

، قال ابـن  )٥(وداللة المقام ، تؤدي إلى التسامح في هذا الحذف أو اإللزام به 

هشام : "...إّن دلیـل الحـذف نوعـان : أحـدهما : غیـر صـناعّي ، وینقسـم إلـى حـالّي 

ومقالّي ، ...والثاني : صناعّي ، وهذا یختص بمعرفتـه النحوّیـون ؛ ألنـه إّنمـا عـرف 

  .)٦(من جهة الصناعة ..."

                                                                                                           
ــــــداوي ، الطبعــــــة األولــــــى ، المكتبــــــة العصــــــریة ،  هـــــــ = ١٤٢٣صــــــیدا ، بیــــــروت ، (هن

 . ٧٤ص١، وبغیة اإلیضاح ج ١٤٤ص٣م)ج٢٠٠٢

  .١٣٥) في نحو اللغة وتراكیبها ص١(

  .٣١٣) ینظر : البالغة واألسلوبّیة ، د/ محمد عبد المطلب ص٢(

 .٢٥٩) ینظر : بناء الجملة العربیة ، محمد حماسة عبد اللطیف ص٣(

 . ٢٨٤) الخصائص ص٤(

 .١٣٤لة ، د/ محمد حماسة عبد اللطیف ص) ینظر : النحو والدال ٥(

، وینظر : كتاب األصول . دراسة ابستیمولوجّیة للفكر اللغوّي عنـد  ٦٧٠ص٢) مغني اللبیب ج٦(

هــ = ١٤٢٠العرب ، النحو، فقه اللغة ، البالغة ، د/ تمـام حسـان  ، عـالم الكتـب ، القـاهرة (

 . ٥٧م) ص٢٠٠٠
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  )١(فالبـد مـن وجــود دلیـل علــى المحـذوف ، ســواء كـان الحــذف جـوازًا أو وجوًبــا

حتى تكون التراكیب صحیحة ، وصحة التراكیب هـي أسـاس دراسـة علـم النحـو الـذي 

ُعني  بدراسة كل ما یحذف فـي الجملـة مـن مسـند ومسـند إلیـه كعلـم المعـاني ، إلـى 

حـذف حـرف النــداء ، وقـد ُتحــذف جانـب دراسـة حــذف المتعلقـات والحـروف أیًضــا ، ك

  . )٢(الجملة

وهناك ما ُیَسّمى في علم النحو بالحذف الواجب ، حیث یكون ذكر العنصر في 

  . )٣(الجملة خطأ ، فیتحتم حذفه ، وهذا یكون في العناصر اإلسنادیة إّال الفاعل

وقد كثر الحذف في شعر عروة ؛ حیث حـذف المبتـدأ ، وحـذف الفاعـل والفعـل  

  ب منه ، والمفضل علیه ، وحذف حرف النداء .والمتعج

 
ً
  : حذف املبتدأ :  أوال

  ، وُیحذف المبتدأ  )٤(حذف المبتدأ وذكر الخبر كثیر ، ألّنه یتقدر تقدیرًا واحًدا

                                           
 .٣١١ص١) ینظر : شرح الرضي على الكافیة ج١(

هــ) ، تحقیـق / علـي محمـد البجـاوي ، ٥٤٢) ینظر : مختارات شعراء العرب ، ابن الشـجري (ت٢(

  . ٦٧م)  ص١٩٩٢هـ = ١٤١٢الطبعة األولى ، دار الجیل ، بیروت (

 .٢٦٩) ینظر : بناء الجملة العربیة ص٣(

 .٧٣ظر : كشف المشكل في النحو ص) ین٤(
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  . )١(جوازًا إذا دّلت علیه قرینة

وُیحذف المبتدأ وجوًبا في مواضع حددها النحاة ، ومن هذه المواضع : المبتدأ 

ه بنعت مقطوع للمدح  نحو : الحمد هللا الحمیُد أو الذم  نحو : أعوذ باهللا المخبر عن

ــرحم  نحــو : مــررُت بغالمــك المســكیُن ، فهــذا  ــیس عــدّو المــؤمنین  ، أو الت مــن إبل

النعت یجوز فیه النصب والرفع ، فالرفع على أّنه خبر لمبتدأ ال یجوز إظهـاره ، كمـا 

  .)٢(أّن النصب  بفعل  واجب اإلضمار

د وجب حذفـه لـیعلم أّنـه صـفة فـي األصـل ؛ فقطـع لقصـد المـدح أو الـذم أو وق

  .)٣(الترحم ، ولو ظهر المبتدأ لم یتبّین ذلك

وأشــار ابــن هشــام إلــى هــذا الموضــع بقولــه : " وبعــد مــا الخبــر صــفة لــه فــي 

  .)٦(.")٥()ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ ، ونحو : ( )٤()التَّاِئُبوَن اْلَعاِبُدونَ المعنى ، نحو (

  ومن ذلك قول عروة [من الطویل] : 

ـــــُبخ   ثعالـــــُب فـــــي الحـــــرب ، فـــــإْن ت

  

ــــــــى ، فــــــــإّنهم اُألْســــــــدُ    )٧(وتنفــــــــرُج  الجّل
  

  

ــه بنعــت  ــر عن ــه مخب ــا ألّن ــدأ وجوًب ــُب فــي الحــرب ، فحــذف المبت أي : هــم ثعال

  مقطوع للمدح.

                                           
والتـــذییل ٩٤ص١، وشـــرح ابـــن یعـــیش ج ٢٨٦ص١) ینظـــر : شـــرح التســـهیل ، ابـــن مالـــك ج١(

 . ٩١٠، وتمهید القواعد ص ٣١٣ص٣والتكمیل ج

  . ٩١١) ینظر : تمهید القواعد ص٢(

 .٣١١ص١) ینظر : شرح الرضي على الكافیة ج٣(

 . ١١٢) التوبة / ٤(

  .١٧١،  ١٨) البقرة / ٥(

  .٥٠٨، وینظر : شرح مغني اللبیب ، الدمامیني ص ٦٩٩ص ٢) مغني اللبیب ج٦(

 .٥٦) الدیوان ص٧(
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  ومثله قوله [من الطویل]:

ـــــٌة ال یـــــدخل الحـــــقُّ دونهـــــا   لـــــه َخّل
  

ـــــــــریٌم أصـــــــــابته خطـــــــــوبٌ    ـــــــــرِّفُ  ك   )١(ُتَج

  

  ) ، وقوله [من الطویل]:٢أي : هو كریم(

ــــــزاد إّال لنفســــــه ــــــاس ال ــــــُل التم   قلی

  

ــــــّور   ــــــالعریش المج )٣(إذا هــــــو أمســــــى ك
  

  

أي : هو قلیل التماس الـزاد ، فالمبتـدأ محـذوف وجوًبـا ألّنـه مخبـر عنـه بنعـت 

  مقطوع للّذم.

  وقوله [من الطویل]: 

  رهینــــــُة قعــــــِر البیــــــِت كــــــلَّ عِشــــــّیةٍ 
  

  )٤(یطیــــــُف بــــــي الولــــــداُن أْهــــــَدُج كــــــالرألِ   

  

) ، ٥أي : أنــا ُمـــْرَتَهن فــي البیـــت ال أبــرح قعـــره ، وُمــْنَحٍن كـــأّني فــرخ نعامـــة(

  فالمبتدأ : (أنا) محذوف وجوًبا ألّنه قد أخِبَر عنه بنعت مقطوع للترحم .

ویرى الدكتور / محمد حماسة عبد اللطیـف أّنهـم حـذفوا المبتـدأ وجوًبـا للتنبیـه 

لــى شــدة االتصــال بــالمنعوت ، أو لإلشــعار بإنشــاء المــدح أو الــذّم أو التــرحم التــي ع

  .)٦(یفیدها النعت

وفي علم المعاني أّن من أغراض حذف المسند إلیه هو أْن یكـون المقـام مقـام 

، وذكر السـكاكّي أّن مـن أسـباب الحـذف :  )٧(مدح أو ذّم أو ترحم قال ذلك التفتازانيّ 

                                           
 .٨٧) الدیوان / ١(

) شرح دیوان عروة بن الـورد ، ابـن السـكیت ، بـدون تحقیـق ، الطبعـة : بـدون ،  خزانـة األدب  ٢(

  . ٩٣)ص١٩٢٦الجزائر ، (

  .٦٨) الدیوان ص٣(

 ].٢٦١/ ١١والرأل : ولد النعام [ لسان العرب (رأل)  ٨٩) الدیوان /٤(

 .١٠٦د ص) ینظر : شرح دیوان عروة بن الور ٥(

  .٢٧٨) ینظر : بناء الجملة العربیة ص٦(

  . ٨٠) ینظر : مختصر المعاني ص٧(
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ــدین  )١(علــى تركــه أو تــرك نظــائره ادً كــون االســتعمال وار  ، وقــد ذكــر الشــیخ بهــاء ال

هـ) أّن هذا السبب یدخل فیه جمیع المواضع التي ذكر النحاة وجـوب ٧٧٣السبكي(ت

  . )٢(حذف المبتدأ فیها ، وهي : إذا أْخِبَر عنه بنعت مقطوع لمدح أو ذم أو ترحم

ا : حذف الفعل :
ً
  ثاني

ُتَبیِّنـــه ، وهـــذه  )٤(، ووجـــدت قرینـــة )٣(یـــلیجـــوز حـــذف الفعـــل إذا دّل علیـــه دل

، وهـذا مـا یتالقـى فیـه علـم النحـو  )٥(القرینة أْن یجـاب بـه اسـتفهام محقـق أو مقـدر

 ون فـي كتـبهم ذكرهـا أهـل المعـاني وعلم المعاني ، حتـى الشـواهد التـي ذكرهـا النحوّیـ

،  )٦()اِت َواْألَْرَض َلَیُقـوُلنَّ اللَّـهُ َوَلِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّـَماوَ ومن ذلك قوله تعالى : (

فحذف الفعل ، أي : خلقهّن اهللا ، ألنه جواب عن سـؤال ُمَحقـق ، والـدلیل علـى ذلـك 

ــَماَواِت َواْألَْرَض َلَیُقــوُلنَّ ثبــوت الفعــل فــي قولــه تعــالى : ( َوَلــِئْن َســأَْلَتُهْم َمــْن َخَلــَق السَّ

َقـاَل َمـْن ُیْحِیـي اْلِعَظـاَم ، وعلى نفس الطریقة قوله تعالى : ( )٧()َخَلَقُهنَّ اْلَعِزیُز اْلَعِلیمُ 

َل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِلیمٌ  .َوِهَي َرِمیٌم    . )٨()ُقْل ُیْحِییَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ

قال ابن هشام : "وال ُتَقـّدر هـذه المرفوعـات مبتـدآت حـذفت أخبارهـا ؛ ألّن هـذه 

  . )٩( تت فاعلیتها في روایة من بنى الفعل فیهن للفاعل."األسماء قد ثب

                                           
 .١٦٠ص١، وعروس األفراح ج ١٧٦) ینظر : مفتاح العلوم ص١(

  .١٦٠ص١) ینظر : عروس األفراح ج٢(

 .١٦٤) ینظر : أسالیب بالغیة ص٣(

  .٧٧) ینظر : اإلیضاح في علوم البالغة ص٤(

 .١٧٩) ینظر : علم المعاني ص٥(

  . ٢٥) لقمان / ٦(

  .٩) الزخرف / ٧(

  . ٧٩،  ٧٨) یس / ٨(

 .٦٨٥) مغني اللبیب ص٩(
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            .ُیَســـبُِّح َلـــُه ِفیَهـــا ِباْلُغـــُدوِّ َواْآلََصـــاِل واالســـتفهام الُمَقـــّدر نحـــو قولـــه تعـــالى :( 

، كأّنــه قیـــل : َمـــْن ُیَســبِّحه؟ فقـــال : ُیَســـبُِّحه  )٢(، فـــي قــراءة كســـر البـــاء )١() ِرَجــالٌ 

  . )٣(رجالٌ 

ـــــــى جـــــــ ـــــــي جـــــــواب االســـــــتفهام ذهـــــــب جمهـــــــور وٕال                      واز حـــــــذف الفعـــــــل ف

ــْن قــاَم؟)، أي :                  النحــوّیین والبالغّیــین ، كقــولهم : (زیــٌد) فــي جــواب مــن ســأل : (َم

ــــــاَم زیــــــٌد ،  وهــــــذا قــــــول الزمخشــــــريّ                 ،  )٦(، وابــــــن یعــــــیش )٥(، والســــــكاكيّ  )٤(ق

، ویحیي بن حمزة  )١(هـ)٧٣٩، والخطیب القزویني(ت )٨(ن مالك، واب)٧(وابن الحاجب

                                           
 .٣٧،  ٣٦) النور / ١(

) قــرأ ابــن عــامر ویعقــوب بضــم الیــاء التحتیــة وفــتح البــاء مبنّیــا للمجهــول ُمــَذّكًرا ، وقــرأ حفــص ٢(

َذّكًرا. [ ینظـر القـراءة فـي : والباقون ( ُیَسبِّح) بضم الیاء التحتیة وكسر البـاء مبنّیـا للمعلـوم ُمـ

هـ) تحقیق / سبیع حمزة حاكمي ٣٨١المبسوط في القراءات العشر ، ألبي بكر األصبهاني (ت

ـــة العربیـــة بدمشـــق ، ص ـــع اللغ ـــدون ، مطبوعـــات مجم ـــة : ب ـــي  ٣١٩، الطبع ـــز  ف ، و الكن

لحمصـي هـ) ، تحقیق / هنـاء ا٧٤٠القراءات العشر ، للشیخ عبد اهللا بن الوجیه الواسطي (ت

ــان ،  ، الطبعــة األولــى ، منشــورات محمــد علــي بیضــون ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، لبن

، والتذكرة في القراءات ، الشیخ أبو الحسـن طـاهر بـن عبـد  ٢٠٥م) ص١٩٩٨هـ = ١٤١٩(

المـــنعم بـــن غلبـــون ، تحقیـــق د/ ســـعید صـــالح زعیمـــة ، الطبعـــة األولـــى ، دار ابـــن خلـــدون 

جیهات واآلثار النحویة والصرفیة للقراءات الثالثة بعد السبعة ، ، والتو ٣٦٣ص٢م) ج٢٠٠٠(

 .]٣٨٣، ٣٨٢ص١أ.د/ علي محمد فاخر ، مكتبة وهبة ، القاهرة ج

  .١٧٢، وشرح األشموني ص ٩٥ص١، وأوضح المسالك ج ٤٦) ینظر : المفصل ص٣(

 . ٤٦) ینظر : المفصل ص٤(

  . ٢٢٦) ینظر : مفتاح العلوم ص٥(

  .٨٠ص١یعیش ج ) ینظر : شرح ابن٦(

  .٣٣٢) ینظر : شرح المقدمة الكافیة ص٧(

 . ١٢٠ص٢ینظر : شرح التسهیل ج )٨(
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، وســـعد الـــدین  )٤(هــــ)٧٧٣، وبهـــاء الـــدین الســـبكّي(ت )٣(، وابـــن هشـــام )٢(العلـــويّ 

  .)٧(، والسیوطيّ  )٦(هـ)٨٢٧، والدمامینّي(ت)٥(هـ)٧٩١التفتازانّي(ت

 هـــ) أّن (زیــد) مبتــدأ خبــره محــذوف ؛ ألّن الســؤال٦١٧ویــرى صــدر األفاضــل(ت

، وٕالـى ذلـك ذهـب الرضـي ؛ ألّن  )٨(هنا عن الفاعل ال عن الفعـل ؛ ألّن الفعـل معلـوم

  .)٩(مطابقة الجواب للسؤال أولى ، والسؤال عن القائم ال عن الفعل

ویجوز أیًضـا حـذف الفعـل والفاعـل واالقتصـار علـى المفعـول ، وذلـك كقولـك : 

، ونحو قولك : بلى  )١٠(زیًدا (َمْن ضربَت؟ ) ویكون الجواب : (زیًدا ) ، أي : ضربتُ 

  ، حیث وقع جواًبا الستفهام. )١١(زیًدا ، لمن قال : هل رأیَت أحًدا؟

                                                                                                           
  .١٠٤، والتلخیص ص ٧٧) ینظر : اإلیضاح في علوم البالغة ص١(

  . ١٥٢) ینظر : الطراز ص٢(

 . ٧٠٢ص٢) ینظر : مغني اللبیب ج٣(

  .٣٠٧) ینظر : عروس األفراح ص٤(

 .١٣٧) ینظر : كتاب مختصر المعاني ص٥(

 .٢٤٦ص٤، وتعلیق الفرائد ج ٥١٠ص٢) ینظر : شرح الدمامیني على مغني اللبیب ج٦(

 .٢٥٨ص٢) ینظر : همع الهوامع ج٧(

 .٢٤٥ص١) ینظر : التخمیر ج٨(

 .٢١٧ص١) ینظر : شرح الرضي على الكافیة ج٩(

 . ٤٤ص٧) ینظر : التذییل والتكمیل ج١٠(

 . ٤٦) ینظر : السابق ص١١(
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  ومن حذف الفعل والفاعل واالقتصار على المفعول قول عروة [من الوافر]:

ــــو ــــُت : أله ــــا تشــــاُء؟ فقل ــــالوا م   وق
  

ــــــــــر   ــــــــــَر ِذي أثی ــــــــــى اإلصــــــــــباح آِث   )١(إل

  

ـــرك المفعـــول  وهـــو المصـــدر المـــؤول مـــن الحـــرف فحـــذف الفعـــل والفاعـــل وت

ـــــك ـــــن مال ـــــول اب ـــــو ق ـــــو، وه ـــــدیر : أشـــــاء أْن أله ـــــل ، والتق                 ،  )٢(المحـــــذوف والفع

  .)٤(، وناظر الجیش )٣(وأبي حیان

  ومن حذف الفعل لداللة الكالم علیه قول عروة [من الطویل]: 

ــــى نجــــٍد وغــــاراِت أهلهــــا ــــا عل   فیوًم
  

ـــــــأرٍض ذاِت شـــــــثٍّ وعرعـــــــر   ـــــــا ب )      ٥(ویوًم

  

، فحذف الفعل لكونه واضًحا مفهوًمـا مـن    )٦(أي : فیوًما أغیر على أهل نجد

  السیاق.

ا :حذف الفاعل :
ً
  ثالث

، وللحـــذف أغـــراض كثیـــرة ذكرهـــا  )٧(ُیحـــَذف الفاعـــل وُیســـَند الفعـــل إلـــى نائبـــه

النحوّیون وهم یتحدثون عن الفعل المبني للمفعول (للمجهول) فلم یخُل حدیثهم عن 

  دالالت التي یهتم بها علم المعاني ، ال

                                           
  . ٦٣) الدیوان / ١(

  .٢٣٥ص ١) ینظر : شرح التسهیل البن مالك ج٢(

 .١٧٤ص٣) ینظر : التذییل والتكمیل ج٣(

 .٧٨٨) ینظر : تمهید القواعد ص٤(

، والشّث الكثیر من كل شيء ، وقیل : هو شجر طیب الریح ُمـّر الطعـم ُیـدَبغ  ٦٩) الدیوان ص٥(

] والعرعــر ١٥٩ ،١٥٨/ ٢بــه ، ینبــت فــي جبــال الغــور وتهامــة ونجــد[ لســان العــرب (شــثث) 

 ] .٥٦١/ ٤:اسم موضع [ اللسان (عرر) 

  .٨٤) ینظر : شرح دیوان عروة البن السكیت ص٦(

) ینظـــر : دروس البالغـــة  شـــرح الشـــیخ / محمـــد بـــن العثیمـــین ، اعتنـــى بهـــا / محمـــد فـــالح ٧(

  .٦٢م)ص٢٠٠٤هـ = ١٤٢٥المطیرّي ، الطبعة األولى ، مكتبة أهل األثر ، الكویت (
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جاء فـي الُمَطـّول علـى التلخـیص : "...وقـد یكـون المسـند إلیـه المحـذوف هـو 

الفاعل ، وحینئٍذ یجب إسناد الفعل إلـى المفعـول ، وال یفتقـر هـذا إلـى القرینـة الدالـة 

  . )١(على تعیین المحذوف  ، بل إلى مجرد الغرض الداعي إلى الحذف..."

  هـ):٦٠٩خروف (ت وقال ابن

"...حــــذف الفاعــــل ، وال ُیحــــذف إّال لمعنــــى ، والمعــــاني التــــي ُیحــــذف لهــــا 

  . )٢(كثیرة..."

ومــن هــذه األغــراض الراجعــة إلــى المعنــى : الســتر علــى الفاعــل خوًفــا منــه أو 

ــا مــن أن  )٣(علیــه ــَل األمیــُر ، قــال ابــن عصــفور : "وال تــذكر القاتــل خوًف ، نحــو : ُقِت

  . )٤(ُیقتص منه."

                                ُكِتـــــــــــــَب أو لكـــــــــــــون الفاعـــــــــــــل معلوًمـــــــــــــا نحـــــــــــــو قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى : (

ـــــــْیُكمُ  ـــــــالُ  َعَل ـــــــوم وهـــــــو اهللا عـــــــز وجـــــــل ، أو للجهـــــــل  ؛)٥()اْلِقَت                      ألّن الفاعـــــــل معل

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاعُ  )٦(ب ـــــــــــــــِرَق المت ـــــــــــــــولهم : ُس ـــــــــــــــم  )٧(نحـــــــــــــــو ق ـــــــــــــــم ُیعل                                ، إذا ل

أّن ابــن هشــام قــال أّن  )٢(هـــ)١٠٦١، والشــیخ یــس(ت )١(، وذكرالــدمامیني)٨(الســارق

                                           
 .٦٨على التلخیص ص ) الُمَطّول١(

 .٥٢١) شرح جمل الزجاجي البن خروف ص٢(

 .١٠٤، وعلم المعاني ، د/ بسیوني فیود ص ١٢٦ص٢) ینظر : شرح التسهیل البن مالك ج٣(

 .٥٦١ص١) شرح جمل الزجاجي  ج٤(

 .٢١٦) البقرة / ٥(

الـدین  ، وُمجیب الندا في شرح قطر الندى ، جمال ٥٩٨) ینظر : توضیح المقاصد للمرادّي ص٦(

هـ) ، دراسة وتحقیق د/ مؤمن عمر محمد البدارین ، الطبعـة األولـى ، الـدار ٩٧٢الفاكهّي (ت

  . ٣٤٠م)ص٢٠٠٨هـ = ١٤٢٩العثمانیة للنشر ، المملكة األردنیة الهاشمیة ، عمان ،(

  .٢٦٢ص٢) ینظر : همع الهوامع ج٧(

  . ٢٨٦ص١) ینظر : التصریح ج٨(
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الجهل به یقتضي أْن ال یصرح باسم الفاعل ، ال أن ُیحذف، ولم أجـده فـي كتـب ابـن 

  هشام.

ــع(ت ــي الربی ــن أب ــال اب ــى للفعــل وتســنده لمــن ٦٨٨ق ـــ):"...فال یمكــن أْن یبن ه

  . )٣(تجهله."

، )٤(لتعظیمـه ؛ فُیصـان اسـمه عـن مقارنـة اسـم المفعـول وُیحذف الفاعـل أیًضـا

   )٥(وذلك نحو قوله صلى اهللا علیه وسلم : " َمن ُبِلـي مـنكم بهـذه القـاذورات فلیسـَتِتر"

أو صــونه عــن مقارنــة اســم الفاعــل نحــو : أوذي فــالن ، إذا عظمتــه واحتقــرت مــن 

  .)٦(آذاه

وصــونه عــن اللســان  هـــ) لتعظــیم الفاعــل١١٢٨ومّثــل ابــن یعقــوب المغربــّي(ت

  )٧(بنحو : ُرِزقنا وُمِطرنا ؛ "تعظیًما لذكر اسم الرازق ، وصونه عن رذالة لسانك."

هــ) "وذلـك ٥٩٩والتحقیر نحو : ُضـِرَبت ُعُنـق األسـیر ، قـال الحیـدرة الیمنـي(ت

،  )١(، ونحـو : ُطِعـَن عمـر )٨(إذا حقرته وقد علمت أّن األمیر هو الذي ضـرب عنقـه"

                                                                                                           
 .٢٥٢ص٤) ینظر : تعلیق الفرائد ج١(

 .٢٨٦ص١) ینظر : حاشیة یس على التصریح ج٢(

 .٩٦٢) البسیط في شرح جمل الزجاجي ص٣(

 .٢٥٤ص٤، وتعلیق الفرائد ج ١٦١٥) ینظر : تمهید القواعد ص٤(

) الحـدیث  : " مـن أصـاب مـن هــذه القـاذورات شـیئا فلیسـتتر بســتر اهللا" فـي موطـأ اإلمـام مالــك ٥(

نفسـه بالزنـا) صـححه ورقمـه وخـرج أحادیثـه /  كتاب الحدود باب (ما جـاء فـیمن اعتـرف علـى

م)، ١٩٨٥هـ = ١٤٠٦محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، (

 .  ٨٢٥ص

 .١٦١٥، وتمهید القواعد ص ١٢٦ص٢) ینظر :  شرح التسهیل البن مالك ج٦(

 .٢٧٨ص١)   مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح ضمن شروح التلخیص ج٧(

  . ٦٧ص١) كشف المشكل في النحو ج٨(
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: "وال تذكر العلج الطاعن له إجالًال لعمر رضي اهللا عنـه ، عـن أْن  قال ابن عصفور

  . )٢(یكون اسمه مع اسم العلج في كالم واحد."

واإلبهام نحو: ُرِكَب الفرُس ، "إذا أردت أْن تخبـر مخاطبـك بركـوب فـرس وتُـبهم 

  )٤(، ونحو : ُأِخَذ دینارك من یدي )٣(علیه الراكب "

 )٥(عتناء المخاطب بذكره ، وٕاّنما اهتمامه بـالمفعولوُیحذف الفاعل أیًضا لعدم ا

،  نحو : ُقِتـَل الخـارجّي ، لعـدم االعتنـاء بشـأن قاتلـه ، وٕاّنمـا المـراد أّنـه ُقِتـَل لیـؤمن 

َوإَِذا ُحیِّیـُتْم ِبَتِحیَّـٍة ، نحـو قولـه تعـالى : ( )٧(، وعدم تعلق مراد المتكلم بتعیینه )٦(شره

  . )٨()َفَحیُّوا ِبَأْحَسنَ 

وهــذه األغــراض التــي ذكــرت فــي علــم النحــو هــي وظیفــة علــم المعــاني ، یقــول 

  هـ):٨٢٧الدمامیني (ت

 ي الحقیقة من وظیفة علم المعـاني ال مـن وظیفـة علـم النحـو..."ـذا فـوه " ...
)٩( .  

                                                                                                           
 .٢٥٤ص٤) ینظر : تعلیق الفرائد ج١(

 . ٥٦١ص١) شرح جمل الزجاجي البن عصفور ج٢(

 .٩٦٢) البسیط في شرح جمل الزجاجي ص٣(

 .٦٧) ینظر : كشف المشكل في النحو ص٤(

 .٩٦٢) ینظر : البسیط في شرح جمل الزجاجي ص٥(

 .٦٨ص ص) ینظر : الُمَطّول على التلخی٦(

  .٢٥٤ص٤، وتعلیق الفرائد ج ١٢٥ص٢) ینظر : شرح التسهیل البن مالك ج٧(

 .٨٦) النساء /٨(

 .٢٥٤ص٤) تعلیق الفرائد ج٩(
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ولذلك  وجدت أّن من أهل البالغة من لم یذكر حـذف الفاعـل ، بـل ذكـر حـذف 

   )١(هــ)٧٣٩ه ، ومـن هـؤالء  الخطیـب القزوینـّي (تالمبتدأ فقط في حذف المسـند إلیـ

  هـ) : ٧٧٣وقد قال بهاء الدین السبكّي(ت

" اقتصر المصنف علـى المبتـدأ مـن المسـند إلیـه ؛ ألّن الفاعـل ال ُیحـذف عنـد 

البصرّیین ،...فإْن جوزنا حذفه كما هـو مـذهب الكسـائّي ، كـان حذفـه مـا یتـأتى فیـه 

، وكـذلك سـعد الـدین التفتـازانّي ، لـم  )٢(المبتدأ..."  من االعتبارات السابقة في حذف

  . )٣(یذكر حذف الفاعل

وما كان ذلك منهم إّال تأسّیا بشیخهم عبد القاهر الجرجـانّي الـذي لـم یتعـرض  

ــد اإلخبــار بوقــوع  ــي إشــارة ســریعة وهــو یقــول : "...بــل إذا أری لحــذف الفاعــل إال ف

ب إلـى فاعـل أو مفعـول ، أو ُیَتَعـّرض الضرب ووجـوده فـي الجملـة مـن غیـر أْن ُینَسـ

لبیان ذلك ، فالعبـارة فیـه أْن ُیقـال : (كـان ضـرٌب) أو (وقـع ضـرٌب) أو (ُوِجـَد ضـرٌب) 

  . )٤(وما شاكل ذلك من ألفاظ تفید الوجود الُمَجّرد في الشئ."

وفي تقدیري أّن القصد إذا ُحذف الفاعل من غیر إقامة غیره مقامـه فـال یجـوز 

ال ُیستغنى عنه ، أّما إذا أقیم مقامه َمـن ینـوب عنـه ، وذلـك عنـد بنـاء ؛ ألّنه عمدة 

  الفعل للمجهول ، فجائز.

                                           
ــي علــوم البالغــة ص١( ــي علــوم البالغــة ص  ٥٤،  ٥٣) ینظــر : التلخــیص ف ، ٤٠،  ٣٩، واإلیضــاح ف

  . ٧٨،  ٧٧ص١وبغیة اإلیضاح ج

 .١٦١) عروس األفراح ص٢(

 .٢٨١ – ٢٧٥ص١، وشروح التلخیص ج ٨٠،  ٧٩ُمختصر المعاني ص ) ینظر :٣(

 .١٥٤) دالئل اإلعجاز ص٤(
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، بأن وجدت قرینة تدل علیـه حالیـة  )١(وكذلك یجوز حذفه إذا دّل علیه الكالم 

  .)٢(أو مقالیة كما قال العلوي

  ومن حذف الفاعل وٕانابة المفعول به منابه  قول عروة  [من الطویل]:

  ورًا علــــى ُرزِء المــــوالي ، وحافًظــــاصــــبُ 
  

ــُت أخضــرَا   ــُل النَّْب   )٣(وحافًظــا ِلِعْرضــي حتــى ُیؤَك

  

  وقال [من الوافر]: 

ـــــــو دارت رحاهـــــــا ـــــــإّن الحـــــــرَب ل   ف
  

)٤(وفـــــــــــاض الِعـــــــــــزُّ واتُِّبـــــــــــَع القلیـــــــــــلُ   
  

  

وذلك ألّنه ال یتعلق بذكر الفاعل غرض ُمَعّین ، وال یهـتم المـتكلم بـذكر الفاعـل  

مامــه بــالمفعول ، وهــذا مــن أغــراض حــذف الفاعــل التــي نــص علیهــا علــم وٕاّنمــا اهت

  النحو وعلم المعاني .

  ومن حذف الفاعل لداللة الكالم علیه قول عروة [من الطویل]:

  تقـــــول ُســـــلیمى لـــــو أقمـــــَت َلســـــّرنا
  

ــــــــّوفُ    ــــــــاِم ُأَط ــــــــي للُمق ــــــــدِر أّن ــــــــم ت   )٥(ول

  

  . )٦(أي : َلَسّرنا مقاُمك

                                           
 . ١٣٤) ینظر : خصائص التراكیب ص١(

  .٥٦ص ٢) ینظر : الطراز ج٢(

  .٦٦) الدیوان / ٣(

 .٩٥) الدیوان /٤(

 .٨٧) الدیوان ص٥(

  .٩٣) ینظر : شرح دیوان عروة البن السكیت ص٦(
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ا : حذف حرف النداء  
ً
  : رابع

قد تعرض لحذف حرف النداء علم النحو ، فجوز النحوّیون حذف حرف النداء 

) ؛ اكتفـاء بداللـة ١من المنادى المفرد العلم المقبل علیـك عنـد وجـود مـا یـدل علیـه(

، وتقدیر حرف النداء المحذوف بـ (یا) ، قال ابـن هشـام : " ...هـي   )٢(القرائن علیه

ــّدر عنــد الحــذف ســواها ، نحــو (أكثــر أحــرف النــداء اســتعماًال ، ولهــذ ُیوُســُف ا ال ُیَق

  . )٤)."(٣()َأْعِرْض َعْن َهَذا

                     وال یجـــــوز حـــــذف حـــــرف النـــــداء إذا كـــــان المنـــــادى : لفـــــظ الجاللـــــة (اهللا )

             أو مســـــتغاثًا أو منـــــدوًبا أو متعجًبـــــا منـــــه أو ضـــــمیرًا  ، أواســـــم اإلشـــــارة ، واســـــم 

                  ، فـــــال یجـــــوز حـــــذف أداة النـــــداء مـــــع اســـــم اإلشـــــارة واســـــم  )٥(الجـــــنس المـــــبهم

ـــــــد البصـــــــرّیین ـــــــاء النحـــــــو )٦(الجـــــــنس عن ـــــــه علم ـــــــا صـــــــرح ب ـــــــذا م                  ،  )٧(، وه

                                 ، )٣(، وابـــــــن عصـــــــفور )٢(،وابـــــــن الحاجـــــــب )١(، وابـــــــن یعـــــــیش )٨(كالزمخشـــــــري

                                           
، وشــرح جمــل الزجــاجي البــن عصــفور  ٧١١اجّي البــن خــروف ص) ینظــر : شــرح جمــل الزجــ١(

  . ٣٢٢ص٤، و معاني النحو ج ١٨٤ص٢ج

) ینظر : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، د/ طاهر سلیمان حمودة ، الطبعة : بـدون ، الـدار ٢(

  .٢٧٢م) ص١٩٩٨الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع ، اإلسكندریة ، (

 .٢٩) یوسف /٣(

 .٤١٣ص١بیب ج) مغني الل٤(

، وشــرح  ١٨٨، والمقدمــة الجزولیــة ص ٧١١) ینظــر : شــرح جمــل الزجــاجي البــن خــروف ص٥(

 . ٩٥٢ص٣المقدمة الجزولیة ألبي علي الشلوبین ج

 .٢٣٠ص١٣، والتذییل والتكمیل ج ١٨٦ص٢) ینظر :  شرح جمل الزجاجي البن عصفور ج٦(

حمـود العـالم المنزلـي ، الطبعـة األولـى  ) ینظر : األصول الوافیة فـي النحـو والصـرف ، الشـیخ م٧(

 .١٣٣هـ)ص١٣٣٢مطبعة التقدم العلمیة بدرب الدلیل بمصر المحمیة ، (

 .٦٦) ینظر : المفصل ص٨(
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، وابـــن هشـــام وجعـــل الحـــذف شـــاًذا فـــي اســـمي الجـــنس  )٥(ه، وولـــد )٤(وابـــن مالـــك

حذفه مـع اسـم اإلشـارة )٩(، وجوز الكوفّیون )٨(والسیوطي )٧(،والشیخ خالد )٦(واإلشارة

  .)١٠()ُثمَّ َأْنُتْم َهُؤَالِء َتْقُتُلوَن َأْنُفَسُكمْ ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (

تـي یمتنـع فیهـا حـذف حـرف النـداء وأّما أهل المعاني فلـم یتعرضـوا للمواضـع ال

مثل النحویین ، وٕاّنما ذكروا حذف حـرف النـداء فـي بـاب اإلیجـاز ، واستشـهدوا بآیـة 

ــه  ــة لیوســف علی ــالوا : إّن الغــرض مــن الحــذف هــو التقریــب والمالطف یوســف  ، وق

، وقیــل  )١٢(، وٕازالــة أي حــاجز بینــه وبــین العزیــز وٕاظهــار للــتالحم بینهمــا )١١(الســالم

                                                                                                           
  .١٥ص٢) ینظر : شرح ابن یعیش على المفصل ج١(

، وینظـر : شـرح الرضـي  ٢١) ینظر : الكافیة في علوم النحو والشافیة في علمي التصـریف والخـط ص٢(

 .٥٠٥الكافیة صعلى 

 .١٨٤ص٢) ینظر : شرح جمل الزجاجي البن عصفور ج٣(

 ٣٨٦ص٣، وفـي شـرح التسـهیل ج ١٢٩٠ص٣) ذهب إلى ذلك ابن مالك فـي شـرح الكافیـة الشـافیة ج٤(

ذهب إلى جواز الحذف مع اسم اإلشارة  واسم الجنس غیر المعین لكن بقلة ، وینظر : تمهید القواعد 

 .٣٥٢٦ص٧لناظر الجیش ج

 .٤٠١ینظر : شرح ابن الناظم ص) ٥(

 .٧١٤ص٢) ینظر : مغني اللبیب ج٦(

 .١٦٥ص٢) ینظر : التصریح ج٧(

 .٤٣ص٣) ینظر : همع الهوامع ج٨(

، والتصــــریح  ٢٣٠ص١٣، والتــــذییل والتكمیــــل ج٥٠٥ص١) ینظــــر : شــــرح الرضــــي علــــى الكافیــــة ج٩(

 .١٦٥ص٢ج

 .٨٥) البقرة / ١٠(

  . ١١٥) ینظر : خصائص التراكیب ص١١(

 .٤٩ینظر : بالغة التراكیب ص) ١٢(



 
   

 

  

  تطبیقیة في دیوان عروة بن الورد" "معالم التالقي في فهم النص بین علم النحو وعلم المعاني ، دراسة

 

١٦٩٧

، وقـد یكـون الغـرض مـن   )١(ا لضیق المقام ، والمراد : یا یوسـف أعـرضالحذف هن

،  )٣(، وابـن النـاظم )٢(حذف حرف النداء االختصار كمـا ذكـر ذلـك الخطیـب القزوینـي

،  )٤()َربِّ ِإنِّــي َوَهــَن اْلَعْظــُم ِمنِّــي َواْشــَتَعَل الــرَّْأُس َشــْیًباوقــد استشــهدا بقولــه تعــالى : (

، ومـن المنـادى المحـذوف منـه حـرف النـداء قـول عـروة [مـن  )٥(فحذف حرف النداء

  الطویل]:

  ذرینــــي ونفســــي ، أّم حســــان إّننــــي
  

  )٦(لهــــا قبــــل أن ال أملــــك البیــــع ُمشــــَتِري  

  

فهو هنا یخاطب زوجته (أم حسان) وكانت تنهاه عن التسـیار فـي الـبالد طلًبـا 

         هــا ، فیقــول لهــا : ، فحــذف حــرف النــداء ألنــه یتــودد إلیهــا ویقربهــا ویالطف )٧(للغنــى

، وقولـه     )٨(" ذریني أشـتِر وأبـتِن بمـالي مجـًدا وذكـًرا فـي حیـاتي وقبـل ممـاتي ..."

  [من الطویل]: 

                                           
،  ١٠٢، و علــــم المعــــاني ، د/ بســــیوني فیــــود ص ٢٠٠ص٣) ینظــــر : شــــروح التلخــــیص ج١(

 . ٤٩٧ص

  .١٢٧ص٢، وبغیة اإلیضاح ج١٩٦ص٣، وشروح التلخیص ج ١٤٨) ینظر : اإلیضاح ص ٢(

  .٧٩ینظر : المصباح ص )٣(

 ٤) مریم /٤(

فتــازاني فــي المعــاني والبیــان والبــدیع ، محمــد ) ینظــر : البالغــة الصــافیة ، تهــذیب مختصــر الت٥(

أنور البدخشاني ، األستاذ بجامعة العلوم اإلسالمیة بنوري تاؤن كراتشي ، من منشورات بیـت 

 .٢١٦ص ٥العلم ، عمارة مدینة طه ، شارع جهانكیر كراتشي 

 .٦٧) الدیوان ص٦(

لحمیـد هنـداوي ، الطبعـة : بـدون  ) ینظر : الكامل في اللغة واألدب ، المبرد ، تحقیق  د/ عبـد ا٧(

مــــن إصــــدارات وزارة الشــــؤون اإلســــالمیة  واألوقــــاف والــــدعوة واإلرشــــاد ، المملكــــة العربیــــة 

 (الهامش).١٩٢ص١م) ج١٩٩٨هـ = ١٤١٩السعودیة ، (

 .٦٤) شرح دیوان عروة البن السكیت ص٨(
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  فكیـــــف وٕان ذّكیـــــُت واشـــــتّد جـــــانبي
  

ــــــــعُ    ــــــــدي ســــــــامٌع وُمطی ــــــــَلیمى وعن   )١(ُس

  

  وقوله [من الطویل]: 

  أقیمــــوا بنــــي لبنــــى صــــدور ركــــابكم
  

  )٢(مــــن الهــــزلِ  فكــــلُّ منایــــا الــــنفِس خیــــرٌ   

  

ل) يف التفضيل :
َ
ا : حذف ما بعد (أفع

ً
  خامس

إذا ُعِلم الُمفّضل علیه بقرینة جاز حذفه وهذا ضرٌب من اإلیجاز بحذف الجمـل 

، و قـولهم: زیـٌد  )٣(عند علماء المعـاني ومنـه : اهللا أكبـر ، أي : أكبـر مـن كـل كبیـر

  . )٤(أْحَسُن وجًها  أي : أحسن وجًها من غیره

ى علــم النحــو  مــع علــم المعــاني فــي ذلــك ، حیــث ذكــره علمــاء النحــو، ویتالقــ

، وذكـروا  )٥() َفِإنَُّه َیْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفـىواستشهدوا علیه  بشواهد منها  قوله تعالى : (

َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد ، وذلك كقوله تعالى : ( )٦(أیًضا أّن الحذف یكثر إذا كان (أفَعل) خبرا

  . )٧()َأْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ َتْرَتاُبوااللَِّه وَ 

                                           
  .٨٠) الدیوان ص١(

  .٨٩) الدیوان ص٢(

في النحو لسعد الدین التفتازاني ، تحقیق د / معن یحیـي  ، واإلرشاد٥٤ص٢) ینظر : الطراز ج٣(

محمد العبادي ، قسم اللغة العربیة ، كلیـة اآلداب ، جامعـة الموصـل ، مجلـة آداب الرافـدین ، 

  . ٢٢٨م) ، وأسالیب بالغیة ص٢٠٠٥هـ = ١٤٢٦( ٤٢العدد 

، قدمـه وعلـق علیـه  ) ینظر : المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر ، ضـیاء الـدین بـن األثیـر٤(

ــع والنشــر ،  ــة ، دار نهضــة مصــر للطب ــة ، الطبعــة الثانی ــدوي طبان د/ أحمــد الحــوفي ، ود/ ب

 .٢٨٢ص٢ج

 .٧) طه / ٥(

ــن یعــیش ج٦( ــك ج ٩٠ص٦) ینظــر : شــرح اب ــن مال ، وتمهیــد  ٥٦ص ٣، و شــرح التســهیل الب

 ١١٤ص ٥، و همع الهوامع ج٢٦٦٥القواعد 

 .٢٨٢) البقرة / ٧(
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  هـ) في حذف المفضل علیه :٦٢٢ویقول ضیاء الدین ابن األثیر (ت

"...ومما یتصـل بهـذا الضـرب حـذف مـا یجـئ بعـد (أفعـل) كقولنـا : اهللا أكبـر ، 

 فإّن هذا یحتاج إلى تمام ، أي : أكبـر مـن كـل كبیـر ، أو أكبـر مـن كـل شـيء یتـوهم

  .)١(كبیرًا ، أو ما جرى هذا المجرى."

وقال ابن یعیش : " ...وقالوا : اهللا أكبـر ، أي : أكبـر مـن كـل شـيء ...(مـن) 

  .)٢(مرادة  ، وٕانها وٕان كانت محذوفة من اللفظ فهي في حكم المثبت ..."

  ومن حذف المفضل علیه في دیوان عروة قوله[من الطویل] :

  فـــإْن نحـــُن لـــم نملـــك دفاًعـــا بحـــادثٍ 
  

ــــــــاُم فــــــــالموُت أجمــــــــلُ    ُتِلــــــــمُّ بــــــــه األّی
)٣(

  

  

  أي : فالموت أجمل من الحیاة ، فحذف المفضل علیه لكونه معلوًما.

ا : حذف آخر املنادى للرتخيم :
ً
  سادس

لم یلتفت البالغیُّون إلى حذف جزء الكلمة ، ولم یرد هذا النوع من الحذف فـي 

، كحـذف آخـر المنـادى ، ومنـه  )٤(كتب األئمة ، كما ذكر الدكتور محمـد أبـو موسـى

ــه تعــالى : ( ــكَ قول ــا َربُّ ــَیْقِض َعَلْیَن ــُك ِل ــا َماِل ــاَدْوا َی ــرخیم  )٥()َوَن ــرأ بت ــراءة مــن ق ، فــي ق

، واألصل : یا مـاُل ، فحـذفت الكـاف مـن (مالـك) للداللـة علـى مـا هـم فیـه )٦(المنادى

                                           
 .٢٨٢ص ٢ائر ج) المثل الس١(

 .٩٠ص٦) شرح ابن یعیش ج٢(

  .٦٢) الدیوان / ٣(

 .١١٦،  ١١٢) ینظر : خصائص التراكیب ص٤(

 .٧٧) الزخرف / ٥(

) قرأ بـالترخیم علـى لغـة مـن ینتظـر الحـرف (یـا مـاِل) : عبـد اهللا وعلـي وابـن وثـاب واألعمـش ، ٦(

هللا علیـه وسـلم  ، وقـرأ ورویت عن علي بن أبي طالب ، ورواها أبو الدرداء عن النبي صلى ا

أبو السرار الغنوي بالبناء على الضم على لغة من ال ینتظر ، فجعله اسًما على حیاله [ ینظر 

األندلسـّي =، والمحرر الـوجیز البـن عطیـة  ١٣٧: مختصر في شواذ القرآن البن خالویه  ص
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و السـر البالغـي ،  )١(من ألم وعذاب ، وهذه المعاناة شغلتهم عن إتمـام هـذه الكلمـة

وراء حـــذف أخـــر المنـــادى للتـــرخیم كمـــا ذكـــره علمـــاء المعـــاني هـــو الحـــذف لضـــیق 

  . )٣(، أو اإلیجاز ، أو التحبُّب للمنادى )٢(المقام

وأمــا علمــاء النحــو فلــم یختلفــوا علــى جــواز تــرخیم المنــادى ، وهــو حــذف أخــر 

، مــالم یكــن ؛ لكثــرة النــداء فــي كالمهــم  )٤(الكلمــة فــي النــداء علــى وجــه مخصــوص

،  )٦(، وقالــــه ابــــن الســــراج )٥(مســــتغاثًا وال منــــدوًبا ، هــــذا مــــا صــــّرح بــــه ســــیبویه

  ،)٩(،وابن یعیش)٨(،وصدر األفاضل)٧(والزمخشري

                                                                                                           
شـوكاني ، وفتح القدیر لل ٢٨، ٢٧ص٨، و البحر المحیط ألبي حیان األندلسّي ج ٦٤ص٥ج

ــــري  ١٣٤٦ص ــــاء العكب ــــي البق ــــراءات الشــــواذ ألب ــــي إعــــراب الق ــــدون نســــبة ف ــــراءة ب ، والق

 .]٤٥٣ص٢ج

  .٤٩٥، وعلم المعاني ، د/ بسیوني فیود ص ١١٢) ینظر : خصائص التراكیب ص١(

 .١٠٢) ینظر : علم المعاني ، د/ بسیوني فیود ص٢(

 .٣٣١ص١) ینظر : البالغة العربیة ، أسسها وعلومها وفنونها ج٣(

 .١٣٥) ینظر : األصول الوافیة ص٤(

 .٢٣٩ص٢) ینظر : الكتاب ج٥(

 .٣٥٩ص١) ینظر : األصول في النحو ج٦(

 .٦٨) ینظر : المفصل ص٧(

 .٣٦٥ص١) ینظر : التخمیر ج٨(

 .١٩ص٢) ینظر : شرح ابن یعیش ج٩(
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ـــد )٤(، وأبـــو حیـــان )٣(وولـــده  )٢(، وابـــن مالـــك )١(وابـــن الحاجـــب ،  )٥(، والشـــیخ خال

  .)٦(وغیرهم

  ویل] :ومن ترخیم المنادى في دیوان عروة قوله [من الط

  أقـــول لـــه : یـــا مـــاُل ! أمـــك هابـــلٌ 
  

ــــــل   ــــــیح تعق ــــــى األف ــــــْت عل ــــــى حِبَس   )٧(مت

  

(یا مال) : منادى مرخم ، الكسر علـى لغـة مـن ینتظـر الحـرف ، والضـم علـى  

  .)٨(لغة من ال ینتظر

عِل) يف التعجب:
ْ
ا : حذف معمول ( أف

ً
  سابع

 ) ٩(و حیـاناختلف علماء النحو في حذف المتعجب منه  بعد (أفِعل ) فنسب أب

 )١١(إلى سیبویه منعه ، وٕالى األخفش جوازه ، وجّوز حذفه ابن خروف )١٠(والسیوطي

، وابن مالك في شرح التسـهیل إلـى  )١٣(، وذهب ابن الحیدرة الیمني )١٢(، وأبو حیان

                                           
 .٢٩٥ص١) ینظر : اإلیضاح ج١(

ــك ج٢( ــن مال ــل ج، والتــذیی ٤٢١ص٣) ینظــر : شــرح التســهیل الب ــد  ١٥ص١٤ل والتكمی ، وتمهی

 .٣٦١٩القواعد ص

 .٤٢٣) ینظر : شرح ابن الناظم ص٣(

 .٢٢٢٧) ینظر : ارتشاف الضرب ص٤(

 .١٨٤ص٢) ینظر : التصریح ج٥(

  .٧٦ص٣) ینظر : همع الهوامع ج٦(

  .٩٣) الدیوان / ٧(

 .١٢٠) ینظر : شرح دیوان عروة البن السكیت ص٨(

  .٢٠٦٨) ینظر : ارتشاف الضرب ص٩(

 .٥٩ص٥) ینظر : همع الهوامع ج١٠(

 .٥٤٨) ینظر : شرح جمل الزجاجي البن خروف ص١١(

  .٢٠٦٨) ینظر : ارتشاف الضرب ص١٢(

 .١٥٠) ینظر : كشف المشكل في النحو ص١٣(
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ابـن مالـك             ، وذكـره )١(جواز حذفه إذا دّل علیه دلیـل وعلـم المقصـود منـه 

  . )٥(، والشیخ محمود المنزلي )٤(، والشیخ خالد )٣(لمرادي،وقاله ا)٢(في ألفیته

وذهب ابن مالك في شرح الكافیة إلـى حذفـه بشـرط أْن یكـون (أفِعـل ) معطوًفـا 

، واشـترط  )٦(على آخر مذكور معـه مثـل ذلـك المحـذوف ، وجعـل حذفـه مفـرًدا قلـیًال 

م ـأي : وأبِصـر بهـ -)َأْبِصـرْ َأْسِمْع ِبِهـْم وَ ، نحو قوله تعالى : ( )٧(ذلك أیًضا األشموني

.  

  ومن حذف المتعجب منه في دیوان عروة قوله [من الطویل]: 

  فــــــــذلك إْن یلــــــــَق المنّیــــــــَة یلقهــــــــا
  

ـــــــا فأجـــــــِدرِ    ـــــــًدا وٕاْن یســـــــتغن یوًم   )٨(حمی

  

  )٩(أي : فأجِدر به ، معناه : ما أجدره ! وما أحقه بذلك!

                                           
 . ٢٦٢٢، وتمهید القواعد ص ٣٧ص٣) ینظر : شرح التسهیل البن مالك ج١(

، والبهجـة المرضـیة  ٢٠١یـة للمكـودي ص، وشرح األلف ١٥٠ص٣) ینظر : شرح األلفیة البن عقیل ج٢(

  .١٦ص٢ج

 .٨٩١ص٣) ینظر : توضیح المقاصد والمسالك ج٣(

 .٩٠ص٢) ینظر : التصریح ج٤(

 .١٢٦) ینظر : األصول الوافیة الموسومة بأنوار الربیع ص٥(

 .١٠٧٩ص٢) ینظر : شرح الكافیة الشافیة ج٦(

 .٣٦٥ص٢) ینظر : شرح األشموني ج٧(

 .٦٩) الدیوان ص٨(

  .٨٢ینظر : شرح دیوان عروة البن السكیت ص )٩(
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علـم بـه  مـن علمـاء وقد استشهد بهذا البیت على جواز حذف المتعجب منـه لل

ــــن خــــروف ــــك )١(النحــــو اب ــــن مال ــــي )٢(، واب               ، وذهــــب  )٣(، والشــــیخ محمــــود المنزل

إلـى شـذوذ حـذف المتعجـب منـه فـي  )٦(، والشـیخ خالـد )٥(، واألشـموني )٤(ابن عقیـل

  هذا البیت أو قلته.

                           

                                           
  .٥٨٤) ینظر : شرح جمل الزجاجي البن خروف ص١(

، وتمهیـد القواعـد  ١٠٧٩ص٢، وشـرح الكافیـة الشـافیة ج ٣٧ص٣) ینظر : شـرح التسـهیل ج٢(

 .٢٦٢٢ص

 .١٢٦) ینظر : األصول الوافیة ص٣(

 .١٥٣ص٣) ینظر شرح األلفیة البن عقیل ج٤(

 .٣٦٥ص٢شموني على األلفیة ج) ینظر : شرح األ٥(

 .٩٠ص٢) ینظر : التصریح ج٦(
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  املبحث الرابع 

  القصر 

العطـــف  وهـــو أقـــوى طـــرق القصـــر ؛ للتصـــریح فیـــه طـــرق القصـــر أربعـــة :  

، والنفـي واالسـتثناء  )٢(، والعطف یكون بال وبل ولكـن )١(بالطرفین ، المثبت والمنفيّ 

  .)٣(، و(إّنما) ، والتقدیم

 
ً
) : أوال

ْ
  : العطف بـ(لكن

ـــب  ـــن حبی ـــونس ب ـــث ذهـــب  ی ـــین النحـــوّیین ، حی ـــي العطـــف بهـــا خـــالف ب ف

ـــو١٨٢(ت ـــْن) ال تك ـــْن ، )٤(ن عاطفـــةهــــ)إلى أّن (لك ـــا لك ـــن خـــروف: " أّم ـــال اب                     ، وق

               فمـــــا أظنـــــك تجـــــدها یـــــا نحـــــوّي بغیـــــر واو ، فهـــــي إذا لالســـــتدراك ، والـــــواو هـــــي 

                                           
) ینظـر : حاشــیة الدسـوقي علــى مختصـر المعــاني لسـعد الــدین التفتـازاني ، مــن دون تحقیــق ، ١(

 ٢، وینظر الحاشیة ضمن شروح التلخـیص ج ٥٩٩ص١الطبعة : بدون ، مكتبة رشیدیة ، ج

  .١٠ص٢، و بغیة اإلیضاح ج ١٨٦ص

 .٣٠٨، وعلم المعاني  ص ٩٧، ودالالت التراكیب ص١١ص٢یضاح ج) ینظر : بغیة اإل٢(

 ١٠٢ – ١٠٠، واإلیضـاح ص ٩٤وما بعدها ، والمصـباح ص ٢٨٨) ینظر : مفتاح العلوم ص٣(

ومــا بعــدها ،  ٩٤، ودالالت التراكیــب ص ٢١٠، والمطــول ص١٤١ - ١٣٩، والتلخــیص ص

ا بعدها ، وعلم المعـاني د/ وم ٩٤وما بعدها، ودالالت التراكیب ص ١٠ص٢وبغیة اإلیضاح ج

 .٣٠٤بسیوني فیود ص

هـ) ، تحقیـق ٦٠٦) ینظر مذهب یونس في : البدیع في علم العربیة ، مجد الدین بن األثیر (ت٤(

ودراسة د/ فتحي أحمد علي الـدین ، الطبعـة األولـى ، المملكـة العربیـة السـعودیة ، جامعـة أم 

هــ) ١٤٢٠تـراث اإلسـالمي ، مكـة المكرمـة ، (القرى ، معهد البحـوث العلمیـة ، مركـز إحیـاء ال

، ١٢٣١، وشــرح الكافیــة الشــافیة ص٣٤٣ص٣، وشــرح التســهیل البــن مالــك ج٣٦٤ص١ج

، وهمـع  ٥٨٨، والجنى الداني ص ١٩٧٥، وارتشاف الضرب ص ٣٨٢وشرح ابن الناظم ص

 .٢٦٣ص ٥الهوامع ج
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ــة ... "   ــك فــي شــرح التســهیل )١(العاطف ــن مال ــا اب ، وذهــب فــي شــرح  )٢(، وتبعهم

  . )٣(: (ما قام زیٌد لكْن عمرو)الكافیة الشافیة إلى أّنها عاطفة بغیر واو نحو 

  ، بشروط : )٤(ومذهب اجلمهور أنها عاطفة

أن یأتي بعدها مفرد ، فإْن ورد بعدها جملة كانت ابتدائیة ال عاطفة  -

، إّال عند الزمخشرّي فتكـون عاطفـة مثـل (بـل)  )٥(، ویكون معناها االستدراك

ء ، ومـا جـاءني في النفي واإلیجاب ، نحو : جاءني زیٌد لكن عمرٌو لم یجي

 .)٦(زیٌد لكن عمرٌو قد جاء

ـــــــي   - ـــــــد النف ـــــــي ، فتوجـــــــب بهـــــــا بع ـــــــي أو نه                        و أْن ُتســـــــَبق بنف

ـــــا وجـــــدتني عـــــاذًال  ـــــدها  ، نحـــــو م ـــــا بع ـــــا لم ـــــا مخالًف ـــــا قبله ـــــون م                 ویك

             لكـــــْن عـــــاذرًا ، و مـــــا رأیـــــُت زیـــــًدا لكـــــْن عمـــــرًا ، فـــــال تكـــــون عاطفـــــة إّال 

ـــــــي علـــــــّي الفارســـــــيّ                                    ،   )٧(إذا ســـــــبقها نفـــــــي أو نهـــــــي ، وهـــــــذا رأي أب

                                           
ــة الشــا ٣٢٤) شــرح جمــل الزجــاجّي البــن خــروف ص١( ،  ١٢٣١فیة ص، وینظــر : شــرح الكافی

 .٣٨٢وشرح ابن الناظم ص

، وقد صرح ابن مالك في أول بـاب العطـف بـأّن ٣٤٣ص٣) ینظر : شرح التسهیل البن مالك ج٢(

(لكــن) لیســت مــن حــروف العطــف موافًقــا لیــونس، وأّن مــا وجــد فــي كتــب النحــوّیین فهــو مــن 

بـالواو. [ ینظـر أیًضـا كالمهم ال من كالم العرب ، وأّن سیبویه لم یعطف بها إّال وهي مسبوقة 

  ].٥٨٨، والجنى الداني ص ٣٤٨٨: تمهید القواعد ص 

 .١٢٣٠) ینظر : شرح الكافیة الشافیة ص٣(

  .٥٨٧) ینظر : الجنى الداني ص٤(

ـــة ص٥( ،  ١٩٩ص١، وشـــرح جمـــل الزجـــاجّي البـــن عصـــفور ج ٧١) ینظـــر : المقدمـــة الجزولّی

 .٣٨٥ص ٣، وأوضح المسالك ج ٣١٠والمقرب ص

 .٣١٠المفصل ص ) ینظر :٦(

ــریم النجــار ، ٧( ــد الك ــق د/ شــریف عب ــّي الفارســّي ، تحقی ــو عل ــورة  ، أب ) ینظــر : المســائل المنث

  .٢٩٠، واإلیضاح العضدي ص ٤٢الطبعة : بدون ، دار عمار للنشر والتوزیع ، ص
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ـــیش ـــن یع ـــن الحاجـــب )١(واب ـــن عصـــفور )٢(، واب ـــك )٣(، واب ـــن مال ،  )٤(، واب

 )٨(، وهـو مـذهب سـیبویه )٧(، واألشـموني )٦(هـ)٧٠٢، والمالقّي (ت )٥(وولده

  .)١٠(ین أنه یجوز العطف بها بعد اإلیجاب، ومذهب الكوفیّ  )٩(والبصرّیین

                            ، )١١(وأّال ُتقتــــــــــــــرن بــــــــــــــالواو، وهــــــــــــــو مــــــــــــــذهب الفارســــــــــــــيّ  -

ـــــــیش ـــــــن یع ـــــــع )١٢(واب ـــــــي الربی ـــــــن أب ـــــــة )١٣(، واب ـــــــّیم الَجوزّی ـــــــن ق           ، واب

                                           
 .١٠٦ص٨) ینظر : شرح ابن یعیش ج١(

تقـدیم د/ موسـى بنـاي العلیلـي ، ) ینظر : اإلیضاح في شرح المفصل ، ابن الحاجب ، تحقیق و ٢(

ـــراث  ـــة ، إحیـــاء الت ـــة العراقیـــة ، وزارة األوقـــاف والشـــؤون الدینی الطبعـــة : بـــدون ، الجمهوری

 .٢١٤ص٢م) ج١٩٨٢هـ = ١٤٠٢اإلسالمي (

 .٣١٠، والمقرب ص١٩٩ص١) ینظر : شرح جمل الزجاجي ج٣(

  . ٣٧٠ص٣) ینظر : شرح التسهیل ج٤(

 .٣٨٢) ینظر : شرح ابن الناظم ص٥(

 .٢٧٥) ینظر : رصف المباني ص٦(

 .٤٢٦ص ١) ینظر : شرح األشموني ج٧(

 .٤٣٥ص١) ینظر : الكتاب ج٨(

) ینظر : اإلنصاف في مسـائل الخـالف ، أبـو البركـات األنبـارّي ، تحقیـق / محمـد محیـي الـدین ٩(

ــــة  والســــتون ) ص ــــل ٤٨٤عبــــد الحمیــــد ، دار الفكــــر ، المســــألة (الثامن ، والتــــذییل والتكمی

 .٢٦٢ص ٥، وهمع الهوامع ج ١٥٦ص١٣ج

 ) السابق .١٠(

 .٥٨٧، والجنى الداني ص ٢٩٠) ینظر : اإلیضاح العضدي ص١١(

 .١٠٦ص ٨) ینظر : شرح ابن یعیش ج١٢(

 . ٣٢٤ص١) ینظر رأي ابن أبي الربیع في مغني اللبیب ج١٣(
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، وهنـاك مـن ذهـب إلـى  )٣(، وأكثـر النحـوّیین )٢(، وابـن هشـام )١(هـ)٧٥١(ت

اطفة إال إذا اقترنت بالواو ، قال أبو حیان :"وهو اختیار ابـن أّنها ال تكون ع

  . )٥(ولم أجده ، والواو تكون زائدة ، ذكره المراديّ  )٤(عصفور"

وٕاذا لــم ُتســبق بنفــي أو نهــي فالبــد أن تــأتي بعــدها جملــة تخــالف مــا قبلهــا ، 

أو بغیر الواو ، وهذه تأتي بالواو  )٦(نحو: قام زیٌد لكن عمرو لم یقْم ، قاله ابن مالك

  .)٨(، وابن هشام  )٧(، قاله ابن أبي الربیع

وقــال الجزولــّي : "...ویلــزم فــي المخففــة مــا یلــزم فــي العاطفــة مــن مخالفــة مــا 

  . )٩(بعدها لما قبلها ، لفًظا ومعنى ، و معنى دون لفظ."

 وقال ابن قّیم الَجوزّیة:" ...البد بعدها من جملة إذا كان الكـالم قبلهـا موجًبـا ،

  ا ، إذا خففت النون منها ؛ ـ...فإن كان ما قبلها منفی�ا اكتفیت باالسم المفرد بعده

                                           
إشـراف / بكـر ) ینظر : بدائع الفوائد ، ابن قـّیم الجوزّیـة ، تحقیـق / علـي بـن محمـد العمـران ، ١(

بــن عبــد اهللا أبــو زیــد ، مطبوعــات مجمــع الفقــه اإلســالمي ، جــدة ، دار عــالم الفوائــد للنشــر ا

 . ٣٤٩والتوزیع ، ص

 .٣٨٥ص ٣) ینظر : أوضح المسالك ج٢(

، ونسبه ابن منظور إلى الفـراء [ ینظـر : لسـان العـرب (لكـن)  ٥٨٧) ینظر : الجنى الداني ص٣(

 ].٣٩١ص١٣، دار صادر ، بیروت ، ج

 .١٩٧٥) ینظر : ارتشاف الضرب ص٤(

 ) السابق.٥(

 . ٣٤٩١، وتمهید القواعد ص ٣٧٠ص٣) ینظر : شرح التسهیل ج٦(

  .١٥٦ص١٣) ینظر قول ابن أبي الربیع في التذییل والتكمیل ج٧(

،  ٢٠٥ص٢، وشـــرح الـــدمامیني علـــى مغنـــي اللبیـــب ج ٣٢٤ص١) ینظـــر : مغنـــي اللبیـــب ج٨(

 .٣٩٨ص١للبیب  ، من دون تحقیق ، جوحاشیة الدسوقي على مغني ا

 .٧١) المقدمة الجزولّیة ص٩(
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  .    )١(لعلم المخاطب أّنه ال ُیضاد النفي إّال اإلیجاب ..."

هذا وقد نسب ابن مالك لسیبویه أّنه لم ُیمثِّل للعطف بهـا إّال بـالواو ،  وأّنـه ال 

، وبـالرجوع إلـى  )٣(، وتابعـه فـي ذلـك ولـده )٢(یجیز العطف بها غیـر مسـبوقة بـالواو

  كتاب سیبویه وجدته یقول :

" ومثلـه : مـا مـررُت برجــٍل صـالٍح لكـْن طـالٍح ، أبــدلَت اآلخـر مـن األّول فجــرى 

  . )٤(مجراه في بل."

  واضح تمثیله بـ(لكْن) من دون واو ، ثم قال :

              ّن (لكـــن) " فـــإن قلـــَت : مـــررُت برجـــٍل صـــالٍح ولكـــْن طـــالٍح ، فهـــو محـــال ؛ أل 

ال یتدارك بها بعـد إیجـاب ، ولكنهـا یثبـت بهـا بعـد النفـي ، وٕان شـئت رفعـت فابتـدأت 

  .)٥(على هو فقلَت : ما مررُت برجٍل صالٍح ولكن طالٌح..."

هذا كالم سیبویه وهذه أمثلته عـن العطـف بــ(لكن) فرأینـا تمثیلـه بهـا مـن دون 

  ّن سیبویه لم یمثل إّال بـ(ولكن ).واو ، على غیر ما قاله ابن مالك أ

وكما وقع خالف بین علماء النحو فـي العطـف بــ(لكن) ، كـذلك اختلـف علمـاء 

، حیـث ذكـر  )٦(المعاني حول القصر بها ، واضطرب القـول فـي ذلـك اضـطراًبا شـدیًدا

فــــي المصــــباح ،  )٨(، وابــــن النــــاظم )٧((ال) و (بــــل) للقصــــر دون (لكــــن) الســــكاكيّ 

                                           
  .٣٤٧) بدائع الفوائد ص١(

 .٣٤٣ص٣) ینظر : شرح التسهیل ج٢(

 .٣٨٢) ینظر : شرح ابن الناظم ص٣(

 .٤٣٥ص١) الكتاب ج٤(

 ) السابق.٥(

  .٩٩) ینظر : دالالت التراكیب ص٦(

 .٢٨٩،  ٢٨٨) ینظر : مفتاح العلوم ص٧(

 .٩٤المصباح ص) ینظر : ٨(
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، یقــول  )٣(، وســعد الــدین التفتــازانيّ )٢(، و بهــاء الــدین الســبكيّ )١(ینــيّ والخطیـب القزو 

  األخیر : 

" ...وفیه إشعار بأّن طریق  العطف للقصر هـو( ال وبـل ) دون سـائر حـروف 

العطــف ، وأّمــا (لكــن) فظــاهر كــالم المفتــاح واإلیضــاح فــي بــاب العطــف أّنــه یصــلح 

  .)٥(رأي السیوطيّ  . وهو )٤(طریًقا للقصر، ولم یذكره ههنا ..."

             یقــول الــدكتور محمــد أبــو موســى : " ...هنــاك مــن یشــترط لكونهــا أداة قصــر 

أّال تدخل علیها الواو ، وهناك َمن یشترط أْن یكون المعطـوف بهـا مفـرًدا ، وهـذا هـو 

األشهر ، وخـالف األشـهر یجیـز أْن یكـون معطوفهـا جملـة ...وذكـر بعضـهم أنهـا ال 

إّال إذا سبقت بنفي أو نهي ، وهناك من ال یشترط ، وهكذا ترى حـبًال  تكون للقصر ،

  .)٦(ممدوًدا للخالف."

وأعتقد أّن هذا هو عـین االضـطراب ؛ ألّن الشـیخ عبـد القـاهر الجرجـاني شـیخ 

  .)٧(البالغّیین ، لم یتعرض للقصر بـ(لكن) وال (بل) واقتصر على (ال)

                                           
 .١٣٩، والتلخیص ص ١٠٠) ینظر : اإلیضاح في علوم البالغة ص١(

 .٣٩٧ص١) ینظر : عروس األفراح ج٢(

 وما بعدها . ١٨٤) ینظر : كتاب  مختصر المعاني ص٣(

 .٢١١،  ٢١٠) المطول ص٤(

ط   ) ینظر : اإلتقان في علوم القـرآن ، جـالل الـدین السـیوطي ، تحقیـق الشـیخ / شـعیب األرنـؤو ٥(

اعتنـــى بـــه وعلـــق علیـــه / مصـــطفى شـــیخ مصـــطفى ، الطبعـــة األولـــى ، مؤسســـة الرســـالة ، 

  .٥٢٢م) ص٢٠٠٨هـ = ١٤٢٩ناشرون ، (

 .٣٠٩،  ٣٠٨، وینظر : علم المعاني د/ بسیوني فیود ص ١٠٠،  ٩٩) دالالت التراكیب ص٦(

 وما بعدها . ٣٢٨) ینظر : دالئل اإلعجاز ص٧(
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لقصــر مثــل (ال) و(بــل) ، یقــول ابــن وفــي تقــدیري  أّن(لكــن ) یجــوز أْن تفیــد ا

، ففـي كالمـه مـا یفیـد جـواز  )١(یعقوب المغربّي : "...ومثل (بـل) فـي ذلـك (لكـن)..."

  كونها للقصر.

ویــرى الــدكتور بســیوني فیــود أّنهــا تفیــد القصــر مــع اقترانهــا بــالواو ؛ وذلــك 

ـٌد َمـا َكـلورودها في فصیح الكالم بالواو وأفادت القصـر ومنـه قولـه تعـالى : ( اَن ُمَحمَّ

، فقد قصر النبي صلى اهللا علیه وسلم على  )٢()َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَّهِ 

  .)٣(الرسالة والختم ، ال یتجاوزهما إلى أبوة زید ، و(لكن) مقرونة بالواو

ویرى ابن مالك أّن العطف في اآلیة  للـواو ال لــ(لكن) ، وقُـّدر مـا بعـدها جملـة 

ـــالواو ـــى مـــا قبلهـــا ب ـــدیر : ولكـــن كـــان رســـول اهللا  )٤(معطوفـــة عل ـــال  )٥(، والتق ، ق

هـ) : " ...معناه : ولكن كان رسول اهللا  ، ولو رفعت على : ولكن هو ٢٠٧الفراء(ت

  .)٦(رسول اهللا ، كان صواًبا..."

                                           
، ٤٢٥ص ١، وینظـر : مواهـب الفتـاح ج  ١٩٠ص٢لخـیص ج) شرح ابـن یعقـوب ، شـروح الت١(

٤٢٧. 

 .٤٠) األحزاب /٢(

 .٣٠٨) ینظر : علم المعاني ص٣(

، وهمـــع الهوامـــع   ٣٤٩٠، وتمهیـــد القواعـــد ص ١٢٣٠) ینظـــر : شـــرح الكافیـــة الشـــافیة ص٤(

 .٢٦٣ص٥ج

 .٤٢٧ص ١، وشرح األشموني ج ٣٢٤ص١) ینظر : مغني اللبیب ج٥(

هــ ١٤٠٣اء ، التحقیق : بدون ، الطبعـة الثالثـة ، عـالم الكتـب ، بیـروت ، () معاني القرآن للفر ٦(

 .٣٤٤ص٢م)ج١٩٨٣= 
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  .)١(وذهب ابن كیسان إلى أّن (لكن) عاطفة ، والواو زائدة غیر الزمة

  لكن) في دیوان عروة قوله [من الطویل]:ومن القصر بـ(

  َفَمــا شــاَب رأســي مــن ســنیَن تتابعــتْ 
  

)٢(طــــــــــواٍل ولكــــــــــْن شــــــــــّیبته الوقــــــــــائعُ   
  

  

وهــو مــن الشــواهد التــي وردت فــي كتــب علــم المعــاني علــى القصــر بـــ(لكن) ؛ 

  .) ٣(حیث قصر التشبیب على الوقائع ونفاه عن تتابع السنین

  وقوله [ من الكامل]: 

ــــــالثراء  ــــــّودٍ مــــــا ب ــــــلُّ ُمَس   یســــــوُد ُك

  

)٤(مثــــــــــــٍر ولكــــــــــــْن بالفعــــــــــــاِل یســــــــــــودُ   
  

  

ــــا الجمهــــور  ــــین، أّم ــــى رأي بعــــض البالغّی ــــة ، عل وٕاْن ورد بعــــد (لكــــن) جمل

  .)٥(فیشترطون لداللتها على القصر أْن یلیها مفرد

ا : النفي واالستثناء :
ً
  ثاني

أم فـي (إّال) تفید االختصاص بالشيء دون غیره ؛ سواء في االستثناء المفـرغ 

غیره ، وذلك ألّن قولك : (جاءني القوُم إّال زیًدا) یفید اختصاص زید بعدم المجيء ، 

 )٦(هــ)٣٨٤وقولك : (ما جاءني إّال زیٌد) یفید اختصاصه بالمجيء ، ذكره الرمـاني(ت

  .)٧(هـ) أّنها تأتي للحصر إذا تقدم علیها نفي٧٩٤، وذكر الزركشّي(ت

                                           
، وهمع  ٣٢٤ص١، ومغني اللبیب ج ١٩٧٥) ینظر رأي ابن كیسان في : ارتشاف الضرب ص١(

 .٢٦٣ص ٥الهوامع ج

  . ٦٢) الدیوان /٢(

 . ٣٠٩) ینظر : علم المعاني د/ بسیوني فیود ص٣(

  .٥٧) الدیوان / ٤(

 .٣٠٩) ینظر : علم المعاني ص٥(

) ینظر : البرهان في علوم القرآن ، بدر الدین الزركشّي ، تحقیـق د/ محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ٦(

  .٢٤١ص٤، الطبعة : بدون ، مكتبة التراث ، القاهرة ، ج

 .٢٤٠ص٤) السابق ج٧(
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أنـــك إن عمــدت إلـــى الفاعــل والمفعـــول ،  وقــال الشـــیخ عبــد القـــاهر : "واعلــم

إلــى مــا بعــد إّال ، فــإّن االختصــاص یقــع حینئــٍذ فــي الــذي یلــي (إّال)  افأخرتهمــا جمیًعــ

  )١(منهما..."

واالستثناء وحده ال یفید القصر ؛ ألّنه إثبات ،  فالبـد أْن یسـبقه نفـي  ؛ ألّن  

  . )٢(إثباتالغرض هنا النفي ثم اإلثبات  ؛ ألّن االستثناء من النفي 

قال المبرد : " وٕاّنمـا احتجـت إلـى النفـي واالسـتثناء ؛ ألّنـك إذا قلـت : جـاءني  

زید فقد یجوز أْن یكون معه غیره ، فإذا قلـت : مـا جـاءني إّال زیـٌد ، نفیـت المجـيء 

  .)٣(كّله إّال مجیئه..."

إخراج واالستثناء إخراج ما بعد (إّال) أو ما یقوم مقامها من حكم ما قبلها ، أو 

  . )٤(بعض من كل بها

وما ذكره علماء النحو هو عین مـا قالـه شـیخ البالغّیـین:"اعلم أّنـك إذا قلـت : 

  (ما جاءني إّال زیٌد) : احتمل أمرین : 

  .أحدهما : أْن ترید اختصاص زید بالمجيء وأْن تنفیه عمن عداه ...

  .)٥(ره..."والثاني : ...یكون كالًما تقوله لیعلم أّن الجائي (زید) ال غی

                                           
 .٣٤٤) دالئل اإلعجاز ص١(

هــ) ، تحقیـق / محمـد عبـد القـادر عطـا ، ٦٨٤ي (ت) ینظر : االسـتغناء فـي االسـتثناء ، القرافـ٢(

 .٤٥٤م) ص١٩٨٦هـ = ١٤٠٦الطبعة األولى ،  دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، (

، وشــرح  ٥٤٨، وینظــر : شــرح المقدمــة الكافیــة البــن الحاجــب ص ٣٨٩ص٤) المقتضــب ج٣(

  .٧٥٦ص١الرضي على الكافیة ج

االستثناء والمعنى المحورّیة ، أ.د/ عبد الفتاح  ، وأسلوب ٧٦ص٢) ینظر : شرح ابن یعیش ج٤(

 .١١م) ص٢٠١٣هـ = ١٤٣٤الحموز ، الطبعة األولى ، دار جریر للنشر والتوزیع ، (

 .٣٣٧) دالئل اإلعجاز ص٥(
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ــه أم ال  ــه فــي  )١(وبهــذا یتحقــق القصــر ، ســواء ذكــر المســتثنى من ، غیــر أّن

؛ ألّن النفي في االستثناء المفـرغ یتجـه إلـى مقـدر ؛  )٢(االستثناء المفرغ أعّم وأشمل

، قــال الــدكتور )٣(ألّن قولنــا : مــا جــاءني إّال زیــٌد ) معنــاه : مــا جــاءني أحــٌد إّال زیــدٌ 

"...وذلك إذا قلـت : (مـا حضـر الرجـاُل إّال خالـًدا) ، فقـد اسـتثنیت  فاضل السامرائّي :

حضــور خالــد مــن الرجــال ، وقــد یكــون أطفــال أو نســاء ، فــإن قلــت : (مــا حضــر إّال 

  .)٤(خالد ) ، فقد نفیت كل حضور غیر حضوره..."

وقـد أنكـر الـدكتور إبـراهیم أنـیس داللــة النفـي واالسـتثناء علـى القصـر ، حیــث 

ذي قد یثیر اهتمام الباحث اللغوي المحقـق هـو اسـتعمال (إّال) حـین ُتسـبق قال : "وال

، وقـد صـرح بـأّن  )٥(بالنفي ، وهو ذلك االستعمال المسمى عند البیانیین بالقصـر..."

القصر ال یعـدو أْن یكـون تأكیـًدا للكـالم ، ومبالغـة فـي توضـیح األحكـام وتثبیتهـا فـي 

  .)٦(األذهان

و موسى كالم المرحوم إبـراهیم أنـیس ورّد علیـه بـأّن وقد ذكر الدكتور محمد أب

هذا النص یستخف بعقول من عدوه وسیلة من وسائل القصر ، وأّن األستاذ إبـراهیم 

أنیس ، بكالمه عن أّن القصر ال یعدو أْن یكون تأكیًدا للكـالم  ومبالغـة فـي توضـیح 

واعیـة ؛ ألنهـم لمـا  األحكام ..."هذا الكالم ...مقتطع مـن كـالم القـدماء بطریقـة غیـر

                                           
 .٦٠٢ص١) ینظر : حاشیة الدسوقي على مختصر المعاني ج١(

ــة األو ٢( ــاني النحــو ، د/ فاضــل صــالح الســامرائي ، الطبع ــى ، دار الفكــر للطباعــة ) ینظــر : مع ل

  .٢٤٩ص٢م) ج٢٠٠٠هـ= ١٤٢٠والنشر والتوزیع ، (

  .١٢٤) ینظر : دالالت التراكیب ص٣(

 .٢٤٩ص٢) معاني النحو ج٤(

 .١٧٣) من أسرار اللغة ص٥(

 .١٧٥) السابق ص٦(
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قــرروا الداللــة فــي القصــر ، وأّنهــا إثبــات شــيء لشــيء ونفیــه عــن غیــره ، وأّن هــذه 

  .)١(الداللة داللة وضعیة ، لحظوا أّنها تفید التوكید  ، وتقریر الحقائق"

ه ـوالقصر بالنفي واالستثناء یكون لشـيء ینكـره المخاطـب ، أو مـا ینـزل منزلتـ
ال یسـتعمل فـي األمـر ـــإّال كـذا) ، و (إْن هـو إّال كـذا)  ، ف، نحو قولهم : (ما هو  )٢(

، فــال  )٤(هـــ) ٦٠٦، و الفخــر الــرازي (ت  )٣(الظــاهر ، كمــا قــال الشــیخ عبــد القــاهر

 . یجوز : ( ما هو إّال أخوك) للرجل الذي ُتَرّققه على أخیه وتحثـه علـى صـلة الـرحم

لمــاء المعــاني  كالخطیــب وكــون القصــر بــالنفي مــع االســتثناء هــو مــا علیــه أكثــر ع

، وابـن  )٧(هـ)٨١٦، والشریف الجرجاني(ت  )٦(، و سعد الدین التفتازانيّ  )٥(القزویني

  ،  )٩(هـ)١٢٣٠، والدسوقي(ت)٨(یعقوب المغربي

بینمـــا ذهـــب بهـــاء الـــدین الســـبكي إلـــى أّن االســـتثناء یفیـــد القصـــر حتـــى مـــع 

، ویجیـب  )١٠(د قصـر القیـام علـى زیـداإلیجاب ؛ ألّن قولك : (قام القوُم إّال زیـًدا) یفیـ

المـــانعون عـــن هـــذا بأّنـــه قیـــد مصـــحح للحكـــم ال غیـــر ، فكأنـــك قلـــت : جـــاء القـــوم 

                                           
  ، بتصرف . ١٣٢،  ١٣١) دالالت التراكیب ص١(

 .٢٥٠) نفسه ص٢(

 .١٠٤الت التراكیب ص، ودال ٣٣٢) ینظر : دالئل اإلعجاز ص٣(

) ینظر : نهایة اإلیجاز في درایة اإلعجاز ، فخر الدین الرازي ، تحقیق د/ نصر اهللا حاجي مفتي أوغلـي ٤(

 . ٢٢٦م) ص٢٠٠٤هـ = ١٤٢٩، الطبعة األولى ، دار صادر ، بیروت ، (

  .١٣٩، والتلخیص ص ١٠٠) ینظر : اإلیضاح ص٥(

 .٦٠٢وحاشیة الدسوقي ص  ،٢١١، والمطول ص ١٨٤) مختصر المعاني ص٦(

) ینظـر : الحاشــیة علــى المطــول ، الشـریف الجرجــاني ، قــرأه وعلــق علیـه د / رشــید أعرضــي ، الطبعــة ٧(

 .٢٤١م)ص٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، (

 .٤٢٨ص١) ینظر : مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح ج٨(

 .١٩١ص٢، وشروح التلخیص ج ٦٠٢على مختصر المعاني ص ) ینظر : حاشیة الدسوقي٩(

 .١٩١ص ٢، وشروح التلخیص ج ٤٠١ص١) ینظر : عروس األفراح ج١٠(
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، والراجح أّنه یفید القصر لكنه لیس من القصـر االصـطالحي كمـا  )١(المغایرون لزید

  .)٢(قال الدكتور بسیوني فیود

  یقول عروة بن الورد [من الطویل]: 

  مجــــــــــاورٍ  وال أنتمــــــــــي إّال لجــــــــــارٍ 

  

ــــــذي أتنّظــــــُر ؟   )٣(فمــــــا آخــــــُر العــــــیِش ال
  

  

"...كأنه عاب على نفسه االستجارة في األحیاء لطلـب الكـأل ، یقـول : ال أفعـل 

ذلك المرٍئ یجیرني ، في جواري ، وال أرید أحًدا یجیرني ، وال أحتاج إلیه ، فمـا آخـر 

  .)٤(العیش الذي أتنّظر وهو الموت..."

ها حـال المخاطـب ، وال تخـرج عـن الـذات المتكلمـة ، فالخصوصّیة هنا ال تفسر 

ــه فــي أعمــاق نفســه ،  فهــي خصوصــّیة تتعلــق بحــال المــتكلم نفســه ، ومــا یشــعر ب

  .)٥(وتجسید لحقائق نفسّیة

  وقال [من الطویل]: 

  ومــا طالــُب الحاجــاِت مــن كــلِّ وجهــةٍ 
  

  )٦(مــــــن النـــــــاس إّال مــــــن أَجـــــــّد وشـــــــّمرا  

  

لمخـاطبین ، ولـیس معنــى مسـتغرًبا أّن الــذي مـا قالـه عــروة ال ینكـره أحـد مــن ا

  یطلب الحاجات هو الذي یجد ویشّمر ویجتهد في طلب العیش  .

  وقال [من الطویل]: 

ــــّرةٍ  ــــُن ُح ــــار إّال اب ــــُب األوت )١(طویــــُل نجــــاد الســــیف عــــاري األشــــاجعِ     ومــــا طال
  

                                           
، و  ٦٠٢،حاشــیة الدســوقي ص١٩١ص٢) ینظــر : مواهــب الفتــاح ضــمن شــروح التلخــیص ج١(

 .١١ص٢بغیة اإلیضاح ج

 .٣١٦) ینظر : علم المعاني ص٢(

  .٧٢) الدیوان / ٣(

 الهامش. ٧٢، وینظر : الدیوان / ١٣٢عروة البن السكیت ص) شرح دیوان ٤(

 .١٠٧) ینظر : دالالت التراكیب ص٥(

 .٧٧) الدیوان / ٦(
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  .)٢(یعني : وما یطلب الثأر بالظلم الذي وقع له إّال ابُن حرة

ا : (إ
ً
ما):ثالث

ّ
  ن

ذكر علماء المعاني(إّنما) من طرق القصر ، وعلى رأسهم شیخهم عبد القـاهر 

، وبعــده مــن البالغّیــین الســكاكي حیــث جعــل القصــر بــالنفي واالســتثناء  )٣(الجرجــاني

، و الخطیــب القزوینــي؛ لتضــمنها معنــى (مــا)  )٤(أصــل ، والقصــر بـــ(إّنما) فــرع علیــه

  . )٧(، وسعد الدین التفتازاني )٦(، وبهاء الدین السبكي )٥(و(إّال)

أّن المعنـى :  )٨()ِإنََّمـا َحـرََّم َعَلـْیُكُم اْلَمْیتَـةَ ولقول المفسرین في قولـه تعـالى : ( 

  . )٩(ما حّرَم علیكم إّال المیتةَ 

هــ) : " ...والـذي أختـاره أن یكـون (مـا) تمنـع ٣١١قال أبـو إسـحاق الزجـاج(ت

حــّرم علــیكم إّال المیتــة ، ...ألّن (إّنمــا) تــأتي (إّن) مــن العمــل ، ویكــون المعنــى : مــا 

  .)١٠(إثباتًا لما یذكر بعدها ونفًیا لما سواه."

                                                                                                           
 .٨٥) الدیوان /١(

 .١٥٦) ینظر : شرح ابن السكیت ص٢(

 .٣٢٨) ینظر : دالئل اإلعجاز ص٣(

 .٣٠٠) ینظر : مفتاح العلوم ص٤(

 .١٤٠، والتلخیص ص ١٠١) ینظر : اإلیضاح ص٥(

 .٤٠١ص١) ینظر : عروس األفراح ج٦(

 .١٨٥) ینظر : مختصر المعاني ص٧(

 .١٧٣) البقرة / ٨(

 .١٨٥) ینظر : مختصر المعاني ص٩(

) معاني القرآن وٕاعرابه ، الزجاج ، تحقیق د/ عبد الجلیل عبده شلبي ، الطبعة األولى ، عـالم ١٠(

، واإلیضاح  ٣٢٨، وینظر : دالئل اإلعجاز ص  ٢٤٣ص١م)ج١٩٨٨هـ = ١٤٠٨الكتب ، (
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ــذلك الزمخشــرّي حیــث قــال فــي قولــه تعــالى : ( :  )١()ِإنََّمــا َنْحــُن ُمْصــِلُحونَ وك

"...و(إّنما) لقصر الحكم على شيء ، كقولك : إّنمـا ینطلـق زیـٌد ، أو لقصـر الشـيء 

إّنمـــا زیـــٌد كاتـــب ، ومعنـــى : (إّنمـــا نحـــن مصـــلحون) أّن صـــفة  علـــى حكـــم كقولـــك :

المصلحین خلصت لهم  و تمحضت من غیر شـائبة قـادح فیهـا مـن وجـه مـن وجـوه 

  . )٢(الفساد."

ِإنََّمـا َیْخَشـى اللَّـَه ِمـْن ِعَبـاِدِه وُنسب إلى  ابن عباس في تفسیر قوله تعـالى : (

  )٥(، ویـرى السـكاكي)٤(ماء یخشون اهللا مـن عبـاده.": "...یقول : إّنما العل )٣()اْلُعَلَماءُ 

  أّنه یفید انحصار خشیة اهللا على العلماء .

ــــة (ت                 هـــــ) أّن (إّنمــــا) فــــي اآلیــــة لتخصــــیص العلمــــاء ٥٤٦ویــــرى ابــــن عطی

  .)٦(ال للحصر ، وٕان كانت تصلح للحصر ، وهذا بحسب المعنى

                                                                                                           
، وبغیـــة اإلیضـــاح   ٥٢١، واإلتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن ص ١٤٠، والتلخـــیص ص ١٠١ص

  .١٣ص٢ج

  .١١) البقرة / ١(

ــل ٢( ــه وعلــق علیــه / خلی ــه وخــرج أحادیث ) تفســیر الكشــاف  ، الزمخشــرّي الخــوارزمّي ، اعتنــى ب

م) ٢٠٠٩ـ = هـــ١٤٣٠مـــأمون شـــیحا ، الطبعـــة الثالثـــة ، دار المعرفـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ، (

  . ٣٣١، وینظر : معاني النحو ص  ٤٧ص

 . ٢٨) فاطر / ٣(

) تنــویر المقبــاس مــن تفســیر ابــن عبــاس ، جمعــه : مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب ٤(

الفیروزبــادي ، مــن دون تحقیــق ، الطبعــة األولــى ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، لبنــان ، 

 .٤٦١م) ص١٩٩٢هـ = ١٤١٢(

 .٣٠٠تاح العلوم ص) ینظر : مف٥(

 .٢٩٨ص٧، و تفسیر البحر المحیط ، ج ٤٣٧ص٤) ینظر : المحرر الوجیز ج٦(
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، جـاء  )١(ُیذكر بعـدها ونفـي مـا سـواه ولقول علماء النحو أّن (إّنما) إلثبات ما

في لسان العرب : "...قال النحوّیون : أصـلها (مـا) منعـت (إّن) مـن العمـل ، ومعنـى 

، بمعنى : (إّن) لإلثبات ، و(ما)  )٢((إّنما) إثبات لما ُیذكر بعدها ونفي لما سواه ..."

  .)٣(للنفي ، وبهذا یتحقق القصر

، فقـد ذهـب أبـو  )٤(ا) زائدة  كاّفـة ، ال نافیـةإّال أّن هذا الوجه انتقض بكون (م

علي الفارسي إلى أّن(ما) كاّفة ، قال : "...وأّما دخولها كافـة علـى الحـرف فكقولـه : 

  . )٦()..."ِإنََّما َیْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ، و( )٥()ِإنََّما َأْنَت ُمْنِذُر َمْن َیْخَشاَها(

مـا) الكافـة ال تكـون زائـدة ؛ ألّن الكافـة لهـا تـأثیر قـوّي وذهب الرضي إلى أّن (

  .)٧(وهو منع العمل وتهیئة العامل لدخول ما لم یكن له أْن یدخله

  . )٨(وهو بذلك مخالف للجمهور ؛ ألّن (ما) الزائدة قسمان : كافة وغیر كافة

              ،  )٩(وكـــون (مـــا) ههنـــا زائـــدة كافـــة هـــو قـــول جمهـــور النحـــاة كـــابن الســـراج 

،  )٤(، وابــن خــروف )٣(، وابــن یعــیش )٢(، وابــن الــدهان )١(هـــ)٥٤٢وابــن الشــجري(ت

                                           
 .١٤١، والتلخیص ص ١٠١) ینظر : اإلیضاح ص١(

 .٣٢٩، وینظر : معاني النحو ص ٣١ص١٣) لسان العرب (أنن) ج٢(

 .٥٢١) ینظر : اإلتقان ص٣(

 ) السابق .٤(

 .٤٥) النازعات / ٥(

  . ٤٩٧ص١ات ، ج) المسائل الشیرازی٦(

 .١٣٧٥ص٢) ینظر : شرح الرضي على الكافیة ج٧(

، ومغنـي اللبیـب  ٣٣٣،  ٣٣٢، والجنى الـداني ص ٣١٧ – ٣١٥) ینظر : رصف المباني ص٨(

 .٢١٨ص٢، وشرح الدمامیني على مغني اللبیب ج ٣٣٩ص١ج

  . ٢٣٢ص١) ینظر : األصول في النحو ج٩(
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، وابن  )٩(، و المرادي )٨(، والمالقي )٧(، وابن الناظم )٦(، وابن مالك )٥(وابن عصفور

،  )١٣(، والـــــــــــــدمامیني )١٢(، والمكـــــــــــــوديّ   )١١(، وابـــــــــــــن عقیـــــــــــــل )١٠(هشـــــــــــــام

  . )١٧(هـ) ٩٥٣، وابن طولون (ت )١٦(،والسیوطي)١٥(،والشیخ خالد)١٤(واألشموني

وذهب أبو حیان إلـى أّن (مـا) إذا دخلـت علـى الفعـل تكـون ُمَهّیئـة وُمَوّطئـة  ، 

وٕاذا دخلت على المبتدأ والخبر تكون كاّفة عـن العمـل ، فهـي ال تفیـد الحصـر، و أّن 

                                                                                                           
ن علـّي بـن حمـزة العلـوّي ، تحقیـق د/ محمـود محمـد الطنـاحي  ) ینظر : أمالي ابن الشجري ، هبة اهللا بـ١(

هــ = ١٤١٣الطبعة األولى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مطبعة المدني ، المؤسسـة السـعودیة بمصـر(

 .٢٢٩ص٣، ج ٥٥٩،  ٥٤٩ص٢م)ج١٩٩٢

 .٧٣ص٢) ینظر : الغرة ج٢(

 .١٣١ص٨) ینظر : شرح ابن یعیش ج٣(

 .٤٦٦بن خروف ص) ینظر : شرح جمل الزجاجي ال٤(

 .٤٣٢ص١، وشرح جمل الزجاجي ج ١٦٩) ینظر : المقرب ومعه مثل المقرب ص٥(

 . ٣٨ص٢) ینظر : شرح التسهیل ج٦(

 .١٢٤) ینظر : شرح ابن الناظم ص٧(

 .٣١٧) ینظر : رصف المباني ص٨(

 .٣٣٣) ینظر : الجنى الداني ص٩(

  .٣٣٩ص١، ومغني اللبیب ج ٣٤٧ص١) ینظر : أوضح المسالك ج١٠(

 .٣٧٤ص١) ینظر : شرح ابن عقیل ج١١(

 .٧٣) ینظر : شرح األلفیة  للمكودّي ص١٢(

 .٢١٩ص٢) ینظر : شرح الدمامیني على مغني اللبیب ج١٣(

 .١٤٢ص١) ینظر : شرح األشموني ج١٤(

 .٢٢٥ص١) ینظر : التصریح على التوضیح ج١٥(

 .١٨٩ص٢، وهمع الهوامع ج ١٨٣) ینظر : البهجة المرضیة في شرح األلفیة ص١٦(

 .٢٥٤) ینظر : شرح ابن طولون على األلفیة ص١٧(
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ــه ــول أئمت ــم یطــالع ق ــرأ النحــو ، ول ــم یق ــات و(مــا) للنفــي ل ــل (إّن) لإلثب ،  )١(مــن جع

  .)٢(واستحسن كالمه ناظر الجیش

وأجاب بهاء الدین السبكّي عن قول النحاة أّن (ما) كاّفـة ، أّن هـذا ال ینـافي ؛ 

  .)٣(ألّن الكّف حكم لفظّي ال ینافیه أْن یقارنه حكم معنويّ 

وقــد ذكــر الســكاكي وجًهــا لطیًفــا إلفــادة (إّنمــا) القصــر ، أســنده إلــى علــي بــن 

و أّنه لما كانت كلمة (إّن) لتأكید إثبات المسند للمسـند هـ):"وه٤٢٠عیسى الربعي(ت

إلیه ، ثم اتصلت بها (مـا) المؤكـدة ال النافیـة كمـا یظنـه مـن ال وقـوف لـه علـى علـم 

ــــى  ــــًدا عل ــــیس إّال تأكی النحــــو ، ناســــب أن یضــــمن معنــــى القصــــر ؛ ألّن القصــــر ل

تمــاع تأكیــدین یفیــد ، وقــد رّد هــذا بهــاء الــدین الســبكي"بأّنه لــو كــان اج  )٤(تأكیــد..."

  .)٦(، والالزم باطل فبطل الملزوم")٥(القصر ألفاده : إّن زیًدا لقائم ."

وأضاف بهاء الدین السبكي أیًضا أّن من األدلة على إفادة (إّنما) القصـر قولـه 

ِبــِه اللَّــُه ِإْن َقــاَل ِإنََّمـا َیــْأِتیُكْم ، وقولـه تعــالى : ( )٧()ُقــْل ِإنََّمــا اْلِعْلـُم ِعْنــَد اللَّــهِ تعـالى : (

ــاءَ  ــه تعــالى : ( )٨()َش ــي، وقول ــَد َربِّ ــا ِعْن ــا ِعْلُمَه ــه إّنمــا یحصــل  )٩()ِإنََّم ، قــال : " فإن

                                           
 .١٤٨ص ٥، والتذییل والتكمیل ج ١٢٨٥) ینظر : ارتشاف الضرب ص١(

 .١٣٧١) ینظر : تمهید القواعد ص٢(

 .٤٠٣) ینظر : عروس األفراح ص٣(

،  ١٣ص٢، وبغیـة اإلیضـاح ج ١٠٢،  ١٠١، وینظر : اإلیضـاح ص ٢٩١) مفتاح العلوم ص٤(

 .٣٢٠د/ بسیوني فیود ص وعلم المعاني ،

 .٤٠٣) عروس األفراح ص٥(

 .١٣ص٢) بغیة اإلیضاح ج٦(

  .٢٦) الملك /٧(

  .٣٣) هود / ٨(

 . ١٨٧) األعراف / ٩(
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مطابقة الجواب إذا كانت (إّنما )للحصر ؛ لیكون معناه : ال آتـیكم بـه ،  إّنمـا یـأتیكم 

  . )١(به اهللا ، وال أعلمها ، إّنما یعلمها اهللا ..."

وني فیود أّن تلك إضافة جیدة حیـث "نظـر ابـن السـبكي إلـى ویرى الدكتور بسی

استعماالت (إّنما) في التراكیب ، ولم ینظر إلى ما قالـه العلمـاء وأهـل صـناعة الكـالم 

  .)٢(في شأنها"

ومن العلماء الذین رأوا (إّنما) للحصر المالقّي فهي عنده للحصـر والتخصـیص 

  .  )٣(حكم (إّال)بأحد الخبرین ، وحكمها في الحصر واالختصاص 

ویقـــول الفخـــر الـــرازي : "وأّمـــا صـــیغة (إّنمـــا) فهـــي بأصـــل وضـــعها تـــدل علـــى 

  .)٤(تخصیص الحكم بالمذكور..."

فكون (إّنما) للحصر هو رأي الجمهور ، وهو الراجح والصواب  ، و(مـا) زائـدة 

  . )٥(كاّفة ، ُمهیئة لدخول ما لم تكن تدخل علیه

  من الطویل]:ومن القصر بـ(إّنما) قول عروة [

ـــــهِ  ـــــَد حبل ـــــنهم َعْق ـــــیُم م ـــــدُّ الحل   َیُش
  

ـــــــّذرا   ـــــــذي كـــــــان ُح ـــــــأتي ال )٦(أال إّنمـــــــا ی
  

  

  

                                           
 . ٣٢٠، وینظر : علم المعاني ص ٤٠٣) عروس األفراح ص١(

 .٣٢٠) علم المعاني ص٢(

 .١٢٤) ینظر : رصف المباني ص٣(

 .٢٢٩) نهایة اإلیجاز ص٤(

  .٣٢٨ص ١، ومعاني النحوج ٥٢١، واإلتقان ص ٢٢٥ص١لتصریح ج) ینظر : ا٥(

 . ٧٤) الدیوان ص٦(
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یقول : " الحلیم منهم یشد عقـد الحبـل الـذي یریـد أْن یختنـق بـه ، وٕاّنمـا یـأتي 

، بمعنـى أنـه مـا یـأتي إّال الـذي  )١(الذي كان حذر منه وهو الموت ، فقد قتل نفسه."

  كان منه حذر.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .١٣٦) السابق ، وینظر : شرح ابن السكیت ص ١
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  املبحث اخلامس 

  النداء 

النداء مـن المعـالم البـارزة التـي یتالقـى فیهـا علـم النحـو وعلـم المعـاني ، وهـو 

باب كبیر من أبواب علـم النحـو ؛ تحـدث فیـه علمـاء النحـو عـن ، تعریـف النـداء  ، 

(وهو طلب اإلقبال بأحد حروف النداء ظـاهرة أو مقـدرة )، وتحـدثوا أیًضـا عـن أقسـام 

، وأحكامه اإلعرابیة ، وأحكام تـابع المنـادى ، وأغـراض النـداء كاالسـتغاثة ، المنادى 

  . )١(والندبة ، والتعجب

وحروف النداء  : الهمزة وأي ، مقصورتین وممدودتین ، یـا ، أیـا ، هیـا ، ووا 

  ، ولكل منها طرق في االستعمال .

  قال سیبویه  في باب الحروف التي ینبه بها المدعو: 

م غیر المندوب فینبه بخمسة أشیاء : بیـا وأیـا وهیـا وأي وبـاأللف ، "فأّما االس

ــد یســتعملونها إذا أرادوا أْن یمــدوا أصــواتهم للشــيء  ــف ق ــر األل ...إّال أّن األربعــة غی

ــه ال یقبــل علــیهم إّال  المتراخــي عــنهم  ، واإلنســان المعــرض عــنهم ، الــذي یــرون أّن

ملون هذه التي للمد في موضع األلف وال باالجتهاد ، أو النائم المستثقل ، وقد یستع

یستعملون األلف في هـذه المواضـع التـي یمـدون فیهـا ، وقـد یجـوز لـك أْن تسـتعمل 

  . )٢(هذه الخمسة غیر (وا) إذا كان صاحبك قریًبا منك ، مقبًال علیك ، توكیًدا..." 

                                           
ومــا بعــدها ،  ٤٠١ومــا بعــدها ، وشــرح ابــن النــاظم ص ٣٨٥ص٣) ینظــر : شــرح التســهیل ج١(

لقواعــد ومــا بعــدها  ، وتمهیــد ا ٤ص٤، وأوضــح المســالك ج ٢١٩ص١٣والتــذییل والتكمیــل ج

ومـــا  ٣٢ص٣ومـــا بعـــدها ، وهمـــع الهوامـــع ج  ٤٤١ص٢، وشـــرح األشـــموني ج ٣٥٣٠ص

 وما بعدها . ٣٢٠ص٤بعدها ، ومعاني النحو ج

 .٢٣٠،  ٢٢٩ص٢) الكتاب ج٢(



 
   

 

  

  تطبیقیة في دیوان عروة بن الورد" "معالم التالقي في فهم النص بین علم النحو وعلم المعاني ، دراسة

 

١٧٢٤

فهذه الحروف منها ما هو للقریب ومنها مـا هـو للبعیـد ، وقـد اختلـف العلمـاء 

حول ذلك ، فـكما رأینا سیبویه ذهب إلى أّن هذه الحـروف (مـا عـدا الهمـزة) تسـتعمل 

علــى غیـر مـا نسـب إلیـه ابـن مالــك  )٢(، وهـو قـول المبـرد)١(للبعیـد ، والهمـزة للقریـب

  .)٣(حیث قال أّن (أي) عند المبرد للقریب كالهمزة

 )٥(خشـريّ ، والزم )٤(هــ)٣٩٣وكون (أي) للقریب كالهمزة هو قول الجـوهري(ت 

أّن الهمــزة )٩(والســیوطيّ  )٨((ونســب إلیــه ابــن هشــام )٧(، وابــن الخبــاز )٦(، والجزولــيّ 

  .)١٠(للمتوسط ، وأّن الذي للقریب یا، وقاال : هذا خرق إلجماعهم) ، وابن یعیش

، محتًجا بقول سـیبویه ، فـالهمزة عنـده  )١(وأبطل ابن عصفور مذهب الجزولي

  .)٢(للقریب ، وما عداها للبعید

                                           
) ینظــر : تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة ، الجــوهرّي ،تحقیــق / أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الطبعــة ١(

 .٣٥٤٢ص٦م) األلف اللینة ج١٩٧٩هـ = ١٣٩٩ت ، (الثانیة ، دار العلم للمالیین ، بیرو 

 . ٢٣٣ص٤) ینظر : المقتضب ج٢(

، والتـذییل والتكمیـل  ١٢٨٩، وشـرح الكافیـة الشـافیة ص ٢٨٦ص٣) ینظر : شـرح التسـهیل ج٣(

 .٢٢٥ص١٣ج

 .٢٢٧٧) ینظر : الصحاح (أیا)ص٤(

 .٣١٤) ینظر : المفصل ص٥(

هـ) ٦٤٥جزولّیة الكبیر ،أبو علّي الشلوبین (ت، وشرح المقدمة ال ١٨٧) المقدمة الجزولیة ص٦(

دراســة وتحقیــق د/ تركــي بــن ســهو بــن نــزال العتیبــّي ، الطبعــة األولــى ، مكتبــة الرشــد للنشــر 

ـــاض ، ( ـــة الســـعودیة ، الری ـــة العربی ـــع ، المملك ،  ٩٤٩ص٣م) ج١٩٩٣هــــ= ١٤١٣والتوزی

  .١٧٧ص٢وشرح جمل الزجاجي البن عصفورج

 . ٣٢١) ینظر : توجیه اللمع ص٧(

 .٥ص١) ینظر : مغني اللبیب ج٨(

 .٣٥ص٣) ینظر : همع الهوامع ج٩(

  .١١٨ص٨) ینظر : شرح ابن یعیش ج١٠(
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ــدكتور عبــد الســالم  )٣(وصــحح ابــن مالــك مــذهب ســیبویه أیًضــا ، وهــو رأي ال

  .)٤(هارون

  . )٦(، ورّده ابن هشام )٥(وذكر الجوهرّي أّن (أیا) للقریب والبعید

هـــ) أّن (أیــا وهیــا) للبعیــد ، والهمــزة للقریــب ، و(أي) ٤٥٦ویــرى ابــن َبرهــان(ت

  .)٧(للمتوسط ، و(یا) للجمیع

الســامرائّي أّن (أي) ال تكــون للبعیــد ؛ ألّن البعیــد یحتــاج ویــرى الــدكتور فاضــل 

  ، وهو رأي حسن. )٨(إلى مد الصوت ، و(أي) لیس فیها مد

و(یــا) تســتعمل فــي النــداء الخــالص ،  للقریــب وللبعیــد ، وقیــل بینهمــا وبــین  

  ، وفي االستغاثة ، والتعجب  وفي نداء اسم اهللا  )٩( المتوسط ، وفي الندبة مع وا

                                                                                                           
 .١٧٧ص٢) ینظر : شرح جمل الزجاجي البن عصفور ج١(

 ٢٤٢) ینظر : المقرب ص٢(

  .٣٨٦ص٣) ینظر : شرح التسهیل ج٣(

م هـارون ، الطبعـة الخامسـة ، ) ینظر : األسالیب اإلنشائیة في النحو العربـي  ، د/ عبـد السـال٤(

  . ١٣٦م)ص٢٠٠١هـ = ١٤٢١مكتبة الخانجي ، القاهرة ، (

 .٣٥ص٣، وهمع الهوامع ج٢٢٧٧ص٦) ینظر : الصحاح (أیا) ج٥(

 .١٤ص١) ینظر : مغني اللبیب ج٦(

    ٤٤٢ص٢، وشرح األشموني ج ١٢٨٩) ینظر رأي ابن برهان في شرح الكافیة الشافیة ص٧(

  . ٣٢١ص٤نحو ج) ینظر : معاني ال٨(

 .٢٥٥٦ص٦) ینظر : الصحاح (وا) ج٩(
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  . )١(ى ، وذلك ألنها أّم البابتعال

وأّما علماء المعاني فحین تحدثوا عن النداء كـان ذلـك ضـمن أسـالیب اإلنشـاء 

الطلبي ، وهـم یتالقـون مـع علمـاء النحـو فـي الحـدیث عـن تعریـف النـداء و حروفـه 

واســتعماالت هــذه الحــروف كمــا فعــل علمــاء النحــو ، وأغــراض النــداء  ، واســتعمال 

ه ، كاالختصاص ، واإلغـراء ، واالسـتغاثة ، والندبـة ، والتعجـب صیغته في غیر معنا

، والتحسـر، والتنبیــه ، وغیرهــا مــن األغــراض التــي تفهــم مــن الســیاق وال عالقــة لهــا 

  .)٢(بالتراكیب النحویة

، وذهـب  )٣(فـ(الهمزة وأي) للقریب ، وغیرهما لنداء البعید ، وهو رأي الجمهور

لى أّن الهمزة للقریب ، ولم یذكر (أي) ، و(أیا) للبعیـد اإلمام یحیي بن حمزة العلوّي إ

  . )٤(، و(یا) لهما جمیًعا ، كما هو في علم النحو

  وقد جاء النداء بصیغه وصوره في دیوان عروة .

                                           
،  ٢٤٢، والمقــرب ص ١١٨ص٨، وشـرح ابــن یعـیش ج ١٨٧) ینظـر : المقدمـة الجزولّیــة ص١(

  ٣٨٥ص٣، وشــرح التسـهیل البــن مالــك ج ١٧٧ص٢وشـرح جمــل الزجـاجي البــن عصـفور ج

 .١٣٧، واألسالیب اإلنشائیة ص ٣٣ص٣، همع الهوامع ج ٤١٣ص١ومغني اللبیب ج

،  ٣٤٣ص٢، وشــــــروح التلخــــــیص ج ١٧٣، والتلخــــــیص ص ١١٨) ینظــــــر : اإلیضــــــاح ص٢(

، وعلــم المعــاني   ٣٢٣، ومفتــاح العلــوم ص ٥٨ص٢، وبغیــة اإلیضــاح ج ٢٤٤والمطــول ص

 . ٤١٠، ٣٥٢د/ بسیوني ص 

، وعلــوم البالغــة ،  ٢٤٤، والُمَطــّول ص ١٦١ص٢، والطــراز ج ١٧٢) ینظــر : التلخــیص ص٣(

لمعـــاني ، د/ عبـــد العزیـــز عتیـــق ، الطبعـــة األولـــى ، دار النهضـــة ، وعلـــم ا ٨١المراغـــي ص

،  ٨٩، وجـــواهر البالغـــة ص ١١٥م) ص٢٠٠٩هــــ = ١٣٤٠العربیـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ، (

  .٤١٠وعلم المعاني ، د/ بسیوني ص

 . ١٦١ص ٢) ینظر : الطراز ج٤(
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فقـد نــّزل القریــب منزلــة البعیــد  ، فنــاداه بغیــر الهمــزة وأي ، لغــرض بالغــّي  ، 

  ومنه قوله [من الطویل]:

ــــي علــــّي اللــــوم  ــــذرأِقّل   یــــا بنــــَت ُمْن
  

)١(ونــامي وٕاْن لــم تشــتهي النــوَم فاســهري  
  

  

وهو هنا ینادي زوجته وهي قریبة منه ، وانتفـع بـأداة النـداء (یـا) التـي للبعیـد  

تنزیًال للقریب منزلة البعید ؛ وذلك لغرض التنبیه علـى عظـم أمـر الغـزو وعلـو شـأنه  

تعــاود إلحاحهـا فــي منعـه مــن  ؛ ألّن زوجتـه  )٢(وأّن المخاطـب كأّنـه غافــل عنـه بعیــد

  . )٣(الغزو

  وقوله [من الطویل]:

  أَلــــــم تعلمــــــي یــــــا أّم حّســــــان أّننــــــا
  

ـــیس عـــن ذاك مقّصـــر   ـــاٍل ، ل )٤(خلیطـــا زی
  

  

  وقوله [من الطویل] :

  إذا قیــل یــا ابــن الــورد أقــدم إلــى الــوغى
  

ــــــــــارعُ    ــــــــــّي ُمق ــــــــــاني كِم ــــــــــُت فالق   )٥(أَجْب

  

  . )٦(وعلو مكانته هو هنا انتفع بـ(یا) إشعارًا ببعد منزلته

، من ذلك قولـه مخاطًبـا القـدر ، وهـي سـوداء ،  )٧(وقد نادى غیر الحي العاقل

  :[من الطویل]:)٨(فكّناها بأم البیضاء

                                           
 .٦٧) الدیوان / ١(

  .٤١٣عاني ، د/ بسیوني فیود ص، وعلم الم٢٤٤، والُمَطّول ص ١٧٢) ینظر : التلخیص ص٢(

  . ٦٧) الدیوان /٣(

  .٧١) الدیوان / ٤(

 .٨١) الدیوان / ٥(

                     ، وعلــــم المعــــاني ،  ٨٩، وجــــواهر البالغــــة ص ٨١) ینظــــر : علــــوم البالغــــة ، المراغــــي ص٦(

 .١١٦، وعلم المعاني ، د/عتیق ص ٤١٣د/ بسیوني ص

 .٤١١ني ص) ینظر : علم المعاني ، د/ بسیو ٧(

 .٩٢) الدیوان / ٨(
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ــــةٌ  ــــا أّم بیضــــاَء ، فتی ــــُت لهــــا ی   وقل
  

ـــــــــل   ـــــــــدور الُمَعّج ـــــــــاُمُهُم مـــــــــن الق   )١(طع

  

  ونادى بـ(أیا) البعید حیث قال [من الطویل]:

ــــــا إّمــــــا عرضــــــتَ    فــــــبلَِّغنْ  أیــــــا راكًب
  

ـــــن یتنّشـــــبُ    ـــــي ناشـــــٍب عنـــــي ، وَم   )٢(بن

  

یخاطب واحًدا من الركبان غیر ُمَعّین ، فهو ال یقصد راكًبا بعینه ، إّنما التمس 

، قــــال العالمــــة أبــــو جعفــــر الرعینــــي الغرنــــاطّي  )٣(راكًبــــا مــــن الركبــــان یبلــــغ خبــــره

  هـ): ٧٧٩(ت

ده في تبلیغ رسـالته مـع أي "أال ترى أّن قصده لیس في راكٍب ُمَعّین ، إّنما قص

  )٤(راكٍب كان ."

)، فیكـون ٥وقد یخرج النـداء عـن معنـاه األصـلي  مـن نـداء القریـب أو البعیـد(

  الغرض من النداء التعجب  أو االستغاثة كقول عروة [من الوافر]:

  فیـــا للنـــاس !! كیـــف غلبـــت نفســـي
  

ـــــــــه ضـــــــــمیري   ـــــــــى شـــــــــيء ویكره   )٦(عل

  

  . )٧(وٕاذا كانت تعجبا كسرها فإذا كانت استغاثة َفَتَح الالم ،

وٕاذا تحدث علماء البالغة عن خروج النـداء عـن أصـله ، فقـد سـبقهم سـیبویه 

  . )٨(للحدیث عنه 

                                           
  .٩٢) الدیوان /١(

 .٤٥) الدیوان / ٢(

  ، و ١٨٤،  ١٨٣) ینظر : شرح دیوان عروة البن السكیت ص٣(

 .٥٩٧) شرح ألفیة ابن معٍط  السفر السابع ، المجلد الثاني ص٤(

 .١١٧) ینظر : علم المعاني د/ عبد العزیز عتیق ص٥(

 .٦٤) الدیوان /٦(

  .٥٠ة ، ابن السكیت ص) شرح دیوان عرو ٧(

  .٩٢) ینظر : أثر النحاة في الدرس البالغّي ص٨(



 
   

 

  

  تطبیقیة في دیوان عروة بن الورد" "معالم التالقي في فهم النص بین علم النحو وعلم المعاني ، دراسة

 

١٧٢٩

قــال ســیبویه : " هــذا بــاب مــا یكــون النــداء فیــه مضــاًفا إلــى المنــادى بحــرف  

م ، فالال )١(اإلضافة ، وذلك في االستغاثة والتعجب ، وذلك الحرف الالم المفتوحة..."

  مفتوحة في االستغاثة والتعجب .

ــا  ــول : ی ــالالم مفتوحــة ، تق ــرد : "إذا اســتغثت بواحــد أو بجماعــة  ف ــال المَب وق

  . )٣(، وهو رأي ابن مالك )٢(َللرجال ، و یا َللقوم ..."

  أو یكون الغرض من أسلوب النداء التحسر ومن ذلك قول عروة [من الوافر]: 

  أال یــــــــا لیتنــــــــي عاصــــــــیُت طلًقــــــــا
  

ـــــــــا   ـــــــــروجب ـــــــــي مـــــــــن أمی )٤(رًا ومـــــــــن ل
  

  

  وقوله [من الطویل] :

ـــّي ضـــربةً  ـــم یضـــربوا ف ـــتهم ل   فیـــا لی
  

)٥(وأّنــــــــي عبــــــــٌد فــــــــیهم ، وأبــــــــي عبــــــــدُ   
  

  

                                            

                                           
ــل بــن أحمــد ،أ.د/ هــادي حســن   ٢١٥ص٢) الكتــاب ج١( ــد الخلی ــر عن ، وینظــر : أســالیب التعبی

 ١٣٠م) ص٢٠١٢هـ= ١٤٣٣حمودي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، (

 . ٩٣ص ٣) الكامل للمبرد ج٢(

  .٤٠٩ص ٣ل البن مالك ج) ینظر : شرح التسهی٣(

 .٦٤) الدیوان / ٤(

 .٥٦) الدیوان ص٥(
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  ةـــاخلامت

الحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات ، والصــالة والســالم علــى ســیدنا محمــد 

  ا بعد :وعلى آله وصحبه أجمعین أم

  فقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج ، هي :

  ال ینعزل علم المعاني والدالالت عن التراكیب واألسالیب النحویة. -

  علم النحو هو علم  تندمج فیه المنهجیة التعلیمیة بالمنهجیة الداللیة. -

 المعـاني؛ ُیّعدُّ شعر عـروة مـادة غنیـة بالمعـالم التـي یتالقـى فیهـا علـم النحـو بعلـم -

كــــالتعریف والتنكیــــر ، والتقــــدیم والتــــأخیر ، الــــذكر والحــــذف ، والفصــــل والوصــــل ، 

  والقصر. 

فقد ظهرت معالم التالقي بین علـم النحـو وعلـم المعـاني فـي شـعر عـروة بـن 

اضحة جلّیة ، حیث تفوق الشاعر في الربط بین الدالالت والتراكیب ووظـف و الورد ، 

 على المعنى الذي أراده . األلفاظ توظیًفا دقیًقا داال� 

ورد المســند إلیــه ضــمیرًا فــي مقــام الــتكلم عــن نفســه ، والخطــاب لُمَعــّین ، ومقــام  -

  الغائب ، والغائب أكثر من التكلم والخطاب .

ظهر فـي شـعر عـروة تعریـف المسـند إلیـه بالعلمیـة ، فقـد ورد المسـند إلیـه علًمـا  -

  وكنیة ، وكان وروده علًما أكثر.

هرت معالم التالقـي بـین علـم النحـو وعلـم المعـاني حـین أشـار الشـاعر إلـى وقد ظ -

حمیــدة ،  المســند إلیــه باســم اإلشــارة للبعیــد (ذلــك) بعــد ذكــره أوصــاًفا عدیــدة وخصــاًال 

لیدل على أنه جدیر بتلك األوصاف التي ذكرها من قبل ، وكان ذلك في موضع واحد 

  من الدیوان .

ــا  - ــه ُمَعّرًف ــة مواضــع مــن ورد المســند إلی بــالم العهــد الخــارجّي الّصــریحّي فــي ثالث

الـــدیوان ، وبـــالم العهـــد الخـــارجّي العلمـــّي فـــي خمســـة مواضـــع ، وبـــالالم الجنســـّیة 
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االستغراقّیة لجمیع األفراد في تسعة مواضع ، وبـالم الجـنس التـي ُیـراد بهـا فـرد غیـر 

لحقیقـة علیـه فـي سـتة ُمَعّین من أفراد الحقیقة باعتبار عهدیته في الذهن الشـتمال ا

  مواضع ، وبالالم التي ُیراد بها بیان الحقیقة في موضعین .

  في موضعین واسمی�ا في خمسة مواضع . اوورد المسند إلیه موصوًال حرفی�  -

وُعــّرف المســند إلیــه باإلضــافة المعنوّیــة ، وهــي اإلضــافة التــي یتالقــى فیهــا علــم  -

من المضـاف إلیـه التعریـف  ، وذلـك فـي النحو وعلم المعاني حیث یكتسب المضاف 

  ثمانیة عشر موضًعا.

هذا ولم أجد في دیـوان عـروة المسـند معّرًفـا إّال بـالالم الجنسـّیة علـى سـبیل المبالغـة 

  في المدح ، وذلك في موضع واحد.

وجاء المسـند إلیـه نكـرة فـي واحـد وعشـرین موضـًعا ، و أمـا مجـيء المسـند نكـرة  -

  ا.فكان في أربعة عشر موضعً 

وقد لجأ الشاعر إلى التقدیم والتأخیر في شعره حیـث قـدم الخبـر علـى المبتـدأ فـي  -

سبعة مواضع ، وكان التقدیم في هذه المواضع من المواضع التي نص علیها علماء 

النحو بأنها حاالت وجوب ، وقد برز التالقي بین علم النحو وعلم المعاني فـي حالـة 

ان المبتدأ نكرة وال ُمَسّوغ لالبتداء بالنكرة  فیجب تقدیم تقدیم الخبر على المبتدأ إذا ك

  الخبر للتنبیه من أول األمر على أنه خبر ال صفة.

وكذلك یتالقى علم النحو وعلم المعاني في جواز تقدیم الخبر على المبتدأ إذا كان  -

ــاء  ــرى علم ــوان عــروة فــي موضــعین ، وی ــدعاء ، وورد فــي دی ــى ال ــه معن ــدأ فی المبت

  ي أّن ذلك لغرض قصر المسند إلیه على المسند المتقدم .المعان

واتفــق علــم النحــو وعلــم المعــاني فــي تقــدیم المفعــول علــى الفعــل وجوًبــا إذا كــان  -

استفهاًما ، وقد جاء ذلك في موضع واحد مـن الـدیوان  ، وأیًضـا اتفقـوا جمیًعـا علـى 

عـود علـى المفعـول ، وجوب تقدیم المفعول على الفاعل إذا كان فـي الفاعـل ضـمیٌر ی
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وجاء ذلك في موضعین من الدیوان ، وورد المفعول متقدما على الفاعل جوازًا ألمـن 

  اللبس ووضوح المعنى في خمسة مواضع.

ویتالقى علم النحو وعلم المعاني في الحذف ویظهر الحذف واضًحا جلّیا في شعر  -

ه بنعـت مقطـوع للمـدح أو عروة ،  فقد حـذف المبتـدأ ، حـذًفا واجًبـا لكونـه ُمخبـرًا عنـ

الذم  أو الترحم  ، وهذا ذكره علم النحو وعلم المعـاني وكـان ذلـك فـي أربعـة مواضـع 

  من الدیوان  .

وحــذف الفاعــل والفعــل مًعــا ، واقتصــر علــى المفعــول ، وذلــك فــي موضــع واحــد مــن 

الدیوان ، وحذف الفعل وحـده فـي موضـع واحـد ، وحـذف الفاعـل لداللـة الكـالم علیـه 

وضع واحد ، وحذف ونـاب منابـه المفعـول فـي موضـعین  ، وهـذا َمْعَلـم یتالقـى في م

فیه علم النحو وعلم المعاني ، حیث لم یخُل حدیث علماء النحـو عـن الـدالالت التـي 

  یهتم بها علم المعاني واألغراض التي یحذف الفاعل ألجلها .

مفضــل علیــه فــي وحــذف الشــاعر أیًضــا الُمَتَعّجــب منــه فــي موضــع واحــد ، وكــذلك ال

  موضع واحد ، 

وحـذف حـرف النـداء فــي ثالثـة مواضـع  ، وحـذف آخــر المنـادى ترخیًمـا فـي موضــع 

  واحد.

ومن خالل طرق القصر تظهر عالقة الدالالت بالتراكیب واضحة ، وقد برزت حین  -

اســتخدم الشــاعر طــرق القصــر ، النفــي واالســتثناء فــي ثالثــة مواضــع مــن دیوانــه، 

  ، في موضع واحد ، والعطف بـ(لكن) في موضعین اثنین . والقصر بـ(إّنما)

وحدیث علم المعاني عن النداء ال یختلف عن حدیث علماء النحو ، فهم یتالقون  -

في الحدیث عن تعریف النداء وحروفه ، واستعماالت هذه الحروف ، وأغراض النداء 

سـتغاثة ، والندبـة ، واستعمال صیغته في غیر معناه ، كاالختصاص ، واإلغراء ، واال

، والتعجــب ، والتحســر ، والتنبیــه ، وغیرهــا مــن المعــاني واألغــراض التــي تفهــم مــن 
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خالل السیاق ، وقد جاء النداء بصیغه وصوره في شعر عروة فـي ثمانیـة مواضـع ، 

منهـــا مـــا هـــو لغـــرض تنزیـــل القریـــب منزلـــة البعیـــد ، أو للتعجـــب أو لالســـتغاثة أو 

  للتحسر.
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  املصادر واملراجع

أثر النحـاة فـي البحـث البالغـّي ، د/ عبـد القـادر حسـین ، الطبعـة : مـن دون ،  -١

  م) .١٩٩٨دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة (

ــوب ، الفصــاحة والبالغــة والمعــاني ، د/ أحمــد  -٢ ــة ، د/ أحمــد مطل أســالیب بالغی

شارع فهد سالم ، الكویـت ٢٧وعات ، مطلوب  ،  الطبعة األولى ، وكالة المطب

  م )  . ١٩٨٠ -  ١٩٧٩،  ( 

أسالیب التعبیر عند الخلیـل بـن أحمـد ، أ.د/ هـادي حسـن حمـودي ، دار الكتـب  -٣

  م).٢٠١٢هـ= ١٤٣٣العلمیة ، بیروت ، لبنان ، (

األســـالیب اإلنشـــائیة فـــي النحـــو العربـــي  ، د/ عبـــد الســـالم هـــارون ، الطبعـــة  -٤

  م).٢٠٠١هـ = ١٤٢١الخانجي ، القاهرة ، ( الخامسة ، مكتبة

ــرآن الكــریم ، د/ محمــود الســّید شــیخون ،  -٥ ــي لغــة الق ــأخیر ف ــدیم والت أســرار التق

  الطبعة : بدون ، دار الهدایة للطباعة ، القاهرة الحدیثة للطباعة .

أســرار العربیــة ، أبــو البركــات األنبــارّي ، تحقیــق / محمــد بهجــة بیطــار ، طبعــة  -٦

  م).١٩٥٧هـ = ١٣٧٧العلمي العربي، دمشق ، ( المجمع

هــ) ، تحقیـق د/ أحمـد ٩٤٠أسرار النحو ، شمس الدین أحمد بن كمال باشا (ت -٧

  م) .٢٠٠٢هـ = ١٤٢٢حسن حامد ، الطبعة الثانیة ، دار الفكر ، (

أسلوب االستثناء والمعنى المحورّیة ، أ.د/ عبد الفتاح الحموز ، الطبعة األولـى  -٨

 م).٢٠١٣هـ = ١٤٣٤یر للنشر والتوزیع ، (، دار جر 

األسلوب ، دراسة بالغیة تحلیلیة ألصول األسالیب األدبیـة ، أ/ أحمـد الشـایب ،  -٩

األستاذ بجامعـة األزهر(سـابًقا) ، الطبعـة الثامنـة ، مكتبـة النهضـة المصـریة ، 

  م).١٩٩١هـ = ١٤١١القاهرة (
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ن ، عـــالم الكتـــب ، القـــاهرة األصـــول   ، د/ تمـــام حســـان ، الطبعـــة : مـــن دو -١٠

  م)٢٠٠٠هـ = ١٤٢٠(

األصول في النحو ، ابن السراج ،  تحقیق  د/ عبـد الحسـین الفتلـي ، الطبعـة  -١١

  م). ١٩٩٦هـ = ١٤١٧الثالثة  ، مؤسسة الرسالة ، بیروت (

أضواء علـى الدراسـات اللغویـة المعاصـرة ، د/ نـایف خرمـا ، المجلـس الـوطني  -١٢

  م).١٩٧٨آلداب ، الكویت ، عالم المعرفة (للثقافة والفنون وا

هــ) ، اعتنـى بـه / ٥٣٨األنموذج في النحو ، محمود بن عمـر الزمخشـري (ت -١٣

  م).١٩٩٩هـ = ١٤٢٠سامي بن حمد المنصور ، الطبعة األولى ، (

اإلبهــام والمبهمــات فــي النحــو العربــي  ، د/ إبــراهیم إبــراهیم بركــات  ، الطبعــة  -١٤

  م).٢٠٠٢ر للجامعات ، (األولى ، دار النش

أمالي ابن الشجري ، هبة اهللا بـن علـّي بـن حمـزة العلـوّي ، تحقیـق د/ محمـود  -١٥

محمد الطناحي ، الطبعة األولى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مطبعة المدني ، 

  م).١٩٩٢هـ = ١٤١٣المؤسسة السعودیة بمصر(

تحقیــق الشــیخ / شــعیب اإلتقــان فــي علــوم القــرآن ، جــالل الــدین الســیوطي ،  -١٦

األرنؤوط  ، اعتنى به وعلق علیه / مصطفى شیخ مصـطفى ، الطبعـة األولـى  

  م).٢٠٠٨هـ = ١٤٢٩مؤسسة الرسالة ، ناشرون ، (

ــان محمــد ،  -١٧ ــق د/ رجــب عثم ــان األندلســّي ، تحقی ارتشــاف الضــرب ، أبــو حی

لقـاهرة ، مراجعة د / رمضان عبد التواب ، الطبعـة األولـى ، مكتبـة الخـانجي با

  م) .١٩٩٨هـ = ١٤١٨(

ــق د / معــن یحیــي محمــد  -١٨ ــازاني ، تحقی ــي النحــو لســعد الــدین التفت اإلرشــاد ف

العبــادي ، قســم اللغــة العربیــة ، كلیــة اآلداب ، جامعــة الموصــل ، مجلــة آداب 

  م).٢٠٠٥هـ = ١٤٢٦( ٤٢الرافدین ، العدد 
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ة وتحقیـق / محمـد السـید إعراب القراءات الشـواذ ألبـي البقـاء العكبـري ، دراسـ -١٩

هــ = ١٤١٧أحمد عزوز ، الطبعـة األولـى ، عـالم الكتـب ، بیـروت ، لبنـان ، (

  م).١٩٩٦

اإلنصاف في مسائل الخالف ، أبو البركات األنبارّي ، تحقیق / محمد محیـي   -٢٠

  الدین عبد الحمید ، دار الفكر .

محمـد عبـد القـادر  هــ) ، تحقیـق /٦٨٤االستغناء فـي االسـتثناء ، القرافـي (ت -٢١

هــ = ١٤٠٦عطا ، الطبعة األولـى ،  دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، لبنـان ، (

  م).١٩٨٦

اإلیضــاح العضــدي ، أبــو علــي الفارســي ، تحقیــق د/  حســن شــاذلي فرهــود ،  -٢٢

  م) ١٩٦٩هـ = ١٣٨٩امعة الریاض ، (الطبعة األولى ، كلیة اآلداب ، ج

معـاني والبیـان والبـدیع  ، الخطیـب القزوینـي ، اإلیضاح في علوم البالغـة ، ال -٢٣

وضع حواشیه إبـراهیم شـمس الـدین ، الطبعـة األولـى ، منشـورات محمـد علـي 

  م) .٢٠٠٣هـ = ١٤٢٤بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  (

اإلیضـاح فــي شـرح المفصــل ، ابـن الحاجــب ، تحقیـق وتقــدیم د/ موسـى بنــاي  -٢٤

بـــدون ، الجمهوریـــة العراقیـــة ، وزارة األوقـــاف والشـــؤون  العلیلـــي ، الطبعـــة :

  م).١٩٨٢هـ = ١٤٠٢الدینیة ، إحیاء التراث اإلسالمي (

 ولـى ، دار الفكـر للنشـر والتوزیـع بحوث لغویة ، د/ أحمد مطلوب ، الطبعة األ  -٢٥

  م).١٩٨٧عمان (

ن ، إشراف / بدائع الفوائد ، ابن قّیم الجوزّیة ، تحقیق / علي بن محمد العمرا -٢٦

بكر بن عبد اهللا أبو زید ، مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي ، جدة ، دار عـالم 

  الفوائد للنشر والتوزیع .
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هــ) ، تحقیـق ودراسـة ٦٠٦البدیع في علم العربیة ، مجد الـدین بـن األثیـر (ت -٢٧

ــة الســعودیة ،  ــى ، المملكــة العربی ــة األول ــدین ، الطبع ــي ال د/ فتحــي أحمــد عل

القرى ، معهد البحوث العلمیة ، مركز إحیاء التراث اإلسالمي ، مكة  جامعة أم

  هـ).١٤٢٠المكرمة ، (

هـ) ، تحقیق د/ محمـد ٧٩٤البرهان في علوم القرآن ، بدر الدین الزركشّي (ت -٢٨

هــ ١٤٠٤أبو الفضل إبراهیم ، الطبعة الثالثة ، مكتبـة دار التـراث ، القـاهرة ، (

  م).١٩٨٤= 

هــ) ، تحقیـق د/  ٦٨٨رح جمـل الزجـاجي ، ابـن أبـي الربیـع (ت البسیط فـي شـ -٢٩

هــ = ١٤٠٧عیاد بن عید الثبیتي ، الطبعـة األولـى ، دار الغـرب اإلسـالمّي ، (

  م) .١٩٨٦

بغیة اإلیضاح ، د/عبد المتعال الصعیدي ، مكتبة اآلداب ، المطبعة لنموذجیة  -٣٠

  ،  القاهرة .

عــاني أ.د/ توفیــق الفیــل ، الطبعــة : بــدون ، بالغــة التراكیــب ، دراســة فــي علــم الم -

  م).١٩٩١مكتبة اآلداب ، القاهرة ، (

البالغــة الصــافیة ، تهــذیب مختصــر التفتــازاني فــي المعــاني والبیــان والبــدیع ،  -٣١

محمـــد أنـــور البدخشـــاني ، األســـتاذ بجامعـــة العلـــوم اإلســـالمیة بنـــوري تـــاؤن 

طـــه ، شـــارع جهـــانكیر  كراتشـــي ، مـــن منشـــورات بیـــت العلـــم ، عمـــارة مدینـــة

 . ٥كراتشي 

البالغة العربیة ، أسسها ، وعلومهـا ، وفنونهـا، الشـیخ / عبـد الـرحمن حسـن  -٣٢

حَبّنكـــة المیـــدانّي ، الطبعـــة األولـــى ، دار القلـــم ، دمشـــق ، الـــدار الشـــامیة ، 

  م).١٩٩٦هـ = ١٤١٦بیروت ، (
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راسـات البالغیـة ، د/ البالغة  القرآنیة في تفسیر الزمخشري ، وأثرها  فـي الد  -٣٣

  محمد حسنین أبو موسى ، دار الفكر العربي .

البالغة واألسلوبّیة ، د/ محمد عبد المطلب ، الطبعـة األولـى ، مكتبـة لبنـان ،  -٣٤

بیروت ، لبنان ، الشركة المصـریة العالمیـة للنشـر ، لونجمـان ، مصـر ، طبـع 

  م).١٩٩٤في دار نوبار للطباعة ، القاهرة ، (

األمــاني فــي علــم المعــاني ، د/ منــال محمــد بســیوني ، الطبعــة األولــى ،  بلــوغ -٣٥

م) ٢٠٠٥هــ = ١٤٢٦مكتبة المتنبي ، الدمام ، المملكة العربیة السـعودیة ، (

.  

بناء الجملة العربیة ، د/ محمد حماسة عبد اللطیف ، الطبعة : بدون ،   دار  -٣٦

  م).٢٠٠٣غریب  ، القاهرة ، (

ـــة ، الســـیوطي ، تعلیـــق / الســـید صـــادق البهجـــة المرضـــیة  -٣٧ فـــي شـــرح األلفی

الشیرازي ، تحقیق / الشیخ مرتضى علي السیاح ، الطبعة األولى ، دار العلوم 

  م).٢٠١٢هـ =  ١٤٣٣، (

تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة ، الجــوهرّي ،تحقیــق / أحمــد عبــد الغفــور عطــار،  -٣٨

  م).١٩٧٩هـ = ١٣٩٩الطبعة الثانیة ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، (

تاریخ األدب العربي ، كارل بروكلمان ، نقله إلى العربیة د/ عبد الحلیم النجار  -٣٩

  ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف .

هــ)  ٦٥١التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآن البن الزملكانّي (ت  -٤٠

األولــى ، مطبعــة تحقیــق د/ أحمــد مطلــوب  ، و د/خدیجــة الحــدیثّي ، الطبعــة 

  م).١٩٦٤هـ = ١٣٨٣العاني ، بغداد (
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هــ) ، تحقیـق د/ عبـد الـرحمن بـن سـلیمان ٦١٧التخمیر ، صدر األفاضل (ت  -٤١

ـــة المكرمـــة ،دار الغـــرب  ـــة أم القـــرى ، مك ـــى ، جامع ـــة األول العثیمـــین ، الطبع

  م).١٩٩٠اإلسالمّي ، بیروت ، لبنان ، (

الحسـن طـاهر بـن عبـد المـنعم بـن غلبـون ،  التذكرة في القراءات ، الشیخ أبـو -٤٢

 م) ٢٠٠٠األولى ، دار ابن خلدون (تحقیق د/ سعید صالح زعیمة ، الطبعة 

التذییل والتكمیل فـي شـرح كتـاب التسـهیل ، أبـو حیـان األندلسـّي ، تحقیـق د/  -٤٣

م) ٢٠٠٠هــ = ١٤٢٠حسن هنداوي ، الطبعة األولى ، دار القلم ، دمشق ، (

.  

النحویة من الوجهة البالغیة عند عبد القاهر ، د/ عبد الفتاح الشین التراكیب  -٤٤

، الطبعة :  بدون ، دار المریخ للنشر ، الریاض ، المملكة العربیـة السـعودیة 

. 

 التصریح بمضمون التوضیح ، الشیخ خالد األزهرّي ، دار الفكر . -٤٥

مد نحلة ، كلیـة اآلداب التعریف والتنكیر بین الداللة والشكل ، ، د/ محمود أح -٤٦

  ، جامعة اإلسكندریة .

هـــ ) ، تحقیـــق د/ ٨٢٧تعلیــق الفرائــد علــى تســـهیل الفوائــد ، الــدمامیني (ت  -٤٧

هـــ = ١٤٠٣محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد المفــدى ، الطبعــة األولــى ، (

  م) . ١٩٨٣

بد تفسیر البحر المحیط ، أبو حیان األندلسّي ، تحقیق الشیخ / عادل أحمد ع -٤٨

الموجود ، والشیخ / علي محمد معوض ، شارك في التحقیق الدكتور / زكریـا 

عبد المجید النوتي ، والدكتور / أحمد النجولي الجمـل ، قرظـه الـدكتور / عبـد 

الحـــي الفرمـــاوي ، الطبعـــة األولـــى ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ،  

 م).١٩٩٣هـ = ١٤١٣(
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١٧٤٠

الخــوارزمّي ، اعتنــى بــه وخــرج أحادیثــه وعلــق  تفســیر الكشــاف  ، الزمخشــريّ  -٤٩

علیه / خلیل مأمون شیحا ، الطبعة الثالثة ، دار المعرفـة ، بیـروت ، لبنـان ، 

  م)٢٠٠٩هـ = ١٤٣٠(

التقــدیم والتــأخیر فــي المثــل العربــّي ، دراســة نحوّیــة بالغّیــة ، د/ غــادة أحمــد  -٥١

  م).٢٠١١ردن (قاسم البّواب ، وزارة الثقافة األردنیة ، عمان ، األ 

هـــ )، تحقیــق / ٧٣٩التلخــیص  فــي علــوم البالغــة ، الخطیــب القزوینــي  (ت  -٥٢

  م) .١٩٠٤عبد الرحمن البرقوقي ، الطبعة األولى دار الفكر العربي ، (

تلقـین المــتعلم مــن النحـو ، ابــن قتیبــة ، تحقیـق  ودراســة / محمــد ســالمة اهللا  -٥٣

درجـة الماجیسـتیر ، جامعـة أم القـرى ، محمد هدایة اهللا  ، رسالة مقدمة لنیل 

  م)  .١٩٨٦هـ = ١٤٠٦(

تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ، جمعه : مجـد الـدین أبـو طـاهر محمـد  -٥٤

بـــن یعقـــوب الفیروزبـــادي ، مـــن دون تحقیـــق ، الطبعـــة األولـــى ، دار الكتـــب 

  م).١٩٩٢هـ = ١٤١٢العلمیة ، بیروت ، لبنان ، (

هــ) ، دراسـة وتحقیـق أ.د/ فـایز زكـي محمـد ٦٣٨خباز(تتوجیه اللمع ، ابن ال -٥٥

  م) .٢٠٠٢هـ = ١٤٢٣دیاب ، الطبعة األولى ، دار السالم ، القاهرة ، (

التوجیهات واآلثار النحویة والصرفیة للقراءات الثالثة بعد السـبعة ، أ.د/ علـي  -٥٦

  محمد فاخر ، مكتبة وهبة ، القاهرة .

ألفیـة ابـن مالـك ، المـرادّي ، شـرح وتحقیـق  توضیح المقاصد والمسالك بشـرح -٥٧

أ.د/ عبد الرحمن علي سلیمان ، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

  م) .٢٠٠١هـ = ١٤٢٢(

التوطئة في النحو ، أبو علّي الشـلوبین ، تحقیـق د/  یوسـف أحمـد المطـوع ،  -٥٨

 م.١٩٨٠طبعة 
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١٧٤١

لكـالم والمنثـور  ، ضـیاء الـدین ابـن الجامع الكبیـر فـي صـناعة المنظـوم مـن ا -٥٩

  األثیر ، مطبعة المجمع العلمي .

جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة واإلسالم ، أبـو زیـد محمـد بـن أبـي الخطـاب  -٦٠

القرشـــّي ، تحقیـــق / علـــي محمـــد البجـــادّي ، نهضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر 

  والتوزیع .

هـــ ) ، تحقیــق د/ فخــر ٧٤٩الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني ، المــرادّي (ت -٦١

الــدین قبــاوة ، أ / محمــد نــدیم فاضــل ، الطبعــة األولــى ، دار الكتــب العلمیــة ، 

 م) . ١٩٩٢هـ = ١٤١٣بیروت ، لبنان ، (

جــواهر البالغــة فــي المعــاني و البیــان والبــدیع ، د/ الســید أحمــد الهاشــمي ،   -٦٢

صـــیدا ، ضـــبط وتـــدقیق وتوثیـــق د/ یوســـف الصـــمیلي ، المكتبـــة العصـــریة ، 

  بیروت . 

ــازاني ، مــن دون  -٦٣ ــدین التفت ــاني لســعد ال ــى مختصــر المع حاشــیة الدســوقي عل

  تحقیق ، الطبعة : بدون ، مكتبة رشیدیة .

الحاشــیة علــى المطـــول ، الشــریف الجرجــاني ، قـــرأه وعلــق علیــه د / رشـــید  -٦٤

 هــ١٤٢٨أعرضي ، الطبعـة األولـى ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، لبنـان ، (

  م).٢٠٠٧= 

  حاشیة الصبان على شرح األشموني  (بدون ).  -٦٥

الخصائص ، ابن جني ، تحقیق د/ محمد علـي النجـار ، دار الكتـب المصـریة  -٦٦

 ، المكتبة العلمیة .

ــو  -٦٧ ــم المعــاني ، د/ محمــد  أب ــة لمســائل عل ــب ، دراســة تحلیلی خصــائص التركی

هــ = ١٤٠٠تضـامن للطباعـة (موسى ، الطبعة الثانیـة ، مكتبـة وهبـة ، دار ال

  م ) .١٩٨٠
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١٧٤٢

دراسات في علم اللغة ، د/ كمال بشر ، الطبعة : بدون ، دار غریب ، القاهرة  -٦٨

  م).١٩٩٨، (

دراسات نحویة ، د/ حسن مندیل حسـن العكیلـي دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت    -٦٩

  لبنان .

ها / محمـد فـالح دروس البالغة  شرح الشیخ / محمد بن العثیمین ، اعتنى ب -٧٠

ــــت ( ــــر ، الكوی ــــة أهــــل األث ــــى ، مكتب ــــة األول ــــرّي ، الطبع هـــــ = ١٤٢٥المطی

  م).٢٠٠٤

  دالئل اإلعجاز ، قرأه وعلق علیه د/ محمود محمد شاكر .  -٧١

دیـوان عــروة بــن الــورد ، دراســة وشـرح وتحقیــق د/ أســماء أبــو بكــر محمــد ،   -٧٢

الكتـب العلمیـة ، بیـروت  الطبعة : بدون ، منشورات محمد علي بیضون ، دار 

  م).١٩٩٨هـ = ١٤١٨لبنان (

رسالة الحدود فـي النحـو ، علـي بـن عیسـى أبـو الحسـن  الرمـانّي، تحقیـق /   -٧٣

  بتول قاسم ناصر،  كلیة اآلداب ، جامعة بغداد .

هـــ) ، تحقیقــي ٧٠٢رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني  ، المــالقّي (ت -٧٤

  جمع اللغة العربیة بدمشق. أحمد محمد الخراط ، مطبوعات م

ســیبویه إمــام النحــاة ، د/ علــي نجــدي ناصــیف ، الطبعــة : مــن دون ، عــالم  -٧٥

  الكتب ، القاهرة .

هــــ) ، تحقیـــق د/ عبـــد الحمیـــد هنـــداوي، ٨٠٧شـــرح األلفیـــة  ، المكـــودي (ت  -٧٦

  م)  .٢٠٠٥هـ = ١٤٢٥المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ،(

هـ) ، تحقیق د/ عبـد الحمیـد جاسـم محمـد ٩٥٣ون (تشرح األلفیة ، ابن طول -٧٧

ــان ،  ــروت ، لبن ــة ، بی الفیــاض الكبیســّي ، الطبعــة األولــى ، دار الكتــب العلمی

  م) .٢٠٠٢هـ= ١٤٢٣(
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١٧٤٣

هـ ) ، تحقیق / محمد باسل عیون ٦٨٦شرح ألفیة ابن مالك ، ابن الناظم (ت -٧٨

الكتـب العلمیـة ، السود ، الطبعة األولى ، منشورات محمد علي بیضون ، دار 

  م ).٢٠٠٠هـ =  ١٤٢٠بیروت ، لبنان ، (

هـ) ، تحقیـق د/ محمـد ٩٠٠شرح ألفیة ابن مالك ، أبو الحسن األشموني (ت  -٧٩

محیي الدین عبد الحمید ، الطبعة األولى ، دار الكتاب العربي ، بیروت  لبنان 

  م) .١٩٥٥هـ = ١٣٧٥، (

ــي موســى الشــوم -٨٠ ــن معــط  د/ عل ــى ، مكتبــة شــرح ألفیــة اب ــة األول لي ، الطبع

  م) .١٩٨٥هـ = ١٤٠٥الخریجي ، الریاض ، (

هــــ) ، شـــرح / ابـــن قاســـم المـــالكّي ٨٦٠شــرح الحـــدود فـــي النحـــو لألّبـــذّي (ت -٨١

هـ) ، تحقیق د/ خالد فهمّي ، الطبعة األولى ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ٩٢٠(ت

  م) .٢٠٠٨هـ = ١٤٢٩، (

بیب ، صححه وعلـق علیـه / أحمـد عـزو عنایـة  شرح الدمامیني على مغني الل -٨٢

ــان ، ( ــروت ، لبن ــي ، بی ــاریخ العرب ــى ، مؤسســة الت ــة األول هـــ = ١٤٢٨الطبع

  م).٢٠٠٧

شرح دیوان الحماسة  ، المرزوقي ، علق علیه وكتب حواشیه / غریـد الشـیخ  -٨٣

، وضــع فهارســه العامــة / إبــراهیم شــمس الــدین ، الطبعــة األولــى ، منشــورات 

ــي ــان ، ( محمــد عل ــروت ، لبن ــة ، بی هـــ = ١٤٢٤بیضــون ، دار الكتــب العلمی

  م).٢٠٠٣

شرح الرضي علـى الكافیـة ،  شـرح وتحقیـق الـدكتور / یحیـي بشـیر مصـري ،  -٨٤

الطبعـة األولـى ، جامعـة اإلمــام محمـد بـن ســعود اإلسـالمیة ، المملكـة العربیــة 

  م) .١٩٩٦هـ = ١٤١٧السعودیة ، عمادة البحث العلمي ، ( 
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١٧٤٤

شرح المقدمة الكافیة في علـم اإلعـراب ، ابـن الحاجـب ، تحقیـق / جمـال عبـد  -٨٥

ــاز ، مكــة  ــزار مصــطفى الب ــة ن ــى ، مكتب ــة األول العــاطي مخیمــر أحمــد ، الطبع

  م).١٩٩٧هـ = ١٤١٨المكرمة ، الریاض ، (

هـ) دراسة وتحقیق ٦٤٥شرح المقدمة الجزولّیة الكبیر ،أبو علّي الشلوبین (ت -٨٦

و بــن نــزال العتیبــّي ، الطبعــة األولــى ، مكتبــة الرشــد للنشــر د/ تركــي بــن ســه

  م).١٩٩٣هـ= ١٤١٣والتوزیع ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، (

شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، ومعه كتاب منحة الجلیل بتحقیق شـرح  -٨٧

ابــن عقیــل لمحمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ، الطبعــة العشــرون ، دار مصــر 

  م) .١٩٨٠هـ = ١٤٠٠طباعة ، القاهرة (لل

ــرحمن الســید و د/ محمــد   -٨٨ ــد ال ــك ، تحقیــق / د/ عب شــرح التســهیل ، ابــن مال

بــــدوي المختــــون ، الطبعــــة  األولــــى ، هجــــر للطباعــــة والنشــــر ،  القــــاهرة  

  م) .١٩٩٠هـ = ١٤١٠(

هـ ، تحقیـق / مجموعـة مـن ٧٧٨شرح التسهیل ، ناظر الجیش المتوفى سنة  -٨٩

اتذة ، الطبعـة األولـى ، دار الســالم للنشـر والتوزیـع والترجمـة ، القــاهرة ، األسـ

  م).٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨(

هــ) ، قـدم لـه ووضـع ٦٦٩شرح جمل الزجاجي ، ابن عصفور اإلشـبیلي (ت   -٩٠

هوامشه وفهارسه فواز الشعار ، إشراف / إمیل یعقوب ، الطبعـة األولـى ، دار 

  م) .١٩٩٨هـ = ١٤١٩(الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

شـــرح الحـــدود فـــي النحـــو ، الفـــاكهّي ، تحقیـــق د / المتـــولي رمضـــان أحمـــد   -٩١

  م) .١٩٨٨هـ =  ١٤٠٨الدمیرّي  ، (
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١٧٤٥

هــــ) ، دراســـة وتحقیـــق د/ ٥٦٩شـــرح الـــدروس فـــي النحـــو ، ابـــن الـــدهان (ت -٩٢

إبــراهیم محمــد أحمــد اإلدكــاوي ، الطبعــة األولــى ، مطبعــة األمانــة ، القــاهرة ، 

  م).١٩٩١هـ = ١٤١١(

شرح دیوان عروة بـن الـورد ، ابـن السـكیت ، بـدون تحقیـق ، الطبعـة : بـدون    -٩٣

  ).١٩٢٦خزانة األدب ، الجزائر ، (

شرح شذور الذهب  في معرفة كالم العرب ، ابن هشام ، ومعه كتـاب منتهـى   -٩٤

األرب بتحقیــــق شــــرح شــــذور الــــذهب  ، محمــــد محیــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد    

  األولى ، دار الكوخ للطباعة والنشر ، إیران ، طهران . الطبعة

شرح الكافیة الشافیة ، تحقیق د / عبد المـنعم هریـدي ، الطبعـة األولـى ، دار  -٩٥

  م).١٩٨٢هـ =  ١٤٠٢المأمون للتراث  ، (

ـــي ، الهیئـــة  -٩٦ ـــیم حفن ـــد الحل شـــعراء الصـــعالیك ، منهجـــه وخصائصـــه ، د/ عب

  م.١٩٨٧المصریة العامة للكتاب ، 

  الشعر والشعراء ، ابن قتیبة ، دار المعارف . -٩٧

ـــي إیضـــاح التســـهیل ، السلســـیلّي (ت -٩٨ ـــل ف ـــق د/ ٧٧٠شـــفاء العلی هــــ) ، تحقی

الشریف عبد اهللا علي الحسـیني البركـاتي ، الطبعـة األولـى ، الفیصـلیة ، مكـة 

  م) .١٩٨٦هـ = ١٤٠٦المكرمة ، (

ـ) ، تحقیـق د/ عبـد الحمیـد هنـداوي ه٧٤٩الطراز ، یحیي بن حمزة العلوّي (ت -٩٩

ــــروت ، ( ــــى ، المكتبــــة العصــــریة ، صــــیدا ، بی ــــة األول ـــــ = ١٤٢٣، الطبع ه

  م).٢٠٠٢

ظــاهرة الحــذف فــي الــدرس اللغــوي ، د/ طــاهر ســلیمان حمــودة ، الطبعــة :  -١٠٠

  م).١٩٩٨بدون ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع ، اإلسكندریة ، (
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لــى ألفیــة بــن مالــك  ، الشــیخ محمــد محیــي الــدین   تحقیــق عــدة الســالك  إ -١٠١

كتــاب  أوضــح المســالك إلــى ألفیــة بــن مالــك البــن هشــام األنصــاري ، المكتبــة 

  العصریة ،  صیدا  ، بیروت .

عروس األفراح  فـي شـرح تلخـیص المفتـاح ، الشـیخ / بهـاء الـدین السـبكي  -١٠٢

طبعــة األولــى ، المكتبــة هـــ ) ، تحقیــق د / عبــد الحمیــد هنــداوي ، ال٧٧٣(ت 

  م ) .٢٠٠٣هـ = ١٤٢٣العصریة ، صیدا ، بیروت ، ( 

علم المعاني ، د/ عبد العزیز عتیق ، الطبعـة األولـى ، دار النهضـة العربیـة  -١٠٣

  م).٢٠٠٩هـ = ١٣٤٠، بیروت ، لبنان ، (

علم المعاني ، دراسة بالغیة ونقدیة لمسائل علم المعاني ، د/ بسیوني عبـد  -١٠٤

تــاح فیــود ، الطبعــة الرابعــة ، مؤسســة المختــار للنشــر والتوزیــع ، القــاهرة ، الف

  م ) ٢٠١٥هـ = ١٤٣٦(

علم المعاني في الموروث البالغّي ، تأصیل وتقییم د/ حسـن طبـل ، الطبعـة  -١٠٥

هـــــ = ١٤٢٥الثانیــــة ، مكتبــــة اإلیمــــان ، المنصــــورة ، أمــــام جامعــــة األزهــــر(

  م).٢٠٠٤

ح الحماسة  ، ابـن زاكـور الفاسـي ، تحقیـق د/ محمـد عنوان النفاسة في شر  -١٠٦

  جمالي ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان.

فـــتح القـــدیر للشـــوكاني ، راجعـــه / یوســـف الغـــوش ، الطبعـــة الرابعـــة ، دار  -١٠٧

 م)٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨المعرفة ، بیروت ، لبنان ، (

لحاجـب ، الجـامي  ، مـن دون تحقیـق ، الفوائد الضیائیة ، شرح كافیة ابن ا -١٠٨

  الطبعة : بدون.

في النحـو العربـي . نقـد وتوجیـه ، د/ مهـدي المخزومـي ، الطبعـة الثانیـة ،  -١٠٩

  م )  .١٩٨٦هـ = ١٤٠٦دار الرائد العربي ، بیروت ، لبنان ، (
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فــي نحــو اللغــة وتراكیبهــا ، د/ خلیــل أحمــد عمــایرة ، الطبعــة األولــى ، عــالم  -١١٠

 م) .١٩٨٤هـ = ١٤٠٤ة ، جدة ، المملكة العربیة السعودیة (المعرف

الكافیــة فـــي النحـــو والشـــافیة فـــي علمـــي التصـــریف والخـــط ، ابـــن الحاجـــب  -١١١

  هـ) ، د/ صالح عبد العظیم الشاعر ، مكتبة اآلداب ، القاهرة.٦٤٦(ت

عـة الكامل في اللغة واألدب ، المبرد ، تحقیق  د/ عبد الحمید هنداوي ، الطب -١١٢

: بدون ، من إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمیة  واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، 

  م).١٩٩٨هـ = ١٤١٩المملكة العربیة السعودیة ، (

الكتــاب ، ســیبویه ، تحقیــق د / د/ عبــد الســالم هــارون ، الطبعــة الثالثــة ،  -١١٣

  م).١٩٨٨هـ = ١٤٠٨مكتبة الخانجي ، القاهرة (

عربیة ، ابن جني ،  تحقیق د/ سـمیح أبـو ُمعلـي ، عّمـان كتاب اللمع في ال  -١١٤

  م) .١٩٨٨، دار مجدالوي للنشر (

ــّي ، دراســة  -١١٥ ــي بــن ســلیمان بــن حیــدرة الیمن كشــف المشــكل فــي النحــو ، عل

وتحقیــق د/ هــادي عطیــة مطــر الهاللــّي ، الطبعــة األولــى ، مطبعــة اإلرشــاد ، 

  م) .١٩٨٤هـ = ١٤٠٤بغداد ، (

ــــي  -١١٦ ــــز  ف ــــه الواســــطي الكن ــــن الوجی ــــد اهللا ب ــــراءات العشــــر ، للشــــیخ عب الق

ــاء الحمصــي ، الطبعــة األولــى ، منشــورات محمــد ٧٤٠(ت هـــ) ، تحقیــق / هن

م) ١٩٩٨هــ = ١٤١٩علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنـان ، (

.  

الكواكـب الدرّیــة علــى مــتن األجرومیــة ، شـرح الشــیخ / محمــد بــن أحمــد بــن  -١١٧

ري األهـــدل ، مـــن أعیـــان القـــرن الثالـــث عشـــر ، الطبعـــة : بـــدون ، عبـــد البـــا

 مؤسسة الكتب الثقافیة .

  لسان العرب  ،  ابن منظور ، دار صادر ، بیروت . -١١٨
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اللغة بین العقـل والمغـامرة ، د/ مصـطفى منـدور ، الطبعـة : بـدون ، منشـأة  -١١٩

 المعارف باإلسكندریة.

ـــدار اللغـــة العربیـــة ، معناهـــا ومبنا -١٢٠ هـــا ، د/ تمـــام حســـان ، دار الثقافـــة ، ال

  م .١٩٩٤البیضاء ، المغرب ، طبعة 

هــ) تحقیـق / ٣٨١المبسوط في القراءات العشـر ، ألبـي بكـر األصـبهاني (ت -١٢١

سبیع حمزة حاكمي ، الطبعة : بدون ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشـق 

.  

الــدین بــن األثیــر ، قدمــه  المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر ، ضــیاء -١٢٢

وعلق علیه د/ أحمد الحوفي ، ود/ بدوي طبانة ، الطبعة الثانیـة ، دار نهضـة 

  مصر للطبع والنشر.

ــاكهّي (ت -١٢٣ ــدى ، جمــال الــدین الف ــدا فــي شــرح قطــر الن ــب الن هـــ) ، ٩٧٢ُمجی

ـــدار  ـــى ، ال ـــة األول ـــدارین ، الطبع ـــر محمـــد الب ـــق د/ مـــؤمن عم دراســـة وتحقی

م) ٢٠٠٨هـ = ١٤٢٩ر ، المملكة األردنیة الهاشمیة ، عمان ،(العثمانیة للنش

.  

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، ابـن عطیـة األندلسـّي ، تحقیـق /  -١٢٤

عبد السالم عبد الشافي محمد ، الطبعة األولى ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت  

  م).٢٠٠١هـ = ١٤٢٢لبنان ،(

هـــ) ، تحقیــق / علــي محمــد ٥٤٢ن الشــجري (تمختــارات شــعراء العــرب ، ابــ -١٢٥

  م)  .١٩٩٢هـ = ١٤١٢البجاوي ، الطبعة األولى ، دار الجیل ، بیروت (

مختصر المعاني ، سعد الدین التفتازاني ، تحقیـق / محمـد عثمـان ، الطبعـة  -١٢٦

  م) .٢٠٠٩هـ = ١٤٣٠األولى ، مكتبة الثقافة ، القاهرة ، (
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، د/ عبد القـادر حسـین ، الطبعـة : مـن دون ،  المختصر في تاریخ البالغة -١٢٧

  م).٢٠٠١دار غریب للطباعة والنشر ، القاهرة (

مختصر في شواذ القرآن مـن كتـاب البـدیع البـن خالویـه ، الطبعـة : بـدون ،  -١٢٨

  مكتبة المتنبي ، القاهرة.

ــدون ، الطبعــة الثالثــة ، عــالم الكتــب ،  -١٢٩ معــاني القــرآن للفــراء ، التحقیــق : ب

  م).١٩٨٣هـ = ١٤٠٣یروت ، (ب

معـــاني القـــرآن وٕاعرابـــه ، الزجـــاج ، تحقیـــق د/ عبـــد الجلیـــل عبـــده شـــلبي ،  -١٣٠

  م). ١٩٨٨هـ = ١٤٠٨الطبعة األولى ، عالم الكتب ، (

معــاني النحــو ، د/ فاضــل صــالح الســامرائي ، الطبعــة األولــى ، دار الفكــر  -١٣١

  م).٢٠٠٠هـ= ١٤٢٠للطباعة والنشر والتوزیع ، (

هـ) ، تحقیق / محمد ِصّدیق المنشاوّي ٨١٦معجم التعریفات ، الجرجانّي (ت -١٣٢

  ، دار الفضیلة .

معجم الصواب اللغوّي ، دلیل المثقف العربـي ، أحمـد مختـار عمـر ، الطبعـة  -١٣٣

 م)  .٢٠٠٨األولى ، عالم الكتب ، القاهرة ، (

ــن هشــام األنصــاريّ  -١٣٤ ــب ، اب ــب األعاری ــب عــن كت ــي اللبی هـــ) ،  ٧٦١(ت مغن

تحقیق د/ مازن المبارك ، د/ محمد علّي حمد اهللا ، مراجعة د/ سعید األفغاني 

  م) .١٩٦٤هـ = ١٣٨٤، الطبعة األولى ،  دار الفكر بدمشق ، (

ــق د/ فخــر صــالح قــدارة ،   -١٣٥ ــة ، الزمخشــري ، تحقی ــم العربی ــي عل المفصــل ف

  م).٢٠٠٤هـ = ١٤٢٥الطبعة األولى ، دار عّمار ، عّمان ، (

المقتصد في شرح اإلیضـاح ، عبـد القـاهر الجرجـانّي، تحقیـق د/ كـاظم بحـر  -١٣٦

المرجان ، الجمهوریـة العراقیـة ، وزارة الثقافـة واإلعـالم ، دار الرشـید للنشـر ، 

 م).١٩٨٢(
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ــد الخــالق عضــیمة  ، المجلــس األعلــى  -١٣٧ ــرد ، تحقیــق د/ عب المقتضــب ، المب

  م) .١٩٩٤هـ =  ١٤١٥للشؤون اإلسالمیة ، القاهرة (

هـ) ، تحقیق ودراسة عادل ٦٦٩المقرب ومعه مثل المقرب ، ابن عصفور(ت -١٣٨

أحمـــد عبـــد الموجـــود ، وعلـــي محمـــد معـــوض ، الطبعـــة األولـــى ، دار الكتـــب 

  م ).١٩٩٨هـ = ١٤١٨العلمیة ، بیروت ، لبنان ، (

شـعبان عبـد المقدمة الجزولّیة في النحو ، الجزولـّي ، تحقیـق وشـرح أ. د/   -١٣٩

الرحمن محمد ، جامعة اإلمام محمد بن سعود ، أبها ، راجعه أ.د/ حامد أحمـد 

  نیل ، و أ.د/ فتحي محمد أحمد جمعة . 

المصباح في المعاني  والبیان والبـدیع ، بـدر الـدین بـن مالـك ، تحقیـق د /   -١٤٠

هــــ = ١٤٠٩حســني عبـــد الجلیـــل یوســـف ، الطبعــة األولـــى ، مكتبـــة اآلداب (

  م).١٩٨٩

المســائل المنثـــورة  ، أبـــو علـــّي الفارســّي ، تحقیـــق د/ شـــریف عبـــد الكـــریم  -١٤١

 النجار ، الطبعة : بدون ، دار عمار للنشر والتوزیع .

المسافة بین التنظیـر النحـوّي والتقعیـد اللغـوّي ، أ .د/ خلیـل أحمـد عمـایرة ،  -١٤٢

  م).٢٠٠٤الطبعة األولى ، دار وائل ، عّمان ، األردن ، (

مــن أســـرار اللغـــة ، د/ إبــراهیم أنـــیس ، الطبعـــة الثالثــة ، مكتبـــة األنجلـــو  -  ١٤٣

  م).١٩٦٦المصریة ، القاهرة (

هـــ) ، ٧٤٩المنهــاج فــي شــرح جمــل الزجــاجي ، یحیــي بــن حمــزة العلــوّي (ت -١٤٤

دراســة وتحقیــق د / هــادي عبــد اهللا نــاجي ، الطبعــة األولــى ، مكتبــة الرشــد ، 

  م) .٢٠٠٩هـ= ١٤٣٠(
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١٧٥١

مواهــــب الفتــــاح فـــــي شــــرح تلخـــــیص المفتــــاح  ، أبـــــو یعقــــوب المغربـــــّي  -١٤٥

هـ) ، تحقیق د/ خلیل إبراهیم خلیل  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ١١٢٨(ت

  لبنان .

موطأ اإلمام مالك ،  صححه ورقمه وخرج أحادیثه / محمد فؤاد عبـد البـاقي  -١٤٦

 م). ١٩٨٥ـ = ه١٤٠٦، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، (

نتــائج الفكــر  ، الســهیلّي ، تحقیــق  الشــیخ /عــادل أحمــد عبــد الموجــود ،  -١٤٧

والشیخ /علي محمد معوض ، الطبعة األولى ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، 

 م) .١٩٩٢هـ= ١٤١٢لبنان ، (

ــا ،  -١٤٨ ــأخیر أنموذًج ــدیم والت ــین النحــو والبالغــة ، أســلوب التق نحــو المعنــى ، ب

صــّیة تطبیقّیــة فــي نثــر الرســائل العربیــة ، د/ خلــود صــالح العثمــان  ، دراســة ن

ــد  ــدكتور عب ــى  ، جامعــة الملــك ســعود ، مــن إصــدارات كرســي ال الطبعــة األول

  م).٢٠١٢هـ = ١٤٣٣العزیز المانع لدراسات اللغة العربیة وآدابها ، (

حماسـة  النحو والداللـة ، مـدخل لدراسـة المعنـى النحـوي الـداللي ، د/ محمـد -١٤٩

هــــــ = ١٤٢٠عبـــــد اللطیـــــف ، الطبعـــــة األولـــــى ، دار الشـــــروق ، القـــــاهرة (

  م).٢٠٠٠

نظریة أدوات التعریف والتنكیر وقضایا النحو العربي ، غراتشیا غابوتشـان ،  -١٥٠

ترجمة د/ جعفر دك الباب ، الجمهوریة العربیة السوریة ، وزارة التعلیم العالي 

  ، مطابع مؤسسة الوحدة ، دمشق .

نهایة اإلیجاز في درایة اإلعجـاز ، فخـر الـدین الـرازي ، تحقیـق د/ نصـر اهللا  -١٥١

هــ = ١٤٢٩األولى ، دار صادر ، بیروت ، ( ١٣حاجي مفتي أوغلي ، الطبعة

  م).٢٠٠٤
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١٧٥٢

همع الهوامع ، السـیوطّي ، تحقیـق د/ عبـد السـالم هـارون و د/ عبـد العـال  -١٥٢

   م ).١٩٩٢ هـ =١٤١٣سالم مكرم ،  مؤسسة الرسالة ،  (
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