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 اإلىداء
 

، ىو أولى الناس بالمؤمنيف، نبينا "محمد" البحث يدى إليو ىذاأولى مف يُ  إفّ 
الصادؽ األميف، الذي أخرجنا ا بو مف الظممات إلى النور. صموات ا وسبلمو عميو 

و إلى يـو الديف.إليؾ يا نبي الرحمة ومنبع العمـ وعمى آلو وصحبو، ومف سار عمى نيج
 والنور والعرفاف.

 
كبار لياجدتي الغالية رحميا ا  إلى روح    .تحية إجبلؿ وا 
 

 إلى زىرات حياتي ورود أممي، أبنائي: مرح، ومحمد، وميرة، وغراـ.  
 

 أقدـ ىذا العمؿ المتواضع.
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الشكر والتقدير

 المقاـ، إال أف أتقدـ بجميؿ الشكر إلى كؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا البحث.ال يسعني في ىذا     
 
فقد بذؿ جيده ووقتو في متابعة ىذا البحث مف  أحمد داود دعمس""دكتور وأخص بالذكر فضيمة ال   

 مة.أولو إلى آخره، ولـ يبخؿ عمي بمبلحظاتو وتوجيياتو القيٍّ 
 
لما آلرائيـ ومبلحظاتيـ مف  ألساتذة أعضاء لجنة المناقشة:كما أتقدـ بالشكر إلى أصحاب الفضيمة ا  

 إثراء ليذا البحث .
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 إقرار

شرح امرئ القيس  شعارالتوابع في أمقدمة الرسالة التي تحمؿ العنواف:  ، نا الموقعة أدناهأ  
 أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إّنما ىي نتاج جيدي الخالص،؛  لمبطميوسياالشعار الستة 

ّف ىذه الرسالة ككؿ، أو أي جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ  باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما ورد، وا 
 لنيؿ أي درجة أو لقب عممي أو بحثي لدى أي مؤسسة عممية او بحثية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم : لينا جمال حسن عبد الرازق

 التاريخ : 

 التوقيع : 
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 ممخص البحث
 

)التوابع في أشعار امرئ القيس( شرح األشعار الّستة لمبطميوسي؛ دراسة  تناوؿ ىذا البحث
 إلبراز الصور واألغراض التي وردت فييا.

 
واقتضت طبيعة البحث اعتماد المنيج التكاممي الذي يعتمد الوصؼ والتحميؿ في تناوؿ أشعار امرئ 

ؿ رئيسية  وخاتمة وقائمة القيس التي اشتممت عمى التوابع، ليذا تناوؿ ىذا البحث تمييدا وأربعة فصو 
 فيارس مناسبة وقائمة بالمصادر والمراجع.

 
وأنييت البحث بخاتمة سجمت فييا أىـ النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا في دراستي عمى   

 النحو اآلتي:
 

 توافؽ التوابع في ديواف امرئ القيس مع ما أقّره الّنحاة والببلغيوف -
بع ورودا في ديواف امرئ القيس يميو البدؿ وعطؼ البياف، وقؿ كاف النعت والّنسؽ أكثر التوا -

 ورود التوكيد .
 اشتؽ النّحاة والببلغيوف المعاني االصطبلحية لمتوابع مف المعاني المغوية ليا بسبب. -
 

مقارنة التوابع في نموذجيف شعرييف يعوداف لعصريف ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا: 
 تيما الوثيقة بأحكاـ النَّحو والببلغة.مختمفيف، والكشؼ عف صم
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Abstract  

Minions in Amur Al- Quays Poetry  

This research discussed the (minions in Amur Al- Quays Poetry) explaination 

of the six poetries of Al Batliosi To highlight the pictures and aims found in 

it. 

Researchnature required the adoption of the integrated approach that supports 

the description and analysis in addressing Amur Al- Quays poetry which 

included the minions, this search included a preface,four main chapters, 

ending , appendexes and a list of references .  

I ended the research with a conclusion in which I registered the most 

important results and recommendation as follows:  

The minions in Amur Al- Quays Diwan were in coherence with what was 

approved by grammarians rhetoricians . 

The adjective and the theme were the  more frequent in Amur Al- Quays 

Diwan followed by alternativity and allowance, while assertion was little . 

Grammarians and rhetoricians derived the meanings and idioms of the 

minions of linguistic meaning. 

One of the most important recommendationswas to make a comparison 

between two poetic models belonging to different eras, and to detect their 

close connection with grammar and rhetoric rules. 
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 المقدمة
 

اِلَحات وتعظُ ، رب اْلَعالميف ِ  اْلَحمدُ  ـّ الصَّ بَلة الَِّذي بنعمتو تت ـ اْلخيَرات وتعـ البركات، َوالصَّ
 :َوبعد ،َمْيِو اْلِحْكَمة َوفصؿ اْلخطابَوأنزؿ عَ  ،َوالسَّبَلـ عمى مف أْرسمُو ا َتَعاَلى َرْحَمة لْمَعالميف

 
 عار التي تكشؼ عف الحياة الجاىمية بمظاىرىا.فيعد شعر امرئ القيس مف أىـ األش

 
لقرآف الكريـ خاصة في ابو  ،وعات التي نالت اىتماـ الباحثيفوتعّد التوابع مف أىـ الموض

، إشراؼ: د.زىير مقات السبع لمباحث مشيور سبيتافمنيا: التوابع في المع .وعيوف الشعر العربي
فكاف الجديد في ىذا الموضوع، ىو ، قسـ المغة العربية، إبراىيـ، جامعة القدس، عمادة الدراسات العميا

 .( شرح األشعار الستة الجاىمية لمبطميوسيامرئ القيسأشعار التوابع في ) تناوؿ
 
مـ يقـ أي مف ف: حداثة الموضوعالختيار ىذا الموضوع أذكر منيا:؛ دفعتنيىناؾ عدة عوامؿ و 

ومستقمة،  ، شاممة الجممة بطريقة عمىوأثرىالقيسالتَّوابع في أشعار امرئ الباحثيف بدراسة موضوع 
 لما لو مف أىمية.   الرغبة في دراسة الموضوع. و وعميقة

 
في لدراسة أثر التوابع عمى الجممة  ؛المتأني والعميؽتنبع أىمية ىذه الدراسة مف: وقوفيا و 

د مف الدراسات تشكؿ ىذه الدراسة مفتاحا لمزيأشعار امرئ القيس في تحديد وتخصيص المعنى، كما 
 .بالتوابع حوؿ موضوع التقييد

 
وتحميميا مف خبلؿ المنيج الكشؼ عف عدد مرات ورود التوابع :إلى تيدؼ ىذه الدراسةو 
بعض القضايا المتعمقة لحوييف والمفسريف دراسة أىـ آراء النّ و .، وموافقتيا لما أقره النحويوفالتحميمي

 . وابعبالتّ 
 

موضوع التقييد  مـ يتناوؿ أي مف الباحثيف؛ فسابقة لمموضوع عمى دراسات لـ تعثر الباحثةو 
 شرح األشعار الّستة لمبطميوسي.امرئ القيس أشعار بالتوابع في 

 
 والمنيج الوصفي حصائيالمنيج اال: كاممي المؤلؼ مفتباع المنيج التّ ااقتضت ىذه الدراسة 

واألساليب التي ورد  ،امرئ القيس أشعارالتوابع في مكشؼ عف عدد مرات ورود ل؛ المنيج التحميميو 



  ج
 

المنيج و  .وردت بيا التوابع في أشعار امرئ القيسكشؼ عف األساليب التي مل:المنيج الوصفي، و بيا
 مكشؼ عف المعاني الببلغية لمتقييد بالتوابع.ل:التحميمي

 
قسمت ىذا البحث إلى: مقدمة، وتمييد، وأربعة فصوؿ،وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع، 

 .اآليات القرآنية واألشعارفيارس بوقائمة 
 

المناىج المتبعة في ، و الموازية، و الدراسات السابقةيا، و أىداف، و أىمية الدراسة المقدمةبينت في 
 .أىـ المصادر التي أفدت منيايا، و شرح فصول، و تقسيـ الدراسة
 

 ؛ والتوابع لغة واصطبلحا.حياة امرئ القيسنبذة موجزة عف التمييدورد في
. واشتمؿ ىذا الفصؿ عمى خمسة مطالب "امرئ القيس أشعارفي  النعت"-الفصؿ األوؿ تناولت في

، ومسائؿ متفرقة عت مف حيث المغةالنّ ىي: التعريؼ بالنعت، والنعت الحقيقي والنعت السببي، وأقساـ 
 .األغراض الببلغية لمتقييد بالنعت في ديواف امرئ القيسفي الّنعت، و 

 
: واشتمؿ عمى دراسة نظرية تطبيقية امرئ القيسأشعار التوكيد في -لثانيالفصؿ اورد في 

، واشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: التعريؼ بالتوكيد، وأقساـ التوكيد، وأنواع التوكيد لمتوكيد في ديواف امرئ
 مف حيث المفظ.

 
اشتمؿ ىذا و امرئ القيس، أشعاروعطؼ البياف في البدؿ  -عف الفصؿ الثالثتحدثت في

 حثاشتمؿ المب؛فؿ وعطؼ البيافىما موضوعا: البدتداخبل،  باحثمف أكثر الممبحثيف عمى الفصم
عمى أربعة مطالب ىي: التعريؼ بالبدؿ، وأقساـ البدؿ، والبدؿ )البدؿ في ديواف امرئ القيس (  األوؿ

 امرئ أشعارعطؼ البياف في ): المبحث الثانيواشتمؿ ، مف حيث المفظ، ومسائؿ متفرقة في البدؿ
ىي: التعريؼ بعطؼ البياف، وأحكاـ عطؼ البياف، والمواضع التي يجب فييا  مطالبثبلثة  عمى(القيس

 عطؼ البياف.
 

عمى أربعة مطالب ىي: : واشتمؿ امرئ القيسأشعار النسؽ في عطؼ  –الفصؿ الرابع جاء 
في النسؽ،  التعريؼ بالّنسؽ،وموافقة المعطوؼ لممعطوؼ عميو، وأنواع عطؼ النسؽ ومسائؿ متفرقة

 ومعانييا. وأحكاميا لّنسؽحروؼ او 
 

 . توصمت إلييا في ىذا البحثأىـ النتائج والتوصيات التي الخاتمةذكرت في 



  ح
 

مف أىـ المصّنفات التي أفدت منيا في دراستي ىذه: الكتاب لسيبويو، والكشاؼ  وكاف
.. وغيرىا سيأتي الحديث لمزمخشري، والبحر المحيط ألبي حّياف، وكتب ابف مالؾ، وكتب ابف ىشاـ ..

 عنيا في بابيا.
  

وفي الختاـ أدعو ا أف يوفقني لما فيو الخير لمغتنا العربية الخالدة، والقرآف الكريـ معجزة 
 رسولو الصادؽ األميف صمى ا عميو وسمـ.
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 التمييد

 القيس نبذة عن حياة امرئ–أوال 

 التوابع - ثانياً 
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 حياة امرئ القيسنبذة عن 

 :اسمو ونسبو

نزاري الدار  ،يماني النسبو قحطاني أنّ  إاّل أّنيـ أجمعواواة في اسمو ونسبو اختمؼ الرّ 
ىو ودعاه نفر "سميماف" و ، دعاه قوـ "مميًكا"ودعاه آخروف "عديًّا"، و  .ندًجا"سماه بعضيـ "حُ ف.(1)والمنشأ
 .(2)وقيؿ: ىو لقب لو .باإلجماع بػ"امرئ القيس" معروؼ

بف ابف اْلَحاِرث بف َعْمرو ابف حجر  اْلَقْيس: اْمُرؤ أّنو ورد في كتاب طبقات فحوؿ الشعراءو 
 .(3)حجر آكؿ المرار بف َعْمرو بف ُمَعاِوَية بف يعرب بف َثْور بف مرتع بف ُمَعاِوَية اْبف كنده

قتيمة بنت يزيد بف :ياإنّ  :قالوا فيسابالنّ  فورد في أدب الخواص أفّ  ،ّمو ونسبياواختمؼ في اسـ أ
فاطمة بنت ربيعة بف الحارث وورد في سمط الآللي أّنيا: .(4)بف عمرو بف حجر األكبر القيسامرئ 

وقيؿ: أمو مف زبيد  .تممؾ بنت ربيَعة بف اْلحَاْرث :وورد في نشوة الطرب أّنيا .(5)أخت ميميؿ وكميب
 .(6)كربيرىط عمرو بف معدي 

 :لقبو وكنيتو

فقّرحت  ؛قيصرالة المسمومة التي أىداىا إليو لمبسو الحمّ :: ذو القرحويقاؿ،حذو القرو  :ُلقب
 .(9)قب بالذائدمُ وقيم.(8)يده ُممؾ كندة ضؿ عمى ألفّ : اْلممؾ الضميؿ:وقيؿ.(7)جسده

 (10)بيشة باسـ ابنتو اوأب ،عمرو اأب :رد في أدب الخواص أّنو يكنىو :فاختمؼ الرواة بكنيتو

 

                                                           
((1

 .440/ 7ه1411الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ،الحيوان ،الجاحظينظر:  -
(2)

 1422ول،، مسسسة اعأعلمي للمطبوعات، بيروت، ، تحقيق وشرح: عبد المجيد ھمو، الطبعة االي، شرح المعلقات التسع الشيبانينظر:  - 
 .188ص: ، ھ

(
-
(3

 .جدة – محمود محمد شاكر، دار المدني:تحقيؽ، 51/ 1طبقات فحول الشعراء  ،ابن سالمينظر: 
(4)

لترجمة و دار اليمامة للبحث وا ،أدب الخواص في المختار من بالؼات قبائل العرب وأخبارھا وأنسابهاأدب الخواص ،أبو القاسمينظر: -

 .142،ص: م1980 -ھـ 1400،النشر الرياض
(5)

/ 1.لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،: عبد العزيز الميمنيهنسخه وصححه ونقحه وحقق ،مالياعأفي شرح سمط اآللي  ،البكريينظر:  - 
38. 

(6)
 –عمان  ،مكتبة اعأقص، ،صرت عبد الرحمنالدكتور ن :تحقيق ،نشوة الطرب في تاريخ جاھلية العرب ،ابن سعيد االندلسيينظر:  - 

 .252ص: ،اعأردن
(7)

ص: ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،حققه وضبطه: علي محمد البجادي،جمهرة أشعار العرب ،أبو الخطاب القرشيينظر:  - 
 .53/ 1طبقات فحول الشعراء  ،ابن ساّلم ؛46

((8
 .295 / 8ھـ 1417 ،دار صادر، بيروت ،اعأول، :الطبعة،التذكرة الحمدونية ،ابن حمدونينظر:  -

(9)
 .10/ 1بيروت  –عالم الكتب  ،محمد محيي الدين عبدالحميد :تحقيق ،معاھد التنصيص عل، شواھد التلخيص ،أبو الفتح العباسيينظر:  -

((10
 .139 :أدب الخواص ص ،أبو القاسم المؽربيينظر:  -
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 .(1)أبا الحارثو  .أبا وىبو  ،أبا يزيد:يكنىيعف األصمعي أنّ و 

 :مولده وعصره

 أامر  أفّ  :وورد في كتاب الشعر والشعراء البف قتيبة.(2)ورد في الحيواف لمجاحظ أف مولده كاف بنجد
 .(3)زماف أنو شرواف ممؾ العجـ يفكاف  القيس

 :صفاتو

فإذا رجؿ "قاؿ:  تو.رأى صور ف؛ بأنقرة ث أنو مرّ المأموف حدّ أّف بدليؿ ،وسيما كاف امرؤ القيس جميبل
ولـ تصبر عميو .ساء إذا جّربنوال تريده النّ مفّركا كاف ومع جمالو وحسنو .(4)يريد مستديره ".مكمثـ الوجو

فأرضعو  ؛ّف امرأ القيس ماتت أمو ِفي صغرهأل ؛كاف أكثر ولده منيا،إال امرأة مف كندة يقاؿ ليا ىند
 .(5)يح كمبكاف إذا عرؽ فاح منو ر ف ،لبف كمبةأىمو 

وايات أّنو و  غّيبف نساؤه ففإذا ولدت لو بنت وأدىا ،وغيورا شديد الغيرة ،كاف مئناثا ال ذكر لوتذكر الرٍّ
 .(6)وبمغو ذلؾ فتتّبعيّف حّتى قتميفّ  ،أحياء العرب يأوالدىّف ف

ف عامر العبيد بف ثعمبة بفاطمة بنت  :منيفّ  .ساءنّ اليشّبب بو  .ّد مف عّشاؽ العرب والّزناةيع ماك
ـّ الحارث الكمبّيةو .(7)العذرية أ

بنت سبلمة بف عبد ا بف  ِىر  و .(9)عنيزةصاحبة يـو دارة جمجؿو .(8)
 .(10)ُعميـ

 :حياتو

مف حياتو نشأتو وكيؼ أمضى أيامو األولى والدتو و لـ تذكر كتب التاريخ والتراجـ أي شيء واضح عف 
غيره مف شأنو في ذلؾ شأف  .التي كاف يحياىاة النساء ومغازل الترؼإال أخباًرا عامة تبيف حياة الميو و 

                                                           
ھـ   1415 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمرو بن ؼرامة العمروي :تحقيق، شقتاريخ دم،تاريخ دمشق ،ابن عساكر:ينظر - (1)

 .222/ 9م  1995 -
(

 -  
(2

 .440/ 7الحيوان  ،الجاحظ ينظر: 
(3)

 .126 ،125/ 1، ھ 1423 –دار الحديث، القاھرة  ،الشعر والشعراء ،ابن قتيبةينظر:  - 
(

- 
(4

/  3 م، 1978الطبعة االول،، تحقيق: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب ليبيا  ،ل الجزيرةالذخيرة في محاسن أھ ،الشنترينيينظر: 
449. 

((5
تحقيق: محمد عبد القادر عطا وآخرون، الطبعة االول،، دار الكتب العلمية،  ،المنتظم في تاريخ الملوك واعأمم ،ابن الجوزيينظر:  - 

 .139/ 2 م. 1992 –ھـ 1412بيروت، 
(6)

 .122/ 1الشعر والشعراء ،ابن قتيبة: ينظر - 
(7)

 .مرجع نفسه ال - 
(8)

 .مرجع نفسه ال -
(9)

، الطبعة اعأول،، دار الكتب العلمية، اإلكمال في رفع االرتياب عن المستلؾ والمختلؾ في اعأسماء والكن، واعأنساب،بن ماكوالينظر: ا -
 .303/ 6 م، بيروت 1990 –ھـ1411

((10
 .562/  2تحقيق: ناجي حسن،، عالم الكتب،  ،سب معد واليمن الكبيرن ،ابن الكلبيينظر:  -
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الَِّتي  أـ الحويريث ِإنََّما طرده مف أجؿ َزوجتو :يؿَوق؛أنفة مف قولو الشعرإلى أف طرده أبوه ،أبناء المموؾ
َكاَف يتنقؿ ِفي َأحَياء اْلَعَرب ويستتبع صعاليكيـ ف.بنى داـر حينا يأقاـ فو فمحؽ بعمو  ؛شبب بَياِفي شعره

 .(1)وذؤبانيـ إلى أف قتؿ والده

ف أجمعوا أفّ  ،واة في الطريقة التي قتؿ فييا حجراختمؼ الرّ و          في و .(2)أسد والذي قتمو بن وا 
يغسؿ رأسو وال أال وحمؼ ،خوتووحمؿ عبء الثأر لوالده دوف إ .أفمت امرؤ القيسجميع الروايات 

 .(3)حّتى يدرؾ ثأره ببنى أسد،يشرب خمرا

 :وقيؿ .برفقة صديقو َعْمرو بف قميئةأحياء العرب طالبا الثأر حتى وفد إلى أرض الروـ  فتنقؿ في 
فبعث إليو قيصر مع رجؿ  ؛قيصرملخرج بيـ وشاىالواشوف فمّما .(4)أبناء مموؾ الروـ ش فيوجيأمّده ب

 :قيؿو .(5)ط جمدهفأسرع فيو السـّ وتنفّ  ؛لبسياإليو فمّما وصمت  ،حّمة مسمومةّماح الطّ :يقاؿ لومف العرب 
 .(6)َسَقاُه ُسمًّا َفَقَتَمُو  :قيؿو .(5)جمده

نّ  ،مات مسموما فى ابف الوردي في تاريخو أف يكوفون أنقرة وقيؿ: مات ب.(7)َكاَف ِبِو قرَحة َطاَلتْ  ماوا 
 .(8)في تركيا َعِسيبٍ  دفنفي جبؿو 

نتي أف يكوف تاريخ موتو بيف سرجح شوقي ضيؼ و .(9)ػى.ؽ 80توفي نحو سنة  أّنو .ذكر الجاحظو  
 .(10)528انتقضت القبائؿ عمى أبيو وأعمامو منذ سنة ـ( عندما  540 -و ـ 530)

 والصحابة منو  ا عميو وسمم صمى موقف الرسول

أشعر " روى َعف النَِّبي صمى ا َعَمْيِو َوسمـ َأنو َقاَؿ ِفيِو بالرغـ مف وفاتو قبؿ البعثة النبوية إال أّنو  
 ."ى النَّارالش َعَراء َوَقاِئدىـْ ِإلَ 

ْبِف اعف َأبي ُأَساَمَة َعْف َأِبي ِسَراَعَة َعْف ُعَباَدَة :ففي الكتاب المصنؼ في األحاديث واألخبار        
مَّى اُ َفَقاَؿ عنو النَِّبي  صَ .َفَذَكُروا اْمَرَأ اْلِقيسِ  ؛ُنَسيٍّ َقاَؿ: َذَكُروا الشٍّْعَر ِعْنَد النَِّبيٍّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

                                                           
((1

 .123/ 1الشعر والشعراء  ،ابن قتيبةينظر: -
(2)

 .117، 116، 108 ،107/ 1،المرجع نفسه -
((3

 .117/ 1 المرجع نفسه،  - 
(4)

 .279 ،1/106لشعراء اطبقات فحول  ،ابن سالمينظر:   - 
((5

 ،120/ 1/ 1الشعر والشعراء  ،ابن قتيبة؛  261ص:  ه. 1423دار ومكتبة الهالل، بيروت،  ،عأضدادالمحاسن وا ،الجاحظينظر:  -
121. 

(6)
 .279/ 2 م.1988 –ھـ 1408، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي،النهايةابن كثير، البداية وينظر:  - 

(7)
 .63/ 1م،  1996 –ھـ 1417لبنان،  –ار الكتب العلمية الطبعة االول،، د ،تاريخ ابن الوردي ،ابن الورديينظر:  - 

(8)
 .111/ 1الشعر والشعراء  ،ابن قتيبة :ينظر - 

(9)
 .7/440الحيوان  ،الجاحظينظر:  - 

((10
 .243 :ص ، دار المعارؾ، تاريخ اعأدب العربي ،شوقي ضيؾينظر:  -
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ـَ َيْوـَ اْلِقَياَمِة" :اآْلِخَرةِ َمْذُكوٌر ِفي الد ْنَيا َمْذُكوٌر ِفي" :َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ِفي ":َأْو َقاؿَ  ،َحاِمٌؿ ِلَواَء الشٍّْعِر ِفي َجَينَّ
ـَ األ ألَنَّوُ :قيؿ.(1)"النَّارِ  ُؿ َمْف َأْحَك  .(2)شعار وقوافيياَأوَّ

عف معاف افتقر خسؼ ليـ عيف الشعرو  ،سابؽ الشعراء ": عنو فقاؿوذكره عمر بف الخّطاب رضى ا
 .(3)" عور أصح بصرا

و لـ يقؿ لرغبة وال وأنّ  ،وأسبقيـ بادرة ،رأيتو أحسنيـ نادرة" :عنو وفضمو عمي رضي ا عنو بأف قاؿ
 .(4)"لرىبة

 مكانتو بين العمماء والشعراء

مف كونو و .ا لمعاصريوسقيا هأشعار ةلكثر ؛لشيرة واالىتماـامرئ القيس مف ا لـ ينؿ أي مف الشعراء مالقيو
 .اس الشعر والمديح واليجاءـ النّ الذي عمّ األوائؿ  شعراء الجاىمية

 .(5)"وختـ بذي الرّمة القيسح بامرىء تِ أف الشعر فُ " :أبو عمرو بف العبلء قاؿ         

 .(6)بف حجر عمى غيره مف الشعراء اْلَقْيسُموَف اْمرأ ُعَمَماء اْلَبْصَرة َكاُنوا يقدٍّ  ُيوُنس بف حبيب َأفّ وعف  

 ،الّدمف يوبكى ف ،ؿ مف فتح الشعر واستوقؼو أوّ إنّ " :قاؿ أبو عبيدة معمر بف المثّنىو           
 .(8)"ه امرؤ القيس، وىزلو أبو نواسفجدّ  ؛ذىبت اليمف بجد الشعر وىزلو":قاؿو .(7)"ووصؼ ما فييا

وفّضمو عمى غيره مف  الشعراءفحوؿ طبقات  وة األولى مف الشعراء في كتابلطبقـ في اجعمو ابف سبّل و 
 .(9)الشعراء

 .(10)"اْلممؾ الضميؿ" :َقاؿَ  .وُسئؿ لبيد عف أشعر النَّاس

                                                           
(1)

 م، 2001الرياض،  –مال يوسؾ الحوت، الطبعة اعأول،، مكتبة الرشد ، تحقيق:كالكتاب المصنؾ في اعأحاديث واآلثار ،ابن أبي شيبة - 
6 /201. 

((2
، تحقيق: أحمد عبد الموجود وآخرون، الطبعة االول،، الكتب العلمية، بيروت، الكامل في ضعفاء الرجال ،أبو عدي الجرجانيينظر:  - 

 .206/ 9 م، 1997 –ھـ 1418
(3)

 ..225/ 9 ،تاريخ دمشق ،ابن عساكر :ينظر - 
((4

 –ھـ 1401تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،الطبعة الخامسة، دار الجيل،  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،ابن رشيقينظر:  - 
 .49/ 1 م، 1981

((5
 .300/ 3 ھـ،1412، دار ومكتبة الهالل، بيروت البيان والتبيان ،الجاحظينظر:  - 

(6)
 .52/ 1عراء طبقات فحول الش ،ابن سالمينظر:  - 

(7)
 .111/ 1الشعر والشعراء  ،ابن قتيبةينظر:  - 

(8)
 .84/ 1معاھد التنصيص  ،أبو الفتحينظر:  - 

(9)
 .111/ 1الشعر والشعراء  ،ابن قتيبة ؛ 51/ 1طبقات فحول الشعراء  ،ابن سالمينظر   - 

((10
 .617ص:  ،نشوة الطرب ،ابن سعيد اعأندلسيينظر:  -
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 .(1)اْلَقْيسيْعنى اْمرأ  ."ُذو القروح" :ُسئؿ الفرزدؽ مف أشعر النَّاس َيا َأَبا فراس؟ َقاؿَ و 

ثـ يكفوا وال يزيدوا عمييا شيئافإف  ،وا مف الشيء إال ثبلثةعدّ العرب العكاظيوف أف ال ي اتفؽو 
امرؤ القيس بف حجر  :أشعر الشعراء في الجاىمية ثبلثة فاتفقوا عمى أفّ  ،لحؽ بعد ذلؾ شيء لـ يعدوه

 .(2)امرؤ القيس :فقاؿ بعضيـ ،في الثبلثة ثـ اختمفوا ،وزىير بف أبي سممى ،ونابغة بني ذبياف ،الكندي

 .(2)القيس
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
((1

 .53 ،52/ 1طبقات فحول الشعراء  ،ابن سالم.97هرة أشعار العرب ص: جم ،القرشي :ينظر -
(2)

 . 96/ 1العمدة في محاسن الشعر ونقده  ،ابن  رشيقينظر:  - 
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 التوابع

 :التوابع لغة

 :اُبعُ والتّت.اتّبعت آثاره :تتّبعُت عمموو  .شيئًا بعد شيء فعؿ :والتَّتَب عُ  .: التاليالتّابع:العيفمعجـ ورد في  
 .(1)أحمتو عميو:فبلف وأتبعت فبلنًا عمى. التواتر

 .(2)َيْسرده:ابع الَحِديثُىَو ُيتَ و ُمْسَتٍو. :فرس متتابع الَخْمؽوَ .أدركتيـ:َأْتبعتيـ:في تيذيب المغةو 

التوالي والترادؼ  معنى ومف خبلؿ دراستي لممعنى المغوي لمادة التوابع تبيف أف أصؿ المادة يدور حوؿ 
 .دراؾ األشياء بعضيا لبعضا  و ،بعضالتواتر بيف االشياء بعضيا تمو و 

 :التابع اصطالحا

 .(3)سبيؿ التبع لغيرىا" عراب إال عمى"ىي األسماء التي ال يمسيا اإل:عّرفو الزمخشريو  

أّف ىناؾ عبلقة تربط بيف المعنى المغوي ب:مف خبلؿ دراستي لممعنى االصطبلحي تبيف لمباحثةو  
عنى كاف يُ  أففبعد  ،المغوي المعنى االصطبلحي مف معناهحاةفأخذ النّ ؛لمادة التوابعواالصطبلحي 

يو في ي عممؤلوليجر تبعىو  بمفظ متكمـال ييأتف؛الكبلـ أصبح يعني تتابع .واستوائيااألشياء  بتتابع
 .إعرابيميتـ معناه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
((1

 مادة تبع. ،العين ،، العين، تحقيق: مهدي المخزومي وآخرون، دار ومكتبة الهاللالفراھيديينظر:  - 
(2)

 .مادة تبع ،م 2001 –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  ،الطبعة اعأول، ،محمد عوض مرعب :تحقيق ،تهذيب اللؽة ،اعأزھريينظر: - 
(3)

 .143ص:  م،1993تحقيق: علي أبوملحم، الطبعة االول،، مكتبة الهالل، بيروت، ،المفصل في صنعة اإلعراب ،الزمخشري - 
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 امرئ القيس أشعاري فالنعت : الفصل األول

 

 التعريف بالنعت:المطمب األول

 النعت الحقيقي والنعت السببسي:المطمب الثاني

 أقسام النعت :المطمب الثالث

 مسائل متفرقة في النعت: المطمب الرّابع

 اض البالغية لمنعتاألغر : المطمب الخامس
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 التعريف بالنعت

لبصرييف إال أّف ا.(1)والنعت مف اصطبلح الكوفييف ،مف اصطبلح البصرييف الصفة بالرغـ أفّ 
ف  ،مت لو الصفة دوف تفريؽ بينيماخدِ الذي استُ  نفسو ممعنىلالنعت استخدموا مصطمحي الصفة و  وا 
استخداـ  مصطمح النعت حتى غمب عمى تخدمواأّما الكوفيوف فاس.(2)شاع بينيـ استخداـ الصفة

 .ألكثر مف مفيـو في كتب المغة والصرؼ والنحوالصفة استخدامسببب،الصفة

 :عت لغةالنّ 

خصاؿ بالكـر و نعتمثؿ:البما فيو إلى الحسف ممبالغة لالشيَء  وصؼُ :النَّْعتُ ورد في معجـ العيف:  
 نعتىذا  :فيقوؿ ،تكّمَؼ متكّمؼٌ يإال أف لّسوء وال يقاؿ في ا ،نعوت ومناعت جميمةلو  :تقوؿالخير، 

 .(3)االسـ يقـو مقامو خمؼ مف :أىؿ النحوعت عند والنّ .سوء

المادة يدور حوؿ وصؼ  أصؿ أفّ عت واشتقاقاتيا تبيف لمباحثة لمادة النّ  دراستيومف خبلؿ 
 .لشيءا

 :عت اصطالحاالنّ 
 
ضعا أو تأويبل مسوقا لتخصيص أو تعميـ أو : "التابع المقصود باالشتقاؽ و بأّنو فو ابف مالؾعرّ  

 .(4)تفصيؿ أو مدح أو ذـ أو ترحـ أو إبياـ أو توكيد"

 ما ينعت وما ال ينعت
 

 :نعتما يُ 

 .ذلؾ عمى الّنحو اآلتي و  كرة عمى الّسواءنَّ لوا ةتنعت األسماء المعرف

 :أربعة أنواع ىي يانعت منويُ .تأتي لتوضيح المنعوت :المعارف–أوال

                                                           
((1

 .145/ 3 ة التوفيقية، مصر، تحقيق: عبد الحميد ھنداوي، المكتب،السيوطي ھمع الهوامع :ينظر - 
(2)

/ 1 م. 2009، ھ 1430تحقيق: عبد الّسالم محمد ھارون، الطبعة الخامسة، مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر، ،الكتاب ،سيبويهينظر:  - 
421،2 /59. 

((3
لطبعة االول،، دار الكتب العلمية، تحقيق:محمد باسل عيون السود، اخشري، أساس البالؼة،الزم.مادة نعت ،العين ،الخليل بن أحمدينظر:  - 

 مادة نعت. م،  1998 - ھ 1419بيروت، 
((4

 -ھ1410، تحقيق: عبد الّرحمن الّسيد وآخرون، الطبعة االول،، ھجر للنشر والطباعة والتوزيع واإلعالن، شرح التسهيل  ،ابن مالك -
 .306/ 3م، 1990
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ـتُ  اَل َعت بأسماء اأْلَْجَناس، وَ تُن:شارةأسماء اإل - َشاَرة  ؛ْنَعت بالمضاؼ الَِّذي ِفيِو اأْللؼ َوالبلَّ أِلَف اإْلِ
ـ  (1).تطمب اْلَعْيد مف اأْللؼ َوالبلَّ

 )الوافر(: وقولمنو مرتيف امرئ القيس  أشعارفينعت اإلشارة ورد و 

 (2)ي َشَباِبينِ بُ سمُ .. َوىذا اْلموُت يَ .ِإلى ِعْرِق الثرى َوشَجْت ُعُروقي

 .ىذااإلشارةـ سال افيجوز في الموت أف يكوف نعت 

نعت ومف .واألسماء المبيمة ،والمحمى باأللؼ والبلـ ،مثموويوصؼ ب :المضاؼ إلى المعرفة -
 )الكامؿ(: مرئ القيساقوؿ  المضاؼ إلى معرفة بما ىو مثمو

 (3)ياممَ أعْ  وُ طُ ِزيد ورىْ .. َوَأُبو يَ .َمَكاَنوُ  تْ مَ مِ عَ  قدَكْبَشة  اْبنُ  يخال

وأفاد النعت ىاىنا ؛"خاليالمضاؼ إلى معرفة "وىو مركب إضافي نعت لممبتدأ "ابف كبشة" ف
 .(4)التوضيح 

 )الطويؿ(:امرئ القيس معرفة بما ىو محّمى باأللؼ والبلـ قوؿنعت المضاؼ إلى ومف 
 

 (5)لّنْخَمِة الُمَتَعْثِكلِ .. َأثيٍث َكِقْنِو ا.وَفْرٍع َيزيُن الَمتَن َأْسَوَد فاِحمٍ 
 

 .ركثافة الشعلممبالغة في طول؛والبلـ نعت لممضاؼ قنواسـ معّرؼ باأللؼ  الُمَتَعْثِكؿِ ف
وباألسماء لبلـ اما أضيؼ إلى المعّرؼ باأللؼ و بو  ،مثمويوصؼ بما ىو و :المعّرؼ باأللؼ والبلـ -

 .(6)الموصولة 
 )الطويؿ(:ؿ امرئ القيسقو نعت المعّرؼ باأللؼ والبلـ بما ىو مثميومف 

 

 (7(َساكمُم أخرَ أُ  أونادي سا     كأّني أُ عَ ألّما عمى الربِع القديِم بعسْ 
 

 .وىو الربع فالقديـ محّمى باأللؼ والبلـ نعت لما ىو مثمو

                                                           
(1)

ياض، نحوعلل ال ،ابن الوراق ؛2/7الكتاب  ،سيبويه :ينظر -  ، تحقيق: محمود جاسم محمد الّدرويش، الطبعة االول،، مكتبة الّرشيد، الرِّ
 .383/ 1 م، 1994 - ھ1422

((2
، تحقيق: ناصيؾ سليمان عواد، الطبعة شرح اعأشعار الستة ،البطليوسي، آبائه الذين ماتوا:عرق الثرى، اشتبكت واتصلت وشجت: -

 .158/ 1 م. 2008قية، بيروت، اعأول،، المعهد اعألماني لألبحاث الشر
((3

 . 200/ 1 مرجع نفسه ال - 
(4)

 .346ص: دار المعارؾ، القاھرة،   ،ثمار القلوب في المضاؾ والمنسوب ،الثعالبيينظر:   - 
((5

 .42/ 1عار الستة شرح اعأش ،البطليوسيالفرع: الشعر التام. المتن: ظهر المرأة. أثيث: كثير. قنو النخلة: عنقودھا. المتعكثل: المتراكم.-
(6)

 .2/7الكتاب  ،سيبويه:ينظر - 
((7

 .167/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي، َعْسَعس: َجَبٌل طِويٌل لَِبِني عاِمر وراَء َضريََّة ِفي ِباَلد َبِني َجْعَفر بِن ِكالَب  -
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امرئ  قوؿاأللؼ والبلمما فيو ؼ باأللؼ والبلـ بما ىو مضاؼ إلى نعت المعرّ  مفو 
 )الطويؿ(:القيس

 

لِ .. ُنُزوَل اْلَيَماِنيّْ ِذي اْلِعَيابِ .رَاِء اْلَغِبيِط َبَعاَعوُ َوأَْلَقى ِبَصحْ   (1) الُمَخوَّ

وألقى ثقمو :التقديرو .توضيحمل؛البلـذي العياب نعت بمعنى صاحب لميماني المعّرؼ باأللؼ و ف
 .(2)بصحراء الغبيط فنزؿ بو نزواًل مثؿ نزوؿ التاجر اليماني صاحب العياب مف الثياب

 )الطويؿ(:امرئ القيس والبلـ باألسماء الموصولة قوؿ باأللؼعّرؼ نعت المومف 

 (3)ُيَثقَّبِ  اْلَجْزُع الَِّذي َلمْ وأرحمنا  ...َكَأنَّ ُعُيوَن اْلَوْحِش َحْوَل ِخَباِئَنا

فأتى امرؤ القيس عمى ؛طمبا لمقافية،نعت لقولو الجزع ؼ باأللؼ والبلـمعر  فالذي اسـ موصوؿ
وصؼ المما جاء بالقافية أوغؿ بيا في فف عيوف الوحش شبيية بالجزع، أللقافية، التشبيو كامبًل قبؿ ا

 .(4)عيوف الوحش غير مثقبة فّ ألقولو: الذي لـ يثقب، في ووكده، 
: نَعتوتُ .(6)بتحمية َواَل نسبأِلَنََّيا َليست ؛عت بيانْ وال يُ . (5)بس الذي قد يدخميانعت ألجؿ المُ تُ :األعبلـ -

ـ لِبَما ِفيِو اأْل : نَعتوتُ .(6)نسب  .(7)االسـ الموصوؿ المعّرؼ باأللؼ والبلـبو .شارةبأسماء اإلو ؼ َوالبلَّ
 )الطويؿ(:امرئ القيس منيا قوؿىو مضاؼ فقط  بما امرئ القيس إالّ أشعار عبلـ في األنعت ولـ يرد 

 (8).. َطِرْيُف ْبُن َماِل َلْيَمَة الُجوِع َوالَخَصرْ .َلِنْعَم اْلَفَتى َتْعُشو ِإَلى َضْوِء َنارِهِ 

ممف يدعوف طريفا  هفصؿ َبينو وبيف غير ف ؛صفة لطريؼوقع  ؾمضاؼ لمال بف"ا"ف
 .ليعرؼ بنعتو مف َغيره؛بالنعت

 .(9)المضاؼ إلى عمـ ما ينطبؽ عمى نعت العمـوينطبؽ عمى نعت 

                                                           
(1)

شرح اعأشعار الستة   ،البطليوسي، مان الذين يصحبونهكثير المتاع والؽل ،المخولالؽبيط: موضع، البعاع: الثقل، العياب: الحقائب،  - 
1/61. 

(2)
 .77 :صم، 2002 -ھ1423الطبعة اعأول،، دار إحياء التراث العربي،  ،شرح المعلقات السبع ،الزوزنيينظر:  - 

(3)
 .1/105شعار الستة شرح اعأ ،البطليوسيالجزع: خرز فيه بياض وسواد، تشبه به اعأعين. - 

((4
 1994حققه وقّدم له: عمر خليفة بن إدريس، الطبعة اعأول،، جامعة قات يونس، بنؽازي، ،المنصؾ للسارق والمسروق ،وكيعابن ينظر:  -

 .177 :ص 1994
((5

قّدم له ووضع ھوامشه وفهارسه: فّوازالشعار، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفور :ينظر -
 .164/ 1م،   1998

((6
 .284/ 4 بيروت،  –تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب ،المقتضب ،المبّردينظر:  -

(7)
قّدم له  ووضع حواشيه وفهارسه: حسن حمد، الطبعة اعأول،،  ،شرح اعأشموني ،اعأشموني ؛1/381،382علل النحو  ،ينظر: الوراق - 

 .2/333م. 1998 -ھ1419دار الكتب العلمية بيروت، لينان، 
((8

 . 207/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالَخَصر: شدة البرد.،الفت،: الرجل الجواد. تعشو: تنظر إل، ناره من بعيد-
((9

 .3/727 م، 1993 - ھ1414، الطبعة الثامنة، والعشرون، المكتبة العصرية، صيدا جامع الدروس ،الؽالييني :ينظر - 
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 .وتعرؼ بدخوؿ رّب عمييا.(1)أوؿ أحوالو عمى الشياع في مدلولووىي ما عمٍّؽ في  :كرةالنّ  –ثانياً 
 )الطويؿ( :امرئ القيس أشعار مف نعت النكرة فيو .عت لمتخصيصتنو  .(2)ليا أؿ التعريؼوقبو 

ر َخِميمي ىل ترى من َظعائنَ تَ   3))عبِ بالَك َنْقبًا بين َحْزَمْي َشعَ .. َسو .بصّْ

 ."ظعائف"منكرة لعت سببي ن :فاسـ الفاعؿ "سوالؾ"
 )الطويؿ(:ومف نعت مجرور رّب قوؿ امرئ القيس

 

ن أمس مكر   (4).. ُمَنعََّمٍة َأْعَمْمُتَيا ِبْكرَانِ .َفَيا ُربَّ َقْيَنةٍ وباً وا 
 

 .ومجرور رب نكرة .لمتخصيص؛"قينة"مجرور رب لنعت " عمةمن" ف

نعت  :ما ال ُي

 ،ز نعت ضمير الغيبة إذا كاف الّنعت لمدحاجوأخالفيـ الكسائّي و ،حاةأغمب النّ  وىو قوؿ: الضمائر -
ـ ،أو ذـّ   ،ورأُيو قوّي فيما ُيقصد بو مدحٌ ":وقاؿ ابف مالؾٍ  . عميو الّرؤوؼ الّرحيـصّمى ا:نحو .أو ترح 
ـ ،أو ذـّ   .(6)والعمماء يجعموف ذلؾ عمى البدؿ.(5)"أو ترح 

 .امرئ القيسأشعار في  ولـ يرد نعت الضمائر
 .(7)ألّنيا بمنزلة الفعؿ ؛الجممة اثميوم،نعتت بيا وال تُ نعً يُ  :األفعاؿ -
 .(8)لداللتو عمى الطمب ؛نعت بووال يُ  ،الفعؿال ُينعت ألّنو بدؿ مف لفظ :الطمب المصدر الداؿ عمى -
عجبية وبعض وما الت ،وكـ الخبرية ،والشرط ،كأسماء االستفياـ :األسماء المتوغمة في البناء -

الوصؼ و  .تدؿ عمى اإلبياـّنيا أل؛وأيف الظرفيات ،ومتى، ومف ،األسماء المضافة نحو: كؿ
 .(9)ا عّما وضعت لو فيخرجي؛لمتخصيص

 .(10)لشبيو بالضمير ووقوعو موقعو :عيديةاالسـ المعّرؼ باؿ ال -

                                                           
((1

 .236/ 2شرح الجمل  ،ابن عصفور :ينظر -
((2

م،  2003 -ھ1424في شرح الشذرة الذھبية، تحقيق: ھزاع سعد المرشد، الطبعة االول،، الكويت، الفضة المضيئة  ،أحمد زيد :ينظر -
 .14ص: 

((3
النقب: الطريق في الجبل، والحزم: المكان الؽليظ، شعبعب: ماء أو موضع، وقيل: شؽبؽب بالؽين؛ وھو أرض بني تميم،  - 

 .1/91اعأشعار الستة شرح ،البطليوسي
(4)

 .1/144مرجع نفسه الالقينة: اعأمة المؽنية، الكران: العود الذي يضرب به، –
((5

 .321/ 3شرح التسهيل  ،ابن مالك - 
((6

 .333/ 2شرح اعأشموني  ،؛ اعأشموني328/ 1علل النحو  ،الوراق :ينظر  -
((7

 م. 2004: إبراھيم سالم الصاعدي، الطبعة اعأول،، المدينة المنورة، تخقيق .2/727اللمحة في شرح الملحة  ،ابن الصائػ :ينظر - 
((8

 .466/ 3النحو الوافي  ،؛ عباس حسن321/ 3شرح التسهيل  ،ابن مالك :ينظر -
((9

 .366/ 3النحو الوافي  ،عباس حسن ؛164/ 1شرح الجمل  ،ابن عصفور :ينظر - 
(10)

 .468/  3النحو الوافي  ،عباس حسن :ينظر - 
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 امرئ القيس أشعارفي الّنعت الحقيقي والّنعت السببي 

 .والنعت السببي ،النعت الحقيقي :عت إلى قسميفيقسـ النّ 

 :النعت الحقيقي ومطابقتو لممنعوت–أوال 

ع الرف :واحدة مف حاالت اإلعراب الثبلث :ف عشرة أشياء ىيعت الحقيقي متبوعو في أربعة ميتبع النّ 
 ؛اإلفراد والتثنية والجمع :وواحدة مف حاالت ؛التذكير والتأنيث:تيوواحدة مف حال ؛والنصب والخفض
 .(1)التعريؼ والتنكير:وواحدة مف حالتي

 )الطويؿ(:قوؿ امرئ القيس فمف مطابقة النعت لممنعوت في اإلعراب 

باِب ِإذا َغدا ْعدٌ لَعْمِري َلسَ   (2).. َأَحبُّ ِإلينا ِمنَك، َفا َفَرٍس َحِمرْ .ْبُن الضّْ

 .(3)مقََّبو بِفي َفَرٍس َحِمٍر ِلَنْتف ِفيوِ ف؛: َيا َفا َفَرٍس َحِمرٍ يأَ  .مذـ؛ لضاؼ إليو المجرور فرسمحمر نعت لمف

 .(3)ِفيوِ 
جاورة  :الجرَّ بالُم

اسـ مجرور مع كونو مجاورتو ل؛جر االسـ:د بوقصَ ويُ  .وه بالجروخص   أثبتو جميور البصرييف والكوفييف
ف كانو  ،تابعا لغيره  وألنّ ؛ خرب رفعُ  القياُس ف ُجْحُر َضبٍّ َخِربٍ نحو:  .األفصح اتباع متبوعو األصميا 

وألنَّو فى موضٍع يقع فيو  ،ألنو نكرٌة كالضبّ ؛نعٌت لمذى ُأضيؼ إلى الضبّ ألّنو ؛.والجرمُجْحرِ لنعُت 
 .(4)"ىو والضب بمنزلة اسـ واحدٍ ر و صاوألنّ  ،نعُت الضبّ 

 .(5)حاة والمفسريفومنعو عدد مف النّ  

 :ومنو قوؿ امرئ القيس.الفصيحالكبلـ لوروده في  ؛الرأي الذي يقوؿ بالجواز إلىوتميؿ الباحثة 
 )الطويؿ(

 (6(ِبجاٍد ُمَزمَّلِ  .. َكِبيُر ُأَناٍس في.كَأنَّ َثِبيرًا في َعرَاِنيِن َوْبِموِ 

                                                           
((1

 .285ص:  تحقيق: محمد محيي الّدين عبد الحميد، الطبعة الحادية عشر، القاھرة، ،شرح قطر الندى ،ينظر: ابن ھشام - 
(2)

سعد بن الضباب: أخو امرئ القيس عأبيه، ونسب إل، الضباب؛ الّنه ُولد عل، فراشه، فو فرس حمر: منتن رائحة الفم من أكل الشعير، –
 .166/  1تة شرح اعأشعار السّ  ،البطليوسي

((3
 .مادة حمر من جواھر القاموس، مجموعة من المحققين، دار الهداية،تاج العروس  ،الزبيدي :ينظر -

((4
 .308/ 3شرح التسهيل  ،؛ ابن مالك347/ 1الكتاب  ،سيبويه :ينظر -

((5
 .305/ 11 ،ھ1420، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث، بيروت، مفاتيح الؽيب ،الرازيينظر:  - 

((6
 .59/ 1يوسي، شرح اعأشعار الستة لبطلا،ثبير: جبل، الوبل: المطر. البجاد: الكساء المخطط ،العرنين: مقدم اعأنؾ  -
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الّنو نعت  ؛ِإْعَرابو الرَّْفعُ وحق   .لمِبجاد ال"كبيرلعمى قرب الجوار، وىو نعُت " بًل "خفض" مزمف 
فحذؼ حرؼ  ،والتقدير: مزّمؿ فيو ،وأّما مف أنكر الخفض عمى الجوار فجعمو صفة لبجاد.(1)لمرفوع

 .(2)اختيار أبي الفتح ذاى، و الضميرفاستكنّ  ،الجر وبقي مزممو

كاف كاف الموصوؼ معرفة  إفنكير، فالتّ عريؼ و بع موصوفيا في التّ ف تتّ يشترط في الصفة أو        
فو  ،معرفةنعتي  .(3)كذلؾ نعتوكاف نكرة كان ا 

 (الرمؿ):عت لمنعوتو في التنكير قوؿ امرئ القيسمف مطابقة النف 

 (4(.. ساِقُط اأَلكناِف واٍه ُمنَيِمر.ساَعًة ُثمَّ ِانَتحاىا واِبلٌ 

ولـ يتعرؼ ساقط ، طابؽ النعت منعوتو بالتنكيرو .لمفاعؿ وابؿ نعوت ُمنَيِمرو  واهٍ و  ساِقُط اأَلكناؼِ ف
 .ألّنو اإلضافة ال تفيد تعريفا ؛باإلضافة

َفآَخرَاِن ﴿:محتجا بقولو تعالى.(5)إذا كانت مخصصة بوصؼ كرة بالمعرفةأجاز األخفش نعت النّ و  
 ،ع أنو نكرةفجعؿ "األولياف" صفة ػآخراف" م.(6)﴾ِيُم اأَلْوَلَيانِ َيُقوَماِن َمَقاَمُيَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَميْ 

 .(7)كونو موصوفا بالجار والمجرورغ ذلؾ وسوّ 

 .(8)كرة مما ال ينعت بيا غير ىذه المعرفةشرط أف تكوف النّ كرة بف الطراوة نعت المعرفة بالنّ وأجاز ا
 (الطويؿ):ومنو قوؿ النابغة الذبياني

 (9).. من الرُّْقِش ِفي أنيابيا الَسمُّ ناِقعُ .َرْتني َضئيمةٌ َفِبتُّ َكَأنّْي ساوَ 

 

                                                           
((1

 .224ص: م، 2002وسر العربية، تحقيق: عبد الرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي، للؽة  فقه ا ،الثعالبي:ينظر -
(2)

تحقيق: حاتم صالح الضامن، الطبعة الثانية، مسسسة الّرسالة بيروت، ،اعأبيات المشكلة اإلعراب االنتخاب لكشؾ ،الربعيينظر:  - 
 .64 :صم، 1985

((3
عل، ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الّدين عبد الحميد، الطبعة: العشرون، دار التراث، القاھرة،  شرح ابن عقيل ،ابن عقيل :ينظر - 

 .3/192 م، 1980
(4)

شرح اعأشعار  ،البطليوسيا: قصدھا. وابل: مطر ؼزير، ساقط اعأكناؾ: دان من نواحي اعأرض. واه: متخرق، منهمر: منسكب.انتحاھ-
 .172/ 1الستة  

(5)
 .290/ 1م 1990، تحقيق: ھدى محمود قراعة، الطبعة: اعأول،، مكتبة الخانجي، القاھرة، ،معاني القرآن ،اعأخفشينظر:  - 

(6)
 .107/ 5المائدة  - 

(7)
 .290/ 1معاني القرآن  ،اعأخفش :ينظر - 

(8)
والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، الطبعة االول،، دار الفكر توضيح المقاصد  ،ينظر: المرادي - 

 .2/949 م،  2008العربي، 
(9)

قليلة اللحم, وھي الحية الدقيقة قد أتت عليها سنون كثيرة, فقل لحمها  -بفتح الضاد وكسر الهمزة وفتح الالم-ساورتني" واثبتني, "ضئيلة" -
جمع رقشاء وھي حية فيها  -بضم الراء وسكون القاؾ-واشتد سمها، وأصلها صفة لموصوؾ محذوؾ، أي: حية ضئيلة, "من الرقش" 

 .54:ص ،الديوان ،النابؽة الذبيانينقط سود وبيض, "ناقع" ثابت طويل المكث.
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 :فيقاؿ ؛وسوغ ذلؾ كوف السمبل يوصؼ إال بناقع ؛وناقع نكرة ،معرفة وـ" مع أنّ جعؿ "ناقع" صفة لػ"السّ ف
 .(1)سـ ناقع

ـَ الِجْنِسيًَّة أف ُيوَصَفباو  ،ومذىب الجميور المنع وما في ألنكرة أجازوا بالمعرؼ باأْلَِلَؼ َوالبلَّ
َوآَيٌة :﴿قولو تعالى ومنو.(2)والكبلـ الفصيح ،مف القرآف الكريـمحتجيف ،كرةالنّ قرب مسافتو مف ل؛حكميما
كوف اؿ  ةمَ سوغ النعت بالجمو  ،ميؿصفة لِ  " َنْسَمخُ " ف.(3)﴾َوآَيٌة َلُيُم المَّْيُل َنْسَمُخ ِمْنُو النََّيارَ :﴿تعالى

 )الطويؿ(:لقيسومنو قوؿ امرئ ا .(4)فاً يلمجنس فيي ال تفيد تعر 

 (5).. ِإلى حاِرٍك مثِل الَغِبيِط الُمَذَأبِ .َلُو َكَفٌل كالدّْْعِص َلبََّده النََّدى

 .فايبل تفيد تعر كوف اؿ لمجنس ف ةمَ عت بالجموسوغ النّ ، مدٍّْعصِ لصفة  "َلبََّده النََّدى"فجممة 

يقوؿ امرئ منو .التذكير والتأنيث :احدة مف حالتييطابؽ النعت الحقيقي منعوتو في و و 
 )الطويؿ(:القيس

 (6).. وَيْشَرْبن َبْرَد الماِء ِفي السََّبرات.ُكْمن ُبْيَمى َجْعَدًة َحَبِشيَّة،أْ ويَ 

 .وطابؽ النعت منعوتو في حالة التأنيث ،نعوت لممفعوؿ بو ُبيمى ألفاظ مؤنثة؛َحَبِشيَّةو َجْعَدًة ف

عمى فعمو عت مشتقا غير جار ذا كاف النّ إ اإلفراد والتذكير:و ويمتـز حالتيمنعوتالنعت  ويخالؼ
 :عمى النحو اآلتي

ومنو ."َصُبوٍر وَغيوٍر وَفُخوٍر وشُكوٍر" :نحو  - بمعنى "فاعؿ" -الصفاُت التي عمى وزِف "َفُعوؿ"  -
 )الطَِّويؿ(:قوؿ امرئ القيس

 

 (7)رَاوَىجَّ  .. َذموٍل ِإذا َصاَم النََّيارُ .ةٍ رَ سْ جَ َفَدْع َذا وَسلّْ اْلَيمَّ َعْنك بِ 

                                                           
(1)

 .87/ 3 م. 1997عل، شوح اعأشموني عألفية ابن مالك، الطبعة االول،، دار الكتب العلمية، بيروت،  حاشية الّصبان ،الّصبانظر:ين - 
(2)

شرح  ،؛ اعأشموني178/ 2 ، ھ 1420في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر بيروت،  البحر المحيط ،أبو حّيان :ينظر - 
 .2/318اعأشموني 

((3
 .38/  36يس  - 

((4
/  7م، 1998، تحقيق: أحمد عبد الموجود وآخرون، الطبعة اعأول،، دار الكتب العلمية، بيروت اللباب في علوم الكتاب ،النعمانيينظر:  -

581. 
((5

رك: الععجز،  المذأب: القطاة: مقعد الردؾ، كالمحالة: مستديرة كالبكرة، إل، سند: إل، حارك مشرؾ كالسند؛ عأنه يستند إليه بعنقه، الحا - 
 .98/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيالمشع، 

(6)
البهم،: نبت له شوك، والجعدة اللندية، الحبشية: الشديدة الخضرة، تضرب إل، الّسواد؛لريها ونعمتها، السبرات: جمع سبرة، الؽدوات –

 .140/ 1 مرجع نفسه،الالباردة، 
((7

 .116/ 1 المرجع نفسه، .وصام النهار قام قائم الظهيرة واعتدل ،والذمول التي تسير ذميال الجسرة الطوية الضخمة من النوق، - 
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ىي التذكير بالّرغـ مف كونيا نعت غة واحدة يفذموؿ اسـ فاعؿ عمى وزف فعوؿ التزمت ص
 .عت جاء عمى وزف فعوؿ بمعنى فاعؿوسوغ ذلؾ كوف النّ  ،لمؤنث

 )الطَّويؿ( :وشذ قوؿ امرئ القيس.بمعنى مفعوؿ -"َفُعوؿ"الصفات التي عمى وزف  -
 

 (1)اتِ رَ شِ كذود اأْلَِجير اأْلَْرَبع األَ .. .ةٍ وقَ رُ طَ  ِحَيالٍ  بٍ قْ عمى حُ  نَّ رَ أَ 
 

 ا جاء بمعنى مفعوؿ عمى وزف فعوؿ فأّنث بالتاء م ؛قةو بمعنى مطر  فطروقة عمى وزف فعوؿ
 .2))ألّف فعوال مما يستوي فيو التذكير والتأنيث

نيا قوؿ امرئ مو ."جريح وَقتيؿ وَخضيبٍ :نحو -بمعنى "مفعوؿ"  -الصفاُت التي عمى وزِف"َفِعيؿ"  -
 )الطويؿ(:القيس

 

 (3)اليدين قبيض عبلِ  .. بمنجردٍ .يافي وكراتِ  قد أغتدي والطيرُ وَ 
 

 .4))ممبالغة فيسرعة فرسول"منجرد"منعت مفعوؿ عمى وزف فعيؿ اسـ "  قبيض" ف
 )الطويؿ(:امرئ القيس منو قوؿو .(5)"ِمغَشـٍ وِمدعٍس وِميَذرٍ : نحو .ِمفَعٍؿ"الصفاُت التي عمى وزنِ  -

 6) ).. َأَثْرَن ُغَبارًا بالَكِديِد الُمَركَّلِ .ا السَّاِبَحاُت عمى الَوَنىِمَسحٍّ إذا م

يتساوى فييا .لمفرس المجرور في بيت سابؽ نعتصيغة مبالغة عمى وزف ِمفَعؿ " مسحِ " ف

 .(7)في سرعة الفرس لممبالغة؛التأنيثو  التذكير
 .نحو "ِمعطيٍر وِمسكيٍف".ِمفعيٍؿ""الصفاُت التي عمى وزِف  -
" :نحو .صفاُت التي عمى وزِف "مفعاٍؿ"ال -  )الطويؿ(:وؿ امرئ القيسق نووم."ِميذار وِمكساؿ وِمبساـٍ

 (8)بَجّماِء الَمراِفِق ِمْكسالِ ْفَن طُ يَ  ...َوَبْيِت َعذارى َيْوَم َدْجٍن َدَخْمُتوُ 
 

                                                           
((1

أرّن: صاح وحقب: جمع حقباء وھي اعأتان البيضاء، الحيال، جمع حائل، وھي التي لم تحمل في سنتها،الطروقة: التي يضربها الفحل،  - 
 .140/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيالمستأجر، االشرات: النشيطات، الذود: مابين الثالثة إل، العشرة، االجير: الراعي 

(2)
إشراؾ يحي، عبد الرسوؾ جبر، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات ،اعأبنية الصرفية في ديوان امرئ القيس ،صباح عباسينظر:  - 

 .273 :ص م. 2009، نابلس، 2العليا 
((3

لصيد، الوكرات: أعشاش الطير، المنجرد: قصير الشعر، العبل: الؽليظ، القبيض: الشديد، وقيل: السريع، أؼتدي:أخرج في الؽدوة مبكرا ل - 
 .133/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالسريع، 

((4
 .مادة قبض، ھ1414الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت، ،لسان العرب ،ابن منظورينظر:  -

(5)
 .1/146شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفور :ينظر - 

(6)
ا، السابحات: الخيل المسرعة. الون،: الضعؾ والفتور. الكديد: ما ؼلظ من اعأرض، - : الذي ركلته المركلمسح: عداء يصب الجري صّبًّ

ا كما تصنع السابحات شرح اعأشعار  ،البطليوسي، الخيل بحوافرھا، يريد أن حوافره ال تكاد تمس اعأرض، وھي لذلك ال تثير بها ؼبارًّ
 .1/50الستة 

(7)
 .باب ِمفَعلم،  2003تحقيق: أحمد مختار عمر، مسسسة الشعب، القاھرة، ،معجم ديوان اعأدب ،الفارابي ينظر: - 

((8
الدجن: ظلم الؽيم، الجماء: التي ؼاب عظم مرافقها؛ لكثرة لحمها،مكسال: صفة من الكسل بمعن، الهدوء الذي يالزم أھل الترؾ،   - 

 .1/76 شرح اعأشعار الستة :البطليوسي
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 وفييتساوى  وىو لفظ  ،المرأة،نعت لممجرور جماء ف مفعاؿز صيغة مبالغة عمى و  "مكساؿ" ف
 .نعت لمؤنث مع كونو ثينتأر واليذكتال
ع الجمممفرد والمثنى و لبمفظ واحد  أتييف ؛مف جارة لبلسـ المفضوؿبعده إذا جاء :أفعؿ التفضيؿ -

 .(1)وجوازا إذا كاف اسـ التفضيؿ مضافا ،والمذكر والمؤنث وجوبا
رة حج :وال يصح ،ررت بامرأة حجر الرأسم :نحو.إذا كاف النعت مؤوؿ بمشتؽ غير منسوب -

 .(2)الرأس
يستوي فييا التذكير ف؛: طالؽنت مونثة نحواالصفات التي عمى وزف فاعؿ بمعنى مفعوؿ إذا ك -

 .والتأنيث
وامرأة  ،:رجؿ نسَّابة. نحوريتساوى فيو المؤنث والمذكف ،ابةنحو: عبلمة ونسّ  ما جاء لممبالغة -

 .(3)نسابة
قوالمرئ ومنو .(4)فرس طوعة القياد :نحو.يبقى عمى أصميتو فبل يؤنث إال ما وجد شاذا :المصدر -

 )الطويؿ(:القيس
 

 (5).. ِبُمْنَجرٍد َقيٍد اأَلواِبِد َىْيَكلِ .َوَقد َأَعَتِدي َوالطَّيُر ِفي ُوُكناِتيا

 مقيدوالتَْقِدير  .لتانيثتساوى في التذكير وا ،لفرس المحذوؼامؤنث ممصدر نعت ل"قيد" ف
 .6))األوابد

 )المتقارب(:يسامرئ الق قوؿ وومن.(7)وأيمثؿ  -
 

 (8)عِب الوليِد     ُركّْب فيِو َوِظيٌف َعِجرْ َلَيا حاِفٌر ِمُثل قُ 
 

ولـ يطابؽ النعت منعوتو كونو بمثؿ وىي مف األلفاظ  .لمتشبيو ؛ممذكر حافرل نعت "مثؿ" ف
 .ومثميا أي ،التي يتساوى فييا التذكير والتأنيث

منو .لفظالتأنيث ايساويو في التذكير و حمؿ النعت عمى معنى المنعوت دوف لفظو فبل وقد يُ 
 (المتقارب):قوؿ امرِئ القيسِ 

                                                           
((1

 .146/ 1شرح جمل الزجاجي   ،ابن عصفور :ينظر - 
((2

 المرجع نفسه. - 
((3

 .1/146م، 1002بيروت، –ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، قّدم له: إميل بديع يعقوب، الطبعة االول،، دار الكتب العلمية  - 
((4

 .1/147شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفور :ينظر - 
(5)

 .49/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي، أنه لسرعته ال تفلت منه الوحوش. الهيكل: الضخم قيد اعأوابد: يعني-
((6

 .4/250 ،185/ 3خزانة اعأدب  ،البؽداديينظر:  - 
(7)

 .1/146الّزجاجي  لينظر: ابن عصفور، شرح جم - 
((8

  20/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،سيالبطليوالقعب:القدح الصؽير، الوظيؾ: ما بين الرسػ إل، الركبة، عجر:ؼليظ،  - 
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 (1).. َكُخُرُعوَبِة اْلَباَنِة اْلُمْنَفِطرْ .َبَرْىَرَىٌة، ُرؤَدٌة، َرْخَصةٌ 

نّ   :َكَأنَُّو َقاؿَ  ألنو َردٌّ عمى القضيب ؛المنفطرة :اْلُمْنَفِطر، ولـ يقؿ :ما قاؿقاؿ أبو عمرو: وا 
 .لذلؾ لـ يطابقة في التأنيث .(2)ةِ َكَقِضيِب اْلَبانَ 

 

امرئ قوؿ  ومنو .اإلفراد والتثنية والجمع :حاالتيتبع النعت الحقيقي المنعوت في واحدة مف و 
 (الطويؿ):القيس

 

لٍ   (3).. َفريَّاِن لمَّا ُتدَىْنا ِبِدىانِ .كأنَُّيما َمزاَدتا ُمَتَعجّْ

 .وطابؽ النعت منعوتو مف حيث التثنية .فوالتقدير:مفرَيتا.ؿ "مزادتا"نعت مثنى  "فرّياف" ف

 )المتقارب(  :وعّيب عمييقولو

 (4).. ُشقَّْت مآقيِيما من ُأُخرْ .وَعْيٌن ليا َحْدَرٌة َبْدرةٌ 

نزؿ العضويف منزَلة عضٍو أوسّوغ ذلؾ َأنَُّو  .(5)د في االبتداء ثـ ثنى عند رد الضميروحّ  وألنّ 
فرادىا اْلَمْقُصود بيما منفعةٌ  أِلَفّ ؛َواِحد  أوعيناف ضخمة  :نحو.َواِحَدة وعندئذ يجوز تثنية الصفة وا 

 .(6)ضخمتاف
 )الّطويؿ( :قولو وشذّ 

 

 (7)كأنَّ ِسباعا فيو َغْرقى ُغَديًَّة   ِبَأرجاِئو الُقصوى أنابيُش ُعْنُصلِ 
 

صّي جمع القُ  :وكاف يجب أف يقوؿ ،ؤلرجاءوىي نعت ل ،البعيدة :القصوى":قاؿ البطميوسي
 .(8)إال أّنو حممو عمى لفظ الجماعة " ،قصوى

                                                           
((1

قال "كخرعوبة البانة المنفطر" يب الؽّض والمنفطر: المنشق، فالبرھرھة: الرقيقة الجلد، والرسدة: الناعمة الرخصة، والخرعوبة: القض - 
أعاد الصفة عل، الخرعوبة  حقه أن يقول المنفطرة، إال أنه لما كان الخرعوبة والؽّض بمعن، واحدمع أن الخرعوبة مسنث اللفظ، وكان من

 .15/  1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي. كما يعيدھا عل، الؽضّ 
(2)

 .57/ 5اللباب في علوم الكتاب  ،؛ النعماني165/ 2البحر المحيط   ،أبو حّيانينظر:  - 
((3

تسلقا: تدھنا للتان فرغ من خرزھما وعملهما، المزادة: القربة، المتعجل: الذي يتعجل إل، إھله بالماء واللبن، فريان: مفريتان، وھما ا -
 .148/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي، بدھان يسد مواضع الخرز منها

((4
/ 1المرجع نفسه،  ت من أخر: مفتوحة شقت من مسخرھا.قلنظر، ويقال ھي التامة كالبدر. شعين حدرة: مكتنزة صلبة. بدرة: تبدر با - 

24. 
(5)

 .368ص: م،  2003تحقيق: ؼريد الشيخ،الطبعة االول،، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،رح ديوان الحماسةش ،المرزوقيينظر:  - 
(6)

 .224 :صم، 1991قّدم له: أنر أبو سويلم، وآخرون، جامعة مستة، دار عمار،  ،شرح ديوان امرئ القيس الحضرمي،ينظر:  - 
((7

 .61/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيلبصل البري.ؼدية: حين يصبح الناس، وأنابيش العنصل: جذور ا -  
(8)

 .61/ 1البطليوسي، شرح اعأشعار الستة،  –
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في الحاالت اإلفراد والتثنية والجمع :في حاالت وتمنعو عت حالة اإلفراد وال يطابقويمتـز الن
 :التالية

عندي :نحو.أف ُيعامَؿ ُمعاممَة الجمعِ إّما  :وجياففيجوز فيو  ،عت لجمع ما ال يعقؿإذا كاف الن-أوال
ّما  ،خيوٌؿ سابقاتٌ  فمف معاممتو معاممة .(1)عندي خيوٌؿ سابقة نحو: .ُمعاممَة المفرِد المؤنث أف ُيعاَمؿَ وا 

 )الَطِويؿ(:قوؿ امرئ القيس الجمع 

 (2).. ِحَجاَرُة َغْيٍل َواِرَساٌت بُطْحُمبِ .وَيْخُطو عمى ُصمٍّ ِصاَلٍب كَأنََّيا

معاممة  ؿفجاز أف يعام؛"حجار غيؿ"ر العاقؿ غيوقع نعت لجمع  جمع لما ال يعقؿ وارساتف
ومف  .وارسة :ويجوزلصيرورة وتحوؿ المنعوت مف صفة إلى أخرىأفاد النعت باسـ الفاعؿ او .الجمع

 ِويؿ(طَّ ال):اْلَقْيس ئاْمر  معاممة الجمع معاممة المفرد قوؿ

حَ َوَلْم َأْشِيِد ا  (3)..َعَمى َىْيَكٍل َنيِد اْلُجزَاَرِة َجوَّالِ .ىْلَخْيَل اْلُمِغيَرَة ِبالضُّ

 و نعتمغيرإنّ وسّوغ ذلك؛معلـ يعامؿ معاممة الج،"الخيؿ"غير العاقؿ يرة نعت لجمع المغف
 .المغيرات :ويجوز.(4)الّسالـُمذكر الجمع

 )الطويؿ(  :ومنو قوؿ امرئ القيس.(5)بالمفرد َجاَز اأْلَْخَفُش َوْصَؼ المَّْفِظ الَِّذي ُيَراُد ِبِو اْلِجْنُس أ -ثانيا

 (6(.. َحَداِئَق َدْوٍم، أْو َسِفيًنا ُمَقيَّرَا.َلمَّا َتَكمَُّشواَشبَّْيُتُيْم ِفي اآلِل فَ 
 

بيف مفرده سفينا اسـ جنس ليس بينو و ألّف ؛وسوغ نعت الجمع بالمفرد ؛"سفينا" م" نعت مقّيرا" ف
 .(7)صفو بالمفردإاّل الياء فو 

 نحو:،معناهُ الجمُعباعتباِر و  ،عوتِ باعتباِر لفِظ المن اإلفرادُ :فيو فيجوزُ  ؛ما كاف نعتًا السـِ الجمع -ثالثا
 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيس.(8)صالحوف":ويجوز ،صالحٌ قوـٌ "إفَّ َبني فبلف 

 

                                                           
((1

 .724/ 3جامع الدروس  العربية  ،الؽالييني :ينظر -
((2

الصم الصالب: حوافر الفرس، شبهها بالصخور الصم. الؽيل: الماء الجارى. الوارسات: المصفرات من الطحلب، لونها كلون  - 
 .97/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيلورس.ا

((3
 .79/ 1 مرجع نفسه،الالجزارة: قوائم الفرس وعنقه، جّوال:كثير التجوال،  - 

((4
 .724/ 3جامع الدروس العربية  ،الؽالييني:ينظر - 

(5)
 .754/ 30مفاتيح الؽيب  ،الرازي؛ 285 ،183/ 1معاني القرآن  ،اعأخفشينظر:  - 

((6
راب، تكمشوا: تجمعوا أو أسرعوا، الحدائق، جمع حديقة، وھي اعأرض ذات الشجر، الدوم: شجرة ؼليظة، سفينا: جمع سفينة، االل: الس  -

 .108/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالمقير: المطلي بالقار،  
(7)

 .139ص:  ،مشكل إعراب ديوان امرئ القيس ،الحضرميينظر:  - 
(8)

 .3/724الدروس العربيةجامع  ،الؽالييني :ينظر - 
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حَ َوَلْم َأْشِيِد ا  (1)..َعَمى َىْيَكٍل َنيِد اْلُجزَاَرِة َجوَّالِ .ىْلَخْيَل اْلُمِغيَرَة ِبالضُّ
 

 .كونو نعت السـ جمعصيغة اإلفراد  التـز النعتو  ،"الخيؿ"نعت السـ الجمع  "المغيرة" ف
 )الّطويؿ( :منجمع النعت باعتبار لفظ المنعوت قوؿ امرئ القيسو 
 

 2))وجراالركاُب وأخوص ِبنا  ىخممى.. َعم.اِلِحيَن وَقْد َأَتتْ َتَذكَّرُت أىِمي الصَّ 
 

وطابؽ النعت منعوتو في الجمع كوف المنعوت اسـ  ،نعت لممفعوؿ بو أىمي "الصالحيف" ف
 .معج
وامرأة  ،"رجٌؿ عدؿٌ  :فتقوؿُ  ،يبقى بصورٍة واحدٍة لممفرِد والمثّنى والجمع والمذّكِر والمؤنث :المصدرُ  -

ز أف يجو ف بو معرفة نعتأّما إذا .ونساٌء َعدٌؿ" .ورجاٌؿ َعدؿٌ  .وامرأتاِف عدؿٌ  .ورجبلِف َعدؿٌ  .عدؿٌ 
الزيدوف و ،جاء الزيداف العدالف :نحو.يطابؽ منعوتو في اإلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث

 )الطويؿ(:مرئ القيسقوؿ ايومن. (3)والينود العدوؿ أو العدوالت ،والينداف العدلتاف ،ىند العدلةو ،العدوؿ
 )الطويؿ(:القيس

 (4).. ِطراُد الَيواِدي كلَّ شْأٍو ُمَغرّْبِ .ِبُمْنَجِرٍد َقْيِد اأَلواِبِد الَحو
ضافتو ِإَلى األوابد لفظّية لـ و .ـ يتعرؼ باإلضافةلنعت لمنكرة منجردِبَمْعنى مقّيدمصدر "قيد" ف ا 

 .التـز حالتي اإلفراد والتذكيرو .َوقع نعتًا لمنجرد.تكسبو تعريفاً 

 

 

 

 

 

                                                           
((1

 .79/ 1شرح االشعار الستة  ،البطليوسي - 
((2

 .114/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيخمل،: جبل بإرض بلقين بالشام، خوص: اإلبل التي ؼلرت عيونها من طول السفر،  - 
((3

 .399ص:  ،الفضة المضيئة ،أحمد زيد :ينظر - 
((4

 ،البطليوسيأھزله وأضمره، الطراد: الهوادي المتقدمة السابقة من القطيع، الّشأو: الطلق، مؽّرب: بعيد،  المنجرد: قصير الشعر، الّحه: - 
 .1/49شرح اعأشعار الستة 



21 
 

 النعت السببي

صفات ما لو صفة مف  فَ ما بيَّ  أو ،بارزا اأو ضمير  ،اظاىر  اعت اسمَيرفع النّ  :قصد بو أفيُ 
اىرا وجب أف يشتمؿ االسـ الظاىر عمى ضمير يعود فإذا رفع اسما ظ.(1)بو تعمؽ بمتبوعو وارتباط
 "فاقع"ف. (3)﴾ِإنَّيا َبَقَرٌة َصْفراُء فاِقٌع َلْوُنيا َتُسرُّ النَّاِظِرينَ ﴿:ومنو قولو تعالى.(2)عمى المنعوت مباشرة

ومنو قوؿ امرئ . (4)واشتمؿ عمى ضمير يعود عمى المنعوت.فاعؿ بفاقع "لونيا"ممبقرة ونعت سببي
 لطويؿ()ا :القيس

 (5)َخِصرْ  .. ِإَلى بطِن ُأْخَرى طّيٍب ماُؤىا.ِبماِء سحاٍب زلَّ َعن ظيِر صخرةٍ 

 .اشتمؿ عمى ضمير يعود عمى المنعوتطّيبٍ بفاعؿ  "اماُؤىو" .ْخَرىؤلُ نعت سببي "طّيبٍ "ف

الرفع  :واحدة مف حاالت اإلعراب الثبلث :منعوتو في اثنتيف مف خمسةالنعت السببي يطابؽ و 
فبل  ،حكـ الفعؿ في موافقتو لممنعوت يأخذو .(6)التعريؼ والتنكير :وواحدة مف حالتي ؛والخفضوالنصب 

إال ما جاء عمى لغة  ،واإلفراد والتثنية والجمع ؛التذكير والتأنيث :فبل يعتبر حاؿ الموصوؼ في حاالت
 .(7)أكموني البراغيث

 :لتنكير قوؿ امرئ القيسؼ وايوالتعر  ؛مف مطابقة النعت السببي منعوتو في حاالت اإلعرابف
 )الطويؿ(

 (8)..َوَيْوًما َعَمى َبْيداَنٍة ُأمّْ َتْوَلبِ .فيْومًا َعَمى ِسْرٍب َنِقيٍّ ُجُموُده

والتنكير والتزمحالة اإلفراد طابؽ منعوتو في اإلعراب  لممجرور سرب نعت سببي "نقي" ف
 .والتذكير

 

                                                           
((1

 ،؛ الؽالييني2/110، 2000في النحو، الطبعة اعأول،، دار الكتب العلمية، بيروت،شرح التصريح عل، التوضيح  ،اعأزھري :ينظر - 
 .722/  3ربية جامع الدروس الع

(2)
 .135/ 3 إل، أوضح المسالك، الطبعة االول، مسسسة الرسالة، ضياء الّسالك  ،محمد النجارينظر:  - 

((3
 .69/ 2البقرة  -

((4
وسيط في تفسير القرآن المجيد تحقيق: أحمد عبد الموجود وآخرون، الطبعة اعأول،، در الكتب العلمة بيروت، الواحدي، الينظر:  - 

 . 155/ ، 1م، 1994
(5)

 .164/ 1شرح االشعار الستة  ،البطليوسيزّل: انحدر، متن: ظهر، خِصر: بارد، –
((6

 .111/ 2شرح التصريح عل، التوضيح  ،ينظر اعأزھري -
(7)

 .399الفضة المضيئة، ص:  ،أحمد زيد :ينظر - 
((8

 .1/101 شرح االشعار الستة ،البطليوسيالبيدانة: اعأتان الوحشية، أم تولب: ولدھا،  -
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مررت برجؿ قائـ أبواه ال :نحو.موافقة المنعوتويجوز في المعطوؼ عمى النعت السببي 
 .(1)قائميف ال قاعد أبواه :ويمتنع ؛قاعديف

 (ؿ امرؤ القيس: )الطويؿو ق.عت السببي حالة اإلفراد والتذكيرمف التزاـ النّ و 
َنْيِعِم باِلغٍ   (2).. ِدَياَر الَعُدوّْ ِذي ُزَىاٍء َوَأْرَكانِ .َوَمْجٍر َكُغالَِّن اأُل

 .ولـ يطابؽ منعوتو في حالة الجمع ،تـز حاؿ اإلفراد والتذكيرنعت سببي لمجر ال " بالغ" ف

يمتـز حالة اإلفراد في و  ،ىذا رجؿ عاقمة أمو :نحو .يطابؽ النعت سببو في التذكير والتأنيثو 
 )الطويؿ (:مرئ القيسومنو قوؿ ا.(3)اإلفراد والتثنية والجمع  :حاالت

 (4)مشجب ودُ عُ  أنوُ .. ترى شخصو ك.المستقلَّ ِزماُعو يباري الَخُنوفَ 

 عت سببوالنّ  طابؽو  .رفع اسما ظاىرا ىو زماُعو "الخنوؼ"نعت سببي لممفعوؿ بو "المستقؿ"ف
 .حيث اإلفراد والتثنية والجمعو مف ولـ يطابق،والتـز حالة اإلفراد،التذكيرمف حيث 

 :ىي يخالؼ النعت سببو في  حاالتو 

والتكسير أفصح عند  .بيوالجمع مراعاة لمسب ،دعت اإلفراإذا كاف السببي جمع تكسير جاز في الن -
 .(5)كاف تابعا لمفرد، أو مثنى؛ فاإلفراد أفصح أّما إذا .لممشاكمة :وقيؿ .سيبويو

ىؤالء زمبلء كريـ :نحو .فاألفصح اإلفراد ؛سالما أو مثنى امؤنث سالما أو امذكر إذا كاف السببي  -
 .(6)براغيثويجوز مطابقتو لمسببي عمى لغة أكموني ال ،والدوىـ

 
 .حو مف قواعد وأصوؿرئ القيس موافقا لما أقره عمماء النّ أشعار ام ورد النعت السببي فيو 

 

 

                                                           
((1

، 348/ 2عن كتب اعأعاريب، تحقيق: محمد محيي الّدين عبد الحميد، دار الطالئع، القاھرة،  مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  - 
349. 

((2
المجر: الجيش الكبير الثقيل الّسير في كثرته، الؽيالن: اعأودية الكثيرة الشجر، مفردھا ؼال، اعأثنيعم: اسم مكان، زھاسه: كثرة  -

 .152/ 1شرح االشعار الّستة  ،البطليوسيعدده، أركان، نواحيه التي تطيؾ فيه، 
(3)

 .3/194شرح ابن عقيل  ،ابن عقيل :ينظر - 
((4

يباري: يعارض، الخنوؾ:من صفة الحمار الوحشي، وھو الذي يميل بيديه في الّسير نشاطا ، المستقل: المرتفع، الزماع:  - 
 .1/96شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيفي مسخر رجل الشاة وذوات الظلؾ، جمع زمعة وھي الشعرة المدالة 

((5
 .3/452النحو الوافي  ،عباس حسن :ينظر - 

((6
 .2/319شرح اعأشموني  ،اعأشموني :ينظر - 



23 
 

 أقسام النعت

 .جممةالوشبو  ،وجممة ،مفرد:عت ثبلثة أنواعالنّ 

 عت المفردالنّ 

 والجوامد السماعية.  ،الجوامد التي تؤوؿ بمشتؽو ،المشتقاتب:عت المفرد ثبلثة أنواعالنّ  

 :المشتقات –أوال 

المشتقات التي ينعت و .(1)حاة بمشتؽلو النّ فقد أوّ  كذلؾوما لـ يكف  ،بالمشتقاتعتالنّ  أف يكوفاألصؿ  
 .واسـ التفضيؿ ،وصيغة المبالغة ،والصفة المشبية ،واسـ المفعوؿ ،ىي: اسـ الفاعؿبيا

نَّ المََّو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم إِ :﴿ومنو قولو تعالىيفيد المعاني التي يدؿ عمييا اسـ الفاعؿ و :اسـ الفاعؿ -
 .3))القوـ لممفعوؿ بو اْلفاِسِقيَف اسـ فاعؿ صفةف.(2)﴾اْلَفاِسِقينَ 

 ()المتقارب:ومنو قول.مرةف وتسعيف سـ الفاعؿ اثنتيبا امرئ القيس ورد النعت في أشعارو 

 (4).. ِإذا َطرََّب الطائُر المستحر.ُيَعلُّ ِبِو برُد أْنيابيا

 .دّؿ عمى الحدوث والتجددتفعؿ نعت لمفاعؿ الطائر فاعؿ عمى وزف مساسـ :فالمستحر

وشعر  ،شغؿ شاغؿو ،موت مائت نحو:.أو التأكيدوقد ينعت باسـ الفاعؿ لممبالغة 
 )الّسريع(:َقوَؿ اْمُرؤ اْلَقْيسومني.(5)شاعر

 (6).. َعْن ُشْرِبيا ِفي ُشُغل شاِغلِ .َحمَّْت ِلَي الَخْمُر َوكنت اْمرأً 

 .(7)وقيؿ لمتوكيد.ي محؿ جر نعت لممجرور شغؿ لممبالغةفشاغؿ ف

                                                           
((1

 .149ص:،المفصل في صنعة اإلعراب ،الزمخشري :ينظر  -
(2)

 .6/  63المنافقون  - 
((3

 .345/ 3،ھ1425الكريم، الطبعة اعأول،، دار المنير، دمشق، آن إعراب القر ،الدعاسينظر:  - 
((4

 . 16/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيُيعل: ُيسق، مرة بعد مرة، طّرب: تؽن، ورّجع في صوته، المستحر: المؽرد بالسحر،  - 
(5)

 .385/ 3 ،الكتاب ،سيبويه -
(6)

 .1/181شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((7

 .مادة شؽل ،مختار الّصحاح ،الرازير: ينظ - 
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مجموع ف.(1)﴾َذِلَك َيْوٌم َمْجُموٌع َلُو النَّاُس َوَذِلَك َيْوٌم َمْشُيوٌد ﴿:ومنو قولو تعالى :اسـ المفعوؿ -
لما فيو مف الداللة عمى ثبات معنى  في وصؼ اليـو" َمْجُموعٌ ": آثر اسـ المفعوؿو .صفتاف ليوـ َمْشُيودٌ و 
 .(2)والديمومة لذلؾ الثبات ارستقر االو ،لجمع لميوـا

ليفيد المعاني  .موضعاأربعة وسبعيف امرئ القيس في  أشعارباسـ المفعوؿ في  عتورد النّ و 
 )الطويؿ(:امرئ القيس قوؿيومنفيدىا اسـ المفعوؿ التي ي

 

مَّبيّْ النحي.يباري َشباَة الرُّمح َخدّّ مذلَّقٌ   (3)ضِ .. كَصْفِح السّْنان الصُّ
 

فعيؿ نعت لممضاؼ إليو  اسـ مفعوؿ عمى وزف "النحيض"ـ مفعولنعت لمفاعؿ خد وساؽ مذلّ ف
 .نافالسّ 
 :ومنو قولو تعالى.لصفة  لمموصوؼ ومبلزمتيا إّياهإلفادة  ثبوت ا:الصفة المشبية -
المعيف صفة مشبية بمعنىالرجيـ" "ف.(4)﴾َفِإَذا َقرَْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِبالمَِّو ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيمِ ﴿

 .(5)لمشيطاف وثبوت ىذه الصفة وديمومتيا لو  ـأفادت الذّ ."الشيطاف"صفة لػالخبيث
 )الطويؿ( :وقولايمن.مرةاحدى وثمانوف امرئ القيسبالصفة المشبية في أشعار عت رد النّ و و 

 (6)ويوما عمى بيدانٍة أمّْ تولبِ ...فيْومًا َعَمى ِسْرٍب َنِقيٍّ ُجُموُده

لمداللة عمى ثبات واستقرار الصفة ؛نعت لممجرور سربصفة مشبية عمى وزف فعيؿ فنقي 
 .ال تتغيرفنقاء جمود قطيع البقر الوحشي ثابتة الزمة .لمموصوؼ

 :ومنو قولو تعالى.(7)المنعوت عف االسـ المفضؿ أو نقص لبياف زيادة في :اسـ التفضيؿ -
 .9))ممفظ الجبللة انعتاسـ تفضيؿ  "أحسف"ف.(8)﴾ينَ َفَتَباَرَك المَُّو َأْحَسُن اْلَخاِلقِ ﴿

 )الطويؿ(: وقول ة واحدة فيامرئ القيس مر  أشعاري فباسـ التفضيؿ  عتورد النّ و 

 

                                                           
((1

 .103/ 11ھود  -
((2

 430/ 4 م،2002، الطبعة التاسعة، دار اليمامة دمشق، إعراب القرآن وبيانه ،محيي الدين الدرويشينظر:  -
((3

 .1/132شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((4

 .98/ 16النحل   -
((5

 . 233/ 3تحقبق:طه عبد الرسوؾ سعد، المكتبة التوفيقية، مصر،  ،ناالتقان في علوم القرآ ،السيوطي :ينظر -
((6

 .100/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي - 
((7

 .1/423الكتاب  ،سيبويه :ينظر -
((8

 .14/  23المسمنون  - 
((9

/ 2، 1426لمدينة المنورة، ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحؾ الشريؾ، االمجتب، من مشكل إعراب القرآن  ،أحمد الخراطينظر:  - 
765. 
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قٍ  ، وَأْنَأى.َفِمّمَو َعْينا َمن رََأى ِمْن َتَفرُّ  (1)ِمْن ِفراِق الُمَحصَّبِ  .. َأَشتَّ
 .ي بياف ذلؾ التفرؽزيادة ف اسـ تفضيؿ نعت لممصدر تفرؽ "أشت" ف
مؤّنث المّواـ صيغة  "المّوامة" ف.(2)﴾َوال ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس المَّوَّاَمةِ  ﴿:ومنو قولو تعالى :صيغة المبالغة -

 .(3)لمنفس صفةمبالغة 

 .فيد المبالغة والتكثيريُ ل؛وأربعيف مرة اامرئ القيس ثبلث غة في أشعارعت بصيغة المبالورد النّ و 
 )الطويؿ(:ْلَقْيسِ ئ اَقوؿ اْمر يمنو 

َحى،  (4).. َعَمى َىْيَكٍل َنْيِد الُجزَارة َجوَّالِ .َوَلْم َأْشَيِد الَخْيل الُمِغيرة، بالضُّ
 

التجواؿ أصبح لو كالصناعة  لمداللة عمى أفّ  ؛ممبالغةل؛فجّواؿ صيغة مبالغة عمى وزف فّعاؿ
 .والحرفة

 .سماعي وقياسي :ف عمى ضربيف)المؤوؿ بالمشتؽ( ويكو  الجامد الشبيو بالمشتق -ثانياً 

 :القياسي

شارة المكانية فتتعمؽ أّما أسماء اإل.المشار إليو :أي،ؿ بمشتؽتأوّ و :اسـ اإلشارة غير المكانية -
أََأْنُتْم َأْضَمْمُتْم ﴿:قولو تعالى وومن.(5)ألّنيا ظروؼ وليست صفات؛وال تقوـ بنفسيا ،بمحذوؼ صفة
 .(7)َنْعًتا لِعَباِدي مؤوؿ بمشتؽ أي: المشار إلييـ ؤالءى َيُكوفَ  َيُجوُز َأفْ ف.(6)﴾ِعَباِدي َىُؤاَلءِ 

 .امرئ القيس أشعاريرد النعت باسـ اإلشارة في  ولـ
ومنو  .نعت بيا النكرة والمعرفةويُ  ،بمعنى صاحب ؿ بمشتؽتأوّ و :ذو بمعنى صاحب وفروعيا -

ْكرامِ ﴿:قولو تعالى  .9))وجولمفاعؿ  نعت ذوف.(8)﴾َوَيْبقى َوْجُو َربَّْك ُذو اْلَجالِل َواإلِْ
 )الوافر(:ومنو قول.خمسة عشر موضعا فيامرئ القيس  في أشعار "ذو " بعتنّ الوورد

 

 (10).. َوَبعَد الَخيِر ُحجٍر ذي الِقبابِ .َأَبعَد الحاِرِث الَمِمِك ِابِن َعمروٍ 

                                                           
((1

: تفّرق، المحّصب: موضع رمي الجمار عند من،،  -   .1/92شرح اعأشعار الستة ،البطليوسيشتَّ
((2

 .2/  75القيامة  - 
((3

تب العلمية، في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السالم عبد الّشافي محمد، الطبعة اعأول،، دار الك المحرر الوجيز ،ابن عطيةينظر:  -
 .402/ 5بيروت، 

(4)
 .1/79شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي - 

((5
 .2/113؛ اعأزھري، شرح التصريح عل، التوضيح 149ص:، المفصل في صنعة اإلعراب ،الزمخشري :ينظر - 

(6)
 .17/  25الفرقان  - 

(7)
 .982/ 2تحقيق: علي محمد البجاوي،  ،التبيان في إعراب القرآن ،ريكبالعينظر:  - 

((8
 .27/ 55الرحمن  - 

((9
 .116/ 3تحقيق: أحمد يوسؾ النجاتي وآخرون، الطبعة االول،، الّدار المصرية مصر،  ،معاني القرآن ،الفّراءينظر:  - 

((10
 .160/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالحارث: ھو جد امرئ القيس، واحجر والده، القباب: أبنية من أدم ال تكون إال للملوك،  - 
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 .أي صاحب القباب،حجرٍ  المجرور نعت لمبدؿبمعنى صاحب مجرور اسـ "ذي" ف
نحو بصري  .وأشير صوره أف ينتيي بياء النسبة ،نعت بو المعرفة والنكرةويُ  :نسوباالسـ الم -

 .(1): منسوب أو معزوالتقديرو .ؿ بمشتؽأوّ يو  ،ودمشقي
مواضع موزعة عمى نعت المعرفة  ةفي ست امرئ القيس عت باالسـ المنسوب في أشعارالنّ  وردو 

 )الطويؿ(: وقوليمن.والنكرة

 (2)إَذا َساَفُو الَعْوُد النَُّباِطىُّ َجْرَجرا.....َدى ِبَمَنارِهِ َعَمى اَلِحٍب اَل ُيْيتَ 

 .نسبة لمنبط .نعت لمفاعؿ العود اسـ منسوب "النباطيّ " ف
أو  ،االسـ المنسوب بالياء معدوال عمى وزف فعاؿ داال عمى حرفة أو صناعةيستغنى عف و 

 .(3)ؿ إذا كاف القصد منو صاحب الشيءعمى وزف فاع
 .لنعت باالسـ المنسوب بغير ياء الّنسبةولـ يرد ا 
َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض المََّو َقْرضًا َحَسنًا ﴿ومنو قولو تعالى:.باأللؼ والبلـ ؼالمعرّ  :االسـ الموصوؿ -

 .(5)ذاسـ اإلشارة الَِّذي نعت الف.(4)﴾َفُيضاِعَفُو َلوُ 
 ايمنامرئ القيس ثبلث مرات رفي أشعالة المعّرفة باأللؼ والبلـ ورد النعت باألسماء الموصو و 
 )الطويؿ ( :وقول

 (6)وعقبانِ  من نسورٍ  عوافٍ  .. عميوِ .بادنا الذي كانَ  ى ترى الجونَ وحتّ 

 .لممفعوؿ بو الجوفمبني في محؿ نصب نعت موصوؿ الذي اسـ ف
الموصوالت فيناؾ خبلؼ في جواز النعت  (ما ومف) أّما  ،عت بأي الموصولةوال يجوز النّ 

 .(7)يماب
وقد يراد بيا مع  ،لتزداد إبياما وشيوعا ؛كرةوتوصؼ بيا النّ :عمى التنكير واإلبياـالدالة  ما -

 .(8)أي شيء عظيـ  .بمشتؽتؤوؿ و  ،التنكير التيويؿ ألمر عظيـ ىاـ
 ()المديد:في قولو امرئ القيس مرة واحدة أشعار في الّنعت بما الّدالة عمى التنكير وردو  
 

                                                           
((1

 .3/306 ،تحقيق: يوسؾ الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، أوضح المسالك ،ابن ھشام :ينظر - 
((2

الالحب: الطريق الواضح الذي لحبته الحوافر، المنار: العالمة التي تكون عل، الطريق، سافه: شمه، العود: الجمل المسن، النباطي:  -
 .1/120شرح اعأشعار الستة  :طليوسيالبالمنسوب إل، النبط، جرجرا: رؼا وضج. 

((3
 .3/459النحو الوافي ،عباس حسن؛3/1466توضيح المقاصد :المرادي، ينظر -

((4
 .245/ 2البقرة  -

(5)
 .133/ 1، ھ1405تحقيق: حاتم صالح الّضامن، الطبعة الثانية، مسسسة الّرسالة، بيروت،  ،مشكل إعراب القرآن ،مكيينظر:  -

((6
أو اعأبيض من الحيوان وقيل: فرس امرئ القيس، البادن: الّضخم، العوافي: جمع عاؾ، وھي سباع الطير، العقبان: جمع الجون: اعأسود  -

 .1/135شرح اعأشعار الستة ،البطليوسيعقاب، وھي أُنث، الّنسور المسنة،  
((7

 .459،466/ 3النحو الوافي  ،عباس حسنينظر: -
((8

 .1/323، تحقيق: أحمد محمد الخّراط، دار القلم، دمشق، الدر المصون ،السمين الحلبي :ينظر -
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 (1).. َوَحِديٌث َما َعَمى ِقَصرِهْ .َم ُىَناَوَحِديُث الرَّْكِب َيوْ 

ف والتقدير.عاً و كرُة ِشينكرة قبَميا لتزداَد النّ لماسـ نكرة مبني في محؿ رفع صفة ما ف : حديُث َأي  حديٍث واِ 
 .(2)كاف قصيراً 

فتمـز حالة واحدة ؛عدـ تصرفياوالمشيور بناؤىا و  ،طيءوىي خاصة بقبيمة  :الطائية وفروعياذو  -
ومنو قوؿ .(4)اْلَمْوُضوَعة لموصؼ بأسماء اأْلَْجَناسُذو لمشابيتيا ؛َوقعت َوصفاو .(3)التذكيرراد و في اإلف

 )الطويؿ( :ؿ الطائياقوّ 

 (5(.. َىُممَّ فإنَّ المْشِرفَّي الَفرَاِئُض .وُقوال ِليَذا المْرِء ُذو جاَء ساِعيا

جاءت ف؛لة واحدةالتزمت حوا،لممضاؼ إليو المرءنعت طيء" بمعنى "الذي" عمى لغة أىؿ ذوف"
 .امرئ القيس أشعارالطائية في  وولـ يرد النعت بذ.(6)ممفرد المذكر العاقؿفي البيت ل

م - إلى اسـ جنس يماثؿ المنعوت ويكمؿ معناه تإذا أضيف:ا تابعة لمجنسكؿ وجد وحؽ وأّي
منعوت بيا أف ويستحسف في ال.لمعرفة والنكرةويوصؼ بيا ا ،بالغ أو الكامؿ في شأنوبمعنى الكونوت

ىذا و ، ىذا العاِلـ حؽ  العاِلـ:فتقوؿ في المعرفة .إذا كاف معرفة.(7)يكوف معّرفا باأللؼ والبلـ عند سيبويو
 ،وىذا عالـٌ حؽ  عالـ ،ىذا رجٌؿ كؿ  رجؿ :وتقوؿ في النكرة.ىذا العالـ ِجد  العالـو .ىذا العالـ كؿ  العالـو 

وىذا عالـٌ جد  عالـ
(8). 

ومنو  (9).وتضاؼ إلى معرفٍة وىّف صفاٌت لنكرةٍ ،عت بيا المفرد والمثنى والجمعوين :وسوىمثؿ  -
 "الياء"نعت لقرح مرفوع و "مثؿ" ف.(10)﴾ِإْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُموُ ﴿:قولو تعالى

د لتفي مواضعخمسة امرئ القيس في في أشعار مثؿبعتالنّ  وردو .(11)ضمير مضاؼ إليو
 (المتقارب):وؿ امرئ القيسقيمن.(12)التشبيو

                                                           
(1)

شرح اعأشعار  ،البطليوسيالركب: الجماعة الراكبون، يوم: أُختلؾ فيه فقيل: ھو يزم الكالب اعأول، وقيل يوم لهو، وقيل: يوم معروؾ  -
 .185/ 1الستة 

(2)
 .28/ 4اعأدب معجم ديوان ،الفارابي ؛1/447الشعر والشعراء  ،ابن قتيبةينظر:  -

((3
 .1/103،  2003ومعه شواھد تطبيقية، الطبعة االول،، العمدة في النحو  ،فائز مسعدينظر:  -

((4
 .28/ 5 م، 1997، خزانة اعأدب ،البؽداديينظر:  -

((5
 .455ينظر: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص:  -

(6)
 .455ص: ينظر: المرجع نفسه،  -

(7)
 .12/ 2الكتاب  ،سيبويهينظر:  -

((8
 .149:ص ،المفصل في صنعة اإلعراب ،؛ الزمخشري12،13/ 2المرجع نفسه، :ينظر -

((9
 .1/422الكتاب  ،سيبويه :ينظر -

((10
 .140/ 3آل عمران  -

(11)
 .317/ 4 ، ھ1418ن، الطبعة الرابعة، دار الّرشيد، دمشق، ود صافي، الجدول في إعراب القرآمحمينظر:  -

((12
 .188 ،100 ،98 ،21 ،20/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي :ينظر - 
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 (1).. َتُسدُّ ِبِو َفْرَجَيا ِمْن ُدُبرْ .َلَيا َذَنٌب ِمْثُل َذْيِل اْلَعُروسِ 

في الطوؿ والسبوغ  فشبو ذيؿ الفرس بذيؿ العروس.لمتشبيو؛نعت لممبتدأ المؤخر ذنب "مثؿ" ف
 .(2)والكثرة والكثافة

امرئ القيس مرة واحدة في قولو:  في أشعار تردو حيث  وتأتي سوى نعت لمنكرة بمعنى غير,
 )الطويؿ(

 (3).. َفَمْيَس َعَمى َشْيٍء ِسَواُه ِبَخزَّانِ .ِإَذا اْلَمْرُء َلْم َيْخُزْن َعَمْيِو ِلَساُنوُ 
 

 .َغْيُرهُ  بمعنىـ المجرور شيء سسواه نعت لبلف
الّنيا مف األسماء ؛تعريفا ال تكتسبو ،تكوف نعت لمنكرات بالرغـ مف كونيا مضافة:آخرو  غير -

﴿َفَمُيْم َأْجٌر َغْيُر :قولو تعالى وومن .المضاؼ إلييافصؿ بيا بيف المنعوت و ويُ  ،الموغمة في اإلبياـ
يقاؿ في  نفسو  الشيءو . (5)وال منقوص غير مقطوع :أي.فغير نعت ألجر مرفوع.(4)﴾َمْمُنونٍ 
 .(6)رِ فآخر" نعٌت عمى نحو َغيْ مررُت برجٍؿ آَخَر، ":نحوآخر 

 ( )الطويؿ :ومنو قول.عشرمراتامرئ القيس  النعت بغير في أشعارورد و 

 (7).. نصيٍح عمى َتعذالِو غيِر ُمؤَتلِ .أال ُرّب َخْصم فيِك أْلَوى َرَددُتو

 .(8): غير مقصر في النصيحةوالتقدير."خصـ"نعت لبلسـ المجرور  "غير"ف

 :والتقدير،ؿ بمشتؽأوّ تو ،الكيؿالوزف والعدد والمساحة و  تشمؿ: و الوصؼ بالمقادير -
 .(9)مكيؿلمكيؿ و ،موزوف لموزفو ،لممساحة ممسوحةو ،لمعدد معدود

نعت ألزواج منصوب  "ثبلثة"ف.(10)﴾﴿َوُكْنُتْم َأْزَواًجا َثاَلَثةً :قولو تعالى بالمقاديرعت النّ  ومف
 .(11)التقدير: معدودوف ثبلثةو 

 .امرئ القيس عت بالمقادير في أشعارلـ يرد النّ و 

                                                           
(1)

 .21/ 1 ، شرح اعأشعار الّستة ،البطليوسي-
(2)

 .151ص: تحقيق: محمد الّدالي ظن مسسسة الرسالة،  ابن قتيبة، أدب الكاتب،ينظر:  -
(3)

 .149/ 1 ار الّستة البطليوسي، شرح اعأشعيخُزن: يحفظ،  -
((4

 .6/  95التين  -
((5

 .447 :ص، 1978تحقيق: أحمد صقر، دارالكتب العلمية،  ،ؼريب القرآن ،ن قتيبةابينظر:  -
((6

 .1/17؛ اعأخفش، معاني القرآن 1/423الكتاب  ،سيبويه :ينظر -
((7

 .47/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيااللوى: الشديد الخصومة، المستل المقصر،  -
((8

 .58شرح المعلقات السبع ص: ،الزوزني.154شرح المعلقات التسع ص: ،الشيبانيينظر:  - 
(9)

 .318/ 1العمدة في النحو  ،فائز مسعدينظر:  -
(10)

 .7/ 56الواقعة  -
(11)

 .110/ 27الجدول في إعراب القرآن  ،محمود صافيينظر: -
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ـ َأو ْنَعت ِبَماويُ :اسـ الجنس التابع ألي وأية في النداء -  اسـ باسـ إشارة أو ِفيِو اأْللؼ َوالبلَّ
فيجوز  في النَّْفُس .(2)﴾يا َأيَُّتَيا النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ ﴿ :ومنو قولو تعالى .1))والبلـ موصوؿ فيو األلؼ

 .(3)ىي اسـ جنس أف تكوف نعت ألّي و 
 )الطويؿ(:وقولمنو امرئ القيس في أشعار الجنس التابع ألي في النداء مرتيفورد النعت باسـ و 

 (4)يَمْن َمْن كاَن في الُعُصِر الَخالعِ .. وَىْل يَ .لطََّمُل الَباِلىْنَعْم َصَباحًا أيَُّيا اأأاَل 
 

 .ياويجوز فيو النصب عمى محم.لػ "أي" عمى اعتبار المفظ الرفع نعتبالطممف
 اسـ جنس البمدف.(5)﴾﴿َوَأْنَت ِحلّّ ِبَيَذا اْلَبَمدِ :ومنو قولو تعالى :السـ اإلشارة التابعالجنس اسـ  -

 .6))َىَذاالسـ اإلشارة  نعت
 )الطويؿ(:ومنو قولامرئ القيس مرتيف  ورد ىذا النوع في أشعارو 

ن ُكْنِت قد َأْزَمعِت َصْرمَي فاْجممي.أفاِطَم، َمْياًل، َبْعَض ىذا التََّدلُِّل،  (7).. وا 

 .ىذا سـ اإلشارةالنعت أللؼ والبلـ مصدر محّمى با"التدلؿ" ف
 .8))َمَرْرت بزيد الرجؿ:نحو:اسـ الجنس التابع لمعمـ -
 .امرئ القيس ابع السـ الجنس في أشعاريرد نعت العمـ التّ  ولـ
 َلْو َكاَن ِفيِيَما﴿:منو قولو تعالىو .(9)أف يوصؼ بيا كؿ نكرة سيبويو أجاز:إال وما تضاؼ إليو -

 .(11)معنى غيربصفةفِإالَّ  .(10)﴾آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو َلَفَسَدتَا
، في المدح وىذا َرجٌؿ طفٌؿ َرَجْيؿٌ نحو: ىذا .الذـلغرض المدح أو  ؛سبكالنّ  مشتؽبؿ وّ ؤ ويُ :التصغير -

 .(12)في الذـ ،ُطفْيؿٌ 
 يؿ()الطو :قولو منو .بمفظ واحد لممدح مرتيف امرئ القيس أشعارفي  بالتصغير لنعتاوردو 

فواُء .ُكَمْيٍتَيزلُّ المّْبُد َعن حاِل َمْتِنو لِ بالمْ .. َكما َزلَِّت الصَّ  (13)َتنزّْ
 

                                                           
(1)

 .259/ 4المقتضب  ،المبردينظر:  -
(2)

 .27/  89:الفجر -
(3)

 .140/  5إعراب القرآن  ،حاسالنّ ينظر:  -
(4)

 .62/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيمهال: رفقا، الصرم: الهجر، أزمعت اعأمر: وطنت النفس عليه،   -
(5)

 .2/  90البلد  -
(6)

 .819/ 2مشكل إعراب القرآن  ،مكيينظر:  -
((7

 .35/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((8

 .1/318العمدة في النحو  ،مسعد ينظر: فائز -
((9

 .331/ 2الكتاب  ،ويهسيبينظر:  -
(10)

 .22/ 21اعأنبياء  -
((11

 .20/ 10حيط في التفسير البحر الم ،أبو حّيانينظر:   -
((12

 .460/ 3النحو الوافي  ،عباس حسنينظر:  -
(13)

، كميت: أحمر اللون، وقيل: أملس المتن، الحال: موضع اللبد من ظهره، الّصفواء: الصخرة الملساء، المتنزل: الموضع المنحدر -
 . 49/ 1البطليوسي، شرح اعأشعار الستة 
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 .(1)الفرسلمدح؛ نعت لمنجرد وألنّ ؛تَّْصِغيِر كمتجّر كميًتا ف

وصححو أبو أجاز األخفش والفارسي و أّنيا حرؼ جر  َمْذَىِب اْلَبْصِريٍّيفَ ف:النعت بالكاؼ -
مثمو واحتجوا باسميتيا  :نحو زيد كعمر أي.تفيد معنى التشبيول،اسـٌ بمعنى ِمْثؿؼ أف تأتي الكا.(2)حّياف

قوؿ امرئ مف مجيء الكاؼ فاعبل ف.(3)أّنيا قد تعرب بحسب موقعيا مف اإلعرابباسميتيا 
 )الطويؿ(:القيس

نََّك لم َيْفَخْر َعَمْيَك َكَفاِخرٍ   (4).. َضِعيٍف، ولم َيْغِمْبَك مثُل ُمَغمَّبِ .وا 

ز َأف يكوف اْلَفاِعؿ محذوفًا ُبد لْمِفْعؿ مف َفاعؿ َفبَل يجو ال و نّ ألَ ؛يفخر لمفعؿ فاعؿَفاْلَكاؼ 
 .(5)فاخر كفاخر:َتْقِديرالوَ 

عت بمثؿ كرة فقط قياسا عمى النّ نعت بيا النّ فيُ  ؛وتميؿ الباحثة إلى الّرأي الذي يقوؿ باسميتيا
 .(6)أو محذوؼ لمصدر مطمؽ ظاىر نعتوأغمب ما تكوف 

و من.نعتا لما ىو ظاىر .مرةخمسيف امرئ القيس  النعت بالكاؼ في أشعارورد و 
 (الطويؿ):وقول

 (7 (.. َذَعْرُت بِمدالج اليجير َنيوضِ .وِسنٍّ كُسنَّيٍق َسناًء وَسنَّماً 

 ذعرت ِبَيَذا اْلفرس ثورًا وبقرة َعِظيَمة :فالكاؼ في محؿ جر نعت لممفعوؿ بو سٍف َواْلمْعَنى
 .(8)شبيية بسنيؽ
منو ةر ف مامرئ القيس خمس وعشرو  د في أشعارور ا النعت بالكاؼ لمصدر محذوؼ فأمّ 

 الطويؿ()وقول
 

 (9).. َكَما َشْبَرَق الِوْلداُن ثوَب المقدّْسِ .فأْدَرْكَنو يأخذَن بالّساق والنَّسا
ثوَب شبرقُت ال :والتقدير .لمصدر محذوؼ يفيد التشبيو فالكاؼ اسـ مبني في محؿ نصب نعت

 .(10)قًة كماَشبر 
                                                           

((1
 .65شرح المعلقات السبع ص:  ،الزوزنيينظر:  -

((2
 .631/ 2البحر المحيط  ،أبو حّيانينظر:  -

(3
 .1/536شرح الجمل  ،ينظر: ابن عصفور -(

((4
 .1/93شرح اعأشعار الستة ،البطليوسي -

((5
 .170/ 10خزانة اعأدب  ،البؽداديينظر:  -

(6)
 .1/195المؽن، ،ر: ابن ھشامينظ -

(7)
ن: الثور الوحشي، السنيق: الجبل، أو الصخرة الصلبة، السناء: االرتفاع، المدالج: الذي يكثر الّسير بالليل،  - شرح اعأشعار  ،البطليوسيالسِّ

 .133/ 1اعأشعار الستة 
((8

 .9/567خزانة اعأدب  ،البؽداديينظر:   -
((9

س: الذي يجيء بيت المقدس للحج، الّنسا: عرق بالّساق، شبرق: مّزق، ال -  .177/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيمقدِّ
(10)

 .177/ 1شرح اعأشعار الّستة ،البطليوسي-
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النعت والمنعوت  ليصبحإلى عمـ  ضاؼوي،بيانولتوضيح المنعوت و ؛نعت بو العمـويُ :ابف وابنة -
 .(1)كالشيء الواحد

 )المتقارب(:منو قولوعشرة مرة  بابف وابنة ثبلث امرئ القيس أشعارفي النعتورد و 
 

 (2)أحاِر بَن عمٍر كأّني َخِمر    ويعدو عمى المرِء ما َيأَتِمر
 

 .(3)ممنادى المرخـ لمنداء عمى المحؿف نعت لبفا 
والمبّرد  .شبيو باألسد :والتقديربمشتؽ وُيؤوؿ ؛َمَرْرت ِبَرُجؿ َأسد :نحو:النعت باالسـ الجامد -

 سامرئ القي أشعار نوع مف النعت فيورد ىذا الو  .(4)مثؿ أسد :يجعمو عمى حذؼ مضاؼ والتقدير
 ) الطويؿ(:ومنو قول.مرة ةعشر  ثبلث

 

 (5)ْد َأْغَتِدي َوالطَّْيُر ِفي ُوُكَناِتَيا   ِبُمْنَجِرٍد َقْيِد اأَلَواِبِد َىْيَكلِ َوقَ 
 

 (7)لما في الييكؿ مف العمو والرحابة والشدة(6).ييكؿالشبو الشاعر فرسو ببيت النصارى ف
 .: شبيو بالييكؿ أو مثؿ ىيكؿ عمى مذىب المبردالتقديرو 

 

 :الجوامد السماعية –
مطرد غير  وب ّنعتالو ،العرب كثيًر في أساليبوىو .ممبالغةل؛ درالوصؼ بالمصا -

وغير داؿ عمى الطمب  ،ويشترط فيو أف يكوف منكرا صريحا غير ميمي ،بالرغـ مف كثرة وروده ،قياسي
 .(8)ومف فعؿ ثبلثي

 

والكوفيوف عمى ،نحو ىذا رجؿ ذو عدؿ ،عمى تقدير مضاؼوالبصريوف يجعموف الوصؼ بالمصدر 
 :أّما المفرد فمنو قولو تعالى ،ؼمفرد ومضا :وىو نوعيف.(9)عادال. والتقدير: شتؽمبتأويؿ ال

 .(11)وقيؿ: معناه بدـ مكذوب فيو،بدـ ذي كذب أي .(10)﴾َوَجاُءوا َعَمى َقِميِصِو ِبَدٍم َكِذبٍ ﴿

                                                           
(1)

 .312/ 2المقتضب  ،المبّردينظر:  -
(2)

 .1/8شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيحار: مرخم حارث، الخمر: الذي خالطه داء، - 
(3)

 .26:ص، اب اعأشعار الستةمشكل إعر ،الحضرميينظر:  -
((4

 .3/282،المقتضب ،المبّرد ؛1/434الكتاب  ،سيبويه:ينظر -
(5)

 .49/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((6

 .49/ 1المرجع نفسه : ينظر -
(7)

/ 2م  1999سالمية، واإليضاح عنها، وزارة اعأوقاؾ، المجلس اعأعل، للشسون اإلالقراءات شواذ  المحتسب في وجوه  ،ابن جنيينظر:  -
2 /234. 

((8
 . 3/460النحو الوافي ،عباس حسنينظر: -

((9
 .731/ 2م. 2004ينظر: ابن الصائػ، اللمحة في شرح الملحة، -

((10
 .18/ 12يوسؾ  -

((11
/ 5 م، 2002الكشؾ والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: محمد بن عاشور، الطبعة اعأول،، دار إحياء التراث، بيروت، الثعلبي، ينظر:  -

203. 
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 )المتقارب(:منو قولوخمس مراتامرئ القيس  في أشعار لما ىو ظاىر وورد النعت بالمصدر

 (1).. َفواٍد ِخطاٌء وواٍد مَطرْ .ٌت َكَوْثِب الظّْباِء،َليا وَثبا

مبتدأ واد والخبر محذوؼ لم انعت "خطاء" و"مطر" أف يكوف:فيجوز في كؿ مف المصدريف
 .(2)مواِضُع ُمْخَطأة ومواِضُع َمْمُطورة : والتقدير

 :ىماالمصدر المضاؼ عمى نوعيف و 
ما شئَت و "، مَّؾ مف رجٍؿ، "وناىيؾ مف رجؿٍ وىَ  ،كافيؾ مف رجؿٍ و  ،مررُت برُجٍؿ َحْسِبؾ مف رُجؿٍ  -

يَّة أَلنَّو ِفي نِ  ؛عمى النَِّكَرةِ  َيجري َوْصفاً و .(3)وَىدَّؾ مف رجؿٍ  ،َشْرِعؾ مف رجؿٍ و  ،مف رجؿٍ 
 .(4)َيْسَتِوي ِفيِو الواحُد والَجميُع، والمَؤنَُّث والُمَذكَّرُ و ،االنفصاؿِ 

 
 .امرئ القيس في أشعارر عت بيذا النوع مف المصادولـ يرد النّ  
 أيىذا ثوٌب نسج اليمف :وتكوف إضافتو محضة ومنو :المصدر المضاؼ المقدر باسـ المفعوؿ -

 : )الطويؿ(منو قوؿ امرئ القيسو .(5)منسوج
 

 (6)ومغربواِدى كلَّ شأ.. ِطراُد اليَ .ِبُمْنَجِرٍد َقْيِد اأَلَواِبِد الَحوُ 

ألّف ؛ْيد" مضاؼ لمعرفة. ولـ يكتسب منيا التعريؼقو .(7)دىايَّ ُمق :بمعنىنعت لمنجرد  "قيد األوابد" ف 
 .(8)كرة "منجرد" بوبدليؿ وصؼ النّ  ،اإلضافة ألّنيا إضافة لفظية

 :النعت بالجممة

ال ُينعت بيا إاّل و ،كما ينعت بالمفرد ويكوف ليا موقع مف اإلعرابُينعُت بالُجممة 
 .واثناف في جممة النعت ،ثناف في المنعوتا:عت بيا أربعة شروطويشترط في النّ .(9)الّنكرة

 :شترط في المنعوت بالجممة وشبو الجممة شرطاف ىما ي 

                                                           
((1

 26/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيخطاء: الواد الذي لم يصبه المطر،  - 
((2

 زھري، تهذيب اللؽة، مادة مطر .عأينظر: ا - 
((3

 .423، 1/422الكتاب  ،سيبويه :ينظر -
((4

 .مادة شرع ،تاج العروس ،الزبيديينظر:  -
((5

تحقيق: محمد نؽش، الطبعة اعأول،، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة  ،لقرآن أسئلة وأجوبة في إعراب ا ،ابن ھشامينظر:  -
 .21ص: م، 1983المدينة المنورة، 

((6
 .96/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي -

((7
 .مادة قيد ،ان العربسل ،؛ ابن منظور562/ 9 ،اللباب  في علوم الكتاب ،النعمانيينظر:  -

((8
 .465/ 3 ،النحو الوافي ،سنعباس حينظر:  - 

(9)
 .948/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  - 
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االسـ المعرؼ "بأؿ الجنسية"أو شيء آخر :كرة بالمعنىنالتشمؿ و .لفظا أو معنى ؛نكرةأف يكوف  -أوال
أف تكوف صفتو جممة واشترط الرضي .(1)يفيد التخصيص كاإلضافة، والنعتمما ؛َقمَّؿ الشيوعُيَخصَّص ويُ 

 )الكامؿ ( :شمر بف عمرو الحنفيقوؿ يومن.(2)جممة فعمية فعميا مضارع

 (3)َفَمَضْيُت َثمَِّت ُقْمُت: اَل َيْعِنيِني ...المَِّئيِم َيُسبُِّنيَوَلَقد َأُمرُّ عَمى 

ولقد أمر :نىوالمع .(4)" فيو جنسية"أؿ فّ أ؛غ ذلؾوّ سلمئيـ المقروف بأؿ. و  نعتا جمَمة يسبني نكَرة َوقعتف 
 )الطويؿ( القيس: ئامر ومنو قوؿ .(5)عمى لئيـ مف المئاـ

 (6).. متى ما ترُق العيُن فيو تسّيلُ .ورحنا وراَح الِطرُف ينفُض رأَسو

 ،ألّنيا نعت لما ىو معرؼ باؿ الجنسية ؛الوصفية عمى المعنى "ينفض رأسو"فيجوز في الجممة الفعمية  
 .ويجوز فييا الحالية بحسب المفظ

  
 (الطَِّويؿ):قوؿ امرئ القيسالجممة بنعت ما ىو نكرة لفظامف و 

 (7).. أَجشُّ ِإذا َما َحرََّكْتُو الَيدانِ .َلَيا ِمْزَىٌر َيْعُمو الَخِميَس ِبَصْوِتوِ 
 

 .نعت لممبتدأ المؤخر مزىرفي محؿ رفع "يعمو الخميس"فالجممة الفعمية  
 )الكامؿ(: لقيسومنو قوؿ امرئ ا.(8)أف يكوف مذكورا  -ثانيا 
 

 (9).. إنّْي اْمُرٌؤ َصْرِعي َعَمْيك َحرَامُ .اَلْت ِلَتْصَرَعِني َفُقْمت َلَيا اُْقُصِريجَ 
 

غ النعت بالجممة كوف سوّ و .في محؿ رفع نعت لخبر إّف امرؤ "صرعي عميؾ حراـ "فالجممة االسمية 
 .المنعوت مذكورا في الكبلـ

 :شرطاف ىماجممة النعت ويشترط في  

                                                           
(1)

 .948/ 2 ينظر: المرجع نفسه،  - 
(2)

ينظر: الّرضي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، تحقيق: حسن بن محمد بن إبراھيم الحفظي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  - 
 . 1/986عمادة البحث العلمي،  

((3
 .111/ 8م، 1988ينظر: أبو حّيان التوحيدي، البصائر والذخائر، تحقيق: وداد القاضي، الطبعة االول،،دار صادر بيروت،  -

(4)
 .197/ 7خزانة اعأدب ،البؽداديينظر:  - 

(5)
 .185ص: م،  1987، تحقيق: نعيم زرزور، الطبعة الثانية،  دار الكتب العلمية، بيروت، مفتاح العلوم  ،السكاكيينظر:  -

(6)
 .55/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالطرؾ: الفرس السريع، وقيل: الكريم اعأبوين، –

((7
 .144/ 1 مرجع نفسه،الالمزھر: العود، الخميس: الجيش، اعأجش: الصوت الخشن الذي فيه بحة، -

((8
 .115/ 2م  2000 – ـھ1421،اعأزھري :ينظر -

((9
 .198/ 1ستة شرح االشعار ال ،البطليوسي -
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ظاىره غير ذلؾ فعمى إضمار  فإذا جاء ما ،تحتمؿ الصدؽ والكذبأف تكوف الجممة خبرّية - أوال
 )الرجز(:قوؿ العجاج منو و .(1)مة اإلنشائية معموؿ القوؿ المضمرويكوف المضمر نعتا والجم ،القوؿ

 (2).. جاُؤوا بَمْذٍق َىْل رأيت الذّْْئَب َقطُّ .حتى إذا َجنَّ الظَّالُم واْخَتَمطْ 

جممة االستفياـ  والحقيقة أفّ "مذؽ"،  نعتا لمنكرة  "ىؿ رأيت الذئب"الجممة االستفيامية إفّ  الظاىر يشعرف 
 .(3)ىؿ رأيت الذئب قط :أقوؿ :والتقدير .معمولة لقوؿ محذوفيو الواقع نعتا

 .(4)او ممفوظاأمقدر  .ضمير يربطيا بالموصوؼعمى لجممة مبلشأف ت -ثانيا
 لطويؿ()ا:ومنو قوؿ امرئ القيس

 

 (5)كأّنيا َذْلُق ِمْشَعبِ  ّيةبِمدر  ...فكاٍب عمى ُحرّْ الجبين وُمتَّقٍ 
 

لممبالغة في وصؼ ؛فالياء في كأّنيا ضمير متصؿ في محؿ نصب اسـ إف عائد عمى المجرور مدرية 
 حدة قرف ذلؾ الثور.

 )الطويؿ(:عت قوؿ امرئ القيسالضمير في النّ  ومف حذؼ 

 (6).. َقَطْعُت ِبساٍم ساىِم الَوْجِو ُحسَّان.َقْفٍر َمِضمَّةٍ  وَواٍد كَجْوِف الَعْيرِ 

حذؼ منيا العائد  ،عمى المفظ لخرؽ نعت تكوف في محؿ جر أف"قطعت"فيجوز في جممة  
 .والتقدير:قطعتو

 )الطويؿ(:وَقد َيُنوُب "َأؿ" عف الضمير كَقوِؿ الشَّْنَفرى 

 (7)َعَواِزُب نحٍل َأْخَطَأ الَغاَر ُمْطِنفُ . ..كأنَّ َحفيَف النَّْبِل ِمن َفْوِق َعْجِسيا

ْؿ" َبداًل ا: َأْخَطَأ َغاَرَىا، فكاَنْت "اأَلصؿُ .و ؿ في الربط مناب الضميراالكوفيوف عمى إنابة استشيد بو  
مير  .(1)مف الضَّ

                                                           
((1

 .308/ 3أوضح المسالك  ،ابن ھشام :ينظر -
((2

 .304/ 2تحقيق: عبد الحميد السطلي،   ،الديوان ،العجاج -
((3

 .199/ 3شرح ابن عقيل  ،ابن عقيلينظر:  -
((4

 .3/308أوضح المسالك  ،ابن ھشام :ينظر -
((5

 .1/92شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيذلق: الحديد، المشعب: المخرز، كاب: عاثر ساقط، حر الجبين: ما بدا منه، المدرية: القرن، ال -
((6

العير: قيل ھو الحمار وجوفه؛ عأّنه ال يسكل منه شيئا فال ُينتفع به، وقيل العير اسم واد خصيب ؼيره الّدھر فأقفر وكانت العرب  -
شرؾ المرتفع، الساھم، قليل لحم الوجه، الحسان: الحسن، تستوحشه، وقيل الجوؾ الوادي بلؽة اليمن والعير رجل من بقايا عاد،: الم

 .151/ 1 مرجع نفسه،المضلة: ال يهتدى للسير فيه، السامي، 
((7

 .51ص:م، 1996إعداد: طالل حرب، دار صادر، بيروت، ،الديوان ،الشنفرى -
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ِلَتْأِكيِد ؛ِصَفةً ِة الى اْلُجْممَ ـَ َأنََّيا َتْدُخُؿ َعمَ زعف .الزََّمْخَشِري  حاة دخوؿ الواو عمى جممة النعت عدا ومنع النّ  
 .(2):جاءني رجؿ ومعو آخرنحو. ثُُبوِت الصفة لمموصوؼ

 )الطويؿ(:قوؿ امرئ القيسبمستدليف  الصريحغير الصريح عمى  لّنعتيـِ اتقد حاة بعُض النّ  أجازو  
 (3).. أِثيٍث َكقنِو النَّخمِة اْلُمَتعثِكلِ .َفرٍع ُيَغشّْي اْلَمتَن أسَود فاِحمٍ و 

 بخبلؼ بعض.(4)وىف مفرداتوما بعده  "أسود"عمى وىو نعت غير صريح "ُيَغشٍّيجممة ""ـ فقدّ 
 .(5)إالَّ في ضرورة ِشْعرٍ  ،منعوا تقدـ الّنعت غير الصريحالذيف النَّْحِويٍّيف 

فتتقدـ الجممة عمى المفرد  وتميؿ الباحثة إلى الرأي الذي يقوؿ بجواز تقدـ الصفة غير الصريحة
 )الطويؿ(:قوؿ امرئ القيسو ومنالكبلـ العربي الفصيح وروده في كثرة ل ؛العكسو 

 (6)َتَبطَّْنُتُو ِبَشْيَظٍم َصَمتَانِ  ...ُحوٍّ ِتاَلُعوُ َوَغْيٍث ِمَن اْلَوْسِميّْ 

ألّف الشاعر كاف ميتما ببياف جنس ؛"مف الوسمي"تقدـ عميو نعت شبو جممة ،غيثنعت مفرد ل "حوّ "ف
 .(7)ألجؿ الفواصؿأحوى وتقديـ شبو الجممة مف الجار والمجرور  تأخير حسف:وقيؿ.ذلؾ الغيث

 امرئ القيس أشعارأشكال جممة النعت في 

عت بالجممة  وتبيف أّف النّ  ،امرئ القيس أشعارإحصائية لمجممة النعتية في قامت الباحثة بإجراء دراسة  
 :وذلؾ عمى النحو اآلتي جاء عمى عدة أشكاؿ

 

 فعميةالجممة ال -أوال 
، عت بالجممة التي يتصدرىا فعؿ أمرنوال يُ   ياأو ماض ،اينعت بالجممة الفعمية التي يكوف فعميا مضارع 

 .ألّنيا تدؿ عمى الطمب
 
امرئ القيس  أشعارضي في وردت الجممة النعتية ذات الفعؿ الما :الجممة المصدرة بفعؿ ماض -

 (المتقارب):منيا قولو.وأربعيف مرة اسبع
 

                                                                                                                                                    
((1

 .954/ 2،توضيح المقاصد ،المراديينظر:  -
((2

وامض التنزيل، تحقيق: ابن المنير اإلسكندري، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت، عن حقائق ؼالكشاؾ  ،الّزمخشري:ينظر -
 .2/714، ھ1407

(3)
 .1/42شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي - 

((4
 .308/ 4الدر المصون  ،السمين الحلبيينظر:  -

(5)
 .299/ 4ان، البحر المحيط أبو حيّ  ؛3/320شرح التسهيل  ،ينظر: ابن مالك -

(6)
الوسمي: أول مطر يقع باعأرض؛ عأّنه يسم اعأرض بالنبات، الحوة: الخضرة إل، الّسواد، التالع: جمع تلعة ما ھبط من اعأرض، تبطنت:  -

 .145/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيسرت في بطنه، الشيظم: الطويل، الصلتان: القصير الشعر. 
((7

 .449/  10القرآن وبيانه إعراب  ،محيي الدين الدرويشينظر:  - 
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ْوع َخْيَفاَنةً  أْرَكُب ِفي  (1).. َكَسا وْجَيَيا َسَعٌف ُمْنَتِشرْ .الرَّ

 .في محؿ نصب نعت لممفعوؿ بو خيفانةجممة فعمية "كسا وجييا"فجممة 

 منوو .لتفيد تحقؽ وقوع الصفة لمموصوؼ؛ذات الفعؿ الماضيرت قد الجممة الفعمية ربما تصدو 
 )الطويؿ (:قوؿ امرئ القيس

الَّ َنْبُتَياِبَمْحِنَيٍة  َقْد آَزَر ا  (2).. َمَجرَّ ُجُيوٍش َغاِنِميَن َوُخيَّبِ .لضَّ

وقد يتصدر .أفادت تحقؽ مساواة الضاؿ لمنبات"محنية"م"في محؿ جر نعت قد آزر"فجممة  
 ()الطويؿ:حرؼ نفي يفيد نفي تمؾ الصفة عف الموصوؼ ومنو قوؿ الشاعر الجممة 

 

لٍ   (3)اِن َلمَّا ُتْسَمَقا ِبِدَىانِ .. َفِريَّ .َكَأنَُّيَما َمزَاَدتَا ُمَتَعجّْ

في محؿ رفع نعت لخبر كأّف مزادتا لغرض نفي أف تكوف ىذه المزادتاف قد  "مقاست المّ :فجممة
 دىنتا.

امرئ القيس  أشعارمضارع في عت بالجممة ذات الفعؿ الورد النّ  :الجممة المصدرة بفعؿ مضارع -
 (الطويؿ):وقول منو.وستيف مرة اتسع
 
 

 (4).. وُيْموي بَأثواِب الَعنيِف الُمَثقَّلِ .الَم الِخفَّ َعْن َصَيواِتِو،َيطيُر الغُ 
 

مرئ القيس نعت لممجرور منجرد في قوؿ ا جرجممة فعمية فعميا مضارع  في محؿ  "يطير"فجممة  
 )الطويؿ (

 

 (5).. بُمنَجرِد َقْيِد األواِبِد َىْيَكلِ .وقد أغَتدي والّطيُر في ُوُكناِتيا
 

 :ومنو قوؿ امرئ القيستحقيؽ الصفة لمموصوؼ  توقع در الحرؼ قد الجممة النعتية ليفيدوقد يتص 
 )الطويؿ(

                                                           
((1

 .1/19شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالروع: الخوؾ والفزع، الخيفانة: الجرادة، وأراد بها فرسه، المنتشر: المتفرق،  - 
((2

 .1/95المحنية: منحن، الوادي حيث الخصوبة، آزر: عاون، الضال: نوع من الشجر.المرجع نفسه،  - 
((3

 .148/ 1 مرجع نفسه،ال -
((4

الخفؾ: الخفيؾ، الصهوات، جمع صهوة وھي موضع اللبد من ظهرالفرس، يلوي بأثواب العنيؾ: ُيذھب بها من شدة عدوه، العنيؾ:  -
 .1/50 اعأخرق، البطليوسي، شرح اعأشعار الستة،

((5
 .1/49المرجع نفسه،  -
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 (1)ثركر الدّ والعَ  ارِ .. مرابط لألميَ .د نرى ِفي ِدَيارىمْ قَ  مري لقومٌ لعَ 

تحقيؽ رؤية كثرة الماؿ واإلبؿ في  توقع تفيد ،لممبتدأ قوـ نعت في محؿ رفع"قد نرى"فجممة  
 .عنى قد رأيناوالم.ديارىـ

 
ومنو  منفي الصفة عف الموصوؼ في الزمف المستقبؿ أو الحاضروقد يسبؽ الفعؿ بأداة نفي

 )الطويؿ (:مرئ القيسقوؿ ا

 (2).. ِإَذا َساَفُو الَعْوُد النََّباِطيُّ َجْرَجرَا.َعَمى اَلِحٍب اَل ُيْيَتَدى ِبَمَنارِهِ 

نفي الحرؼ ببؽ الفعؿ المضارع سُ و .المجرور الحبلبلسـ  نعت في محؿ جر "يتدى بمنارهال يُ "فجممة
 .(3)ييتدي بياو ،يقطع األرض المجيولة مف غيرىافرسي متمدح وبياف أفّ ل ؛ال

أف يكوف مف  ياويشترط في العائد في ،وىي الجممة التي تتصدرىا أداة شرط :الجممة الشرطية -
 .(4)أو الجزاء وحده ،ويجوز أف يكوف في الشرط وحده ،الشرط والجزاء

 )الطويؿ(:منيا قولو.مواضع ستةفي  امرئ القيس النعت بالجممة الشرطية في أشعار وردو  
 

 (5(.. َمَشى الَيْيَذبى ِفي َدفّْو ثُمَّ َفْرَفرا.ُتو ِمْن جاِنَبْيِو ِكَمْييما،غِإذا زُ 
جممة شرط غير جاـز في محؿ جر نعت لمفرس المحذوؼ في بيت  "إذا زغتو مف جانبيو"فجممة  

 )الطويؿ(:والعائد موجود في جممة الشرط وجوابو. في قولو ،ؽساب

 (6).. َبِريَد السَُّرى بالميِل، ِمْن خيِل َبْرَبرَا.َعَمى كلّْ َمْقصوِص الذَُّناَبى ُمعاودٍ 

وخمسيف سبعةامرئ القيس في  د النعت بالجممة االسمية في أشعارور :الجممة االسمية -ثانيا
 )الطويؿ( :قولومنيا .موضعا

 

 (7)بمغربِ  ليَس  .. عَمى أبمِق الكشحينِ .وَدىاقتُ  كأنَّ  حرجوجٍ  بأدماءَ 
 

                                                           
((1

 . 165/ 1 مرجع نفسه، ال العكر: ما فوق خمسمائة من اإلبل، الدثر: الكثير، -
(2)

 .1/120مرجع نفسه، ال –
((3

 .357/ 1م. 1988،الطبعة اعأول،، عالم الكتب، بيروت، معاني القرآن وإعرابه ،الزجاج :ينظر -
(4)

 .2/241شرح المفصل  ،يعيش ،ابن :ينظر -
((5

 .1/122شعار الستة البطليوسي شرح اعأالزوغ: الجذب باللجام، الهيدب،: مشي فيه تبختر، الدؾ: الجنب، فرفرا: نفض رأسه.  -
((6

 .1/121مقصوص الذناب،: محذوؾ الذنب، المرجع نفسه  -
((7

 اعأدماء: الناقة التي أشرب بياضها سوادا، الحرجوج: الطويلة، القتود: خشب الّرحل، الكشح: الخاصرة، المرجع نفسه، - 
1/94. 
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في محؿ جر نعت  وجممة ليس بمغرب ،في محؿ جر نعت لممجرور أدماء" كاّف قتودىا" فجممة  
 .(1)لممجرور أبمؽ

منو  .وربما تصدر الجممة االسمية فعؿ ناسخ أو حرؼ شبيو باألفعاؿ ليضيؼ معنى جديدا لمموصوؼ 
 )الطويؿ( :امرئ القيس وؿق
 

 (2).. بضاٍف ُفَويق األرِض َلْيَس بأعزلِ .َوَأنت ِإذا استدبرتو َسدَّ َفْرَجو
 

نفى صفة العزؿ ل؛تصدرىا فعؿ ناسخ ؛في محؿ جر نعت لبلسـ المجرور ضاؼ"عزؿليس بأ"فجممة  
 .ونفي ما يعيبو مف الصفات مدحوعف ذيمو بغرض 

ما ينطبؽ عمى النعت بالجممة مف لنعت بشبو الجممة اينطبؽ عمى  :النعت بشبو الجممة -
ف اختصت بأحكاـ خاصة فييا وىي.أحكاـ  :وا 

فإّنو يوصؼ بالمكاف وال يوصؼ بالزماف فبل  ،إذا كاف الموصوؼ بشبو الجممة الظرفية شخصا -
 .(3)ويجوز: ىذا رجؿ عندؾ ،ىذا رجؿ اليوـ :تقوؿ
كائف أو :ور بمحذوؼ وجوبا تقديرهار والمجر تعّمؽ الج ،إذا وقع الجار والمجرور صفة لموصوؼ -
 .(4)ألّف األصؿ في الصفة اإلفراد ؛ستقرم

 اخمسوردامرئ القيس تبيف لمباحثة أّنو  راستي لمنعت بشبو الجممة في أشعارومف خبلؿ د
 وشبو الجممة مف الظرؼ.،شبو الجممة مف الجار والمجرورعتبالنّ  موزعة عمىوسبعيف مرة 

 )الطويؿ(: وقول امني.وستيف مرة اخمسلجممة مف الجار والمجرور ورد النعت بشبو او  

 (5).. وال سيََّما يوٍم ِبَداَرِة ُجْمُجلِ .أال ُرّب َيوٍم لَك ِمْنُيّن َصاِلحٍ 

مثمو و  .كائف أو مستقر :والتقدير."يوـ" منعت صفة محذوفة في محؿ جر "متعمؽ بلؾ"فالجار والمجرور 
 .في محؿ رفع نعت لمخبر يوـحذوفة متعمؽ بصفة م"فيو بدارة جمجؿ"
 )الطويؿ(:منو قولو .عشر مراتامرئ القيس  أشعارفقد ورد في  عت بالظرؼأّما النّ  
 

 6)).. َكساِمعَتْي َمذُعورٍة َوسَط َربربِ .َلُو ُأُذناِن َتْعرُف الِعتَق فييَما
 

                                                           
((1

 .128/ 1مشكل إعراب اعأشعار الّستة  ،الحضرميينظر:  - 
((2

 .56/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،وسيالبطلي - 
((3

 . 241/ 2شرح المفصل  ،ابن يعيش :ينظر -
((4

 .72ص:،موصل الطالب إل، قواعد اإلعراب  ،اعأزھري:ينظر -
((5

 .1/32اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((6

اعأول،، الرسالة، بيروت، المرجع نفسه،تحقيق: عبد الكريم مجاھد، الطبعة البطليوسي، العتق: الكرم، القطيع من البقر.  - 
 .98/ 1 م، 1996
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امعتي بقرة مذعورة كس :والتقدير .متعمؽ بنعت محذوؼ لممضاؼ إليو مذعورة "وسط ربرب"فالظرؼ  
 .كائنة وسط ربرب

فشبو الجممة  ،إذا كاف المنعوت بشبو الجممة نكرة غير محضة بسبب اختصاصو بنعت أو إضافةف 
 يصمح أف يكوف نعتا أو حاال. 
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 مسائل متفرقة  في النعت

 :تعدد النعت

عف التعميـ واإلبياـ فضبل ،المعنىتقرير لغرض التوكيد و  ؛ما تتعدد النعوت لمنعوت واحدكثيرا 
 .والتفصيؿ

 :أىميا احاة في تعدد النعت شروطاشترط النّ و  
 وألنّ ؛بالتثنية والجمع،فإّنو يستغنى عف تفريقو بالعطؼ ،في المعنى والمفظ اعت متحدإذا كاف النّ  -

 ،عت ال يتأتى بالتثنية والجمعإال إذا كاف النّ . (1)يؤدي إلى عطؼ الشيء عمى نفسو وىو غير جائز
 .(2)تعدد العامؿ في النعت أو

 عت بالمفط والمعنى قوؿ امرئ القيس: )الطويؿ (فمف اتحاد النّ 
 

 (3)ُمطنَّبِ  ثوبٍ .. َفعالوا َعمينا َفضّل .واِلفتياٍن ِكرَام أاَل اْنزل ناَوقم
 

 .تحاد المفظ والمعنىالجمعبلاستغني عف تفريؽ نعتو بو ،"فتيافل" مكراـ نعتف 

ذا جمع النعت و   َمَرْرت بزيد َوِىْند  :َنْحو َواْلعقؿ وجوبا ِعْند الش ُموؿ أف يغمب التَّْذِكير :ابف مالؾمذىب فا 
اِلحيف  .(4)لحة وصا :َمَرْرت بإنسانيف َصالح َوَصالح َويجوز :واختيارا ِعْند التَّْفِصيؿ َنْحو .الصَّ

ما ىو مفرد لفظا ذلؾ  ويشمؿ.مثنى أو جمعلفرؽ بالعطؼ إذا كاف يُ ف اهمعنؼ ماختو عت إذا تعدد النّ  -
: مررت بزيد نحو ،تدؿ عمى أّنو المعروؼ بذلؾوالواو العاطفة  ،المدح أو الذـزيادة ل؛مجموع معنى
فرؽ النعوت المتعددة بجميع حروؼ العطؼ عدا أـ وحتى وتُ .(5)أي المعروؼ بالعقؿ،الكريـ والعاقؿ

(6). 
 )الوافر( :ا عنوحساف رضي قول تفريؽ النعوت الختبلؼ المفظ والمعنى ومف 

 (7).. كُأْسِد الغاِب ُمْرداٍن وِشيبِ .َفَواَفيناُىُم ِمّنا بَجْمعٍ 

                                                           
((1

 .158/ 1شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفور :ينظر -
((2

 .119/ 2شرح التصريح  ،اعأزھري ،ينظر - 
((3

 .104/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيعالوا: رفعوا، المكّنب: المشدود بالحبال،  - 
((4

 .151/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
((5

 .1/408تحقيق: عبد اإلله النبهان، دار الفكر، دمشق،  ،، اللباب في علل اإلعرابالعكبريينظر: - 
((6

 .2/199اعأزھري، شرح التصريح  :ينظر - 
((7

 .24ص: ، ھ1420حققه: عبد مهنا، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ،الديوان ،حسان بن ثابت - 
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ا كانا مختمفيف بالمعنى فصؿ بينيما بحرؼ لمّ و ؛ُأْسِد الغابِ :ىو"مرداف" و"شيب" نعتًا لػ"جمع"، ف
 .(1)عطؼال

 ()الطويؿ :قوؿ امرئ القيس وومن 

اَل َنْبُتيَ   (2).. َمَجرَّ ُجُيوش َغاِنِميَن َوخّيبِ .اِبَمْحِنَية قْد آَزَر الضَّ

 .عت بالمعنى والمفظختبلؼ النّ ؛النعت لمجيوش فّرؽ بينيا بالواو "خّيب"و" غانميف" ف

نص عمى ذلؾ (3): مررت بيذيف الطويؿ والقصيريقاؿ فبل ،إشارةاسـ  إذا كاف عتنّ الال يجوز تفريؽ و  
كالضارب مف الضرب  :اختمؼ معناه دوف لفظو أو.(5)وعطؼ البياف ،في البدؿه وأجاز .(4)سيبويو

 .(6)اختمؼ لفظو دوف معناه كالذاىب والمنطمؽأو  .بالعصا والضرب مف السير

 :القطع في النعت

لفعؿ  بو محذوؼ أو مفعوال لمبتدأبجعؿ النعت خبرا  ،عت عف التبعية لممنعوتصرؼ النّ :وقصد بيُ  
معنى جممتيف بجممة  يؤديُ ف؛أو اإليجازتشويؽ السامع  أوالترحـ المدح أو الذـ أو  وصد بمحذوؼ إذا قُ 

 .(7)أترحـ أوأمدح أو أذـ  :الفعؿ المحذوؼ قّدر مكافويُ ،واحدة
لمبتدأ مرفوع  اموضعا منيا ستة عشر خبر عشريف امرئ القيس في  في أشعارقطع النعت ورد و  
 .ؿ محذوؼعمرات مفعوؿ بو لفأربعو 
 : )الطويؿ(قوؿ الشاعرألفادة المدح ؛محذوؼلمبتدأ  ارفع خبر مف قطع النعت بالف 

 (8).. َيُمجُّ ُلعاَع الَبْقل في كلّْ َمْشَربِ .أَقبُّ َرباٍع من حمير َعمايةٍ 

لمثور  ولممدح والمبالغة في وصف؛ىو رباع ىو أقب :والتقدير.لمبتدأ محذوؼ اف خبر "رباع"و" أَقب  " ف 
 .الوحشي

 )الطويؿ(:امرئ القيس قوؿ أو أذـّ  خصأ :تقديرا لفعؿ محذوؼ بمعنى الّنصبومف  

                                                           
(1)

 .958/ 2مقاصد توضيح ال ،المراديينظر:   -
((2

 . 1/95شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي  -
((3

 .2/954توضيح المقاصد  ،المرادي :ينظر -
((4

 .8/ 2الكتاب  ،سيبويهينظر: -
(5)

 .957/ 2المرادي توضيح المقاصد ينظر:  -
((6

 .2/119اعأزھري، شرح التصريح   :ينظر -
(7)

 .2/126 ،شرح التصريح ،ھري؛اعأز285/ 3أوضح المسالك  ،ابن ھشام :ينظر  -
(8)

شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسياعأقب: الضامر البطن، رباع: فتي الّسن، عماية: جبل في نجد، يمج: يرمي: لعاع البقل اعأخضر منه.  -
1/95. 
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 (1).. ِرَقاَب ِإَماٍء َيْقَتِنيَن اْلَمَفاِرَما.َوآَثَر ِباْلَمْمَحاِة آَل ُمَجاِشعٍ 

فشبييـ باإلماء  ؛: أذـ أو أخصالتقديرو  لمذـ. عمى أّنو مفعوؿ بو لفعؿ مضمر "ِرَقاَب ِإَماءٍ "فنصب  
 .(2)ليـوذلؾ أبمغ في الذؿ والدناءة 

وجاز قطعيا إيذانا ،الموصوؼ في إعرابو تباعاادفت النعوت لمدح أو ذـ جاز فييا إذا تر 
 )الطويؿ(ومنو قوؿ امرئ القيس:.(3)وتنبييا عمى المدح أو الذـ

 

 (4)َأَثرن الُغَباَر بالَكديِد اْلُمَركَّلِ  ...ِمَسحٍّ إذا ما السَّاِبَحاُت عمى الَوَني

 ،َسحّ مبتدأ محذوؼ تقديره ىو مِ لخبر  يجوزرفعوو ،نجردممفرس لو صفة جر مسًحا ألنّ ف         
ا، وكذلؾ القوؿ فيما قبمو مف الصفات  ،عمى المدحيصبنيجوز و  ا أو أعني: ِمَسحًّ والتقدير: أذكر ِمَسحًّ

 .(5)لممدح  يابسبب ترادف

ذا    ،الكاتب مررت بزيد التاجر الفقيو: نحو.وجب إتباعيا كميا ،إال بمجموع النعوت لـ يعرؼ المنعوتوا 
واآلخر فقيو كاتب  ،واآلخر تاجر ،أحدىـ تاجر كاتب :إذا كاف ىذا الموصوؼ يشاركو في اسمو ثبلثة
 ."فزيد" المقصود ال يتعيف إال بالنعوت الثبلثة

تباع المفتقر إليو في التعييف .عت التابع عمى النعت المقطوعتقديـ النّ  يجبو   لخرنؽ ومنو قوؿ ا.(6)وا 
 )الكامؿ( .َىا َوزوجَيا َواْبنَيابنت ىفاف ترثي َأَبا

 سّم العداة َوآَفة الجزر.. .اَل يبعدن قوِمي الَّذين ىم

 (7)والّطّيبون معاقد األزر    ...الّنازلين بكّل معتركٍ 

 .أو عمى القطع بإضمار)ىـ( ،رفع عمى اإلتباع لػ قوميال:أربعة أوجو "الّطّيبوف"و "الّنازليف"فيجوز في  
أو  ،منصوًبا عمى القطع بإضمار أمدحيجوز أف يكوف الّطّيبوف و دح، أو أذكر.ونصبيما بإضمار أم

                                                           
((1

 .189/ 1ار الستة شرح اعأشع ،البطليوسيآثر: خص، الملحاة: المالمة واللعنة، ومجاشع: أشهر بيوت بني تميم شرقا وؼربا،  -
((2

 .189/ 1 مرجع نفسه،: الينظر -
((3

 .727، 2/726اللمحة في شرح الملحة  ،ابن الصائػ :ينظر -
 ((4

مسح: كثير الجري، السابحات: الخيل تبسط أيديها  إذا عدت، الون،: الفتور، الكديد: اعأرض الصلبة، المركل: الذي أثرت فيه الحوافر.  -

 . 2/50الّستة  البطليوسي، شرح اعأشعار
((5

 .66:شرح المعلقات السبع ص ،الزوزني -
((6

 . 3/184ابن ھشام، أوضح المسالك إل، ألفية ابن مالك  -
( (7

 . 43م،  ص: 2990الخرنق بنت ھفّان، الديوان، تحقيق: يسري عبد الؽني عبد هللا، الطبعة اعأول،، دار الكتب العلمية بيروت  - 
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ألّنو مسبوٌؽ  ؛ال عمى اإلتباع في الثّاني ،ورفع الثّاني؛ عمى القطع فييما ،أذكر.ويجوز نصب النازليف
 .(1)بنعت مقطوع

أو ِلَما فيو مف ،بّيةِلَما فيو مف الفصؿ بيف الّنعت والمنعوت بجممة أجن ؛تباع بعد القطعالاوال يجوز 
بتكثير  اراً اعتب؛المعنى المراد مف اإلتباعالقطع أبمغ في و .عنو االنصراؼالّرجوع إلى الّشيء بعد 

 .(3)تقدـ المقطوع  صاحب البسيطوأجاز .(2)الجمؿ

 :يجب القطع في الحاالت التاليةو  

 .الفاضميف" راجاء زيد ورأيت عمكػ" ؛إذا كاف النعت لعامميف اختمفا في المعنى والعمؿ -
 .كػ"جاء زيد ومضى عمرو الكاتباف ؛إذا كاف النعت لعامميف اختمفا في المعنى فقط -
 .العمؿ فقط كػ" ىذا مؤلـ زيد وموجع عمرا الشاعراف"ذا كاف النعت لعامميف اختمفا في إ -

ّنما  وجب القطع وام ى معموؿ عم ،ألّنو يؤدي إلى تسميط عامميف مختمفي المعنى والعمؿ ؛نع اإلتباعتوا 
 .(4)ىو العامؿ في المتبوع ؛في التابعألف العامؿ  ؛واحد
 :إذا كاف عامؿ المعموليف واحدا فإّنو يجوز فيو ثبلث صورأّما   
نحو: "قاـ زيد وعمرو العاقبلف"، وىذه يجوز فييا اإلتباع والقطع مف غير  ،أف يتحد العمؿ والنسبة -

 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيسإشكاؿ.

 (5)القاتمين الَمِمَك الُحاَلِحاَل ..   .دٍّ َحَسًبا ونائالخيُر َمعَ 

تحاد كاىبل ومالكا بسبب اويجوز فيو النصب نعت ل ،إلى الرفع"خير ":عت في قولوفقطع النّ 
وال يجوز فيو النعت كونو  .ىـ القاتموف:الرفع والتقدير ويجوز في القاتميف ،أذـ :والتقدير.والنسبةالعمم

 )الطويؿ( :ؾ في قولووذل.جاء بعد القطع

 (6).. َحتَّى أبيد َماِلًكا وكاىال.َوا اَل يذىب َشْيخي َباِطال

نحو: "ضرب زيٌد عمًرا الكريماف"،  ،أف يختمؼ العمؿ ونسبة العامؿ إلى المعموليف مف جية المعنى -
 .يجب القطع قطًعافي ىذه الحالة و 

                                                           
((1

 .41/ 5خزانة اعأدب  ،البؽدادي ؛732/ 2لمحة في شرح الملحة ال ،ابن الّصائػ :ينظر -
(

- 
(2

 . 732/ 2اللمحة في شرح الملحة  ،ابن الّصائػ :ينظر 
(3)

 .327/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشموني - 
((4

 .3/282ابن ھشام أوضح المسالك  :ينظر -
(5)

 192/ 1عار الستة شرح اعأش ،البطليوسيالحالحال: الّسيد الشريؾ، أو أو الزكي الرضي،  -
((6

 . 292/ 2أبير: أستأصل، مالك وكاھل: فخدان من بني أسد، المرجع نفسه، -
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فالقطع في ىذه  َصـَ َعْبُد المَِّو َزْيًدا اْلَعاِقَمْيفِ َخاأف يختمؼ العمؿ وتتحد النسبة مف جية المعنى، نحو: -
بف ذكر او ،"ضارب زيد ىنًدا العاقمة" برفع "العاقمة" نعتا لػ"ىند" :و ال يجوزبدليؿ أنّ ،واجب عند البصرييف

أف االسميف مف نحو: "ضارب زيد عمًرا"، ليس أحدىما أولى مف اآلخر بالرفع وال :مالؾ
والنص عف الفراء أنو إذا اتبع غمب  ،اإلتباع،(4)وابف سعداف،(3)الفراءو  ،(2)يوفالكوف وأجاز.(1)بالنصب
 .(6)ونص ابف سعداف عمى جواز إتباع أي شئت.(5)المرفوع

ومنو قوؿ أمية بف ،وجاز في الباقي القطع ،عإذا كاف المنعوت نكرة تعيف في األوؿ مف نعوتو اإلتبا 
 :(المتقارب) :أبي عائذ اليذلي

 (7)وشعثًا مراضيَع مثل السعالي.. .نسوٍة عطلٍ  ويأوي إلى

 ؛ويجوز فيما عداه اإلتباع والقطع ،نعوت النكرة يجب في أوليا اإلتباع فّ أل"عطؿ" ونصب "شعثًا". رجب 
 )الطويؿ(قوؿ امرئ القيس: و ومن.(8)فإف لـ يتقدمو نعت آخر, لـ يجز القطع إال في الشعر

 (9).. َمواِرَن، اَل ُكْزٍم َواَل َمِعراتِ .ينةٍ َتُمتُّ الَحَصى َلتًّا بُسْمٍر َرز 

والقطع بالرفع أو  اإلتباعويجوز في موارف  ، نعت لسمر؛ألّنو بالجر اإلتباعإال  "رزينة":فبل يجوز في
 .بسبب تقدـ نعت آخر عميوالنصب 

 :القطع فييااألماكف التي ال يجوز  

 ؿ()الطوي :القيس ومنو قوؿ امرئ.ديالنعت الذي يفيد التوك -
 

 (10).. َأِثيٍث كِقْنِو النَّخمِة الُمَتَعْثِكلِ .وَفْرٍع ُيَغشّْي الَمْتَن َأْسَوَد فاحمٍ 
 

 .مؤكدا لما قبمو وال يجوز فيو القطع؛ ألّنو،مشتؽ مف الفحـصفة مؤكدة لمسواد  الفاحـ ف 

                                                           
((1

 .453/ 3شرح التسهيل  ،ابن مالكينظر:  -
((2

م، 2008في علم معاني القرآن وتفسيره، مجموعة رسائل جامعية، جامعة الشارقة، الطبعة االول،، الهداية إل، بلوغ النهاية  ،مكيينظر:  -
10 /6463. 

((3
 .11/ 3معاني القرآن  ،الفّراءينظر:  -

((4
 .959/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -

((5
 .11/ 3معاني القرآن  ،الفّراء ينظر: -

((6
 .325/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشمونيينظر:  -

(7)
 .184/ 2م،1996الدار القومية للطباعة والنشر، االقاھرة، ، الديوان، ونالهذلي -

((8
 .328، 327/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشموني ؛963/ 2توضيح المقاصد  ،ينظر: المرادي -

((9
تلت: تسحق الحص، بحوافرھا لصالبتها وشدتها، رزينة: ثقال ال عيب فيها، موارن: صالب ال تسثر فيها الحجارة، الكزم: جمع أكزم  -

 .141/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيوھو القصير المتقزم. 
((10

 .42/ 1 مرجع نفسه،ال -
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 ." الشٍّْعرى الَعُبور"نحو:  .النعت الممتـز -
 )الطويؿ(:سومنو قوؿ امرئالقي.(1)ا العالـ"نحو: "ىذ .النعت الجاري عمى ُمَشاٍر بو -

ن ُكْنِت قد َأْزَمعِت َصْرمَي فاْجممي.أفاِطَم، َمْياًل، َبْعَض ىذا التََّدلُِّل،  (2(.. وا 

 .جرى عمى اسـ إشارة وألنّ "التدلؿ "يجوز القطع فيبل ف
 .(3)الترحـ, وىو مذىب يونس -

و إلى الرفع ", جاز قطعمررت بزيد الخياطُ "نحو:  .عت لمتخصيصويجوز القطع والتبعية إف كاف النّ 
النصب عمى إضمار "أعني", ويجوز إظيارىما، فتقوؿ ىو الخياط أو أعنى عمى إضمار "ىو"، و 

 ()الطويؿ:ومنو قوؿ امرئ القيس .(4)الخياط بخبلؼ نعت المدح والذـ والترحـ 

َباِب َوَفْرَتَنى  (5)نَّْعِف ِمْن َبَداَلنِ .. َلَياَلَيَنا ِبالْ .ِدَياٌر ِلِيْنٍد َواْلرَّ

 (6).لياِلَيَناأو أعني  أي: أتذّكر لياِلَيَنا

 :المنعوتو أعت حذف النّ 

 .دّلعمييما السياؽإذامعا االثنيف كما يجوز حذؼ  المنعوتيجوز حذؼ النعت و  

 :حذف النعت -أوال

 حذفو حالية فيستغنى بمعناه عف لفظو مف خبلؿ قرينة تدؿ عميو بعد ؛حذؼ النعت إذا عمـ معناهي
قولو يومن(8).الّسياؽ دؿ عميو أو ،وعنأو تأخر  ،تقدمو ما يدؿ عميوإذا فيحذؼ الّنعت(7).مقالية ـأكانت 
قولو :ة ىيفحذؼ الصفة لمعمـ بيا؛ بقرين(9)﴾َوكاَن َوراَءُىْم َمِمٌك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصباً ﴿تعالى:
الممؾ الغاصب، ال يأخذ ما ال نفع  أفّ  كما،كانت صالحة أّنيا فدؿ عمى"؛ َفَأَرْدُت َأْف َأِعيَبَيا"تعالى:

 .(10)فيو

                                                           
((1

 .328، 327/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشمونيينظر:  -
((2

 .1/35شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
(3)

 .963/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -
((4

 .205/ 3شرح ابن عقيل  ،؛ ابن عقيل2/963،رجع نفسه، المينظر:  -
((5

 .1/143شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((6

 .341/ 1م،1996، الطبعة االول،، دار القلم، دمشق، البالؼة العربية  ،الميدانيينظر:  -
(7)

 .2/727اللمحة في شرح الملحة  ،ابن الصائػ :ينظر -
(8)

 247/ 2تحقيق: أحمد الحوفي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، ،المثل الّسائر ،ابن اعأثيرينظر:  -
((9

 .79 /18الكهؾ  -
((10

 .336/ 3 م،  2005، الطبعة السابعة عشر، مكتبة اآلداب، بؽية االيضاح ،عبد المتعال الصعيدي :ينظر -
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منو .امرئ القيس تبيف لمباحثة أّنو ورد في عشريف موضعا النعت في أشعارومف خبلؿ دراستي لحذف
 (الطويؿ) ُرئ اْلَقْيِس:َقوَؿ امْ 

نَّ ِشَفاِئي َعْبَرةٌ  لِ ... َفَيْل ِعْنَد َرْسٍم َدارِ ِإْن َسَفْحُتَياَواِ   (1)ٍس ِمْن ُمَعوَّ

أّما المعنوية فيي الجممة الشرطية  .لفظية ومعنوية :صفة خبر إف عبرة مف خبلؿ قرينة حذؼف      
 .فحتياسفيدؿ عمييا رواية مف قرأ ميراقة بدؿ مف إف  أّما المفظية،ِإْف َسَفْحُتَيا

 )الطويؿ( :ومنو قوؿ امرئ القيس ا ما تحذؼ صفة مجرور ربر وكثي

 (2).. كشفت إذا ما اسودَّ وجُو الجبانِ .مكروبًا فيا ربَّ بيمةٍ  فان أمسِ 

 .فحذؼ نعت مجرور رب "بيمة " لداللة الّسياؽ عميو    

 ِبَدِليؿ استعمالواْبف َمالؾ َوَجَماَعة  وِ َوَخالفوقد يحذؼ ما ىو تابع لمجرور رب وىو مذىب المبّرد 
 )الطويؿ(:ؿ امرئ القيسقو  وومن.(3)محذوفا كثيرا 

 (4).. ِبآِنَسٍة َكَأنََّيا َخطُّ ِتْمثَالِ .َوَيا ُربَّ َيْوٍم َقْد َلَيْوُت َوَلْيَمةٍ 

ُىَو اْخِتَيار اْلمبرد َوكثير مف لداَلَلة َما تقدـ مف صفة َيْوـ َعَمْيَيا  "َلْيَمة حذؼ صفة التابع لمجرور رب"ف
 .(5)اْلُمَحقٍّقيف

 :حذف المنعوت

ىا عمماء وفقا لمعايير محددة أقرّ  .أو جممة أو شبو جممة أمفرد عت:النّ  حذؼ المنعوت بكثرة سواء كافي
 :والببلغة النحو

 :حذؼ المنعوت إذا كاف النعت مفردا-أوال 

وتبيف أّنو ورد امرئ القيس  في أشعارإذا كاف النعت مفردا قامت الباحثة بإجراء دراسة لحذؼ المنعوت  
 :آلتيوذلؾ عمى النحو ا .مرةمئة وثبلث وتسعيف 

                                                           
((1

 .30/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالمهراق: المراق المصبوب، العبرة: الّدمع، المعول:  -
((2

 144/ 1المرجع نفسه ،  -
((3

 .155،156/ 1ني اللبيب مؽ ،ابن ھشامينظر:  -
((4

 .1/60شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((5

ص: م،  1990في الواو المزيدة، تحقيق: حسن موس، الّشاعر، الطبعة االول،، دار البشير، عمان  الفصول المفيدة ،ابن كيكلديينظر:  - 
261. ،263. 
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مررت نحو: و بوخبلؿ اختصاص مف ،ا ليحؿ محؿ المنعوت فيعرب إعرابوعت صالحأف يكوف النّ  -
قوؿ امرئ يومن. (2)أقرب إلى الجواز إذا كانت الصفة عامة غير مختصة بالموصوؼويكوف 1).)بالكاتب
 )الطويؿ (: القيس

 (3)َتَماِئِم ُمْغَيلِ  .. فأْلَيْيُتيا َعن ِذي.فِمْثمِك ُحْبَمى قْد َطَرْقُت وُمْرِضعاً 

 .وذي تمائـ ،ومرضع ،حبمى:في قولو حذؼ الموصوؼ وأقاـ الصفة مقامو لداللة السياؽ عميوف
 .(4)صبي ذي تمائـ و وامرأة مرضع ،امرأة حبمى :والتقدير

ومنو قوؿ أمرئ  .كأف يتقدمو ما يدؿ عميو .وجود قرينة تدؿ عمى المنعوت المحذوؼ -
 )الطويؿ (:القيس

 (5).. سنبدل إن أبدلت بالود آخرا.سى ودىا قد تغيراأسماء أمأ

غ ذلؾ مصاحبة ما يعينو فحذؼ المنعوت لمعمـ بو وسوّ ؛ودا آخرا:األصؿ "؛ ألفّ وداحذؼ الموصوؼ "ف
 .أشعر بو ودولكف تقدـ ذكر ال ،المنعوتعت ال يختص بمع أف النّ 

امؿ العمؿ مباشرة في بحيث ال يستطيع الع ،وجود عامؿ نحوي يحتاج إلى المنعوت المحذوؼ -
 ()الطويؿ:ومنو قوؿ الشاعر.(6)النعت 

 

 (7)سِ التُّرَاَب َعْن َمِبيٍت َوَمْكنِ .. يثير .َقِمياًل ُثمَّ َأْنَحى ظموفوَعشَّى تَ 
 

 .تعشى تعشيا طويبل :والتقدير.أف يكوف نعتا لمصدر محذوؼ يجوز في قميؿف    
والتقدير وقتا  ،أو مكاف نحو:صحبتؾ طويبلإذا كاف النعت جاريا مجرى األسماء وكاف لزماف  -

نعتا لظرؼ زماف  السابؽ، فيجوز أف يكوف قميبلامرئ القيس ماورد في البيت  ي أشعارفيمنو .(8)طويبل
 .(9): وقتا قميبل التقديرمحذوؼ و 

 :حذؼ المنعوت لنعت جممة أو شبو جممة -ثانيا 

                                                           
(1)

 .3/156في شرح جمع الجوامع، ھمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر - 
((2

 .128ص:،مشكل إعراب اعأشعار الستة ،لحضرميا :ينظر - 
((3

 .34/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((4

دراسة نحوية داللية في صفات العاقل، إشراؾ: يحي، عبد الرسووؾ  الصفات المفردة في القرآن الكريم،خالد حسين أحمد عبدهللاينظر:  -
 .91ص:  م،2009بلس، جبر، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسا العليا، نا

((5
 .114/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي -

((6
 .495/ 3النحو الوافي  ،نسينظر: عباس ح -

((7
 .1/175شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيتعش،: دخل ي اول العشاء، أنح، ظلوفه: اعتمد بأظالفه يحفر مربضا يبيت فيه،  -

((8
 .3/156ھمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر -

(9)
 .179:مشكل إعراب اعأشعار الستة ص ،الحضرمي :ينظر -
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عميو بعض مف اسـ متقدـ نعوت مرفوعا و إذا كاف الميجوز حذؼ المنعوت لنعت جممة أو شبو جممة  
َعَمى ِإْضَماِر  والكوفيوف يقدرونويوف يجعموف ذلؾ عمى تقدير موصوؼ والبصر  ،مجرور بمف أو بفي

. فظعف وأقاـ"َأْي: ِمنَّا َنَفٌر َظَعَف، َوِمنَّ  "ِمنَّا َظَعَف، َوِمنَّا َأَقاـَ نحو:" .(1)َمِف اْلَمْوُصوَلةِ  ـَ في  جممتافا َنَفٌر َأَقا
والمنعوتاف: مرفوعاف عمى االبتداء؛ وىما بعض اسـ مقدميو :لمنعوتيف محذوفيف ضع رفع: نعتفي مو 

 .2))أو في الضمير المجرور بمف
أو مبتدأ وكاف النعت جممة أو ،أو مجرورا  ،وال يجوز حذؼ المنعوت إذا كاف المنعوت فاعبل أو مفعوال 

، فمو حذؼ المنعوت وىو أحد األشياء السابقة ا ذكرمة أو شبييا ال تقع شيئا ممألف الجم ؛شبو جممة
يصمح أف يحؿ  الذيبخبلؼ النعت المفرد  ،لـ يوجد في الكبلـ ما يصمح أف يحؿ محمو في إعرابو

 .(3)الفاعؿ والمفعوؿ والمبتدأ  حؿم
 

 :معا  حذف النعت والمنعوت

أي (4).﴾ َيُموُت ِفيَيا َواَل َيْحَيااَل ﴿:ومنو قولو تعالى ،يحذؼ النعت والمنعوت إذا دؿ عمى حذفيما قرينة 
ما مات في مدة العذاب، أعيد حيًا ليدـو ، وال يحيا حياًة متصمة، بؿ كمال يموُت فييا موتًا متصبلً 

 .(5)العذاب

امرئ القيس في  أشعارنعوت معا وتبيف إّنو ورد في عت والمقامت الباحثة بإجراء دراسة لحذؼ النّ  
 )المديد (:لشاعرومنو قوؿ ا،ثمانية مواضع

 (6).. ُثمَّ َأْمياُه َعَمى َحَجرِهْ .راَشو ِمْن ِريِش ناِىضٍة،

 
ـَ اَل ؛ِريَش ِمْف فْرٍخ ِمْف ِفراِخ النَّْسِر ناِىضٍ  ":فحذؼ الصفة والموصوؼ والتقدير أَلف السٍّيا

 .(7)"ُتراُش بالناِىضِ 
 عت عن المنعوتفصل النّ 

أو  ،عت جممة اعتراضية تفيد الكبلـ تأكيداإال إذا كاف النّ  ،بيعت ومنعوتو بأجنال يجوز الفصؿ بيف النّ 
 .(1)تبيف معنى مف معانيو

                                                           
(1)

 .2/282مؽني اللبيب  ،ابن ھشام :ينظر -
((2

 .660/ 504،3/ 1البحر المحيط  ،أبو حيانينظر:  -
((3

 . 494/ 3النحو الوافي ،ينظر: عباس حسن -
((4

 .74/  20طه  -
((5

 1983يق: محمد علي الصابوني، الطبعة االول،، دار القرآن الكريم بيروت، تحق فتح الرحمن بكشؾ ما يلتبس في القرآن،السنيكيينظر:  -
 .365ص:  م. 1983

((6
 .184/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالناھض: فرخ العقاب الذي وفّر جناحه ونهض للطيران، أمهاه: سقاه،  -

((7
 .مادة نهض ،لسان العرب ،ابن منظورينظر:  -
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 :ويجوز الفصؿ بيف النعت ومنعوتو إذا كاف النعت حقيقيا وذلؾ عمى النحو اآلتي
َفَصَؿ َبْيَف اْلَمْوُصوِؼ ف.(2)﴾َحْشٌر َعَمْينا َيِسيرٌ ﴿ذِلَك ::ومنو قولو تعالىبمعموؿ الوصؼ -

َفةِ َفتِ َوصِ  َفِة َفاِصَمةً  سّوغْي َيِسيٌر َعَمْيَنا، وَ َعَمْيَنا، أَ ِو ِبَمْعُموِؿ الصٍّ  :ومنو قوؿ امرئ القيس.(3)َذِلَؾ َكْوُف الصٍّ
 )المتقارب(

 

ْن َأْعَرَضْت قمَت: ُسْرُعوَفٌة،  (4(.. َلَيا َذَنٌب َخْمَفيا ُمْسَبِطرّ .َواِ 
 

وقاؿ  .َعَمى ااِلْخِتَصاصِ  َيُدؿّ لالظَّْرِؼ  ـا تقدوأّنم،عت ومنعوتو بالظرؼ خمفياففصؿ بيف النّ 
 .(5)الستقامة الوزف إال أّنو  َعنوُ يمكف االستغناء َحْشو " خمفيا"الظرؼ :البغدادي

ِبَجر (6)﴾﴿ُسْبَحاَن المَِّو َعمَّا َيِصُفوَن َعاِلِم اْلَغْيبِ :ومنو قولو تعالى :المنعوتعامؿ بمعموؿ  -
 .(7)َتعالى َعمَّا َيِصُفوفَ :بقولو،ُسْبَحاَف المَّوِ  :قولو المَِّو ِفي لجبللةلمفظ ا َنْعتِ  ّنوؤلَعاِلمِ 

َفةِ فَ .(8)﴾ِإِن اْمُرٌؤ َىَمَك َلْيَس َلُو َوَلدٌ ﴿ :نحو:النعت عامؿبمفسر  - ْفُع َعَمى الصٍّ  َمَحؿ  َلْيَس َلُو َوَلٌد الرَّ
 .(9)"اْمُرؤٌ ":لقولو

 )الطويؿ(:َقاَؿ اْمُرُؤ اْلَقْيسِ .(10)الديف نحو: مَا عرفت أحًدا إال الو :باالستثناء -
 

 (11).. َواَل ُأُجًما ِإالَّ َمِشيًدا ِبَجْنَدلِ .َوَتْيَماَء َلْم َيْتُرْك ِبَيا ِجْذَع َنْخَمةٍ 
 

لـ يترؾ ىذا الغيث :والمعنى.فصؿ بيّنو وبيف نعتو باالستثناء،فيجوز في مشيدا أف يكوف نعتا ألجما 
ة تيماء، وال شيًئا مف القصور واألبنية إال ما كاف منيا مرفوًعا بالصخور أو شيًئا مف جذوع النخؿ بقري

 .(12)مجصًصا
 .(13)وا البار  محبوب  -الولد :ومنو:بالقسـ -
" َربٍّي" فصؿ بيف المنعوت.(14)﴾َبَمى َوَربّْي َلتَْأِتَينَُّكْم َعاِلِم اْلَغْيبِ ﴿ :كقولو تعالى :بجواب القسـ -

 .(1)بجواب القسـ َلتَْأِتَينَُّكـْ "ْيبِ َعاَلـِ اْلغَ "ونعتو 
                                                                                                                                                    

((1
 .171/ 1مل شرح الج ،ابن عصفور :ينظر -

(2)
 .44/ 50ق  -

((3
 .543/ 9البحر المحيط  ،أبو حّيانينظر:  -

((4
 .1/25شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيسرعوفة: جرادة، المسبطر: الطويل الممتد،  -

((5
 . 177/ 9خزانة اعأدب  ،البؽداديينظر:  -

(6)
 .92، 91/  23المسمنون  -

((7
سير القرآن، تحقيق: عبد الرازق المهدي، الطبعة االول،، دار إحياء التراث العربي، معالم التنزيل، في تفالبؽوي، ينظر:  -

 .373/ 3،ھ 1420بيروت 
((8

 .4/176النساء  -
(9)

 .173/ 4الدر المصون  ،السمين الحلبي ؛150/ 4البحر المحيط  ،أبو حّيانينظر:  -
(10)

 .435/ 3النحو الوافي  ،عباس حسنينظر:  -
((11

 .59/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسياعأطم: البيت المسطح،  تيماء: مدينة، -
((12

 .67شرح المعلقات الّسبع ص/  ،الزوزنيينظر:  -
((13

 .435/ 3النحو الوافي  ،عباس حسنينظر:  -
((14

 .3/  34سبأ  -
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نَُّو َلَقَسٌم َلْو َتْعَمُموَن َعِظيٌم  ﴿:ومنو قولو تعالى :باالعتراض - صفتو اعترض بيف الموصوفو .(2)﴾َواِ 
ـَ ِبِو ِمْف لَتْعِظيم ؛"َلْو َتْعَمُموفَ "جممة القسـ   .(3)ي الن ُفوسِ ِإْجبَلِلِو فِ  َمَواِقِع الن ُجوـِ َوَتْأِكيدَشْأِف َما َأْقَس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
((1

 .670/ 3تفسير البؽوي  ،البؽويينظر:  -
(2)

 .76/ 56الواقعة  -
((3

 .58/ 3 م، 1957حقيق: محمد أبو الفضل إبراھيم، الطبعة االول،،دار إحياء الكتب العربية، ، تالبرھان ،ينظر: الزركشي -
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 امرئ القيس أشعارعت في منّ لغراض البالغية األ

 أّنيا  وتبيف امرئ القيسشعر عمى  الببلغية لمنعت قامت الباحثة بعرض األغراض
 :وذلؾ عمى النحو اآلتيبالرغـ مف تفاوت ىذه المعاني ه عمماء الببلغة جاءت مطابقة لما أقرّ 

زالة المبس ،البياف والتحميةفي زيادة ،نعوت معرفةإذا كاف الم :توضيح المنعوت - ومنو قولو .وا 
نعتاف لممحصنات  "المؤمناتو  الغافبلتف."(1)﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناتِ ﴿:تعالى
 (الطويؿ: )امرئ القيس قوؿومنو .لتوضيح المنعوت؛2))فامنصوب

قَّ  ِويَّ َوَلْم َأُقلْ  َوَلْم َأْسَبِأ الزّْ  (3).. ِلَخْيِمي ُكرّْي َكرًَّة َبْعَد ِإْجَفالِ .الرَّ

وي"ف  .الّنو معرفة ؛توضيحول؛ؽنعت لممفعوؿ بو الزّ  "الرَّ
النكرة موضوعة ف ؛كرات بحسب الوضعرفع االشتراؾ المعنوي الواقع في النّ ل:تخصيص المنعوت -
َفَتْحِريُر ﴿:ومنو قولو تعالى.(4)كرةعمى كؿ واحد منيـمف أفراد يصدؽ لفظ الن ،اللة عمى فرد مبيـلمدّ 

 )المتقارب ( :امرئ القيسقوؿ يومن.لمتخصيص ؛" مؤمنة " نعت لممضاؼ إليو رقبةف.(5)﴾َرَقَبٍة ُمْؤِمَنةٍ 

باعِ ْنخَ ليا مِ   (6)َفمْنُو ُتريُح إذا َتْنَبِير ...ٌر َكِوجاِر الضّْ

ف خصيا بسعة يحدد لـ فيو .لمتخصيص ؛فالكاؼ نعت لممبتدأ المؤخر منخر ناقة بعينيا وا 
 .(7)بيالمتمدحالمنخر 

ومنو قولو  ،وتعريؼ المخاطب مف أمر الموصوؼ ما لـ يكف يعرفو :الثناء والمدح -
نََّك َلَعَمى ُخُمٍق َعِظيمٍ ﴿:تعالى  :ومنو قوؿ امرئ القيس .لممدحفعظيـ نعت لممجرور خمؽ .(8)﴾َواِ 

 ()الطويؿ
 (9).. َبُنو َتْيٍم َمصابيُح الظَّالمِ .َقْيِس ْبِن ُحْجرٍ َأَقرَّ َحشا إْمِرئ الْ 

                                                           
(1)

 .24/23النور  -
((2

 .246/ 18الجدول في إعراب القرآن  ،محمود صافيينظر:  -
((3

/ 1شرح اعأشعار الستة  ،بطليوسيالسبأ: اشترى، الّزق: وعاء الخمر، الروّي، المملوء، الكر: الرجع عل، اعأعداء، اإلجفال: اإلنهزام،  -
79. 

((4
 .271/ 3أوضح المسالك  ،ابن ھشامينظر:  -

((5
 .92/ 4النساء  -

((6
 .24/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيالوجار: الحجر، وتريح: تتنفس،  -

((7
 .222ينظر: ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص:  -

((8
 .4/  68القلم  -

((9
 م،  مادة ذمل. 100المحيط اعأعظم،تحقيق: عبد الحميد ھنداوي، الطبعة االول،، دار الكتب العلمية، بيروت  ينظر: ابن سيدة، المحكم و -
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؛ إّما لحسف وجعميـ مصابيح الظبلـ"يقوؿ البطميوسي:.ممدحنعت لمفاعؿ بنو تميـ ل فمصابيح الظبلـ 
وىؤالء القـو  .، أو الّنيـ يكشفوف األمور المبيمة بصحة رأييـ كما تجمو المصابيح الّظبلـوجوىيـ

 .(1)لقيس حّتى سم وا مصابيح الظبلـ"ُشيروا بقوؿ امرئ ا

 :أي،وصؼ الشيطاف بأنو رجيـف."أعوُذ با مف الشيطاف الرجيـ":منوو  .(2)ممنعوتل:الذم والتحقير -
 )الطويؿ(:سيومنو قوؿ امرئ الق.(3)ومرجوـ بكّؿ مذّمة مف رحمة ا مطرودٌ  :أي،رجيـ

 4))اِر َشاِئِيُم النَِّمرُ .. َيُروُح َعَمى آثَ .َأَحبُّ ِإَلْيَنا ِمْن ُأَناٍس ِبَقنَّةٍ 

في محؿ جر  "يروح عمى آثار شائيـ النمر"الجممة الفعمية و  ،"بقنة"فشبو الجممة مف الجار والمجرور  
وال خيؿ ليـ  ،فوصفيـ بأّنيـ قوـ ال ماؿ ليـ إاّل الشاء وىو شّر الماؿ عندىـ ؛الذـ انعت ألناس أفادت

 .(5)الجباؿ ىربا مف الغارات  فتحّصنوا بُقناف ؛يحتموف فييا مف عدوَّىـ

- : يُد ومنو قولو  :كالتكرار النعت ذكرفصار  ،مما في الموصوؼ تعت استفيدداللة النّ فالتَّْوِك
وِر  ﴿:تعالى أِلَفَّ النَّْفَخَة اَل َتُكوُف ِإالَّ  ؛َتْوِكيدنعت أفاد الَفواِحَدةً (6).﴾َنْفَخٌة واِحَدةٌ َفِإذا ُنِفَخ ِفي الصُّ

 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرؤ القيس(7).يوأكيد اإلعبلـ بأف ذلؾ ىيف سيؿ عمبذكر الواحدة لت َواِحَدًة.فجيء

 8))النخمة المتعثكل قنوِ كَ  .. أثيثٍ .َوَفْرٌع َيِزيُن المتن أسود فاحم

 .أسود :نعت مؤكد لقولو  "فاحـ" ف 
َـّ :نحو:الترحم - ـْ َعْبَدَؾ المسكيفَ المَُّي اْرَح

 لطويؿ ()ا:ومنو قوؿ امرء القيس.9))
 (10).. بَسيميِك في َأْعشاِر قمٍب ُمَقتَّلِ .وما َذَرَفْت َعيناِك إالَّ ِلَتْضربي

 .(11)َمْقُيوٌر ِباْلُحبٍّ الاْلُمَذلَُّؿ ؿ والمقتّ  .يفيد االسترحاـ واالستعطاؼ "قمبلمضاؼ إليو " نعت  "مقّتؿ" ف 
ومنو قولو  (1).ويوـ أيوـ ليؿ أليؿ:ومنو ،بأف ينعت الشيء بمثؿ ما اشتؽ مف لفظو :المبالغة -

: َظِميٌؿ ِصَفٌة ُمْشَتقٌَّة ِمْف َلْفِظ الظٍّؿٍّ ِلَتْأِكيِد َمْعَناهُ .(2)﴾َوُنْدِخُمُيْم ِظالِّ َظِمياًل ﴿:تعالى َوُىَو َما .َقاَؿ الزََّمْخَشِري 
 )الطويؿ(: امرئ القيسومنو قوؿ . (3)َوَداِئًما اَل تَْنَسُخُو الشَّْمُس  ،َما َكاَف َفْيَناًنا اَل َجْوَب ِفيوِ 

                                                           
((1

 .106/ 2البطليوسي، شرح اعأشعار الّستة  -
((2

 .461/ 2ينظر: الميداني، البالؼة العربية  -
(3)

 .225/ 1ينظر: المرجع نفسه،   -
((4

 .266/ 2البطليوسي، شرح اإلشعار الّستة  -
(5)

 .166/ 1 مرجع نفسه، ال -
((6

 .13/  69الحاقة  -
(7)

 .284/ 2المثل الّسائر  ،ابن اعأثيرينظر:  -
(8)

 .42/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي- 
(9)

 .284شرح قطر الندى وبل الّصدى ص:  ،ابن ھشامينظر:  -
(10)

 . 1/36اعأشعار الّستة شرح  ،البطليوسيذرؾ: سال، أعشار: قطع، المقّتل: المذلّل،  -
((11

 .330/  10 ؛330/ 1البحر المحيط  ،أبو حّيانينظر:  -



53 
 

 (4).. مدافع غيث ِفي فضاء عريض.ِباَلد عريضة َوَأْرض أريضة
 .(5): حسنة النبتبمعنى .لممبالغة في وصفيا؛"أرض ":نعت لقولو " أريضة" ف 
 .(6)"لئيـٍ أحدىمامررت برجميف عربي وعجمي كريـٍ أبواُىما نحو: :التفصيل -
 .تصدؽ بصدقة قميمة أو كثيرةومنو :اإلبيام -
 منو قوؿ امرئ القيس:و .نحو: "إف ا يرزؽ عباده الطائعيف والعاصيف" :التعميم  -

 )الطويؿ (
 (7)أشجانِ وَ  يرٍ م من ضمِ سقْ  لَ ابيِ قَ .. عَ .جتْ يَّ يَ فَ  يعَ مِ الجَ  ا الحيَّ يَ بِ  تُ رْ كَ ذَ 

 .نعت  لممفعوؿ بو الحي أفاد معنى التعميـفالجميع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
((1

 .683/ 3أبو حّيان البحر المحيط ينظر:  -
((2

 .57/ 4الّنساء  -
((3

 . 523/ 1الكشاؾ  ،الزمخشريينظر:  -
((4

 1/130شرح اعأشعار الستة  ،بطليوسيالاالريضة: الخليقة للخير، مدافع: ؼّن الؽيث يندفع عليها، الفضاء: اتساع اعأرض،  -
((5

 .73ص: ، ھ1412تحقيق: صفوان عدنان الداودي، الّدار الشامية،  دات في ؼريب القرآن،المفر،الراؼب اعأصبهانيينظر:  -
((6

 .317/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشمونيينظر:  -
((7

لة والّضمير المضمر المطوي في الّنفس، اعأشجان: جمع شجن وھو الحّي: الجماعة، الجميع: المجتمع، العقابيل: جمع عقبول وھو بقية الع -
 . 149/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالحزن، 
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 :لباحثة إلى جممة مف النتائج أىمياوفي ختاـ الفصؿ األوؿ توصمت ا

ف فّرؽ بينيما بعض  ،نىسار مصطمح النعت والصفة معا في كتب الّنحو دوف فرؽ بالمع - وا 
 .فالمغويي

عت مف انتقؿ النّ ة النعت والمعنى االصطبلحي؛ حيث ىناؾ عبلقة تربط بيف المعنى المغوي لماد -
بوصؼ األشياء أصبح يعني وصؼ أحد  فبعد أف كاف يعنى،االصطبلحي معناه المغوي إلى معناه

 .عناصر الجممة
 .حاة وخاصة في مطابقة النعت لممنعوتقّره النّ امرئ القيس موافقا لما أ في أشعارورد النعت  -
امرئ القيس وىذا يتناسب مع ما أقّره  عت ورودا في أشعارعت بالمشتقات أكثر أنواع النّ كاف النّ  -

مشتؽ وخاصة ما كاف بمعنى الىو بالمشتقات يميو المؤوؿ بحو مف أّف األصؿ في النعت عمماء النّ 
 .التشبيو وىذا يتناسب مع ما تميز بو شعر امرئ القيس مف تشبيو 

 .امرئ القيس عت بالمشتقات ورودا في أشعارالنّ  نواعؿ أكثر أعت باسـ الفاعكاف النّ  -
 .كاف النعت بالجممة الفعمية  أكثر ورودا مف النعت بالجممة االسمية -
وىذا يتناسب مع ما تمّيز بو شعر  ،امرئ القيس لداللة نعتو عميو ر حذؼ الموصوؼ في أشعاركث -

حذؼ بينما قؿ حذؼ النعت ألّف النعت ال يُ  ،امرئ القيس مف اإليجاز وتأدية المعنى بأقؿ الكممات
يو قرينة لفظية وال ُيحذؼ إاّل إذا دلت عم ،فيو ال يأتي إاّل إلزالة اشتراؾ أو عموـ ؛إاّل بعد العمـ بو
 .كانت أو معنوية

ـ جواز الفصؿ ه عمماء الببلغة مف عدقرّ وذلؾ يتفؽ مع ما أ .نعوتو بأجنبيعت ومقؿ الفصؿ بيف النّ  -
 .جنبيبينو وبيف منعوتو بأ

 .امرئ القيس بما يفيد تقرير المعنى وتوكيده في ذىف الّسامع عت في أشعاركثر تعدد النّ  -
 .ليفيد المبالغة في المدح أو الّذـ ؛امرئ القيس عت في أشعارورد القطع في النّ  -
وقد يأتي النعت  ،لتتفؽ مع ما أقّره النّحاة ؛امرئ القيس عت في أشعارالببلغية لمنّ  غراضاألتعددت  -

 .الّسياؽ الذي يرد فيو النعتمف خبلؿ ليفيد أكثر مف غرض ببلغي 
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 امرئ القيس أشعارالتوكيد في بالتقييد  -الفصل الثاني 
 

 التعريف بالتوكيد–المطمب األول
 المفظي والمعنوي :أقسام التوكيد  -المطمب الثاني 
 أنواع التوكيد من حيث المفظ-المطمب الثالث 
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 التعريف بالتوكيد

 ،وليس أحد الحرفيف بديبل عف اآلخر.(1)الَواُو.واليمزة بدؿ منياباألصؿ قيؿ ،لتأكيد والتوكيد لغتافا 
كيد لَغُة َأْىِؿ اْلِحَجاِز، والتو 2)).ووكد يوكٍّد توكيدا ،أكد يؤكد تأكيدا:فيقاؿ .واحداتصرفيما تصرفا بدليؿ 

 .(3)َأْىُؿ َنْجدٍ  التأكيد لغةوَ 

َوَأْوُفوا ﴿:قولو تعالى منو .في القرآف الكريـ دليمورودهب.(4)بالواو أفصح ووشاع استعماؿ التأكيد إال أنّ  
 .(5)﴾ عاَىْدُتْم َوال َتْنُقُضوا اأْلَْيماَن َبْعَد َتْوِكيِدىاِبَعْيِد المَِّو ِإذا 

أطمؽ عميو الخميؿ وسيبويو مصطمح ف ،حاة األوائؿ بغيره مف المصطمحاتط مفيوـ التوكيد عند النّ اختم 
 .دطمقوا عميو التوكيد والتأكيأحاة فأّما بقية النّ .(6)الصفة

  :التوكيد لغة

الس ُيوُر الَِّتي ُيَشد  بَيا المكاييدو ،َأكَّْدُتوُ و أْوثَْقُتو  :َوكَّْدُت الَعْقدَ  :وكد واشتقاقاتيافي مادة  ورد في معجـ العيف 
 .(8)ِإَلى َدّفَتي السَّْرِج َ .(7)الَقَرُبوُس 

 .(9)وْكَده إذا انطَمَؽ إليو َوَكد :وورد في معجـ الجيـ 

َد وكَ :َقاؿَ وي.ماَرسو وقصَده :فبلٌف َأْمَرُه يِكُدُه َوْكداً  وَكدَ و .الكبلـِ مف إلخَراج الّشكّ  :التَّْوِكيدُ :في تيذيب المغةو  
ـَ ِبوِ  :بالمكافِ   .(10)أصاَبُو :َأي.ُيَقاؿ وَكَدهو .ظؿَّ ُمَتوّكدًا ِبَأْمر َكَذاَأي: َقاِئما ُمستِعّداً  :ُيَقاؿو .أقا

ْحَكاـٍ َتُدؿ  َعمَ َكِمَمٌة  :اْلَواُو َواْلَكاُؼ َوالدَّاؿُ ":في مقاييس المغةو    .(11)ى َشدٍّ َواِ 

 ،المَّْفظ األوؿِقْسَماِف توكيد َلْفِظي بتكرار  َوُىوَ  .التوكيدِعْند الن َحاة تَابع مف التوابع:في المعجـ الوسيطو  
 .(1)ِبَأْلَفاظ َمْخُصوَصة :وتوكيد معنوي

                                                           
((1

 .217/ 3معاني القرآن وإعرابه  ،الزجاجينظر:  -
(2)

 . 219\2 ،ينظر: ابن يعيش، شرح المفصلينظر:  -
((3

 .17/281، 2000د محمد شاكر، الطبعة االول،، مسسسة الّرسالة، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمالطبري، ينظر:  -
((4

 .مادة وكد، مختار الصحاح ،الرازيينظر:  -
(5)

 .91/ 16النحل  -
((6

 .378، 360، 359\2،الكتاب ،سيبويهينظر:  -
(7)

ْرِج وُمسَ :اْبُن ِسيَدْه يرويه بالتاء فيقول - ُم السَّ َقدَّ ره وھماالَقَرُبوُت وھما َقَربوساِن ُمتَّ حنو السرج، وجمُعه َقرابيس.وبعض أھل الشام يثقله :خَّ

 فَيقُول َقَربُّوسوھو خطأ. وقيل يخفَّؾ في الشعر، مثل َطرسوَس.
(8)

 .مادة وكد ،العين ،الخليلينظر:  -
(9)

 .مادة وكد، 1974 تحقيق: إبراھيم اعأبياري، الهيئة العامة لشئون المطابع اعأميرية، القاھرة ،،الجيم ،الّشيبانيينظر:  -
((10

  .مادة وكد ،تهذيب اللؽة ،اعأزھريينظر:  -
((11

 .مادة وكدتحقيق: عبد الّسالم ھارون، دار الفكر، ،مقاييس اللؽةمعجم ،ابن فارس -
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الّشد و  لثبوتأّف معنى المادة يدور حوؿ ا لمباحثة ومف خبلؿ دراسة المعنى المغوي لمادة وكد تبيف 
خراج الشؾ مف الكبلـ وتقرير والتوكيد والقصد  واإلحكاـ و المعنى وتمكينوالتقرير واالستعداد والتأىب وا 
 .حاةالنّ  يوليذا انتقؿ إلو ،وىو المراد في التوكيدالّسامع سفي نف

 :التوكيد اصطالحا

زَ ":عّرفو ابف جني بأّنو  .(2)"اَلة االتساعلفظ يتبع ااِلْسـ اْلُمَؤّكد لرفع الّمْبس َواِ 

لكونو يشتمؿ ؛هلـ يحدّ مف الّنحاة اير ثكإّف  لمعنى االصطبلحي لمتوكيد تبيف لمباحثةاومف خبلؿ دراستي 
زالة  ،اىتموا بالفائدة التي يفيدىا وىي: التحقيؽو  .لكوف النوع الثاني بألفاظ مخصوصةو  ،عمى نوعيف وا 

 .(3)"الكبلـُ لـ َيُجْز َأف يكوَف التوكيُد َلغوا ُوكٍّدَ ِإذا  ":َواْلعرب تَقوؿ. التجوز في الكبلـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
((1

 .مادة وكد ،المعجم الوسيط ،مجمع اللؽة العربيةينظز:  -
((2

 .84ص: يروت، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، ب ،اللمع ،ابن جني -
((3

 .مادة كلم  ،تهذيب اللؽة ،اعأزھري -
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 أقسام التوكيد

 .والتوكيد المعنوي ،التوكيد المفظي :التوكيد قسماف

 التوكيد المفظي:

واألفعاؿ وأسماء األفعاؿ  والظروؼ األسماءبيكوف يألنّ  ؛سع استعماال مف التوكيد المعنويأو  وىو 
التوكيد المعنوي فيو ال يكوف إال والمظير والمضمر بخبلؼ  اتالنكر و والمعارؼ  ،والحروؼ والجمؿ

 .(1)باألسماء المعارؼ والنكرات بشروط

 .(2)َمَحذوؼ دبتقدير مؤكَّ بإعادة مرادفيد زيد، وجعمو بعضيـ يقاـ ز  :نحو .ف بإعادة المفظ نفسويكو و  
تأكيٌد :الِغْربيبُ ":قاؿ الزمخشري،اسود غربيب وأسود حمكوؾ :يقاؿ.(3)﴾َوَغرَاِبيُب ُسودٌ ﴿:ومنو قولو تعالى

 (الطويؿ):امرئ القيسومنو قوؿ .(4)لزيادة التوكيد ؛ ...لؤَلْسَود

 (5)َكِقْنِو النَّْخَمِة اْلُمَتَعْثِكلِ  َوَفْرٌع ُيَزيُّْن المتن أسود فاحم... أثيتٍ           

ألّنو مرادؼ لو ؛توكيدا لفظياوكيد ألسود تفيو .(6)الشَّديِد السَّوادِ :بمعنى ،لممبالغة في سواد الشعر"الفاحـ" ف
 .في المعنى

المراد مف األوؿ  نفسو أف يكوف المعنى المراد مف المفظ الثاني ىو المعنىشترط في التوكيد المفظي: ي 
تأثير في غيره  الو  ،فميس لو محؿ مف اإلعراب ؛ممنوع مف التأثر والتأثير الُمؤكَّدو .(7)وليس شبيو 

 .(9)لعدـ الّسماع مف العرب ؛اأْلَْفَعاؿِ ُة ِفي َتْأِكيِد اأْلَْسَماِء و ِز التوكيد الثَّبَلثَ اَل ُيَتَجاوَ و .(8)

 أنواع التوكيد المفظي

 :الجمؿ وذلؾ عمى الّنحو اآلتيؼ و والحر الفعماالسـ و التوكيد المفظي إلى توكيد يقسـ  
                                                           

((1
 .517\3،النحو الوافي ،؛ عباس حسن386/ 2البرھان  ،الزركشيينظر:  -

((2
 .610/ 3الزمخشري، الكشاؾ  :ينظر -

((3
 .35/27فاطر  -

((4
 . 610/ 3الزمخشري، الكشاؾ  -

((5
 .42/ 1 ،شرح اعأشعار الستة ،البطليوسي -

((6
 .مادة فحم،المحكم والمحيط اعأعظم ،؛ ابن سيدة42/ 1 ،مرجع نفسه : الينظر -

((7
 .289ص:  ،شرح قطر الندى ،ابن ھشام :ينظر -

((8
 .527\3،النحو الوافي ،ينظر: عباس حسن -

((9
 .420/ 2البرھان في علوم القرآن  ،الزركشي -
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 :واسم الفعل توكيد االسم

بإعادة لفظو الكبلـ الفصيحو  ،آف الكريـلوروده في القر ؛ـحاة عمى جواز توكيد االساتفؽ جميور النّ  
 .(1)ال محؿ لمثاني مف اإلعرابو ،ميما كاف موقعو اإلعرابي ،يكوف الثاني توكيدا لؤلوؿف ؛نفسو

ا كَِّت اأْلَْرُض َدكِّا َدكِّ َكالَّ ِإذا دُ مف التوكيد المفظي لبلسـ قولو تعالى:﴿وغيره  ، (2) َوَجَعَؿ اْبُف ُعْصُفورٍ  
دكا َبْعَد  :كافَّ معنى دكا دألَ .و مف باب التكريرابف ىشاـ وجعم رّدىـو .(3)﴾َصفِّا َصفِّا َوجاَء َربَُّك َواْلَمَمكُ 

َر َعَمْيَيا َحتَّى َصاَر َىَباَأفَّ و :َبْعَد َدؾٍّ   َأنَُّو تََنزَُّؿ َمبَلِئَكُة ُكؿٍّ َسَماءٍ  "َصفًّا َصفًّا":َمْعَنىًء َمْنُثوًرا وَ الدَّؾَّ ُكرٍّ
ْنِس َواْلِجفٍّ  ؿِ  .َيْصَطف وَف َصفًّا َبْعَد َصؼٍّ ُمَحدٍِّقيَف ِباإْلِ ا ":ومثمو َقوؿ اْلُمَؤّذف(4)َفَمْيَس الثَّاِني َتْكَراًرا ِلؤْلَوَّ

مو الذي جع خبلًفا اِلْبِف جني.(5)بؿ إلنشاء َتْكِبير ثَاف،أِلَف الثَّاِني لـ ُيْؤت ِبِو لتأكيد األوؿ؛"أكبر ا أكبر
 )الطويؿ(س:ومنو قوؿ امرئ القي.(6)مو مف باب توكيد الجمؿجع

 (7)أكبر أكبرا َورثَنا الِغَنى والمجَد  ...وُكنا ُأناسًا َقبَل َغزوِة َقْرمل

منيـ مف يبنييما  ،افلمعرب في تكرير مثؿ ىذا مذىبو  ." ليس مف باب التوكيد المفظي"أكبر أكبرا  ف 
. أي: أكبٌر عف أكبرٍ .حرؼ الجر، وتضميف االسميف معناه معًا فيجرييما مجرى خمسة عشروالمراد

لـ تكف عمى ىذا و  .الغالب أف يكوف انتصابو مف إحدى الجيتيف: الحاؿ أو الظرؼ سيبويو أفّ ومذىب 
ف كانت تحمؿ لفظ األولى ّنما جاءت  بمعنى كابرا عف كابر ،أكبرا الثانية عمى نية التوكيد وا   .(8)وا 

 .(9)َمَرْرت بزيد بزيد  :ِإَعاَدة اْلَجار َمَع َلفظو َأو َضِميره َنْحوبالظَّاِىر اْلَمْجُرور يد توكحاةعند النّ األجودو  

 ،نحو: الذي سَمؾ السماء.عند توكيدىاوجوبا  مع صمتياأف تعاد الموصولة األسماء في اشترطوا و  
 .(10)الذي سمؾ السماء قادر عمى َدّؾ عروش الظالميف

 )الطويؿ (مسكيف الدرامي: قوؿ فظيا د االسـ توكيدا لومف توكي
                                                           

((1
 .528\3ينظر: عباس حسن، النحو الوافي  -

(2)
 .228/ 1 ،ح جمل الزجاجيشر ،ابن عصفورينظر:  -

((3
 .22 ،21/ 89الفجر  -

((4
 .288،289 :ص،شرح قطر الندى ،ينظر: ابن ھشام -

((5
 .289:ص  لمرجع نفسه،ا :ينظر -

(6)
 .104/  3 ،الطبعة الرابعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الخصائص ،ابن جني:ينظر -

(7)
 125/ 1شعار الستة شرح اعأ ،البطليوسيقرمل: ملك من ملوك اليمن،  -

((8
 .13/ 2، 375/ 1 ،الكتاب ،سيبويه بنظر:  -

((9
 .175\3،ھمع الهوامع ،ينظر: السيوطي -

((10
 .528/ 3النحو الوافي  ،عباس حسن:ينظر -
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 (1)َكَساٍع إَلى الَييَجا بَغيِر ِساَلحِ  ...إنَّ َمْن اَل َأَخا َلوُ  َأَخاَك َأَخاكَ 

 . (2)وىو توكيد لؤلوؿ،مكرر" أخاؾ " ف

يعاد ف اسـ الفعؿتوكيد االسـ ينطبؽ عمى توكيد ط عمى ويرى عباس حسف أّف ما ينطبؽ مف شرو 
 اسـُ فعؿٍ الثاني فَيْيَياتَ .(4)﴾َىْيَياَت َىْيَياَت ِلَما ُتوَعُدونَ ومنو قولو تعالى:﴿ .(3)بمفظو دوف أي شروط
ر لمتوكيد ،َبُعدَ  :معناه توكيد السـ الفعؿ األوؿ  .(5)َأي َيا اْلَقْوـُ ما توعدون َبِعيٌد َبِعيدٌ :.أيوُكرٍّ

 .امرئ القيس واسـ الفعؿ في أشعار ولـ يرد توكيد االسـ 

 :لتوكيد الفع

وقد  ،قاـ زيد قاـ :نحو .أو المضمر ،أكثر ما يأتي ُمؤّكد الفعؿ مع فاعمو الظاىر نحو: قاـ زيد قاـ زيد 
ويرى عباس حسف أّف . (6): أكرمؾ أكرمؾ زيدنحو.مع الفعميف الماضي والمضارعيأتي خاليا مف الفاعم

أّما .(7)دوف التابع  عؿ لممتبوعالفايكوف و  ،توكيد الفعؿ الماضي والمضارع يعاد وحده خاليا مف الفاعؿ
 :)الطويؿ(قوؿ الشاعرتوكيد الفعؿ  ومف.فعؿ األمر فبل يخمو مف فاعؿ مضمر

 (8).. َأتَاَك َأَتاَك الالَِّحقُّون. أْحِبِس أْحِبسِ .َفَأْيَن إَلى َأْيَن النََّجاُة ِبَبْغَمِتي

كيدا و تاألمر  د فعؿكّ و ف ؛األولى "أتاؾ"مكيدتو الثانية  "أتاؾ"ف.(9)مف َتْكِرير اْلُمْفرَداتاْبف جنيجعمو  
 .(11)مف باب تكرير الجمؿ وليس المفردات  وابف الشجري أنّ  ذىبمو (10).لفظيا

ميؿ ميؿ  :تَْقِديرُ الوَ .(12)﴾َفَميِّْل اْلكاِفِريَن َأْمِيْمُيْم ُرَوْيداً ﴿:وجعؿ بعضيـ مف توكيد الفعؿ قولو تعالى 
َـّ إروادا ثَـّ صغر إروادا َتْصِغير التَّْرِخيـ َفَصاَر  :َأي.لّتْكَرارَكَراَىة امرادفو أعاد الفعؿ بف،ميؿ إروادا ث
 .(1)رويدا

                                                           
((1

 .33ص،م، 2000، تحقيق: كارين صادر، الطبعة اعأول،، دار صادريروت ،مسكين الدرامي، الديوان -
((2

 .289قطر الندى ص: شرح  ،ابن ھشامينظر:  -
((3

 .3/528النحو الوافي  ،عباس حسن :ينظر -
((4

 .36 / 23 :المسمنون -
((5

 .8/335الدر المصون  ،السمين الحلبيينظر:  -
(6)

 414ص:،الفضة المضيئة ،أحمد زيد :ينظر -
(7)

 .531\ 3النحو الوافي  ،ينظر: عباس حسن -
(8)

/ 2توضيح المقاصد  ،المرادي ؛642/ 2شرح الكافية  ،؛ابن مالك111/ 3الخصائص  ،جنيينظر:ابن  ،لم ينسب الشاھد إل، قائل بعينه -
632. 

(9)
 .158/ 5خزانة اعأدب  ،؛البؽدادي111/ 3الخصائص  ،ابن جني :ينظر -

(10)
 .167/ 1،توضيح المقاصد ،المراديينظر:  -

((11
 .1/372لقاھرة،، تحقيق: محمود محمدالطناجي، الخانجي، ااعأمالي ،ابن الشجريينظر:  -

(12)
 .86/17الطارق  -
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فّميؿ عمى وزف فّعؿ غير  ،إال أف بعض الباحثيف يروف أف ىذه اآلية ليس مف باب التوكيد المفظي 
ف كانت بمعناىا ،أميؿ عمى وزف أفعؿ  .(2)بمفظو كيد المفظي إعادة المؤّكدألّف مف شروط التو  ؛وا 

امرئ  أشعاردا لفظيا في ومف خبلؿ دراستي لتوكيد الفعؿ تبيف لمباحثة أّنو لـ يرد توكيد الفعؿ توكي 
 القيس.

 
 :توكيد الحرف

 :حاة عمى جواز توكيد الحرؼ توكيدا لفظياعمى ضربيفأجمع النّ  
مف غير  لفظياادة د بإعؤكَّ تُ و ،نعـ { ،كبل ،ال ،، أيجير ،} أجؿ: نحو :توكيد الحروؼ الجوابية  -

 الكامؿ():قوؿ جميؿ بثينةمنو و .(3)نعـ جيرو  ،وال ال ،وبمى وبمى ،نعـ نعـ :فتقوؿ ،اتصاليا بشيء
 (4)أَخَذْت عمّي مواثقًا وُعُيودا ...بُحبّْ َبْثَنة إّنيا اَل اَل َأُبوحُ 

 

 (5)دبيف المؤكَّد والمؤكٍّ  الفصؿ دوف،حرؼ جواب وىو ؛توكيدا لفظياد الشاعر "ال" وكّ 

 )الطويؿ( :مضرس بف ربعي ومنو قوؿ .(6)واألولى أف تعاد ىذه األحرؼ مع مرادفيا

ُل َمْشَربٍ   (7)إن كاَنت ُأِبيَحْت َدَغاِثُرهُ  .. َأَجل َجيرِ .َوُقمَن َعَمى الِفْرَدوِس َأوَّ

 .(8)لو في المعنى إعادة األوؿ بمفظ مرادؼٍ ب"جير" :توكيدا لفظيا بقولو فأكد "أجؿ" 

 .امرئ القيس أشعاربيف لمباحثة أّنو لـ يرد في بلؿ دراستي لمتوكيد المفظي لمحروؼ الجوابية تومف خ 

ا إذا كانت الحروؼ غير جوابية :توكيد الحروؼ غير الجوابية - ة حافإّف النّ  :أّم
 :أىميا يشترطوف فييا بعض الشروط

 

                                                                                                                                                    
(1)

في  الكرماني، أسرار التكرار ؛269ص: تحقيق: إبراھيم شمس الّدين، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة:ينظر -
 .283ص: القرآن، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار النشر،

(2)
 .31-21ص:م،  1995الطبعة االول،، مكتبة لبنان، في القرآن الكريم،  أسلوب التوكيد ،ينظر: محمد أبو الفتوح -

((3
 .414 :ص،الفضة المضيئة ،ينظر: أحمد زيد -

((4
 . 58:ص، 1982دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  ،الديوان  ،جميل -

((5
 .169/ 3ضياء الّسالك إل، أوضح المسالك   ،محمد النجارينظر:  -

((6
 414ص:، الفضة المضيئة ،ينظر: أحمد زيد -

((7
 .103/  10ينظر: البؽدادي، خزانة اعأدب  -

((8
عل، ھمع الهوامع شرح جمع الجوامع، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الطبعة االول،، دار الكتب  الشنقيطي، الدرر اللوامعينظر:  -

 .379/  2 م، 1999العلمية، بيروت، 
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ِإذا ِمتُّْم َوُكْنُتْم ُتراباً  َيِعُدُكْم َأنَُّكمْ أَ ﴿ :ومنو قولو تعالى.(1)د وتوكيده بفاصؿكَّ ؤَ الفصؿ بيف الحرؼ المُ  -
َرٌة أ ،(5)اْلُمَبرٍّدُ و ،(4)َواْلَجْرِمي   ،(3)ذىباْلَفرَّاءُ فم.(2)﴾ َوِعظامًا َأنَُّكْم ُمْخَرُجونَ  توكيدا ألّنكـ فَّ الثَّاِنَيُة ُمَكرَّ

 .(6)وطوؿ الكبلـ ،ألّنكـ األولى فصؿ بينيما بالظرؼ إذا وما أضيؼ إليو
   
امرئ  أشعاربيف لمباحثة أّنو لـ يرد في ؼ غير الجوابي تر لتوكيد الحمف خبلؿ دراستي و   
 )الطويؿ(:وى مرة واحدة في قولوسسالقي
 

 (7)ِبُصْبٍح، وما اإلْصَباُح ِمْنَك ِبَأْمَثلِ .. .الّطويُل أال اْنَجلِ  ال َأيُّيا الّميلُ أَ 

 .(8)اوتوابعي جممة النداءىو ؿ صؿ بينيما بفاصفُ ،ىاألولألاّل الثانية توكيد  أالف

 )الخفيؼ(:الشاعربقوؿ  :أجاز بعضيـ الفصؿ بيف الحرؼ وتوكيده بأحرؼ العطؼ مستدليفو  

 9)).. َأم َيحوَلنَّ ُدون َذاَك ِحَماُم؟.ليّت شعري!!! ىل، ُثم َىْل آِتَيْنُيمْ 

 .(10)"ثـ" العطؼ حرؼبيؿ الثانية مع الفصؿ بينيما ب أكد "ىؿ" األولىف    
 )الرجز(الشاعر:قوؿ ومنو  .(11)وأجاز ابف مالؾ تػوكيد الحرؼ مفصوال بينو وبيف توكيده بالوقؼ 

 (12)ُمْعَتِصما .. َما من ِحمام أحدٌ .اَل ُيْنِسَك األَسى تَأسًّْيا َفَما

 (13)ما توكيدا لفظيا بالوقؼ.أّكد الشاعر ما الحجازية األولى بِ ف

 )الخفيؼ( :الشاعر بقوؿ ستدالم.(14)اْخِتَياراجوابي دوف فاصؿ وأجاز الزمخشري  توكيد الحرؼ غير ال 
 (15).. َيَرَيْن َمْن أجاَرُه قد ِضيما.إنَّ إنَّ اْلَكِريم َيْحُمم َما َلمْ 

                                                           
((1

 .3/338، أوضح المسالك ،ينظر: ابن ھشام -
((2

 .36/ 23المسمنون  -
((3

 .234/ 2معاني القرآن  ،الفّراءينظر:  -
((4

 .4963/ 7الهداية إل، بلوغ النهاية  ،مكيينظر:  -
((5

 .356/ 2المقتضب  ،المبّردينظر:  -
((6

 .7/4963، الهداية إل، بلوغ النهاية ينظر: مكي -
((7

 47/ 1،ر الستةشرح اعأشعا ،البطليوسيانجل: انكشؾ، أمثل: أحسن،  -
(8)

 .113/ 1 م،1980العشر الطوال، الطبعة الثانية، مكتبة الّسوادي للتوزيع، جدة، فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات  ،علي طه :ينظر -
(9)

 .174/ 3ھمع الهوامع  ،الّسيوطي ؛349/ 2 ،شرح اعأشموني ،اعأشموني؛984/ 2،المرادي توضيح المقاصد :ينظر،البيت ؼير منسوب -
174. 

((10
 394\2الدرر اللوامع  ،ينظر: الشنقيطي -

((11
 .2/250شرح اعأشموني  ،اعأشموني :ينظر -

((12
 .350/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشموني ؛986/ 3؛ توضيح المقاصد 328ص: ،الجني الّداني ،المرادي :ينظر،البيت بال نسبة -

(13)
 . 2/395الدرر اللوامع  ،ينظر: الشنقيطي -

(14)
 .146: ص: في صنعة اإلعراب ، المفصلينظر:الزمخشري -

((15
،شرح اعأشموني اعأشموني ؛306/ 3 ،أوضح المسالك ،ابن ھشام ؛983/ 2 ،توضيح المقاصد،المرادي :ينظر ،البيت ؼير منسوب -

2/348. 



63 
 

 الكريـ، إفّ  "إفّ  :الصحيحو .(1)إّف توكيدا لفظيا دوف فاصؿ مع أّف إّف حرؼ غير جوابي الحرؼ أكّد ف 
 .(2)الكريـ"

 )الخفيؼ(:الشاعرومنو قوؿ .(3)ا اتصؿ بو إذا كاف مضمراأف يعاد الحرؼ مع م -
 (4).. َطْوَع اليَوى وكنُت ُمِنيبا.َلْيتني َلْيَتني َتوَقْيُت مذ َأْيَفْعتُ 

 .إّف زيدا ،إّف زيدا :مع االسـ الظاىر ومنو عادأف يُ :أّما إذا كاف الحرؼ مع االسـ الظاىر فإنو يجوز بو 
 .(5)إّف زيدا إّنو فاضؿ :ومنو .وىو األولى عاد مع ضمير االسـ الظاىريُ أو 
 

امرئ  في أشعار ومف خبلؿ دراستي لتوكيد الحروؼ توكيدا لفظيا تبيف لمباحثة أّنو لـ يرد
 .دة بفاصؿالقيس سوى مرة واح

 :توكيد الجمل

وؿ ومنو ق.(6)وىي أكثر أنواع التوكيد المفظي شيوعا ،توكيدا لفظيالفعمية واالسمية د الجممة اكَ ؤ تُ  
 الشاعر:)الرجز(

مَّا اقعنِسْس .بئَس َمقام الشَّيخ أمِرْس أمِرسٍ   (7).. إمَّا عمى َقْعٍو وا 

 .(8)لمجممة األولى  اتوكيد أمرس الثانيةف

إذا أمف  لمتنبيو؛بحرؼ العطؼ ثـوتوكيده  واألجود في توكيد الجمؿ الفصؿ بيف المؤكد
ضربت زيدا ضربت  :ومنو،خوفا مف إيياـ التعدد ،لـ يؤمف المبس فبل يجوز الفصؿأّما إذا .(9)المبس
ألف ؛غير مقصودىو و  .ّف الضرب وقع مرتيفإلتوىـ السامع  ؛فمو قيؿ ضربت زيدا ثـ ضربت زيدا ،زيدا

 .(10)إال مرة واحدة الغرض أّف الضرب لـ يقع 

                                                           
((1

 .3/305أوضح المسالك  ،ابن ھشام :ينظر -
((2

 .596ص: مكتبة الشباب،  ،النحو المصطف، ،محمد عيد :ينظر -
 .3/337 ،أوضح المسالك ،ابن ھشام :ينظر -((3

((4
 .173/ 3ھمع الهوامع  ،البيت بال نسبة ينظر:السيوطي -

((5
 .415الفضة المضيئة ص:  ،أحمد زيد :ينظر -

((6
 .2/347ينظر: اعأشموني، شرح اعأشموني - 

((7
ھمع  ،؛ السيوطي1/230مل الزجاجي شرح ج ،؛ ابن عصفور67،147إصالح المنطق  ص: ،ابن السكيت :ينظر ،البيت بال نسبة -

 .37/ 3الهوامع 
((8

 .95،96/ 1 بين النحويين: البصريين والكوفيين، الطبعة االول،، المكتبة، العصرية،  اإلنصاؾ في مسائل الخالؾ ،ابن اعأنباريينظر:  -
(9)

 ، 1984د، الدار التونسية للنشر، تونس، تحرير المعن، السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيظر: ابن عاشور، ين -
30/583. 

((10
 .347/ 2شرح اعأشموني  ،؛ا اعأشموني4/1959ارتشاؾ الضرب  ،ينظر أبو حيان -
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َكالَّ ﴿:الىومنو قولو تع.دوف غيره"ثـ"بالحرؼ  اْلُجْمَمَة التَّْأِكيِديَّةَ وصؿ ،(1)ابف مالؾ خصَص و 
لردع اتأكيد و  متيديدد بثـ لففصؿ بيف الُمؤَكد والُمؤكٍّ .(2)﴾َسْوَف َتْعَمُموَن، ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ 

َوَأْطَمَؽ َبْدُر الدٍّيِف ْبُف َماِلٍؾ وَصؿ .(3)اإلنذار الثاني أبمغ مف األوؿ وأّشدالتنبيو عمى أّف و  ،اإلنذارو 
َـّ  يخصصوف َة  ِبَعاِطٍؼ دوف أاْلُجْمَمِة التَّْأِكيِديَّ  َأْولى َلَك ﴿:قولو تعالىومنو .(5)ضي بالفاءالرّ  هوأجاز .(4)ِبُث

لممبالغًة  .تـ الفصؿ بينيما بالفاءاألولى و فأولى الثانية توكيد ألولى  .(6)﴾َلَك َفَأْولى ُثمَّ َأْولى َلَك َفَأْولى
 .(7)في التيديد والوعيد

بقولو ،(8)مستدال  لوسيوأجازه األ ،مؤكد وتوكيده  بالواوحاة الفصؿ بيف جممتي الومنع النّ 
َر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا﴿:تعالى ـْ تأكيدا لمفعؿ سخر في قولو .(9)﴾َوَسخَّ َر َلُك فَسخَّ

َر َلُكُم اْلَبْحَر﴾:قولو تعالى التسخير الثاني  العطؼ أفّ داللة : سخر وسخر، و أي.(10)﴿المَُّو الَِّذي َسخَّ
 .(11)داللة عمى أف المتفكر كمما فكر يزداد إيمانا بكماؿ التسخير والمنة عميو؛و غير األوؿكأنّ 

. (12)فارالصّ  ردىـو  ،الكوفييف منعوا الفصؿ بيف جممة المؤكد وتوكيده ركشي أفّ وذكر الزّ 
ألف  ؛وليس حقيقي ،ممتيف عطؼ صوريوالعطؼ بيف الج.أّنو يجب الترؾ عند إيياـ التعددالصحيح و 

الكانت التبعية بالعطؼ وليس بالتوكيد ،بيف الجممتيف كماؿ اتصاؿ  .(13)وا 

، بينما يعتمد د الفعؿ يكوف قبؿ استيفاء الفاعؿبينيما أّف توكيبيف توكيد الجمؿ وتوكيد الفعؿ والفرؽ  
 .توكيد الجممة عمى وجود طرفي اإلسناد.ىما: المسند والمسند إليو

 .امرئ القيس أشعارفي تي لتوكيد الجممة تبيف لمباحثة أّنو لـ يرد توكيد الجممة مف خبلؿ دراسو  

 

 

                                                           
((1

 .1184، 1138/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -
(2)

 .4 ،102/3التكاثر  -
(3)

 .4/792الكشاؾ، ،الزمخشريينظر:  -
((4

 .12/ 3 ،رھانالب ،الزركشيينظر:  -
((5

 .1061الرضي، شرح الكافية ينظر:  -
(6)

 .18/ 82االنفطار  -
((7

 .590فتح الرحمن بكشؾ ما يلتبس في القرآن ص:  ،لسنيكياينظر:  -
((8

العلمية،  في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، الطبعة اعأول،، دار الكتباعألوسي روح المعاني ينظر:  -
 .143/ 13، ھ1415العلمية، بيروت، 

((9
 .45/13 :الجاثية -

(10)
 .12/ 45الجاثية  -

((11
 .143/ 13روح المعاني  ،اعألوسيينظر:  -

((12
 .2/376البرھان  ،ينظر: الزركشي -

((13
 .3/536ينظر عباس حسن النحو الوافي  -
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 التوكيد المعنوي

أو إرادة الخصوص بما ظاىره  ،افع احتماؿ تقدير إضافة إلى المتبوعالتابع الرّ " : بأّنوعّرفو ابف مالؾ  
 .(1)"  العموـ

 .َأْلَفاظ محصورة كما ىو الحاؿ مع العطؼ بالحرؼلكونو بِ  ؛والصحيح أّنو اَل يْحتَاج ِإَلى حد 

 :حاة في ألفاظ التوكيد المعنوي شروطا أىميااشترط النّ و 

فبل نقوؿ: قاـ زيٌد نفُسُو .َواِحد اىاألفَّ معن يا البعض؛عمى بعض التوكيدَأْلَفاظ عطؼ ال يجوز  -
 .(2)ابف الطراوةىوأجاز  .وعيُنوُ 

الرفع بأتاني َأُخوُه َأنفسيَما َمَرْرت بزيد و نحو: .التوكيد المعنويطع في ألفاظ القسيبويو و أجازالخميم -
 .(3)دوف أف يراد بو المدح،والنصب عمى أعنييما ،"ىما صاحباي أنفسيما"عمى 

واإللغاء  .التوكيد يدؿ عمى االعتناء بالمؤكدألّف  ؛مقامو عمى األصح توكيدال يحذؼ المؤكد ويقاـ ال -
 .(5)وسيبويومالخمي هأجاز و .(4)فقبحتوكيد ما ألغي .غييدؿ عمى عدـ االعتناء بالمم

إال "جميًعا" و"عامة" مطمًقا، فتقوؿ: "القوـ قاـ  ،التوكيد في ال يمي العامؿ شيء مف ألفاظ التوكيد -
 " ِكبَل"، و"ِكْمَتاأّما كّؿ"و".(7)ال تسمى توكيًدا، وال تعرب إعراب التوكيد وعندئذ .(6)جميُعيـ وعامُتيـ"

 .(8)ويقؿ وقوعيا بعد غيره ،عند فْقد المؤكَّد بعد عامؿ االبتداءعيا فيكثر وقو 
 ومنو قوؿ أبي الغريب )البسيط(.(9)المعنويتوكيدبالالجر بالمجاورة فراء أثبت ال -

 

ْوَجاِت ُكمّْ َيا َصاِح   (10).. َأْن َلْيَس َوْصٌل ِإَذا اْنَحمَّْت ُعَرى الذََّنبِ .ُيمُ َبمّْْغ َذِوي الزَّ

يتبع أف  التوكيد، واألصؿ في اْلَمْنُصوِب ِباْلَمْفُعوِليَّةِ  "َذِويِ "َأنَُّو َتْوِكيُد  ِلُمَجاَوَرِة اْلَمْخُفوِض، َمعَ  "ُكمٍِّيـْ "ِبَجرٍّ 
 .(11)ورا لمزوجات المجرور باإلضافة جرا وقع مجاولكنو لمّ ؛المؤكد في إعرابو

 
                                                           

((1
 .3/289 ،شرح التسهيل ،ابن مالك-

((2
 .340/ 1زجاجي شرح جمل ال ،ابن عصفورينظر:  -

(3)
 2/60الكتاب  ،سيبويهينظر:  -

((4
 .559، 558/ 2شرح الكافية الشافية  ،ابن مالك :ينظر -

(5)
 .60/ 2الكتاب  ،سيبويهينظر:  -

(6)
 .353/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشمونيينظر:  -

((7
 .513/ 3النحو الوافي  ،عباس حسنينظر:  -

(8)
 .2/353شرح اعأشموني  ،اعأشمونيينظر:  -

(9)
 .75/ 2معاني القرآن  ،الفّراءينظر:  -

(10)
إعراب القرآن  ،النحاس ؛75/ 2معاني القرآن  ،الفّراء :ينظروھو أعرابىو شاعر مقل، أدرك الدولة العباسية.البيت منسوب البي الؽريب  -

 .427ص:  ،شرح شذور الذھب ،ابن ھشام ؛230/ 2
((11

 .332ص:  م،  1995قرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، في إيضاح ال أضواء البيان ،الشنقيطيينظر:  -
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 ألفاظ التوكيد المعنوي

 :ىمياأقسمين ا لؤلغراض التي تؤديياعقسـ ألفاظ التوكيد المعنوي تبتُ  

النفس  :ويكوف بمفظتي:لرفع المجاز عن الّذات ؛احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع فعما ير  -أوال
 ،قتؿ زيٌد نفسو العدو :نحو،وأقاـ المضاؼ إليو مقامو ،مضافاأّف المتكمـ حذؼ  السامعيتوىـ ف؛والعيف

 أو رسوؿ ،نائبة قاتؿتوىـ السامع أف يكوف ال دفعو ،و زيدفيعمـ مف ذلؾ أّف الذي باشر القتؿ ىو نفس
 .(1)يمّثمو

 :أىميالفاظ النفس والعيف شروطا حاة ألواشترط النّ  

طابت نفسو  :نحو.والتأنيث والجمع التذكيرو ر يطابؽ المؤكد في حالة اإلفراد إلى ضميتيا إضاف -
 .(2)وصّحت عيُنو 

جاءت "و،أو عينو ،فتقوؿ: "جاء زيد نفسو .يد المذّكركمفظيما في تأك لفظيما في تأكيد المؤّنث واحد -
 . (3)"عينيا"و "أىنٌد نفسيا

كّممت اليندات "و" جاء الّزيدوف أنفُسُيـ": نحو؛َأْفُعؿالعيف في توكيد الجمع عمى وزف تجمع النفس و  -
 ،فسيـ: حضرت البنتاف أننحو.قمة عمى وزف أفعؿالجمع أّما في حالة التثنية فيجوز فييا  ،"أعُينيفّ 

يميو  ،يميو اإلفرادوحضرت البنتاف أعينيـ، وحضر الولداف أعينيم ،وحضر الولداف أنفسيـ
وعدؿ إلى الجمع؛ ألف التثنية جمع في  ،األصؿ في المثنى كراىة اجتماع تثنيتيف رؾُ وتُ .التثنية
 .(6)"ضرورةوجعمو ابف عصفور ورّده .(5)ح ابف مالؾ اإلفراد عمى التثنيةورجّ .(4)المعنى

 .(9)المراديو  ،(8)أبو حياف وومنع.(7)عيناىما نفساىما و  :نحو ،تثنيتيماابف إياز أجاز  -
ولـ ألّنيما اسماف يدالف عمى حقيقة الشيء؛تقدـ النفس والعيف عمى سائر أسماء التوكيد المعنوي -

قدـ :نحو .مت النفس عمى العيفدٍّ قُ  ،فإذا اجتمعت النفس والعيف .(10)لمتّأكيد يوضعا في األصؿ
والعيف منقولة  ،فس ىي األصؿ في اإلطبلؽ عمى حقيقة الشيءالنّ  ألفّ  ؛د نفسو عينومحم
 .(11)إلييا

                                                           
(1)

 .465/ 1الميداني، البالؼة العربية  ؛503/ 3النحو الوافي ،عباس حسن :ينظر -
((2

 . 408: ص ،أحمد زيد الفضة المضيئة ؛706/ 2اللمحة في شرح الملحة  ،ينظر:ابن الّصائػ -
((3

 .706/ 2 لمرجع نفسه، اينظر:  -
((4

 .3/328 ،أوضح المسالك ،ابن ھشام؛968/ 2توضيح المقاصد  ،راديالمينظر:  -
((5

 .289/ 3شرح الّتسهيل  ،ينظر: ابن مالك -
((6

 .1/233شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفورينظر:  -
((7

 .2/335اعأشموني،اعأشموني، شرح  ؛968/ 2توضيح المقاصد  ،ينظر: المرادي -
((8

 .1974/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيانينظر  -
((9

 .968/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -
((10

 .3/339أوضح المسالك  ،؛ ابن ھشام706/ 2شرح اللمحة  ،ينظر:ابن الصائػ -
(11)

 .4/116شركة العاتك، القاھرة،  ،ينظر: السامرائي ـ معاني النحو -
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وال يجوز ذلؾ في غيرىما مف ألفاظ التوكيد  ،فس والعيف بجواز جرىما بباء زائدةتختص كؿ مف النّ  -
. (1)اظووفيو معنى التوكيد وليس مف ألف ،جاءوا بأجمعيـ:قوليـ و سمع عف العربإال أنّ  ،المعنوي

 )الكامؿ(الشاعر: :ومف جر العيف بالباء قوؿ.(2)وحينئٍذ تعتبر ىذه الباء زائدة

َغاُر ِبَعْيِنوِ   (3)أبُ  إْن َكاَن َذاك َواَل اَل ُأمَّ ِلي  ...َىَذا َلَعْمُرُكُم الصَّ

توكيد لكممة  ، وىيىي حرؼ جر زائد جرت الكممة لفظاو اء عمى لفظ التوكيد "عيف" دخمت البف 
 .(4)مة المقدرة منع مف ظيورىا حركة حرؼ الجر الزائدر" مرفوعة بالضّ .غا"الص

 .امرئ القيس أشعارفي  الـ يرد مامف خبلؿ دراستي لمتوكيد بالنفس والعيف تبيف لمباحثة أّنيو 

لرفع احتمال إرادة األغمب ؛ ّن المتكمم وضع العام موضع الخاصامع ألرفع توىم السّ ما يأتي -ثانيا
ّنما قصد  ،جاء بنو فبلف كميـ :حون أو البعض فمـ يخص أحد بالمجيء دوف اآلخر، وا 

 .(6)دؤكَّ عامة{مضافة إلى ضمير يطابؽ المُ  ،كمتا، جميع ،كبل ،} كؿ:وألفاظو ىي.(5)الجميع

وقد .(7)َجاَءِني كؿ اْلَقْوـنحو: صبل َيِميِو اْلَعاِمؿ ألنَّيا قد تكوف أ ؛كّميـ أقوى َأْلَفاظ التوكيدو 
َفَكذََّب َوَلَقْد َأَرْيَناُه آَياِتَنا ُكمََّيا﴿قولو تعالى: ومنو .الحقيقي أف تفيد الشموؿ والعموـدوف متوكيد متكون
 .(9)فا سبحانو وتعالى لـ يطمعو عمى جميع آياتو.(8)﴾َوَأَبى

 :أحكاما أىمياالتوكيد المعنوي  النوع مف حاة في ألفاظ ىذا اشترط النّ و  

 (10)الطبلب كميـ حاضرونوأجاز الفراء: نحو .يطابؽ المؤكدضاؼ إلى ضمير تُ أف  -

ِإنَّا ﴿مستدليف بقولو تعالى: .يح بالمضاؼعف التصر  "كؿ "االستغناء بنية اإلضافة في (11)الزمخشريو 
وأجاز ابف مالؾ .(2)بدال مف اسـ إفّ  "كبلبجعؿ " وخرجو الجميور.كبل بمعنى كمنا فجعبل.(1)﴾ُكلّّ ِفييا 

 )البسيط(:مستدال بقوؿ عمر بف أبي ربيعة.(3)ـ ظاىر مثؿ المؤكد مالؾ إضافة كؿ إلى اس

                                                           
((1

 2/249فصيل مينظر: ابن يعيش، شرح ال -
(2)

 .591 :صالّنحو المصفّ،  ،محمد عيدينظر:  -
((3

؛ ابن الّسراج، االصول في الّنحو، 371/ 4؛ المبرد، المقتضب292/ 2لم ينسسب البيت إل، شاعر بعينه: ينظر: سيبويه، الكتاب   -
1/386. 

(4)
 .591محمد عيد النحو المصف، ص:  ينظر:  -

((5
 3/289شرح التسهيل، ،ينظر: ابن مالك -

((6
 .86ص:،اللمع في العربية ،ينظر: ابن جني -

((7
 .1/402اللباب في علل البناء واإلعراب  ،ريبكالعينظر:  -

(8)
 .56/ 20طه  -

((9
 .3/521النحو الوافي  ،عباس حسنينظر:  -

((10
 .10/ 3معاني القرآن  ،الفراءينظر:  -

((11
 .171/  4الكشاؾ   ،الزمخشريينظر:  -
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 (4).. َيا َأْشَبَو النَّاِس ُكلَّ النَّاِس ِباْلَقَمرِ .َكْم َقْد َذَكْرُتِك َلْو ُأْجَزى ِبِذْكِرُكمْ   

 .(5)عت وليس التوكيد ألّنو عمى معنى النّ ؛ورده أبو حياف 

فإذا  ،بجعؿ لفظ بعض موضع لفظ التوكيد ،يتبعضيتجزأ و  الشموؿ إال ماال يؤكد بألفاظ اإلحاطة و  -
جاء زيد  :ال يجوزو .جاء أحد الزيديف :جاءني الزيداف كبلىما، جاز لجواز أف يكوف األصؿ:قمت
 .(6)و يستحيؿ نسبة المجيء إلى جزئو ألنّ  ؛كمو

، أو جميع :ع مف المذكر والمؤنث، فنقوؿيؤكَُّد بَيا الجم - ـْ الُحوَف ُكم ُي يـ، أو عامَُّتيـ، يدخموف الصَّ
، يدُخْمَف الجنََّة َيْوـَ الّديف". ألّف  ، أو جميُعُيّف، أو عامَُّتُيفَّ الجّنة يوـ الديف" و"الصالحات ُكم ُيفَّ

 .(7)لفظَتي الّصاِلحيَف والّصالحاِت يمكف إرادة عدـ العموـ فييما
فاألفصح ا كاف الجمع لمؤنث غير عاقؿ إذف .ويجوز بكميا ،واألولى توكيد الجمع المؤنث العاقؿ بكميف

 .(8)إال إذا كاف مقصودا بو أدنى العدد فاألفصح كميف ،بكميفويجوز  ،توكيده بكميا

امرئ القيس تبيف لمباحثة اّنو لـ يرد سوى مرة واحدة في  خبلؿ دراستي لمتوكيد بكؿ في أشعارومف 
 )الطويؿ(:قولو

 

 (9)َوَقبََّح يربوعا وقبح دارما.. .َياَح المَُّو اْلَبرَاِجَم ُكمَّ َقبَّ  َأاَل 

 ،لرفع احتماؿ إرادة األغمب أو البعض؛مضاؼ لضمير يطابؽ الُمؤَكدبكؿ  "البراجـ"أّكد المفعوؿ بو ف
 .فالدعاء يشمؿ جميع البراجـ

واستدؿ .(10)ولـ يذكر شاىًدا مف كبلـ العرب،كؿ" معنى واستعمااًل "يا بمنزلةو سيبويو عمى أنّ نبّ :جميع
 )مجزوء الّرجز(:ابنياو بقوؿ امرأة مف العرب ترقص عمى صحة كبلـ سيبوي (11)مالؾ ابف

 .. َجميُعُيم وَىْمدانْ .فَداَك َحيُّ َخْوالنَ 

                                                                                                                                                    
((1

 .48/ 40ؼافر  -
((2

 .256/ 24الجدول في إعراب القرآن  ،صافي.محمود 3/138 ،السيوطي ھمع الهوامع :ينظر -
((3

 .292/ 3شرح التسهيل  ،ابن مالكينظر:  -
((4

 .116ص:، 1996، تحقيق: محمد فايز، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، الديوان ،عمر بن أبي ربيعة -
((5

 .4/1950ارتشاؾ الّضرب  ،ينظر: أبو حّيان -
((6

 .3/159الّسالك إل، أوضح المسالك  ضياء ،محمد النجارينظر:  -
((7

 . 466/ 1الميداني، البالؼة العربية ينظر:  -
((8

 294/ 3شرح التسهيل  ،ينظر:ابن مالك -
((9

البراجم: ھي رسوس السالميات من ظهر الكؾ، سمي بها خمسة إخوة من بني حنظلة بن عالك بن زيد بن مناة بن تميم، وھم: عمرو،  -
ظليم، تحالفوا ان يكونوا كبراجم اعأصابع في االجتماع، جدع يربوعا: قّطع انوفها، وعفّردارمها: ألصقها بالعفر، وقيس، وؼالب،وكلفة،و

 1/188شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي
((10

 .1/77الكتاب، ،سيبويهينظر:  -
((11

 .1/120ابن مالك، شرح الكافية الشافية ينظر:  -
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 (1)واألكرَمون َعْدَنانْ  ...وُكلُّ آل َقْحطانْ 

بجميع ويرى ابف ىشاـ أّف التوكيد .(2)إرادة البعضحتماؿ رفع ال؛"خوالف"متوكيدفجميعيـ 
 (3).غريب

 :و إذا قمتويرى فاضؿ السامرائي أنّ  .فبل يفيد توكيدا ،ضد متفرؽ ،وقد يجيء "جميع" بمعنى مجتمع 
ومتفرقيف، أّما إذا جاءت مفردة فإّنيا تحتمؿ أمجتمعيف  ،أقبؿ القوـ جميعيـ كاف المعنى أّنيـ أقبموا كميـ

 .(4)وقد تحتمؿ المعنييف معا  ،معنى كؿ أو مجتمع

وينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى كؿ وجميع  وتضاؼ إلى  ،جعميا بمنزلة كؿو  (5)ذكرىا سيبويو:عامة 
واليندات  ،والقبيمة عامتيا، والزيدوف عامتيـ ،: "جاء الجيُش عامُتوُ نحو.دؤكَّ ضمير يطابؽ المُ 

 .(6)عامتيف"

حتى أىمميا أغمب ،والتوكيد  بيا غريب.(7)بمعنى أكثرىمفتكوف بدؿ بعض مف كؿ المبردوجعميا  
 .(8)تصمح لممذكر والمؤنث ياوالتاء في ،حاةنّ ال

ثبات أنّ  نوع يراد بو إزالة االحتمال والمجاز عن التثنية -ثالثا  ولو لفظاف .المقصودة حقيقةيا ىي وا 
"امرأُة نوٍح وامرأُة ُلوٍط وحضر الصديقاف كبلىما":. نحوكمتا" لممثنى المؤنث"لممثنى المذكرو "ِكبَل" :ىما

 :ويؤكد بيما بشروط.(9)اُىَما"كاِفَرَتاِف ِكْمتَ 

 .(10)في التثنية أف يضافا إلى ضمير يطابؽ المؤكد  -
انطمؽ زيد وذىب  :نحو .فيجب أف يتحد العامميف في المعنى ،إذا كانا معموليف لعامميف مختمفيف  -

مات زيد وعاش  :يقاؿ فبل ،العامميف في المعنى يما إذا اختمؼبوال يجوز أف يؤكد  ،عمرو كبلىما
 .(11)بسبب اختبلؼ العامميف معنى ال لفظا؛عمرو

اختصـ الزيداف :يجوزفبل  .اشترط األخفش لصحة التوكيد بيما أف يصح أف يحؿ الواحد محميما -
 .(1)و ربما قصدت أّف أحد الزيديف اختصـ فبل حاجة لمتأكيد ألنّ  ؛كبلىما

                                                           
((1

/ 3ابن ھشام  أوضح المسالك ؛120/ 1شرح الكافية  ،ن العرب ترقص ابنها،ينظر:ابن مالكوھما المرأة م ،البيتان بال نسبة -
 . 135/ 2شرح التصريح  زھري،؛اعأ296

(2)
 .3/159محمد النجار، ضياء الّسالك إل، أوضح المسالك ينظر:  -

(3)
 .296/ 3أوضح المسالك  ،ابن ھشامينظر:  -

((4
 .4/123ينظر: السامرائي، معاني النحو  -

(5)
 .1/377الكتاب،  ،سيبويه ،ينظر -

(6)
 .972/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -

(7)
 .296/ 4المقتضب،  ،المبردينظر:  - 

((8
 .291/ 3شرح التسهيل  ،؛ ابن مالك86اللمع في العربية، ،ينظر، ابن جني -

((9
 .156/ 3إل، أوضح المسالك  ضياء الّسالك ،محمد النجار.465/ 1 العربية  الميداني، البالؼة ينظر:  -

((10
 .240/ 3شرح التسهيل  ،ينظر: ابن مالك -

((11
 .3/295شرح التسهيل  ،ابن مالكينظر:  -
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سـ المقصور إذا أضيفتا ويعرباف إعراب اال .تعرب كبل وكمتا إعراب المثنى إذا أضيفتا إلى ضمير -
 .(2)ماوال يجوز تفريؽ المضاؼ إليي ،وتمزميما األلؼ ،السـ ظاىر مثنى

تبيف لمباحثة أّنو لـ يرد التوكيد بيما  "كمتاكبل و " بامرئ القيس  تي لمتوكيد في أشعارخبلؿ دراس ومف 
 )الطويؿ(: وقول سوى مرة واحدة في

 (3).. َمَشى الَيْيَذبى ِفي َدفّْو ثُمَّ َفْرَفرا.ِمْن جاِنَبْيِو ِكَمْييما، وُ ِإذا ُزْعتَ 

حتى ال يتوىـ  ،المؤكد طابؽيمضاؼ إلى ضمير ،توكيد معنوي لبلسـ المجرور جانبيو "كمييما" ف 
 .دوف اآلخر السامع أّنو مف المجاز وأف اإلزاغة ألحد الجانبيف

 :األلفاظ الممحقة

 ،وأكتع ؛وجمع ،وأجمعوف ،وجمعاء ،} أجمع:وىي ألفاظ فرعية لتقوية التوكيدألّنيا ؛سميت بذلؾ
 .وبتع{ ،وفوأبتع ،وبتعاء ،وبصع، وأبتع،عوفوبصعاء ػ وأبص ،وأبصع ؛وكتع ،أكتعوفو  ،وكتعاء

 :عدة شروط أىميا ياويشترط في 

ُيْم َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكمُّ ﴿:قولو تعالىومنو . (4)تقوية لمعناىاتقريرا و  أّف تتبع كؿ التي لمتوكيد يغمب -
زيادة تمكيف المعنى ل ؛توكيد بعد توكيدأّنو  (7)واختاره الزجاج (6)سيبويوو  الخميؿمذىب ف.(5)﴾َأْجَمُعونَ 

في زماف الجتماع "أجمعوف" تدؿ عمى اجعؿ بواختاره ابف األنبارى (8)دوخالفيـ المبرّ .وتقريره في الذىف
إغواء  أِلَفّ  "؛ألغوينيـ َأْجَمِعيفَ "لو َتَعاَلى ِبَدِليؿ َقوْ .(9)واحد و"كميـ" يدؿ عمى وجود الفعؿ مف الكؿ

نََّما َمْعَناهُ ،تٍَّحاد ِباْلَوْقتِ بِل الشَّْيَطاف َلُيـ َلْيَس ِفي َوقت َواِحد َفدؿَّ عمى َأف َأْجَمِعيَف اَل تعرض ِفيِو ل َواِ 
 .(10)كمعنى كؿ َوُىَو َقوؿ ُجْمُيور النَّْحِوييف

الّنفس والعيف فإّنو يؤكَُّد بيما ما يتبّعض وما ال يتبّعض؛ بخبلؼ ،ة ما يتبّعضقباأللفاظ الممحيؤّكد  -
 .(11)ألّنيما موضوعاف لتحقيؽ الّشيء ال لئلحاطة والُعموـ

                                                                                                                                                    
((1

 .3/1179.؛ شرح الكافية 240/ 3 ، المرجع نفسه ينظر: ابن مالك -
((2

 .1/44العمدة في النحو  ،ينظر: مسعد -
((3

 .1/122شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((4

 .2/231شرح المفصل  ،نظر: ابن يعيشي -
((5

   30/ 15الحجر  -
((6

 .179/ 3، ھ1420تحقيق: إبراھيم اعأبياري، الطبعة الرابعة، دار الكتاب، القاھرة،  ،إعراب القرآن ،الباقوليينظر:  -
((7

 .179/ 3معاني القرآن وإعرابه   ،الّزجاجينظر:  -
(8)

 .مادة كلل ،تهذيب اللؽة ،اعأزھريينظر:  -
(9)

 .239/ 2إعراب القرآن  ،النحاسينظر:  -
(10)

 .554شرح شذور الذھب ص:  ،ابن ھشامينظر:  -
((11

 .709/ 2اللمحة في شرح الملحة ،ابن الصائػينظر:  -
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 :أجمع

تفيد معنى اإلحاطة ل(1)وتمحضت لمتوكيد ،ف اسـ التفضيؿ والصفة المشبيةأجمع  وصؼ جمعت بي
 .(2)والعمـو والشموؿ

 :ويشترط فييا عدة شروط أىميا 

ألّنو لـ ؛وال أجمعافجمعاواف  :فبل يقاؿ ،تياالبصريوف تثنيال يجيز و .(3)ال تكوف توكيدا لمثنى -
فقد أجازوا تثنية أجمع وجمعاء قياسا عمى ،(7)وابف خروؼ،(6)األخفشو ،(5)خبلفا لمكوفييف،(4)سمعيُ 

التأنيث  أجازوا  في التذكير: "أجمعاف" وفيف؛(8)بالرغـ مف عدـ الّسماع عمى تثنية أفعؿ وفعبلء
 .(9)و"الينداف جمعاواف"،"جاءني الزيداف أجمعاف":نحو ."جمعاواف"

 .(10)أجاز الكوفّيوف وابف كيساف أف تتقدـ أجمع عمى سائر أخواتيا مف ألفاظ التوكيد الممحقة -
مستدال بوروده في القرآف الكريـ  والكبلـ  "كؿ"دميا قالتوكيد بأجمع منفردة دوف أف تتف أبو حيا أجاز -

 .(11)الفصيح
د بأجمعيف دوف أف أكّ ف.(12)﴾َأْجَمِعينَ  ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ أَلَْمأَلَنَّ َجَينََّم ﴿:ومنو قولو تعالى  

 .(13)دوف أف يتقدميا توكيد بكؿالبعض ومنعو .يتقدميا كؿ
 .(14)ال تحّمى باؿو  ،أّنيا ال تحتاج إلى إضافتيا إلى ضمير يتصؿ بالمؤكدأخواتيا تختص أجمع و  -
وال تأتي توكيدا إال لما ،قدمت عمييف؛فالتوكيدبأظير مف غيرىا مف ألفاظ التوكيد الممحقة أجمع  -

 .(15)يتجزأ يتبعض و 
 يأب فمذىب :حاة في أجمع وأخواتيا في سبب كونيا معرفة وذىبوا في ذلؾ مذىبيفاختمؼ النّ   -

األسماء ممنوعة مف  أّف ىذهذلؾ يؤيد ،بالوضع مف قبيؿ تعريؼ األعبلـيا معرفة أنّ المازني عثماف 

                                                           
((1

 .4/127معاني النحو  ،ينظر: السامرائي -
(2)

 .21/ 2/، 1996ثة، مسسسة الّرسالة، بيروت، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، الطبعة الثال ،ينظر: ابن السراج، اعأصول في النحو -
(3)

 .409:الفضة المضيئة، ص ،أحمد زيد :ينظر - 
((4

/ 2توضيح المقاصد  ،؛ المرادي224/ 1، 1992في النحو، الطبعة اعأول،، دار الكتب العلمية، بيروت،  نتائج الفكر ،السهيلي :ينظر -
977. 

((5
 .3/1178 تحقيق: عبد المنعم ھريدي، الطبعة اعأول،، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،، شرح الكافية الشافية ،ابن مالكينظر:  - 

((6
 .289/ 3أوضح المسالك  ،ابن ھشامينظر:  -

((7
 .137/ 2شرح التصريح  ،اعأزھري ؛2/977توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -

((8
 .4/1951ارتشاؾ الضرب ،؛ أبو حّيان293/ 3شرح التسهيل  ،ينظر: ابن مالك -

((9
 .1178/ 3شرح الكافية الّشافية  ،ابن مالكينظر:  -

((10
 .1173/ 3 لمرجع نفسه ا ينظر:  - 

((11
 .410الفضة المضيئة ص: ،أحمد زيد :ينظر -

((12
 .11/119ھود  -

((13
االول،، دار القيم،  و اعأحكام، تحقيق: علي بن ؼازي التويجري، الطبعةالنكت الدالة عل، البيان في أنواع العلوم  ،القّصابينظر:  -

 .43/ 2م،  2003
((14

 .21/112الجدول في إعراب القرآن  ،محمود صافي :ينظر -
((15

 .2/221شرح المفصل  ،ينظر: ابن يعيش -
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ذىب بعضيـ إلى أّنيا معرفة عمى نية و .(1)وتكوف عمى إرادة معنى اإلحاطة لما تتبعو .الصرؼ
المضاؼ وعوضوا عنو  وافحذف ،جميعيـ :وأجمعيف ،فأجمع في األصؿ جميعو،حذؼ مضاؼ إليو

 .(2)الجمع بالواو والنوف فصارت الكممة بذلؾ الجمع يراد بيا المضاؼ والمضاؼ إليو

عُ  َت ْك  ،َكْتعاءُ  مؤنثو، و التكسير جمعجمع يُ َواَل  ،ليس لو مفرد مف لفظوو ،عمى األغمب أَلْجَمعَ  تابع:َأ
و ِإنّ  قيؿ:وَ . رَأيت الماَؿ َجْمعًا َكْتعًا،: نحو.َوُىَو َناِدرمكؿ تابعَلْيَس  َوِقيَؿ: َأْكَتُع كَأْجَمعَ  ،ُكْتعٍ  جمعياوَ 

: َأتى َعمَ  ـْ  .(3)ْيِو َحْوٌؿ َكِتيٌع َأي تاٌـّ مْأخوذ ِمْف َقْوِلِي

جمع  ،"أّنو يمكف البدء بأيتيف شئت بعد أجمع فقد ورد عف العرب أجمع أبصع:ابف كيساف مذىبو  
ـْ َعَدُلوا َعف أّنيـ وقاَؿ اْبُف ِسيَده: .(4)فيبدأوف بأجمع ثـ يأتوف بالباقي ،بتع جاُءوا بَيا ِإْتباعًا أَلْجَمَع، أَلنَُّي

 .(5)يِع ُحُروِؼ َأْجَمَع ِإَلى ِإَعاَدِة َبْعِضَياَعف ِإعاَدِة َجمِ 

. ولؤلنثى أبصع: أخذت حقى أجمع نحو. لمتوكيد وبعضيـ يقولو بالضاد المعجمةأبصع: :البصع
 .(6)ال يقدـ عمى أجمع األغمب أفمجمع المؤنث بصع، و بصعاء، ولمجمع المذكر أبصعوف، ول

ينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى غيرىا مف و  .(7)ُءوا َأْجَمُعوَف َأْكَتُعوَف َأْبَتُعوفَ َجا ومنو:.َكِمَمٌة ُيَؤكَُّد ِبَيا:َأْبَتعُ 
 .أدوات التوكيد الممحقة

 امرئ القيس. أشعارلتوكيد باأللفاظ الممحقة في ولـ يرد ا 
 

 أنواع التوكيد من حيث المفظ

 :توكيد االسم الظاىر بالضمير

نّ  ، يؤكد بمضمر، أّما المظير فبلرماالسـ عمى ضربيف ظاىر ومض ما يؤكد بمظير وا 
عت، ويرفع الشؾ، فصؿ بو بيف الخبر والنّ يُ  في ضمير الفصؿ ضربا مف التوكيد ى الكوفيوفير و مثمي

                                                           
((1

 .4/1951ارتشاؾ الضرب  ،أبو حيان؛ 230/ 2 ،شرح المفصل ،ينظر: ابن يعيش -
((2

 .229/ 2 ،المرجع نفسه -
((3

اللؽة وصحاح العربية،تحقيق: أحمد عبد الؽفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للماليين، بيروت، تاج الصحاح  ،الجوھري:ينظر -
 .مادة كتع ،لسان العرب ،ابن منظور ؛مادة كتع، 1987

((4
 321/ 2شرح المفصل  ،ابن يعيشينظر:  -

((5
 .مادة بصع ،المحكم والمحيط اعأعظم ،ابن سيدةينظر  -

((6
 .مادة بصع ،حاحالصّ  ،الجوھريينظر:  -

((7
 .مادة بتع ،مختار الصحاح ،الرازيينظر:  -
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ويفيد قصر المسند عمى المسند  ،تابعا لووليس  ،ما بعده خبر لما قبمو ويزيؿ المبس، ويدؿ عمى أفّ 
 (2)بدؿ مف المضمر.:أّنوسيبويو  مذىبو  .(1)إليو

أّما .ال موضع لو مف اإلعرابألّنو يفصؿ بيف المبتدأ والخبر و  ؛فصبلالبصريوف  عميو طمؽويُ 
 ؿاألو  يؤكدو "دعامة"؛ ألنّ  :بعضيـ ويسميو(3).عتمد عميو في بياف الفائدةالكوفيوف فيسمونو عمادا ألّنو يُ 

 .(4)ويقويو؛ بتوضيح المراد منو ؿاألو 

 :اىبموضعو مف اإلعراب ثبلثة مذ في حاة النّ  ذىبو  

 يسمى عماًدا، ولو موضع مف اإلعراب.و عت والخبر ُيْفَصُؿ بو بيف النّ   -
 .منزلة النفسب،حكمو حكـ ما قبمو:توكيد -
 .(5)حدو مع ما بعده كالشيء الواألنّ ؛حكمو حكـ ما بعده -

 شروط ىي:   ويشترط فيو  

 .المنفصؿ صيغة ضمير الرفعبأف يكوف  -أوال
 .(6)ر أو ما أصمو المبتدأ والخبرأف يتوسط بيف المبتدأ والخب -ثانيا
أف يكوف االسماف المذاف يقع بينيما معرفتينأو أوليما معرفة حقيقة وثانييما يشبو المعرفة في  –ثالثا

 محمد أفضؿ مف عمرو". :كأفعؿ التفضيؿ المقترف بمف، نحو:عدـ قبولو أداة التعريؼ
التذكير الجمع و واالفراد والتثنية و  ضور،الحالمعنى والتكمـ، والغيبة و أف يطابؽ ما قبمو في –رابعا

 .(7)والتأنيث
 

 :توكيد الضمير

أحدىما يكوف  أو ،مف كونيما منفصميفال يخمو المضمراف ، و بالظاىرو  ،يؤكد المضمر بمثمو
 .واآلخر منفصبل ،متصبل

 

                                                           
((1

 .172المفصل في صنعة اإلعراب  ،الزمخشري؛ 386/ 2،الكتاب ،سيبويهينظر:  -
(2)

 .3/386الكتاب  ،سيبويهينظر:  -
((3

 565ص:،اإلنصاؾ في مسائل الخالؾ ،ينظر:ابن اعأنبا ري -
((4

 .254/ 1النحو الوافي  ،عباس حسنينظر  -
((5

 .579/ 2اعأنصاؾ  ،ابن اعأنباري :ينظر -
((6

 .372/ 1شرح ابن عقيل عل، ألفية ابن مالك  ،ابن عقيلينظر:  -
((7

 .1/373،شرح ابن عقيل ،ابن عقيلينظر:  -
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 :توكيد الضمير لفظيا

 .(1)لو ألفاظ محدودة التوكيد المعنويألّف ؛باب التوكيد المفظي يعدتوكيد المضمر مف مثمو مف

 :بالمنفصل توكيد الضمير المنفصل

 ،يكوف الثاني توكيدا لؤلوؿو ،مير المنفصؿ بضمير ظاىر منفصؿحويوف توكيد الضأجاز معظـ النّ  
 )الطويؿ( :الفضؿ بف عبد الرحمف منو قوؿو 

 (2).. إلى الَشّر دعاٌء ولمّشّر جاِلبُ .إّياك إّياك الِمرَاَء فِإّنو

 .المنفصؿ "إياؾ إياؾ" جاعبًل مف الثاني توكيًدا لفظيًّا لؤلوؿ كرر الضميرف 

 .امرئ القيس كيد الضمير المنفصؿ بمثمو في أشعاريرد تو  ولـ 

ويكوف في ؤكد بضمير الرفع المنفصؿ كؿ ضمير متصؿ سواء كاف مرفوعا أو منصوبا أو مجرورايُ و  
وفي محؿٍّ  ،ُأكٍَّد بو الضميُر المنصوب ذاإ ،نصبٍ وفي محؿٍّ  ،ُأكٍَّد بو الضميُر المرفوع ذامحؿٍّ رفع، إ

، إف ُأكٍَّد بو الضميُر المجرورُ   .(3)جرٍّ

فعؿ األمر ال يخمو ألف  ،وأغمب ما يكوف توكيد الضمير المستتر في الجممة الفعمية ذات فعؿ األمر 
اإلفراد  :توواحدة مف حاال؛التكمـ والخطاب والغيبة:االتفي واحدة مف ح وويطابقمف فاعؿ مستتر.
َفاْذَىْب َأْنَت َوَربَُّك َفقاِتال ﴿:قولو تعالى وومن.(4)وواحدة مف حاالتي: التذكير والتأنيث ؛والتثنية والجمع

 .(6)" اذىب":قولوفي  في محؿ رفع فاعؿ توكيد لمضمير المستتر :فأنت.(5)﴾ِإنَّا ىاُىنا قاِعُدونَ 

 .امرئ القيس سوى مرة واحدة أشعار ّنيا لـ ترد في خبلؿ دراستي لتوكيد الضمائر تبيف لمباحثة أومف  
 قوؿ امرئ القيس:)الطويؿ(في توكيد الضمير المتصؿ بضمير الّرفع المنفصؿ وىي 

 (7)َعِشيََّة َحلَّ الَحيُّ َغْوال فأْلَعسا ...إنَّني َأنا َذاُكمُ َفاَل ُتْنِكُروني 

                                                           
((1

 .2/224 ،ابن يعيش، شرح المفصل :ينظر - 
((2

، ابن الّسراج، اعأصول في الّنحو 213/ 3مبرد، المقتضب، ، ال279/ 1لم ينسب البيت إل، شاعر بعينه، ينظر: سيبويه، الكتاب،  - 
2/251. 

(
 - 

(3
 .235/ 3جامع الدروس  ،الؽالييني،412 ،الفضة المضيئة ،أحمد زيدينظر: 

(4)
 . 1990/ 4م، 1998، تحقيق: رجب عثمان محمد، الطبعة اعأول،، مكتبة الخانجي، القاھرة، ارتشاؾ الضرب ،ينظر: أبو حيان  -

(5)
 .24/ 5ئدة الما -

(6)
 .224/ 1المجتب، من مشكل إعراب القرآن  ،أحمد الخراطينظر:  -

((7
 .168/ 1شرح اعأشعار  ،البطليوسيؼول وألعس:موضعان في شق العراق،  -
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ف كما أّنو طابقو م.ةتتقويل؛(1)ر المتصؿ الياءالضمي "إفّ "السـ  ايجوز أف يكوف توكيد "أّنا"فالضمير  
 .حيث التكمـ واإلفراد والتذكير

 .صب المنفصؿ الواقع بعد ضمير النصب المتصؿ. نحو: رأيتؾ إياؾحاة في ضمير النّ اختمؼ النّ و  
و توكيد قياسا عمى ومذىب الكوفييف وابف مالؾ أنّ  .(2)و بدؿفمذىب سيبويو وجميور البصرييف أنّ 

 .(3)ال فرؽ عندىـ في تأكيد الضمير المتصؿ بالمنفصؿ، بيف المرفوع وغيرهفع المنفصؿ ضمير الر 

 .امرئ القيس الّنصب المتصؿ بالمنفصؿ في أشعار ولـ يرد توكيد ضمير 

 فّ أل ؛ذىب ابف الشجريوىو موأجاز بعضيـ توكيد الضمير المنفصؿ باسـ اإلشارة  توكيدا لفظيا  
فجعموا ىؤالء توكيدا .(5)﴾َأْنُتْم ىُؤالِء َتْقُتُموَن َأْنُفَسُكمْ ُثمَّ ﴿:منو قولو تعالىو .(4)اإلشارة بمعنى اإلضمار

 .(6)لفظيا لمضمير أنتـ

 :توكيد الضمير توكيدا معنويا

: "رأيُتَؾ نفَسَؾ" نحو.المتصؿ المنصوب والمجرور بالنفس والعيف ببل شروطمير ؤكد الضّ يُ 
 .(7)والالمنفصؤللضمير او"مررت ِبَؾ نفِسَؾ".ويجوز تأكيدىا ب

 .(8)دؤكٍّ يشترط في ألفاظ التوكيد المعنوي المؤكٍّدة لمضمير إضافتيا إلى ضمير يطابؽ الضمير المُ و  

ؤكد الضمير المرفوع المتصؿ أو المستتر بضمير قبؿ توكيده بالنفس والعيف نحو: ُقـ َأْنت يغمب أف يُ و  
 .(10)وكيد عمى قبحالتَفِإف لـ تؤكد َجازَ .(9)وقـ أنت عينؾ ،َنفسؾ

توكيد الضمير المتصؿ أو المستتر المرفوع بالنفس والعيف دوف  (12)والكوفييف(11)وأجازاألخفش
ف ُأّكد بضمير كاف أبمغ في التوكيد.قاموا أنفسيـ :نحو .سبؽ بضمير منفصؿأف يُ  فيجوز: "قوموا  ؛وا 

                                                           
(1)

 .184شرح ديوان امرئ القيس ص: ،مشكل إعراب اعأشعار الستة ،الحضرميينظر:  -
((2

 .386/ 2،الكتاب ،سيبويهينظر:  -
(3)

 .412الفضة المضيئة  ،؛ أحمد زيد3/368أوضح المسالك  ،ابن ھشام :ينظر -
(4)

 .17-1/16ابن الشجري اعأمالي /:ينظر -
((5

 .85/ 2البقرة  -
(6)

 تحقيق:عبدهللا عبد القادر الطويل، الطبعة االول،، دار الكتب العلمية بيروت.  ،النكت في القرآن الكريم،القيروانيينظر:  -
 .146ص: ، 2007

((7
 .223/ 2 ،شرح المفصل :ينظر -

((8
 .1935/ 4ارتشاؾ الضرب  ،ينظر: أبو حيان -

((9
 .223/ 2 ،شرح المفصل ،ينظر: ابن يعيش -

((10
 .220/ 3المقتضب  ،المبّردينظر:  -

((11
 .4/1947،ارتشاؾ الضرب؛2/454 ،البحر المحيط ،أبو حّيان :ينظر -

((12
 .978/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -
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فيعرباف  ،تغمب عمييما االسمية النفس والعيف  ألفّ ؛(1)قوموا "أنتـ كمكـ", لكاف حسنا :كمكـ".ولو قمت
 .(2)بحسب موقعيما اإلعرابي إذا لـ يكف التوكيد ظاىرا فييما 

 .حويوف توكيد الضمير بمثمو قبؿ توكيده بغير النفس والعيفولـ يشترط النّ  

 .امرؤ القيس بألفاظ التوكيد المعنوي في أشعار ـ يرد توكيد الضميرول

 :توكيد النكرة بالتوكيد المعنوي

أّما توكيد النكرة بالتوكيد المعنوي فقد  ،خبلؼ بيف النحوييف في جواز توكيد النكرة بالتوكيد المفظي ال
 :ىمالمسببيف  ؛البصريوفمنعو 

وتقرير  تمكيُف اْلَمْعنى ِفي النَّفس :ي وجد ألجمو التوكيد المعنوي وىويخالؼ المعنى الذأّنو  -
 .(3)حقيقتو

 (4).معارؼ والنكرة اَل ُتوَصؼ بالمعرفة كالصفة َوَأْلَفاظو التوكيدأفَّ  -
 

  

                                                           
((1

 .978/ 2 جع نفسه،المرينظر:  -
((2

 .3/336 ،ينظر: ابن ھشام، أوضح المسالك -
((3

 .2228/ 2 ،شرح المفصل ،ينظر: ابن يعيش -
((4

 2/2227 ،المرجع السابقينظر:  -
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إلى جواز توكيد النكرة بالتوكيد  (3)وتبعيـ ابف مالؾ (2)وفريؽ مف الكوفييف (1)وذىب األخفش
وكاف  ،وحوؿ ،وأكمة ،وضربة ،، وميؿنحو: يوـ وفرسخ وشير.المعنوي إذا كانت معمومة المقدار
 قوؿ الشاعر: )الرجز(ومنو  ،لؾ مف الكبلـ الفصيحمستدليف بذ .التوكيد مف ألفاظ اإلحاطة والعموـ

 

 (4).. َيْوًما َجِديدا كّمو مطّردا.ِإذا اْلقُعود كّر ِفيَيا حفدا
 

" وىي نكرة محدودة بػ"كؿ" وىي يوماأكد الشاعر "فاستدؿَّ الكوفيوف بيذا البيت عمى جواز توكيد النكرة؛ 
 .(5)مف األلفاظ الدالة عمى اإلحاطة

غير محدودة كوقت  وفييف توكيد النكرة بالتوكيد المعنوي مطمقاسواء أكانت محدودة أووأجاز بعض الك
 .(6): "اعتكفُت شيرا كمو"نحو،وزمف وحيف

 :عرض شعر امرئ  القيس عمى ما جاء بالتوكيد بأنواعو تبيف لمباحثة ما يميبعد و 
 حو مف شروطماء النّ امرئ القيس مف التوكيد عمى ندرتو مع ما أقره عم أشعاراتفؽ ما ورد في  -
عمى مصطمح  واقبؿ أف يستقر ختمط مصطمح التوكيد بمصطمح الصفة عند الخميؿ وسيبويو ا -

 التوكيد.
 .حاة المعنى االصطبلحي لمتوكيد مف المعنى المغوياتخّذ النّ  -
كاف الكوفيوف أكثر توفيقا مف البصرييف بخصوص المسائؿ التي أقروىا في التوكيد وخاصة في  -

 .وتوكيد الظاىر بضمير الفصؿ ،ة بألفاظ التوكيد المعنويتوكيد النكر 
وربما كاف السبب في ذلؾ يعود إلى ما .والمعنوي المفظيبنوعيو امرئ القيس شعر في التوكيد قؿ  -

 :ذىب إليو الباحثوف مف
وامرؤ القيس خاصة بسيطة ليس فييا تعقيد وال  ،ّف المعاني التي تناوليا الشعراء الجاىميوف بعامةأ -

وض تبعا لمحياة التي كانوا يحيونيا. فالقارئ أو السامع يستطيع أف يحيط بالمعاني ألوؿ وىمة غم
 .وال يحتاج إلى إعماؿ الذىف فيما يسمع ،إذا فيـ قصد الشاعر

كاف دافعيـ لقوؿ الشعر دافعا ف ،فو متع بيا الشعراء الجاىميصدؽ الشعور ورقة العاطفة التي كاف يت -
ال يحتاج إلى  .وال مفتعؿ يمثؿ حقيقة ما يشعر بو الشاعر مف تمقاء نفسونفسيا ذاتيا غير دخيؿ 

 زيادة تقرير في فيـ  السامع. 

                                                           
((1

 2/972توضيح المقاصد  ،المرادي :ينظر -
(2)

 .2/972جع نفسه، ينظر: المر -
(3)

 .1175/ 3ة شرح الكافية الّشافي ،ابن مالك :ينظر -
(4)

 ؛396/ 1،اللباب ،ريبك؛ الع370/ 2ؾ في مسائل الخالؾ،اإلنصا ،ابن اعأنباري :ينظر ،البيت ؼيرالمنسوب إل، شاعر بعينه - 
 .170/ 5خزانة عأدب  ،البؽدادي

(5)
ؾ في مسائل الخالؾ .اإلنصا212/ 1م، 1999الطبعة اعأول،، دار االرقم بن أبي اعأرقم،  ،أسرار العربية ،ابن اعأنباري :ينظر -

2/370 . 
(6)

 .976/ 2توضيح المقاصد  ،المرادي :ينظر - 
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يعة وحركة دائبة بسبب طبيعة الحياة الجاىمية وما فييا مف نقمة سر  ،امتاز الشعر الجاىمي باإليجاز -
ف عند المعنى وقفة جعؿ ىؤالء الشعراء ال يطيموف وال يتأمموف بحيث أصبحوا يقفو غير مستقرة ف

 وىذا يجافي اليدؼ الذي مف أجمو ذكر التوكيد وىو اإلطناب. .إلى غيرىا ياسرعاف ما يتركون
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 امرئ القيس أشعارالبدل وعطف البيان في  -الفصل الثالث
 

 امرئ القيس أشعارالبدل في -المبحث األول
 

 التعريف بالبدل–ألول االمطمب 
 بدل أقسام–المطمب الثاني 
 أقسام البدل من حيث المفظ–المطمب الثالث 

 
 امرئ القيس أشعارعطف البيان في –المبحث الثاني 

 
 التعريف بعطف البيان–المطمب األول
 األماكن التي يتعين فييا عطف البيان–المطمب الثاني
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 البدلالتعريف ب

ستخدموا أكثر مف افونأّما الكوفي ،ييفداـ البصر وىو مف استخ ،البدؿ ىو النوع الثالث مف التوابع 
وقاؿ ابف  ."يسمونو بالترجمة والتبييف":قاؿ األخفش.البدؿ وفقا لممعاني الببلغية التي أفادىا مصطمح
َوَلْيَس َىَذا مف َأْلَفاظ اْلُكوِفّييف، ":اْلَبَدؿَقاَؿ عمى ثعمب نّ أوحكى الصولي .(1)"تكريريسمونو بال"كيساف: 

نَّما َيُقوُلوفَ  تباع ورّد وتكرير:وا   (2)"َأنَُّو َتْرَجَمة وا 

يَضاح والتخصيص ،مْجرى التوكيد ِفي التَّْحِقيؽ َوالتَّْشِديد اْلَبَدؿويْجِري   .(3)ومجرى اْلَوْصؼ ِفي اإْلِ

 :البدل لغة

ـَ الشَّْيءِ إّني: في مادة البدؿ واشتقاقاتيا العيفمعجـ ورد في   ـُ الشَّْيِء َمَقا ْلُت ثوبًا مكاَف استْبدَ :نحو.ِقَيا
 .(4)اإِلبط والث ْنُدوةِ  والَبْأَدلُة: َلْحمٌة بيف،األخيار :واألْبداؿُ  .َثوبٍ 

وَعف اْبف األعرابّي: الَبْأَدلة: َلْحـ الّصْدر.َواْلَعَرب تَقوؿ .وِبْدٌؿ لغات َبَدؿٌ َعف الفّراء: :وفي تيذيب المغة 
 .(5)لعامة تَقوؿ: َبقَّاؿلمَّذي َيِبيع كؿ َشْيء مف المأكوالت: َبّداؿ. وا

والَبدَّاؿ: الَِّذي َلْيَس َلُو َماٌؿ .َمشى الَبْأَدَلة:ىونوع مف المشي وىو َحرَّفو.  :في لساف العرب َبدََّؿ الشيءَ و  
 .(6)ِإال ِبَقْدِر َما َيْشَتِري ِبِو َشْيًئا، فِإذا َباَعُو اْشَتَرى ِبِو َبَداًل ِمْنوُ 

 .(7)اإلبداؿ: جعؿ حرؼ مكاف آخر لدفع الثقؿعاريؼ في التوقيؼ عمى ميمات التو  

األصبللمغوي لمبدؿ يدؿ عمى التغيير  تبيف أفّ لمادة البدؿ  مف خبلؿ دراستي لممعنى المغويو    
 .وِبْدؿٌ  َبَدؿٌ وىو لغتاف  والتبديؿ ووضع شيء مكاف شيء آخر

 

 

                                                           
(1)

 .1036/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -
((2

الكافي واعأنيس الناصح الشافي، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، الطبعة االول،، دار الكتب العلمية، الجليس الصالح ،الجريريينظر:  -
 .689: صم،  2005بيروت، 

((3
 . 148/ 3،ھمع الهوامع ،؛ السيوطي81ص:،اللمع ،ينظر:ابن جني -

((4
 .مادة بدل ،العين ،الخليلينظر:  -

((5
 .مادة بدل ،تهذيب اللؽة ،زھرياعأينظر:  -

((6
 .مادة بدل ،لسان العرب ،ابن منظورينظر: -

(7)
 .مادة بدلم،  1990الكتب، الطبعة االول،، عالم ،التوقيؾ عل، مهمات التعاريؾ،المناويينظر:  -
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 :البدل اصطالحا

قبؿ أف يستقر عمى  حوي لوالستعماؿ النّ ء غير اأشيا في استخدـ مصطمح البدؿ في بداية األمر 
كبلمو عمى مو السكاكي في استخدو  ،االستعارةأطمقو الجاحظ عمى التشبيو و ف ،المعنى الذى ىو عميو
 .(1)مواضع الفصؿ والوصؿ

إعبلـُ الّسامع بمجموعي االسميف أو الفعميف عمى جية البياف أو التّأكيد،  ":وعّرفو ابف عصفور بأّنو 
 .(2)باألّوؿ منيما الّطرح مف جية المعنى ال مف جية الّمفظ" عمى أف ينوى

 :تبيف لمباحثةممبدؿ ومف خبلؿ دراستي لممعنى االصطبلحي

، قصد بو وضع شيء مكاف شيء آخرفبعد أف كاف يُ ؛ف المعنى المغويمنقوؿ ماستعماؿ البدؿ أّف  -
لغرض ؛الحكـ اإلعرابيأصبح يعني وضع اسـ مكاف اسـ سابؽ لو يسمى المبّدؿ منو يوافقو في 

زالة المبس ،البياف والتوضيح  .وا 
ّف كاف و ا ِإالَّ ِفي بدؿ اْلَغَمط ولـ يوضعا عمى َأف يْسقط َأحدىمَ  ،اْلَبَدؿ والمبدؿ ِمْنُو موجوداف َمًعا - ا 

 .(3)المقصود بالحكـ ىو البدؿ وليس المبّدؿ منو
تأكيد اللزيادة ؛ة وتوطئة لذكر البدؿإّما المبّدؿ منو فيذكر تييئ ىو الذي يعتمد بالحديثالبدؿ  -

 .(4)البعض والغمطر الثاني وذلؾ في بدؿ االشتماؿ و يكوف األوؿ غي قدو ،والتبييف
ولـ يحتج إلى  ،يغمب عمى البدؿ أف يكوف اسما جامدا بحيث لو حذؼ األوؿ استقؿ الثاني بالمعنى -

ذا لـ يكف جامدا فإّنو يقدر موصوؼ ،متبوع قبمو  .(5)وا 

 :بدل لممبدل منوموافقة ال

نصب إف كاف ويُ  ،رفع البدؿ إذا كاف المبدؿ منو مرفوعافيُ  ،ؿ منو عمى البدؿيجري إعراب المبد 
 ومنو قوؿ امرئ القيس )الطويؿ(.(6)خفض إف كاف مخفوضاويُ  ،منصوبا

 

َباِب ِبَمْأَسلِ .َكَدْأِبَك ِمْن ُأمّْ اْلُحَوْيِرِث َقْبَمَيا  7)).. َوَجاَرِتَيا ُأمّْ الرَّ
 

                                                           
(1)

 .1/377م،1983وتطورھا، مطبعة المجمع العلمي العراقي، معجم المصطلحات البالؼية  ،ينظر: مطلوب -
(

 - 
(2

 .250/ 1شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفور
((3

 .416الفضة المضيئة ص: ،ينظر: أحمد زيد -
((4

 .687ص: م، 1988ول،، مسسسة الرسالة، بيروت، ،تحقيق:عدنان درويش، الطبعة االالكليات ،الكفوي :ينظر -
((5

 .3/664،النحو الوافي ،عباس حسن؛ 1077/ 1،شرح الكافية، ابن مالكينظر:  -
((6

 .719/ 2اللمحة في شرح الملحة ،ابن الّصائػ :ينظر -
((7

 .1/31شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيالدأب: العادة، مأسل: اسم جبل،  -
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 .في اإلعراب "جارِتيا " طابؽ البدؿ المبدؿ منوو  ،َجاَرِتَيافي محؿ جر بدؿ لممعطوؼ  فأٍـّ 
ألف البدؿ منقطع مف المبدؿ  ؛ال يشترط تطابؽ البدؿ مع المبّدؿ منو في التعريؼ والتنكيرو  

 :ويقسـ البدؿ مف حيث التعريؼ والتنكير إلى أربعة أقساـ.(1)منو
 )الوافر(:ومنو قوؿ امرئ القيس:ةبدؿ المعرفة مف المعرف -

 

 (2)البِ ى َقتياًل ِبالكِ .. َوال َأنسَ .يٌر َوَجدّ ى َأبي ُحجْ قَ ا اَل َكمَ 

أبا ألّف  ؛لمتوكيدجاء البدؿ و .وىو بدؿ معرفة مف معرفة .بيفاعؤلفحجر اسـ عمـ بدؿ مف ال
 .(3)ُيْطَمُؽ َعَمى اْلَجدٍّ قد َأفَّ اأْلََب وقيؿ .امرئ القيس كاف اسمو حجر

 )الطويؿ(: ومنو قوؿ امرئ القيس:بدؿ النكرة مف النكرة -
 

 (4).. َفأَْلَيْيُتَيا َعْن ِذي َتَماِئَم ُمْحِولِ .ِمْثِمِك ُحْبَمى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضعٍ فَ 
 

 .بدؿ نكرة مف نكرة حبمى بدؿ مف "مثمؾ" ف
ىا غير موصوفة بسبب ورود ،والبصريوف دوف شروط (5)سيبويو أجازه:بدؿ النكرة مف المعرفة -

والمؤنث بالمذكر.  ،العرب تسمي المذكر بالمؤنثف؛ رفع المبسل.في القرآف الكريـ والكبلـ الفصيح
 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيس.(6)ومررت بيند رجؿ ،مررت بجعفر امرأة:نحو

 

 (7).. َوَبْيَن َشُبوٍب كالَقِضيَمِة َقْرَىبِ .فَعاَدى ِعَداًء َبْيَن َثْوٍر وَنْعَجٍة،
 

وشبوب نكرة موصوفة فيي قريبة مف المعرفة.فدؿ  ،قرىب نكرة بدؿ مف شبوٍب غير موصوؼف
 .عمى جواز بدؿ النكرة مف المعرفة دوف أف تكوف موصوفة

 
 

المعرفة ما لـ تكف النكرة بدؿ النكرة مف  (2)والسييمي (1)والبغداديوف (8)ومنع الكوفيوف
 .(3)أف يكوف البدؿ مف لفظ المبّدؿ منورطوا واشتألّنيا إذا لـ توصؼ ال تفد. ؛موصوفة

                                                           
(1)

 .87ص:،اللمع ،ابن جني ؛216/ 2ش شرح المفصل ابن يعي :ينظر -
((2

 .1/161شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالكالب كوادلبني عامر، قتيل الكالب: عم امرئ القيس شرحبيل بن الحارث،  -
((3

 .462/ 2 ،البرھان ،الزركشيينظر:  -
(4)

 .1/34شعار الستةشرح اعأ ،البطليوسيالتمائم: الحجاب، محول: الطفل الذي أتم  الحول،  -
(5)

 .9/ 2 ،الكتاب ،سيبويهينظر:  -
(6)

 .3/151ھمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر -
((7

 .1/103شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيعادى: وال،، الشبوب: الثور المسن الضخم، القضيمة: الصحيفة البيضاء،  -
((8

 .1042/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -
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نََّك َلَتْيِدي ِإَلى :ومنو قولو تعالى ،رفة مف النكرةيجوز بدؿ المع :بدؿ المعرفة مف النكرة - ﴿َواِ 

 َما َقْبَمُو َغِنيٌّ  فّ إلِ ؛(5)كيدو لغرض التنكَرة معرَفة مف بدؿ ِصَراِط المَّيِ فَ .(4)ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِصرَاِط المَِّو ﴾
 . عنو

 .امرئ القيس د بدؿ المعرفة مف النكرة في أشعارولـ ير 
ْفَراد والتثنية َواْلجمع والتذكير والتأنيثو  قوؿ امرئ يومن.ُيَوافؽ اْلبدؿ المبدؿ منو ِفي اإْلِ
 )الطويؿ(:القيس

 

ْذ َبُعَد الَمزاُر َغْيَر الَقِريضِ .فُأْسِقي ِبِو ُأْخِتي َضِعيَفَة ِإْذ َنَأتْ   (6).. واِ 

 .وطابؽ البدؿ المبدؿ منو في التانيث ،فضعيفة بدؿ مف قولو أختي

صد مف البدؿ التفصيؿ في ف المبدؿ منو مصدرا ميميا،أو قُ اكإذا وال يطابؽ البدؿ المبدؿ منو 
 )الطويؿ(:قوؿ امرئ القيسيومن.(7)حالتي التثنية والجمع

ذا َسِكرْ وَنائَل َذا؛ إِ .. .، َوَوَفاء َذاَسَماحَة َذا، َوِبرَّ َذا  (8)ذا َصَحا َواِ 
 

وافؽ البدؿ مع المبدؿ لـ يتو ،وىو بدؿ تفصيؿ ،النكرة بدؿ مف شمائبلاإلضافة بمعرفة  فسماحة
 )الطويؿ(ىو:في بيت سابؽ في الجمع مني

 

 (9)وِمْن َخاِلِو وِمَن َيِزيَد ومْن ُحُجرْ .. .وَتْعرُف ِفيِو ِمَن أبيِو َشَمائالً 
 :أغراض البدل

ودؿ عمى ما دؿ عميو  ،فكأّنو مف جممتيف ،لكونو عمى نية تكرار العامؿ؛سيبويو يوعم نص :أكيدالتّ  -
في بدؿ كما ف كما في بدؿ البعض أو االلتزاـ ياألوؿ إّما بالمطابقة كما في بدؿ الكؿ، أو التضم

 )الوافر( امرئ القيس  قوؿومنو .(10)االشتماؿ 
 

                                                                                                                                                    
((1

 .1042/ 2 فسه، جع نالمرينظر:  -
((2

 .232نتائج الفكر ص:  ،الّسهيليينظر:  -
(3)

 .151/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر -
((4

 . 53، 52/ 42الشورى -
((5

 .604ص: تحقيق: سعيد اعأفؽاني، دار الرسالة،  ،حجة القراءات ،ابن زنجلةينظر:  -
((6

 .130/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،لبطليوسيااسقي به: أدعوا بسقيا ھذا المطر الختي ضعيفة لنأيها،  -
(7)

 .4/1964ارتشاؾ الضرب  ،أبو حيان ؛330/ 3 ،شرح التسهيل ،ينظر: ابن مالك -
((8

 .1/167شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي :ينظر -
((9

 .1/166مرجع نفسه، ال -
((10

 . 163/ 3االتقان في علوم القرآن ،السيوطي :ينظر -
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 (1)تياًل ِبالِكالبِ .. َوال َأنسى قَ .ما القى َأبي ُحجٌر َوَجّديكَ 

 ألّنو لو لـ يذكر اسـ والده حجر لما شؾ أحد أّف والده ىو حجر. ؛لمتأكيد؛بيمف الفاعؿ أبدؿ  "حجر" ف 

َبَياًنا َوَتْخِصيًصا ِلْمُمْبَدِؿ ألّف فييما؛ااِلْشِتَماؿِ َبَدؿ اْلَبْعِض وَ وأكثر ما يكوف في :اإليضاحالبيان و -
َتْيِف ِإْحَداُىَما ِباْلُعُموـِ َوالثَّاِنَيُة ِباْلُخُصوصِ َوَفاِئَدُة اْلَبَدِؿ  ،ِمْنوُ  وورد .(2)َأفَّ َذِلَؾ الشَّْيَء َيِصيُر َمْذُكوًرا َمرَّ

 )الطويؿ( :ومنو قولو امرئ القيس البدؿ لمبياف في أشعاروورد .(2)ِباْلُخُصوصِ 

 (3).. ِإَلى بطِن ُأْخَرى طّيٍب ماُؤىا َخِصرْ .حاٍب زلَّ َعن ظيِر صخرةٍ ماِء سَ بِ 

 )الطويؿ( :" بدؿ مف المجرور بماء عمى إعادة العامؿ وىو حرؼ الجر وذلؾ في قولو" بماء ف

 (4)َوَجاُءوا بنصٍف غير طرٍق َواَل َكِدرْ  ...َفَممَّا استطابا صبَّ ِفي الصحن ِنْصُفوُ 

ألف الماء قد يكوف كدرا وقد يكوف عذبا  ؛نقاء الماء وبرودتوح ضيلبياف وتو ؛البدؿجاء ف         
 .صافيا

ـْ ُفبَلفٌ نحو :المدح - َأْبَمُغ ِمْف َقْوِلَؾ: ُفبَلٌف اأْلَْكَرـُ  وذلؾ .: َىْؿ َأُدل َؾ َعَمى َأْكَرـِ النَّاِس َوَأْفَضِمِي
 : )الطويؿ(امرئ القيسومنو قوؿ  . (5)َواأْلَْفَضؿُ 

 

 (6)راتاألشِ  األربعِ  األجيرِ  ودِ كذَ       وقةٍ يال طرُ ب حِ قْ أرّن عمى حُ 
خص األربع مف الذود ليكوف أقوى عمى القياـ بيا ف؛ ف ذود، عمى جية المدح لمعيرم فاألربع بدؿ 

 .(7)العير نشيط وأتنو مثمو في النشاطف ،يا كمما كثرت تشعب أمرىا عميونّ أل ؛والحفظ ليا
 (السَِّريع)ومنو قوؿ امرئ القيس:  :الذم -
 

 (8)أْلََسِد اْلَباِسلِ .. َما َغرَُّكْم ِبا.ُقواَل ِلُدوَداَن َعِبيِد اْلَعَصا  
 

                                                           
((1

 .1/161شعار الستة شرح اعأ ،البطليوسي -
((2

 .2/455البرھان في علوم القرآن  ،الزركشي :ينظر -
((3

 .1/164شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيزل: انحدر، متن: ظهر، خصر: بارد،  -
(4)

مرجع نفسه، الاستطابوا: اخذوا اطيب الماء واعذبه، الصحن: القدح الواسع، شجت: مزجت، الطرق: الماء الذي بالت فيه اإلبل وبعرت،  -
1/164. 
(5)

 .2/455 ،البرھان ،الزركشي :ينظر -
(6)

 ،البطليوسيأرن: صاح، حقب: اعأتان البيضاء العجز، الذود: ما بين الثالثة إل، العشرة، االجير: الراعي المستأجر، اإلشرات: النشيطات، -
 .1/140شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالنشيطات،

((7
 .1/140 ، شرح اعأشعار الستة ،البطليوسي:ظرين -

((8
دودان: قبيلة من بني أسد، كان أبو امرئ القيس إذا ؼضب عل، أحد منهم أمر بضربه بالعصا، اعأسد الباسل: أباه، وقيل: امرس القيس،  -

 .178/ 1 المرجع نفسه، 
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ألّف الممؾ حجر ؛َأسد يَولِزـَ بن.اْسـ لكؿ ذليؿ وتابع ُىوَ وعبيد العصا  ،تحقير اْلَقْوـ العبيد يستعمؿ فيف 
 .(1)كاف يضربيـ بالعصا

 
 
 

  

                                                           
(

(
1

 .230/ 3البحر المحيط  ،؛ أبو حيان628ثمار القلوب في المضاؾ والمنسوب ص:  ،الثعالبي :ينظر - 
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 أقسام البدل

 :بدل الكل من كل

ف اتفقوا عمى معناهو ،بعضاليموخالف ،حاة عمى ىذا االسـأغمب النّ  ىو  :مصطمح سيبويوأطمؽ عميو ف؛ا 
ابف مالؾ البدؿ المطابؽ يطمؽ عميو و  .(2)بدؿ الشيء مف الشيء  وأطمؽ عميو ابف عصفور  .(1)ىو

 .(3)ال يقبؿ التجزئة مسماه تعالى ألفّ  ؛لوقوعو في اسـ ا تعالى

 .(4)"َما يكوف َمْدُلولو َمْدُلوؿ األوؿ": أّنويوطي بعّرفو السّ و 

 :مف كؿ شروط أىميا حاة في بدؿ الكؿاشترط النّ و 

نفس المبدؿ منو في  البدؿ ألفّ ؛ؿ منوعمى ضمير يعود عمى المبد أف يشتمؿ يوشترط فال يُ  -
 (المتقارب):ومنو قوؿ امرئ القيس.(5)المعنى

 

 (6).. وكندُة َحولي َجِميًعا ُصُبرْ .تميُم بُن ُمرٍّ وأشياُعيا

 قارب()المت:فتميـ بدؿ كؿ مف كؿ مف الفاعؿ القـو في بيت سابؽ 

 (7).. َوَيْعُدو َعَمى الَمْرِء َما َيأَتِمرْ .أَحاِر بْن َعْمٍرو وكأنّْي َخِمرْ 

ال يدَّعي القوـ تميـٌ وأشياعيا أّني أِفْر والتقدير:  .عمى ضمير يعود عمى المبدؿ منوالبدؿ ـ يشتمؿ ول 
 .(8)وِكندُة حولي

ف قولو يفمف اتفاؽ المفظ .لمفظافواألغمب أف يختمؼ ا ،يتفؽ لفظ بدؿ الكؿ مع لفظ المبدؿ منو -
وفي  ،بياف لوألّنو  ؛ألسبابِ منا بدؿفأسباب .(9)﴾َأْسباَب السَّماواتَلَعمّْي َأْبُمُغ اأْلَْسباَب  ﴿:تعالى

                                                           
(1)

 .1/151الكتاب  ،يهسيبوينظر:  -
((2

 .1/252شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفورينظر:  -
(3)

 .3/401ضح المسالك أو ،ابن مالك ينظر: -
((4

م،  2004 ،في الحدود والرسوم،تحقيق: محمد إبراھيم عبادة، الطبعة االول،، مكتبة اآلداب، القاھرة معجم مقاليد العلوم  ،السيوطيينظر:  -
 .مادة بدل

(5)
 .148/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر -

((6
 .10/ 1شرح أشعار الستة  ،البطليوسي -

((7
 .8/ 1المرجع نفسه، البطليوسي،  -

((8
 .189ص: م، 1997ومسائلها وسنن العرب في كالمها، الطبعة االول،، محمد علي بيضون، الصاحبي في فقه اللؽة  ،ابن فارسينظر:  -

((9
 .37، 36/  40ؼافر  -
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 )الطويؿ( :ومنو قوؿ امرئ القيس.(1)إبياميا ثـ إيضاحيا تفخيـ لشأنيا وتشويؽ لمسامع إلى معرفتيا

 )الطويؿ(
 (2)فقالْت لك الَويالُت إّنك ُمْرِجمي.. .يَزةٍ خْدَر ُعنَ  دخمُت الخْدرَ  وَيْوم

الخدر في البداية  فأبيـ .(3)عمى البدؿ مف الخدر، والمعنى: يـو دخمت خدر عنيزة  خدر عنيزةنصب ف 
ـّ أوضحو بقو  د تفخيـ ما كاف المكانتو في نفس الشاعر، فمما أر  و خدر عنيزة  تفخيما لشأنو وتعظيمالث

ـّ أوضحيا.مف ذكرياتو السابقة أبيم "ذكره تكريرًا :معمقا عمى البدؿ "خدر عنيزة" قبلنياقاؿ البو يا ث
 .(4)إلقامة الوزف، ال فائدة فيو غيره، وال مبلحة لو وال رونؽ"

ثمانية وأربعيف في امرئ القيس ؿ تبيف لمباحثة أّنو ورد في أشعارك ومف خبلؿ دراستي لبدؿ الكؿ مف 
 .وجاء موافقا لما أقّره الّنحاة والببلغيوف ،امرئ القيس في أشعار أكثر أنواع البدؿ ورودا وىو ،موضعا

 :بدل البعض من كل

 :عف الكسائي وىشاـو .(5)أو مساويا أو أكثر ،بدؿ الجزء مف كؿ سواء كاف ىذا الجزء قميبل طمؽ عميوويُ  
 دّ ر و (6).أي: أحدىا.نع أف يقاؿ بعض الرجميف لؾولذلؾ مُ  ،و يجب أف يكوف ما دوف النصؼأنّ  :وىشاـ
 .(7)ييمي بدؿ البعض وبدؿ االشتماؿ إلى بدؿ الكؿالسّ 

 .(8)"َما يكوف َمْدُلولو بعض َمْدُلوؿ األوؿ":ّعرفو السيوطي بأّنوو  

 :شروطا أىميا وحاة فياشترط النّ و  

مف التقدير قولو و .(9)عند أغمب النحاةأف يشتمؿ عمى ضمير يعود عمى المبدؿ منو ظاىرا أو مقدرا  -
حذؼ العائد ف.(10)﴾ َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل  َوِلمَّوِ قولو تعالى:﴿

 فّ ألوقع عمى بعض ما وقع عميو الناس   ،فمف بدؿ مف الناس بدؿ بعض مف كؿ .منيـ:والتقدير
 .(11)الناس منيـ المستطيع ومنيـ غير المستطيع

                                                           
(1)

 .481/ 9الدر المصون  ،السمين الحلبي ينظر:  -
((2

 . 1/33شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((3

 .42شرح المعلقات السبع ص:  ؛؛ الزوزني133شرح المعلقات التسع ص:  ،الشيبانيينظر:  -
((4

 .166 ،81إعجاز القرآن ص: ،الباقالني -
((5

 .417مضيئة ص:الفضة ال ،، أحمد زيد3/4شرح اعأشموني  :اعأشموني:ينظر -
((6

 .2/1037توضيح المقاصد ،المراديينظر:  -
((7

 .6/ 3شرح اعأشموني  ،؛ اعأشموني239نتائج الفكر ص: ،الّسهيلي -
((8

 .مادة بدل ،معجم مقاليد العلوم ،السيوطيينظر:  -
((9

 .417ص:، الفضة المضيئة ،أحمد زيد :ينظر -
((10

 .97/ 3آل عمران  -
((11

 .1/252،شرح جمل الزجاجي ،؛ ابن عصفور172/  1القرآن  إعراب ،حاسالنّ  :ينظر -
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أحسف  هويرى ابف مالؾ أّف وجود.(1)ض واالشتماؿ في بدؿ البعحاة وجود الضمير ال يشترط بعض النّ و  
 :عض مف كؿ عمى ضمير يعود عمى المبدؿ منو قوؿ امرئ القيسبؿ بدؿ الامف اشتمف.(2)مف عدمو
 )الطويؿ( 

 

 (3)يوانِ الرَّ  اتِ قَ رِ بْ يا والمُ اصنَ وَ .. حَ .ىمَ كالدُّ  مِ دُ واألُ  يض كاآلرامِ ن البِ مِ 
 

 .عود عمى المبدؿ منواشتمؿ البدؿ عمى ضمير يو  ،"البيض ":فحواصنيا بدؿ بعض مف كؿ مف قولو 
بحيث لو حذؼ البدؿ أو أظير فيو العامؿ لـ  ،يشترط في بدؿ البعض صحة االستغناء بالمبّدؿ منو -

 .(4)يختؿ الكبلـ 
والتفسير بعد اإلبياـ لما فييما مف التأثير في  ،يكوف بدال البعض واالشتماؿ لمبياف بعد اإلجماؿ  -

 .(5)النفس
 .(6)أغمب ما يكوف بدؿ البعض في أسماء األجناس والجوامد كاليد والرجؿ  -
 .(7)ال يكوف بدؿ الفعؿ مف الفعؿ بدؿ  بعض مف كؿ ألف الفعؿ ال يتجزأ  -

 )الطويؿ(:و قولوومنإاّل مرتيف  امرئ القيس ولـ يرد بدؿ البعض مف كؿ في أشعار 

 (8)رنحدِ المُ  وِ قِ رقرا رّْ .. أو الدّ .مانِ الجُ  معي كفضّْ دَ  فأسبلَ 

 .، واشتمؿ البدؿ عمى ضمير يربطو بالمبدؿ منوفرقراقو بدؿ بعض مف كؿ مف الّدر 

 بدل االشتمال

وأوؿ مف أطمؽ عميو بدؿ االشتماؿ ابف .(9)لكّنو أورد عميو بعض الشواىد ،سيبويو صراحة هكر لـ يذ 
 .(11)وسار بقية النحاة عمى ىذه التسمية (10)جّني 

 .(1)"ما صح االستغناء عنو باألوؿ وليس مطابقا لو وال بعضا منو :بأّنو المرادي عّرفو 
                                                           

(1)
 .3/148ھمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر -

((2
 .1279/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -

((3
الرجال،  اعأدم: جمع أدماء وھي الّسمراء، الحواصن: العفيفات، المبرقات: الالئي يبرزن للرجال، الّرواني: التي تديم النظر عل، - 

 .1/147شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي
(4)

 .3/147ھمع الهوامع ،ينظر السيوطي -
(5)

 .1087/ 1شرح الكافية  ،ابن مالكينظر:  -
((6

 .2/721اللمحة في شرح الملحة  ،ابن الصائػينظر:  -
(7)

 .147/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
((8

 .14/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيالرقراق: الذي انحدر،  أسبل: سال، فض: تفرق، لجمان: اللسلس، -
((9

 .151، 150/ 1الكتاب  ،سيبويهينظر:  -
((10

 .87 :ابن جني، اللمع في العربية صينظر:  -
((11

 .194/ 1المحتسب  ،ابن جنيينظر: -
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 :ويشترط في بدؿ االشتماؿ شروطا أىميا   
سرؽ عبد ا ثوبو وربما قمت:  :فتقوؿ ؛مى حدة ويكوف الثاني مفيوما منوع مبدؿ منوستعمؿ الي -

 .(2)الدابةوأنت تقصد  ،القـو دابتيـأسرجت  :وال يجوز أف تقوؿ ،سرؽ عبد ا
وجعؿ بعضيـ ما كاف بينو وبيف المبدؿ منو عبلقة غير  ،أكثر ما يرد بدؿ االشتماؿ  باألوصاؼ -

ف كانت العبلقة غير الجزئية ،و أف يكوف منو: مررت بزيد أبيوومنع سيبوي ،الجزئية  .(3)وا 
يكوف في غير و (4)أغمب ما يكوف بدؿ االشتماؿ في المصادر: كالعقؿ والجود والنبؿ  -

 )الطويؿ(:ئ القيس ر امكاألسماء ومنو قوؿ .(5)مصادرال
 

واِني ...َحَواِصِنيا والُمْبِرقاتِ من البيض كاآلرام واألدم كالدمى  (6)الرَّ

جاء تشمؿ الحواصف مف النساء وغيرىف و دـ ألّف األ؛البيضشتماؿ مف االحواصنيا  بدؿ يجوز في ف 
وألّف البيض تشتمؿ عمى الحواصف  ،منع النساءوأألّف الّنساء الحواصف أعز ؛البدؿ لمبياف والتوضيح
 .وعمى غيرىا مف الّنساء 

 )الطويؿ(:قوؿ امرئ القيس ومنو،وقد يجيء مصدرا مؤوال 

وَن َمقَتمي.َتجاَوْزُت َأْحرَاسًا إَلييا وَمعَشراً   (7).. عميَّ ِحرَاصًا لو ُيِسرُّ

 .(8)ف اْلَياء ِفي عميؿ اْشِتَماؿ مبد "َلو َوَما بْعدَىا "اْلمصدر المؤّوؿ مفف

كما ىو الحاؿ في بدؿ  وجوده ، والبعض ال يشترطبدؿ االشتماؿ ضمير ممفوظ أو مقدريشترط في 
 )الطويؿ(:امرؤ القيس قوؿمنو .(9)البعض مف كؿ

 (10).. ِمَن النََّشَواِت َوالنَّْساء اْلِحَسانِ .َتَمتَّْع ِمَن الدُّْنَيا َفِإنََّك َفانِ 

ألىمية الخمرة وكونيا زينة  ؛التخصيصلمبياف و  ؿ اشتماؿ؛بد ّدنياالسـ المجرور الات بدؿ مف االنشو ف 
 .تقدير: مف نشواتيا ونسائيا الحسافالو  .حذؼ العائدو  ،الدنيا ومتاعيا بالنسبة لوالحياة 

                                                                                                                                                    
((1

 .2/1037توضيح المقاصد  ،المرادي -
(2)

 .253/ 1شرح الجمل  ،ينظر: ابن عصفور -
((3

 .1967/ 1ارتشاؾ الضرب  ،أبو حيانينظر:  -
((4

 .2/721اللمحة  ،ابن الصائػينظر:  -
((5

 . 1/253شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفور :ينظر -
((6

 .134/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي -
((7

 .37/ 1مرجع نفسه، ال -
((8

 .143/ 11خزانة اعأدب  ،البؽداديينظر:  -
((9

 .1967/ 4تشاؾ الضرب ار ،أبو حيان :ينظر -
((10

 .1/147شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -



90 
 

يكوف عمى نية تكرار العامؿ في و سيبويو  عميو ونبّ فأّما التوكيد ،متوكيد والبيافمبدؿ االشتمال يأتي -
 َجَعْمنا ِلَمْن َيْكُفرُ َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّاُس ُأمًَّة واِحَدًة لَ قولو تعالى: ﴿ ومن.(1)فكأّنو مف جممتيف؛بدؿال

ٍة َوَمعاِرجَ  بإعادة اْلَخاِفض  "فمِ "مف  اشتماؿ اْلبُيوت بدؿف.(2)﴾ِبالرَّْحمِن ِلُبُيوِتِيْم ُسُقفًا ِمْن ِفضَّ
الحسف مشتمؿ عميو ذكر الجارية اشتماال  ألفّ ؛أعجبتني الجارية حسنيا: فمنو البيافأّما . (3)متوكيدل

 .(4)مصححا لمبدلية

 ،ؿ منوفذىب بعضيـ إلى أّنو المبد :يما يشتمؿ عمى اآلخرأيّ  حاة في بدؿ الشتماؿاختمؼ النّ  -
عمى  ؿ منو ىو الذي يشتمؿالمبد أفّ  والذي يبدوا ،وذىب فريؽ أّنو البدؿ ،فريؽ آخر أّنو العامؿوذىب 
 امرئ القيس خمس مرات ؿ تبيف لمباحثة أّنو ورد في أشعارومف خبلؿ دراستي لبدؿ االشتما.(5)البدؿ

مما يؤيد مذىب مف قاؿ بجواز خموه مف ،منو ؿموافقا لما أقره الّنحاةمع خموه مف العائد عمى المبد
 .العائد

 :بدل الكل من بعض

َفُأولِئَك َيْدُخُموَن اْلَجنََّة ﴿:وجعؿ منو قولو تعالى (7)وطييوأثبتو السّ  .(6)أوؿ مف ذكره األشموني        
َيا َتْقِريُر َأنَّ ل ؛َبْعٌض  بدؿ كؿ مف َعْدٍف "َبَدٌؿ ِمَف اْلَجنَّةِ فجنات .(8)﴾اْلَجنََّة َوال ُيْظَمُموَن َشْيئًا َجنَّاِت َعْدنٍ 

 .(9)َواِحَدةً  جنات َكِثيَرٌة اَل َجنَّةً 

 )الطويؿ(:وقولوى مرة واحدة في سامرئ القيس  أشعارولـ يرد بدؿ الكؿ مف بعض في 

 (10)لَدى َسُمراِت الَحيّْ ناِقُف َحنَظلِ  ...َيوَم َتَحمَُّموا كأّني َغداَة الَبيِن،

 (11).مف قولو: "غداة البيف". مع أنو يشمميا؛ وىي جزء منو مف كؿ  موا" بدؿ بعضيوـ تحمّ "ف 

 

 

                                                           
((1

 .150/ 1الكتاب  ،سيبويه:ينظر -
((2

 .33/ 43الزخرؾ  -
(3)

 .650/ 2مشكل إعراب القرآن  ،مكيينظر:  -
(4)

 .2/458الزركشي،البرھان  ؛1279/ 3شرح الكافية  ،ابن مالكينظر:  -
((5

 .3/6شرح اعأشموني  ،اعأشمونيينظر:  -
(6)

 .3/5 المرجع نفسه،:ينظر -
(7)

 .179/  3ھمع الهوامع  ،السيوطي -
((8

 .61  ،60/ 19مريم  -
(9)

 .269/ 1؛ معترك اعأقران في علوم القرآن 163/ 3اإلتقان  ،ينظر: السيوطي -
((10

 .1/30شرح اعأشعار  ،البطليوسيالؽداة: الضحوة، البين: الفراق، سمرات: شجر الطلح )الموز(،  -
((11

 .209/ 1النعماني، اللباب في علوم الكتاب  ؛66/  1الدر المصون  ،السمين الحلبي :ينظر -
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 البدل المباين

مررُت برجٍؿ، إمَّا أف تكوَف غِمطَت أو َنِسيَت :فقولؾ. ِحمارٍ مررُت برجٍؿ : نحو " :ذكره سيبويو
ّما أف َيْبُدَو لؾ َأف ُتضرَب عف مرورؾ بالرجؿ  َر َمَكاَف الرجؿ فتقوَؿ: ثـ تُْبِدَؿ الِحمافاسَتدركَت، وا 

 .(1)"قولؾ: ال َبْؿ ِحمارٍ  وومثم،ِحمارٍ 

 .(2)"تو لمثانياسمب الحكـ عف األوؿ وأثب":عّرفو المراديو  

فقد (4)ابف السيدعدا  (3).حاة عمى أّف البدؿ المبايف ال يكوف في قرآف وال شعر وال كبلـ مستقيـأجمع النّ و  
 )البسيط(: اّدعى أّنو وجده في قوؿ ذي الرمةفقد (4)السيد

 (5)وفي المّْثاِت وفي َأنياِبيا َشَنبُ  ...َشفتْييا ُحوٌَّة َلَعٌس َلمياُء في 

حاة بأّنو مف باب التقديـ عميو النّ  وردّ .(6)بو حمرةلمََّعُس سواٌد َيُشو السواُد الخالص، وا:"بمعنىُحوَّة " ف
 .(7)والتأخير، وأجاز القدماء وقوع ىذا النوع مف البدؿ في غير الشعر

عمى ترؾ المبّدؿ منو وكّميا،وبدؿ الغمط وبدؿ النسياف ،اإلضرب بدؿ :ىيثة أقساـ مبدؿ المبايف ثبلول 
رادة البدؿ  .(8)وا 

 .امرئ القيس بدؿ المبايف في أشعارولـ يرد ال

 أنواع البدل من حيث المفظ

 :عمى النحو اآلتي.البدؿ مف حيث المفظ عدة أقساـ حاةُ النّ  قسـ 

 :إبدال الظاىر من المضمر -أوال 

 :أىمياحو أقرىا عمماء النّ شروط  فؽو  ،يبدؿ الظاىر مف المضمر 

                                                           
(1)

 .439/ 1الكتاب  ،سيبويه - 
((2

 .1041/ 2توضيح المقاصد  ،المرادي - 
(

 - 
(3

 .89اللمع ص: ،ابن جني:ينظر
(

 - 
(4

 .1042/ 2توضيح المقاصد  ،المرادي :ينظر
((5

 .12الديوان ص:  ،ذو الرمة - 
((6

 .3/149ھمع الهوامع  ،السيوطي :؛ ينظر760/  10الدر المصون  ،السمين الحلبي - 
((7

 .3/149 ،ھمع الهوامع ،الّسيوطي :ينظر - 
(8)

 .3/112،113شرح ابن عقيل  ،ابن عقيل :ينظر  -
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مى جواز إبداؿ االسـ الظاىر مف ضمير حاة عأغمب النّ : اتفؽ إبداؿ الظاىر مف ضمير الغائب -
ع "كثير" بدال مف الواو وقف.(2)﴾َكِثيٌر ِمْنُيمْ  َعُموا َوَصمُّواُثمَّ :﴿ومنو قولو تعالى (1).الغائب مطمقا
 (4).لبياف أف العمى والصمـ لـ يكف شامبل.(3)"عموا"؛ والواو الثانية في "صموااألولى في "

  
 )الطويؿ( :منو قولو .مرات أربعامرئ القيس  شعاررد البدؿ مف ضمير الغائب في أو و 

 

 (5)وأوفى بجيرانِ  .. أبر بميثاقٍ .م بوأصفاىُ  حوا واُ بَ صْ أَ  قدْ فَ 
 

 .البدؿ مف ضمير الغائب الياء في بو "برأ":فيجوز في قولو
المبرد مف ضمير  ومنعف،وحاة فياختمؼ النّ :إبداؿ الظاىر مف ضمير المخاطب والمتكمـ -

  .(6)المتكمـ
َتُكوُن َلَنا ِعيًدا  ﴿:ومنو قولو تعالى.أف يكوف بدؿ كؿ مف كؿ يفيد معنى اإلحاطةمف أجازىواشترط  

ِلَنا َوآِخِرَنا ِلَنا َوآِخِرَنا"فَػ . (7)﴾أِلَوَّ ِميِر  "أِلَوَّ البدؿ  وسوغ ذلؾ أفّ  ؛"َلَنا"في قولو تعالى  "نا"َبَدٌؿ كؿ ِمَف الضَّ
 .(8)عاجميأي  .موؿالبدؿ مفيد لئلحاطة والش

 :ففيو أقواؿأما إذا لـ يفد اإلحاطة  

 (9).المنع عند البصرييف -
منو قولو و .11))و ال لبس فيوألنّ ؛والكوفيوف  قياسا عمى ضمير الغائب (10)أجازه األخفش -

 "الَّذيف"ف.(12)﴾ِمُنونَ َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإلى َيْوِم اْلِقياَمِة ال َرْيَب ِفيِو الَِّذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُيْم َفُيْم ال ُيؤْ :﴿تعالى
ِبَأنَُّو  :ه البصريوف وقالواوردّ .(13)َلَيْجَمَعفَّ الذيَف َخِسُروا َأْنُفَسُيـ والتقدير: .كـبدؿ مف ضمير اْلخطاب 

 .(14)ُمْسَتْأنؼ

                                                           
((1

 .417الفضة المضيئة ص:  ،ينظر: أحمد زيد -
((2

 .5/71المائدة -
((3

 م،1998في أوھام الخواص، تحقيق: عرفات مطرجي، الطبعة اعأول،،ىمسسسة الكتب الثقافية، بيروت،  اصدرة الؽو ،الحريريينظر:  -
 .192/ 2شرح التصريح  ،؛اعأزھري128ص: 

((4
 .416/ 4الجدول في إعراب القرآن  ،محمود صافيينظر:  -

((5
 .1/137ار الّستة شرح االشع ،البطليوسيأصفاھم: اختاره لهم،  أبّر بجيران: أوف، بذمة وعهد، - 

((6
 .4/1946ارتشاؾ الضرب  ،أبو حيان :ينظر -

((7
 .114/ 5المائدة  -

((8
 .459/ 2البرھان  ،الزركشيينظر:  -

((9
 .3/371أوضح المسالك  ،ابن ھشامينظر:  -

((10
 .294،  293/ 1معاني القرآن  ،اعأخفشينظر:  -

((11
 . 151/ 3ھمع الهوامع  ،ينظر: السيوطي -

((12
 .12/ 6 اعأنعام -

((13
 .295/ 1معاني القرآن  ،اعأخفشينظر:  -

(14)
 .3/181ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
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امرئ  أشعار قامت الباحثة بإجراء دراسة لبدؿ الظاىر مف ضمير المتكمـ وتبيف لمباحثة أّنو ورد في 
 )الوافر(:قولومنو  تالقيس ثبلث مرا

 (1).. وىذا الموت يسمبني َشَباِبي.ِإَلى ِعْرِق الثََّرى َوَشَجْت عروقي

البدؿ وىو نّ أوسوغ ذلؾ  ؛بدؿ ظاىر مف مضمرفي الفعؿ يسمبني  بدؿ مف ضمير المتكمـ الياء شبابيف 
 .(2)دؿ عمى معنى اإلحاطة والشموؿ  شبابي وما عطؼ عميو 

ِلَئالَّ :﴿ومنو قولو تعالى .(3)ضمير الخطاب والمتكمـ في االستثناء بدؿ الظاىر مفأجاز قطرب  -
ٌة ِإالَّ الَِّذيَن َظَمُموا ِمْنُيمْ  أِلَنَُّو َبَدٌؿ ِمَف اْلَكاِؼ ؛َخْفٌض  "الَِّذيفَ "َمْوِضُع ف.(4)﴾ َيُكوَن ِلمنَّاِس َعَمْيُكْم ُحجَّ

ٌة ِإالَّ الَِّذيَف َظَمُموا: ِلَئبلَّ َيُكوَف َعَميْ أي .ِفي َعَمْيُكـْ  َواْلِميـِ  ـْ ُحجَّ ُك
 .6))الّرماني واستبعده .5))

 )الطويؿ(:ومنو قوؿ النابغة الجعدي . (7)أف يكوف بدؿ اشتماؿ -
 

نَّا َلَنْرُجو َفْوَق َذِلَك َمْظَيرَا.َبَمْغَنا السََّماَء َمْجُدَنا َوُجُدوُدَنا  (8).. َواِ 

ومنو .لمتفصيؿ بعد اإلجماؿ والعناية بإثبات الحكـ .(9)بمغنا"فػ"مجدنا" بدؿ اشتماؿ، والمبدؿ منو فاعؿ "
 )الطويؿ( :قوؿ امرئ القيس

وَن َمْقَتِمي.. .َتَجاَوْزُت َأْحرَاًسا َوَأْىَواَل َمْعَشرٍ   (10)َعَميَّ ِحرَاًصا َلْو ُيِسرُّ
غ ذلؾ كوف سوّ و .عميّ فاْلمصدر المؤّوؿ مف َلو َوَما بْعدَىا بدؿ اْشِتَماؿ مف ضمير المتكمـ اْلَياء ِفي 

 .شتماؿلبلالبدؿ 
 .(11)بدؿ بعض مف كؿ نحو: أعجبتني وجيؾ -

 :بدل الضمير من الظاىر - ثانيا

ألّنو ليس ؛ابف مالؾكآخروف و ومنعو الكوفيوف .(2)نحو: َرَأْيت زيدا ِإيَّاه.(1)والمبرد(12)سيبويو هأجاز  
ّنما ىو مف وضع النحوييف ،بمسموع  .3))ب التوكيدمف با ا ما ورد منووجعمو ،وا 

                                                           
(1)

 .1/158شرح اعأشعار الستة  :البطليوسيعرق الثرى: قيل: ھو آدم عليه الّسالم، وشجت: اتصلت واشتبكت. -
((2

 .167ص: ، مشكل إعراب اعأشعار الستة  ،ينظر: الحضرمي -
(3)

 . 151/ 3ھمع الهوامع  ،؛السيوطي1965/ 4 ،ارتشاؾ الضرب ،يانينظر: أبو ح -
(4)

 .150/ 2البقرة  -
(5)

 .121/ 4تفسير الرازي  ،الرازيينظر:  -
(6)

 .121/ 4 مرجع نفسه، الينظر:  -
(7)

 .406/ 3أوضح المسالك  ،ابن ھشام :ينظر -
(8)

 .71ص:م.  1998صادر، بيروت، تحقيق: واضح عبد الصمد، الطبعة اعأول،، دار ،الديوان :النابؽة -
(9)

 .1283/ 3شرح الكافية  ،ابن مالكينظر:  -
((10

 .1/37شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((11

 .418الفضة المضيئة ص: ،احمد زيد :ينظر -
((12

 .386/ 2الكتاب   ،سيبويهينظر:  -
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 .امرئ القيس رد بدؿ الضمير مف الظاىر في أشعارولـ ي 

 بدل الضمير من الضمير  -ثالثا 

رد منو ما و واوجعم.(7)ابف ىشاـكومنعو آخروف  .(6)الزمخشري و (5)وابف جني  (4)أجازه سيبويو
 . (8)قمت أنت :نحو.اتوكيد
حو: ثمث التفاحة أكمتيا ن.اؿومنع أبو حياف بدؿ المضمر مف مثمو بدؿ بعض واشتم     
 . (9)العامؿ في البدؿ الختبلؼ؛إياىا
 .امرئ القيس يرد بدؿ الضمير مف مثمو في أشعار ولـ

 :بدل الفعل من الفعل

تأتني  نحو: إفْ .(10)وإذا كاف ضرًبا منيمفسرا ل،لبدؿ مف الفعؿ في بدؿ الكؿحاة عمى جواز اأجمع النّ  
ي تأكؿ نإف تأت:نحو. تباينت َمَعاِنيَيا لـ يجز أّما إذا،مف اإِلتياف المشَي ضرب ألفّ  ؛تمشي أمشي معؾَ 

 .(11)ف األكؿ ليس مف اإِلتياف في شيءآكْؿ معَؾ؛ أل
 )الطويؿ(: قولو مرة واحدة فيسوى امرئ القيس أشعارالفعؿ مف الفعؿ في  بدؿ ردلـ يو  

 (12)َأْحَدْثَتُو ِباْلُمَجرَّبِ َما مكَ .. َفَأنَّ .َبٌة اَل ُتاَلِقَياَفِإْن َتَنَأ َعْنَيا ِحقْ 

 .(13)الَبَيافٍ ِزَياَدِة في اْلَمْعَنى و اشتمؿ عمييما معنى واحد  ؛ ألّنوبدؿ مف تنأ بالجـز"تبلقيا" ف 

 :بدل الجممة من الجممة

في  ياتأدية المعنى المقصود مف األولى وتابعة لالثانية أوفى ب تبدؿ الجممة مف الجممة إذا كانت 
قعت جممة فو .(14)﴾ َأَمدَُّكْم ِبَأْنعاٍم َوَبِنينَ ي َأَمدَُّكْم ِبما َتْعَمُموَن َواتَُّقوا الَّذِ ﴿:ولو تعالىومنو ق،اإلعراب

                                                                                                                                                    
((1

 .169/ 4المقتضب  ،المبردينظر:  -
((2

 .88اللمع ص:  ،ابن جنيينظر:  -
((3

 . 152/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي؛ 333/ 3شرح التسهيل  ،ينظر: أبو حيان -
((4

 .381/  2الكتاب  ،سيبويه ينظر:  -
((5

 .134/ 2 م، 200، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة اعأول،، سر صناعة اإلعراب ،ابن جنيينظر:  -
((6

 .158المفصل في صنعة اإلعراب  ص:  ،الزمخشريينظر:  -
((7

 .3/404أوضح المسالك  ،ابن ھشامينظر:  -
(

- 
(8

 .3/404 ،لمرجع نفسه ينظر: ا
(

- 
(9

 .3/152ھمع الهوامع ،السيوطي :ينظر
((10

 . 360/ 1العمدة في النحو  ،ينظر: مسعد -
(11)

 .49/ 2اعأصول في النحو  ،ينظر:ابن السّراج -
(12)

 .90/ 1شرح اعأشعار الستة ،البطليوسيبة، تنأ: تبعد، الحقبة: مدة من الدھر ؼير مسقتة، المجرب: التجر -
((13

 .274/ 1شرح التصريح  ،؛ اعأزھري90/ 1المرجع نفسه، :ينظر -
((14

 .133، 132/ 26الشعراء ينظر:  -
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األولى نعـ ا  أجممتحيث "أمدكـ" الثانية بدؿ بعض مف كؿ مف "أمدكـ" األولى؛ ألنيا أخص منيا؛ 
 .(1)نعـوجاءت الثَّاِنَية ُمَفسٍَّرٌة مفصمة لتمؾ ال.سبحانو وتعالى

 )الطويؿ (:أربع مرات منو قولو  امرئ القيسفي أشعار  بدؿ الجممةوردو  

ِليِني َتَماَيَمتْ   (2).. َعَميَّ َىِضيَم اْلَكْشِح َريَّا اْلُمَخْمَخلِ .ِإَذا ُقْمُت َىاِتي َنوَّ

 .رة لمعناىاومفسيا أخص منياألنّ (3)ؿ مف جممة ىاتي الشتماؿ معنيييمابد "نوليني"فجممة  
 

 :ل الجملة من المفردبد

قولو  وومن شتؽر بمقدّ وتُ  ،لمفرداب ؤوؿ الجممةتعندما (5)َواْبف َمالؾ (4)ي والزمخشرياْبف جنّ ىز أجا 
إف "فجممة .(6)﴾ِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعقاٍب أَِليمٍ  ِقيَل ِلمرُُّسِل ِمْن َقْبِمكَ َما ُيقاُل َلَك ِإالَّ َما َقْد ﴿:تعالى
 . (7)بدؿ جممة مف مفرد"ما"بدؿ مف  "ربؾ 

 )الطويؿ(:وقولسوى مرة واحدة في امرئ القيس  في أشعارلـ يرد بدؿ الجممة مف المفرد و  
 

 (8)ابسَ ي أن أقوم فألَ راعِ ذِ  يقُ ضِ ى     تَ رَ كما أَ  ،اةِ يَ الحَ  يحَ برِ تَ  تُ فْ ا خِ مَ وَ 
 
 
 .(9)الحياةبدؿ مف المصدر المضاؼ تبريح  "كما أرى تضيؽ ذراعي"فجممة  

 بدل المفرد من الجممة

َأنَُّيْم ِإَلْيِيْم َأْىَمْكنا َقْبَمُيْم ِمَن اْلُقُروِن  أََلْم َيَرْوا َكمْ  ﴿:وجعؿ منو قولو تعالى.(10)ذكره سيبويو في الكتاب
ـَ الر ُجوِع ِبَمْعًنى َواحِ ؛َبَدؿٌ  "َأنَُّيـْ "فَػ .(11)﴾ ال َيْرِجُعونَ  ْىبَلَؾ َوَعَد  .(12)دٍ أِلَفَّ اإْلِ

 امرئ القيس. أشعاربدؿ المفرد مف الجممة في ولـ يرد 
                                                           

((1
 .391/ 2إعراب القرآن  ،الدعاسينظر:  -

(2)
 . 40/ 1الستة  شرح اعأشعار ،البطليوسيھضيم الكشح: ضامرة البطن، المخلخل: موضع الخلخال من الّساق،  -

(3)
 .60شرح ديوان امرئ القيس ص:  ،الحضرميينظر:  -

((4
 .102/ 3الزمخشري، الكشاؾ ينظر:  -

(5)
 .154/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي ؛409/ 3أوضح المسالك  ،ينظر: ابن ھشام -

((6
 .43/  41فصلت  -

((7
 .1126/ 3المجتب، من مشكل إعراب القرآن ،أحمد الخراطينظر:  -

((8
 .1/169،شرح اعأشعار الستة ،البطليوسيلتبريح: شدة البالء، ا -

((9
 .169/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي؛185 :مشكل إعراب اعأشعار الستة،الحضرميينظر:  -

((10
 .132/ 3الكتاب  ،سييبويهينظر:  -

((11
 .31/  36يس  -

((12
 .587/ 2إعراب القرآن  ،الباقوليينظر:  -
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 :القطع في البدل

ّما بو  ،عمى إضمار مبتدأ بالرفعإّما حاة النّ  هأجاز    .بمعنى أخص أو أمدح .صب عمى إضمار فعؿالنّ ا 
 :عمى النحو اآلتيالبدؿ القطع في المواضع التي يجوز فييا حاة في ؿ النّ فصّ و  
فيجوز في عبد ا الرفع ؛ عبد ا وزيد وخالد :مررت بقوـنحو: :صيبل لمجمؿإذا كاف البدؿ تف -

: ومنو قوؿ امرئ القيس.ويجوز الجر عمى البدلية ،والنصب عمى إضمار فعؿ ،عمى إضمار مبتدأ
 )الطويؿ(

ذا َسِكرْ  ...َوَوَفاء َذا َسَماحَة َذا، َوِبرَّ َذا،  (1)وَنائَل َذا؛ ِإذا َصَحا َواِ 

ويجوز أف يكوف النصب عمى  ،احة عمى البدؿ مف المفعوؿ بو شمائبل في بيت سابؽفنصب سم 
عمى القطع خبر لمبتدأ الرفع  ،كما يجوز في سماحة ذا،أخص سماحة ذا :والتقدير.إضمار فعؿ لممدح

 .واالستئناؼ
 .أف يأتي خبر كاف بعد البدؿ مف اسميا -
قوؿ عدي بف زيد  وومن .عوليا األوؿأف يجيء مفعوؿ ظف وأخواتيا الثاني بعد البدؿ مف مف -

 )الوافر(:العبادي
 

 (2)َوَما ألفيتُني ِحْممي ُمَضاعاً  ...َأمرك لْن ُيَطاعاَذِريِني إنَّ 

وىو ياء المتكمـ في "ألفيتني" ووقع اسـ المفعوؿ  ،"حممي" بدؿ اشتماؿ مف ضمير الحاضر أبدؿ االسـف 
 .ز فيو القطع واالستئناؼاليذا ج ،األوؿياي لمفعؿ ألفى بعد البدؿ مف مفعولالثان

 .(3)الحاؿ بعده يمتنعقطع البدإلذا جاءو  
 .امرئ القيس أشعارولـ يرد القطع في البدؿ في  

 
 
 
 

                                                           
(1)

 .1/167اعأشعار الستة شرح  ،البطليوسي -
((2

 35ص:م، 1965تحقيق: محمد جبار، شركة دار الجمهورية، بؽداد،  ،الديوان ،عدي بن زيد العبادي -
((3

 .1/155الكتاب  ،سيبويه :ينظر -
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 :حذف المبدل منو

أّف البدؿ وآخروف بحجة يرافي منعو ابف السّ ف ،واز حذؼ المبدؿ منوحاة في جاختمؼ النّ    
 :أف يكوف صمة موصوؿ  نحوواواشترط.(3)وابف مالؾ (2)وأجازه األخفش.(1)لئلسياب والحذؼ ينافيو

 .الذي عرفتو المحتاج :أحسف إلى الذي عرفت المحتاج  والتقدير
 )الطويؿ(:امرئ القيسومنو قوؿ .الكبلـ الفصيحالجواز لوروده في والصحيح  

 

 (4)ا كالقرّْ يوما ُمَخدَّرايَ ال لَ مْ خَ نا   وَ ائِ عَ لقيُت ظَ  ني ما قدْ سِ نْ ْم يُ لَ وَ 
 

فدؿ بذلؾ عمى جواز  والتقدير لقيتو ظعائنا ،المحذوؼ في الفعؿ لقيت ضميربدال مف ال "ظعائنا" ف
 .حذؼ المبدؿ منو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
((1

 .3/154ھمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر -
((2

 419/ 2معاني القرآن  ،اعأخفش:ينظر -
((3

 .3/154ھمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر -
((4

الظعينة: المرأة في الهودج، الخمل: الطنفسة ونحوھا مما له خمل، القر: مركب للنساء عل، اإلبل كالهودج، المخدر: المستور أو ما ُجعل  -
 .1/155شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيكالخدر، 
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 عطف البيان:المبحث الثاني
 

 التعريف بعطف البيان :المطمب األول
 المواضع التي يجوز فييا عطف البيان وال يجوز فييا البدل:المطمب الثاني
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 التعريف بعطف البيان

بسبب الصمة الوثيقة بينو وبيف بدؿ الكؿ مف  يـفأىممو بعض ،حاة في عطؼ البيافاختمؼ النّ 
 وذلؾ في كؿ موضع ،وىو الصحيح ،وجعمو فريؽ آخر في مبحث منفصؿ وفرؽ بينو وبيف البدؿ،كؿ
، ؿ وعطؼ البياف ابف كيسافالبد أوؿ مف فّرؽ بيفو  .(1)ؿ منوإحبلؿ البدؿ مكاف المبد فيو يصحال 
 .(2)تجريدا اهوسم

 :العطف لغة

 .(3)انعاج:وانعطؼ،وثنيتَلَوْيتُ و َعَطْفُت الشيَء: َأَمْمُتو. :في مادة العطؼ واشتقاقاتياورد في معجـ العين 

زَواجيا. طمب محبَّة أل ؛الّنساءتتعّمقيا  فة خَرزَوالعطَ  .المينة الذليمة الِمطواع :َعِطيؼالَوفي تيذيب المغة  
 .(4)تفاؤاًل بَيا

 .(5)اْلَقَراَبة ةالعاطف:في المعجـ الوسيطو  

أّف جميع المعاني تدور حوؿ تبيف لمباحثة  واشتقاتيا مف خبلؿ دراستي لممعنى المغوي لمادة عطؼو  
 .إلى الشيء الر جوعالثني والعياج و 

 :عطف البيان اصطالحا

 .(6)يعّرفو دوف أفورد ىذا المصطمح عند سيبويو 

ِريَحة غير اْلَمْأُخوَذة مف اْلِفْعؿ مَقاـ اأْلَْوَصاؼ اْلَمْأُخوَذة مف ":ّنوبأ عّرفو ابف جنيو  َأف تقيـ اأْلَْسَماء الصَّ
 . (7)"اْلِفْعؿ

 :ما يمي لمباحثةف تبيّ  حاةتعريفات النّ ممعنى المغوي لعطؼ البياف و تيمومف خبلؿ دراس 

                                                           
((1

 .603،604ص:  ،النحو المصفّ، ،ينظر:  محمد عيد -
((2

 .465 ،462/ 2البرھان  ،الزركشي :ينظر -
((3

 .مادة عطؾ ،العين ،الخليلينظر: -
((4

 .مادة عطؾ ،تهذيب اللؽة ،اعأزھريينظر:  -
((5

 .مادة عطؾ ،المعجم الوسيط،مجمع اللؽة العربيةينظر:  -
(6)

 .2/192 ،الكتاب ،سيبويهينظر:  -
((7

 .90اللمع في العربية ص: ،ابن جني -
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ف فالمعنى المغوي مأخوذ م :والمعنى االصطبلحي لعطؼ البيافىناؾ عبلقة بيف المعنى المغوي  -
والمتكمـ في عطؼ البياف يرجع إلى االسـ األوؿ ليوضحو  ،الرجوع إلى الشيء بعد االنصراؼ عنو

 .(1)عطؼ البيافسمي لذا  بالتبييف
 .التبعية تكوف بالجوامد وحدىا لتوضيح المتبوع وبيانو فّ إ -

 :أحكام عطف البيان

ولـ أف يكوف عطؼ البياف أشير مف متبوعو  (4)ابف عصفورو  (3)زمخشريالو  (2)الجرجاني  اشترط -
عطؼ فأجاز سيبويو .عطؼ البياف في الجامد بمنزلة النعت ألفّ ؛(6)ذلؾ وابف مالؾ(5)سيبويو يشترط

ّف اسـ اإلشارة أوضح مف المضاؼ إلى ذي أمع " ذا " اسـ اإلشارة مف  "الجمة "عطؼ البياف في 
 .(7)األداة

وواحدة مف ؛الّرفع والّنصب والجرّ :اإلعراب حاالتواحدة منمتبوعو في  لبيافعطُؼ ايطاِبؽ  -
الّتعريؼ واحدة مف حاالت و  ؛الّتذكير والتّأنيث حاالت: فوواحدة م؛اإلفراد والتّثنية والجمع:حاالت
 . (8)والتّنكير

 
اشترط البصريوف أف يكوف عطؼ البياف في فحاة في جواز تنكير عطؼ البياف اختمؼ النّ و 

وابف ،(12)والفارسي،(11)الفراءو ،(10)سيبويوو ف يالكوفيذىب مو ،(9)يفوذلؾ نقبل عف الشموب،عارؼ فقطالم
أّنو يجوز بالنكرة كما يجوز ،(16)ابف مالؾو ،(15)وابف عصفور،(14)والزمخشري،(13)جني

َزْيُتوَنٍة ف.(18)﴾ٍة َوال َغْرِبيَّةٍ َزْيُتوَنٍة ال َشْرِقيَّ  ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرَكةٍ : ﴿الىمستدليف بقولو تع،(17)بالمعرفة
 .(19)ِمْف َشَجَرةٍ  َبَدٌؿ َأْو َعْطُؼ َبَيافٍ 

                                                           
((1

 .422ص: ،الفضة المضيئة ،أحمد زيدينظر:  -
((2

 .3/1193شرح الكافية  ،ابن مالكينظر:  -
((3

 .159المفصل في صنعة اإلعراب ص:  ،الزمخشريينظر:  -
((4

 . 268/ 1شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفورينظر:  -
((5

 .188/ 2 ،الكتاب ،سيبويهينظر:  -
((6

 .1193/ 3ابن مالك، شرح الكافية ينظر:  -
((7

 .2/257شرح اعأشموني  ،اعأشموني :ينظر -
(8)

 .376/ 1العمدة في النحو  ،؛ فايز مسعد423ص:،الفضة المضيئة ،أحمد زيد ،ينظر -
(9)

 .2/356شرح اعأشموني  ،ينظر: اعأشموني -
((10

 2/192 ،الكتاب ،سيبويه:ينظر -
((11

 .126/ 3معاني القرآن  ،الفراء:ينظر -
(12)

 .268/ 1شرح جمل الّزجاجي  ،ابن عصفور:ينظر -
(13)

 .989/ 2،توضيح المقاصد ،يالمراد:ينظر -
((14

 .1/387الكشاؾ  ،الزمخشري:ينظر -
(15)

 .268/ 1شرح جمل الّزجاجي  ،ابن عصفور:ينظر - 
(16)

 .47ص:،اعألفية ،ابن مالك:ينظر -
((17

 .3/326شرح التسهيل  ،أبو حيان:ينظر -
(18)

 .35/ 24النور  -
((19

 3/100،101شرح اعألفية  ،ينظر: ابن عقيل -
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وىو قوؿ جميع  .(1)اسما أو كنية أو لقبا :وقيؿ يختص باألعبلـ ،مفردا اسماعطؼ البياف يكوف   -
 ،بعد أف وأي التفسيريتيفأقّروا بوجوده في الجمؿ و الببلغيوف وعمماء المعاني  خالفيـو  ،حاةالنّ 

واشترطوا في الجممة الثانية أف تنزؿ مف .(2)كتبت إليو أف احضرو ،رأيت أسدا أي أسد :موا منووجع
 .(3)في األولى خفاء يقتضي المقاـ إزالتوإذا كاف اإليضاح األولى عطؼ البياف مف حيث 

بعد واشترط بعضيـ أف يكوف المقب  ،لمفرؽ بينو وبيف النعت غير مأخوذ مف الفعؿ أف يكوف جاِمًدا -
 .(4)أو االسـ العمـ بعد الكنية ،االسـ العمـ

َما ﴿َمْخَشِرّي وجعؿ منو قولو تعالى:الزَّ  جازةأوَ  .(5)مضمرا َواَل َتابعا لمضمر عطؼ البياف اَل يكوف -
عطؼ  "دوا اَأف اعب"فقولو عّز وجؿ  .(6)﴾ُقْمُت َلُيْم ِإالَّ َما َأَمْرَتِني ِبِو َأِن اْعُبُدوا المََّو َربّْي َوَربَُّكمْ 

 .(7)"الَّ َما َأمرتِني ِبوِ إ"ِ َياف لمياء مف َقْولو َتَعاَلى بَ 
 .(8)ال يجوز القطع في عطؼ البياف  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
((1

 .2/257شرح اعأشموني،ونياعأشم:ينظر -
((2

 .3/241جامع الدروس العربية  ،الؽالييني :ينظر -
((3

 .41/ 6خزانة اعأدب ،البؽدادي؛3/113اإليضاح في علوم البالؼة ،القزويني:ينظر -
((4

 .422ّص:،أحمد زيد الفضة المضيئة :ينظر -
(5)

 .2/257شرح اعأشموني  ،اعأشموني :ينظر - 
((6

 .5/117المائدة  - 
((7

 .695/ 1الكشاؾ  ،الزمخشري:ينظر -
(8)

 .273/ 2شرح المفصل  ،ابن يعيش :ينظر -
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 تعين فييا عطف البيانياألماكن التي 

لبدؿ يتعيف عطؼ البياف في المواضع التي ال يجوز فييا البدؿ بحسب الرأي الذي يجعؿ العامؿ في ا 
 :في المواضع التالية ر العامؿ وذلؾعمى نية تكرا

يا أخانا الحارث  ويا رجُؿ  :نحو ،تابع  لمنادى منصوب أو مضموـ ،محّمى باؿ التعريؼ إذا كاف -
 .(1)ألّف األلؼ والبلـ ال يمتقياف مع حرؼ النداء "يا " ؛الحارُث أو الحارثَ 

اسـ الفاعؿ ف،تو إلييالمجرور بإضافة صفة مقرونة باؿ، وىو غير صالح إلضاف اأف يكوف تابع -
بل ف،فإّنو عطؼ بياف ،ذا تبعو اسـ خاؿ مف اؿباإلؿ التعريؼ والمضاؼ إلى المعّرؼ أالمعّرؼ ب

ومنو قوؿ امرئ .(3)الفراء هأجاز و ،(2)يجوز إضافة اسـ الفاعؿ إال إلى ما فيو األلؼ والبلـ
 )الطويؿ(:القيس

 

 (4)َبِني َأَسٍد ُحْزًنا ِمَن اأْلَْرِض َأْوَعرَا.. .ُىَو اْلُمْنِزُل اآْلاَلَف ِمْن َجوّْ َناِعطٍ 

مو ف.فيو البدإلال عمى  مذىب الفراءوال يجوز  ،بني أسد أف يكوف عطؼ بياف عمى اآلالؼفي يتعّيفف 
 .(5)اْلُمْنِزُؿ اآْلاَلَفاْلُمْنِزُلَبِني َأَسدٍ أعرب بدال؛ لكاف التقدير:

 ؿ غبلـ زيد.يا الرجيا أيّ  :نحو .تبع موصوؼ أي بمضاؼأف يُ  -
 .أي الرجميف زيد وعمر أفضؿ :أف يفصؿ مجرور أي نحو -
 .كبل أخويؾ زيد وعمرو قاؿ ذلؾ :نحو .فصؿ مجرور كبلأف يُ  -
 .يا زيد ىذا :نحو.أف يتبع المنادى المضموـ باسـ اإلشارة -
 : يا أييا الرجؿ زيٌد.بع موصوؼ أي في النداء بمنوف نحوأف يت -
. اسـ الجنس المنادى المض أف يتبع -  .يا غبلـ الرجؿ الصالحنحو: مـو
 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيس .(6)العمـ  المقب  أف يتبع  -

 (7)وأْعَجَبِني َمْشُي اْلُحُزقَِّة َخاِلٍد     كَمْشِي أتاٍن ُحمََّئْت بالمناىلِ 

 .بسبب تأخر االسـ العمـ عمى المقب بياف عمى الحزقة وامتنع البدؿعطؼ  "خالد" ف

                                                           
((1

 .4/1944أبو حيان، ارتشاؾ الضرب  :ينظر -
((2

 .441شرح شذور الذھب ص: ،ابن ھشام ؛1/269شرح جمل الزجاجي،  ،ابن عصفور :ينظر - 
((3

 .742/ 2اللمحة في شرح الملحة  ،ابن الصائػ:ينظر -
((4

لستة اشرح اعأشعار  ،البطليوسيلمنخفض من اعأرض، ناعط: حي من ھمدان من اليمن، الحزن: الؽليظ الوعر من اعأرض.الجو:ا -
1/119. 

((5
 .119/ 1 مرجع نفسه، ال -

((6
 .1946، 1945، 1945 /4ارتشاؾ الضرب ،أبو حيان:ينظر  -

(
- 

(7
شرح  ،البطليوسياع، حلئت ك منعت أن ترد الماء مرة بعد مرة .أعجبني: جعلني استعجب، الحزق: الرجل لقصير أو الصؽير الضيق الب

 .1/155اعأشعار الستة 
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 :ما يميامرئ القيس وتبيف ليا  دراسة البدؿ وعطؼ البياف في أشعارب قامت الباحثة
 
 .وكذلؾ عطؼ البيافالمعنى االصطبلحي لمبدؿ منقوؿ مف المعنى المغوي لو  -
 .في تسميتيـ لمبدؿالمعاني الببلغية التي يؤدييا البدؿ في الكبلـ  اعتمد الكوفيوف -
 .يما المعتمد في الكبلـأيّ  ىدر  يُ ألّنو ال؛ال يجوز أف يتقدـ البدؿ عمى المبّدؿ منو -
ألّف النحاة اتخذوا مف شعر امرئ القيس  ؛توافؽ استعماؿ الشاعر لؤلحكاـ التي وضعيا الّنحاة لمبدؿ -

 .شاىدا أساسيا لوضع قواعد النحو
وشيوعا يميو بدؿ االشتماؿ يميو بدؿ  استخداـ بدؿ الكؿ مف كؿ كاف أكثر أنواع البدؿ استخداما إفّ   -

وىذا يتفؽ مع ما ذىب .النسياف واإلضرابمف بدؿ الغمط و  وخمت األشعار ،الكؿ مف كؿو البعض 
 .حاة مف خمو الشعر الفصيح مف ىذا النوع مف البدؿإليو النّ 

 .امرئ القيس أشعاربدؿ الكؿ مف بعض في قؿ ورود  -
بدؿ  خبل مفو  امرئ القيس. أشعارأكثر أنواع البدؿ ورودا في  كاف بدؿ الظاىر مف الظاىر ىو -

 .مما يؤيد مذىب مف منعوالمضمر مف المضمر والمضمر مف الظاىر 
وكاف ذلؾ سببا في ظيور  ،أجمع أغمب الّنحاة عمى أّف العامؿ في البدؿ ىو عمى نية تكرار العامؿ -

 مصطمح عطؼ البياف
النعت  :ع غيره مف التوابع نحومقارنة م امرئ القيس أشعارالبدؿ قمة وروده في يبلحظ عمى  -

 .سؽالنّ و 
كما جاء بمفظ المتكمـ مما يؤكد صحة  ،كثر بدؿ الظاىر مف المضمر وخاصة مف ضمير الغائب -

 .حاةمف أجازه مف النّ 
مما يؤيد الرأي الذي يمنع بدؿ الضمير مف  امرئ القيس أشعاررد بدؿ المضمر مف الظاىر في لـ ي -

 .الظاىر 
 .والمدح والذـ البياف والتأكيد :امرئ القيس لمعاني جاء البدؿ في أشعار -
ىناؾ عبلقة بيف بدؿ الكؿ مف كؿ وعطؼ البياف فكؿ بدؿ كؿ مف كؿ يصمح ألف يكوف عطؼ  -

بياف وليس كؿ عطؼ بياف يصمح أف يعرب بدؿ كؿ مف كؿ ألّف الذيف ترجموا لعطؼ لبياف أجازوه 
بوا ويجوز عند بعض النحاة الذيف ذى .في كؿ موضع ال يصح فيو أف يحؿ البدؿ محؿ المبدؿ منو

 .العامؿ في البدؿ ىو العامؿ في المبدؿ منو أفإلى 
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 امرئ القيس أشعارالّنسق في التقييد ب:الفصل الرّابع
 

 التعريف بالنسق:المطمب األول
 عطفأنواع ال:المطمب الثاني
 حروف العطف وأحكاميا واألغراض البالغية لياأقسام :المطمب الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



105 
 

 قالتعريف بالّنس

مفتقرا وجعؿ ما سواه تبعا لو ،الوصؿفحّدىا بمعرفة الفصؿ و  ،ئؿ بعض البمغاء عف ماىية الببلغةسُ  
ّنو ال يكمؿ إلحراز  ،"لغموضو ودقة مسمكو:قاؿ الجرجاني.(1)وقاعدتو العظمى حروؼ العطؼ ،إليو وا 

 .(2)الفضيمة فيو أحد إال َكُمؿ لسائر معاني الببلغة"

والنسُؽ مف عباراِت .(3)ييف،  ويطمؽ عميو سيبويو الشركةِ البصر و ِت الخميؿ والعطُؼ بالحرؼ مف عبارا
.كما ال ينفي استخداـ البصرييف ال ينفي استخداميـ مصطمَح العطؼِ وىذا  ،الردّ يسمونو و  .(4)الكوفييف

 .(5)ؿ الخميؿ بف أحمد الفراىيديموااستعمبدليؿ ،سؽمصطمح النّ 

جنبا إلى  ء لمصطمحي العطؼ والنسؽ تبيف أّنيما سارا معاومف خبلؿ دراستي الستعماالت العمما 
ّنما اختصت كؿ مدرسة  .وكذلؾ الكوفييف ،معا ف مصطمحي العطؼ والنسؽو استخدـ البصريف ؛جنب وا 

 .بينما اقتصر مصطمح الشركة عمى سيبويو .لكثرِة استعماِؿ عمماِئيا لو؛ما بمصطمح

سق لغة  :الّن

النًَّسُؽ: ما كاف عمى نظاـ واحد عاـ في  :ادة الّنسؽ واشتقاقاتيافي م ورد في معجـ العيف        
 .(6)تنسقت :أي ،انَتَسَقْت ىذه األشياء بعضيا إلى بعضو .األشياء

المعطوؼ أِلَنّ  ؛َسؽحُروَؼ النّ  ُتسمى وحُروُؼ العطؼِ .: نسقُتو نسقاً فيقاؿ تخفيفواألزىري وأجاز 
 .(7)نظامًا َواِحًدا اصارَ والمعطوؼ عميو 

 .(8) الن وُف َوالسٍّيُف َواْلَقاُؼ َأْصٌؿ َصِحيٌح َيُدؿ  َعَمى تَتَاُبٍع ِفي الشَّْيءِ :في مجمؿ المغةو 

تبيف أّنيا اسـ مفعوؿ بمعنى معطوؼ تدور  واشتقاتيا سؽلنّ مادة اومف خبلؿ دراستي لممادة المغوية ل
ُسِميت ُحُروَؼ و .والتواترتتابع والمساواة وحسف الترتيب والوالتوالي واالتصاؿ  حوؿ معنى التنظيـ

 . أَلف الشَّْيَء ِإَذا عطْفت َعَمْيِو َشْيًئا َبْعَدُه َجرى مْجًرى َواِحًدا؛َعْطِؼ ُحُروَؼ النََّسِؽ مجازاالْ 

                                                           
(1)

 70/ 7 ، ھ1423، الطبعة اعأول،، دار الكتب، القاھرة، نهاية اعأرب في فنون اعأدب ،النويريينظر:  -
((2

 222/ 1 م،  1992المدني، جدة، تحقيق: محمود محمد شاكر، الطبعة الثالثة، مطبعة  ،دالئل اإلعجاز ،الجرجانيينظر:  -
(3)

 .610الكليات  ،الكفويينظر:  -
((4

 .1/441الكتاب   ،سيبويهينظر:  -
(5)

  329، 307، 303ص: م، 1995تحقيق: فخر الّدين قباوة، الطبعة الخامسة،  ،الجمل في النحو ،الخليل :ينظر -
((6

 .مادة نسق ،العين ،الخليلينظر:  -
(7)

 مادة نسق. ،ب اللؽةتهذي ،اعأزھريينظر:  -
((8

 .مادة نسقم، 1986تحقيق: زھير عبد المنعم سلطان، الطبعة  الثالنية، مسسسة الرسالة، بيروت، ،ابن فارس، مجمل اللؽةينظر: -
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سق   :اصطالحاالّن

حمؿ اسـ عمى اسـ أو فعؿ عمى فعؿ أو جممة عمى جممة بشرط  ":بأّنو عّرفو ابف عصفورو 
 .(1)"ؼ التي وضعتيا العرب لذلؾتوسط حرؼ مف حروؼ العط

توصمت الباحثة إلى أّف أغمب التعريفات تمحورت حوؿ عند الّنحاة لنسؽومف خبلؿ دراستي لعطؼ ا
مت نوع اإلشراؾ أو المعاني التي وجود الواسطة وىو حرؼ النسؽ واإلشراؾ بيف المتعاطفيف وأىم

ال يحتاج سؽ والصحيح إف عطؼ النّ .معاني الحروؼ مما يشكؿ صعوبة في حدهلتعدد ؛ؤدييا النسؽي
لى إلى حد و  حاة وتجاوزوه إلى ذكر معاني حروفو لكونو محدودا بأحرؼ أغمب النّ ذىب أبو حياف و ىذا ا 
 .(2)العطؼ

 :موافقة المعطوف لممعطوف عميو في اإلعراب

ـُ اْلَمْعُطوِفِباْعِتَبارِ   َوَعْطٍؼ َعَمى ،ى المَّْفظِ َعمَ  َعْطؼ:َأْقَساـٍ  موافقتو لممعطوؼ عمييثبلثة  َيْنَقِس
 .َوَعْطٍؼ َعَمى التََّوى ـِ ،اْلَمْوِضعِ 

ظ-أوال َعطؼ عمى المَّْف إلعرابية  في ؼ المعطوؼ عميو في الحركة او يتبع المعطف .َوُىَو اأَلْصؿ :اْل
 )الوافر(:ومنو قوؿ امرئ القيس.(3)والجر والجـز حالة الرفع والنصب

 (4). َسَأنِشُب في َشبا ِظفٍر َونابِ ..َوَأعَمُم َأنَّني َعّما َقميل

، ووافؽ المعطوؼ المعطوؼ عميو في "ِظفر""ناب" معطوؼ مجرور عمى المضاؼ إليو المجرور ف
 .وىو الجر اإلعراب 

محؿ -ثانيا َعطؼ عمى اْل ـْ ُيوَجْد في المعطوؼ إال أنّ :ىوو :اْل و مقدر اْلُوُجوِد َأْف َيُكوَف ِباْعِتَباِر َعَمٍؿ َل
 .(5)أِلَنَُّو َخَبُر َلْيَس ؛َلْيَس َزْيٌد ِبَقاِئـٍ واََل َذاِىًبا. ِبَنْصِب َذاِىًبا َعْطًفا َعَمى َمْوِضِع َقاِئـٍ  :َنْحوُ  .َطاِلِبوِ  ِلُوُجودِ 

 :حاة بَثبَلَثة ُشُروط ىيأجازه النّ و 

                                                           
((1

 .34/ 1شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفور -
((2

 . 155/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي ؛1975/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيان :ينظر -
((3

 . 133/ 2مؽني اللبيب ،ابن ھشام :نظري -
((4

 .160/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيأنشب: أعلق، شبا كل شيء: حده،  -
(

(
5

 .111/  4البرھان  ،الزركشي :ينظر -
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 ز: َمَرْرت بزيد وعمرا وأجازهيجو اَل و ،ط اْلَباءْسقِ تُ فَ َلْيَس زيد بقائـ  :ِإْمَكاف ُظُيوره ِفي الفصيح نحو –أوال
 .(1)اْبِف جني

اِرب زيدا وأخيو:َأْف َيُكوَف اْلَمْوِضُع ِبَحؽٍّ اأْلََصاَلِة َواْلَمَحم َفبَل يجوز–ثانيا أِلَف اْلَوْصؼ المستوفي ؛َىَذا الضَّ
 .(5)ريالُعكبوَ  (4)ِري  الزََّمْخشَ و  (3)ولـ يشترط ذلؾ البغداديوف.(2)لشروط اْلَعَمؿ اأَلْصؿ إعمالو اَل ِإَضاَفتو 

الطَّاِلب لرفع )َعْمرو( ُىَو  أِلَفّ ؛زيدا َوَعْمرو قائماف ِإفّ  :َفبَل يجوز ؛وجود الطَّاِلب لَذِلؾ اْلمحؿ –ثالثا
 . (6)اْلُكوِفّيوَف ذلك ولـ يشترط،ااِلْبِتَداء َوُىَو َضِعيؼ َوقد َزاَؿ ِبُدُخوؿ )ِإف(

معمقا عمى  يقوؿ .لجمع معنييف في معنى واحد ؛المحؿ العطؼ عمى ويرى فاضؿ السامرائي أفّ  
َوَأذاٌن ِمَن المَِّو َوَرُسوِلِو ِإَلى النَّاِس َيْوَم اْلَحجّْ اأْلَْكَبِر َأنَّ المََّو ﴿:قولو تعالى العطؼ عمى المعنى في

إّف بالرفع عمى غير عمى اسـ صمى ا عميو وسمـ  عطؼ الرسوؿف.(7)﴾ َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلوُ 
ّنما ىي  ؛ّف؛  لضعؼ التوكيد في المعطوؼغير إرادة إ فبراءة الرسوؿ ليست بمنزلة براءة ا تعالى وا 

فجمع بيف معنييف عطؼ براءة الرسوؿ عمى براءة ا وبياف أّف براءة الرسوؿ ليست بمنزلة  .تابع ليا
ّنما ىي تابعة ليا  الطويؿ():مرئ القيسو قوالومن.(8)براءة ا وا 

 (9)َأماَل السَّميَط بالذُّباِل الُمَفتَّلِ  ...َأو َمصابيُح راِىبٍ ُيضيُء َسناُه 

" يقوؿ البطميوسي:.ّف موضعو الرفع عمى الفاعمية لممصدر لمعأل؛فمصابيح مرفوع عمى موضع اليديف 
 ،مصدر ألف الممع؛ألّف موضعيا رفع؛أو عمى موضع اليديف في كممع ،فالرفع عمى العطؼ عمى سناه

 .(10)وىو يضاؼ إلى الفاعؿ والمفعوؿ

 

 

                                                           
(

(
1

 .140/ 1سر صناعة اإلعراب  ،ابن جني :ينظر -
(

(
2

 .3/229ھمع الهوامع  ،؛ السيوطي111/  4البرھان  ،الزركشي :ينظر -
(

(
3

 .229/ 3مرجع نفسه، ينظر: ال -
(

(
4

 .557/ 3الّكشاؾ  ،الّزمخشري :ينظر -
(5)

 .440/ 1اللباب في علل اإلعراب والبناء  ،ريبكالعينظر:  -
(6)

 .421/ 1 ،حاشية الّصبان ،الّصبانينظر:  -
(7)

 .3/ 9التوبة  -
(8)

 .172ص: م، 2009ار الفكر، عمان، الطبعة الثالثة، د ،الجملة العربية والمعن، ،فاضل السامرائي :ينظر  -
(9)

  58/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيحامر وإكام: موضعان، وقيل إكام بلد بالّشام،  -
(10)

 .58/ 1البطليوسي، شرح اعأشعار الّستة ينظر:  -
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َعطؼ عمى التََّوى ـ -ثالثا َوِقيَؿ: ِإنَُّو الَيِجْئ ِإالَّ ِفي . اْلُوُجودِ  َيُكوَف ِباْعِتَباِر َعَمٍؿ ُمَتَوىَّـو  :اْل
وؿ اْلَعاِمؿ المتوىـ وَكْثَرِة بشرط ِصَحة ُدخُ ؛لوروده في اْلُقْرآِف الكريـ؛(2)وأَجاَزُه اْلَخِميُؿ َوِسيَبَوْيوِ .(1)الشٍّْعرِ 
 .(4)وردىـ الزركشي .الكريـ ِفي اْلُقْرآفِ وجوده البعض وأنكر .(3)ُدُخوِلِو 

 .امرئ القيس لـ يرد العطؼ عمى التوىـ في أشعارو  

 :حذف العاطف

القيس:  ومنو قوؿ امرئ. (6)عمى حروؼ االستفياـِإذا دّؿ َعَمْيِو َدِليؿ قياسا (5)ابف مالؾه قوـ منيـ أجاز 
 القيس: )المتقارب(

 7)).. ِإَذا ِقيَد ُمْسَتْكَرًىا َأْصَحَبا.ٍة ِإمَّرٍ يَ َلْسُت ِبِذي َرثْ و 

 .وال إمر:أي .فحذؼ حرؼ العطؼ  

 .(11)وجعموا ما ورد منو ضرورة  (10)غائصوابف ال (9)السييمي و (8)منعيابف جنيو 

حذؼ حروؼ العطؼ في  وسيأتي تفصيؿ،امرئ القيس بدليؿ وروده في أشعار؛ووالصحيح جواز حذف
 أماكنيا.

 :حذف المعطوف عميو

عنو  يستغنوامف المبس أإذا  ،وأـ المتصمة ،وال العاطفة ،والفاء ،ويكوف بالواو،فو اْلَبصِريأجازه        
 .(12)نحو: "بمى وزيدا" لمف قاؿ: "ألـ تضرب عمرا" .بالعاطؼ والمعطوؼ

 

                                                           
((1

 .111/ 4البرھان  ،الزركشيينظر:  -
((2

 .100/ 3سيبويه الكتاب  ينظر:  -
((3

 .3/229الهوامع  ھمع ،السيوطيينظر:  -
((4

 .112/ 4البرھان  ،الزركشيينظر:  -
(5)

 .1260/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -
((6

 . 193/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
(7)

 .188/ 1 شرح اعأشعار الستة ،البطليوسيالرثية: وجع ياخذ في المفاصل، اإلمر:الذي يأتمر لكل أحد؛ لضعفه، أصحب: ذّل وانقاد،  -
((8

 .1/292الخصائص  ،ابن جني :ينظر -
((9

 .207نتائج الفكر ص:  ،السهيلي :ينظر -
((10

 .158/ 3البرھان  ،الزركشي :ينظر -
((11

 . 3/193ھمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر -
((12

 .1032/ 2توضيح المقاصد  ،المرادي :ينظر -
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 .(2)قّؿ مع الفاءيو .(1)مرحباوأىبل وسيبل" لمف قاؿ: : نحو.الواوب وحذف واألكثر

مف  معطوؼ عميياالجممة الوطائفة مف النحويينحذؼ  (5)وابف مالؾ(4)والغزني (3)مذىب الزمخشريو 
نحو (6).ف العاطؼ بيمزة االستفياـ  مع بقاء اليمزة عمى أصميااقتر إذا  تفيـ مف السياؽ خبلؿ قرينة

مـ يروا" أفعطؼ "ف.(7)﴾ِديِيْم َوما َخْمَفُيْم ِمَن السَّماِء َواأْلَْرضِ َأَفَمْم َيَرْوا ِإلى ما َبْيَن َأيْ قولو تعالى: ﴿
المعطوؼ عميو بالفاء خاص بالجمؿ؛ واليمزة في  ألفّ  ؛بالفاء عمى جممة محذوفة بينيا وبيف اليمزة

تنبييا عمى أصالتيا في بويو إّف اليمزة تقدمت، مذىب سيو (8): أعموا فمـ يرواالتقديرموضعيا األصمي و 
(9)التصدير ومحّميا األصمي بعد الفاءفي 

 :امرئ القيس قولو ومف حذؼ المعطوؼ عميو في أشعار.
 )المتقارب(

 (10).. كما َخلَّ َظْيَر المّْساِن الُمِجرّ .َفَكرَّ إلْيِو ِبِمْبراِتوِ 

فخمو " لعمـ فخمو كما خؿ، فاستغنى عف قولو " "وكاف الوجو أف يقوؿ: فكر إليو بمبراتو:قاؿ الصولي 
 .(11)المخاطب بما يريد"

 :المعطوفالفصل بين حرف العطف و 

وَقاَؿ اْبُف َعْمُروَف: اَل َيُجوُز ُوُقوُع .(12)يا تنفصؿ وتقوـ بأنفسياألنّ ؛ثـ وأو وال""منعو السييمي إاّل في 
 .(13)ِؼ َوَما َدَخَمْت َعَمْيوِ ااِلْعِتَراِض َبْيَف َواِو اْلَعطْ 

 :المعطوؼ بما يمياطؼ و يفصؿ بيف العه أف اشترط مف أجاز و 

 .(14)قاـ زيد ثـ وا عمرو :نحو: القسـ  -أوال

                                                           
((1

 .360/ 3أوضح المسالك  ،ابن ھشام :ينظر -
((2

 .214/ 1ابن عصفور،  شرح جمل الزجاجي  :ينظر -
((3

 .293/ 4الكشاؾ  ،الزمخشري :ينظر -
((4

 .1033/ 2توضيح المقاصد ،المرادي :ينظر -
((5

 .1268/ 3ابن مالك، شرح الكافية الشافية   :ينظر -
((6

 .189/ 2اللباب  ،ريبكينظر: الع -
(7)

 ..9/ 34سبأ   -
((8

 . 570/ 3ينظر: الزمخشري، الكشاؾ  -
((9

 .189/ 2شرح التصريح  ،اعأزھريينظر:  -
((10

شرح اعأشعار  ،البطليوسيالمبراة: قرن الثور، اإلجرار: أن يشقوا لسان البعير إذا استؽن، عن لبان أمه فال يقدر أن يرضع خلفها،  - 
 .91/ 1الّستة 

(11)
 .88 :ص تحقيق:محمد بهجة اعأثري، المطبعة السلفية، مصر، ،أدب الكاتب ،الصوليينظر:  - 

(12)
 .60/ 2اعأصول في النحو  ،ابن السراجينظر:  -

((13
 .64/ 3البرھان  ،الزركشيينظر:  -

((14
 .3/195ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
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قاـ زيد ثـ في نحو: وال فرؽ بيف أف يكوف المعطوؼ اسما أو فعبل  :الظرؼأجازه ابف مالؾ ب  -ثانيا
 وْمنعوَ . (2)ْلَفاءَناء اْلَواو َواؾ َجَواز اْلَفْصؿ مف غير اْستثِ واْعَترَض أبو حّياف ِإْطبَلؽ اْبف َمال.(1)الدار قعد

 .(3)ابف ىشاـ وْمنعوَ 

 قوؿ امرئ القيس:)الطويؿ(والصحيح مذىب ابف مالؾ؛ لوروده بالكبلـ الفصيح ومنو       

 (4)... َوَبْعَد اْلَمِشيِب ُطوَل ُعَمٍر َوَمْمَبَساَأاَل ِإنَّ َبْعَد اْلُعْدِم ِلْمَمْرِء ِقْنَوةً 

ظرؼ بعد المشيب؛  فدؿ عمى صحة مذىب ابف ففصؿ بيف العاطؼ الواو والمعطوؼ طوؿ بال      
 .مالؾ الذي يقوؿ بجواز الفصؿ بيف العاطؼ والمعطوؼ بالظرؼ بالواو وثـ ّ 

يا مفعوؿ فيو في المعنى نحو لفظة ألنّ ؛تشيبيا ليا بالظرؼ؛الحاؿجاز أبو حياف الفصؿ بأ -ثالثا 
 .(6)﴾َءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكرًا َفاْذُكُروا المََّو َكِذْكِرُكْم َآَبا في قولو تعالى:﴿.(5)أشد

 :تقدم المعطوف عمى المعطوف عميو

اختيارا  ىشاـف و و الكوفيوأجازه (8)ابف مالكبالواو لمضرورةوأجازه .لمضرورة والشذوذ(7)ابف جني هأجاز 
 (9).بالواو والفاء وثـ وأو وال

 ويشترط لتقدـ المعطوؼ عميو ما يمي: 

 .(10): َوَعْمرو زيد قائماف ِفي زيد َوَعْمرو قائمافيجوز َفبَل العاطؼ صدرا أف ال يقع –أوال 

 .(11)نحو:ِإف وعمرا زيدا قائما. العاطؼ عامبل غير متصرؼ باشريأف ال -ثانيا

 .(12)مجروراال  ف التابع مرفوعا أو منصوباو يك فأ -ثالثا

                                                           
((1

 .295/ 3 ، ، ھمع الهوامعالسيوطيينظر:  -
((2

 .310/ 2البحر المحيط  ،أبو حّيانينظر:  -
((3

 .199/ 2مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
(4)

 .170/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيالُعدم: الفقر، القنوة: الؽن،، ملبس: مستمتع،  -
((5

 .307/ 2البحر المحيط  ،أبو حّيان ينظر: - 
((6

 2/200البقرة:  -
((7

 . 1954/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
((8

 .1268/ 3شرح الكافية  ،ابن مالكينظر:  -
((9

 .175/ 3الّصبان  حاشية ،الصبانينظر:  -
((10

 .194/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
((11

 .194/ 3 مرجع نفسه،الينظر:  -
((12

 .194/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي؛152الفصول المفيدة ص:  ،ابن كيكلديينظر:  -
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ف لـ يستغف العامؿ  .(1)إذا كاف العامؿ ال يستغني بواحد -رابعا   .(2)بواحدوخالفيـ ثعمب وا 

 .امرئ القيس لمعطوؼ عمى المعطوؼ عميو في أشعارتقدـ اولـ ي         

 :بعضسق عمى بعضيا دخول حروف النّ 

جوز دخوؿ ّنو ال يوالصحيح أ.(3)نحو: "ما قاـ زيد ولكف عمرو .الحروؼابف جني إذا اختمفت هأجاز 
ذا ورد ما ظاىره ذلؾ فالعطؼ لؤلوؿ.بعضحروؼ العطؼ عمى بعضيا  قوؿ امرئ  حون.وا 

 )الطويؿ(القيس:

 (4)وحتَّى الجياُد ما يقدَن بأرسانِ .. .سريُت بيْم حتَّى تكلَّ مطيُّيمْ 

حروؼ  "حتى" ىنا ليست عاطفة، لدخوؿ حرؼ العطؼ عمييا، ألفّ :يقوؿ القيسي معمقا عمى ذلؾ البيت
 .(5)العطؼ، ال يدخؿ بعضيا عمى بعض

 

 

 

  

                                                           
((1

 . 194/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
((2

 .3/228مرجع نفسه، الينظر:  -
(3)

 .64/ 2ر صناعة اإلعراب س ،ابن جنيينظر:  -
((4

  153/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيمطوت بهم: مددت بهم في الّسير عل، المطايا، اعأرسان: جمع رسن وھو مقود الدابة،  -
((5

 .321/ 1ايضاح شواھد االيضاح  ،القيسيينظر:  -
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 أنواع العطف

 .وعطؼ جممة عمى جممة ،عمى مفردعطؼ مفرد  :العطؼ نوعاف

ْعَرابِ معطوؼ المعطوؼ عمييالفيو ؾ ر َشايُ :عطف المفردات  -أوال   مع وجود ُحْكـٌ َخاصٌّ  ؛ِفي اإْلِ
 .األسماء واألفعاؿ عطؼ يشمؿو .(1)يدؿ عميو حرؼ العطؼ 

 .(2)ياعمى اختبلؼ أجناسِ بعضتعطؼ األسماء عمى بعضيا :عطؼ األسماء -
ف مئتاف وثبلث وثبلثو امرئ القيس تبيف لمباحثة أّنو ورد  األسماء في أشعار معطؼومف خبلؿ دراستي

 :اآلتيعمى النحو  .مرة
في التعريؼ  يشترط فيو اْلُمَشاَكَمِة َبْيَف اْلُمَتَعاِطَفْيفِ و ،غمباألىو وَ :عطؼ الظاىر عمى الظاىر -

ِلَكْوِف اْلَمْعُطوِؼ َنِكَرًة إاّل إذا َتَخصََّص  ؛َرُجؿٌ : َجاَء َزْيٌد وَ َوال يجوز .َجاَءِني َزْيٌد َوَعْمٌرو:نحو.والتنكير
 :)المتقارب(قوؿ امرئ القيسيومن.(3): َجاَء َزْيٌد َوَرُجٌؿ آَخُر نحو .بوصؼ أو إضافة

 

 (4)َوِريَح الُخزَاَمى َوَنْشَر الُقُطرْ  ...َكَأنَّ الُمَداَم َوَصْوَب الَغَمامِ 
 

وقد شاكؿ المعطوؼ  ،شر القطر بالنصب عمى اسـ كأفّ ون ،وريح الخزامى ،فعطؼ صوب الغماـ 
 .المعطوؼ عميو في التعريؼ

 قولو )الطويؿ(ومف عطؼ ماىو نكرة مخصص بالنعت عمى ما ىو معرفة 
 

 (5).. َوَشْحٍم َكُيدَّاٍب الدَّْمْقِس اْلُمَفتَّلِ .َفَظلَّ اْلَعَذاَرى َيْرَتِميَن ِبَمْحِمَيا
 

صص بالنعت وسوغ ذلؾ كوف المعطوؼ خُ  ؛وىو معرفة ى "لحميا"فعطؼ نكرة وىو قولو: شحـ عم 
 .كيّداب :وىو قولو

ضمير الرفع ضمير النصب المنفصؿ و الظاىر عمى يعطؼ :عطؼ الظاىر عمى المضمر -
 .(6)َرَأْيُتؾ ومحمداو  ،إياؾ وزيدا رأيت: نحو.ضمير النصب المتصؿ مطمقاو  ،المنفصؿ

امرئ  فصؿ وضمير الرفع المنفصؿ في أشعارمنلـ يرد عطؼ الظاىر عمى ضمير النصب الو  
 الطويؿ((وقول فيواحدةالظاىر عمى ضمير الّنصب المتصؿ مرة  ورد عطؼبينما ،القيس

                                                           
((1

 .101/ 4البرھان  ،الزركشيينظر:  -
((2

 .702/ 2شرح الملحة  اللمحة في ،ابن الّصائػ:ينظر -
((3

 .101/ 4البرھان  ،الزركشيينظر:  -
((4

المدام: الخمر، الؽمام: الّسحاب، صوبه: وقعه، الخزام،: عشبة طويلة العيدان صؽيرة الورق حمراة الزھرة طيبة الّريح لها نور كنور  -
 .1/16شعار الّستة شرح اعأ ،البطليوسيالبنفسج، الّنشر: الّرائحة، القطر: العود الذي يتبخر فيه، 

((5
 .33/ 1 مرجع نفسه، الالهّداب: ما استرسل من الشيء، الّدمقس: الحرير،  - 

((6
 .2012/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيان ؛97ص:  ،ابن جني اللمعينظر:  -
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 (1).. ِبَشْرَبَة أْوطاٍو ِبِعْرناَن ُمِوِجسِ .َكَأنّْي وَرْحمي َفوق أْحَقَب قاِرحٍ 

 .اصؿدوف وجود ف "الياء" عمى اسـ كأّف الضمير المنصوب" رحمي "فعطؼ 
 :ؿ والمجرور وذلؾ عمى النحو اآلتيمؼ في العطؼ عمى ضمير الرفع المتصواختُ 

 :وفيو أقواؿ:العطؼ عمى ضمير الرفع المتصؿ

سواء كاف ىذا ألّنو يوىـ بالعطؼ عمى عامؿ الضمير  ؛وجود فاصؿ دوف توكيد أوالبصريوف  ومنع -
قولو يومن(2).طوؿ الكبلـأو ء أو التمييز ال النافية أو الندابو، أو  مفعوال أومنفصبل االفاصؿ  ضمير 

ضمير عمى ال "مف"فعطؼ االسـ الموصوؿ .(3)﴿ َىْل َيْسَتِوي ُىَو َوَمْن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل ﴾:تعالى
 .(4)مف الفعؿالتوكيد يعينو فكأّنو بارز  أفّ وسّوغ ذلؾ  ،المستتر في الفعؿ يستوي

 تبيف لمباحثة اّنو ورد في أشعار ّرفع المتصؿال رالظاىر عمى ضميومف خبلؿ دراستي لعطؼ        
 )الطويؿ(:وقولو منبفاصؿ امرئ القيس 

 (5)، فالَعِريَض ثَ وَبْيَن ِتالِع َيْثمِ .. .َبْيَن ضاِرجٍ  َقَعْدُت َلُو، وُصْحبتي

وسوغ ذلؾ  ،في صحبتي أف تكوف عطؼ عمى الضمير التاء في محؿ رفع فاعؿ لمفعؿ قعدت :فيجوز
قاـ مقاـ  الذيالجممة مف الجار والمجرور  المعطوؼ عميو وحرؼ العطؼ وىو شبووجود الفاصؿ بيف 

اجتمعوا لرؤية و لواله لما نّ وغيره تبع لو، وأمتكممتنبيو أف المقصود ىو الجاء العطؼ بالواو لمو .(6)التوكيد
 .قعدنا لو :وذلؾ أبمغ مف قولووذلؾ يدؿ عمى ّأّنو زعيميـ وقائدىـ  .لرؤية المطر

ر يتشبييا لو بضم :دوف فاصؿوالمستتر  العطؼ عمى ضمير الرفع المتصؿ يوفالكوف أجاز -
 .(7)جئت ومحمد  :نحو .الكبلـ الفصيحروده لو و ،النصب

 :وفيو أقواؿ :العطؼ عمى  الضمير المجرور

                                                           
(1)

الطاوي: الضامر البطن، الّرحل: ما يوضع عل، الّناقة كالّسرج للفرس، اعأحقب: حمار الوحش اعأبيض الحقوين، القارح: المسن،  -
 .174/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيالموجس: المتسع الحذر، شربة وعرنان: موضعان، 

((2
 . 186/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي ؛182/ 2شرح التصريح   ،اعأزھري :ينظر -

((3
 .76/ 16النحل  -

((4
 .256/ 2النحاس، إعراب القرآن ينظر:  -

(5)
شرح اعأشعار  ،البطليوسيارج: اسم موضع، التالع: مجاري الماء من أعل، الوادي، يثلث: موضع، العريض: جبل، قعدت له: راقبته، ض -

 .129/ 1اعأشعار الستة 
((6

 .155شرح ديوان امرئ القيس ص:  ،الحضرميينظر:  -
(7)

 .385/ 1؛ عبد المنعم مسعد، العمدة في الّنحو 186/ 3السيوطي ھمع الهوامع ينظر:  -
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ْعطؼ عمى اَل يُ  وَأنّ (5)وابف عطية، (4)الزمخشريو ،(3)ابف جنيو ،(2)وسيبويو،(1)مذىب البصرييف -
ضمير الجر شبيو  أفّ :وحجتيـ.ضرورة منو وجعموا ما ورداْلَخاِفض عادةور ِإالَّ ِبإِ ر اْلَمْجرُ يمضّ الْ 

قولو يومن.فمـ يجز العطؼ عميو كما لـ يجز العطؼ عمى التنويف ،ومعاقب لو ،بالتنويف
 .(7)فأعاد الجار مع المعطوؼ الفمؾ.(6)َوَعَمْييا َوَعَمى اْلُفْمِك ُتْحَمُموَن﴾:﴿تعالى

وابف ،(14)وأبو حياف،(13)ابف مالؾو ،(12)والشموبيف،(11)والفراء،(10)وقطرب،(9)ويونس ،(8)أجاز الكوفيوفو  -
في القرآف  هلورود؛دوف إعادة الجارّ العطؼ عمى الّضمير المجرور  (15)وابف ىشاـ،(14)حياف
ء بجر األرحاـ عطفا عمى اليا.(16)﴾َواتَُّقوا اَ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحامَ ﴿:ومنو قولو تعالىالكريـ.

 .17))أي: باألرحاـ ،بدوف إعادة الجار المجرورة بالباء 
تأكيد الضمير حتى يصح العطؼ عميو دوف إعادة (20)الزياديو  ،(19)الجرميو ،(18)الفراءمذىب  –

 .َمَرْرُت ِبَؾ َأْنَت َوَزْيدٍ :نحو.الجار

 .بفاصؿ أو دوف فاصؿ  امرئ القيس لعطؼ عمى الضمير المجرور في أشعارولـ يرد ا 
 
عمى ر النصب المنفصؿ وضمير الرفع المنفصؿ ضمييعطؼ : المضمر عمى الظاىرعطؼ  -

يَّاُكْم َأِن ﴿ :ومنو قولو تعالى.حاةجميع النّ الظاىر عند  ْيَنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن َقْبِمُكْم َواِ  َوَلَقْد َوصَّ
 .(22)"الذيف"عطؼ عمى ضمير نصب منفصؿ  "ِإيَّاُكـْ " ف.(21)﴾اتَُّقوا المَّوَ 

 

                                                           
((1

 .547/ 1اللباب في علوم الكتاب  ،نعمانيالينظر:  -
((2

 .382/ 2الكتاب  ،سيبويه ينظر:  -
((3

 .97اللمع ص:  ،ابن جنيينظر:  -
((4

 .162ص:  ،المفصل في صنعة اإلعراب ،الزمخشريينظر:  -
((5

 .2/4،المحرر الوجيز ،ابن عطيةينظر:  -
((6

 .22/ 23المسمنون  -
((7

 .3/354البرھان  ،الزركشيينظر:  -
((8

 .2/388اؾ في مسائل الخالؾ اإلنص ،ابن اعأنباري :ينظر -
((9

 .1026/ 2توضيح المقاصد، ،المراديينظر:  -
((10

 .1026/ 2جع نفسه،المرينظر:  -
((11

 .2/45معاني القرآن  ،الفّراءينظر:  -
((12

 .412/ 8البحر المحيط  ،أبو حّيانينظر:  -
((13

 .1246 ،1245/ 3شرح الكافية الّشافية  ،ابن مالكينظر:  -
((14

 .2014/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حيانينظر:  -
((15

 .17ص:،قطر الندى وبل الصدى ،ابن ھشامينظر:  -
(16)

 .2/ 4النساء  -
((17

 .140/ 3ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، -
((18

 .45/ 2معاني القرآن  ،الفّراءينظر:  -
((19

 .1072/ 2توضيح المقاصد ،المراديينظر:  -
((20

 .1072/ 2جع نفسه، المرا ينظر: -
((21

 . 4/131النساء  -
(22)

 .396/ 1التبيان في إعراب ؼريب القرآن  ،ريبكالعينظر:  -
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 ضميروال يجوز عطؼ .كبلـ العربو  ،لوروده في القرآف الكريـ؛(2). ورده أبو حياف(1)ومنعو اآلبذي  
 .عمى الظاىر المتصم بالمتصؿ والنص الرفع

 .امرئ القيس د عطؼ المضمر عمى الظاىر في أشعارولـ ير  

 يجوز إذا كاف  الضمير منفصبل ال فرؽ في ذلؾ بيف:عطؼ المضمر عمى المضمر -
ياؾ أكرمت:نحو.ضمير الرفع المنفصؿ وضمير النصب المنفصؿ أنت وىو ،زيد إياه وا 

ياؾ :نحو .عطؼ الضمير المنفصؿ عمى المتصؿويُ .قائماف ال يجوز و .زيد ضربتو وا 
 . (3)التصالو بما يعمؿ فيو ؛عطؼ الضمير المتصؿ

 .امرئ القيس د عطؼ الضمائر عمى بعضيا في أشعارولـ ير  

 :ْلِفْعِل َعَمى اْلِفْعلِ َعْطُف ا -ثانيا

 "المعطوؼ عميو" في الحكـالفعؿ يتبع الفعؿ ف؛مرفوعواتإذا ُعطؼ بو دوف يدخؿ في عطؼ المفرد
وال ينفصؿ  ،و ال يفارؽ فاعموألنّ  ؛وال معطوفا عميو ،فبل يكوف معطوفا عدا فعؿ األمر .اإلعرابو 

 .(4)أحدىما عف اآلخر، ال لفظا وال تقديرا 

 :أمراف عطؼ الفعؿُيْشَتَرُط لوَ 

ـَ في المعطوؼ عميو و المعطوؼ  ف:الفعبليتفؽ أف   -أوال الَزَماِنماضيا، أو حاال، أو مستقببل نحو: )َقا
فبل .وال يجوز التعاطؼ بيف فعميف اختمفا في الزماف.(5)إلى االتفاؽ بالتأويؿ دّ وَقَعَد(َفِإْف َخاَلَؼ أحدىما رُ 

 .(6)ماض يعطؼ ماض عمى مستقبؿ، وال مستقبؿ عمى

فيعطؼ الماضي عمى المضارع والمضارع عمى ؛فإف اختمفا في المفط دوف الزماف جاز -ثانيا 
ماضي عمى طؼ العف(8).﴾﴿ َيْقُدُم َقْوَمُو َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُىُم النَّارَ قولو تعالى:و منو (7).الماضي

ـُ النَّارَ   (9).المضارع ألّنو بمعناه والتقدير: َفُيوِرُدُى

                                                           
((1

 .3/220ھمع الهوامع ،السيوطي :ينظر -
((2

 .4/2012ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيانينظر:  -
(3)

 .4/2012ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيان؛2/279شرح المفصل  ،ابن يعيشينظر:  -
((4

 .645 -3/642ينظر: عباس حسن، النحو الوافي  -
((5

 .208/ 4؛ الزركشي، البرھان 704/ 1ينظر: ابن الصائػ، اللمحة  -
(6)

 .3/291؛ السيوطي ھمع الهوامع 2170/ 3ينظر: ابن مالك، شرح الكافية  -
((7

 1270/ 3شرح الكافية  ،ابن مالك :ينظر -
((8

 .98/ 11ھود  -
((9

 .394/ 18ح الؽيب مفاتي ،الرازي :ينظر -
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امرئ القيس  س تبيف لمباحثة أّنو ورد في أشعاررئ القيما خبلؿ دراستي لعطؼ الفعؿ في أشعار ومف 
 )الطويؿ( :قوؿ امرئ القيس منو .ثبلثيف مرة

ن ُيْكَشْف َغرَاُمك َتدَربِ .َمَتى ُيبَخل عميَك وُيْعَتَملْ  توقال  (1).. َيُسؤَك وا 

اتحد المتعاطفاف في وقد .عاطفةالالواو بؿ "يبخؿ" فعالعمى  "يعتمؿ"عطؼ الفعؿ المضارع المجزوـ 
 .ماف وىو الزمف الحاضرالز 

 :عطف الفعل عمى االسم

ػػِحيُح اْلَجػػَواُز ِإَذا َكػػاَف االسػػـ ُمقَػػدًَّرا ِباْلِفْعػػِؿ أو.آخػػروف أجازهو ،بعضػػيـَمَنَعػػُو ف؛واْخُتِمػػَؼ في  اْلِفْعػػؿ  كػػاف َوالصَّ
ومنػػو .(2)أو العكػػس والمضػػارع عمػػى االسػػـ المشػػبو لػػو فػػي المعنػػىعطؼ الفعػػؿ الماضػػي يف؛ُمقَػػدًَّرا ِباالسػػـ
ألنو ؛وفػا عمػى صػافَّاتٍ َيْقِبْضػَف معطف.(3)﴾ َأَو َلْم َيَرْوا ِإَلى الطَّْيِر َفـْوَقُيْم صـافَّاٍت َوَيْقِبْضـنَ ﴿:قولو تعػالى

 .(4)يصففف ويقبضف أو صافات وقابضاتفي تأويمو والتقدير:

 ؿ(الطوي)امرئ القيس ومنو قوؿ 

 (5)وَرشّّ َوُتْوَكاٌف َو َتْنَيِمالن  ...َفَدْمَعٌيَما َسحّّ  َوَسْكٌب َوَديَمةٌ 

و منعو .(6)والتقدير: وانيماؿ ،در توكاؼ لقوة شبو الفعؿ بالمصدرعطؼ الفعؿ تنيمبلف عمى المصف 
 . (7)ألّف العطؼ شبيو بالتثنية في عدـ انضماـ االسـ إلى الفعؿ آخروف كابف عصفور؛

 :سم عمى الفعلعطف اال

ارع إذا كاف مشبيا لو في عطؼ االسـ عمى الفعؿ الماضي والمضمالكىابنز اجأو  .(8)سييميمنعو ال 
ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّْت َوُمْخِرُج اْلَميِّْت ِمَن اْلَحيّْ ذِلُكُم المَُّو َفَأنَّى ﴿  :قولو تعالى وجعؿ منو .(9)المعنى

                                                           
((1

 .91/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي - 
((2

 .109/ 4البرھان  ،؛الزركشي184/ 2اعأزھري، شرح التصريح  :ينظر -
((3

 . 19/  67الملك  -
((4

 . 515/ 3 ،1998تحقيق:يوسؾ علي بديوي، الطبعة اعأول،، دار الكلم الطيب، بيروت، ،تفسير النسفي ،النسفي :ينظر -
((5

/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيالّسكب والّسح والّديمة والصب: طر يدوم أياما ال يقلع، التوكاؾ: القليل المطر، تنهمالن: تسيالن،  -
147. 

((6
 .576/ 8خزانة اعأدب ،البؽدادي :ينظر -

((7
 .174/ 1شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفور :ينظر - 

(8)
 .192/ 3ھمع الهوامع  ،؛ السيوطي248نحو ص: نتائج الفكر في ال ،السهيلي :ينظر - 

((9
 .185/ 2اعأزھري، شرح التصريح  ؛3/357شرح الكافية الشافية  ،ابن مالك :ينظر -
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َمْعُطوٌؼ َعَمى أّنيالزمخشريومذىب (2).الفاعؿ "مخرج" عمى الفعؿ "يخرج" فعطؼ اسـ( 1).﴾ُتْؤَفُكونَ 
 (3)."فاِلُؽ اْلَحبٍّ َوالنَّوى"َقْوِلِو: 

مما يؤيد مذىب الزمخشري ومف  تبعو في  امرئ القيس في أشعار ولـ يرد عطؼ االسـ عمى الفعؿ
 .منع عطؼ االسـ عمى الفعؿ

 :عطف الجمل -ثانيا 

فتعطؼ الفعمية عمى الفعمية واالسمية عمى  ؛باألولى أّف الثانية متصمةبياف و  ،عضالبربطيا ببعضيا ل
 :واشترط عبد القاىر الجرجاني لعطؼ الجمؿ ما يمي.(4)االسمية 

 .إذا كاف المحّدث عنو في الجممة األولى بسبب مف المحدث عنو في الثانية -
ى أو يناقضو نحو زيد طويؿ القامة وعمرو أف يتشابو المسند في الجممة الثانية  مع المسند في األول -

ومنخبلؿ .(5)أو مشاكمة بيف الخبريفزيد شاعر فبل تعمؽ ويؿ القامة و أّما عمر ط ،قصير القامة
فمف عطؼ مئتاف وعشر مرات  امرئ القيس ؿ تبيف لمباحثة اّنو ورد في أشعاردراستي لعطؼ الجم

 )الوافر( :قوؿ امرئ القيس بعضيا  عمى الجمؿ

 (6).. ِإَليِو ِىمَّتي َوِبِو ِاكِتسابي.َمكاِرِم اأَلخالِق صاَرت َوُكلُّ 

 .بو اكتسابي عمى جممة إليو ىمتي في محؿ نصب خبر صارفعطؼ جممة 

 :عطف الجمل المتعاندة

 وذلؾ عمى النحو اآلتي: يااختمؼ الّنحاة في عطفأما المتعاندة ف ،األصؿ أف تتشابو الجمؿ المتعاطفة

 .(7)ابف جني مطمقا ومنعو  ،اْلُجْمُيورُ أجازه :الفعميةعطؼ االسمية عمى  -
ومنيـ منأجازه .مطمقا فمنيـ مف منعو ثبلثة آراء يالمنحاة في :عطؼ الفعمية عمى االسمية -

ُروَرةِ ؛شرط أف يكوف العاطؼ ىو الواو هز اجومنيـ مف أ.(1)مطمقا مرئ اقوؿ ومني.(2)َأِو اْلَفاِئَدةِ  ِلمضَّ
 )المتقارب(:القيس

                                                           
((1

 .95/ 6اعأنعام  -
((2

 .1272/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالك :ينظر -
((3

 .47/ 2 ،الكشاؾ ،الزمخشري :ينظر -
((4

 .2/278شرح المفصل  ،ابن يعيش :ينظر -
((5

 .225/ 1دالئل اإلعجاز  ،الجرجاني :ينظر -
((6

 .160/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي - 
((7

 .192/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر - 
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 (3)مرتويعدو عمى اْلَمْرء َما يأ.. .بن َعْمرو َكَأنّْي خمرأحار 

 . (4)جمَمة فعمية عمى جمَمة إسمية فعطؼ ،عمى جممة كأّني خمر عطؼالفي ويعدو الواو يجوز في ف

منعو و .وجماعة،(6)الصفارو  ،(5)أجازه سيبويو :العكسعطؼ اإلنشاء عمى الخبر و  -
ا بينيما مف التنافي وعدـ ا لوا ما ورد منو عمى معطوؼ وأوّ  ،لتناسبالبيانيوف لّم

ا مف أجازه فاستدلوا.(7)محذوؼ  )الطويؿ( :قوؿ امرئ القيسبوأّم

ّن ِشفائي َعْبَرٌة  لِ و ...إْن سفحتياوا   (8)ىل َعْنَد َرْسٍم داِرٍس من ُمَعوَّ

فَّ شِ " عمى ُجْمَمِة ِإْنَشاِئيٌَّة َمْعُطوَفٌة " ـٍ َىْؿ ِعْنَد َرسْ "و ُجْمَمُة فَ   "ىؿ" بأّف وأّوليا المانعوف .الَخَبِريَّةٌ  "َفاِئيَواِ 
 .(9)صح عطؼ جممة انشائية عمى جممة خبرية؛فوقعت مفيدة لمنفي

 )الطويؿ(:قوؿ امرئ القيسيمنو الجواز لوروده في الكبلـ الصحيح  والصحيح  

 (10)اْنِزلِ يا اَمرأ القيِس، ف .. َعَقْرَت َبعيِري،.َتقوُل، َوَقْد ماَل الَغِبْيُط بنا َمعًا:
مقوؿ لعطؼ جممة فانزؿ وىي جممة إنشائية عمى جممة عقرت بعيري في محؿ نصب مفعوؿ بو ف 

 .نشاء عمى الخبرعطؼ اإل ّؿ بيذا عمى جوازدف؛القوؿ
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                    
((1

 .17/ 1 عل، تفسير البيضاوي، دار صادر، بيروت،  حاشية الشهاب ،الّشهاب :ينظر - 
((2

 .224/ 8،مفاتيح الؽيب ،الرازي :ينظر - 
((3

 .8/ 1شرح اعأشعار الستة   ،البطليوسي - 
((4

 .374/ 1خزانة اعأدب  ،البؽدادي :ينظر - 
((5

 .406/ 2 شموني، شرح اعأشموني،  اعأينظر:  -
((6

 .406/ 2مرجع نفسه، الينظر:  -
(7)

 .3/192ھمع الهوامع ،السيوطي :ينظر -
((8

 .30/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
(9)

 .429/ 3أضواء البيان  ،الشنقيطي؛225/ 3ھمع الهوامع  ،يالسيوط :ينظر -
((10

 .33/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
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 أقسام حروف العطف وأحكاميا

غراض التي تؤدييا في الجممةوذلؾ عمى بحسب األأقساـ تقسـ إلى ثبلثة ،أحرؼحروؼ العطؼ تسعة  
 :لنحو اآلتيا

 .وحتى ،وثـّ  ،والفاء ،الواو :وىيرؾ في المفظ والمعنى تما يش  -أوال 

نا معنى اإلضراب أّما إذا تضمّ .أو وأـ :وىماما لـ يقتضيا إضرابا رؾ في المفظ والمعنى تما يش –ثانيا
 .(1)فإّنيما يشركاف في المفظ فقط

 .(2)بما فييا بؿ ولكف  وال ؼلمفظ دوف المعنى وىي جميع الحرو رؾ في اتيش ام -ثالثا 

 :رك في المفظ والمعنىتما يش

 الواو -أوال

َراؾ َبيف الشَّْيَئْيِف وتجعميما ِفي حكـ َواِحد، َوَساِئر ُحُروؼ شْ اإِل نََّيا توجبألَ ؛أصؿ ُحُروؼ اْلَعطؼىي  
ا المفردات والجمؿ ويعطؼ بي ،حاةعند أغمب النّ  قرينةتفيد الترتيب إال بوال  .اْلَعطؼ توجب ِزَياَدة حكـ

 .(3)وأشباه الجمؿ
أربعيف مئة وخمس و ثبلثامرئ القيس  و تبيف لمباحثة أّنو ورد في أشعارومف خبلؿ دراستي لمّنسؽ بالوا 

 :ىا الّنحاة وذلؾ عمى الّنحو اآلتيطابقا لؤلحكاـ التي أقرّ مرة م
تدؿ عمى و  .السابؽوالبلحؽ عمى  ،عطؼ السابؽ عمى البلحؽتف ؛اإلشراؾاألصؿ فييا الجمع و   -

يا تحتمؿ الترتيب كما أنّ  .(4)الترتيب الزمني والمصاحبة مف خبلؿ قرينة مستفادة مف سياؽ الكبلـ
 .(5)والمصاحبة والجمع معا إذا لـ توجد قرينة تدؿ عمى اختصاصيا بمعنى معيف

ِإنَّا ﴿:نو قولو تعالىوم (6).أحد معانيوتفيد إّما  ،راؾتع واإلشتفيد الواو معنى الجمف:بإّمااقترانيا  -
مَّا َكُفوراً   (7).﴾َىَدْيناُه السَِّبيَل ِإمَّا شاِكرًا َواِ 

 .امرئ القيس قترف الواو بإّما في أشعارولـ ت 

                                                           
(1)

 .185/ 3ضياء السالك إل، أوضح المسالك   ،محمد النّجارينظر :  -
((2

 .178/ 1شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفورينظر:  - 
((3

 .55/ 2اعأصول في النحو  ،؛ ابن السراج438 ،437/ 1الكتاب  ،سيبويهينظر:  -
((4

 . 588/ 3النحو الوافي  ،عباس حسنينظر:  -
((5

 .18، 17/ 2مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
((6

 .558/ 3النحو الوافي  ،عباس حسنينظر:  -
((7

 .14/ 76اإلنسان -
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لدفع توىـ تقييد النفي أو النيي بحاؿ  ؛قصد بيا المعيةيُ  ولـ نيي أوتقدميا نفي إذا اقترانيا ببل -
المرادي وغيره يجعمو و .وال زائدة لتوكيد النفي،حاةعند أغمب النّ مفرد عمى مفرد الواوعاطفة و : االجتماع

َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِيْم َواَل ﴿:ومنو قولو: تعالى.(1)مف عطؼ الجمؿ عمى ِإْضَمار اْلَعاِمؿ
الّْينَ   َوِمْنُو َقْوُؿ اْمِرِئ اْلَقْيِس: )الطويؿ(لتوكيد النفي« ال»أدخمت (2).﴾الضَّ

 (3).. َوَلْسُت ِبَمْقِميّْ اْلِخاَلِل َواَل َقالِ .َعْنُينَّ ِمْن َخْشَيِة الرََّدى َصَرْفُت اْلَيَوى

وسّوغ ذلؾ تقدـ النفي  ؛وال زائدة لتوكيد النفي ."مقمي""قاؿ" عمى خبر ليس المجرور  فعطؼ بالواو 
 .عميو

ومنو قوؿ .(4)﴾اِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل المَّوِ َما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرجَ ﴿:ومنو قولو تعالى.اقترانيا بمكف -
 )الطويؿ(امرئ القيس:

 

 (5)ارَ سَ يْ ومَ  عيَص يا في بربَ طَ رابِ مَ  ...ترَ تذكّ  كنْ لَ يمي وَ خَ  تْ نَ بُ ا جَ مَ وَ 
 

 .عمى جممة ما جبنت خيمي "تذكرت"فعطفت جممة اقترنت الواو العاطفة بمكف  
 .(6): زيدا ضربت عمرا وأخاهنحو .لجمعا ةإلفاد؛عطؼ سببي عمى أجنبي في االشتغاؿ -

 .(7)ؾإلفادتيا التشري وخصت الواو بيذا؛
 .امرئ القيس عطؼ السببي عمى األجنبي في أشعار ولـ يرد   
 :يجوز العطؼ بغير الواو نحوو  ،نحو: أحد وعشروف ما لـ يتأخرالعقد .عطؼ العقد عمى النيؼ -

 .(8)قدإذا تأخر العقبضت ثبلثة فعشريف أو ثـ عشريف 

 .امرئ القيس يرد عطؼ العقد عمى النيؼ في أشعارولم     
 )الطويؿ( :قوؿ امرئ القيسيومن(9).منعوتيا واحدعطؼ الصفات المختمفة و  -
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .517/ 3و الوافي النح ،عباس حسن ؛18/ 2مؽني اللبيب  ،.ابن ھشام162ص:  ،الجني الداني ،المراديينظر:  -
(

(
2

 .7/ 2الفاتحة  -
(3)

 .78/ 2الردى: الفضيحة.االبطليوسي، شرح اعأشعار الستة  – 
((4

 .44/ 33اعأحزاب،  -
((5

 126/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيبربعيص ميسرا: موضعين. -
((6

 .158/ 2شرح التصريح  ،اعأزھريينظر:  -
(7)

 .1204/ 3شرح الكافية  ،ابن مالكينظر:  -
(8)

 .135/ 3حاشية الّصبان  ،الّصبانينظر:  -
(9)

 .193/ 1نتائج الفكر  ،السهيلي ينظر:  -
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 (1)وَأْنَأى من فراق الُمَحصَّبِ  .. َأشتَّ .َفِممَِّو َعْيَنا َمْن رأى من َتفرق
 

 .ؽوالمنعوت واحد وىو تفر فأنأى معطوؼ عمى النعت " أشت
 )الطويؿ( الّشاعر  :ومنو قوؿ.ـ معطوفيا لمضرورةجواز تقد -

 (2)ِخَصااًل َثاَلثًا َلْسَت َعْنَيا ِبُمْرَعِوى...ًشا ِغيَبًة َوَنِميَمًة َجَمْعَت َوُفحْ 

ىي  أّف الواوذىب ابف جّني مو  . (3)"نميمة"معطوؼ عمى  "ُفحًشا"و ،ةطفاعأّف الواو ذىب الجميور مف 
 .(4)المعموؿ الّشاعر قّدـ المفعوؿ معو عمى ىي واو المعّية، وأفّ 

 )الطويؿ(ومنو قوؿ امرئ القيس:.(5)الفاءويجوز ب قيؿ ."مف" بالحكاية إذا اقترنت الواو امتناع  -

 (6)صفوانُ  البالبلِ  وأسعد في ليلِ  ...وِ العوير ورىطِ  من مثلُ وَ  عويرٌ 
 

 .(7)﴾ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َقاَل َوَمْن َكَفرَ  َمْن َآَمَن ِمْنُيمْ العطؼ التمقيني: ومنو قولو تعالى:﴿  -
ِفي َموِضع  "سقياىا" ف .(9)﴾َناَقَة المَِّو َوُسْقَياَىا﴿:ومنو قولو تعالى (8):العطؼ في التحذير واإلغراء -

 . (10)واحذروا سقياىا اْحَذُروا َناَقة ا:َأي. التحذير عمىَموِضع نصب عطؼ عمى َناَقة
 (الكامؿ:)ومنو قوؿ الشاعر .عطؼ أي عمى مثميا -

 (11)فمِئْن لقيُتك خاَلْين َلَتْعَمَمْن       َأيّْي وَأيَُّك فاِرُس اأَلْحزابِ 

: الَماؿ َبيف . نحويضاؼ إال لمتعّددوال اْلَواو لْمجمع  أِلَفّ  ؛عمى نظيره:""بيفالمضاؼ لمظرؼ عطف -
 )الطويؿ(:قوؿ امرئ القيسيومن(12).زيد َوَعْمرو

 

 (13)ِدرَاكًا َفَمْم َيْنَضْح بَماٍء َفُيْغَسلِ .. .َبْيَن َثْوٍر َوَنْعَجةٍ  اءً َفَعاَدى ِعدَ 
                                                           

(1)
 . 91/ 2البطليوسي، شرح االشعار الّستة  -

(2)
؛اعأزھري، شرح التصريح 373/ 1؛ابن الّصائػ، اللمحة 2/696لم ينسب البيت إل، شاعر معين، ينظر: ابن مالك، شرح الكافية،  -

1/532. 
((3

 .532/ 1شرح التصريح  ،اعأزھريينظر:  -
((4

 285/ 2،الخصائص ،ابن جنيينظر:  -
((5

 .160/ 2شرح التصريح  ،اعأزھري ؛429علل النحو ص:  ،؛ ابن الوراق265/ 4 ،المقتضب ،المبردينظر:  -
((6

 .136/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيأسعد: ساعد ووافق، البالبل: اعأحزان واعأفكار.  -
((7

 .126/ 2البقرة  -
((8

 .160/ 2/ 2شرح التصريح  ،اعأزھريينظر: -
(

 - 
(9

 .13/  91الشمس 
(

- 
(10

 .821/ 2مشكل إعراب القرآن  ،مكيينظر: 
((11

 ،شرح اعأشموني ،اعأشموني؛120/ 3أوضح  ،؛ابن ھشام812/ 2 ،توضيح المقاصد ،المرادي :ينظر .البيت ؼير منسوب لشاعر -
2/157. 

((12
 مادة بدل. ،الكليات ،؛ الكفوي1/39سر صناعة اإلعراب  ،جني ابنينظر:  -

((13
 .54/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
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ألّف الظرؼ بيف يفيد التعدد أي: بيف ثور مف بقر الوحش، ؛عطؼ بالواو المضاؼ إلى الظرؼ بيفف
 .وبَقَرٍة وحشّية

 )الطويؿ(: امرئ القيس قوؿ ومنو ءشّذ عطؼ المضاؼ لمظرؼ بيف بالفاو  

 (1)بيَن الدَُّخوِل، فَحْوَملِ ِبِسقِط المّْوى،  ...ِك ِمْن ِذكَرى حبيٍب ومنِزلِ ِقفا َنبْ 

َؿ البيَت عمىوأُ ،فعطؼ حومؿ عمى المضاؼ إلى الظرؼ بيف بالفاء  أجزاء :مضاؼ محذوؼ والتقدير وَّ
قرب لمداللة عمى  ؛الفاءو الفاء بمعنى الواو،  تكوف ويجوز أف(2).أو أماكف أو مواضع  الدخوؿ فحومؿ

 .(4)ه بالفاءُيجز  ـبالواو ولَ  األصمعي  رواىو .(3)ما بيف الدخوؿ وحومموىو مذىب األخفش وُقْطُرب

 )الطويؿ(: امرئ القيس قوؿ. ومنو العاطفة أوب "بيف"رد العطؼ عمى الظرؼ و كما 

لِ .فَظلَّ ُطَياُة المَّْحِم ما َبْيَن ُمْنِضجٍ   (5).. َصِفيَف ِشواٍء َأْو َقديٍر ُمَعجَّ

يرى البطميوسي وابف مالؾ أّف أو بمعنى و .بأو العاطفةُمْنِضجٍ عمى المضاؼ لمظرؼ بيف  "َقديرٍ "عطؼ ف 
 .(6)الواو العاطفة

 : )الكامؿ(تنوب مناب صيغة الجمع والتثنية ومنو قوؿ الفرزدؽف:عطؼ ما حّقو التثنية أو الجمع -
 

زّيَة اَل َرزّيَة ِمْثُميا     ُفْقداُن ِمْثل   (7)ُمحّمٍد وُمَحّمدِ ِإن الرَّ

 .ولكنو عطؼ أحدىما عمى اآلخر -بالتثنية–يقوؿ: فقداف مثؿ المحمديف فاألصؿ أف  

 ) الطويؿ(:امرئ القيس قوؿيومن 
 

 (8).. َوغاَدَر ُأْخرى ِفي َقناِة َرِفيضِ .َوَواَلى َثاَلثًا واْثَنَتْيِن وَأْرَبعاً 
 

 .إلى أّنو َصَرع َثبلَثًة واْثَنتَْيِف وَأْرَبعاً  َصَرع  تسعة ولكنو عدؿ عف ذلؾ :فاألصؿ أف يقوؿ 
                                                           

((1
 .27/ 1شرح اعأشعار الستة  ،طليوسيبال -

((2
 .288 /12 م، 1964تحقيق: أحمد البردوني وآخرون، الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية، القاھرة،  ،تفسير القرطبي ،القرطبيينظر: -

((3
 .72الصاحبي في فقه اللؽة  ص:  ،ابن فارس :ينظر -

((4
 .452/ 1 ،؛ محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن288/ 12تفسير القرطبي  ،القرطبيينظر:  -

((5
 . 55/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -

(6)
 . 1223/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالك ؛55/ 1مرجع نفسه، ال -

(7)
 .146ص:  ،الديوان ،رزدقالف -

((8
 .134/ 1تة سّ شرح اعأشعار ال ،البطليوسيوال،:تابع، القناة: الّرمح، الرفيض / المكسور.  -



123 
 

وىذا مذىب البصرييف والفراءنحو: تقاتؿ النمر .واو جامعةالتكوف ف:نى عنوعطؼ ماال يستغ -
وأجاز  .(1)دؿ الفعؿ تقاتؿ عمى مشاركة اقتضت وجود طرؼ آخر كي يتحقؽ المعنى.فوالفيؿ

ـّ والفاء و   .(2)أوالكسائي أف تشاركيا في ىذا المعنى ث
اختصـ زيد مع عمرو ومنعو  :نحو .عف الواو في ىذا المعنى ،تنوب مع أفوأجاز الكسائي وأصحابو 

 .(3)الفراء

العناية لمتعميـ و ؛المعنى عند ابف ىشاـفي ىذا " ى حتّ "وتشاركيا : عطؼ العاـ عمى الخاص -
﴾ ياَي َوَمماِتي ِلمَِّو َربّْ اْلعاَلِمينَ ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمحْ ﴿:ومنو قولو تعالى.(4)بالمعطوؼ عميو

 (6).وأفردت الصبلة بالذكر ألىميتيا وفضميا ،ياوىو أعـ من.معطوؼ عمى الصبلةسؾ فالنّ .(5)
إذا كاف "أو"يوطي السّ زادو ، أجازه الجميور.(7)العطؼ بالتجريد ىيسمو :عطؼ الخاص عمى العاـ -

َحاِفُظوا ﴿:ومنو قولو تعالى.(8)ضؿ الخاصلمتنبيو عمى ف؛المعطوؼ عميو مشتمبل عمى المعطوؼ
اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِلمَِّو َقاِنِتينَ  َمَواِت َوالصَّ عمى  "الّصبلة الوسطى"عطؼ الخاص ف.(9)﴾َعَمى الصَّ

 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيس.(10)الختصاصيا بالفضؿ؛خص الوسطى بالذكرو ،"الصبلة"العاـ 
 

 (11).. َوَمْسُنوَنٌة ُزْرٌق َكَأْنياِب َأْغَوالِ .ُمَضاِجِعي َأَيْقُتَمني والَمْشَرِفيُّ 
 

لمتيويؿ والتعظيـ والتنبيو ؛وىو مف عطؼ الخاص عمى العاـ ،فعطؼ "مسنونة" عمى المبتدأ المشرفي 
ف كانت جزء منو  .عمى أىمية نصاؿ الّسيؼ  وا 

إلى المعطوؼ  عندما ال يصح أف ينسب ،وىو رأي ابف مالؾ:العطؼ عمى مغاير في المعنى -
ويشاركيا في .(12)شّرب ألباف وتمر وأقط :ومنو.فيقدر لو ما يناسبو ؛ما نسب إلى المعطوؼ عميو

نا،الحكـ الفاء وأـ المتصمةىذا   .(13)الفاء في  حذؼ الجمؿ تختصوا 
 

مؿ بإضمار يجعمونو مف عطؼ الج (2)والفراء وجماعة مف الكوفييف (1)الفارسي وجماعة مف البصرييفو  
أّنو ،(5)األصمعيو ،(4)أبوعبيدةو ،(3)اليزيدي:ؽ ثالث منيـوذىب فري.ناسب لتعذر العطؼبإضمار فعؿ م

                                                           
((1

 .20/ 2مؽني اللبيب  ،ابن ھشام ؛99/ 3معاني القرآن  ،الفّراءينظر:  -
(2)

 .1983/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيانينظر:  -
(3)

 .1982/ 4 ينظر: المرجع نفسه،  -
((4

 .166/ 3اإلتقان  ،السيوطيينظر:  -
(5)

 .162/  6اعأنعام  -
((6

 . 567/ 3النحو الوافي  ،؛ عباس حسن187/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
((7

 .165/ 3اإلتقان  ،؛ السيوطي516/ 1البحر المحيط   ،أبو حّيانينظر:  -
((8

 .165/ 3اإلتقان  ،السيوطي:ينظر -
((9

 .238/ 2البقرة  -
((10

 .307/ 1تحقيق: السيد ابن عبدالمقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت،  :النكت والعيون ،الماورديينظر:  -
((11

المشرفي: سيؾ منسوب إل، المشارؾ وھي قرى من أرض العرب تدنوا من الشام تطبع فيها الّسيوق،الزرق: المسنونة، اعأؼوال:  -
 .74/ 1شعار الّستة شرح اعأ ،البطليوسيالشياطين، 

((12
 .1264/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -

((13
 . 189/ 2شرح التصريح  ،اعأزھريينظر:  -
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بتضميف الفعؿ األوؿ معنى  ،أّنو مف عطؼ المفردات،(5)األصمعيو ،(4)أبوعبيدةو ،(3)اليزيدي:منيـ
 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيس.(6)يتسمط

 (7)ُتَخّص بَمفروٍك من المسك أذفرا ..ا في ُحّقٍة ِحميرّيٍة.نّ يَح سَ ورِ 

 )الطويؿ( في قولو: "ياقوتا" عمى المفعوؿ بو "ريح سنا"فعطؼ 

 (8)ُيَحمَّيَن ياقوتًا وَشْذرًا ُمَفقَّرا ..غرائُر في ِكنٍّ وَصْوٍن وَنعمِة.

 .(10): ويضّمْخف ريح سنا أي.(9)ألّف الريح ال ُيَحمَّى ؛فريح محمواًل عمى فعؿ ُمْضَمٍر ُيَفسُره المعنى

 .(11)الصمت والسكوت :نحولتقوية المعنى وتوكيده  ؛في المعنىعطؼ الشيء عمى مرادفي -
َوَخالفُيـ اْلُمَحقٍُّقوَف َوَرَأوا َأف .(12)َوَىَذا َقوؿ جَماَعة مف اْلُمَفّسريف َواْلُفَقَياء: الخفض عمى الجوار -

حرؼ اْلَعطؼ حاجز َبيف االسميف ومبطؿ لممجاورة  أِلَفّ ؛اَل يحسف ِفي اْلَمْعُطوؼض عمى اْلجَوار اْلَخفْ 
(13). 

 )الطويؿ(امرئ القيس:يقوؿ ومن.الكبلـ الفصيحوده في الجواز لور والصحيح 
 

لِ   (14)َفَظلَّ ُطياُة المْحِم ما بين ُمْنِضج        َصِفيَف ِشواء أو َقِدير ُمَعجَّ
 

ِؿ الَِّذي ْلَمْخُفوِض، َمَع َأنَُّو َعَطَؼ َعَمى َصِفيَؼ اْلَمْنُصوِب َمْفُعوُؿ اْسـِ اْلَفاعِ بلسـ اِبَجرٍّ َقِديٍر ِلُمَجاَوَرِتِو ل
 .(15)ُىَو ُمْنِضجٍ 

 )الطويؿ( :امرئ القيس قوؿيومن.(1)وىو سماعي ال يقاس عميو :حذؼ الواو -
                                                                                                                                                    

((1
 .1983/  4ارتشاؾ الضرب   ،أبو حّيانينظر:  -

((2
 .14/ 1الفراء، معاني القرآن ينظر:  -

((3
 .219/ 2،أوضح المسالك ،ابن ھشامينظر:  -

((4
 .68/ 2ھـ 1318، تحقيق:محمد فساد سزكين، مكتبة الخانجي، القاھرة،مجازالقرآن ،دةأبو عبيينظر:  -

((5
 .204الفصول المفيدة  في الواو المزيدة  ص:  ،ابن كيكلديينظر:  -

((6
 . 564/ 3النحو الوافي  ،عباس حسن ؛190 ،189/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -

((7
للطيب من خشب، حميرية: منسوبة إل، حمير، المفروك: المكسر الذي فتقت نافجته فانتشرت رائحته،  السنا: نبت يتداوى به، الحقة: وعاء -

 .1/111شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسياعأذفر: القوي الرائحة.
((8

عل، ھيئة فقار الجراذة. ؼرائر: جمع ؼريرة وھن الؽوافل اللالئي لم يتمرسن بالحياة، الكن: البيت، الّشذر: قطع الذھب، المفقر: المصوغ  -
 .111/ 1مرجع نفسه، ال

((9
 .9تحفة اعأقران فيما قرئ بالتثليث من حروؾ القرآن ص:  ،أبو جعفر اعأندلسيينظر:  -

(10)
 .320تفسير القرآن العزيز وإعرابه ص:  ،ابن أبي الربيعينظر:  -

(11)
 .565/ 3ينظر: عباس حسن، النحو الوافي  -

((12
 .153، 152/ 2معاني القرآن وإعرابه  ،؛الّزجاج155ز القرآن ص:  مجا ،أبو عبيدة :ينظر -

((13
 .34/  2/383،10، 544/ 1 ،البحر المحيط ،أبو حّيان؛493اإلنصاؾ في مسائل الخالؾ  ،ابن اعأنباري :ينظر -

(14)
 .55/ 1شعار الّستة شرح اعأ ،البطليوسيالطهاة: الطباخون، الصفيؾ: اللحم الشرح  المرقق، القدير: المطبوخ في القدر. -

(15)
 .331أضواء البيان ص:  ،الجنكيينظر:  -
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 (2).. َوَيْرَفُع َطْرًفا َغْيَر َخاٍف َغِضيضِ .ُأَخفُّْضُو ِبالنَّْقِر َلمَّا َعَمْوُتوُ 
 

عف األشباح وال ال يجفو :ومعناه ،وال غضيض وؼ والتقديروجر غضيض بالعاطؼ المحذالواو حذؼ ف
 .(3)ال تقدير حرؼ العطؼ لفسد المعنىولو  .ىو غضيض عنيا

متىحذؼ المعطوؼ لـ يجز أف  وألنّ ؛حذفيا مع معطوفيا إذا أمف المبسيجوز  :حذفيا مع معطوفيا -
 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيس.(4)يبقى العاطؼ قبمو

 (5)ْذُف َأْعَسرًاحَ َجَمْتُو ِرْجُمَيا .. ِإَذا نَ .َكَأنَّ اْلَحَصى ِمْن َخْمِفَيا َوَأَماِمَيا

 . (6)إذا نجمتو رجميا ويدىا:والتقدير.فحذؼ المعطوؼ بيا وحرؼ العطؼ 

 )الوافر( :ومنو قوؿ امرئ القيس.إذا أمف المبس :وحرؼ العطؼ حذؼ المعطوؼ عميو -

 (7)البِ َوال َأنسى َقتياًل ِبالكِ  ...َكما القى َأبي ُحجٌر َوَجّدي

 .(8) : وألقى مف األىواؿ والمنية كما القى أبي حجر وجديوالتقدير .وؼ عميو والواوحذؼ المعطف 

تضرب زيدا ؟ والجواب بمى  ألـ :قاؿبعد أحرؼ الجواب فتقوؿ لمنخاصة :حذؼ معطوفيا -
 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيس.(9)اوعمر 

 

 10))رامِ صِ  ينَ ل من َشْوكاَن حِ خْ ... كالنَّ .راً واكِ بَ  عانينَّ ى أظْ رَ ال تَ وْ أَ 
 

 فحذؼ المعطوؼ عميو وأبقى العاطؼ.  
ـّ و  تشاركياو  ،بالظرؼ أو الجار والمجرور :الفصؿ بيف العاطؼ والمعطوؼ - أو كما يرى الفاء وال  وث

 .(12)وىناؾ مف يمنع الفصؿ مطمقا (11)زانيالتفتا
 )الطويؿ(:نو قوؿ امرئ القيسمو  .لوروده في الكبلـ الفصيح الجواز؛والصحيح  

                                                                                                                                                    
((1

 .280، 279/ 2سر الصناعة  ،ابن جنيينظر:  -
((2

 .132/ 13شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((3

 .57/ 1المعاني الكبير في أبيات المعاني ،ابن قتيبة  -
((4

 .2/227راءات ؛ المحتسب في وجوه الق292/ 1الخصائص  ،ابن جنيينظر:  -
((5

النجل: الرمي بالشيء، الخذؾ: الرمي بالحص، والنوى وما شابهها، االعسر: الذي يرمي بيده اليسرى، ورميه ال يذھب مستقيما.  -

 . 2/228البطليوسي / شرح اعأشعار الّستة 
((6

 .80/ 1؛ السمين الحلبي، الّدر المصون2163/ 3ينظر: ابن مالك، شرح الكافية الّشافية  -
(7)

 .262/ 2البطليوسي، شرح اعأشعار الستة  -
((8

 .262/ 2المرجع نفسه   -
((9

 .294/ 3السيوطي، ھمع الهوامع  -
((10

 .269/ 2اإلظعان: اإلبل عليها الهودج، شوكان: موضع باليمن كثير النخل، صرام: النخل قطع ثمره. البطليوسي، شرح اعأشعار الّستة  -
(11)

 .159/ 2يح عل، التوضيح شرح التصر ،اعأزھري :ينظر -
(12)

 .568/ 3النحو الوافي  ،عباس حسن :ينظر - 
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 1)).. َينوُء كَتْعتاِب الَكسيِر الَمييضِ .ْيَدُأ تاراٍت َسناُه وتاَرةً ويَ 
 

 .وينوء تارة  :والمعطوؼ عميو بالظرؼ تارة والتقديرفصؿ بيف العاطؼ ف 

 :معاني الواو العاطفة

المعطوؼ المعية والتأخر يحتمؿ ف(2)صرييف والكوفييفبوال وىذا مذىب سيبويو :مطمؽ الجمع -
المتضادة  وأكثر ما يكوف ذلؾ في عطؼ األفعاؿ.(3)د قرينة تدؿ عمى غير ذلؾما لـ توجوالتقدـ 

ـْ أنَّو إذا كاف المَخبُر عنو في الجممتيف  :يقوؿ عبد القاىر الجرجاني.التي تشترؾ في فاعميا "واعم
ؿ  وْيعِقد، ويأُخُذ "ىو يقوُؿ ويفعُؿ، وَيُضر  وَيْنَفَع، وُيسيُء وُيْحِسُف، ويأُمُر وَيْنيى، وَيحُ  :واحدًا كقولنا

الجمِع في "الواو" قوة  وُيْعطي، وَيبيُع وَيْشَتري، ويأُكُؿ ويشَرُب" وأشباه ذلؾ، ازداَد معنى
 ( الّسريع) :ومنو قوؿ امرئ القيس.(4)وظيوراً 

 (5)عمرٍو ومن كاِىلِ  بني .. ومن.قد َقرَِّت العينان من ماِلكٍ 

 .ع واإلشراؾوأفاد العطؼ الجم ،عطؼ بني عمرو عمى مالؾف

 ()الطويؿ: امرئ القيس قوؿ .ة  تدؿ عميووجود قرينة  لفظيمع البلحؽ  الّسابقعمىعطفومف    

 (6).. َوَأْرَدَف َأْعَجازًا َوَناَء ِبَكْمَكلِ .َفُقْمت َلُو َلمَّا َتَمطَّى ِبُصْمِبوِ 
الصدر ثـّ  ب لقدـ الكمؿ وىوولو كانت الواو لمترتي.فعطؼ السابؽ عمى البلحؽ بوجود قرينة

ـّ األعجاز وىو المؤخرة " لّصمبا وىو الوسط ث
(7). 

أّما المعنوية فيي التاريخ الثابت الذي ،بقرينة لفظية أو معنوية.(8)الكوفييفوىو مذىب  :الترتيب -
َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض  ،ِإذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزاَلياومنو قولو تعالى: ﴿.(9)يحكـ بما حدث أوال 

 .(1)ؿفزلزاؿ األرض يكوف  قبؿ خروج األثقا .(10)﴾َلياَأْثقا
                                                           

((1
يهدأ: يسكن سناه ويخف،، تارة: بمعن، الحين والجمع تارات، الّسنا: الضوء، ينوء: يتحرك في ثقل، التعتاب: مشي البعير عل، ثالث  - 

شرح اعأشعار  ،البطليوسيوھو كسر العظم بعد جبره. قوائم، وھو وثب اإلنسان عل، رجل واحدة، المهيض: اسم مفعول من الهيض 
 .128/ 1الّستة 

(2)
 .159ص:  ،الجني الّداني ،ي؛ المراد437/ 1:سيبويه، الكتاب ينظر -

(3)
 .347/ 1، الكتاب  سيبويه  :ينظر - 

(4)
 . 226/ 1دالئل اإلعجاز  ،الجرجاني :ينظر -

(5)
 .179/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،سيالبطليومالك وعمرو وكاھل: أحياء من بني أسد،  -

(6)
 .47/ 1مرجع نفسه، ال -

((7
 . 181/ 1شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفور :ينظر -

(8)
 .363/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشموني ؛18/ 2مؽني اللبيب  ،ابن ھشام :ينظر -

((9
 . 559/ 3النحو الوافي  ،عباس حسن :ينظر -

(10)
 . 2-1/ 99الزلزلة  -
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ِإنَّا رَادُّوُه ﴿:ومنو قولو تعالى .(2)مف خبلؿ قرينة تستفاد مف الكبلـ ىي التاريخ في األغمب :الميمة -
 .(4)عيد إلقائو في اليـ واإلرساؿ عمى رأس أربعيف سنةفالرد كاف بُ .(3)﴾ِإَلْيِك َوجاِعُموُه ِمَن اْلُمْرَسِمينَ 

األصؿ فييا  ألفّ ( 5)؛يرى ابف مالؾ أّف المعية أرجح في الواو مف غيرىا مف المعاني:المصاحبة -
 وتفيده عند عباس حسف( 6).الجمع بيف األشياء حتى يظير في الكبلـ ما يدؿ عمى غير ىذا المعنى

ِة َوَجَعْمناىا آَيًة َفَأْنَجْيناُه َوَأْصحاَب السَِّفينَ :﴿ومنو قولو تعالى .التاريخ في األغمب :بقرينة ىي
حيث نجا نوح وأصحابو في وقت واحد  .في الزمف االتحادأفادت الواو الداللة عمى ف .(7)﴾ ِلْمعاَلِمينَ 

امرئ ومنو قوؿ .(8)بدليؿ النصوص القرآنية األخرى وروايات التاريخ دوف ترتيب أو ميمة زمنية
 )الطويؿ(: القيس

 (9)وقال ِصحابي: َقْد َشَأوَنك، فاْطُمب.. .فكاَن َتداِنينا وَعْقُد ِعذارِه،

: َأغنى َعْف َخَبِر َكاَف  .؛ لممصاحبة"تنادينا"عمى اسـ كاف  "عقد عذاره"عطؼف يقوؿ اْبُف َبرٍّيٍّ
 .(10)اْلَواُو الَِّتي ِفي َمْعَنى َمَع، كَأنو َقاَؿ: َفَكاَف َتَداِنيَنا َمَع َعْقِد ِعَذاِرهِ 

جرى الماء وأروى  :ف مالؾ بقرينة تستفاد مف سياؽ الكبلـ نحوأجازه اب :بمعنى الفاء:التعقيب -
 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيس.(11)الزرع 

 
 (12)ِصْرنا ِإَلى الُحْسنى وَرقَّ كالُمنا.... وُرْضُت فَذلَّت َصْعبًة أيَّ إذاللِ و 

 

مف خبلؿ بالواو التي بمعنى الفاء عمى جممة جواب الشرط  "ىصرت " في بيت سابؽ  "صرنا"عطؼ  
 .او السببية والتعقيبالقرينة المعنوية فيي إفادة الو  أّما ،قرينة لفظية ومعنوية

 :وذلؾ عمى النحو اآلتي  .إلباحة والتقسيـ والتخييراوتفيد معاني :بمعنى أو -

ّف األمر إ:قالواحاة و النّ ومنعو ابف ىشاـ وجميور (1)الزمخشري وىو مذىباإلباحة والتخيير: -أوال
 .(2)ف وليس واحد منيمايشمؿ االثني

                                                                                                                                                    
(

- 
(1

 . 179/ 1شرح جمل الزجاجي  ،عصفورابن  :ينظر 
(2)

 . 559/ 3النحو الوافي  ،عباس حسن18/ 2مؽني اللبيب  ،ابن ھشام :ينظر -
(3)

 .7/ 28القصص  -
((4

 .18/ 2مؽني اللبيب  ،ابن ھشام  :ينظر -
(5)

 .649/ 2شرح الكافية الشافية  ،ابن مالك :رظين -
(6)

 .510/ 3ھمع الهوامع  ،ينظر: السيوطي -
(7)

 .15/  29لعنكبوت ا -
((8

 .510/ 3النحو الوافي  ،عباس حسن :ينظر -
(9)

  101/ 1البطليوسي، شرح اعأشعار الستة تنادينا: نداء بعضنا بعضا، عقد عذاره، إلباسه اللجام، شأونك: سبقنك.  -
((10

 .لسان العرب مادة صحب ،ابن منظور :ينظر -
(11)

 . 510/ 3النحو الوافي  ،عباس حسن :ينظر -
(12)

  74/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي - 
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معنى الجمع  بجعمو ابف ىشاـ و  .(3)اسـ وفعؿ وحرؼ :: الكممةنحوقالو ابف مالك :التقسيـ -اً ثاني
الصحيح ماذىب إليو ابف و .(4)ىو الكممة جتماع ىذه العناصر تحت جنس واحد اإلشراؾ الو 

 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيس.لوروده في الكبلـ الفصيح؛مالؾ

 (5)َوآَخُر ِمْنُيْم قاطع نجد كبكب ...ِن ِمْنُيْم  َجاِزٌع َبْطَن َنْخَمةٍ َفِريَقا

فريؽ ذىب إلى جية قرية  :قسـ القوـ بعد تفرقيـ إلى قسميفف؛متيف اسميتيف والواو لمتقسيـعطؼ جمف 
 (6).بطف نخمة والفريؽ اآلخر ذىب إلى جية الجبؿ األحمر

" وىو :ابف ىشاـ وقاؿ ووافقو(7) بمالؾ :والتقديرـُ وماَلكَ َأنت َأْعمَ :ومنوذكره سيبويي:بمعنى الباء -
 .(8)ظاىر" 

قولو ومنو  (10).بإضمار إفّ  ينصب الفعؿ المضارع بعدىاو  (9)وىو رأي الخارزنجي :لتعميؿا -
بمعنى  ةعاطفجاءت الواو ال.(11)﴾َيا َليَتَنا ُنَردُّ َواَل ُنَكِذُب ِبآَياِت َربَّْنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ ﴿:تعالى

 .(13)وجعؿ ابف ىشاـ الواو لممعية .(12)َوَتْقِديره: ولنكوف مف اْلُمؤمِنيفَ .الـ التعميؿ
 

 الفاء -ثانيا 
 ،تفيد اإلشراؾ بيف المتعاطفيف في الحكـ واإلعرابو  ،أّنو يغمب عمييا العطؼ إالّ ولغيره  عطؼلمتأتي 

ي بعد األوؿ ببل ميمة عند أغمب النحاة  وتوجب الثان ،إاّل أّنيا تفرؽ المعطوؼ عف المعطوؼ عميو
(14). 

امرئ القيس ثبلث وتسعيف  ء تبيف لمباحثة أّنو ورد في أشعارومف خبلؿ دراستي لمنسؽ بالفا       
 .مرة

                                                                                                                                                    
((1

 .75/ 2 ،483 ،81،241/ 1الكشاؾ  ،الزمخشريينظر:  -
(2)

 . 21/ 2مؽني اللبيب  ،؛ ابن ھشام1223/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -
((3

 .1225/ 3ينظر: المرجع نفسه،  -
((4

 . 190/ 3الهوامع  ھمع ،؛ السيوطي21/ 2مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
(5)

جزع الطريق: قطعه عرضا، بطن نخلة: بستان ابن معمر، النجد: الطريق في الجبل، كبكب: الجبل اعأحمر الذي تجعله خلفك إذا وقفت  -
 .92/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيبعرفة،  

((6
 .93، 92/ 1 المرجع نفسه،:ينظر -

(7)
 .300/ 1الكتاب  ،سيبويه ينظر: -

(8)
 .2/22مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -

(9)
 .باب اعألؾ اللينة،القاموس المحيط ،الفيروز أباديينظر:  -

((10
 .22/ 2ابن ھشام مؽني اللبيب ينظر:  -

((11
 .27/ 6اعأنعام   -

(12)
 .2/97تفسير السمعاني  ،السمعانيينظر:  -

(13)
 .22/ 2ابن ھشام مؽني اللبيب ينظر:  -

((14
 . 380/ 1العمدة في النحو  ،؛ فائز مسعد377رصؾ المباني  ،المالقي ؛91للمع ص:ا ،ابن جنيينظر:  -
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فيعطؼ االسمية عمى ؛ياالمالقي عطؼ الجمؿ المختمفة بوأجاز  .متشابيةلالمفردات والجمبلعطؼ ت -
زيد فاضرب  :خبرية عمى الطمبية والطمبية عمى الخبرية نحوالفعمية والفعمية عمى االسمية وال

 )الطويؿ(:مرئ القيسقوؿ االمتشابية عطؼ الجممة مف ف.(1)عبده

 (2).. َفعالوا َعمينا َفضّل ثوب ُمطنَّبِ .َوقمُت ِلفتياٍن ِكرَام أاَل اْنزلوا

 .الفاء التعقيب دت"،وأفاانزلوا"وىي جممة إنشائية عمى مثميا وىي جممة  "فعالوا "عطؼ جممةف 

 )الطويؿ(:قوؿ امرئ القيس ومف عطؼ المتعاندة  

 (3).. َعَقْرَت َبعيِري، يا اَمرأ القيِس، فاْنِزلِ .َتقوُل، َوَقْد ماَل الَغِبْيُط بنا َمعًا:

ألّنيا تدؿ عمى الطمب عمى الجممة الخبرية عقرت بعيري ؛ة ىي جممة فانزؿفعطؼ جممة انشائي       
 .قوؿ القوؿ بالفاء العاطفةفي محؿ نصب م

في عطؼ جممتي الحاؿ أو الصفة أو الخبر أو واحد تختص الفاء بجواز االكتفاء بضمير -
العائد في الجممة المعطوفة أو الجممة المعطوؼ ال فرؽ في كوف إلشعارىا بالسببية .الصمة
 )الطويؿ( :ومنو قوؿ امرئ القيس.(4)عمييا

 (5).. َفَقاُموا َجِميًعا َبْيَن َعاٍث َوَنْشَوانَ .ِبُسْحَرٍة َوَفَتَياِن ِصْدٍق َقْد َبَعْثُت 

َقْد  "وىو جممة يصمح لخموه مف العائد عمى ما ال "َفَقاُموا َجِميًعا "كوف خبرا فعطؼ ما يصمح ألف ي 
 ."َبَعْثُت ِبُسْحَرٍة 

 الطَِّويؿ():قوؿ امرئ القيس عطؼ ماال يصمح كونو صفو عمى ما يصمح ومف        
 

 (6)ى َحبُميا قد تبترامسىُسميمى فأ ...غمقن َبَرْىٍن من َحبيٍب ِبِو ادََّعتْ 
 

لخموىا مف العائد عمى جممة بو اّدعت التي تصمح ؛فعطؼ جممة فأمسى التي ال تصمح أف تكوف نعتا 
 .وسوغ ذلؾ وجود الفاء العاطفة ألف تكوف نعتا لممجرور حبيب

 )الطويؿ(:قوؿ امرئ القيس ح لخموه مف العائدعطؼ ما يصمح كونو صفة عمى ماال يصمومن
                                                           

((1
 .378رصؾ المباني  ،المالقيينظر:  -

((2
 .104/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -

((3
 .1/33مرجع نفسه، الينظر:  -

((4
 . 241/ 1توضيح المقاصد  ،المرادي؛323/ 3الخصائص ،ابن جنيينظر:   -

((5
 .150/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيلعاثي: بالعين والؽين: اعأعم،، النشوان: السكران. ا - 

((6
 .162/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيؼلق:علق.  - 
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 (1)ُمْغَيلِ  .. فألَيْيُتيا عْن ذي تماِئمَ .فِمثِمِك ُحْبمى قْد َطَرقُت وُمْرِضعا،
 

ألف تكوف  طرقت " التي ال تصمح"عمىجممة لييتيا التي تصمح ألف تكوف خبرا جممة فأ بالفاء عطؼ
 .مى المبتدأعلعدـ اشتماليا عمى ضمير يعود ؛خبرا
عند  وتكوف عاطفة .(2)خرجت َفِإذا زيدنحو:  :دخوؿ الفاء عمى إذا الفجائيةيجوز  -

 .(6)والفارسي .(5)دة الزمة عند المازني زائو .(4)مجزاء عند الزيادي ول.(3)مبرماف
عمى  ،عاطفةفتكوف .األمر والنيي، نحو: زيدًا فاضرب الفعؿ المقدـ معمولو في جممة عمىتدخؿ  -

 .(8)يا زائدة وقوـ أنّ ابف جني و ذىب الفارسيوم.(7)َنبَّْو:َفاْضِرْب َزْيًداتَ :اأْلَْصؿَ و  محذوؼ
قوؿ  وومن.(9)لتدؿ عمى الترتيبتختص الفاء بعطؼ الصفات المختمفة المعنى والموصوؼ واحد  -

 )الطويؿ( :اْمِرئ اْلَقْيس

 .(10)نِ َيَماالَعِسيِب ال.. كَخّط َزُبوٍر ِفي .ِلَمْن َطَمٌل أْبَصْرُتُو َفَشجاِني

دّؿ العطؼ بالفاء عمى ترتيب الصفات في الوجود و  ،فة أبصرتوفعطؼ جممة فشجاني عمى جممة الصّ  
 .د اإلبصاريفالشجو كاف بع

َأَفَمْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَتُكوَن َلُيْم ُقُموٌب ﴿:قولو تعالىجعموا منيو  :حذؼ المعطوؼ عميو بالفاء -
أثّمة سير في والتقدير:  ،عميوف اليمزة والعاطؼ محذوفا ىو المعطوففقّدروا بي.(11)﴾ اِبيَ َيْعِقُمونَ 

 )الطويؿ ( :امرئ القيسيقوؿ ومن.(12)األرض فوجود قموب عاقمة

 

 .(13)والبالِ  نّ كاسف الظّ  قتامُ الييِ .. عمَ .عمياببح صْ وقا وأَ شُ عْ مَ  صبحتُ فأَ 

 .بحت معشوقافسمحت فنمت منيا مرادى، فأعجبتيا فأص :والتقدير.المعطوؼ عميو حذؼف

                                                           
((1

 .34/ 1المرجع نفسه،  - 
(2)

 . 109ص: ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث،ريبكالعينظر:  - 
(3)

 .271/ 1عراب سر صناعة اإل ،ابن جنيينظر:  - 
((4

 .1987/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيانينظر:  - 
(

- 
(5

 .323/  3 ،الخصائص ،ابن جنيينظر: 
((6

 .73ص:  ،الجني الّداني ،المراديينظر:  - 
(7)

 .74 ،73ص:   ينظر: المرجع نفسه، -
((8

 .698/  30الّرازي، مفاتيح الؽيب ؛ 272/ 1سر صناعة اإلعراب  ،ابن جنيينظر:  -
(9)

 .4/34الكشاؾ ،الزمخشريينظر:  -
((10

 .143/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي - 
((11

 .46/ 22الحج  -
(12)

 .1033/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -
(

 - 
(13

 .74/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي البعل: الزوج، القتام: الؽبار، البال: الحال، كاسؾ: متؽير. 
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 )الطويؿ(:ومنو قوؿ امرئ القيس:حذؼ الفاء -

 .(1)يأس؟نَ  لِ صْ وَ لْ باِ ارينَ تَ رم تخْ م الصَّ أِ .. .سٍ رّ عَ مُ  نْ مِ  مْ دكُ ل لي عنْ ىَ  يّ اوِ مَ أَ 

 .والتقدير فنيأس بالوصؿ،" الفاءحذؼ حرؼ الّنسؽ ف  

 :معاني الفاء العاطفة

الفاء تأتي لعدة معاف وذلؾ عمى  لباحثة إلى أفّ مف خبلؿ دراستي لممعاني الببلغية لمفاء توصمت او  
 :النحو اآلتي

معطوؼ بالمعطوؼ عميو ببل أف يتصؿ ال:ىوو  .رأي الجميور وىذا ،األصؿ وىو:التعقيب -
 )الطويؿ(:امرئ القيس منو قوؿو .(3)تسبيب والترتيب إلى معنى التعقيبال معاني:ييميورد السّ .(2)ميمة

 .(4).. فقالْت: َلَك الَويالُت إنََّك ُمْرِجمي.َر ُعَنيَزةٍ وَيوَم َدَخمُت الِخْدَر، ِخدْ 

 .(5)سبؽ دخوؿ الخدر قوليافأفادت معنى التعقيب  "فقالت"ي فالفاء ف 

ما خالؼ ذلؾ في جميع المواضع التي ترد فيو الفاء وىذا مذىب البصرييف وأولوا يدخؿ و :الترتيب –
أف يكوف المعطوؼ بعد المعطوؼ  ىو:و  .ذكره ابف ىشاـف:الترتيب الذكريّما أ.(6)عمى الترتيب المفظي

عميو بحسب الذكر لفظا ال معنى وأكثر ما يكوف في عطؼ المفصؿ عمى المجمؿ فتتضمف الجممة 
 .(7)المعطوفة  معنى الجممة المعطوؼ عمييا 

ستدال التعقيب م قتضيالسببية ال ت يرى ابف ىشاـ أفّ و .وتشمؿ عطؼ المفردات والجمؿ:السببية -ثالثا
 .(8)ومعموـ ما بيف اّلسبلمة ودخوؿ الجنة مف الميمة والتراخي  .ؿ الجنةيدخفقوؿ العرب: إف يسمـ ب

والفعؿ بعدىا مصدرًا مقدرًا عمى مصدر متوىـ مما قبميا عاطفة الفاء  أفّ  الجميور ومذىب
وؿ امرئ ق وومن.(1)أو طمب  تسبؽ بنفي صريح أو مؤوؿبشرط أف  .مضمرة بعد الفاء "أف"بمنصوب
 )الطويؿ(القيس: 

                                                           
((1

 .174/ 1اعأشعار الّستة شرح  ،البطليوسي - 
((2

 . 1/10المقتضب  ،المبردينظر:  -
((3

 .196/ 1نتائج الفكر  ،السهيليينظر:  -
((4

 .1/33شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيينظر:  -
((5

 .142التوابع في المعلقات، ص: ،مشهور سبيتانينظر:  -
((6

 .377مباني رصؾ ال ،المالقي؛ 182/ 1شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفورينظر:  -
((7

 .160/ 2؛ اعأزھري، شرح التصريح 1/180،مؽني اللبيب ،ابن ھشامينظر:  -
((8

  181/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
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 .(2).. وال آَذُنوا َجارًا فَيْظَعَن ساِلَما.فما قاَتُموا عن َربِّْيْم وَرِبيِبِيم

 ،النفيبعد نصب الفعؿ المضارع يظعفَّ بػ )أْف( المضَمرة ُوجوًبا بعد فاء الّسببّية الواقعة ف        
 ـما كاف مني :وتقدير الكبلـقبميا  والفعؿ معطوفة عمى مصدر متوىـ مما أفوالمصدر المؤوؿ مف 
 .ظعفيقتاؿ وال إيذاف جار ف

وقعت الفاء حرؼ عطؼ .(3)﴾َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَمْيوِ قولو تعالى: ﴿  عطؼ الجممة لمسببية ومف
يفيد التعقيب والترتيب ومقتضيا التسبب؛ ألف جممة َقَضى َعَمْيِو متسببة عف الجممة 

 )الّطويؿ(:القيسمرئ قواليومن.(4)لىاألو 

 .(5)...َفوادي الَبِدّي فاْنَتحى لألِريضِ .فَساَل ِلواُىماَأصاَب َقطاَتْيِن   

 السببية ألفّ "؛إلفادة أصاب قطاتيف"عمى جممة ابتدائية وىي  "فساؿ لواىما"عطؼ بالفاء جممة ف        
 .سقوط االمطار في موضع قطاتيف فسيبلف الماء ناتج ع

مف .(9)وابف مالؾ.(8)والجرمي.(7)والفراء.(6)قطربو  وأثبتو الكوفيوف ،كره البصريوفأن:التشريؾ -رابعا 
 .خبلؿ قرينة معنوية أو لفظية تفيـ مف سياؽ الجممة

 )الكامؿ(بقوؿ امرئ القيس:  ستدالم.(10)الجرمي في عطؼ البقاع واألمصار  أجازهف

 ِب ِذي أْقدامِ .. فَعماَيَتْيِن فَيضْ .ِلَمِن الدّْياُر َعَرْفَتيا بُسحامِ 

 .(11)َتْمشي النّْعاُج ِبِو َمَع اآلرامِ  ...ضراغفَصاَحَتْيِن ف فَصَفا اأَلطيطِ 

ّولوا وأالبصريوف .ومنع ذلؾ جاءت الفاء بمعنى الواوو  .عمى بعضياوالبقاع ألماكفأسماء ا بالفاء فعطؼ 
 .(12)ب المفظي وليس المعنويعمى الترتيما ورد منو 

                                                                                                                                                    
((1

 .74الجني الداني ص:  ،المراديينظر:  -
(2)

 .190/  1شرح اعأشعار الّستة ،البطليوسي -
((3

 . 28/25القصص  -
(4)

 .216/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
((5

/ 1شرح اعأشعار الستة  اعأريض: ويروى اليريض وھومضع قيل بالشام. ،البطليوسيقطاتين: موضع، اللوى: ما التول، من الرمل،  -
129. 

((6
 .72الصاحبي في فقه اللؽة  ص:  ،ابن فارسينظر:  -

((7
 .371/ 1معاني القرآن  ،الفراءينظر:  -

((8
 .1/182جي شرح جمل الزجا ،ابن عصفورينظر:  -

((9
 .3/1207شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -

((10
 . 183 ،182/ 1 ،شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفورينظر:  -

(11)
 .195/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيسحام وما بعدھا: أسمء أماكن كان ينزل بها امرئ القيس، ؼشيتها: قصدتها،  -

((12
 .184/ 1اجي شرح جمل الزج ،ابن عصفورينظر:  -
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﴿ :ومنو قولو تعالى.(1)مذىب ابف مالؾ  مف خبلؿ قرينة تستفاد مف الكبلـ  وىو:الميمة والتراخي –
ؿ ابف اق.(2)﴾ْحماً ُثمَّ َخَمْقَنا النُّْطَفَة َعَمَقًة َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضَغًة َفَخَمْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظامًا َفَكَسْوَنا اْلِعظاَم لَ 

 ومنو قوؿ امرئ القيس )الطويؿ(.(3)يا"... بمعنى ثـ لتراخي معطوفات.ىشاـ:" فالفاءات

 (4)ُبِغْصٍن ِذي َشَماِريَخ َميَّالِ  .. َىَصَرتُ .ِديَث وَأْسَمَحْت،َفَممَّا َتَناَزْعَنا اْلحَ 

 ؛وأفادت الفاء الميمة والتراخي ."سموت إلييا" فيبيت سابؽ  جممة ممة عمىفالفاء في "فمما"عطفت ج 
 .نت وانقادت بعد صعوبة ومشقةالّنو بمعنى ال ؛"أسمحت :قولوبدليؿ 

قوؿ امرئ ومنو .الجواز والصحيح .(5)ابف ىشاـ  وستغربوا.و حتىبمعنى إلى أ :الغاية–
 (الطويؿ):القيس

 

 

 

 

 

 

 .(6).. نحاول ممكا َأو نموت فنعذرا.فقمُت َلُو اَل تبك َعْينك ِإنََّما

 .(7)ومعناه حتى نعذر" ى نموت:" فنعذرا معطوؼ عمقاؿ البطميوسي 

                                                           
((1

 .1208/ 3شرح الكافية  ،ابن مالكينظر:  -
((2

 . 14/ 23المسمنون  -
((3

 .181/ 1المؽني  ،ابن ھشامينظر:  -
((4

شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيتنازعنا الحيث : تعاطينا، أسمحت: انقادت والنت بعد مشقة، ھصرت: جذبت، الشماريخ: عثاكيل النخل  - 
 .72/ 1الّستة 

((5
 . 181/ 1مؽني اللبيب   ،ابن ھشام ينظر: -

((6
 .120/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيينظر:  -

((7
 .120/ 1 المرجع نفسه، -
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 ثمّ - ثالثا

يكوف زائدا عند الكوفييف كما ستئناؼ ويكوف لبلراخي. تلميمة والايدؿ عمى عطؼ ثـّ حرؼ 
ـّ نحو جدث وجدؼ.لفظا ومعنىتشرؾ ما بعدىا في حكـ ما قبميا و .(1)واألخفش قاؿ .(2)"ويقاؿ ليا فَـّ وث
 .(4)"الّنَسؽوثُـ، مف ُحروؼ  ُفـّ "َوَقاَؿ الَفّراء: .(3)"والفاُء في كؿٍّ ذلؾ َبَدٌؿ مف الثّاِء ":ابف سيده

سافرت ثّمت  :تختص بعطؼ الجمؿ نحوف،اء التأنيث الساكنة أو المفتوحةوربما اتصمت بت
وزعـ الطبري أنيا بمنزلة اسـ اإلشارة  ،وتتقدـ عمييا لمصدارة ،تدخؿ عمييا ىمزة االستفياـو .عدت

 .(7)حذؼ المعطوؼ عميو  وجعمو الزمخشري مف باب.(6)ورّده ابف ىشاـ .(5)المكانية ىنالؾ

فعؿ الشرط مستدليف  في جواز نصب الفعؿ المضارع بعدفيوف ثـّ مجرى الفاء والواو أجرى الكو        
َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِو ُمَياِجرًا ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو، ُثمَّ ُيْدِرْكُو اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَعَأْجُرُه َعَمى ﴿:بقراءة الحسف

 .(9)مضارع بعدىا بأف مضمرة بعد الطمبابف مالؾ نصب الوأجاز .(8)﴾وِ المَّ 

مواضع منو قوؿ  في سبع امرئ القيس ـ تبيف لمباحثة أّنو ورد في أشعارتي لمنسؽ بثسومف خبلؿ درا
 )المديد(:امرئ القيس

 

 

 

 .(10).. ثم ال أبكي عمى أثرهْ .وخميٍل قد أفارقو

 .بمعنى الميمة والتراخي ،رقوفعطؼ جممة ال أبكي عمى جممة الخبر قد أفا

                                                           
((1

 .1989ارتشاؾ الضرب / ،؛أبو حّيان22/ 3معجم ديوان اعأدب  ،الفارابي :ينظر -
(2)

 .1/164مؽني اللبيب  ،ابن ھشام ؛مادة ثم ،العين ،الخليلينظر:  -
(3)

 .باب الثاء والميم ،يده المحكم والمحيط اعأعظمابن س -
(4)

 حرؾ الفاء.،تهذيب اللؽة ،اعأزھريينظر:  -
((5

 .15/101جامع البيان ،الطبريينظر:  -
(6)

 .1/140مؽني اللبيب  ،ابن ھشامنظر:  -
((7

 .351/ 2الكشاؾ  ،الزمخشريينظر: -
((8

 .100/ 4النساء   -
(9)

 . 140 /1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
(10)

 .184/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي - 
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 :معاني ثّم العاطفة

ـّ لمعاني الترتيب والتشريؾ والميمة   .تأتي ث

فأّولو  ؛ذلؾ وما خالؼ،تمييزا ليا عف الفاء العاطفة؛األصؿوىو  :الميمة والتراخي -أوال 
 .(1)البصريوف

لعدـ وجود قرينة  ؛خيمواضع تفيد الميمة والترا ةامرئ القيس في سبع العاطفة في أشعاروردت ثـ و  
 )المديد(منو قولو:  تدؿ عمى غير ذلؾ

 .(2).. ثمَّ أْمياه عمى َحَجرِهْ .راَشو من ريش ناىضةٍ 

ترقيؽ القوس وأخذه ليفيد معنى الميمة والتراخي بيف  ؛" راشو"عمى جممة  "أمياه "عطؼ الشاعر جممة
 . مف ريش الطائر

 )الرمؿ(:قوؿ امرئ القيس وة ومنحاالنّ أغمب ىو قوؿ و :الترتيب الزمني –ثانيا 

 .(3).. فيِو ُشؤبوُب ُجنوٍب ُمنَفِجر.راَح ُتمِريِو الَصبا ُثمَّ ِانَتحى

الترتيب الزمني مع وجود الميمة والتراخي  ثـ أفادتو  ."راح"عمى جممة الصفة  "انتحى"ممة عطؼ جف 
 .لعدـ وجود قرينة تدؿ عمى غير ذلؾ

 مستدليف.(8)والثعالبي.(7)وابف فارس.(6)األخفشو  .(5)الفراءو .(4)قطربذىب وىو م:التشريؾ -ثالثا
وا  :أي (9).﴾َفِإَلْيَنا َمْرِجُعُيْم ثُمَّ المَُّو َشِييٌد َعَمى َما َيْفَعُمونَ ﴿:قولو تعالىمني.والقياسقمالنّ بالجوازمف 

 .(10)شييد عمى ما يفعموف

 )المتقارب(:الّشاعر ومنو قوؿ.(11)وىو مذىب ابف مالؾ:التعقيب-رابعا 

                                                           
(1)

 .1/184 ،شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفور ينظر:  -
(2)

 .174/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
(3)

 .173/ 1 المرجع نفسه، -
((4

 .206/ 1ابن فارس، الصاحبي في فقه اللؽة ينظر:  -
((5

 . 466/ 1معاني القرآن  ،الفراءينظر:  -
((6

 .218/ 4الكشؾ والبيان عن تفسير القرآن  ،الثعلبيينظر:  -
((7

 . 106/ 1الصاحبي في فقه اللؽة  ،ابن فارسينظر:  -
((8

 .248فقه اللؽة وسر العربية  ص:  ،الثعالبيينظر:  -
((9

 .46/ 10يونس  -
((10

 .251فقه اللؽة وسر العربية ص:  ،الثعالبيينظر:  -
((11

 .3/1209الكافية شرح  ،ابن مالكينظر:  -
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َناِبْيِب ُثمَّ اْضَطَربْ .َكَيزّْ الرَُّدْيِنيّْ َتْحَت اْلَعَجاجِ   .(1).. َجَرى ِفي اأَل

ـّ( بمعنى الفاء  فأفادت الّترتيب دوف الّتراخي؛ ألّف اضطراب الّرمح يحدث عقيب اىتزاز ؛جاءت )ُث
 .(2)نابيبو مف غير ميمة بيف الفعميف أ

َـّ ".(4).﴿ ُثمَّ َيْطَمُع َأْن َأِزيَد ﴾:ثناؤهكقولو جّؿ .(3):التعجب -خامسا   .(5): التعجبىمعنب"ُث

ى -رابعا   :حّت

وتشرؾ  ،الغاية في جميع الكبلـد التدرج و فيوت،وأبي زيد وجميور البصرييف.(6)حرؼ عطؼ عند سيبويو
اؾ وتأتي لمجمع واإلشر  ، لقيتلقيت القوـ حّتى عبد ا: نحو.وتشرؾ الثاني في حكـ األوؿ لفظا ومعنى

الترتيب  تياؿ عمى إفاددلي ورّده أبو حّياف لعدـ وجود.(8)مخشري أّنيا لمترتيب ذىب الزّ و .(7)بمعنى الواو
 .(9)الترتيب 

 أحكاميا

تدؿ عمى المعية بوجود و ،ال تقع في صدر جممة تعرب خبًراو ،عوتً بل تعطؼ النّ يشترط فييا أنّ   -
 .(10)نحو: قدـ الحجاج حتى المّشاة في ساعة كذا .قرينة

ّما في نقص ،السفميةطراؼ العموية أو تكوف في األو :الغايةتفيد  - حسّية كانت  أو ،إّما في زيادة وا 
 ،واألصغر، األضعؼ :يشمؿ النقصبينما  .واألكثر، واألعظـ،األقوى :تشمؿ الزيادةو .(11)معنوية
 .(12)واألقؿ 

 )الطويؿ(  :اجتمعت الزيادة والنقص في قوؿ الشاعرو  

 

                                                           
((1

 ؛.427اختلؾ في نسبة البيت، ينظر: المرادي، الجني الداني،ص:  -
((2

 . 1/139/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
((3

 .106/ 1الصاحبي في فقه اللؽة  ،ابن فارسينظر:  -
((4

 .74/14المدثر  -
((5

 .509/ 19اللباب في علوم الكتاب  ،النعمانيينظر:  -
(6)

 .23/ 3؛ 96/ 1الكتاب  ،بويهسي:ينظر -
((7

 .1/348 ،اللباب ،ريبكالعينظر: -
((8

 .1002/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -
((9

 .2002/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيان :ينظر -
((10

 .87حاشية اعأجرومية ص:  ،ابن قاسمينظر:  -
((11

 .3/196ضياء الّسالك إل، أوضح المسالك  ،محمد النجارينظر:  -
((12

 . 1209/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -
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 .1))َماَة َفُكمُُّكم      ُيَحاِذُرَنا َحتَّى َبِنيَنا اأَلَصاِغرَاَقَيْرَناُكُم َحتَّى الكُ 

جاء ما بعدىا غاية لما قبميا في بعدىا جزء مما قبميا. و  "حتى" ما بعدىا عمى ما قبميا، ومابعطؼ
 .(2)الزيادة والنقصاف

وذكر (3)االبتداء وحمموا ما ورد منيا عمى  ،ى أنكر الكوفيونداللتيا عمى العطؼتفيد العطؼ بقمة حتّ  -
 .(4)وذكر أبو حياف أف العطؼ بيا لغة ضعيفة (3)
الجمؿ وما ورد مف والحروؼ و  .ابف السيدعند األفعاؿعطؼ ال يجوز بيا و ،يكوف معطوفيا اسـ مفرد -

 .(5)ذلؾ فمحموؿ عمى االبتداء 

عنى الفاء إذا كانت بميأنّ  :ذىب اأْلَْخَفشمو ،عطؼ الفعؿ عمى الفعؿ.(7)ابف السراج و .(6)وأجاز المبرد 
نحو: "ضربت زيدا حتى .لمسببيةتعطؼ الفعؿ عمى الفعؿ إذا دخمت عمى الماضي أو المستقبؿ ف

 )الطويؿ(:وجعؿ منو قوؿ امرئ القيس.(9)عطؼ الجمؿ أجاز ابف السيد و .(8)بكى"

 .(10).. َوَحتَّى اْلِجَياد َما يقدن بأرسان.سريت بيم َحتَّى تكل مطييم

والصحيح أّنيا ابتدائية .(11)"سريت بيـ ":جممة عمىالثانية ـ معطوفة بحتى فجمَمة تكؿ مطيي ؛برفع تكؿ
 .ـ جواز دخوؿ حرؼ العطؼ عمى حرؼ العطؼلعد؛وليس عاطفة

سواء كانت .(13)وأبو عبد الجميس.(12)إعادة الجار مع المجرور المعطوؼ بيا وجوبا عند ابف الخباز -
جح عند ابف عصفور إعادة الجار مع العاطفة واألر .(14)جارة تمييزا ليا عف حتى الجارة  عاطفة أـ

 .(15)تمييزا ليا عف الجارة 

 

                                                           
((1

؛ 702/ 2اللمحة في شرح الملحة  ،؛ابن الّصائػ1210/ 3شرح الكافية الّشافية  ،ابن مالك :ينظر ،لم ينسب البيت إل، قائل بعينه -
 .549ص: ،الجني الّداني ،المرادي

(2)
 1210/ 3شرح الكافية  ،ابن مالكنظر: ي -

((3
 .546الجني الّداني ص:  ،راديالمينظر:  -

((4
 .1978/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيانينظر:  -

((5
 .182/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي؛165/ 2شرح التصريح  ،اعأزھري 148/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر: -

(6)
 .39/ 2المقتضب  ،المبّردينظر: -

((7
 .426/ 1اعأصول في النحو  ،ابن السراجينظر:  -

((8
 ھمع الهوامع ،؛ السيوطي3/1251توضيح المقاصد  ،المراديظر: ين -

((9
 .580/ 3النحو الوافي /  ،ن، عباس حس182/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي ؛23/ 3الكتاب  ،سيبويهينظر:  -

((10
 .153/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -

((11
 .370/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشموني ينظر:  -

((12
 .551 :الجني الداني ص ،المراديينظر:  -

((13
 .214/ 3ھمع الهوامع  ،الّسيوطيينظر:  -

((14
 . 182/ 3ھمع الهوامع  ،؛ السيوطي1/148مؽني اللبيب،  ،ابن ھشامينظر:  -

((15
 .202/ 1شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفورينظر:  -
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وال يجوز أف يكوف مضمرا أو مصدرا  ،أف يكوف متبوعيا ظاىراوجوب األنصاري ـ ذكر ابف ىشا -
 .(1)صريحا أو مؤوال حمبل ليا عمى حتى الجارة 

ي نو أو كجزء منو فأو جزء م ،أف يكوف متبوعيا بعضا مف المعطوؼ عميو حقيقة أو تأويبل–
أّنيا  تدخؿ  ابف ىشاـعند ضابطيا و .(2)باألفعاؿ والجمؿ والحروؼ ألّف الجزئية ال تتحقؽ؛األسماء

 .(3)حيث يصح االستثناء وتمتنع حيث يمتنع 

إاّل إذا  ،فبل يقاؿ: قاـ القوـ حّتى رجؿ .عت ال نكرةا معرفة مخصص باإلضافة أو النّ يكوف معطوفي -
وسّوغ العطؼ ؛والتقدير حتى الموت.(4)﴾َلَيْسُجُننَُّو َحتَّى ِحينٍ  ﴿نو قولو تعالى:دّؿ عمى مقدار: وم

 .(5)دالة عمى مقدار  نكرة بيا كونيا

 مستدال بقوؿ امرئ القيس: )الطويؿ(.(6)أف ال تقترف بالواو وىو مذىب أبي عمي–

 .(7).. وحتَّى الجياُد ما يقدَن بأرسانِ .سريُت بيْم حتَّى تكلَّ مطيُّيمْ 

حروؼ العطؼ، ال يدخؿ بعضيا عمى ف؛لدخوؿ حرؼ العطؼ عمييا ؛ست عاطفةلي الثانية  "حتى"ف
اّل بعض،   .وجب خروج أحدىما عف معنى العطؼوا 

 .اضرابا ما لم تقتض ،ك في المفظ والمعنىاألحرف التي تشر 

 :أو-أوال 

المعنى عند ابف  لمفظ واو  ،حاةحرؼ عطؼ يشرؾ ما بعده في حكـ ما قبمو في المفظ عند جميور النّ 
ويدخؿ عمى  ،عطؼ بو المفردات والجمؿويُ  ،ويكوف ألحد الشيئيف أو األشياء ،مالؾ ما لـ يفد اإلضراب

 .(8)والطمب  الخبر

فمف عطؼ .لعطؼ المفردات والجمؿ؛عشر موضعا ثمانيةامرئ القيس في  أشعاربأو في عطؼ الوورد  
 )الطويؿ(: المفردات قولو

                                                           
((1

 . 582/ 3النحو الوافي  ،عباس حسن ؛147/ 1  ،ابن ھشامينظر:  -
((2

 .196/ 3ضياء الّسالك إل، أوضح المسالك  ،؛ محمد النجار182/ 3ھمع الهوامع  ،وطيالسي ينظر: -
((3

 . 247/ 2ينظر: ابن ھشام، مؽني اللبيب  -
((4

 .35/  12يوسؾ  -
(5)

 .1999/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيان :ينظر -
((6

 .321/ 1 ،ايضاح شواھد االيضاح ،القيسي :ينظر -
((7

 .1/153السّتة  شرح اعأشعار ،البطليوسي -
((8

 .361/ 2شرح اعأشموني ،؛ اعأشموني438/ 1الكتاب  ،سيبويه :ينظر -



139 
 

 .(1).. َمداَك َعُروٍس َأو َصالَيَة َحْنَظلِ .ِكْتَفين ِمْنُو ِإذا اْنَتَحىكَأنَّ َعَمى ال

صبلية  أوكأّف مداؾ عروس  :والتقدير ."مداؾ عروس"عمى اسـ كأّف المؤخر  "حنظؿصبلية "عطؼ ف 
 .حنظؿ عمى الكتفيف

 )الطويؿ(:قولوومف عطؼ الجمؿ 

 .(2)اميا نكراتِ .. ُمقايسًة أيَّ .بميِل التَّماِم أْو ُوصْمَن بمثموِ 

في البيت السابؽ ليدؿ عمى حاؿ ىمومو وكثرتيا "يبتف"عمى جممة الحاؿ  "وصمف بمثمو"عطؼ جممة ف 
 )الطويؿ(:في قولووذلؾ وتعاورىا عميو حتى أّنيا ال تكاد تفارقو 

 .(3).. َيِبْتَن َعَمى ِذي الَيمّْ ُمْعَتِكرَاتِ .أْعنّْى َعَمى التَّْيَماِم والذِّْكرَاتِ 

وما ورد في  ،أو ألحد الشيئيفو  ،التسوية تقتضي شيئيف فصاعدا ألفّ  ؛سويةأتيبعد ىمزة التّ ت ال -
 .(4)سواء عمّي أقمت أو قعدت فيو سيو :معجـ الصحاح

 .وىو قميؿ أو والمعطوؼ عميو يجوزحذؼ -
 

 :المعاني الداللية ألو

 :ىي  تأتي أو لعدة معاف

وقيؿ بعد ما يمتنع فيو  ،بعد الطمبمور األيف أو يقتضي التخيير اختيار أحد األمر  :التخيير  -
اَل يجوز َلُو َأف و .أختيايار إف شاء تزوج ىندا أو بالخ المخاطبف ،: تزوج ىندا أو أختيانحو.عالجم

 .(5)يجمع بيف األختيف في الزواج 

يي النّ  فّ أمذىب ابف كيساف ف:ييو التي تفيد التخيير بالنحاة في المنيي عنو إذا اقترنت أواختمؼ النّ  
مذىب و  .(6)ويجوز أف يكوف عف االثنيف معا ،يجوز أف يكوف عف كؿ مف المتعاطفيف عمى حدة

 .(7)النيي يستوعب الجميع  أفّ  السيرافي

                                                           
((1

 .51/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((2

 .139/ 1 لمرجع نفسها -
((3

 .المرجع نفسه -
((4

 .3/176ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
(

-
(5

 .430ة المضيئة الفض ،أحمد زيد ؛84/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  
((6

 .231الجني الّداني في حروؾ المعاني ص:  ،المراديينظر:  -
((7

 المرجع نفسه. -
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 .امرئ القيس لـ ترد أو بمعنى التخيير في أشعارو  

لجمع بيف أمكانية امع تختمؼ عف التخيير في جواز اختيار أحد األمور و وتأتي بعد الطمب  :اإلباحة -
ّما الفقوف: تعمـ الفقو أو النحو. ومنو.(1)األمريف وال مانع مف الجمع  ،يجوز لممتكمـ تعمـ إّما النحو وا 

 .(2)بيف العمميف معا 

دوف أف أو التقدير لئلباحة في حالة التشبيو  أوأكثر ما ترد فيو  وذىب ابف مالؾ إلى أفّ 
ذا تقدـو . ز (4)﴾َفِيَي َكاْلِحجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً ﴿:ىمستدال بقولو تعال.(3)شترط تقدـ الطمب عمييايُ   النيي ا 

 .(5)أو التي لئلباحة استوعب النيي الجميع باتفاؽ جميع النحاة  النيي

 .امرئ القيس ولـ ترد أو لئلباحة في أشعار     
ِويعُ  - َفِجيَء بِػ .(6)﴾أو أشد قسوة َفِيَي َكاْلِحَجاَرةِ ﴿:البرىاف ومنو َقْوِلِو َتَعاَلىذكره الزركشي في  :التَّْن

 .(7)وتنوعيا اختبلؼ أحواؿ قموبيـ لتفيد "َأْو" 
َقاُلوا ﴿:ىالومنو قولو تع .(8)يكوف المتكمـ نفسو واقعا في الشؾ والتردد في الخبر واالستفياـ  :الّشؾ -

ـ خبري؛ فوقعت "أو" مفيدة معنى الشؾ؛ لوقوعيا بعد كبل.(9)﴾َقاُلوا َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومٍ ﴿:ىالتع
 )الطويؿ(:امرئ القيس منو قوؿو  .خبري؛ وىو قولو تعالى: َلِبْثَنا

 .(10)ْرَبَة أْوطاٍو ِبِعْرناَن ُمِوِجسِ .. ِبشُ .مي َفوق أْحَقَب قاِرحٍ َأنّْي وَرحْ كَ 

لفرط سرعة تمؾ الناقة أصبح شاكا فييا ال يعرؼ ماذا ؛"أحقب"عمى المضاؼ إلى الظرؼ  "طاو"عطؼ 
ويطمؽ  :اإلبياـ -.قد أنس فزعا ثور وحشي أـ؟ح متناه في القوة والنشاطوحش قار حمار  أىو ؟يركب

الّشؾ ال يعممو المتكمـ بينما يعممو  أفّ عف الّشؾ ويختمف ، بعد الخبريكوف و .(11)عميو ابف ىشاـ التشكيؾ
نَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلعَ ﴿:ومنو قولو تعالى.(12)قصد إليويفي اإلبياـ ويبيمو عمى السامع لغرض  مى ُىدًى َأْو َواِ 

                                                           
(1)

 .430الفضة المضيئة ص:  ،أحمد زيدينظر: -
((2

 .84/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
(3)

 .84/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشام ؛/3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -
((4

 .74/ 2رة البق -
((5

 .1989ارتشاؾ الضرب  /  ،أبو حّيانينظر:  -
((6

 74/ 2البقرة  -
((7

 .210/ 4البرھان  ،الزركشيينظر:  -
((8

 . 430الفضة المضيئة ص:  ،؛ أحمد زيد131رصؾ المباني ص:  ،المالقيينظر:  -
((9

 .19/  18الكهؾ  -
((10

 .174/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
(11)

 .305شرح شذور الذھب ص: ،ن ھشامابينظر:  -
(12)

 .132 ،رصؾ المباني ،المالقيينظر:  -
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ومذىب المفسريف إّف َأْو بمعنى .وقعت "أو مفيدة معنى اإلبياـ عمى المخاطب.(1)﴾ِفي َضالٍل ُمِبينٍ 
 )الطويؿ( :ومنو قوؿ امرئ القيس.(2)الواو 

 .(3)َوَتْعطُو َبرخص غير َشْتٍن كأنو     َأَساِريُع َظْبٍي أو َمَساِويُك ِإْسَحل

 .(4)فأو في البيت السابؽ لئلبياـ  

إذا أمف . (8)افوأبو حيّ  .(7)وابف مالؾ.(6)والكوفييف واألخفش.(5)وىو مذىب الخميؿ :التشريؾ -
 .مستدليف بآيات مف القرآف الكريـ والكبلـ الفصيح.المبس

ِبْر َفاصْ ﴿  :ومنو قولو تعالى .(9)ِفيُد ِفي النَّْيِي اْلَمْنُع ِمَف اْلَجِميعِ تُ فا تفيد التشريؾ إذا تقدميا نييوأكثر م
وىو عند المالقي قميؿ ال يقاس .(11)واََل َكُفوًرا:والتقدير.(10)﴾ِلُحْكِم َربَّْك َوال ُتِطْع ِمْنُيْم آِثمًا َأْو َكُفورًا 

َتْبَقى َأْو َعَمى ف،ِفي اْلَكبَلـِ َحْذٌؼ  عمى تقديروا ما ورد منو وأول؛والبصريوف.(13)وخالفيـ سيبويو.(12)عميو 
 .(14)ْعَنى التَّْفِصيِؿ َوالتَّْقِسيـِ َواْلَبَيافِ َباِبَيا، َوَتُكوُف ِبمَ 

واََل َفْرَؽ ِفي َقاُنوِف اْلَعَرِبيَِّة َبْيَف َتْقِديِر َحْذٍؼ، َأْو " :يقوؿ ابف العربي.والصحيح أّنو ال فرؽ بيف المذىبيف
 (الطويؿ): وقولامرئ القيس  في أشعار ومنو.(15)َتُكوُف َأْو ِبَمْعَنى اْلَواِو"

 

 

 

لِ .ُطَياُة المَّْحِم ما َبْيَن ُمْنِضجٍ  فَظلَّ   .(1).. َصِفيَف ِشواٍء َأْو َقديٍر ُمَعجَّ
                                                           

((1
 . 24/ 34سبأ  -

((2
 .401القيرواني، النكت في القرآن الكريم  ص: ينظر:  -

((3
 تعطو: تتناول، الرخص: اللين، الشثن: الؽليظ الجافي، اعأساريع: دود أحمر، اإلسحل  -

 1/44شعار الستة شرح اعأ ،البطليوسي: نوع من الشجر، 
((4

 .152التوابع في المعلقات ص:  ،مشهور سبيتانيينظر:  -
((5

 .307الجمل في النحو ص:  ،الخليل بن أحمدينظر:  -
((6

 .1/34معاني القرآن  ،اعأخفشينظر:  -
((7

 . 1223/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -
((8

 .679/ 4البحر المحيط  ،أبو حّيانينظر:  -
((9

 .1261/ 2، التبيان في إعراب القرآن ينظر: العكبري -
((10

 .24/ 76اإلنسان  -
((11

 3/28، 163/ 2أحكام القرآن  ،الجصاصينظر:  -
((12

 .133ص:  ،رصؾ المباني  ،المالقيينظر:  -
((13

 .188/ 3، 184/ 3الكتاب   ،سيبويهينظر:  -
 ((14

 .290/ 1أحكام القرآن  ،ابن العربيينظر:  -
((15

 .290/ 1 ع نفسه،المرج -
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 .(2)معنى الواوبفأو 

نفي أو  أف يتقدمياشرط  (3)؛اإلضراب إلى سيبويو تيانسب ابف عصفور القوؿ بإفاد:اإلضراب -
ذىب مو (4).دوف المعنى تشرؾ ما قبميا في حكـ ما بعدىا في المفظف؛العامؿ عادوي ،نيي

ومنو قولو .أّنيا تأتي لئلضراب مطمقا .(9)وابف برىاف .(8)والزجاجي(7)والفراء.(6)الكوفيوفو .(5)الخميؿ
 ئاْمر ومنو قوؿ .والتقدير بؿ يزيدوف.(10)﴾َوَأْرَسْمناُه ِإلى ِماَئِة أَْلٍف َأْو َيِزيُدونَ تعالى:﴿

 اْلَقْيِس:)الطويؿ(

 .(11). ِكالُب ابِن ُمرٍّ َأو كالُب ابِن ِسْنِبسِ ..فَصبََّحُو ِعْنَد الشُُّروق، ُغَديَّة،

وعمى مذىب الخميؿ والكوفييف تكوف "كبلب ابف مر:"عمى الفاعؿ "كبلب ابف سنبس"قولو  فأو عاطفة  
 .والتقدير: بؿ كبلب ابف سنبس .أو بمعنى بؿ

ُىوًدا َأْو ُنوا َوَقاُلوا ُكو :﴿بقولو تعالىابف الشجري عف بعض الكوفييف مستدليف  نقمو :التبعيض  -
وقاؿ بعض النصارى كونوا نصارى ،والتقدير: وقاؿ بعض الييود كونوا ىودا .(12)﴾َنَصاَرى َتْيَتُدوا

 .(14)في اآلية السابقة بمعنى التفصيؿ وجعؿ أو ،لتبعيضتياانكر ابف ىشاـ إفادوأ.(13)

 أوأّما ىودا  :والتقدير.(15)﴾ُدواَوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى َتْيتَ ﴿:منو قولو تعالىو :التفصيؿ -
وىو مشتمؿ عمى الواو العائدة عمى الييود والنصارى  فذكر  ،فوقعت "أو في كبلـ خبري .نصارى

الفريقيف عمى اإلجماؿ بالضمير العائد إلييما، ثـ فصؿ ما قالو كؿ فريؽ؛ أي: قالت الييود: كونوا 
 .(16)جماؿ في فاعؿ "قالوا"ىودا، وقالت النصارى: كونوا نصارى "فأو" لتفصيؿ اإل

 )المديد(:امرئ القيس قوؿومني 

                                                                                                                                                    
((1

 .1/55شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((2

 . 1223/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -
(3)

 . 49/ 2ينظر: سيبويه، الكتاب  -
((4

 .191/ 1شرح جمل الّزجاجي  ،ابن عصفورينظر:  -
((5

 310الجمل في النحو ص:  ،الخليلينظر:  -
((6

 .391/ 2نصاؾ  اإل ،ابن اعأنباريينظر:  -
((7

 .72/ 1معاني الفرآن  ،الفراءينظر:  -
((8

 .52/ 1حروؾ المعاني والصفات ،الزجاجيينظر:  -
((9

 .86/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
((10

 .147/ 37،الصافات -
((11

 .176/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيابن مر وابن سنبس: صائدان من طيء، - 
((12

 . 135/ 2البقرة  -
(13)

 .80/ 3االمالي  ،ابن الشجريينظر:  -
((14

 .89/ 1المؽني  ،ابن ھشامينظر:  -
(15)

 . 135/ 2البقرة  -
((16

 .137/ 2شرح التصريح  ،؛ اعأزھري89/ 1 ،مؽني اللبيب ،ابن ھشامينظر:  -
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 .(1)َبإزَاِء اْلَحْوِض أْو ُعُقرِهْ  ...َفَرَماَىا ِفي َفرَاِئِصَيا

فيكوف إّما بإزاء  ،لفرط ميارتو ال يرمي فريستو إال في مقتمياالرامي ف؛"إزاء الحوض"عمى  "عقره"عطؼ ف
ّما في عقره  .الحوض وا 

 )الطويؿ( :الشاعر ومنو قوؿ.(2)وجعمو في الواو أجود مالؾ زاده ابف :التقسيـ -

 .(3)شرعت َأو سالسلأ.. ُصُدور رماح .ُبد ِمْنُيَما َقاُلوا لنا ِثْنتَاِن اَل فَ 

 .(4)جاءت "أو" لمتقسيـ

 .(5)َوأذف َأو َأَقاـَ  ،نحو:َما َأْدِري أأذف أـ َأَقاـَ  .ذكره الحريري في درة الغواص :التقريب -
الفعؿ بعدىا مما ينقضي  أفّ ضابطو و ،ف مضمرةأنصب المضارع بعدىا بويُ  ،نى إلىبمع:لمغاية -

 (  الطويؿ) :ومنو قوؿ امرئ القيس.(6)شيئا فشيئا 

 .(7)عذرانُ موَت فَ نَ ُتحاِوُل ُممكًا أو  ...فقمُت لُو ال َتْبِك َعْيُنَك إنَّما

وت فنعذرا، َوَقاَؿ َبعضيـ َأَراَد َحتَّى ِإلى َأف نم :والتقدير .الفعؿ" نموت" عمى الفعؿ نحاوؿعطؼ بأو 
 .(8)َأو ِفي َموِضع َحتَّى أِلَفّ ؛َأف نموت

والتقدير اإلعرابي المرتب .فيو المعنى دوف اإلعرابيبلحظ أو حتى في موضع "أو" تقدير "إلى  وتقدير:
وؼ بػ"أو" عمى المفظ أف يقدر قبؿ "أو" مصدر، وبعدىا "أف" ناصبة لمفعؿ، وىما في تأويؿ مصدر معط

 .(9)أو حتى نموتَ  ،والتقدير:  إلى أف نموتَ  .عمى المقدر قبميا

وضابطو أف ينقضي الفعؿ الذي .وينصب المضارع بعدىا بأف مضمرة ،إالبمعنى  :الستثناءا  -
في  عؿ منو قوؿ امرئ القيسجُ و .(1)إال أف يسمـ :والتقدير."ألقتمّنو أو يسمـ":ومنو .(10)قبميا دفعة واحدة

 .. عمى تقدير إاّل أف نموتالّسابؽالبيت 

                                                           
((1

فاؾ اإلبل عند الورود، الفرائص: جمع فريصة وھي مضؽة في مرجع الكتؾ، إزاء الحوض، مصب الماء فيه، العقر: موضع أخ -
 .183/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي

((2
 .1225/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -

((3
 المرجع نفسه. -

((4
 .المرجع نفسه  -

((5
 .240ص: .درة الؽواص ،الحريريينظر:  -

( (6
 .532/ 2شرح شذور الذھب  ،الجوجريينظر:  -

((7
 .1/120الستة  شرح اعأشعار ،البطليوسي -

((8
 .139ص:  ،الجمل في النحو ،الخليلينظر:  -

((9
 . شرح المعلقات السبع ،؛الزوزني47/ 3الكتاب  ،سيبويهينظر:  -

((10
 .4/17ضياء السالك  ،محمد النجار؛88/ 1مؽني اللبيب ،ابن ھشامينظر:  -
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ف مات والتقدير ."ألضربّنو عاش أو مات": نحو.قالو ابف الشجري :لشرطا  - : ألضربّنو إف عاش وا 
 .(3)ورّده ابف ىشاـ .(2)

نَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَمى ُىدًى َأْو ِفي َضالٍل ُمِبينٍ ﴿:ومنو قولو تعالى :اإلبياـ - معنى  "أو" مفيدة توقع.(4)﴾َواِ 
 .اإلبياـ

  

                                                                                                                                                    
((1

 . 89/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
((2

 .122/ 2بصائر ذوي التمييز  ،الفيروز أبادي ؛ 79/ 3الي اعأم ،ابن الشجريينظر:  -
((3

 . 89/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشام :ينظر -
(

(
4

 .14/ 34سبأ  -
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 :أم-ثانيا 

زعـ ابف و .(1)المتصمة والمنقطعة وزائدة ولمتعريؼ في لغة بعض العرب :عمى أربعة أنواع ىيتأتي  
 .(2)د عمى معنى أويت واوىا ميما فتحولت إلى معنى يز بدلأُ  "أويا"أصم أفكيساف 

وقوع بدليؿ ؛نى ىمزة االستفياـعمى العطؼ وجعموىا بمع تيادالل.(4)والغزني.(3)أنكر أبو عبيدةو       
أّما مف جعميا حرؼ عطؼ فقد جعميا بمنزلة أو لتوسطيا بيف ما ىما محتممي جممة االستفياـ بعدىا، و 

 :وىي نوعاف.(5)دالوجو 

 :أـ المتصمة

، وتسمى المعادلة لمعادلتيا اليمزة في إفادة التسوية بعد سواء بذلؾ التصاؿ ما قبميا بما بعدىا سميت
ء أريد وتفيد االستفياـ سوا ،حاةعاطفة بإجماع جميور النّ  ىيو .(6)االستفياـ التي بمعنى أيأو ىمزة 
 .(7)لـ تفد اإلضرابما وتشرؾ ما بعدىا في حكـ ما قبميا في المفظ والمعنى  ،معناه أـ ال

ر أّما في حالة نفي أحدىما فيشترط تأخ ،وال شرط في تقدـ أي مف المتعاطفيف بيا في حالة اإلثبات
وال  ،سواء عمي أجاء أـ لـ يجئ :تقوؿف .المنفي وجوبا سواء كاف المعطوؼ أو المعطوؼ عميو

 .(8)تقوؿ:سواء عمّي لـ يجئ أـ جاء

أو  األوؿعمى اسـ مخبر عنو بأفعؿ التفضيؿ فبل يجوز أف يقترف بمف الجارة  في االسـ  ياب طؼإذا عُ 
وأـ المتصمة  ،أـ المتصمة بعد ىمزة التسوية:فانوعي ىو .(9)الثاني فتقوؿ: ما أبالي أزيد أفضؿ أـ عمرو

 .المتصمة بعد اليمزة بمعنى أي

 :أـ المتصمة بعد ىمزة التسوية

 :أىميا تمتـز أـ التي بعد ىمزة التسوية بعدة أحكاـ

                                                           
((1

 . 71 -63/ 1 ،المؽني ،ابن ھشامينظر:  -
((2

 .205الجني الداني ص:  ،المراديينظر:  - 
((3

 .2/151،152مجاز القرآن  ،أبو عبيدةينظر:  -
((4

 .205ي، الجني الّداني ص: المرادينظر:  -
((5

 .1979/ 4ارتشاؾ الضرب  ،؛ أبو حيان2/151،152مجاز القرآن  ،أبو عبيدةينظر:  -
((6

 . 166/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
((7

 . 166/ 3ھمع الهوامع  ،؛ السيوطي90اللمع ص: ،ابن جنيينظر:  -
(8)

 . 167/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
((9

 .2004/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيان ينظر: -
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َسَواٌء َعَمْيَنا َأَجزِْعَنا َأْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن ﴿:نحو قولو تعالى .(1)تقدميا ىمزة التسويةت -
 ما أبالي:بعد لفظةتقع  وقد.(3)عمى أـ المتصمة لتخبر باستواء األمريفسواء تقدمت ف(2).﴾َمِحيصٍ 

 .(5)نوع اليمزة، أِىي لمتسوية أـ لمتعييف  ىو الذي يبيفالسياؽ نّ إوالصحيح .(4)ليت شعريو ما أدريو 
ويغمب أف َتُكوُف ِفْعِميَّتَْيِف  ،اْلُمْفَرَدْيفِ َتُكوُف اْلُجْمَمتَاِف ِفي تَْأِويِؿ وَ  ،َف ُجْمَمتَْيِف عمى األغمبَبيْ  َتَقُع   –

ويجوز .(6)ف تدؿ أفعاليا عمى الزمف الماضيواألكثر أ .يا البعض بالجممة الفعمية وحدىاحتى خص
ُمْخَتِمَفتَْيِف فتعطؼ  افوتكون ،اْسِميَّتَْيِف وىو مذىب األخفش قياسا عمى الجممة الفعمية اأف تكون

 .(7)لفعمية عمى االسمية االسمية عمى الفعمية وا

 )الطويؿ(:قوؿ الشاعرومنو  ،عطؼ الجممة االسمية عمى المفردوت

 .(8).. بَأىل الِقباب ِمن ُنَمْيِر بِن عاِمرِ .سواء عميك النْفُر أم ِبتَّ ليمة

جممتيف تكوناف في  جاء بعد ىمزة التسوية اسـ مفرد، ثـ عادلو بجممة فعمية، واألصؿ أف تقع بيفف 
(9)مصدًرا أقامو الشاعر مقاـ الجممةكونو ا كاف االسـ ينبئ عف جممة ممّ ف؛فرديفتأويؿ م

. 

ـَ َمَعَيا َقاِبٌؿ ِلمتَّْصِديِؽ  ،أِلَفَّ اْلَمْعَنى َمَعَيا َلْيَس َعَمى ااِلْسِتْفَياـِ ؛اَل َتْسَتِحؽ  َجَواًبا – أِلَنَُّو ؛َوالتَّْكِذيبِ َواْلَكبَل
 (10).َخَبرٌ 

 .(11)أرأيت زيدا أفضُؿ أـ عمروما أبالي  :نحو .مى الضمير في أفعؿيعطؼ بيا عف أويجوز  -

 .امرئ القيس التسوية في أشعارلـ ترد أـ بعد ىمزة و  

 :أـ بعد ىمزة االستفياـ بمعنى أي

 ،رت برجؿ أـ امرأةأمر  نحو: .مى ما بعدىا وتشرؾ بينيماتعطؼ ما قبميا ع 

يماوتكوف بمعنى   .(1)أّي
                                                           

((1
 . 63/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر: -

(2)
 .21/ 14إبراھيم  -

((3
 .702جمال القراء وكمال اإلقراء ص:  ،السخاويينظر:  -

((4
 . 32الجني الداني، ص:  ،المراديينظر: -

((5
 .375/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشمونيينظر:  -

(6)
 .1005/ 2ح المقاصد توضي ،المراديينظر:  -

(7)
 .166/ 3ھمع الهوامع  ،؛ السيوطي432الفضة المضيئة  ،أحمد زيدينظر:  -

(8)
حاشية الّصبان  ،؛ الّصبان2/373شرح االشموني  ،؛ اعأشموني1006/ 2توضيح المقاصد  ،المرادي :ينظر .لم ينسب البيت لقائل معين -

3 /147. 
((9

 .249/ 5البحر المحيط  ،؛أبو حّيان401/ 1معاني القرآن  ،الفّراءينظر:  -
((10

 .اإلتقان في علوم القرآن ،السيوطي ؛.64/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
((11

 . 2005/ 4ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيانينظر:  -
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وكانت مطابقة لما أقره امرئ القيس  خمس مرات في أشعار ستفياـ بمعنى أيـ بعد ىمزة االووردت أ 
 :النحاة وذلؾ عمى اآلتي

 :تختص أـ بأحكاـ خاصة عمى النحو اآلتي

: أزيد عندؾ أـ عمرو وجب أف تعيف فإذا قمت ،ألّنيا سؤاؿ؛متعاطفيفبتعييف أحد ال تستحؽ جوابا  -
ّما عمروإأحدىما   .(2)يا بنعـ أوال وال يجاب عمي .ّما زيد وا 

ا تْيِف َلْيسَ أَو َبْيَف ُجْمَمتَ .(3)﴾أََأْنُتْم َأَشدُّ َخْمقًا َأِم السََّماءُ ﴿َنْحَو قولو تعالى: .اْلَغاِلُب أف تقع بْيَف ُمْفَرَدْيفِ   -
 .(4)المفرد ِفي تَْأِويؿِ 

 )المتقارب(:امرئ القيس قوؿ مف وقوع أـ بيف مفرديفف     

 .(5).. َأِم اْلَقْمُب ِفي ِإْثرِِىْم ُمْنَحِدرْ .ُعَشرْ  َأَمْرٌخ خياُمُيُم أم

فالشاعريستفيـ ىؿ ىـ منجدوف أـ غائروف. وقصده أف يعمـ ؛ وقعت أـ بيف مفرديف ىما المرخ والعشر 
بيف ومف وقوعيا .(6)"نجًدا أـ الغور أـ لـ ينزلوىما؟ أتوا والتقدير: نزلوا خياميـ مف شجرىاأبأي الماء 
 )المتقارب(:جممتيف قولو

 .(7)رْ طُ يا في الشُّ ون بِ نُ اعِ .. أم الظّ .رّ ىِ  أقام من الحيّْ  نْ وفيمَ 

أـ الظاعنوف  ىرة مقيمة فيمف أقاـ مف الحيأَ : والتقدير.بعضأـ جممتيف اسميتيف عمى بعضيما  عطفت 
 .(8)ظعنوا بيا في الشطر

ْن َأْدِري َأَقِريٌب َأْم َبِعيٌد ﴿:ىقولو تعالومنو .يتأخر المستفيـ عنو عف المتعاطفيف أو يتوسط بينيما - َواِ 
ويرى ،والمسئوؿ عنو متأخر؛ وىو ما توعدوف.(10)بمعنى ما أدري أّي األمريف واقع.(9)﴾َما ُتوَعُدون

 )المتقارب(: امرئ القيسمنو قوؿ و .(11)سيبويو: أف إيبلء المسئوؿ عنو اليمزة أولىبل واجب

                                                                                                                                                    
((1

 .440/ 1الكتاب  ،سيبويهينظر:  -
((2

 . 65/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
((3

 .27/ 79النازعات  -
((4

 . 167/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطينظر: ي -
((5

 .12/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
(6)

 .236/ 5المحرر الوجيز  ،ابن عطية ينظر: -
((7

 .13/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي -
((8

 .218ص:  ،مشكل شرح اعأشعار الّستة الجاھلية ،الحضرميينظر:  -
((9

 .109/ 21اعأنبياء  -
((10

 . 432الفضة المضيئة  ،أحمد زيدينظر:  ينظر: -
((11

 200/  3،ضياء الّسالك ،محمد النجارينظر:  -
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 .(1)ْمُب ِفي ِإْثرِِىْم ُمْنَحِدرْ .. َأِم اْلقَ .َأَمْرٌخ خياُمُيُم أم ُعَشرْ 

 .امرئ القيس تفيـ عنو متأخرا في أشعارسولـ يرد الم.بيف المتعاطفيف" خياميـ"ط المستفيـ عنو ستو 

ىمَزة ااِلْسِتْفَياـ يجوز حذؼ و .(2)سواء كانت اليمزة أـ غيرىا  ،تسبقبحرؼ استفياـ ظاىرا أو مقدرا -
 )المتقارب(ومنو قوؿ امرئ القيس:.(3)مف المبس فى الّشْعر َضُروَرةإذاأ

 .(4).. وماذا َيُضرُّك َلْو تنِتظر.َتُروح من الَحيّْ أم َتْبَتِكرْ 

ـُ اْكِتَفاًء ِبَأـْ فَ  ،َأَتُروُح ِمَف اْلَحيٍّ : والتقدير         أـ  :قولو دليؿلداللة الّسياؽ عمييا ب .ُحِذَؼ ااِلْسِتْفَيا
 .(6)ح أـ البكوروالتقدير أّييما نفعؿ الروا (5)تبتكر

ُقْل :﴿قولو تعالىيمنو .(7)اْلَفْصؿإال َوقيؿ اَل يجوز  ،اأْلََصح ِفي الرأيمعطوفيا و أـ بيف فصؿ يجوز ال -
مرئ القيس ومنو قوؿ ا.غمب الفصؿواأل.(8)﴾ُقْل َأَذِلَك َخْيٌر َأْم َجنَُّة اْلُخْمِد الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقونَ :﴿تعالى

 .وؼ عميو بالجار والمجرور مف الحيفصؿ بيف أـ والمعطف،القيس في البيت الّسابؽ
َأَنا َخْيٌر ِمْن َىَذا أَفال ُتْبِصُروَن َأم﴿ :ومنو قولو تعالى .دوف التعويض عنو معطوفيا يجوز حذؼ -

أنا :"بالمعطوؼ بقولو ىغناستف.(10)أـ انتـ بصراء :والتقدير (9).﴾الَِّذي ُىَو َمِييٌن َواَل َيَكاُد ُيِبينُ 
ومف .(12)"حرؼ العطؼ مستدال بكبلـ سيبويو حذؼ المعطوؼ وحده دوفوأنكر ابف ىشاـ .(11)"خير

 )المتقارب(:قولوحذؼ المعطوؼ بأـ 

 .(13).. َأِم اْلَقْمُب ِفي ِإْثرِِىْم ُمْنَحِدرْ .َأَمْرٌخ خياُمُيُم أم ُعَشرْ  

 .(14)وقيؿ أـ اتيموا  .والتقدير: أـ ارتحموا .وأبقى أـ ،الثانية حذؼ المعطوؼ بأـف 

                                                           
(1)

 . 1/12شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي -
(2)

 . 94رصؾ المباني،ص:  ،المالقيينظر: -
((3

 . 432ص:  ،الفضة المضيئة ،أحمد زيد؛ 353/ 1، شرح ديوان المتنبي ينظر:العكبري -
((4

 .1/12، شرح اعأشعار الستة البطليوسي -
(

(
5

 .24/ 4تفسير القرآن  ،السمعاني؛15ه، الحجة في القرآت السبة ص ابن خالوي:ينظر -
(

(
6

 . 1/12شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
(

(
7

 . 167/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطي -
(

(
8

 .15/ 25الفرقان  -
(

(
9

 .52، 51/ 43الزخرؾ  -
(

(
10

 .173/ 3الكتاب  ،سيبويه ،340نحو ص: الجمل في ال ،الخليلينظر:  -
(
11

 . 58ص:  منازل الحروؾ  ،؛ الرماني295/ 3المبّرد المقتضب ينظر:  -(
(

(
12

 . 66/ 1مؽني اللبيب ،ابن ھشام ينظر:  -
(

(
13

 .12/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
(

(
14

 . 49ص:  ،قواعد الشعر ،ثعلبينظر:  -
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قاؿ ابف .(1)يو الأم»التقدير و .أزيد عندؾ أـ ال :نحو.ذؼ المعطوؼ بأـ والتعويض عنو ببليجوز حو  
 .(2)"ِإنََّما َوقع اْلَحذؼ بعد اَل َولـ َيقع بعد العاطؼ ":ىشاـ

 )الطويؿ(:ليذلياومنو قوؿ الشاعر أبو ذؤيب .وىو سماعي .يجوز حذؼ أـ والمعطوؼ معا -

 .(3)ْمرِِه     سميٌع َفما َأدري أَرْشٌد ِطالُبياَدَعاني ِإَلْيَيا اْلَقمُب إنّْي ألَِ 

 .(4)وسوغ ذلؾ وضوح الكبلـ لمسامع ؛أرشد طبلبيا أـ غيوالتقدير:

َأْم ُكنُتْم ُشَيَدآَء ِإْذ َحَضَر ﴿:جعؿ منو قولو تعالىو .(5)حذؼ المعطوؼ عميو بأـالزمخشري أجاز -
عقوب يالييودية أـ كنتـ شيداء إذ حضر  ياء: أتّدعوف عمى األنبوالتقدير.(6)﴾َيْعُقوَب اْلَمْوتُ 

 .(7)الموت"

 :أم المنقطعة

واليمزةويجوز حذؼ ألؼ االستفياـ قبميا  "تكوف لئلضراب بمنزلة "بؿو ،لوقوعيا بيف جممتيف مستقمتيف
معنى االستفياـ ا وتسبؽ بيمزة قبميا تفيد إمّ .(9)وعندئذ يجوز الوقؼ قبميا واالبتداء بيا.(8)في الضرورة

ذىب ابف مالؾ و .(11)ااِلْسِتْفَياـ اْلُمَجّردَومذىب َأُبو ُعَبْيَدة َأنََّيا قد تَأتي ِبَمْعنى .(10)اإلنكاريقيقي أو الح
واألكثر اقتضاؤىا مع اإلضراب .دوف أف  تقتضي االستفياـ البتة أّنيا قد تفيد اإلضراب وحده

َتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َأْم َىْل َتْسَتِوي َىْل َيسْ ﴿ :قولو تعالى ومف مجيئيا بمعنى بؿ وحدىا.(12)استفياما
أِلَف ااِلْسِتْفَياـ اَل يْدخؿ عمى ؛بيؿ يانااقتر بدليؿ  ؛بؿ َىؿ تستوي :والتقدير.(13)﴾الظُُّمَماُت َوالنُّورُ 

 .(14)ااِلْسِتْفَياـ

نقبل عف   ذىب الزجاجي والفارسي وابف جنيفم:عمى النحو اآلتي في إفادتيا العطؼالّنحاة اختمؼ و  
ّنما ىي بمنزلة بؿ واليمزة ـْ  :والتقدير ،المغاربة أّنيا ليست عاطفة في مفرد وال جممة وا  إلِبؿ أ

                                                           
(

(
1

 .216 /1إعراب القرآن  ،الباقوليينظر: -
(

(
2

 .1/66 ،مؽني اللبيب ،ابن ھشامينظر:  -
(

(
3

 .72/ 1ون، الديوان، الهذلي -
(

(
4

 .131/ 6التذكرة الحمدونية   ،؛ ابن حمدون381/ 3شرح ديوان المتنبي  ،ريبكالعينظر:  -
((5

 .1/193الكشاؾ  ،الزمخشريينظر:  -
(6)

 . 2/133البقرة  -
(7)

 .1/193الكشاؾ  ،الزمخشريينظر:  -
(8)

 . 377، 376/ 2شرح اعأشموني  ،؛ اعأشموني213/ 2اعأصول في النحو  ،ابن الّسراجينظر:  -
((9

 .199التمهيد في علم التجويد ص:  ،الجزريينظر:  -
(10)

 . 1/67/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
((11

 .59ص: ،مجاز القرآن ،أبو عبيدةينظر: -
((12

 .1004/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:   -
(13)

 .16/  13الرعد  -
((14

 .338/ 3أوضح المّسالك،  ،ابن ھشامينظر:  -
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ـْ شاءٌ  :نحو ،المفردات فقطبأّف العطؼ بيا قميم.(2)ذىب ابف مالؾو .(1)َشاءٌ  بؿ :والتقدير  :إنَّيا إِلبٌؿ َأ
 .(4)وجعميا لبلبتداء بمنزلة بؿ في شرح الكافية.(3)شاء

 )الّطويؿ( :وقولامرئ القيس مرة واحدة في  وردت أـ المنقطعة في أشعارو 

 .(5)يأسِ نَ  لِ صْ وَ الْ بِ  ارينَ تَ تخْ  رمَ م الصَّ .. أَ .سِ رّ عَ مُ  نْ م مِ دكُ ل لي عنْ ىَ  يّ اوِ مَ أَ 

َياـ اَل يْدخؿ أِلَف ااِلْسِتفْ ؛بَل َحاَجة إلى تقديرىا ِباْلَيْمَزةِ فدليؿ اقترانيا بيؿ، ب؛فأـ منقطعة بمعنى بؿ وحدىا 
 .بؿ الصـر تختاريف:والتقدير .عمى ااِلْسِتْفَياـ

 كحاة عدا ابف مالؾ فقد زعـ أّنيا تعطؼ المفردات ال تدخؿ أـ المنقطعة عمى مفرد عند جميع النّ  -
 .(6)"بؿ"
منو قوؿ امرئ  .(8)وجعؿ ابف كيساف.(7)َؽ ِبَخَبِر َمْحضِ ْسبَ تُ  إّما أف:أـ المنقطعة ثبلثة أنواع  -

 )المتقارب(قيس:ال

 .(9).. وماذا َيُضرُّك َلْو تنِتظر.َتُروح من الَحيّْ أم َتْبَتِكرْ 

ـْ شا،يا لـ تتقدَّْميا ىمزُة استفياـٍ وال تسويةٍ ألنّ ؛منقطعة بمعنى بؿ واليمزة"أـ"  ف   .(10)ءبمنزلة إّنيا إَلبؿ أ

ّما  َأْرُجٌل َيْمُشوَن ِبَيا َأْم َلُيْم َأْيٍد َيْبِطُشوَن أََلُيْم ﴿ :قولو تعالى ومنو.(11)أف تسبؽ بيمزة لغير االستفياـوا 
اَل تََقُع َكاِر ِبَمْنِزَلِة النَّْفِي وَ فاْلَيْمَزُة ِلئْلِنْ .(12)﴾ ِبَيا َأْم َلُيْم َأْعُيٌن ُيْبِصُروَن ِبَيا َأْم َلُيْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَيا

ّما .(13)َبْعَدُىا اْلُمتَِّصَمةُ  َىْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى ﴿ ولو تعالى:قومنو .(14)ِتْفَياـٍ ِبَغْيِر اْلَيْمَزةِ أف تْسُبَؽ ِباسْ وا 
 .(15)﴾َواْلَبِصيُر َأْم َىْل َتْسَتِوي الظُُّمَماُت َوالنُّورُ 

 
                                                           

((1
 .58.؛ الرماني، منازل الحروؾ ص: 2006/ 1ينظر: المرادي، الجني الداني؛ توضيح المقاصد  -

((2
 .47ينظر: ابن مالك، اعألفية ص:  -

((3
 .4/1022ينظر: أبو حّيان، ارتشاؾ الضرب  -

((4
 .2129/ 3الكافية ينظر: ابن مالك، شرح  -

((5
 .174/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسي -

 ((6
 . 69/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -

((7
 . 1/67المرجع السابق  -

((8
 .1/12شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيينظر:  -

 ((9
 .12/ 1 المرجع السابق -

((10
 .12/ 1 المرجع السابق -

((11
 . 76/ 1بيب مؽني الل ،ابن ھشامينظر:  -

((12
 .195/ 7اعأعراؾ  -

((13
 .63/ 2معترك اعأقران  ،؛ السيوطي67/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -

((14
 . 67/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -

((15
 .16 /13الرعد -
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 رك في المفظ دون المعنىتما يش

 :بلأوال:

المفردات والجمؿ  ويعطؼ بيا،دىا في حكـ ما قبميا في المفظوتشرؾ ما بع،حرؼ عطؼ يفيد االستدراؾ
 .(1)وال يعطؼ بيا بعد االستفياـاإلثبات واألمر و د النفي والنيي بع

 :يشترط ببؿ العاطفة ما يمي

تكوف َخبرا بعد خبر، اأْلوؿ منفي َوالثَّاِني فو رأي البصرييف والكوفييف؛أف يتقدميا نفي أو نيي وى  -
 .(2)نفتو عّما قبمياو بعدىا فأعطت الحكـ لما   .: َما َجاَء زيد بؿ َعْمرونحو،جبُمو 

 .ألّف حروؼ العطؼ ال تدخؿ عمى بعضيا البعض؛أف ال تقترف بالواو –

 ؛بؿ بعد النفي والنيي الجميور أفو سيبويو  مذىبف ،بؿ العاطفة بعد النفي معنى حاة فياختمؼ النّ  -
ثبات ضده لما بعدىا. نحوحكـ لتقرير  عف زيد وأثبتو  نفى القياـف؛ما قاـ زيد بؿ عمرو :ما قبميا وا 
في بؿ بعد النفي والنيي أف تكوف ناقمة معناىما لما بعدىا.فإذا قمت: ما .(4)أجاز المبردو .(3)لعمرو

الذي أضربت  مجيءفأوجبت في حؽ الثاني نفي ال ،بؿ ما جاء عمرو:معناه؛فجاء زيد بؿ عمرو
 .(5)ووافقو أبو الحسيف بف عبد الوارث عنو

مخالفتو الستعماؿ و  ،د مف القرآف الكريـ وكبلـ العربغياب الشاىل ؛والصحيح ما ذىب إليو سيبويو 
جماع العمماء عمى رأي سيبويو وخاصة المبرد فقد و ،العرب بؿ في كما أّف  ،أجاز ما أجازه سيبويوا 

مذىب المبرد تشرؾ ما قبميا في إعراب ما بعدىا في المفظ دوف الحكـ فبل يقدر بعدىا غير الفعؿ 
 .(6)خاصة مف غير نفي"

وال  ليس قبمو نفي ا مفردإذا وقع بعدى ،بعد إيجاب أو أمر فيي عاطفة عند البصرييفبؿ إذا جاءت  -
 .(7)إلزالة حكـ ما قبميا وجعمو لما بعدىا "َنْحُو: َجاَء َزْيٌد َبْؿ َعْمٌرو؛نيي

                                                           
((1

 .1/434،الكتاب ،سيبويهينظر:  -
((2

 .178علل النحو  ،ابن الوراقينظر:  -
((3

 .197/ 1رح جمل الزجاجي ش ،ابن عصفور :ينظر -
((4

 . 1/58المقتضب  ،المبّردينظر:  -
((5

 .1995ارتشاؾ الضرب /  ،أبو حّيان :ينظر -
((6

 .256المالقي، رصؾ المباني، ؛ 197/ 1شرح جمل الزجاجي  ،ابن عصفور :ينظر  -
((7

 .811/ 2شرح شذور الذھب  ،الجوحريينظر:  -
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الغمط  طريؽ ما قبميا إّما عمى حكـجعموا و داللتيا عمى العطؼ  عفر بف صابرالكوفيوف وأبو جأنكر و 
ّما عمى طريؽ النسيافو  ووافقيـ أبو حياف وجعؿ ما ورد منو شاذا ونادرا مستدال .(1)بل يحكـ لو شيءف،ا 

 .(2)بكبلـ الكوفيوف 

فيي لمتنبيو عمى انتياء غرض واستئناؼ غيرىوىذا مذىب ابف ت بؿ بعد جممة في اإليجابإذا جاء  -
ّما .(4)بطاؿ َوُتَسمَّى َحْرَؼ اْبِتَداءٍ اإلإّما:إضرابا عما قبميا عمى وجييفتكونو .(3)مالؾ الترؾ مف غير وا 

ٍة ِمْف َغْيِر ُرُجوٍع َعِف ف؛غير إبطاؿ ٍة ِإَلى ِقصَّ تفيد ااِلْنِتَقاُؿ ِمْف َحِديٍث ِإَلى آَخَر َواْلُخُروُج ِمْف ِقصَّ
فَّارُ  ِؿ َوِىَي ِفي َىِذِه اْلَحاَلِة َعاِطَفٌة عند الصَّ َنا ِكتَاٌب َيْنِطُق ِباْلَحقّْ َوُىْم اَل َوَلَديْ نحو: ﴿ .(5)اأْلَوَّ

حرؼ اْبِتَداء اَل عاطفة عمى وجعميا اْبُف ِىَشاـٍ وردىـ .(6)﴾ُيْظَمُموَن، َبْل ُقُموُبُيْم ِفي َغْمَرٍة ِمْن َىَذا
ِحيح"  .(7)الصَّ

غير يت تزاد "ال" قبؿ "بؿ"، بعد اإليجاب؛ لمداللة عمى توكيد اإلضراب في حالة االيجاب دوف أف-
 (الخفيؼ:)ومنو قوؿ الشاعر.(8)المعنى

 .(9)ُيْقَض لمشَّْمس َكْسفٌة وُأفولُ ...َوْجُيك البدُر اَل بل الّشْمُس َلْو َلمْ 

 .(10)زاد "ال" قبؿ "بؿ" بعد اإليجاب؛ لمداللة عمى توكيد اإلضرابف

 .َوْيو ِزَياَدة )اَل( بعد النَّْفيومنع اْبف درْست .(11)تزاد ال قبؿ بؿ بعد النيي أو النفي لتوكيد تقرير ما قبمياو 
 )البسيط(:وردوا بقوؿ الشاعر.(12)لغياب الشاىد والسماع مف العرب؛النييبعد النفي و ومنعو ابف عصفور 

 .(13).. َىْجٌر وُبْعٌد ترَاخى اَل ِإَلى أَجل.َوَما َىَجْرُتك اَل بل زاَدني شَغًفا

 .(1)ليجرافزاد "ال" لتوكيد تقرير ما قبميا، أي لتوكيد عدـ ا 

                                                           
((1

 .179/ 3ھمع الهوامع  ،؛ السيوطي378علل النحو ص:  ،الوراقابن  ؛378/ 1الكتاب  ،سيبويه :ينظر -
(2)

 .4/1995ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيانينظر:  -
3
 . 3/1233شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -
4
 .258/ 4البرھان  ،الزركشيينظر:  -
5
 .المرجع نفسه -
6
 .23/63المسمنون  -
7
 .133/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
8
 .1996/ 4ارتشاؾ الضرب  ،ابو حّيانينظر:  -
9
/ 2،شرح التصريح ،اعأزھري ؛2/391 ،شرح اعأشموني ،اعأشموني؛133/ 1مؽني اللبيب،ابن ھشام :ينظر .لم ينسب البيت لقائل بعينه - 

178. 
10
 .2/391شرح اعأشموني  ،اعأشمونيينظر:  -
11
 .180/ 3ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
12
 .197/ 1شرح جمل الزجاجي  ،فورابن عصينظر:  -
13
ھمع الهوامع  ،السيوطي ،178/ 2 ،شرح التصريح ،اعأزھري ؛392/ 2شرح اعأشموني  ،اعأشموني :ينظر :لم ينسب البيت لقائل بعينه -

3 /212. 
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 .امرئ القيس في أشعار امرئ القيس ولـ يرد العطؼ ببؿ 

 :لكن-ثانيا

وتفيد االستدراؾ بعد النَّْفي في جميع  .المخففة مف الثقيمة العاطفة :لكف بتخفيؼ النوف قسماف 
ـَ زيد َلِكف َعْمرو.أحواليا نحو: َما َقا

ة َوَما بْعدَىا وىي ِفي اْلَعطؼ مخفَّفة البتَّ .(3)وقيؿ تفيد التوكيد .(2)
ثباتو لما  ،وتشرؾ ما قبميا في حكـ ما بعدىا في المفظ.(4)ُمَخالؼ لما قبمَيا وتفيد نفي الحكـ عّما قبميا وا 

 .بعدىا

 :حتى يصح العطؼ بيا وىيمجتمعة يشترط بمكف العاطفة ثبلثة شروط 

أجاز أبي الربيع  فدا إذا وقعت قبميا جممة عحرؼ ابتداء و ،حاةوىو قوؿ أغمب النّ :عطؼ المفردات -
 .(5)وىو ظاىر كبلـ سيبويو .عطؼ الجمؿ بمكف إذا لـ تقترف بالواو

نحو ما  .أف يتقدميا نفي أو نيي وىو رأي البصرييف والكوفييف حمبل ليا عمى بؿ العاطفة بعد النفي –
يَجابقاـ زيد ولكف عمرو. ْثَبات واألمر طؼ بَيا بعد االكوفَّيوف اْلعَ  وأجاز.(6)َواَل تقع ِفي اإْلِ حمبل إْلِ

وجوب مخالفة ما و  ،عدـ السماع مف العربل ؛البصريوف وومنع.(7)بعد اإليجابالعاطفة ليا عمى بؿ 
وال .8))استغناًء ببؿ في جواز العطؼ بعد االيجاب، كما استغنوا بإليؾ عف حتّاؾو بعدىا لما قبميا 

ذا وقع مثؿ ذلؾ كانت ىؿ قاـ زيد لكف  :فبل يجوز.يجوز العطؼ بيا بعد االستفياـ عمرو لـ يقـ وا 
 .(9)حرؼ ابتداء 

ومذىب .(11)وافقيـ ابف مالؾ في األلفية.(10)أف ال تقترف بالواو وىو مذىب الفارسي وأكثر النحوييف  –
ف مف و حويويرى ابف مالؾ إّف ما ذكره النّ 12) .)ِباْلَواواْبف خروؼ اَل تكوف عاطفة َمَع اْلُمْفرد ِإالَّ 

                                                                                                                                                    
1
 .3/168حاشية الّصبان  ،الّصبانينظر:  -
(2)

 . 1/175فور شرح جمل الزجاجي ؛ ابن عص586الجني الداني   ،المرادي ؛الكتاب  ،سيبويهينظر:  -
((3

 .294/ 1شرح التصريح  ،اعأزھريينظر:  -
((4

 .427/ 1اللباب في علل البناء واإلعراب  ،ريبكالعينظر:  -
(5)

 .434،الفضة المضيئة ،؛ أحمد زيد1/588الجني الداني في حروؾ المعاني  ،المرادي ؛ 435/ 1سيبويه، الكتاب، :ينظر  -
((6

 .33حروؾ المعاني والصفات ص:  ،الزجاجيينظر:  -
((7

 .427/ 1اللباب  ،ريبكالعينظر:  -
(8)

 .434الفضة المضيئة ص: ،؛ أحمد زيد396/ 2اإلنصاؾ  ،؛ ابن اعأنباري58/ 1 ،المقتضب،المبرد :ينظر -
((9

 .1998/ 4ارتشاؾ الّضرب  ،أبو حّيانينظر:  -
((10

 .175/ 2شرح التصريح  ،اعأزھريينظر:  -
((11

 .1975/  4ارتشاؾ الضرب ،و حّيانأبينظر:  -
((12

 .3/217ھمع الهوامع  ،السيوطيينظر:  -
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ألّف سيبويو لـ يمثؿ ؛مكف غير مقترنة بالواو مف كبلميـ وليس مف كبلـ العربشواىد العطؼ ب
ف أجاز العطؼ بيا غير مقترنة ؛لمعطؼ بمكف إال بالواو  .(1)بالواو ألمانتو العممية، وا 

 :ذىب النحاة في العطؼ بمكف أربعة مذاىب

َواْلَواو عاطفة مفرد عمى  ،اطفةّف َلِكف غير عأ.(5)كبريوالعُ .(4)السييميو .(3)والفارسي.(2)ذىب يونس –
 .(6)ووافقيـ ابف مالؾ في التسييؿ.أِلَنََّيا لـ تْسَتْعمؿ غير مسبوقة بواو؛عمى ُمْفرد

 .(7)َواْلَواو َزاِئَدة غير اَلِزَمة سواء اقترنت بالواو أـ ال  ،ذىب ابف كيساف إلى أّف َلِكف عاطفة  -
ميو ع وحمبل.(9)وابف خروؼ.(8)ارقيا وىو مذىب ابف عصفورَلِكف عاطفة َواْلَواو َزاِئَدة اَلِزَمة ال تف  –

 .(10)ف ومثبّل لو بمكف مقترنة بالواو ّنيما أجازا العطؼ بمكأل؛األخفشكبلـ سيبويو و 
زيد  َنْحو َما َقاـَ  ،جممة حذؼ َبْعضَيا عمى جمَمة صرح بجميعياَواْلَواو عاطفة  ،ف غير عاطفةكِ ل -

ـَ َعْمرو؛ َولَ التقدير: و َوَلِكف َعْمرو،  اْلَواو اَل تعطؼ ُمفردا عمى ُمْفرد ُمَخالؼ َلُو ِفي  فّ ألَ ِكف َقا
يَجاب َوالسَّمب ِبِخبَلؼ الجممتيف المتعاطفتيف َفيجوز تخالفيما ِفيِو َنْحو ـَ زيد َولـ يقـ َعْمرو  :اإْلِ َقا

 :امرئ القيس قولو أشعارفي  ومف اقتراف لكف بالواو.(11)وىو مذىب اْبِف َمالؾ

 .(12)رايسَ مَ وَ  عيَص بَ يا في برْ طَ رابِ .. مَ .تْ رَ تذكّ  كنْ لَ خيمي وَ  تْ نَ بُ ا جَ وم

إّف الواو عاطفة جممة عمى جممة ولكف حرؼ  الذي يقوؿ: وتميؿ الباحثة مع الرأي 
 .استدراكميمؿ

يا قاؿ ابف أبي الربيع: إنّ و .(13)يا حرؼ ابتداءذىب أكثر المغاربة أنّ فم إذا وقعت لكف بعد جممة
 )البسيط(:ومنو قوؿ امرئ القيس.(14)بغير واو. وىو ظاىر كبلـ سيبويو ،جممة عمى جممةعاطفة 

 .(1).. ال عوٌر شانو وال قصر.عوير وفى بذّمتو لكنْ 

                                                           
(1)

 .1231/ 3شرح الكافية الشافية  ،ابن مالكينظر:  -
((2

 المرجع نفسه. -
((3

 .995/ 1ينظر: المرادي، توضيح المقاصد  -
((4

 .196نتائج الفكر ص:  ،السهيليينظر:   -
((5

 .427/ 1اللباب  ،ريبكالعينظر:  -
((6

 .427/ 1اللباب  ،ريبك؛الع196/ 1لسهيلي، نتائج الفكر ا ؛.588الجني الداني ص: ينظر:  -
((7

 . 307/ 1مؽني اللبيب  ،ابن ھشامينظر:  -
((8

 شرح جمل الّزجاجي  ،ابن عصفوربنظر:  -
((9

 .1231/ 3شرح الكافية الّشافية  ،ابن مالكينظر:  -
((10

 .587حروؾ المعاني ص: الجني الّداني في  ،المراديينظر:  - 
((11

 .1231/ 3شرح الكافية  ،ابن مالكينظر:  -
((12

 .126/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي -
((13

 . 1018/ 2توضيح المقاصد  ،المراديينظر:  -
((14

 .1019/ 2 المرجع نفسه -
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 .عند أبي الربيع وحرؼ ابتداء عند المغاربةعاطفة جممة عمى جممة  واوبغير  وقعت لكف

 .س سواء اقترنت بالواو أـ الامرئ القي لكف عاطفة مفرد عمى مفرد في أشعارولـ ترد 

 :العطف بال-ثالثا 

وتشرؾ ما قبميا في حكـ ما بعدىا لفظا ال  ،يطمؽ عمييا ابف قشير ال النسؽ إذا جاءت عاطفة
ثباتو لممعطوؼ عميوتفيد توكيد نفي الحكـ و ؛معنى  .(2)عف المعطوؼ وا 

 :يشترط ببل عاطفة  َثبَلَثة ُشُروطيي

وأجازه ِسيَبَوْيٍو بعد .(3)حاة  أو تحضيض أو دعاءجميع النّ باتفاؽ َأمر  َأو،َأف يتقدميا ِإْثَبات  –
وأنكره اْبف َسْعَداف َوزعـ َأف َىَذا َلْيَس مف َكبَلـ .(5)َياْبَف أخي اَل اْبف عمي:َنْحو.(4)الِنَداء
زيدا منطمؽ َكَما يجوز َذِلؾ َلَعؿَّ عمرا اَل  :، َنْحووأجازه الفراء في اسـ َلَعؿَّ (7).َأُبو َحيَّافووافقي(6).العرب

 .(9)وال  يتقدميا استفياـ باالتفاؽ.(8)ِفي اْسـ ِإفّ 

ال كاف العطؼ بو  -  .(10)َأالَّ تقترف بعاطؼ وا 

أف يتعاند متعاطفييا فبل يصدؽ أحدىما .(14)ذي بّ واأل.(13)َواْبف ِىَشاـ.(12)َوَأُبو َحيَّاف.(11)ذىب الس يْيمي –
"جاءني  :ويجوز ،لصدؽ اْسـ الرجؿ َعَمى زيد ؛يٌد ال رجٌؿ" وعكسوعمى اآلخر، فبل يجوز "جاءني ز 

 .(15)رجٌؿ ال امرأةٌ"

                                                                                                                                                    
((1

 . 193/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسي - 
(2)
 .202 نتائج الفكر  ص: ،الّسهيليينظر:  - 
(3)
 .183/ 3ھمع الهوامع   ،الّسيوطي؛1/285المؽني  ،ابن ھشامينظر: - 

(4)
 .1/286ينظر: سيبويه،الكتاب  -

(5)
 .125/ 3ينظر: الّسيوطي، ھمع الهوامع  -

(6)
 .1/277ينظر: اعأزھري، شرح التصريح،  -

(7)
 .2997/ 4ينظر: أبو حّيان، ارتشاؾ الضرب  - 
(8)
 .3/125هوامع ينظر: السّيوطي، ھمع ال -

(9)
 .2997/ 4؛ أبو حّيان، ارتشاؾ الضرب 2/104ينظر: السهيلي، نتائج الفكر  - 
(10)
 . 2/158ينظر: ابن ھشام، مؽني اللبيب  - 
(11)
 .103، 101/ 2ينظر: السهيلي، نتائج الفكر  - 
(12)
 .2997/ 4ينظر: أبو حيان، ارتشاؾ الضرب  - 
(13)
 .15/ 2ينظر: ابن ھشام مؽني اللبيب  - 
(14)
 .3/125ينظر:  الّسيوطي، ھمع الهوامع  - 
(15)
 .15/ 2؛ ابن ھشام، مؽني اللبيب 2997/ 4؛ أبو حّيان، ارتشاؾ الضرب 2/103ينظر: السهيلي، نتائج الفكر  - 
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ـَ عمرُو  .عند البصرييفاَل يحسف ِإْظَيار اْلَعاِمؿ بْعدَىا لئبلَّ يمتبس ِبالد َعاِء  – ـَ زيد اَل َقا فَمو قمت َقا
ا اقترنت بالكبلـ قرينة تدؿ ىشاـ إذحوييف و وعمى العطؼ ببل عند بعض النّ .(1)ألشبو الد َعاء َعَمْيوِ 

 .(2)ضربت بكرا ال ضربت عمرا:نحو.ّف الكبلـ أخبار وليس دعاءأعمى 

ألّنو يصبح عندئذ مف عطؼ الجمؿ ال ؛وتميؿ الباحثة إلى الرأي الذي يقوؿ بعدـ جواز ظيور العامؿ 
ؼ إال المفردات مف شروط العطؼ ببل كونيا ال تعط األوؿوىذا يخالؼ الشرط  ،مف عطؼ المفردات

بعدـ جواز ظيور  :ظيور العامؿ بالعطؼ ببل مما يؤيد الرأي الذي يقوؿ أّنو لـ يرد د ذلؾ يويؤ 
 .العامؿ

ف يكوف صفة لموصوؼ مذكور، أل صالحغير .اسما او فعبل  ولو بالتأويؿمعطوفيا مفرد سواء كاف  –
فة، ي المحض، وليست عاطفإف صمح لشيء مف ذلؾ؛ كانت "ال" لمنف ؛خبرا، أو حاال فأو يكو 

 )الطويؿ(:امرئ القيس قوؿومنو .ووجب تكرارىا

 .(3).. َمواِرَن، اَل ُكْزٍم َواَل َمِعراتِ .َتُمتُّ الَحَصى َلتًّا بُسْمٍر َرزينةٍ 

 ،وال زائدة لتأكيد نفي الصفة عف الموصوؼ ،صفة لموصوؼ مذكور عمى "الخوؿ"دطفة لال ليست عا 
 .عمى صفة لموصوؼ مذكورووكرت وجوبا بسبب دخوليا 

ابف  هوأجاز .(4)عمى معموؿ الماضي  بخبلؼ المضارع بلمنع الزجاج العطؼ ب-
 )الطويؿ(:لقوؿ العرب: "جدؾ" ال كدؾ" و بقوؿ امرئ القيس.(6)ابف ىشاـووافقو .(5)مالؾ

 .(7).. ُعَقاُب َتُنوَفى اَل ُعَقاُب اْلَقَواِعلِ .َكَأنَّ ِدثَارًا َحمََّقْت ِبَمُبوِنوِ 

ىذا رد عمى ميو معموؿ لفعؿ ماٍض "حمقت"؛ و عطؼ "ببل" "عقاب القواعؿ" عمى "عقاب تنوفى" والمعطوؼ عف 
 .(8)الزجاجي الذي يمنع ذلؾ

                                                           
(1)
 .416/ 2ينظر: العكبري، اللباب  -

(2)
 .2997/ 4ينظر: أبو حّيان، ارتشاؾ الضرب  -
(3)
رزينة: ثقال ال عيب فيها، موارن: ال سثر فيها الحجارة، االكزم: القصير المتقبض، المعرات: التي ذھب تلت: تسحق الحص، بحوافرھا،  -

 . 141/ 1شرح اعأشعار الّستة  ،البطليوسيما حولها من الشعر، وھو مكروه في الدواب.
(4)
 .1232/ 3شرح الكافية الّشافية  ،ابن مالكينظر:  -
(5)

 . المرجع  نفسه–
(6)
 . 258/ 1مؽني اللبيب   ،بن ھشاما :ينظر - 
(7)
دثار:ھو دثار بن فقعس من بني أسد كان يرع، إبل امرئ القيس، حلّقت: علت بالجو، اللبون: اإلبل ذوات اللبن، تنوف،: جبل عال في بالد  -

 .154/ 1شرح اعأشعار الستة  ،البطليوسيبالد طيء، القواعل: الجبال الصؽيرة، 
(8)
 . 258/ 1مؽني اللبيب   ،؛ ابن ھشام1232/ 3افية الشافية شرح الك ،ابن مالك :ينظر - 
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عدا الكسائي .(2)عند جميع الّنحاة يجوز االبتداء بياو .(1)الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب يعطؼ بيا  -
 .(3)والفّراء

 .(4)جئتؾ لتنفعني ال لتضربني:قديروالت.جئتؾ ال لتضربني :حون .ببليجوز حذؼ المعطوؼ عميو  -
 .امرئ القيس سوى مرة واحدة بيف لمباحثة أّنو لـ يرد في أشعارومف خبلؿ دراستي لمعطؼ ببل ت

 وخالصة القول 
 .شاع مصطمح النسؽ أكثر مف مصطمح العطؼ في كتب النحو حتى عند البصرييف أنفسيـ -
 .حروؼ الّنسؽ عف بعضيا بعض تنوب -
ف كاف جائزا لداللتو - واقتصر عمى الحرفيف الواو الّسياؽ عميو وأمف المبس  قؿ حذؼ العطؼ وا 

 .والفاء
يمييا امرئ القيس لتفردىا بأحكاـ خاصة دوف غيرىا  أكثر أدوات الّنسؽ ورودا في أشعاركانت الواو  -

 .طفاتامف العطؼ بمكف وبؿ وحتى الع ت االشعاربينما خم ،أـ والبثـ و وقؿ العطؼ .الفاء يمييا أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)
 .4/1997ارتشاؾ الضرب  ،أبو حّيانينظر:  -
(2)
 .3/295شرح الكافية  ،ابن مالكينظر:  -
(3)
 . 233/ 2البقرة  -

(4)
 .823/ 1ينظر: الجوحري، شرح شذور الذھب  -



158 
 

  



159 
 

 الخاتمة
وجعمنا مف العامميف بيا، والمتبعيف  ،صمى ا عميو وسمـالحمد  الذي ىدانا لدينو، وأكرمنا بسنة نبيي 

 :أّما بعد ليا، والمتفقييف فييا، ونسألو أف ينفعنا بما عممنا منيا، وأف يرزقنا العمؿ بيا

 إلى النتائج والتوصيات اآلتية: لباحثةت اتوصم 

 أواًل: نتائج البحث:

األساطير إاّل أّف ىذا ال ينفي عمييا ورّبما غمبت  ،اختمؼ الّرواة في أخبار امرئ القيس وحياتو  -
 حقيقة ىامة مفادىا أىمية ذلؾ الشعر ومساىمتو في تقعيد قواعد النحو وتفسير غريب القرآف 

مع ما ورد مف أحكاـ وقواعد أقّرىا عمماء النحو امرئ القيس  في أشعارالتوابع تطابقت  -ثالثا
 .والببلغة

حيث انتقمت مف معانييا المغوية  ،ىناؾ عبلقة بيف المعاني المغوية لمتوابع والمعني االصطبلحي -رابعا
 .إلى معانييا االصطبلحية

ف أبواب النحو األخرى العتمادىـ اىتـ الّنحاة األوائؿ بالعامؿ النحوي في التوابع وغيرىا م -خامسا
 .وقؿ ذلؾ عند الباحثيف والببلغييف الستقرار اإلعراب عند الباحثيف ،عمى العامؿ في تحديد اإلعراب

ولجأوا إلى تحديدىا وتصنيفيا إلى  ،عالج الّنحاة مفيـو الّتوابع كمفيوـ مف المفاىيـ الّنحوية -سادسا
 .تـ الببلغيوف بالمعاني الداللية لمتوابع وأثرىا عمى الجممةواى ،معايير الداللة والّصرؼ والّتركيب

يميو عت يمييا البدؿ النّ  يميو ،قيسامرئ ال كثر انواع التوابع ورودا في اشعاركاف الّنسؽ أ  -سابعا
 .التوكيد

 :توصيات الباحثة –ثانيا

 امرئ القيس والتي عرىناؾ العديد مف المسائؿ النحوية والببلغية التي لـ يتـ دراستيا في ش  -أوال
راسة واختصاصيا بالتوابع لـ أتمكف مف دراستيا نظرا لمحدودية الد والتي .تكشؼ البدايات األولى لمغة

 .امرئ القيس في أشعار



160 
 

إاّل أّف ىناؾ الكثير الكثير مف األشعار التي لـ يتـ بالرغـ مف استيفاء مادة التوابع بحثا ودراسة  –ثانيا 
 .سة مادة التوابع مف خبلليااتخاذىا ميدانا لدرا

ليذا أوصي  ،ىناؾ فرؽ كبير بيف األشعار القديمة واألشعار الحديثة مف حيث المغة والنحو :ثالثا
بدراسة نموذجيف مف ىذه األشعار والمقارنة بيف استخداـ كؿ مف الشاعريف لمادة التوابع ومدى 

ي جرت عمى المغة تالتغيرات والتحوالت الوالكشؼ عف  ،لتي أقّرىا عمماء النحوابالقواعد  ماالتزامي
 .والنحو مع تغير العصور وتطور الحضارات
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 قائمة الفيارس
 قائمة الفيارس القرآنية  -أوال 

أرقاـ  رقميا السورة اآلية القرآنية 
 الصفحات

 البقرة
 21 69/ 2 البقرة يَف﴾﴿ ِإنَّيا َبَقَرٌة َصْفراُء فاِقٌع َلْوُنيا َتُسر  النَّاِظرِ 

 141 74/ 2 البقرة ﴿َفِيَي َكاْلِحجاَرِة َأْو َأَشد  َقْسَوًة ﴾
َـّ ﴿ ﴾ُث ـْ ـْ ىؤالِء تَْقُتُموَف َأْنُفَسُك  76 85/ 2 البقرة  َأْنُت

ـْ ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلَِخِر َقاَؿ َوَمْف َكَفَر﴾  122 126/ 2 البقرة ﴿ َمْف َآَمَف ِمْنُي
 143 135/ 2 البقرة ُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى َتْيَتُدوا ﴾﴿ َوَقا

ٌة ِإالَّ  ـْ ُحجَّ  94 150/ 2 البقرة ﴾ الَِّذيَف َظَمُموا ِمْنُيـْ ﴿ِلَئبلَّ َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمْيُك
ـْ َأْو  ﴿ ـْ َآَباَءُك  111 200/ 2 البقرة  ﴾َأَشدَّ ِذْكًراَفاْذُكُروا المََّو َكِذْكِرُك

بَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِلمَِّو  َمَواِت َوالصَّ ﴿َحاِفُظوا َعَمى الصَّ
 َقاِنِتيَف ﴾

 124 238/ 2 البقرة 

 26 245/ 2 البقرة  ﴿َمْف َذا الَِّذي ُيْقِرُض المََّو َقْرضًا َحَسنًا َفُيضاِعَفُو َلُو﴾
 آؿ عمراف

 88 97/ 3 آؿ عمراف ﴾َطاَع ِإَلْيِو َسِبيبًل تَ ﴿َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس ِحج  اْلَبْيِت َمِف اسْ 
ـْ َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوـَ َقْرٌح ِمْثُمُو﴾  27 140/ 3 آؿ عمراف  ﴿ِإْف َيْمَسْسُك

 الّنساء
ـْ ِظبلًّ َظِميبًل﴾  53 4/57 الّنساء ﴿َوُنْدِخُمُي
 51 92/ 4 الّنساء  ﴿َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة﴾

َـّ ُيْدِرْكُو  ْج ِمْف َبْيِتوِ ﴿َوَمْف َيْخرُ  ُمَياِجًرا ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو، ُث
 ﴾اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَمى المَّوِ 

 135 100/ 4 النساء

ـْ َأِف اتَُّقوا ﴿ يَّاُك ـْ َواِ  ْيَنا الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْف َقْبِمُك َوَلَقْد َوصَّ
 المََّو﴾

 115 131/ 4 النساء 

 49 176/ 4 الّنساء  ﴿ِإِف اْمُرٌؤ َىَمَؾ َلْيَس َلُو َوَلٌد﴾
 المائدة
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 76 24/ 5 المائد ﴿َفاْذَىْب َأْنَت َوَرب َؾ َفقاِتبل ِإنَّا ىاُىنا قاِعُدوَف﴾

َـّ ﴿  93 71/ 5 المائدة  ﴾َكِثيٌر ِمْنُيـْ  َعُموا َوَصم واُث

ـُ ﴿َفآَخَراِف َيُقوَماِف َمَقاَمُيَما ِمَف  الَِّذيَف اْسَتَحؽَّ َعَمْيِي
 اأَلْوَلَياِف﴾

 14  107/ 5 المائدة 

ِلَنا َوآِخِرَنا ﴾َتُكوُف َلَنا ِعيًدا  ﴿  93 114/ 5 المائدة أِلَوَّ

ـْ ِإالَّ َما َأَمْرتَِني ِبِو َأِف اْعُبُدوا المََّو َربٍّي ﴿ َما ُقْمُت َلُي
 ﴾َوَربَُّكـْ 

 102 117/ 5 المائدة 

 األنعاـ
ـْ ِإلى َيْوـِ اْلِقياَمِة ال َرْيَب ِفيِو الَِّذيَف َخِسُروا  ﴿َلَيْجَمَعنَُّك

ـْ ال ُيْؤِمُنوَف ﴾ ـْ َفُي  َأْنُفَسُي
 94  12/ 6 األنعاـ

 129 27/ 6 األنعاـ  ﴾َيا َليتََنا ُنَرد  َواَل ُنَكِذُبِبآَياِت َربٍَّنا َوَنُكوَف ِمَف اْلُمْؤِمِنيفَ ﴿
ـُ  ﴿ُيْخِرُج اْلَحيَّ  ِمَف اْلَميٍِّت َوُمْخِرُج اْلَميٍِّت ِمَف اْلَحيٍّ ذِلُك

 المَُّو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَف﴾
 118 6/95 ألنعاـا

اِتي ِلمَِّو َربٍّ ﴿ُقْؿ ِإفَّ َصبلِتي َوُنُسِكي َوَمْحياَي َوَمم
 ﴾اْلعاَلِميفَ 

 124 6/162 األنعاـ

 األعراؼ
ـْ َأْرُجٌؿ َيْمُشوَف ِبَيا َأـْ  ـْ  ﴿َأَلُي ـْ َلُي ـْ َأْيٍد َيْبِطُشوَف ِبَيا َأ َلُي

ـْ آَذاٌف َيْسَمُعوَف ِبَيا ﴾ ـْ َلُي  َأْعُيٌف ُيْبِصُروَف ِبَيا َأ
 152 195/ 7 األعراؼ

 التوبة
﴿َوَأذاٌف ِمَف المَِّو َوَرُسوِلِو ِإَلى النَّاِس َيْوـَ اْلَحجٍّ اأْلَْكَبِر َأفَّ 

 َف َوَرُسوُلُو﴾المََّو َبِريٌء ِمَف اْلُمْشِرِكي
 108 3/ 9 التوبة

 يونس
َـّ المَُّو َشِييٌد َعَمى َما َيْفَعُموَف ﴾ ـْ ُث  136 46/ 10 يونس ﴿َفِإَلْيَنا َمْرِجُعُي

 ىود
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ـُ النَّاَر﴾ ـُ َقْوَمُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُى  116 98/ 11 ىود ﴿ َيْقُد

 24  103/ 11 ىود ِلَؾ َيْوـٌ َمْشُيوٌد ﴾﴿َذِلَؾ َيْوـٌ َمْجُموٌع َلُو النَّاُس َوذَ 

ـَ ﴿  72 119/ 11 ىود ﴾َأْجَمِعيفَ  ِمَف اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ أَلَْمؤَلَفَّ َجَينَّ

 يوسؼ

 32 18/ 12 يوسؼ ﴿َوَجاُءوا َعَمى َقِميِصِو ِبَدـٍ َكِذٍب﴾

 139 35/ 12 يوسؼ  ﴿َلَيْسُجُننَُّو َحتَّى ِحيٍف﴾

 الّرعد

ـْ َىْؿ َتْسَتِوي الظ ُمَماُت ﴿َىْؿ َيْستَ  ِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َأ
 َوالن وُر﴾

 152، 151 16/ 13 الرعد

 إبراىيـ

ـْ صَ ﴿  147 21/ 14 إبراىيـ  ﴾ َبْرَنا َما َلَنا ِمْف َمِحيصٍ َسَواٌء َعَمْيَنا َأَجِزْعَنا َأ

 الحجر

ـْ َأْجَمُعوَف﴾  71 30/ 15  الحجر ﴿َفَسَجَد اْلَمبلِئَكُة ُكم ُي

 النحؿ

 114 76/ 16 النحؿ ﴿َىْؿ َيْسَتِوي ُىَو َوَمْف َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ﴾

ـْ َوال تَْنُقُضوا اأْلَْيماَف َبْعَد  ﴿َوَأْوُفوا ِبَعْيِد المَِّو ِإذا عاَىْدُت
 َتْوِكيِدىا ﴾

 56 91/ 16 النحؿ 
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﴾﴿َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَف َفاْسَتِعْذ ِبالمَِّو ِمَف   24 98/ 16 النحؿ الشَّْيَطاِف الرَِّجيـِ

 الكيؼ

 141 18/19 الكيؼ ﴾َقاُلوا َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوـٍ ﴿

ـْ َمِمٌؾ َيْأُخُذ ُكؿَّ َسِفيَنٍة َغْصبًا﴾  45 79/ 18 الكيؼ ﴿َوكاَف َوراَءُى

 مريـ

 91 60،61/ 19 مريـ َجنَّاِت َعْدٍف﴾﴿َفُأولِئَؾ َيْدُخُموَف اْلَجنََّة َوال ُيْظَمُموَف َشْيئًا 

 طو

 68 56/ 20 طو  ﴾َفَكذََّب َوَأَبى﴿َوَلَقْد َأَرْيَناُه آَياِتَنا ُكمََّيا 

 48 20/74 طو ﴿اَل َيُموُت ِفيَيا َواَل َيْحَيا﴾

 األنبياء

 29 22/  21 األنبياء  ﴿ َلْو َكاَف ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو َلَفَسَدَتا﴾

ـْ َبِعيٌد َما ُتوَعُدوف﴾﴿ وَ  ْف َأْدِري َأَقِريٌب َأ  148 21/109 األنبياء  اِ 

 المؤمنوف
َـّ َخَمْقَنا الن ْطَفَة َعَمَقًة َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضَغًة َفَخَمْقَنا  ﴿ُث

ـَ َلْحمًا﴾  اْلُمْضَغَة ِعظامًا َفَكَسْوَنا اْلِعظا
 134 14/  23 المؤمنوف

 24 14/ 23 المؤمنوف ُو َأْحَسُف اْلَخاِلِقيَف ﴾﴿َفَتَباَرَؾ المَّ 
 115 22/ 23 المؤمنوف ﴿َوَعَمْييا َوَعَمى اْلُفْمِؾ ُتْحَمُموَف﴾
 62 36/ 23 المؤمنوف  ﴿َىْيَياَت َىْيَياَت ِلَما ُتوَعُدوَف﴾

ـْ َأنَُّكـْ  ـْ ُمْخرَ  ﴿َأَيِعُدُك ـْ ُترابًا َوِعظامًا َأنَُّك  60 36/ 23 المؤمنوف  ﴾ُجوفَ ِإذا ِمت ـْ َوُكْنُت
ـْ اَل ُيْظَمُموَف، َبْؿ ُقمُ  ـْ ﴿ َوَلَدْيَنا ِكتَاٌب َيْنِطُؽ ِباْلَحؽٍّ َوُى  154 23/63 ؤمنوفالموُبُي
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 ﴾ِفي َغْمَرٍة ِمْف َىَذا
 49 92، 91/ 23 المؤمنوف ﴿ُسْبَحاَف المَِّو َعمَّا َيِصُفوَف َعاِلـِ اْلَغْيِب﴾

 الّنور
 51 23/ 24 النور يَف َيْرُموَف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفبَلِت اْلُمْؤِمَناِت﴾﴿ِإفَّ الَّذِ 

 101 35/ 24 النور ﴾َزْيُتوَنٍة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْرِبيَّةٍ  ﴿ُيوَقُد ِمْف َشَجَرٍة ُمباَرَكةٍ 
 الفرقاف

ـْ َجنَُّة اْلُخْمِد الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَف﴾  149 15/ 25 الفرقاف  ﴿ُقْؿ َأَذِلَؾ َخْيٌر َأ
ـْ ِعَباِدي َىؤاَُلِء﴾ ـْ َأْضَمْمُت  25 17/ 25 الفرقاف  ﴿َأَأْنُت

 الّشعراء
ـْ ِبَما َتْعَمُموَف﴾ ، 131/ 26 الّشعراء ﴿َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِف َواتَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّك

132  
96 

 القصص
 128 7/ 28 القصص ﴾اْلُمْرَسِميفَ  ﴿ِإنَّا َراد وُه ِإَلْيِؾ َوجاِعُموُه ِمفَ 
 133 25/ 28 القصص ﴿َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَمْيِو﴾

 العنكبوت
 128 .29/15 العنكبوت  ﴿ َفَأْنَجْيناُه َوَأْصحاَب السَِّفيَنِة َوَجَعْمناىا آَيًة ِلْمعاَلِميَف ﴾
 سبأ

ـْ َعاِلـِ اْلَغْيِب﴾  50 3/ 34 سبأ ﴿َبَمى َوَربٍّي َلتَْأِتَينَُّك
ـْ ِمَف السَّماِء ﴿ ـْ َوما َخْمَفُي ـْ َيَرْوا ِإلى ما َبْيَف َأْيِديِي َأَفَم

 ﴾َواأْلَْرضِ 
 110 34/9 سبأ

ـْ ﴿ نَّا َأْو ِإيَّاُك  145، 142 34/24 سبأ ﴾َأْو ِفي َضبلٍؿ ُمِبيفٍ  َلَعمى ُىدىً َواِ 
 فاطر

 58  27/  35 فاطر  ﴾َوَغَراِبيُب ُسودٌ ﴿
 يس

ـْ ِمَف اْلُقُروِف  ـْ َيَرْوا َكـْ َألَ  ﴿ ـْ ال َأْىَمْكنا َقْبَمُي ـْ ِإَلْيِي َأنَُّي
 ﴾ َيْرِجُعوفَ 

 97 36/31 يس

ـُ المَّْيُؿ َنْسَمُخ ِمْنُو النََّياَر﴾  15 38/ 36 يس ﴿َوآَيٌة َلُي
 الّصافات

 143 147/ 37 الصافات ﴿َوَأْرَسْمناُه ِإلى ِماَئِة َأْلٍؼ َأْو َيِزيُدوَف﴾
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 غافر
 87 37، 40/36 غافر ﴿ َلَعمٍّي َأْبُمُغ اأْلَْسباَب َأْسباَب السَّماواِت ﴾

 69 48/  40 غافر  ﴿ِإنَّا ُكؿٌّ ِفييا ﴾
مت  فصٍّ

ِإفَّ َربََّؾ َلُذو  ِقيَؿ ِلمر ُسِؿ ِمْف َقْبِمؾَ َما ُيقاُؿ َلَؾ ِإالَّ َما َقْد ﴿
 ﴾َمْغِفَرٍة َوُذو ِعقاٍب َأِليـٍ 

 96 43/ 41 فصمت

 الّشورى
نََّؾ َلَتْيِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيـٍ ِصَراِط المَِّو﴾  84 53، 52/ 42 الشورى ﴿َواِ 

 الزخرؼ
ُأمًَّة واِحَدًة َلَجَعْمنا ِلَمْف َيْكُفُر  َأْف َيُكوَف النَّاُس َوَلْوال ﴿

ةٍ  ـْ ُسُقفًا ِمْف ِفضَّ  ﴾ ِبالرَّْحمِف ِلُبُيوِتِي
 91 3/ 43 الزخرؼ

 149 52، 51/ 43 الزخرؼ َفبل تُْبِصُروَف َأـ ﴾﴿ أ
 الجاثية

ـُ اْلَبْحَر﴾ َر َلُك  64 12/ 45 الجاثية  ﴿المَُّو الَِّذي َسخَّ
ـْ َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا﴾ َر َلُك  64 13/ 45 الجاثية  ﴿َوَسخَّ
 ؽ

 49 44/ 50 ؽ ﴾َحْشٌر َعَمْينا َيِسيرٌ ﴿ذِلَؾ 
 الّرحمف

﴾ ْكراـِ  25  27/ 55 الرحمف ﴿َوَيْبقى َوْجُو َربٍَّؾ ُذو اْلَجبلِؿ َواإْلِ
 الواقعة

ـْ َأْزَواًجا َثبَلَثًة﴾  28 7/ 56 الواقعة  ﴿َوُكْنُت
نَُّو َلَقَسـٌ َلْو َتْعَمُموَف َعِظيـٌ ﴾  50 76/ 56 الواقعة ﴿ َواِ 

 المنافقوف
 23 63/3 المنافقوف  ـَ اْلَفاِسِقيَف﴾﴿ ِإفَّ المََّو اَل َيْيِدي اْلَقوْ 

 الممؾ
ـْ صافَّاٍت َوَيْقِبْضَف ﴿ ـْ َيَرْوا ِإَلى الطَّْيِر َفْوَقُي  117 19/ 67 الممؾ ﴾َأَو َل

 القمـ
﴾ نََّؾ َلَعَمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ  51 4/ 68 القمـ ﴿َواِ 

 الحاقة
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 52 69/13 الحاقة َنْفَخٌة واِحَدٌة﴾َفِإذا ُنِفَخ ِفي الص وِر ﴿
 المدثر

َـّ َيْطَمُع َأْف َأِزيَد ﴾  137 74/14 المدثر ﴿ ُث
 القيامة

ـُ ِبالنَّْفِس المَّوَّاَمِة﴾  25 2/ 75 القيامة  ﴿ َوال ُأْقِس
 اإلنساف

ـْ آِثمًا َأْو َكُفورًا ﴾  120 24/ 76 اإلنساف ﴿ َفاْصِبْر ِلُحْكـِ َربٍَّؾ َوال ُتِطْع ِمْنُي
 النازعات

ـْ َأَشد  َخْمقًا َأـِ السََّماُء﴾﴿َأَأنْ   148 79/27 النازعات  ُت
 اإلنفطار

َـّ َأْولى َلَؾ َفَأْولى﴾  64 18/ 82 االنفطار  ﴿َأْولى َلَؾ َفَأْولى ُث
 الطارؽ

ـْ ُرَوْيدًا﴾  61 17/ 86 الطارؽ  ﴿َفَميٍِّؿ اْلكاِفِريَف َأْمِيْمُي
 الفجر

َوجاَء َرب َؾ َواْلَمَمُؾ َصفًّا  ا َدكًّا َدكًّ َكبلَّ ِإذا ُدكَِّت اأْلَْرُض ﴿
 ﴾َصفًّا

 59  21،22/  89 الفجر 

 29 27/ 89 الفجر  ﴿يا َأيَُّتَيا النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة﴾
 البمد

 29 2/ 90 البمد َوَأْنَت ِحؿٌّ ِبَيَذا اْلَبَمِد﴾﴿
 الشمس

 122 3/ 91 الشمس ﴿ َناَقَة المَِّو َوُسْقَياَىا﴾
 فالتي

ـْ َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍف﴾  28 6/ 95 التيف  ﴿َفَمُي
 الزلزلة

 128 2، 1/ 99 الزلزلة  َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثقاَليا﴾ ،﴿ِإذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزاَليا
 التكاثر

َـّ َكبلَّ َسْوَؼ َتْعَمُموَف﴾  64 3،4/  102 التكاثر  ﴿َكبلَّ َسْوَؼ َتْعَمُموَف، ُث
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 فيرس األشعار -ثانيا 
 أرقاـ الصفحات الشاعر البحر القافية

 الباء
 25 امرؤ القيس الطويؿ القباب
 15 امرؤ القيس الّطويؿ  المذّأب
 122  الكامؿ األحزاب
 126 امرؤ القيس الوافر  بالكبلب
 107 امرؤ القيس الوافر ناب
 22 امرؤ القيس الطويؿ  مشجب
 109 امرؤ القيس بالمتقار  أصحبا
 39 امرؤ القيس الطويؿ ربرب
 96 امرؤ القيس الطويؿ المجرب
 117 امرؤ القيس الطويؿ  تدرب
 41 امرؤ القيس الطويؿ مشرب
 137 أبو دؤاد المتقارب اضطرب
 20 امرؤ القيس الطويؿ مغّرب
 38 امرؤ القيس الطويؿ بمغّرب
 11 امرؤ القيس الطويؿ يثّقب
 12 امرؤ القيس الطويؿ شعبعب
 34 امرؤ القيس الطويؿ مشعب
 121 امرؤ القيس الطويؿ المحصب
 75 الفضؿ بف عبد الرحمف الطويؿ جالب
 129 امرؤ القيس الطويؿ كبكب
 19 امرؤ القيس الطويؿ بطحمب
 128 امرؤ القيس الطويؿ فاطمب
 30 امرؤ القيس الطويؿ مغّمب
 21 امرؤ القيس الطويؿ تولب
 66 أبو الغريب لبسيطا الذنب
 92 ذي الّرمة البسيط شنب
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 130 امرؤ القيس الطويؿ مطّنب
 83 امرؤ القيس الطويؿ قرىب
 41 امرؤ القيس الطويؿ خّيب
 40 حّساف الوافر  شيب
 63 خرؾ الخفيؼ منيبا

 قافية التّاء
 15 امرؤ القيس الطويؿ  الّسبرات
 16 امرؤ القيس الّطويؿ  األشرات 
 158 امرؤ القيس الطويؿ معرات
 140 امرؤ القيس الطويؿ معتكرات
 140 امرؤ القيس الطويؿ نكرات

 قافية الحاء
 60 مسكيف الدرامي الطويؿ سبلح

 قافية الّداؿ
 61 جميؿ الكامؿ  عيودا
 78  الرجز مطردا
 123 الفرزدؽ الكامؿ محمد

 قافية الّراء
 28 امرؤ القيس المتقارب ُدبر
 38 امرؤ القيس لّطويؿا بربرا
 59 امرؤ القيس الّطويؿ أكبرا
 87 امرؤ القيس المتقارب صبر
 131 امرؤ القيس الطويؿ تبترا 
 135 امرؤ القيس المديد أئره
 61 مضرس بف ربعي الّطويؿ  دعاثره
 37 امرؤ القيس الطويؿ الّدثر
 84 امرؤ القيس الطويؿ ُحجر
 48 امرؤ القيس المديد حجره
 26 امرؤ القيس الّطويؿ راجرج
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 17 امرؤ القيس المتقارب عجر
 136 امرؤ القيس الرمؿ منفجر
 110 امرؤ القيس المتقارب الُمِجر
 15 امرؤ القيس الطويؿ  ىّجرا

 23 امرؤ القيس المتقارب المستحر
 47 امرؤ القيس الّطويؿ آخرا
 18 امرؤ القيس المتقارب أخر
 148 امرؤ القيس الطويؿ  منحدر
 89 امرؤ القيس المتقارب  المنحدر
 98 امرؤ القيس الطويؿ مخدرا
 85 امرؤ القيس الطويؿ كدر
 135 مرؤ القيس الطويؿ فنعذرا
 42 الخرنؽ الكامؿ األزر
 42 الخرنؽ الكامؿ الجزر
 126 امرؤ القيس الطويؿ أعسرا
 121 امرؤ القيس الطويؿ ميسرا
 36 امرؤ القيس المتقارب منتشر
 21 امرؤ القيس الطويؿ خِصر
 11 امرئ القيس الطويؿ الخصر 
 157 امرؤ القيس البسيط قصر
 27 امرؤ القيس المديد قصره
 49 امرؤ القيس المتقارب مسبطر
 148 امرؤ القيس المتقارب الشطر
 18 امرؤ القيس المتقارب الُمنفِطر 
 113 امرؤ القيس المتقارب القطر
 32 القيس امرؤ المتقارب مطر
 149 امرؤ القيس المتقارب تنتظر
 103 امرؤ القيس الّطويؿ أوعرا

 138  الطويؿ األصاغرا
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 37 امرؤ القيس الّطويؿ فرفرا
 125 امرؤ القيس الطويؿ أذفرا
 143 امرؤ القيس المديد عقره
 125 امرؤ القيس الطويؿ مفقرا
 84 امرؤ القيس المتقارب سكر
 147  الطويؿ عامر

 31 امرؤ القيس المتقارب أتمري
 13 امرؤ القيس الطويؿ حمر
 52 امرؤ القيس الطويؿ النمر
 69 عمر بف أبي ربيعة البسيط بالقمر
 51 امرؤ القيس المتقارب تنبير
 94 الّنابغة الجعدي الّطويؿ مظيرا
 19 امرؤ القيس الطويؿ مقّيرا

 قافية اّلسيف
 151 امرؤ القيس الطويؿ نيأس
 96 امرؤ القيس الّطويؿ بسافأل

 111 امرؤ القيس الطويؿ اَوَمْمَبسَ 
 60  الطويؿ احبس
 143 امرؤ القيس الطويؿ سنبس
 114 امرؤ القيس الطويؿ موجس
 30 امرؤ القيس الطويؿ الُمقّدس
 10 امرؤ القيس الطويؿ  أخرسا
 63  الرجز اقعنسس
 47 امرؤ القيس الطويؿ َوَمْكَنسِ 
 76 امرؤ القيس ويؿالطّ  فألعسا
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 قافية الّضاد
 27 قّواؿ الطائي الطويؿ الفرائض
 30 امرؤ القيس الطويؿ نيوض
 16 امرؤ القيس الّطويؿ  قبيض
 24 امرؤ القيس الطويؿ الّنحيض
 133 امرؤ الطويؿ الطويؿ لؤلريض
 53 امرؤ القيس الطويؿ عريض
 114 امرؤ القيس الطويؿ فالعريض
 126 مرؤ القيسا الطويؿ غضيض
 123 امرؤ القيس الطويؿ رفيض
 127 امرؤ القيس الطويؿ المييض

 قافية الطاء
 34 العجاج الرجز قط

 قافية العيف
 97 عدي بف زيد الوافر مضاعا
 14 النابغة  الطويؿ ناقع

 قافية الفاء
 35 الشنفرى الطويؿ مطنؼ

 قافية البلـ 
 132 امرؤ القيس الطويؿ الباؿ 
 46 امرؤ القيس الّطويؿ اؿتمث

 29 امرؤ القيس الطويؿ الخالي
 17 امرؤ القيس الطويؿ مكساؿ
 51 امرؤ القيس الطويؿ إجفاؿ
 129 امرؤ القيس الطويؿ إذالؿ
 19 امرؤ القيس الطويؿ جّواؿ
 124 امرؤ القيس الطويؿ  أغواؿ 
 134 امرؤ القيس الطويؿ مّياؿ
 62 امرؤ القيس الطويؿ بأمثؿ
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 154  البسيط  أجؿ
 132 امرؤ القيس الّطويؿ مرجمي
 123 امرؤ القيس الطويؿ معّجؿ
 39 امرؤ القيس الّطويؿ جمجؿ
 142 امرؤ القيس الطويؿ اسحؿ
 43 امرؤ القيس الرجز الحبلحبل
 96 امرؤ القيس الطويؿ المخمخؿ
 23 امرؤ القيس الّسريع شاغؿ
 108 امرؤ القيس الطويؿ  المفتَّؿ
 52 امرؤ القيس الطويؿ  تؿمق

 90 امرؤ القيس الطويؿ مقتمي
 49 امرؤ القيس الطويؿ بجندؿ
 38 امرؤ القيس الطويؿ بأعزؿ
 30 امرؤ القيس الطويؿ المتنزؿ
 119 امرؤ القيس الطويؿ فانزؿ
 86 امرؤ القيس الّسريع الباسؿ
 144  الطويؿ سبلسؿ
 82 امرؤ القيس الطويؿ بمأسؿ
 122 امرؤ القيس يؿالطو  فيغسؿ
 18 امرؤ القيس الّطويؿ عنصؿ
 158 امرؤ القيس الطويؿ القواعؿ
 92 امرؤ القيس الطويؿ حنظؿ
 37 امرؤ القيس الطويؿ المثّقؿ
 35 امرؤ القيس الطويؿ  المتعثكؿ
 16 امرؤ القيس الطويؿ المرّكؿ
 127 امرؤ القيس الطويؿ بكمكؿ
 17 امرؤ القيس الطويؿ ىيكؿ
 29 امرؤ القيس الطويؿ  مميفاج

 13 امرؤ القيس الطويؿ  مزّمؿ
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 127 امرؤ القيس الّسريع كاىؿ
 103 امرؤ القيس الطويؿ  بالمناىؿ 
 33 امرؤ القيس الطويؿ تسيؿ
 123 امرؤ القيس الطويؿ فحومؿ
 83 امرؤ القيس الطويؿ محوؿ
 11 امرؤ القيس الطويؿ  المخّوؿ
 46 سامرؤ القي الطويؿ  معّوؿ
 154  الخفيؼ أفوؿ
 131 امرؤ القيس الطويؿ  مغيؿ

 قافية الميـ
 134 امرؤ القيس الكامؿ أقداـ
 134 امرؤ القيس الكامؿ األرآـ
 34 امرؤ القيس الطويؿ حراـ
 126 امرؤ القيس الطويؿ صراـ
 34 امرؤ القيس الطويؿ الظبلـ
 62 الكميت الخفيؼ حماـ
 42 يسامرؤ الق الطويؿ المفارما
 69 امرؤ القيس الطويؿ دارما
 62 الكميت بف معروؼ الرجز  معتصما
 133 امرؤ القيس الطويؿ سالما 
 63 مسمـ الوالبي الخفيؼ ضيما

 قافية النوف
 46 امرؤ القيس الطويؿ الجباف
 26 امرؤ القيس الطويؿ عقباف
 35 امرؤ القيس الطويؿ صمتاف
 53 امرؤ القيس الطويؿ أشجاف

 70  مجزوء الرجز دافىم
 33 امرؤ القيس الطويؿ اليداف
 12 امرؤ القيس الطويؿ بكّراف
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 93 امرؤ القيس الّطويؿ بجيراف
 34 امرؤ القيس الطويؿ حّساف
 91 امرؤ القيس الطويؿ الحساف
 28 امرؤ القيس الطويؿ ِبَخزَّافِ 
 112 امرؤ القيس الطويؿ بأرساف
 22 امرؤ القيس الطويؿ أركاف
 45 امرؤ القيس الطويؿ بدالف
 117 امرؤ القيس الطويؿ تنيمبلف
 11 امرؤ القيس الّطويؿ اليماني
 70  مجزوء الرجز عدناف
 18 امرؤ القيس الطويؿ بدىاف
 89 امرؤ القيس الطويؿ رواني
 90 امرؤ القيس الطويؿ الرواني
 130 امرؤ القيس الطويؿ نشواف
 122 امرؤ القيس الطويؿ صفواف
 150 أبو ذؤيب الطويؿ طبلبيا

 قافية الياء
 44 امرؤ القيس المتقارب الّسعالي
 118 امرؤ القيس الوافر اكتسابي
 10 امرؤ القيس الوافر شبابي
 33 شمر الكامؿ يعنيني
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر  -أوال
 .القرآف الكريـ -
 الكاتب أدب في السائر المثؿ ،(ىػ 637: المتوفى) محمد بف ا نصر الديف ضياء األثير، ابف -

 الفجالة ،والتوزيع والنشر لمطباعة مصر نيضة دار ،طبانة بدوي ،الحوفي أحمد :تحقيؽ والشاعر،
 .القاىرة

: المتوفى) األصغر باألخفش المعروؼ ،الفضؿ بف سميماف بف عمي ،المحاسف أبو ،األخفش -
 – بيروت ،المعاصر الفكر دار ،األولى: الطبعة ،قباوة الديف فخر: ؽيحقت ،االختياريف ،(ىػ315
 .ـ 1999 -ىػ 1420 سورية –دمشؽ دارالفكر، ،لبناف

 ،تيذيب المغة ،ػى (370اليروي )المتوفى: األزىري أبومنصور محمد بف أحمد بف ،األزىري -
 .ـ 2001 –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  ،الطبعة األولى ،محمد عوض مرعب :تحقيؽ

 التصريح شرح ،ىػ( 905:المتوفى) محمد بف بكر أبي بف ا عبد بف خالد الّديف زيف ،األزىري -
 العممية الكتب دار ،األولى الطبعة ،النحو في التوضيح بمضموف التصريح أو التوضيح عمى

 .ـ 2000 –ىػ 1421 ،لبناف – بيروت
 ،اإلعراب قواعد إلى الطبلب موصؿ ،-------------------------------- -

 .ـ 1996 –ىػ 1415 ،بيروت ،الرسالة ،األولى :الطبعة ،مجاىد الكريـ عبد :تحقيؽ
 األشموني شرح ،ىػ(900)المتوفى: ،عيسى بف محمد بف عمي الديف نور الحسف أبو ،األشموني -

 الكتب دار ،األولى :الطبعة ،حمد حسف :فيارسو و ىوامشو ووضع لو قّدـ ،مالؾ ابف ألفية عمى
 .ـ 1998 –ىػ 1419  ،لبناف  – بيروت ،العممية

 تفسير في يالمعان روح ،(ىػ1270: المتوفى) الحسيني ا عبد بف محمود الديف شياب األلوسي، -
 العممية الكتب دار ،األولى :الطبعة ،عطية الباري عبد عمي :تحقيؽ ،المثاني والسبع العظيـ القرآف

 . ىػ1415 ،بيروت –
 ،العربية أسرار ،ىػ(577:المتوفى) ،األنصاري عبدا بف محمد بف الرحمف عبد ،األنباري ابف -

   .ـ 1999 -ىػ1420 ،األرقـ أبي بف األرقـ دار ،األولى :الطبعة
 بيف الخبلؼ مسائؿ في اإلنصاؼ ،--------------------------------- -

 .ـ2003  - ػى1424 ،العصرية المكتبة ،األولى :الطبعة ،الكوفييف و البصرييف :النحوييف
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 ،شرحو وكتب ىوامشو وقّدـ لو: عبد مينا ،الثانية :الطبعة ،الديواف ،حّساف بف ثابت ،األنصاري -
 .ـ 1994 - ػى1414 ،لبناف –بيروت  ،دار الكتب العممية

 نحو: المتوفى) اأَلْصفياني العموـ جامع الديف نور الحسف أبو ،عمي بف الحسيف بف عمي ،الباقولي -
 – المصري دار الكتاب ،الرابعة :الطبعة ،اإلبياري إبراىيـ :ودراسة تحقيؽ ،القرآف إعراب ،(ىػ543
 .ىػ 1420 ،بيروت/  القاىرة - بيروت - المبنانية الكتب ودار القاىرة

ناصيؼ سميماف  :تحقيؽ ،شرح األشعار الستة الجاىمية،البطميوسي، أبو بكر عاصـ بف أيوب -
 .ـ 2008– ػى1429بيروت   – المعيد األلماني لؤلبحاث الشرقية ،الطبعة األولى ،عّواد

 :الطبعة ،العرب لساف ابولب األدب ، خزانة(ىػ1093: المتوفى) عمر بف القادر عبد ،البغدادي -
 .ـ 1997 - ىػ 1418 .القاىرة ،الخانجي مكتبة ،ىاروف محمد السبلـ عبد :وشرح تحقيؽ ،الرابعة

 معالـ ،(ىػ510 :المتوفى) الشافعي الفراء بف محمد بف مسعود بف الحسيف محمد أبو ،البغوي -
 دار ،األولى :الطبعة ،الميدي الرزاؽ عبد :تحقيؽ ،البغوي تفسير=  القرآف تفسير في التنزيؿ
 .ىػ1420 - بيروت – العربي التراث إحياء

 ،والذخائر البصائر ،(ىػ400 نحو :المتوفى) العباس بف محمد بف عميأبو حّياف  ،التوحيدي -
 .ـ 1988 - ىػ 1408 ،بيروت  – صادر دار ،األولى :الطبعة ،القاضي وداد/ د :تحقيؽ

 وسر المغة فقو ،ىػ(492 المتوفى:) ،إسماعيؿ بف محمد بف الممؾ عبد منصور أبو ،الثعالبي -
  .ـ 2002 –ىػ 1422 ،العربي التراث إحياء ،الميدي الرازؽ عبد تحقيؽ ،العربية

 دار ،والمنسوب المضاؼ في القموب ثمار ،------------------------------- -
 .القاىرة – المعارؼ

 :تحقيؽ ،الشعر قواعد  ،(ىػ291: المتوفى) سيار بف زيد بف يحيى بف العباس أحمد أبو ،ثعمب -
 .ـ1995 ، القاىرة  – الخانجي مكتبة الثانية  :الطبعة ،التواب عبد رمضاف

 تفسير عف والبياف الكشؼ ،(ىػ427 :المتوفى) ،إبراىيـ بف محمد بف إسحاؽ أحمد أبو ،الثعمبي -
 ،األولى :الطبعة ،الساعدي نظير :وتدقيؽ عاشور، مراجعة بف محمد أبي اإلماـ :تحقيؽ ،القرآف
 .ـ 2002 - ىػ1422،لبناف – بيروت ،العربي التراث إحياء دار

 البياف ،(ىػ255: المتوفى) بالوالء الميثي، الكناني محبوب بف بحر بف عمرو ،عثماف أبو ،الجاحظ -
 .ىػ 1423 ،بيروت ،اليبلؿ مكتبة و دار ،والتبييف
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 الكتب دار ،الثانية: الطبعة الحيواف ،-------------------------------- -
 .ىػ 1424 ،بيروت – العممية

 ،اليبلؿ ومكتبة دار ،واألضداد المحاسف ،-------------------------------- -
 .ىػ 1423 ،بيروت

 ،دالئؿ اإلعجاز ،ىػ(471 :المتوفى) ،القاىر بف عبد الرحمف بف محمدعبد أبو بكر  ،الجرجاني -
 ،جدة ،دار المدني –القاىرة  ،مطبعة المدني ،الطبعة الثالثة ،شاكر أبو فير محمود محمد

 .ـ 1992 –ىػ1413
 عادؿ :تحقيؽ ،الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ ،(ىػ365: المتوفى) ،عدي بف أحمد أبو ،الجرجاني -

 ،لبناف – بيروت – العممية الكتب األولى، :الطبعة ،معوض محمد عمي – الموجود عبد أحمد
 ـ. 1997ػ ػى1418

 الكافي الصالح  الجميس ،(ىػ390: المتوفى) يحيى بف زكريا بف المعافى الفرج أبو ،الجريري -
 ،العممية الكتب دار ،األولى: الطبعة ،الجندي سامي الكريـ عبد: تحقيؽ ،الشافي الناصح واألنيس
 .ـ 2005 - ىػ 1426 ،لبناف – بيروت

 في التمييد ،(ىػ 833: المتوفى) يوسؼ بف محمد بف محمد الديف الخير، شمس أبو ،الجزري ابف -
 ،الرياض ،المعارؼ مكتبة ،األولى: الطبعة ،البواب حسيف عمى الدكتور :تحقيؽ ،التجويد عمـ

 .ـ 1985 - ػى1405
 صادؽ محمد :تحقيؽ ،القرآف ، أحكاـ(ىػ370:المتوفى) عمي بف بكر أحمد أبو ،الجصاص -

 .ىػ 1405 ،بيروت – العربي التراث إحياء دار ،القمحاوي
دار صادر  ،الطبعة األولى ،د. واضح الصمد :جمعو وحققو وشرحو ،الّديواف ،النابغة ،الجعدي -

  .ـ 1998 ،بيروت
 أضواء ،(ػى1393 :المتوفى) الشنقيطي القادر عبد بف المختار محمد بف األميف محمد ،الجكني -

 -ىػ1415 ،لبناف – بيروت والتوزيع والنشر لمطباعة الفكر دار بالقرآف، القرآف إيضاح في البياف
 .ـ 1995

 محمود :تحقيؽ ،الشعراء فحوؿ طبقات ،(ىػ232: المتوفى) عبيدا بف سبّلـ بف محمد ،الجمحي -
 .جدة – المدني شاكر، دار محمد
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 المصرية الييئة ،الرابعة :الطبعة ،الخصائص ،ىػ(392 :المتوفى) ،أبو الفتح عثماف ،ابف جني -
 .لمكتاب العامة

  –دار الكتب العممية  ،سر صناعة اإلعراب ،----------------------------- -
  .ـ 2000 –ىػ 1421 ،1ط  ،لبناف –بيروت 

دار  ،فائز فارس :تحقيؽ ،الممع في العربية ،----------------------------- -
  .الكويت –الكتب الثقافية 

 القراءات شواذ وجوه تبييف في المحتسب ،----------------------------- -
 ـ 1999 - ىػ1420 ،اإلسبلمية لمشئوف األعمى المجمس – األوقاؼ وزارة ،عنيا واإليضاح

 في الذىب شذور شرح ،ػ( ى889 المتوفى:) ،شمس الّديف  محمد عبد المنعـ بف محمد ،الجوجري -
عمادة البحث العممي  ،الطبعة األولى ،نّواؼ بف جزاء الحارثي :يؽتحق ،العرب كبلـ معرفة

  .ـ 2004 –ىػ 1423 ،المممكة العربية الّسعودية  –المدينة المنورة  –بالجامعة اإلسبلمية 
 في المنتظـ ،ىػ597: المتوفى) محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبو الديف جماؿ ،ابف الجوزي -

 ،األولى :الطبعة ،عطا القادر عبد مصطفى ،عطا القادر عبد محمد :تحقيؽ ،والمموؾ األمـ تاريخ
 .ـ 1992 - ىػ 1412 ،بيروت ،العممية الكتب دار

 وصحاح المغة تاج الصحاح ،(ىػ393: المتوفى) الفارابي حماد بف إسماعيؿ نصر أبو ،الجوىري -
  ىػ 1407 ،بيروت– لممبلييف العمـ دار ،الرابعة: عطار، الطبعة الغفور عبد أحمد: تحقيؽ ،العربية

 .ـ 1987 -
درة الغواص في أوىاـ  ،ىػ(516ت ) ،أبو محمد القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف ،الحريري -

 – ػى1418 ،بيروت -مؤسسة الكتب الثقافية ،األولى :الطبعة،عرفات مطرجي :تحقيؽ ،لخواصا
  .ـ 1998

 .النحو الوافي مع ربطو باألساليب الرفيعة والحياة المغوية المتجددة ،عباس ،حسف -
مشكؿ إعراب األشعار الّستة  ،(ػى609 :)المتوفى،محمد بف إبراىيـ بف محمد ،الحضرمي -

دار  ،جامعة مؤتة ،وعمي اليروط ،أنور أبو سويمـ :قّدـ لو وحققو ،ديواف امرئ القيس ،الجاىمية
  .ـ1991عّمار 

 :الطبعة ،الحمدونية ، التذكرة(ىػ562: المتوفى) ،عمي بف محمد بف الحسف بف محمد ،حمدوف ابف -
 .ىػ1417 ،بيروت صادر، دار ،األولى



180 
 

ارتشاؼ الضرب  ،ىػ(745 :)المتوفى ،سؼ بف عمي بف يوسؼ بف حّيافمحمد بف يو  ،أبو حياف -
ىػ 1418 ،القاىرة -مكتبة الخانجي  ،األؤلى :الطبعة ،تحقيؽ رجب عثماف محمد ،مف لساف العرب

 .ـ 1998 –
 صدقي :تحقيؽ ،التفسير في المحيط البحر ،----------------------------- -

 .ىػ1420 ،بيروت – الفكر دار ،جميؿ محمد
الطبعة  ،يسري عبد الغني عبد ا :شرحو وحققو وعّمؽ عميو ،الديواف ،الخرنؽ بنت بدر بف ىفاف -

  .ـ 1990 –ىػ 1410،لبناف –بيروت  ،دار الكتب العممية ،األولى
 المصحؼ لطباعة فيد الممؾ مجمع ،القرآف إعراب مشكؿ مف المجتبى ،محمد بف أحمد ،الخراط -

 .ىػ1426 ، المنورة المدينة ،الشريؼ
دار  ،الطبعة األولى ،كاريف صادر :تحقيؽ ،الديواف ،ـ(708 -ػى89)المتوفى ،مسكيف ،الّدرامي -

 .ـ 2000 ،بيروت –صادر 
مكتبة  ،الطبعة الثانية ،فتح الكبير المتع اإلعراب المعمقات العشر الطواؿ ،محمد عمي طو ،الدرة -

  .ـ1989 -ػى 1409 جدة، ،الّسوادي لمتوزيع
 ومصححة منقحة طبعةالطبعة التاسعة،  ،بيانو و الكريـ القرآف إعراب ،الّديف محيي ،الدرويش -

 .ـ2002 –ىػ 1423 ،بيروت – دمشؽ كثير ابف دار ،بيروت – دمشؽ ،اليمامة دار ،ومفيرسة
  ،الكريـ القرآف القاسـ، إعراب محمود إسماعيؿ – حميداف محمد أحمد - عبيد أحمد ،الدعاس -

 .ىػ 1425 ،دمشؽ  –الفارابي دار و المنير دار ،األولى :الطبعة
 –دار الكتب العممية  ،الثالثة :الطبعة ،الساترعباس عبد :شرح وتقديـ ،الديواف ،النابغة ،الذبياني -

 .ـ 1996 –ىػ 1416لبناف،  ،بيروت
مختار  ،ىػ( 666 :زيف الديف أبو عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر )المتوفى ،الرازي -

 ،الدار النموذجية ،المكتبة العصرية ،الطبعة الخامسة ،يوسؼ الشيخ محمد :تحقيؽ ،الصحاح
 .ـ 1999 -ىػ1420 ،صيدا –بيروت 

 مفاتيح ،(ىػ606: المتوفى) الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد ا عبد أبو ،الديف فخر الرازي، -
 .ىػ1420 -بيروت - العربي التراث إحياء دار ،الثالثة :الطبعة ،الكبير التفسير= الغيب
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 المشكمة األبيات لكشؼ االنتخاب ،(ىػ666 :المتوفى) عمي بفى حماد بف َعْدالف بف عمي ،الربعي  -
 -ىػ1405 ،بيروت – الرسالة مؤسسة ،الثانية: الطبعة ،الضامف صالح حاتـ :تحقيؽ ،اإلعراب
 .ـ1985

عرابو العزيز الكتاب تفسير ،(ىػ688: المتوفى) ،عبيدا بف أحمد بف ا عبيد، الربيع أبي ابف  -  ،وا 
 100 - 85 األعداد ،المنورة بالدينة اإلسبلمية الجامعة، الحكمي سمطاف بف عمي: ؽيحقت

 .ىػ 1413  ذوالحجة - ىػ 1410 المحـر 25 - 22 السنوات
دار  ،الطبعة الثانية ،قّدـ لو ووضع ىوامشو وفيارسو د. فايز محمد ،الّديواف ،عمر ،بف ابي ربيعة -

  .ـ 1996 –ىػ 1416 ،بيروت ،الكتاب العربي
 الشعر محاسف في العمدة ،(ىػ 463: المتوفى) األزدي الحسف عمى أبو ،القيرواني رشيؽ بفا  -

 .ـ1981 -ىػ1401،الجيؿ دار ،الخامسة :الطبعة ،الحميد عبد الديف محيي محمد :ؽيحقت ،وآدابو
 ،شرح كافية ابف الحاجب ،(ىػ686: المتوفى) الحسف بف محمد الديف نجـ ،اإلستراباذي الرضي  -

 –جامعة االماـ محمد بف سعود اإلسبلمية  ،حسف بف محمد بف إبراىيـ الحفظي :دراسة وتحقيؽ
  .عمادة البحث العممي

 منازؿ رسالة ،(ىػ384: المتوفى) الحسف أبو ،عبدا بف عمي بف عيسى بف عمي، مانيالرّ   -
 .عماف –الفكر دار ،السامرائي إبراىيـ :ؽيحقت ،الحروؼ

تاج العروس مف جواىر  ،ػ(ى1205ت ) ،محمد بف محمد بف عبد الرازؽ الحسيني ،الزبيدي  -
 .دار اليداية ،مجموعة مف المحققيف ،القاموس

عرابو القرآف معاني ،(ىػ311: المتوفى) سيؿ، بف السري بف إبراىيـ إسحاؽ أبو ،الزجاج  -  الطبعة ،وا 
 .ـ 1988 - ىػ1408 ،بيروت – الكتب عالـ ،األولى

حروؼ المعاني  ،ىػ(337:المتوفى) ،أبو القاسـ عبد الرحمف بف اسحؽ الزجاجي ،الزجاجي  -
  .ـ1984 ،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،األولى :الطبعة ،عمي توفيؽ الحمد :تحقيؽ ،والصفات

 في البرىاف ،(ىػ794: المتوفى) بيادر بف ا عبد بف محمد الديف بدر ا عبد أبو ،الزركشي  -
 عيسى العربية الكتب إحياء دار ،األولى :الطبعة ،إبراىيـ الفضؿ أبو محمد :ؽيحقت ،القرآف عموـ
 .ـ1957 -ىػ 1376 ،شركائو و الحمبي البابي
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 :تحقيؽ ،أساس الببلغة ،ىػ(538 المتوفى:) ،أبو القاسـ محمود بف عمرو بف أحمد ،الزمخشري  -
 ،ػى1419 ،لبناف ،بيروت  –، دار الكتب العممية األولى :الطبعة ،محمد باسؿ عيوف الّسود

 .ـ 1998
وضع  ،الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ ،---------------------------- -

  .ػى1407 ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،الطبعة الثالثة ،ابف المنير اإلسكندري ،شيوحوا
عمي بو  :تحقيؽ ،اإلعرابنعة المفصؿ في ص ،----------------------------  -

  .ـ 1993 ،بيروت –مكتبة اليبلؿ  ،الطبعة األولى ،محـم
 ؽيحقت ،القراءات حجة ،(ىػ403 حوالي: المتوفى) محمد، بف الرحمف عبد زرعة أبو ،زنجمة ابف  -

 .الرسالة دار ،األفغاني سعيد: حواشيوعمى  مؽوعّ  الكتاب
ْوَزني  -  :الطبعة ،السبع المعمقات شرح ،(ىػ486: المتوفى) حسيف بف أحمد بف حسيف عبدا أبو ،الزَّ

 .ـ 2002 - ىػ1423، العربي التراث حياءإ دار ،األولى
 – ػى1430عماف  –دار الفكر  ،الطبعة الثانية ،الجممة العربية والمعنى ،فاضؿ صالح ،السامرائي -

 .ـ 2009
 ،شركة العاتؾ لصناعة الكتاب ،معاني الّنحو ،--------------------------- -

 .القاىرة 
 ،(ىػ643 :المتوفى) ،اليمداني الصمد عبد بف محمد بف عمي الديف عمـ الحسف أبو ،السخاوي  -

 دار ،األولى :الطبعة ،خرابة محسف .د - العطيَّة مرواف. د :تحقيؽ ،اإلقراء وكماؿ القراء جماؿ
 .ـ 1997 - ىػ 1418 ،بيروت –دمشؽ - لمتراث المأموف

تحقيؽ عبد الحسيف  ،األصوؿ في النحو ،ػ(ى316:المتوفى) ،أبو بكر محمد بف سيؿ ،ابف الّسراج  -
  .ـ 1996 - ػى1417 ،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،الطبعة الثالثة ،الفتمي

 ،الرحمف عبد نصرت الدكتور :تحقيؽ ،العرب جاىمية تاريخ في الطرب نشوة ،األندلسي سعيد ابف -
 .األردف – عماف ،األقصى مكتبة

 ،العموـ مفتاح ،(ىػ626: المتوفى) عمي بف محمد بف بكر أبي بف يعقوب يوسؼ أبو ،السكاكي -
 – بيروت ،العممية الكتب دار ،الثانية :زرزور، الطبعة نعيـ: عميو وعمؽ ىوامشو وكتب ضبطو
 .ـ1987 - ىػ1407،لبناف
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 ، تفسير(ىػ489: المتوفى) ،أحمد ابف الجبار عبد بف محمد بف منصور المظفر، أبو ،السمعاني -
 الرياض ،الوطف األولى، دار: غنيـ، الطبعة بف عباس بف غنيـ و إبراىيـ بف ياسر :تحقيؽ ،القرآف

 .ـ1997 -ىػ1418 ،السعودية –
 ،(ىػ756: المتوفى) الدائـ عبد بف يوسؼ بف أحمد ،الديف شياب العباس، أبو ،الحمبي السميف -

 .دمشؽ ،القمـ دار ،الخراط محمد أحمد الدكتور :تحقيؽ ،المكنوف الكتاب عموـ في المصوف الدر
  ،(ىػ926: المتوفى) الديف زيف ،األنصاري زكريا بف أحمد بف محمد بف يحيى زكريا أبو ،السنيكي -

 دار ،األولى :الطبعة ،الصابوني عمي محمد :تحقيؽ ،القرآف في يمتبس ما بكشؼ الرحمف فتح
 .ـ1983 - ىػ1403،لبناف – بيروت ،الكريـ القرآف

نتائج الفكر  ،ىػ(581المتوفى: ) ،أبو القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا بف أحد الّسييمي ،السييمي -
  .ـ1992 –ىػ 1412 –بيروت   دار الكتب العممية ،الطبعة األولى ،في النحو

 ،5ط  ،عبد السبلـ محمد ىاروف :تحقيؽ  ،الكتاب ،أبو يشر عمرو بف عثماف بف قنبر ،سيبويو -
  .ـ2009 – ػى1430 ،مصر –القاىرة  ،مكتبة الخانجي

: تحقيؽ ،األعظـ والمحيط ىػ(، المحكـ458: )المتوفى،إسماعيؿ بف عمي الحسف أبو ،سيده ابف -
 .ـ2000 - ىػ 1421،بيروت – العممية الكتب دار ،األولى: الطبعة ،ىنداوي الحميد عبد

 ،، اإلتقاف في عمـو القرآفىػ(911المتوفى: ) ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ،السيوطي -
 .مصر -المكتبة التوفيقية  ،طو عبد الرؤوؼ سعد :حقؽ أصولو ووثؽ نصوصو وكتب مقدماتو

 ،والرسوـ الحدود في العموـ مقاليد معجـ ،------------------------------- -
 .ـ2004 - ىػ1424  القاىرة - مكتبةاآلداب ،األولى: الطبعة ،عبادة إبراىيـ محمد: تحقيؽ

 ،ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،------------------------------- -
 .مصر - التوفيقية المكتبة ،ىنداوي الحميد عبد :تحقيؽ

 تحقيؽ و ،أمالي ابف الشجري ،ىػ(552ت) ،ىبة ا بف عمي بف محمد بف حمزة ،ابف الشجري -
 .القاىرة ،الخانجي ،محمود محمد الطناحي :دراسة

  الجزيرة أىؿ محاسف في ، الذخيرة(ىػ542: المتوفى) ،بساـ بف عمي الحسف أبو ،الشنتريني -
 .ـ1978 تونس – ليبيا ،لمكتاب العربية الدار ،عباس إحساف: تحقيؽ ،األولى :الطبعة

 .ـ 1996بيروت  –دار صادر   ،األولى :الطبعة ،طبلؿ حرب :إعداد وتقديـ ،الديواف،الشنفرى -
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(، الّدرر الموامع عمى ىمع اليوامع شرح جمع  ػى1331أحمد بف االميف ) المتوفى:  ،الشنقيطي   -
 ،محمد عمي بيضوف :منشورات ،الطبعة األولى ،محمد باسؿ عيوف الّسود :وضع حواشيو ،الجوامع

 .ـ1999 – ػى1419 ،لبناف –بيروت  –دار الكتب العممية 
 تْفسيرِ  َعَمى الشٍَّيابِ  َحاِشيةُ  ،(ىػ1069: المتوفى) الخفاجي عمر بف محمد بف أحمد، الديف شياب   -

 دار: النشر دار ،الَبيَضاوي تْفسيرِ  َعَمى لرَّاِضى ِكَفايُةا و الَقاِضى ِعَنايةُ : اْلُمَسمَّاة ،الَبيَضاِوي
 .بيروت –صادر

 محمد :راجعو ،األبياري إبراىيـ: ؽيحقت ،الجيـ،(ىػ 206 ت) مّرار بف إسحاؽ عمروأبو  الشيباني  -
 .ـ 1974 - ىػ،1394 القاىرة ،األميرية المطابع لشئوف العامة الييئة ،أحمد خمؼ

 عبد :شرح و تحقيؽ، التسع المعمقات شرح ،------------------------------ -
 .ـ2001 - ىػ1422،لبناف– بيروت ،لممطبوعات األعممي مؤسسة ،األولى :الطبعة ،ىمو المجيد

: المتوفى) العبسي خواستي بف عثماف بف إبراىيـ بف محمد بف ا عبد بكر أبو ،شيبة أبي ابف -
 ،األولى :الطبعة الحوت، يوسؼ كماؿ :تحقيؽ اآلثار، و األحاديث في المصنؼ الكتاب ،(ىػ235
 .ػى1409 الرياض – الرشد مكتبة

: المتوفى) ،الجذامي بكر أبي بف ِسباع بف حسف بف الديف محمد شمس ،عبدا الصائغ، أبو ابف -
 عمادة ،األولى :الطبعة ،الصاعدي سالـ بف إبراىيـ: تحقيؽ ،الممحة شرح في الممحة ،(ىػ720
 .ـ2004/ىػ1424 ،السعودية العربية المممكة ،المنورة المدينة ،اإلسبلمية بالجامعة العممي البحث

: الطبعة ،الكريـ القرآف إعراب في الجدوؿ ،(ىػ1376:المتوفى) الرحيـ عبد بف محمود ،صافي -
 .ىػ1418 ،بيروت ،اإليماف مؤسسة – دمشؽ ،الرشيد دار ،الرابعة

 األشموني شرح عمى الصباف حاشية ،(ىػ1206: المتوفى) عمي بف محمد العرفاف أبو ،الصباف -
 .ـ1997- ىػ1417 .لبناف – بيروت العممية الكتب األولى،  دار: الطبعة ،مالؾ ابف أللفية

  ،الببلغة عموـ في المفتاح لتمخيص اإليضاح ، بغية(ىػ1391: المتوفى) الصعيدي، عبدالمتعاؿ -
 .ـ2005-ػ ػى1426 ،اآلداب مكتبة ،عشر السابعة :الطبعة

أدب الكتاب نسخو وعنى بتصحيحو ،ىػ(335أبو بكر محمد بف يحى الصولي )المتوفى:  ،الصولي -
 ،نظر فيو عبلمة العراؽ: السيد محمود شكري اآللوسي ،محمد بيحة األثري :وتعميؽ حواشيو

 .ىػ1341،ببغداد –بمصر، المكتبة العربية  -الناشر: المطبعة السمفية 
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 األدب تاريخ ،(ىػ1426: المتوفى) ،ضيؼ بشوقي الشيير ضيؼ السبلـ عبد أحمدشوقي ،ضيؼ -
 . المعارؼ دار ،الجاىمي العصر العربي

جامع البياف في تأويؿ  ،ىػ(310 المتوفى:) ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالي ،الطبري -
 .ـ2000 –ىػ 1420،مؤسسة الرسالة،األولى :الطبعة ،أحمد محمد شاكر :تحقيؽ ،القرآف

الفضة المضيئة في شرح الشذرة  ،ػ(ى870 :المتوفى) ،أحمد بف محمد بف أحمد بف زيد ،العاتكي -
 ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الطبعة األولى ،ىّزاع سعد المرشد :تحقيؽ ،الذىبية
 .ـ 2003 –ىػ 1424  ،الكويت

 التحرير ،(ىػ1393 :المتوفى) ،التونسي الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد عاشور، ابف -
 التونسية ، الدار«المجيد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ وتنوير السديد المعنى تحرير» والتنوير
 .ـ1984 ،تونس – لمنشر

شركة دار الجميورية لمطبع ،محمد جبار المعيبد :حققو وجمعو ،الديواف ،عدي بف زيد ،العبادي -
 1965 -ىػ 1385 ،بغداد ،والنشر

إعراب ما  ،ػ(ى616 :)المتوفى ،أبو البقاء محب الّديف عبد ا بف الحسيف بف عبد ا ،ريالعكب -
الطبعة  ،عبد الحميد ىنداوي :حققو وخّرج أحاديثو وعّمؽ عميو ،يشكؿ مف ألفاظ الحديث النبوي

  .ـ 1999 –ىػ 1420،القاىرة –مصر  ،مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع ،األولى
 محمد عمي :تحقيؽ ،القرآف إعراب في ، التبياف-------------------------- -

 .شركاه و الحمبي البابي عيسى ،البجاوي
 السقا، مصطفى: المتنبي  تحقيؽ ديواف ، شرح-------------------------- -

 .بيروت – المعرفة دار ،وآخروف
عبد اإللو  :تحقيؽ ،المباب في عمؿ البناء واإلعراب ،-------------------------- -

 .دار الفكر دمشؽ ،النبياف
 في الآللي سمط ،(ىػ487 :المتوفى) األندلسي محمد بف العزيز عبد بف عبدا ،عبيد البكري أبو -

 العزيز عبد: العمـ دواويف بطوف مف استخرجو و فيو ما وحقؽ ونقحو وصححو نسخو ،أمالي شرح
 .لبناف – بيروت ،العممية الكتب دار ،الميمني

 ،محمد فؤاد سزكيف :تحقيؽ ،مجاز القرآف ،ىػ( 209 :)المتوفى ،معمر بف المثنى ،أبو عبيدة -
  .ىػ1381 ،القاىرة –مكتبة الخانجي 
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  ،مكتبة أطمس دمشؽ :توزيع ،عبد الحميد السطمي :تحقيؽ ،الديواف ،العجاج -
 :تحقيؽ، دمشؽ تاريخ ،(ىػ571: المتوفى) ،ا ىبة بف الحسف بف عمي القاسـ عساكر، أبو ابف -

 .ـ1995 -ىػ1415 ،والتوزيع والنشر لمطباعة الفكر دار ،العمروي غرامة بف عمرو
 أصولو راجع ،القرآف أحكاـ ،(ىػ543: المتوفى) المعافري ا عبد بف محمد بكر أبو ،العربي ابف -

 – بيروت ،العممية الكتب دار ،الثالثة :الطبعة ،عطا القادر عبد محمد :عميو وعمَّؽ أحاديثو وخرج
 ـ. 2003 - ىػ1424،لبناف

شرح جمؿ  ،ىػ(669 :المتوفى) ،أبو الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي بف ،ابف عصفور -
 –، دار الكتب العممية الطبعة الثالثة ،فّواز الّشعار :لو ووضع ىوامشو وفيارسو قّدـ ،الزجاجي
  .ـ1998لبناف  –بيروت 

 المحرر، (ىػ542: المتوفى) تماـ بف الرحمف عبد بف غالب بف الحؽ عبد محمد أبو ،عطية ابف -
 دار ،األولى: الطبعة ،محمد الشافي عبد السبلـ عبد :تحقيؽ ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز
 .ىػ 1422 ،بيروت – العممية الكتب

 عقيؿ ابف شرح ،(ىػ769 :المتوفى) المصري اليمداني العقيمي الرحمف عبد بف ا عبد ،عقيؿ ابف -
 – التراث العشروف دار :الحميد، الطبعة عبد الديف محيي محمد :تحقيؽ ،مالؾ ابف ألفية عمى

 .ـ 1980 - ىػ 1400 لمطباعة مصر دار ،القاىرة
: المتوفى) السبتي، اليحصبي عمروف بف عياض بف موسى بف عياض الفضؿ أبو ،ابف عياض -

 .التراث ودار العتيقة المكتبة: النشر دار ،اآلثار صحاح عمى األنوار شارؽم ،(ىػ544
 .الّشباب مكتبة ،المصفى النحو ،محمد ،عيد -
 الثامنة :الطبعة ،العربية الدروس ، جامع(ىػ1364: المتوفى) سميـ محمد بف مصطفى ،الغبلييني -

 .ـ1993 - ىػ1414بيروت،  – صيدا ،العصرية والعشروف، المكتبة
 األدب ديواف معجـ ،(ىػ350: المتوفى) ،الحسيف بف إبراىيـ بف إسحاؽ إبراىيـ أبو ،الفارابي -

 لمصحافة الشعب دار مؤسسة ،أنيس إبراىيـ دكتور :مراجعة عمر، مختار أحمد دكتور :تحقيؽ
 .ـ 2003 -ىػ 1424 ،القاىرة والنشر، والطباعة

الصاحبي في فقو المغة  ،ىػ(395المتوفى:) ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني ،ابف فارس -
 –ػى1418 ،محمد عمي بيضوف ،الطبعة األولى ،العرب في كبلمياالعربية ومسائميا وسنف 

  .ـ1997
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 ،زىير عبد المحسف سمطاف :تحقيؽ ،مجمؿ المغة ،--------------------------- -
 ـ. 1986 -ىػ1406 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة  ،الثانية :الطبعة

 محمد السبلـ عبد :تحقيؽ ،المغة مقاييس معجـ ،-------------------------- -
 .ـ1979 -ىػ1399 ،الفكر دار ،ىاروف

 التنصيص معاىد ،(ىػ963: المتوفى) ،أحمد بف الرحمف عبد بف الرحيـ عبد ،العباسي الفتح أبو -
 .بيروت – الكتب عالـ ،عبدالحميد الديف محيي محمد :تحقيؽ ،التمخيص شواىد عمى

معاني  ،ىػ( 207 المتوفى:) ،أبو زكريا يحيى بف زياد بف عبد ا بف منظور الديممي ،الفّراء -
 –الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة  ،األولى :الطبعة ،أحمد يوسؼ النجاتي وآخروف :تحقيؽ ،القرآف
  .مصر

 النحو في الجمؿ ،ػ(ى170المتوفى:) ،الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ ،الفراىيدي -
 .ـ1995 ىػ1416 ،الخامسة: الطبعة ،قباوة الديف فخر. د: ؽيحقت -
براىيـ  :حققو ،العيف ،--------------------------- - ميدي المخزومي وا 

 .دار ومكتبة اليبلؿ ،السامرائي
 ،دار الكتب العممية ،الطبعة األولى ،عمي فاعور :شرحو وضبطو وقّدـ لو ،الديواف ،الفرزدؽ -

 .ـ 1987 -ىػ407ا ،لبناف –بيروت 
 في التمييز ذوي بصائر ،(ىػ817 :المتوفى) يعقوب بف محمد طاىر أبو مجدالديفآبادي،  الفيروز -

 لجنة – اإلسبلمية لمشئوف األعمى المجمس ،النجار عمي محمد :تحقيؽ ،العزيز الكتاب لطائؼ
 - ىػ1412: 5 ،4 جػ ،ـ 1996 - ىػ 1416: 3 ،2 ،1 جػ ،القاىرة ،اإلسبلمي التراث إحياء
 .ـ 1973 - ىػ1393: 6 جػ ،ـ 1992

 في الخواص أدب ،(ىػ418: المتوفى) الحسيف، بف عمي بف الحسيف المغربي، الوزير القاسـ أبو -
 والنشر والترجمة لمبحث اليمامة دار ،وأنسابيا وأخبارىا العرب قبائؿ ببلغات مف المختار
 .ـ 1980 - ىػ1400،الرياض

 أدب( أو) الكاتب أدب ،(ىػ276: المتوفى) مسمـ، بف ا عبد محمد أبو ،الدينوري ابف قتيبة -
 .الرسالة مؤسسة ،اليالدّ  محمد: تحقيؽ ،الكتّاب

 شمس إبراىيـ: تحقيؽ ،القرآف مشكؿ تأويؿ ،------------------------------ -
 .لبناف – بيروت ،العممية الكتب دار ،الديف
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 -القاىرة  ،الحديث دار ،والشعراء الشعر ،----------------------------- -
 .ىػ 1423

 الكتب دار ،صقر أحمد :تحقيؽ ،القرآف غريب ،----------------------------- -
 .ـ 1978 -ىػ1398 ،العممية

 تحقيؽ ،المعاني أبيات في الكبير المعاني ،----------------------------- -
 - 1313) اليماني عمي بف يحيى بف الرحمف عبد ،(ىػ 1373 ت) الكرنكوي سالـ :المستشرؽ
 ،ىػ1368 اليند -الدكف آباد حيدر – العثمانية المعارؼ دائرة مطبعة ،األولى الطبعة، (ىػ1386
 .ـ1949

 وضبطو حققو ،العرب أشعار جميرة ،(ىػ170: المتوفى) ،الخطاب أبي بف محمد زيد القرشي، أبو -
 .والتوزيع والنشر لمطباعة مصر نيضة ،البجادي محمد عمي :شرحو في وزاد

 دمشؽ بخطيب المعروؼ عمر، بف الرحمف عبد بف الديف محمد جبلؿ المعالي أبو ،القزويني -
 :الطبعة ،خفاجي المنعـ عبد محمد: تحقيؽ ،الببلغة عموـ في اإليضاح ،(ىػ739: المتوفى)

 بيروت.  –الجيؿ دار ،الثالثة
 عمى الدالة النكت ،(ىػ360 نحو: المتوفى)  ،الَكَرجي محمد بف عمي بف محمد أحمد ،القصَّاب -

 دار ،األولى: الطبعة ،وآخروف التويجري  غازي بف عمي :تحقيؽ ،واألحكاـ العموـ أنواع في البياف
 .ـ2003 - ىػ1424،عفاف ابف دار – القيـ دار: النشر

 ألحكاـ الجامع ،ػ( ى671 :المتوفى) ،أبو عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح ،القرطبي -
ىػ 1384القاىرة    –دار الكتب المصرية   ،الطبعة الثانية ،تحقيؽ: أحمد البردوني وآخروف ،القرآف

  .ـ1964 –
اؿ بف عمي الحسف أبو القيرواني، -  النكت ،(ىػ479 :المتوفى) الُمَجاِشِعي، غالب بف عمي بف َفضَّ

 القادر عبد عبدا .د :وتحقيؽ دراسة ،(إعرابو و الكريـ القرآف معاني في) الكريـ القرآف في
 .ـ2007 -ىػ1428 ،بيروت –العممية الكتب دار: النشر دار األولى، :الطبعة ،الطويؿ

، (ىػ774: المتوفى) الدمشقي ثـ البصري القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبو، كثير بفا -
 العربي التراث إحياء دار ،شيري عمي: ؽيحقت ،األولى: الطبعة ،البداية والنياية

 .ـ 1988 - ىػ1408 
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 نحو :المتوفى) القراء بتاج ويعرؼ ،الديف برىاف القاسـ أبو نصر، بف حمزة بف محمود ،الكرماني -
 الحجة مف فيو لما القرآف متشابو توجيو في البرىاف المسمى القرآف في التكرار أسرار ،(ىػ505
 دار: دارالنشر ،عوض التواب عبد أحمد :وتعميؽ مراجعة ،عطا أحمد القادر عبد :ؽيحقت ،والبياف
 .الفضيمة

تحقيؽ عدناف درويش  ،الكميات ،ىػ(1094)المتوفى  ،أبو البقاء أيوب بف موسى الحسيني ،الكفوي -
 .ـ 1988 - ىػ1408،بيروت -مؤسسة الرسالة   ،األولى: الطبعة ،وآخروف

 واليمف معد نسب ،(ىػ204: المتوفى) الكمبي السائب بف محمد بف ىشاـ المنذر أبو ،ابف الكمبي -
 .العربية النيضة مكتبة ،الكتب عالـ ،حسف ناجي الدكتور: تحقيؽ ،الكبير

 .ىػ 1405 ،بيروت ،العممية الكتب دار ،الثانية :الطبعة ،عطية عبد وعزة عمي -
الفصوؿ  ،ىػ(761:المتوفى) ،صبلح الديف أبو سعيد خميؿ بف كيكمدي بف عبد ا ،ابف كيكمدي -

 ،عماف ،، دار البشيرالطبعة األولى ،حسف موسى الّشاعر :تحقيؽ ،المفيدة في الواو المزيدة
  .ـ 1990 –ىػ 1410

 :تحقيؽ ،رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني ،ػ( ى702ت)  ،أحمد بف عبد النور ،المالقي -
  .دمشؽ –مجمع المغة العربية  ،أحمد محمد الخّراط

عبد  :تحقيؽ ،شرح التسييؿ ،ػ( ى672)المتوفى:  ،جماؿ الّديف  محمد بف عبد ا ،ابف مالؾ -
 – ػى1410 ،النشر والتوزيع واإلعبلفىجر لمطباعة و  ،األولى :الطبعة ،الرحمف الّسيد وآخروف

 .ـ1990
عبد المنعـ أحمد  :تحقيؽ ،شرح الكافية الشافية  ،--------------------------- -

ـّ القرى كمية  ،األولىالطبعة:  ،ىريدي  .مكة المكرمة –جامعة أ
 ،(ىػ450: المتوفى) ،البغدادي البصري حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف الماوردي، أبو -

 الكتب دار ،الرحيـ عبد بف المقصود عبد ابف السيد: تحقيؽ ،والعيوف النكت= الماوردي تفسير
 لبناف. – بيروت - العممية

 الخالؽ عبد محمد :تحقيؽ ،المقتضب ،ػ( ى258 :المتوفى) ،أبو العباس محمد بف يزيد ،دالمبرّ  -
   .بيروت  – الكتب عالـ ،عظيمة

 .القاىرة .الدعوة دار ،الوسيط العربية، المعجـ المغة مجمع -
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توضيح  ،ىػ (749 :)المتوفى ،أبو محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد ا بف عمي ،المرادي -
 :الطبعةعبد الرحمف عمي سميماف   :شرح وتحقيؽ ،المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ

  .ـ 2008 –ىػ 1428 ،دار الفكر العربي ،األولى
 ،الجني الداني في حروؼ المعاني ،--------------------------------- -

ىػ 1413 ،لبناف –بيروت ،العممية، دار الكتب األولى :الطبعة ،فخر الّديف قباوة وآخروف :تحقيؽ
  .ـ 1992 –

 – ػى1424، األولى :الطبعة ،العمدة في النحو ومعو شواىد تطبيقية ،عبد المنعـ فائز ،مسعد -
 ـ. 3003

 ديواف شرح ،ىػ 421: المتوفى) األصفياني الحسف بف محمد بف أحمدي أبوعم ،المرزوقي -
 دار  األولى، :الطبعة ،الديف شمس إبراىيـ :العامة فيارسو وضع ،الشيخ غريد :تحقيؽ ،الحماسة
 .ـ2003 -ىػ1424لبناف –بيروت ،العممية الكتب

 ػى1403 ،العراقي العممي المجمع مطبعة ،وتطورىا الببلغية المصطمحات معجـ ،أحمد ،مطموب -
 .ـ1983 -

 ـ 1982 –ىػ 1402 ،بيروت ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،الديواف ،جميؿ ،معمربف ا -
 :المتوفى) القيرواني القيسي مختار بف محمد بف َحّموش طالب أبي بف مكي ،محمد أبو ،مكي -

 الرسالة مؤسسة ،الثانية :الطبعة ،الضامف صالح حاتـ .د :تحقيؽ ،القرآف إعراب مشكؿ ،(ىػ437
 .ػى1405 ،بيروت  –

 عمـ في يايةالنّ  بموغ إلى اليداية ،---------------------------------- -
 جامعية رسائؿ مجموعة :تحقيؽ  ،عمومو فنوف مف وجمؿ ،أحكامو و ،تفسيره و القرآف معاني
 :الطبعة ،البوشيخي الشاىد :بإشراؼ ،الشارقة جامعة -العممي والبحث العميا الدراسات بكمية
 .ـ 2008 -ىػ 1429،الشارقة جامعة –اإلسبلمية والدراسات الشريعة كمية ،األولى

 العابديف زيف بف عمي بف العارفيف تاج بف الرؤوؼ بعبد المدعو محمد الديف زيف ،المناوي -
 عبد 38 الكتب عالـ ،األولى :الطبعة ،التعاريؼ ميمات عمى التوقيؼ ،(ىػ1031: المتوفى)

 .ـ1990 -ػ ػى1410،القاىرة-ثروت الخالؽ
لساف   ،ػ(ى711)المتوفى: زيف الديف أبو عبد ا محمد بف أبي بكر يف عبد القادر،  ،ابف منظور -

 .ػى1414بيروت   ،دار صادر ،الطبعة الثالثة ،العرب
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 ،األولى :الطبعة ،العربية الببلغة ،(ىػ1425: المتوفى) َحَبنََّكة حسف بف الرحمف عبد ،الميداني -
 .ـ 1996 -ىػ1416 ،بيروت ،الشامية الدار ،دمشؽ ،القمـ دار

 ،الرسالة مؤسسة ،األولى :الطبعة ،المسالؾ أوضح إلى الّسالؾ ضياء ،العزيز عبد محمد ،الّنجار -
 .ـ2001 – ػى1422

 إعراب ،(ىػ338: المتوفى) المرادي يونس بف إسماعيؿ بف محمد بف أحمد جعفر أبو ،النَّحَّاس -
 عمي محمد األولى، منشورات: الطبعة ،إبراىيـ خميؿ المنعـ عبد :عميو وعمؽ حواشيو وضع ،القرآف

 .ىػ 1421،بيروت ،العممية الكتب دار ،بيضوف
 النسفي تفسير ،(ىػ710: المتوفى) محمود بف أحمد بف ا عبد الديف البركات حافظ أبو ،النسفي -

 محيي: لو وقدـ راجعو ،بديوي عمي يوسؼ :أحاديثو وخرج حققو ،(التأويؿ وحقائؽ التنزيؿ مدارؾ)
 .ـ1998 -ىػ1419،بيروت ،الطيب الكمـ دار ،األولى: مستو، الطبعة ديب الديف

 ،(ىػ775 :المتوفى) الدمشقي الحنبمي عادؿ بف عمي بف عمر الديف سراج أبوحفص ،النعماني -
 دار ،األولى :الطبعة ،وآخروف الموجود عبد أحمد عادؿ الشيخ :تحقيؽ ،الكتاب عموـ في المباب
 .ـ 1998- ىػ 1419لبناف، / بيروت - العممية الكتب

 نياية ،(ىػ733: المتوفى)الدائـ  عبد بف محمد بف عبدالوىاب بف الديف أحمد شياب ،النويري -
 .ىػ 1423 ،القاىرة ،القومية والوثائؽ األولى، دارالكتب: الطبعة ،األدب فنوف في األرب

  .ىػ 1996 -ـ1385 ،القاىرة ،الدار القومية لمطباعة والنشر ،الديواف ،اليذليوف -
 و أسئمة ،ىػ (761ت) ،أبو محمد عبد ا جماؿ الديف بف يوسؼ بف أحمد بف عبد ا ،ابف ىشاـ -

 بالجامعة العممي البحث عمادة ،األولى :نغش، الطبعة محمد: تحقيؽ ،القرآف إعراب في أجوبة
 .ـ1983/ىػ1403،السعودية العربية المممكة ،المنورة المدينة اإلسبلمية،

 ،مالؾ ابف ألفية إلى المسالؾ أوضح ،------------------------------- -
 .والتوزيع والنشر لمطباعة الفكر دار ،البقاعي محمد الشيخ يوسؼ :تحقيؽ

 ،العرب كبلـ معرفة في الذىب شذور شرح ،------------------------------- -
 .سوريا  – لمتوزيع المتحدة الشركة ،الدقر الغني عبد :تحقيؽ

 :تحقيؽ  ،الصدى وبؿ الندى قطر ، شرح------------------------------- -
 .ػى1383 عشرة  الحادية :القاىرة الطبعة ،الحميد عبد الديف محيى محمد
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 :تحقيؽ ،مغني المبيب عف كتب األعاريب ،------------------------------- -
  .القاىرة ،دار الطبلئع لمنشر والتوزيع والتصدير ،محمد محيي الديف عبد الحميد

 تفسير في الوسيط ،(ىػ468 :المتوفى) ،عمي بف محمد بف أحمد بف عمي أبوالحسف ،الواحدي -
 األستاذ :قرظو و قدمو ،الموجود وآخروف عبد أحمد عادؿ الشيخ :وتعميؽ تحقيؽ ،المجيد القرآف
 -ىػ 1415،لبناف –بيروت ،العممية الكتب األولى، دار: الفرماوي، الطبعة الحي عبد الدكتور
 .ـ 1994

 :تحقيؽ ،، عمؿ النحوػ(ى381:)المتوفى ،محمد بف عبد ا بف العباس ،أبو الحسف ،ابف الوراؽ -
 -ىػ 1422 ،الّسعودية –الرياض  ،مكتبة الرشيد ،الطبعة األولى ،محمود جاسـ محمد الدرويش

  .ـ1999
، (ىػ749: المتوفى) ،حفص أبو الفوارس، أبي ابف محمد بف عمر بف مظفر بف عمر ،الوردي ابف -

 .ـ1996 -ىػ1417،بيروت/ لبناف - العممية الكتب األولى، دار :الوردي، الطبعة ابف تاريخ
 لمسارؽ المنصؼ ،(ىػ393: المتوفى) ،محمد أبو التنيسي الضبي عمي بف الحسف ،وكيع ابف -

 يونس، قات جامعة ،األولى :الطبعة ،ادريس بف خميفة عمر :لو ـوقدّ  حققو ،منو والمسروؽ
 .ـ1994بنغازي 

 ،شرح المفّصؿ ،ىػ(643 :)المتوفى ،موفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش الموصمي ،ابف يعيش -
 –دار الكتب العممية  بيروت ، الطبعة األولى ،إميؿ بديع يعقوب :قّدـ لو ووضع ىوامشو وفيارسو

  .ـ2001 –ىػ 1422 ،لبناف
  :الرسائل العممية –ثانيا 

 ،العاقؿ صفات في داللية نحوية دراسة ،الكريـ القرآف في المفردة الصفة ،عبدا أحمد حسيف خالد -
 .ـ2009 ،نابمس العميا، الدراسات كمية ،الوطنية النجاح جامعة جبر، الرؤوؼ عبد يحيى :إشراؼ

 ،محمود فيمي حجازي :بإشراؼ ،بنية الصرفية في ديواف امرئ القيساأل ،الخفاجي صباح عباس -
  .ـ 1978 – ػى1398  ،كمية األداب –جامعة القاىرة 

 بيروت –لبناف مكتبة ،األولى الطبعة ،الكريـ القرآف في التوكيد أسموب ،الفتوح أبو حسيف محمد -
1995. 

عمادة  ،جامعة القدس ،زىير إبراىيـ .د :إشراؼ ،التوابع في المعمقات السبع ،مشيور أحمد سبيتاف -
 .9/4/2004 :أجيزت بتاريخ ،قسـ المغة العربية ،الدراسات العميا



193 
 

 
 قائمة المحتويات

 ةحالصف الموضوع
 - .........................................................................................اإلىداء

 - .............................................................................الشكر والتقدير
 أ ..........................................................................................إقرار

 ب ............................................................................ممخص بالعربية
 ت ........................................................................ممخص باإلنجميزية

 ث ........................................................................................مقدمة
 1 .......................................................................................التمييد

 2 .................................................................نبذة عف حياة امرئ القيس
 7 ........................................................................................التوابع 

 8 ..........................................الفصل األول: النعت في أشعار امرئ القيس
 9 .........................................................المطمب األوؿ: التعريؼ بالنعت 

 13 .......................................المطمب الثاني: النعت الحقيقي والنعت السببي 
 23 ............................................................المطمب الثالث: أقساـ النعت: 

 40 ..............................................المطمب الرابع: مسائؿ متفرقة في النعت 
 51 ........................................األغراض الببلغية لمنعت:.........: المطمب الخامس

 55 .............................الفصل الثاني: التقييد بالتوكيد في أشعار امرئ القيس
 56 .........................................................المطمب األوؿ: التعريؼ بالتوكيد

 58 .....................................وي المطمب الثاني: أقساـ التوكيد: المفظي والمعن
 58 ........................................المطمب الثالث: أنواع التوكيد مف حيث المفظ

 80 .......................الفصل الثالث: البدل وعطف البيان في أشعار امرئ القيس
 80 .........................................المبحث األوؿ: البدؿ في أشعار امرئ القيس

 81 ..........................................................المطمب األوؿ: التعريؼ بالبدؿ



194 
 

 87 ...............................................................المطمب الثاني: أقساـ البدؿ 
 93 ...........................................يث المفظ المطمب الثالث: أنواع البدؿ مف ح

 99 ................................المبحث الثاني: عطؼ البياف في أشعار امرئ القيس
 100 .................................................المطمب األوؿ: التعريؼ بعطؼ البياف

 103 ................................تعيف فييا عطؼ البيافالمطمب الثاني: األماكف التي ي
 105 ..............................الفصل الرابع: التقييد بالنسق في أشعار امرئ القيس

 106 .........................................................المطمب األوؿ: التعريؼ بالنسؽ
 113 ..........................................................عطؼ  المطمب الثاني: أنواع ال

 120 .............والغراض الببلغية منيا ..المطمب الثالث: أقساـ حرؼ العطؼ وأحكاميا 
 161 .......................................................................................الخاتمة 

 163 .............................................................................مة الفيارسقائ
 


