
 

عمادة الدراسات العميا 
جامعة القدس 

 
 

التككيد في شعر أبي فراس الحمداني 
 

 
 

 كفاء سميـ لكيز عبداهلل 
 
  

رسالة ماجستير 
 
فمسطيف - القدس 

 ـ2004
 

 

 



 
 

 
التككيد في شعر أبي فراس الحمداني 

 
مقدمة مف الطالبة 

كفاء سميـ لكيز عبد اهلل 
 

فمسطيف - بكالكريكس لغة عربية في جامعة بيرزيت 
 

الدكتكر أحمد حسف حامد : المشرؼ
 

قٌدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات درجة الماجستير في 
 المغة العربية كآدابيا 

 
جامعة القدس /كمية اآلداب/برنامج ماجستير المغة العربية كآدابيا

 
ـ 2004- آب 

 

 
 كآدابيا العربية المغة برنامج



 اآلداب كمية
  العميا الدراسات عمادة
 القدس جامعة

 

التككيد في شعر أبي فراس الحمداني 
 

 اهلل عبد لكيز سميـ كفاء : الطالبة اسـ
 9711192 : الجامعي الرقـ

  حامد أحمد.  د . أ : المشرؼ
 

  4/8/2004 :بتاريخ كأجيزت الرسالة ىذه نكقشت
: كتكاقيعيـ أسماءىـ المدرجة المناقشة لجنة مف

 التكقيع         رئيسنا  حامد حسف أحمد . د . أ-  1     
 

 التكقيع          خارجيِّا ممتحننا إبراىيـ زىير .د-   2    
 

 التكقيع        داخميِّا ممتحننا  الدراكيش حسيف . د- 3   
 
 

 القدس - القدس جامعة
 ـ2004

 : بيان



 الماجستير درجة لنيل القدس لجامعة أّدمت أّنيا الرسالة مقّدم أنا أأرّ   
 ىذه وأنّ  ، ورد حيثما لو اإلشارة تمّ  ما باستثناء الخاّصة أبحاثي نتيجة وأّنيا

 . معيد  أو جامعة ألية عميا درجة لنيل يقّدم لم منيا جزء أي أو الرسالة
 :  االسػـ
 :  التكقيع
 :  التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اإلىداء
 



لى العزيزة    إلى ذكرل كالدم الذم غرس فيَّ بذكر الجد كالمثابرة كالكفاح، كا 
التي تفانت في العطاء لتساعدني عمى - أطاؿ اهلل في عمرىا- الكريمة كالدتي
.تحقيؽ اآلماؿ   

. إلييما أىدم ىذا العمؿ اعترافان بفضميما كتقديران لجيكدىما      

لى أستاذم المشرؼ األستاذ   كذلؾ أىدم ىذا العمؿ إلى سدنة المغة العربية، كا 
لى إخكتي، كأخكاتي، كأصدقائي، كزمالئي  .الدكتكر أحمد حامد، كا   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 أ

 الشكر كالتقدير



  يسرني ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى جامعة القدس التي 
لى أستاذي المشرف عمى الرسالة األستاذ  أتاحت لي فرصة تقديم ىذه الرسالة، وا 

الدكتور أحمد حامد ، عمى ما تحّمى بو من الصبر والتجّمد ، وما أظيره من رعاية 
. واىتمام طوال مدة اإلشراف

ويسعدني أن أتوجو بشكري وتقديري إلى أمي الحنون التي كانت تحضني دائمًا عمى 
لى السيد مفيد عرأوب ، والسيد موسى شاىين المذين أاما مشكورين  طمب العمم، وا 

لى الذين كانوا عونًا لي في إيصال المادة إلى األستاذ  بطباعة ىذه الرسالة ، وا 
المشرف وأخص بالشـكر خالتي ، كذلك إلى الذين ساعدوني في توفير بعض 

المصادر، خصـوصًا أختي ماري وزوجيا إميل، والسيد لبيب عيد ، والسيدة سناء 
. شمطف 

 وأخيرًا أتوجو بشكري وتقديري لكل من أدم لي يد العون والمساعدة مكثرًا أو مقاًل، 
. وأعانني عمى إنجاز ىذه الرسالة بالقول أو بالعمل 
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الممخص 



التككيد في شعر أبي فراس الحمداني 
. انقسمت ىذه الدراسة إلى خمسة فصول، تسبقيا مقدمة وتتموىا خاتمة

اشتممت عمى بيان أىمية الموضوع، ودوافع اختياره، ومنيج البحث، : المقدمة
. والمصادر والمراجع، والصعوبات التي واجيتني

مفيوم التوكيد عند نحاة العرب، وفيو يحتوي عمى معنى التوكيد لغة : الفصؿ األكؿ
، وأأسام التوكيد (توكيد)و (تأكيد)واصطالحًا، ومفيومو بين النحاة وبخصوص لغة 

. عند النحاة، وأحكام التوكيد المفظي والمعنوي وأأسامو
التوكيد القياسي في شعر أبي فراس، وأثره في البناء الشعري، ويقسم : الفصؿ الثاني

:  إلى
. التوكيد المفظي، والتوكيد المعنوي

وفيو تم تطبيق التوكيد القياسي عمى شعر أبي فراس، إذ أمت باستخراج األبيات 
الشعرية التي احتوت ىذين التوكيدين ، كما وضحت العالأة بين التوكيد والحدث 

فيما يؤثر بعضيما عمى اآلخر ، كذلك أمت ببيان دوافع التوكيد المفظي والمعنوي، 
ثم أثر التوكيد في البناء الشعري، كذلك بحثت أثر التوكيد في الضرورة الشعرية، 

. وفي استقامة البيت، وفي موضوع القصيدة، وفي المخاطبين
: التوكيد غير القياسي ، ويقسم إلى: الفصؿ الثالث

وأد نّص النحاة عمى دور . التوكيد بالحرف، والتوكيد باألداة، والتوكيد بنظم الجممة
ىذه األأسام الفعال في التوكيد، وأد أمت ببيان ىذه الحروف واألدوات وذلك ببيان 

مواضع ورودىا لمتوكيد، كذلك بينت التوكيد بالجممة االسمية التي تفيد التوكيد بدخول 
مؤكّْدات عمييا لتؤكّْدىا كاألدوات والحروف، كذلك الحال فإن حالو حال أي أسموب 

توكيد آخر لما لو من دور في تقوية المعنى وتقريره، ثم بينت أنواعيا التي تأتي 
لمتوكيد، أما الجمل المعترضة فتأتي لمتأكيد، تأكيد ما تعترضو مبينة مواضع  

 
 

ج 
ورودىا، ثم ذكرت العطف الذي يفيد التوكيد، ثم ذكرت التوكيد بالتقديم والتأخير،  



وذىبت إلى داللتيما عمى التأكيد، وبينت أأسام التقديم والتأخير، كذلك التوكيد 
بالقصر وطرأو، والمصدر المؤكّْد وأنواعو، ثم الصفة التي تأتي لتوكيد المعنى 

. وتثبيتو، وأد حوصرت في نوعين
ثم أمت بدراسة ذلك عمى شعر الشاعر، وذلك باستخراج األبيات الشعرية التي   

احتوت التوكيد بالحرف، والتوكيد باألداة، والتوكيد بنظم الجممة، كما وضحت العالأة 
بين التوكيد والحدث فيما يؤثر بعضيما عمى اآلخر، ثم أمت ببيان دوافع التوكيد، ثم 

بيان الموأف الذي استدعى توكيدًا، كما بحثت أثر التوكيد في الضرورة الشعرية، 
. وفي استقامة البيت، وفي موضوع القصيدة، وفي المخاطبين

. التوكيد باإلشارة: الفصؿ الرابع
 بينت مواضع التوكيد باإلشارة، ثم أمت بدراسة ذلك عمى شعر الشاعر، ثم وضحت 
العالأة بين التوكيد والحدث، ودوافع التوكيد باإلشارة، وبيان المواأف التي استدعت 

التوكيد، ثم بحثت أثر التوكيد في الضرورة الشعرية، وفي استقامة البيت، والموضوع، 
. والمخاطبين

مالمح التوكيد في أسموب االستفيام في شعر أبي فراس الحمداني : الفصؿ الخامس 
، إذ أمت بتعريف االستفيام بالتأكيد ، ثم أمت بدراسة ذلك عمى شعر الشاعر، ثم 

وضحت العالأة بين التوكيد والحدث، ودوافع التوكيد باالستفيام والموأف الذي 
يستدعي التوكيد، كما بحثت في أثر التوكيد في الضرورة الشعرية، واستقامة البيت، 

. وفي الموضوع، وفي المخاطبين
. ظير فييا أىم النتائج التي تمخضت عنيا الدراسة: الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 د
 المقدمة



   ما من شك أن التراث النحوي الذي تركو لنا نحاتنا نفيس جدًا، والجيد الذي بذل 
أديمًا، جيد لم يحَظ بو عمم من عموم العصر آنذاك، وال يسعنا إال أن نقف أمام ىذا 

كبار، ولكن ىذا ال يمنعنا من دراسة ىذا التراث   .التراث وأفة إجالل وا 

:   إن اختياري لمبحث والكتابة في ىذا الموضوع جاء تمبية لمدوافع التالية
أن ىذا الموضوع واحد من األبواب النحوية، التي شاء ليا      النحاة : الدافع األكؿ 

التوكيد المفظي، والتوكيد المعنوي، وال يقبل : أن تكون مقصورة عمى نوعين اثنين ىما
عممًا أن التوكيد معنى من المعاني -ولو أن لو دورًا عظيمًا في تأكيد الكالم- سواىما

زالة الشكوك في نفس السامع والمعنى عادة يمكن التعبير عنو . يفيد تقوية الكالم،وا 
ىل ىو خالي : بطرق مختمفة، وأساليب متباينة، يحكمنا في ذلك حالة المخاطب

الذىن مما نقول؟ أو متردد شاكّّ ؟أو منكر جاحد لو؟ وىذا الذي دفع عمماء المعاني 
لدراسة ىذا الموضوع في باب الخبر وأضربو، ىذا من جية،ومن جية أخرى فالتوكيد 

كغيره من المعاني،االستفيام،والشرط، والنفي،وغيرىا،يمكن أن يؤّدى بمباٍن مختمفة 
شبييًا ليا، ويدرس في أبواب مختمفة، كالمبتدأ والخبر، والفاعل وغيرىا، كما تدرس 

ولكن النحاة اتبعوا باب التوابع ؛ ألن التوكيد يشبو . ىذه المعاني في ىذه األبواب
النعت، والمعطوف، والبدل، في أنو يتبع مؤكَّده في حركة إعرابو، فيذا اإلتباع ناجم 

عن إعطاء الحركة اإلعرابية مكانة كبرى في النحو العربي، مما أدى إلى انعدام 
 .وضوح الرؤية، والتمييز بين التوكيد في حركة اإلعراب والتوكيد في المعنى

فالتوكيد النحوي ليس كالنعت وليس كالمعطوف؛ ألنو يختمف عن المنعوت، وىو 
صفة لو،والمعطوف ليس من المعطوف عميو أو مثمو، ولكن التوكيد ال يختمف عن 
مؤكده بل يقويو ويوضحو،فيو من ىذه الناحية كإعادة المفظ نفسو مرتين، ويؤيد ما 
نذىب إليو،ما توصمت إليو الدراسات المغوية الحديثة،من أن دراسة الشكل ال تغني 

. عن دراسة المضمون،فال بد من تضاميما لموصول إلى المعنى دون عسر
 

ىـ 



وبيذا تكون دراسة التوكيد أاصرة عمى أداء وظيفة التوكيد في المغة ؛ ألن التوكيد 
يؤّدى بغير ىذين النوعين، فيناك صور وأشكال أخرى لمتوكيد لم تدخل في باب 

. التوكيد، ال لشيء إال ألن ما بعدىا ال يشبو ما أبميا في الحركة اإلعرابية
وىو أن الباحثين المحدثين ذكروا أن التوكيد ليس ما أصروا العناية : الدافع الثاني

عميو بل ىو كل ما في التوكيد من صور، فممتوكيد صور أخرى ، لـيا مجال أوسع 
من إعادة المفظ نفسو بتكراره، فيناك التوكيد بالقسم، والتوكيد بالقصر، والتوكيد 

بالتقديم، وىناك أدوات كثيرة مفرأة مبثوثة ىنا وىناك، من أدوات النحو يؤكّْد بيا 
ولكنيم لم يبحثوا في . الجمل الفعمية وُيَؤكّْد بيا الجمل االسمية، وىناك صور أخرى

ن وجدت محاوالت لمفت األنظار إلـى ىذا الموضوع   . ىذا الموضوع بشكل مستقل، وا 

رغبتي في دراسة ىذا الموضوع دراسة مفصمة في بحث : كثالث ىذه الدكافع 
. مستقل، أضف إلى ذلك ما لقيتو من أستاذي المشرف من تشجيع

جيل الكثيرين منا، وخصوصًا المتخصصين في المغة العربية بصور  : الدافع الرابع
. المفظي والمعنوي: التوكيد ىذه، ظاّنين أّن التوكيد يقتصر فقط عمى نوعين ىما 

وىو أن التوكيد باب كثيرًا ما يطرق حياتنا العممية والعممية، ذلك : الدافع الخامس
ألّنك إذا كررت الكالم فإنك تجعمو يعمق في نفس السامع، وتمكنو في أمبو، وتزيل 

عنو شبية ربما خالجتو،أو تخبره عن شيء، أو تجيبو عن سؤالو، أو تجيبو عن شيء 
. ينكره

إن حاالت المخاطب ىذه تفرض عمينا اختيار صورة من صور التوكيد المناسبة، 
. التي تسيم في تقوية المعنى

وىو أن الباحثين القدماء والمحدثين أد كثرت دراساتيم في التوكيد، : الدافع السادس
في حين خمت بحوثيم من تقصي أدوات التوكيد، وطرأو في سورة من  

 
و 

 سور القرآن، أو في شعر شاعر، أو في أي عمل أدبي، وأد غمب طابع البحث 
. النحوي عمى جيود الدارسين



وىو أن شاعرنا احتّل مكانة شعرية عند المؤرخين والنقاد والمؤلفين، : الدافع السابع
يعني امرأ القيس . (بدىء الشعر بممك، وختم بممك): كما أال الصاحب بن عّباد عنو

. وأبا فراس
: وأد غفمت الدراسات تناول شعر شاعرنا من الناحية

المغوية، والصرفية، والنحوية، وخصوصًا أن شاعرنا عاش في عصر شيدت فيو 
". العصر الذىبي لمغة"المغة العربية رأيًا وتطورًا حتى دعي بـ
: وأد فّصمُت المادة عمى النحو التالي

يحتوي عمى معنى التوكيد لغة واصطالحًا، ومفيومو بين النحاة : الفصؿ األكؿ
، ثم تكممت عمى أأسام التوكيد عند النحاة، حيث (توكيد)و (تأكيد)وبخصوص لغة

: َأَصروه عمى نوعين ىما
التوكيد المفظي، والتوكيد المعنوي، ثم تناولت الغرض منيما، وأحكام التوكيد المفظي، 

. وأأسام التوكيد المعنوي وألفاظو وعددىا وأحكاميا
وأد تحدثت عن توكيد الضمائر توكيدًا لفظيًا ومعنويًا، وبينت أن الضمير يؤكَّد 

. بضمير وباسم ظاىر
 .كما تناولت حذف المؤكَّد المتبوع في التوكيد المفظي والمعنوي 

فال يجوز حذف المؤكَّد في المفظي، وبقاء المؤكّْد ذلك أن الجممة تصبح فاأدة لمعنى 
. التوكيد 

أما في المعنوي فقد أجاز بعض النحاة كالخميل وسيبويو حذف المؤكَّد مع بقاء 
. توكيده توكيدًا معنوياً 

توكيد النكرة توكيدًا معنويًا فتوكيدىا جائز مع تأكيدىا بمفظيا عند : كما تناولت
البصريين، وبغير لفظيا عند الكوفيين، وأد فصمت الحديث حول ىذه المسألة 

. وعرض اآلراء والحجج 
 

ز 
 أمت بتطبيق التوكيد المفظي والتوكيد المعنوي في شعر أبي الفصؿ الثانيوفي 

فراس، إذ أمت باستخراج األبيات الشعرية التي احتوت ىذين التوكيدين، وأد الحظت 



أن التوكيد المفظي والتوكيد المعنوي عنده متساويان مع عقد مالحظات عمى التوكيد 
عنده إذ وجدت أنو كرر في أبياتو أربع مرات مع عدم صحة تكراره أكثر من ثالث 

، وأكد الضمير المتصل المرفوع توكيدًا معنويًا (كل )دون  (أجمع)مرات، كذلك أكد بِـ 
. دون أن يؤكَّد أواًل بضمير رفع منفصل ، ولمشاعر أسبابو

كما وضحت العالأة بين التوكيد والحدث فيما يؤثران عمى بعضيما، لكن تأثير 
. التوكيد أأوى

ثم أمت ببيان دوافع التوكيد المفظي والمعنوي وىذه الدوافع سبعة، ثم أثر التوكيد في 
زالة الشبية (أثره في المعنى والمبنى)البناء الشعري  ، إذ أسيم في تمكين المعنى وا 

ثبات الحقيقة وغيرىا، كذلك أسيم في المبنى من حيث استقامة البيت وزنًا ولفظًا  وا 
. وأافيًة وموضوعاً 

وأد كان لوجود التوكيد المفظي والمعنوي في شعره أثٌر في المواأف واألحداث التي 
عبر عنيا شعرًا،  إذ كان يصر عمى تحقيقيا فأكَّدىا ، ومواأف كانت ال تستدعي 

كما بحثت أثر التوكيد في الضرورة الشعرية، وفي استقامة البيت، . التوكيد فأكَّدىا 
. وفي موضوع القصيدة، وفي المخاطبين

التوكيد بالحرف، والتوكيد باألداة، : فقسمتو إلى ثالثة أأسام ىي: الفصؿ الثالثأما 
. والتوكيد بنظم الجممة

وأد نص النحاة عمى دور ىذه األأسام الفعال في التوكيد، ولكنيم لم يدرسوىا في 
. باب التوكيد

المتان تأتيان لتوكيد مضمون الجممة، كما بينت مواضع ورودىما  (أنّ  )و (إنّ  )وىي 
المسماة بالم  (الالم )أول الجممة، وبعد جممة القول، وبعد القسم، ثم : لمتوكيد مثل

االبتداء، والالم المزحمقة، والالم الفارأة، والم القسم، والم الجواب، ىي في الحقيقة الم 
وأمت   (لن )التوكيد، تؤكّْد العنصر الذي تدخل عميو، ثم ذكرت

 
ح 

الشرطية التي أمت  (أما)إنيا من الحروف المزدوجة ؛ إلفادتيا النفي والتوكيد معًا، و
المذان  (أال ، أما)عنيا إنيا حرف شرط وتوكيد دائمًا وتفصيل غالبًا، ثم حرفا التنبيو 



عمى االسم، والفعل،  : (أال )يفيدان التوكيد، كما بينت مواضع ورود حرف التنبيو 
. في افتتاح أسم (أما)والحرف، ومواضع ورود حرف التنبيو 

  وأد تحدثت بما يسمى بالحروف الزائدة البالغ عددىا تسعة، وىذه الحروف حروف 
توكيد خرجت عن معناىا األصمي، لتؤدي معنى التوكيد ؛ ألن األثر اإلعرابي الذي 

تتركو ىذه الحروف ليس كل شيء في المغة ؛ ألن المفظ والمعنى صنوان، وىذه 
ْن، وأْن، وما، وال، وِمْن، والباء، والالم : الحروف وشرحت مواضع . الكاف، والواو، وا 

المتين لم  (نونِي التوكيد)، كذلك   (سوف)و  (السين)ثم ذكرت . كل واحدة منيا
: يختمْف اثنان في داللتين عمى توكيد الجممة الفعمية، وتحدثت عن القسم وحروفو

. (أد)الباء، والواو، والتاء، والالم، ثم ذكرت 
    كذلك تحدثت عن ضمير الفصل وأمت إّنو توكيد لممسند إليو، والتوكيد بالجممة 
االسمية التي تفيد التوكيد بدخول مؤكّْدات عمييا لتؤكّْدىا كاألدوات والحروف التي 

إّن حاليا حال أي أسموب توكيد آخر لما ليا من دور : فقد أمت  (الحال)ستأتي، أما 
. في تقوية المعنى وتقريره، ثم بينت أنواعيا التي تأتي لمتوكيد

    أما الجمل المعترضة فتأتي لمتأكيد، تأكيد ما تعترضو مبينة مواضع ورودىا ثم 
التوكيد، ثم ذكرت التوكيد بالتقديم والتأخير، - أيضاً - الذي يفيد (العطف)ذكرت 

تقديم المسند إليو، : وذىبت إلى داللتيما عمى التأكيد، وبينت أأسام التقديم والتأخير
 .وتقديم المسند، وتقديم متعمقات الفعل كالمفعول، والجار والمجرور، والحال

فادتو التوكيد، وىذه الطرق   القصر بإنما، : كما عالجت طرق القصر الستة وا 
والقصر بالنفي واالستثناء، والقصر بتقديم ماحقو التأخير، والقصر بإحدى أدوات 
. العطف، والقصر بضمير الفصل وتعريف الطرفين، والقصر بتعريف المسند بأل

المؤكّْد لنفسو، ولغيره، ولعاممو، ولنوع الحدث، : أنواع منو (المصدر)وأمت إّن    
. ولعدد مرات وأوع الحدث، والمبين لمنوع والعدد معاً 

 

ط 



: فقد بينت أنيا تأتي لتوكيد المعنى وتثبيتو وحصرتيا في نوعين (الصفة )  أما
مشتقة من لفظ الموصوف، وبينت وجو الشبو بين ىذا النوع وبين التوكيد : األكؿ

. المعنوي
. المؤكّْدة لمموصوف بعدده أو مرادفو: الثاني و

 ثم أمت بدراسة ذلك عمى شعر الشاعر، وذلك باستخراج األبيات الشعرية التي 
احتوت التوكيد بالحرف، والتوكيد باألداة، والتوكيد بنظم الجممة، إذ الحظت أنو 

استخدم التوكيد بنظم الجممة أكثر من التوكيد بالحرف، والتوكيد باألداة، كما الحظت 
أن ىذه األنواع الثالثة من صور التوكيد أد استخدمت في بيت واحد، وفي أصيدة 

كما وضحت العالأة بين التوكيد والحدث فيما يؤثران عمى بعضيما، لكن . واحدة
. تأثير التوكيد أأوى

  ثم أمت ببيان دوافع التوكيد، ثم بيان الموأف الذي استدعى توكيدًا، كما بحثت أثر 
التوكيد في الضرورة الشعرية، وفي استقامة البيت، وفي موضوع القصيدة، وفي 

. المخاطبين
 فإّنو يحتوي عمى التوكيد باإلشارة إذ تؤكَّد توكيدًا لفظيًا ، وكما :الفصؿ الرابع أما 

التنبيو بعد الفصل، أو بزيادة الالم أبل الكاف، والتوكيد باإلشارة  (ىا)تؤكَّد بإعادة 
أميل إذا أورن بالفصول الثالثة األولى، ثم وضحت العالأة بين التوكيد والحدث، 

ودوافع التوكيد باإلشارة، وبيان المواأف التي استدعت التوكيد، ثم بحثت أثر التوكيد 
. في الضرورة الشعرية، وفي استقامة البيت، والموضوع، والمخاطبين

فيحتوي عمى استفيام التوكيد، فقد وجدت أن االستفيام يفيد  : الفصؿ الخامس أما 
التوكيد إذا ُكّرر، والتوكيد بو أميل ، ثم أمت بتطبيق التوكيد بأسموب االستفيام  عمى 
شعر الشاعر، إذ الحظت أن التوكيد باالستفيام لديو كثير، ثم وضحت العالأة بين 
التوكيد والحدث، ودوافع التوكيد باالستفيام ، والموأف الذي يستدعي التوكيد، كما 
بحثت أثر التوكيد في الضرورة الشعرية، واستقامة البيت، وموضوع القصيدة، وفي 

 .المخاطبين

 
ك 



.  ، وظير فييا أىم النتائج التي تمخضت عنيا الدراسة الخاتمةوأخيراً 
: يقوم منيج البحث عمى ما يمي: منيج البحث

. شرح موجز ألأسام التوكيد كما وردت في كتب النحو العربي* 
إحصاء التوكيد الموجود في شعر أبي فراس ، وذلك باستخراج األبيات المؤكّْدة، *

. ومعرفة كم مرة وردت
.  بيان سبب ورودىا في شعره*
. بيان الداللة األسموبية في شعره* 
بيان أثر التوكيد في الضرورة الشعرية، واستقامة البيت، وموضوع القصيدة، وفي * 

. المخاطبين
. توضيح العالأة بين التوكيد والحدث*
. أثر الموأف في التوكيد* 

الكتاب لسيبويو، وشرح :    وفيما يتعمق بالمصادر والمراجع ، فكان من أىميا
المفصل البن يعيش، وشرح األشموني لألشموني، والخصائص البن جني، 

واإلنصاف البن األنباري، والنحو الوافي لعباس حسن، باإلضافة إلى ديوان أبي 
. فراس الحمداني، وغير ذلك

  أما الصعوبات التي واجيتني فيي عدم وجود مصادر تتناول البحث في التوكيد ، 
فصور التوكيد المتعددة لم تبحث في باب التوكيد، كذلك الظروف السياسية التي 
. تعاني منيا فمسطين، وعدم اتصالي الدائم بأستاذي المشرف الذي يقطن في نابمس

                                واهلل الموفق 
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 الفصؿ األكؿ

 مفيـك التككيد عند نحاة العرب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :لغةالتككيد 

حكام ، و أوكد  الواو ، والكاف ، والدال تدل عمى شد: وكد : " أال ابن فارس    وا 
. (1)"حبل تشد بو البقرة عند الحمب  : ، والوكاد ه أي شد: عقدك   



أي : أوكدتو وآكدتو إيكادًا : أوثقو ، ويقال : وكَّد العقد والعيد : وفي لسان العرب   
التوكيد دخل : وأال أبو العباس . حبل يشد بو البقر عند الحمب : شددتو ، والوكاد 

. (2)إلخراج الشك ، وفي األعداد إلحاطة األجزاء  في الكالم ؛  
: التككيد اصطالحان   

 وىو تابع . (3)ىو تحقيق المعنى في النفس ، بإعادة لفظ ، أو معنى : التوكيد   
زالة إيضاح ،والبيان ،وإل اهوغرض ، (4)أو الشمول ،يقرر أمر المتبوع في النسبة 

  .(5)الّمبس 
:لغة تأكيد كتككيد   

لمعنى  المفظين أشيع ، وأفصح ؟ أم ىما لفظانأي : والسؤال الذي يطرح نفسو ىنا  
المغوية   واحد ؟ ولإلجابة عن ىذا السؤال سنعرض لما جاء بكتب النحو ، والمعاجم 

. 
 وىما لغتان،  تأكيد ، وتوكيد باليمزة ، والواو الخالصة ":ْعمم أنو يقال ا: أال الشارح
  . (6)" أحد الحرفين بداًل من اآلخر ؛ ألنيما يتصرفان تصرفًا واحداً   وليس، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسقٞق ػجذ اىغالً ٕبسُٗ ، ٍقش ، ٍقطفٚ اىجبثٜ اىسيجٜ ثِ فبسط ، ٍؼدٌ ٍقبٝٞظ اىيغخ ، ا- 1

. ، ٍبدح ٗمذ 138 ، ؿ6ج  ، 2 ، ط 1972،   

  .467،  466 ، ؿ3 ً ، 3 ثٞشٗد ، داس فبدس ، طاثِ ٍْظ٘س ، ىغبُ اىؼشة ،- 2

: سعبىخ ٍبخغزٞش ، دساعخ ٗرسقٞق اىَْٜٞ ، اىسٞذسح اىزََٜٞ ، مؾف اىَؾنو فٜ ػيٌ اىْس٘ ، - 3

  .472 ، ؿ 1ج ، 19 75مبٍو ٍسَذ أث٘ عْْٞخ ، خبٍؼخ اىقبٕشح ، 

 رسقٞق ٍسَذ ٍسٜٞ اىذِٝ ػجذ اىسَٞذ ، ٍقش ، رٗس اىزٕت ،ػاألّقبسٛ ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ - 4

 ٗاثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ؽشذ سضٜ اىذِٝ،  428 ؿ  ،10ً ، ط1965ٍطجؼخ اىغؼبدح ، 

. 328 ، ؿ1 ج ثٞشٗد ، داس اىنزت ، ٍنخ ، األعزشاثبرٛ اىْس٘ٛ ،  

  .42 ، ؿ3ج، 1990 اىقبٕشح ، ٍنزجخ اىَزْجٜ ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ،- 5

  .39ؿ ،3ج اىغبثق ، -6

 

  .(1)أكد يؤكد تأكيدًا ، ووكد توكيدًا : تقول أال تراك 
التوكيد ىو في األصل   :"بالواو ، وأال  (توكيد)أما األشموني فقد غّمب لفظ  

ىو بالواو مصدر ويسمى بو التابع المخصوص ويقال أّكد تأكيدًا، ووّكد توكيدًا، و
  . ( 2) "أكثر



: االستعمالين أغمب فيجعل أصاًل ، فمذلك أمنا لم يكن  أحد :" أما ابن يعيش فقال  
ورأي ابن يعيش ىو األرجح ، فمن يرجع إلى المعاجم المغوية يجد  .( 3)"إنيما لغتان 

  .(4)أن التوكيد ، والتأكيد مصدران ، أخذا من أكد ، ووكد وىما لغتان
أكثر استعمااًل من المفظ  (توكيد)ورأي األشموني صائب أيضًا ؛ وذلك ألن المفظ  
أكد : ، فيقال  (أكد)و (وكد)لغوية فنجد المفظين لأما ما جاء في المعاجم ا . (تأكيد)
ىو بدل ، والتأكيد لغة في التوكيد ، وأد :  ، وأيل هلغة في وكَّد: أكّْد العيد والعقد : 

أوكدتو ، وأكَّدتو ، : فيو لغة ، يقال  واليمز: وكد : ويقال . أكدت الشيء ووكدتو 
  . (5)كدتو إيكادًا ، وبالواو أفصح آو

وواضح أن ىذه المصطمحات ظّمت ال تسود في النحو العربي، إذا نحن استثنينا " 
اصطالح النعت وعطف النسق، ألن نظامو الذي وصفو البصريون ىو الذي عمَّ بين 

العمماء والناس، في جميع األمصار واألعصار، وىو لم يعّم عفوًا، إنما عمَّ لدأتو 
.( 6)" المنطقية  

:أقساـ التككيد   
   . (7)ويـالتوكيد المفظي ، والتوكيد المعن:  التوكيد إلى أسمين ىما يونأسّم النحو  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اىقبٕشح ، داس إزٞبء اىنزت اىؼشثٞخ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ،، األؽَّٜ٘ ٗ ، 39ؿ ،3ج اىغبثق ، - 1

  .77، ؿ2 ج ،1 ، ط1950

  .77 ، ؿ2ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج ، األؽَّٜ٘ - 2

  .39 ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 3

 74 ، ؿ3 ، اثِ ٍْظ٘س ، ىغبُ اىؼشة ، 138ً، ؿ 6اثِ فبسط ، ٍؼدٌ ٍقبٝٞظ اىيغخ ، ج -4

،466.  

   . 74،466 ،ؿ3اثِ ٍْظ٘س ، ىغبُ اىؼشة ،ً -5

  .167ؿ ، 7ٍقش ، داس اىَؼبسف ، ط ضٞف ، ؽ٘قٜ ، اىَذاسط اىْس٘ٝخ ، - 6

رسقٞق ٍسٜٞ اىذِٝ ػجذ اىسَٞذ ، ثٞشٗد ، داس اىنزبة اىؼشثٜ ، ه ، ٛاثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػق- 7

 ، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ 39 ،ؿ3 ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج206ؿ      ، 3ج، 1965

          .77 ،ؿ2األؽَّٜ٘ ،ج

. (1)  التأكيد المفظي بابًا وحده ، والتأكيد المعنوي كذلكواوجعل   
:يكون عمى ضربين و،  (2)أو التكرير الصريح   :التككيد المفظي: أكالن   

وىذا يجري في جميع األلفاظ أسماًء .  (3)بو  اعتناًء هإما بتكرار المفظ بعين-     أ
  . (5) أو أسماء أفعال،(4)كانت ، أو أفعااًل ، أو حروفًا ، مفردة ، أو جماًل 



يىا بىاًطؿه وَ )جاء زيٌد زيٌد ، : د االسم نحو يفتوك            ،(6)(بىاًطؿه بىاًطؿه  ًنكىاحي
(الطويل) : (7)وأولو  

اًلبي  ًإلى الشَّرّْ     قي ٍاءى فىً فَّ رى فىً يَّاؾى ًإيَّاؾى اٍلـً - 1 ًلمشَّرّْ جى دىعَّاءه كى  
ياك ، وذلك بإعادة المفظ  الفعل   وتوكيد  . ففي ىذه األمثمة توكيد لزيد ، وباطل ، وا 

  (الطويل) : (8)وكقولو. نعم نعم : والحرف ، نحو .أام أام زيد : ، نحو 
ـٍ       -  2 ـى اؿفىًتٍمؾى كيالتي السُّكًء قىٍد طاؿى ميٍمكييي تَّا ـى حى تَّا ؿي عىفى فىحى   اءي الميطىكَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 428األّقبسٛ ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت ، ؿ- 1  

  .39 ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 2

 ، 2 ، اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج331ؿ،  1، جاثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ فٜ اىْس٘- 3

 ، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ 428اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت ، ؿ،  ، األّقبسٛ 214ؿ

 اىقبٕشح ،  اىذِٝ ػجذ اىسَٞذ ،ٛ رسقٞق ٍسٜ،اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف ،  86 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ج

ىخقبئـ ، زققٔ ٍسَذ ػيٜ   ا،  ،  اثِ خ260ْٜ ، ؿ1 ج ،4 ، ط1961ٍطجؼخ اىغؼبدح ، 

. 101 ، ؿ3 ج ،2ً ، ط1952 ثٞشٗد ، داس اىٖذٙ ، اىْدبس ،  

 ٍقش ، داس اىَؼبسف  زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ، 331، ؿ1ج ،اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ- 4

  . 389ؿ، 3ج،1،ط1961، 

.389 ، ؿ3ج، زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ - 5  

أخشخٔ أزَذ ٗاألسثؼخ  ، إال اىْغبئٜ ٗفسسٔ أث٘ ػ٘اّخ ٗاثِ زٞبُ ٗاىسبمٌ ٗاثِ ٍؼِٞ - 6

عجو اىغالً ىإلٍبً ٍسَذ ثِ إعَبػٞو اىنسالّٜ ، ٍنزجخ اىشعبىخ اىسذٝثخ  )ٗغٞشٓ ٍِ اىسفبظ       

3/ 117 ، 118 . )  

ىيفضو ثِ ػجذ هللا اىقشؽٜ فٜ أٗضر اىَغبىل الثِ ٕؾبً األّقبسٛ ، رسقٞق اىفبخ٘سٛ ، - 7

 2 ، ٗثال ّغجخ فٜ ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج250 / 3،  1ً ، ط1989ثٞشٗد ، داس اىدٞو ، 
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  .86 ، ؿ2قبىٔ اىنَٞذ فٜ ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 8

 

 

 
 

                                                                                               
 

 

  :(1) الناظم والجممة ، كقول
رنا كىقىٍكًلؾى اٍدريًجي - 3 مىا ًمفى التٍَّككيًد لىٍفًظيّّ يىجيءي       ميكىرَّ   اٍدريًجي          كى

  (اليزج)  (2):وأولو  
مىى ذىاكىا -                 4  قي لىؾى المَّوي لىؾى الؿَّ       لىؾى المَّوي عى  

(الرجز) (3):واسم الفعل مثل   
ذارً -                     5 ذاًر ًمٍف أىٍرمىاًحنىا حى حى  



   أي بمفظ مرادف لو يؤدي نفس  : (4) أو بتقوية المفظ من جية المعنى-   ب
الذىب والتبر ، وأجل وَجْيَر ، وفجاجًا سباًل ، : ويخالفو في حروفو ، مثل  المعنى ،

  (الرمل)  :(5)هوكقول
ًقيؽه قىًمفه                    -6 ٍيًر حى   أٍنتى ًبالخى

:وىو عمى ثالثة أضرب  
.ىنيئًا مريئًا : أن يكون لمثاني معنى ظاىر ، نحو - أ  

 نى أصاًل بل ضم إلى األول ؛ لتزيين الكالم لفظًا ، وتقويتو عأن ال يكون لو م-   ب
.َحَسٌن َبَسٌن َفَسٌن : معنى ، نحو أولك   

. (6)َخِبيٌث َنِبيٌث : أن يكون لو معنى متكمف غير ظاىر ، نحو - ج  

الشاعر           نحو أول (7)وال يصح تكرار المفظ السابق المؤكد أكثر من ثالث مرات
     (الطويل)  (8):

ـٍ تىكىمًَّميمَّ ثىالثى تى ً   أىالى يىا اٍسمىًمي ثيَـّ اٍسمىًمي ثيمَّتى اٍسمىًمي-   7 ٍف لى          اتو كىاً 

    
_________________________________________________________________ 
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  .409 / 2ثال ّغجخ فٜ ؽشذ األؽَّٜ٘ - 2

اىقبئو أث٘ اىْدٌ فٜ اىنزبة ىغٞج٘ٝٔ ، رسقٞق ػجذ اىغالً ٍسَذ ٕبسُٗ ، ٍقش ، اىٖٞئخ - 3
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  .409 ،ؿ2ثال ّغجخ فٜ ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 5
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            . ، ىٌ أػثش ػيٚ قبئو ٕزا اىجٞذ 39 ، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، خضء - 8
                                                            

     (الرجز)  ( (1) :وكقول الشاعر 
 

كيمَّـ-          8 ـى ػى كى أىنىا أىنىا أىنىا :يىصًي ي ًبالنَّاًس         نىا ػرَّ ىينىاؾى كىهي ػا   
  :الغرض مف التككيد المفظي

تمّكن المعنى في نفس السامع ، أو المخاطب ، وتمكنو أيضًا ": ىذه فائدة التوكيد 
وذىابًا عما أنت بصدده ة ، ، أو توىمت غفل في أمبو ، وتزيل شبية ربما خالجتو

ربما يكون القائم أكثرىم . أام القوم : فإذا أمت  .وذلك بتكرير المفظ " ، (2)"فأزلتو



ربما تتوىم من . جاء زيد : وكذلك إذا أمت ، ونحوىم ممن ينطمق عميو اسم القوم 
السامع غفمة عن اسم المخبر عنو ، أو ذىابًا عن مراده فيحممو عمى المجاز فيزال 

. (3)" وكذلك النفس والعينجاءني زيد زيد:   فيقال  الوىم بتكرير االسمذلك  
 َك ْو َك    َك ْو َك  َك ْو َك ُم وَك  ُم َّم  َك َّم  ّال  َك }: وأد يكون الغرض التيديد ، كقولو تعالى 

ا}:يكون التيويل ، كقولو تعالى  وأد،  (4){ َك ْو َك ُم وَك  ا َك  َك رَك ا أَكدْو ا َك ليَك ْو ُم ا  َك َك رَك ا أَكدْو ِيِو  ُم َّم  َك دِّ

ا يَك ْو ُم ا ِيوِ ل َك : وأد يكون التمذذ بترديد لفظ مدلولو محبوب مرغوب فيو ، نحو  (5){دِّ
.( 6)الصحة الصحة ىي السعادة الحقة  

كما أن غرض التوكيد المفظي دفع ظنو بالمتكمم الغمط ، فإذا أصد المتكمم أحد ىذين 
أن يكرر المفظ الذي ظن غفمة السامع عنو ، أو ظن بو الغمط فيو  األمرين ، فال بد

أن يدفع المتكمم : أو. َضَرَب زيد زيد، أو ضرب ضرب زيد : تكريرًا لفظيًا ، نحو 
  ظن السامع بو تجوزًا في ذكر المنسوب، فربما تنسب الفعل إلى الشيء هعن نفس

______________________________________________  
. 120،ؿ4،ج2ً، 1995داس اىؼ٘دح ،   ثٞشٗد ،ؽ٘قٜ ، أزَذ ، اىؾ٘قٞبد ،- 1  

. 40 ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 2  

  .41، 40، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 3

  .4 ، 3اىزنبثش- 4

  .18 ، 17االّفطبس  - 5

  .389،ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 6

 
أتل زيد : مجازًا ، وأنت تريد المبالغة ال أن عين ذلك الفعل منسوب إليو ، كما تقول 

ىذا باطل ، وأنت تريد غير كامل ، : ، وأنت تريد ُضرب ضربًا شديدًا ، أو تقول 
عميو -  ، نحو أولو (1) فيجيب أيضًا تكرير المفظ حتى ال يبقى شك في كونو حقيقة

يىا بىاًطؿه بىاًطؿه بىاًطؿه  )-:السالم  لًييىا فىًنكىاحي ٍت ًبغىًيًر ًإٍذًف كى    .(2)(أىًيمىا اٍمرىأىةه نىكىحى
  (الطويل): (3)وأد يكون الغرض الحذر ، كقول الشاعر 

فىً يَّاؾى ًإيَّاؾى اٍلًمرىاءى فىً نَّوي -        9 اًلبي      ًلمشَّرّْ جى ًإلىى الشَّرّْ دىعَّاىءه كى  
تَك }:، كقولو تعالى  (4)وأد يكون الغرض التطويل ، وتقوية المعنى وتأكيده ا ْو ُموْو أَكنْو

جُم َك ا زَك ْو نَّم َك ل َك رَك ُّب َك }:وكقولو تعالى  ، (5){جَك تَك  َك   .(6){ َكااْو َك ْو أَكنْو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .329 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ فٜ اىْس٘ ، ج- 1
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  .4ٍّش رخشٝح ٕزا اىجٞذ ، اّظش ؿ- 3

  .101 ، ؿ 3اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج - 4

.( 19)، األػشاف  (35 )حاىجقش- 5  

.( 24)اىَبئذح - 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :أحكاـ التككيد المفظي

أم أم فعل ، ختالف المؤكد المتبوع ، أىو اسم ، المتوكيد المفظي أحكام تختمف ب 
:األحكام فيما يأتي ىذه  اسم فعل ، وتتمخص أمحرف ، أم جممة ،   

: وىو عام ينطبق عمى جميع أنواع التوكيد المفظي : الحكـ األكؿ  

   المفظ الذي يقع توكيدًا لفظيًا ممنوع من التأثر والتأثير، أي ال تؤثر فيو العوامل ،
، فميس …وال يؤثر في غيره ، فال يكون مبتدأ ، وال خبرًا ، وال فاعاًل ، وال مفعواًل ، و

لو محل من اإلعراب مطمقًا ، وليس لو تأثير في غيره مطمقًا ، فال يحتاج لفاعل ، أو 
نما يقال في إعرابو إنو  لكذا ،  توكيد لفظي : مفعول ، أو مجرور ، أو غيره ، وا 

ال فرق في ىذا الحكم بين أن يكون اسمًا ، أو فعاًل  .وتابع لو في ضبطو اإلعرابي 
إن الشمس إن الشمس أاتمة : ففي مثل  .، أو اسم فعل   أو جممة ،أو حرفاً ، 

توكيدًا لفظيًا ، وليس ليا عمل ، وال محل ، كما تعرب  (الثانية)لمجراثيم ، تعرب إّن 
خبر إن األولى : توكيدًا لفظيًا ، وليس ليا عمل ، وال محل ، وأاتمة  (الثانية) الشمس

. االسم ، والخبر دون الثانية  وىي التي تحتاج إلى  ، عملال، فيذه وحدىا التي ليا 
إن الشمس إنيا أاتمة لمجراثيم ، فكممة إّن  : - كما سيجيء– ويصح أن يقال 



ضمير عائد عمى الشمس ال محل لو من : توكيد لفظي ال عمل ليا، وىا  : (الثانية)
نما ىو   ،(إنّ )ـاإلعراب ، فميس اسمًا ل و ال لغيرىا ، و ال معمواًل لشيء مطمقًا ، وا 

   . (1) األولى ، ويعرب توكيدًا لفظيًا لو(إنّ )مجرد رمز يحاكي اسم 
ويندرج تحت ىذا الحكم األسماء ، وأسماء   :إذا كاف المؤكَّد اسمان : الحكـ الثاني 

.األفعال ، والضمائر   
: فتوكيده يكون بتكرير المفظ ، مثل :  ومثمو اسم الفعل .إذا كان اسمًا ظاىرًا - أ

  مرًا الثانيانـزيدًا ، وع: االسمان  ، (2)لقيت زيدًا زيدًا ، وضربت َعْمرًا َعْمرًا 
___________________________________________________ 

  . 390 ،  ؿ 3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 1

  .260 ، ؿ 1اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف ، ج- 2

 

 

زيدًا ، وعمرًا ، وىما تابعان ليما ، وتضبطان كاالسمين : توكيدان لفظيان لالسمين 
  والن ، إذ ال محل ليما منعمفإنيما المذين سبقيما من غير أن يقال عنيما 

.اإلعراب   
ا ال تؤكَّد توكيدًا لفظيًا إال بإعادة لفظيا وصمتو معو ، فال نوأما األسماء الموصولة فإ

الذي سمك السماء : يجوز تكرار االسم الموصول وحده دون تكرار صمتو ، نحو 
. (1)الذي سمك السماء أادر عمى دك عروش الظالمين  

أو مستترًا ، فتوكيده يكون ، إذا كان المؤكد ضميرًا سواء متصاًل ، أو منفصاًل - ب
: فصميا فيما يمي سأبطرق ، وأحكام ،    

 أول نحو (2)فيكون تأكيده بتكراره : إذا كان المؤكد ضميرًا منفصاًل مرفوعًا - 1
         (الرجز) : (3)الشاعر 

كيمَّـ-          10 ـى ػى كى نىا ػرَّ ىينىاؾى كىهي ػا  أىنىا أىنىا أىنىا :يىصًي ي ًبالنَّاًس       
 (4)نحو           فيؤكد بتكرار لفظو ،  :إذا كان المؤكد ضميرًا منفصاًل منصوباً - 2

            (الطويل): 
اًلبي   فىً يَّاؾى ًإيَّاؾى الًمرىاءى فىً نَّوي -         11 ًلمشَّرّْ جى  ًإلىى الشَّرّْ دىعَّاىءه كى



رفوع ، فال يصح موال يجوز توكيد الضمير المنفصل المنصوب بالضمير المنفصل ال
                  (المتقارب) : (5)ت ، وال نحو أول جرير مكرأإياك أنت  :أن يقال 

                           
ٍبدى اىلىٍمس-        12  ًح ًػيفىً يَّاؾى أىٍنتى كىعى بىا ًقٍبمىةى اٍلمىٍسًجدً       أىٍف تىٍقرى  

  .(6)وذلك أبيح 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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 ، أو منصوبًا ، أو مجرورًا ، فتوكيده اً إذا كان المؤكد ضميرًا متصاًل مرفوع- 3
:بطريقتين   

 ، وىو توكيده هتوكيده توكيدًا لفظيًا بضمير يماثمو في معناه ال في لفظ :  األكلى   
رفوع المناسب لو في اإلفراد ، والتثنية ، والجمع ، والتذكير ، مبالضمير المنفصل ال

 وأعت الضمائر .(2)أمت أنت ، وأكرمتني أنا ، ومررت بو ىو:  ، نحو (1)والتأنيث
في ىذه األمثمة الثالثة توكيدًا لفظيًا لمضمائر   (أنت ، أنا ، ىو)المنفصمة المرفوعة 

،  (التاء ، والياء ، والياء): المتصمة المرفوعة ، والمنصوبة ، والمجرورة التالية 
وتعرب ضمائر الرفع المنفصمة توكيدًا لفظيًا مبنيًا عمى الفتح ، وال يقال في محل رفع 
، أو نصب ، أو جر ، إذ ليس لو محل إعرابي ؛ ألن المحل اإلعرابي ال يكون إال 

لممبتدأ ، أو الخبر ، أو الفاعل ، أو غيرىا مما لو موضع إعرابي ال يقوم عمى 
وأد أكد الضمير المتصل بالضمير المنفصل المرفوع ؛ ألن .  (3)التوكيد المفظي

أصل الضمير أن يكون عمى صيغة واحدة في الرفع ، والنصب ، والجر ، كما كانت 
؛  (4)الرفع الظاىرة عمى صيغة واحدة ، كما أن أصل الضمير المنفصل  األسماء
 لقوتو ، وأصالتو ، إذ المرفوع أبل المنصوب ، والمجرور فتصرف فيو أكثر ،  وذلك



 المرفوع المنفصل ، ولوال ىذا النظر لكان القياس ة بصيغإالومن ثمة لم يقع الفصل 
م ــ، ول(5)أن يؤكد الضمير المجرور بالمنصوب المنفصل   

_________________________________________________________  
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، ولما بين المجرور ، (2) فاستعير لو المرفوع (1)يكن لممجرور ضمير منفصل 
  .(3)والمنصوب من األخوة ، وىما من واٍد واحد فحمال عميو 

 إياك     رأيتك:  المتصل المنصوب بمنفصل منصوب ، نحو (4)وأد أجازوا توكيد  
واألصل أن يؤكد الضمير ، - كما تقدم - كما أجازوا توكيده بالمرفوع المنفصل . (5)

. (6)منفصل منصوب ؛ ألن لممنصوب ضميرًا منفصالً بالمتصل المنصوب   
رأيت إياك، فمذىب : إذا أتبعت المتصل المنصوب بمنفصل منصوب نحو "

وأوليم عندي أصح : أال المصنف . البصريين أنو بدل، ومذىب الكوفيين أنو توكيد
ألن نسبة المنسوب المنفصل من المنسوب المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من 

.(7)"فعمت أنت، والمرفوع تأكيد بإجماع: المرفوع المتصل في نحو   
فإن . رأيتك إياك، ورأيتو إياه: فإن أردت أن تجعل مضمرًا بداًل من مضمر أمت " 

فأنت وىو وأخواتيما نظائر . فعمت أنت، وفعل ىو: أردت أن تبدل من المرفوع أمت 
.    (8)"إياه في النصب  

ياك  .رأيتك إياك : فمو ذىبنا إلى القول إنيا بدل في نحو أولك   بدل مطابق من : وا 
ن البدل المطابق ىو أ، وكما نعرف  (رأى)الضمير المتصل في الفعل  (الكاف)  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 332 ، ؿ 1،ج ، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ43 ، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 1  

. 332 ، ؿ 1،جاثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ- 2  



. 332 ، ؿ1،ج ، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ43 ، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 3  

. 332ؿ  ،  1،جاثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ- 4  

 ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، 332 ، ؿ1،جاىغبثق،  386 ، ؿ 2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج - 5

. 92 ، ؿ2 ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج األؽَّٜ٘ ، ،43 ، ؿ3ج  

  .332 ، ؿ1،جاثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ- 6

،  43 ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج ،  386 ؿ ،  2ج  ، عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة -7

. 92 ، ؿ 2األؽَّٜ٘ ، ج األؽَّٜ٘ ، ؽشذ   

. 332 ، ؿ 1،جاثِ اىسبخت ،  اىنبفٞخ فٜ اىْس٘- 8  
 

 
وىذا - مطابق لممبدل منو في معناه ، والبدل والمبدل منو يطمقان عمى ذات واحدة 

رأيت إياك ؛ : ألصبحت الجممة  (الكاف)، فمو حذفنا المبدل منو ، وىو - صحيح 
:  وىذا مما ال يجوز الفصل ، كما في أولك ،ألن المقصود في البدل ىو الثاني 

 العاصمة األردنية ، :  وىو ،فمو حذفنا المبدل منو . عمان رت العاصمة األردنية ز
.زرت عمان : ألصبحت الجممة   

إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل لمتوكيد لم يجز ذلك إال بشرط اتصال : الثانية  
مررت بك بك ، ورغبت فيو فيو ، وأمت أمت :  ، نحو (1)ؤكَّد مكّْد بما اتصل بالؤالم

(2).  
وال يجوز في األمثمة المتقدمة إعادة المؤكّْد المتبوع وحده ؛ وذلك ألن إعادتو مجردًا   

  .(3)تصال فيعاد مع المؤكّْد ما اتصل بالمؤكَّدالتخرجو عن ا
مررت بك بك ، واألرجح : ، وليس تأكيدًا في نحو  (بدالً )ب روعند الزمخشري ُيع

. (4 ) صريح التكرير لفظًا ومعنىه؛ وذلك ألن تأكيد  
عز -  ، وكقولو (5) أم أنت:يؤكد الضمير المستتر بضمير رفع منفصل ، مثل- 4

رَك ُّب َك } :-وجل تَك  َك اْواْو َك ْو أَكنْو نَّم َك } :-عز وجل _ وأولو  (6){ َك جُم َك ااْوجَك زَك ْو تَك  َك  (7){ا ْو ُموْو أَكنْو
. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 88 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 1  

 ، 1،جاثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ فٜ اىْس٘ ،  88 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 2

 ، 3اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج،  215 ، ؿ 2 اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج،  332ؿ

  .  101ؿ

  .89 ، 88 ، ؿ2 األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج-3

  .332 ، ؿ 1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج- 4

  . 92 ، ؿ 2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج ،  386 ، 378 ، ؿ2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 5



.( 24)اىَبئذح - 6  

.( 19)األػشاف   ، (35 )اىجقشح- 7  

 

 

 

 

 

 توكيدًا لضمير مستتر ، (أنت)في األمثمة المتقدمة وأع الضمير المنفصل المرفوع 
.اسكن واذىب ، وأم ، : في األفعال التالية  (أنت)وتقديره   

 فتوكيده يكون ،إذا كان المؤكد فعاًل ماضيًا ، أو مضارعًا ، أو أمرًا  : الحكـ الثالث
أد : وكقولك  (2)أام أام زيد ، وأم أم :  نحو (1)بتكرير لفظو وحده دون تكرار فاعمو 

توكيدًا ، وأد عمل األول  (أد ثبت)المثال األخير أعدت في ثبت زيد أميرًا أد ثبت ، ف
  .(3)في زيد وفي األمير

جوابيِّا كان  فتوكيده يكون حسب الحرف إذا ، إذا كان المؤكد حرفًا  : الحكـ الرابع
:وابيج ، أم غير  

ي ، وال إذا- أ فيجوز توكيدىا ،  كان الحرف جوابيًا كنعم ، وبمى ، وَجْيَر ، وأجل ، وا 
ألنيا لصحة االستغناء  " ؛ (4)بإعادة ىذه الحروف وحدىا من غير اتصاليا بشيء

مستقل   ىي حرف، بل (5) " بالداللة عمى معناهلذكر المجاب بو ىي كالمستقعن بيا 
ه ـ ومن .(7)نعم نعم ، وبمى بمى ، وال ال: ، فتقول  (6)لصفتكرر بال ف  

 

___________________________________________________________  

  ، األؽَّٜ٘ 41 ، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج،  125 ، ؿ 2 عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج-1

. 86 ، ؿ 2 األؽَّٜ٘ ، ج  ، ؽشذ  

. 86 ، ؿ 2 ، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج41 ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ،ج- 2  

. 125 ، ؿ 2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 3  

  .216، ؿ 2 ، اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج91ؿ ، 2ج األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ،- 4

  .91 ، ؿ 2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج - 5

  .332ؿ ، 1،جاثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ- 6

   .91 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (الكامل) :  (1)أولو 
الى الى أىبيٍكحي ًبحيبّْ بىٍثنىةى ًإنَّيىا-    13  ميَّ مىكىاًثقان كىعيييكدىا        ذىٍت عى   أىخى

فتوكيده توكيدًا لفظيًا يكون بإعادة ما اتصل بو  ، إذا كان الحرف غير جوابي- ب 
إن زيدًا إن زيدًا فاضل ، أو إن :  سواًء أكان ضميرًا ، أم اسمًا ظاىرًا ، نحو (2)

ا اً }: ، وأولو تعالى  وىو األولىزيدًا إّنو فاضل نْو ُم ْو  ُمرَك ا ِ  ُّب ْو  َك ُم ِ دُم ُم ْو أَكنَّم ُم ْو إاَك أَكيَك

جُم وَك  رَك اً ا أَكنَّم ُم ْو  ُّب ْو ِ  َك االسم      وتوكيده بإعادة الضمير أفصح من إعادة  ، (3){ َك
                   (اليزج) : (5)نحو  ، وال بد من الفصل بين الحرفين كما مر ،(4)

                                                    
مىى ذىاكىا -              14 لىؾى المَّوي عى قي لىؾى المَّوي لىؾى الؿَّ     

      (الخفيف) :(7) ، وشذ اتصاليما ، كقولو(6)يره وحده روأد جّوز ابن الحاجب تك 
        

ا-      15 ـي مى ـى يىٍحمي لىـٍ  ًإفَّ ًإفَّ اٍلكىًري ارىهي قىٍد ًضيمىا              ٍيٍف مىٍف أىجى يىرى  
             ومثل أول ، بغير فاصل ، وال إعادة شيء  (إن)فقد تكرر الحرف  

  (الرجز):  (8)اآلخر 
كىأىٍف -       16 كىأىفَّ كى تَّى تىرىاىىا كى حى فٍ                  أىٍعنىاقىيىا ميشىدَّدىاته ًبقىرى

 معو ، ولكن وجد فاصل بين الحرفين ءمن غير إعادة شي (كأنّ )فقد تكرر الحرف  
  .(9)العطف ، وليذا كان الضعف ىنا أخف منو في البيت السابق  (واو)وىو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خَٞو ثثْٞخ ، اىذٝ٘اُ ، خَغ ٗرسقٞق ٗؽشذ إٍٞو ٝؼق٘ة ، ثٞشٗد ، داس اىنزبة اىؼشثٜ ، - 1 

  .58 ،     ؿ 1 ، ط 1992

 ، 89، ؿ2،جاألؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘   ،41  ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج - 2 

 ، األّقبسٛ ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس 215،216 ، ؿ2 اثِ ػقٞو ، ج ؽشذ اثِ ػقٞو ،

  .428اىزٕت ، ؿ
   .(35)ىَؤٍُْ٘  ا- 3

   .332 ، ؿ1،ج ، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ89ؿ ، 2ج  األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، -4

  . 5ٍّش رخشٝدٔ ؿ- 5

   .332ؿ ، 1اىنبفٞخ،جثِ اىسبخت ، ا- 6

 8 .252 / 3ثال ّغجخ فٜ أٗضر اىَغبىل - 7

ٗإىٚ خطبً اىَدبؽؼٜ فٜ 254/ 3ْٝغت إىٚ األغيت اىؼديٜ ، أٗضر اىَغبىل - 8

  .89\2األؽَّٜ٘

  . 396 /3 ، زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، 331 ، ؿ1،جاثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ-9

 



 

 

 

 . (1)وىذه األمثمة الدافع إلى أكثرىا أد يكون الضرورة الشعرية فاستبعادىا أفضل 
  :(الوافر)  (2) منو أولوذ وأش

ل ًلمىا ًبي ؼى الى كىالمًَّو الى ييؿٍ        ؼى - 17  ـٍ أىبىدان دىكىاءي     ا ًبًي كىالى ًلًممى  

  (الطويل) : ( 3) أولوو

فىأىٍصبىٍحفى الى يىٍسأىٍلنىوي عىٍف ًبمىا ًبوً -       18 بىا     كَّ ـٍ تىصى ٍمًك اٍليىكىل أى عَّدى ًفي عي   أىصى
  .(4)ألن المؤكَّد عمى حرفين ، والختالف المفظين

ذا كان المؤكَّد جمل :  الحكـ الخامس األكثر في التوكيد  : اسمية أو جممة فعمية ةوا 
   َك }:، كقولو تعالى  (6) ما يقترن بعاطفا، وكثيرً  (5)المفظي أن يكون في الجمل 

يَك ْو َك ُم وَك  ُم َّم  يَك ْو َك ُم وَك   َك اَكى }: وأولو تعالى،(7){ َك   َك اَكى اَك َك  َكأَك ْو اَكى  َّم َّم أَك ْو اَكى اَك َك  َكأَك ْو  (8){أَك ْو
كىالمًَّو   )-: وسمميوصمى اهلل عل-كقول الرسول  وأد يأتي دون حرف عطف،"

ٍيشان  فَّ قيرى كى   في             ويجب الترك عند إييام التعدد . (9)ثالث مرات (ألىٍغزي
  زيداً  تُ ـضرب : ضربت زيدًا ضربت زيدًا فمو أيل: نحو . الجمل  وكيدـــت

 

. 396 ، ؿ 3زغِ  ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 1  

  .3/254اىقبئو ٍغيٌ ثِ ٍؼجذ اى٘اىجٜ فٜ أٗضر اىَغبىل - 2

اىقبئو األع٘د ثِ ٝؼفش فٜ دٝ٘أّ ، فْؼخ ّ٘سٛ زَ٘دٛ اىقٞغٜ ، ٗصاسح اىثقبفخ ٗاإلػالً فٜ - 3

  .21 ، ؿ 1اىدَٖ٘سٝخ اىؼشاقٞخ ، ط 

  .255،256ؿ ، 3ألّقبسٛ ، اثِ ٕؾبً ، أٗضر اىَغبىل ، جا - 4

  .88، ؿ2ؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، جاأل- 5

  .333 ، ؿ1،ج ، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ فٜ اىْس88٘ ، ؿ 2 جاىغبثق- 6

  .( 5) ، (4) اىْجأ- 7

   .35 ، 34اىقٞبٍخ - 8

  .54مزبة اإلَٝبُ ، فسٞر اىجخبسٛ ، زذٝث - 9
 

 

 

 
 

األخرى ،  ثم ضربت زيدًا ؛ لتوىم أن الضرب تكرر منك مرتين تراخت إحداىما عن 
  .(1) "والغرض أنو لم يقع منك إال مرة واحدة



االسمية   من الفعل والفاعل ، والجممةنةوالتأكيد المفظي يقع في الجممة الفعمية المكو 
: الفعمية ة عمى الجملةوىذه أمثل .المكونة من المبتدأ والخبر   

(الطويل) : (2)، وأولوجاءني محمد جاءني محمد   
اةي ًببىٍغمىًتي -   19 ًحقيكفى اٍحًبًس اٍحًبسً  فىأىٍيفى ًإلىى أىٍيفى النَّجى أىتىاؾى أىتىاؾى الالَّ  

  (الرجز) : (3) وأولو
ـٍ قىاًئمان    -         20 ـٍ قىاًئمان قي قي ٍبدان نىاًئمىا      رىأىٍيتى عى

  الشمس مشرأة الشمس ، اهلل أكبر اهلل أكبر :مثمة عمى الجممة االسمية ومن األ
.مشرأة   
  : حذؼ المؤكَّد المتبكع في التككيد المفظي

 مناٍف حقًا  حذفوال يكاد يوجد خالف في منع حذف المؤكد توكيدًا لفظيًا ؛ ألن
  . (4)لتكراره

  الشمس :فمو حذفنا المؤكَّد ، وبقي المؤكّْد ، لما أفادت الجممة التوكيد في نحو
 فالجممة ىنا خبرية .الشمس مشرأة : مشرأة ، الشمس مشرأة ، ألصبحت الجممة 

  .أخبرت أن الشمس مشرأة فقط
  :(5) أك التككيد غير الصري  ،التككيد المعنكم : ثانينا  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 88 ، ؿ2ؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، جاأل- 1

   .194/ 2ثال ّغجخ فٜ أٗضر اىَغبىل - 2

ٍسَ٘د ثِ : اىجٞذ الٍشأح ٍِ اىؼشة فٜ اىَقبفذ اىْس٘ٝخ فٜ ؽشذ ؽ٘إذ ؽشٗذ األىفٞخ - 3

  .184 / 3أزَذ اىؼْٜٞ ، ٍطج٘ع ٍغ خضاّخ األدة ، داس فبدس ، 

  . 398 ، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 4

  .39 ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 5
 
 

  
 

 (3)الشمول   ، أو(2)(التثبيت والتمكين) (1)وىو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة  
.( 4)(اإلحاطة والعموم)  



لجوز  (نفسو)جاء زيد نفسو ، فإنو لوال أولك : ومثال المقرر ألمر المتبوع في النسبة 
اَك َك رَك ُّب َك }: ليل أولو تعالى السامع كون الجائي خبره ، أو كتابو بد جَك . ، أي أمره (5){ َك  
دَك اا َك َكِئ َك ُم  ُم ُّبهُم ْو }- : عز وجل– ومثال المقرر ألمره في الشمول أولو  جَك  َك َك

.(7) ، إذ لوال التأكيد لجّوز السامع كون الساجد أكثرىم (6){أَكجْو َك ُم وَك   
رأيت زيدًا     نفسو : والتوكيد المعنوي يكون بتكرير المعنى دون لفظو ، نحو أولك 

(8).  
  :الغرض مف التككيد المعنكم  

أن يدفع المتكمم عن نفسو ظّن السامع بو تجوزًا في ذكر المنسوب إليو المعين - 1
 ، فيكون (9)فربما نسب الفعل إلى الشيء ، والمراد ما يتعمق بذلك المنسوب إليو

التوكيد بالنفس ، والعين فيما تمكنان المعنى في نفس السامع ، وتزيالن ظّن 
وبعد "  ،(10)المخاطب من إرادة المجاز ، وتؤمنان من غفمة المخاطب ، أو نسيانو 

نفسو وعينو وأجمع وكمو وكميم وكمييما : فإذا عرف التوكيد لَم وأع في الكالم نحو   

   .328 ، ؿ1 ، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج77 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 1

  .104 ، ؿ3اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج- 2

  .328 ، ؿ1 ، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج77 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 3

  .104 ، ؿ3اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج- 4

  .22اىفدش- 5

  .73، ٗع٘سح ؿ آٝخ 30اىسدش - 6

  .428،429األّقبسٛ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت ، ؿ- 7

  .40، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 8

  .329 ، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج- 9

  .41 ، 40، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 10
 

: المجاز في ىذا الكالم، أال تراك أد تقول  (حال سعة  )وما أشبو ذلك عرفت منو 
أطع األميُر نفُسو : أطع األميُر المصَّ ويكون القطع لو بأمره ال بيده فإذا أمت 

المص، رفعت المجاز من جية الفعل ، وصرت إلى الحقيقة ؛ لكن يبقى عميك 
نما لعّمو أطع يده أو رجمو ، فإذا : التجّوز من مكان آخر ، ىو أولك  المّص  وا 

  (.1)" أطع األمير نفُسو يد المص ، أو رجمو: احتطت أمت 



أن يدفع المتكمم عن نفسو ظن السامع بو تجوزًا ال في أصل النسبة بل في نسبة - 2
الفعل إلى جميع أفراد المنسوب إليو مع أنو يريد النسبة إلى بعضيا ؛ ألن العمومات 

 ،   (2)المتخصصة كثيرة فيدفع ىذا الوىم بذكر كمو ، وأجمع ، وأخواتو ، وكالىما
: فإذا أمت . فكل ، وأجمع يجديان الشمول والعموم ، والتأكيد بيما إلفادة ذلك 

ذا أمت . جاءني القوم كميم  جاءني : جاز أن يجيؤوك مجتمعين ، ومتفرأين ، وا 
ذا جمعت بينيما . القوم أجمعون  كميم ، )صارت حال القوم االجتماع ال غير ، وا 

دَك ااْو َك َكِئ َك ُم  ُم ُّبهُم ْو }: أال بعض العمماء في أولو تعالى  .(3)فمممبالغة في التأكيد (أجمعون جَك  َك َك

الكريمة رفع وىم من يتوىم أن الساجد  البعض، في اآلية  (كل) فائدة ( "4) {أَكجْو َك ُم وَك 
رفع وىم من يتوىم أنيم لم يسجدوا في وأت واحد ، بل سجدوا  (أجمعون)وفائدة ذكر 

ـٍ }:في وأتين مختمفين ، واألول صحيح ، والثاني باطل بدليل أولو تعالى  كىأليٍغًكيىنَّيي
 (أجمعين) ؛ ألن إغواء الشيطان ليم ليس في وأت واحد ، فدل عمى أن (5){أىٍجمىًعيفى 

نما معناه كمعنى  وىو أول جميور - سواء  (كل)ال َتَعرَُّض فيو التحاد الوأت ، وا 
نما ذكر في اآلية تأكيدًا عمى تأكيد –النحويين    .(6)"  وا 

  .450، ؿ2اثِ خْٜ ، اىخقبئـ، ج- 1

  .329،331 ، ؿ1اثِ اىسبخت، اىنبفٞخ،ج- 2

  .41، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 3

  .73  ، ع٘سح ؿ آٝخ 30اىسدش - 4

   .82، ع٘سح ؿ آٝخ (39)اىسدش- 5

  .431األّقبسٛ ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت، ؿ- 6
 
 

 

 

 

 

   :  أقساـ التككيد المعنكم

: التوكيد المعنوي  يأتي عمى ضربين   
وذلك . النفس، والعين : ما يرفع توىم مضاف إلى المؤكَّد ، وألفاظو  :  أحدىما 

جاء : توكيد لزيد ،وىو يرفع توىم أن يكون التقدير : فنفسو . جاء زيد نفسو : نحو 
.خبر زيد ، أو رسولو ، وكذلك جاء زيد عينو   



كل )والمستعمل لذلك   . ما يرفع توىم عدم إرادة الشمول :  فيو الضرب الثاني  أما 
فيؤكد بكل ، وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وأوع بعضيا  . (، وكال ، وكمتا ، وجميع

  .(1)جاء الركب كمو، أو جميعو: موأعو، نحو 
(عددىا ، أحكاميا ، أقساميا )ألفاظ التككيد المعنكم  

 ألفاظ فرعية أخرى ، سأتناوليا بعد –أحيانًا - ألفاظو األصمية سبعة ، وأد تمحق بيا
  : (2) تقسـ ألفاظ التككيد األصمية إلى ثالثة أنكاع ىي. ىذا المبحث

بعاد الشك  ، (3)نكع يراد منو إثبات الحقيقة- 1 زالة االحتمال عن الذات ، وا  وا 
نفس، وعين ، وىما يعّمان باختالف صيغيما وصغرىما :  ، وألفاظو (4)المعنوي عنو

جاء :  ، مثل(5)أي يقعان عمى الواحد ، والمثنى ، والمجموع في المذكر والمؤنث: 
أد أزالتا الشك  (عين)و (نفس)والمراد حقيقتو ، فكممتا . زيد نفسو ، أو عينو 

،والمجاز عن ذات زيد ، فمم تترك مجااًل لتوىم أن المقصود شيء آخر غيرىا كيده ، 
وال بد من إضافة النفس ، أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد . ( 6)ورجمو ، أو غيره

 في اإلفــــــراد ، والتثنيــة ، والــجمع ، والتذكيــر ،   
.207، 206، ؿ2اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج- 1  

  .371، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 2

  .40، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 3

  .371، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 4

  .334 ، 331 ، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج- 5

  .428األّقبسٛ ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت ، ؿ- 6
 

 

 

 

 

 
جاء زيد نفسو أو عينو ، جاء الزيدان أنفسيما أو أعينيما ، : نحو ،  (1)والتأنيث 

وىذا الضمير ... جاء الزيدون أنفسيم أو أعينيم ،  جاءت فاطمة نفسيا أو عينيا ،
 ، كما يجري عمى ىذين االسمين ما يجري عمى ما (2)ال يصح حذفو ، أو تقديره 

ن كان المؤكَّد بو مجموعًا جمعتو جمع تكسير عمى مثال . ( 3)أبميما في اإلعراب  وا 
 (5) ، وال يجوز أن يؤكد بيما مجموعين عمى نفوس وعيون ، وال عمى أعيان (4)أفعل
 وجاءت النسوة أنفسين ، أو (6)جاء الزيدون أنفسيم ، أو أعينيم : فتقول . 

فعبارتو ىنا أحسن من أولو في التسييل جمع أمة ، فإن عينًا تجمع جمع ."( 7)أعينين



: وأما إذا أّكد  بيما المثنى ، ففيو ثالث لغات  . "( "8)أمة عمى أعيان ، وال يؤكد بو
 ، ودونو اإلفراد ، (10)"جاء الزيدان أنفُسيما، أو أعُيُنيما:  ، فتقول (9)أفصحيا الجمع

وأد أال ابن إياز في شرح الفصول، وابن كيسان عن بعض  ."(11)ودون اإلفراد التثنية
  (12): العرب 

، 334,331 ، ؿ 1، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج45، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 1

 ، األّقبسٛ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت، 78،83،ؿ2األؽَّٜ٘، ؽشذ األؽَّٜ٘، ج

  .207،ؿ2، اثِ ػقٞو، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج421ؿ

  .375،ؿ3زغِ ، ػجبط، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 2

، 1984اىضخبخٜ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، زققٔ ػيٜ ر٘فٞق اىسَذ ، ٍؤعغخ اىشعبىخ ، داس األٍو ، - 3

  .21 ، ؿ1ط

، 207، ؿ2 ،  اثِ ػقٞو، ؽشذ اثِ ػقٞو، ج78،ؿ2األؽَّٜ٘، ؽشذ األؽَّٜ٘، ج- 4

   .  431األّقبسٛ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت ، ؿ

  . 78، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 5

، 207، ؿ2 ،  اثِ ػقٞو، ؽشذ اثِ ػقٞو، ج78،ؿ2األؽَّٜ٘، ؽشذ األؽَّٜ٘، ج- 6

   .  431األّقبسٛ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت ، ؿ

  .334 ، ؿ1اثِ اىسبخت، اىنبفٞخ،ج- 7

  .78، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘، ج- 8

 ،  األّقبسٛ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت ، 78 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ،ج- 9

  .431ؿ

 ،  78، ؿ2  ، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج334 ، ؿ1اثِ اىسبخت، اىنبفٞخ،ج- 10

  .431األّقبسٛ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت ، ؿ

 ، األّقبسٛ، اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت ، 78،ؿ2األؽَّٜ٘، ؽشذ األؽَّٜ٘، ج- 11

  .431ؿ

  .78، ؿ2، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘، ج334 ، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج- 12

وأد صرح النحاة بأن كل مثنى في المعنى مضاف إلى . فصرح بجواز التثنية 
 ، ويترجح (2) ، والمختار الجمع (1)متضمنو يجوز فيو الجمع ، واإلفراد ، والتثنية 

" .اإلفراد عمى التثنية عند الناظم  
 ، وال بد عند (3)جاء زيد نفسو عينو :   ىذا ويجوز أن تجمع بينيما ، فتقول 

 ، وال تعطف بعضيا (4)اجتماعيما من تقديم النفس عمى العين في الرأي األأوى 
فعل زيد نفسو وعينو ؛ وذلك ألن نفس ، وعين يؤكد بيما :  ، فتقول (5)عمى بعض 

ففي المثال لم يجز ؛ .ما يتبّعض ، وما ال يتبّعض ؛ ألنيما إلثبات حقيقة الشيء 
، (6)ألن زيدًا ليس مما يتجزأ، ويتبّعض ، فإن أردت أنو جاء سالم األعضاء واألجزاء

وتعرب كممة . ( 7)جاء زيد بنفسو ، وىند بعينيا: ويجوز جرىما بباء زائدة ، فتقول 



توكيدًا مجرورًا بالباء الزائدة في محل رفع ، أو نصب ، أو  : (عين)، وكممة  (نفس)
.جر ، وذلك حسب المتبوع   

نفس ، وعين تنفردان دون بقية ألفاظ التوكيد المعنوي بجواز : والمالحظ أن كممتي 
وكممتا نفس ، وعين تؤديان نفس المعنى ، فيجوز  . (8)دخول الباء الزائدة عمييما

. أام زيد نفسو ، أو أام زيد عينو : ، كمثل أولك  (نفس)بداًل من  (عين)استخدام 
  . (10) ، كما يجوز لك أن تذكر العين من دون النفس(9)فالعين بمعنى نفس الشيء 

زالة االحتمال،والمجاز عن (11)تكىـ عدـ إرادة الشمكؿ نكع يراد بو رفع- 2 ، وا   
 

   .78 ، ؿ 2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج - 1

  .334 ، ؿ 1 ، اثِ  اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج78 ، ؿ 2اىغبثق  ، ج- 2

  .78 ، ؿ 2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج - 3

  .373 ، ؿ 3 ، زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج336 ، ؿ 1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج- 4

  .40 ، ؿ 3 ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج83 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج - 5

  .22 ، اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ40 ، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 6

   .78 ، ؿ 2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج - 7

  .374 ، ؿ 3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 8

  .40 ،  ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 9

  .336 ، ؿ1اثِ اىسبخت، اىنبفٞخ،ج- 10

  .207، ؿ2اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو، ج- 11

 

 

ثبات أنيا ىي المقصودة حقيقة .كال ، وكمتا :  ، ولو لفظان (1)التثنية ، وا   ويؤكد 

جاء الزيدان كالىما ، وجاءت : بكال المثنى المذكر ، وبكمتا المثنى المؤنث ، نحو 
 (كمتاىما)و (كالىما)في المثالين السالفين أزالت الكممتان  . (2)اليندان كمتاىما

 ودل عمى أن المراد ىو الداللة (3)احتمال مجيء أحد الزيدين ، أو إحدى اليندين 
عند  –وال بد  . (4)عمى التثنية الحقيقية التي تنَصبُّ عمى اثنين معًا ، أو اثنتين معاً 

 ؛ (5) من إضافتيما إلى ضمير يطابق المؤكد في التثنية –استعماليما في التوكيد 
.(7) ، وال تقديره (6)ليحصل الربط بين التابع والمتبوع ، وال يجوز حذف الضمير   

مثل . وتعرب كال، وكمتا إعراب المثنى ، فترفعان باأللف ، وتنصبان وتجران بالياء 
  .(8)أفادني الوالدان كالىما ، وأحببت الوالدين كمييما ، ودعوت اهلل لموالدين كمييما: 

؛ المتناع التقدير (9)اختصم الزيدان كالىما ، وال اليندان كمتاىما: وال يجوز أن يقال 
 ، وألنو ال مجال الحتمال التخاصم من أحدىما دون اآلخر ؛ ألن (10)المذكور



، فال فائدة من صيغة التوكيد (11)التخاصم ال يتحقق معناه إال بوأوعو من اثنين حتمًا 
  .(12)أي المشاركة الحتمية بين شيئين : ىنا ؛ ألنيا تدل عمى المفاعمة 

 

 375، ؿ 3  ، زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج80، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘، ج- 1

.  

  .208 ، ؿ2 ، اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج84، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 2

   .80، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 3

  .375، ؿ 3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 4

، 45، ؿ3، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ،ج80،83،  ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 5

   .208، ؿ2اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج

  . 375، ؿ3 ، زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج80، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 6

  .375، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 7

  .375، ؿ3 ، زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج21اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ- 8

  .335 ، ؿ1 ، اثِ اىسبخت، اىنبفٞخ،ج80، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 9

   .80 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 10

   .375، ؿ3، زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج335 ، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج- 11

  . 376 ، 375 ، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 12

 
زالة االحتمال عن الشمول الكامل ، (1)نكع يراد بو إفادة اإلحاطة كالعمـك - 3  وا 

وأأواىا في التوكيد ، وأكثرىا أصالة ىو . كل ، وجميع ، وعامة : وأشير ألفاظو ثالثة
أرأت ديوان المتنبي كمو ، واستوعبت أصائده : نحو . كل ، ثم جميع ، ثم عامة : 

ىنا منع االحتماالت ، وأفاد   اإلحاطة ، والشمول بغير  (كل)إن مجيء لفظ . كميا 
وتؤكد  كل ، وجميع ، وعامة  . (2)مبالغة ، وال مجاز ، وكذلك جميع ، وعامة 

ذو أجزاء يصح افتراأيا حسًا ، أو حكمًا ، وىما ال :  أي (3)المجموع المفرد المتجزىء
زيد  جاء: أكرمت القوم كميم ، واشتريت العبد كمو ، بخالف : يؤكدان المثنى نحو 

أال لو أفراد . القوم ، والرجال : كمو ، يعني بالذي يصح افتراق أجزائو حسِّا ، نحو 
يتميز في الحس بعضيا عن البعض ، وبالذي يصح افتراق أجزائو حكمًا مفردًا 

متصل األجزاء كالعبد ، والدار ، وزيد ، فإنو يفترق أجزاؤه حكمًا بالنسبة إلى بعض 
اشتريت العبد كمو ، فإّنو : األفعال كالشراء والبيع ، فيجوز إذن توكيده بالكل ، نحو 

يصح شراء بعضو دون الباأي ، وال يفترق أجزاؤه حكمًا بالنسبة إلى بعضيا كالمجيء 
جاءني العبد كمو ، وذىب زيد كمو ، فإن أجزاء العبد ال : ، والذىاب ، فال تقول 

وكل ،  . (4)تتجّزأ بالنسبة إلى المجيء  ، فال يجيء بعض منو وال يجيء الباأي 



ما  (كل)ويؤكد بِـ . (5)وجميع ، وعامة يجري عمييا عمى ما أبميا في    اإلعراب 
أرأت : " ، فتقـول (6)يتبّعض ، ويصح تجزئتو   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .104 ، ؿ3، اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج44 ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 1

  .376، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 2

  .21اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ- 3

  .334،335 ، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج- 4

  .21اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ- 5

  .44،ؿ3 ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج21اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ- 6

 

 

 

 

جاء زيد كمو ، أو أأبل محمد : و ال يجوز . الكتاب كمو ؛ ألنو يمكن أراءة بعضو
كمو ؛ وذلك ألن المجيء واإلأبال ال يصح من أجزائيما ، أما إن أردت أنيما جاءا 

.( 1)"لم يبعد جوازه. اليدين ، والرجمين: سالمي األعضاء لم يفقد منيما شيء ، نحو   

في الداللة عمى اإلحاطة والشمول ، وىي  (كل)فقد استعممت بمعنى  (عامة)أما 
، والتاء فييا زائدة ال تفارأيا في إفراد ، وال في تذكير ، وال في  (عمَّ )مشتقة من 

.اشتريت العبد عامتو:  ، وتصمح لممؤنث ، والمذكر ، فتقول (2)فروعيما   
نما  وأد ألَّ من عدىا من النحويين في ألفاظ التوكيد ، وأد عدىا سيبويو توكيدًا ، وا 
أال مثل النافمة ؛ ألنو عدىا من ألفاظ التوكيد يشبو النافمة ، أي الزيادة ؛ ألن أكثر 

  .(3)النحويين لم يذكرىا
وال بد في  . (4)فيي بمعنى أجمعين ، وتستعمل لمتأكيد إذا أضيفت (جميع)أما 

وأن يكون مضافًا . (5)استعمال كل لفظ من ىذه الثالثة في التوكيد أن يسبقو المؤكد
 ، وكل واحدة من الثالثة ال يفيد اتحاد (6)إلى ضمير عائد عمى المؤكد مطابق لو 

حضرت الوفود كميا ، يصح أن : الوأت عند وأوع المعنى عمى أفراده ، ففي مثل 
يكون حضورىا في وأت واحد ، أو في أوأات متباينة ، فيي تفيد العموم المطمق من 
. غير زيادة محتومة عميو ، أما ما زاد عميو فال يفيم إال بسبب آخر غيرىا   



نفس،وعين،وكال، وكمتا ، وكل ، وجميع ، وعامة : وأد تقع ىذه األلفاظ السبعة وىي
 مفعواًل،أو أومعمولة لبعض العوامل، فتعرب عمى حسب حاجة ذلك العامل فاعاًل،

 مبتدأ، أو خبرًا ، وال يصح إعرابيا توكيدًا ، ولكنيا تظل تؤدي معنـــــــى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .44،ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو، ج- 1

  .376، ؿ3زغِ ، ػجبط، اىْس٘ اى٘افٜ، ج- 2

  .208، ؿ2، اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج81، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 3

  .330 ، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج- 4

  .376 ، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 5

 83، ؿ2، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج331 ، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ فٜ اىْس٘،ج-  6

، األّقبسٛ،  اثِ ٕؾبً ، ؽشذ ؽزٗس اىزٕت، 45،ؿ3،اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج

  . 376، ؿ3 ،زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج431ؿ

؛ ( 3) ، وىذا كثير في جميع ، وعامة(2) ، وذلك بالرغم من وأوعيا مضافة(1)التوكيد
الزائرون انصرفوا جميعيم ، أو عامتيم : نحو  . (4)وذلك ألن الغالب عمييما االسمية

الحاضرون : بعد عامل االبتداء ، ويقل بعد غيره ، فمثال  األول  (كل)يكثر وأوع . 
(الطويل) : (5)كميم نابٌو ، ومثال الثاني أول الشاعر  

ـٍ -      21 مىٍيًو ًدالؤيىي يىًميدي إذىا كىالىٍت عى ٍنوي كيمُّيىا كىىيكى نىاًىؿي     فىيىٍصديري عى
ضافتو إلى مثل متبوعو مطمقًا نعتًا ال  (كل)يمزم تابعية : الثالثة  بمعنى كامل ، وا 

يمزم اعتبار المعنى في خبر كل : رأيت الرجل كل الرجل ، والرابعة : توكيدًا ، نحو 
تِ }:مضافًا إلى نكرة ، نحو أولو تعالى  اِئ َك ُم ااْو َك ْو وال يمزم مضافًا إلى . ( 6){ ُملُّب نَك ْو ٍس اَك

  .( 7)كميم ذاىب ، وذاىبون:   معرفة ، فتقول 

فتستعمل في غير التوكيد فتعرب حااًل إذا كانت مقطوعة عن   (جميع)  أما 
ِ ي اً }:اإلضافة ، كقولو تعالى  ِ ِن  ِ ِه ْو جَك أْوِ  َك ُم أَكوْو يَك ى  َّم أي بيم أجمعين ، . (8){ َك َك

  .(9)وليس بمعنى مجتمعين في حال المجيء
فالصحيح وأوعيما معمولين أحيانًا لبعض العوامل ،  (عين)، و (نفس)  وأما 

:ولكنيما تظالن تؤديان معنى التوكيد مع امتناع إعرابيما توكيدًا ، مثل أولو تعالى   
 
 

   .379 ،378 ،276 ، ؿ3زغِ ، ػجبط، اىْس٘ اى٘افٜ ،ج- 1

  .330 ، ؿ1اثِ اىسبخت، اىنبفٞخ،ج- 2

  .379 ، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 3



  .42، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ، ؽشذ اىَفقو، ج- 4

 506 ، ؿ1ً ، ط1971مثٞش ػّضح ، اىذٝ٘اُ ، رسقٞق إزغبُ ػجبط ، ثٞشٗد ، داس اىثقبفخ ، - 5

. 

( .185)آه ػَشاُ - 6  

  .93، 92،ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 7

( .83)ع٘سح ٝ٘عف - 8  

  .330 ، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج- 9

 

 

 

ِ ِ  اارَّم ْو َك َك }   .(2() 1){ َك َك َك  َك َكى نَك ْو
فيجوز مجيئيما غير تأكيد إذا كانا تابعين لما ليس بتأكيد ، كقولو  (كمتا)و (كال)أما 

ا}:تعالى  ا أَك ْو ِ  َك  ُم َك دُم ُم َك رَك أَك َك وَّم ِ ندَك  َكااْوِ  َك ا يَك ْو ُمغَك  ، فإنو عطف عمى أَحدىما ، (3){إِ َّم
  .(4)وليس لفظ أحدىما تأكيدًا 

، ومنو أولو (5)ويجوز الفصل بين المؤكَّد والمؤكّْد بغير أجنبي محض من العامل 
هُموَّم  ُم ُّبهُموَّم }:تعالى  ا   يْو َك وَك ِ  َك يْو وَّم  َك يَكرْو َك زَك .(6){    َك يَك ْو  
، واألحسن األخذ بالرأي الذي تبيحو،  (إما)وأد اختمف النحاة في الفصل بالحرف 

ما بعضيم : فيقول    .(8) ، وأد أجاز الفّراء ذلك (7)مررت بالقوم إما أجمعين ، وا 
: (عددىا ، أحكاميا ، أقساميا)ألفاظ التككيد المعنكم الممحقة   

 (كمو)بعد  (بأجمع)بأجمع وما بعدىا لتقوية أصد الشمول فيؤتى  (كل  )يجاء بعد  " 
ْكُب ُكمُّو َأْجَمُع ، و:  نحو  جاءت القبيمُة كمُّيا : ،   نحو  (ُكمّْيا)بعد  (بجمعاء)جاء الرَّ

بعد  (بُجَمعَ )جاء الرجال كميم أجمعون ، و: ، نحو (كميم)بعد  (بأجمعين)جمعاُء ، و
  .( 9)" جاءت الينداُت كمُّين ُجَمعُ : ، نحو  (كمين)

 
 

( . 12)ع٘سح األّؼبً - 1  

  .3/381زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 2

(  .23)ع٘سح اإلعشاء - 3  

  .335 ، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ،ج- 4

، 3 ، زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج80،92، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 5

  .380، 379ؿ

( . 51)ع٘سح األزضاة - 6  



-379، ؿ3،  زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج92،ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 7

381.  

  .92،ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 8

  .209 ،ؿ3اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج- 9

 

 

 ،   مثل (2) حسًا ، أو حكمًا (1)ويؤكد بأجمع ، وأخواتيا ما يتبعض ، ويصح تجزئتو 
وأد تضاف أجمع إضافة ظاىرة . (3)سرت النيار أجمع ؛ إلمكان سير جزء منو : 

أخذ المال بأجمعو ، وجاء :  بأن تسبق أجمع الباء الزائدة الجارة ، مثل (4)فيؤكد بو ، 
توكيدًا  (أجمع)؛ وتعرب كممة ( 6)جاءني القوم أجمعيم:  وال يقال (5)القوم بأجمعيم 

مجرور المفظ بالباء الزائدة في محل رفع ، أو نصب ، أو جر عمى حسب حالة 
ومنيم من يعربيا بداًل من المتبوع مجرورة المفظ بالباء في محل رفع . المؤكد المتبوع 

 ؛ وذلك ألن أجمع وأخواتيا ال يقعن (7)والرأي األول أصوب. ، أو نصب ، أو جر 
  .(8)إال توكيدًا 

في إفادة " كل"والصحيح أنيا كت(9)زعم الفراء أن أجمع وأخواتيا يفدن اتحاد الوأت
ِ يوَك }:العموم مطمًقا بدليل أولو تعالى هُم ْو أَكجْو َك نَّم ِ يَك وذىب آخرون إلى أن .(10){ َك ُم ْو

أابمت : مثل.أجمع وأخواتيا ال تدل عمى اتحاد الوأت عند وأوع المعنى عمى األفراد
  .(11)فقد تكون المقابمة في وأت واحد ، أو في أوأات مختمفة . الزائرين أجمعين

وأد جعل الزمخشري ، وابن يعيش أجمع وأخواتيا من ألفاظ التوكيد المعنوي التسعة ، 
وينبغي أن تكون أجمع ىذه المضمومة العين  . (12)أي أنين ال يقعن توابع لكل 

. (13)جمعًا مكّسًرا ال واحًدا مفرداً   
، اثِ 21،اىضخبخٜ،اىدَو فٜ اىْس٘،ؿ44، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ،ؽشذ اىَفقو ،ج- 1

.334، ؿ1اىسبخت،اىنبفٞخ ج  

  .334، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 2

  .44، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 3

   .330 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 4

، زغِ ، ػجبط،اىْس٘ 85،ؿ1 ، اثِ خْٜ، اىخقبئـ،ج330اثِ اىسبخت،اىنبفٞخ، ؿ-5

.385، ؿ3اى٘افٜ،ج  

  . 330 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 6

   . 385، ؿ3زغِ ، ػجبط ،  اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 7

  .46، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 8

  .83،ؿ2، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج41، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 9

( .82)، ٗع٘سح ؿ  (39)اىسدش - 10  



  .383، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج-  11

  .40، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج-  12

  .85، ؿ1اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج-13

ويؤتى بأكتع بعد . (1)وأد يتبع أجمع ، وأخواتو بأكتع ، وكتعاء ، وأكتعين ، وُكَتع
  .(2)أجمع ، وبكتعاء بعد جمعاء ، وبأكتعين بعد أجمعين ، وبُكَتع بعد ُجَمع
 وال تستعمل منفردة ، وأيل إن معناىا كمعنى أجمعين ، وىو اإلحاطة والعموم ، 

ما بالدار :  ، ومنو أوليم (4)أتى عميو حول كتيع ، أي تام : (3)فأكتعون من أوليم
وأد يتبع أكتع وأخواتو بأبصع ، وبصعاء ، وأبصعين ، وُبَصع ، . ( 5)كتيع ، أي أحد

  . (6)جاء الجيش كمو أجمع أكتع أبصع: فيقال 
  ويؤتى بأبصع بعد أكتع ، وببصعاء بعد كتعاء ، وبأبصعين بعد أكتعين ، وببصع 

أبضعون بالضاد : وأبصعون من البصع ، وىو الجمع ، وبعضيم يقول  . (7)بعد كتع
. روى :  ، أو من ُبَضع أي (8)المعجمة ، كأنو من تبضع الَعَرق إذا سال  

 ، كما (9)  وجعل البصريون النياية أبصع ومتصرفاتو ، ولم يذكروا أبتع ومتصرفاتو
 . (10)فعل الكوفيون حيث زادوا بعد أبصع وأخواتو أبتع ، وبتعاء ، وأبتعين ،    وبتع 

ىو طول العنق ، كذلك البغدادية جعمت النياية أبتع وأخواتو ، وكذا ذكر : والبتع 
  .(11)الجزولي ، والزمخشري أدم أبتع عمى أبصع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81،ؿ2 ؛ األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج46 ،40، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 1

  .21اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ- 2

  .40 ،ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 3

  .333 ،ؿ1 ، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج40 ،ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 4

  .40 ،ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 5

  .81 ،ؿ2 ؛ األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج46 ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 6

  .21اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ- 7

  .40 ،ؿ3 ؛ اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج336، 333 ، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 8

  .336 ،333 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 9

  .82 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 10

  .336 ، 333 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 11

 
 
 



:  ويجب مالحظة ما يمي   
فيؤكد بيا . تؤكد ألفاظ التوكيد الممحقة المفرد والجمع ، والمذكر ، والمؤنث . "1 

جمعاء ، كتعاء ، بتعاء ، : لمواحد المذكر، أجمع ، أكتع ، أبتع ،أبصع ، ولمواحدة
أجمعون، أكتعون ،أبتعون ، أبصعون ، ولجمع : بصعاء ،  ولجميع المذكر العاأل
  .(1)" ُجَمع ، ُكَتع ، ُبَتع ، ُبَصع عاأاًل كان أو غيره: المؤنث 

جاء الجيشان أجمعان ، :  فال تقول –وىذا مذىب البصريين– (2)  وال تؤكد المثنى 
، وأجاز ذلك   الكوفيون (3)وال جاءت القبيمتان جمعاوان استغناء بكال ، وكمتا عنيما 

وكذلك الزجاجي ذكر ذلك في معرض حديثو عن . (4)، واألخفش ، وىو غير مسموع 
التوكيد أن أجمعين ، وأكتعين، وأبصعين تؤكد االثنين   المذكرين ، وجمعاوين ، 
  .(5)وكتعاوين ، وبصعوين لالثنتين المؤنثتين

  كما يجوز إجراء ما لمواحدة أعني جمعاء وأخواتيا عمى كل جمع إال جمع سالمة 
المذكر ؛ ألنو ال يؤنث ، ويجوز لك أيًضا إجراء جميع الجموع إال جمع المذكر 

بالقصور أو بالدور كمين جمع كتع بتع بصع ، كما  : السالم مجرى المؤنث ، نحو 
بالنسوة ، وبالزينبات كمين جمع كتع ، وجّوز األندلسي في جمع المذكر :  تقول 

بالرجال كمين جمع كتع ، عمى تأويل الجماعات ، : العاأل إذا كان مكّسًرا أن تقول
ا َّماِت صَك ّالًا}:كقولو تعالى  ااصَّم   .(7) ؛ لكون واحدىا مؤنث المفظ (6){ َك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، اثِ ٝؼٞؼ ، 21 ؛ اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ334،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 1

 ؛ اثِ ػقٞو ، ؽشذ 81 ،ؿ2 ؛ األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘، ج44 ، ؿ3ؽشذ اىَفقو ،  ج

  .209 ، ؿ2اثِ ػقٞو ، ج

  .212 ، ؿ2 ؛ اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج331 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ،ج- 2

  .212 ، ؿ2اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج- 3

  .212 ،ؿ 2 ؛ اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج334 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 4

  .21اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ - 5

( .1)اىقبفبد -  6  

   .334 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج-  7

 

 
  

 (كل)إذا اجتمعت ألفاظ التوكيد الممحقة وجب ترتيبيا ، فنفس وعين مقدمان عمى . 2
 ؛ وذلك ألن اإلحاطة صفة لمنفس ، (2) ؛ ألنيما أشد تمكنًا في االسمية من كل (1)



ومعنى فييا فتقديم النفس عمى صفتيا أولى ، وأما تقديم النفس عمى العين ؛ فألن 
النفس لفظ موضوع لماىيتيا حقيقة ، ولفظ العين مستعار ليا مجازًا من الجارحة 

هَك ُم }:المخصوصة كالوجو في أولو تعالى جْو ااِ ٌك إِ َّم  َك وكل مقدمة  . ( 3){ ُملُّب  َك  ٍس  َك
عمى أجمع ؛ ألن كاًل تكون تأكيدًا ، وغير تأكيد ؛ لكونو جامدًا ، وأجمع ال تكون إال 

 ، وأما ما بعد أجمع فتوابع ال تقع إال بعدىا ، فأكتع تابع  ألجمع ، وأبصع (4)تأكيًدا
 (6)، وأجمع أظير في التأكيد ؛ فبذلك كانت مقدمة (5)تابع ألكتع يقع بعده ىذا ترتيبيا

وأكتع مقّدم عمى أخويو ؛ . ، ولكونيا أول عمى معنى الجمعية المرادة من جميعيا 
تام، ىذا : حول كتيع أي: لكونو أظير في إفادة معنى الجمع منيما؛ ألنو من أوليم 

   .(7)المعنى خاٍف فييما ال يمزم أن يكون األخير تابعًا لممقدم
، وأد جاء عن العرب أيًضا (8)وحكى ابن كيسان أنك تبدأ بأيتين شئت بعد أجمع 

أجمع أكتع :  بل يجب الترتيب بعد أجمع ىكذا (9)تقديم أجمع ، ثم إتباعيم ما شاءوا 
كما يجوز حذف . أبصع أبتع ، كما أنو ال يجوز تأخير أجمع عن إحدى أخواتو 

 أجمع مع وجوب رعاية الترتيب المذكور في الثالثة الباأية ، كما يجوز حذف أجمع 
 ، 3 ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج337 ،336 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 1

  .81 ،ؿ2 ،األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج46ؿ

  .46 ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 2

( .88)اىققـ - 3  

  .336 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 4

  .81، ؿ2، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج46، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ  اىَفقو ، ج- 5

   .40، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ  اىَفقو ، ج- 6

  .336 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 7

  .46، ؿ3، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ  اىَفقو ، ج336 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 8

  .46، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ  اىَفقو ، ج- 9

 

 

 

والرأي األول أصوب ، وىو . ( 1)مع جواز تقديم بعض الثالثة الباأية عمى بعض 
وجوب تقديم أجمع عمى أكتع ، وأبصع ، وأبتع ، وأد بينا فيما سبق األسباب التي 
  .(2)توجب تقديم أجمع عمى األلفاظ الثالث ، ثم أكتع عمى أبصع ، وىكذا

 ، وليذا فإن (4) ُعمّْق عمى معنى اإلحاطة(3)ألفاظ التوكيد الممحقة معارف بالعممية. 3
.      (5)ىذه األلفاظ ال تضاف إلى الضمائر بخالف ألفاظ التوكيد المعنوي األخرى



في تعريفيا من  (أجمع ، وأجمعون ، وتوابعيما)             وأد اختمف الناس في 
أي وجو وأع ليا التعريف ، فذىب أوم إلى أنيا في معنى المضاف إلى المضمر ؛ 

رأيت الجيش جميعو ، وكذلك : رأيت الجيش أجمع ، كان في تقدير: ألنك إذا   أمت 
رأيت القوم جميعيم ، وكان يجب أن : رأيت القوم أجمعين ، كان في تقدير: إذا أمت 

جاءني القوم كميم أجمعيم أكتعيم أبصعيم ، فحذفوا المضاف إليو ، وعوضوا : تقول 
من ذلك الجمع بالواو والنون، فصارت الكممة بذلك الجمع يراد بيا المضاف ، 

إن أجمع ، وأجمعين ، وتوابعيما معارف ؛ ألنيم : ومنيم من أال . والمضاف إليو 
 ، والرأي األول ىو (6)األجمع ، واألجمعون: معدولون عن األلف والالم ، والمراد 

أما إذا اتصمت بالباء الزائدة ، فال بد من أن تضاف إلى ضمير المؤكد . األرجح 
  .(7)جاء القوم بأجمعيم : المطابق ، مثل 

 أنيم – مع مجيئيا لمضرورة الداعية إلييا –ووجو ما ذكرناه من ماللتيا اإلطالة - "4
  ؛ لم يعيــــدوا (8)أجمعون ،أكتعون ،أبصعون ،أبتعون : لما أكدوا فقالوا 

 
  .336،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 1

. ٍِ اىشعبىخ 30اّظش ؿ- 2  

  .321، ؿ1، اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج46، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ  اىَفقو ، ج- 3

  .83، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 4

  .384 ،383، ؿ 3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 5

  .46، 45، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 6

  .385، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 7

  .83، ؿ1اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج- 8

 

 

أجمعون أجمعون أجمعون ، فعدلوا عن إعادة : البتة فيكرروىا فيقولوا  (أجمعون)
.(1)"  لتكرير الحروف كّميا–مع اإلطالة - جميع الحروف إلى البعض تحاميًا   

جاء :  ، نحو (2)أد يؤكد بأْجَمع ، وأْكَتع ، وأْبَصع ، وأْبَتع غير مسبوأة بكل- 5
كميا،  وكميم )واستعمال جمعاء ، وأجمعين ، وجمع غير مسبوأين بِـ. الجيش أجمع 

(الرجز) : (3)وىذا أميل ، ومنو أولو (، وكمين  

عىان -    22 ًبيِّا ميٍرضى يىا لىٍيتىًني كيٍنتي صى ٍكالن أىٍكتىعىا      تىٍحًمميًني الذٍَّلفىاءي حى
  ًإذىان ظىمىمتي الدٍَّىرى أىٍبًكي أىٍجمىعىا        ًإذىا بىكىٍيتي قىبَّمىٍتنىي أىٍربىعىػػا 



واحد في التأكيد من جية  (أجمع ، وكل)وأد تأتي بأجمع وحدىا ؛ ألن معناىا 
وربما أكَّد بأكتع ، وأكتعين غير مسبوأين بأجمع ، وأجمعين ،  . (4)اإلحاطة والعموم

إنيا ال تتقدم : ومنيم من أال . (5)حيث أفرد أكتع عن أجمع في البيتين السابقين 
   .(6)عمى أجمع 

أجمع ، وجمعاء ، وأْكَتع ، وكتعاء ، وُجَمع ، وُكَتع ، وُبَصع ممنوعات من - 6
مررت بدارك جمعاء ، : ، وىي في موضع الخفض مفتوحة ، كقولك (7)الصرف

  . (8)ورأيت اليندات جمع ، ومررت باليندات جمع 
 

  .83، ؿ1اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج- 1

  .209،210، ؿ2، اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج336 ،، ؿ1اثِ اىسبخت، اىنبفٞخ ج- 2

   .210 ، 209،ؿ 2ثال ّغجخ أٗ ألػشاثٜ فٜ ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج- 3

  .41، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 4

  .82 ،ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 5

  .336،  ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 6

، اىضخبخٜ ، 46، ؿ3 ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج202، ؿ3عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 7

 .22اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ

  .22اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ- 8

 

 

 

أجمع ال ينصرف لمتعريف ووزن الفعل ، وأما جمع فال : وسبب منعيا من الصرف 
ينصرف لمتعريف والعدل  ، فذىب أوم إلى أنو معدول عن جمع ؛ ألن     فعالء 

 –حمراء ، حمر ، وصفراء، وصفر : مما مذكره عمى أفعل تجمع عمى فعل ، نحو 
 ، وكان يعتقد في التأكيد أنو ضرب من الصفة ، –وىو رأي أبي عثمان المازني 

وذىب آخرون إلى أنو معدول عن جماعي ؛ ألن فعالء إنما تجمع عمى فعل إذا 
حمراء ، وحمر ، وصفراء ، وصفر ، وأما إذا كانت اسًما فبابيا : كانت صفة ، نحو 

صحراء ، وصحارى ، وأجمع ، وجمع اسمان غير : أن تجمع عمى َفَعاَلى ، نحو 
  .(1)صفتين



وأال ابن . (2)إذا تكررت ألفاظ التوكيد فيي لممتبوع ، وليس الثاني تأكيدًا لمتأكيد. 7
والرأي األول أفصح ، . (3)ال لممؤكد األول (أجمعون )إن ىذه األلفاظ تأكيد لِـ : برىان 

.وأصوب   
؛ وذلك ألن ألفاظ التوكيد ليست مستقمة ( 4)ال يجوز عطف بعضيا عمى بعض. 8

مستغنية عما تقدم عمييا فيعطف بعضيا عمى بعض فمو عطفت لكان كعطف 
.(5)الشيء عمى نفسو   

دَك }: حضر القوم كميم ، وأجمعون ، وأكتعون ، وأبصعون ، فتقول : فال يقال  جَك  َك َك

.(7()6) {ااْو َك َكِئ َك ُم  ُم ُّبهُم ْو أَكجْو َك ُم وَك   
 ، اثِ ٝؼٞؼ ، 321 ، ؿ1، اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج202، ؿ3عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 1

  .46، ؿ3ؽشذ اىَفقو ، ج

  .337، ؿ1، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج83، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 2

  .333،337 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج-3

  .83، ؿ2 ، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج40، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج-  4

  .333 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 5

( .73)، ع٘سح ؿ  آٝخ (30)اىسدش  - 6  

  .22اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ- 7

 

 

 

 
: وىذه األسماء يجري عمى ما أبميا في اإلعراب كما يجري النعت ، تقول - 9

  .(1)مررت بإخوتك أجمعين ، وجاءني إخوتك أجمعون 

 تككيد النكرة تككيدنا معنكيِّا  ، ىؿ يجكز تككيد النكرة تككيدنا معنكينا ؟
نما تؤكَّد بالتأكيد المفظي    ألفاظ التوكيد المعنوي معارف ، وىي ال تؤكّْد النكرات ، وا 

 ، وأد اختمف البصريون والكوفيون حول ىذه المسألة ، وسنعرض آراءىم ، (2)ال غير
.وحججيم   

 ، (3)  ذىب البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظيا غير جائز عمى اإلطالق
جاءني رجل رجل ، ورأيت رجاًل رجاًل ، : وأجمعوا عمى جواز تأكيدىا بمفظيا ، نحو 

  .(5) ، وأبضت درىًما كّمو(4)ومررت برجٍل رجلٍ 



 (6)  وذىب الكوفيون إلى أن توكيد النكرة بغير لفظيا جائز ، إذا كانت مؤأتة
، وحول ، وفرسخ ، (8) ، كيوم ، وليمة ، وشير(7)معمومة المقدار: ، أي  (محدودة)

والتأكيد يكــــون بكل . ( 10) ؛ لحصول الفائدة بذلك (9)وميل ، وضربة ، وأكمة   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ- 1

  .44 ،ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 2

 ؛ اثِ 84، ؿ2 ؛ األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج396 ، 386، ؿ2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 3

 ؛ اثِ 451 ، ؿ2 ؛ اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف ، ج210 ، ؿ2ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج

.44 ، ؿ3ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج  

  .451 ،ؿ2اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف فٜ ٍغبئو اىخالف ، ج- 4

  .22اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ- 5
 ؛ اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، 451 ،ؿ2اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف فٜ ٍغبئو اىخالف ، ج- 6

 .44 ، ؿ 3ج
 .44 ، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 7

  .210 ، ؿ2 ؛ اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج335،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 8

 .44 ، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 9
  .211 ، ؿ2اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج- 10

 
 
 

  .(1)وأخواتو ال بالنفس ، والعين 
:الدليل عمى أن تأكيد النكرة غير جائز من وجيين : احتّج البصريون بأن أالوا   

 ؛ وألن النكرة لم يثبت ليا (2)أن النكرة شائعة ليس ليا عين ثابتة كالمعرفة: أحدىما 
 ، والتأكيد المعنوي إنما ىو لتمكين معنى االسم ، وتقرير حقيقتو ، وتمكين (3)حقيقة

 ، فينبغي أن ال تفتقر إلى تأكيد ؛ ألن تأكيد ما ال يعرف ال (4)ما لم يثبت في النفس
رأيت درىمًا كل درىم ، وما أشبو ذلك ، فيو محمول عمى : فائدة فيو ، وأما أوليم 

.الوصف ال عمى التأكيد   
والتوكيد يدل عمى . أن النكرة تدل عمى الشياع ، والعموم  : كالكجو الثاني

   .(6)، والتوكيد يكون من ألفاظ اإلحاطة ( 5)التخصيص، والتعيين



وكل واحد منيما ضد صاحبو فال يصمح أن يكون مؤكدًا لو ، ولو جوزنا ذلك لكنا أد 
صيرنا الشائع مخصصًا ، وىذا ليس بتأكيد بل ىو ضد ما وضع لو ؛ ألن التأكيد 

تقرير ، وىذا تغيير ، وليذا المعنى امتُنع أن يجوز وصف النكرة بالمعرفة ، أو 
المعرفة بالنكرة ؛ ألن كل واحد منيما ضد صاحبو ؛ ألن النكرة شائعة ، والمعرفة 

مخصوصة ، والصفة في المعنى ىي الموصوفة ، ويستحيل أن يكون الشيء الواحد 
. شائعًا مخصوصًا في حال واحدة فكذلك ىا ىنا   

.الدليل عمى تأكيدىا جائز النقل والقياس : وأما الكوفيون فاحتجوا بأن أالوا   
(البسيط): ، أال الشاعر(7)أما النقل فقد جاء ذلك عن العرب   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .335 ،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 1

  .455، ؿ2اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف ، ج- 2

  .22 ؛ اىضخبخٜ ، اىدَو فٜ اىْس٘ ، ؿ44 ، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 3

  .44 ، ؿ 3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 4

  .455، ؿ2اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف ، ج- 5

  .83، ؿ2، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج386،396، ؿ2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 6

  .455 ،451، ؿ 2اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف ، ج- 7

 

 

 

ً ًق رىجىبي -         23 ٍكؿو كيؿَّ (1) لىًكنَّوي شىاقىوي أىٍف ًقيؿى ذا رىجىبه   يىا لىٍيتى ًعدَّةى حى  
.فدل عمى جوازه  (كمو) بقولو – وىو نكرة – (حول)فأكد   

(الرجز) :   (2)وأال آخر  
ديدنا كيمَّوي ميطًَّردىا-      24 فىدىا         يىٍكمنا جى إذىا القىعيكدي كىرَّ ًفييىا حى  

  . (3) (كّمو) بقولو – وىو نكرة – (يوًما)فأّكد 
     (الرجز) :  (4)وأولو 

ٍكالن أىٍكتىعىا-    ................             25   تىٍحًمميًني الذٍَّلفىاءي حى
  (الرجز)  : (5)وأولو

رًَّت اٍلبىٍكرىةي يىٍكمنا أىٍجمىعىا     إنَّا إذىا خيطَّافينىا تىقىٍعقىعىا-              26   قىٍد صى
  .(6 )(أجمعا)بقولو -  وىو نكرة – (يوًما)فأّكد 



وأما القياس فألن اليوم مؤأت يجوز أن يقعد في بعضو ، والميمة مؤأتة يجوز أن يقوم 
أعدت يوًما كمو ، وأمت ليمة كميا صح معنى التوكيد فدّل : في بعضيا ، فإذا أمت 

  . (7)عمى صّحة ما ذىبنا إليو 
أما ما استشيدوا بو في األبيات فال حجة : وأد رد البصريون عمى حجج الكوفيين

: فيو؛ لقمتيا وشذوذىا في القياس مع أن الرواية الصحيحة في أول الشاعر ىي  
ٍكؿو كيمًّْو رىجىبي ) باإلضافة وىو . (يا ليت عدة حكلي كمَّو رجب): ىي (يىا لىٍيتى ًعدَّةى حى  

اىجٞذ ىؼجذ هللا ثِ ٍغيٌ اىٖزىٜ فٜ ؽشذ أؽؼبس اىٖزىِٞٞ ، فْؼخ أثٜ ػٞغٚ اىسغِ ثِ اىسغِٞ - 1

  اىغنشٛ ، زققٔ ػجذ اىغزبس أزَذ فشاج ، ٗساخؼٔ ٍسَ٘د ٍسَذ ؽبمش ، اىقبٕشح ، ٍنزجخ اىؼشٗثخ 

  . 45 ،44 ،ؿ 3  ؛ ٕٗ٘ ثال ّغجخ فٜ ؽشذ اىَفقو ، ج910، ؿ2، ج

  . 45 ،ؿ3ثال ّغجخ فٜ ؽشذ اىَفقو ، ج- 2

  .452، ؿ2، اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف ، ج45، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو، ج- 3

   .32ٍّش رخشٝدٔ ؿ- 4

  .  45 ،44 ،ؿ3ثال ّغجخ فٜ ؽشذ اىَفقو ، ج- 5

، اثِ 211، ؿ2، اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو ، ج84،ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 6

  .335، ؿ1، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج45، ؿ3ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو، ج

  .454، ؿ 2اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف ، ج- 7

 

 

.معرفة ال نكرة    
ًديدنا كيمَّوي ميطَّرىدان ): وأما أول اآلخر " فال حجة فيو ؛ ألنو يحتمل أن يكون ،  (يىٍكمىان جى

توكيًدا لممضمر في جديد ، والمضمرات ال تكون إال معارف ، وىذا أولى بو ؛ ألنو 
رًَّت اٍلبىٍكرىةي  ):وأما أولو  . (1)أأرب إليو من يوم فعمى ىذا يكون اإلنشاد بالرفع قىٍد صى

  .(2")فال يعرف أائمو مع شذوذه . (يىٍكمان أىٍجمىعىا
ثم لو أدرنا أن ىذه األبيات التي ذكروىا كميا صحيحة عند العرب ، وأن رواية ما  "

ادعوه لما كان فييا حجة ؛ وذلك لشذوذىا ، وأمتيا في بابيا ، إذ لو طردنا القياس 
في كل ما جاء شاذِّا مخالًفا لألصول والقياس،وجعمناه أصاًل لكّل ذلك يؤدي إلى أن 
تختمط األصول بغيرىا،وأن تجعل ما ليس بأصل أصاًل،وذلك يفسد الصناعة بأسرىا، 
. وذلك ال يجوز عمى أن ىذه المواضع كميا محمولة عمى البدل ال عمى التأكيد   

إن اليوم مؤأت ، فيجوز أن يقعد بعضو ، والميمة مؤأتة ، فيجوز أن :   وأما أوليم 
ن : يقوم بعضيا ، فإذا أكدت صّح معنى التوكيد أمنا  ىذا ال يستقيم ؛ فإن اليوم وا 



كان مؤأتًا إال أنو لم يخرج عن كونو نكرة شائعة ، وتأكيد الشائع المنكور بالمعرفة ال 
  . (3)" يجوز كالصفة ، وألن تأكيد ما ال يعرف ال فائدة فيو عمى ما بّينا واهلل أعمم

 
  .455، ؿ2، اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف ، ج45 ، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 1

  .45، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو، ج- 2

  .456، ؿ2اثِ األّجبسٛ ، اإلّقبف ، ج- 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:مع بقاء تككيده تككيدان معنكيان  (المتبكع)حذؼ المؤكد   
 ؛ وذلك ألن الحذف مناٍف (1)ال يحذف المؤكَّد ، ويقام المؤكّْد مقامو عمى األصح   

 ، وأد منع (2)وىذا الشرط أول من ذكره األخفش. لمغرض من توكيده توكيدًا معنويًا 
 ، وتبعو الفارسي ، (3)الحذف ؛ ألن المؤكَّد ُمريد لمطول ، والحاذف ُمريد لالختصار

اوِ }: أول الزجاج في أولو تعالى (األغفال)فرد في كتاب اِ رَك اِو اَك َك اَك  ، إّن (4){إِوْو  َك
  . (5)الحذف والتوكيد بالالم متنافيان: إْن ىذان ليما ساحران ، فقال : التقدير 

،  (6) وتبع أبا عمي أبو الفتح فقال في الخصائص ال يجوز الذي ضربُت نفَسو زيد
؛ ألن المحذوف  (الذي)وكذلك لم ُيِجْز أبو الحسن توكيد الياء المحذوفة من صمة 

أّن الحذف ىنا إنما الغرض بو التخفيف : ىنا ليس بمنزلة المثبت بل ألمر آخر وىو 
لطول االسم ، فمو ذىبت تؤكد لنقضت الغرض ؛ وذلك أن التوكيد        واإلسياب 

  . (7)ضد التخفيف واإليجاز
؛  (ضربُت ضرباً )ال يجوز حذف عامل المصدر المؤكّْد كـ: وتبعيم ابن مالك فقال 

 ، ولم يجز أن (8)ألن المقصود بو تقوية عاممو، وتقرير معناه ، والحذف مناٍف لذلك 
وتجعل ضربًا توكيدًا ألضرب المقدرة من أبل أن تمك المفظة أد . ضربًا زيدًا : تقول 

ُأنيبت عنيا الحال الدالة عمييا ، وحذفت ىي اختصاًرا ، فمو أكدتيا لنقضت القضية 



ال عمى أن تجعل . ضربًا زيدًا : التي كنت حكمت بيا ليا ، ولكن لك أن تقول 
 ضربًا توكيدًا لمفعل الناصب لزيد ، بل عمى أن تبدلو منو فتقيمو 

   .92 ، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 1

األّقبسٛ ، اثِ ٕؾبً ، ٍغْٜ اىيجٞت ، رسقٞق ٍبصُ اىَجبسك ٍٗسَذ ػيٜ زَذ هللا ، ثٞشٗد ، - 2

   .793 ، ؿ2 ، ج5ً ، ط1979داس اىفنش ،  

 793 ، ؿ2 ، األّقبسٛ ،اثِ ٕؾبً ، ٍغْٜ اىيجٞت ، ج336،ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 3

. 

(  .63)طٔ - 4  

  .793 ، ؿ2األّقبسٛ ،اثِ ٕؾبً ، ٍغْٜ اىيجٞت ، ج- 5

  . 280،287 ، ؿ2 ، اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ،ج793 ،ؿ2اىغبثق ، ج- 6

   .287 ، 280 ، ؿ2اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ،ج- 7

  .793 ، ؿ2األّقبسٛ ،اثِ ٕؾبً ، ٍغْٜ اىيجٞت ، ج- 8

. مقامو فتنصب بو زيًدا   
. فأما عمى التوكيد بو لفعمو ، وأن يكون زيٌد منصوًبا بالفعل الذي ىذا توكيد لو فال

فيذه األشياء لوال ما عرض من صناعة المفظ أعني االأتصار عمى شيء دون شيء 
لكان توكيدىا جائًزا حسًنا لكن عارًضا ما منع فمذلك لم يجز ال ؛ ألن المحذوف ليس 

  .(1)في تقدير الممفوظ بو
جاءني الذي ضربت :  ، وأكثر ذلك في الصمة كقولك (2)  وأجاز آخرون الحذف

مررت : سأل سيبويو الخميل عن . نفسو ، أي ضربتو نفسو ، ومنيم الخميل وسيبويو 
ىما : كيف ينطق بالتوكيد ؟ فأجابو بأنو يرفع  بتقدير . بزيد ، وأتاني أخوه أنفسيما 

أْعيِنيما أْنُفسيما ، ووافقيما عمى ذلك :  ، وينصب بتقدير (3)صاحباي أنفسيما
(المنسرح) :(4)جماعة ، واستدلوا بقول األعشى   

ٌف في السَّفىًر ما مىضىى مىٍيال -  27 الن   كا  فَّ مٍرتىحى الِّ كا  إفَّ مىحى  
 فحذفوا الخبر مع أنو مؤكد بإّن وفيو نظر ، فإن المؤكّْد نسبة الخبر إلى  االسم ، ال 

الذي رأيتو : إنما فّر األخفش من حذف العائد في نحو : نفس الخبر ، وأال الصفار 
الذي ىو أائٌم زيد ؛ : نفَسو زيد ؛ ألن المقتضي لمحذف الطول؛ وليذا ال يحذف في 

فإذا فروا من الطول ، فكيف يؤكدون ؟ وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فال تنافي 
بحث بدر الدين ابن مالك مع والده في . بينيما ؛ ألن المحذوف لدليل كالثابت 

  . (5)المسألة بحثًا أجاد فيو 
  .289 ، 288 ، ؿ2اثِ خْٜ ، اىخقبئـ ، ج- 1



، 92 ، ؿ2 ، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج336، ؿ1اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج- 2

  .793 ، ؿ2األّقبسٛ ، اثِ ٕؾبً ، ٍغْٜ   اىيجٞت ،ج

 ، 2، األّقبسٛ ، اثِ ٕؾبً ، ٍغْٜ اىيجٞت ، ج92،ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 3

  .793ؿ

األػؾٚ ، ٍَُٞ٘ ثِ قٞظ ، دٝ٘اُ األػؾٚ اىنجٞش ، ؽشزٔ ٍٖذٛ ٍسَذ ّبفش اىذِٝ ، ثٞشٗد - 4

  .154 ،ؿ2ً ، ط1993، داس اىنزت اىؼيَٞخ ، 

  .793،794 ،  ؿ2األّقبسٛ ، اثِ ٕؾبً ، ٍغْٜ اىيجٞت ، ج- 5
 

 

 

 

 

:تككيد الضمائر تككيدان معنكيان   
،  (الضمائر)أبين من المضمر  (االسم)تؤكد الضمائر توكيدًا معنويًا ؛ ألن المظير  

: فيصمح أن يكون تأكيدًا لو ومبينًا ، وال يؤكد المضمر المظير ، فال يجوز أن يقال 
جاءني زيد ىو ؛ وذلك ألن المضمر أخفى من الظاىر ، فال يصمح أن يكون مبينًا 
.لو   

  . (1)  وتأكيد الضمائر بالظاىر يكون بالنفس، والعين، وكل، وأجمع ، وتوابعيما
  (رفع كنصب) : تككيد الضمير المنفصؿ: أكالن 

يؤكد الضمير المنفصل المرفوع بالنفس ، والعين ، وبغيرىما دون أن يحتاج  . أ
 . (2)أنت نفُسك سافرت : نحو . إلى فاصل 

 يؤكد الضمير المنفصل المنصوب بالنفس ، والعين ، وبغيرىما وذلك بعد  . ب
كما . إياك أنت نفَسك أْن تفعل : منفصل ، نحو أولك  توكيده بضمير رفع

: يجوز توكيده بالنفس ، والعين ، وبغيرىما دون أْن يحتاج إلى فاصل مثل 
  .(3)رأيتك نفَسك 

  (رفع ، كنصب ، كجر):تككيد الضمير المتصؿ : ثانينا 
يؤكد الضمير المتصل المرفوع بالنفس ، والعين ، وذلك بعد أن تؤكده أواًل . أ

 ؛ وذلك ألن النفس ، والعين (4)أمت أنت نفُسك: مثل . بضمير رفع منفصل 
يميان العوامل ، ويعني ذلك أّن العوامل تعمل فييما ال بحكم التبعية بل يكونان 
فاعمين، ومفعولين ، ومضافين ، وذلك أنيما لم يتمكنا في التأكيد بل الغالب 

.طابت نفُسو : عمييما االسمية ، كقولك   



  اعمم أن توكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس ، والعين من غير تقدم تأكيد آخر 
ىند ضربت:  ؛ فربما أوأع لبسًا في كثير من األمر، كقولك(5)– وىو جائز –أبيح   

  .42، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 1

  .388 ، ؿ3زغِ ، ػجبط ، اىْس٘ اى٘افٜ ، ج- 2

  .277، ؿ1عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 3

 ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ 336،ؿ1 ، اثِ اىسبخت ، اىنبفٞخ ، ج385  ،379، ؿ2اىغبثق ، ج- 4

، اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو 85، ؿ2، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج42، ؿ3اىَفقو ، ج

   .213، ؿ2، ج

  .42،43، ؿ3 ،  اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج379 ، ؿ2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 5

نفسيا ، لم يعمم أرفعت نفسيا بالفعل ، وأخميت الفعل من الضمير أم جعمت في 
ىند ضربت ىي نفسيا ، حسن من : الفعل ضميرًا ليند ، وأكدتو بالنفس ، فإذا أمت 

.(1)غير أبح   
أما التأكيد بكل ، وأجمع ، وتوابعيا فيجوز التأكيد بيا من غير تقدم تأكيد آخر 

 ؛ وذلك ألّن كلَّ ، وأجمع ، (3)أوموا كمُّكم ، وجاءوا كمُّيم :  ، مثل (2)بضمير
جاءني كلُّ القوم ، ورأيت كلَّ القوم ، ومررت بكلّْ القوم : وتوابعيا تمي العوامل فتقول 

، فإن التأكيد غالب عمييا لما فييا من معنى اإلحاطة والعموم ؛ ولذلك جاز التوكيد 
كما يجوز أن تؤكَّد أواًل بضمير رفع  . (4)بيا من غير تقدم تأكيد آخر بضمير

.(5)أوموا أنتم كمُّكم : منفصل ، فتقول   
إذا كان الضمير المتصل منصوًبا جاز تأكيده بالنفس ، والعين من غير حاجة - ب

ضربتك نفَسك ؛ ألنو لم يوجد من المَّبس ىنا ما : إلى تقدم تأكيد بضمير ، فتقول 
  . (6)ُوجد في المرفوع ، وليس من الفعل كالجزء منو 

ذا أكَّدت بالضمير ، ثم جئت بالنفس ، فقمت  ضربتك أنت نفَسك ، كان أبمغ في : وا 
.( 7)التأكيد   

 
  .43، 42، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 1

 ؛ اثِ ػقٞو ، ؽشذ 42، ؿ3 ؛ اىغبثق ، ج379 ، ؿ2،ج247، ؿ1عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 2

  .213، ؿ2اثِ ػقٞو ، ج

  .85، ؿ2األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج- 3

. 42، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 4  

 ، اثِ ػقٞو ، 85، ؿ2، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج247، ؿ1عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 5

  .213، ؿ2ؽشذ اثِ ػقٞو، ج

  .44-42، ؿ3اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج- 6



، األؽَّٜ٘، ؽشذ 44-42، ؿ3 ، اىغبثق،ج387، 385، ؿ2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة، ج- 7

.85، ؿ2األؽَّٜ٘، ج  

 

 

 

 

ذا أكّْد بغير النفس ، والعين ، فيؤكد دون الحاجة إلى ضمير رفع منفصل ، وذلك  وا 
.( 2)فعمتم أجمعون ، وىذا حسن :  ، فتقول (1)سائغ جائز   

ن لم - ج ذا كان الضمير المتصل مجروًرا فيجوز تأكيده بالنفس ، والعين ، وا  وا 
مررت بك : نحو . يتقدْميما تأكيد ؛ ألنو ال َلبس فيو ، وليس من الفعل كالجزء 

  .(3)نفِسك 
مررت بك أنت نفِسك، : ويجوز تأكيده بالضمير أواًل ، ثم بالنفس ، والعين ، فتقول 

  . (4)فذلك أبمغ في التأكيد 
ذا أكّْد بغير النفس ، والعين ، فيؤكَّد دون الحاجة إلى ضمير رفع منفصل ، وذلك  وا 

  .(5)سائغ جائز 
:تككيد الضمير المستتر : ثالثنا   

   يؤكَّد الضمير المستتر بالنفس ، والعين بعد تأكيده أواًل بضمير رفع منفصل ،   
  .(6)أم نفُسك : أم أنت نفُسك ، وال يجوز : نحو 

  .44، ؿ3 ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج379، ؿ2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 1

  .379، ؿ2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 2

األؽَّٜ٘  ، 223 ، ؿ 2،  اثِ ػقٞو ، ؽشذ اثِ ػقٞو، ج247، ؿ1عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 3

  . 44-42، ؿ3 ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج85، ؿ2، ؽشذ األؽَّٜ٘، ج

 ، اثِ 85، ؿ2 ، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج251، 247، ؿ1عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 4

  .43، ؿ3ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج

. 44،ؿ3 ، اثِ ٝؼٞؼ ، ؽشذ اىَفقو ، ج381، ؿ2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 5  
..85، ؿ2 ، األؽَّٜ٘ ، ؽشذ األؽَّٜ٘ ، ج379، ؿ2عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ، ج- 6  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            
 
 

لفصؿ الثانيا  
 التككيد القياسي في شعر أبي فراس كأثره في البناء الشعرم 

 
 
 
 
 
 



 
التككيد القياسي في شعر أبي فراس  كأثره في البناء الشعرم 

المفظي ، والمعنوي : احتوى شعر أبي فراس الحمداني عمى نوعي التوكيد القياسي 
. ولكن ىذا النوع من التوكيد أميل إذا ما أورن بأنواع التوكيد األخرى 

وجاء ىذا بعيدًا عن الصناعة ، والتكمف ـ كما يتضح بسمات شعره ـ ، فيناك دوافع 
لدى الشاعرـ  توضح العالأة بين التوكيد والحدث ، فما التوكيد عنده إال ألزمو –

.  الحدث وأوجده ،كما أثر التوكيد عمى الحدث أيضًا 
وأحاول بعد عرض األبيات التي جاء فييا التوكيد المفظي ، والتوكيد المعنوي ، أن 

. أوضح ، العالأة بين التوكيد والحدث ، ثم بيان دوافع التوكيد عنده 
اأتصر التوكيد المفظي عند أبي فراس عمى خمسة وأربعين  : التككيد المفظي: أكالن 

: بيتًا ، إذ انقسم عنده إلى أربعة أأسام
: ووأع في واحد وعشرين بيتًا  ، أنماطو في شعره  : التككيد باالسـ. 1

 (المتقارب) :  (1)وجاء في ثالثة  أبيات ، منو أولو: توكيد االسم .      أ
ًخيًر اىألىًخيرً -         1 نىٍبدىأي ًباىألى ى ى    نينىكّْبي عىٍنييفَّ فيٍرسىانىييفَّ         كى

 . (األخير)توكيدًا لفظيًا لالسم  (األخير)وأع االسم 
  (الطويل) : (2)وجاء في سبعة عشر بيتًا منو أولو: توكيد المنادى . ب
ٍربى بىينىنىا    أىيىا قىٍكمىنىا الى تىٍقطىعيكا اىٍليىدى ًباىٍليىدً -        2   أىيىا قىٍكمىنىا الى تيٍنًشبيكا اىٍلحى

 . (أيا أومنا)توكيدًا لفظيًا لالسم المنادى  (أيا أومنا)وأع االسم المنادى 
 (الطويل)  :(3)وجاء في بيتين ىما : توكيد القسم .  ج
فىالى كىأىًبي مىا سىاًعدىاًف كىسىاًعدى               كىالى كىأىٍبي مىا سىيّْدىاًف كىسىيًّْد  -        3

اًنبان              فىيىٍرتيقيوي ًإالَّ ًبأىٍمرو ميسىػػدَّد اى يىٍفتيؽي اىٍلدٍَّىري جى ًبي مى  ِِ            كىالى كىأى ى

 
احلمداين ، أبو فراس ، ديوان أيب فراس ، شرح وتقدمي عباس عبد الساتر ، بريوت ، دار الكتب العلمية ،  - 1

 . 95ص 
 . 62السابق ، ص - 2
 . 52السابق ، ص- 3
 



 
 . (فال وأبي)توكيدين لفظيين لمقسم  (وال وأبي)في ىذين البيتين جاء الَقَسمان 

: أنماطو في شعره . ووأع في ستة أبيات  : التككيد بالضمير-2
 (الوافر): (1)ووأع في ثالثة أبيات ، منو أولو : توكيد الضمير المنفصل المرفوع . أ
ٍطبي -         4 مىيَّ خى ْـّ عى ٍطًب اىٍلميًم ٍطبو       مىعى اىٍلخى      كىأىٍنتى كىأىٍنتى دىاًفعي كيؿّْ خى

 (الواو)المسبوق بحرف العطف  (أنت)وأع في ىذا البيت الضمير المنفصل المرفوع 
 . (أنت)توكيدًا لفظيًا لمضمير المنفصل المرفوع 

 (الخفيف) : (2)ووأع في بيتين فقط منو أولو: توكيد الضمير المتصل المرفوع - ب
    أىنىا أىٍصبىٍحتي الى أيًطيؽي ًحرىاكان       كىٍيؼى أىٍصبىٍحتى أىٍنتى يىا مىٍنصيكري -        5

المناسب لو في اإلفراد الضمير المتصل  (أنت)أكد الضمير المنفصل المرفوع 
 . (أصبحت )المتصل بكممة  (التاء )المرفوع 

 (الكامل):    (3)وجاء في بيت واحد ىو:توكيد الضمير المستتر - ج
ـى ًلٍمعىبىرىاىًت سيٍكؽى ىىكىاف-       6 مىى ريسيٍكـً مىغىاًف       فىأيقًي   ِِ  أىتىعيزُّ أىٍنتى عى

 (أنت)توكيدًا لفظيًا لمضمير المستتر وتقديره  (أنت)وأع الضمير المنفصل المرفوع 
   .(تعز)في الفعل

: ووأع في واحد وعشرين بيتًا أنماطو في شعره  : التككيد بالجمؿ- 3
 (الطويل) : (4)ووأع في بيتين منو أولو: التوكيد بالجممة االسمية - أ

ًبيبي   -          7 مىى مىا كىاىفى ًمٍنوي حى ًبيبه عى ٍظكىةن       حى أىسىاءى فىزىادىٍتوي اىإًلسىاءىةي حي
توكيدًا لفظيًا  (ىو حبيب)المحذوفة المبتدأ ، وتقديرىا  (حبيب)وأعت الجممة االسمية 

 0 (ىو حبيب)لمجممة االسمية المحذوفة المبتدأ وتقديرىا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 21احلمداين ، أبو فراس ، ديوان أيب فراس، ص- 1
 . 100السابق ، ص- 2
   . 174السابق، ص  - 3
  . 37السابق ، ص- 4
 
 



 
:  ووأع في تسعة عشر بيتًا ، أنماطو في شعره : التوكيد بالجممة الفعمية - ب
   (الخفيف) : (1)وجاء في ثمانية أبيات منو أولو: توكيد الفعل والفاعل - أ
ًبٍيبً -          8 ٍبًرم ًببىٍيًف ظىٍبيو رى ٍبًرم لىمَّا تىأىمَّؿى طىٍرًفي       بىافى صى   بىافى صى

بان )توكيدًا لفظيًا لمجممة الفعمية  (بان صبري)في ىذا البيت وأعت الجممة الفعمية 
 . (صبري

. ووأع في ثالثة عشر بيتًا : توكيد الفعل والفاعل والمفعول بو - ب
  (الطويل) : (2)منو أولو

اًئًب اىٍلنٍَّصًؿ ميٍقًصًد -        9 ٍثرىةى اىٍلدٍَّىًر ًإنَّوي     رىمىاًني ًبسىٍيـو صى   أىًقٍمًني أىًقٍؿً ني عى
 . (أأمني)توكيدًا لفظيًا لمجممة الفعمية  (أأمني)وأعت الجممة الفعمية 

 (الطويل) : (3)ووأع في بيت واحد ىو: التككيد بالحرؼ - 4
يَّ أىٍجمىعىا -      10 فيكنيوي         غىكىاًربي دىٍمعو يىٍشمىؿي اىٍلحى مىيَّ جي نٍَّت عى مىيَّ ًلمىٍف ضى  عى

  
عميَّ لمن ضنت ، توكيدًا : المتصل بياء المتكمم في أولو  (عمى)وأع حرف الجر 

  .عميَّ جفونو : المتصل بياء المتكمم في أولو  (عمى)لفظيًا لحرف الجر 
: التككيد المعنكم : ثانينا 

وأع التوكيد المعنوي عند أبي فراس الحمداني في ستة وثالثين بيتًا ، إذ أكد باستخدام 
 :نفس ، وعين ، وكال ، وكل ، وأجمع ، أنماطو في  شعره : ألفاظ التوكيد التالية 

:  وجاء في سبعة أبيات :  التككيد بالنفس - 1 
   (الكامل) : (4)ووأع في بيت ىو أولو : تككيد االسـ . أ

اًؼ  -     11 نىاًكًب حى لىٍك أىنَّوي عىاًرم اىٍلمى ًإفَّ اىٍلغىًنيَّ ىيكى اىٍلغىًنيُّ ًبنىٍفًسًو        كى
 
 . 27احلمداين ، أبو فراس ، ديوان أيب فراس، ص- 1
 . 52السابق ، ص- 2
 . 108السابق ، ص- 3
 . 114السابق ، ص - 4
 



المناسب لممؤكَّد في  (الياء)المضاف إلى الضمير  (نفسو)في ىذا البيت وأع المفظ 
 .  (الغني)اإلفراد ، والتذكير والمتصل بحرف الباء الزائدة توكيدًا معنويًا لالسم 

: وجاء في ستة أبيات : تككيد الضمير - ب
  (الطويل):(1)في بيت واحد ، ىو أولو : تككيد الضمير المتصؿ المرفكع - 1

بىافي -   12 ٍبننا أىٍف ييقىاؿى  جى ؿه      كىأىٍقدىٍمتي جي بىًخٍمتي ًبنىٍفًسي أىٍف ييقىاؿى ميبىخَّ
   (الوافر) :(2)وجاء في أربعة أبيات مثل أولو: تككيد الضمير المستتر - 2

كىنَّى- 13 ـٍ كى ـٍ أيٍسـً نىٍفًسي           لىسىمَّاىًني اىٍلسّْنىافي لىيي   فىقيٍؿ ًلٍمًعٍمًج لىٍك لى
المتصمة بياء المتكمم المناسب لو في اإلفراد توكيدًا معنويًا لمضمير  (نفس)وأعت 

   .(أنا)وتقديره  (لْم أسمِ )المستتر في الفعل 
  (الطويل) : (3) ووأع في بيت واحد وىو:التككيد بالعيف -2

ؿي مىٍف قىدَّ اىٍلكىًميُّ اىٍلميظىاًىري -  14 ؿي مىٍف شىدَّ اٍلميًجيدي ًبعىٍيًنًو     كىأىكَّ  كىأىكَّ

المناسب لممؤكَّد في اإلفراد والتذكير ،  (الياء)المضافة إلى الضمير  (عين)وأعت 
 . (المجيد)والمتصل بحرف الباء الزائدة توكيدًا معنويًا لالسم 

:  وجاء في خمسة أبيات : التككيد بكال - 3
  (الطويل) : (4)ووأع في أربعة أبيات كقولو: تككيد االسـ . أ

نيٍبفى اىٍلبىكىاًتري -    15 ٍحفىالًف ًكالىىيمىا      فىًغٍبفى اىٍلقىنىا عىنَّا كى الىطى ًفٍييىا اٍلجى  تىخى
المناسب لممؤكَّد  (ىما)المضاف إلى الضمير المتصل  (كالىما)في ىذا البيت وأع 

  .(الجحفالن)في التثنية والتذكير توكيدًا معنويًا لالسم 

 
 . 172احلمداين ، أبو فراس ، ديوان أيب فراس ، ص- 1
 . 173السابق ، ص- 2
 . 87السابق ، ص- 3
 . 86السابق ، ص- 4
 
 
 
 



 (الرجز) : (1)وجاء في بيت واحد وىو: تككيد الضمير المتصؿ المرفكع - ب
تَّى ًإذىا تىعىمَّقىا- 16 مَّقىا           ًكالىىيمىا حى حى مىٍينىا دىٍكرىةن كى  دىاىرىا عى

المناسب لممؤكَّد  (ىما)المضاف إلى الضمير المتصل  (كالىما)في ىذا البيت وأع 
 (ألف االثنين)في التثنية والتذكير توكيدًا معنويًا لمضمير المتصل المرفوع وىو 

 . (حمق)المتصل بالفعل 
. ووأع في ثالثة وعشرين بيتًا : التككيد بكؿ - 4 
 (الطويل) : (2)وجاء في عشرين بيًتا كقولو : تككيد االسـ - أ

شىبىابي - 17 ٍف شىًممىٍتيىا ًرقَّةه كى ٍسنىاءي قىٍمًبيى كيمَّوي     كىاً   كىالى تىٍمًمؾي اىٍلحى
المناسب لممؤكَّد في اإلفراد والتذكير توكيدًا  (الياء)المضاف إلى الضمير  (كل)وأع 

 . (أمبي)معنويًا لالسم 
: ووأع في ثالثة أبيات : تككيد الضمير - ب
  (الرجز) :(3)وورد في بيتين كقولو: تككيد الضمير المتصؿ المرفكع - 1

ـه كىاىفى قىرًيبان ًمٍف شىرىٍؼ -      18 مىيّْ قىٍؼ         غي تَّى كى ٍينىا كيمُّنىا حى  فىمىا ًاٍستىكى
المناسب لممؤكَّد في الجمع والتذكير  (الياء)المضاف إلى ضمير المتكمم  (كل)وأع 

  .(استوى)المتصل بالفعل  (ناء الفاعمين)توكيًدا معنويًا لمضمير المتصل المرفوع 
 :تككيد الضمير المستتر - 2

  (الطكيؿ) :(4)ككرد في بيت كىك
مّْؿً - 19 كىمٍَّفتي مىاًلي غيٍرـى كيؿّْ ميضى اىزى كيمَّوي          كى ًيًش مىا حى  رىدىٍدتي ًبرىٍغـً اىٍلجى
المناسب لممؤكَّد في اإلفراد  (الياء)المضاف إلى الضمير المتصل  (كل)وأع 

 . (ىو)وتقديره  (حاز)والتذكير توكيدًا معنويًا لمضمير المستتر في الفعل 
 (الطويل) :وجاء في بيت واحد وىو  : التككيد بأجمع- 5
. 189احلمداين ، أبو فراس ، ديوان أيب فراس ، ص- 1

 .13اىغبثق ، ؿ- 2

 . 186السابق ، ص - 3
 . 131السابق ، ص- 4
 



  
يَّ أىٍجمىعىا-   20 فيكنيوي     غىكىاًربي دىٍمعو يىٍشمىؿي اىٍلحى مىيَّ جي نٍَّت عى مىيَّ ًلمىٍف ضى   (1)عى
  .(الحي)توكيدًا معنويًا لالسم  (أجمعا)وأع 

 : ما يمي كيجب مالحظة
المعروف في التوكيد المفظي أنو ال يصح تكرار المفظ السابق المؤكَّد أكثر من - 1

وأد كرر أبو فراس بإعادة المفظ السابق المؤكَّد أربع مرات ، وجاء  . (2)ثالث مرات
 (الوافر)  :(3)في ثمانية أبيات ، ويتضح ذلك في أولو

 أيىا أيَـّ األىًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه                     ًبكيٍرهو ًمٍنًؾ مىا لىًقيى األىًسيري - 21
ـي كى الى يىػًسيري   يَّرى الى ييًقي       أيىا أيَـّ األىًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه                     تىحى

      أيىا أيَـّ األىًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه                     ًإلىى مىٍف ًباٍلًفدىا يىٍأًتي اٍلبىشًيري 
قىٍدميتّْ الذَّكىاًئبي كىالشَّعيكري  بّْػي                    كى       أيىا أيَـّ األىًسيًر ًلمىٍف تيرى
 

توكيدًا لفظيًا لالسم  (أيا أّم األسير)في األبيات الثالثة وأعت األسماء المناداة 
. إذ كرر المفظ أربع مرات  (أيا أم األسير)المنادى 

  .(4)تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة والشمول : ُيعرَّف التوكيد بأنو - 2 

إذ األصؿ قي التككيد أف يتبع المؤكّْد المؤكَّد أم أف يأتي بعده مباشرة دكف   فاصؿ 
، كلكننا نرل في شعر أبي فراس كجكد المؤكّْد مفصكالن عف المؤكَّد إذ خالؼ 

النحكييف في ذلؾ ، عمى ما نالحظ في تسعة كعشريف بيتنا مف األبيات التي جاء 
  (الطكيؿ):  (5)فييا التككيد المفظي نحك قكلو

ًبيبي - 22 مىى مىا كىاىفى ًمٍنوي حى بًيبه عى ٍظكىةن       حى  أىسىاءى فىزىادىٍتوي اإًلسىاءىةي حي
 . (عمى ما كان منو)حيث فصل بين المؤكَّد والمؤكّْد بقولو 

 
 . 108احلمداين ، أبو فراس ، ديوان أيب فراس ، ص - 1
 . 389 ، ص 3عباس ، حسن ، النحو الوايف ، ج - 2
 . 67احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 3
 . 328، ص1 ، وابن احلاجب ، الكافية ، ج428األنصاري ، ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، ص - 4
 . 37احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص-5



 
 

أما في التككيد المعنكم فقد كقع الفصؿ بيف المؤكَّد كالمؤكّْد في بيت كاحد       
 (الطكيؿ):  (1)ىك
مىا األىٍمري إالَّ ًفي يىًد اٍلمًَّو كيمُّوي        فىمىا شىاءى ًمٍف أىٍمرو فىمىٍف ذىا ييغىاًلبيوي -    23  كى
إذ تمحق "  التوكيد بأجمع وحدىا دون أن تقع تابعًا لكل، إذ جاء في بيت واحد -3

أجمع كل ، وأد جعل الزمخشري وابن يعيش أجمع من ألفاظ التوكيد المعنوي التسعة 
  (الطويل) :(3) ىو(2)" أي أنيا ال تقع تابعة لكل

يَّ أىٍجمىعىا- 24 فيكنيوي    غىكىاًربي دىٍمعو يىٍشمىؿي اٍلحى مىيَّ جي نٍَّت عى مىيَّ ًلمىٍف ضى  عى
كما ىو معروف ، وىذا   يجوز ؛  (كل)وحدىا دون أن تمحق بـ ِ  (أجمعا)إذ أكد بـِ 

. (كل)معناىا كمعنى  (أجمع)ألن 
توكيد الضمير المتصل المرفوع توكيدًا معنويًا بالنفس دون أن يؤكَّد أواًل بضمير - 4

  (الطويل)  : (4)رفع منفصل ، وجاء في بيت واحد ىو
بىافي -       25 ٍبننا أىٍف ييقىاؿى جى ؿه        كىأىٍقدىٍمتي جي   بىًخٍمتي ًبنىٍفًسي أىٍف ييقىاؿى ميبىخَّ

المتصل بياء المتكمم الضمير المتصل المرفوع دون أن يؤكَّد أواًل (نفس)إذ أكد بِـ
وىذا أبيح ولكنو جائز ، وأد أجازه سيبويو ، وابن يعيش ، " بضمير رفع منفصل 

.  (5)" بالنفس والعين دون أن يؤكَّد أواًل بضمير رفع منفصل
توكيد الضمير المستتر بالنفس توكيدًا معنويًا دون أن يؤكَّد أواًل بضمير رفع - 5

 (الوافر):  (6)منفصل ، و جاء في أربعة أبيات نحو أولو 
ادى ًبنىٍفًسًو كىٍعبي بفي مىاـً - 26 جى ٍيره             كى ى بيجى ًفي طىمىًب اىٍلثَّنىاًء مىضى كى

                             
 . 202احلمداين ، أبو فراس ، ديوان أيب فراس، ص- 1
 . 40،44،46، ص3 ، ابن يعيش ، شرح املفصل ، ج83، ص2األمشوين ، شرح األمشوين ، ج- 2
 . 108احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 3
 . 172السابق ، ص - 4
 . 43، 42، ص3، وابن يعيش ، شرح املفصل، ج385 ،379، ص2سيبويه ، الكتاب ، ج- 5
 . 161احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 6
 



 
 

دون أن  (ىو)، وتقديره  (جاد)وحدىا الضمير المستتر في الفعل  (نفس)إذ أكد بِـ
وأد جاء عن النحاة بخصوص توكيد الضمير .يؤكَّد أواًل بضمير رفع منفصل 

المستتر بأنو يجب أن يؤكَّد بالنفس ، والعين بعد تأكيده أواًل بضمير رفع    منفصل 
(1) . 

:  إلى ما يمي وييدف الشاعر
لعل الدافع لمتكرار لدى الشاعر أكثر من ثالث مرات ىو الحزن ، والتحسر ، - 1

والموعة لموت أمو ، حين بمغو خبر موتيا وىو أسير ، بعيد عنيا ال يستطيع أن 
يودعيا ، أو يرسم أبمة عمى وجييا ، وىي التي ضاأت بأسره ألمًا ، وحزنًا ، وصبرًا 

فيو أسير في - وىو نداء لمبعيد  - (أيا)، إذ أكد باستخدام حرف النداء 
وأمو في منبج في سوريا، والمسافة بينيما بعيدة إال أنيا أريبة من أمبو  القسطنطينية ،

، ومع ذلك فيو يممك الدموع يذرفيا حزنًا ، فقد أحسنت لو ، ولغيره لذا فقد طمب 
 . من الطبيعة والناس أن يشاركوه حزنو ، ولو جاز لو  لفعل – أيضًا –الشاعر 

: ىناؾ ثالثة أسباب دفعت شاعرنا لكي يفصؿ بيف المؤكَّد كالمؤكّْد كىذه األسباب ىي -2
أن لديو أدرة فنية " إذ لم يكن الفصل متعمدًا لدى الشاعر ، فكما نعمم : القافية - أ

 ( .2)" عمى اإلتيان بالقافية في مكانيا ، ال تأسره ، وال تخضع أفكارىا ليا
  (الطويل) : (3)ويظير ذلك في أولو

بًيبي - 27 مىى مىا كىافى ًمٍنوي حى بًيبه عى ٍظكىةن                  حى  أىسىاءى فىزىادىٍتوي اإًلسىاءىةي حي
 .  85، ص2 ، األمشوين ، شرح األمشوين ، ج379،ص2سيبويه ، الكتاب ، ج- 1
 . 98 ، ص2م ،ط1952بدوي ، أمحد أمحد ، شاعر بين محدان ،مصر ، مكتبة األجنلو املصرية ، - 2
 . 37احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 3
 
  



، كقد كاف  (عمى ما كاف منو)كفي ىذا البيت فصؿ بيف المؤكَّد كالمؤكّْد بقكلو 
. في ىذا المكضع  (حبيب)سبب الفصؿ القافية ، كىنا نرل قكة داللة 

وخصوصًا فيما يتعمق بأسره فقد رأى أن إرادة اهلل : إيمانو بقضاء اهلل وأدره - ب
. القوية ىي التي ميدت ليذا األسر ، وأضاء اهلل ال غالب لو ، وال ىارب منو 

، وأمست ىي وحيدة  خطابو ألمو الوليى المتشوأة لرؤيتو ، إذ أمسى بعيدًا أسيراً - ج
بعد أن كان أبو فراس يمأل عمييا حياتيا فقد كان وحيدىا ، وكفمت رعايتو بعد موت 
والده وىو في سن الثالثة إذ رعتو ومنحتو عطفيا وحبيا وأد وأفت حياتيا كميا عمى 

 حيث فصل ؛ ليطمب منيا التحمي بالصبر والتجمد ، (1)تربيتو ورعايتو وخدمتو وحبو 
 (الطويل): (2)فقضاء اهلل واجب

ٍيًر كىالنٍُّجً  القىرًيًب رىسيكؿي  - 28 ٍبرى ًإنَّوي      ًإلىى اٍلخى فىيىا أيمَّتىا الى تىٍعدىًمي الصَّ
ًزيػػؿي   ًميًؿ جى ٍبًر الجى مىى قىدىًر الصَّ       فىيىا أيمَّتىا ال تيٍخًطئي األىٍجرى ًإنَّوي      عى

حزن -  وىو أسير–وبمغ من حبو ليا وشدة تعمقو بيا أنو عندما تمقى خبر موت أمو 
عمييا فرثاىا في أصيدة واحدة ، وأد جاء الفصل بين المؤكَّد والمؤكّْد متضمناً  

الدعوات الصالحة التي كانت تصحبو ، أينما سار ، عمى موتيا وحيدة أد غاب عنيا 
ىذا الذي كانت تحن إلى لقياه ، وكل ذلك عّبر عنو في إحساس   صادق ، وتعبيٍر 

 (الوافر):  (4) من ذلك(3)صاٍف تخالجو عواطف أوية متمكنة 
ـٍ يىكيٍف ًمٍنوي نىصػًيري      -   29 ى ًبًؾ لى ٍـّ طىكًيؿو               مىضى ـٍ ىى أىيىا أيمَّاهي كىػ

فو             ًبقىٍمًبًؾ مىاتى لىٍيسى لىػوي ظيييػكري  ـٍ ًسرٍّ مىصكي         أىيىا أيمَّاهي كىػ
ديكنىيىا األىجػىؿي اٍلقىًصيري   ـٍ بيٍشرىل ًبقيٍرًبي             أىتىٍتًؾ كى         أىيىا أيمَّاهي كى

 .والشاعر لم يفصل إال بطريقة عفوية ، فيو شاعر مطبوع 
 
 . 20،69بدوي ، أمحد أمحد ، شاعر بين محدان ،ص- 1
 . 136احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 2
 . 82 ،81بدوي ، أمحد أمحد ، شاعر بين محدان ، ص - 3
 . 68احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 4
 
 



لتقوية  (أجمع)أواًل ، ثم إلحاأيا بِـ (كل)لم يكن الشاعر في حاجة إلى التأكيد بِـ- 3
أصد الشمول ، فقد ترك في الشام آلو وأحبابو ال يدري متى يراىم ، ومتى يعود إلييم 

. ، وَمن ىؤالء ؟ أمو والصبية الصغار ، ومالعب طفولتو وصباه 

كقد أكد ليدؿ عمى أف شكقو ليؤالء كىك بعيد دفعو إلى ذرؼ الدمكع فقد شمؿ حزنو 
كؿ أىمو الذيف كاف يحبيـ كثيران ، كقد كاف ىذا الحزف ينتابو في أكقات مختمفة 

عندما كانت الذكريات ترتسـ في ذىنو كيشده الحنيف إلى أىمو ، فمف حؽ الديار 
. عميو أف يقضي حقيا ، كيذرؼ الدمع عمييا فقد مأل الشكؽ إلييا فؤاده 

وأد أكد الشاعر الضمير المتصل المرفوع توكيدًا معنويًا بالنفس دون أن يؤكَّد - 4
أواًل بضمير رفع منفصل ؛ لبيان نفسو التي كان يعمن عنيا في كل معركة تدور بينو 

وبين الروم دون أن يرى الحذر والتستر واجبًا  إلخفاء اسمو في تمك المعارك وأد 
 دون أن يؤكد أواًل بضمير رفع (1)دفعو ىذا لتأكيد نفسو اعتداده بنفسو وشعوره بيا

فكثيرًا ما انتصر . منفصل فيو لم يكن في حاجة إلى تقوية تأكيده أكثر من ذلك 
عمى الروم في كثير من المعارك ، فمجرد ذكر اسمو كان يبث الرعب في صفوف 

  . (2)العدو

أما تأكيد الضمير المستتر توكيدًا معنويًا بالنفس دون أن يؤكد أواًل بضمير رفع - 5
. منفصل 

فمم يكن ىدف الشاعر أن يخالف أىل النحو ، بل رأى أن التأكيد بضمير منفصل 
أواًل ثم بالنفس ثانيًا يقّوي التأكيد ويزيد في المبالغة منو ، فيو يرى أن اعتداده بنفسو 

وشعوره بيا ، واعتداده بسيف الدولة الحمداني ، وبكعب بن مام ليس في  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 65، 34،64بدوي ، أمحد أمحد ، شاعر بين محدان ، ص- 1
،  بريوت  (شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية )احلر ، عبد اجمليد ، أبو فراس احلمداين : ملزيد من املعلومات انظر - 2

 . 53- 50 ،ص1م ، ط1996، دار الفكر العريب ، 
 
 
 



ويكاد التوكيدان .حاجة ألن يؤكد مرتين ، فيم يتحمون بسمات عرفوا بيا بين الناس 
: يتساويان في شعر أبي فراس ويعود ىذا التقارب لألسباب التالية 

: األحداث : أكالن 

المفظي، والمعنوي لوجدنا أبياتًا حوت : لو تأممنا القصائد التي حوت التوكيدين 
التوكيدين في القصيدة نفسيا ، ويعني ىذا أن األحداث التي أكدىا الشاعر توكيدًا 

  (البسيط) : (1)لفظيًا ، وتوكيدًا معنويًا ىي واحدة نحو
ـي -     30 ـي أىٍف يىٍفتىديكؾى ىي قييي كىافى حى ـي          كى نىٍعتىيي  تىٍفًدم ًبنىٍفًسؾى أىٍقكىامان صى

أحدىما لفظي ، والثاني معنوي فقد وأع الضمير المنفصل : ففي ىذا البيت توكيدان 
المتصل بالفعل  (واو الجماعة)توكيدًا لفظيًا لمضمير المتصل المرفوع  (ىم)المرفوع 

المتصمة بالباء الزائدة توكيدًا معنويًا لمضمير المستتر  (نفس)، كما وأعت  (يفتدوك)
. وتقديره أنت  (تفدي)في الفعل 

وأد أكد الشاعر باستخدام التوكيدين ؛ لبيان صفة من صفات سيف الدولة  الحمداني 
فقد كان يسعى الفتداء غيره ممن يطمبون المساعدة منو ، وكان يبذل الغالي ، . 

. والنفيس في سبيل أىمو ، وكان حقيم أن يفتدوه بعد أن خصيم بيذا   الفداء 
: المفظي والمعنوي : ومن األحداث التي تضمنت التوكيدين 

. وأوعو باألسر - 1
. الطمب من سيف الدولة افتداءه -2
. مدح سيف الدولة ، والتغني بصفاتو -3
. حزنو لوفاة أمو -4
. طمبو من أمو التحمي بالصبر والتجمد وىو أسير - 5
 
 . 154احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص  - 1
 
 
 
 .  (1)وصف يوم أضاه في الصيد - 6



المفظي والمعنوي يرجع إلى تأكيده لنفس : ومما سبق يتبين لنا أنَّ تساوي التوكيدين 
. األحداث توكيدًا لفظيًا وتوكيدًا معنويًا 

: تجربة الشاعر الشعرية : ثانيًا 

إن أصائد أبي فراس ، ومقطوعاتو تتحدث عن تجربة شعرية شعورية واحدة حيث 
تتضافر األبيات عمى توضيح ىذه التجربة ، ونقميا إلى القارئ مرتبة كما أحس  بيا 

(2 ) .
ونظرة في شعره نجد بعض أصائده غمب عمييا الطول ، وبعضيا اآلخر غمب عمييا 

سجنو الذي : القصر ؛ وىذا يرجع إلى التجربة الشعرية الشعورية الواحدة ، فمثاًل 
الأى منو عذابًا وشوأو إلى الحرية إذ عّبَر عن ىذه التجربة بقصائد عديدة حوت 

 .التوكيدين في القصيدة نفسيا 
: األلفاظ :  ثالثان 

لم يكن يختار األلفاظ اختيارًا ، ولم يغّير ، ويبدل ، فمم ينقح ىذه األلفاظ ، ولم يغرق 
 ، فالشاعر مطبوع ، فقد كانت القصائد تتدفق كالماء الجاري بعيدة (3)في تصحيحيا 

عن التصنع والتكمف ، وجاءت األلفاظ عفو الخاطر طبيعية لتعّبر عن نفسية الشاعر 
وما دار في ىذه النفسية من عزم وتصميم لذا فقد فرضت األحداث ألفاظًا معينة 

 : (4)في ثالثة أبيات ىي (الناس)تؤدي مؤداىا بصدق ، فمن ذلك تأكيده لكممة 
فّْ النَّاًس كيمًّْيػـ   فىكىٍيؼى تىٍبذيليًني ًلًمسٍُّمًر كىاٍلقيضيبً - 31  (البسيط)    كىأىٍنتى ًبي ًمٍف أىضى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .   58-56سأتناول بالتفصيل كل األحداث عند احلديث عن العالقة بني التوكيد واحلدث ص : مالحظة - 1
 .  92بدوي ، أمحد أمحد ، شاعر بين محدان ، ص - 2
 . 136احلر ، عبد اجمليد ، أبو فراس احلمداين ، ص- 3
 . 35،72،105احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 4
 
 
 

ـي نًػزىاري  - 32 ًبيػدان     فىػً فَّ النَّػاسى كيمَّػيي  (الوافر) ًإذىا أىٍمػسىػٍت ًنزىاري لػىنىا عى
ـي  فىالى أىنىا مىٍبخيكسه كىالى الدٍَّىري بىاًخسي - 33 ٍيتيؾى ًمٍف دىٍىًرم ًبًذم النَّاًس كيمّْيي  (الطويل)شىرى



كما أكد الشاعر الضمائر توكيدًا لفظيًا ، وتوكيدًا معنويًا ، وخالصة القول نرى أن 
ىذه األسباب الثالثة كميا ساعدت عمى تساوي التوكيدين ، فاألحداث واحدة ، 

 .واأللفاظ واحدة ، وتجربتو الشعرية الشعورية واحدة 
:  العالقة بيف التككيد كالحدث

إن الشاعر ىو صورة صادأة لنفسو أواًل ، وألىمو ، وىو مرآة عصره ، والشعر كما 
كما في أول أبي . ديوان العرب ، مسجل آلماليا ، وشعورىا ، وأحداثيا : أالوا 
   (الرمل) : (1)فراس
الشٍّْعري ًديكىافي العىرىٍب            أىبىٍدان كىعينىكىافي األىدىٍب  -      34

وىذا يعني أن العرب أد خمدوا في الشعر مآثرىم ، وضمنوه حياتيم وتجاربيم ، ومنيم 
أبو فراس الذي صّور أمجادىم ، وأمجاد أبيمتو ، وأمجاد سيف الدولة ، وما حققو من 

. انتصارات عمى الروم ، والقبائل العربية العاصية 
كما صّور وأوعو باألسر ، وما يتعمق بافتدائو ، ومعاممة الروم لو ، وما يتصل بأىمو 

. فيو لم يترك حادثة إال صّورىا في شعره . ، ونفسيتو 
وأد كان يؤكد أكثر من مرة في القصيدة الواحدة ، وأد يؤكد مرتين في بيت واحد 

  (البسيط) :   (2)نحو أولو 
ـي  -   35 ـي أىٍف يىٍفتيدكؾى ىي قُّيي كىافى حى ـي       كى نىٍعتىيي تىٍفًدم ًبنىٍفًسؾى أىٍقكىامان صى

وأىم األحداث التي دفعتو .مرة توكيدًا لفظيًا ، وأخرى توكيدًا معنويًا : إذ أكد مرتين 
: إلى التوكيد ىي 

. مدح سيف الدولة ، وأبي المعالي ، وأبي المكارم - 1
 
 . 33احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
  . 154السابق ، ص - 2
 
 
 
. التغزل بفتاة ، وتوجيو العتاب ، والموم ليا-2
. أسره ، وطمبو من سيف الدولة افتداءه -3



. موت أمو وىو أسير ، وموت أبي العشائر - 4
. صافي ، ومنصور : حبو لغالميو - 5
. مناجاة حمامة حطت عمى نافذة أسره ، ومشاركتو أحزانيا - 6
طمبو من أمو التحمي بالصبر ، والتجمد وخصوصًا عندما أصدت أّمو سيف - 7

. الدولة طالبة الفداء ، وردىا خائبة حزينة 
. خوض سيف الدولة لمعارك دون أن يشرك أبا فراس فييا - 8
. خروج الدمستق إلى الشام - 9

. خروجو لمصيد وحبو لو - 10
باإلضافة إلى مدائحو ، . المناظرة بينو ، وبين الدمستق بخصوص الدين - 11

. ومفاخره 
لماذا اختار أبو فراس أسموب التوكيد بيذا الحديث ؟ لماذا يؤكد عمى : ولي أن أسأل 

موضوع معين ولم يؤكد عمى موضوع آخر ؟ 
لقد اختار أبو فراس التوكيد في بعض أصائده ؛ ليؤكد عمى أمور كانت تشغل   بالو 

: ، ومن ىذه األمور 
. الطموح إلى حياة سامية ممتازة - 1
. الحفاظ عمى كرامتو -2
. الشجاعة واإلأدام المذان اتصف بيما - 3
. افتداؤه وتخميصو من األسر - 4
.  مدح سيف الدولة الحمداني - 5
. أمو والعالأة التي كانت تربطو بيا - 6
. حبو لمصيد- 7

ومما يؤكد تأكيده عمى موضوع معين دون آخر أن معظم شعره جاء في الفخر  
 

بنفسو ومدح آبائو فقد اأتضت حياتو كأمير من أمراء األسرة المالكة لكي يقف عند 
.  تمك األغراض وحدىا 



فالشاعر استخدم التأكيد في حادثة موت أمو ، وعندما طمب منيا التحمي بالصبر 
والتجمد ، كما أكثر تأكيد ضرورة افتدائو ، وعندما مدح سيف الدولة ، وأد تكررت 

ومما سبق يتبين لنا أن ىذه األحداث كان .بعض ىذه المواضيع في أكثر من أصيدة 
ليا أثر كبير عمى استخدام التوكيد ، فقد أتى بو ؛ لكي يحقق ما يريد الحصول عميو 
، سواء لو أو لغيره وخصوصًا أنو من بني حمدان المعروفين بقوتيم ، وفروسيتيم ، 
وشدة بأسيم في الحروب ، فما ىزموا أط أمام عدو إذ بنت تمك األسرة ممكيا عمى 

. أسنة رماحيا 
ومن ىنا يتبين لنا أن التوكيد جاء معبرًا عن نفسية الشاعر ، وما يجول في نفسو من 

وأد وجد التوكيد لدى الشاعر .آمال وطموحات كانت أد مألت نفسو بل كيانو كمو 
عفويًا غير متعمد وال متكمفًا الصطناع األلفاظ ، ويتضح ذلك من موىبتو الشعرية ، 

. إْذ جاء شعره طبيعيًا بعيدًا عن الزينة والتكمف 
كما أّثر التوكيد عمى الحدث ، وأد جاء ىذا التأثير أويًا ، فيو يطمح منذ صغره إلى 
األمور العظيمة ، ولم يكن يرضى ببعض األحداث التي كانت تجري حولو ، فكان 

:  يرغب في أن يغّير أمورًا كثيرة منيا 
القضاء عمى الروم ، وعمى بعض القبائل العربية الثائرة التي كانت تضمر لسيف - 1

. الدولة البغض والكراىية والمرابطة عمى الحدود الجنوبية الشرأية 
. الطموح في الممك - 2
ولكي يغّير ما يريده استخدم .رغبتو في أن يخرج من األسر ؛ لحاجة أىمو لو - 3

التوكيد ، إذ تكرر في أكثر من موضوع فيو ما زال يؤكد ممتمكًا اإلرادة القوية ، 
. لتحقيق ما يريده ، وما يريده أىمو مستخدمًا التوكيد المفظي التوكيد والمعنوي 

وخالصة القول إن ىناك عالأة بين التوكيد والحدث ، فالحدث أّثر في استخدام 
التوكيد ، كما أن التوكيد لو أثر عمى الحدث ، وىذا األثر أوي جدًا أأوى من تأثير 

الحدث عمى التوكيد ، فاألحداث التي ذكرت ىي التي دفعت الشاعر ليؤكد ، كما أن 
. وجود التوكيد أثر عمى األحداث وسيرىا 

 
   :دكافع التككيد عند أبي فراس 



:  دوافع شخصية ونفسية - 1
جبمت نفس الشاعر عمى الطموح إلى معالي األمور واألماني ، وجاء التوكيد نابعًا 

من نفسية الشاعر التي كانت تثور أحيانًا عمى نفسيا لتحقيق ىذه األمور وىذا 
كما أن اعتداده بنفسو ، وشعوره بيا ىو ما دفعو إلى خوض المعارك وىو . الطموح 

عالنو عن نفسو وىو في المعركة ، باإلضافة إلى التغني  صغير ، وتطمبو الممك ، وا 
إن نفسو الثائرة . بنفسو ، ومدحيا وبيان مكانتو عند أومو ، وحاجة أومو الشديدة لو 

التي ال تدوم عمى حال ، وحبو جدًا لمتغيير أد دفعاه إلى التوكيد ، فيو يؤكد بشدة 
ليحقق ىذه األمور ، ولكن ليست كل األمور كانت تحتاج إلى استخدام   التوكيد ، 

-.  عمى سبيل المثال –فإن خروجو من األسر ؛ لحاجة أسرتو لو ىو ما دفعو ليؤكد 
إذ استخدم الشاعر التوكيد المعنوي لذلك ، ولم يستخدم التوكيد المفظي إال في بيت 

: واحد بينما استخدم التوكيد المعنوي في ستة عشر بيتًا ، إذ أكد ما يمي 
إبراز شخصيتو الوفية ألصحابو ، والحفاظ عمى اإلخوة فيو يحمل أمبًا رحيمًا - 1

  (الطويل): (1)عطوفًا ، كما في أولو 
بًيبي -    36 مىى مىا كىافى ًمٍنوي حى بًيبه عى ٍظكىةن          حى  أىسىاءى فىزىادىٍتوي اإًلسىاءىةي حي
رفضو النزول عن كرامتو في سبيل عرض فاٍن من أعراض ىذه الحياة ؛ وذلك - 2

 (2)ألنو ال يعد السيد جديرًا بشرف السيادة إن استذلتو مطامعو ، ويتضح ذلك في أولو
   (الكامل): 

اًؼ -      37 نىاًكًب حى لىٍك أىنَّوي عىاًرم اٍلمى   ًإفَّ اٍلغىًنيَّ ىيكى اٍلغىًنيُّ ًبنىٍفًسًو       كى
أكد أن الغنى غنى النفس بما تجود من حسن األخالق وطيب المعاشرة ، وأفضل 
الصفات ال بما يقتنيو اإلنسان من خيل ومال وغيره ، بل بالقناعة والعمم وحسن 

. السموك 
 . 37احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 1
 . 114السابق ، ص- 2
رفضو الضيم وخصوصًا ضيم الضعيف ، فقد كان يجد الضعيف عنده العدل -3

والحمى ، ويخص المرأة إذ كان يصغي إلى استغاثتيا ، ويسمع نداءىا ، ويمبي 



طمبيا إذا حارب أبيمتيا فما ىو إال أن يسمع صراخ المرأة في المعركة حتى يغفر 
  (الطويل): (1)لقوميا ، ويعيد إلييم ما أخذه منيم نحو أولو 

ـٍ ييٍكشىٍؼ أًلىٍبيىاًتيىا ًسٍتري -    38 لى ريٍحتي كى ٍيشي كيمَّوي    كى ازىهي اٍلجى  كىىىٍبتي لىيىا مىا حى
  (الكامل) : (2)كان يرى أن الرفق في معاممة المئيم ليس إال عجزًا من ذلك أولو- 4

امىمىةى اٍلمَّئىيػ                ػـً فىً فَّ ًفييىا اٍلعىٍجزى كيمَّوٍ -     39   فىٍاتريٍؾ ميجى
أكد ىنا ؛ لمداللة عمى انقطاع األمل من المئيم ، والخير من عنده ، فإن أدمت لو 
كل شيء خير ، فذلك ال يجدي نفعًا مع شخص يحمل صفات المؤم ، والغدر ، 

. والخبث فال يستطيع أن يغّير في طبعو 
 مسير بالقضاء والقدر ، – لدى الشاعر –إيمانو بقضاء اهلل وأدره ، فاإلنسان - 5

رادتو ليست شيئًا أمام إرادة اهلل ، فال غالب لقضاء اهلل ، و ال ىارب مما أدره إذ  وا 
  (الطويل): (3)أال 
ٍخميكؽو ًإلىٍيًو سىًبيؿي -     40 ـٍ ييًرٍدهي المَّوي ًفي األىٍمًر كيمًّْو         فىمىٍيسى ًلمى مىا لى   كى
إبرازه صفات الشجاعة ، والبأس ، والجود وشعوره بنفسو ، واعتداده بيا ، نحو - 6

   (الكامل)  : (4)أولو
اًني-       41 طىنَّبى ًفي السَّمىاًء ديخى   كىأىنىا الًَّذم مىألى اٍلبىًسيطىةى كيمَّيىا       نىاًرم كى

ىنا أكد عمى فضيمة من فضائمو وىي صفة الشجاعة ، فيذه الصفة ينبوع فخار دائم 
لو ، وىذه  من أىم عوامل اعتداده بنفسو ، حيث خاض عددًا من المعارك مع ابن 
عمو وانتصر بشجاعتو حتى لمع نجمو في األرض كميا ، كما أكد عمى صفة الكرم 

. التي ورثيا من آبائو 
 . 66احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 1
 . 123السابق ، ص- 2
 . 137السابق ، ص- 3
 . 175السابق ، ص - 4
 
 
اإلعالن عن نفسو في كل معركة دارت بينو ، وبين الروم ؛ وذلك لبيان نفسو - 7

  (الطويل):(1)وجاء ذلك نابعًا من اعتداده بنفسو،وشعوره بيا، ويظير ذلك في أولو



بىافي - 42 ٍبننا أىٍف ييقىاؿى جى ؿه        كىأىٍقدىٍمتي جي      بىًخٍمتي ًبنىٍفًسي أىٍف ييقىاؿى ميبىخَّ
الشكوى والعتاب من الزمان الذي يعيش فيو ، فيو يعيش في زمان مميء - 8

  (الوافر):(2)بالغضب، والعتاب، وأد تممك الشاعر ىذا اإلحساس وىو أسير، إذ أال
ـي ًإٍلبي -     43 مىيَّ كىاألىيَّا قي غىضىبه كىعىٍتبه             كىأىٍنتى عى   زىمىاًني كيؿُّ ي

. ومما زاد من إحساسو ىذا تقاعس سيف الدولة عن افتدائو 
عدم نيل حظو الوافر من الميو ، فيو من أسرة لم يكن يشغميا سوى كبار اآلمال - 9

، فمم يكن يستمتع من الصبا حتى جاءه داعي الوأار وىو نزول الشيب مبكرًا في 
   (الطويل) : (3)رأسو ، و عّبر عن ىذا بقولو

دّْعىا-      44 فىارىقىًني شىٍرخي الشَّبىاًب ميكى   فىمىمَّا مىضىى عىٍصري الشًَّبيبىًة كيمُّوي      كى
تطمبو الممك ؛ وىو صغير ، فيو يرى أن المجد الحربي الذي حققو ما دفعو - 10

ألن يؤسس لنفسو ممكًا ، ولما لم يحقق ذلك اكتفى بأن يدعو نفسو ممكًا في بعض 
  (مجزوء الخفيف): (4)شعره نحو أولو 

اًلكىان                   فىًمي األىٍمري كيمُّوي -      45   أىنىا ًإٍف كيٍنتي مى
إال  . (منبج)إذ أكد أن األمر كمو في يده ىو ، عندما اأتطع لو سيف الدولة إمارة 

. أن طمعو في الممك ما زال حتى بعد خروجو من السجن 
 . 172احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
  . 21السابق ، ص- 2
  . 108السابق ، ص- 3
  . 206السابق ، ص - 4
 
 
 
 
 
 
: أسره كأثره عمى نفسيتو كشعره - 2



إذ كان يبعث أصائده رسائل يصور فييا حياة .كان ألسره أثر كبير في نفسو وشعره 
رىاق إذ كانت حياتو بائسة وشقية ،  األسرى وما كانوا يالأونو من مرارة ، وذل ، وا 
خصوصًا حين كان يعاممو الروم معاممة سيئة جدًا تنال بكرامة العربي ، ويزيد في 
. ذلك تأخر سيف الدولة عن افتدائو ومما يثقل عميو أمو وحزنيا عميو ، ثم موتيا 

كما أّثر ىذا األسر عمى نفسيتو ، فكان يتألم نفسيًا بسبب تأخير سيف الدولة وعدم 
إسراعو الفتدائو ، كما امتألت نفسو مرارة ، وحزنًا ، وأسًى ، فقد كشف لو األسر 

. أسرار الحياة ، واإلنسان ، واألأدار 
كما أثر األسر عمى شعره  إذ نظم أصائد في أسره كانت فمذة مسموخة من جوانب 

أمبو يرسميا دمًا ، وحرارة ، وصدأًا ، ومناجاة ، وشكوى يمفيا الوجدان ، وتستقر فييا 
. التأوىات ، والنبضات معبّرة عن عالمو الشخصي ، وكيانو الشعوري 

خصابيا بدفق جارف من  كما كان ليذا األسر كبير األثر في مد شاعريتو ، وا 
األفكار ، والموضوعات ، والصور ، واألحاسيس التي كادت أن تمثل مرحمة الذات 

. عند الشاعر ، ومرحمة الجماعة أيضاً 
:  ومن األمور التي تتعمق بأسره 

ضيق الشاعر بأسره ، الذي طال أمده ، فما كان منو إال أن اكتفى بالتعبير عن - 1
 (الخفيف) (: 1)شعوره ، إذ خاطب غالمو منصور بقولو

أىنىا أىٍصبىٍحتي الى أيًطيؽي ًحرىاكىان        كىٍيؼى أىٍصبىٍحتى أىٍنتى يىا مىٍنصيكري  -     46
 بخروج الدمستق إلى الشام كتب يحذر سيف الدولة – وىو أسير –عندما عمم - 2

  (الكامل): (2)وينبئو نحو أولو 
ـى ًلٍمعىبىراىًت سيٍكؽى  ىىكىافً -    47 مىى ريسيٍكـً مىغىاًف           فىأيقًي   أىتىعيزُّ أىٍنتى عى

 . 100احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
 . 174السابق ، ص - 2
 
 



ثارت نفسو عندما استمع إلى ورأاء تغرد فوق شجرة عالية ، فحسب ىذا التغريد - 3
بكاًء ، وعوياًل فأنس بتمك الحمامة أنس الجار إلى الجار ، فأخذ يطارحيا ما يحس 

  (الطويل): (1)بو من ألم النوى وعذاب األسر ، ويتضح في أولو
ارىتىا مىا أىٍنصىؼى الدٍَّىري بىينىنىا      تىعىالىٍي أيقىاًسٍمًؾ اٍلييميكـى تىعىاًلي  -     48 أىيىا جى

ًعيفىةن        تيرىدَّدي ًفي ًجٍسـو ييعىذَّبي بىاًؿ   كحان لىدىمَّ ضى           تىعىالىٍي تىرىٍم ري
. فقد أكد نداء ىذه الحمامة التي كانت تعاني ما يعانيو الشاعر من الحزن واأللم 

الطمب بشدة من سيف الدولة افتداءه ؛ حتى ال يموت موسدًا بين أيدي النصارى  - 4
  (الطويل) : (2)في أولو

اًئًب النٍَّصؿً -    49 ٍثرىةى الدٍَّىًر إنَّوي      رىمىاًني ًبسىٍيـو صى  ُمْقِصِد  أًقٍمًني أًقٍمًني عى
إذ أكد ؛ ليسرع سيف الدولة بدفع الفدية ، فإنو يخشى أن يموت في دار غربة ، 

وبأيدي النصارى ، كما أن الحياة القاسية التي كان يحياىا ، والمعاممة القاسية التي 
كان يتمقاىا من عدوه ما دفع الشاعر إلى ىذا اإللحاح في الطمب ، وما دفعو إلى 

. تأكيده في القصائد التي أرسميا إلى سيف الدولة 
:  عالقتو بسيؼ الدكلة - 3

 لم تكن العالأة بينيما عالأة ابن عم بابن عمو ، أو بزوج أختو ، بل تجاوزت 
العالأة بينيما أكثر من ذلك ، إذ اعتنى سيف الدولة بتربية أبي فراس ، وىذا ما دعا 

شاعرنا في كل مناسبة ليسجل ىذا الفضل ، واالعتراف بذلك الجميل يذكره بينو ، 
 (3) وبين نفسو ، ويعمنو ألصدأائو ، فمذلك فقد شمل سيف الدولة بأكثر أصائد المدح

 .
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:  ولتوضيح ىذه العالأة رأيت أن أأسميا إلى ما يمي  
ففي ىذه المرحمة اعتنى سيف الدولة بأبي : عالأتو بسيف الدولة أبل األسر - 1

. فراس ، وتربيتو بعد وفاة أبيو ، مما أّثر سيف الدولة فيو فتعشق الفتى المجد 
 وكان سيف الدولة مثااًل يحتذى بو ، كما أن سيف الدولة كان شديد الحنو عمى أبي 

 : (1 )فراس فاأتطع لو والية منبج ، وكان أبو فراس شديد الوالء لسيف الدولة إذ يقول
  (الطويل)

ـي    فىالى أىنىا مىٍبخيكسه كىالى الدٍَّىري بىاًخسي -     50 ٍيتيؾى ًمٍف دىٍىًرم ًبًذم النَّاًس كيمّْيي   شىرى
وأد أال معظم مدائحو فيو ، فقد بّين شجاعتو في المعارك ، واعتداده بنفسو ، 

   (البسيط): (2)وحمايتو لقومو ورد األذى عنيم خاصة أذى الروم ، وغيره ، إذ أال
ـي -   51 ـي أىٍف يىٍفتيدكؾى ىي قُّيي كىافى حى ـي               كى نىٍعتىيي    تىٍفًدم ًبنىٍفًسؾى أىٍقكىامان صى

وأد أكد ؛ لبيان صفات سيف الدولة الحمداني الذي كان يسعى دائمًا ؛ الفتداء ، من 
وكان سيف الدولة ال يخاف الموت ، فيمقي بنفسو . يطمبون المساعدة منو وحمايتيم 

. في غمار المعركة غير ىّياب
:  عالأتو بسيف الدولة في أثناء األسر - 2

يبدو أن عالأتيما أد تأثرت أمياًل ؛ بسبب بعد الجسدين عن بعضيما ، إذ شابت 
 .العالأة جفوة بينيما ، وظير ذلك حين ردَّ سيف الدولة أم الشاعر خائبة 
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وعندما تقاعس عن افتدائو الذي كان يمح عمى ضرورتو ؛ لحاجة أومو الشديدة   لو 
  (الطويل ): (1)، إذ يقول 

اًئًب النٍَّصًؿ ميٍقًصدً -    52 ٍثرىةى الدٍَّىًر ًإنَّوي         رىمىاًني ًبسىٍيـو صى   أىًقٍمًني أىًقٍمًني عى
 (2)وأد تغير شعوره نحوه ، فنراه يقسو عمى سيف الدولة ؛ لتأخره في افتدائو ،  فيقول

  (الوافر): 
ـي ًإٍلبي -     53 مىيَّ كىاأليَّا   زىمىاًني كيمُّوي غىضىبه كىعىٍتبه             كىأىٍنتى عى

فيو يؤكد عمى أنو يعيش في زمان مميء بالغضب ، والعتاب ، والذي يزيدىا ىو 
أنت يا سيف الدولة الذي تقاعست عن افتداء ابن عمك ، ثم يعود في نفس القصيدة 

   (الوافر): (3)فيقول 
ٍطبي -    54 مىيَّ خى ٍطًب اٍلميمّْـً عى ٍطبو          مىعى اىٍلخى   كىأىٍنتى كىأىٍنتى دىاًفعي كيؿّْ خى

ولكن سرعان ما تتحول ىذه القسوة إلى رأة ولين ، فما زال الشاعر يعمن والءه لسيف 
  (الطويل) : (4)الدولة ، ويتضح ذلك في أولو 

ـي    فالى أنىا مىٍبخيكسه كىالى الدٍَّىري بىاًخسي - 55 ٍيتيؾى ًمٍف دىٍىًرم ًبًذم النَّاًس كيمّْيي   شىرى
 وعندما يعمم أن الروم يريدون غزو سيف الدولة أرسل إليو ينبئو بذلك الغزو ، إذ 

  (الكامل) : (5)يقول
ـى ًلٍمعىبىراىًت سيٍكؽى ىىكىافً -   56 مىى ريسيٍكـً مىغىاًف              فىأيقًي   أىتىعيزُّ أىٍنتى عى
انقمبت العالأة بينيما ، ويبدو أن السبب في انقالب : عالأتو بو بعد األسر - 3

صمة الحب ىو تأخر سيف الدولة عن افتدائو ، فمم ينظم الشاعر أصائد في ىذه 
. الفترة تبين الصمة بينيما ، وال بيتًا واحدًا يرثي فيو سيف الدولة عند موتو 
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:  مكت أمو كحزنو عمييا - 4
 لم تكن عالأة الشاعر بأمو كعالأة أم بابنيا ، بل تجاوزت ذلك ، فيما روحان عاشا 
في جسد واحد ىو جسد األمومة ، فقد كان ىذا االبن الوحيد يمأل عمييا حياتيا ، وأد 

وأفت حياتيا كميا لتربيتو ورعايتو ، وكما كانت لو ىكذا كان ليا أبو فراس االبن 
المعترف بفضل أمو عميو ، وأد آلمو بعده عنيا أسرًا يقاسي آالم األسر والوحدة في 

بالد الروم ، فالشاعر شديد التعمق بأمو ولم ينسيا لحظة واحدة عمى الرغم من عذابو 
، وىمومو ، إذ بعث ليا بقصائد عديدة يطمب منيا التحمي بالصبر، وخصوصًا حين 

   (الطويل): (1)ردىا سيف الدولة خائبة بقولو
ٍيًر كىالنٍُّجً  اىٍلقىًريًب رىسيكؿي  -   57 ٍبرى ًإنَّوي       ًإلىى اىٍلخى فىيىا أيمَّتىا الى تىٍعدىًمي الصَّ

ًزيؿي   ًميػػًؿ جى ًبًر الجى مىى قىدىًر الصَّ        فىيىا أيمَّتىا الى تيٍخًطًئي األىٍجرى ًإنَّوي       عى
أكد ليوصي أمو بضرورة الصبر ، وعدم الحزن ، وبمغ من شدة تعمقو بيا أنو أال 

  (المنسرح): (2)أبياتًا عمى لسان أمو يقول فييا 
مييىا  -   58 ٍرشىنىةو             أيٍسدى شىرلن ًفي القيييكًد أىٍرجي يىا مىٍف رىأىل ًلي ًبًحٍصًف خى

لييىا   ًبيًب أىٍطكى ةن             ديٍكفى ًلقىاًء الحى كبى شىاًمخى        يىا مىٍف رىأىل ًلي الدَّري
ًبيًب الفيؤىاًد أىٍثقىمييىا   مىى حى        يىا مىٍف رىأىل ًلي القيييكدى ميٍكثىقىةن                عى
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أكد الشاعر مبينًا حزن أمو الشديد عمى ابنيا األسير ، وأد تممكيا ىذا اإلحساس 
الشديد حين ردىا سيف الدولة من عنده خائبة حزينة ، إذ كرر لتعزية أمو التي تريد 

. من يطمئنيا عمى ابنيا ، ومن يخمصو من  سجنو 
وأد عاد ثانية وأكد ألمو بأن تمك ىي عادة الحروب ، فيو إذا وأع اليوم أسيرًا فطالما 

ذا كان يشرب اليوم كأسًا مريرة ، فطالما سقى بيا غيره من أبل في أولو  أسر ، وا 
  (المنسرح):  (1)

نىٍنًزلييىا - 59 نىاًزلينىا                       نىٍتركييىا تىارىةن كى يىا أيمَّتىا ىىًذًه مى
      يىا أيمَّتىا ىىًذًه مىكىاًردينىا                       نىعىمُّيىا تىارىةن كى نىٍنيىمييىا
  

كرر الخطاب ألمو الوليى في الشام ؛ لدفع الغفمة والتوىم ، والذىول المواتي خالجن 
نفس أمو خاصة أنو يؤمن بقضاء اهلل وأدره ، فيو يطمب منيا أن تؤمن بقضاء اهلل 

. وأدره 
والذي زاد من ألمو موت أمو دون أن يراىا ، ودون أن يمقي نظرة الوداع  األخيرة ، 

  (الوافر) : ( 2)فقد فجع كثيرًا بموتيا حين أذاأو السجن الموت مرتين ، فيقول
أىيىا أيَـّ األًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه                      ًبكيٍرهو ًمٍنًؾ مىا لىًقيى األىًسيري  -  60

ـي كى الى يىًسيري   يَّرى الى ييقًي       أىيىا أيَـّ األًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه                      تىحى
      أىيىا أيَـّ األًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه                      ًإلى مىٍف ًباٍلًفدىا يىٍأًتي اٍلبىًشري  
قىٍد ميتّْ الذَّكىاًئبي كىالشَّعيكري         أىيىا أيَـّ األًسيًر ًلمىٍف تيرىبّْي                      كى
وأد أكد ؛ ليعبر عن واأع الحال الثقيل عمى الجسد والروح في آن واحد ، فأمو أد 
ماتت لم ترتِو في حياتيا برؤية ابنيا إذ حرمت من أربو منيا ؛ لذا فقد دعا ليا 

. باستنزال الغيث 
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:  أسرتو كصمتو بيا - 5



كانت عالأتو بجميع أسرتو وثيقة يظمميا الحب والمودة ، مما يدل عمى تمك العالأة 
أصائده وأبياتو المبثوثة في بعض أصائده يرسميا إلى من يحب من أىمو وأسرتو 
وخصوصًا إذا فارق أحدىم اآلخر ، فقد مدح عددًا منيم ، وتجاوز ىذا الحب إلى 

. حزنو عمييم عند وفاتيم 
ولقد كان أبو فراس شديد الزىو بأسرتو ، وما بنتو من مجد في الجاىمية   واإلسالم ،  

ًفي طىمىًب - 61 (الوافر) : (1)إذ أنشأ القصائد مفتخرًا بأجداده السابقين من ذلك أولو كى
اـً   ادى ًبنىٍفًسًو كىٍعبي بفي مى جى ٍيره                كى ى بيجى الثَّنىاًء مىضى

ىنا أشار الشاعر إلى حدث من أحداث حرب البسوس ، وأد أكد ؛ لبيان كرم كعب 
ابن مام الغزير فمن المعموم أن كعب بن مام اشتير بالكرم ، فقد زاد كرمو أنو أد 

. وىب نفسو ليذه الحرب 
كما أنو كان .ناصر الدولة ، وسيف الدولة : واتصل أبو فراس بعظماء أسرتو ، منيم 

ابن عمو أبو العشائر ، وأخوه أبو   الييجاء ، : يراسل عددًا منيم ، ومن أبرزىم 
وأبو زىير ميميل بن نصر الحمداني ، وأبو المرّجى جابر بن ناصر الدولة ، وأبو 

فاتك ، ومنصور ، وأخوه أبو الفضل ، وابن : حصين الرأي أاضي حمب ، وغالماه 
عمو سيف الدولة ، وجعفر بن ورأاء الشاعر ، وأبو المكارم ، وأبو المعالي ولدا 

  (الخفيف) ( :2)سيف الدولة ، وابنا أختو في أولو
ًدٍيقىا- 62 ًديقىان صى دّْ أىٍك صى ًفيقىا             ميٍخًمصى الكي ًفيقان رى   ىىٍؿ تيًحسَّاًف ًلي رى

 . 161احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
 . 117السابق ، ص - 2
 
 
 
 
 
 
 



 ليزيل شبية خالجت أمب – وىو أسير –صافي ومنصور : كما أكد مخاطبًا غالميو 
. غالميو بأنو أد نسياىما ، إذ أكد دفعًا لمتوىم الذي ممك أمب غالميو 

وكان أبو فراس ممن يحسنون معاممة األصدأاء ويخمص ليم ، كما كان حريصًا 
عمى إظيار روابط اإلخوة والقرابة بينو ، وبين غيره ، أو بين غيره من أبناء أسرتو ، 

  (الكامل): (1)نحو أولو 
ٍدتيمىا بىدىالن ًبًو                           يىٍبًني سىمىاءى عيالىكيمىا - 63 أىٍكجى

رى ًعدىاكيمىا   ٍدتيمىا بىدىالن ًبًو                         يىٍفًرم نيحكي       أىٍكجى
وىنا أكد عمى رابط اإلخوة الذي يجمعو وابني عمو سيف الدولة ، إذ مّكن المعنى في 

نفس السامع باإلضافة إلى إظيار روابط القرابة ، دعا الشاعر إلى محو البغضاء 
بين ذوي القربى ؛ وذلك ألن ىناك رابط القرابة الذي يجمعيم ، وأد أكد عمى ذلك 

  (الطويل) : (2)بقولو
ٍربى بىيىنىنا            أىيىا قىٍكمىنىا الىتىٍقطىعيكا اليىدى ًباليىدً - 64   أىيىا قىٍكمىنىا الى تيٍنًشبيكا الحى

. وأكد ؛ لتمكين المعنى في نفس السامع ، ولتذكيرىم برابط القرابة الذي يجمعيم 
كما دعت عالأتو بأسرتو إلى الفخر بقومو السادة العظام ، ولمتأكيد عمى عزة أومو 

  (الطويل) : (3)من ذلك أولو
تىبىكَّأىتي ًمٍف قىٍرمىٍي مىعىٌد و ًكمىٍيًيمىا       مىكىاىنان أىرىاًني كىٍيؼى تيٍبنىى المىفىاًخري -  65

              

وبيان شدة بأس أومو وأوتيم بقيادة سيف الدولة الذي استطاع بقوتو أن ييزم العديد 
  (الطويل): (4)من األعداء في المعارك ، وذلك بفضل تدريبو لجيشو،فنراه يقول

مىٍكالىهي دىاًغري -  66   رَّافه كى ـى حى كَّ حي ٍيًش كيمُّوي          كى ؿَّ ًببىاًليَّا عيرىل الجى حى   كى
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فقد أكد عمى ىزيمة جيش باليا بأجمعو الذي ىزمو أبو عبد اهلل بن سعيد الحمداني 
. ببمدة حّران ، وىذا يدل عمى أوة جيش آل الحمداني 

كما أن أسرتو كانت تكن لو كثيرًا من الحب ، واالحترام ، والتقدير لمكانتو في أسرتو 
  (الطويل): (1)، ولذلك فعندما سجن حزن عميو أومو إذ يقول 

يَّ أىٍجمىعىا- 67 فيكنيوي         غىكىاًربي دىٍمعو يىٍشمىؿي الحى مىيَّ جي نٍَّت عى مىيَّ ًلمىٍف ضى   عى
وىنا أكد لمداللة عمى أن الحزن شمل أىمو كميم ، وىذا بسبب أسر أبي فراس ، 

. وبعده عنيم 
  :عالقتو بأبيو - 6

نشأ الشاعر يتيمًا إذ مات أبوه ، ولم يزل طفاًل صغيرًا لم يتجاوز السنة الثالثة من 
عمره ، وكان الشاعر أميل الحديث عن والده ، ولم يطل في الحديث عنو إال وىو 
يسجل مفاخره ، وفيما عداىا ال يكاد يذكر أباه إال ليتحدث عن فضل سيف الدولة 
عميو ، وأنو رعاه بعد فقد أبيو ، ويبدو أن لصغر سّنو يوم مات أبوه دخاًل في ذلك 

فيذا الحادث لم تنطبع صورتو في نفسو انطباعًا يثيره ، فمما شّب كان أد اعتاد ىذا 
. اليتم فمم يشعر بأنو فقد شيئًا ألفو من أبل 

إن ىذا الفراق الجسدي بين األب وابنو لم يتبعو فراق روحي ، فيو ما زال يمدح والده 
  (الطويل) : ( 2)ويذكره في أولو

ا-    68 دَّاىيمى ـى مىكىاًرمىان            كىالسَّيّْداًف ًكالىىيمىا جى قىاًف األىنىا ـى ال يىٍفكي   ًل
وأد أكد عمى أن ابني سيف الدولة كريمان ، وسيدان ، وأويان ، إذ ورثا ىذه 

 .والد سيف الدولة ، ووالد أبي فراس الحمداني : الصفات عن جدييما 
  (الطويل) : (3)ومن مدحو ألبيو أيضًا أولو 

 كىأىٌكؿي مىٍف شىدَّ الميجًيدي ًبعىٍيًنًو           كىأىٌكؿي مىٍف قىدَّ الكىًميُّ الميظىاًىري -  69
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فقد أكد عمى صفات والده الذي حافظ عمى الممك ، وىو فارس شجاع شيد معارك 
. كثيرة منيا غزو الروم 

:   دكافع عامة - 7
افتخر بنفسو وبأسرتو فقد كان يشعر بمكانتو ، ومكانة أسرتو ، وأد دفعو : الفخر . أ

لمفخر كونو أميرًا من بيت الممك ، ومن أسرة بنت ممكيا عمى أسنة رماحيا ، وىو 
بطل من أبطال الحروب ، وأائد من خيرة أوادىا ، وحاكم لو مزايا باىرة ، وخالل 
:  ناضجة بارعة ، وليذه األسباب أكد ، ومن الذين أال فييم الفخر مستخدمًا التوكيد 

  (الطويل): (1)الفخر بنفسو ، نحو أولو - 1
ٍنيىا الغىكىاًئؿي -     70 اىلىٍتوي عى ريبَّتىمىا غى   فىًمٍثًميى مىٍف نىاىؿى المىعىاًلي ًبنىٍفًسًو          كى

فقد أكد إمعانًا في االفتخار بنفسو ، فيو فارس شجاع خاض كثيرًا من المعارك ، 
وكان في كميا منتصرًا ،  وأد كانت مواىبو ينبوعًا يمده بوسائل الفخر ، فيو شديد 
اإليمان بمواىبو ، واالعتداد بنفسو ، والثقة بجدارتو أن ينال أسمى اآلمال ، وأرفع 

. ( 2)المكانات 
  (الطويل): الفخر بسيف الدولة ونفسو وأومو ووأائعيم ، إذ يقول - 2

اًئػري - 71 ٍجوو ًبًو الحيسفي حى يىارىل ًإلىى كى    طىمىٍعتي ًبيىا كىالرٍَّكبي كىالحيُّ كيمُّوي        حى
     تىبىكٍَّأتي ًمٍف قىٍرمىٍي مىعىػٌد و ًكمىٍيًيمػىا      مىكىانىان أىرىاًني كىٍيؼى تيٍبنىى المىفىاًخػػري  
نيٍبفى البىكىاتًػري  نػَّا كى ٍحفىالًف ًكالىىيمػىا         فىًغٍبفى اٍلقىنػىا عى الىطى ًفٍييىا الجى      تىخى
ػػػظىاًىري      كىأىٌكؿي مػىٍف شىدَّ اٍلميػًجيدي ًبعىٍينًػًو        كىأىٌكؿي مىٍف قىػدَّ اٍلكىًميُّ اٍلمي

لَّػى ميغػاًكري  كى ٍكنىةى كيمَّيىا           كىأىٍرىىػؽى جػىرَّاحه كى ٍيًش جى ٍعنىا ًبًنٍصًؼ اٍلجى     فىجى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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مىٍكالىهي دىاىغًػري  ػرَّافه كى ـى حى كّْػ حي ٍيًش كيمُّػوي              كى ؿَّ ًببىاًليَّا عيرىل الجى حى كى



ديكدي النَّكىاًضري  مىا شىًعرىٍت ًمٍنوي الخي اىزى أىٍسبىابى المىكىاًرـً كيمَّيىا                كى فىتىن حى
(1 ) 

وىنا افتخر بسيف الدولة الذي يرأس جيشًا عظيمًا لم ييزم أط ، والذي انتيى بفوز 
كما افتخر الشاعر بنفسو ، . سيف الدولة الذي لم ييزم أط فقد ىزم بالّيا وغيره 

يحيى بن عمي بن حمدان الذي ورث مكارم األخالق من : وبقومو السادة العظام مثل 
. أىمو ، كما حققيا بأفعالو 

   (الطويل): (2)الفخر بابني سيف الدولة ، إذ أال - 3
دَّاىيمىا  - 72 ـى مىكىاًرمىان         كىالسًَّيدىاًف ًكالىىيمىا جى قىاًف األىنىا ـى الى يىٍفكي ًل
  (البسيط) : ( 3)مدح ابن خالويو ، والفخر بو في أولو- 4

فّْ النَّاًس كيمًّْيـً         فىكىٍيؼى تىٍبذيليًني ًلًمسٍُّمًر كىاٍلقيضيًب - 73   كىأىٍنتى ًبي ًمٍف أىضى
حيث جمعت االثنين صداأة حميمة ، إذ كان ابن خالويو أستاذًا ألبي فراس ، كما 

. كان ابن خالويو شديد االنحياز لو ضد المتنبي 
:  الغزؿ - ب

وغزلو غزل فارس تممس فيو روح الفتوة . حقيقي ، وتقميدي : وأد انقسم إلى أسمين 
حيث لغة الفرسان المحاربين ، وفيو يظير نفسو محبوًبا وىو جدير بالحب وفي ذلك 

  (الطويل): (4)يقول 
شىبىابي -    74 ٍف شىًممىٍتيىا ًرقىةه كى ٍسنىاءي قىٍمًبيى كيمّْوي          كىاً   كىالى تىٍمًمؾي الحى

وأد أكد عمى أن أمبو خاٍل من حب ىذه الفتاة ؛ ألنو كان عمياًل ، فكثيرًا ما صّور 
. نفسو المحَّب وليس العاشق 
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  (الكامل) : (1)ومع ذلك فيو يصف فتيات نحو أولو



ٍردو أىٍحمىرً -    75 ٍيًو ًكمىٍيًيمىا           ًمٍسكىان تىسىاقطى فىٍكؽى كى   قىمىره كىأىفَّ ًبعىاًرضى
ىنا وصف خدي حبيبتو الحمراوين فيما كالمسك ، فقد أكد لمداللة عمى شدة حبو ليا 

  (الوافر): (2)باإلضافة إلى التغزل بالمذكر ، وأكد عمى ذلك بقولو . 
دىٍىًرم كيمُّوي أىسىؼي  -      76 ٍكًرم ًعٍندىهي ليمىعه                  كى سيري

ٍحدىهي سىرىؼي   بّْي كى حي ـه                     كى            كىأىٍمًرم كيمُّوي أىمى
ىنا يبين الشاعر عشقو لغالمو منصور ، الذي كانت تجمعو صداأة حميمة ، فقد 

. كان يقوم عمى خدمتو ، ومساعدتو في الحرب 
:  الصيد - ج

كان مغرمًا بالصيد يقضي فيو بعض وأت فراغو مع ثمة من صحبو شأنو في ذلك 
وأد أنتج لنا ىذا . شأن كثير من األمراء الفرسان يجدون في الصيد ممياة سامية 

الحب أرجوزة مطولة يصف فييا الشاعر يومًا أضاه في الصيد إذ أكد عمى حبو 
  (الرجز) : (3) لمصيد ، ووصف يوًما أضاه في الصيد بخمسة أبيات ، من ذلك أولو

تَّى ًإذىا تىعىمَّقىا-      77 مَّقىا            ًكالىىيمىا حى حى مىٍينىا دىٍكرىةن كى   دىاىرىا عى
ىنا أكد عمى أن الشاىنين أد كانا في الصيد مثل الفارسين ، إذ أتال عددًا كثيرًا من 

 .الطيور ، ىنا التأكيد ليدل عمى أوة الشاىنين 
:  الشككل كالعتاب -   د

كان أسره مبعث الشكوى والعتاب من سيف الدولة ، فقد أرسل ىذا الشعر حزينًا 
.  وأد تميزت أصائده بالرأة واالستعطاف ، والقسوة والشدة حينًا آخر . شاكيًا 
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  (الوافر) : (1)من ذلك أولو



ـي ًإٍلبي -    78 مىيَّ كى األىيَّا  زىمىاًني كيمُّوي غىضىبه كىعىٍتبه         كىأىٍنتى عى
  

طالق سراحو ، وأد أكد ؛ ليسرع سيف  ىنا يعاتب سيف الدولة ؛ لتأخره بافتدائو ، وا 
الدولة لفدائو ، فالشاعر يعيش في زمان مميءبالغضب والعتاب ، والذي زادىا سيف 

. الدولة وتقاعسو عن الفداء 
  (البسيط):( 2)وأد أكد معاتبًا سيف الدولة عمى تفرده بالوأائع دون أبي فراس، فقال

ـي - 79  ـي أىٍف يىٍفتيدكؾى ىي قييي كىافى حى ـي       كى نىٍعتىيي   تىٍفًدم ًبنىٍفًسؾى أىٍقكىامان صى
وأد أكد ؛ ألنو يريد أن يخصيم بفدائو ، وذلك ألنو أد افتداىم كثيرًا عندما خاض 

. المعارك ، وكان في كميا منتصرًا 
: ىػ الرثاء 

الرثاء عنده أميل ، لكنو كان دافعًا لمشاعر الستخدام التوكيد ، لم ال يستخدمو وأد فقد 
  (الوافر) : ( 3)أمو وأبو العشائر ، وفي ذلك يقول: أحبة أعزاء عميو ، منيم 

ًميى اليىًجيري  -     80 قىٍد حى اًبرىةن كى ٍمًت ًفيًو           ميصى ًليىٍبًكًؾ كيؿُّ يىٍكـو صي
           ًليىٍبًكًؾ كيؿُّ لىٍيؿو قيٍمًت ًفيػًو           ًإلىى أىٍف يىٍبتىًدمى اىٍلفىٍجري الميٍنًيري 

قىٍد عىزَّ الميػػًجيري             ٍرًتيًو كى ًليىٍبًكًؾ كيؿُّ ميٍضطىيىدو مىخيٍكؼو          أىجى
مىا ًفي العىٍظـً ًزيري   ٍثًتيًو كى           ًليىٍبًكًؾ كيؿُّ مىٍسًكيفو فىًقيػػػػرو     أىغى

؛ ليبين حزنو الشديد لموتيا وحيدة ، كما طمب من الناس  (ليبكك)وأد أكد بتكرار  
والطبيعة أن يشاركاه بيذا البكاء ، فيي تستحق ىذا ، إذ تركت فراغًا في حياة 

الشاعر ، ال يستطيع  أحد أن يمأله ، فيو يقبع في زنزانة وحيدًا ، فقد كانت أمو 
.  تخفف عنو ألم األسر وذلك عندما يذكرىا ، وبموتيا زاد ألمو 
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  (الطويل):(1)ومن رثائو ألبي العشائر أولو 
ـي -    81 ـي ىي ًتؾى الرَّدىل     كىأىٍنتى ًمفى القىٍكـً الَّذيفى ىي مىالىؾى الى تىٍمقىى ًبميٍيجى  كى

وأد أكد لتمكين المعنى في نفس السامع الذي ربما توىم غفمة عن اسم المخبر   عنو 
، وتمكينًا لذلك فقد كرر لبيان صفة من صفات أبي العشائر وىي خوض المعركة 

دون خوف ، فيو يرمي نفسو إلى الموت ؛ ألنو شجاع من أسرة   شجاعة ، اعتادت 
. عمى خوض المعارك 

خالصو ألصدأائو ، وأأربائو ،  : اإلخكانيات- ك وفييا عّبر عن عواطفو ، وا 
وذلك إذا فارق أحدىم صاحبو ، أو تمقى رسالة منو ، أو بدا لو . ورجاالت عصره 

. أن يعاتبو ، أو يستعطفو 
: وأد استخدم التوكيد ليدل عمى رابط اإلخوة الذي يجمعو وأبناء أسرتو ، وغالميو 

  (الكامل): (2)من ذلك أولو . صافي ومنصور 
ًبًو                       يىٍبًني سىمىاءى عيالكيمىا  -       82 ٍدتيمىا بىدىال ن ٍكجى أى ى

ا ٍدتيمىا بىدىالن ًبًو                      يىٍفًرم نيحيكرى ًعدىاكيمى           أىٍكجى
             

وأد أكد ؛ لتمكين المعنى في نفس السامع ، وليؤكد عمى رابط اإلخوة الذي يجمعو 
. وابني عمو سيف الدولة 
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: أثر التككيد في البناء الشعرم 
:  أثر التككيد في المعنى - 1

لمتوكيد أثر كبير في المعنى ، فمتحقيقو في النفس ال بد من إعادة المفظ ، أو إعادة 
أما . المعنى ؛ وذلك ألن المعنى والمبنى متالزمان ال يبدو الواحد منيما دون اآلخر 

: أثر التوكيد في المعنى فيبدو واضحًا فيما يمي
زالة الشبية حولو لدى السامع ، أو المخاطب ، نحو       أولو - 1 تمكين المعنى وا 
  (الطويل): ( 1)

بًيبي -      83 مىى مىا كىافى ًمٍنوي حى بًيبه عى ٍظكىةن    حى   أىسىاءى فىزىادىٍتوي اإًلسىاءىةي حي
؛ لمتأكيد عمى أنو حبيب لو بالرغم ما ظير منو من أعمال  (حبيب  )فقد كرر المفظ 

 محب لو ، وذلك دون التأثر – عمى الرغم مما بدر من صاحبو –سيئة ، فالشاعر 
. بكالم العاذلين ، وأد كّرر ؛ دفعًا لكالم العاذلين ، وتمكينًا لممعنى في نفس صاحبو 

بعاد الشك المعنوي عنو - 2 زالة االحتمال عن الذات ، وا  . إثبات الحقيقة ، وا 
  (الطويل): (2)نحو أولو . نفس ، وعين : ولتحقيق ذلك استخدم لفظي 

ٍنيىا الغىكىاًئؿي -    84 الىٍتوي عى ريبَّتىمىا غى   فىًمٍثًميى مىٍف نىاؿى اٍلمىعىاًلي ًبنىٍفًسًو    كى
ىي االفتخار ، وأد استخدم النفس ؛ ليزيل : وأد أكد ؛ ليثبت حقيقة في نفسو 

االحتمال ، ويبعد الشك عنو فيو فارس شجاع خاض كثيرًا من المعارك التي انتصر 
 .في كميا 

ثبات أنيا - 3  زالة االحتمال والمجاز عن التثنية ، وا  رفع توىم عدم إرادة الشمول ، وا 
  (الطويل)  : (3)نحو أولو. كال ، وكمتا : ىي المقصودة حقيقة ، ولو لفظان 

نيٍبفى البىكىاًتري -  85 ٍحفىالًف ًكالىىيمىا        فىًغٍبفى القىنىا عىنَّا كى الىطى ًفٍييىا الجى  تىخى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وأد أكد ؛ ليثبت أن جيش سيف الدولة الحمداني ، وجيوش القبائل العاصية أد 
اختمطا في ساحة المعركة حيث أزال الشمول من احتمال أن يكون غير ىذين 

. الجيشين ، أو أد يكون أد اشترك أكثر من جيشين 
 . (كال)وليبين حقيقة مشاركة جيش سيف الدولة بالمعارك استخدم التوكيد بـِ 

زالة االحتمال عن الشمول الكامل - 4 : أشير ألفاظو . إفادة اإلحاطة والعموم ، وا 
 (الطويل ): (1)نحو أولو . كل ،  وجميع ، وعامة 

ـٍ ييٍكشىٍؼ أًلىٍبيىاًتيىا سىٍتري -  86 لى ريٍحتي كى ٍيشي كيمَّوي      كى ازىهي الجى   كىىىٍبتي لىيىا مىا حى
وأد أكد ؛ ليثبت أنو أد أعاد ليذه الفتاة كل ما أخذ من أوميا بعد أن أصغى إلى 

. استغاثتيا ، وأد أكد ليرجع كل ما أخذه ، وليس جزءًا منو 
وبيذا نرى أثر التوكيد في المعنى خاصة التوكيد المعنوي حيث ساعد عمى تثبيت 
المعنى والحقيقة ، ودفع الشك في نفس السامع ، كما أن استخدام ألفاظ التوكيد 
المعنوي ، وتكرار األلفاظ أد ساىما في تقوية المعنى لدى الشاعر حيث جاءت 

 .األلفاظ عفوية ، بال تكمف أو عناء ، أو تنقيح ، أو تصحيح 
:    أثر التككيد في مبنى القصيدة ، كأثر التككيد في مبنى البيت مف الشعر – 2 

 والموضوعان متالزمان ، فالبيت جزء من القصيدة ، ويشكل ىذا الجزء بعضًا من 
مبنى البيت من الشعر في نفس : مبنى القصيدة ، وأد رأيت تناول موضوع 

. الموضوع ؛ وذلك لتالزميما ، وعدم انفرادىما
وأد رأيت أثر التوكيد في مبنى . ومبنى البيت ، أو  مبنى القصيدة يعني شكميما 

. القصيدة ، ومبنى البيت ؛ ذلك أن المضمون ال ينقل إال بالمبنى 
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وسأتناول في ىذا الموضوع الموضوعات التالية التي تشكل العناصر األساسية لمبنى 
. األلفاظ ، والقافية ، والبحر الشعري ، والموضوع : القصيدة ، وىذه العناصر ىي 

. وسنكتفي بعرض سريع ليذه المواضيع 
 استخدم الشاعر ألفاًظا كثيرة تدل عمى التوكيد المفظي ، والتوكيد :األلفاظ - أ

إذ كان ليذه األلفاظ أثر في مبنى القصيدة ، إذ ال يكتمل ىذا المبنى دونيا . المعنوي 
  (الطويل) : (1)؛ فيي تسيم في إطار القصيدة ، وفي المعنى ، نحو أولو

بًيبي -  87 مىى مىا كىافى ًمٍنوي حى بًيبه عى ٍظكىةن        حى   أىسىاءى فىزىادىٍتوي اإًلسىاءىةي حي
؛ وذلك لمتأكيد عمى  (حبيب)توكيدًا لفظيًا لالسم األول  (حبيب)وأع االسم الثاني 

ىنا لما  (حبيب)رابط الصداأة والمودة الذي يجمعو وأصدأاءه ، فموال استخدامو لمفظ 
. تمكن من توضيح المعنى أكثر 

  (الوافر) : (2)كما أسيم في ترتيب األلفاظ بمعنى آخر ففي رثاء أمو أال
أىيىا أيَـّ األًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه              ًبكيٍرهو ًمٍنًؾ مىا لىًقيى األىًسيري  -   88

ـي كىالى يىًسيري  يَّرى الى ييقًي         أىيىا أيَـّ األًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه              تىحى
        أىيىا أيَـّ األًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه              ًإلىى مىٍف ًباٍلًفدىا يىٍأًتي ًاٍلبىًشري  
قىٍد ميتّْ الذَّكىاًئبي كىالشَّعيكري          أىيىا أيَـّ األًسيًر ًلمىٍف تيرىبّْي                كى

  

وأد استخدم الشاعر ألفاظ التوكيد في األبيات األولى لمقصيدة ، كما عاد وأكد مرتين 
في القصيدة نفسيا مما أّثر في األلفاظ ، فألفاظ التوكيد المستخدمة ىنا عّبرت عن 
حزنو الشديد لفقدان أمو وشعوره باأللم الشديد ، ولو لم يستخدم التوكيد المفظي ىنا 

. لما أسيم في المفظ إسيامًا كبيرًا كالذي أالحظو ىنا 
 جزء من مبنى البيت ، والقصيدة ، وىي جزء ميم في ىذا البناء فيي :القافية - ب

تساعد عمى استقامة البيت من حيث الوزن الشعري كما تعمل عمى توحيد القافية في 
. كل أبيات القصيدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أما أثر التوكيد في القافية فالحظت أنو كان أمياًل إن أورن بأثر التوكيد في مبنى 
فالشاعر أد استخدم ألفاظ التوكيد ؛ لتشكل أافية أبياتو الشعرية ؛ لتتساوى . القصيدة 

  (البسيط): (1)أافية البيت مع بقية أبيات القصيدة نحو أولو 
ـي  -   89 ـي أىٍف يىٍفتيديكؾى ىي قُّيي كىافى حى ـي      كى نىٍعتىيي تىٍفًدم ًبنىٍفًسؾى أىٍقكىامان صى

أافية حيث أسيم في تساوي القافية مع أافية أبيات  (ىم)ىنا وأع التوكيد المفظي 
لماذا جعل التوكيد أافية أبياتو ؟ ونظرة في ىذه األبيات : والسؤال ىنا . القصيدة 

فمم يخطط الشاعر لو ، ولم يتعمد  (فطرتو)نرى أن التوكيد ىنا جاء نابعًا من طبيعتو 
  (الطويل) : (2)لجعل التوكيد أافية أبياتو مثل أولو

يَّ أىٍجمىعىا  -  90  فيكنيوي    غىكىاًربي دىٍمعو يىٍشمىؿي الحى مىيَّ جي نٍَّت عى مىيَّ ًلمىٍف ضى عى
 ىذا البيت ترتيبو السادس من أبيات القصيدة ، ولما كانت القافية حرف العين 

 . (أجمعا)استخدم التوكيد 
ومن المالحظ عمى ىذه األبيات أن الشاعر يصف ، أو يمدح ، أو يتناول أمرًا، ثم 

  (مجزوء الخفيف): (3)يؤكده ويثّبتو في نياية البيت ، نحو أولو 
اًلكىان             فىًميى األىٍمري كيمُّوي -        91   أىنىا ًإٍف كيٍنتي مى

فقد ميد الشاعر ليذا األمر بقولو إن ىو ممك األمر ، فإن األمر كمو سيكون في يده 
. إذ استخدم التوكيد في نياية البيت ليثّبت ، ويؤكّْد ما سبق . وحده 

وأخيرًا أرى أن التوكيد لم يكن لو تأثير أوي عمى القافية بل إن القافية ىي التي دفعت 
الشاعر ألن يستخدم التوكيد في نياية البيت الشعري ، إذ أنيا لم تكن األبيات األولى 

 .
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  (المتقارب) : (1)كما أسيم التوكيد في المعنى نحو أولو
نىٍبدىأي ًباألىًخيًر األىًخيًر -      92 نينىكّْبي عىٍنييفَّ فيٍرسىانىييفَّ          كى

الذي ينتيي بحرف الراء لما اختمف   األمر  (األخير)فمو استخدم الشاعر لفظًا غير 
. ، ولكن سيؤدي إلى اختالل المعنى ، وربما اختالل الوزن الشعري 

:  البحر الشعرم –ج 
والبحر الشعري ، أو الوزن الشعري ىو جزء من شكل القصيدة العربية فال تكتمل 
القصيدة إال بقياميا عمى بحر شعري واحد ، إذ استخدم الشاعر ألفاظ التوكيد التي 
تشكل جزءًا من تفعيالت البيت الشعري وبدونيا ال تكتمل التفعيالت ، نحو       

  (الطويل): (2)أولو 
بىافي - 93 ٍبننا أىٍف ييقىاؿى جى ؿه        كىأىٍقدىٍمتي جي      بىًخٍمتي ًبنىٍفًسي أىٍف ييقىاؿى ميبىخَّ

توكيدًا ، فمو حذفت ىذه الكممة الختل وزن البيت الشعري ، ولو  (نفسي)وىنا وأعت 
حذفت ىذه الكممة ، واستبدلت بكممة أخرى بداًل منيا ، بيا يكتمل وزن البيت الشعري 

. فإن ىذه الكممة المستبدلة تعمل عمى اختالل المعنى العام ليذا البيت 
: المكضكع - د

وىو الجزء الرابع واألخير الذي يشكل جزءًا من مبنى القصيدة ، وىو ميم جدًا وال 
. تقوم القصيدة دونو ، ويظير لنا أن أثر التوكيد فيو أكثر من غيره 

فال يمكن لمشاعر أن يعّبر عن ىذا الموضوع إال بوجود األلفاظ ، ألفاظ التوكيد ، 
ىذه األلفاظ التي استخدميا الشاعر لتكون توكيدًا ، إذ أسيمت في أن يعبر الشاعر 

  (الخفيف): (3)عما يريده أال 
ًدٍيقىا-     94 ًدٍيقىان صى دّْ أىٍك صى ًفيقىا         ميٍخًمصى الكي ًفيقان رى   ىىٍؿ تيًحسَّاًف ًلي رى
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صافي ، : فقد أسيم التوكيد في أن يعّبر عما يريده من أمر ، فيو يريد من غالميو 
ومنصور سؤاليما ىل ىما بقيا صديقين لو أم ال ؟ 

  (الطويل) : ( 1)كما ساعد التوكيد عمى تحقيق األمر الذي تناولو نحو أولو 
اًئًب النٍَّصًؿ ميٍقًصدً -     95 ٍثرىةى الدٍَّىًر ًإنَّوي   رىمىاًني ًبسىٍيـو صى   أىًقٍمًني  أىًقٍمًني عى

فقد طمب الشاعر من ابن عمو أن يفتديو ، وكثيرًا ما تناول ىذا الموضوع ، وأد 
. استطاع بتأكيده ىذا أن يحقق ىذا األمر

 ىؿ المكقؼ يستدعي تككيدان أـ ال ؟ - 3 

من خالل النظر إلى ىذه األبيات استطعنا حصر األبيات التي استدعت توكيدًا ، 
وسنتناول ، أواًل األبيات . واألبيات التي ال   تستدعيو ، وذلك بالنظر إلى موضوعيا 

. التي وجب التوكيد فييا ، ثم األبيات التي ال يجب التوكيد فييا 
: كجكب التككيد : أكالن 

:  استخدم التوكيد في المواضيع التالية 
  (الخفيف)  :(2)خطابو لغالميو صافي ومنصور أائاًل ليما- 1

ًدٍيقىا-     96 ًدٍيقىان صى دّْ أىٍك صى ًفيقىا        ميٍخًمصى الكي ًفيقان رى   ىىٍؿ تيًحسَّاًف ًلي رى
صافي ،  ومنصور ـ وىو     أسير ـ : أكد الشاعر ىنا في معرض خطابو لغالميو 

، وكان يجب أن يؤكد فقد رأى جفاءىما ، وأمة إخالصيما ، وعدم السؤال عنو ، فيو 
بحاجة إلى األصدأاء في ىذا الظرف ، وأد دفعو لمتأكيد حيرتو التي تتمثل في 

ىل ىما ما زاال عمى المحبة ، والصداأة أم ال ؟ فمم تعد األخبار : السؤال التالي 
. تصمو عنيما 
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أال يوصي أمو بالّصبر والتجّمد بعد أن رّدىا سيف الدولة خائبة حزينة حيث أال - 2
  (الطويل): (1)

ٍيًر كىالنٍُّجً  القىرًيًب رىسيٍكؿي -   97 ٍبرى ًإنَّوي          ًإلىى اٍلخى فىيىا أيمَّتىا الى تىٍعدىًمي الصَّ
ػػًزيؿي  ًميًؿ جى ٍبًر الجى مىى قىدىًر الصَّ          فىيىا أيمَّتىا ال تيٍخًطئي األىٍجرى ًإنَّوي           عى

ىنا الموأف استدعى التوكيد ، فأمو وحيدة وخصوصًا بعد أن وضعت أمميا الكبير 
في سيف الدولة ؛ إلنقاذ ولدىا فكان من أبي فراس أن يوصييا بالصبر والتجّمد ، 

. ولكي تتحمى بتمك الصفة فقد أكد 
:  عتابو لسيف الدولة ـ وىو أسير ـ لتأخره بالفداء - 3

 أكثر الشاعر من التوكيد ىنا ، فكثيرًا ما ألّح عمى سيف الدولة ، وبّين لو ضرورة 
افتدائو إال أنو لم يجد جوابًا ، مع أنو شرح ما يعانيو من األسر من عذاب نفسي ، 

وعذاب جسدي ، وبّين ضرورة تخميصو من األسر ؛ لحاجة أومو الشديدة لو ، ولكنو 
  (الوافر) : (2)من ذلك أولو. لم يجد جوابًا لذا فقد أكد 

ٍطبي -    98 مىيَّ خى ْـّ عى ٍطًب الميًم ٍطبو         مىعى الخى   كىأىٍنتى كىأىٍنتى دىاًفعي كيؿّْ خى
وأد كان ىذا التوكيد ضروريًا . إذن استخدم التوكيد ؛ ليسرع سيف الدولة إلى افتدائو 

ن تأخر ىذا الفداء  . جدًا إذ أسيم في افتدائو فيما بعد ، وا 
  (البسيط) : (3)تفرد سيف الدولة بالوأائع دون أبي فراس حيث يقول- 4

ـي -    99 ـي أىٍف يىٍفتيديكؾى ىي قُّيي كىافى حى ـي         كى نىٍعتىيي   تىٍفًدم ًبنىٍفًسؾى أىٍقكىامان صى
وىنا يجب التوكيد ، فالموأف يستدعي ذلك ؛ ألن أبا فراس وغيره يريدون افتداء 
سيف الدولة ؛ وذلك اعترافًا بالجميل لقائدىم الذي طالما افتداىم ، ووفر الحماية 

لغيره ، وأد أكد أبو فراس ؛ ألنو يريد أن يقدم شيئًا ولو أمياًل ليبرىن عمى شدة محبتو 
. لسيف الدولة الذي كان األب الراعي والحنون 
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كتب إلى سيف الدولة ـ وىو أسير ـ ينبئو ويحذره عندما عمم بخروج الدمستق - 5
  (الكامل): (1)وجيشو إلى الشام إذ يقول

ـى ًلٍمعىبىرىاىًت  سيٍكؽى ىىكىافً - 100 مىى ريسيٍكـً مىغىاًف        فىأيقًي   أىتىعيزُّ أىٍنتى عى
ىنا الموأف يستدعي التوكيد وخصوصًا أن الشاعر كان أد بعث بقصائد يعاتب فييا 
سيف الدولة عمى عدم إسراعو بافتدائو ، فاستخدم التوكيد ؛ ليصدق سيف الدولة ىذا 

فربما اعتقد سيف الدولة أن أبا فراس يكرىو ، ولم يعد حريصًا عمى سالمة . األمر 
. الدولة اإلسالمية من خطر الروم 

  (الطويل): (2)مناجاة حمامة حطت عمى نافذة سجنو - 6
ارىتىا مىا أىٍنصىؼى الدٍَّىري بىينىنىا        تىعىالىٍي أيقىاًسٍمًؾ الييميكـى تىعىاًلي  -      101 أىيىا جى

ًعيفىةن         تيرىدَّدي ًفي ًجٍسـو ييعىذَّبي بىاًؿ   كحان لىدىمَّ ضى            تىعىالىٍي تىرىٍم ري
ىنا الموأف يستدعي التوكيد ، فالشاعر يعاني من وحدة وعندما جاءت ىذه الحمامة 

. تعّزى بوجودىا ، وطارحيا ألمو ؛ ألنو لم يكن ىناك من يسر لو فمذلك  أكد 
أبي المعالي ، وأبي المكارم ، وىو            : خطابو البني سيف الدولة - 7

  (الكامل) : (3)أسير
ًبًو         يىٍبًني سىمىاءى عيالكيمىا  -          102  ٍدتيمىا بىدىال ن ٍكجى أى ى

رى ًعدىاكيمىا   ٍدتيمىا بىدىالن ًبًو          يىٍفًرم نيحكي                أىٍكجى
إن ىذا الموأف يستدعي التوكيد فقد خاطبيما ؛ ليدل عمى رابط األخوة بينو  وبينيما 
، وأد أكد ليضغطا عمى أبييما ليفتديو ، وذلك عندما وجد أن أباىما لم يسرع الفتدائو 

. ، لذا كرر مخاطبتيما مؤكدًا 
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ٍطبىا  - 103 ـٍ خى ٍؿ آؿى بىٍردىاًليسى أىٍعظىمىكي سى ًصٍيرىهي        كى اؾى كى ٍؿ بىٍردىسنا عىنَّا أىخى فىسى
ـٍ قىٍمبىا   ٍؿ ًسٍبطىوي الًبٍطًريؽى أىٍثبىتىكي سى ٍؿ قيٍرقيكاسان كىالشًَّميشىؽى ًصٍيرىهي      كى سى      كى
ـي نىٍيبىا  ـٍ آؿى اٍلمىالييًف ًإنَّنىا         نىيىٍبنىا ًبًبيًض الًيٍنػػًد ًعزَّىي ٍؿ ًصيدىكي سى      كى

ةى اىٍلغيٍمبىا  حاًجحى ٍنكىاًؿ الجى ٍؿ آؿى مى سى ٍؿ آؿى بىٍيرىاـو كى آؿى بىمىٍنطىسو          كى سى      كى
كـى كىالعيٍربىا   ٍؿ ًباٍلمينىٍسطريىاًطًس الرُّ سى ٍؿ ًبالبيريطىًسيًس العىسىاًكرى كيمَّيىا      كى سى      كى

ىنا استدعى الموأف توكيدًا ؛ ألن الدمستق أراد النيل من كرامة العرب ، فاستطاع 
أبو فراس باستخدامو لمتوكيد أن يتغمب عمى الدمستق ، وذلك بأن يسأل أادة من 

الروم خاضوا المعارك مع العرب ، وبعضيم أسر وىؤالء سيبينون لك يا دمستق بأن 
. العرب أيضًا يعرفون الحرب كما أن فييم شعراء وكّتابًا 

  (الكامل): (2)يرى الشاعر الرفق في معاممة المئيم عجزًا ؛ فمذلك أكد أولو - 9 
امىمىةى المَّئيػ              ػـً فىً فَّ ًفييىا العىٍجزى كيمَّوٍ -  104   فىٍاتريٍؾ ميجى

ذا عاممتو فتكون معاممتو بقسوة  . وأد أكد ؛ ليبين لمناس عدم التعامل مع المئيم ، وا 
  (الطويل): (3) الفخر بنفسو ، كقولو– 10

بىافي -  105 ٍبننا أىٍف ييقىاؿى جى ؿه        كىأىٍقدىٍمتي جي  بىًخٍمتي ًبنىٍفًسي أىٍف ييقىاؿى ميبىخَّ
الموأف يتطمب توكيدًا ؛ وذلك ردًا عمى الروم الذين كانوا يرون ـ في مثل ىذه 

المعارك ـ األجدر عدم اإلعالن عن النفس ، فقد أكد ليدل عمى سمة من سماتو ، 
. وكان الدافع اعتداده بنفسو 

 : (4 ) جرت مناظرة بينو وبين الدمستق بخصوص الدين ـ وىو أسير ـ إذ  يقول– 11
  (الوافر)

اـً -   106 اىدى ًبنىٍفًسًو كىٍعبي بفي مى جى ٍيره           كى ى بيجى ًفي طىمىًب الثَّنىاًء مىضى   كى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الموأف استدعى توكيدًا ؛ وذلك لمرد عمى الدمستق ، والنيل منو ومن أومو فمجأ 
الشاعر إلى الفخر بقومو ، وبذلك استطاع بيان مكانة أومو وتفوأيم عمى الروم مما 

. تمكن أيضًا أبو فراس أن ييزم الدمستق 
:  عدـ كجكب التككيد : ثانينا 

 أكد الشاعر في مواأف ومواضيع كان األفضل عدم التوكيد ؛ وذلك لعدم تطمب 
الموأف ذلك ، ولصدق الموضوع الذي تناولو أذكر ـ عمى سبيل المثال ـ افتخاره 
بقومو ، فنحن ، وىو وغيره من الناس نعرف سمات الحمدانيين ، فيذا ال يحتاج 

:  لمتوكيد وىذه المواضيع والمواأف ىي 
  (الطويل) :(1)صافي ، ومنصور إذ يقول : توجيو العتاب والشكوى لغالميو - 1

بًيبي -    107 مىى مىا كىافى ًمٍنوي حى بًيبه عى ٍظكىةن     حى    أىسىاءى فىزىادىٍتوي اإًلسىاءىةي حي
صافي ومنصور ـ وىو أسير ـ أنو ما زال عمى : أكد الشاعر ىنا ؛ ليبين لغالميو 

المحبة والود ؛ وذلك ألنو بعيد عنيما ، وكان األجدر أن ال يؤكد ألنيما يعرفان أبا 
فراس فميس من أخالأو اإلساءة ، وعدم الصمة بل كان من الذين يحسنون معاممة 
األصدأاء ، وأد لجأ إلى التوكيد ألنو بعيد عنيما ، وليبين ليما أنو ما زال يحبيما 

.  بالرغم من عدم سؤاليما عن حالو 
رثاء أمو ، فقد بدا حزنو عمييا طبيعيًا ، وأد أكد ، لبيان ىذا الحزن الشديد ، إذ - 2

  (الوافر) : (2)أال
أيىا أيَـّ األىًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه                      ًبكيٍرهو ًمٍنًؾ مىا لىًقيى األىًسيري - 108

ـي كىالى يىًسيري   يَّرى الى ييًقي       أيىا أيَـّ األىًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه                      تىحى
      أيىا أيَـّ األىًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه                      ًإلىى مىٍف ًبالًفدىا يىٍأًتي البىشًيري  
قىٍدميتّْ الذَّكىاًئبي كىالشَّعيكري        أياى أيَـّ األىًسيًر ًلمىٍف تيرىبّْي                        كى
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ورابطة ، ولم يكن الموأف يتطمب التوكيد ؛ وذلك ألننا نعرف أن بين االثنين محبة 
عميقة جدًا ال يقوييا التوكيد بل ىي أوية جدًا برباط صاحبيما وأد أكد من حزنو 

. الشديد فال يستطيع نسيان أمو فمذا كرر النداء ليا 
: وصف يوم أضاه في الصيد - 3

وأد . الشاعر يحب الصيد كثيرًا ، وكان يمارس ىذه الموىبة مع عدد من أصدأائو 
بمغ حبو الشديد لمصيد أنو وصف يومًا أضاه في الصيد ، وذلك في أصيدة ، 

  (الرجز) : (1)مستخدمًا التوكيد ، نذكر منيا البيت التالي
ـٍ رىشىأه -    109 لىٍك دىرىل مىا ًبيىًدم ألىٍذعىنىا: فىقىاؿى ًمٍنيي   أىنىا أىنىا             كى

وىذا الموأف ال يستدعي توكيدًا منو ؛ وذلك ألن الجميع يعرف أنو يحب الصيد كثيرًا 
. ، كما أنو فارس مشيود لو بمغامراتو الكثيرة في الصيد 

تينئة سيف الدولة بإيقاعو بالقبائل العاصية لو مع الفخر بو ، وبنفسو ، وبقومو - 4
  (الطويل) : (2)الوائميين ، وبوأائعيم نحو أولو 

  كىأىٌكؿي مىٍف شىدَّ الميجًيدي ًبعىٍيًنًو               كىأىٌكؿي مىٍف قىدَّ الكىًميُّ الميظىاًىري -  110
وىذا الموأف ال يستدعي التوكيد ؛ فسيف الدولة معروف بشجاعتو ، وبقوتو ، وبشدة 

. بأسو في الحروب 
وكذلك جيشو الذي خاض كثيرًا من المعارك وكان في كميا منتصرًا ، كما أن سيف 
الدولة تفوق وانتصر عمى الروم ، فكيف ال يستطيع أن يتفوق عمى بعض القبائل 

. التي خرجت عن الطاعة 
بيان صفة من صفاتو وىي القناعة ، وذلك عندما عرضت عمى سيف الدولة - 5

خيولو وبنو أخيو حضور فكل اختار منيا ، وطمب حاجتو إال أبو فراس فعتب عميو 
   (الكامل) :  (3)سيف الدولة إذ أال

اًؼ - 111 نىاًكًب حى لىٍك أىنَّوي عىاًرم المى  ًإفَّ اٍلغىًنيَّ ىيكى اٍلغىًنيُّ ًبنىٍفًسًو           كى
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استخدم الشاعر التوكيد ، وكان يجب عدم التوكيد ألن سيف الدولة ىو الذي رّباه 
ونشأه فيو يعرفو تمام المعرفة كما زرع فيو ىذه الصفات ، فكان األولى عدم التوكيد 

. ليبين ىذه الصفة 
  (الكامل) : (1)التغزل بفتاة ، إذ يقول- 6

ًر - 112 ٍردو أىٍحمى ٍيًو ًكمىٍيًيمىا         ًمٍسكان تىسىاقىطى فىٍكؽى كى  قىمىره كىأىفَّ ًبعىاًرضى
إن الموأف ال يستدعي توكيدًا ، فالشاعر لم يحب ، وكثيرًا ما صوَّر نفسو المحَّب 

كما أنو فارس شجاع يمتمك . وليس المحّْب ، فوأتو ال يكفي ، وال يسعى ليذا الحب 
صفات عالية ينال إعجابًا وحبًا من كثير من الفتيات ، وأد أكسبو ذلك فخرًا واعتزازًا 

 .
  (الطويل) : (2)الفخر بابني سيف الدولة ، إذ يقول- 7

ا-  113 دَّاىيمى ـى مىكىاًرمىان           كىالسًَّيدىاًف ًكالىىيمىا جى قىاًف األىنىا   ًلـً ى الى يىٍفكي
وىنا ال يجب التوكيد ، فبنو حمدان معروفون بصفاتيم التي يتحمون بيا ، وينتسبون 

فالموأف ال يحتاج لمتوكيد ألن . إلى التغمبيين المعروفين بفروسيتيم ، وشجاعتيم 
. صفاتيم معروفة 

  (الطويل) : (3)التغزل والفخر باألسر ، إذ يقول- 8
ـٍ ييٍكشىٍؼ أًلىٍبيىاًتيىا سىٍتري -  114 لى ريٍحتي كى ٍيشي كيمَّوي      كى ازىهي اٍلجى  كىىىٍبتي لىيىا مىا حى

إن الموأف ال يستدعي توكيدًا ؛ وذلك ألن الشاعر كان يعطف عمى الضعفاء 
وأد أكد ىنا . وخصوصًا المرأة التي كانت تستغيث فكان منو أن يرّد لقبيمتيا ما أخذه 

. ليعتز بنفسو ، ويشعر بيا 
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  (الوافر) : (1)الفخر بقبيمتو ، إذ يقول- 9
ـي نًػزىاري -    115 ًبيػدان   فىػً فَّ النَّػاسى كيمَّػيي   ًإذىا أىٍمػسىػٍت ًنزىاري لػىنىا عى

الموأف ال يتطمب توكيدًا ، فتاريخ أبيمتو معروف ، فكان األفضل عدم التوكيد ، 
 . ولكن الشاعر أكد ليتفاخر بقومو

  (الوافر) : (2)التغزل بالمذكر ، منيا تغزلو بغالمو منصور إذ يقول- 10
دىٍىًرم كيمُّوي أىسىؼي  -    116 ٍكًرم ًعٍندىهي ليمىعه             كى سيري

ٍحدىهي سىرىؼي   بّْي كى حي ـه                كى           كىأىٍمًرم كيمُّوي أىمى
إن العالأة بين أبي فراس ، وغالمو منصور التي تقوم عمى المحبة الشديدة ، والمودة 

كل ىذا ال يحتاج إلثباتو التوكيد ، فيما تربطيما مودة ومحبة عميقة . العظيمة 
. الجذور ال تحتاج إلبرازىا أكثر 

  (الطويل) : (3)إيمانو بقضاء اهلل وأدره ، وفي ذلك أولو- 11
مىا األىٍمري ًإالَّ ًفي يىًد المًَّو كيمُّوي     فىمىا شىاءى ًمٍف أىٍمرو فىمىٍف ذىا ييغىاًلبيوي -     117    كى

الموأف ال يستدعي توكيدًا ؛ لشدة إيمانو بقضاء اهلل وأدره ، فوأوعو باألسر أضاء ال 
مفر منو وال ىروب ، وأد أكد ليعزي أمو لكي تسمم أمرىا هلل وترجو لو العودة 

. السريعة 
وأخيرًا أرى أن الشاعر استخدم التوكيد في أصائده ، تمك التي ال تستدعي توكيدًا 

كان دافعًا من اعتداده بنفسو ، وبسيف الدولة ، وبقومو ، والفخر أيضًا بما كان   لو 
، ولقومو ، ولسيف الدولة من بطوالت ، وتاريخ مشرف أد وضعيم في مقدمة 

. العظماء 
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  :أثر التككيد في الضركرة الشعرية - 4
من خالل النظر في أبياتو التي حوت التوكيد ، نرى أن ىذا التوكيد أثر في الضرورة 

: الشعرية حيث انقسمت الضرورات عنده إلى أسمين 
  (الطويل):( 1)ضرورات الحذف ، كقول الشاعر - أ
بًيبي - 118  مىى مىا كىافى ًمٍنوي حى بًيبه عى ٍظكىةن      حى    أىسىاءى فىزىادىٍتوي اإًلسىاءىةي حي

ىو )والتقدير  (حبيب)حذف ركن من أركان الجممة االسمية وىو المبتدأ لمخبر 
؛ وذلك اأتضتو ضرورة شعرية لعدم اختالل الوزن الشعري في عجز البيت ،  (حبيب

. ولتتساوى القافية مع أبيات القصيدة 
 (الكامل) : (2)وأولو 
ـى ًلٍمعىبىرىاىًت  سيٍكؽى ىىكىافً -   119 مىى ريسيٍكـً مىغىاًف        فىأيقًي   أىتىعيزُّ أىٍنتى عى

واألصل  (مغانِ )ىنا حذف تنوين الكسر، ووضع بداًل منيا الكسرة ، في كممة 
. ، وذلك لعدم اختالل الوزن الشعري  (مغانٍ )

  (الطويل) : (3)وأولو 
  كىأىٌكؿي مىٍف شىدَّ الميجًيدي ًبعىٍيًنًو           كىأىٌكؿي مىٍف قىدَّ الكىًميُّ الميظىاًىري -   120

في الجممتين االسميتين في  (المبتدأ)ىنا حذف ركن من أركان الجممة االسمية وىو 
 (ىو الكمي)، والتقدير  (الكمي)، وفي أولو  (ىو المجيد)، والتقدير  (المجيد): أولو 

. ؛ وذلك لعدم اختالل الوزن الشعري 
  (الطويل ) : (4)كقول أبي فراس :  ضرورات التغيير –ب 

ـي -  121 ـي ىي ًتؾى الرَّدىل        كىأىٍنتى ًمفى القىٍكـى الذّْيفى ىي مىالىؾى الى تىٍمقىى ًبميٍيجى   كى
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؛ وذلك ضرورة شعرية  (ُىمُ )إلى ضمة لتصبح  (ُىمْ )تّم تغيير حركة السكون في 
الثانية  ، ولعدم اختالل الوزن الشعري لذلك فقد غّير في  (ىم)اأتضتيا القافية في 

  (البسيط) : (1)وأولو. األولى الحركة من السكون إلى الضمة  (ىم)
ـي -  122 ـي أىٍف يىٍفتيديكؾى ىي قُّيي كىافى حى ـي        كى نىٍعتىيي   تىٍفًدم ًبنىٍفًسؾى أىٍقكىامان صى

،  (صنعتيم ، وحقيم)في كممتي  (ىم)تّم تغيير حركة السكون في الضمير المتصل 
. وأد كان التغيير لعدم اختالل الوزن الشعري ، ولمقافية  (ىم)وفي الضمير المنفصل 

  (الطويل) : (2)وأولو
ـي نىٍيبىا-    123 ـٍ آؿى المىالييًف ًإنَّنىا   نىيىٍبنىا ًبًبيًض اٍلًيٍنًد ًعزَّىي ٍؿ ًصيدىكي سى   كى

؛ وذلك ضرورة شعرية  (عزُىمُ )إلى ضمة لتصبح  (عزُىمْ )تّم تغيير حركة السكون في 
  (الرجز) : (3)وأولو . اأتضاىا الميزان الشعري 

ـه كىافى قىرًيبان ًمٍف شىرىؼٍ - 124  مىيّْ قىٍؼ            غي تَّى كى ٍينىا كيمُّنىا حى   فىمىا ًاٍستىكى
وتغيير حركة  (َوأفْ )إلى سكون لتصح  (وأف)تّم تغيير حركة الفتحة في أولو 

. ؛ وذلك لموزن الشعري ،  ولمقافية  (شرفْ )إلى السكون لتصبح  (شرفِ )الكسرة في 
  (الكامل) :  (4)وكذلك أولو 

امىمىةى المَّئيػ              ػـً فىً فَّ ًفييىا العىٍجزى كيمَّوٍ -      125   فىاٍتريٍؾ ميجى
؛ لتتساوى القافية في  (كموْ )إلى سكون لتصبح  (كموُ )تّم تغيير حركة الضمة في أولو 

 (الوافر) : (5)وأولو . ىذا البيت مع القافية في أبيات القصيدة 
ـي نًػزىاري -126 ًبيػدان     فىػً فَّ النَّػاسى كيمَّػيي    ًإذىا أىٍمػسىػٍت ًنزىاري لػىنىا عى
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؛ وذلك لعدم  (كمُيمُ )إلى ضمة لتصبح  (كميمْ )تّم تغيير حركة السكون في أولو 
 (الرجز) :  (1)وأولو . اختالل الوزن الشعري 

مىٍينىا-     127  ـي عى ٍكلىٍينىا               تىشىاىىديكا كيمُّكي ٍيًؿ الًَّتي حى قيٍمتي ًلٍمخى   كى
؛ لعدم اختالل  (كمُكمُ )إلى ضمة لتصبح  (كمكمْ )تم تغيير حركة السكون في أولو 

 (البسيط) : (2)وأولو . الوزن الشعري 
ًني ًلمسٍُّمًر كىاٍلقيضيبً - 128 فّْ  النَّاًس كيمًّْيـً    فىكىٍيؼى  تىٍبذيؿه ي  كىأىٍنتى ًبي ًمٍف أىضى

؛  (كمُيمِ )إلى الكسرة لتصبح  (كمُيمْ )والسكون من أولو، الضمة : تم تغيير حركتي 
ونالحظ أن الشاعر لم يخرج عن القواعد المعروفة في . لعدم اختالل الوزن الشعري 

الضرورات الشعرية،إذ وجدنا انسجاميا مع ما اصطمح عميو عمماء العروض ، كما 
جعل ىذه الضرورات الشعرية ضرورة ال بّد منيا ؛ وذلك كما وضحنا سابقًا من 

. عالأة بالبيت ، وميزانو ، وأافيتو 
: أثر التككيد في استقامة البيت - 5

إن استخدام الشاعر لمتوكيد في أبياتو أد أّثر في استقامة البيت ، فالكممات 
المستخدمة في أبياتو ـ والتي وظفيا التوكيد ـ ىي جزء من البيت والتي تسيم في ىذه 

. االستقامة ، فموال وجودىا لما استقام البيت معنًى ، ووزنًا 
كما أن استخدام ألفاظ التوكيد في آخر البيت لتكون أافية أد ساعدت عمى أن يكون 

. البيت الشعري متفقًا بقافيتو مع باأي أبيات القصيدة 
 (البسيط) : (3)لنأخذ عمى سبيل المثال بيتًا من الشعر ؛ لنرى صحة ما نقول

ـي -   129 ـي أىٍف يىٍفتيديكؾى ىي قُّيي كىافى حى ـي         كى نىٍعتىيي   تىٍفًدم ًبنىٍفًسؾى أىٍقكىامان صى
 __________________________________________________________
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، إذ أسيم التوكيد في تقوية المعنى ، وتمكينو في (بنفسك)أكَّد الشاعر ىنا باستخدام 
 (نفس)نفس المخاطب ، فالبيت من ناحية المعنى مكتمل ، كما أن استخدام  المفظ 

لمتوكيد دون غيره أسيم في استقامة البيت حيث أراد الشاعر رفع االحتمال عن غيره 
ثبات الحقيقة إلى سيف الدولة فقط في الذوذ عن حياض أومو ، وحياض اإلسالم  ، وا 

. الختل الميزان الشعري  (نفس)كما أسيم في جعل البيت موزونًا ، فمو حذفنا كممة 
: أثر التككيد في مكضكع  القصيدة - 6

والسؤال المطروح . وتعني مناسبة نظميا ، أو الحادثة التي أراد أن يضّمنيا شعره 
ما أثر التوكيد في موضوع القصيدة ؟ إن ىذا السؤال يحتاج إلى الرجوع إلى : ىو 

القصائد ؛ لنرى أثر ىذا التوكيد عمى الموضوع ، أأثر سمًبا أم إيجاًبا؟ ىل غّير الحال 
 :أم ماذا ؟ ومن موضوعاتو 

الفخر ، والغزل ، والوصف ، والصيد ، والشكوى ، والعتاب ، والرثاء ،   والحكمة ، 
. والمدح ، واإلخوانيات 

فيل ضّمن الشاعر أصائده ىذه التوكيد ؟ بالحقيقة ليست كل أغراض شعره تتضمن 
. وسأتناول أثر التوكيد في بعض الموضوعات . التوكيد 

وىي أصائده التي أاليا وىو أسير ، وموضوعيا يدور حول الفخر  : ركمياتو: أكالن 
بماضيو ومآتيو ، والفخر بسيف الدولة ، وأومو ، وحنينو إلى أمو ، وعتبو عمى سيف 

أما الدافع ليذه القصائد فيو شعوره بالحزن ، والعذاب .الدولة الذي ماطل في افتدائو 
أما أثر التوكيد في ىذه المواضيع فنراه .، والموعة ، وحزنو عمى ما كان لو من حرية

. فالذي كان يطمبو بشدة أد تحقق لو ولو بعد حين . واضًحا جمًيا عمى مجرى األمور
فنرى الشاعر يبعث بقصائد إلى أمو ؛ يدعوىا إلى التمّثل بو في كثير من التجّمد ، 

 لعل –والصبر ؛ وذلك بعد أن رّدىا سيف الدولة حزينة خائبة عندما كممتو بالمفاداة 
اهلل يحدث بعد ذلك أمًرا لذا فقد استخدم التوكيد    

 
 
 

  (الطويل)  : (1)بقولو 



ًير كىالنٍُّجً  الٍقرًيًب رىسيٍكؿي -  130 ٍبرى ًإنَّوي       ًإلىى الخى  فىيىا أيمَّتىا الى تىٍعدىًمي الصَّ
ًميًؿ جػػًزيؿي  ٍبًر الجى مىى قىدىًر الصَّ         فىيىا أيمَّتىا ال تيٍخًطئي األىٍجرى إنَّوي       عى

ىنا أالحظ أثر التوكيد ، إذا استطاع أن يجعل أمو تتحّمى بالصبر والتجّمد ؛ مبّررًا أّن 
وعمى الرغم من شرحو لما . اهلل سيغير الحال ، فأممو في الخروج من األسر كبير 

ىو عميو من ذل ، وألم ،وسقم إال أنيا استطاعت أن تصبر وتتحمل ولكن ىذا 
الصبر لم يستمر لفترة طويمة ، فقد حبست كمدىا ، وألميا في باطنيا ، ولم تسره 

ألحد ، إذ ماتت وىو ما يزال أسيرًا ، فمم يتم الغداء في حياتيا ، ولم تنعم برؤية ابنيا 
، وعندما ماتت رثاىا الشاعر حزينًا باكيًا ، لم يعد ىناك من يحيا ألجمو ، ذىبت ىذه 
التي كانت حافظة أسراره ، ووفاًء منو لذكرى والدتو الحنون رثاىا ، وأد أكد عمى ذلك 

  (الوافر) : (2)بقولو 
ـٍ يىكيٍف ًمٍنوي نىًصيري -   131 ى ًبًؾ لى ٍـّ طىكًيؿو            مىضى ـٍ ىى  أىيىا أيمَّاهي كى

فو           ًبقىٍمًبًؾ مىاىتى ًلٍيسى لىوي ظيييكري  ـٍ ًسرٍّمىصكي            أىيىا أيمَّاهي كى
ؿي القىًصيري  ديكنىيىا اأٍلجى ـٍ بيٍشرىل ًبقيٍرًبي       أىتىٍتًؾ كى            أىيىا أيمَّاهي كى

ىنا أرى أثر التوكيد في رثاء أمو أن الشاعر بقي وفيِّا ألمو ، شديد المحبة ليا ، 
حزينًا جدًا ، ألنيا ماتت بعد أن عانيت آالمًا كثيرة بسبب أسره ،ولذلك خاطبيا مؤكدًا 

ويبدو لنا أن أمو كانت تبادلو . ليا أنو لن ينسى أفضاليا الغزيرة عميو ما دام حيًا 
نفس الشعور كما ابنيا يبادليا ، وأضية خروجو من السجن كانت تعّن  عمييا في 
كل حين كما كان ابنيا ، وأد سعت الى سيف الدولة ، تطمب المفاداة فرّدىا حزينة 

 (المنسرح) : (3)خائبة ، وبمغ الشاعر فقال عمى لسان  أمو
مييىا -     132  ٍرشىنىةو    أيٍسًد شىرلن ًفي القيييكًد أىٍرجي  يىا مىٍف رىأىل ًلي ًبًحٍصًف خى
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لييىا   ًبيًب أىٍطكى ةن            ديٍكفى ًلقىاًء الحى كبى شىاًمخى يىا مىٍف رىأىل ًلي الدَّري



ًبيًب الفيؤىاًد أىٍثقىمييىا   مىى حى يىا مىٍف رىأىل ًلي القيييكدى ميٍكثىقىةن               عى
أكد عمى لسان أمو ضرورة افتدائو ، أو من يطمئنيا  عمى حال ابنيا الذي يتألم ، 
ويتعذب عمى يد أعدائو ، وىنا لم يؤثر ىذا التوكيد شيئًا ، فمم يفَد أبو فراس ، بل 

بقي في السجن ، وكان األجدر بأصحاب النخوة ، والبطولة ، والشجاعة أن ينصفوا 
أمًا وليى حزينة تستنجد بيم ليخمصوا ابنيا ، فما كان من ابنيا إال أن يؤكد ثانية 

طالبًا منيا التحّمي بالصبر والتجّمد بداًل من استذالل نفسيا ألناس لم يساووا شيئا ، 
 : (1)فالشكوى لغير اهلل مذلة فقضاء اهلل واجب ، وال سبيل لرده فيو          يقول 

   (الطويل)
ٍخميكؽو ًإلىٍيًو سىًبيؿي -     133 ـٍ ييًرٍدهي المَّوي ًفي األىٍمًر كيمّْوي      فىمىٍيسى لىمى مىا لى   كى

وتمكينا لخطابو ألمو طالبًا منيا الصبر والتجّمد أكد عمى ضرورة اإليمان بالقضاء 
والقدر انطالأًا من معرفتو بأمو شديد اإليمان ، وأالحظ ىنا أثر التأكيد في ىذا 

ومن أثر التوكيد في . الموضوع مما أّدى إلى خضوعيا ألمر اهلل دون اعتراض 
الموضوع مما كتبو في األسر أرى أصائده  المتوالية لسيف الدولة يعاتبو عمى 

مماطمتو وعدم إسراعو لمفداء ، فيو في معظم أصائده التي بعث بيا لسيف الدولة 
             (الطويل) : (2)يطمب بشدة ضرورة افتدائو ، إذ أكد ليذا األمر ، أائالً 

ائىً ًب النٍَّصًؿ ميٍقًصًد - 134 صى ٍثرىةى الدٍَّىر ًإنَّوي     رىمىاًني بىسىٍيـ و  أىًقٍمًني أىًقٍؿً ني عى
فقد أكد عمى ضرورة افتدائو ، وىنا أالحظ أثر التوكيد في ىذا األمر فقد تحقق الفداء 

ن تأخر وأتًا من الزمن ـ  فالشاعر ما زال يوالي القصائد .عمى يد سيف الدولة ـ وا 
مؤكدًا لسيف الدولة عمى أنو أد أخمص لو في سبيل إرضائو فيو يقول مؤكدًا ىذا 

  (الطويل) : (3)الموضوع 
ـٍ    فىالى أىنىا مىٍبخيكسه كىالى الدٍَّىري بىاًخسي -   135 يتيؾى ًمٍف دىٍىًرم ًبًذم النَّاًس كيمّْيي   شىرى
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ولكن ىذا التأكيد لم يحرك سيف الدولة فيسرع الفتدائو عمى الرغم من حاجة القوم 
الشديدة لو ، وىذا األمر دفع الشاعر ليؤكد أنو يحيا في زمن مميء بالعتاب ، 

  (الوافر) : (1)وأد أكد ىذا أائاًل . واإلساءة ، وأمة اإلحسان 
ـي ًإٍلبي  -    136 مىيَّ كىاألىيَّا قي غىضىبه كىعىٍتبه           كىأىٍنتى عى زىمىاًني كيؿُّ ي

أكد أنو يعيش في زمان مميء بالغضب والعتب ، والذي يزيدىا ىو وجود سيف 
.  الدولة الذي تقاعس عن افتداء ابن عمو 

ولكن ىذا األمر لم يستطع أن يمغي رابط الصداأة بينيما فما زال الشاعر مخمصًا 
لسيف الدولة ، ولقومو ، فيا ىو يؤكد في أصيدة ـ عندما عمم بخروج الدمستق في 

  (الكامل) : (2)جيش إلى الشام ـ   محذرًا ، ومنبئًا ليتجيز ليذا العدو فيقول
ـى  ًلٍمعىبىرىاىًت  سيٍكؽى ىىكىاًف  -    137 مىى ريسيٍكـً مىغىاًف     فىأيقًي أىتىًعزُّ أىٍنتى عى

استخدم الشاعر التوكيد ليدل عمى صحتو ؛ وذلك ألنو أسير واألسير يكون  معزواًل ، 
وال يعرف شيئًا عما يدور حولو ، كما استخدم التأكيد ىنا ليدل عمى حرصو الشديد 
عمى سالمة وطنو ، والوأوف ومقاتمة األعداء حتى طردىم وذلك ألنو عاتب سيف 

. الدولة كثيرًا في أصائده فخاف الشاعر عدم تصديقو فمذلك أكد 
ومن تأثير التوكيد في الموضوع تأكيده عمى مدح نفسو ، وأومو عندما جرت مناظرة 

 : (3)بينو وبين الدمستق الذي اتيم العرب بقمة خبرتيم في الحروب إذ        أال 
  (الطويل)

كـى كىالعيٍربىا- 138 ٍؿ ًباٍلمينىٍسطريىاًطًس الرُّ سى ٍؿ ًباٍلبيريٍطًسيًس العىسىاًكرى كيمَّيىا     كى سى    كى
استخدم التأكيد في أكثر من موضع بيذه القصيدة ؛ ليبين ما فعمو العرب ، وما 

؛ وذلك أنو يطمب  (وسل)حققوه من إنجازات عبر العصور وتمكينًا ليذا أكد بقولو 
ىنا أالحظ أثر التوكيد في ىذا  . بشدة منو أن يسأل أشخاصًا من الروم فيخبروه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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. الموضوع إذ استطاع أبو فراس أن ييزم الدمستق 
ما أسرنا أحًدا لم نسمب سالحو غير أبي فراس ، أال مفتخًرا : وعندما عمم الروم أالوا 

  (الطويل) : (1)ومؤكًدا 
ـٍ ييٍكشىٍؼ أًلىٍبيىاًتيىا سىٍتري -  139 لى ريٍحتي كى ٍيشي كيمَّوي     كى ازىهي الجى   كىىٍبتي لىيىا مىا حى

ىنا أّثر التوكيد حيث افتخر مؤكدًا عمى شجاعتو ، وعفوه عن األعداء إذا الذت بو 
النساء كما افتخر بقومو ، وأد أكد الشاعر مقولة الروم مما ساعد في أن يحسبوا لو 

. حسابًا ويشيدوا بيذه الشجاعة 
وعندما كان الشاعر معزواًل بسجنو ال يكمم أحدًا ، وال يشكو ألمو ألحد ، حطت 

حمامة عمى نافذة أسره فناجاىا ، وطارحيا أحزانو ، وأد أكد في ىذا الموضوع إذ أال 
  (الطويل) : (2)

ارىتىا مىا أىٍنصىؼى الدٍَّىري بىينىنىا      تىعىالىٍي أيقىاًسٍمًؾ الييميكـى تىعىاًلي -    140  أىيىا جى
ًعيفىةن       تيرىدَّدي ًفي ًجٍسـو ييعىذَّبي بىػػاًؿ            كحان لىدىمَّ ضى  تىعىالىٍي تىرىٍم ري

أكد الشاعر في خطابو لكي تشاركو الحمامة أحزانو ، وتقاسمو ىذا الحزن فوجدىا 
أشد منو حزنًا ، وأد أثر التوكيد في ىذا الموضوع إذ استطاع أن يخفف من ألمو ، 
وحزنو ، وعّزى نفسو أنو ليس الوحيد الذي يعاني من األسر فيناك أناس ينعمون 

. بالحرية وال يتمذذون بيا 
وخاتمة القول في رومياتو أنو استخدم التوكيد تعبيرًا عن رفضو لواأع الحال الذي 

يعيشو فيو من أوم أعزاء أذاأو الروم في األسر الذل ، والمرارة ، والميانة ، وأسوة 
عذابو من الروم ، وعذابو من بعده عن أمو : السجن وعذابو وآالمو ، فعذابو عذابان 

خوانو ، وأصدأائو  . ، وأحبابو ، وا 
إذ استطاع أن يشعر الذين يخاطبيم بحزنو وألمو ، وضرورة افتدائو وأنو يتألم ،  

ولوال التوكيد الذي ضمنو رومياتو لما غّير شيئًا . وال بّد من تخميصو من ىذا األسر 
. وخصوصًا انو أرسل عددًا من القصائد ال يجد ليا ردًا ، وال حاًل ألزمتو 
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  :الفخر : ثانيان 
استخدم الشاعر في أصائده التي افتخر بنفسو ، وبسيف الدولة ، وبقبيمتو التوكيد ، 

وأد كان ليذا التوكيد أثر في بيان الصفات التي افتخر بيا الشاعر ، وسأتناول 
. التوكيد في أصائده وأثره 

أكثر الشاعر من ذلك في معظم أصائده ، لذا فقد استخدم :- الفخر بنفسو - 1
التوكيد ؛ ليبرز ىذه الصفات التي يتحّمى بيا فيو شديد االعتداد بنفسو ، وبجدارتو 

  (الطويل) : (1)وأد جاء التوكيد إمعانًا في ىذا االفتخار ، فيو يقول
ٍنيىا الغىكىاًئؿي -  141 الىٍتوي عى ريبُّتىمىا غى  فىًمٍثًميى ًمٍف نىاؿى المىعىاًلي ًبنىٍفًسًو         كى

.  أكد عمى فروسيتو ، وشجاعتو في الحروب وىذه حقيقة 
الفخر بسيف الدولة ، وبقومو الوائميين ووأائعيم ؛ وذلك عندما أوأع سيف الدولة - 2

  (الطويل) : (2)بالقبائل العاصية ، فيقول
مىٍكالىهي دىاىًغري  -  142 رَّافه كى ـى حى كّْ حي ٍيًش كيمُّوي       كى ؿَّ ببىاًليَّا عيرىل الجى حى كى

. إذ أكد لبيان أوة سيف الدولة ، وأوة جيشو إذ ىزموا باليا ، وجيشو شر ىزيمة 
  (الوافر) : (3)كقولو: الفخر بقبيمتو - 3

ـي نًػزىاري -   143 ًبيػدان       فىػً فَّ النَّػاسى كيمػيي   ًإذىا أىٍمػسىػٍت ًنزىاري لػىنىا عى
 .  ىنا يؤكد لبيان عزة أومو ، وأوتيم ، وخضوع كل القبائل العاصية ليم
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  (الطويل) : (1)إذ يقول: الفخر بابني سيف الدولة - 4
ا-   144 دَّاىيمى ً داىًف ًكالىىيمىا جى ـى مىكىاًرمان          كىالسَّيّْ قىاًف األىنىا ـى الى يىٍفكي   ًل

أكد ليبين نسب ابني سيف الدولة العريق ، فيما ينتسبان إلى أناس معروفين بعراأتيم 
. وشجاعتيم 

وأخيرًا أرى أن استخدام الشاعر لمتوكيد كان بدافع اعتداده بنفسو ، وبسيف    الدولة 
فالصفات التي أكدىا الشاعر . ، وبقبيمتو ، ولم يؤثر التوكيد في ىذا الموضوع كثيرًا 

ىي حقيقية موجودة لم تكن تحتاج إلى توكيد بل استطاع التوكيد أن يبرز ىذه 
الصفات أكثر ، ويّوجو األنظار أكثر إلييا ؛ وذلك ألن أفعاليم ، وأعماليم ، وصيتيم 

. أد جاب األرض أاطبة حتى إن الروم يعترفون ليم بذلك فيحسبون ليم حسابًا 
:  الغزؿ : ثالثان 

استخدم الشاعر التوكيد في أصائده الغزلية ، وأد أثر ىذا التوكيد في غزلو بالمؤنث 
. ، وغزلو بالمذكر 

  (الوافر) : (2)فمن غزلو بالمذكر أولو
ٍحدىهي سىرىؼي   -      145 بّْي كى حي ـي               كى كىأىٍمًرم كيمُّوي أىمى

أكد عمى شدة حبو لغالمو منصور الذي كان يقوم عمى خدمتو ، ورعايتو ، ومرافقتو 
. وأد أثر التوكيد ىنا فقد أبرز ىذا الحب ، وأواه أكثر . في كل شيء 

  (الكامل) : (3)أما غزلو بالمؤنث ، نحو أولو
ًر  -   146 ٍردو أىٍحمى ٍيًو ًكمىٍيًيمىا            ًمٍسكان تىسىاقىطى فىٍكؽى كى قىمىره كىأىفَّ ًبعىاًرضى

أثر التوكيد ىنا عمى إبراز صفات المحبوبة الحسية ، ولكن ىذه الصفات لم تترك أثرًا 
. فيو فيو كثيرًا ما وصف نفسو المحَّب وليس العاشق 
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ويظير من البيتين السابقين أن أثر التوكيد في موضوع الغزل لم يكن أويًا وخصوصًا 
أما غزلو بالمذكر فقد أكد ليبين مكانة منصور عنده الذي أسيم في . غزلو بالمؤنث 

مبادلة منصور الحب والمودة لو ، أما بالنسبة لغزلو بالمؤنث في البيت الذي ذكرناه 
نرى أثره في أن الفتيات أد وجين أنظارىن ألبي فراس فقد ظنت الفتيات أنو يحب 

. واحدة منين لذا أأبمن عمى حبو 
: الصيد : رابعان 

بمغ من شدة حبو لمصيد ، وكثرة خروجو إليو وصحبو أنو نظم أرجوزة في   الطرد ، 
. وأد ضمنيا التوكيد ؛ ليسيمو في بيان ىذا الحب ، ووصف ما يجري في الصيد 

:  ونظرة في أرجوزتو نرى أبياتًا مؤكدة وصف فييا ما يمي 
وصف الشاىنْين بالقوة والفروسية ، وذلك عندما انقضا عمى الفريسة كأنيما - 1

 : (الرجز) : (1)فارسان أد خبرا فنون المعركة ، فيو يقول 
تَّى ًإذىا تىعىمَّقىا -   147 مَّقىا           ًكالىىيمىا حى حى مىٍينىا دىٍكرىةن كى  دىاىرىا عى

أثر التوكيد ىنا عمى ما حدث فالشاعر لم يختر إال األأوياء معو في الصيد ، ولن 
. يختار إال األأوياء 

  (الرجز) : (2)وصف الرجال واستعدادىم لمصيد إذ يقول مؤكدًا - 2
ـه كىافى قىرًيبان ًمٍف شىرىؼٍ -  148 مىيّْ قىٍؼ          غي تَّى كى ٍينىا كيمُّنىا حى   فىمىا ًاٍستىكى

أّثر التوكيد في بيان شدة حبيم لمصيد،وخبرتيم فيو ، فعم ال يحتاجون وأتًا كثيرًا في 
. الصيد 

  (الرجز) : (3)وصف الخيل التي كانت معيم في الصيد فيو يقول- 3
مىٍينىا-     149 ـي عى ٍكلىٍينىا         تىشىاىىديكا كيمُّكي ٍيًؿ الًَّتي حى قيٍمتي ًلٍمخى   كى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أراد الشاعر أن يكسب الخيل في صّفو ليشيدوا لو إذأّثر التوكيد في ىذا الموضوع 
. بالرغم من خطئو 

 : (الرجز) : (4)وصف الرشأ إذ أال- 1
ـٍ رىشىأه -  150 لىٍك دىرىل مىا ًبيىًدم ألىٍذعىنىا: فىقىاؿى ًمٍنيي   أىنىا أىنىا            كى

ليبين مدى حب الرشأ ، واستعداده لمصيد فيو كثيرًا ما نيض لممبارزة ،  وأد أكد ؛
وليست ىذه أول مرة ، وأد جاء التوكيد ىنا ؛ ليبين شدة حبو لمصيد ، وليوه بو ، 

. وتفوأو عمى غيره 
  :اإلخكانيات : خامسان 

صافي ، : استخدم الشاعر التوكيد في تأكيده عمى رابط اإلخوة بينو ، وبين غالميو 
ومنصور ، كما أكد عمى رابط اإلخوة بينو ، وبين ابني سيف الدولة ، فيو يقول 

  (الخفيف) : (2)لغالميو مؤكدًا 
ًدٍيقىا-  151 ًدٍيقىان صى دّْ أىٍك صى ًفيقىا      ميٍخًمصى الكي ًفيقان رى   ىىٍؿ ٍتًحسَّاًف ًلي رى

   (الكامل) :(3)وفي تأكيده عمى رابط اإلخوة بينو ، وبين ابني عمو سيف الدولة يقول
ًبًو       يىٍبًني سىمىاءى عيالكيمىا  -   152 ٍدتيمىا ًبدىال ن ٍكجى أى ى

ا رى ًعدىاكيمى ٍدتيمىا بىدىالن ًبًو       يىٍفرًم نيحكي            أىٍكجى
إن ىذا التوكيد المستخدم جعل أثره يبدو جميًا ، وواضحًا ، فيو ما زال مخمصًا 

وبالجممة .ألصدأائو ، وأخًا ليم بالغم من جفائيم ، وتخمييم عنو خاصة عندما أسر 
نقول إن التوكيد أد ساعد عمى تغيير الواأع الذي كان يحياه أبو فراس ، فقد استطاع 
أن يؤثر توكيده في إحساس ، وأفعال الناس الذين عايشيم ، وخاطبيم في أصائده ، 

. وساعد في تغير حياتو فنراه يفتدى بعد مرور مدة من الزمن 
كما أثر التوكيد في وحدة الموضوع في القصيدة وتمكينًا لو في ىذه الوحدة استخدم 

. في القصيدة الواحدة ، وفي البيت الواحد أكثر من توكيد واحد 
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 :أثر التككيد في المخاطبيف - 7

أكثر الشاعر في أصائده من الخطاب سواء لمجموعة ، أم لواحد ، أم لنفسو فقد 
. ساعد ىذا الخطاب عمى وجود  التوكيد،كما أثر ىذا التوكيد في الجية المخاطبة 

  (الخفيف) :(1)صافي ومنصور أائاًل : فيا ىو يخاطب غالميو 
ًدٍيقىا-  153 ًدٍيقىان صى دّْ أىٍك صى ًفيقىا         ميٍخًمصى الكي ًفيقان رى   ىىٍؿ ٍتًحسَّاًف ًلي رى

صافي ومنصور ، وىما من أعز من لديو ، إذ جاء : فالشاعر يخاطب غالميو 
خطابو ليما ـ وىو أسير ـ وأد رأى نأي الخالن عنو وعدم السؤال عنو ، فقد خاطبيما 

؛ دفعًا لمتوىم الذي خالج أمبييما بأنو أد نسياىما ، وليؤكد عمى رابط اإلخوة الذي 
. يجمعيما 

: خطابو لنفسو - أ
أكد الشاعر في خطابو لنفسو عمى صفات تحمى بيا وىذه الصفات ورثيا عن أسرتو 
، ونشأ عمييا ، وأد حرص عمى تأكيدىا ؛ ألنو كان يعتد بنفسو كثيرًا ، ومفتخرًا بيذه 

. النفس التي تشعر بقيمتيا 
وأد خاطب نفسو بذلك ؛ إمعانًا في االفتخار بنفسو وكيف ال وأد تقمد اإلمارة ، 

وكان األجدر بو عدم اإلعالن عن نفسو لشدة . وخاض الحروب وىو صغير السن 
  (الطويل) : (2)المعركة ومن أولو أيضاً 

ٍنيىا الغىكىاًئؿي - 154 الىٍتوي عى ريبُّتىمىا غى   فىًمٍثًميى ًمٍف نىاؿى المىعىاًلي ًبنىٍفًسًو           كى
إذ أكد إمعانًا في االفتخار بنفسو فيو فارس شجاع خاض كثيرًا من المعارك ، 

منتصرًا ، وأد دفعو خطابو لنفسو إلى التوكيد إيمانو بمواىبو ، واالعتداد بنفسو ، 
. والثقة بجدارتو 
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  :خطابو لكاحد ب ـ 
أكثر الشاعر من خطابو لواحد ، وأد خاطب واحدًا من بين أصدأائو، يجّمو ويحترمو 

: ، وكان بالنسبة إليو يحتّل مكانة عالية ، ومن ىؤالء 
:  تكرر خطابو لو مؤكدًا عمى : سيف الدولة - 1

وأد خاطبو مؤكدًا ؛ ألن أبا فراس : أ ـ عتابو لسيف الدولة عندما تفرد بالوأائع دونو 
فارس شجاع مستعد لفداء سيف الدولة الذي طالما افتداه ، وافتدى أومو ، وأد جاء 

  (البسيط) : (1)اليوم الذي يفتديو فيو ، إذ أال
ـي -  155 ـي أىٍف يىٍفتيديكؾى ىي قييي كىافى حى ـي        كى نىٍعتىيي    تىٍفًدم ًبنىٍفًسؾى أىٍقكىامان صى

ىنا خاطب سيف الدولة معاتبًا إياه ، وأد أثر التوكيد في الخطاب حيث كمف سيف 
. الدولة أبا فراس أيادة الحروب كميا ضد الروم 

ب ـ تينئة سيف الدولة إليقاعو بالقبائل العاصية لو ، والفخر بو ، وبقومو الوائميين 
  (الطويل) : (2)ووأائعيم كقولو

مىٍكالىهي دىاىًغري -  156 رَّافه كى ـى حى كّْ حي ٍيًش كيمُّوي             كى ؿَّ ببىاًليَّا عيرىل الجى حى   كى
وأد أكد مخاطبًا سيف الدولة إذ عدد ما فعمو سيف الدولة وجيشو في ىذه   المعركة 

، فقد انتصر عمى بالّيا أحد الوالة مما كان ليذا االنتصار أثر عمى سيف الدولة 
وجيشو وشعورىم بأنفسيم القادرة عمى حماية القوم من األعداء ، وتأديب ىؤالء 

. العاصين 
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:  ج ـ اإللحاح في المفاداة وعتابو عمى تأخره 
أكثر من ذلك ؛ ألن سيف الدولة ىو أمير أومو ، وألنو بالنسبة لو األب المحامي 

عن ابنو ، والمدافع عنو في مثل ىذا الظرف ، وألن الشاعر كان يشعر بقيمتو 
  (الطويل) : (1)ومكانتو بالنسبة لقومو فيو أد فارأيم وأومو في أمس الحاجة كقولو

ائىً ًب النٍَّصًؿ ميٍقًصًد -  157 صى ٍثرىةى الدٍَّىر ًإنَّوي     رىمىاًني ًبسىٍيـ و  أىًقٍمًني أىًقٍؿً ني عى
لحاحو لو تأكيده ليذا األمر ، فالشاعر يخاف الموت  ويظير خطابو لسيف الدولة ، وا 

لكن ىذا التأكيد لو أثر في سيف الدولة إذ افتداه بعد . بأيدي النصارى ، وبدار غربة 
. مرور مدة من الزمن 

. د ـ حبو لسيف الدولة ، وحرصو عمى سالمتو ، وسالمة أومو 
فالشاعر وىو باألسر خاطب سيف الدولة محذرًا لو من الدمستق الذي عزم عمى 

  (الكامل) : (2)الخروج إلى الشام ، وفي ذلك يقول
ـى  ًلٍمعىبىرىاًت  سيٍكؽى ىىكىافً -   158 مىى ريسيٍكـً مىغىاًف         فىأيقًي   أىتىًعزُّ أىٍنتى عى

خاطب سيف الدولة مؤكدًا عمى ضرورة أن يجيز ليذا الجيش ، وأد ظير أثر ىذا 
. التوكيد إذ انتصر سيف الدولة  عمى الدمستق 

ىـ بيان رابط الصداأة القوية والحميمة التي تجمع سيف الدولة وأبا فراس ، فيما 
صديقان حميمان ال يفرق بينيما أي شيء وال يستطيع األسر أن يفّرق بينيما 

  (الطويل) : (3)فالجسدان بعيدان لكن الروحين روح واحدة ، وفي ذلك  يقول
ـٍ   فىالى أىنىا مىٍبخيكسه كىالى الدٍَّىري بىاًخسي -   159 يتيؾى ًمٍف دىٍىًرم ًبًذم النَّاًس كيمّْيي   شىرى
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خاطب الشاعر سيف الدولة مؤكدًا عمى أنو ما زال ـ رغم تأخره بالفداء ـ مخمصًا لو ، 
مستعدًا الفتدائو فالشاعر من الناس المذين يجيدون معاممة األصدأاء والمحافظة عمى 
ىذه الصداأة ، وأد أكد ليذّكر سيف الدولة بما كان بينيما لكي يسرع بالفداء ، وىذا 
ليس ضعفًا من الشاعر ، بل أوة تكسبيا أوة أصدىا المحافظة عمى الصداأة بينيما 

. ، وتقدير تمك الشخصية العظيمة 
:  و ـ غنى النفس 
 (الكامل) : (1)ويظير في أولو

اؼً -    160  نىاًكًب حى لىٍك أىنَّوي عىاًرم المى  إفَّ الغىًنيَّ ىيكى الغىًنيُّ ًبنىٍفًسًو    كى
أكد مخاطبًا سيف الدولة عمى أنو ليس من أخالأو الطمع بل القناعة ، وغنى  النفس 

، فمما عرضت عميو الخيل لم يختر أيًا منيا ، وأد أثر ىذا التأكيد في نفس سيف 
. الدولة فما كان منو إال أن اأتطعو إمارة منبج تقديرًا ليذا الشاب حسن األخالق 

 (2)ز ـ تعزية سيف الدولة عندما مات أخوه أبو العشائر ، وفي ذلك             يقول
  (الطويل): 
ـي - 161    ـي ىي تؾى الرَّدىل   كىأىٍنتى ًمفى القىٍكـً الذّْيفى ىي مىالىؾى الى تىٍمقىى بىميٍيجى   كى

وأد أكد مخاطبًا سيف الدولة لتمكين المعنى في نفس السامع فربما توىم غفمة عن 
اسم المخبر عنو فقد خففت ىذه القصيدة كثيرًا عن سيف الدولة ، وكان لمتأكيد أثره 
الكبير في ذلك عندما مدح سيف الدولة ، وأكد عمى صفات الشجاعة ، وإلأدام ، 
. وعدم الخوف فكان لتأكيده عمى ىذه الصفات دورىا األكبر في التخفيف من ألمو 

 . 114احلمداين، أبو فراس، الديوان ، ص - 1
 . 151السابق ، ص - 2
 
 
 
 
 
 
  : ػ خطابو ألمو 2



لم يكثر من الخطاب ألمو عمى الرغم من أنيا كانت تسكن في أمبو ، وتحتل مكانو 
:  عالية عنده ، إذ خاطب أمو وىو أسير مؤكدًا عمى أمرين ىما 

أ ـ خاطب أمو طابًا منيا الصبر والتجّمد خاصة عندما رّدىا سيف الدولة خائبة حزينة 
وكان األجدر منيا أن تواسي ابنيا ال أن . فيي مؤمنة وعييا أن ترضى بما أّدره اهلل 

يواسييا ىو فيو محتاج ليذه التعزية لكنو عمى الرغم من أنو كان مثقاًل بالجراح 
  (المنسرح) : (1)واساىا ، وفي ذلك يقول

نىٍنًزلييىا - 162 نىاًزلينىا                       نىٍتركييىا تىارىةن كى يىا أيمَّتىا ىىًذًه مى
ًردينىا                       نىعىمُّيىا تىارىةن كى نىٍنيىمييىا        يىا أيمَّتىا ىىًذًه مىكى
  

فيو خاطب أمو مؤكدًا عمى خطابيا لتعزيتيا ومشاركتيا بما تشعر وأد ساعد خطابو 
المؤكد ىذا عمى أن تتحمل لفترة بسيطة فراق ابنيا العزيز عمييا الذي تعمم أنو يقاسي 

. كثيرًا من أعدائو 
خاطب أمو عندما رثاىا مؤكدًا عمى خطابيا ، فيو بعيد ال يستطيع : ب ـ  رثاء أمو 

أن يراىا إذ خاطبيا لشعوره بوجودىا أربو فقد عدد ما كانت تفعمو ، وعدد صفاتيا ، 
  (الوافر) : (2)وطمب الرحمة ليا ، وفي ذلك أولو

أيا أيَـّ األىًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه           ًبكيٍرهو ًمٍنًؾ مىا لىًقيى األىًسيري -  163
ـي كى الى يىًسيري   يَّرى الى ييًقيى         أيا أيَـّ األىًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه           تىحى

        أيا أيَـّ األىًسيًر سىقىاًؾ غىٍيثه           إلىى مىٍف ًبالًفدىا يىأًتي البىشًيري  
قىٍد ميتّْ الذَّكىائبي كىالشَّعيكري           أيا أيَـّ األىًسيًر لىًمٍف تيرىبّْي            كى

أكد مخاطبًا أمو الصالحة التي دعا ليا بالرحمة ، وىذا يدل عمى شدة حزنو ، 
وتحسره ، ولوعتو لفراأيا ، وأنو باٍق عمى ذكرىا ما دام حيًا ، فكثيرًا ما ضحت ، 

ودوره اليوم بأن يفي أمو حقيا من ابنيا البار الذي شعر أن موتيا كان . وأاست 
. بسبب ما أاستو أمو من أسره 
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خاطب فتاة متغزًل بيا وموجيًا العتاب والموم مؤكدًا ليبين عمى الرغم من جفائيا ، 
  (الطويل) : (1)ونفورىا أنيا ما زالت بالنسبة لو الحبيبة ، فيو يقول

بًيبي - 164 مىى مىا كىافى ًمٍنوي حى بًيبه عى ٍظكىةن        حى   أىسىاءى فىزىادىٍتوي اإًلسىاءىةي حي
. فدفعًا لكالم العاذلين ، وتمكينًا لممعنى أكد 

:  ػ خطابو البنة عمو 4
خاطب ابنة عمو التي توثقت بينيما عالأة حب ومودة متغزاًل إذ               

  (الخفيف) : (2)يقول
ًبيبً -  165 ٍبًرم ًببىٍيًف ظىٍبيو رى ٍبًرم ًلمَّا تىأىمَّؿى طىٍرًفي      بىافى صى   بىافى صى

فقد َنِفَد صبره ببعدىا عنو مؤكدًا . أكد ليبين ما كان يعانيو من ألم ، وحزن وبعد 
. عمى ذلك لكي تغّير ما بدر منيا 

: خطابو لحمامة - 5
  (الطويل) :(3) خاطب حمامة حطت عمى نافذة سجنو أائاًل 

ارىتىا مىا أىٍنصىؼى الدٍَّىري بىينىنىا        تىعىالىٍي أيقىاًسٍمًؾ الييميكـى تىعىاًلي  -    166 أىيىا جى
ًعيفىةن         تيرىدَّدي ًفي ًجٍسـو ييعىذَّبي بىػاًؿ   كحان لىدىمَّ ضى           تىعىالىٍي تىرىٍم ري

أكد مخاطبًا ىذه الحمامة لتشاركو ما كان يعانيو من ألم ، ووحدة ، وحزن فوجدىا 
ن كان أربيا غّير بعضًا من حالو ، فقد وجد أنو ليس الوحيد الذي  أشد حزنًا منو وا 

. يعاني مما خفف عنو ألم السجن ، والبعد عن األىل 
: ػ خطابو البف خالكيو 6

خاطب معممو ، وصديقو ، وحبيبو ابن خالويو الذي ما فتىء يدافع عنو أمام المتنبي 
 (البسيط): ويقف في صّفو فيو يقول 
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ًب -  167 فّْ النَّاس كيمًّْيػـ    فىكىٍيؼى تىٍبذيليًنًي ًلًمسٍُّمًر كى القيضي  ( 1)كىأىٍنتى ًبي ًمٍف أىضى



إذ خاطبو مؤكدًا ، ويمدح صاحبو الذي يستحق ىذا ، وأد أكد مبينًا صفات ابن 
. خالويو 

  :ج ػ خطابو الثنيف 
:  خاطب أشخاصًا أعزاء عميو ، وأد انقسم إلى ثالثة أأسام 

:-   ـ خطابو لغالميو صافي ومنصور 1
صافي ،ومنصور الحميمان ، والعزيزان عمى أمبو إذ خاطبيما   أائاًل : وىما غالماه 

  (الخفيف) :(2)
ًدٍيقىا  -  168 ًدٍيقىان صى دّْ أىٍك صى ًفيقىا          ميٍخًمصى الكي ًفيقان رى ىىٍؿ ٍتًحسَّاًف ًلي رى

خاطب غالميو مستخدمًا التوكيد مرتين ؛ ليبين رابط األخوة، والصداأة الذي يجمعو 
فيو عمى الرغم من أسره ما زال محبِّا ليما فيل ىما ىكذا ؟ وأد ساىم ىذا . بغالميو 

. التوكيد في دفع التوىم الذي ممك أمبي غالميو مما جعميما مخمصين 
:   ـ خطابو لنفسو وغالمو منصور 2

  (الخفيف) : (3)من مثل أولو
  أىنىا أىٍصبىٍحتي الى أيًطيؽي ًحرىاكان          كىٍيؼى أىٍصبىٍحتى أىٍنتى يىا مىٍنصيكري - 169

خاطب نفسو ، ثم خاطب غالمو منصور مؤكدًا عمى خطابو لمنصور ؛ لبيان حالو 
والسؤال عن حال منصور الذي يعزه كثيرًا ، فالشاعر سجين يقاسي أشد ألوان العذاب 
الجسدي والنفسي ، فيل يعاني منصور بعضًا مما يعانيو الشاعر ؟ فمنصور يعاني 

. بعضًا من معاناة الشاعر ففراق الشاعر أد آلمو وأحزنو 
:   ـ خطابو البني سيف الدولة 3

فيو  خاطب أبا المعالي ، وأبا المكارم حين تقاعس أبوىما سيف الدولة عن افتدائو
  (الكامل ):  يقول 
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ًبًو              يىٍبًني سىمىاءى عيالكيمىا  -   170 ٍدتيمىا ًبدىال ن ٍكجى أى ى



ا رى ًعدىاكيمى ٍدتيمىا بىدىالن ًبًو              يىٍفرًم نيحكي   (1)           أىٍكجى
أكد الشاعر مخاطبًا إياىما ليدل عمى رابط اإلخوة الذي يجمعو بابني سيف الدولة 

مفتخرًا ، ومادحًا ولكن ىذا التأكيد ، وىذا الخطاب لم يجِد نفعًا فمم يتحرك أحد 
إال أن . الفتدائو عمى الرغم من رابط الصداأة وعمى الرغم من شدة حاجتيم لو 

الجميع تقاعسوا عن افتدائو ن وىو ما يزال يخمص ليم ، ويوجو الرسائل إلى من 
.  يحب 

: د ػ خطابو لمجمكعة 
:  كما خاطب واحدًا ، واثنين خاطب أيضًا مجموعة ، وىؤالء ىم 

:  ػ الخطاب لمركباف 1
  (المنسرح) : (2)خاطبت أمو الركبان بعد أن رّدىا سيف الدولة خائبة إذ أال

مييىا  -    171 ٍرشىنىةو      أيٍسًد شىرلن ًفي القيييكًد أىٍرجي يىا مىٍف رىأىل ًلي ًبًحٍصًف خى
ليػػيىا   ًبيًب أىٍطكى ةن      ديٍكفى ًلقىاًء الحى كبى شىاًمخى           يىا مىٍف رىأىل ًلي الدَّري
ًبيًب الفيؤىاًد أىٍثقىميػػيىا   مىى حى           يىا مىٍف رىأىل ًلي القيييكدى ميٍكثىقىةن        عى

أكد الشاعر عمى لسان أمو ؛ لدفع الحيرة والحزن المذين يتممكان أمو ، ولتعزيتيا بعد 
أن ردىا سيف الدولة خائبة حزينة وخصوصًا بعد أن انقطعت أخبار ولدىا ، فيي 

. تريد من يطمئنيا عمى حال ولدىا 
السؤال عن حال ابنيا الذي لم ترد : أكد الشاعر خطاب أمو لمركبان لسببين ىما 

أخبار من عنده ، ولكي يحمموا ليا رسالة شفوية تصل إلى ولدىا ، وتخفف حمميا 
.  الثقيل 

 
 . 118احلمداين، أبو فراس، الديوان ، ص - 1
 . 132السابق ، ص - 2
 
 
 

                   
  : ػ الخطاب لقكمو 2



:  أكد الشاعر في خطابو لقومو عمى أمور ىي 
  (الطويل): (1)فيو يخاطب أومو أائالً . أـ السعي في افتدائو وخالصو من األسر 

ًد -   172 فىً ٍف تىفىتىديكًني تىٍفتىديكا شىرىؼى اٍلعيالى      كىأىٍسػػػرىعى عكَّادو ًإلىٍييىا ميعىكَّ
ٍرديكًد المّْسىاًف أىٍك اٍليىًد   ٍيرى مى ـي      فىتنى غى          فىً ٍف تىفىتىديكًني تىٍفتىديكا ًلعيػػػالىكي
فيم . أكد بخطابو لقومو عمى ضرورة اإلسراع في افتدائو ؛ وذلك لحاجتيم إليو  
. بافتدائو ينقذون فارسًا وشاعرًا يستطيع أن يدافع عنيم ، ويرد أذى األعداء 

  (الطويل) : (2)ب ـ التأكيد عمى رابط األخوة ، والقرابة بين أومو إذ أال
ٍربى بىينىنىا         أىيىا قىٍكمىنىا الى تىٍقطىعيكا اليىدى ًباليىدً أ- 173 يىا قىٍكمىنىا الىتيٍنًشبيكا الحى    ى

أكد مخاطبًا أومو لتمكين المعنى في نفس السامع ، وتذكير أومو برابط القرابة الذي 
. يجمعيم وأن يدعوا المشاحنات ، والبغضاء جانبًا 

  (المتقارب) : (3)ج ـ التأكيد عمى شجاعة أومو وأوتيم فقد خاطب أومو أائالً 
نىٍبدأي ًباألىٍخيىًر األىٍخيىرً - 174   نينىكّْبي عىٍنييفَّ فيٍرسىانىييفَّ         كى

خاطب أومو مؤكدًا ؛ وذلك لبيان شجاعة ، وأوة أومو في التغمب عمى بني كالب 
. الذين عصوا عن الطاعة لسيف الدولة فيو وأومو أد استطاعوا تحقيق النصر 

:   خطابو لمخيؿ – 3
  (الرجز) :(4)خاطب الخيل في أثناء خروجو لمصيد مع أصدأائو أائالً 

مىٍينىا-   175 ـي عى ٍكلىٍينىا        تىشىاىىديكا كيمُّكي ٍيًؿ الًَّتي حى قيٍمتي ًلٍمخى   كى
خاطب الخيل مؤكدًا عمى ضرورة أن تشيد الخيل عما فعمو في الصيد ، وألن الخيل 
كانت رفيقو في كل رحمة صيد ، وفي كل معركة ، فيي معو في كل حين شيدت 

. فترة جميمة من حياتو فمذلك خاطبيا مؤكدًا 
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   الفصؿ الثالث 
     التككيد غير القياسي 

 
 
 
 
 
 



التككيد غير القياسي  
: أسموب يفيد معنى التوكيد ، ويقسم إلى 

. التوكيد بالحرف : أواًل 
. التوكيد باألداة : ثانًيا 
. التوكيد بنظم الجممة : ثالثًا 

  نّص النحاة عمى دور ىذه األأسام الفعال في التوكيد ، ولكنيم لم يدرسوىا في باب 
التوكيد ، بل تناولوىا في مواطن أخرى ، كالمبتدأ والخبر ، والفاعل ، وغيرىا ، داّلة 

. عمى التوكيد من خالل السياق 
  والتوكيد غير القياسي يختمف عن التوكيد المفظي والتوكيد المعنوي المعروف في 

النحو العربي ؛ وذلك ألّن لمتوكيد صوًرا أخرى ليا مجال أوسع من إعادة المفظ نفسو 
بتكراره ، فيناك التوكيد بالقسم ، والتوكيد بالقصر ، والتوكيد بالتقديم والتأخير ، 

وىناك أدوات كثيرة مفّرأة مبثوثة ىنا وىناك من أدوات النحو يؤكد بيا الجمل الفعمية 
ويؤكد بيا الجمل االسمية ، وىناك صور أخرى ولكنيم لم يبحثوا في ىذا الموضوع 

. بشكل مستقل 
اتفق النحاة عمى إفادة بعض الحروف لمعنى التوكيد ، : التوكيد بالحرف :    أوالً 

وىذا المعنى متأّصل بيا ، فحين تذكر ىذه األدوات يفيم منيا أنيا لمتوكيد ؛ ألن 
العرب عندما أحّسوا بالحاجة إلى توكيد كالميم بأوجز الكممات وأأصرىا عمدوا إلى 

. بعض األدوات لتأدية ىذا المعنى 
 وكثير من ىذه الحروف درس في أبواب نحوية مختمفة ، وكان الذي يجمع بينيا ىو 

عمميا ، وأد درست ىذه الحروف مفرأة بين األبواب النحوية ، كالمبتدأ والخبر ؛ 
وسبب إبعاد النحاة ىذه األدوات من باب التوكيد ىو عدم التشابو والتوافق في األثر 

؛ ألن ىذه األدوات من الصعب أن يجمعيا باب يتشابو ما فيو  (الشكل)اإلعرابي 
عراًبا ، فمنيا ما يأتي بعدىا اسم منصوب ، ومنيا ما يأتي بعدىا اسم مرفوع  شكاًل وا 

ولذا كان من الصعب جمعيا في باب واحد ؛ . ، ومنيا ما يعمل ، ومنيا ال يعمل 
ألن التصنيف النحوي أام عمى أساس من الشكل دون المعنى ، وبالرغم من اعتراف 



وأد يكون ليم عذرىم ؛ ألنيم حاولوا تبويب النحو . النحاة أنيا تفيد التوكيد في الكالم 
. عمى ىذا األساس

المتان تأتيان لتوكيد مضمون الجممة، والم االبتداء  (أنَّ )و (إنَّ ):  وىذه الحروف ىي 
من  (لن)أو الم التوكيد إلفادتيا التوكيد ، إذ تؤكّْد العنصر الذي تدخل عميو ، و

الشرطية ىي حرف يفيد  (أما)الحروف المزدوجة ؛ إلفادتيا النفي والتوكيد مًعا ، و
كذلك الحروف الزائدة وعددىا . المذان يفيدان التوكيد  (أال،أما)التوكيد ، وحرفا التنبيو 

تسعة ، وىذه حروف توكيد خرجت عن معناىا األصمي ؛ لتؤّدي معنى التوكيد ، 
ْن ، وأْن ، وما ، : تأكيد المعنى الثابت وتقويتو ، وىذه الحروف  الكاف ، والواو ، وا 

كذلك السين وسوف ، ونونا التوكيد ، وأد ، إذ يؤكَّد . وال ، ومن ، والباء ، والالم 
. بيم الجممة الفعمية 

الباء ، والواو ، والتاء ، والالم ، إذ يؤكد بو جممة :  وأخيًرا التوكيد بالقسم وحروفو 
. أخرى 
. المتمثل في ضمير الفصل الذي يؤكد المسند إليو : التوكيد باألداة :  ثانًيا 
التوكيد بنظم الجممة ، وأد يكون التوكيد بغير األدوات التي ذكرتيا ، فتكون لو : ثالثًا 

:  طرق أخرى تقتضييا المقامات النظمية ، ويقسم إلى 
التي تفيد التوكيد بدخول مؤكدات عمييا لتؤكدىا : التوكيد بالجممة االسمية -1

ّنما ، ولكّن ، وبل : كاألدوات والحروف ، وىذه األدوات والحروف ىي  إنَّ ، وأنَّ ، وا 
، والم االبتداء ، وأّما الشرطية ، وضمير الفصل ، والقسم ، والحروف الزائدة ، وحرفا 

 .وأد تدخل ىذه المؤكدات عمييا حسب اإلنكار أوة وضعًفا . التنبيو 

لمحال دور في تقوية المعنى  وتقريره ، : التوكيد بالجممة الحالية والتوكيد بالحال - 2
وتنقسم الحال المؤكّْدة إلى ثالثة أأسام . كما يؤكده التوكيد المعنوي بألفاظو المشيورة 

: ىي 
. الحال المؤكدة لمضمون الجممة - أ

. الحال المؤكدة لعامميا - ب
. الحال المؤكدة لصاحبيا - ج
. تأتي لمتأكيد ، تأكيد ما تعترضو ولتقويتو أيًضا: التوكيد بالجمل المعترضة -3



. وىو أيًضا يفيد التوكيد : التوكيد بالعطف - 4
. إذ يدالن عمى التأكيد : التوكيد بالتقديم والتأخير - 5
القصر بإنما ، : القصر يفيد التوكيد ، وطرأو الستة ىي : التوكيد بالقصر - 6

والقصر بالنفي واالستثناء ، والقصر بتقديم ما حقو التأخير ، والقصر بإحدى 
أدوات العطف ، والقصر بضمير الفصل وتعريف الطرفين ، والقصر بتعريف 

. المسند بأل 
نّص السابقون والالحقون عمى داللة المصادر عمى : التوكيد بالمصادر - 7

المصدر :التوكيد ، ويقسم المصدر حسب فائدتو المعنوية لمتوكيد إلى ما يمي 
المؤّكد لنفسو ، ولغيره ، ولعاممو ، ولنوع الحدث ، ولعدد مرا ت وأوع  الحدث ، 

. والمبين لمنوع والعدد مًعا 
: تأتي لتوكيد المعنى وتثبيتو ، وأد حوصرت في نوعين : التوكيد بالصفة - 8

.  صفة مشتقة من لفظ الموصوف ، وىذا النوع يشبو التوكيد المعنوي  : األكؿ
الصفة المؤكدة لمموصوف بعدده أو مرادفو ، وىذا النوع كبير الشبو  : الثاني

.  بالتوكيد المفظي 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

: سنعرض األبيات  التي جاء فييا   



.التوكيد بالحرف : ًِ أكال  
.التوكيد باألداة  : ثانينا  

.التوكيد بنظم الجممة في شعر الشاعر : ثالثنا   
: ويقسم إلى :التككيد بالحرؼ :     أكالن   

    (الكامل) : (1)لديو في مئة وخمسة وستين بيتًا،كقولو (إنَّ )وأد وأع التوكيد بِـِ  : إفَّ 
                                                                   

نًَّني     ميتىعىرّْضه ًفي الشٍّْعًر ًبالشُّعىرىاءً -   176 ٍربي السُّييكًؼ كىا  ًصنىاعىًتي ضى   كى
:أنماطيا في شعره   

.لدى الشاعر اسمًا ظاىرًا ،وضميرًا متصاًل  (إنَّ )  جاء اسم :اسـ إفَّ - 1      
وأع اسم إنَّ اسمًا ظاىرًا في ثمانية وخمسين بيتًا ، إذ جاء : اسـ إفَّ الظاىر -    أ

:االسم الظاىر   
(الطويل) :   (2)جمع تكسير في أربعة أبيات ،مثل أولو     *  

يييىابيكا-  177 ـٍ كى ى لىيي ًريُّكفى أىٍف ييٍقضى ـٍ        حى ـٍ كىاٍبًف أيٍخًتًي االن مىا اٍبنيكي فَّ ًرجى    كىاً 
: وىو جمع تكسير في أولو  (إنَّ )اسًما لـِ  (ِرَجااًل )وأع االسم الظاىر   

نَّ رجااًل حريون  .وا   
                         (الوافر): (3)في عشرين بيتًا ، نحو أولو : واسمًا مضافًا * 

        
دٍّ ًفي ميزىاحً -  178 ـه          أىمىٍزحان ريبَّ جى      أىظىنِّا؟ إفَّ بىٍعضى الظَّفّْ إٍث

  .(إنَّ )اسمًا لِـ  (الظن)إلى المضاف إليو  (بعض)وأع االسم المضاف 
(الخفيف)  : (4)الظاىر إلى أسماء في عشرة أبيات كقولو (إنَّ )أضيف اسم   

مىى الدُّىيكًر ديثيكري -179 ٍف طىاؿى ال يىٍقػ       دىحي ًفيًو عى بىا كىاً    إفَّ حيبَّ الصّْ
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ن طال ): في أولو (الصبا)إلى االسم  (حب) (إنَّ ) ىنا أضيف اسم  إنَّ حب الصبا وا 

  .(ال يقدح فيو عمى الدىور دثور
الظاىر إلى الضمائر في تسعة أبيات ، وىذه الضمائر ىي  (إنَّ ) كما أضيف اسم 

المتكمم وأد أضيف إلييا في  (يا)لممؤنث المفرد وأد أضيف في بيت واحد ، و (ىا)
لممذكر المفرد وأد أضيف إلييا في بيتين ، نحو          (الياء)ستة أبيات ، و 

                 (الطويل) : (1)أولو
اًدثىاًت رىًىيفي -   180 فَّ فيؤىاًدم الٍفًتقىاًد أىًسٍيرًًه             أىًسيره ًبأىٍيًدم اٍلحى   كىاً 

ن : في أولو (إنَّ )اسمًا لـ ِ  (ي)المتكمم لممفرد  (ياء)إلى  (فؤاد) وأع االسم المضاف  وا 
.                                         فؤادي أسير   

(الخفيف):(2)في ثالثة وثالثين بيتًا ،نحو أولوكاسمان مفردان *-  
ًجيبان        أىٍف يىًبيتى األىًسيري يىٍبًكي الطًَّميقىا-   181 فَّ عى   ًبتُّ أىًبٍ كيكيمىا كىاً 

ن عجيبًا أن يبيَت األسير يبكي : في أولو (إنَّ )اسمًا لـ (عجيباً ) وأع االسم المفرد  وا 
.الطميقا   

  (الطويل) :  (3)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول : اسمان مكصكالن *
ـي السَّكىاًجري -  182 ا مى ًبيديؾى مىا نىاحى اٍلحى ٍيرى ميٍنًعـً         عى   أىالى ًإً فَّ مىٍف أٍبقىٍيتى يىا خى

أال إن من أبقيت ياخير منعم ):في أولو  (من)اسمًا موصواًل وىو  (إنَّ ) جاء اسم 
  . (عبيدك ما ناح الحمام السواجر

وأع اسميا ضميًرا في مئة وسبعة أبيات ،موزعة عمى    : الضمير (ًإفَّ )اسـ - ب
:النمط التالي   

: الضمير المتصل والمتكمم لممفرد - 1  
_____________________________________________________
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(الكامل): (1)وذلك في سبعة وخمسين بيتًا ، نحو أولو   
نًَّني      ميتىعىرّْضه ًفي الشٍّْعًر ًبالشُّعىرىاءً -  183 ٍربي السُّييكًؼ كىا  ًصنىاعىًتي ضى    كى

نني متعرٌض : في أولو  (إنَّ )اسمًا ِلـ (الياء) وأع الضمير المتصل لممتكمم المفرد  .وا   
(الوافر):(2)وذلك في ستة عشر بيتًا ،نحو أولو:الضمير المتصل المتكمم لمجمع- 2   

اًؿ اٍلميرىاحً -   184 ًنيعى الدَّاًر كىاٍلمى ٍيري أيثَّاـً ًلنىٍحًكم        مى نَّا غى    كىاً 
نا غير أثام:في أولو  (إنَّ )اسمًا لـِ  (نا) وأع الضمير المتصل لممتكمم الجمع  .وا   

 وذلك في خمسة أبيات ،نحو     أولو: الضمير المتصل المخاطب لممفرد المذكر-3

  (المتقارب): (3)
ًخػ              ػرُّ ًلي بىٍؿ ًلقىٍكًمؾى بىٍؿ ًلٍمعىرىبٍ -  185 بؿي اٍلميٍشمى نَّؾى لىٍمجى    كىاً 

نك : في أولو  (إنَّ )اسمًا لـ (ك) وأع الضمير المتصل المخاطب لممفرد المذكر  وا 
.لمجبل المشمخر  

: (4)وذلك في ستة أبيات، نحو أولو:الضمير المتصل الغائب لممفرد المؤنث -4
                                                                    (الطويل)

شىرىاًبي-  186 بىا كى ٍربى ًعٍنًدم فىً نَّيىا      طىعىاًميى ميذ ًبٍعتي الصّْ   فىالى تىًصفىفَّ اٍلحى
فإنيا : في أولو  (إنَّ )اسمًا لـ (ىا)وأع الضمير المتصل الغائب لممفرد المؤنث 

. طعامي  
 (5)وذلك في تسعة عشر بيتًا ،نحو أولو: الضمير المتصل الغائب لممفرد المذكر- 5

                                                                   (الكامل): 
رّْبي -  187 ـٍ ًفي اأٍليميكًر ميجى ٍنيي بىةى المّْئىاـً فىً نَّوي          ييٍنًبيؾى عى    اٍحذىٍر ميقىارى
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فإنو : في أولو  (إنَّ )اسمًا لـِ  (الياء)وأع الضمير المتصل الغائب لممفرد المذكر 
.ينبيك   

: (1)وذلك في ثالثة أبيات ، نحو أولو : الضمير المتصل الغائب لممذكر الجمع - 6
(الطويل)                                                                     

ٍمري - 188 بًُّؾ المىاءي كالخى يَّامى لىٍكالى حي ـٍ     كىا  نَّيي ٍبتي قىٍكًمي ًفي ىىكىاًؾ كىاً  ارى حى    كى
نيم : في أولو (إنَّ )اسمًا لـِ  (ىم) وأع الضمير المتصل الغائب لممذكر الجمع  وا 

ياي لوال حبك الماء والخمر  .وا   

(مجزوء الرمل):(2)وذلك في بيت واحد ،إذ يقول:الضميرالمستتر لممفرد المذكر-7  
     ال تىًبيًعيًني ًبريٍخصو       ًإفَّ ًفي ًمٍثًمي ييغىالىى-  189

: إنَّ في مثمي يغالى ، إذ التقدير: في أولو  (ىو)ضميرًا مستترًا تقديره  (إنَّ )وأع اسم 
.إنو في مثمي يغالى   

:تنّوع عنده الخبر إذ جاء عمى أربعة أنواع ىي :  خبر إفَّ -2  
 في جمع تكسيرإذ جاء مفردًا في سبعة وسبعين بيتًا وأد جاء : الخبر المفرد - 1

                                              (الطويل) : (3)مثل أولو، ستة أبيات 
              

ٍيًر اٍليىكىاًف ًصالىبي - 190 مىى غى ؽَّ ًإنَّنىا       ًشدىادي عى كا اٍلحى بًني عىمّْنىا الى تيٍنًكري     ى
إننا : وىما جمع تكسير في أولو (إنّ )خبرين لـِ  (صالب)و (شداد)وأع االسمان   

.شداد عمى غير اليوان صالب   
(الطويل): (4) في بيت واحد فقط ، إذ يقول كجمع مذكر سالـ  

يييىابيكا- 191 ى لىييـ كى ًريُّكفى أىٍف ييٍقضى ـٍ     حى ـٍ كىاٍبًف أيٍخًتًي االن مىا اٍبنيكي فَّ ًرجى     كىاً 
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نَّ رجااًل حريوَن : في أولو  (إنَّ )خبرًا لـِ  (حريون)وأع جمع المذكر السالم  .وا   

  (الطويل) : (1) في بيت واحد فقط ، إذ يقولكجمع مؤنث سالـ
ٍصًمي ًبيىا كىأيكىاًثري - 192 مىى خى كري الًَّتي      أطيكؿي عى ـي السَّادىاتي كىاٍلغيري نَّيي   كىاً 

نيم السادات :في أولو (إنَّ )خبرًا لِـ  (السادات)وأع الممحق بجمع المؤنث السالم  . وا   
(المتقارب) : (2) في سبعة وخمسين بيتًا ، كمثل أولوكاسمان مفردان    

ٍبؿي اٍلميٍشمىخػً      ػرُّ ًلي بىٍؿ ًلقىٍكًمؾى بىٍؿ ًلٍمعىرىبٍ - 193 نَّؾى لىٍمجى   كىاً 
.(إن)االسم المفرد خبرًا لـِ  (الجبل)وأع   

: (3) في ثالثة عشر بيتًا مضافة إلى اسم في تسعة أبيات، كقولوكاسمان مضافان 
  (المتقارب)

ًصبٍ - 194 مىٍيؾى لىصىبُّ كى نّْي عى اًرم الدُّميكًع          كىا  مىٍيؾى لىجى نّْي عى   كىاً 
ني عميك لجاري : في أولو  (الدموع)مضافًا إلى االسم  (جاري)وأع خبر إن  وا 

.الدموع   
 (الياء)لممتكمم ، و (الياء) ومضافة إلى الضمائر في أربعة أبيات ، وىذه الضمائر 

:              (4)لممذكر المخاطب ، ومثال ذلك أولو  (الكاف)لممؤنث الغائب ، و
(الطويل)  

كىرىاًكري -     195 ـٍ ذيرىاىىا كىىىامييىا       ًإًذ النَّاسي أىٍعنىاؽه لىيىا كى يَّاكي    فىً نَّا كىاً 
: وىو لممؤنث الغائب في أولو (الياء)إلى الضمير المتصل  (ذرا) (إنَّ ) أضيف خبر 

ياكم ذراىا وىاميا  . فإنا وا   
وأد جاء في سبعة وخمسين بيتًا ، إذ استخدم الفعل : الخبر جممة فعمية - 2  

_____________________________________________________
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                                 (الكامل) : (1)الماضي في ثالثة عشر بيتًا ، كقولو
                              

ًتي فىتىمىكَّنىا - 196 قي ًمٍف ميٍيجى نىاهي أًلنًَّني            مىكٍَّنتي ي الذٍَّنبي ًلي ًفيمىا جى  
 (ألنني مكنتو):في أولو  (إنَّ )خبرًا لِـ  (مكنتو)   وأعت الجممة الفعمية فعميا الماضي 

. 
    (الطويل): (2)   كما وأع الفعل المضارع عنده في أربعة وأربعين بيتًا ، منيا أولو

                                                                   
الىةو بيدَّا -197 مىى حى ـٍ نىًجٍد ًمٍنوي عى ٍيًؿ مىرَّةن        ًإذىا لى ٍيؿى ًباٍلجى نَّا لىنىٍرًمي اٍلجى كىاً   

نا ): في أولو (إنَّ )خبرًا لِـ  (نرمي)وأعت الجممة الفعمية المصدَّرة بالفعل المضارع  وا 
  .(لنرمي الجيل

:وأع الخبر جممة اسمية في ثمانية أبيات موزعة عمى ما يمي:الخبر جممة اسمية-3  
:(3)جممة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر ، وأد وأع في أربعة أبيات ، منيا أولو- 1  

(البسيط)  
اًني- 18 اًني ىيكى اٍلجى                 فىً ٍف تىكيكنيكا بىرىاءن ًمٍف ًجنىايىًتًو   فىً فَّ مىٍف رىفىدى اٍلجى

           
.فإن من رفد الجاني ىو الجاني : ، في أولو (إن)  وأعت الجممة االسمية خبرًا لِـ   

(المنسرح): (4)وذلك في أربعة أبيات، منيا أولو (ليَس )جممة اسمية مصدرة بِـ- 2  
ـٍ      إٍف عىادىًت األيٍسدي عىادى أىٍشبىمييىا - 199 ْـّ لىٍستى تىٍخميفييي ًإفَّ بىًني اٍلعى  

إن بني العم لست : في أولو  (إنَّ )خبرًا لِـ  (لست تخمفيم)وأعت الجممة االسمية 
.تخمفيم   

:الخبر شبو جممة - 4  
:وأد جاء في اثنين وعشرين بيتًا ، إذ انقسم عمى النحو التالي   
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(الوافر): (1)وذلك في تسعة عشر بيتًا ، منيا أولو: جار ومجرور -1      
فَّ لىنىا الذُّنيكبىا      - 200 ـٍ كىا  نٍعًتبييي نىٍجفيك     كى مىى مىكىاًلينىا كى نيًدؿُّ عى  

ن لنا الذنوبا): في أولو  (إن)خبرًا لِـ  (لنا)وأع الجار والمجرور   .(َواِ 
(الطويل): (2)وذلك في ثالثة أبيات ،منيا أولو : ظرفية - 2  

ٍف طىاؿى الزَّمىافي طىكًيؿي   - 201 مىيَّ كىاً  رىاءى السٍّْتًر أيمَّان بيكىاؤيىىا         عى فَّ كى كىاً   
ن وراَء الستر أماً ): في أولو (إن)خبرًا لِـ  (الستر)المضاف إلى  (وراء)وأع الظرف  (وا 

. 
:كما جاءت لدل الشاعر (إف)مالحظات حكؿ   

واسميا وخبرىا ، بل أرى أنو كان متمسكًا  (إنَّ )لم ينقض أبو فراس القواعد المتعمقة بِـ 
:بما طرحو النحاة في كتبيم ، إذ أالحظ ما يمي   

في البيت الواحد ، وذلك في سبعة أبيات ، كمثل  (إنَّ )استخدم الشاعر أكثر من - 1
(الطويل) :  (3)أولو    

ـي الًَّذم ًبؾى أىٍىتىًدم - 202 نَّؾى لىمنٍَّج ٍكلىى الًَّذم ًبؾى أىٍقتىًدم   كىاً  نَّؾى لىٍممى كىاً   
نك لممولى الذي بك أأتدي ، وأولو : مرتين في أولو  (إنَّ )استخدم الشاعر  نك : وا  وا 

. لمنجم الذي بك أىتدي   
   ويرجع ىذا االستخدام إلى أن الشاعر أراد أن يؤكّْد أكثر من مرة عمى أمور كان 

مدح نفسو ،ومدح سيف الدولة ، ومدح أومو، : ييتم بيا ، وىذه األمور تخصو منيا 
.ومدح أبي الييجاء ، واالعتزاز بنفسو ، وبسيف الدولة ، وبقومو ، وبأبي الييجاء  

مرتين في البيت الواحد دون أن يتجاوز ثالثة أو أكثر ، وذلك (إنَّ )وأد استخدم   
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يرجع لعدم اتساع البيت الشعري لثالث جمل اسمية أو أكثر ، كما أن غرضو من 

التكرار ىو المدح واالفتخار وأد رّكز عمى ىذه الصفات في كل القصيدة ، وليس في 
.بيت واحد  

نفى )في القصيدة الواحدة ، كمثل أولو من أصيدة  (إنَّ )كما أالحظ وجود أكثر من 
(الطويل) :  (1) (النوم عن عيني  

ـي - 203 ألى مىٍكتي ألى ى ى فَّ فيؤىاًدم ًإٍف سى نىٍت لىمىًئيمىةه      كىاً  فيكًني ًإٍف كى فَّ جي كىاً   
ـي               تىٍثًم نَّيىا    لىتىٍصدىعينىا ًمٍف كيؿّْ شىٍعبو كى بىٍت ًفيؾى المَّيىاًلي كىاً  مىا أىٍغرى         كى
               

ن جفوني لمئيمة ، وأولو : ثالث مرات ، في أولو (إنّ )ىنا جاءت  ن فؤادي ألألم :وا  وا 
نيا لتصدعنا ، وكان غرض شاعرنا ىو التأكيد ، وذلك ألن المخاطب : ، وأولو وا 

.(الم االبتداء)و (إنّ )منكر ىذه األمور ، لذا أكد بِـ   
أكثر من مرة في واحد وثالثين أصيدة ، وأد تراوح ىذا التكرار  (إنّ )كرر الشاعر 

مابين مرتين وخمس عشرة مرة،إذ تكررت مرتين في أربع عشرة أصيدة، وثالث مرات 
في تسع أصائد، وخمس مرات في أربع أصائد، وعشر مرات في أصيدة واحدة، 

.وسّت مّرات في أصيدة واحدة، وخمس عشرة مرة في أصيدة واحدة   
وىذا يرجع إلى أن الشاعر أراد أن يؤكد أمورًا ينكرىا المخاطب ، أو جوابًا عن سؤال 
.سائل ألمور تتعمق بو ، وبغيره كسيف الدولة ،وأومو منيا المدح والفخر   

دخمت الم االبتداء عمى اسميا وخبرىا ، وذلك ليؤكد أمورًا ينكرىا : الم االبتداء - 2
. المخاطب   

(مجزوء الرمل): (2)وذلك في بيتين فقط ، منو أولو :(إنَّ )اتصاليا باسم - أ  
دّْ صىبُّ    - 204 بِّا            دىٍمعيوي ًفي اٍلخى ًإفَّ ًفي األىٍسًر لىصى  
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إن في : في أولو  (صباً )باالسم المؤخر عن الخبر  (التوكيد)اتصمت الم االبتداء 
.األسر لصبًا   

المؤخر عن الخبر شبو الجممة ، وذلك ألىمية  (إنَّ )أالحظ اتصال الم التوكيد باسم 
  .(إنَّ )الخبر ،وبيان حال وصفات االسم، التوكيد ىنا مضاعف لوجود الم التوكيد و

:وذلك في ثمانية وأربعين بيتًا موزعة عمى ما يمي  : (إنَّ )اتصاليا بخبر - ب  
(الطويل) :(1)وذلك في ستة وعشرين بيتًا ، كمثل أولو: الخبر المفرد - 1  
ىٍحمىى ًمفى النٍَّصًر - 205 نَّؾى ًفي قىٍمًبي ألى ىٍبيىى ًمفى اٍلًغنىى    كىاً  ٍيًني ألى فىً نَّؾى ًفي عى  

فإنك في : ، وىما الخبران في أولو  (أحمى)و (أبيى)اتصمت الم التوكيد باالسمين 
نك في أمبي ألحمى من النصر ، وذلك لتمكين : عيني ألبيى من الغنى ، وأولو  وا 

.التأكيد ردًا عمى سؤال منكر  
(الطويل) : (2)وذلك في واحد وعشرين بيتًا ، كمثل أولو: الخبر جممة فعمية -2      

ٍجدان ًمٍثميوي الى ييكىتَّـي - 206 اًفيان     كىأىٍكتيـي كى نّْي أليٍخًفي ًفيؾى مىا لىٍيسى خى           كىاً 
ني ألخفي : في أولو  (أخفي)اتصمت بالجممة الفعمية المصدرة بالفعل المضارع  وا 

.فيك ما ليس خافًيا  
وأالحظ أن الم التوكيد اتصمت بالجممة الفعمية المصّدرة بالفعل المضارع فقط، ويعود 
ذلك إلى أن الفعل المضارع يدل عمى االستقبال والحاضر ، واتصال الالم بو يؤكد 
حدوث الشيء في المستقبل وتمكينو وخصوًصا أن طموح الشاعر ال يحده أرض 

.وسماء فطموحو بعيد جداً   
(الوافر) : (3)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: الخبر شبو جممة - 3  

ٍمدو أىٍك سيؤىاًؿ            - 207 ٍذؿو          لىًفي شيٍغؿو ًبحى فَّ مىسىاًمًعي عىٍف كيؿّْ عى كىاً   
ن مسامعي : في أولو (في شغل)اتصمت الالم بالخبر شبو الجممة جار ومجرور  وا 

.لفي شغل بحمدٍ   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أالحظ دخول الم التوكيد عمى الخبر المفرد أكثر من الخبر الجممة ، والخبر شبو 
الجممة ، ويعود ذلك إلى أنو يريد أن يبرز نفسو وصفاتيا وخصوصًا عندما سجن 

.وأّنو لم يعد يفدى ، وكثيرًا ما أنكر من غيره في تمك الفترة   
وأد وأع . استخدم الجمل المعترضة في تسعة وأربعين بيتًا : وجود جممة معترضة -3   

:االعتراض بين   
(الوافر): (1)وذلك في ستة وأربعين بيتًا ، كمثل أولو : وخبرىا  (إنّ )اسم - أ  

ُـّ كىالى تيعىابي ! فىقىٍصران - 208 اؿه الى تيذى مَّكىٍتنىا            لىحى االن مى ًإفَّ حى  
إن حااًل : وخبرىا في أولو  (إنَّ )معترضة بين اسم  (ممكتنا)وأعت الجممة الفعمية 

.ممكتنا لحال   
: (2)وذلك في ثالثة أبيات ، كمثل أولو : (الثاني)األول ، وخبرىا  (إنَّ )خبر - ب

  .(الطويل)
بي           - 209 ٍيًر اٍليىكىاًف ًصالى مىى غى ؽَّ ًإنَّنىا    ًشدىاده عى كا الحى بىًني عىمّْنىا الى تيٍنًكري

      
األول شداد وخبرىا  (إنّ )معترضة بين خبر  (عمى غير اليوان)وأعت شبو الجممة 

.إننا شداد عمى غير اليوان صالب : في أولو  (صالب)الثاني   
وسبب استخدامو لمجمل المعترضة خصوصًا بين اسميا وخبرىا ىو زيادة في التوكيد 
.، وتقويتو  

، كمثل  (إنَّ )وذلك في ثمانية أبيات ، إذ استخدم منيا خبرين ِلـ : (إنّ )تعدد خبر- 4
(مجزوء الكامل):    (3 )أولو  

رُّ اٍلعىًفيٍؼ     - 210 ٍعفىًرمي              فىً نَّوي اٍلحي ًميُّ اٍلجى أىمَّا عى  
فإنو الحر العفيف: في أولو (إنَّ )خبرين ِلـ (العفيف)و (الحر)وأع االسمان   
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.كما نالحظ تعدد الخبر في المفرد فقط دون غيره  
تصّدر الخبر جممة فعمية بالفعل المضارع أكثر من تصّدرىا بالماضي، - 5

إذ تصّدرت الماضي في اثني عشر بيتًا ، وبالمضارع في أربعة وأربعين بيتًا 
، والسبب في أن الشاعر لم يرَض بالواأع المفروض بل كان متمردًا طموحو 
يجاوز عنانين السماء ، وكثيرًا ما عّبر في أصائده عن رغبتو في التغيير ، 
لذا استخدم المضارع لتحقيق ذلك ، ولكنو ال ينفصل عن ماضيو ، فحاضره 

.حمقات متصمة بماضيو الذي يعتز بو وبأجداده   
وذلك يعود  (إنّ )أكثر من الضمير المتصل المتكمم لممفرد الواأع اسمًا ِلـ- 6

إلى اعتزازه بنفسو ، وحبو إلظيار ىذه النفس التي ال تدانييا نفوس البشر 
في الشجاعة والسيادة، وما صنعت من مجد ،وحققت من آمال صبت إلييا 

.نفسو ، ونفس أومو   
وذلك في ستة عشر بيتًا ، موزعة : وأوع االسم مؤخرًا عمى الخبر- 7

:كاآلتي   
تقدم الخبر عمى االسم في أربعة عشر بيتًا دون وجود فاصل بينيما، - أ

  (مجزوء الكامل):    (1)كمثل أولو
امىمىةى المًَّئيػ           ـً فىً فَّ ًفييىا اٍلعىٍجزى كيمٍَّو              - 211 فىاٍتريٍؾ ميجى

         
فإن فييا : في أولو (العجز)عمى اسميا  (فييا)شبو الجممة  (إنّ )تقدم خبر

.العجز كمو  
تقدم الخبر عمى االسم في بيتين مع وجود فاصل بينيما ، وىو -   ب

(الخفيف):     (2)الجمل المعترضة ، ومثال ذلك أولو  
ذيؿَّ أىًسيًر    - 212   بيكىا ثىاًكؿو كى ـى مىًريضو          كى ًإفَّ ًلي ميٍذ نىأىٍيتى ًجٍس  
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مذ )مع وأوع شبو الجممة  (جسم مريض)عمى االسم  (لي)تقّدم الخبر شبو الجممة
إن لي مذ نأيت جسم : معترضة بين الخبر المقدم واالسم المؤخر في أولو (نأيت

مريٍض، ويعود السبب في تقدم الخبر عمى االسم إلى رغبة الشاعر في تقوية التأكيد 
وتمكينو ، فيو يخاطب إنسانًا ينكر ذلك ، فالتقديم لألىمية ، وليوّجو المخاطب إلى 
.الخبر دون أن يغفل عنو  

المخففة من الثقيمة ، وذلك في بيت  (إنْ )مجيء الضمير المستتر لممذكر اسمًا ِلـ- 8
(المتقارب) :  (1)واحد ، إذ يقول  

ٍف كىافى نىٍقصه فىأىٍنتى السَّبىٍب            - 213  كىأىٍصبىٍحتي ًمٍنؾى فىً ٍف كىافى فىٍضؿه     كىاً 
           

ن كان نقٌص : فإن كان فضلٌ  ، وأولو: المخففة مرتين في أولو  (إنْ )جاءت  . وا 
نو كان نقص : واسميا ضميًرا مستتًرا ، والتقدير .فإنو كان فضل ، وا   

وسبب االستخدام ىذا أن الشاعر لم يكن معنيًا إلظيار شخصيتو خصوصًا لحبيبتو 
.فيو معروف ليا ولمصبايا   

  (الطويل): (2) وذلك في مئة وستة عشر بيتًا ، مثل أولو : أفَّ 
ـي ًفي آسىاًدًىفَّ ًكالىبي              -214 كَّ ً إلىى اٍلمًَّو أىٍشكيك أىنَّنىا ًبمىنىاًزؿو           تىحى

      
:أنماطو في شعره   

:ظاىرًا ، وضميرًا متصاًل  (أنَّ ) جاء اسم :اسـ أفَّ -1     
:وذلك في ستة وثالثين بيتًا ، موزعة عمى ما يمي: الظاىر  (أنَّ )اسم -      أ  

  (الطويل):  (3) وذلك في ستة أبيات ، كمثل أولو  :جمع تكسير- 1    
كىاًعبي   - 215 بَّرىٍتًني ًباٍلًفرىاًؽ الفَّ ى مىا أىدًَّعي أىفَّ اٍلخيطيكبى تيًخيفيًني      لىقىٍد خى كى  



أن الخطوب : وىو جمع تكسير في أولو (أنَّ )اسمًا ظاىرًا ِلـ (الخطوب)وأع االسم 
.يخيفني   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  (الطويل): (1)وذلك في ثمانية أبيات ، كمثل أولو : اسمًا مضافًا - 2

سىاًلبي      - 216 ًميبه ًبالرّْمىاًح كى في أفَّ بىًني اٍلكىغىى           كىذىاؾى سى ـٍ يىٍعمىـً الذُّالَّ أىلى
                   

أنَّ بني : في أولو  (أنَّ )اسمًا ِلـ (الوغى)إلى المضاف إليو  (بني)وأع االسم المضاف 
.الوغى كذاك سميب بالرماح وسالب   
لى الضمير المتصل لممتكمم المفرد في  أضيف اسميا إلى أسماء في أربعة أبيات ، وا 

(مجزوء الكامل): (2)أربعة أبيات ، كمثل أولو  
   أىٍرجيك الشَّيىادىةى ًفي ىىكىا                ؾى ألىفَّ قىٍمًبي ًفي ًجيىادً - 217
وىو ضمير متصل لممتكمم  (الياء)إلى المضاف إليو  (أمب)وأع االسم المضاف 

.ألنَّ أمبي في جياد : في أولو  (أنَّ )المفرد اسمًا ِلـ  
(الوافر):  (  3 )وذلك في سبعة وعشرين بيتًا ، كمثل أولو: اسمًا مفردًا - 3  

ٍيًر الثَّكىاًب                -  218 مىا أىٍبًغي ًسكىل شيٍكًرم ثىكىابنا    كىأىفَّ الشٍُّكرى ًمٍف خى كى
        

.وأن الشكر من خير الثوابِ :في أولو  (أنَّ )اسمًا لِـ  (الشكر)وأع االسم المفرد  
  (الكامل):       (4)في بيت واحد ،إذ يقول : مثنى- 4

تيٍنًبي اٍلًفرىاسىةي أىفَّ ًفي ثىٍكبىٍيًيمىا   لىٍيثىٍيًف يىٍجتىًنبي المُّييكثي ًحمىاىيمىا               - 219
       

.أن في ثوبييما ليثين: في أولو  (أنَّ )اسمًا ِلـ  (ليثين )وأع االسم المثنى  
(الطويل): (5)وذلك في بيتين ، كقولو: ممحق بجمع المذكر السالم - 5  



سىاًلبي             - 220 ًميبه ًبالرّْمىاًح كى ـٍ يىٍعمىـً الذُّالَّفي أىفَّ بىًني اٍلكىغىى    كىذىاؾى سى أىلى
         

أن بني الوغى كذاك : في أولو (أنَّ )اسمًا ِلـ (بني)وأع الممحق بجمع المذكر السالم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. سميب بالرماح وسالب   
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:وذلك في ثمانين بيتًا، موزعة عمى النمط التالي : الضمير (أنَّ )اسم -ب  
: (1)وذلك في أربعين بيتًا ، كمثل أولو: الضمير المتصل لممتكمم المفرد - 1

(الطويل)  
فرَّعىا              - 221 ميكًع كى ؽى مىا بىٍيفى الضُّ كىاًنًحي    ألىٍكرى لىٍك أىنًَّني أىٍكنىٍنتيوي ًفي جى كى

     
.أنني أكننتو: في أولو (أنَّ )اسمًا ِلـ (الياء)وأع الضمير المتصل لممتكمم المفرد   

 : (2)وذلك في أحد عشر بيتًا ، كمثل أولو : الضمير المتصل لممتكمم الجمع - 2
(الطويل)  

كىأنَّا فىتىٍكنىا ًباألىغىرّْ اٍبًف رىاًئؽو        عىًشيَّةى دىبٍَّت ًباٍلفىسىاًد عىقىاًربيٍو             - 222
  

.وأنا فتكنا : في أولو (أنَّ )اسمًا لـِ  (نا)وأع الضمير المتصل لممتكمم الجمع   
  (الوافر):  (3)وذلك في تسعة أبيات ،كمثل أولو: الضمير المستتر لممفرد المذكر- 3

سىاًئدىنىا الرّْقىابي            - 223 مىٍكنىا األىٍرضى قىٍسران       كىأٍف تيٍمًسي كى أىتىٍعجىبي أىٍف مى
  

  .(أنو تمسي)و (أنو ممكنا)ضميرًا مستترًا تقديره  (أنّ )وأع اسم 



وذلك في تسعة أبيات ، كمثل    :الضمير المتصل لمغائب المفرد المذكر- 4
(الرجز): (4)أولو  

ًدينىٍو       - 224 اىىوي كى ـي ًفييىا جى اًريىةه مىٍضميكنىٍو           ييًقي ًبأنَّوي عى  
بأنو : في أولو  (أنّ )اسمًا ِلـ (الياء)وأع الضمير المتصل لمغائب المفرد المذكر 

.عارية مضمونة  
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وذلك في ثمانية أبيات ،كمثل  :الضمير المتصل المخاطب لممفرد المذكر - 5
(المتقارب)   :  (1)أولو  

ٍب    - 225 جى جىبى التٍُّربي مىٍف قىٍد حى قىٍد حى فىا         ًء كى ـي أىنَّؾى ًخٍدفي اٍلكى أىتىٍزعي  
أنك : في أولو (أنّ )اسمًا ِلـ (الكاف)وأع الضمير المتصل لممخاطب المفرد المذكر 

.خدن الوفاء   
(الطويل):(2)وذلك في بيتين كمثل أولو: الضمير المتصل لجمع المذكر الغائب - 6  

مىا فيًدم          - 226 ـى اٍلًفدىاءي كى ـٍ     ييعىابيكفى ًإٍذ ًسٍي ٍيرى أىنَّيي ـٍ يىؾي ًبٍدعان ىيٍمكيوي غى لى كى
   

غير أنيم :في أولو  (أنّ )اسمًا ِلـ (ىم)وأع الضمير المتصل لمغائب الجمع المذكر 
.يعابون   

:(3)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: الضمير المتصل لمغائب المفرد المؤنث - 7  
(البسيط)  

ـي   - 227 كيؿُّ فىٍضًمؾى الى قىٍصده كىالى أىمى اعىةي إاٌل أىنَّيىا سىرىؼه      كى ًىيى الشَّجى  



إال أنيا : في أولو (أنّ )اسمًا ِلـ (ىا)وأع الضمير المتصل لمغائب المفرد المؤنث 
.سرف   

:وأد جاء عمى أربعة أنواع ىي  : خبر أفٌ -2  
وذلك في خمسة وأربعين بيتًا ، إذ جاء جمع تكسير في ثالثة : الخبر المفرد - 1    

(الطويل): (4)أبيات ، كمثل أولو  
مى ى الدٍَّىري اٍلغىشيكـي شىكىاًئميٍو    - 228 ـي المَّوي أنَّنىا      ًإذىا جى نىٍحفي أينىاسه يىٍعمى كى  

.أننا شكائمو : وىو جمع تكسير في أولو  (أنّ )خبرًا ِلـ (شكائمو)وأع االسم   
(الكامل): (5)واسم موصول في بيتين ، منو أولو  

اهي        - 229 ـٍ فىاٍفيىميكا              يىا مىٍف يىقيكؿي ًبأىفَّ مىا أىٍكصى ًصيَّتيوي ًإلىٍيكي ىىًذم كى
      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .51السابق ، ص - 2
  .153السابق ، ص - 3
  .153السابق ، ص - 4
  .200السابق ، ص - 5

.بأن ما أوصاه : في أولو  (أنَّ )خبرًا ِلـ (ما)وأع االسم الموصول   
(الطويل) : (1)واسمًا مفردًا في أربعين بيتًا ، كمثل أولو  

ـى اٍلمىٍشًرًفيَّ لىفىاًصؿي -  230 اًرـي    كىأفَّ اٍلحيسىا              كىالى ذىٍنبى ًلي ًإفَّ اٍلفيؤىادى لىصى
         

.وأن الحسام المشرفي لفاصل : في أولو (أنَّ )خبرًا ِلـ (فاصل)وأع االسم المفرد   
واسًما مضافًا إلى المفرد ، أو إلى جمع التكسير ، وذلك في ستة أبيات ، كمثل 

(الطويل)   :  (2)أولو  
مى ى الدٍَّىري اٍلغىشيكـي شىكىاًئميٍو    - 231 ـي اٍلمَّوي أنَّنىا         إذىا جى نىٍحفي أينىاسه يىٍعمى كى  

. أننا شكائمو:في أولو  (الياء)شكائم إلى الضمير المتصل  (أن)أضيف خبر   
وذلك في ثمانية وأربعين بيتًا ، إذ استخدم الفعل الماضي في : الخبر جممة فعمية -2

(الطويل) : (3)تسعة عشر بيتًا ، كقولو  



ـي            - 232 طَّ ًلي كىؼّّ كىالى فىاهى ًلي فى قَّوي       مىا خى ٍزءىؾى حى فٍَّيتي ري لىٍك أىنًَّني كى كى
      

  .(أنّ )خبرًا ِلـ (وفيت)وأع الفعل الماضي في الجممة الفعمية 
 : (4)في تسعة وعشرين بيتًا، منيا أولو (أنّ )أما الفعل المضارع فقد وأع خبرًا ِلـ

(الطويل)  
ظىنّْي ًبأىفَّ المَّوى سىٍكؼى ييًديؿي       - 233 ًميؿي        كى ًميؿه كىاٍلعىزىاءي جى اًبي جى ميصى  

  .(أنَّ )خبرًا ِلـ (يديل)وأعت الجممة الفعمية المصدرة بالفعل المضارع 
:وذلك في ثالثة عشر بيتًا ، موزعة عمى ما يمي: الخبر جممة اسمية-3     

:  (5)جممة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر ، وذلك في أربعة أبيات، منيا أولو-   أ
(السريع)  

ٍمًؼ مىٍصديكعي           -  234 ـٍ ًباٍلخي ـي            شىٍعبييي اشىاىي حى أىفَّ بىًني عىمّْي كى  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .(أنَّ )خبرًا لِـِ  (بالخمف مصدوع)وأعت الجممة االسمية 

وذلك في ستة أبيات ، : أو إحدى أخواتيا  (كان)جممة اسمية مصّدرة بِـِ - ب
في  (كان)في بيت ، و (ال يزال)في بيت واحد ،و (أمسى): موزعة عمى ما يمي 

(الخفيف):  (1)في بيتين ، كقولو (ليس)بيتين ، و  
تَّى          ًخٍمتي أفَّ الذُّنيكبى كىانىٍت ذينيكًبي     - 235 أىيُّيىا اٍلميٍذًنبي الميعىاًتبي حى  

  .(أنّ )خبرًا ِلـ (كان)وأعت الجممة االسمية المصدرة بِـِ 
(الطويل):(2)، وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو (ال)جممة اسمية مصدرة بِـِ - ج  
ًمٍقتي ًبًو ًصٍفري         - 236 فىأىٍيقىٍنتي أىٍف الى ًعزَّ بىٍعًدم ًلعىاًشؽو      كىأفَّ يىًدم ًممَّا عى  

  .(أنّ )خبرًا لِـ  (ال)وأعت الجممة االسمية المصدرة بِـِ 



وذلك في ثالثة عشر بيتًا مقتصرة عمى الجار والمجرور دون : الخبر شبو جممة - 4
  (الطويل):  (3)الظرفية ، كمثل أولو 

بي            - 237 ـي ًفي آسىاًدًىفَّ ًكالى كَّ ًإلىى المًَّو أىٍشكيك أنَّنىا ًبمىنىاًزؿو             تىحى
        

  .(أنّ )خبرًا لِـِ  (بمنازل)وأع الجار والمجرور 
:كما جاءت لدل الشاعر  (أفٌ )مالحظات حكؿ   

(البسيط): (4)في البيت الواحد ، وذلك في عشرة أبيات ، كقولو  (أنّ )تعدد - 1  
كىأىنًَّني كىاًصؿه مىٍف أىٍنتى كىاًصميوي          كىأىنًَّني ىىاًجره مىٍف أىٍنتى ىىاًجريهي         - 238

    
: في أولو- أيضاً -مرتين ،وفي ىذا البيت  (أنّ )استخدم الشاعر في كل األبيات 

.وأنني ىاجر من أنت ىاجره: وأّنني واصل من أنت واصمو ، وأولو   
    ويرجع سبب التكرار مرتين فقط إلى عدم اتساع البيت الشعري ألكثر من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما . مؤّكدين ، وخصوصًا أنو أراد أن يقّوي تأكيده ، وضرورة أن يصل إلى السامع 
أن رغبتو في التخمص من سجنو ، وحبو الشديد لسيف الدولة دفعو إلى مدحو 

وتمجيد انتصاراتو ، وحبو الشديد ألمو وخوفو من أن يممَّ بيا مكروه يبعده عنيا دفعو 
.إلى ىذا التكرار  

مرتين  (أنّ )في ثالث وعشرين أصيدة ،فقد جاءت  (أنّ )  أالحظ أن الشاعر كّرر 
في ثماني أصائد ، وثالث مرات في سبع أصائد ، وأربع مرات في ست أصائد ، 



:                 (1)وست مرات في أصيدة ، وثماني مرات في أصيدة ، مثل أولو
(الطويل)  

ـه فىأىتيكبي - 239 ـي أىنّْي ظىاًل يىٍزعي أيًقرُّ لىوي ًبالذٍَّنًب كىالذٍَّنبي ذىٍنبيوي        كى  
ًبيبي             مىى مىا كىافى ًمٍنوي حى يىٍقًصديًني ًباٍليىٍجًر ًعٍممان ًبأنَّوي       ًإلىيَّ عى         كى
                        

بأنو إلي عمى ما كان : ويزعم أني ظالم فأتوب ،وأولو: مرتين بقولو  (أنّ )تكررت 
.منو حبيب ، عممًا بأن ىذه القصيدة تتكون من ثالثة أبيات فقط   
:ويعود السبب لمتكرار في ثالث وعشرين أصيدة إلى ما يمي  

حبو الشديد ألمو وشدة تعمقو بيا خاصة عند أسره فيو يشعر بأن أمو أمست -1
وحيدة ال أحد يواسييا ويأخذ بيدىا ، فحبيبيا غائب عنيا ، ولكنو بالرغم من بعده 

عنيا كان بين الحين واآلخر يكتب إلييا رسائل شعرًا يقّوي عزيمتيا ويأخذ بيدىا فيو 
(الطويل): (2)يقول   

ظىنػّْي ًبػأىفَّ المػَّوى سىٍكؼى ييًديػػؿي            - 240 ًميؿي   كى ًمػيؿه  كىاٍلعىزىاءي  جى ابًػي  جى ميصى
ًميػػػػػؿي       ًديقان الى ييًضرُّ خى ًصٍرنىا نىرىل أىفَّ اٍلميتىاًرؾى ميٍحًسفه       كىأىفَّ صى      كى

          
وصرنا نرى : وظني بأن اهلل سوف يديل ، وأولو: ثالث مرات في أولو  (أنّ )تكررت 

وذلك التكرار يعود . وأن صديقًا ال يضر خميل : أن المتارك محسن ،وأولو   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.إلى رغبتو الشديدة في أن يخفف عن أمو ويقوييا إذ يصف ليا تغير الحال وتبدلو  

رغبتو الشديدة في الخروج من السجن ، لذا فقد كتب كثيرًا لسيف الدولة يسألو - 2
(الطويل): (1)المفاداة إذ يقول   

ٍرًجعىا - 241 ٍف ًشٍئتي مى ٍزـً كىاًحده   ًإذىا ًشٍئتي ًلي مىٍمضنى كىاً  كيٍنتي أىرىل أىنّْي مىعى اٍلحى كى  



ـٍ يىًجٍد ًفيَّ مىٍكًضعىػا              فىمىٍك  أىنًَّني  ميكٍّْنتي  ًممَّا  أيًريديهي     ًمفى اٍلعىٍيًش يىٍكمان لى
                     

فمو أنني : وكنت أرى أني مع الحزم واحد ، وأولو : مرتين في أولو  (أنّ )تكررت 
.مكنت مما أريده  

(الوافر)  : (2)االفتخار بسيف الدولة وبقومو وتمجيد انتصاراتيم ،كقولو- 3  
ًبيعىةي بىؿٍ ًنزىاره             ًبأنَّا الرٍَّأسي كىالنَّاسي الذينىابىى - 242 ًممىٍت رى قىٍد عى كى  

ارىٍت مىنىٍحنىاىىا اٍلًحرىابىا             ٍيرى أىنَّا             ًإذىا جى رىاًئبى غى         مىنىٍحنىاىىا اٍلحى
         

غير أنا إذا جارت منحناىا الحرابا : بأنا الرأس ،وأولو : مرتين في أولو  (أنّ )تكررت 
. 

(الطويل): (3)يصف أسره ويذكر حساده وبعض أىمو كمثل أولو- 4  
ٍيري كىاًجدً - 243 ٍلتي ًخالِّ أنًَّني غى اكى حى ٍفػػتيوي        كى ـي ًإٍف فىارىٍقتي ًخالِّ عىرى كىأىٍعمى  

رَّمىٍت     مىكىاًقفيوي عىٍف ًمٍثًؿ ىىًذم الشَّدىاًئًد        ـي ييًصٍب مىٍف تىصى كينَّا نىرىل أىٍف لى         كى
وكنا نرى أن لم : وحاولت خالِّ أنني غير واجد، وأولو: مرتين في أولو  (أنّ )تكررت 

.يصب من تصرمت مواأفو   
: وأد اتصمت بالخبر فقط ، وذلك في أربعة أبيات، متصمة بما يمي: الم االبتداء - 2    

(مجزوء الكامل):  (4)الخبر شبو الجممة ، وذلك في بيت واحد ، إذ يقول - 1  
ًجيًدٍه        - 244   أفَّ اٍلغىزىالىةى كىاٍلغىزىا       ؿى لىًفي ثىنىايىاهي كى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن الغزالة والغزال لفي ثناياه : في أولو (في ثناياه)  اتصمت الم التوكيد بشبو الجممة 
.وجيده  

(الطويل): (1)وذلك في ثالثة أبيات كقولو : الخبر المفرد - 2  



ـى اٍلمىٍشًرًفيُّ لىفىاًصؿي  - 245 اًرـه       كىأىفَّ اٍلحيسىا كىالى ذىٍنبى ًلي إفَّ اٍلفيؤىادى لىصى  
.وأّن الحسام المشرفي لفاصل:في أولو (فاصل)اتصمت الم التوكيد بالخبر المفرد   

ويعود السبب في عدم استخدام الم التوكيد بكثرة واأتصارىا عمى أربعة أبيات متصمة 
بالخبر فقط إلى أن االسم وأع في ثمانين بيتًا ضميرًا والالم ال تتصل بالضمائر ، في 

حين لم تتصل باالسم الظاىر، وذلك إلفادتيا التوكيد ، ومجيئيا جوابًا عن سؤال 
سائل، أما اتصاليا بالخبر فيرجع إلى المقام ، فالموأف يتطمب ذلك فحالتا الشاعر 

(الطويل)  : (2)والمّمتقي استدعتا الم التوكيد ، إذ يقول  
ـي ًعٍممان أىنَّوي لىقىًتيؿي             - 246 تىٍعمى ـٍ ييًجٍب           كى أىرىادى اٍبنييىا أٍخذى األىمىاًف فىمى

       
أنو لقتيل ، فقد استدعى األمر ذلك ، فأمو في : في أولو  (أتيل)اتصمت بالخبر

.موأف المنكر ، لذا جاءت الالم جوابًا عن إنكار منكر سجنو ، ومن ثم أتمو نفسيًا   
: وذلك في واحد وثالثين بيتًا ، إذ اعترض بيا بين:الجمل المعترضة- 3  
(الطويل): (3)وذلك في تسعة وعشرين بيتًا ، كقولو: وخبرىا  (أنّ )اسم - أ  
ٍمؽو ًمفى النَّاًس رىاًغبي     - 247 فىالى تىٍخشى سىٍيؼى الدٍَّكلىًة اٍلقىٍرـى أىنًَّني    ًسكىاؾى ًإلىى خى

                
معترضة بين اسم أّن ،وخبرىا  (سواك إلى خمق من الناس)وأعت الجممة االسمية 
.أنني سواك إلى خمق من الناس راغب : في أولو  (راغب)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الطويل): (1)وذلك في بيتين كقولو: األّول ، وخبرىا الثاني  (أنّ )خبر- ب  



ْـّ عىاًزبي       - 248 أىالى لىٍيتىًني حيمٍّْمتي ىىمّْي كىىىمَّوي           كىأىفَّ أىًخي نىاءو عىًف اٍليى
         

وخبرىا الثاني  (َناءٍ )األول وىو (أنّ  )معترضة بين خبر (عن اليم)وأعت شبو الجممة 
.وأن أخي ناٍء عن اليم عازب : في أولو  (عازب)وىو   

لماذا استخدم الجممة المعترضة ىنا دون غيرىا؟ جاء بالجممة المعترضة : والسؤال ىو
التي تفيد التوكيد رغبة منو في تقويتو وتمكينو في نفس المخاطب ، وبيان أىميتيا إذ 
أراد أن يوّجو اىتمام المخاطب إلييا ، باإلضافة إلى بيان حالتو ، وحالة غيره ، 

إلى اشتقاق - أيضاً -وبيان صفاتو وصفات أومو التي كثيرًا ما رّكز عمييا ، كما يعود
األسماء التي استخدميا خصوصًا التي تعمل عمل الفعل ، فال يجوز ىنا أن يؤخر 

 :                      (2)الكممة التي يجب أن يعمل فييا ىذا المشتق ، كمثل أولو
(الكامل)               

اًؼ            - 249 لىكى أىنَّوي عىاًرم اٍلمىنىاًكبى حى ًإفَّ اٍلغىًنيَّ ىيكى الغىًنيُّ ًبنىٍفًسًو        كى
        

إذ  (حاف)، وخبرىا الثاني وىو (عاري)األول وىو  (أنّ )وأع االعتراض بين خبر
وأع اسم الفاعل . ولو أنو عاري المناكب حاف :، في أولو  (المناكب)اعترض بقولو 

عمى المفعولية ، فالمفعول بو ال  (المناكب)عاماًل عمل الفعل ، فنصب  (عاري)
.يستغني عن فعمو   

(الكامل): (3)إذ تعدد مرتين في ثالثة أبيات ، كقولو  : (أنّ )تعدد خبر - 4  
اًؼ             - 250 لىكى أنَّوي عىاًرم اٍلمىنىاًكبى حى إفَّ اٍلغىًنيُّ ىيكى اٍلغىًنيُّ ًبنىٍفًسًو       كى

   
ولو أنو عاري المناكب حاف : في أولو (أنّ )خبرين ِلـ (حافِ )و (عاري)وأع االسمان 

. 
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أالحظ أن تعدد الخبر جاء في المفرد فقط ، وذلك ألنو أراد أن يبين صفات الممدوح 
.التي ال تكتفي بخبر واحد   

مجيء الخبر جممة فعمية مصدرة بالمضارع أكثر من الماضي إذ تصدرت - 5
بالمضارع في تسعة وعشرين بيتًا ، و بالماضي في تسعة عشر بيتًا ، ويعود ذلك 
إلى داللة المضارع عمى االستمرار في العمل ، وتجدده مع وجود طموح الشاعر، 

وحبو لمعمل وتحقيق االنتصارات ، كما أن ماضيو وما فعل أجداده جزء من حاضره 
.الذي يتخذه أبسًا يسير عمى ىديو   

مجيء الضمير المتصل لممتكمم المفرد أكثر من غيره ، وذلك في أربعين بيتًا، - 6
والسبب يعود إلى اعتزازه بنفسو ، وحبو إلظيارىا فيي تتصف بالشجاعة ، والكرم 

:              (1)،والسيادة ،وغيرىا من الفضائل التي تتوج ىامتو وىامة أومو ،كقولو
(الوافر)                       

قِّا         ًبأنّْي كيٍنتي أىٍثقىبىيىا ًشيىابىا        - 251 ًمٍثميؾى قىاؿى حى ـٍ كى ـٍ تىٍعمى أىلى  
إذ مدح نفسو بأنو ذائع الصيت ، كل الناس تعرفو فيو كالشياب  (أنّ )أكد باستخدام 

.الثاأب   
مجيء الخبر مؤخًرا ، وذلك في ثالثة أبيات،دون وجود فاصل بين االسم والخبر - 7

(الكامل):      (2)، مثل أولو  
ييكثي ًحمىاىيمىا    - 252 تيٍنًبي اٍلًفرىاسىةي أفَّ ًفي ثىٍكبىٍيًيمىا            لىٍيثىٍيًف تىٍجتىًنبي الؿٌٍ ي

                       
أّن في : في أولو (في ثوبييما)مؤخرًا عن الخبر شبو الجممة  (ليثين)وأع االسم 

.ثوبييما ليثين   
. أالحظ أن الخبر شبو الجممة تقدم عمى االسم وفي ذلك التزام بما أالو النحويون 

.والتقدم لمتوكيد واألىمية   
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المخففة من الثقيمة في تسعة أبيات ،  (أنْ )مجيء الضمير المستتر اسمًا ِلـ- 8
(الوافر): (1)كقولو  

ابىا          - 253 فىمىمَّا أىٍيقىنيكا أىٍف الى ًغيىاثه        دىعىٍكهي ًلٍممىغيكثىًة فىاٍستىجى  
فمما أيقنوا أن ال : المخففة من الثقيمة في أولو (أنْ )وأع الضمير المستتر اسمًا لِـ 

أنو ال غياث ؛ والسبب يعود إلى شيرتو بين الناس بما حقق من : غياث ، والتقدير 
انتصارات فال داعي ألن يذكر اسمو ، فمجرد ذكر صفة من صفاتو ، كذلك عند 

الحديث عن سيف الدولة ، وأي فرد من أفراد العائمة ، وأومو الوائميين والحمدانيين ، 
.باإلضافة إلى الحديث عن أسره وموأف حساده منو   
.وأد أضاف ىنا لمشعر حالوة وبالغة وىذا ىو أبو فراس وأومو  

، وذلك يرجع إلى الموأف ،  (ظرفية)شبو جممة  (أنّ )عدم مجيء خبر - 9
.والموضوع الذي اأتضى ذلك   

وذلك يعود إلى أن ليما  (أنَّ )و (إنَّ )وأخيرًا أرى تساوي االستخدامات لدى الشاعر ِلـ
.نفس الداللة ، ونفس االستخدام   

(الكامل)  : (2) وذلك في سبعة وخمسين بيتًا ، كقولو:الالـ المؤكدة   
ٍيرى ميمىٍجمىجو     ًإنّْي لىميٍشتىاؽه ًإلىى اٍلعىٍميىاًء       -  254 قيٍمتي غى ـى اٍلغىًنيُّ كى فىحي  

إني لمشتاٌق إلى : في أولو  (مشتاق)المفرد وىو (إنّ )اتصمت الالم المؤكدة بخبر 
.العمياء   

: اتصمت الالم بما يمي  :أنماطو في شعره  
 (بئس)وذلك في أربعة أبيات ، متصمة بالمبتدأ بعد أسم ، وأبل ،جوازًا : المبتدأ - 1

(البسيط):  (3)، كقولو (ربّ )،وفي اثنين بعد   
ـي     - 255 ـي الرّْمى اًنًب الطًَّؼ ًتٍمؾى األىٍعظي ٍف بىًميىٍت   ًبجى ـٍ كىا  لىًبٍئسى مىا لىًقيىٍت ًمٍنيي  

.لبئس ما لقيت : في أولو  (بئس)اتصمت الم التوكيد بالفعل   
:وذلك في ثمانية وأربعين بيتًا ، موزعة عمى ما يمي : جوازًا  (إنَّ )خبر -2  
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(الطويل): (1)وذلك في ستة وعشرين بيتًا ، كقولو: خبرىا المفرد - أ  
ديهي إٍحسىانىوي ًفيَّ ًإنًَّني          لىكىاًفري نيٍعمىى ًإٍف فىعىٍمتي ميكىاًربي    - 256 أىأىٍحجى  

. إنني لكافر: في أولو  (كافر)المفرد  (إنّ )اتصمت الالم بخبر  
وذلك في واحد وعشرين بيتًا ، مصدرة بالفعل المضارع، : خبرىا جممة فعمية - ب

(الطويل):       (2)كقولو  
الىةو بيدَّا      - 257 مىى حى ـٍ نىًجٍد ًمٍنوي عى ٍيًؿ مىرَّةن          ًإذىا لى ٍيؿى ًباٍلجى نَّا لىنىٍرًمي اٍلجى كىاً 

   
في   أولو  (نرمي)الجممة الفعمية المصدرة بالفعل المضارع  (إنّ )اتصمت الالم بخبر 

نا لنرمي الجيل :  .وا   
(الوافر): (3)وذلك في بيت واحد ،إذ يقول: (جار ومجرور)خبرىا شبو الجممة - ج  
ٍمدو أىٍك سيؤىاًؿ                  - 258 ٍذؿو      لىًفي شيٍغؿو ًبحى فَّ مىسىاًمًعي عىٍف كيؿّْ عى كىاً 

    
نَّ ): في أولو  (في شغل)شبو الجممة جار ومجرور  (إنّ )اتصمت الالم بخبر  وا 

  .(مسامعي لفي شغل
    (الطويل) : (4)وذلك في بيتين ، كمثل أولو: جوازًا  (إنّ )اسم - 3

ٍقري       - 259 ً فَّ ًلي        أليٍذنان ًبيىا عىٍف كيؿّْ كىاًشيىةو كى كغي ًإلىى اٍلكىاًشٍيفى ًفيَّ كىاً  تىري
                 

ن لي ألذنًا :في أولو  (أذناً )المؤخر عن الخبر وىو  (إنّ )اتصمت الالم باسم  .وا   
:وذلك في أربعة أبيات ، موزعة عمى ما يمي: جوازًا (أنّ )خبر -4      

(الطويل):(5)وذلك في ثالثة أبيات ،  كمثل أولو : خبرىا المفرد - أ  
َـّ السٍَّميىًرمَّ لىعىاًسؿي           - 260 اًمره       كىأىفَّ األىصى افى اىٍلكىاًلًقيَّ لىضى كىأىفَّ اٍلًحصى  

ضامر ، وعاسل في : المفرد وىما  (أنّ )وأعت المان مؤكدتان متصمتان بخبري   
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ًجيًدهٍ - 261                             (1)أىفَّ اٍلغىزىالىةى كىاٍلغىزىا         ؿى لىًفي ثىنىايىاهي كى
          

.(في ثناياه)شبو الجممة جار ومجرور  (أنّ )جاءت الالم المؤكدة متصمة بخبر   
:مالحظات حكؿ الـ التككيد كما جاءت لدل الشاعر   

استخدم المين مؤكدتين في البيت الواحد ، وذلك في ثمانية أبيات ، كمثل      - 1   
(الطويل):   (2)أولو   

نَّؾى ًفي قىٍمًبي ألىٍحمىى ًمفى النٍَّصًر        - 262 ٍيًني ألىٍبيىى ًمفى اٍلًغنىى   كىاً  فى نَّؾى ًفي عى
          

: في أولو  (أحمى)و (أبيى)المفردين وىما  (إنّ )جاءت الالمان متصمتين بخبري 
نك ألحمى : فإنك ألبيى ، وأولو .وا   

المفرد في بيت  (أنّ )المفرد في سبعة أبيات وخبر  (إنّ )وأد اتصمت الالمان بخبري 
. واحد   
والسبب ىو عدم اتساع البيت الشعري ألكثر من جممتين مؤكدتين ، كما أّن وجود 

األول مؤكد بالالم فال بّد من تأكيد الثاني بالالم ، باإلضافة إلى  (أنَّ )و (إنَّ )خبرين ِلـ
  (الطويل):  (3)الموضوع ، كقولو

نَّؾى ًفي قىٍمًبي ألىٍحمىى ًمفى النٍَّصًر  - 263 ٍيًني ألىٍبيىى ًمفى اٍلًغنىى      كىا  ًإنَّؾى ًفي عى ؼى ى
   
زاد من تأكيده باستخدام الالمين ،ألن المخاطب منكر ذلك ،وألن الممدوح يممك ىذه 
.الصفات   



أالحظ وجود أكثر من الم في القصيدة الواحدة ، وذلك في إحدى عشرة أصيدة ، 
:موزعة عمى ما يمي   

.استخدم الالمين في خمس أصائد -    أ  
.استخدم ثالث المات في أصيدتين -    ب  

.استخدم أربعة المات في أصيدتين - ج  
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.استخدم ست المات في أصيدة واحدة - د  
.استخدم عشر المات في أصيدة واحدة - ىـ  

(المتقارب) : (1)نحو أولو  
لىًكفَّ نىٍفًسيى تىٍأبىى اٍلكىًذٍب - 264 نّْي  لىميٍجتىًيده ًفي  اٍلجيحيكًد           كى كىاً   

بٍ  صى مىٍيؾى لىصىبُّ كى نّْي عى اًرم الدُّميكًعً            كىاً  مىٍيؾى لىجى نّْي عى                      كىاً 
           

ني لمجتيد : المفردات في أولو  (إنّ )استخدم ثالثة المات متصالت بأخبار  ، وا 
ني لجاري الدموع ، وأولو : وأولو  ني لصب : وا  .وا   

.التزم الشاعر بما أالو النحويون - 2  
الجممة الفعمية المصدرة بالفعل المضارع  (إنّ )و (أنّ )اتصمت الالم بخبري - 3  

(الرجز): (2)كقولو   
رَّقىاًف - 265 ٍمسىةن لىتيٍقًنعي           كىالزُّ قيٍمتي ًإفَّ خى اٍلفىٍرخي كىالميمىمَّعي                 : كى

         
.إن خمسة لتقنع: في أولو (تقنع)اتصمت الالم بالجممة الفعمية المصدرة بالمضارع   

والسبب ىو أن الالم تفيد في دخوليا عمى المضارع أنيا تخمصو لمحال ، فالبيت 
.السابق  يشير إلى أنو يريد حصول األمر حااًل   



وذلك ألن االسم وأع ضميرًا مع امتناع اتصال ىذه  : (أنّ )لم تتصل الالم باسم - 4
.الالم بالضمير   

والسبب أمة وأوع الظرف خبرًا ليا  (ظرفية)شبو الجممة   (إنّ )عدم اتصاليا بخبر -5
.الميم إال  في بيتين ،كما أن وأوعو مقدمًا عمى االسم امتنع اتصالو بيا  

دون غيرىا، وذلك إلكثاره من استخدام  (إنّ )و (أنّ )،و خبري  (إنّ )اتصاليا باسم - 6
كما أنو استخدميا ىنا ليزيل الشك عن معناىا المثبت ، أو توكيد  . (إنّ )و (أنّ )

 مضمون الجممة المثبتة ، أو تخميص الفعل المضارع لمحال ، أو جواب عن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(مجزوء الرمل): (1)إنكار منكر ، فمثال األول ، أولو  
دّْ صىبُّ                  - 266  بِّا                 دىٍمعيوي ًفي اٍلخى إفَّ ًفي األىٍسًر لىصى

           
 أفادت الالم إزالة الشك عن المعنى المثبت فيو مشتاق كثيرًا ألىمو والمخاطب يشك 

(المتقارب): (2)في ذلك فمكي يزيل الشك أدخل الالم ومثال الثاني أولو   
لًكفَّ نىٍفًسيى تىٍأبىى اٍلكىًذٍب              - 267 نّْي لىميٍجتىًيده ًفي اٍلجيحيكًد            كى كىاً 

             
أفادت الالم توكيد مضمون الجممة المثبتة ، فالشاعر في حالتو ىذه مصّر عمى 

.الجحود ،ألن أىمو أنكروه ، ولم يجتيدوا ليخرجوه من السجن   
المفرد ، والجممة الفعمية المصدرة بالفعل  (أنّ )وخبر  (إنّ )اتصمت الالم بخبر - 7  

.المضارع   
 :      (3)جوازًا بشرط تأخر اسميا عن خبرىا ،كمثل أولو (إنّ )اتصاليا باسم - 8  

(الطويل)                                                                    



ٍقري       - 268 فَّ ًلي          أليٍذنان ًبيىا عىٍف كيؿّْ كىاًشيىةو كى كغي ًإلىى اٍلكىاًشٍيفى ًفيَّ كىاً  تىري
            

ن لي ألذًنا: المؤخر عن خبرىا شبو الجممة في أولو  (إنّ )اتصمت الالم باسم  .  وا   
(الوافر):   (4)المتأخر ، والمثبت ،كمثل أولو (أنّ )وخبر (إنّ )اتصمت بخبر -9  

اًح             - 269 صيكؿي ًإً لىى نىجى فَّ ًلقىاءىىىا لىيىييكفي ًعٍنًدم        ًإذىا كىافى اٍلكي كىاً 
            

ن لقاءىا لييون : المتأخر عن اسميا ،والمثبت في أولو  (إنّ )اتصمت الالم بخبر وا 
.عندي   

(الطويل) :  (5) وذلك في ثالثة أبيات ، كمثل أولو :لػػف  
ٍفكي الًَّذم لىٍف ييكىدَّرىا       - 270 ـي الصَّ ًإذىا ًشٍئتى أىٍف تىٍمقىى أيسيكدان قىسىاًكران      ًلنيٍعمىاىي

                   
إذ أعممت فيو النصب ، وأد دّلت  (يكدرا)مسبوأة بالفعل المضارع  (لن)    وأعت   
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عمى النفي ، فقد نفت فعاًل مستقباًل أد دخمت عميو السين ، أو سوف، وأد وأعت 
لى األبد: جوابًا لقول القائل  .سيكدر أو سوف يكدر ، والمعنى أنو لن يكدر اآلن وا   

:كما جاءت لدل الشاعر  (لف)مالحظات حكؿ   
لتدل عمى التأكيد ، ونفي الفعل إلى األبد ،وذلك يتفق مع عمماء   (لن)استخدم -1

.النحو   
(البسيط): (1)، وذلك لتطمب الموضوع ذلك ، كمثل أولو (لن)أمة استعمال - 2  

ـي      - 271 كي اؿى شىٍيخي كا يىا بىًنيًو مىا أىقيكؿي فىمىٍف       تيٍنسىى التّْرىاتي كىالى ًإٍف حى ال تيٍنًكري
                        



أكد أن سيف الدولة متقدم عمى أخوتو في الفضائل ، وأن ناصر الدولة الذي أتل أباه 
لم يتفوق عمى سيف الدولة ، وأن أبا فراس لن ينسى أاتل أبيو مادام حيًا ، لذا فيو 
.يذّكر ناصر الدولة بثأره عنده ، مؤكدًا النفي في المستقبل   

وحدىا  (لن)في القصيدة الواحدة ، ولكن  (لن)وأد كان بإمكانو أن يذكر أكثر من 
من ناحية الداللة ، إذ  (لن)تدل عمى التأكيد والتأبيد ، تأكيد ىذا التأبيد ؛وذلك لقوة 

.تفيد التأكيد مع أوتو   
، فيو  (ال)وجود أرينة تؤكد نفيو الدائم والمستمر في المستقبل ، وىذه القرينة - 3

تأبيد النفي وتأكيده ، إذ يقول لناصر الدولة  (لن)مع  (ال)في البيت السابق أفادت 
.حتى ولو أصبحت شيخًا ، فإنني لن أنسى ثأري مادمت حيًا   

  (الطويل): (2)وذلك في سبعة أبيات ، كمثل أولو : أٌما الشرطية 
ـٍ ييٍنًفًذ الدٍَّمعى سىاًجميٍو        - 272 مىعىاًلميٍو      فىالى عيٍذرى ًإٍف لى بىا كى ٍبعي الصّْ أٌما ًإنَّوي رى

                       
أّما إنو ربع    الصبا : الشرطية في أول البيت إذ أفادت التوكيد في أولو (أّما)وأعت 

، توكيد أن أبا زىير ىو ربع الصبا ومعالمو ، فالشاعر بعد أن استجفاه أراد إصالح 
التي تتضمن معنى الشرط ، وتبين  (أّما)األمر بينو ، لذا فقد استخدم   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 155احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1  

  .152السابق ، ص - 2
 
 

:الشرطية ، كما جاءت لدل الشاعر  (أٌما)مالحظات حكؿ   
. التزم بما جاء عند عمماء النحو بخصوصيا - 1  

وأوعيا في أول األبيات ، كما في البيت السابق ، والسبب تضمنيا التفصيل   - 2
(مجزوء الكامل):   (1)والشرط والتوكيد ، كمثل أولو  

رُّ اٍلعىًفيٍؼ         - 273 ٍعفىًرمٌٍ               فىً نَّوي اٍلحي ًميُّ اٍلجى أىمَّا عى  



التفصيل والتأكيد ، وذلك بعد السؤال عن عمي الجعفري ، فتجيب بالتأكيد  (أما)أفادت
.والتفصيل   

(الرجز) : (2)لزوم الفاء بعدىا ،وذلك إلصالح المفظ وتفصيمو ، نحو أولو- 3  
كىٍممىًتً م ًمٍثؿي يىًميًني كىاًفيىٍة        - 274 اًليٍة           كى أىمَّا يىًميًني فىٍييى ًعٍنًدم غى

               
أما يميني فيي عندي غالية ، وأد وأعت الفاء بعد : اتصمت الفاء بالخبر في أولو

  .(يميني)اسم وىو المبتدأ 
أّما تفيد الشرط والتفصيل ، وىذا لو دخل في التوكيد ، كما أنيا تقّويو ، وتوّجو - 4

- السامعين والمخاطبين إلى ىذا األمر الذي أكده الشاعر ،كما أن الشرط يّدل 
عمى رغبة الشاعر الشديدة في تحقيق األمر وتوكيده ، أو تثبيت أمر وتوكيده - أيًضا

   (الرجز): (3)كقولو 
كىٍممىًتي ًمٍثؿي يىًميًني كىاًفيىٍة              - 275 اًليىٍة       كى أمَّا يىًميًني فىٍييى ًعٍنًدم غى  

وأد شّدد عمى أولو ىذا خصوصًا في البيت السابق يطمب منو  (أّما)أكد باستخدام 
أن يحمف فيرفض فيأتي ىذا البيت ليؤكد سبب رفضو مع تفصيل سبب الرفض وىذا 

.التفصيمية والشرطية يساىمان في ىذا التوكيد  (أّما)يؤكد لنا أن معنى   
(الطويل )  :(4)وأد جاءت في ثمانية وعشرين بيتًا منو أولو : (أال)حرؼ التنبيو   

ْـّ عىاًزبي  أ- 276 الى لىٍيتىًني حيمٍّْمتي ىىمّْي كىىىمَّوي         كىأىفَّ أىًخي نىاءو عىًف اٍليى     ى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
  .189السابق ، ص - 2
  .189السابق ، ص - 3
   .25السابق ، ص - 4

حرف التنبيو في أول البيت إذ كان الغرض منيا إيقاظ المخاطب من  (أال)وأعت 
.الغفمة والذىول   

:عند الشاعر عمى ما يمي  (أال) دخمت :أنماطو في شعره   
:  وذلك في ستة عشر بيتًا ، موزعة عمى ما يمي :الحرؼ - 1  



                                (الطويل): (1)وذلك في أربعة أبيات ، أولو:  ليت-أ
             

ٍيري لىكىاًبًث - 277         أىالى لىٍيتى قىٍكًمي كىاألىمىاًني كىًثيرىةه         شيييكًدمى كىاألىٍركىاحي غى
                  

. أال ليت أومي : في أولو (ليت)عمى حرف التمني  (أال)دخمت   
(الطويل):  (2)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: إنما- ب  

ًطيَّةي رىاًكبو        عىالى رىاًكبيكىىا ظىٍيرى أىٍعكىجى أىٍحدىبىا  - 278 أىالى ًإنَّمىا الدٍُّنيىا مى  
.أال إنما الدنيا مطية راكب : في أولو  (إنما)عمى الحرف (أال)دخمت   

(اليزج):  (3)وذلك في ثالثة أبيات ، كمثل أولو  : (يا)حرؼ النداء - ج  
مىى اٍلعىاًتًؽ كىاٍليىاًدم                       - 279 ٍميّْ               عى بَّةى اٍلحى أىالى يىا رى

           
.أال يا ربة الحمي : في أولو  (يا)عمى حرف النداء  (أال)دخمت   

(اليزج) :  (4)وذلك في ثالثة أبيات ، نحو أولو : ال النافية- د  
اًدم- 280 ٍنيىًؿ الصَّ ـٍ عىٍف مى                            أىالى الى يىٍقعيًد اٍلعىٍجزي        ًبكي

          
أال ال يقعد العجز بكم من منيل الصادي: النافية في أولو (ال)عمى  (أال)دخمت   

(الطويل) : (5)وذلك في أربعة أبيات ، كمثل أولو :  إفَّ -ىـ  
ٍيري سىاًىًد    - 281 يىا سىاًىدى اٍلعىٍينىٍيًف ًفيمىا يىًريبيًني       أالى ًإفَّ طىٍرًفي ًفي األىذىل غى كى

                
أال إن طرفي في األذى : في أولو  (إنّ )عمى حرف التوكيد والنصب  (أال)دخمت 

.غير ساىد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .42احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
  .39السابق ، ص - 2
  .58السابق ، ص - 3
  .59السابق ، ص - 4
  .54السابق ، ص - 5



 
(الوافر): (1)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول :(ىؿ)حرؼ االستفياـ - و  

أىالى ىىٍؿ ميٍنًكره يىا بىًني ًنزىارو         مىقىاًمي يىٍكـى ذىاؾى أىٍك مىقىاًلي ؟              - 282
       

.أال ىل منكر يا بني نزار مقامي: في أولو (ىل)عمى حرف االستفيام  (أال)دخمت   
: وذلك في خمسة أبيات ، موزعة عمى ما يمي:االسـ - 2  
(الطويل): (2)وذلك في ثالثة أبيات، كمثل أولو: االسم - أ  

اًئي لىدىٍيًو مىقىاًتؿي            - 283 تىعىمَّدى ًبالسٍَّيـً اٍلميًصيًب ميقىاًتًمي      أىالى كيؿُّ أىٍعضى
                         

.أال كل أعضاِئي لديو مقاتل: في أولو  (كل)عمى االسم  (أال)دخمت   
نحو   (من)و (ما)وذلك في بيتين ، واسما االستفيام ىما : اسم االستفيام - ب

(الوافر):   (3)أولو  
سىٍيؼى الدٍَّكلىًة اٍلمىًمؾى اٍلييمىامىا           - 284 كىاًت قىٍكًمي         كى أىالى مىٍف ميٍبًمغه سىرى

           
.أال من مبمغ سروات أومي : في أولو (من)عمى اسم االستفيام  (أال)دخمت   

:وذلك في ستة أبيات ، موزعة عمى ما يمي : الفعؿ - 3  
  (الطويل) :  (4)وذلك في ثالثة أبيات ، كمثل أولو: فعل األمر- أ

ٍصًفؾى قىاًدري        : أالى قيٍؿ ًلسىٍيًؼ الدٍَّكلىًة اٍلقىٍرـً - 285 ٍيًر كى مىى كيؿّْ شىٍيءو غى ًإنًَّني   عى
                

.أال أل لسيف الدولة القرم : في أولو  (أل )عمى فعل األمر (أال)دخمت   
(الكامل):  (5)وذلك في ثالثة أبيات ، كمثل أولو: الفعل الماضي - ب  

أىالى دىعىٍكتى أىبىا ًفرىاسو ًإنَّوي         ًممٍَّف ًإذىا طىمىبى اٍلميمىنَّعى نىاالى                 - 286
            

.أال دعوت أبا فراس : في أولو  (دعوت)عمى الفعل الماضي  (أال) دخمت   
(الوافر): (6) وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: الكالـ المركب-4  



أىالى ًلمًَّو يىٍكـي الدَّاًر يىٍكمنا         بىًعيدى الذٍّْكًر مىٍحميكدى ٍآلمآؿ                    - 287
       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .128احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
.137السابق ، ص - 2  
  .164السابق ، ص - 3
  . 88السابق ، ص - 4
. 141السابق ، ص - 5  

.125السابق ، ص - 6  
.أال هلل يوم الدار يوماً : في أولو  (هلل)عمى شبو الجممة  (أال)دخمت   

: كما  كردت عند الشاعر  (أال) مالحظات حكؿ   
في افتتاح الكالم ، وذلك لمتأكيد والتنبيو ، فالغرض منيا إيقاظ  (أال)وأعت - 1

  (الطويل)  : (1)المخاطب من الغفمة والذىول ، كمثل أولو
مىكىاًرًدم           - 288 أىالى الى ييسىرَّ الشَّاًمتيكفى فىً نَّيىا         مىكىاًردي آبىاًئي األيكلىى كى

       
أال ال يسر الشامتون ، إذ كان الغرض منيا : في افتتاح الكالم في أولو  (أال)وأعت 

إيقاظ المخاطب وتنبييو إلى أن الشامتين لن يسروا ،ولن يسودا مدة طويمة مؤكًدا 
.ذلك   

- كما أسمفت الذكر– عمى جميع أنواع الكالم المركب منيا والمفرد  (أال)دخمت - 2
. 

  (الطويل):(2)وأعت الجممة بعدىا مصدرة أي يحق ليا االبتداء بيا ، فقولو مثاًل -3
ًطيَّةي رىاًكبو         عىال رىاًكبيكىىا ظىٍيرى أىٍعكىجى أىٍحدىبىا           - 289 أىالى ًإنَّمىا الدٍُّنيىا مى

     
،  (إنما الدنيا مطية  راكب)مصدرة وىي الجممة االسمية  (أال)وأعت الجممة التالية ِلـ

كما أن ىذا البيت أول بيت في المقطوعة ، وىذا ما يدعم لنا صدارة الجممة التي 
.(أال)استخدميا بعد   



النافية في ثالثة أبيات ، وأد أال النحاة بيذا الخصوص إنو  (ال)عمى (أال)أدخل - 4
(اليزج): (3)النافية فقولو (أال)جوازًا أن يمييا   

اًدم- 290  ٍنيىًؿ الصَّ ـٍ عىٍف مى                       أالى الى يىٍقعيًد اٍلعىٍجزي            ًبكي
                

.أال ال يقعد العجز : النافية في أولو  (ال)بعد  (أال ) وأعت  
(الطويل) :  (4)عمى التنبيو ، وتحقق ما بعدىا ، فقولو (أال)تدل - 5  

ٍيرى ثىٍعمىبو     أىال ًإفَّ أىٍشرىارى السّْبىاًع الثَّعىاًلبي           - 291 ـٍ يىٍعًرفيكا غى  إذىا نىسىبيكا لى
    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
  .39السابق ، ص - 2
  .59السابق ، ص - 3
  .203السابق ، ص - 4

 
 

.أال إن أشرار السباع الثعالب ،عمى تحقق أن األشرار ثعالب : يّدل أولو  
عمى الحرف أكثر من دخوليا عمى االسم ، والفعل ، والكالم  (أال)دخمت - 6

نما ، ويا ، وال : المركب ، والسبب واضح فإن الشاعر اختار الحروف التالية ليت ، وا 
ّن ، وىل ، بالذات لغرض لديو فيذه الحروف ليا داللة ، فـ تدل عمى  (ليت)، وا 

عمييا لينّبو المخاطب إلى ما تمناه وليوأظو من الغفمة والذىول ،  (أال)التمني ودخول 
 (أال)التي تفيد التوكيد ليزيد ىذا التوكيد لديو ليحقق ما بعد  (إنّ )عمى  (أال)ودخول 

(الطويل):  (1)فقولو  
ٍيري سىاًىًد      - 292 يىا سىاًىدى اٍلعىٍينىٍيًف ًفيمىا ييًريبيًني     أىالى ًإفَّ طىٍرًفي ًفي األىذىل غى كى

                  
ليزيد من تأكيده ولينّبو المخاطب أنو بعيد عن  (إنّ )عمى  حرف التوكيد  (أال)أدخل 

.األذى وفعمو   
، مرتين في أربع أصائد  (أال)إذ استخدم ، في القصيدة الواحدة  (أال)تعدد - 7
وذلك لوجود أكثر من أمر ميم أراد أن ينّبو ، ثالث مرات في أصيدتين  (أال)و



:               (2)المخاطب إليو ، وأن يؤكد عمى ىذه األمور كمثل أولو من أصيدة
  (الطويل)   

قيٍؿ لىوي - 293 مٍَّؿ ًإلىى اٍلقىاًضي سىالىًمي كى ًزيفي      :      تىحى ًزٍنتى حى أىال ًإفَّ قىٍمًبي ميٍذ حى
                    
ًليفي  ًممىتى كى ةن        فىًممدٍَّىًر بيٍؤسه قىٍد عى اضى         أىالى الى يىرىل األىعدىٍاءي ًفيؾى غىضى
فىاًء قىًريفي         ٍسفي اٍلكى        أىالى لىٍيتى ًشٍعًرم ىىٍؿ أىنىا الدٍَّىرى كىاًجده        قىًرينان لىوي حي
                     

ثالث مرات ،وذلك ألىمية األمور التي نّبو عمييا ، فيو في البيت  (أال)ىنا تكررت 
األول يؤكد أنو حزين لحزن أبي الحصين عند أسر ابنو أبي الييثم ، كما يؤكد في 
البيت الثاني عمى أن ال يجد في مصابك األعداء غضاضة كما يؤكد في البيت 

الثالث عمى أنو وفي ألبي الحصين ، فالشاعر أراد أن يؤكد ألبي الحصين أنو محب 
.لو ، يشعر معو ، ويقف معو عند المصائب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .54احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1

  .169السابق ، ص - 2    
 
 
 

(الوافر):  (1)وذلك في أربعة وعشرين بيتًا منو أولو : (أما)حرؼ التنبيو   
رىاـً              - 294 الىؿى ًمفى اٍلحى ًب األىٍشيىاًء ًعٍمجه        ييعىرّْفيًني اٍلحى أىمىا ًمٍف أٍعجى

    
في أول البيت إذ كان الغرض منيا إيقاظ المخاطب من الغفمة والذىول  (أما) وأعت 

. 
:عمى ما يمي  (أما)دخمت  :  أنماطو في شعره  

:وذلك في ستة أبيات ، موزعة عمى ما يمي : االسم- 1  
(المتقارب):   (2)وذلك في أربعة أبيات ، كمثل أولو : االسم - أ  



يىٍغديك قىًصيرى اٍلخيطىا                 - 295 كحي كى ـه عىاًرؼه ًبالزَّمىاًف         يىري اًل أىمىا عى
        

. أما عالم عارف بالزمان : في أولو  (عالم)عمى االسم (أما)دخمت   
(مجزوء المتقارب): (3)وذلك في بيت واحد، إذ يقول: اسم االستفيام - ب  

مىى كىٍشًفًو أىٍقدىري                              - 296 أىمىا مىٍف بىالىًني ًبًو           عى
         

.أما من بالني بو عمى كشفو أأدر: في أولو  (من)عمى اسم االستفيام  (أما)دخمت   
(الطويل):  (4)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: الضمير- ج  

ٍكًلدىا-297 ٍف كيٍنتي أىٍدنىى مىٍف تىعيدُّكفى مى عيدُّكفى ًىمَّةن ؟ كىاً           أىمىا أىنىا أىٍعمىى مىٍف تى ى
  .(أنا)عمى ضمير الرفع المنفصل (أما)                 دخمت 

:وذلك في تسعة أبيات ، موزعة عمى ما يمي : الفعل - 2  
(البسيط):  (5)وذلك في سبعة أبيات، كمثل أولو: الفعل المضارع - أ  

ـي ؟         - 298 يىا بىاًذؿى النٍَّفًس كىاألىٍمكىاًؿ ميٍبتىًسمان      أىمىا يىييكليؾى الى مىٍكته كىالى عىدى
             

  .(ييولك)عمى الفعل المضارع  (أما)دخمت 
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(الطويل): (1)وذلك في بيتين ، كمثل أولو : الفعل الماضي- ب  
ـي      - 299 ثىٍقًمًو  أىبىا كىاًئؿو كىاٍلًبيضي ًفي اٍلًبيًض تىٍحكي ًديًد كى أىمىا اٍنتىنىاشى مىٍف مىسّْ الحى

                   



أما انتناش من مسّْ الحديد : في أولو (انتناش)عمى الفعل الماضي  (أما)دخمت 
.وثقمو أبا وائل  

:وذلك في تسعة أبيات ، موزعة عمى ما يمي : الكالم المركب -3  
(الطويل) :  (2)وذلك في ثالثة أبيات كمثل أولو: القسم - أ  

ٍرًب أألىـى مٍشيىًد          :    أىمىا كىالمًَّو الى قىاؿى قىاًئؿه : فىقيٍمتي - 300 شىًيٍدتي لىوي ًفي اٍلحى
                      

.أما واهلل ال أال أائل : في أولو  (واهلل)عمى القسم  (أما)دخمت   
(الطويل): (3)وذلك في ستة أبيات، كمثل أولو : (جار ومجرور)شبو الجممة - ب  

ـى اٍليىكىل عيٍذري - 301 مىى اٍليىكىل  أىمىا ًفي اٍليىكىل لىٍك ذيٍقفى طىٍع ًئي يىميٍمفى عى ًذيًرم ًمفى االَّ  ؟       عى
   

أما في اليوى : في أولو (في اليوى) (جار ومجرور)عمى شبو الجممة  (أما)دخمت 
 لو ذأن طعم اليوى عذر؟

:كما كردت عند الشاعر  (أما)مالحظات حكؿ   
في افتتاح الكالم ، والغرض ىو التوكيد توكيد كالم جديد أراد أن ينّبو  (أما)وأعت- 1

(الطويل) : (4)المخاطب إليو ، إذ يقول  
ًميؿو ًعٍندىكيفَّ ثىكىابي           كىالى ًلميًسيءو ًعٍندىكيفَّ مىتىابي - 302                 أىمىا ًلجى

           
وأد وأعت في افتتاح الكالم ليذّكر، وينّبو ،  (لجميل)عمى شبو الجممة  (أما)دخمت 

.ويؤكد لسيف الدولة ضرورة افتدائو   
أن تقع في افتتاح أسم فقط ، فقد خالف عمماء النحو عندما  (أما)األصل في - 2

 دخمت عمى االسم ،والفعل ،و شبو الجممة ؛ وذلك ألنو أراد أن ينّبو المخاطب  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الطويل): (1)فقولو  مثالً ، لتحقيق األمور عمى الحقيقة ال المجاز   
ٍكًلدىا       - 303 ٍدنىى مىٍف تىعيدُّكفى مى ٍف كيٍنتي أى ى أىمىا أىنىا أىٍعمىى مىٍف تىعيدُّكفى ًىمَّةن؟    كىاً 

                  
، إذ أراد أن ينّبو المخاطب عمى أنو أعمى  (أنا)عمى الضمير المنفصل  (أما)دخمت 

،  وأد أكد عمى ذلك ليؤالء القوم الذين كرىوه ففكروا بالخالص منو ، الناس ىّمة 
.وىذه الصفة التي أكدىا ىي حقيقة وليست مجازًا   

في افتتاح أسم ، فقد أراد أن ينّبو المخاطب عمى استماع أسمو ،  (أما)أما وأوع 
(الطويل):  (2)وتحقيق المقسم عميو ، فقولو   

ٍسري : يىقيكليكفى ًلي ًبٍعتى السَّالمىةى ًبالرَّدىل    فىقيٍمتي - 304        أىمىا كىالمًَّو مىا نىالىًني خي
                  

.(ما نالني خسر)عمى تحقيق المقسم عميو  (أما)أكد الشاعر باستخدام  
عمى معظم أنواع الكالم المركب والمفرد إال الحروف ، وذلك ألن  (أما)دخمت - 3

.باألصل تقع في افتتاح أسم  (أما)  
(اليزج): (3)مرتين في بيتين ، كمثل أولو (أما)تكررت - 4  

يىا ًعٍمًمي أىمىا تىٍنفىٍع؟                         - 305 أيىا قىٍمًبي أىمىا تىٍخشىٍع؟         كى
                                                       

.أما تخشع، وأما تنفع : تكررت أما مرتين في أولو  
:    (4)كما تكررت مرتين في أربع أصائد ،وخمس مرات في أصيدة، كمثل أولو
    (المتقارب)

يػػًّْو مػػىٍف ىىكىل- 306 يىٍمنػػىعي عػىٍف غى !            أىمىا يىٍردىعي اٍلمىٍكتي أىٍىؿى النُّيىى       كى
          
ػػػػػػطىا                   يىٍغديك قىًصيرى اٍلخي كحي كى ػػاًرؼه ًبالزَّمىاًف   يىري ـه عى ػػاًل          أىمىا عى

أما عالم : أما يردع الموت أىل النيى ،وأولو: مرتين في أولو (أما)استخدم الشاعر 
 عارف بالزمان، وذلك ألىمية الموضوع الذي أراد أن ينّبو المخاطبين عميو ،    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويوأظيم من الغفمة والذىول إذ يوجد في القصيدة أمران ميمان أراد أن يظيرىما 
، ولتدل عمى تحقق ما بعدىا في الحال وىو ىنا أن الموت يردع أىل  (أما)فاستخدم 

.النيى   
: وذلك في خمسمائة وواحد وثالثين بيتًا،موزعة عمى ما يمي :الحركؼ الزائدة   

دخمت :  وذلك في أربعة أبيات ، أنماطو في شعره :(الكاؼ)الحرؼ الزائد -1
: حرف الجر الزائد عمى ما يمي  (الكاف)  

(الطويل): (1)وذلك في بيتين ، نحو أولو: مثل- 1  
ًمنَّا اٍبفي مىنَّاًص اٍلفىكىاًرًس أىٍحمىده   غيالـه كىًمٍثًؿ السٍَّيًؼ أٍبمىجي زىاًىري - 307              كى

              
غالم كمثل السيف أبمج زاىر،  واألصل : في أولو  (مثل)زائدة عمى (الكاف)دخمت 

.غالم مثل السيف أبمج زاىر :   
(الطويل): (2)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: أمثال - 2  

اًئبي              - 308 خيٍكصه كىأىٍمثىاًؿ اٍلًقًسيّْ نىجى ٍرده كىأىٍمثىاًؿ السَّعىالىي سىالىًىبه  كى جي كى
               

وجرد كأمثال السعالي سالىب ، : في أولو  (أمثال)زائدة عمى  (الكاف)دخمت 
وجرد أمثال الّسعالي سالىب ، : وخوص كأمثال القسي نجائب ، واألصل : وأولو

.                                                وخوص أمثال القسّي نجائب   
(البسيط): (3)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: موسى- 3  

ـي   - 309 ٍك ا ًإٍف أىٍنصىؼى اٍلحي ـٍ كىالرّْضى ٍأميكنيكي لىٍيسى الرًَّشيدي كىميكسىى ًفي اٍلًقيىاًس كىالى   مى
                    

: ليس الرشيد كموسى ، واألصل : في أولو  (موسى)زائدة عمى االسم (الكاف)دخمت 
.ليس الرشيد موسى   



: كما كردت لدل الشاعر  (الكاؼ)مالحظات حكؿ   
في دخوليا - أيضاً - زائدة  (الكاف)خالف عمماء النحو ، إذ جعل - 1  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.أمثال وموسى : عمى االسمين   
(الطويل): (1)زائدة مرتين في بيت واحد ، إذ يقول (الكاف)مجيء - 2  

اًئبي  - 310 خيٍكصه كىأىٍمثىاًؿ اٍلًقًسً مّْ نىجى ٍرده كىأىٍمثىاًؿ السَّعىالىي سىالىًىبه           كى جي كى
         

: وجرد كأمثال السعالي سالىب ، وأولو: زائدة مرتين في أولو (الكاف)وأعت 
.وخوص كأمثال القسي نجائب  

(الرجز):(2)تستخدم الكاف لمتأكيد، وىي بمنزلة تكرار الجممة ثانية، نحو أولو- 3  
ٍؿ يىزعىؽي - 311 ـٍ يىزى ٍمفىاًء             : فىمى يىا مىٍكالىًئي         كىىيكى كىًمٍثًؿ النَّاًر ًفي اٍلحى

         
، ليؤكد ما تدل عميو الجممة كميا ، فبداًل  (الكاف)ىو مثل النار باستخدام : أكد أولو

.من تكرار ىذه الجممة مرة أخرى   
. زائدة في وسط الجممة (الكاف)مجيء - 4  

:وذلك في أربعة وستين بيتًا ، إذ استخدميا زائدة فيما يمي : الكاك الزائدة- 2  
(الرجز):   (3)وذلك في ستة أبيات ، كمثل أولو : بعد إال - 1  

طَّ إالَّ كىأىنىا ًإلىٍيًو      ميمكّْنىان ًرٍجمىيَّ ًمٍف ًرٍجمىٍيًو                         - 312 مىا اٍنحى
           

ما انحط إال أنا :ما انحط إال وأنا إليو ، والتقدير: في أولو  (إال) جاءت زائدة بعد 
.إليو  

:وذلك في ثالثة وخمسين بيتًا ، موزعة عمى ما يمي : واو رب - 2  



(الطويل):  (4)وذلك في ثمانية وأربعين بيتًا ، كمثل أولو : (ربَّ )زائدة بال- أ  
ـٍ يىٍحًمًؿ السّْرَّ قىٍمبيوي        تىمىفَّتى ثيَـّ اٍغتىابىًني كىىيكى ىىاًئبي        -  313 ميٍضطىًغفو لى كى

          
.ومضطغن :وأعت الواو زائدة في أولو   

(الوافر): (5)وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو : (ربّ )زائدة مع - ب  
اري            - 314 لىريبَّ دىٍىرو        نىًعٍمتي ًبًو لىيىاًليًو ًقصى طىاؿى المٍَّيؿي ًبي كى كى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.ولرّب دىر نعمت بو : في أولو (ربّ )وأعت الواو زائدة مع   
  (الوافر): (1)، وذلك في بيتين ، كقولو  (ربّ )زائدة محذوفة مع - ج

ـه - 315             أىمىٍزحان ؟ ريبَّ ًجدٍّ ًفي ميزىاحً !          أىظىنِّا ؟ ًإفَّ بىٍعضى الظَّفّْ ًإٍث
         

وأالحظ أّن ! رّب جد في مزاح : في أولو  (ربّ ) وأعت الواو زائدة وىي محذوفة مع 
.التزم بما جاء عند النحاة بخصوص استخدام الواو حرفًا زائدًا  الشاعر أد  

: وذلك في بيتين، زائدة بعد ما يمي :الزائدة  (إفٍ )- 3  
(الوافر): (2)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: النافية (ما)- 1  

لىًكٍف           رىأىٍيتي ًمفى األىًحبًَّة مىا أشىابىا           - 316 مىا ًإٍف ًشٍبتي ًمٍف ًكبىرو كى كى
           

وما شبت : وما إن شبت من كبر، والتقدير: النافية في أولو  (ما)زائدة بعد (إنْ )وأعت
.من كبر  

(الطويل): (3)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول : االستفتاحية (أال)- 2  



ـي السَّكىاًجري    - 317  ا مى ًبيديؾى مىا نىاحى اٍلحى ٍيرى ميٍنًعـو         عى أىالى ًإٍف مىٍف أىٍبقىٍيتى يىا خى
                                                                                 

        
أال إن من أبقيت يا خير منعم ، : االستفتاحية في أولو  (أال)زائدة بعد  (إنْ )وأعت 

.أال من أبقيت يا خير منعم : والتقدير   
:كما كردت لدل الشاعر  (إفٍ )مالحظات حكؿ   

النافية ، التي أصبحت  (ما)زائدة بعد  (إنْ )التزم بما أالو النحويون ، إذ استخدم - 1
(الوافر) :  (4)صالحة لمدخول عمى الجممة الفعمية في أولو  

لىًكٍف          رىأىٍيتي ًمفى األىًحبًَّة مىا أىشىابىا            - 318 مىا ًإٍف ًشٍبتي ًمٍف ًكبىرو كى كى
          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، كذلك  (شبت)فدخمت عمى الجممة الفعمية المصدرة بالفعل الماضي  (إن)خففت 
(الطويل): (1)في أولو (َمنْ ) (اسم االستفيام)دخمت عمى الجممة االسمية المصدرة بِـ  

ـي السَّكىاًجري - 319 ا مى ًبيديؾى مىا نىاحى اٍلحى ٍيرى ميٍنًعـو         عى      أىالى ًإفَّ مىٍف أىٍبقىٍيتى يىا خى
          

مخففة وغير عاممة، ومنيم من يعتبرىا  (إنْ )في ىذا البيت اختالف فمنيم من يعتبر
.مشددة عاممة   

النافية ، إذ  ىيأتيا لمدخول عمى الجممة الفعمية  (ما)زائدة بعد    (إنْ )مجيء - 2
.عندما وأعت زائدة بعدىا وذلك لمتأكيد والمبالغة في النفي   

 : (2)الظرفية ، كمثل أولو (ّلما)وذلك في أربعة أبيات ، زائدة بعد : أٍف الزائدة -4
(الوافر)  



ٍرًب بىابىا - 320 لىمَّا أىٍف طىغىٍت سيفىيىاءي كىٍعبو    فىتىٍحنىا بىٍينىنىا ًلٍمحى كى  
ولما أن طغت سفياء كعب ، وذلك : الظرفية في أولو (لّما)زائدة بعد  (أنْ )وأعت 

(الوافر):  (3)والمالحظ في البيت التالي  . (أنْ )لتأكيد الجممة الواأعة بعد   
ـى كىاٍستىالمىا- 321 ابى لىمَّا          رىأىل أىٍف قىٍد تىذىمَّ مىٍدعيكٍّ ًإلىيَّ أىجى كى  

؛ وذلك ألن  (رأى)الزائدة بالجممة الفعمية  (أنْ )الظرفية ، و (لّما)أنو فصل بين 
.الشاعر أراد أن يبين حال المدعو عندما أجاب ، ثم بعد ذلك أكد  

الزائدة إال البيت  (أنْ )وبشكل عام أرى التزام الشاعر بما أالو النحويون بخصوص 
.السابق فقد نقض النحاة  

:وذلك في مئة وخمسة وتسعين بيتًا ، موزعة عمى ما يمي: ما الزائدة- 5  
:  وذلك في مئة وخمسة وأربعين بيتًا ، موزعة عمى ما يمي :ما الكافة- 1  

وذلك في مئة وأربعة وعشرين بيتًا ، داخمة عمى  : ما الكافة الداخمة عمى الحرؼ- أ
:الحروف التالية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(مجزوء الكامل) : (1)وذلك في ثالثة أبيات كقولو: ربّ - 1  
مٍَّيتي ًمٍنييفَّ اٍلكيتيٍب -  322 ميقىطَّعىاتو ريبَّمىا               حى    كى

عن  (ربّ )ربّما حميت ، إذ كّفت :  في أولو  (ربّ )زائدة عمى الحرف  (ما)دخمت 
داخمة عمى  (ربّ )الزائدة جعل  (ما)الدخول عمى االسم والعمل فيو الجر ، وبدخول 

.عمييا (ما)أبل دخول  (ربّ )، وىذا لم يكن لـِ  (حّميت)الفعل وىو   
:وذلك في أربعة وثمانين بيتًا ، وىذه الحروف ىي  :حروف الجر- 2  

(الطويل):    (2)وذلك في ثالثة وأربعين بيتًا ،كقولو: الكاف - أ  
ريبَّ كىالىـو مىرَّ فىٍكؽى مىسىاًمًعي    كىمىا طىفَّ ًفي ليٍكًح اٍليىًجيًر ذينىابي -  323 كى  



كما طّن ،وأد كّفت      : في أولو  (الكاف)زائدة متصمة بحرف الجر  (ما)وأعت 
، وىذا لم يكن لمكاف أبل  (طنّ )عن جر االسم ، إذ دخمت عمى الفعل  (الكاف) (ما)

.عمييا (ما)دخول   
(البسيط): (3)وذلك في خمسة عشر بيتًا ، كقولو : الباء- ب  

ًد - 324 مىى أىحى فيكفي فىمىا تىٍسخيك عى مىكىٍت      ًمٍنيىا اٍلجي نٍَّت ًبمىا مى ًزيَّةي ًإٍف ضى ًىي الرَّ  
 (الباء)بما ممكت ، وأد كفت  : في أولو (الباء)زائدة متصمة بحرف الجر  (ما) وأعت

 (ما)وىذا لم يكن ليا أبل دخول  (ممكت)عن جر االسم ، إذ دخمت عمى الفعل 
.عمييا  

(الكامل):  (4)وذلك في واحد وعشرين بيتًا ، كقولو : ِمن - ج  
مّْنىٍت أىٍحشىاًئي- 325 اشىاؾى ًممَّا ضي يىا رىبَّ ًتٍمؾى اٍلميٍقمىًة النٍَّجالىًء           حى  

  
  .33احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 1

  .14السابق ، ص- 2
  .58السابق ، ص- 3
  .11السابق ، ص- 4

 
 
 
 

 (ما)و. مما ضمنت أحشائي: في أولو (ِمن)زائدة متصمة بحرف الجر  (ما)وأعت 
، وىذا لم يكن بيا  (ضمنت)عن جر االسم، إذ دخمت عمى الفعل  (ِمن)الزائدة كّفت 

. عمييا (ما)أبل  دخول   
(الطويل):    (1)وذلك في خمسة أبيات، نحو أولو: عن- د  

ٍرديكده كىالى اٍلعيٍذري نىاًضبي - 326 لىعىؿَّ اٍلقىكىاًفي عيٍقفى عىمَّا أىرىٍدتىوي     فىالى اٍلقىٍكؿي مى  
عن  (عن)الزائدة  (ما)، وأد كّفت  (عن)كافة زائدة متصمة بحرف الجر (ما)وأعت 

.عمييا  (ما)ليا أبل دخول  وىذا لم (أردتو)جر االسم ، وىيَّأتيا لمدخول عمى الفعل   
  :الحروف وذلك في سبعة وثالثين بيتًا، وىذه: إفَّ كأخكاتيا -3



(الطويل):   (2)وذلك في ستة عشر بيتًا ، كقولو: إنَّ - أ  
ًطيَّةي رىاًكبو            عىالى رىاًكبيكىىا ظىٍيرى أىٍعكىجى أىٍحدىبىا - 327 أىالى ًإنَّمىا الدٍُّنيىا مى  

وأد كّفت . إنما الدنيا مطية راكب : في أولو (إنّ )كافة زائدة متصمة بـِ  (ما)وأعت 
فكّفتيا عن  (الدنيا مطية راكب)عن العمل إذ دخمت عمى الجممة االسمية  (إنّ ) (ما)

 (ما)عمل النصب والرفع، ورّدتيا إلى المبتدأ والخبر، وىذا لم يكن ليا أبل دخول 
.عمييا  

  (الكامل)  : (3)وذلك في عشرين بيتًا ، كقولو: كأنَّ - ب
ٍمرىاًء - 328 اءى تىٍحتى ًغالىلىةو حى زىٍت لىنىا ًبًغاللىةو             بىٍيضى فىكىأنَّمىا بىرى  

وأد كّفت .فَكأنما برزت لنا بغاللة : في أولو (كأنَّ )كافة زائدة متصمة بـِ  (ما)وأعت 
عن عمل النصب والرفع، وىيأتيا لمدخول عمى ما لم يكن عميو (كأنّ ) (ما)  
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.(برزت لنا بغاللةٍ )أبل الكف وىو دخوليا عمى الجممة الفعمية   
(السريع) : (1)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول : لكّن - ج  

لىًكنَّمىا         تىٍبًكيًو أىٍطرىاؼي اٍلقىنىا الذَّاًبًؿ    - 329 مىا أىنىا أىٍبًكيًو كى  
و لكنما تبكيو أطراف القنا  الذابل ، : في أولو  (لكنّ )كافة زائدة متصمة بِـِ  (ما)وأعت 

عن عمل النصب والرفع ، وىيأتيا لمدخول عمى ما لم يكن  (لكنّ ) (ما)وأد كّفت 
.تبكيو أطراف القنا  الذابل : عميو أبل الكف وىو دخوليا عمى الجممة الفعمية   

:وذلك في اثني عشر بيتًا ، متصمة بما يمي:ما الكافة الداخمة عمى االسـ - ب  
: وذلك في أحد عشر بيتًا ، وىذه الظروف : الظروف - 1  

(الطويل): (2)وذلك في سبعة أبيات ، كقولو: بعد - أ  

ٍمدي  - 330 ـي صى اًنبه لىيي مىى عىٍمًرك ٍبًف تىٍغًمبى بىٍعدىمىا      تىعىرَّضى ًمنّْي جى عىطىٍفتي عى  



بعد ما تعرض مني جانب : في أولو (بعد)كافة زائدة متصمة بالظرف (ما) وأعت 
تعرض مني )عن عمل الجر، بينما وأعت الجممة  (بعد) (ما)ليم صمد ، وأد كّفت 

  .(جانب ليم صمد
(الطويل):  (3)وذلك في بيت واحد، إذ يقول: حيث- ب  

اًئبي - 331 اًلي عىصى ٍكًلي ًمٍف ًرجى حى ًحيده كى ٍيثي مىا كىافى نىاًظًرم     كى غىًريبه كىأىٍىًمي حى  
وأد . حيث ما كان ناظري : في أولو (حيثُ )كافة زائدة متصمة بالظرف (ما)وأعت 
  .كان ناظري ، بعده: عن عمل الجر عندما وأعت الجممة التالية  (حيث) (ما)كّفت 

(الكامل)  : (4)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: ريث - ج  
افى الشُّييكري الدَّكىاًئري           - 332 ٍيثىمىا  أيًدً يرىٍت ًبًمٍمحى يىا بىٍطفى السَّمىٍكطىً  رى ضى كَّ خى كى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
  .139احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص  - 1
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ريثما أديرت بممحان الشيور : في أولو (ريث)كافة زائدة متصمة بالظرف (ما)وأعت 
أديرت : عن عمل الجر ، عندما وأعت الجممة  (ريث) (ما)وأد كّفت . الدوائر

.بممحان الشيور الدوائر، بعده  
(مجزوء الرمل) :  (1)وذلك في بيتين ، كمثل أولو: إذ - د  

ـى ًمنَّا                مىٍكًطفي الذُّؿّْ أىبىٍينىا                            - 333 ا ًرٍي ٍذ مى كىاً 
          

ذ ما ريم منا ، وأد كّفت : في أولو  (إذ)كافة زائدة متصمة بالظرف  (ما)وأعت  وا 
. ريم، أبينا : ألن تجزم فعمين،وىما (إذ) (ما)عن عمل الجر ،بينما ىيأت  (إذ) (ما)  

(الكامل): (2)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: األسماء - 2  
ًرـى اٍلحيسىٍيفي اٍلمىاءى كىىيكى يىرىاهي        - 334 ٍصًؿ ًمٍنوي ًمٍثمىمىا        حي ًرٍمتي قيٍربى اٍلكى فىحي

  



مثمما حرم الحسين الماء ، : في أولو  (مثل)كافة زائدة متصمة باالسم  (ما)وأعت 
لمدخول عمى الجممة الفعمية ،  (مثل)عن عمل الجر، وىيأت  (مثل) (ما)وأد كّفت 

.عمييا (ما)وىذا لم يكن ليا أبل دخول   
 وذلك في تسعة أبيات، داخمة عمى الفعمين :ما الكافة الداخمة عمى الفعؿ- ج

:التاليين   
     (الطويل): (3)وذلك في ثمانية أبيات ، كمثل أولو : (طال)الفعل - 1

اًكري - 335 طىالىمىا        أيًذؿَّ ًبنىا اٍلبىاًغي كىعىزَّ اٍلميجى             أىذىؿَّ تىًميمان بىٍعدى ًعزٍّ كى
         

وطالما أذل بنا الباغي ، وأد : في أولو (طال)كافة زائدة متصمة بالفعل  (ما)وأعت 
عن عمل الرفع وىيأتو لمدخول عمى ما لم يكن عميو أبل  (طال)الفعل  (ما)كّفت 

.أذّل بنا الباغي : الكف وىو دخولو عمى الجممة الفعمية   
(الكامل) :  (4)وذلك في بيت واحد، إذ يقول : (ألَّ )الفعل - 2  

اًؼ            - 336 اًح كىاإًلٍلحى ضان ًمفى اإًلٍلحى قىؿَّ مىا يىٍأًتي ًبًو   ًعكى ًريصي كى تىًعسى اٍلحى
                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأّل ما يأتي بو عوضًا من : في أولو (ألّ )كافة زائدة متصمة بالفعل  (ما)وأعت 

عن عمل الرفع ، وىيأتو لمدخول عمى  (ألّ )الفعل (ما)اإللحاح واإللحاف ، وأد كّفت 
يأتي بو عوضًا من : ما لم يكن عميو أبل الكف وىو دخولو عمى الجممة الفعمية 

.اإللحاح واإللحاف  
:وذلك في اثنين وخمسين بيتًا ، داخمة عمى ما يمي : غير الكافة (ما- )2  

:وذلك في ثالثة وأربعين بيتًا ، داخمة عمى الظروف التالية: بعد الشرطيات - أ  
(الوافر): (1)وذلك في ثمانية وثالثين بيتًا ، كمثل أولو: إذا الشرطية - 1  



اًح              - 337 ًمٍنيىاًت النَّجى ًإذىا مىا عىفَّ ًلي أىرىبه ًبأىٍرضو          رىًكٍبتي لىوي ضى
        

إذا ما عنَّ لي أرب : الشرطية في أولو  (إذا)غير كافة زائدة متصمة بِـ (ما)وأعت 
.زائدة لمجرد التأكيد وليست كافة(ما)بأرض ، وأد جاءت   

  (الطويل)  :  (2)وذلك في ثالثة أبيات، كمثل أولو: متى الشرطية- 2
ؿى النٍَّصري - 338 نىٍصؿه مىتىى مىا ًشٍمتيوي نىزى ٍيري بىٍيفى عيييكًنيىا         كى ٍيؿه يىميكحي اٍلخى خى     كى

      
ونصل متى شمتو نزل : الشرطية في أولو (متى)وأعت ما غير كافة زائدة متصمة بِـِ 

.النصر ، وأد جاءت زائدة لمتأكيد   
(الطويل) :  (3)وذلك في بيتين ، كمثل أولو: أين الشرطية - 3  

ـٍ أىٍينىمىا سىكىفى اٍلًحٍؽٍ دي - 339 تىٍسكيفي ًمٍنيي ٍرؽو تىشيؽُّ اٍلبىٍردى عىٍف مييىًج الًعدىل    كى زي    كى
   

وتسكن منيم أينما : الشرطية في أولو (أين)غير كافة زائدة متصمة بِـ  (ما)وأعت 
. سكن الحقد ، وأد جاءت لمتأكيد  

(الطويل): (4)وذلك في ستة أبيات ، نحو أولو: بعد الالم الفارأة - ب  
رىاًئري - 340 مىٍيًو اٍلجى رٍَّت عى ميكؿه ًلمىا جى سىاؽى ًديىاًتيىا        حى مَّؿى قىٍتالىىىا كى            تىحى

       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حمول لما جّرت عميو : في أولو  (الالم الفارأة)غير كافة زائدة متصمة بِـِ  (ما)وأعت 

.ىنا لغو زائدة لمجرد التأكيد  (ما)الجرائر و  
(الطويل)  : (1)وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو : (ال)أبل حرف النفي - ج  



ٍدرًًه مىا الى تىنىاؿي اٍلمىسىاًبري -341 ًفي صى ٍدرًًه    كى كعو يىنيكءي ًبصى رىدَّ اٍبفى مىٍزري               كى
وفي صدره ما ال تنال : في أولو  (ال)غير الكافة الزائدة حرف النفي  (ما)   سبقت 

.لغو زائدة لمتأكيد تأكيد النفي (ما)و. المسابر  
:الزائدة كما كردت لدل الشاعر  (ما)مالحظات حكؿ   

االسم ، والفعل ، والحرف ، كما جاءت : الزائدة عمى أأسام الكممة  (ما)دخمت - 1
.غير كافة زائدة لمتأكيد غير الزمة لمكممة ، ولم يستخدميا عوضًا عن محذوف  

.التزم بما ورد لدى عمماء النحو- 2  
ِإذ جعميا ضمن  (عن)عمى حرف الجر  (ما)خالف النحاة بخصوص دخول - 3

.غير الكافة (ما)  
.مع أن عمماء النحو لم يتناولوه  (ريث)عمى الظرف  (ما)أدخل - 4  

.مع أن عمماء النحو لم يتطرأوا إليو  (مثل)عمى االسم  (ما)أدخل - 5  
مع أنو لم يرد ذلك عند عمماء  (ال)غير كافة مسبوأة بحرف النفي  (ما)مجيء - 6

.النحو  
الزائدة في البيت الواحد ، فقد وأعت في ثالثة عشر بيتًا  (ما)وجود أكثر من- 7

في ثالثة أبيات ،  (الكاف)في خمسة أبيات ، وبعد  (ِمن)مرتين، وذلك بعد 
في بيت  (بعد)في بيت واحد ، وبعد الظرف  (ربّ )في بيت واحد ، وبعد (متى)وبعد

  (عن)و (الكاف)في بيت واحد ، وبعد حرفي الجر (طال)واحد ، وبعد الفعل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .87احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
 
 
 
 

(الطويل) :     (1)في بيت واحد ، كمثل أولو  
ًكمى اٍلقىنىا      كىأىٍرضه مىتىى مىا أىٍغزيىىا شىًبعى النٍَّسري       - 342 ـٍ رى قىٍكـه مىتىى مىا أىٍلقىيي كى

   



وأرض : وأوم متى ما ألقيم روي القنا ، وأولو : زائدة مرتين في أولو  (ما)وأعت 
.متى ما أغزىا شبع النسر   

ويعود السبب في االستخدام إلى تقوية التأكيد ، فيو في البيت السابق يؤكد عمى 
. شجاعتو وأوة بطشو بأعدائو   

وذلك في ثماني وثالثين أصيدة ، : في القصيدة الواحدة  (ما)وجود أكثر من - 8
مرتين في ثماني عشرة أصيدة ، وثالث مرات في خمس أصائد ،  (ما)مستخدًما 

وأربع مرات في ثالث أصائد ، وخمس مرات في خمس أصائد ، وست مرات في 
والدافع وراء ذلك ، أربع أصائد، وسبع مرات في أصيدتين، وعشرين مرة في أصيدة

.تقوية التأكيد   
(الطويل) : (2)ومثال ذلك أولو  

ـي    - 343 مىى ًعٍمـو ًبأنَّؾى تىٍظًم ا   كىأيٍغًضي عى مىى السٍُّخًط كىالرّْضى ى ًبمىا تىٍرضىى عى كىأىٍرضى
         
ـي              طَّ ًلي كىؼّّ كىالى فىاهى ًلي فى قَّػػػػػػوي    لىمىا خى ٍزءىؾى حى فٍَّيتي ري لىٍك أىنًّْني كى         كى
              

لما خطَّ لي كّف، : وأرضى بما ترضى ،  وأولو: زائدة مرتين في أولو  (ما)استخدم 
وذلك لتقوية التأكيد ، فالشاعر يؤكد أنو راٍض بما يفعمو سيف الدولة إن فعل خطأ 

ن فعل صوابًا ، كما أنو يؤكد عمى أنو وفي لسيف الدولة يقف بجانبو في الّضّراء  ،وا 
.، ودليل ذلك شعره فيو   

عمى الجممة الفعمية المصدرة بالماضي  (ربّ )أدخل - 9  
(الطويل) :  (3)كما في أولو  

ٍنيىا اٍلغىكىاًئؿي            - 344 الىٍتوي عى ريبَّتىمىا غى فىًمٍثًميى مىٍف نىاؿى اٍلمىعىاًلي ًبنىٍفًسًو       كى
           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .69احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
  .148،152السابق ، ص - 2

  .137السابق ، ص - 3
 



 

والدافع . وربتما غالتو عنيا الغوائل: في أولو  (غالتو)عمى الماضي  (ربتما)دخمت 
. رّب أكثر ما تدخل عمى الماضي : االلتزام بما أالو النحويون   

معنى التعميل باإلضافة إلى التأكيد ، وتييئة دخول  (ما)مع  (الكاف)أفادت - 10
(الوافر): (1)الكاف عمى الفعل ، كمثل أولو  

ابىا                 - 345 لىمَّا ثىارى سىٍيؼي الدّْيًف ثيٍرنىا        كىمىا ىىيٍَّجتى آسىادان ًغضى كى
            

وأد أفادت  (ىّيجت)عمى الفعل الماضي  (الكاف)عمى حرف الجر  (ما)دخمت 
.التعميل ، فسبب ثورتنا كاألسود ىو ثورة سيف الدين   

(المتقارب):  (2)كما أالحظ في البيت التالي  

مىٍؿ                 -  346 مىيَّ اٍلمى كؼى الزَّمىاًف      كىمىا قىٍد أىًمٍنتى عى مىٍيؾى صيري أىًمٍنتي عى
             

.، وذلك زيادة في التأكيد  (أد)عمى الحرف  (الكاف)دخمت   
عمى الجمل كمثل  (إّن وأخواتيا)الكافة دخول الحروف وخصوصًا  (ما)ىيأت - 11

(الكامل):  (3)أولو   
ٍمرىاًء              -  347 اءى تىٍحتى ًغالىلىةو حى زىٍت لىنىا ًبغىالىلىةو           بىٍيضى فىكىأىنَّمىا بىرى

             
غير  (كأنّ )، إذ جاءت  (برزت)لمدخول عمى الفعل  (كأنّ )الزائدة الحرف  (ما)ىيأت 

.عاممة   
: إال في الحرفين  ) داخمة عمى الجممة االسمية في ( إنّ )فقد استخدم ( كأنَّ )،و (إنَّ 

دخمت عمى االسمية  (كأنّ )ستة أبيات ، وعمى الجممة الفعمية في عشرة أبيات ، وفي 
 (إنّ )و (كأنّ )في تسعة أبيات ، وعمى الفعمية في أحد عشر بيتًا ، واألكثر دخول 

.عمى الفعمية أكثر من االسمية   
(الطويل):  (4)مثال الفعمية أولو   

نٍَّيتيـي أىٍف تيٍفًقديكا اٍلًعزَّ أىٍصيىدىا               - 348 نَّمىا       تىمى نٍَّيتيـي أىٍف تىٍفًقديكًني كىاً  تىمى
              

نما تمنيتم : عمى الفعمية في أولو  (إنّ )دخمت  .وا   
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(البسيط):  (1)ومثال االسمية أولو  
ٍكزىاًء ًإٍف زىارىا   - 349 ًفي اٍلجى ٍرًني كى ـٍ يىزي كىأىنَّمىا الشٍَّمسي ًبي ًفي اٍلقىٍكًس نىاًزلىةه    ًإٍف لى

              
  .(الشمس بي في القوس نازلة)عمى االسمية  (كأنّ )دخمت 

:وذلك في مئة وثالثة وعشرين بيتًا ، زائدة بعد ما يمي : الزائدة  (ال)- 6  
(الطويل):(2)وذلك في مئة واثني عشر بيتًا ، كمثل أولو : بعد الواو العاطفة - 1  

رى كىاًزري     - 350 زىاءن كىالى ًفيمىا تىأىخَّ ـى طىاًلبه       جى كىالى أىنىا ًفيمىا قىٍد تىقىدَّ  
زائدة بعد نفي والواو  (ال)وال فيما تأخر وازر ، إذ وأعت : زائدة في أولو  (ال)وأعت 

: واألصل . وال أنا فيما أد تقدم طالب جزاء وال فيما تأخر وازر : العاطفة في أولو 
.وال أنا فيما أد تقدم طالب جزاء وفيما تأخر وازر   

(الوافر): (3)وذلك في سبعة أبيات ، كمثل أولو: المصدرية  (أنْ )بعد - 2  
ابىا- 351 مىيَّ أالَّ      أيًغبُّ ًمفى الدُّميكًع لىيىا سىحى ؽّْ الطُّميكًؿ عى ًمٍف حى                 كى

       
إذ . أال أغب من الدموع ليا سحابا : المصدرية في أولو  (أنْ )زائدة بعد  (ال)وأعت 

.جاءت لتقوية النفي وتأكيده   
(الرجز): (4)وذلك في بيت واحد، إذ يقول: بعد المضاف - 3  

لمَّا رىآنا مىاؿى ًباألىٍعنىاًؽ        نىٍظرىةى الى صىبٍّ كىالى ميٍشتىاًؽ                    -352  ى
      

.نظرة صب : نظرة ال صب ، واألصل : وأعت زائدة بعد المضاف في أولو   
(المتقارب):(5)وذلك في ثالثة وعشرين بيتًا ، كمثل أولو:داخمة عمى الماضي - 4  
ٍب           - 353 ٍرؼى النُّكى ٍنًؾ صى رىفىٍت عى مىٍيًؾ           كىالى صى فىمىا نىفىعىٍتًني تيقىاًتي عى  



: ، وذلك بعد نفي والواو العاطفة في أولو  (صرفت)وأعت زائدة داخمة عمى الماضي 
.فما نفعتني تقاتي عميك وال صرفت عنك   
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  (الوافر) :  (1)وذلك في ثالثة أبيات ، كمثل أولو: أبل اسم منصوب - 5
ا                    - 354 نىاحى رىجان أىتىٍيتي كىالى جي ـٍ سيكءان ًبسيٍكءو   فىالى حى ٍيتي سىًفيىيييي زى جى

                   
والواأعة بعد نفي ، والواو العاطفة في  (جناحاً )وأعت زائدة أبل االسم المنصوب 

نما . فال حرًجا أتيت وجناًحا : فال حرًجا أتيت وال جناًحا ، واألصل أولو : أولو وا 
. لتقوية النفي وتأكيده  (ال)جاءت   

(البسيط):  (2)وذلك في ثالثة عشر بيتًا ، كمثل أولو: أبل اسم مجرور - 6  
اًرًبيىا             - 355 ـٍ تىدىٍع قىٍمبان ًبالى أىلىـو        سىرىٍت ًإلىى طىمىًب اٍلعىٍميىا كىغى كىًعمَّةو لى

        
نما : بال ألم ، واألصل أولو : وأعت زائدة أبل االسم المجرور في أولو  بألم ، وا 

.لمجرد تقوية النفي وتأكيده  (ال)جاءت   
  (الطويل):  (3)وذلك في أربعة أبيات ، كمثل أولو : أبل اليمين - 7

فىالى كىأىًبي مىا سىاًعدىاًف كىسىاًعدو      كىالى كىأىًبي مىا سىيّْدىاًف كىسىيًّْد                - 356
                        

فال وأبي ما ساعدان كساعد ، وال وأبي ما سيدان كسيد ، : وأعت زائدة في أولو 
فأبي ما ساعدان كساعد ، وأبي ما سيدان : واألصل أولو  (وأبي)وذلك أبل القسم 

. زائدة لتقوية اليمين وتأكيده  (ال)و. كسيد   
(السريع)  : (4)وذلك في بيت واحد، إذ يقول: أبل الصفة - 8  



ٍجوو الى حيٍسفو كىالى ًطيًب                      - 357 مىى أىٍىًمًو      ًبكى قىٍد طىمىعى اٍلًعيدي عى
           

بوجو حسن : بوجو ال حسن ، واألصل : وأعت زائدة أبل الصفة المجرورة في أولو 
. 

(البسيط) :  (5)وذلك في بيت ، إذ يقول: الشرطية  (إنْ )أبل - 9  
ـي        - 358 كي اؿى شىٍيخي كا يىا بىًنيًو مىا أىقيكؿي فىمىٍف     تيٍنسىى التّْرىاتي كىالى ًإٍف حى الى تىٍنًكري

                   
وال إن حال شيخكم ، وذلك بعد نفي: الشرطية في أولو  (إنْ )وأعت زائدة أبل   
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.زائدة لتقوية الجزاء وتأكيده  (ال)والواو العاطفة ، و  
:الزائدة كما كردت عند الشاعر  (ال)مالحظات حكؿ   

عمى الفعل في تسعة وأربعين بيتًا ، وعمى االسم في واحد وسبعين  (ال)دخمت - 1
في بيت واحد ،  (إنْ )بيتًا ، وعمى شبو الجممة في عشرة أبيات ، وعمى حرف الشرط 

(الطويل)  : (1)ومثال ذلك أولو. وذلك لمتقوية والتأكيد   
رى كىاًزري                 - 359 زىاءن كىالى ًفيمىا تىأىخَّ ـى طىاًلبه        جى كىالى أىنىا ًفيمىا قىٍد تىقىدَّ

         
وال فيما تأخر وازر ،وذلك لتقوية النفي : عمى شبو الجممة في أولو  (ال)دخمت 

.وتأكيده   
.التزم الشاعر بما ورد عند النحاة بخصوصيا - 2  

(الوافر):(2)عمى الفعل الماضي نفي المستقبل والحال كقولو (ال)أفاد دخول - 3  
فىمىٍكالى أىٍنًت مىا قىًمقىٍت رىكىاًئًبي        كىالى ىىبٍَّت ًإلىى نىٍجدو ًرياًحي                 - 360

          



لنفي  (ال)لم تيب إلى نجد رياحي ، فـ: والمعنى (ىّبت)عمى الماضي  (ال)دخمت 
.المستقبل والحال  

في البيت الواحد ، وذلك في أربعة وعشرين بيتًا ، إذ جاءت أربع  (ال)تعدد - 4
 مرات في  بيت ،وثالث مرات في ثالثة أبيات ،ومرتين في اثنين وعشرين بيتًا ، 

  (البسيط): (3)كقولو 
ٍيرى ميٍختىًضًب     - 361 كحي ًبسىٍيًفي غى ًطـً          كىالى أىري ٍيرى ميٍنحى كىالى أىعيكدي ًبريٍمًحي غى

        
.وال أروح بسيفي : وال أعود برمحي ، وأولو: جاءت زائدة مرتين في أولو   

ويرجع ىذا التعدد إلى رغبة الشاعر في تقوية تأكيده ، ووجود أكثر من أمر يريد 
.تأكيده   

في القصيدة الواحدة ، وذلك في ثالثين أصيدة إذ جاءت مرتين في  (ال)تعدد - 5
ست عشرة أصيدة ، وأربع مرات في أصيدتين ، وثالث مرات في ست أصائد ، 

 وست مرات في أصيدة ، وسبع مرات في أصيدة ، وعشر مرات في أصيدتين ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .94احلمداين ، أبو فراس ، الديوان، ص - 1
  .44السابق ، ص - 2
   .35السابق ، ص - 3
:            (1)  واثنتي عشرة مرة في أصيدة ، وثالثًا وعشرين مرة في أصيدة كقولو

(المتقارب)                                                                 
ٍب             - 362 ٍرؼى النُّكى ٍنًؾ صى رىفىٍت عى مىٍيًؾ         كىالى صى فىمىا نىفىعىٍتًني تيقىاًتي عى  

ـٍ تىًشٍب                 ـٍ تيسي َّ         كىالى بىًقيتى ًلمَّةه لىػ ًممىٍت ميٍقمىةه لى         فىالى سى
وال بقيت ، إذ وأعتا زائدتين بعد : وال صرفت ، وأولو: مرتين في أولو  (ال)استخدم 

.النفي والواو العاطفة   
:وذلك في ثمانية عشر بيتًا ، وأد جاءت كما يمي: الزائدة  (ًمفٍ )- 7  

:إذ استخدميا زائدة مسبوأة : مسبوأة بنفي - 1  
(السريع): (2)وذلك في أربعة أبيات ، كمثل أولو : (ما)بحرف النفي - أ  



اًلًد              ! ىىٍييىاتى - 363 ًمٍف خى اًلًد     الى بيدَّ ًمٍف فىٍقدو كى مىا ًفي النَّاًس ًمٍف خى
            

ما في : ما في الناس من خالد ، وتقدير الكالم : وأعت زائدة مسبوأة بنفي في أولو 
.وأد جاء االسم المجرور نكرة وعامة ومنفيِّا . الناس خالد   

(البسيط) : (3)وذلك في بيت ، إذ يقول : (ليس)مسبوأة بحرف النفي - ب  
لىٍيسى يىٍنقيصيوي ًمٍف عىاًئبو دىنىسي            - 364 الى عىٍيبى ًلمطٍّْرًؼ ًإٍف زىلٍَّت قىكىاًئميوي  كى

                
وليس : وليس ينقصو من عائب دنس ، والتقدير: في أولو  (ليس)وأعت زائدة بعد 

.ينقصو عائب دنس   
:وذلك في خمسة أبيات ، موزعة عمى ما يمي : مسبوأة باستفيام - 2  

(الوافر) : (4)وذلك في أربعة أبيات ، كقولو : (ىل)مسبوأة بِـ - أ  
كىىىٍؿ ًفي نىٍظـً ًشٍعًرم ًمٍف ظىًريؼو   ًلمىٍفدنل ًفي مىكىاًنؾى أىٍك مىرىاًح               - 365
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وىل في نظم من شعري من ظريف ،وذلك بعد االستفيام : وأعت زائدة في أولو 
وىل في نظم شعري ظريف : ، وتقدير الكالم  (ىل)بِـ   

  (الوافر) :(1)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: مسبوأة بيمزة االستفيام - ب
الىًح؟                   - 366 لىًكٍف بىٍينىنىا بىٍيفه كىىىٍجره       أىأىٍرجيك بىٍعدى ذىًلؾى ًمٍف صى كى

          



: أأرجو بعد ذلك من صالح ، والتقدير : وأعت زائدة بعد ىمزة االستفيام في أولو 
 أأرجو بعد ذلك صالحًا ؟

: وذلك في ثمانية أبيات ، موزعة كالتالي : (غير منفية)زائدة في الموجب - 3  
(الطويل): (  2)وذلك في سبعة أبيات ، كقولو: الخبرية  (كم)بعد - أ  

ًزيفي اٍلميرىاقىبي          - 367 ٍحًدم اٍلحى لىًكنًّْني كى كىاًلوو   كى ٍزًني كى ًزيفو ًمٍثؿى حي ـٍ ًمٍف حى كى                كى
: وكم من حزين مثل حزني ووالو،  والتقدير : الخبرية في أولو  (كم)وأعت زائدة بعد

وكم حزين مثل حزني ووالو ، وأد وأعت زائدة دون أن يسبقيا نفي،أو نيي،أو 
.استفيام  

(البسيط) : (3)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: زائدة في الموجب - ب  
ـى سىاًمريهي          - 368 صيكؿي إذىا مىا نىا اًديىةو     كىٍيؼى اٍلكي اءو كىغى يَّ ًمٍف جى يىتًَّقي اٍلحى كى

                     
ويتقي : ويتقي الحي من جاء وغادية ، والتقدير: وأعت زائدة في الموجب في أولو 

.الحي جاٍء وغادية  
:كما كردت لدل الشاعر (مف)مالحظات حكؿ  

الزائدة كما ذكرىا سيبويو ، والبصريون ، وأد  (ِمن)التزم الشاعر بشروط استعمال- 1
جاء االسم المجرور نكرة وعامة بعد نفي واستفيام إما فاعاًل ، أو مفعواًل بو ، أو 

(البسيط): (  4)مبتدأ ومفعواًل فيو إذ جاء فاعاًل في بيتين كقولو   

ـى سىاًمريهي        - 369 صيكؿي إذىا مىا نىا اًديىةو       كىٍيؼى اٍلكي اءو كىغى يَّ ًمٍف جى يىتًَّقي اٍلحى كى
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ويتقي الحي جاٍء : ، والتقدير  (يتقي)وأع االسم المجرور في محل رفع فاعل لمفعل

(الطويل) : (1)وغادية ، ومفعواًل بو في بيتين ، كقول الشاعر  



مىا األىٍمري إاٌل ًفي يىًد اهلًل كيمُّوي    فىمىا شىاءى ًمٍف أٍمرو فىمىٍف ذىا ييغىاًلبيوي - 370 كى  
فما شاء أمرًا فمن ذا : ، والتقدير (شاء)مفعواًل بو لمفعل (أمر)وأع االسم المجرور

. يغالبو  
  (الطويل)  :  (2)ومبتدأ في ثالثة عشر بيتًا ، كقولو 

ٍجًد اٍلميؤىثًَّؿ ًمٍف عيٍذًر     - 371 دًَّتي    فىمىا ًلي ًإلىى اٍلمى ـٍ أىٍمنىٍحؾى ًصٍدؽى مىكى فىً ٍف أىنىا لى
                     

.فما عذر لي إلى المجد المؤثل : وأع االسم المجرور مبتدأ ، والتقدير   
  (المتقارب): (3)في بيت ، إذ يقول (الظرف)ومفعواًل فيو 

سىًمٍعتي اٍلًغنىاءى               - 372 ٍيتيؾى ًمٍف لىٍيمىةو        فىًنٍمتي اٍلًغنىى كى ـٍ قىٍد أىتى ى كى كى
                  

.وكم أد أتيتك ليمة : مفعواًل فيو ، والتقدير  (ليمة)وأع االسم المجرور   
، إذ جاءت - أسمفنا-كما التزم بما أالو الكوفيون من استعماليا في اإليجاب كما- 2

.الخبرية كاالستفيام واالستفيام يشابو النفي  (كم)الخبرية ، و (كم)بعد   
.جّرت االسم لفًظا - 3  

وأعت زائدة أول الجممة في أربعة أبيات ، وفي وسطيا في ثالثة أبيات ، وفي - 4
.آخرىا في تسعة أبيات   

   (الخفيف): (4)تعددىا في البيت الواحد ، إذ وأعت مرتين في بيت إذ يقول- 5
اًمرو ًمٍف طىًبيًب ؟               - 373 ًلدىاءو ميخى ىىٍؿ ًلصىبٍّ ميتىيَّـو ًمٍف ميًعيفو ؟       كى

            
ولداء مخامر من : ىل لصب متيم من معين؟، وأولو : وأعت زائدة مرتين في أولو 

 طبيب؟ 
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 : (1)إذ جاءت مرتين في أصيدتين ، كقولو: تعددىا في القصيدة الواحدة - 6

  (المتقارب)
قػىٍكؿو تيكىذّْبيوي ًباٍلًفػػعىاًؿ - 374 ٍدرىةو                 كى ـٍ لىؾى ًعٍنًدمى ًمٍف غى كى !كى  

اؾى فىيىٍؿ ًمٍف نىكىاًؿ؟   ٍبرى اٍلًكرىاـً              فىيىذىا ًرضى بىٍرنىا ًلسيٍخًطؾى صى         صى
فيذا رضاك فيل من : وكم لك عندي من غدرة ، وأولو: وأعت زائدة مرتين في أولو 

 نوال؟
والدافع لتعددىا أىمية األمور التي أراد أن يؤكدىا ، فمديو أمران يريد التأكيد عمييما 
.وتوجيو االىتمام إلييما   

التنصيص عمى عموم المعنى وشمولو كل فرد من أفراد الجنس  (ِمن)أفاد تأكيد - 7
(الوافر)   : (2)، ونفي الوحدة ، كقولو  

كىاًح  - 375 بىابىًة أىٍك رى ًقيؿو           ًلًضٍيفىاًف الصَّ أىالى يىا ىىًذًه ىىٍؿ ًمٍف مى  
التأكيد وفائدتو التنصيص عمى عموم المعنى وشمولو كل أفراد الجنس  (ٍمن)أفادت 

ونفي الوحدة ، إذ بّين وأّكد أن االستراحة شاممة كل ضيفان الصبابة وليست واحدًا 
. منيم   

وذلك في خمسة وخمسين بيتًا ، إذ وردت زائدة جواًزا في خمسة  : الباء الزائدة- 8
.وخمسين بيًتا ، وزائدة وجوبًا في بيتين   
: أما مكاضع زيادتيا جكازان فيي   

:وذلك في ثمانية عشر بيتًا ، وىذه النواسخ ىي : مع خبر الناسخ - 1  
(الطويل): (3)وذلك في ثالثة عشر بيًتا ، كقولو : ليس- أ  

اًرثي - 376 اًرًث     ! أىحى ٍستى ًبحى مَّي فىؿى ى ـٍ تىٍدفىًع اٍلجي لى ـٍ تيٍصًدًر الرٍُّم ى قىاًنيان     كى ًإٍف لى
             

  .(فمست حارثًا): فمست بحارث، والتقدير : في أولو  (ليس)وأعت زائدة في خبر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الكامل) : (1)وذلك في خمسة أبيات ، كقولو : ما- ب  
اًفي- 377 ٍيًؿ اٍلًجيىاًد ًبزىاًئًدم         شىرىفان كىالى عىدىدي السَّكىاـً الصَّ          مىا كىٍثرىةي اٍلخى

ما : ما كثرة الخيل الجياد بزائدي شرفًا ، والتقدير: في أولو  (ما)وأعت زائدة في خبر 
.كثرة الخيل الجياد زائدي شرفاً   

(الطويل): (2)وذلك في ثمانية عشر بيتًا ، كقولو : مع المفعول بو - 2  
دّْ قىًضيًب                    - 378 دّْ ًسنىافو أىٍك ًبحى ًنيًَّتي   ًبحى ًممىٍت أيمّْي ًبأىفَّ مى قىٍد عى كى

              
وأد عممت أمي بأن منيتي بحد سنان ، : وأعت زائدة مع المفعول بو في أولو 

. وأد عممت أمي منيتي بحد سنان : والتقدير   
(مجزوء الكامل): (3)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول  : (كفى)مع فاعل - 3  

كىفىى ًبًعٍمًمٍو                    - 379 ـي مىا لىًقيػ             تي ًمفى اٍليىكىل كى المَّوي يىٍعمى
     

.وكفى عممو : وكفى بعممو ، والتقدير: في أولو  (كفى) وأعت زائدة مع فاعل   
(الطويل) : (4)وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو: مع المبتدأ الموجب - 4  

ـي ًعٍنًدم ًبسىيّْدو      ًإذىا اٍستىٍنزىلىٍتوي عىٍف عيالىهي الرَّغاىًئبي         - 380 كىالى السَّيّْدي القىٍمقىا
               

:  وال السيد القمقام عندي بسيد ، والتقدير: وأعت زائدة مع المبتدأ الموجب في أولو 
.وال السيد القمقام عندي سيد   

(اليزج):  (5)وذلك في بيت واحد ،إذ يقول: مع خبر المبتدأ الموجب - 5  
مىا تىٍصنىٍع ؟ - 381 قّْي ًبأىٍف أىٍنظي              رى ًلمدٍُّنيىا كى أىمىا حى  

أما : أما حقي بأن أنظر لمدنيا ، والتقدير : وأعت زائدة في خبر المبتدأ في أولو 
   .حقي نظرة لمدنيا 
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  (الطويل): (1)وذلك في أربعة أبيات ، كقولو :بعد فعل منفي - 6

اًجًد      - 382 ـٍ يىٍظفىًر اٍلحيسَّادي قىٍبًمي ًبمى لى ٍيًرم فىاًضالن ؟     كى ـٍ يىرى ىىذىا النَّاسي غى لى أى ى
                     

ولم يظفر الحساد أبمي بماجد ، : في أولو  (لم يظفر)وأعت زائدة بعد الفعل المنفي 
. ولم يظفر الحساد أبمي ماجًدا : والتقدير   

:وذلك في ستة أبيات ، موزعة كالتالي : في التوكيد  (عين)و (نفس)مع - 7  
(الكامل): (2)في خمسة أبيات ، كقولو : (نفس)زائدة مع - أ  

اًؼ               - 383 نىاًكًب حى لىكى أىنَّوي عىاًرم اٍلمى ًإفَّ اٍلغىًنيَّ ىيكى اٍلغىًنيُّ ًبنىٍفًسًو     كى
                  

.إن الغني ىو الغني بنفسو : في التوكيد في أولو  (نفس)وأعت زائدة مع   
(الطويل): (3)في بيت واحد ، إذ يقول  : (عين)زائدة مع - ب  

ؿي مىٍف شىدَّ - 384 ؿي مىٍف قىدَّ : كىأىكَّ اٍلكىًميُّ اٍلميظىاًىري           : اٍلميًجيدي ًبعىٍيًنًو     كىأىكَّ
                     

.وأول من شّد المجيد بعينو : في التوكيد في أولو  (عين)وأعت زائدة مع   
(الطويل) : (4)في بيت ، إذ يقول: مع المضاف إليو - 8  

ـي - 385 ً  و ًبأىنَّؾى تىٍظًم مىى ًعٍمـً ا   كىأيٍغًضي عى مىى السٍُّخًط كىالرّْضى ى ًبمىا تىٍرضىى عى كىأىٍرضى
                  

: وأغضى عمى عمم بأنك تظمم ، والتقدير: وأعت زائدة مع المضاف إليو في أولو 
.وأغضي عمى عمم ظممك   

:فقد جاءت زائدة في موضع واحد وىو  : أما مكاضع زيادتيا كجكبان   
(الخفيف) : (5)في بيتين ، كقولو :(لمتعجب)مع أفعل - 1  



مٍّْي                     - 386 ًميٍّ أىٍكًرـٍ ًبًو ًمٍف عى مىٍكالى   نىا عى ميكسىى كى ٍعفىرو كى كىاٍبًنًو جى
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.أكرم بو من عمي : لمتعجب في أولو  (أفعل)وأعت زائدة مع   
:الزائدة كما كردت لدل الشاعر  (الباء)مالحظات حكؿ   

التزم بما ورد عند النحاة ، ولكنو أضاف موضعًا لم يتناولو النحويون وىو زيادة - 1
.مع المضاف إليو  (الباء)  

: (1)وأعت زائدة مع المفعول بو المصدر المؤول في ستة عشر بيتًا ، كقولو- 2
(الكامل)  

  
ـٍ أىٍشرًًه                - 387 ًدٍدتي ًبأنًَّني لى اًحبان      ًإالَّ كى رًُّب صى الى أىٍشتىًرم بىٍعدى التَّجى

       
إال : ، والتقدير (بأنني لم أشره)وأعت زائدة مع المفعول بو وىو المصدر المؤول 

.وددت عدم شرائو   
: (2)وأعت الباء زائدة مرتين في البيت الواحد ، وذلك في أربعة أبيات، كقولو- 3

  (الكامل)
ٍكرًًه           - 388 اًئدو ًفي كى ٍقًر لىٍيسى ًبصى كىاٍلمىٍرءي لىٍيسى ًببىاًلغو ًفي أىٍرًضًو       كىالصَّ

        



ليس بصائد في : والمرء ليس ببالغ في أرضو ، وأولو : وأعت زائدة مرتين في أولو 
والمرء ليس بالغًا في أرضو كالصقر ليس صائدًا في وكره وأد : وكره ، والتقدير 

.استخدميا زائدة مرتين في البيت لتأكيد النفي وتقويتو   
وأعت زائدة أكثر من مرة في القصيدة الواحدة ، وذلك في تسع أصائد ، إذ - 4

جاءت زائدة مرتين في خمس أصائد ، وثالث مرات في ثالث أصائد ، وخمس مرات 
  (الطويل): (3)في أصيدة ، كقولو 

ـٍ يىٍظفىًر اٍلحيسَّادي قػػىٍبًمي ًبمىاًجًد؟ - 389 لى ٍيًرم فىاًضالن        كى ـٍ يىرى ىىذىا النَّاسي غى أىلى  
لًكفَّ بىٍعضى السٍَّيًر لىٍيسى ًبقىاًصًد     ًفيَّةن ه          كى        لىعىٍمريؾى مىا طيٍرؽي اٍلمىعىاًلي خى
        

ولكن بعض : ولم يظفر الحساد أبمي بماجد ، وأولو : وأعت زائدة مرتين في أولو   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٍِ ، والتقدير  ولم يظفر الحساد أبمي ماجدًا ، ولكن بعض السير : السير ليس بقاصِد
ليس أاصدًا ، والدافع من التكرار تأكيد النفي وتقويتو مع رغبتو في تأكيد أكثر من 

.أمر   
 وذلك في ثمانية وستين بيتًا ، وىذه الالم أنواع ، فمن أنواعيا :الالـ الزائدة - 9

:الواردة ما يمي  
(الطويل): (1)زائدة في بيت ، إذ يقول : الم الجحود - 1  

ٍجًد آًخري             - 390 ؿى اٍلمى يٍّْف أىكَّ ـٍ ييزى ؿه          ًإذىا لى مىا كىافى لىٍكالىهي ًليىٍنفىعى أىكَّ كى
            

.؛ وذلك لتوكيد النفي  (ما كان)مسبوأة بِـِ  (ينفع)دخمت الم الجحود عمى الفعل   
(الطويل): (2)وذلك في ثمانية أبيات ، كقولو: الم التعميل- 2  



الىتىٍيًف سىرىابي            - 391 ـى أىمُّ اٍلحى الىةو           ًلييٍعمى مىى كيؿّْ حى لىًكنًَّني رىاضو عى كى
          

، ومعناىا االختصاص ، ويعني أنو مختص  (يعمم)دخمت عمى الفعل المنصوب 
.بالعمم إذ كان سببو   

النافية  (ال)زائدة في بيتين بين المضاف والمضاف إليو في : الالم المقحمة - 3
(البسيط) : (3)لمجنس ، كقولو  

ـي         - 392 دُّكي تَّى كىأىفَّ رىسيكؿى المًَّو جى ـي           حى ـٍ ؟ الى أىبىا لىكي مىٍيًي كفى عى ري أىتىٍفخى
         

: ، واألصل(كم)والمضاف إليو (أبا)ال أبا لكم بين المضاف : وأعت زائدة في أولو 
.ال أباكم   

  .(4)زائدة في سبعة وخمسين بيتًا ، وأد سبق تناوليا: الالم المؤكدة - 4
أخيًرا أالحظ التزام الشاعر بما أالو النحويون بخصوصيا ، كما أالحظ استخدام الالم 
.المؤكدة أكثر من غيرىا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .83احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1

  .15السابق ، ص - 2
  .156السابق ، ص - 3

.140 – 136انظر  ص - 4  
 
 
 

  (الطويل) : (1)وذلك في سبعة عشر بيتًا ، كقولو: السيف - 9
جي  المُّدُّ      - 393 ٍصًمي ًلي اٍلحيجى ـٍ تىكيٍف خى سىأىٍسكيتي ًإٍجالىالن ًلًعٍمًمؾى أىنًَّني       ًإذىا لى

                     
لن تسكت ، وأد : ، إذ جاءت جوابًا لقولو  (أسكت)دخمت السين عمى المضارع 

أفادت التأكيد عمى حصول األمر وىو السكوت بعد فترة وجيزة ، والسين خّمصت 
.الفعل لالستقبال   



  (الوافر): (2)، كقولو  وذلك في خمسة أبيات: سكؼ - 10
ًديً  كىالىمىيينٍَّو             - 394 ٍصفان        كىأىٍبسيطي ًفي اٍلمى لىًكٍف سىٍكؼى أيٍكًجديىيفَّ كى كى

        
، إذ  (أوجدىن)ولكن سوف أوجدىن وصفًا ، داخمة عمى المضارع : جاءت في أولو 

خّمصتو لالستقبال ويعني التأكيد عمى أنو في المستقبل سيوجدىن وصفًا وذلك بعد 
. فترة طويمة  

أن الشاعر فصل بينيا وبين المضارع جوازًا بشبو جممة ،  (سوف)والمالحظ في 
(الطويل): (3)وذلك في بيت ، إذ يقول   

سىٍكؼى - 395 مىى رىٍغـً العىديكّْ -كى دي رىدّْ الثٍَّغًر كىالثٍَّغري دىاًئري           - عى ييًعيديىىا    ميعىكَّ
                    

عمى )بالجممة المعترضة وىي شبو الجممة  (يعيدىا)،و المضارع   (سوف)فصل بين 
  .(رغم العدو

والمضارع بفعل آخر من أفعال  (سوف)وأد ورد عند النحاة أنو يجوز الفصل بين 
.اإللغاء ، ولكن الشاعر لم يأِت بفعل ليفصل بينيما بل أتى بشبو جممة   

:كما كردتا لدل الشاعر  (سكؼ)ك (السيف)مالحظات حكؿ   
التزم الشاعر بما ورد عند النحاة بخصوصيما ، إذ دخمتا عمى المضارع وأد - 1

.خّمصاه لالستقبال ، وأزاال عنو الشياع الذي كان فيو   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .63احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص- 1
  .170السابق ، ص- 2
  .85السابق  ، ص- 3

 
 
 

استخدم السين مكررة مرتين في ثالث أصائد ، وسوف مكررة مرتين في أصيدة - 2
(الوافر): (1)، والدافع ىو زيادة التأكيد وتقويتو كقولو   

دٍَّمتيكينٍَّو        - 396 فَّى          كىأٍتبىعىكيفَّ إٍف ؽى ى ـٍ فىًقٍرضه سىٍكؼى ييكى ٍف أىٍسمى كىاً   



ًديً  كىالىمىيينٍَّو           ٍصفان            كىأىٍبسيطي ًفي اٍلمى لىًكٍف سىٍكؼى أيٍكًجديىيفَّ كى        كى
     

.سوف أوجدىن وصفًا : سوف يوّفى ، وأولو : مرتين في أولو  (سوف)تكررت   
: وذلك في سبعة عشر بيتًا : الثقيمة كالخفيفة : نكنا التككيد - 11  

(المتقارب):  (2)وذلك في ستة عشر بيتًا ، كقولو : نون التوكيد الثقيمة - 1  
ـٍ أىٍغتىًرٍب                     - 397 مىٍيؾى أىقىٍمتي فىمى فىالى تىٍنًسبىفَّ ًإلىيَّ اٍلخيميكؿى        عى

        
.إذ خّمصت الفعل لالستقبال (تنسبنَّ )دخمت نون التوكيد الثقيمة عمى المضارع   

(مجزوء الكامل): (3)في بيت واحد ، إذ يقول : نون التوكيد الخفيفة - 2  
ـى كىافى لىيىا اٍلغىمىٍب                   - 398 الى تىٍكًذبىٍف مىٍف غىالىبى اٍلػ               أىيَّا

         
.إذ خمصتو ّلالستقبال  (تكذبن)دخمت النون الخفيفة عمى المضارع   

:مالحظات حكؿ نكني التككيد كما كردتا عند الشاعر   
.التزم الشاعر في استخداميا بما ورد عند النحاة - 1  

:دخمتا عمى المضارع ، إذ أكدتاه بشرطين ىما - 2  
وذلك إذا كان مثبتًا مستقباًل جوابًا لقسم محذوف غير مفصول : التوكيد الواجب - أ

(البسيط): (4)من المو بفاصل ، وذلك في بيتين كقولو  
نَّؾى ًفي الأٍلكىاًء ًإٍف طىرىقىٍت        كىمىا شىًرٍكتيؾى ًفي النٍَّعمىاًء كىالرٍَّغًد     - 399 ألىٍشرؾى ى

     
 اتصمت الثقيمة بالمضارع المتصل بالم التوكيد ، وأد جاء المضارع جوابًا لقسم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .170احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
  .30السابق ، ص - 2
  .36السابق ، ص - 3
  .58السابق ، ص - 4

 
 



 
.واهلِل ألشركّنك في الألواء : ألشركنك في الألواء ، والتقدير : محذوف في أولو   

:       (1)النافية ، في خمسة عشر بيتًا، كقولو (ال)وذلك بعد : التوكيد الجائز - ب
(الطويل)    

ـى ًفٍديىًتي    فىمىٍستى عىًف اٍلًفٍعًؿ اٍلكىًريـً ًبميٍقعىًد          - 400 قىٍد ًسيى كىالى تىٍقعيدىٍف عىنّْي كى
                    

.وال تقعدن:النافية في أولو (ال)المسبوق بِـ (تقعد)اتصمت النون الثقيمة بالمضارع   
استخدم الثقيمة أكثر من الخفيفة ، وذلك ألن الثقيمة أشد من الخفيفة في التوكيد - 3

(مجزوء الكامل) :  (2)وأبمغ منيا كقولو  
بيكرىا                         -  401 اًدثو            فىأليٍلًفيىفَّ لىوي صى لًئٍف ريًمٍيتي ًبحى كى

            
.ألفوا كمكم أجمعون : الثقيمة أشد من الخفيفة في التوكيد وأبمغ ، وىي ىنا بمنزلة أولو  

استخدم الثقيمة ثالث مرات في أصيدة ، ومرتين في أصيدتين ، - 4  
(المتقارب):(3)كقولو  

ـٍ أىٍغػتىًرٍب       - 402 مىٍيؾى أىقىٍمتي فىمى فىالى تىٍنًسبىفَّ ًإلىيَّ اٍلخيميكؿى         عى  
ػ         ؾى الى بىٍؿ غيالىميؾى عىمَّا يىًجٍب                         فىالى تىٍعًدلىفَّ ًفدىاؾى ًاٍبفي عىمّْ
           

.فال تعدلن : فال تنسبن ، وأولو :  دخمت الثقيمة مرتين في أولو   
وذلك في تسعة وثمانين بيتًا، موزعة عمى الحروف   التالية : التككيد بالقسـ - 12

: 
(الكامل) : (4)وذلك في أحد عشر بيتًا ، كقولو: الباء - 1  

نىٍفًديؾى ًباأٍليمَّاًت كىاآلبىاًء                       :    ًبأىًبي كىأيمّْي شىاًدفه قيٍمنىا لىوي - 403
                         

، (أأسم بأبي): بأبي وأمي شادن ، وجممة القسم : في أولو  (الباء)وأع حرف القسم 
. أأسم أو أحمف ، والمقسم بو بأبي : وىي  . إذ حذفت الجممة المؤكدة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  .51احلمداين ، أبو فراس ، الديوان، ص - 1
  .98السابق ، ص - 2

  .31، 30السابق ، ص - 3
  .10السابق ، ص - 4

 
  (الطويل) : (1)وذلك في أحد عشر بيتًا ، كقولو: الواو - 2

ٍبًرم اٍلمىالىًعبي       - 404 ـٍ تىٍمعىٍب ًبصى فىالى كىأىًبي اٍلعيشَّاًؽ مىا أىنىا عىاًشؽه    ًإذىا ًىيى لى
                    

أأسم وأبي ، إذ : فال وأبي العشاق ،وجممة القسم : في أولو  (الواو)وأع حرف القسم 
.و أبي: حذفت الجممة المؤكدة ، وىي أأسم ، أو أحمف ، والمقسم بو  

  (البسيط): (2)إذ يقول، و ذلك في بيت : التاء - 3
ًمميكا    - 405 ٍجوى الًَّذم عى كا كى ـٍ سىتىري ـي مىٍكًضعىيىا           لىًكنَّيي ًيؿى اأٍلىٍقكىا تىالمًَّو مىا جى

          
: و جممة القسم ، تاهلل ما جيل األأوام موضعيا : في أولو  (التاء)وأع حرف القسم 
.تاهلل: و المقسم بو ،أأسم أو أحمف : إذ حذفت الجممة المؤكدة وىي ، أأسم تاهلل  

:و أد جاءت بأنواعيا التالية ، وذلك في سبعة و ستين بيتاً : الالم- 4  
(البسيط): (3)كقولو، في بيتين: الم القسم- أ  

ًد            - 406 ىٍشًركىنَّؾى ًفي اٍلأٍلكىاًء ًإٍف طىرىقىٍت   كىمىا شىًرٍكتيؾى ًفي النٍَّعمىاًء كىالرَّغى ألى
           

إذ حذفت ، أأسم ألشركنك:و جممة القسم ،ألشركنك : وأعت الم القسم في أولو 
.ألشركنك: و المقسم بو ، أأسم أو أحمف :و ىي ،الجممة المؤكدة   

(الكامل) :(4)كقولو، وذلك في أربعة و أربعين بيتًا : الالم الحاممة- ب  
اًئي    - 407 مىى بيٍعًد الدّْيىاًر ًإخى ـٍ عى لىقىٍد رىعىٍيتي فىمىٍيتى ًشٍعًرم مىٍف رىعىى      ًمٍنكي كى  

ولقد رعيت، و أصل : في أولو  (أد)دخمت الالم الحاممة عمى الماضي المصدر بِـ
.و اهلل لقد رعيت : الكالم   

                     (الطويل): (5)كقولو ، وذلك في أربعة أبيات: الالم العارية - ج
                                                        



لىًكفَّ بىٍعضى السٍَّيًر لىٍيسى ًبقىاًصًد        - 408 ًفيَّةه      كى لىعىٍمريؾى مىا طيٍرؽي اٍلمىعاىًلي خى
                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23احلمداين ، أبو فراس ، الديوان، ص - 1
   .157ص ، السابق - 2

  .58ص ، السابق - 3
  .12ص ، السابق - 4
  .53السابق ، ص - 5

 
لعمرك ما طرق المعالي : في أولو  (عمرك)وأعت الالم العارية الزائدة عمى القسم 

.خفية   
(الطويل): (1)كقولو ،وذلك في سبعة عشر بيتاً : الالم الموطئة لمقسم - د  

لىًئٍف كىىىٍبتيؾى نىٍفسان الى نىًظيرى لىيىا      فىمىا سىمىٍحتي ًبيىا ًإالَّ ًلكىاًىًبيىا             - 409
                      

و لئن وىبتك نفًسا ال : في أولو  (إنْ )دخمت الالم الموطئة لمقسم عمى أداة الشرط 
.وىبتك: و ىو أولو ،  (إنْ )و جواب القسم ما بعد الالم و أداة الشرط ، نظير ليا   

: مالحظات حكؿ حركؼ القسـ كما كردت لدل الشاعر   
. التزم بما أالو النحويون بخصوص حروف القسم  -1
مع كل حروف القسم ، وذلك ألنيا ال تظير  (الجممة المؤكدة)حذف جممة القسم  -2

مع ىذه الحروف إال الباء ، فإنو حذف الجممة لعدم اتساع البيت لجممة القسم ، 
المحموف عميو )فإن ذكرت فإن الوزن الشعري أد يختل ، كما أن جواب القسم بو 

.  بو تقع الفائدة ويتم الكالم بو أكثر من جممة القسم  (، المقسم بو
استخدم حروف القسم مرتين في ثمانية أبيات ،إذ استخدم الالم الموطئة والالم  -3

الحاممة في ثالثة أبيات ، والالم الموطئة والم القسم في بيت ، والواو في  بيتين ، 
. والالم الموطئة والالم العارية في بيت ، والالم العارية والالم الحاممة في بيت 

 (الكامل):(2)كقولو 
ًمٍمنىا مىا عىنىى- 410 لىًئٍف كىنىى فىمىقىٍد عى كىاًب تىظىرُّفان    كى كىنىى الرَّسيكؿي عىًف اٍلجى          كى



ولئن كنى فمقد عممنا ما : استخدم الالم الموطئة لمقسم ، والم القسم الحاممة في أولو 
.عنى   

كما أن . وال بّد من استخدام الالم الموطئة والم القسم العارية في البيت الواحد 
استخدام الواو مرتين يرجع إلى وجود أمرين أراد الشاعر أن يحمف ليؤكدىما ، وليزيل 
. الشك عنيما عند المخاطب   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .29احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1

  . 172السابق ، ص- 2
 

تعدد القسم في القصيدة الواحدة ، وذلك في سبع عشرة أصيدة ، إذ وأعت مرتين - 4
في تسع أصائد ، وثالث مرات في أصيدتين ، وأربع مرات في أصيدة ، وخمس 

.مرات في أربع أصائد ، وست مرات في أصيدة   
(الطويل) : (1)كقولو  

ٍبًرم اٍلمىالىًعبي - 411 ـٍ تىٍمعىٍب ًبصى فىالى كىأىًبي اٍلعيشَّاًؽ مىا أىنىا عىاًشؽه      ًإذىا ًىيى لى  
ـٍ أىٍرضى نىٍفًسيى لىرىاًكبه   ييساًئؿي عىنّْي كيمَّمىا الحى رىاكًػبي       ٍف لى         ًبنىٍفًسي كىاً 

.بنفسي : فال وأبي العشاق ، وأولو : وأعت واو القسم ، وباء القسم في أولو   
أفاد القسم توكيد ما يقسم عميو من إثبات أكثر من توكيد ما يقسم عميو من   - 5

.نفي ، إذ أكد النفي في أربعة أبيات من تسعين بيتًا   
(الطويل): (2)ومثال توكيد النفي أولو  

اًنبان      فىيىٍرتيقيوي ًإالَّ ًبأىٍمرو ميسىدًَّد                  - 412 كىالى كىأىًبي مىا يىٍفتيؽي الدٍَّىري جى
         

 : (3)وال وأبي ما يفتق الدىر جانبًا ، ومثال توكيد اإلثبات أولو: أكد النفي في أولو 
(الكامل)  

                ًبأىًبي كىأيمّْي شىاًدفه قيٍمنىا لىوي            نىٍفًديؾى ًباأليمَّاًت كىاآلبىاءً - 413
              

.شادٌن أمنا لو : أكد اإلثبات في أولو  
،  (اهلل)وأكثره لفظ الجاللة ، والتاء عمى اسم ظاىر ، دخمت الباء ، والواو - 6  



  (الطويل): (4)كقولو 
ـي - 414 ٍيًر اٍلحيبّْ قىٍمًبي ييٍضرى ًمٍف نىاًر غى كىالمًَّو مىا شىبٍَّبتي ًإالَّ عيالىلىةن        كى          كى

               
.وواهلل : في أولو (اهلل)دخمت الواو عمى االسم الظاىر   

، وذلك (إنْ )دخمت الم االبتداء عمى جواب القسم المثبت ، دون دخول - 7  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25 ، 23احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
  .52السابق ، ص - 2
  .10السابق ، ص - 3
  .149السابق ، ص - 4

 
 
 

(الطويل): (1)في بيت ، إذ يقول   
حى رىاًكبي          - 415 ـٍ أىٍرضى نىٍفًسيى لىرىاًكبه     ييسىاًئؿي عىنّْي كيمَّمىا الى ٍف لى ًبنىٍفًسي كىاً 

              
.لراكٌب : دخمت الالم عمى جواب القسم المثبت   

:دخل القسم المنفي عمى الحروف التالية في سبعة عشر بيتًا - 8  
(الطويل):  (2)وذلك في أحد عشر بيتًا ، كقولو : ما - أ  

           فىال كىأىًبي مىا سىاًعدىاًف كىسىاًعدو           كىالى كىأىًبي مىا سىيّْدىاًف كىسىيّْدً - 416
      

ما ساعدان كساعد : مرتين عمى جواب القسم المنفي في أولو  (ما)دخل حرف النفي 
.ما سيدان كسيد : ، وأولو   

(الرجز) : (3)وذلك في أربعة أبيات ، كقولو: ال - ب  
ضيكالى                - 417 ًبالمًَّو الى تىٍستىٍصًبحيكا ثىًقيالن        كىاٍجتىًنبيكا اٍلكىٍثرىةى كىاٍلؼي ى

       
.ال تستصبحوا ثقياًل : عمى جواب القسم المنفي في أولو  (ال)دخمت   

(الطويل) : (4)وذلك في بيتين ، كقولو: لـ - ج  



ظىكىاًلعي      - 418 دىاًبيرى ًمٍف طيٍكًؿ السُّرىل كى ـٍ أيٍخؿّْ اٍلًعيسى كىٍىيى لىكىاًغبه      حى لىًئٍف لى
  

.لم أخلّْ العيس : عمى جواب القسم المنفي في أولو  (لم)دخمت  
ولكن . عمى جواب القسم دون وروده عند النحاة  (لم)والمالحظ أنو أضاف دخول 

.ىي حرف نفي كبقية الحروف  (لم)يمكن القول إن   
وذلك في مئة وتسعين بيتًا ، داخمة عمى الماضي في مئة وأربعة وثمانين : قد - 13

(الكامل) : (5)بيتًا ، كمثل أولو  
اًئي- 419 مىى بيٍعًد الدّْيىاًر ًإخى ـٍ عى لىقىٍد رىعىٍيتي فىمىٍيتى ًشٍعًرم مىٍف رىعىى      ًمٍنكي          كى

.ولقد رعيُت : في أولو  (رعيت)عمى الماضي  (أد)                دخمت   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25احلمداين ، أبو فراس ، الديوان، ص - 1
  .52السابق ، ص - 2
  .186السابق ، ص - 3
  .110السابق ، ص - 4
   .12السابق ، ص - 5

 
 

(البسيط) : (1)وداخمة عمى المضارع في ثمانية أبيات ، كقولو  
اًح        - 420 ضَّ اًحبو ًمٍثًؿ نىٍصًؿ السٍَّيًؼ كى كحي قىًرٍيرى اٍلعىٍيًف ميٍغتىًبطان     ًبصى قىٍد أىري كى

                     
.وأد أروح أرير العين مغتبطًا : في أولو  (أروح)عمى المضارع  (أد)دخمت   

:المعاني التالية  (قد)كقد أفادت   
تدخل عمى الماضي فتقّربو من الحال ، مع دخول الالم عمييا ، إذ : التقريب- 1

(البسيط): (2)جاءت جوابًا لقسم ، وذلك في اثنين وأربعين بيتًا ، كمثل أولو   
ـي              - 421 ٍد لىوي أىلى ـٍ ييكجى قِّا لىقىٍد سىاءىًني أىٍمره ذيًكٍرتي لىوي      لىٍكالى ًفرىاقيؾى لى حى

                     
إذ أّربتو من الحال ، وأد جاء جوابًا لقسم في   (ساءني)عمى الماضي  (أد)دخمت 

.حقًا لقد ساءني أمر ذكرت لو : أولو   



تدخل عمى الماضي ،وذلك في مئة واثنين وأربعين بيتًا ، : التحقيق - 2  
(الطويل): (3)كقولو   

دُّ اٍلمىٍشرىًفيّْ اٍلمييىنًَّد                -422 فيمّْؿى حى ـى اٍلًعدىل    كى طّْيُّ كىاٍختىرى ـى اٍلخى طّْ قىٍد حي كى
                 

.إذ أفادت التحقيق .وأد حطم الخطي : دخمت عمى الماضي في أولو   
(الطويل): (4)تدخل عمى المضارع ، وذلك في بيتين ، كقولو: التوأع - 3  

تيٍدفىعي ًباألىٍمًر اٍلكىًبيًر اٍلكىبىاًئري        - 423 قىٍد ييٍقطىعي اٍلعيٍضكي النًَّفيسي ًلغىٍيرًًه         كى كى
        

وأد يقطع العضو النفيس لغيره ، إذ : في أولو  (يقطع)عمى المضارع  (أد)دخمت 
.أفادت التوأع ، إذ توأع من سيف الدولة أن يفتديو   

(الخفيف) : (5)تدخل عمى المضارع ، وذلك في بيتين ، كقولو: التقميل - 4  
كىادً - 424 ٍيرى اٍلجى ًطيَّةه ًبسيؤياؿو             قىٍد يىييزُّ السُّؤىاؿي غى            لىٍيسى جيكدان عى
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أد ييّز السؤال غير الجواد ، إذ أفادت : في أولو  (ييزّ )عمى المضارع  (أد)دخمت 
. التقميل فقمياًل ما يجود غير الكريم   

(الطويل):(1)تدخل عمى المضارع ، وذلك في أربعة أبيات ، كقولو: التكثير - 5  
ـي اإًليمىافي مىا شىيَّدى الكيٍفري  - 425 ـٍ يىكيٍف           فىقىٍد يىٍيًد لى شىاةي كى فىً ٍف يىؾي مىا قىاؿى اٍلكي

                 



فقد ييدم اإليمان ما شيد الكفر  ، مفيدة : في أولو  (ييدم)عمى المضارع  (أد)دخمت 
.التكثير ، فكثيرًا ما يبطل اإليمان وييدم أباطيل الكفر   

:كما كردت عند الشاعر (قد)مالحظات حكؿ   
.التزم الشاعر بما أالو النحويون - 1  

عمى الماضي أكثر من المضارع ، كما جاء الماضي والمضارع  (أد)دخمت - 2
(الطويل): (2)متصرفين مثبتين ، كقولو   

ساًدًىفَّ ًثيىابي         - 426 مىى أىجى ـٍ          ًذئىابان عى ارى ىىذىا النَّاسي إالَّ أىقىمَّيي قىٍد صى كى
          

إذ جاء فعاًل متصرفًا غير جامد ، ومثبتًا غير  (صار)عمى الماضي  (أد)دخمت 
مسبوق بإحدى حروف النفي أو الجزم ، والسبب في دخوليا عمى الماضي أكثر ىو 
.رغبة الشاعر في تغيير واأعو حااًل ، وتغيير سموك المحيطين بو  

(الطويل): (3)في بيتين مع حذف الفعل الداخمة عميو كقولو (أد)جاءت - 3  
ٍب فىكىأىٍف قىًد     - 427 ـٍ ييصى ؿَّ عىنّْي أفَّ شىٍخصان ميعىرَّضان     ًلنىٍبًؿ اٍلًعدىل ًإٍف لى مىا زى كى

    
إْن َلْم ُيِصْب َفكأن أد : في نياية البيت دون ذكر الفعل ، والتقدير  (أد)جاءت 

.أصيب   
.والدافع ىو رجوع الفعل إلى كالم سابق ، كما أن القافية ىي التي ألزمتو ذلك   

(الطويل): (4)مرتين في ستة أبيات ، كقولو  (أد)تكررت - 4  
مىٍيًو كىعىابي    - 428 قىٍد ذىؿَّ مىٍف تىٍقًضي عى ًريدىةه          كى ؿَّ مىٍف تىٍحًكم ىىكىاهي خى لىقىٍد ضى

       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .65احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
  .14السابق ، ص - 2
  .50السابق ، ص - 3
  .13السابق ، ص - 4

 



وأد ذلَّ من : لقد ضلَّ من تحوي ىواه خريدة ، وأولو : مرتين في أولو  (أد)وأعت 
.تقضي عميو كعاب   

في القصيدة الواحدة ، وذلك في ثماني وثالثين أصيدة ،  (أد)استخدم أكثر من - 5
إذ جاءت مرتين في ثالث وعشرين أصيدة ، وثالث مرات في ست أصائد ، وأربع 

مرات في ثالث أصائد ، وخمس مرات في ثالث أصائد ، وست مرات في أصيدة ، 
.وخمس عشرة مرة في أصيدة ، وتسع عشرة مرة في أصيدة   

(الطويل)  : (1)كقولو  
كيٍنتى ًبيىا كىٍمبىا -429 ٍربي مػًػٍف قىبػٍػًؿ ىىًذًه   فىكينَّا ًبيىا أيٍسدان كى مىعىٍتنىا اٍلحى لىقىٍد جى  

ٍرًب ًفي اٍلكىغىى   لىقىٍد أىٍكسىعىٍتؾى النٍَّفسي يىا اٍبفي اٍسًتيىا ًكٍذبىا         تيفىاًخرينىا ًبالطٍَّعًف كىالضَّ
   

لقد أوسعتك : لقد جمعتنا الحرب من أبل ىذه ، وأولو : مرتين في أولو  (أد)جاءت 
النفس يا ابن استيا كذًبا ، والدافع وراء ذلك تقوية التأكيد ، إذ يريد من المخاطب أن 
.يتنّبو ليذه األمور والتي تبدو لو ميمة جدًا   

: التككيد باألداة : ثانينا   
: وذلك في سبعة أبيات ، إذ جاء بين ما يمي : ضمير الفصؿ - 1  

(الطويل)  : (2)إذ فصل بينيما في بيتين ، كقولو: بين المبتدأ والخبر- 1  
تَّى ًقيؿى - 430 رىٍت ًبًفرىاًقنىا      يىدي الدٍَّىًر حى مىا ىيكى إالَّ أىٍف جى اًرثي       : كى مىٍف ىيكى حى

         
َمن ىو : في أولو  (حارث)والخبر  (َمن)بين المبتدأ  (ىو)فصل ضمير الفصل 

.َمن حارث : حارث ، واألصل   
(الطويل): (3)وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو :بين اسم إّن وخبرىا - 2  

الىٍيًو - 431 ـي       : لىعان يىا أًخي الى مىسَّؾى السٍُّكءي إنَّوي    ىيكى الدٍَّىري ًفي حى بيٍؤسه كىأىٍنعي
  

إنو ىو : في أولو  (الدىر)وخبرىا  (الياء)بين اسم إن  (ىو)وأع ضمير الفصل 
. إنو الدىر : الدىر ، واألصل   

(الطويل): في بيتين كقولو : بعد إذ الشرطية - 3  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .42السابق ، ص - 2
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بىابىةي كىاٍلًفٍكري - 432 كىاًنًحي      إذىا ًىيى أىٍذكىٍتيىا الصَّ (1)تىكىادي تيًضيءي النَّاري بىٍيفى جى  
إذا ىي أذكتيا الصبابة   : بعد إذ الشرطية في أولو  (ىي)وأع ضمير الفصل 

.إذا أذكتيا الصبابة : والفكر ، واألصل   
:مالحظات حكؿ ضمير الفصؿ كما كردت عند الشاعر   

التزم بما أالو النحويون بخصوصو، إذ جاء مطابقًا لممبتدأ ، أو ما أصمو مبتدأ، - 1
(الرجز):  (2)كقولو   

نىفىاذي أىٍمًرم            ًىيى الًَّتي أىٍحًسبييىا ًمٍف عيٍمًرم              - 433 ـي ًعزّْم كى أىيَّا
         

في اإلفراد والتأنيث ، وواأعًا بين  (أيام)مطابقًا لممبتدأ  (ىي)جاء ضمير الفصل 
، كما جاء المبتدأ  (التي أحسبيا من عمري)والخبر  (أيام عّزي)المبتدأ المضاف 

.والخبر معرفتين  
: (3)أفاد التأكيد والتقوية ، وأن االسم الواأع بعده خبر وليس نعتًا، كقولو - 2

  (الطويل)
تَّى ًقيؿى - 434 رىٍت ًبًفرىاًقنىا       يىدي الدٍَّىًر حى مىا ىيكى ًإالَّ أىٍف جى اًرثي      : كى مىٍف ىيكى حى

        
.(حارث)، والخبر (َمن)أفاد ضمير الفصل التأكيد والتقوية ، إذ وأع بين المبتدأ   

الشرطية في بيتين كما جّوز ذلك الفّراء والكوفيون  (إذا)أدخل ضمير الفصل بعد - 3
. 

:ويقسم إلى : التككيد بنظـ الجممة - 3  
 وذلك في ستمائة وواحد وستين بيتًا ، مؤكدة بحروف :التككيد بالجممة االسمية - 1

:التوكيد وأدواتو التالية  
. في مئة وخمسة وستين بيتاً :إفَّ - 1  

.  في مئة وستة عشر بيتًا :أفَّ - 2  



. في ستة عشر بيتًا :إنَّما - 3  
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. في سبعة وخمسين بيتًا : الـ االبتداء - 4  
: في ستة أبيات مؤكدة ما يمي : أٌما الشرطية - 5  

(البسيط) :  (1)وذلك في خمسة أبيات ، كقولو: المبتدأ والخبر - أ  
ـي  - 435 ـٍ تيٍكفىًر النّْعى ـٍ         ًعٍندى اٍلًكالىيىًة ًإٍف لى ًميّّ فىقىٍد أىٍدنىى قىرىابىتىكي أىمَّا عى  

.أما عمي فقد أدنى أرابتكم : الشرطية المبتدأ والخبر في أولو  (أما)أكدت   
(الطويل):  (2)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول: ما أصمو مبتدأ وخبر - ب  

ـٍ ييٍنًفًذ الدٍَّمعى سىاًجميو- 436 مىعىاًلميٍو     فىالى عيٍذرى ًإٍف لى بىا كى ٍبعي الصّْ ا ًإنَّوي رى ِْ        أىمى
        

.أما إنو ربع الصبا ومعالمو : أكد ما أصمو مبتدأ وخبر في أولو  
.وذلك في سبعة أبيات  : ضمير الفصؿ- 6  

:  وذلك في اثني عشر بيتًا ، مؤكدة ما يمي :القسـ - 7  
(الطويل) : (3)في تسعة أبيات ،كقولو: المبتدأ والخبر - أ  

ٍبًرم اٍلمىالىًعبي     - 437 ـٍ تىٍمعىٍب ًبصى فىالى كىأىًبي العيشَّاًؽ مىا أىنىا عىاًشؽه      ًإذىا ًىيى لى
  

. ما أنا عاشق: فال وأبي العشاق الجممة االسمية : أّكد القسم   
: في ثالثة أبيات ، موزعة كالتالي : ما أصمو مبتدأ وخبر - ب  

(الطويل) :  (4)في بيت واحد ، إذ يقول: العاممة عمل ليس (ما)مسبوأة بِـ - 1  
فىالى كىأىًبي مىا سىاًعدىاًف كىسىاًعدو        كىالى كىأىًبي مىا سىيّْدىاًف كىسىيًّْد              - 438

           
.فال وأبي ما ساعدان كساعد : فال وأبي ما أصمو مبتدأ وخبر في أولو: أكد القسم   

(الطويل)  : (5)في بيت واحد ، إذ يقول : (كان)مسبوأة بِـ - 2  



كىاًدًث غىاؿً - 439 لًكفَّ دىٍمًعي ًفي اٍلحى !        لىقىٍد كيٍنتي أىٍكلىى ًمٍنؾى ًبالدٍَّمًع ميٍقمىةن     كى
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.كنت أولى منك بالدمع مقمة : ما أصمو مبتدأ وخبر في أولو  (واهلل لقد)أّكد القسم   
  (البسيط): (1)في بيت واحد ، إذ يقول : (بظنّ )مسبوأة بِـ - 3

ـي         - 440 ٍقًع اٍلقىنىا تىًص ٍحفىمىٍيًف تىرىل     أىفَّ السَّالمىةى ًمٍف كى لىقىٍد ظىنىٍنتيؾى بىٍيفى اٍلجى
          

لقد ظننتك بين الجحفمين ترى أن :ما أصمو مبتدأ وخبر في أولو  (واهلل لقد)أكد القسم 
.السالمة من وأع القنا تصم   

 وذلك في مئة وتسعة وثمانين بيتًا ،مستخدمة الحروف الزائدة :الحركؼ الزائدة - 8
:التالية   

:وذلك في أربعين بيتًا ، داخمة عمى مايمي : الباء الزائدة  -أ  
  (الخفيف) : (2)وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو: المبتدأ الموجب -1

ٍنثيكًر                - 441 لىٍفظو كىالُّميٍؤليًؤ اٍلمى ًبقىكىاؼو أىلىذَّ ًمٍف بىاًرًد اٍلمىا            ًء كى
           

.بقواٍف ألذ من بارد الماء : في أولو  (بقوافٍ )المبتدأ الموجب  (الباء)أكدت   
وذلك في تسعة عشر بيتًا ،  (أنّ )مؤكدة ما أصمو مبتدأ وخبر ، متصمة بِـ: أّن - 2

(البسيط) :   (3)كقولو  
مىى السُّييًد          - 442 َـّ ًبيىا            ًعٍممان ًبأىنَّؾى مىٍكقيكؼه عى كىأىٍمنىعي النٍَّكـى أىٍف ييًم

         
.عممًا بأنك موأوف عمى السيد : في أولو  (أنّ )أكدت الجممة االسمية المصدرة بِـ  

(الطويل):  (4)وذلك في ثالثة عشر بيتًا ، كقولو : خبر ليس - 3  
ٍيًؼ ىىٍؿ أىٍنتى رىاًحؿي    - 443 اًحًبي    كىالى قىاًئؿو ًلمضَّ ٍجًو صى ٍجًو ًفي كى ٍيـً اٍلكى لىٍستي ًبجى كى

           
.ولست بجيم :أكدت الجممة االسمية متصمة بخبر ليس في أولو   

(البسيط): (5)في خمسة أبيات ،كقولو  : (ما)خبر - 4  



كري ًبنيٍعمىى سىٍكؼى تىٍنتىًقؿي     - 444 مىا السُّري فىمىا األسىى ًلييميكـو الى بىقىاءى لىيىا         كى
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. وما السرور بنعمى سوف تنتقل : أكدت أولو   
.في ثالثة عشر بيتًا : ِمن الزائدة - ب  

:في تسعة وأربعين بيتًا ، داخمة عمى : ال الزائدة - ج  
(الطويل) : (1)في تسعة وثالثين بيتًا ، كقولو: المبتدأ - 1  

مىا أىنىا مىدَّاحه كىالى أىنىا شىاًعري         - 445 نىطىٍقتي ًبفىٍضًمي كىاٍمتىدىٍحتي عىًشيرىًتي      كى
                          

.وال أنا شاعر : أكدت أولو   

(الطويل) :  (2)وذلك في أربعة أبيات ، كقولو : القسم - 2  
فىالى كىأىًبي مىا سىاًعدىاًف كىسىاًعدو        كىالى كىأىًبي مىا سىيّْدىاًف كىسىيًّْد             -  446

            
ما سيدان كسيد ، والمسبوأتان بالقسم : ماساعدان كساعد ، وأولو : أكدت أولو

.(وأبي)  
وىي كان ، وبات ، وأصبح ، وذلك في ثالثة أبيات ، : كان وأخواتيا - 3  

(البسيط): (3)كقولو   
اًكريهي    - 447 ٍكؼو ميجى مىى خى أىنىا الًَّذم الى ييًصيبي الدٍَّىري ًعٍترىتىوي           كىالى يىًبٍيتي عى

      
.وال يبيت عمى خوف مجاوره: أكدت أولو   



وذلك في خمسة أبيات ، داخمة عمى المفرد في بيت ، وعمى شبو : خبر المبتدأ - 4
(الطويل) : (4)الجممة في أربعة أبيات ، كقولو  

اًقبي  - 448 افىٍيتىوي الى اٍلميصى اريؾى مىٍف صى جى دّْ قىٍمبىوي            كى نىًسيبيؾى مىٍف نىاسىٍبتى ًباٍلكي
            

.ال المصاأب : أكدت الجممة االسمية المحذوفة المبتدأ في أولو   
:وذلك في ثمانية عشر بيتًا ، داخمة عمى مايمي : ما الزائدة - د  

(الخفيف): (5)وذلك في سبعة أبيات ، كقولو : إّن - 1  
ـٍ تىذيٍؽ ًفيًو ًذلَّةى التٍَّردىاًد                  - 449 ًإنَّمىا اٍلجيكدي مىا أىتىاؾى اٍبًتدىاءن         لى
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  .94 ، ص احلمداين ، أبو فراس ، الديوان- 1
  .52السابق ، ص - 2
  .79السابق ، ص - 3

  .32السابق ، ص - 4
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.إنما الجود ما أتاك ابتداًء : أكدت أولو   
(الكامل) :  (1)وذلك في أحد عشر بيتًا ، كقولو: كأّن - 2  

يَّا ًإٍذ بىدىٍت         كىؼّّ تيًشيري ًإلىى الًَّذم تىٍيكىاهي              - 450 كىأىنَّمىا ًفييىا الثُّرى كى
           

.وكأنما فييا الثريا إذ بدت كف تشير إلى الذي تيواه : أكدت أولو  
(الطويل) : (2)في بيت واحد ، إذ يقول: الزائدة  (إنْ )- ىـ  

أىالى ًإفَّ - 451 ـي السَّكىاًجري           ا مى ًبيديؾى مىا نىاحى اٍلحى ٍيرى ميٍنًعـو     عى  مىٍف أىٍبقىٍيتى يىا خى
                        

.أال إنَّ من أبقيت ياخير منعم : أكدت أولو  

:وذلك في ثالث وستين بيتًا ، داخمة عمى مايمي : الواو الزائدة - و  
(المنسرح) :(3)في ستين بيتًا ، كقولو: المبتدأ - 1  



فىٍضؿي األىًميًر يىٍشمىمييىا                 - 452 ـٍ يىٍبؽى ًفي النَّاًس أيمَّةه عيًرفىٍت    ًإالَّ كى لى
                      

.إال وفضل األمير يشمميا : أكدت أولو   
(البسيط) : (4)في ثالثة أبيات ، كقولو: الخبر شبو الجممة - 2  

ًلألىٍحشىاًء ًإٍطرىاؽي - 453                فىمىا نىظىٍرتي ًلبىٍيًف اىلسُّكًء ميٍعتىًمدان      ًإلىٍيًو ًإالَّ كى
   

.إال و لألحشاء إطراق : أكدت أولو   
:وذلك في أربعة أبيات ، داخمة عمى ما يمي : الكاف الزائدة- ز  

(الرجز):  (5)في ثالثة أبيات ، كقولو : خبر المبتدأ - 1  
ٍؿ يىٍزعىؽي - 454 ـٍ يىزى ٍمفىاًء   : فىمى يىا مىٍكالىًئي       كىىيكى كىًمٍثًؿ النَّاًر ًفي اٍلحى  

   .وىو كمثل النار في الحمفاء : أكدت أولو 
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(البسيط)  :(1)في بيت ، إذ يقول: خبر ليس - 2  
ـي  - 455 كى ا ًإٍف أىٍنصىؼى اٍلحى ـٍ كىالرّْضى نكي ٍأميكي لىٍيسى الرًَّشيدي كىميٍكسىى ًفي اٍلًقيىاًس كىالى    مى

                
.ليس الرشيد كموسى في القياس : أكدت الكاف أولو   

:في عشرة أبيات ، داخمة عمى ما يمي : أما لمتنبيو - 9  
(الطويل) :  (2في ستة أبيات ، كقولو: المبتدأ - 1  



عىا ؟            - 456 أىمىا لىٍيمىةه تىٍمًضي كىالى بىٍعضي لىٍيمىةو   أىسيرُّ ًبيىا ىىذىا اٍلفيؤىادى اٍلميفىجَّ
                 

  .(ليمة)أما ليمة تمضي ، إذ دخمت عمى المبتدأ : أكدت أولو 
(السريع) :   (3)في بيت واحد ، إذ يقول: كان - 2  

؟                     - 457 مىى الظَّاًلـً ٍكنان عى ٍيرو أىمىا      تىكيكفي ًلي عى أىعىانىؾى المَّوي ًبخى
     

.أما تكون لي عونًا عمى الظالم : أكدت أولو   
(الطويل) : (4)في ثالثة أبيات ، كقولو: الخبر شبو الجممة - 3  

ٍربي اٍلعىكىافي تىجيكؿي             - 458 أىمىا لىًؾ ًفي ذىاًت النّْطىاقىٍيًف أيٍسكىةه     ًبمىكَّةى كىاٍلحى
                   

أما لك في ذات النطاأين أسوة ، إذ دخمت عمى الخبر شبو الجممة : أكدت أولو 
  .(لك)

: في خمسة عشر بيتًا ، داخمة عمى : أال لمتنبيو - 10  
(الطويل):  (5)في ستة أبيات ، كقولو : المبتدأ - 1  

اًئي لىدىٍيًو مىقىاًتؿي          - 459 تىعىمَّدى ًبالسٍَّيـً اٍلميًصيًب مىقىاًتًمي        أىالى كيؿُّ أىٍعضى
          

كل )أال كل أعضائي لديو مقاتل ، إذ دخمت عمى المبتدأ المضاف : أكدت أولو 
  .(أعضائي
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(الطويل) :  (1)في أربعة أبيات ، كقولو: ليت - 2  



ْـّ عىاًزبي             - 460 أىالى لىٍيتىًني حيمٍّْمتي ىىمّْي كىىىمَّوي     كىأىفَّ أىًخي نىاءو عىًف اٍليى  
.أال ليتني حّممت ىمي وىمو : أكدت أولو   

(الطويل) :  (2)في أربعة أبيات ، كقولو  : إّن - 3  
ٍيري سىاًىًد         - 461 يىا سىاًىدى اٍلعىٍينىٍيًف ًفيمىا ييًريبيًني  أىالى ًإفَّ طىٍرًفي ًفي األىذىل غى كى

               
.أال إن طرفي في األذى غير ساىد : أكدت أولو   

(الطويل):  (3)في بيت واحد ، إذ يقول : إنما - 4  
ًطيَّةي رىاًكبو         عىالى رىاًكبيكىىا ظىٍيرى أىٍعكىجى أىٍحدىبىا           - 462 أىالى ًإنَّمىا الدٍُّنيىا مى

     
.أال إنما الدنيا مطية راكب : أكدت أولو   

وذلك في تسعة وستين بيتًا ، عاممة في خمسة وثالثين بيتًا ،: لكّن - 11  
(الطويل): (4) كقولو  

اًزـه          أىًعزُّ ًإذىا ذىلٍَّت لىييفَّ ًرقىابي                 - 463 ٍمدي ًلمًَّو حى لىكنًَّني كىاٍلحى كى
         

ولكنني حازم ،  وغير عاممة في أربعة : أنا حازم ، لتصبح : أكدت الجممة االسمية
  (المتقارب) :  ( 5)وثالثين بيتًا ، كقولو

ميكصى الذَّىىٍب        - 464 مىٍصتي خي لىًكٍف خى مىا غىضَّ ًمنّْيى ىىذىا اإًلسىاري            كى كى
     

ولكن : في أولو  (خمصت)غير عاممة ، إذ دخمت عمى الماضي  (لكن)وأعت 
.خمصت خموص الذىب   

:وذلك في أربعة وثالثين بيتًا ، داخمة عمى مايمي : لكن غير العاممة  -أ  
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   (الخفيف): (1)وذلك في خمسة وعشرين بيتًا ، كقولو: الفعل - 1
دىٍمًعي كىالىًمي       - 465 ٍفًني فىًمي كى لىًكٍف           كىافى جى ٍيران كى دىاًع جى ـٍ أىبيٍ  ًباٍلكى لى

        
.ولكن كان جفني فمي : في أولو  (كان)دخمت عمى الماضي   

(الطويل) :  (2)وذلك في أربعة أبيات ، كقولو: االسم - 2  
ـي - 466 اءه فىاتىًني ًفيؾى ميٍبرى لىًكٍف قىضى اًقؾى ًعمَّةه         كى مىا قىعىدىٍت ًبي عىٍف لىحى         كى

        
.ولكن أضاء فاتني فيك مبرم : في أولو  (أضاء)دخمت عمى االسم   

، (كأنّ )و (ما)وذلك في بيتين ، وىذان الحرفان ىما : الحرف - 3  
(السريع)  :  (3) كقولو  

لىًكنَّمىا          تىٍبًكيًو أىٍطرىاؼي اٍلقىنىا الذَّاًبًؿ                      - 467 مىا أىنىا أىٍبًكيًو كى
           

.ولكنما تبكيو أطراف القنا الذابل : في أولو  (ما)دخمت عمى الحرف   
(المتقارب)  : (4)وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو : (جار ومجرور)شبو الجممة - 4  
ـٍ أيًجٍب                       - 468 لىًكٍف ًليىٍيبىًتًو لى كىابي       كى ًتيدنا لىدىمَّ اٍلجى كىافى عى كى

          
.ولكن لييبتو لم أجب : في أولو (لييبتو) :(جار ومجرور)دخمت عمى شبو الجممة   

وذلك في خمسة وثالثين بيتًا ، داخمة عمى المبتدأ والخبر ، إذ : لكّن العاممة - ب
:جاء اسميا وخبرىا عمى األنماط التالية   

:وذلك في ستة وثالثين بيتًا ، إذ جاء اسميا : اسم لكّن - 1  
:في ستة عشر بيتًا ، موزعة عمى مايمي : اسمًا ظاىرًا - أ  
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(الطويل):  (1)وذلك في خمسة أبيات ، كقولو : اسم مفرد - أ  
مىا كىافى ًلألىٍحزىاًف لىٍكالىًؾ مىٍسمىؾه     ًإلىى اٍلقىٍمًب لىًكفَّ اٍليىكىل ًلمًبمىى ًجٍسري      -  469 كى

      
.لكّن اليوى لمبمى جسر : في الجممة االسمية  (اليوى)وأع اسميا مفردًا   

(المتقارب) : (2)وذلك في عشرة أبيات ، كقولو: اسم مفرد مضاف - ب  
لىًكفَّ نىٍفًسيى تىٍأبىى اٍلكىًذٍب                   - 470 نّْي لىميٍجتىًيده ًفي اٍلجيحيكًد       كى كىاً 

          
ولكن نفسي : في الجممة االسمية  (نفسي)وأع اسميا مفردًا ومضافًا إلى ياء المتكمم 

.تأبى الكذب   
(الطويل) : (3)في بيت واحد ، إذ يقول: اسم موصول - ج  

اًحبيوي       - 471 ٍزـى صى ـٍ يىٍمًمًؾ اٍلحى رىل        ًبًو قىدىره لى لىًكفَّ مىا جى قىٍد كيٍنتي ًنٍحًريران كى كى
    

ولكّن ماجرى بو أدر لم : في الجممة االسمية  (لكنّ )اسمًا ِلـ (ما)وأع االسم الموصول 
.يممك الحزم صاحبو   

وذلك في ثمانية عشر بيتًا ، مستخدمًا الضمائر المتصمة : ضميرًا متصاًل - ب
:التالية   

(الطويل) : (4)وذلك في تسعة أبيات ، كقولو: الضمير المتصل المتكمم لممفرد - 1  
ًزيفي اٍلميرىاقىبي     - 472 ٍحًدم اٍلحى لىًكنًَّني كى كىاًلوو      كى ٍزًني كى ًزيفو ًمٍثؿى حي ـٍ ًمٍف حى كى كى  



: في الجممة االسمية  (لكنّ )اسمًا ِلـ (الياء)وأع الضمير المتصل لممتكمم المفرد 
.ولكنني وحدي الحزين المراأب   

وذلك في خمسة أبيات ، : الضمير المتصل الغائب لممفرد المذكر- 2  
(البسيط):  (5)كقولو  

فىٍيكى اٍبفي عىمّْيى ديٍنيىا ًحيفى أىٍنًسبيوي        لىًكنَّوي ًليى مىٍكلىى الى أينىاًكريهي             - 473
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في الجممة االسمية  (لكنّ )اسمًا ِلـ (الياء)وأع الضمير المتصل الغائب لممفرد المذكر 
.لكنو لي مولى ال أناكره   

: (1)وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو: الضمير المتصل الغائب لممفرد المؤنث - 3
  (المتقارب)

ٍنًؾ كىأىٍيفى اىٍلعىزىاءي - 474 كفى عى لىًكنَّيىا سينَّةه تيٍستىحىبٍ !     ييعىزُّ                         كى
   

في الجممة االسمية  (لكنَّ )اسمًا لِـ  (الياء)وأع الضمير المتصل الغائب لممفرد المؤنث 
.ولكنيا سنة تستحب   

 :   (2)وذلك في بيت ، إذ يقول: الضمير المتصل الغائب لمجمع المذكر - 4
(البسيط)  

ًمميكا      - 475 ٍجوى الًَّذم عى كا كى ـٍ سىتىري ـي مىٍكًضعىيىا         لىًكنَّيي ًيؿى األىٍقكىا تىالمًَّو مىا جى
         

في الجممة االسمية  (لكنّ )اسمًا ِلـ  (ىم)وأع الضمير المتصل الغائب لمجمع المذكر 
.لكنيم ستروا وجو الذي عمموا   



:وذلك في بيتين ، مقدرة الضميرين التاليين: ضميرًا مستترًا - ج  
(الوافر)  : (3)إذ يقول: الضمير المتصل المتكمم لممفرد - 1  

نىاًحي             - 476 مىى ًعٍمـو جى ـٍ عى ًفٍضتي لىكي ٍبتي لىًكٍف    خى كىابى أىجى لىٍك ًشٍئتي اٍلجى كى
        

لكْن خفضت لكم عمى عمم : في الجممة االسمية  (لكنْ )وأع الضمير المستتر اسمًا  ِلـ
.لكنني خفضت لكم عمى عمم جناحي : جناحي ، والتقدير   

(الطويل)  : (4)إذ يقول: الضمير المتصل الغائب لمجمع المؤنث - 2  
ٍيرًىىا أىبىدان بيٍعدي  - 477 لىًكٍف ًبيىا عىٍف غى بىاتو قىارىبى الرٍَّكضي بىٍينىيىا         كى ميٍصطىحى كى  
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ولكْن بيا عن غيرىا أبدًا : في الجممة االسمية  (لكنْ )وأع الضمير المستتر اسًما ِلـ 
.لكنين بيا عن غيرىا أبدًا بعد : بعد ، والتقدير  

:وأد جاء عمى أنواعو األربعة التالية : خبر لكّن - 2  
وذلك في سبعة عشر بيتًا ، إذ جاء اسمًا مفردًا في خمسة عشر : الخبر المفرد - أ

(الطويل): (1)بيتًا ، كقولو   
اًزـه          أىًعزُّ ًإذىا ذىلٍَّت لىييفَّ ًرقىابي                 - 478 ٍمدي ًلمًَّو حى لىًكنًَّني كىاٍلحى كى

           
.ولكنني والحمدهلل حازم : في الجممة االسمية  (لكنّ )خبرًا  ِلـ (حازم)وأع االسم   

(الطويل): (2)كما ورد بعضيا مضافًا ، وذلك في بيتين ، كقولو  

ٍذًب اٍلمىكىاًرًد      - 479 ٍصًب األىٍكنىاًؼ عى ارىهي        ًإلىى خى مىى األىٍعدىاًء لىًكفَّ جى ًريره عى     مى



لكّن : في الجممة االسمية  (لكنّ )خبرًا ِلـ (عذب الموارد)وأع االسم المفرد المضاف 
.جاره إلى خصب األكناف عذب الموارد   

(مجزوء الكامل) :  (3)وأد جاء مصدرًا مؤواًل في بيت ، إذ يقول  
يرًٍه                        - 480 مىى بىصى ًميػ        لىةى أىٍف تىغيضَّ عى لىًكفَّ عىادىتىؾى اٍلجى

      
في الجممة االسمية لكّن عادتك  (لكنّ )خبرًا لِـ  (أن تغض)وأع المصدر المؤول 

لكن عادتك الجميمة : الجميمة أن تغض عمى بصيرة ، وتأويل المصدر المؤول ىو 
.اإلغضاء عمى بصيرة   

وذلك في أحد عشر بيتًا ، مستخدمًا الماضي في ثالثة أبيات ، : جممة فعمية - ب  
(السريع) : (4)كقولو  

ٍبرىا                        - 481 ـى الصَّ ًد لىذَّاًتيىا          لىًكنَّوي مىا عى ـى الدٍُّنيىا كى ًد قىٍد عى
       

لكنو ما : في الجممة االسمية  (لكنّ )خبرًا ِلـ (ماعدم)وأع الماضي في الجممة الفعمية 
.عدم الصبرا   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الطويل) : (1)أما المضارع وأع خبرًا في ثمانية أبيات ، كقولو   

سًَّد           - 482 ٍيرى ميكى ٍيًؿ غى يىكىاًت اٍلخى مىى صى لىًكنًَّني أىٍختىاري مىٍكتى بىًني أىًبي    عى كى
   

ولكنني : في الجممة االسمية  (لكنّ )في الجممة الفعمية خبرًا ِلـ (أختار)وأع المضارع 
.أختار موت بني أبي   

: وذلك في ثالثة أبيات ، موزعة كالتالي : جممة اسمية - ج  



في  (ليس)وذلك في ثالثة أبيات ، مصدرة بالناسخين : ما أصمو مبتدأ وخبر - 1
  (الطويل): (2)في بيت واحد ، إذ يقول (وما زال)بيتين، 

لىًكفَّ بىٍعضى السٍَّيًر لىٍيسى ًبقىاًصًد          - 483 ًفيَّةه    كى لىعىٍمريؾى مىا طيٍرؽي اٍلمىعىاًلي خى
   

في الجممة  (لكنّ )خبرًا ِلـ (ليس)المصدرة بالناسخ  (ليس بقاصد)وأعت االسمية 
. ولكّن بعض السير ليس بقاصد : االسمية   

وذلك في أربعة أبيات ، وأد انقسم الخبر شبو الجممة إلى     : شبو جممة - د
:أسمين   

(الوافر) : (3)وذلك في أربعة أبيات ، كقولو: جار ومجرور - 1  
فىاًح                  - 484 افي ى ًباىلصّْ لىًكفَّ التَّصى اًة ًبًو اٍعًتنىاؽه          كى يىٍكـو ًلٍمكيمى كى

       
ولكّن التصافح : في الجممة االسمية  (لكنّ )خبرًا ِلـ (بالصفاح)وأع الجار والمجرور 

.بالصفاح   
:كما كردت عند الشاعر (لكفٌ )مالحظات حكؿ   

وأعت عاممة ، إذ نصبت المبتدأ وسمي اسميا ، ورفعت الخبر وسمي         - 1  
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(الطويل): (1)خبرىا ، كقولو  
اًجًد      - 485 اًجًد اٍبًف األىمى لىًكنَّيىا ًفي اٍلمى اًجًد         كى ٍدفى ًفي كيؿّْ مى الىًئؽي الى ييكجى خى

        



إذ نصبت المبتدأ  (في الماجد ابن األماجد)ىي: عمى الجممة االسمية  (لكنّ )دخمت 
كما جاءت غير عاممة عند دخوليا  (في الماجد ابن األماجد)ورفعت الخبر  (ىي)

عمى ما لم تدخل عميو كدخوليا عمى الحرف والفعل وشبو الجممة ، أما دخوليا عمى 
(البسيط) : (2)االسم فإنيا ال تعمل فيو فيبقى مرفوعًا ، كقولو   

اًئريهي      - 486 مى مىا أىخيكؾى الًَّذم يىٍدنيك ًبًو نىسىبه       لىًكٍف أىخيكؾى الًَّذم تىٍصفيك ضى كى  
والدليل أنيا غير عاممة . أخوك الذي تصفو ضمائره :دخمت عمى الجممة االسمية 

.مرفوعًا بالواو  (أخوك)بقاء المبتدأ   
. التزم الشاعر بما أالو النحويون عن العاممة وغير العاممة - 2  

(البسيط) : (3)تقدم الخبر شبو الجممة عمى االسم في بيت واحد ، إذ يقول- 3  
ؿي - 487 اءىهي األىجى تَّى جى اءىهي اٍليىٍأسي حى ًتًو       مىا جى      لىًكفَّ ًفي النَّاًس مىٍغميكران ًبًنٍعمى

        
لكّن الناس : في أولو  (مغموراً )عمى االسم  (في الناس)تقدم الخبر شبو الجممة 

. مغمورًا بنعمتو   
(الطويل): (4)في بيت ، إذ يقول  (لكنّ  )أورد خبرين ِلـ- 4  

ًزيفي اٍلميرىاقىبي    - 488 ٍحًدم اٍلحى لىًكنًَّني كى كىاًلوو         كى ٍزًني كى ًزيفو ًمٍثًؿ حي ـٍ ًمٍف حى كى كى
    

: في الجممة االسمية  (لكنّ )خبرين ِلـ (المراأب)و (الحزين)وأع االسمان المفردان 
.ولكنني وحدي الحزين المراأب   

في القصيدة الواحدة ، وذلك في أربع عشرة أصيدة ، إذ جاءت  (لكنّ )تعدد  -5
 مرتين في تسع أصائد ، وثالث مرات في أصيدتين ، وأربع مرات في ثالث 
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(المتقارب):   (1)أصائد، كقولو  
ميكصى الذَّىىٍب    - 489 مىٍصتي خي لىًكٍف خى مىا غىضَّ ًمنّْي ىىذىا اإلسىاري       كى كى  

ـٍ أيًجػػػٍب                             لىًكٍف ًليىٍيبىًتًو لى كىابي         كى ًتيدنا لىدىمَّ اٍلجى كىافى عى كى
            

ولكْن لييبتو لم : لكْن خمصت خموص الذىب ، وأولو : مرتين في أولو  (لكنْ )وأعت 
.أجب   

 :   (2)فصل بين اسم لكّن وخبرىا بالجممة المعترضة في أحد عشر بيتًا ، كقولو -6
                                                                           

(الطويل)  
ٍذًب اٍلمىكىاًرًد      - 490 ٍصًب األىٍكنىاًؼ عى ارىهي        ًإلىى خى مىى األىٍعدىاًء لىًكفَّ جى ًريره عى مى

   
عذب )،وخبرىا ، (جاره)بين اسم لكّن  (إلى خصب األكناف)اعترض بشبو الجممة 

.لكّن جاره إلى خصب األكناف عذب الموارد : في أولو  (الموارد  
وذلك في ألف ومئة وواحد وتسعين بيتًا ، وأد وأع : التككيد بالجمؿ المعترضة - 2

:االعتراض في المواأع التالية   
: وذلك في أربعمائة وتسعة أبيات معترضة بين مايمي :بيف الفعؿ كمرفكعو - 1  

(3)وذلك في ثالثمائة وأربعة وخمسين بيتًا، كقولو: بين الفعل والفاعل- أ ): (الوافر  
مىٍيًو ًكٍذبي ؟            - 491 ًمٍثميؾى يىٍستىًمرُّ عى أىًمٍثًمي تيٍقبىؿي األىٍقكىاؿي ًفيًو ؟           كى

             
في   أولو  (كذب)، والفاعل  (يستمر)معترضة بين الفعل  (عميو)وأعت شبو الجممة 

.ومثمك يستمر عميو كذب :   
(الطويل) : (4)وذلك في خمسة وخمسين بيتًا ، كقولو: بين الفعل ونائبو - ب  
ًربىٍت ًلي ًباٍلعىرىاًء ًقبىابي     - 492 مىى ظىٍيًر سىاًب و      كىالى ضي كىالى شيدَّ ًلي سىٍرجه عى  
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ونائب الفاعل  (شدَّ )بين الفعل  (لي)إذ اعترضت شبو الجممة : وأع اعتراضان 
وال شّد لي سرج عمى ظير سابح ، كما اعترضت شبو الجممة : في أولو  (سرج)
: في أولو  (أباب)ونائب الفاعل  (ضربت)بين الفعل  (بالعراء)، وشبو الجممة (لي)

. وال ضربت لي بالعراء أباب   
 وذلك في ثالثمائة واثنين وستين بيتًا ، معترضة فيما    :بيف الفعؿ كمفعكلو - 2

:يمي   
(الكامل): (1)وذلك في ثالثمائة وأربعين بيًتا كقولو: بين الفعل والمفعول بو - أ  

اًئي             - 493 مىى بيٍعًد الدّْيىاًر ًإخى ـٍ عى لىقىٍد رىعىٍيتي فىمىٍيتى ًشٍعًرم مىٍف رىعىى  ًمٍنكي كى
            

 (رعى)بين الفعل  (عمىبعد الديار)وشبو الجممة  (منكم)اعترضت شبو الجممة 
.من رعى منكم عمى بعد الديار إخائي : في أولو  (إخائي)والمفعول بو   

(الوافر) :(2)وذلك في خمسة عشر بيتًا ، كقولو: بين الفعل والمفعول المطمق - ب  
يىٍجتىًنٍبفى اٍلفىالىةى ًبنىا اٍجًتنىابىا                - 494 ٍخدان  كى افى يىًخٍدفى كى حى ٍحصى ٍزفى الصَّ جي كى

                
في  أولو  (اجتناباً )والمفعول المطمق  (يجتنبن)بين الفعل  (بنا)اعترضت شبو الجممة 

.ويجتنبن الفالة بنا اجتنابًا :   
  (الطويل)  : (3)وذلك في ستة أبيات ، كقولو: بين الفعل والمفعول ألجمو - ج

ـي            - 495 كىاًن ي تىٍمًط قىٍمًبيى يىٍبًكي كىاٍلجى مىٍيؾى تىطىيُّران          كى كىأىٍتريؾي أىٍف أىٍبًكي عى
      

في   أولو  (تطيراً )والمفعول ألجمو  (أبكي)بين الفعل  (عميك)اعترضت شبو الجممة 
.وأترك أن أبكي عميك تطيرًا :   

(الطويل)  :  (4)في بيت واحد ، إذ يقول: اسم الفاعل والمفعول بو - د  



ًديثى شيجيكفي             - 496 ٍسرىةن         عيذىاًفرىةن ًإفَّ اٍلحى ًزيرىًة جى أىيىا رىاًكبان نىٍحكى اٍلجى
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في  (جسرة)والمفعول بو  (راكباً )بين اسم الفاعل  (نحو الجزيرة)اعترضت شبو الجممة 
. أيا راكبًا نحو الجزيرة جسرة : أولو  

: في مئتي وستين بيًتا معترضة بين ما يمي : بيف المبتدأ كالخبر - 3  
(البسيط): (1)في مئة وثالثة وثمانين بيتًا ، كقولو: بين المبتدأ والخبر - أ  

يّْ ًإٍىمىاؿي           - 497 مىاؿي اٍلحى ٍيًؿ كىاًقفىةه  كىالنَّاسي فىٍكضىى كى فىيىٍيبىًتي ًفي ًطرىاًد اٍلخى
            

في أولو  (واأفة)والخبر  (فييبتي)بين المبتدأ  (في طراد الخيل)اعترضت شبو الجممة 
.فييبتي في طراد الخيل واأفة :   

:      (2)وذلك في واحد وسبعين بيتًا ، كقولو: بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر- ب
 (الطويل)                                                                         

  
ذىىىابي        - 498 ٍيئىةه كى ٍكًلي جى ًلٍممىٍكًت حى قيكره كىأىٍحدىاثي الزَّمىاًف تىنيكشيًني          كى كى

     
 (جيئة)، والمبتدأ المؤخر  (لمموت)بين الخبر المقدم  (حولي)اعترضت شبو الجممة 

. ولمموت حولي جيئة وذىاب : في أولو  
(الوافر) : (3)في بيتين ، كقولو: بين المبتدأ المشتق ومرفوعو - ج  

ٍنوي ًقدَّ بىًني ًكالىًب               - 499 مّْي عى ٍيرو           ًبحى مىيَّ فىتىى نيمى فىيىٍؿ ميٍثفو عى
          



 (فتى)والفاعل  (مثنٍ )بين المبتدأ المشتق اسم الفاعل  (عميّ )اعترضت شبو الجممة 
. فيل مثٍن عمّي فتى نمير :في أولو   

  (البسيط): (4)في أربعة أبيات ، كقولو : بين المبتدأ المشتق ومفعولو - د
ـٍ قيثىـي   - 500 ـٍ عيبىٍيدي المًَّو أى ـي أى اًحده يىا بىًني اٍلعىبَّاًس ًنٍعمىتىوي           أىبيككي ىىٍؿ جى  

 (جاحد)بين المبتدأ المشتق اسم الفاعل  (يابني العباس)اعترضت جممة المنادى 
.ىل جاحد يابني العباس نعمتو: في أولو  (نعمتو)والمفعول بو   

في مئة وأربعة وستين بيتًا ، ومن النواسخ التي  : بيف ما أصمو المبتدأ كالخبر -4
  : وردت فييا الجمل المعترضة 
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: في ستين بيتًا وىي : كان وأخواتيا - أ  

في واحد وثالثين بيتًا ، معترضة بين اسميا وخبرىا في ستة وعشرين بيتًا : كان - 1
  (مجزوء الكامل): (1)، وبين خبرىا المقدم واسميا المؤخر في سبعة أبيات ، كقولو 

لىكىافى ًلي عىمَّا سىأىلٍػ         ػػتي ًمفى اٍلًفدىا نىٍفسه أىًبيٍَّة                       - 501 كى
            

بين خبر كان المقدم  (من الفدا)وشبو الجممة  (عما سألت)اعترضت شبو الجممة 
ولكان لي عما سألت من الفدا نفس أبية ، : في أولو (نفس)واسم كان المؤخر  (لي)

.وخبرىا أصمو خبر المبتدأ ، واسميا أصمو المبتدأ   
في عشرة أبيات ، معترضة بين اسميا وخبرىا في سبعة أبيات ، وبين : ليس - 2

(الوافر) : (2)خبرىا المقدم واسميا المؤخر في ثالثة أبيات كقولو  
ـٍ أيالىًحي       - 502 ًبًي زىايىا        أيالىًحي مىٍعشىًرم كى مىى الرَّ بىٍرتي عى ٍف صى لىٍستي كىاً  كى  

ن صبرت عمى الرزايا)اعترضت جممة الشرط  ،  (تاء المتكمم)بين اسم ليس  (وا 
ن صبرت عمى الرزايا أالحي : في أولو  (أالحي)وخبرىا الجممة الفعمية  ولست وا 

.معشري   



(الطويل): ( 3)في بيت واحد ، إذ يقول : صار - 3  
مىى أىٍجسىاًدًىفَّ ًثيىابي    - 503 ـٍ               ًذئىابان عى ارى ىىذىا النَّاسي إالَّ أىقىمَّيي قىٍد صى كى

                        
 (ذئاباً )، وخبرىا  (ىذا الناس)بين اسم صار  (إال أأميم)اعترضت جممة االستثناء 

.وأد صار ىذا الناس إال أأميم ذئاًبا : في أولو  
(البسيط) : (4)في ثالثة أبيات ، كقولو: أضحى - 4  

لىدىا - 504 مىفو      أىعيدُّهي كىاًلدان ًإٍذ عىدًَّني كى ًفي عى ٍيتي ًفي ًسرٍّ كى أٍضحىى كىأىٍضحى  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .47السابق ، ص - 2

  .14السابق ، ص - 3

  .57السابق ، ص - 4

                
، وخبرىا  (تاء المتكمم)بين اسم أضحى  (في سر وفي عمن)اعترضت شبو الجممة 
.أضحيت في سٍر وفي عمٍن أعده والدًا : في أولو  (أعده والداً )الجممة الفعمية   

(مجزوء الرمل) :  (1)في بيتين ، كقولو : أصبح - 5  
اًح                      - 505 مًّْمي ًبالكىٍأًس مىٍف أىٍصبػى           ػ ى ًمٍنيىا غىٍيرى صى عى

            
 (عّممي)بين الفعل  (بالكأس)في ىذا البيت اعتراضان إذ اعترضت شبو الجممة 

بين الضمير المستتر وتقديره   (منيا)كذلك اعترضت شبو الجممة  (َمن)والمفعول بو 
  .(غير صاح)وخبرىا  (ىو)

(البسيط) :  (2)في بيت ، إذ يقول: ما برح - 6  
ديدىا             - 506 ٍت        أىيَّامينىا أىبىدان ًفي ًظمًّْو جي أىٍبقىى لىنىا المَّوي مىٍكالىنىا كىالى بىًرحى

          
، كما  (اهلل)والفاعل (أبقى)بين الفعل  (لنا)وأع اعتراضان ، إذ اعترضت شبو الجممة 

 (جدًدا)وخبرىا (أيامنا)بين اسم ال برح  (في ظمو)وشبو الجممة  (أبداً )اعترض الظرف 
.وال برحت أيامنا أبدًا في ظمو جددًا : في أولو  



(مجزوء الكامل): (3)في بيتين ، كقولو : بات - 7  
دّْ                       - 507 دِّا ًلخى بىا          ًح ميعىاًنًقي خى ًبيبي ًإلىى الصَّ بىاتى اٍلحى

             
في  (معانقي)وخبرىا  (الحبيب)بين اسم بات  (إلى الصباح)اعترضت شبو الجممة 

.بات الحبيب إلى الصباح معانقي : أولو   
(الوافر) : (4)في بيت ، إذ يقول: أمسى - 8  

ـي ًنزىاري                    - 508 ًبيدان          فىً فَّ النَّاسى كيمُّيي إذىا أىٍمسىٍت ًنزىاري لىنىا عى
            

إذا : في أولو   (عبيداً )وخبرىا  (نزار)بين اسم أمسى  (لنا)اعترضت شبو الجممة 
.أمست نزاُر لنا عبيدًا   

(الكامل): في سبعة أبيات ، كقولو: مازال - 9  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .57السابق ، ص - 2
  .61السابق ، ص - 3

  .72السابق ، ص- 4

 
دّْم ًفي اٍلًكسىاًد يىسىاريهي - 509 ٍؿ      ًمٍف تىٍحًت خى ـٍ يىزى لى سٍَّدتيوي ييٍمنىى يىدىمَّ كى        (1)كى

              
بين اسم لم يزل  (في الوساد)وشبو الجممة  (من تحت خدي)اعترضت شبو الجممة 

ولم يزل من تحت : في أولو  (يساره)وخبرىا  (ىو)وىو الضمير المستتر وتقديره 
.خدي في الوساد يساره   

في ثالثة أبيات ، معترضة بين اسميا وخبرىا في  بيتين : ما العاممة عمل ليس- ب
 :                         (2)، وبين خبرىا المقدم واسميا المؤخر في بيت ،كقولو

(الطويل)  
اًسري      - 510 ٍجًد خى ٍفقىًة اٍلمى ـي ًفي صى مىا ًمٍنيي ـٍ          كى ٍدكىاهي كىآبى ًبشيٍكرًًى فىآبيكا ًبجى

         



المقدم وىو شبو الجممة  (ما)بين خبر  (في صفقة المجد)اعترضت شبو الجممة 
.وما منيم في صفقة المجد خاسر : في أولو  (خاسر)، واسميا المؤخر  (منيم)  

: في مئة بيت وبيتين ، وىي : إّن وأخواتيا - ج  
في اثنين وخمسين بيتًا ، إذ اعترضت بين اسميا وخبرىا في واحد وخمسين : إّن - 1

 :             (3)بيتًا ، وبين خبرىا المقدم واسميا المؤخر في بيت ، إذ يقول
(الطويل)  

يييىابيكا - 511 ـٍ كى ى لىيي ًريُّكفى أٍف ييٍقضى ـٍ            حى ـٍ كىاٍبًف أيٍخًتًي االى ن مىا اٍبنيكي فَّ ًرجى كىا 
        

وخبرىا  (رجاالً )بين اسم إّن  (ما ابنكم كابن أختيم)اعترضت الجممة االسمية 
ّن رجااًل ما ابنكم كابن أختيم حريون : في أولو  (حريون) .وا   

  (الكامل) :  (4)في خمسة وعشرين بيتًا ، كقولو : أّن - 2
ٍكزىاًء  - 512 ـى كىكىاًكًب اٍلجى ـٍ        أيٍمًسي نىًدي اًء أىنّْي بىٍعدىىي مىٍف ميٍبًمغي النُّدىمى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .85السابق ، ص - 2

  .15السابق ، ص - 3
  .12السابق ، ص - 4

 
 
                     

ياء المتكمم ، وخبرىا الجممة االسمية  (أنّ )بين اسم  (بعدىم)اعترضت شبو الجممة 
.أني بعدىم أمسي نديم كواكب الجوزاء : في أولو  (أمسي نديم كواكب الجوزاء)  

(البسيط) :  (1)في ستة أبيات ، كقولو: لكّن - 3  
فىييكى ًاٍبفي عىمّْيى ديٍنيىا ًحٍيفى أىٍنًسبيوي          لىًكنَّوي ًلي مىٍكلىى الى أينىاًكريهي           - 513

           
في   أولو  (مولى)، وخبرىا  (ىاء الغائب)بين اسم لكّن  (لي)اعترضت شبو الجممة 

. لكنو لي مولى ال أناكره :   



(الطويل):  (2)في خمسة عشر بيتًا ، كقولو : كأنَّ - 4  
ـي النَّكىاًفري     - 514 ٍربي النَّعىا ًت اٍلحى قىٍد عىضَّ ى كىأىنَّيىا        كى ٍيؿي فىٍكضى كىفىاهي أىًخي كىاٍلخى

     
وخبرىا  (ىاء الغائب)بين اسم كأّن  (وأد عّضت الحرب)اعترضت الجممة الفعمية 

.كأنََّيا وأد عّضْت الحرب النعام النوافر: في أولو (النعام)  
(السريع) : (3)في ثالثة أبيات ، كقولو: ليت - 5  

ذىٍت ًقٍسمىيىا          عىٍف ًقٍسًمنىا تيٍغًمضي أىٍك تىٍغفىؿي - 515 لىٍيتىيىا ًإٍذ أىخى                كى
          

بين اسم ليت  (إذ أخذت أسميا عن أسمنا )اعترضت شبو الجممة الظرفية 
وليتيا إذ أخذت أسميا عن : في أولو (تغمض)، وخبرىا الجممة الفعمية  (ىاءالغائب)

.(أسمنا تغمض أو تغفل  
(الطويل): (4)في بيت واحد ، إذ يقول : لعّل - 6  

انان ًباٍلمىمىرًَّة يىٍنثىًني          كىعىٍطفىةى دىٍىرو ًبالمّْقىاًءً  تىكيكفي              - 516 لىعىؿَّ زىمى
           

، وخبرىا الجممة الفعمية (زماًنا)بين اسم لعّل  (بالممّرة)اعترضت شبو الجممة   
.لعل زمانًا بالممّرة ينثني: في أولو  (ينثني)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الطويل) : (1)في بيت واحد ، إذ يقول: بيف القسـ كجكابو - 5  
ـٍ أىٍرضى نىٍفًسيى لىرىاًكبه         ييسىاًئؿي عىنّْي كيمَّمىا الىحى رىاًكبي      - 517 ٍف لى ًبنىٍفًسي كىاً 

     



ْن لم أرَض نفسي)اعترضت جممة الشرط  .(لراكب)وجوابو  (بنفسي)بين القسم  (وا   
(البسيط) : (2) في ثالثين بيتًا ، كقولو:بيف المكصكؼ كصفتو - 6  

ـي           - 518 ـو ًلرىسيكًؿ المًَّو ًعٍندىكي ـٍ دى كى ةو       كى ـي ًفي الدّْيًف كىاًضحى ٍدرىةو لىكي ـٍ غى كى
       

،  (غدرة)بين الموصوف  (في الدين)وشبو الجممة  (لكم)اعترضت شبو الجممة 
.كم غدرة لكم في الدين واضحة: في أولو  (واضحة)والصفة   

(الطويل) :  (3) في بيت ، إْذ يقول :بيف المكصكؿ كصمتو - 7  
ـي الًَّذم ًبؾى أىٍىتىًدم           - 519 نَّؾى لىمنٍَّج ٍكلىى الًذم ًبؾى أىٍقتىًدم        كىاً  نَّؾى لىٍممى كىا 

           
بين اسم  (بك)وأع اعتراضان بين الموصول وصمتو إذ اعترضت شبو الجممة 

نك : في أولو  (أىتدي)والفعمية  (أأتدي)وصمتو الجممة الفعمية  (الذي)الموصول  وا 
نك لمنجم الذي بك أىتدي  .لممولى الذي بك أأتدي وا   

كان ،   :  في ثالثة أبيات ، وىذه األفعال :بيف الفعؿ الناسخ كما دخؿ عميو - 8
(الطويل) : (45)وليس ، وأمسى ، كقولو   

نىابي                - 520 تىميرُّ المَّيىاًلي لىٍيسى ًلمنٍَّفًع مىٍكًضعه     لىدىمَّ كىالى ًلٍمميٍعتىًفيفى جى
                    

في  أولو  (موضع)، واسميا  (ليس)بين الفعل الناسخ  (لمنفع)اعترضت شبو الجممة 
.  ليس لمنفع موضع لدي :   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 في خمسة أبيات ، إذ وأعت الجممة المعترضة بين ما يمي :بيف المؤكد كالتككيد- 9
  : 

 :               (1)في بيتين،كقولو: بين المؤكَّد جممة فعمية والمؤكّْد جممة فعمية - أ
(الطويل)                                                             

ارىتىا مىا أىٍنصىؼى الدٍَّىري بىٍينىنىا         تىعىاًلي أيقىاًسٍمًؾ اٍلييميكـى تىعىاًلي       - 521 أىيىا جى
     

،  (تعالي)بين الجممة الفعمية المؤكدة  (أأاسمك اليموم)اعترضت الجممة الفعمية 
تعالي أأاسمك : الذي وأع توكيدًا لفظيًا ، في أولو  (تعالي)والجممة الفعمية المؤكّْدة 

.اليموم تعالي   
(الطويل) :  (2)في بيت ، إذ يقول : بين المؤكَّد اسم والمؤكّْد اسم - ب  

ًبيبي          - 522 مىى مىا كىافى ًمٍنوي حى ًبيبه عى ٍظكىةن        حى أىسىاءى فىزىادىٍتوي اإًلسىاءىةي حي
      

، والمؤكّْد االسم  (حبيب)بين المؤكَّد االسم  (عمى ماكان منو)اعترض بشبو الجممة 
.حبيب عمى ماكان منو حبيب : الذي وأع توكيدًا لفظيًا في أولو  (حبيب)  

في بيت واحد ، إذ : بين المؤكَّد الضمير المتصل والمؤكّْد الضمير المنفصل - ج
(الطويل) :(3)يقول  

مىٍييىا ًبالرَّدىل أىنىا كىاٍلفىٍجري       - 523 ًنيعىة         طىمىٍعتي عى ـٍ تيٍخًفًني مى يىا ريبَّ دىارو لى كى
     

بين المؤكَّد وىوالضمير المتصل  (بالردى)وشبو الجممة (عمييا)اعترض بشبو الجممة
: الذي وأع توكيدًا لفظيًا في أولو (أنا)،والمؤكّْد وىو الضمير المنفصل(طمع)بالفعل 

بين  (لم تخفني)طمعت عمييا بالردى أنا والفجر، كما اعترضت الجممة الفعمية 
.ويا رب دار لم تخفني منيعة : في أولو (منيعة)والصفة  (دار)الموصوف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الطويل) : (1)في بيت ، كقولو : بين الحرف المؤكَّد والحرف المؤكّْد - د  
يَّ أىٍجمىعىا- 524 فيكنيوي           غىكىاًربي دىٍمًع و يىٍشمىؿي اٍلحى مىيَّ جي نٍَّت عى مىيَّ ًلمىٍف ضى    عى

           
الذي  (عميّ )والحرف المؤكّْد  (عميّ )بين الحرف  (لمن ضنت)اعترضت شبو الجممة 

.عمّي لمن ضنت عمّي جفونو : وأع توكيدًا لفظيًا في أولو   
  (الطويل) : (2) في بيت ، إذ يقول:بيف حرؼ التنفيس كالفعؿ - 10

دي رىدّْ الثٍَّغًر كىالثٍَّغري دىاًئري            - 525 مىى رىٍغـً اٍلعىديكّْ ييًعيديىىا      ميعىكَّ سىٍكؼى عى كى
         

والفعل المضارع  (سوف)بين حرف التنفيس  (عمى رغم العدو)اعترضت شبو الجممة 
.وسوف عمى رغم العدو يعيدىا : الذي تدخل عميو في أولو  (يعيدىا)  

(الوافر) : (3) في بيت ، إذ يقول :بيف حرؼ النفي كمنفيو - 11  
مىيَّ قىٍمبي              - 526 ؽَّ عى فىالى ًبالشَّاـً لىذَّ ًبًفيَّ شيٍربه         كىالى ًفي األٍسًر رى

    
بين حرف النفي  (بالشام)اعترض بشبو الجممة : األول : وأعت أربعة اعتراضات 

 (لذّ )بين الفعل  (بفيّ )اعترض بشبو الجممة : ، الثاني  (لذّ )ومنفييا الماضي  (ال)
 (ال)بين حرف النفي  (في األسر)اعترض بشبو الجممة : ، والثالث  (شرب)والفاعل 

 (رقّ )بين الفعل  (عميّ )اعترض بشبو الجممة : ، الرابع  (رقّ )ومنفييا الماضي 
  .(أمب)والفاعل 

 في ثمانية وعشرين بيتًا ، معترضة بين الفعل ومتعمقو :بيف الفعؿ كمتعمقو - 12
في سبعة وعشرين بيتًا ، وبين متعمق الفعل شبو الجممة المقدم والفعل المؤخر في 

(البسيط): (4)بيت إذ يقول   
ـي    - 527 فىحيكا    كىالى اٍلييبىٍيًرمَّ نىجَّى اٍلًحٍمؼي كىاٍلقىسى الى عىٍف أىًبي ميٍسًمـو ًفي نيٍصًحًو صى

           



ال )بين متعمق الفعل المقدم وىو شبو الجممة  (في نصحو)اعترضت شبو الجممة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال عن أبي مسمم في نصحو : في أولو ( صفحوا)والفعل المؤخر  (عن أبي مسمم
. صفحوا   

  (البسيط) : (1) في ثالثة وعشرين بيتًا ،  كقولو:الحاؿ كصاحبو - 13
ٍيرى ميٍختىًضًب     - 528 كحي ًبسىٍيًفي غى ًطـو          كىالى أىري ٍيرى ميٍنحى كىالى أىعيكدي ًبريٍمًحي غى

       
بين صاحب الحال وىو الضمير المستتر في الجممة  (برمحي)اعترضت شبو الجممة 

،  كما اعترض بشبو الجممة  (غير منحطم)، والحال  (أنا)وتقديره  (وال أعود)الفعمية 
وتقديره  (وال أروح)بين صاحب الحال وىو الضمير المستتر في الفعمية  (بسيفي)
وال أعود برمحي غير منحطم وال أروح : في أولو   (غير مختضب)، والحال  (أنا)

.بسيفي غير مختضب   
  (الطويل) : (2) في ثالثة أبيات ، كقولو:بيف التمييز كمميزه - 14

كىاًدًث غىاًؿ      - 529 لىًكفَّ دىٍمًعي ًفي اٍلحى لىقىٍد كيٍنتي أىٍكلىى ًبالدٍَّمًع ًمٍنًؾ ميٍقمىةن        كى
                      

إذ اعترض بينيما بشبو  (مقمة)والتمييز  (أولى)بين المميز : األول : وأع اعتراضان 
إذ اعترض بينيما  (غالٍ )وخبرىا  (دمعي)بين اسم لكّن : ، والثاني  (منك)الجممة 

  .(في الحوادث)بشبو الجممة 
(الطويل) : (3) في بيتين ، كقولو:بيف البدؿ كالمبدؿ منو - 15  

ٍطبىا         - 530 ـٍ خى ٍؿ آؿى بىٍردىاًليسى أىٍعظىمىكي سى ًصٍيرىهي    كى اؾى كى ٍؿ بىٍردىسان عىنَّا أىخى فىسى
                



فسل : في أولو  (أخاك)والبدل  (بردساً )بين المبدل منو  (عّنا)اعترض بشبو الجممة 
.بردسًا عنا أخاك وصيره   

  في بيتين ، معترضة بين االسم واالسم ، :بيف المعطكؼ عميو كالمعطكؼ - 16
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الطويل) :  (1)وبين الفعمية والفعمية ، كقولو   
ًجيدىا                   - 531 ٍجيان ًإلىٍيؾى ًإذىا طىمىٍعتى كى ًإفَّ اٍلغىزىالىةى كىاٍلغىزىالىةى أىٍىدىتىا     كى

              
بين المعطوف عميو االسم  (إذا طمعت)، وشبو الجممة  (إليك )اعترض بشبو الجممة 

.(جيداً )، والمعطوف االسم  (وجياً )  

: مالحظات حكؿ الجممة المعترضة كما كردت عند الشاعر   
.التزم بما أالو النحويون بخصوصيا  -1  

استخدم الجمل المعترضة لمتأكيد ، ولغاية تحسين ألفاظو بإيجاد نوع  من - 2
.التناسب فيما بينيا   

بين الفعل ونائبو ، وبين الفعل : أضاف مواضع وأع فييا االعتراض ، وىي - 3
والمفعول المطمق ، وبين الفعل والمفعول ألجمو ، وبين اسم الفاعل والمفعول بو ، 

وبين المبتدأ المشتق ومرفوعو ، وبين المبتدأ المشتق ومفعولو ، وبين الحرف ومؤكّْده، 
وبين الفعل ومتعمقو ، وبين صاحب الحال والحال ، وبين التمييز    ومميزه ، وبين 
.البدل والمبدل منو ، وبين المعطوف والمعطوف عميو   

تعدد الجممة المعترضة في البيت ، وذلك في مئتي بيت وثالثة ، إذ جاءت - 4
.مرتين في مئتي بيت ، وثالث مرات في بيتين ، وأربع مرات في بيت   



تعدد الجمل المعترضة في القصيدة الواحدة ، وذلك في مئة وست وستين أصيدة - 5
 (2) (فما أنا مّداح وال أنا شاعر)، والدافع ىو تقوية التأكيد ، وطول القصائد كقصيدة 

. 
حتى . أكثر من استخدام الجمل المعترضة وذلك في مئة وثالث وعشرين مرة - 6

.مقطوعاتو أالحظ استخدام الجمل المعترضة في كل بيت منيا   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وذلك في ثمانية مئة وواحد وعشرين بيتًا ، مستخدمًا طرق : التككيد بالقصر - 3
: القصر التالية   

في ستة عشر بيتًا ، داخمة عمى االسمية في ستة أبيات ، وعمى  : القصر ب نما- أ
 الفعمية في عشرة أبيات ، وعمى الماضي في أربعة ، وعمى المضارع في ستة ،

(الكامل):  (1) كقولو   
نَّمىا          ييٍمًمي ًلظيٍمـً الظَّاًلًميفى المَّوي                - 532 يىٍكـه ًبعىٍيًف المًَّو كىافى كىاً 

            
يممي : أولو  (إنّ )يممي لظمم الظالمين اهلل ، إْذ أّكد بِـ : في أولو  (إنما)وأع القصر بـِ 

.لظمم الظالمين اهلل   
:في ثالثة وستين بيتًا، مستخدمًا أدوات النفي التالية: القصر بالنفي كاالستثناء- ب  

:في واحد وستين بيتًا ، مستخدمًا الحروف التالية : الحرف - أ  
في خمسة وثالثين   بيتًا (إال)إذ استخدميا مع أداة االستثناء  : (ما)حرف النفي - 1

   (الطويل) : (2)، كقولو
اًنبان      فىيىٍرتيقيوي ًإالَّ ًبأىٍمرو ميسىدًَّد                  - 533 كىالى كىأىًبي مىا يىٍفتيؽي الدٍَّىري جى

         



ما يفتق الدىر جانًبا : في أولو  (إال)، وأداة االستثناء  (ما)أكد باستخدام حرف النفي 
.فيرتقو إال بأمر مسدد   

في  (سوى)في عشرة أبيات ، إذ استخدميا مع أداة االستثناء  : (ال)حرف النفي - 2
(مجزوء الرمل) : (3)في تسعة أبيات ، كقولو  (إال)بيت ، ومع أداة االستثناء   

ٍبًر ًشفىاءى                        - 534 ريبَّ دىاءو الى أىرىل ًمٍنػ           ػػوي ًسكىل الصَّ
         

  .(سوى)، وأداة االستثناء  (ال)استخدم حرف النفي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  (الطويل) : (1)في ستة عشر بيتًا ، كقولو   (لم)حرف النفي - 3
اًيري      - 535 ـٍ يىسيٍد ًفي اٍلقىٍكـً إالَّ األىخى اًرثو   إذىا لى اًرثي اٍلميٍختىاري ًمٍف نىٍسًؿ حى أىنىا اٍلحى

                 
إذا لم يسد في القوم إال : في أولو  (إال)، وأداة االستثناء  (لم)استخدم حرف النفي 

.األخاير  
(الخفيف) : (2)في خمسة أبيات ، كقولو :  الفعل - ب  

ًميّْ                - 536 اةى ًمٍف كيؿّْ مىا أىٍخػػػ     ػشىاهي إالَّ ًبأىٍحمىدو كىعى لىٍستي أىٍرجيك النَّجى
                 

لست أرجو النجاة من كل ما :  في أولو  (إال)وأداة االستثناء  (ليس)استخدم الفعل 
.أخشاه إال بأحمد وعمي   

في سبعة عشر بيتًا ، مستخدمًا أدوات العطف  : القصر ب حدل أدكات العطؼ- ج
:التالية   



 (لم)في بيتين ، و (ما): في ستة أبيات ، إذ تقدميا حروف النفي التالية : لكْن - أ
(البسيط ) :(3)في بيت ، كقولو  (ال)في بيت ، و  

ـي              - 537 ًمٍف عىادىاًتًو نىعى مىٍيًو ًفي أىكىاًمرًًه    لىًكٍف سىأىٍلتي كى ا ًاٍعتىرىٍضتي عى مى كى
                    

لكْن سألت ومن عاداتو نعم ، عاطفة بعد حرف : في أولو  (لكنْ )وأع القصر بـِ 
وما اعترضت عميو في أوامره لكْن سألت ومن عاداتو : عمييا في أولو  (ما)النفي 

.نعم   
وىو السؤال إذ نفى عن نفسو اعتراض  (لكنْ )، وأثبتت ما بعد  (ما)فقد نفت ما بعد 

أوامر سيف الدولة بتفرده بالوأائع دونو ، وأثبتت السؤال عن أعوده واستخالفو في 
.الشام   

  دون تقدم حرف نفي أو نيي وذلك في بيت ،  (لكنْ )كما وأع القصر بـِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الوافر) : (1)إذ يقول   
نىاًحي             - 538 مىى ًعٍمـو جى ـٍ عى فىٍضتي لىكي ٍبتي لىًكٍف    خى كىابى أىجى لىٍك ًشٍئتي اٍلجى كى

                  
لكْن خفضت لكم عمى عمم جناحي ، : في أولو  (لكنْ )وأع القصر بحرف العطف 

.ولم يتقدميا حرف نفي ، أو نيي   
.عاطفة  (لكنْ )ولكن وأوع الشرط في أول الكالم أد جعل   

(الوافر) : (2)وذلك في بيتين ، كقولو : ال - ب  
ًإذىا بىًقيى األىًميفي قىًريرى عىٍيفو     فىدىٍينىاهي اٍخًتيىاران الى اٍضطّْرىارىا                    - 539

                  



فديناه اختيارًا ال اضطراًرا ، إذ تقدميا : في أولو  (ال)وأع القصر بحرف العطف 
عمى االختيار ،  (افتداء سيف الدولة )إثبات ، ولم يتقدميا نفي ، إذ أصر الفدية 

.ونفييا عن افتدائو وىم مضطرون لذلك   
(الوافر) :  (3)في تسعة أبيات ، كقولو : بل - ج  

سي كىالنَّاسي الذُّنىابىى              - 540 ًبيعىةي بىٍؿ ًنزىاره        ًبأىنَّا الرٍَّأ ى ًممىٍت رى قىٍد عى كى
         

وأد عممت ربيعة بل نزار ، وأد وأعت : في أولو  (بل)وأع القصر بحرف العطف 
.ربيعة ونزار : عاطفة ، إذ أصر العمم عمى أبيمتي  (بل)  

 : (4)مرتين في البيت وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو (بل)كما أالحظ أنو استخدم 
(المتقارب)  

ًخػ       رُّ ًلي بىٍؿ ًلقىٍكًمؾى بىٍؿ ًلٍمعىرىٍب                      - 541 بىؿي اٍلميٍشمى نَّؾى لىٍمجى كىاً 
   

فقد أثبت أن سيف الدولة يحمي . بل لقومك بل لمعرب : في أولو  (بل)استعمل 
.ويساعد ويجير أومو والعرب كميم أيضًا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الطويل): (1) في خمسة أبيات، كقولو:القصر بضمير الفصؿ كتعريؼ الطرفيف- د  
الىٍيوً - 542 ـي      : لىعنا يىا أىًخي الى مىسَّؾى السُّكءي إنَّوي      ىيكى الدٍَّىري ًفي حى بيٍؤسه كىأٍنعي  

معرفة بأل مع اأترانو  (الدىر)إنو ىو الدىر ، إذ وردت : وأع القصر في أولو 
: وأد أصر السوء عمى الدىر ، وذلك ألن الدىر لو جانبان  . (ىو)بضمير الفصل 

.فقد يريك بؤسو ، وأد يريك نعمو   



(الطويل) : (2) في بيتين ، كقولو:تعريؼ المسند بأؿ - ىػ  
كىاًدًث بىابي     - 543 ـي           كىالى ديٍكفى مىاًلي ًلٍمحى مىٍيًي اري الى زىاًدم بىًطيءه عى أىنىا اٍلجى

                
  .(أنا الجار)وأع القصر بتعريف المسند وىو الخبر في الجممة االسمية 

 في سبعمائة وثمانية عشر بيتًا ، وذلك بتقديم :القصر بتقديـ ما حقو التأخير - ك
:مايمي   

  (الطويل) : (3) في ثالثمائة وعشرين بيتًا، كقولو:خبر المبتدأ عمى المبتدأ - 1
مىنىابي       - 544 ٍكطىةه كى ًلي عىنَّؾى ًفيًو حى ـً أىٍف الى ييًضيعىًني         كى طي  ًلإًلٍسالى فىأىٍحكى

   
ولي عنك فيو حوطة : في أولو  (حوطة)عمى المبتدأ  (فيو)أّدم الخبر شبو الجممة 

.ومناب ، إذ خّصو بالحوطة دون غيره   
: والمالحظ في تقديم خبر المبتدأ عمى المبتدأ ما يمي   

في مائتين وثالثة وأربعين بيتًا ، وشبو  (جار ومجرور)وأع الخبر شبو جممة  -1
في تسعة وثالثين بيتًا ، واسمًا في سبعة أبيات ، واسم استفيام في  (ظرفية)جممة 

في عشرة أبيات،  (أين)في خمسة أبيات ، و  (كيف)خمسة عشر بيتًا ، مستخدًما 
(الطويل) : (4)كقولو   

ؿي             - 545 تىطىاكى كبه تىٍمظَّى نىاريىىا كى بىٍينىنىا         حيري ديكًر كى بىٍيفى بينىيَّاًت اٍلخي كى
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وبيننا حروب : في أولو  (حروب)عمى المبتدأ  (بيننا)تقدم الخبر شبو الجممة الظرفية 

 . 
:  تقدم الخبر وجوبًا عمى المبتدأ في الحاالت التالية - 2  



إذا كان الخبر شبو جممة ، والمبتدأ نكرة ، في مئة وثالثة وعشرين بيتًا ،  كقولو - أ
(الطويل):  ( 1)  

دّْ اٍلحيسىاـً فيميكؿي        - 546 ًفي حى ًفييىا كى تَّى تىرىٍكتييىا        كى لىًكٍف لىًقٍيتي اٍلمىٍكتى حى كى
   

 (فمول)وجوبًا عمى المبتدأ  (وفي حد الحسام)تقدم الخبر شبو الجممة الجار والمجرور 
. وفي حّد الحسام فمول : وىو اسم نكرة في أولو   

وذلك في خمسة عشر بيتًا ، وىي أسماء : إذا كان الخبر مما لو حق الصدارة - ب
.االستفيام    

وذلك في سبعة عشر بيتًا ، إذ : إذا اشتمل المبتدأ عمى ضمير يعود عمى الخبر - ج
جاء الخبر شبو جممة ، والمبتدأ معرفة متصل بضمير يعود عمى الخبر في خمسة 

عشر بيتًا ، كما جاء الخبر اسمًا والمبتدأ معرفة متصل بضمير يعود عمى الخبر في 
(الكامل) : (2)بيتين ، كقولو   

كىاًرـً كىاٍلقىنىا الرَّعَّاًؼ             - 547 ٍف قىمٍَّت كىًثيره نىٍفعييىا        بىٍيفى الصَّ ٍيًمي كىاً  خى  
عمى المبتدأ المعرفة المتصل بضمير يعود عمى الخبر  (كثير)تقدم الخبر االسم 

.كثير نفعيا : في أولو  (نفعيا)والمبتدأ   
:تقدم الخبر جوازًا عمى المبتدأ في الحاالت التالية - 3  

وأد جاء المبتدأ معرفة في مئة بيت : إذا كان الخبر شبو جممة وأدم عمى المبتدأ - أ
(الوافر) :  (3)وخمسة ، كقولو  

ابىا - 548 مىٍمنىا النٍَّجدى ًمٍنوي كىاٍلًيضى مىى ًنزىارو        حى بىؿي اٍلميًطؿُّ عى .             لىنىا اٍلجى
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في  أولو  (الجبل)عمى المبتدأ المعرفة  (لنا)تقدم الخبر شبو الجممة الجار والمجرور 
. لنا الجبل المطل عمى نزار :   

 :      (1)وذلك في بيت ، إذ يقول: إذا أضيف المبتدأ النكرة إلى معرفة - ب
(الوافر)  

رَّاجه ًمفى اٍلغىٍمرىاًت ًخٍرؽه        أىبيك ًشٍبمىٍيًف مىٍحًميُّ الذّْمىاًر                 - 549 خى كى
          

في  (أبو شبمين)عمى المبتدأ النكرة المضاف إلى معرفة  (خّراج)تقدم الخبر المفرد 
.وخّراج من الغمرات خرق أبو شبمين : أولو   

  (الطويل) : (2)وذلك في بيتين كقولو:  إذا كان الخبر صفة مشبية -  ج
رَّاًدًه النَّظىري الشٍّْزري             - 550 ٍنوي ذىٍكدي أىٍعدىاًء مىٍنيىؿو     كىًثيره ًإلىى كى عىدىاًني عى

                    
كثير إلى : في أولو  (النظر)جوازًا عمى المبتدأ  (كثير)تقدم الخبر الصفة المشبية 

.وّراده النظر الشزر   
وذلك في : إذا أتى الخبر بعد حرف استفيام ووأع المبتدأ ضمير رفع منفصل - د

(الطويل) : (3)بيت، إذ يقول  
ـٍ أىٍنتى ثىاًئري           - 551 ذىرّْعان       أىزىاًئري شىٍكؽو أٍنتى أى تىقيكؿي ًإذىا مىا ًجٍئتييىا ميتى ى

               
؛ وذلك لوأوعو بعد ىمزة االستفيام في  (أنت)جوازًا عمى المبتدأ  (زائر)تقدم الخبر 

.أزائر شوق أنت أم أنت ثائر : أولو   
(الخفيف): (4)خبرًا بعد مبتدأ مشتق في بيت ، إذ يقول  (سواء)إذا وأعت كممة - ىـ  

كري           - 552 سىبىؽى النَّاسي ًفي اٍليىكىل مىٍنصيكري         فىًسكىاهي اٍلميكىمَّؼي اٍلمىٍغري
         

.فسواه المكّمف المغرور: في أولو  (المكّمف)جوازًا عمى المبتدأ  (سواه)تقدم الخبر   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .69السابق، ص - 2

  .81السابق ، ص - 3



  .98السابق ، ص - 4

 

 

 

:وذلك في سبعة وستين بيتًا ، وىذه النواسخ  : خبر الناسخ عمى اسميا- 2  
(الطويل):  (1)في ثمانية عشر بيتًا ، كقولو : كان - أ  

ـٍ تىكيٍف ًباٍلًعزّْ ًتٍمؾى اٍلمىكىاًسبي       - 553 كىالى أىنىا رىاضو ًإٍف كىثيٍرفى مىكىاًسًبي       ًإذىا لى
     

إذا لم تكن : في أولو  (تمك المكاسب)عمى اسميا  (بالعزّ )تقدم خبر كان شبو الجممة 
.بالعّز تمك المكاسب   

(الطويل): (2)في سبعة عشر بيتًا ، كقولو: ليس - ب  
مىى اٍمًرئو      فىمىٍيسى لىوي بىرّّ يىًقيًو كىالى بىٍحري           - 554 اءي عى َـّ اٍلقىضى لىًكٍف ًإذىا حي كى

                      
فميس لو َبّر يقيو وال : في أولو  (َبرّ )عمى اسميا  (لو)تقدم خبر ليس شبو الجممة 

.بحر   
(الطويل) : (3)في بيت ، إذ يقول: أمسى - ج  

ـي            - 555 يّْ مىٍيؾى الذُّؿُّ كىىيكى ميخى ًميًج ًقبىابينىا    كىأىٍمسىى عى ًربىٍت فىٍكؽى اٍلخى ًإذىا ضي
                   

وأمسى عميك : في أولو  (الذل)عمى اسميا  (عميك)تقدم خبر أمسى شبو الجممة 
.الذل وىو مخيم   

(الوافر) : (4)وذلك في بيتين ، كقولو: أصبح - ىـ  
دىٍربي                  - 556 الىًت األىٍعدىاءي ديكًني        كىأىٍصبى ى بىٍينىنىا بىٍحره كى فىمىمَّا حى

         
وأصبح بيننا : في أولو  (بحر)عمى اسميا  (بيننا)تقدم خبرىا شبو الجممة الظرفية 

.بحر ودرب   
(المنسرح): (5)في بيتين ، كقولو : بات - و  



ًميمىةه ًبالشَّاـً ميٍفرىدىةه         بىاتى ًبأىٍيًدم اٍلًعدىل ميعىمّْمييىا                     - 557 عى
            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بات بأيدي : في أولو  (معمميا)عمى اسميا  (بأيدي العدى)تقدم خبرىا شبو الجممة 
.العدى معمميا   

(الكامل): (1)في ثالثة أبيات ، كقولو : مازال - ز  
اًلً  األىٍعمىاًؿ      - 558 اًحبه ًمٍف صى ٍؿ        لىؾى صى ـٍ يىزى لى ًجٍبفى عىٍنؾى السيّْئىاتي كى حي كى

    
  .(صاحب)عمىاسميا (لك  )تقدم خبرىا شبو الجممة 

(الطويل) : (2)في بيت ، إذ يقول : مادام - ح  
ـي        - 559 ـى ًلمرٍُّمً  لىٍيذى ـٍ مىا دىا نىٍطعىنييي ـه         كى ـى ًلمسٍَّيًؼ قىاًئ ـٍ مىا دىا سىنىٍضًربييي

                            
، كما تقدم خبرىا شبو الجممة  (أائم)عمى اسميا  (لمسيف)تقدم خبرىا شبو الجممة 

  .(ليذم)عمى اسميا  (لمرمح)
(الخفيف) :  (3)في أربعة عشر بيتًا ، كقولو : إنَّ - ط  

كًب           - 560 ةى المىٍكري دىٍمًعي         ًإفَّ ًفي الدٍَّمًع رىاحى مّْيىاًني كى ًؿً يمىيَّ خى يىا خى
               

.(راحة المكروب)عمى اسميا  (في الدمع)تقدم خبرىا شبو الجممة   
(البسيط) :  (4)في ثالثة أبيات ، كقولو: أنَّ - ي  



اًكريهي              - 561 دِّا تىمىكَّفى ًفي قىٍمًبي ييجى ىىٍؿ أىٍنتى ميٍبًمغيوي عىنّْي ًبأىفَّ لىوي       كي
         

  .(ودِّا)عمى اسميا  (لو)تقدم خبرىا شبو الجممة 
(الوافر): (5)في خمسة أبيات ، كقولو : كأنَّ - ك  

اًء ًاٍجًتنىابىا- 562 ـٍ نيًرٍدهي        كىأىفَّ ًبنىا عىًف اٍلمى نىكٍَّبنىا اٍلفيريٍقميسى لى كى  
  .(اجتنابا)عمى اسميا  (عن الماء)تقدم خبرىا شبو الجممة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .143 ، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1
.احلاد القاطع من السيوف والرماح واألنياب أيياً : هلذم  . 150السابق ، ص - 2  

  .26السابق ، ص - 3

  .79السابق ، ص - 4

  .19السابق ، ص - 5

        
                     

(البسيط) : (1)في بيت ، إذ يقول: لكنّ - ل  
ؿي        - 563 اءىهي األىجى تَّى جى اءىهي اٍليىٍأسي حى ًتًو    مىا جى لىًكفَّ ًفي النَّاًس مىٍغميكران ًبًنٍعمى

                       
  .(مغموراً )عمى اسميا  (في الناس)تقدم خبرىا شبو الجممة 

:والمالحظ في تقديم خبر الناسخ عمى االسم ما يمي   
. إذا وأع شبو جممة ، وذلك في جميع النواسخ : تقدم الخبر جواًزا  -1  

(المتقارب) : (2)تقدم الخبر إذا وأع مفردًا عمى اسميا ، كقولو- 2  
ـٍ أيًجٍب                     - 564 لىًكٍف ًليىٍيبىًتًو لى كىابي         كى ًتيدان لىدىمَّ اٍلجى كىافى عى كى

                           
إذ تقدم في خبر كان ،   وليس  . (الجواب)عمى اسميا  (عتيداً )تقدم خبر كان االسم 

. ، و مازال  



تقدم الخبر الجممة الفعمية عمى اسميا وذلك في خبر بات في بيت واحد ، إذ  -3
(مجزوء الكامل):  (3)يقول   

ابىةى المٍَّيًؿ الطًَّكيًؿ                          - 565 بىاتىٍت تيقىمّْبيوي األىكيػػ         ؼُّ سىحى
          

  .(سحابة)عمى اسميا  (تقّمبو األكف)تقدم خبرىا الجممة الفعمية 
في مئة وثمانية وأربعين بيًتا ، موزعة : تقديـ متعمقات الجممة االسمية عمييا  -3

: كاآلتي   
في ستة وخمسين بيتًا ، موزعة  : تقديم معّمقات الجممة االسمية عمى الخبر - أ

:كاآلتي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الخفيف): (1)في أربعة وعشرين بيتًا ، كقولو : الخبر- 1  
ًفيًقي             - 566 رىًفيؽه مىعى اٍلخيطيٍكًب رى ًديًقي     كى مىى الزَّمىاًف صى ًديؽه عى ًلي صى

      
ورفيق رفيقي مع : ، واألصل  (رفيقي)عمى الخبر  (مع الخطوب)تقدمت شبو الجممة 

.الخطوب ، وأد أدمت ىنا ليؤكد أن صديقو ليس بالسراء فقط أيضًا بالضراء   
  (الطويل) :  (2)في أحد عشر بيتًا ، كقولو : خبر كان - 2

شىميكسه مىتىى أىٍعطىٍتؾى طىٍكعان ًزمىامىيىا      فىكيٍف ًلألىذىل ًمٍف عىقّْيىا ميتىرىقّْبىا       - 567
                      



، وأد  (مترأباً )عمى خبر كان  (من عّقيا)، وشبو الجممة  (لألذى)تقدمت شبو الجممة 
. جاء متعمق الخبر شبو جممة   

(الطويل): (3)في بيتين ، كقولو : خبر ليس- 3  
ٍرؾى ًإالَّ مىالىلىةن        فىمىٍيسى لىوي إالَّ اٍلًفرىاؽى ًعتىابي             - 568 ـٍ يىٍيجي إذىا اٍلًخؿُّ لى

        
  . (الفراق)عمى خبرىا  (لو)تقدم متعمق خبر ليس شبو الجممة 

(الوافر)  : (4)وأد وأع متعمق خبرىا جممة شرطية في أولو  
ـٍ أيالىًحي           - 569 ًبًي زىايىا       أيالىًحي مىٍعشىًرم كى مىى الرَّ بىٍرتي عى ٍف صى لىٍستي كىاً  كى

   
ْن صبرت عمى الرزايا)تقدمت الجممة الشرطية    .(أالحي)عمى الخبر  (وا 

(الطويل): (5)في بيت ، إذ يقول : خبر ال - 4  
ـي ًعٍنًدم ًبسىيّْدو    ًإذىا اٍستىٍنزىٍلتىوي عىٍف عيالىهي الرَّغىاًئبي - 570 كىالى السَّيّْدي اٍلقىٍمقىا  

  .(بسيد)عمى خبر ال  (عندي)تقدمت شبو الجممة الظرفية 
                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الكامل): (1)في ثالثة أبيات ، كقولو : خبر مازال - 5  
دّْم ًفي اٍلًكسىاًد يىسىاريهي        - 571 ٍؿ        ًمٍف تىٍحًت خى ـٍ يىزى لى سٍَّدتيوي ييٍمنىى يىدىمَّ كى كى

       



في )عمى خبر لم يزل  (من تحت خدي)تقدم المتعمق بخبر لم يزل شبو الجممة 
.ولم يزل من تحت خدي في الوساد يساره : في أولو  (الوساد  

(الطويل):  (2)في ستة أبيات ، كقولو : خبر إّن - 6  
آًذري       - 572 تيٍصًبيًني ًإلىٍيًؾ اٍلجى بىا     أىًحفُّ كى مىى طيكًؿ الشّْمىاًس عىًف اىلصّْ نّْي عى كىاً 

                       
عمى خبر إّن  (عن الصبا)، وشبو الجممة  (عمى طول الشماس)تقدمت شبو الجممة 

ني عمى طول الشماس عمى الصبا أحّن ،كما جاء المتعمق بخبر : في أولو  (أحنّ ) وا 
(المتقارب): (3)جممة فعمية في بيت، من ستة أبيات ، إذ يقول  (إنّ )  

ًدمىٍتؾى اٍلعيالى         أىخه الى كى ٍخكىًة ىىذىا الزَّمىاًف                      - 573 فى نَّؾى الى عى
           

  .(أخ)عمى خبر إّن  (ال عدمتك العال)الجممة الفعمية  (إنّ )تقدم المتعمق بخبر 
(الطويل) : (4)إذ يقول، في بيت : خبر أّن - 7  

رَّىىا أىٍىدىل       - 574 رّْىىا لىٍك نىٍبتىًغي ضى ـى اٍلعىًشيرىًة أىنَّنىا           ًإلىى ضي يىٍمنىعينىا ظيٍم كى
          

لو نبتغي )، والجممة الفعمية  (إلى ضّرىا)شبو الجممة  (أنّ )تقدم المتعمق بخبر 
.عمى خبر أّن  (ضّرىا  

(الطويل)  : (5)في خمسة أبيات ، كقولو: خبر كأّن - 8  
اًنبي     - 575 ًميطي ميجى ًلمنٍَّكـً ميٍذ بىافى اٍلخى اًحبي       كى بىابىًة صى أىًبٍيتي كىأىنّْي ًلمصَّ  

  .(صاحب)عمى خبر كأّن  (لمصبابة)تقدمت شبو الجممة 
                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الطويل): (1)في ثالثة أبيات ، كقولو: خبر لكنَّ - 9  

ًنيفي          - 576 اًء ضى لىًكفَّ ًمٍثًمي ًباإلخى دًّْه كيؿُّ مىٍذىىبو       كى قىٍد كىافى ًلي عىٍف كي كى
           

  .(ضنين)عمى خبر لكّن  (باإلخاء)شبو الجممة  (لكنّ  )تقدم المتعمق بخبر
في اثنين وتسعين بيتًا ، موزعة : تقديم متعمقات الجممة االسمية عمى المبتدأ - ب

:كاآلتي   
في سبعة وسبعين بيتًا ، إذ وأع المتعمق شبو جممة في سبعين بيتًا ، : المبتدأ - 1

  (الطويل): (2)وجممة فعمية في ثالثة أبيات ، وجممة شرطية في أربعة أبيات ،كقولو
ًلمنَّاًس ًفيمىا يىٍعشىقيكفى مىذىاًىبي         - 577 ٍىًميىا    كى ٍذىىًبي حيبُّ الدّْيىاًر أًل ى ًمٍف مى كى

                     
، وىما متعمقان بالمبتدأ  (يعشقون)، والجممة الفعمية  (فيما)تقدمت شبو الجممة 

.ولمناس فيما يعشقون مذاىب : في أولو  (مذاىب)  
(المتقارب) :(3)في عشرة أبيات ، كقولو: اسم كان - 2  

ـٍ أيًجٍب                    - 578 لىًكٍف ًليىٍيبىًتًو لى كىابي          كى ًتيدان لىدىمَّ اٍلجى كىافى عى كى
           

  .(الجواب)وىي متعمقة باسم كان  (لديّ )تقدمت شبو الجممة 
(الطويل) : (4)في ثالثة أبيات ، كقولو: اسم ليس - 3  

ٍخميكؽو ًإلىٍيًو سىًبيؿي               - 579 ـٍ ييًرٍدهي المَّوي ًفي األىٍمًر كيمًّْو    فىمىٍيسى ًلمى مىا لى كى
                   

عمى اسم ليس  (سبيل) (اسم ليس)وىي متعمقة بـِ  (إليو)تقدمت شبو الجممة   
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(البسيط) : (1)في بيت ، إذ يقول: اسم بات - 4  
ـي            - 580 شى ـي ًقٍرده لىوي حى ـٍ          كىالى ييرىل لىيي ٍنثىى تينىاًدمييي ـٍ خي كىالى تىًبيتي لىيي

         
.عمى االسم  (خنثى)المتعمقة باسم بات  (ليم)تقدمت شبو الجممة   
(الخفيف) : (2)في بيت ، إذ يقول: اسم إنَّ - 5  

ذيؿَّ أىًسيًر                        - 581 بيكىا ثىاًكؿو كى ـى مىًريضو  كى ًإفَّ ًلي ميٍذ نىأىٍيتى ًجٍس
                

.والمتعمقة بو  (جسم مريض)عمىاسم إّن  (مذ نأيت)تقدمت شبو الجممة الظرفية   
.في ثالثمائة وخمسة وستين بيًتا  : تقديـ المفعكؿ بو عم الفاعؿ -4  

في ثالثمائة وأحد عشر بيًتا في الحالتين : تقدم المفعول بو عمى الفاعل وجوبًا - أ
:التاليتين   

وذلك في تسعة أبيات : إذا احتوى الفاعل عمى ضمير يعود عمى المفعول بو - 1
(مخمع البسيط) : (3)كقولو  

َـّ ًبًو اٍلحيٍسفي كىاٍلبىيىاءي                              - 582 بُّوي ًعذىاران        تى فىزىادىهي رى
     

 (رّبو)عمى الفاعل  (زاد)المتصل بالفعل  (ضمير الياء)تقدم المفعول بو وجوبًا 
. فزاده ربو عذاراً : المتصل بضمير يعود عمى المفعول بو في أولو   

في ثالثمائة وثالثة أبيات ،      : إذا جاء المفعول بو ضميرًا متصاًل بالفعل - 2  
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(الطويل): (1)كقولو  
مىى األىٍمًر الًَّذم ىيكى عىاًئبي - 583 سيكده عى ًمٍف شىرىًفي أىٍف الى يىزىاؿي يىًعيبيًني       حى      كى

       
؛ ألنو وأع ضميرًا متصاًل بالفعل  (حسود)تقدم المفعول بو وجوبًا عمى الفاعل 

  .(ياء المتكمم)وىو  (يعيب)
في ثالثة وستين بيتًا ، في الحالتين : تقدم المفعول بو عمى الفاعل جوازًا - ب

:التاليتين   
(الطويل) : (2)في بيت ، إذ يقول: إذا جاء الفاعل ضميرًا متصاًل بالفعل - 1  

ـٍ ًبسيييكًفنىا      كىأيٍسدى الشَّرىل قيٍدنىا ًإلىٍيؾى أىـً اٍلكيٍتبىا         - 584 ٍحًجٍرتى أى ًبأىٍقالىًمنىا أى ي
                 

عمى الفعل المتصل بضمير رفع لممتكمم الجماعة  (أسد الشرى)تقدم المفعول بو 
.جوازًا  (أدنا)  

:في واحد وستين بيتًا ، موزعة كالتالي : توسط المفعول بو جوازًا - 2  
 : (3)وذلك في واحد وثالثين بيتًا ، كقولو: مجيء المفعول بو والفاعل معرفتين - أ

(الطويل)  
اًضري         - 585 كىفىٍت غىدىكىاًت اٍلغىٍيًث ًدرَّاتي كىفًّْو     فىأىٍمرىعى بىادو كىاٍجتىنىى اٍلعىٍيشى حى

    



لتوسطو بين الفعل  (دّرات كّفو)جوازًا عمى الفاعل  (غدوات الغيث)تقدم المفعول بو 
.والفاعل   

وذلك في تسعة وعشرين بيتًا ، كقولو : مجيء المفعول بو معرفة والفاعل نكرة - ب
(الكامل):  (4)  

ةه ًمٍف أىٍصدىًؽ األىٍنكىاًء           - 586 ابىةه        عىرَّاضى ـي سىحى ًؾ يىا شىآ ادىٍت ًعرىاصى جى
        

  (سحابة)جوازًا عمى الفاعل  (عراصك)تقدم المفعول بو المعرفة 
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.لتوسطو بين الفعل والفاعل   

(الطويل) :   (1)وذلك في بيت ، إذ يقول: مجيء المفعول بو نكرة والفاعل نكرة - ج  
اًحًبٍي نىٍجكىامى ىىٍؿ يىٍنفىعي الذٍّْكري       - 587 ًبيبه ًبأىٍرًضيىا       أىيىا صى ييذىكّْريًني نىٍجدان حى

     
  .(حبيب)جوازًا عمى الفاعل  (نجداً )تقدم المفعول بو 

: في مئتين وسبعة عشر بيتًا ، وىذه المتعمقات :تقديـ متعمقات الفعؿ  -5  
(الطويل) : (2)في بيت ، إذ يقول: تقديم المفعول بو عمى الفعل - أ  

ـٍ ًبسيييكًفنىا      كىأيٍسدى الشَّرىل قيٍدنىا ًإلىٍيؾى أىـً اٍلكيٍتبىا         - 588 ٍحًجٍرتى أى ًبأىٍقالىًمنىا أى ي
                     

  .(أدنا)عمى الفعل  (أسد الشرى)تقدم المفعول بو 
: في مئتين وسبعة أبيات ، وأد تقدم عمى مايمي : تقديم الجار والمجرور - ب  

(الطويل): (3)في سبعة عشر بيتًا ،كقولو: عمى الفعل - 1  



ـي ًفي آسىاًدًىفَّ ًكالىبي               - 589 ًإلىى المًَّو أىٍشكيك أىنَّنىا ًبمىنىاًزؿو          تىٍحكَّ
          

  .(أشكو)المتعمق بالفعل (إلى اهلل)تقدم الجار والمجرور 
(الطويل): (4)في مئة وثمانية وعشرين بيتًا ، كقولو : عمى الفاعل - 2  

بَّرىٍتًني ًباٍلًفرىاًؽ النَّكىاًعبي    - 590 مىا أىدًَّعي أىفَّ اٍلخيطيكبى تيًخيفيًني            لىقىٍد خى كى
  

.(النواعب)عمى الفاعل  (بالفراق)تقدم الجار والمجرور   
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .69 ، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1
  .28السابق ، ص - 2

  .14السابق ، ص - 3

  .22السابق ، ص - 4

 

 

 

 

 

 

 

(الطويل ) : (1)في خمسين بيتًا ،كقولو: عمى المفعول بو - 3  
ٍرًب سىٍكرىةه         بىكىاًدرى أىٍمرو الى نيًطيؽي لىيىا رىدَّا    - 591 ًلٍمحى مىى نىٍفًسي كى اؼي عى أىخى  

  . (رّداً )عمى المفعول بو  (ليا)تقدم الجار والمجرور 
(الطويل) : (2)في عشرة أبيات ، كقولو: عمى نائب الفاعل - 4  

لىًكفَّ ًمٍثًمي الى ييذىاعي لىوي ًسرُّ         - 592 بىمىى أىنىا ميٍشتىاؽه كىًعٍنًدمى لىٍكعىةه           كى
        

  .(سرّ )عمى نائب الفاعل  (لو)تقدم الجار والمجرور 
(الوافر) : (3)في بيت واحد ، إذ يقول: عمى المفعول المطمق - 5  



ابىا- 593               تىرىٍكنىا ًفي بيييكًت بىًني اٍلمييىنَّا         نىكىاًدبى يىٍنتىًحٍبفى ًبيىا اٍنًتحى
    

  .(انتحاباً )عمى المفعول المطمق  (بيا)تقدم الجار والمجرور 
(الطويل) : (4)في بيت ، إذ يقول: عمى المفعول ألجمو - 6  

ابي          - 594 مىا ديكفى اٍلكىًثيرى ًحجى بَّةن       لىدىٍيؾى كى ى ًبالقىًميًؿ مىحى مىا ًزٍلتي أىٍرضى كى
                 

أرضى بالقميل : في أولو  (محبة)عمى المفعول ألجمو  (بالقميل)تقدم الجار والمجرور 
.محبًة   

(البسيط) : (5)في ستة أبيات ، كقولو: تقدم الحال عمى الفعل - ج  
ًب          - 595 كىأىٍنتى ًبي ًمٍف أىضفّْ النَّاًس كيمًّْيـً    فىكىٍيؼى تىٍبذيليًني ًلمسٍُّمًر كىاٍلقيضي

                
  .(تبذلني)عمى الفعل  (كيف)تقدم الحال 

(الطويل) : (6)في بيت ، إذ يقول: تقدم التمييز عمى الفاعل - د  
مىدىٍت ريٍعبىا      - 596 ٍف جى ـٍ قىٍتالن كىأىٍسران سيييكفينىا     كىأيٍسدى الشَّرىل المىألىل كىا  ـٍ تيٍفًنًي أىلى
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  .(سيوفنا)عمى الفاعل  (أتالً )تقدم التمييز 
(الطويل) : (1)في بيت ، إذ يقول: تقدم المفعول ألجمو عمى المفعول بو - ىـ  



شىميكسه مىتىى أىٍعطىٍتؾى طىٍكعان ًزمىامىيىا   فىكيٍف ًلألىذىل ًمٍف عىقّْيىا ميتىرىقّْبىا          - 597
                      

  .(زماميا)عمى المفعول بو  (طوعاً )تقدم المفعول ألجمو 
والمالحظ استخدام أكثر من طريقة من طرق القصر ، وجاء في خمسة أبيات القصر 

كما في التقديم والتأخير إذ جاءت مرتين . بالنفي واالستثناء مرتين في البيت الواحد 
في مئتين واثنين وأربعين بيتًا ، وثالث مرات في سبعة عشر بيتًا ، وأربع مرات في 
.أربعة أبيات   

.سبق تناولو في باب القصر  : التككيد بالتقديـ كالتأخير- 4  
في ثمانية وسبعين بيتًا ، مقّسمًا حسب فائدتو المعنوية : التككيد بالمصادر - 5

:لمتوكيد إلى مايمي   
وذلك في ستة وخمسين بيتًا ،   : المصدر المؤكد لعاممو أو المؤكد لفعمو - 1

(الوافر) :(2)كقولو  
ـٍ ًإلىى اٍلًحيىرىاًف سىٍكقان          كىمىا نىٍستىاؽي آبىاالن ًصعىابىا               - 598 سيٍقنىاىي كى

             
أي أنو يفيد  (سقناىم)مفعواًل مطمقًا وىو اسم يؤكد الفعل أو العامل  (سوأاً )وأع االسم 

وسقناىم إلى : ما أفاده العامل من الحدث من غير زيادة عمى ذلك ، ومعنى أولنا 
.وأد أزال المصدر الشك عن السامع . الحيران سوأًا ، أحدثت سوأًا   

وذلك في : المصدر المؤكد لنوع الحدث أو المؤكد لمعنى عاممو وبيان نوعو - 2
  (المتقارب) : (3)واحد وعشرين بيتًا ، كقولو

ميكصى الذَّىىٍب              - 599 مىٍصتي خي لىًكٍف خى مىا غىضَّ ًمنّْيى ىىذىا اإًلسىاري      كى كى
           

فقد أراد المتكمم توكيد الحدث  (ولكن خمصت)مؤكدة لمجممة  (خموص)جاء المصدر 
.بمحدثو من وأع عميو   
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المصدر المؤكد المبين لعدد مرات وأوع الحدث أو المؤكد لمعنى عاممو المذكور - 3
(الرجز) : (1)وذلك في بيت ، إذ يقول: مع بيان عدده  

سًَّع                   - 600 ـٍ أيكى لى ديٍرتي دىٍكرىتىٍيًف كى ٍذتي نىٍبمىةن كىانىٍت مىًعي       كى ثيَـّ أىخى
         

مفعواًل مطمقًا إذ زادت في توكيد الحدث بّين عدد مرات وأوعو  (دورتين)وأع المصدر 
.، فتعدد وأوع الحدث يؤكد بادئ ذي بدء وأوعو   
:مالحظات حكؿ التككيد بالمصادر كما كردت عند الشاعر   

.التزم الشاعر بما أالو النحويون  -1  
استخدم المصدر المؤكد لمعامل أكثر من النوعين اآلخرين ؛ وذلك ألنو أراد أن - 2

(الطويل) : (2)يزيل الشك عن السامع ، كقولو  
دِّا الى الزَّمىافي ييًبيديهي        كىالى النٍَّأمي ييٍفًنيًو كىالى اٍليىٍجري ثىاًلميٍو           - 601 دُّؾى كي أىكي

          
وأد أزال الشك عن  (أوّدك)أوّدك وّدًا مؤكدًا لمفعل : في أولو  (وّداً )وأع المصدر 

.السامع وىو أبو زىير بعد أن استجفاه ، إذ أكد أنو مازال يوّده   
(البسيط) : (3)حذف العامل في واحد وعشرين بيتًا ، كقولو- 3  

مىى السُّييًد   - 602 َـّ ًبيىا           ًعٍممان ًبأنَّؾى مىٍكقيكؼى ه عى ٍيًني أىٍف ييًم كىأىٍمنىعي النٍَّكـى عى
            

.(عمم)مفعواًل مطمقًا ، إذ أكد الفعل أو عاممو المحذوف وىو الفعل  (عمماً )وأع   
(الطويل): (4)وسبب حذف العامل وأوعو في الخبر ، كقولو   

ـي     - 603 الىٍيًو بيٍؤسه كىأىٍنعي لىعان يىا أىًخي الى مىسَّؾى السُّكءي ًإنَّوي        ىيكى الدٍَّىري ًفي حى
         

مفعواًل مطمقًا ، إذ أكد الفعل ، أو عاممو المحذوف ، وأد حذف  (لعاً )وأع االسم 
.العامل ؛ ألنو واأع في الخبر عند تذكر نعمتو   
 وأد جاء المفعول المطمق غير مكرر وال محصور ، كما جاء العامل 
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واأعًا في الخبر ، كما وأع بعد االستفيام ، وىذا شرط من شروط المصدر الواأع في 
(الوافر) : (1)الخبر ، في بيت ، إذ يقول  

ـه    أمىٍزحان؟ ريبَّ ًجدٍّ ًفي ميزىاًح - 604                     !أىظىنِّا؟ ًإفَّ بىٍعضى الظَّفّْ إٍث
                

مفعولين مطمقين بعد ىمزة االستفيام ، وسبب الحذف  (مزحاً )و (ظناً )وأع االسمان 
.االستفيام التوبيخي   

 : (2)في أربعة أبيات،كقولو (المفعول المطمق)استخدم النائب عن المصدر  -4
                 (الرجز)

نىشىٍط             - 605  ٍيًد قىًميالى ن كى تَّى اٍنبىسىٍط      كىىىشَّ ًلمصَّ ٍؿ أٍمسىحيوي حى ـٍ أىزى فىمى
                          

: وىّش لمصيد أمياًل ونشط ، واألصل: نائبًا عن المفعول المطمق في أولو (أميالً )وأع 
.وىّش لمصيد ىّشًا أمياًل   
.وأد جاء النائب عن المصدر ما لو فعل مستعمل من لفظو وواأع في الخبر  

(الطويل):(3)تعدد المصادر في البيت ، إذ جاءت مرتين في ستة أبيات ، كقولو- 5  
لّْديهي زيٍىدي                - 606 فىاءن الى ييكى نىٍجفيك جى ٍرأىةن          كى لّْدي جي نىٍدنيك دينيٌكان الى ييكى كى

             
.مفعولين مطمقين  (جفاءً )و (دنواً )وأع االسمان   

زالة الشك عن بعض األمور  والسبب في ىذا االستخدام وجود أمرين أراد تأكيدىما وا 
. 

تعدد المصدر في القصيدة الواحدة ، وذلك في سبع عشرة أصيدة ، إذ جاء - 6
مرتين في اثنتي عشرة أصيدة ، وثالث مرات في أصيدة ، وأربع مرات في أصيدة ، 
حدى عشرة مرة في أصيدة ،  وخمس مرات في أصيدة ، وتسع مرات في أصيدة ، وا 

(الطويل): كقولو   



ًد أىٍكبىًد     - 607 ارىل مىٍكتى أىٍكمى سَّدان          ًبأىٍيًدم النَّصى تىٍأبىى كىآبىى أىٍف أىميكتى ميكى كى
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ٍكًردً  ـٍ أىكيٍف              أليٍكًردىىىا ًفي نىٍصرًًه كيؿَّ مى ـٍ تىنىٍؿ نىٍفًسي كىالىءىؾى لى لىٍك لى        (1) كى
                   

.نائبًا عن المفعول المطمق  (كل مورد )مفعواًل مطمقًا و (موت أكمد)وأع االسمان   
وذلك في تسعة وثمانين بيتًا ، وأد جاءت عمى األنماط التالية  : التككيد بالصفة -6

: 
(الرجز) :  (2)في ثمانية وسبعين بيتًا ، كقولو: مفردة - أ  

ـٍ ييؤىمٍّْف فىٍقدىهي ًإيىابيوي           شىٍيخه كىًبيره عىادىهي شىبىابيوي                     - 608 لى كى
               

، إذ أكدت صفة الكبر في السن  (شيخ)لمموصوف  (كبير)وأعت الصفة المفردة
.لمشيخ   

(الطويل) :   (3)في تسعة أبيات ، كقولو: جممة فعمية - ب  
ٍينان الى تىًفيضي ديميكعييىا        - 609 بىابىةن         ًإلىٍيؾى كىعى ـي صى ى المَّوي قىٍمبان الى يىًيي لىحى

          
، إذ أكدت أن القمب  (أمباً )لمموصوف  (ال يييم صبابة)وأعت الصفة الجممة الفعمية 

.منبع الحب   
(الطويل) : (4)في ثالثة أبيات ، كقولو: جممة اسمية- ج  

اًنبيٍو          - 610 نىٍنتىًيؾي اٍلقىٍرـى اٍلميمىنَّعى جى كىأىنَّا نىزىٍعنىا اٍلميٍمؾى ًمٍف عيٍقًر دىارًًه        كى
        



،إذ أكدت أن ىذا السيد حماه محمية  (القرم)لمموصوف  (الممّنع جانبو)وأعت الصفة 
.صعبة االأتحام   
:مالحظات حكؿ التككيد بالصفة كما جاءت لدل الشاعر   

.أكثرمن التوكيد بالصفة عمى أمة ورودىا عند النحاة  -1  
.أكد بالصفة المفردة أكثر من الجممة - 2  

استخدم صفتين مؤكدتين في خمسة أبيات ، وثالث صفات مؤكدات في بيت ،- 3  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الكامل):  (1)كقولو   
بىاحو طىاًلعو        ًمٍف ثىٍغرًىىا ًفي ًجٍنً  لىٍيؿو ميٍظًمـً          - 611 ـي عىٍف صى غىرَّاءي تىٍبًس

        
، كما وأع االسم المفرد  (صباح)صفة مؤكدة لمموصوف  (طالع)وأع االسم المفرد 

والصفتان أكدتا وأثبتا صفتي الطموع لمصباح  . (ليل)صفة مؤكدة لمموصوف  (مظمم)
.، والظالم لميل   

وذلك في تسعة وأربعين بيتًا ، مستخدمًا حروف العطف : التككيد بالعطؼ -7
:التالية  

(الطويل) : (2)وذلك في واحد وأربعين بيتًا ، كقولو: الواو- 1  
ابي             - 612 ـٍ أيًصيبييىا    كىالى عىٍكرىًتي ًلمطَّاًلًبيفى تيصى كىالى أىٍطميبي اٍلعىٍكرىاءى ًمٍنيي

                 
.، إذ أكد أن عورتو ال تصاب ، فيو مصون  (الواو)أكد الشاعر بحرف العطف   
(الكامل) : (3)وذلك في خمسة أبيات ، كقولو: الفاء - 2  



ٍبًر تيٍدًرؾي كيؿَّ مىا تىتىطىمَّبي          - 613 ٍيًب الزَّمىاًف فىً نَّوي         ًبالصَّ مىى رى اٍصًبٍر عى
         

.، إذ أكد عمى ضرورة الصبر فالصبر مفتاح الفرج  (الفاء)أكد بحرف العطف   
(البسيط) : (4)في بيتين ، كقولو: لكْن - 3  

ًيميكا    - 614 ـٍ يىٍجيىًؿ اٍلقىٍكـي ًمٍنوي فىٍضؿى مىا عىرىفيكا    لىًكٍف عىرىٍفتى ًمفى التٍَّسًميـً مىا جى لى
                      

لكْن عرفت من التسميم ما جيموا ، وأد أكد عمى : في أولو  (لكنْ )أكد بحرف العطف 
.أنو يعرف ما جيل أومو ، وأد نفى عن أومو العمم   

(الطويل): وذلك في بيت ، إذ يقول : أو- 4  
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ًديثي كىأىنَّوي     جيمىافه كىىىى أىٍك ليٍؤليؤه ميتىنىاًثري - 615                (1)كىالى ًريبىةه إالَّ اٍلحى
                

كأنو جمان وىى أو لؤلٌؤ متناثر ، إذ أكد أولو : في أولو  (أو)أكد بحرف العطف 
.بأنو لؤلؤ متناثر   

تفيد الجمع  (الواو)والمالحظ في التوكيد بالعطف أنو استخدم الواو، وذلك ألن 
.والمشاركة في الحكم ، وأد أكد بيا أمورًا ميمة   

:وذلك في واحد وعشرين بيتًا ، ومن أأسامو :التككيد بالجممة الحالية كالحاؿ  -8  
(الطويل) : (2)في خمسة أبيات ، كقولو: الحال المؤكدة لمضمون الجممة - 1  



ـي                  - 616 ميتىمّْ الَّ مىاًلؾه كى فىاءن كىا  مييىٍمًيؿه        صى مىا نىٍحفي ًإالَّ كىاًئؿه كى كى
           

وما نحن إال وائٌل : وأع االسم المفرد حااًل مفردة ، إذ أكدت مضمون الجممة ، وىي 
: عالأة الصفاء والمحبة ، ومعنى الحال : وميميل ، فالمعنى الضمني لمجممة 

.الصفاء  
وما : كما جاءت الجممة السابقة عمى الحال جممة اسمية مكونة من معرفتين ىما 

.نحن إال وائل وميميل   
(الطويل): (3)وذلك في ثمانية أبيات ، كقولو : الحال المؤكدة لعامميا - 2  

مىنىابي             - 617 ٍكطىةه كى ًلي عىٍنؾى ًفيًو حى طي ًلإًلٍسالىـً أٍف الى ييًضيعىًني    كى فىأىٍحكى
                   

ولي عنك فيو حوطة ومناب حااًل مؤكدة لمعامل وىو الفعل : وأعت الجممة االسمية 
  .(ال يضيع)

(الطويل): (4)وذلك في ثمانية أبيات ، كقولو : الحال المؤكدة لصاحبيا - 3  
ٍحدىهي          لىقىٍد كىريمىٍت نىٍجكىل كىعىفٍَّت سىرىاًئري         - 618 ـي المَّوي كى مىٍكنىا يىٍعمى فىمىمَّا خى

         
.(اهلل)صاحب الحال (وحده)أكد الحال المفرد   

.وأالحظ في التوكيد بالحال التزام الشاعر بما أالو النحاة   
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مما سبق أالحظ استخدام التوكيد بنظم الجممة إذ جاء عنده في ثالثة آالف وستمائة 
وثمانية وعشرين بيًتا ، والتوكيد بالحرف في ألف وثمانية وسبعين بيًتا ، والتوكيد 

.باألداة في سبعة أبيات   
.وىذا يرجع إلى أن التوكيد بنظم الجممة يشمل التوكيد بالحروف ، واألداة   



 استخدم التوكيد بأنواعو الثالثة في كل حدث مرَّ   بو :العالقة بيف التككيد كالحدث 
كما استخدم أنواًعا متعددة من . ، وذلك في أصائد متعددة تناولت الغرض الواحد 

 :               (1)التوكيد في القصيدة الواحدة ، بل في البيت الواحد ، كقولو
(الطويل)  

ظىنّْي ًبأىفَّ المَّوى سىٍكؼى ييًديؿي             - 619 ًميؿي        كى ًميؿه كىاٍلعىزىاءي جى اًبي جى ميصى
      

، والثالث بـِ  (سوف)والثاني بِـ ،  (أنَّ )التوكيد بـِ : األول : استخدم ثالثة مؤكدات 
إذ أكد بعد أن وصف أسره ، وحالو بأنو مثقل الجراح أسير  الفؤاد ،  . (الباء الزائدة)

. ولكنو مؤمن بقضاء اهلل وأدره ، وىنا أرى أثر التوكيد في التخفيف من حزنو وآالمو   
لماذا استخدم التوكيد ، ولم يستخدم ألفاظًا أخرى ؟ كان الدافع : والسؤال المطروح 

لديو ليؤكد نابعًا من نفسو الطموحة التي ترنو إلى معالي األمور ، وال تقبل   الضيم 
، وتحب التغيير ، فالتوكيد يعكس إرادتو القوية في التغيير ، تغيير األحداث نحو 

األفضل ، ومثال ذلك أضية أسره ، فقد كان منزعجًا جدًا وخصوصًا أنو مّرت فترة 
. طويمة ولم يفَد ، لذا فقد أكد في كل أصيدة كان يبعثيا   

وبيذا أرى أن لألحداث أثًرا عمى التوكيد ، كما أرى أن لمتوكيد أثرًا عمى  األحداث ، 
ولكن أثر التوكيد يظير جميِّا وواضحًا ، فاألحداث كانت الدافع ليؤكد ، ثم أصبح 

.لمتوكيد أثره في تغيير األحداث التي عّبر عنيا   
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   135 ، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1
 

 

             

  (الكامل): (1)  وأد أسيم التوكيد في تثبيت بعض األمور ، كقولو 
ميكًع كىال مىكىانيؾى نىاًزحي         - 620 مُّؾى دىاًرسه           بىٍيفى الضُّ أىأىبىا اٍلعىشىاًئًر الى مىحى

       



إذ بّين التأكيد أثره في الحدث ، وىذا األثر ىو أن محبتو ألبي العشائر ستبقى حتى 
ن مات  .وا   
   :دكافع التككيد عند أبي فراس 

والدافع منو توكيد مايمقى إلى المخاطب من خبر ، وذلك إذا : التككيد بالحرؼ : أكالن 
ذا كان متنكرًا  كان المخاطب مترددًا في حكمو ليتمكن مضمون الخبرمن نفسو ، وا 

.لحكم الخبر فيؤكد عمى حسب إنكاره أوة وضعفًا   
 والدافع من التأكيد بيما تأكيد مضمون الجممة ، أو الخبر ، وتوكيد :إفَّ ، أىفَّ - 1

النسبة أي نسبة الخبر لممبتدأ ، ونفي الشك عنيا واإلنكار ليا ، وىما بمنزلة تكرار 
(الوافر) : (2)كقولو . الجممة ثالث مرات   

ًبيعىةي بىٍؿ ًنزىاره        ًبأىنَّا الرٍَّأسي  كىالنَّاسي الذُّنىابىى               - 621 ًممىٍت رى قىٍد عى كى
      

خصوصًا أن المخاطب  (نحن الرأس)،  والدافع تأكيد مضمون الجممة  (أنَّ )أكد بِـ 
.منكر ذلك   

: والدافع لمتأكيد بيا ما يمي : الالـ المؤكدة- 2  
(الخفيف) :  (3)توكيد مضمون الجممة المثبتة ، كقولو- 1  

بيكري - 622 ًري ه أىًسيره         إفَّ قىٍمبان ييًطيؽي ذىا لىصى ـه جى ـه ميٍؤًل                    ميٍغرى
       

.إن أمبًا يطيق ذا لصبور ، فقد أكد مضمون الجممة، وأثبت صفة الصبر: أكد أولو   
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(الطويل):  (1)إزالة الشك عن معناىا المثبت ، كقولو - 2  



ٍضري         - 623 ْـّ ًإنَّوي       لىيىٍعًرؼي مىٍف أىٍنكىٍرًتًو اٍلبىٍدكي كىاٍلحى فىالى تيٍنًكًريًني يىا ٍبنىةى اٍلعى
     

فعمى الرغم من  (معرفتو وشيرتو بين البدو والحضر)أزال الشك عن المعنى المثبت 
.إنكارىا لو فيو معروف ومشيور   

                                 (الطويل) : (2)جواب عن إنكار منكر ، كقولو - 3
        

ديهي ًإٍحسىانىوي ًفيَّ ًإنًَّني        لىكىاًفري نيٍعمىى ًإٍف فىعىٍمتي ميكىاًربي              - 624 أىأىٍجحى
         
.أكد شكره لسيف الدولة عمى نعمو ، فيو ال ينكر إحسانو   

(الوافر) : (3)تخميص المضارع لمحال ، كقولو- 4  
اًح                - 625 صيكؿي ًإلىى نىجى فَّ ًلقىاءىىىا لىيىييكفي ًعٍنًدم       إذىا كىافى اٍلكي كاً 

            
.إذ أكد أن المقاء ييون اآلن   

: والدافع لمتأكيد بيا ما يمي :لف- 3  
  (الطويل):(4)من نفي المستقبل ، وتأبيد النفي ، كقولو  (ال)تأكيد ما تعطيو - 1 
ٍفكي الًَّذم لىٍف ييكىدَّرىا          - 626 ـي الصَّ ًإذىا ًشٍئتى أىٍف تىٍمقىى أيسيكدان قىسىاًكران   ًلنيٍعمىاىي

                    
.اأتضى تأبيد النفي تأكيد الصفاء   

(مجزوء الكامل) :(5)والدافع ىو التوكيد والتقوية لمحكم ، كقولو: أمَّا الشرطية  -4  
كًؿ                  - 627 أىمَّا اٍلميًحبُّ فىمىٍيسى ييصٍػ           ػًغي ًفي ىىكىاهي ًإلىى عىزي

           
أكد بعد سؤالو لسيف الدولة أين ذىبت محبتو لو ، فيو يذّكره بوعده ويعاتبو   برفق ، 
.وذلك تقوية لمعالأة التي تجمعيما دون أن تشوبيما شائبة   
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:      (1)والدافع إيقاظ المخاطب من الغفمة والذىول ،كقولو: (أما)حرؼ التنبيو  -5
(الطويل)                                                                          

ـى مىٍشيىًد        :     أىمىا كىالمًَّو الى قىاؿى قىاًئؿه : فىقيٍمتي - 628 ٍرًب أىألى شىًيٍدتي لىوي ًفي اٍلحى
                       

لينّبو المخاطب عمى استماع أسمو ، وتحقيق  (واهلل)عمى القسم  (أما)أكد بدخول 
.أنو مستعد لمموت في الحرب : المقسم عميو ، وىو   

(المتقارب) : (2)كما أنيا لمحال ، كقولو  
يىٍمنىعي عىٍف غىيًّْو مىٍف غىكىل - 629 !          أىمىا يىٍردىعي اٍلمىٍكتي أىٍىؿى النُّيىى          كى

         
. أكد أن الموت يردع أىل النيى عمى الحقيقة ال المجاز   

:والدافع لمتأكيد ما يمي  : (أال)حرؼ التنبيو  -6  
(الطويل) : (3)إيقاظ المخاطب من الغفمة والذىول ، كقولو- 1  

قيٍؿ لىوي - 630 مٍَّؿ ًإلىى اٍلقىاًضي سىالىًمي كى ًزيفي         :   تىحى ًزنىتى حى أىالى ًإفَّ قىٍمًبي ميٍذ حى
                       
.أّكد ونّبو أبا الحصين أنو حزين ألسر ابنو أبي الييثم   

تحقق مابعدىا وىو حزنو ،  (أال)تحقق ما بعدىا ، ففي البيت السابق أفادت - 2
.وحزنو ليس آنيًا بل يستمر في المستقبل   

والدافع لمتأكيد بيا ىو توكيد نفي المثل ، وىي بمنزلة إعادة : الكاؼ الزائدة - 7
(الرجز) :  (4)الجممة ثانيًا ، كقولو   

ٍؿ يىٍزعىؽي - 631 ـٍ يىزى ٍمفىاًء             : فىمى يىا مىٍكالىًئي         كىىيكى كىًمٍثًؿ النَّاًر ًفي اٍلحى
               



(البسيط): (5)والدافع منيا لضرب من التأكيد ، فيي لغو، كقولو: الكاك الزائدة  -8  
ـي      - 632 ًلمشٍَّكًؽ دىٍمًعي كىاًكؼه سىًج ـٍ        إالَّ كى اؿو لىٍستي أىٍذكيريىي مىى كيؿّْ حى ًإنّْي عى

       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 52، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1

  .180السابق ، ص - 2
  .169السابق ، ص - 3
  .187السابق ، ص - 4

  .155السابق ، ص - 5

 

 

زائدة ، إذ  (الواو)لست أذكرىم إال ولمشوق دمعي واكف سجم ، و: أكد في أولو 
.لست أذكرىم إال ولمشوق دمعي واكف سجم : األصل   

(الوافر) : (1)وذلك مبالغة في النفي ، وتأكيدًا لو ، كقولو : إٍف الزائدة - 9  
لىًكٍف        رىأىٍيتي ًمفى األىًحبًَّة مىا أىشىابىا              - 633 مىا ًإٍف ًشٍبتي ًمٍف ًكبىرو كى كى

          
نما مجافاة أحبائو  .إذ أكد أنو لم يشب لتقدمو في السن ، وا   

(مجزوء الوافر) : (2)وذلك لتوكيد الكالم ، كقولو: أٍف الزائدة - 10  
عىٍمتي المَّػػ          ػػوى ًلي ًسٍتران ًمفى النُّكًب                        - 634 لىمَّا أىٍف جى كى

           
.أّكد عمى إيمانو باهلل ، وثقتو الكاممة بو   

  (الوافر) : (3)والدافع الستخداميا التوكيد ، كقولو: ما الزائدة - 11
ابىا               - 635 لىمَّا ثىارى سىٍيؼي الدّْيًف ثيٍرنىا          كىمىا ىىيٍَّجتى آسىادان ًغضى كى

           
.إذ ثاروا كاألسود . أفادت التأكيد ، كما أفادت التعميل   

: والدافع لمتأكيد بيا ما يمي : ال الزائدة - 12  
.تقوية الكالم وتوكيده - 1  

(الوافر) : (4)نفي الحال والمستقبل ، كقولو- 2  



فىمىٍكالى أىٍنًت مىا قىًمقىٍت ًركىاًئًبي         كىالى ىىبٍَّت ًإلىى نىٍجدو ًريىاًحي                - 636
            
.إذ المعنى لم تيب إلى نجد رياحي   

(البسيط) : (5)تقوية الجزاء ، كقولو - 3  
ـي         - 637 كي اؿى شىٍيخي كا يىا بىًنيًو مىا أىقيكؿي فىمىٍف    تيٍنسىى التّْرىاتي كىالى إٍف حى الى تيٍنًكري

                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 17 ، ص احلمداين ، أبو فراس ، الديوان - 1

  .37السابق ، ص - 2
  .17السابق ، ص  -3
  . 44السابق ، ص  -4

.الثأر : الواحدة ترّة : الرتات  . 155السابق ، ص  -5  
 
 
 
 

إن ناصر الدولة لم تجمب الشيخوخة لو الفضيمة : إذ أّكد تقوية لمجزاء ، إذ أّوى أولو 
.، فأبو فراس لن ينسى ثأره   

: والدافع ما يمي : ًمف الزائدة - 13  
التنصيص عمى عموم المعنى وشمولو كل فرد من أفراد الجنس ونفي   الوحدة، - 1

(الوافر) : (1)كقولو   
ـٍ ًمٍف زىاًئرو ًباٍلكيٍرًه ًمنّْي         كىرًٍىتي ًفرىاقىوي بىٍعدى اٍلمىزىاًر                    - 638 كى كى

      
.أنو كره بعض الزوار  (من)وكم من زائر ، أفادت : في أولو   

(السريع) : (2)كقولو : توكيد معنى العموم - 2  
اًلًد           : ىىٍييىاتى - 639 ًمٍف خى اًلًد        الى بيدَّ ًمٍف فىٍقدو كى مىا ًفي النَّاًس ًمٍف خى

                
.إذ أفاد توكيد شمول  صفة  الفناء لكل فرد من األفراد   



: والدافع مايمي : الباء الزائدة - 14  
(الرجز) : (3)توكيد ما بعدىا ، كقولو - 1  

ابىٍة             - 640 كفىةه ًباٍلفىٍضًؿ كىالنَّجى ابىٍة            مىٍعري ابىةه أىٍكًرـٍ ًبيىا ًعصى ًعصى
         
.أفاد التوكيد مدح أصدأائو الذين خرجوا معو لمصيد فيم معروفون بالفضل  والنجابة   

(الخفيف) : (4)توكيد نفي ما بعدىا ، كقولو- 2  
اـً          - 641 لىٍستي ًباٍلميٍستىضى لىٍستي ًباٍلميٍستىًضيـً مىٍف ىيكى ديكًني        ًاٍعًتدىاءن كى

         
.أفاد التوكيد أنو ال يظمم غيره وال ُيظَمم خصوصًا أعداؤه   

: والدافع لمتأكيد بيا مايمي :الالـ الزائدة - 15  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص  -1

  .63السابق ، ص  -2
  .186السابق ، ص - 3
  .165السابق ، ص - 4

 
 
 

(الطويل) : (1)توكيد النفي ، كقولو- 1  
ٍجًد آًخري               - 642 ؿى اٍلمى يٍّْف أىكَّ ـٍ ييزى ؿه        ًإذىا لى مىا كىافى لىٍكالىهي ًليىٍنفىعى أىكَّ كى

         
.أفاد التوكيد نفي الفرع والنسب لغير سيف الدولة   

(الكامل) :(2)االختصاص ، كقولو - 2  
ؽى يىاًنعان أىٍثمىاريهي            - 643 ران ألىٍكرى جى رىٍطبي األىنىاًمًؿ لىٍك تيالىًمسي كىفُّوي          حى

       
.أفاد االختصاص أّن الممس مختص باألوراق إذ كان سببو   

(الوافر) : (3)تقوية االختصاص وتأكيد اإلضافة ، كقولو- 3  



ابىا                    - 644 خى ـي كى ابيكا الى أىبان لىيي ٍيعو         فىخى ـٍ ًببىًني قيرى شىدُّكا رىٍأيىيي كى
         

: والدافع لمتأكيد بيا ما يمي : السيف - 16  
(الطويل) : (4)تخميص الفعل لالستقبال ، كقولو - 1  

ًفي المٍَّيمىًة الظٍَّممىاًء ييٍفتىقىدي اٍلبىٍدري           - 645 ـٍ    كى دَّ ًجدُّىي سىيىٍذكيريًني قىٍكًمي ًإذىا جى
                     
.أفاد أن أومو سيذكره في المستقبل ، وىذا االستقبال مدتو ضيقة   

(الطويل) : (5)إزالة الشياع عنو الذي كان فيو ، كقولو- 2  
بىًر     - 646 مىى ًعٍمـو كىأىٍنًطؽي عىٍف خي مىى ًتٍمؾى الثَّنىايىا ألنًَّني         أىقيكؿي عى سىأيٍثًني عى

          
.، وحصل حصولو في المستقبل  (أثني)إذ أزال الشياع في الفعل   

: والدافع ما يمي : سكؼ - 17  
(الوافر) : (6)تخميص الفعل لالستقبال ، كقولو- 1  

ًديً  كىالىمىيينٍَّو  - 647 ٍصفا ن       كىأىٍبسيطي ًفي اٍلمى لىًكٍف سىٍكؼى أيكًجديىيفَّ كى كى  
تخميص المضارع لالستقبال ،  (أوجدىن)عمى الفعل المضارع  (سوف)أفاد دخول   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .83 ، ص احلمداين ، أبو فراس ، الديوان- 1

  .203السابق ، ص - 2

  .18السابق ، ص - 3

  .67السابق ، ص - 4

  .101السابق ، ص - 5
  .170السابق ، ص - 6

 
 

                       .أي حصولو في المستقبل وىذا االستقبال مدتو طويمة 
.إزالة الشياع عنو - 2  

: والدافع ما يمي : نكنا التككيد الثقيمة كالخفيفة - 18  
(مجزوء الكامل) : (1)تخميص الفعل لالستقبال ، كقولو - 1  



ًبيبو أىٍك ميعىاًشٍر - 648                 الى تىٍطميبىفَّ دينيكَّ دىا         رو ًمٍف حى
.أفاد التوكيد بالنون الخفيفة أن الطمب يكون اآلن وفي المستقبل   

.الداللة عمى اإلحاطة والشمول - 2  
والدافع لمتأكيد بو ىو توكيد ما يقسم عميو من نفي أو  : التككيد بالقسـ - 19

(الطويل) : (2)إثبات، كقولو  
ٍبًر    - 649 دٍَّثتي نىٍفًسي ًبالصَّ كىالمًَّو مىا حى ٍمكىةن      كى كىالمًَّو مىا أىٍضمىٍرتي ًفي اٍلحيبّْ سى كى

      
أفاد التوكيد ىنا توكيد المقسم عميو من نفي ، فيو لم يضمر في الحب سموة ، كما 
.أنو لم يحّدث نفسو بالصبر ، كما أفاد تكرار التوكيد ىنا المبالغة في التوكيد   

: والدافع لمتأكيد بيا ما يمي : قد - 20  
(الطويل) : (3)توأع اإلخبار عنو ، كقولو - 1  

ٍب فىكىأىٍف قىًد       - 650 ـٍ ييصى ؿَّ عىنّْي أىفَّ شىٍخصان ميعىرَّضان   ًلنىٍبًؿ اٍلًعدىل ًإٍف لى مىا زى كى
               
.أفاد التأكيد بيا تّوأع اإلصابة   

(الطويل) : (4)تقريب الماضي من الحال ، كقولو - 2  
مىعىاذى المًَّو بىٍؿ أىٍنًت الى الدٍَّىري : لىقىٍد أىٍزرىل ًبؾى الدٍَّىري بىٍعدىنىا   فىقيٍمتي : فىقىالىٍت - 651  

     .من الحال ، فبعد فراق الحبيبة أزرى الدىر بو  (أزرى)إذ أفاد تقريب الماضي 
            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .103 ، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1

  .101السابق ، ص - 2

  .50السابق ، ص - 3

  .65السابق ، ص - 4

 
 

 

 
(البسيط) : (1)التقميل ، كقولو - 3  



اًح    - 652 ضَّ اًحبو ًمٍثًؿ نىٍصًؿ السٍَّيًؼ كى كحي قىًريرى العىٍيًف ميٍغتىًبطان         ًبصى قىٍد أىري كى
                      

أفاد التأكيد التقميل ، فقمياًل ما يكون مسرورًا ومطمئنًا مع صاحب مثل نصل   
.السيف   

(الطويل) : (2)التكثير،  كقولو- 4  
اًغري      - 653 نىاهي األىصى تىٍجتىًني         أىكىاًبري قىٍكـو مىا جى ٍطبي اٍليىًسيري كى قىٍد يىٍكبيري اٍلخى كى

        
. فكثيرًا ما تعظم المصيبة   

(الطويل) : (3)التحقيق ، كقولو- 5  
ًخطىابي      - 654 ًفي كيؿّْ يىٍكـو ليٍفتىةه كى اًمعه      كى قىٍد كيٍنتي أىٍخشىى اٍليىٍجرى كىالشٍَّمؿي جى كى

          
.إن الخوف من اليجر حق ، وال محالة حاصل   

:التككيد باألداة  : ثانينا   
: والدافع لمتأكيد بو ما يمي : ضمير الفصؿ   

.التقوية والتأكيد - 1  
(الكامل): (4)الفصل في األمر حين الشك ، كقولو- 2  

اًؼ              - 655 نىاًكًب حى لىٍك أىنَّوي عىاًرم اٍلمى إفَّ اٍلغىًنيَّ ىيكى اٍلغىًنيُّ ًبنىٍفًسًو      كى
           

 الدافع ىو التقوية والتأكيد ، فالغني ىو غني النفس ، كما فّصل في األمر حين 
إن الغني الغني بنفسو لم يجز ؛ وذلك لعدم وأوع اسم وخبر إّن : الشك فمو أال 

  .(إنّ )الثانية خبر ِلـ  (الغني)معرفتين ، فمكي يبّين أن كممة 
(الطويل):(5)االختصاص ، كقولو - 3  

الىٍيوً - 656 ـي    : لىعان يىا أىًخي الى مىسَّؾى السُّكءي ًإنَّوي        ىيكى الدٍَّىري ًفي حى بيٍؤسه كىأىٍنعي
          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .48 ، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1



  .91السابق ، ص - 2

  .16السابق ، ص - 3

  .114السابق ، ص - 4

. دعوة لئال متس بأذى : لعاً  . 152السابق ، ص - 5  

 

 

.أفاد اختصاص الدىر بالبؤس والنعمة دون غيره   
.إزالة االحتمال واإلبيام من الجممة التي يدخل عمييا كما في النقطة الثانية  -4  

: التككيد بنظـ الجممة  :ثالثنا   
: والدافع لمتأكيد بيا ما يمي : التككيد بالجممة االسمية - 1  

  (الكامل): (1)إزالة الشك عن المخاطب ليصل إلى اليقين في معرفتو ، كقولو - أ
نًَّني       ميتىعىرّْضه ًفي الشٍّْعًر ًبالشُّعىرىاءً - 657 ٍربي السُّييكًؼ كىاً  ًصنىاعىًتي ضى         كى

     
 ىنا وّجو الخبر الذي تضمنو البيت إلى مخاطب متردد في حكم الخبر ومضمونو ،

. وليذا حسن توكيد الكالم لو بمؤكد تمكينًا لو من نفسو وحسمًا لمشك في حقيقتو 
.المشددة النون  (إنّ )وأداة التوكيد ىنا   

(الطويل) : (2)نفي اإلنكار من المخاطب لحكم الخبر ، كقولو- ب  
ـي            - 658 لىعىٍمًرم لىقىٍد أىٍعذىٍرتى ًإٍف قىؿَّ ميٍسعىده    كىأىٍقدىٍمتى لىٍك أىفَّ الكىتىاًئبى تيٍقًد

                   
اّتجو بالخبر إلى شخص ينكر حكم الخبر ، ويعتقد فيما يخالفو ، ولذلك كان من 

الواجب تأكيد الخبر لو عمى حسب إنكاره أوة وضعفًا ، بمعنى أن يزاد لو في التأكيد 
،  (لعمري)الم االبتداء ، والقسم في : كمما اشتد إنكاره ، وأد أّكد بخمسة مؤكدات 

.المشددة النون  (أنّ )، و (لقد)والم االبتداء ، وأد في   
اإلعراض عن الخبر الذي ذكره ؛ ليؤكد الثاني ، أو ليمفت االنتباه إليو،   - ج

(المتقارب) : (3)كقولو  
ػػ       ػػؾى الى بىٍؿ غيالىميؾى عىمَّا يىًجٍب                - 659 فىالى تىٍعًدلىفَّ ًفدىاؾى ًاٍبفي  عىمّْ

       



ليؤكد ويمفت النظر إلى الثاني وىو  (ابن عمك)أعرض عن الخبر الذي ذكره 
  .(غالمك)

والدافع لمتأكيد بيما توكيد مضمون جممة : التككيد بالحاؿ كالجممة الحالية - 2  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12 ، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1
  .151السابق ، ص - 2

  .31السابق ، ص - 3
 
 

(الوافر): (1) أبميا ، كقولو   
اري                 - 660 مىٍف تىٍحًكيًو جى ًميعان        لىنىا دىاره كى فىقىٍد أىٍصبىٍحفى كىالدٍُّنيىا جى

            
  .(فقد أصبحن والدنيا)أكد الجممة السابقة 

:والدافع لمتأكيد بيا ما يمي : التككيد بالجمؿ المعترضة  -3  
(البسيط) : (2)التأثير في مضمون الكالم بتأكيد معناه وتقويتيا ، كقولو- 1  
يّْ ًإٍىمىاؿي   - 661 مىاؿي اٍلحى ٍيًؿ كىاًقفىةه     كىالنَّاسي فىٍكضىى كى فىيىٍيبىًتي ًفي ًطرىاًد اٍلخى  

.ىيبتي : إذ أّكدت وأّوت أولو  (في طراد الخيل)أّكد بالجممة المعترضة   
(الطويل): (3)القصد إلى تحسين ألفاظو بإيجاد نوع من التناسب بينيا ، كقولو- 2  
مىى مىا كىافى يىٍعًرؼي ًمٍف ًكدّْم   -662 الىٍيًف ًفي اٍلعىٍتًب كىالرّْضىى  ميًقيـه عى مىى اٍلحى كىأنّْي عى

   
، وكان  (في العتب)، والجممة المعترضة  (عمى الحالين)أّكد بالجممة المعترضة 

يجاد التناسب فمو حذفنا الجممتين المعترضتين فإن الوزن  أصده تحسين المفظ وا 
.الشعري يختل   

(الكامل): (4)التفسير ، كقولو - 3  
ًبيبو نىاًء           - 663 فىاًء           ًبدينيكّْ طىٍيؼو ًمٍف حى أىقىنىاعىةن ًمٍف بىٍعًد  طيكًؿ جى

             



وكان الدافع لمتأكيد التفسير ، تفسير  (من بعد طول جفاء)أكد بالجممة المعترضة 
.الدنو بعد طول الجفاء   

(الطويل) : (5)االبتداء ، كقولو- 4  
اًزـه     أىًعزُّ ًإذىا ذىلٍَّت لىييفَّ ًرقىابي - 664 ٍمدي ًلمًَّو حى لىًكنًَّني كىاٍلحى                       كى

         
. ، وأد أفادت االبتداء  (الحمد هلل)أّكد بالجممة المعترضة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .122السابق ، ص - 2
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(الوافر): (1)والدافع لمتأكيد بو ىو تقوية المعنى، كقولو : التككيد بالعطؼ - 4  
ٍيًر الثَّكىاًب             - 665 فَّ الشٍُّكرى ًمٍف خى مىا أىٍبًغي ًسكىل شيٍكًرم ثىكىابان        كىاً  كى

      
ّن الشكر من خير الثواب تقوية الجممة السابقة : أفاد التوكيد بالعطف في أولو  وا 

.وما أبغي سوى شكري ثوابًا : وتوكيدىا ، إذ أّوى أولو   
: والدافع لمتأكيد بو ما يمي :  التككيد بالقصر  -5  
  (الطويل): (2)تأكيد الحكم عمى تأكيد ،  كقولو - 1

اًىري    - 666 مىا اٍلفىاًرسي اٍلفىتَّاؾي ًإالَّ اٍلميجى فىاًتكان        كى ًزيرى كى كىعىمّْي الًَّذم أىٍردىل اٍلكى
                    

  .(المجاىر)بصفة  (الفارس)إذ خّصص الموصوف 
إثبات صفة واحدة لمموصوف وأصره عمييا ، ونفي ما عداىا من صفاتو األخرى - 2

(الطويل) : (3)نفيًا شاماًل ، كقولو   



ـي        - 667 كّْ اًلؾي اٍلميتىحى مىا أىٍنتى إالَّ اٍلمى ٍبديؾى اٍلًقفُّ ًفي اٍليىكىل       كى فىمىا أىنىا إالَّ عى
                    
.أثبت صفة العبد ، وصفة المالك ، ونفى الصفات األخرى   

(الخفيف) : (4)تمكين الكالم في العقل ، وتقديره في الذىن ، كقولو- 3  
مىا كيٍنتي ًإالَّ        كىاًلدان ميٍحًسنان كىعىمِّا شىًفيقىا                 - 668 كيٍنتي مىٍكالىكيمىا كى

         
.صافي، ومنصور كعالأة األب وابنو: مّكن أولو بقصر العالأة بينو وبين غالميو   

: والدافع لمتوكيد بيا ما يمي :التككيد بالمصادر  -6  
(الوافر) : (5)توكيد فعمو ، كقولو - 1  

ـٍ ًإلىى اٍلًحيرىاًف سىٍكقان         كىمىا نىٍستىاؽي آبىاالن ًصعىابىا                - 669 سيٍقنىاىي كى
          

.بتقوية معناه ، وتمكينو في النفس  (سقناىم)إذ أكد الفعل   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .34، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1
   .85السابق ، ص - 2
  .148السابق ، ص - 3

  .117السابق ، ص - 4

  .18السابق ، ص - 5
 
 
 

(مجزوء الكامل) :  (1)بيان النوع ، كقولو- 2  
اًب                           - 670 ًميًؿ ًمفى اٍلميصى ًميػ        الن ًلٍمجى بران جى أىبينىيًَّتي صى

       
.أّكد ببيان نوع الصبر ، إذ أّواه في النفس ومّكنو فالصبر سيكون جمياًل   

(الرجز) : (2)بيان العدد ، كقولو - 3  
سًَّع                 - 671 ـٍ أيكى لى ديٍرتي دىٍكرىتىٍيًف كى ٍذتي نىٍبمىةن كىانىٍت مىًعي         كى ثيَـّ أىخى

         



عدد مرات الدورات ، كما ساىم في تمكين المعنى في النفس  (دورتين)بّين المصدر 
.وتقديره   

.إزالة الشك عن السامع  -4  
.تقوية الفعل وتقرير معناه - 5  

: والدافع مايمي : التككيد بالصفة - 7  
(الوافر) : (3)إثبات صفة ، كقولو - 1  

بىاًح                       - 672 ٍيشيوي لىٍيؿه بىًييـه      كىغيرَّتيوي عىميكده ًمٍف صى كىأىٍركىعى جى
           
.أثبت صفة الظالم لميل   

(البسيط) : (4)بيان العدد ، كقولو- 2  
دىا      - 673 ـٍ ييٍعًطًو أىحى ٍمدان دىاًئمان أىبىدان            أىٍعطىاًني الدٍَّىري مىا لى ٍمدي ًلمًَّو حى اٍلحى

           
.بيان عدد مرات حمد اهلل  (أبداً )و (دائماً ): أفاد التأكيد بالصفتين   

:والدافع لمتوكيد بيا ما يمي : التككيد بالتقديـ كالتأخير -8  
(الوافر) : (5)كون المتقدم محط اإلنكار والتعجب كقولو- 1  

مىٍيًو ًكٍذبي   - 674 ًمٍثميؾى يىٍستىًمرُّ عى أىًمٍثًمي تيٍقبىؿي األىٍقكىاؿي ًفيًو؟         كى  
    أّدم ألىمية المتقدم وشدة العناية بو ، وفي ذلك ضرب من التعجب واإلنكار لمثمو

                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .36، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1

  .186السابق ، ص - 2
  .49السابق ، ص - 3
  .57السابق ، ص - 4

  .21السابق ، ص - 5
 

أتقبل األأوال بمثمي : تقبل األأوال ، وغيره يستمر عميو كذب ، وىذا بخالف لو أال 
 ؟



   (الكامل) :(1)النص عمى سمب العموم ، كقولو - 2
مىا كيؿُّ مىا فىٍكؽى اٍلبىًسيطىًة كىاًفيان        فىً ذىا قىًنٍعتى فىكيؿُّ شىٍيءو كىاًؼ           - 675

                 
نما إذا أنعت فكل شيء كاٍف ، : والمعنى ىنا أّن كل ما فوق األرض ليس كافيًا ، وا 

.فينا نفى الشمول ولكن ليس شاماًل ، بل يفيد ثبوت القناعة   
(المتقارب) : (2)تقوية الحكم وتقريره ، كقولو - 3  

بىٍينىؾى فىٍكؽى النَّسىٍب                   - 676 بىٍيًني كى يَّاؾى ًمٍف أيٍسرىةو         كى أىلىٍستي كىاً 
          
اشتمل البيت عمى جممتين تقدُّم المسند إليو في األولى وتأخُّره في الثانية ، وليس من 
.سبب لذلك إال تقرير الحكم الذي تضمنتو كمتا الجممتين وتقويتو  

(الطويل): ( 3)التخصص ، كقولو - 4  
ٍجًد اٍلميؤىثًَّؿ ًمٍف عيٍذًر   - 677 دًَّتي      فىمىا ًلي ًإلىى اٍلمى ـٍ أىٍمنىٍحؾى ًصٍدؽى مىكى فىً ٍف أىنىا لى

          
(الطويل) :(4)وكقولو. نفي الفعل عنك وثبوتو لغيرك  (أنا)أفاد تقّدم المسند إليو   

ـي ًفي آسىاًدًىفَّ ًكالىبي                 - 678 كَّ ًإلىى المًَّو أىٍشكيك أىنَّنىا ًبمىنىاًزؿو        تىحى
              

وذلك ألن الشكوى  (أشكو)عمى متعمقو وىو الفعل  (إلى اهلل)تقّدمت شبو الجممة 
.مختصة باهلل تعالى فقط فيي مقصورة عميو ومنحصرة فيو   

(الوافر): (5)التنبيو عمى أن المتقدم خبر ال نعت ، كقولو - 5  
ًلي ًلسىافه   يىقيدُّ الدٍّْرعى كىاإًلٍنسىافى عىٍضبي                  - 679 ًمٍمتى كى نىاًني مىا عى جى

                   
ولي لسان ، فمو : في أولو  (لسان)عمى المبتدأ المسند إليو  (لي)أّدم الخبر المسند   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .114 ، ص احلمداين ، أبو فراس ، الديوان- 1

  .31السابق ، ص - 2
  .95السابق ، ص  -3

  .14السابق ، ص  -4



  .21السابق ، ص  -5

 
نعت ، وأن خبر المبتدأ سيذكر فيما بعد ،  (لي)لسان لي ، لتّوىم ابتداء أّن : أال 

.وذلك ألن حاجة النكرة إلى النعت أشد من حاجتيا إلى الخبر   
.ولذلك تعّين تقديم المسند لمتنبيو عمى أنو خبر ال نعت   

(الكامل) : (1)لمضرورة الشعرية ، كقولو- 6  
لىًكٍف ًلذىٍيًف ًبنىا مىكىافه بىاًذخه         الى يىدًَّعيًو ًمفى األىنىاـً ًسكىاىيمىا              - 680

               
ضرورة شعرية أوجبتيا  (ال يّدعيو من األنام سواىما): في أولو  (سواىما)أّخر الفعل 

.القافية   
(الطويل) :(2)لألىمية ، كقولو - 7  

ًكالىبي                - 681 مىى ًعالًَّتيىا كى كىٍعبه عى ٍيره كىعىاًمره       كى سىتىٍذكيري أىيَّاًمي نيمى
        

ستذكر أيامي نمير ؛ وذلك : في أولو  (نمير)عمى الفاعل  (أيام)أّدم المفعول بو 
  .ألىمية أيامو وخمودىا ، وشيرتيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: أثر التككيد في البناء الشعرم   
:يظير أثره في ما يمي : أثر التككيد في المعنى  -1  

(الكامل) : (1)تقوية المعنى وتمكينو في النفس ، كقولو- 1  
مىى كىنىؼو ًمفى األىٍحزىاًف              - 682 ـٍ    ًمٍثًمي عى تيًحبُّ نىٍفًسي اٍلعىاًشًقيفى ألىنَّيي كى

                  
ألنيم مثمي ، مكَّن المعنى  وأّواه : لم يؤثر شيئًا ، وعندما أال  (ىم مثمي): فمو أال 

  .(أنَّ )، وذلك باستخدام 
   (الطويل) : (2)توضيح المعنى ،  كقولو - 2

اًئًب النٍَّصًؿ ميٍقًصًد         - 683 ٍثرىةى الدٍَّىًر ًإنَّوي   رىمىاًني ًبسىٍيـو صى ًقٍمًني عى أىًقٍمًني أى ى
                           

َأِأْمِني )إنو رماني بسيم صائب النصل ، حيث وّضح المعنى السابق : أّكد بقولو 
.(َأِأْمِني عثرة الدىر  

     (الوافر) : (3)تأكيد النفي ، كقولو - 3 
ٍيًر الثَّكىاًب       - 684 فَّ الشٍُّكرى ًمٍف خى مىا أىٍبًغي ًسكىل شيٍكًرم ثىكىابان              كىاً  كى

           
ّن الشكر من خير الثواب : بقولو  (وما أبغي سوى شكري ثواباً )أّكد النفي  .وا   

  .(إنَّ )و  (أنَّ )كتأكيده بِـ : نفي الشك واإلنكار -4
.تقريب الماضي من الحال ، كما في التأكيد بالقسم : التقريب - 5  

.كما بالتوكيد بضمير الفصل : إزالة االحتمال واإلبيام - 6  
.كما في التوكيد بالسين : إزالة الشياع - 7  

:أثر التككيد في مبنى القصيدة كفي مبنى البيت مف الشعر - 2  



استخدم الشاعر التوكيد بالحرف ، وباألداة وبنظم الجممة ، وىذا يعني : األلفاظ - أ
إزالة : وىذه األلفاظ ليا فائدتيا مثل . أنو استخدم االسم ، والحرف ، والجممة ليؤكد 

.الشياع   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .175 ، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1
  .52السابق ، ص - 2
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إن المفظة المستخدمة لمتوكيد ىي اتحاد بين مبنى ومعنى ، فالمبنى ىو الصوت 
الممفوظ ثم عّبر عنو رسمًا في الكتابة ، والمعنى ىو الداللة التي اكتسبيا المفظ لكونو 

فإن ىذا الحرف المكّون  (إنّ )من ذلك التوكيد بـِ . رمزًا معّبرًا عن المعنى المكتسب
.األلف والنون المشددة لو وأع وأثر في المعنى : من األصوات الممفوظة   

كما ساىم التقديم والتأخير في التأثير باأللفاظ من حيث ترتيبيا في السياق ، والذي 
.يساىم في المعنى   

استخدم ألفاظًا أافية  تدل عمى التوكيد ، وخصوصًا عندما أّكد بالتقديم : القافية - ب
 : (1)والتأخير ، مما جعل أافية البيت تتساوى مع أوافي أبيات القصيدة ،   كقولو 
  (الطويل)

ٍمًفي اٍلمىعىاًيبي      - 685 خى ٍينىيَّ الرَّدىل فىأىخيكضيوي    ًإًذ اٍلمىٍكتي قيدَّاًمي كى رىل ًمٍؿءى عى أى ى
                 

وخمفي المعايب ؛ لمضرورة : في أولو  (المعايب)عمى المبتدأ  (خمفي)أّدم الخبر 
.الشعرية مما أّدى إلى تساوي القافية مع أوافي أبيات القصيدة   

أثَّر التوكيد في البحر الشعري وذلك بجعل تفعيالتو متساوية : البحر الشعرم - ج
(الوافر) : (2)في الصدر والعجز، كقولو   

مىيَّ قىٍمبي             - 686 ؽَّ عى فىالى ًبالشَّاـً لىذَّ ًبًفيَّ شيٍربه          كىالى ًفي األىٍسًر رى
         



، كما  (في األسر)، وشبو الجممة  (بالشام)أّكد بتقديم متعمق الفعل وىو شبو الجممة 
لّذ : بين الفعل والفاعل في أولو  (عميّ )، وشبو الجممة  (بفيّ )اعترضت شبو الجممة 

رّق عمّي أمب ، وىذا أّثر في تساوي تفعيالت صدر البيت : بفّي شرب ، وأولو 
.وتفعيالت عجزه   

 ساىم التوكيد في حصول بعض األمور التي لم يكن حدوثيا متوأعًا :المكضكع - د
فموال التأكيد المستخدم لما عّجل في خروجو من األسر . خروجو من األسر : ، مثل 

. 
  . (3)وسأكتفي بيذا القدر ؛ ألني سأتناول ىذا الموضوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ىؿ المكقؼ يستدعي تككيدان أـ ال ؟
أكثر من استخدام التوكيد غير القياسي في كل المواأف التي عّبر عنيا ؛ وذلك يعود 
.إلى اختالف المواأف وتنّوعيا   

يوّصي أمو بالصبر والتجّمد، :  وأد استدعى بعضيا وجوب التوكيد وضرورتو ، منيا 
.وعتابو لسيف الدولة لتأّخره بالفداء   
:ومن المواأف التي التجب التوكيد وال تستدعيو   

مدح الحمدانيين ، ومدح سيف الدولة ، ومدح نفسو ، ورثاء أمو ، ووصف يوم أضاه 
.في الصيد ، وبيان صفاتو   
ومن الطبيعي أن يؤكد حين يمزم التوكيد ؛ فالتوكيد يعني التمكين ، وتوجيو          
.االىتمام وما إلى ذلك    

إن اعتداده بنفسو ، والمحيطين بو ىو الذي دفعو ليؤكد حين ال يستدعي الموأف 
.التوكيد ، كما أن أوة داللة ألفاظ التوكيد أكثر من غيرىا   
: أثر التككيد في الضركرة الشعرية   



: وذلك في اثنين وأربعين بيتًا ، موزعة كاآلتي حسب الضرورة الشعرية   
وذلك في أربعة وثالثين بيتًا ، كميا مستخدمة في تغيير : ضركرات التغيير  -1

: حركة إلى حركة أخرى ، وىذه التغييرات مبينة كاآلتي   
(البسيط) : (1)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول : تغيير من ضمة إلى فتحة - أ  

دىا            - 687 ـٍ ييٍعًطًو أىحى ٍمدان دىاًئمان أىبىدان      أىٍعطىاًني الدٍَّىري مىا لى ٍمدي ًلمًَّو حى اٍلحى
  

واألصل بالرفع عمى أنيا فاعل  (أحدا)تمَّ تغيير حركة الضمة إلى الفتحة في كممة 
ما لم يعطو أحٌد ، وأد تّم تغيير الحركة ضرورة شعرية : ىكذا  (يعطي)لمفعل 

.اأتضتيا التساوي مع أافية أبيات القصيدة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .57 ، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1
 
 
 

(الطويل):(1)وذلك في تسعة عشر بيتًا ، كقولو: تغيير من ضمة إلى سكون - ب  
ـٍ ييٍنًفًد الدٍَّمعى سىاًجميٍو      - 688 مىعىاًلميٍو        فىالى عيٍذرى ًإٍف لى بىا كى ٍبعي الصّْ ا ًإنَّوي رى أمى

        
  .(ساجُموْ )إلى سكون لتصبح  (ساجُموُ )تمَّ تغيير حركة 

(الوافر) : (2)وذلك في ستة أبيات ، كقولو: تغيير من ضمة إلى كسرة - ج  
ـي  ميغىاًر                   - 689 رىٍأمو الى يىًغبُّيي ـٍ ميًغيره          كى ٍيشو الى يىًحؿُّ ًبًي ًبجى

          
واالصل الرفع عمى الفاعمية لمفعل  (مغارِ )إلى كسرة  (ُمغارُ )غّير حركة الضمة في 

  .(يغب)
(السريع) : (3)وذلك في بيت واحد ، إذ يقول : تغيير من فتحة إلى سكون - د  

مىٍيٍؾ               - 690 إلىٍيؾى أىٍشكيك ًمٍنؾى يىا ظىاًلًمي      ًإٍذ لىٍيسى ًفي اٍلعىالىـً ميٍعدو عى
                     



من فتحة إلى سكون  (عميكَ )في أولو  (الكاف)تمَّ تغيير حركة الضمير المتصل 
.، واألصل في ىذا الضمير المتصل البناء عمى الفتح  (عميكْ )  

(البسيط): (4)وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو : تغيير من سكون إلى ضمة - ىـ  
ـي - 691 ٍنوي عىمُّكي ٍسًف ًدفىاعو عى اًزيًو تيٍرًديًو فىأىٍنقىذىهي          ًمٍنيىا ًبحي          كىادىٍت مىخى

           
إلى ضمة لتصبح  (عم)باالسم  (كمْ )تّم تغيير حركة السكون في الضمير المتصل 

  .(عمكمُ )
(مجزوء الكامل):(5)وذلك في خمسة أبيات،كقولو: تغيير من كسرة إلى سكون - و  
ـٍ                       - 692 ٍمري النَّعى ًلمنَّدىل حي ًلًمقىا اٍلًعدىل ًبٍيضي السُّييك       ًؼ كى

                 
واألصل الجر ؛ ألنيا وأعت مضافًا  (النعمْ )لتصبح  (النعم)تّم تغيير الكسرة في أولو 

.إليو   
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(الطويل): ( 1)وذلك في بيت واحد ، إذ  يقول : تغيير من فتحة إلى كسرة - ز  
ارىتىا مىا أىٍنصىؼى الدٍَّىري بىٍينىنىا     تىعىاًلي أيقىاًسٍمًؾ اٍلييميكـى تىعىاًلي           - 693 أىيىا جى

                   
حيث كسر الالم ضرورة ، والقياس فتحيا ، وأيل الكسر لغة  (تعالي)التمثيل في أولو 

. 
: وذلك في ستة أبيات ، موزعة كاآلتي  : ضركرات الحذؼ- 2  
(المنسرح) : (2)وذلك في أربعة أبيات ، كقولو : حذف المبتدأ - أ  



ًميمىةه ًبالشَّاـً ميٍفرىدىةه           بىاتى ًبأىٍيًدم اٍلًعدىل ميعىمّْمييىا                   - 694 عى
    

.ىي عميمة بالشام : ، والتقدير  (ىي)حذف المبتدأ   
          (الطويل) : (3)وذلك في بيتين ،  كقولو  : (أد)حذف الفعل الذي يمي - ب

                 
ٍب فىكىأىٍف قىًد      - 695 ـٍ ييصى ؿَّ عىنّْي أىفَّ شىٍخصان ميعىرَّضان    ًلنىٍبًؿ اٍلًعدىل ًإٍف لى مىا زى كى

  
.أد أصيب : ، والتقدير  (أد)حذف الفعل الذي يمي   

(مجزوء الكامل):  (4)وذلك في بيت ، إذ يقول  : ضركرات الزيادة- 3  
ٍيفىان فىمىٍسًت ًبنىاًريىٍو                              - 696 ـٍ تىٍجًمًبي      ضى يىا نىاري ًإٍف لى

            
.(بناريو): في أولو  (الباء)زيد حرف الجر الزائد   

وأد استخدم . وأد أسيم التوكيد في استقامة البيت وزًنا ، في تساوي شطري البيت 
.الضرورة الشعرية لعدم اختالل الوزن الشعري، والقافية وكل ذلك بتأثير التوكيد   
. كما أالحظ استخدام ضرورات التغيير أكثر من غيرىا   

كانت القوافي تأتي عمى سجيتيا عمى لسان : أثر التككيد في استقامة البيت  -5
أبي فراس كذلك األوزان الشعرية ، دون أن يعمل عمى تغيير األوزان والقوافي لتأتي 

 مالئمة لغرضو الشعري ، ويعني ىذا أن أصائد الشاعر كميا جاءت وفق 
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فالبيت من حيث ىو جزء من القصيدة مستقيم وزنًا .  تفعيالت الشعر المعروفة 
.وأافية   



 استخدم التوكيد في ألف وتسعمائة وستة أبيات ، :أثر التككيد في صدر البيت - أ
والمالحظ أنو أكثر من استخدام التوكيد في الصدر أكثر من . في صدر البيت 

العجز ، ومن القافية ؛ وذلك ألن األلفاظ التي استخدميا في التوكيد تسيم في 
استقامة صدرالبيت وزنًا لتتساوى مع عجزه ، فمو لم يستخدم الشاعر ىذه األلفاظ في 

  (الكامل) : (1)صدر البيت اّلختل صدره وزنًا ، كقولو 
ًبيبو نىاًء                  - 697 فىاًء     ًبدينيكّْ طىٍيؼو ًمٍف حى أىقىنىاعىةن ًمٍف بىٍعًد طيكًؿ جى

           
معترضة  (من بعد طول جفاء)أّكد بالجممة المعترضة الواأعة في صدر البيت ، وىي 

من صدر  (من بعد طول جفاء)، فمو حذفنا  (بدنو)والخبر  (أأناعة)بين المبتدأ 
البيت الختل صدر البيت معًنى ووزنًا حتى أن صدره لم يعد يصمح ألن يكون صدرًا 
.ألي بيت عمى اإلطالق   

ىل ألفاظ التوكيد التي استخدميا دون غيرىا من ألفاظ أخرى ليا أثر : ولي أن أسأل 
في استقامة صدر البيت ؟ الجواب نعم ، فألفاظ التوكيد المستخدمة في صدره دون 

  (الطويل) : (2)غيرىا ليا أثر في استقامة صدر البيت وزنًا ، كقولو 
ـي                   - 698 يّْ اًنبه ميتىجى ًفيًو جى اًحبو   يىبىشُّ كى نّْي لىًغرّّ ًإٍف رىًضيتي ًبصى كىاً 

                   
ني لغّر ، في صدر البيت ، ولو حذفنا المؤكّْد : في أولو  (إنّ )ّأكد بـِ  : وأمنا (إنّ )وا 

ىنا ليا أثر في  (إنّ )أنا غّر إْن رضيت بصاحب ، فإن البيت يختّل وزنًا ، كما أّن 
.المعنى باإلضافة إلى استقامة صدر البيت   

وذلك في ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين : أثر التككيد في عجز البيت - ب  
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 :  (1)بيتًا ، إذ أسيمت ألفاظ التوكيد في استقامة عجز البيت من ناحية وزنو، كقولو
                                                                         

(المتقارب)  
ػػ        ؾى الى بىٍؿ غيالىميؾى عىمَّا يىًجٍب                - 699 فىالى تىٍعًدلىفَّ ًفدىاؾى ًاٍبفي عىمّْ

         
والبيت مستقيم وزًنا . ال بل غالمك عما يجب : في أولو  (بل)أّكد بحرف العطف 

.من المتقارب   
وأالحظ مجيء التوكيد مابين الصدر والعجز، وذلك في مئة وخمسة وثالثين بيتًا ؛ 

(مجزوء الكامل) : (2)وذلك لكي يتساوى الوزن الشعري لشطري البيت ، كقولو  
لىكىافى ًلي عىمَّا سىأىٍلػػ             ػػتي  ًمفى الًفدىا نىٍفسه أىًبيٍَّة                  - 700 كى

                    
،  (لي)معترضة بين خبر كان شبو الجممة  (عما سألت من الفدا)وأعت شبو الجممة 

  .(نفس أبّية)واسميا 
مساىمة ىذه  ، وذلك في ثالثمائة وأربعة وأربعين بيتاً : أثر التككيد في القافية - ج

(الطويل): (3)األلفاظ المؤكّْدة في توحيد أافية البيت مع أوافي أبيات القصيدة ، كقولو  
ـى ًفٍديىًتي      فىمىٍستى عىًف اٍلًفٍعًؿ اٍلكىًريـً ًبميٍقعىًد        - 701 قىٍد ًسيى كىالى تىٍقعيدىٍف عىنّْي كى

                   
بمقعد ؛ وذلك لتتساوى حركة الحرف األخير مع باأي : في أولو (الباء الزائدة)أّكد بِـِ 

فمست عن الفعل الكريم أاعدًا ، فإن القافية ىنا ال : فمو أال . حروف أبيات القصيدة 
.تتساوى مع بقية أوافي األبيات في القصيدة   
وحرصًا من الشاعر عمى تساوي أبيات القافية مع بقية أوافي األبيات األخرى في 

 القصيدة الواحدة ، فقد استخدم الشاعر التوكيد بالتقديم والتأخير ما بين صدر البيت
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(المجتث) : (1)وأافيتو وذلك في أربعة أبيات ، كقولو  
يىا مىٍعشىرى النَّاًس ىىٍؿ ًلي         ًممَّا لىًقٍيتي ميًجيري                          - 702

              
 (لي)ىل لي مجير، وذلك بتقديم الخبر شبو الجممة : أّكد بالتقديم والتأخير في أولو 

معترضة بين  (مما لقيت)، كما أّكد باستخدام الجممة المعترضة  (مجير)عمى المبتدأ 
.؛ وذلك لتتساوى القافية مع بقية أوافي األبيات األخرى  (مجير)والمبتدأ  (لي)الخبر  

كما ساىمت ألفاظ التوكيد المستخدمة في عجز البيت في توحيد أافية البيت مع 
أوافي األبيات األخرى وخصوصًا التوكيد بالجممة المعترضة ، والتقديم والتأخير، 

(الطويل) : (2)كقولو   
ـٍ ييكىدَّرىا           - 703 ٍفكي الًَّذم لى ـي الصَّ ًإذىا ًشٍئتى أىٍف تىٍمقىى أيسيكدان قىسىاًكران   ًلنيٍعمىاىي

               
الواأعة في عجز البيت ، إذ أّثرت في القافية وتوحيدىا وأوافي أبيات  (لن)أّكد بِـ 

.القصيدة   
استخدم أكثر من مؤكّْد في البيت الواحد في الصدر والعجز ، وفي الصدر والعجز 
.معًا مما ساىم في استقامة البيت وزنًا وأافية   
.وبيذا أرى التزامو بالوزن والقافية   

أكثر من استخدام التوكيد في أصائده وخصوصًا : أثر التككيد في مكضكع القصيدة 
.أصائده الطويمة ، إذ أرى التوكيد كثيرًا في البيت الواحد   
:وأد أّثر كثرة التوكيد في الموضوع ، ومن أثره ما يمي   

تحقيق بعض األمور التي كان يحمم بتحقيقيا ، وأد حّققيا مثل ذلك القصائد - 1
 التي بعثيا وىو أسير ، فقد أّكد بدافع الحياة السيئة التي عاشيا أسيرًا بعد أن كان 
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(الطويل) :  (1)يحيا حياة كريمة ، كقولو   
ظىنّْي ًبأىفَّ المَّوى سىٍكؼى ييًديؿي            - 704 ًميؿي         كى ًميؿه كىاٍلعىزىاءي جى اًبي جى ميصى

       
 (أنّ )التوكيد بِـ : ،والثاني  (الباء الزائدة)أوليا التوكيد بـِ : استخدم ثالثة مؤكدات 

وظّني بأّن اهلل سوف يديل ، إذ أسيم التوكيد : في أولو  (سوف)،والثالث التوكيد بِـ 
.في تعزية أمو وجعميا أوية   

(الطويل) : (2)بيان أىمية األمر ، وتوجيو االنتباه إليو ، كقولو - 2  
ـٍ ييٍنًفًد الدٍَّمعي سىاًجميٍو   - 705 مىعىاًلميٍو           فىالى عيٍذرى ًإٍف لى بىا كى ٍبعي الصّْ ا ًإنَّوي رى أىمى

         
، إذ  (ساجمو)عمى الفاعل  (الدمع)وأّدم المفعول بو  (إنّ )الشرطية ، و (أما)أّكد بِـ 

بّين التأكيد أن أبا فراس مازال يحمل مشاعر األخوة والمحبة ألبي زىير بعد أن 
.استجفاه   

(الوافر) : (3)بيان منزلة ممدوحيو ، ومكانتيم ، كقولو- 3  
مىٍيًو عىاري                - 706 اًكريىىا الدَّنىايىا         كىًعٍرضه الى يىًرؼُّ عى نىٍفسه الى تيجى كى

      
ال : أّكد بتقديم المفعول بو وىو الضمير المتصل بالفعل ، وتأخير الفاعل في أولو 

إذ اعترضت بين  (عميو)تجاورىا الدنايا ، وبالجممة المعترضة وىي شبو الجممة 
ال يرّف عميو عار ، وأد أّكد أن نفسو : في أولو  (عار)والفاعل  (يرفّ )الفعل 

يشرّفيا الترفع عن الدنايا ويعزىا اإلباء والكرم ، وكما أنو يصف إباءه ونزاىة ذاتو من 
صرار الشاعر الشديد الذي ال يتغير ميما  المثالب والنقائص ، فالتأكيد يبّين ثبات وا 
.تعرض إلى المخاطر التي تحاول النقص من أيمتو ، أو جعمو حميفًا لمنقائص   

(الكامل): التعبير عن شعوره ، كحزنو لفراق أخيو الكبير ، فيقول - 4  
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مىٍيًو ميشىمّْران ًفي نىٍصرًًه     - 707 مىٍف ًلي بىرىدّْ الدٍَّمًع نىٍسران كىاٍليىكىل    يىٍغديك عى  
ٍدرًهً  االىًت عيٍقبىى غى دًّْه           كىأىًمٍنتي ًفي اٍلحى ًثٍقتي ًبكي مىيَّ أىخه كى (1)       أىٍعيىا عى  

إذ اعترضت بين صاحب الحال  (عميو)أّكد بالجممة المعترضة وىي شبو الجممة 
واليوى يغدو عميو مشّمرًا في نصره ، وبالجممة : في أولو  (مشّمراً )والحال  (يغدو)

في  (أخ)والفاعل  (أعيا)إذ اعترضت بين الفعل  (عميّ )المعترضة وىي شبو الجممة 
 (أمنت)بين الفعل  (في الحاالت)أعيا عمّي أخ ، كما اعترض بشبو الجممة : أولو 

.وأمنت في الحاالت عقبى غدره : في أولو (عقبى)والمفعول بو   
.إذ ساىم التأكيد في بيان حزنو لفراق أخيو ، كما بّين بقاءه عمى المودة   

إيمانو بقضاء اهلل وأدره ، إذ ال فرار من المقدور ، وذلك بعد أن أصيب - 5
(الطويل) : (2)بضربات عندما عزم التغمب عمى حمص ، إذ يقول   

ٍخميكؽو ًإلىٍيؾى سىًبيؿي          - 708 كميوي           فىمىٍيسى ًلمى ـٍ ييًعٍنؾى المَّوي ًفيمىا تىري إذىا لى
     

، وتأخير  (يعنك)أّكد بتقديم المفعول بو وىو الضمير المتصل بالفعل في أولو 
إذا لم يعنك اهلل فيما ترومو ، كما أّكد بالجممة المعترضة : في أولو (اهلل)الفاعل 

فميس لمخموق إليك : إذ اعترضت بين خبر ليس المقدم عمى اسميا في أولو (إليك)
سبيل ، وىذا التأكيد لو أثره في نفس الشاعر ، فعند دنو منيتو رأى أن ال سبيل من 
.أضاء اهلل   

(الوافر) : (3)بيان عظمة الحمدانيين وكبر شأنيم ، كقولو- 6  
سىاًئدىنىا الرّْقىابي            -709 مىٍكنىا األىٍرضى قىٍسران       كىأىٍف تيٍمًسي كى تىٍعجىبي أىٍف مى أى ى  

ًمنىا الرّْكىابي              تىٍبريؾي بىٍيفى أىٍرجي اًلًسنىا اٍلمىذىاًكي          كى تيٍربىطي ًفي مىجى         كى



 (تبرك)إذ اعترضت بين الفعل  (بين أرجمنا)أّكد بالجممة المعترضة وىي شبو الجممة 
وتربط في مجالسنا المذاكي وتبرك بين : في أولو  (الركاب)والفاعل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .73، ص  احلمداين ، أبو فراس ، الديوان-1

  .124السابق ، ص - 2
  .38السابق ، ص - 3

 
 
أرجمنا الركاب ، مؤكدًا ليم عدم اندىاشيم من عظمتيم ، فيذه الصفات أد ورثوىا من 
.أجدادىم   

بيان خطأ طرق المنجمين وفسادىا ، فإن عممكم ال يزيل النحس وال يجمب - 7
  (الكامل) :(1)السعادة ، كما يؤكد ليم ضرورة اإليمان باهلل ، إذ يقول

بان ًبنيجيكًمًو                   الى النٍَّحسي ًمٍنؾى كىالى السَّعىادىٍه  - 710 يىا ميٍعجى  
يىادىٍه  ًفي يىػػػًد اهلًل الزّْ         المَّوي يىٍنقيصي مىا يىشىا                  ءي كى
د فى فَّ ًؿً لَّػػػػػًو اإلرىادىٍه                      مىا تيًريػػ               ي       دىٍع مىا أيًريدي كى
                

ال النحس منك وال السعادة ، كما أكد بتقديم الخبر شبو : الزائدة في أولو  (ال)أّكد بِـ 
وفي يد اهلل الزيادة ، كما أّكد بِـ : في أولو (الزيادة)وتأخير المبتدأ  (في يد اهلل)الجممة 

فإّن هلل : في   أولو  (اإلرادة)وتأخير اسميا  (هلل)وتقديم خبرىا عمى شبو الجممة  (إنّ )
.اإلرادة ، إذ بّين التأكيد عمى مخالفتو لممنجمين وبطالن عمميم أمام أدرة اهلل تعالى   

أكثر من خطابو لألفراد ، وذلك في ألفين ومئتين : أثر التككيد في المخاطبيف - 7
وثالثة وخمسين بيتًا، كما خاطب شخصين في مئة واثنين وعشرين بيتًا ، ومجموعة 

نفسو ، وسيف  الدولة ، وأمو ، : في خمسمائة وستة وعشرين بيتًا ، ومن خاطبيم 
وأصدأاء الصيد ، وبعض النساء ، وأبو المكارم وأبو المعالي ، وغالميو فاتك 

.ومنصور   
: كمف أثر التككيد في المخاطبيف ما يمي   

  (الطويل) : (2)نفي الشك واإلنكار عن المخاطب ، كقولو- 1



مىعىٍتنىا غيٍدكىةن أىٍرضي بىاًلسو   فى فَّ لىيىا ًعٍنًدم يىدان الى أيًضيعييىا             - 711 لىًئٍف جى
                  

كما أّكد بالجممة  (يداً )وتأخير اسميا  (عندي)وتقديم خبرىا شبو الجممة  (إنّ )أّكد بـِ 
:في أولو (عندي)وخبرىا (إنّ )المعترضة بين  (ليا)المعترضة شبو الجممة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .62 ،  ص احلمداين ، أبو فراس ، الديوان- 1

  .110السابق ، ص  -2
 

فإّن ليا عندي يدًا ال أضيعيا ، كما أّكد بتقديم المفعول بو وىو الضمير المتصل 
لئن جمعتنا غدوة أرض بالس ، وأد : في أولو (أرض)عمى الفاعل  (جمع)بالفعل 

خاطب أبا الحصين ليدل عمى الصداأة واألخوة المتين جمعتيما معًا باإلضافة إلى 
ذلك فقد جمعيما االحترام فال يمنع أبو فراس االعتذار ، فأبو الحصين متردد في 

.حكمو   
(الطويل) : (1)إيقاظ المخاطب من الغفمة والذىول ، كقولو - 2  

قيٍؿ لىوي - 712 مٍَّؿ ًإلىى اٍلقىاًضي سىالىًمي كى ًزيفي         :   تىحى ًزٍنتى حى أىالى ًإفَّ قىٍمًبي ميٍذ حى
                     

لينّبو أبا الحصين عند أسر ابنو أبي  (أال)في البيت خمسة مؤكدات ، إذ استخدم 
الييثم أنو يشاركو في حزنو ويواسيو وخاصة أنو أصيب بفاجعة موت ابنو أبي 

.الحسن منذ أيام ، فقد كثرت المصيبة وعظمت لديو   
  (البسيط): (2)نفي توأع حصول الشيء في المستقبل كما يظّن المخاطب ، كقولو- 3

ـي       - 713 كي اؿى شىٍيخي كا يىا بىًنيًو مىا أىقيكؿي فىمىٍف      تيٍنسىى التّْراتي كىالى ًإٍف حى الى تىٍنًكري
        

فقد ظّن أبناؤه أّن أبا فراس  (لن)خاطب الشاعر أبناء ناصر الدولة باستخدام المؤكّْد 
  .(لن)أد نسي ثأره ، وتمكيناً  لنفي النسيان األبدي أد أّكد بـِـ 

  (مجزوء الكامل) : (3)تمكين المعنى في نفس المخاطب وتفصيمو كقولو - 4 



رُّ العىًفيٍؼ                        - 714 ٍعفىًرمُّ              فى نَّو ي اٍلحي ًميُّ اٍلجى أىمَّا عى
          

فّصل صفات عمي الجعفري ، فالمخاطب في موأف الشاك يريد من يثبت الحكم 
.أكثر ويفّصمو   

(المتقارب) : (4)نفي االختصاص عن الفرد فقط ، كقولو - 5  
قىٍكؿو تيكىذّْبيوي ًباٍلًفعىاًؿ - 715 ٍدرىةو            كى ـٍ لىؾى ًعٍنًدم ًمٍف غى كى !   كى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .169 ، ص احلمداين ، أبو فراس ، الديوان- 1

  .155السابق ، ص - 2
  .114السابق ، ص - 3
  .122السابق ، ص - 4

                     
إذ المخاطب يظّن أن الغدر وأع مرة واحدة ، ولكن الشاعر يؤكد حصول الغدرة مرارًا 
.   

(الطويل) : (1)إزالة االحتمال واإلبيام عن المخاطب ، كقولو - 6  
الىٍيًو - 716 ـي      : لىعان يىا أىًخي الى مىسَّؾى السُّكءي إنَّوي     ىيكى الدٍَّىري ًفي حى بيؤسه كىأىٍنعي

                   
إذ رفع اإلبيام عن المخاطب فقد يتوىم المخاطب حصول  (ىو)أّكد بضمير الفصل 

.السوء من الناس ، فرفع التوىم   
(البسيط) : (2)لفت نظر المخاطب إلى أمر ميم ، كقولو - 7  

اًئميوي           - 717 مىا السُّالىؼي دىىىٍتًني بىٍؿ سىكىاًلفيوي  كىالى الشُّميكؿي اٍزدىىىٍتًني بىٍؿ شىمى كى
                   

لفت نظر المخاطب إلى أمر ميم وىو أن الشاعر ازدىى بطبائع المحبوب وليس  
كما ظّن المخاطب أن الشمول ازدىتو لذا أراد نفي اإلعراض عن الخبر الذي ظنو 
.المخاطب   

 :      (3)التفسير ، تفسير المعنى لممخاطب ألمر مبيم أو غير واضح ، كقولو- 8
(الطويل)                                                                         



ـٍ تيٍكشىٍؼ لىييفَّ سىتىاًئري - 718 لى ٍعفى كى ٍكًنيىا           رىجى نَّا ًنسىاءن نىٍحفي أىٍكلىى ًبصى صي     كى
      

، (نساء)وىي الجممة المعترضة بين الموصوف  (نحن أولى بصونيا): فسَّر أولو
.إذ بّين سبب صونو لمنساء  (رجعن)والصفة   

   (الوافر) : (4)تُنبّْو المخاطب عمى أّن المتقدم خبر ال نعت ، كقولو- 9
فىاًح                     - 719 افي ى ًبالصّْ لىًكفَّ التَّصى اًة ًبًو اٍعًتنىاؽه       كى يىٍكـو ًلٍمكيمى كى

        
.لينّبو المخاطب أنو خبر النعت  (اعتناق)عمى المبتدأ النكرة  (بو)أّدم شبو الجممة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .152 ، ص احلمداين ، أبو فراس ، الديوان- 1
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  .91السابق ، ص - 3
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 التككيد باإلشارة
ىي أسماء يشار بيا إلى أشخاص ، أو أشياء مذكرة ومؤنثة ، أريبة  : أسماء اإلشارة

 .  (1)أو بعيدة ، ممن يعقل ، ومما ال يعقل 
:  وأد تخرج أسماء اإلشارة إلى معاٍن غير المراد بيا ، كالتأكيد ، وتؤكَّد بما يمي 

ىا أنتم : التنبيو بعد الفصل توكيدًا ؛ لتوكيد التنبيو وتقويتو ، نحو  (ىا)أد تعاد . 1
 ، (2)التنبيو ، وبين اسم اإلشارة بضمير المشار إليو  (ىا)ىنا فصل بين . ىؤالء 
 ، (3)ىا أنا ذا ، وىا نحن ذان وىا نحن أوالء ، وىا أنا ذي ، وىا نحن تان : نحو 
ىأنذا أسمع النصح ، وىأنت ذا تعمل الخير ، وىأنتم أوالء تصنعون ما يفيد : وأولو 

 .
 ذا –واهلل - ىا:      ويصح الفصل بغير الضمير ـ مع أمتو ـ كالقسم باهلل ، نحو 

 ذي حسنة تتكرر – إْن –ىا : الشرطية ، مثل  (إنْ )الرجل محب لوطنو ، وكذلك 
 . (4)يضاعف ثوابيا 

ذلك ، تمك ، تالك ، أولئك ، إذا : تزاد الالم أبل الكاف ؛ لتأكيد اإلشارة ، نحو . 2
 . (5)أريد زيادة البعد ، وىذه الالم تدل عمى بعد المشار إليو 

رَك ِّ : قَكالَك }: التي تأتي لتحقيق المعنى وتثبيتو ، كما في أولو تعالى  (كذلك)  ومنيا 

اِقرٌك ، قَكالَك  أَكِ    َك رَك ا ْو رُم ،  َك ِن  ااْوِ  َك قَكدْو  َك َكغَك ا : ، أَكنَّمى يَك ُم وُم اِ   ُم َك ٌك ،  َك لُم  َك ُم يَك ْو َك اِ َك ،  َّم اَك  َك

ا ُم   . (6) {يَك َك
لمتحقيق والتوكيد ، ونحن نستخدميا في ذلك المعنى عندما  (كذلك)ىنا جاءت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، مسلم ، عمر ، املفصل يف حنو 139 ، ص 1السيوطي ، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،بريوت ، دار الفكر ، ج. 1
  .118 ، ص 1999العربية يف ضوء علم اللغة احلديث ، مركز إبداع املعلم ، 

 ، األمشوين ، شرح 263 ، 262 ، ص 1 ، األنباري ، اإلنصاف ، ج353 ، ص 2سيبويه ، الكتاب ، ج. 2
  .337 ، ص 1 ، حسن ،عباس ، النحو الوايف ، ج105 ،104 ، ص1األمشوين ، ج

  .105 ، 104 ، ص1األمشوين ، شرح األمشوين ، ج. 3
  .337 ، ص1حسن ، عباس ،  النحو الوايف ، ج. 4
  .25، ص 2 ، ط 1987مسعد ، عبد املنعم فايز ، احلجة يف النحو ، القدس ،مطبعة روان التجارية ، . 5
( .40)آل عمران . 6  



الحق كذلك والصواب كذلك ، نريد الحق والصواب ىو ذلك ، ولعّل السر في : نقول 
المجيء بكاف التشبيو ىنا ىو بيان تمام المطابقة بين الحقيقة الخارجية والحقيقة 

. الكالمية ، أي أن ما يكون في الواأع يطابق ما دّل عميو الكالم 
التحقيق إذا كّونت ىي ومبتدؤىا جممة مستقمة ، وتفيد التحقيق وتأكيد  (كذلك) تفيد 

اوَك }:  ، كما في أولو تعالى (1)الجممة ويكثر ذلك عندما يمييا فعل ماٍض  وْو  َك أَك َك  َك

اِت اَكيْو َك  وْو  َّم َك ُم ُم ِ   اا ُّب ُم َك اِ  ،  َك َك ِ   ِ ِ  ِ   اانَّم ا اَك ُم نُم راً يَك ْو جَك َك ْونَك اهُم ،  َك نَك يْو يَك يْو اً  َكأَك ْو  َك
ا ؟  هَك اِرجٍس ِ نْو ا ِ    ُملِّ ! ِ  َك اِ َك جَك َك َك ْونَك اَك انُم اْو يَك ْو َك ُم وَك ،  َك َك ا  َك اِ ِريوَك  َك يِّوَك اِ ْو َك اِ َك زُم َك اَك  َك

رُم وَك  ا يَك ْو ُم ا يَك ْو ُمرُم وَك إِ َّم ِ أَكنْو ُمِ ِه ْو   َك ا ،  َك َك ا اِيَك ْو ُمرُم اْو ِ يهَك ِرِ يهَك اِ رَك  ُمجْو يَك ٍس أَك َك  . (2){قَكرْو
. تؤكَّد توكيدًا لفظيًا - 3

:  أّكد الشاعر باإلشارة في خمسة وأربعين بيتًا موزعة كالتالي 
زيادة الالم أبل الكاف ، إذا أريد زيادة البعد ، وذلك في تسعة وثالثين بيتًا مبينة . 1

:  كالتالي 
  (الطويل) : (3)وأد أكَّدىا في ثمانية وعشرين بيتًا ، كقولو: تمك - أ

دًّْد  - 720 ؿَّ قىٍدريىىا        لىقىٍد أىٍخمىقىٍت ًتٍمؾى الثّْيىابي فىجى فىيىا ميٍمًبًسي النٍُّعمىى الًَّتي جى
  (الخفيف): ( 4)وأد أكَّدىا في سبعة أبيات ، كقولو : ذلك - ب

ًبيًب   - 721 مىى األسىى كىالنًَّحيًب            ميٍقمىتىا ذىًلؾى اٍلغىزىاًؿ الرَّ قىفىٍتًني عى كى
  (البسيط)  :  (5)وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو: كذلك - ج

اؼي اىلنَّاسي حيالَّؿي    - 722 ٍيثي يىخى يه ًبحى كىذىًلؾى نىٍحفي ًإذىا مىا أىٍزمىةه طىرىقىٍت       حى
 . 216 ،215 ، ص 2أمحد أمحد ، من بالغة القرآن ،مصر، دار هنية مصر ، ط.بدوي ، د. 1
 ( . 123، 122 )األنعام .2
 . 52احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص . 3
 . 26السابق ، ص . 4
 . 122السابق ، ص . 5
 
 
 
 (الطويل)  :  (1)في بيت واحد ىو أولو: أولئك - د
نىبىاًت اٍلميٍمًؾ كىاٍلميٍمؾي شىاًغري - 723  مىى جى كىاًلًدمى الًَّذم     حى   أيكلىًئؾى أىٍعمىاًمي كى



:  وذلك في سبعة أبيات ، موضحة كالتالي : تؤّكد توكيدًا لفظيًا . 2
  (الوافر) : (2)وأد أّكدىا في أربعة أبيات ، كقولو: ذا . 1

لىٍيسى ذىٍنبي  - 724 ـٍ ذىا االٍعًتذىاري كى كى ٍرـه       كى لىٍيسى جي ـٍ ذىا اٍلًعقىابي كى ًإلىى كى
  (الكامل)  :  (3)وذلك في ثالثة أبيات ، كقولو: ىذا . 2

ـٍ  - 725 ييرىاؽي دى ـه كى ىىذىا كىىىذىا دىٍأبينىا                 ييٍكدىل دى

: مالحظات حكؿ التككيد باإلشارة 
  (الوافر)  :  (4)وأع التوكيد المفظي بعد حرف العطف ، كقولو. 1

رىابي  - 726 فىيىذىا اٍلًعزُّ أىٍكرىثىنىا اٍلعىكىاًلي             كىىىذىا اٍلميٍمؾي مىكَّنىوي الضّْ
توكيدًا لفظيًا السم  (وىذا الممك مكّنو الضراب): في أولو  (ىذا)  وأع اسم اإلشارة 

 . (الواو)توكيدًا لفظيًا بعد حرف العطف  (ىذا)، وأد وأعت  (ىذا)اإلشارة 
  (الطويل) : (5)مكررة مرتين في خمسة أبيات ، كقولو (تمك)وأعت . 2

تىٍرًمي لىنىا ًباأٍلىٍىًؿ ًتٍمؾى اٍلمىطىاًمري  - 727 دان         كى تىًخرُّ لىنىا ًتٍمؾى اٍلمىعىاًقؿي سيجَّ
تخر لنا تمك : مرتين ، إذ أراد الشاعر زيادة البعد ، في أولو  (تمك)     أّكد بـِ 

. وترمي لنا باألىل تمك المطاِمر : المعاأل سجدًا ، وأولو 
  (الخفيف)  : (6)مكررة مرتين في بيت واحد ، وىو أولو (ذلك  )وأعت .3

قىٍد قىًنٍعنىا ًبذىًلؾى النٍَّزًر ًفًيًو           كىغىفىٍرنىا لىوي الذُّنيكبى ًلذىًلٍؾ  - 728
 .وغفرنا له الذنوب لذلك : قد قنعنا بذلك النـزر فيه ، وقوله : مكررة مرتني يف قوله  (ذلك  )هنا وقعت 
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  (البسيط) : (1)توكيدًا لفظيًا مرتين في بيت واحد ، ىو أولو (ذا  )أّكد بـِ . 4



ذىا زىلىؿه     كىاٍلعىٍيشي طىٍعمىاًف : الدٍَّىري يىٍكمىاًف - 729 ذىا عىسىؿي  : ذىا ثىٍبته كى ابه كى ذىا صى
كالعيش طعماف ذا : الدىر يكماف ذا ثبت كذا زلؿ ، كقكلو : تككيدان لفظيان في قكلو  (ذا)أكد بػً 

. صاب كذا عسؿ 
. ؛ وذلك لو عالأة بالحدث ، وموضوع القصيدة  (تمك)أكثر من التوكيد بـِ . 5

:   العالقة بيف التككيد كالحدث 
فرضت األحداث وجود التوكيد باإلشارة ؛ وذلك لإلشارة إلى أشياء مما يعقل ، ومما 
ال يعقل أريبة أو بعيدة الفتًا المخاطب إلى ضرورة المشار إليو وأىميتو، وىي التي 

. وىذا يعني أن الدافع الستخدام التوكيد باإلشارة ىو الحدث . تدور األحداث حوليا 
  (الطويل):  (2)ومنيا تأكيده لزيادة البعد كما في أولو 

ـٍ تىكيٍف ًباٍلًعزّْ ًتٍمؾى اٍلمىكىاًسبي  - 730  كىالى أىنىا رىاضو ًإٍف كىثيٍرفى مىكىاًسًبي    ًإذىا لى
إذا لم تكن بالعز تمك المكاسب ؛ وذلك لمتأكيد عمى أنو : أكد باإلشارة في أولو 

يمارس أسباب المجد التي تعزه بين بني أومو ، وزيادة البعد في أن ينزل عن كرامتو 
في سبيل عرض فاٍن من أعراض ىذه الحياة ، إذ أّكد ىنا صفة الطموح واالعتداد 

. بالنفس 
  (الوافر) : (3)كما أّكد توكيدًا لفظيًا بتكرار اسم اإلشارة ، كما في أولو

لىٍيسى ذىٍنبي  - 731 ـٍ ذىا ااٍلٍعًتذىاري كى كى ٍرـه            كى لىٍيسى جي ـٍ ذىا اٍلًعقىابي كى ًإلىى كى
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ومن ىنا أرى العالأة بين . أّكد باإلشارة لتوجيو األنظار ، ولفتيا إلى المشار إليو 
. التوكيد والحدث ، إذ جاء التوكيد لديو ليبرز األحداث المشار إلييا 

: َأّثر التوكيد باإلشارة بما يمي 



التي تناولتيا القصيدة ، وذلك باستخدام  (الفكرة العامة)لفت األنظار إلى الموضوع .1
. التوكيد باإلشارة 

. تحقيق ىذه األحداث .2
. طمب حصول الحدث بشدة .3
. بيان أىمية الحدث .4
. بيان أىمية المشار إليو .5
. توضيح وبيان وتقوية ، وتفسير .6

وأالحظ أن الشاعر أّكد باإلشارة بعد حرف نفي ، أو استفيام باليمزة ؛ وذلك دعاء 
  (الطويل) : ( 1)منو بعد انتياء الشيء أو األمور ، فقولو

ـٍ يىٍمًض مىٍجديىىا     كىالى دىثىرىٍت ًتٍمؾى اٍلعيمىى كىاٍلمىآًثري  - 732 فىً ٍف تىٍمًض أىٍشيىاًخً م فىمى
داعيًا  (ال)وال دثرت تمك العمى والمآثر الواأعة بعد حرف النفي : أكد باإلشارة بقولو 

بخمود المعالي والمآثر التي حققيا أومو عمى مر العصور عمى الرغم من موتيم ، 
  (الوافر) : (2)وأولو
اًمي  - 733 أىتيٍنًكريًني كىأىنَّؾى لىٍستى تىٍدًرم            ًبأىنّْي ذىًلؾى اٍلبىطىؿي اٍلميحى

بأني ذلك البطل المحامي الواأعة بعد استفيام باليمزة ، إذ وّضح ، وبّين : أكد بقولو 
، وفّسر ، وأّوى المعنى وأّكده في بيان صفاتو لمدمستق الذي كان غافاًل غير منتبو 

. لتمك الصفات 
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: دكافع التككيد عند أبي فراس 
دفعت الشاعر ليؤكّْد باإلشارة في أبيات معينة دون غيرىا ،  (دوافع) ىناك أسباب

:  والدوافع ليذا التوكيد ما يمي 



  (الكامل): ( 1)كقولو : زيادة في التوضيح والبيان . 1
ًزيزي ًلذىا الذًَّليًؿ  - 734 يىا عى ًعػ       يًؼ كى كيٍف يىا قىًكمُّ ًلذىا الضَّ
كيا عزيز لذا الذليؿ ، إذ قصد مف التككيد بياف كتكضي  أف : تككيدان لفظيان في قكلو  (ذا)أٌكد بػً 

. يككف العزيز مساعدان لمذليؿ عندما اشتدت بو العمة كآلمو الجرح 
  (الكامل) : (2)تقوية المعنى كما في أولو. 2
ـٍ  - 735  ييرىاؽي دى ـه كى ىىذىا كىىىذىا دىٍأبينىا                     ييٍكدىل دى

إذ أّوى صفات العرب .ىذا وىذا دأبنا : أّوى المعنى بالتوكيد توكيدًا لفظيًا في أولو 
. المتوارثة وخصوصًا صفة الكرم التي تفّرد بيا العرب 

إزالة ما يعمق بذىن السامع من توىم أو ظن أي لتوكيد الكالم ،            .3
  (الوافر)  :  (3)كقولو

اًمي  - 736  أىتيٍنًكريًني كىأىنَّؾى لىٍستى تىٍدًرم            ًبأىنّْي ذىًلؾى اٍلبىطىؿي اٍلميحى
ما عمق بذىن الدمستق  (بأني ذلك البطل المحامي): إذ أزال بتوكيد اإلشارة في أولو 

. بأن العرب أصحاب أأالم وكالم فقط 
  (الكامل) :   (4)تأكيد اإلشارة وزيادة البعد ، كقولو. 4

يَْم - 737 ْصطَفِي تِْلَك الشِّ ََ ْصبُو إِلَى تِْلَك اْلِخالَ            ِل َوأَ ََ  أَ
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وزيادة في بعد المشار إليو ، فالشاعر ، أّكد بزيادة الالم أبل الكاف ؛ لتأكيد اإلشارة 
يؤكّْد وجود الخالل الحميدة عند أجداده العرب كما يستبعد وجودىا عند غيرىم ، 

 . ويستبعد الصفات غير الحسنة
( الطويل):   (1)لفت األنظار لبيان أىمية المشار إليو ، كقولو - 5

ًتٍمؾى عيييكده قىٍد بىًميفى رىثىاًئثي - 738   ييذىكّْرينىا بيٍعدي اٍلًفرىاًؽ عيييكدىهي     كى



شاعر لفت الوتمك عيود أد بمين رثائث ، إذ أراد : في أولو  (تمك)أكد باسم اإلشارة 
 . األنظار إلى تمك العيود

تعيين اسم اإلشارة طريقًا إلى إحضار المشار إليو بعينو في ذىن السامع بأن - 6
ومثال ذلك . يكون محسوسًا والمتكمم والسامع ال يعرفان اسمو الخاص وال معينًا آخر 

  . كثير في شعره
طة اإلشارة الحسية ، كأن اتمييزه أكمل تمييز إلحضاره في ذىن السامع بوس- 7

  (الطويل) : (2)يكون المقام لممدح ، فيكون أعون عمى كمالو ، كقولو
كىاًلًدمى الًَّذم    - 739 مىى أيكلىًئؾى أىٍعمىاًمي كى نىبىاًت اٍلميٍمًؾ كىاٍلميٍمؾي حى    شىاًغري جى

 ال تتميز لديو إال باإلشارة الحسية ، ءايالتعريض بغباوة السامع حتى كأن األش- 8
  (الطويل)  : (3)كقولو 
ـٍ يىٍمًض مىٍجديىىا     كىالى دىثىرىٍت ًتٍمؾى اٍلعيمىى كىاٍلمىآًثري - 740  فىً ٍف تىٍمًض أىٍشيىاًخً م فىمى

  (مخمع البسيط) : (4)أصد تعظيمو بالبعد ، كقولو- 9
ٍمًؽ مىا يىشىاءي - 741  ٍقتو              يىًزيدي ًفي اٍلخى  كىذىًلؾى اهللي كيؿَّ كى

الدال عمى ثبات صفة من صفات اهلل عمى  (كذلك) إذ عّظم باستخدام اسم اإلشارة 
 . ىو أن اهلل ييب النعم دائًما وأال الدوام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أصد التنبيو عمى أن المشار إليو المعقب بأوصاف جدير بما يذكر بعد اسم    - 10
     (الوافر) :    (1)اإلشارة كقولو 

اًمي        - 742 أىتيٍنًكريًني كىأىنَّؾى لىٍستى تىٍدًرم            ًبأىنّْي ذىًلؾى اٍلبىطىؿي اٍلميحى
 . فقد عّقب المشار إليو وىو البطل المحامي والشجاع 

: أثر التككيد في البناء الشعرم 



أّثر التوكيد باإلشارة في المعنى ، ومن المعاني التي  : أثر التككيد في المعنى - 1
:             أعطاىا التوكيد باإلشارة ما يمي

 (الطويل) :        (2)التنبيو لألىمية كقولو- 1 
كُّعىا      -743   ٍكنيكفي ىىذىا اٍلحيبّْ ًإالَّ تىضى مى أىبىى غىٍربي ىىذىا الدٍَّمًع ًإالَّ تىسىرُّعان    كى

إذ خٌصص بالتأكيد ًبً ً ػ  (ىذا)تككيدان لفظيان السـ اإلشارة  (ىذا) كقع اسـ اإلشارة 
حبو لسيؼ الدكلة فيذا الحب تمٌكل مف األلـ كانتشر أمره ذلؾ أف سيؼ  (ىذا)

طالؽ سراحو  . الدكلة قد تأخر بافتدائو كا 
 (الوافر) : (3) االختصاص كقولو  -2

يىاًح   - 744 كىىىذىا السٍَّيؿي ًمٍف ًتٍمؾى اٍلغىكىاًدم        كىىىًذم السٍُّحبي ًمٍف ًتٍمؾى الرّْ
تمك الرياح ، وذلك بزيادة : تمك الغوادي ، وأولو : في أولو  (تمك)أّكد باسم اإلشارة 

السحابة )من الغوادي  (األنيار والينابيع)الالم أبل الكاف ، إذ خّصص نزول السيل 
ولو أّخر اسم اإلشارة لكان أوكد وأبمغ في . ، وأن السحب تتحرك من الرياح (الماطرة

. وىذا السيل من الغوادي تمك وىذه السحب من الرياح تمك : االختصاص فمو أال 
 (الخفيف): البيان والتوضيح والتفسير ، كقولو - 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (1)قىٍد قىًنٍعنىا ًبذىًلؾى النٍَّزًر ًفًيًو          كىغىفىٍرنىاى لىوي الذُّنيكبى ًلذىًلٍؾ - 745
. وغفرنا لو الذنوب لذلك : أد أنعنا بذلك النزر فيو ، وأولو : وأع التوكيد في أولو 

غفرنا لو الذنوب ، وبمعنى آخر لماذا : وأد أسيم التوكيد ىنا في بيان وتفسير أولو 
. بسبب أناعتنا بالشيء القميل : غفرنا ذنوبو؟ الجواب 

  (الكامل) :  (2)تقوية المعنى ،  كقولو -4

ـٍ  - 746 ييرىاؽي دى ـه كى ىىذىا كىىذىا دىٍأبينىا         ييٍكدىل دى



ىذا وىذا دأبنا إذ : في أولو  (ىذا)توكيدًا لفظيًا السم اإلشارة  (ىذا)وأع اسم اإلشارة 
ساىم في تقوية المعنى أكثر ، فقد أكد عمى أن الحمدانيين دائمًا يسعون إلى نيل 

. المعالي 
 (اسم اإلشارة)الداللة عمى المعنى المقصود ، وبالتالي أرى مالءمة بين المفظ  -5

 .والمعنى الذي تؤديو 

يمكن حذف األول فيستقيم المعنى وذلك في األبيات التي وأع االسم التالي بداًل من 
 (الوافر) :   (3)اسم اإلشارة ، كقولو

لىٍيسى ذىٍنبي         - 747 ـٍ ذىا ااٍلٍعًتذىاري كى كى ٍرـه         كى لىٍيسى جي ـٍ ذىا اٍلًعقىابي كى ًإلىى كى
، إذا حذفنا األول وىو اسم  (ذا)توكيدًا لفظيًا السم اإلشارة  (ذا)وأع اسم اإلشارة 

المعنى . إلى كم العقاب وليس جرم وكم االعتذار وليس ذنب: تصبح  (ذا)اإلشارة 
.  مستقيم ، ولكن بوجود اسم اإلشارة أّوى المعنى وأكده 

: أثر التككيد في معنى القصيدة كفي مبنى البيت مف الشعر - 2
 :  األلفاظ

جاء التوكيد باإلشارة مطابقًا لأللفاظ المستخدمة بالبيت ، كاستخدامو اسم اإلشارة - 1
 المفرد المؤنث المطابق لالسم المفرد المؤنث الذي يميو ، فألفاظو كـانت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (الكامل) : (1)مطابقة لبعضيا البعض مما أّثرت في مطابقتيا لممعنى ، كقولو 
مّْنىٍت أىٍحشىاًئي    - 748 اشىاؾى ًممَّا ضي يىا رىبُّ ًتٍمؾى اٍلميٍقمىًة النٍَّجالًء    حى

وىي  (المقمة)وىو لممفرد المؤنث مطابقًا لالسم الذي يميو  (تمك)جاء اسم اإلشارة 
. مفرد ومؤنث 

 (البسيط)  :    (2)إذ جاءت األلفاظ مرتبة ، كقولو: ترتيب األلفاظ - 2



ـي       -  749  رىاًئري ًإاٌل ديكفى نىٍيًمكي ٍف عىظيمىٍت     ًتٍمؾى اٍلجى ٍربو كىاً  ـٍ بىنيك حى مىا نىاؿى ًمٍنيي
وذلك يتفق . الذي وأع بداًل منيا  (الجرائر)أواًل ثم تاله  (تمك) إذ وأع اسم اإلشارة 

 (مخمع البسيط):  ( 3)وكقولو . والقواعد النحوية 
ـي       - 750 ايىا ًمفى المَّيىاًلي        ًلٍمبيٍؤًس مىا يىٍخميؽي النًَّعي ًتٍمؾى سىجى

. تاليًا لو إذ جاء خبرًا  (سجايا)، ثم وأع  (تمك)وأع اسم اإلشارة 
أّثر التوكيد باإلشارة إلى أن يختار ألفاظًا جيدة بعيدة عن : تخّير األلفاظ الجيدة -3

. القبح ، والمفظ المستكره غير المحبب لمنفس 
    (الخفيف) :   (4)أّثر في بيت واحد فقط ىو أولو : القافية
قىٍد قىًنٍعنىا ًبذىًلؾى النٍَّزًر ًفيًو   كىغىفىٍرنىا لىوي الذُّنيكبى ًلذىًلٍؾ  - 751

أافية ليذا البيت ؛  (وغفرنا لو الذنوب لذلك): في أولو  (ذلك)إذ جاء اسم اإلشارة 
وذلك كي تتساوى أافية ىذا البيت مع أبيات القصيدة دون تكمف ،أو تخطيط لذلك 
. فقد جاء الكالم عفو الخاطر بعيدًا عن الصنعة والتكّمف ، موضحًا المعنى بسيولة 

. كما أّثر التوكيد باإلشارة في أن تتساوى أافية البيت وأبيات القصيدة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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: أسيم التوكيد باإلشارة في ما يمي  : البحر الشعرم
 (الطويل):   (1) تساوي تفعيالت شطري البيت الشعري ، كقولو  -1

مىى ًتٍمؾى األيميكًر ميساًعًدم      - 752 قىؿَّ عى كىىىٍؿ غىضَّ ًمنّْي اأٍلىٍسري ًإٍذ خىؼَّ نىاًصًرم   كى
فعولن )البيت من الطويل ، ولو أّطع لوجدنا تساوي تفعيالتو ، فالشطر األول 

( .  فعولن مفاعيمن فعولن مفاعيمن)، والشطر الثاني  (مفاعيمن فعولن مفاعيمن



تساوي البحر الشعري لمبيت ، والبحر الشعري لمقصيدة أي توحيد التفعيالت - 2
. وأبيات القصيدة ، وذلك واضح في كل أبياتو

 . (وصف    أسره)أّكد باإلشارة في باب الغزل ، وباب العتاب والوصف  : المكضكع
وباب الفخر ، وباب التينئة ، واإلخوانيات ، والصيد ، وغيرىا من المواضيع ، وىذا 
يعني أن ىذه المواضيع كانت ذا أىمية لديو لكي يؤكد باإلشارة إلى أشياء محسوسة 

. ، وغير محسوسة 
:  وأد أّثر التوكيد باإلشارة في ما يمي 

لفت المخاطب إلى الموضوع الذي نّظم القصيدة ألجمو ، إذ برزت الفكرة  -1
 (الطويل):  (2 )الرئيسة التي تدور حوليا القصيدة ، كقولو

ـٍ تىكيٍف ًباٍلًعزّْ ًتٍمؾى المىكىاًسبي   - 753 كىالى أىنىا رىاضو ًإٍف كىثيٍرفى مىكىاًسًبي     ًإذىا لى
الطموح ، واالعتداد بالنفس ، إلى جانب العزة واإلباء المتين : فنراه يؤكّْد صفتي 

. تدفعانو إلى أن يمارس أسباب المجد التي تعزّْه بين بني أومو 
ىؿ المكقؼ يستدعي تككيدان  أـ ال ؟ 
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ولمتكرار مواضع يحسن فييا ، ومواضع يقبح فييا، فأكثر ما يقع التكرار في األلفاظ 
دون المعاني ، وىو في المعاني دون األلفاظ أأل ، وىذا ما يفّسر وجوب التوكيد في 

. أبيات أكثر من عدم وجوبو 
أوجب التوكيد باإلشارة في ثالثين بيتًا ، وأد أسيم ىذا التوكيد  : كجكب التككيد: أكالن 

: الواجب في بيان ما يمي 



 (الطويل)  :    (1)تمكين المعنى وتثبيتو في نفس السامع وتقويتو ، كقولو- 1
ـي اٍلقىٍمبىا   - 754 َـّ أىٍك يىٍصًد مىٍف ذىا يىقيكدي الشَّ نىبىاًتًو ؟   كى ٍيشى ًمٍف جى مىٍف ذىا يىميؼُّ اٍلجى كى

أّكد مخاطبًا الدمستق عمى أنيم شجعان وعمى أنيم نشأوا والحروب وباتوا رفقاء ليا ، 
. إذ أنكر ذلك 

: تبميغ المخاطب ، والتأكيد عمى أمور ميمة أراد اإلشارة إلييا ، وىذه األمور - 2
بيان ما اعتمل في صدر أبي فراس من العتاب والقسوة لسيف الدولة، إذ    يقول -أ
 (الوافر): ( 2)

لىٍيسى ذىٍنبي  - 755 ـٍ ذىا االٍعًتذىاري كى كى ٍرـه    كى لىٍيسى جي ـٍ ذىا اٍلًعقىابي كى ًإلىى كى
المكررة وذلك عمى سبيل التقرير  (كم)، والمسبوق بِـ  (ذا)أكد بتكرار اسم اإلشارة 

. والتوبيخ 
 (الخفيف)  :    ( 3)اإلشارة إلى المحسوس ، كقولو- ب
ًبيًب   - 756  مىى اأٍلىسىى كىالنًَّحيًب     ميٍقمىتىا ذىًلؾى اٍلغىزىاًؿ الرَّ قىفىٍتًني عى كى

. أّكد إشارة إلى سبب وأوفو عمى الحزن ىو عينا ذلك الغزال 
  (المنسرح):  تخميصو من األسر ، كقولو - ج
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دَّاتي كىٍيؼى تيٍيًممييىا  - 757  لييىاًتٍمؾى اٍلمىكىاًعيدي كىٍيؼى تيٍغؼً       ًتٍمؾى اٍلمىكى

مّْؿي       ًتي عىقىٍدتى لىنىا ؿَّ ًتٍمؾى اٍلعيقيكدي ا         قىٍد أيٍحًكمىٍت تيحى   (1 )ىىاػكىٍيؼى كى

 . مرتين ؛ وذلك لتذكيره بوعده بخالصو من األسر (تمك)ر المفظ اأّكد بتكر

  (اليزج):  (2)زيارة منبج ، كقولو- د

يّْ ذىًلؾى النَّاًدم - 758  أىالى يىا زىاًئرى اٍلمىٍكًصػ           ًؿ حى



  (الطويل): ( 3)انتصار الحمدانيين عمى الروم ، كقولو - ىـ
تىٍرًمي لىنىا ًباأٍلىٍىًؿ ًتٍمؾى اٍلمىطىاًمري - 759 دان        كى   تىًخرُّ لىنىا ًتٍمؾى اٍلمىعىاًقؿي سيجَّ

مرتين ، كما أّكد فيما سبق  (تمك)أّكد انتصار الحمدانيين عمى الروم ، وذلك بتكرار 
   .من أبيات

  (البسيط):  (4)بيان شجاعتو ، كقولو- و

اؼي النَّاسي حيالَّؿي  - 760 ٍيثي يىخى يّّ ًبحى  كىذىًلؾى نىٍحفي ًإذىا مىا أىٍزمىةه طىرىقىٍت      حى

  . عنده ، وعند أوموةأكد لبيان ثبات صفة الشجاعة المتأّصل

  (الكامل): (5) بيان عاأبة األمور ، كقولو- ز
بيكًر  - 761 اًقبىةي الصَّ ًتٍمؾى عى اءى طىٍكعان             ًإلىٍيؾى كى تَّى جى مىٍيًو حى بىٍرتى عى صى

  (الخفيف):  (6)أناعتو بما أعطاه اهلل ، كقولو - ح
قىٍد قىًنٍعنىا ًبذىًلؾى النٍَّزًر ًفًيًو         كىغىفىٍرنىا لىوي الذُّنيكبى ًلذىًلٍؾ  - 762

عمى جية العتاب المحبَّب والمطيف ألبي الييجــــاء ، كما أّكد  (ذلك)أّكد بتكراره 
. أناعتو بما أعطاه اهلل 
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  (الطويل) : (1)عتاب أبي زىير ، كقولو- ط

اًرميٍو  - 763 اًرميًني اٍلًخؿُّ اىلًَّذم الى أيصى ظّْي ًمٍف زىمىاًني كىأىٍىًمًو   ييصى كىذىًلؾى حى
. أّكد من جية العتاب المحبَّب بين األخوة 

  (البسيط)  :  (2)نظرتو إلى الحياة ، كقولو- ي
ذىا زىلىؿه   كىاٍلعىٍيشي طىٍعمىاًف : الدٍَّىري يىٍكمىاًف - 764 ذىا عىسىؿي  : ذىا ثىٍبته كى ابه كى ذىا صى



. أكد أف الحياة خميط مف الخير كالشر ، كالنعيـ كالبؤس 
  (الكامل) : (3)شوأو إلى مالعب صباه وطفولتو ، كقولو- ك

ًتٍمؾى اٍلمىنىاًزؿي كىاٍلمىالى               ًعبي الى أىرىاىىا المَّوي مىٍحالى  - 765
أّكد ليبّين شّدة شوأو إلى تمك المالعب إذ كان يشعر بالمذة والبيجة عندما يقف بتمك 

. المالعب 
أّكد في مواضع يقبح فييا ، وذلك في أربعة عشر بيتًا ، في  : عدـ كجكبو: ثانيان 

:  حين األمر لم يقتِض التوكيد ، ووجوبو ، وأد أّكد 
  (الكامل) :  (4)تمكين الكالم وتثبيتو في نفوس السامعين ، كقولو. 1

مّْنىٍت أىحشىاًئي - 766 اشىاؾى ًممَّا ضي يىا رىبُّ ًتٍمؾى اٍلميٍقمىًة النٍَّجالًء     حى
 (مخمع البسيط) :(5)تنبيو المخاطب من الغفمة والّذىول وتقوية المعنى ، كقولو- 2

ٍمًؽ مىا يىشىاءي - 767 ٍقتو             يىًزيدي ًفي اٍلخى  كىذىًلؾى المَّوي كيؿَّ كى
. إذ أّكد حقيقة مفروغًا منيا ذلك أن اهلل ييب النعم دائًما لمن يشاء 
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  (الطويل) :  (1)تأكيد التأكيد ، وذلك أبمغ في التأكيد ، كقولو- 3

ـٍ تىكيٍف ًباٍلًعزّْ ًتٍمؾى اٍلمىكىاًسبي  - 768 كىالى أىنىا رىاضو ًإٍف كىثيٍرفى مىكىاًسًبي      ًإذىا لى
الطموح ، واالعتداد بالنفس ، والعزَّة ، : أّكد صفات معروفة عند الشاعر ، وىي 

واإلباء ، إذ أراد أن يؤكّْد أن السيد ال يعد جديرًا بشرف السيادة إن استنزلتو المطامع 
 .



  (الوافر) : (2)تثبيت الكالم لمنكر ذلك ، كقولو. 4
يىاًح  - 769 كىىىذىا السٍَّيؿي ًمٍف ًتٍمؾى اٍلغىكىاًدم    كىىىًذم السٍُّحبي ًمٍف ًتٍمؾى الرّْ

أّكد البن الشيباني أن أومو ما زالوا يتحّمون بصفات حسنة ، فكما أن الغوادي تسبب 
. السيول ، وكما أن السحب تتحرك بوساطة الرياح ىكذا الحمدانيون 

تأكيد وتوجيو االىتمام إلى حقيقة أائمة ، كشجاعتو ، وحبو الشديد ألبي زىير ، .5
  (الكامل)  : (3)وشجاعة أومو ، وبيان صفات مموك بني الجحاف ، كقولو

ـٍ  - 770 أىٍصبيك ًإلىى ًتٍمؾى اٍلًخالى               ًؿ كىأىٍصطىًفي ًتٍمؾى الشّْيى
: كذلؾ في أحد عشر بيتان ، كمف الضركرات الشعرية عنده  : أثر التوكيد في الضرورة الشعرية

:  وذلك في تسعة أبيات ، وكميا تغيير حركة إلى أخرى : ضركرات التغيير . 1
  (الكامل): (4)وذلك في بيت واحد ىو أولو: من ضمة إلى كسرة -أ

مّْنىٍت أىٍحشىاًئي  - 771 اشىاؾى ًممَّا ضي يىا رىبُّ ًتٍمؾى اٍلميٍقمىًة النٍَّجالًء     حى
  يا: المقمة النجالء ، إذ األصل : تمَّ تغيير الحركة من كسرة إلى ضمة في أولو 
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. تمك المقمُة النجالُء  رب
  (الكامل) : ( 1)وذلك في بيتين ، كقولو: من سكون إلى كسرة - ب

يىالىةن        اٍنظيٍر ًإلىى ًتٍمؾى السَّكىاًلًؼ كىاٍعًذًر  - 772 مىى ىىكىاهي جى يىا مىٍف يىميكـي عى
؛ ألنو فعل أمر  (اعذْر )، واألصل  (اعذرِ )تمَّ تغيير الحركة من سكون إلى كسرة في 

. مبني عمى السكون 
  (الرجز)  :  (2)في بيتين ، كقولو: من كسرة إلى سكون - ج

ًتٍمؾى ًلمطّْرىاًد شىرُّ عىادىٍة  - 773 يىادىٍة        كى فىًشٍمتيوي أىٍرغىبي ًفي الزّْ



         (الزيادةِ )واألصل  (عادةْ )و (الزيادةْ )غّير الحركة من كسرة إلى سكون في 
. األولى اسم مجرور بالكسرة ، والثانية مضاف إليو مجرور بالكسرة  (عادةِ )و
  (الخفيف) : (3)وذلك في بيتين ، كقولو: من فتحة إلى سكون - د

قىٍد قىًنٍعنىا ًبذىًلؾى النٍَّزًر ًفًيًو        كىغىفىٍرنىا لىوي الذُّنيكبى ًلذىًلٍؾ  - 774
البناء عمى  (لذلكَ )، إذ غّير من فتحة إلى سكون ، واألصل  (لذلك)وأع التغيير في 

. الفتح 
  (الطويل):  (4)وذلك في بيتين ، كقولو : من ضمة إلى سكون - ىـ

اًرميٍو  - 775 اًرميًني اٍلًخؿُّ الًَّذم الى أيصى ظّْي ًمٍف زىمىاًني كىأىٍىًمًو      ييصى كىذىًلؾى حى
 . (أصارموُ )، واألصل  (أصارموْ )وأع التغيير في أولو 

  (البسيط)  :  (5)وذلك في بيت واحد ، ىو أولو: من سكون إلى ضمة - و
ـي  - 776  نٍيًمكي رىاًئري ًإاٌل ديكفى ى ٍف عىظيمىٍت        ًتٍمؾى اٍلجى ٍربو كىاً  ـٍ بىنيك حى مىا نىاؿى ًمٍنيي

  .(نيمكمْ )، واألصل  (نيمكمُ )تمَّ التغيير في أولو 
 وىو زيادة األلف لإلطالق ، وأد وأع في بيت واحد ، :ضركرات الزيادة - 2 
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  (الطويل):  ( 1)ىو أولو 
ـي اٍلقىٍمبىا  - 777 َـّ أىٍك يىٍصًد مىٍف ذىا يىقيكدي الشَّ نىبىاًتًو ؟   كى ٍيشى ًمٍف جى مىٍف ذىا يىميؼُّ اٍلجى كى

وتعرب مفعواًل بو منصوبًا  (القمبَ )، واألصل أولو  (القمبا)وأع التغيير في أولو 
بالفتحة ، وأد زيدت األلف لإلطالق ، وأد أتاح اإلشباع القاريء أن يمّد صوتو 

بآالمو وآمالو بعد نياية كّل بيت كأّنما ىي محّطة لمراحة النفسية والبدنية بعد أراءة 
. كّل بيت 



:      ) (2)في بيت واحد ، ىو أولو  (أنَّ )تخفيف النون من : ضركرات الحذؼ - 3
  (اليزج
ـي أىٍف الى بيػ        دَّ ًلي ًمٍف ذىًلؾى اٍلمىٍصرىٍع    - 778 أىمىا أىٍعمى

،  (أّنو)وحذف الياء ، إذ األصل  (أنَّ )واألصل  (أنْ )تّم حذف النون ، وتخفيفيا في 
. فقد حذف اسميا وىو الضمير المضمر 

 أما أثر التوكيد باإلشارة في الضرورة الشعرية فُأالحظ أثره يبدو أمياًل ، والدافع 
لمضرورات ىو وجود التوكيد باإلشارة ، فما أالحظو أن الضرورة وأعت بعد أسماء 

. اإلشارة مباشرة ، خصوصًا تمك التي وأعت أافية لألبيات 
: أثر التككيد في استقامة البيت 

إن كنت أد تناولت أثر التوكيد في القافية ، والضرورة الشعرية ، والبحر الشعري، 
فإني أرى أنيا العوامل التي تسيم في استقامة .واأللفاظ ، والمعاني ، والموضوع 

البيت ، فالبيت مستقيم لفظًا ، ومعًنى ، ووزنًا ، وأافية ، وموضوعًا ، كما جاءت 
أضف إلى ذلك التوكيد باإلشارة فمو . الضرورة الشعرية وساىمت في ىذه االستقامة

افترضت حذفيا من البيت الختّل البيت وزنًا ، ومعًنى ، ولفظًا فأالحظ استقامة البيت 
. في صدره ، وعجزه ، وأافيتو 

:  أثر التككيد في مكضكع القصيدة 
: أسيم التوكيد في الموضوع وأّثر فيو ، ومن أثره ما يمي 
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تأكيد حدوث األمر الذي ضمّنو أصيدة عمى وجو القوة والحتمية ، وذلك لمنكر  .1

. حدوثو وغير مصدق ذلك 
تحقيق ما كان يصبو إليو الشاعر ، وذلك باستخدام التوكيد في اإلخوانيات ، .2

. والمدح ، والرثاء ، والفخر ، وما إلى ذلك من أغراض شعرية 
. اإلشارة إلى الموضوع المقصود لمستمع غير منتبو .3

:  أثر التككيد في المخاطبيف 



خاطب الشاعر واحدًا في خمسة وأربعين بيتًا ، واثنين في بيت واحد ، وجماعة في 
ومن الذين خاطبيم سيف الدولة ، وحّساده ، وأصدأاءه ، والدمستق  . ثمانية أبيات 

 .
:  أما أثر التوكيد في المخاطبين فيو 

. تنبيو المخاطب إلى أىمية الموضوع . 1
أمب وتغيير رأيو من السمبي إلى اإليجابي كخطابو لمدمستق الذي لم يعتقد بقوة .2

. وبسالة العرب 
. جمب استعطاف المخاطب بعد عتابو معاتبة اإلخوان . 3
. بث الشجاعة في نفوس المخاطبين . 4

 

 

 

 

 

                                                  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 



 

 
 

 الفصل الخامس
مالمح التوكيد في أسموب االستفيام في شعر 

أبي فراس الحمداني 
 
 
 
 



 
مالم  التككيد في أسمكب االستفياـ في شعر أبي فراس الحمداني  
 :التككيد باالستفياـ    

:  االستفياـ اصطالحان         
استخبارك عن الشيء الذي لم يتقدم لك عمم بو بأداة         ىو

. (1)خاصة من أدوات االستفيام    

التأكيد ، كاإلقرار ، :  يكثر خركج أسمكب االستفياـ إلى معافو غير االستفياـ منيا 
   . (2)كالتنبيو ، كاإلنكار ، كالزجر ، كاألمر ، كالتحقير 

  :     استفيام التأكيد أصد التأكيد أشار إليو السيوطي في كتابيو:استفياـ التأكيد 
مىٍيًو كىًممىةي اٍلعىذىاًب }: ممثاًل لو بقولو تعالى  (اإلتقان)و (معترك األأران) أىفىمىٍف حىؽَّ عى

أي من حّق عميو كممة العذاب فإنك ال تنقذه ، فقولو ، (3){النَّارً  أىفىأىٍنتى تيٍنًقذي مىٍف ًفي
الكالم معادة مؤكّْدة بطول  (أفأنت)والفاء جواب الشرط ، واليمزة في ، لمشرط   (من)

ال تقدر عمى ىدايتو فتنقذه من : الظاىر مقام المضمر ، والمعنى فيو ، حيث أأيم 
 . (4)النار التي حّفت عميو في جينم 

كيعني ىذا أف استفياـ التأكيد يفيد التأكيد إذا تكرر االستفياـ ، كبيذا يككف ذكر 
. االستفياـ كالتكرار إذ ليس فيو زيادة معنى   
.والتأكيد باالستفيام أميل   

مراجعة أمحد مشس الدين ،  (والبيان ، واملعاين، البديع )عكاوي ، إنعام فّوال ، املعجم املفصل يف علوم البالغة - 1
البيان واملعاين ) ، املراغي ، أمحد مصطفى ، علوم البالغة 122 ، ص1 ، ط 1992بريوت ، دار الكتب العلمية ، 

بريوت ، دار النهية العربية ،  ، عتيق ، عبد العزيز ، علم املعاين ، 62، 61، بريوت ، دار العلم ، ص  (والبديع
، 1996القدس ،  ، الدراويش  ، حسني أمحد ، البنية التأسيسية  ألساليب البيان يف اللغة العربية ، 96ص، 1985

  .113، ص1ط

  .113الدراويش ، حسني أمحد ، البنية التأسيسية ألساليب البيان ، ص - 2

 ( .19 )الزمر - 3

  .127 ، 126عكاوي ، إنعام فّوال ، املعجم املفصل ، ص - 4

 



 

 

 

 

 

  :االستفياـأسمكب التككيد ب
  االستفيام جاء التوكيد باالستفيام في مئة وخمسة وثالثين بيتًا ، مستخدمًا حروف

:   التالية ءىاوأسما
أّكد بيما في اثنين وسبعين بيتًا ، موزعة كما يمي : (ىؿ كاليمزة)حرفا االستفياـ - 1
  :
                             (الوافر): (1)بيتًا،كقولو  وذلك في واحد وخمسين:(اليمزة)االستفياـ  حرؼ- أ

ـه  - 779 !  أىمىٍزحان ؟ ريبَّ ًجدٍّ ًفي ميزىاًح !      أىظىنِّا  ؟ ًإفَّ بىٍعضى  الظَّف ًإٍث
أمزحًا ؛ وذلك في معرض خطابو : أظنًا ، وأولو : وأع التوكيد باالستفيام في أولو 

 ليؤكَّد ؛مرتين   فيو أد استخدم اليمزة ىنا. ألبي أحمد عبد اهلل بن ورأاء في العتاب 
وأد استخدم  .تصديقو لو أن العتاب يمحي الظنون ، وأن المزاح يحل محل الجفوة

. الشاعر استفيام التوكيد باليمزة داخمة عمى الفعل ، والحرف ، واالسم 
 وذلك فـي اثنين وعشرين بيتًا ، داخمـة عـمى الفعـل :دخوليا عمى األفعال - 1

                                                                                                                                                                                                                                         (الكامل): (2)كقولو ، أبيـات ثمانية فـي المـاضي
ـٍ تىٍعمىًمي   - 780 ـٍ لى ًمٍمًت مىا يىٍمقىاهي أى ـو              أىعى ميٍغرى ىىالَّ رىثىٍيًت ًلميٍستىيىاـ و

أعممت ما يمقاه : في أولو  (عمم)أكدت ىمزة االستفيام الداخمة عمى الفعل الماضي 
فيو بتأكيده ليا باليمزة يكون أد . أم لم تعممي ، وذلك بعد عتابو ولومو وتوبيخو ليا 

يكون أد أكد ىذا  (ىالّ )تصّور أنيا تعمم ما يالأيو من جفاء حبيا ، كذلك باستخدامو 
. العتاب والموم 

                                  (الطويل)  :  (3)وأما دخوليا عمى الفعل المضارع ففي أربعة عشر بيتًا،كقولو
ديهي ًإٍحسىانىوي ًفيَّ إً - 781 ًني                 لىكىاًفري نيٍعمىى ًإٍف فىعىٍمتي ميكىاًربي  فَّ أىأىٍجحى

ـٍ يىٍعمىميكنىوي                    ـي مىا نىٍمقىى ؟ نىعى بىاًئبي    أىيىٍعمى حى مىى النٍَّأًم أىٍحبىابه  لىنىا كى عى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وذلك ( يعمم)والفعل المضارع  (حدجأ)أّكد باليمزة في دخولو عمى الفعل المضارع 
أيعمم مــا نمقى ، وذلك ليؤكَّد عمى أنو لم : أأجحده إحسانو فّي ، وأولو : في أولو 

 هينَس ما فعمو أخوه أبو الييجاء من إحسان معــو ، كذلك أن الشاعر يعمم ما يحس
.  الم وعذاب في األسر اآلأخوه من فراق أخيو وما يالأيو من 



االسـ : كذلؾ في ستة أبيات ، داخمة عمى ما يمي : دخكليا عمى األسماء -  2
في بيتيف ، كالمصدر في بيت كاحد ، كاسـ المفعكؿ في بيتيف ، كالضمير في بيت 

(البسيط)  :   (1)كمثاؿ ذلؾ قكلو  

الَ ُتْشِعَمنَّ ، َفَما َيْدِري ِبُحْرأِتِو         َأَأْنَت َعاِذَلُو ؟ َأْم َأْنَت َعاِذُرُه ؟ - 782  

الداخمة عمى ضمير المخاطب لممفرد المذكر في  (اليمزة)يؤٌكد الشاعر باستخداـ   
أأنت عاذلو ؟ أـ أنت عاذره ؟ إذ يؤٌكد في خطابو ألبي الحصيف بأف أبا : قكلو 

   (البسيط) :  (2)اخر مؤكدن آفراس قد عذر أبا الحصيف ، كيؤٌكد ذلؾ قكلو في بيت 
                                                                                 

                             

َىْل َأْنَت ُمْبمُغُو َعنّْي ِبَأنَّ َلُو            ُودِّا َتَمكََّن ِفي َأْمِبي ُيَجاِوُرُه ؟ - 783  

ىؿ : الداخمة عمى ضمير المخاطب لممفرد المذكر في قكلو  (ىؿ)إذ يؤكد باستخداـ 
.  عني إذ كرر معادان ليؤكّْد أنو قد عذره كسامحو قأنت مبمغ  

داخمة :  كذلؾ في ستة كعشريف بيتان -كىك األكثر - :دخكليا عمى الحركؼ - 3
في ثمانية أبيات ، كحرؼ جر في أربعة أبيات ،  (لـ)حرؼ الجـز : عمى ما يمي 
أربعة أبيات كمثاؿ ذلؾ  في (يا)في عشرة أبيات ، كحرؼ النداء  (ما)كحرؼ النفي 

                                                               (الطكيؿ): (3)قكلو 
                                                                             

ْوَم َغْزَوِة َباِلٍس      َأَلْم َيْتُرُكوا النّْْسَواَن ِفي اْلَقاِع ُحسََّرا يَ َفَساِئْل ِكاَلبًا - 784  

َرا ــــَوَساِئْل ُنَمْيرًا َيْوَم َساَر ِإَلْيِيُم      َأَلْم ُيْوِأُنوا ِباْلَمْوِت َلمَّا َتَنمَّ           
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: وأولو   ألم يتركوا النسوان ، : في أولو  (لم)أّكد باليمزة الداخمة عمى حرف الجزم 
وذلك ليؤكّْد صفات الحمدانيين الحسنة التي تميزوا بيا، كذلك فيم ؛ ألم يوأنوا بالموت

. معروفون بين أبائل العرب ومتميزون عنيم 
                                         (البسيط) : (1)وذلك في واحد وعشرين بيتًا ، كقولو : (ىؿ)حرؼ االستفياـ - ب

ـٍ ًفي أىٍخًذىىا ظىمىميكا ؟   - 785 ـٍ ىىٍؿ أىًئمَّتييي ٍيرى كىاًجبىةو          أى ـي ميدَّعيكىىا غى فىيىؿٍ ىي
ىل : فيل ىم مدعوىا ؟ وأولو : مرتين في أولو  (ىل)أّكد بتكرار حرف االستفيام  
متيم في أخذىا ظمموا ؟  ئأ

وذلك في ثالثة وسبعين بيتًا ، موزعة عمى أسماء االستفيام  : أسماء االستفياـ- 2
 في ثمانية أبيات (أين) في تسعة أبيات ، و(كم) في عشرة أبيات ، و(كيف): التالية 

 في بيتين ، (متى) في أحد عشر بيتًا ، و(ما) في ثالثة وعشرين بيتًا ، و(َمن)، و
                                                                                             (الوافر): (2) في ثالثة أبيات ، ومثال ذلك أولو (لما) في أربعة أبيات ، و(أي)و

لىٍيسى ذىٍنبي ؟  - 786 ـٍ ذىا االٍعًتذىاري كى كى ٍرـه         كى لىٍيسى جي ـٍ ذىا اٍلًعقىابي كى ًإلىى كى
إلى كم ذا العقاب ، : الذي تكرر مرتين في أولو  (كم)أّكد باستخدام اسم االستفيام 

ليؤكَّد أنو  كثيرًا ما الأى العقاب والجفاء  (كم)وكم ذا االعتذار ، فقد كرر : وأولو 
 .وىذا ليس ذنبو ، كما أنو كثيرًا ما أّدم اعتذارًا  (سيف الدولة)منو 

:  االستفياـ أسمكب  مالحظات حكؿ التككيد ب
أكثر من التوكيد باليمزة ، وذلك يتفق مع ما ورد عند النحاة ، إذ ذكروا موضعًا - 1

. واحدًا الستفيام التوكيد باليمزة 
استخدم بتوكيد االستفيام حروف االستفيام أكثر من أسمائيا ، وذلك في اثنين - 2

 . وستين بيتًا ثالثة في األسماءوسبعين بيتًا ، بينما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالثــة أبيات  فــي (الّ ه) أدواتو نماستخدم بالتوكيد باالستفيام القـرائن، إذ استخدم -3

                                                                                          (البسيط):  (1)، كقولو 
اًفًحيفى ًببىٍدرو عىٍف أىسً - 787 فىٍحتيـٍ عىًف األىٍسرىل ًبالى سىبىبو    ًلمصَّ ـي ؟  مىىالَّ صى ًركي

ـي ؟ؾى ىىالَّ          ـي       كىعىٍف بىنىاًت رىسيٍكًؿ المًَّو شىٍتمىكي   فىٍفتيـٍ عىًف الدّْيبىاًج أىٍلسينىكي
التي من معانييا التحضيض ، التوكيد باالستفيام ، وكان  (ىالّ )أفاد وجود القرينة 

غرض ىذا التوكيد ىنا ىو أن يؤكَّد المؤم والتوبيخ لممشركين،إذ وأع الفعل الماضي 
. ( الّ ه)بعد أداة التحضيض  (تمفكف)، والفعل الماضي  (صفحتم)
في تسعة أبيات ، وأد استخدميا واأعة مرتين في خمسة أبيات ،  (أم)استخدم - 4

واليمزة، واأعة  ىل: بعد حرفي االستفيام (أم)ومرة واحدة في أربعة أبيات، وأد وأعت 
أبيات ، وأد أصد إلى  في ستة (اليمزة)واأعة بعد و أبيات ، ةفي ثالث (ىل)بعد 

            (الطويل):(2)التصّور، كمثل أولو بعد اليمزة (أم)استخدام 
ـٍ ًبًكمىٍيًيمىا    تىشىارىؾى ًفيمىا سىاءىًني اٍلبىٍيفي كىاٍليىٍجري ؟  - 788 ـٍ ًباٍليىٍجًر ؟ أى أىًباٍلبىٍيًف ؟ أى

.  أم بيما جر والونالمخاطب متردد بين البيفإذ طمب معرفة مفرد ، 
مخمع ) :(3)الشاعر أول نحو، التي لمتصديق فقد وأعت في بيت واحد  (ىل)أما بعد  

 (البسيط
ـي ؟  - 789 ًمي ـي حى ـٍ ىىٍؿ ييدىاًنيًي ـي قىًريبه ؟       أى كىىىٍؿ ييسىاًكيًي
التي تكون لالنتقال من كالم  (بل)لمتصديق ، وتكون بمعنى  (ىل)في حالة  (أم)فإن 
. خر ال يمتد تأثير االستفيام السابق إليو  آإلى 

أفادت معرفة المفرد دون إذ في بيتين  (ىل)بعد  (أم)وأد خالف الشاعر فقد وأعت 
                                                                                                                 (البسيط): (4)إدراك النسبة ، كمثل أولو 

ـٍ قيثىـي - 790 ـٍ عيبىٍيدي المًَّو أى ـي أى اًحده يىا بىًني اٍلعىبَّاًس ًنٍعمىتىوي       أىبيككي  ىىٍؿ جى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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. طمب معرفة مفرد ، وىذا مناأض لما عند النحاة 

أّكد الشاعر باالستفيام المحذوف ، إذ حذف اليمزة التي أفادت التوكيد في - 5
                                                                                                      (الطويل)  :  (1)كمثل أولو ، أبيات  خمسة
ؿَّ - 791 كى اًئؿي      كى ـٍ شىمى ـه أى ـٍ غىدىاًئري  تٍ تىثىنٍَّت فىغيٍصفه نىاًع ـه أى  فىمىٍيؿه فىاًح

 فميل فاحم أم غدائر، :فغصن ناعم أم شمائل، وأولو: أكد باليمزة المحذوفة في أولو
وأد أصد إلى التأكيد . أغصن ناعم أم شمائل وأليل فاحم أم غدائر: والتقدير

 اآلخرباالستفيام المحذوف ىو أن االستفيام المحذوف مسبوق باستفيام ، وبعضيا 
 ومثال ،التي تقع بعد ىمزة االستفيام (أم)، كذلك وجود  (لست أدري)مسبوق بقرائن كـ

 (الطويل) :  (2)ذلك أولو
ـٍ ًبسيييكًفنىا       كىأيٍسدى الشَّرىل قيٍدنىا ًإلىٍيؾى أىـً اٍلكيٍتبىا - 792  ًبأىٍقالىًمنىا أيٍجًحٍرتى أى

أبأأالمنا : َوأسد ، والتقدير : بأأالمنا ، وأولو : وأع االستفيام المحذوف في أولو  
                                                                           (الطويل)   : (3)وأد وأع ىذا البيت بعد البيت التالي ، أسد الشرىأو

مىدىٍت ريٍعبىا - 793 ٍف جى ـٍ قىٍتالن كىأىٍسران سيييكفينىا    كىأيٍسدى الشَّرىل اٍلمىألىل كىاً  ـٍ تيٍفًنًي  أىلى
.        ألم تفنيم : وأع االستفيام في أولو 

  اليمزة لفظتلحقت اليمزة لفظ المكجب في كاحد كثالثيف بيتان ، ف ذا لحؽ- 6
                                           (الطكيؿ) : (4)كقكلو المكجب عاد نفيان ،

                                                              
قىالىٍت - 794 اًرعي لأىتىٍنس: كى مَّوي ًمنَّا النَّقىا كىاألىجى مىا ضى   اٍلعىٍيدى ًباٍلًجٍزًع كىالمّْكىل      كى
ذا لحقت اليمزة لفظ   لفظ النفي في عشرين بيتاً ما نسيت ، كما لحقت اليمزة :أي   وا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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                         (الطكيؿ) : (1)النفي عاد إيجابان ، كقكلو

النّْْسَواَن ِفي اْلَقاِع ُحسََّرا ا َم َغْزَوِة َباِلٍس     َأَلْم َيْتُرُكووْ َفَساِئْل ِكاَلبًا يَ - 795  

.ىـ ترككا النسكاف في القاع حسران : أم   

 مرتيف في البيت الكاحد كذلؾ في أربعة ةاستخدـ أدكات االستفياـ مكرر- 7
مرتيف في بيتيف ، ك  (كيؼ)كثالثيف بيتان ؛ كالقصد مف ذلؾ التأكيد ، إذ كرر 

في  (أيف)في أربعة أبيات ،ك  (ىؿ)في بيت ، ك  (كـ)في عشرة أبيات ، ك (اليمزة)
في  (أم)في خمسة أبيات ، ك  (ما)في خمسة أبيات ، ك  (مىف)ثالثة أبيات ، ك 

. ثالث مرات في بيتيف ةمكرر (أيف)أربعة أبيات ، كما استخدـ   

(                                                     رالكاؼ) : (2)كمثاؿ ذلؾ قكلو
                                                    

ِإَلى َكْم َذا اْلِعَقاُب َوَلْيَس ُجْرٌم        َوَكْم َذا ااْلْعِتَذاُر َوَلْيَس َذْنُب ؟  - 796  
 كم ذا العقاب ، إلى: مكررة مرتين في ىذا البيت ، وذلك في أولو   (كم)استخدم 
العقاب ،  وأد أصد من تكرارىا التأكيد ، تأكيد عدد مرات . وكم ذا االعتذار : وأولو 

.وعدد مرات االعتذار   



أكَّد باالستفيام في القصيدة الواحدة ، في ثماني وثالثين أصيدة ، والقصد التوكيد - 8
، فالشاعر أكَّد في أبيات متتابعة ليثبت أن ىناك أكثر من أمر أراد أن ينبَّو 

لى أىميتيم ، أو ليعطي المخاطب فرصة لكي يفكر ، ويغّير وجية  المخاطب إلييم وا 
. نظره 

 اليمزة ، :نقض النحاة إذ استخدم في التوكيد أسماًء وحروفًا مختمفة كاستخدامو- 9
                                                                                                                    (البسيط)  : (3)وىل ، مثال ذلك أولو

رَّحى اؿ ًبي؟  ًلمىٍف أيعىاًتبي ؟ مىاًلي ؟ أىٍيفى ييٍذىىبي -797 ٍنًع كىاليىاًس   ؿً ٍىري دَّ قىٍد صى م ًباٍلمى
 والدافع لذلك ىو كثرة األمور الميمة ؛َمْن ، وما ، وأين :  أّكد باالستفيام مستخدمًا 

. وتعددىا التي أراد أن يؤكّْدىا   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : العالقة بيف التككيد كالحدث 

تبدو العالأة بين التوكيد والحدث عالأة متساوية، فتأثير الحدث عمى التوكيد يتركو   
تأثير التوكيد عمى الحدث،وأد وجدنا أن أصائده تكاد ال تخمو من التوكيد  

 كان ال يقبل بالضيم ، وال يرضى ألنو ؛األحداث دفعت الشاعر ليؤكّْد ف .باالستفيام
غير األمر أن يظمم أحدًا ، وألن الساىرين عمى راحة غيرىم أميمون ، والذين بأيدييم 

 .مبالين،ليذا كان ضروريًا أن يكرر طمبو بالتأكيد عميو ليحصل عمى ما يريد 
 التوكيد ، من إلىرى أن الشاعر إذا كان يريد أن يغيّْر األحداث كان يمجأ أ  وىكذا 

  (الطويل ): (1)أولو  ذلك
ـٍ نىكيٍف لىيىا -798 ٍرًب ًإٍف لى ٍيمىؾى مىٍف ًلٍمحى ييٍضًحي لىيىا ًتٍربىا    فىكى مىٍف ذىا الًَّذم ييٍمًسي كى كى

نىبىاًتًو         ٍيشى ًمٍف جى مىٍف ذىا يىميؼُّ اٍلجى َـّ     كى مىٍف ذىا يىقيكدي الشُّ ـي اٍلقىٍمبى  أىكٍ  كى  اػػيىٍصًد
اؾى ًبمىٍرعىشو         ٍيمىؾى مىٍف أىٍردىل أىخى كى ٍجوى كىاًلدؾى اٍلعىضبى     كى ٍربان كى مَّؿى ضى جى     ا ػػػكى
مَّى اٍبفى أيٍخًتؾى ميٍكثىقان         ٍيمىؾى مىٍف خى كى الَّؾى ًبالمَّقَّاًف تىٍبتىًدري الشٍّْعبى    كى خى ا؟  ػػػػػكى



. سيم التوكيد في أمب وجية نظر الدمستق أًا الدمستق ، إذ باالستفيام مخاطبأّكد 
(                                                     لالطوي):  (2)كما ساىم التوكيد في تخميصو من أسره ، كقولو

بىابى - 799 ـى تىٍبًكيىاًني صى ًميىميَّ ًل ا ًباأٍلىٍجرىًع اٍلفىٍرًد أىٍجرىعى       ةن ػػخى ؟  اػػػػأىأىٍبدىٍلتيمى
عى  أيسيرُّ    لىٍيمىةو  بىٍعضي  أىمىا لىٍيمىةه تىٍمًضي كىالى           ؟   اػػػػػًبيىا ىىذىا اٍلفيؤىادى اٍلميفىجَّ
فىاؤيهي ػأىمىا صى          يىٍرعى      اًحبه فىٍرده يىديٍكـي كى  ًلمىٍف رىعىى؟ لفىييٍصًفي ًلمىٍف أىٍصفىى كى
دُّهي ػأىًفي ؾي          ًديؽه أىكى يَّعى  ًإذىا    ؿّْ دىارو ًلي صى ضى ًفٍظتي كى  ؟  اػػػػػمىا تىفىرٍَّقنىا حى

أمر أبي فراس ، ويعجّْل في بسيم التوكيد باالستفيام في جعل سيف الدولة ييتم أ
رى أن العالأة بين التوكيد والحدث أن الشاعر أراد أن يؤكّْد ليغيّْر أوىكذا . افتدائو 

 .إيجابيًا  األحداث تغييًرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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:دكافع التككيد عند أبي فراس   

:  االستفيام لدوافع وغايات وأىداف ىي أسموب أكَّد أبو فراس الحمداني ب
 التأكيد بطول الكالم ذلك أن التوكيد باالستفيام ليس فيو زيادة معنى ، ومثل ذلك - 1

 (المنسرح): (1)أولو 
ٍخرىةو نيزىٍلزلييىا     كىاًسعى الدَّاًر كىٍيؼى تيكًسعييىا  يىا- 800 نىٍحفي ًفي صى   كى

ـى الثٍَّكبً  ٍكؼي مىا!       كىٍيؼى تيبىدّْليوي !         يىا نىاًع   نيبىدّْلييىا ًثيىابينىا الصَّ
 والدافع ىنا لمتأكيد ىو ؛كيف تبدلو: كيف توسعيا، وأولو : في أولو (كيف)أّكد بتكرار

 .طول الكالم 
                                                          (الكامل)  :(2)طمب العمم بشيء لم يكن معمومًا من أبل ، كقولو- 2

ـٍ تىٍعمىًمي  - 801 ـٍ لى ًمٍمًت مىا يىٍمقىاهي أى ـو          أىعى ىىالَّ رىثىٍيًت ًلميٍستىيىاـو ميٍغرى



 وذلك طمبًا لعمم شيء لم يكن معمومًا ، ؛ (أعممت) ، وأولو (ىال)إذ أّكد بقولو 
يعمم أنيا تعمم بحالو أم ال ؟   فالشاعر ال

                                                                                  (الكامل): (3)كقولو ، العقالء تعيين طمب -3
رىل ًإالَّ جي ًلمىٍف اؿٍ - 802  ؟  قًليى  ديٍكدي األىٍكرىميٍك                فى ًمفى اٍلكى

ديٍكًد اٍلعىاًليى مى مىٍف ذىا          ؟  ػوٍ عيدُّ كىمىا أىعيدُّ                   ًمفى اٍلجي
فيٍكًؼ مىقىاًميىٍو         ؟ مىٍف ذىا يىقيٍكـي ًلقىٍكًمًو                    بىٍيفى اٍلصُّ
ديكرىىيػ                        ؟ ػػفَّ ًإذىا أىغىٍرفى عىالىًنيىوٍ  مىٍف ذىا يىريدُّ صي
:  وأولو ؟،..من ذا يعد : لمن الجدود األكرمون، وأولو : في أولو (َمن)أّكد بتكرار

إذ كان الدافع من التكرار ، ؟ ..من ذا يرد صدورىن: وأولو  ؟،. .من ذا يقوم لقومو
. فراس    ىو ذكر أكثر من صفة من صفات المسؤول عنو وىو أبو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                                                                                    (الطويل)  : (1)كقولو، شرح االسم -  4
مىا أيٍنسي دىارو لىٍيسى ًفييىا ميؤىاًنسه - 803 مىا قيٍربي دىارو لىٍيسى ؼً    كى ىىا ميقىاًربي ؟  مكى

ما قرب دار ؛ كذلؾ لشرح أف :  أنس دار ، كقكلو ما  :في قكلو (ما)أٌكد بتكرار 
. فييا كاألحباءقيمة ليا إف خمت مف سكانيا  الديار ال  

                                      (الطويل): (2)عن الوصف، وذلك كقولو (ما)كأن يسأل بِـ  السؤال عن الجنس،- 5

َىَمْمُت ِبَأْمٍر َىمَّ ِلي ِمْنِك َزاِجُر      َوَيا ِعفَِّتي َماِلي ؟ َوَماَلِك ؟ ُكمََّما - 804  
إذ أّكد لمسؤال عن الوصف ، إذ . مالك : مالي ، وأولو : مكررًا في أولو  (ما)أكد بِـ 

.  ذلك إلىيصف نفسو بالعقالنية ، والعفاف ، واإليمان وما 
                                                                             (الطويل) : (3)طمب تعيين الزمان مستقباًل ، كقولو - 6



ـٍ فىتىن - 805 ـي ًمٍثًمي لىكي اًد طىكيؿى      مىتىى تيٍخًمؼي األىيَّا السٍَّيًؼ رىٍحبى اٍلميقىمًَّد ؟  ًنجى
ـٍ فىتىن          ـي ًمٍثًمي لىكي ٍيرى ميمىيَّدً ؿى شىًديدان عى         مىتىى تىًمدي األىيَّا   ل اٍلبىٍأسىاًء غى

متى تمد األيام مثمي ؟ : متى تخمف األيام ؟ ، وأولو : في أولو  (متى)أكد بتكرار 
 .وذلك لطمبو من سيف الدولة تعيين زمان المفاداة لو 

                                                                                       (الطويل):   (4)كقولو ، طمب تعيين الحال - 7
كىٍيؼى يينىاؿي اٍلمىٍجدي ، كىاؿٍ - 806 ـي كىاًدعه جً كى كىٍيؼى    ٍس ٍفري كىاًفري ؟ زي ايي كى ٍمدي كىاٍلكى   اٍلحى

وكيف : وكيف ينال المجد ، وأولو : مرتين في أولو  (كيف)أكد مكررًا باستخدام 
حازة الحمد  . يحاز الحمد ؛ وذلك طمبًا لتعيين الحال ، حال نيل المجد ، وا 

                                                                                      (البسيط): طمب تعيين المكان ، كقولو - 8
اًفمىةو - 807 ٍيرى حى نىايىا غى ؿي ؟    يىا مىٍف أىتىٍتوي اٍلمى كى ٍيؿي كىاٍلخى  أىٍيفى اٍلعىًبيدي كىأىٍيفى اٍلخى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ةن  ٍكلىٍيؾى رىاًبضى نىاًئعي ؟ أىٍيفى ا   ؟أىٍيفى المُّييكثي الًَّتي حى ٍىؿي ؟ مىا فىعىميكا؟ ألى أىٍيفى الصَّ
 (1)ضي كىاألىسىؿي مؽي ؟ أىٍيفى اٍلبً بً أىٍيفى السَّكىا  ؟ًتي يىٍحًميؾى أىٍقطىعييىااؿَّ ؼي كي أىٍيفى السُّي

ثماني مرات ، وذلك طمبًا منو لتعيين مكان وجود ىؤالء ، وأين ىم  (أين)أّكد مكررًا 
. بنو أبي المكارم ااآلن ليخففوا اليم واأللم عن سيف الدولة بسبب فقدان 

                                                                                   (الوافر) :  (2)العدد ، كقولوإظيار تقرير - 9
ٍـّ طىًكم- 808 ـٍ ىى ـٍ يىكيٍف ًمٍنوي نىًصيري      ؿو  ػػأىيىا أيمَّاهي كى ى ًبًؾ لى مىضى

ـٍ ًسرٍّ مىصي           كري ػًبقىٍمًبًؾ مىاتى لىٍيسى لىوي ظيوي     كفو  ػأىيىا أيمَّاهي كى
ـٍ بيٍشرىل ًبقيٍرًبي            ؿي اٍلقىًصي    أىيىا أيمَّاهي كى ديٍكنىيىا األىجى ري  ػأىتىٍتًؾ كى



ثالث مرات ؛ وذلك أنو ال يعمم كم مرة كانت أمو تفعل ذلك فبموتيا  (كم)أّكد مكررًا 
.  ىذه األمور التي كانت أمو تفعميا البنيا  تافتقد
:    يمي  ما (أي)الدافع لمتوكيد بِـ - 10

. طمب تعيين الشيء -      أ
 .طمب تعيين العقالء -      ب

. طمب تعيين الحال -      ج
. طمب تعيين الوصف -       د

 (مجزوء المتقارب  )  :  (3)ومثال ذلك أولو
ـٍ أىٍفًكري ؟  - 809 ًفي أىيّْكي ـي أىٍذكيري ؟                 كى أًلىيّْكي

مرتين ؛ وذلك طمبًا لتعيين العقالء ، إذ يعّبر مؤكّْدًا عن اشتياأو إلى  (أي)أّكد مكررًا 
 .أىمو 
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 أثر التككيد في البناء الشعرم
 :أثر التككيد في المعنى : أكالن 

 االستفيام في المعنى ، ومن المعاني التي أعطاىا التوكيد أسموبيظير أثر التوكيد ب
ليس فيو زيادة معنى فيو كالتكرار ، ولكن ىذا التوكيد يعطي معاني أّن باالستفيام 

:   المعنى  ثر التوكيد باالستفيام فيأتستفاد من اتصال االستفيام بقرائن ، ومن 
 (الوافر):   (1) فراس في رثاء أمو أبيكقول : النفي - 1

ًلمىٍف أينىاًجي - 810 ديكري ؟    ًإلىى مىٍف أىٍشتىًكي ؟ كى اقىٍت ًبمىا ًفييىا الصُّ  ًإذىا ضى
قَّىػػػػأىمّْ ديعىاًء دىاًعيى         بً  ٍجوو أىٍستىًني     ةو أيكى ري ؟ ػػًبأىمّْ ًضيىاًء كى
فَّى         ؟  ػًبمىٍف ييٍستىٍفتى ي األىٍمري اٍلعىًسي         ًبمىٍف ييٍستىٍدفىعي اٍلقىدىري اٍلميكى  ري



أثَّر التوكيد ىنا في المعنى ، إذ نفى الشاعر بعد موت أمو األعمال التي كانت 
 0ناٍج ، وال داٍع  ال شاٍك ، وال: تؤدييا ، فالمعنى 

الموم والتوبيخ ، كقول أبي فراس الحمداني من أصيدة طويمة في التشيع آلل - 2
                                                                                                   (البسيط):    (2)خصوميم عمي والرد عمى

فىٍحتيـٍ عىًف األىٍسرىل ًبالى سىبىبو - 811 ـي ؟      ىىالَّ صى اًفًحيفى ًببىٍدرو عىٍف أىًسيًركي ً لمصَّ
ـي      ـي ػػتيـٍ عىًف الدّْيىبىاًج أىٍلسينىؾي ؼٍ ىىالَّ كىؼى           ؟   كىعىٍف بىنىاًت رىسيكًؿ اهلًل شىٍتمىكي

التحضيض ىنا معناه طمب الشيء بحث ، وأد خرج إلى الموم والتوبيخ ودليل ذلك 
                                                                                                                      .وأوع الفعل الماضي بعد كل أداة تحضيض
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 (اليزج) :(1)العرض ، كقولو - 3
مىا تىٍصفى - 812     قّْي ًبأىٍف أىٍنظي                       رى ًلمدٍُّنيىا كى ٍع ؟ ػػأىمىا حى
ٍع ؟             أىمىا شىيٍَّعتي أىٍمثىاًلي                       ًإلىى ًضٍيؽو ًمفى اٍلمىٍضجى
ـي أىٍف الى بيػ                     ػدَّ ًلي ًمٍف ذىًلؾى اٍلمىٍصرىٍع ؟                   أىمىا أىٍعمى

، وأما تفيد العرض  (أعمم)و (شيعت)بالدخول عمى الجممة الفعمية  (أما)اختصت  
 0ىنا طمب الشيء بمين ورفق  أفاد التوكيد إذ، 

                                                                                                        (البسيط) : (2)األمر ، كقولو- 4  
ًميًط الًَّذم زيمٍَّت أىبىاًعريهي        ىىٍؿ أىٍنًت يىا ًرٍفقىةى اٍلعيشَّاًؽ ميٍخًبرىًتي- 813    عىًف اٍلخى

اًرمى             يّْ جى ـى اٍلحى ا آًذري          ةن ػػكىىىٍؿ رىأىٍيًت أىمى ٍؤذىًر اٍلفىٍرًد تىٍقفيكهي جى          قي كىاٍلجي
    :خرج االستفيام المؤكّْد ىنا عن معناه الحقيقي لمداللة عمى معنى األمر ومعناه          

. ي نيأخبر



                                                                                             (الطويل) : (3)، كقولو (الوعيد)التيديد- 5   
ـٍ يىٍتريكيكا النٍّْسكىافى ًفي اٍلقىاًع حيسَّرىاػفىسىاًئٍؿ ًكالىبان يىٍكـى غىٍزكىًة بى -  814     اًلسو    أىلى

ٍيران يىٍكـى سىارى ًإلىٍيو         سىاًئٍؿ نيمى َـّ     ـي ػكى ـٍ ييٍكًقنيكا ًباٍلمىٍكًت لىمَّا تىنى  رىا ػػػػأىلى
سىاًئٍؿ عيقىٍيالن ًحٍيفى الىذىٍت ًبتىٍدميرو          ٍربان ؿى أى     كى رىا  ػػػػقيدُّ السَّفى مى ـٍ نيٍقرًىىا ضى كَّ
ميكقييىا         فٍَّت حي سىاًئٍؿ قيشىٍيران ًحٍيفى جى ـى   أىلىـٍ   كى رىا  ػػنىٍسًقيىا كىٍأسان ًمفى اٍلمىكًت أىٍح

 كي يحمل المخاطب عمى الخوف من إياىمأولو مؤكّْدًا لقبائل العرب ، ومذكرًا 
. الحمدانيين 

                                                                                                (الطويل) : (4)التسوية ، كقولو- 6
ـٍ ًبسيييكًفنىا - 815 كىأيٍسدى الشَّرىل قيٍدنىا ًإلىٍيؾى أىـً اٍلكيٍتبىا       ًبأىٍقالىًمنىا أيٍجًحٍرتى أى

أّدى المعنى التسوية ، وليذا جاء االستفيام لمداللة عمى أن السيوف واألأالم بالنسبة 
   .ألبي فراس سواء ، كذلك األسد والكتب سواء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 112احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
 . 78السابق ، ص - 2
.  السالح أو ثياب احلرب كالدروع : السنور  . 96السابق ، ص - 3
 .28السابق ، ص - 4

  (الوافر):(1)التقرير ، كقولو لحبيبتو مفتخرًا - 7
ـٍ ًلذىًكمَّ ظً - 816 ٍففى       الِّ ػػأىلىٍستي أىمىدَّىي ـٍ ًلٍمقىٍكـً جى  قٍ ػػأىلىٍستي أعىدَّىي

ٍينان          ٍيًؼ عى ـٍ ًبالضَّ ٍربً       أىلىٍستي أىقىرَّىي ـٍ ًفي اٍلحى  ليٍينىٍو  أىلىٍستي أىمىرَّىي
 بأنو الفاعل ، وذلك إأراًرا منو لحبيبتو بأفعالو التي اإلأرارحمل الشاعر نفسو عمى 

 . يجب أن تعرفيا
                                                                                               (الكامل): (2)التعظيم  ، كقولو- 8

فيٍكًؼ مىقىاًميىٍو - 817 مىٍف ذىا يىقيٍكـي ًلقىٍكًمًو             بىٍيفى الصُّ
ديكرىىيػ         فَّ ًإذىا أىغىٍرفى عىالىًنيىو            ػمىٍف ذىا يىريدُّ صي

 0خرج االستفيام عن معناه األصمي لمداللة عمى ما يتحمى بو من صفات حميدة



                                                (الكامؿ) : (3)التحقير ، كقكلو- 9
                                                 

َوُيِظمَُّكْم َيْوَم اْلَمَعاِد ِلَواُه ؟     َأَظَنْنُتُم َأْن َتْقُتُموا َأْواَلَدهُ - 818  
كىاهي مىعى اٍلنًَّبيّْ كىسىاهي ؟       ًكسىاًء كىأىنَّوي ؿٍ أىنىًسيتيـي يىٍكـى ا         ًممٍَّف حى

 0ل عنيم وصغر شأنيمؤوبيان ضآلة المس
   :ثر التككيد في مبنى القصيدة كفي مبنى البيت مف الشعرأ: ثانينا 

المفظ سبب لحدوث الكممات ، وبما أن ىذه األلفاظ تمفظ ويرمى بيا  : األلفاظ– أ 
 0من الداخل إلى الخارج لتشكل معنًى ، ىذا المعنى يتساوى مع المفظ 

ن الشاعر أد استخدم ألفاًظا دون غيرىا أد أسيمت في المعنى ، فيو عندما إلذا ف
استخدم األلفاظ التي تّدل عمى ذلك  والتي تشير إلى ، اختار التوكيد باالستفيام 

 0الدال عمى المكان  (ينأ)معنًى مطابق لمفظ ، مثل ذلك استخدامو السم االستفيام 
كذلك أثر التوكيد في ترتيب األلفاظ ، فنحن نعمم أن أسماء االستفيام ليا حق 

  .الصدارة ، إذ جاءت كميا في بداية كل سؤال 
 :  أثر التوكيد في القافية ، ومن أثره  : القافية– ب 
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أبيات التوكيد مع أبيات القصيدة ، وىذا واضح في  (حرف الروي)تساوي أافية - 1

 0كل األبيات 
تساوي الوصل ، وذلك من تغيير حركة إلى حركة ، مثل تغيير الحركة من - 2

 0ضمة إلى كسرة ، أو زيادة حرف كزيادة حرف األلف 

ساىم التوكيد في تساوي تفعيالت شطري البيت الشعري ،  : البحر الشعرم– ج 
 0وتساوي البحر الشعري لمبيت المؤكّْد والبحر الشعري لمقصيدة 



فالتوكيد يساىم في تحقيق أمور ، لمتوكيد أثره الواضح في الموضوع  : المكضكع– د 
وضحو في موضع آخر من ىذا أ بيذا القدر عمى أن ةمكتفي0بعد أن يطمبيا بشدة 

 0الفصل 
ىؿ المكقؼ يستدعي تككيدنا أـ ال ؟  

 بيا ، أو  مرّ االستفيام في معظم المواأف التيالتوكيد بأكَّد الشاعر مستخدًما 
شعره ، ومن ىذه المواأف ما يوجب التوكيد ، ومنيا ال  المواأف التي ضمنيا

 0تستدعيو 
 بيًتا    عشرثالثة إذ أوجب التوكيد في مئة و-وىو األكثر-  : كجكب التككيد: أكالن 

 :، وأد ساىم ىذا التوكيد الواجب في بيان ما يمي 
: (1) كقولو        في افتدائو ،اإلسراعجمب استعطاف سيف الدولة مّما أّدى إلى - 1
                                (الوافر)

ٍرـه - 819 لىٍيسى جي ـٍ ذىا اٍلًعقىابي كى لىٍيسى ذىٍنبي ؟       ًإلىى كى ـٍ ذىا ااٍلٍعًتذىاري كى كى كى
  استخدام التوكيد باالستفيام في استعطاف سيف الدولة ، باستطاع أبو فراس 

 0وافتدائو 
اإلبقاء عمى المودة والمحبة التي سادت بينو وبين أحبائو وأصدأائو وأأربائو ، - 2

                                                                                                                       (المتقارب) : (2)وتجديد ىذه الروابط ، كقولو
قىًريعى اٍلعىرىبٍ - 820 ٍب ؟    أىسىٍيؼى اٍلييدىل كى ـى اٍلغىضى ًفي فىاءي ؟ كى ـى اٍلجى  عىالى
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   (المتقارب) (1)كقكلو مف القصيدة
ـي - 821 ـى ييقىرّْعيًني ًباٍلخي مىٍكلىن ًبًو ًنٍمتي أىٍعمىى الرُّتىٍب          ًؿ كػػػفىًفي

ًمٍف أىٍيفى ييٍنًكريًني األىٍبعىديكفى         دٍّ أىًمٍف نىٍقًص أىٍب  جى أىًمٍف نىٍقًص           كى
 0سيم التوكيد في إعادة العالأات كما كانت أ
 (الطويل) :(2)أمب معتقد السامع، وتغيير وجية نظره ، كقولو لمدمستق مؤكًّْدا- 3



ـٍ نىكيٍف لىيىا- 822 ٍرًب ًإٍف لى ٍيمىؾى مىٍف ًلٍمحى ييٍضًحي لىيىا ًتٍربىا     فىكى مىٍف ذىا الًَّذم ييٍمًسي كى كى
نىبىاًتًو؟        ٍيشى ًمٍف جى مىٍف ذىا يىميؼُّ اٍلجى ـي اٍلقىٍمبى     كى َـّ أىٍك يىٍصًد مىٍف ذىا يىقيكدي الشُّ ا ػػكى
اؾى ًبمىٍرعىشو         ٍيمىؾى مىٍف أىٍردىل أىخى كى ٍجوى كىاًلدؾى اؿٍ      كى ٍربان كى مَّؿى ضى جى ا ػػػٍضبى عى كى
ـٍ ًبسيييكًففى         ا  ػػػكىأيٍسدى الشَّرىل قيٍدنىا ًإلىٍيؾى أىـً اٍلكيٍتبى      اػػًبأىٍقالىًمنىا أيٍجًحٍرتى أى

التوكيد الواجب ىنا ساىم في أمب وجية نظر الدمستق الذي اعتقد أن العرب 
 0أصحاب أأوال فقط بل ىم أىّل لمحرب أيًضا 

 :                                         (3)كقولو  ،إليومعارضة ، ومعاتبة الحساد وأىمو الذين أساءوا - 4
 (الطويل)

ًني الدٍَّىري ميٍفرىدان - 823 ًإذىا كىافى ًلي قىٍكـه ًطكىاؿي السَّكىاًعًد ؟     كىىىٍؿ نىاًفًعي ًإٍف عىضَّ
كره ًبقيٍرًب أىقىاًربً         ـٍ قيمكبي األىبىاًعًد ؟    مػػػكىىىٍؿ أىنىا مىٍسري   ًإذىا كىافى ًلي ًمٍنيي

 0 إحسان إلى اإلساءةفي تبديل  (ىل)ساىم التوكيد بتكرار 
                                                        (الوافر):  يقول إذفقدان األعمال التي كانت أمو تؤدييا بموتيا ، - 5
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ُدوُر ؟     ِإَلى َمْن َأْشَتِكي ؟ َوِلَمْن ُأَناِجي- 824 ِإَذا َضاَأْت ِبَما ِفيَيا الصُّ  
قَّى ؟         ٍجوو أىٍستىًني          ًبأىمّْ ديعىاًء دىاًعيىةو أيكى  (1)ري ؟ ػػًبأىمّْ ًضيىاًء كى

التأكيد واجب ، فالشاعر يؤكّْد حّبو ألمو ، وفقدان األعمال التي كانت تقوم بيا ، 
 0وما إلى ذلك ، المناجاة ، والدعوة لو بأن يحفظ سالًما  :منيا 



                                                          (المتقارب): (2)تأكيد مخافة اهلل ، واإليمان بقدرتو تعالى ، كقولو- 6
يىٍمنىعي عىٍف غىيًّْو مىٍف غىكىل - 825                  ! أىمىا يىٍردىعي اٍلمىٍكتي أىٍىؿى النُّيىى           كى

يىٍغديك قىًصيىر اٍلخيطىا           ٍكحي كى ـه عىاًرؼه ًبالزَّمىاًف               يىري اًل أىمىا عى
 وال يذكرون ، ساىم التوكيد في جعل المخاطبين الذين يبطشون في ىذه الدنيا 

 0 وجعميم يؤمنون باهلل ينالموت ، وال يخافون اهلل ، ساىم في أمب معتقد المخاطب
 ، اإلسالمالتذكير دائًما بدور أىل البيت ، وخصوًصا في جمع القرآن ، ونشر - 7

 (الكامل)  : (3)كقولو
نىى اٍلقيٍرآفى ـً - 826 ؿى مىٍف جى تىالىهي           فٍ ػمىٍف كىافى أىكَّ نيٍطًقًو كى  ؟ لىٍفًظ النًَّبيّْ كى

ٍيبىرى مىٍف رىمىى         اًحبى فىٍتً  خى دىحى           مىٍف كىافى صى اهي ػًباٍلكىؼّْ ًمٍنوي بىابىوي كى
رىل         دى اٍلميٍختىارى ًمٍف ديٍكًف اٍلكى رى اٍلميٍختىارى مىٍف آخاهي           مىٍف عىاضى  مىٍف آزى

 بقكة كبسالة سيؼ الدكلة كقكمو ، مثؿ ذلؾ حمؿ كالبنا كنميرنا كعقيالن اإلقرار- 8
                                 (الطكيؿ):  بذلؾ ، كقكلو ؼ  كقشيرنا عمى االعترا

                                                                          
ـٍ يىٍتريكيكا النٍّْسكىافى ًفي اٍلقىاًع حيسَّرىا     فىسىاًئٍؿ ًكالىبان يىٍكـى غىٍزكىًة بىاًلسو و - 827   أىلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  68احلمداين ، أبو فراس ، الديوان ، ص - 1
  .180السابق ، ص - 2

  .200السابق ، ص - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َراــَأَلْم ُيْوِأُنوا ِباْلَمْوِت َلمَّا َتَنمَّ    ُم ــَوَساِئْل ُنَمْيرًا َيْوَم َساَر ِإَلْيوِ   
ـي  سىاًئٍؿ عيقىٍيالن ًحٍيفى الىذىٍت ًبتىٍد ٍربان يىقيدُّ السَّفى     رو ػكى ـٍ نيٍقرًىىا ضى رىا ػػأىلى كَّ



ميكقييىا فٍَّت حي سىاًئٍؿ قيشىٍيران ًحٍيفى جى ـٍ نىٍسًقيىا كىٍأسان ًمفى اٍلمىٍكًت أىٍحمىرىا     كى  (1)أىلى
الخطاب موّجو لكالب ونمير وعقيل ، والغرض التذكير بقوة الحمدانيين وما فعموه كي 

 0ال ينسى ىؤالء ما فعمو الحمدانيون 
أّكد الشاعر في واحد وعشرين بيًتا ، والموأف ال يستدعيو ،  : عدـ كجكبو: ثانينا 

 : ىي  وىذه المواأف التي ال تستدعيو
 (2)كقولو     التذكير بقوة وشجاعة الحمدانيين وخبرتيم في الحرب وانتصاراتيم ،- 1

 (الوافر):     
ـٍ تىرىنىا أىعىزَّ النَّاًس جى - 828 نىابىا     اران ػأىلى ـٍ جى ـٍ كىأىٍمنىعىيي       !كىأىٍمرىعىيي

قَّان          ًمٍثميؾى قىاؿى حى ـٍ ؟ كى ـٍ تىٍعمى ! ا ػًبأىنّْي كيٍنتي أىٍثقىبىيىا ًشيىابى      :أىلى
أّكد ليسخر من ىؤالء الذين يظنون أنيم ربما يتفوأون عمى الحمدانيين في يوم من 

. األيام 
                                                                                (الطويل): (3) بقضاء اهلل وأدره ، كقولو اإليمان- 2

ـي اإًلٍنسىافي مىا ىيكى ؾى    عه ػكىىىٍؿ يىٍدفىعي اإًلٍنسىافي مىا ىيكى كىاؽً - 829 اًسبي ؟ ػػكىىىٍؿ يىٍعمى
اًء اهلًل ًفي النَّاًس غىاًلبه          اًء اهلًل ًفي النَّاًس ىىاًربي ؟    كىىىٍؿ ًلقىضى كىىىٍؿ ًمٍف قىضى
اؿي          ى ًلألىٍمًر ًإالَّ ًرجى ٍكًب اٍلميٍزًف ًإالَّ السَّ ى     قي ػػكىىىٍؿ ييٍرتىجى يىٍأًتي ًبصى اًئبي  ػػكى

بقضائو كقدره ، كىك أراد أف  كغير المعترفيف، أٌكد الشاعر ليبٌيف لمناكريف قكة اهلل 
.إف أسره قدر كلكنيـ قد يتدخمكف كيخرجكنو مف األسر : يقكؿ ليـ   
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كقولو         التأكيد عمى المحبة والمودة المتين تجمعان أبا الييجاء وأبا فراس ، - 3
 (الطويل):   (1)

ٍبًر آًئبي آأى      أىأىٍبقىى أىًخي دىٍمعان أىذىاؽى كىرلن أىًخي ؟- 830 بى أىًخي بىٍعًدم ًمفى الصَّ
اًربي ؟  ػكىأىٍيفى لىوي ًمٍثؿه ، كىأىٍيفى اٍلميؽى      !ًق ػأىًخي الى ييًذٍقًني المَّوي ًفٍقدىافى ًمٍثؿً         

  :أثر التككيد في الضركرة الشعرية
 :  وذلك في واحد وستين بيًتا ، موزعة كاآلتي حسب الضرورة الشعرية 

 مقتصرة عمى زيادة الحرف فقط ، وأد وأعت في ستة :ضركرات الزيادة : أكالن 
:   الحرف  وثالثين بيًتا ، ومن زيادة

                                            (الطويل) : (2)وذلك في أربعة أبيات ، كمثل أولو: صرف ما ال ينصرف - 1
ميكقييىا- 831 فٍَّت حي سىاًئٍؿ قيشىٍيران ًحٍيفى جى ـٍ نىٍسًقيىا كىٍأسان ًمفى اٍلمىٍكًت أىٍحمىرىا      كى أىلى

بتنوين الفتح وذلك  (أحمرا)ب صوىي ممنوعة من الصرف ، إذ ن (أحمرا)صرف 
 ألن الروي في القصيدة كميا حرف الراء ، وأد وصميا باأللف وىي ؛بزيادة األلف 
. ثابتة خفيفة 

زيادة األلف في عشرة أبيات ، والياء بوذلك في اثني عشر بيًتا ، : زيادة حرف -   أ
 .في بيتين 

                                                                                         (الكامل): (3)فمن زيادة الياء أولو 
فيٍكًؼ مىقىاًميىٍو  - 832 مىٍف ذىا يىقيٍكـي ًلقىٍكًمًو                   بىٍيفى الصُّ

السكت   وذلك لموأف أو ،مقامي: واألصل أولو  (مقاميو)في أولو  (الياء)زيد حرف 
، وألن الروي الياء وتّم وصمو بحرف الياء لتصبح القافية مطمقة ، والياء صوتيا 

. خفيف 
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                                        (الطويل): (1)أولو  أما زيادة األلف ، فقد زيدت األلف لإلطالق ، ومثال ذلك
مَّى اٍبفى أيٍخًتؾى ميكثىقان - 833 ٍيمىؾى مىٍف خى كى الَّؾى ًبالمَّقىاًف تىٍبتىًدري الشٍّْعبىا ؟      كى خى كى

 ، وألن الروي لإلطالق، وأد زيدت  (الشعبَ )، واألصل  (الشعبا)زيد حرف األلف 
. في القصيدة كميا حرف الباء ، وأد وصميا باأللف 

بيًتا   وذلك في خمسة وعشرين بيًتا بزيادة الضمة في اثني عشر : زيادة حرف – ب 
 :  (2)أولو        ا ، ومثال ذلك تً أبيات ، وفتحة في أحد عشر بي ، وكسرة في خمسة

 (الكامل)
ـٍ يىٍكـى اٍلمىعىاًد ًلكىاهي ؟     أىظىنىٍنتيـي أىٍف تىٍقتيميكا أىٍكالىدىهي - 834 ييًظمَّكي كى

بالسكون ، وذلك ( أظننتمْ )بداًل من ( أظننُتمُ )لتصبح  (مأظننت)زيدت الضمة في أولو 
. لكي يتساوى عجز البيت مع صدره من ناحية استقامة الوزن 

وأد وأعت في نقص الكممة ، ونقص الحركة ، ونقص  : ضركرات النقص: ثانينا 
. الحرف ، وذلك في خمسة وعشرين بيًتا 

،  (إلى) فقد ورد في ستة أبيات ، حذف من بيت حرف الجر فمف نقص الكممة
                                                                                              (الطويل): (3)وىمزة االستفيام في خمسة أبيات ، ومثال ذلك أولو 

َوَولَّْت َفَمْيٌل َفاِحٌم َأْم َغَداِئُر               َتثَنَّْت َفُغْصٌن َناِعٌم َأْم َشَماِئٌل - 835  

 الكزف  حذؼ ىمزة االستفياـ مف الصدر كالعجز ، كذلؾ ضركرة اقتضتيا استقامة
. 

 فقد ورد  في تسعة عشر بيًتا ، حيث نقص تنوين الفتح في ثالثة كمف نقص الحركة
أبيات ، ونقص الكسرة إلى السكون في ستة أبيات ، ونقص الضمة إلى السكون في 
خمسة أبيات ، ونقص تنوين الكسر في بيتين ، ونقص الفتحة إلى سكون في ثالثة 

 (الكامل)  : أولو   أبيات ، ونقص تنوين الضم إلى ضمة في بيت ، ومثال ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـً - 836 ـٍ تىٍعمىًمي     ىىالَّ رىثىٍيًت ًلميٍستىيىاـو ميٍغرى ـٍ لى ًمٍمًت مىا يىٍمقىاهي أى  (1) أىعى

؛ وذلك الستقامة عجز البيت  (مغرم)نقصت الحركة تنوين الكسر إلى كسرة في أولو 
  .وزًنا مع صدره 

 (الطويل) :(2) يقولإذتقديم الحرف في بيت ،  : ضركرات التقديـ كالتأخير: ثالثنا 
قىٍد غىمىرىٍت ًتٍمؾى األىكىاًلي األكىاًخري      أىتىٍسميك ًبمىا شىادىٍت أىكىاًئؿي كىاًئؿو - 837 كى
.  (األوالي)بداًل من  (األوائل)يريد 
إبدال حركة من حركة في بيتين ، منو كسر الصفة  : ضركرات البدؿ: رابعنا 

                                                                                                                (الطويل):  (3)المرفوعة في أولو 
اءىٍت كىًريمىةن - 838 يًد جى ـي اؿ :   أىيىا ٍبفى اٍلًكرىاـً الصّْ  يدي كىالسَّادىةي الغيرّْ صّْ أىٍيفى اٍلًكرىا
. التي وأعت صفة مرفوعة ، وذلك ألن الروي في القصيدة كميا مكسور  (رّ الغ)كسر 

لمتوكيد باالستفيام أثر في استقامة البيت ، فالبيت  : أثر التككيد في استقامة البيت
من حيث ىو بيت يتكون من ألفاظ ذات معًنى وذات وزن وأافية ، ويعتبر التوكيد 

 المعنى ، والوزن  جزًءا من البيت الشعري الذي بدونو ال تتم استقامة البيت من ناحية
 .
استخدم التوكيد في ثمانية وسبعين بيًتا في صدر  : أثر التككيد في صدر البيت– أ 

. البيت 
                                                                                                 (الوافر)    :(4)مثل ذلك أولو

ٍـّ طىًكم- 839 ـٍ ىى ـٍ يىكيٍف ًمٍنوي نىًصيري     ؿو ػأىيىا أيمَّاهي كى ى ًبًؾ لى مىضى
ـٍ ًسرٍّ مىصيكفو           كري ػًبقىٍمًبًؾ مىاتى لىٍيسى لىوي ظيوي     أىيىا أيمَّاهي كى
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 أّماه كم  أيا : مكررة مرتين في أولو (كم)استخدام بأّكد باالستفيام في صدر البيت 
أيا أماه كم سر مصون ؛ وذلك لتأكيد العدد ، عدد المرات التي : ىم طويل ، وأولو 

وتحفظ سره ، فيو ال يستطيع أن يحصي المرات التي كانت ، كانت أمو تحمل ىمو 
تفعل فييا ىذه األعمال ، واليدف من التأكيد المبالغة والتكثير ، فاألم الحنون تعطي 

. في حياتيا كثيًرا دون أن تحسب لذلك فتضحيات األم عديدة 
في البيت الثاني ساىم في استقامة صدر البيت وزًنا ،  (كم)الحظ ىنا أن  تكرار أ

. ، وعند حذفيا أو استبداليا بغيرىا فإن االستقامة ال تتحقق  ومعًنى
استخدم التوكيد باالستفيام في ثالثة وعشرين بيًتا : أثر التككيد في عجز البيت – ب 

 (الوافر):          (1)، كقولو

ِإَلى َمْن ِباْلِفَدا َيْأِتي اْلَبِشُيُر ؟     َأَيا ُأمَّ اأَلِسيِر َسَقاِك َغْيثٌ - 840  
بىٍحرو           ري ؟ ػفىمىٍف يىٍدعيك لىوي أىٍك يىٍستىًجيي    ًإذىا ًاٍبنيًؾ سىارى ًفي بىرٍّ كى

إلى من بالفدا يأتي : في عجز البيت وذلك في أولو  (َمن)أّكد باالستفيام مكرًرا 
 وذلك ألنو افتقد ىذا الشخص الذي ؛فمن يدعو لو أو يستجير ؟ : البشير ؟ وأولو 

. كانت تفعميا أمو التي كان يمأل حياتو كميا فبذىابو افتقد األعمال 
استقامة عجز البيت مع صدره في في  (َمن)أثر – في ىذا البيت – الحظ ىنا أو

    أو أي لفظ  ،ئيا من حروف االستفيام وأسمااالمعنى والوزن دون استخدام غيره
. آخر 
 فاالستفيام لو حق ؛لم يقع التوكيد أافية األبيات  : أثر التككيد في القافية– ج 

الصدارة ، إال أنو أد ساىم في تساوي أافية البيت مع أافية األبيات األخرى بشكل 
. غير مباشر ، فمبتدأ الكالم يحتّْم عمى الشاعر اختيار نيايتو 

 ثنين وثالثين بيتًا ، ومثال ا وذلك في : أثر التككيد في صدر البيت كعجزه– د 
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 (السريع)  :   (1)أولوذلك 
كىأىمُّ دىٍمعو لىٍيسى ًباٍليىاًمًؿ ؟            أىمُّ اٍصًطبىارو لىٍيسى ًبالزَّاًئًؿ ؟- 841

مؤكّْدًا ، مكررة في أولو مرتين ؛ وذلك لوصف حالو بعد موت أبي  (أي)استخدم 
وائل تغمب بن داود فقد أكَّد ليبّين حزنو الشديد لفقده ، ومحبتو لو ، وأد أفاد التوكيد 

. التعجب 
في صدر البيت ، وفي عجزه فقد ساىمتا في استقامة الصدر والعجز  (أي)وأعت 

   .معًنى ووزناً 
  لماذا كقع التككيد في الصدر كالعجز ؟

  طبيعة الموأف ، فالمتكمم لديو أمور تتوارد في نفسو عمى وجو إلىيرجع ذلك 
السرعة فالعواطف جّياشة ، ال يممك الكثير من الوأت لكي ينيي بيتًا ، ثم يبدأ بيتًا 

.  آخر ويؤكّْد فيو
شاعر استخدم التوكيد في الصدر أكثر من العجز ؛ وذلك كما سبق الوالمالحظ أن 

   إن االستفيام لو حق الصدارة ، وألىمية األمر الذي أراد توكيده والتركيزتألأن 
. عميو 
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 : أثر التككيد في مكضكع القصيدة 
                                                                       (الوافر) : (1)اإلأرار بعظمة الحمدانيين وأوتيم ، كقولو- 1

ـٍ تىرىنىا أىعزَّ النَّاًس جى - 842 نىابىا     اران ػأىلى ـٍ جى ـٍ كىأىٍمنىعىيي ! كىأىٍمرىعىيي
قِّا         ًمٍثميؾى قىاؿى حى ـٍ ؟ كى ـٍ تىٍعمى !  ابىا ػًبأىنّْي كيٍنتي أىٍثقىبىيىا ًشوى      :أىلى

ير ، حمل المخاطب عمى اإلأرار بما يعرفو رإذ أكد مخاطبًا سيف الدولة وأد أفاد التق
. إثباتًا 

  (الطويل)   :(2)واإليمان بيا ، كقولو– عز وجل – التسميم بقدرة اهلل - 2  
ـي اإًلٍنسىافي مىا   عه ػىيكى كىاؽً  يىٍدفىعي اإًلٍنسىافي مىا كىىىؿٍ -843 بي ؟  ػػىيكى كىاسً  كىىىٍؿ يىٍعمى

اًء اهلًل ًفي النَّاًس غىاًلبه         ؟     كىىىٍؿ ًلقىضى اًء اهلًل ًفي النَّاًس ىىاًربي كىىىٍؿ ًمٍف قىضى
ى ًلألىٍمًر ًإالَّ         اؿي  كىىىٍؿ ييٍرتىجى ائً    قي ػػًرجى ٍكًب اٍلميٍزًف ًإالَّ السَّحى يىٍأًتي ًبصى  بي ػػكى

كما أكَّد ، خمس مرات أكَّد إأراره بقدرة اهلل ، فأممو بو وحده  (ىل)فالشاعر بتكراره 
. فقدان األمل من أومو الذين عجزوا رأيو في الثبات يوم أسره 

التعريض بغباوة أومو ، وبيان تقاعسيم عن مساعدتو يوم أسره ، وتذكيرىم بيذا - 3
                                                                                                       (الطويل): (3)الموأف ، كقولو

ًني الدٍَّىري ميٍفرىدان - 844 ًإذىا كىافى ًلي قىٍكـه ًطكىاؿي السَّكىاًعًد ؟     كىىىٍؿ نىاًفًعي ًإٍف عىضَّ
كره ًبقيٍرًب أىؽى          ـٍ قيمكبي األىبىاًعًد ؟      اًرًبي ػػكىىىٍؿ أىنىا مىٍسري ًإذىا كىافى ًلي ًمٍنيي

. تأكيد حزنو لفقدان أمو ، سيما موتيا سببو أسره - 4
 .الفخر بنفسو وبقومو - 5
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: أثر التككيد في المخاطبيف 
خاطب أبو فراس شخًصا واحًدا في خمسة وتسعين بيًتا ، وشخصْين في ثالثة أبيات 

سيف الدولة ، وبعض : ومن خاطبيم . ، وجماعة في تسعة عشر بيًتا مؤكًَّدا 
 :ومن أثر التوكيد في المخاطبين ما يمي . أصدأائو ، وأومو وأّمو 

                                                        (الوافر) : (1)حمل المخاطب عمى اإلأرار بما يعرفو إثباتًا ، كقولو- 1
اران - 845 ـٍ  تىرىنىا أىعزَّ  النَّاًس جى نىابىا رى كىأىـٍ    أىلى ـٍ جى ـٍ كىأىٍمنىعىيي ! عىيي

قِّا          ًمٍثميؾى قىاؿى حى ـٍ ؟ كى ـٍ تىٍعمى   !ا ػًبأىنّْي كيٍنتي أىٍثقىبىيىا ًشيىابى    :أىلى
إذ جعل سيف ، ألم ترنا ، وألم تعمم ، وذلك بتكرار اليمزة : أّكد باالستفيام في أولو 

الدولة الحمداني يقّر بما يعرفو ، فيو يعمم أنيم أعز الناس ، وأمنعيم ، كذلك يعمم 
. أن أبا فراس شجاع 

ير أي يجعل المخاطب يقر ررى أن دخول اليمزة عمى النافي يفيد التقأ يوىكذا فإن 
. بأمر يعرفو 

  (البسيط) : (2)لوم وتوبيخ المخاطب ، وذلك في أولو- 2 

اِفِحيَن ِبَبْدٍر َعْن َأِسيِرُكُم ؟       َىالَّ َصَفْحُتْم  َعِن اأَلْسَرى ِباَل َسَبٍب - 846 ِلمصَّ  
ـي ؟      ـي ػػػيبىاًج أىٍلسينىؾي دّْ ىىالَّ كىفىٍفتيـٍ عىًف اؿ          كىعىٍف بىنىاًت رىسيكًؿ اهلًل شىٍتمىكي

ع الماضي بعد كل أداة تحضيض في وأفاد االستفيام ىنا الموم والتوبيخ ؛ وذلك لوق
. ىال صفحتم ، وىال كففتم ، فقد ساىم التوكيد ىنا في لوميم وتوبيخيم : أولو 

وذلك بوجود التوكيد ،  الميمة األمورحمل المخاطب عمى استنكار بعض -3
                                                                                                        (البسيط) :  (3)متتابعة ، كقولو  باالستفيام في أبيات

اًفؿى  يىا- 847 ٍيرى حى نىايىا غى ٍيؿي كىاٍلخى   ةو ػػػمىٍف أىتىٍتوي اٍلمى ؟  ػػأىٍيفى العىبًيدي؟ كىأىٍيفى اٍلخى ؿي كى
ٍكلىٍيؾى رىاًبضى          نىاًئعي ؟ أىٍيفى األىٍىؿي ؟ مىا فىعىميكا؟        ةن؟ ػأىٍيفى المُّييكثي الًَّتي حى أىٍيفى الصَّ
                                                                     أىٍيفى السَّكىاًبؽي؟ أىٍيفى اٍلًبيضي كىاألىسىؿي؟   أىٍيفى السُّييكؼي الًَّتي يىٍحًميؾى أىٍقطىعييىا؟        
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العبيد ، والخيل ، والخول ، : أّكد منبّْيًا المخاطب وىو سيف الدولة عمى ما يمي 

وأعماليم ، والسيوف ، والسوابق ، والبيض ، واألسل ، والميوث ، والصنائع ، واألىل 
وىنا يستنكر أبو فراس ىذه األمور المسبقة التي تجمب الشرف والسيادة ذلك أنيا ال . 

. تجدي نفعًا أمام سمطة الموت الذي ىو أأوى من كل ىذا 
جعل المخاطب يدرك النسبة ، ويعين المسؤول عنو ويدركو ، وذلك  ألن - 4

    (الكامل) : (1)المخاطب يتردد في شيئين ويطمب تعيين أحدىما ، كمثل أولو
848 -  ً ـو ـٍ تىٍعمىًمي ؟          ىىالَّ رىثىٍيًت ًلميٍستىيىاـو ميٍغرى ـٍ لى ًمٍمًت مىا يىٍمقىاهي أى أىعى

ًميمىةن          لىًئٍف غىدىٍكًت ًمفى اٍلييميكـً سى ـٍ أىٍسمـً ؟    كى ًمٍمًت ًبأىنًَّني لى فىمىقىٍد عى
وأد ساىم التوكيد في جعل ، مترددة بين العمم وعدمو – وىي الحبيبة - المخاطب  

 .يسمم ليا لم المخاطب يدرك النسبة وىي عمميا أنو 

ظيار حقارتو ، ودحض خطأ زعمو ، وتغيير - 5 التعريض بغباوة المخاطب ، وا 
 (الطويل)  : (2)وجية النظر ، كقولو

ـٍ ًبسيييكًفنىا - 849  كىأيٍسدى الشَّرىل قيٍدنىا ًإلىٍيؾى أىـً اٍلكيٍتبىا     ًبأىٍقالىًمنىا أيٍحًجٍرتى أى
بأأالمنا أم بسيوفنا  ، وأسد الشرى أم الكتبا ، : أّكد باالستفيام المحذوف في أولو 

نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم : وذلك ليبّين لمدمستق خطأ زعمو أائاًل لو 
 باألأالم ؟

 كقولو               النفي ، تأكيد النفي لممخاطب ، وبيان إخالصو ووفائو لو ،- 6
 (الوافر ):      (3)

ًلمىٍف أينىاًجي - 850 ديكري ؟       ًإلىى مىٍف أىٍشتىًكي ؟ كى اقىٍت ًبمىا ًفييىا الصُّ ًإذىا ضى
ٍجوو أىٍستىف      ؟ قَّىةو أيكى ػػػًبأىمّْ ديعىاًء دىاًعيى          ري ؟ ًيػػًبأىمّْ ًضيىاًء كى
ـي          ؟  ػيًبمىٍف ييٍستىٍفتى ي األىٍمري اٍلعىسً        ل ؼَّ كى ػًبمىٍف ييٍستىٍدفىعي اٍلقىدىري ال ري
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يؤكّْد نفيو ألمو بعد مكتيا لـ يعد ىناؾ مف يشكك لو كال مف يتناجى ، كال مف يدعك 
   .لو

                                                                             (الكامل): (1) :إظيار العظمة أمام المخاطب ، كقولو - 7
ـي - 851 ديٍكدي األىٍكرى رىل ًإالَّ ػًلمىٍف اٍلجي  ؟  ػوٍ ًليى  ٍك            فى ًمفى اٍلكى

ديكٍ ػكىمىا أىعي  مىٍف ذىا يىعيدُّ          ٍة ؟  ػػ اٍلعىاًليى دً دُّ             ًمفى اٍلجي
ٍكـي ًلقىٍكـً          فيٍكًؼ مىقىاًميىوٍ ػمىٍف ذىا يىٍؽٍ  ي ؟  ًق              بىٍيفى الصُّ
ديكرىىػي              ػػفَّ ًإذىا أىغىٍرفى عىالًنيىٍو          ؟ مىٍف ذىا يىريدُّ صي

في ىذه األبيات لممخاطب عظمتو إذ عّد نفسو بافتخاره  (َمن)أظير بتأكيده بتكرار 
   .بنفسو ىو الوحيد القادر عمى القيام بيذه األمور

 .عن المخاطب ، وتقوية ثقتو بنفسو  ع الحيرة والترددفد-8
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 الخاتمة

عاّمة  إليو من نتائج تعرض بإيجاز ما توصلأود أن أفي ختام ىذا البحث    
: وتشمل 

إن التوكيد أسموب يتم التعبير عنو بطرق مختمفة متباينة، إذ ال يقتصر في  :أكالن   
تأديتو عمى التكرار المفظي و المعنوي، فيناك التوكيد بالضمائر، والتوكيد بالمصادر 

إّن، والالم، وأد، وأال، وغيرىا، والتوكيد : والصفة، والحال، والتوكيد بالحروف، مثل، 
بالحروف المسماة بالزائدة، والتوكيد بتقديم ما حقو التأخير، والتوكيد بالقصر، والتوكيد 

. بالقسم
 من الوصول إلى ت في النقطة األولى تمكنت لما أسمفي ومن خالل معالجت:ثانيان   

 :النتائج التالية التي ال تقل أىمية عن النتيجة األولى
إن الظاىر يؤكَّد بمضمر، ويتم بتقديم الفاعل حين يعود عميو ضمير مؤكّْد لو، - 1

 .ويتم بضمير الفصل الذي يؤكّْد اسمًا ظاىرًا يسبقو

. إن الضمير يؤكَّد بظاىر دون المجوء إلى توكيده معنوياً - 2
إن باب المصدر نوع من أنواع التوكيد ألنو بمثابة تكرار الفعل مرتين، وكذلك - 3

 إلى أن المصادر السماعية ليست من ىذا الباب إنما ىي تالحال والصفة، وذىب
. أساليب أائمة بذاتيا

 كثيرة منيا ما يؤكّْد الجممة الفعمية ومنيا ما يؤكّْد الجممة اإن لمتوكيد حروفً - 4
لتوكيد  (إنَّ وأنَّ ) إلى أنتلخ، وذىبأ...م، وأد، ولنلال، وا إّن ، وأنّ : االسمية مثل

 لتوكيد وأوع الفعل الذي تدخمو، (أد)مضمون الجممة، والالم لتوكيد ما تدخل عميو، و
.  لتوكيد النفي وىكذا(لن) و(ال)و
إن ما يسمى بالحروف الزائدة ىي حروف توكيد، تؤكّْد ما تدخل عميو، خرجت - 5

. عن معناه األصل لتؤدي معنى التوكيد
ِرِ ِيوَك }:، وأولو تعالى(زيد أام): إن االسم المتقدم في مثل أولنا- 6 دٌك ِ وَك اا ُم ْو إِوْو أَك َك

ارَك َك    ىو فاعل لمفعل الذي يميو تقدم لمتوكيد، وليس مبتدأ (1){ا ْو َكجَك
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 . (6)التوبة - 1
 لفعل محذوف وجوًبا يفسره الموجود ، وأمت إّن ىذه األولى، وال فاعل كما في الجممة

الجمل جمل فعمية تقدم فييا الفاعل عمى الفعل ، أي جرى فييما تحويل لغرض في 
. المعنى 

ىي حروف توكيد تؤكّْد  (بل ، ولكن ، وال)إن ما يسّمى بحروف العطف - 7
. مضمون جممة بنفييا عن أخرى ، أو تنفي مضمون جممة بإثبات األخرى 

الكافة  (ما)و (إنّ )تركيب واحد يستخدم لتوكيد الجممة وليس مركًبا من  (إّنما)إنّ - 8
ن اجتماع أية أداة من أدوات النفي مع أية أداة من أدوات االستثناء ، يخرج ىذه  ، وا 
األدوات عن وظيفتيا األصمية ، لتؤّدي معًنى جديًدا ىو التوكيد ؛ ألّن ىاتين األداتين 

. تحصران ما بعد أوالىما فيما بعد الثانية منيما 
إن القسم ليس بجممة ، إذ ال يشتمل عمى مقومات الجممة وال يكون جممة ذات - 9

معًنى وفائدة يحسن السكوت عمييا ، فعددتو من أعمى مراتب التوكيد ، وأنو ال يحتاج 
إلى جواب ، بل يدخل إلى توكيد ما يسمى بجممة الجواب ، وعمى ىذا إذا اجتمع مع 
الشرط فإّن الجواب لمشرط ألّن األخير يحتاج لجواب بينما األول ال يحتاج لو؛ ألن 

. الشرط يقوم عمى ارتباط ركنيو إذ ال يتم معنى أحدىما إال باآلخر 
. إن التوكيد باالستفيام بقصد طول الكالم ، والتوكيد بو أميل - 10
التنبيو بعد الفصل ، أو بزيادة الالم أبل  (ىاء)إن التوكيد باإلشارة يكون بإعادة - 11

.  الكاف 
 إلى نتائج ت لمتوكيد في شعر أبي فراس الحمداني، توصلي من خالل دراست:ثالثان 

: خاّصة بشعره تشمل 
 الحكم كمما ازدادت أيوده نكثرة حروف التوكيد، وطرق التوكيد، ويعني ىذا أ-1

. ازداد إيضاحًا وتخصيصًا فتكون فائدتو أتم وأكمل
 في النقطة ت ذكرهكثرة التوكيد بالحرف، وبنظم الجممة، وذلك يرجع إلى ما أسمف- 2

. األولى
. تكرار المفظ في التوكيد المفظي أكثر من ثالث مرات- 3



أكَّد الضمائر المتصمة المرفوعة توكيدًا معنويًا بالنفس دون أن يؤكّْد أواًل بضمير - 4
اًل ويؤكَّد أ النفس دون أنبكذلك تأكيد الضمير المستتر توكيدًا معنويًا  ، رفع منفصل

. ع منفصلفرببضمير 
 . وحدىا دون أن تقع تابعًا لكل(أجمع)ـأكَّد ب- 5

 . التأكيد باإلشارة لديو أميل- 6
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  فهرس اآليات 
الصفحة  رقمها 

في 
السورة 

اآلية   السورة الرقم

اسكن أنت وزوجك الجنة  35 12، 7  اا  رة 2
ربِّ أّنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي : قال 40 259

كذلك هللا يفعل ما يشاء : عاقر، قال
 آل عمران 3

كل نفس ذائقة الموت  185 25   
فاذهب أنت وربك  24 12، 7 المائدة  5

كتب على نفسه الرحمة  12 26 األنعام  6
260 122 

،123 
أو من كان ميتاً فأحييناه، وجعلنا له نوراً يمشي به في 

كذلك ! الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟
زين للكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية 

أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إال بأنفسهم وما 
يشعرون 

  

اسكن أنت وزوجك الجنة  19 12، 7  األعراف  7
إن أحد من المشركين استجارك  6 305 التوبة  9
عسى هللا أن يأتيني بهم جميًعا  83 25  يوسف 12
17 ،18 ،
33 

فسجد المالئكة كلهم أجمعون  30  الحجر 15

وألغوينهم أجمعين  39 27، 18   
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما  23 26 اإلسراء  17
إن هذان لساحران  63 38

 
طه  20

أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون  35 14  المؤمنون  23
كل شيء هالك إال وجهه  88 30  القصص 28
ال يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن  51 26  األحزاب 33
والصافات صفاً  1 29 الصافات  37
17، 18 ،
33 

فسجد المالئكة كلهم أجمعون  73 ص  38

   وألغوينهم أجمعين 82 27،18
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟  19 278 الزمر  39
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى  35، 34 15 القيامة  75
كال سيعلمون ثم كال سيعلمون  5، 4 15 النبأ  78

. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين 18، 17 6 االنفطار  82
وجاء ربك   22 17 الفجر  89

كال سوف تعلمون ثم كال سوف تعلمون  4، 3 6 التكاثر  102

 
 
 

 
 



فيرس األحاديث النبكية الشريفة 
 

 7، 4.       أيما امرأة نكحت بغير إذن ولييا فنكاحيا باطل باطل باطل - 1 

 15.    واهلل ألغزون أريشًا ، واهلل ألغزون أريشًا، واهلل ألغزون أريشاً  - 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

رقـ 
 الشاىد

فيرست الشواىد الشعرية 
 

             
 

 

   الشاهد  القائل الصفحة 

  15 مسمـ بف معبد  كال لمما بيـ أبدان دكاءي  فال كاهلل ال يمفى لما بي 17

8 ،
10 

  9، 6 أحمد شكقي أنا أنا أنا: يصي  بالناس ككمما مر ىناؾ كىنا

  15 األسكد بف يعفر أصعد في عمك اليكل أـ تصكبىا فأصبحف ال يىسألنو عف بما بو 18

  36 عبد اهلل بف مسمـ  يا ليت عدة حكؿ كمو رجبي  لكنو شاقو أف قيؿ ذا رجب 23
1 ،9 ،

11 
الفضؿ بف عبد  إلى الشر دعاء كلمشر جالبي  ف ياؾ إياؾ المراءى ف نو

 اهلل القرشي

4 ،7 ،
9 

 

 5 ابف مالؾ مكرران كقكلؾ ادرجي ادرًجي كما مف التككيد لفظي يجيء 3

  36 غير منسكب يكمان جديدان كمو مطردىا إذا القعكد كرَّ فييا حفدا 24

  14 جميؿ بثينة أخذت عمي مكاثقان كعيكدىا ال ال أبكح بحب بثنة إنيا 13

  9 جرير أف تقربا قبمة المسجدً  ف ياؾ أنت كعبد المسي  12

  5 أبك النجـ  حذار مف أرماحنا حذارً  5

 16 غير منسكب أتاؾ أتاؾ الالحقكف احبس احبسً  فأيف إلى أيف النجاة ببغمتي 19

22 ،
25 

، 32 أعرابي تحممني الذلفاء حكالن أكتعىا يا ليتني كنت صبيان مرضعىا
36 

 32 أعرابي إذنا ظممت الدىر أبكي أجمعىا إذا بكيت قبمتني أربعا 22

 36 غير منسكب قد صرت البكرة يكمان أجمعىا إنا إذا خطافنا تقعقعا 26

 25 كثير عزة فيصدر عنو كميا كىك ناىؿي  يميد إذا كالت عميو دالؤىـ 21

2 
27 

 فتمؾ كالت السكء قد طاؿ ممكيـ

ّن مْرتحالً   إّن محالِّ وا 

فحتاـ حتاـ العناء المطكؿي 
ٌف في السفر ما مضى ميال  كا 

 الكميت

 األعشى الكبير

4 

39 

 16 امرأة مف العرب رأيت عبدان نائمىا قـ قائمان قـ قائمان  20

 14 غير منسكب يريف مف أجاره قد ضيمىا إف إف الكريـ يحمـ ما لـ 15

ف لـ تكمًمي أال يا اسممي ثـ اسممي ثمت اسممي 7  5 غير منسكب ثالث تحيات كا 

 
4 ،

14 

 
 لؾ اهلل عمى ذاكا

 
 لؾ اهلل لؾ اهللي 

 
 غير منسكب

 
5 ،

14 

 14 األغمب العجمي أعناقيا مشددات بقرفٍ  حتى تراىا ككأف ككأف 16

 5 غير منسكب  أنت بالخير حقيؽ قمفه  6

 
 
 



 
 

 فيرست المصادر كالمراجع
 

. القرآن الكريم- 1
األشموني، نور الدين األشموني أبو الحسن عمي بن محمد ، شرح األشموني - 2

عمى ألفية ابن مالك ومع شرح الشواىد لمعيني، القاىرة،دار إحياء الكتب العربية،  
. 2، ج1، ج1، ط1950

األعشى ، ميمون بن أيس ، ديوان األعشى الكبير ، شرحو وأدم لو ميدي - 3
 . 2م ، ط1993محمد ناصر الدين ،بيروت ، دار الكتب العممية ، 

ابن األنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، - 4
البصريين والكوفيين، ومعو كتاب : اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين

االنتصاف من اإلنصاف ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاىرة، مطبعة 
 .2، ج1، ج4، ط1961السعادة، 

: األنصاري، ابن ىشام عبد اهلل بن يوسف جمال الدين- 5
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،تحقيق ح الفاخوري، بيروت، دار الجيل، - 

. 3، ج2، ج1، ج1، ط1989
شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، - 

 . 10، ط1965مصر، مطبعة السعادة، 
مغني المبيب عن كتب األعاريب، تحقيق وتعميق مازن المبارك، محمد عمي حمد - 

 .2، ج5، ط1979، 1، ط1964اهلل، مراجعة سعيد األفغاني، بيروت، دار الفكر ، 
البخاري ، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة ، صحيح - 6

. البخاري ، دار مطابع الشعب 
: أحمد أحمد. بدوي، د- 7
. 2، ط1952شاعر بني حمدان، مصر، مكتبة األنجمو المصرية، - 
 .2من بالغة القرآن، مصر، دار نيضة مصر، ط- 
 .3جرير، ديوان جرير، تحقيق نعمان أمين طو، مصر، دار المعارف، ط- 8



جميل بثينة، ديوان جميل بثينة، جمع وتحقيق وشرح إميل يعقوب، بيروت، دار - 9
 .1، ط1962الكتاب العربي ، 

ابن جني، أبو الفتح عثمان النحوي، الخصائص، تحقيق محمد عمي النجار، - 10
 .3، ج2، ج1، ج2، ط1952بيروت، دار اليدى، 

ابن الحاجب النحوي، اإلمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، الكافية - 11
في النحو، شرح الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي النحوي، بيروت، 

 .1دار الكتب العممية،  مكة، توزيع دار الباز لمنشر والتوزيع، ج
شاعر الوجدانية والبطولة  )عبد المجيد، أبو فراس الحمداني . الحر، د- 12

 .1، ط1996، بيروت، دار الفكر العربي، (والفروسية
 .3، ج1، ج1، ط1961حسن، عباس، النحو الوافي،مصر، دار المعارف، - 13
الحمداني، أبو فراس، ديوان أبي فراس الحمداني، شرح وتقديم عباس عبد - 14

. الساتر، بيروت ،دار الكتب العممية
الدراويش، حسين أحمد، البنية التأسيسية ألساليب البيان في المغة العربية، - 15

 .1، ط1996القدس، 
الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق، الجمل في النحو، حققو وأدم لو - 16
. 1م ، ط1984عمي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، دار األمل، . د

السكري ، أبو عيسى الحسن بن الحسين، شرح أشعار اليذليين، حققو عبد - 17
 . 2السّتار أحمد فراج، وراجعو محمود محمد شاكر، القاىرة، مكتبة العروبة ، ج

سيبويو، أبو بشر عمرو بن عثمان بن أنبر، الكتاب، تحقيق وشرح عبد السالم - 18
،بيروت، دار 2، ط1979محمد ىارون، مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

 .3، ج2، ج1، ج1الجيل، ط
السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن أبو بكر،المزىر في عموم العربية وأنواعيا، - 19

 .2، ج1شرح وضبط محمد أحمد جاد المولى وآخرون، بيروت، دار الفكر، ج
 .4، ج2، م1995شوأي، أحمد، الشوأيات، بيروت، دار العودة، - 20
 .7ضيف، شوأي، المدارس النحوية، مصر، دار المعارف، ط- 21
 .1985عتيق، عبد العزيز، عمم المعاني، بيروت، دار النيضة العربية، - 22



ابن عقيل، شرح ابن عقيل، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار - 23
 .2 ، ج1965الكتاب  العربي، 

البديع والبيان  )إنعام فّوال، المعجم المفصل في عموم البالغة . عكاوي، د- 24
 .1، ط1992، مراجعة أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العممية، (والمعاني

العيني، محمود بن أحمد، المقاصد النحوية في شرح شواىد شروح األلفية، - 25
 .3مطبوع مع خزانة األدب، دار صادر، ج

ابن فارس، معجم مقاييس المغة، تحقيق عبد السالم محمد ىارون، مصر، - 26
 .6، ج2، ط1972مصطفى البابي الحمبي، 

الكحالني ، اإلمام محمد بن إسماعيل ، سبل السالم ، مكتبة الرسالة   الحديثة - 27
 .   3، ج
كثّير عزة، ديوان كثير عزة، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، - 28

 .1، ط1971
، بيروت، دار (البيان والمعاني والبديع)المراغي، أحمد مصطفى، عموم البالغة - 29
. القمم
عبد المنعم فايز ، الحجة في النحو، القدس، مطبعة روان التجارية، . مسعد، د- 30

 .2، ط1987
مسمم، عمر، المفّصل في نحو العربية في ضوء عمم المغة الحديث، رام اهلل، - 31

 .1999مركز إبداع المعمم، 
ابن منظور األفريقي المصري، العالمة أبو الفضل جمال الدين محمد ابن - 32

 .10، ج3، ج3منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط
ابن يعفر، األسود، ديوان األسود بن يعفر، صنعة نوري حمودي القيسي، - 33

 .1العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، ط
 .3، ج2، ج1، ج1990ابن يعيش، شرح المفصل، القاىرة، مكتبة المتنبي، - 34

اليمني، الحيدرة التميمي، كشف المشكل في عمم النحو، رسالة ماجستير، - 35
كامل محمد يعقوب أبو سنينة، أسم المغة العربية، كمية  اآلداب، : دراسة وتحقيق 
. 1، ج1975جامعة القاىرة، 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فيرس المكضكعات

 
 اإلىداء                                         أ



 الشكر كالتقدير                                 ب
د- ج.                            الممخص                   

 ل- المقدمة                                                      ىـ

 42-1.               مفيوم التوكيد عند نحاة العرب: الفصؿ األكؿ
 2.                                             التوكيد لغة - 
 2.                                       التوكيد اصطالحًا - 
 3-2.                                       لغة تأكيد وتوكيد - 
 3:                                           أأسام التوكيد - 
 6-4.                                     التككيد المفظي : أكالن 

 7-6.                           الغرض من التوكيد المفظي - 1
 16-8:                                 أحكام التوكيد المفظي - 2

 8.                             الحكم العام :    الحكم األول 
   13-8:                     إذا كان المؤكد اسمًا :   الحكم الثاني 

 9-8.                        إذا كان اسمًا ظاىرًا واسم فعل - أ
 13-9:                              إذا كان المؤكّْد ضميرًا - ب
 9.              إذا كان المؤكّْد ضميرًا منفصاًل مرفوعًا - 1
 9.            إذا كان المؤكّْد ضميرًا منفصاًل منصوبًا - 2
 12-10.    إذا كان المؤكّْد ضميرًا متصاًل مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا - 3
                                  13-12.      توكيد الضمير المستتر - 4

َِ :    الحكم الثالث    13.      إذا كان المؤكّْد فعاًل ماضيًا ، أو مضارعًا، أو أمرًا
 13:                                    إذا كان المؤكّْد حرفًا :    الحكم الرابع 

 14-13.                                               إذا كان الحرف جوابيًا - 1
 15-14.                                         إذا كان الحرف غير جوابي - 2

 16-15.              إذا كان المؤكّْد جممة اسمية، أو جممة فعمية:   الحكم الخامس 
 16.                               حذف المؤكّْد المتبوع في التوكيد المفظي- 3

 17-16:       التككيد المعنكم : ثانينا 
 18-17. الغرض من التوكيد المعنوي- أ

 19.      أأسام التوكيد المعنوي- ب
 26-19.          ألفاظ التوكيد المعنوي، عددىا، أحكاميا، أأساميا- ج



 34-26.     ألفاظ التوكيد المعنوي الممحقة، عددىا، أحكاميا، أأساميا- د
 37-34.                                توكيد النكرة توكيدًا معنوياً - ىـ
 39-38.         مع بقاء توكيده توكيدًا معنوياً  (المتبوع )حذف المؤكَّد- و
 42-40.                               توكيد الضمائر توكيدًا معنوياً - ز
 40                        (رفع ونصب)توكيد الضمير المنفصل- 1
 42-40                   (رفع ، نصب ،جر)توكيد الضمير المتصل- 2
 42.                                       توكيد الضمير المستتر- 3

 109-43.    التوكيد القياسي في شعر أبي فراس وأثره في البناء الشعري:الفصؿ الثاني
 46-44:             التوكيد المفظي: أواًل 

 45-44:                   التككيد باالسـ 
 45:                 التككيد بالضمير 
 45:                  التككيد بالجمؿ 

 46.                التككيد بالحرؼ  
 49-46:           التوكيد المعنوي: ثانًيا 

 47-46:                 التككيد بالنفس 
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