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 عمادة الّدراسات العليا
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 إجازة رسالة

 دراسة نحوّية داللّية ديوان الشافعّي؛

 نادية يوسف حسين الحسيني:ةاسم الّطالب

 (90001192 ):الّرقم الجامعيّ 

 كتور يوسف الّرفاعيالدّ  :المشرف

عضاء أ من 91/4/9102 بتاريخ أجيزتو نوقشت هذه الّرسالة في جامعة القدس،

 :المدرجة أسماؤهم وتواقيعهم لجنة المناقشة

.................التوقيع  الّدكتور يوسف الّرفاعي :رئيس لجنة المناقشة

 .................التوقيع  الّدكتور أحمد داود دعمس: الممتحن الداخليّ 

  .................وقيعالت   حروبلالّدكتور ياسر ا: الممتحن الخارجيّ 
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 اإلهـــداء

 ...زرع أمًًل أخضر في دروب العلم  ن  لكّل م  

 ...أضاء شموع المعرفة في ظلمات الجهل  ن  لكّل م  

 ...لكّل قطرة دم وفّية ألرض الوطن 

 ...لكّل دمعة وداع فارقت أّم الشهيد واحتضنت العلم 

 ...م للحرّية  درًبا من جدران السجن رس ن  لكّل م  

 ...لكّل القابضين على أمعائهم  من أجل قضّية عادلة 

 ...لكّل أحرار العالم حين تعلو راياتهم فوق رايات الباطل 

 ...ألّمي وهي تزّف الدعاء قوافل إلى السماء ألجلي 

 ...مّني  كان وقود اشتعاله العزم   ن  ه  لزوجي إن  و  

 أبنائي..ا وعًلنية لسّر نجواي سرًّ ....حّبة الفؤاد ل...لقّرة العين

ن    إخوتي واخواتي...احتضنوا تنهيدة روحي  لم 

لكّل من زاره طيفي فتمتم لي بدعوة كلّلتني بتوفيق هللا

 ....أهدي ثمرة جهدي

سين :الباحثة  ينادية يوسف الح 



 أ 

 :إقرار

معة القدس لنيل درجة الماجستير، وأّنها نتيجة أبحاثي أنا معّد الّرسالة بأّنها ق ّدمت لجاأقّر    

أو أّي جزء منها لم ي قّدم  ّن هذه الّرسالة،أباستثناء ما تّمت اإلشارة إليه حيثما ورد،والخاّصة، 

. عليا ألّي جامعة أو معهد من قبل لنيل  درجة

 :التوقيع

 نادية يوسف حسين الحسيني :  سماال  

 91/4/9102 :لتاريخا 



 ب 

الّشكر والّتقدير

الحمد هلل خاتمة النعمة التي  وعظيم سلطانه، الحمد هلل حمًدا يليق بجًلل وجهه،      

التي أسأل هللا عّز وجّل أن يمّن علّي  بأن  وفّقني ألتّم هذه الّرسالة، أنعم هللا بها علّي؛

. فتكون لي أجًرا ال ينقطع بانقطاع األجل

شكًرا يمتزج برياحين الدعاء كلّما  يحيا على لساني ما حييت،وشكري الذي س    

لقد كان  الدكتور يوسف الّرفاعي، ا علّمتني إّياه أستاذي الفاضل،نطقت  علمً 

فأذاقني معنى  لتوجيهاتك القّيمة األثر البّين على كّل اجتهاد رأى النور على يديك،

. ينابيع فكره  ي ستسقى فتفيض حين يكون المورد عذبـًا، لذة العلم،

كما أتقّدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة األفاضل، لما يقّدمونه من توجيهات    

. انبثقت من خبرة عميقة، وعلم واسع

كنتم عناوين تغزل العطاء  ذتي األفاضل في جامعة القدس العريقة،تشكًرا ألسا   

 ،نال حّظ معرفتكما لمن فهنيئً  .والّنصح بالحرص والحكمة بالمعرفة، بالمحّبة،

أنا  .أنا ابن جامعة القدس: وانتهج نهجكم ليقول فخًرا وغرف من وعاء علمكم،

. امتداد لسنديانة رسخت جذورها في قلب التاريخ، وهيهات لريح أن تهّز الجذع منها

 نادية يوسف الحسيني: الباحثة



 ج 

 الُملّخص

دة النحوّية والمعنى الّداللّي لكّل قضّية برزت تشكيل تآلف بين القاعإلى الّدراسة  ههذ تهدف     

تلك القضايا النحوّية التي ارتكز عليها الّدارسون في تحليل البنية الكًلمّية  في البيت الشعرّي،

فكان دور الباحثة  استقصاء المعاني وتتّبع غاية  من أجل استيفاء المغزى الكامن وراءها،

تلك الّدالالت  الديوان، وردت فيلقضايا النحوّية التي والبحث في دالالت ا الشاعر من القول،

لقه، التي أضفت روحا على جسد الكلمة، وورعه، فتجلّى  ودينه، فنطقت بحكمة الشافعّي وخ 

ّبقت على هذه الّدراسة، المعنى النحوّي في أبهى حلّة شعرّية  ،ال سّيما أّن القضايا النحوّية التي ط 

التي تستحّق أن تخوض بها الباحثة بحور الشافعّي  ،ا النحوّيةت عّد نماذج أصيلة من القضاي

. تستخرج مكنون درره وآللئ بًلغته

تحّدثت الباحثة  .وفهارس فنّية وخاتمة، وفصلين، وتمهيد، قامت هيكلّية الدراسة على مقّدمة،    

والّدراسات  يها،وأهّم المصادر التي اعتمدت عل وهيكليتها، في المقّدمة عن أهمّية هذه الّدراسة،

وذكرت في  .وأهّم النتائج التي توّصلت إليها والمنهج الذي اعتمدت عليه في الّدراسة، .السابقة

 وناقشت موضوع الحذف في  الفصل األّول .وعّرفت بعلم الّداللة التمهيد نبذة عن حياة الشافعّي،

في الفصل الثاني الحديث وتناولت  .وأنواعه وأغراضه البًلغّية، وأسبابه، وشروطه، تعريفه،

وعرضت في . والتقديم والتأخير، والفصل واالعتراض حروف الزيادة، :عن ثًلث قضايا

 فهرس اآليات القرآنّية،: وأتبعت الخاتمة بالفهارس الفنّية الخاتمة أهّم النتائج والتوصيات،

. وفهرس األحاديث، وفهرس األشعار واألراجيز

حيث المنهج التاريخّي في عرض حياة الشافعّي، وتاريخ علم  املّي،طّبقت الباحثة المنهج التك 

 .في دراسة الماّدة الّشعرّية دراسة نحوّية داللّيةالوصفي والتحليلّي  :والمنهجين لّداللة،ا

 لقد توّصلت الباحثة إلى أّن قدرة الشافعّي الشعرّية واللغوّية قد تجلّت من خًلل تمّسكه بقواعد    

ر اللفظ، للغة والّنحو،ا فحلّقت في  وتوظيف القضايا الّنحوّية ببراعة تطلق المعنى من أس 

فقّدم  وقاد المعنى إلى حيث يشاء، لتشهد على عبقرّية اإلمام حين مسك الزمام، فضاءات الفكر؛

وجاء  لقد تعّددت أنواع الحذف، .وفصل واعترض، بكّل حنكة وفطنة وزاد وحذف، وأّخر،

وّقلما جاء الحذف أو  وكذلك توظيف حروف الزيادة، ي األغلب حذفا مقيًسا مّطرًدا،الحذف ف

أّما قضايا التقديم  .فقط حين استدعته لذلك ضرورة الوزن الزيادة في الديوان على غير القياس،

، ومتنّوعة تنّوع القضايا ةفجاءت مّتسقة مع ما أجازه النحا عتراضوالتأخير والفصل واال
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فلم يقده فصٌل أو اعتراض إلى مواضع  .التي أدلى بها البًلغّيون في ثنايا مؤلّفاتهمالبًلغّية 

 . ولم يفصل بما يفسد المعنى بل اعتنى بالمعنى عنايته بالقاعدة النحوية .قّبحها النحاة

وأوصت الباحثة بأن  يتوّجه دارسو النحو إلى استغًلل الماّدة الشعرّية الهادفة بما تحمله من    

لتسمو فكًرا  ؛فإّن المضمون الشعرّي يغني الّدراسة ويحلّق بها ، وتطبيق دراساتهم عليها؛قيم

 .ومعًنى 
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Meaningful and Syntactic Study Of AL-SHaf'i Diwan 

Prepared by : Nadia Yousef AL-Hussaini 

Superviser : Dr.Yousef Al-Refa'i 

Abstract 

    This study has aimed at constituting harmony between the syntactical 

rule and the semantical meaning of every issue that appeared in a given 

verse. Researchers relied on such semantical cases when analyzing the 

speech structure in order to fully absorb its implicit significance. So the 

role of the researcher here is to explore the meanings to follow up the 

poets aim and to look for the indications of his syntactical issues 

employed in the Divan- such indications which added a soul to the body 

of the word articulating the shafi'i wisdom  manners religion and 

piousness. The syntactical meaning explicitly manifested itself in the 

utmost poetic uniform indeed the syntactical issues employed here in this 

study are considered as genuine patterns of the syntactical matters that are 

worth urging the researcher to dive into AL-Shafi'i "seas" of poems to 

come up with his pearls of hidden content and eloquence. The framework 

of this research in based upon an introduction, a preface, two chapters, a 

conclusion and technical indices. In the introduction, the researcher 

tackled the significance of this study and is framework as well as the 

main sources that she had relied on, the relevant previous studies in 

addition to the style of this work and the conclusions reached. In the 

preface, the researcher presented Al-Shafi'i biography along with 

semantics. In the first chapter she discussed the subject of deletion : it's 

definition, conditions, causes and it's eloquent goals and it's kinds as well. 

In the second chapter, she raised three issues addition of extra letters, 

advancement and delaying in addition to separation and parenthesis . In 

the conclusion, she introduced the most significant findings and 

recommendations followed by technical indices: Quranic verses index, 

prophetic Hadith/traditions  index and an index of poems. The researcher 

employed the integrative style: the historical style of presenting the 

Shafi'i biography and the history of semantics. In addition, she followed 

both the descriptive and analytic styles in studying the poetic stuff in an 

indicative-syntactical method. The researcher concluded that the Shafi'i 
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poetic and linguistic competency manifested itself explicitly through his 

sticking to the rules of the language as well as syntax. This was also 

obvious in brilliantly employing syntactic matters freeing the meaning 

from the "imprisonment" of the articulation to fly in the atmosphere of 

thought to bear witness of the Imam genius when taking over leading the 

meaning to the whereabouts of his will. He advanced and delayed, 

increased and deleted, separated and used parenthesis so brilliantly. 

Several kinds of deletion came balanced and well-measured. The same 

occurred with the extra letters added. Rarely did the deletion or extra 

addition occur – throughout  the Divan-without measurement except for 

the necessity of poetic meter.The advancement and delaying, separation 

and joining were coordinated with  what  the  grammarians allowed .They 

were varied according  to different  eloquent  matters approved   by 

rhetoric authors  in  their  writings. Neither a separation nor a parenthesis  

led  him to  topics  that   the grammarians  considered bad . He did not 

separate to distort the meaning. On the contrary,he paid attention to 

semantics exactly as he did  with  the syntactic rules. 

    The researcher recommended that those who study syntax should make 

use of  good  poetic  materials  that  include values. Also, they should 

apply  their  studies  accordingly. The poetic content  enriches     the 

study and promotes it in terms of thought and theme. 
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 هرس المحتوياتف

 الصفحة الموضوع

  اإلهداء

 أ اإلقرار

 ب الشكر والتقدير

 ج الملّخص باللغة العربّية

 هـ اإلنجليزّية الملّخص باللغة

 ز فهرس المحتويات

 0 المقّدمة

 2-4 :مهيدالت

 7-4 حياة الشافعيّ   -أّوال       

 2-8 والتركيب الّنحويّ  الّداللة  -ثانًيا       

 03-00 في ديوان الّشافعيّ  الحذف:الفصل األّول 

 02-00  أغراضهو الحذف وشروطه وأسبابه وأنواعه تعريف  :المبحث األّول

 00 هتعريف -أّواًل        

 09 هشروط -اثانيً        

 05  البًلغّية هأغراض -اثالثً        

 00 هأنواع -ارابعً        

 08 هأسباب -اخامسً        

 39-91 في ديوان الّشافعيّ  الحرف حذف: الثاني المبحث

 91 حذف حروف الجرّ  -أّواًل        

 94 حذف الم الجواب -اثانيً        

 90 حذف فاء الجواب -اثالثً        

 31 حذف نون التوكيد -ارابعً        

 30 من خبر عسى"أن"حذف -اخامسً        

 57-33 األسماء حذف: الثالث المبحث

 49-33 حذف المرفوعات -أّواًل        

 33 حذف المبتدأ والخبر -أ              

 37 حذف الفاعـــــــــل   -ب              

 48-43 حذف المنصوبات:اثانيً        

 43 حذف المنادى -أ              

 44 حذف المفعول -ب              

 42 والموصوفأ ، فةحذف الصّ  -اثالثً        

 54 والمضاف إليهأ، حذف المضاف -ارابعً        

 03-58 حذف الفعل: المبحث الرابع

 58 حذف الفعل وحـــــــــده. 0       

 52 حذف الفعل مع مضمره. 9       

 093-05 ظواهر نحوّية أخرى: انيالفصل الث

 80 -05 في ديوان الّشافعيّ  يادةحروف الزّ :المبحث األّول 

 08-05 زيادة الحروف األحادّية البناء     -أّواًل        

 05 البــاء:زيادة -0
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 07 زيادة الــًلم -9

 08 زيادة الكاف -3

 74-08 زيادة الحروف ثنائّية البناء -اثانيً        

 08 زيادة إن   -0

 02 زيادة أن   -9

 71 زيادة ِمن -3

 70 زيادة ما -4

 73 زيادة ال -5

 80 – 75 حروف الزيادة في ديوان الشافعيّ  -اـً ثالثً        

 015-89 في ديوان الّشافعيّ  التقديم والتأخير:المبحث الثاني

 89 التقديم والتأخير عند النحويين والبًلغيين -أّواًل        

 83 قديم والتأخيرأسباب الت -اثانيً        

 84 األغراض البًلغّية للتقديم -اـً ثالث       

 22-87 م االسمديتق -ارابعً        

 87 م المفعول بهتقدي -أ              

 21 الخبر تقديم -ب              

 24 م الحالديتق - ج

 011 م شبه الجملةديتق -اخامسً        

 093-010 واالعتراض ،الفصل:المبحث الثالث

 010 واالعتراض الفصل مفهوم: -أّواًل        

 001-010  :الفصل مواضع -ثانيا       

 017 الفصل بين المبتدأ والخبر -أ 

 017 الفصل بين الفعل ومرفوعه -ب 

 018 وفعل التعّجب ،الفصل بين ما التعجبّية -ج 

 018 والموصوف ،فةالفصل بين الصّ  -د 

 012 والمضاف إليه ،الفصل بين المضاف -ه 

 012 لوالموصو ،لةلفصل بين الصّ ا -و 

 001 والمعطوف عليه ،فوعطمالفصل بين ال -ز 

 009-001 االعتراض مواضع -اـً ثالث       

 009 الجملة المعترضة عند البًلغيين -ارابعً        

 003 لًلعتراض البًلغّية األغراض -اخامسً        

 005 الشافعيّ  ديوان في واالعتراض الفصل:سادسا       

 094 الخاتمة

 097 المصادر والمراجع

 041 الكريمة فهرس اآليات القرآنّية

 047 الّشريفة فهرس األحاديث النبوّية

 048 فهرس األشعار
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 لمقّدمةا

سّيدنا محّمد إمام  والّصًلة والّسًلم على نبّيه الّصادق األمين، ّب العالمين،هلل ر   الحمد       

 : أّما بعد تبعهم بإحسان إلى يوم الّدين، ن  وم   عين،جمأوأشرف الخلق  المرسلين،

الذي يحفظ  هللا كانت عناية العلماء األوائل بالّنحو منطلقة من حرصهم الّشديد على كتابفقد     

ليسارعوا إلى  أن يدّق ناقوس غيرتهم،بكة ألستنهم، فكان لحن واحد كفيًل ل  عربّيتهم ويصون م  

 ،تي عاشت بأنفاسهمنحوها وصرفها،وقّعدوا قواعدها ال العربّيةفحفظوا . شكلهنقطه وإعجامه و

 . خيرةالتي حملت لنا هذه الذّ  فمألت علومهم الكتب والمؤلّفات،

فقد تناولت  في تناولها لموضوعات مهّمة في اللغة العربّية، أهمّية هذه الّدراسةوتنبع      

دراسة نحوّية داللّية، طّبقت على  ،والفصل واالعتراض والزيادة، الحذف والتقديم والتأخير،

كما أّنه حمل  مّما يصلح لًلستدالل اللغوّي، شعر ش هد له بالفصاحة من حيث اللغة واألسلوب،

لقّية السامية، وحمل من الحكمة ما أعطى هذه الّدراسة عمًقا معنوّيا وفكًرا راقًيا  من المعاني الخ 

درس دراسة نحوّية دراسة نحوّية داللّية مستقلّة من كما أّن هذا الموضوع لم ي   .جاء مرآة لقائله

 .قبل

: سأعتمد المنهج الّتكاملّي، حيث المنهج الّتاريخّي في تتّبع حياة الشاعر وبيئته، والمنهجين   

 .في دراسة الماّدة الّشعرّية دراسة نحوّية داللّية الوصفّي والّتحليلّي،

 : ابأسبراسة  أربعة دّ هذه الدفعني ل ومّما     

في الداللة والّدراسة لم يسبقني إلى تخصيص البحث  -فيما أعلم -أّن أحداً من الباحثين  :األّول 

النحوّية بما فيها من قضايا على ماّدة حمل ال،تلك الّدراسة التي تافعيّ في ديوان اإلمام الشّ ،الّنحوّية

 .التعّمق بالّدالالت المنبثقة عن التراكيب المتباينة

  .ذلك اإلمام الفقيه  التقّي، الذي يعكس شعره كّل ما أوتي من الورع ،شخصّية الّشاعر هو :الّثاني

ديوانه حافل بالقيم الخلقّية والحكمة التي نضجت في أحضان الدين؛ فانبعثت كالمسك ريحاً، ف

  .وتجلو صداها ،تطيب بها النفس

أخير قديم والتّ والتّ  ،يادةوالزّ  ،ذفكالح :عرّيةحوّية في ماّدته الشّ هو تنّوع القضايا النّ :الثالث

 .الفصل واالعتراضو

واللغة العربّية،  حيث االهتمام بالّنحو، يكمن في العصر والبيئة التي عاش بها الشاعر؛ :الرابع

  مّما دعا اإلمام   .والحرص على االغتراف من المنابع األصيلة، بعيًدا عن كّل ما يتعاوره الشكّ 
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"كالم الّشافعّي في اللغة ُحّجة":أحمد بن حنبل، ليقول
(0) 

 ؛افعّي الذي جمعه وحقّقه الدكتور مجاهد مصطفى بهجتعلى ديوان الشّ  الباحثة اعتمدتوقد    

باإلضافة إلى . ي أثبت لهذعر الذي ن سب إلى الشافعّي عن الشعر الفصل الشّ ب الهتمامه نظراً 

 . و لًلطمئنان في األخذ عنه،األمر الذي يدعالتي أخذ عنهاالمصادر ثيقاعتنائه بتو

 :ةمقّدمة ،وتمهيد ،وفصلين ،وخاتمة،وفهارس فنيّ قامت هيكلّية الّدراسة على    

 ورسمتأوجزت الباحثة في المقّدمة أسباب الّدراسة،ومضمونها،وغايتها،ودوافعها،وأهمّيتها،    

 . فعّي،وتعريف بعلم الّداللةوتناولت في التمهيد نبذه عن حياة الشاعر اإلمام الّشا. أبعاد هيكلّيتها

المبحث األّول جاء فيه .فتناولت فيه الباحثة دراسة الحذف في أربعة مباحث الفصل األّولأّما    

،ثّم فّصلت الحديث عن حذف ،وأنواعه،وأسبابه،وفوائده البًلغّيةشروطهبيان الحـذف،و يفتعر

حذف األسماء  لى المعنى ،وكانالحروف في المبحث الّثاني وتقديرها،وبيان أثر هذا الحذف ع

موضوع  المبحث الّثالث،حيث تتّبعت الباحثة مواطن هذا الحذف، وكيفّية تقدير المحذوف وذكر 

نوعه ، وبيان حكم الحذف،وما يترّتب عليه من دالالت المعاني ،وفي المبحث الّرابع عرضت 

ثّم وّضحت  األغراض  ،وبيان شروط حذفه،وما يمكن أن ينوب عنه الفعل،الباحثة مسألة حذف 

 .وطّبقت ذلك كلّه على مواطن الحذف في الديوان اللفظّية واألغراض المعنوّية لحذفه،

 :ثًلثة مباحث الفصل الّثانيوتضّمن 

الباء، والًلم، والكاف، :حروف الزيادة ،عرضت فيه الباحثة الحروف األحادّية البناء،وهي:األّول

ووّضحت مواطن زيادة هذه الحروف .وال وإن، ،وأن   وما، ،ن  مِ  :وهي والحروف الثنائّية البناء،

 . ثّم تتّبعت مواطنها في الديوان وبّينت داللة زيادتها في األبيات  .وأثرها على المعنى

 أغراضه البًلغّية،بّينت و ،التقديم والتأخير أسبابحت الباحثة شروفيه التقديم والتأخير،:الّثاني

ومواضع تقديم شبه الجملة في  وأنواعه، ،ومواضع هذا التقديم ،االسم تقديم قضّية تتناولو

  .الديوان،  مبّينة الحكم النحوّي والجمال البًلغّي لهذا التقديم

 مواضعوبيان  ،االعتراضمفهوم و الفصل فهومم وتّم فيه عرض الفصل واالعتراض،:الثالث

 ثّم تتّبع  عتراض البًلغّية،وأغراض اال ومفهوم الجملة المعترضة عند البًلغيين، كّل منهما،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .85ابن حجر العسقًلني،توالي التأسيس،(0)
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 .الفصل واالعتراض  في الديوان وبيان القيمة الّداللية والجمالّية لهما مواضع 

 .يات التي تمّخضت عن هذه الّدراسة وفي الخاتمة لّخصت الباحثة أهّم النتائج والّتوص   

وفهرس  وفهرس األحاديث النبوّية، فهرس اآليات القرآنّية، :بالفهارس الفنّية ثّم أتبعت  الخاتمة   

 .األشعار واألراجيز

لم أجد موضوعاً  اختّص بالحديث في الّداللة  فبعد البحث والتقّصي، ،الّدراسات الّسابقةأّما    

قراءة :"لكّنني عثرت على دراسات أخرى لديوانه وهي ،ن اإلمام الّشافعيّ الّنحوّية  في ديوا

م في مجلّة الجامعة 9100عام  قّدمها الدكتور نعمان شعبان علّون،" بًلغّية في ديوان الّشافعيّ 

والّدراسة الّثانية  .واعتمدت على دراسة علوم البيان والبديع والمعاني في غّزة، اإلسًلمّية

من جامعة  قّدمها عماد حسن أبو دّية،" ّية وعوارض تركيبها في ديوان الشافعيّ الجملة الظرف"

الجملة الطلبية في ديوان " والّدراسة الثالثة تناولت موضوع . م9103األقصى في غّزة ،عام 

م متناوال فيها 9104عام  قّدمها فهد حسن هجرس، من جامعة الشرق األوسط ،" الشافعيّ 

اسم الفاعل في ديوان "أّما الّدراسة الرابعة فكانت بعنوان .صيغهاإلنشاء الطلبي بجميع 

م،تناول 9105قّدمها الدكتور حسين موسى أبو جزرة،في مجلّة جامعة األقصى عام  ،"الّشافعيّ 

فيها قضايا اإلعًلل واإلبدال  والقلب المكانّي في اسم الفاعل ، كما تحّدث فيه عن شروط إعمال 

وقد استفدت من هذه الّدراسات في معرفة المصادر والمراجع التي .هاسم الفاعل وكيفّية عمل

ديوان " فقد عثرت على دراسة بعنوان  للدراسات الموازيةأّما بالنسبة .تفيدني في بحثي

رسالة قّدمها الباحث ميًلد عبد السًلم ميًلد للحصول على "الّرصافّي دراسة نحوّية داللّية 

هذه الدراسة كانت معيناً لي في الّتعّرف على كيفية تناول البحث  درجة الدكتوراة ؛ال شّك في أنّ 

 .وتقديمه،و ترتيبه،إضافة إلى   معرفة المصادر والمراجع التي تهتّم بعلم الداللة 

الكتاب لسيبويه، :ومنها حو العربّي،اعتمدت  في هذه الّدراسة على مصادر أصيلة في النّ    

ومغني اللبيب وأوضح  المفّصل البن يعيش،شرح و ّني،والخصائص البن ج والكامل للمبّرد،

 .المسالك البن هشام

وما  ما يستوجب على طالب العلم، وال يسعني إال أن  أقول أّنني بذلت من االجتهاد والبحث،  

وألكون  .فتعتّز بطًّلبها ويشّرفها، ا وراء عمل يليق بجامعة القدس العريقة،كان ذلك إاّل سعيً 

صاحب  وأخّص أستاذي الفاضل الدكتور يوسف الّرفاعي، به أساتذتي الكرام،عنوانا يتّشرف 

فبفضل  فإن كان التوفيق حليفي،. وبوصلة المتعطشين لعلومها القامة الشامخة في نحو العربّية،

فإّني  أخفقت، -ال قّدر هللا -وإن   وذوي العلم وأهله، أصحاب الفضل علّي،ثّم بفضل  هللا عّزوجّل،

وعدم الكمال سمة ال تتجّرد منها  .أو سهو على حين غفلة بشٌر يراوده نسيان، -هدتمهما اجت –

 لكّني أرجو من بيده خزائن التوفيق أاّل يحرمني توفيقه ، .وما أنا بمنأى عن ذلك نفس بشّرية،

 .وأنا الفقيرة إليه ما حييت 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين
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 التمهيد        

فأحّبه  قه؛ل  وخ   حمل رسالة اإلسًلم في علمه وأدبه، افعّي بمكانة دينّية مرموقة،لشّ ي احظِ    

بإلقاء في الّتمهيد ستقوم الباحثة  .منتفعين بما عنده واجتمع عنده أهل العلم واألدب، الّناس 

 .حياة الشافعيّ جانب من الضوء على 

 (زين الفقهاء وتاج العلماء)حياة الشافعّي  -أّوال 

 :ونسبهاسمه  -1

بيد بن عبد يزيد بن هاشم  هو   محّمد بن إدريس بن العّباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن ع 

أحد األئّمة األربعة عند . أبو عبد هللا بن عبد المطلّب بن عبد مناف الهاشمّي المطلبّي القرشّي،

 (0).وإليه نسبة الشافعّية كاّفة أهل السّنة،

 :مولده ونشأته -2

لِد في      إّن أّمه عندما حملت به رأت :"قيل و ،(9)هـ051وقيل بعسقًلن، عام  غّزة بفلسطين،و 

إّنه  :فقال المعّبرون فوقع في كّل بلدة منه شظّية، أّن المشتري خرج من بطنها وانقّض بمصر،

فقد توفي أبوه وهو ابن  نشأ يتيًما، .(3)"يخرج عالم عظيم، ويكون علمه في جميع بًلد المسلمين

وكانت أفصح  قبيلة هذيل في البادية، افعيّ ولزم الشّ . فخافت عليه أّمه وحملته إلى مّكة ،سنتين

وكان الشافعّي من  .فتعلّم كًلمها، وأخذ بلغتها ،فلّما رجع إلى مّكة أخذ ينشد األشعار العرب،

كانت هّمتي :"قال الشافعيّ  (4).وكان ي صيب من العشرة عشرة فبرع فيه، أحذق قريش بالرمي،

ثّم سكت عند  بحيث أصيب من عشرة عشرة، مي،فصرت  في الرّ  الرمي والعلم، :في شيئين

 (5)"في العلم أكثر منك في الرمي -وهللا–أنت :فقال بعض الحاضرين العلم،

أبو :ومن أوالده منها .بن عثمان، بن عفّان بن عمرو، بن عنبسة، تزّوج حمدة بنت نافع،   

فاطمة :وله منها بنتان  وأبو الحسن محّمد، ، -حلب بالّشام وكان قاضي مدينة -عثمان محّمد

واآلخرين من  ولكّن البيهقي ذكر أّن ابنه أبا الحسن،ولدته له جاريته المسّماة دنانير، (0).وزينب

 زوجته حمدة

 . (7)بنت نافع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،الزركلي ؛01/5؛الذهبي،سير أعًلم النبًلء،2/07حلية األولياء وطبقات األصفياء،األصفهاني ،:ي نظر (0)

 .0/90األعًلم،

 . 0/90ن،.الزركلي،م (9)

 .35؛الرازي،مناقب اإلمام الشافعي، 9/320الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد، (3)

 . 30،ن.الرازي،م (4)

 .0/90س،.؛ الزركلي،م0-01/5س،.الذهبي، م:ي نظر (5)

 . 35س، .الرازي،م (0)

 9/312يهقي،مناقب الشافعي،الب (7)
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 :صفاتــــــــــــه -3

شديد  فصيح اللسان، ياب،نظيف الثّ  اس،ا إلى النّ حّببً م   ق،ل  ن الخ  س  ح   رجًًل الّشافعّي كان    

 (0).ذا ذكاء مفرط حاضر الحّجة، ا،صدوقً  حسن البًلغة، ، عذب المنطق،المهابة

 :علومه -4

وأفتى وهو ابن  ثّم أقبل على الفقه والحديث، م العرب،برع الشافعّي في الّشعر واللّغة وأّيا     

ولم يكن عندها ما تعطي للمعلّم،  وكانت أّمه قد دفعته إلى الكّتاب،. فساد أهل زمانه. عشرين

فكتب  وكان الّشافعي ال يجد ما يكتب عليه، وكان المعلّم رضي منه أن يخلفه إذا قام عن تًلميذه،

ثّم انتقل إلى المسجد وجالس العلماء فحفظ الحديث .القرآن  وظل كذلك حتى حفظ. على العظام

أّما عن سبب تحّوله إلى الفقه، بعد . حفظ الموطأ وعمره ثًلث عشرة سنة .والمسائل التي سمعها

وعندما عدت إلى مّكة جعلت أنشد :"فقد قال الشافعيّ  أن كان ي نشد األشعار ويذكر أّيام العرب،

يا أبا عبد هللا ،عّز علّي أاّل :" فقال لي فمّر بي رجل من الّزبيريين، األشعار وأذكر أّيام العرب

مالك بن أنس، سّيد :من بقي مّمن ي قصد؟فقال:قلت تكون في العلم والفقه هذه الفصاحة والبًلغة،

 . (3)"فوقع ذلك في قلبي: المسلمين ، قال 

 يا غًلم،مّمن أنت؟:فقال لي في النوم، -عليه السًلم-رأيت النبي:"ومّما يروى عن الشافعيّ   

فأمر  ففتحت  فمي، فأخذ من ريقه، فدنوت منه، مّني، ن  اد  :فقال من رهطك يا رسول هللا،: فقلت

 . (4)"بارك هللا فيك امض،:وقال  من ريقه على لساني وفمي وشفتي،

 :مصّنفاته -5

أحكام القرآن "و لحديث،في ا" الم سند"و في الفقه،" األمّ "كتاب:(5)للشافعّي تصانيف كثيرة،منها    

   ." المواريث" و ،"السبق والرمي"و ،"اختًلف الحديث"و في أصول الفقه،"سالةالرّ "و ،"ننوالسّ 

 :شيوخه -6

فأّول األمر تعلّم على مسلم بن خالد الزنجّي مفتي  ،(0) ذكر الّرازي أّن مشايخه تسعة عشر    

لعلم على يد مالك بن أنس الذي قال عندما ثّم أخذ ا ،وكان الشافعّي حينئذ دون العشرين (7)مّكة

ومّمن تعلّم على  ،(8)"فإّنه سيكون لك شأن عظيم واجتنب المعاصي، اّتق هللا، يا محّمد،:"رآه

 .عّمه محّمد بن علي بن شافع،وسفيان بن عيينةأيديهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 01/48سير أعًلم النبًلء،الذهبي،؛57، شافعيمناقب اإلمام الالرازي، (0)

 . 0/019،ناقب الّشافعيّ مالبيهقي، (9)

 . 30،س.مالرازي، (3)

 .0/90الزركلي،األعًلم، (4)

 .43س،.م (5)

 . 37س،.الرازي،م (0)

 74؛ابن حجر العسقًلني،توالي التأسيس، 52س،.الرازي،م (7)
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 :شاعرّيتـــه -7

وقد اشتهرت هذه  حين أقام بينهم، ،الملكة التي اكتسبها من هذيل ،جمع الشافعّي إلى الموهبة   

في  كثرة وجودة، ما لم ينبغ مثله ونبغ فيها من الشعراء، في نثرها وشعرها، القبيلة بفصاحتها،

وكان األصمعي يصّحح (9)".كان له شعر أجّل من شعر الفقهاء:"قال القفطيّ ( 0).قبيلة أخرى ةأيّ 

يقال ، بمّكة لهذليين على شاّب من قريش،صّححت  أشعار ا:"قال األصمعيّ  أشعارالهذليين عليه،

وآدب الّناس ،  كان من أشعر الّناس،:"وهو بشهادة المبّرد أشعر الّناس(3)"محّمد بن إدريس:له

 وإّنما كان يحفظ لغيرهم كثيرا ، ولم يقتصر الشافعي على شعر الهذليين، .(4)"وأعرفهم بالقرآن

 . (5)"أروي لثًلثمئة شاعر مجنون:"فقد قال 

لم تكن عناية الشافعّي بالشعر وتدوينه، على ذلك القدر الذي يحمل تًلميذه على تدوينه له ،      

لكّن نفسه كانت تجيش بين الحين واآلخر فتقول الشعر،خاّصة إذا استدعته مناسبة،أو هّزته 

 نسبة لما قاله،وأغلبه  مقّطعات ،تدور موضوعاتها حول وما وصل من شعره كان قليًًل . حادثة

وقد غلب على شعره .حكمة اجتماعّية أو دينّية،أو تعكس تجربة من تجاربه مع الحياة والّناس

ا اإليجاز،واالبتعاد عن الحشو،في براعة في توظيف األلفاظ ،بما يحتاجه المعنى ،ليأتي رشيقً 

  ( 0).رشاقة فكره وأسلوبه

 :الشافعّي اللغوّي النحويّ  -8

وليس أدّل على مكانته اللغوّية والنحوّية من أقوال  لحن،لسانه عن الحفظ و ملك زمام اللغة،   

طالت مجالستنا :"الذي قال  ،(هـ903ت)م عبد الملك بن هشام النحويّ ومنه العلماء فيه،

واإلمام أحمد بن  ،(7)"وال كلمة غيرها أحسن منها للشافعّي، فما سمعت منه لحًنا قّط،

يأخذون (:"هـ920ت)وقال ثعلب ،(8)"لغة حّجةكًلم الشافعّي في ال:"الذي قال ،(هـ940ت)حنبل

بن  اإّن محّمدً :"وكان يقال (2)".يجب أن تؤخذ عنه اللغة على الشافعّي وهو من بيت اللغة،

  . (01)"وحده ي حتّج به كما ي حتّج بالبطن من العرب إدريس،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 0/51هذيب األسماء واللغات،النووي ،ت:ي نظر (0)

 .038المحّمدون من الشعراء وأشعارهم، (9)

 .0/51س،.النووي،م (3)

 . 014ابن حجر العسقًلني،توالي التأسيس، (4)

 . 0/51س،.النووي، م (5)

 .27س،.مابن حجر العسقًلني،:ي نظر (0)

 .20،ن.م (7)

 .85،ن.م (8)

 .09،ن.م (2)

 .902افعّي فقيه السّنة األكبر،؛عبد الغني الدقر،اإلمام الش9/000السبكي،طبقات الشافعّية الكبرى،(01)
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 :وفاتــــــــــه -9

ورثاه عدد كبير من الشعراء،  ،(0) ودفن بمصر هـ،914سنة  كانت وفاته في آخر رجب،    

 : الذي قال منهم أبو بكر محّمد بن دريد،

 [الطويل]                                                                           

ل ى مٌ ًل  س   ن   ر  ـــ  ق ب ع  مَّ ه   ت ض  م  ت        ِجس  اد  ج  هِ  و  ل ي  ات   ع  ِجن  د  اِمع   (9)الم  و  اله 
(3) 

ب ت   ل ق د   يَّ ه   غ  اؤ  ر  م   أث  اجِ  ِجس   ع  ـــــــالمجام عليهِ  التفت   إذا جليل        د  ــــم 

ا ل ه نَّ -      بشخصهِ  الحادثات   فجعتنا لئن   ن   لِم  م  كِّ ا فِيهِ  ح   -ع  ـــــــــجِ ف و 

ه   ام  ك  ا ف أ ح  ورٌ  فِين  اهِ  ب د  و  ه        رٌ ـــــز  ار  آث  ا و  ومٌ  ِفين  الِ  نج  و   (4)ع  ـــــــــــــط 

هـ، أمر ببناء مدرسة لتدريس 507ي ذكر أّنه لما آل حكم مصر إلى صًلح الدين األّيوبّي،سنة    

الّصًلحّية،وأوقفت عليه أرض جزيرة مذهب الشافعّي،بجوار قبره،فبنيت المدرسة الّناصرّية أو 

       (5)(.برا اآلنجزيرة بدران بش  )الفيل 

 .وجعل علمه عمله الذي ال ينقطع أجره، زين الفقهاء وتاج العلماء رحم هللا اإلمام،     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 0/90؛الزركلي،األعًلم،0 2/07ألولياء وطبقات األصفياء،األصفهاني،حلية ا (0)

 .(دجن)،ابن منظور، لسان العرب، ماّدة مدجنة وهي السحابة مفردها:المدجنات (9)

 .(همع) مفردها همعة وهي السائلة،ابن منظور،م،ن، ماّدة:الهوامع (3)

 . 4/004علي فكري ،أحسن القصص، (4)

 .   4/004ن،.معلي فكري ، (5)
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 الّتركيب الّنحويّ و الّداللة: ثانًيا 

اللة، :نقول مصدر الفعل دّل، :الداللة لغة    لولة، وِداللة، دّل يدّل د  وجميعها  .والفتح أعًلها ود 

 (0).بمعنى أرشد وهدى

ذلك الفرع من علم "أو  ،"العلم الذي يدرس المعنى"أو" دراسة المعنى"هو علم  :وعلم الّداللة   

 (9)" اللغة الذي يتناول نظرّية المعنى

منطلًقا من حرصهم الشديد على لغة القرآن ،  والنحوّيين بالمعنى لقد كان اهتمام اللغوّيين      

في كتاب هللا كفيًًل أن  يدفعهم لحفظ لغة القرآن، وضبطها بما يتناسب مع  واحدٌ  فكان لحنٌ 

ة، وال كان علم ومن هنا ما كان علم الّنحو ليستغني عن علم الّدالل. تركيبها النحوّي والّدالليّ 

ا، إاّل أّنه لم ي عط معنى وال داللة، الّداللة ليستغني عن علم النحو؛  فكم من تركيب سليم نحوّيً

 . خذ على وجه الحقيقة، فهو غير سليمأ   ا، لكّن المعنى إن  سليم نحويًّ  .قرأ األسد الّرسالة: فقولك

تلك الجهود التي رافقت كّل ما يخدم  لّية،ومن مظاهر اهتمام اللغوّيين والنحاة بالّدراسة الّدال    

كجهود ابن  من خًلل توضيح المعنى العام وما ينطوي تحته من معان  جزئّية، علم النحو،

وربطه بعلم  من دراسة ألصول الكًلم،" الخصائص"ما قّدمه في كتابه ، و(هـ329ت)جّني

، وعدم تحقّق الّداللة لهذه (3)فاظفاإلعراب عنده يعني اإلبانة عن المعاني باألل .الكًلم والمنطق

ِعل ألجلها  .األلفاظ، يعني عدم تأدية اإلعراب لوظيفته التي ج 

إّنما تبحث في المعنى المتحّقق من هذا  إّن الّداللة النحوّية ال تأتي من التركيب النحوّي فقط،    

 . الذي لو تغّير لما أفاد المعنى نفسه التركيب والترتيب،

إاّل إلفادة المعنى المطلوب، وعدم الخروج إلى  ،اإلعرابّية ناية النحاة بالحركاتما كانت عو    

يوقع  وتركها دون عًلمات إعرابّية، ".ما أحسن زيد:"قولك فمثًل،. معنى آخر غير مقصود

 أهي تعّجب أم نفي أم استفهام؟  رة،ي  القارئ في ح  

أكبر دليل على عًلقة  ة الّنظم،فوضعه نظريّ  ،خفىجهد ال ي (هـ470ت)وكان للجرجانيّ     

 أّما نظم الكلم، إّن نظم الحروف هو تواليها، ":يقول الجرجانيّ  حوّي،المعنى الّداللّي بالتركيب النّ 

إّن ":وقال ،(4)"وترّتبها على حسب ترّتب المعاني في الّنفس فإّنك تقتفي في نظمها آثار المعاني،

ى الوجه الذي اقتضاه لوتتًلقى معانيها،ع ا،ن تتناسق دالالتهأالغرض من نظم الكلم هو 

اعلم أن ليس الّنظم إاّل أن تضع كًلمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو،وتعمل :"وقال ( 5)."العقل

   .( 0)"على قوانينه وأصوله،وتعرف مناهجه التي نهجت،فًل تزيغ عنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .دلل)ابن منظور،لسان العرب، مادة (0)

 .01حو،اللة والنّ صًلح الدين صالح حسنين،الدّ  (9)

 .0/35الخصائص،:ي نظر (3)

 .42دالئل اإلعجاز، (4)

 .42ن،.م (5)

 .80ن،.م (0)
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من التفريق بين المعاني الحقيقّية، والمعاني المجازّية،في (هـ538ت)وما قام به الزمخشريّ    

 .وعّمق العًلقة بين النحو والبًلغة وّسع مفهوم الّدالالت، ".س البًلغةأسا"كتابه 

فالّتقديم يعطي معنى  ال يفيده  وكذلك األمر، من هنا كان الّتأخير يقّدم معنى ال يتأّتى بالّتقديم،    

وما  وقد ي فسد المعنى في مواضع أخرى، والحذف قد يكون أبلغ من الذكر في مواضع، الّتأخير،

وعلى هذا  .مه حروف الزيادة من معنى ال يمكن أن تعطيه الكلمة لو جّردت من هذه الّزيادةتقدّ 

تخدم  وما يؤّديه من معان  بًلغّية، لوجدنا أهمّية علم الّداللة، لو طرقنا أبواب الّنحو جميعها،

 .األمر الذي يؤّكد أهمّية هذا العلم في خدمة الّنحو التركيب الّنحوّي،

فقد تكون  أو الّدّقة النحوّية، ال تتحقّق إاّل استناًدا إلى الّصحة الّنحوّية، الت الصحيحة،إّن الّدال   

 (0).لكّنها ال تفتح دالالت صحيحة الجملة صحيحة نحوّيًا،

الذي يرى أّن  ،عمر منهم أحمد مختار تناول كثير من العلماء المحدثين موضوع الّدالالت،      

وأّكد  ضرورة مراعاة الجانب  .(9)كعًلقة الّنار والّدخان قة لزومّية،عًلقة اللفظ بالمعنى هي عًل

 إن لم يؤدّ و إّن تغيير مكان الكلمة في الجملة،ف النحوّي والوظيفة النحوية لكّل كلمة داخل الجملة،

 (3).سيؤدي الى تغيير المعنى ،فإنه بًل شكّ  لى تغيير الوظيفة النحوية،إ

في  ا عندما تحّل في موقع نحوّي معّين،إّن الكلمة تكتسب تحديدً :"فقال  ايةأّما فايز الدّ     

 (4") ......والنعتّية والحالّية، والمفعولّية، الفاعلّية، :ًلقاته الوظيفّيةعو التركيب اإلسناديّ 

  ،والتي ماّدتها المنظومة اللغوّية العربّية ،األنساق الّداللّيةب األخذ إنّ  :"وقال منقور عبد الجليل    

إلى ظاهرة الّداللة  يفضي إلى الّنظر، ،م العربو كًلأ في تجلّياتها المختلفة على مستوى النّص،

وأجوائه النفسية،  وفاعل ذلك الفعل، وأنحائه، وآلياته، على أّنها ظاهرة مرّكبة من فعل اإلدالء،

    (5)."واستعداداته المعرفّية كما يشمل متلقّي ذلك الفعل، ومقصوده وغايته،

إّن عناية القدماء بعلم الّداللة ،واهتمام المحدثين  به ،من دراسة تاريخّية ،وترجمة ،وتأليف ،   

ليستدعي االهتمام بالبحث عن الّداللة في كثير من القضايا اللغوّية بشكل عاّم،والمسائل الّنحوّية 

  .بشكل خاّص؛لما يترّتب عليها من فهم المقصود،ووضع المعاني موضعها الصحيح 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 90فتح هللا أحمد سليمان،مدخل إلى علم الداللة،(0)

 . 02علم الداللة،(9)

 .03ن،.م (3)

 .90علم الداللة العربي،(4)

 .084علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي،(5)
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 في ديوان الّشافعيّ  ـذفالحـــــــ:ّوللفصل األا

تعريف الحذف، وشروطه، واألغراض البالغّية له، وأنواعه، :المبحث األّول -

 .وأسبابه

 تعريف الحـذف -أّواًل         

 الحذف شروط -اثانيً         

 األغراض البالغّية للحذف -اثالثً         

 أنواع الحذف -رابًعا        

 أسباب الحذف -خامًسا        

 حذف الحروف: انيحث الثّ المب-

 حذف األسماء:الث لمبحث الثّ ا-

 حذف الفعــــل:المبحث الّرابع-
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 .تعريف الحذف،وشروطه،وأغراضه البالغّية،وأنواعه،وأسبابه:المبحث األّول

بًلغة تراكيبها، وقد مال العرب ببًلغتهم إلى امتازت اللغة العربّية بفصاحة ألفاظها و       

اإليجاز، والحذف، والبعد عن الحشو، يهّذبون الكًلم حتى تبدو بًلغته شاهد عيان على 

وسأتناول في هذا المبحث تعريف الحذف، وشروطه، وأغراضه البًلغّية، .فصاحتهم وعنايتهم

 . وأنواعه، وأسبابه

 : اواصطالحً  ةـً الحذف لغ-أّوال

ذافة . والحّجام يحذف الشَّعر قطعه من طرفه، :حذف الشيء يحذفه حذفا:ةـً لغ الحذف -0 : والح 

ن حذ   ذف من الشيء فط رح، وأ ذ  ذفت أّي ق طعت :فاءما ح  يف وحذف رأسه بالسّ  .كأنها ح 

ب ن  حذفت من ش عري، ومن ذ  :ومنه يء إسقاطه،ف الشّ وحذ  . ضربه فقطع منه قطعة: احذفً 

 . (0)أي أخذت   :الداّبة

 . (9)"إسقاط جزء من الكًلم أو كلّه لدليل: " الحذف اصطالحا -9

؛ فكًلهما يحمل معنى االقتطاع االصطًلحيّ واللغوّي  يين المعنىالمعنفي  ،هناك تقاربإذن      

وال يكون الحذف ضرًبا من البًلغة إذا ترّتب عليه إخًلل أو نقص، وإّنما إذا كان . واإلسقاط

 .الذكر الحذف في مكانه أبلغ من

(:      هـ081ت)وقد تناول النحوّين األوائل قضّية الحذف، وبّينوا آراءهم فيها، يقول سيبويه   

يحذفون الكلم، وإن كان أصله في الكًلم غير ذلك، يحذفون، ويعّوضون،  واعلم أّنهم مّما"

ذف فما. ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كًلمهم أن يستعمل ، حتى يصير ساقطا  ح 

ِر،وأشباه   وال، ي ك   ل م   :ذلك غير الكًلم في وأصله  الشيء عن بالشيء استغناؤهم وأما. ذلك أ د 

ع   يقولون فإّنهم د  ع، يقولون وال ي  د  ك   عنها استغنوا و  : قولهم والعوض .كثير ذلك وأشباه . بت ر 

"  يا"  حذفوا الّله م، هموقول. الهاء   وعّوضوها الياء حذفوا وفرازين، وفرازنة وزناديق، زنادقة

   (3)".عوضاً  الميم   وألحقوا

أّما فإّن العرب تستعمله :"القول في الحذف، فيقول( هـ337ت)ويلّخص ق دامة بن جعفر   

  (4) ".لإليجاز واالختصار واالكتفاء بيسير القول، إذا كان المخاطب عالًما بمراده به

هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب :"بقوله( هـ470ت)وقد وصف الجرجانّي الحذف   

األمر، شبيه بالسحر، فإّنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد 

 . (5)"للفائدة،  وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتّم ما تكون بيانا إذا لم ت بِن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/32حذف ، :ابن منظور،اللسان ، مادة  (0)

 .3/091الزركشّي،البرهان في علوم القرآن ، (9)

 .0/072السيرافي، شرح كتاب سيبويه ،؛0/94الكتاب، (3)

 . 02نقد الشعر، (4)

 .040دالئل اإلعجاز ، (5)
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 : اختالف الحذف عن اإلضمار-3

قد حذفت العرب الجملة والمفرد :" (هـ329ت) ّنيابن ج ، يقولويختلف الحذف عن اإلضمار   

دليل عليه، وإال كان فيه ضرب من تكليف علم  نوليس شيء من ذلك إال ع والحرف والحركة،

 وبين اإلضمار (الحذف:أيّ )والفرق بينه :"(هـ724ت) يقول  الزركشيو (0)".الغيب في معرفته

 (3)".أن  تنصب ظاهرة ومضمرة:"ك قالوالذل( 9)"أّن شرط اإلضمار بقاء أثر المقّدر في اللفظ

ويسلم من  المحذوف، ليحسن تقديردليل؛  ؛ لذلك كان ال بّد من وجودوهذا ال يشترط في الحذف

  .الخلل

إسقاط الشيء لفًظا ومعنى، أّما اإلضمار فإسقاط :إلى أّن الحذف( هـ0124ت)وذهب القريميّ    

أّما اإلضمار .أعطيت زيدا:لفظ والنّية ؛ كقولكوالحذف ما ترك ذكره في ال.الشيء لفظا ال معنى

ترك الذكر في اللفظ والنّية ال يعني ترك أمر الحذف و(4). فما ت رك ذكره باللفظ وهو م راد بالنّية

تبقى للحذف أدلّته التي تعين على حسن تقديره ووضعه موضع الشّك والظّن بشكل  مطلق، لذلك 

 . التي تقتضيه كما أّن له أسبابه،

على الّرغم من وجود فرق بين الحذف واإلضمار، إاّل أّن هذا الفرق لم يمنع النحوّيين من و 

 .استعمال أحد المصطلحين مكان اآلخر من باب التجاوز 

 شروط الحذف:ثانًيا

 :(5)أّن للحذف ثمانية شروط، وهي( هـ700ت)ذكر ابن هشام

المحذوف إذا دلّت :" الابن جّني حين ق هأّكد ماوهذا  وجود الدليل على المحذوف، - أ

وقد :"كما بّين ما يترّتب على عدم وجوده، فقال( 0)".اللة عليه كان في حكم الملفوظ بهالدّ 

وليس شيء من ذلك إال عن دليل  حذفت  العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة،

  (7)".وإاّل كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته عليه،

صناعّي،وغير صناعّي،أّم الصناعّي فيختّص بمعرفته :ابن هشام نوعان الحذف عندودليل     

النحوّيون؛ألّنه من جهة الصناعة النحوّية، أي ما وضعه النحاة من أسس وقواعد ي ستدّل من 

ا:" خًللها على المحذوف، كما في قوله تعالى  د   َكانَ  مَّ ن أََحد   أََبا ُمَحمَّ َجالُِكم   مِّ ِكن رِّ ُسولَ  َولََٰ ِ  رَّ  ّللاَّ

ينَ  َوَخاَتمَ  بِيِّ ُ  َوَكانَ  النَّ
ء   بُِكلِّ  ّللاَّ  :، ي قّدر النحوّيون كان محذوفة مع اسمها، والتقدير(8)" َعلِيًما َشي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/301الخصائص، (0)

 .3/005 البرهان في علوم القرآن ، (9)

 .3/013 ن،.م (3)

 .384الكلّيات، (4)

 .711-9/029مغني اللبيب ،: ينظر (5)

 .0/984،س.م (0)

 .9/301،س.م (7)

 .33/41األحزاب (8)
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ولكن كان رسول  هللا؛ ألّن ما بعد لكن ليس معطوفا بها لدخول الواو عليها، وليس معطوفا 

يكه في بالواو؛ ألّنه مثبت، وما قبله منفّي، وال يعطف بالواو مفرد على مفرد إاّل وهو شر

: وغير صناعّي، وهو قسمان  (0). اإلثبات والنفي، لكن إذا قّدر ما بعد الواو جملة يصّح تخالفهما

حال المخاطب أو صفته عند توجيه العبارة المشتملة : وي قصد بالحاليّ . ومقاليّ ( مقاميّ )حاليّ 

ئن العقلّية من وت عّد القرا. اضرب زيدا: أي. زيدا:على الحذف إليه، مثل قولك لمن رفع سوطا

القرائن الحالّية، حيث يعمد المتكلّم إلى حذف بعض العناصر التي يمكن أن يدركها السامع بعقله،  

َمت  :" ففي قوله تعالى ُكمُ  ُحرِّ َتةُ  َعلَي  مُ  ال َمي  ، فالسامع ّيدرك أّن التحريم ليس منصّبا على (9)" َوالدَّ

ّب على أكلها؛ ألّن التحريم والحّل ي ضافان إلى األفعال ال  ذات الميتة والدم إّنما هو منص 

      :فهو ما اشتملت عبارته على لفظ داّل على المحذوف، كقوله تعالى: أّما المقاليّ . (3)الذوات

ا لِلَِّذينَ  َوقِيلَ  " َقو  ُكم   أَنَزلَ  َماَذا اتَّ ًرا َقالُوا  َربُّ َسُنوا لِّلَِّذينَ   َخي  ِذهِ  فِي أَح  َيا َهَٰ ن   حَ  الدُّ
 َولََدارُ  َسَنة  

ِخَرةِ  ر   اآل  مَ   َخي  قِينَ  َدارُ  َولَنِع   ( .أنزل)أنزل خيًرا، وقد دّل على المحذوف المذكور: أي (4)". ال ُمتَّ

ومشّبهه  و نائبه، الفاعل، :والمقصود عند النحاة بما هو كالجزء :أاّل يكون ما ي حذف كالجزء -ب

وإذا كان ال بّد من حذفها فمع  .لكّنه ال ي حذففقد يأتي مستترا و (.أسماء كان وأخواتها)

قال السيوطي ال يجوز حذف الفاعل إاّل فاعل المصدر، وذكر أّن الكسائّي أجاز حذفه  (5).أفعالها

ما يؤّكد على ما ذهب إليه الكسائّي، فقد قال  الحديث الشريفوفي  (0).مطلًقا إذا قام عليه دليل

 وَ ه  وَ  قُ رِ س  يَ  ينَ حِ  قُ ارِ السَّ  قُ رِ س  يَ  وال ،ن  مِ ؤ  مُ  وَ ه  وَ  ينِ ز  يَ  حينَ  يانِ الزّ  ينِ ز  يَ  ال"  :عليه السًلم

."ن  مِ ؤ  مُ  وَ ه  وَ  هابُ رَ ش  يَ  ينَ حِ  رَ م  الخَ  بُ رَ ش  ،وال يَ ن  مِ ؤ  مُ 
: والتقديرهّن فاعل يشرب محذوف فإ (7)

ن الحذف هنا لتقّدم نظيره. الشاربيشرب  ا أشار ممّ  ؛يزني الزاني، ويسرق السارق: وقد حس 

  .لذا يجوز حذف الفاعل إذا قويت الّداللة عليه .إلى تقدير المحذوف في مكانه تقديرا صحيحا

فالمؤّكد يريد الطول والحاذف  ألّن هذا يؤدي إلى التناقض، مؤّكدا؛المحذوف  أاّل يكون -ج 

  (8)"كّل ما حذف تخفيًفا فًل يجوز توكيده "  :يقول ابن جّني يريد االختصار،

 :(2)في قول الشاعر -وهو الخبر -ض  ابن هشام قول من استدّل على حذف المؤّكد بإنّ ويدح 

  [المنسرح]                                                                

ا َمَهال   َفِر إذا َمَضو  َتِحاًل     َوإِنَّ في السَّ  إنَّ َمَحاّلً َوإِنَّ ُمر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .9/025مغني اللبيب ،ابن هشام، (0)

 .5/3المائدة (9)

 .3/074السيوطي،اإلتقان في علوم القرآن،  (3)

 .00/31النحل (4)

 . 3/077،س.م؛ السيوطي، 9/027،س.مابن هشام ، (5)

 .3/080ن،.السيوطي،م (0)

 .أي بكامل إيمانه:وهو مؤمن . 522،ص9475: البخاري،صحيح البخاري،حديث  (7)

 .0/982الخصائص، (8)

 .939األعشى،الديوان، (2)
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المؤّكد هنا ليس الخبر ،بل نسبة الخبر :وقال.وإّن لنا عنها مرتحًل.إّن لنا في الّدنيا محًّل :والتقدير 

 (0).إلى االسم 

ف اسم الفعل دون معموله؛ - د ر،فًل ي حذ  اسم الفعل  ألنّ  أاّل يؤّدي الحذف إلى اختصار المختص 

 : (9)أّما الشاهد في قول الراجز .اختصار للفعل 

 [الرجز]                                                                          

 يا أّيها المائُح، دلوي دونكا      إّني رأيُت الناس يحمدونكا  

 به مفعواًل ( دلوي )ه ،لذا ال تكون فاسم الفعل ال يعمل فيما قبله ؛وذلك لضعفه بعدم  تصّرف   

فيمكن أن ي قّدر المحذوف فعًل له معنى  ،منصوبة بإضمار فعل( دلوي)إّنما  ،(دونك)السم الفعل 

 . ، أو امأل دلوي دونكلوي دونكدخذ :مثًل  اسم الفعل،

 في إاّل . أاّل يكون المحذوف عامًًل ضعيًفا؛ فًل ي حذف الجاّر، والالناصب والجازم للفعل -هـ 

 .مواضع قويت فيها الداللة، وكثر فيها استعمال تلك العوامل، وال يجوز القياس عليها 

التي هي عوض عن كان " ما " عوًضا عن شيء محذوف؛ فًل يجوز حذفالمحذوف أاّل يكون  - و

،:على تقدير  .أّما أنت منطلقا انطلقت  : في نحو المحذوفة، كما ال يجوز  ألن كنت منطلقا انطلقت 

ألّن أفعل  ألّنها عوض عن حرف محذوف في كّل منها؛ التاء من إقامة واستقامة؛حذف 

لذا جاز حذف التاء عند  وت عتبر اإلضافة تعويًضا؛ .رها استفعالدواستفعل مص مصدرها إفعال،

اَلةِ  َوإَِقامِ  :"اإلضافة، كما في قوله تعالى  ( 3) ."الصَّ

 .؛ ألّنه يجوزحذفها"أدعو"أو الفعل"أنادي"عل وعليه ال ت عتبر أدوات النداء عوًضا عن الف 

أاّل يؤّدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، فيمتنع عند البصرّيين حذف المفعول من  - ز

ألّن الحذف  ضربني وضربت  زيٌد؛ :ضربني وضربته زيٌد، فًل  يجوز: الفعل الثاني في نحو

" زيد"ثّم يقطع ذلك العمل ألّن  أّنه مفعول به، على يؤّدي إلى تهيئة الفعل الثاني للعمل في زيد،

 .فاعل مرفوع  للفعل األّول 

فالبصرّيون . أاّل يؤّدي حذفه إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القويّ -ح

ألّن حذف المفعول به سيؤّدي إلى تسليط الفعل  زيٌد ضربته؛ :يمنعون حذف المفعول به في نحو

ثّم قطعه عنه وإعمال االبتداء وهو العامل الضعيف، مع إمكان إعمال  ه فيه،وإعمال على زيد،

 .الفعل الذي هو العامل القويّ 

 . ونّبه ابن هشام على أّن مخالفة مقتضى الشرطين األخيرين أو أحدهما رّبما تكون للضرورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 .9/028ابن هشام ،مغني اللبيب ، (0)

؛ابن 0/988ابن يعيش ،شرح التصريح؛998األنباري،اإلنصاف في مسائل الخًلف،:البيت بًل نسبة في (9)

 .9/022س ، .م ، هشام

 .94/37النور (3)
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 األغراض البالغّية للحذف :ثالًثا

 (0):للحذف أغراض بًلغّية متعّددة ،ومنها 

       : وذلك عند كثرة دورانه في كًلم الناس ،كحذف أداة النداء،نحو قوله تعالى: ف التخفي - أ

ِرض   ُيوُسفُ  " َذا َعن   أَع  فِِري  َهَٰ َتغ    (9)."ال َخاِطئِينَ  ِمنَ  ُكنتِ  إِنَّكِ   لَِذنبِكِ  َواس 

إليجاز افي ف ويعني تحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل،: اإليجاز واالختصار في الكًلم-ب

ي كسب عبارته  ، مّماالمتكلّم إلى اختزال المعنى بما انتقى من ألفاظ دالّة هيعمد في بًلغة وفطنة،

في جملة الصلة عند  ويكثرغرض هذا الحذف. وثقلها إلطالةملل ا ويبعدهاعن قّوة وجزالة،

قُوا لَُهمُ  قِيلَ  َوإَِذا:"وله تعالىففي ق لقسم،ا وفي أسلوب الشرط وأسلوب استطالتها، نَ  َما اتَّ  َبي 

ِديُكم   َحُمونَ  لََعلَُّكم   َخل َفُكم   َوَما أَي  ذف (3)."ُتر  بدليل ما بعدها، . (4)أعرضوا:، وتقديرهالشرط جوابح 

ِهم   آياتِ  ِمن   آَية   ِمن   َتأ تِيِهم   َوما:"تعالى قوله في ها كاُنوا إاِلَّ  َربِّ ِرِضينَ  َعن   ( 5)". ُمع 

ويكثر ذلك في المواضع التي ي راد بها التعّجب، والتهويل ، كما في قوله : التفخيم والتعظيم   -ج

ا الَِّذينَ  َوِسيقَ :" تعالى  َقو  ُهم   اتَّ ةِ  إِلَى َربَّ َواُبَها َوفُتَِحت   َجاُءوَها إَِذا َحتَّىَٰ   ُزَمًرا ال َجنَّ  لَُهم   َوَقالَ  أَب 

ُكم   َساَلم   َخَزَنُتَها ُتم   َعلَي  ُخلُو ِطب   (7)يذكر الزركشّي قول حازم القرطاجنّي ( 0)".َخالِِدينَ  َهاَفاد 

حذف الجواب؛ ألّن  " وفُتحت أبوابها حّتى إذا جاؤوها:" قوله تعالى عن الحذف في( هـ084ت)

الوقوف على وصف ما يجدونه ويلق ونه عند ذلك ال يتناهى، وتركت النفوس تقّدر ما شاءته، وال 

  (8)".تبلغ مع ذلك كلّه ما هناك 

نُ  َقالَ :" صيانة المحذوف عن الذكر في مقام معّين تشريًفا له، كما في قوله تعالى   -د   َعو   فِر 

َماَواتِ  َربُّ  َقالَ  *ال َعالَِمينَ  َربُّ  َوَما ِض  السَّ َر  َنُهَما َوَما َواأل  وقِنِينَ  ُكنُتم إِن  َبي  ذف  (2)". مُّ حيث ح 

عليه  -جاء  الجواب على لسان موسى  .(01)السماواترّب  هللا:أيّ  المبتدأ  قبل ذكر الرّب،

فاقتصر على ما ي ستدّل به من أفعاله الخاّصة  الذي استعظم إقدام فرعون على السؤال، -السًلم 

   (00).فأضمر اسم هللا تعالى تشريفا له .وهو السميع البصير ليعّرفه أّنه ليس كمثله شيء، به؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/010الزركشي،البرهان في علوم القرآن ،: ي نظر (0)

 .09/92يوسف، (9)

 .30/45يس، (3)

 .3/010س،.الزركشي،م (4)

 .30/40يس، (5)

  . 32/73الزمر، (0)

 كان (هـ 084 - هـ 018) القرطاجني حازم بن محمد بن حازم الحسن أبو أو حازم بن محمد بن حازم  (7)

 شاعًرا كان وأشبيلية غرناطة علماء عن وأخذ وبمرسية بها تعلم( األندلس شرق) قرطاجنة لأه من

 .9/052الّزركلي،األعًلم،:ي نظر.  العبدري منهم جماعة أخذ وعنه الشلوبين عن أخذ وأديًبا

 .3/010س، .؛ الزركشي،م320حازم القرطاجّي ، منهاج البلغاء وسراج األدباء،  (8)

 .94-93/ 90الشعراء (2)

 .3/017س،.لزركشي،ما (01)

 3/017ن،.م (00)
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م   ُصم  :" صيانة اللسان عنه،كقوله تعالى  -هـ  ي   ُبك  ِجُعونَ  اَل  َفُهم   ُعم   (9).هم صمّ :،أي  (0) "َير 

َحىَٰ :"رعاية الفاصلة كقوله تعالى -و لِ  *َوالضُّ َعكَ  َما*َسَجىَٰ  إَِذا َواللَّي   (3) "َقلَىَٰ  َوَما َربُّكَ  َودَّ

 (4).وما قًلك:والتقدير

فمنها ما يفرضها المقام  والغايات أكثر من أن ت حصى؛ ويبقى هناك غاية من كّل حذف،

 .ومنها ما يفرضها حال المخاطب ومنها ما يكمن في نفس المتكلّم  

  أنواع الحذف:رابًعا

 (5) :وهي للحذف أربعة أنواع،

 حذف االقتطاع    - أ

، (هـ200ت)أّما السيوطي(0)".ط الباقيهوذكر حرف من الكلمة وإسقا:"عّرفه الزركشّي،فقال    

تعريف السيوطي أدّق ؛ألّنه ليس كّل  أنّ  ويبدو(7)".هو حذف بعض حروف الكلمة:"فعّرفه بقوله

لِ :" ففي قوله تعالى.حذف اقتطاع  يوقف الكلمة على حرف رِ  إَِذا َواللَّي  ذف منها ،(8)" َيس  حرف  ح 

ا :"قوله تعالى في (2)حذف الكافب"مالك " أ ابن مسعودوقد قر .يسري :أي واحد،  َمالِكُ  َيا َوَناَدو 

َنا لَِيق ِض  وحذفت نون كان في  .بكسر الًلم لمن ينتظر المحذوف"يا مالِ :"فقرئت (01)" َربُّكَ  َعلَي 

 (00)" ّياغِ بَ  كُ أَ  م  لَ وَ :" قوله تعالى على لسان السّيدة مريم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :يد بن ربيعةوقد ورد حذف االقتطاع في أشعار العرب، كقول لب    

 [لالكام]                                                                       

  َنا بُمتالِع  فأباِن      وتقادَمت  بالُحبِس فالسوباِن  مَ ال سَ رَ د
(09) 

لقد جاء الحذف في األمثلة السابقة لمعنًى بًلغّي، وقد تناسب مع الحال تناسبا أعطى فيه     

 في اآلية " يسر"فالحذف من كلمة . الحذف  قّوة وبًلغة، فكان أبلغ من الّذكر في هذا المقام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/08البقرة  (0)

 .3/017الزركشي،البرهان في علوم القرآن، (9)

 .3-23/0الضحى (3)

 .0/479األزهري،شرح التصريح على التوضيح، (4)

     .30-33مصطفى عبد السًلم أبو شادي ،الحذف البًلغي في القرآن الكريم ،:ي نظر (5)

 .3/007البرهان في علوم القرآن ، (0)

 .081/ 3تقان في علوم القرآن،اإل (7)

 .82/4الفجر (8)

 . 95/901محّمد الّطاهر ابن عاشور،تفسيرالتحرير والتنوير، (2)

 . 43/77الزخرف (01)

 . 02/91مريم،(00)

   .00لبيد،الديوان،(09)
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م بحذف الكاف أّما الترخي. والذهاب فيه غياب ونقصان. ذهب:الكريمة تتناسب مع المعنى، وهو

فتناسب مع حال المتكلّمين فهم في حالة خوف وشّدة، حيث عجزوا عن إتمام " مال"من كلمة 

حين جاءها  –عليها السًلم  -وال يخفى حال السيدة مريم. الكلمة، فغلب عليهم الخوف واليأس

طيع الكًلم  المل ك من عند هللا ليهب لها غًلما زكّيا، فاألمر فيه من الشّدة ما يجعلها ال تست

أّما الشاعر لبيد بن ربيعة فما السياق الذي جعله يحذف حرفين .فتناسب الحذف مع حالها آنذاك 

؟ لقد ذهب لبيد إلى ديار المحبوبة ولم يبق منها إاّل اآلثار واألطًلل، "منا:" من كلمة منازل ،فقال

 .فجاء حذفه متناسبا مع ما حّل بالّديار من حذف لمعالمها وتفاصيلها

     حذف االكتفاء-ب   

وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تًلزم وارتباط، فيكتفي بأحدهما عن اآلخر لنكتة ،   

  َتقِيُكمُ  َسَرابِيلَ  لَُكم   َوَجَعلَ  : "ومن األمثلة عليه،قوله تعالى. ويختّص غالبا باالرتباط العطفيّ 

ال َحرَّ 
ّص الحّر بالذ(9)والبرد :، أي(0)"  كر؛ ألّن الخطاب للعرب وبًلدهم حاّرة، فالوقاية ، وخ 

 . عندهم من الحّر أهّم من الوقاية من البرد 

رُ  بَِيِدكَ  :"وكذلك قوله تعالى ،فجاء االكتفاء بالخير عن ذكر الشّر ،وفي  (4)والشرّ :،أي   (3) "ال َخي 

إليه العباد  فإّن الخير هو ما يتطلّع:هذا الحذف أكثر من موطن بًلغّي جميل ،فمن جهة 

ومن حذف االكتفاء أيضا ، .فمن باب التأّدب مع هللا ،عّز وجّل :ويرجونه ،ومن جهة أخرى 

، وال شّك أّن اإليمان بالغيب أدّل (0)والشهادة :، أي(5)"الذين يؤمنون بالغيب:" قوله عز وجلّ 

 .ك على قّوة اإليمان، فاإليمان بالغيب يستلزم اإليمان بالشهادة وليس العكس كذل

 :حذف المقابلي أو االحتباك  -ج

 أَم  :   " وهو أن يجتمع في الكًلم متقابًلن،يحذف واحد منهما لداللة اآلخر عليه ،كقوله تعالى  

َتَراهُ  َيقُولُونَ  ُتهُ  إِنِ  قُل    اف  َتَري  َراِمي َفَعلَيَّ  اف  ا َبِريء   َوأََنا إِج  مَّ ِرُمونَ  مِّ فإن : ،والتقدير (7)" ُتج 

  (8).فعلّي إجرامي وأنتم براء منه، وعليكم إجرامكم وأنا بريء مّما تجرمون افتريته

 :ذف االختزال ح - د

هو االفتعال، من خزله قطع وسطه، ثّم ن قل في االصطًلح إلى حذف كلمة أو :"االختزال     

 .وحذف أكثر من كلمة يعني أّنه قد ت حذف جملة أو أكثر من جملة   (2)".أكثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00/80النحل  (0)
 3/008الزركشي،البرهان في علوم القرآن، (9)
 3/90آل عمران (3)
 3/002ن،.الزركشي،م (4)
 9/3البقرة  (5)

 3/091ن،.الزركشي،م (0)

 00/35هود (7)

 3/092ن،.الزركشي،م (8)

 3/034ن،.الزركشي،م (2)
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اب   َساِحر   َفَقالُوا :"فمن حذف الكلمة، قوله تعالى        (9).هذا ساحر:أي (0)"َكذَّ

َنا :"ومن حذف الجملة، قوله تعالى    ِرب َفقُل  َعَصاكَ  اض  هُ  َفانَفَجَرت    ال َحَجرَ  بِّ َنَتا ِمن  َرةَ  اث   َعش 

ًنا  (4).فضربه فانفجرت منه  :والتقدير ،( 3)" َعي 

 َوأَل قِ  :"رعة الوقوع، ومنه قوله تعالىأّما حذف أكثرمن جملة ،فذلك يكون للّداللة على س    

ا  َعَصاكَ  َتزُّ  َرآَها َفلَمَّ َها َته  بًِرا َولَّىَٰ  َجان   َكأَنَّ فألقاها فانقلبت حّية : والتقدير (5)."ُيَعقِّب   َولَم   ُمد 

 (0).، وما كان هذا الحذف إال ليدّل على سرعة الوقوع..تسعى،فأبصرها 

 أسباب الحذف :خامًسا

 :ومنها ، حذف كثيرةأسباب ال

ذف في :"فسيبويه يقول وهو من أكثر أسباب الحذف عند النحوّيين، ،(7)كثرة االستعمال -أ وما ح 

ألّن الشيء إذا كثر في كًلمهم كان له نحٌو ليس لغيره :"ويقول(8)".الكًلم لكثرة استعمالهم كثير

، :أال ترى أّنك تقول مّما هو مثله،      (2)"أردت أقل إذا لم أك  وال تقول لم أق 

ِرض   ُيوُسفُ  :"كما في قوله تعالى حذف أداة النداء، ،لومن الحذف لكثرة االستعما      َعن   أَع 

َذا  ".أفعل"، حيث غلب أن يردا من غير همزة "شرّ "و" خير"والحذف من اسمي التفضيل(01)". َهَٰ

الذي ي كِسب الكًلم قّوة وبًلغة   إلى اإليجاز ا للثقل وميًًل وذلك تجّنبً  ؛(00)الحذف لطول الكًلم-ب

 ومن الحذف في .وفي سياق العطف كالحذف في جملة الشرط إذا استطالت، وجملة القسم،

آًنا أَنَّ  َولَو  :" قوله تعالى أسلوب الشرط، َرت   قُر  َعت   أَو   ال ِجَبالُ  بِهِ  ُسيِّ ضُ  بِهِ  قُطِّ َر   بِهِ  ُكلِّمَ  أَو   األ 

َتىَٰ  ِ  َبل  ال َمو  َّ رُ  لِّلِّ َم   ومن( 03).لكان هذا القرآن: في اآلية فتقدير الجواب المحذوف، (09) " َجِميًعا األ 

هُ :" قوله تعالى الحذف في أسلوب القسم، َبنَّ هُ  أَو   َشِديًدا َعَذاًبا أَلَُعذِّ َبَحنَّ  بُِسل َطان   لََيأ تَِينِّي أَو   أَلَذ 

بِين   ِسم   :أي  (04)"مُّ ه   باهللِ  أ ق  نَّ ب    :ما جاء في قوله تعالى ومّما ي حذف في سياق العطف، (05).أل عذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41/94غافر (0)

 .3/030الزركشي،البرهان في علوم القرآن، (9)

 .9/01البقرة (3)

 .3/024ن،.الزركشي،م (4)

 .97/01النمل (5)

 .27قطوف دانية في علوم البًلغة،جبوري،فًلح حسن محمد ، (0)

 .30حمودة،طاهر سليمان،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوّي، (7)

 .9/031الكتاب، (8)

 .9/020ن،.،مهسيبوي(2)

 . 09/92يوسف(01)

 .43،س.محمودة،طاهر سليمان ،(00)

 .03/30الرعد(09)

 .09/70القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،(03)

 .97/90النمل(04)

 .3/057س،.الزركشي،م(05)
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َبلَ  َفلَن"  ل ءُ  أََحِدِهم ِمن   ُيق  ِض  مِّ َر  َتَدىَٰ  َولَوِ  َذَهًبا األ  ئِكَ  بِهِ  اف  ن لَُهم َوَما أَلِيم   َعَذاب   لَُهم   أُولََٰ  مِّ

اِصِرينَ   (9).لو ملكه ولو افتدى به: ، أي(0)"نَّ

في بعض  -والضرائر رخصة للشاعر تبيح له أن يخرج ،(3)الحذف للضرورة الشعرّية-ج

اعلم أّن :" (هـ002ت)يقول ابن عصفوراإلشبيليّ . وعن األصل ،عن القاعدة النحوّية-األحيان

عن صحة الوزن، ويحيله  النقص منه،ويخرجه الزيادة فيه  الشعر لّما كان كًلًما موزوًنا،

ومن الضرورات الشعرّية (4)".ما اليجوز في الكًلم( فيه)أجازت العرب عن طريق الشعر،

  :(5)ود الدؤليّ في قول أبي األس حذف ألف القطع، في الحذف،

 [الكامل]                                                                             

  ِم مّني و الّدها ُتُه بالَحز  ج  َهم      َفرَّ ر  ُمب   .  يا با الُمغيَرِة ُربَّ أَم 

 (0).يا أبا المغيرة :يريد        

خمسة في النصب والجزم ،وحذف حروف ،كحذف نون األفعال ال (7)الحذف لإلعراب  - د

 .العلّة من المضارع المعتّل اآلخر في حالة الجزم 

 لم يقل  ،:،كالحذف عند التقاء الساكنين،نحو(8)الحذف ألسباب قياسّية صرفّية أو صوتّية  -هـ

كِّنت الًلم ذفت الواو عندما س  ،و:في حيث ح  ّكنت الباء فيلم يقول   . ال ت جب  :حذفت الياء حين س 

 .كحذف كلمة أو جملة أو أكثر من جملة،(2)الحذف ألسباب قياسّية تركيبّية نحوّية -و

يقول .من هنا نجد أّن للحذف أسبابه،التي قد تعود إلى المتكلّم،أو إلى الكًلم نفسه    

والكًلم إذا امتنع حمله على ظاهره،حتى يدعو المتكلّم إلى تقدير حذف،أو إسقاط :"الجرجانيّ 

أحدهما أن يكون امتناع تركه على ظاهره ألمر يرجع إلى غرض :ن على وجهينمذكور،كا

ولزوم الحكم بحذف أو زيادة من ،والوجه الثاني ترك الكًلم على ظاهره" (01)....." المتكلّم

 (00)..."أجل الكًلم نفسه ،ال من حيث غرض المتكلّم به

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/20آل عمران (0)

 .3/057الزركشي،البرهان في علوم القرآن ، (9)

 .47، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي حّمودة،طاهر سليمان ، (3)

 .03الضرائر الشعرّية، (4)

 .9/022؛ابن عصفور،المقّرب، 9/022؛الشجري،األمالي،378ديوان ،الأبو األسود الدؤلّي ، (5)

 .28،ن.ابن عصفور،م (0)

 .04س،.هر سليمان،محمودة،طا (7)

 .73س،.حمودة،طاهر سليمان،م (8)

 .23، س.محمودة،طاهر سليمان ، (2)

 .490عبد القاهر الجرجانّي ،أسرار البًلغة ،(01)

 .499ن ،.عبد القاهر الجرجاني ،م(00)
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  حذف الحرف:المبحث الّثاني

إّن الحروف إّنما دخلت الكًلم لضرب من االختصار؛لذلك ي عتبر حذفها اختصاًرا       

لكّن هذا لم يمنع العرب من حذفها،ألسباب رأوا أّنها .ر،وهذا يتنافى مع شروط الحذفللمختص

 .تكسو كًلمهم رونًقا وفصاحة 

فالكلمة اسم، وفعل، وحرف :" وأّكد سيبويه أّن الحرف يحمل معًنى،فعند تقسيمه الكلمة ،قال   

ثّم ، :اسم وال فعل، فنحووأّما ما جاء لمعنى وليس ب:"، وقال(0)"جاء لمعنى ليس باسم وال فعل

 (9)".وسوف، و واو القسم ،ووالم اإلضافة ،ونحوها 

ومتى وجدت فعًًل (:"هـ300ت)وقد حذفت العرب اّتساًعا وحذفت للتخفيف، يقول ابن الّسراج    

حّقه أن يكون غير متعّد، ووجدت العرب قد عّدته، فاعلم أّن ذلك اّتساع في اللغة واستخفاف، 

ا بحرف جرّ  وأّن األصل فيه   (3)". أن يكون متعدّيً

: أداة ت سّمى الرابطة؛ ألّنها تربط االسم باالسم، والفعل بالفعل، مثل : والحرف في لسان العرب  

ما نتأ في جنبه منه، وهو أيًضا أعًله : وحرف الجبل. جانبها: وحرف السفينة. عن وعلى

    (4).الم حّدد

، وفي قوله (5)"ّمي الحرف حرًفا ؛ألّنه طرف في الكًلموقد س  (:" هـ742ت)قال المراديّ        

ُبدُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ  :"تعالى َ  َيع 
ف   َعلَىَٰ  ّللاَّ ر   أََصاَبهُ  َفإِن   َحر  َمأَنَّ  َخي  هُ  َوإِن   بِهِ  اط  َنة   أََصاَبت   انَقلَبَ  فِت 

ِههِ  َعلَىَٰ  َيا َخِسرَ  َوج  ن  ِخَرةَ  الدُّ لِكَ  َواآل 
َٰ
رَ  ُهوَ  َذ راجعة إلى  حرف فإّن كلمة، (6) " ال ُمبِينُ  انُ ال ُخس 

      (7)".هذا المعنى؛ ألّن الشاّك كأّنه على طرف من االعتقاد، وناحية منه 

ولّما كانت . حروف المعاني، وحروف المباني: تقسم الحروف في اللغة العربّية إلى قسمين   

الدراسة النحوّية الداللّية على  حروف المباني تختّص بها الّدراسة الصرفّية؛ ستقتصر هذه

 .حروف المعاني 

 :جاء حذف حرف المعنى في ديوان الشافعّي على عّدة صور، منها   

 حذف حرف الجرّ  -أّوال 

ومن حذف حرف  .كما جاء غير قياسيّ  جاء حذف حرف الجّر في ديوان الشافعّي قياسًيّا،     

 و ي عّد هذا الحذف حذًفا قياسّيا؛لكثرة  المصدرّيتين،" أنّ "و " أن  "الجّر القياسّي، حذف الجاّر قبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0/09الكتاب، (0)

 0/09ن،.م (9)

 .0/070األصول في النحو، (3)

 (.حرف )ابن منظور،اللسان،ماّدة (4)

 .94الجنى الداني في شرح حروف المعاني،  (5)

 .99/00الحج (0)

 .95-94،ن.لمرادي ،ما (7)



90 
 

 معهما الجرّ  حرف حذف ،فيجوز"أنّ "و" أن" أّما( :" هـ702ت)عقيل ابن يقول وروده في اللغة،

َغُبونَ :"نحو قوله تعالى هو في القرآن الكريم كثير،و  (0)" اللبس أمن بشرط مّطرًدا قياًسا  أَن َوَتر 

َتَجابَ َفا :"وقوله تعالى  .في أن تنكحوهن :أي( 9)".َتنِكُحوُهنَّ  ُهم   لَُهم   س   َعَملَ  أُِضيعُ  اَل  أَنِّي َربُّ

نُكم َعاِمل   ن مِّ  .بأّني ال أضيع : أي (3) "أُنَثىَٰ  أَو   َذَكر   مِّ

 :، ومنها  قوله (4)في الديوان في عشرة أبيات"  أن  وأنّ "وجاء حذف حرف الجر قبل

 [الطويل]                                                                        

   (5)أقولُ َمعاَذ ّللاِ أن  ُيذهَب الّتقى   تالصُق أكباد  بهّن جراّح 

" معاذ"وقد وردت كلمة . حذًفا قياسّيًا" أن  ي ذهب"قبل المصدر " من"حيث حذف حرف الجّر     

ِ  َمَعاذَ  َقالَ :" في سورة يوسف، في قوله تعالى أ ُخذَ  أَن ّللاَّ َناَوجَ  َمن إاِلَّ  نَّ ا ِعنَدهُ  َمَتاَعَنا د   إًِذا إِنَّ

في محّل " أن نأخذ"وجاء المصدر المؤّول"عاذ"مصدر ميمّي من الفعل" معاذ"و (0)" لََّظالُِمونَ 

تُ  إِنِّي ُموَسىَٰ  َوَقالَ  :"بدليل قوله تعالى. من: جّر بحرف جّر محذوف ،تقديره ُكم بَِربِّي ُعذ   َوَربِّ

ن ر   ُكلِّ  مِّ ِمنُ  الَّ  ُمَتَكبِّ مِ  ُيؤ    .(7) "ال ِحَسابِ  بَِيو 

 :قائًلجاءه رجل يسأله ،حيث لقد جاء بيت الشافعّي المذكور إجابة عن سؤال 

يَّ  الُمف تي َسلِ  ةِ        َتزاُور   في هل الَمكِّ تاقِ  َوَضمَّ  (8)  جناُح؟ الفُؤادِ  ُمش 

مباشرة دون " أن  ي ذهب"مؤّوللّما رأى الشافعّي ما بهذا الرجل من ألم الوجد ،أتى بالمصدر ال    

حرف الجّر، والحذف على ما به من قياس فصيح ،إال أّنه يحمل معنى أراده الشاعر، فقد حذف 

  (2).تخفيًفا من أجل أن يسرع في الجواب؛ كون السائل متلّهًفا لسماع هذه الفتوى

 :وقوله

 [الخفيف]                                                                               

 ـ         َضَع إال إلى اللطيِف الخبير َه أن  َيِذلّ وأن  يخ      (01)َوُصِن الَوج 

 الشافعّي اإلمام الذي ما فتئ يحمل في طّيات شعره حكمة وورًعا ، . عن أّن يذلّ : على تقدير  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/051شرح ابن عقيل ، (0)

 .4/097النساء  (9)

 .3/025آل عمران  (3)

 88، 72، 75، 74، 70: وردت هذه األبيات في ديوانه في الصفحات (4)

 50الشافعي،الديوان ، (5)

 . 09/72يوسف (0)

 . 41/97غافر (7)

 .50ن،.الشافعي،م(8)

 2/051األصفهاني،حلية األولياء وطبقات األصفياء،:ي نظر(2)

 08س،.الشافعي،م(01)
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 مام الذي أصبح نهجه مذهًبا من المذاهب األربعة، أكسبه الدين عّزة المؤمنين الذين ماهذا اإل

ابتغوا العّزة بغير هللا، وهو يدعو إلى حمل اإلنسان نفسه على عدم الخضوع والذّل لبشر، 

،فهو يعلم جّيدا أثر الذّل "احفظ أو احم:"دون غيره من األفعال، مثل" ص ن"موّظًفا الفعل

 . على النفس، وال يليق بالمؤمن أن يذّل لغير هللا والخضوع 

 :بينما قال البحترّي 

 [البسيط]                                                                           

  ُت عن جدا كلّ جبِس ُت نفسي عّما ُيدّنُس نفسي    وترّفع    (0)ُصن 

وزة حذف من بيت الشافعّي،ولو بقي لجعل معنى الذي يفيد المجا" عن"إّن حرف الجّر     

فما الذي دفع الشافعّي . االبتعاد عن الذّل أقوى، فالبحترّي جعل الصون للنفس بتجاوز ما ي دّنسها 

كاّفة ؟ يبدو أّن إقامة  ،وهو الحريص على اإلحاطة بالمعنى وتقويته من أطرافه"عن"إلى حذف

 . الوزن ألجأته إلى هذا الحذف 

د يجمع الشافعّي في البيت الواحد، ما بين الحذف والذكر لحرف الجّر في موضع متشابه وق     

 :كقوله 

 [الطويل]                                                                                       

   ُ(9)َشِهّدُت بأّن ّللا ال شيَء غيُره           وأشهد أّن البعَث حّق وأُخلِص 

اإللصاق ، وقد مّكن ذكره الشهادة  على لسان اإلمام الشافعّي، " الباء"لقد أفاد حرف الجرّ      

وكأّن  حيث جاءت متناسبة مع المعنى المتضّمن للشهادة، وأعطاها قّوة وتوكيًدا في المعنى،

فيه نجاته، الذي   معتصًما بحبل الشهادة، الشاعر يريد أن ي ظهر مدى تمّسكه بشكل  ال وهن فيه،

، وال يخفى على المؤمن أّن النجاة يوم البعث "البعث"نرى الشاعر يحذفها مع ذكر  وفي المقابل،

وّيق ّض مضاجع  ي زلزل القلوب، تكون لمن تمّسك بحبل هللا،ولّما كان الحديث عن البعث،

في " باءال"فأسقط الشاعر وي سقط الّرعب في قلوبهم، المؤمنين الراجين النجاة يوم الحساب،

 . براعة أظهرت بًلغة في حسن الحذف في هذا البيت 

 وقد لّخص ابن عقيل بعض وصلتهما بعد حذف الجاّر،" أن  وأنّ "اختلف النحوّيون في محلّ      

( هـ082ت)وذهب الكسائّي  الّنصب والجّر، :فذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين:"فقال اآلراء،

أّما ابن ( 3).محّل جرّ  إلى أّنهما في(هـ905ت)فش وذهب األخ إلى أّنهما في محّل نصب،

 والنصبوالّنصب هو األصّح ؛ ألّن بقاء الجّر بعد حذف عامله قليل،:"فيقول( هـ079ت)مالك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 .0059البحتري،الديوان، (0)

 .70،يوانالدالشافعي، (9)

 .9/059شرح ابن عقيل، (3)
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وفي كًلم ابن مالك منطق يحمل على  (0)".كثير، والحمل على الكثير أولى من الحمل على القليل

 .االقتناع برأيه

 :المصدرّية، قول الشافعيّ " أن  "ومن الحذف الم ّطرد قبل 

 [مجزوء الرجز]                                                           

  (9)العلُم ينهى أهلَُه          أن يمنعوهُ أهلَه 

إّن بساطة الكلمة مظهر أسلوبّي يمتاز به الشافعّي، فهو يسمح بتسّرب المعاني إلى النفس    

  . بهدوء وروّية، وهو مّتفق مع ما جاء في القرآن الكريم و السّنة النبوّية في الحّث على نشر العلم

، وهذا الحذف جاء في القرآن الكريم "أن  يمنعوه" المصدر المؤّولقبل  " عن"لقد حذف الجارّ 

ُبدَ  أَن   ُنِهيتُ  إِنِّي قُل   :"قبل المصدر المؤّول، نحو قوله تعالى ُعونَ  الَِّذينَ  أَع  ِ  ُدونِ  ِمن   َتد  ا ّللاَّ  لَمَّ

َناتُ  َجاَءنِيَ  َبيِّ تُ  َربِّي ِمن   ال  لِمَ  أَن   َوأُِمر  بينما أثبت حرف الجّر بعد الفعل (3)."ينَ ال َعالَمِ  لَِربِّ  أُس 

ُهَما َوَناَداُهَما :"عندما لم يأت بعده مصدر مؤّول،نحو قوله تعالى" ينهى" َهُكَما أَلَم   َربُّ  تِل ُكَما َعن أَن 

َجَرةِ  َطانَ  إِنَّ  لَُّكَما َوأَقُل الشَّ ي  بِين   َعُدو   لَُكَما الشَّ لشافعّي وفي هذا ما يدّل على فصاحة ا (4)."مُّ

مّتسقة مع  -على بساطة ألفاظها -وبًلغته ودرايته في مواطن اّطراد الحذف؛ مّما يجعل تراكيبه 

كر حرف الجرّ . أفصح الكًلم، وكيف ال؟ وهو الذي انتهج القرآن لغة ودينا ودعوة " عن"ولو ذ 

وللقارئ، أن  . وهينهى أهله عن أن يمنع: لجاءت القراءة أقّل نغًما وأكثر ثقًًل؛ لتتابع حرف النون

 يقرأ بالذكر ويقرأ بالحذف، ولينظر أّيهما أخّف على اللسان وأسلس؟

 :، قوله " أن  وأنّ "ومن حذف الجاّر في غير    

 [الطويل]                                                                    

  ِ(5)لدّي ومكتتمُ  نون  ك  مَ م      وإاّل فَ هُ دادَ بثثُت مفيًدا واستفدُت و 

،  الذي يفيد تقديره هنا معنى التبعيض"من"فعٌل الزٌم،ويتعّدى بحرف الجّر "استفاد"الفعل     

نَّه إفما الذي جعل الشاعر يحذف حرف الجّر؟ .واستفدت من ودادهم:فتقدير الكًلم في البيت 

من الناس،هو أن  يرى أّن من يزرع الخيرال ب دَّ أن  يجِني خيًرا، وخير ما يجنيه اإلنسان

 وفي تعبير مقصود أراده الشاعر،مفاده أّنه حازعلى الكثير من ودادهم ،.يكسب ودادهم

وهذا ما دعاه إلى االستمرار في بّث .فاستبعد حرف الجّر حّتى ال ي قلّل من شأن حصاد خيره 

 .ولو لمس جحوًدا ونفوًرا لكتم عنهم  الفائدة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/051شرح التسهيل ، (0)

 .88ديوان ،الالشافعي، (9)

 .41/00غافر (3)

 .7/99األعراف (4)

 .23ن،.الشافعي،م (5)
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 :ومّما يحتمل تقدير أكثر من حرف جّر، الفعل سكن، الذي جاء في قوله      

 [البسيط]                                                                                

  إن  كنَت تبغي ِجناَن الُخلِد تسُكُنها       فينبغي لك أن  ال تأمَن النارا
(0) 

في القرآن الكريم، " يسكن"وقد جاء الفعل " . تسكن"حذف الشاعر حرف الجّر مع الفعل     

ا بحرف الجّر  لَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ :"، كما في قوله تعالى"إلى"وحرف الجرّ " في"متعّدي   اللَّي 

ُكُنوا َهارَ  فِيهِ  لَِتس  ِصًرا َوالنَّ لِكَ  فِي إِنَّ  ُمب 
َٰ
م   آَلَيات   َذ َمُعونَ  لَِقو   الَِّذي ُهوَ   :"وقوله تعالى  (9)"َيس 

ن َخلََقُكم ف س   مِّ َها َوَجَعلَ  َواِحَدة   نَّ َجَها ِمن  ُكنَ  َزو  َها لَِيس  ن الكريم على ومع حرص القرآ (3)". إِلَي 

فًل ب ّد . إلفادة معنى مقصود، نجد الشافعّي يحذفه" إلى"أم " في"ذكر حرف الجر، سواء أكان 

االطمئنان ، : إذن أّنه أراد التوّسع في المعنى، فهو يريد السكن في الجّنة ويريد السكن إليها، أي

 .واألنس بدخولها دون سابق عذاب 

 (  لو و لوال) حذف الم  جواب  -ثانيا 

اَل  :"ماضًيا مثبًتا مقروًنا بالًلم، نحو قوله تعالى"لوال"يأتي جواب    ا أَنُتم   لَو  ِمنِينَ  لَُكنَّ أو  .(4)"ُمؤ 

اَل :"، كقوله تعالى"ما"منفّيا ب لُ  َولَو  ِ  َفض  ُكم   ّللاَّ َمُتهُ  َعلَي  ن   ِمنُكم َزَكىَٰ  َما َوَرح  وقد (5)"أََبًدا أََحد   مِّ

ذفت الًلم إذا لم :"قال ابن جّني". ما"، وقد يقترن بالًلم المنفّي بيخلو المثبت من الًلم ورّبما ح 

إّن الًلم في جواب  :قد قال لي قديًما (7)(هـ377ت)وكان أبوعلي : وقال (0).يظهر القسم في اللفظ

يجوز (: هـ002ت)وقال ابن عصفور. (8)"بجواز سقوطهاواستدّل على ذلك  .لوال زائدة مؤّكدة

بينما  (2).أحسن من حذفها في الموجب"ما النافية"إاّل أّن حذفها مع " لوال"من جواب حذف الًلم 

إال إذا كانا بعد قسم ظاهر " لوال"و" لو"أّن الًلم ال تقع في جواب ( هـ719ت)يرى المالقّي 

جدا دون قسم أو تقديره، لم تدخل الًلم في جوابهما، وبنى قوله هذا على أّن  أومقّدر، فحيث و 

 .وجوبا مع القسم وجوازا من دونه"الًلم"وعلى هذا يكون ذكر . (01)اب للقسم وليس لهما الجو

من خًلل الوقوف على آيتين من القرآن  ،مؤّكدة تأتيوتذهب الباحثة مع الرأي القائل بأّنها     

 لو نشاء:" وقوله تعالى(00) "لو نشاء لجعلناه حطاًما فظلتم تفكهون:"، في قوله تعالىالكريم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .09،الديوان،الشافعيّ  (0)

 .01/07يونس (9)

 .7/082األعراف (3)

 .34/30 سبأ (4)

 .94/90النور  (5)

 .324سّر صناعة اإلعراب ، (0)

 .لم النحوّي أبو علي الفارسّي اهو الع (7)

 .325-324ن،.ابن جّني،م (8)

 .21المقّرب، (2)

 .949رصف المباني،(01)

 . 50/05الواقعة(00)



95 
 

واآلن أّي العقوبتين أشّد جعل الطعام حطاما أم جعل الماء  (0)".جعلناه أجاًجا فلوال تشكرون

عدم االنتفاع به مطلًقا، أّما جعل الماء أجاًجا، فاالستفادة  أجاجا ؟ إّن جعل الطعام حطاما يعني

، في "لًلما"ممكنة إذا تّمت تحليته، وعليه تكون عاقبة جعل الطعام حطاما أشّد، فذكرت معها 

ذفت مع الماء األجاج كرت لتناسب غرض التوكيد والشّدة . حين ح  لذا ال بّد أن تكون الًلم قد ذ 

 (9). في العقوبة

 :في عّدة  أبيات، منها قوله " لوال"و " لو:"وجاء في ديوان الشافعّي  حذف الم الجواب لألداتين 

 [الكامل]                                                                              

  لى جهّنَم خالًدا     ما كان أل َهَم قلَبَك التوحيدا لو شاء أن  تص 
(3) 

وجاءت في القرآن الكريم بحذف الًلم، نحو قوله (4)،قليل" ما"إّن دخول الًلم على     

ّل على فصاحة تركيبه وعنايته فحذف الشافعّي لًّلم يد (5)."َفَعلُوهُ  َما َربُّكَ  َشاءَ  َولَو  " :تعالى

 .األقوىبالوجه 

 : ولهوق      

 [الوافر]                                                                     

 (0)ولوال خشيُة الرحمِن رّبي     حشرُت الناَس كلّهم عبيدي 

إّنما  ال فخر الجاهلّية ، فسه،وهو أمامهم ال يملك إال االفتخار بن الظاهر أّن للشافعّي خصوما،   

مبتعًدا به عن موضوعات  حين سّخر شعره في خدمة الدين والحكمة، فخر من عرف قدر نفسه،

ليس من باب  وهذا االبتعاد والنأي بنفسه عنها، .فهو اإلمام الشافعيّ  قد تنقص من مروءته،

بل كانوا عبيًدا له في  راء،وإال لتفّوق شعًرا على كبار الشع وإّنما من باب خشية هللا العجز،

 ليس مّما يملكه اإلنسان؛" هم عبيديحشرت الناس كلّ " مناألمر هذا ولّما كان ، مضمار الشعر

 .باالستغناء عن الم الجواب جوابال جاء

  : وقوله

 [الوافر]                                                                                     

   َالَول رُ  و  ع  تُ    ُيُزِري بِالُعلََمـــاءِ  الشِّ مَ  لَُكن  َعرَ  ال َيو  لَبِيدِ  ِمن   أَش 
 (7) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50/71الواقعة  (0)

 .031السامرائي،التعبير القرآني،:ي نظر (9)

 .57 ،الشافعّي،الديوان (3)

 .3/001بو حّيان التوحيدي،ارتشاف الضرب،أ:ي نظر (4)

 .0/009األنعام (5)

 .52س،.مالشافعي، (0)

 .52س،.مالشافعي،(7)
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فاستدعى هذا التأكيد  تفّوقه على لبيد في الشعر فهو متأّكد من ذلك،الحديث عن سياق فهو في  

عن ه ما أجّل الشافعّي وهو يجعل مخافة هللا رادًعا له عن أّي فعل يبعدو .من خًلل الم الجواب

 .كيف ال وهو إمام الحكمة ورأسها ؟ لقد كان سلوًكا إسًلمّيا يمشي على األرض ! ذلك

 :وقوله 

 [الوافر]                                                                            

  ِ(0) فلوال الِعل ُم ما َسِعَدت  رجال     وال ُعِرَف الحاللُ ِمَن الَحرام 

وهل أولئك الذين لم ينالوا حّظهم منه تعساء؟ في الحقيقة  لعلم هو السبب الوحيد للسعادة؟هل ا   

قد امرؤ  به  د  ع  س  ما ي   فالسعادة شيء نسبّي، دون العلم،بال، فكثير من الناس حصلوا على السعادة 

 توكيًدا ، قلّ ألذلك جاء جواب البيت خالًيا من الًلم، فكان  والعكس صحيح، ،هغيربه  دع  س  ال ي  

 .وهذا دليل آخر على عناية الشافعّي بالبيان وبًلغة التركيب

  

 : وقوله

 [البسيط]                                                                                        

 (9)لو أّن عيني إليك الدهر ناظرة            لحانت  وفاتي ولم أشبع من النظر 

ر يتحّدث عن مشاعره الخاّصة وهو األدرى بها، وحين أراد أن يؤّكد  شّدة تعلّقه الشاع  

 .وإعجابه بمن يرى، جعل الًلم في جواب شرطه دليًل على ما أراده 

 

 حذف فاء جواب الشرط :ثالًثا 

معت شروط  ا،يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان الجواب ال يصلح أن يقع شرطً     وقد ج 

 :ب بالفاء في بيت من الشعر اقتران الجوا

    ـة ـِمـيَّ ـة   ِاس  ـفِـيِـس َوبِـَقـد   َولَـن   َوبِـَمـا  َوبِـَجـاِمـد   َطـلَـبِـيَّ ـن   (   3) َوبِـالـتَّ

 :وهي أن يكون جواب الشرط  (4) ،وقد ذكرها ابن هشام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28،الديوانالشافعي، (0)

 .07،ن.مالشافعي، (9)

 .4/42محمد عبد العزيز النجار،ضياء السالك إلى أوضح المسالك،  (3)

 .901-4/912أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالك ، :ي نظر (4)

 



97 
 

نَ  َفإَِذا :"كقوله تعالى  اسمية، جملة - ُكم   ُجَناحَ  َفاَل  أََجلَُهنَّ  َبلَغ   أَنفُِسِهنَّ  يفِ  َفَعل نَ  فِيَما َعلَي 

ُروفِ  ُكم   ُجَناحَ  َفاَل  "حيث اقترن جواب الّشرط (0)"بِال َمع   .بالفاء؛ ألّنه جملة اسمّية"َعلَي 

بُِعونِي ّللّاَ  ُتِحبُّونَ  ُكنُتم   إِن قُل   :"كقوله تعالى  طلبية، جملة - ُكمُ  َفاتَّ بِب  فِر   ّللّاُ  ُيح   ُذُنوَبُكم   لَُكم   َوَيغ 

ِحيم  رَّ  َغفُور   َوّللّاُ 
بُِعونِي "جواب الّشرط ، اقترن  (9) "  .بالفاء ؛ألّنه جملة طلبّية" َفاتَّ

تَِينِ  أَن َربِّي َفَعَسىَٰ *  َوَولًَدا َمااًل  ِمنكَ  أََقلَّ  أََنا َتَرنِ  إِن :"، كقوله تعالىجامًدا فعًًل  -   ًرا ُيؤ  ن َخي   مِّ

تِكَ   .ألّنه فعل جامدبالفاء" َفَعَسىَٰ  "،اقترن جواب الّشرط  (3)" َجنَّ

وا:"، كقوله  تعالى(ما)بـ مسبوًقا -   َرةَ  ال َحجَّ  َوأَتِمُّ ِ  َوال ُعم  ُتم   َفإِن   لِِّلَّ ِصر  َسرَ  َفَما أُح  َتي   ِمنَ  اس 

يِ  َسرَ  َفَما "،اقترن جواب الّشرط (4)"ال َهد  َتي   ".ما"بالفاء؛ ألّنه مسبوق ب" اس 

رَ  َتغِ َيب   َوَمن: "،كقوله تعالى(لن)بـ مسبوًقا - الَمِ  َغي  َبلَ  َفلَن ِديًنا اإلِس  هُ  ُيق   ِمنَ  اآلِخَرةِ  فِي َوُهوَ  ِمن 

َبلَ  َفلَن " اقترن جواب الّشرط،(5) "ال َخاِسِرينَ   ".لن"بالفاء؛ألّنه مسبوق ب" ُيق 

َتهُ  َفَقد   قُل ُتهُ  ُكنتُ  إِن" :، كقوله تعالى (قد)بـ مسبوًقا - َتهُ  َقد  فَ  "،اقترن جواب الّشرط(0)" َعلِم  " َعلِم 

 ".قد"بالفاء؛ألّنه مسبوق ب

َعل   َوَمن :"تعالى، كقوله (التسويف أو التنفيس()السين أو سوف)بـ مسبوًقا - َواًنا َذلِكَ  َيف   ُعد 

فَ  َوُظل ًما لِيهِ  َفَسو  فَ  "،اقترن جواب الّشرط (7)" َيِسيًرا ّللّاِ  َعلَى َذلِكَ  َوَكانَ  َناًرا ُنص  لِيهِ  َفَسو   "ُنص 

 ".سوف"بالفاء؛ألّنة مسبوق ب

ألنها تفيد  فأتوا بالفاء بذلك؛( :" هـ043ت)وعن اقتران الفاء بالجواب قال ابن يعيش      

وقد خّصصت ( :" هـ215ت)وقال األزهريّ .(8)"اإلتباع وتؤذن بأّن ما بعدها مسبَّب عّما قبلها

جواب يقترن جواًزا بالفاء ،إذا كان ال :"وقال أيًضا  (2)" الفاء بذلك؛لما فيها من معنى السببّية

وذلك على تقدير مبتدأ بعد الفاء ،ولذا يرتفع  (01)( "لم)،وقيل ب(ال)مضارًعا مجّرًدا،أو منفّيا ب

 (00).الفعل بعدها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9/934البقرة (0)

 .3/30آل عمران  (9)

 .41-08/32الكهف (3)

 .9/020البقرة (4)

 .3/85آل عمران  (5)

 .5/000المائدة  (0)

 4/31النساء  (7)

 2/9شرح المفّصل ، (8)

 9/951شرح التصريح على التوضيح ،  (2)

 9/942، ن.ماألزهري، (01)

 4/012فاضل السامرائي ، معاني النحو ،(00)
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ة وقد يقترن الجواب بالفاء جواًزا، إذا كان الفعل ماضًيا ق صد به وعٌد أو وعيٌد، وذلك دالل   

َئةِ  َجاءَ  َوَمن:" نحو قوله تعالى .على المبالغة في تحّققه ووقوعه، كأّن األمر قد حصل وتمّ  يِّ  بِالسَّ

ارِ  فِي ُوُجوُهُهم   َفُكبَّت   نَ  َهل   النَّ َزو  َملُونَ  ُكنُتم   َما إاِلَّ  ُتج  واقتران الجواب المضارع بالفاء  (0)" َتع 

َمل   َوَمن :"نحو قوله تعالى  يجعله أكثر تأكيًدا، الَِحاتِ  ِمنَ  َيع  ِمن   َوُهوَ  الصَّ  َواَل  ُظل ًما َيَخافُ  َفاَل  ُمؤ 

ًما  . (9) "َهض 

 :الشاعر قول نحو للضرورة، الجزاء فاء تحذفو

 [البسيط]                                                                              

   (3)ِسّيانِ  ّللاِ  عند بالشرِّ  والشرُّ      ّللاُ يشُكُرها الحسناتِ  يفعلِ  َمن 

 .الـوزنالشعرّية ،وإقامة  ـرورةللضّ  الفاء ،حذفت يشكـرها فاهلل :واألصل

والفاء تفيد في تعيين الجزاء،وإيضاح المعنى،وقد يؤّدي حذفها إلى اإللباس أو عدم اكتمال      

من : فت الفاء  لصارت العبارةلو حذ .من أحسن فلنفسه :ففي قولك.في تعبيرات عديدة المعنى،

 (4).وبقي الكًلم غير تامّ " أحسن"ب" لنفسه"لتعلّق  أحسن لنفسه،

 حذف فاء الجواب عند الشافعيّ 

وال يخفى أّن  فقد كانت الحكمة ميدان وجهته، أكثر الشافعّي من أسلوب الشرط في شعره؛    

وفي تتّبع الباحثة لمواطن  .كمةيتناسب مع أسلوب اإلقناع الذي ترتكز عليه الح أسلوب الشرط،

وجعلها  ،"وجوًبا "اتّضح أّن الشافعّي قد اعتنى بمواطن اقتران الفاء بالجواب أسلوب الشرط،

وهذا إن دّل على .وذلك للضرورة الشعرّية غير متجاوز إال في بيت واحد؛ حيث يجب أن تكون،

وهذه . تراكيبالو لفظالفصاحة ولنحوّية فإّنما يدّل على أّننا نقف أمام عالم يعتني بالقاعدة ا شيء،

 وهي بعض األبيات التي تشير إلى مواطن عنايته بمواقع وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء،

 : قوله

 [الطويل]                                                                             

 (5) ان الرجوُع قريبافإن َتلَِفت  نفسي فللّه دّرها     وإن سلمت  ك 

بينما خًل جواب . وذلك لمجيئه جملة اسمّية وجوًبا بالفاء،" هلّل دّرها"اقترن جواب الّشرط    

 اقتران يجوز فقد جاء فعًًل ماضًيا ،و من فاء الجواب،.." كان الرجوع"الّشرط في الّشطر الثاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97/21النمل (0)

 .91/009طه (9)

 صناعةر، سجنين  ؛اب9/71؛المبرد،المقتضب،3/05سيبويه،الكتاب،؛988مالك،الديوان، بن كعب (3)

 . 590، العربية شواهد ؛عبد السًلم هارون،معجم905اإلعراب،

 .4/010،عاني النحومالسامّرائي،فاضل  (4)

 .45الشافعي،الديوان، (5)
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 . ، وذلك لم يكن مراًدا من الجواب(0)و وعيدأعد جواب الشرط الماضي بالفاء إن دّل على و     

 :وقوله

 [الطويل]                                                                    

   ِ(9) ومن  فاتُه التعليُم وقَت شبابِه    فكّبــــــــر  عليه أربًعا لوفاته  

 .ه جملة طلبّيةوذلك لمجيئ بالفاء وجوًبا؛" كّبر"اقترن جواب الّشرط 

 :وقوله

 [ الطويل]                                                                                

  ُفإن  ُهَو لم يصبر  على ما أصابُه    فليَس لُه شيء  سوى الموِت أنفع
(3) 

  .جامد ه فعلٌ ألنّ  مقترًنا بالفاء وجوًبا؛" ليس " جاء جواب الّشرط 

 :وقوله

 

 [الطويل]                                                                                    

    جبيَن فقد  ظلَم َتو  َفَمن  َمَنَح الُجّهالَ علًما أضاعُه      َوَمن  َمَنَع الُمس 
(4)   

 ".قد"ألنذه مسبوق ببالفاء وجوًبا؛ " قد وجب"اقترن جواب الّشرط 

 :قوله ان جواب الشرط بالفاء،ومن جواز اقتر

 [مخلّع البسيط]                                                                                   

  من  كنــــــــــُت عن  مالِِه غنّيا        فال أُبالــــــــــــــي إذا جفانـــي
(5) 

ن الجميل اقتران الجواب بالفاء هنا لما فيه من وم .فأنا ال أبالي:أي على تقدير مبتدأ،وذلك    

 .  التأكيد على عدم مباالة الشاعر بمن يجافيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 . 4/015،عاني النحوفاضل السامرائي،م (0)

 . 45الشافعّي،الديوان، (9)

 . 59ن،.الشافعّي،م (3)

 . 70ن،.فعّي،مالشا (4)

 . 23ن،.الشافعّي،م (5)

 . 015ن،.الشافعي،م (0)
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 :وقوله 

 [البسيط]                                                                                    

 ُكُنها        فينبغي لك أن ال تأَمَن النارا َت تبغي جناَن الُخل ِد تس    (0) إن  كن 

 . ا، فجاز دخول الفاء عليهمجّردً " ينبغي"رعحيث جاء الفعل المضا  

 : وفي قوله 

 [الطويل]                                                                              

 (9) حياته ساعًة       تجّرع ُذلّ الجهِل طولَ  مِ ومن  لم  َيُذق  ُمّر التعل 

وألّنه أراد تأكيد تحّقق  .ا من الفاء على األصلمجّرد"تجّرع"جاء جواب الشرط الفعل الماضي  

فتجّرع ذّل الجهل نتيجة حتمّية لمن ال يجتهد في طلب العلم ،فكان  الجواب أتى به فعًل ماضًيا؛

على سبيل التأكيد إلى ضرورة التعلّم،ال على سبيل جعل الذّل مًلزًما لمن لم يتحّمل مرارة التعلّم 

 .  فيه فطنة ال ي غ ضُّ الطرف عنها -كما ترى الباحثة –ا فمجيء الجواب ماضيً . ولو ساعة

                                                                                                                                                           :فلم يرد إاّل مّرة واحدة،وذلك في قوله  أّما حذف الفاء في الديوان ،

 [البسيط]                                                                           

   ُِر أّنُكم     من  لم  ُيصلّ عليكم  ال صالَة له    (3) َكفاكم  من عظيِم القد 

،سوى "ة لهال صًل"فًل ترى الباحثة سبًبا لحذف الفاء في جواب الشرط الذي جاء جملة اسمّية  

 .الضرورة الشعرّية؛ألّن اقترانه بالفاء هنا وجوبا 

 نون التوكيد حذف :رابعا 

 المضارع بناء ةوعلّ  ،بنى المضارع على الفتح عند اتصاله بنون التوكيد اتصااًل مباشًرا ي        

 أن رةالمباش غير مع إعرابه ةعشر،وعلّ  خمسة بكتركّ  معها بهلِتركّ  ؛المباشرة التوكيد نون مع

وال شّك أن التوكيد بالنون  (4).أشياء ثًلثة بونيركّ  ال وهم ون،والنّ  الفعل بين فاصل الفاعل

َعل   لَّم   َولَئِن:" قوله تعالى  فيف  (5)".والتوكيد بالثقيلة أبلغ":قال ابن هشام الثقيلة أقوى ،  َما َيف 

َجَننَّ  آُمُرهُ  نَ  َولََيُكوًنا لَُيس  اِغِرينَ  مِّ  ،بينما جاء"يكوًنا "أّن التوكيد بالنون الخفيفة في  نجد ،(0)"الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .09 الديوان،الشافعّي، (0)

 .59ن،.الشافعّي،م (9)

 . 87ن،.الشافعّي،م (3)

 .0/03لك ،ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية أبن ما (4)

 . 9/332مغني اللبيب، (5)

 .09/39 يوسف (0)
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زوجة العزيزعلى سجن نبّي هللا  وهذا ي ظهر أّن حرص.بالنون الثقيلة مؤّكًدا" ي سجننّ "الفعل 

في بيتها ،أشّد من حرصها على رؤيته من الصاغرين، فهي كانت  -عليه السًلم-يوسف 

بالنون " ي سجننّ "نا كان التوكيد فيتطلّع إليه،وتحّب أن تراه، حّتى لو كان في السجن، من ه

 (0).الثقيلة

 :وقد ورد حذف نون التوكيد في الديوان مّرة واحدة ،وهي قوله

 [الكامل]                                                                                  

 ِف رّبك في الحشا     في بط  غًة ووليدا ُمض كَ مِّ أُ ِن ـــال تيأَسن  من  لُط 

لى جهّنَم خـــــــالًدا     ما كان ألهَم قلَبَك التوحـــــيدا          لو شاء أن  تص 
(9) 

ال تيأسن  بالنون الخفيفة وليس بالنون الثقيلة ؟ مع أّن اليائس يحتاج إلى قّوة في بّث : لماذا قال   

إّن اليأس يحرم اإلنسان التوبة .دهالطمأنينة في قلبه،وزرع األمل باهلل، وتأكيد لطفه ورحمته بعبا

ترى .والرجوع إلى هللا، وهللا يقبل توبة عباده ما داموا يعودون إليه نادمين،مقّرين بذنوبهم

الباحثة أّن في مواطن اليأس ي ستحّب التأكيد بقّوة،حتى يتمّكن المرء من الخروج من هذه الدائرة 

عن نون التوكيد الثقيلة إلى الخفيفة،وال شيء  ولعّل ضرورة الوزن جعلت الشافعّي يحيد .البائسة

 . فلو تمّكن له الوزن الختار األفصح في التعبير في هذا المقام،واستخدم النون الثقيلة . سواها

 من خبر عسى "أن  "حذف :خامًسا 

 " أن"ألّن األصل أن يقترن خبرها ب من خبر عسى للضرورة، تشبيًها لها بكاد، " أن  "ت حذف    

 أن   بغير عسى خبر موضع في الواقع الفعل استعمال أنّ  من ذكرته وما:"عصفور ناب قال

 أنّ  واعلم: سيبويه قال  :"هشامو قال ابن (  3)."البصريين الفارسي،وجمهور مذهب هو ضرورة

 في المنصوب االسم موضع في حينئذ فيفعل يفعل، بكاد يشبهها يفعل عسى: يقول من العرب من

ثّم (4)."كان مجرى عسى فيه أجروا العرب، أمثال من مثل فهذا. اؤسً أب الغوير عسى قوله

 :بن خشرم  بيت هدبة على حذف أن  من خبر عسى، ذكرالشاهد

 [الوافر]                                                                    

 (5)قريبُ  فرج   وراءه يكونُ  فيِه      أمسيتُ  الذي الكربُ  عسى 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛صًلح عبد الفتاح الخالدي،إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره 0/09،حاشية الصبان،الصبان (0)

 . 977-970الرّباني،

 . 57الشافعّي ،الديوان ، (9)

 . 053-059لضرائر الشعرية،ا (3)

 . 499-9/490مغني اللبيب،  (4)

 . 0/397ن عقيل،شرح ابن عقيل،اب؛3/71؛المبرد،المقتضب، 3/52سيبويه،الكتاب، (5)
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َعَثكَ  أَن َعَسىَٰ  :"وفي القرآن الكريم لم يأت خبر عسى إال مقترًنا بأن  ، نحو قوله تعالى     َربُّكَ  َيب 

ُموًدا َمَقاًما ح  ُ  َعَسى" :قوله تعالىو ،(0)"مَّ
هُ  اَجِميعً  بِِهم   َيأ تَِينِي أَن ّللاَّ  ( 9)"  ال َحِكيمُ  ال َعلِيمُ  ُهوَ  إِنَّ

من األفعال التي تفيد " كاد"و". كاد"ب" عسى"فمن باب تشبيه " أن"وعلى هذا فمن حذف    

ولّما .المكروه في شفاقإلوا ،المحبوباألمر  في يالترجّ فتفيد " عسى"قرب وقوع الحدث،أّما 

،إّنما " كاد"ن  حذفها وحملها على معنى من خبر عسى ضرورة ، فالظاهر أّن م  " أن  "كان حذف 

أراد اقتراب وقوع األمر المحبوب،أو خشي اقتراب األمر المكروه،فاألمر يتعلّق بالشاعر وما 

من خبر عسى في بيت واحد من الديوان، " أن"وقد حذف الشافعّي .تبغيه ذاته من هذا الحذف

  :حيث قال ! وما أجمل ما أراد حين حذف

 [الطويل]                                                                                    

 ُتُر أوزاري وما قد  تَقّدما ساُن َيغفُِر َزلّتي      َوَيس  عسى َمن  لَُه اإلح 
(3) 

ومن ال يرغب بالمغفرة ويحرص عليها ؟ وهل نجد  أشّد من حرص المؤمن عليها ؟ وإذا كان   

ذلك اإلمام التقّي العابد ،فًل غرابة في أن يحرص على انتقاء فعل يًلئم  فعّي،القائل هو الشا

وإذا كان هذا الحال مع اإلمام الشافعّي ،فماذا عسانا . وستر الذنوب، رغبته بقرب تحقّق المغفرة

 .إاّل أن نرّدد دعاءه لعلّنا نكون وإّياه من المغفورة ذنوبهم، بإذن هللا تعالى  نقول،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 07/72اإلسراء (0)

 . 09/83يوسف (9)

 .20الديوان،، الشافعي (3)



33 
 

  ذف األسماءح:المبحث الثالث 

حذف و ات،المنصوبات من األسماء والمرفوع ذفح في هذا المبحثباحثة ستتناول ال  

 . ضاف إليه المضاف والمحذف و الصفة والموصوف،

 حذف المرفوعات  -أوال

 وإّماوجوًبا من األسماء المرفوعة التي يقع فيها الحذف إّما  الفاعل،والمبتدأ والخبر    

ستقوم الباحثة بتسليط الّدراسة على حذفها في حالتي الوجوب والجواز، مع استنباط  .جواًزا

 . الّدالالت التي  يشير إليها الحذف في حالة جوازه

 لمبتدأ وحذف الخبرحذف ا -1

وقد ي حذفان مًعا إذا دّل السياق السابق .وقد ي حذف الخبر وحده قد ي حذف المبتدأ وحده،    

ئِي :"نحو قوله تعالى ،(0)عليهما نَ  َوالالَّ َسائُِكم   ِمن ال َمِحيِض  ِمنَ  َيئِس  ُتم   إِنِ  نِّ َتب  ُتُهنَّ  ار   َفِعدَّ

ُهر   َثاَلَثةُ  ئِي أَش  نَ يَ  لَم   َوالالَّ والًلئي لم يحضن فعدتهّن ثًلثة أشهر فحذف  :أي ، (9)"ِحض 

 .لداللة ما تقّدم عليه (3) .المبتدأ والخبر مًعا

 حذف المبتدأ  -أ

وأشهر ما يكون حذفه وجوًبا في أربعة  مواضع ، .الوجوب،والجواز:لحذف المبتدأ حكمان  

 (4):وهي

مررت  بزيد   :مثل فللمدح، لترّحم،للمدح أو الذّم أو ا في النعت المقطوع إلى الرفع، -0

 هو الكريم  : والتقدير. مررت  بزيد  المسكين  :وللترّحم . مررت  بزيد  الخبيث  :وللذّم .الكريم  

 .،و هو الخبيث  ، وهو المسكين  

م"أن  يكون الخبر مخصوص -9 م  الرجل  زيدٌ : نحو  ،"بئس"أو  "ِنع  . ووبئس الرجل  عمرٌ . نِع 

 .هو :ان ، ومبتدأ كل منهما محذوف ، تقديره خبر" زيد وعمرو " ف

في ذّمتي قسٌم أو في : والتقدير .ألفعل نّ  في ذّمتي،:إذا كان الخبر صريًحا بالقسم،نحو -3

 .ذّمتي يميٌن 

ر   :"نحو قوله تعالى :أن  يكون الخبر نائًبا مناب فعله -4 صبري :والتقدير(5) " َجِميل   َفَصب 

 .صبٌر جميل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0/013األشموني،شرح األشموني على ألفية ابن مالك، (0)

 . 05/4الطًلق (9)

 309/30ابن األثير،المثل السائر، (3)

 ؛ 900-0/904ابن هشام ،أوضح المسالك على ألفّية ابن مالك ،؛80-85ابن عصفور،المقّرب ،:ي نظر (4)

 . 010-0/019،س.م؛األشموني،950 -0/954ابن عقيل على ألفّية ابن مالك، ابن عقيل،شرح

 .09/08يوسف (5)
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 :ويطـّرد حذف المبتدأ جواًزا  في مواضع أشهرها  

 شخص ، صورة رأيت أّنك ذلك :"يقول سيبويه .وجود قرينة حالية تدّل عليه،فتغني عن ذكره -0

 هذا أو هللا، عبد ذاك: قلت كأّنك ،ورّبي هللا عبد  : فقلت الشخص، معرفة على لك آية فصار

(0). هللا عبد
 

، وذلك لوجود قرينة لفظّية (9) -وهو كثير –كما يجوز حذف المبتدأ في جواب االستفهام   -9

َراكَ  َوَما:" في السؤال،تدّل عليه، نحو قوله تعالى ِ  َنارُ  * ال ُحَطَمةُ  َما أَد   .(3)" ال ُموَقَدةُ  ّللاَّ

وقد قّدر النحاة في مثل هذه الحالة الضمير؛لئًّل ت ت وّهّم .لموقدةهي نار هللا ا:والتقدير

 ( 4)المغايرة

ِسهِ  َصالًِحا َعِملَ  َمن   :"، نحو قوله تعالى(5)بعد فاء الجواب  -3 َها أََساءَ  َوَمن   َفلَِنف   (0)" َفَعلَي 

َها لَّم   َفإِن:" وقوله تعالى . (7)فعمله لنفسه: والتقدير فالذي : والتقدير( 8)" َفَطل   َوابِل   ُيِصب 

 . (2)يصيبها طلّ 

هم :،والتقدير(01)"َثاَلَثة   َسَيقُولُونَ  :"كذلك ي حذف المبتدأ جواًزا بعد القول،نحو قوله تعالى -4

 (00).ثًلثة

 التي المواضع من :"وي حذف المبتدأ جواًزا في مواضع القطع واالستئناف،يقول الجرجانّي  -5

 ثم أمره، بعض ويقدمون الرجل، بذكر يبدأون"واالستئناف القطع" المبتدأ حذف فيها يّطرد

 من بخبر األمر أكثر في أتوا ذلك فعلوا وإذا.آخر كًلما ويستأنفون األول، الكًلم يدعون

َخذَ  َوَقالُوا :"قوله تعالى القطع واالستئناف ومن .(09)" مبتدأ غير نُ  اتَّ َمَٰ ح  َحاَنهُ   َولًَدا الرَّ   ُسب 

ك   ِعَباد   َبل    (04).بل هم عباد مكرمون : والتقدير ( 03) "َرُمونَ مُّ

لم ي رد  في ديوان الشافعّي حذف المبتدأ من باب الوجوب، لكّنه جاء محذوًفا في خمسة أبيات     

 :كقوله  جواًزا، أربعة منها لوجود قرينة حالّية تدّل على المحذوف،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .9/031سيبويه ،الكتاب ،(0)

 .9/092ابن هشام ،مغني اللبيب ، (9)

 . 0-104/5 الهمزة(3)

 . 0/480، مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد المرادي ،توضيح(4)

 . 0/907ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، (5)

 .45/05الجاثية (0)

 .0/907، س.م، ابن هشام(7)

 .9/905 البقرة(8)

 . 0/348الزّجاج،معاني القرآن وإعرابه،(2)

 . 08/99 الكهف(01)

 . 3/977،ن.مالزّجاج ،(00)

 047الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،(09)

 . 90/90األنبياء (03)

 4/958الزركشي،البرهان في علوم القرآن،(04)
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 [الوافر]                                                                       

  ُقليلُ الماِل ال ولد  يمـــــوُت    وال هم  ُيبــــــــــــادُر ما يفوت 

ـــُت وِمن  ُدهيتُ            ( 0)خفيُف الظهِر ليس لُه عيال     خلي  من ُحِرم 

، وتغني وجود قرينة حالية تدّل عليهفالحذف هنا ل .وأنا خفيف الظهر أنا قليل المال،:والتقدير   

وال يوجد ما يخاف  فًل شيء يسّبب له القلق، واألبيات تعكس طمأنينة لدى الشافعّي، .عن ذكره

وكأّنه يريد أن يجعل الكًلم يدخل في  يخبرعن حاله مباشرة، ففي سياق حديثه عن نفسه، عليه،

فهو يقف أمام  ويشعر بطمأنينته، ليجعل كلُّ من حاله كالشافعّي يضع نفسه مكانه، سياق عام،

 .  نعم، إّنه اإليمان القوّي واإليمان العظيم . باحًثا عن جانب مضيء؛ ليشكر هللا عليه الحرمان

وبيت جاء فيه حذف المبتدأ جواًزا بعد القول، وفيه يضيق شاعرنا ذرًعا من أكل الزيت حين    

 :         كان صبّيا ، فيقول مًلطًفا أّمه

 [الطويل]                                                                       

  ّ(9)هذا الُمباََرك كبادَ حرَق األأُمباَرك     قد :،قالتتِ ي  تؤّدُمني بالز 

ك : أي  بار   .هو م 

 حذف الخبر - ب

 : (3)ي حذف الخبر وجوًبا في أربعة مواضع

ه إذا جاء المبتدأ بعد لوال،ي حذف خبره وجوًبا شرط أن يكون الخبر كوًنا مطلًقا ،نحو قول -0

ُ  َما قُل   :"تعالى َبأ اَل  َربِّي بُِكم   َيع   . كم موجودٌ لوال دعاؤ  :،فالتقدير(4)"ُدَعاُؤُكم   لَو 

ا في القسم ،نحو  -9  .لعمرك قسمي ،ألفعلنّ :والتقدير .لعمرك ،ألفعلّن :أن  يكون المبتدأ نّصً

ه:تكون نّصا للمعّية،نحو " واو"أن تقع بعد المبتدأ  -3 كلُّ امرئ :والتقدير .كلُّ امرئ وطبع 

 .وطبعه مقترنان

وال تصلح أن تكون خبًرا ،  وتأتي بعده حال سّدت مسّد الخبر، أن يكون المبتدأ مصدًرا، -4

فًل " .ضربي" ال تصلح أن تكون خبًرا للمبتدأ" مسيء"ضربي العبد مسيًئا،فكلمة : نحو

ا، أو مسيئً ضربي العبد إذا كان : إّنما التقدير. ضربي العبد مسيء :يصّح المعنى بالقول

 . التي جاءت هنا تاّمة " كان"حال من الضمير المستتر في:ومسيئا . كان مسيئا إذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .51الشافعي،الديوان ، (0)

 .85،ن.مالشافعّي ، (9)

؛ابن عقيل، 095لندى وبل الصدى ،؛ابن هشام األنصاري،شرح قطر ا 3/70المبرد،المقتضب،:ينظر (3)

 .954-0/948شرح ابن عقيل،

 . 95/77الفرقان (4)
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 الحذف أنّ  التي تنّص علىو،أّما جواز حذف الخبر،فتنطبق عليه القاعدة العاّمة لجواز الحذف   

ويكثر . معنىال أو لفظفي ال فساد ي حذفه إلىيؤدّ   أال بشرط عليه، دليل يدلّ  ما كلّ  في جائز

ن  :واًزا في جواب االستفهام ، نحو حذف الخبر ج  مبتدأ" زيد" فكلمة". زيدٌ : "فيجاب ؟بابالب م 

وما كان هذا الحذف جائزا إال  لوجود  قرينة لفظّية ".بالباب: "قديرهوت محذوف والخبر مرفوع،

: يروالتقد (0)"َوِظلَُّها َدائِم   أُُكلَُها :"ومن جواز حذف الخبر، قوله تعالى.في السؤال تدّل عليه

 .وقد حذف الخبر ،لداللة ما تقّدم  ذكره عليه  (9)،وظلّها دائم

 :حذف الخبر في ديوان  الشافعيّ 

 :وهي  جاء حذف الخبر وجوًبا في الديوان، في أربعة مواضع،

 [الوافر]                                                                       

     (3)حشرُت الناس كلَّهم عبيدي  ولوال خشيُة الرحمن رّبي 

" لوال"وقد وجب الحذف هنا لوقوع المبتدأ بعد.لوال خشية الرحمن ربي موجودة :والتقدير  

أّدت المعنى فقد " لوال"وبما أّن  حرف امتناع لوجود، امتنع الجواب لوجود الشرط، :ولوال

أّن العلم هو  ا البيت،وكان الشافعّي قد بّين في بيت سابق لهذ .وجب االستغناء عن الخبر

 :الذي يرفع شأن المرء ال الشعر

 ال رُ  َولَو  ع  تُ   ُيُزِري بِالُعلََماءِ  الشِّ مَ  لَُكن  َعرَ  ال َيو  لَبِيدِ  ِمن   أَش 
(4) 

ظ في هذا البيت ذكر الخبر بعد لوال وهو       ،في حين تّم حذفه في البيت السابق "يزري "ي ًلح 

إذا كان الخبر كوًنا  -في حال جاء المبتدأ بعد لوال  -كون وجوباوهذا دليل على أّن حذف الخبر ي

 كونا الخبر كان فلو" :قال ابن هشام .وإال فيجب الذكر. كائن أو موجود : مطلقا،أي ي قّدر ب

وذكر مثاال على ذلك الحديث النبوّي .(5)"دليله فقد إن ذكره وجب، الوجود على زائد دا،بمعنىمقيّ 

 يا عائشةُ :"وفي صحيح البخاري . "ةُ بَ ع  الكَ  ت  مَ دِ هُ لَ  المِ باإلس   د  ه  ديثو عَ حَ  كِ مُ و  لوال قَ :"الشريف

؛ألّنه لخبروقد وجب ذكر ا. (0).."هم  لوبُ قُ  رَ كِ ن  تُ  أن   فأخافُ  بالجاهلّيةِ  م  هُ دُ ه  ديث  عَ حَ  كِ لوال  قومُ 

 .ليس كوًنا مطلًقا 

ًفا لرضا هللا ، وما تناوله في البيت التالي ،جاء معّزًزا النتمائه     لِه وق  للعلم وإجًلله له ،وجع 

 :وبيان مقاصد شريعته لألّمة ،فهو يقول 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 03/35الرعد (0)

 .5/0090الزركشي،البرهان في علوم القرآن ، (9)

 . 52ديوان،الالشافعّي،  (3)

 . 52ن،.الشافعّي،م (4)

 .  0/319ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، : ي نظر (5)

 .0584:البخاري، صحيح البخاري ، باب الحج ،حديث رقم  (0)
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 [الوافر]                                                                   

  ُولوال العلُم ما سِعدت  رجال    وال ُعِرف الحاللُ وال الحرام
(0) 

لقد جعل الشافعّي  السعادة في إتيان الحًلل .لوال العلم موجود ،ما سعدت رجال: دير والتق   

والبعد عن الحرام، وال يتأّتى ذلك إال بالعلم، وعن طريق العلماء، فهم ورثة األنبياء،  

تلك السعادة  مظاّنها، فيوريًثا نبوّي المنهج،سوّي المسلك، باحًثا عن السعادة كان الشافعّي و

، وحصروها بالمال والسلطان ،فضاقت مذاهبهم وعّم الفساد في التي  فّرط بها العباد من بعد 

ولعّل في الوقوف على أبيات كالتي يحرص عليها الشافعّي .األرض بما كسبت أيدي الناس

علينا فعله، ليصلح هللا بالنا، فسّنة هللا في الكون تقتضي أن  يغّير الناس ما  تذكير بما يجب

 .ى يصلح هللا أحوالهمبأنفسهم حت

 :ومن مواطن وجوب حذف الخبر بعد المبتدأ الصريح بالقسم، قول الشافعيّ     

 [ الطويل]                                                                                 

  ُُثر ا أَأَن  طَ  ُدّرً َعم   َساِرَحةِ  َوس  ِظمُ         النَّ ُثوًرا َوأَن   (9) ال َغَنـــــم   لَِراِعَيةِ  َمن 

ِري        تُ  لَئِن   لََعم  ع  ـتُ    َبل َدة   َشرِّ  فِي ُضيِّ ًعا َفلَس   ال َكلِم   ُغَررَ  فيهم   ُمَضيِّ

لعمري : والتقدير"لعمري"فقد وجب حذف الخبر في البيت الثاني، بعد المبتدأ الصريح بالقسم     

ورة حفظ العلم عّمن ي فسده وال يفهم مقصوده، وضرورة والبيتان من قصيدة ت نّبه على ضر.قسٌم 

 (3).وإال وقع اإلنكار لتفاوت المعيار ،هاوعيار عقولهم م خاطبة الناس على قدر

 

 حذف الفاعل -2

الفاعل ركٌن أساسّي في الجملة الفعلّية ،ال تقوم إاّل به،وهذا يقود إلى ضرورة وجوده في      

دون  -عّز وجلّ -إاّل أّن حذف الفاعل قد ورد في كتاب هللا .الجملة ،أو وجود ما ينوب عنه 

َراقِيَ  َبلََغتِ  إَِذا َكالَّ  :"،نحو قوله تعالى  (4)أن يأتي ما ينوب منابه ،وكان ذلك للعلم به   (5)"التَّ

اَل ": سبحانه وقوله  تراقي ألّن المعلوم أّن الروح هي التي تبلغ ال .(0)" ال ُحل قُومَ  َبلََغتِ  إَِذا َفلَو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 . 28، الديوانالشافعّي، (0)

 . 29، ن.مالشافعي،  (9)

 . 0/88الغزالي،إحياء علوم الدين، (3)

 .9/000ابن عقيل،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، (4)

 .75/90 القيامة  (5)

 .50/83الواقعة  (0)
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 .(0)وتبلغ الحلقوم

ِجد ما ينوب منابه  :، وما ينوب عن الفاعل أربعة (9)ويحذف الفاعل أيًضا ،إذا و 

رُ  َوقُِضيَ  ال َماءُ  َوِغيضَ ": نحو به، المفعول  -0 َم   .(3) "األ 

ورِ  فِي ُنفِخَ  َفإَِذا": نحو ،(4)المصدر الم تصّرف المختص  -9 َخة   الصُّ  . (5)"َواِحَدة   َنف 

  " رمضان صيم: "نحو ،(0)المختص المتصرف الظرف -3

ا": نحو الجاّروالمجرور، -4 ِديِهم   فِي ُسقِطَ  َولَمَّ   ".بِزيد   ِسير  : "ونحو ، (7)"أَي 

  : (8)وحذف الفاعل في باب نائب الفاعل تستدعيه أغراض قد تكون لفظّية،وقد تكون معنوّية 

 :األغراض اللفظّية -أ

  .اإليجاز -0

 . فواصلوالمحافظة على ال  -9

 .   والم حافظة على الوزن  -3

لِكَ :"قوله تعالى  ومن حذف الفاعل لإليجاز،    
َٰ
لِ  َعاَقبَ  َوَمن   َذ هِ  ُبِغيَ  ُثمَّ  بِهِ  ُعوقِبَ  َما بِِمث   َعلَي 

هُ  ُ  لََينُصَرنَّ
َ  إِنَّ   ّللاَّ

 الظالمين عاقب من:)والقول  دون حذف الفاعل يكون.  (2)"َغفُور   لََعفُو   ّللاَّ

  . الكًلم لطال ،إذن( هللا هلينصرنّ  ، عليه الظلمة بغى ثم ،المونالظ هؤالء به قبهعا ما بمثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/044الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ، (0)

 097-9/090ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،:ي نظر  (9)

 00/44 هود  (3)

 بتقييده ويكون ذلك إليه، اإلسناد المبهم؛ لتتحقق الفائدة في معناه على ازائدً  معنى فيدي الم ختّص أيالمصدر  (4)

 وقوع ألن وسبحان؛ كمعاذ المصدرية، على النصب يًلزم ال أي :والمتصّرف .عدد أو إضافة أو بوصف

 .9/093( 0)الهامش ، ن.مابن هشام،:نظري  .له الواجب النصب عن يخرجه فاعل نائب أحدهما

 . 02/03الحاقة  (5)

 حاالت بين ويتنقَّل بمن، الجر وهو وشبهها الظرفية، على النصب يفارق ما: هو التصرف الكامل الظرف (0)

 إلخ،...  وخلف وقدام، وزمان، كيوم، الجملة؛ حالة حسب على وجر نصب إلى رفع من المختلفة؛ اإلعراب

 وناقص وعوض، قط،: مثل وحدها الظرفية على النصب عن يخرج ما: وهو امطلق المتصرف غير أما

 كل يصلح فًل ،"وثم ومع، عند،" كـ بمن، الجر إلى الظرفية على النصب عن يخرج ما وهو التصرف،

. العربي وضعه عن إخراجه يصلح وال اإلسناد، من المطلوبة الفائدة يفيد ال ألنه الفعل؛ عن للنيابة منهما

 افً معرّ  أو ا،موصوفً  أو امضافً  يكون كأن اإليهام؛ معناه عن يزيل بما خصص ما: الظرف من والمختص

ن ، .مابن هشام، :ينظر.هامباإل من ويخرجه معناه يزيد مما ذلك غير أو جميل، اليوم: نحو بالعلمية،

 .9/097( 0)لهامشا

 . 7/042األعراف  (7)

 . 9/002 ،س.من هشام،؛اب9/000ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على األلفية،:ظرني (8)

 .01/ 99ج  الح (2)
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ُبَها :"قوله تعالى ومن حذفه للمحافظة على الفواصل،    َقى َوَسُيَجنَّ َت  تِي الَِّذي*األ  ىَٰ  َمالَهُ  ُيؤ   *َيَتَزكَّ

َمة   ِمن ِعنَدهُ  أِلََحد   َوَما ع  َزىَٰ  نِّ تَِغاءَ  إاِلَّ *ُتج  هِ  اب  لَىَٰ  َربِّهِ  َوج  َع  فَ *األ  َضىَٰ  َولََسو  : فقوله تعالى.(0) "َير 

 .جاء الحذف فيها لمناسبة الفواصل" ت جزى"

 :يظهر في قول الشاعر  وحذف الفاعل إلقامة الوزن،

 [الطويل]                                                                

ُته   ولكن  ما ال ُيستطاُع شديدُ  ولو كاَن مّما ُيستطاُع استطع 
(9) 

 .فكان الحذف ضروّيًا إلقامة الوزن . ما أستطيعه استطعته ولو كان :أي 

  األغراض المعنوّية -ب

   (3) :ومنها الحذف في باب نائب لفاعل كثيرة،لحذف الفاعل واألغراض المعنوّية 

َحابُ  قُتِلَ :" كقوله تعالى للتعظيم، -0 ُدودِ  أَص  ُخ   (4)"األ 

رُ  قُِضيَ  :"ومنه قوله تعالى للتركيز على الحدث،  -9 َم  تَِيانِ  فِيهِ  الَِّذي األ  َتف    (5)"َتس 

ِنَسانَ  إِنَّ  :"نحو قوله تعالى للعلم به،  -3   (0)"َهلُوًعا ُخلِقَ  اإل 

ِرق متاعي: للجهل به نحو -4  . س 

 :كقول الشاعر  للخوف منه، -5

 [لالطوي]                                                                                 

مى بَِمن   فكيفَ رمتني بناُت الدهِر ِمن  حيُث ال أرى        (7)  برام وليس ُير 

 .يرميه العدوّ : ي رمى،أي 

 ويكثر في مقام الصدقات ؛امتثااًل لتعاليم الدين اإلسًلمّي،وحفًظا لتمام األجر، لإلبهام، -0

ّدق  بألف دينار  :نحو   (8).ت ص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 90-29/07الليل  (0)

ابن أبي اإلصبع،تحرير التحبير في صناعة الشعر :،وقد ورد البيت فيلم أقف على قائل هذا البيت (9)

 . 9/024؛ القلقشندي،صبح األعشى في صناعة اإلنشا،055والنثر وبيان إعجاز القرآن ص

 . 911جميل أحمد ظفر،النحو القرآني، (3)

 . 85/4لبروج  ا (4)

 . 09/40ف  يوس (5)

 . 71/02 المعارج (0)

 . 0/949البغدادي ،خزانة األدب  ؛0/377؛ابن قتيبة،الشعر والشعراء ،45ابن قميئة،الديوان، (7)

 . 99-90محمود سليمان ياقوت، المبني للمجهول في الدرس النحوّي،   (8)
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ُحوا لَُكم   قِيلَ  إَِذا :"إذا لم تتعلّق بذكره فائدة ، كقوله تعالى  -7 َسُحوا ال َمَجالِسِ  فِي َتَفسَّ  َفاف 

ُ  َيف َسحِ 
 (0)" لَُكم   ّللاَّ

 :نحو قول النابغة للتحقير، -8

 [الطويل]                                                                          

لُِغَك الواشي أغشُّ وأك     َت عّني ِوشايًة      لُّمب   (9)ذبُ لئن  ُكنَت قد ُبلّغ 

 

 :حذف الفاعل في ديوان الشافعي 

 :ومنها قوله (3)، ورد حذف الفاعل في الديوان سّت عشرة مّرة

 [الوافر]                                                                            

  ُ(4) خفيُف الظهر ليس له عيال        خلي  من ُحِرمُت ومن  ُدهيت 

ت  : "فعًلنب نِي ال     ِرم  هيت  "و"ح  ف الفاعل فيهما ي شير إلى تأّدب اإلمام في " د  ذ  للمجهول، وح 

من أن  ي نسب   صوًنا للفاعلوما جاء هذا الحذف إال . حرمني هللا: حيث التقدير ،لعدم ذكره للفاع

مر إال ال ي ثفكّل أمر المؤمن له خير؛ فقد يكون من باب االبتًلء الذي ، المصائب أوالحرمان، له

ومن كالشافعّي في حرصه .  ، وال يعود على المؤمن الصابر إال بما ي رضيه وتقّر به عينهالخير

 على انتقاء لفظه بما يتناسب مع ورعه وتقواه ؟

 :وقوله 

 [البسيط]                                                                                         

 قد خوصمَت قلُت لهم        إّن الجــــــواَب لباِب الشّر مفتاُح قالوا سكّت و 

 (5) تة          والكلُب ُيخشى لعمري وهو نّباحُ ـإّن األسوَد لَُتخشى وهي صـــام         

خاصمك أحدهم ، :مبنية للمجهول،والتقدير"ي خشى"و،"ت خشى"،و"خوصمت:"وردت األفعال   

ا فمن باب تحقيرهم ،وصونً  "خوصم"أّما حذف فاعل الفعل .ويخشاه الناس. وتخشاها الناس

   بأّنه عليهم ردُّ .الرّد مستنكرين عليه السكوتبالمتحّدثون وعندما طالبه  .سان عن ذكرهمللّ 

لكّنه أتبع الجواب ببيت  من  .حريص على وأد الفتنة، وما كان سكوته إال إلغًلق باب الشرّ 

 للمجهول" ت خشى"وجع ضمًنا من خاصمه،وذلك ببناء الفعل الّشعر، رفع فيه من شأن صمته، وأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 58/00 المجادلة (0)

 . 97النابغة،الديوان، (9)

 .  28، 25، 21، 84، 80، 50، 42، 45: صفحاتديوانه في الورد هذا الحذف في  (3)

 . 51الشافعي،الديوان، (4)

 . 50ن،.الشافعي،م (5)
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والخشية من الكلب وما تحمله من  وبيان الفرق بين الخشية من األسود وما تحمله من تعظيم،

 . تحقير 

 :وقوله 

 [الكامل]                                                                            

  ِدَك كلِِّه أن  ت فعافإذا ُسئل َت َفُجد  وإن  لم  تستطع    فاجهد  بُجه     (  0)ن 

ولم يقف .للمجهول ،وذلك للتركيز على حدث السؤال؛ إلكرام السائل" سئل"ب ني الفعل       

اإلمام عند حّد االستطاعة ،بل تجاوز األمر لمن ال يستطيع ،فليقّدم النفع، والذي قد يكون بالّداللة 

 .على الخير،وله أجر فاعله، أو بالكلمة الطّيبة أو بالّدعاء 

 :وقوله 

 [البسيط]                                                                                   

 بَِمرزوقِ  الُدنيا ِمنَ  َظفِرتَ  لَما إَِذن       ُتريدُ  ما ُتعطى بِالَعقلِ  ُكنتَ  لَو  

لَ  َفلَستَ  بِِه        َفِعشتَ  َجهل   َعلى ماالً  ُرِزقتَ              (9)َوَمـــرزوقِ  َمجنون   أَوَّ

ِزقت  "و " ت عطى:"جاء الفعًلن   المعطي والرازق هو هللا معلوٌم أّن مبنّيين للمجهول، و" ر 

نِعم،  سبحانه وتعالى، والمقام ليس مقام تعداد نعم هللا على اإلنسان؛ وإال الستوجب ذلك ذكر الم 

عقل، فكان من باب تنزيه هللا أن لكّنه من باب الرّد على من تباهى  بالمال والرزق رغم افتقاره لل

ي عطي من ال يستحق، لكّنه سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، ي عطي ويمنع لحكمة هو األعلم 

بها، ومن حسن اإلسًلم اإلذعان لقضاء هللا، ألّنه تعالى واسى عباده الصالحين بقوله جّل من 

ِخَرةُ  :  "قائل ر   َواآل  َقىَٰ  َخي  مة العقل وإن كانت في بعض األحيان سبًبا لشقاء وال نعمة كنع(3)"َوأَب 

 : كما قال المتنبي صاحبها،

 [الكامل]                                                                              

(4)َينَعمُ  الَشقاَوةِ  في الَجهالَةِ  َوأَخو    بَِعقلِهِ  الَنعيمِ  في َيشقى الَعقلِ  ذو
  

ال يملك الصبر  والحاجة شعور مرير، ورّبما كان األمر يؤلمه، ان قليل الرزق،واإلمام ك   

وقد رّدد الشاعر اإلمام في أكثر من موضع مرارة  عليها إال من ابتغى من الصبر وجه هللا،

 :شعوره بالحرمان، رغم رجاحة عقله وحسن تدبيره، يقول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 75الديوان،الشافعي، (0)

 . 80،ن.مالشافعي، (9)

 . 87/07األعلى (3)

 . 570المتنبي،الديوان، (4)
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 [الكامل]                                                                        

   ِرؤ    ذو هّمة  ُيبلى برزق  ضّيق  (0) وأحقُّ َخل ِق ّللاِ بالَهمِّ ام 

 كما هو الحال في    -عّز وجلّ –،من باب التأّدب مع هللا للمجهول" ي بلى" بنى الفعلحيث 

 :يقول فيه  ،بيت متأّخر من نفس القصيدة

  قِ تَ  أيَّ  قانِ رِ تَ ف  ّدان مُ جا ُحِرم الغنى    ضِ الحَ  من  ُرِزقَ  نَّ لك  (9) فرُّ

، هذا التأدّب والخلق ا -عّز وجلّ -إّن ما أظهره شاعرنا من التأّدب مع هللا       ،لكريملجميل وراق 

لكّنه يرى أّن ما أوتيه من  ما كان غريًبا عن إمامنا الورع، وهو وإن كان مستاًء من قلّة رزقه،

رم منه ض ، عقل كان عوًضا عن مال ح   .وهيهات عنده أن  يجتمع عوٌض مع معوَّ

 :وقوله 

 [البسيط]                                                                

َرَمة    إاّل أجبُت أال من ذا ينادينيوال ُدع  (3) يُت إلى مجد  ومك 

عي"إّن بناء الفعل      فهو سريع االستجابة  للمجهول كان من أجل  التركيز على الحدث،" د 

مشيًرا ومظهًرا ما يحمله من نفس أبّية كريمة ال  والسعي إلى كّل ما يبعث المجد والمكرمة،

فليس الغرض الكشف عنه أو الحديث عنه ،  .الداعي فًل يهّم هناأّما ذكر . تتوانى عن كذا سعي

 . التي ت لّبي نداء المجد أّنى كان  إّنما هو االعتزاز بالنفس األبّية،
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 84،الديوانالشافعي، (0)

 84،ن.الشافعي،م (9)

 013،ن.معي،الشاف (3)



43 
 

 حذف المنصوبات -ثانًيا

حذف المفعول به ؛ألّن حذف المنصوبات في  ستتناول الباحثة مسألتي حذف المنادى و   

 .الديوان اقتصر عليهما

   حذف الُمنادى -1

اإلضمار،عندما تحّدث عن إضمار حذف المنادى ضمن باب  (هـ320ت)ذكر ابن فارس   

 ( 0)" أال يسجدوا:" أال يسلمي، وقوله تعالى:ء قولهم فمن إضمار األسما:" األسماء، حيث قال

" اسجدوا:"بقوله ( يا )بل أضمرها ،فاتصلت ( هؤالء)فلم يذكر .أال يا هؤالء اسجدوا:بمعنى 

 (9) ".فصار كأّنه فعل مستقبل

 :وحذف العرب المنادى في شعرهم ،ومنه قول ذي الرّمة    

 [الطويل]                                                                       

عائِك الَقط   َهاّلً بَِجر   (3)رُ أال يسلمي يا داَر ميَّ على البِلى    وال زال ُمن 

المنادى مفعول به ،فيجوز حذفه :" جواز حذف المنادى بقوله( هـ080ت)وعلّل االستراباذي

 (4)" إذا قامت قرينة دالّة عليه

 (5) :ف المنادى،وهيووضع ابن مالك شروًطا لحذ 

 .فقط ؛ وذلك ألّنها أّم الباب،وما يجوز فيها ال يجوز لغيرها " يا "أن يكون حرف النداء  -

 .أن يكون ما بعد حرف النداء أمًرا  أو دعاًء  -

ّب أو حّبذا ؛ألّن العرب لم تستعمل النداء قبلها ثابًتا ": يا "أاّل يكون ما بعد  - وإّنما . ليت أو ر 

 .ا للتنبيه تكون الياء هن

ِرد  حذف المنادى في ديوان الشافعّي إال مّرة واحدة ،وذلك في قوله   :لم ي 

 [مجزوء الرجز]                                                          

 يا قُل  لَِمن  لم تَر َعي        ُن مــــــن  رآه مثلَه 

 (0) أى من  قبلَهوَمن  َكأّن من  قد رآهُ       ما قد ر        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 97/95 النمل (0)

 . 070ومسائلها، الصاحبي في فقه اللغة العربية (9)

 .019ذو الرّمة،الديوان ، (3)

 . 0/518شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ، (4)

 . 382-3/388شرح التسهيل ، (5)

 .88الشافعّي ،الديوان ،  (0)
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إّن البيت  .والبيتان من أبيات يرّد فيها على شخص، كان قد أعاره الشافعّي كتاًبا فأّخر إعادته  

األّول شاهد تحقّقت فيه شروط حذف المنادى، والتي استقرأها الشافعّي من فصيح كًلم العرب 

وعنايته  الذي عليه ق ّعدت القواعد، وهذا إن دّل على شيء، فإّنما يدّل على اّتساع علم الشافعيّ 

ألّن   ذف المنادى؛جاز حفقد  .و إسفافأوحرصه على سًلمة شعره من أّي ضعف  .بالعربّية

 (0) .، ولم يأت بعد أداة النداء ما يجعلها أداة تنبيه فقط"قل"وما بعدها أمر " يا" أداة النداء

 أّنه رفويع الكًلم، ويسمع حاضرٌ  فالمخاطب ؛غرض في نفسهل كان للمنادى اعرالشّ  حذف إنّ   

ال لبس في معرفة المنادى، ولكن لماذا حرص الشافعّي على عدم ذكر اسمه؟ لعّل و المقصود،

 الكتاب إعادة أّخر الذي الرجل هذا من مّسه يقولض الرضا، بعدم إشعاره باب من كان ذلك 

 ،عّمن يحتاجه العلم منع عن األبيات بقية في ينهى غيره،و تعليم على الحريص مع أّنه  إليه،

  .اسمه ذكر عن امتناعه في السبب كان االستياء، هذا ولعلّ  الكتاب، إعادة تأخير من مستاء  لكّنه

 حذف المفعول به 

والفضلة ما يمكن االستغناء :" لذا جاز حذفه، قال ابن عقيل  اعتبر النحاة المفعول به فضلة؛   

ز  ح إن لم يضّر، عنه كالمفعول به، وقد ورد حذف (  9)"ذفهافإن ضّر حذف الفضلة لم يج 

ء   ُكلِّ  ِمن َوأُوتَِيت   :"المفعول به في القرآن الكريم، لداللة السياق عليه،نحو قوله تعالى    (3)" َشي 

مَ ":وقوله تعالى (4).أوتيت من كّل شيء شيئا: أي نَ  َفَيقُولُ  ُيَناِديِهم   َوَيو   ُكنُتم   الَِّذينَ  ُشَرَكائِيَ  أَي 

ُعُمونَ    (0).لذين كنتم تزعمونهم شركاءا: أي (5)"َتز 

ُ  َشاءَ  َولَو  :" ويكثر حذف مفعول المشيئة، كقوله تعالى    
ِعِهم   لََذَهبَ  ّللاَّ َصاِرِهم   بَِسم   إِنَّ ۚ   َوأَب 

 َ
ء   ُكلِّ  َعلَىَٰ  ّللاَّ أّما إذا  (8)،... ولو شاء هللا أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب : أي  (7)"َقِدير   َشي 

ولقد :" لمشيئة شيًئا ليس متوّقًعا او شيئا مستغرًبا، فيجب ذكره ،يقول ابن األثيركان مفعول ا

،حتى إّنهم ال يكادون يبرزون المفعول به إال في الشيء "أراد"و" شاء"تكاثر هذا الحذف في 

ب ُ  أََرادَ  لَّو  :"،كقوله تعالى(2)"الم ست غر 
ِخذَ  أَن ّللاَّ َطَفىَٰ  َولًَدا َيتَّ ص  ا الَّ لُقُ يَ  ِممَّ َحاَنهُ  َيَشاءُ  َما خ   (01) "ُسب 

فًل بّد من الحرص على  ،"فضلة"إذن ال يمكن تعميم الحكم بجواز حذف المفعول به كونه   

 ال يمكن حذف المفعول به إذا كان فمثًًل  .ليتحّقق دون اإلخًلل به، أواالنتقاص منه المعنى،

ًرا لسؤال، نت ظ    .فلم يتحقق ما أ ريد  من السؤال. ب ضربتمن ضربت؟ فتجي:نحو أن ي قال جواًبا م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/949، الكافية الخًلصة شرح في الشافية المقاصدالشاطبي،  (0)

 . 050-9/055شرح ابن عقيل ،  (9)

 . 97/93النمل (3)

 2/547ده،المحكم والمحيط األعظم،ابن سي (4)

 . 98/09القصص  (5)

 3/079الزركشي،البرهان في علوم القرآن، (0)

 . 9/91البقرة (7)

 91/510السيوطي،إعراب القرآن ، (8)

 . 9/924المثل السائر ، (2)

 . 32/4الزمر (01)



45 
 

لكن إذا كان المحذوف منوّيا حذفه في ذهن المتكلّم، فإّن ذلك يدخل في باب االقتصار، فقد يكون 

سياق التركيز على الحدث والم حِدث؛ كون المعنى     ال ينوي إاّل إسناد الفعل للفاعل، في  المتكلّم

هُ :"متحّقًقا فيهما، ففي قوله تعالىالم راد  َيا أََماتَ  ُهوَ  َوأَنَّ فليس القصد من هذه اآلية  .(0)"َوأَح 

في معِرض جحد  الكريمة سوى إسناد اإلحياء واإلماتة هلل سبحانه وتعالى، حيث جاءت اآلية

ين ، في سورة بدأها المولى،عّز وجّل، "هو"وضميرالفصل" أنّ :"وإنكار الكافرين، لتأتي بمؤّكد 

مِ  :"بالقسم، بقوله تعالى  (9) ."َهَوىَٰ  إَِذا َوالنَّج 

 (3): يوطي على حاالت منع حذف المفعول به ، وأجملها في الصورالتاليةلقد وقف السّ 

 .ألنه صار عمدةأن يكون نائًبا عن الفاعل؛  -

 !ما أكرم زيًدا  :أن يكون متعّجًبا منه،نحو -

 . وال تذكر المفعول به .ضربت :تجيبن أمن ضربت ؟ ال يجوز :نحو  .أن يكون م جاًبا به -

 . اما ضربت إال زيدً  :اأن يكون محصورً  -

ذف، - ا لعدّونا : نحو أن يكون عامله ح   .خيًرا لنا وشّرً

 . زيٌد ضربته : نحو د مفعول،أن يكون المبتدأ غير كّل والعائ -

ولّما كان المفعول به مّما يكث ر حذفه ،فإّنه إن  كان منوّيًا عليه، ومعلوًما لدى السامع، فهو من    

ال  :" باب االختصار، اختصار الشيء للعلم به،نحو قوله تعالى .                لما يريده :أي ،(4) "ُيِريدُ  لَِّما َفعَّ

  (5) :وي ذكره، فلغرض من أغراض حذف المفعول به،وهي متعّددة، ومنهاأّما إذا كان ال ين

فًلن يأمر وينهى، أي صار إليه األمر :تضمين الفعل المتعّدي معنى يقتضي اللزوم ،نحو  -

 .والنهي 

يِي:" لإليذان بالتعميم ، نحو قوله تعالى  -  (0)." َوُيِميتُ  ُيح 

َمُعوا:" لإليجاز ، نحو قوله تعالى  -  (7). "أَِطيُعواوَ  َواس 

َحكَ  ُهوَ  َوأَنَّهُ  * ال ُمنَتَهىَٰ  َربِّكَ  إِلَىَٰ  َوأَنَّ :"،نحو قول تعالىلتوافق الفواصل  - َكى أَض   (8). "َوأَب 

 .فًلنة ولدت ، وانت ال تعلم ما ولدت :للجهل به، كأن تقول  -

لِم َوَمن :"لعدم التعيين ،نحو قوله تعالى - نُكم   َيظ       (2) ."يًراَكبِ  َعَذاًبا ُنِذق هُ  مِّ

ُ  َكَتبَ :" للتعظيم، نحو قوله تعالى  -
لَِبنَّ  ّللاَّ َ  إِنَّ  َوُرُسلِي أََنا أَلَغ 

  (01)."َعِزيز   َقِوي   ّللاَّ

 .أبغضت  في هللا، وال تذكر اسم المبغوض خوًفا منه : للخوف منه، كأن تقول -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 53/44م النج (0)

 . 53/0 م النج (9)

 . 3/03 همع الهوامع:ي نظر (3)

 . 85/00  البروج (4)

 . 3/04س ،.السيوطي،م (5)

     .9/958ة البقر (0)

 . 04/00 التغابن (7)

 . 43-53/49النجم  (8)

 . 95/02 الفرقان (2)

 .58/90المجادلة (01)
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 :ذف المفعول به في ديوان اإلمام الشافعيّ ح

 : ومنها (0)،مّرة ديوان خمس عشرةالمفعول به  في ال ورد حذف

 :قوله

 [الطويل]                                                                                         

         دودُ جوأسالُف صدق  قد مَضوا و    فإن  قلَت لي بيت  وسيط  وبسطة 

َت ما بَنوا                   ًدا والبنــــــــــاُء جديدُ  صدقَت ولكن  أنت خّرب  بكّفيَك عم 
(9) 

جاء هذان البيتان في سياق اللوم والعتاب البن عّم له، كان قد قّصر معه عندما ذهب لزيارته،    

وقد عّدد في البيت األّول ما يفتخر به الرجل،  .مّما جعل الشافعّي يعود سريًعا من حيث أتى

ر، ف نت ظ  ، فإّنه بتقصيره مع .....إن كان يفتخر بأّن له البيت والسيط وليعاجله الشافعي برّد غير م 

ال لشيء إّنما تجّنبا  وحذف مفعوله،" بنوا"فجاء بالفعل . ذويه قد خّرب متعّمدا كّل ما بنوه

 . للحشو؛ألّن ما حذفه قد تّمت اإلشارة إليه في البيت السابق

 :وقوله

 [الطويل]                                                                                    

 (3)أرى راحًة في الحّق عند قضائه      ويثقلُ يوًما إن  تركُت على عَمد 

وترى الباحثة أّن .تركته على عمد:أي .تركت على عمد :في قوله " ترك"حذف مفعول الفعل   

ت اإلشارة إليه في صدر البيت، وهو الحذف هنا فيه لمسة بيانّية إضافة إلى أّن المفعول به قد تمّ 

وتكمن اللمسة البيانّية في أّن الترك هنا يعني  .ومن هنا تجّنب إعادة ذكره منًعا للحشو ،"الحقّ "

التخلّي والتقصير،يناسبهما :وكًل المعنيين يحمل معنى التقصير،"على عمد"وقوله التخلّي،

ح به م  ؛الحذف ن الكًلم، عندما يتناسب الحذف مع مقام ليكتمل إيصال المعنى بأبلغ ما ي فص 

 .التقصير والتخلّي 

 :وقوله

 [مجزوء الكامل]                                                                

 ما حكَّ جلَدَك مثلُ ظفِرك     فتولَّ أنَت جميَع أمِرك 

َتِرف           َت لحـــــــــاجة     فاقصد  لُِمع      (4)بقدِركوإذا َقصد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 22، 27، 25، 23، 70، 75، 03، 01: صفحات ديوانه في الورد هذا الحذف في  (0)

 .58الشافعي،الديوان، (9)

 .58ن،.الشافعي،م (3)

 .02ن،.الشافعي،م (4)
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الشطر  طر األّول على نّية ذكره فيل به في الشّ فحذف المفعو إذا قصدت أحًدا لحاجة،:قديروالتّ   

للمرء الثاني، وما كان ذلك إاّل من باب التشويق وإثارة االهتمام، فالشاعر واإلمام الحكيم يريد 

وذلك نراه باإلشارة إليها عن  يريد العّزة للمرء، هألنّ  بدايًة أن  يقوم بنفسه على جميع أموره؛

 .من باب التعميم لم يوّضح نوع الحاجة  وهو .قدرهمن يعترف ب أحد إاّل طريق الترّفع عن سؤال 

 :ومن حذف المفعول به الثاني، قول الشافعّي 

 [الكامل]                                                                       

   (0) كلّه أن  تنفعا كَ دِ ه  جَ بِ  د  هَ فإذا ُسئل َت َفُجد  وإن  لم تستطع    فاج 

لم !  وما أصدق كلماته حين تحمل المرء على حّب الخير مهما كان! ما أجمل حكمته و ورعه   

تمّثًًل  ي حّدد السائل من، ولم ي رد االلتفات إلى التفكير بصفات السائل الذي يجب أن ي جاب سؤله  م 

ا :"قوله تعالى ائِلَ  َوأَمَّ َهر   َفاَل  السَّ  حتى وإن  لم يكن م حتاًجا، ،فالسائل يكفيه ذّل السؤال (9)،"َتن 

ِذف المفعول به الثاني من البيت .والتوجيه الرّباني يحّث على حسن معاملتهم والرفق بهم   ،وقد ح 

ئلت   :والتقدير من باب التوّسع ، فالشاعر حذف المفعول به الثاني .....(ماال أو طعاًما )إذا س 

باش رة بعد فعلجواب الشرط ااإلسراع إلى وثانًيا من باب  ،أّواًل  الشرط؛ ليتحقق  لذي أتى به م 

ويستأنف بالتوجيه إلى النفع عندما تتعّذر استطاعة  الجود مباشرة بعد السؤال عند المستطيع،

 .الجود 

 :وقوله 

 [ البسيط]                                                                                     

   َصفوا أُن ِهُم الدهُر باألحــــــــزاِن والِمَحنِ لو أَن   ِصفوا لكن  َبَغوا فبغى     َعلَي 

 (3)الزمــنِ  علـى َعَتـب   وال بــذاك هــذا      ُينِشُدُهـم الحـالِ  ولسانُ  فأصبحـوا    

كون عدم اإلنصاف والبغي من باب التعميم؛ فلم ي عّين المفعول به . لو أنصفوا الخلق: والتقدير  

لكّنه أتبع عدم  فلو كان عدم إنصافهم واقًعا على فرد، لذكر اسمه، ّما في سياستهم،كان عا

اإلنصاف بالبغي، والبغي تجاوز الحّد بالظلم الذي أوقعه الحّكام على العباد، حّتى ذاقوا مّما 

إّنما ويشير اإلمام الشافعّي هنا إلى أّن العاقبة الوخيمة . أذاقوه للّناس، وهي نتيجة حتمّية للظلم

 .سببها الظلم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75الشافعي،الديوان، (0)

 .01/ 23الضحى  (9)

 .014،ن.الشافعي،م (3)
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 :ولهوق

 [الطويل]                                                                                

ًدا  جياًعا تظمأُ الدهَر ال ُتروىأرى ُحمُ  لَُف ما تهوى     وأُس  ًرا َترعى وُتع 
(0) 

إضافة إلى تناسب الحذف مع إقامة الوزن، فإّن إيقاع مّد األلف . وت علف ما تهواه: والتقدير      

،تراه الباحثة يتناسب مع حاجة "تروى "في تهوى ،وترّدد صدى المّد في الشطر الثاني،في 

ى أن يدفع استياءه من هذه الحال مّرة واحدة ؛عساه يرتاح ،فمجيء ضمير المفعول الشاعر إل

ّر أيًضا. قد ال ي لّبي ذلك"الهاء"به  ذلك الذي لم تنصف ه الدنيا،، وقد تكون هذه حاجة  القارئ الح 

 ليجد له في الشعر مخرًجا قد يخّفف ما حين يرى السفهاء يحظون بما يتمّنون،والحّر يكتم قهًرا،

 .به 
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 .012الشافعي،الديوان، (0)
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 والموصوفأحذف الصفة  -ثالًثا

فجاز أن  تقوم مقام  ألّن الصفة تأتي لإليضاح، حذف الموصوف؛ يقّل حذف الصفة ويكث ر    

وهذا الحذف يمتنع فيه القياس  .غير ذكر الصفة أّما الموصوف فيكثر إبهامه من .الموصوف

  (0).لذا نراه يكثر في الشعر دون النثر رغم اّطراده؛

 حذف الصفة - أ

 (9) :وحذف الصفة ال يكون إال بدليل، ولدليل حذفها ثًلثة مواطن   

ا :"نحو قوله تعالى دليل تقّدم عليها، -0 فِيَنةُ  أَمَّ َملُونَ  لَِمَساِكينَ  َفَكاَنت   السَّ رِ  فِي َيع   ال َبح 

لِك   َوَراَءُهم َوَكانَ  أَِعيَبَها أَن   َفأََردتُّ  ًبا َسفِيَنة   ُكلَّ  َيأ ُخذُ  مَّ يأخذ كّل سفينة : أي (3)"َغص 

أن :"في قوله تعالى ما تقّدم عليها،" صحيحة"ودّل على الصفة المحذوفة (4)صحيحة،

 ".أعيبها 

 : نحو قول يزيد بن الحكم الثقفيّ  دليل تأّخر عنها، -9

ــــ َسَتئيمُ  امرئ ُكلُّ      سُ  ُهـ    ِمن  ها أو الِعر   (5)َيئيمُ  ِمن 

بًل )فًل تئيم هي وتصبح أّيم  ستئيم منه ويئيم، :بدليل ما جاء بعدها (0)كّل امرئ متزّوج،:أي

 .وكذلك األمر بالنسبة إليه  إال إذا كانت في األصل متزّوجة،( زوج

 : دليل مقالي خارج عن سياق الكًلم  -3

"دِ جَ س  إاّل في المَ  د  جِ س  مَ  جارِ لِ  الةَ ال صَ :" -صلّى هللا عليه وسلّم –ففي قول رسول هللا      
أي . (7)

وليس المقصود بطًلن صًلته في غير المسجد إن كان جار .ال صًلة فاضلة أو كاملة 

 لُ ضُ ف  تَ  ةِ ماعَ الجَ  الةُ صَ :"ودّل على حذف الصفة حديث نبوّي آخر،وهو قوله عليه السًلم.المسجد

فليس من المعقول إبطال صًلة الفرد في غير المسجد إن . (8)"ةجَ رَ وعشرين دَ  ع  ب  سَ بِ  الفذِّ  صالةَ 

 .  كان جار المسجد ،ثّم المفاضلة بينها وبين صًلة الجماعة

 ورد حذف الموصوف وحذف الصفة وإقامة كّل منهما مقام اآلخر ،في أكثر من موضع في     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ؛العلوي،الطراز ألسرار البًلغة وعلوم وحقائق اإليجاز،9/928ابن األثير،المثل السائر،:ينظر (0)

 . 040؛طاهر سليمان حمود،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،9/58-52

 . 313-9/319،س.ابن األثير،م:ي نظر (9)

 . 08/72الكهف   (3)

 . 9/319س،.ابن األثير،م (4)

، ؛الراغب األصفهاني،محاضرات األدباءومحاورات الشعراء والبلغاء0/730، ديوان الحماسةأبو تمام، (5)

 . 0/905؛الشنقيطي،أضواء البيان في إيضاح القرآن، 9/518

 .9/313س،.ابن األثير،م (0)

حديث ضعيف ،وقال يغني عنه ،حيث ذكر أن ال 0/432فتح الباري بشرح صحيح البخاري،الهامش (7)

 . "من سمع النداء فلم يأت فًل صًلة له إال من عذر:"حديث بإسناد حسن عن ابن عباس

 .009، ص 045:البخاري،صحيح البخاري،حديث رقم (8)
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َنا :"قوله تعالى فمن حذف الموصوف، القرآن الكريم، اَقةَ  َثُمودَ  َوآَتي  ِصَرةً  النَّ آية :أي (0)"ُمب 

 :، ففي النداء كما جاء في قوله تعالى (3)الموصوف في النداء والمصدر حذف ويكثر(9) .مبصرة

َها َيا " قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ
اًل  َوقُولُوا ّللاَّ وفي  (5).يا أّيها القوم الذين آمنوا: أي (4)" َسِديًدا َقو 

ِ  إِلَى وبُ َيتُ  َفإِنَّهُ  َصالًِحا َوَعِملَ  َتابَ  َوَمن:"كقوله تعالى المصدر، أي عمل عمًًل  (0)،"َمَتاًبا ّللاَّ

ِهم   لَكَ  لَي سَ  ِعَباِدي إِنَّ  :"أّما حذف الصفة،فقوله تعالى (7).صالًحا عبادي :والتقدير(8)" ُسل َطان   َعلَي 

 .وما تحمله هذه اإلضافة من تشريف  -عّز وجّل –بدليل إضافة العباد هلل  الصالحين،

 :األكبر مرّقشال قولمن حذف الصفة  و

 [الوافر]                                                                  

  ُّنِ  أَسيلةِ  ورب ي  ر   الخدَّ  (2)وجيدُ  فرع   لها مَهف هفة      بِك 

الذي يمّيزها عن  بالجمال الفتاة مدحالشاعر ي أن: والقرينة (01)طويل، وجيد فاحم فرع لها:المراد

 .طالما تغّنى بها شعراء العرب وافتتنوا بها وهي صفات  .غيرها 

 حذف الموصوف - أ

 .كما أّن لحذفه أحكام ، شروط يجب توافرهاحذف الموصوف ل   

 (00):الموصوف شروط حذف  -0

 . د  بارء  مابأي ولو . دائتني بماء  ولو بار:وجود دليل على المحذوف،فيما تقّدم ذكره،نحو  - أ

لمنعوت بعض اسم مقّدم مخفوض بمن،أو مسبوق إذا كان النعت جملة أو شبه جملة،وا - ب

،ومّنا أقام:بفي،نحو ن  ع    ،ما فيهم  يفضلك:وتقول.ومّنا فريٌق أقام مّنا فريٌق ظعن،:أي.مّنا ظ 

 (09).ما فيهم أحٌد يفضلك :أي

ت   :"اختصاص النعت به،نحو قوله تعالى - ج َتدَّ يحُ  بِهِ  اش  م   فِي الرِّ أي في  (03)"َعاِصف   َيو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 07/52 اإلسراء (0)

 . 9/311 المثل السائر،ابن األثير، (9)

 9/311ن، .ابن األثير،م (3)

 . 33/71األحزاب (4)

 9/310ن،.ابن األثير،م (5)

 . 70/ 95الفرقان (0)

 9/310ن، .ابن األثير،م (7)

 . 07/05اإلسراء (8)

؛؛ األزهري،شرح التصريح 3/921ألفية ابن مالك، ؛ابن هشام،أوضح المسالك إلى59ديوان المرقشين، (2)

 . 9/939األشموني،شرح األشموني أللفية ابن مالك،؛9/031على التوضيح،

 . 9/339األشموني،شرح األشموني على ألفية ابن مالك، (01)

 . 5/080،السيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: ي نظر(00)

 . 0/375سيبويه،الكتاب،(09)

 . 04/08إبراهيم (03)
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،يوِم ر يح  عاصف 
 .الختصاص العصف بالريح (0)

ا:"مصاحبة ما ي عيِّنه،نحو قوله تعالى -د َمل   أَنِ  *ال َحِديدَ  لَهُ  َوأَلَنَّ اعمل :أي  (9)"َسابَِغات   اع 

 وما تأّخرعنه ؛ألّن الدروع تصنع منه،"حديد"بداللة ما تقّدم عليه(3)سابغات؛ دروًعا

 (4)كونها صفة للدروع ؛" سابغات"

قُطُ  َوَما :"د العموم،نحو قوله تعالىقص -هـ  لَُمَها إاِلَّ  َوَرَقة   ِمن َتس   ُظلَُماتِ  فِي َحبَّة   َواَل  َيع 

ِض َواَل  َر  ب   األ  بِين   ِكَتاب   فِي إاِلَّ  َيابِس   َواَل  َرط  " رطب"حذف الموصوف ،وبقيت الصفة(5)"مُّ

دون موصوف "سياب"والصفة" رطب"وهذا عموم بعد خصوص،فقد جاءت الصفة" يابس"و

 . ليدّل على عموم كّل ما هو رطب ويابس

 .رت بالفقيهرم: إجراء الصفة مجرى األسماء، نحو -هـ

وأهن  أكرم الرجل العالم ،: أي.أكرم العالم،وأهن الفاسق:إشعار الموصوف بالتعليل،نحو  - و

 .لفاسق االرجل 

  .كان قريب منكجلست في م:أي،جلست  قريًبا منك:كون الموصوف مكاًنا أو زماًنا،نحو - ز

 .صحبتك زمًنا طويًًل : أي،وصحبتك طويًًل 

 .مرت برجل قام أخوه:أاّل تكون الصفة جملة؛لعدم تمّكنها من اإلقامة مقام الموصوف،نحو-ح

 أحكام حذف الموصوف -2

 :(0)وهي ،ولحذف الموصوف خمسة أحكام   

ى حقيقة الموصوف ألّن الصفة هنا ال تشير إل رأيت سريًعا؛:نحو موصوف ال يجوز حذفه، -

 .وطبيعته

وإّنما جاز الختصاص  لقيت ضاحًكا؛:نحو ومع ذلك فهو جائز، موصوف يقبح حذفه، -

 .الصفة بنوع واحد من األسماء 

الختصاص الفعل  أكلت طّيًبا وشربت عذًبا؛:نحو موصوف يستوي فيه الحذف والذكر، -

 . بنوع واحد من المفعوالت

لتعلّق  ووقّر الرجل العالم؛ أكرم الرجل الشيخ،:كونه حشًوا ،نحو موصوف يقبح ذكره؛ -

 .هنا مّما يقبح ذكره" الرجل "فالموصوف  .األحكام بالصفات واعتمادها عليها بالذكر

ة ح ودابّ ط  ب  أ   :وذلك نحو قولك ألّن الصفة أصبحت كالعلم، ذكره؛ موصوف ال يجوز -

 .م للقيد ه  د  وأ   ،لألرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4/952السمين الحلبي،الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون، (0)

 . 00-01/ 34سبأ (9)

 .3/980ابن هشام،أوضح المسالك على ألفّية ابن مالك، (3)

 .04/907القرطبي،الجامع ألحكام القرآن، (4)

 . 0/52األنعام  (5)

 . 000-005نتائج الفكر في النحو،لسهيلي،ا:ي نظر (0)
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 :في ديوان الشافعيّ   حذف الموصوف

 :قوله ومنها (0)،خمًسا وثًلثين مّرةورد حذف الموصوف في الديوان 

 [الطويل]                                                                             

     ها وإن  َسلَِمت  كان الرجوُع قريًبا   فإن  َتلَِفت  نفسي َفلِلِّه درُّ
(9) 

كون الموصوف زماًنا  وقد جاء الحذف هنا مستساًغا؛ .كان الرجوع في وقت قريب:والتقدير    

 .لذا سيكون في ذكره من الحشو ما يفسد بًلغة البيت والصفة تدّل عليه،

 :وقوله في حذف الموصوف، لداللة ما تقّدم عليه    

 [الطويل]                                                                              

 (3)سقى ّللاُ أرَض العامرّي غمامًة      ورّد إلى األوطاِن كلَّ غريب 

 "ورّد إلى األوطان:"وقد تقّدم  ما دّل على المحذوف ،وهو قوله  .كّل مواطن غريب:أي

 :قوله  الموصوفات، ومن حذف الموصوف الختصاص الفعل بنوع واحد من

 [الوافر]                                                                           

 كذاك المالُ ُينِطق كلّ َعيٍّ       ويتُرُك كلّ ذي َحَسب  صموًتا
(4) 

  .فالنطق خاّص باإلنسان فالفعل مختّص بنوع واحد من األسماء، .ينطق كّل إنسان عيّ  :والتقدير

 :  قوله  كون الصفة أصبحت تشيرإليه كالعلم، ذكره من الموصوفات؛ ال يجوزومّما 

 [البسيط]                                                                                        

  ِف ر والتفضيلُ للذهب  (  5)كمثِل ما الذهِب اإلبريز يشَرُكُه        في لونه الصُّ

أصبحت " الصفر"كون الصفة ؛"النحاس"،وهنا اليجوز ذكر الموصوف (0)أي النحاس:فرالص

 .  كالعلم له (7)"اإلبريز"غير جائزهنا؛ألّن الصفة" الّذهب"لكّن ذكر الموصوف. علًما دااّلً عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  28، 25، 84،29، 08،70، 50،01،03،04،00 ،40: الصفحاتان في الديوورد هذا الحذف في  (0)

22 ،014 ،015 ،010 ،017،001. 

 . 45الشافعي،الديوان ، (9)

 . 48ن ،.الشافعي،م (3)

 .42ن،.الشافعي،م (4)

 .48ن ،.الشافعي،م (5)

 صفر:ابن منظور،لسان العرب،ماّدة.هو النحاس الجّيد ،أو ما صفر منه:الّصف ر (0)

 0ير، األلفاظ الفارسّية المعّربة،صآدي ش.الذهب الخالص:اإلبريز (7)
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 :قوله ا من حذف الموصوف أيضً و  

 [البسيط]                                                                         

  َ(0)َقًة        حّتى ُتعانَق في الفردوِس أبكاًراهالَّ تركت  لذي الدنيا ُمعان 

ذف الموصوف إلشعاره بالتعليل، فمعروف أّن حور الجّنة حوقد . حوًرا أبكاًرأ :والتقدير  

ا:" في وصفهن لقوله تعالى ،أبكارا َكاًرا َفَجَعل َناُهنَّ  * إِنَشاءً  أَنَشأ َناُهنَّ  إِنَّ َراًبا ُعُرًبا *أَب  كما . (9) "أَت 

 . "الفردوس"صاحبه  ما يعّينه وهو قوله 

 :وقوله

 [الطويل]                                                                            

   فِه     وصادفُت أهاًل للعلوم والِحَكم   فإن  فّرَج ّللاُ اللطــيف بِلُط 

َتَتم        (3) بثثُت مفيًدا واستفدُت وداَدهم    وإاّل فمكنــــــون لدّي وُمك 

نه ؛ألّن ما يدور بينه وبين أهل العلم بثثت  كألًما مفيًدا،وقد صاحب المحذوف ما ي عيِّ : التقدير    

وإاّل فهو ال يخوض في العلم والمعارف مع أهل الجهل، الذين ال يكترثون . والحكم كًلٌم مفيد

 . للعلم؛ فيذهب العلم فيهم خسارة

 :حذف الصفة في الديوان

 :قوله اومنه(4)في الديوان، مّرات سبعجاء حذف الصفة 

  [السريع]                                                                     

  ِ(5)الهّم فضل  والقضا غالب        وكائن  ما ُخطَّ في اللوح 

 . في الشطر األّول"القضا"ودّل على الصفة المحذوفة كلمة،اللوح المحفوظ:حذفت الصفة،والتقدير

 :وقوله 

 [الكامل]                                                                                 

  َــــــلَِق  م  ولرّبما َعَرَضت  لنفسي فكرة              فأَودُّ منها أّني ل  (0)أُخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 09الشافعي،الديوان، (0)

 . 37-50/35 الواقعة (9)

 . 23،ن.الشافعي،م (3)

 .  83، 00، 01:صفحاتوردت في الديوان في ال (4)

 . 50، ن.الشافعي ،م (5)

 . 07، ن.الشافعي،م (0)
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 .وددت أّني منها لم أ خلق: بدليل ما أتبعه  من قول  .فكرة سّيئة: التقدير

 :وقوله 

 [ السريع]                                                                 

 (0)ار والشغلِ وال ينالُ العلَم إاّل فًتى      خال  من األفك 

شة: التقدير   ف لدليل تقّدم في الشطر األّول،  .خال  من األفكار المزعجة والمشوِّ وكان هذا الحذ 

 ، ومن ذا الذي يخلو عقله من األفكار ويطلب العلم ؟ "ينال العلم: "وهو قوله 

 والمضاف إليهأحذف المضاف  -رابًعا

  (9).في حذفه ضرًبا من االّتساع أّن حذف المضاف  كثير واسع؛ ألنّ يرى ابن جّني 

 حذف المضاف -1

 : (3)شرطينيجوز حذف المضاف حذًفا قياسّيًا ،ب

وجود قرينة تدّل على لفظه نّصاً،أو لفظ آخر بمعناه،بحيث ال يؤدي حذفه إلى لبس أو  - أ

أَلِ  :"نحو قوله تعالى . تغيير في المعنى َيةَ  َواس   حيث القرينة(5)،أهل القرية:أي  (4)" ال َقر 

 .  هنا عقلّية؛ ألّنه ال يعقل أن تسأل القرية 

أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف،ويحّل محلّه في اإلعراب،ففي قوله  - ب

ِرُبوا:" تعالى لَ  قُلُوبِِهمُ  فِي َوأُش  ِرِهم   ال ِعج   كلمة ولّما حذفت(7)،العجلِ  حبَّ  أي(0)"بُِكف 

ف قدو .محلّها في اإلعراب "العجل" حلّت كلمة"حبّ "  المضاف ويبقى المضاف، ي حذ 

رِ  عند   كان كما مجروًرا إليه لكن  بشرط أن  يكون المحذوف مماثًل لما  المضاِف، ذك 

 : الشاِعر كقولِ  عطف عليه،

 [المتقارب]                                                                   

  َِّرئ   أَُكل َسبِينَ  ام  َرأً  َتح   (8) َناَرا بالليلِ  َتَوقَّدُ  ونار       ام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 .20الشافعي،الديوان، (0)

 .9/309الخصائص، (9)

 ؛  3/044؛ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، 98-3/93ابن يعيش،شرح المفّصل،:ي نظر (3)

 .3/057عباس حسن،النحو الوافي ،

 .09/89 يوسف (4)

 .3/040الزركشي،البرهان في علوم القرآن، (5)

 . 23/ 9  البقرة  (0)

 3/048ن،.الزركشي،م (7)

اد   البيت أل ِبي (8) و  اِديِّ  د   ابن يعيش،؛473األنباري،أبو البركات،اإلنصاف في مسائل الخًلف،:ي نظر.اإلي 

 . 3/77؛ابن عقيل،شرح ابن عقيل، 3/90،س.م
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ف   ،"نار   وكلَّ : "والتقدير      ذ  ِقي  " كلَّ " فح  جروراً  إليه المضاف   وب  ِرها، عند   كان   كما م              ِذك 

ط  و وجوٌد، الشر  ف   وهو م  ط  اِثلِ  على الع  م  ِرئ   لَّ أك  : "قولِه في" كلَّ " وهو المحذوِف، م   ".ام 

هَ  َفُكلُوا :"نحو قوله تعالى  متنع حذف المضاف في حال كون المضاف إليه جملة،وي   ثُ  اِمن   َحي 

ُتم    .أن تحّل محّل المضاف"شئتم " فًل يمكن لجملة؛ (0)" ِشئ 

ألّن األحكام تتعلّق  ويحذف المضاف باّطراد في كّل ما نسب فيه حكم شرعّي إلى ذات، 

َمت   :"نحو قوله تعالى  ،(9)ال بالذوات باألفعال  ُكمُ  ُحرِّ َتةُ  َعلَي    (4).أكل الميتة:أي.(3)"ال َمي 

 (5):ويكون ضعفه لسببين قليل في االستعمال، ف وإبقاء عمله ضعيٌف في القياس،وحذف المضا

 فأصله غًلمٌ . زيد   غًلم  :فإذا قلت.وخلف عنه أّن المضاف نائب عن حرف الجّر، :األّول

وفي حذف النائب والمنوب عنه   .ودليًًل عليه وبقي المضاف نائًبا عنه، فحذف حرف الجّر،.لزيد  

 . إجحاف

 .أّن المضاف عامل في المضاف إليه الجّر،وال يحسن حذف الجاّر،وإبقاء عمله :الثانيو

 

 :حذف المضاف إليه  -2.

يأتي حذف المضاف إليه أقّل من حذف المضاف، وأبعد في القياس؛ ألّن الغرض من المضاف   

ذف ن قض الغرض منه  (0).إليه إّما التعريف،وإّما التخصيص،وإذا ح 

 :(7)على  ثًلث صور يأتي حذف المضاف إليه

وذلك حين يكون المضاف  في بنى المضاف على الضّم، أن ي حذف المضاف إليه وينوى معناه،  - أ

أو اسًما آخر  قبل وبعد،:مثل أو يكون ظرًفا من الظروف التي تدّل على الغاية،"غير"كلمة

،: فنقول. حسب:ثلم يشبهها، : أي.بل  ولم يستمع ألحد ق استشار المريض  الطبيب  ليس غير 

 .استشار المريض الطبيب ليس أحٌد غير الطبيب، ولم يستمع ألحد قبل  الطبيب

 أن  ي حذف المضاف إليه وال ي نوى لفظه وال معناه، فيرجع المضاف إلى حالته  قبل اإلضافة، - ب

ُ  َوَعدَ  َوُكاّلً  :"وي رّد إليه ما حذف لإلضافة، نحو قوله تعالى
َنىَٰ  ّللاَّ   (8)"ال ُحس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . 9/58البقرة (0)
 . 3/042الزركشي،البرهان في علوم القرآن ، (9)
 .5/3  المائدة (3)
 .3/042ن،.الزركشي،م (4)
 .3/90،شرح المفّصلابن يعيش، (5)
 .3/92،ن.ابن يعيش،م (0)
 .3/005الوافي، ،النحو حسن عباس؛3/070ابن هشام ،أوضح المسالك لى ألفّية ابن مالك ، (7)
 .57/01 الحديد (8)
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أن  ي حذف المضاف إليه، وي نوى ثبوت لفظه،فيبقى المضاف على حاله التي كان عليها  - ج

خذ  ربع  أو "ي عطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف،نحو ن  في اإلضافة،وشرط ذلك أ

إلى " بعر"بإضافة .خذ ربع ما حصل ونصف ما حصل:وأصل الكًلم.نصف  ما حصل

إلى اسم موصول يشبه االسم الموصول األّول،فحذفوا "نصف "اسم موصول،وإضافة 

لداللة االسم الموصول  وحذفوا صلته؛ "ربع" هاالسم الموصول األّول الذي أضيف إلي

 .وترك تنوينه على إعرابه،" ربع  "وأبقوا المضاف وصلته عليه، الثاني

موضعين حذف : ن في أربعة مواضعحذف المضاف والمضاف إليه  في الديواجاء 

   :في قوله حذف المضافوجاء . وآخرين حذف فيهما المضاف إليه فيهما المضاف،

 [الطويل]                                                                               

  ِ(0)سقى ّللاُ أرَض العامرّي غمامًة      وردَّ إلى األذهاِن كلَّ غريب 

" غمامة"وحّل المضاف إليه"ماء"،سقى هللا أرض العامرّي ماء غمامة،فحذف المضاف:والتقدير 

وهو .فالسقي يكون بالماء.سياق والقرينة العقلّية عليهلداللة ال وكان الحذف.محلّه في اإلعراب

في دعائه بالخير ألرض العامرّي،يحرص أن يكون نصيبه ماء الغمامة كامًًل، فحذف 

 .ؤّكد على هذا الحرص؛ ليالمضاف

 :وقوله 

  [ الوافر]                                                                        

 (9)تنّكرت البالُد علّي حّتى          كأّن أناَسها  ليسوا بناسي 

عليه ،فحذف  أهل البًلد ،ولّما كانت القرينة عقلّية، حيث ال يمكن أن تتنّكر البًلد: والتقدير     

والظاهر أّن الشاعر يشعر بالضيق  .دون لبس في المعنى المضاف وحّل المضاف اليه مكانه،

مّما عّمق شعوره .حتى شعر أّن أهل البلد جميعهم مّتفقون عليه لكثرة المتنّكرين له، الشديد،

 .فلفظة البًلد بحذف المضاف قبلها، أعطت شمولّية وتعميًما للحدث  باالغتراب،

ذف في قولهأمّ   :ا المضاف إليه فقد ح 

 [الطويل]                                                                                 

 (3)خطراأوفيهّن نفس  لو ُيقاُس بمثلِها      نفوُس الورى كانت  أجلَّ و 

إاّل لإليجاز،فالذكر ال كانت أجّل النفوس وأخطرها،وما كان حذف المضاف إليه هنا،:التقدير    

 .التي دلّت على المحذوف" نفوس"لتقّدم ذكر ي ستفاد منه شيء،وال يكون هنا إاّل حشًوا؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 48الشافعي،الديوان، (0)

 . 71ن،.الشافعي،م (9)

 .00ن،.الشافعي،م (3)
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 :وقوله

 [الطويل]                                                                           

  مي عظيم  من  قديم  وحادث      وعفُوَك يا َسماذا فُجر  العفِو أعلى وأج 
(0) 

يعترف الشافعّي بعظم جرمه،فيحمل دعاؤه معنى التضّرع .من قديم الزمان وحادثه :والتقدير 
ا أّن النفوس  إلى هللا؛ ليغفر له عظم ذنبه، ويعفو عنه، وهوالذي يأبى أن ي زّكي نفسه الزكّية، مقّرً

 .فحذف المضاف إليه ،الذي تدركه القرينة العقلّية. ال شّك تذنب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25الديوان،الشافعي، (0)
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 حذف الفعل:المبحث الرابع  

أن ي حذف الفعل وحده ، واآلخر أن ي حذف مع  أحدهما :يأتي حذف الفعل على ضربين   

 .(0)مضمره المرفوع أو المنصوب، فيكون حذًفا لجملة

 حذف الفعل وحده -1

 ؟ قرأ من: لك قيل إذا كما ،دليل عليه  دلّ  إذافيجوز أّما حذف الفعل وحده، مع بقاء فاعله ،      

فكّل .إن،وإذا،ولو:بعد أحرف الشرط اوجوبً وحده  الفعل حذفوي  ."يدٌ ز قرأ:"التقديرو.زيدٌ :فتقول

 إِنِ  ":تعالى كقوله ،ي فّسره المذكور(9)اسم مرفوع وقع بعدها يكون فاعًًل لفعل محذوف وجوًبا 

ُرؤ   ُرؤ   "تكون ف.( 3)" َهلَكَ  ام   وإن  :،والتقديريفسره الفعل المذكور وجوبا محذوف فعلل فاعًًل " ام 

  بعد وقع مرفوع اسم كل وكذلك،(4)ال يدخل إال على الفعل" إن"فحرف الشرط.هلكهلك امرؤ 

َماءُ  إَِذا":تعالى قولهك،(5)وجوبا محذوف بفعل مرفوع فإنه"إذا"  "السماء"إعراب  ف  (0)" انَشقَّت   السَّ

 وكذلك حال االسم الواقع بعد لو،في قوله.انشقت السماء انشقت إذا:والتقدير محذوف فعلل فاعل

لُِكونَ  أَنُتم   لَّو   قُل:"تعالى َمةِ  َخَزائِنَ  َتم  : فاعل لفعل محذوف، والتقدير":أنتم"فإعراب.(7)"َربِّي َرح 

 (8).وسيبويه يجعل االسم بعدها مبتدأ،إذا كان مصدًرا مؤّوال . لو تملكون انتم تملكون

 (2):ثًلثة مذاهب" إذا"و" إن  "وفي االسم المرفوع الواقع بعد    

 يفسره وجوباً  محذوف لفعل فاعل :(وإن إذا) بعد المرفوع لبصريين في االسما مذهب -0

ر راجح مذهب وهذا المرفوع، االسم بعد المذكور الفعل ؛ فًل ي جمع بين المفسِّ

ر والمفسَّ
(01) . 

 ألنّ  بعده؛ المذكور بالفعل فاعل(: وإن إذا) بعد المرفوع االسم أنّ  يرى الكوفيين، مذهب -9

 .فعله جائز في مذهبهم على الفاعل تقديم

 إلى مسند بعده المذكور والفعل مبتدأ: المرفوع بعدهما االسم إن: يقول األخفش، مذهب  -3

 .رفع خبر المبتدأ محل في والجملة الفعلّية بعده المرفوع، االسم على عائد مستتر ضمير

ذا وقع بعدها إو. هًل ولوما وأال ولوال :وي حذف الفعل وجوبا بعد أدوات التحضيض والتوبيخ  

 هًل :هًّل الطائر رحمت،أصلها :فقولك(00)،اسم مرفوع أو منصوب،كان على تقدير فعل محذوف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/372ابن جني،الخصائص، (0)

 .9/80ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، (9)

 070./4 نساءال (3)

 . 004-3/003الكتاب ،سيبويه، (4)

 .9/80س،.؛وابن عقيل،م9/389س،.ابن جني،م (5)

 .  84/0االنشقاق (0)

 .07/011اإلسراء (7)

 . 3/041س،.سيبويه،م (8)

 . 9/80س،الهامش ،ابن عقيل، م (2)

 .9/031، س.ابن عقيل،م(01)

 . 045-8/044ابن يعيش،شرح المفّصل، ؛و3/005س،.سيبويه ،م(00)
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 .رحمت الطائر    

أن :والتقدير.نت منطلًقا انطلقت معكأأّما :ا،نحو قول العربوجوًبا بعد أمّ " كان"ت حذفو   

 (0)". أن"التي أدغمت مع " ما"،وعّوض عنها ب" كان"كنت منطلًقا ، فحذفت 

حروف االستفهام ال يليها إاّل فعل ، إاّل :"كما وي حذف الفعل بعد حرف االستفهام،قال سيبويه      

وأّما األلف فتقدير االسم فيها  واألصل غير ذلك، سماء،أّنهم قد توّسعوا فيها فابتدؤوا بعدها األ

 (9)" ألّنها حرف استفهام  ليس لًلستفهام في األصل غيره قبل الفعل جائز؛

 حذف الفعل مع مضمره -2

ا لِلَِّذينَ  َوقِيلَ  :"ي حذف الفعل مع مضمره المرفوع ،نحو قوله تعالى    َقو  ُكم   أَنَزلَ  َماَذا اتَّ   َربُّ

ًراخَ  َقالُوا  :قوله تعالى نحو ،حذف الفعل مع مضمره المنصوبي  و(4).أنزل ربُّنا خيًرا:؛أي(3)"ي 

نَ  أََحد   َوإِن   " ِرِكينَ  مِّ َتَجاَركَ  ال ُمش   .وإن استجارك احٌد :والتقدير  (5)"اس 

الشرطيتين، نحو قول النعمان بن " لو"و "إن"ومن الحذف الجائز حذف كان مع اسمها بعد    

 :المنذر

 [البسيط]                                                                                   

    لَ  َقد لَ  َما قِي  قً  إن   قِي   (0)قيال إذا ل  و  قَ  ن  مِ  كَ اعتذارُ  فما    اَكِذبً  َوإِن   اِصد 

 . اوإن كان ما قيل كذبً  كان ما قيل صدًقا، إن  :أي

 :حذف الفعل في ديوان الشافعيّ 

ومنه حذف الفعل بعد إن  الشرطّية والذي ورد في بيت  كان حذف الفعل في الديوان قليًًل،   

 :وهو واحد،

 [الطويل]                                                                                    

 بِر  على ما أصاَبُه        فليس له شيء  سوى الم  (7)وِت أنفعُ فإن  ُهَو لم  يص 

 .فإن لم يصبر هو لم يصبرعلى ما أصابه :والتقدير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .924-0/923سيبويه،الكتاب،:ي نظر (0)

 .22-0/28ن،.مسيبويه ، (9)

 .00/31،النحل (3)

 .3/918الزركشي،الرهان في علوم القرآنن (4)

 .2/0، التوبة (5)

؛األشموني،شرح األشموني،على ألفية ابن 0/924؛ابن عقيل،شرح ابن عقيل،0/030،ن.مسيبويه، (0)

  0/940مالك، 

  70الشافعي،الديوان،  (7)
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 :الشرطّية ،فقد جاء في قوله "إذا"حذف الفعل بعد  أّما  

 [لخفيفا]                                                                      

   ُب َض َخط   (0)ما أبالي إذا وداُدك لي صحَّ     مدى الدهِر ما تعرَّ

 .إذا صّح ودادك لي صّح : والتقدير

 :وقوله 

 [الخفيف]                                                                               

  ُِت بالودِّ والوصال  (9)ليرضى بل  إذا صاحبي بدا لي جفاهُ       ُعد 

 .بل إذا بدا لي صاحبي بدا لي:والتقدير

 :وقوله 

 [الطويل]                                                                              

  ُا فإّننا    روافض ل نا علّيً  (3)بالتفضيِل عند ذوي الجهلِ  إذا نحُن فضَّ

ا فّضلنا : والتقدير لنا علّيً  .إذا فضَّ

 : وقوله

 [الوافر]                                                                  

  ُُه َمَذلَّة  وَعالهُ ُهون د         َعلَت  إذا َطَمع  ألَمَّ بنف ِس َعب 
(4) 

 .إذا ألّم طمع ألّم بنفس :والتقدير

 قد،فالفعل حصول يف التشكيك تفيدفي أّنها " إذا"عن أداة الشرط  "إن" الشرط أداةوتختلف    

وقد جاء في كتاب هللا من  .(5)حصولهفإّن الشرط فيها مقطوٌع ب"إذا"أّما  .اليحصلوقد  يحصل

ُتم   قُل   :"ومنها قوله تعالى اآليات ما يدّل على ذلك، ُ  َجَعلَ  إِن أََرأَي 
ُكمُ  ّللاَّ لَ  َعلَي  َمًدا اللَّي  مِ  إِلَى َسر   َيو 

ِمنِينَ  ِمنَ  َطائَِفَتانِ  َوإِن:"وقوله تعالى  ،ير واقعغ افتراض هذاف (0)"ال قَِياَمةِ  َتَتلُوا ال ُمؤ   وهذا (7)"اق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 47الشافعي،الديوان، (0)

 . 73ن،.الشافعي،م (9)

 . 21ن،.الشافعي،م (3)

 . 010ن،.الشافعي، م (4)

 . 9/007القزويني،اإليضاح ، (5)

 . 98/70 القصص  (0)

 . 42/2  الحجرات (7)
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اَلةُ  قُِضَيتِ  َفإَِذا:"في قوله تعلى ولكن األمر نادًرا ما يحصل، ِض  فِي َفانَتِشُروا الصَّ َر    (0)"األ 

  . بوقوعه مقطوع وهو"إذا"أمر الصًلة مع أداة الشرط  أتى 

سن توظيفه لهاتين األداتين وعودة إلى أبيات الشافعّي،      حسب ما .و إذا إن   :نتتّبع ح 

 : ففي قوله . وما رمت إليه الفكرة حين أومأت له بأن يبوحها شعًرا اقتضاه المعنى،

  ُبِر  على ما أصاَبُه        فليس له شيء  سوى الموِت أنفع فإن  ُهَو لم  يص 
(9) 

يبوح  وهل إلى الصبر سبيل له ؟ وهو الذي ال  يوّضح الشاعر ما يكابده العاشق من آالم،   

 : لهذا البيت اه كما قال في البيت السابقبهو

دهُ     ويصبُر في كلّ األمور ويخضُع    يداري هواهُ ُثّم يكُتُم وج 

ولكن هذا األمر  ال يجد الشاعر سبيًًل إلى حالة العاشق سوى الصبر وإاّل فًل ينفعه إاّل الموت،   

لذلك وّظف  .فعه إاّل الموتال شيء ين وليس كّل من لم يستطع الصبر على العشق، غير مؤّكد،

 ". إن"أداة الشرط 

 :وفي قوله

  ُب َض َخط   (3)ما أبالي إذا وداُدك لي صحَّ     مدى الدهِر ما تعرَّ

أتساءل هل الشاعر حّقًا متأّكد من أّن وداد من يِحّب يصّح له مدى الدهر؟ إّن الوثوق بأمر      

ر اللتين يتعّرض لهما المرء، لكّن شّدة األمل بأن قلبّي يكاّد يكون ضعيًفا؛ لحالتي التقلّب والتغيّ 

لتحّل " إن"وما كانت .على سبيل التحقّق والوقوع " إذا"يصّح له الوداد جعله يوّثق هذا الرجاء ب

في هذا المقام وما يحمله من تعلّق القلب بالمحبوب،الذي إن صفا وصّح وداده ، فكّل " إذا"محّل 

 .الخطوب تهون 

 : وعندما قال 

 ُت بالودِّ والوصاِل ليرضىل  إذا صاحبي بدا لي جَ ب فاهُ       ُعد 
(4) 

وأصالة معدنه ،فأّي نفس  كريمة تلك التي تحمل  فإّن قوله يدّل على جمال نفس الشافعي، 

وهو الذي يأبى ! صاحبها على تقّبل الجفاء من الصاحب، بل تعود إليه حاملة لواء الوّد والوصال

 .لتزيد معدنه لمعاًنا وأصالة " إذا"فيأتي ب شّك،أن يضع األمر موضع ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 09/01الجمعة (0)

 . 70الشافعي،الديوان ، (9)

 . 47ن،.الشافعي،م (3)

 . 73ن ،.الشافعي ،م (4)
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        :وفي قوله  

 ا فإّننا    روافض  بال ل نا علّيً  (0)تفضيِل عند ذوي الجهلِ إذا نحُن فضَّ

كان اإلمام جريئا في قول الحّق، وال يخشى فيه لومة الئم، ونظًرا لتعارض نظرته مع نظرة     

ا  ، وإذا ذكر فضائل أبي  -كّرم هللا وجهه -البعض،تجدهم يرمونه بالرفض إذا مدح اإلمام علًيّ

عصر عصر الفرق المتعّددة لقد كان ذلك ال.(9)يرمونه بأّنه ناصبيّ  - رضي هللا عنه -بكر

المتناحرة فيما بينها، أولئك الذين ال يترّددون في التشكيك بكّل من انحاز عن رأيهم ومذهبهم ، 

فيرمونه باالنتماء لكّل من حاول إبراز فضائله، ومن يعد إلى التاريخ في تلك الفترة، يجد األمر 

دليٌل " إذا"ا الباب كان في استخدام ومن هذ. قد بلغ أشّده ،حّتى وصل حّد تكفير بعضهم بعًضا

 .على تأكيد ما وصلوا إليه من اإلسراع في اّتهام من يخرج عن دائرتهم 

 :وقد ورد في ديوان الشافعّي بيٌت من الشعر على حذف الفعل بعد حرف االستفهام،وهو قوله    

 [الطويل]                                                                              

  ُِر كاذب       إذا قال لم تأَب الَمقالَ قلوب َوَهل  أحد  ُيصغي إلى ُعذ 
(3) 

لكّنهم أتوا بعدها  فاألصل أن يتبع حرف االستفهام فعل، .وهل يصغي أحد يصغي:والتقدير    

التقدير  والمًلحظ أّن تكرار الفعل مّرتين في ذهن السامع، مّرة في .(4)باالسم من باب التوّسع

ومّرة في التفسير،  ل يوحي بترسيخ داللة الحدث وتعميقه في الذهن،األمر الذي ي حدث تأكيًدا على 

وذلك ليحمل  كونها تفيد التصديق، ؛"هل"وقد استفهم عن الفعل ب. معنًى يبغي الشاعر إيصاله

ب أو السامع على اإلقرار بالنفي  . المخاط 

 ذف شاهًدا على فصاحة الشاعر،وعنايته بقواعد النحو،جاء توظيف الشافعّي لقضّية الح   

 .في ديوانه مّتسًقا مع الّدالالت المرجّوة من حذفه وقد جاء حذف الحرف .وبًلغة المعنى

 .فقد حذف الحرف، وحذف االسم، وحذف الفعل وقد تنّوعت أنواع الحذف في الديوان،   

ولم  .متوّسًعا في دالالت المعنى" أنّ "و" أن  "أّما في حذفه للحرف، فقد حذف حرف الجّر قبل    

سبًبا لذلك إال أّن  الباحثة إال في موطن واحد، ولم تجدبًلغة حذف حرف الجّر ومواطنها  خالفي

كما حذف الم الجواب في المواطن التي ال  .أبلغكان ذكره  ؛ألنّ ضرورة الوزن ألجأته إلى حذفه

. وما يؤديه من معنى التأكيد ،فًقا مع الغرض من إثباتهامتّ  أثبتها في مواطن التوكيدتحتاج توكيًدا،

. كما ظهرت عنايته بمواطن حذف فاء الجواب، فلم يخالف حاالت وجوب ذكرها في أّي بيت

أّما نون التوكيد فكان ". كاد"ب" عسى"مشبًها  من خبر عسى وذلك في بيت واحد،" أن  "وحذف 

 . التأكيد قّوة في ا مع المعنى الذي لم يحتج إلى وجاء متناسبً  حذفها في بيت واحد في الديوان،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21الشافعي،الديوان، (0)

 .32وفقهه،،حياته وعصره وآراؤه:ينظر، محّمد أبو زهرة ، اإلمام الشافعّي  (9)

 .40س،.الشافعي،م (3)

 .22-0/28سيبويه ،الكتاب، (4)
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مراعًيا قواعد الّنحو في  ذف االسماء متنّوًعا في الّديوان، فقد حذف من باب الوجوب،وجاء ح   

وحذف من باب الجواز، مستعيًنا بإقامة . ذلك مقيًما الحّجة عليها، غير متجاوز لها في أّي بيت

والصفة أو الموصوف، والمضاف  الدليل على الحذف ومراعًيا شروط الحذف في المفعول به،

كما تنّوعت األغراض البًلغّية للحذف في أبياته، فحذف الفاعل من باب التأّدب . إليهوالمضاف أ

وظهرت . المحذوف ، أو صون اللّسان عن ذكرمع هللا، كما حذفه من باب التركيز على الحدث

بًلغة الشاعر جلّية في توظيفه الحذف  للمفعول، فمن حذفه ما جاء للعلم به،ومنه ما جاء 

وقّل في الديوان حذف . حين حذفه في الشطر األّول وذكره في الشطر الثاني للتشويق ، وذلك

الّصفة فيما كثر حذف الموصوف؛ وذلك ألهمّية الصفة في اإليضاح من جهة ،وإمكانها أن  تحّل 

ولم يحذف الصفة إاّل وقد أقام عليها الّدليل، كما التزم بشروط . محّل الموصوف من جهة أخرى

 .مر الذي وّثق حسن التوظيف في الحذفحذف الموصوف ،األ

،فورد الحذف الواجب للفعل في ديوانه بعد أداتي قواعد الّنحو بفجاء ملتزًما  أّما حذف الفعل،   

في حسن توظيفه بًلغّية وقد أظهر الشاعر براعة . ،وبعد حرف االستفهام"إذا"و" إن"الّشرط

الشافعّي بهذا الحرص على سًلمة التراكيب يكون  وال غرابة أن   ".إذا"و " إن  "ألداتي الّشرط 

وفصاحة اللفظ وبًلغة المعاني، فهو الذي نشأ في أفصح قبائل العرب ونهل من عربّيتها 

  . األصيلة
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 الفصل  الثاني

 ظواهر نحوّية مختلفة

 

روف الزيادةـــــح:المبحث األّول 
 

 رـــالتقديم والتأخي: يالمبحث الثان                             

 الفصل واالعتراض   :المبحث الثالث                             
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 حروف الزيادة :المبحث األّول

حروف الزيادة من المسائل التي تناولها النحاة والبًلغّيون،مبّينين مواضعها ،وأثر زيادتها     

لمبحث عن الحروف األحادّية البناء،والحروف الثنائّية وستتحّدث الباحثة في هذا ا.على الكلمة

 .البناء،ومواضعها،وأثرها،كما ستتناول دراسة هذه الحروف في ديوان الشافعيّ 

، والباء، والًلم،والكاف : (0)ثمانيةوحروف الزيادة عند النحاة    ، وال، وما، وِمن   . إن  ،وأن 

أو  في القرآن الكريم، وي سّمونها حروف التوكيد،واألكثرون ينكرون تسميتها بالحروف الزائدة   

وإذا أ خذ المعنى في  كونه زائًدا،  (9).حروف الصلة، ومنهم من ي سّمي الحرف منها بالم قحم 

ل  المعنى حاصٌل بدونه، تبقى .  (3)وبوجوده تحّققت فائدة التوكيد  لكن دون تأكيد، فعلى أّن أص 

 .أو حشوب مع كًلم هللا وتنزيهه أن يكون فيه زيادة تسميتها بحروف الصلة من باب التأدّ 

 :فائدة معنوّية وهي تأكيد المعنى مثل:ضي أّن الحروف الزائدة لها فائدتان شريف الرالويرى   

وسبب .والباء في خبر ليس وخبر ما ،وفائدة لفظّية تتعلّق بتزيين اللفظ ،(الزائدة)ن االستغراقّية مِ 

فألّنه  كثر،ومن سّماها حروف صلة؛أفوقوعها غير زائدة  د تقع زائدة،تسميتها بالزائدة ألّنها ق

ّصل  بها إلى زيادة الفصاحة و   ( 4).ي ت 

فضل عّباس : مثل القول بالزيادة في القرآن الكريم،كثيٌر من العلماء المحدثين وأنكر       

يادة في القرآن ،وأفردا كتًبا للرّد على دعوى القول بالز"بنت الشاطئ"وعائشة عبد الرحمن

وبعد إنعام النظر وإجالة الفكر، وجدنا هذه الزوائد المّدعاة،لها :"،يقول فضل عّباس(5)الكريم

 .(0)"دالالت ال يتّم بدونها المعنى

 :منها ما هو أحادّي البناء ،ومنها ما هو ثنائّي البناء والحروف الزائدة التي أقّرها النحاة ،    

 . والكاف ،والالم ،الباء: البناءحادّية األحروف ال -أّواًل 

 .حّدد الّنحاة مواضع الزيادة لكّل حرف من الحروف الزائدة؛ لتؤّدي الغرض من الزيادة

 زيادة الباء -1

 :،وهي (7)تأتي الباء زائدة في خمسة مواضع 

ِ  َكَفىَٰ  :"قوله تعالى نحو كزيادتها في فاعل كفى، فاعل،الت زاد في  - أ . (8)"َشِهيًدا بِالِّلَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 75؛الزركشي،البرهان في علوم القرآن ، 0/094ابن هشام،مغني اللبيب ، (0)

 .71ن،.الزركشي،م (9)

 .74ن،.الزركشي،م (3)

 .0379-9/0370الشريف الرضي،شرح الكافية، (4)

 .ئشة عبد الرحمن ،إإلعجازالبياني منها كتاب فضل عباس ،إعجاز القرآن ولطائف المنان ،وكتاب عا (5)

 5فضل عباس، لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن ، (0)

؛  092-0/094،س.م؛ابن هشام، 53 -47المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني،: ي نظر (7)

  83س،.،مالزركشي

 . 03/43الرعد (8)
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في حين تلزم الباء في فاعل  .جائزة "كفى"مع فاعل وزيادة الباء  .كفى هللا  شهيًدا :والتقدير

ِصر   :"نحو قوله تعالى ،"أفعل ب"فعل التعّجب في صيغة  ِمع   بِهِ  أَب   .(0)" َوأَس 

 :نحو قول الشاعر  اضطراًرا،مع الفاعل ت زاد الباء و

 [السريع]                                                                  

 (9)هباليَ ر  يَّ وسِ لَِي الليلَة مهما ليه      أودى بنعلمهما           

 .أودى نعًلي: والتقدير

ِديُكم   ُتل قُوا َواَل :" نحو قوله تعالى  ت زاد الباء في المفعول به على غير القياس، -ب    إِلَى بِأَي 

لَُكةِ  ه   .(4)"َرَواِسيَ  فِيَها َناَوأَل َقي   :"يتعّدى بنفسه ،بدليل قوله تعالى " ألقى "، فالفعل  (3)"التَّ

 .وال تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم:،أي ( 5)وذهب الزركشي أّن الباء جاءت لتفيد السببّية

ُكمُ  :"نحو قوله تعالى وتزاد في المبتدأ وهو قليل، -ج   ُتونُ  بِأَييِّ  .(0)" ال َمف 

َئة   َجَزاءُ  :"نحو قوله تعالى  وتزاد الباء في خبر المبتدأ، -د لَِهابِ  َسيِّ ،فالباء زائدة بدليل (7)"ِمث 

َئة   َوَجَزاءُ  :"قوله تعالى َئة   َسيِّ لَُها َسيِّ ث   (8)"مِّ

تُ  :"تزاد في خبر ليس وخبر ما العاملة عمل ليس،نحو قوله تعالى  -هـ  ُكم   أَلَس  ،وقوله (2)"بَِربِّ

م   َربُّكَ  َوَما :"تعالى   (01)"لِّل َعبِيدِ  بَِظالَّ

وبعد استقراء اآليات القرآنّية التي اشتملت على زيادة الباء في خبر  ،لرحمنترى عائشة عبد ا   

فإّن  في الجمل الخبرّية عندما يقترن بالباء،" ما أو ليس"أّن خبر ليس، وخبر ما العاملة عملها ،

أّما اقتران خبرليس بالباء في الجمل االستفهامّية، فيؤّدي إلى انتقاض . تفيد تقرير النفي" الباء"

هنا زائدة،ألّن " الباء"النفي، ليخرج المعنى إلى التقرير واإلثبات وأضافت ال يهون القول بأّن 

 هذا يقتضي إمكانّية االستغناء عنها، وبّينت من خًلل  عرضها لآليات القرآنّية، أّن الباء جاءت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 08/90 الكهف(0)

؛ابن هشام  4/02وشرح التسهيل،9/578ابن مالك ،شرح الكافية الشافية ،:البيت لعمرو بن ملقط في (9)

 .4/302؛والسيوطي،همع الهوامع،0/095األنصاري،مغني اللبيب،

 .  9/025البقرة(3)

 . 05/08الحجر(4)

 . 84الزركشي،البرهان في علوم القرآن ،(5)

 .08/0 القلم(0)

 .01/97يونس(7)

 .49/41الشورى(8)

 .7/079األعراف(2)

 . 40/40فصلت(01)
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ُ  أَلَي سَ " :في مواطن يكون فيها المتكلّم متأكّدا، نحو قوله تعالى 
لَمَ  ّللاَّ بِأَع 

اِكِرينَ بِ    ،(0)"الشَّ

تَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَيقُولُ " :نحو قوله تعالى واست غني عنها في مواطن تخلو من التأكيد،  لَس 

َساًل  لذا  .في خبر ليس" الباء"فجاء االستغناء عن  فرون هنا غير متأّكدين من قولهم،فالكا (9)"ُمر 

ما و "وأّنها مع مجرورها  خبر المنفي ب .بل حرف جّر أصليّ  فهي ترى أّن الباء ليست زائدة،

وترى الباحثة أّنه إذا كان القول بزيادتها يقتضي االستغناء عنها، فإن  هذا االستغناء .(3)"ليس

تركيب الجملة نحوّيا، حيث تصّح بدونها، أّما من حيث المعنى، فًل شّك أن ما يفضي  يكون في

أّما ما توّصلت إليه عائشة عبد الرحمن من أّن . إليه وجودها من معنى التأكيد، ال يتحقّق بدونها

اقتران خبر ليس بالباء في الجمل االستفهامّية، يؤّدي إلى انتقاض النفي ، ليخرج المعنى إلى 

وإّنما كان دخولها " الباء"التقرير واإلثبات،فترى الباحثة أّن معنى التقرير حاصل دون دخول

 .       ليؤّكد هذا التقرير

 :(4)وأضاف الم رادي موضعين آخرين لزيادة الباء

 :نحو قول الشاعر:الحال المنفّية -ب.    جاء زيد بنفسه:نحو النفس والعين في باب التوكيد، - أ

 [الوافر]                                                                                

ِب ُمنتهاها فما                  رجَعت  بخائبة  ركاب    حكيُم بُن المسيَّ
(5) 

 زيادة الالم  -2

  (0):أحدهما مّطرد،وهو أن  تزاد مع المفعول به وذلك بشرطين:زيادة الًلم تكون على ضربين    

أن يكون العامل متعّدًيا إلى مفعول به واحد، ويشترط الزركشّي أن تكون زيادتها مع :ّول األ

تُ  :"،نحو قوله تعالى(7)أن   لَ  أَُكونَ  أِلَن   َوأُِمر  لِِمينَ  أَوَّ : والًلم زائدة بدليل قوله تعالى (8) "ال ُمس 

تُ  إِنِّي قُل  "  ُبدَ  أَن   أُِمر  َ  أَع 
لًِصا ّللاَّ  (2) ."ينَ الدِّ  لَّهُ  ُمخ 

ُبُرونَ  ُكنُتم   إِن:"أن يكون العامل ضعيًفا،إّما لتأّخره،نحو قوله تعالى:والثاني َيا َتع  ؤ   :أي(01)"لِلرُّ

ال   :"إن كنتم تعبرون الرؤيا،أو لكونه فرًعا في العمل،نحو قوله تعالى  لو ف،(00)"ُيِريدُ  َمالِّ  َفعَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0/53  األنعام (0)

 .03/43 الرعد (9)

 . 021-083عائشة عبد الرحمن،اإلعجاز البياني،:ي نظر (3)

 .53الجنى الداني،  (4)

؛وللقحيف العقيلي 9/95؛ابن عقيل، شرح ابن عقيل،9/798ابن مالك،شرح الكافية،:البيت بًل نسبة في (5)

 .01/037؛البغدادي،خزانة األدب ، 000:،الشاهد 9/320البغدادي،شرح شواهد المغني، :في

 .015،م،سالمرادي، (0)

 . 3/85الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ، (7)

 . 32/09الزمر  (8)

 . 32/00الزمر (2)

 . 09/43يوسف(01)

 . 85/00البروج(00)
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   . وزيادتها هنا مقيسة؛ألّنها مقّوية للعامل الضعيف.يفعل ما يريد:كان أصًًل لكان التقدير 

ويكون ذلك في عدا ما تقّدم في  فزيادة الًلم فيه غير مّطردة، :الضرب الثانيأّما       

 :(9)نحو قول الشاعر ،(0)مثل الًلم الم قحمة بين المضاف والمضاف إليه الضرب األّول،

 [مجزوء الكامل]                                                                  

  تراحوا أَراِهَط  َوَضعت              التـي للحـربِ  ُبؤسَ  يا  فاس 

 (3)"أراد يا بؤس الحرب:"وعلّق عليه سيبويه

 زيادة الكاف -3

لِهِ  لَي سَ  :"قوله تعالى نحو (4)تأتي الكاف زائدة للتوكيد     ء   َكِمث  أي ليس مثله شيء، (5)"َشي 

 : ال،إذ يصير المعنىوإّنما جاءت زيادتها لتوكيد نفي المثل،فجعلها غير زائدة،ي فضي إلى المح

 (0).ليس مثل مثل هللا شيء،وذلك يستلزم إثبات المثل،تعالى هللا عن ذلك

 ثنائّية البناءالالحروف الزائدة :ثانًيا

كما أّن للحروف األحادّية البناء مواضعها التي تزاد فيها، فإّن للحروف الثنائّية البناء    

 .مواضعها التي أقّرها النحاة

 زيادة إن   -1

 :،نحو قول امرئ القيس(7)النافية " ما "ّطرد زيادتها مع ت   

 [الطويل]                                                                      

  ُ(8)صالِ  َوال َحديث   ِمن إِن َفما لَناموا    فاِجر   ِحلَفةَ  بِالَِّلِ  لَها َحلَفت 

،ولو "ما"توكيد النفي بإال لتزيد "إن  "لت وما دخ.للتوكيد" إن  "فزاد  حديث،من فما  :أي

 الحجازّية ت عتبر"ما"التي تدخل على " إن  "وقال المالقي أّن   .ألصبح اللفظ ثقيًًل " ما"ك ّررت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 017، الجنى الدانيالمرادي ،:؛ 3/010؛ابن جني،الخصائص،018الزّجاجي ،الًلمات،: ينظر  (0)

 ؛ابن جني،9/917سيبويه،الكتاب، :البكري في ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن مالك بن البيت لسعد (9)

 . 0/940؛ابن هشام،مغني اللبيب،3/010،س.م

 . 9/917،س.مسيبويه، (3)

 . 90-3/95ابن عقيل،شرح ابن عقيل، (4)

 . 49/00الشورى (5)

 . 87س،.؛المرادي،م0/913س،.ابن هشام،م (0)

؛ الزركشي،البرهان في علوم 901س،.؛المرادي،م012قي،رصف المباني في حروف المعاني،المال (7)

  .3/75القرآن،

 ؛020 /س،.؛ابن هشام،م035س،.؛المرادي،م2/91يعيش،شرح المفصل، ؛ابن39امرؤالقيس،الديوان، (8)

 .9/005السيوطي،همع الهوامع،
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 :، كقول الشاعر (0)زائدة 

 [الوافر]                                                                 

 (9)آخرينا ودولةُ  ولكن       مناياناوما إن  طبُّنا جبن          

 :(3)تأتي زائدة غير كاّفة في أربعة مواضع" إن  "وأضاف المرادي أّن    

                                                       :كقول الشاعر بعد ما الموصولة ، - أ

 [الوافر]                                                                         

 ناهُ  دونَ  وَتعِرضُ         يراهُ  إن  ال  المرُء ما يرّجي  (4)الُخطوبُ  أد 

 :كقول الشاعر بعد ما المصدرّية،  - ب

 [الطويل]                                                                          

  َِّتهُ  إِن   للخيِر ما  الَفتى َوَرج نِّ  على     َرأَي  ًرا السِّ دُ  يزالُ  الَ  َخي  َيزي 
(5) 

 :بعد أال االستفتاحّية ،كقول الشاعر -ج

 [الطويل]                                                                       

 لي َسرى إن   أال  (0)بَِغضوبا النَّوى َتنأى أن   أُحاذرُ      كئيبا َفبِتّ  لَي 

، منكًرا أن :أتخرج إن  أخصبت البادية ؟ فقال :قيل لرجل: "وذكر ّدة اإلنكار،قبل م   -د أأنا إنِيه 

ّدة اإلنكار تلحق آخر المذكور في االستفهام باأللف، (7)"يكون رأيه على خًلف الخروج وم 

 (8) .لى ما ذكر،أو إنكار كونه بخًلف ما ذكرخاّصة إذا قصدت  إنكار اعتقاد كون المذكور ع

 زيادة أن   -2

 تؤّكد وجود الفعلين " لّما"بعد "أن  "،ويرى الزمخشري أّن زيادة (2)" لّما"ت زاد أن  باّطراد بعد     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .001اني،رصف المباني في حروف المعالمالقي، (0)

ي ك (9) شرح يش،ع؛ابن ي3/018جني،الخصائص، ؛ابن3/053،الكتابسيبويه،:في البيت لفروة بن م س 

 . 9/000،همع الهوامع؛السيوطي،0/39،مغني اللبيبابن هشام ، ؛5/091،المفّصل

 . 900-901،الجنى الدانيالمرادي، (3)

     9/007س،.السيوطي،م؛33 /0س،.م؛ابن هشام،900ن،.مالمرادي،:لبيت لجابر بن رأالن الطائي فيا (4)

 ؛ 9/008س،.م؛السيوطي،0/33،س.م؛ابن هشام،4/999س،.مسيبويه،:البيت للمعلوط بن بدل في (5)

 . 0/004واألشموني،شرح األشموني على ألفية ابن مالك،

 . 9/008س،،م؛السيوطي، 33 /0س،.،م؛ابن هشام900س،.مالمرادي،:البيت بًل نسبة في  (0)

 .900 س،.مالمرادي، (7)

 . 0/071،(المزج)شرح الدماميني على مغني اللبيبالدماميني،  (8)

 . 3/70الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،  (2)
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وأضاف المالقي  .(0)دون فاصل زمنيّ  مترّتًبا أحدهما على اآلخر في وقتين متجاورين،

راد قبل" أن  "والمرادي أّن  ،إال أّن المرادي قال بأن تكون زيادتها بين (9)" لو"تزاد أيًضا باطَّ

ا :"قوله تعالى" لّما "زيادتها بعد من و."لو"القسم و ِههِ  َعلَىَٰ  أَل َقاهُ  ال َبِشير َجاءَ  أَن َفلَمَّ . ( 3) "َوج 

مع الفعل بعدها مصدر " أن  "و الظرفّية ت ضاف إلى الجملة،" لّما"زائدة ألّن " أن  "واعت ِبرت 

ومن  .مضافة إلى الجملة" المّ "فتبقى أي أّنه يصبح مفرًدا ،من هنا كانت زيادتها، مؤّول،

َتَقاُموا لَّوِ  َوأَن :"،قوله تعالى" لو"زيادتها قبل  ِريَقةِ  َعلَى اس  أّما زيادتها بين القسم .(4)" الطَّ

 :فيمّثله الشاهد" لو"و

 [الطويل]                                                                       

  ُِسُم أن  لِو التقينا وأنتُم      لكاَن لكم  يوم  من الشرِّ مظلم فأُق 
(5 ) 

 

 زيادة ِمن   -3

 (0 ):ِمن  الزائدة،لها حالتان   

ما :أن تكون زائدة لتوكيد االستغراق، وهي الداخلة على األسماء الموضوعة للعموم،نحو  -0

 .قام من أحد 

 ما في الدار رجل ،:دار من رجل ، فلو قلنا ما في ال: أن تكون زائدة الستغراق الجنس ، نحو  -9

ما في الدار رجل بل :فإنها تحتمل نفي الجنس على سبيل العموم ونفي الوحدة،حيث يمكن القول

 .  فاستغرقت جنس الرجال  ،من رجل في الدارما :رجًلن، ولكن 

 : (7)وهيزائدة ،" من"قال ابن يعيش هناك ثًلثة شروط لتكون

. ان تكون في غير الموجب:والثالث . أن تكون عامة:والثاني .النكرة أن تكون مع : األّول

وتأتي زائدة . أن ت سب ق بنفي أو ما يشبه النفي ،كالنهي واالستفهام والمقصود في غير الموجب،

قُطُ  َوَما:"فمن زيادتها قبل الفاعل ،قوله تعالى. (8)الفاعل والمفعول به والمبتدأ :قبل  َوَرَقة   ِمن َتس 

لَُمَها إاِلَّ  ا :"وزيادتها قبل المفعول به قوله تعالى.(2)" َيع  نِ  َخل قِ  فِي َتَرىَٰ  مَّ َمَٰ ح    (01)"  َتَفاُوت   ِمن الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .802الزمخشري،الكشاف، (0)

  .990؛  المرادي،الجنى الداني،000المالقي، رصف المباني في حروف المعاني،: ينظر (9)

 . 09/20يوسف (3)

 .79/00الجن (4)

 ؛ابن هشام ،24/ 2؛ابن يعيش،شرح المفصل،3/017سيبويه،الكتاب، :ب بن علس فيالبيت للمسيّ  (5)

 . 0/49مغني اللبيب،

 .300س،.المرادي،م  ؛394 س،.المالقي،م :ينظر (0)

 .03-8/09س ،.ابن يعيش،م (7)

 .394س،،مالمالقي، (8)

 . 0/52األنعام  (2)

 . 07/3كالمل(01)
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رُ  َخالِق   ِمن   َهل   :"ىومن زيادتها قبل المبتدأ،قوله تعال  ِ  َغي  ُزقُُكم ّللاَّ َير 
("0 ). 

 َجاَءكَ  َولََقد   :"إلى زيادتها دون شرط ،مستدلّين على ذلك بقوله تعالى (9)وذهب بعض النحاة     

َبإِ  ِمن َسلِينَ  نَّ نَ  :"،وقوله تعالى (3)"ال ُمر   (4)"  أََساِورَ  ن  مِ  فِيَها ُيَحلَّو 

 زيادة ما-4

 :(5)في ثًلثة مواضع "  ما"ت زاد 

بَّ ، ،والكاف ،( وال تكّفهما عن العمل) من،وعن : بعد خمسة من حروف الجر،وهي: األّول  ور 

ا :"، قوله تعالى "من"فمن زيادتها بعد ( .وقد تكون كاّفة بعدهما وقد ال تكون) والباء  مَّ  مِّ

ا َقالَ  :"،نحو قوله تعالى"عن"،وبعد (0)"ِرقُواأُغ   َخِطيَئاتِِهم   بُِحنَّ  َقلِيل   َعمَّ وبعد  ،(7)"َناِدِمينَ  لَُّيص 

َمة   َفبَِما :"نحو قوله تعالى" الباء" نَ  َرح  ِ  مِّ بّ "وزيادتها بعد .(8)" لَُهم   لِنتَ  ّللاَّ  قوله،نحو " ر 

لِِمينَ مُ  َكاُنوا لَو   َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ  ُرَبَما":تعالى  سلبت العمل،فقد   عن كّفتها هنا" ما"و.(2)"س 

 .الفعل فدخلت على باالسم، اختصاصها

 :وفي قول الشاعر  

 [السريع]                                                       

 َتما عِة بالميَسمِ      غارة   ماِوّي يا ُربَّ  (01) شعواَء كاللذ 

 .،وظّل ما بعدها مجروًرا بها  رّب عن العمل" ما "لم تكّف  

 :على الكاف ، دون أن تكّفها عن العمل ، فيظهر في الشاهد" ما"دخول أّما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35/3 فاطر (0)

 .308كالكسائّي واألخفش وابن مالك ،ذكرهم المرادي في الجنى الداني، (9)

 . 0/34 األنعام (3)

 .08/30الكهف  (4)

 .3/70الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،  (5)

 .70/95نوح  (0)

 .93/41المؤمنون (7)

 .3/052آل عمران (8)

 .05/9الحجر  (2)

؛ابن عقيل،شرح ابن 39-8/30ابن يعيش،المفصل،:البيت للشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي،ي نظر(01)

 .4/930، ؛السيوطي،همع الهوامع3/34عقيل،
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 [الطويل]                                                                        

  ُُصر النا َوَنن  لَمُ  َمو  ُه     َوَنع  روم   الناسِ  َكما أَنَّ  (0)وجارمُ  عليه َمج 

على اعتبار . كما الناس  مؤمٌن وكافرٌ :قولك على الكاف وكّفها عن العمل،" ما"ومن دخول     

لًغى، وما زائدة،  .(9)والناس مبتدأ الكاف حرًفا م 

َنَما:" نحو قوله تعالى بعد أداة الشرط الجازمة،" ما"ت زاد : الثاني مُ  َتُكوُنوا أَي  ِرككُّ تُ  ُيد  ، (3)"ال َمو 

ىَٰ  :"وغير الجازمة، كقوله تعالى ِهم   َشِهدَ  َجاُءوَها َما إَِذا َحتَّ ُعُهم   َعلَي  َصاُرُهم   َسم   بَِما َوُجلُوُدُهم َوأَب 

َملُونَ يَ  َكاُنوا  . (4) "ع 

( 5)السامّرائيّ فاضل  من التوكيد ما ال يكون بعدم زيادتها ،وقد عقد ابعد إذا فيه" ما"إّن زيادة     

ومنها قوله بعدها،  "ما"زيادة دون بعد إذا،وآيات جاءت فيها إذا" ما"بين آيات زيدت فيها مقارنة 

َهَداءُ  َيأ بَ  َواَل :"تعالى ِهُدوا :"وقوله تعالى(0)"ُدُعوا َما إَِذا الشُّ ُتم   إَِذا َوأَش  فاآلية األولى  (7) "َتَباَيع 

تؤّكد ضرورة تلبية الشهداء الدعوة؛ لإلدالء بما رأوه وشهدوا به من قبل؛حّتى ال تضيع 

قد يتكاسلون عن الحضور؛لعدم وجود مصلحة لهم،أوخوًفا من وقوع ضرر  الحقوق،وهم هنا

بعد " ما"أّما في اآلية الثانية،فجاءت دون زيادة.تؤّكد حضورهمل" إذا"بعد" ما"فجاءت  ،(8)عليهم

،ألّن األمر يتطلّب إحضار شهداء ليشهدوا على البيع منذ بدايته،وهم هنا غير مجبورين "إذا"

 شهدت وإذا بالخيار، فأنت لتشهد دعيت إذا" مجاهد قال.على الحضور،فلم يتطلّب األمر التأكيد

 .(2)"فأجب فدعيت

َ  إِنَّ :" اد بين المتبوع والتابع ،نحو قوله تعالىتز: الثالث
يِي اَل  ّللاَّ َتح  ِربَ  أَن َيس  ا َمَثاًل  َيض   مَّ

َقَها َفَما َبُعوَضةً   .،فقد وقعت ما زائدة بين البدل والمبدل منه (01)"َفو 

له قو ،نحو(إّن وأّن ولكّن وكأّن وليت ولعلّ )زيادتها مع كفّها عن العمل ل(00)وأضاف المالقي  

َما:"تعالى ُ  إِنَّ
ه   ّللاَّ لَُموا:"،وقوله تعالى(09)" َواِحد   إِلََٰ َما اع  َيا ال َحَياةُ  أَنَّ ن  و   لَِعب   الدُّ َتَفاُخر  و َوِزيَنة   َولَه 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  السيوطي ؛3/35 ،شرح ابن عقيل؛ابن عقيل،0/77لبيب،ابن هشام،مغني ال:الشاهد لعمرو بن براقة (0)

 . 4/930 ،همع الهوامع

 . 3/55شرح ألفية أبن مالك ،العثيمين، (9)

 . 4/78النساء(3)

 . 40/91فّصلت(4)

 . 010-4/28معاني النحو،(5)

 . 9/989البقرة(0)

 . 9/989البقرة(7)

 .011س،.فاضل السامّرائي،م(8)

 03/023بدر الدين العيني،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري،(2)

 . 9/90البقرة(01)

 .307رصف المباني، (00)

 .4/070النساء(09)
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َنُكم     َوالِ  فِي َوَتَكاُثر   َبي  َم  اَلدِ  األ  َو   (0)" َواأل 

 زيادة ال -5

  ،فزيادتها مع الواو في  النفي. (9)ومع القسم وبعد أن  المصدرّية، مع الواو في النفي،" ال"ت زاد   

َتِوي َواَل  :"كقوله تعالى َئةُ  َواَل  َسَنةُ ال حَ  َتس  يِّ يطلب اسمين وال يليق " استوى"؛ألّن الفعل (3)"السَّ

 لَِّئالَّ  :"تعالى ومن زيادتها بعد أن المصدرّية،نحو قوله. (4)زائدة " ال"بفاعل واحد ؛ لذا كانت 

لَمَ  لُ  َيع  . (0)ئدةتكون ال زاليعلم ؛ألّن ما قبله من الكًلم،وما بعده يقتضي أن :،أي (5)"ال ِكَتابِ  أَه 

ِسمُ  اَل :" وزيادتها مع القسم تكون،نحو قوله تعالى مِ  أُق   .(7)"ال قَِياَمةِ  بَِيو 

فمنهم من :، فقالتالشاطئ آراء العلماءبنت وقد لّخصت  القسم، داختلف العلماء في زيادتها بع  

حتها ومنهم من اعتبرها الم االبتداء أشبعت فت نافية لشيء تقّدم في سورة سابقة،" ال"اعتبر

ومنهم من اعتبرها ، المبتدأ المحذوف بعد تقديرمدخًًل إّياها على جملة اسمّية ،تصبح ألًفا

 نافية،تنفي الحاجة إلى القسم،وهذا النفي الذي يجعل الكًلم في غًنى عن القسم بالثقة واليقين
(8) 

كدخولها ،  قسم ال يكون فيه خروجها:(2)تكون على قسمين" ال"يشير المالقي أّن زيادة       

. وقسم يكون فيه خروجها كدخولها . فوجودها يعطي معنى النفي، وخروجها يؤّدي إلى اإلثبات

أو تكون زائدة .جئت بًل زاد:زائدة بين الجار والمجرور،نحو " ال"أّما القسم األّول فتكون فيه 

نِي َواَل  َظلِيل   الَّ  * َعب  شُ  َثاَلثِ  ِذي ِظلٍّ  إِلَىَٰ  انَطلِقُوا :"بين النعت والمنعوت،نحو قوله تعالى  ِمنَ  ُيغ 

تَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ  :"وتكون زائدة بين المعطوف والمعطوف عليه،نحو قوله تعالى. (01)"اللََّهبِ  َعم   أَن 

ِهم   رِ  َعلَي  ُضوبِ  َغي  ِهم   ال َمغ  الِّينَ  َواَل  َعلَي  بين كّل ما يحتاج بعضه إلى " ال"كذلك وتزاد . (00)"الضَّ

:   ن هذا القسم أيًضا زيادتها بين الناصب للفعل المضارع ومنصوبه، نحو قوله تعالىوم. بعض

َنة   َتُكونَ  أاَلَّ  َوَحِسُبوا "  إاِلَّ :"، وبين الجازم للفعل المضارع ومجزومه، نحو قوله تعالى(09)"فِت 

ُ  َنَصَرهُ  َفَقد   َتنُصُروهُ 
 .(03)"ّللاَّ

 :(04) ي موضعينويكون دخولها على الكًلم كخروجها ، ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 57/91الحديد (0)

 81-3/78الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،  (9)

 .40/34فصلت (3)

 .310الجنى الداني،،المرادي  (4)

  . 92/ 57الحديد (5)

  3/72س،.مالزركشي ، (0)

 .75/0القيامة (7)

 985-981،اإلعجاز البياني للقرآن ،( بنت الشاطئ)ة عبد الرحمن عائش:ينظر  (8)

 .373-971رصف المباني، (2)

     . 30-31/ 77المرسًلت(01)

 . 0/7الفاتحة(00)

 .5/70 المائدة(09)

 .2/41 التوبة(03)

 . 313، س.مالمرادي،؛و373س،.المالقي ،م(04)
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 (0) "َكِريم   َواَل  َباِرد   الَّ :"أن  تكون زائدة لتأكيد النفي،نحو قوله تعالى -0

  :أن  تكون زائدة على وجه الشذوذ، وال يقاس عليه ، نحو قول الشاعر -9

 [الطويل]                                                                         

  ُت ر  لى تذكَّ ني لَي  َتَرت  عُ  ال الَقل بِ  َضميرُ  وكادَ     َصباَبة   فاع  (9) َيَتَقطَّ
 

 .وكاد ضمير القلب يتقّطع: أي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50/44 الواقعة (0)

 ،الجنى الداني؛المرادي،317رصف المباني،؛المالقي،9/35ابن جني،الخصائص،:البيت بًل نسبة في (9)

319. 
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 روف الزيادة في ديوان الشافعيح:ثالًثا

فمنها ما كان أحادّي البناء،ومنها ما كان ثنائّي  عّي،تنّوعت حروف الزيادة في ديوان الشاف   

األمر الذي  جاءت في الديوان في مواطن تنّم عن ذكاء الشاعر وحسن توظيفه لها،و البناء،

  .بوحالفضًًل عّما تحمله أساًسا من جمال  أضفى حسًنا وبهاء على اللفظ والمعنى،

 :زيادة الباء -1

 وخبر ما ومع خبر ليس، مع الفاعل ومع المفعول به، في الديوان، زائدة الباء جاءت    

 :،ومنها(0)وقد بلغ عدد األبيات التي زيدت فيها الباء أربعة عشر بيًتا المشّبهة بليس،

 :قول الشافعّي مناجًيا رّبه وهو على فراش الموت

 [الطويل]                                                                                

 َنما َيتي       كفى بَك للّراجين  سؤاًل وَمغ   (9)يقولُ حبيبي أنَت ُسؤلي وُبغ 

استحسن ابن هشام قول و ،"بك"وهو ضمير الكاف في  حيث دخلت الباء على فاعل كفى،  

وأضاف ابن .(3)"دخلت لتضمن كفى معنى اكتفِ :" كفى لالباء على فاع لالزّجاج في دخو

دة ليست م ّطردة، فًل ت زاد الباء في فاعل كفى التي بمعنى وقى أو بمعنى هشام بأّن هذه الزيا

ُ  َوَكَفى:"أجزأ وأغنى، نحو قوله تعالى
ِمنِينَ  ّللاَّ ويعتبر السامّرائّي أّن دخول ( 4)"ال قَِتالَ  ال ُمؤ 

 ما أكفى محّمًدا: تعني.كفى بمحّمد  شاعًرا :فقال الباء على فاعل كفى من تعبيرات التعّجب،

 (5) !شاعًرا 

ق ل  الجملة من الخبرّية إلى  من وترى الباحثة أّن ما ذهب إليه كل    الزّجاج والسامّرائّي، ن 

مّما يعني رفع احتمال التصديق أو التكذيب عنها، ووضعها  باألمر والتعّجب، اإلنشائّية،

م  المجيب، ومن للسائلين إال هللا؟ .موضع اإللزام باألمر، والمدح أوالتعظيم بالتعّجب ِنع 

 .واألعظم غفراًنا ورحمة

مّرة واحدة في الديوان،قال  ... "أفعل بـ"دخول الباء على الفاعل في صيغة التعّجب ، ورد

 :فيه

 [مجزوء الكامل]                                                           

  حاُنُهم  ورُق ا َية         َري  لِِس فِت  ِرم  بَِمج   (0)لّسدورِ أَك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 001، 014،019، 28، 20، 84، 83، 79، 70، 07، 03، 01، 51: ورت في الصفحات (0)

 . 20الشافعّي ،الديوان ، (9)

 . 0/094؛وابن هشام ،مغني اللبيب، 9/57الزّجاج،علوم القرآن ، (3)

 . 33/95 ألحزابا (4)

 . 4/923فاضل السامرائي ،معاني النحو،  (5)

 . 01، س.مالشافعّي،  (0)
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إّن داللة التعّجب بهذه .فاعل مجرور لفًظا مرفوع محًّلً : حرف جّر زائد ،ومجلس:فالباء       

الصيغة فيه دعوة إلى المشاركة بالتعجب من خًلل الفعل الذي جاء على صيغة األمر،وهذا ما 

فالشافعّي يدعو للمشاركة في التعّجب من مجلس العلم ألولئك  (0).السامّرائيّ ضل فاأشار إليه 

 .الفتية ، في إطار الحّث على  طلب العلم وأخذه من مصادره األصيلة 

فيقول في ذّم  .وهذه أبيات الشافعّي في دخول الباء على خبر ليس وخبر ما العاملة عملها   

 :  بها الدنيا والّدعوة إلى عدم االغترار

 [الطويل]                                                                   

  ُ(9)وليَس بباق  بؤُسها ونعيُمها        إذا كرَّ ليل  ّثمَّ َكرَّ نهار    

في معرض تأكيد الشاعرعلى أّن هذه الدنيا ال يدوم بها  ،"باق"دخلت الباء على خبر ليس    

وهو أمام   ّك ي ذّكر إن نفعت الذكرى، فالدنيا فانية ال نعيم يدوم فيها وال بؤس،فهو ال ينف حال،

ا  البائس في مقام المواساة والتسلية،وأمام المغتّر بها في مقام التنبيه والتحذير؛ حّتى ال يبقى مغتّرً

 .وكًل المقامين يحتاجان توكيًدا .بما هو فيه من نعيم 

 : ،مع اإليمان برحمة من وسعت رحمته كّل شيءويقول في معِرض التسليم ألمر هللا

 [الطويل]                                                                                

   ماأُ وإن  تنتقم  مّني فلسُت بآيِس          ولو ِمي جهنَّ دخلَت  نفسي بُِجر 
(3)  

َنطُ  َوَمن :"وكيف له أن ييأس وهللا تعالى يقول    َمةِ  ِمن َيق  ح  الُّونَ  إاِلَّ  َربِّهِ  رَّ إّن اإليمان .(4)" الضَّ

رى اليقين،ويعيد الّنفس المضطربة سيرتها األولى،فمهما بلغت الّذنوب فاهلل  الصادق يوّثق ع 

 . رحيم، وهذا ما جعله يؤكد عدم يأسه ،مهما بلغ جرمه حٰمن ر

 :كقوله يظّل شاعرنا يرّدد معناها، سه،ولّما كانت العّزة أجمل ما ي زّين به المرء نف

 [الطويل]                                                                                    

  ُِت بم ِء ما لم  يَ َولَس  ُت أرى للمر  ياب  لَِمن  ال يهاُبني        َولَس     (5) يالِ  رَ ه 

ن ال يهابه فحسب،وإّنما أراد أن يؤّكد األمر لمن ال يريد الشاعر أن يقول إّنه ال يهاب م 

وتقرع به أسماع من ينكر عليه  يشّك في ذلك، فجاء بالباء في خبر ليس لتوّثق هذا التوكيد،

 تلك التي تغني المرء وتصون ماء  وهذا من باب عّزة النفس التي ع رف بها الشافعّي،. ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .980-4/985معاني النحو،   (0)

 .03الشافعي،الديوان، (9)

 .25ن،.الشافعي،م (3)

 .05/50الحجر (4)

        . 001س،.الشافعي ،م (5)
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 .نفسه أمام أحد مهما أوتي من القوة والهيبة   فًل يبتذل ههجو   

 :وفي معِرض حرصه الدؤوب على العلم ، يقول

 [الطويل]                                                                                      

 راِن ِمن  دوِن أهلِِه      إذا أنا لم أصبح  َغيُّوًرا على ِعل مي وما أنا بالَغي 
(0) 

وهل موضع يحتاج لتأكيد المعنى أجّل من أن   وهل للغيرة موطن أجمل من هذا الموطن؟   

تلك  -رغم كونها زائدة نحوّيا -" الغيران"كان للباء في خبر ما  .ي غير العلميؤّكد نفي الغيرة ف

أّيهما أجمل وقًعا،وما أنا  الفائدة في تقوية هذا النفي وبعثه بوقع  تطرب له األذن وتستسيغ،

 .  غيران،أم وما أنا بالغيران ؟ لعّل قراءتها مّرة واحدة كفيلة لتظهر جمال وقعها وتأثيرها  

 

 : في المفعول به" الباء" زيادة

ومع ذلك يعتبرالمرادّي هذه الزيادة غير مقيسة  جاءت زيادة الباء في المفعول به كثيرة،     

وقلّت مع األفعال التي  وأكثر زيادتها في مفعول عرف وما يشبهه من األفعال، ،(9)رغم كثرتها

 :ي المفعول به قول الشافعيّ ومن األبيات التي جاءت فيها الباء زائدة ف .(3)تنصب مفعولين 

 [مجزوء الكامل]                                                            

 طى غًدا      بَِيِد الَيميِن َصحيَفتي جو بأن  أُع  أَر 
(4)  

، ما يدّل على الرغبة األكيدة في نفس الشاعر "أن أعطى"أفادت الباء بدخولها على المفعول به  

ل صحيفته في يمينه،وإن كان المعنى بعدم دخول الباء متحقًّقا ،إاّل أن  رغبة التأكيد كانت بأن  يحم

 .في نفس الشاعر، فعقد النّية على زيادتها،مقيًما الوزن من جهة وموّثًقا رجاءه من جهة أخرى 

 :وقوله

 [ الكامل]                                                                           

 ِه َفَحقِّق َرَق في َيَدي  دوًدا َحوى    ُعـوًدا َفأَو  َت بأّن َمج    فإذا َسِمع 

روًما أتى              َت بأنَّ َمح  َرَبُه َفغاَض َفَصـــّدق وإِذا َسِمع    (5)ماًء لَِيش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28الشافعي،الديوان ، (0)

 .50المرادي ،الجنى الداني، (9)

 .0/097ابن هشام ،مغني اللبيب ، (3)

 .50س،.الشافعي،م (4)

 . 84-83س،.الشافعي،م (5)
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أّن "متعدٍّ بذاته ، وما كان غرض الشاعر من إدخال الباء على مفعول الفعل" سمع"الفعل    

عر كان قليل الحّظ في أمورالّدنيا ، والظاهر أّن الشا.إال لتقوية المعنى" أّن محروما"و" مجدودا

وهو يعلم أّن متاعها متاع الغرور، وأّن هللا تبارك وتعالى جعل بقاء الخير لآلخرة ، وال يعترض 

والّذي ال حّظ له في .الشاعر،إّنما من باب التأكيد على أّن بعض متاع الدنيا الزائل، ي نال بالحظّ 

ا":الدنيا، يكفيه قوله تعالى  رَ  ُنِضيعُ  اَل  إِنَّ َسنَ أ   َمن   أَج  واآلخرة خير وأبقى لمن صبر .(0)"َعَماًل  ح 

 .واحتسب

 [الوافر]                                                                

تى لِعاصي:َوقالَ   لم  بِأَنَّ الِعل َم نور     َونوُر ّللاِ ال ُيؤ      (9) اع 

أّن "ن واضح من إفادة التوكيد بدخول الباء على المفعول بهوال يختلف األمر هنا، فالغرض بيّ 

 .،توكيد اليقين بكون العلم نوًرا ،وأّن نور هللا ال يؤتى لعاص  "العلم نور

أِت   .زائدتين في الديوان" الكاف"و " الًلم"ولم ت 

 ثنائّية البناءالزيادة الحروف 

بعد إذا  في الديوان أربع مّرات ، " ما"وقد جاءت زيادة .زائدتين في الديوان" ال"و" ما"جاءت 

 :وهي في قوله

 [الطويل]                                                                              

   َُت أنَت َكــــذوب لى ِمن  َمقال  َوَخل َفُه       ُيقالُ إذا ما قم  ألذُّ وأح 
(3) 

ا على البيتين الساب  :قين لهجاء هذا البيت رّدً

  ُِر يوم  والُخطوُب تنوب ى ونابه         ِمَن الّده   لئن  َبُعَدت  داُر الُمَعزَّ

د  على علِّة الوجا     أِدبُّ ومن  يقضي الُحقوَق َدبوبُ لَ       مشي  على ُبع 

ي شير في البيت إلى ضرورة تقديم واجب العزاء،حّتى لو أّن قدميه ضعفتا من كثرة     

هذا األمر على ما فيه من المشّقة، أحلى من أن ي ّتهم بعذر كاذب إذا لم يأت  المشي،مؤّكدا أن

 .  للعزاء

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .08/31 الكهف (0)

 .79الشافعّي،الديوان ، (9)

 .40ن،.الشافعي،م (3)
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ام من فكر وعقل،يدعو اإلمام  إلى وفي معنى ال يزيد القارئ إاّل إعجاًبا بما أوتي اإلم  

مناظرتهم  أنّ على ا مؤّكدً  مناظرة العلماء ذوي الحلم،الذين يناظرون دون زهو أو اغترار،

 :يقول الشافعيّ  من تمام العلم والفضل،

 [الوافر]                                                                           

   َت ذا ِعل ل        بما اختلَف األوائلُ واألواخإذا ما ُكن   رـــــــم  وفض 

حليًما ال َتلُجُّ وال ُتكابـِـــــــــر   فناظر  من  ُتناظر  في  ُسكون            
(0)  

 

وفي إشارة الشافعّي للجدل الذي كان قائًما في زمنه ،حول الفرق السياسّية ،وتكفير كل فرقة 

أي  ي رمى بأّنه ناصبّي، ي كلّما ذكره،ذذلك الحديث ال ،يتحّدث عن فضل أبي بكر لغيرها،

 :وفيه يقول ،(9)مّمن يناصبون آل البيت العداوة

 [الطويل]                                                                               

  ِرَي ب  عنَد ذك  ُتُه    ُرِميُت بُِنص  ر  إذا ما َذَكر  لُ أبي بك  لِ َوَفض   (3)للفض 

بعد إذا إاّل لتأكيد ما يتعّرض له من اّتهامات ،وما ي رمى به من معاداة آل " ما"وما كانت زيادة  

 .البيت

ره لحقيقة رّبانّية ت ظهر العجز البشرّي عن تمام اإلدراك، أو اإللمام بالعلم، والذي وفي إقرا   

نَ  أُوتِيُتم َوَما:"عّبرت عنه اآلية في قوله تعالى على ما أوتي  –،قوله معتِرًفا  (4)"َقلِياًل  إاِلَّ  ال ِعل مِ  مِّ

 : بجهله -من علم

 [مجزوء الرمل]                                                            

 لي وإذا ما ازددُت عل ًما             زادني علًما بِجه 
(5) 

فالشافعّي ، يد ما ال يكون بعدم زيادتهامن التوك افيه "إذا"بعد " ما"ّن زيادة ال شّك في أ  

 .  اكتشف أّنه يجهل الكثير الكثير أمام ما يعلمه يؤّكد أّنه كلّما تعلّم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .01الشافعي،الديوان، (0)

 .32و وآراؤه الفقهّية،ه صرمحمد أبو زهرة،اإلمام الشافعي حياته وع (9)

 .21،س.الشافعي،م (3)

 .07/85  اإلسراء (4)

 .21،س.الشافعي،م (5)
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، "إذا "فيه من اإلبهام في االستقبال ما ليس في" إذا ما "أّن (0)"الكلّيات"ويرى صاحب   

آتيك إذا طلعت الشمس،فالمعنى إذا لم تأت لطلوع غد فأنت مستحّق للعتاب، بينما :فقولك

وهذا . لعت الشمس،فإّنه ال يخّص يوم غد  وبالتالي فهو ال يستحّق العتابآتيك إذا ما ط:قولك

 :المعنى يظهر في قول الشافعّي 

 [الطويل]                                                                                 

ِف َمأ َتماُيقيُم إذا ما الليلُ جّن َظالُمـــــــُه     على نفِسِه ِمن          ِشّدة الَخو 
(9) 

ًما في المستقبل،مّما أفسح مجال       ه  ب  فهو لم يقصد أن يحّدد ليل ذاك النهار، إّنما جعل األمر م 

وهذا ال يتنافى مع التأكيد .الوصف بالتقوى لهذا العابد القائم ليله خوًفا من التقصير مع رّب العباد

فاإلبهام وقع على مّدة الزمن .ا يتناسب مع شّدة الخوففي إقامته للمأتم،تأكيدً " ما"الذي أّدته 

 . المستقبل،فهو لم يحّددها،األمر الذي زاد تأكيد الفعل باّتساع أفق حدوثه،وتكراره كّل ليلة

 

 ال في الديوان"زيادة 

زائدة في الّديوان ثًلث مّرات،ومنها قوله الذي ي بّين فيه فضل مناظرة العلماء من " ال"جاءت 

 :لمذوي الح

 [الوافر]                                                                            

 ُيفيُدَك ما استفاَد بال امتنان           ِمَن النَكِت اللطيفِة والنوادر
(3) 

 أّن العلماء أصحاب الحلم، يقّدمون العلم والفائدة، دون أن يتبعوا ذلك يؤّكد اإلمام الشافعّي،   

والذي ما كان ليتحّقق إاّل  لتؤّدي معنى النفي، هنا زائدة بين الجاّر والمجرور؛" ال"مّنا، فجاءت 

 . بزيادتها

 :وقوله

 [البسيط]                                                                                   

 (4)ي يأتي بال مطرِ إّن الرسولَ الذي يأتي بال ِعَدة     مثلُ السحاِب الذ 

، وما كان دخولها "بًل مطر"و " بًل عدة"بين الجار والمجرور" ال"لقد جاءت زيادة      

فقد شّبه الرسول حال مجيئه .والمراد النفي كخروجها ؛ألّن في خروجها قلب النفي إلى اإلثبات،

 في " ال"بزيادة ولتأكيد الشبه بينهما جاء  .بالسحب حال مجيئها بًل  مطر بًل وعد أو خبر،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 73لقريمي، ا (0)

 .25الشافعّي،الديوان ، (9)

 01،ن.مالشافعي، (3)

 07ن،.الشافعي،م (4)
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 .مع المشّبه والمشّبه به الشطرين،

 :مع الواو في النفي ، كقوله" ال"كما زيدت  

 [ الكامل]                                                                            

  ِِر ُمَوفَّق ًدا وال أجًرا لََغي   (0)إّن الذي ُرِزَق الَيساَر ولم ُيِصب     حم 

: والتقدير ،"الحمد واألجر:الكلمتين "جاء منفًيا،وقد تسلّط هذا النفي على "لم ي صب"فالفعل    

وجاء ذلك في دعوة . إال زيادة في توكيد هذا النفي" ال"وما كان وجود  ولم يصب حمًدا وأجًرا،

صريحة إلى شكر النعمة وما تيّسر منها؛ حّتى يضمن المرء التوفيق ببركتها وزيادتها، امتثااًل 

ُتم   لَئِن:" لقوله تعالى ُكم   َشَكر   .(9)"أَلَِزيَدنَّ

 :وقوله

 [البسيط]                                                                        

  َوال تجاَهلَ في قوم  حليماِن     ب  ما تمَّ ِحل م  وال ِعل م  بال أد
(3) 

تأكيد الشاعر على في  لتأدية معنى النفي، وذلك بين الجاّر والمجرور،"ال"زيادة  جاءت    

 . قصينفانتفاء األدب عن  حلم اإلنسان وعلمه يجعلهما نا  أهمّية التحلّي باألدب واألخًلق،

رحيقهما في ،  وبّث الحكمة والنصحمن  إطارويبقى اإلمام حريًصا على تقديم شعره،  في    

 .حروفه، ومعانيهجنبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83،الديوانالشافعي، (0)

 .04/4إبراهيم  (9)

 .014ن،.الشافعي،م (3)

 



89 
 

 التقديم والتأخير: لثانيالمبحث ا

وستقوم الباحثة  النحويين والبًلغيين،من القضايا المشتركة بين  التقديم والتأخير قضّية    

تقديم   الحديث عن تناولتثّم  أغراضه البًلغّية،بيان و النحوّية للتقديم والتأخير، سباببتوضيح األ

ومواضع تقديم شبه الجملة  أنواعه،وستعرض مواضع تقديم االسم و.شبه الجملةوتقديم  االسم،

 .في الديوان، مع بيان  الحكم النحوّي والجمال البًلغّي لهذا التقديم

 التقديم والتأخيرعند النحوّيين والبالغيين -أّوال

من األبواب التي طرقها النحوّيون والبًلغّيون، فقّدم النحاة وأّخروا  باب التقديم والتأخير،     

أّما البًلغّيون فقد تناولوا هذه . في الوجوب،واّتساع دالالته في الجوازوفق ضرورات النحو 

الّدالالت، ووقفوا عندها جاعلين قّضية التقديم والتأخير باًبا له من الّدالالت والمعاني  ما يخدم 

وما يشير إلى مواطن الفصاحة والبًلغة من جهة أخرى، األمر الذي  قواعد النحو من جهة،

ّية أبعاًدا فكرّية وتصّورّية، فكان لهم من الثمرات والجهود ما أغنى هذا الباب أعطى هذه القض

 . نحوها وبًلغتها  :وجعله محّط أنظار الّدارسين والباحثين في جمالّيات العربّية

ا على العناية واالهتمام، وذلك حين يخرج عن     نّصّبً لقد كان اعتماد النحاة في التقديم الجائز م 

ضع له، يقول سيبويه في باب المبتدأ والخبر األصل الذي وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة :" و 

تدأ باألعرف  : نحو  وفي باب بناء االسم على الفعل،  (0)".، وهو أصل الكًلم(المعرفة)أن  ي ب 

فهو عربّي جّيد، واالهتمام والعناية  .زيًدا ضربت: نحو وإن ق ّدم االسم، فهو الحّد، ضربت زيًدا،

 (9).نا في التقديم والتأخير سواءه

رجانّي في هذا الباب،     هو باب كثير :"فقال وال ب ّد من أن  نشير إلى ما أدلى به عبد القاهر الج 

وي فضي بك إلى  الفوائد، جّم المحاسن، واسع التصّرف، بعيد الغاية، ال يزال يفتّر لك عن بديعة،

يلطف لديك موقعه،ثّم تنظر فتجد سبب أن  راقك ، و لطيفة، وال تزال ترى شعًرا يروقك مسمعه،

 (3)".ول ط ف عندك، أن  ق ّدم فيه شيء، وحّول اللفظ من مكان إلى مكان

 (4)قد صّغرأمره  وبّين الجرجانّي أّن حصر أسباب الّتقديم والّتأخير في زاوية العناية واالهتمام، 

،  (5)ما الذي يجعل نظًما أشرف من نظم وإاّل ف وقد ذهب بهم هذا عن معرفة البًلغة ومقاديرها،

جاء هذا في سياق تأكيده على نظرّية النظم من جهة، والحّث على االهتمام بأغراض التقديم 

 .  والتأخير من جهة أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 0/398الكتاب، (0)

 . 80-0/81ن،.سيبويه،م (9)

 .010ل اإلعجاز،دالئ (3)

 .018ن، .م (4)

 . 012ن،.م (5)
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. ويجعل الجرجانّي من التقديم ما يكون على نّية التأخير، و ما ال يكون على نّية التأخير    

فتقديم الخبرعلى المبتدأ، وتقديم المفعول به على الفاعل، هو تقديم على نّية التأخير، بحيث يبقى 

ديم الذي ال يقوم على نّية التأخير، فيكون بأن تأتي باسمين أّّما التق. المتقّدم على حكمه اإلعرابيّ 

يصلح كّل منهما أن يكون مبتدأ واآلخر خبًرا له، فينتقل المتقّدم من حكم إلى حكم، ويدخل في 

يخرج من حكم وباب " المنطلق"زيد المنطلق، والمنطلق زيد، تجعل :باب غير بابه، فقولك

 (0).اب المبتدأ في المثال الثانيالخبر في المثال األّول إلى حكم وب

واعتبر الّزركشّي الّتقديم والّتأخير من األساليب البًلغّية،التي تدّل على الّتمّكن في الفصاحة،     

 ( 9).بحيث ينقاد الكًلم لصاحبه ،فيكون األحسن موقًعا في القلب

 أسباب التقديم والتأخير  -ثانًيا

 (3): ومنها وقد تناول الزركشّي أسباب التقديم، 

ضع له، -0 على  أوتقديم المبتد كتقديم الفاعل على المفعول به ، التقديم على األصل الذي و 

 .الخبر

ِمن   َرُجل   َوَقالَ  :"أن يكون في التأخير إخًلل ببيان المعنى، نحو قوله تعالى -9 ؤ  ن   مُّ  آلِ  مِّ

نَ  َعو  ُتمُ  فِر   .ّنه منهم أِهم لما ف  " من آل فرعون"فلو أّخر .  (4)"إِيَماَنهُ  َيك 

ومنه قوله  في ق ّدم لمشاكلة الكًلم ورعاية الفاصلة، أن  يكون في التأخير إخًلل بالتناسب، -3

ا َقالُوا:" تعالى لكّنه أ ّخر مراعاة  مع أّن موسى أحّق بالتقديم،. (5)"َوُموَسىَٰ  َهاُرونَ  بَِربِّ  آَمنَّ

َجسَ  :"الىفي قوله تع كما يظهر في اآليات السابقة لها، للفاصلة، ِسهِ  فِي َفأَو  وَسىَٰ  ِخيَفةً  َنف   مُّ

لَىَٰ  أَنتَ  إِنَّكَ  َتَخف   اَل  قُل َنا * َع  َماۚ   َصَنُعوا َما َتل َقف   َيِمينِكَ  فِي َما َوأَل قِ  * األ  دُ  َصَنُعوا إِنَّ  َكي 

لِحُ  َواَل ۚ   َساِحر   اِحرُ  ُيف  ثُ  السَّ   (0)."أََتىَٰ  َحي 

قّدم واالهتمام به، -4 َ  َوأَِطيُعوا :"نحو قوله تعالى لعظم الم 
ُسولَ  َوأَِطيُعوا ّللاَّ ،فعلى الّرغم (7)"الرَّ

 .إاّل أّنهم يبدؤون باألهم  من أّن العطف بالواو ال يقتضي الترتيب،

لتفًتا إليه والهّمة معقودة عليه، نحو قوله تعالى -5 ِ  َوَجَعلُوا :"أن  يكون الخاطر م   ُشَرَكاءَ  لِِّلَّ

 .  اإلنكار ملتفٌت إلى الجعل هلل ،ال إلى مطلق الجعل ألنّ  ؛ (8)"ال ِجنَّ 

كتقديم المفعول به الثاني على األّول، ففي  أّن يكون التقديم إلرادة التبكيت من حال المذكور، -0

ألّن المراد منه " الجنّ "على المفعول به األّول"شركاء"تقّدم المفعول به الثاني اآلية السابقة،

 .هم هلل شركاءالتوبيخ والتبكيت على جعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 017-010الجرجاني،دالئل اإلعجاز، (0)

 .3/933البرهان في علوم القرآن ، (9)

 .937-3/933ن، .م (3)

 . 41/98غافر (4)

 . 71/ 91ه ط (5)

 .02-91/07ه ط  (0)

 . 04/03ن التغاب (7)

 .0/011م األنعا (8)
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 والجار والمجرور، والظرف، والخبر، المفعول به،:وذلك بتقديم  التقديم لًلختصاص، -7

اكَ  :"كقوله .ونحوها على الفعل ُبدُ  إِيَّ فكان تقّدم  .نخّصك بالعبادة، فًل نعبد غيرك :أي (0)"َنع 

نحو قوله  فإن كان في اإلثبات فقد دّل على االختصاص، تقديم الظرف،أّما  .المفعول به

َنا إِنَّ  :"تعالى َنا إِنَّ  ُثمَّ  * إَِياَبُهم   إِلَي  فيفيد اختصاص اإلياب والحساب باهلل  (9)"ِحَساَبُهم َعلَي 

 اَل  :"نحو قوله تعالى فإّنه يفيد تفضيل المنفّي عنه، في،رف في النّ وإن كان تقديم الظّ . تعالى

ل   فِيَها َها ُهم   اَل و َغو  لذي ال يفيد تفضيل خمر الجّنة ا" فيها"فتقديم شبه الجملة.(3)"ُينَزفُونَ  َعن 

َب   اَل :"وأّما تأخيره في النفي فيفيد النفي فقط،نحو قوله تعالى. ي ذهب العقول كخمور الّدنيا  َري 

ففي اآلية نفي الريب عن القرآن الكريم،ال تفضيله على بقّية الكتب السماوّية بخلّوه (4)" فِيهِ 

لم ينِفه عن بقّية ال فيه ريب،لنفى الريب عن القرآن الكريم و:من الريب، ولو كان الكًلم

 . الكتب السماوّية، بل وضعها موضع الريب والشكّ 

 األغراض البالغّية للتقديم :ثالًثا 

وما ي قّدم وهو في المعنى  ،ما ّيقّدم والمعنى عليه:(5)ذكر الّزركشّي أّن الّتقديم يكون على نوعين

 .مؤّخر

   (0):فمنها ،مقتضيات النوع األّول أّما

َ  إِنَّ  :"و قوله تعالىنح التقّدم للسبق، -0
َطَفىَٰ  ّللاَّ َراِهيمَ  َوآلَ  َوُنوًحا آَدمَ  اص  َرانَ  َوآلَ  إِب   َعلَى ِعم 

 .(7)"ال َعالَِمينَ 

َنىَٰ  :"التقّدم بالذات، نحو قوله تعالى  -9  (8)" َوُرَباعَ  َوُثاَلثَ  َمث 

اكَ  :"التقّدم بالعلّة والسببّية، نحو قوله تعالى -3 ُبدُ  إِيَّ اكَ  َنع  َتِعينُ نَ  َوإِيَّ ، قّدم العبادة على (2)"س 

 .االستعانة ؛ألّنها سبب حصول اإلعانة

َ  إِنَّ :" التقّدم بالمرتبة،نحو قوله تعالى -4
ِحيم   َغفُور   ّللاَّ ،قّدم المغفرة على الرحمة ؛ألّن  (01)"رَّ

 .المغفرة سًلمة والرحمة غنيمة ،والسًلمة مطلوبة قبل الغنيمة

ِمنِينَ  قُل :"عالىالتقّدم بالّداعية،نحو قوله ت -5 وا لِّل ُمؤ  َصاِرِهم   ِمن   َيُغضُّ َفُظوا أَب    (00)."فُُروَجُهم   َوَيح 

َ  َوأَِطيُعوا :"عظيم ،نحو قوله تعالىالتقّدم للتّ  -0
ُسولَ  ّللاَّ َحُمونَ  لََعلَُّكم   َوالرَّ   (09)."ُتر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0/5 الفاتحة (0)

 . 90-88/95 الغاشية (9)

 .37/47 الصافات (3)

 .9/9 البقرة (4)

 .3/932البرهان في علوم القرآن ، (5)

 .970-3/932،ن.الزركشي،م (0)

 .3/33 آل عمران  (7)

 .4/3 النساء  (8)

 .0/5 الفاتحة  (2)

 .5/32 المائدة (01)

 .94/31 النور (00)

 .3/039 آل عمران (09)
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ا َرُسواًل  َوَكانَ  :"نحو قوله تعالى التقّدم للتشريف، -7 بِّيً  .؛ألّن الرسول أفضل من النبّي  (0)"نَّ

اِرقُ  :"نحو قوله تعالى التقّدم للغلبة والكثرة، -8 اِرَقةُ  َوالسَّ َطُعوا َوالسَّ ِدَيُهَما َفاق  ، فالسرقة (9)"أَي 

 . عند الذكور أكثر منها عند اإلناث؛لما تحتاجه من قّوة بدنّية وجرأة

مَ  أَن ِمنُكم   َشاءَ  َمنلِ :"التقّدم لمراعاة اشتقاق اللفظ، نحو قوله تعالى -2 رَ  أَو   َيَتَقدَّ   (3)"َيَتأَخَّ

ُهم :"نحو قوله تعالى التقّدم به لكونه األدّل على القدرة،-01 ن َفِمن  ِشي مَّ نِهِ  َعلَىَٰ  َيم  ُهم َبط   َوِمن 

ن ِشي مَّ نِ  َعلَىَٰ  َيم  لَي  ُهم ِرج  ن َوِمن  ِشي مَّ َبع   َعلَىَٰ  َيم   ( 4)"أَر 

َتَمَعتِ  لَّئِنِ  قُل :"و قوله تعالىلخّفة اللفظ، نحالتقّدم -00 ِنسُ  اج  ، فلفظة اإلنس أخّف (5)"َوال ِجنُّ  اإل 

 .ن لفظة الجّن في النطقم

َيا ال َحَياةِ  ِزيَنةُ  َوال َبُنونَ  ال َمالُ  :"نحو قوله تعالى لمراعاة اإلفراد،التقّدم -09 ن  " المال"،(0)"الدُّ

 ".البنون"فتقّدم على الجمع   ،مفرد

َنا َولََقد   *َوُنُذر َعَذابِي َفُذوقُوا :"نحو قوله تعالى صلة،لرعاية الفا-03 ر  آنَ  َيسَّ رِ  ال قُر  ك   ِمن َفَهل   لِلذِّ

ِكر   دَّ نَ  آلَ  َجاءَ  َولََقد  *مُّ َعو  ُذرُ  فِر  " . آل فرعون"، فتقّدم في اآلية األخيرة المفعول ب(7)"النُّ

 .اآليات التي تظهر في  لمراعاة الفواصل،" النذر"وتأّخر الفاعل

  (8).ما قُّدم والنّية به التأخير: النوع الثاني

كتقديم المفعول به على الفاعل،وتقديم الخبرعلى المبتدأ ،  ومنه ما يدّل على ذلك اإلعراب، -0

 .ونحوهما مّما يجب في الصناعة النحوّية

تَ :"نحو قوله تعالى المعنى، يهومنه ما يدّل عل -9 َخذَ  َمنِ  أََفَرأَي  َههُ  اتَّ  :وأصل الكًلم (2)"َهَواهُ  إِلََٰ

ه ه   هواه َناَها َضِحَكت  ف:"وقوله تعالى.فقّدم المفعول به الثاني على األّول إِل ٰ ر  َحاَق  َفَبشَّ  (01)"بِإِس 

 (00).فبّشرنها بإسحق فضحكت :وقيل أصله

الَدُكم   ُتلُواَتق   َوال:"نحو قوله تعالى(09)ق ّدم في آية وأ ّخر في آية أخرى نوًعاثّم ذكر الزركشي      أَو 

الق   ِمن   نُ  إِم  ُزقُُكم   َنح  اُهم   َنر  ُتلُوا َواَل :"،وقوله تعالى(03)"َوإِيَّ اَلَدُكم   َتق  َيةَ  أَو  اَلق   َخش  نُ  إِم  ُزقُُهم   نَّح   َنر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .02/54مريم  (0)

 .5/38 ةلمائدا (9)

 .74/37المدثر (3)

 .94/45النور (4)

 .07/88 اإلسراء (5)

 .08/40 الكهف (0)

 .40-54/32القمر (7)

 .981-3/970الزركشي،البرهان في علوم القرآن ، (8)

 .45/93 الجاثية (2)

 .00/70 هود(01)

 .3/981،ن.الزركشي،م(00)

 .3/985،ن.م(09)

 .050/ 0 األنعام(03)
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اُكم   نُ " فقّدم المخاطبين في اآلية األولى.(0)" َوإِيَّ ُزقُ  َنح  اُهم   ُكم  َنر  ؛ ألّن الخطاب للفقراء، بدليل "َوإِيَّ

والفقراء األهم عندهم رزقهم، فتقّدم الوعد برزقهم على الوعد برزق ".الق  م  إِ  ن  مِ :"قوله تعالى

أّما في سورة اإلسراء،فالمخاطبون ليسوا فقراء،وإّنما يخشون الفقر إن  أنفقواعلى .أوالدهم

نُ  "م، الذي هو األهّم في هذا السياق،أوالدهم، فتقّدم الوعد برزق أوالده ُزقُُهم   نَّح  اُكم   َنر   ".َوإِيَّ
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 07/30اإلسراء، (0)
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 م االسمدّ تق:رابًعا 

ألّنها األسماء التي  مفعول به والخبر والحال؛تقّدم ال الباحثة في تقّدم األسماء على ستقتصر    

 .الديوانورد تقّدمها في 

 تقّدم المفعول به -1

م المفعول به عند النحوّيين على حكمين      ويأتي متقّدما على الفاعل،.الوجوب والجواز:يأتي تقدُّ

 :  (0)وتتمّثل حاالت تقّدمه وجوًبا على الفاعل، في. كما يأتي متقّدما على عامله

 .صان الثوب  صاحب ه:يشتمل الفاعل على ضمير عائد على المفعول به المتقّدم،نحو أن   - أ

 .إّنما يّتقي هللا  المؤمنون:أن  يكون الفاعل محصوًرا،نحو - ب

  .هل زارك زيدٌ :نحو ،والفاعل اسًما ظاهًرا أن  يكون المفعول به ضميًرا مّتِصًًل، - ج

 :(9) ت التاليةويتقّدم المفعول به وجوًبا على عامله في الحاال  

؟ واسم الشرط ،نحو :نحو  كاسم االستفهام، كان اسًما له حّق الصدارة،ذا إ - أ أيَّ :من قابلت 

صديق  :نحو وكذلك إذا كان المفعول به م ضاًفا السم له حّق الصدارة،.كرم  شخص  ت كرم  أ  

؟  من قابلت 

فلو .إّياك أخاطب:نحو إذا كان ضميًرا منفصًًل لو تأّخر عن عامله لوجب اّتصاله به، - ب

 .أخاطبك:ألصبحت الجملة تأّخر المفعول،

وال اسم يفصل بين هذا  إذا كان عامله مقترًنا بفاء الجزاء في جواب أّما الشرطّية، - ج

 ،ال تدخل على األفعال" أّما"فيتقّدم المفعول به ليكون هو الفاصل؛كون ،"أّما"العامل و

ا:" قوله تعالىل  مث َيتِيمَ  َفأَمَّ َهر   َفاَل  ال    (3)"َتق 

 : (4)في الحاالت التالية ويمتنع تقّدم المفعول به على عامله      

 ،(5)خوًفا من اللبسامتناع تقّدمه على الفاعل :وهي ،الفاعل ه علىتقّدم حاالت امتناع - أ

 .وأن  يكون كّل من الفاعل والمفعول به ضميًرا م ّتصًًل،وأّن يكون المفعول به محصوًرا

ل  " لفعل التعّجبأن  يكون مفعواًل  - ب ع   !ما أعظم  قدرة  الخالق : نحو ،"أ ف 

باستثناء .عرف الناس  أّن الباطل  زائلٌ :نحو  عموليها،مأن  يكون مصدًرا مؤّوال من أن  و  -ج

 .الشرطّية" أّما"وذلك ألّن الفعل ال يلي .أّما أّنك فاضٌل فعرفت  :نحو ،" أّما"أن  ت سبق ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛80؛فضل عباس،النحو الوافي، 9/27؛ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،54ابن عصفور،المقّرب،:ي نظر (0)

 9/020ابراهيم بركات،النحو العربي،

 .82،س.م؛فضل عباس، 9/27، س.مابن عقيل ،؛55،س.ابن عصفور،م:ي نظر (9)

 . 23/2الضحى (3)

 20، س.مفضل عباس،؛091-9/002هشام ،أوضح المسالك ،؛ابن 55س،.ابن عصفور،م (4)

 .كأن  يكون كّل منهما اسًما مقصوًرا ،أو مضاًفا إلى ياء المتكلّم ،دون قرينة تزيل هذا اللبس (5)
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 .سّرني أن تقول الحقّ :نحو.أّن وكي  :وهو  أن  يقع في صلة حرف مصدري ينصب الفعل، -د

فًل  دون حرف الجزم، م يجزم فعًًل واحًدا،أن  يتقّدم على عامله المجزوم بحرف جز -هـ

 .وعًدا لم أ خلف  : بينما يجوز .لم وعًدا أ خلف   :يجوز

لن   :فًل يجوز .دون حرف النصب ،"لن"أن  يتقّدم على عامله المنصوب بحرف النصب -و

 .ظلًما لن أحاول: بينما يجوز .حاولأظلًما 

 .تقديمه وتأخيره:يجوز األمرانوفي غير مواضع التقديم الواجب والتأخير الواجب ،

 :تقّدم المفعول به في الديوان

 :ومنها قوله  ،(0)في الديوان في سبعة عشر بيًتاوجوًبا جاء المفعول به متقّدًما   

 [البسيط]                                                                                         

   َمُعُهم ق  وفي اآلداِب والَحَسبِ  والّناُس َيج  ِل َفر  نــــَهُم      في العق  ل  َوَبي   َشم 

ُر والتفضيلُ للــــذَهبِ            ف  ِرُكُه      في لونِِه الصُّ ِل ما الذَهِب اإلبريِز ُيش   (9)َكِمث 

 وكذلك تقّدم المفعول به "شملٌ "على الفاعل"يجمعهم"يظهر تقّدم المفعول به، وهوالضمير في     

ألّنه جاء ضميًرا  ، وهو من حاالت وجوب تقّدمه؛"الّصفر"على الفاعل"يشركه"الضمير في 

بيتين يؤّكد الشافعّي أّن تشابه المظهر ال يعني أبًدا تشابه الفي و .مّتصًًل والفاعل اسًما ظاهًرا

فر من هذا وال أدّل . الجوهر، مقيًما الّدليل على قوله، من خًلل عقد مقارنة بين الذهب والصُّ

 .مثًًل 

 :وقوله

 [الخفيف]                                                                         

 ًضا َهَر الّذّم أو  َتناَولَ ِعر  ُت مّمن إذا جفاهُ أخوهُ      أَظ   (3)  لس 

ضميًرا وجوًبا؛ لمجيء المفعول به "أخوه"على الفاعل"جفاه"وهوالضميرفي تقّدم المفعول به،  

ّتِصًًل والفاعل اسًما ظاهًرا قّدم الشاعر معًنى راقًيا في حسن التعامل حال الجفاء وقد . م 

 . واالفتراق بين اإلخوة واألصدقاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 001، 010، 20، 87، 77، 00، 58، 57،  48،50، 40:وردت في الصفحات (0)

 48الشافعي،الديوان، (9)

 73ن،.الشافعي،م (3)
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 :وقوله

 [المنسرح]                                                             

َغل ُه عن عيوبِهم  ورُعه ُء إن  كاَن عاقاًِل  َوِرًعا   يش  والَمر 
(0) 

لى صورة اسم ظاهر، على الفاعل الذي جاء ع"يشغله"فقد تقّدم المفعول به، وهو الضميرفي  

 .  وذلك من باب الوجوب ،" ورعه: "وهو

 :يقول وفي حالة أخرى من حاالت تقّدم المفعول به وجوًبا،

 [الطويل]                                                                              

هَتهُ  َحيثُ  َعضباً  كانَ  إِذا       ِغمِدهِ  إِخالقُ  الَسيفِ  َنصلَ  َضرَّ  ما  (9)َبرى َوجَّ

 على (غمده)الفاعل إلى المضاف الشتمال" إخًلق"الفاعل على" نصل" به المفعول تقّدم    

 كالشيء إليه والمضاف المضاف ،وكون (السيف) به المفعول إلى المضاف على يعود ضمير

في البيت  واهتمامه عنايتهوكانت  .وجوًبا به المفعول تقّدم حاالت من أّنه الباحثة ترى الواحد،

 موضع ذاتهالشاعر  أنّ  سّيما ال القشور، أو الغًلف ال والمضمون، الجوهر إلى موّجهين

تجلّى فيه الفخر بثوب العّزة والكبرياء  الشعر، بيت حمله الذي البديع فالمعنى. ومحوره الحديث،

 ، حادّ  لسيف غطاءٌ  إال هو فما، واهترأ بلي غمدٌ  يضّره ال القاطع كالسيف فالشاعرواألنفة، 

ألّنها تحمل  فًل تستِهن بمظهر ثيابه البالية؛  والشاعر وإن جارت عليه الدنيا، وأمسكت  عنه،

 . نفًسا جليلة بل من أجّل النفوس وأعظمها شاًنا 

 :ويقول

 [السريع]                                                                  

  لِ  وال ينالُ العلَم إاّل غ   (3) فًتى       خال  من األفكاِر والشُّ

الشاعر هنا و .محصوًراجاء ؛ ألّن الفاعل "فتى"وجوًبا على الفاعل" العلم"حيث تقّدم المفعول به

 .   العلم  أمر يحتاج تفّرًغا وذهًنا صافًيانيل أّن  يؤّكد

،أربعة فقد ورد في  أّما تقّدم المفعول به جواًزا،  :قوله وهي أبيات 

 [مجزوء الكامل]                                                                   

   ِرك ِرك         َفَتَولَّ أنَت جميَع أَم  لُ ُظف  ما َحكَّ جلَدَك ِمث 
(4) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 77الشافعي، الديوان، (0)

 00ن،.عي، مالشاف (9)

 20ن،.الشافعي،م (3)

 02ن،.الشافعي،م (4)
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وتقديمه " جلدك"فالتركيز على إّن خاطر الشاعر ملتفٌت إلى موضع الفعل وعنايته بمفعوله،   

وألّن المرء مجبول على  ولكون المعنّي باألمر هو المرء نفسه، الختصاص الفعل به من جهة،

لشاعر المفعول به ليجتذب السامع حّب النفس، والحرص على اجتًلب الخير لها، فقّدم ا

ويستحوذ على جّل إصغائه؛ فيلقي إليه المعنى وهو في كامل استعداده لتلّقيه ، فيتمّكن من نفسه 

ما أراده الشاعر من ضرورة اعتماد المرء على نفسه في جميع أمره؛ فهو األدرى بمواضع 

 . احتياجها، وكيفّية معالجتها

 : وقوله

 [السريع]                                                                     

  ِل لََحِة األَه  َدُح في َمص  ُرهُ       َيك  ِرُك الحكمَة َمن  ُعم  ال ُيد 
(0) 

يتقّدم المفعول به على : "من باب االهتمام به، يقول القزويني "الحكمة"المفعول بهقّدم الشاعر    

ال يريد الحكمة، التي من نالها نال خيًرا الذي ومن  .(9)"ية به أتّم الفاعل إن  كان ذكره أهّم والعنا

عظيًما ؟ لنجد الشاعر سرعان ما يصّرح بالمغزى، فالحكمة تحتاج إلى العلم الكثير والخبرة 

 .  العميقة، وهذا ال يكون ما دام اإلنسان غارًقا في هموم العمل، والكّد وراء لقمة العيش

من باب العناية  نراه يقّدم المفعول به؛ ّدعوة إلى العلم والحّث عليه،وفي سعيه الدؤوب لل   

 :قولواالهتمام، في

 [الوافر]                                                                   

  ُُه آبـــــــاء  لئام ت العل َم صاِحُبُه كريم       ولو َولََدت   رأي 

َفعُ           َرهُ القوُم الكرامُ  مَ ُه إلى أن      ُيَعظِ وليَس يزالُ ير  أَم 
(3) 

وقد كان  ،القارئ له لًلهتمام بهلفت انتباه ل ،"القوم  "على الفاعل"هأمر  "قّدم المفعول به     

ا على اجتذاب السامع بكامل إصغائه،الشاعر حريًصا  ثّم  .به وواقًعا عليه  ما دام التعظيم مختّصً

؛ فإن  كان المدح والتعظيم، فما أجمل أن ة ودعم االهتمام بالمفعول بهلتقويبوصف الفاعل  اعتنى

 !  يكونا من قوم كرام 

أّما تقّدم المفعول به على  .هذه نماذج من تقديم المفعول به على الفاعل في الوجوب والجواز 

 . فعله فلم تجد الباحثة أبياًتا تمّثله  في الديوان 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20الشافعي،الديوان، (0)

 .20اإليضاح في علوم البًلغة،ص (9)

 .28ن،.الشافعي،م (3)
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 تقّدم الخبر  -2

 :(0)يتقّدم الخبر وجوًبا ،في الحاالت التالية

كيف حالك؟ و متى السفر؟ وأين :إذا كان من أسماء الصدارة، كأسماء االستفهام ،نحو  - أ

: فقولك لتضمّنه همزة االستفهام،( اسم االستفهام)تقّدم الخبر  أنّ يرى ابن يعيش أخوك؟ و

أزيٌد عندك؟  فيكون تقّدمها لتضمّنها معنى االستفهام وليس ألّنها جاءت : أين زيد؟ يعني

 .فهي تتقّدم حتى وإن لم تكن خبًرا  ،(9)خبًرا 

ا ومجروًرا ،والمبتدأ نكرة ؛وذلك خوًفا من أن - ب يلتبس بالصفة،نحو  إذا كان ظرًفا أو جاّرً

ولكن إذا تضّمن المبتدأ معنى الدعاء فيتقّدم ؛ألّن معنى  .(3)"ِكَتاب   أََجل   لُِكلِّ  :"قوله تعالى

ُكم َساَلم   :"نحو قوله تعالى .عاء واضح وال لبس في األمرالدّ   (4)" َعلَي 

 .لألعياد طقوسها:نحو إذا اّتصل المبتدأ بضمير يعود على الخبر، - ج

 .ما قائٌم إاّل زيدٌ :نحو  مبتدأ محصوًرا بإاّل،إذا كان ال-د

 .عندي أّنك قادم:نحو إذا كانت أن  وصلتها مبتدأ، -هـ 

 .يكون حكم تقّدمه جواًزا وما ال تحكمه حالة من حاالت الوجوب،

 تقّديم الخبر في الديوان

 :ّدمه وجوًبا قوله،ومن تق(5)وذلك في اثنين وعشرين بيًتا تقّدم الخبر في الديوان وجوًبا وجواًزا،

 [   الخفيف]                                                                                

  ُّبي وفيَك للقلِب حبُّ     ولحسبي إن  صحَّ لي منَك حب أنَت َحس 
(0) 

وجوًبا؛ وجاء تقّدمه " حبّ "على المبتدأ" فيك"تقّدم الخبر شبه الجملة من الجاّر والمجرور    

يفيد شبه الجملة قديم تو .كونه شبه جمله والمبتدأ نكرة غير مخّصصة بوصف  أو إضافة

اختصاص الحّب باهلل، ذلك الحّب الذي يكفيه ويغنيه إن اقترن بحّب هللا له (7)االختصاص،

  .ورضاه عنه

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 .0/905؛ابن هشام،أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالك،0/05اج،األصول في النحو،سرّ الابن  (0)

 .0/23شرح المفّصل،ابن يعيش، (9)

 . 03/38  الرعد (3)

 . 03/94 الرعد (4)

 000، 015، 22، 27، 84، 70، 74، 07، 01، 58، 50، 54 ،47  :في الصفحات (5)

 47الشافعي،الديوان، (0)

 .3/930لوم القرآن،الزركشي،البرهان في ع (7)
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 :ومن تقّدم الخبر وجوًبا ؛لمجيئه اسم استفهام له حّق الصدارة 

 [الكامل]                                                                              

  ُف تَِك أهلَُه       إن  ِسيلَ كيَف معاُدهُ ومعاُجه ماذا ُيخّبُر َضي  بي 
(0) 

يشير الشاعر من خًلل االستفهام إلى ضرورة ".معاده"على المبتدأ "كيف"الخبرحيث تقّدم    

 .إكرام الضيف؛ لئًّل يجد حرًجا ،إن سألوه عن إكرام المستضيف له،وكان م قّصرا

 :نحو وما انطبق على خبر المبتدأ ينطبق على أخبار األفعال الناقصة،

 [ الوافر]                                                                             

    ُت وِمن َس لَُه عيال       خلي  ِمن  ُحِرم  ِر لي   (9)يتُ هِ دُ خفيُف الّظه 

 .وجوًبا ؛ألّنه شبه جمله واسمها نكرة غير مخّصصة"" عيال"على اسمها" له"فتقّدم خبر ليس    

 .الحالتين السابقتين ولم تجد الباحثة في الديوان ما أوجب تقّدم الخبر،غير     

 :قوله ومن تقّدم الخبر جواًزا،

 [الكامل]                                                                            

  ُهُ        وعلَيَّ إكليلُ الكالِم وتاُجه (3)عندي َيواقيُت القريِض ودرُّ
 

وقد عمد الشاعر إلى تقديم الخبر، من باب .جواًزا" يواقيت"على المبتدأ " عندي"تقّدم الخبر   

ذكر فضائله هو، فهو يخّص نفسه بفضل قول جواهر الشعر ودّره،  تخصيص (4)،تخصيصال

في إشارة ال تخفى إلى المضمون الذي يحمله شعره، من قيم دينّية وأخًلقّية وإنسانّية ؛ما جعله 

 . يه فارًسا يترّبع على عرش مملكة الّشعر الهادف، ويمتطي ميدان قواف

 :وقوله 

 [الكامل]                                                                                       

  ِِش األحمق نِِه       بؤُس اللبيِب وطيُب َعي   (5)ِمَن الّدليِل على القضاِء وَكو 

ليجعل الم خاطب يترّقب سماع  وبدأ به". بؤس"جواًزا على المبتدأ " من الّدليل"تقّدم الخبر   

 الّدليل على حديث كان قد تقّدم به في أبياته السابقة لهذا البيت، ي بّين فيها أّن الغنى والمال ما كانا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9/333" عوج"مادة :،اللسانالمكان الذي ي قام به:والمعاج .  53الديوان،الشافعي، (0)

 .51،ن.،م الشافعي (9)

 .54ن،.الشافعي،م (3)

 .3/930الزركشي،البرهان في علوم القرآن، (4)

 84.،س.الشافعي،م (5)
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 :، حيث فقالاجتهاد المرء أو احتيالهبسبب 

ماِء تعلُّقي ُتني       بُِنجوِم أق طاِر السَّ  لو كاَن بالِحَيِل الِغنى لََوَجد 

اِن ُمف  َمن  ُرِزَق الحج لِكنَّ  قِ ـــا ُحِرَم الِغنى    ِضدَّ َتِرقاِن أيَّ َتَفرُّ
(0) 

والشاعر غير . حكمة في اإلعطاء والمنع -سبحانه -وله  إّنما هو رزق هللا يؤتيه من يشاء،   

زق العقل والفطنة، بل على العكس، معترض، رم  فهو في القصيدة نفسها، يرى أّنه ر  لذا ح 

ولو أّنه لم يقّدم  .واستحوذ على إصغائهم جاء بهذا الدليل لخبر،وما أن قّدم الشاعر ا. الغنى

 . وبدأ بالمبتدأ،رّبما فاتهم شيء من المعنى الذي يريد أن يمّكنه في نفوسهم الخبر،

 :ومن جواز تقّدم  خبر كان على اسمها قوله

 [الكامل]                                                                             

 َهِد الثقالِن أّني رافضي د       فل َيش  إن  كان رفًضا ُحبُّ آِل ُمَحمَّ
(9) 

في بيت قاله  (3)مظهًرا العناية واالهتمام به،"حبّ "جواًزا على اسمها " رفضا"تقّدم خبر كان     

قِ  نٌ والجوُّ مشحو . م بعًضاالسياسّية، حيث كانوا يتصّدون لبعضهم البعض، ويّتهمون بعضه بالِفر 

ويظهر من األبيات أّن هناك من اّتهم الشافعّي بأّنه من الروافض، ليرّد اإلمام رّدا يحمل فكًرا 

وهذا حال كّل المسلمين،وعلى هذه المحّبة عليهم أن  فهو يحّب آل البيت،. ونباهة وتوجيًها

وهم  –النبّي رفًضا  فإن كانوا يعتبرون حّب آل. حمتهمل  يجتمعوا ويّتحدوا، ال أن تنال الفرقة من 

َهِد الثقالِن أّني  "فهو ي علن وي شهد أّنه رافضيّ  -ال يختلفون عنه في حّبهم آلل النبيّ  فل َيش 

وإّنما كان معتنًيا بالمعنى في الشطر  وهو هنا ال يعني االعتراف بالرافضية مذهًبا له، ."رافضي

والدليل على أّنه ال يقصد تحديد فرقته .-عليه الصًلة والسًلم–وهو إثبات حّبه آلل محّمد  األّول،

 :يقول بأّنه شيعّي ،إن  كان حّبه لهم يعني ذلك أّنه وبعد أن اّتهم بحّب الحسن والحسين، السياسّية،

 [الوافر]                                                                       

  َّ(3) داري عسقلّيةأنا الشيعيُّ في ديني وأصلي     بمّكَة ثم 

  األفذاذ، واألدباء العلماء من غيره كحال هحال كان ،وسًلمة مذهبه ى استقامته،لوالشافعّي ع   

 لإليقاع الّرشيد رجال أحد سعى وقد .حاقد فتنة أو مبغض، سعي أو حاسد، وشاية من يسلمون ال

مل العلوّيين، يناصر بأّنه واّتهامة بالّشافعيّ   بينهما ودار  الّرشيد، إلى بالحديد مكّبًل الشافعيّ  فح 

 إعجاب أظهر الذي األمر  وتقواه، وفقهه علمه سعة عن الشافعيّ  فيه أفصح طويل،حديث حديث

 من يطلبون الجالسين يجعل بكاء الرشيد ليبكي ووعظه، نصحه تأثير تحت أوقعه بل به، الرشيد

  علينا سللت فقد إدريس، بن يا قّدك :الّرشيد قال حّتى يتكلّم الشافعيّ  وظلّ  .السكوت الشافعيّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .84الشافعي،الديوان ، (0)

 .74،ن.الشافعي،م (9)

 .001ن،.الشافعي،م (3)
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 من يملك اإلمام لكنّ   بصلة، له وأمر الّرشيد، عنه وعفا. سيفك من أمضى وهو لسانك،

 موعظتي، وجه سودتّ  وقد هللا، يراني ال وهللا:"القول على حمله ما الّنفس، وعّزة الورع

   (0) ."عليها الجزاء بقبول

 تقّدم الحال -3

وأّن  تتأّخرعنه ،  أن  تتقّدم عليه، -وهي األصل –إحداها  :للحال مع صاحبها ثًلث حاالت    

 (9) .وجاء راكًبا زيٌد . جاء زيٌد راكًبا :نحو

 :(3)وذلك في موضعين أن تتقّدم على صاحبها وجوًبا، :الثانية

 .خطيًبا إاّل البليغ ما فاز:محصوًرا،نحوصاحبها إذا كان  - أ

جاء : إذا كان صاحبها مضاًفا إلى ضمير يعود على شيء له صلة وعًلقة بالحال،نحو - ب

 .زائًرا هنًدا أخوها

 :(4)  التالية مواضعالفي  وجوبا،وذلك  صاحبها نتتأّخرعان  : الثالثة

ِسلُ  َوَما :"أن تكون الحال محصورة في صاحبها ،نحو قوله تعالى - أ َسلِينَ  ُنر   إاِلَّ  ال ُمر 

ِرينَ   (5)"َوُمنِذِرينَ  ُمَبشِّ

أو مجروًرا بحرف جّر .سّرني عمل ك م خلًصا :اإلضافة،نحوبأن يكون صاحبها مجروًرا -ب

ّر زائد،شرط أن يكون هذا ويجوز أن تتقّدم الحال على صاحبها المجرور بحرف ج.أصلّي 

أّما ما يمتنع حذفه كالباء في صيغة . أحد   من راكًبا جاء ما:الحرف مّما يمكن حذفه ،نحو

،ففي هاتين الحالتين يجب أن تتأّخر " كفى"أو يقّل حذفه كالباء في فاعل"أفعل بـ "التعجب

 . الحال عن صاحبها 

: وال يجوز أن تقول.والشمس  طالعةٌ  زيدٌ جاء :أن تكون الحال جملة مقترنة بالواو،نحو-ج

وال يجوز عندما  وذلك ألّن األصل في الواو أنء تكون عاطفة، .جاء والشمس طالعة زيدٌ 

فراعوا في واو الحال ما راعوه في واو  تكون عاطفة تقديمها على المعطوف عليه،

 (0).العطف

كأّن :نحو قولك ،"ليت أو ،كأّن أو لعلّ ":مثل أن يكون العامل في صاحب الحال معنوّيا،  -د 

  لعّل محّمًدا مقبلٌ  :ونحو قولك. كأّن غاضًبا زيًدا أسدٌ  :فًل يجوز أن تقول .زيًدا أسٌد غاضًبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81-72الرازي،مناقب اإلمام الشافعي، (0)

  . 9/308بن مالك،أوضح المسالك إلى ألفية ا ن هشام،با (9)

 .9/381؛عباس حسن،النحو الوافي،9/390ن، .ابن هشام،م (3)

مصطفى  ؛390-9/308،س.ابن هشام ،م؛0/02األشموني،شرح األشموني على ألفية ابن مالك، :ينظر (4)

 .9/372،س.م،عباس حسن،20-3/21الغًلييني،جامع الدروس العربية،

 .08/50 الكهف (5)

 .9/308س،.ابن هشام،م (0)
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ليت األستاذ   :ونحو قولك .لعّل مبشًِّرا محّمًدا مقبٌل علينا :وال يجوز أن تقول .بشًِّرام علينا

 .ليت مشفًقا علينا األستاذ  حاضرٌ : وال يجوز قولك  .مشفًقا عليناحاضٌر 

وال يجوز أن  !ما أحسن زيًدا مقبًًل :فعل التعّجب،نحوالعامل في صاحب الحال إذا كان -هـ 

 !ما أحسن مقبًًل زيًدا:تقول

. يعجبني أن ضرب ت هنًدا مؤّدًبا:نحو معمواًل لحرف المصدري،أن يكون صاحب الحال  - و

 .  ا أن ضربت هنًدابً مؤدّ  يعجبني: وال يجوز أن تقول

 :الحال وعاملها

أن يجوز فيها أن تتقّدم عليه وأن  -وهي األصل–إحداها : (0)للحال مع عاملها ثًلث حاالت  

أو صفة تشبه الفعل المتصّرف ،  .جاء زيدٌ :نحو فعًًل متصّرًفا،وذلك إن  كان العامل .تتأّخرعنه

 .زيٌد المنطلق  مسرًعا :نحو

 .كما إذا كان لها صدر الكًلم  أّن تتقّدم عليه وجوًبا،:الثانية

 :وذلك في الحاالت  التالية أّن تتأّخر عليه وجوًبا،:الثالثة

ا :نحو كفعل التعّجب، إذا كان عاملها فعًًل جامًدا،  -أ  !ما أحسن الصديق وفّيً

يمكن تقديره بأن والفعل،نحو من الخير إنجازك العمل  إذا كان عاملها مصدًرا صريًحا،-ب

الذي يمكن تقديره بمصدر مؤّول " إنجاز"والعامل فيها المصدر الصريح " سريعا"فالحال .سريًعا

 .من الخير أن تنجز العمل سريًعا: من أن والفعل

  .ن زاِل سريًعا؛ ألّن معمول اسم الفعل ال يتقّدم عليه:نحو فعل، إذا كان عاملها اسم-ج

ا،-د الجاّر  :(9)وشبه الجملة ي الحروف التي عملت بشبهها بالفعل،وه إذا كان العامل معنوّيً

وخالد عندك  وإبراهيم في الدار جالًسا، .ليت علّيا زائرنا مخلًصا:نحو.والظرف والمجرور،

 "ليت"فالحرف  .أحرف التمّني والتشبيه والترّجيت بشبهها بالفعل كفالحروف التي عمل .منصًتا

 .وهكذا " أشّبه"بمعنى الفعل "كأنّ "و ".أتمّنى"بمعنى الفعل 

 .خالٌد هو العامل  مجتهًدا: نحو أن يكون العامل صلة أل،-هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ابن عقيل،شرح ابن عقيل على ألفية ابن 9/398الك إلى ألفية ابن مالك،وضح المسأابن هشام، (0)

؛الغًلييني،جامع الدروس 9/95؛األشموني،شرح األشموني على ألفية ابن مالك،9744-9/973مالك،

 .383-9/381عباس حسن، النحو الوافي، ؛3/25العربّية،
ق بفعل محذوف،أو وصف محذوف وعند ألّن شبه الجملة يتعلّ ت عّد شبه الجملة من العوامل المعنوّية؛ (9)

حذف المتعلَّق،ينتقل الضميرالذي يكون فيه إلى شبه الجملة،وبهذا يصير شبه الجملة متضّمًنا معنى 

   .9/389،الهامشن.معباس حسن ،.على معنى الفعل فوق اشتماله على ضميره الفعل،الشتماله
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ني أن تع:نحو أن يكون العامل صلة لحرف مصدرّي،-و  .مل م جتهًدايسرُّ

 ال القسم االبتداء،والم الم حّيز في ما نّ أل،والم القسم؛أن يكون العامل مقروًنا بًلم االبتداء-ز

وهللا : الم القسم ،نحوو.هفوة الغريب -صابًرا  -إّني لقد تحّملت  :نحوفًلم االبتداء،،(0)عليهما يتقّدم

 .هفوة الغريب -صابًرا  -لقد تحّملت 

مَ  :"نحو قوله تعالى ؤّكدة لعاملها،أن تكون الحال م-ح ن َضاِحًكا َفَتَبسَّ لَِها مِّ  (9)"َقو 

َعلُوا َفاَل :"نحو قوله تعالى أن تكون الحال جملة مقترنة بالواو،-ط ِ  َتج  لَُمونَ  َوأَنُتم   أَنَداًدا لِِّلَّ   (3)"َتع 

وي ستثنى  .تحّدًثامحّمد أفصح الناس م:نحو كاسم التفضيل، أن يكون العامل صفة تشبه الجامد،-ك

وأحدهما مفّضل  أو مختلفين، السمين مّتحدي المعنى، من اسم التفضيل ما كان عامًل في حالين،

خالٌد فقيًرا أكرم   .المؤمن  قوّياً خيٌر منه ضعيًفا:نحو فإّنه يجب تقديم حال الفاضل، على اآلخر،

 . من خليل  غنّيًا

 

 

 م الحالالمعنى البالغي لتقدّ   

أحدهما االختصاص، :ابن األثير أّن الحال وغيرها من متعلّقات الفعل ،تتقّدم لغرضين يرى     

مخشري الذين حصروا الغرض واآلخر مراعاة نظم الكًلم، وهو يرّد على البًلغيين ومنهم الزّ 

  (4).من تقديم هذه المتعلّقات في باب االختصاص

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/331ابن هشام ،أوضح المسالك،:ي نظر. (0)

 .97/02 النمل (9)

 . 9/99 البقرة (3)

 . 9/900ابن األثير،المثل السائر، (4)
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 :تقّدم الحال وتأّخرها  في ديوان الشافعيّ 

وقد تقّدمت  .ومنها ما جاء متأّخًرا فمنها ما جاء متقّدًما، تنّوع مجيء الحال في الديوان،    

 :وذلك في قوله ألّنها جاءت اسم استفهام له حّق الصدارة، لها وجوًبا في بيتين؛الحال على عام

 [الخفيف]                                                                               

 عى ِرِه كيَف َيس  ري في أَم  َو َيد  َع  َصديق        َفه  والفتى إن  أراَد َنف 
 (0) 

نف ع أخيه ، على قدرة المرء  والشاعر هنا يشير إلى ،"يسعى"على عاملها" كيف"التقّدمت الح   

 .إن كانت النّية معقودة، واإلرادة كائنة

 :وقوله

 [السريع]                                                                           

  ِت  ومحبوُبها     غيُر صحيح  ُوج ف ُس إن  َصحَّ  َدت  ظالِمةوالنَّ

كاِم الهوى عالَِمةج  ال تَ  وكيفَ  َي بِأح  ِمِه     وه  ري على ُحك 
(9) 

في بيت حمل الكثير من رّقة المعنى، وصدق  ،"تجري"على عاملها" كيف"تقّدمت الحال    

فهذا ليس  وحال المحبوب ليست كذلك؛ اإلحساس، لينكرعلى المحّب أن تكون حاله صحيحة،

 .   قمنصًفا في نواميس العش

ومنها ما كان  .متأّخرة عن عاملها أّما بقّية المواضع فقد جاءت فيها الحال على األصل،    

 :تأّخرها المتناع تقّدمها، نحو قوله 

 [الطويل]                                                                          

 َر عق ِء وهَو لبيبُ إذا وافَق التقديَر ما هَو كائن     تحيَّ لُ الَمر 
(3) 

 .ألّن الحال جملة اقترنت بالواو ؛"تحّير "على عاملها  " وهو لبيب"امتنع تقّدم الحال  

 :ومثله قوله

 [البسيط]                                                                                              

   ري وه شى لََعم  َو َنبَّاحُ إّن األسوَد لَُتخ  ري وه   (4)َي صامتة       والكلُب ُيُخشى لََعم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75الشافعي،الديوان، (0)

 . 27ن،،الشافعي،م (9)

 .40ن،.الشافعي،م (3)

 .50ن،.الشافعي،م (4)
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ألنها جملة  ؛"ي خشى"على عامل كّل منها " احوهو نبّ "و  ،"وهي صامتة"حيث امتنع تقّدم الحال  

 .مقترنة بالواو

    :وفي قوله   

 [الكامل]                                                                      

 (0)التوحيدا قلَبكَ  أَل َهمَ  كانَ  ما     خالًدا جهّنمَ  تصلى أن   شاء لو 

    . جاء صلة لحرف مصدريّ " تصلى"ها؛ ألّن عاملهاعلى عامل"خالًدا"امتنع تقّدم الحال 

فقد كان في مواضع كثيرة في الديوان، جاءت فيها الحال بصورها  أّما تأّخر الحال جواًزا، 

 .مفردة وجملة وشبه جملة: الثًلثة 

 :يقول  ومن مجيء الحال مفردة،

 [الطويل]                                                                                          

  ِد ِب والُبع  ِه       وصاِحَبُه األدنى على القُر   ومن  يقِض حقَّ الّناِس ُثمَّ ابِن َعمِّ

دِ           هُ على َقص  ــــب  أََتو  َرهُ          وإن  ناَبُه َخط  ًدا يستعذُب الّناُس ِذك   (9) َيِعش  َسيِّ

الذي جاء جواًبا للّشرط، في جملة " يعش"ردة، ومتأّخرةعن العاملمف" سيًِّدا"جاءت الحال    

ت ظًرا، وفي هذا الّسياق ي تبع  ن  شرطّية طال الحديث عن فعل الّشرط فيها مّما جعل الجواب م 

. الّشاعرهذا الجواب بالحال التي جاءت كنتيجة مغرية لما اشترطه الشاعر من قضاء حّق الّناس

 ّيًدا في قلوب اآلخرين محبوب الذكر،م حاًطـًا بمن يخاف عليه ؟ومن ال ي ِحّب أن يعيش س

 :يقول ويتمّناه للّناس، وفي معِرض اهتمامه بحال العيش الذي يسعى إليه،

 [الطويل]                                                                                              

 رِ فإن  نالَ علًما عاش في ال  (3)ّناِس ماِجًدا       وإن  مات قال الّناُس بالَغ في الُعذ 

 فالعيش بمجد  حال  ينبغي أن  تكون حتمّية، ،"عاش"على عاملها " ماجدا"تأّخرت الحال 

 . ألصحاب العلم وأهله

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57الشافعي،الديوان، (0)

 .58ن،.لشافعي،ما (9)

 .07ن،.الشافعي،م (3)
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 :قول الشافعيّ  ومن مجيء الحال شبه جملة،

 [مخلّع البسيط]                                                            

 ُتُه بالّتي يرانـــي ــِن نق ص    رأي   ومن  رآني بَِعي 

ُتُه  كاملَ          ـــِن تــمٍّ    رأي   (0)المعاني ومن  رآني بَِعي 

نظرته لآلخرين  ي شير الشاعرإلى أنّ  ".بعين"جاءت الحال شبه جملة من الجاّر والمجرور    

بنظرتهم إليه، فهو يعتمد في نظرته على حال رؤية المرء له، فهي المعيار معتمدة ومرتبطة 

ستحق فيه الذي يعتمد عليه، وهو ال شّك معيار عادل؛ ألّن إعطاء المرء من القدر أكثر مّما ي

ما رفعُت من أحد فوق منزلته،إاّل وضع مّني بقدر ما ":إهانة للمعطي، وفي هذا يقول الشافعي

 (9)".رفعت منه

 :وقوله

 [الكامل]                                                                            

ب  ة  ِجَيَف الفال      ورعى الذُّ َد وهو ضعيفُ َرَعِت الّنسوُر بِقُوَّ ه  اُب الشَّ
(3) 

لكّنها تقّدمت  ،"رعت"شبه جملة من الجاّر والمجرور،متأّخرةعن عاملها"بقّوة"جاءت الحال   

بالمفارقة  ،وذلك لتعميق الشعور"جيف"به المفعول وهو على جزء من متعلّقات هذا العامل،

   .هم دون استحقاقه بل ويجعل اإلكرام لمن حين ال ي نِصف الواقع أصحاب الهمم، المؤلمة،

أّما مجيء الحال جملة ، فكانت مقتصرة في الّديوان على الجملة االسمّية، كما جاء في البيت     

جملة  "وهو ضعيف"حيث جاءت الحال."ورعى الّذباب الشهد وهو ضعيف:"السابق، قوله

ر  يحمل من الشعور بالظلم ما ال يمكن كتما. اسمّية نه ، ففي الوقت ويظهر تألّم الشاعر من أم 

ًل،ي كّرم فيه أهل الّسفاهة وضعف الرأي  .الذي ي هّمش فيه أصحاب الع 

  

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 010-015الشافعي،الديوان، (0)

 01/94الذهبي،سير أعًلم النبًلء، (9)

  78س، .الشافعّي،م (3)
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 تقديم شبه الجملة:خامًسا 

إّن مصطلح شبه الجملة لم يرد عند علماء النحو القدماء كسيبويه والمبّرد ،لكّن أبا علي      

الظرف بنوعيه والجاّر )،وعنى به ما يعنيه النحوّيون المتأّخرون،(0)ذكره (هـ377ت)الفارسيّ 

 (.والمجرور

اسمّية ، :أقسام واعتبر ابن يعيش الجملة الظرفية قسًما من أقسام الجملة، حين قّسمها أربعة    

بينما يرى ابن  (9).خالد في الدار:ومّثل على الجملة الظرفّية بجملة.وفعلّية، وظرفّية ،وشرطّية

وحين مّثل . واعتبر الجملة الشرطّية جملة فعلّية. اسمّية ،وفعلّية،وظرفّية:هشام أقسام الجملة ثًلثة

أفي :أعندك زيٌد؟ أو :لمجرور،نحوعلى الجملة الظرفّية، ذكرأّنها المصّدرة بالظرف والجار وا

 (3)الدار زيٌد؟ 

وشبه الجملة له من األهمّية ما يندرج في باب القضايا النحوّية ،كما أّن له وظائف بًلغّية في    

 .باب الّتقديم والّتأخير

 :هيالوظائف النحوية التي تؤّديها شبه الجملة،

َناَولَ  :"،نحو قوله تعالى(4)غ االبتداء بالنكرة يتسوّ  -0  (5)."َمِزيد   َدي 

نحو  ،(0)إذا تقّدمت شبه الجملة عليه أّنها تجيز دخول الم االبتداء على اسم إّن المؤّخر، -9

لِكَ  فِي إِنَّ  :"قوله تعالى
َٰ
َرةً  َذ ُولِي لَِعب  َصارِ  ألِّ َب     (7)."األ 

فصل توسيع القاعدة النحوّية في باب التقديم والتأخير، كجواز تذكير الفعل وتأنيثه إذا  -3

َبلُ  َواَل  :"، نحو قوله تعالى(8)بينه وبين فاعله بشبه جملة َها ُيق  ، حيث ذّكر (2)" َشَفاَعة   ِمن 

مؤّنث،وقد جاز ذلك بسبب الفصل بينها بشبه " شفاعة"مع أّن مرفوعه " يقبل"الفعل 

 ".منها"الجملة

الدعاء لك : اها ومعن.سقًيا لك :تعتبر شبه الجملة قرينة دالّة على حذف المبتدأ،نحو قولك -4

  (01) .يا فًلن ،فتكون شبه الجملة خبًرا لمبتدأ محذوف

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 900أبو علي العسكري،المسائل البصرّيات ، (0)

 . 0/88ابن يعيش،شرح المفّصل،  (9)

 . 9/433ابن هشام ،مغني اللبيب، (3)

 . 9/35؛السيوطي،همع الهوامع، 0/900ل،شرح ابن عقيل،ابن عقي (4)

 .51/35 ق (5)

 . 0/904؛األزهري،شرح التصريح على التوضيح، 0/1ابن هشام،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، (0)

 .94/44النور (7)

 .9/900أبو بكر األنباري،المذكر والمؤنث، (8)

 .9/48 بقرةال (2)

 .0/505عّباس حسن ،النحو الوافي،(01)
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ا :"،نحو قوله تعالى(0)ن الفاعل تنوب شبه الجملة ع -5 ِديِهم   فِي ُسقِطَ  َولَمَّ  :المعنى ف،(9)"أَي 

 .(3)سقط الندم

 عند البالغيينشبه الجملة وما يقتضيه تقديمها وتأخيرها 

  :وفي هذا يقول عبد القاهر الجرجانيّ  اقترن التقديم عند البًلغيين القدماء بالعناية واالهتمام،   

أن يذكر من أين كانت تلك العناية،  وألّن ذكره أهّم،، ول إّنه ق ّدم للعنايةي فترض على من يق "

ر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم وبم كان أهّم، غ    (4) "ولتمّثلهم ذلك، ص 

أّما ابن األثير في سياق الحديث عن بًلغة التقديم والتأخير، فقد اعتبر تقديم الّظرف على    

وهو عندما يقول الّظرف يقصد به شبه الجملة، حيث . (5)قديم هو األبلغالعامل مّما يكون في الت

 . ظهر ذلك من خًلل األمثلة التي عرضها

ومراعاة النظم في  االختصاص،: ثّم ذكر ابن األثير أّن تقديم الّظرف يكون على وجهين   

 (7) .لم يزد عليهما، بل اقتصر على هاتين الفائدتين و(هـ742ت )وهو ما أّكده العلويّ  (0).الكًلم

وفّرق ابن األثير بين التقديم في اإلثبات والتقديم في النفي، معتبًرا التقديم في اإلثبات أولى من 

. أّن الفائدة من ذلك هي إسناد الكًلم الواقع بعده على صاحب الظرف دون غيره وذكر التأخير،

َنا إِنَّ :" ومن التقديم في اإلثبات قوله تعالى َنا إِنَّ  ُثمَّ  * َبُهم  إَِيا إِلَي  فتقديم شبه  (8)"ِحَساَبُهم َعلَي 

لَم   أَلَم   :"وكذلك قوله تعالى. يفيد أّن اإلياب والحساب إلى هللا( إلينا)الجملة َ  أَنَّ  َتع 
 ُمل كُ  لَهُ  ّللاَّ

َماَواتِ  ِض  السَّ َر   .هيفيد اختصاص الملك هلل ال لغير "له الملك"فتقّدم شبه الجملة  (2) ."َواأل 

فيختلفان في الداللة، فحين يقّدم الظرف في النفي، فإّنه  أّما تأخير الظرف وتقديمه في النفي،  

فأنت تريد نفي العيب عن الدار  .ال عيب في الدار:ففي قولك يفيد تفضيل المنفّي عنه على غيره،

غيرها من  فأنت تفّضلها على غيرها، أي ليس فيها ما في. ال فيها عيبٌ : فقط، بينما لو قلت

ل   فِيَها اَل :"وفي قوله تعالى(01).عيب َها ُهم   َواَل  َغو  ( فيها)حيث تقّدمت شبه الجملة(00)"ُينَزفُونَ  َعن 

ولو . في سياق تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا؛ كون خمور الجنة ال تسكر كخمور الدنيا

 .أّخرت شبه الجملة لما أفادت هذا المعنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9/002ابن عقيل،شرح ابن عقيل ، (0)

 .7/042 األعراف (9)

 .2/388الزمخشري،الكشاف، (3)

 .018الجرجاني،عبد القاهر،دالئل اإلعجاز، (4)

 .901ابن األثير،المثل السائر، (5)

 .900ن، .ابن األثير،م (0)

 .9/71العلوي،الطراز ، (7)

 .90-88/95 الغاشية (8)

      .017/ 9 البقرة (2)

 .902س،.ابن األثير،م(01)

 .37/47الصافات(00)
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ويظهر ذلك جلّيا  (0) ،فيكون لمشاكلة الفواصل في التسجيع ،الظرفأّما الوجه اآلخر لتقديم     

َمئِذ   ُوُجوه  :"نحو قوله تعالى في القرآن الكريم، اِضَرة   َيو  َها إِلَىَٰ *نَّ فتقديم شبه (9)" َناِظَرة   َربِّ

إّنما تقّدمت لمشاكلة الفواصل، في اآليات السابقة لها  ال يفيد االختصاص،" رّبها إلى"الجملة

ِخَرةَ  َوَتَذُرونَ  :"واآليات الًلحقة بها، كما يظهر في قوله تعالى َمئِذ   ُوُجوه   * اآل  اِضَرة   َيو   إِلَىَٰ  *نَّ

َها َمئِذ   َوُوُجوه    *َناِظَرة   َربِّ َعلَ  أَن َتُظنُّ  *َباِسَرة   َيو   (3)" َفاقَِرة   بَِها ُيف 

وإاّل يقع اللبس في فهم المعنى  إّن االعتناء بمواضع التقديم والتأخير يفرضه المعنى المراد،   

ِمن   َرُجل   َوَقالَ  :"ففي قوله تعالى .فيفهم منه غير المقصود ؤ  ن   مُّ نَ  آلِ  مِّ َعو  ُتمُ  فِر  لو   (4)"إِيَماَنهُ  َيك 

لما حصل المعنى المراد، ولف هم من اآلية أّنه يكتم إيمانه  ،"آل فرعونمن "تأّخرت شبه الجملة

 .من آل فرعون، بينما المعنى المراد هو أّن الّرجل المؤمن من آل فرعون 

من هنا كان االعتناء بمواضع تقديم الكًلم وتأخيره، داللة على فصاحة صاحبه وحسن   

 .  ينال مبتغاه من القولحّتى  ًلمه،وتتّبعه مواضع ك تصّرفه في القول،

 ي الديوانفتقديم شبه الجملة 

فقد زاد عدد األبيات التي تقّدم فيها  ،عناية في الديوانالكان لتقديم شبه الجملة حظٌّ وافٌر من    

وقد عكست األبيات اهتمام الشاعر بمواضع شبه الجملة،  (5)شبه الجملة في الديوان على المئة،

ومن هذه األبيات . ع المعنى الداللّي الذي يصّرح أو يومئ به الشاعرفجاء تقديمها متناسًبا م

 :قوله

 [الخفيف]                                                      

  ُب َض َخط   (0) ما أُبالي إذا وداُدَك لي َصحَّ      مدى الّدهِر ما َتَعرَّ

. مها جمااًل ما كان ليتأّتى في تأّخرها وكان لتقدّ ". حّ ص  "على الفعل "لي"تقّدمت شبه الجملة   

بل . ي حّب له وحده دون غيره ن  فهو يريد تخصيص وداد م  . فاألنانّية في العشق مرغوبة مطلوبة

ناه، وكّل ما بعده يهون ،حّتى الخطوب ال يبالي بها   .جعل هذا الوداد هو جّل أمله ، وغاية م 

ب  هو انقطاع وداد من يحبّ  وهو يؤّكد هذا المعنى في أكثر من موضع في  .وكأّن أعظم خط 

 :نحو قوله الديوان،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9/71،الطرازالعلوي، (0)

 . 93-75/99 القيامة (9)

 .95-75/90 القيامة (3)

 .41/98غافر (4)

، 09، 00، 58،  57، 50، 54، 59، 51، 42، 48، 40،47: وردت في الديوان في الصفحات (5)

03 ،04 ،07 ،08 ،73 ،75 ،70 ،77 ،78 ،81  ،80 ،84  ،80 ،87 ،82 ،21 ،20 ،25 ،20 ،

27 ،28 ،22 ،019 ،013 ،015 ،010 ،018 ،012 ،001 ،000 . 

 . 47الشافعّي،الديوان، (0)
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 [مجزوء الكامل]                                                 

  ِّة أن تحبــــــ         َب فال ُيِحبَُّك من ُتِحبُّهوِمَن الَبلِي
 (0) 

 وجاء هذاالتقديم ،(أن تحبّ )التي وقعت خبًرا،على المبتدأ ،(ومن البلّية)فهو يقّدم شبه الجملة   

من )فذكره البلّية يجعل االنتباه أقوى؛ ليترّقب الّسامع المقصود بقوله  ليفيد التشويق من جهة،

لة حّبه بحّب الطرف اآلخر،وهو من ج( البلّية قاب   .إّنما هو بًلء هة ثانية ي ِصرُّ على أّن عدم م 

ئل عن شيء من الغزل، قال  : وحين س 

 [البسيط]                                                                     

 َبع  ِمَن ال َظرِ لو أّن عيني إليك الّدهَر ناظرة        حانت وفاتي ولم  أش   (9)نَّ

تلك .،ليخّصص النظر إلى المحبوب،ال إلى غيره(ناظرة)على خبر إّن (إليك)قّدم شبه الجملة     

لقد جاء هذا المعنى  ليعّبر . النظرات التي ال يكتفي منها، وال يشبع، حتى لو دامت الّدهر كلّه

شّك؛حين يعلم أّن عن وفاء الشاعر، وإخًلصه،ذلك الوفاء الذي ال يمكن ألحد أن  يجعله موضع 

 .   القائل هو الشافعيّ 

 :ومن قوله في الفخر    

 [الكامل]                                                             

  ُهُ     وعليَّ إكــــــليلُ الكالِم وتاُجه   عندي يواقيُت الَقريِض وُدرُّ

ِضل     ولقد يه           (3)وُن على الكريِم عالُجهُ وعداوةُ الّشعراِء داء  ُمع 

ها هو في الفخر ال تعجزه الكلمات، فهي ال تخون مواقعها، بل تأتيه طواعية،تشهد على    

المعنى وتسوق القارئ إلى مواضع الجمال، يستشرف حسنها باستمتاع تحمله عليه ذائقته 

ت ّوجة بأثمن ما  ي   ت ّوج به الشعر،تراه ي قّدم شبه األدبّية، فالشاعر في مقام يفتخر به بملكة شعرّية م 

وكأّن . ، مؤّكًدا  تخصيص نفسه بالشعر النفيس(يواقيت)الواقعة خبًرا،على المبتدأ ( عندي)الجملة

الشاعر أمام اّتهام من الشعراء؛ كونه حريًصا على انتقاء معانيه الشعرّية ،مترّفًعا بها عّما قد 

. لّسبق في العديد مّما يعتني به غيره من الشعراءي شينها، فًل يخوض في أّي ميدان، وال يهّمه ا

فهو شديد الثقة بنفسه، ويراها   تراه ال يكترث لما يقولون، -وهو يقّر عداوة الشعراء له -لذلك

والّدليل على ذلك ما قّدمه في البيت التالي من إقرار، . أوغواية وينأى بها عن أّي سفه، كريمة،

 فارسه المغوار الذي أعجز غيره عن اللحاق به، ولوال خشية هللا بأّنه يملك زمام الّشعر، بل هو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .48الديوان،الشافعّي، (0)

 .07ن،.مالشافعي، (9)

 .54ن،.الشافعي،م (3)
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 :لتفّوق عليهم في كّل ميادين الّشعر وأغراضه، فهو يقول   

 [الوافر]                                                         

ُت الّناَس كلَُّهُم عبيدي  (0) ولوال خشيُة الّرحمِن رّبي        َحَشر 

 :قولهفي و

 [الطويل]                                                               

 ُهنَّ أكثراـــان الفِل ُس منعليَّ ثياب  لو ُيباُع جميُعها       بِفِل س  لك  

طرا          لِها    نفوُس الَورى كانت أجلّ وأخ   (9)وفيهَن نفس  لو ُيقاُس بمث 

ذلك السمّو إّنما هو سمّو الدين  يبوح به شعره،فكًرا  يحمل شاعرنا في نفسه فكًرا سامًيا،      

. إال لرضا الخالق في القول والعملتلك الّنفس الّراضية المرضّية،التي ال تسعى ف. والعلم والخلق

بٌّ على العلم والفقه "عليّ "وهو حين يقّدم شبه الجملة ، يعترف بزهده في الدنيا؛ ألّن هّمه منص 

ا بنفسه؛ ألّن هذا ما يرفع شأن المرء،ال الثياب والمظاهر الخارجّية، . والدين وهذا يجعله معتّزً

، معتنيا ومعتّزا بجوهره، فالعلم وجهته، وإليه تّتجه "فيهنّ "والّدليل جاء به حين قّدم شبه الجملة 

 :حين قال هبوصلة اهتمامه، وألجله ت ضاء قناديل  ليله، وهذا ما أّكد

 [ الطويل]                                                                                    

         راِن أنَّ لَيالًيا َس ِمَن الُخس  ري ألَي  َسب  من  ُعم  َتُمرُّ بال عل م  وُتح 
(3) 

، تتقّدم شبه في استفهام يقود إلى التقرير،بأّن الخسارة تكمن في إضاعة الوقت دون علم    

، هذا التقديم الذي يحمل شيًئا من التشويق، ........(أّن ليالًيا)على جملة ( من الخسران)الجملة 

 .رئ، ويستحوذ على إصغائه، فيخبر بعدها بما يريد إخبارهلمعرفة ما الخسارة، فيجذب انتباه القا

 :ومن جميل المعاني التي حملتها أبياته،بيٌت يقول فيه   

 [البسيط]                                                                              

  ُّرِق الن َن العوِد والَحَطبِ والعوُد لو لم  َتِطب  منُه روائُحُه          لم  َيف   (4)اُس َبي 

ليدّل على معنى عميق، وداللة قوّية على أّن المرء هو من يحمل ( منه)إّن تقديمه لشبه الجملة    

أمر نفسه ،وهو من عليه حفظها وصيانتها، فًل يرتضي لها إاّل كّل جميل، فالمدح إن  أتى من 

وهذا . ذا فتلك مسؤولّية تقع على عاتقه هول. اآلخرين يبقى منقوًصا، ما لم تؤّكده أفعال المرء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 52الشافعي،الديوان، (0)

 . 00 ن،.مالشافعي، (9)

 .07ن،.الشافعي،م (3)

 .48ن،.الشافعي،م (4)
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تلك القّوة التي  المعنى لم ي صّرح به مباشرة، و لم يقحمه بأسلوب تقريرّي يخلو من قّوة التأثير،  

 .انبعثت من تلميح ضمنّي، جّسد  المعنى أبلغ تجسيد، يتشابه المظهر ولكّن التمّيز يبقى للجوهر

 :وقوله 

 [البسيط]                                                                

 َيَبُه      لوال التفّرُق والتنغيِص با ر  مضى ما كان أط  ًيا لَِده   لّسَفِر ُسق 

ِهَك يجلو ُظل َمَة الَبَصرِ           َظِر     فنوُر وج  َك بالنَّ في ِمن  ني أَُمتِّع  َطر  َدع 
(0) 

: لتؤّدي وظيفة نحوّية ،وهي الّداللة على المبتدأ المحذوف، فالمعنى( لدهر)جاءت شبه الجملة   

قيت،الدعاء  لك يا دهر   . (9)س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 07الشافعي،الديوان ، (0)

 500-0/505عباس حسن،النحو الوافي، (9)
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 الفصل واالعتراض : المبحث الثالث

وفي هذا  ي عّد الفصل واالعتراض من القضايا والمسائل المشتركة بين النحوّيين والبًلغّيين،     

 مواضع الفصلوستوّضح  مفهوم الفصل واالعتراض، باحثة الحديث عن،ستتناول الالمبحث

ونوع الجمل المعترضة  مواضع االعتراضوتبّين األجزاء التي ف صل بينها، كما ستتناول دراسة 

وكذلك ستتناول أهّم  ،وتعرض آراء بعضهم فيها ،البًلغّيين عند الجملة المعترضةوت بّين مفهوم 

 .في ديوان الشافعيّ  واالعتراض الفصلراسة ثّم تقوم بد األغراض البًلغّية لًلعتراض،

 مفهوم الفصل واالعتراض:أّوال 

أّما االعتراض لغة ، .(0)"فصل بينهما يفصل فصًل هو الحاجز بين شيئين،:الفصل لغة       

 .( 9)واعترضه بالطريق  بمعنى منعه من المسير .لمنع :فيعني

 فهو أن يأتي في أثناء الكًلم،" :اصطًلًحاولم ي رد تعريف الفصل اصطًلًحا، أّما االعتراض    

معنى بجملة أو أكثر ال محّل لها من اإلعراب، لنكتة سوى رفع  أو بين كًلمين مّتصلين،

َعلُونَ :"قوله تعالى نحو.(3)"اإلبهام ِ  َوَيج  َبَناتِ  لِِّلَّ   ال 
 
َحاَنُه ا َولَُهم ُسب  َتُهونَ  مَّ  "سبحانه"و (4)."َيش 

 .ناء الكًلم، بين المتعاطفين،وجاءت تنزيها هلل عّما ينسبون إليهجملة معترضة وقعت في أث

فمثًًل يرى . تناول النحاة قّضية الفصل ممّيزين  بين ما يجوز فيه الفصل، وبين ما يقبح وي كره   

الخبرّية وتمييزها قبيح؛ ألّنه فصل بين الجاّر والمجرور، والمجرور "كم"سيبويه أّن الفصل بين 

كلّما ازداد الجزءان اّتصااًل :"فيقول ابن جّني أّما (5.)ّر، فصارا كالكلمة الواحدةداخٌل في الجا

وقّبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لقّوة االّتصال .(0)"قوي قبح الفصل بينهما

ومن سنن العرب أن يعترض بين (:" هـ325ت)وقال ابن فارس .بينهما،مؤّكدا ما قاله سيبويه

ويؤّكد ابن هشام أّن االعتراض يكون . (7)"وال يكون هذا المعترض إال مفيًدا ،الكًلم وتمامه كًلم

 (8) وهي تعترض بين شيئين إلفادة الكًلم تقوية وتسديًدا وتحسيًنا بالجملة،

 ع الفصلضموا:ثانيا 

إّن المتتّبع لمواضع الفصل التي تناولها النحوّيون، يجد أّن الفصل ال يكون بالجملة ؛ ألّن      

 والفصل مسألة طرق النحاة بابها، مجيزين في بعض المواضع. ذا يدخل في باب االعتراضه

وقد كره ابن الّسراج الفصل بين العامل والمعمول فيه، بما ليس . وكارهين في مواضع أخرى

  منها، غريب هو بما"الحمى"واسمها كان بينحيث ف صل   .كانت زيًدا الحّمى تأخذ:منه نحو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(فصل )،مادة  00/590ابن منظور،لسان العرب، (0)

 (.عرض)،مادة7/007ن، .ابن منظور،م (9)

 .92الجرجاني،التعريفات، (3)

 .00/57النحل  (4)

 .9/004الكتاب، (5)

 .9/321الخصائص، (0)

 . 021الصاحبي في فقه اللغة،  (7)

 . 9/440مغني اللبيب، (8)
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 (0)".كان"، وليست معتأخذ الفعل مع زيد عًلقةها، وخبراسمها وال ب يسل" ازيدً " ألنّ 

كالفصل بين والمبتدأ  :ستتناول الباحثة في هذا المبحث بعض صور الفصل بين المتًلزمين  

والمضاف  والصفة والموصوف، وما التعجبّية وفعل التعّجب، والفعل ومرفوعه، والخبر،

  .مع توضيح طبيعة الفصل وحكمه .والعطف والمعطوف .ولوالصلة والموص والمضاف  إليه،

 : الفصل بين المبتدأ والخبر-1 

قّبح ابن جّني الفصل بين المبتدأ والخبر في سياق حديثه عن قبح الفصل بين الفعل والفاعل ،     

ي وكان ابن جنّ . (9)"ويلحق بالفعل والفاعل في ذلك المبتدأ والخبر في قبح الفصل بينهما:"فقال

 . (3)يقصد الفصل باألجنبي بين المتًلزمين، وقال بجواز الفصل بينهما بالظرف

 :بين المبتدأ والخبر به فصليجوز الما 

ليست  وهي "رجل"وهذا الفصل يجوز؛ألّن صاحب الحال.في الدار جالًسا رجلٌ :نحو: الحال  - أ

 .غريبة عنه

ا أَبِيَنا إِلَىَٰ  أََحبُّ  هُ َوأَُخو لَُيوُسفُ  َقالُوا إِذ   :"نحو قوله تعالى: العطف  - ب فقد فصل بين  (4)"ِمنَّ

وهو فصل جائز ؛ألّن المعطوف ليس أجنبّيا ".وأخوه"بالعطف" أحبّ "والخبر" يوسف"المبتدأ

 .عن المعطوف عليه 

ن َوُهم :"الفصل بالجاّر والمجرور والظرف،نحو قوله تعالى - ج دِ  مِّ لُِبونَ  َغلَبِِهم   َبع  . (5) "َسَيغ 

 " .من بعد غلبهم"بشبه الجملة "سيغلبون"وجملة الخبر" هم"المبتدأ  حيث ف صل بين

وهو .بين المبتدأ والخبر"هو"حيث فصل الضمير.زيٌد هو الفاضل  :نحو، الفصل بالضمير -د 

 .ضمير فصل ال محّل له من اإلعراب

 لماضي،أن تكون بلفظ ا:وتأتي  كان زائدة بشرطين (0). زيٌد كان قائمٌ :، نحو"كان"الفصل ب -هـ 

 (7).وأن تأتي بين شيئين متًلزمين ليسا جاّر ومجرور

 الفصل  بين الفعل ومرفوعه-2

 :ومّما يفصل  بينهما ،مرفوعهيجوز الفصل بين الفعل و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/937ابن السراج،األصول في النحو، (0)

 .9/321الخصائص،  (9)

 . 9/321،ن.م (3)

 .09/8يوسف (4)

 . 31/3 الروم (5)

 . 0/988،شرح ابن عقيل؛ابن عقيل،0/29ابن عصفور، المقّرب،  (0)

 .957-0/955ابن هشام،أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، (7)
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حيث ف ِصل بين  (0)."ال َغاِشَيةِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َهل   :"نحو قوله تعالى قوله تعالى ،المفعول به - أ

 ".الضمير في أتاك"بالمفعول به" حديث  "والفاعل" أتى"الفعل

ا ؛ألّن صاحب الحال موجود في : الحال - ب ال ي عّد الفصل بالحال بين الفعل والفاعل فصًًل أجنبّيً

الكوفّيون تقّدم الحال على صاحبها المرفوع إذا كان اسًما البصرّيون و وقد أجاز .الجملة

 ( 9).كًبا زيدٌ جاء را:ن تأّخرها عن العامل،نحويط الكوفيّ ااشتر مع ظاهًرا،

ِ  َوَكَفىَٰ : " نحو قوله تعالى ي فصل بين الفعل والفاعل بحرف جّر زائد، :حرف جّر زائد - ج  بِالِّلَّ

  " .ّللا"والفاعل" كفى"بين الفعل " الباء"حيث فصل حرف الجّر الزائد  (3)."َوِكياًل 

ومرفوعه بًل يجوز توّسط التمييز بين الفعل "وال خًلف بين النحاة على ذلك :التمييز -د  

 (4)".طاب نفًسا زيدٌ :خًلف،  نحو

له إن كان " إاّل "اعتبر البصرّيون أّن الفعل هو العامل في المستثنى، وبتقوية :االستثناء -هـ  

؛ لذا فهو ليس غريًبا وال أجنبّيا عن الفعل، فجاز الفصل به بين الفعل والفاعل قال ابن (5)الزًما 

  (0)"اّل زيًدا القوم  قام إ: فنّبهت  على جواز:" مالك

 (7).لم يوجد كان مثل ك:الزائدة ،نحو " كان"ي فصل بين الفعل ومرفوعه ب": كان"الفصل ب-و

 " كان"لفصل بين ما التعجبّية وفعل التعّجب با -3 

دون غيرها من األفعال الناقصة بين ما التعجبّية وفعل التعّجب، يقول ابن " كان"تزاد     

تأتي :"قال ،و"كان" يزاد بقياس،وذلك بين الشيئين المتًلزمين،إال وليس فيها ما:"عصفور

ما كان :وزيادتها بعد ما التعجبّية، نحو (8)".زيادتها للّداللة على اقتران مضمون الجملة بالزمان

 (2)! أصّح علم  من تقّدما

 صفة والموصوف الفصل بين ال -4

 :بما يلي يجوز الفصل به بين الصفة والموصوف 

لِكَ  :"لة، نحو قوله تعالىشبه الجم - أ
َٰ
ر   َذ َنا َحش  " علينا"فقد فصلت شبه الجملة (01)،"َيِسير   َعلَي 

 .    وشبه الجملة هنا معمول الوصف وليست غريبة عنه"يسير"والصفة"حشر"بين الموصوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .88/0الغاشية  (0)

 .052-0/058كافية ابن الحاجب،الرضي، شرح  (9)

 .33/3 األحزاب (3)

 .9/908السيوطي ،همع الهوامع، (4)

 .0/900األنباري،اإلنصاف في مسائل الخًلف، (5)

 .9/920ابن مالك ،شرح التسهيل، (0)

 .0/988؛ابن عقيل ،شرح ابن عقيل،0/29ابن عصفور ،المقّرب،  (7)

 .0/988، س.؛ابن عقيل،م0/29،س.ابن عصفور،م (8)

 . 0/988، س.ابن عقيل،م (2)

 51/44ق (01)
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 .(0)مررت برجل  كان قائم  : ، نحو" الزائدة " كان - ب

 "العاقل"والصفة" زيد"بين الموصوف" قائم "فصل الخبر.(9)زيٌد قائٌم العاقل  :نحو  الخبر، - ج

ِ  أَفِي :"المبتدأ ،نحو قوله تعالى - د َماَواتِ  َفاِطرِ  َشك   ّللاَّ ِض  السَّ َر   بين"شكّ "فصل المبتدأ .(3)"َواأل 

 " .فاطر"والصفة " ّللا"الجًللة الموصوف لفظ 

 والصفة"زيد"حيث ف صل بين الموصوف(4)أزيًدا ضربت القائم  ؟:عامل الموصوف ،نحو -هـ 

 "ضربت"بعامل الموصوف" القائم"

 الفصل بين المضاف والمضاف إليه  -5

 فقد منع (5).الفصل بين المضاف والمضاف إليه اختلف البصرّيون والكوفّيون في مسألة     

صرّيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجاّر،وذلك ألّنهما بمنزلة شيء الب

واحد، وإّنما جاز الفصل بينهما بالظرف والجاّر من باب االّتساع؛ كونهما ي ّتسع فيهما ما ال ي ّتسع 

 :ومّثلوا على الفصل بينهما بالجاّر ،بقول ذي الرّمة. في غيرهما

 [البسيط]                                                                       

ِس أصواُت الفراريجِ  كأنَّ أصواَت ِمن  إيغالهنَّ بنا       أواخِر الَمي 
(0)   

" من إيغالهّن بنا"بالجارّ " أواخر"والمضاف إليه" أصوات  "حيث فصل الشاعر بين المضاف

 واأجازأّما الكوفّيون، فقد .لهن بنا أصوات  الفراريج كأّن أصوات  أواخر الميس من إيغا: والتقدير

الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجاّر لضرورة الشعر؛معلّلين ذلك بكثرة 

لِكَ  :"قراءة ابن عامر لقوله تعالىوذكروا . استعماله في شعر العرب
َٰ
نَ  لَِكثِير   َزيَّنَ  َوَكَذ  مِّ

ِرِكينَ  لَ  ال ُمش  اَل  َقت  يِّن، "قتل  "بقراءة.(7)"ِهم  ؤُشَرَكا ِدِهم  أَو  بالرفع على أّنه نائب فاعل للفعل ز 

 ".أوالدهم"ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله.بالجرّ "شركائهم"وبالنصب، "همأوالد  "و

 .وقالوا إذا جاء هذا الفصل في القرآن الكريم ،ففي الشعر أولى.همشركائهم أوالد   قتل  :والتقدير

 الصلة والموصول الفصل بين -4

ال تفّرق بين الصلة والموصول :"عّبر المبّرد عن قّوة التًلزم بين الصلة والموصول،فقال    

 ولكن يجوز الفصل بين الّصلة والموصول بجملة االعتراض؛ كونها تأتي (8)".ألّنه اسٌم واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0/988،شرح ابن عقيلابن عقيل، ؛0/29،المقربابن عصفور ، (0)

 .3/005السيوطي،همع الهوامع ، (9)

 .01 /04 ابراهيم (3)

 .3/005،ن.السيوطي،م (4)

 417-9/410؛ابن جني،الخصائص،430-9/497،س.ماألنباري،:ينظر (5)

، البغدادي،خزانة األدب؛9/414،الخصائص؛ابن جني،0/072؛سيبويه ،الكتاب،49ذو الرمة،الديوان، (0)

4/018. 

 .0/037 األنعام (7)

 3/023المقتضب، (8)
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ضربت الذي :ال يجوز أن تقول.ضربت زيًدا الذي قام أبوه:ففي قولك (0) .تشديًدا وتوكيًدا للصلة

كما ال ".زيد"بمفعول ضربت" قام أبوه"و الصلة"الذي"ألّنك فصلت بين الموصول.زيًدا قام أبوه

والبعض " قام" فصلت بين بعض الصلةوذلك ألّنك . م زيًدا أبوهضربت الذي قا:يجوز أن تقول

     .؛ألّنه أجنبّي عن جملة الصلة والموصول" ضربت"وهو معمول " زيد"ب"أبوه"اآلخر

  الفصل بين حرف العطف والمعطوف -5

يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجاّر والمجرور، إن لم يكن المعطوف فعًل   

ُ ا :"ومن الفصل بين العاطف والمعطوف، قوله تعالى  (9).جروًراوال اسًما م
عَ  َخلَقَ  الَِّذي لِّلَّ  َسب 

ِض  َوِمنَ  َسَماَوات   َر  لَُهنَّ  األ  " نَّ هُ لَ ث  مِ "والمعطوف" الواو"حيث ف صل بين حرف العطف(3)"ِمث 

ن اسًما وإن كا.أّما إن كان المعطوف فعًل لم يجز الفصل". ن األرِض مِ "بالجاّر والمجرور 

ّر اآلن بزيد  وغًدا بعمرو: ،نحو(4)مجروًرا أعيد معه الجارّ  د معه الجاّر،وجب .م  ع  وإن ف صل ولم ي 

َناَها :"النصب بفعل مضمر،نحو قوله تعالى ر  َحاقَ   َفَبشَّ َحاقَ  َوَراءِ  َوِمن بِإِس  قُوبَ  إِس   (5)"َيع 

 .منصوب بفعل مضمر"يعقوب"ـف

 االعتراض مواضع:ثالثـًا 

، (0)العتراض يكون بالجملة، والجملة المعترضة من الجمل التي ال محّل لها من اإلعرابا   

، واالعتراض باب مشترك بين (7) لكّنها تعترض بين شيئين إلفادة الكًلم تقوية وتسديًدا وتحسيًنا

ال كما أّما النحوّيون فقد حّددوا مواضع الجملة المعترضة والتي ما جاءت إ. النحوّيين والبًلغيّين

 (8):ومن هذه المواضع. قال ابن هشام لتقوية الكًلم وتحسينه وتأكيده

 :كقول الشاعر ،بين الفعل ومرفوعه -0

 [الوافر]                                                            

ِل العاذلينا -أُظنُّ –شجاَك  بأ بَِعذ  ُع الظاعنينا     ولم  َتع  َرب 
(2)  

 " .ربع"والفاعل " شجاك"بين" أظنّ "بجملة الفعل الملغىجاء االعتراض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 0/319 ؛السيوطي،همع الهوامع، 0/931؛ابن مالك،شرح التسهيل،0/09ابن عصفور،المقرب،:ينظر (0)

 . 384-3/383،س.م؛ابن مالك،0/004ابن عصفور،شرح جمل الزجاجي،:ينظر (9)

 .05/09الطًلق (3)

 .3/384،س.مابن مالك، (4)

 . 00/70 هود (5)

 90المرادي،رسالة في جمل اإلعراب، (0)

 9/440؛ابن هشام ،مغني اللبيب،021ابن فارس،الصاحبي في فقه اللغة، :ينظر (7)

 453-9/440،ن.مابن هشام ، (8)

 ؛9/810؛السيوطي ،شرح شواهد المغني440ابن هشام ،تخليص الشواهد،:في البيت بًل نسبة  (2)

 0/343الشنقيطي،الدرراللوامع ، 
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 :،نحو قول الشاعربين الفعل ومفعوله -9

 [الّرجز]                                                             

لَت   رُ - وُبدِّ لِ  ذو والّده  ف      -َتَبدُّ با َدبوراً  اـً َهي  أل بالصَّ والشم 
(0) 

 "هيفا"ومفعوله " بّدلت"بين الفعل( لوالدهر ذو تبدّ )سمّيةاعترضت الجملة اال

 :،نحو قول الشاعربين المبتدأ وخبره  -3

 [الطويل]                                                               

َن بالفتى واألّيامُ -وفيهنَّ  ُثر  لَل َنُه ونوائحُ        -يع   (9) َنوادُب ال يم 

واألّيام يعثرن "بالجملة االسمّية" فيهنّ "بر المقّدم والخ" نوادب"ف صل بين المبتدأ المؤّخر

 "بالفتى

 :،نحو قول الشاعربين ما أصله مبتدأ وخبر  -4

         [الرجز]                                                                

َطار   - إِنِّي نَ  َوأَس  َرا  ُسِطر  رُ  َيا لََقائل      -َسط  ًرا َنص  رَ  َنص   (3)اَنص 

را"اعترضت جملة القسم ط  ن  س  ِطر  وخبرها " الضمير المّتصل فيها"بين اسم إنّ " وأسطار  س 

 " .لقائلٌ "

َنا إَِذا :"،نحو قوله تعالى بين الشرط وجوابه   -5 ل  َكانَ  آَيةً  َبدَّ ُ  -ۚ   آَية   مَّ
لَمُ  َوّللاَّ لُ  بَِما أَع   -ُيَنزِّ

َما َقالُوا َتر   أَنتَ  إِنَّ لَُمونَ  اَل  َثُرُهم  أَك   َبل  ۚ   ُمف  وّللا "االسمّية جملةالجاء االعتراض ب (4)" َيع 

 "قالوا إنما انت مفتر"وجوابه " إذا بدلنا آية مكان آية"بين الشرط " أعلم بما ينزل

ََلَنَّ *- أَقُولُ  َوال َحقَّ  - َفال َحقُّ  َقالَ  :"،نحو قوله تعالىبين القسم وجوابه -0 مَ  أَلَم   نَوِممَّ  ِمنكَ  َجَهنَّ

ُهم   َتبَِعكَ  َمِعينَ  ِمن   "وجوابه " فالحقّ "بين القسم" الحّق أقول"اعترضت جملة . (5) "أَج 

ََلَنَّ  مَ  أَلَم   ".  َجَهنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛440 /0ي اللبيب،؛ابن هشام،مغن0/330؛ابن جني ،الخصائص،349أبو النجم العجلي،الديوان، (0)

 .0/593،س.مالشنقيطي،؛0/451،همع الهوامعالسيوطي،

، س.م، السيوطي؛ 9/440،س.بن هشام ،م؛ا0/332،س.مابن جني، :في البيت لمعن بن أوس المزني (9)

9/818. 

 ؛ابن هشام، 0/341؛ابن جني،الخصائص،9/085؛سيبويه ،الكتاب، 074رؤبة بن عجاج ،الديوان، (3)

 .9/448مغني اللبيب،

 .00/010 لالنح (4)

 . 85-84/ 38 ص (5)
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لَُمونَ  لَّو   لََقَسم   َوإِنَّهُ  :"،نحو قوله تعالىبين الموصوف والصفة -7 وجاء . (0)"َعِظيم   َتع 

 " .لو تعلمون"بجملة " عظيم"وصفته" قسم"االعتراض بين الموصوف 

 :،نحو قول الشاعربين الموصول وصلته -8

 [الكامل]                                                                            

ِرفُ  -وأَبيِك  – الّذي ذاكَ   َمغُ  والحقُّ     مالِك   تع  هاتِ  َيد   (9)الباِطلِ  ُترَّ

 ".تعرف"وصلته" الذي"بين الموصول" وأبيك"اعترضت جملة القسم

َئاتِ  َكَسُبوا َوالَِّذينَ  :"،نحو قوله تعالىبين أجزاء الصلة  -2 يِّ َئة  سَ  َجَزاءُ  - السَّ لَِها يِّ - بِِمث 

َهقُُهم   فهي "ّيئاتبوا السّ سَ كَ "معطوفة على جملة الصلة" وترهقهم ذلّة"جملة. (3)"ِذلَّة   َوَتر 

 . من جملة الصلة ،وما بينهما اعتراض

 (4).زيد   -وهللا  -هذا غًلم  :،نحو بين المتضايفين -01

 :،نحو قول الشاعربين حرف التنفيس والفعل - -00

 [الوافر]                                                                  

َف    ري وسو  ن  أم  نساءُ  -إخالُ –وما أد  م  آلُ ِحص  ري     أََقو  أد 
(5) 

 " .أدري"والفعل الذي يليه " سوف"بين حرف التنفيس " إخال"اعترضت جملة

إلى ذلك ابن جّني كما أشار  -وهي كثيرة -العرب في شعربعض مواطن االعتراض هذه  كانت  

 ( 0) "واالعتراض في شعر العرب ومنثورها كثير وحسن،ودالٌّ على فصاحة المتكلّم:"حين قال

 لجملة المعترضة عند البالغّيينا: ارابعً 

االعتراض من الحشو المليح، وذلك حين قّسم الحشو إلى  (هـ325ت)اعتبر أبو هًلل العسكري 

 سقطتهأ إدخال كًلم لو:أّما المذمومان،فأحدهما.الث مليحاثنين منها مذمومين والث: ثًلثة أضرب

ن تأتي للمعنى بكًلم كثير أ:واآلخر .، أي لم يأت الحشو بأّية فائدةتأّثر الكًلم وظّل تاّمايلم 

ويملح االعتراض إذا ما است ثني النوعان .إذ يمكن التعبير عنه بأقصر منه ال فائدة منه، وطويل

 ( 7).المذمومان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 70 /50 الواقعة (0)

؛السيوطي،همع 807؛السيوطي،شرح أبيات المغني،0/09؛ابن عصفور،المقّرب،345جرير ،الديوان، (9)

 .0/50الهوامع،

 . 01/97يونس (3)

 .9/450،مغني اللبيبابن هشام ، (4)

 .0/594؛السيوطي،الدرر اللوامع،891؛السيوطي ،شرح شواهد المغني،07زهير ،الديوان، (5)

 .0/340ابن جني،الخصائص، (0)

 .42-48الصناعتين الكتابة والشعر، (7)
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ه  كّل كًلم أدخل فيه لفظ مفرد أو مرّكب :"االعتراض قائًل(هـ010ت)وعّرف ابن األثير    دُّ ح  و 

 . (0)"لو سقط لبقي األّول على حاله

 األغراض البالغّية لالعتراض:خامًسا

   :هاّيون األغراض البًلغّية لًلعتراض،ومنتناول البًلغ

ِ  َقالُوا:"نحو قوله تعالى التقرير، -0 ُتم لََقد   َتالِّلَّ ا َعلِم  َنا مَّ ِسدَ  ِجئ  ِض  فِي لُِنف  َر  جاء  .(9)"األ 

 (3).مّما أفاد تقرير إثبات البراءة من تهمة السرقة".لقد علمتم"االعتراض بقوله 

عَ  :"التنزيه،نحو قوله تعالى -9 ِ  لُونَ َوَيج  َبَناتِ  لِِّلَّ َحاَنهُ  ال  ا َولَُهمۚ   ُسب  َتُهونَ  مَّ . (4)" َيش 

 (5).لتنزيه هللا عّما قالوا من جعل البنات هلل" سبحانه"فاالعتراض بقوله تعالى

هُ :"نحو قوله تعالى (0)،التأكيد -3 لَُمونَ  لَّو   لََقَسم   َوإِنَّ : االعتراض في قوله تعالى .(7)"َعِظيم   َتع 

 ".عظيم"والموصوف "قسم"جاء بين الصفة"ونلو تعلم"

 :،نحو قول عوف بن م حلّم الخزاعي (8)الدعاء -4

 [السريع]                                                                    

َتها  -إنَّ الثمانيـــــــــَن    ُجمانِ         -َوُبلِّغ  عي إلى ُتر  َوَجت  سم  قد  أَح 
(2) 

 . ويفيد الدعاء للمخاطب بأن يبلغ عمره الثمانين.بين اسم إّن وخبرها" وبلّغتها"بجملةاالعتراض 

 :نحو قول المتنبي (01)،المطابقة واالستعطاف -5

 [الكامل]                                                                     

ِت لَهيَبُه       -0 ما ل - يا جنَّتي -َوُخفوُق قل ب  لو  رأي  ِت فيِه َجَهنَّ (00)َظَنن 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/41المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، (0)

 . 73 /09يوسف (9)

 .3/57الزركشي،البرهان في علوم القرآن ، (3)

 .57 /00النحل (4)

 .3/49،س.م؛ابن األثير،5/030ر الربيع ،؛ابن معصوم المدني،أنوا3/57س،.الزركشي،م (5)

 .3/58س،.الزركشي،م(0)

 .70 /50 الواقعة(7)

 510فضل عباس،البًلغة فنونها وأفنانها،(8)

 890؛ابن هشام ،شرح شواهد المغني، 0/70أبو علي القالي،األمالي،(2)

  519س،.فضل عباس،م(01)

 05المتنبي،الديوان،(00)
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من جهة " نمجهّ "،وذلك مطابقة مع قوله بين الشرط وجوابه " يا جّنتي"اعترضت جملة النداء    

وهو استعطاف رقيق جاء باعتراض ي لين قلب المحبوبة،  .لمحبوبة من جهة أخرىاوالستعطاف 

 .ا ي ميل القلب وي لينه ويجعلها تشفق على الشاعر، حيث حمل االعتراض بالنداء نغمً 

 :نحو قول إبراهيم بن المهدّي في رثاء ابنه (0)،التحّسر -01

 [الطويل]                                                                          

لي -َوإنِّي  َت َقب  م  كَ  -لَعالِم            بأّني  -وإن  قُدِّ طأُت من   (9)قريُب  -وإن  أب 

 

وإن أبطأت "وفي الشطر الثاني بقوله "وإن قدمت قبلي"اعترض في الشطر األّول بقوله  

وجاء هذا االعتراض لي عّمق الشعور بالحزن واألسى، على فقد .ن اسم إّن وخبرها بي"  منك

 .ولده الذي سبقه إلى الموت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 513س، .فضل عّباس،م (0)

 4/047اريخ دمشق،؛ابن منظور،مختصر ت3/900المبّرد ،الكامل،  (9)
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 الفصل واالعتراض في ديوان الشافعي:سادًسا 

جاء الفصل واالعتراض في الديوان، مظهًرا اعتناء الشافعّي بجمال معانيه، عنايته بسًلمة          

 .تراكيبه، فكانت مواضع كّل من الفصل واالعتراض، تشهد له بذلك

 : مواضع الفصل -أ      

 :الفصل بين الفعل ومرفوعه -0

 :قول الشافعيّ  جاء الفصل بين الفعل ومرفوعه ِسّت مّرات في الديوان ،وهي

 [البسيط]                                                                                       

  ُه للناِس حاجات َن الورى َرُجل     ُتق ضى على يدي   (0) وأفضلُ الناِس ما بي 

جاء هذا ".حاجات"ومرفوعه"ت قضى"بين الفعل " للناس"و"على يديه "الجملة جاء الفصل بشبه   

الفصل في إطار نهج الشافعّي الدؤوب في الدعوة إلى عمل الخير وقضاء حوائج الناس، ذلك 

فقضاء حوائج الناس خلق . العمل الذي جعله اإلمام يضع صانعه في الّرتبة األفضل بين الناس

دَ ":فقال -صلّى هللا عليه وسلّم–يدنا محّمد إسًلمّي رفيع ،حّث عليه س ِ  ِعن  رِ  َخَزائِنُ  ّللاَّ  ال َخي 

، رِّ َجالُ، َمَفاتِيُحَها َوالشَّ َتاًحا َجَعلَهُ  لَِمن   َفُطوَبى الرِّ رِ  ِمف   (2)...."لِل َخي 

 :وقوله أيًضا 

 [طويلال]                                                                          

  َُربوَن لِشأنِِهم              وأشفق َت أن  تبقى وأنَت وحيد َك األق  تفّرَق عن 
(3) 

في تخصيص الشاعر . "عنك"بشبه الجملة " األقربون"وفاعله " تفّرق"ف صل بين الفعل   

وهنا دعوة من الشافعّي إلى حفظ الوّد بين ذوي القربى، . للمخاطب بتفّرق األقربين عنه

 :وكان هذا البيت جواًبا لبيت سابق ،قال فيه.ر أهله يبق وحيًدا،وفي موضع شفقةومن يخس

 إذا كان ذو القُربى لديك ُمَبّعًدا       ونال الذي َيهوى لديَك بعيدُ       

وهذا أمٌر رّبانّي بالدعوة إلى تفضيل األقربين،في . فالبعيد مهما كان ال يغني عن القريب     

أَ  :"قوله تعالى ُتم َما قُل  ۚ   ُينفِقُونَ  َماَذا لُوَنكَ َيس  ن   أَنَفق  ر   مِّ نِ  َخي  َربِينَ  َفلِل َوالَِدي  َق  َيَتاَمىَٰ  َواأل   َوال 

نِ  َوال َمَساِكينِ  بِيلِ  َواب  َعلُوا َوَماۚ   السَّ ر   ِمن   َتف  َ  َفإِنَّ  َخي 
فقد جعل هللا تعالى لهم .(4)"َعلِيم   بِهِ  ّللاَّ

   وما كان هذا ،كركهم بعد الوالدين وقبل اليتامى والمساكيناإلنفاق، وجاء ذنصيب من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 42الشافعّي،الديوان ، (0)

 0/755، 4018:األلباني، صحيح الجامع الصغير ، حديث رقم (9)

 .58س،.الشافعي،م (3)

 .9/905البقرة، (4)
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 . متكافلين ذوي القربى،إال من أجل بناء مجتمع إسًلمّي قوّي الحرص على العًلقة ب

 :قوله و

 [البسيط]                                                                                       

  ُُسل َعث  بِِه الرُّ يِن بالّرأيِ لم  ُتب  َدثوا بَِدًعا    في الدِّ َرِح الّناُس حّتى أح  لَم  َيب 
(0 ) 

وذلك تنبيًها وتخصيًصا لهذه ".به"بشبه الجملة" الرسل"ومرفوعه" ت بعث"فصل بين الفعل     

البدع التي أحدثها الناس والتي ال يمكن أن تكون من الدين في شيء ،فًل أصل لها في الدين ولم 

 . تبعث الرسل بشيء منها 

 :وفي قوله

 [الوافر]                                                                 

  َُبتِِه الُوجوه فإنَّ ّللاَ خاّلُق الَبرايا      َعَنت  لجالِل هي 
(9) 

،وهو فصل ي فضي كثيًرا إلى "لجًلل هيبته"بشبه الجملة"الوجوه"وفاعله "عنت"صل بين الفعلف    

 .جًلل هيبة هللامعاني التقديم ،كتقديم شبه الجملة وما يفيده من تخصيص،باستسًلم الوجوه، ل

 :وفي قوله

 [البسيط]                                                                                  

  َُد الّناِس حاجات َك  ال لََك ِعن  ِع ّللاِ إذ  ُجِعلَت     إلَي  ُكر  فضائلَ ُصن  واش 
 (3) 

وهذا فضل يستوجب " .ك ال لكإلي"بقوله " حاجات"ومرفوعه " جعلت"فصل بين الفعل     

والحاجة إلى الناس قد تذّل اإلنسان ،بينما يكون العطاء دليل .الشكر؛ فاليد العليا خير من السفلى 

 .   والسعي إلى صاحب الفضل يوحي بكرم خلقه وفضله ؛حتى تأتيه الناس بًل حرج .عّزة

 :كما فصل الشافعّي بين الفعل ومرفوعه، في قوله 

 [ الكامل]                                                                            

  بُِر َعن  َقذاهُ ُزجاُجُه بَِرنَّ  َخصاَصتي بَِتَملُّقي   والماُء ُيخ  َولَُتخ 
(4) 

في بيت جمع فيه من البًلغة  ".عن قذاه"بشبه الجملة " زجاجه" وفاعله" ي خبر"فصل بين الفعل 

 ما يرمي إليه مّما أّكد .تجلّى فيه المعنى بوضوح بتذييل بهّي، جاءف ّسد الفكر،في التعبير ما ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 82الشافعي،الديوان، (0)

 012ن، .الشافعي،م (9)

 012ن، .الشافعي،م (3)

 54ن ،.الشافعّي،م (4)
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ال كما  كانت له صفة التملّق لما خفيت على الناس، من شفافّية نفِسه ،بحيث لو الشاعر،

 .  تخفي الزجاجة ما في الماء من قذى

 :الفصل بين الفعل والمفعول به  -9

 :وهي قوله،ورد الفصل بين الفعل ومفعوله أربع مّرات في الديوان،

 [ مجزوء الكامل]                                                             

 جو طى غًدا     بيدي اليميِن َصحيَفتي  أر  بِأن  أُع 
(0) 

ا بيدي غدً "بالظرف والجار والمجرور" صحيفتي"ومفعوله " أعطى"جاء الفصل بين الفعل    

وإّنما يرجو اآلخرة التي سعى لها سعيها  فتطلُّع الشافعّي ليس منصّبًا على دنيا زائلة،".اليمين

،هو هذا الّرجاء بالنجاة من يوم  تشخص فيه األبصارو."داغ"، فقّدم الظرفبإيمان ال تشوبه شائبة

 .علنا هللا واإلمام ممن أوتوا كتابهم بيمينهم ج. منشوده وغاية أمله

 :وقوله

 [الوافر]                                                                         

 ت      أُناًسا َد َصم  راِهُم َبع  َطَقت  الدَّ  (9) طالما كانوا ُسكوتا َوأن 

مؤّكدا بهذا الفصل أثر ". بعد صمت"بشبه الجملة " أناس"ومفعوله" أنطقت"ف صل بين الفعل   

المال على نفوس الناس، الذين يجلّون أصحاب المال ألجل مالهم، فيجعلونهم أصحاب كلمة 

ع نا لمسة بيانّية، فهم نطقوا وترى الباحثة في الفصل ه.بعدما كانوا ال يملكون حديًثا ي قال أو ي سم 

بعد صمت، أّي بعد مّدة،فجاء الفصل مناسًبا إلبراز هذه المّدة، فطالت المسافة بين الفعل 

 .ومفعوله

 :وقوله

 [ الوافر]                                                              

 َف ِعل م       َتَر الجّهالَ ك م  َحر   (3)لَُّهم حميرا َتَعلَّم  ُكلَّ َيو 

وفي هذا الفصل أبدى حرصه ".كّل يوم"بشبه الجملة" حرف"ومفعوله"تعلّم"فصل بين الفعل

 .الشديد على ضرورة عدم االنقطاع عن التعلّم ولو ليوم واحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 50الشافعي،الديوان، (0)

  42ن،.،مالشافعي (9)

 03ن،.الشافعي،م (3)
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 :وقوله

 [الخفيف]                                                                                

 عا ري ما حيلتي غيَر أّني         أرتجي ِمن  جميِل جاِهَك ُصن  ُت أد   (0) لَس 

وجاء هذا ".من جميل جاهك"بشبه الجملة" صنعا"ومفعوله" أرتجي"الفعل فصل الشاعر بين      

فقد قّدم الشاعر شبه الجملة فاصًل بها بين . الفصل في قالب من االستعطاف المرجّو صاحبه

فالشافعّي يذّكره بأّنه ذو جاه  جميل، ويليق به إغاثة . الفعل ومفعوله، بأسلوب فيه فطنة وذكاء

 :لوسيلة إن أراد، لذلك ي تبع الشافعّي البيت السابق بقولهالمستجير، ولن يعدم ا

ِرِه كيَف يسعى       ري في أم  َو يد   والفتى إن  أراَد نف َع صديـــــــــق         َفه 

  

 :الفصل بين ما أصله مبتدأ وخبر -3

 :وأخبارها أربع مّرات، وهي فصل الشاعر بين أسماء كان وأخواتها

 [الطويل]                                                                              

  ًُدا      َونالَ الذي يه وى لديَك بـــــعيد بى لديك ُمَبعَّ  إذا كاَن ذو قُر 

َفق َت أن  تبقى وأنَت وحيدُ         َربوَن لِشأ نِِهم        َوأَش  َك األق  ّق عن   (9) َتَفرَّ

ألّنه كان معنّيا بالذي ". لديك"بشبه الجملة "  مبّعدا"وخبرها " ذو"ان فصل الشاعر بين اسم ك   

ِعد أقاربه ويقّرب األغراب منه ب  فاهلل . فاألقربون أولى بوّده ومعروفه.إّنك خاسٌر : ليقول له. ي 

تعالى ي قّدم األقربين على اليتامى والمساكين في اإلنفاق، فكيف بالمعاملة؟لقد حرص اإلسًلم 

ثّم يتابع . المجتمع المتماسك؛ ألن انهيار صلة القربى وتفّككها يؤّدي إلى تفّكك المجتمع على بناء

                                                            :الشافعّي بعد هذا البيت لوم  ذاك الّرجل، فيقول له 

  ِد والّذمِّ واقًفا         فيا ليَت ِشعري َن الحم  أيَّ هذا ُتريدُ وأصبحَت بي 
 (3) 

 الضمير في"ففصل بين اسم أصبح ،يريد الشاعر أن  يريه ما فعل بنفسه جّراء إبعاد المقّربين    

د " .بين الحمد والذمّ "،بشبه الجملة"واقفا"وبين خبرها"أصبحت   فقد أصبح الرجل واقًفا مابين حم 

 .مع أّن بإمكانه تجّنب الذّم بالحفاظ على أقاربه.وذّم 

 : وقوله

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75الشافعي،الديوان، (0)

 58ن،.الشافعي،م (9)

                                58،ن.الشافعي،م (3)
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 [الوافر]                                                                          

   ع َعَر ِمن  لَبيِد فلوال أنَّ الشِّ َم أش  ُت اليو  ري    لَُكن   ( 0)َر بالُعلَماِء ُيز 

،في تخصيص له "اليوم"بالظرف" أشعر"وخبرها "كنت" فصل بين اسم كان الضمير في       

بالشاعرية في الزمن الحاضر، وهو الذي يرى نفسه أشعر من لبيد، لكّنه ابتعد عن كثير من 

فهو يرى أّن اّتساع ميدان الشعر لكّل األغراض أمٌر يزري . افعّيةالشعر إاّل ما خدم رسالته الش

 . وفي مثل هذا من الفخر ما يليق، بل يرفع من شأن قائله. بعالم دين مثله

 :وقوله 

 [مخلّع البسيط]                                                                   

    ا ُت َعن  مالِِه َغنِّيً  (9)فال أُبالي إذا َجفاني        َمن  ُكن 

مؤّكًدا .غنّيا"و خبرها "كنت"وهو الضمير في بين اسم كان،" عن ماله"الجملة  صل بشبهف      

بهذا الفصل،أّن المرء ال يستغني عن الناس، وإّنما للشافعّي نفٌس عزيزة ،فجاء استغناؤه عن ما 

تطيعون استعباد الناس بأموالهم، فيأتي بأيدي الناس من المال، أولئك الذين يظّنون أّنهم يس

 .   وال يبالي عزيز النفس. ال أبالي:الشافعّي بالقول الفصل لكّل من يملك نفًسا عزيزة كنفسه 

 :قولهين اسم إّن وخبرها مّرة واحدة ،وذلك في بفصل الشاعر و  

   َعَر ِمن َم أش  ُت اليو  ري    لَُكن  َر بالُعلَماِء ُيز  ع   (3) لَبيدِ  فلوال أنَّ الشِّ

؛ألّنه ال يرى الشعر "يزري"وخبرها" الشعر"تفصل بين اسم إنّ " بالعلماء"فجاءت شبه الجملة    

مزرًيا لكّل الناس، بل يراه يقلّل من شأن عالم دين وفقيه مثل الشافعي؛ األمر الذي استدعى 

 .الفصل للفت انتباه العلماء،للمحافظة على مكانتهم وكرامتهم من أّي مساس

 :لفصل بين الصفة والموصوفا -1

 :وهما قولهورد الفصل بين الصفة والموصوف مّرتين بالديوان،  

 [الطويل]                                                                              

   ًبا لِل ُت َثو  ع  راقَتَدرَّ َعلُها ُّذخ  ضي َوأَج   (4) ـنوِع َحصيَنًة    أَصوُن بِها ِعر 

،وطالما افتخر "للقنوع"بشبه الجملة"حصينة"والصفة"ثوبا"فصل الشاعر بين الموصوف  

 .ويجّنبها كّل ما ي شينها  . شاعرنا وإمامنا بعّزة نفسه ، لذلك هو يجّملها بالقناعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52،الديوانالشافعي، (0)

 .015، ن.الشافعي،م (9)

 .52ن،.الشافعي،م (3)

 .09ن،.الشافعي،م (4)
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 :وقوله

 [الطويل]                                                                                

 (0)قضاء  لِدّياِن الخالئِق سابِق       وليَس على ُمرِّ القضا أحد  َيق وى 

ًل يحمل في "سابق"وصفته" قضاء"فبين الموصو" لدّيان الخًلئق"فصل بشبه الجملة     ، فص 

ت  -طّياته الّرضا والتسليم بالقضاء؛ كونه من هللا،وال يملك اإلنسان أمام قضاء هللا  إن أفجع 

 .إاّل أن ّ يصبر  -مرارته 

 :ما التعّجبّية وفعل التعّجبالفصل بين  -2

 :قوله لك فيذو ،في بيت واحد في الديوانتعّجب فعل الما التعّجبّية  وجاء الفصل بين 

 

 [بسيطال]                                                                            

  ِغيُص بالّسَفر ُق والّتن  َيَبُه       لوال الّتَفرُّ ر  ما كاَن أط  ًيا لَِده  ُسق 
(9) 

جاء " كان"بوالفصل  ".أطيب"جاء الفصل بكان الزائدة بين ما التعّجبّية وفعل التعّجب       

زيادة كان للداللة على اقتران مضمون الجملة  وتأتي"قال ابن عصفور. للداللة على ما مضى

 (3)". بالزمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .012الشافعي،الديوان، (0)

 .07ن،.الشافعي،م (9)

 .0/29ابن عصفور،المقّرب، (3)
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 :االعتراض في الّديوان   -ب

ما جاء بين المبتدأ والخبر،نحو منه ف متنّوعة، همواضعقليًلً، لكّن  جاء االعتراض في الديوان 

   :قوله 

 [البسيط]                                                                           

         َت بِــــــــــِه َهِم الجاريالّناُر آِخُر دينار  نطق   والَهمُّ آخُر هذا الّدر 

َنُهما        ُء بي  َن الَهمِّ والّناِر         -ما لم  َيُكن  َوِرًعا  -والمر  ُمَعّذُب الَقل ِب  بي 
(0) 

ًزا؛    آخر ثًلثة أحرف  عني أنّ فبعد إمعان الّنظر نجد الشاعر ي جاء البيت األّول وكأّنه يحمل  ل غ 

في إشارة واضحة إلى أّن المال .م هي ه  "درهم"وآخر حرفين من كلمة. هي نار" دينار"من كلمة

، لما له من أثر على فتنة المرء يحتاج الكثير من الورع والّتقوى حّتى ال يوقع في هم ومعصية؛

" معّذب"والخبر"المرء"فصل الشاعر بين المبتدألهذا  .إاّل من تسلّح بالتقوى والورع

وقد جاء هذا  ".ما لم يكن ورعا"بجملة بينهما اعترض ، ولتخصيص المكان"بينهما"بالظرف

قال ا،يقع المرء فريسة لزينة الحياة الدنياالعتراض للتنبيه على ضرورة الورع؛ حّتى ال 

َيا ال َحَياةِ  ِزيَنةُ  َوال َبُنونَ  ال َمالُ :"تعالى ن   (9) "الدُّ

 :وقوله

 [ الطويل]                                                                          

  بالِعل ِم والتُّقى     إذا لم  يكونا ال اعتباَر لِذاتِهِ  -وّللاِ  -حياةُ الفتى
(3) 

وما كان ذلك ". وهللا"وما ع طف عليه، بجملة القسم"بالعلم"والخبر" حياة"بين المبتدأ اعترض  

ومع . عطيانه معًنى لذاته، وإاّل فًل اعتبار لهافهما ما ي  .إاّل للتأكيد على أهمّية العلم والّتقى للفتى

أّن الشافعّي قليل القسم، لكّنه أراد أن  يضع قوله في موضع الّتأكيد، بتقديمه القسم واعتراضه به 

 . بين المبتدأ والخبر

 :ومن االعتراض بين اسم كان وخبرها، قوله

 [الطويل]                                                                                    

  َك ِرماإلَي  ُت يا ذا الَمنِّ والُجوِد ُمج  َبتي       َوإن  ُكن  َفُع َرغ  َه الَخل ِق أر 
 (4) إِلََٰ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .08الديوان،الشافعي، (0)

 .08/40الكهف (9)

 .59،ن.الشافعي،م (3)

 .25،ن.شافعي،مال (4)
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" كنت"بين اسم كان الضمير المّتصل في " يا ذا المّن والجود"اعترضت جملة النداء     

وي تابع في نفس القصيدة  .وجاء االعتراض في سياق الّدعاء والتضّرع إلى هللا ".مجرما"وخبرها 

 :تضّرعه ودعاءه،فيقول

  ِو تـُُه      بَِعف  بــــي فلّما َقَرن  ُوَك َتعاَظَمني ذن  َظمـــــاأَك رّبي كان عف   (0) ع 

" رّبي"بجملة الّنداء" كان عفوك أعظما"وجوابه"قرنته"معترًضا في هذا البيت بين فعل الشرط  

 .التي ال يخفى ما بها من لّذة المناجاة ، مناجاة العبد لرّبه

 :وقال  معترًضا بين اسم ليس وخبرها  

 [الطويل]                                                                                        

  تِساُب الِعل ِم رِ       -يا َنف ُس فاعلَمي -وليَس اك  بِميراِث آباء  ِكرام  وال ِصه 
 (9) 

وخبرها " اكتساب"،بين اسم ليس"فاعلمي"،وجملة األمر"يا نفس"جاء االعتراض بجملة النداء  

تراض معنى الحّث والتأكيد لنفسه قبل غيره،على أّن العلم ال يأتي ، وقد حمل هذا االع"بميراث"

بالوراثة، إّنما بالكّد  والتعب واالجتهاد، فالشاعر  يحمل نفسه على السعي الدؤوب لطلب العلم، 

 :بل ال يترك فرصة للتعلّم تضيع منه،ومن جميل ما جاء تابًعا لهذا البيت ،قوله

راِن أنَّ ليا ريأليَس ِمَن الُخس  َسُب ِمن  ُعم  لًيا     َتُمّر بال ِعل م  َوُتح 
(3)  

كانت هذه بعض مواطن االعتراض،التي جاءت في مواضع تنّم عن فصاحة الشافعّي وطول   

 .   نف ِسه،وقوة نف سه،حين استطاع أن يوّظفها بما يخدم الفكرة ،ويرّسخ المعنى بكّل براعة 

 ! تدى به وهلل دّر الشافعّي معلّما بل منهًجا ي ق

 

 وّظفها  وقد.  لتأكيد أو لتزيين اللفظل -األحادّية البناء والثنائّية البناء-حروف الزيادةتأتي      

تأكيده، ومّما ي شير إلى اعتناء الشاعر الذي أراد فعّي ببراعة تجلّت في إبراز المعنى الشا

فقّل دخول الباء . اللغة قلّة دخول أحرف الزيادة عندما ال تكون مّطردة في بمواضع الزيادة،

على المفعول به في حين كثر دخولها في مواضع مقيسة، كدخولها على خبر ليس،وعلى 

زائدة " ما"وجاءت . التأكيد تحتاج الفاعل، وعلى ما المشّبهة بليس، معتنًيا بإدخالها في مواضع

فقد أّدت زيادتها " ال"ّما أ. اّتساع األفق الّزماني للحدث و التأكيد،: في الديوان لسببين" إذا"بعد

 .إلعطاء معنى النفي الذي هو وظيفتها األساسّية، كما جاءت مؤّكدة لنفي سابق لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25الشافعي،الديوان، (0)

 .07ن،.الشافعي،م (9)

 .07ن،.الشافعي،م (3)
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في الديوان بعناية فائقة، عناية لم تقف عند قضايا الوجوب النحوّي،  حظي التقديم والتأخيرو    

جوهر الشافعّي، وقدرته على تطويع التي كشفت عن لمعاني البًلغّية، جمالّيات ابل تعّدتها ل

، معاني. إلتمام المعنى البًلغي منه التركيب  وأغلب ما حمل التقديم من معان 

وهو تلّقي ملل ليأتي المعنىتباه، ليحشد به قّوة اإلصغاء التشويق، ولفت االنص،ومعاني ااالختص

. ، األمر الذي يجعل المعنى ينال من المتلقّي كما أراد له الشاعرفي حالة ترّقب واستعداد لسماعه

وقّدم المفعول به،وقّدم الحال حريًصا على ما يقتضيه تقديم الحال من معنى  فقّدم الخبر،

يحمل معنى في الديوان بشكل كبير،وجاء تقّدمها ، لمها تقدّ ورد  قدأّما شبه الجملة ف.االختصاص

ومنه ما جاء ليؤّدي وظيفة نحوّية وهي الّداللة  يحمل معنى التشويق، جاء االختصاص، ومنه ما

 . على المبتدأ المحذوف

وكان الفصل أكثر من االعتراض  الّديوان، هاقد تعّددت مواضعواالعتراض ف الفصلأّما     

فصل الشاعر بين ما يمكن الفصل بينهما، وما اّتفق عليه العلماء، ولم يأت . قليًل اءجالذي 

كالفصل بين الفعل  :الفصل عنده من النوع القبيح، فجاء ّكله في مواضع تجوز في اللغة

ومرفوعه، والفصل بين الفعل والمفعول به،كما فصل بين ما أصله مبتدأ وخبر، وبين الصفة 

وجاء الفصل في . وجميعها مواضع فصل مّتفق عليها. ا التعّجبّية وفعلهاوالموصوف ، وبين م

بين ما التعجبّية " كان"جميع الحاالت بشبه الجملة، باستثناء حالة واحدة فقط وهي الفصل ب

التوظيف ليخدم هذا  حسنواالعتراض على قلّته في الّديوان إاّل أّنه كشف عن . وفعل التعّجب

فاعترض الشافعّي بين المبتدأ والخبر، . من فكر ومعنىالشعرّي بيت ال هما يحملكّل االعتراض 

 هو ويبقى االعتراض بالجمل.وبين ما أصله مبتدأ وخبر،كما اعترض بين فعل الشرط وجوابه

فًل نقول شبه جملة معترضة أو كلمة  ي يكون بالمفرد وبشبه الجملة،ذما يفّرقه عن الفصل ال

 .معترضة، بل جملة معترضة
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 الخاتمة

إّن معايشة المعاني الجليلة،وما تحويه من حكمة وموعظة انبثقت من جوهر الّدين، ألمر    

وال أجّل من علم نشأ في .جعلني أستنشق تلك المعاني هواء عليًل، تصّح به النفس وتستقيم

ا الروح، أحضان الدين والخلق اإلسًلمّي الذي يسمو بالمرء في فضاءات روحانّية تتجلّى فيه

إّن مظاهر البساطة تبدو جلّية في ديوان . وتتآلف فيها المشاعر مع الفكر، فتتكامل الرؤية

الشافعّي ، إاّل أّنها تحمل من عمق المعنى ما تنوء بحمله دواوين تكلّف أصحابها  حّتى أضاعوا 

ال البوح في ومن كّرمه هللا بتعلّم العربّية وعلومها استطاع ان يكشف اللثام عن جم .رونقها

 .محّيا قوافيه ونبض أوزانه

ومن خًلل هذه الرحلة الممتعة في ديوان الشافعّي، يمكن إجمال النتائج التي تمّخضت عن هذه  

 :الّدراسة فيما يأتي

عبقرّيته بما   علىدليًًل  ، ولكّنها وقفتفي ديوان الشافعيّ سمة بارزة لقد كانت البساطة  -0

 .ةعمق الفكر تحمله من

عناية الشافعّي بالمعنى عن عنايته بالقاعدة النحوّية، مّما جعل أبياته متكاملة في لم تقّل  -9

 .بنيتها النحوّية والّداللّية،وما طغى جانب منها على آخر

. تنّوعت مظاهر الحذف في الديوان،فجاء فيه حذف الحرف،وحذف االسم،وحذف الفعل  -3

ن باب االّتساع في المعنى،وحذف فقد حذف حرف الجّر حذفا قياسّيا مّطرًدا،كما حذفه م

الم الجواب في مواطن قّل فيها التأكيد،ما جعل هذا الحذف مستساّغا ، بل أنيًقا في تآلفه 

أّما فاء الجواب فقد كان حريًصا على شروط إدخالها،ولم يتجاوز ذلك إاّل في .مع المعنى

د الثقيلة مّرة واحدة، وجاء الحذف لنون التوكي.بيت واحد، ألجأته الضرورة الشعرّية إليه

. لكّنها كانت في موضع التأكيد، وكان ال بّد من ذكرها، إاّل أن الوزن حال دون ذلك

 جّدا في الديوان، وكما ذكرت كانت ضرورة والحذف مع ضرورة الذكر كان قليًًل 

الوزن ما حمل الشاعر على ذلك، وندرة هذا األمر في شعره لدليل على فصاحة تراكيبه 

 .بها واعتنائه

وحذف  وحذف الخبر، ما بين حذف المبتدأ، ا،جاء حذف األسماء في ثنايا الّديوان متنّوعً  -4

الفاعل،وحذف المفعول به،وحذف المنادى،وحذف الصفة والموصوف،وحذف المضاف 

ف المبتدأ جواًزا،كان لوجود حذ   ،وقد كان حذف المبتدأ والخبر قليًًل  .والمضاف إليه

غالًبا ما جاء و.ت حذٌف للمبتدأ من باب الوجوب في الديوان ولم يأقرينة دلّت عليه،

أّما الفاعل  .وحالة ألّن المبتدأ صريح بالقسم ا لمجيء المبتدأ بعد لوال،حذف الخبر وجوبً 

–كالتأّدب مع هللا:وقد حمل هذا الحذف معاني بًلغّية  فكان حذفه لوجود ما ينوب عنه،

أّما . أو من أجل التركيز على الحدث للعلم به،أو  ،أو كراهة ذكر المحذوف، -عّز وجلّ 

 واّتفق العلماء على جواز حذفه؛كونه فضلة، حذف المفعول به فكان كثيًرا في الّديوان،

وكان الشافعّي حريصا على المعنى،بل كان يحذف ليخدم .شرط أاّل يخّل حذفه بالمعنى
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الكثير بقليل من اللفظ إّنما  وإعطاء المعنى .أو من باب التعميم من باب التوّسع، المعنى،

وكثر حذف الموصوف،وهذا يشير إلى سًلمة  وقّل حذف الصفة في الديوان، .هو بًلغة

 .وحذفها في اللغة قليل وتقوم مقام الموصوف، ألّن الصفة تأتي لإليضاح، الحذف عنده؛

في  أّما المضاف إليه فحذفه أقلّ  .وما جاء حذف الصفة في الديوان إاّل لدليل عليها

في الّديوان،ومع هذا راعى  وجاء حذف كليهما  قليًلً  القياس من حذف المضاف،

فجاء الحذف فيهما مستساًغا إلمكانّية إدراكه بالقرينة  الشافعّي شروط الحذف فيهما،

 ؛أقّل فصاحة  تذكرهما في أبياته لجاءقد بل لو كان  أو لداللة ما تقّدم عليه، العقلّية،

 .    فائدة منها ال حشوً  التضمّنه

وكان حذفه بعد لو أكثر من حذفه بعد . إن و لو:حذف الفعل لم يأت إاّل بعد أداتي الشرط -5

وهو حذف متّبع في القياس؛ كون هذه األدوات من األدوات التي تختص بالدخول . إن

 . على الجمل الفعلّية

.  التأكيد أو لتزيين اللفظلتعطي معنى  -األحادّية البناء والثنائّية البناء-تأتي حروف الزيادة -0

بل وأضفت  وقد استطاع الشافعّي توظيفها ببراعة تجلّت في إبراز المعنى الم راد تأكيده،

قلّة دخول أحرف  ومّما ي شير إلى اعتناء الشاعر بمواضع الزيادة، .عليه رونًقا وحسًنا

ى المفعول به في فقّل دخول الباء عل .الزيادة عندما ال تكون مّطردة في اللغة وال مقيسة

وعلى ما  كدخولها على خبر ليس،وعلى الفاعل، حين كثر دخولها في مواضع مقيسة،

أو " الًلم"هذا ولم تأت .المشّبهة بليس،معتنًيا بإدخالها في مواضع تتطلّب التأكيد

ومهما كان من أمر اختًلف العلماء في قضّية تسميتها  .زائدتين في في الديوان" الكاف"

والذي ال يمكن أن  إاّل أّن المتفق عليه هو معنى التأكيد الذي تؤّديه، زائدة،بالحروف ال

إليه من الفائدة  تما أشر: في الديوان لسببين" إذا"زائدة بعد" ما"وجاءت  .يتحّقق بدونها

اّتساع األفق الّزماني للحدث وإدخاله في باإلضافة إلى العامة لهذه الحروف وهي التأكيد،

فقد أّدت زيادتها إلعطاء معنى النفي " ال"أّما  .االستقبال دون تحديد حّيز اإلبهام في

 .الذي هو وظيفتها األساسّية، كما جاءت مؤّكدة لنفي سابق لها

عناية لم تقف عند قضايا الوجوب  حظي التقديم والتأخير في الديوان بعناية فائقة، -7

اني التي ال يمكن استحضارها تلك المع بل تعّدتها لفضاءات المعاني البًلغّية، النحوّي،

للوصول إلى عمق المغزى،فيطير التقديم بالمعنى والمغزى  إاّل بالبحث والتأّني بالحكم،

وقدرته على تطويع التركيب متفّننا  كاشًفا جوهر الشافعّي، إلى عوالم من الجمال،

، .بصياغته حشد به لي ولفت االنتباه، معاني التشويق، وأغلب ما حمل التقديم من معان 

األمر الذي يجعل  قّوة اإلصغاء والحضور في جّو مفعم باالستعداد للتلقّي بكّل شوق،

 فقّدم الخبر،وقّدم المفعول به،وقّدم الحال .المعنى ينال من المتلّقي كما أراد له الشاعر

أّما شبه الجملة فكان لتقديمها .حريًصا على ما يقتضيه تقديم الحال من معنى االختصاص

ومنه ما يحمل معنى التشويق،ومنه ما جاء ليؤّدي وظيفة  ل معنى االختصاص،ما يحم

 . نحوّية وهي الّداللة على المبتدأ المحذوف

وال يكون إاّل  الفصل واالعتراض كثير عند العرب وهو جار  عندهم مجرى التأكيد، -8

لفصل وقد تعّددت مواضع ا .وإاّل فإّنه ال يليق بالفصاحة والبًلغة ا وحسًنا،مفيدً 

فصل الشاعر بين ما يمكن  .لكّن االعتراض كان قليًًل  ومواضع االعتراض في الّديوان،

فجاء ّكله  ولم يأت الفصل عنده من النوع القبيح، وما اّتفق عليه العلماء، الفصل بينهما،
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والفصل بين الفعل والمفعول  كالفصل بين الفعل ومرفوعه،:في مواضع تجوز في اللغة

وبين ما التعّجبّية  وبين الصفة والموصوف، ما أصله مبتدأ وخبر، به،كما فصل بين

وجاء الفصل في جميع الحاالت بشبه  .وجميعها مواضع فصل مّتفق عليها .وفعلها

. بين ما التعجبّية وفعل التعّجب" كان"باستثناء حالة واحدة فقط وهي الفصل ب الجملة،

ف عن براعة التوظيف ليخدم هذا واالعتراض على قلّته في الّديوان إاّل أّنه كش

 فاعترض الشافعّي بين المبتدأ والخبر، .االعتراض ما يحمل كّل بيت من فكر ومعنى

ويبقى االعتراض .وبين ما أصله مبتدأ وخبر،كما اعترض بين فعل الشرط وجوابه

 .فًل نقول شبه جملة معترضة أو كلمة معترضة، بل جملة معترضة بالجمل، امحصورً 

 .صل يكون بالكلمة أو بشبه الجملةبينما الف

 

 

 التوصيات

توصي الباحثة بالتوّجه في البحوث والّدراسات إلى الشعر الذي يحمل قيمة أخًلقّية أو    

نا  ي  ن  فكّرية أو خلقّية أو إنسانّية، فالوعاء الجميل ي غري ويثير الّدافعّية لإلقبال، فنكون قد ج 

ّيما أّننا أمام جيل يجتهد العدّو لتغريبه عن دينه وعروبته ال سوالعلم ورّسخنا قيمة نعتّز بها، 

 .    وقيمه
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 . هـ0408 ، الهًلل
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 . هـ 0322 ، بيروت: للمًليين العلم دار ، 9ط

 نسيب:  تحقيق ، البديعّية يةالكاف شرح،(هـ751ت)سرايا بن العزيز عبد الدين ي،صفيالحلّ -94

 .م0229- هـ0409دمشق،: العربي العلمي ،المجمع9نشاوي،ط

 إحسان:،تحقيقاألديب معرفة إلى األريب إرشاد األدباء معجم،(هـ090)الحموي،ياقوت-95

 م0223اإلسًلمي،بيروت، الغرب دار ، 0ط ، عباس

 - هـ0410والنشر، ةللطباع بيروت ،دارالديوان،(هـ001ت)عطّية بن الخطفي،جرير-90

 .م0280

 (المزج)اللبيب مغني على الدماميني شرح،(هـ897)محّمد الدين بدر بكر الدماميني،أبو-97

 .م9109بيروت،:العلمّية الكتب ،دار0عثمان،ط السّيد محّمد:تحقيق

 عبد عباس: وتقديم ،شرحالديوان،( هـ.ق08ت)ضباب بن معاوية بن زياد الذبياني،النابغة-98

 .م0220- هـ0400 ، بيروت: العلمية الكتب ،دار3ط الستار،

 شعيب تحقيق ، النبالء أعالم سير،(هـ748)عثمان بن أحمد بن محمد الدين الذهبي،شمس-92

 .م0289- هـ0419بيروت،:الرسالة ،مؤسسة0العرقسوس،ط نعيم وأحمد األرناؤوط
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 الكتب دار ،0ط ، بسج حسن أحمد:،تحقيق الديوانمسعود، بن عقبة بن الرّمة،غيًلن ذو-31

 .م0225- هـ0405 بيروت،: العلمية

 أحمد:تحقيق ،الشافعي اإلمام مناقب،(هـ010)الحسين بن عمر بن الدين،محمد الرازي،فخر-30

 .م0280- هـ0410القاهرة،:  األهلية الكلّيات ،مكتبة0السقا،ط حجازي

: تحقيق ،الحاجب ابن لكافية الرضي شرح،(هـ080)اإلستراباذي الحسن بن الرضي،محمد-39

 .م0227 - هـ0407بشير، ويحيى الحفظي ابراهيم محمد حسن

 عبد: ،تحقيق وإعرابه القرآن معاني،( هـ300)السري بن إبراهيم إسحاق أبو ، الزّجاج-33

 .م0288 - هـ0418 ،0شلبي،ط عبده الجليل

 توفيق علي:،تحقيقالنحو في الجمل،(هـ341) اسحق بن الرحمن عبد القاسم الزّجاجّي،،أبو-34

 .م0284 - هـ0414، الرسالة ،دار0الحمد،ط

 ، المبارك مازن:تحقيق ، الالمات،(هـ341)اسحق بن الرحمن عبد القاسم أبو الزّجاجّي،-35

 .م0285- هـ0415:دمشق:الفكر دار ،9ط

 في  البرهان،( هـ724ت) هللا عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر هللا عبد ،أبو الزركشيّ -30

   هـ0،0370ط.القاهرة: التراث دار ،مكتبة إبراهيم الفضل أبو محمد ،تحقيققرآنال علوم

 .م9119، بيروت:للمًليين العلم ،دار05ط ، األعالم ، الدين الزركلي،خير-37

 دار ،3،ط الكشاف تفسير،( هـ538ت)عمر بن محمود هللا جار القاسم الزمخشري،أبو-38

 .م9112-هـ0431بيروت،:المعرفة

 ، بغداد:النهضة ،دار0العاني،ط مكي سامي:،تحقيق،الديوان(هـ51ت) ير،كعبزه ابن-32

 .م0200 - هـ0380

 طبقات،(هـ 770ت)الكافي، عبد بن علي بن الوهاب نصرعبد أبو الدين السبكي،تاج-41

 الكتب إحياء الطناحي،دار محمد ومحمود الحلو محمد الفتاح عبد:تحقيق، الكبرى الشافعّية

 م0204- هـ0383العربّية،

 الحسين عبد:،تحقيقالنحو في األصول ،( هـ300 ت)سهل بن محّمد بكر ،أبو سراجال ابن -40

 . م0220- هـ0407بيروت،:الرسالة مؤسسة ،9،ط الفتلي
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الدّر المصون في علوم الكتاب ،(هـ050ت )السمين الحلبي، شهاب الدين أبي العّباس -49

 (ط.د)،( ت.د.)بيروت:الكتب العلمّية الشيخ علي محّمد معّوض،دار: ،تحقيق المكنون

 الكتب ،دار0فاعور،ط حسن علي:تحقيقلديوان،،ا(م012 ت) سلمى،زهير أبي ابن-43

 .م0288- هـ0418بيروت،:العلمّية

 ، هارون محمد السًلم عبد:ت ، الكتاب،( هـ081ت)عثمان بن عمرو بشر ،أبو سيبويه-44

 . هـ0418القاهرة،: الخانجي مكتبة  ،3ط

عبد :، تالمحكم والمحيط األعظم ،(هـ458ت)ن سيدة،أبو الحسن علي بن اسماعيلاب -45

 (ت.د)بيروت،:الحميد الهنداوي،دار الكتب العلمّية

 ، سيبويه كتاب شرح ،( هـ308ت) المرزبان هللا عبد بن الحسن سعيد السيرافي،أبو-40

 .م9118، يروتب: العلمّية الكتب دار ، 0،ط علي سّيد وعلي مهدلي حسن أحمد:تحقيق

 ،( هـ200ت)الدين السيوطي،جًلل-47

    الشؤون وزارة ، ابراهيم الفضل أبو محمد:تحقيق ، القرآن علوم في اإلتقان -أ      

 . السعودّية:اإلسًلمّية

- هـ0380 العربي، التراث لجنة ، كوجان ظافر أحمد:،تحقيق المغني شواهد شرح-ب     

 .م0200

 ،مؤسسة مكرم سالم العال عبد: تحقيق ، الجوامع جمع رحش في الهوامع همع -ت    

 م0229 - هـ0403 بيروت،:الرسالة

 الخالصة شرح في الشافية المقاصد ،( هـ721ت)إسحاق أبو موسى بن الشاطبي،إبراهيم-48

 - هـ0498  القرى، أم ،جامعة0ط وآخرين، العثيمين سليمان بن الرحمن عبد:،تحقيق الكافية

 .م9117

 ،0ط الطناحي، محمد محمود:،تحقيقاألمالي،(هـ549ت)محمد بن علي بن هللا ي،هبةالشجر-42

 .م0279- هـ0403

،دار 9مجاهد مصطفى بهجت،ط:،تحقيقالديوان،(هـ914ت)الشافعي،محّمد بن إدريس -51

 .م0222-هـ 0491دمشق،:القلم
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 ،(هـ0330ت)األمين بن الشنقيطي،أحمد-50

 . مصر :المدني مطبعةرآن،بالق القرآن إيضاح في البيان أضواء - أ

 الكتب ،دار0ط ، الجوامع جمع شرح الهوامع همع على اللوامع الدرر - ب

 .م0222-هـ0402بيروت،:العلمية

 .م0287القاهرة، :،دار العرب للبستاني9ط،األلفاظ الفارسّية المعّربةشير،آدي، -59

 على الصبان حاشية،(هـ0910 ت) الشافعي الصبان علي بن محمد العرفان ،أبو الصبان-53

 .م0227- هـ0407 ،0بيروت،ط: العلمية الكتب دار ،مالك ابن أللفية األشمونى شرح

 الكتب ،دار0،طالعرب المية شرح المسجم الغيث،(هـ 704ت) الدين الصفدي،صًلح-54

 .م0271بيروت، -العلمية

 .م0284، ستون –للنشر التونسّية ،الداروالتنوير تفسيرالتحريرالّطاهر، محّمدابن عاشور،-55

 للطباعة قتيبة ابن البروسي،دار الورد بن وليم: ،رّتبهالديوان،(هـ045ت) العجاج،رؤبة ابن-50

 (.ت.د)،(ط.د)،والتوزيع والنشر

 الواحد عبد أديب محمد:،تحقيقالديوان،(هـ031ت) قدامة بن الفضل النجم العجلي،أبو-57

 .م9110- هـ0497 دمشق،:العربية اللغة جمران،مجمع

 ،(هـ859ت) حجر بن علي بن عسقًلني،أحمدال-58

 الكتب دار القاضي، هللا عبد الفداء أبو:،تحقيقإدريس بن محّمد لمعالي التأسيس توالي - أ

 .م0280- هـ0410بيروت، : العلمّية

 ،المكتبة0ط عبد العزيز بن عبد هللا بن باز،:تحقيق، البخاري صحيح بشرح الباري فتح -ب   

 (.ت.د)،السلفية

 البجاوي محّمد علي: تحقيق ،الشعر الكتابةو الصناعتين،(هـ325ت)هًلل ري،أبوالعسك-52

 .م0259 -هـ0370الحلبي، البابي ،مطبعة0ابراهيم،ط الفضل أبو ومحّمد

 ،(هـ002 ت) اإلشبيلي مؤمن بن علي الحسن أبو عصفور، ابن  -01

 .م0281، األندلس دار ،0،ط محمد ابراهيم السيد تحقيق ،الشعرّية الضرائر - أ
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 م0279- هـ0329 ،0الجبوري،ط هللا وعبد الجواري السّتار عبد أحمد:،تحقيقالمقّرب -ب    

 : ،تحقيقمالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح ،( هـ702ت)هللا عبد الدين عقيل،بهاء ابن-00

 . م0281- هـ0411، القاهرة:التراث ،دار 91ط ، الحميد عبد الدين محيي محمد

 حقائق وعلوم البالغة ألسرار الطراز،(هـ742ت)علي بن حمزة بن يحيى العلوي،-09

 .بيروت: العصرّية هنداوي،المكتبة الحميد عبد:،تحقيقاإلعجاز

عمدة القارئ شرح صحيح ،(هـ 855ت)العيني،بدر الدين أبو محّمد محمود بن أحمد -03

 .،دار الفكرالبخاري

 عبد:  تحقيق ، الدين علوم إحياء ،( هـ515ت) أحمد بن محمد بن محمد حامد الغزالي،ابو-04

 .بيروت األرقم أبي بن األرقم دار الخالدي، هللا

 :تحقيق ،ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبي،(هـ325ت)أحمد الحسن فارس،أبو ابن-05

 .م0227 -هـ0408 بيروت،: العلمية الكتب دار ،0بسج،ط حسن أحمد

 .م0275للكتاب، المصرّية ،الهيئة األمالي ،(هـ350)القاسم بن اسماعيل علي القالي،أبو-00

 بن الحبيب محمد:،تحقيقاألدباء وسراج البلغاء منهاج،( هـ084ت)ّي،حازمنالقرطاج-07

 .اإلسًلمي الغرب الخوجة،دار

 أحمد:،تحقيق القرآن ألحكام الجامع،(هـ070)بكر أبي بن محمد هللا عبد القرطبي،أبو-08

 .م0204 -هـ0384القاهرة،:المصرية الكتب دار،9طفيش،ط وإبراهيم البردويني

 درويش عدنان:،تحقيق الكلّيات،(  هـ 0124 ت) الحسيني موسى بن أيوب القريمي،-02

 .م0228-هـ0402، بيروت: الرسالة مؤسسة ، 9المصري،ط ومحمد

 ،( هـ732 ت)الرحمن عبد بن محمد الدين القزويني،جًلل-71

 ،دار3خفاجي،ط المنعم عبد محمد: تحقيق ،البالغة علوم في اإليضاح -أ      

 .م0223- هـ   0404بيروت،:الجيل

 العربي الفكر ،دار0البرقوقي،ط الرحمن عبد:، تحقيقالبالغة علوم في التلخيص - ب

 .م0114
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 حسن:،تحقيقوأشعارهم الشعراء من المحمدون،( هـ040)يوسف بن القفطي،علي-70

 .م0271- هـ0321معمري،

 ،المطبعةاإلنشا صناعة في األعشى صبح،( هـ890 ت)احمد، باسالع القلقشندي،أبو-79

 . م0203 -هـ0330القاهرة،:األميرّية

 معهد ،0،ط الصيرفي كامل حسن: وتعليق ،تحقيقالديوان،(هـ.ق85)قميئة،عمرو ابن-73

 .م0205 - هـ0385العربية، المخطوطات

 ، المعاني وفحر شرح في المباني رصف،(هـ719)النور عبد بن أحمد المالقي،-74

 .دمشق:العربّية اللغة الخّراط،مجمع محمد أحمد:تحقيق

 ،( هـ079 ت) هللا عبد بن محمد الدين ،جمال مالك ابن-75

 للطباعة ،هجر0،ط المختون بدوي ومحّمد السّيد الرحمن عبد: ،تحقيق التسهيل شرح -أ   

 . م0221 - هـ0401والنشر،

:  القرى أم ،جامعة0هريدي،ط أحمد المنعم عبد:،تحقيقالشافية الكافية شرح -ب   

 .م0289- هـ0419مّكة،

 :( هـ980)يزيد بن محّمد العّباس المبّرد،أبو-70

 .م0228- هـ0402السعودية،:األوقاف دار هنداوي، الحميد عبد:تحقيق ،الكامل -أ     

 التراث إحياء ،لجنة0عضيمة،ط الخالق عبد محمد:،تحقيقالمقتضب-ب

 .م0224 -هـ0405،القاهرة:اإلسًلمي

 والنشر، للطباعة بيروت دار ، الديوان،( هـ354)الطيب أبو حسين بن المتنبي،أحمد-77

 .م0283- هـ0413

جر بن جندح ،امرؤ القيس -78  أبو محمد:،تحقيقالديوان،(م545 ت) الكندي الحارث بن ح 

 .م0284 ، المعارف ،دار4إبراهيم،ط الفضل

 



035 
 

 

 :( هـ742ت)قاسم بن الحسن المرادي،-72

 علي الرحمن عبد: وتحقيق شرح ،مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح-أ      

 .  هـ0498العربي، الفكر دار  ،0سليمان،ط

 ،0،ط فاضل نديم ومحمد قباوة الدين فخر: ،تحقيقالمعاني حروف في الداني الجنى -ب    

 . م0229- هـ0403، بيروت: العلمّية المكتبة

 م0287- هـ0،0417ط خليفة، محّمد سهير:،تحقيق اإلعراب جمل في ةرسال-ج    

 سفيان بن األصغر،ربيعة والمرّقش ،(هـ.ق 73ت)مالك بن سعد عمروبن األكبر، المرقش-81

: صادر دار ،0،ط صادر كارين:،تحقيق المرّقشين ديوان،(هـ.ق51ت)مالك بن سعد بن

 .م0228 بيروت،

 :(هـ700ت)،محّمد بن مكرممنظور ابن-80

 . هـ0494 ، 0بيروت،ط:  العلمّية الكتب ،دار حيدر احمد عامر: تحقيق.، العرب لسان -أ  

 دمشق،: الفكر ،دار0صالح،ط ابراهيم:  تحقيق ،عساكر البن دمشق تاريخ مختصر-ب   

 .م0287- هـ0418

:  العلمية الكتب ،دار0،طالقرآن إعراب،(هـ338)محمد بن أحمد جعفر لنحاس،أبوا-89

 .هـ0490ت،بيرو

 :(هـ070)شرف بن الدين محيي زكريا وبالنووي،أ-83

 . هـ0418دمشق،:  القلم دار  ،0الدقر،ط الغني عبد: تحقيق ،التنبيه ألفاظ تحرير - أ

 بيروت: العلمّية الكتب ،دارواللغات األسماء تهذيب - ب

 :( هـ700ت)  األنصاري يوسف بن الدين هشام،جمال ابن-84

 ،المكتبة الحميد عبد الدين محيي محّمد:،تحقيق مالك ابن فّيةأل إلى المسالك أوضح-أ    

 بيروت:العصرّية
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 الكتاب ،دار0الصالحي،ط مصطفى ،تحقيق،عباسالفوائد وتلخيص الشواهد تخليص -ب    

 م0280 - هـ0410 العربي

 ،مطبعة00،ط الحميد عبد الدين محيي محمد: ،تحقيقالصدى وبلّ  الندى قطر شرح-ت   

  م0203- هـ0383 صر،م : السعادة

 الحميد،المكتبة عبد الدين محيي محمد:تحقيق، األعاريب كتب عن اللبيب مغني -ث  

 . هـ0400، بيروت:العصرّية

: تحقيق ، النحو في العلل ،( هـ380ت)العباس بن هللا عبد بن محمد الحسن أبو الوراق، ابن-85

  م0222- هـ0491 ، الرياض: الرشد مكتبة ،0ط ، الدرويش محمد جاسم محمود

 .مصر:  المنيرّية ،المطبعة المفّصل شرح ،(هـ043) النحويّ  علي يعيش،ابن ابن-80
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 المراجع

 .م9117 - هـ0498 مصر،:للجامعات النشر ،دارالعربي النحو إبراهيم، بركات،إبراهيم-0

 بيروت: علميةال الكتب ،دارالبالغة علوم في دانية قطوف، محمد حسن ،فًلح الجبوري-9

 مصر:المعارف ،دار3،ط الوافي النحو، حسن،عباس-3

 اآلداب ،مكتبة0،طوالنحو الداللةصالح، الدين حسنين،صًلح-4

:  والنشر للطباعة ،الدارالجامعّيةاللغوي الدرس في الحذف ظاهرةسليمان، حمودة،طاهر-5

 .م0228اإلسكندرّية،

 : عمار ،دار ط ،الرّباني مصدره ودالئل بيانيال القرآن إعجاز ، الفتاح عبد ،صًلح الخالدي-0

 . هـ0490، عمان

 .م0220العربي الفكر ،دار9،طالعربي الّداللة علمالداية،فايز،-7

 م0220- هـ0407دمشق،– القلم ،دار0،طاألكبر السّنة فقيه الشافعيّ  اإلمامالغني، الدقر،عبد-8

: العربي الفكر ،دار9الفقهّية،ط راؤهوآ وعصره ،حياتهالشافعي اإلمام، الرحمن زهرة،عبد أبو-2

 .م0278القاهرة،

 .م9110 -هـ0497عّمار، ،دار4،طالقرآني التعبيرصالح، السامّرائي،فاضل-01

 ، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،0ط ، النحو معاني ، صالح ،فاضل السامرائي-00

 . م9111 - هـ0491
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقم اآلية اآلية السورة ورقمها

 (0)الفاتحة 
ب د   إِيَّاك   " ع   84 5 "ن 

اط  " ت   الَِّذين   ِصر  م  ع  ِهم   أ ن  ل ي  رِ  ع  ي  وبِ  غ  ض  غ  ِهم   ال م  ل ي  ال   ع  الِّين   و   73 7 "الضَّ

 (9)البقرة

ب    ال  "  ي   84 9 " ِفيهِ  ر 

 07 3  "بالغيب  يؤمنون الذين "

مٌّ " مٌ  ص  يٌ  ب ك  م  ون   ال   ف ه م   ع  ِجع  ر   00 08    "ي 

ل و  "  اء   و  ب   هللاَّ   ش  ه  ِعِهم   ل ذ  م  اِرِهم   ِبس  أ ب ص  ل ىٰ  هللاَّ   إِنَّ   و  ء   ك لِّ  ع   44 91 " ق ِديرٌ  ش ي 

ل وا ف ًل  " ع  اًدا هلِلَِّ  ت ج  أ نت م   أ ند  ل م ون   و  ع   20 99  "ت 

يِي ال   هللاَّ   إِنَّ "  ح  ت  ِرب   أ ن ي س  ًًل  ي ض  ث  ا م  ةً  مَّ وض  ع  ا ب  ا ف م  ق ه   79 90 "ف و 

ال  "  ب ل   و  ا ي ق  ه  ةٌ  ِمن  ف اع   011 48 ش 

ل وا" ا ف ك  ه  ث   ِمن  ي  ت م   ح   55 58  " ِشئ 

ا"  ق ل ن  ِرب ف  اك   اض  ص  ر   بِّع  ج  ر    ال ح  ه   ت  ف انف ج  ا ِمن  ت  ن  ة   اث  ر  ش  ًنا ع  ي   08 01 "ع 

ِرب وا"  أ ش  ل   ق ل وِبِهم   ِفي و  ِرِهم   ال ِعج  ف   54 23 " ِبك 

ل م   أ ل م  "  ع  ل ك   ل ه   هللاَّ   أ نَّ  ت  اتِ  م  او  م  ِض  السَّ األ  ر   010 017 "و 

م  " ل ك  اِص  ِفي و  اةٌ  ال ِقص  ي   003 072 "ح 

ال  "  م  ِبأ ي   ت ل ق وا و  ةِ  إِل ى ِديك  ل ك  ه   00 025  " التَّ

وا" أ ِتمُّ جَّ  و  ة   ال ح  ر  م  ال ع  ت م   ف إِن   هلِلَِّ  و  ِصر  ا أ ح  ر   ف م  س  ي  ت  يِ  ِمن   اس   97 020  "ال ه د 

أ ل ون ك  "  س  ا ي  اذ  ا ق ل    ي نِفق ون   م  ت م م  ق  ن   أ نف  ر   مِّ ي  نِ  خ  ي  الِد  بِين   ف لِل و  ر  ق 
األ    و 

ال   ىٰ و  ام  ت  اِكينِ  ي  س  ال م  نِ  و  اب  ِبيلِ  و  ا  السَّ م  ل وا و  ع  ف  ر   ِمن   ت  ي  لِيمٌ  ِبهِ  هللاَّ   ف إِنَّ  خ   "ع 
905 

005 ،094 

ا"  ن   ف إِذ  ل غ  ل ه نَّ  ب  اح   ف ًل   أ ج  ن  م   ج  ك  ل ي  ا ع  ل ن   ِفيم  وفِ  أ نف ِسِهنَّ  ِفي ف ع  ر  ع  "  ِبال م 
  

934 
97 

يِي"  ي ِميت   ي ح   45 958  " و 

ا لَّم   ف إِن" ه  اِبلٌ  ي ِصب  لٌّ  و   34 905 "ف ط 

ال  " أ ب   و  اء   ي  د  ه  ا الشُّ ا إِذ  وا م  ع  وا" "د  ِهد  أ ش  ا و  ت م   إِذ  ع  اي  ب   79 989 "     ت 

 (3)آل عمران

ِدك  "  ر   ِبي  ي   07 90  "ال خ 

نت م   إِن ق ل   " وِني هللّا   ت ِحبُّون   ك  بِ  ف اتَّبِع  م  ي ح  ك  ِفر   هللّا   ب  غ  ي  م   و  م   ل ك  ك  ن وب  هللّا   ذ   و 
ف ورٌ  ِحيمٌ  غ    "رَّ

30 
97 

وا"  أ ِطيع  ف ىٰ  هللاَّ   إِنَّ  " و  ط  م   اص  ن وًحا آد  آل   و  اِهيم   و  ر  آل   إِب  ان   و  ر  ل ى ِعم   ع 
ال ِمين    " ال ع 

33 
84 

ن" م  ت غِ  و  ب  ر   ي  ي  ًل مِ  غ  ل   ف ل ن ِديًنا اإلِس  ب  ه   ي ق  و   ِمن  ه  ةِ  ِفي و   ِمن   اآلِخر 
اِسِرين     "ال خ 

85 
97 

ل   ف ل ن".  ب  ِدِهم ِمن   ي ق  ء   أ ح  ل  ِض  مِّ ًبا األ  ر  ه  ل وِ  ذ  ىٰ  و  د  ت  ِئك  ۗ   ِبهِ  اف   ل ه م   أ ول ٰ
ابٌ  ذ  ا أ لِيمٌ  ع  م   "نَّاِصِرين   مِّن ل ه م و 

20 
02 

وا" أ ِطيع  ول   هللاَّ   و  س  الرَّ لَّك   و  م ون   م  ل ع  ح   84 039 "ت ر 

الَِّذين  "  ا و  ل وا إِذ  ةً  ف ع  وا أ و   ف اِحش  ل م  ه م   ظ  وا أ نف س  ر  ك  وا هللاَّ   ذ  ف ر  غ  ت   ف اس 
ن وبِِهم   ن - لِذ  م  ِفر   و  غ  ن وب   ي  ل م  - هللاَّ   إاِلَّ  الذُّ وا و  ل ىٰ  ي ِصرُّ ا ع  ل وا م  م   ف ع  ه   و 
ل م ون   ع   "ي 

035 
090 

ة   اف بِم  "  م  ح  ِ  مِّن   ر   70 052 " ل ه م   لِنت   هللاَّ
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اب  " ت ج  بُّه م   ل ه م   ف اس  ل   أ ِضيع   ال   أ نِّي ر  م  اِمل   ع  نك م ع  ر   مِّن مِّ ك   90 025 "أ نث ى أ و   ذ 

 (4)النساء

ن ىٰ "  ث  ث   م  ث ًل  اع   و  ب  ر   84 3  " و 

ن " م  ل   و  ع  ف  لِك   ي  اًنا ذ  و  د  ل ًما ع  ظ  ف  ف س   و  لِيهِ  و  اًرا ن ص  ان   ن  ك  لِك   و  ل ى ذ   هللّاِ  ع 
ِسيًرا  "ي 

31 
97 

ا"  م  ن  ك ون وا أ ي  م   ت  ِرككُّ ت   ي د  و   79 78 "ال م 

ب ون  "  غ  ت ر  نَّ  أ ن و  وه  نِكح   90 097 " ت 

ا" م  هٌ  هللاَّ   إِنَّ اِحدٌ  إِل ٰ  79 070 "و 

ؤٌ  إِنِ " ر  ل ك   ام   58 070   " ه 

 (5)المائدة

ت  ح   م  م   رِّ ك  ل ي  ة   ع  ت  ي   03،55 3 "ال م 

اِرق   السَّ اِرق ة   و  السَّ وا و  ع  ا ف اق ط  ه م  ِدي   85 38 "  أ ي 

ف ورٌ  هللاَّ   إِنَّ " ِحيمٌ  غ   84 32  "رَّ

ِسب وا" ح  ةٌ  ت ك ون   أ الَّ  و  ن   73 70 "فِت 

ه   ف ق د   ق ل ت ه   ك نت   إِن"" ت  لِم   97 000 " ع 

 (0)األنعام

ل ق د   " ك   و  اء  إِ  ج  ب  لِين   ِمن نَّ س  ر   70 34 "ال م 

ل م   هللاَّ   أ ل ي س  " اِكِرين   ِبأ ع   07 53 "ِبالشَّ

ا" م  ق ط   و  س  ق ة   ِمن ت  ر  ا إاِلَّ  و  ه  ل م  ع  ال   ي  بَّة   و  اتِ  ِفي ح  ل م  ِض  ظ  ال  األ  ر   و 
ب   ط  ال   ر  ابِس   و  ِبين   ِكت اب   ِفي إاِلَّ  ي   "مُّ

52 
50،71،

004 

ل وا"  ع  ج  اء   هلِلَِّ  و  ك   83 011 "    ال ِجنَّ  ش ر 

ل و  "  اء   و  بُّك   ش  ا ر  ل وه  م   95 009  " ف ع 

لِك   "
ذ ٰ ك  يَّن   و  ِثير   ز  ن   لِك  ِرِكين   مِّ ل   ال م ش  دِهم   ق ت  ال  ائِهم   أ و  ك   012 037 "ش ر 

ال" ت ل وا و  ق  م   ت  ك  الد  ًلق   ِمن   أ و  ن  ن   إِم  م   ح  ق ك  ز  ر  م   ن  إِيَّاه   85 050 "و 

 (7)األعراف

ا"  م  اه  اد  ن  ا و  ه م  بُّ ا أ ل م   ر  م  ك  ه  ن أ ن  ا ع  م  ةِ  ِتل ك  ر  أ ق ل الشَّج  ا و  م  ان   إِنَّ  لَّك  ط  ي   الشَّ
ا م  وٌّ  ل ك  د  ِبينٌ  ع    "مُّ

99 
93 

ا " ل مَّ قِط   و  ِديِهم   ِفي س   010 ،38 042 "أ ي 

ت  " م  بِر   أ ل س   00 079 "بِّك 

و  " م الَِّذي ه  ل ق ك  ة   نَّف س   مِّن خ  اِحد  ل   و  ع  ج  ه ا و  ا ِمن  ه  ج  و  ن   ز  ك  ا لِي س  ه   94 082 "  إِل ي 

 (2)التوبة
إِن   " دٌ  و  ن   أ ح  ِرِكين   مِّ ش  ك   ال م  ار  ج  ت   52 0  "اس 

وه   إاِلَّ " ر  ه   ف ق د   ت نص  ر   73 41 " هللاَّ   ن ص 

 (01)يونس

و   " ل   الَِّذي ه  ع  م   ج  ل   ل ك  ن وا اللَّي  ك  ار   ِفيهِ  لِت س  ه  النَّ ِصًرا و  ب  لِك   ِفي إِنَّ   م 
 ذ ٰ

ات   ي  م   آل  ون   لِق و  ع  م  س   "  ي 
07 

94 

الَِّذين   " ب وا و  س  اتِ  ك  ئ  يِّ اء   - السَّ ز  ة   ج  ئ  يِّ لِه ا س  ق ه م  - ِبِمث  ه  ت ر   "ِذلَّةٌ  و 
 

97 
00،009 

 (00)هود

ق ول ون   أ م  "  اه   ي  ر  ت  ت ه   إِنِ  ق ل    اف  ي  ر  ت  ل يَّ  اف  اِمي ف ع  ر  ا إِج  أ ن  ا ب ِريءٌ  و  مَّ  مِّ
ِرم ون    "ت ج 

35 
07 

ِغيض  " اء   و  ق ِضي   ال م  ر   و   38 44 "األ  م 

ت  " ِحك  ا فض  اه  ن  اق ف ب شَّر  ح  ِمن ِبإِس  اءِ  و  ر  اق   و  ح  ق وب   إِس  ع   85،001 70 "ي 

 (09)يوسف

وه  ل ي وس ف   ق ال وا إِذ   " أ خ  بُّ  و  ا إِل ىٰ  أ ح  بِين 
ا أ   017 8 "ِمنَّ

ِميٌل " ٌر ج  ب   33 08 "ف ص 

ِرض   ي وس ف  "  ن   أ ع  ا ع  ذ  فِِري  ه ٰ غ  ت  اس  نِبكِ  و  نتِ  إِنَّكِ   لِذ  اِطئِين   ِمن   ك   05،08 92  "ال خ 

ن نَّ "  ج  ه  ل ي س  ر  ا آم  ل  م  ع  ف  ل ئِن لَّم  ي  اِغِرين   و  ن  الصَّ وًنا مِّ ك  ل ي   31 39 " و 

ر   ق ِضي  " انِ  ِفيهِ  الَِّذي األ  م  تِي  ف  ت  س   32 40   "ت 

نت م   إِن" ا ك  ي  ؤ  ون   لِلرُّ ب ر  ع   07 43 "ت 
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ِ  ق ال وا" اهللَّ ت م ل ق د   ت  لِم  ا ع  ا مَّ ن  ِسد   ِجئ  ِض  ِفي لِن ف   003 73 "األ  ر 

اذ   ق ال  "  ع  ذ   أ ن هللاَِّ  م  أ خ  ن إاِلَّ  نَّ ا م  ن  د  ج  ا و  ن  اع  ت  ه  م  الِم ون   إًِذا إِنَّا ِعند   90 72 " لَّظ 

أ لِ "  اس  ة   و  ي   54 89  "  ال ق ر 

ى" س  ِني أ ن هللاَّ   ع  أ ِتي  ِميًعا بِِهم   ي  و   إِنَّه   ج  لِيم   ه  ِكيم   ال ع   39 83 "  ال ح 

ا"  اء   أ ن ف ل مَّ ِشير   ج  ب   71 20  "ال 

 (03)الرعد

مٌ "  ًل  ك م س  ل ي   20 94 "  ع 

ل و  "  آًنا أ نَّ  و  ت   ق ر  يِّر  ال   ِبهِ  س  ت   أ و   ال ِجب  ع  ض   بِهِ  ق طِّ لِّم   أ و   األ  ر   ِبهِ  ك 
ت ىٰ  و  ِ  ب ل  ال م  َّ ر   هللِّ ِميًعا األ  م   " ج 

30 
08 

ل ه ا " اِئمٌ  أ ك  ا د  ِظلُّه   30 35 "و 

ابٌ  ل  أ ج   لِك لِّ  "  20 38  "ِكت 

ق ول  " ي  وا الَِّذين   و  ف ر  ت   ك  ًًل  ل س  س  ف ىٰ  " "م ر  ِ  ك  ِهيدً  ِباهللَّ  05،07 43 "ا ش 

 (04)إبراهيم

ت م   ل ِئن"  ر  ك  م   ش  ك  نَّ  80 4    "أل  ِزيد 

ِ  أ ِفي " اتِ  ف اِطرِ  ش كٌّ  هللاَّ او  م  ِض  السَّ األ  ر   012 01 "و 

ت  "  دَّ ت  م   ِفي يح  الرِّ  ِبهِ  اش  و  اِصف   ي   51 08 " ع 

 (05)الحجر

ا" م  ب  دُّ  ر  و  وا الَِّذين   ي  ف ر  ان وا ل و   ك  لِِمين   ك  س  م 
"  9 70 

ا"  ن  ق ي  أ ل  اِسي   ِفيه ا و  و   00 08  "ر 

ن"  م  ن ط   و  ق  ةِ  ِمن ي  م  ح  بِّهِ  رَّ الُّون   إاِلَّ  ر   70 50  " الضَّ

 (00)النحل

ِقيل  "  ا لِلَِّذين   و  ق و  ا اتَّ اذ  ل   م  م   أ نز  بُّك  ًرا ق ال وا  ر  ي  ن وا لِّلَِّذين    خ  س  ِذهِ  ِفي أ ح   ه ٰ
ا ي  ن    الدُّ

 
ٌة ن  س  ار   ح  ل د  ةِ  و  ِخر  رٌ  اآل  ي  م    خ  ل نِع  ار   و  ِقين   د  تَّ  ". ال م 

31 
03،52 

ا"  م  ا و  ن  ل  س  لِك   ِمن أ ر  ب  ااًل  إاِلَّ  ق  ِهم   نُّوِحي ِرج  ل   أ ل واف اس    إِل ي  رِ  أ ه  ك   إِن الذِّ
نت م   ل م ون   ال   ك  ع  اتِ  ت  يِّن  ب رِ  ِبال ب  الزُّ  "و 

43-44 
091 

ل ون   " ع  ج  ي  ِ  و  ن اتِ  هلِلَّ ب  ه   ال  ان  ح  ب  ل ه م  س  ا و  ت ه ون   مَّ  010،003 57 "ي ش 

ل  "  ع  ج  م   و  اِبيل   ل ك  ر  م   س  ِقيك  رَّ  ت  ال ح 
 " 80 07 

ا " ن   إِذ  ل  دَّ ةً  اب  ان   آي  ك  ة   مَّ هللاَّ   - آي  ل م   و  ا أ ع  ل   ِبم  زِّ ا ق ال وا -ي ن  م  ت ر   أ نت   إِنَّ ف   ب ل   م 
م   ه  ر  ث  ل م ون   ال   أ ك  ع   "ي 

010 
000 

 (07)اإلسراء

ال  " ت ل وا و  ق  م   ت  ك  د  ال  ة   أ و  ي  ش  ق   خ  ًل  ن   إِم  ق ه م   نَّح  ز  ر  م   ن  اك  إِيَّ  80 30 " و 

ا"  ن  ي  آت  اق ة   ث م ود   و  ةً  النَّ ِصر  ب   51 52 م 

اِدي إِنَّ " ِهم   ل ك   ل ي س   ِعب  ل ي  انٌ  ع  ل ط  ف ىٰ   س  ك  بِّك   و  ِكيًًل  ِبر   51 05 "و 

وًدا م  ح  ق اًما مَّ بُّك  م  ث ك  ر  ع  ب  ٰى أ ن ي  س   39 72 " ع 

ا"  م  ن   أ وِتيت م و   72 85 " ق لِيًًل  إاِلَّ  ال ِعل مِ  مِّ

تِ  ِئنِ لَّ  ق ل"  ع  م  ت  ِنس   اج  ال ِجنُّ  اإل   85 88 " و 

لِك ون   أ نت م   لَّو  "  م  ائِن   ت  ز  ةِ  خ  م  ح  بِّ  ر   58 011 " ير 

 (08)الكهف

ث ةٌ "  ق ول ون  ث ًل  ي   34 99 " س 

ِصر  " ِمع   بِهِ  أ ب  أ س   00 90 " و 

ر   ن ِضيع   ال   إِنَّا" ن   أ ج  ن   م  س  ًًل  أ ح  م   78 31 " ع 

ن  ي ح  " ا لَّو  اِور   ِمن   ِفيه   70 30 "  أ س 

نِ  إِن" ا ت ر  ااًل  ِمنك   أ ق لَّ  أ ن  ل ًدا م  و  ىٰ *  و  س  بِّي ف ع  ِتي نِ  أ ن ر  ًرا ي ؤ  ي   مِّن خ 
تِك   نَّ   " ج 

32-41 
97 

ال   " ن ون   ال م  ال ب  ة   و  اةِ  ِزين  ي  ا ال ح  ي  ن   85،090 40 "الدُّ

ا"  م  ِسل   و  لِي ن ر  س  ر  ب شِِّرين   إاِلَّ  ن  ال م  نِذِرين   م  م   24 50 "و 

ا" ة   أ مَّ فِين  ان ت   السَّ اِكين   ف ك  س  ل ون   لِم  م  ع  رِ  ِفي ي  دتُّ  ال ب ح  ا أ ن   ف أ ر  ه   42 72 "أ ِعيب 

ِغّيا"  (02)مريم ل م  أ ك  ب   00 91 "و 
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ان  "   ك  واًل  و  س  ِبّيًا ر   85 54 "نَّ

 (91)طه

س  "  ج  ف   ِفي ف أ و  ىٰ  ِخيف ةً  ِسهِ ن  ا * مُّوس  ف   ال   ق ل ن  ل ىٰ  أ نت   إِنَّك   ت خ   * األ  ع 
أ ل قِ  ا و  ِمينِك   ِفي م  ل ق ف   ي  ا ت  وا م  ع  ن  ا  ص  م  وا إِنَّ ع  ن  د   ص  ي  اِحر   ك  ال    س  لِح   و  ف   ي 

اِحر   ث   السَّ ي   ".أ ت ىٰ  ح 
07-02 

83 

ا ق ال وا"  نَّ بِّ  آم  ون   ِبر  ار  ىٰ  ه  م وس   83 71 "و 

ًما"  ض  ال  ه  ل ًما و  اف  ظ  ِمٌن ف ًل  ي خ  ؤ  و  م  ه  اِت و  الِح  ل  ِمن  الصَّ م  ع  ن ي  م   " و 
 
 

009 
98 

 (90)األنبياء

ق ال وا"  ذ   و  ن   اتَّخ  م ٰ ح  ل ًدا الرَّ ه    و  ان  ح  ب  ادٌ  ب ل    س  م ون   ِعب  ر  ك   34 90 "مُّ

م " ه  ِرهِ  و  ل ون   ِبأ م  م  ع   003 97 "ي 

ال  " ع   و  م  س  اء   ي  ع  مُّ الدُّ ا الصُّ ون   إِذ  ر  ا ي نذ   89 45  "م 

 (99)الحج 

ل   ف ل ن" . ب  ِدِهم ِمن   ي ق  ء   أ ح  ل  ِض  مِّ ًبا األ  ر  ه  ل وِ  ذ  ىٰ  و  د  ت  ِئك    بِهِ  اف   ل ه م   أ ول ٰ
ابٌ  ذ  ا أ لِيمٌ  ع  م   "نَّاِصِرين   مِّن ل ه م و 

00 
91 

لِك  "
ن   ذ ٰ م  اق ب   و  لِ  ع  ا ِبِمث  وِقب   م  هِ  ب ِغي   ث مَّ  ِبهِ  ع  ل ي  ه   ع  نَّ ر   هللاَّ   إِنَّ   هللاَّ   ل ي نص 

ف وٌّ  ف ورٌ  ل ع   " غ 
01 

38 

ا ق ال   " (93)المؤمنون مَّ نَّ  ق لِيل   ع  بِح  اِدِمين   لَّي ص   70 41 " ن 

 (94)النور 

ال  " ل و  ل   و  م   هللاَِّ  ف ض  ك  ل ي  ت ه   ع  م  ح  ر  ا و  ىٰ  م  ك  ن   ِمنك م ز  د   مِّ ًدا أ ح   94 90 "  أ ب 

ِمِنين   ق ل" ؤ  وا لِّل م  غ ضُّ اِرِهم   ِمن   ي  وا أ ب ص  ف ظ  ي ح  ه م   و  وج   84 31 " ف ر 

إِق امِ " ةِ  و  ًل   04 37 " الصَّ

لِك   ِفي إِنَّ " 
ةً  ذ ٰ ر  ارِ  ألِّ ولِي ل ِعب   011 44   "األ  ب ص 

ه م" ن ف ِمن  ِشي مَّ م  ل ىٰ  ي  نِهِ  ع  ه م ب ط  ِمن  ن و  ِشي مَّ م  ل ىٰ  ي  نِ  ع  ل ي  ه م ِرج  ِمن  ن و   مَّ
ِشي م  ل ىٰ  ي  ع   ع  ب  ر 

  "أ 
45 

85 

 (95)الفرقان

ن"  م  لِم و  م   ي ظ  نك  ه   مِّ اًبا ن ِذق  ذ  بِيًرا ع   45 02 " ك 

ن" م  اب   و  ِمل   ت  ع  الًِحا و  إِنَّه   ص  ت وب   ف  اًبا هللاَِّ  إِل ى ي  ت   51 70 "  الفرقان" م 

ا ق ل   " أ   م  ب  ع  م   ي  بِّي ِبك  ال   ر  م   ل و  ك  اؤ  ع   35 77 "د 

 (90)الشعراء
ن   ق ال  "  و  ع  ا ِفر  م  بُّ  و  ال ِمين   ر  بُّ  ق ال    *ال ع  اتِ  ر  او  م  ِض  السَّ األ  ر  ا و  م   و 

ا ه م  ن  ي  نت م إِن  ب  وِقنِين   ك    مُّ
93-94 

05 

 (97)النمل

أ ل قِ "  اك   و  ص  ا  ع  ا ف ل مَّ آه  زُّ  ر  ت  ه  ا ت  ه  أ نَّ انٌّ  ك  لَّىٰ  ج  ِبًرا و  د  ل م   م  قِّب   و   08 01 "ي ع 

م  "  ب سَّ اِحًكا ف ت  لِه ا مِّن ض   20 02 " ق و 

نَّه  "  ب  ذِّ اًبا أل  ع  ذ  ِديًدا ع  نَّه   أ و   ش  ح  ب  نِّي أ و   أل  ذ  أ تِي  ان   ل ي  ل ط  ِبين   ِبس   08 90 "مُّ

أ وِتي ت  "  لِّ  ِمن و   42 93 " ء  ش ي   ك 

 43 95 " أال يسجدوا" 

ِمع   ال   إِنَّك  "  ت ىٰ  ت س  و  ال   ال م  ِمع   و  ا ت س  اء  إِذ  ع  مَّ الدُّ ا الصُّ لَّو  ِبِرين   و  د   83 81 " م 

ا أ ل م  " و  ر  ا ي  ا أ نَّ ل ن  ع  ل   ج  ن وا اللَّي  ك  النَّه ار   ِفيهِ  لِي س  ِصًرا و  ب  لِك   ِفي إِنَّ   م 
 ذ ٰ

ات   ي  م   آل  ِمن ون   لِق و   . "ي ؤ 
80 

98 

ن"  م  اء   و  ةِ  ج  ئ  يِّ بَّت   بِالسَّ ه م   ف ك  وه  ج  ل   النَّارِ  فِي و  ن   ه  و  ز  ا إاِلَّ  ت ج  نت م   م   ك 
ل ون   م  ع    " ت 

21 
98 

 (98)القصص

م  " و  ي  اِديِهم   و  ق ول   ي ن  ن   ف ي  اِئي   أ ي  ك  نت م   الَِّذين   ش ر  م ون   ك  ع   44 09 "ت ز 

ت م   ق ل   " أ ي  ل   إِن أ ر  ع  م   هللاَّ   ج  ك  ل ي  ل   ع  ًدا اللَّي  م  ر  مِ  إِل ى س  و  ةِ  ي  ِقي ام   01 70  "ال 

ِمن  "  ِتهِ  و  م  ح  ل   ر  ع  م   ج  ل   ل ك  النَّه ار   اللَّي  ن وا و  ك  وا ِفيهِ  لِت س  غ  ت  ب  لِت  لِهِ  ِمن   و   ف ض 
م   لَّك  ل ع  ون   و  ك ر   "ت ش 

73 
98 

م " (31)الروم ه  دِ  مِّن و  ع  ل بِِهم   ب  لِب ون   غ  غ  ي   017 3 "س 



044 
 

ِمن  "  اِتهِ  و  ل ق   أ ن   آي  م   خ  م   ِمن   ل ك  ف ِسك  اًجا أ ن  و  ن وا أ ز  ك  س  ا لِت  ه  ل   إِل ي  ع  ج  م   و  ك  ن  ي   ب 
ةً  دَّ و  ةً  م  م  ح  ر  لِك   ِفي إِنَّ   و 

ات   ذ ٰ ي  م   آل  ون لِق و  ر  ف كَّ ت   "ي 
90 

98 

 (30)لقمان
و   " او  ن  ي  ان   صَّ س  ِن 

هِ  اإل  ي  الِد  ه   بِو  ل ت  م  ه   ح  ًنا أ مُّ ه  ل ىٰ  و  ن   ع  ه  ال ه   و  ِفص   ِفي و 
نِ  ي  ام  ر   أ نِ  ع  ك  ك   لِي اش  ي  الِد  لِو  ِصير  ا إِل يَّ  و   "ل م 

04 
091 

 (33)األحزاب

ف ىٰ "  ك  ِكيًًل  ِباهللَِّ  و   018 3 "و 

ف ى" ك  ِمنِين   هللاَّ   و  ؤ  ا ال م   75 95 "ل  ال قِت 

ا"  ان   مَّ دٌ  ك  مَّ ا م ح  د   أ ب  م   مِّن أ ح  الِك  ج  ِكن رِّ ل ٰ ول   و  س  م   هللاَِّ  رَّ ات  خ  ِبيِّين   و   النَّ
ان   ك  ء   ِبك لِّ  هللاَّ   و  لِيًما ش ي   " ع 

41 
09 

ا"  ا ي  ه  ن وا الَِّذين   أ يُّ ق وا آم  ق ول وا هللاَّ   اتَّ اًل  و  ِديًدا ق و   51 71 " س 

 (34)سبأ
أ ل نَّا"  ِديد   ل ه   و  ل   أ نِ  * ال ح  م  ات   اع  ابِغ   50 00-01 " س 

ال  " ا أ نت م   ل و  نَّ ِمنِين   ل ك  ؤ   94 30 "م 

 (35)فاطر
ل  "  الِق   ِمن   ه  ر   خ  ي  م هللاَِّ  غ  ق ك  ز  ر   70 3 " ي 

ا"  م  ش ى إِنَّ اِدهِ  ِمن   هللاَّ   ي خ  اء   ِعب  ل م   004 98 "ال ع 

 (30)يس
ا"  إِذ  ق وا ل ه م   ِقيل   و  ا اتَّ ن   م  ي  م   ب  ِديك  ا أ ي  م  م   و  ل ف ك  م   خ  لَّك  م ون   ل ع  ح  ت ر 

  " 45 05 

أ تِيِهم   ما " ة   ِمن   ت  ِهم   آياتِ  ِمن   آي  بِّ ها كان وا إاِلَّ  ر  ن  ِرِضين   ع  ع   02 40 " م 

ا ال  "  (37)الصافات لٌ  فِيه  و  م   وال   غ  ا ه  ه  ن  ف ون   ع   84،010 47   " ي نز 

 (38)ص
قُّ  ق ال  "  قَّ  - ف ال ح  ال ح  أل  نَّ *- أ ق ول   و  م   أل  م  نَّ ه  ن ِمنك   ج  ِممَّ ك   و  ِبع  ه م   ت   ِمن 

ِعين   م   "أ ج 
84-85 

000 

 (32)الزمر

اد   لَّو  " ِخذ   أ ن هللاَّ   أ ر  تَّ ل ًدا ي  ف ىٰ  و  ط  ص  ا الَّ ل ق   ِممَّ خ  ا ي  اء   م  ش  ه   ي  ان  ح  ب   44 4  "س 

ت   إِنِّي ق ل  " ب د   أ ن   أ ِمر  لًِصا هللاَّ   أ ع  خ  ين   لَّه   م   07 00 "الدِّ

ت   " أ ِمر  ل   أ ك ون   أِل ن   و  لِِمين   أ وَّ  07 09 " ال م س 

ِسيق  "  ا الَِّذين   و  ق و  بَّه م   اتَّ نَّةِ  إِل ى ر  ًرا ال ج  م  تَّىٰ   ز  ا ح  ا إِذ  اء وه  ت   ج  ف ِتح   و 
اب ه   و  ق ال   اأ ب  ا ل ه م   و  ت ه  ن  ز  مٌ  خ  ًل  م   س  ك  ل ي  ت م   ع  ا ِطب  ل وه  خ  الِِدين   ف اد   "خ 

73 
 

05 

 (41)غافر

ق ال وا " اِحرٌ  ف  ابٌ  س  ذَّ  08 94 "ك 

ق ال   " ىٰ  و  ت   إِنِّي م وس  ذ  بِّي ع  م بِر  بِّك  ر  بِّر   ك لِّ  مِّن و  ك  ت  ِمن   الَّ  م  مِ  ي ؤ  و   بِي 
ابِ    " ال ِحس 

97 
90 

ق ال   " لٌ  و  ج  ِمنٌ  ر  ؤ  ن   مُّ ن   آلِ  مِّ و  ع  ت م   فِر  ك  ه   ي  ان   83،019 98  "إِيم 

ل   الَِّذي هللاَّ  "  ع  م   ج  ل   ل ك  ن وا اللَّي  ك  ار   ِفيهِ  لِت س  ه  النَّ ِصًرا و  ب  و هللاَّ   إِنَّ  م  ل   ل ذ   ف ض 
ل ى ِكنَّ  النَّاسِ  ع  ل ٰ ر   و  ث  ون   ال   النَّاسِ  أ ك  ك ر    ."ي ش 

00 
98 

ب د   أ ن   ن ِهيت   إِنِّي ق ل   " ون   الَِّذين   أ ع  ع  د  ونِ  ِمن   ت  ا هللاَِّ  د  ِني   ل مَّ اء  ات   ج  يِّن   ال ب 
بِّي ِمن   ت   ر  أ ِمر  لِم   أ ن   و  بِّ  أ س  ال ِمين   لِر   " ال ع 

00 
93 

 (40)فصلت

تَّىٰ  " ا ح  ا إِذ  ا م  اء وه  ِهد   ج  ِهم   ش  ل ي  ه م   ع  ع  م  أ   س  م  و  ه  ار  م ب ص  ه  ل ود  ج  ا و   ِبم 
ان وا ل ون   ك  م  ع    "ي 

91 
79 

ال   " ت ِوي و  ة   ت س  ن  س  ال   ال ح  ة   و  ئ  يِّ  73 34 "السَّ

ا " م  بُّك   و  م   ر 
ًلَّ بِيدِ  ِبظ   "لِّل ع 

 
40 

00 

 (49)الشورى
لِهِ  ل ي س   " ِمث  ءٌ  ك   08 00 "ش ي 

اء   " ز  ج  ة   و  ئ  يِّ ئ ةٌ  س  يِّ ل ه   س  ث   00 41  "امِّ

ا " (43)الزخرف و  اد  ن  ا و  الِك   ي  ق ِض  م  ا لِي  ن  ل ي  بُّك   ع   00 77 " ر 

 (45)الجاثية
ه   " ل ي  اء  ف ع  ن  أ س  م  ِسِه ۖ و  ف  لِن  الًِحا ف  ِمل  ص  ن  ع   34 05 "ام 

ت  :" أ ي  نِ  أ ف ر  ذ   م  ه ه   اتَّخ  اه   إِل ٰ و      "ه 
 93 85 

ل نَّ  " (48)الفتح خ  د  ِجد  ا ل ت  س  ام   ل م  ر  اء   إِن ال ح   091 97 "آِمنِين   هللاَّ   ش 
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إِن" (42)الحجرات اِئف ت انِ  و  ِمِنين   ِمن   ط  ؤ  ل وا ال م  ت  ت   01 2  "اق 

 (51)ق
ا " ن  ي  ل د  ِزيدٌ  و   011 35  "م 

لِك   "
رٌ  ذ ٰ ش  ا ح  ن  ل ي  ِسيرٌ  ع   018 44 "ي 

 (53)النجم

مِ  " النَّج  ا و  ىٰ  إِذ  و   45 0  "ه 

أ نَّ " بِّك   إِل ىٰ  و  ه ىٰ  ر  نت  ه   * ال م  أ نَّ و   و  ك   ه  ح  ى أ ض  ك  أ ب   45 43-49 "و 

و  "  أ نَّه  ه  ات   و  ا أ م  ي  أ ح   45 44 "و 

 (54)القمر
وق وا" اِبي ف ذ  ذ  ر ع  ن ذ  ل ق د   *و  ا و  ن  ر  آن   ي سَّ رِ  ال ق ر  ك  ِكر   ِمن ف ه ل   لِلذِّ دَّ ل ق د  *مُّ  و 

اء   ن  فِر   آل   ج  و  ر   ع  ذ    "النُّ
32-40 

85 

 (50)الواقعة

نَّ  إِنَّا:"  اه  أ ن  اءً  أ نش  نَّ  * إِنش  اه  ن  ل  ع  اًرا ف ج  ك  ًبا *أ ب  ر  اًبا ع  ر   53 37-35 "أ ت 

اِرد   الَّ " ال   ب  ِريم   و   74 44 "ك 

 94 05 " لو نشاء لجعلناه حطاًما فظلتم تفكهون"

 95 71  "رونلو نشاء جعلناه أجاًجا فلوال تشك" 

ِسم   ف ًل  "  اقِعِ  أ ق  و  ومِ  ِبم  ه  * النُّج  إِنَّ مٌ  و  ل م ون   لَّو   ل ق س  ع  ِظيمٌ  ت  ه  * ع  آنٌ  إنَّ  ل ق ر 
ِريمٌ   " ك 

70 
009-003 

ال  " ا ف ل و  تِ  إِذ  ل غ  ل ق وم   ب   37 83  "ال ح 

 (57)الحديد

ًّلً " ك  د   و  ع  ن ىٰ  هللاَّ   و  س   55 01 "ال ح 

ل م وا" ا اع  اة   أ نَّم  ي  ا ال ح  ي  ن  وٌ  ل ِعبٌ  الدُّ ل ه  ةٌ  و  ِزين  رٌ  و  ف اخ  ت  م   و  ك  ن  ي  اث رٌ  ب  ك  ت   ِفي و 
الِ  و  دِ  األ  م  ال  األ  و    و 

91 
73 

ل م   لِّئ ًلَّ "  ع  ل   ي   73 92   "ال ِكت ابِ  أ ه 

 (58)المجادلة
ا " م   ِقيل   إِذ  وا ل ك  ف ساَّح  الِسِ  ِفي ت  ج  ح   ال م  حِ  واف اف س  ف س  م   هللاَّ   ي   41 00 " ل ك 

ت ب  "  لِب نَّ  هللاَّ   ك  ا أل  غ  لِي أ ن  س  ر  ِزيزٌ  ق ِويٌّ  هللاَّ   إِنَّ   و   45 90  "ع 

ا" (09)الجمعة ة   ق ِضي تِ  ف إِذ  ًل  وا الصَّ ِشر  ِض  ِفي ف انت   00 01 "األ  ر 

 (04)التغابن
وا " أ ِطيع  وا هللاَّ   و  أ ِطيع  ول   و  س   83 03  "الرَّ

وا" ع  م  اس  وا و  أ ِطيع   45 00 "و 

 (05)الطًلق
ه ر   " ش 

ة  أ  ث  ت ه نَّ ث ًل  ت م  ف ِعدَّ ب  ت  م  إِِن ار  ائِك  ِحيِض ِمن نِّس  ن  ِمن  ال م  ئِس  ِئي ي  الًلَّ و 
ن   ِئي ل م  ي ِحض  الًلَّ  " و 

4 
33 

ل ق   الَِّذي هللاَّ   " ع   خ  ب  ات   س  او  م  ِمن   س  ِض  و  ل ه نَّ  األ  ر   001 09 "ِمث 

ة   " (00)التحريم ِئك  ًل  ال م  د   و  ع  لِك   ب 
ِهيرٌ  ذ ٰ  003 4 "ظ 

ا " (07)الملك ىٰ  مَّ ل قِ  ِفي ت ر  نِ  خ  م ٰ ح  ت   ِمن الرَّ ف او   71 3  "ت 

م   " (08)القلم ت ون   ِبأ ييِّك  ف   00 0 " ال م 

ا" (02)الحاقة ورِ  ِفي ن ِفخ   ف إِذ  ةٌ  الصُّ ف خ  اِحد   ن   38 03  ".ةٌ و 

 (71)المعارج
ان   إِنَّ  " ِنس 

لِق   اإل  ل وًعا خ    "ه 
 

02 
32 

 (70)نوح
ا" مَّ اِتِهم   مِّ ِطيئ  ِرق وا خ    "أ غ 
 

95 
70 

أ ن"  (79)الجن وا لَّوِ  و  ق ام  ت  ل ى اس  ِريق ةِ  ع   71 00 "الطَّ

 (74)المدثر
ن" اء   لِم  م   ش  م   أ ن ِمنك  ق دَّ ت  ر   أ و   ي  أ خَّ ت     "ي 
 

37 
85 

 (75)القيامة

ِسم   ال  "  مِ  أ ق  و  ةِ  ِبي  ام  ِقي   73 0  "ال 

ون  " ر  ذ  ت  ة   و  ِخر  وهٌ  * اآل  ج  ِئذ   و  م  ةٌ  ي و  ا إِل ىٰ  * نَّاِضر  بِّه  ةٌ  ر  اِظر  وهٌ  *ن  ج  و   و 
ِئذ   م  و  ةٌ  ي  اِسر  نُّ  *ب  ل   أ ن ت ظ  ع  ا ي ف  ةٌ  ِبه   "ف اِقر 

90-95 
019 

ًلَّ "  ا ك  تِ  إِذ  ل غ  اِقي   ب   37 90  "التَّر 



040 
 

لِق وا " (77)المرسًلت ثِ  ِذي ِظلٍّ  إِل ىٰ  انط  ب   ث ًل  لِيل   الَّ  * ش ع  ال   ظ  ِني و   73 30-31  "اللَّه بِ  ِمن   ي غ 

ا" (84)االنشقاق اء   إِذ  م  قَّت   السَّ  58 0 " انش 

 (85)البروج
اب   ق تِل  "  ح  ودِ  أ ص  د   32 4 "األ  خ 

الٌ   ا ف عَّ  45،07 00 "يد  ي رِ  لِّم 

ة   " (87)األعلى ِخر  اآل  رٌ  و  ي  ق ىٰ  خ  أ ب   40 07  "و 

 (88)الغاشية
ل   " ِديث   أ ت اك   ه  اِشي ةِ  ح   018 0 "ال غ 

ا إِنَّ  " ن  ه م   إِل ي  اب  ا إِنَّ  ث مَّ  * إِي  ن  ل ي  ه م ع  اب   84،010 90-95  "ِحس 

لِ " (82)الفجر اللَّي  ا و  رِ  إِذ   00 4 " ي س 

 (29)الليل
ا " ب ه  نَّ ي ج  س  ق ى و  ِتي الَِّذي * األ  ت  ال ه   ي ؤ  ىٰ  م  كَّ ز  ت  ا *ي  م  د   و  ه  أِل ح  ة   ِمن ِعند  م   نِّع 

ىٰ  ز  اء   إاِلَّ *ت ج  ِتغ  هِ  اب  ج  بِّهِ  و  ل ىٰ  ر  ف   *األ  ع  و  ل س  ىٰ  و  ض    "ي ر 
07-90 

32 

 (23)الضحى

ىٰ  "  ح  الضُّ لِ *و  اللَّي  ا و  ىٰ  إِذ  ج  ا*س  دَّ  م  ك  و  بُّك   ع  ا ر  م   00 3-0  " ق ل ىٰ  و 

ا"  أ مَّ ِتيم   ف  ه ر   ف ًل   ال ي  ق   87 2   "ت 

ا " أ مَّ اِئل   و  ه ر   ف ًل   السَّ ن   59 01  "ت 

ة  "  (014)الهمزة م  ط  ا ال ح  اك  م  ر  ا أ د  م  ة  * و  وق د  ِ ال م  ار  هللاَّ  34 0-5   "ن 
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 ةفهرس األحاديث النبويّ 

 

 رقم الصفحة الحديث

 حين السارق يسرق وال مؤمن، وهو يزني حين الزاني يزني ال"  -0
 ".مؤمن وهو يشربها حين الخمر يشرب وال ، مؤمن وهو يسرق

03 

 تنكر أن فأخاف بالجاهلّية عهدهم حديثٌ  قومك أنّ  لوال عائشة يا" -9
 .."قلوبهم

30 

 42 "المسجد في إاّل  مسجد لجار صًلة ال" -3

 42  "عذر من إال له صًلة فًل يأت فلم النداء عسم من" -4

 42 "درجة وعشرين بسبع الفذّ  صًلة تفضل الجماعة صًلة" -5

د  " -0 ِ  ِعن  اِئن   هللاَّ ز  رِ  خ  ي  ، ال خ  الشَّرِّ ه ا و  ف اتِيح  ال ، م  ج  وب ى الرِّ ن   ف ط  ل ه   لِم  ع   ج 
اًحا ت  رِ  ِمف  ي   ...."لِل خ 

005 
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 هرس األشعارف

 الصفحة اسم الشاعر البحر البيت                 افيةالق
ري وما   الهمزة  009 زهيربن أبي سلمى الوافر نساء   أم   .....................أد 

رى إن   الأ الباء ضوبا ...................س   02 مجهول القائل الطويل ِبغ 

نت   لئن    41 غة الذبيانيالناب الطويل وأكذب   ........................ك 

طوب   ..........................رّجيي  02 جابر بن رأالن الوافر الخ 

إنِّي  004 إبراهيم بن المهدي الطويل  قريب   .........................وإن   و 

 30 هدبة بن خشرم الوافر قريب   ............................. سىع

 012 ذو الرمة البسيط  الفراريجِ  ............................كأنَّ  الجيم

 000 معن بن أوس الطويل  ونوائح   .......................... وفيهنَّ  

تراحوا  .................... ب ؤس   يا الحاء  08 سعد ين مالك الكامل فاس 

 51 المرقش األكبر الوافر وجيد   ........................... وربُّ  الدال

 32 مجهول القائل الطويل شديد   .........................ان  ك ولو

جِّ  ر  د   ..............................و   02 معلوط بن بدل الطويل ي زي 

لَّ  الراء ا.......................... ......أ ك  ار   ن 
 

 المتقارب
 

 أبو دواد اإليادي
 

54 

 الطويل ر  الق ط  ........................ يسلمي أال
 

 43 ذو الرّمة

 جبسِ  .............................صنت السين
 

 99 البحتري البسيط

ت  ت العين ر  ع   ال........................ ذكَّ ق طَّ ت   74 مجهول القائل الطويل ي 

 04 مجهول القائل الرجز يحمدونكا  ........................يا أّيها الكاف

 03 األعشى المنسرح مه ًل   ........................ إّن محًّل  الًلم

ل   ق د     52 النعمان بن المنذر البسيط قيًل ...........................ِقي 

ال ........................ل فت  ح  صالِ  و 
 

 08 امرؤ القيس الطويل

 009 جرير الكامل الباِطلِ  ..............................ذاك  

فوق   لميما خ  نَّما.........................و  ه   003 المتنبي الكامل  ج 

ر   ص  ن  ن   79 عمرو بن براقة الطويل وجارم   ....................... و 

قلِ  ذو  م  .........................ِالع  نع   40 المتنبي الكامل       ي 

ِسم    مظلم   .........................فأ ق 
 

 71 المسّيب بن علس ل الطوي

 الطويل برامِ ..........................رمتنيِ 
 

 32 عمرو بن قميئة

مِ ................. ........اِويّ م  70 ضمرة  النهشلي السريع   بالميس 



042 
 

 

 001 مجهول القائل الوافر العاذلينا............................شجاك   النون

 آخرينا .............................إن   ماو
 

 02 فروة بن مسيك الوافر

 00 لبيد بن ربيعة الكامل فالسوبانِ .............................درس

مانِ ....... ....... الثمانيـــــــــن   إنَّ  ج   003 عوف بن محلّم السريع ت ر 

 98 كعب بن مالك البسيط ِسّيانِ  .......................... يفعلِ من 

ت   فما الهاء نتهاها ................... رجع   07 القحيف العقيلي الوافر م 

 02 أبو األسود الدؤلي الكامل .و الّدها ............................يا با

 00 عمرو بن ملقط السريع وسربالي   ..................... الليلة   لِي   الياء

     

 فهرس األراجيز                                     

ار   - إِنِّي الراء ط  أ س  ا .................... و  ر   000 رؤبة بن عجاج ن ص 

ل ت   الًلم أل .............................وب دِّ  000 أبو النجم العجليّ  والشم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




