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 اإلىداء

ٌب العمـ كشٌجعاني عمى مكاصمة البحث  إلى أبي كأٌمي المذيف زرعا في نفسي حي
 كالٌدراسة.

 إلى إخكتي كأصدقائي األكفياء 

 إلى أساتذتي الذيف لـ يبخمكا عمٌي مف كافر عمميـ 

 إلى طٌّلب العمـ كأىمو

 إلى كٌؿ ىؤالء أىدم ىذا البحث    

 

        

 

 د سعيد نافععماد أحم                                                         
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 إقرار   

ىذه الٌرسالة بأٌنيا قيٌدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأٌنيا نتيجة أبحاثي  ميعدأقٌر أنا 
ـٌ اإلشارة لو حيثما كرد، كأٌف ىذه الٌدراسة أك أٌم جزء منيا لـ ييقٌدـ لنيؿ درجة  الخاٌصة، باستثناء ما ت

 .عميا ألٌم جامعة أك معيد

 

 يع: ...................لٌتكقا

 االسـ: عماد أحمد سعيد نافع 

 ـ5/1422/ 14التٌاريخ: 
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 الّشكر والّتقدير

كبعد أف أنييت ىذا البحث بحمد ا أتقٌدـ بخالص الٌشكر كالتٌقدير لمٌدكتكر أحمد داكد دعمس     

يدة التي تخدـ مكضكع الذم تفٌضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الٌدراسة، فقٌدـ لي مّلحظاتو كتكجيياتو الٌسد

 البحث، جزاه ا عٌني كٌؿ خير.

كما كأتقٌدـ بالٌشكر كالتٌقدير إلى أساتذتي في قسـ المغة العربٌية الذيف لـ يبخمكا عمٌي بكافر      

 عمميـ كجيدىـ، ككذلؾ إلى الٌسادة لجنة المناقشة، فميـ جزيؿ الٌشكر. 
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 الممخص

إلى دراسة الٌداللة الٌنحكٌية في ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد مف حيث: التٌقديـ  ىذا البحث يدؼي     

كتعكد أىٌمٌية ىذه الٌدراسة أٌنيا تدرس الٌنحك عمى  .كالتٌأخير، كالحذؼ، كالٌزيادة، كالٌتراكيب اإلنشائٌية

 .اس المعنى، فتعطيو نداكة كطراكة، كتكسبو جٌدة كطرافةأس

في دراسة حياة  كقد اتٌبعتي في ىذه الٌدراسة المنيج الٌتكاممي، فاستخدمت المنيج التٌاريخي     

ـ   الٌشاعر، كالمنيج الكصفي الٌتحميمي، الٌظكاىر  جتاستخر  فبٌينت المقصكد بالٌداللة الٌنحكٌية كمف ث

اف ىاركف ىاشـ رشيد ، كالمنيج اإلحصائي، فأحصيت الٌدالالت الٌنحكٌية الكاردة في الٌداللٌية مف ديك 

 ديكاف الٌشاعر.  

ألسمكب التٌقديـ كالتٌأخير دالالت متعٌددة، كمف أىـٌ الٌنتائج التي تكٌصمت إلييا الٌدراسة أٌف      

ظاىرة لغكٌية في ديكاف الحذؼ  كأظير البحث أفٌ ، اختصاص المتقٌدـ بالعناية كاالىتماـأىٌميا: 

ىاركف ىاشـ رشيد، ليا داللة اإليجاز كاالختصار، ككذلؾ كشؼ البحث أٌف لحركؼ الٌزيادة 

داللتيف: األكلى: داللة معنكٌية: تدٌؿ عمى تأكيد المعنى، كالثٌانية: داللة لفظٌية: يدخؿ فييا تزييف 

 المفظ.
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Abstract 

      It aims This research to study the grammatical significance in poems 

haron Hashim rashed from where prefixing ,forestallment , deleting 

additional and the composing structures the importance of this study relates 

to studying grammar in term of meaning; so it gives freshness and leanness. 

it also gives the poem seriousness and facetiousness.  

         In this study I depend on integrative approach, the historical approach 

of the poet`s life and the descriptive analytical approach. I explain the 

meaning of significance grammaticalness then extract the significances 

from haron Hashim rashed poems and the statistics approach; so I compute 

the grammatical significance in the poet`s poem.  

        The most important results that I found in this study are the following: 

first the prefixing and forestallment have many significance the prefixing 

has the meaning of attention and there search shed alight on that deleting is 

linguistic phenomenon haron Hashim rashed poem and has abbreviation 

significance. The research also found that additional letters have two 

significances: the first one is moral significances, which asserts on 

meaning. The second one is verbal significances, which focuses on 

decorating the pronunciation.                                 
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 المقّدمة: 

ادؽ ، سٌيدنا محٌمد الصٌ ّلـ عمى المبعكث رحمةن لمعالميف، كالٌصّلة كالسٌ الحمد  رٌب العالميف     
 :ا بعد؛ أمٌ يف، كمف تبعو بإحساف إلى يكـ الدٌ كعمى آلو كصحابتو الغٌر المياميفاألميف ، 

       ىاركف ىاشـ رشيد الٌشاعر فإٌف ىذه الٌدراسة تيدؼ إلى دراسة الٌداللة الٌنحكٌية في ديكاف     
الذم ضـٌ سٌت مجمكعات شعرٌية، كىي: ديكاف آه يا كطف، كديكاف أكتب باسـ األرض، كديكاف 

مف حيث: كديكاف طيكر الجٌنة، أحٌبؾ يا قدس، كديكاف ما يجب أف يقاؿ، كديكاف غٌزة الٌصامدة، 
 ئٌية.التٌقديـ كالتٌأخير، كالحذؼ، كالٌزيادة، كالٌتراكيب اإلنشا

كقد دفعني إلى اختيار ىذا العنكاف مكضكعنا الستكماؿ متطٌمبات الحصكؿ عمى درجة      
لـ يدرس ىذا  -فيما كصؿ إليو بحثي–الماجستير أسباب عديدة أىٌميا: أٌف أحدنا مف الٌدارسيف 

اللٌية، المكضكع دراسة عممٌية أكاديمٌية، إذ إٌف ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد لـ ييدرس دراسة نحكٌية د
 .في ديكاف الٌشاعر ، كاألغراض البّلغٌيةكىذه الٌدراسة تسيـ في دراسة المعنى الٌنحكم

كغيرىا مف الٌدراسات –أىٌميا: أٌف ىذه الٌدراسة  عٌدةالٌدراسة مف عكامؿ  هكتنبع أىٌمية ىذ     
بو جٌدة كطرافة، تدرس الٌنحك عمى أساس المعنى، فتعطيو نداكة كطراكة، كتكس -الٌداللٌية الٌنحكٌية

أٌنو نظاـ حيٌّ فٌعاؿ ككذلؾ ال تنظر إلى الٌنظاـ الٌنحكٌم عمى أٌنو نظاـ تركيبٌي افتراضٌي ، كلكف عمى 
، مرتبط ارتباطنا كثيقنا بمعانييا كدالالتيا،كما أٌف ىذه الٌدراسة تناكلت عددنا مف القضايا في الٌنصكص

راكيب ظاىرٌية بؿ إٌف الٌتركيب ينبثؽ مف خّلؿ الٌداللة الٌنحكٌية دراسة داللٌية؛ فالٌنحك ليس مجٌرد ت
 المكنكنة في الٌنفس التي تؤٌدم إلى ذاؾ الٌتركيب.

 

"األبعاد المكضكعٌية كالفٌنٌية في شعر ىاركف  كمف أىـٌ الٌدراسات الٌسابقة التي تناكلت الٌشاعر:     
ـ، حيث 1442ة بيرزيت، عاـ كىي رسالة ماجستير أعٌدتيا سناء بيارم، في جامعىاشـ رشيد"، 

 درست األبعاد المكضكعٌية مف حيث: البعد الٌذاتي، كالبعد الكطني، كالبعد القكمي، كالبعد اإلنساني.

ككذلؾ األبعاد الفٌنٌية مف حيث: بناء القصيدة، كدراسة المغة، كالٌصكرة الٌشعرٌية، كالمكسيقى الٌشعرٌية. 
ـٌ دراسة بعنكاف ا" "صكرة الّلجئ الفمسطي ث ني في شعر ىاركف ىاشـ رشيد ديكاف "مع الغرباء" نمكذجن

لمباحثة نجٌية الحمكد،كىي دراسة صادرة عف مجٌمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالٌدراسات، كقد 



 و
 

قٌدمت الباحثة في ىذه الٌدراسة لمحة مكجزة عف مسيرة حياة الشاعر ىاركف ىاشـ رشيد، ثـ تحٌدثت 
لّلجئيف في شعره ، كعف إصراره عمى العكدة كالمقاكمة ، كبٌينت حنيف عف الحالة االجتماعٌية 
 الٌشاعر الٌدائـ إلى كطنو.

"حركة   أما الٌدراسات المكازية  فقد تمٌكنت مف الكصكؿ إلى عدد منيا، كأىـٌ ىذه الٌدراسات:     
ـ، كقد تناكلت 1423ـ الٌنحك كالٌداللة في الٌنٌص الٌشعرٌم" لصالح الٌشاعر، الٌصادرة في القاىرة عا

الٌدراسة الحذؼ، كالزيادة، كالتقديـ كالتٌأخير، كالفصؿ كاالعتراض، كىذه أفادتني في معرفة منيج 
ـٌ دراسة بعنكاف "الٌداللة الٌنحكٌية  ، الٌصادرة في في كتاب المقتضب" لسامي الماضيالٌدراسة. ث

ا أفدت منياا في المعنى الٌنحكم،ك بغداد،كقد أفدت مني داللة في داللة التٌقديـ كالتأخير، ك  أيضن
 الحذؼ بعاٌمة، كداللة الٌتراكيب اإلنشائٌية بخاٌصة.   

كقد اعتمدت في ىذه الٌدراسة المنيج الٌتكاممي؛ فاستخدمتي المنيج التٌاريخي في دراسة حياة      
ـٌ استخر ، فبٌينت المقصكد بالٌداللة الٌنحكيٌ الٌشاعر، كاستخدمت المنيج الكصفي الٌتحميمي  جتة كمف ث
، كاستخدمت تحميؿ األبيات الٌشعرٌيةب قمت ، ككذلؾالٌظكاىر الٌداللٌية مف ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد

 المنيج اإلحصائي، فأحصيت الٌدالالت الٌنحكٌية الكاردة في ديكاف الٌشاعر.  

تحٌدثت  الّتمييد ؛ ففيفيارس فٌنٌيةفي مقٌدمة كتمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة ثـ كجاءت دراستي      
أّما الفوؿ األّوؿ، فقد درست فيو داللة بإيجاز عف سيرة الٌشاعر، كالٌتعريؼ بالٌداللة الٌنحكٌية.

األٌكؿ: تقديـ الخبر عمى المبتدأ، كالثٌاني: تقديـ ، كجعمتو في ثّلثة مباحث: الّتقديـ والتّأخير
والفوؿ الثّاني، تحّدثت فيو عف و. المفعكؿ بو عمى الفاعؿ، كالثٌالث: تقديـ المعمكؿ عمى عامم

حذؼ  : كالثٌاني ،األسماء حذؼ األٌكؿ: ، كقد تأٌلؼ ىذا الفصؿ مف ثّلثة مباحث:داللة الحذؼ
، كجاء ىذا  والفوؿ الثالث: تكّممت فيو عف داللة الّزيادة، كالثٌالث: حذؼ الحركؼ. الفعؿ كالجممة
الفوؿ الرّابع ، فقد درست فيو ، أما "الباءك" "،ًمف"، ك"الك""، ما" مباحث، كىي أربعةالفصؿ في 

كالثٌاني: اإلنشاء غير ، اإلنشاء الٌطمبيكجعمتو في مبحثيف: األٌكؿ:  داللة الّتراكيب اإلنشائّية
كختمت كٌؿ فصؿ بنتائج خاٌصة بو، كفي الخاتمة ذكرت أىـٌ النتائج كالٌتكصيات التي الٌطمبي.

 تكٌصمت إلييا.



 ز
 

، ىػ(1;0)تالتي اعتمدت عمييا في إتماـ ىذه الٌدراسة: كتاب سيبكيو كمف أىـٌ المصادر     
، كأكضح المسالؾ البف ىػ(976)ت، كشرح المفٌصؿ البف يعيشىػ(8;5)تكالمقتضب لممبٌرد

، كمف المراجع الحديثة: الٌنحك الكافي لعٌباس حسف، كمعاني الٌنحك لفاضؿ ىػ(222)ت ىشاـ
، ظاىرة الحذؼ في الٌدرس المغكم لطاىر حٌمكدةك لفضؿ عٌباس،  نياكالبّلغة فنكنيا كأفناالٌسامٌرائي، 

 كقد أفادتني في المنيج كطريقة العمؿ كاألسمكب.

ف أخطأت      كأخيرنا، أسألو سبحانو كتعالى الٌرشاد كالٌسداد، فإف أصبت فبتكفيؽ مف ا، كا 
 فبقصكر مٌني، كآخر دعكاىـ أف الحمد  رٌب العالميف.   
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 مييدالتّ 

كنشأتو،  مكلديهي، :مف حيث ىاركف ىاشـ رشيد اعربالشٌ الٌتعريؼ  سأتناكؿ في ىذا الٌتمييد    

 كعّلقة الٌنحك بالٌداللة.  ،: الٌتعريؼ بيامف حيث الٌداللة الٌنحكٌيةكثقافتو، كشعره. ككذلؾ سأتناكؿ 

 الّتعريؼ بالّشاعر ىاروف ىاشـ رشيد:  -أّواًل 

كتخٌرج في كٌمٌية غٌزة،  ،ـ2212رشيد في حارة الٌزيتكف بمدينة غٌزة عاـ كلد الٌشاعر ىاركف ىاشـ     

، ثـٌ عمؿ كحصؿ عمى شيادة المعٌمميف العميا، عمؿ في بداية حياتو العممٌية في تدريس المغة العربٌية

كمع قياـ منٌظمة الٌتحرير الفمسطينٌية اختير ـ، 2250مديرنا لمكتب إذاعة صكت العرب بغٌزة سنة 

 .(1)في قطاع غٌزة بيا مسؤكالن عف إعّلـ المنٌظمة كجيش الٌتحرير الفمسطينيٌ  لمعمؿ

ـ، حيف أجبرتو سمطات االحتّلؿ عمى الخركج 2222رحؿ الٌشاعر عف غٌزة قسرنا بعد حرب     

؛ ليعمؿ مسؤكالن عف مكتب منٌظمة الٌتحرير الفمسطينٌية بالقاىرة كممٌثّلن منيا، فاٌتجو إلى القاىرة

ـٌ اختير مديرنا لتحرير مجٌمة شؤكف  لفمسطيف كىك ـ، 2224عربٌية عاـ في جامعة الٌدكؿ العربٌية ، ث

، د الكتٌاب كالصحفييف الفمسطينييفـ، كاٌتحا2222عضك مؤٌسس الٌتحاد الكتٌاب الفمسطينييف عاـ 

كعضك المجمس الكطني الفمسطيني، كما مٌثؿ فمسطيف في مؤتمرات الكتاب العربي، كميرجانات 

  .(2)ـ2252لٌشعر منذ عاـ ا

كىاركف ىاشـ رشيد مف شعراء الخمسينيات الذيف أطمؽ عمييـ "شعراء الٌنكبة"، أك "شعراء      

شاعر  دٌ ره بركح الٌتمٌرد كالٌثكرة، كييعى ٌد أحد أبرز شعراء القضٌية الفمسطينٌية، كيمتاز شعالمخٌيـ"، كييعى 

                                                             
 . 367، الّديواف( ينظر: ىاركف ىاشـ رشيد، (1
: مجمة جامعة القدس وورة الالجئ الفمسطيني في شعر ىاروف ىاشـ رشيد؛ نجية الحمكد، 368، ـ.ف( ينظر: ىاركف ىاشـ رشيد، (2

 .14صـ، 2013، 29عالمفتكحة لألبحاث كالٌدراسات،
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ثر الٌشعراء استعماالن لمفردات العكدة، العائد، الخاص بحقكؽ العكدة، فيك مف أك( 220)القرار 

 .(1)فقد صاحب الّلجئيف منذ المحظات األكلى لمٌنكبة، فتفٌجرت شاعرٌيتو مع ىذه الٌتجربةالعائدكف، 

، كخمس مسرحٌيات، أصدر الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد أكثر مف عشريف ديكاننا مف الٌشعر    

، كأٌكد خرل الٌركائٌية كالكثائقٌية كالٌدراسات كالٌسير الٌذاتٌيةباإلضافة إلى العديد مف اإلبداعات األ

إليمانو بأٌف الكممة  ؛ىاركف ىاشـ رشيد أٌنو لـ كلف يمنعو تقادـ عمره مف الكتابة لمقضٌية الفمسطينٌية

 .(2)تحارب بالكممة، كالٌرصاصة ال تيكاجو إاٌل برصاصة مثميا

 الّداللة الّنحوّية. -ثانًيا

لٌداللة الٌنحكٌية: أٌنيا الٌداللة التي تيستمٌد مف نظاـ الجمؿ كترتيبيا؛ ألٌف أٌم اختّلؿ يقصد با    

يحصؿ في بناء الجممة يؤٌثر في داللتيا، فاختّلؿ العّلقات الٌنحكٌية الٌصحيحة بيف األلفاظ يؤٌدم 

بيف الكممات التي الٌداللة الٌنحكٌية تحصؿ مف خّلؿ العّلقات الٌنحكٌية ،ف(3)إلى عبارة ال معنى ليا

تٌتخذ كٌؿ منيا مكقعنا معٌيننا في الجممة حسب قكانيف المغة، إذ إٌف كٌؿ كممة في الٌتركيب ال بٌد أف 

 . (4)تككف ليا كظيفة نىٍحكٌية مف خّلؿ مكقعيا

أٌما العّلقة بيف الٌنحك كالٌداللة فيي قديمة قدـ الٌنحك نفسو، كقد ارتبط كٌؿ كاحد منيما باآلخر      

 رتباطنا كثيقنا، فغاية الجممة إٌنما تتحٌقؽ مف فائدتيا، كىذه الفائدة ال تحصؿ إاٌل بصٌحة المعنى الذم ا

                                                             
 . 368، الّديوافركف ىاشـ رشيد، ( ينظر: ىا(1
 . 368، ـ.ف( ينظر: ىاركف ىاشـ رشيد، (2
الّداللة الّنحوّية في بيج  ؛ عمي فرحاف،13، صعمـ الّداللة؛ أحمد مختار عمر، 48، صداللة األلفاظ( ينظر: إبراىيـ أنيس، (3

  .22، صالّوباغة في شرح نيج البالغة
 .9، صـ2009 ،12ع ،5: مجمة كاسط لمعمـك اإلنسانية ، جّنحوّية بيف القدام  والمحدثيفالّداللة ال( ينظر: زينب الٌنعيمي، (4
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، كمف العبارات الجامعة (2)، كعٌبر عف ذلؾ المبٌرد بقكلو: "ألٌف الكّلـ إٌنما يراد لمعناه"(1)تؤكؿ إليو

صمىح بو المعنى فيك جٌيد، ككٌؿ ما في بياف أىٌمٌية المعنى قكؿ المبٌرد في مكضع آخر: " فكٌؿ ما 

  .(3)فسد بو المعنى فمردكد"

 كضع كبيف كسكناتو، المفظ حركات بيف منقسمة النحك معاني أفٌ  كيرل أبك سعيد الٌسيرافي    

 ذلؾ في الصكاب كتكٌخي أخيركالتٌ  قديـبالتٌ  الكّلـ تأليؼ كبيف ليا، المقتضية مكاضعيا في الحركؼ

 باالستعماؿ اسائغن  يككف أف مف يخمك ال فإنو ،عتالنٌ  ىذا عف شيء زاغ فكا   ،ومن الخطأ كتجٌنب

فالمعنى ىك المحكر الٌرئيس ،(4)ألٌنو خارج عف فطرة القكـ كعادتيـ ؛امردكدن  أك البعيد، أكيؿكالتٌ  ادرالنٌ 

 . (5)المنظـ لبنية أٌم تركيب

سبو جٌدة كطرافة، كتبرز مزايا إٌف دراسة الٌنحك عمى أساس المعنى، تعطيو نداكة كطراكة، كتك    

 .(6)المغة العربٌية الٌدافقة بالحيكٌية، الحافمة بالمعاني الٌدقيقة الجميمة

                                                             
 .  10ص، الّداللة الّنحوّية في كتاب المقتضبسامي الماضي، ينظر: ((1
 .4/400،المقتضبالمبٌرد،  ((2
 .4/311، ـ.ف( المبٌرد، (3
 . 1/96، اإلمتاع والمؤانسةأبك حياف التكحيدم، ينظر:  ((4
 .  11ص،  ـ.سسامي الماضي، ينظر:  ((5
 .26، صحركة الّنحو والّداللة في الّنّص الّشعريصالح الٌشاعر، ؛ 1/8، معاني النحوفاضؿ السامرائي، ( ينظر: (6
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 .الّتقديـ والتأخير داللة :الفوؿ األوؿ

 قيمة التٌقديـ كالتأخير، كداللتو. تمييد:

 .تقديـ الخبر عمى المبتدأ :األوؿالمبحث                      

 .مى الفاعؿتقديـ المفعكؿ بو ع:  المبحث الثاني

 مطالب : ثّلثة كفيو ،تقديـ المعمكؿ عمى عاممو : الثالث المبحث                 

 تقديـ المفعكؿ بو عمى الفعؿ. -أكالن   

 تقديـ الحاؿ عمى عاممو. - ثانينا

 تقديـ الٌصفة عمى المكصكؼ. -ثالثنا   

 

 كذييٍّؿ بخّلصة ألىـٌ نتائج البحث فيو.
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 مييدت

  كداللتو. ،التٌقديـ كالتأخير قيمةسأتناكؿ في ىذا الٌتمييد     

ييعىٌد أسمكب التٌقديـ كالتأخير مف األساليب الميٌمة في المغة العربٌية ، فقد أتكا بو داللة عمى     

كقد امتدح الٌنحاة العرب أسمكب التٌقديـ  ،(1)تمٌكنيـ في الفصاحة، كممىكتيـ في الكّلـ كانقياده ليـ

 قٌدمكف الذم بيانو أىـٌ إٌنما ي قكؿ عف التٌقديـ كالتأخير:" كأٌنيـكالتأخير، كمف ىؤالء: سيبكيو الذم ي

ف كانا جميعنا ييًيٌماًنيـ كيىعًنيانيـ"  . (2)ليـ كىـ ببيانو أىعنىى، كا 

 كثيري  بابه فقد بٌيف أىٌمٌية ىذا األسمكب في قكلو : "ىك  ىػ(7:0)تأما عبد القاىر الجرجاني     

ـ   الفكائد،  ًإلى بؾى  كييٍفضي بديعةو، عف لؾ يىٍفتىر   يىزاؿي  ال الغاية، بعيدي  لتصر ؼ،ا كاسعي  المىحاسف، جى

 راقؾى  أىفٍ  سببى  فتجدي  تنظري  ثـ مكقعيو، لديؾ كيىٍمطيؼ مٍسمىعيو، يركقيؾ ًشعران  تىرل تىزاؿ كال لىطيفة،

ؿ شيءه، فيو قيدٍّـ أف عندؾ، ؼى كلطي  كٍّ   .(3)"مكاف إلى مكافو  عف المفظي  كحي

 اتجاه ، كيمارسو ما عاطفة إطار في فكرة عف رليعبٌ  ؛المبدع يمارسو لغكمٌ  سمكؾ كالتأخير يـكالتقد    

 كفؽ تراكيب لغكية ـقدٌ تي  التي الداللةف ألكؼ،الم األسمكب عف مختمؼ لغكمٌ  بأسمكب ليخاطبو المتمقي

 شأنو مف ما أمر و عمىينبٌ  المتقدـ ألفٌ  مختمفة؛ استجابة تحدث يافإنٌ  ،االنزياح أك االنحراؼ عمى قائمة

  . (4)المتمقي اىتماـ يضاعؼ أف

                                                             
 .3/233،البرىاف في عمـو القرآفينظر: الٌزركشي ،  ((1
 .34/ 1،  الكتاب ((2
 .106، ص دالئؿ اإلعجاز ((3
 .2، ص التشكيؿ المغوي في شعر السجف عند أبي فراس الحمداني ،ينظر: عباس المصرم ((4
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إٌف القيمة البيانٌية ليذا األسمكب مرتبطة بالجائز منو، كمرىكنة بحسف استعمالو كفؽ مقتضى     

اٌل كاف عبثنا ال قيمة لو  . (1)الحاؿ، كالكعي باستعمالو في مكضعو، كا 

 كألسمكب التقديـ كالتأخير دالالت منيا:    

فإٌنو إٌنما  (2)﴾الشَّاِكِريفَ  ِمفَ  َوُكفْ  َفاْعُبدْ  المَّوَ  َبؿِ ﴿ االختصاص، نحك قكلو تعالى:اللة عمى الدٌ  -2

" كلـ يقؿ: بؿ اٍعبيد ا، ألٌنو إذا تقٌدـ كجب اختصاصي العبادة دكفى غيره، كلك  فىاٍعبيدٍ  الم وى  بىؿً  قاؿ:"

نحك  ،ككذلؾ الٌداللة عمى مراعاة نظـ الكّلـ.  قاؿ: بؿ اعبد لجاز إيقاع الفعًؿ عمى أٌم مفعكؿ شاء

ي اؾى  نىٍعبيدي  ًإي اؾى ﴿:قكلو تعالى ، فمك قاؿ: نعبدؾ كنستعينؾ، لـ يكف لو مف الحسف ما (3)﴾نىٍستىًعيفي  كىاً 

يَّاؾَ  َنْعُبدُ  ِإيَّاؾَ لقكلو: "   .(4)" َنْسَتِعيفُ  َواِ 

، لفاعؿ، كتقديـ الخبر عمى المبتدأعمى االٌداللة عمى بّلغة األسمكب، مثؿ: تقديـ المفعكؿ  -1

تقديـ الخبر عمى  ، كمف األمثمة عمىكتقديـ الٌظرؼ أك الجار كالمجركر، أك الحاؿ عمى العامؿ

لفرط  ؛، كقد قٌدـ الخبر عمى المبتدأ(5)﴾المَّوِ  ِمفَ  ُحُووُنُيـْ  َماِنَعُتُيـْ  َأنَُّيـْ  َوَظنُّوا﴿قكلو تعالى: المبتدأ

 . (6)يا، كزيادة كثكقيـ بمنعيا إٌياىـحصانتباعتقادىـ 

 

 

 

                                                             
 .152، ص حركة النحو والداللة في الّنص الّشعري( ينظر: صالح الٌشاعر ، (1
 .39/66( سكرة الزمر،(2
 .1/5سكرة الفاتحة، ((3
 2/211، المثؿ السائرينظر: ابف األثير، ( (4
 . 59/2سكرة الحشر،  ((5
، ديواف الحطيئة أحمد دعمس ؛ 10/41، بالغة القرآف الكريـ في اإلعجازبيجت الشيخمي، ؛ 2/215، ـ.ف، ( ينظر: ابف األثير(6

 .171،ص  :ورفية وتركيبّية وداللّية""دراسة
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 وؿ: تقديـ الخبر عم  المبتدأ.المبحث األ 

ألٌف الخبرى كصؼه في المعنى لممبتدأصؿ تقديـ المبتدأ كتأخير الخبر؛ األ    
، أٌما قضٌية تقديـ (1)

أٌنو ال  الخبر عمى المبتدأ، فقد كقع فييا خّلؼ بيف نحاة الككفة كالبصرة، حيث ذىب الككفٌيكف إلى

، كحٌجتيـ في ذلؾ أٌف تقديـ خبر المبتدأ عميو يجكز تقديـ خبر المبتدأ عميو، مفردنا كاف أك جممة

يؤٌدم إلى تقديـ ضمير االسـ عمى ظاىره، مثؿ قكليـ: "قائـ زيد" "فقائـ" فييا ضمير مقٌدـ عمى 

 . (2) "زيد" كىذا ال يجكز

ف كاف متقٌدمنا في المفظ إاٌل أٌنو متأٌخر في كرأل األنبارٌم "أٌف رأم الككفييف فاسد      ؛ ألٌف الخبر كا 

ا لفظنا متأٌخرنا تقديرنا، فّل اعتبا ذا كاف متقٌدمن   .(3)اإلضمار"ر بيذا التٌقديـ في منع التٌقدير، كا 

كذىب البصرٌيكف إلى أٌنو يجكز تقديـ خبًر المبتدأ عميو؛ المفرد كالجممة، كجٌكزكا ذلؾ؛ ألٌنو        

جاء كثيرنا في كّلـ العرب كأشعارىـ. كيأخذ الباحث برأم البصرييف في جكاز تقديـ الخبر عمى قد 

 المبتدأ لشيكعو في كّلـ العرب. 

   :(4)كمف الحاالت التي تكجب تقديـ الخبر كتأخير المبتدأ     

مضافنا إلييا  أك أف يككف الخبر الـز الٌصدرٌية، بأف يككف أداة استفياـ ،نحك: " أيفى زيده ؟"، -2

 . ؟نحك: صبيحةى أمٍّ يكـو سفريؾى 

                                                             
 .1/227،  ، شرح ابف عقيؿ( ينظر: ابف عقيؿ(1
 .1/61، اإلنواؼ في مسائؿ الخالؼ، ينظر: األنبارم ((2
 .1/63، ـ.ف ((3
؛ 1/502، ، النحو الوافي؛ عباس حسف1/240،  ـ.س، ابف عقيؿ ؛1/215، أوضح المسالؾ إل  ألفّية ابف مالؾ، ىشاـ( ينظر: ابف (4

 .109، ص  التطبيؽ النحويعبده الراجحي، 



; 
 

نحك :" في الٌدار صاحبيا" أف يككف المبتدأ مشتمّلن عمى ضمير يعكد عمى جزء مف الخبر،  -1

فصاحبييا: مبتدأ، كالٌضمير المٌتصؿ بو راجع إلى الٌدار، كىك جزء مف الخبر؛ فّل يجكز تأخير 

 ا كرتبة. الخبر؛ لئّل يعكد الٌضمير عمى متأٌخر لفظن 

أف يككف الخبر محصكرنا في المبتدأ بإاٌل أك إٌنما، نحك: ما في البيت إاٌل األىؿ، إٌنما في البيت  -3 

 األىؿ. 

: نفعىؾى إخّلصيو صديؽه، عمى كالخبر جممة أك شبو جممة، نحك ،أف يككف المبتدأ نكرة محضة -0

 المكتب قمـ. 

قديـ الخبر كلت .(1)تقديمو لعدـ المانع، نحك: زيده قائـكيرٌجح تأخير الخبر عمى األصؿ، كيجكز      

: ككنو أىـٌ عند المتكٌمـ، كداللتو عمى الٌتخصيص، نحك: قائـه زيده اليكـ، أغراض متعٌددة أىٌميا

فالمعنى أٌنو مقصكر عمى القياـ، ال يتجاكزه إلى القعكد. ككذلؾ يدٌؿ عمى االفتخار، نحك: "تميميٌّ 

ا ع   .(2)مى الٌتشكيؽأنا"  كيدٌؿ أيضن

اثنيف )أٌف الخبر تقٌدـ جكازنا عمى المبتدأ في  مباحثديكاف ىاركف ىاشـ رشيد ، تبٌيف لقراءة كبعد    

 ، ككاف ذلؾ لدالالت أىٌميا : اختصاص المتقٌدـ بالعناية كاالىتماـ ، كاالفتخار، مكضعنا (كثمانيف

 ]مجزكء الرجز  [ :كمف األمثمة عمى ذلؾ، قكلو

 ،تيدينَ مَ  ةٌ جينَ سَ 

 وافِ دْ العُ   ةِ مَ يْ لَ  فْ مِ 

 عيُث فيٌة يَ سيرَ أَ 
                                                             

 .1/216، أوضح المسالؾ إل  ألفّية ابف مالؾ: ابف ىشاـ، ( ينظر(1
 .355-353،ص المطّوؿ؛ التفتازاني ، 1/301، كافية ابف الحاجبعم  شرح الرضي ستراباذم ، ( ينظر: األ(2



< 
 

 (1)يافُ غْ يا الطُّ روبِ دُ 

أٌف الشاعر قٌدـ الخبر )سجينة( عمى المبتدأ )مدينتي( كيدٌؿ ىذا التٌقديـ عمى  الحظ الباحث   

 اختصاص المتقٌدـ بالعناية كاالىتماـ، فالٌشاعر يؤٌكد أٌف مدينة القدس سجينة، تنتظر مف يفؾٌ 

 أسرىا، فقد عاث المحتٌؿ فييا فسادنا.

ا:    ]الخفيؼ                                              [                كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 (2)واديَف واٍد وَ يْ بَ  الّوحاري          وتنّقمتُ  تُ بْ كِ نا .. رَ بّي أَ رَ عَ 

أنا( كالغرض مف ذلؾ االفتخار بعركبتو، كلك فقد قٌدـ الشاعر الخبر )عربٌي( جكازنا عمى المبتدأ )  

 أراد مجٌرد اإلخبار لقاؿ : أنا عربٌي ، فالتٌقديـ لمٌتخصيص. 

ا قكؿ الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد: كمف األمثمة   ]الخفيؼ          [عمى ذلؾ أيضن

 (3)َعَرٌب َنحُف، والُعروَبُة فينا        ِمْف َقديـِ األّياـِ واألحقابِ 

(ففي ىذا ال ا قٌدـ الٌشاعر الخبر)عىرىبه جكازنا عمى المبتدأ )نحف( كالغرض مف ذلؾ  مثاؿ أيضن

  االفتخار باالنتماء إلى العرب. 

 

                                                             
، 449،ص281، ص275، ص274، ص262، ص255، ص218، كينظر مثمو : ص217، ص الّديوافىاركف ىاشـ رشيد ،  ((1
 . 469، ص468،ص467ص

  .260ص ،ـ.فىاركف ىاشـ رشيد ،  ((2
 .77ص ،ـ.فىاركف ىاشـ رشيد ،  ((3
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 (أربعمئة كثمانية كستيف)أما تقديـ الخبر كجكبنا عمى المبتدأ في ديكاف الٌشاعر فقد جاء ذلؾ في    

اف األكثر انتشارنا في الٌديكاف؛ ألٌف شبو مكضعنا ، كيّلحظ الباحث أٌف تقديـ الخبر)شبو الجممة( ك

 .  (1)الجممة تمتاز بالٌتكٌسع في استعماليا المغكم ، فمذلؾ كثر تقديـ ىذا الٌنكع

 ]الخفيؼ          [، قكؿ الٌشاعر: كجكبنا كمف األمثمة عمى تقديـ الخبر عمى المبتدأ  

 (2)ديدُ ٌؽ شَ يِؾ ، َشوْ ٌؽ إلَ َأَزْؿ َبْعُد ِطْفاًل          بي َتوْ  ـْ ٌؿ ولَ فْ أنا طِ 

فالتٌقديـ يفيد  شبو جممة عمى المبتدأ )تىكؽه(، كفي ىذا الٌشاىد قٌدـ الٌشاعر الخبر )بي(، كىك  

 الٌتخصيص. 

ا:   ]الكامؿ              [                                      كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 (3)ماُء والتُّْرُب اّلذي َيَتَوّقدُ وال    َفَمنا َنقاُء َسماِئيا وَفَضاِئيا  

حظ الباحث أٌف الٌشاعر قٌدـ الخبر )لنا( عمى المبتدأ )نقاء( كجكبنا، ليبٌيف أٌف كٌؿ ما في فمسطيف يّل

 لمفمسطينييف كليس لمييكد شيء فييا، فالتٌقديـ يفيد الحصر.    

 ]الكامؿ              [ا قكؿ الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد: كمف األمثمة عمى ذلؾ أيضن 

 (4)ُىَو ِمْف ِقطاٍع واِمٍد ُمْسَتْبِسٍؿ     ِمْنُو الشَّراَرُة والّدِويُّ الُمْرِعدُ 

ا تقٌدـ الخبر )منو( عمى المبتدأ )الٌشرارة( كجكبنا ،فف فانطّلقة الٌشرارة كانت مف ي ىذا المثاؿ أيضن

 كالحصر.  التخصيص ىذا الٌشاىد الغرض مفقطاع غٌزة ،ف
                                                             

 .172" ،ص سة :ورفية وتركيبّية وداللّيةديواف الحطيئة "درا ينظر: أحمد دعمس ، ((1
، ص 161، ص 178، ص 177، ص 176، ص 171، ص 170، كينظر مثمو : ص173ص ،الديواف، ( ىاركف ىاشـ رشيد(2

 . 244، ص235، ص232، ص،119
 .242ص ،ـ.ف، ىاركف ىاشـ رشيد ((3
 .230ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد ،  ((4
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 عم  الفاعؿ. بو تقديـ المفعوؿ اني: المبحث الثّ 

كؿ بو أف يتأخر عف الفاعؿ كالفعؿ، كقد يتقٌدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ مع األصؿ في المفع   

بقائو منصكبنا كما كاف في حالة التٌأخير، فيك عربٌي جٌيد. يقكؿ سيبكيو: " فإف قٌدمتى المفعكؿ 

كذلؾ قكلؾ: ضرىبى زيدنا عبدي ا؛ ألٌنؾ إٌنما أردت كأٌخرتى الفاعؿ جرل المفظ كما جرل في األٌكؿ، 

ـٌ  ف كاف مؤٌخرنا في المفظ، فمف ث بو مؤٌخرنا ما أردتى بو مقٌدمنا، كلـ تيرد أف تىشغؿ الفعؿى بأٌكؿى منو كا 

كاف حٌد المفظ أف يككف فيو مقٌدمنا، كىك عربٌي جٌيده كثير"
 . (2)، كمقبكؿ في القياس(1)

ٌما كجكبنا، فمف الحاالت التي يتقٌدـ فييا كيككف تقديـ المفع    كؿ بو عمى الفاعؿ إما جكازنا، كا 

  :(3)المفعكؿ بو كجكبنا عمى الفاعؿ

 اتصاؿ الفاعؿ بضمير راجعه إلى مفعكؿ ، كمثالو : ضربى زيدنا غّلميو. -2

نحك: إٌنما : ما ضرب عمرنا إاٌل زيده ، أك بػ )إٌنما(، (، نحكأف يككف الفاعؿ محصكرنا بػ )إالٌ  -1

 ضرب عمرنا زيده. 

، كىك غير مٌتصؿ، نحك : أكرمىؾ محٌمده.  -3  أف يككف مفعكؿ الفاعؿ ضميرنا مٌتصّلن

ا عف المعنى" ا عف الفاعؿ  (4)كيجكز تقديـ المفعكؿ " إذا كاف الكّلـ مكٌضحن ، ككاف اإلعراب مفصحن

ك   . (5)كالمفعكؿ ،  نحك:  ضرب زيدنا عمره

                                                             
 .1/34، الكتاب، ( سيبكيو(1
 .2/382،  الخوائصابف جٌني ، : ينظر ((2
 .1/215،  شرح الرضي لكافية ابف الحاجبستراباذم ، ( ينظر: األ(3
 .3/95،  المقتضبالمبٌرد ،  ((4
 .108، ص شرح جمؿ الّزّجاجي: ابف ىشاـ ، ( ينظر(5
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مفعكؿ عمى الفاعؿ فإٌنو يدكر حكؿ العناية كاالىتماـ ،ككذلؾ عمى أما غرض تقديـ ال    

 . (1)الٌتخصيص

 ، كجد الباحث أٌف المفعكؿ بو جاء مقٌدمنا عمى الفاعؿ كجكبنا، كجكازنا. كبعد دراسة ديكاف الٌشاعر    

 تقّدمو وجوًبا في ديواف ىاروف ىاشـ رشيد : -أّواًل 

، في مكضعنا (عشر تسعةك ثّلثمئة )ىاركف ىاشـ رشيد في  كرد المفعكؿ بو مقٌدمنا في ديكاف    

المفعكؿ بو ضمير مٌتصؿ بالفعؿ، كالفاعؿ اسـ ظاىر كمف األمثمة عميو، قكؿ  حالة كاحدة كىي:

 ]الكامؿ                                   [                                        الٌشاعر:

 (2)دُ ر  ُيغَ  ماءِ ي السَّ ٍر فِ يْ طَ كَ  تْ َرفَّ            تَ ىا الفَ رَ جَّ فَ  ـَ وْ يَ  رُ بَ كْ أَ  اللُ 

ىنا أٌف المفعكؿ بو )كىك الٌضمير المٌتصؿ بالفعؿ فٌجر(قد تقٌدـ كجكبنا عمى  الباحث ّلحظي      

الفاعؿ )الفتى( ، كيدٌؿ ذلؾ عمى أىٌمٌية المفعكؿ المتقٌدـ كخصكصٌيتو ، فالٌضمير المٌتصؿ بالفعؿ 

ىد الٌسابؽ يرجع إلى قكؿ الٌشاعر " ا أكبر" حيث إٌف ا سبحانو كتعالى أكبر مف كٌؿ في الٌشا

 شيء في ىذا الكجكد ، كأعظـ كأجٌؿ كأعٌز كأعمى مف كٌؿ ما يخطر بالباؿ ، أك يتصٌكره الخياؿ.

 ]مشطكر الرجز      [كيقكؿ الٌشاعر أيضا في مكضع آخر:  

 دوفَمِديَنُة الُقْدِس اّلتي ُتَمج  

 َقْد ُغي َرْت َوُبد َلتْ 

ـْ َتُعْد َكما َعَرْفُتـُ   َفَم

                                                             
ديواف الحطيئة "دراسة ،  س؛ أحمد دعم189، صاإلكسير في عمـ التفسيرالطكفي، ؛ 1/264 شرح كتاب سيبويو،: السيرافي ،ينظر ((1

 .173"،ص:ورفية وتركيبّية وداللّية
، 62، ص35، ص31، ص28، ص26، ص  24،ص 22،ص18، ينظر مثمو: ص228، ص الديواف( ىاركف ىاشـ رشيد ، (2
 . 75، ص72،ص63ص
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َبيا وُ   (1)يوفيْ َخرَّ

أٌف المفعكؿ بو )كىك الٌضمير المٌتصؿ بالفعؿ خٌرب( قد تقٌدـ الحظ الباحث في ىذا الٌشاىد      

 كالغرض مف ىذا التٌقديـ بياف حجـ االنتياكات التي تعٌرضت لوكجكبنا عمى الفاعؿ )صييكف(، 

مدينة القدس، فمدار التٌقديـ ىك االىتماـ كالعناية كتكجيو األنظار نحك مدينة القدس. 

ا عف المجازر التي تتٌعرض ليا مدينة القدس فيقكؿ:      كفي مكضع آخر يتحٌدث الٌشاعر أيضن

]مجزكء الكافر    [َيَرى َكْيَؼ َييوُف الَمْجدُ 

ُؽ الشََّرؼُ  َكْيَؼ ُيَمزَّ

 ُس..َوَكْيَؼ الُقدْ 

 َكْيَؼ َيدوُسيا

 (2)الُمَتَجب ُر الّومؼُ 

يّلحظ الباحث في ىذا المقطع الٌشعرٌم أٌف المفعكؿ بو )كىك الٌضمير المٌتصؿ بالفعؿ يدكس(     

كالغرض مف ذلؾ العناية كاالىتماـ بمدينة القدس التي قد تقٌدـ كجكبنا عمى الفاعؿ )المتجٌبر( 

تتعٌرض لّلنتياكات المتكاصمة. 

تقّدـ المفعوؿ بو جوازًا : –نًيا ثا

الحظ الباحث أٌف تقٌدـ المفعكؿ جكازنا قد جاء عمى كجييف :     

 األٌكؿ : تقٌدـ المفعكؿ عمى الفاعؿ دكف أف يتضٌمف ضميرنا يعكد عمى الفاعؿ في )تسعة كثّلثيف(

 ]افرمجزكء الك                      [  كمف األمثمة عميو قكؿ الٌشاعر: مكضعنا،

 .120ص،  الّديوافىاركف ىاشـ رشيد ،  ((1
 .192ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد ،  ((2
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(1)ودّنس ُطيَر حرمِتِو      دعاُة الّشر  وانتشروا

( جكازنا ، كىذا يأخذ  الباحث ّلحظي    ( قد تقٌدـ عمى الفاعؿ )دعاةي الٌشرٍّ أٌف المفعكؿ بو )طييرى

داللة الٌتركيز كاألىٌمٌية ، فيك يبٌيف حجـ المأساة التي حٌمت بالمسجد األقصى المبارؾ ، إذ دٌنس 

 ارة حرمتو.  المحتٌؿ طي

ا قكؿ الٌشاعر: كمف األمثمة  ]الكامؿ                                      [عمى ذلؾ أيضن

ُر الّريَح العووَؼ َتَمرُّدي  (2) َف ِندائييوييزُّ ُكؿَّ الغاِفم   َفُيَفج 

( قد تقٌدـ عمى الفاعؿ )ندائي( كىذا يدٌؿ عمى       أثر ما يفعمو الحظ الباحث أٌف المفعكؿ بو )كؿ 

ففي ذلؾ استنياض لميمـ. الٌشييد في نفكس المتغافميف، 

مكضعيف )الثٌاني: تقٌدـ المفعكؿ بو المتضٌمف ضميرنا يعكد عمى الفاعؿ المتأٌخر عنو، كجاء ذلؾ في 
]اليزج[                   كمف ذلؾ قكؿ الٌشاعر:  .(اثنيف

 لنَّْسرُ َوَمدَّ َجناَحُو لمّريِح ، َمدَّ َجناَحُو ا

(3)أماًما يا َوالَة الَفْتِح، ال َخْوٌؼ وال ُذْعرُ 

وأٌف المفعكؿ بو ) يّلًحظ الباحثكفي ىذه الٌشاىد      ليبٌيف ( الٌنسري ( قد تقٌدـ عمى الفاعؿ )جناحى

، كيحمؿ (4)حيث لٌبى الٌنداء مدافعنا عف كطنو فمسطيف أىٌمٌية ما قاـ بو الٌشييد عبد الفتاح حمكد،

ا دال   .الٌشاعر بالٌنسر في ىذه القصيدة ٌشبيو حيث لة المدح كالثٌناء،أيضن

، 432، ص421، ص 411، ص271، ص268، ص260ص 146؛ ينظر مثمو : ص457ص، الّديواف، ( ىاركف ىاشـ رشيد (1
 .535، ص439ص

 .496ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد ،  ((2
. 512؛ ينظر مثمو: ص492ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد ،  ((3
 .493ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد ،  ((4
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مطالب : ثالثة، وفيو المبحث الثالث : تقديـ المعموؿ عم  عاممو

تقديـ المفعكؿ بو عمى الفعؿ.  -0

 تقديـ الحاؿ عمى عاممو. -5

 تقديـ الٌصفة عمى المكصكؼ.-6

تقديـ المفعوؿ بو عم  الفعؿ. المطمب األوؿ:

األصؿ في المفعكؿ بو التأٌخر عف الفعؿ كالفاعؿ، كقد ييقٌدـ عمى الفاعؿ جكازنا ككجكبنا كما تقٌدـ  

في مبحث تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ. 

اَلَلةُ  َعَمْيِيـُ  َحؽَّ  َوَفِريًقا َىَدى َفِريًقا: ﴿كقد يقٌدـ عمى الفعؿ جكازنا نحك  َكذَّْبُتـْ  َفَفِريًقا﴿،(1)﴾الضَّ

 .(2)﴾َتْقُتُموفَ  ًقاَوَفِري

: (3)في مكاضع كىي الفعؿكيجب تقديـ المفعكؿ بو عمى      

أف يككف المفعكؿ كاحدنا مف األشياء التي يجب ليا الٌتصٌدر، كذلؾ بأف يككف اسـ شرط أك اسـ  -2

؟، كـ  غّلـاستفياـ، أك يككف المفعكؿ "كـ" الخبرٌية نحك: " أٌييـ تضرٍب أضًرٍبو، أم  رجيؿو ضربتى

ممكت، أم كثيرنا مف الغمماف ممكت.أك مضافنا إلى كاحد مما ذكر، نحك : غّلـى مف تضرب أضرب،

؟ ، ماؿى كـ رجؿو غصبت. غّلـى مف رأيتى

أيٌخر المفعكؿ،فمك (4)﴾َنْعُبدُ  ِإيَّاؾَ ﴿إذا كاف المفعكؿ ضميرنا منفصّلن لك تأٌخر لـز اتصالو، نحك: -1

 يجب التٌقديـ. فمذلؾ  ،"يقاؿ : "نعبديؾى لـز االتصاؿ، ف

 .7/30( سكرة األعراؼ، (1
 .2/87( سكرة البقرة ،(2
. 8-2/7،  ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع؛ الٌسٌيكطي ، 2/97،  شرح ابف عقيؿ: ابف عقيؿ ، نظر( ي(3
 .1/5( سكرة الفاتحة، (4
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 (1)﴾َتْقَيرْ  َفاَل  اْلَيِتيـَ  َفَأمَّا﴿إذا نصبو جكاب "أٌما" نحك :  -3

إذا نصبو فعؿ أمر دخمت عميو الفاء، نحك : زيدنا فاضرٍب.  -0

كلتقديـ المفعكؿ بو عمى الفعؿ أغراض متعٌددة أىٌميا :  

عمكـ مسائؿ التٌقديـ، فقكلو تعالى:  االختصاص: كىك أبرز غرض في تقديـ المفعكؿ بؿ في -2

يَّاؾَ  َنْعُبدُ  ِإيَّاؾَ ﴿  .(3)معناه نخٌصؾ بالعبادة ، كنخٌصؾ بطمب المعكنة (2) ﴾َنْسَتِعيفُ  َواِ 

ا لو    " تخصيصن ا "قكلؾ : زيدنا ضربت، كضربتي زيدنا، فإٌف في قكلؾ: "زيدنا ضربتي مف ذلؾ أيضن

ضربتي زيدنا" ألٌنؾ إذا قٌدمتى الفعؿ كنت بالخيار في بالٌضرب دكف غيره ، كذلؾ بخّلؼ قكلؾ : "

ذا أٌخرتو لىًزـ إيقاعو عمى أٌم مفعكؿو شئت ، بأف تقكؿ : ضربتي خالدنا، أك بكرنا أك غيرىما، كا 

. (4)االختصاص لممفعكؿ"

، (5)﴾َقْبؿُ  ِمفْ  َىَدْيَنا ُنوًحاوَ  َىَدْيَنا ُكالِّ  َوَيْعُقوبَ  ِإْسَحاؽَ  َلوُ  َوَوَىْبَنا﴿المدح كالثٌناء كما قاؿ تعالى: -1

ْسَماِعيؿَ ﴿ كقاؿ: ْمَنا َوُكالِّ  َوُلوًطا َوُيوُنَس  َواْلَيَسعَ  َواِ  مف باب  فيذا ليس (6)﴾اْلَعاَلِميفَ  َعَم  َفضَّ

ا إ،التخصيص كالحصر ٌنما ىك مف باب مف قبؿ، ذ ليس معناه ما ىدينا إاٌل نكحن المدح كا 

.(7)كالثٌناء

 .93/9( سكرة الضحى ، (1
 .1/5( سكرة الفاتحة، (2
 .2/88،  معاني الّنحو؛ فاضؿ الٌسامٌرائي ،  1/118،  الكّشاؼ ( ينظر : الزمخشرم ،(3
 . 211-2/210،  المثؿ الّسائرابف األثير ،  ((4
 .6/84( سكرة األنعاـ، (5
 .6/86( سكرة األنعاـ، (6
 .2/90،  معاني الّنحو( ينظر : فاضؿ الٌسامٌرائي ، (7



0:

 .(1)﴾َفَطي رْ  َوِثَياَبؾَ : ﴿لمتقٌدـ ألىٌمٌيتو ، كقكلو تعالىالعناية با -3

 .(2) ﴾َفاْىُجرْ  َوالرُّْجزَ ﴿، كقكلو تعالى :الحذر منو -0

، فيذا ليس (3) ﴾َتْنَيرْ  َفاَل  السَّاِئؿَ  َوَأمَّا ،َتْقَيرْ  َفاَل  اْلَيِتيـَ  َفَأمَّا﴿: التكجيو كاإلرشاد، كقكلو تعالى -5

المعنى عمى الحصر يككف أٌنو منيٌي عف قير اليتيـ دكف غيره ،أم يباح لو  ، إذمف باب الحصر

  .(4)أف يقير غير اليتيـ، كأف ينير غير الٌسائؿ كىك غير مراد

كبعد دراسة ديكاف الٌشاعر، الحظ الباحث أٌف المفعكؿ بو تقٌدـ عمى الفعؿ كجكبنا كجكازنا،كذلؾ      

مكضعنا.  (كأربعيف أربعة)في 

مكضعنا ،كيّلحظ الباحث  (تسعة كثّلثيف)، ككاف ذلؾ في ّدـ المفعوؿ بو عم  الفعؿ وجوًباتق -أّواًل 

 : عمى صكرتيف و كجكبنا جاءبأٌف تقٌدـ المفعكؿ 

 ،مكضعنا كمف األمثمة عميو (كعشريف ةستٌ )، حيث تقٌدـ عمى الفعؿ في األكلى: ككنو اسـ استفياـ

 ]الخفيؼ[                                                        قكؿ الٌشاعر: 

(5)رابُ غْ األَ  رُ كِ سْ عَ يُ  راهُ ثَ  فْ ٍر         مِ بْ ؿ  شِ في كُ رى وَ ٍف تَ مْ أيَّ أَ 

" عمى الفعؿ "ترل" كجكبنا ، فأسماء االستفياـ أمٌ إٌف الٌشاىد في ىذا البيت ىك تقٌدـ المفعكؿ بو "   

مف مفقكد في كطنو ،فالمحتٌؿ متكاجد في كٌؿ مكاف .ليا حٌؽ الٌصدارة ، فالٌشاعر يرل أٌف األ

 .74/4( سكرة المدثر، (1
 .74/5( سكرة المدثر، (2
 .10-9/ 93( سكرة الضحى، (3
 .2/91،  فـ.( ينظر : فاضؿ الٌسامٌرائي ، (4
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 مكضعنا، كمنو قكؿ الٌشاعر: (ثّلثة عشر): ككنو كـ الخبرٌية، فقد تقٌدـ عمى الفعؿ في الثٌانية

]مجزكء الكافر[           اَتيا َشَرفً يْ وَّ ِض اّلتي رَ رْ ُؽ األَ ألّنَؾ عاشِ                    

ِؼ التََّرفارِ عْ يَ  ْـ الفادي، اّلذي لَ  ؾَ ذلِ  ألّنؾَ 

(1) َنَزفا ـْ كَ   وَ طَ عْ أَ  ـْ كَ  ضِ رْ ذي األَ ألّنَؾ ُجْرُح ىَ 

كفي ىذا الٌشاىد تقٌدـ المفعكؿ بو)كـ الخبرٌية( عمى الفعميف "أعطى" ك"نزؼ" كجكبنا، كيتحٌدث  

ٌذم ىدـ العدٌك الٌصييكنٌي لالٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد في ىذه القصيدة عف الٌشييد يحيى عٌياش ا

، فيذكر الٌشاعر أسباب إقداميـ عمى ىذا العمؿ البغيض أٌنو عاشؽ ألرضو، ككذلؾ ألٌنو بيتو

 يضٌحي مف أجؿ ىذا الكطف،ك)كـ( في ىذه األبيات تفيد كثرة عطاء ىذا الٌشييد ككثرة تضحياتو. 

مكاضع، كمف األمثمة عمى ذلؾ  (سةخم)، ككاف ذلؾ في  تقّدـ المفعوؿ بو عم  الفعؿ جوازًا -ثانًيا

  ]الكامؿ[                                                             قكؿ الٌشاعر:

(2) تُ عْ مِ تًا سَ وْ فما وَ ي نِ مُ كُ            أػتَ  ارُ ػوالنّ  ـْ ػكُ تُ يْ نادَ 

الفعؿ )سمعت( جكازنا، في ىذا البيت الٌشعرٌم أٌف المفعكؿ بو )صكتنا( تقٌدـ عمى  الباحث الحظ   

كفي ىذه البيت يتحٌدث عف االستشيادٌية دالؿ المغربي ابنة العشريف ربيعنا ، فيي تستيجف صمت 

األٌمة العربٌية كمكقفيـ مف الجرائـ اٌلتي تيرتىكب بحٌؽ الفمسطينييف. 
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تقديـ الحاؿ عم  عاممو.المطمب الثاني : 

لمحاؿ مع عامميا ثّلث حاالت :    

، كيككف ذلؾ إذا كاف العامؿ فعّلن  -كىي األصؿ –يجكز أف تتأٌخر عنو كأف تتقٌدـ عميو  - أكالن  

 .(1)متصٌرفنا، نحك: راكبنا جاء زيد،أك صفة تشبو الفعؿ المتصٌرؼ، نحك : مسرعنا ذا راًحؿه 

     .(2)يؽ؟أف تتقٌدـ عمى عامميا كجكبنا،كذلؾ إذا كاف ليا صدر الكّلـ، نحك : كيؼ أنقذتى الغر  -ثانينا

أف تتأٌخر عنو كجكبنا ، كذلؾ في مسائؿ عٌدة ، منيا : إف كاف فعّلن جامدنا كفعؿ التعٌجب،  -ثالثنا

نحك: ما أحسىفى الٌصديؽى كفيًّا، أك كاف مشتقًّا يشبو الفعؿ الجامد ، كأفعؿ التٌفضيؿ، نحك : أنت 

مف الخيًر إنجازؾ العمؿ : نحك مصدرم، كحرؼ بالفعؿ ارن قدٌ م امصدرن  أك أفصح الٌناًس متكٌممنا،

كاف العامؿ معنكيًّا كىك الذم يتضٌمف معنى الفعؿ دكف  أك ا،عن سرً مي  اؿً زى نى : نحك فعؿ، اسـ أك ،سريعنا

، فكممة فعؿ كألفاظ اإلشارة، كاالستفياـ، كأحرؼ الٌتمٌني كالتشبيوالحركؼ  ، "نحك: ىذا كتابؾ جميّلن

( حا ، اه )أشير( فيك يتضٌمف معنى الفعؿؿ مف الخبر )كتاب( كالعامؿ ىك اسـ اإلشارة، كمعن)جميّلن

ليت ، كمثؿ : (3)﴾َخاِوَيةً  ُبُيوُتُيـْ  َفِتْمؾَ  ﴿: قكلو تعالىككذلؾ األمر  ،دكف أف يشتمؿ عمى حركفو

 .(4)ىندنا مقيمةن عندنا

فيجكز أف ،، شبو الجممة بنكعيو كيستثنى مف العامؿ الذم يتضٌمف معنى الفعؿ دكف حركفو 

عند الباب. -كاقفنا–لحارس عند الباب كاقفنا، كالحارسيتقٌدـ عمييما الحاؿ أك يتأٌخر، نحك: ا

 .2/57، شرح المفّوؿ(ينظر: ابف يعيش، (1
 .2/326،  أوضح المسالؾ إل  ألفّية ابف مالؾ: ابف ىشاـ ، ( ينظر(2
 .27/52( سكرة النمؿ، (3
 .2/381،  النحو الوافي، ؛ عباس حسف2/328، ـ.س؛ ابف ىشاـ ، 2/273، شرح ابف عقيؿ : ابف عقيؿ ، ينظر ((4
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 مختمفيف، أك المعنى محدى متٌ  السميف يفحالى  في عامّلن  كاف ما التفضيؿ أفعؿ مف كيستثنى     

ـي  يجب وفإنٌ  اآلخر؛ عمى ؿض  فى مي  ماىي كأحدي   ا،بن طٍ ري  منوي  بي أطيى  اسرن بي  ىذا: مثؿ ،ؿً الفاضً  حاؿً  تقدي

  .(1)اميعىانن  كرو مٍ عى  فمً  عي أنفى  افردن مي  يده زى : كذلؾ األمرك 

،كذلؾ في جكازنا ككجكبناكبعد دراسة ديكاف الٌشاعر، الحظ الباحث أٌف الحاؿ تقٌدـ عمى عاممو      

 ( مكضعنا. أربعة كستٌيف)

فمف األمثمة عمى ذلؾ ، مكضعنا (سبعة كثّلثيف، ككاف ذلؾ في )ازًاجو  عامموعم   الحاؿ ـدّ تق -أّواًل 

 ]ريعالس[                                                  قكؿ الٌشاعر:

ِرـُ طَّ ضْ راُء تَ ضْ َؾ الخَ واقُ شْ الىبًة أَ  سِ دْ القُ  وعم  ِقبابِ 
(2) 

تقٌدـ عمى عاممو "تضٌطرـي" جكازنا، في ىذا البيت الٌشعرٌم أٌف الحاؿ "الىبة" الباحث ّلحظ ي     

 ليصؼى بذلؾ مشاعر مىف يشاىد قباب القدس.

ا :   ]الكافر[                                          كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 (3)أِلُمَِّتِو ِبُأمَِّتِو اْعِتزازًا    َتَدفََّؽ َبثُُّو الُحْمُو الَغزيرُ 

اففي ىذا الٌشاىد الٌشعرٌم أي       ؛ ليحمؿ بذلؾ تقٌدـ الحاؿ" اعتزازنا" عمى عاممو " تدٌفؽ" جكازنا ضن

غرض االفتخار، إذ يتحٌدث الٌشاعر في ىذه القصيدة عف األديب عمي أحمد باكثير ، الذم يفتخر 

 . (4)بأٌمتو، فيك شاعر فٌد مجيد

ا كمف األمثمة       :قكؿ الٌشاعر ،عمى تقديـ الحاؿ عمى عاممو جكازناأيضن

 
                                                             

 .2/382،  النحو الوافي: عباس حسف ، ( ينظر(1
، 306، ص267، ص240، ص163، ص154، ص 141، ص140، ينظر مثمو : ص541ص،  الديواف ( ىاركف ىاشـ رشيد ،(2
 .547، ص329، ص321ص

 .161ص،  ـ.ف ىاركف ىاشـ رشيد ، ((3
 .161ص،  ـ.ف ىاركف ىاشـ رشيد ، ((4
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 ]الخفيؼ                                                                    [

 (1)عاِلًيا َأْطَمَؽ الَجناَح َفَغن ي      يا َروابي َوأْنِشدي يا ِىضاُب 

 الٌشاعر ىذا البيت الٌشعرم تقٌدـ الحاؿ "عالينا" عمى عاممو "أطمؽ"؛ ليعٌبر الحظ الباحث في       

لفدائي العربي خالد الذم أكٌر عمى أرض فمسطيف ليستشيد في نكفمبر عاـ بذلؾ عف شجاعة ا

 .(2)ـ(1987)

، كمف األمثمة عمى مكضعنا( سبعة كعشريف، ككاف ذلؾ في ) وجوًبا الحاؿ عم  عاممو ـتقدّ  -ثانًيا

 ]مجزكء الكافر[                     ذلؾ قكؿ الٌشاعر:

 ؿَّ ىذا ..س  كُ نْ تَ أَ 
 .س  .نْ َؼ تَ يْ كَ 
 تيمَّ ُة أُ شيمَ فَ 
 ريدْ َت ال تَ نْ كُ  فْ إِ 
 (3).. رَ أَ ثْ تَ  فْ أَ بِ 

" تقٌدـ عمى عاممو "تنسى" كجكبنا، كيكٌجو الٌشاعر حديثو في الباحث ّلحظ ي     ىنا أف الحاؿ "كيؼى

ىذه القصيدة  لممحتٌؿ الذم ارتكب المجازر بحٌؽ الفمسطينييف، فالٌشاعر ال ينسى تمؾ المجاز، 

 شيـ أٌمتو الثٌأر.كيبٌيف أٌف مف 

ا عمى تقديـ الحاؿ عمى عاممو كجكبنا، قكؿ الٌشاعر:       ]مجزكء الرجز[ كمف األمثمة أيضن

 َأْسَتِطْع َأْف َأْقَتِوَد َشْيًئا ـْ لَ 

 أِلُْىديِو ِإَلْيؾَ 

 َوَأْنَت في الُغْرَبةِ 
                                                             

 .533ص، الديواف ىاركف ىاشـ رشيد ، ((1
 .533ص،  ـ.ف ىاركف ىاشـ رشيد ، ((2
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 يا َشْوقي، ويا َوْجدي َعَمْيؾَ 

ـُ..؟ َكْيَؼ َتْوحو..؟  َكْيَؼ َتنا

 (1)ُقْؿ ِلي ما َلَدْيَؾ؟  َكيَؼ؟

 ٌسري ليبٌيف مدل صعكبة الغربة، فتحى  ؛"تناـ" كجكبناففي ىذا الٌشاىد تقٌدـ الحاؿ "كيؼ" عمى عاممو     

 األـٌ عمى ابنيا بدا جميًّا في ىذا المقطع الٌشعرٌم.

ا قكؿ الٌشاعر:        ]الكافر[                          كمف األمثمة عمى ذلؾ أيضن

 اِئُمني َعِف الَوَطِف الُمَفدَّى    َعِف اأَلْرِض الَحبيَبِة َعْف َسماىاستُ 

 (2) ويػاًل َكْيَؼ َيْسُكُنيا ِسواىاػَعِف الدَّاِر اّلتي ُسِمَبْت َزماًنا       طَ 

ا في ىذا الٌشاىد تقٌدـ الحاؿ " كيؼ" عمى عاممو "يسكف" كجكبنا؛       كيحمؿ يّلحظ الباحث أيضن

 لٌتحٌسر كاألسى عمى سمب المحتٌؿ كطننا فمسطيف. ذلؾ داللة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .264ص، الديواف ىاركف ىاشـ رشيد ، ((1
 .562ص، ـ.ف ىاركف ىاشـ رشيد ، ((2
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 تقديـ الّوفة عم  الموووؼ.المطمب الثّالث: 

إٌف الٌصفة في األصؿ تتمك المكصكؼ؛ ألٌف "الٌصفة تتٌمة لممكصكؼ كزيادة في بيانو، كالٌزيادة      

الحقيقة إذ يجكز أف بر في ، ككذلؾ ألٌف الٌصفة خ(1)تككف دكف المزيد عميو، كأٌما أف تفكقو فّل "

: جاءني زيده الفاضؿ، أف يقاؿ لو: كذبت فيما كصفتو أك صدقت، كما يجكز ذلؾ في يقاؿ لمف قاؿ

ا  (2) الخبر.  .(3)لذلؾ منع الٌنحاة تقديـ الٌصفة عمى المكصكؼ، كجعمو ابف جٌني قبيحن

ـى أحدي المكصكفىيف، كيجكز تقديـ الٌصفة عمى المكصكؼ إذا كانت الثنيف، أك جماعة، كق     د تقٌد

ك ٌما أف (4)نحك: قاـ زيده العاقّلف كعمره ذا تقٌدـ الٌنعت عمى المنعكت، فإٌما أف يككنا معرفتيف كا  . كا 

ا لمباشرة العامؿ صٌح الكّلـ، كجعؿ المنعكت  يككنا نكرتيف ، فإف كانا معرفتيف ككاف النعت صالحن

  .(6)﴾المَّوِ ،اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِورَاطِ ﴿ تعالى: ،كقكلو(5)المتأٌخر بدالن مف الٌنعت المتقٌدـ 

ف كانا نكرتيف فإٌنو كجب نصب الٌنعت المتقٌدـ عمى أٌنو حاؿ مف المنعكت المتأٌخر، مثؿ: فاحى    كا 

  .(7)جميّلن ًعطره 

 كذلؾ ،قبمو ما عمى ىبنى بعده كيي  بما ؼكصى يي  أف قبيحه  وألن   ينتصب باب ما ىذاقاؿ سيبكيو: "      

 فييا: تقكؿ أف حبي كق ،باالسـ فةالصٍّ  كصؼتي  أف يجز لـ المٌ  ،رجؿه  اقائمن  كفييا ،رجؿه  اقائمن  ىذا :قكلؾ

 ككاف حاالن  القائـ جعمتى  قائـ، كأتاني ،بقائـ مررتي : حقبي  كما االسـ، مكضع فةى الصٌ  فتضعى  قائـه،

، قائـه  فييا :لجاز قائـه  فييا: تقكؿ أف حسيف كلك ،بعده ما ؿاألكٌ  الكّلـ عمى المبنيٌ   عمى ال رجؿه

 كقد ،ا عبد أك ،رجؿه : فقاؿ ىك؟ كما ىك؟ مىف :لو قيؿ ،فييا قائـه  :قاؿ المٌ  وكأنٌ  وكلكنٌ  الصفة،

                                                             
 . 3/58،  شرح المفّوؿابف يعيش ،  ((1
 . 3/58ـ.ف،ينظر : ابف يعيش ،  ((2
 .2/391،  الخوائصٌني ، ابف ج ((3
 .1/328،  البديع في عمـ العربّيةينظر : ابف األثير ،  ((4
 .3/327،  أوضح المسالؾ إل  ألفّية ابف مالؾ؛ ابف ىشاـ ، 2/402، شرح األشموني عم  ألفية ابف مالؾ ينظر : األشمكني،  ((5
 .2-14/1سكرة إبراىيـ ،  ((6
 . 3/499،  النحو الوافيباس حسف ، ؛ ع3/327، ـ.س( ينظر : ابف ىشاـ ، (7
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كنٌص سيبكيو يحمؿ دالالت عديدة منيا: أٌف المكصكؼ لـ يجز تأخيره عف  .(1)"ضعفو عمى يجكز

ـٌ ذكر، كككف المقد ـ حاالن كنصبو أكلى مف بقائو عمى الٌصفة  الٌصفة؛ إذ إٌف تأخيره بمثابة حذؼ ث

تباعو، كأجاز مجيء الحاؿ مف الٌنكرة مقٌدمنا عمييا كا 
(2).  

كقد خٌص مجيء الحاؿ المتقٌدمة مف الٌنكرة بالٌشعر، كقٌمتو في الكّلـ.يقكؿ: "كىذا كّلـ أكثر      

 : عٌزة كثٌير قكؿ .كمنو(3)ما يككف في الشعر، كأقٌؿ ما يككف في الكّلـ"

 ]مجزكء الكافر[                                                                  

 (4)ُو ِخَمؿُ نَّ أَ موُح كَ ِلمّيَة موِحًشا َطَمُؿ       يَ 

كالٌشاىد فيو نصب "مكحشنا" عمى الحاؿ، ككاف أصمو صفة لطمؿ فقٌدمت عمى المكصكؼ    

 . (5)فصارت حاالن 

 (خمسة)كاف الٌشاعر، الحظ الباحث أٌف الٌصفة تقٌدمت عمى المكصكؼ في كبعد قراءة دي   

 مكاضع، فمف ذلؾ قكؿ ىاركف ىاشـ رشيد في قصيدة "العيد يكـ الثٌأر": 

 ]الكامؿ[                                                                            

 (6)ناِء ُحدوُد ِط العَ رْ فِ  فْ وُح مِ نُ تَ وَ     رًا   سُّ حَ خاُت تَ امِ راىا الشَّ ي ذُ كِ بْ تَ 

عمى المكصكؼ  "مف فرط العناء"في ىذا البيت الٌشعرٌم تقديـ الٌشاعر الٌصفة  الباحث ّلحظي     

 ، كداللة ىذا التٌقديـ الٌتحٌسر كاألسى. ، فتقدير الكّلـ: كتنكح حدكد مف فرط العناء"حدكد"

ا قكؿ الٌشاعر:كمف األمثمة عمى تقديـ الٌصفة ع      ]مجزكء الكافر[  مى المكصكؼ أيضن

                                                             
 . 2/122الكتاب،سيبكيو ،  ((1
 .197، ص حركة النحو والداللة في الّنص الّشعري( ينظر : صالح الٌشاعر ، (2
 .2/124، ـ.سسيبكيو ،  ((3
؛ 249،صشرح شواىد المغني؛ السيكطي، 48، صشرح شذور الّذىب؛ كينظر: ابف ىشاـ ، 506ص،  الّديواف،  كثٌير عٌزة ((4

 . 3/211،خزانة األدبالبغدادم، 
 .2/123،  ـ.سسيبكيو ،  ((5
 .  77، ص535، ينظر مثمو : ص390ص،  الديواف ىاركف ىاشـ رشيد ، ((6



58 
 

 حي الَمْكُسورُ ناجَ 
 َيْوَفُع ِقمََّة الُقْدَرةِ 
 االْسِتْعماَر والطُّْغيافَ 

 (1) واإِلْرىاَب والذَّرَّةَ 

" ليدٌؿ ًقٌمةى القيدرة" عمى "يّلحظ الباحث في ىذا الٌشاىد الٌشعرٌم تقديـ الٌصفة  المكصكؼ " االستعمارى

 الٌصمكد كالٌتحٌدم كعدـ االستسّلـ. بذلؾ عمى 

 
 وخالوة القوؿ في ىذا الفوؿ نجمميا بما يمي :     

أسمكب التٌقديـ كالتأخير مف األساليب الميٌمة في المغة العربٌية، فقد أتكا بو داللة عمى أٌف  -0

 . تمٌكنيـ في الفصاحة، كممىكتيـ في الكّلـ كانقياده ليـ

مى المبتدأ، قضٌية خّلفٌية بيف نحاة الككفة كالبصرة، حيث ذىب قضٌية تقديـ الخبر عأٌف  -5

كذىب البصرٌيكف إلى أٌنو يجكز تقديـ خبًر  المبتدأ عميو،ٌيكف إلى أٌنو ال يجكز تقديـ خبر الككف

في جكاز تقديـ الخبر عمى المبتدأ. كفي ديكاف الٌشاعر  ، كأخذ الباحث برأم البصرييفالمبتدأ عميو

 تقديـ الخبر عمى المبتدأ كجكبنا جاء أكثر انتشارنا كشيكعنا مف تقديمو جكازنا.  الحظ الباحث أفٌ 

أٌف غرض تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ يدكر حكؿ العناية كاالىتماـ،ككذلؾ عمى الٌتخصيص،  -3

الباحث أٌف المفعكؿ بو جاء مقٌدمنا عمى الفاعؿ كجكبنا، كجكازنا، كالحظ الباحث أٌف تقديـ  كقد كجد

فعكؿ بو حاؿ ككنو ضميرنا مٌتصّلن بالفعؿ، كككف الفاعؿ اسمنا ظاىرنا، ىك األكثر شيكعنا  في الم

 ديكاف الٌشاعر. 

 

                                                             
 .87ص،  الديواف ىاركف ىاشـ رشيد ، ((1



59 
 

كجكبنا  عمى الفعؿتقٌدـ المفعكؿ بو أّف كجد الباحث  كفي مبحث تقديـ المعمكؿ عمى عاممو، -0

 )أربعة كستيف(في  ا ككجكبناككذلؾ تقٌدـ الحاؿ عمى عاممو جكازن  ،مكضعنا (أربعة كأربعيف)في  كجكازنا

 (خمسة)حيث كجد الباحث . أما تقديـ الٌصفة عمى المكصكؼ فكاف قميّلن في ديكاف الٌشاعر،مكضعنا

 تقٌدمت فييا الٌصفة عمى المكصكؼ.  مكاضع
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 داللة الحذؼ :الفوؿ الثّاني               

 .األغراض الداللية لمحذؼ،، شركط الحذؼمفيـك الحذؼ تمييد:

 المبحث األّوؿ : حذؼ األسماء :

 حذؼ المبتدأ. - أكالن 

 حذؼ الخبر.  -ثانينا

 حذؼ الفاعؿ.  -ثالثنا

 .المفعكؿ بوحذؼ   -رابعنا

 .حذؼ المضاؼ  -خامسنا

 .حذؼ المضاؼ إليو -سادسنا

 .حذؼ المكصكؼ -سابعنا

 .ٌصفةحذؼ ال -ثامننا

 الفعؿ والجممة ، ويتضمف :: حذؼ المبحث  الثاني

 الفعؿ.حذؼ  -الن أك 

 جكاب الٌشرط.جممة حذؼ   -ثانينا 

 : حذؼ الحروؼثالثالمبحث ال

       حذؼ حرؼ االستفياـ .  -حذؼ حرؼ العطؼ . ثالثنا -حذؼ حرؼ النداء . ثانينا   -أكالن 
 ؼ الجٌر.ك حذؼ حر -رابعنا

 

 كذييٍّؿ بخّلصة ألىـٌ نتائج البحث فيو.
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 تمييد

لحذؼ في المغة كاالصطّلح، كشركط الحذؼ، كقيمة الحذؼ سأتناكؿ في ىذا الٌتمييد تعريؼ ا   

 كداللتو. 

 وطالًحا :وامفيـو الحذؼ لغة  -أّواًل 

ٍذفن  ويحذف الشيءى  حذىؼى القطع :  لغة:الحذؼ    ٍذؼي ، ك  وطىرىف مف قىطىعىو احى  كمنو إٍسقاطيو الشيء حى

ذىفتي   . (1)خذتأى  أىم اٌبةالدٌ  ذىنىب كمف شىعرم مف حى

، كأٌكد دليؿ الحذؼ ابف جٌني بقكلو : "كليس (2)إسقاطي جزء الكّلـ أك كٌمو لدليؿ ًحا:اوطالالحذؼ   

ال كاف فيو ضرب مف تكميؼ عمـ الغيب في معرفتو"   .(3)شيء مف ذلؾ إال عف دليؿ عميو، كا 

كجكد دليؿ عميو ، فيك في ذلؾ ال ييعٌد إخّلالن ، أٌما إذا ما انتفى ما يدٌؿ فاألصؿ في الحذؼ      

  .(4)، ال يجكز بكجو كال سببيو ، فإٌنو يككف لغكنا مف الحديثعم

 

 شروط الحذؼ :  -ثانًيا

عند كقكع الحذؼ مف دليؿ يدٌؿ عمى المحذكؼ ،كقد كضع ابف ىشاـ شركطنا لمحذؼ ال بٌد    

  :(5)كىي

 ة،ذكفالمحكجكد الٌدليؿ عمى المحذكؼ، فّل بٌد مف كجكد قرينة تدٌؿ عمى العنصر أك العناصر  -2

 . اٍضًرب بإضمار "ازيدن " سىٍكطنا رفع لمفؾ كقكل
                                                             

 .(حذؼ، مادة ) لساف العربنظر :ابف منظكر، ( ي(1
 . 3/102،البرىاف في عموـ القرآفالٌزركشي،  ((2
 . 2/360، الخوائصابف جٌني ،  ((3
 . 2/268، المثؿ السائرينظر: ابف األثير ،  ((4
 .700-2/692مغني المبيبينظر: ابف ىشاـ ،  ((5
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، ، ككذلؾ ال ييحذؼ اسـ كاف كأخكاتيابونائ كال ؿالفاع يحذؼ فّل كالجزء المحذكؼ يككف أىال -1

ُكمْ  أَْنَزلَ  َماَذا﴿:، نحك قكلو تعالىكلـ يختمؼ الٌنحاة في جكاز حذؼ الفاعؿ مع فعمو  َقالُوا َربُّ

 ا عبد ا" ك"زيدنا ضربتو". ، ك"ي(1)﴾َخْيًرا

 "زيد رأيت اٌلذم" :نحك منع فقد ،األخفش ذكره مف ؿأكٌ  الٌشرط كىذا ،ادن مؤكٌ  ما ييحذؼ يككف أىال -3

 . لّلختصار ميًريد كالحاذؼ لمطكؿ ميًريد المؤٌكد ألف "نفسو "بقكلؾ المحذكؼ العائد ييؤكد أىف

 اختصار ألٌنو معمكلو دكف الفعؿ اسـ ؼيحذ فّل المختصر اختصار إلى حذفو يؤٌدم أال -0

 .لمفعؿ

 ."تي قٍ مى انطى  قنامً نطمي  تى أن اأمٌ  "يف "ام" تحذؼ ّلف ؛ءشي فع اعكضن  يككف الٌ أ -2

ليذا منع البصريكف حذؼ المفعكؿ  أاٌل يؤٌدم الحذؼ إلى تييئة العامؿ لمعمؿ كقطعو عنو، -2

بت زيد، ألٌف الحذؼ يؤٌدم إلى الثٌاني مف نحك: ضربني كضربتو زيد فّل يجكز: ضربني كضر 

تييئة الفعؿ الثٌاني )ضربت( لمعمؿ في )زيد( عمى أٌنو مفعكؿ بو، ثـ يقطع ذلؾ العمؿ بسبب ككف 

    .(2) )زيد( فاعّلن بالفعؿ األٌكؿ )ضربني(

، ليذا الٌشرط يمنع قكمال ؿالعامإعماؿ  افإمك مع يؼالٌضع ؿالعام اؿإعم لىإ الحذؼ ميؤدٌ  الٌ أ -2

 ؛ٌيكف في نحك: "زيد ضربتو، أف يحذؼ المفعكؿ بو فيقاؿ: زيد ضربت، عمى اعتبار"زيد" مبتدأالبصر 

 . (3)كذلؾ ألٌف فيو إعماالن لّلبتداء مع إمكاف إعماؿ الفعؿ كالفعؿ أقكل

 

                                                             
 . 16/30سكرة الٌنحؿ،  ((1
 .149، صظاىرة الحذؼ في الّدرس المغوي( طاىر حمكدة، (2
 .150، ص ـ.فطاىر حمكدة،  ((3
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 قيمة الحذؼ ودالالتو:  -ثالثًا

مف دكرو عظيـ، كميـٌ فييا،  كاىر في العربٌية ثراء كتشٌعبنا؛ لما يؤٌديوييعىٌد الحذؼ مف أكثر الظٌ      

كقد أشار سيبكيو إلى األثر الٌداللي لمحذؼ، كبياف مكاضعو، كأسرار بّلغتو في مكاضع 

ف الكمـ حذفكفي مما أٌنيـ اعمـ"كثيرة،فيقكؿ:   ذلؾ، كيحذفكف غير الكّلـ في أصميو كاف كا 

 صيريى  ىحتٌ  ؿيستعم أف كّلميـ في أصمو الذم يءالشٌ  عف يءبالشٌ  كيىستغنكف كيعكٍّضكف،

، (2)كلإليجاز كاالختصار كفي مكضع آخر يبٌيف سيبكيو أٌف الحذؼ يككف التساع الكّلـ، ،(1)"اساقطن 

 فالمقصكد أىؿ القرية.  (3) ﴾ِفيَيا ُكنَّا الَِّتي اْلَقْرَيةَ  َواْسَأؿِ كمنو قكلو تعالى: ﴿
بف جٌني يضع بابنا في كتابو كالحذؼ باب كاسع ككثير في العربٌية، كلعٌؿ ىذه الكثرة جعمت ا    

"الخصائص" يحمؿ عنكاف"شجاعة العربٌية" حيث عٌد الحذؼ أٌكليا، كبٌيف أٌف الحذؼ كثير في لغة 

  .(4)العرب، كقد جرت عادتيـ عميو، فحذفكا الجممة، كالمفرد، كالحرؼ، كالحركة

لذىاب الٌذىف في كٌؿ كمف فكائد الحذؼ كدالالتو: التٌفخيـ كاإلعظاـ؛ لما فيو مف اإلبياـ،     

مذىب، كتشٌكفو إلى ما ىك مراد، فيرجع قاصرنا عف إدراكو، فعند ذلؾ يعظـ شأنو، كيعمك في الٌنفس 

 . (5)طمب اإليجاز كاالختصار، كتحصيؿ المعنى الكثير في المفظ القميؿ -كما سبؽ–مكانو. ككذلؾ 

بابه دقيؽي المىٍسمؾ، لطيؼي المىٍأخذ،  : ىكوكعٌبر الجرجاني عف شٌدة إعجابو بيذه الٌظاىرة بقكل     

عجيبي األمر، شبيوه بالسٍّحر، فإٌنؾى ترل بو تىٍرؾى الذٍٍّكر، أفصحى مف الٌذكر، كالص متى عف اإلفادة، 

ـ  ما تككف بياننا إذا لـ تيًبفٍ   . (6)أزيدى لإلفادة، كتجديؾى أنطؽى ما تككف ًإذا لـ تىٍنًطؽ، كأت

                                                             
 .1/24، الكتابسيبكيو ،  ((1
 .1/212، ـ.فظر: سيبكيو، ين ((2
 .12/82سكرة يكسؼ، ((3
 .2/360، الخوائصينظر : ابف جٌني ،  ((4
 .3/104،البرىاف في عموـ القرآفينظر: الٌزركشي،  ((5
 .146، صدالئؿ اإلعجاز( عبد القاىر الجرجاني، (6
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أٌف الحذؼ ظاىرة لغكٌية امتازت بيا المغة العربٌية ، كأٌف الحذؼ مرتبط  ثمباحكمف ىنا يتبٌيف ل    

 .كاالختصاربدليؿ يدٌؿ عميو ، كلو فكائده كدالالتو المتعٌددة مثؿ، براعة األسمكب، 
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  .: حذؼ األسماءالمبحث األّوؿ

ٌنما ييحذؼ إذا دٌلت  مف أركاف الجممة ، لذلؾ كاف كجكده أمرنا حتميًّا فياالسـ ركف       الجممة، كا 

ا كعيبنا    .(1)قرينة عمى حذفو، كلكال القرينة لكاف الحذؼ نقصن

 أّواًل : حذؼ المبتدأ. 

كحذؼ المبتدأ يككف جكازنا (2)يحذؼ المبتدأ في كّلـ العرب، كال يككف حذفو إال  مفردنا،       

إذا كقع في جكاب االستفياـ، كقكلو  (3) ا:ككجكبنا، فمف الحاالت التي ذكرىا الٌنحاة في حذفو جكازن 

أم ىي ناري ا. كيحذؼ بعد فاء الجكاب، كقكلو  (4)﴾المَّوِ  َنارُ  ،اْلُحَطَمةُ  َما َأْدرَاؾَ  َوَما تعالى:﴿

ساءتيوي عمييا (5)﴾َفَعَمْيَيا َأَساءَ  َوَمفْ  َفِمَنْفِسوِ  َواِلًحا َعِمؿَ  َمفْ ﴿تعالى:  ذلؾ . كك(6)أم فعمميوي لنفسو كا 

ِليفَ  َأَساِطيرُ  َوَقاُلوا﴿ يحذؼ بعد القكؿ، نحك قكلو تعالى: ىي أساطيري األٌكليف، كالتقدير:  ،(7)﴾اأْلَوَّ

. كيٌطرد حذؼ المبتدأ في مكضع القطع كاالستئناؼ ، يقكؿ (8)أك ما جاءنا بو أساطير األٌكليف

ـٌ يىدىعيكف الجرجاني في ذلؾ:" يبدأكف بذكر الٌرجؿ، كيقٌدمكف بعض أمره، ثـ يى  دىعيكف بعض أمره، ث

                                                             
 . 18، ص ظاىرة الحذؼ في المفضميات( ينظر: محمد بريجٌية، (1
 . 2/313، المثؿ الّسائر، ( ينظر: ابف األثير(2
ىمع اليوامع في شرح جمع ؛ السيكطي ، 1/246، شرح ابف عقيؿ؛ ابف عقيؿ ، 2/723مغني المبيب( ينظر : ابف ىشاـ ، (3

 .1/334،الجوامع
 .6-5/ 104( سكرة اليمزة،(4
 .46/ 41( سكرة فصمت،(5
 . 9/60، بالغة القرآف الكريـ في اإلعجاز(ينظر: بيجت الشيخمي، (6
 .5/ 25( سكرة الفرقاف،(7
 .8/96 اإلعراب المفّوؿ لكتاب الل المرّتؿ،( ينظر: بيجت صالح ، (8
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الكّلـى األٌكؿ، كيستأنفكف كّلمنا آخر"
 ُسْبَحاَنوُ  َوَلًدا الرَّْحَمفُ  اتََّخذَ  َوَقاُلوا﴿كمف ذلؾ قكلو تعالى:  ،(1)

 .  (3)، فالتٌقدير: بؿ ىـ عباد(2)﴾ُمْكَرُموفَ  ِعَبادٌ  َبؿْ 

  (4)كمف الحاالت التي يحذؼ فييا المبتدأ كجكبنا :     

إذا كاف مخبرنا عنو بنعت مقطكع لمدح، نحك: الحمد  أٍىؿي المدح. أك ذـ، نحك: ابتعدتي عف  -2

 .  الٌرجًؿ الٌسفيوي. أك ترٌحـ، نحك: ترٌفٍؽ بالٌضعيًؼ البائسي

 إذا أخبر عنو بمصدر، ىك بدؿ مف المفظ بفعمو، نحك: سىٍمعه كطاعىةه، أم : أمرم سىٍمعه.  -1

ٍيده أم: ىك زيد. إذا أيخبر عنو بمخص -3 ـى الٌرجؿي زى ، نىحك: ًنٍع ـى  كص في باب ًنٍع

 إذا أيخبر عنو بصريح القسـ، نحك: في ذٌمتي ألفعىمىٌف، أم: في ذٌمتي ميثاؽه أك عيده.  -0

 قكؿ العرب: "مف أنت؟ زيد"، أم: مذككرؾى زيد.   -5

لو عمى حذؼ مبتدأ، أم ىذاف ، كتأكٌ (5)قكليـ: "ال سكاء" عند المكازنة بيف شيئيف، حكاه سيبكيو -2

 ال سكاء، أك "ال ىما سكاء". كىك كاجب الحذؼ، ألٌف المعنى ال يستكياف. 

 قكليـ: ال سٌيما زيده بالٌرفع، أم ال ًسي  الذم ىك زيد.  -2

 

                                                             
 . 147، صدالئؿ اإلعجاز( الجرجاني، (1
 .26/ 21( سكرة األنبياء،(2
 .9/21،الجدوؿ في إعراب القرآفينظر : محمكد صافي،  ((3
 .1/510، الّنحو الوافي؛عٌباس حسف ، 1/335، اليوامع  ىمع؛السيكطي، 1/219،  أوضح المسالؾ( ينظر : ابف ىشاـ ، (4
 .2/302، الكتاب( ينظر: سيبكيو، (5
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، أما في مكاضع بتدأ اٌطرد حذفو في مكاضع الجكازبعد قراءة ديكاف الٌشاعر كجد الباحث أٌف الم    

.الكجكب، ف  قد كاف حذفو قميّلن

ييا مكضعنا، كمف المكاضع التي اٌطرد ف (كأربعيف كثمانيةمئة )كقد جاء حذؼ المبتدأ جكازنا في 

 ]اليزج[مكضع القطع كاالستئناؼ، فمف األمثمة عمى ذلؾ: الٌشاعر،حذؼ المبتدأ جكازنا في ديكاف 

 (1)سِ مْ ل  الشَّ وٌد إِ ساِب           َمْشػدُ نْ األَ يُؽ الَمْجِد وَ رِ عَ 

أٌف المبتدأ حذؼ جكازنا لّلستئناؼ، أم أنا عريؽ المجد، أنا مشدكد إلى الٌشمس.  الباحث الحظ     

 كالحذؼ ىنا، يأخذ داللة الفخر، ككأٌف الٌشاعر يريد جذب انتباه القارئ أك الٌسامع إلى ىذه الٌداللة. 

ا عمى حذؼ المبتدأ جكازنا قكؿ الٌشاعر:     ]الكامؿ[               كمف األمثمة أيضن

 (2)ُجـُ َترْ ديَف وَ تَ عْ ذا انَتَفَضػْت       َيٌد َتْرمي ُجنوَد المُ ىػاٌب إِ رْ قاُؿ إِ يُ وَ 

، في ىذا البيت الٌشعرمٌ  الباحث ّلحظي      أٌف المبتدأ حذؼ جكازنا بعد القكؿ ، أم :ىذا إرىابه

الجرائـ التي يرتكبيا، كأٌف ما يقكـ بو كيفٌند الٌشاعر في ىذه القصيدة اٌدعاءات االحتّلؿ، كيبٌيف 

 المحتٌؿ مف قتؿ كتدمير كتركيع، ىك اإلرىاب نفسو. 

ا قكؿ الٌشاعر:      ]مجزكء الكافر[                   كمف األمثمة عمى ذلؾ أيضن

اّل َجاَء َدْوُرُكـُ   (3)  َغِريٌب ال َتُقوُلوىا      َواِ 

                                                             
، 161،ص160، 75، ص69، ص65، ص64، ص54، ص31، ص29؛ ينظر مثمو: ص200، ص الديواف( ىاركف ىاشـ رشيد ، (1
 . 170ص

 .484،صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد،(2
 . 76ص،ـ.فىاركف ىاشـ رشيد، ((3
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، لٌسابؽ أٌف المبتدأ جاء محذكفنا جكازناالبيت الٌشعرٌم ا يّلحظ الباحث في      ، كتقديره : أنتى غريبه

 إذ يحمؿ داللة الٌتحذير مف كصفو بيذه الكممة "غريب" فيك عربٌي فمسطينٌي.

ده مكاضع،فمـ يرد عن (ثّلثة)أما حذؼ المبتدأ كجكبنا في ديكاف الٌشاعر فقد كاف ذلؾ في      

    ]الكامؿ[                                         :باٌطراد، كمف األمثمة عمى ذلؾ

ـُ  جودُ اٌت ىاِمٌد         ىذا الوُ وَ َوْمٌت ُمريٌع َبْؿ مَ  وعالـٌ ُمَتجي 
(1) 

،  ىـكالتٌقدير: أمري ، ففي ىذا الٌشاىد أيخبر عف المبتدأ بمصدر،ىك بدؿ مف المفظ بفعمو     صمته

المسجد األقصى الذم يتعٌرض لمٌتدنيس كيستنكر الٌشاعر صمت المسمميف كتخاذليـ عف نصرة 

    ، فيك يحمؿ داللة االستنكار. كالتٌقسيـ

    ]الرمؿ[  ا عمى حذؼ المبتدأ كجكبنا قكؿ الٌشاعر:كمف األمثمة أيضن     

 َمْف َيْفَتُح َقْبرًا

 ِلْمعاِئِد ِمْف َأْقو  الدُّْنيا

 ِلْمفاِرِس َعْبِد الُمْحِسفِ 

 (2)ِإْنساُف الِقَمـِ الُعْميا

يّلحظ الباحث في المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ أٌف المبتدأ جاء محذكفنا كجكبنا، كالغرض مف ذلؾ   
 المدح. 

 

 

                                                             
 .131؛ ينظر مثمو: ص484ص، الديواف، اشـ رشيدىاركف ى ((1
 .498ص، ـ.ف، ىاركف ىاشـ رشيد ((2
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 حذؼ الخبر.  -ثانًيا

ـٌ بو الفائدة كالجممة االسمٌية ال تكتمؿ بدكنو ، إذ ييعٌد أحد ركنييا       الخبر ىك الجزء الذم تت

بكجكد قرينة تدٌؿ عميو، إذ يجكز حذفو إذا دٌؿ عمى األساسييف، كحذفو في الجممة ال يككف إال 

إذا كقع في جكاب االستفياـ، نحك: زيد، جكابنا  :(2)كمف مكاضع حذفو جكازنا ،(1)المحذكؼ دليؿ

عمت حرفنا، نحك:  ا بعد )إذا( الفجائٌية إذا جي لسؤاؿ: مف قادـ؟، كالتٌقدير: زيده قادـ. كيحذؼ أيضن

. ككذلؾ ييحذؼ إذا اقتضاه الٌسياؽ، نحك قكلو تعالى: خرجتي فإذا األسدي، كالتٌقدير :فإذا األسىدي حاًضره

 أم: دائـ.  (3)﴾َوِظمَُّيا َداِئـٌ  ُأُكُمَيا ﴿

  :(4)كيحذؼ الخبر كجكبنا في مكاضع، أىٌميا    

ٍيده ألحسنتي إليؾ، كالتٌقدير: لكال ، نحكدأ بعد "لكال" االمتناعٌيةأف يككف خبرنا لمبت -2 زيده : لكال زى

-كييحذؼ الخبر بعد "لكال" إذا كاف ككننا مطمقنا (5)مكجكده ألحسنتي إليؾ، فاإلحسافي امتنعى، لكجكًد زيد

ذا كاف الخبر ككننا مقٌيدنا -عامًّا كجب ذكره إف  -هأم ال ييفيـ معناه بدكف ذكر -كالمثاؿ الٌسابؽ، كا 

.    فيًقد دليمو، نحك ـى ًم نا ما سى  : لكال زيده سالىمى

ا في القسـ، نحك: لعمريؾى ألٍفعىمىٌف، فالتٌقدير : لعىٍمريؾى قىسىًمي.أف  -1  يككفى المبتدأ صريحن

ٍيعىتيوي. كالتٌقدير: -3 ؿو كىضى ؿو  أف يقع بعد المبتدأ كاكه ىي نصٌّ في المعٌية، نحك: كؿ  رىجي كؿ  رىجي

ٍيعىتيوي ميقتىًرناًف.   كىضى
                                                             

 .71، صكشؼ المشكؿ في النحو؛ ابف الحيدرة اليمني، 1/94، شرح المفّوؿ( ينظر: ابف يعيش، (1
؛ عمي أبك 1/510 ،الّنحو الوافي؛عٌباس حسف، 1/334، ىمع اليوامعالسيكطي،  ؛1/220، أوضح المسالؾ( ينظر: ابف ىشاـ، (2

 ،  . 60، ص  الجممة االسمّيةالمكاـر
 . 13/35سكرة الرعد،  ((3
، 1/337،  ـ.س؛السيكطي، 1/248، شرح ابف عقيؿ؛ ابف عقيؿ ، 1/223، ـ.ف: ابف ىشاـ، ( ينظر(4 ؛ عمي أبك المكاـر

 .64ص،ـ.س
 .597، صالمعاني ؼالجن  الّداني في حرو نظر: المرادم، ( ي(5
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مىسىٌد الخبر، كىي ال تىصميحي أف تككفى خبرنا؛ فييحذؼ  أف يككفى المبتدأ مصدرنا، كبعده حاؿه سدٌ  -0

ربي العىبدى ميسيئنا، كالتٌقدير: ضربي العبد إذا كاف  الخبري كجكبنا لسٌد الحاؿ مىسىٌده، كذلؾ نحك: ضى

 مسيئنا، إذا أيريد االستقباؿ، أٌما إذا أريد الميضٌي، فالتٌقدير: ضربي العبدى إٍذ كافى ميسيئنا.   

تفٌحص ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد، كجد الباحث أٌف الخبر حيذؼ جكازنا، ككجكبنا، حيث جاء كبعد     

    ]الكامؿ[          مكضعنا، فمف األمثمة عمى ذلؾ: (أربعة عشر)حذفو جكازنا في 

 الَعَداَلُة ُجر ُدوا ُكؿ  ما َقَضتِ  فْ وا       مِ مُ وَّ نَ تَ وُع ِسياَسٌة، وَ ضُ وا: الخُ قالُ 

 (1)ُدواتَػَمرَّ وَ  ـْ   ُمْحَتم يِ مَ وا عَ ارُ ٍة          ثَ بَّ حِ أَ وا بِ ئُ وجِ فُ ضوُع، وَ الخُ  :واقالُ 

أٌف الخبر في البيت الثٌاني جاء محذكفنا، كالتٌقدير: الخضكع سياسة، كقد دٌؿ  الحظ الباحث    

 البيت األٌكؿ عميو، كالحذؼ ىنا يحمؿ داللة اإليجاز كاالختصار. 

ا عمى حذؼ الخبر جكازنا قكؿ الٌشاعر: كمف األمثمة           ]مجزكء الكافر[  أيضن

 َفِإّما النَّػْوُر ُمْرَتِفػٌع       َعَم  اأَلْوطاِف ُمْنَتِشرُ 

ّما النَّْوُر ِإّما النَّْوُر      َىذا ُكؿُّ مػا َنػَذُروا  (2)َواِ 

، كالتٌقدير: الٌنصر مرتفع، ففي البيت الثٌاني جاء الخبر محذكفنا لداللة البيت األٌكؿ عميو    

  فالغرض مف الحذؼ ىنا االختصار. 

ا:         ]مجزكء الكافر[                                كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 
                                                             

 . 503، ص378، ص160، ص55؛ ينظر مثمو: ص574، ص الديوافرشيد ،  ( ىاركف ىاشـ(1
 .459ص،  فـ.ىاركف ىاشـ رشيد ،  ((2
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َورُ  َؤى َتتالَحُؽ الوُّ  َتْفتَػُح ِفي َشراييِنػي    الرُّ

 (1)َعَم  الشَّاِطِئ ِفي َغّزَة     َحْيػُث الماُء والشََّجرُ 

بعد "حيث" كتقدير الٌشاعر: حيث الماء يّلحظ الباحث في البيت الثٌاني أٌف الخبر جاء محذكفنا      

 كالٌشجر مكجكداف، فحذؼ الخبر إيجازنا لداللة الٌسياؽ عميو. 

 مكاضع، فمف الٌشكاىد عمى ذلؾ قكؿ الٌشاعر: (ستة)أٌما حذؼ الخبر كجكبنا، فقد كاف ذلؾ في    

    ]مجزكء الكامؿ[                                                    

 وفَ لُ و  قَ تَ ُؿ المُ وَّ قَ تَ ا يَ ؿُّ مَ ي كُ رِ مْ َكِذٌب َلعَ 

 (2)وفَ عُ دَّ ػا يَ ٌة مَ يسَ سِ خَ  ي  بِ نَ جْ لَ ٌة لِ عايَ دِ وَ 

ففي ىذا الٌشاىد نجد أٌف الخبر محذكؼ كجكبنا في كممة "لعمرم"، فالمبتدأ نٌص صريح في    

بياف كذب الذيف يدعكف إلى الٌسّلـ ، كداللة ىذا الحذؼ قدير: لعمرم قسمي أك يمينيالقسـ، كالتٌ 

 . (3)متناسيف كارثة فمسطيف كمتناسيف عركبتيا

ا عمى حذؼ الخبر كجكبنا قكؿ الٌشاعر:         ]الكامؿ[            كمف األمثمة أيضن

 (4) َبػدَّدُ تَ أْبػياُتُو تَ  الش ْعُر لوال أْنَت َجؼَّ َمِعيُنُو       َوَتَبْعَثَرتْ 

جكبنا بعد "لكال" كتقدير الٌشاعر: لكال الٌشعرٌم أٌف الخبر جاء محذكفنا ك الحظ الباحث في ىذا الٌشاىد 

 كالغرض مف ذلؾ المدح.  ،أنتى مكجكد
                                                             

 .541،427؛ ينظر مثمو: ص35، صالديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
 .396؛ ينظر مثمو: ص420، صفـ.( ىاركف ىاشـ رشيد، (2
 .419ص، فـ.ىاركف ىاشـ رشيد،  ((3
 .396، ص243، ص174؛ ينظر مثمو:ص243ص، فـ.ىاركف ىاشـ رشيد،  ((4
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 حذؼ الفاعؿ.  -ثالثًا

كذىب الكسائي منع كثير مف الٌنحاة حذؼ الفاعؿ ، إذ أكجب البصرٌيكف ذكره؛ ألٌنو عمدة،       

يمتنع حذؼ الفاعؿ إال في ثّلثة  (2)، كفي البرىاف:(1)إلى جكاز حذؼ الفاعؿ لدليؿ، كالمبتدأ كالخبر

ًربى زيده. ك ييحذؼ في المصدر إذا لـ ييذكر معو الفاعؿ  مكاضع: إذا بني الفعؿ لممفعكؿ، نحك: ضي

مشتٌؽ عند البصرييف، فّل يتحمؿ  ميظيرنا،فإٌنو يككف محذكفنا، كال يككف مضمرنا؛ ألٌف المصدر غير

 َذا َيِتيًما ، َمْسَغَبةٍ  ِذي َيْوـٍ  ِفي ِإْطَعاـٌ  َأوْ ضميرنا بؿ يككف الفاعؿ محذكفنا مرادنا إليو، كقكلو تعالى:﴿

ا إذا القى الفاعؿ ساكننا مف كمم (3)﴾ َمْقَرَبةٍ  ة أخرل، كمنو نكنا الٌتككيد، ، كييحذؼ الفاعؿ أيضن

كميٌف، كىؿ تىضًربٍف يا ًىٍندي : ىؿ الزيدكف يقنحك
(4)  . 

كبعد قراءة ديكاف الٌشاعر، الحظ الباحث أٌف الفاعؿ حذؼ في مكضع بناء الفعؿ لممفعكؿ،      

مكضع، بيني فييا الفعؿ لممفعكؿ، فمف األمثمة عمى ذلؾ  (خمسمئة)كأحصى الباحث ما يزيد عف 

    ]الكافر[            : جرائـ قكؿ الٌشاعر في معرض حديثو عف غٌزة كما تتعٌرض لو مف

 (5)مارُ الدَّ وَ  عُ و  رَ المُ  ؼُ وْ القَ  الوَ           وارُ حِ ال يابُ ىِ رْ يُ  َس يْ لَ  رُ حاوَ تُ 

ر" لممفعكؿ      كىك االحتّلؿ ، كحيذؼ الفاعؿ؛ لككنو معركفنا،ففي ىذا البيت، بيني الفعؿي "تحاصى

  فحذؼ الفاعؿ اختصارنا.  الٌصييكني،

  

 

                                                             
 . 1/512، ىمع اليوامعينظر : السيكطي،  ((1
 .3/143، البرىاف في عموـ القرآف( ينظر: الٌزركشي، (2
 . 15-90/14سكرة البمد،  ((3
 . 79، صعمّيةالجممة الف؛عمي أبك المكاـر ، 3/139، األشباه والّنظائر في النحو؛ السيكطي، 3/144، ـ.فينظر: الٌزركشي،  ((4
، 85، ص71، ص51، ص48، ص40، ص32، ص19، ص15؛ ينظر مثمو : ص255، ص الديواف( ىاركف ىاشـ رشيد ، (5
 .111، ص95ص
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ا قكؿ الٌشاعر: كمف األ        ]الكامؿ[                  مثمة عمى حذؼ الفاعؿ أيضن

ـُ   ـُ     الَمْسِجُد اأَلْقَو  ُيباُح َوُيْيَد ـُ اْلَعَرِبيُّ َغاٍؼ َيْحُم َواْلَعاَل
(1) 

ف ففي ىذا الٌشاىد الٌشعرٌم بيًني الفعّلف "ييباح، كيييدـ" لممفعكؿ، حيث جاء الفاعؿ محذكفنا؛ ليبيٌ      

، مستنكرنا في الكقت جرائـ المحتٌؿ الٌصييكني كمخٌططاتو العدكانٌية تجاه المسجد األقصى المبارؾ

  ذاتو تخاذؿ األٌمة العربٌية في الٌدفاع عنو. 

ا:      ]مجزكء الرمؿ[                          كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 َوَمَدْت َغزَُّة َفْوَؽ اأْلَْرضِ 

 الَغْزوِ  اـَ مَ َما ِريَعْت أَ 

 (2)َأْو ُشمَّْت ُخطاىا

ا بيني الفعّلف " ريعىت، كشيٌمت" لممفعكؿ، ليؤٌكد الٌشاعر بذلؾ عمى  كفي ىذا المقطع الٌشعرٌم أيضن

 صمكد غٌزة أماـ الغزك الٌصييكني. 

 حذؼ المفعوؿ بو  -رابًعا

كيمنع حذفو في  ، (3)أجاز الٌنحكيكف حذؼ المفعكؿ بو ككنو فضمة،حيث تستقٌؿ الجممة دكنو      

صكر، منيا: أف يككف نائبنا عف الفاعؿ، ألٌنو صار عمدة كالفاعؿ، ككذلؾ أف يككف متعٌجبنا منو، 

                                                             
 .482ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
 .108ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
 .2/39، شرح المفّوؿينظر: ابف يعيش،  ((3



70 
 

كككنو محصكرنا، نحك : ما ضربتي إال زيدنا، إذ لك حذؼ ألفيـ نفي الضرب مطمقنا، كالمقصكد نفيو 

     .(1)مقٌيدنا

ر، كحذؼ اقتصار، فاألٌكؿ: ىك أف حذؼ اختصا كحذؼ المفعكؿ بو يككف عمى ضربيف:      

كقكلو تعالى:   ،(2) ييحذؼ المفعكؿ بو مف الكّلـ مع ككنو مرادنا معنى كتقديرنا، كال يحذؼ إال لدليؿ

أم مف خمقتو، ألٌف االسـ المكصكؿ ال بٌد لو مف عائد، كالغرض  (3)﴾َوِحيًدا َخَمْقتُ  َوَمفْ  َذْرِني ﴿

ـٌ مف ىذا الٌضرب: االختصار كا الفكاصؿ،  لمناسبةلٌتخفيؼ. كيذكر الٌنحاة أٌف المفعكؿ قد يحذؼ العا

ا لقصد االحتقار،  (4)﴾َقَم  َوَما َربُّؾَ  َودََّعؾَ  َما ﴿كقكلو تعالى:  أم كما قّلؾ، كيحذؼ المفعكؿ أيضن

  .(5)كالجيؿ بو، كالبياف بعد اإلبياـ، كما في مفعكؿ المشيئة كاإلرادة

مفعكؿ؛ ألٌنو غير مراد، كمراد المتحٌدث أف يقتصر عمى إثبات معنى كالثٌاني: أف ال يذكر ال     

 َمفْ  َفَأمَّا﴿، كمف ىذا الٌضرب قكلو تعالى: (6)الفعؿ لمفاعؿ مف غير أف يتعٌرض لذكر المفعكؿ

ٌنما أراد أف يصفيـ بصفة العطاء كالتٌقكل ،(7)﴾َواتََّق  َأْعَط  . كلـ يذكر مف أعطى كال ما أعطى، كا 

ـْ ُيوَلدْ ﴿تعالى:  كمنو قكلو ـْ َيِمْد َوَل  ، فمـ يذكر ما يمد كلك ذكر لفسد المعنى.    (8)﴾َل

فالمفعكؿ في مثؿ ىذه األمثمة غير مراد كال يصٌح تقديره كلك كاف الفعؿ متعٌدينا في األصؿ، ألٌف     

     .(9)تقدير أٌم مفعكؿ مفسد لممعنى

                                                             
 .2/9، ىمع اليوامع( ينظر: السيكطي، (1
 .  2/93، معاني النحوينظر: فاضؿ السامرائي،  ((2
 .74/11سكرة المدثر،  ((3
 .93/3سكرة الضحى،  ((4
 3/167، البرىاف في عموـ القرآف( ينظر: الٌزركشي، (5
 . 84، ص حركة النحو والّداللة في الّنّص الّشعريينظر : صالح الٌشاعر ،  ((6
 .92/5( سكرة الميؿ، (7
 .112/3، ( سكرة اإلخّلص(8
 .  2/96،  ـ.س ( ينظر: فاضؿ السامرائي،(9
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د، كجد أف المفعكؿ بو حيذؼ باٌطراد،حيث كاف كبعد تفٌحص الباحث لديكاف ىاركف ىاشـ رشي    

مكضعنا، كالحظ الباحث أٌف حذؼ المفعكؿ العائد عمى االسـ  (مئة كتسعة كثمانيف)ذلؾ في 

مكضعنا، كمف  (مئة كسبعة كثّلثيف)المكصكؿ كرد بنسبة عالية في ديكاف الٌشاعر، فقد جاء في

ءات كالمخاطر التي يتعٌرض ليا المسجد األمثمة عميو قكؿ الٌشاعر في معرض حديثو عف االعتدا

      ]السريع[                                                              األقصى: 

 يا َيَقعُ   َوَشٍؾ بِ مَ   عَ وَ قْ ي َخَطٍر َوَمْسِجُدىا      األَ ُس فِ والُقدْ 

 (1)واعُ نَ ي وَ الذ دَ عْ ِبِو بَ ي وِ يْ ػزاٍؿ       يَ لْ َر زِ يْ   غَ ػقَّ بَ مػاذا تَ 

فالعائد عمى االسـ المكصكؿ في البيت الثاني جاء محذكفنا، كتقديريهي :"الذم صنعكه"،كالغرض     

مف ىذا الحذؼ: الٌتخفيؼ كاالختصار ،كييعىٌد حذؼ المفعكؿ العائد عمى االسـ المكصكؿ مف أكثر 

 ييا المفعكؿ بو. المكاضع حذفنا في الٌديكاف بالمقارنة مع المكاضع األخرل التي يحذؼ ف

ا عمى حذؼ المفعكؿ العائد عمى االسـ المكصكؿ قكؿ الٌشاعر:       ]الكافر[  كمف األمثمة أيضن

 (2)َأِخي عبَد الَعزيِز َيَظؿُّ ىذا    الذي َأْعَمْيَت ِوْرَد الواِردينا 

ا جاء العائد عمى االسـ المكصكؿ محذكفنا    يدٌؿ الٌشاعر ، كتقديره: أعميتو، لكفي ىذا البيت أيضن
ٌج الباحثيف  بذلؾ عمى أىٌمٌية ذلؾ البيت الذم بناه الٌشاعر عبد العزيز البابطيف، إذ ييعىٌد محى

 الٌدارسيف. 

ا:       ]مجزكء الكافر[                       كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 ُأناِجي الَل في َوْمِتي

 أِلَْجِؿ َكراَمِة اإلسالـِ 
                                                             

، 91، ص66، ص63، ص51، ص37، ص35، ص33، ص28، ص25؛ ينظر مثمو: ص 315، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
 . 107ص

 .178ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
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 ُيْرِعُد داِئًما َوْوتي

 َعؿَّ الَل َيْسَمُعِني َوَلْو َمرَّةلَ 

 أِلَْجِؿ الَمْسِجِد اأَلْقو 

ْخرةِ   (1)الذي باَرَؾ والوَّ

ا جاء المفعكؿ بو محذكفن        ، ا كىك العائد عمى االسـ المكصكؿففي ىذا المقطع الٌشعرٌم أيضن

ا كتقديره: بارىكىو، كفي ذلؾ داللة عمى األىٌمٌية الدينٌية لممسجد األقصى الم بارؾ، كفي حذفو أيضن

 تخفيؼ كاختصار.   

 ]الكامؿ[: كقكؿ الٌشاعر ،إذا دٌؿ عميو لفظ متقٌدـكمف مكاضع حذؼ المفعكؿ بو في الٌديكاف:     

 (2) ِىَي ِمْثُؿ ُكؿ  اأُلمَّياِت ُتِريُدُه        ِيْيَنا َوَيْبِني ُعشَُّو َوُيَشي دُ 

فاألـٌ  ،كالتقدير: كيشٌيده،لداللة ما قبمو عميو "يشٌيد"عكؿ يّلحظ الباحث في ىذا الٌشاىد حذؼ مف    

 ،فحذؼ المفعكؿ اختصارنا. تتمٌنى البنيا أف يينأ كيعيش حياة سعيدة 

ا عمى حذؼ المفعكؿ بو إذا دٌؿ عميو لفظ متقٌدـ قكؿ الٌشاعر:        ]الكامؿ[ كمف األمثمة أيضن

 (3)ػا ُيَدم ُر َشْعَبيا َوُيبػيدُ ىذي ِسياَسُة َمْف َتَوّل  َأْمَرىا     َزَمنً 

ا حذؼ مفعكؿ "يبيد" لداللة ما قبمو عميو، كالتٌقدير: يبيديهي،       ففي ىذا البيت الٌشعرٌم أٍيضن

تخفيفنا كاختصارنا، فالٌشاعر يبٌيف صمكد الٌشعب الميبي  و، كقد حذففالٌضمير عائد عمى شعب ليبيا

 .(4)لمحاكـ الذم عاث فييا فسادنا  كتصٌديو

                                                             
 .194ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
، 409، ص381، ص244، ص241، ص75، ص68، ص59، ص57مو: ص، ينظر مث232ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
 . 559، ص532ص

 .336ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((3
 .337-336ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد، ينظر:  ((4
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 حذؼ المضاؼ: -خامًسا

" اعمـ أٌف المضاؼ قد حيذؼ كثيرنا مف :كحذؼ المضاؼ كثير في لغة العرب، يقكؿ ابف يعيش    

ٌنما سٌكغى ذلؾ الثٌقة بعمـ المخاطىب إذ  الكّلـ كىك سائغ في الكّلـ كحاؿ االختيار إذا لـ ييشًكؿ، كا 

بقرينة حاؿ أك لفظ آخر، استىغنى عف الغرض مف المفظ الٌداللة عمى المعنى فإذا حصؿ المعنى 

    .(1)المفظ المكضكع بإزائو اختصارنا"

كيرد حذفو في المغة عمى نكعيف: أٌكليما: أف ييحذؼ المضاؼ كيقاـ المضاؼ إليو مقامو      

،  (4)أم: أمري رٌبؾ (3)﴾َربُّؾَ  َوَجاءَ ﴿، كقكلو تعالى:(2)بشرط كجكد قرينة تدٌؿ عمى المضاؼ المحذكؼ

، كعىمؿى الفعؿي في القريىًة كما (5)﴾ اْلَقْرَيةَ  َواْسَأؿِ ﴿قكلو تعالى :  كمنو رى ، أم: أٍىؿى القرية، " فاختصى

كالثٌاني: حذؼ المضاؼ مع بقاء عممو في المضاؼ إليو،   (6)كاف عامّلن في األىؿ لك كاف ىا ىنا"

مماثّلن لما عميو قد  أم مع بقاء األثر اإلعرابي الٌداؿ عميو، لكف بشرط أف يككفى المحذكؼي 

 ]المتقارب                                        [  ، كقكؿ الٌشاعر:(7)عيًطؼ

 (8)ارًانَ  يؿِ ًأ        وناٍر َتَوقَُّد بالمَّ رَ يَف امْ بِ سَ حْ تَ  ئٍ رِ ؿَّ امْ كُ أَ 

" : "ككؿ  نكالتٌقدير      كالٌشرط ىا، إليو مجركرنا كما كاف عند ذكر فحذؼ "كٌؿ" كبقي المضاؼ ارو

 

                                                             
 . 3/23، شرح المفّوؿابف يعيش،  ((1
 .3/77، شرح ابف عقيؿ( ينظر: ابف عقيؿ ، (2
 .89/22( سكرة الفجر، (3
 . 594،ص تفسير الجالليف، كزميمو لمحٌميينظر : جّلؿ الديف ا ((4
 .12/82( سكرة يكسؼ، (5
 . 1/212، الكتابسيبكيو،  ((6
 .3/169،  أوضح المسالؾ( ينظر: ابف ىشاـ ، (7
؛ السيكطي، 500، شرح عمدة الحافظ؛ ابف مالؾ ، 3/26،ـ.س؛ابف يعيش، 1/66، ـ.س؛ سيبكيو، 353، صالديواف(أبك دؤاد ، (8

  .2/700،شرح شواىد المغني؛ السيكطي، 8/49،ر في الّنحواألشباه والّنظائ
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" اًثًؿ المحذكؼ كىك "كٌؿ" في قكلو: " أكؿ  امرئو   .(1)مكجكده، كىك: العىٍطؼي عمى ميمى

 (مئتيف كخمسة كثّلثيف)أٌما حذؼ المضاؼ في ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد، فجاء أزيد مف   

   ]البسيط[                                مكضعنا، كمف األمثمة عميو قكؿ الٌشاعر: 

 (2)ؽ  تَْأَتِمرُ داِء الحَ نِ ْؿ بِ زَ ا تَ مَّ ُبنا        لَ واكِ   مَ وَ قْ األَ ِة وَ يامَ ي القِ فِ وَ 

كفي  محذكفنا في قكلو: "كفي القيامة" كالتٌقدير: في البيت الٌسابؽ أٌف المضاؼ جاء الباحث الحظ   

 كنيسىًة القيامة، كحذفو في ىذا المكضع يحمؿ داللة االختصار.  

ا قكؿ الٌشاعر: كمف الم        ]البسيط[              كاضع التي حذؼ بيا المضاؼ أيضن

ْيُتوَف َوالِعَنَبا  ْيِر َمْوِطُنَنا   ِمْف شاِطِئ الَبْحِر حتَّ  النَّ   (3)َوساِئُموا الت يَف َوالزَّ

كالتٌقدير:  ففي ىذا الٌشاىد الٌشعرٌم جاء المضاؼ محذكفنا في قكلو: "التٌيف كالٌزيتكف كالعنبا"    

 كسائمكا أىؿ التٌيًف كالٌزيتكف كالعنبا، كفي حذؼ المضاؼ إيجاز كاختصار؛ لكجكد قرينة تدٌؿ عميو.   

ا:          ]ريعالس[                                        كيقكؿ الٌشاعر أيضن

ـُ  ػَتتَاَبُع الثَّ   (4)عُ ُمْنُذ الُبراِؽ َوَلْيَس َتْنَقطِ      ْوراُت ِعْنَدُى

ا، كذلؾ في قكلو: "منذ      يّلحظ الباحث أٌف المضاؼ جاء محذكفنا في ىذا الٌشاىد الٌشعرٌم أيضن

   فقد حذفو اختصارنا؛ لداللة ما قبمو عميو.   البيراؽ" كالتٌقدير: منذ ثكرة البراؽ،

                                                             
 . 238، صظاىرة الحذؼ في الّدرس المغوي؛طاىر حمكدة، 3/77،  شرح ابف عقيؿ( ينظر: ابف عقيؿ ، (1
، 417،ص395، ص334، ص162، ص158، ص108، ص102، ص40؛ ينظر مثمو:ص449، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (2
 .496، ص461ص

 .466، صـ.فىاشـ رشيد، ( ىاركف (3
  .315، صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (4
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 حذؼ المضاؼ إليو:  -سادًسا

 َرب  ﴿، نحك قكلو تعالى: (1)ييا المنادليكثر حذؼ المضاؼ إليو في ياء المتكٌمـ إذا أضيؼى إل   

 .(2)﴾ِلي اْغِفرْ 

مكضعنا، كمف األمثمة عميو  (ثمانية عشر)كفي ديكاف الٌشاعر، كرد حذؼ المضاؼ إليو في       

    ]الخفيؼ[                                         قكؿ الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد : 

 (3)فانَتشمني ِمف َوْحدتي واكِتئابي       يػو ِبَكربػأنج ؾَ ػرب  إّني إلي

" ، كحذؼ المضاؼ إليو في ياء المتكٌمـ  الحظ الباحث    أٌف المضاؼ إليو محذكؼ في كممة "ربٍّ

 إذا أضيؼى إلييا المنادل كثير في كّلـ العرب، كما ذكرنا سابقنا.

ا عمى حذؼ المضاؼ إليو قكؿ الٌشاعر:         ]المتقارب[كمف األمثمة أيضن

 َأَما آَف َبْعدُ 

 َسخًطاِبَأْف َتسَتِفيَؽ الَمشاِعُر 

 (4)َيِشبُّ الُحطاـُ 

في المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ أٌف المضاؼ إليو جاء محذكفنا في قكلو "آفى بىٍعد"  الباحث ّلحظي     

ففي ىذه القصيدة يتحٌدث الٌشاعر عف الفتى إياد عقؿ الذم اختطفو كالتٌقدير:آفى بعدى ذلؾ، 

      .(5)، فالٌشاعر يستنيض مشاعر الجماىير لصٌد االعتداءات الٌصييكنٌيةسرائيمٌيكف، كقتمكه ضربنااإل

                                                             
 . 2/209، الكتاب نظر: سيبكيو،ي ((1
 .71/28( سكرة نكح، (2
 .305،425؛ ينظر مثمو: ص80ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((3
 .515، ص429،ص350،ص254، ص90، ص50، ص49،ص17؛ ينظر مثمو: ص546ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((4
 .545ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد، ظر: ين ((5
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ا:      ]الكامؿ[                                                   كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 (1)ّياتُ يا َرب  َأْنَت اْخَتْرَتِني َوَىَدْيَتِني      َوَعم  ُىداَؾ الَعْزـُ َوالن  

ا ففي الٌشاىد الٌشعرٌم      " أيضن ففي ىذه القصيدة يتحٌدث جاء المضاؼ إليو محذكفنا في كممة "ربٍّ

الٌشاعر عف الٌشابة الفمسطينٌية آيات األخرس التي ىاليا ما يرتكبو الٌصياينة المحتٌمكف في القدس، 

  .(2)ر الٌتراب المقٌدسقالت: "لٌبيؾ يا قدس" ليخٌضب دميا الٌطاىٌبيا، ك فتكٌكمت عمى ر 

 حذؼ الموووؼ:  -سابًعا      

قامة الٌصفة مقامو المكصكؼ حذؼيجكز         مـ، كا  ، ككانت (3)الشعر في ذلؾ كأكثر ،إف عي

كعنا سابغات. (4)﴾َساِبَغاتٍ  اْعَمؿْ  َأفِ ﴿الٌصفة صالحةن لمباشرة العامؿ، نحك قكلو تعالى:  أك أم: ديري

 أك "مفػ"ب مقدـ مخفكض اسـ بعض أك، ككاف المكصكؼ مرفكعنا،يياجممة، أك شب ٌصفةال تكان

كقكؿ أبي  الثانيك  .أقاـ فريؽه  اكمنٌ  ظعف، فريؽه  امنٌ : أم .أقاـ اكمنٌ  ظعف امنٌ : كقكليـ فاألكؿ "،في"

 ]جزالر                                                                  [ األسكد الًحٌماني يصؼ امرأة:

 (5)ـِ يسَ ومِ  بٍ سَ حَ  في يامُ ضُ فْ يَ     ـِ يثَ تِ  لـ ياقومِ  في ما متَ قُ  لو

الٌشاىد فيو: قكلو" ما في قكميا يفضميا" حيث حذؼ المنعكت كأبقى الٌنعت كىك جممة "يفضميا"     

  .(6)يامي ضي فٍ يى  ده حى أى  ياقكمً  في ما متى قي  لك:كأصؿ الكّلـ

                                                             
 .317، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
 .318-317، صـ.ف( ينظر:ىاركف ىاشـ رشيد، (2
 .3/205، شرح ابف عقيؿ؛ ابف عقيؿ ، 2/366، الخوائص( ينظر: ابف جٌني، (3
 .34/11( سكرة سبأ، (4
 . 5/62،خزانة األدب،البغدادم، 4/1562، المقاود الّنحوّيةيني، ، الع3/59؛ شرح المفّوؿ؛ ابف يعيش، 2/345،الكتاب( سيبكيو، (5
  .3/272، إعراب القرآف الكريـ وبيانو؛ محيي الديف الٌدركيش ، 3/320،  أوضح المسالؾ( ينظر : ابف ىشاـ ، (6
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، فمف عمى الٌنكع األٌكؿ مكضعنا (ة عشرستٌ )ر في ككرد حذؼ المكصكؼ في ديكاف الٌشاع       

        ]الكامؿ[                                     األمثمة عمى ذلؾ في ديكاف الٌشاعر: 

 (1)داِء وُيْرِزـُ الن  و  ُيَجْمِجُؿ بِ قْ األَ       وُ ػٍض إنَّ رْ ؿ  أَ ي كُ ا فِ ػباَبنحْ أَ 

كصكؼ محذكؼ في قكلو: إٌنو األقصى، كالتٌقدير:إٌنو في ىذا البيت أٌف الم الباحث الحظ    

فحذفو اختصارنا لشيرتو،  ،؛ ألٌف الٌصفة صالحة لمباشرة العامؿالمسجد األقصى، فحذؼ المكصكؼ

 فالقارئ أك الٌسامع يدرؾ أٌف المقصكد ىك المسجد األقصى. 

ا قكؿ الٌشاعر:         ]مجزكء الكافر[   كمف األمثمة عمى حذؼ المكصكؼ أيضن

 َوَتْنس  الَمْسِجَد اأَلْقَو 

 َوراَء الّميِؿ والّمَيبِ 

 فناَحْت ساَحُة اأَلْقَو 

 (2) عم  اإلْسالـِ والَعَربِ 

ظ الباحث في المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ أٌف المكصكؼ جاء محذكفنا في قكلو: "ساحة يّلح    

 لداللة ما قبمو عميو. كالتٌقدير: ساحة المسجد األقصى، فحذؼ المكصكؼ اختصارنا األقصى" 

ا:              ]مجزكء الكامؿ[                          كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 َي َتْنِزُؼ ِمْف ِجراحِ َوىِإفَّ الَقويَدَة 

 الُمْبِدعيف

 َوَتُقوُؿ ِوْدًقا
                                                             

، 457، ص 446،ص358،ص335،ص321ص ،293، ص57؛ ينظر مثمو: ص485، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
 . 539، ص486،ص483ص

 .84، صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (2
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 ال َتِمؼُّ وال َتدوُر وال َتِميف

 َتْبَق  ِىَي اأَلْقوى

 (1)َوَتْبَق  َمْقَتاًل ِلمقاِتميف

ي المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ جاء المكصكؼ محذكفنا في قكؿ الٌشاعر: "كتقكؿي ًصٍدقنا" كالتٌقدير: فف     

، فالٌشاعر في ىذه القصيدة ، فحذؼ المكصكؼ ألٌف الٌصفة صالحة لمباشرة العامؿكتقكؿ قكالن ًصٍدقنا

  .   (2)جناء كالمستعبديف: الفجر آتالٌشعرٌية يبٌيف تأثير القصيدة، فيي تنٌكر ليؿ الٌضائعيف، كتقكؿ لمسٌ 

 حذؼ الّوفة: -ثامًنا

ًمـ، كقكلو تعالى     أم:  (3)﴾َغْوًبا َسِفيَنةٍ  ُكؿَّ  َيْأُخذُ  َمِمؾٌ  َورَاَءُىـْ  َوَكافَ ﴿يجكز حذؼ الٌنعت إذا عي

 .(4)كٌؿ سفينةو صالحةو، فحذؼ الٌصفة كأبقى المكصكؼ، فإٌنو إف لـ يقٌدر ذلؾ فّل فائدة في خرقيا

 ]الكافر  [                                       كمنو قكؿ المرٌقش األكبر:

 (5)َوُربَّ أسيَمِة الَخدَّْيِف بْكٍر       ُمَيْفَيَفٍة َليا َفْرٌع َوِجيدُ 

 فحذؼ الٌنعت فييما كأبقى المنعكت، أم: فىٍرعه فاًحـه كجيده طكيؿه.  

المتكٌمـ، كلمٌنغمة الٌصكتٌية أثر في إيضاحيا، كقكؿ القائؿ:  كقد تيحذىؼ الٌصفة كتدٌؿ عمييا حاؿ     

  .(6)عنده ماؿ، إذ يقٌكم المفظ كيمٌد الٌصكت في كممة "ماؿ"، فيدٌؿ بذلؾ أٌنو عنده ماؿ كثير

                                                             
 .248ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
 .247ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد، ينظر:  ((2
 .18/79( سكرة الكيؼ، (3
 .  2/720، مغني الّمبيبينظر : ابف ىشاـ،  ((4
شرح الّتوريح األزىرم، ؛4/1563، الّنحوّية المقاودالعيني،  ؛552، شرح عمدة الحافظابف مالؾ ، ؛ 52، صديواف المرّقشيف ((5

 .2/130، عم  الّتوضيح
 .  3/202، معاني الّنحو؛ السامرائي، 2/370، الخوائص ينظر : ابف جٌني، ((6
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مكضعنا، كمف  (عشر مكضعنا سبعة)أٌما حذؼ الٌصفة في ديكاف الٌشاعر، فقد كرد ذلؾ في      

 ]مجزكء الرجز  [في قصيدة "في الٌزمف المياف":األمثمة عميو قكؿ الٌشاعر 

 ـْ يِ فِ ا في ُعرْ أّننَ وَ 

 قاءَ َش والبَ يْ َتِحؽُّ العَ سْ ال نَ 

 ؾَّ وأّننا ال شَ 

 (1)اءِ نَ ريِقنا إل  الفَ في طَ 

الحظ الباحث في ىذا المقطع الٌشعرم صفة محذكفة، كيظير ذلؾ في قكؿ الٌشاعر:ال نستحٌؽ     

،كتقدير ذلؾ: أٌننا  ، فحذؼ الٌصفة، كأبقى المكصكؼ، العيشى ـى في عرفيـ ال نستحٌؽ العيشى الكري

 . (2)ككف الٌصفة معمكمة لدل المخاطب

ا قكؿ الٌشاعر:     ]المتقارب     [      كمف األمثمة عمى حذؼ المكصكؼ أيضن

 (3) َوِمْنُو َوِمْف ُحر  َأْحالِمِو     َنُووُغ الَحياَة َوَنْبِني الَغَدا

ا جاءت الصفة محذكفة، كذلؾ في قكؿ الٌشاعر: "نصكغ الحياة" ففي ىذا الشٌ  اىد الٌشعرٌم أيضن

 كتقدير ذلؾ: نصكغ الحياةى الكريمةى، فأبقى المكصكؼ كحذؼ الٌصفة؛ لداللة الٌسياؽ عميو.  

ا :      ]المتقاربمجزكء                                     [كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 َنْرَفُع سدِّاْوًنا وَ ُنَوط ُد حِ 

 َوَنْدَحُر َعْنِؾ العدوَّ اأَلَلّدا
                                                             

، 422، ص207، ص178، ص103، ص102، ص74، ص57،ص18؛ كينظر مثمو: ص124، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
 .416، ص453ص

 .124-123ص، ـ.فـ رشيد، ىاركف ىاشينظر:  ((2
 .16ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((3
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 ِلَعْيَنْيِؾ َوْيَدا

 (1)ِلَعْيَنْيِؾ َوْيَدا

الٌسابؽ يّلحظ الباحث أٌف الصفة جاءت محذكفة في قكؿ الٌشاعر: " نكٌطدي ففي المقطع الٌشعرٌم 

ككف الٌصفة معمكمة نكٌطد حصننا منيعنا، فحذؼ الٌصفة كأبقى المكصكؼ،  كتقدير الٌشاعر:حصننا"، 

  لدل المخاطب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .141ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
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 الفعؿ والجممة.: حذؼ المبحث الثاني

 حذؼ الفعؿ. -أواًل 

بقاء فاعمو، بشرط كجكد دليؿ عميو، كييحذؼ الفعؿ جكازنا ككجكبنا، فمف     أجاز الٌنحاة حذؼ الفعؿ كا 

 : (1)المكاضع التي يحذؼ فييا جكازنا

ٍف قىرىأى؟" فالتٌقدير: قىرىأى زيده.    إذا أجيبى بو استفياـ ميحٌقؽ، -2 كىاًب "مى  نحك: "زيده" ،في جى

، كقكؿ الٌشاعر:  -1  ]كيؿالط                                                                 [إذا أيجيبى بو نىفيه

ـْ َيْعُر َقمَبُو      ِمَف الَوْجِد شيٌء، ُقْمُت: بؿ ـُ الَوجدِ  َتَجّمْدُت َحّت  قيَؿ:َل َأْعَظ
(2) 

ـي الكجد      أم: بؿ عىراهي أعظى
(3) . 

 ]الكافر               [        إذا استمزمو فعؿه قبمو، كقكؿ أبي صخر اليذلٌي:  -3

 اماوالنَّعَ  دَ األوابِ  الُعْوـَ  وال       اريمً كَ  يُتبق ال األّياـَ  أرى

 (4)اماُتؤَ  ُعمِّا ْبُتونَ  ايرً ػَنض       اَرْوضً  َيْنتابافِ  ِعْمجاف وال

 فعمجاف فاعؿ يبقى مضمىرنا؛ إلشعار تيبقي بو.   

كييحذؼ الفعؿ كجكبنا، إذا كقع ميفس رنا بما بعد فاعمو مف فعؿ آخر يعمؿ في ضمير يعكد عمى     

فْ :﴿ ، كقكلو تعالى(5)الفاعؿ الٌظاىر الٌسابؽ كالتٌقدير:  (6)﴾هُ َفَأِجرْ  اْسَتَجاَرؾَ  اْلُمْشِرِكيفَ  ِمفَ  َأَحدٌ  َواِ 

                                                             
شرح األشموني ؛ األشمكني ، 3/1322، ارتشاؼ الّضرب؛ أبك حياف األندلسي، 2/119، شرح الّتسييؿ( ينظر :ابف مالؾ األندلسي، (1

 . 1/171، عم  ألفية ابف مالؾ
 .2/914، المقاود الّنحوّية؛ العيني، 478،صّشواىد وتمخيص الفوائدتخميص ال( ابف ىشاـ، (2
 .2/92،  أوضح المسالؾ( ابف ىشاـ ، (3
 . 2/63، ديواف اليذلييف( ينظر : (4
 .2/76، الّنحو الوافي( ينظر: عباس حسف، (5
 .9/6( سكرة التكبة، (6
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، ككذلؾ كٌؿ اسـ مرفكع كقع بعد "إف" أك "إذا" الٌشرطٌيتيف فإٌنو مرفكع  ًف استجارىؾى أحده استجارىؾى كا 

أٌما جميكر الٌنحاة الككفييف، فيركف أٌف  ىذا رأم مذىب جميكر البصرييف،(1)بفعؿ محذكؼ كجكبنا 

ذا الٌشرطٌيتيف فاعؿ بنفس ااالسـ المرفكع بعد إفٌ  لفعؿ المذككر بعده، كليس في الكّلـ محذكؼ ، كا 

 ، كيؤٌيد الباحث رأم البصرييف، ألٌف أداة الٌشرط ال تدخؿ إال عمى فعؿ.   (2)يفٌسره

كازنا، ككجكبنا، ككرد حذؼ الفعؿ أٌف الفعؿ جاء محذكفنا ج الحظ الباحثكبعد قراءة ديكاف الٌشاعر،   

 ]ريعالس              [ لؾ:مكاضع، كمف األمثمة عمى ذ (ثّلثة)جكازنا في 

 (3)يا َىَمعُ يا َخوٌؼ بِ و بِ مُ عْ تَ   َخُتُو   رْ وَ   وَ وَ قْ األَ  دُ جِ سْ فالمَ 

الفعؿ محذكفنا في ىذا الٌشاىد جكازنا كيظير ذلؾ في عجز البيت في قكلو : بيا ىىمىعي، جاء    

، كالحذؼ في ىذا البيت كالتٌقدير: كتعمك بيا ىىمىعي ، فيمعه فاعؿ تعمك مضمرنا، إلشعار تعمك بو

 الستمزاـ الفعؿ، إذ إٌف الفعؿ المحذكؼ معمكـ بداللة القرينة كالٌسياؽ.    

، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ الٌشاعر في مكاضع (ستة)بنا، فجاء ذلؾ في كجك أٌما حذؼ الفعؿ    

 ]مجزكء الكامؿ              [                 قصيدة " الحجر الكريـ": 

ذا  ذا الفضاُء تجّيماَواِ   الُخطوُب َتداَفَعْت واِ 

ـَ وأعتما ذا لبػاُس الَيػأِس َدثََّرَنا وغا  واِ 

 (4)َفأنػا ُأَكػب ُر في مػآذننػا َتِقيِّا ُمْسػِمًما

                                                             
 . 2/86،شرح ابف عقيؿينظر : ابف عقيؿ،  ((1
 .2/98،  المسالؾأوضح ( ابف ىشاـ ، (2
 .314، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (3
 .450، ص420، ينظر مثمو: ص19، صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (4
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ذا عؿ محذكؼ كجكبنا، في قكؿ الٌشاعرفي المقطع الٌشعرم الٌسابؽ أٌف الفيّلحظ الباحث        : كا 

ذا تىدافىعىًت الخطكبي تىدىافىعىت، فالخطكبي مرفكع بفعؿ محذكؼ، الخطكبي تىدافعىٍت، فتقدير  الٌشاعر: كا 

، فحذؼ الفعؿ كدليؿ ذلؾ ىك مجيء الفعؿ المفسٍّر المكجكد في الٌسياؽ بعد االسـ المرفكع بعد"إذا"

 ليجذب انتباه الٌسامع لمفاعؿ المذككر كأبقى ما بعده داالًّ عميو، كتظير الٌنزعة الٌدينٌية في ىذا

ـٌ بالمصائب، كال يمقي باالن  المقطع الٌشعرٌم، حيث ييظير تكٌكؿ الٌشاعر عمى ا عٌز كجٌؿ، غير ميت

 لميأس. 

ا قكؿ الٌشاعر:       ]مجزكء الكامؿ   [كمف األمثمة عمى حذؼ الفعؿ كجكبنا أيضن

 فإذا الَقويَدُة َأْفَمَحتْ 

 ِفي َىزَِّة الَجَبِؿ الَمِكيف

ذا ِىَي اْقَتَحمَ   تْ وا 

 (1) عم  نيروَف َمْوِقَعُو الحِويف

" فإذا في قكؿ الٌشاعر:الٌسابؽ الحظ الباحث أٌف الفعؿ جاء محذكفنا كجكبنا  ففي المقطع الٌشعرمٌ    

ٍت، فالقصيدةي القىصيدىةي أفمىحىت"  ًت القصيدةي أىفمىحى ، حيث حذؼ مرفكع بفعؿ محذكؼ كالتٌقدير: فإذا أفمىحى

 بعده داالًّ عميو، فالٌشاعر يبٌيف مدل تأثير القصيدة كأىٌمٌيتيا. الٌشاعر الفعؿ، كأبقى ما 

 حذؼ جواب الّشرط.  -ثانًيا 

يجب حذؼ جكاب الٌشرط إذا تقٌدـ عميو أك اكتنفو ما يدٌؿ عمى الجكاب، نحك: ىك ظالـه إف      

   .(2)فىعىؿ، كمثاؿ ما اكتنفو ما يدٌؿ عمى الجكاب: ىك إف فىعىؿى ظالـ، أم: فعميو لعنة ا

                                                             
 .247ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
 . 636، صكشاؼ اوطالحات الفنوف والعمـومحمد التيانكم، ، 2/744، مغني الّمبيبابف ىشاـ،  ينظر: ((2
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 .(2)أم: لتىطي رتـي (1)﴾ُذك ْرُتـْ  َأِئفْ ﴿كيجكز حذؼ جكاب الٌشرط لّلختصار، نحك قكلو تعالى:      

، كيحذؼ جكازنا لمٌداللة عمى (3)كيكصىؼ االستغناء عف جكاب الٌشرط لمعمـ بو بأٌنو معركؼ جٌيد 

ٌنما ييحذؼ  التٌفخيـ كالٌتعظيـ، جاء في البرىاف :" يجكز حذؼ جكاب الٌشرط " لعمـ المخاطىب بو؛ كا 

لقصد المبالغة، ألٌف الٌسامع مع أقصى تخٌيمو يذىب منو الٌذىف كؿ  مذىب؛ كلك صٌرح بالجكاب 

ا  لكقؼ الٌذىف عند المصٌرح بو فّل يككف لو ذلؾ الكقع، كمف ثىـ  ال يحسف تقدير الجكاب مخصكصن

 (5)﴾َرب ِيـْ  ِعْندَ  رُُءوِسِيـْ  َناِكُسو اْلُمْجِرُموفَ  ِإذِ  َتَرى َلوْ وَ :﴿ نحك قكلو تعالى ،(4) إال بعد العمـ بالٌسياؽ"

  .(6)أم: لرأيت أمرنا فظيعنا

مكضعنا،  (ثمانية كعشريف)كجد الباحث أٌف جكاب الٌشرط حذؼ في  كبعد قراءة ديكاف الٌشاعر    

 ]الكامؿ  [كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ الٌشاعر في قصيدة " قدر عمينا":

 (7)ُه َقَمرُ وَ َع َخطْ يَّ َتْيٌو َوضَ       َتقاَذَفُو  فْ ا ِ غاَب َعْنِؾ وَ ما 

في ىذا البيت، كدٌؿ عمى الجكاب المحذكؼ ما قبؿ  أٌف جكاب الٌشرط محذكؼالباحث ّلحظ ي     

ف تىقاذىفىوي تىٍيوه أداة الٌشرط، فالتٌقدير:  طكهي قىمىري  ،كا   ، كحذؼ الجكاب ىناما غابى عنؾً  ،كىضٌيعى خى

اختصارنا، ككف جكاب الٌشرط معمكمنا لدل المخاطب، كفي ىذه القصيدة يتحٌدث الٌشاعر عف الٌشييد 

ا كمدافعنا عنيا.   عاطؼ بسيسك الذم أحٌب مدينتو غٌزة، ككىب حياتو مكافحن

 
                                                             

 .36/19( سكرة يس،(1
 . 548صاإلتقاف في عموـ القرآف، ينظر : السيكطي،  ((2
 .98، ص حركة النحو والّداللة في الّنّص الّشعري؛ صالح الٌشاعر ،  2/79، المقتضبينظر: المبٌرد ،  ((3
 .3/183، البرىاف في عموـ القرآف( الٌزركشي، (4
 .32/12( سكرة السجدة، (5
   .2/745،  مغني الّمبيب( ينظر: ابف ىشاـ، (6
، 200، ص187، ص79، ص76، ص66، ص33، ص32، ص15؛ ينظر مثمو: ص548، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (7
 . 485،ص458ص
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ا قكؿ الٌشاعر:      ]الكافر             [كمف األمثمة عمى حذؼ جكاب الٌشرط أيضن

 ِكػيا اْفِتػداًء      َوَباَح َمَساَء َيْعمو االْنِفجارُ َوَغزَُّة ِفي َمَعارِ 

ي ِفي َسِبيِؿ النَّْوِر َمْيما     َيِضيػُؽ ِبَيا َوَيْشَتدُّ اإِلَسارُ   (1) ُتَضح 

 الٌشاعر: أٌف جكاب الٌشرط جاء محذكفنا، كدٌؿ عميو ما قبؿ أداة الٌشرط، كتقديرالحظ الباحث     

ي ًفي سىًبيًؿ الن ٍصرً مىٍيما يىًضيػؽي ًبيىا كى  حٍّ ، فالٌشاعر ففي حذفو تخفيؼ كاختصار، يىٍشتىد  اإًلسىاري تيضى

 في ىذه القصيدة صمكد غٌزة كتضحيتيا مف أجؿ الٌنصر عمى الٌصياينة األعداء. يبٌيف 

ا       ]مؿالر                   [                                     :كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 (2) ِمْف ُجُنوِد الشَّر  واْسَتْبَسْمَت ُعْمرا   ما َحَشُدوا  ػّذؿ  َميْ ػال ِلم ُقْمتَ 

ا جاء جكاب الٌشرط محذكفنا     ، حيث دٌؿ عمى الجكاب المحذكؼ ما ففي ىذا الٌشاىد الٌشعرٌم أيضن

نيكًد الش رٍّ قيٍمتى ال لً كتقدير الٌشاعر: قبؿ أداة الٌشرط،  شىديكا ًمٍف جي ، فحذؼ جكاب الٌشرط مٌذؿٍّ مىٍيما حى

، فالٌشاعر يتحٌدث عف شجاعة الٌشييد البطؿ يحيى عٌياش، إذ رفع راية الثٌأر، كتحٌدل بيا اختصارنا

 . (3)األعداء 

 

 

 

                                                             
 .256ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
 .460ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
 .461-460ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد، (ينظر: (3
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 .: حذؼ الحروؼثالثالمبحث ال

كذلؾ أٌف الحركؼ إٌنما دخمت الكّلـ جني إلى أٌف حذؼ الحركؼ ليس بالقياس، " ذىب ابف    

ر لضرب مف اال ا، كاختصار المختصى ختصار، فمك ذىبت تحذفيا لكنت مختًصرنا ليا ىي أيضن

 .(1)إجحاؼ بو"

، فقد كرد فييا حذؼ لمحركؼ في مكاضع بيد أٌف ىذا القياس العقمي ال يتٌفؽ مع قكاعد المغة    

ؼ كال : "ىذا ىك القياس أاٌل يجكز حذؼ الحرك ، كىذا الكاقع المغكم حمؿ ابف جني لمقكؿ(2)مختمفة

كيأخذ الباحث برأم الٌنحاة الذيف أجازكا حذؼ  (3)زيادتيا، كمع ذلؾ فقد حذفت تارة، كزيدت أخرل"

الحركؼ، إذ إٌف حذفيا كرد في القرآف الكريـ، كالٌسنة الٌنبكٌية، كالٌشعر الذم ييحتٌج بو، حيث يكثر 

يقٌؿ فيو الحذؼ  حذؼ الحركؼ في بعض المكاضع حٌتى يصبح مكضعنا قياسيًّا لمحذؼ، كبعضيا

 أك يندر، فييقصر عمى الٌسماع.  

 حذؼ حرؼ النداء .  -أواًل 

 َأْعِرْض  ُيوُسؼُ ﴿،نحك قكلو تعالى:(4)يجكز حذؼ حرؼ الٌنداء، فحذفو فصيح كرد بيا الكّلـ     

. يقكؿ سيبكيو:" ، كالتٌ (5)﴾َىَذا َعفْ  ف شئتى حذفتىيف كٌميف استغناءقدير: يا يكسيؼي أم حركؼ -كا 

، كذلؾ أٌنو جعميـ بمنزلة مىف ىك مقًبؿي عميو بحضرتو يخاطبو"كقكلؾ -داءالنٌ    ،(6) : حار بفى كعبو

                                                             
 .2/273، الخوائصابف جني،  ((1
 . 265، صظاىرة الحذؼ في الّدرس المغوير حمكدة ، ينظر : طاى ((2
 .2/280، ـ.س( ابف جني، (3
 . 2/648، إعراب القرآفالزجاج،  ((4
 .12/29( سكرة يكسؼ،(5
 . 2/230، الكتابسيبكيو،  ((6
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ـٌ الباب، كككنو أعـٌ حركؼ الٌنداء  ا بػ"يا"؛ بسبب ككف ىذا الحرؼ أ كجعؿ جٌؿ الٌنحاة الحذؼ خاصًّ

  .(1)استعماالن 

سـ ا تعالى إذا لـ ييعٌكض في أٌما المكاضع التي ال يجكز فييا حذؼ حرؼ الٌنداء، فمنيا: ا    

البعيد، كاسـ  ، كالمنادل: يا عيمىرىا، كالمستغاث، نحك: يا ً ، كالمندكب، نحكدةآخره الميـ المشدٌ 

كذىب الككفٌيكف  ، كالمضمر المخاطب،خذ بيدم" ، كقكؿ األعمى: "يا رجّلن الجنس غير المعٌيف

 .  (2)، كالجنس لمعٌيفرةإلى إجازة الحذؼ في اسمي اإلشاككافقيـ ابف مالؾ 

 (مئة كثمانية عشر)، الحظ الباحث أٌف حرؼ الٌنداء جاء محذكفنا في كبعد قراءة ديكاف الٌشاعر    

 ]مجزكء الكافر                [         :  مكضعنا، فمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ الٌشاعر

 (3)وا رُ َظيَ  اُة ِبساِحوِ زَ الغُ         وَ قْ ي األَ فِ ٍص وَ فْ ا حَ بَ أَ 

ا البيت، كتقدير الٌشاعر: يا أبا حى أٌف حرؼ الٌنداء محذكؼ في ىذا  الباحث الحظ  فص، كحذفو أيضن

 يدٌؿ عمى اإليجاز. 

ا في الٌديكاف:   ]مجزكء الكامؿ        [ كمف األمثمة عمى حذفو أيضن

 ةِ روبَ َف العُ طَ وَ 

ياءِ ُؿ بِ أيُّيا الَوَطُف الُمَكبَّ   الر 

  مَ و عَ حُ َقْد آَف أْف َتوْ 
                                                             

سف العثماف، ؛ ح4/10،  أوضح المسالؾ؛ابف ىشاـ ، 355، ص الجن  الّداني؛ المرادم، 515،صروؼ المبانيينظر: المالىقي،  ((1
 . 253، ص األّميات في األبواب الّنحوّية

 . 128،صالحذؼ في شعر أبي الطيب المتنبي؛ زىير العركد؛  4/14، ـ.س: ابف ىشاـ ، ينظر ((2
، 81، ص78، ص53، ص166، ص44، ص22، ص21، ص20؛ كينظر مثمو: ص457، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (3
 .131، ص88ص
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 (1) َووتي َوَقْد ُبحَّ الن داءُ 

، ككذلؾ في قكلو : أٌييا الكطىفي المكىٌبؿي بالرٍّياء، : كطفى العركبةفقد حيذؼ حرؼ الٌنداء في قكلو   

 ففي حذفو إيجاز كاختصار.كالتٌقدير: يا كطفى العركبة ، يا أٌييا الكطىفي المكىٌبؿي بالرٍّياء، 

ا     ]الكافر              [                                   : كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 (2) ِضياٌء َيْسَتِنيُر ِبِو الَجِبيفُ    َأِميَف الُقْدِس َأْنَت عم  ُذراىا  

، فحذؼ ففي ىذا البيت الٌشعرٌم جاء حرؼ الٌنداء محذكفنا، كتقدير الٌشاعر: يا أميفى القيٍدسً     

 ا.حرؼ الٌنداء إيجازنا كاختصارن 

 . حذؼ حرؼ العطؼ -ثانًيا 

 ]البسيط                                        [ كقكؿ الحطيئة:عر،كحذؼ حرؼ العطؼ بابو الشٌ  

 (3)يبريَف جارًا شدَّ ما اغَتَربا ِزُلُو       بَرْمؿِ نْ الّشاـِ مَ ًأ َرْىُطُو بِ رَ امْ  إفَّ 

 . (4)الثٌانية صفة ثانية ال معطكفةأم: كمنزلو برمؿ يبريف، كيحتمؿ أف تككف الجممة  

كقد ييحذؼ حرؼ العطؼ، بشرط داللة المعنى عميو، نحك: ذىبتي إلى الٌسكؽ فاشتريتي خبزنا     

ا فاكيةن. فالمعنى: فاشتريتي خبزنا كلحمنا كفاكية، كييحتمؿ نصب المحـ كالفاكية عمى أٌنو بدؿ  لحمن

                                                             
 .250، ص الّديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
 .211ص،  فـ.ىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
 .3/289، خزانة األدب، البغدادم، 11، ص  الديوافالحطيئة،  ((3
 2/730، مغني المبيب( ينظر: ابف ىشاـ، (4
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ا، أم: فاشتريت خبزنا بؿ لحمنا بؿ  :" أكمتي خبزنا لحمنا تمرنا" (2). " كحكى أبك زيد(1)فاكيةإضراب أيضن

  .(3)فقيؿ: عمى حذؼ الكاك، كقيؿ عمى بدؿ اإلضراب"

في ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد أٌف حرؼ العطؼ جاء محذكفنا باٌطراد، ككاف ذلؾ الباحث ّلحظ ي    

الٌديكاف، قكؿ مكضعنا، فمما جاء شاىدنا عمى حذؼ حرؼ العطؼ في  (كتسعيف خمسةمئة ك )في 

 ]الرمؿ             [                                                    الٌشاعر: 

ـُ اأَلبْ يئُ جِ َأْف يَ   (4)اءَ نَ تاُؿ اليَ غْ واَب يَ وا َعْسَكرًا ُمحَتِشًدا      َيْقَح

ـي األىبكابى  الحظ الباحث     يغتاؿي اليناءى، في ىذا البيت حذؼ حرؼ العطؼ الكاك في قكلو :يىٍقحى

ـي األىبكابى ك يىغتاؿي اليناءى، فالٌشاعر يريد كصؼ جبف عندما اغتاؿ  توكبشاع المحتؿٌ  كالتٌقدير: يىٍقحى

بٌيف مدل كحشٌيتيـ، في اقتحاميـ بيت القائد خميؿ الكزير، كاغتياليـ ف القائد خميؿ الكزير،

  .لداللة المعنى عميو ؛حذؼ حرؼ العطؼك اليناء،

ا قكؿ الٌشاعر:  كمف األمثمة  ]السريع  [عمى حذؼ حرؼ العطؼ أيضن

 َتْعِرُفِني

 َتْعِرُؼ َوْجَو واِلِدي

 َوَجّدَي الَقديـ

 َتْعِرُؼ ُأم ي َجدَّتي

                                                             
 .  3/269، معاني النحو( ينظر: فاضؿ السامرائي، (1
دب كالمغة ، كلد في البصرة ، كتكٌفي فييا، كىك مف الثٌقات ىػ( سعيد بف أكس األنصارم: أحد أئمة األ215-119( عاش ما بيف )(2

 .  3/92، األعالـ؛ الزركمي ،  2/378، وفيات األعيافالمغكييف. لو ترجمة في : ابف خمكاف، 
 2/730،  مغني المبيب( ابف ىشاـ، (3
، 110، ص92، ص85، ص68، ص42، ص37، ص21، ص19؛ ينظر مثمو: ص539، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (4
 .146، ص128ص
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 (1) وَشْعِبَي الَعِظيـ

:" في قكؿ الٌشاعريّلحظ الباحث في المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ أٌف حرؼ العطؼ جاء محذكفنا      

د   كتقدير الٌشاعر: تعًرؼي أٌمي كجٌدتي، فحذؼ حرؼ العطؼ اختصارنا لداللة ما  "تيتىٍعًرؼي أيمٍّي جى

 قبمو عميو.  

ا     ]الرجز  [ : في قصيدة "طفؿ باب الٌساىرة" كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 َبراَءُة اأَلْطفاِؿ ِمْف َعْيَنْيوِ 

 شالؿ يوّزُع الزُّىورَ 

 (2) ُيْنِشُد الَقواِئدا

ا جاء حرؼ العطؼ محذكفنا في قكؿ الٌشاعر: ففي ىذا المقطع الشٌ      يكٌزع الٌزىكر ينشد عرٌم أيضن

 .لداللة المعنى عميو ؛اختصارنا القصائدا، يكٌزع الٌزىكر، كينشد القصائدا، فحذؼ حرؼ العطؼ

 حذؼ حرؼ االستفياـ. -ثالثًا

مت عمييا )أـ( ، سكاء تقدٌ إذا دٌؿ عمييا دليؿ -ائر أخكاتيادكف س-يجكز حذؼ ىمزة االستفياـ   
 ]الطكيؿ                                                                        [كقكؿ عمر بف أبي ربيعة: 

ْف ُكْنُت داِرًيا      َفَو الِل   (3)مافِ ثَ بِ  ـْ َر أَ مْ َف الجَ يْ مَ َسْبٍع رَ بِ    ما َأْدِري وا 

 ]الطكيؿ                 [، كقكؿ الكيمىيت:  (4)أم: أبسبعو رميفى الجمر، أـ لـ تتقٌدميا      

  

                                                             
 .215، صالّديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
 .203، صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (2
مغني ؛ ابف ىشاـ، 3/294،المقتضب؛ المبٌرد، 3/175، الكتاب؛ سيبكيو، 362، صالّديواف(عمر بف أبي ربيعة، (3

 .35، الجن  الّداني؛المرادم، 1/21،المبيب
 .14، ص األّميات في األبواب الّنحوّية؛ حسف العثماف، 8/154، ّوؿشرح المف( ينظر: ابف يعيش، (4
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 (1)ِب َيْمَعبُ يْ و الشَّ ذُ يِض أطَرُب        وال لِعًبا ِمّني وَ ل  البِ ًقا إِ وْ ُت وما شَ بْ َطرِ 

ذيك الٌشيب يمعب؟    أراد أىكى
 َجفَّ  َفَممَّا﴿. كمف مكاضع حذؼ اليمزة في القرآف الكريـ ، قكلو تعالى:(2)

 .(4)، أم : أىذا رٌبي؟ (3)﴾َرب ي َىَذا َقاؿَ  َكْوَكًبا رََأى ْيؿُ المَّ  َعَمْيوِ 

، فكاف ذلؾ في كبعد دراسة ديكاف الٌشاعر     كجد الباحث أف حذؼ ىمزة االستفياـ كاف قميّلن

 ما يجب أف ييقاؿ": قكؿ ىاركف ىاشـ رشيد في قصيدة " ، فمف األمثمة عمى ذلؾمكاضع (خمسة)

 ]الرجز    [             ما قيَمةُ                      

 أي  حائٍز ليا

 كاَف عالًما أو كاتًبا

 (5)شاِعرًا وْ أَ 

كافى محذكفة في قكؿ الٌشاعر:  تفي البيت الٌسابؽ أف ىمزة االستفياـ جاءالباحث  الحظ      

ا أك كاتبنا أك شاًعرنا، كالتٌقدير : أكاف عالمنا أك كاتبنا أك شاعرنا، فالٌشاعر ال ييعطي قيمة لمحائز  عالمن

 مى نكبؿ إذا لـ يكف مقاكمنا كمستنكرنا لمجرائـ الٌصييكنٌية. ع

ا كمف األمثمة عمى حذؼ ىمزة االستفياـ         ]الكافر    [  قكؿ الٌشاعر:  أيضن

 (6) ُيراِوُدِني الَكِثيُر وَلْسُت َأْدِري      ُتَرى َيَتَحقَُّؽ اأَلْمُر الَكِثيرُ 

                                                             
 .4/313، خزانة األدب؛ البغدادم، 1/34، شرح شواىد المغني؛ السيكطي، 512، صالديوافالكميت بف زيد ،  ((1
 .1/21، مغني المبيب( ينظر: ابف ىشاـ، (2
 .6/76( سكرة األنعاـ، (3
 . 3/213، رآفالبرىاف في عموـ القالٌزركشي،  ((4
 . 317؛ ينظر مثمو : ص300، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (5
 .162ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((6
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عر: "يتحٌقؽ األمر الكثير" ستفياـ محذكفة في قكؿ الٌشاالبيت الٌشعرٌم جاءت ىمزة اال ىذا ففي  

  فحذؼ ىمزة االستفياـ اختصارنا.كالتٌقدير: أيتحٌقؽ األمر الكثير؟ 

 حذؼ حروؼ الجّر.   -رابًعا

فتيحذؼ في المفظ اختصارنا كاستخفافنا إذا كاف في المفظ ما ؼ الجٌر، ك أجاز الٌنحاة حذؼ حر      

: " كلكٌنيـ قد ييضمركنو كيحذفكنو فيما كىثيرى مف كّلميـ، ألٌنيـ إلى تخفيؼ يقكؿ سيبكيو يدٌؿ عمييا،

سيبكيو أمثمة عمى ىذا الٌضرب مف الحذؼ، كمثؿ ذلؾ :" اً  ضى رى كعى  (1)ما أكثركا استعمالو أحكج"

ذا قمتى  ، كا  ، كذلؾ أٌنو يريد ال كا، كلكٌنو :ال أفعؿي صار "ىا"  الىا ا ال أفعؿ، لـ يكف إاٌل الجر 

ا مف المفظ بالحرؼ الذم يجٌر كعاقبو    .(2)"عكضن

حذؼ حرؼ الجٌر قبؿ "أف" ك "أٌف"  -2: (3)كمف المكاضع التي تيحذؼ فييا حركؼ الجٌر      

 َأفْ  َعَمْيؾَ  َيُمنُّوفَ ﴿ ، نحك قكلو تعالى:(4)لكثرة كركده في المغة المصدريتيف، كىك حذؼ قياسيٌ 

أم: بأٌني  (6)﴾َفاْنَتِورْ  َمْغُموبٌ  َأن ي َربَّوُ  َفَدَعا﴿، كقكلو تعالى: أسممكاأم: بأف  (5)﴾َأْسَمُموا

  .(7)مغمكب

" كيبقى عمميا، كىذا الحذؼ قياسي بعد "الكاك"، -1   ك"الفاء"،  حذؼ "ريٌب": تيحذؼ "ريب 

رىيفك"بؿ".كلكٌنو بعد األٌكؿ أكثر، كبعد الثٌاني كثير، كبعد الثٌالث قميؿ بالٌنسبة لمحر  فيف اآلخى
(8)،  

                                                             
 .8/52، شرح المفّوؿ؛ ابف يعيش، 2/163، الكتابسيبكيو،  ((1
 . 2/160،فـ.سيبكيو،  ((2
 . 2/385، ىمع اليوامع؛ السيكطي، 3/79، أوضح المسالؾ( ينظر: ابف ىشاـ، (3
 . 265، صظاىرة الحذؼ في الّدرس المغويطاىر حمكدة ، ؛ 2/736، مغني المبيبف ىشاـ، اب ((4
 .49/17( سكرة الحجرات، (5
 .54/10( سكرة القمر، (6
 .3/127، ـ.س( سيبكيو، (7
 .2/528،النحو الوافيينظر: عباس حسف،  ((8
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 ]كيؿالط                                                    [فمثالو بعد الكاك قكؿ امرئ القيس:     

 (1)واِع الُيُموـِ ِلَيبَتِمينْ أَ ٍؿ َكَموِج الَبْحِر َأرَخ  ُسُدوَلُو       َعَمّي بِ وَليْ 

ٌر "ليؿ" برٌب المحذكفة بعد الكاك.       فقد جي

ا:       ]كيؿالط                                                       [كمثالو بعد الفاء قكلو أيضن

ـَ ُمْحِوؿِ ذي تَ  فْ ُتيا عَ يْ يَ لْ أَ َطَرْقُت وُمْرضٍع     فَ  دْ َفِمثِمِؾ ُحْبم  قَ  مائ
(2) 

 . (3)كالٌشاىد فيو : جٌر "مثؿ" برٌب المحذكفة بعد الفاء، كذلؾ كثير  

                       ]الرجز                              [      بعد "بؿ" قكؿ رؤبة بف العجاج : كمثالو   

 (4) اِج َقَتُمْو       ال ُيشَتَرى َكتّاُنُو َوَجْيَرُموْ جَ بؿ َبَمٍد ِمْؿُء الفَ 

  . (5): جٌر "بمد" برٌب المحذكفة بعد " بؿ"البيت الٌسابؽ كالٌشاىد في     

ؼ حرؼ الجٌر "مف": ييحذؼ باٌطراد قبؿ مميز "كـ" االستفيامٌية، نحك: "بكـ درىـو اشتريتى حذ -3  

   .(6) ىذا"؟ فدرىـ : مجركر ًبًمٍف محذكفة عند سيبكيو كالخميؿ

 ِإَل  َفَرَدْدَناهُ ﴿ حذؼ الـ التعميؿ: يجكز حذؼ "الـ الٌتعميؿ" إذا دخمت عمى "كي" المصدرية: -0   

 . (8)أم : لكي تقرٌ  (7)﴾َعْيُنَيا رَّ َتقَ  َكيْ  ُأم وِ 

                                                             
خزانة ؛ البغدادم، 2/574،شرح شواىد المغنيالسيكطي،  ؛3/1268، المقاود الّنحوّية؛ العيني، 48، ص الّديواف( امرؤ القيس، (1

 .2/326، األدب
، مغني المبيب؛ ابف ىشاـ ، 244، صاألزىّية في عمـ الحروؼ؛ اليركم، 2/163، الكتاب؛ سيبكيو، 21، ص  ـ.ف( امرؤ القيس، (2
1/156. 
 . 3/74،  أوضح المسالؾ( ينظر: ابف ىشاـ، (3
 .3/1266، ـ.س؛ العيني، 8/105، شرح المفّوؿ؛ ابف يعيش، 1/130، بمغني المبي(ينظر : ابف ىشاـ، (4
 . 3/38، شرح ابف عقيؿ( ينظر: ابف عقيؿ، (5
  .3/41، ـ.ف( ينظر: ابف عقيؿ، (6
 .28/13( سكرة القصص، (7
 . 3/194،جامع الّدروس العربّيةينظر : مصطفى الغّلييني،  ((8
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" في جكاب مف  -5   كيحذؼ في جكاب سؤاؿ اشتمؿ عمى حرؼ مثؿ الحرؼ المحذكؼ، نحك "زيدو

"؟   .(1)قاؿ"بمف اىتديتى

ككفي ا-2   .(2)، أم: كفي القصرلعطؼ: نحك: في الٌدار زيده، كالقصًر عمره

مكضعنا، فمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ عشر(  اثني)ككرد حذؼ حرؼ الجٌر في ديكاف الٌشاعر في     

  :الٌشاعر في قصيدة "عمى قيثارة الحنيف" التي يصؼ فييا حٌبو لكطنو فمسطيف

 ]مجزكء الكافر[      يطافِ عْ أَ  ءَ ؿْ ُونُتِؾ مِ                         

  قَ بْ تَ  يْ وُت كَ مُ ْمُت أَ قُ وَ 

اِفي   (3)وَيْفِديَيا َدِمي الوَّ

بؿ كي المصدرٌية، كذلؾ ق ،تحذفالـ الٌتعميؿ  أفٌ  ابؽفي المقطع الٌشعرٌم السٌ الباحث  الحظ     

: أمكتي كي تبقى، كالتٌقدير: أمكتي لكي تبقى، فحذؼ حرؼ الجر اختصارنا في قكؿ الٌشاعر

كاستخفافنا، كىذه القصيدة تيظير العكاطؼ الٌصادقة كالمشاعر الجٌياشة التي تختمج فؤاد الٌشاعر تجاه 

 ما يممؾ.    كطنو فمسطيف، فيك يفدييا بأغمى 

ا قكؿ الٌشاعر في قصيدة " الٌنسر العربي" :    ]الخفيؼ[كمف األمثمة عمى حذؼ حرؼ الجٌر أيضن

ميِو َكْي ال َيِضيَع الِكتابُ   اْحَفظيِو َعْنُو ِكتاًبا َكريًما      (4)َسج 

                                                             
 .3/79، أوضح المسالؾ( ينظر: ابف ىشاـ، (1
 .269، صظاىرة الحذؼ في الّدرس المغوي( طاىر حمكدة ، (2
 .515، ص479، ص417، ص301، ص297، ص116، ص215؛ ينظر مثمو: ص351، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (3
 .534، صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (4
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ا  الٌسابؽ الٌشعرمٌ  بيتففي ال      مصدرٌية في حذفت الـ الٌتعميؿ، كجاء ىذا الحذؼ قبؿ كي الأيضن

ميًو كىٍي ال يىًضيعى الًكتابي قكؿ الٌشاعر: " ميًو " كتقدير الٌشاعر: سىجٍّ ، فحذؼ يىًضيعى الًكتابي  ّلكىيٍ لسىجٍّ

 حرؼ الجٌر تخفيفنا ك اختصارنا .

ا :   ]الرمؿ  [                                          كيقكؿ الٌشاعر أيضن

ـَ الثَّْأُر  تْ َأْقَسمَ   (1) ِفي       َدِميا َحتَّ  َيُكوَف الثّْأُر ثَْأراأاّل َينا

أىٍقسىٍمتي أاٌل ": الباء" في قكؿ الٌشاعرحذؼ حرؼ الجٌر "يّلحظ الباحث في ىذا البيت الٌشعرٌم     

ـى الث ٍأري  كحذفو اختصارنا، فالٌشاعر يبٌيف مكقؼ الجماىير ،"، كتقدير الٌشاعر: أقسمتي بأاٌل يناـ الثٌأريىنا

  إذ أخذت عمى عاتقيا الثأر مف أعدائيا.  ،اغتياؿ الٌشييد يحيى عٌياش بعد

 وخالوة القوؿ في ىذا الفوؿ نجمميا بما يمي:   

 التٌفخيـ،أٌف الحذؼ ىك إسقاطي جزء الكّلـ أك كٌمو لدليؿ، كلو فكائده كدالالتو المتعٌددة مثؿ،  -2

 .كاالختصار

كف ىاشـ رشيد، حيث كانت ىذه الٌظاىرة كسيمة مف شٌكؿ الحذؼ ظاىرة لغكٌية في ديكاف ىار  -1

 كسائؿ الٌتعبير الٌشعرٌم عند الٌشاعر بأسمكب بميغ. 

: كاف حذؼ المبتدأ جكازنا أكثر انتشارنا مف حذفو كجكبنا في الٌديكاف، كفي مبحث حذؼ األسماء -3

كجكبنا، فكاف حذفو حيث اٌطرد حذفو جكازنا في مكضع القطع كاالستئناؼ. ككرد حذؼ الخبر جكازنا ك 

جكازنا أكثر منو كجكبنا، كالغرض مف حذفو يحمؿ داللة االختصار كاإليجاز. أٌما حذؼ الفاعؿ ، فقد 

اٌطرد حذفو في مكضع بناء الفعؿ لممفعكؿ. كجاء حذؼ المفعكؿ بو  كثيرنا في الٌديكاف، حيث اٌطرد 

                                                             
 .461ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
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لٌديكاف أكثر انتشارنا مف حذؼ حذؼ المفعكؿ العائد عمى االسـ الكصكؿ. ككاف حذؼ المضاؼ في ا

المضاؼ إليو، كحذؼ الٌشاعر المكصكؼ اختصارنا لشيرتو ككذلؾ حذؼ الٌصفة، ككنيا معمكمة 

 لدل المخاطب. 

في تسعة  الحظ الباحث في مبحث حذؼ الفعؿ كالجممة: أٌف الفعؿ جاء محذكفنا جكازنا ككجكبنا -0

ؼ جكازنا الستمزاـ فعؿ قبمو، كجاء حذفو كجكبنا بعد ككرد حذفو كجكبنا أكثر منو جكازنا ، كحذ ،مكاضع

ف الٌشرطٌيتيف. كجاء حذؼ جكاب الٌشرط في الٌديكاف لداللة ما  في ثمانية كعشريف مكضعنا؛ إذا كا 

قبؿ الٌشرط عميو، ككذلؾ حذؼ اختصارنا. كالحظ الباحث أٌف جكاب القسـ لـ ييحذؼ في ديكاف 

 ىاركف ىاشـ رشيد. 

 فقد أخذ الباحث برأم الٌنحاة الذيف أجازكا حذؼ الحركؼ، :ذؼ الحركؼأٌما في مبحث ح -5

كالحظ الباحث أٌف حذؼ حرؼ العطؼ كالٌنداء في الٌديكاف،  ،لكركد الحذؼ في المصادر األصيمة

األغراض الٌداللٌية لحذؼ الحركؼ،  اكاف أكثر انتشارنا مف حذؼ ىمزة االستفياـ، كحركؼ الجٌر، أمٌ 

 ز كاالختصار.  فتدكر حكؿ اإليجا
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 : داللة الزيادةالفوؿ الثالث

 كتسميتيا، كفائدتيا.، مفيـك الزيادة : تمييد

 زيادة )ما( :المبحث األوؿ

 : زيادة )ال(الثّانيالمبحث 

 زيادة )ًمف(: المبحث الثّالث

 زيادة )الباء(: المبحث الرّابع

 كذييٍّؿ بخّلصة ألىـٌ نتائج البحث فيو.
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 دتميي

 مفيـك الزيادة، كتسميتيا، كفائدتيا.   سأتناكؿ في ىذا الٌتمييد  

 الّزيادة في المغة واالوطالح:  –أّواًل 

كادىة ككذلؾ الن مٌك،الٌزيادة لغة :"    يىادىةي . الز   .(1)"افً الن ٍقص ؼي ًخّل: كىالزٍّ

 . (2)، كالٌتككيد، ال الميمؿ"أٌما في االصطّلح فمعناه :"الذم لـ ييؤتى بو إاٌل لمجٌرد التٌقكية   

كحركؼ الٌزيادة المقصكدة في ىذا الفصؿ ىي الٌزيادة في الٌسياؽ الٌنحكٌم، كىي: " إٍف، كأٍف، كما،   

 .(4)، كزاد بعض الٌنحاة عمى ىذه الحركؼ حرؼ الّلـ(3)كال، كًمٍف، كالباء" 

 تسمية الّزيادة وفائدتيا:   -ثانًيا

الٌزائدة، كالحظ الباحث اختّلفنا في تسميتيا، فمنيـ مف يسٌمي  كقد كثرت تسميات الحركؼ    

الحرؼ الٌزائد صمة؛ ألٌنو ييتكٌصؿ بو إلى زيادة الفصاحة، أك إلى إقامة كزف أك سجع، كمنيـ مف 

يسٌميو مؤٌكدنا، كبعضيـ يسٌميو لغكنا، كقد ييطمؽ عمى الحركؼ الٌزائدة اسـ الحشك،أك اسـ اإللغاء. 

"، كاجتناب اسـ (5)ك مف عبارات الككفييف، كالٌزيادة كاإللغاء مف عبارات البصرييف"كالٌصمة كالحش

الٌزائد كالمغك كاإللغاء، كالحشك، كاجب في القرآف الكريـ؛ ألٌف القرآف يخمك مف الٌزيادة كالحشك 

 .    (6)كالٌنقصاف

                                                             
 .  (زيد)، مادة : لساف العربابف منظكر، ((1
 . 108،صاإلعراب عف قواعد اإلعراببف ىشاـ، ا ((2
 . 317، المفوؿ في عمـ العربّيةالٌزمخشرم،  ((3
 . 3/75، البرىاف في عموـ القرآف؛ الٌزركشي، 2/1371،شرح الرضي لكافية ابف الحاجبستراباذم، أل( ينظر: ا(4
 . 8/128، شرح المفّوؿابف يعيش،  ((5
 .  109، صـ.سـ ، ؛ابف ىشا2/1372،ـ.سستراباذم، ألا ((6



:1 
 

 كلمحركؼ الٌزائدة فائدتاف:  

المعنى، كالثٌانية: فائدة لفظٌية: يدخؿ فييا تزييف المفظ، األكلى: فائدة معنكٌية: تدٌؿ عمى تأكيد    

كككف زيادتيا أفصح، أك ككفي الكممة أك الكّلـ، بسببيا، تيٌيأ الستقامة كزف الٌشعر أك تحسيف 

الٌسجع. كال يجكز خمٌكىا مف الفكائد المفظٌية كالمعنكٌية معنا، ألٌف ذلؾ ييعٌد عبثنا في كّلـ الفصحاء، 

 . (1)القرآف الكريـكال سٌيما في 

: أٌما زيادتيا فإلرادة الٌتككيد بيا، حيث بٌيف ابف جٌني أٌف الغرض مف استعماليا كفي "الخصائص"   

 . (2)ىك اإليجاز كاالختصار

كقد تبع الٌنحاة المحدثكف القدماءى في دالالت حركؼ الٌزيادة، فقالكا بأٌف حركؼ الٌزيادة تفيد    

كمنيا بعض حركؼ -، يقكؿ حسف عٌباس:" أٌما الحركؼ الٌزائدة(3)ة الجممةالٌتككيد أك بمنزلة إعاد

فإٌنيا تفيد تككيد المعنى في الجممة كٌميا، ألٌف زيادة الحرؼ تيعتبر بمنزلة إعادة  -الجٌر، كالباء

 . (4)الجممة كٌميا"

         

   

 

 

                                                             
 . 1372-2/1371،شرح الرضي لكافية ابف الحاجبستراباذم، ألينظر: ا ((1
 . 2/284، الخوائصينظر:  ((2
 .203،ص  ، ديواف الحطيئة "دراسة :ورفية وتركيبّية وداللّية"ينظر : أحمد دعمس ((3
 . 1/70، الّنحو الوافيعٌباس حسف،  ((4
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 المبحث األوؿ: زيادة )ما(

 : (1)أربعة أقساـمكاضع زيادة "ما" إلى قٌسـ المالقي    

القسـ األٌكؿ: يككف دخكؿ "ما" كخركجيا، حيث تقع "ما" ىنا بعد "إذا" الٌظرفية، نحك: إذا ما     

 َمفْ  ِبِيـْ  َفَشر دْ  اْلَحْربِ  ِفي َتْثَقَفنَُّيـْ  َفِإمَّا﴿جمستى أجمس، كبعد "إف" الٌشرطٌية، كقكلو تعالى: 

. كبعد "كي" الٌناصبة، كبعد ليت إذا كانت  ، كبعد الكاؼ، نحك: فعىٍمتي (2)﴾َخْمَفُيـْ  كما فعًمؾ ككما زيدو

كزيادتيا في (3)﴾ِميثَاَقُيـْ  َنْقِضِيـْ  َفِبَما﴿ ، كبيف الجار كالمجركر، نحك قكلو تعالى:عاممة، كبعد ريبٌ 

     ىذه المكاضع لمتككيد. 

ا، جئتي ألمرو ما، كقد بٌيف المالقي القسـ الثٌاني: الٌزيادة الّلزمة في المفظ، نحك: قيٍمتي كّلمنا م    

، كخ الؼ مف يجعؿ "ما" في أٌف "ما" حرؼ يفيد الٌتككيد كما تفيد الٌنكف في نحك: لتضربىٍف، كلتكرمىف 

، كمف ىؤالء: ابف الٌسٌيد البطميكسي في معنى الٌصفة لمٌتعظيـ كالٌتكثير ااسمن ىذا المكضع 

 كيرل الباحث أٌف "ما" ىنا يجكز أف تككف صفة.   .(4)ىػ(222)ت اإلشبيمي ىػ( كابف عصفكر512)ت

القسـ الثٌالث : تكؼ  عف عمؿ ما تدخؿي معو، كتسٌمى المغيٍّرةي بالكٌؼ عف العمؿ، ككذلؾ تسٌمى      

" فإذا دخمت "ما" عمى ىذه الحركؼ كٌفتيا  الكاٌفة، كىي الّلحقة لػ" أٌف ك إٌف ككأٌف كلعٌؿ كرٌب كبيفى

ع كخفض، فارتفع عمى االبتداء كالخبر ،نحك: إٌنما زيده قائـه، كليتما بكر عف العمؿ مف نصب كرف

ك.   قادـه، كبينما عبدي ا قائـ أقبؿ عمره

                                                             
 .382،روؼ المبانيينظر: المالقي،  ((1
 . 8/57سكرة األنفاؿ، ((2
 . 4/155سكرة النساء، ((3
 . 1/300، في شرح جمع الجوامع ىمع اليوامع( ينظر: السيكطي، (4
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القسـ الٌرابع: تكٌطئ لدخكؿ ما تٌتصؿ بو لمٌدخكؿ عمى ما لـ يكف لو دخكؿه عميو، كتسٌمى      

كريٌب " حيث تكٌطئ ما يختٌص بالٌدخكؿ  المكطٍّئة ،كىي الٌداخمة عمى " إٌف كأٌف ككأٌف كلكٌف كلعؿٌ 

ا تييٍّئ تمؾ الحركؼ لمٌدخكؿ  عمى األسماء لمٌدخكؿ عمى األفعاؿ، كتسٌمى كذلؾ المييٍّئة، ألٌنيا أيضن

 عمى ما لـ تكف تدخؿ عميو قبميا، نحك: إٌنما يقكـي زيده، ككأٌنما يقكـي زيده.      

ثّلثة كخمسيف )احث أٌف "ما" جاءت زائدة في ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد، كجد البكبعد قراءة    

مكضعنا،  (أحد عشر)مكضعنا، كبعد "إذا" في  (تسعة عشر)، ككاف كركدىا بعد "الكاؼ" في(مكضعنا

مكاضع،  (ثّلثة)مكاضع، كبعد "كأٌف" في  (سٌتة)مكاضع،  كبعد "لكٌف" في  (تسعة)كبعد "إٌف" في 

ا، كبعد "كي" في  اثنيف() بعد "ريٌب" في مكضعيف،  ك اثنيف() كبعد "إف" الٌشرطٌية في مكضعيف أيضن

 .(كاحد)مكضع 

 ]مجزكء الكامؿ   [كمف األمثمة عمى زيادة "ما" بعد "الكاؼ" قكؿ ىاركف ىاشـ رشيد:    

 ػامَ وَّ حَ ثاَر وَ بابيِؿ، استَ ِر األَ ػيْ ا طَ مَ َحَجػٌر كَ 

 (1)اػمَ السَّ  ِجرًا، َرجَّ اِت ُمَزمْ يَ ػاَؿ الرّاسِ بَ َرجَّ الجِ 

أٌف "ما" ىنا جاءت زائدة لمٌتككيد عمى أىٌمٌية الحجر الذم استيخدـى في صٌد  الباحث الحظ     

 اعتداءات االحتّلؿ، إذ يشٌبيو الٌشاعر بطير األبابيؿ.  

 ]الكامؿ [يقكؿ الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد في معرض حديثو عف جرائـ االحتّلؿ الٌصييكني:   

 (2)ـُ نا الَوجيػُع الُمتَعػُب الُمتَأل  أَ ًعا       فَ ي ُموجِ رِ عْ اَف شِ ا كَ ًوا ِإذا مَ فْ عَ 

                                                             
، 231، ص229، ص216،ص187، ص176، ص56،ص54، ص23؛ ينظر مثمو: ص18، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
 .240، ص234ص

 .578، ص564، ص450، ص420، ص384، ص340،ص281؛ ينظر مثمو: ص485، صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (2
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أٌف "ما" جاءت زائدة بعد "إذا" الٌشرطٌية، ككانت داللتيا  في البيت الٌشعرٌم الٌسابؽ الباحث ّلحظي   

 معنكٌية، كىي الٌتككيد، ككذلؾ تدٌؿ عمى تحسيف المفظ. 

 ]مجزكء الرجز                  [كيقكؿ ىاركف ىاشـ رشيد:   

 وفَ نُ مِ ؤْ أكُتُب لّمذيف يُ 

 وفَ طُ قُ سْ ال يَ  ـْ يُ نَّ أَ بِ 

 وفَ مُ تَ ُيقْ  يفَ ي الّساِح حِ فِ 

 وفَ دُ اِح ُيولَ ي السَّ ما فِ نَّ ا ِ وِ 

 (1) وفَ مُ تَ َة ُيقْ ظَ حْ لَ 

الحظ الباحث أٌف "ما" ىنا زائدة بعد "إٌف" حيث كٌفتيا عف العمؿ ، ككٌطأتيا لمدخكؿ عمى الفعؿ    

 "."ييكلىد

 ]مجزكء الكامؿ [كمف األمثمة عمى زيادة "ما" بعد "لكٌف" في ديكاف الٌشاعر:   

 نا" ىاىُ ؽُّ "الحَ 

 ناىاىُ  ؿُ دْ العَ وَ 

 وُ نْ ميَت عَ ما عَ نَّ لكِ 

 (2)ًنامَ زَ 

؛ لكي تيٌيئ دخكؿ "لكٌف" عمى الفعؿ "عمي" بعد أف كانت أٌف "ما" جاءت زائدة الحظ الباحث   

 ماء. مخصكصة بالٌدخكؿ عمى األس

                                                             
 . 397، ص396؛ ينظر مثمو: ص104، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
 .579،ص233؛ ينظر مثمو: ص292، صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (2
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 ]الكامؿ [كمثاؿ زيادة "ما" بعد "كأٌف" في الٌديكاف، قكؿ الٌشاعر:   

 ُتؾَ رْ كَ ي ذَ دِ لَ وَ 

 قافِ عانَ تَ الّظالـُ يَ وَ  ةُ ينَ دِ المَ وَ 

 مايُ قَ وْ فَ  تُ مْ الوَّ وَ 

 خافٍ دُ  فْ ِستاٌر مِ 

 (1)قافِ عانَ تَ يَ  قافِ ما العاشِ نَّ أَ كَ فَ 

 ث كٌفتيا عف العمؿ، كتدٌؿ زيادتيا عمى الٌتككيد. أٌف "ما" زائدة ىنا بعد "كأٌف" حي مباحثتبٌيف ل 

 ]مجزكء المتقارب [كمف شكاىد زيادة "ما" بعد "إف" الٌشرطٌية قكؿ الٌشاعر:    

 ـيَّ خَ المُ  فَّ ألَ 

 ؽُّ ُد الحَ اىِ الشَّ  وَ ىُ 

 (2)ـْ مَّ كَ ا تَ مَّ إِ 

لٌشرط، كتحمؿ زيادة الحظ الباحث أٌف "ما" لـ تكٌؼ "إٍف" عف العمؿ، بؿ إٌف "إٍف" جزمت فعؿ ا    

 حيث تفيد الٌتككيد.  ،"ما" داللة معنى

في نياية قصيدة " صرخةي  كمف األمثمة عمى زيادة "ما" بعد "ريٌب" قكؿ ىاركف ىاشـ رشيد    

 ]الكامؿ                                                                                      [األقصى": 

ـُ مَّ ػعَ تَ ا نَ مَ ُربَّ ؿَّ وَ ػعَ   لَ ػسَ عَ وُعنا    وَ مُ جُ    َتُيبُّ وَ قْ   األَ ل  إِ سَ عَ وَ 
(3) 

                                                             
 . 166، ص33؛ ينظر مثمو: ص269، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
 .43، صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (2
 .315؛ ينظر مثمو: ص486، صـ.فشـ رشيد، ( ىاركف ىا(3
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؛ لكي تكٌطئ دخكؿ "ريٌب" عمى بعد "ريٌب" الٌسابؽ زائدة في الٌشاىدأٌف "ما" جاءت  لمباحثتبٌيف   

ا عمى الٌتككيد.   الفعؿ "نتعٌمـ"، كزيادة "ما" تدٌؿ أيضن

 ]مجزكء الكامؿ [   الٌشاعر: كمثاؿ زيادة "ما" بعد "كي" قكؿ  

 ـْ والراُتكُ ِمنا َتنياُؿ دُ جْ ألَ أَ 

 اعٍ طَ وَف انقِ دُ 

 نارُ مْ   أَ فَّ ما ُيوَ يْ كَ 

 (1)َوُيقاُؿ َقْد ُفضَّ الن زاع

 .أٌف "ما" جاءت زائدة بعد "كي" حيث إٌف دخكليا في ىذا المكضع كخركجيا الباحث الحظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .432، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
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 : زيادة )ال(الثّانيالمبحث 

ذا أخرجت مف الكّلـ تن     قسـ "ال" الٌزائدة في داللتيا إلى قسميف: قسـ تككف باقيةن عمى معناىا ،كا 

 . (1)يختٌؿ المعنى ، كقسـ يككف دخكليا كخركجيا كاحدنا

 أٌما القسـ األٌكؿ، فمو مكضعاف : 

ميو، المكضع األٌكؿ: أٍف تيزاد بمعنى "غير" بيف الجاٌر كالمجركر، كالمعطكؼ كالمعطكؼ ع     

، كجئتي بّل زادو كالٌنعت كالمنعكت، فمف األمثمة عمى ذلؾ قكليـ: غىضً  كالمعنى في  ،ٍبتي مف ال شيءو

ذلؾ كٌمو: غير. كال يجكز إخراجيا مف الكّلـ لئٌّل يصيرى الٌنفي إثباتنا، كالمعنى عمى الٌنفي، فػ"ال" 

ائدة مف جية المفظ، لكصكؿ عمؿ ليست زائدة مف جية المعنى؛ألٌنيا تفيد الٌنفي، كلكف يقاؿ فييا ز 

   .(2)ما قبميا إلى ما بعدىا 

المكضع الثٌاني : أف تزادى بيف الٌناصب لمفعؿ المضارع كمنصكبو، كبيف جازمو كمجزكمو، فػ"ال"     

مف زيادة ك  (4)﴾َأَمْرُتؾَ  ِإذْ  َتْسُجدَ  َأالَّ  َمَنَعؾَ  َما َقاؿَ  ﴿، كقكلو تعالى : (3)تدٌؿ عمى تقكية الكّلـ كتككيده

ا قكلو تعالى : ، فػ"ال" ىنا زائدة مكٌكدة لكجكب العمـ، أم: ألف (5)﴾اْلِكتَابِ  َأْىؿُ  َيْعَمـَ  ِلَئالَّ ﴿ "ال" أيضن

،كجممة الٌنكاصب يجكز زيادة "ال" بينيا كبيف معمكالتيا، إال الـى كي كالـى الجحكد ك"أك"  (6)يعمـ

 . (7)ك"لىٍف"

ا: كفي القسـ الثٌاني الذم يككف     فيو دخكليا كخركجيا كاحدنا  تككف زيادتيا في مكضعيف أيضن
                                                             

 .342،روؼ المباني( ينظر: المالقي، (1
 .300، صالجن  الّداني؛ المرادم، 342،فـ.( ينظر: المالقي، (2
 .1/275، مغني المبيبينظر: ابف ىشاـ ،  ((3
 . 7/12سكرة األعراؼ، ((4
 . 57/29سكرة الحديد، ((5
 . 9/734، بالغة القرآف الكريـ في اإلعجازينظر: بيجت الشيخمي،  ((6
 .343،صـ.س( ينظر: المالقي، (7
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ك، كنحك قكلو المكضع األٌكؿ     ـى زيده كال عمره : أف تككف زائدة لتأكيد الٌنفي، نحك قكلؾ: ما قا

ال يفَ  َواَل  َعَمْيِيـْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْيرِ ﴿  تعالى: ي اآلية فػ"ال" زائدة لتككيد الٌنفي، كتعٌيف دخكليا ف (1)﴾الضَّ

 .  (2)لئٌّل ييتكٌىـ عطؼ "الضاٌليف" عمى "الذيف"

: أف تككف زائدة شذكذنا في مكاضع يكقؼي فييا مع الٌسماع كذلؾ قبؿ خبر "كاد" المكضع الثٌاني   

 ]الطكيؿ                  [                                          كقكؿ الٌشاعر:  

 يُر الَقْمِب ال َيَتقّطعُ مِ ني َوباَبٌة        وكاَد ضَ   فاعَتَرتْ مَ يْ َتَذّكْرُت لَ 

 .(3)أم: يىتىقٌطع   

أٌف "ال" جاءت "زائدة" في القسـ األٌكؿ بيف الجاٌر  ديكاف الٌشاعر،كجد الباحث  كبعد قراءة      

 مكضعنا، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ الٌشاعر:  (سبعة كثّلثيف)كالمجركر بمعنى "غير" في 

 ]مجزكء الكافر      [نُتـُ أَ  ـْ تُ ئْ طِ ُذ وَ نْ ا مُ نَ أَ                       

 ال َعَمـٍ ي بِ ضِ رْ أَ 

 ٍت ألوالدييْ ال بَ بِ 

 ال َقَمـِ ٍب بِ ال ُكتُ بِ 

 (4)يائيشْ ُكؿَّ أَ  ـْ َسَرقتُ 

                                                             
 . 1/7سكرة الفاتحة،  ((1
 . 29/ 1، الجدوؿ في إعراب القرآف وورفو وبيانو؛ محمكد صافي، 301، صالجن  الّداني( المرادم، (2
 .302ص ـ.ف،المرادم،  ((3
، 426،ص425، ص192، ص95، ص76، ص75، ص66، ص28؛ ينظر مثمو: ص64، صيوافالد( ىاركف ىاشـ رشيد، (4
 .528، ص474، ص446ص
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قىعىت بيف الجار كالمجركر، فيي ليست  في المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ الباحث ّلحظي      أٌف "ال" كى

فيد الٌنفي، كلكٌنيا زائدة مف جية المفظ، لكصكؿ عمؿ ما قبميا إلى ما زائدة مف جية المعنى؛ألٌنيا ت

 بعدىا، إذ ال يجكز إخراجيا مف الكّلـ لئٌّل يصيرى الٌنفي إثباتنا.

ا قكؿ الٌشاعر:كمف األمثمة       ]الكامؿ      [                       عمى ذلؾ أيضن

ـَ َتَرْكَتَنا   (1)ِمْف َغْيِر َتْوِديٍع ِبال اْسِتئذافِ       ماذا أُقوُؿ "َأِنيُس" ِفي

ا       قىعىت كفي ىذا الٌشاىد الٌشعرٌم أيضن "ال" بيف الجار كالمجركر، فيي ليست زائدة مف جية كى

 زائدة مف جية المفظ، لكصكؿ عمؿ ما قبميا إلى ما بعدىا. إذ إٌنياألٌنيا تفيد الٌنفي، المعنى؛

ا:      ]مجزكء الكامؿ      [                              كيقكؿ الٌشاعر أيضن

 (2)َعَمْيِو ِمْف َغْيِر اْنِسيابِ      َبْحِري ِبال َشطٍّ َأُحطُّ   

ا في ك      ، زائدة مف جية المفظ ، كقد جاءتكقعت "ال" بيف الجار كالمجركرىذا البيت الٌشعرٌم أيضن

 كبقيت عاممة مف جية المعنى، حيث إٌنيا تفيد الٌنفي. 

مئة )كفي القسـ الثٌاني جاءت "ال" زائدة لتأكيد الٌنفي في ديكاف الٌشاعر باٌطراد، إذ كردت في      

           مكضعنا، كمف الٌشكاىد عمى ذلؾ قكؿ ىاركف ىاشـ رشيد في كداع الٌشيداء األبرار: (يفكستٌ 

    ]السريع                                                                                                [

 (3)َقـُ ال الرَّ اُبِعيا ال الَحْوُر ُيْحوييا وَ تَ ي تَ واِكُب فِ ي المَ ذِ ىَ 

                                                             
 .166ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
 .153ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
، 250، ص181، ص154، ص110، ص75، ص72، ص60، ص53؛ ينظر مثمو:  ص540، صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (3
 .316، ص255ص



:< 
 

أٌف "ال" جاءت زائدة بعد كاك العطؼ، ألٌف المعطكؼ عميو مسبكؽ بنفي،  ىنا الباحث الحظ      

ٍصري ييٍحصييا كال الٌرقىـي كيظير ذلؾ في قكلو: " أٌف "ال" جاءت لتككيد  مباحثف ل"،حيث تبيٌ ال الحى

  الٌنفي، كأٌف دخكليا كخركجيا في ىذا المكضع.

ا:         ]البسيط      [                     كمف الٌشكاىد عمى ذلؾ في الٌديكاف أيضن

 (1)ٌؼ وال حذرُ وْ ال خَ  ةِ جارَ الحِ ُب     وبِ وِ تَ نْ ِر مُ دْ الوَّ ا بِ نَ ىذا أَ  واآلفَ 

" فيي زائدة الٌشاعر ، في قكؿبعد كاك العطؼزائدة  كقعت "ال" فٌ أ الباحث ّلحظي      ذىري : "كال حى

 لتككيد الٌنفي.

ا: ك        ]الكامؿ      [                                          يقكؿ الٌشاعر أيضن

 (2)فييا وال ُمَتَرد دُ  ال خاِئؼٌ   ِىَي َثْوَرُة الُفَقراِء َيْمِضي َخْطُوَىا    

ا       جاءت "ال" زائدة بعد كاك العطؼ في قكؿ الٌشاعر: "كال ففي البيت الٌشعرٌم الٌسابؽ أيضن

 ميتىرىدٍّدي" كفي ىذا المكضع زيدت "ال" باٌطراد في الٌديكاف ، كما أسمفنا سابقنا.

 

 

 

 

 
                                                             

 .449، صالديوافركف ىاشـ رشيد، ( ىا(1
 .237ص ،ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
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 : زيادة )ِمف(ثّالثالمبحث ال

، كأشار سيبكيو إلى أٌف (1)مكجكد فيوتزاد "ًمف" كيبقى عمميا، كتحمؿ داللة الٌتككيد لممعنى ال     

"ًمف" الٌزائدة قصد بيا التٌبعيض، قاؿ: "كقد تدخؿ في مكضع لك لـ تدخؿ فيو كاف الكّلـي مستقيمنا، 

، كما رأيت  ؿو كلكٌنيا تككيد بمنزلة ما، إاٌل أٌنيا تجٌر ألٌنيا حرؼ إضافة كذلؾ قكلؾ : ما أتاني ًمٍف رىجي

سىننا، كلكٌنو أٌكد ًبًمف ألٌف ىذا مكضع تبعيض"مف أحدو ، كلك أيخرجت "مف" ك ، كتأتي (2)اف الكّلـ حى

 : (3)مف الٌزائدة لمعنييف

ؿ" فإٌنو قبؿ دخكليا     األٌكؿ: التٌنصيص عمى العمكـ، كىي الٌزائدة في نحك: "ما جاءني ًمٍف رىجي

 ؾ بعد دخكؿ "مف". يحتمؿ نفي الجنس كنفي الكىٍحدة؛ كليذا يصٌح أف يقاؿ " بؿ رجّلف" كيمتنع ذل

" فإٌف أحدنا كدٌيارنا     الثٌاني: تككيد العمكـ، كىي الٌزائدة في نحك " ما جاءني مف أحد، أك مف دىٌيارو

 صيغتا عمكـ. 

 :  (4)كلزيادتيا في الٌنكعيف ثّلثة شركط   

مثاؿ ، فنفي، أك نيي، أك استفياـ بػ"ىؿ" أف يككف الكّلـ قبميا غير مكجب بأف يتقٌدـ عمييا -2

، كمثاؿكالٌنيي نحك :ال  ،(5)﴾َيْعَمُمَيا ِإالَّ  َوَرَقةٍ  ِمفْ  َتْسُقطُ  َوَما:﴿الٌنفي قكلو تعالى   يىقيـٍ ًمف أحدو

 كلـ يشترط الككفٌيكف ىذا الٌشرط، ،(6)﴾ُفُطورٍ  ِمفْ  َتَرى َىؿْ  اْلَبَورَ  َفاْرِجعِ ﴿االستفياـ قكلو تعالى:

                                                             
 . 213،ص  ديواف الحطيئة "دراسة :ورفية وتركيبّية وداللّية" ينظر: أحمد دعمس، ((1
 .4/225، الكتابسيبكيو،  ((2
 . 1/353،مغني المبيبينظر: ابف ىشاـ،  ((3
حركة الّنحو ؛ صالح الٌشاعر، 3/82،معاني الّنحو ؛ فاضؿ السامرائي، 317ص ،الجن  الّداني؛ المرادم، 1/354، ـ.ف( ابف ىشاـ، (4

 .138، صوالّداللة في الّنّص الّشعري
 . 6/59سكرة األنعاـ،  ((5
 . 67/3سكرة الممؾ ،  ((6
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أم كائف مف جنس  ،كىريد  عمييـ بأف  التقدير: قد كاف ىك"، كاستدٌلكا بقكليـ: " قد كاف ًمف مىطىرو 

 . (1)المطر

 أف يككف مجركرىا نكرة. -1

 أف يككف مجركرىا فاعّلن أك مفعكالن بو أك مبتدأ.  -3

ؿو   . (2)كقد تيزاد في الٌتمييز بغير ىذه الٌشركط، نحك: ً دىر ؾى ًمف رىجي

 ِمفْ  َلُكـْ  َما﴿: قبؿ المبتدأ أك ما أصمو المبتدأ، كقكلو تعالى: (3)كتزاد "ًمف" في المكاضع اآلتية     

دو (4)﴾َغْيُرهُ  ِإَلوٍ   َما:﴿كتيزاد قبؿ الفاعؿ، كما في قكلو تعالى ،(5)،كنحك : ما كافى في البيًت ًمٍف أحى

 ِمفْ  ِمْنُيـْ  ِحسُّ تُ  َىؿْ ﴿ :، كقبؿ المفعكؿ بو ، كمثالو قكلو تعالى(6)﴾َرب ِيـْ  ِمفْ  ِذْكرٍ  ِمفْ  َيْأِتيِيـْ 

دى جزاءىه(7)﴾َأَحدٍ   .  (8)، كتزاد قبؿ المفعكؿ المطمؽ، مثؿ : ما أخمىصى إنسافه مف إخّلصو إاٌل كىجى

مكضعنا ، أٌما مكاضع  (اثنيف كعشريف)كجاءت "ًمٍف" زائدة في ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد في    
 زيادتيا فيي:

كضعنا، فمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ الٌشاعر:         جاءت زائدة مع المبتدأ في )ثمانية عشر( م -2

 ]الكامؿ   [(9)َلْف ُأعّزي فيَؾ، ما ِمْف أَحٍد     َيْرَتضي َأْف َيْذَىَب الثّأُر َىباَء 

                                                             
 .1/356، مغني المبيب( ينظر: ابف ىشاـ ، (1
 . 319، ص الجن  الّداني( المرادم، (2
 . 3/25، لمسالؾأوضح ا( ينظر: ابف ىشاـ، (3
  . 7/59( سكرة األعراؼ، (4
 .361، صالتطبيؽ الّنحوي( ينظر: عبد الراجحي، (5
 .21/2( سكرة األنبياء،(6
 . 19/98( سكرة مريـ،(7
 .362، صـ.ف( ينظر: عبد الراجحي، (8
، 256، ص181، ص176، ص167، ص160، ص79، ص71، ص26؛ ينظر مثمو: ص539، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (9
 .517، ص461ص
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،كتزييف المفظ،  الباحث في البيت الٌشعرٌم الٌسابؽ ّلحظي      أٌف "مف" جاءت زائدة لتككيد العمـك

 سيبقت بنفي، كمجركرىا نكرة. كقد تحٌققت شركط زيادتيا حيث

ا قكؿ الٌشاعر  : في قصيدة "عمى ىذه األرض ما يستحٌؽ الفداء" كمف األمثمة عمى ذلؾ أيضن

 ]مجزكء الرمؿ       [ طيفَ ا َأْرُض ِفَمسْ يِإنَّ                         

 ما ِمْف َرْمَمٍة َأْو َقشَّةٍ 

 َرفَّْت ِبَيا إاّل زاَنيا اللُ 

 (1) ِر َحَباىاوِبالطُّيْ 

ا الحظ الباحث أٌف "ًمف" جاءت زائدة لتككيد العمكـ، فف      إٌنيا إذي المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ أيضن

 .كمجركرىا نكرة ،سيبقت بنفي

    ]البسيط       [جاءت زائدة مع ما أصمو المبتدأ في مكضعيف ، أحدىما قكؿ الٌشاعر:  -1

 (2)واي الت يِو ما ُنِجدُ وا فِ ْد ُشر دُ قَ ـ، وَ يُ ٍد       لَ حَ ِمْف أَ  َس يْ   لَ تامَ ِؿ اليَ جْ ِؿ.. أَ جْ ِمْف أَ 

ظى الباحث ال   لمٌتككيد.  "ليس"زائدة بعد  كقعت "ًمٍف" أفٌ حى

    ]الطكيؿ  [جاءت زائدة مع الفاعؿ في مكضع كاحد، كمثالو في الٌديكاف قكؿ الٌشاعر: -3

 (3)اُع وُتْكَتـُ كاٍر ُتشَ فْ ديِد أَ رْ تَ وَ        ةٍ مَ كْ حِ ٍؿ وَ وْ قَ اَد ِمْف َنْفٍع لِ وما عَ 

ذا الٌسابؽ في الٌشاىد لمباحثيتبٌيف     أٌف "ًمف" جاء زائدة، فيي مسبكقة بنفي، كمجركرىا نكرة، كا 

                                                             
 .106ص،  الديواف ىاركف ىاشـ رشيد، ((1
 .181، ص ـ.ف ( ىاركف ىاشـ رشيد،(2
 .526، ص ـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (3
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ذ  ، كلكٌف كجكده تزييف لمفظ، كتأكيد لممعنى.ؼ الحرؼ الٌزائد ال يختٌؿ المعنىحي

ا، كمثالو قكؿ الٌشاعر: جاءت زائدة مع المفعكؿ بو في مكضع كاحد -0     ]الكامؿ [أيضن

 (1)ـُ تَػدَّ َعػْف َىَدٍؼ َلُو َيَتَقػدَّ ٍة     ارْ رَّ ي مَ يٍء وال فِ اَؼ ِمْف شَ ما خَ 

في ىذا البيت الشعرم مجيء "مف" زائدة ، كمجركرىا في محٌؿ نصب مفعكؿ  الباحث الحظ     

 بو، كتدٌؿ زيادتيا عمى تككيد المعنى.  

     ]الكامؿ [:ة مع المفعكؿ المطمؽ في مكضع كاحد، نحك قكؿ الٌشاعرجاءت زائد -5

 (2)اَنَة َشػْعُبُو الُمتجم ػدُ مَ اَف األَ ٍة     خَ رَّ ًنا، وما ِمْف مَ مَ ى زَ ذَ َؿ األَ مَ حَ 

كردت "مف" زائدة في ىذا الٌشاىد، كمجركرىا في محٌؿ نصب مفعكؿ مطمؽ، كقد تحٌققت      

 ت بنفي كمجركرىا نكرة.  شركط زيادتيا، حيث سيبق

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .485، ص الديواف ( ىاركف ىاشـ رشيد،(1
 .230، صـ.ف( ىاركف ىاشـ رشيد، (2
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 : زيادة )الباء(رّابعالمبحث ال

 تأتي "الباء" زائدة في سٌتة مكاضع:   

، كمف   المكضع األٌكؿ: قبؿ الفاعؿ،   ٍسفو "، فاألصؿ : أحسىفى زيده، بمعنى ذا حي ٍيدو نحك "أىحًسٍف ًبزى

ا قكلو تعالى:  ، كلكٌف الباء دخمت (2)كالمراد: كفى ا  (1)﴾َشِييًدا ِبالمَّوِ  َكَف ﴿األمثمة عمى ذلؾ أيضن

 (3)لمٌتككيد

 تيٍمقيكا كىالى ﴿المكضع الثٌاني: المفعكؿ بو، كزيادتيا معو غير مقيسة، مع كثرتيا، نحك قكلو تعالى:

ء ، كقيؿ: حذؼ المفعكؿ كالبا: "ال تيفضكا": "ال تيمقكا" مضٌمف معنى، كقيؿ(4)﴾الت ٍيميكىةً  ًإلىى ًبأىٍيًديكيـٍ 

:" ككثرت زيادتيا في . قاؿ ابف ىشاـ(5)لمٌسببٌية، كالمعنى: ال تيمقكا أنفسكـ بسبب أيديكـ

     ]الكامؿ  [:، كقكؿ حٌساف ابف ثابت(6)مفعكؿ"عرفت" كنحكه، كقٌمت في مفعكؿ ما يتعٌدل إلى اثنيف

 (7)ّساـِ بَ  َتْسقي الّضجيَع بباردٍ ناـِ َخريَدٌة        َتَبَمْت فؤاَدَؾ في المَ 

ٍسبؾ درىـ"، كتيزاد في       "، كذلؾ في قكليـ: "ًبحى ٍسبي المكضع الثٌالث : قبؿ المبتدأ،إذا كاف "حى

المبتدأ الكاقع بعد إذا الفجائٌية نحك "خرجتي فإذا بزيدو كاقؼ" ككذلؾ تزاد بعد" كيؼ"،مثؿ:" كيؼى ًبؾى 

                                                                           .(8)إذا كاف كذا؟"

المكضع الٌرابع: قبؿ الخبر، كىك ضرباف: غير مكجب فينقاس، كما في خبر" ليس" ك"ما" نحك: 

                                                             
 . 13/43سكرة الرعد، ((1
 . 8/138، شرح المفوؿينظر: ابف يعيش،  ((2
 . 5،ص معاني الحروؼظر :الرماني، ين ((3
 . 2/195سكرة البقرة ،  ((4
 . 3/84، البرىاف في عموـ القرآف؛ الزركشي، 52، ص الجن  الّداني ( ينظر :المرادم،(5
 .1/127، مغني المبيبابف ىشاـ،  ((6
 . 213، صالّديوافحساف بف ثابت،  ((7
، المعجـ الوافي في أدوات الّنحو العربيعمي الحمد، ؛363، صبيؽ الّنحويالتط؛عبد الراجحي، 1/127، ـ.سينظر : ابف ىشاـ،  ((8
 .108ص
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ـٍ  َربُّؾَ  َوَما﴿زيده بقائـ، كنحك قكلو تعالى : ليسى   ، كمكجب ندرت زيادتو، فتكٌقؼ عمى(1)﴾ِلْمَعِبيدِ  ِبَظالَّ

 ]الكافر                                                    [ ، كقكؿ الٌشاعر:(2)الٌسماع

 (3) يٍء ُيستطاعُ شَ َأَبْيَت الّمعَف فييا    وَمْنُعَكيا بِ  فال َتْطَمعْ 

                 كالتٌقدير: منعيكيا شيءه. كييحتمؿ أف يككف الخبر محذكفنا أقيـ الجاٌر كالمجركر ميقامىو، كأٌنو                                     

 .(4)قاؿ: فمنعيكيا كائفه أك حادثه أك مستقرٌّ 

 ]الكافر [   ، كقكؿ الٌشاعر:(5): قبؿ الحاؿ المنفٌي عاممياالمكضع الخامس  

ـُ ْبُف الُمَسّيِب ُمنَتياىاكِ ائَبٍة ركاُب     حَ خَ فما َرَجَعت بِ  ي
(6) 

ةو خائبةن.         عىت بحاجى  كالمعنى: فما رىجى

ادس : قبؿ الن ٍفس كالعىيف في باب الٌتككيد. ييقاؿ: جاء زيده بنفسو، كبعينو، كاألصؿ: المكضع السٌ    

 .  (7)جاءى زيده نفسيو كعينيوي 

 (كاحد)ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد، كجد الباحث أٌف "الباء" جاءت زائدة في مكضع قراءة كبعد    

 ]الرمؿ [الٌديكاف قكؿ الٌشاعر: ، كمثالو فييا في صيغة الٌتعٌجب "أفًعٍؿ بػ"حيث كردت زيادت

ـْ ِبِو مِ عْ وا أَ مُ سَ قْ أَ   (8)واِء الَعَمـِ لِ  ؿَ ثْ رًِعا مِ َقَسـٍ      ُمشْ  فْ ِظ

                                                             
 . 41/46( سكرة فصمت، (1
 .55، صالجن  الّداني( المرادم، (2
 . 5/297،خزانة األدب؛ البغدادم، 1/296، المقاود الّنحوّية( العيني ، (3
 .227،صروؼ المباني( ينظر: المالقي، (4
 .1/128، مبيبمغني ال( ابف ىشاـ، (5
 .10/278،ـ.س( ينظر: البغدادم، (6
 .55، صـ.س( المرادم، (7
 .490، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (8
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أٌف الباء جاءت زائدة في فاعؿ فعؿ الٌتعٌجب، كىذا مف المكاضع  في البيت الٌسابؽ الباحث الحظ   

لتدٌؿ عمى الٌتككيد، حيث يؤٌكد لنا عظـ  ؛نا، كجاءت الباء زائدة ى(1)التي قاؿ الٌنحاة بزيادتيا كجكبنا

 القىسىـ الذم أقسمكا بو. 

 :وخالوة القوؿ في ىذا الفوؿ نجمميا بما يمي   

  .أٌف الٌزيادة ال تأتي إاٌل لمجٌرد التٌقكية كالٌتككيد -2

شك، : الٌزائدة، كالٌصمة، كالح، فمنياتباينت المصطمحات التي أيطمقت عمى الحركؼ الٌزائدة -1

فالككفيكف يسمكنيا كالمؤٌكدة، ككذلؾ الحظ الباحث اختّلفنا بيف الككفييف كالبصرييف في تسميتيا، 

 الٌصمة، كالبصريكف يسٌمكنيا الٌزيادة.  

 مكضعنا، ككاف أكثر كركدىا زائدة بعد الكاؼ. (ثّلثة كخمسيف)جاءت "ما" زائدة في  -3

يادة انتشارنا في الٌديكاف، إذ كقعت بيف الجار الحظ الباحث أٌف "ال" كانت أكثر حركؼ الزٌ  -0

مئة )ككردت "ال" زائدة لتأكيد الٌنفي في  مكضعنا، (سبعة كثّلثيف)كالمجركر بمعنى "غير" في 

 مكضعنا. (كستيف

مكضعنا، حيث كردت  (اثنيف كعشريف)جاءت "ًمٍف" زائدة في ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد في  -5

المبتدأ، كالفاعؿ، كالمفعكؿ بو، كالمفعكؿ المطمؽ، ككاف أكثر كركدىا  زيادتيا مع المبتدأ، كما أصمو

 زائدة مع المبتدأ. 

الحظ الباحث أٌف "الباء" جاءت زائدة في مكضع كاحد في ديكاف الٌشاعر، حيث كردت زيادتيا  -2

 في صيغة الٌتعٌجب "أفًعٍؿ بػ".

                                                             
 .4/601، إعراب القرآف الكريـ وبيانو؛ محيي الٌديف دركيش، 1/124، مغني المبيب(ينظر: ابف ىشاـ، (1
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 الفوؿ الرّابع: داللة الّتراكيب اإلنشائّية.

 اإلنشاء في المغة كاالصطّلح، كالفرؽ بيف اإلنشاء كالخبر. تعريؼتمييد: 

 اإلنشاء الٌطمبي.المبحث األوؿ: 

 داللة األمر -أكالن 

 الٌنيي داللة -ثانينا

 االستفياـ داللة -ثالثنا

 الٌتمٌني داللة -رابعنا

 الٌنداءداللة   -خامسنا

 اإلنشاء غير الٌطمبي.المبحث الثاني: 

 يرجٌ داللة التٌ  -أكالن 

 بعجٌ التٌ  داللة -ثانينا

 داللة المدح كالٌذـ -ثالثنا

 

 كذييٍّؿ بخّلصة ألىـٌ نتائج البحث فيو.
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 تمييد

 اإلنشاء في المغة كاالصطّلح، كالفرؽ بيف اإلنشاء كالخبر. سأتناكؿ في ىذا الٌتمييد تعريؼ 

 في المغة واالوطالح : اإلنشاء -أواًل 

ٍمؽ، كاالبتداع : لغة ءاإلنشا     .(2): االبتداءكاإلنشاء (1)الخى

: ىك الكّلـ الذم ال يحتمؿ صدقنا كال كذبنا؛ ألٌنو ليس لمعناه قبؿ الٌتمٌفظ بو اوطالًحا اإلنشاء   

، ىداؾى اي، فّل نستطيع القكؿ لقائؿ ذلؾ إٌنو  ـٍ كجكد خارجي يطابقو أك ال يطابقو، كقكلؾ: اعمى

 . (3)صادؽه أك كاذب

 :الفرؽ بيف اإلنشاء والخبر -ثانًيا

يك ما يحتمؿ الٌصدؽ كالكذب ىك ما يتكٌقؼ تحٌققو عمى تمٌفظ المتكٌمـ بو، أٌما الخبر، ف إٌف اإلنشاء   

: عمر خميفةه عادؿ، ليس متكٌقفنا عمى ككجكده عمى قكؿ المتكٌمـ، فقكلنا، كال يتكٌقؼ تحٌققو لذاتو

، فإٌف تحٌقؽ القراءة متكٌقؼ عمى تمٌفظؾ الب: اقرأ مكضكع الٌتشبيوظنا بيا، كلكف إذا قمتى لمطٌ تمفٌ 

 .  (4)بو

فاإلنشاء إيجاد لصيغة كّلمٌية ال تكجد داللتييا قبؿ الٌنطؽ بيا؛ حيث يقصد المنشئ الٌتعبير عف    

 داللة تحدث بنطقو بالٌتعبير اإلنشائي، كىذا خّلؼ الخبر الذم ييدؼ المتكٌمـ إلى إعّلـ المخاطىب

  . (5)بيا

  

                                                             
 .(نشأ :)، مادة لساف العربابف منظكر،  ((1
 .  236، صالمعجـ المفوؿ في عموـ البالغة؛ إنعاـ عٌكاكم،  191، صدالالت التركيبمكسى ، ينظر:محمد أبك  ((2
 .248،صالكافي في عموـ البالغة العربّية؛ عيسى العاككب، 35، صمعجـ التعريفاتينظر: الجرجاني ،  ((3
 . 100، صالبالغة فنونيا وأفنانياينظر: فضؿ عٌباس،  ((4
 .248،صسـ.ينظر: عيسى العاككب،  ((5
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 .اإلنشاء الّطمبيالمبحث األوؿ: 

، فقكلؾ (1)كىك "ما يستدعي مطمكبنا غير حاصؿ كقت الٌطمب؛ المتناع تحصيؿ الحاصؿ"     

، يستدعي شيئنا غير حاصؿ عند تمٌفظؾ بو؛ ألٌف الذم تخاطبو لـ يكف قد كتبى : اكتًب الٌدرسى لغيرؾ

 .(2)فائدة منوالٌدرس، كلك كاف قد كتبو؛ لكاف كّلمؾ ال 

 .(3)كاالستفياـ، كالٌتمٌني، كالٌنداء كالٌنيي، كيقع اإلنشاء الٌطمبي في خمسة أنكاع ىي: األمر،

 

 داللة األمر: -أّواًل 

ا: فيك (4)األمر لغة: نقيض الٌنيي    "قكلؾ لمف تخاطبو: افعؿ إذا كاف حاضرنا،  أٌما اصطّلحن

ا : ىك طمب مف األعمى (5)ب االئتمار"كليفعؿ فّلف إذا كاف غائبنا، كحقيقتو أف تكج . كاألمر أيضن

 .  (6)إلى األدنى بصيغ مختمفة، كيظير ىذا في قكؿ الجرجاني: "ىك قكؿ القائؿ لمف دكنو: افعٍؿ" 

ف     كلألمر كصيغتو أسماء بحسب إضافاتو، فإف كاف مف األعمى إلى األدنى، قيؿ لو: " أمر" كا 

ف كاف مف األدنى إلى األعمى، قيؿ لو: "دعاء"كاف مف الٌنظير إلى الٌنظير قيؿ ل  . (7)و: "طىمىب"، كا 

 كلو صيغ أربع:    

 ]الكامؿ [             :ىاركف ىاشـ رشيد كمثالو قكؿ الٌشاعر ،فعؿ األمر -2 

 (8) فاْرَفْع َجبينَؾ عاِلًيا َوُمفاِخرًا     ِبَأٍب َعَم  َمر  الزَّماِف َسَيْخُمدُ 

                                                             
 . 108، ،صاإليضاح في عموف البالغةالخطيب القزكيني،  ((1
 .147، صالبالغة فنونيا وأفنانيا( ينظر: فضؿ عٌباس، (2
 . 107، صأساليب بالغية؛ أحمد مطمكب، 148، صفـ.ينظر: فضؿ عٌباس،  ((3
 .(أمر) :، مادةلساف العربينظر : ابف منظكر،  ((4
 . 256، صلمشكؿ في الّنحوكشؼ اابف الحيدرة اليمني،  ((5
 .34، صالتعريفاتالجرجاني،  ((6
 . 7/58، شرح المفّوؿينظر : ابف يعيش،  ((7
 .235ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((8
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استخدـ الٌشاعر فعؿ األمر"ارفىع" مكٌجينا كّلمو إلى ابف األسير عبد  الٌسابؽ رمٌ الٌشعالبيت ففي    

 .(1)اليادم غنيـ ، إذ يطمب منو أف يككف مفتخرنا بكالده الذم ضٌحى مف أجؿ الكطف

 ]مجزكء الكامؿ [    ، كقكؿ الٌشاعر : المصدر الٌنائب عف الفعؿ -1  

 (2)اأَلَمُؿ الَجِميؿُ  َوْبرًا َأِحّبائي ُىناَؾ     َفَأْنُتـُ 

ٍبرنا" نائبنا عف فعؿ الٌشاىد في البيت الٌسابؽ ف      ٍبرنا أحٌبائي" حيث جاء المصدر "صى قكلو "صى

 إذ،إلى أىؿ الخميؿ في ىذه القصيدة كّلمو يكٌجو الٌشاعرف كداللة ذلؾ الٌتككيد، ،ااألمر: اصبرك 

 .(3)ما طاؿيحثٌيـ عمى الٌصبر، كيبٌيف ليـ أٌف الٌظمـ منكسر مي

 قكؿ الٌشاعر:  كمف األمثمة عميو، المقترف بالّلـ الجاـز كيختٌص بما ليس لمفاعؿ المخاطب -3 

 ]مجزكء الرجز         [ِلَيْحَتِرْؽ َكالُمَنا                     
 ِلَتْحَتِرْؽ َأْقالُمنا

 ِلَتْحَتِرْؽ ُكؿُّ َمَعاني
 الِكْبِر في ِبالِدنا

 الُمناِلَتْحَتِرْؽ َأعْ 
 (4)فالَمْسِجُد اأَلْقَو  اْحترؽَ 

، كفي ىذه يّلحظ الباحث في المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ      أٌف الفعؿ" يحترؽ" اٌتصمت بو الّلـ الجاـز

عف   األٌمة العربٌيةالقصيدة يصؼ الٌشاعر حادثة إحراؽ المسجد األقصى المبارؾ، مستنكرنا تخاذؿ 

  (5)نصرة ىذا المسجد. 

 ، كمثالو قكؿ الٌشاعر: (6)اؿ عمى طمب الفعؿ كىك عند الٌنحاة مف أسماء األفعاؿ اسـ د -0 

                                                             
 .228ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ينظر: ((1
 .224ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
 .224-223ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ( ينظر:(3
 .445ص، ـ.فىاشـ رشيد،  ىاركف ((4
 . 446ص -445ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد، ( ينظر: (5
 .149ص، البالغة فنونيا وأفنانيافضؿ عٌباس،  ؛178، صالكمّيات ينظر: الكفكم، ((6
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 ]مجزكء الكامؿ         [  قاُلوا: َمناِشيٌر ُتَوزَّعُ                             
 فاْحَذروىا

ذا عم  ُجْدراِنُكـْ   وا 
 َقْد أُْلِوَقْت ال َتْتُركوىا
 َفْورًا ِإَلْييا َمز قوىا

 (1) ْقرأوىاَوَحذاِر ال تَ 
، كفيو داللة احذر، كىك اسـ فعؿ أمر بمعنى"حذار" قكلو : المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ  فالٌشاىد في   

  .الٌتحذير

كيخرج األمر إلى معافو عديدة، كيدٌؿ أغمبيا عمى االستعّلء كااللتماس ، كقد أجمؿ الٌنحاة      

 ا: الٌدعاء، كاإلباحة، كالٌتيديد، كالٌتكجيو كاإلرشادكالبّلغٌيكف في كتبيـ تمؾ المعاني كالٌدالالت فمني

  .(2)كاالعتبار

ثّلثمئة كستة )في ، ، في ديكاف الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد-بصيغو األربع -كقد كرد األمر  

 مكضعنا، كمف المعاني التي خرج إلييا األمر في الٌديكاف:  (كسبعيف

 ]مجزكء الخفيؼ [         ، كيظير ذلؾ في قكؿ الٌشاعر: الوعيد -8

 (3)وامُ رِ جْ أَ وا وَ يحُ بِ تَ ٍف     واسْ ؿَّ آمِ وا كُ عُ َرو  

كٍّعكا" مكٌجيناالٌشاعر استخدـ ففي البيت الٌشعرٌم الٌسابؽ     كّلمو إلى الييكد،  فعؿ األمر " رى

 متكٌعدنا إياىـ، حيث يبٌيف في ىذه القصيدة بأٌف دكلة العدٌك زائمة ميزكمة .   ك 

                 كمنو قكؿ الٌشاعر:  (4)﴾اْلَخْمؽَ  َبَدأَ  َكْيؼَ  َفاْنُظُروا اأْلَْرضِ  ِفي ِسيُروا ُقؿْ ﴿كقكلو تعالى: ،االعتبار -7

 ]مجزكء الرجز                                                                                                      [

                                                             
 .267، صالديواف( ىاركف ىاشـ رشيد، (1
 .  205، صّية في كتاب المقتضبالّداللة الّنحو ؛ سامي الماضي، 4/30، معاني الّنحو( ينظر: فاضؿ الٌسامٌرائي، (2
 .431، صـ.س( ىاركف ىاشـ رشيد، (3
 .29/20( سكرة العنكبكت،(4
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 فزعواال ت
 وراجعوا دفاتر األّياـ
 اقتطعوىا واقرأوا
 ما خّطِت األقالـ

 (1) ْحَدنا اآلالـ..نا وَ مْ مَ تذّكروا أّنا حَ 
لة االعتبار مف األٌياـ تحمؿ دالل ؛، "اقرأكا"، "تذٌكركا" ، "اقتطعكىا"أفعاؿ األمر  "راجعكا" جاءت 

 ، كتجٌنب األخطاء. الٌسابقة

 في قصيدة " أكتب باسـ األرض": ، كمنو قكؿ الٌشاعربات عم  الموقؼاإلثارة والّتيييج والثّ  -4

 ]مجزكء الرجز         [  لممرابطيف قوؿُ أَ                                         
 في الجباِؿ واليضابِ 
ـْ تسّمروا  مكاَنك
عاب،  تقّحموا الو 
 تحّمموا الّتدميَر،
 والّسجوف والعذاب
 وواجيوا الجنوَد،
 (2)والّرواَص والِحراب 

فعؿ األمر "مكانىكـ" كاستخدـ أفعاؿ األمر"  اسـ ففي المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ كٌظؼ الٌشاعر   

إٌف أسمكب األمر ىنا يدٌؿ عمى الٌتيييج كالثٌبات عمى حيث  كتحٌممكا، ككاجيكا"تسٌمركا، كتقٌحمكا 

حٌتى  باؿ كاليضابمكقؼ الجياد كالٌتصٌدم لألعداء، كىذا ما يطمبو الٌشاعر مف المرابطيف في الج

   . (3)ينتصركا عمى أعدائيـ

 

                                                             
 .94ص،  الديواف ىاركف ىاشـ رشيد، ((1
 .100ص،  ـ.ف ىاركف ىاشـ رشيد، ((2
 .101-100ص ،ـ.ف ىاركف ىاشـ رشيد،ينظر:  ((3
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 ]مجزكء الرجز     [، كقكؿ الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد:  الّدعاء –3

 ب  يا رَ 

 ةَ يادَ ي الشَّ نِ غْ م  بَ 

 (1)وارَتَفَع الّدعاءُ 

كىنا يتحٌدث الٌشاعر عف ابف المجدؿ الّلجئ الٌشييد  ،دٌؿ أسمكب األمر ىنا عمى الٌدعاءي    

 الذم يسأؿ رٌبو بأف يبٌمغو الٌشيادة، فاألمر ىنا مف األدنى إلى األعمى.  (2)حمد زٌقكت""محمكد م

 

 ]مجزكء الكامؿ [: في قصيدة "يا صاحبي" ، كمنو قكؿ الٌشاعرااللتماس -5

 (3)د  كَ ْض إل  َعَمٍؿ وَ يَ َء الُعال      وانْ بْ ي عِ خِ أَ  فاْحِمؿْ 

   الَقػِوي  الُمْسَتِبد  َفػَأنا َوأْنَت َعم  الّطغا      ة عم

، فاألمر ىنا مف الٌنظير إلى الٌنظير، كفيو استنياض يدٌؿ األمر في قكلو "احمؿ" عمى االلتماس   

 ، فالٌشاعر يطمب مف صاحبو أف يظٌؿ صامدنا كمدافعنا عف أرضو. لميمـ

 داللة الّنيي:  -ثانًيا

، جاء في "لساف العرب": "الٌنيي: خّلؼ (4)الٌنيي: معناه في أصؿ المغة: طمب الكٌؼ عف الفعؿ    

أٌما في اصطّلح الٌنحاة فيك: نفي األمر، يقكؿ  (5)األمر. نياه، ينياه نيينا فانتيى، كتناىى : كٌؼ"

" إٌنما تأمريهي بأٍف (6)سيبكيو ـٍ : "قي : إٌف "ال تىضًرٍب نىٍفيه لقكلو :اضًرب" ، كيقكؿ ابف الٌسٌراج: " إذا قمتى

                                                             
 .305ص ، الديواف ىاركف ىاشـ رشيد، ((1
 .303ص،   .فـىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
 .395ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((3
 .465، صأساليب الطمب عند النحوييف والبالغييف( ينظر: قيس األكسي، (4
 .(نيي: )، مادةلساف العرب( ابف منظكر، (5
 . 1/136، الكتابسيبكيو،  ((6
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" فقد أردتى منيو نفي ذلؾ"يككفى منو قياـ ـٍ : "ال تىقي .كالٌنيي: ىك المنعي مف الفعؿ (1)،فإذا نييتى فقمتى

" مكٍّ الر تبة، كصيغتيو: ال تىفعٍؿ كال يفعٍؿ فّلفه ، كفي تعريؼ الجرجاني: " (2)بقكؿو مخصكص، مع عي

 ، (3)الٌنيي: ضٌد األمر، كىك قكؿ القائؿ لمف دكنو " ال تىفعىٍؿ"

مف الٌنيي عند المبٌرد، ىك بمنزلتو مف األمر؛ أم يككف مف األعمى إلى األدنى، قاؿ: كالٌطمب      

 الأ ؛مراأل لفظ عمى لجر  اكم لفظو عمى ميجر  ،مراأل مف توبمنزل يالٌني مف الٌطمب أىفٌ  ـكاعم"

  . (4)"إليو طمبت فكلك يقكٍ فى  فٍ مى  نييت: قكؿت ال ؾنٌ أ ترل

ضارع مع )ال( الٌناىية، كداللتو: االستعّلء إف كاف طمب الكٌؼ كلمٌنيي صيغة كاحدة، كىي الم     

َنا َتْقَرُبوا َواَل  ﴿عف الفعؿ مف األعمى إلى األدنى، كقكلو تعالى:   َوَساءَ  َفاِحَشةً  َكافَ  ِإنَّوُ  الز 

 اَل  َناَربَّ : ﴿، أٌما إف كاف مف األدنى إلى األعمى ،فإٌنو يدٌؿ عمى الٌدعاء ، نحك قكلو تعالى(5)﴾َسِبياًل 

: كقكلؾ لصديقؾ -ف كاف مف متماثميفإ–، كما يدٌؿ عمى االلتماس (6)﴾َأْخَطْأَنا َأوْ  َنِسيَنا ِإفْ  ُتَؤاِخْذَنا

إلى معاف داللٌية  -كىك طمب الكؼٌ  -كقد تخرج صيغة الٌنيي عف مدلكليا الرئيس .(7)ال تسبقني

قكؿ الٌشاعر مكٌجينا كّلمو إلى ابف المجدؿ  كمثالو اإلرشاد الٌنصح :، كمنياأخرل تيفيـ مف الٌسياؽ

 الّلجئ "محمكد محمد زقكت" بأف يثبت عمى مكقفو كيتكٌكؿ عمى رٌبو: 

 ]الكامؿ [        اللِ  ـِ عم  اسْ  بْ اذىَ                 

 زَّ تَ يْ ال تَ 

 يفلِ وَّ ُكْف في األَ 

                                                             
 .2/157، األووؿ في الّنحوابف السراج ،  ((1
 . 1/414، أمالي ابف الشجريابف الشجرم،  ((2
 .34، صالتعريفات( عمي الجرجاني، (3
 . 2/133، المقتضبالمبٌرد،  ((4
 . 17/32سكرة اإلسراء،  ((5
 . 2/286سكرة البقرة ،  ((6
 .154، صالبالغة فنونيا وأفنانيا( ينظر: فضؿ عٌباس، (7
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 والُل َربُّ العالميف،

 (1)يفُ عِ ف ُؽ، والمُ وَ المُ  وَ ىَ 

اكمف المعاني الٌداللٌية    .(2)الٌتيديد، كالتٌيئيس، كالٌتكبيخ، كالٌتسمية كالٌتصٌبر، كالٌتحقير، كالٌتمٌني: أيضن

، كمف المعاني ضعنامك  (ثمانية كثّلثيف)ديكاف الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد في  كرد الٌنيي فيك    

 التي خرج إلييا الٌنيي في الٌديكاف : 

 ]مجزكء الكامؿ                         [، كمنو قكؿ الٌشاعر:  الّتوّبر -2

 ياةِ ِة الحَ كَ رَ عْ يِد مَ يِ ػييد شَ الشَّ  َـّ ػاُه يا أُ مَّ أُ 

 (3)ساهُ أَ  فْ ي مِ يدِ زِ ال تَ ِو وَ يْ مَ ًما عَ وْ َزني يَ حْ ال تَ 

ـٌ الٌشييد أاٌل تحزف؛ ألٌف ابنيا شييد معركة الحياة.  فالٌنيي ىنا يفيد الٌتصٌبر، إذ يطمب الٌشاعر مف أ

 ]مجزكء الكافر                      [   كمنو قكؿ الٌشاعر:  ،الّتحذير -7

 َدـُ ػيا النَّ نَّ إِ ولوىػا     َحذاِر فَ فال، ال َتقُ 

اّل جػاءَ ولُ قُ ٌب ال تَ ػيرِ غَ   (4)ـُ ُركُ وْ دَ  وىا    وا 

 فالٌنيي ىنا يحمؿ داللة الٌتحذير لمف ينعتو بالغريب، فيك ليس غريبنا، بؿ ىك عربٌي فمسطينٌي.  

 ]الكامؿ                                       [، كقكؿ الٌشاعر: الّنوح واإلرشاد  -4

مـِ فَ وا بِ ال ُتؤِمنُ   (5)ِمػِو ُكفّػارُ ىْ أَ بِ وَ  ػا ِبوِ نَّ إِ     ةٌ رافَ خُ  وَ يْ الس 

ففي ىذا القصيدة يدعك الٌشاعر إلى عدـ اإليماف بالٌسمـ مع األعداء، حيث يصفو بالخرافة، بؿ  

 لى الٌتمسؾ بخيار الجياد كالمقاكمة. يدعك إ

                                                             
 .307ص،  الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
 .155، ص البالغة فنونيا وأفنانيا( ينظر: فضؿ عٌباس، (2
 .415ص، ـ.سىاركف ىاشـ رشيد،  ((3
 .76ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((4
 .341ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((5
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 داللة االستفياـ:  -ثالثًا

كفي اصطّلح  : استفيىمىو: سألو أف يفيٍّمىو"(1)االستفياـ لغة: طمبي الفيـ، جاء في "لساف العرب"   

ا: االستفياـ : طمبي الفيـ. : "ىك عند أىؿ العربٌية (3)كعٌرفو التيانكم في كٌشافو قائّلن  (2)الٌنحاة أيضن

مف أنكاع الٌطمب الذم ىك مف أقساـ اإلنشاء، كىك كّلـ يدٌؿ عمى طمب الفيـ ما اٌتصؿ بو أداة 

أٌف االستفياـ: طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمنا مف قبؿ، بأداة مف أدكات  مباحثطمب". يتبٌيف ل

 . (4)االستفياـ

ؿ"، كتسعة أسماء، كىي: كأدكات االستفياـ إحدل عشرة أداة، منيا حرفاف، ىما : "اليمزة، كى    

"، كأٌنى"، ك"كيؼ"، ك"كـ"، ك"أٌم" "، ك"أٌيافى "مىف"، ك"ما"، ك"متى"، ك"أيفى
(5)  . 

كاالستفياـ ييقسـ إلى قسميف: حقيقي يككف باألداة كبغيرىا، كمجازم ييعرؼ مف الٌسياؽ فضّلن     

 َيْوـَ  آِمًنا َيْأِتي َمفْ  َأـْ  َخْيرٌ  رِ النَّا ِفي ُيْمَق  َأَفَمفْ ﴿عف األداة، كيظير ذلؾ في اآلية الكريمة:

رىىـ عف رككب ما يؤٌدم إلى الٌنار، كقكلؾ لمٌرجؿ: الٌسعادة  (6)﴾اْلِقَياَمةِ  فجاء االستفياـ ىنا؛ ليزجي

ا قكلو (7)أحٌب إليؾ أـ الٌشقاء؟ لتكقفو أٌنو عمى خطأ، كعمى ما ييصٌيره إلى الٌشقاء  ، كمف ذلؾ أيضن

ـْ ﴿ :تعالى ر غيري عالـ، إٌنما "فإٌف ذلؾ ليس عمى جية االستفياـ؛ ألٌف المستخبً  (8)﴾َأْجرًا ُيـْ َتْسأَلُ  َأ

                                                             
 . (فيـ) :، مادةلساف العربينظر: ابف منظكر،  ((1
 . 1/19، مغني المبيبينظر: ابف ىشاـ ،  ((2
 .1/171، كشاؼ اوطالحات الفنوف( التيانكم، (3
 .88، صعمـ المعانيعتيؽ،  ينظر: عبد العزيز ((4
 .168، صالبالغة فنونيا وأفنانيا( ينظر: فضؿ عٌباس، (5
 . 41/40سكرة فصمت،  ((6
 .  210، صالّداللة الّنحوّية في كتاب المقتضب؛ سامي الماضي، 3/292، المقتضب ينظر: المبٌرد، ((7
 .52/40سكرة الطكر،  ((8
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ٌنما تخرج ىذه الحركؼ في القرآف مىٍخرىجى  يتكٌقعي الجكاب فيعمـ بو، كا عٌز كجٌؿ منفٌي عنو ذلؾ، كا 

 .(1)الٌتكبيخ كالتٌقرير"

: الٌتكبيخ ، كذلؾ أف ترل الٌرجؿ في ، فمنياكيخرج االستفياـ مف معناه الحقيقي إلى معافو أخرل    

، (2)حاؿ تمٌكف كتنٌقؿ، فتقكؿ: "أتميميًّا مٌرة كقيًسيًّا أيخرل" فأنت في ىذه الحاؿ تعمؿي في تكبيخو

ـْ ﴿كيخرج االستفياـ إلى معنى التٌقرير، نحك قكلو تعالى: كالتٌقرير في عرؼ  ،(3)﴾َوْدَرؾَ  َلؾَ  َنْشَرحْ  أََل

 . (4)مؿ المخاطب عمى اإلقرار بأمر يعرفوالٌنحاة ىك: ح

ا عمى معنى الٌتسكية، كشرط داللة اليمزة عمى الٌتسكية كجكد "أـ" في      كيدٌؿ االستفياـ أيضن

كيخرج االستفياـ  (6)﴾ُيْؤِمُنوفَ  اَل  ُتْنِذْرُىـْ  َلـْ  َأـْ  أََأْنَذْرَتُيـْ  َعَمْيِيـْ  َسَواءٌ ﴿، نحك قكلو تعالى: (5)جممتيا

ا بػ"كـ" االستفيامية، يقكؿ المبٌرد "فأٌما قكلو: كـ ًمف إلى د اللة الٌتككيد كاإلعّلـ، كيككف ذلؾ خاصًّ

" استفياـ،  ـٍ رجؿ قد رأيتو؟ فتدخؿ "ًمف" كأنت ال تقكؿ: عشركف ًمٍف رجؿ؛ فإٌنما ذلؾ ألٌف "كى

ا أٌنو كاحده في معنى ال عّلمن    (7)جميع"كاالستفياـ يدخؿ فيما كقع عميو "ًمف" تككيدنا كا 

سبحافى ا مىٍف ىك، كما ىك!" كيخرج االستفياـ إلى معنى الٌتعٌجب، يقكؿ سيبكيو:" إٌنؾ تقكؿ "    

ألٌنو ال يجكز في الخبر أف تقكؿ": مىف  ؛فيذا استفياـ فيو معنى التعٌجب، كلك كاف خبرنا لـ يجز ذلؾ

                                                             
 .3/292،  المقتضبالمبٌرد،  ((1
 . 1/343، الكتابسيبكيو، ينظر :  ((2
 . 94/1سكرة الشرح، ((3
 .2/924،  شرح الرضي لكافية ابف الحاجبستراباذم ، أل( ينظر : ا(4
 .1/343، ـ.س( ينظر : سيبكيو، (5
 . 2/6سكرة البقرة،  ((6
 .3/66 ـ.س،( المبٌرد، (7



<; 
 

 المعاني التي يدٌؿ عمييا االستفياـكمف ذلؾ قكلؾ: "أرفعتى ىذه الٌصخرة؟. كمف  (1)ىك؟  كتسكت "

ا: العىرض، كالتٌفخيـ، كاإلنكار، كالٌتكبيخ، كالٌنيي، كالتٌبكيت، كالٌنفي كاإلخبار كالٌتحقيؽ  .   (2)أيضن

كبعد قراءة الٌديكاف الٌشعرٌم تبٌيف لمباحث أٌف الٌشاعر استخدـ االستفياـ باٌطراد، حيث أحصى     

مكضعنا لّلستفياـ في ديكاف الٌشاعر، كمف المعاني التي خرج إلييا  (ستمئة كثّلثة كعشريف) الباحث

 االستفياـ في الٌديكاف: 

 ]مجزكء الكافر   [، كمثاؿ ذلؾ قكؿ الٌشاعر:  االستفياـ اإلنكاري الّتوبيخي -2  

 يف"اسِ يَ  يرَ   "دِ سَ نْ تَ أَ 

 رَ بَ غْ ا األَ يَ مَ وْ   يَ سَ نْ تَ أَ 

 راؽَ يْ المِ  ـَ ة" والدَّ يَ بْ "قِ وَ 

 رُ دَ يْ ا يُ يِ رابِ تُ  ؽَ وْ فَ 

 َر قاسـ"فْ   "كُ سَ نْ تَ أَ 

 (3)رَ فَ وْ األَ  دَ الحاوِ  واَص الرَّ وَ 

، إذ يكٌجو الٌشاعر كّلمو لممحتٌؿ ذا المقطع الٌشعرٌم عمى الٌتكبيخيدٌؿ االستفياـ اإلنكارم في ى  

 . (4)دائيا، كيقكؿ لو: إٌف أٌمتي ستثأر لشيالذم ارتكب المجازر في دير ياسيف، كقبية، ككفر قاسـ

ا، قكؿ الٌشاعركمف معاني االستفياـ الذم يدٌؿ   ]مجزكء الرجز   [: عمى الٌتكبيخ أيضن

 راِحَؿ الط رادِ ـُ مَ تُ مْ يَّ ى قَ ُترَ  ؼَ يْ كَ 
                                                             

 .2/181، باتكلا( ينظر : سيبكيو، (1
 .200، صالبالغة فنونيا وأفنانيا؛ فضؿ عٌباس، 460 -421، النحوييف والبالغييفأساليب الطمب عند ينظر: قيس األكسي،  ((2
 .68ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((3
 .69ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد، ينظر: ((4
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 ـَ وْ راَف، وحّت  اليَ يْ زَ ُمنُذ حُ 

 (1)؟الِجيادِ  عِ واقِ ـُ ِمْف مَ تُ نْ أَ  فَ يْ أَ 

ـي ًمٍف مكاقع الًجياد؟ " ، يفيد االستفياـ مففي ىذا المقطع الٌشعرم     عنى الٌتكبيخ في قكلو: "أيف أنت

 إذ إٌف الجياد ىك الخيار الكحيد لدحر المحتٌميف.    

 ]المتقارب                                          [  ، كمنو قكؿ الٌشاعر:الّتقرير -1

 ؟أَتـُ مَ  ـْ يُ لَ  ناؾَ ىُ ا وَ نَ ئيَف اأُلل      ىُ الالجِ  فَ َت مِ سْ لَ أَ 

 (2)ـُ يُ نْ مِ  دٌ ي واحِ نِ نَّ ػم  إِ بَ      ـْ ُميُ ثْ مِ  ئٌ ي الجِ نِ نَّ م .. إِ بَ 

فاالستفياـ ىنا يفيد التٌقرير الذم يدٌؿ عمى الٌتحقيؽ كالتٌثبيت، حيث أقٌر الٌشاعر في البيت الثٌاني     

 بأٌنو الجئ مف الّلجئيف الذيف لـ يستسممكا لمٌنائبات، كلـ ييزميـ اليأس.        

 ]الخفيؼ                                    [ ، كيظير ذلؾ في قكؿ الٌشاعر: الّتحّسر -3

 ػوابِ بْ األَ  ػفِ األذى عَ  ردُّ ؟     تَ  ُـّ ىا الشُّ وارُ سْ أَ  فَ يْ اُء أَ كَّ عَ  فَ يْ أَ 

 (3) ؟والعّنابِ  ح الّميموفِ ػُ فْ نَ  فَ يْ أَ     فييا؟ دائؽ األرضِ م  حَ حْ أَ  فَ يْ أَ 

اـ في ىذيف البيتيف إلى معنى الٌتحٌسر، فالٌشاعر يتحٌسر عمى مدينة عٌكا كعمى يخرج االستفي     

ا عمى حدائقيا الجميمة التي كانت تفكح منيا  أسكارىا الحصينة التي كانت ترٌد األذل، كيتحٌسر أيضن

 رائحة الٌميمكف كالعٌناب. 

                                                             
 .47ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
 .339ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
 .78ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((3



011 
 

 ]اليزج   [، كمف ذلؾ في قصيدة " إٌني مف القدس":الّنفي  -0

 التّاريخِ  رِ اطِ في خَ  ـْ كَ وَ 

 َحدسِ  فْ مِ ٍؿ وَ وْ قَ  فْ مِ 

  مَ سْ أَ  ؿْ ِس وىَ دْ القُ  عفِ 

 (1)ِس دْ   ِمَف القُ ىَ زْ أَ  ؿْ ىَ وَ 

ا، فالٌشاعر يؤٌكد مكانة مدينة ف       االستفياـ ىنا يفيد الٌنفي، كيجكز أف يحمؿ معنى الفخر أيضن

 القدس المقٌدسة كجماليا. 

 ]الرجز     [، كمنو قكؿ الٌشاعر : الّتعّجب -5

 وؿُ قُ تَ 

ـَ الوَّ فِ   تُ مْ ي

 نيفالس   هِ ذِ ؿُّ ىَ كُ 

 (2)ِطرًا ؟!يْ سَ ًما مُ جاثِ  ؿَّ ظَ 

يتحٌدث الٌشاعر في ىذه القصيدة عف "غراس" الحائز عمى جائزة نكبؿ ، فبٌيف أٌف إسرائيؿ تيٌدد      

شجب ممارسات الٌسّلـ العالمي بامتّلكيا ترسانة نككٌية، متعٌجبنا مف ىذا الٌصمت كمف عدـ 

 االحتّلؿ اإلسرائيمي. 

                                                             
 .201ص، الديوافشـ رشيد، ىاركف ىا ((1
 .297ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
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 داللة الّتمّني: -رابًعا

الٌتمٌني لغة: محٌبة حصكؿ الٌشيء، جاء في " لساف العرب": "الٌتمٌني: تشٌيي حصكؿ األمر    

ا: فيك طمب حصكؿ الٌشيء  .(1)المرغكب فيو، كحديث الٌنفس بما يككف كما ال يككف" أٌما اصطّلحن

 .  (2)ك ممتنعناالمحبكب سكاء كاف ممكننا أ

أٌما أدكات الٌتمٌني فيي: ليت كىي األداة األـٌ التي كضعت لمٌتمٌني، كقد كثر مجيئيا في كتاب     

، (3)﴾اْلُمْكَرِميفَ  ِمفَ  َوَجَعَمِني َرب ي ِلي َغَفرَ  ِبَما ،َيْعَمُموفَ  َقْوِمي َلْيتَ  َيا َقاؿَ ﴿ا تعالى، ففي التٌنزيؿ: 

 .(4): "لعٌؿ"، ك"ىؿ"، "أال"، ك"لك"، كىيمٌني خرجكا بيا عف أصؿ كضعياكىناؾ أدكات أخرل لمتٌ 

ظياره في      فالغرض المنشكد مف كراء الٌتمٌني بمفظتي: "ىؿ" ك" لعٌؿ" ىك إبراز الميتمٌنى المحاؿ كا 

 ِمفْ  َلَنا َفَيؿْ ﴿ فمف أمثمة "ىؿ" قكلو تعالى:،(5)صكرة الممكف القريب الحصكؿ، لكماؿ العناية بو

 َلَعم ي َوْرًحا ِلي اْبفِ  َىاَمافُ  َيا ِفْرَعْوفُ  َوَقاؿَ ﴿ ،كمف أمثمة "لعٌؿ" قكلو تعالى:(6)﴾َلَنا َفَيْشَفُعوا ُشَفَعاءَ 

، كالغرض مف استعماؿ "لك" في التمٌني (7)﴾ُموَس  ِإَلوِ  ِإَل  َفَأطَِّمعَ  السََّماَواتِ  َأْسَبابَ  ،اأْلَْسَبابَ  َأْبُمغُ 

، (8)صعب الكقكع، بعيد المناؿة المتمٌنى، فييؤتى بػ"لك" حينما يككف المتمٌنى عزيزنا، ىك اإلشعار بعزٌ 

 .(9)﴾اْلُمْؤِمِنيفَ  ِمفَ  َفَنُكوفَ  َكرَّةً  َلَنا َأفَّ  َفَموْ ﴿  كمثاؿ "لك" في الٌتمٌني قكلو تعالى:

                                                             
 .(مني) :، مادةلساف العرب( ينظر: ابف منظكر، (1
 .156، صالبالغة فنونيا وأفنانيا؛ فضؿ عٌباس، 59، صالتعريفاتينظر : الجرجاني،  ((2
 . 36/26سكرة يس،  ((3
 .  232، صة الّنحوّية في كتاب المقتضبالّدالل؛ سامي الماضي، 158، صـ.س( ينظر : فضؿ عٌباس، (4
 .113، صعمـ المعاني( ينظر: عبد العزيز عتيؽ، (5
 . 7/53سكرة األعراؼ،  ((6
 .37-40/36سكرة غافر، ((7
 .159، صـ.س( ينظر : فضؿ عٌباس، (8
 . 26/102سكرة الشعراء، ((9
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األمثمة عمى مكضعنا، كمف  (تسعة كعشريف)كقد كرد الٌتمٌني في ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد في     

 ]الخفيؼ   [   الٌتمٌني قكؿ الٌشاعر في قصيدة "إيو يا ابني":

 اآلفَ  ؾَ تِ اءَ رَ في بَ  تُ ػدْ ي عُ نِ تَ يْ لَ 

 بػًا َمْقبػػوالً بَّ حَ يػرًا مُ غِ وَ 

 رفُت أراىـْ ليَت َمف ُكنُت َقد عَ 

 (1)يػالجِ رِجُعوَف جيػاًل فَ ليَتيـ يَ 

 صغيرنا مثمو، حيث استخدـ أداة الٌتمٌني "ليت" كىذا يخاطب الٌشاعر ابنو، كيتمٌنى أف يعكد طفّلن   

 .  الٌتمٌني ال ييرجى حصكليو لككنو مستحيّلن

ا قكؿ الٌشاعر:      ]مجزكء الكافر   [   كمف األمثمة عمى الٌتمٌني أيضن

 َليا لمُقْدسِ 

 ِفي اأَلْسِر الُمِذؿ  

 َتِضجُّ في الَقْيدِ 

 ُأناِدي

 َلْو َيُيزُّ َندايَ 

 (2) ُع َلْو ُيْجِديَلو ُيْسمَ 

يتمٌنى الٌشاعر أف تسمع األٌمة العربٌية صكتو، كتأتي لنصرة مدينة القدس التي تتعٌرض     

 ، حيث استخدـ الٌشاعر أداة الٌتمٌني "لك" . لّلنتياكات الٌصييكنٌية
                                                             

 .73ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((1
 .581، ص248، ص196، ص195، ص155، ص144، ص122؛ ينظر مثمو: ص190ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
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 داللة الّنداء:   -خامًسا

 ،(1)"بو صاح :أىم ،كًنداء ميناداة كناداه بو كنادل ناداه كقد " الٌنداء في أصؿ المغة: الٌصكت،    

ا : فيك" تنبيو المدعٌك ليقبؿ عميؾ" ا: دعكة المخاطب لإلقباؿ بحرؼ  (2)أٌما اصطّلحن كالٌنداء أيضن

، كحركؼ الٌنداء ثمانية: "يا"، ك"اليمزة"، ك"أم"، ك"آم"، (3)نائب مناب فعؿ، كػ)أدعك( أك )أنادم(

 .(4)ك"أيا"، ك"ىيا"، ك"كا"، ك"آ"

الٌندبة : كىك كٌؿ شيء في  -2ف المعاني التي يخرج فييا الٌنداء عف المعنى األصمي لو: كم    

 ]البسيط   [كمثاؿ الٌندبة قكؿ المتنٌبي: (6): ىك المتفٌجع عميو بػ"يا" أك "كا" كالمندكب (5)ندائو "كا" 

ـُ        َوَمْف بجسمي وحالي ِعنَدهُ وا َحّر قَ   (7)َسَقـُ  ْمباُه مّمػْف َقْمُبُو َشِبػ

       " ، كمف المعاني (8)كمف األغراض التي يخرج إلييا الٌنداء: االستغاثة، نحك: "يا لىمًو ًلممسمميفى

كيككف بحذؼ الٌنداء؛  (9): "كىك اسـ معمكؿه ألخص  كاجبى الحذًؼ"االختصاص األخرل كذلؾ:

–اء، كقكلؾ: نحف مثؿ: "أٌييا الٌرجؿ" أم مف دكف الٌرجاؿ، كقد يككف االختصاص بدكف ند

. -المسمميف    أكثري األمـ عدالن

 َعَم  َحْسَرتَا َيا َنْفٌس  َتُقوؿَ  فْ أى ﴿كيخرج الٌنداء إلى معنى الٌتحٌسر كالٌتكٌجع، كمنو قكلو تعالى:      

                                                             
 ، مادة: )ندل(.معجـ العيف، مادة: )ندل(؛ كينظر: الفراىيدم، لساف العرب( ابف منظكر، (1
 .8/120، شرح المفّوؿ( ابف يعيش، (2
الموضوعّية والفّنّية في شعر ىاروف ىاشـ  األبعاد؛ سناء بيارم، 301، صالعمدة في عموـ البالغة العربّية( ينظر: حسيف الٌدراكيش، (3

 .  169، ص رشيد
 . 3/385، شرح الّتسييؿ( ينظر: ابف مالؾ األندلسي، (4
 .284،صأساليب الطمب عند النحوييف والبالغييف( ينظر: قيس األكسي، (5
 .195، صالتعريفات( الجرجاني، (6
 . 331، صالّديواف( المتنٌبي، (7
 .290،ص.سـ( ينظر: قيس األكسي، (8
  .4/72، أوضح المسالؾ( ابف ىشاـ، (9
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ـٌ كالٌتحقي، ككذلؾ إلى معنى التكٌدد كالمحٌبة (1)﴾المَّو َجْنبِ  ِفي َفرَّْطتُ  َما كغير ذلؾ مف ، ركالٌذ

 .(2)عاني التي أشار إلييا الٌنحاة كالبّلغٌيكفالم

مكاضع، كمف  (خمسمئة كأربعة)كبعد دراسة ديكاف الٌشاعر فقد تبٌيف لمباحث أٌف الٌنداء كرد في       

 المعاني اٌلتي يدٌؿ عمييا الٌنداء في الٌديكاف: 

 ]مجزكء الكامؿ                  [، كمنو قكؿ الٌشاعر: الّزجر والمالمة -8

 ؟الـِ ياَع السَّ شْ أَ  ؽُّ الـُ الحَ َف السَّ يْ أَ  ـْ يُ وا لَ ولُ قُ 

 (3)راـِ ِض الحَ رْ األَ  داسةَ قَ  وفَ قُ ز  مَ يُ  روفَ والّداعِ 

أٌف الٌشاعر يمكـ الذيف يتبٌجحكف بالمثؿ اإلنسانٌية، كيٌدعكف الٌسّلـ،  الباحث ىنا ّلحظي     

فالمنادل" أشياع الٌسّلـ" يفيد الٌزجر  كما تتعٌرض لو مف االعتداءات، متناسيف كارثة فمسطيف،

 كالمّلمة. 

 ]مجزكء الكامؿ                  [ ، كمثالو قكؿ الٌشاعر:الّدعاء -1

 ... ماءِ حَ ـَ الرُّ حَ رْ يا أَ 

 ... اءِ طَ يا خيَر العَ 

 ساءِ ؤَ البُ  ذَ قِ نْ يا مُ 

 (4)ال آباءبِ  فُ حْ يا رّبنا ... نَ 

                                                             
 . 39/56( سكرة الزمر،(1
 .167، صالبالغة فنونيا وأفنانيا؛ فضؿ عٌباس،  303-284،ص أساليب الطمب عند النحوييف والبالغييف( ينظر: قيس األكسي، (2
 .419ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((3
 .425ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((4
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عر يصؼ أطفاالن بّل آباء أٌف الٌنداء يفيد الٌدعاء، فالٌشا باحثتبٌيف لمففي ىذا المقطع الٌشعرٌم     

 ، كىـ يدعكف ا عٌز كجٌؿ. في غٌزة

 ]الخفيؼ                              [، يقكؿ الٌشاعر في قصيدة "إيًو غٌزة": الفخر -4

 (1)أنِت يا غّزَة البطولِة والَمْجِد       أَلْنِت البقاُء، أنِت الُخمودُ 

 يظير في البيت الٌسابؽ افتخار الٌشاعر بمدينتو غٌزة كحٌبو ليا .   

 ]الكافر                                                     [، كمثالو قكؿ الٌشاعر: المدح -3

 (2)أميَف الُقْدِس.. أنَت ليا األميُف       وأنَت ليا قناة ال َتميػفُ 

ت الٌسابؽ ىك المدح، إذ يمدح الٌشاعر أميف القدس ركحي إٌف الغرض مف الٌنداء في البي     

 . (3)الخطيب

ـّ والّتحقير -5  ]اليزج                   [، كقكؿ الٌشاعر: الّذ

 األْحالـِ  َأنا يا ساِرؽَ 

 ِمْف عيني أنا ُعْدتُ 

 أنا يا ناِىَب اأَلْوطافِ 

 (4) لي َكَرـٌ ولي َبْيتٌ 

                                                             
 .174ص،  الديوافكف ىاشـ رشيد، ىار  ((1
 .211ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
 .210ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد، ينظر:  ((3
 .65ص،  ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((4
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اء الٌنداء في قكؿ الٌشاعر: "يا سارؽ األحّلـ، كيا ناىب ففي المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ ج     

 . (1)داللة الٌذـ كالٌتحقير، فالٌشاعر يكٌجو كّلمو إلى المحتٌؿ الذم سرؽ أرضواألكطاف" يحمؿ 

 ]الرجز                   [، كمثالو قكؿ الٌشاعر: التوّدد والمحّبة -2

 وُأّمو في َكفرىا الَبعيدِ 

 َتبَتِسـُ َيْوـَ وّدعْتو وىي 

 تقوؿ: يا ُبنّي ُعْد َلنا بالّنورِ 

 (2) يا ُبَنّي، َحّقِؽ الُحْمـَ 

المنادل "بنٌي" جاء عمى صيغة الٌتصغير، يّلحظ الباحث في المقطع الٌشعرٌم الٌسابؽ أٌف     

 فالٌنداء ىنا يحمؿ داللة الٌتكٌدد كالمحٌبة، كيظير ىذا في خطاب األـٌ لكلدىا. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .64ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد، ينظر:  ((1
 .152ص، ـ.فىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
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 .اإلنشاء غير الّطمبيي: المبحث الثان

                                                             كالمدح كالٌذـ.، كالٌتعٌجب ،كالٌترٌجي ،(1)كىك ما ال يستدعي مطمكبنا غير حاصؿ كقت الٌطمب    

ب، فيك إنشاء، فإذا قمت: ما أجمؿى الٌسماءى!  دٌره فارسنا! فإٌف ىذا القكؿ ال يحتمؿ الٌصدؽ كالكذ

 .(2)كلكٌنو ال يستدعي شيئنا غير حاصؿ؛ ألٌنؾ بقكلؾ ال تطمب شيئنا

 داللة الّترّجي:  -أّواًل   

ا: "فيك ، (3)ؿ ، كقد ييستعمؿ في معنى الخكؼالتكٌقع كاألم :الترٌجي في أصؿ المغة     أٌما اصطّلحن

. كحركؼ (4)األمر الممكف" انتظار حصكؿ شيء مرغكب فيو، ميسكر الٌتحٌقؽ، كال يككف إاٌل في

 َلَعؿَّ ﴿: ، نحك قكلو تعالى(5)كقد ترد مجازنا لتكٌقع محذكر، كيسٌمى اإلشفاؽ ،الٌترٌجي: "لعٌؿ"، ك"عسى"

، فقكلؾ: لعٌؿ زيدنا صديؽه لؾ، ٌرد ىك الٌتكٌقع لمحبكب أك مكركهكالٌترٌجي عند المب،(6)﴾َقِريبٌ  السَّاَعةَ 

لٌسياؽ، فالٌظاىر أمر محبكب، كقد تعني شيئنا آخر ،فقد تككف ، حيث يحٌدد ذلؾ ايحتمؿ األمريف

  .(7)صداقة زيد مكركىة

 ؛اخبرىا مصدرن ، كيككف (8)كتنصب الخبر حيث ترفع االسـ،، كتككف "عسى" لمقاربة الفعؿ     

 منو قكلو ك ،(9)، كعسيت أف أقكـمؽ: عسى زيد أف ينطكلؾ، كقلفعؿلمقاربتو، كالمصدر اسـ ا ألٌنيا

 
                                                             

 . 480، صمعجـ البالغة العربّية( ينظر : بدكم طبانة، (1
 .147، صالبالغة فنونيا وأفنانيا( ينظر: فضؿ عٌباس، (2
 ، مادة: )رجا(. لساف العرب( ينظر : ابف منظكر ، (3
 . 4/370، النحو الوافي( عباس حسف، (4
 .  233، صالّداللة الّنحوّية في كتاب المقتضب؛ سامي الماضي، 583، صاإلتقاف في عمـو القرآف( ينظر: السيكطي، (5
 .42/17الشكرل، ( سكرة (6
 .  233، صـ.س؛ سامي الماضي،   3/73، المقتضب( ينظر : المبرد، (7
 .1/301، أوضح المسالؾ( ينظر: ابف ىشاـ، (8
 .3/68،  ـ.س( ينظر : المبرد، (9
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 .(1)﴾ِباْلَفْتحِ  َيْأِتيَ  َأفْ  المَّوُ  َفَعَس ﴿ تعالى:    

مكطننا، فمف  (عشرأحد )أٌما في ديكاف الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد فقد كرد أسمكب الٌترٌجي في     

 ]مجزكء الكافر [، قكؿ الٌشاعر في قصيدة "عمى أبكاب غٌزة":األمثمة عمى ذلؾ

 ييا..آتِ  ؿَّ عَ لَ   وَ سَ عَ 

 ُر،دَ القَ  حَ مَ ُيسْ  فْ   أَ سَ عَ 

  مَ غْ األَ  هِ ذِ ىَ  ّزةُ غَ فَ 

 (2)ُر خِ تَ فْ أَ و وَ مُ سْ بيا أَ 

إلى مدينتو غٌزة التي يعتٌز بيا كينتمي إلييا،  عكدى ففي ىذا المقطع الٌشعرٌم يرجك الٌشاعر أف ي    

 فاالحتّلؿ الٌظالـ يحكؿ بيف الٌشاعر كبيف مدينة غٌزة. 

 داللة الّتعّجب: -ثانًيا

ا: فيك معنى يحصؿ (3)لغة: ركعة تأخذي اإلنسافى عند استعظاـ الٌشيءالٌتعٌجب      ، أٌما اصطّلحن

يرة، فإذا رأينا طائرنا يطير، لـ  عند المتعجٍّب، كيقٌؿ في العادة كجكدي مثمو. كذلؾ المعنى كالٌدىش كالحى

ج عف نتعٌجب منو لجىرم العادة بذلؾ، كلك طار غيري ذم جناح، لكقع الٌتعٌجب منو؛ ألٌنو خر 

في سببو" ،(4)العادة  .(5)كيعٌرؼ الٌشريؼ الجرجاني التعٌجب بأٌنو: "انفعاؿ الٌنفس عٌما خى

مٌما سبؽ أٌف الٌتعٌجب ىك شعكر يحدث في الٌنفس جٌراء اندىاش مف أمر غير  مباحثيتبٌيف ل     

 معتاد. 
                                                             

 .5/52( سكرة المائدة، (1
 .486، ص194؛ ينظر مثمو: ص347ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
 . 584، ص المعجـ الوسيطكزمّلؤه،  ينظر : إبراىيـ مصطفى ((3
 . 7/142، شرح المفّوؿ( ينظر : ابف يعيش، (4
 . 56، صالتعريفات(عمي الجرجاني، (5
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 كلمٌتعٌجب المبٌكب لو صيغتاف، كىما :     

ـٌ بػ"أفعؿ" المفتكحة اآلخر، كبعدىا االسـ ما أفعىمىو: كىك أف تأتي بػ -2 "ما" التي تفيد الٌتعٌجب، ث

   .(1)المتعٌجب منو منصكبنا ، نحك "ما أعذىبى الماءى !" 

أىفًعٍؿ ًبًو : أىٍفًعٍؿ ، كتككف بفتح اليمزة، ككسر العيف، كسككف اآلخر، نحك: أكًرـٍ بمحٌمدو  -1
(2)  . 

لٌنحاة، مثؿ قكليـ: "سبحاف ا"، كمف كّلـ العرب قكليـ: "ً أٌما التعٌجب غير المبٌكب لو عند ا  

ٌنما لـ ييبٌكب لو في الٌنحك ؛ألٌنيا لـ تدؿ عمى التعٌجب بالكضع بؿ بالقرينة    .(3)دٌره فارسنا"، كا 

التعٌجب يقع عمى تراكيب جممية تفيـ مف خّلؿ الٌسياؽ، أم ما يقصده المتكٌمـ، كمف ىذه ف    

"، فتقسـ عمى معنى الٌتعٌجب، كال تدخؿ (4)يب القسـالٌتراكيب ترك ،" كمف ذلؾ أٌنؾ تقكؿ: "تا ألفعمف 

التٌاءي عمى شيءو مف أسماء ا غير ىذا االسـ؛ ألٌف المعنى الذم يكجب الٌتعٌجب إٌنما كقع ىا 

 .(5)ىنا"

ألمثمة عمى ذلؾ مكضعنا، فمف ا (ثّلثة عشر)كقد كرد أسمكب الٌتعٌجب في ديكاف الٌشاعر في     

 ]مجزكء الكامؿ [ قكؿ الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد في قصيدة "مؤٌذف األقصى":

 ػؿْ فِ تَ حْ زيمِة تَ أعياِد اليَ ى بِ رَ ػبْ الكُ  واألّمةُ 

 (6) !ؿْ ِف الُمذِ مَ أعياُدىا، ما أكثَر األعياَد في الزَّ 

                                                             
 . 4/278، معاني النحوينظر: فاضؿ السامرائي،  ((1
 .4/282، ـ.ف( ينظر: فاضؿ السامرائي، (2
 .2/57،  شرح التوريح عم  التوضيحاألزىرم ،  ((3
 .  235، صالّداللة الّنحوّية في كتاب المقتضب ( سامي الماضي،(4
 .4/175، المقتضب( المبرد، (5
 . 569، ص462، ص422، ص329، ص324، ص260، ص56،ص48؛ ينظر مثمو: ص212ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((6



001 
 

حيث استخدـ ما أعياد اليزيمة" يظير الٌشاعر متعٌجبنا مف كثرة أعياد األٌمة العربٌية إذ يصفيا "ب   

كاالسـ المتعٌجب منو "األعيادى"، حيث استنكر في ىذه القصيدة  الٌتعٌجبٌية، كفعؿ الٌتعٌجب "أكثر"،

 الٌصراع المٌتصؿ بيف أبناء األٌمة العربٌية، كتخاذليـ عف نصرة المسجد األقصى.  

   داللة المدح والّذـ: -ثالثًا

تقع عمى الجنس داٌلة عمى معناه، كىذا ما أشار إليو ـ باألفعاؿ التي ارتبط أسمكب المدح كالذٌ     

، كًبٍئسى كما كقع  ـى : " ىذا باب ما كقع مف األفعاؿ لمجنس عمى معناه، كتمؾ األفعاؿ : ًنٍع المبٌرد قائّلن

ك. كالمعنى(1)في معناىما" ،  ًبٍئسى المتكٌبري عمره ـى الٌرجؿي عمري أٌف  ، كمف األمثمة عمى ذلؾ : ًنٍع

ـٌ  ، كأٌف المذمكـ ىك جنس المتكٌبر، ثـٌ خيٌص بالٌذ الممدكح ىك جنس الٌرجؿ، ثـٌ خيٌص بالمدًح عمري

" ييراد بيا الجنس " ك"ًبٍئسى ـى ك. كاأللؼ كالّلـ في فاعؿ "ًنٍع  . (2)عمره

نعـ ، نحك ظاىرنا معٌرفنا بالّلـ الجنسٌية اسمنا كيأتي فاعميما عمى عٌدة صكر، فمنيا ما يككف:    

ـى أخك القكـً أنت. الرجؿي الٌصادؽ. كيككف مضافنا ًلما في : رنا ًبماككف ضميرنا مستترنا مفس  كيو الّلـ: ًنٍع

ـى ما صنٍعتى  نىٍعتى ًنٍع ـى شىٍيئنا صى كيككف ضميرنا مستترنا مفٌسرنا بنكرة بعده منصكبة عمى  .؛ أم: ًنٍع

ـى رىجيّلن أٍنتى الٌتمييز ـى الٌرجؿي زيده  ب المخصكص بدالن . كال يصٌح إعرا، مثؿ: ًنٍع ؛ ألٌف في قكلنا : ًنٍع

 " ، ك"ًبٍئسى ـى البدؿ عمى نٌية إحّللو محٌؿ المبدؿ منو، إذ العىمىـ ال يقع فاعّلن لػ "ًنٍع
(3) . 

يده        ـى الٌرجؿي زى " ييذكر بعد فاعميما، نحك : ًنٍع " ك "ًبٍئسى ـى ٍيده ، كىذا كمخصكص "ًنٍع ـى رىجيّلن زى ، ًنٍع

لمخصكص إٌما أف يككف مبتدأن مؤٌخرنا، كالجممة قبمو خبر مقٌدـ، أك أف يككفى خبرنا لمبتدأ محذكؼ ا

ٍيده كجكبنا تقديره ىك . كقد يتقٌدـ المخصكص عمى الفعؿ، فييعرب مبتدأ، كالجممة بعده خبره، نحك: زى

                                                             
 .2/140،  المقتضب( المبرد، (1
 . 2/555، العمدة في الّنحوينظر: عبد المنعـ مسعد،  ((2
 .2/555،  س.ـ؛ عبد المنعـ مسعد، 277-3/270، أوضح المسالؾ إل  ألفية ابف مالؾ:ابف ىشاـ ، ( ينظر(3
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ـى الٌرجؿي  ـٌ إف دٌؿ عميو دليؿ، نًنٍع ـى ،  كيجكز حذؼ مخصكص أفعاؿ المدح كالٌذ ٍسًبيى اي كًنٍع حك حى

 . كيؿي ىيكى ـى الكى ًنٍع ؛ أم كى كيؿي  الكى

ـٌ تيستخدـ صيغة "ال معنى المدح، كمنيا "حٌبذا"، نحك كىناؾ أفعاؿ تكٌدم     : "حٌبذا خالد" كفي الٌذ

 .   (1)حٌبذا" نحك: ال حٌبذا الجاىؿي 

، كمثالو قكؿ (مكضع كاحد)في   ، فقد كرد أسمكب المدحأٌما في ديكاف الٌشاعر ىاركف ىاشـ رشيد  

 ]الكامؿ [                                                                الٌشاعر:

ـَ الوَّ ي ُحب  ي     فِ لِ  افَ كَ مري الّرفيَؽ، وَ في عُ  افَ كَ  دْ قَ   (2)يػانِ يُؽ الحَ دِ ِو، ِنْعػ

ـى الٌصديؽي الحاني" حيث عٌبر عف فالٌشاعر يخٌص صديقو "أنيس صايغ" بالمدح في قكلو: " نً     ٍع

 " ـى كالمخصكص بالمدح محذكؼ تقديره ىك،  ،كالفاعؿ: الٌصديؽحٌبو لو، مستخدمنا فعؿ المدح "ًنٍع

كيبٌيف في القصيدة نفسيا أٌف االبتسامة ال تفارؽ كجو صديقو، فيك ال يقسك عمى يعكد عمى صديقو، 

 . (3)إنساف

 بما يمي : وخالوة القوؿ في ىذا الفوؿ نجمميا

الٌطمبي ىك: ما يستدعي مطمكبنا غير حاصؿ كقت الٌطمب؛ المتناع تحصيؿ  أٌف اإلنشاء -2

 كاالستفياـ، كالٌتمٌني، كالٌنداء. كالٌنيي، الحاصؿ، كأقسامو خمسة: األمر،

 الحظ الباحث أٌف أسمكب االستفياـ أكثر األساليب اإلنشائٌية كركدنا في الٌديكاف، فقد جاء في -7

مكضعنا، فمف المعاني التي دٌؿ عمييا: الٌتحٌسر،كالٌتكبيخ، كالٌتعٌجب. ككرد  (مئة كثّلثة كعشريفست)

                                                             
 .4/305، معاني النحو( ينظر: فاضؿ السامرائي، (1
 .166ص، الديوافىاركف ىاشـ رشيد،  ((2
 .167-166ص،  ف.ـىاركف ىاشـ رشيد، ينظر:  ((3
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، الٌزجر كالمّلمةكمف المعاني التي دٌؿ عمييا:، مكاضع (خمسمئة كأربعة)أسمكب الٌنداء في 

معاني  عمى ا، حيث دؿٌ مكضعن  (ثّلثمئة كستة كسبعيف)أٌما األمر فقد كرد في  كالٌدعاء، كالمدح.

كجاء الٌنيي في ثمانية كثّلثيف مكضعنا، فمف المعاني التي  منيا: االلتماس، الٌدعاء، الكعيد. ،عديدة

أٌما الٌتمٌني فكاف أقٌؿ األساليب اإلنشائٌية الٌطمبٌية كركدنا في  دٌؿ عمييا: الٌنصح كاإلرشاد، كالٌتصٌبر.

 . الٌديكاف حيث جاء في تسعة كعشريف مكضعنا

 ،كالٌترٌجي نشاء غير الٌطمبي ىك: ما ال يستدعي مطمكبنا غير حاصؿ كقت الٌطمب،أٌف اإل -3

                كالمدح كالٌذـ.، كالٌتعٌجب
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 الخاتمة

 بعد أف أنييت ىذا البحث بحمد ا تكٌصمت إلى مجمكعة مف الٌنتائج أىٌميا:

كتكسبو جٌدة كطرافة، كتبرز مزايا  أٌف دراسة الٌنحك عمى أساس المعنى، تعطيو نداكة كطراكة، -2

 .المغة العربٌية الٌدافقة بالحيكٌية، الحافمة بالمعاني الٌدقيقة الجميمة

 .اختصاص المتقٌدـ بالعناية كاالىتماـألسمكب التٌقديـ كالتٌأخير دالالت متعٌددة، أىٌميا: أٌف  -1

الككفة كالبصرة، حيث ذىب  قضٌية تقديـ الخبر عمى المبتدأ، قضٌية خّلفٌية بيف نحاةأٌف  -6

كذىب البصرٌيكف إلى أٌنو يجكز تقديـ خبًر  الككفٌيكف إلى أٌنو ال يجكز تقديـ خبر المبتدأ عميو،

في جكاز تقديـ الخبر عمى المبتدأ. كفي ديكاف الٌشاعر  ، كأخذ الباحث برأم البصرييفالمبتدأ عميو

 ء أكثر انتشارنا كشيكعنا مف تقديمو جكازنا. الحظ الباحث أٌف تقديـ الخبر عمى المبتدأ كجكبنا جا

أٌف غرض تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ يدكر حكؿ العناية كاالىتماـ،ككذلؾ عمى الٌتخصيص،  -7

الباحث أٌف المفعكؿ بو جاء مقٌدمنا عمى الفاعؿ كجكبنا، كجكازنا، كالحظ الباحث أٌف تقديـ  كقد كجد

في اسمنا ظاىرنا، ىك األكثر شيكعنا لفعؿ، كككف الفاعؿ المفعكؿ بو حاؿ ككنو ضميرنا مٌتصّلن با

 ديكاف الٌشاعر.

ليا داللة اإليجاز الحذؼ ظاىرة لغكٌية في ديكاف ىاركف ىاشـ رشيد،  أظير البحث أفٌ  -8

 . كاالختصار

جاء حذؼ المفعكؿ بو كثيرنا في الٌديكاف، حيث اٌطرد حذؼ المفعكؿ العائد عمى االسـ  -2

  الكصكؿ.
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 ،لكركد الحذؼ في المصادر األصيمة الباحث برأم الٌنحاة الذيف أجازكا حذؼ الحركؼ، أخذ -2

انتشارنا مف حذؼ ىمزة  كالحظ الباحث أٌف حذؼ حرؼ العطؼ كالٌنداء في الٌديكاف، كاف أكثر

 ، كحركؼ الجٌر. االستفياـ

لمعنى، كالثٌانية: داللة كاف لحركؼ الٌزيادة داللتاف: األكلى: داللة معنكٌية: تدٌؿ عمى تأكيد ا -2

 لفظٌية: يدخؿ فييا تزييف المفظ.

الحظ الباحث أٌف "ال" كانت أكثر حركؼ الٌزيادة انتشارنا في الٌديكاف، إذ كقعت بيف الجار  -2

مئة )ككردت "ال" زائدة لتأكيد الٌنفي في  مكضعنا، (سبعة كثّلثيف)كالمجركر بمعنى "غير" في 

 مكضعنا. (كستٌيف

 باحث أٌف أسمكب االستفياـ أكثر األساليب اإلنشائٌية كركدنا في الٌديكاف، فقد جاء فيالحظ ال -24

 مكضعنا، كقد دٌؿ عمى معاني عديدة منيا: الٌتحٌسر،كالٌتكبيخ، كالٌتعٌجب. (ستمئة كثّلثة كعشريف)

ٌية في الٌديكاف، أٌف األساليب اإلنشائٌية غير الٌطمبٌية أقٌؿ كركدنا مف األساليب الٌطمب بٌيف الباحث -22

مكضعنا،  (أحد عشر)مكضعنا ، كجاء أسمكب الٌترٌجي في  (ثّلثة عشر)فقد كرد أسمكب الٌتعٌجب في 

ـٌ فقد كرد في   فقط. (مكضع كاحد)أٌما أسمكب المدح كالٌذ

دراسة الٌنحك عمى إذ إٌف أكصي الباحثيف أف يستكممكا ىذا الٌنكع مف الٌدراسات، كفي الختاـ       

كأخيرنا  ،كتظير مزايا المغة العربٌية.ككنيا تكسبو جٌدة كطرافة ؛ضركرة فكؽ كٌؿ ضركرة لمعنىأساس ا

فٍّقت في عممي ىذا، كأسأؿ ا أف يعصمني مف الخطأ كالٌزلؿ، كأف يكٌفقني  أرجك أف أككف قد كي

                                                                                         كآخر دعكانا أف الحمد  رٌب العالميف.   لخدمة العربٌية، كأف ينفعني بما عٌممني، 
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 الفيارس الفّنّية

 ة.فيرس اآليات القرآنيٌ  -أكالن                                  

 فيرس األشعار. -ثانينا                                 

 فيرس المصادر كالمراجع. -ثالثنا  

 فيرس المحتكيات. -رابعنا                                
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 .ةنيّ فيرس اآليات القرآ -أّواًل 

 رقـ الّوفحة رقـ اآلية اآلية

 سورة الفاتحة:

ي اؾى  نىٍعبيدي  ًإي اؾى ﴿  2،22 5 ﴾نىٍستىًعيفي  كىاً 

ٍيرً ﴿ مىٍيًيـٍ  اٍلمىٍغضيكبً  غى الٍّيفى  كىالى  عى  22 2 ﴾الض 

 سورة البقرة:

فىًريقنا كىذ ٍبتيـٍ  فىفىًريقنا﴿  25 22 ﴾تىٍقتيميكفى  كى

ـٍ  تيٍمقيكا كىالى ﴿  20 225 ﴾الت ٍيميكىةً  ًإلىى ًبأىٍيًديكي

ب نىا﴿  20 122 ﴾أىٍخطىٍأنىا أىكٍ  نىًسينىا ًإفٍ  تيؤىاًخٍذنىا الى  رى

مىٍيًيـٍ  سىكىاءه ﴿  22 2 ﴾ييٍؤًمنيكفى  الى  تيٍنًذٍرىيـٍ  لىـٍ  أىـٍ  أىأىٍنذىٍرتىييـٍ  عى

 :ة النساءسور 

 22 255 ﴾ًميثىاقىييـٍ  نىٍقًضًيـٍ  فىًبمىا﴿

 :ة المائدةسور 

 242 51 ﴾ًباٍلفىٍتحً  يىٍأًتيى  أىفٍ  الم وي  سىىفىعى ﴿

 :نعاـسورة األ 

اؽى  لىوي  كىكىىىٍبنىا﴿ يىٍعقيكبى  ًإٍسحى ا ىىدىٍينىا كيّلًّ  كى نيكحن  22 20 ﴾قىٍبؿي  ًمفٍ  ىىدىٍينىا كى

ٍسمىاًعيؿى ﴿ ييكنيسى  كىاٍليىسىعى  كىاً  ليكطنا كى كيّلًّ  كى ٍمنىا كى مىى فىض   22 22 ﴾اٍلعىالىًميفى  عى

ف   مىم افى ﴿ مىٍيوً  جى بٍّي ىىذىا قىاؿى  كىٍككىبنا رىأىل الم ٍيؿي  عى  21 22 ﴾رى

مىا﴿ قىةو  ًمفٍ  تىٍسقيطي  كى  24 52 ﴾يىٍعمىمييىا ًإال   كىرى
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 :عراؼسورة األ

فىًريقنا ىىدىل فىًريقنا﴿ ؽ   كى ـي  حى مىٍيًي لىةي  عى  25 34 ﴾الض ّلى

ا قىاؿى ﴿ نىعىؾى  مى دى  أىال   مى  22 21 ﴾مىٍرتيؾى أى  ًإذٍ  تىٍسجي

ـٍ  مىا﴿  22 52 ﴾غىٍيريهي  ًإلىوو  ًمفٍ  لىكي

 242 53 ﴾لىنىا فىيىٍشفىعيكا شيفىعىاءى  ًمفٍ  لىنىا فىيىؿٍ ﴿

 :ة األنفاؿسور 

ٍربً  ًفي تىٍثقىفىن ييـٍ  فىًإم ا﴿ دٍ  اٍلحى ٍمفىييـٍ  مىفٍ  ًبًيـٍ  فىشىرٍّ  22 52 ﴾خى

 ة التوبة: سور 

فٍ ﴿ ده  كىاً  ارىؾى  يفى اٍلميٍشًركً  ًمفى  أىحى  51 2 ﴾فىأىًجٍرهي  اٍستىجى

 :يوسؼسورة 

 34،00 21 ﴾ًفييىا كين ا ال ًتي اٍلقىٍريىةى  كىاٍسأىؿً ﴿

 52 12 ﴾ىىذىا عىفٍ  أىٍعًرٍض  ييكسيؼي ﴿

 :الرعدسورة 

ًظم يىا دىاًئـه  أيكيمييىا ﴿  32 35 ﴾كى

 20 03 ﴾شىًييدنا ًبالم وً  كىفىى﴿

 :إبراىيـسورة 

ًميدً  ًزيزً اٍلعى  ًصرىاطً ﴿  13 2،1 ﴾الم وً ،اٍلحى

 النحؿ: سورة

 12 34 ﴾َخْيًراَقالُواَربُُّكمْأَْنَزلََماَذا﴿
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 ة اإلسراء:سور 

بيكا كىالى ﴿ نىا تىٍقرى سىاءى  فىاًحشىةن  كىافى  ًإن وي  الزٍّ  20 31 ﴾سىًبيّلن  كى

 الكيؼ: سورة

كىافى ﴿ ذي  مىًمؾه  كىرىاءىىيـٍ  كى  02 22 ﴾ٍصبناغى  سىًفينىةو  كيؿ   يىٍأخي

 ة مريـ:سور 

دو  ًمفٍ  ًمٍنييـٍ  تيًحس   ىىؿٍ ﴿  22 22 ﴾أىحى

 األنبياء: سورة

قىاليكا﴿ ذى  كى لىدنا الر ٍحمىفي  ات خى انىوي  كى  33 12 ﴾ميٍكرىميكفى  ًعبىاده  بىؿٍ  سيٍبحى

بًٍّيـٍ  ًمفٍ  ًذٍكرو  ًمفٍ  يىٍأًتيًيـٍ  مىا﴿  22 1 ﴾رى

 :الفرقافسورة 

قىاليكا﴿ ًليفى  ري أىسىاًطي كى  31 5 ﴾اأٍلىك 

 ة الشعراء:سور 

ٍؤًمًنيفى  ًمفى  فىنىكيكفى  كىر ةن  لىنىا أىف   فىمىكٍ ﴿  242 241 ﴾اٍلمي

 :النمؿسورة 

اًكيىةن  بيييكتيييـٍ  فىًتٍمؾى ﴿  22 51 ﴾خى

 ة القوص:سور 

دىٍدنىاهي ﴿ ٍينييىا تىقىر   كىيٍ  أيمٍّوً  ًإلىى فىرى  20 23 ﴾عى

 ة العنكبوت:سور 

كاسً  قيؿٍ ﴿ كا اأٍلىٍرضً  ًفي يري ٍمؽى  بىدىأى  كىٍيؼى  فىاٍنظيري  22 14 ﴾اٍلخى
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 ة السجدة:سور 

لىكٍ ﴿ بًٍّيـٍ  ًعٍندى  ريءيكًسًيـٍ  نىاًكسيك اٍلميٍجًرميكفى  ًإذً  تىرىل كى  55 21 ﴾رى

 :ة سبأسور 

 02 22 ﴾سىاًبغىاتو  اٍعمىؿٍ  أىفً ﴿

 :ة يسسور 

 55 22 ﴾ذيكٍٍّرتيـٍ  أىًئفٍ ﴿

ا ،يىٍعمىميكفى  قىٍكًمي تى لىيٍ  يىا قىاؿى ﴿  بٍّي ًلي غىفىرى  ًبمى عىمىًني رى ًميفى  ًمفى  كىجى  242 12 ﴾اٍلميٍكرى

 :الزمرسورة 

كيفٍ  فىاٍعبيدٍ  الم وى  بىؿً ﴿   2 22 ﴾الش اًكًريفى  ًمفى  كى

تىا يىا نىٍفسه  تىقيكؿى  أىفٍ ﴿ ٍسرى مىى حى ٍنبً  ًفي فىر ٍطتي  مىا عى  240 52 ﴾الم وً  جى

 ة غافر: سور 

قىاؿى ﴿ ا ًلي اٍبفً  ىىامىافي  يىا ًفٍرعىٍكفي  كى ٍرحن  242 32  ﴾اأٍلىٍسبىابى  أىٍبميغي  لىعىمٍّي صى

 242 32 ﴾ميكسىى ًإلىوً  ًإلىى فىأىط ًمعى  الس مىاكىاتً  أىٍسبىابى ﴿

 :فومتسورة 

ا عىًمؿى  مىفٍ ﴿ اًلحن مىفٍ  فىًمنىٍفًسوً  صى  31 02 ﴾فىعىمىٍييىا أىسىاءى  كى

مىا﴿ ـو  رىب ؾى  كى  25 02 ﴾ًلٍمعىًبيدً  ًبظىّل 

ٍيره  الن ارً  ًفي ييٍمقىى أىفىمىفٍ ﴿  22 04 ﴾اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  آًمننا يىٍأًتي مىفٍ  أىـٍ  خى

 ة الشورى:سور 

 242 22 ﴾قىًريبه  الس اعىةى  لىعىؿ  ﴿
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 :ة الحجراتسور 

مىٍيؾى  يىمين كفى ﴿   23 22 ﴾أىٍسمىميكا أىفٍ  عى

 :ة الطورسور 

 22 04 ﴾أىٍجرنا أىليييـٍ تىسٍ  أىٍـ ﴿

 :ة القمرسور 

ا ﴿ ب وي  فىدىعى ٍغميكبه  أىنٍّي رى  23 24 ﴾فىاٍنتىًصٍر  مى

 :ة الحديدسور 

 22 12 ﴾اٍلًكتىابً  أىٍىؿي  يىٍعمىـى  ًلئىّل  ﴿

 :الحشرسورة 

ظىن كا﴿ كنيييـٍ  مىاًنعىتيييـٍ  أىن ييـٍ  كى  2 1 ﴾الم وً  ًمفى  حيصي

 :ة الممؾسور 

رى  فىاٍرًجعً ﴿  24 3 ﴾فيطيكرو  ًمفٍ  تىرىل ىىؿٍ  اٍلبىصى

 :نوحسورة 

 02 12 ﴾ًلي اٍغًفٍر  رىبٍّ ﴿

 :المدثرسورة 

ًثيىابىؾى ﴿  22 0 ﴾فىطىيٍٍّر  كى

 22 5 ﴾فىاٍىجيرٍ  كىالر ٍجزى ﴿

مىفٍ  ذىٍرًني ﴿ مىٍقتي  كى  02 22 ﴾كىًحيدنا خى
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 :الفجرسورة 

اءى ﴿ ب ؾى  كىجى  00 11 ﴾رى

 :البمدسورة 

بىةو  ذىا يىًتيمنا ، مىٍسغىبىةو  ًذم يىٍكـو  ًفي ٍطعىاـه إً  أىكٍ ﴿ ٍقرى  32 20،25 ﴾ مى

  :الميؿسورة 

 02 5 ﴾كىات قىى أىٍعطىى مىفٍ  فىأىم ا﴿

 :الضح سورة 

ـى  فىأىم ا﴿  22،22 2 ﴾تىٍقيىٍر  فىّلى  اٍليىًتي

 22 24 ﴾تىٍنيىرٍ  فىّلى  الس اًئؿى  كىأىم ا﴿

د عىؾى  مىا ﴿ ب ؾى  كى  02 3 ﴾قىمىى مىاكى  رى

 ح:ة الشر سور 

ٍدرىؾى  لىؾى  نىٍشرىحٍ  أىلىـٍ ﴿  22 2 ﴾صى

 :اليمزةسورة 

مىا ﴿ ا أىٍدرىاؾى  كى  31 5،2 ﴾الم وً  نىاري  ،اٍلحيطىمىةي  مى

 :اإلخالصسورة 

ـٍ ييكلىٍد﴾ لى ـٍ يىًمٍد كى  02 3 ﴿لى
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 .فيرس األشعار -ثانًيا

 الّشعر العمودي: -أ

 الّوفحة عراسـ الّشا البحر الّشعر

 قافية اليمزة

ُر الّريَح العووَؼ َتَمرُّدي   20 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ وييزُّ ُكؿَّ الغاِفميَف ِندائي   َفُيَفج 

ـُ اأَلبْ يئُ جِ َأْف يَ   24 ىاركف ىاشـ رشيد الرمؿ اءَ نَ تاُؿ اليَ غْ واَب يَ وا َعْسَكرًا ُمحَتِشًدا      َيْقَح

 22 ىاركف ىاشـ رشيد الرمؿ أَحٍد     َيْرَتضي َأْف َيْذَىَب الثّأُر َىباءَ  َلْف ُأعّزي فيَؾ، ما ِمفْ 

 قافية الباء

 2 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ َعَرٌب َنحُف، والُعروَبُة فينا        ِمْف َقديـِ األّياـِ واألحقابِ 

 22 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ ابُ ر غْ األَ  رُ كِ سْ عَ يُ  راهُ ثَ  فْ ٍر         مِ بْ ؿ  شِ في كُ رى وَ ٍف تَ مْ أيَّ أَ 

 12 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ عاِلًيا َأْطَمَؽ الَجناَح َفَغن ي      يا َروابي َوأْنِشدي يا ِىضابُ 

ْيُتوَف َوالِعَنَبا ْيِر َمْوِطُنَنا  ِمْف شاِطِئ الَبْحِر حتَّ  النَّ   05 ىاركف ىاشـ رشيد البسيط َوساِئُموا الت يَف َوالزَّ

 02 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ فانَتشمني ِمف َوْحدتي واكِتئابي   ي    ػو ِبَكربػأنج ؾَ ػإّني إلي رب  

 52 الحطيئة البسيط يبريَف جارًا شدَّ ما اغَتَربا ِزُلُو       بَرْمؿِ نْ الّشاـِ مَ ًأ َرْىُطُو بِ رَ امْ  إفَّ 

 21 الكميت الطكيؿ ِب َيْمَعبُ يْ و الشَّ ذُ ّني وَ وال لِعًبا مِ  يِض أطَرُب   ل  البِ ًقا إِ وْ ُت وما شَ بْ َطرِ 

ميِو َكْي ال َيِضيَع الِكتابُ  ظيِو َعْنُو ِكتاًبا َكريًما   اْحفَ   25 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ َسج 

مجزكء  ابِ ػْيِر اْنِسيػْف غَ ػَعَمْيِو مِ    طُّ   ػال َشطٍّ َأحُ ػَبْحِري بِ 

 الكامؿ

 22 ىاركف ىاشـ رشيد

ُـّ ؟     َتردُّ األذى َعػِف اأَلْبػوابِ َأْيَف عَ   22 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ كَّاُء َأْيَف َأْسواُرىا الشُّ

 22 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ َأْيَف َأْحم  َحدائؽ األرِض فييا؟    َأْيَف َنْفُػح الّميموِف والعّناِب؟
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 قافية التاء

 22 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ تُ عْ مِ تًا سَ وْ ي فما وَ نِ مُ كُ            أػتَ  ارُ ػوالنّ  ـْ ػكُ تُ يْ نادَ 

 02 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ يا َرب  َأْنَت اْخَتْرَتِني َوَىَدْيَتِني      َوَعم  ُىداَؾ الَعْزـُ َوالن ّياتُ 

 قافية الداؿ

 2 ركف ىاشـ رشيدىا الخفيؼ واديَف واٍد وَ يْ بَ  الّوحاري          وتنّقمتُ  تُ بْ كِ نا .. رَ بّي أَ رَ عَ 

ـْ َأَزْؿ َبْعُد ِطْفاًل          بي َتْوٌؽ إَليِؾ ، َشْوٌؽ َشديدُ   24 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ أنا ِطْفٌؿ وَل

 24 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ والماُء والتُّْرُب اّلذي َيَتَوّقدُ         َفَمنا َنقاُء َسماِئيا وَفَضاِئيا  

 24 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ِمْنُو الشَّراَرُة والّدِويُّ الُمْرِعدُ    ْسَتْبِسٍؿ   ُىَو ِمْف ِقطاٍع واِمٍد مُ 

 21 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ دُ َرفَّْت َكَطْيٍر ِفي السَّماِء ُيَغر             تَ ىا الفَ رَ جَّ فَ  ـَ وْ يَ  رُ بَ كْ أَ  اللُ 

 10 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ناِء ُحدودُ ِط العَ رْ فِ  فْ مِ وُح نُ تَ وَ  رًا     سُّ حَ خاُت تَ امِ راىا الشَّ ي ذُ كِ بْ تَ 

مُ   32 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ِمْف ُكؿ  ما َقَضِت الَعَداَلُة ُجر ُدوا وا   قاُلوا: الُخُضوُع ِسياَسٌة، َوَتَنوَّ

ـْ َوتَػَمرَّدُ  ٍة    قاُلوا: الُخضوُع، َوُفوِجُئوا ِبَأِحبَّ   32 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ واثَاُروا َعَم  ُمْحَتم ِي

 ََ  32 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ َبػدَّدُ تَ الش ْعُر لوال أْنَت َجؼَّ َمِعيُنُو       َوَتَبْعَثَرْت أْبػياُتُو َت

 03 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ِىَي ِمْثُؿ ُكؿ  اأُلمَّياِت ُتِريُدُه        ِيْيَنا َوَيْبِني ُعشَُّو َوُيَشي دُ 

 03 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ِسياَسُة َمْف َتَوّل  َأْمَرىا     َزَمًنػا ُيَدم ُر َشْعَبيا َوُيبػيدُ ىذي 

 02 المرٌقش األكبر الكافر َوُربَّ أسيَمِة الَخدَّْيِف بْكٍر       ُمَيْفَيَفٍة َليا َفْرٌع َوِجيدُ 

 54 ىاركف ىاشـ رشيد المتقارب ْبِني الَغَداَوِمْنُو َوِمْف ُحر  َأْحالِمِو     َنُووُغ الَحياَة َونَ 

ـْ َيْعُر َقمَبُو     َتَجّمْدُت َحتّ  ـُ الَوجدِ   قيَؿ:َل  51 مجيكؿ الطكيؿ ِمَف الَوْجِد شيٌء، ُقْمُت: بؿ َأْعَظ

 22 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ فييا وال ُمَتَرد دُ  ال خاِئؼٌ   ِىَي َثْوَرُة الُفَقراِء َيْمِضي َخْطُوَىا    
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 21 ىاركف ىاشـ رشيد البسيط واي الت يِو ما ُنِجدُ وا فِ ْد ُشر دُ قَ ـ وَ يُ لَ  ٍد  حَ ِمْف أَ  َس يْ   لَ تامَ ِؿ اليَ جْ ِؿ.. أَ جْ ِمْف أَ 

 23 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ اَنَة َشػْعُبُو الُمتجم ػدُ مَ اَف األَ ٍة     خَ رَّ ًنا، وما ِمْف مَ مَ ى زَ ذَ َؿ األَ مَ حَ 

 22 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ بينَؾ عاِلًيا َوُمفاِخرًا     ِبَأٍب َعَم  َمر  الزَّماِف َسَيْخُمدُ فاْرَفْع جَ 

مجزكء  فاْحِمْؿ َأِخي ِعْبَء الُعال      واْنَيْض إل  َعَمٍؿ َوَكد  

 الكامؿ

 23 ىاركف ىاشـ رشيد

مجزكء  َفػَأنا َوأْنَت َعم  الّطغا      ة عم  الَقػِوي  الُمْسَتِبد  

 الكامؿ

 23 ىاركف ىاشـ رشيد

 245 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ أَلْنِت البقاُء، أنِت الُخمودُ  والَمْجِد     أنِت يا غّزَة البطولةِ 

 قافية الراء

مجزكء  ودّنس ُطيَر حرمِتِو      دعاُة الّشر  وانتشروا

 الكافر

 20 ىاركف ىاشـ رشيد

 20 ىاركف ىاشـ رشيد اليزج َجناَحُو النَّْسرُ  َوَمدَّ َجناَحُو لمّريِح ، َمدَّ 

 20 ىاركف ىاشـ رشيد اليزج أماًما يا َوالَة الَفْتِح، ال َخْوٌؼ وال ُذْعرُ 

 14 ىاركف ىاشـ رشيد الكافر أِلُمَِّتِو ِبُأمَِّتِو اْعِتزازًا    َتَدفََّؽ َبثُُّو الُحْمُو الَغزيرُ 

مجزكء  َعَم  اأَلْوطاِف ُمْنَتِشرُ   َفِإّما النَّػْوُر ُمْرَتِفػٌع     

 الكافر

 32 ىاركف ىاشـ رشيد

ّما النَّْوُر ِإّما النَّْوُر      َىذا ُكؿُّ مػا َنػَذُروا مجزكء  َواِ 
 الكافر

 32 ىاركف ىاشـ رشيد

َورُ  َؤى َتتالَحُؽ الوُّ مجزكء  َتْفتَػُح ِفي َشراييِنػي    الرُّ
 الكافر

 32 ىاركف ىاشـ رشيد

مجزكء  الشَّاِطِئ ِفي َغّزَة     َحْيػُث الماُء والشََّجرُ َعَم  
 الكافر

 32 ىاركف ىاشـ رشيد

 32 ىاركف ىاشـ رشيد الكافر مارُ الدَّ وَ  عُ و  رَ المُ  ؼُ وْ القَ  الوَ     وارُ حِ ال يابُ ىِ رْ يُ  َس يْ لَ  رُ حاوَ تُ 

 00 أبك دؤاد اإليادم المتقارب ارًانَ  يؿِ ًأ        وناٍر َتَوقَُّد بالمَّ رَ يَف امْ بِ سَ حْ تَ  ئٍ رِ ؿَّ امْ كُ أَ 



058 
 

 05 ىاركف ىاشـ رشيد البسيط ؽ  تَْأَتِمرُ داِء الحَ نِ ْؿ بِ زَ ا تَ مَّ ُبنا        لَ واكِ   مَ وَ قْ األَ ِة وَ يامَ ي القِ فِ وَ 

ْف َتقاَذَفُو   55 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ َتْيٌو َوَضيََّع َخْطَوُه َقَمرُ       ما غاَب َعْنِؾ َواِ 

 52 ىاركف ىاشـ رشيد الكافر َغزَُّة ِفي َمَعاِرِكػيا اْفِتػداًء      َوَباَح َمَساَء َيْعمو االْنِفجارُ وَ 

ي ِفي َسِبيِؿ النَّْوِر َمْيما     َيِضيػُؽ ِبَيا َوَيْشَتدُّ اإِلَساُر   52 ىاركف ىاشـ رشيد الكافر ُتَضح 

 52 ىاركف ىاشـ رشيد الرمؿ ُجُنوِد الشَّر  واْسَتْبَسْمَت ُعْمراِمْف    ما َحَشُدوا  ػّذؿ  َميْ ػُقْمَت ال ِلم

مجزكء  وارُ َظيَ  اُة ِبساِحوِ زَ الغُ         وَ قْ ي األَ فِ ٍص وَ فْ َأَبا حَ 

 الكافر

 52 ىاركف ىاشـ رشيد

 21 شـ رشيدىاركف ىا الكافر ُيراِوُدِني الَكِثيُر وَلْسُت َأْدِري      ُتَرى َيَتَحقَُّؽ اأَلْمُر الَكِثيرُ 

ـَ الثَّْأُر ِفي       َدِميا َحتَّ  َيُكوَف الثّْأُر ثَْأرا َأْقَسَمتْ   22 ىاركف ىاشـ رشيد الرمؿ أاّل َينا

 22 ىاركف ىاشـ رشيد البسيط ٌؼ وال حذرُ وْ ال خَ  ةِ جارَ الحِ ُب     وبِ وِ تَ نْ ِر مُ دْ الوَّ ا بِ نَ ىذا أَ  واآلفَ 

مـِ فَ وا بِ ال ُتؤِمنُ   25 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ِمػِو ُكفّػارُ ىْ أَ بِ وَ  ػا ِبوِ نَّ إِ     ةٌ رافَ خُ  وَ يْ الس 

مجزكء  َعَس  َأْف ُيْسَمَح الَقَدرُ  َعَس  َوَلَعؿَّ آِتييا.. 
 الكافر

 242 ىاركف ىاشـ رشيد

مجزكء  بيا َأْسُمو َوَأْفَتِخرُ     َفَغّزُة َىِذِه اأَلْغَم 
 الكافر

 242 ىاركف ىاشـ رشيد

 السيفقافية 

 30 ىاركف ىاشـ رشيد اليزج سِ مْ ل  الشَّ وٌد إِ َمْشػدُ  ساِب    نْ األَ يُؽ الَمْجِد وَ رِ عَ 

ـْ في َخاِطِر التّاريخِ   244 ىاركف ىاشـ رشيد اليزج ِمْف َقْوٍؿ َوِمْف َحدسِ       َوَك

 244 يدىاركف ىاشـ رش اليزج َوَىْؿ َأْزَى  ِمَف الُقْدسِ    عِف الُقْدِس وَىْؿ َأْسَم  

 قافية العيف

 01 ىاركف ىاشـ رشيد السريع اأَلْقَو  َعَم  َوَشٍؾ ِبيا َيَقعُ    ْدُس ِفي َخَطٍر َوَمْسِجُدىا  والقُ 

 01 ىاركف ىاشـ رشيد السريع مػاذا َتَبػقَّ  َغْيَر ِزْلػزاٍؿ       َيْيِوي ِبِو َبْعَد الذي َوَنُعوا

ـُ  ػَتتَاَبُع الثَّ   05 ىاركف ىاشـ رشيد السريع ُمْنُذ الُبراِؽ َوَلْيَس َتْنَقِطعُ      ْوراُت ِعْنَدُى
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 53 ىاركف ىاشـ رشيد السريع فالَمْسِجُد اأَلْقَو  َوَوْرَخُتُو     َتْعُمو ِبيا َخوٌؼ ِبيا َىَمعُ 

 22 مجيكؿ الطكيؿ َتَذّكْرُت َلْيَم  فاعَتَرْتني َوباَبٌة    وكاَد َضِميُر الَقْمِب ال َيَتقّطعُ 

 25 مجيكؿ الطكيؿ فال َتْطَمْع َأَبْيَت الّمعَف فييا     وَمْنُعَكيا ِبَشيٍء ُيستطاعُ 

 قافية الفاء

ْيَتيا َشَرًفا     مجزكء         ألّنَؾ عاِشُؽ اأَلْرِض اّلتي َروَّ

 الكافر

 22 ىاركف ىاشـ رشيد

ـْ َيْعِرِؼ التََّرفا مجزكء  ألّنَؾ ذِلَؾ الفادي، اّلذي َل
 افرالك 

 22 ىاركف ىاشـ رشيد

ـْ َنَزفا  ـْ َأْعَط  َوَك مجزكء   ألّنَؾ ُجْرُح َىذي اأَلْرِض َك
 الكافر

 22 ىاركف ىاشـ رشيد

 قافية الالـ

مجزكء  ُو ِخَمؿُ نَّ أَ موُح كَ ِلمّيَة موِحًشا َطَمُؿ       يَ 

 الكافر

 10 كثٌير عٌزة

 20 امرؤ القيس الطكيؿ واِع الُيُموـِ ِلَيبَتِمينْ أَ َعَمّي بِ ٍؿ َكَموِج الَبْحِر َأرَخ  ُسُدوَلُو       وَليْ 

ـَ ُمْحِوؿِ ذي تَ  فْ ُتيا عَ يْ يَ لْ أَ َطَرْقُت وُمْرضٍع     فَ  دْ َفِمثِمِؾ ُحْبم  قَ   20 امرؤ القيس الطكيؿ مائ

ـُ اأَلَمُؿ الَجِميؿُ  مجزكء  َوْبرًا َأِحّبائي ُىناَؾ     َفَأْنُت

 الكامؿ

 24 ىاركف ىاشـ رشيد

 241 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ َوِغيػرًا ُمَحبَّبػًا َمْقبػػوالً     َلْيَتِني ُعػْدُت في َبرَاَءِتَؾ اآلَف 

 241 ىاركف ىاشـ رشيد الخفيؼ ليَتيـ َيرِجُعوَف جيػاًل َفِجيػال     ليَت َمف ُكنُت َقد َعرفُت أراىـْ 

مجزكء  واألّمُة الُكػْبَرى ِبأعياِد الَيزيمِة َتْحَتِفػؿْ 

 الكامؿ

 224 ىاركف ىاشـ رشيد

مجزكء   أعياُدىا، ما أكثَر األعياَد في الزََّمِف الُمِذْؿ!

 الكامؿ

 224 ىاركف ىاشـ رشيد
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 قافية الميـ

 14 ىاركف ىاشـ رشيد السريع ِرـُ طَّ ضْ راُء تَ ضْ َؾ الخَ واقُ شْ الىبًة أَ  سِ دْ القُ  وعم  ِقبابِ 

 30 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ُجـُ َترْ ديَف وَ تَ عْ َيٌد َتْرمي ُجنوَد المُ  ػْت     ذا انَتَفضَ ىػاٌب إِ رْ قاُؿ إِ يُ وَ 

اّل َجاَء َدْوُرُكـُ   مجزكء   َغِريٌب ال َتُقوُلوىا      َواِ 

  فرالكا
 30 ىاركف ىاشـ رشيد

ـُ  جودُ اٌت ىاِمٌد         ىذا الوُ وَ َوْمٌت ُمريٌع َبْؿ مَ   35 ـ رشيدىاركف ىاش الكامؿ وعالـٌ ُمَتجي 

ـُ  ـُ اْلَعَرِبيُّ َغاٍؼ َيْحُم ـُ      َواْلَعاَل  04 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ الَمْسِجُد اأَلْقَو  ُيباُح َوُيْيَد

 02 أبك األسكد الحٌماني الرجز ـِ يسَ ومِ  بٍ سَ حَ  في يامُ ضُ فْ يَ     َِ  ـيثَ تِ  لـ ياقومِ  في ما متَ قُ  لو

 02 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ داِء وُيْرِزـُ الن  و  ُيَجْمِجُؿ بِ قْ األَ       وُ ػٍض إنَّ رْ ؿ  أَ ي كُ ا فِ ػباَبنحْ أَ 

 51 أبك صخر اليذلي الكافر اماوالنَّعَ  دَ األوابِ  الُعْوـَ  وال       اريمً كَ  يُتبق ال األّياـَ  أرى

 51 اليذليأبك صخر  الكافر اماُتؤَ  ُعمِّا َنْبُتو ايرً ػَنض       اَرْوضً  َيْنتابافِ  ِعْمجاف وال

ذا الفضاُء تجّيما ذا الُخطوُب َتداَفَعْت واِ  مجزكء  َواِ 

 الكامؿ

 53 ىاركف ىاشـ رشيد

ـَ وأعتما ذا لبػاُس الَيػأِس َدثََّرَنا وغا مجزكء  واِ 
 الكامؿ

 53 ىاركف ىاشـ رشيد

مجزكء  َفأنػا ُأَكػب ُر في مػآذننػا َتِقيِّا ُمْسػِمًما
 الكامؿ

 53 ىاركف ىاشـ رشيد

َمػاحَ  مجزكء  َجػٌر َكَما َطػْيِر اأَلبابيِؿ، اسَتثاَر َوَحوَّ
 الكامؿ

 21 ىاركف ىاشـ رشيد

مجزكء  َرجَّ الِجَبػاَؿ الرّاِسَياِت ُمَزْمِجرًا، َرجَّ السَّػَما
 الكامؿ

 21 ىاركف ىاشـ رشيد

 21 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ـُ تَأل  نا الَوجيػُع الُمتَعػُب المُ أَ ًعا       فَ ي ُموجِ رِ اَف ِشعْ ا كَ ًوا ِإذا مَ فْ عَ 

 20 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ـُ مَّ ػعَ تَ ا نَ مَ ُربَّ ؿَّ وَ ػعَ   لَ ػسَ عَ وُعنا    وَ مُ جُ    َتُيبُّ وَ قْ ل  األَ   إِ سَ عَ وَ 

 22 ىاركف ىاشـ رشيد السريع َقـُ ال الرَّ اُبِعيا ال الَحْوُر ُيْحوييا وَ تَ ي تَ واِكُب فِ ي المَ ذِ ىَ 

 21 ىاركف ىاشـ رشيد الطكيؿ اُع وُتْكَتـُ كاٍر ُتشَ فْ ديِد أَ رْ تَ ٍة       وَ مَ كْ حِ ٍؿ وَ وْ قَ ْف َنْفٍع لِ اَد مِ وما عَ 
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 23 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ـُ تَػدَّ َعػْف َىَدٍؼ َلُو َيَتَقػدَّ ٍة     ارْ رَّ ي مَ يٍء وال فِ اَؼ ِمْف شَ ما خَ 

 20 حٌساف بف ثابت الكامؿ ّساـِ بَ  ْسقي الّضجيَع بباردٍ ناـِ َخريَدٌة        تَ َتَبَمْت فؤاَدَؾ في المَ 

ـْ ِبِو مِ عْ وا أَ مُ سَ قْ أَ   25 ىاركف ىاشـ رشيد الرمؿ واِء الَعَمـِ لِ  ؿَ ثْ رًِعا مِ َقَسـٍ      ُمشْ  فْ ِظ

مجزكء  وامُ رِ جْ أَ وا وَ يحُ بِ تَ ٍف     واسْ ؿَّ آمِ وا كُ عُ َرو  

 الخفيؼ
 22 ىاركف ىاشـ رشيد

مجزكء  وىػا     َحذاِر َفِإنَّػيا النََّدـُ فال، ال َتُقول

 الكافر

 25 ىاركف ىاشـ رشيد

اّل جػاَء َدْوُرُكـُ  مجزكء  َغِريػٌب ال َتُقوُلوىا    وا 

 الكافر

 25 ىاركف ىاشـ رشيد

ـُ؟ ـْ َمأَت  22 ىاركف ىاشـ رشيد المتقارب أََلْسَت ِمَف الالِجئيَف اأُلل      ُىَنا َوُىناَؾ َلُي

ـْ     َبػم  ِإنَِّني واِحٌد ِمْنُيـُ َبم .. إِ   22 ىاركف ىاشـ رشيد المتقارب نَِّني الِجٌئ ِمْثُمُي

ـُ   ْمباُه مّمػْف َقْمبُ وا َحّر قَ   243 المتنٌبي البسيط َوَمْف بجسمي وحالي ِعنَدُه َسَقـُ  ُو َشِبػ

؟ ـْ َأْيَف السَّالـُ الَحؽُّ َأْشياَع السَّالـِ مجزكء  ُقوُلوا َلُي

 لكامؿا

 240 ىاركف ىاشـ رشيد

مجزكء  والّداِعروَف ُيَمز ُقوَف َقداسَة اأَلْرِض الَحراـِ 

 الكامؿ

 240 ىاركف ىاشـ رشيد

 قافية النوف

ُلوفَ  ُؿ الُمَتَقو  مجزكء  َكِذٌب َلَعْمِري ُكؿُّ َما َيَتَقوَّ

 الكامؿ

 32 ىاركف ىاشـ رشيد

مجزكء  َيدَُّعوفَ َوِدعاَيٌة ِلَلْجَنِبي  َخِسيَسٌة َمػا 

 الكامؿ

 32 ىاركف ىاشـ رشيد

 01 ىاركف ىاشـ رشيد الكافر َأِخي عبَد الَعزيِز َيَظؿُّ ىذا    الذي َأْعَمْيَت ِوْرَد الواِردينا

 52 ىاركف ىاشـ رشيد الكافر ِضياٌء َيْسَتِنيُر ِبِو الَجِبيفُ    َأِميَف الُقْدِس َأْنَت عم  ُذراىا  
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ْف ُكْنُت داِرًيا     ما أَ َفَو الِل   22 عمر بف أبي ربيعة الطكيؿ مافِ ثَ بِ  ـْ َر أَ مْ َف الجَ يْ مَ َسْبٍع رَ بِ  ْدِري وا 

ـَ َتَرْكَتَنا   22 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ ِمْف َغْيِر َتْوِديٍع ِبال اْسِتئذافِ       ماذا أُقوُؿ "َأِنيُس" ِفي

 245 ىاركف ىاشـ رشيد الكافر ليا قناة ال َتميػفُ  أميَف الُقْدِس.. أنَت ليا األميُف       وأنتَ 

ـَ الوَّ ي ُحب  ي     فِ لِ  افَ كَ مري الّرفيَؽ، وَ في عُ  افَ كَ  دْ قَ   222 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ يػانِ يُؽ الحَ دِ ِو، ِنْعػ

 قافية الياء

 11 ىاركف ىاشـ رشيد كافرال ُتساِئُمني َعِف الَوَطِف الُمَفدَّى    َعِف اأَلْرِض الَحبيَبِة َعْف َسماىا

 11 ىاركف ىاشـ رشيد الكافر َعِف الدَّاِر اّلتي ُسِمَبْت َزماًنا       َطػويػاًل َكْيَؼ َيْسُكُنيا ِسواىا 

 20 رؤبة بف العجاج الرجز اِج َقَتُمْو       ال ُيشَتَرى َكتّاُنُو َوَجْيَرُموْ جَ بؿ َبَمٍد ِمْؿُء الفَ 

ـُ ْبُف الُمَسّيِب ُمنَتياىاكِ ركاُب     حَ ائَبٍة خَ فما َرَجَعت بِ   25 مجيكؿ الكافر ي

َـّ الشَّػييد َشِييِد َمْعَرَكِة الَحياةِ  ػاُه يا ُأ مجزكء  ُأمَّ

 الكامؿ

 25 ىاركف ىاشـ رشيد

مجزكء  ال َتْحَزني َيْوًما َعَمْيِو َوال َتِزيِدي ِمْف َأساهُ 

 الكامؿ

 25 ىاركف ىاشـ رشيد

 

 

  الّشعر الحّر: -ب

 الّوفحة اسـ الّشاعر البحر الّشعر

 َأَتْنَس  "ِديَر َياِسيف" َأَتْنَس  َيْوَمَيا اأَلْغَبرَ 
ـَ الِمْيراؽَ   َفْوَؽ ُتراِبِيا ُيْيَدرُ  َو"ِقْبَية" والدَّ

                       رَ فَ وْ األَ  دَ الحاوِ  واَص الرَّ َر قاسـ" وَ فْ   "كُ سَ نْ تَ أَ 

 22 دىاركف ىاشـ رشي مجزكء الكافر
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 ؿَّ ىذا .. س  كُ نْ تَ أَ 
 س  ..نْ َؼ تَ يْ كَ 
 تيمَّ ُة أُ شيمَ فَ 
 ريدْ َت ال تَ نْ كُ  فْ إِ 

 ِبَأْف َتْثَأَر ..

 12 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الكافر

 زَّ تَ يْ ال تَ  اللِ  ـِ عم  اسْ  بْ اذىَ 
 يف والُل َربُّ العالميف،لِ وَّ ُكْف في األَ 

 يفُ عِ ف ُؽ، والمُ وَ المُ  وَ ىَ 

 25 ف ىاشـ رشيدىارك  الكامؿ

 الجباِؿ واليضابِ  في لممرابطيف قوؿُ أ
عاب، ـْ تسّمروا تقّحموا الو   مكاَنك

 تحّمموا الّتدميَر، والّسجوف والعذاب
 وواجيوا الجنوَد، والّرواَص والِحراب

 23 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الرجز

 وفَ نُ مِ ؤْ أكُتُب لّمذيف يُ 
 وفَ طُ قُ سْ ال يَ  ـْ يُ نَّ أَ بِ 
 وفَ مُ تَ ُيقْ  يفَ حِ ي الّساِح فِ 
 وفَ دُ اِح ُيولَ ي السَّ ما فِ نَّ ا ِ وِ 
 وفَ مُ تَ َة ُيقْ ظَ حْ لَ 

 23 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الرجز

 ـْ والراُتكُ ِمنا َتنياُؿ دُ جْ ألَ أَ 
 اعٍ طَ وَف انقِ دُ 
 نارُ مْ   أَ فَّ ما ُيوَ يْ كَ 

 َوُيقاُؿ َقْد ُفضَّ الن زاع

مجزكء 

 الكامؿ

 25 ىاركف ىاشـ رشيد

 
 انىُ اى ؿُ دْ عَ لاوَ  انىُ اى ؽُّ حَ لا
 ًنامَ زَ  وُ نْ ميَت عَ ما عَ نَّ لكِ 

مجزكء 

 الكامؿ

 23 ىاركف ىاشـ رشيد

 ِبَأْف َتسَتِفيَؽ الَمشاِعُر َسخًطا َأَما آَف َبْعدُ 
 َيِشبُّ الُحطاـُ 

 02 ىاركف ىاشـ رشيد المتقارب
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 ُأناِجي الَل في َوْمِتي أِلَْجِؿ َكراَمِة اإلسالـِ 
 تي َلَعؿَّ الَل َيْسَمُعِني َوَلْو َمرَّةُيْرِعُد داِئًما َووْ 

ْخرةِ  أِلَْجِؿ الَمْسِجِد اأَلْقو   الذي باَرَؾ والوَّ

 03 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الكافر

 ال َعَمـٍ ي بِ ضِ رْ أَ  نُتـُ أَ  ـْ تُ ئْ طِ ُذ وَ ا ُمنْ نَ أَ 
 ال َقَمـِ ٍب بِ ال ُكتُ ٍت ألوالدي بِ يْ ال بَ بِ 

 يائيشْ ُكؿَّ أَ  ـْ َسَرقتُ 
 

 22 ىاركف ىاشـ رشيد الكافر مجزكء

 األْحالـِ  َأنا يا ساِرؽَ 
 ِمْف عيني أنا ُعْدتُ 
 أنا يا ناِىَب اأَلْوطافِ 

 لي َكَرـٌ ولي َبْيتٌ  

 245 ىاركف ىاشـ رشيد اليزج

  الُمْبِدعيف َي َتْنِزُؼ ِمْف ِجراحِ َوىِإفَّ الَقويَدَة 
  َوَتُقوُؿ ِوْدًقا ال َتِمؼُّ وال َتدوُر وال َتِميف
 َتْبَق  ِىَي اأَلْقوى َوَتْبَق  َمْقَتاًل ِلمقاِتميف

مجزكء 

 الكامؿ

 02 ىاركف ىاشـ رشيد

  طيفَ ا َأْرُض ِفَمسْ يِإنَّ 
  ما ِمْف َرْمَمٍة َأْو َقشَّةٍ 
 َرفَّْت ِبَيا إاّل زاَنيا اللُ 

 وِبالطُّْيِر َحَباىا

 21 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الرمؿ

 َعْيَنْيوِ َبراَءُة اأَلْطفاِؿ ِمْف 
 شالؿ يوّزُع الزُّىورَ 

 ُيْنِشُد الَقواِئدا

 22 ىاركف ىاشـ رشيد الرجز

 َتْعِرُؼ َوْجَو واِلِدي َتْعِرُفِني
 َوَجّدَي الَقديـ َتْعِرُؼ ُأم ي َجدَّتي

 وَشْعِبَي الَعِظيـ

 24 ىاركف ىاشـ رشيد السريع

ـَ الوَّ وُؿ فِ قُ تَ   تُ مْ ي
 نيفالس   هِ ذِ ؿُّ ىَ كُ 
 ِطرًا ؟!يْ سَ ًما مُ ثِ جا ؿَّ ظَ 

 244 ىاركف ىاشـ رشيد الرجز
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 َجناحي الَمْكُسوُر َيْوَفُع ِقمََّة الُقْدَرةِ 
 االْسِتْعماَر والطُّْغياَف واإِلْرىاَب والذَّرَّةَ 

 15 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الكافر

 وافِ دْ العُ   ةِ مَ يْ لَ  فْ ، مِ َسجيَنٌة َمديَنتي
 يافُ غْ يا الطُّ روبِ عيُث في دُ ٌة يَ سيرَ أَ 

 2 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الكافر

 َوَمَدْت َغزَُّة َفْوَؽ اأْلَْرضِ 
 الَغْزوِ  اـَ مَ َما ِريَعْت أَ 

 َأْو ُشمَّْت ُخطاىا

 04 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الرمؿ

       طاؼِ عْ أَ  ءَ ؿْ ُونُتِؾ مِ 
  قَ بْ تَ  يْ وُت كَ مُ ْمُت أَ قُ وَ 

اِفي  وَيْفِديَيا َدِمي الوَّ

 25 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الكافر

  فإذا الَقويَدُة َأْفَمَحتْ 
 ِفي َىزَِّة الَجَبِؿ الَمِكيف

ذا ِىَي اْقَتَحَمتْ    وا 
 عم  نيروَف َمْوِقَعُو الحِويف

مجزكء 

 الكامؿ

 50 ىاركف ىاشـ رشيد

 فاْحَذروىا  قاُلوا: َمناِشيٌر ُتَوزَّعُ 
ـْ َقْد أُْلِوَقْت ال َتْتُركوىا ذا عم  ُجْدراِنُك  وا 

 َفْورًا ِإَلْييا َمز قوىا َوَحذاِر ال َتْقرأوىا

مجزكء 

 الكامؿ

 22 ىاركف ىاشـ رشيد

 راِحَؿ الط رادِ ـُ مَ تُ مْ يَّ ى قَ ُترَ  ؼَ يْ كَ 
 ـَ وْ راَف، وحّت  اليَ يْ زَ ُمنُذ حُ 

 ؟الِجيادِ  عِ واقِ ـُ ِمْف مَ تُ نْ أَ  فَ يْ أَ 

 22 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الرجز

 ألّياـال تفزعوا وراجعوا دفاتر ا
 اقتطعوىا واقرأوا ما خّطِت األقالـ

 ْحَدنا اآلالـ..نا وَ مْ مَ تذّكروا أّنا حَ 
 

 21 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الرجز

 ـيَّ خَ المُ  فَّ ألَ 
 ؽُّ ُد الحَ اىِ الشَّ  وَ ىُ 
 ـْ مَّ كَ ا تَ مَّ إِ 

مجزكء 

 المتقارب

 20 ىاركف ىاشـ رشيد
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ـْ َأْسَتِطْع َأْف َأْقَتِوَد َشْيًئا  ِو ِإَلْيَؾ أِلُْىدي َل
 َوَأْنَت في الُغْرَبِة يا َشْوقي، ويا َوْجدي َعَمْيؾَ 

ـُ..؟ َكْيَؼ َتْوحو..؟  َكيَؼ؟ ُقْؿ ِلي ما َلَدْيَؾ؟ َكْيَؼ َتنا

 12 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الرجز

 َليا لمُقْدِس ِفي اأَلْسِر الُمِذؿ  
 َتِضجُّ في الَقْيِد ُأناِدي
 ُع َلْو ُيْجِديَلْو َيُيزُّ َنداَي َلو ُيْسمَ 

 241 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الكافر

 ِلَيْحَتِرْؽ َكالُمَنا ِلَتْحَتِرْؽ َأْقالُمنا
 ِلَتْحَتِرْؽ ُكؿُّ َمَعاني الِكْبِر في ِبالِدنا

 ِلَتْحَتِرْؽ َأْعالُمنا فالَمْسِجُد اأَلْقَو  اْحترؽَ 

 24 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الرجز

 أي  حائٍز ليا ما قيَمةُ 
 كاَف عالًما أو كاتًبا

 شاِعًرا وْ أَ 

 21 ىاركف ىاشـ رشيد الرجز

دوف   َمِديَنُة الُقْدِس اّلتي ُتَمج 
 َقْد ُغي َرْت َوُبد َلْت 
ـْ َتُعْد َكما َعَرْفُتـُ   َفَم

َبيا وُ   يوفيْ َخرَّ

مشطكر 

 الرجز

 21 ىاركف ىاشـ رشيد

 َمْف َيْفَتُح َقْبرًا
 ْنياِلْمعاِئِد ِمْف َأْقو  الدُّ 
 ِلْمفاِرِس َعْبِد الُمْحِسفِ 

 ِإْنساُف الِقَمـِ الُعْميا

 35 ىاركف ىاشـ رشيد الرمؿ

 ْوًنا َوَنْرَفُع سدِّاُنَوط ُد حِ 
 َوَنْدَحُر َعْنِؾ العدوَّ اأَلَلّدا

 ِلَعْيَنْيِؾ َوْيَدا ِلَعْيَنْيِؾ َوْيَدا 

مجزكء 

 المتقارب

 54 ىاركف ىاشـ رشيد

 َبعيدِ وُأّمو في َكفرىا ال
 َيْوـَ وّدعْتو وىي َتبَتِسـُ 

 تقوؿ: يا ُبنّي ُعْد َلنا بالّنورِ 
 يا ُبَنّي، َحّقِؽ الُحْمـَ 

 242 ىاركف ىاشـ رشيد الرجز



067 
 

 ـْ يِ فِ ا في ُعرْ أّننَ وَ 
 قاءَ َش والبَ يْ َتِحؽُّ العَ سْ ال نَ 

 ؾَّ وأّننا ال شَ 
 اءِ نَ ريِقنا إل  الفَ في طَ 

مجزكء 

 الرجز

 54 ىاركف ىاشـ رشيد

 َتْنس  الَمْسِجَد اأَلْقَو وَ 
  َوراَء الّميِؿ والّمَيبِ  
 فناَحْت ساَحُة اأَلْقَو   

 عم  اإلْسالـِ والَعَربِ 

 02 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الكافر

 ةِ روبَ َف العُ طَ وَ 
ياءِ ُؿ بِ أيُّيا الَوَطُف الُمَكبَّ   الر 

  مَ و عَ حُ َقْد آَف أْف َتوْ 
 َووتي َوَقْد ُبحَّ الن داءُ 

زكء مج

 الكامؿ

 52 ىاركف ىاشـ رشيد

 قافِ عانَ تَ الّظالـُ يَ وَ  ةُ ينَ دِ المَ ُتَؾ وَ رْ كَ ي ذَ دِ لَ وَ 
 خافٍ دُ  فْ ما ِستاٌر مِ يُ قَ وْ فَ  تُ مْ الوَّ وَ 
 قافِ عانَ تَ يَ  قافِ ما العاشِ نَّ أَ كَ فَ 

 20 ىاركف ىاشـ رشيد الكامؿ

 ... ماءِ حَ ـَ الرُّ حَ رْ يا أَ 
 ... اءِ طَ يا خيَر العَ 

 ساءِ ؤَ لبُ ا ذَ قِ نْ يا مُ 
 ال آباءبِ  فُ حْ يا رّبنا ... نَ 

مجزكء 

 الكامؿ

 240 ىاركف ىاشـ رشيد

 ب  يا رَ 
 ةَ يادَ ي الشَّ نِ غْ م  بَ 

 وارَتَفَع الّدعاءُ 

 23 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الرجز

 َيَرى َكْيَؼ َييوُف الَمْجدُ 
ُؽ الشََّرؼُ    َكْيَؼ ُيَمزَّ

 َوَكْيَؼ الُقْدُس..
 َكْيَؼ َيدوُسيا 

 َجب ُر الّومؼالُمتَ 

 23 ىاركف ىاشـ رشيد مجزكء الكافر
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 .الموادر والمراجع -ثالثًا

 :الموادر -أّواًل 

  القرآف الكريـ. -

أحمد عمي الديف،  :، تحقيؽالبديع في عمـ العربّيةىػ(، 242ابف األثير، المبارؾ بف محمد )ت -2
 ىػ. 2014مكة المكرمة : جامعة أـ القرل، 

، المثؿ الّسائر في أدب الكاتب والّشاعر(، ىػ 736 د )تصر ا بف محمٌ ، نابف األثير -5
 )د.ت(.، القاىرة : دار نيضة مصر لمطبع كالنشر،5أحمد الحكفي كزميمو ، ط :تحقيؽ

د باسؿ محمٌ  :، تحقيؽشرح الّتوريح عم  الّتوضيحىػ( 245األزىرم، خالد بف عبد ا )ت -3
 ـ.1444 -ىػ 2012العممٌية، عيكف الٌسكد، بيركت: دار الكتب 

 :، تحقيؽشرح الرضي لكافية ابف الحاجب ىػ(222)ت ستراباذم، محمد بف الحسف الرضيألا -7
 ـ.  9>>0 -ىػ:070د بف سعكد اإلسّلمٌية،حسف الحفظي، الرياض: جامعة اإلماـ محمٌ 

  "منيج شرح األشموني عم  ألفية ابف مالؾ المسمّ ىػ(، 244األشمكني، عمي بف محمد، )ت -5
د محيي الديف عبد الحميد، بيركت: دار الكتاب العربي، محمٌ  :تحقيؽالسالؾ إل  ألفية ابف مالؾ" ، 

 ـ. 2255-ىػ2325

ندج بف حجر، -2 ، بيركت: دار 1عبد الرحمف المصطاكم، ط :،  تحقيؽالّديوافامرؤ القيس، حي
 ـ. 1440 -ىػ 2015المعرفة، 

اإلنواؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البورييف  ،ىػ(::8األنبارم، عبد الرحمف بف محمد )ت -:
 )د.ت(.القاىرة: مكتبة الخانجي،جكدة مبركؾ كزميمو،  :تحقيؽوالكوفييف، 

،  بيركت، دار الكتب العممٌية، 1عبد مينا، ط :، تحقيؽالّديواف األنصارم، حٌساف بف ثابت، -2
 ـ. 2220 -ىػ2020

، تحقيؽ: خزانة األدب ولّب لباب لساف العرب ىػ(،2423البغدادم، عبد القادر بف عمر)ت  -2
 ـ.   2222 -ىػ2022، القاىرة: مكتبة الخانجي، 4ط عبد الٌسّلـ ىاركف،
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عبد  :، تحقيؽالمطّوؿ شرح تمخيص مفتاح العمـوىػ(، 221التٌفتازاني، مسعكد بف عمر)ت  -24
 ـ. 1423، بيركت: دار الكتب العممٌية،  3الحميد ىنداكم، ط

محمكد محمد  :، تحقيؽدالئؿ اإلعجازىػ(، 7:0ي، عبد القاىر بف عبد الرحمف )تالجرجان -00
  )د.ت(.شاكر، القاىرة: مكتبة الخانجي، 

محٌمد صٌديؽ المنشاكم،  :، تحقيؽمعجـ التعريفاتىػ(، 09;عمي بف محٌمد )ت الجرجاني، -05
 القاىرة: دار الفضيمة ، )د.ت(.

، بيركت: دار 3محمد عمي النجار، ط :، تحقيؽائصالخو، (ىػ 193ت)ابف جٌني، عثماف  -31
 اليدل لمطباعة كالنشر، )د.ت(.

نعماف طو، القاىرة: مكتبة الخانجي،  :، تحقيؽالّديوافىػ(، 05الحطيئة، جركؿ بف أكس)ت -20
 ـ. 2222-ىػ2042

، ارتشاؼ الّضرب مف لساف العربىػ(، 205أبك حٌياف األندلسي، محمد بف يكسؼ )ت -25
 ـ. 2222 -ىػ 2022جب محمد كزميمو، القاىرة: مكتبة الخانجي، ر  :تحقيؽ

ىيثـ  :، تحقيؽاإلمتاع والمؤانسةىػ(، 711أبك حٌياف الٌتكحيدم، عمي بف محٌمد)ت نحك -09
 ـ. 5100 -ىػ0765الطعيمي، بيركت: المكتبة العصرٌية، 

يّللي، عماف: دار تحقيؽ ىادم ال كشؼ المشكؿ في النحو ،ابف الحيدرة، عمي بف سميماف،  -:0
  ،)د.ت(.عمار لمنشر كالتكزيع 

اإليضاح في عمـو البالغة المعاني ىػ( 232الخطيب القزكيني، محٌمد بف عبد الٌرحمف )ت -22
 ـ. 1443-ىػ2010إبراىيـ شمس الٌديف، بيركت: دار الكتب العممٌية،  :، تحقيؽوالبياف والبديع

 :، تحقيؽ وأنباء أبناء الزمافوفيات األعياف  ،ىػ(0;9)ت أحمد بف محٌمد  ابف خٌمكاف، ->0
 .ـ;:>0 -ىػ;>06، إحساف عٌباس، بيركت: دار صادر

: إحساف عٌباس، بيركت، دار مكتبة ، تحقيؽالّديوافاإليادم، جارية بف الحٌجاج،  أبك دؤاد -14
 )د.ت(.،الحياة
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-ىػ0751ابف كثير، ، بيركت: دار  :،طإعراب القرآف الكريـ وبيانو  دركيش، محيي الديف، -12
 ـ .2222

، بيركت: دار 1ط ، تحقيؽ: فايز محٌمد،الديواف ىػ(23ابف أبي ربيعة، عمر بف عبد ا )ت -11
 ـ.2222 -ىػ2022الكتاب العربي، 

 ـ.1425، فمسطيف: االتحاد العاـ لمكتاب كاألدباء الفمسطينييف،الديوافرشيد، ىاركف ىاشـ،  -13

عرفاف حٌسكنة، بيركت: المكتبة  :، تحقيؽمعاني الحروؼىػ( 320الٌرماني، عمي بف عيسى)ت -10
 ـ. 1445-ىػ2012العصرٌية، 

إبراىيـ اإلبيارم، القاىرة: دار  :، تحقيؽإعراب القرآفىػ(، 322الزجاج، إبراىيـ بف السرم)ت -15
 الكتاب المصرم، )د.ت(.

محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،  :، تحقيؽالبرىاف في عمـو القرآفالٌزركشي، محمد بف عبد ا،  -59
 ـ.7;>0 -ىػ0717، القاىرة: دار التراث، 6ط

 ىػ(  532الزمخشرم، محمكد بف عمر)ت  -12

عادؿ أحمد  :، تحقيؽالكّشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ -أ 
 ـ.2222 -ىػ2022عبد المكجكد كزميمو، الرياض: مكتبة العبيكاف، 

 ـ. 1443فخر قدارة، عٌماف، دار عٌمار،  :، تحقيؽفي عمـ العربّية المفّوؿ -ب

عبد الحسيف الفتمي،  :، تحقيؽاألووؿ في الّنحوىػ(، 133-ابف الٌسٌراج، محٌمد بف سيؿ ) -38
 ـ.3993-ىػ 3431، بيركت: مؤٌسسة الٌرسالة، 1ط

ىاركف،  عبد السّلـ محمد :،تحقيؽ الكتابىػ( 1;0سيبكيو ، عمرك بف عثماف )ت ->5
 ـ.;;>0-ىػ;071،القاىرة:مكتبة الخانجي

أحمد حسف ميدلي  :، تحقيؽشرح كتاب سيبويوىػ(، 322الٌسيرافي، الحسف بف عبد ا )ت  -34
 ـ. 1442-ىػ2012كزميمو، بيركت: دار الكتب العممٌية، 
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 ىػ(00>)ت ،  عبد الرحمف بف الكماؿالس يكطٌي ، -60

شعيب األرنؤكط، بيركت: مؤٌسسة الٌرسالة ناشركف،  :قيؽ، تحاإلتقاف في عمـو القرآف -أ 
 ـ.  1442-ىػ2012

عبد العاؿ مكٌرـ ، بيركت : مؤٌسسة  :، تحقيؽ األشباه والّنظائر في الّنحو -ب
 ىػ.2042ـ/2225الٌرسالة،

   .ت(.د)محمد محمكد الٌشنقيطي، بيركت: لجنة الٌتراث العربي، ، تحقيؽ: شرح شواىد المغني -ج

أحمد شمس الٌديف، بيركت: دار الكتب العممية،  :، تحقيؽاليوامع في شرح جمع الجوامع ىمع -د
 ـ 2222

محمكد الطناحي،  :، تحقيؽأمالي ابف الّشجريّ ىػ(، 501ابف الٌشجرٌم، ىبة ا بف عمٌي) ت -31
 ـ.   2221-ىػ2023القاىرة: مكتبة الخانجي، 

 ـ. 2225 -ىػ2325الدار القكمية لمطباعة كالنشر،  ، القاىرة:الّديوافالٌشعراء اليذلٌيكف،  -33

عبد القادر  :، تحقيؽاإلكسير في عمـ الّتفسيرىػ(، 09:الٌطكفي، سميماف بف عبد القكم)ت -67
 .ت(.د)حسيف، القاىرة: مكتبة اآلداب، 

محمد محيي الديف عبد الحميد،  :، تحقيؽشرح ابف عقيؿ ،ىػ(222ابف عقيؿ، عبد ا )ت  -35
 ـ.2224 -ىػ 2044القاىرة: دار التراث، ، 14ط

المقاود الّنحوّية في شرح شواىد شروح األلفّية  ىػ(255العيني، محمكد بف أحمد )ت -32
 -ىػ2032القاىرة: دار الٌسّلـ، تحقيؽ: عمي فاخر كزمّلؤه، المشيور بػ"شرح الّشواىد الكبرى" 

 ـ. 1424

عبد  :، تحقيؽالعيف مرّتًبا عم  حروؼ المعجـكتاب ىػ( 224الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد )ت -32
 ـ. 1443-ىػ2010الحميد ىنداكم، بيركت: دار الكتب العممٌية، 

تحقيؽ: إحساف عٌباس، ، الّديواف ىػ(245كثير بف عبد الرحمف الخزاعي )ت ة،ز  ر عى ثيٍّ كي  -32
 ـ. 2222 -ىػ2322بيركت: دار الثٌقافة، 



06< 
 

، الكميات معجـ في الموطمحات والفروؽ المغوّيةىػ(، 2420الكفكم، أٌيكب بف مكسى ) ت  -32
 ـ. 2222 -ىػ2022، بيركت: مؤٌسسة الٌرسالة، 1عدناف دركيش كزميمو، ط :تحقيؽ

محٌمد طريفي، بيركت: دار صادر،  :، تحقيؽالّديوافىػ(، 212الكميت بف زيد، األسدٌم )ت  -04
 ـ.  1444

 :، تحقيؽؼ المباني في شرح حروؼ المعانيروىػ(، 241المالقي، أحمد بف عبد الٌنكر) -02
 ـ. 1441 -ىػ2013، دمشؽ: دار القمـ، 3أحمد الخٌراط، ط

 ىػ(221ابف مالؾ، محمد بف عبد ا األندلسي )ت -01

-ىػ2024عبد الرحمف الٌسٌيد كزميمو، القاىرة : ىجر لمٌطباعة كالٌنشر،  :، تحقيؽشرح الّتسييؿ -أ 
 ـ. 2224

 -ىػ2322تحقيؽ: عدناف الٌدكرم، بغداد: مطبعة العاني،  ،ّدة الالفظوعُ شرح عمدة الحافظ  -ب
 ـ. 2222

محمد عبد الخالؽ عضيمة،القاىرة:  :، تحقيؽالمقتضبىػ(، 8;5المبٌرد، محمد بف يزيد )ت -76
 ـ.7>>0 -ىػ0708لجنة إحياء التراث اإلسّلمي، 

دار بيركت لمٌطباعة كالٌنشر، ، بيركت: الّديوافىػ(، 687المتنٌبي، أحمد بف الحسيف )ت -77
 ـ. 6;>0 -ىػ0716

القرآف الكريـ بالّرسـ العثماني وبيامشو ىػ( كزميمو، 220المحٌمي، محٌمد بف أحمد، )ت -05
عبد  :، تحقيؽتفسير اإلماميف الجميميف مذّياًل بكتاب ُلباب الّنقوؿ في أسباب الّنزوؿ لمّسيوطي

 )د.ت(.القادر األرناؤكط، دمشؽ: دار ابف كثير، 

فخر الٌديف قباكة  :، تحقيؽالجن  الّداني في حروؼ المعانيالمرادم، الحسف بف قاسـ،  -02
 ـ . 2221-ىػ2023كزميمو، بيركت: دار الكتب العممٌية، 

ؽ.ىػ(، كالمرٌقش األصغر، عمرك بف حرممة  52المرٌقش األكبر، عمرك بف سعد) ت -02
 ـ. 2222ريف صادر، بيركت: دار صادر، تحقيؽ: كا، ديواف المرق َشيفؽ.ىػ(،  54)ت
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عبد ا عمي الكبير،    :، تحقيؽلساف العربىػ( ، 00:ابف منظكر، محمد بف مكـر )ت  -;7
                                .ت(.دالقاىرة : دار المعارؼ ،)

معيف عبد ال :، تحقيؽكتاب اأُلزىّية في عمـ الحروؼىػ(، 025اليركم، عمٌي بف محٌمد)ت -02
 ـ.  2223 -ىػ2023المٌمكحي، 

 ىػ(222ابف ىشاـ ، عبد ا بف يكسؼ )ت  -54

محمد محيي الديف عبد الحميد، بيركت: المكتبة  :، تحقيؽأوضح المسالؾ إل  ألفّية ابف مالؾ -أ
 العصرٌية ، )د.ت( .

ر محمد أبك فضؿ عاشكر، بيركت: دا :، تحقيؽشرح شذور الّذىب في معرفة كالـ العرب -ب
 ـ1442-ىػ  2011إحياء الٌتراث العربي ،

محمد محيي الديف عبد الحميد ،بيركت : المكتبة  :، تحقيؽ شرح قطر الّندى وبّؿ الّودى -ج
 ىػ.2020 –ـ 2220العصرية، 

محمد محيي الديف عبد الحميد، بيركت: المكتبة  :، تحقيؽمغني المبيب عف كتب األعاريب -د
 العصرية )د.ت( . 

إميؿ بديع  :، تحقيؽ شرح المفّوؿ لمّزمخشريىػ( ، 976يش، يعيش بف عمي )تابف يع -80
 .ـ5110 -ىػ 0755كتب العممٌية ، : دار اليعقكب، بيركت

  المراجع: -ثانًيا

 ـ. 2220، القاىرة: مكتبة األنجمك المصرٌية، 5، طداللة األلفاظ أنيس، إبراىيـ، -2

، بغداد: بيت الحكمة، الّنحوّييف والبالغّييف أساليب الّطمب عنداألكسي، قيس إسماعيؿ،  -5
  )د.ت(.

عمي دحركج،  :، تحقيؽموسوعة كّشاؼ اوطالحات الفنوف والعمـوالتيانكم، محٌمد عمي،  -3
 ـ. 2222بيركت: مكتبة لبناف ناشركف، 
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 ،6، ط الّنحو الوافي مع ربطو باألساليب الّرفيعة ، والحياة المغوّية المتجّددةحسف ، عباس ،  -7
 القاىرة : دار المعارؼ،)د.ت(.

 ـ. 2223، إربد: دار األمؿ، 1، ط المعجـ الوافي في أدوات النحو العربيالحمد، عمي تكفيؽ،  -5

: الدار الجامعية، ، اإلسكندريةظاىرة الحذؼ في الّدرس المغوي، حمكدة، طاىر سميماف -9
 . ـ;>>0

-ىػ2012القدس: مكتبة دار الفكر، العربّية،، العمدة في عمـو البالغة الدراكيش، حسيف أحمد -2
 ـ. 1442

 ـ.1444-ىػ2014: دار المعرفة الجامعٌية، اإلسكندرية، 1، طالتطبيؽ الّنحوي، الراجحي، عبده -2

األعالـ قاموس تراجـ ألشير الّرجاؿ والّنساء مف العرب والمستعربيف ، الٌزركمي، خير الٌديف ->
 ـ. 5115لعمـ لممّلييف ، : دار ا، بيركت08، ط والمستشرقيف

-ىػ2014، عماف: دار الفكر لمطباعة كالنشر، معاني الّنحوالٌسامٌرائي، فاضؿ صالح،  -24
 ـ.1444

، القاىرة: دار الحكمة، حركة الّنحو والّداللة في الّنّص الّشعريّ الشاعر، صالح عبد العظيـ،  -22
 ـ 1423ىػ/2030

، قرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابًا وتفسيرًا بإيجازبالغة ال، الشيخمي، بيجت عبد الكاحد -21
 .ـ1442 -ىػ 2011، األردف: مكتبة دنديس

الرشيد، : دار ، دمشؽ3، طالجدوؿ في إعراب القرآف وورفو وبيانو، صافي، محمكد -23
 ـ.2225

، عىٌماف: دار الفكر لمٌنشر اإلعراب المفّوؿ لكتاب الل المرّتؿصالح، بيجت عبد الكاحد،  -20
 ـ. 2223 -ىػ2020كالٌتكزيع، 

، الكافي في عمـو البالغة العربّية المعاني والبياف والبديعالعاككب، عيسى عمي،  -25
 ـ. 2223اإلسكندرية: الجامعة المفتكحة، 
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 ـ.2222-ىػ2022اف، ، إربد : دار الفرق0، ط البالغة فنونيا وأفنانيا، عٌباس، فضؿ حسف -22

   ـ.1442-ىػ2034بيركت : دار الٌنيضة العربٌية، لمعاني، ، عمـ اعتيؽ، عبد العزيز -82

األّميات في األبواب الّنحوّية دراسة استقرائّية تعميمّية ألوجو أحقّية العثماف، حسف أحمد،  -22
 ـ.1440-ىػ2015مٌكة المكٌرمة، المكتبة المٌكٌية،  األداة بأّمية بابيا،

، 1، طي عمـو البالغة البديع والبياف والمعانيالمعجـ المفّوؿ فعٌكاكم، إنعاـ فٌكاؿ،  -22 
 ـ. 2222-ىػ2022بيركت: دار الكتب العممٌية، 

 ـ. 2222، القاىرة: عالـ الكتب، 5، طعمـ الّداللةعمر، أحمد مختار،  -14

، بيركت : 61عبد المنعـ خفاجة ،ط :،تحقيؽ ، جامع الدروس العربيةالغّلييني ،مصطفى  -50
 ـ. 7>>0 -،ىػ 0707رية، منشكرات المكتبة العص

 
 ، بغداد: مكتبة الثقافة الٌدينٌية، )د.ت(.الّداللة الّنحوّية في كتاب المقتضبالماضي، سامي،  -11

-ىػ0765،القدس، د.ف،  5،ط ومعو شواىد تطبيقّية العمدة في النحومسعد ،عبد المنعـ ، -56
 ـ. 5100

: ، القاىرة7مجمع المغة العربية ،ط :، تحقيؽ المعجـ الوسيط، كزمّلؤه مصطفى،إبراىيـ -57
 ـ. 5117ركؽ الدكلية ، مكتبة الشٌ 

 ـ.1;>0، الككيت: ككالة المطبكعات،  أساليب بالغّيةمطمكب، أحمد ،  -58

، عمي -12  أبك المكاـر

 ـ. 1442-ىػ2012، القاىرة: مؤٌسسة المختار، الجممة االسمّية -أ 

 ـ.1442-ىػ2012تار،، القاىرة: مؤٌسسة المخالجممة الفعمّية -ب 

، القاىرة: مكتبة كىبة،  1، طدالالت الّتراكيب دراسة بالغّيةأبك مكسى، محٌمد محٌمد ،  -12
 ـ. 2222-ىػ2042
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 رسائؿ الماجستير:  -ثالثًا

)رسالة ماجستير(،  ظاىرة الحذؼ في المفضميات؛ دراسة نحوّية داللّيةبريجية، محمد أحمد،  -2
 ـ. 1422-ىػ2032القدس: جامعة القدس، 

، راـ ،)رسالة ماجستير(األبعاد الموضوعّية والفّنّية في شعر ىاروف ىاشـ رشيد، بيارم ، سناء -1
 ـ.1442ا : جامعة بيرزيت ، 

)رسالة ماجستير(، ديواف الحطيئة "دراسة : ورفّية وتركيبّية وداللّية"، دعمس، أحمد داكد -3 
 ـ.2222، بيتالاألردف: جامعة آؿ 

 الحذؼ في شعر أبي الّطّيب المتنّبي"دراسة نحوّية ووفّية استقرائّية"د، زىير محمد، العرك  -0
 ـ.   1445-ىػ2015)رسالة ماجستير(، إربد: جامعة اليرمكؾ، 

،)رسالة الّداللة الّنحوّية في بيج الّوباغة في شرح نيج البالغة لمتستريفرحاف، عمي حسف،  -5
 ـ.   1421 -ىػ2033ماجستير(، بغداد: جامعة بغداد، 

 ت : المجاّل  -رابًعا

، وورة الالجئ الفمسطيني في شعر ىاروف ىاشـ رشيد ديواف "مع ، نجٌية فايزالحمكد -2
 ـ.1423، ، شباط12، عقدس المفتكحة لألبحاث كالٌدراسات، مجٌمة جامعة الالغرباء" نموذًجا

، مجٌمة فراس الحمدانيالّتشكيؿ الّمغوي في شعر الّسجف عند أبي المصرم، عباس عمي،  -5
 ـ. >511، 0، ع06جامعة األقصى، مج

 ،مجمة كاسط لمعمكـ اإلنسانية ،الّداللة الّنحوّية بيف القدام  والمحدثيفالنعيمي، زينب مديح،  -6
 .ـ1442، 21، ع5مج
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 .فيرس المحتويات -رابًعا

 الوفحة الموضوع
 أ اإلقرار

 ب الٌشكر كالتٌقدير
 ج بالمغة العربٌيةالممٌخص 

 د الممٌخص بالمغة اإلنجميزٌية
 ق المقٌدمة
 2 الٌتمييد

 12-0 الفوؿ األّوؿ: داللة الّتقديـ والتّأخير  
 5 تمييد     
 2 : تقديـ الخبر عمى المبتدأاألكؿالمبحث     
 22 المبحث الثاني: تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ    
 25 المعمكؿ عمى عامموتقديـ  :الثالث المبحث    

 25 المطمب األٌكؿ: تقديـ المفعكؿ بو عمى الفعؿ      
 22 المطمب الثٌاني: تقديـ الحاؿ عمى عاممو      
 13 المطمب الثٌالث: تقديـ الٌصفة عمى المكصكؼ      

 22-12 الفوؿ الثّاني: داللة الحذؼ 
 12 تمييد      
 31 المبحث األٌكؿ: حذؼ األسماء     
 31 حذؼ المبتدأ -أكالن       
 32 حذؼ الخبر -ثانينا      
 32 حذؼ الفاعؿ -ثالثنا      
 04 حذؼ المفعكؿ بو -رابعنا      
 00 حذؼ المضاؼ -خامسنا     
 02 حذؼ المضاؼ إليو -سادسنا     
 02 حذؼ المكصكؼ -سابعنا     
 02 ٌصفةحذؼ ال -ثامننا      
 51 اني: حذؼ الفعؿ كالجممةالمبحث الث    
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 51 حذؼ الفعؿ -الن أك        
 50 حذؼ جممة جكاب الٌشرط -ثانينا       
 52 المبحث الثالث: حذؼ الحركؼ     

 52 حذؼ حرؼ النداء -الن أك        
 52 حذؼ حرؼ العطؼ -ثانينا       
 22 حذؼ حرؼ االستفياـ  -ثالثنا       

 23 الجٌر   حذؼ حركؼ -رابعنا      

 22-22 الفوؿ الثالث: داللة الّزيادة 
 22 تمييد        
 22 المبحث األكؿ: زيادة )ما(       
 22 زيادة )ال( المبحث الثاني:       
 24 زيادة )ًمف(المبحث الثالث:       
 20 : زيادة )الباء(الرابعالمبحث       

 221-22 ئّية.الفوؿ الرّابع: داللة الّتراكيب اإلنشا  
 22 تمييد        

 22 المبحث األكؿ: اإلنشاء الٌطمبي.     
 22 داللة األمر  -أكالن         
 23 داللة الٌنيي -ثانينا        
 22 داللة االستفياـ -ثالثنا        
 242 داللة الٌتمٌني -رابعنا       
 243 داللة الٌنداء -خامسنا      
 242 ني: اإلنشاء غير الٌطمبي.المبحث الثا   
 242 داللة الٌترٌجي  -أكالن        
 242 داللة الٌتعٌجب -ثانينا       
 224 داللة المدح كالٌذـ -ثالثنا       

 223 الخاتمة 
 202-225 الفيارس الفٌنٌية

 222 فيرس اآليات القرآنية -أكالن 
 211 فيرس األشعار -ثانينا
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 235 كالمراجعالمصادر  -ثالثنا
 200 فيرس المحتكيات -رابعنا

 




