
























 





أصدرت كلیة الكوت الجامعة / مركز البحوث والدراسات والنشر 

ھذا المؤلف بتوجیھ من لدن الدكتور طالب زیدان الموسوي 

رئیس مجلس إدارة كلیة الكوت الجامعة  







vالدكتور : محمد عبد الجبار العزاوي .

vدكتوراه في اللغة العربیة وآدابھا من الجامعة المستنصریة .

vعمل استاذا ورئیسا لقسم اللغة العربیة في كلیة الفراھیدي .

vاستاذا في الجماھیریة اللیبیة .

vاستاذا في تركیا / اسطنبول .

vالمشاركة في اعداد وتقدیم الدروس التعلیمیة في التلفاز التربوي .

vاستاذا في معھد اعداد المعلمات .

vالمشاركة في عدد من المؤتمرات العلمیة والندوات التخصصیة .

vمشرفا لسنوات على ابحاث الطلبة في الكلیة التربویة المفتوحة .

vاستاذا للغة العربیة في كلیة الكوت الجامعة / فرع الصویرة .

vیعمل حالیا مدیرا لتحریر مجلة الكوت الجامعة للعلوم االنسانیة التابعة لكلیة الكوت الجامعة .

vمن مؤلفاتھ :

vاللسانیات والفكر الجدلي لدى المتكلم .

vاالزدواجیة في ضوء علم اللغة .

vالتخطیط العلمي والرؤیة العصریة للمناھج الدراسیة .

vمقاالت في التربیة والثقافة والعلوم .

vادیب وكاتب قصصي .

vمجموعة قصصیة بعنوان ( رحیل الحلم ) التي نالت شھادات تقدیریة .

vمجموعة قصصیة بعنوان ( الناي الحزین ) .

vروایة قصیرة بعنوان ( البحث عن مرسى ) . 

vعضو اتحاد االدباء والكتاب العراقیین .

vعضو نقابة الصحفیین العراقیین .

vعضو جمعیة االذاعیین والتلفزیونیین .

vعضو نقابة المعلمین المركزیة .







 متقدي
اتبعتتة ادرثة تتو ادؽ تت عو  تتل ة تتػ اد متتو ادتتتثمت لتتاعي ادغة تتعػ ادح تت ةل د متتو  

،  أة عتوة ت  ل تغؽي   رل غبت ب تت عل ادع هحة اد مؽيو . وهتجا ادغة تعػ ادح ت ةل   ت
ح ل تتتوادغ تيعل ادتتؽتل ، وادر تغؽا اد األ تؽ وهتل ادر تغؽا ادتتؽتل ، ويغ ترؼ 

 . وادر غؽا اداتؽي ادغحكعبل ، وادر غؽا ادثالدل
ل بعؼ ادر غؽي   بتعت ال مغجت و  واتخ ذ هجا ادغة عػ ال  عال ب د حوةة اد ت 

 أيدغت عتل ادغت ع تل    انخح ، وإّنر  هؽ و ت  د عت هحة اد مؽيتو  ةغ تعم ادرتاعيحثهأ
 . أجخائع أكبح  إد وانغع ء  أجخائع ظ هحة ك نة بثّءا بأ مح 

تغاتتت و   األلتتتحدؽجتتتثن ه   تتتل حةعةتتتو  األة عتتتو تتتل ادر تتتغؽي   اتتت  اداعتتتح رعودتتتؽ أن 
 أواد مو ة   وجععؼ كؽجعل ادعر و ادرعثنعتو ، وجتم  ر تل ادتتؽةة ويختح  ر تل ادةعرتو 

و ة تتت  أنعتتت    تتتيل  ادعتتت هحة اد مؽيتتت إدتتت اعتتتح دعتتتجمؼ ادتتتؽجععؼ م  ًقتتت ادر تتترؽ  . وو 
ادباعتتو ادثالدعتتو  و  ل تترؽ   مغ تترؼتؽيتتو اادتتتؽتعو وادتتتح عو واد   تتغرل ة تت  ادباتت 

بعبتتتت ةة هتتتتل ادعتتتتثل د غ تتتتيع   اد مؽيتتتتو  أو،   د متتتتو ، وهتتتتل أة تتتت  ادر تتتتغؽي   جرعًعتتتت
 غ يل ادجر تو ، ولاعت  جرعًعت ت ر   غ يل ادك رو ، ولؼ ادكت األ ؽا ،  رؼ  األخحا 

 مغ يل ادرعا  .
وادكغتتت ل ادتتتجي بتتتعؼ أمتتتثما  ادرؽ تتتؽل بتتتت  باتتت ء ادجر تتتو  تتتل  تتتعح ة تتتل اد تتتحقل   
ل ادبتت  ل ادر غؽا اد  دتت ، وقتث هؽ لؼ قبع ادثكغؽة دمحم ةبث ادجب ة ادعخاوي  تأدع 

ادرةثلتتتتو وادغرععتتتتث وادرغ تتتترؼ  تتتتعحة ة تتتتل اد تتتتحقل بعتتتتث  –تاتتتت و   عتتتتم لاد تتتتم اد   تتتتل 
د  تتتتل   ء وادرتتتتث(عؼ  ، ةاؽاًنتتتةاتتتث ادةتتتثل ح عتتتو عل عتتتؽل ادجر تتتو اد  –ولعتتت  مؼ  تتتعح  

  اداتؽيتتتتتو  ةاؽًنتتتتت األ تتتتت دعب، و  د  تتتتتتل اد تتتتت نل  تؽيتتتتتو  ةاؽاًنتتتتتح اداو  ادعتتتتتؽاه األو 
 د  تل اد  دت .
تت ة تت  لب حتتت  ةه  ععتت  لخغ تت  ادجؽانتتب   ػ اد تتتؽ  اد  (تتو ادرتتجكؽةة ينً تتوق  

نغتت ئي ل عتتثة ون  عتتو وجعتتثة ، ودتتجدغ  إدتت ادغحكعبعتتو د جر تتو  تتل  تتعح  تت ةحن  ، وتؽ تتل 
   طبتتأل ألهرعغتتم بجدتتم لتتؼ ادجعتتث ، وا تتغتا ادكغتت ل أ ا تتغتا ادرادتت  اد اتت ء ة تت  لتت 

 اد مؽي .   ادبتت لج د ريغبو اد مؽيو ادعح عو ود ب ح عؼ  ل ا ل ادرب حت اد مؽيو ة ثً 
   ادترث هلل ةل ادع درعؼ .ويخح  ةؽان  أ

 األ غ ذ ادثكغؽة ة ل  ويؼ                                                       
 ةرعث ك عو ادكؽ  ادج لعو                                                      



 
 

 

 

 
  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
َّ مه جه  ين ىن من خن حن جن يم  

 

 
 هللا العطيعصجؽ                                          
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 ي جهدي املتواضع ..أهد

 

 ىورًا يسعى بني يدي ُأمي وهي يف عليني
 

 
 املؤلف                                                                           

 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 لفَسستا
 

 الرفحة التفاصيل
  اآلية القخآنية

  اإلىجاء
مة  47 مقجَّ

 43 .. سيخة حياتو و مياديغ شعخه  التسييج :عمي الذخقي
 الفرل األوؿ

 مفيـػ الجسمة العخبية عشج القجماء والسحجثيغ
 73 مفيـػ الجسمة العخبية

 17 الشػاسخ -الخبخ   -الجسمة االسسية السبتجأ 
 17 أوال: السبتجأ والخبخ

 17 تػشئة
 13 . السبتجأ معخفة والخبخ نكخة4
 14 والخبخ جار ومجخور. . السبتجأ معّخؼ باإلضافة0
 11 . السبتجأ معخفة والخبخ جسمة.7

 13 ثانيا: الشػاسخ
 13 الشدخ لغة : 

 11 االشدخ اصصالح  
 11 أ. إف وأخػاتيا : 
 31 ب. كاف وأخػاتيا 

 17 إحراء  بأدوات الشدخ الػاردة في شعخ الذخقي
 17 إف وأخػاتيا : 
 17 كاف وأخػاتيا : 



 ٙٛ الفزمة -الفاعل  -ل الجسمة الفعمية الفع
 ٙٛ الجسمة الفعمية

 ٛٛ أوال: الفعل وعبلماتو 
 ٜٛ أ. الساضي:

 ٜٓ ب. السزارع:
 ٖٜ ج. فعل األمر:

 ٜٗ ثانيا: الفاعل:
 ٜٙ ثالثا: الفزمة في الجسمة الفعمية واالسسية :

 ٜٛ الجسمة الفعمية في شعر عمي الذرقي
 الفرل الثاني

 عؾاىر نحؾية 
 

 ٘ٔٔ تأخيرالتقديؼ وال
 ٕٔٔ أوال: التقديؼ والتأخير في سياق الجسمة االسسية

 ٕٔٔ . تقديؼ الخبر عمى السبتدأ ..ٔ
 ٖٕٔ . تقديؼ السبتدأ وتأخير خبره الجسمة الفعمية.ٕ
 ٕ٘ٔ . تقديؼ خبر ان عمى اسسياٖ
 ٕٚٔ . تأخير خبر )اّن( وابتعاده عؽ اسسياٗ

 ٕٛٔ ثانيا: التقديؼ والتأخير في سياق الجسل الفعمية والفزبلت
 ٕٛٔ . تقديؼ السفعؾل بو عمى الفاعلٔ
 ٖٔٔ . تقديؼ شبو الجسمة عمى الفعل التامٕ
 ٕٖٔ . تأخير الفاعل وابتعاده عؽ الفعلٖ
 ٖٖٔ . تقديؼ خبر كان عمى اسسياٗ
 ٖٗٔ . تقديؼ الحال عمى صاحبو٘
  



 ٖٙٔ الحذف
 ٖٛٔ الحذف في شعر عمي الذرقي

 ٜٖٔ . حذف السبتدأ ..ٔ
 ٕٗٔ . حذف الخبر:ٕ
 ٗٗٔ حذف الحرف: .ٖ
 ٜٗٔ . حذف الفعل:ٗ

 ٛ٘ٔ الحذف في بعض التراكيب
 ٛ٘ٔ حذف جؾاب الذرط بعد لؾ ..

 الفرل الثالث
 األساليب الشحؾية

 

 ٖٙٔ أسمؾب الشفي
 ٙٙٔ أدوات الشفي

 ٙٙٔ . )ال( :ٔ
 ٚٙٔ أ. )ال( مع الفعل :

 761 غير العبملةال     

 711 ال العبملة    

 ٔٚٔ ب. ال الشافية لبلسؼ : 
 717 العبملةال     

 711 غير العبملةال     

 ٙٚٔ ج. الزائدة : 
 ٚٚٔ . )لؼ( :ٕ
 ٓٛٔ . )ليس( .ٖ 
 ٓٛٔ .. . )ما(ٗ
 ٖٛٔ . )لؽ( ..٘
 ٗٛٔ . )لّسا( ..ٙ



 ٘ٛٔ . )الت( ..ٚ
 ٙٛٔ . )غير( ..ٛ

 ٙٛٔ الشفي الزسشي
 ٜٛٔ أسمؾب االستفيام

 ٜٛٔ االستفيام لغة
 ٜٛٔ االستفيام اصظبلحًا ..

 ٖٜٔ حرفا االستفيام
 ٖٜٔ أوال: ىسزة االستفيام ..

 ٜٙٔ . دخؾل اليسزة عمى جسمة فعمية ..ٔ
 ٜٚٔ سؼ ... دخؾل اليسزة عمى االٕ
 ٜٛٔ . اليسزة ليا صدر الكبلمٖ
 ٜٜٔ . دخؾل اليسزة عمى مشفي مؽ الكبلم ..ٗ
 ٕٔٓ . حذف ىسزة االستفيام ..٘
 ٖٕٓ . دخؾل اليسزة عمى الجار والسجرور ..ٙ
 ٖٕٓ . دخؾل اليسزة عمى )ما( ..ٚ

 ٕٗٓ ثانيا: حرف االستفيام : ىل واستعساليا في شعر عمي الذرقي
 ٕٓٔ ثالثا: أسساء االستفيام

 ٕٓٔ .. . مأ
 ٕ٘ٔ . مؽ  ..ٕ
 ٕٙٔ . كيف ..ٖ
 ٜٕٔ . متى ..ٗ
 ٕٕٓ . ماذا ..٘
 ٕٕٓ . أيؽ ..ٙ
 ٕٕ٘ . أيُّ ..ٚ



 ٕٕٚ . كؼ االستفيامية ..ٛ
 ٖٕٓ أسمؾب التعجب
 ٖٕٓ التعجب لغة ..

 ٖٕٓ ا .. التعجب اصظبلحً 
 ٖٕٓ تراكيبو .. 

 ٖٕٓ أوال: التعجب القياسي
 ٖٕٔ أ. صيغة ما أْفَعَمو القياسية

 ٖٕٔ ))ما(( .. 
 ٕٖٕ التعجب ..فعل 

 ٖٕٗ ب. صيغة أْفِعل بو القياسية
 ٖٕٚ ثانيا: التعجب الدساعي .. 

 ٖٕٚ . التعجب باسؼ االستفيام .. ٔ
 ٜٖٕ . التعجب بالسردر الدساعي )سبحان..( ٕ
 ٜٖٕ . التعجب بالشداء ..ٖ

 ٕٕٗ أسمؾب الشداء
 ٕٕٗ الشداء لغة:

 ٕٕٗ :االشداء اصظبلحً 
 ٖٕٗ أوال: أدوات الشداء..

 ٖٕٗ ة:. اليسز ٔ
 ٕٗٗ . يا..ٕ
 ٕٚٗ . )أيا(..ٖ
 ٕٚٗ . )وا(..ٗ 

 ٕٓ٘ ثانيا: أحؾال السشادى ..
 ٕٓ٘ . السشادى السفرد )أي: ليس بسزاف وال شبيو بالسزاف( ..ٔ



 ٖٕ٘ . السشادى السزاف ..ٕ
 ٕٗ٘ . الذبيو بالسزافٖ
 ٕٙ٘ . ان كان التابع نعتًا ومشعؾتو السشادى ىؾ كمسة )أي(:ٗ
 ٕٛ٘ . نداء )َمْؽ( السؾصؾلة:٘

 ٕٛ٘ ..الترخيؼ 
 ٖٕٙ الخاتسة

 ٕٚٙ السرادر والسراجع



 متقدي
اتبعتتة ادرثة تتو ادؽ تت عو  تتل ة تتػ اد متتو ادتتتثمت لتتاعي ادغة تتعػ ادح تت ةل د متتو  

،  أة عتوة ت  ل تغؽي   رل غبت ب تت عل ادع هحة اد مؽيو . وهتجا ادغة تعػ ادح ت ةل   ت
ح ل تتتوادغ تيعل ادتتؽتل ، وادر تغؽا اد األ تؽ وهتل ادر تغؽا ادتتؽتل ، ويغ ترؼ 

 . وادر غؽا اداتؽي ادغحكعبل ، وادر غؽا ادثالدل
ل بعؼ ادر غؽي   بتعت ال مغجت و  واتخ ذ هجا ادغة عػ ال  عال ب د حوةة اد ت 

 أيدغت عتل ادغت ع تل    انخح ، وإّنر  هؽ و ت  د عت هحة اد مؽيتو  ةغ تعم ادرتاعيحثهأ
 . أجخائع أكبح  إد وانغع ء  أجخائع ظ هحة ك نة بثّءا بأ مح 

تغاتتت و   األلتتتحدؽجتتتثن ه   تتتل حةعةتتتو  األة عتتتو تتتل ادر تتتغؽي   اتتت  اداعتتتح رعودتتتؽ أن 
 أواد مو ة   وجععؼ كؽجعل ادعر و ادرعثنعتو ، وجتم  ر تل ادتتؽةة ويختح  ر تل ادةعرتو 

و ة تتت  أنعتتت    تتتيل  ادعتتت هحة اد مؽيتتت إدتتت اعتتتح دعتتتجمؼ ادتتتؽجععؼ م  ًقتتت ادر تتترؽ  . وو 
ادباعتتو ادثالدعتتو  و  ل تترؽ   مغ تترؼتؽيتتو اادتتتؽتعو وادتتتح عو واد   تتغرل ة تت  ادباتت 

بعبتتتت ةة هتتتتل ادعتتتتثل د غ تتتتيع   اد مؽيتتتتو  أو،   د متتتتو ، وهتتتتل أة تتتت  ادر تتتتغؽي   جرعًعتتتت
 غ يل ادجر تو ، ولاعت  جرعًعت ت ر   غ يل ادك رو ، ولؼ ادكت األ ؽا ،  رؼ  األخحا 

 مغ يل ادرعا  .
وادكغتتت ل ادتتتجي بتتتعؼ أمتتتثما  ادرؽ تتتؽل بتتتت  باتتت ء ادجر تتتو  تتتل  تتتعح ة تتتل اد تتتحقل   
ل ادبتت  ل ادر غؽا اد  دتت ، وقتث هؽ لؼ قبع ادثكغؽة دمحم ةبث ادجب ة ادعخاوي  تأدع 

ادرةثلتتتتو وادغرععتتتتث وادرغ تتتترؼ  تتتتعحة ة تتتتل اد تتتتحقل بعتتتتث  –تاتتتت و   عتتتتم لاد تتتتم اد   تتتتل 
د  تتتتل   ء وادرتتتتث(عؼ  ، ةاؽاًنتتتةاتتتث ادةتتتثل ح عتتتو عل عتتتؽل ادجر تتتو اد  –ولعتتت  مؼ  تتتعح  

  اداتؽيتتتتتو  ةاؽًنتتتتت األ تتتتت دعب، و  د  تتتتتتل اد تتتتت نل  تؽيتتتتتو  ةاؽاًنتتتتتح اداو  ادعتتتتتؽاه األو 
 د  تل اد  دت .
تت ة تت  لب حتتت  ةه  ععتت  لخغ تت  ادجؽانتتب   ػ اد تتتؽ  اد  (تتو ادرتتجكؽةة ينً تتوق  

نغتت ئي ل عتتثة ون  عتتو وجعتتثة ، ودتتجدغ  إدتت ادغحكعبعتتو د جر تتو  تتل  تتعح  تت ةحن  ، وتؽ تتل 
   طبتتأل ألهرعغتتم بجدتتم لتتؼ ادجعتتث ، وا تتغتا ادكغتت ل أ ا تتغتا ادرادتت  اد اتت ء ة تت  لتت 

 اد مؽي .   ادبتت لج د ريغبو اد مؽيو ادعح عو ود ب ح عؼ  ل ا ل ادرب حت اد مؽيو ة ثً 
   ادترث هلل ةل ادع درعؼ .ويخح  ةؽان  أ

 األ غ ذ ادثكغؽة ة ل  ويؼ                                                       
 ةرعث ك عو ادكؽ  ادج لعو                                                      
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 املقدمة 

دػػػالـ عمػػػى سػػػيجنا دمحم الحسػػػج ب ربّل العػػػالسيغ والرػػػالة وال 
 وعمى آلو وأصحابو أجسعيغ وبعج ...

عشجما شخعت في البحث عغ شاعخ او شاعخة ألقػػـ بجراسػة  
خػػالؿ أشػػعارىع ، أرشػػجني بعػػس الػػدمالء  بشػػاء الجسمػػة العخبيػػة مػػغ 

عخ مختمفػػي األسػػمػب والبشػػاء والجاللػػة ، إلػػى اف عمػػى شػػعخاء وشػػػا
سمػب ، وجسيػل السعشػى نفدي مذجودا  إلى معخفة فراحة األ توجج

والستسثل بذاعخنا عمي الذخقي . فجسعػت مػغ شػعخه مػغ مصبػعػات 
بجسع وتحقيػق األسػتاذيغ مختمفة ، وتع التخكيد عمى ديػاف الذاعخ 

عخضػػت لدػػيخة حياتػػو  إبػػخاىيع الػػػائمي ومػسػػى الكخباسػػي ، وبعػػج أف
وميػػاديغ شػػعخه ، انتقمػػت الػػى دراسػػة بشػػاء الجسمػػة مػػغ خػػالؿ آراء 

 .دابقيغ والسحجثيغ الشحاة ال
فالشحاة الدابقػف َمغ رأى أنيا مخادفة لمكػالـ ، وعشػج آخػخيغ  

مغ نفى ذلظ . فالجسمة بالسفيػـ المغػي ىػي وحػجة إسػشادية تتكػػف 
عمػػػو ، والسبتػػػجأ مػػػغ مدػػػشج ومدػػػشج إليػػػو ، ومؤلفػػػة مػػػغ الفعػػػل وفا

 والخبخ، وما يقـػ مقاميسا .
أما الشحاة السحػجثػف ، فػإنيع لػع يتفقػػا عمػى مرػصمح  واحػج  

في تعخيف الجسمة ، مشيع  مغ اشػتخ  اإلفػادة ، ومػشيع مػغ اشػتخ  
 التخكيب ، ومشيع مغ اشتخ  االثشيغ معا  .
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ا   إف تشػػاوؿ السحػػجثيغ لمجسمػػة ، لػػع يكػػغ تشػػاوال  مدػػتقال  مشفػػخد 
مػغ خػالؿ  إشار نطخية لغػية خاصة بو ، وإنسا كاف تشاوليع ليػا في

 التي سجمػىا عمى تشاوؿ القجامى .مالحطاتيع وانتقاداتيع و 
ونخمز مغ كل ذلظ ، إف الجسمػة ىػي أقرػخ وأقػل قػجر مػغ  

 الكالـ ، لو معشى مفيج مدتقل .
أمػػػا عػػػغ مرػػػصمح البشػػػاء فعشيػػػت بػػػو اإلقامػػػة واإللػػػداـ عمػػػى  

تخكيػب السشصػػػؽ الػحي يػحػػج فكػخة الشطخيػػة ، الوىػػػ صػيغة واحػجة ، 
 والشصق الفعمي .

والحجيث عغ أية جسمة ، ىػ الحجيث عغ بشيتيا والبشية ىػي  
ػ–التي تحجد شػخو  العشاصػخ والػضػائف فػي الجسمػة ، وىػي   -اأيز 

التعخيف والتشكيخ والتحكيخ والتأنيػث واإلفػخاد والتثشيػة والجسػع ، وىػي 
ػاعػػػج التػػػي تتشػػػاوؿ التعخيػػػف والتخكيػػػب مجسػعػػػة الق –بالتػػػالي  –

 وغيخىا مغ القػاعج .
داء الذػػعخي وعالقتػػو بتخكيػػب ذكػػخ األ إلػػىبعػػج ذلػػظ انتقمػػت  
 الجسمة .
طع محكػػع يدػػسػ بػػالسعشى يقيشػػا  أّف األداء الذػػعخي أداء مػػشف 

ه لتحقيػػق حالػػة مػػغ األلسعيػػة اإلبجاعيػػة ، وال تتػػألق ىػػح اوالمفػػم مع ػػ
يتكػػػػف افخت الجػانػػػب المغػيػػة التػػي إذا تزػػاأللسعيػػة اإلبجاعيػػة إاّل 

ػػػا ، يقػػػػؿ عبػػػج القػػػاىخ  مشيػػػا ىػػػحا العسػػػل اإلبػػػجاعي تزػػػافخ ا حسيس 
نطػع فيػو فػي الكمػع وال  : ))... الاإلعجػازالجخجاني في كتابو دالئل 

س ، بعزػػيا عمػػى بعػػ ختيػػب حتػػى يعمػػق بعزػػيا بػػبعس ، وي بشػػىت
قػػل ، وال يخفػػى ا ال يجيمػػو عاىػػحا مػػ وتجعػػل ىػػحه بدػػبب مػػغ تمػػظ ،
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حػج مػغ الشػاس ، وإذا كػاف لػحلظ فػػ )يجػجر( بشػا أفل نشطػخ إلػى عمى أ
صػاحبتيا مػا اء ، وجعل الػاحػجة مشيػا بدػبب مػغ التعميق فييا والبش

 معشاه وما محرػلو(( .
وىحه الجراسة تعشػى بػالسشطػر المغػػي فػي تحميػل شػعخ عمػي  

مػى رصػج  ع اسػة بشػاء الجسمػة ... وقػج اعتسػجتالذخقي مغ خالؿ در 
الطػػػػػاىخ المغػيػػػػة كالجسمػػػػة اإلسػػػػسية والشػاسػػػػخ الجاخمػػػػة عمييػػػػا ، 
والتقػػجيع والتػػأخيخ والعالقػػة بػػيغ شخفػػي الجسمػػة اإلسػػسية ، والجسمػػة 
الفعميػػػة والتػافػػػق المفطػػػي ... كػػػحلظ أسػػػمػب االسػػػتفياـ وىػػػػ مػػػغ 
األساليب اإلنذائية التي تعتسػج عمػى اإلثػارة والػحي اعتسػجه الذػاعخ 

ه ، ويذحح الفكخ بسجاومة الكخ والفػخ مػع اإلصػخار عمػى ليذج االنتبا
دوامػػة التدػػاؤالت ، إذ عسػػل عمػػى تقػػجيع الجسمػػة االسػػتفيامية التػػي 

 التعجب ليجدج الحيخة التي يدػقيا في جسمو .تحسل معشى 
أّمػػا أسػػمػب التقػػجيع والتػػأخيخ فشجػػج الستعمػػق )شػػبو الجسمػػة(  

الستعمقػػػات ... عمػػػى عاممػػػو وتقػػػجيع شػػػبو الجسمػػػة عمػػػى غيػػػخه مػػػغ 
كتقػجيع الخبػػخ عمػى السبتػجأ والسفعػػػؿ  –والتقػجيع فيسػا حقػػو التػأخيخ 

 .ل ، وغايتو )العشاية واالىتساـ( عمى الفاع
وقج يتقػجـ الستعمػق )شػبو الجسمػة( عمػى عاممػو ، وقػج تكػػف  

ة فػي الجسمػة فيتقػػجـ بعزػيا عمػى بعػس ولكػل مػػغ يػجالستعمقػات عج
وتقػجيع شػبو الجسمػة  حا التقػجيع .غخاض بالغيػة يػفخىػا ىػالحالتيغ أ

عمى عاممو ، أو عمى غيخه مغ الستعمقات سسة أسمػبية مغ سػسات 
 شعخ عمي الذخقي .
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أمػػا ضػػاىخة الحػػحؼ فيػػي مػػغ الطػػػاىخ السيسػػة فػػي الجراسػػة  
ػػالشحػيػػة والبالغيػػة ، وذلػػظ لك ،  اثػػخة وروده فػػي المغػػة واألدب عسػم 

جسػػل ، وقػػج تدػػشى كحػػحؼ األسػػساء واألفعػػاؿ والحػػخوؼ ، وحػػحؼ ال
لمذاعخ عمي الذخقي أف يشتفع مغ ىػحه الطػاىخة فعسػج إلػى تػضيػف 

 ىحه الطاىخة بػصفيا رافجا  مغ روافج لغتو الذعخية .
ب الػػػافخ فػػي يوكػػاف ألسػػمػب الشفػػي وأنػاعػػو وأدواتػػو الشرػػ 

التو فػػي الجسمػػة وتأثيخىػػا شػػعخ عمػػي الذػػخقي فػػحكخ أدواتػػو واسػػتعسا
َعَمػو  الجاللي . كسا ألسمػب الت عجػب بشػعيػو القياسػي برػيغتيو مػا أفل

وأفلعلل بو ، والدساعي وصيغو التي اسػتعسمت فػي التعجػب ألغػخاض 
بالغيػػػػة ، كاسػػػػتعساؿ صػػػػيغة الػػػػجعاء )سػػػػبحاف هللا( ، واالسػػػػتفياـ 

غخض التعجب ، وأسمػب االسػتغاثة بػػ )يالػػػػَ(،  إلىالسجازي السؤدي 
 ( .ػػػػػوجسمة )ب درك

 ىلشػػجاء وأدواتػػو واألسػػساء التػػي تشػػادوال نغفػػل ذكػػخ أسػػمػب ا 
اوىػػي كثيػػخة و  ي أأاّل أتػػخؾ  ردت ضػػسغ الجراسػػة وقػػج حاولػػت جاىػػج 

كػاف قػج جانب يفيػج الجراسػة الشحػيػة فػي شػعخ عمػي الذػخقي ، وإذا 
الجراسػػػة نقػػػز ىشػػػا ، أو سػػػيػ ىشػػػاؾ ، فػػػإف ذلػػػظ سػػػسة  اعتػػػػر

يػة ح واليجاف يكتػب فيػو الػشجأراجػيغ العامميغ وجّل مغ ال يخصػ  ، 
 والتػفيق .

 .... ومن اهلل العون                   
 

 السؤلف                                       
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 حٔاتُ ..
ىووؾ عمووي بووؽ الذووين جعفوور بووؽ د حدووؽ بووؽ أحسوود بووؽ مؾسووى بووؽ 

لد الذين عمي فيؾ الذين جعفور اّما وا (ٔ)راشد. ولقبو الذروكي )الذروقي(
الذي يقؾل فيو شواعر ثوؾرة العذوريؽ ومهرخيوا الودكتؾر د ميودي البروير 

(، واحودًا موؽ كبوار فقيواء العوراق، ٕٜٛٔ -ٖٗٛٔ).. كان الذين جعفر )
، وأّموووو موووؽ ول الجوووؾاىري، (ٕ)وشوووعرائو فوووي القووورن التاسوووع عذووور السووويبلدي(

ؾ والوود الذوواعر د ميوودي وىووي أخووش الذووين عبوود الحدوويؽ الجووؾاىري، وىوو
الجوووؾاىري، وقووود موووات والووود الذوووين عموووي الذووورقي وىوووؾ صوووبي فكفموووو خالوووو 

 الذين عبد الحديؽ الجؾاىري.
الذين عمي الذرقي، يشتدب إلى عذيرة الفراغشة التي ال يوزال عقبيوا 

 .(ٖ)يدكؽ في محافغة ذي قار جشؾبي العراق
عراق، اّن عذوائر ويذكر األستاذ عباس العزاوي في كتابو: عذائر ال

أي مشظقوة نيور الغوراف  -)خيقان( أي "بشي خاقان"، سكشش في )السشتفو((
وقدووووؼ مشيووووا سووووكؽ عمووووى ضووووفاف نيوووور الفوووورات قوووورب مديشووووة  -ومووووا حؾلووووو

والذوووين عموووي الذووورقي موووؽ ىوووذه األسووورة التوووي تشتسوووي إلوووى قبيموووة  -(ٗ)الحموووة
ع الخاقوواني العربيووة ومووؾطؽ ىووذه األسوورة قرووبة عمووى ضووفاف الغووراف الووؾاد

العووذب تابعوووة إلووى قزووواء الذووظرة ضوووسؽ أقزووية محافغوووة ذي قووار وكوووان 

                                      
يات )أمووووووول العوووووووالؼ( مقالوووووووة لمباحوووووووث د. عبووووووود اإللوووووووو الروووووووائ  فوووووووي  مؾقوووووووع مشتووووووود (ٔ)

ٕٓ/ٔٓ/ٕٓٓٚ. 
www.amal_alalam.com/forum/index_php 

 السردر نفدو. (ٕ)

 .www.almadapaper.net. ٜٕٓٓ/ٛ/ٙمؾقع جريدة )السدى( العراقية في  (ٖ)

 .ٕٛالذين عمي الذرقي حياتو وأدبو،  (ٗ)
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شاعرنا عمي الذرقي عمى صومة بوالغراف لؾجوؾد فريو( موؽ أسورتو وأعساموو 
فووي الذووظرة، وقوود لقووي مكانووة كبيوورة فووي تمووػ البي ووة بسووا كووان ألسوورتو مووؽ 

 .(ٔ)مكانة عمسية وادبية ىشاك
ديؾانوو: إبووراىيؼ  وقود اختمفوش السروادر فووي سوشة والدتوو، فووذكر محققوا
السؾافووووووو(  ٖٛٓٔالوووووووؾائمي، ومؾسوووووووى الكرباسوووووووي، أّن والدتوووووووو فوووووووي عوووووووام )

 .(ٕ)م(ٜٓٛٔ
(ٖ) م(ٕٜٛٔوذكورت مروادر أرخورى، ان والدتووو كانوش سوشة )

ونوورج   
م(، اعتسوادًا عموى محققوي الوديؾان والسؾسوؾعة ٜٓٛٔاو والدتو كانش سشة )

 .(ٗ)الشثرية، وىي الدشة التي تؾفي فييا والده
، تحوش أصوبحشفاة أبيو ترعرع يتيسوًا فوي أحزوان أموو، التوي وبعد و 

رعايووة والوودىا )الذووين عبوود عمووي بووؽ الذووين د حدووؽ صوواحب الجووؾاىر(، 
 وأخييا.

وقووود تعموووؼ الذووورقي عموووى يووود )السّموووة( )كوووذا( الحوووروف العربيوووة غيووور 
السذكؾلة، ثؼ الحروف السذكؾلة ثؼ القراءة في أجزاء القرون الكريؼ إلوى أن 

يوودىا، فووانتيى بووذلػ دور )السّمووة( )كووذا( بسووا يدووسى "الختسووةر"،  ختسووو عمووى
تّوواب "جشوواب  أرسوول بعوودىا إلووى احوود الكتاتيووب السذوويؾرة فووي السديشووة، وىووؾ كر
عووالي" فووتعمؼ فيووو الخوو  العربووي ومبووادا الحدوواب ومبووادا الشحووؾ وبعووض 

                                      
 .٘دؼ األول/ مؾسؾعة الذين عمي الذرقي / الق (ٔ)
 .ٗٔالديؾان/  (ٕ)

 .ٚذكرى الذرقي/  (ٖ)

 .ٕٛالذين عمي الذرقي حياتو وأدبو/  (ٗ)
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. ثؼ لجأ إلى جديد الذعر الوذي كانوش تحسموو (ٔ)السدائل التربؾية والتيذيبية
افة الخارج فاعجب بو، والسيسا قرائد  أبي ماضي وشوكؾكو وحيرتوو صح

 وشعر جبران ونعيسة.
ونذوأ الذوورقي فووي مديشوة الشجووف، السديشووة التوي تفتقووش فييووا شوواعريتو 
بسووووا تحؾيووووو مووووؽ مغوووواىر العمووووؼ والثقافووووة، والييووووا يدووووعى العمسوووواء واألدبوووواء 

جوود، وارتفعووش وصوؾبيا تيووؾي أف ودة الدوواعيؽ إلوى السعرفووة أو الذويرة أو الس
فييوووا لمعموووؼ رايوووة، وانبدوووظش فييوووا لوووؤلدب سووواحات، ونذوووظش فييوووا مشووواحي 
الثقافوووة والحزوووارة. موووا أثووورت الحيووواة االجتساعيوووة واالقتروووادية فوووي أشوووكال 
اإلبوووداع الفكوووري بعاموووة، والوووذي يعشيشوووا ىشوووا اإلبوووداع الذوووعري خاصوووًة، وفوووي 

بتغيور الحيواة  جانب وخر فقد طرأ عمى ميؾل الذعراء، واتجاىاتيؼ وأذواقيؼ
كان يتحدث بحكؼ قربوو أو  -ونذاك -مؽ حؾليؼ خاصة، وان حال الذاعر

(ٕ)بعده مؽ الغروف الدائدة إبان االحتبلل االنكميزي 
وكان البد لكول ىوذا   

 -الجووووؾاىري  -مووووؽ أن يووووهثر فووووي الذووووعر والذووووعراء، فانوووودفع ىووووهالء ومووووشيؼ
وغيووورىؼ  وصوووال  بحووور العموووؾم -والروووافي الشجفوووي -والحبوووؾبي -والذوووبيبي

يشغسوؾن القروائد والسقظؾعوات يعوالجؾن فييوا موا  -ومشيؼ الذرقي -الكثير
 يرون مؽ عروف قاسية.

فقووود تووورك لشوووا )كوووذا( بقمسوووو البميووو  فوووي مقدموووة  -وعوووؽ نذوووأتو األدبيوووة
(، طاقوة فشيوة ٖٜ٘ٔديؾانو )عؾاطف وعؾاصف( السظبؾع في بغداد سوشة )

مديشووة الشجووف فكانووش  فووي الذووعر والشثوور وىووؾ القائوول: ))نذووأت ورفوواقي فووي
التمسوووذة فوووي أقووودم مدرسوووة لوووؤلدب العربوووي تموووػ السدرسوووة التوووي مذوووى الييوووا 

                                      
 .ٖٓ -ٜٕالذين عمي الذرقي حياتو وأدبو /  (ٔ)

 .ٖٓ -ٜٕ/ السردر نفدو (ٕ)
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السؾكب مؽ جزيرة العرب إلى الحيرة ومشيوا إلوى الكؾفوة ومشيوا إلوى الشجوف 
 (ٔ)وىي نديمة الكؾفة أو بقيتيا((.

نذأتر مع شقائ( الشعسان نظل عمى ذلوػ الوؾادي األفوي  ولكوؽ نذوأة 
نشووتغؼ فووي تمووػ الحمقووات األدبيووة السبثؾثووة ىشوواك وعشوودما حووائرة فكشووا عشوودما 

نتردد عمى األندية وقد تردرىا شيؾخ األدب نحتدي مجاجة الكوأس ولكوؽ 
بسوورارة وتشغوويص ال نحسوود الدوواقي وال إبريقووو، ونحدووب تمووػ السباحووث وذلووػ 
الجدل الراخب عجاجة سّفش مؽ البادية عموى تموػ السديشوة وبقيوش تخوؾر 

 (ٕ) مؽ الذراب...التراب فييا أكثر 
نذووأنا بعوود جيوول  أدبووي عووامر لووو طابعووو السستوواز وعبقرّيتووو البلمعووة، 
جيل الديد الحبؾبي والديد حيدر والسفّؾىيؽ مؽ لداتيؼ عمى أن الرفاق مؽ 
أبشاء جيمشوا لوؼ تخول صوفؾفيؼ موؽ األدبواء السبرزيؽ،وو شوعراء الظميعوة ولكوؽ  

الذووواعرية، فقروووائدىؼ  أدبيوووؼ كوووان أدب ديباجوووة، الروووياغة فيوووو أكثووور موووؽ
صووؾر جاموودة وضووعش فووي قووؾارير مووؽ ألفوواج تفؾقيووا فووي الجزالووة، فاالتجوواه 
األدبوي غيور بوويّؽ، واألغوراض مذؾشووة، والوؾزن ال يجوواري ذوق عروره فووي 
اإلبووداع وجووّس الووؾتر، والقروويدة ذات ألووؾان تزوويع الؾحوودة األصوومية، ألجوول 

عووووؽ االدب  ذلووووػ تجوووودني أحوووواول الزحزحووووة عووووؽ االتجوووواه القووووديؼ، فوووواخرج
السدرسوووي حتوووى ال يكوووؾن موووا أنغوووؼ وقفوووًا عموووى طائفوووة خاصوووة اعتوووادت ان 
تجعوول معوواجؼ المغووة إلووى جشووب الوودواويؽ، عمووى أنووي احوورص كوول الحوورص 
عموووى المغوووة الفروووحى وجساليوووا كسوووا انحووورف عوووؽ القرووويدة السظّؾلوووة ذات 
الووؾزن السديوود إلووى الذوورقيات والسؾشووحات لسووا فووي ذلووػ مووؽ حدووؽ اإليقوواع 

                                      
 .ٖٕيشغر الديؾان / (ٔ)

 .ٕٗالديؾان /  (ٕ)
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خترووووار، فقوووود لظووووف ذوق القووووارا حتووووى أصووووب  يسوووول اإلطالووووة وبارعووووة اال
 (ٔ)والبعثرة ويرى الجسيل بالذعر ان يكؾن قظفًا كسا يقتظف البمبلر الؾردة..

إّن عسوور ىووذا الووديؾان يشووؾف عمووى الثبلثوويؽ عامووًا لووؼ أكووؽ فييووا مووؽ 
السكثووريؽ، انسووا ىووي سووؾان  تريوودني أحيانووًا قبوول ان أريوودىا، فكانووش مروتووي 

ر السجتسوع الوذي يعورض ليوا وكشوش أسوّجل تموػ الروؾر تعكس بعض صؾ 
مقيّدة بالؾزن وممجسًة بالقافية، وكثيرًا ما عّرفشي القارا قيستيا الفشية ومدى 
توووأثير وقعيوووا فوووي األوسووواط النوووي عشووود العووورض، ال أعووورف شوووي ًا عوووؽ ىوووذا 
وذاك، وعموووى مثووول ىوووذا أقدموووو لؤلجيوووال السقبموووة، التوووي سوووؾف تحكوووؼ عميوووو 

اال أنوووي أحوووب أن أىيووويء لمسقبمووويؽ حيثيوووات ذلوووػ الحكوووؼ  بوووالظي أو الشذووور
 (ٕ) الذي يردرونو.

إن ىذا الديؾان يكاد يكؾن مثول اسوسو ديؾانوًا لمجيول الوذي عذوش فيوو 
متدسًا بغؾاىر حياتو ومرتبظًا بؾشائج مؽ زموان تموػ الحيواة ومكانيوا، وموا 
يتروووول مووووؽ والم وومووووال وطووووؾارا وحووووؾادث، وىزاىووووز وحووووروب وانقبلبووووات 

اعيووة وتيووارات فكريووة، ومووا تحوودّد فووي الووشغؼ واألسوواليب. حقووًا لقوود رافقووو اجتس
االنقوووبلب الذوووامل موووؽ يؾموووو األول حتوووى الدووواعة التوووي أقدموووو فييوووا، فيوووؾ 
مجسؾعوووة صوووؾر لبي توووي وأحوووؾال بي توووي، اال أنوووي ال اعووورف موووا إذا جووواءت 
مذؾشوووووة أم مشّدوووووقة الن البي وووووة السروووووؾرة لوووووؼ تكوووووؽ بالسشدوووووقة تساموووووًا، وال 

ة تساموًا، وكول موا اسوتظيع قؾلوو ان مرودر إليوامي، كوان السجسوؾع السذؾش

                                      
 .ٕٗالديؾان /  (ٔ)

 .ٖٕنقبًل عؽ ديؾانو / (ٕ)
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ال الفرد، ويهسفشي ان تتأخر بعض الرؾر عؽ العورض إلوى الؾقوش الوذي 
 .(ٔ)تتؾافر فيو األسباب لشذرىا..."

ويؾصف الذاعر عموي الذورقي بانوو كوان )محافغوًا(، نذوأ فوي وسو  
كوووان يخزوووع  اجتسووواعي محوووافت، واىوووتؼ بوووالسؾروث موووؽ األفكوووار السقدسوووة،

ألسووومؾب الحيووواة ونوووذاك، يتدووووم  بالروووبر أواًل، وبووواالنظؾاء عموووى الدووووريرة، 
واالنرراف إلى موا يمييوو عوؽ توّذوق شوراب مجتسعوو السريور )كوذا( الخواب  
)كذا(، يدرس بعس(، ويشكبُّ عمى الستابعة السعرفية، فبل يتردد إلوى إعوبلن 

، التوووي تذوووّرب مشيوووا الشقووود، ومعارضوووتو األموووؾر السخالفوووة ألفكوووار )الحداثوووة(
بسظالعاتو كتب العمؼ واألدب وصحف مرور والذوام واسوفاره داخول القظور 

  (ٕ)وخارجو...
 وقد تدشؼ عمي الذرقي مشاصب عدة، ووعائف مختمفة، مشيا:

عزووؾ فووي مجمووس التسييووز الذوورعي فووي بغووداد بعوود مووا اخفوو( أمووام  .ٔ
 ..ٕٜٛٔالذاعر د باقر الذبيبي في انتخابات البرلسان عام 

بعوووود تستعووووو قموووويبًل بيووووذه الؾعيفووووة، نقوووول قاضوووويًا شوووورعيًا فووووي مديشووووة  .ٕ
 البررة.

وووور )كوووذا( إلحووودى محكستوووي التسييوووز ٖٖٜٔوفوووي سوووشة ) .ٖ ( توووؼ ترئيدر
 الذرعي في العراق.

عبوود اإللووو بووؽ  -صوودرت إرادة ممكيووة بتؾقيووع الؾصووي عمووى العوورش .ٗ
بتعييشو عيشًا في مجمس األعيان العراقي، لسدة أربع سشؾات  -عمي
 (.ٜٚٗٔسشة ) بدأت

                                      
 .ٖٕنو /قبًل عؽ ديؾان (ٔ)
 .ٖٕيشغر: عمي الذرقي/ حديؽ حدؽ التسيسي/ (ٕ)
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أصوووووب  الذوووواعر وزيوووور دولوووووة، ومكووووث يتقمووووود  -ٜٜٗٔوفووووي عووووام  .٘
 ٗٔالسشاصوووب الؾزاريوووة ويووودخل وزارة االيوووؾبي الثانيوووة، إلوووى ثوووؾرة )

( الذي أطي  فيو بالشغام السمكوي فوي العوراق، وحوؾكؼ ٜٛ٘ٔتسؾز 
جسيع رجال ذلػ العيد، وحؾسبؾا عمى ما اقترفوؾه فوي حو( الذوعب 

الوووؾزير والعووويؽ ورأس  -عموووي الذووورقي والوووؾطؽ. ولوووؼ يحووواكؼ الذوووين
محكسووووووة التسييووووووز الذوووووورعية وقاضووووووي البروووووورة، وعزووووووؾ السحوووووواكؼ 

 .(ٔ)العراقية، ألنو ما كان قد اقترف ذنبًا بح( الذعب والؾطؽ
ومؽ اطبلعي عمى موا كتبوو الودكتؾر عبود اإللوو الروائ ، وجودت أن 
 الكاتووب يتأسووف عمووى جؾانووب مهلسووة نحووؾ الووذيؽ لووؼ يشرووفؾا عمووي الذوورقي،

حتى ابشتو أمل الذرقي، لؼ تقدم لؾالدىا ذلػ الجيد الوذي يوؾازي مكانتوو... 
 يقؾل الدكتؾر عبد اإللو الرائ :

"... وعتبووووي البشتووووو األسووووتاذة أموووول الذوووورقي، وىووووي أديبووووة وصووووحفية 
 -عموى حود عمسوي -وتدشسش أعمى السشاصوب اإلعبلميوة والثقافيوة بيود أنيوا

توووو )كوووزعيؼ( وشووواعر ورجووول ديوووؽ لووؼ تقووودم لعموووي الذووورقي جيووودًا يوووؾازي مكان
اّن مووا كتبووو صووديقاه ميوور برووري، وجعفوور  -أيزوواً  -متحزوور ، والغريووب

الخميمووي ال يدوود رمقووًا، ووجوودت عشوود السووهرخ عبوود الوورزاق الحدووشي مووا يذووبو 
تجشووووب دوره الريووووادي فووووي نيزووووة العووووراق .. ولعوووول طبيعووووة عمووووي الذوووورقي 

والبرر ولؼ يقدر  الرريحة لؼ تترك لو متعاطفًا .. إذن عاش ملء الدسع
 .(ٕ)عميو حداده وشان ؾه، فاذا مات صفؾا حدابيؼ معو "

                                      
 .ٖٕحديؽ حدؽ التسيسي/ (ٔ)
 مؾقع )أمل العالؼ(... (ٕ)
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ىووو  ٖٗٛٔ/ربيووع الثوواني/ٖتووؾفي الذوواعر عمووي الذوورقي يووؾم الثبلثوواء 
 .(ٔ)م ٜٗٙٔ/وب/ٔٔالسؾاف( 

 مٔداىُ الشعسٖ ..
 بدءًا يسكؽ أن نعّد  نتاج الذرقي الذعري نؾعيؽ :

 أوال: شعره السظبؾع بالديؾان.
السشذووووؾر فووووي الكتووووب والسجووووبلت والرووووحف ولووووؼ يشذوووور فووووي  ثانيووووا: شووووعرهر 

 الديؾان.
وإن اقدم ما وصل اليشا مؽ نغؼ الذرقي ىؾ )كذا( قرويدة )مشاجواة  

م تحووش ٜٛٗٔم، بوودأ بيووا ديؾانووو، ووخوور قروويدة عووام ٜٛٓٔالشجووؾم( عووام 
 .(ٕ) عشؾان )الزورق التائو(

سووى تزوسؽ ديوؾان عمووي الذورقي )بجسوع وتحقيوو( ابوراىيؼ الوؾائمي ومؾ 
صووفحة( تزووسؽ ثسوووانيؽ  ٕٙٗالكرباسووي بظبعتووو الثانيووة التووي قوود ضووسش 

قروووويدة، ونذوووور تدووووع مؾشووووحات اوالىووووا مؾشووووحة )صووووفير العدووووس( عووووام 
، فزبل عؽ قرائد بمغش عذريؽ (ٖ)ٕٜٚٔم، ووخرىا )أيؽ الح(( ٕٜٗٔ

قريدة اطم( عمييا )ديؾان اوتار العؾد(، أرسميا الوى جريودة العوراق، وىوذه 
ْر مشيا شي ًا في السظبؾع ما عودا بزوعة أبيوات وردت  القرائد التي لؼ َيْشذر

 .(ٗ)في الرباعيات

                                      
 ٙٔالديؾان / (ٔ)
 .ٕٓٔيشغر: الذين عمي الذرقي حياتو وأدبو/  (ٕ)
 .ٜٕٙالديؾان / (ٖ)
 .ٜٜٕيشغر الديؾان/  (ٗ)
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وأوتووووار العووووؾد جسمووووة أناشوووويد رتبووووش، كوووول نذوووويد مووووؽ خسدووووة أوتووووار 
مزدوجة، كل وتر لو قافية مزدوجة في الردر وقافية مزدوجة في العجوز، 

 .(ٔ)بدأىا بقريدة )مؾسيقى الروح( وختسيا بقريدة )الزورق التائو(
لرباعيوووات فيوووي قروووائد جعميوووا بوووثبلث مجسؾعوووات، السجسؾعوووة اموووا ا

احتوووؾت عموووى سوووش وخسدووويؽ وم وووة رباعيوووة جعميوووا تحوووش عشوووؾان  األولوووى
. ثووؼ السجسؾعووة الثانيووة فكانووش تحووش عشووؾان )مووع البمبوول (ٕ) )صووؾرو ونووؾازع(

(ٖ)الظميوو((
احتووؾت عمووى اربووع وعذووريؽ رباعيووة وقوود نذوورت جريوودة العووراق ، 

رباعيووة واحوودة مشيووا. امووا السجسؾعووة الثالثووة التووي البغداديووة ومجمووة الحريووة 
فقوود احتووؾت عمووى م ووة رباعيووة، وقوود الحوو(  (ٗ) عشؾنيووا بووو )البمبوول الدووجيؽ(

 .(٘)الذرقي في وخر الرباعيات في ديؾانو خسدًا وعذريؽ مزدوجة
ويبدو أّن الذرقي قود بودأ بتغييور نسو  رباعياتوو ولعول الدوبب ابتعواده 

ام، وان الرباعيووة فووي نغسيووا االول قريبووة فووي نغسووو عووؽ معوواني عسوور الخّيوو
 (ٙ) لسعاني الخّيام.

لووؼ يقتروور عمووي الذوورقي فووي تعمسووو عمووى المغووة العربيووة، دارسووًا ليووا 
عمووى موودى سووشي عسووره، بوول كووان يجيوود المغووة الفارسووية قووراءة وكتابووة، وقوود 
تعمسيا في بيش خالو، وعوايش أفورادًا موؽ الجاليوة الفارسوية، موا جعول شوعره 

 برة في جسمو والؾصف الخبلب في صؾره.رقي( الش
                                      

 ٜٜٕ/يشغوور: الووديؾان ّشووام.مووؽ رسووالة الذوواعر الووى صوواحب جريوودة العووراق رزوق غ (ٔ)
– ٖٓٓ. 

 .ٖٔٗالديؾان /  (ٕ)
 .ٜٖٔالديؾان /  (ٖ)
 .ٔٓٗالديؾان /  (ٗ)
 .ٜٕٗالديؾان /  (٘)
 ٚٓٔيشغر: الذين عمي الذرقي حياتو وادبو، عبد الحديؽ ميدي / (ٙ)
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 والدارس لذعر الذرقي يجد أن ىشاك حقيقتيؽ ال يسكؽ تجاىميسا.
األولى: التسدػ باألنساط الذعرية القديسوة والخزوؾع لكول التقاليود إذ 
كانش حياة الذاعر محتبدة فوي بي وة مذودودة إلوى القوديؼ بقوؾة، وكوان ذلوػ 

يظم( عميو بالحقبوة )السغمسوة(، والتوي الؾضع األدبي في العراق، ذيبًل لسا 
م. وكوووان الذووواعر اليتووويؼ ٜٓٓٔم إلوووى ٓ٘ٛتعتبووور )كوووذا( مستووودة موووؽ سوووشة 

 .(ٔ)يخزع أدبو لتقاليد ذلػ الذيل السعتؼ
يقوووووؾل الذوووووورقي وىوووووؾ يووووووهرخ مؾلوووووودًا ألحووووود أبشوووووواء صووووودي( لووووووو عووووووام 

 :]الرجز[(ٕ)ىو(ٖٖٔٔ)
 يػػػا مذػػػخقا  تقػػػارَف الرػػػبح  بػػػو
 نيزػػػػَت ياصػػػػبح  بيػػػػا مكخمػػػػة  
 يػػػـك كعػػيغ الدػػخحل مػػغ حدػػػد  
 بػركػػػػػػَت يػػػػػػـػ بيجػػػػػػة  أرختػػػػػػو

 

 فػػػػػي يػػػػػـػ سػػػػػعج  فأضػػػػػاَء وأضػػػػػػا 
 ال يقػػػػػجر  الػػػػػجىخ  بيػػػػػا أف يشيزػػػػػا
ػػبحول عػػيغ  الخضػػا  ابػػيََّس لػػو فػػي ص 
 )أنجػػػَب لميػػػادي عمػػػي بػػػغ الخضػػػا(

 

والحقيقووة الثانيووة تكذووف عووؽ فيووؼ دقيوو( لتغيوورات عرووره، وعووؽ تؾقووو 
لذوووعبية، ومعارضوووتو الذوووديدة ألشوووكال نحوووؾ الحريوووة والديسقراطيوووة والحيووواة ا

الحكوووؼ الفوووردي والسظمووو(، وإيسانوووو الذوووديد ودعؾتوووو السدوووتسرة لؤلخوووذ بتيوووار 
الحزارة األوربيوة والدوير عموى نيوج مرور ونيزوتيا فوي الربوع األول موؽ 

 .(ٖ)ىذا القرن 
لقد جاءت قريدتو السبكرة )قفص البمبل( ، التي كتبيا الذاعر وىؾ 

ه، تحسل شي ًا مؽ ىذه السفاىيؼ، وذلػ السؾقف في الدادسة عذرة مؽ عسر 
وتكذوف عووؽ إحدواس حوواد بالتشواقض الؾاقووع بويؽ الذوواعر وبي توو، فوو ذا ىووؾ 

                                      
 .ٖٙيشغر: عمي الذرقي حديؽ حدؽ عمي/  (ٔ)
 .ٕٔٔالديؾان/  (ٕ)
 .ٕٗٗي العراق/ يشغر: تظؾر الذعر العربي الحديث ف (ٖ)
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بمبوول سووجيؽ فووي قفووص السديشووة وتقاليوودىا. يتظمووع إلووى حيوواة جديوودة ووفوواق 
 :]الستقارب[ (ٔ)رحيبة: يرؾر ىذه العبلقة الستؾترة بقؾلو

 ومػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػجك ضػػػػػػػػػّسشي سػػػػػػػػػجش و  
 اب  آمالػػػػػػػػػػولقػػػػػػػػػػج أ قفمػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػ

 يػػػػػػػػخّؼ جشاحػػػػػػػػاه لػػػػػػػػع يدػػػػػػػػتصعل 
 خفػػػػػؽ الحذػػػػا وخفػػػػػؽ الجشػػػػاح
 ومػػػا اشػػػتاَؽ إاّل احتزػػػاف الػػػػرودل 
 يخى الصيخ في األرضل حػّخ الجشػاحل 
 فعػػػػػػػيغك إلػػػػػػػى الدمػػػػػػػخل الخائحػػػػػػػات

 

 ولكّشػػػػػػػػػػػو  قفػػػػػػػػػػػز  البمبػػػػػػػػػػػلل  
ـَ عمػػػػػػى بابػػػػػػول السقفػػػػػػلل   فحػػػػػػا
 مصػػػػػػػارا  فػػػػػػػيفحز باالرجػػػػػػػلل 
 تحّيػػػػػػَخ ميسػػػػػػا يصػػػػػػخل يفذػػػػػػلل 

 حفػػلل وشػػػؽ الخصيػػب إلػػى الس
 فيحدػػػػػػػػػج قادمػػػػػػػػػة األجػػػػػػػػػجؿل 
 وعػػػػػيغ إلػػػػػى سػػػػػخبيا السقبػػػػػلل 

 

 وتدتسر القريدة بيذه الروح، ليرل الذاعر إلى قؾلو: ]الستقارب[
 تعػػػػػاليل فبػػػػػي عبػػػػػخةك لمزػػػػػعيفل 
 سػػأمج جيمػػي الػػحي عذػػت  فيػػو

 

 والحػػّم فػػي العػػيرل لجعػػدؿل  
 حشيشػػػػا  إلػػػػى جيمػػػػظل السقبػػػػلل 

 

رد فيقوووف شوووواكًا وكوووان الذووورقي يذوووغل جووووّل تفكيوووره بكثيووور مووووؽ السوووؾا
 متدائبًل حائرًا يتعذب ويتألؼ: ]الخفيف[

 بعػػػػج نجػػػػج  ال أوحػػػػر هللا نجػػػػجا ،
 انا في البحخ والسغيث عمػى الدػا
 جدػػػػػػجي قػػػػػػاربك وقمبػػػػػػي شػػػػػػخاع
 أركبػػػػػػػػني يػػػػػػػـػ الػػػػػػػػالدة بحػػػػػػػخا  

 

 (0)أتخاني أندػت فػي حزػخمػتل  
 حل ىييات يعبخ البحػخ صػػتي
 وحيػػػػاتي حبػػػػل وعقمػػػػي نػػػػػتي
 تيسػػػأرى سػػػاحال  لػػػو يػػػـػ مػػػػ 

 

                                      
، وفوووي الوووديؾان الوووذي حققوووو إبوووراىيؼ الوووؾائمي ومؾسوووى الكرباسوووي جووواء ٚٗالوووديؾان/  (ٔ)

عشؾان القريدة )شاعر فوي سوجؽ(. وفوي السظبوؾع )لقود أقفموؾا بواب، وىوذا التعبيور 
 فيو ترحي  لغم  وقع فيو الذاعر وىؾ تأنيث الباب(.

 الديؾان.. البيش الثاني لؼ يكؽ مدورًا في ٖٚٗالديؾان/  (ٕ)
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 ويقؾل: ]الخفيف[
 البخايػػػػػػػػػػػػػػا قػافػػػػػػػػػػػػػػلك لمغشػػػػػػػػػػػػػػاءل 
 لػػػ صػػػعجنا إلػػػى أعػػػالي الفزػػػاء
 مػكػػػػػػبك سػػػػػػائخ حسػلتػػػػػػو السػػػػػػػ
 عجبػػا  تذػػتكي العشػػاء مػػغ الديػػػ

 

في شخيق الخجاء تصػى السخاحػلل  
(4) 

 لدػػػػػػسعشا أجػػػػػػخاس تمػػػػػػظ القػافػػػػػػلل 
 تػػى ولػػيذ السحسػػػؿ غيػػخ الحامػػلل 
 ػػػػخ ونبكػػػي عمػػػى الخفيػػػق الػاصػػػلل 

 

أبياتًا دامعة، رمزًا لسا كانش تتؾق إليو نفدوو، ذكر  ٜٓٔٔوفي عام 
وتذوووكؾ حرمانيوووا موووؽ الحريوووة والبوووؾح بسوووا يكشوووو ضوووسيره موووؽ شوووؾق لمتحووورر 

 والسعاصرة.]الكامل[
 فػػي الػػشفذ آالـك فيػػل مػػغ مػضػػع  
 لػػػػػػ كػػػػػاف شػػػػػخحا  واحػػػػػجا  لحكختػػػػػو

 

 (0)حػػػخّل الفزػػػاء الشػػػتكي وأبػحػػػا 
 لكشسػػػػػا شػػػػػػتل الزػػػػػمػع  شػػػػػخوحا

 

 ثؼ يقؾل:
َر   َحغل قػمي واف جمَب الخدىَفَجنل

 وَلػػػئغل امػػػتل جدعػػػا  فذػػػاف  بالدنػػػا
 قػػالػا الرػػحيح نػػخى فقمػػت  تبػػجلتل 
 قػػػػالػا الصبيػػػػب  فقمػػػػت  كػػػػال إّنػػػػو
 قػػالػا سػػيحيا الذػػعب قمػػت  بذػػارةك 
 وتدػػػػمّفػا بلذػػػػخا  بخجعػػػػةل يػسػػػػف  
 ياديسػػػة االصػػػالح رّشػػػي مػػػػششي

 

 كػػػػػػالعػدل يحػػػػػػخؽ  نفدػػػػػػو ليفػحػػػػػػا 
 أف تغتػػػػػػجي لمسرػػػػػػمحيغ ضػػػػػػخيحا

 تػػػخوَف بيػػػا الدػػػقيَع صػػػحيحا عػػػيغك 
 يذفي الجدػـَ وليذ يذفي الخوحا
 فمعمسػػػػػػػػا بعػػػػػػػػث اإللػػػػػػػػو  مدػػػػػػػػيحا
 إف يرػػػػػػجقػا فميشذػػػػػػقػني الخيحػػػػػػا
 فعدػػػػػاه ي شبػػػػػت  مرػػػػػمحا  ونرػػػػػػحا

 

                                      
. والبيتوان الثالوث والرابوع لوؼ يكؾنوا مودوريؽ ٖٓٚالديؾان/ مقظع موؽ صوؾر ونوؾازع/  (ٔ)

 في الديؾان.

 .٘ٗالديؾان/  (ٕ)
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وتذووي ىووذه األبيووات عووؽ أن الذووواعر مووؽ الذووعب ومعووو فووي والموووو 
ًا وومالو، تذغمو ىسؾمو، ويقف معو دائسًا مشبيًا ثائرًا لغمسوو وىزوسو، ناعيو

 عميو التفرقة والتعرب والزياع.
: )وأقدم الذرقي عمى الوزواج ولمذورقي (4)يقؾل السهرخ جعفر الخميمي

الذاعر عدد مؽ األصدقاء ومؽ ح( الذاعر في ذلػ اليوؾم عموى الذوعراء 
أن يزفوووؾا لوووو التيووواني بالقروووائد، وان يعووودوا لوووو سوووؾقًا يتبوووارى فيوووو األدبووواء 

بيعًا والشفؾس تبتيج في الربيع، وزفوش بذعرىؼ، وىكذا كان، والفرل كان ر 
العووروس وموووا كوووادت توودخل الحجموووة حتوووى شوووكش  لقوود شوووكش موووؽ عوووارض  
مفاجئ، وقالش مرات ومرات إني احترق إني أحس بأني احترق... احترق 
احترق   وفي أقل موؽ لحغوات أسومسش الوروح إلوى بارييوا(، فجوزع الذواعر 

 : ]الخفيف[(ٕ)جزعًا عارمًا، وصّب جام غزبو عمى شسعة العرس
 شػسعة العػخس مػا اجػجت التأسػػي
 أنػػتل مثمػػي مذػػبػبة  القمػػب لكػػغل 
 يػػػػػػػػارعى هللا لمدفػػػػػػػػاؼ شػػػػػػػػسػعا  
 عكدػػػػت حطيػػػػا الميػػػػالي فػػػػحابت
 ىكػػػػػػػػحا ذاب بػػػػػػػػاحتخاؽ  فػػػػػػػػؤادي
 جمػػػػػػػػػػػػةك أـ مشاحػػػػػػػػػػػةك لشجػػػػػػػػػػػػـ  

 

 أنػػػػػتل مػقػػػػػػدةك ويصفػػػػػأ عخسػػػػػي 
 مغ سشاؾل السذؤـو ضمسة نفدػي
 يتيػػػػافتغ حػػػػػػؿ نعػػػػر  ورمػػػػػذ

 ع بيسػػػػػذل خجػػػػال  تدػػػػػقح الػػػػجمػ 
 ىكػػػػػػحا سػػػػػػػرة  الػػػػػػجمػع بخأسػػػػػػي
 يتشػػػػػػاثخف بػػػػػػيغ سػػػػػػعج  ونحػػػػػػذل 

 

 إلى أن يقؾل:
 ػػػػػػكأسل فػػػػػػي سػػػػػػاعةل ارتيػػػػػػاح  وأنػػػػػػذل   رقػػجتل رقػػجَة الشػػجيع بجشػػب الػػػ

                                      
 يشغر: مؾقع مشتديات أمل. (ٔ)

 .ٕٚٔالديؾان/  (ٕ)



 حياتـــــه 

70 
  

 وبحزغ الخبيػع أغفػتل فساتػتل 
 رفخفػػػت حػليػػػا البالبػػػل  خخسػػػا  
 اسػػػفا  يخػػػخج الخبيػػػع  الخياحيػػػػ
 وكثيػػػخ فػػػي ذا التػػػخابل رياحيػػػػ

 

 ؿ  ويػػػػػػػبذل ميتػػػػػػػَة الػػػػػػػػردل فػػػػػػػي ذبػػػػػػػػ
مػػػػػػػػػػيّل بجػػػػػػػػػػخسل   وبكاىػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػدع  الح 
 (ٔ)ػَغ مغ التخبل وىي في التػخبل تسدػي
 (ٕ)ػػػػػػغ تعّصمػػػػػَغ عػػػػػغ نبػػػػػات  وغػػػػػخسل 

 

ويقؾل الودكتؾر عموي عبواس عموؾان عوؽ ىوذه القرويدة: "إّن أبورز موا 
نبلحغووو ان القروويدة بسجسؾعيووا تروومشا مووؽ خووبلل نغسووة الذوواعر الذاتيوووة 

الجووؾ الشفدووي الووذكي الداللووة، وال الؾاضووحة، واذا بالذوواعر يووشج  فووي خموو( 
نغووووؽ ان نجوووواح الذوووواعر جوووواء مووووؽ اختيوووواره أللفوووواج ذات دالالت مؾحيووووة 
وسووعش مووؽ طبيعووة العسوول الذووعري نفدووو، وإنسووا نفتوورض ان عسوو( التجربووة 
وصوووودقيا وغشاىووووا، قوووود دفعووووش ىووووذه األلفوووواج نفدوووويا لتختووووار لحغووووة موووويبلد 

شووداءات الستكووررة القروويدة، كاسووتخدامو )كووذا( ضووسائر السخاطووب، فوو ذا بال
لمذووسعة موورة، ولمحبيبووة السدووجاة موورة أخوورى تحوودث نؾعووًا مووؽ أنووؾاع التووأثير 

 .(ٖ) الدرامي الخفي(
وفووووي الجانووووب ااخوووور نجوووود الوووودكتؾر عباسووووًا، يعيووووب عمووووى الذوووورقي 
استعسالو لمسأثؾرات الذوعبية ولغوة العاموة، إذ قوال: )ال شوػ ان الذورقي قود 

ت الذوووعبية ولغوووة العاموووة، تبدووويظًا بدوو  القزوووية، قزوووية اسوووتخدام السووأثؾرا
مخوووبًل، ولعووول أول موووا يذوووترط فوووي اسوووتخدام ىوووذه السوووأثؾرات ان تكوووؾن فوووي 
درجة مؽ الحورارة العاطفيوة التوي تذودىا إلوى نذويج الذوعر فزوبًل عوؽ دور 

                                      
 لؼ يكؽ البيش مدورًا في الديؾان. (ٔ)
 لؼ يكؽ البيش مدورًا في الديؾان. (ٕ)
 .ٖٓٗ -ٜٕٗالحديث في العراق،  تظؾر الذعر العربي  (ٖ)
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الذوووواعر البووووارع السقتوووودر الووووذي يووووتسكؽ مووووؽ اسووووتخداميا بشجوووواح كبيوووور انووووو 
باسووتعسالو الخوواص ان  -ؾذجوالذوورقي لوويس مووؽ ىووذا الشسوو -السقتوودر الؾحيوود

يدخل أية لفغة في نديجو ليرفع مشيا ويفجر طاقاتيا، سؾاء أكانش عاميوة 
 .(ٔ)أم غير عامية(

 كقؾلو: ]الظؾيل[
 (0)إلى اآلف عشج القـػ يػقج بعخور    فيا مػقجيغ الكيخباء تفخّجػا

ولفووت )بعوورور( مووؽ الكمسووات التووي تتداولووو العامووة فووي العووراق، وىووؾ 
 الحيؾانات(، ومثمو: ]الخفيف[ )براز بعض

 (7)باب  حػليا قست  و)الكسشجة(   لالغاني مجيشةك أنا سػرك 
 )والكسشجة( ولة مؾسيقية ليدش عربية.

 وقؾلو : ]الكامل[
 (1)جدخا  وقج يكفيو نفخ  ج خابل   قج يدتسيل  عمى الحجيج عبػر ه  

 في لفت )جرراِب( العامية
 وكذلػ قؾلور:]الكامل[

 (1)تأتي لسرخ بداشع البخىافل   مشبػغل )نسػنةك(في كل يـػ ل
 في لفت )نسؾنةو( العامية.

                                      
 .ٓٚٗ/ السردر نفدو (ٔ)
 .ٖٛٔالديؾان/  (ٕ)

 .ٖٔٓالديؾان/  (ٖ)

 .ٕٔٓالديؾان/  (ٗ)

 .ٕٙٓالديؾان/  (٘)
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وبيذا يكؾن الذرقي قد عاش حياتو لمذوعر، ولمقزوية التوي وموؽ بيوا 
ولؾطشووو وعروبتووو، ويسكووؽ القووؾل إّن حياتووو كانووش روايووة صووشعش فرووؾليا 

 لؾعة االخبلص لمؾطؽ.
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 اجلنل٘ العسبٔ٘ عيد الكدماٛ ّاحملدثني
 

 
 مفَْو اجلنل٘ العسبٔ٘ ..

حغيوش دراسووة الجسمووة بعشايووة الشحواة القوودامى والسحوودثيؽ، وقوود كووان 
ليذه الدراسات أثر في إرسواء قؾاعود الشحوؾ لسوا لمجسموة العربيوة موؽ تراكيوب 

 متشؾعة بكل جديد.
د بعووض الشحووؾييؽ القوودامى كووان ومووؽ الثابووش أّن مفيووؾم الجسمووة عشوو

ممتبدًا بسفيؾم الكبلم. فالجسمة عشدىؼ ىي اقل مؽ الكبلم، يفيد معشى تامًا 
 مدتقبًل بشفدو، ولؼ يكؽ ثسة فرل بيؽ السفيؾميؽ.

ىوو(، إلوى مدوألة اإلسوشاد، موؽ دون ان يدوتعسل ٓٛٔفقد أشار سيبؾيو )ت 
سدووشد اليووو" قؾلووو: لفوت )الجسمووة(. فووذكر تحووش عشووؾان: "ىوذا بوواب السدووشد وال

"وىسا ال َيْغَشى واحد مشيسا عؽ ااخر، وال يجد الستكمؼ مشو بدًا فسوؽ ذلوػ: 
االسؼ مبتدأ والسبشيُّ عميو، وىؾ قؾلػ: عبدر هللا أخوؾك: وىوذا أخوؾك. ومثول 
ذلػ: يذىب عبد هللا فبل بد لمفعل مؽ االسؼ، كسا لوؼ يكوؽ لبلسوؼ األول بود  

 .(ٔ)مؽ ااخر في االبتداء"
السقرؾد بالسدشد عشده: الفاعل والسبتدأ، والسقرؾد بالسدشد اليوو: ف

. (ٕ)الفعووول والخبووور.. إذ يقوووؾل: "فالسبتووودأ مدوووشد والسبشووويُّ عميوووو مدوووشد اليوووو"
ويبلحت أن الركؽ األول يكؾن عامبًل لمرفع فوي الثواني الوذي يكوؾن معسوؾاًل 

ي عميوو، لكؾنوو فيرتفع بو فالفعل عامل في فاعمو الرفع، والسبتدأ رافع لمسبشو
 كسا يقؾل سيبؾيو )بعد السؾضع الثاني مؽ مؾاضع السرظمحيؽ(.

                                      
 .ٖٕ/ٔالكتاب  (ٔ)

 .ٛٚ/ٕالسردر نفدو  (ٕ)
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"فقد عسل ىذا )يعشي: السدشد/السبتدأ( فيسا بعده كسا يعسول الجوار، 
 .(ٔ)والفعل فيسا بعده"

ىووو(. فقوود قووال فووي تحديووده لمكووبلم، وصووؾاًل ٕٜٖأمووا ابووؽ جشووي )ت 
شفدوو، مفيود لسعشواه، وىوؾ إلى تحديد الجسمة: "أّما الكبلم فكول لفوت مدوتقل ب

، وَضووِرَب  َسوول، نحووؾ: زيوودو أخووؾك، وقووام محسوودو الووذي يدووسيو الشحؾيووؾن: الجر
، وفي الدار أبؾك، وصو، ومو، ورويد، وحاِء وعاء )في األصؾات(،  سعيدو

، وأّوه" ، وأفِّ ، وَلووبِّ . "فكوول لفووت، اسووتقل بشفدووو، وجشيووش مشووو ثسوورَة (ٕ)وحووّسِ
 .(ٖ)معشاه، فيؾ كبلم"

ذووري: "والكووبلم: ىووؾ السركووب مووؽ كمستوويؽ، أسووشدت احووداىسا إلووى قووال الزمخ
األرخرى، وىذا ال يتأتى إال في اسسيؽ كقؾلػ: زيدو أخؾك، وبذرو صاحبػ، 

، ويدسى جسمة"  .(ٗ)أو في فعل واسؼ نحؾ قؾلػ: ضرب زيدو وانظم( بكرو
ىوووو( فوووي شووورحو موووذىب الزمخذوووري فوووي ٖٗٙوذىوووب ابوووؽ يعووويش )
والجسموة. فقوال: "ومسوا يدوأل عشوو ىشوا، الفورق  التؾحيد بويؽ مفيوؾمي الكوبلم

والكمووؼ، والجووؾاب: أن الكووبلم عبووارة عووؽ الجسوول السفيوودة، وىووؾ بوويؽ الكووبلم والقووؾل 
مووؽ الجسوول الفعميووة واالسووسية نووؾع لووو، يروودقر إطبلقووور عمييووا،  جووشس لووو، فكوول واحوودة
 .(٘)لمسفردات" كسا ان الكمسة جشس

ؾييؽ عشايووة بووالتفري( ىووو( مووؽ أكثوور الشحوؤٙٚوكووان ابووؽ ىذووام )ت 
بيؽ مرظمحي: )الكبلم والجسموة(، فيوؾ أول موؽ افورد لمجسموة بابوا فوي كول 

                                      
 .ٛٚ/ٕالكتاب  (ٔ)

 .ٚٔ/ٔالخرائص البؽ جشي  (ٕ)

 السردر نفدو. (ٖ)

 .ٓٗ/ٔشرح السفرل  (ٗ)

 .ٙٗ/ٔ فدوالسردر ن (٘)
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. مووا دفووع الشحوواة إلووى (ٕ)و )قؾاعوود اإلعووراب( (ٔ)لمبيووب(امووؽ كتابيووو: )مغشووى 
تعريفيووا فووي مقدمووة مهلفوواتيؼ قبوول ان يذوورعؾا فووي دراسووة عشاصوورىا دراسووة 

 مفرمة.
القوووؾل السفيووود بالقرووود  يقوووؾل ابوووؽ ىذوووام فوووي تعريووو  الكوووبلم: "ىوووؾ

. امووا الجسمووة (ٖ)والسووراد بالسفيوود، مووا دل عمووى معشووى يحدووؽ الدووكؾت عميووو"
فقد عرفيوا بوالقؾل: "والجسموة عبوارة عوؽ الفعول وفاعموو كوو "قوام زيود" والسبتودأ 
" و "أقوام  وِرَب المِّوصر وخبره كو "زيود قوائؼ" وموا كوان بسشزلوة احودىسا نحوؾ: "ضر

.. ثووؼ أضوواف قووائبل: "وبيووذا (ٗ)و "عششتووو قائسووا"الزيوودان" و"كووان زيوودو قائسووا" 
يغير لػ انيسا ليدوا بستورادفيؽ كسوا يتؾىسوو كثيور موؽ الشواس، وىوؾ عواىر 
قوووؾل صووواحب السفرووول، فانوووو بعووود ان فووور  موووؽ حووود الكوووبلم قوووال. ويدوووسى 
جسمة، والرؾاب أنيا اعؼ مشو، اذ شرطو اإلفوادة، بخبلفيوا، وليوذا تدوسعيؼ 

 الجووؾاب. جسمووة الروومة، وكوول ذلووػ لوويس مفيوودا، فموويسيقؾلووؾن: جسمووة الذوورط، جسمووة 
 .(٘)بكبلم"

ىوووووووو( إلوووووووى تعريووووووو  الكوووووووبلم بقؾلوووووووو: ٜٔٔوذىوووووووب الدووووووويؾطي )ت 
"والحاصووول ان الكوووبلم ال يتوووأتى اال موووؽ اسوووسيؽ، او موووؽ اسوووؼ وفعووول، فوووبل 
يتوووأتى موووؽ فعمووويؽ وال موووؽ حووورفيؽ، وال اسوووؼ وحووورف، وال فعووول وحووورف، وال 

رول باإلسوشاد، وىوؾ البود لوو موؽ طورفيؽ: كمسة واحدة، الن اإلفوادة انسوا تح

                                      
 .ٖٗٚ/ٕمغشي المبيب  (ٔ)
 .ٕ٘/ٔقؾاعد اإلعراب  (ٕ)

 .ٖٗٚ/ٕمغشي المبيب  (ٖ)

 السردر نفدو. (ٗ)

 .السردر نفدو (٘)
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مدشد ومدشد اليوو. واالسوؼ بحدوب الؾضوع يروم  ان يكوؾن مدوشدا ومدوشدا 
 . (ٔ)اليو، والفعل لكؾنو مدشدا ال مدشدا اليو، والحرف ال يرم  الحدىسا.."

ىووو(. الووذي قووال: أن ٖٚٚأبووا عمووي الفارسووي الستووؾفى سووشة ) -أيزوواً -وذكوور 
في الشوداء نحوؾ: يوا زيود. وأجيوب بوان )يوا( سودت مدود  االسؼ مع الحرف يكؾن كبلماً 

 .(ٕ)او )انادي( الفعل وىؾ )ادعؾ(
وزعوؼ بعزوويؼ: أن الفعوول مووع الحوورف يكووؾن كبلموا فووي نحووؾ: مووا قووام، بشوواء 

 .(ٖ)عمى ان الزسير السدتتر ال يرعدُّ كمسة
وإذا انتقمشا إلى السحدثيؽ مؽ المغوؾييؽ فشجود الودكتؾر إبوراىيؼ أنويس 

ة بقؾلوووو: "ان الجسموووة فوووي اقرووور صوووؾرىا ىوووي اقووول قووودر موووؽ يعووورف الجسمووو
الكبلم يفيود الدوامع معشوى مدوتقبل بشفدوو سوؾاء تركوب ىوذا القودر موؽ كمسوة 

 .(ٗ)واحدة او أكثر"
ومؽ تعريفو نجده يداوي بيؽ )الجسمة( و )الكبلم( إذ يشبو عمى أن 

 .(٘)فكرة اإلسشاد ليدش الزمة لتركيب جسمة صحيحة
الووورحسؽ أيوووؾب: "أن فوووي العربيوووة جسوووبل غيووور ويووورى الووودكتؾر عبووود 

، ولووؼ يقروود العوورب مووؽ تعووريفيؼ الكووبلم الووذي ىووؾ مووا دل عمووى (ٙ)إسووشادية"
أكثوور مووؽ معشووى مفوورد وأفوواد فائوودة تامووة، لووؼ يقروودوا بووو الشسوواذج التركيبيووة 

                                      
 .ٕ٘/ٔىسع اليؾامع  (ٔ)

 .ٕ٘/ٔالمسع  (ٕ)

 .ٕ٘/ٔ السردر نفدو (ٖ)

 .ٖٙٔمؽ أسرار المغة/ (ٗ)

 د. محسؾد أحسد نحمة. ٕٕمدخل إلى دراسة الجسمة العربية/ (٘)
 .ٜٕٔدراسات نقدية في الشحؾ العربي / (ٙ)
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لمجسوول بوول األمثمووة الؾاقعيووة ليووا، وىووي وحوودىا التووي  توودل عمووى معووان تفيوود 
 .(ٔ)فائدة تامة

الوودكتؾر ميوودي السخزومووي، إلووى مووا ذىووب اليووو الوودكتؾر وقوود ذىووب 
إبوووراىيؼ أنووويس الوووذي أجووواز الجسوووع بووويؽ معيووواري الذوووكل والسزوووسؾن ولكوووؽ 
السخزومي ذكور ان الجسموة "قود تخموؾ موؽ السدوشد إليوو لفغوًا أو موؽ السدوشد 

 .(ٕ)لؾضؾحو وسيؾلة تقديره"
إذ وموووؽ الوووذيؽ تسدوووكؾا بفكووورة اإلسوووشاد الووودكتؾر إبوووراىيؼ الدوووامرائي 

قووال: "ولووؽ نخوورج فووي بحثشووا فووي مدووألة الجسمووة مووؽ اإلسووشاد فالجسمووة كيفسووا 
وقوووود لخووووص الوووودكتؾر فاضوووول  .(ٖ)كانووووش اسووووسية او فعميووووة قزووووية إسووووشادية"

 .(ٗ)صال  الدامرائي ما مّر مؽ األقؾال
وفووي التحميوول المغووؾي عمووى وفوو( السووشيج الؾصووفي التحميمووي، يووذكر 

تووي تتكووؾن مووؽ عوودد مووؽ الكمسووات صوواحب ىووذا السووشيج الجسمووة التؾليديووة "ال
الرئيدوة فييوا، بغيور نقوص أو زيوادة، فوان نقوص مشيوا جوزء، اختول معشاىوا، 
وان زيد فييا مبشى صرفي وخر قابمو زيوادة فوي السعشوى، فالجسول التوي تقوع 

 في أي مؽ األطر الكبرى التالية تكؾن تؾليدية:
 اسؼ معرفة + اسؼ نكرة = مدشد إليو + مدشد = مبتدأ + خبر

 بو جسمة )عرفية او جار ومجرور( + اسؼ نكرة = مدشد + مدشد اليو = خبر +مبتدأ.ش
 فعل الزم + اسؼ = فعل + فاعل

 
                                      

 .ٕ٘ٔ/دراسات نقدية في الشحؾ العربي يشغر:  (ٔ)

 .ٖٖفي الشحؾ العربي نقد وتؾجيو/ (ٕ)

 .ٕٔٓالفعل زمانو وابشيتو/ (ٖ)

 .ٙٔالجسمة العربية تأليفيا وأقداميا/ (ٗ)
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 فعوووول متعوووود + اسووووؼ مرفووووؾع )او مووووا يدوووود مدووووده عوووواىرا او مقوووودرا( + اسووووؼ 
( او ٕ( او )ٔمشرؾب + اسوؼ مشروؾب. = فعول + فاعول + مفعوؾل بوو )

(ٖ.) 
 .(ٔ)عل + مفعؾل بو + فاعلفعل متعد + ضسير + اسؼ مرفؾع = ف

 
 

                                      
 .ٖٗفي التحميل المغؾي، مشيج وصفي تحميمي / (ٔ)
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 اليْاسخ -اخلرب   -اجلنل٘ االمسٔ٘.. املبتدأ 
 أّال: املبتدأ ّاخلرب

 تْطٝ٘
يتفوو( العمسوواء عمووى اسووتعسال مرووظم  )الجسمووة االسووسية(، لئلشووارة 
إلى نؾع مؽ الجسمة العربية، يقع االسؼ ركشا أساسويا فييوا. أي ال عبورة فوي 

أن تقوع ركشوا موؽ أركوان الجسموة سوؾاء التردر بالعشاصور غيور اإلسوشادية كو
اسووسا كانووش أم فعووبل أم حرفووًا. فقوود اصووظم  الشحؾيووؾن عمووى تحديوود طرفووي 
الجسمووووة االسووووسية السظمقووووة بالسبتوووودأ والخبوووور، فووووأطمقؾا لفووووت )السبتوووودأ( عمووووى 
السدووووشد إليووووو فييووووا، وأطمقووووؾا لفووووت الخبوووور عمووووى السدووووشد. كووووذلػ نمحووووت ان 

الجسمووووة االسووووسية وحوووودىا. بوووول مرووووظم  )السبتوووودأ( ال يدووووتخدم فووووي نظوووواق 
فوووي الجسمتووويؽ )الغرفيوووة( و )الؾصوووفية( لمداللوووة عموووى  -أيزووواً  –يدوووتعسل 

 .(ٔ)ركشي اإلسشاد فييسا أيزاً 
عمى الرغؼ مؽ استعسالو مرظم  السبتدأ وإطبلقو عمى  –فديبؾيو 

لوؼ يقودم تعريفوًا مكتفيوًا بوذكر انسؾذجوات مشوو.. قوال: ))فاموا  –السدشد عشده 
سووساء السبيسووة فقؾلووػ: ىووذا عبوودر هللا مشظمقووًا، وىووهالء قؾمووػ السبشووي مووؽ األ

مشظمقيؽ، وذاك عبدر هللا ذاىبًا، وىذا عبدر هللا معروفًا. فيذا اسؼ مبتدأ يبشوى 
عميو ما بعده وىؾ عبد هللا. ولؼ يكؽ ليكؾن ىذا كبلمًا حتى يربشوى عميوو أو 

يوو، فقود عسول ىوذا يربشى عمى ما قبمو، فالسبتدأ مدشدو والسبشوي عميوو مدوشد إل
 .(ٖ). وكذلػ فعل السبرد(ٕ)فيسا بعده كسا يعسل الجار والفعل فيسا بعده((

ىو". فقد حاول تعري  السبتدأ بقؾلوو: ٖٙٔاما ما ذكره أبؾ بكر بؽ الدراج "
"السبتووودأ موووا جردتوووو موووؽ عؾامووول األسوووساء وموووؽ األفعوووال والحوووروف، وكوووان 

                                      
 .ٗٔ- ٖٔ: تأليفيا واقداميا: يشغر: الجسمة العربية (ٔ)

 .ٛٚ/ٕالكتاب:  (ٕ)

 .ٕٙٔ/ٗيشغر السقتزب:  (ٖ)
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ون الفعوول يكووؾن ثانيووو خبووره، وال القرود فيووو ان تجعمووو أواًل لثووان  مبتوودأ بوو د
يدووووتغشي واحوووود مشيسووووا عووووؽ صوووواحبو، وىسووووا مرفؾعووووان أبوووودا، فالسبتوووودأ رفووووع 
باالبتووداء، والخبوور رفووع بيسووا، نحووؾ قؾلووػ: هللار َربُّشووا، بد نبيشووا. والسبتوودأ ال 

 .(ٔ)يكؾن كبلما تاما اال بخبره، وىؾ معرض لسا يعسل في االسساء"
ىووو"، موووا ٜٖٚالحدووؽ الزبيوودي "ت وقوود اسووتؾحى أبووؾ بكوور د بووؽ 

قالوووو ابوووؽ الدوووراج موووؽ دون ذكووور لعبارتوووو اذ قوووال انوووػ: "إذا ابتووودأت باسوووؼ 
لتخبر عشو ولؼ تؾقع عميو عامبًل، فارفع ذلػ االسؼ باالبتوداء، فوان أخبورت 

 .(ٕ)عشو بذيء مؽ أسسائو أو نعؾتو فارفعو، ألنو خبر السبتدأ"
ريوو  السبتوودأ شووامبًل لشووؾعي ىووو" فقوود جعوول تع ٙٗٙأمووا ابووؽ الحاجووب: "ت 

السبتدأ: موا كوان مشوو مدوشدًا إليوو فوي الجسموة االسوسية وموا كوان مشوو مدوشدا 
في الجسمة الؾصفية، يقؾل: "السبتدأ ىؾ االسؼ السجرد عؽ العؾامل المفغية 
مدوووشد إليوووو، أو الروووفة الؾاقعوووة بعووود حووورف الشفوووي وألوووف االسوووتفيام رافعوووة 

 .(ٖ)الزيدان، وأقائؼ الزيدان"لغاىر مثل: زيدو قائؼو وما قائؼ 
ىووو" ٛٛٙوقوود فظووؽ رضووي الووديؽ د بووؽ الحدووؽ االسووتراباذي "ت 

إلووووى تعريوووو  السبتوووودأ شووووامبًل لشووووؾعي السبتوووودأ حوووويؽ رأى أن: "السبتوووودأ اسووووؼ 
مذترك بويؽ مواىيتيؽ فوبل يسكوؽ جسعيسوا فوي حود، الن الحود مبويؽ لمساىيوة 

، فوافرد بجسيع أجزائيا، ف ذا اختمف الذي ان في الساىية لو ؼ يجتسعوا فوي حودّ 
 .(ٗ)لكل مشيسا حدًا" -أي ابؽ الحاجب –السرشف 

ومسووا ذكووره العمسوواء فووي الجسمووة االسووسية مووؽ وراء ندووتشتج )) ىوووي 
الجسمة البديظة القائسة عمى ركشي اإلسوشاد وحودىسا دون عشاصور إضوافية 

                                      
 .ٛ٘/ٔاألصؾل في الشحؾ:  (ٔ)

 .ٖٓالؾاض  في العربية لمزبيدي/ (ٕ)

 .ٖٕٕ/ٔشرح الرضي عمى الكافية  (ٖ)

 .ٖٕٕ/ٔ السردر نفدو (ٗ)
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تكؾن قيدًا عموى اإلسوشاد، أو مؾسوعة ألحود عشروريو وليوا ثبلثوة أنسواط فوي 
 لة الترتيب السعتاد لركشي اإلسشاد.حا

ٔ. .  اسؼ + اسؼ _ مثل: زيدو رجلو
 اسؼ + وصف _ مثل: زيدو قائؼو. .ٕ

اسؼ + جار ومجرور، أو عورف. مثول: زيودو فوي البيوش، وزيودو أموام  .ٖ
 .(ٔ)البيش

ولكوووؽ  ابوووؽ الدوووراج حووودد كوووبًل موووؽ السبتووودأ والخبووور موووؽ حيوووث معرفتيسوووا أو 
 نكرتيسا بأربعة أمؾر:

.األول: ان يكؾ  و مشظم(و  ن السبتدأ معرفة والخبر نكرة نحؾ: عسرو
 .(ٕ)الثاني: ان يكؾن السبتدأ معرفة والخبر معرفة نحؾ: زيدو أخؾك

الثالووث: ان يكووؾن السبتوودأ نكوورة والخبوور نكوورة... فامووا الكووبلم إذا كووان مشفيووًا 
الشكرة فيو حدشة؛ الن الفائودة فيوو واقعوة نحوؾ قؾلوػ: موا احودو فوي الودار، فان 
 .(ٖ)رجل يياوما ف

الرابووع: ان يكووؾن السبتوودأ نكووورة والخبوور معرفووة، وىووذا قموووب مووا وضووع عميوووو 
الكبلم وانسا جاء مع األشياء التي تدخل عمى السبتدأ والخبر فتعسل 

 لزرورة الذعر، نحؾ قؾلو: ]الؾافر[
 يكػف مداَجيا عدلك وماء    كأفَّ سالفة  مغ بيت رأس  

 

                                      
 .ٕٜ، ٜٔيشغر: مدخل إلى دراسة الجسمة العربية  (ٔ)

 .ٜٕٖ/ٔالكتاب:  (ٕ)

 .ٖٚالسردر نفدو/ (ٖ)
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عووول مزاجيوووا الخبووور وىوووؾ معرفوووة فجعووول اسوووؼ )كوووان( عدووول وىوووؾ نكووورة، وج
 .(ٔ)باإلضافة إلى الزسير

ويرى إبراىيؼ أنيس: "ان الترتيوب بويؽ السدوشد والسدوشد إليوو حويؽ يكوؾن كول 
مشيسووا معرفووة ال يعوودو ان يكووؾن أموور أسوومؾب، اذ ال يكوواد السعشووى يختمووف 

 .(ٕ)بتأخير احدىسا او تقديسو"
اإلسوشاد بويؽ  وخبلصة األمر أن  الجسمة االسوسية تقوؾم عموى عبلقوة

ركشييا السبتدأ والخبر: "فالسبتدأ لؼ يكؽ مبتدأ ألنوو مشظوؾق بوو أوال وال كوان 
الخبر خبرًا ألنو مذكؾر بعد السبتدأ، بول كوان السبتودأ مبتودأ ألنوو مدوشد إليوو 
ومثبش لو السعشى، والخبر خبرا ألنو مدشد ومثبش بو السعشوى: تفدوير ذلوػ 

االنظووبلق لزيوود وأسووشدتو إليووو، فزيوود  انووػ إذا قمووش: زيوود مشظموو(: فقوود اثبووش
 .(ٖ)مثبش لو ومشظم( مثبش بو"

بركشييوا السبتودأ  (ٗ)ومؽ كل ذلػ نجد ىشاك أنساطا لمجسموة البدويظة
والخبر، والفعل والفاعل، جاءت عمى صؾر كثيرة، مشيا الجسمة التوي تشذوا 
عموى الترتيوب األصومي، فيتقودم مبتودوىا، ويتوأخر خبرىوا كسوا ذكور سوويبؾيو: 

السبتوودأ كوول اسووؼ ابتوودا ليبشووى عميووو كووبلم.. فاالبتووداء ال يكووؾن اال مبشووّي "ف
.. كوذلػ نجود ان األصول فوي (٘)عميو. فالسبتدأ األول والسبشيُّ ما بعده عميو

الجسمووووة االسووووسية ان يووووذكر ركشاىووووا )السدووووشد والسدووووشد اليووووو(، وقوووود يحووووذف 
بو جسموة احدىسا، وىشاك مدتؾى ثالث، ىؾ نؾع الخبور إْن كوان اسوسًا أو شو

                                      
 . والبيش لحدان بؽ ثابشٚٙ/ٔيشغر: األصؾل  (ٔ)

 .ٕٗٚمؽ أسرار المغة/ (ٕ)

 .ٙٗٔدالئل االعجاز/ (ٖ)

 السقرؾد بالجسمة البديظة ىشا: الجسمة السجردة مؽ الشؾاسن. (ٗ)

 .ٜٚ. ويشغر: المسع/ٛٔ. وكسا اشرنا إلى ذلػ في صفحة/ ٛٚ/ٕيشغر: الكتاب  (٘)
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وقػػج اسػػتعسل الذػػاعخ عمػػي الذػػخقي ىػػحه األنسػػا  عمػػى أو جسموة مركبووة، 
 .وفق رؤيتو المغػية

 . السبتجأ معخفة والخبخ نكخة4
اختووووار الذوووواعر عمووووي الذوووورقي الووووشس  االسووووسي الستشووووؾع فووووي بشوووواء 
الجسمة الذي يشدجؼ موع أفكواره التوي تسيول إلوى السوزاج اليوادا، ففوي البيوش 

وىوووووي موووووؽ أوائووووول نغسوووووو عوووووام  (ٔ)اجووووواة الشجوووووؾم(الرابوووووع موووووؽ قرووووويدتو )مش
 (، يقؾل: ]الظؾيل[ٜٛٓٔ)

علغ  فييا الفكَخ والفكخ  حائخ    أديخ  إلييا الصخَؼ والصخؼ  ساىخ    وأ مل
إذ عسوود إلووى جعوول شووظري البيتوويؽ متووؾازييؽ فووي التركيووب والتفعيمووة 
وموووا الزوووسير فوووي )إلييوووا( و )فييوووا(. العائووود إلوووى الشجوووؾم اال داللوووة عموووى 

نكفاء نحؾ عاطفة جياشة تجاه الخم( الرباني الستسثول بوالشجؾم، فالسبتودأ اال
( جواء نكورة، اموا فوي  في الذظر األول ىؾ )الظرف( معرفة، وخبره )سواىرو

وىووؾ )الفكوور(، ألنووو محمووى بووال،  -أيزوواً  -الذوظر الثوواني، فالسبتوودأ معرفووة 
(.. وىووووذا الووووشس  ىووووؾ الووووذي "يشبغووووي ان يكووووؾن ع ميووووو وخبووووره الشكوووورة )حووووائرو

، "قوال ابوؽ يعويش: أصول السبتودأ ان يكوؾن معرفوة، وأصول الخبور (ٕ)الكبلم"
أن يكؾن نكرة، وذلػ ألن الغرض مؽ االخبوارات إفوادة السخاطوب موا لويس 

 (ٖ)عشووده وتشزيمووو مشزلتووػ فووي عمووؼ ذلووػ الخبوور"، فيحووتفت كوول مشيسووا بالرتبووة
 وىؾ أصل ترتيب الجسمة االسسية.

                                      
 .ٜٕالديؾان/ (ٔ)

 .٘ٛ/ٔ، ويشغر شرح السفرل ٕٚ/ٔاألصؾل في الشحؾ  (ٕ)

والرتبووة قريشووة لفغيووة وعبلقووة بوويؽ جووزأيؽ موورتبيؽ مووؽ أجووزاء الدووياق يوودل مؾقووع كوول  (ٖ)
 .ٜٕٓمشيسا مؽ ااخر عمى معشاه./ )المغة العربية معشاىا ومبشاىا(/
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ليتيؽ، بؾجوؾد واو الحوال التوي بيشوش والجسمتان االسسيتان جاءتا حوا
حالووة )الظوورف( فووي األولووى و )الفكوور( فووي الثانيووة. وقوود ذىووب الزمخذووري 
إلووى ان الجسمووة االسووسية البوود ان يكووؾن رابظيووا الووؾاو فقوو  يقووؾل: "والجسمووة 
تقع حاال، وال تخمؾ ان تكؾن اسسية او فعمية، ف ذا كانش اسسية فالؾاو، اال 

، وموووا عدوووى ان يعثووور عميوووو فوووي موووا شوووذ موووؽ قوووؾليؼ. كمستوووو فووو ؾه إلوووى فووويِّ
 . (ٔ)الشدرة"

وعشدنا الراب  في البيش ىؾ واو الحال وحده. ومؽ ىشا كان الخبور 
الجسمة ىي السبتدأ نفدو فوي السعشوى، لوؼ تحوتج إلوى رابو  يربظيوا بالسبتودأ، 
وال يتحقوو( كووؾن الخبوور جسمووة ىووي السبتوودأ نفدووو فووي السعشووى. اال إذا كووان 

ى كبلم، وتأتي جسمة الخبر بمفغيوا لتحودد ىوذا الكوبلم الوذي السبتدأ يدل عم
 .(ٕ)يدل عميو السبتدأ

 ) اموا التوؾازي فقوود خمقتوو )الووؾاو( العاطفوة التوي سووبقش الفعول )أرْمِعووؽر
في الذظر الثاني، لذا يرعود الفكور سواىرًا، لقزوية موا أقمقوش الذواعر فجعول 

ؾ س مشا عؽ الفكور الفكر ىؾ الدير نفدو مؽ شدة الحالة التي مرت بو. فم
؟ لقمشا: ىؾ )الفكر(، ولوؾ قيول  (، فقيل: َمْؽ ساىرو في قؾلشا: )الظرف ساىرو

. وليذا خم( الذاعر ىذا التوؾازي  ؟ لقمشا: ىؾ : الديرر موؽ  (ٖ)لشا: َمؽ الفكرر
بداية البيش في شظره األول، ونياية البيش في الذظر الثاني بيؽ الفعميؽ: 

                                      
 .ٜٖٗ/ٕشرح السفرل /  (ٔ)

 .ٜٓٔيشغر: بشاء الجسمة/د حساسة/ (ٕ)

التووؾازي: ىووؾ العبووارة التووي تتكووؾن مووؽ وحوودات صووغيرة متراصووة متؾازيووة، توورتب  كوول  (ٖ)
(، Parataxeواحووودة مشيوووا بووواألرخرى بوووالؾاو، وىوووذا موووا يعووورف فوووي بشووواء الجسموووة )

فالجسوول تتووراص متؾازيووة والووؾاو تووهدي عذوورات السعوواني. )عمووؼ المغووة بوويؽ التووراث 
 .ٖٚوالسشاىج الحديثة(، ص
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وفييووا(،  -مووة مووؽ الجووار والسجوورور )إلييووا )أديوورر وأمعووؽ(، وبوويؽ شووبو الجس
االسووسيتيؽ )الظوورف  ؽوالفكوور(، وأخيوورا بوويؽ الجسمتووي -واالسووسيؽ: )الظوورف 

حروووول فووووي المفووووت والسعشووووى  -اذن –والفكوووور حووووائر(، فووووالتؾازي  –سوووواىر 
 والؾزن.

ومثوول ىووذا الووشس  مووا ورد فووي قروويدة )رثوواء وتعزيووة( التووي نغسيووا 
ذووووووين بوووووواقر الجووووووؾاىري عووووووام الذوووووواعر فووووووي رثوووووواء الذووووووين صووووووادق بووووووؽ ال

 ، قال: ]البدي [(ٔ)(ٕٜٔٔ)
 والفاقج  الثاكالفل العلمع  والع مسا  فالسيت  الجيغ واإلسالـ  مفتجعك 

نجود أن كفووة البشوواء االسووسي تسيول لتشاسووب انفعووال الذوواعر وبراعتووو 
. إن عشاصوور الجسمووة اإلسووشادية،  فووي اسووتشفاد صووؾر التحميوول التووي تحتسوولر

لوووة االلوووؼ الستسثووول بسوووؾت رجووول ديوووؽ تقوووي وعوووالؼ مشظمقوووا موووؽ تذوووخيص حا
جميل، تابعيوا بجسموة اسوسية يترودرىا السبتودأ السعورف بوال وىوؾ )اإلسوبلم( 
مبتووودأ معرفووووا بووووال وخبوووره )مفتجووووع( الشكوووورة، ثوووؼ اسووووتعسالو لفووووت )الثوووواكبلن( 
تكذووف لمستمقوووي فيوووؼ الوووشص قبووول العووؾدة إلوووى السعجوووؼ او دون العوووؾدة اليوووو 

السعشووى فووي شووعره يسيوول فيووو الذوواعر إلووى إضووفاء احيانووا، فاسووتعسالو ىووذا 
مدحة الحزن التوي تثيور الذوجؾن، فقود جواء لفوت: ثكول: فوي المغوة بسعشوى: 
السؾت واليبلك. والث ْكل، فقدان الحبيب، وأكثر ما يدتعسل في فقدان السرأة 

 .(ٕ)ابشيا ومشو قؾليؼ: ثكمتػ أمػ. والرجل ثاكلو وَثْكبلن
فووووي )العمووووؼ والعمسووووا( يكووووؾن عشروووورا  ان تؾعيووووف الثشائيووووة الستسثوووول

 مكسبل في تراب  وحدة البيش، برفتيسا بداًل مؽ )الفاقد الثاكبلن(.

                                      
 .ٜٜالديؾان/ (ٔ)

 .ٖٓ/ٖدان/مادة ثكل/ جالم (ٕ)
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 : ]البدي [.(ٔ)فيؾ القائل في القريدة نفديا
ـ  شائعةك   البخايا أفل تخى خجما (ٕ)ويدتقل  يدتخجـ الجىَخ وااليا

فقوووود اسووووتعسل الؾسووووائل التووووي يتيحيووووا الشغووووام المغووووؾي، مووووؽ الحووووال 
لعظوووف وغيرىسووووا، حتووووى جوووواءت الجسمتووووان )يدووووتخدم الوووودىر( و )يدووووتقل وا

البرايوووا( عموووى ىووووذه اليي وووة وقوووود شوووكمتا بشوووواء القرووويدة الووووذي يعتسووود جدليووووة 
مزدوجة: تتسثل في الدىر واأليام، وما استقبللو البرايا التي ترى خدمًا، ثوؼ 
عظف بيشيسا بالؾاو.. )والرب  بالعظف كذأن الرب  في كل أحؾالو تؾسو  
بووويؽ كسووواليؽ: كسوووال االرتبووواط، وكسوووال االنفروووال، ويعشوووي ىوووذا، ان الووورب  
بووووووالعظف يعوووووود قريشووووووة عمووووووى انعوووووودام االرتبوووووواط، وانعوووووودام االنفرووووووال بوووووويؽ 

فداللتو عمى انعدام االرتباط ناش ة عوؽ ادائوو معشوى السغوايرة،  الستعاطفيؽ،
ا كول وداللتو عمى انعدام االنفرال ناش ة عؽ العبلقة الدياقية التي يشذ ي

، و واو الحوال ىوي القوادرة (ٖ)حرف حدب معشاه الؾعيفي  وقورائؽ الدوياق(
. نحوؾ: (ٗ)وحدىا عمى ان ترب  جسمة الحال برواحبيا فوي بعوض الحواالت

خرجووشر والذووسس طالعووةو، أو بسدوواعدة الزووسير البووارز نحووؾ : جوواءني زيوودو 
.  وىؾ ضاحػو

                                      
 .ٜٜالديؾان/ (ٔ)

. واسوتقل  (ٕ) يقال: أخذهر ِقل  مؽ الغزب إذا أرْرِعود ويقوال لمرجول إذا غزوب: قود اسوتقل 
الظوووائر فوووي طيرانوووو: نيوووض لمظيوووران وارتفوووع فوووي اليوووؾاء، واسوووتقل القوووؾم: ذىبوووؾا 

 (.ٔٛٔ/  ٕٔواحتسمؾا ساريؽ و ارتحمؾا. )المدان مادة: قمل ج/

 .ٕٓٓرتباط. د. مرظفى حسيدة/نغام اال (ٖ)
 .ٕٓٓ/السردر نفدويشغر:  (ٗ)
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السبتوودأ ومجووئ الحووال لمجسمووة االسووسية )واأليووام طائعووة( عمووى ىي ووة 
السعووورف بوووال وخبوووره الشكووورة، ليشتقووول بعووودىا إلوووى مغيووور موووؽ مغووواىر تغيووور 
الرتبة بيؽ عشاصر الجسمة اإلسشادية، فسؽ مغاىر ىذا التغير، انتقالو إلى 
وصووف السفعووؾل بووو لمجسمووة الفعميووة )يدووتقل البرايووا(، يعشووي ان ىشوواك تغيوورًا 

 وىؾ )أن ترى(. في الرتبة واالسشاد، إذ جاء السفعؾل بو مردرًا مهوالً 
 . السبتجأ معّخؼ باإلضافة والخبخ جار ومجخور.0

، احدوووؽ الذووواعر اختيوووار الجسموووة بتركيبيوووا (ٔ)فوووي قرووويدة )رقوووؾق(
البدوووي : )السبتووودأ + الخبووور شوووبو الجسموووة(، فيوووؾ القائووول: ]مجوووزوء الكامووول 

 السرفل[
 والحقُّ لمبيتل العتيقل   كلُّ البيػتل لباشل  

ل(، جووووواءت )الوووووبلم( فوووووي الخبووووور ففوووووي جسموووووة )كووووول البيوووووؾت لباطووووو
)لباطووول(، بسعشوووى )إلوووى( والتقووودير )كووول البيوووؾت إلوووى باطووول(: )الن معشوووى 
)إلووى( قريووب مووؽ معشووى )الووبلم(، وكووذلػ لفغيووا وان كووان ثسووة فوورق بيشيسووا 
موووؽ حيوووث إن )إلوووى( النتيووواء الغايوووة، والوووبلم عاريوووة عشيوووا، فوووالبلم اقووورب 

 .(ٕ)الحروف لفغا ومعشى إلى )إلى( مؽ غيرىا(
وتوأتي الجسمووة الثانيووة )والحوو( لمبيوش العتيوو((، لتجسووع السقارنووة بوويؽ 
ما ىؾ ح( وما ىؾ باطل، والبلم في الخبر الثواني )لمبيوش..( جواء بسعشوى 

. فالسظابقوة (ٖ))االستحقاق وىوي الؾاقعوة بويؽ معشوى وذات نحوؾ: الحسود  (

                                      
 .ٕٕٙالديؾان/ (ٔ)

 .ٜٕٛرصف السباني / (ٕ)

 .ٕٛٓ/ٔمغشي المبيب  (ٖ)
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ؾل ، ودالليوووا بووودخ(ٔ)متحققوووة بووويؽ الجسمتووويؽ فوووي الحالوووة اإلعرابيوووة -اذن –
 األولى في كشف الثانية. 

ولكووووؽ البلفووووش فووووي األموووور، ان كوووول واحوووودة مشيسووووا يسكووووؽ ان تقووووؾم 
وحووودىا موووؽ حيوووث افادتيوووا معشوووى يسكوووؽ ان يفيوووؼ موووؽ دون الحاجوووة لفيوووؼ 
األرخرى، وكل جسمة مؽ الجسمتيؽ تهدي معشى يتؾقف عموى شوظره ااخور، 

ؾي لمجسمة ىشاك نقيزان في السعشى بيؽ الح( والباطل ولكؽ التركيب المغ
االسسية ىؾ نفدوو فوي شوظري البيوش، ىوذا موؽ الشاحيوة البشائيوة، والذوظران 
يسكوووؽ اسوووت شافيسا أو عظوووف احوووداىسا عموووى االخووورى بووواداة االسوووت شاف او 
العظف )الؾاو( فتتبيؽ العبلقة التوي سوؾف تزوؼ ىواتيؽ الجسمتويؽ فوي بيوش 

لبيووؾت( واحوود. امووا نسوو  الجسمووة االسووسية فشجووده فووي الذووظر األول، )كوول ا
معرفوووووا باالضوووووافة، وخبوووووره الجوووووار والسجووووورور )لباطووووول(، و )الحووووو( لمبيوووووش 

 العتي(( السبتدأ معرفًا بو)أل( و خبره الجار والسجرور )لمبيش(.
، التي نغسش عموى شو  (ٕ)ومؽ خبلل قريدة )ثغر العراق الباسؼ(

، بدأىا الذاعر بالتعجوب موؽ فورط انعكواس البودر عموى ٖٖٜٔالعرب عام 
 ؾ القائل ]الرمل[ ش  العرب في

 (ٖ)عجب  الجنيا ودنيا العجبل   جمػة  البجرل بذحّل العخب
 مدتعسبًل الجسل االسسية القريرة وختؼ قريدتو بقؾلو : ]الرمل[

 ما ليا في القـػ مغ مشتدبل   روعة  الجاحمل في أسمػبول 

                                      
 .ٜٕٕ/ٔ. والسقّرب /ٛٚٔ. والخرائص /ٖ٘ٓ-ٖٗٓيشغر شرح السفرل / (ٔ)

 .ٕٛٔالديؾان/ (ٕ)

 .ٕٙٔالديؾان  / (ٖ)
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إذ جوواء تووراب  الووشص وتشووؾع الجسوول فيووو عاىريووا وىووؾ فووي الحقيقووة 
ية عمى السزاف والسزواف اليوو )روعوة الجواحت( و )فوي جسمة واحدة مبش

أسوومؾبو(، والسبتوودأ معوورف باإلضووافة، وتبعووو شووبو الجسمووة: إذ جوواء السبتوودأ 
معرفوووة والخبووور شوووبو جسموووة، يعووود الشحووواة الخبووور ىوووؾ السبتووودأ فوووي السعشوووى، 

 .(ٕ)ويقدر بعزيؼ )استقر( (ٔ)والخبر محذوف تقديره "مدتقر"
، وطشوو وعاصوستو (ٖ)ذويد العوراق(ويخاطب الذاعر في قرويدتو )ن

التووي كانووش عاصووسة لمسجوود والشووؾر والعووزة، فميدووش بغووداد ىووي كسووا كانووش 
مديشة لمغشواء إذ خورس مؾاليوا وصوسش ولوؼ تعود مديشوة الدوبلم مديشوة تيجوع 
فييوووا األرواح او تيووودأ األجدوووام ال كذوووقيقاتيا السشوووؾرات بالسذووواعل، ويووواتي 

عؽ مخرج يعيد إلى بغداد ىذا الميل  الظارق الذي يدق أبؾابا ببل ممل بحثا
السظبووو( بغبلموووو ووحذوووتو ومشاجاتوووو والتؾسووول إليوووو يريووود صوووؾتا يقوووال ىوووذا 

 صؾت العراق: ]مخمع البدي [
 يا وششا  ىست  في شبابظل   جػارحي مشظ بل جخوحي

لووؼ يذوورك جؾارحووو فحدووب، بوول جروحووو العسيقووة فووي حووب الووؾطؽ 
االسوووسية، الن بوول "تكوووؾن بووأداة العظووف )بووول( التووي سوووؾغش مجووئ الجسمووة 

حوورف عظووف مذوورِّكا مووا بعووده مووع مووا قبمووو فووي المفووت، وىووؾ االسووسية فووي 
كذلػ ال يقف عشد ىذا السشادى )يا وطشا(، بل يؾجوو خظابوو  (ٗ)االسساء.."

صووؾتا مدووسؾعا..  –لحشووا  –يريوود نغسووا  –إلووى أشووياء أرخوورى، يريوود جيذووا 
                                      

 .ٜٓ/ٔ. شرح السفرل ٛٙ/ٔاألصؾل في الشحؾ  (ٔ)

 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ. ويشغر: شرح ابؽ عقيل ٜٓ/ٔشرح السفرل  (ٕ)

 .ٖٜٕالديؾان / (ٖ)

 .ٖٕٓرصف السباني/ (ٗ)
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فوي أكثور موؽ مؾقوع،  الن، ويعوؾد إلوى نفدوو بعود موا خاطوب العوراق وبغوداد
فسؾقووع السبتوودأ جوواء معرفووا باالضووافة وخبووره الجووار والسجوورور )مشووػ(، واذا 

فوووان  -كسوووا اعتقووود  –كانوووش الجسووول ىشوووا ال تذوووير إلوووى معشاىوووا األول فقووو  
تعريوو  )جووؾارحي(، واالخبووار عشووو بيووذا الخبوور )مشووػ(، يووؾحي فيسووا يووؾحي 

 يحبؾن العراق.. بو بان الجؾارح قد ال تكؾن لو فق  بل ليهالء الذيؽ
 . السبتجأ معخفة والخبخ جسمة. 7

وفوووي قرووويدة )السؾسوووؼ( نجووود الذووواعر يتوووأثر بالظبيعوووة توووأثرا كبيووورا، 
لوووذلػ نجوووده يروووؾرىا تروووؾيرا دقيقوووا، ال يقوووف عشووود الؾصوووف السجووورد، بووول 

 يتعدى ذلػ إلى التأثير في الشفؾس: ]الدريع[
 تػػػػػّخنَع البمبػػػػػل  فػػػػػػَؽ الغرػػػػػػف 

ـ  مػسػػػػعك لمفشػػػػ  ػفل فػػػػي كػػػػلّل عػػػػا
 

 (4)مبتيجػػػا  والػػػػرد  فػػػي البػػػخععل  
 وبمبمػػػي قػػػج جػػػاء فػػػي السػسػػػعل 

 

فغشوواء البمبوول أضووفى بيجووة عمووى انتذووار الووؾرود. فوواألرض اكتدووش 
باألزىووار وأخووذت تتبختوور مووؽ الحدووؽ الووذي خمفووو عمييووا الربيووع، فووأم القوورى 
)مكووووة السكرمووووة(، ومعيووووا كوووول القوووورى أخووووذت تذوووودو زىووووؾا وتزجوووول تباعووووا: 

 ]الدريع[.
ُـّ القخى كلُّ   زىػا  أجابتل زجال  عغ زجلل   القخى تذجو وأ

إن صووووووؾرة السبتوووووودأ )كوووووول القوووووورى( صووووووؾرة مركبووووووة مووووووؽ السزوووووواف 
والسزووواف اليوووو، وخبرىوووا )تذووودو( موووؽ الفعووول السزوووارع، وفاعموووو الزوووسير 
السدتتر الذي يعؾد إلى )كل القرى(، فالجسمة مؽ األسواليب الخبريوة، وفوي 

 (0)رافعًا لزسير السبتدأ مدتترًا" ىذه الحالة: "يكؾن الخبر فعبلً 

                                      
 .ٖٚٔالديؾان / (ٔ)

 .ٖٕٗ/ٔيشغر: شرح ابؽ عقيل  (ٕ)
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( ٕٜٚٔ، التووووي نغسيووووا عووووام )(ٔ)رأيووووش فووووي قروووويدة )نذوووويد العيوووود(
انسؾذجا متألقًا يحسل شعؾرًا إندانيًا نبيبًل، ولكشو مغمف بحوزن خفوي يدوري 
فووووي جسيووووع اوصووووال قروووويدتو، أوقوووودتيا شووووسؾع الحووووب واألموووول الووووذي عوووول 

جانووووب وخوووور: متؾاصوووبل مووووع الشووواس عووووؽ طريووو( موووود جدوووؾر التفوووواول موووؽ 
 ]الخفيف[.

ىػػػػػا الجيشيػػػػػو  يػػػػػا سػػػػػشيشا  أعياد 
 لػػػػػ عػػػػجدنا أعيادىػػػػا الػششيػػػػو

 

 بخيػػػػػػػػػاء  تبيخجػػػػػػػػػتل ونفػػػػػػػػػاؽل  
 لػػػع نجػػػج بيػػػشيغ عيػػػجا  عخاقػػػي

 

وبذووويء موووؽ التأمووول ندوووتظيع ان نكذوووف وشوووائج الشدوووج، فعشووووؾان 
القروويدة يتووألف مووؽ كمستوويؽ ارتبظتووا عووؽ طريوو( اإلضووافة ىسووا )نذوويد( و 

)العيود( او جوذر ىوذه الكمسوة أي موا يذوت( موؽ ىوذا  )العيد(، نجد ان مفردة
الجذر تتردد بظريقة الفتة، اذ يتردد ىذا المفت سش مرات وموا يرواحبيا.. 
كالدوووورور وشووووعمة نووووؾر.. وضووووؾء، وبيجووووة، وبيرجووووة.. لفووووت )نذوووويد( ومووووا 

 يراحبو مؽ غشاء وتياليل.. ثؼ يقؾل في القريدة نفديا: ]الخفيف[
 كػػػػلُّ بيػػػػت  تػػػػخاه شػػػػعمة نػػػػػرل 

 

 أوشػػػػػكت اف تزػػػػػيء حتػػػػػى الحجػػػػػاره 
 

فالبشوواء الجسمووي، نجووده فووي جسمووة )كوول بيووش(، فيووي مبتوودأ خرووص 
باإلضووووافة، وجسمووووة )تووووراه( الفعميووووة، فعميووووا تووووام متعوووود مبشووووي لمسعمووووؾم، وقوووود 
اشوووتسمش عموووى ضوووسير تقوووديره )انوووش(، "وانسوووا احتاجوووش إلوووى ضوووسير، الن 

الكوووبلم، الجسموووة فوووي األصووول كوووبلم مدوووتقل فووواذا قرووودت جعميوووا جوووزءًا موووؽ 
فبلبد مؽ رابظة تربظيا بالجزء ااخر، وتمػ الرابظة ىوي الزوسير، إذ ىوؾ 

 .(ٕ)السؾضؾع لسثل ىذا الغرض"

                                      
 .ٖٖٔالديؾان/ (ٔ)

 .ٖٕٛ/ٔشرح الكافية  (ٕ)
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نجوود القروويدة نغسووش عمووى أسوومؾب السؾشووحات التووي تفزووي إلووى 
تغيير القافيوة بويؽ السقواطع، وبيوذا الشذويد يشتيوي موا اسوساه الذواعر بوديؾان 

 .(ٔ))أوتار العؾد(
 الذاعر :]الخفيف[ أمثمة ذلػ ما قالو

 كػػل  وجػػو  ومػجػػة  مػػغ سػػخورل 
 كػػػػل بيػػػػت  تػػػػخاه  شػػػػعمَة نػػػػػرل 

 

 ومػػػػػػػػػػغ هللا فػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػبل إشػػػػػػػػػػاره 
 هأوشػػػػػكت أف تزػػػػػيَء حتػػػػػى الحجػػػػػار

 

*** 
ـل   لػػػػػػيذ عيػػػػػػجي ىػػػػػػحا مػػػػػػغ االيػػػػػػا
ـل   وأنػػػػػا اليػػػػػـػ لدػػػػػت  مػػػػػغ ذا االنػػػػػا

 

 ليذ فيػو مػغ بيػجر الػجىخ حّبػو 
 فأنػػػػػا اآلف قصعػػػػػةك مػػػػػغ محّبػػػػػو

 
 

إذ نجوووود أن  (ٕ)ء فووووي قروووويدة )صووووؾت الكؾفووووة(ومثوووول ذلووووػ مووووا جووووا
 (ٖ)صؾت الذاعر يرتفع عاليا تعبيورا عوؽ فوؾرة الحوب السرسومة موؽ )الثؾّيوة(

إلى دمذ( حيث السيرجان االلفوي الوذي اقويؼ فوي الذوام احيواء لوذكرى ابوي 
، فقوود تحققووش السعوواني الشحؾيووة التووي جوواء بيووا ٖٗ٘ٔالظيووب الستشبووي عووام 

 في القريدة: ]البدي [.
 صػػػَت أحسػػَج زدنػا روعػػة  فمقػػجيػا 

 نػاغى الثّػيػػَة مػػغ شػيخاَز عػػغَّ لػػو
 لحػػػػػغ  العخوبػػػػػةل وّىػػػػػاجك بصابعػػػػػول 

 

(1)اسػػسعتشا فػػي القػػػافي صػػػَت رئبػػاؿل  
  

ػػػػعب بػػػػّػاَف ذكػػػػخ  األىػػػػل واآلؿل   فػػػػي شل
 فػػي بػػخّل فػػارَس يػػحكي جسػػخة الرػػالي

 

                                      
 .ٖٖٔالديؾان/ ىامش ص (ٔ)

 .ٕٕٛالديؾان/  (ٕ)

بوور ابوووي مؾسوووى االشووعري والسغيووورة بوووؽ شوووعبة وىووي مؾقوووع قريوووب مووؽ الكؾفوووة فيوووو ق (ٖ)
 (.ٙ٘/ٗ-ٖ)المدان/مادة ثؾا ج 

الرئبوووال: موووؽ اسوووساء االسووود والوووذئب، كانوووو الرئبوووال اليروووؾر، أي األسووود، المدوووان:  (ٗ)
 .ٚ٘/ٙ-٘مادة/رابل ج
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فيؾ يبشي قروائده فوي احيوان كثيورة باعتسواد أسواليب معيشوة فيشذوئ 
تسد أساسًا عمى احد ىذه التراكيب التي يتخذ مشيا محؾرا او ركيوزة جسبل تع

فوووي بشووواء القرووويدة كميوووا يبشوووي عمييوووا قوووؾال وخووور، ان الستحووودث عشوووو وىوووؾ 
)الستشبووووي( يووووأتي برووووؾر مختمفووووة، وال شووووػ ان الذوووورقي كووووان يقروووود ىووووذه 

شوعب  –الثؾيوة –صوؾت رئبوال  –الكمسات في مؾضوعيا، يوا صوؾت أحسود 
 لن. ثؼ يشتقل الذاعر إلى البيش الذي يقؾل فيو:الرالي... ا –بؾان 

 ىحي الشػادي بتكخيع  واجالؿل   رسالة  السججل لمذيبا ت ختميا
نجووود البشوووواء المغووووؾي يتركووووز عمووووى مجووووئ السبتوووودأ معرفووووا باإلضووووافة )رسووووالة 
السجوود( يفرووميا عووؽ جسمووة الخبوور الفعميووة )ترتميووا( شووبو الجسمووة مووؽ الجووار 

ى عمووى البيووش تساسووكا واضووحا مووع األبيووات والسجوورور )لمذوويبا(، مووا اضووف
األرخوووورى، امووووا الفعوووول فووووي الجسمووووة الفعميووووة فيووووؾ مزووووارع تووووام متعوووود مبشووووي 

 لمسعمؾم، وفاعمو )ىذي الشؾادي(.

 ثاىٔا: اليْاسخ
عشووود الحوووديث عوووؽ الشؾاسووون نجووود اىتساموووًا كبيووورًا لووودى موووهلفي كتوووب 

كانووووش المغووووة، إذ إّن ىشوووواك دراسووووات مبثؾثووووة ضووووسؽ أبووووؾاب الشحووووؾ. ورّبسووووا 
الشؾاسوون ىووي أوسووع أبووؾاب الشحووؾ مووؽ حيووثر اشووتسالريا عمووى أفعووال وحووروف 
كثيرة، فيؼ يتحدثؾن عؽ )إّن( وأخؾاتيا الداخموة عموى السبتودأ والخبور والتوي 
تشرب السبتدأ وترفع الخبر، كسا يتحدثؾن عوؽ )كوان( وأخؾاتيوا التوي ترفوع 

 السبتدأ وتشرب الخبر.
 اليشخ لغ٘ : 

خور نْدووووووخًا وانتَدووووووَخو ))الذوووووويء يشدوووووو جوووووواء فووووووي لدووووووان العوووووورب :
 : اكتتبو عؽ معارضة((.واستشَدَخو
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: والكاتوبالش دْن : اكتتابػ كتابًا عؽ كتاب حرفًا بحرف، واألصل ندخو.. 
 ناسنو ومشتدن، واالستشداخ : َكْتبر كتاب  عؽ كتاب .

 والّشدْن : إبظال الذيء وإقامة وخر مقامو .
َيػا َأول ))َما َنشَدخل مل وفي التشزيول :  شل ػخ  مّل ػَيا َنػألتل بلَخيل غل آَية  َأول ن شدل

ملَيا(( ثل وجواء فوي شورح قظور  (ٕ)واايوة الثانيوة ناسوخة واألولوى مشدوؾخة (ٔ) مل
الشوودى : الشؾاسوون جسووع ناسوون، وىووؾ فووي المغووة مووؽ الشدوون، بسعشووى اإلزالووة، 

 يقال : ندخش الذسس الغل  : إذا أزالتو.. 
 اليشخ اصطالحًا :

 .(ٖ)ح : ما يحدث تغييرًا عمى السبتدأ والخبروفي االصظبل
نفيوووؼ موووؽ ذلوووػ، أّن الشدووون ىوووؾ : إزالوووة حكوووؼ السبتووودأ والخبووور، موووؽ 
حيث )الؾعيفة والذكل( كبلىسا، أو مؽ حيث )الؾعيفة( وحدىا، إذا دخول 
عموووى الجسموووة أفعوووال أو حوووروف خاصوووة .. أي ىوووذه األفعوووال مذوووتركة فوووي 

 العسل، ومختمفة في الداللة.
ٌّ  ّأخْاتَا :  أ. إ

( وأخؾاتيوووا يوووأتي فوووي اطوووار الشؾاسووون التوووي اشووورنا  الحوووديث عوووؽ )إن 
 لعل . –ليش  –لكّؽ  –كأّن  –الييا، وأخؾاتيا خسس وىي : أّن 

فووووووالحرف )إّن( يووووووأتي بفووووووت  اليسووووووزة وكدوووووورىا، وبتخفيووووووف الشووووووؾن 
أْن(، وىوووي فوووي جسيوووع ذلوووػ تفيووود التؾكيووود.  –إْن( و )أّن  –وتذوووديدىا )إن  

دوات تحوودث تغييوورا فووي المفووت وفووي السعشووى، فيووي تشرووب االسووؼ وىووذه األ
وترفوووع الخبووور، وتغيووور السعووواني الخاصوووة بيوووا التوووي تزووويفيا إلوووى مزوووسؾن 

                                      
 .  ٙٓٔالبقرة:  (ٔ)
 .  ٖٗ/ٗٔلدان العرب : مادة / ندن ج:  (ٕ)
 .ٜٗٗ/ٔالشحؾ الؾافي :  (ٖ)
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الجسمووووة االسووووسية بحيووووث يفيووووؼ السووووتكمؼ السؾقووووف المغووووؾي، ويرووووؾر رويتووووو 
الخاصووة، مووؽ ناحيووة أرخوورى، ))فوو ذا تووؾافرت الذووروط فووي الجسمووة االسووسية 

ؾاتيووا فوو ذا دخمووش عمييووا أحوودثش فييووا أثوورًا معشؾيووًا صوومحش لقبووؾل )إّن( وأخ
يتسثل فيسا تزيفو كل أداة موؽ معشوى خواص بيوا، ووخور لفغيوًا يتجموى فوي 

. (ٔ)نرب أسسيا ورفوع خبرىوا، أي بقواوه عموى نحوؾ موا كوان قبول دخؾليوا((
وقد عسمش ىذا العسل وذلػ مؽ وجييؽ : احدىسا مؽ جية المفت، وااخور 

الوذي موؽ جيوة المفوت فبشاوىوا عموى الفوت  كاألفعوال مؽ جيوة السعشوى، فأموا 
الساضية، واموا الوذي موؽ جيوة السعشوى، فسوؽ قبول ان ىوذه الحوروف تظموب 
األسووساء وتخووتص بيووا، فيووي توودخل عمووى السبتوودأ والخبوور فتشرووب السبتوودأ 

 . (ٕ) وترفع الخبر..(
وقووود اىوووتؼ عمسووواء الشحوووؾ بقزوووية فوووت  ىسوووزة )إّن( وكدووورىا، وأوردوا 

 حاالت الفت  والكدر ..كثيرًا مؽ 
ونجووود ذلوووػ فوووي قوووؾل الذووورقي معبووورًا عسوووا يجوووري موووؽ معانووواة جوووراء 

 االحتبلل االنكميزي: ]الظؾيل[
 فيػػػػل نػػػػافع أنػػػػي أكػػػػعُّ لػػػػػاحطي

 

 (ٖ)بكفي وأحذػ مدسعي باألصابعل  
 

لووؼ يبوو( لمذوواعر شوويء نووافع حوويؽ كووتؼ لؾاحغووو بكفووو، كسووا لووؼ يكووؽ 
عسل األداة )أّن( السهكوودة لمشدووبة نافعووا أن يدوود مدووامعو بأصووابعو. فقوود اسووت

، والتوي (ٗ)بيؽ طرفي اإلسشاد في الجسمة االسسية ونفوي الذوػ واإلنكوار ليوا
أعظووش معشووى ثابتووًا مووع مجوويء اسووسيا ضووسيرًا مترووبل يوودل عمووى السووتكمؼ 

                                      
 .ٖٚٔسسية، عمي ابؾ السكارم : الجسمة اال (ٔ)
 . ٜٗ٘/ٛشرح السفرل البؽ يعيش :  (ٕ)
 . ٘٘ٔالديؾان :  (ٖ)
 . ٕٖٛ/ٔيشغر : اوض  السدالػ :  (ٗ)
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وجواء فوي المغوة : الكوؼُّ قسوع الذويء نفدو )أني(، وخبرىوا الجسموة الفعميوة )أكوؼ( 
 .(ٔ)وسترتيا ة إذا اقسعتياوستره، ومشو كسسش الذياد

كسوووا تفيووود )أّن( بفوووت  اليسوووزة وتذوووديد الشوووؾن، موووا تفيووود )إّن( السكدوووؾرة موووؽ 
السعوواني : ))وأن الذووديدة، ال يمييووا إاّل االسووؼ، وىووي بعوود لمتأكيوود، كسووا أّن 

 .(ٕ) )إّن( السكدؾرة لمتأكيد((
و )أّن( مفتؾحة اليسزة وضعش لتكؾن مع اسسيا وخبرىا في تأويل 

والسرووودر السوووهول ال طموووب فيوووو، ))فووو ذا قموووش )أّن( مفتؾحوووة فيوووي  مرووودر
وصووومتيا فووووي مؾضوووع السروووودر، وال تكووووؾن إاّل فوووي مؾضووووع األسووووساء دون 

إذ جواءت جسموة )أنوي  (ٖ) األفعال، النيا مردر، والسردر إنسا ىؾ اسؼ((
 أكؼ لؾاحغي( مردرًا مهواًل في محل رفع خبر لمسبتدأ )نافع( .

مشيسوووا ضووسير مدوووتتر تقوووديره )أنوووا(، وكووول  امووا فاعووول الفعمووويؽ فكووول
مشيسا متعد يحتاج إلى مفعؾل بوو، فوالسفعؾل لمفعول )أكوّؼ( ىوؾ )لوؾاحغي(، 
ومفعووؾل الفعوول )أحذووؾ( ىووؾ )مدووسعي(، وال يترتووب عمووى اسووتبدال احوودىسا 

 بااخر تغيير في العبلقات الشحؾية إلى السفعؾلية.
تووو نفووي الشفووع اموا مجوويء االسووتفيام بووالحرف )ىوول( فيوول نووافع، فغاي

عؽ كتسان لؾاحغوو بوالرغؼ موؽ وجوؾد التؾكيود بواألداة )أن( . الن اسوتعسال 
)ىووول( موووع الجسموووة االسوووسية أدل عموووى الظموووب موووؽ اسوووتعسال )اليسوووزة( موووع 

 .(ٗ)الجسمة االسسية، فزبل عؽ اختراصيا بالتردي(

                                      
 . ٕٔٔ/  ٖٔالمدان : مادة )كسؼ( ج (ٔ)
 . ٕٙٙ/ٔيشغر : األصؾل في الشحؾ :  (ٕ)
 . ٖٓٗ/ٕالسقتزب :  (ٖ)
 .ٖٓٚييؽ : الظمب عشد الشحؾييؽ والببلغ أساليبيشغر:  (ٗ)
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ويووورى بعوووض الشحووواة والسفدوووريؽ أنوووو قووود يوووراد باالسوووتفيام بوووو )ىووول( 
عووّدوا ذلووػ السعشووى معروفووًا فييووا، يخووالف اسووتعساليا فووي  معشووى الشفووي وقوود

 .(ٔ)معشى االستفيام السحض
وىشووواك مؾاضوووع عووودة عموووى نوووزوع الذووواعر إلوووى اسوووتعسال السرووودر 

 السهول أّن واسسيا وخبرىا .. إذ قال: ]الظؾيل[
 ونّغرػػػػػشي أّنػػػػػا شػػػػػخبشا كؤوسػػػػػشا

 

 (ٕ)لعرخ  بو سعخ  الحيػاة احتقار ىػا 
 

التووي أبوودع فييووا الذوواعر بووذكر متشاقزوويؽ  ىووذا البيووش مووؽ القرووائد
فرح الحيواة، وبهسويا، باسوتعسالو وسويمة لمتحقيور والتحفيوز فوي ون واحود، إذ 
حذد وسيمة لمرفة الردي ة في جسمة )نغرشي( الدالوة عموى عودم االكتوراث 
بالسذووروب ، والرووفة الؾاط ووة الستسثمووة باالحتقووار التووي يعيذوويا الذووعب .. 

( واسسيا الزسير السترل في )أّنا(، وخبرىا جسموة أكد ذلػ باستعسال )أنّ 
)شربشا( الفعمية الذي عبر عؽ وحدة االنفعوال الوذي أتواح لمسوتكمؼ ان يقتشوع 

 باالسمؾب الذي جاد بو في ايرال السعشى.
إن الذووواعر الذووورقي، يستموووػ طاقوووة انفعاليوووة، فزوووبل عوووؽ امتبلكوووو 

شووؾع الرووؾر التووي لووذلػ الخذووؾع وااللتيوواع الووذي يحدووو، والووذي يدوويؼ فووي ت
 : ]الخفيف[(ٖ)رسسيا فيؾ القائل

 إسػػػػػػػسع الشػػػػػػػاي إّنػػػػػػػو يتذػػػػػػػّكى
 إّف فػػػػػي صػػػػػجره السذػػػػػّخح اسػػػػػخا
 إّف لمحادثػػػػاتل وقعػػػػا  عمػػػػى االضػػػػػ

 

 بػػػػػأنيغ  مػػػػػغ وحذػػػػػةل االنقصػػػػػاعل  
 را  لخنػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػتو ودواعػػػػػػػػػي
 ػػػػػػػالع والمحػػػػػػغ  رنػػػػػػة  االضػػػػػػالعل 

 

                                      
 . ٖٔٚ: السردر نفدو يشغر:  (ٔ)
 . ٖٔٔالديؾان :  (ٕ)
 ، والبيتان الثاني والثالث غير مدوريؽ في الديؾان ٗٚٔالديؾان :  (ٖ)
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يوور عووؽ فموويس غريبووًا أْن يدووتقي الذوواعر ألفاعووا يراىووا مبلئسووة لمتعب
انفعاالتوووو واخيمتوووو مثووول: الشووواي، وحذوووة االنقظووواع، االضوووبلع،  مدوووتعسبل 
الحوورف )إّن( مكدووؾرة اليسووزة لتؾكيوود مزووسؾن الجسمووة إذ تحوودث فييووا اثوورًا 
معشؾيًا فيسا تزيفو إلى الجسمة، ووخر لفغيًا يتجمى في نرب اسسيا ورفع 

سرارًا(، وفوي خبرىا، وىؾ في البيش األول الزسير في )إنو( وفي الثاني )أ
الثالث )وقعًا(. أما خبرىا فيؾ عمى التؾالي .. الجسمة الفعمية )يتذكى( في 
البيوووش األول، وشوووبو الجسموووة )فوووي صووودره( السقووودم عموووى اسوووسيا فوووي البيوووش 

 وىؾ )لمحادثات(. –أيزًا  –الثاني، وفي البيش االخير شبو الجسمة 
ليسوووزة موووؽ فشجووود فوووي األبيوووات السوووذكؾرة، موووا فعمتوووو )إّن( مكدوووؾرة ا

تؾكيوود الشدووبة بوويؽ طرفووي االسووشاد فووي الجسمووة االسووسية، ونفووي الذووػ عشيووا 
 ودحض اإلنكار ليا..

وبسؾجب ذلػ، فاألداة )إن( تدخل عمى الجسمة السكؾنة مؽ السبتودأ 
والخبر، ف ذا ما أردنا أن نحمل )إن( والجسمة الداخمة عمييا، يكوؾن تحميميوا 

 المغؾي كاالتي :
 في البيش الثاني 

 إّف فػػػػػي صػػػػػجره السذػػػػػخح أسػػػػػخا
 

 را  لخنػػػػػػػػػاتل صػػػػػػػػػػتو ودواعػػػػػػػػػي 
 

 نجد : 
 في صدره    اسرارو 

 
 خبر مقدم    مبتدأ مهخر 

 إن في صدره أسرارًا :
 فيي : جسمة اسسية مهكدة .

 فالخبر مهكد بسهكديؽ، ىسا : إّن والتقديؼ 
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 وىذا الشس  مسا يجؾز فيو تقديؼ الخبر وال يكؾن تقديسو واجبا .
 ذلػ البيش الثالث : ومثل 

 إّف لمحادثػػػػاتل وقعػػػػا  عمػػػػى االضػػػػػ
 

 ػػػػػػػالع والمحػػػػػػغ رنػػػػػػة  االضػػػػػػالعل  
 

 
 الخبر : لمحادثات      وقع 

        
 خبر مقدم    مبتدأ مهخر       

 إن لمحادثات وقعاً 
 الخبر مهكد بسهكديؽ ىسا : إن والتقديؼ -
 والتقديؼ ىشا جائز وليس واجبًا . -
ابقة أعظوووش زيوووادة فوووي السعشوووى باضوووافة أداة فالجسووول فوووي األمثموووة الدووو -

 التؾكيد )إن( عمى وف( قاعدة: 

(ٔ) ]كل زيادة في السبشى تعظى زيادة في السعشى[
 

ويعسووود الذووورقي إلوووى وقفوووات مقروووؾدة عشووود بعوووض الكمسوووات السؾحيوووة التوووي 
 يشثرىا في سياق البيش الذعري ليخمو( مؾسويقى مزوافة لسؾسويقى البيوش..

 : ]الظؾيل[(ٕ)فيقؾل
 ي مغ سػى العيشيغ عػيغك برػيخةك ول

 قػػػػػخأت  بيػػػػػا لمػػػػػشجع دفتػػػػػَخ حكسػػػػػة  
 

 تخّبػػػػػػخ  أفَّ الباصػػػػػػخاتل البرػػػػػػائخ   
 فمػػػػػػػػػع أدرل أفَّ الشيػػػػػػػػػخاتل دفػػػػػػػػػاتخ  

 

يبلحت في ىذيؽ البيتيؽ، أن حاسة البرر مؽ أكثر الحؾاس التي 
وردت في )مشاجاتوو لمشجوؾم( ، وفييوا موا يوؾحي بحودس الذواعر بوالتعبيرات 

                                      
 .ٕٔي:مؽ مقدمة كتاب في التحميل المغؾي، خميل أحسد عسايرة، الدكتؾر سمسان العان (ٔ)
 . ٜٕالديؾان :  (ٕ)
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يفيا مؽ أجل تؾسيع مجال السعشى، فزوبل عوؽ ىوذا الفويض الببلغية وتؾع
 مؽ السذاعر، فاستؾقف برىة مع نفدو، واستعاد حاسة البرر .

وىذه األشوياء التوي يودعؾ إلوى رويتيوا والتبرور فييوا، قود تكوؾن ماديوة ذات 
شووكل واضوو  يسيزىووا، وربسووا تكووؾن رويووة تخيميووة، وربسووا تكووؾن إعووادة خموو( 

 وكأنووو يذووكل معشووى إشوواريا وىووؾ مووا : )يسكووؽ ايزوواحوواستحزووارًا لتجربووة ماضووية 
 باالشارة عمى الذيء السدلؾل عميوو ... والوذي يسكوؽ تظبيقوو عموى مجسؾعوة محودودة

. (ٔ)مؽ األشياء، وىي تمػ األشياء السادية ذات الذكل الؾاض  والستسيز((
 ففي البيش األول : 

 ولي مغ سػى العيشيغ عػيغك برػيخة
 

 البرػػػػػػائخ تخّبػػػػػػخ  أفَّ الباصػػػػػػخاتل  
 

جووواءت الجسموووة السشدوووؾخة، والسهكووودة بوووو)أن( فوووي المفوووت موووع خبرىوووا 
)البرووائر(، وىووذا الجانووب يعظووي الذوواعر قووؾة فووي تأكيوود العوويؽ السجووردة ال 
العيؽ السادية، فوذكر الباصورات وأردفيوا بوالخبر )البروائر(، الوذي ىوؾ موؽ 

حتووواج الجوووذر نفدوووو، ولوووؾ كوووان ىوووذا التعبيووور يخوووتص بوووالعيؽ الساديوووة لسوووا ا
الذاعر إلى ىذا التأكيد، والتكرار بالمفت وباألداة )أن( الذي أشوار إليوو فوي 

 البيش الثالث :
 الذي يقؾل فيو: ]الظؾيل[ 

 قػػػػخأت  بيػػػػا لمػػػػشجع دفَتػػػػخ حكسػػػػة  
 

 (ٕ)فمػػػػػػػع أدرل أف الشيػػػػػػػخاتل دفػػػػػػػاتخ   
 

لكششووا نمحووت ىشووا إن التأكيوود بووو)أّن( ، قوود اختمووف فووي ىووذا البيووش، إذ 
لوووؤلداة  –أيزوووا  –لجوووزم )لووؼ( الوووذي يفيووود الشفووي والقظوووع نجوود ورود حووورف ا

( فووي تأكيوودىا لبلسووؼ والخبوور )الشيوورات دفوواتر( كانووش ىووي الؾحيوودة التووي  )أن 

                                      
 .   ٗ٘ٔسؾد فيسي حجازي : مدخل إلى عمؼ المغة : د. مح (ٔ)
 . ٜٕالديؾان :  (ٕ)
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يجيميووا الذوواعر فووي عسميووة اإلبرووار، لووذا جوواء بيووذا األسوومؾب الووذي يذووير 
 إلى أن الدفتر ىؾ الحكسة نفديا التي اكتذفيا بعيشو الباصرة .

ي ترتيوووووب الجسموووووة االسوووووسية وابتعادىوووووا عوووووؽ وقووووود نجووووود اختبلفوووووا فووووو
السوووألؾف، والسدوووؾ  ليوووذا االخوووتبلف ىوووؾ أّن الخبووور فوووي البيوووش )لوووي( جووواء 
بريغة شبو الجسموة موؽ الجوار والسجورور، وقود تقودم عموى السبتودأ )عويؽ(، 
وغايتو مؽ التقديؼ العشاية واالىتسام كسا اوض  ذلػ عبد القاىر الجرجاني 

جدىؼ اعتسدوا فيو شي ا يجري مجرى األصل غير إذ قال : ))واعمؼ أنا لؼ ن
العشاية واالىتسام قال صاحب الكتواب وىوؾ يوذكر الفاعول والسفعوؾل: كوأنيؼ 
يقووودمؾن الوووذي بيانوووو أىوووؼ ليوووؼ وىوووؼ بذوووأنو أعشوووى وان كانوووا جسيعوووا يريسوووانيؼ 

  ويعشيانيؼ ولؼ يذكر في ذلػ مثااًل.((
 (ٔ). 

رويرة( التوي جواز وفزبل عوؽ ذلوػ جواء السبتودأ مؾصوؾفا بمفغوة )ب
 فييا التقديؼ والتأخير.

فالسبتدأ إذا كوان نكورة مخرروة بالؾصوف أو باإلضوافة وال مدوؾ  
 لتقديسو، فيجؾز تقديسو وتأخيره ليذغل مؾقعو األصمي في بداية الجسمة.

، إذ نجود أن (ٕ) ومؽ أّن ومثيبلتيا، ما جاء في قرويدة )الروؾامع(
ولعموووو عسووود إلوووى ذلوووػ، ليذووود  الذووواعر يعيووود )إّن ومثيبلتيوووا( سوووش مووورات،

 أذىان الستمقيؽ إلى السعاني السركؾزة في مخيمتو إذ قال: ]الؾافر[
 شػػػػػػػخابك يػػػػػػػا نػػػػػػػجيسي اـ سػػػػػػػخابك 

 

 بكأسػػػػػػػػَظ إّنػػػػػػػػو َمػػػػػػػػ ف  خػػػػػػػػالي   
 

                                      
 . ٗٛدالئل االعجاز :  (ٔ)
 .   ٘ٙٔالديؾان :  (ٕ)
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فقووود خوووتؼ البيوووش بجسموووة تترووودرىا )إن(، إذ جووواءت الجسموووة التوووي وصوووفيا 
يوا نوديسي أم  لرؾرة الكأس تؾكيدًا لمحال، حيشسوا اسوتفيؼ متعجبوا : )شوراب

 سراب..( ؟ واالبيات الدتة ىي:
 أزاؿ هللا  عػػػػػػػغ برػػػػػػػخي وجػىػػػػػػػا  
 كػػػػػػأف حقػػػػػػائق االشػػػػػػياء غابػػػػػػت 
 وإف الذػػػػػػخؽ روحك قػػػػػػج تدػػػػػػامت
ـل أوفػػػػػى  )لقػػػػػج باليػػػػػت  مزػػػػػَعغ أ

 ومػػػػا خػػػػفَّ الػػػػجالؿ  عمػػػػيَّ لكػػػػغل  
 

 وليػػػػػػت غخوَبيػػػػػػػا قبػػػػػػل الػػػػػػػدواؿل  
 فآمشػػػػػػػػػػػػػا بفمدػػػػػػػػػػػػػفة السثػػػػػػػػػػػػػاؿل 
 مبادئػػػػػػػو وىػػػػػػػػحا الغػػػػػػػػخب آلػػػػػػػػي

ُـّ أو   فػػػػػػػػػػى ال تبػػػػػػػػػػالي(ولكػػػػػػػػػػغل أ
 حسمػػػػت  ليػػػػا الثقيػػػػَل مػػػػغ الػػػػجالؿل  

 

وعيووورت )إّن( مكدوووؾرة اليسوووزة، البتووودائيا القوووؾل، فيوووي وموووا بعووودىا 
جسمة مدوتقمة بشفدويا، بول انيوا تورتب  بسوا تقودم؛ بفواء محذوفوة، فكأنوو أراد: 

 )فان كأسػ مآلن خالي( .
امووووا خبرىووووا ف نووووو لووووؼ يووووأت مشفووووردا، وإن كووووان يسثوووول صووووؾرة واحوووودة 

 غير أنيا صؾرة مجزأة، فتعددت االخبار عشو )مآلنة خالي(. لمكأس،
 وفي البيش التاسع عذر مؽ ىذه القريدة: ]الؾافر[

 واف الذػػػػػػخَؽ روحك قػػػػػػج تدػػػػػػامتل 
 

ب آلػػػػػػػي  ػػػػػػػو وىػػػػػػػحا الغػػػػػػػخ   مبادئ 
 

يعوووؾد الذووواعر مووورة أرخووورى إلوووى اسوووتعسال )إن(، مبتووودئًا بيوووا صووودر 
جسموووة عموووى ندووو( البيوووش لتؾكيووود مقالتوووو فوووي مووودح الذووورق، وقووود جووواءت ال

القاعوووودة الشحؾيووووة فووووي صووووياغة التراكيووووب، فووووو)الذرق( اسووووؼ )إن(، و )روح( 
خبرىا، وىؾ مؾصؾف بسا يجمي صؾرة الذرق مؽ مبادا سوامية رفيعوة .. 

 )روح قد تدامش مبادئو(..
إن الحروف السذبية بالفعل ليا أثرو ميؼ في انتواج السعشوى، وذلوػ 

و تذووكيمية لووذلػ السعشووى، حتووى بتوودخميا السباشوور فووي كوول حركووة صووياغية ا
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ليسكؽ القؾل، إن الذرقي أفاد موؽ اسوتعسالو ليوذه الحوروف واصوبحش صوؾرة طبيعيوة 
 الذعرية. لو السيسا، وأنو متشؾع الفشؾن 

وموووؽ ىووووذه الحووووروف )لعوووول(، واالسووووتعسال السعووووروف الذووووائع ليووووذا 
الحرف ىؾ التؾقع سؾاء أكان ترجيا لسحبؾب ام إشفاقا مؽ مكروه، والتؾقوع 

 معشاه، الجيل بالعاقبة.
وؾّ   والترجي يكوؾن متعمقوا باالسوتقبال : ))لعول : معشاىوا الت ؾَقوع لسرجر

 .(ٔ) أو َمخرؾف مشو نحؾ لعل زيدا يأتشي، ولعل العّدو يردركشا((
: م  عميو بالترجي، نحؾ قؾلوو تعوالىفان كان االمر محبؾبا، اصظ

سى إشفاقا، ، وان كان غير محبؾب يد(ٕ) چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ چ 
 .(ٖ) چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چومشو قؾلو تعالى : 

ورد اسوووتعسال الذووواعر حووورف  (ٗ) ففوووي قرووويدة )قوووارورة موووؽ دموووع(
 الترجي )لعل( .. فيؾ القائل: ]الظؾيل[

 لعػػػل الغػػػَج السػػػأمػَؿ يدحػػػف  جيم ػػػو
 

 لفػػتح  فقػػج آندػػت  بعػػَس الصالئػػع 
 

.. ولكووؽ  إذ يرجووؾ غوودا بعيوود السشووال، مذووكؾكا فيووو، لووؼ يقتوورب بعوود
الح فوووي االفووو(، موووا يوووؾحي بفوووت  جديووود تقوووؾده تموووػ الظبلئوووع لتحقووو( الغووود 

 السشذؾد.. أردف يقؾل: ]الظؾيل[
 شالئع في فجخي وشعخي تدابقت

 

 فذػػػعخي شػػػيعيي وفجػػػخي شػػػافعي 
 

فالتساسوووػ بووويؽ أوسووواط السجتسوووع، حوووافت عموووى التقاليووود السؾروثوووة، 
اس بيوذا التساسوػ، األمور فذكل رقيبًا عمى ىذه العبلقة، وحوائبل دون السدو

                                      
 . ٛٓٔ/ٗالسقتزب :  (ٔ)
 . ٔالظبلق :  (ٕ)
 .   ٙالكيف :  (ٖ)
 . ٚ٘ٔالديؾان :  (ٗ)
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الذي جعل العؾاطف اإلندانية في مثل تمػ الغروف، تتدوؼ برودق القوؾل 
بدأ الذواعر وسويمتو التوي اعتسودىا فوي ايروال فكرتوو بأسومؾب  والعسل معا.

 )لعل( متزسشا األبيات التي تدب( ىذا البيش: ]الظؾيل[  الترجي بو
 إذا الػاقع  السكذػؼ  شػاَؼ بكأسػو -
 فػػػي الذػػػاشئيغ رقيقػػػةك  أال ندػػػسةك  -

 

 عميػػظ فسػػا تجػػجي فقػػاقيع  خػػادع 
 تيػػػػػبُّ فيكفيشػػػػػا ىبػػػػػػب  الدوابػػػػػعل 

 

وإذا تأممشا األبيات بدقة، وجدنا انيا نص واحد، كفمش لوو الؾضوؾح 
وسووويؾلة الستابعوووة فوووذكر )إذا( التوووي تفيووود الذووورط لسوووا يدوووتقبل موووؽ الزموووان، 

الحرور )اال( ، ثوؼ واسشد عشررا أو عشاصور مكسموة، كوالشفي بوو)ما(، وأداة 
يروول إلووى الترجووي، ويخووتؼ الفكوورة بأموول بوواق يّؾحووده الووتبلحؼ بوويؽ طؾائووف 

 ومؽ صؾر الترجي قؾلو: ]الرجز[  السجتسع.
 ال تشذػػػػػػخوا لػػػػػػي شّيػػػػػػة  مػجعػػػػػػة  

 

 (ٔ)لعػػػػل فػػػػي األيػػػػاـ شيػػػػات  أ َخػػػػخل  
 

فووالحرف )لعوول( تروودر الذووظر الثوواني مووؽ البيووش، الووذي يبوودو فيووو 
وتقوودم خبرىووا )فووي االيووام(، وىووؾ تقووديؼ جووائز  تووأخر اسووؼ )لعوول( )طيووات(،

عمووى الوورغؼ مووؽ كووؾن الخبوور شووبو جسمووة، واالسووؼ نكوورة، وذلووػ النيووا نكوورة 
مؾصؾفة وليذه األداة فائدتان، زيوادة عموى عسميوا السوذكؾر، ىسوا : الترجوي 

، فاالول يكوؾن فوي السحبؾبوات، وااخور يكوؾن فوي (ٕ))كسا ذكرنا( واالشفاق
ميا )عل(، والبلم زائدة فييوا لمتؾكيود بودليل ورودىوا السحذورات وقيل ان اص

، ويبووودو أن معشاىوووا فوووي ىوووذا البيوووش لئلشوووفاق، (ٖ)عموووى ىوووذه الرووويغة كثيووورا
 والذي يرجؾ أمبًل جديدًا بعد طي الرفحات السهلسة.

                                      
 . ٕ٘ٔالديؾان :  (ٔ)
 . ٓٛ٘-ٜٚ٘، والجشى الداني : ٖ٘ٗ-ٖٗٗيشغر رصف السباني :  (ٕ)
 . ٖ٘ٗف السباني : يشغر : رص (ٖ)
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ومووؽ األدوات األرخوورى التووي ذكرىووا الذوواعر فووي ىووذا السؾضووع مووؽ 
في عجز البيش الثواني عذور موؽ ، إذ ورد ذكرىا (ٔ) )ليت(الديؾان : األداة 

 في قؾلو: ]الؾافر[  (ٕ)قريدة )الرؾامع(
 أزاؿ هللا  عػػػػػػػغ برػػػػػػػخي وجػىػػػػػػػا  

 

 وليػػػػػػػت غخوَبيػػػػػػػا قبػػػػػػػَل الػػػػػػػدواؿ  
 

فعسوود إلووى اسووتعسال ىووذه األداة التووي تعوود األصوول فووي التسشووي، ليمفووش بيووا 
ذىؽ الستمقوي إلوى السعشوى الوذي يريوده، الوذي عبور عشوو بوو)الؾجؾه(، وكوذلػ 

تتزسشو في معشى الظموب، تموػ الؾجوؾه التوي تسشوى ان توزول عشوو قبول لسا 
أن يوووزول وقوووش الوووزوال، ىوووهالء الوووذيؽ انكوووروا عميوووو تسووورده عموووى عووواداتيؼ 

 (ٖ) ونزوعو الى التجدد.
))والتسشوووووي طموووووب أمووووور مؾىوووووؾم الحروووووؾل وربسوووووا كوووووان مدوووووتحيل 

 ى   ائ  ائ چ ،(ٗ)چوئ  وئ  ۇئ  چ الحرووووووؾل نحووووووؾ قؾلووووووو تعوووووووالى: 

اموا اسووسيا  .(ٙ) ىوذا طموب مدووتحيل إذ كوان الؾاقوع بخبلفوو((، و   (٘)چەئ   
 فيؾ لفت )غروبيا( الذي تبلىا وخبرىا شبو الجسمة قبل الزوال.

ويبوودو مووؽ سووياق الجسمووة الستقدمووة عمووى )ليووش(، أن الذوواعر لووؼ يكووؽ يريوود 
السعشى الدال عميو كل مؽ لفت )غروبيوا( و )قبول الوزوال( ألنوو قابول بيسوا 

ذ أراد بوو محوؾ وازالوة )الؾجوؾه( التوي ارتكوز عمييوا مزووسؾن الفعول )أزال(، إ
البيش، وكل مؽ المفغيؽ الستقدميؽ يدالن عمى وقش معروف، فوي السعشوى 

                                      
 . ٕ٘ٛ/ٔيشغر: مغشي المبيب  (ٔ)
 . ٘ٙٔالديؾان :  (ٕ)
 . ٘ٙٔالديؾان :  (ٖ)
 .ٕٚالحاقة /  (ٗ)
 .ٕٛمريؼ /  (٘)
 .ٓٓٙ/ٛشرح السفرل  (ٙ)
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االلفواج  الغاىري ليسا، ولعمو فظوؽ إلوى ىوذا التقابول، فوؾارى مقروؾده وراء
: (ٔ) .. ومشيوووا قؾلوووو فوووي قرووويدة )عيووود االضوووحى(اراد مشيوووا تؾريوووة السعشوووى

 ]السجتث[
 غػػػػػػػػػػجاد  فػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػجل غّشػػػػػػػػػػيب

 

 ليػػػػػػػػػػػػػػػػَت العجػػػػػػػػػػػػػػػػػَز فتيػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 

ويووراد بيووا التسشووي والظمووب زيووادة عمووى عسميووا مثمسووا ىووؾ عوواىر فووي 
القووؾل : )فووالعجؾز( اسووسيا مشرووؾب و )فتيووة( خبرىووا مرفووؾع، سووكؽ ألجوول 
القافية. أي ان يبقى العسر مديدًا لترب  بغوداد دائسوة الفورح والدوعادة مثول 

 .والسدن األرخرى  (ٕ))فروق(
وموووا زال الذووواعر يخوووؾض فوووي دائووورة )إن وأخؾاتيوووا(، فوووي قرووويدتو 

، أراد بيووا )كػػأف(، فقوود ذكوور أداة أرخوورى مووؽ ىووذا البوواب وىووي (ٖ))الرووؾامع(
 .(ٗ)تؾكيد كبلمو وتحقيقو، فزبل عؽ التذبيو الذي تدتشبظو ىذه األداة 

مووؽ أكثوور أخووؾات )إن( اسووتعساال، والستفوو( عميووو أّنيووا  )كػػأف(وتعوود 
ىووؾ الغالووب عمييووا، وىووذا السعشووى أطمقووو الجسيووؾر، وذكوور الشحوواة لمتذووبيو، و 

 .(٘)مؽ معانييا، الذػ والغؽ، والتحقي( والتقريب

                                      
 . ٜٙٔالديؾان :  (ٔ)
وىوووووي مووووؽ أسوووووساء االسووووتانة )اسوووووتانبؾل( عاصووووسة الدولوووووة  ٔٚٔصووووفحة  ٙالووووديؾان ىوووووامش  (ٕ)

 العثسانية ونذاك.
 . ٘ٙٔالديؾان:  (ٖ)
 وما بعدىا .  ٓٚ٘يشغر : الجشى الداني :  (ٗ)
 . ٕٜٔ/ٔمغشي المبيب :  (٘)
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 ، قال الزجاج: ))ىوي لمتذوبيو إذا كوان خبرىوا جامودا، نحوؾ : كوأن  زيودًا أسودو
ولمذووػ، إذا كووان صووفة مذووتقة، نحووؾ : كأّنووػ قووائؼو، ألن الخبوور ىووؾ االسووؼ، 

 .(ٔ) و((والذيء ال يذبو بشفد
وكأن  مكؾنوة موؽ الكواف مزوافا الييوا )أن(، ثوؼ صوارت كوأن بفوت  
ىسووزة )أن(. والقووائمؾن بتركيبيووا يوورون انيووا مركبووة مووؽ كوواف التذووبيو و)أّن( 

َعووى ابووؽ ىذووام  مفتؾحووة اليسووزة ))كووأن: حوورف مركووب عشوود أكثوورىؼ، حتووى اد 
كأن  زيودًا ابؽ الخباز االجساَع عميو، وليس كذلػ، قالؾا: واألصل في : ))و 

م حوورف التذووبيو اىتسامووًا بووو، ففتحووش ىسووزة  ، ثووؼ قروودِّ اسوود(( : إّن زيوودًا كأسوود 
 .(ٕ) )أّن( لدخؾل الجار عميو((

وذىب بعزويؼ الوى أن الكواف لمتعميول، وأن لمتؾكيود، فيسوا كمستوان 
(ٖ)ال كمسوة

. وقود تودخل )موا( الكافوة عمووى (ٗ)وموشيؼ موؽ قوال بعودم تركيبيووا،  
تل َوى عل لعسل، كقؾلو تعالى : )كأن( فتكفيا عؽ ا ))َكَأنََّسا ي َداق ػَف إلَلى اللَسػل

وَف((  .(٘)َيشط خ 
وفي البيش الدابع  (ٙ)ووردت )كأن( في قريدة الذرقي )الرؾامع(

 عذر:]الؾافر[
 كػػػػػػأف حقػػػػػػائَق األشػػػػػػياءل غابػػػػػػتل 

 

 فآمشػػػػػػػػػػػػػا بفمدػػػػػػػػػػػػػفةل السثػػػػػػػػػػػػػاؿل  
 

                                      
 . ٖٖٔ/ٗشرح الرضي :  (ٔ)
 . ٜٔٔ/ٔمغشي المبيب :  (ٕ)
 .ٕٜٔ/ٔيشغر: السردر نفدو :  (ٖ)
 .ٜٔٔ/ٔيشغر: السردر نفدو :  (ٗ)
 .   ٙاالنفال :  (٘)
 . ٘ٙٔالديؾان :  (ٙ)
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فمدووفة ان صووفات الذوورق ومبادئووو ىووي حقيقووة األشووياء، بعيوودة عووؽ 
الغوورب، وعمووى الوورغؼ مووؽ ذلووػ ندووعى إلووى أن نووهمؽ بيووا وب لتووو، فجوواءت 
)كأن( متردرة البيوش، وقود تبلىوا اسوسيا )حقوائ(( مزوافا إلوى )األشوياء(، 
أما خبرىا فمؼ يكؽ اسسا بل جسمة فعمية ماضؾية )غابش(، فاعميوا مزوسر 

 ىؾ )حقائ( األشياء(.
(خوووووورى، ىووووووي ويشتقوووووول الذوووووواعر فووووووي القروووووويدة نفدوووووويا إلووووووى أداة أر   )لكػػػػػػغَّ

 االستدراكية. 
فووذكر بيتووًا لزىيوور بووؽ ابووي سوومسى ضووسشو فووي قروويدتو )الرووؾامع( 

 وىؾ البيش الرابع والعذرون: ]الؾافر[
ـل أوفػػػػػى  )لقػػػػػج باليػػػػػت  مزػػػػػعَغ أ 

 

ُـّ أوفػػػػػػػػػى ال تبػػػػػػػػػػالي(   ولكػػػػػػػػػغل أ
 

إذ بظووول عسوووول )لكووووؽ(  فووووي ىوووذا السؾضووووع، ألنيووووا مخففووووة الشووووؾن، 
 ، وموا بعودىا بواق عموى موا وضوع لوو. (ٔ)لزوسشيفأفادت االستدراك والشفوي ا

)أم أوفوووى( مبتووودأ مرفوووؾع، و )ال تبوووالي( جسموووة فعميوووة مشفيوووة فوووي محووول رفوووع 
خبر لمسبتدأ، وجسمة السبتدأ وخبره معظؾفة عمى ما قبل )لكؽ(، لتقدم الؾاو 

 .(ٕ)عمييا
يقووؾل سوويبؾيو: ))وزعووؼ الخميوول أنيووا عسمووش عسموويؽ : الشرووب والرفووع، كسووا 

، (ٗ). وتفيووود االسوووتدراك(ٖ) ن(( حووويؽ قموووش: كوووأن اخووواك زيووود((عسموووش ))كوووأ
 .(٘)وذىب بعزيؼ إلى انيا لبلستدراك والتؾكيد

                                      
 .  ٕٜٕ/ٔ. ومغشي المبيب : ٓٛ/ٛشرح السفرل :  (ٔ)
 . ٓٛ/ٛ. شرح السفرل : ٖ٘ٗ/ٔالكتاب :  (ٕ)
 . ٖٔٔ/ٕالكتاب :  (ٖ)
 . ٜٛ٘/ٛشرح السفرل :  (ٗ)
 . ٘ٛٗ/ٔ. اليسع : ٖٕٛ/ٔ. أوض  السدالػ : ٚٓٔ/ٔالسقرب :  (٘)
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وقووود كوووررت ىوووذه األداة فوووي البيوووش التوووالي الستسثووول بقوووؾل الذووواعر: 
 ]الؾافر[ 

 ومػػػػػا خػػػػػفَّ الػػػػػجالؿ عمػػػػػيَّ لكػػػػػغل 
 

 حسمػػػػت  ليػػػػا الثقيػػػػَل مػػػػغ الػػػػجالؿل  
 

تقوودم ذكرىووا، وتعوودر )لكووؽ( لؤلسووباب الس -أيزوواً -وىووي غيوور عاممووة 
في مثل ىذا القؾل حرف ابتداء، وما بعدىا جسمة فعمية مدوتدركة عموى موا 
، فترووب  )اليوواء(  قبميووا بووو )لكووؽ(، ولووؾ شوودّدت لكووان القووؾل : لكشووي حسمووشر

 أسسيا، والجسمة الفعمية حسمشر خبرىا.
والسذووددة ال تقووع اال بوويؽ كبلموويؽ متغووايريؽ فووي الشفووي واإليجوواب، 

ية بوو )اّن( السفتؾحوة والخفيفوة يؾجوب بيوا بعود نفوي ويذورك الثواني فيي شبي
))وتخفوف فيبظول  (ٔ)األول في عسل العامل النيا عاطفة مفوردًا عموى مفورد

 (ٕ)عسميا كسا يبظل عسل )إّن( و )أّن( وتقع في حروف العظف((
 : ]السجتث[ (ٖ)وكقؾلو مؽ قريدة )عيد االضحى(
 نذػػػػػػػػػػػػػػػخك وشيػػػػػػػػػػػػػػػبك ولكػػػػػػػػػػػػػػػغ

 

 الصػّيػػػػػػػػػول مػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػذَّ خبػػػػػػػػػث   
 

ف نوووووو يقوووووؾل، عموووووى الووووورغؼ موووووؽ ىوووووذه الجسوووووؾع التوووووي تحتفوووووي بعيووووود 
االضووحى، ومووؽ تمووػ الدووعادة السرووظشعة عمووى الؾجووؾه، يبقووى فووي القمووؾب 
غرة موؽ الجفوا والسورارة التوي لوؼ تفودىا تموػ االطبواق الحمؾيوة فوو)لكؽ( فوي 
ىذا السؾضع مخففة غير مذددة ، وما بعودىا جسموة فعميوة مشفيوة مدوتدركة 

 ما قبميا. عمى
 
 

                                      
 .ٜٔ٘ – ٜٛ٘/ٛيشغر: شرح السفرل :  (ٔ)
 .ٜٔ٘السردر نفدو :  (ٕ)
 . ٓٚٔالديؾان :  (ٖ)
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 ب. كاٌ ّأخْاتَا
األفعووال الشاقرووة، النيووا توودل عمووى الووزمؽ مووؽ  –أيزووًا  –وتدووسى 

دون الحدث )عمى رأي بعض الشحاة(، ومشيؼ السبرد والفارسي وابؽ جشوي، 
، أنيووووا ال توووودل عمووووى الحوووودث . ))إنسووووا (ٔ)ورأى وخوووورون، مووووشيؼ الزمخذووووري 

رفؾع مووع السشرووؾب سووسيش ناقرووة، النيووا ال تووتؼ بووالسرفؾع كبلمووا، بوول بووالس
 .(ٕ) بخبلف األفعال التامة، ف نيا تتؼ كبلما بالسرفؾع دون السشرؾب((

 -وبوووات  –وعووول  –وأمدوووى  –واضوووحى  –وأخوووؾات كوووان ىوووي : أصوووب  
وانفوػ  –وزال ماضي يوزال  –وصار وليس مظمقا. ودام بعد )ما( الغرفية 

، بسعشاىووا وفتووئ. بعوود الشفووي وفتووأ ، وأفتووأ ، قبوول ، وونووى ، ورامَ  –وبوورح  –
 .(ٖ)بعد نفي وشبيوِ 

وموووا دام ،  –وصوووار  –اموووا سووويبؾيو فموووؼ يوووذكر مشيوووا سوووؾى ))كوووان 
 وليس وما كان نحؾىؽ  مؽ الفعل مسا ال يدتغشى عؽ الخبر .

وذكوور ابووؽ الدووراج ))ومووا كووان نحووؾىؽ مووؽ الفعوول مسووا ال يدووتغشى 
 .(ٗ)عؽ الخبر((

 –  واصوووب –وذكووور ابوووؽ الدوووراج، كوووان وأخؾاتيوووا وىوووي : ))صوووار 
ولووويس، وموووا أشوووبو  –وموووا زال  –وموووا دام  –وأضوووحى  –وعوووّل  –وامدوووى 

ذلووػ مسووا يجوويء عبووارة عووؽ الزمووان فقوو ، ومووا كووان فووي معشوواىؽ مسووا لفغووو 
 .(٘)لفت الفعل، وتراريفو تراري  الفعل((

                                      
 . ٖٖ٘/ٚالسفرل :  شرح (ٔ)
 . ٙٚ/ٕ. وحاشية األمير عمى السغشي : ٔٛٔ/ٗيشغر : شرح الكافية : (ٕ)
 . ٛٓٗ/ٔىسع اليؾامع :  (ٖ)
 . ٘ٗ/ٔالكتاب :  (ٗ)
 . ٕٜاألصؾل في الشحؾ :  (٘)
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وكووذلػ جوواء فووي اليسووع لمدوويؾطي : ))وىووذه األفعووال مذووتركة فووي 
تودأ وتشروب الخبور بوبل شورط، العسل، ومختمفة فوي الداللوة، فيوي ترفوع السب

زووارعو )يووزال(، فذوورط عسوول )انفووػ( إال )دام( و )انفووػ( و )زال( الووذي م
 .(ٔ) )زال( ان يتقدميسا نفي أو دعاء((و

أموووووا موووووؽ ناحيوووووة الداللوووووة، فووووو ن مزوووووسؾن جسموووووة )كوووووان( مقتووووورن بالزموووووان 
الساضووي، يقووؾل سوويبؾيو : ))تقووؾل : كووان عبوود هللا أخوواك، فانسووا أردت أن تخبوور عووؽ 

الخوؾة، وادخمووش كووان لتجعول ذلووػ فيسووا مزووى، وذكورت األول، كسووا ذكوورت السفعووؾل ا
 .(ٕ) في عششش(( االول

وجووواء فوووي شووورح الكافيوووة : ))فوووو))كان(( يووودل عموووى حروووؾل حووودث 
مظم( تقيده في خبره، وخبر يدل عموى حودث معويؽ واقوع فوي زموان مظمو( 

كوووؾن، تقيووده فووي ))كوووان( لكووؽ داللوووة ))كووان(( عمووى الحووودث السظموو( أي ال
 .(ٖ) وضعية، وداللة الخبر عمى الزمان السظم( عقمية((

قود تشوواول مشيوا فعموويؽ،  (ٗ)فشجود الذواعر فووي قرويدة عيوود األضوحى
ىسووا: )كووان( و )لوويس( ، فغيوور األول مشيسووا فووي البيووش الثالووث والثبلثوويؽ 
مكوررا تكوورارا تبلزميووًا )كشووا( و )كانووش(، لتقؾيووة السعشووى فووي الووزمؽ الساضووي 

 : ]السجتث[ وشد التراكيب
 كشػػػػػػػػػػػػػػػػا وكانػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػخوؽك 

 

 فمحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةك ولحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

تامووان وليدووا ناقروويؽ،  –عمووى مووا أرى  –غيوور أّن ىووذيؽ الفعموويؽ 
جوواء فووي اليسووع : )).. فوو ن اسووتعسمش تامووة، اكتفووش بووالسرفؾع، فتكووؾن كووان 

                                      
 . ٓٔٗ/ٔاليسع :  (ٔ)
 . ٘ٗ/ٔالكتاب :  (ٕ)
 .ٕٛٔ/ٗشرح الكافية :  (ٖ)
 . ٔٚٔالديؾان :  (ٗ)
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بسعشووى، ثبووش ))كووان هللا وال شوويء معووو(( وحوودث، نحووؾ : إن كووان الذووتاء 
ن كوان ذو عدورة((. ووقوع، نحوؾ : ))موا شواء َفَأْدِفهرني، وحزر نحؾ : ))وإ

هللا كوووان(( وكفووول، وغوووزل، يقوووال : كشوووش الروووبي كفمتوووو وكشوووش الروووؾف : 
 . (ٔ)غزلتو((

وقوود اسوووتؾفى الفعوووبلن السوووذكؾران السعشوووى بفاعمييسوووا، ففاعووول األول 
ىووؾ ضووسير الستكمسوويؽ )نووا(، وفاعوول ااخوور ىووؾ )فووروق(، والسووراد مشيسووا : 

 . –أيزًا  –ن، و )فروق( مؾجؾدة الؾجؾد، أي : أنشا مؾجؾدو 
))وتدسى ىذه تامة لداللتيا عمى الحدث واستغشائيا بسرفؾعيا فيي 

 ، فقد حسمش معشى )وجد أو وقع أو حدث(. (ٕ) في عداد األفعال البلزمة((
نرويبًا موؽ الحزوؾر، ففوي  (ٖ)غير انشا نجد فوي قرويدة )رواق موؽ انامول(

 متردرة الذظر الثاني ]الؾافر[البيش الثاني عذر ورد ذكر )كان( وىي 
 تػػػػػػخّوع بػػػػػػالحسى عيشػػػػػػاَؾ قمبػػػػػػي 

 

 ألػػػػع يػػػػظ  ميػػػػبح السمكػػػػيغل بابػػػػلل  
 

( اصوووميا )يكوووؾن(، ولكشيوووا اكتدوووبش ىوووذا البشووواء بتوووأثير  فمفوووت )يوووػر
الجوووزم وبحوووذف نؾنيوووا لمتخفيوووف، وقووود تقووودم خبرىوووا )ميوووب ..( عموووى اسوووسيا 

فووي ان يكووؾن اسووسًا  –عمووى مووا أرى  –)بابوول(، إذ إن   االخيوور لووور التقووّدم 
لكان، ذلػ بؾصفو اسسًا لسديشة، فيؾ معرف بالعمسية، اما االول فانوو نكورة 
عّرفووش باالضووافة ونجوود ان الفعوول )كووان( واسووسو )بابوول( مفترقووان مووؽ جيووة 

 التذكير والتأنيث، وذلػ بعد السدافة بيشيسا.

                                      
 .  ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٔاليسع :  (ٔ)
 . ٖٗٙ/ٖشرح السفرل :  (ٕ)
 .  ٓٔٔالديؾان / (ٖ)
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. التي تردد ذكرىا اربع مورات فوي  )ليذ(ومؽ افعال ىذا الرشف 
 ريدة، وذلػ في قؾل الذاعر :]الؾافر[ىذه الق

ـَ فمدَت تخفى -3  أملحل عشَظ المثا
 

 عخفتػػػػػظ فػػػػػالعيػف عيػػػػػػف قاتػػػػػلل  
 

 قؾلو :
 أميل  مع اليػى وتسيػل  عشػي  -9

 

 ألدػػَت مػػع اليػػػى ياغرػػغ  مائػػلل  
 

 وقؾلو:
 ولي حقك بخجؾ ليذ يقزػى  -47

 

 لعمسػػػػػػظ أّف ىػػػػػػحا الحػػػػػػقَّ باشػػػػػػلل  
 

 وقؾلو
 َت بيػػتك أنػػَت فيػػول كػػأفَّ البيػػ -46

 

 فمػػػػػػيذ بػػػػػػو سػػػػػػػى راج  وآمػػػػػػلل  
 

وىووذه األداة مووؽ االفعووال الشاقرووة التووي تعسوول عسوول كووان وأخؾاتيووا 
فوووي رفوووع السبتووودأ ونروووب الخبووور، وذلوووػ فوووي حوووال دخؾليوووا عموووى الجسمووووة 
االسووسية. امووا اذا تمتيووا جسمووة فعميووة فانيووا ترعوود حرفووًا فووبل تعسوول شووي ًا فيسووا 

يوو عشود الشحواة ))فوزعؼ سويبؾيو أنيوا فعول، وزعوؼ بعدىا، وىذا غير متفو( عم
 .(ٕ)وىي في كمتا الحالتيؽ تفيد الشفي (ٔ)أبؾ عمي أنيا حرف((

تكذووف لشووا األبيووات الثبلثووة )الدووابع، والتاسووع، و الدووادس عذوور(، 
موووؽ األبيوووات السوووذكؾرة عوووؽ الحالوووة األولوووى، وىوووي أن )لووويس( فعووولو مووواض  

اب في )لدش تخفوى( و )لدوش ناقص يشدن ما بعده فاسسو ىؾ: تاء الخظ
( فووي جسمووة )لوويس بووو..(. امووا خبووره فيووؾ :  مووع اليووؾى(، وكووذلػ )سووؾى راج 
الجسمة الفعمية )تخفى( فوي البيوش الدوابع، و )مائول( فوي البيوش التاسوع، و 

 )بو( في البيش الدادس عذر.

                                      
 .ٖٛٙرصف السباني / (ٔ)
 .ٜٖٙ؛ ورصف السباني / ٖٜٕ/ٔيشغر: مغشي المبيب  (ٕ)
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إن الخبريؽ ااخريؽ جواءا متقودميؽ عموى اسوسي )لويس(، ونجود ان 
بي  النو شبو جسمة )مع اليوؾى( واالسوؼ نكورة )مائول( تقدم االول مشيسا وجؾ 

فووي حوويؽ نجوود ان تقوودم ااخوور كووان تقوودما جؾازيووًا، وىووؾ شووبو جسمووة ايزووا 
)بو(. اما وضع )ليس ( فوي البيوش العاشور، فانيوا التعودر كؾنيوا حرفوًا نافيوًا 

. فكووأن الذوواعر اراد بقؾلووو ىووذا (ٔ)ال فعووبًل ناسووخًا، شووأنيا شووأن )مووا( الشافيووة
 ح(ر بخدك ما يقزى او اليقزى(. )ولي

، مترووودرًا قوووؾل )لػػػيذ(ورد الفعووول  (ٕ)وفوووي قرووويد عيووود األضوووحى
 الذاعر في البيش الدابع: ]السجتث[ 

 ولػػػػػػػػػيذ فػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػب مشيػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػبو نّيػػػػػػػػػػػػػػو   شػػػػػػػػػػػػػػيءك وال شل
 

 – (ٖ)كسوووا يقوووؾل قدوووؼ موووؽ الشحوووؾييؽ –ومسوووا يووودل عموووى أنوووو فعووول 
ذي ال يكووؾن اال فووي اترووال الزووسير واسووتتاره فييووا، أي وقووؾع الزووسير الوو

ليدووؾا ليدووش، فيووي شووبيية فووي ىووذا بقؾلشووا :  –االفعووال فييووا نحووؾ : لدووشا 
ضووربشا، وضووربؾا، وضووربش، وىووذا كوواف فووي جعميووا فعووبل، ويووذىب بعووض 

، إلووووى أن )لووويس( مثوووول )موووا( مخرؾصووووة بشفوووي الحووووال، وقيوووول : (ٗ)الشحووواة
: (ٙ)و، وحكووى سوويبؾي(٘)والرووحي  أنيسووا يشفيووان الحووال والساضووي والسدووتقبل

)ليس َخَمَ( هللار مثَمو( مسا يدل عمى نفييا لمساضي و)ليس( في ىوذا البيوش 
قد بعدت الذقة بيشيا وبيؽ اسسيا )شيء(، لتقدم فزمة الكبلم عميوو، وىوي 

                                      
 .  ٜٖٙيشغر: رصف السباني  (ٔ)
 .ٜٙٔالديؾان :  (ٕ)
 . ٖٜ/ٔ: . األصؾل في الشحؾٙٓٗ، ٜٓٔ، ٚٛ/ٗ: . السقتزبٚ٘/ٔالكتاب :  (ٖ)
 . ٕٛٙالسفرل :  (ٗ)
 . ٘ٔٔ/ٔ. اليسع : ٜٕٙ/ٕ. ٕٚٙ/ٔشرح الرضي :  (٘)
 . ٓٚ/ٔالكتاب :  (ٙ)
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شبو الجسمة )فييا( فزبل عؽ تقدم خبرىا )في القمب(، وىوؾ تقودم وجوؾبي، 
ا االسووومؾب طمبوووا ألّنوووو شوووبو جسموووة، واالسوووؼ نكووورة، ويسيووول الذوووعراء إلوووى ىوووذ

 . وإن السعشى ال يدتقيؼ بغير ىذا الشد( في التركيب.(ٔ)لمعشاية واالىتسام
ومووؽ الشؾاسووون االخوورى الوووؾاردة فووي ىوووذا الووشص موووؽ الووديؾان الفعووول 
)يوورى( وىووؾ مووؽ االفعووال القمبيووة اليقيشيووة التووي تعسوول عمووى نرووب مفعووؾليؽ 

ذكووره فووي ىووذا . وقوود تووردد (ٕ) اصووميسا مبتوودأ وخبوور كعسوول )عووؽ واخؾاتيووا(
 السجال ثبلث مرات متسثمة في قؾلو: ]الؾافر[

ػػػػػػػػو  التمفػػػػػػػػَت مػػػػػػػػا بخحشػػػػػػػػا  أ خالف 
 رأيتػػػظ فػػػي الحجػػػيال وقػػػج تدػػػاووا

 

 يخانػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػافال  وأراه  غافػػػػػػػػػػػلل  
 تسّيػػػػػػػػػد َؾ السالمػػػػػػػػػح  والسخايػػػػػػػػػلل 

 

فسفعووؾال الفعموويؽ )يوورى( و )أرى( فووي البيووش االول ىسووا الزوووسيران 
)ىووواء( الغائوووب وكووولو مشيسوووا فوووي مؾضوووع السبلزموووان ليسوووا )يووواء السوووتكمؼ( و 

نرووب مفعووؾل بووو أول، وكووذلػ فووان كووبل مووؽ )غووافبل( و )غافوول( االخوورى 
مفعووؾل بووو ثووان، وحقيسووا الشرووب، غيوور ان اطووبلق القافيووة قووادت )غافوول( 

 الثاني الى التدكيؽ.
يأتي السفعؾل الثاني ألفعال القمؾب عمى جسيع الروؾر التوي يوأتي 

وجسمووة اسووسية، وجسمووة فعميووة، وشووبو جسمووة،  عمييووا خبوور السبتوودأ مووؽ مفوورد
))عرفا وجارا ومجورورا((، قوال ابوؽ يعويش : ))كول موا جواز أن يكوؾن خبورا 

 .(ٖ) جاز أن يكؾن مفعؾال ثانيا، مؽ نحؾ السفرد والجسمة والغرف((

                                      
 . ٗٔيشغر : التقديؼ والتأخير في القرون الكريؼ :  (ٔ)
 .  ٙٚ/ٕيشغر: شرح ابؽ عقيل :  (ٕ)
 . ٔ٘ٔ/ٔ. اليسع : ٕٚ/ٚشرح السفرل:  (ٖ)
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( واسوسيا وخبرىوا أو موؽ  وقد يأتي معسؾالىوا مرودرا موهوال موؽ )أن 
 )أْن( السردرية وصمتيا .

رفعشووا عشيسووا تووأثير الفعميووة، لعووادا إلووى اصووميسا : مبتوودأ كووذلػ لووؾ 
وخبووورا : )أنوووا غافووول( و )ىوووؾ غافووول(، وجسموووة )يرانوووي غوووافبل( وموووا عظوووف 

 عمييا، في مؾضع نرب خبر لو)ما برحشا( الستقدمة عمييسا . 
وتدسى أفعال القمؾب، النيا تعبر عؽ ادراك قائؼ فوي القموب، فحويؽ نقوؾل: 

 قائؼ في القمب، وىي نؾعان. )عششَتػ حاضرًا(، فالغؽّ 
أفعووال اليقوويؽ .. وافعوووال الرجحووان، وجسيعيووا موووؽ الشؾاسوون، وىوووي: 

) ، ووجودتر ، ورأيوشر ، وِخمشر ، وزعسوشر . )فالثبلثوة األولوى (ٔ))عشششر وحدبشر
متؾاخيوووة، ألنيوووا بسعشوووى العموووؼ، والثبلثوووة التوووي تمييوووا متؾاخيوووة بسعشوووى عوووؽ، 

والغالووب عميووو القووؾل عووؽ  وزعسووش، مفوورد، ألنووو يكووؾن عووؽ غيوور عمووؼ وعووؽ
اعتقوووواد واالعتسوووواد بيووووذه األفعووووال عمووووى السفعووووؾل الثوووواني الووووذي كووووان خبوووورا 

 .(ٕ)لمسبتدأ(
اما مفعؾال )يرى( في البيش الثاني مشيسا فيسا: كاف الخظواب فوي 
محل نروب مفعوؾل بوو أول، والجسموة الفعميوة )تسيوزك السبلمو ( فوي وضوع 

يسا بسقدار عبارتيؽ ىسا: )فوي نرب مفعؾل بو ثان، وقد باعد الذاعر بيش
 الحجيج( و )قد تداووا( طمبًا لتقؾية السعشى وتأكيدًا ألىسية السخاطب. 

 ومؽ قريدة )صؾت الكؾفة(، يقؾل الذرقي ]البدي [
 نتمػػػػػػػ وفاَءكسػػػػػػا شػػػػػػجوا  فشحدػػػػػػب و  
 يدػػتميع  الػػػحي مػػغ شػػػبى تغازلػػػو

 

 حّيػػػا  ي صالعشػػػا مػػػغ مخقػػػب  عػػػاؿل  
 اؿل فيحدب  الكػػَف محتاجػا  إلكسػ

 

                                      
 .  ٚٗٔ/ٗشرح الرضي :  (ٔ)
 .  ٖٖٗ/ٚشرح السفرل :  (ٕ)
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(، موووؽ افعوووال الرجحوووان  نجووود الفعووول )حدوووب(، ومزوووارعو )يحدوووبر
الوووذي يأخوووذ مفعووووؾليؽ أصوووميسا مبتووودأ وخبوووور، فسفعؾلوووو األول )اليووواء( فووووي 
نحدووبور والثوواني )حيووًا(، يووأتي السفعووؾل الثوواني ألفعووال القمووؾب عمووى جسيووع 
الرووؾر التووي يووأتي عمييووا خبوور السبتوودأ مووؽ مفوورد، وجسمووة اسووسية، وفعميووة، 

مووة )عرفووًا وجووارًا ومجوورورًا(، قووال ابووؽ يعوويش: ))كوول مووا جوواز ان وشووبو جس
يكووووووؾن خبوووووورًا جوووووواز ان يكووووووؾن مفعووووووؾاًل ثانيووووووًا مووووووؽ نحووووووؾ السفوووووورد والجسمووووووة 

، و فووي البيووش الثوواني يكووؾن السفعووؾل األول )الكووؾن( والثوواني (ٔ)والغوورف((
 )محتاجًا(.

)أْن( وقود يوأتي معسؾالىوا مرودرًا موهوليؽ موؽ )أّن( واسوسيا وخبرىوا أو مووؽ 
 السردرية وصمتيا.

)مػػا ونجوود فعووبل ناسووخًا وخوور مووؽ بوواب )كووان وأخؾاتيووا( وىووؾ الفعوول 
، السركوووب موووؽ جوووزأيؽ متبلزمووويؽ: ىسوووا )موووا( السرووودرية الغرفيوووة، و بػػػخح(

 )برح( الفعل الساضي الشاقص، وقد عير في قؾل الذاعر :]الؾافر[
ػػػػػػػػو التمفػػػػػػػػَت مػػػػػػػػا بخحشػػػػػػػػا  أ خالف 

 

 يخانػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػافال  وأراه  غافػػػػػػػػػػلل  
 

أموووا معسوووؾاله فيسوووا )نوووا( الستكمسووويؽ فوووي مؾضوووع رفوووع اسوووسًا لوووور، و )يرانوووي( 
 الجسمة الفعمية في مؾضع نرب خبرا لو.

، عسد الذاعر الى تؾعيف نوؾع موؽ  (ٕ)وفي قريدة )احبلم الحزر(
لتأديووة الشدوون، فالفعوول )صووّير( مووؽ بوواب )عووؽ وأخؾاتيووا(، والووذي  األفعووال

ل يشروووب مفعووؾليؽ اصوووميسا مبتووودأ الرووويرورة أو التحؾيوو أفعوواليشتسووي الوووى 
 وخبر، وقد عير ذلػ في قؾلو: 

                                      
 .  ٚٗ٘/ٔ؛ اليسع  ٖٖٓ/ٚشرح السفرل:  (ٔ)
 .  ٕٔٔالديؾان:   (ٕ)
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يا  شػػاَح عسػػػد  الشػػػرل فػػػَؽ صػػخحل
 

يػػػػػػػػػا كدػػػػػػػػػخل    فرػػػػػػػػػّيختو  بارتجاجل
 

فوووو)صّير( فعووول مووواض  وفاعموووو الزوووسير السدوووتتر فيوووو والعائووود الوووى 
 )دجمة( السذكؾر في البيش الخامس عذر: 

 ودجمػػػػػػػةك قابميػػػػػػػا بػػػػػػػجر  الدػػػػػػػسا
 

 ا غػػػػػخرل فػػػػػي ليمػػػػػة  كػػػػػلُّ نػاحييػػػػػ 
 

اليوواء فووي مؾضووع نرووب مفعووؾل بووو أول و )كدووْر( مفعووؾل بووو ثووان 
أسووووكؽ لزوووورورة الذووووعر، وقوووود اعترضووووش شووووبو الجسمووووة )بارتجاجيووووا( بوووويؽ 
الفعميؽ لمفش االذىان نحؾىا أي )إلى دجمة(، واالصل في القؾل بعد ابعاد 

(، مبتدأ وخبر.  تأثير الفعل، )فيؾ بارتجاجيا كدرو
، نجوود حزووؾرًا بووارزًا (ٔ))رواق مووؽ أناموول(وحوويؽ نظّمووع عمووى قروويدة 

ألنوؾاع مختمفوة مووؽ الشؾاسون، وربسووا عسود الذوواعر إلوى كثوورة اسوتعساليا ىشووا  
لتؾكيووود موووا اسوووتقر فوووي ذاكرتوووو موووؽ معشوووى، وقووود جووواء بعزووويا مكووورورًا، لوووذا 

 أرتأيش أاّل اذكرىا ىشا.
وعير جميا استعسال الذاعر عمي الذرقي لتمػ الشؾاسن في قرائد 

وجوواء ىووذا االسووتعسال بحدووب اىسيوة السعشووى، وتووأثير البيووش الؾاحوود  ديؾانوو،
في أبيات القريدة عسؾما، فزبل عؽ االلتوزام الوذي أتواح لوو مجواال رحبوا، 
ألن يدوووتشفد صوووؾرا موووؽ صوووؾر البشووواء الذوووعري باسوووتخدامو تراكيوووب أرخووورى 
لتهكد الشغرة الذسؾلية التي تدتغرق مؾضؾع القريدة الؾاحودة، فزوبل عوؽ 

ت مووووا يحوووودث لمعاطفووووة اإلندووووانية والتووووي تتكاموووول بسؾجبيووووا الؾحوووودة تووووأثيرا
السؾسووويقية لبشووواء القرووويدة الكموووي التوووي توووأتي مذوووبؾبة باالنفعوووال الحووواد فوووي 
أغموووب االحيووووان، مووووا يوووودل عمووووى قووودرة الذوووواعر عمووووى التشؾيووووع فووووي الرووووؾر 
وسوويظرتو عمووى وليووات المغووة التووي اسووتثسرىا عبوور مووا يتيحووو اختيووار المفغووة 

                                      
 .  ٓٔٔالديؾان:   (ٔ)
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أداة مشاسوبة موؽ أدوات الشدون، وصوؾال إلوى العشرور السكسول التي تتزسؽ 
 لمجسمة عمى وف( وعيو في أن يسد التراكيب بشفس شعري طؾيل.

وقج وججت مغ السشاسب ولسديج مغ الجقة في استعساؿ الذػاعخ لػجدوات 
الشاسػػػخة، أف اعسػػػج إلػػػى ذكػػػخ الذػػػائع مشيػػػا والتػػػي وردت فػػػي ديػانػػػو، 

 .بيةوتأثيخىا في بشاء الجسمة العخ 
 إحرائية بادوات الشدخ السدتعسمة في شعخ عمي الذخقي

 أ. إف وأخػاتيا : 
وجدت أّن )إّن( مكدؾرة اليسزة، ىي أكثور شويؾعا موؽ أخؾاتيوا إذ بمو  
عوودد اسووتعساليا )م ووة وسووتيؽ موورة(، ويبوودو لووي أن الذوواعر قوود أدرك تووأثير 

بل اسووتعساليا فووي الجسمووة مووؽ حيووث عسميووا نرووب السبتوودأ ورفووع الخبوور فزوو
 عؽ افادتيا التؾكيد.

تمتيووووا فووووي االسووووتعسال األداة )كووووأّن( التووووي تفيوووود التذووووبيو، فكووووان عوووودد  -
 استعساليا )م ة وعذر مرات( .

أما )أّن( مفتؾحة اليسوزة، والتوي تفيود التؾكيود فزوبل عوؽ كؾنيوا مرودرا  -
 مهوال، فبم  استعساليا )سبعا وخسديؽ مرة( .

 ثؼ )ليش( لمتسشي، )اربعًا وعذريؽ مرة( . -

 و )لكؽ( لبلستدراك )سبع عذرة مرة( . -

 وأخيرا : )لعل( لمترجي، عدد استعساليا )ثساني مرات(. -

 ب. كاف وأخػاتيا : 

أمووا الفعوول )كووان( فتروودر أخؾاتووو، وىووؾ أكثوور شوويؾعا فووي االسووتعسال، فبموو  
 عدد استعسالو )ثسانيًا وتدعيؽ مرة(.

 )اصب (.. )عذريؽ مرة( .  -

 و )ليس( )تدع عذرة مرة( . -
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 تو )اضحى(.. )تدع مرات(. تم -

 )أمدى( )سش مرات( . -

 بات ..)أربع مرات( . -

 في حيؽ )عل( )مرتان( -

 وما )انفػ( و)ما برح( فكل واحد مشيسا استعسل )مرة واحدة فق (.  -

 ج. ومغ أفعاؿ القمػب : 
 نجد )رأى( تأتي في مقدمة استعساالت الذاعر )تدع وعذرون مرة(. -

 يمييا )عؽ( )سش مرات( . -

 )خسس مرات( . حدب :  -

 ثؼ ىْب : )مرة واحدة( . -

 جعل : )مرة واحدة( . -

 زعؼ : )مرة واحدة( -

 خال )مرة واحدة( .. ولؼ أجد استعساال لبقية أفعال القمؾب. -

 د. أما أفعاؿ اليقيغ، فاستعسل الذاعخ مشيا : 

 وجد )عذر مرات( . -

 درى )اربع مرات( . -

 الفى )مرة واحدة( . -

 عسل الذاعخ ثالثة مشيا : ىػ. ومغ أفعاؿ الذخوع .. است

 ىّب : )ثساني مرات( . -

 َأَخَذ : )مرتان( . -

 أنذأ : )مرة واحدة( . -

 و. كحلظ أفعاؿ التحػيل : ثالثة مشيا ىي : 

 ترك : )خسس مرات( . -

 جعل : )ثبلث مرات(.  -
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 تخذ : )مرة واحدة( . -

 صّير )مرة واحدة(. -

 أما أفعال السقاربة، فاستعسل الذاعر مشيا فعبل واحدا .

 ىؾ : كاد . -
 ومؽ أفعال الرجاء : استعسل )عدى( )ثبلث مرات( .
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 الفضل٘ -الفاعل  -اجلنل٘ الفعلٔ٘ .. الفعل 
 اجلنل٘ الفعلٔ٘

الجسمووة الفعميووة عبووارة عووؽ الفعوول وفاعمووو أو نائووب الفاعوول، كووو)قام 
، والسووراد بروودر الجسمووة: الفعوول، والسدووشد (ٔ)زيوود( وىووي التووي صوودرىا فعوول

ؽ اساسي في معغؼ لغات البذر،  اما وعيفتو في الجسمة اليو. والفعل "رك
. فزووبل (ٕ)فيووي اإلسووشاد، غيوور أن  الرووفة تذووركو أحيانووا فووي ىووذه الؾعيفووة"

عوووووؽ أّن الجسموووووة الفعميوووووة تفيووووود التجووووودد والحووووودوث فوووووي زموووووؽ معووووويؽ موووووع 
االخترار، وكذلػ تفيود االسوتسرار التجوددي شوي ا فذوي ا بسعؾنوة القورائؽ ال 

 بحدب الؾضع.
 :(ٖ)تتكؾن مؽ ركشيؽ وىي

السدووشد: وىووؾ العشروور الفعمووي الوودال عمووى التجوودد والتغييوور لداللتووو  .ٔ
 عمى الزمان، وىؾ اساس التركيب في الجسمة الفعمية.

 السدشد اليو: وىؾ العشرر االسسي أو الستحدث عشو. .ٕ
كذلػ يختمف نس  الجسمة االسسية مؽ حيث البشاء، فجسمة الفعل والفاعل، 

جزأيؽ مشفرميؽ صرفيا، وغير مشفرميؽ دالليوا بعزويسا  تتألف بشيتيا مؽ
 عؽ بعض، ىسا الفعل وفاعمو الذي يميو.

فاإلسوووشاد الفعموووي ىوووؾ القريشوووة الكبووورى التوووي تووورب  الفعووول بالفاعووول وتجعووول 
 .(ٗ)الفاعل ىؾ الذي يقؾم بالفعل أو يترف بو

                                      
 .ٖٙٚ -ٖٗٚ/ ٕمغشي المبيب  (ٔ)

 .ٜٕٗمؽ أسرار المغة  (ٕ)

 .ٙٛفي الشحؾ العربي قؾاعد وتظبي(، د. ميدي السخزومي،  (ٖ)

 .ٕٛٔبشاء الجسمة العربية، د. د حساسة،  (ٗ)
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ففووي جسمووة )نجوو  د(، نجوود ان وعيفووة )د( ىووي قيامووو بحوودث الشجوواح، 
ؾ معشووى ال تتزووسشو البشيووة السكؾنووة لكمسوة )د( فووي ذاتيووا، وانسووا تروول وىو

 اليو مؽ التحميل الشحؾي لمجسمة وإدراك عبلقة اإلسشاد.
 
 
 
 
 

نجد ان عبلقة اإلسشاد ادت إلى نذوؾء معشوى الفاعميوة الشحوؾي، وال 
عبورة بسوا تقودم عمييسوا موؽ الحوروف والفزوبلت، فقؾلوػ: نجو  عموي، وىوول 

زيدا اكرمش، ومؽ اكرموش؟ جسموة فعميوة... "ومرادنوا برودر سافر أخؾك؟ و 
الجسموة السدووشد والسدووشد اليووو، فووبل عبوورة بسوا تقوودم عمييسووا مووؽ الحووروف مووؽ 

؟ وإْن قام زيد، وقد قام زيد  .(ٔ)وىبل قسش... فعمية" -نحؾ: أقاَم زيدو
ما ىؾ صدر في االصل، فالجسموة موؽ نحوؾ: "كيوف جواء  -والسعتبر أيزاً 

وَف((ؾ زيد" ومؽ نح ت عل وموؽ نحوؾ:  (ٕ))) َفَأيَّ آَيػاتل هَّل ت شكلػخ  يقػا  َكػحَّبل ))َفَفخل
ت م ػػػَف(( يقػػا  َتقل ػػػَف((و (ٖ)َوَفخل ج  خ  َرػػار ى عل َيخل ػػع ا َأبل .. فعميووة، الن ىووذه (ٗ)))خ ذَّ

 .(٘)االسساء في نية التأخير"

                                      
 .ٖٙٚ/ ٕمغشي المبيب  (ٔ)
 .ٔٛغافر / (ٕ)
 .ٚٛالبقرة / (ٖ)
 .ٚالقسر /  (ٗ)
 .ٖٙٚ/ٕمغشي المبيب : (٘)

 عبلقة اإلسشاد

 نج  فعل(وعيفة ) محسدو  وعيفة )فاعل(
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 أوال: الفعل وعالماتو
ىؾ ما اخوذ موؽ لفوت  اختمف الشحاة في تحديد الفعل، فعشد سيبؾيو،

 احداث االسساء:.
ىووو( فقوود ذكوور ))ان الترووري ، واالمتشوواع عووؽ ٕٕٔامووا االخفووش )

الؾصف، واالبتعاد عؽ قبؾل االلف والبلم، وعدم قبؾل التثشية والجسع ىوي 
 .(ٔ)أىؼ ما يسيز الفعل مؽ غيره مؽ عبلمات((

ويووذكر ابووؽ يعوويش أن الفعوول: )كمسووة توودل عمووى معشووى فووي نفدوويا، 
قترنوووة بزموووان، وقووود يزووويف قوووؾم إلوووى ىوووذا الحووود زيوووادة قيووود فيقؾلوووؾن وىوووي م

 .(ٕ)بزمان محرل ويرومؾن بذلػ الفرق بيشو وبيؽ السردر(
ومووؽ السحوودثيؽ مووؽ ذكوور ان الفعووول كمسووة توودل عمووى حوودث وزموووؽ 
وىووؾ السعشووى الروورفي لمفعوول، أي مووؽ معشووى صوويغة الفعوول )وداللتووو عمووى 

والسعووووروف ان  دة واحوووودة.الحوووودث توووواتي عووووؽ اشووووتراكو مووووع مروووودره فووووي مووووا
السروودر اسووؼ الحوودث فسووا شوواركو فووي مووادة اشووتقاقو كالفعوول والرووفة والسيّسيووات البوود 
أْن يكووووؾن عمووووى صوووومة مووووؽ نووووؾع مووووا بسعشووووى الحوووودث كالداللووووة عمووووى اقتووووران الحوووودث 

 .(ٖ)(بالزمان، أو عمى مؾصؾف بالحدث، أو عمى مكان الحدث أو زمانو أو ولتو
ذي يمووووزم الفاعوووول وال يتعووووداه إلووووى ومووووؽ األفعووووال مووووا ىووووؾ الزم والوووو

ىؾ الفعول الوذي يكتفوي بفاعموو وال يتجواوزه  (ٗ)"الفعل البلزم أو القاصرالسفعؾل بو: 
 .(٘)بو" إلى السفعؾل

                                      
 .ٔٔشرح الجسل  (ٔ)

 .ٕٕٔ/ ٚشرح السفرل  (ٕ)
 .ٗٓٔالمغة العربية، معشاىا ومبشاىا  (ٖ)
 .ٔٛ/ٕاليسع  -ٖٖ٘شذور الذىب  (ٗ)

 .ٕٙ/ ٚوشرح السفرل  -ٕٕٓ/ ٔواألصؾل  -ٖٖ/ٔالكتاب  (٘)
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 (ٔ)والفعووول الستعووودي ىوووؾ موووا يشروووب بعوووده السفعوووؾل بوووو، ويدوووسى "مبلقيوووا"
 .(ٕ)و"مجاوزا" و"واقعا"

 ويقدؼ الفعل مؽ حيث الزمؽ عمى ثبلثة أقدام:
 الساضي: أ.

ما دل عموى حودوث شويء وانقزوى قبول الكوبلم. وعبلمتوو ان يقبول 
، وتاء التأنيث الداكشة، كَقَرَأْت، ويكؾن مبشيا عموى الفوت   تاء الفاعل كقرْأتر

 معمؾما كان ام مجيؾال، كو ِفَيؼ وفِيَؼ.
فعشد سويبؾيو ان االفعوال: ))بشيوش لسوا مزوى، ولسوا يكوؾن ولوؼ يقوع 

ِسود،  وما ىؾ كائؽ لؼ يشقظع، فاما بشاء ما مزوى فوَذَىَب وَسوِسع وَمكروَث، وحر
وورًا:  وأمووا بشوواء مووا لووؼ يقووع فاّنووو قؾلووػ وِموورًا: اذىووْب، واقترووْل، واضووِرْب، ومرْخبِّ
، وكوذلػ بشواء موا لوؼ يشقظوع وىوؾ  ، ويرْزَربر ، ويرْقَتلر ، ويزربر ، ويذىبر يقتلر

 .(ٖ)كائؽ إذا أخبرَت((
تهخووووذ مووووؽ لفووووت احووووداث ولكووووؽ ىشوووواك كمسووووات عووووّدىا أفعووووااًل، ولووووؼ 

. ويذكر ابؽ يعيش: أّن الفعل (ٗ)االسساء مثل: ليس، وعدى، ونعؼ، وب س
اقتران حدث بزموان قبول زمانوػ، وىوؾ مبشوي عموى الفوت  الساضي )ىؾ الدال عمى 

سووكؾنو أو ضووسو، فالدووكؾن عشوود االعووبلل ولحووؾق بعووض  إال أن يعترضووو مووا يؾجووب
 .(٘)الزسير( الزسائر، والزؼ مع واو

 
                                      

 .ٜٙٔ/ ٔيشغر: األصؾل  (ٔ)

 .٘/ ٕ يشغر: اليسع (ٕ)
 .ٕٔ/ٔالكتاب  (ٖ)
 عمي أبؾ السكارم. ٖٗيشغر: الجسمة الفعمية/ (ٗ)
 .ٕٕٗ/ ٙشرح السفرل  (٘)
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حيوووووث الداللوووووة الزمشيوووووة يؾضووووو  الووووودكتؾر تسوووووام حدوووووان، أّن وموووووؽ 
)األفعووال توودل عمووى الووزمؽ بروويغتيا داللووة وعيفيووة صوورفية مظووردة وبيووذا 
يختمووف عووؽ الرووفة التووي ال تتروول بسعشووى الووزمؽ إاّل مووؽ خووبلل عبلقووات 

 .(ٔ)الدياق، فداللة الرفة عمى الزمؽ وعيفة الدياق ال وعيفة الرفة(
 ب. السزارع:

موى حودوث شويء فوي زموؽ صوال  لمحوال واالسوتقبال، ىؾ موا دل ع
فقؾلوووووووػ: يزووووووورب، يروووووووّ  أْن يكوووووووؾن لمحوووووووال أو االسوووووووتقبال، فووووووواذا اردت 
تخريرو لمسدتقبل، فادخل عميو الديؽ أو سؾف نحؾ: سيكتب أو سؾف 
يكتووووب، والبوووود أْن يكووووؾن أوّلووووو حرفووووا مووووؽ حووووروف انيووووش )نووووأتي(، والفعوووول 

شؾن والتاء واليواء، وذلوػ قؾلوػ السزارع )ىؾ ما يعقب في صدره اليسزة وال
لمسخاطووب أو الغائبووة تفعوول، ولمغائووب يفعوول، ولمسووتكمؼ افعوول، ولووو اذا كووان 
معووو غيوووره واحوودا أو جساعوووة نفعوول، وتدوووسى الزوائوود األربوووع، ويذووترك فيوووو 
الحاضوووور والسدووووتقبل والووووبلم فووووي قؾلووووػ: إن  زيوووودًا َليفعوووولر مخمرووووة لمحووووال 

ميوووو قووود ضوووارع االسوووؼ، فووواعرب كالدووويؽ أو سوووؾف لبلسوووتقبال وبووودخؾليا ع
 .(ٕ)بالرفع والشرب والجزم مكان الجر(

ويقووووؾل إبووووراىيؼ أنوووويس: "تكثوووور السشوووواعرة بوووويؽ السزووووارع والؾصووووف 
السذووت(، فيجتسعووان فووي أسوومؾب واحوود دون فوورق بوويؽ الؾعيفووة المغؾيووة لكوول 

عل َوَمػػا َكػػاَف ّه  مشيسووا:  عل َوَأنػػَت فلػػييل َبي  عل َوى ػػعل )َوَمػػا َكػػاَف ّه  للي َعػػحّل َبي  م َعػػحّل
وَف( ػػَتغلفلخ  َيدل

ثووؼ ال نكوواد نعثوور عمووى تمووػ السشوواعرة بوويؽ الؾصووف السذووت(  (ٖ)
 والفعل الساضي.

                                      
 .ٚٓٔالعربية معشاىا ومبشاىا  (ٔ)
 .ٕٕٚ/ ٙشرح السفرل  (ٕ)
 .ٖٖاالنفال:  (ٖ)
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)ان المغووة فوووي نغووام جسميوووا تفووورق بوويؽ تموووػ التوووي تذووتسل عموووى الساضوووي، 
 ، (ٔ)والتي تذتسل عمى السزارع(

 ففي مثل قؾل الذاعر الذرقي: ]الرمل[
يا صبخ ه  أو صجر   شل  (ٕ)ساعة  عشج اشتجاد االزـل   ه  لع َيخ 

نمحووت جووزم الفعوول السزووارع )يخشيووا( وعبلمووة جزمووو الدووكؾن، وان   
الوووؾاو حوووذفش موووؽ الفعووول )يخوووؽ( اللتقووواء الدووواكشيؽ، فوووالشؾن سووواكشة، والوووؾاو 
ساكشة، فحذفشا الؾاو اللتقاء الداكشيؽ لمتدوييل أو لمخفوة الشظقيوة، وقود رأى 

ذف في ىذا التركيب وانسا ىؾ تقرير أْن ليس ىشاك ح (ٖ)بعض السحدثيؽ
لمحركووة، الن الحركووة انتقمووش إلووى الرووائش الظؾيوول لترووب  صووائتًا قروويرًا 

 فزبل عؽ أّن الحذف يديؼ في االنديابية السؾسيقية ليذا البيش.
وتحووذف الشووؾن مووؽ بوواب التخفيووف واالخترووار، وقوود اجوواز الشحوواة 

لووة الجووزم مووؽ وخوور مزووارع )كووان( فووي حا -وىووي األصوول–حووذف الشووؾن 
، وعموول ابووؾ (1)لكثورة االسووتعسال إذ قروودوا التخفيووف ولووؼ يقوس عمييووا غيرىووا

 .(1)الفت  حذف الشؾن بالتقاء الداكشيؽ
وجووووؾاز حووووذف الشووووؾن فووووي ىووووذا السؾضووووؾع مذووووروط بووووان يكووووؾن السزووووارع 
 مجزوموووووًا بالدوووووكؾن غيووووور مترووووول بزوووووسير نروووووب، وذلوووووػ قؾلوووووو تعوووووالى: 

                                      
 .ٕٔٙ -ٕٓٙمؽ اسرار المغة:  (ٔ)
 .ٜٕٓالديؾان:  (ٕ)
 .ٜٔ: السشيج الررفي لمبشية العربية روية جديدة  (ٖ)
 .ٜٖٔ/ٖالخرائص  (ٗ)
 .ٓٗ٘/ٕسر صشاعة اإلعراب  (٘)



 الفضلة -الفاعل  -اجلنلة الفعلية .. الفعل الفصل األول : 
 

90 
  

عموووووى لدوووووان موووووريؼ )عمييوووووا  . وقؾلوووووو جووووول شوووووأنو (4)چڦ    ڦ  ڦ  ڄ  چ 
 .(0) چۀ  ہ  ہ  ہ  چ الدبلم( 

 وىذا جائز في الذعر وسعة الكبلم، كقؾل الستشبي:]الكامل[
ؽ  ما َلو ؽ الكَخـ  الس َفخّل (7)في الشاس لع يظ  في الدماف شحيح    لػ َفخَّ

 

 لكؽ الستشبي حذف الشؾن مؽ )يكؽ( في الذظر الثاني مؽ البيش تخفيفًا.
عمي الذرقي حذف الشوؾن موؽ السزوارع الشواقص فوي حالوة ونجد في شعر 

 الجزم كقؾلو: ]الدريع[
نا (1) دويمة  فكيَف صارتل دوؿ  لػ جسعتل لع تظ  اقصار 

 

( تخفيفا.   فحذفش الشؾن في الفعل الشاقص السجزوم )تػر
 وقؾلو: ] الؾافر[

إليو فمتصل مشظ الذساؿ    وإفل تظ  مشظ قج م ّجتل يسيغك 
 (1)

 

 كؾن، فحذفش الزسة لمجازم، وىؾ حذف واجب.اصمو: ت
 وحذفش الؾاو لمداكشيؽ، وىؾ حذف واجب.
 .(6)وحذفش الشؾن لمتخفيف، وىؾ حذف جائز

 ومثل ذلػ قؾلو: ]الؾافر[
ألع يظ  ميبَح السمكيغل بابلل   تخّوع  بالحسى عيشاَؾ قمبي

 (3)
 

                                      
 .ٚٙمريؼ/  (ٔ)

 .ٕٓمريؼ/  (ٕ)

 .ٚٛٔالديؾان /  (ٖ)

 .ٕٗٚالديؾان /  (ٗ)

 .ٖٙالديؾان /  (٘)

 .ٕٜٔشرح قظر الشدى / (ٙ)

 .ٓٔٔالديؾان /  (ٚ)



 الفضلة -الفاعل  -اجلنلة الفعلية .. الفعل الفصل األول : 
 

97 
  

 . فعل األمخ:7
وافيوْؼ، وعبلمتوو  وىؾ ما يظمب بو شيء بعد زمؽ التكمؼ نحؾ: إقورأْ 

( وكوذلػ، ان  ان يقبل نؾن التؾكيد مع داللتو عموى الظموب كوو)اقرأن  وافيَسوؽ 
)داللتوووو عموووى  -يقبووول يووواء السخاطبوووة، وقووود تؾجووود إحووودى ىووواتيؽ العبلمتووويؽ

دون األرخرى فبل تكؾن الكمسة فعل امور.  -الظمب( و)قبؾلو ياء السخاطبة(
ؽ وانسوا ىوؾ صويغة يظموب بيوا ويبدو ان فعل األمر ليس حدثا مرتبظوا بوزم

ان الوزمؽ فوي العربيوة  (ٔ)احداث فعل فوي السدوتقبل )ويورى بعوض البواحثيؽ
 زمشووا، ولكشووو طمووب، ومووؽ ثووؼ موواض  وحاضوور ومدووتقبل فقوو ، امووا األموور فموويس 

 .(ٕ)الحية( ال نجده معدودًا في األزمشة الرئيدة في معغؼ المغات
عرف ان كان متؾقع اما مؽ ناحية الحدث في األمر فيبدو انو ال ي

الؾقووؾع، حتووى يحكووؼ لووو بووزمؽ معوويؽ، والؾاقووع ان الووزمؽ فووي المغووة العربيووة 
يعبوور عشوووو بتراكيوووب مختمفوووة ال يكفوووي لمداللوووة عمييوووا ان نقدوووؼ الفعووول عموووى 

 ماض  ومزارع وامر.
ونجوود ان فعوول األموور ىووؾ اقوورب إلووى معشووى الحوورف، الن السعوواني 

 حقيا ان تهدى بالحرف.
عبوود الدووتار الجووؾاري: "والؾاقووع ان فعوول األموور  يقووؾل الوودكتؾر أحسوود

ابعووود صوووي  األفعوووال عوووؽ مؾجوووب اإلعوووراب، وأقربيوووا إلوووى معشوووى الحووورف، 
واحقيا بالبشاء، النو يهدي معشى، والسعاني حقيوا ان توهدى بوالحرف. وىوؾ 

                                      
ذكور الودكتؾر محسوؾد نحمووة موؽ البواحثيؽ: الودكتؾر رشوواد د خميول، وىشوري فموويش،  (ٔ)

 .٘/ٗ، ىامش ٕٚٔمدخل إلى دراسة الجسمة العربية :
 .ٕٚٔمدخل إلى دراسة الجسمة العربية  (ٕ)
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خوووال موووؽ معشوووى الوووزمؽ، مجووورد لسعشوووى الظموووب، فيوووؾ يذوووتسل عموووى معشوووى 
 .(ٔ)الحدث مقترنا بالظمب"

الذرقي أفعااًل أمرية مؽ قريدة : قؼ حيِّ غرب العمؼ في وقد ذكر 
 ] مجزوء البدي [ (0)ابشائو

 قػػػػعل حػػػػيّل غػػػػخَب العمػػػػع فػػػػي ابشائػػػػو
 انطػػػػخل لدػػػػمظ البػػػػخؽ نّطػػػػع سػػػػمكو  
 جػػػالذل أخػػػا العميػػػا واف تػػػظ  جػػػاىال

 

 واقعػػػجل عػػػغ الذػػػخقي فػػػي أنبائػػػول  
 بعجائػػػػػػػب تشبيػػػػػػػظ فػػػػػػػي انبائػػػػػػػول 
مدػػػػػػائول   مقػػػػػػجاَره  فػػػػػػالسخء  مػػػػػػغ ج 

 

 جالْس ( –نّغؼ  –أنغْر  –أقعْد  –حيِّ  –فعال األمرية ىي )قْؼ فاال
 ثانيا: الفاعل:

الفاعل اسؼ مرفؾع، أو ما فوي تاويموو، قبموو فعول توام أو موا يذوبيو، 
، والسقروؾد بتأويموو نحوؾ: (ٖ)كو اسؼ الفاعل، واسوؼ الفعول، والروفة السذوبية

أي  ()أّنػػػػػا أندلشػػػػػا، فالسرووووودر السوووووهول موووووؽ (ٗ)چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 
 )أنزالشا في محل رفع فاعل "يكفيؼ"(.

والفاعووول ىوووؾ الوووذي فعووول الفعووول، أو اسوووشد اليوووو الفعووول، نحوووؾ: "فووواز 
السجتيوود" فالسجتيوود فاعوول لمفعوول )فوواز(، "فووبل بوود لمفعوول فووي الجسمووة الفعميووة 

 .(٘)مؽ الفاعل" األساسية
)واعمووؼ ان كوول فعوول ال يخمووؾ مووؽ ان يكووؾن عووامبل، واول عسمووو أْن 

ل أو السفعووؾل )يذووير إلووى نائووب الفاعوول الووذي ىووؾ مفعووؾل فووي يرفووع الفاعوو

                                      
 .ٜ٘نحؾ الفعل  (ٔ)
 .ٖٚالديؾان /  (ٕ)

 .٘ٚ٘/ ٔاليسع  (ٖ)

 .ٔ٘العشكبؾت  (ٗ)

 .ٜٛوالمسع  -٘/ٗالسقتزب  (٘)
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و، وكول اسوؼ  ، َوَضوَرَب عسورو االصل(، الذي ىؾ حوديث عشوو نحوؾ: قوام زيودو
تووذكره ليزيوود فووي الفائوودة بعوود ان يدووتغشي الفعوول باالسووؼ السرفووؾع الووذي يكووؾن 

 .(ٔ)ذلػ الفعل حديثا عشو(
الجسموووة، ويوورى جسيووؾر الشحووؾييؽ انووو البووود مووؽ وجووؾد الفاعوول فووي 

وجووب  -مووؽ التسووام واصووالة الروويغة -فستووى وجوود الفعوول مدووتؾفيا شووروطو
 .(ٕ)وجؾد الفاعل الذي يكؾن الفعل حديثا عشو

وقد حودد الودكتؾر د حساسوة عبود المظيوف، التوراب  بويؽ عشروري 
اإلسوووشاد )الفعووول والفاعووول( بسفووواىيؼ ندوووتشتج مشيوووا )أّن العبلقوووة بووويؽ الفعووول 

صوورفية والرتبووة التووي تحكووؼ مووع السدووشد والسدووشد  والفاعوول تعتسوود عمووى نووؾاح  
اليووو بووأْن يتقوودم الفعوول ويتوواخر الفاعوول، وان يكووؾن الفعوول دااًل عمووى الحوودث 
والووزمؽ ال الووزمؽ فقوو ، كووذلػ تأكيوود كووؾن الفاعوول يكووؾن مرفؾعووًا دائسووًا، فووبل 
يؾجد في الجسمة الفعمية اسوؼ مرفوؾع إاّل الفاعول فقو . وإذا وجود أسوؼ مرفوؾع 

ا يكؾن بالتبعية لمفاعل، أو لكؾنو عشررًا في مركب أسسي يكؾن وخر ف نس
ىووؾ نفدوووو فووواعبًل أو عشرووورًا وخووور غيوور الفاعووول فزوووبل عوووؽ السظابقوووة فوووي 
الشوووؾع موووؽ ناحيوووة )التوووذكير والتأنيوووث( وتكوووؾن الزموووة عشووودما يكوووؾن الفاعووول 
مهنثوووًا حقيقوووي التأنيوووث غيووور مفروووؾل موووؽ الفعووول، أو ضوووسيرًا يعوووؾد عموووى 

نيووث الفعوول ب لحوواق عبلمووة التأنيووث بالساضووي فووي وخووره، مهنووث، ويكووؾن تأ
 .(ٖ) وىي تاء التأنيث الداكشة، أو التاء في أول السزارع

 .(ٗ)وقد أكّد الشحاة )ان الفاعل اصل في الرفع وما عداه محسؾل عميو(
                                      

 .ٗ٘/ ٔاألصؾل  (ٔ)
 .ٕٚ/ ٔالسردر نفدو  (ٕ)
 .ٕٛٔيشغر: بشاء الجسمة العربية  (ٖ)

 .ٕٗ/ ٔويشغر شرح الكافية  -ٖٚ/ ٔشرح السفرل  (ٗ)
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 ثالثا: الفزمة في الجسمة الفعمية واالسسية ..
 الفزمة لغة:

ت وفزوووال البقيوووة موووؽ ، والجسوووع فزوووبلمرووودر السووورة موووؽ َفَزووولَ  
 .(ٔ)الذيء

  ا:واصصالح  
ىي االسؼ الذي يذكر في الجسمة غير السدشد والسدشد اليوو ويسكوؽ 

 .(ٕ)االستغشاء عشو، انسا يهتى بو لتؾضي  السعشى"
كوووووووان الشحووووووواة القووووووودماء عموووووووى وعوووووووي بسدوووووووألة الفزووووووومة إذ يقوووووووؾل 

 : "السووراد بالفزوومة موووا يدووتغشى عشووو مووؽ حيوووث ىووؾ ىووؾ. وقووود(ٖ)االشووسؾني
يجوووب ذكوووره لعوووارض كؾنوووو سوووادا مدووود عسووودة كوووو)ضربي العبوووَد مدوووي ا(، أو 

 لتؾقف السعشى عميو...
 كقؾل الذاعر:]الخفيف[

 كاسفا  بال و  قميَل الخجاء  إنسا السيلت مغ يعير كئيبا  
ففي السثال الذي قدمو االشسؾني: )َضْربي الَعْبَد مدوي ًا(، ال يسكوؽ 

بي العبوود( ال يووهدي معشووى يحدووؽ حووذف الحووال )مدووي ا( الن البوواقي )ضوور 
الدووكؾت عميووو، والحووال ىشووا تقووؾم مقووام الخبوور مووؽ حيووث ىووؾ الجووزء السووتسؼ 

ان تحوذف الحوال فوي البيوش ك يبوا، الن البواقي  -كوذلػ -لمفائدة، وال يسكوؽ
مووؽ الجسمووة بعوود حذفووو )انسووا السيووش مووؽ يعوويش( يعوود ضووربا مووؽ التشوواقض، 

                                      
 .٘/ٕ؛ ويشغر: اليسع :  ٖٜٔ/ ٔٔيشغر لدان العرب مادة )فزل(  (ٔ)
 .ٔٛ/ ٕاليسع  (ٕ)
... ومعشووى مووؽ حيووث ىووؾ ىووؾ: أي مووؽ ٜٙٔ/ ٕٓشوورح االشووسؾني عمووى الفيووو ابووؽ مالووػ( ) (ٖ)

خووور الفزوووبلت، ال موووؽ حيوووث حيوووث كوووؾن لفوووت الفزووومة مفعوووؾال بوووو أو حووواال أو تسييوووزا إلوووى و
 تؾقف السعشى عميو.
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يعوووويش فووووي حالووووة الك بووووة  لكووووؽ مووووع ذكوووور ىووووذه الحووووال يدووووتقيؼ السعشووووى، اذ
 .(ٔ)وكدؾف البال وقمة الرجاء خير مشو السؾت

ويعووووودُّ الحوووووديث عوووووؽ الفزووووومة حوووووديثا عوووووؽ السفعوووووؾالت أو السذوووووبو 
بالسفعؾالت لذا فيي أكثر تعمقا بالجسمة الفعميوة لدرجوة أّن عوددًا موؽ الشحواة 
أدرجؾىا ضسؽ الجسمة الفعمية؛ لكؽ ذلػ ال يعشي انيا مقروؾرة عمييوا، بول 

د كثيوورا مووع الجسمووة االسووسية التووي خبرىووا فعوول أو شووبو فعوول. والسفعووؾالت توور 
 -السفعووؾل لووو -السفعووؾل فيووو -السفعووؾل السظموو( -: السفعووؾل بووو(ٕ)خسدووة

 فو)الحال(، و)التسييز(. (ٖ)السفعؾل معو؛ اما السذبو بالسفعؾل
والعبلقووات الشحؾيووة فووي الفزوومة ندووتظيع ان نذووير الييووا مووؽ قوورائؽ 

، حيث )كذا( أن التعديوة )تودل عموى السفعوؾل بوو( والغائيوة (ٗ)معشؾية معيشة
أو الدوووببية )تذوووسل السفعوووؾل ألجموووو(، والسعيوووة )السفعوووؾل معوووو(، والغرفيوووة 
)السفعؾل فيو(، والتحديد والتؾكيد )السفعوؾل السظمو((، والسبلبدوة )الحوال(، 

 .(٘)والتفدير )التسييز(
شقووووؾل مووووثبل وتكوووؾن الفزوووومة بحدووووب مؾقعيووووا متووووأخرة فووووي الكووووبلم ف

"أخوووؾك قوووادم موووؽ السؾصووول". فالجوووار والسجووورور قيووود أو فزووومة، وحقوووو ان 
يكوؾن بعوود السدووشد والسدوشد اليووو فووان قدمتوو عووؽ مكانووو دخول ذلووػ فووي بوواب 

 .(ٙ)التقديؼ والتأخير
                                      

 .ٖ٘بشاء الجسمة العربية، د. د حساسة  (ٔ)
 .ٗٔٔالمسع في العربية/  (ٕ)
 . ٔٚٔااليزاح/  (ٖ)

د. د حساسووووة عبوووود  ٖٔٔالعبلقووووة اإلعرابيووووة فووووي الجسمووووة بوووويؽ القووووديؼ والحووووديث/  (ٗ)
 المظيف.

 .ٜٗٔالمغة العربية معشاىا ومبشاىا/  (٘)
 .ٖ٘غر: )الجسمة العربية تأليفيا وأقداميا( د. فاضل الدامرائي/ يش (ٙ)
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وكل ما في الجسمة غير السدشد والسدشد اليو، وغير السزاف اليوو 
ليوووو يدوووسيان )عسووودة( وصووومة السؾصوووؾل يدوووسى )قيووودا(، والسدوووشد والسدوووشد ا

النيسووا ركشووا الكووبلم، فووبل يدووتغشى عشيسووا بحووال مووؽ األحووؾال، ومووا عووداىسا 
 .(ٔ)يدسى فزمو

وقد تكؾن الفزمة في مرتبة العسدة مؽ حيث عدم االستغشاء عشيوا 
لسووا فييووا مووؽ تتسوويؼ لمفعوول الووذي يغوول قاصوورا بوودونيسا نحووؾ: "كافووأ السعمووؼ 

 السجتيد".
 قي: الجسمة الفعمية في شعخ الذخ 

لوووؼ يقترووور الذووورقي عموووى اسوووتعسال بشووواء جسموووي واحووود، فاسوووتعسل 
الجسمة الفعمية بسغاىرىا، وبأنؾاع الجسل، مثبتة ومشفية، ونّؾع مؽ وعيفتيوا 

 التي تذغميا في الشص.
 ، وفي البيش األول مشيا: ]الستقارب[(ٕ)ففي قريدة )ديؽ االدب(

 يبل فؤادك عمى وجشتيو الت  واشفقت  يمحع  خجَّ الحبيبل 
اشوووتسل عموووى جسووول عووودة، ففوووي األولوووى الفعووول )اشوووف(( مدوووشد إلوووى 
ضسير الستكمؼ الؾاحد، فزبل عؽ مادتوو )الذوفقة(، وصويغتو الساضوؾية... 

َفقة، االسؼ مؽ االشفاق. َف(ر والذ   والذ 
: الِخيفة... تقؾل: اشفقشر عميو ان يشالو مكروه َف(ر  .(ٖ)والذ 

مؽ جانبو لتروب  جسيعوا ان ىذا االشفاق كان بدعي وعسل دائب 
قمؾبا في لييب مدتعر، فالجسمة تكؾنش مؽ فعل وفاعل مؽ )مدشد ومدشد 
 اليو(، وفعميا الزم اقترر عمى فاعمو السرفؾع وىؾ ضسير الستكمؼ الؾاحد.

                                      
 .ٖٙ/ )الجسمة العربية تأليفيا وأقداميا( د. فاضل الدامرائي يشغر :  (ٔ)

 .٘ٓٔالديؾان  (ٕ)

 .ٗٓٔ/ ٛالمدان: مادة: شف(:   (ٖ)
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في حيؽ جاءت جسمة )يموذع خود الحبيوب..( بفعميوا الستعودي إلوى السفعوؾل 
الجسموووة الدوووابقة والفزووومة بوووو، )الفزووومة(، والوووذي يذوووكل اختبلفوووا فوووي بشووواء 

 .(ٔ))يهتي بيا لتؾضي  السعشى(
ان تكرار الفعل ال يأتي دوما بسعزل عؽ تكرار األسساء في البيوش 
الؾاحوووود  أو الفقوووورة أو القروووويدة. ومووووا ييسشووووا ان يكووووؾن الفعوووول فييووووا بسشزلووووة 
السحووووؾر الووووذي يقووووؾم عميووووو التكوووورار، وىووووذا مووووا نجووووده فووووي األبيووووات ااتيووووة: 

 ]الستقارب[
 قت  يمػػػػػػحع  خػػػػػػجَّ الحبيػػػػػػبل واشػػػػػػف

 ومػػػػػػا التيبػػػػػػتل قصعػػػػػػات  القمػػػػػػػ
 دنػػتل ال دنػػتل مشػػظ كػػفُّ السذػػػؽل 

 

 فػػػػػػؤادك عمػػػػػػى وجشتيػػػػػػو التيػػػػػػبل  
 بل إال لتدػػػػػػػػبَظ ىػػػػػػػػحا الػػػػػػػػحىبل 
 إذا كػػاف صػػجغ ظ مشيػػا اضػػصخبل 

 

يتكورر فووي ىووذه األبيووات الفعول )التيووب( و)التيبووش( والفعوول )دنووش( 
قوووة وىوووي اشوووارة إلوووى فعووول و)ال دنوووش(.. وىوووذه األفعوووال تووورتب  بعاطفوووة داف

)الميووب( و)الوودنؾ(... الووذي اخووذ يغيوور فووي االحيوواء الفراتيووة بعوود ان فتووػ 
 بالعذائر الحكام االتحاديؾن ثؼ يقؾل: ]الستقارب[ 

 ويػػػػػؤلسشي العخبػػػػػػيُّ الرػػػػػػسيع
 أ حػػػبُّ الجسػػػاَؿ وأىػػػَل الجسػػػاؿل 
 فيالػػػػػػظل مػػػػػػغ امػػػػػػة  أوجفػػػػػػت

 

 إذا عػػػػػػبَّ لػػػػػػي أدبػػػػػػا  أو شػػػػػػخبل  
 لعػػػػخبل ليبقػػػػى اليػػػػػى ولتحيػػػػا ا

 ولػػػػػػع أتيػػػػػػعل صػػػػػػجَرىا بالخىػػػػػػبل 
 

انو احداس بوان ىوهالء الحكوام يحواولؾن ان يخسودوا لييوب الذوعؾر 
القوووووؾمي والحوووووس الوووووؾطشي ابوووووان السشازعوووووات بووووويؽ االحيووووواء الفراتيوووووة عوووووام 

(ٜٕٔٔ...) 
 كذلػ نجد ىذا التكرار في األبيات ااتية: ]الستقارب[

 اعيشػػػػػا و ىبَّػػػػػا إذا الذػػػػػػؽ ىػػػػػبل   خميمػػػّي مثػػػل جشػػػاحيل حسػػػاـ

                                      
 .٘/ ٕاليسع  (ٔ)
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تػػَب اليػػأس  لمبائ  دػػيغمتػػى ك 
 مدػػػحت  الجفػػػػَف لػػػو خافقػػػا  

 

 وفػػػػػي أي لػػػػػػح وَمػػػػػغل ذا كتػػػػػبل 
َتزػػػبل  م سػػػا  مقل  مزػػػى ال مزػػػى ح 

 

ان الفعوول )وىبووا( و)ىووب( داللتووو عمووى الييجووان والشذوواط جوواء فووي 
ووبُّ ىربرؾبووًا وَىبيبووا: ثوواَرْت وىاَجووْش، وكوولُّ سووائر  َيِيووبُّ  المغووة، ىّبووش الووري : َتير

. والفعووول )كتوووب( وزمشوووو الساضوووي قووود (ٔ)َىّبوووًا وىبؾبوووًا وِىبابوووًا: نِذووو  بالكدووور
تكوورر موورتيؽ، بووالرغؼ مووؽ االخووتبلف فووي بشائووو الروورفي، وىووؾ اشووارة إلووى 
فعل السراسمة القائؼ بيؽ اليأس وبيؽ الذي كتب ذلػ اليوأس فالفعول )كتوب( 
مبشووووي لمسجيووووؾل رفووووع نائووووب فاعوووول وىووووؾ )اليووووأس( والفعوووول )كتووووب( مبشووووي 

م، رفع فاعبل، وفاعمو مدتتر تقديره )ىؾ( الن "كل فعل البد لوو موؽ لمسعمؾ 
 .(ٕ)الفاعل"

ويبوووودو ان الووووزمؽ الشحووووؾي وعيفووووة فووووي الدووووياق يهدييووووا الفعوووول أو 
الريغة، وىؾ يختمف عؽ الزمؽ الررفي، فيؾ وعيفة صيغة الفعل مفردة 

 .(ٖ)خارج الدياق
يسكوووؽ والفاعووول عشرووور اجبووواري فوووي الجسموووة الفعميوووة األساسوووية ال 

االسووتغشاء عشووو، فيكووؾن امووا صووريحا )اسووسا عوواىرا( كالفاعوول )فووهاد( لمفعوول 
)يمذع(، أو ضوسيرا بوارزا فوي الفعول )أشوفقش(، أو ضوسيرا مدوتترا، كسوا فوي 
الفعوول )التيووب(، وتقووديره )ىووؾ( "الفاعوول عشوود اىوول العربيووة، كوول اسووؼ ذكرتووو 

ع لفعموو، بعد فعل، وأسشدت وندبش ذلػ الفعول إلوى ذلوػ االسوؼ، وىوؾ مرفوؾ 
 .(ٗ)وحقيقة رفعو ب سشاد الفعل اليو"

                                      
 .ٜ/ ٘المدان: مادة: ىيب :  (ٔ)

 .٘ٔٔالمسع/  -ٓ٘/ٗالسقتزب  (ٕ)

 .ٕٓٗالمغة العربية معشاىا ومبشاىا/  (ٖ)

 .ٛٛالمسع في العربية/  (ٗ)
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اما ما ورد مؽ أفعال في القريدة، فبم  واحدًا وثبلثيؽ فعوبًل مشيوا: 
( أفعووال متعديووة أو السجوواوزة ٛ( فعووبل، مشيووا ثسانيووة )ٕٙالفعوول الساضووي )

، أي الوذي يحتواج إلفوادة (ٔ)وىؾ "ما يقترر وجؾده إلى محل غير الفاعول"
لفاعل وىؾ السفعؾل بو. ومشيا موا ورد الزموا، وعوددىا معشى تام إلى غير ا

 ( فعبل.ٖٕثبلثة وعذرون )
 ٕٜٚٔالتوووي نغسيوووا الذووواعر عوووام  (ٕ)وموووؽ قرووويدة )قموووب الفقيووور(

لسشاسوووبة مووورور شووواعر اليشووود الكبيووور طووواغؾر بسرووور واجتساعوووو بالذووواعر 
 أحسد شؾقي وقد حياه الذرقي بقريدتو التي يقؾل فييا: ]اليزج[

 م ػػػػػػا الغػػػػػارَ بشػػػػػي مرػػػػػَخ احسل 
 

 (ٖ)وحّيػػػػػػػػػا بصػػػػػػػػَل اليشػػػػػػػػج 
 

 ثؼ يقؾل: ]السجتث[
 وال ي خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػنا

 

 اال جسػػػػػػػػػػػػػػػػَد القبػػػػػػػػػػػػػػػػرل  
 

نمحووت أن  الجسمووة الفعميووة )يريووػ سووكؾنا( فعميووا السدووشد ىووؾ )يرووري( 
وفاعمووو السدووشد اليووو مدووتتر تقووديره )ىووؾ( )عمووي الذوورقي( والفعوول متعوود إلووى 

بابووا فووي مرووشفاتيؼ، يقووؾل سوويبؾيو: ثبلثووة مفعووؾالت، وقوود افوورد الشحوواة ليووا 
)ىوووذا بووواب الفاعووول الوووذي يتعوووداه فعموووو إلوووى ثبلثوووة مفاعيووول، وال يجوووؾز ان 
تقتروور عموووى مفعوووؾل موووشيؼ واحوود دون الثبلثوووة، وذلوووػ قؾلوووػ أرى هللا بذووورًا 

 .(ٗ)زيدًا أباك، ونّبأت زيدًا َعْسرًا أبا فبلن، وأعمؼ هللار زيدًا َعْسرًا خيرًا مشػ(

                                      
 .ٕٙ/ ٚيشغر شرح السفرل  (ٔ)
 .ٚٛٔالديؾان:  (ٕ)

 ضسؽ مقدمة القريدة. ٚٛٔديؾان /  (ٖ)

 .ٔٗ/ ٔالكتاب  (ٗ)
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بلثووة الووؾاردة فووي البيووش ىووي: )الكوواف( فووي يريووػ و)سووكؾنا(، فووالسفعؾالت الث
 والثالث )جسؾد القبؾر(.

أمووا وعيفووة )ااّل( فقوود أعظووش وعيفووة االسووتثشاء السفوور ، ألن الفعوول 
يرري مؽ األفعال الستعدية إلى ثبلثة مفاعيل )وإذا لؼ يكؽ الشفي بذيء  مؽ 

فوي االسوؼ الؾاقوع ذلػ )أي لؼ يدخل عميو شيء كالباء وِمؽ الزائودتيؽ جواز 
بعوووودىا ثبلثووووة أوجووووو أحدووووشيا البدليووووة بحدووووب مووووا قبميووووا، وبعووووده ان يكووووؾن 
مشرؾبا عمى االستثشاء، وبعد ذلػ تجعمو مع )اال( في تأويل )غير( عموى 

 .(ٔ)التبعية لسا قبميا بحدبو مؽ رفع ونرب وخفض(
ومثل ىوذا البشواء يعظوي اندويابية فوي امتوداد الجسموة العربيوة فزوبل 

ج ىوووذا البشووواء المتوووداد عشاصووور لتكوووؾيؽ معشوووى يوووهدي الغووورض عوووؽ احتيوووا
السظمؾب.. ويشبغي التشبو، إلى ان تعدد السفعؾل بوو مورتب  بسعشوى الحودث 

والسفعؾل بو يعود موؽ مقيودات الفعول )وىوي جسيعوًا عشاصور  (ٕ) الذي يظمبو
غيوووور إسووووشادية، أي ليدووووش عشاصوووور مكؾنووووة ومهسدووووة لمجسمووووة، بوووول ىووووي 

الووذي تحودد جيتووو ل عمووى التحديود والتقييوود لمفعول عشاصور تظيول الجسوول فتعسو
 .(ٖ)وتقيدىا؛ النيا مؽ ))ضروريات معشى الفعل((

ولكؽ مثل ىذه األفعال التي تشرب ثبلثة مفاعيل مشقؾلة عمى حد 
مسا كان يتعدى إلى مفعؾليؽ فرار متعديا إلى ثبلثوة،  -تعبير ابؽ يعيش

األموور إلووى مفعووؾليؽ وىووذه األفعووال )عشوود الرضووي( مسووا يتعوودى فووي حقيقووة 
فقوو ، الن السفعووؾل الثوواني والسفعووؾل الثالووث مشيووا يدوواويان فووي مزووسؾنيسا 

                                      
 .ٖٚٔرصف السباني /  (ٔ)
 .ٛٙبشاء الجسمة العربية/ حساسة/  (ٕ)

 .ٕٙ/ السردر نفدو (ٖ)
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. لووذا قووام الفعوول )يريووػ( بيووذا البشوواء ليعظووي امتوودادات ليووذه (ٔ)مفعووؾال واحوودا
 العشاصر السذكؾرة.

وبشووواء عموووى ىوووذا يسكوووؽ ان نفيوووؼ قوووؾل الرضوووي، ان األفعوووال التوووي 
ن يتعودى إلوى مفعوؾليؽ فروار متعوديا تشرب ثبلثة مفاعيل مشقؾلة مسوا كوا

 إلى ثبلثة مفاعيل.
"واما ما يتعدى إلى ثبلثة" فيؾ أفعال مشقؾلوة مسوا كوان يتعودى إلوى 
مفعوووؾليؽ نحوووؾ: )أعمسوووش زيووودا عسووورا فاضوووبل، وأرريوووشر دا خالووودا ذا حفوووت. 
فاعمؼ مشقؾل: مؽ عمؼ، وقد كان مسا يتعدى إلى مفعؾليؽ الثاني مشيسا ىؾ 

 .(ٕ)د نقمو باليسزة يتعدى إلى ثبلثة وكذلػ "ارى"(األول وصار بع
 وفي القريدة نفديا )قمب الفقير( يقؾل الذرقي: ]الرجز[

 لػػػػػػػ كػػػػػػاف رّبػػػػػػَي يعصػػػػػػي الػػػػػػػ
 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أردت  حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة  

 

 (ٖ)حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتخييخل  
 إال حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَة الصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 

 

نجوود فووي البيووش االول وىووؾ الخووامس مووؽ أبيووات القروويدة، الجسمووة 
والتووي تكؾنووش مووؽ الفعوول )يعظووي( وفاعمووو السدووشد  الفعميووة )يعظووي الحيوواة(،

اليووو وىووؾ ضووسير مدووتتر ومووؽ السفعووؾل بووو )الحيوواة(، فالفعوول رفووع فوواعبل، 
ونرب مفعؾال بو، وجاء بالجار والسجرور )بوالتخيير( وقود تجواوزت تعديوة 
السفعؾل بو إلى الجار والسجرور، القتزاء بشاء الدياق عمى وفو( السعشوى 

وىوووؾ تؾضوووي  الفكووورة، موووع ذكووور أداة الووورب  والذووورط الوووذي يريوووده الذووواعر، 
 )لؾ(، وقد جاء جؾابيا في البيش الدادس أي الذي يميو..

                                      
 .ٖٖٔ/ ٚوشرح السفرل البؽ يعيش  -ٔٗٔ/ ٗالكافية يشغر: شرح  (ٔ)

 .ٖٖٔ/ ٚشرح السفرل  (ٕ)
 البيش غير مدور في الديؾان. (ٖ)
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فقووود فرووول الذووواعر فوووي جسموووة الذووورط، ووخووور جسموووة الجوووؾاب بعووود 
اعظائووو جسووبًل عوودة ليحقوو( مووا يريووده مووؽ الفكوورة، فامتوودت الجسمووة بؾسووائل 

ان ربووووي(، وضووووسش أكثوووور مووووؽ جسمووووة متشؾعووووة ال جسمووووة واحوووودة فووووذكر )كوووو
و)يعظوي الحيواة(، وشوبو الجسموة )بوالتخيير( وصوؾال إلوى جوؾاب الذورط فوي 

 البيش الدادس وىؾ )لسا أردت حياة...(
وقووود يكوووؾن الووورب  بووواألداة )لوووؾ( بووويؽ جسمتووويؽ بدووويظتيؽ كووول مشيسوووا 
مدتقمة عؽ األرخرى، فيريران بعد الرب  جسمة واحدة مركبة تركيب إفوراد، 

ب  نرووظم  عمييووا "الجسمووة األصوومية" والجسمووة والجسمووة التووي تقووع قبوول الوورا
 .(ٔ)التي تقع بعد الراب  ندسييا "الجسمة السرتبظة"

 ففي البيش الذي قبمو 
 بسشكخ  ونكيخل   بميت  مغ قبل مػتي

وردت الجسمووة األصوومية بميووشر بسشكوور ونكيوور، وجسمووة لسووا أردت إاّل 
 ىي الجسمة السرتبظة بسا قبميا. -حياة الظيؾر

عوؽ رويتوو وفمدوفتو  -فوي البيوش الخوامس -ذاعر عبورنمحت أن ال
في جعل السفعؾل بو مشؾطا باختيار االندوان الوذي فوت  عشوو اختيواره حيواة 

الظميقة، فزبل عؽ ان ىذا األسمؾب فوي االسوتثشاء يهكود ىوذه الحقيقوة التوي الظيؾر 
 الذاعر. ارتزاىا

لساضي اما عدد األفعال الؾاردة في القريدة، فقد بم  ورود الفعل ا
( الزموووووان فوووووي حووووويؽ أن الفعووووول ٕ( متعوووووديا، و)ٕٔ( فعوووووبل، وفييوووووا )ٗٔ)

( أفعووال الزموة، اموا فعول األموور ٖ( متعديوة و)ٙ(  مشيوا )ٜالسزوارع بمو  )
( أفعوووووال ٗ( متعديوووووة و)ٙ( أفعوووووال مشيوووووا )ٓٔفبمووووو  وروده فوووووي القرووووويدة )

                                      
 .ٛٗٔمدخل إلى دراسة الجسمة العربية/ نحمة/  (ٔ)
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الزمووة. يبوودو لووي ان تكوورار ىووذه األفعووال تعبيوورو واضوو  عووؽ عاطفووة شووديدة 
أقروووى موووداىا، األمووور الوووذي جعووول الذووواعر يوووأتي بوووذلػ الشوووؾع موووؽ  بمغوووش

التكوورار الووذي يظمبووو الذووعؾر الشفدووي، والدووياق الجسووالي: فؾزعيووا الذوواعر 
غووزارة الووشس  الفعمووي فووي الظمووب، والشفووي، والذوورط، واالسووتفيام، لووذلػ كانووش 
 بسرر. تشدجؼ مع حالة االحتفاء بسرور شاعر اليشد الكبير )طاغؾر(

وخر، يعسد الذاعر عمى شود الستمقوي لسعرفوة العشرور ومؽ جانب 
السكسل لمتركيب عمى وف( ما يعقب البيش الؾاحد مؽ أبيات مدتكسبل بشاء 

والتوووووي بووووودأىا بقؾلوووووو:  (ٔ)فكووووورة القرووووويدة.. ففوووووي قرووووويدة )صوووووؾت الكؾفوووووة(
 ]البدي [ 

شا الغالي  لكػفةل الجشجل وىي السشبخ  العالي  صػتك يخّدده  تاريخ 
ىذا البشاء ىؾ مجيء السفعؾل بو ضوسيرا متروبل فوي  نجد ان نس 

الفعل )يردد( ومتقدما عمى فاعمو )تاريخشا( ليعظي تساسكا في البشاء، وقؾة 
في الترتيب، الن الزسير ارتب  بالفعل ارتباطا مباشرا ومثل ذلػ موا فعموو 

 في البيش الثاني مؽ القريدة نفديا اذ يقؾل: ]البدي [
 مثل السفاتيحل قج رّنتل بأقفاؿل   نغست و   تخفُّ في مبيسات الشفذل 

تررى مؽ تمػ التوي تورن..؟ تموػ ىوي نغسوةر )أحسود( القؾيوة أحدويا ب حدواس 
 رنات األقفال القؾية: ]البدي [
 أسسعتشا في القػافي صػت رئباؿل   يا صػَت أحسَج زدنا روعة  

إذ أتووى بالجسمووة الفعميووة )توورن نغستوووو(، بفروول الفعوول عووؽ فاعموووو  
بالجوووار والسجووورور واإلضوووافة بيشيسوووا، لتعظوووي قوووؾة لتوووأخر الفاعووول وجووويء 

السوورتب  بووالسفعؾل بووو الووذي يرجووع إلووى )التووارين( فووي البيووش األول، والووذي 

                                      
 .ٕٕٚالديؾان/  (ٔ)
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عبووور عشوووو بالزوووسير )ىوووؾ(، كانوووو يقوووؾل: )تووورنر نغسوووة أحسووود فوووي مبيسوووات 
 الشفس(.

وجسمة )رنوش( موؽ الفعول والفاعول السدوتتر وتقوديره )ىوي( والفزومة 
شيوووا )بالجوووار والسجووورور(، ىوووذه الجسموووة سوووبقش بوووو)قد( التوووي تفيووود السعبووورة ع

التحقي( والتؾكيد لمساضي، فزبل عؽ ان الفاعول حوذف ىشوا لداللوة الكوبلم 
الدووواب( عميوووو، والوووذي يعوووؾد عموووى صوووؾت أحسووود وىوووؾ )الستشبوووي( والتقووودير: 

 .(ٔ))رنش نغسة التارين الغالي بأقفال(
عال الستعدية متفقة في وفي القريدة نفديا، نجد مجسؾعة مؽ األف

البشاء ومختمفة في السعشى، وان ىذا االتفاق يجعميا كأنيا جسمة واحدة فقود 
تؾالش األفعال، في األبيات ااتية، فسؤلتيا حركة لتحقي( الفكورة التوي يريود 

: بيووش الدووابع والعذووريؽ يقووؾل الذوواعرالذوواعر التعبيوور عشيووا وذلووػ فووي ال
 ]البدي [

 فيشثشي وىػ السذتاؽ  والعالي  وتدعجو  يأتي السػاشغ ىّبابا  
نجوود ىووذا التتووابع فووي األفعووال )يووأتي( و)تزعجووو( و)يشثشووي( ييوودف 
مووؽ ىووذا البشوواء إلووى التركيووز عمووى مؾقووف انفعووالي معوويؽ ثووؼ ترووؾيره بدقووة 
متشاىيوووة فيوووؾ معشوووي ب عيوووار صوووؾت الترحووواب والييبوووة واالعتوووزاز لسشاسوووبة 

لوودنيا وشووغل الشوواس.. )أبووي الظيووب االحتفاليووة األلفيووة لمذوواعر الووذي مووؤل ا
 ىو(.ٖٗ٘ٔالستشبي( التي أقيسش في دمذ( عام )

فاألفعال السذكؾرة مزارعة كميا تدل عمى حركة الحودث وتروؾيره 
بروؾرة مدوتسرة، مشيوا اثشووان متعوديان ىسوا )يووأتي( وفاعموو )السوؾاطؽ(، وقوود 
جوويء بالفزوومة )ىبابووا( وتعوورب حوواال ليؾضوو  ىي ووة مجوويء السووؾاطؽ الووذي 

 حتفي بالسشاسبة.ي
                                      

 .ٕٕٚالديؾان/   (ٔ)
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فعووال فووي اصووميا الزمووة ال تتعوودى اال بحوورف جوور ولكشيووا وىشوواك أ
 تتعووووووودى مباشووووووورًة، إذا وقوووووووع بعووووووودىا لفوووووووت دال عموووووووى مدووووووواحة محووووووودودة. 

ڦ          ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  چ 

ففووووي )وادخمووووي جشتووووي( الفعوووول تعوووودى مباشوووورًة، الن الجشووووة  (ٔ) چڦ   ڦ   
السداحة عشد هللا، اما الفعل )فادخمي في عبادي( فالسقوام مخوتص معمؾمة 

بسوووا دون هللا فزوووبل عوووؽ انوووو ال يووودل عموووى مدووواحة محووودودة ولوووذلػ تعووودى 
بحوورف الجوور. ))واعمووؼ أنووو قيوول فووي بعووض االفعووال انووو متعوودّ  بشفدووو موورًة، 
ومرة: انو الزم، متعد بحرف الجر،  وذلوػ إذا تدواوى االسوتعساالن، وكوان 

د  مشيسووا غالبووًا، نحووؾ نرووحتػ، ونرووحش لووػ، وشووكرتػ وشووكرت كوول واحوو
 .(ٕ)لػ((

وفي بيش الذرقي نجود الفعول )يوأتي( لوؼ يكوؽ متعوديًا بداللوة غيواب 
السفعؾل بو النتفاء الحاجة اليو، والنشا محكؾمؾن بسعشى البيش وعموى ذلوػ 

. فغيووووووواب (ٖ) چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ  جئ  چ قؾلووووووو تعوووووووالى: 
و الفعمووويؽ دليووولو عموووى عووودم الحاجوووة الوووى السفعوووؾل لذوووسؾلية السفعوووؾل ىشوووا ا

ۆئ  ۈئ  ۈئ   الووتعمؼ، وكسووا ذكوور فووي دالئوول االعجوواز: )وعمووى ذلووػ قؾلووو: "

" السعشى، ىل يدتؾي َمؽ لو عموؼو وموؽ ال عموؼ لوور  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ
، ثوؼ يقوؾل: )وىكوذا كول مؾضوع (ٗ) مؽ غير ان يقرود الوشص عموى معموؾم(

السعشى في نفدو فعبل لمذيء وان يخبر بوان موؽ  كان القرد فيو ان يثبش
                                      

 .ٜٕ-ٕٚالفجر  (ٔ)

 .ٖٙٔ/ٗشرح الرضي :  (ٕ)

 .ٜالزمر /  (ٖ)

 .ٜٔٔ/ دالئل اإلعجاز  (ٗ)
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شووأنو ان يكووؾن مشووو او ال يكووؾن اال مشووو او ال يكووؾن مشووو، فووان الفعوول ال 
 .(ٔ)يعدى ىشاك الن تعديتو تشقض الغرض وتغير السعشى(

ويووذكر الوودكتؾر فاضوول الدووامرائي: ان اغووراض الشوواس تختمووف فووي 
دىؼ ان يقترروا عمى اثبات ذكر االفعال الستعدية، فيؼ يذكرونيا تارة ومرا

السعاني التي اشتقش مشيا لمفواعميؽ، موؽ غيور ان يتعرضوؾا لوذكر السفعوؾل 
بو، فاذا كان االمر كذلػ كان الفعل الستعدي كغير الستعدي مثبل في انػ 

 ال ترى لو مفعؾاًل ال لفغا وال تقديرا.
ومثال ذلػ قوؾل الشواس: فوبلن يحوؽ ويعقود، ويوأمر ويشيوي، ويزوّر 

. وتارًة يقرد اسشاد الفعل الوى فاعموو، وتعميقوو بسفعؾلوو فيوذكران نحوؾ ويشفع
. وىذا الشؾع اذا لؼ  (ٖ)چژ  ژ    گ  چ و  (ٕ) چائ  ەئ  ەئ  ۈئ  چ 

 (ٗ) يذكر مفعؾلو قيل محذوف.
متعوود والسفعووؾل بووو الزووسير  -أيزوواً -كووذلػ الفعوول )تزعجووو( فيووؾ 

حووويؽ نمحوووت السترووول )اليووواء( وفاعموووو ىوووي يعوووؾد عموووى الشغسوووات .. عموووى 
الفعوول )يشثشووي( جوواء بروويغة الفعوول الووبلزم الووذي يكتفووي بسرفؾعووو السدووتتر 
وتقووديره )ىووؾ(، والووبلزم كسووا أوضووحشا: ىووؾ الووذي يكتفووي بفاعمووو وال يتجوواوزه 

وىشووواك فوووي البيوووش الرابوووع والعذوووريؽ الوووذي يقوووؾل فيوووو:  (٘)إلوووى السفعوووؾل بوووو
 ]البدي [

مدتَق عشو أيَّ صاعقة    عشو أيَّ زلداؿل  وناشجل الخوـَ   سلل الج 
                                      

 .ٜٔٔ/  دالئل االعجاز (ٔ)

 .ٖٓٔول عسران /  (ٕ)

 .ٕٖاإلسراء /  (ٖ)

 .٘ٛ/ٗٛ/ٕيشغر: معاني القرون :  (ٗ)

 .ٛٛ: صفحة  يشغر (٘)
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نمحوووت ان فعموووي األمووور )سووول( و)ناشووود( بيشيسوووا تقوووارب داللوووي فوووي 
انيسا يدتفيسان عؽ أمر )ما( إال أن ىشاك فرقًا بيشيسوا فواألول )سول( يودل 

، اموا الثواني )ناشود(، فيوؾ يودل عموى (ٔ)عمى )طمب الدوهال( و)االسوتخبار(
ل يوووأتي قبووول ، وحووويؽ نمحوووت سوووياق البيوووش، فوووان الدوووها(ٕ)التعريووو  والظموووب

السشاشدة، وىذا مشظقي في عسمية التفكير، وعمى الرغؼ مؽ أّن ىذا التساثل 
وسوويمة سوويمة، فب مكووان الذوواعر ان يكثوور مشيووا ولكووؽ براعووة الذوواعر تقووؾم 
عمى تؾعيف ىذا السشحى فوي القرويدة، فزوبل عوؽ اسوتعسالو لوو)أي( التوي 

 تدل عمى معشى الكسال، فأعربش )حاال( مشرؾبة.
السووووذكؾران متعووووديان إلووووى مفعووووؾل بووووو واحوووود، فوووواألول )الدمدووووت((  فووووالفعبلن

 والثاني )الروم(.
 نتمػػػػػػػ وفاَءكسػػػػػػا شػػػػػػجوا  فشحدػػػػػػب و  
 يدػػتميع  الػػػحي مػػغ شػػػبى تغازلػػو

 

 حّيػػػػا  ي صالعشػػػػا مػػػػغ مخقػػػػب  عػػػػاؿل  
 فيحدػػػب  الكػػػػَف محتاجػػػا  إلكسػػػاؿل 

 

اخترت ىذيؽ البيتيؽ لتتابع األفعال فييسا مؽ اجل إضفاء الرؾرة 
ية القادرة عمى االيحاء وبحركة تتسيز بالبعد عؽ الرتابة والدكؾن. ففي الح

تغازلوووو يحدوووب.  -يظالعشوووا، وفوووي ااخووور: يدوووتميؼ -نحدوووبو -األول: نتموووؾ
وكميووا أفعووال متعديووة، فالفعوول )نتمووؾ( جوواء بروويغة السزووارع الووذي يتعوودى 
إلووووووى مفعووووووؾل واحوووووود وىووووووؾ )وفاءكسووووووا(، والفعوووووول )نحدووووووب( جوووووواء بروووووويغة 

وىووؾ مووؽ أفعووال الرجحووان التووي تفيوود التووردد بوويؽ ندووبة  -زوواً أي -السزووارع
، (ٖ)السفعوووؾل الثووواني لوووؤلول وعووودم ندوووبتو اليوووو، وأفعوووال ىوووذا القدوووؼ ذكرناىوووا

                                      
 .ٜٚ/ ٚالمدان/ مادة سال/ ج (ٔ)

 .ٕٗ٘/  ٗٔمادة نذد ج /المدان (ٕ)

 . ٗٛيشغر: صفحة  (ٖ)
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وىذه األفعال متررفة ما عدا )ىْب( و)تعْمْؼ( بسعشوى )اعموؼ(، فوبل يدوتعسل 
، وفي البيوش نفدوو نجود فعوبل متعوديا إلوى مفعوؾل (ٔ)مشيسا اال صيغة األمر

واحووووود ىووووؾ )يظوووووالع(، ومفعؾلوووووو الزووووسير السترووووول )نووووا( الووووودال عموووووى بووووو 
الجساعة، وأفعال البيش ااخور، )يدوتميؼ( فيوؾ متعوّد إلوى مفعوؾل واحود ىوؾ 

 أيزًا وىؾ )الياء(.)الؾحي(، والفعل تغازلو يتعدى إلى واحد 
 .(ٕ)وفي قريدة )شيقات(

 نمحت في البيش الحادي عذر: ]الرمل[
متل فانيجمتل أخالق   جل  قبل أفل ي بعَث في الذخؽل بشاةل   شاص 

 ويتبعو في البيش الثالث عذر: ]الرمل[
! كع عاشتل وماتتل فكخةك  ؟  سعج   أتخى أف ليذ لمعمع ثباتل

 ثؼ يقؾل في البيش التاسع عذر: ]الرمل[
 في الفزا كع في الفزا مغ شيقاتل   فػجئتل مرخ  فكانت شيقةك 

)صووودمش( )فانيووودمش( جووواءت الجسموووة الفعميوووة ماضوووؾية فوووي قؾلوووو 
وفاعمو )أخبلقشا(، إذ نجد أّن الفعل جاء بريغة )انفعل(، وىي صيغة مؽ 

ىوي الشدوبة إلوى  -أي السظاوعوة -صي  السظاوعة توأتي ليوذا السعشوى فقو 
فعوول وخوور، وليووذا ال يكووؾن فعوول ىووذه الروويغة إاّل الزمووًا، وال يكووؾن اال مووؽ 

اّل أّن بشاءىوا الذوكمي ال إ -أيزواً  -األفعال العبلجية، وىي تبشى لمسجيوؾل
يهيووود ذلوووػ، لوووذا تعووورب )أخبلقشوووا( فووواعبل بخوووبلف السعشوووى... والسعموووؾم ان 
عسمية الردام تكؾن ردة فعميا عسميوة االنيودام، وتعود نتاجوا ليوا، وموؽ ىشوا 
تتؾضووو  إشوووكالية نائوووب الفاعووول فوووي )صووودم( والفاعووول فوووي )انيووودم(. وجووواء 

                                      
 .ٜٗ/ ٔاليسع  -ٕٖٗ/ ٔيشغر: شرح ابؽ عقيل  (ٔ)

 .ٖ٘ٔديؾان/ ال (ٕ)
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ونائبوووو )بشووواة(  -أيزووواً  -الفعووول )يبعوووث( فوووي البيوووش نفدوووو مبشيوووا لمسجيوووؾل
الستووأخر عشووو، وسووكؽ لمزوورورة الذووعرية بيوود ان فووي البيووش الثالووث عذوور، 
نمحووت أّن ىشوواك مووؽ األفعووال مووا ىووؾ مبشووي لمسعمووؾم فووي الذووكل والتركيوووب 
مثل: عاشوش، وماتوش اال انيوا مبشيوة لمسجيوؾل فوي السعشوى، فيسوا يعوامبلن 

اعميسوا )فكورة( التوي ىوي معاممة السبشوي لمسعموؾم فوي الترتيوب والذوكل... وف
 مفعؾل بو في السعشى.

 اما في البيش التاسع عذر الذي يقؾل فيو: ]الرمل[
 شيقاتل في الفزا كع في الفزا مغ   فػجئتل مرخ  فكانتل شيقةك 

وىووووي  -أيزوووواً  -فووووان بشوووواء الجسمووووة الفعميووووة جوووواء مبشيووووا لمسجيووووؾل
 ووة )فؾج ووش مروور ب بعوواد الزعسوواء الووؾطشييؽ عووؽ مروور( مووا دل عمووى ىي

الفعووول، ومجوووويء نائووووب الفاعووول )مروووور( محوووول الفاعووول السحووووذوف بدووووبب 
االىتسووام بالحوودث، وىووذا مووا يهديووو سووياق الترتيووب، فزووبل عووؽ كثوورة ااالم 

 والذيقات باستعسال )كؼ( الخبرية الدالة عمى الكثرة.
 ومثل ذلػ البشاء ما ذكر في البيتيؽ العذريؽ والحادي والعذريؽ..

 ة  ضػػخبةك قػػج قػبمػػػتل فػػي ضػػػخب
 قصػػػػػخاتك مػػػػػغ دـ قػػػػػج نثػػػػػػختل 

 

 ونكػػػػػػػاتك ضػػػػػػػارعػىا بشكػػػػػػػاتل  
! مػػا أثسػػَغ تمػػظ القصػػخاتل   سػػعج 

 

فجاء نائب الفاعل ضسيرا مدتترا لمفعول السبشوي لمسجيوؾل )قؾبموش( 
الوذي اصومو  -أيزواً  -في حويؽ الفعول )نثورت( نائوب فاعموو ضوسير مدوتتر

يء مفعؾل بو، وتقديره )ىي( تعوؾد عموى )قظورات(، موا يودل عموى ذلوػ مجو
 قافية البيش مشتيية بو)تمػ( القظرات.
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)فو ذا بشووي الفعوول لمسجيوؾل يشووؾب عووؽ الفاعول السفعووؾل بووو إذا كووان 
الفعووووول متعوووووديا، وان كوووووان الزموووووا يشوووووؾب عوووووؽ الفاعووووول الغووووورف السخوووووتص 

 .(ٔ)الستررف والجار والسجرور أو السردر السختص(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .ٕٙٔ/ ٔ، اليسع ٚٓ٘/ ٔوشرح ابؽ عقيل  -ٖٚ/ ٚيشغر: شرح السفرل  (ٔ)
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 الفصل الثاني
 

 قٕظْاٍس حنْٓ٘ يف شعس علٕ الشس
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 التكدٓه ّالتأخري
 

 

يعد تركيب التقوديؼ والتوأخير، موؽ الغوؾاىر الشحؾيوة والببلغيوة التوي 
يدوووووتخدميا الذوووووعراء قوووووديسا وحوووووديثا، بروووووفتو أسووووومؾبًا لغؾيوووووًا لمتعبيووووور عوووووؽ 
خوؾاطرىؼ ومذواعرىؼ. ومووع ان المغوة تقودم إمكانيووات ىائموة لمسبودع، اال انووو 

 يختار مشيا ما يذاء.
يؼ احود أركوان الجسموة العربيوة موؽ أىوؼ العشاصور تقود -كذلػ -ويعد

في إبراز السعشى في جزء مؽ أجوزاء تموػ الجسموة، وقود نوص سويبؾيو وغيوره 
مووؽ الشحوواة، عمووى ان العوورب إذا أرادت العشايووة بذوويء قدمتووو: "فووان قوودمش 
السفعووؾل وأخوورت الفاعوول جوورى المفووت، كسووا جوورى فووي األول، وذلووػ قؾلووػ: 

انسووا أردت بووو، مووهخرا مووا أردت بووو مقوودما... ضوورب زيوودا عبوود هللا، ألنووػ 
وىؾ عربي جيود كثيور، كوأنيؼ انسوا يقودمؾن الوذي بيانوو اىوؼ ليوؼ وىوؼ ببيانوو 

 .(ٔ)اعشى، وان كانا جسيعا ييسانيؼ ويعشيانيؼ"
دوووَي  وقوووال فوووي مؾضوووع وخووور "وان شووو ش قووودمش وأخووورت فقموووش: كر

 ، دا عبود هللا، فوأمره فوي ىوذا وأرْعِظَي الساَل عبودر هللا. كسوا قموش: ضورب زيوالثؾَب زيدو
 .(ٕ)الفاعل" كأمر

وذكر السبرد مرظم  التقديؼ وأغراضو، ومشيا غرض التشبيو الوذي 
، كسووا ذكوور أىسيووة التقووديؼ والتووأخير (ٖ)ذكووره سوويبؾيو فووي تقووديؼ السفعووؾل بووو

السووراد بووو التؾضووي  وامووؽ المووبس فووي الكووبلم. فقووال: "وانسووا يرووم  التقووديؼ 

                                      
 .ٖٗ/ٔالكتاب  (ٔ)

 .ٕٗ/ٔالسردر نفدو  (ٕ)

 .٘ٗ/ٔالسردر نفدو  (ٖ)
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، كسووا تحوودث السبوورد عووؽ تقووديؼ (ٔ)عووؽ السعشووى" والتووأخير اذا كووان مؾضووحا
 .(ٕ)الذيء، وغيره أح( مشو بالتقديؼ

وعووود ابوووؽ جشوووي التقوووديؼ والتوووأخير موووؽ شوووجاعة العربيوووة، وقووود جعووول 
مو  التقووووديؼ "عمووووى ضووووربيؽ: احوووودىسا مووووا يقبمووووو القيوووواس، وااخوووور مووووا يدوووويِّ

، األول كتقووووديؼ السفعووووؾل عمووووى الفاعوووول تووووارة، وعمووووى الفعوووول (ٖ)االضووووظرار
شاصووِبو أرخوورى. كووذلػ عوورف الزمووان وعوورف السكووان، وكووذلػ يجووؾز تقووديؼ ال

الخبوور عمووى السبتوودأ، وخبوور )كووان( وأخؾاتيووا عمووى اسووسائيا، وعمييووا ايزووا، 
كسوووا يجوووؾز تقوووديؼ السفعوووؾل لوووو، لكوووؽ ال يجوووؾز تقوووديؼ السفعوووؾل معوووو، نحوووؾ 
 قؾلػ: والظيالدة جاء البرد، الن الؾاو ىشا بسشزلة واو العظف، فيقب  ىذا،

 .(ٗ)كسا يقب : وزيد قام عسرو... كسا ال يجؾز تقديؼ الفاعل عمى الفعل"
 ويزع ابؽ جشي قاعدة عامة، يقؾل فييا:

"فميس في الدنيا مرفؾع يجؾز تقديسو عمى رافعو، فاما خبور السبتودأ 
فموؼ يتقوودم عشودنا عمووى رافعوو، الن رافعووو لوويس السبتودأ وحووده، انسوا الرافووع لووو 

جسيعووا، فمووؼ يتقوودم الخبوور عمييسووا معووا، وانسووا تقوودم عمووى )السبتوودأ واالبتووداء( 
احوودىسا وىووؾ السبتوودأ، فيووذا )ال يشووتقض(، كسووا ال يجووؾز تقووديؼ الروومة عمووى 

 .(٘)السؾصؾل"
ونبو ابؽ جشي عمى ان التقديؼ فوي بعوض عشاصور التركيوب يذوكل 
نسظًا قائسًا برأسو اعتسادا عموى ندوبة الذويؾع فوي ىوذا الوشس ، فقوال: "وذلوػ 

                                      
 .ٜ٘/ٖالسقتزب  (ٔ)

 .ٖٚٔ/ٕيشغر: الكامل لمسبرد  (ٕ)

 . ٕٖٛ/ٕالخرائص:  (ٖ)

 ٖ٘ٛ - ٕٖٛ/ٕالسردر نفدو:  (ٗ)

 .ٖ٘ٛ/ٕالسردر نفدو:  (٘)
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سفعووؾل قوود شوواع عووشيؼ واطوورد مووؽ مووذاىبيؼ كثوورة تقدمووو عمووى الفاعوول، ان ال
حتووى دعووا ذاك ابووا عمووّي إلووى أْن قووال: إن تقوودم السفعووؾل عمووى الفاعوول قدووؼ 
قووائؼ برأسووو، كسووا أّن تقوودم الفاعوول قدووؼ أيزووًا قووائؼ برأسووو، وان كووان تقووديؼ 

"  -عز وجول -الفاعل أكثر وقد جاء بو االستعسال مجي ا واسعا نحؾ قؾلو
هل اللع َمَساء " َبادل َذى هََّ ملغل عل  ، وقؾل ذي الّرمة:إلنََّسا َيخل
يع خبػػخا   أسػػتحجَث الخكػػب  مػػغ أشػػياعل

 

 أـ عػػاود القمػػَب مػػغ أشخافػػول َشػػَخب   
 

 وقؾل لبيد :
ػػػػػس يا ػػػػػخّلَي رسل   فسػػػػػجافع  الخيػػػػػافل ع 

 

ػػػالم يا  َغ الػػػػحيَّ سل  َخَمقػػػا  كسػػػا َضػػػسل
 

 : َيػػاك ع  وقووال عووز  وجوول  والتقوودم ىشووا الزم باترووالو بزووسير.  (ٔ)التََّكػػاث خ  " " َألل
وقووال فووي مؾضووع اخوور: "واألموور فووي كثوورة تقووديؼ السفعووؾل عمووى الفاعوول فووي 

 .(ٕ)القرون وفري  الكبلم متعالؼ غير مدتشكر"
امووا مووشيج الببلغيوويؽ فيشووأى عووؽ مووشيج الشحوواة فووي تشوواول )التقووديؼ 

ىذا األسمؾب، فافرد لوو بابوا والتأخير(، اذ تؾسع عبد القاىر الجرجاني في 
قووال فيووو: "وىووؾ بوواب كثيوور الفؾائوود، جووؼ السحاسووؽ، واسووع التروورف، بعيوود 
العشاية، ال يزال يفتر لػ عؽ بديعو، ويفزي بػ إلى لظيفو، وال تزال ترى 
شعرا يروقػ مدسعو، ويمظف لديػ مؾقعو، ثؼ تشغر فتجد سوبب أْن راقوػ، 

ِؾلَ   .(ٖ)المفت عؽ مكان إلى مكان" ولظف عشدك أْن قرِدم فيو شيء، وحر
 فالجرجوووواني يوووورى ان التقووووديؼ، ىووووؾ تحؾيوووول المفووووت مووووؽ مكووووان إلووووى مكووووان 

 وخر.
                                      

 .ٜٖ٘/ٔالخرائص:  (ٔ)

 .ٜٕٚ/ٔالسردر نفدو:  (ٕ)

 .ٖٛدالئل اإلعجاز/ (ٖ)
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وتحوودث عمسوواء الببلغووة الووذيؽ جوواءوا بعوود الجرجوواني عووؽ التقووديؼ وأغراضووو 
، فشجود الدوكاكي قود تكموؼ (ٔ)دون االنتباه إلى التعري  بالسؾضوؾع قبول ذلوػ

ؼ السعواني إاّل أّن الكوبلم كوان مذوتتًا عمى مؾضوؾع التقوديؼ والتوأخير فوي عمو
مؾضوؾع تقوديؼ السدوشد اليوو، فقود ذكور اعتبوارات مختمفوة  -موثبل –لؼ يجسوع 

لتقديسو اوردىا متفرقة في فروؾل الكتواب، ولكوؽ ندوتظيع ان ندتذوف موؽ 
متابعتشووووا لسؾضووووؾع التقووووديؼ والتووووأخير عشووووده، انووووو كووووان مجووووددا فووووي بعووووض 

ذذ والعدوورة وغيرىووا، فيووؾ يعوود اول مووؽ األغووراض الببلغيووة، كالتفوواول والتموو
قوال بيووذه األغووراض وبويؽ ذلووػ فووي شورحو الذووؾاىد التووي أخوذىا مووؽ القوورون 
الكوووريؼ. كسوووا نجووود ابوووؽ االثيووور يقوووؾل: "فوووان لشوووا تقوووديسا وتوووأخيرا ال يتعمووو( 

. فيووذكره بانووو: "بووواب طؾيوول عووريض يذوووتسل عمووى أسوورار دقيقوووة (ٕ)بووالشحؾ"
 .(ٖ)تو في أقؾال عمساء البيان"مشيا ما استخرج انا ومشيا ما وجد

 وقدؼ التقديؼ والتأخير عمى قدسيؽ:
"األول: يخوووتص بداللوووة األلفووواج عموووى السعووواني، والثووواني: يخوووتص بدرجوووة 

كر الختراصو بسا يؾجب لوو" . وذكور مراعواة حدوؽ الوشغؼ (ٗ)التقدم في الذِّ
 .(٘)الدسعي، وفرل فيو مدتعيشا بأمثمة في الغالب ىي مؽ األدب العربي

بحدووب مفيووؾم  -يعوود التقووديؼ والتووأخير الرتبووة غيوور السحفؾعووة فووي الكووبلمو 
، ولووو داللووة تركيبووة يقتزووييا الكووبلم، اذ (ٙ)فاحتزووشتو الببلغووة  -الشحووؾييؽ

                                      
 .ٖٖٚيشغر: مفتاح العمؾم/ (ٔ)

 .ٛٓٔالجامع الكبير/ (ٕ)

 .ٕٓٔ/ٕالسثل الدائر:  (ٖ)

 .ٕٓٔ/ٕالسردر نفدو:  (ٗ)

 .ٜٖ/ٕالسردر نفدو  (٘)

 (.ٖٓٔيشغر: األصؾل )دراسة ابدتيسؾلؾجّية لمفكر المغؾي عشد العرب/ (ٙ)
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يعسوود الييووا الذوواعر لخموو( صوووؾرة فشيووة متسيووزة ال يسكووؽ تحقيقيووا موووؽ دون 
 التغيير في تركيب الجسمة.

بيووة، ورتبووة االسووؼ قبوول فووالشحؾي يزووع اىتسامووو عمووى الحركووة االعرا
الؾعيفوة والسعشووى. امووا الببلغووي فيشغوور إلوى الؾعيفووة والسعشووى بعوودىا يشغوور 
إلووى الحركووة والرتبووة، ويعظووي التغيوور فووي نغووام الرتبووة فووي الجسمووة امكانيووة 

 كبيرة الثراء المغة.
ويذكر الدكتؾر ميودي السخزوموي، ان الكمسوة ليوا حريوة فوي التشقول 

اخترووش بيووا العربيووة عووؽ دونيووا مووؽ المغووات  فووي أثشوواء الجسمووة، وىووي ميووزة
األرخووورى فقوووال: "لمعربيوووة سوووسة تسيزىوووا عوووؽ المغوووات األرخووورى، تموووػ ىوووي ان 
الكمسووة فووي أثشوواء الجسمووة تحسوول معيووا مووا يوودل عمووى صووفتيا اإلعرابيووة، ومووا 
دام لمكمسة مثل ىذه الرفة، فميوا موؽ الحريوة فوي التشقول فوي أثشواء الجسموة، 

كمسووات فووي غيوور العربيووة، والقيسووة الشحؾيووة لمكمسووة مووا لووؼ يكووؽ لغيرىووا مووؽ ال
األجشبيووة انسووا تتحوودد بسؾضووعيا السخرووص ليووا فووي الجسمووة، فوو ذا زحزحووش 
عؽ مكانيا خرجش عؽ صفتيا واتخذت ليا صفة أرخرى يحددىا مؾضوعيا 

 .(ٔ)الجديد"
 –وفي الدراسوات الحديثوة، ذكور أكثور موؽ باحوث ىوذه الغواىرة أي 

د الذوواوش: "تقووؾم عوواىرة التقووديؼ والتووأخير عمووى فقووال  -التقووديؼ والتووأخير
الترووورف فوووي الرتوووب السكؾنوووة لسركوووب موووؽ السركبوووات، وىوووي فوووي الغووواىر 
مبحث ال يتأثر بالحل الذي يتشزل فيو ذلوػ السركوب موؽ حيوث ىوؾ كول وال 
يوووهثر فيوووو باعتبوووار انيوووا تتعمووو( بؾجوووو تركوووب العشرووور وتكؾنوووو ال بسختموووف 

 .(ٕ)السؾاضع التي يحتميا"

                                      
 .ٚٛالشحؾ العربي نقد وتظبي( / (ٔ)

 .ٜٔٗ/ٔأصؾل تحميل الخظاب  (ٕ)
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تقووديؼ والتووأخير عوواىرة عرفتيووا المغووة الفشيووة وال سوويسا لغووة الذووعر، ولكووؽ، وال
"لوووويس التقووووديؼ والتووووأخير خاصووووا بالذووووعر، فيووووؾ امكووووان نحووووؾي فووووي المغووووة 
بسدووتؾيات التعبيوور السختمفووة فييووا، وفووي القوورون الكووريؼ نسوواذج كثيوورة لمتقووديؼ 

التقووديؼ  والتووأخير، وبخاصووة نيايووة اايووات القروويرة والظؾيمووة معووًا، إذ يييووئ
والتووأخير رعايووة تؾافوو( كثيوور مووؽ الفؾاصوول القرونيووة، فزووبل عسووا يسكووؽ ان 
يفيؼ مؽ ىذا التقديؼ والتأخير غير ضب  اإليقاع الرؾتي لمفاصمة القرونية 

 .(ٔ)مؽ معان  أرخر"
ولمتقووووديؼ والتووووأخير، صووووؾر تشاوليووووا الدارسووووؾن ب سووووياب وقوووود اخووووذ 

 اب.الذاعر عمي الذرقي نريبا كبيرا مؽ ىذا الب
  

                                      
 .ٖٖٓ(/ ٔىامش ) -بشاء الجسمة العربية/ د. د حساسة (ٔ)



 والتأخريالفصل الثاىي : التقديه 
 

404 
  

 أّال: التكدٓه ّالتأخري يف سٔاق اجلنل٘ االمسٔ٘
 . تكدٓه اخلرب علٙ املبتدأ ..1

لسوووا كوووان الغووورف والجوووار والسجووورور موووؽ متعمقوووات اإلسوووشاد كانوووش 
مرتبتيا عشد الشحؾييؽ والببلغييؽ ىي التأخر عؽ اإلسشاد ومكؾنيو، السدشد 

بشيوة الجوار  ولكوؽ فوي بعوض االحيوان قود يعورض موا يجعول (ٔ)والسدشد اليوو
والسجرور واجبة التقديؼ، وذلػ نحوؾ: إذا اترول الجوار والسجورور والغورف 
باسؼ االستفيام. وعمى الرغؼ مؽ ذلػ فان رتبة الجار والسجرور رتبة غيور 
محفؾعووة فووي الشغووام المغووؾي، وليووا مووؽ التحوورك االفقووي مووا تكووؾن متقدمووة 

و، والسفعوؾل الثواني وكذا السفعؾل ب -الفعل والفاعل او نائبو -عمى الجسمة
 او الخبر في الجسمة االسسية او متأخرة عؽ ذلػ كمو.

لقد اقتررت سوياقات تقوديؼ الجوار والسجورور وفؾائودىا الدالليوة فوي 
التقووديؼ والتووأخير عشوود الببلغيوويؽ عمووى الجانووب الحركووي لتمووػ البشيووة )الجووار 
والسجووووورور( واىسموووووش الداللوووووة السعشؾيوووووة التوووووي تحسميوووووا حوووووروف الجووووور او 

.فقوود اختموف التووزام الذواعر عمووي الذوورقي (ٕ)الضوافة كسووا يدوسييا الكؾفيووؾن ا
عشد تشاولو لمجسموة االسوسية، الوذي يتسثول فوي )السدوشد اليوو والسدوشد(، فقودم 
الخبر عمى السبتودأ موؽ دون ان يخول ذلوػ بدوياق الكوبلم األساسوي، أو موا 

 أشبو ذلػ كدخؾل الشؾاسن عمى السدشد اليو والسدشد.
 ]الظؾيل[: (ٖ)كقؾلو

 قدػػػا احػػػج القمبػػػيغ مشػػػي ومػػػشكع  
 وريػػػػػػاف زاه  كالدجػػػػػػاج بخسخىػػػػػػا

 

ػػػػػملب     فعشػػػػػجكع او عشػػػػػجي الَكبلػػػػػج  الرُّ
جػػػب    ومػػػغ ورؽ الػػػػرد الشػػػجيّل لػػػو  ح 

 

                                      
 .ٕٙٗ/ٕالسثل الدائر:  -ٕٓٔ/ٗيشغر: السقتزب  (ٔ)

 وبعدىا. ٘/ٖومعاني الشحؾ  -وبعدىا ٚ/ٛيشغر: شرح السفرل  (ٕ)

 .ٗ٘مؽ قريده: ىبات: الديؾان / (ٖ)
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فقوودم الخبوور شووبو الجسمووة الغرفيووة فووي البيووش األول )عشوودكؼ( عمووى 
كر، ومثل ذلػ في البيو ش السبتدأ )الكبد(، لبلىتسام بالخبر وتخريرو بالذِّ

الثووواني، فووووالخبر السقوووودم لووووو شووووبو الجسمووووة مووووؽ الجووووار والسجوووورور، والسبتوووودأ 
الستوووأخر )حجوووب(. فالذووواعر ىشوووا أراد ان يبووويؽ عاطفتوووو الرقيقوووة تجووواه موووؽ 

 ييبو احداسو وحبو. فزبل عؽ إفادتو االختراص.
ان رتبة الخبر غير محفؾعة ، إذ إنو يتقدم أو يتأخر عمى السدشد 

 :(ٔ)ن لو ثبلث أحؾالإليو، وقد ذكر الشحؾيؾن ا
فاألولى: وجؾب التأخير: البقاء عمى األصل كأْن يكؾن الخبر مؽ األلفاج 
التي ليا صدر الكبلم كاالسوتفيام، او يكوؾن محروؾرا بوو )انسوا(، او 
بووالشفي واالسووتثشاء. او كؾنووو ممتبدووا بالسبتوودأ بؾصووفو معرفووة او نكوورة 

 بتداء.ترم  لكل مشيسا. او دخمش عمى السبتدأ )الم( اال
والحالة الثانية: وجوؾب تقديسوو، فقود اقور الشغوام المغوؾي ذلوػ فوي مؾاضوع: 
كووؾن السبتوودأ نكوورة وال مدووؾ  مووؽ التقووديؼ اال الخبوور، او الن الخبوور 
مؽ األلفاج التي ليا التردر بوالكبلم كاالسوتفيام، او كوؾن السبتودأ 

 محرؾرا بو )انسا( او بالشفي واالستثشاء.
 يي جؾاز االمريؽ مع عدم السانع مسا تقدم.اما الحالة االخيرة: ف

 :]مجزوء كامل السرفل[ (ٕ)قؾل الذاعر
 لمػػػػػػػشفذ سػػػػػػػيخك دائػػػػػػػبك 
 لػػػي نذػػػأةك مػػػا بػػػيغ تدػػػػ

 

 بحياتيػػػػػػػا والسػػػػػػػػت  فتػػػػػػػخه 
 ػػػػػعةل أشػػػػيخ  مػػػػخَّت وعذػػػػخه

 

                                      
ومووا بعوودىا  ٘ٗٔ/ٔومووا بعوودىا، اوضوو  السدووالػ  ٛٚٔ/ٔيشغوور: شوورح السفروول  (ٔ)

 وما بعدىا. ٕٖٕ/ٔشرح ابؽ عقيل 

 .ٖٙالديؾان / (ٕ)



 والتأخريالفصل الثاىي : التقديه 
 

407 
  

فقوودم الخبوور )لمووشفس( فووي البيووش األول عمووى السبتوودأ )سووير( لعشايتووو 
لوي(، وىوؾ شوبو جسموة عموى السبتودأ بالخبر، وفي البيش الثواني قودم الخبور )

 .-ايزا -)نذأة( لعشايتو بالخبر
 . تكدٓه املبتدأ ّتأخري خربِ اجلنل٘ الفعلٔ٘.2

لووؼ يمتووزم الذوواعر عمووي الذوورقي فووي تشاولووو لمجسمووة االسووسية شووكبل 
ثابتا يتسثل في )السدشد اليو والسدشد(، وانسا غير في عباراتو الذعرية، مؽ 

األساس، او ما أصمو مبتدأ وخبر، أي )دخؾل  دون ان يخل بدياق الكبلم
 الشؾاسن عمى السدشد اليو او السدشد(.

 يقؾل الذرقي:]الؾافر[
 (4)وكع فّجيت  رّيانا  بحابلل   فلجى  لقػاملظل الداىي َيخاعي

فالذوواعر انسووا قوودم فووي ىووذا البيووش السبتوودأ الشكوورة )فوودى( عمووى خبووره 
وعوود الشحؾيووؾن ذلووػ مدووؾغا لتقووديؼ  ،(ٕ) )َيراعووي(، قروودا لمتؾزيووع او التشؾيووع

 السبتدأ الشكرة.
والتقووديؼ والتووأخير انسووا يووأتي لمفتووة دالليووة، ومووؽ أمثمتووو أن  االبتووداء بووالشكرة 

، موا حودا بوالشحؾييؽ الستوأخريؽ عموى ان يتتبعوؾا (ٖ)جائز ما كانش فيو فائدة
شوووروط الفائووودة حتوووى وصووومش، كسوووا ذكووور ابوووؽ يعووويش، الوووي نيوووف وثبلثووويؽ 

 ذكروىا في مرشفاتيؼ.  ،(ٗ)شرطا
 وقؾل الذاعر:]الكامل[

 (1)واألفظ  يسج ثغخه تدبيحا  مغ كّل َمغ مج الزالؿ  رداءه
                                      

 .ٓٔٔالديؾان/ (ٔ)

 .ٜٕٔ/ٔشرح ابؽ عقيل  -ٕٚٗ/ٕيشغر: مغشي المبيب  (ٕ)

 .ٜٓ/ٔشرح السفرل  -ٙٙ/ٔيشغر: األصؾل في الشحؾ  (ٖ)

 .ٜٓ/ٔيشغر: شرح السفرل  (ٗ)

 .ٙٗالديؾان/ (٘)
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 وقؾلو:]الستقارب[
 (4)فال ىػ يبمػ وال يبتمي  دعػه ليحيا حياَة الدعيجل 

 وقؾلو:]الظؾيل[
 (0)تخاصَع فيو السمح  والمؤلؤ  الخشب    شسائم و ىفيافةك وحجيث و

الذووواعر فوووي ىوووذه األبيوووات، السدوووشد اليوووو )األفوووػ و )ىوووؾ(  اذ قووودم 
)ضسير الفرل(، في البيش الثاني وحديثوو فوي البيوش الثالوث عموى السدوشد 
)الفعوووول(: )يسووووبل، يبموووووؾ، تراصووووع(، وىوووووذا الووووشس  مووووؽ السدوووووائل وقووووع فيوووووو 
الخوووبلف، فوووالكؾفيؾن يعدونوووو نؾعوووا موووؽ الجسووول الفعميوووة، اذ يجوووؾزون تقوووديؼ 

 .(ٖ)بلفا لمبررييؽالفاعل عمى الفعل خ
اما الببلغيؾن فجعمؾا ىذا التقديؼ يفيد التخريص استشادا إلى قؾل 
الجرجاني اذ قال: )ىؾ ان يكؾن الفعل فعبل قد أردت ان تشص عمى واحد 

. فوي حويؽ نجود (ٗ)فتجعمو لو وتزعؼ انو فاعموو دون اخور او دون كول احود(
اذ قال في االسؼ  ان الدكاكي ابعد فائدة االختراص عؽ الخبر )الفعل(،
 .(٘)الذي يكؾن عمى ىذه الحال )فبل يكؾن لمتخريص البتة(

ان األبيوووات السوووذكؾرة موووؽ قروووائد مختمفوووة، اال انيوووا انظوووؾت عموووى 
مؾاقوووع دالليوووة ذات مشحوووى واحووود، فزوووبل عوووؽ الؾحووودة البشائيوووة التوووي اشووورنا 
إلييووا. فعمووى الوورغؼ مووؽ ان كوول بيووش قوود تووؼ مووؽ حيووث الووؾزن ولووؼ يووتؼ مووؽ 

سعشووووى، نجوووود ان الذوووواعر فووووي البيووووش األول، )وىووووؾ مووووؽ قروووويدة حيووووث ال
                                      

 .ٛٗالديؾان / (ٔ)

 .ٗ٘الديؾان/ (ٕ)

 .ٕٛٔ/ٗمؽ السقتزب  ٕيشغر ىامش:  (ٖ)

 .ٕٛٔدالئل اإلعجاز/ (ٗ)

 .ٕ٘ٙالسظؾل شرح التفتازاني/ (٘)
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، قوود أراد إثبووات شووي يؽ متبلزموويؽ فخروويسا بانيسووا مووؽ صووفات (ٔ))دمووؾع((
الكووذب والزووبللة وليووزاوج بوويؽ الرووفتيؽ، وذلووػ بووأن جعوول االخبووار جسووبل 
فعمية تقدم فييا الفعل عموى الفاعول فوي )موؤل الزوبلل( ويتقودم االسوؼ عموى 

 يسؤل(. الفعل في )االفػ
"فان مؽ شأن الفعمية ان تدل عمى التجدد، ومؽ شوان االسوسية ان 

، ولووووو غايووووة أرخوووورى ىووووي التحقوووو( ودفووووع الذووووػ عووووؽ (ٕ)توووودل عمووووى الثبووووؾت"
 .(ٖ)الدامع

كوووذلػ فوووي البيوووش الثووواني فوووي جسموووة )ىوووؾ يبموووؾ(، بتقوووديؼ السدوووشد اليوووو عموووى 
)حديثوووو( عموووى  وفوووي البيوووش الثالوووث: )حديثوووو تراصوووع(، يتقووودم السدوووشد اليوووو السدوووشد،

 )تراصع(. السدشد الفعمي
ويغيوور مووؽ ىووذا التحميوول ان الذوواعر اراد التجوودد ومووؽ تقووديؼ السدووشد اليووو 

 عمى السدشد الذي ىؾ الفعل.
ٌَّ علٙ امسَا4  . تكدٓه خرب إ
يقودم خبوور األحوورف السذوبية بالفعوول عمووى اسوسيا اذا كووان عرفووا او جووارا  -

عمووى انووو الخبوور، ويشرووب االسووؼ  ، فوو ذا كووان الستقوودم عرفووا رفووع(ٗ)ومجوورورا
 السهخر.

 ففي قؾل الذرقي: ]الخفيف[
 (1)ءل وتحَت التخاب فيزا لشفحل   إفَّ فػَؽ التخابل فيزا  مغ السا

                                      
 .ٙٗالديؾان/ (ٔ)

 .ٖٖٔ-ٕٖٔويشغر: السظؾل:  -ٜٜ/ٔاإليزاح في عمؼ الببلغة  (ٕ)

 .ٕٛٔدالئل اإلعجاز / (ٖ)

 .ٖٓٔ/ٔشرح ابؽ عقيل  (ٗ)

 . والبيش غير مدور في الديؾان.ٖ٘ٚالديؾان/ (٘)
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بيشيوووا فوووي مقاطعوووو )الس وووة والدوووتة  -كسوووا اسوووساىا –صوووؾر ونوووؾازع 
، وضووعيا فووي تراكيووب مختمفووة ليبوورىؽ مشيووا عمووى أّنووو (ٔ)والخسدوويؽ مقظعووا(

ة وخيوواال خرووبا، وبراعووة فووي اختيووار السفووردات، مفرطووا فووي يستمووػ لغووة ثوور 
اسووتعسال السجوواز بظريقووة جعمتووو فووي طميعووة الذووعراء الووذيؽ حؾلووؾا الذووعر 

وتؾعيووووف مفرداتووووو تؾعيفووووًا متشؾعووووا، الدياسووووي إلووووى غوووورض يزخوووور بالرووووؾر، 
 مؾضحا صؾر الفرح والخيرات الؾفيرة التي تعؼ الؾطؽ.

، وىوو ؾ نكوورة مووهخرة، وشووبو الجسمووة ففووي البيووش ورد )فيزووا( اسووؼ إن 
" َتَػدُّ َلػل َأفَّ الغرفية )فؾق التراب( في محل رفع خبرىا مقدم. قال تعالى: 

ا " يج  ا َبعل َشو  َأَمج  َشَيا َوَبيل . اتى الغرف بعد ان، ثوؼ جواء االسوؼ مشروؾبا، (ٕ)َبيل
ولذلػ يقؾل االخفش: "الن البيؽ ىاىشا عرف، وليس باسؼ، ولؾ كان اسسا 

االموود، فوواذا ج ووش بذوويء ىووؾ عوورف لآلخوور وأوقعووش عميووو حووروف  الرتفووع
الشرب، فالشرب نحؾ قؾلوػ: ان عشودنا زيودا، الن عشودنا لويس باسوؼ، ولوؾ 

، وجوواء خبوور )إّن( جووارًا (ٖ)قووال ان الووذي عشوودنا زيوود، الن الووذي عشوودنا اسووؼ"
 ومجرورًا مقدما عمى اسسيا في قؾل الذاعر:]الخفيف[

 (1)را  لخناتل صػتو ودواعي  إفَّ في صجره السذّخح أسخا
فقد أراد ان يبرز بعض صفات الستحدث عشو ومشيا ما يحسمو مؽ 
اسوورار، فزووبل عووؽ صووؾتو العووذب وىووؾ يرووفر غشوواء الراعووي عمووى ضووفاف 
الفوووورات وربسووووا يكووووؾن ىووووذا التركيووووب احترامووووًا لمقافيووووة ووزن البيووووش بووووالبحر 

 الخفيف.
                                      

 .ٖٓٗالديؾان / (ٔ)

 .ٖٓول عسران/ (ٕ)

 .ٓٗٔمعاني القرون لبلخفش/ (ٖ)

 .ٗٚٔالديؾان/ (ٗ)
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جسموووة موووؽ الجوووار فاسوووؼ ان السوووهخر )أسووورارا(، وىوووؾ نكووورة، وشوووبو ال
 والسجرور والسزاف اليو )في صدره(، في محل رفع خبرىا مقدم.

ٌّ( ّابتعادِ عً امسَا4  . تأخري خرب )ا
قوود يمجووأ الذوواعر إلووى تووأخير خبوور )إّن(، وابعوواده عووؽ اسووسيا النووو 

 يريد ابراز بعض صفات الستحدث عشو.
 يقؾل الذرقي:]الخفيف[ 

 اف ىػػػػحا الذػػػػيَخ الػقػػػػػَر الػػػػحي يحػػػػػ
 لمجػػػػػػػػػػالؿ قبَتػػػػػػػػػػو  البيػػػػػػػػػػػ ضػػػػػػػػػػاربك 

 

 (4)ػػػػػػدب  كػػػػػػلَّ الذػػػػػيػخ كاألشفػػػػػػاؿل  
 ػػػػػػػزاء فػػػػػػػؽ القػػػػػػخوف واألجيػػػػػػاؿل 

 

فالسدووواحة بووويؽ اسوووؼ )ان( وخبرىوووا التوووي كؾنيوووا الذووواعر باسوووتعسال 
فعل مؽ أفعال الغؽ خم( نؾعا مؽ التذؾي( لدى الستمقي، ما أدى إلى ان 

خبرىووووا يروووف الذوووين )بوووالؾقؾر(، ويسووود بوووويؽ اسوووؼ )ان( االشووواري )ىوووذا( و 
السذكؾر في البيش الذي يميو )ضارب(، وربسوا جواء يكوؾن التوأخير احتراموا 

 لسؾسيقى الذعر:
  

                                      
 . البيش لؼ يدور في الديؾان.ٕٓٗالديؾان / (ٔ)
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 ثاىٔا: التكدٓه ّالتأخري يف سٔاق اجلنل٘ الفعلٔ٘ ّالفضالت
اقوور الشغووام المغووؾي، ان رتبووة السفعووؾل بووو فووي الجسمووة العربيووة ىووي 

ان يوأتي العامول  التأخر عؽ الفعل والفاعل )اإلسشاد(، "فاألصل في الكبلم
)الفعل(، ويميو السعسؾل )الفاعل( ألنو كالجزء مؽ الفعل، ثؼ يأتي السفعؾل 

 .(ٔ)بو ألنو أجشبي بالشدبة لمفعل"
بيد ان ىذه الرتبة غير محفؾعة، فقد يتقدم السفعؾل عمى الفعل او 
الفاعوول، وقوود يتووأخر عووؽ الفعوول، ويتقوودم الفاعوول، وقوود يتووأخر عشيسووا. وقوود 

ان تقوديؼ السفعوؾل بوو  -مفدرون ونحؾيوؾن وببلغيوؾن  -عربيةذكر عمساء ال
كقؾلوو تعوالى:  (ٕ)عمى الفعل يفيد االختراص والحرر، وىؾ اىؼ أغراضو

) َتعليغ  )إليَّاَؾ َنعلب ج  وإليَّاَؾ َندل
(ٖ). 

 . تكدٓه املفعْل بُ علٙ الفاعل1
نيوج الذواعر الذوورقي موشيج سوابقيو، فقوودم واخور فوي الجسمووة الفعميوة، وحوو( 

التقدم عمى السفعوؾل بوو ولكوؽ قود يحرول ان  -مثمسا ىؾ معروف -الفاعل
 . (ٗ)يقدم السفعؾل بو عمى الفاعل، وىذا مسا يقبمو القياس

، نجد ان ىشاك تدعة أبيات قودم فييوا (٘)ففي قريدة واحدة عشؾانيا )تيش ة(
 الذرقي السفعؾل بو عمى الفاعل وىي مؽ البحر: ]الكامل[ فقال

و    ػجشتيظ مرّفق  ماء  الذبابل ب  في الخجّل رّقَز أدمعي ترفيق 

                                      
 .ٜٙ/ٕيشغر: شرح ابؽ عقيل  (ٔ)

 ٖٔٔتوووواح العمووووؾم/ومف -ٜٓٔوالجووووامع الكبيوووور/ -ٜٛ/ٔيشغوووور: دالئوووول اإلعجوووواز  (ٕ)
 .ٖٜٔ/ٕوشرح الكافية في الشحؾ: الرضي/

 .٘الفاتحة/ (ٖ)

 .ٖٗٛ/ٕيشغر: الخرائص  (ٗ)

 .. لسشاسبة عقد قران الذين د رضا بؽ الذين ىادي كاشف الغظاء.ٜٙالديؾان/ (٘)
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 الفعل: رقص.
 السفعؾل بو: ادمعي.

 الفاعل: ترفيقو. 
و    قج شقَّ جيَب الػرد باسع  ثغخله  وبجا فغازَؿ مقمتيَّ شقيق 

 الفعل: شَ(.
 السفعؾل بو: جيَب.

 الفاعل: باسؼ ثغرِه. وكذلػ: الفعل: غازل.
 السفعؾل بو: مقمتي.

 قور.الفاعل: شقي
ق و  في ليمة  عذَق الشجػـَ ىال ليا  وبجا فصّػَؽ جيَجه معذػ 

 الفعل: عذ(.
 السفعؾل بو: الشجؾم.

 وكذلػ: الفعل: طّؾق. -الفاعل: ىبلليا
 السفعؾل بو: جيدهر.
 الفاعل: معذؾقو.

 فأخا  جفشي بالخقادل فتيقو    ليلك لو  فتق الطالـ بعشبخ  
 الفعل: أخاط.

 السفعؾل بو: جفشي.
 فاعل: فتيقو.ال

ـ  بو عميَّ مغشيا   و    وقف الحسا  لحشا  فاشخَب مدسعي مػسيق 
 الفعل: اطرب.

 السفعؾل بو: مدسعي.
 الفاعل: مؾسيقو.
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و  َرّوقت شعخي في آلل  ذكخلهل   والخسخ  يطيخ  حدَشو تخويق 
.  الفعل: يغيرر

 السفعؾل بو: حدشو.
 الفاعل: ترويقور.

 يخى فيو الشجاَة غخيقو   بحخك   بيسيشو تمقى اليداَر فإنيا
 الفعل: يرى.

 السفعؾل بو: الشجاَة.
 الفاعل: غريقور.

 فخوى حجيَث السكخمات صجوق و    وروى ابغ عباس  مشاقَب جعفخ  
 الفعل: روى.

 السفعؾل بو: حديث.
 الفاعل: صدوقو.

 روضا  يدخ السعتفيَغ أنيقو    واسمعل سمسَت مغ الدماف وكيجهل 
 الفعل: يدر.

 بو: السعتفيؽ.السفعؾل 
 الفاعل: انيقو.

فووووي األبيووووات التدووووعة التووووي وردت فووووي القروووويدة، تكووووررت القافيووووة 
بحوورف )اليوواء( و قبمووو )القوواف( وىووؾ مووؽ الحووروف التووي ليووا صووؾتو شووديد 
الؾقووووع؛ ألنيووووا جسعووووش بوووويؽ الجيوووور والذوووودة، يشدووووجؼ مووووع السؾقووووف الشفدووووي 

افيوووة واحووودة، والذوووعؾري الوووذي يعيذوووو الذووورقي والوووذي دعووواه إلوووى االلتوووزام بق
وبحوور واحوود، وروّي واحوود يحوودث بيووؼ ايقاعووًا صووؾتيًا متكووررًا فووي القروويدة، 
وىذا اإليقاع السؾسيقي الداخمي يذير إلوى الشغسوة االنفعاليوة التوي يقرودىا 

 الذاعر.
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كوووذلػ انظوووؾت األبيوووات التدوووعة الدوووابقة عموووى تعوووال( قوووؾي تحقووو( 
الوووشس   -حيوووةموووؽ نا -بؾسووواطة فاعميوووة التزوووسيؽ األسووومؾبية التوووي كدووورت

البشووائي التقميوودي الستسثوول فووي اسووتقبلل األبيووات بعزوويا عووؽ بعووض، والتووي 
بويؽ األبيوات ووحودت بيشيوا موؽ تقوديؼ السفعوؾل  -مؽ ناحية أرخورى  -ربظش

بووو عمووى الفاعوول، حتووى غوودت بشوواء واحوودا ال يسكووؽ فروول جووزء مشووو عووؽ 
 ااخر.

زيوادة ونمحت أّن سبب التقديؼ ىؾ لتعغيؼ شان السفعؾل بو عشوده، و 
كر. (ٔ)اىتسامو وعشايتو بو  فزبل عؽ تخريص السفعؾل بو بالذِّ

يقووؾل الجرجوواني: "ومسووا يشبغووي ان يحروول فووي ىووذا البوواب أنيووؼ قوود اصوومؾا 
 .(ٕ)السفعؾل وكل ما زاد عمى جزءي الجسمة انو يكؾن زيادة في الفائدة"

وىذه الفائدة تحرل في الجسمة غير مشفرمة عشيا، يقؾل الجرجاني: "وقود 
يتخيوول إلووى مووؽ يشغوور إلووى عوواىر ىووذا مووؽ كبلميووؼ أنيووؼ أرادوا بووذلػ انووػ 
تزووؼ بسووا تزيووده عمووى جووزءي الجسمووة فائوودة أرخوورى ويشبشووي عميووو ان يشقظووع 

 .(ٖ)عؽ الجسمة حتى يترؾر ان يكؾن فائدة عمى حدة وىؾ ال يعقل"
 . تكدٓه شبُ اجلنل٘ علٙ الفعل التاو2

بو الجسمووة عمووى الفعوول ومووؽ صووؾر التقووديؼ عشوود الذوورقي، تقديسووو شوو
 التام، كقؾلو:]الكامل[

هل بإزائو  مغ كلّل مدمػب الخقاد إلى العال  (1)يدعى وآية  مججل

                                      
 .ٜٙ-ٜ٘/ٖيشغر: السقتزب  (ٔ)

 .ٖٙٗدالئل اإلعجاز/ (ٕ)

 .ٖٙٗالسردر نفدو / (ٖ)

 .ٖٚالديؾان/ (ٗ)
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نجوود ان الذوواعر قوودم الجووار والسجوورور، والسزوواف والسزوواف اليووو 
 )كل مدمؾب الرقاد إلى العبل(، عمى الفعل التام )يدعى(.

مدومؾب....( والوذي وتكسؽ أىسيوة التقوديؼ فوي ان الدوعي محروؾر بوو )كول 
كسوا جواء  -يظمب العمؼ البشائو مؽ مكانة الغرب وتأثيره في الذرق العربوي

 فالذاعر قرد مؽ التقديؼ ىؾ معشى التعغيؼ والتؾكيد. -في القريدة
 ومثل ذلػ قؾلو:]البدي [

 (4)قج ترجأ الخوح  إال ليمة القسخل    في ليمة القسخ استستعت مبتيجا     
لسزووواف اليوووو عموووى الفعووول )اسوووتستع(، ليهكووود فقووودم شوووبو الجسموووة وا

 ىاجدو الذعؾري والحالة الؾجدانية التي اعترتو وىؾ يدتستع بجسال القسر.
 . تأخري الفاعل ّابتعادِ عً الفعل3

ور فوي سوياق الجسموة الفعميوة، وموؽ أمثموة ذلوػ  فقد قدم الذرقي، وأخ 
 ما جاء في قؾلو:]الظؾيل[

 (0)بيا مغ نفػس الشابغيغ قػاريخ    تساثيل ناس  مغ صخػر قج ابتّمتل 
فقوود اخوور السدووشد اليووو )الفاعوول(، وىووؾ )قووؾارير(، وجعمووو بعيوودا عووؽ 
السدوووشد الجسموووة الفعميوووة )ابتموووش(، وذلوووػ بوووان فرووول بووويؽ السدوووشد )الفعموووي( 
والسدووشد اليووو )الفاعوول( بالجووار والسجوورور )بيووا(، وكووذلػ )مووؽ نفووؾس( مووع 

وذلػ العتبارات كثيرة مشيوا اىتساموو السزاف اليو الستعمقيؽ بالسدشد اليو، 
بالشوابغيؽ الووذيؽ يشحتووؾن شووتى العمووؾم فوي الشفووؾس، وربسووا أخوور السدووشد اليووو 
 الحتياجو اليو في القافية.. ومثل ذلػ ما ورد في القريدة نفديا:]الظؾيل[

 ويؤنذ تحت الساء بالّمال مغسػر    مغ الحقّل فػؽ الساء يمعب  ضفجعك     

                                      
 .ٕٚ٘الديؾان / (ٔ)

 .ٖٛٔالديؾان/ (ٕ)
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السدوووشد اليوووو )مغسوووؾر(، ويجعموووو بعيووودا عوووؽ  يوووهخر -فالذووواعر ىشوووا
السدووووشد الفعمووووي )يووووهنس(، والفاصوووول بيشيسووووا شووووبو الجسمووووة الغرفيووووة )تحووووَش 

)بووالمج(، لكووي يؾضوو  تزووسيؽ السعشووى مووؽ ان ىشوواك السوواِء(، والجووار والسجوورور 
 مؽ يعيش في الساء، ومشيؼ مؽ يهنس بو.

 . تكدٓه خرب كاٌ علٙ امسَا4
عر ال يعير أىسية لمرتوب الشحؾيوة فوي في ىذا الشس ، يبدو ان الذا

كووول األوقووووات، بحدوووب الحاجووووة، فيخووووالف فوووي أحيووووان كثيووورة نغووووام الرتووووب 
السألؾف، ويعسد إلى بعثرة األلفاج في سياقات جديدة، ويقؾم بعسمية جديدة 

 لمعشاصر السكؾنة لمجسمة.
 ومؽ ىذه الرؾر لديو تقديؼ خبر كان عمى اسسيا فقال:]البدي [

ـل والحكعل   ديف حكعك في الػغي فمياإفل كاف لم      (4)في الدمع رائعة  اإلحكا
فقدم خبر كان شبو الجسمة )لمديف(، عمى اسسيا )حكؼ( وقد كوان 
بامكانوووو التعبيووور عوووؽ الجسموووة بغيووور العووودول عوووؽ تشغووويؼ الجسموووة األصووومي 
فيقؾل: ان كان حكؼ لمديف، فانوو لوؼ يفعول، فافواد بالتقوديؼ موالؼ يكوؽ بغيوره 

. وقد فرل بيؽ اسوؼ كوان وخبرىوا شوبو الجسموة الجوار والسجورور ما يقرده
)لمدووويف(، وغيووور ذلوووػ الفرووول بالجوووار والسجووورور فوووبل يجوووؾز التقوووديؼ: "ال 
يتقدم معسؾل خبر كوان عموى اسوسيا، فيفرول بويؽ الفعول واسوسو وىوؾ غيور 

، فوووبل يقوووال فوووي نحوووؾ: )كوووان د مكرموووًا عميوووًا( (ٕ)عووورف وال جوووار ومجووورور
 مكرموًا(، فوان كوان عرفوا او جوارا ومجورورا جواز ذلوػ نحووؾ: )كوان عميوًا د

 كان د جالدًا عشدك، فانو ير  انو يقال )كان عشدك د جالدا(.
 ومثل ذلػ قؾلو: ]الكامل[

                                      
 .ٕ٘الديؾان/ (ٔ)

 .٘ٔٔ/ٔشرح ابؽ عقيل  (ٕ)
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و    قج عّمقت قمبي وعّمق قخشيا      (4)بيػى  فكاف عمى اليػى تعميق 
خبوور  فقوودم شووبو الجسمووة مووؽ الجووار والسجوورور )عمووى اليووؾى(، وىووي

 كان عمى اسسيا )تعميقو(.
ان فووي ىووذا التقووديؼ ممسحووًا نفدوويًا بووارزًا، وذلووػ، ان الذوواعر يجدوود 
إحداسو بسا عم( بوو قمبوو، موؽ ىوؾى كوذلػ عموى اليوؾى ان يدوتجيب ليوذا 

 االنفعال العاطفي.
 تكدٓه احلال علٙ صاحبُ -5

وقووود يقووودم الذووورقي ويوووهخر فوووي الفزوووبلت "السعسوووؾالت"، ففوووي العربيوووة موووؽ 
لسرونة موا يبوي  ليوا تقوديؼ الفزوبلت وتأخيرىوا عموى وفو( حوال السوتكمؼ او ا

الستمقي. فقد استعسل الذاعر ىوذا الوشس  موؽ التقوديؼ مراعيوًا جانوب السعشوى 
 فقال: ]الؾافر[

 (0)ليا ولكل مقبمة بجار    بجارا  يا بجوَر الذخؽ ندعى
 وىذا البيوش موؽ قرويدة )حقيقوة الحوال( التوي نغسوش بسشاسوبة خموع

م ومجيء الدومظان رشواد الخوامس بعوده، ٜٜٓٔالدمظان عبد الحسيد عام 
وفييا يبيؽ الذاعر االثر الذي احدثو ىذا التغيير لدى الشاس وسوعييؼ الوى 
معرفووة حقيقووة مووا تووهول اليووو االحووداث السقبمووة، فحوواكؼ يووذىب ويووأتي وخوور 

ِمع.  مثمسا سسا مدحش باشا بحكسو ثؼ خر
( التوووووي تقوووودمش عموووووى صووووواحبيا فالتقووووديؼ حرووووول فووووي لفوووووت )بووووداراً 

فووي ندووعى. والحووال )تبوويؽ ىي ووة شوويء موودة مهقتووة ثووؼ الزووسير السدووتتر )نحووؽ( 
 .(ٖ)لو( تفارق بعدىا، فميدش دائسة السبلزمة
                                      

 .ٜٙ/ٔالديؾان  (ٔ)

 .ٖٗالديؾان/ (ٕ)

 .ٖٓٗ/ٕالشحؾ الؾافي  (ٖ)
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 .(ٔ)وجاءت الحال مهكدة لعامميا اذ جاءت عمى معشاه مخالفة لفغو
وقد أفاد تقديسيا الحرر والتأكيود، يقوؾل السبورد: "فو ذا كوان العامول 

 .(ٕ)الحال فعبل صم  تقديسيا وتأخيرىا لتررف العامل فييا" في
ىووو( لستعمقووات الفعوول مكانووا خاصووا بحووث ٜٖٚوخرووص القزويشووي )

فيوووو أحوووؾال الستعمقوووات واألموووؾر التوووي تظووورأ عمييوووا، وذكووور فوووي الستعمقوووات 
السفعؾل بو وتقدمو عموى فعموو، ذكور الحوال وتقوديؼ بعوض السعسوؾالت عموى 

 .(ٖ)بعض
 

                                      
 .ٖ٘ٙ/ٔشرح ابؽ عقيل:  -٘ٙٗ/ٕيشغر: مغشي المبيب  (ٔ)

 .ٖٓٓ/ٖالسقتزب  (ٕ)

 .ٜ٘ٔ/ٔاإليزاح  (ٖ)
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 احلرف
عاىرة مألؾفة فوي المغوة العربيوة وغيرىوا، وقود حدوبو الشحواة الحذف 

العرب مبدأ مؽ مبادا التفدوير والتحميول فوي ابحواثيؼ، وقود عوده ابوؽ جشوي 
، وبوووويؽ انووووو جووووار فووووي "الجسمووووة، والسفوووورد، (ٔ)مووووؽ "بوووواب شووووجاعة العربيووووة"

 ،(ٕ)والحرف، والحركة"
والحذف يعشي غياب عشرر مؽ عشاصر التركيب المغؾي ام غيور 

مغووووؾي الستسثوووول فووووي داللووووة الحووووال وعوووورف السقووووام، ويشبغووووي االتفوووواق مووووع ال
الدكتؾر تسوام حدوان فوي قؾلوو: "ال يشبغوي لشوا ان نفيوؼ الحوذف عموى معشوى 
ان عشروورا كوووان مؾجووؾدا فوووي الكوووبلم ثووؼ حوووذف بعووود وجووؾده ولكوووؽ السعشوووى 
الوووذي يفيوووؼ موووؽ كمسوووة الحوووذف يشبغوووي ان يكوووؾن ىوووؾ الفوووارق بووويؽ مقوووررات 

، ويعشوي قوؾل (ٖ)بويؽ مظالوب الدوياق الكبلموي االسوتعسالي"الشغام المغوؾي و 
الوودكتؾر حدووان عشوود التقوواء نووؾن الرفووع مووؽ األفعووال الخسدووة بشووؾن التؾكيوود 

فوان الحوذف ىشوا واجوب، اذ تحوذف نوؾن الرفوع،  -موثبل -الثقيمة أو الخفيفوة
وتبقوى نووؾن التؾكيوود، وفووي حالووة السزووارع الستروول بووالف االثشوويؽ ال يجووؾز 

 نؾن اإلعراب. -أيزاً  -بالشؾن الثقيمة، وتحذف مشو التؾكيد اال
عشده الترك، أو  -أيزاً  -والحذف عشد سيبؾيو ىؾ االضسار، وىؾ

كر، ومؽ السؾاطؽ التوي حودث فييوا سويبؾيو عوؽ الحوذف باسوتعسال  ترك الذِّ
ىذه التدسيات يسكؽ ان نذكر.. :"ومثمو مؾاعيد عرقؾب أخواه بيثورب" كأنوو 

يد عرقؾب اخاه ولكشو تورك "واعودتشي" اسوتغشاء بسوا ىوؾ قال: "واَعْدتَشي مؾاع

                                      
 .ٖٓٙ/ ٕالخرائص  (ٔ)
 السردر نفدو. (ٕ)

 .ٜٕٛالمغة العربية معشاىا ومبشاىا/  (ٖ)



 الفصل الثاىي : احلذف
 

473 
  

ْمِف" . وقؾلو أيزًا: "وتررك ذكرر الفعل لسا كان قبول ذلوػ (ٔ)فيو مؽ ذكر الخر
 .(ٕ)مؽ الكبلم"

والحوووذف موووؽ أدوات اإليجووواز الوووذي تتدوووؼ بوووو العربيوووة، ويعووود موووؽ 
خرائرووووويا األصووووومية، فوووووالعرب... "إلوووووى اإليجووووواز أْمَيووووول، وعوووووؽ اإلكثوووووار 

 .(ٖ)"اْبَعد
ووووولُّ  -وسوووووساه االختروووووار -وقوووووال الدووووويؾطي عوووووؽ الحوووووذف "ىوووووؾ جر

 .(ٗ)مقرؾد العرب، وعميو مربتشى أكثر كبلميؼ"
ونبلحووت ىشووا أّن الشحوواة يسيووزون بوويؽ الجووائز والؾاجووب، فالجووائز مووا 
يسكؽ إعيار السحوذوف فوي العبوارة بحيوث ال يكوؾن الشواط( بيوا حوال ذكور 

موا يستشوع مشوو السحوذوف الوذي  السحذوف مخظ ًا، اما الحذف الؾاجب فيوؾ
قوودره الشحوواة، ولووؾ ذكوور لكانووش العبووارة خظووأ؛ الن الشوواطقيؽ السحووتج بيووؼ لووؼ 

 .(٘)يعيد مشيؼ إعيار ما قدره الشحاة
)إلوووى جانوووب عوووؾاىر لغؾيوووة أرخووورى ىوووي الزيوووادة والتقوووديؼ والتوووأخير  

 .(ٙ)واالستبدال(
حووا ))كووذلػ يرجووع الحووذف إلووى طووؾل الكووبلم تخفيفووا مووؽ الثقوول جشؾ  

إلووى اإليجوواز فووي مؾاضووع تدووتظيل فييووا التراكيووب كجسمووة الروومة وأسوومؾب 
الذوورط وأسوومؾب القدووؼ، وفووي سووياق العظووف، ومثوول حووذف األفعووال الدالووة 

                                      
 .ٕٕٚ/ ٔالكتاب:  (ٔ)
 .ٕٔٛ/ ٔالسردر نفدو  (ٕ)
 .ٖٛ/ ٔ:سردر نفدو ال (ٖ)
 .ٙٙ/ ٔاالشباه والشغائر في الشحؾ  (ٗ)

 .ٖٛعاىرة الحذف  في الدرس الشحؾي/  (٘)

 .ٖٔٔٔ/ ٕأصؾل تحميل الخظاب  (ٙ)
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وقيول... ونحؾىوا الن السقوؾل فوي العوادة جسموة  -وقالؾا -عمى القؾل ))قمش
 .(ٔ)طؾيمة أو عدة جسل، وذكره يغشي عؽ ذكر لفت فعل القؾل((

، ان الوشص (ٕ)صحاب تحميول الخظواب وديشاميوة الوشصونجد عشد أ
وحده لؼ يكتف بتقشية التكثيف وحدىا، بل اضافؾا اليوو تموػ الغواىرة، وىوي 
الحووذف أو مووا سووسؾه )اإليجوواز(، الووذي يتحقوو( بسهشوور لغووؾي اعتسووادا عمووى 
جسمة سابقة والحقة، بتقدير السحوذوف، وربسوا يعتسود الحوذف عموى الوذاكرة، 

 كتفي أحيانًا بالشق  عؽ الكتابة.بي، وذلػ ان الشص يوعمى السهشر الكتا
 
 

 احلرف يف شعس علٕ الشسقٕ
 

تشؾعش األساليب التي يغترف مشيا الذورقي موؽ السوؾروث المغوؾي، 
ولعل مؽ أىسيا، انتفاعو مؽ عاىرة الحذف التي تترف بيا المغة العربية 

لذووعرية، فيعسوود إلووى تؾعيووف ىووذه الغوواىرة بؾصووفيا رافوودا مووؽ روافوود لغتووو ا
كسوووا ان ىوووذه الغووواىرة مؾجوووؾدة لووودى غيوووره موووؽ شوووعراء العربيوووة سوووؾاء فوووي 
عروووؾرىؼ القديسوووة ام فوووي العرووور الحوووديث، درسوووش بروووفتيا مغيووورا موووؽ 

 مغاىر الذعر.
والذرقي مؽ الذعراء الذيؽ تبحروا في عمؾم المغة وفقييا، وتعمسيا 

ك أغراضوا كسا تعمسيا شوعراء العربيوة األوائول، فزوبل عوؽ أنشوا نجود ان ىشوا
فشية مختمفة اعتمجش في خاطره مشيا اسوتعسالو ليوذه الغواىرة بكول اشوكاليا 

 مؽ حذف الحرف أو الكمسة أو الجسمة.

                                      
 .ٕٗعاىرة الحذف في الدرس الشحؾي/  (ٔ)
 د. د مفتاح. ٚٙٔتشغير وانجاز/  -الشص ديشامية (ٕ)
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 . حرف املبتدأ ..1
يقؾل  (ٔ)ومؽ الذؾاىد عمى ذلػ ما جاء في  قريدة )رثاء وتعزية(

 الذرقي:
 ساي بجي إلى الذسذ نػرا  كمسا ابتد  نػر  البذاشةل في مرباح غّختو

اذ ترووؾر الذوواعر لمحغووة، ان نووؾر البذاشووة، ونووؾر الذووسس ىسووا 
نؾر الحياة معا، ابتدوام مسموؾء باألمول، فكول مشيسوا كوامؽ فوي ااخور، تموػ 
صؾرة تؾلدت عفؾيًا مؽ اختبلط الحقيقة بالسجاز، فؾّلودت جانبوا موؽ مرثيوو 
الذاعر لمذين صادق بؽ الذين بواقر الجوؾاىري، كسوا ىوؾ عشوؾان القرويدة 

اء وتعزيووة[، فزووبل عووؽ ان فووي البيووش وحوودة إيقاعيووة، فيووو جسمووة اسووسية ]رثوو
واحودة لكشيوا تؾليديووة، فيوي تؾليديووة اسوسية ترمووي إلوى ايرووال معشوى داللووي 
ىوؾ االخبووار السجوورد. جواء السبتوودأ محووذوفا جووؾازا تقوديره )ىووؾ( السسوودوح فووي 

 صدر البيش، وخبره معرف باإلضافة ىؾ )نؾر البذاشة(.
وىؾ أْن ال حذف: نؾر البذاشة )مبتدأ(، ويبدي  ويجؾز وجو وخر،

 الفعمية )خبر(.
وفووي الحووذف الجووائز، قوود يعسوود السجيووب ألسووباب تتعموو( بووالسؾقف 
الذي يكؾن فيو إلى ذكر العشاصر كاممة غيور مشقؾصوة الترتيوب عموى ىوذا 
الشحؾ يتؾاءم مع بقية أبيات القريدة، اذ جعل الذاعر كمسة )نؾر( متأخرة 

رف الذوووعري، وذلوووػ لسكوووان الوووراء و واو السووود قبميوووا، أي عموووى وفووو( الترووو
تأثير صؾت الراء ووجؾد الؾاو وىؾ مؽ حروف السد قبل الراء ليسا التأثير 
السباشوور فووي السعشووى الووذي يريوودهر الذوواعر، ولووؾ كووان بغيوور ىووذيؽ الحوورفيؽ 
الختمفش السفوردات والتراكيوب. ولوؾ اراد الذواعر ان يعبور عوؽ ىوذا السعشوى 

                                      
 .ٜٜالديؾان/  (ٔ)
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وخوور الختمفووش السفووردات والتراكيووب ان ىووذا التركيووب فووي تؾزيووع نفدووو وزن 
 وىي:]البدي [ (ٔ)الجسمة في البيش الؾاحد، فاألبيات البلحقة

 يبػػجي الذػػعاع انعكاسػػا  فػػي محاسػػشو
 ورافػػػػػػع فػػػػػػػؽ ميػػػػػػج  مػػػػػػغ أناممػػػػػػو
ـ  شائعػػػػػػػةك   يدػػػػػػػتخجـ الػػػػػػػجىَخ واأليػػػػػػػا

 

 كأّنسػػػػػػػا ىػػػػػػػػ فػػػػػػػي مخآتػػػػػػػو ارتدػػػػػػػسا 
 مػػغ كػػل مػػا ال يػػديغ الصػػخس قػػج فصسػػا
 ويدػػػػػػػػتقل البخايػػػػػػػػا أفل تػػػػػػػػخى خػػػػػػػػجما

 

 ال يخدم الؾزن فق ، بل يحافت عمى وحدة الجسمة معشؾيا.
وحذف السبتدأ في نرؾص ىذا الشس  جائز عشد الشحاة، النو يدل 
عميووو دليوول، فووبل يجووؾز حووذف السبتوودأ أو الخبوور إال إذا كووان معمؾمووًا بدووبب 

كر قريشوة لفغيوة ، والحوذف انسوا يكوؾن وجؾد قريشة لفغيوة أو معشؾيوة. ))فالوذِّ
بقريشووة لفغيووة أيزووًا، وال يكووؾن تقوودير السحووذوف إال بسعؾنووة ىووذه القريشووة، 
واىوووؼ القووورائؽ الدالوووة عموووى السحوووذوف ىوووي االسوووتمزام، وكبلىسوووا موووؽ القووورائؽ 

ويبوويؽ باحووث الوودكتؾر سووعيد حدووؽ بحيووري جانبووا مووؽ عوواىرة  (ٕ)المفغيووة((
لحوذف ىشوا محكوؾم بقيود الحذف عمى وف( السشغؾر المدواني فيقوؾل: ))ان ا

لغؾي نحؾي، اذ البد مؽ تقدير السحذوف ذىشيا في تعبيور الحوذف لتحقيو( 
اإلفووادة مووؽ الكووبلم، ويكووؾن إثبووات التقوودير مسكشووا لبيووان السحووذوف، وتحوودد 
قؾاعوووود الشحووووؾ مؾاضووووع جووووؾاز الحووووذف ومؾاضووووع وجؾبووووو(( )أي: عشرووووري 

 .(ٖ)االختيار واالجبار(

                                      
 .ٜٜالديؾان/  (ٔ)

 .ٕٕٔالمغة العربية معشاىا ومبشاىا/  (ٕ)

 .ٜٕٗدراسات  لغؾية تظبيقية في العبلقة بيؽ البشية والداللة/ الدكتؾر بحيري/  (ٖ)
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 امل[:]الك (ٔ)ومثل ذلػ قؾل الذرقي
 الػػجمع  عاشفػػةك يجػػير بيػػا األسػػى
 درس  الرػػػػبابةل كػػػػع قػػػػخأت  بمػحػػػػو
 دري يغػػػػػػص  عميػػػػػو فػػػػػي أمػاجػػػػػو

 

 لتػػػػػخاوَح االشػػػػػجاَف أو لتخيحػػػػػا 
بػػػخا  ووحيػػػا  لمعػاشػػػف يػػػػحى  عل
 إندػػاف  عيشػػي راكدػػا  وشفػحػػا

 

فيووؾ يعظووي وصووفا جسوويبل لموودمع، مووا يهيوود رجووؾع الوودر إلووى الوودمع 
ذا التتووووابع الدووووياقي ليووووذا الؾصووووف لسووووا وىووووؾ )عشووووؾان القروووويدة(، ولووووؾال ىوووو

استظعشا مؽ معرفة السبتدأ لشجعموو موع خبوره جسموة تاموة السعشوى والترتيوب. 
فكمسة )دّر( خبر لسبتدأ محذوف تقديره )ىؾ( والذي يهيد ذلػ موا ذكوره فوي 

 البيتيؽ الدابقيؽ ليذا البيش...
في  افاد اإليجاز واالخترار لؾجؾد القرائؽ السذكؾرة -فالحذف ىشا

 البيتيؽ:
 وبيش الذرقي:

 إنداف  عيشي راكدا  وشفػحا  دري يغػص  عميو في أمػاجو

 :]الظؾيل[ (ٕ)شبيو بقؾل الذاعر ذي الرمة
دخ  الساء تارة   شي َيحل َغخؽ    وإنداف َعيل  فيبجو، وتارات  يجعُّ فيل

 ومثل ىذا الشس  ما ورد مؽ قؾل الذاعر:]البدي [
(7)والذخع  مدتػدع  االحكاـ بيشكسا  اب  معا  نعرك حسمت عميو والكت      

 

فالسبتدأ محذوف تقديره )ىؾ( أو )نعذػ(، فالفائدة حرمش بغيؾر 
السعشوووى لعموووؼ السخاطوووب بأنوووو الوووشعش لوووذكره )حسموووش عميوووو...( كأنوووو قوووال: 

 نعش حسمش الشعش والكتاب معا... اما الخبر فيؾ الشكرة )نعش(.
                                      

 .٘ٗالديؾان/  (ٔ)
 .ٓٙٗوىؾ مؽ البحر الظؾيل/ ديؾان ذي الرمة/  (ٕ)
 .ٔٓٔالديؾان/  (ٖ)
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 :]الرمل[ (ٔ)ومثل قؾلو
ف ـ    ختل ما انتيكتل ذمةك لػ خ  ا كسا شاَء الحما فمي قّخعشل

(0)
 

ذىووب الذوواعر فووي أبيووات قروويدتو )تحيووة بابوول(، إلووى السوودى الووذي 
يربووّيؽ احداسووو بالبعوود الدووحي( الووذي يفروول بيشووو وبوويؽ الساضووي الستسثووول 
ب ثوار بابوول، فيووي فووي ذمتووو وامانووة فوي عشقووو ان يرووؾنيا والحوو( ىووؾ الووذي 

ا احروويشا االسوساء وااليحوواءات التووي توودلل يقور عشووو ذلووػ... يتزو  ىووذا إذ
 -سوووورير السجوووود -بموووود الدووووحر -عموووى عغسووووة ىووووذه االثووووار فسشيووووا... بابوووول

نبؾخذنرور... الون، اموا البشواء المغوؾي  -موردوخ -كوؾرش -اسود -حسؾرابي
فذكر استعسال )لوؾ( الذورطية داللوة واضوحة عموى تسدوػ الذواعر بتاريخوو 

محوذوف تقوديره )ىوي( يعوؾد عموى  السؾغل في القدم، كوذلػ نجود ان السبتودأ
 )وثار بابل( والخبر )ذمة( الشكرة.

 . حرف اخلرب:2
يحذف الخبر جؾازًا إذا دل عميو دليل نحوؾ: َموْؽ أنوش؟ فتقوؾل: فوي 
اإلجابووة عووؽ الدووهال بووو)َمْؽ(، فيووذكر السبتوودأ ويحووذف الخبوور اعتسووادا عمووى 

مَُّيػػا"" أ ك م َيػػا َدآئلػػعك ول ذكووره فووي الدووهال، ونحووؾ قؾلووو تعووالى:  أي: وعميووا  (ٖ)ضل
دائؼ. ويحذف جؾازا بعد )اذا( الفجائية، نحؾ: خرجشا فاذا السظر والتقودير، 

 ىاطل أو كائؽ.
وموؽ مؾاضووع حووذف الخبوور وجؾبوا: ان يكووؾن كؾنووا مظمقووا، والسبتوودأ 
بعوود )لووؾال(، جوواء ذلووػ فووي أكثوور مووؽ قروويدة لمذوواعر الذوورقي، مشيووا وقؾفووو 

                                      
 .ٖٕٚالديؾان/  (ٔ)

مام والذمة: الح(، والجسع أذمةو: )المدان/ مادة: ذمؼ ج/ (ٕ)  (.ٖٗص ٙالذِّ
 .ٖ٘الرعد/  (ٖ)
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م ٕٜٔٔاقر الجؾاىري وقد توؾفي عوام بؽ الذين بوىؾ يرثي الذين صادق 
 في قريدة )رثاء وتعزية( إذ يقؾل ]البدي [

 لسا غجتل لحجيال الخفجل مدَتمسا  ذو الكف لػال نجاىا خمتيا َحجخا  

ففووي البيووش ورد حووذف لمخبوور وجؾبووا فووي جسمووة )لووؾال نووداىا...( أي 
 لؾال نداىا مؾجؾد والسبتدأ بعد لؾال ىؾ )نداىا(.

يجب حذف الخبر إذا وقع السبتدأ بعد )لوؾال( االمتشاعيوة، يقؾل الديؾطي: "
ألنووو معمووؾم بسقتزوواىا، اذ ىووي دالووة عمووى امتشوواع لؾجووؾد، فالسوودلؾل عمووى 

 .(ٔ)امتشاعو ىؾ الجؾاب، والسدلؾل عمى وجؾده ىؾ السبتدأ"
ويذكر د. فاضل الدامرائي السدالة بقؾلو: "إن قدسًا مسوا يقودره الشحواة مسوا 

و خووبلف، فقوود يووذىب قدووؼ إلووى ان فيووو حووذفا وقدووؼ ال تقتزوويو الرووشعة فيوو
يرى ان فيو حوذفًا كسوا فوي االسوؼ السرفوؾع بعود )لوؾال( االمتشاعيوة نحوؾ )لوؾال 
زيد الكرمتػ( فسشيؼ مؽ يقدر خبرا لزيد وىؾ )مؾجؾد( وقدؼ ال يرى تقودير 

 .(ٕ)شيء"
 ومثل ذلػ قؾل الذرقي: ]الكامل[
(7)لكشَت في قمبي لػال اليسػـ    عسجا  رفعتظ ىكحا وثقي

 

 والتقدير: لؾال اليسؾم )مؾجؾدة( لكشش في قمبي.
"ذىب فريو( موؽ الشحواة  إلوى ان الخبور لوؾ كوان كؾنوا مظمقوا وجوب 
حذفو، اما إذا كان كؾنوًا خاصوًا، أي وصوفًا يتروف بوو السبتودأ غيور مجورد 

                                      
 .ٕٜٖ/ ٔىسع اليؾامع  (ٔ)

 .ٕٜالجسمة العربية تأليفيا وأقداميا  (ٕ)
 .ٖٗٗالسزدوجات: الديؾان/  (ٖ)
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 (ٔ)الؾجؾد فالؾاجب ذكره، اال إذا دل عميوو دليول فيجوؾز حيش وذ ذكوره وحذفوو"
 ؾل الذرقي في ىذا اإلطار:]الدريع[يق

(0)ما غاَب وجو  القرجل مغ نطختي  لػال غبارك عالقك في الصخيق
 

 ونحؾ قؾلو: ]الستقارب[
ملل   تشفس لػال سقيح  الشجى (7)يشػش  جشاحيول لع ي بل

 

ويذكر صاحب اليسع: )فان كان عميو دليل جاز الحذف واإلثبات 
ْشج، والجسيوؾر اطمقوؾا فيوو وجوؾب الحوذف نحؾ: لؾال انرار زيود َحَسوْؾه لوؼ َيو

ففوي البيتويؽ جواز فييسوا  ،(ٗ)بشاء عمى انو ال يكوؾن بعودىا اال كوؾن مظمو((
 الحذف واالثبات

 . حرف احلسف:3
 ، يقؾل الذرقي ]البدي [:(٘)مؽ قريدة )لؾ يكؾن الشاس كالذجر(

 بيتا  مغ الشػر أو بيتا  مغ الذعخل   ماذا بشيتع عمى الػادي أحبَتشا

فيؾ يتخذ مؽ االستفيام طريقة لمتعبير عؽ اسوتيجانو والزموًة عموى 
الدشة ااخوريؽ صوشعو ليسود القوؾل فكأنوو يفتعموو افتعواال لقرود عقود محواورة 
بيشو وبيؽ السخاطب، تركو يتحق( في الغاىر عبر الفعل )بشى(، وترودر 

 اسؼ االستفيام )ماذا(.
سو ل عشوو بمفوت  اما الحذف فشجده في سياق جؾاب االستفيام، وقود

)بشيووتؼ(، مووا زاد مووؽ ابيامووو وشوودة معرفتووو، الن السدووهول اصووب  ذا قيسووة، 

                                      
 .ٜٔٔعاىرة الحذف في الدرس الشحؾي/  (ٔ)

 .ٖٙٗديؾان/ ال (ٕ)

 .ٜٗالديؾان/  (ٖ)

 .ٖٜٖ/ ٔاليسع  (ٗ)

 .ٕٙ٘الديؾان/  (٘)
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اما جؾاب االستفيام فشمحغو في الذظر الثاني مؽ البيش )بيتا موؽ الشوؾر( 
 أو )بيتا مؽ الذعر(، وىسا الجؾاب عؽ االستفيام الذي سبقو.
 [:وقد يحذف حرف الشداء تخفيفًا كقؾل الذاعر الذرقي ]البدي 

 بيتا  مغ الشػر أو بيتا  مغ الذعخل   ماذا بشيتع عمى الػادي أحبَتشا

فقد حذفش مشو أداتو تخفيفا، إذ أجواز الشحواة حوذف أداة الشوداء موؽ 
الكووبلم تخفيفووا: "اذا كووان السشووادى مقووببل عميووػ مشتبيووا لسووا تقووؾل، وال يكووؾن 

اصوووا ، ولوووذلػ جعموووؾه خ(ٔ)ىوووذا اال فوووي السعرفوووة، النيوووا مقروووؾدة قرووودىا"
 .(ٕ)بالسشادى القريب

 -كوووذلػ نجووود ان ىسوووزة االسوووتفيام فوووي عجوووز البيوووش حوووذفش تخفيفوووا
فزووووبل عووووؽ أّن الدووووهال بوووواليسزة ايووووراد جووووؾاب باختيووووار واحوووود مووووؽ  -أيزووواً 

شووي يؽ، ودليوول كؾنووو اسووتفياما ىشووا مووع غيوواب األداة الروورفية، ىووؾ سووياق 
لذوعر(، موا كدوا الكبلم الستسثل في اإلجابة )بيتوا موؽ الشوؾر( ام )بيتوا موؽ ا

الشظ( مؽ تشغيؼ معيؽ. "فيشاك مدوتؾى معويؽ موؽ التشغويؼ يتؾاكوب موع كول 
فعووول لغوووؾي، لتتظووواب( داللوووة السرسووول فوووي خظابوووو موووع داللوووة الخظووواب فوووي 
اصل تركيبو، فيشاك التشغيؼ الوذي يؾاكوب االسوتفيام، والتشغويؼ الوذي يؾاكوب 

 .(ٖ)الخبر، والتشغيؼ الذي يؾاكب الشداء وىكذا"
، وليذا كوان الحوذف (ٗ)الشحاة اليسزة اصل أدوات االستفياملقد عد 

تخفيفا مؽ خرائريا، فبل يقدر عشد الحذف سؾاىا قوال الرضوي: "حوذفش 
 .(٘)اليسزة لكثرة استعساليا، استغشاء بيا عشيا واقامة ليا مقاميا"

                                      
 .ٕ٘ٗ/ ٔشرح الكافية  (ٔ)

 .ٜٕٓ/ ٔيشغر: شرح السفرل  (ٕ)
 .ٕٚاستراتيجيات الخظاب/ عبد اليادي الذيري/  (ٖ)
 .ٗٔ/ ٔمغشي المبيب  (ٗ)

 .ٙٗٗ/ ٗشرح الرضى عمى الكافية  (٘)
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 اما وجؾد )أو( في البيش: ]البدي [
 ر أو بيتا  مغ الذعخل بيتا  مغ الشػ   ماذا بشيتع عمى الػادي أحبَتشا

بووداًل مووؽ )ام( فووي االسووتفيام بوواليسزة، فيووأتي ذلووػ ضووسؽ السعوواني 
التي ترد فييا ))فاذا وقع قبميوا االسوتفيام فيرو  ان يكوؾن بواليسزة وبغيرىوا 
مؽ أدوات االستفيام، بخبلف )ام( عشد بعزيؼ، وانيا ال ترقدر معيا )أي: 

بووو)أي(، كسوا تقوودر موع )ام(، فووان وان )أو( ال ترقودر موع اليسووزة(، اذا كانوش 
جؾابيووووا يكووووؾن: نعووووؼ أو ال، بخووووبلف )ام( وانسووووا ذلووووػ النيووووا )أو( عظفووووش 
استفياما عمى استفيام، فكأن كل واحد مشيسا قائؼ بشفدو بخبلف أم، فانيا 
مووووع مووووا قبميووووا مقوووودرة بووووو)أي(، فمووووذلػ ال يكووووؾن جؾابيووووا اال احوووود شووووي يؽ أو 

 .(ٔ)األشياء((
حؾيووول بالترتيوووب لؤلىسيوووة والعشايوووة والتؾكيووود. فتقوووديؼ السفعوووؾل بوووو ت

، (ٕ)واليسووزة تحؾيوول بالزيووادة، والزيووادة ىشووا لغوورض االسووتفيام أو االسووتخبار
وىي عشرر استفيام وكذلػ أدوات االستفيام األرخرى. ولكوؽ لكول عشرور 

 مؽ ىذه العشاصر القدرة عمى تحؾيل الجسمة إلى السعشى الذي يراد.
لمعاطفوووة فوووي قرووويدتو )تيش وووة( فجووواء شوووعره  اآلخػػػخ شػػػكل الذػػػخقي الػجػػػو

العووواطفي نبووويبل نقيوووا سووويبل عموووى وفووو( اسوووتعداده المغوووؾي العوووالي وىوووؾ يقووودم 
التيش ة لسشاسبة قران الذين د رضا بؽ الذين ىادي كاشف الغظواء عوام 

 :]الكامل[ (ٖ)ىو(، فزسؽ أبيات قريدتو يقؾلٜٕٖٔ)
ػػػو    اخػػح اليػػػى ش خقػػي عمػػيَّ فمػػػ سػػخى   مػػػغ لػػػػعتي نفدػػػي َلعػػػدَّ شخيق 

                                      
 .ٕٕٔرصف السباني/  (ٔ)
 .ٜٔٔيل المغؾي/ في التحم (ٕ)
 .ٛٙالديؾان/  (ٖ)
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 عمػػػػػػػى زّنارىػػػػػػػاومميحػػػػػػػة  عقػػػػػػػجتل 
 أفخغػػت  صػػجري ال أحقػػق  مػػا اليػػػى 

 

 قمػػب السذػػػؽل فػػال عػػجاه  خفػق ػػو  
ػػػػو    فمقػػػج عػػػػجا فػػػي صػػػػجرىا تحقيق 

 

انو يحس احدواس شويخو الكبيور، موا يودل عموى ان عبلقوة الذورقي 
بالذووين د رضووا عبلقووة حووب ومووؾدة وفيووؼ وتفوواىؼ وكيووف ال وىووؾ الذوواعر 

 الستاجج حبا لرديقو وىؾ يعقد قرانو ؟الرقي(، 
أّمووا مووا ورد مووؽ حووذف فشجووده فووي البيووش الثوواني الووذي ضووسشو حرفووًا 
محووذوفًا ىووؾ )رب( فووي قؾلووو )ومميحووة(، اذ حووذفش )رب( وبقووي عسميووا بعوود 
الؾاو، وتدسى )واو رب السحذوفة(،  والتي تجر ما بعدىا، عمى أنوو مبتودأ 

رّب السحذوفووة بعوود الووؾاو. أمووا مووا مرفووؾع بزووسة مقوودرة وىووؾ مجوورور لفغووًا بوو
ذكوووره الرضوووي موووؽ ان )الفووواء( و )بووول( فزوووبل عوووؽ )الوووؾاو( ىوووي حوووروف 
عظووف فووبل تعسوول فووي الجوور ))امووا الفوواء وبوول فووبل خووبلف عشوودىؼ ان الجوور 
ليس بيسا، بل )برب( مقدرة بعدىسا، الن )بل( حرف عظوف بيوا عموى موا 

عشوود سوويبؾيو  -يزوواً أ -قبميووا، والفوواء جووؾاب الذوورط، وامووا الووؾاو، فممعظووف،
 .(ٔ)وليدش بجارة((

 ومثل ذلػ قؾل الذاعر: ]البدي [
(0)كبخى الػقايعل ذات الرػتل والريتل   وقائج  مغ صبايا الحخب ت صخب و     

 

وىووذا البيووش مووؽ قروويدة )وادي العكاريووش(، التووي نغسيووا بسشاسووبة 
حوووورب الرووووحراء التووووي حروووومش فووووي مؾقووووع العمسوووويؽ بعوووود اندووووحاب القائوووود 

                                      
، رصووف السبوواني/ ٜٕٛ/ ٗ، شوورح الرضووي ٖٚٚ -ٖٙٚ -٘٘االنروواف مدووألة/  (ٔ)

ٕٜٙ. 
 .ٜٕٗالديؾان/  (ٕ)
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ني روميوول وجيؾشووو.. والعكاريووش واد اقووتحؼ )كووذا( فيووو الجيذووان فووي األلسووا
 أرخرى. (ٔ)واقعة

امووا الحووذف فشجووده فووي قؾلووو )وقائوود( اذ حووذفش )رب( وبقووي عسميووا 
بعد الؾاو )واو رب(، و)قائد( مبتدأ مرفؾع بزوسة مقودرة وىوؾ مجورور لفغوا 

 برب السحذوفة بعد الؾاو.
"لمتكثيوور كثيوورًا، ولمتقميوول ويؾضوو  ابووؽ ىذووام ذلووػ فيقووؾل: "توورد رّب 

، و"اعساليووا محذوفووة بعوود الفوواء كثيوورا، وبعوود الووؾاو أكثوور، وبعوود بوول (ٕ)قموويبل"
. اما مميحة، فتكؾن مبتدأ مرفؾعا بزسة مقودرة، وىوي (ٖ)قميبل وبدونيؼ اقل"

 مجرورة لفغا برب السحذوفة بعد الؾاو.
 مووؽ التركيووب كثيوورًا، ويظووّرد ذلووػ مووع )أْن( و ويحػػحؼ حػػخؼ الجػػخ

ػػػَمس ػا")أّن( بذووورط أموووؽ الموووبس. كقؾلوووو تعوووالى :  ػػػَظ َأفل َأسل ػػػػَف َعَميل " َيس شُّ
(ٗ) 

ي َأشلَسػػػع  َأف َيغلفلػػػَخ للػػػي"والتقوودير )بوووأن اسوومسؾا( وكقؾلوووو تعووالى :   (٘)" َوالَّػػػحل
. (ٙ)والتقودير )ِموْؽ أّن( وذكور الذورقي حوذف الحورف فوي قرويدة )رزء الويؼ(

 فقال: ]الظؾيل[ 
ساة الحسى      (3)فبالخغع أف يدتقبمػَؾ إلى الَقبخل   قج شيعػَؾ إلى الثغخل ح 

 

 والتقدير: ) مؽ أْن يدتقبمؾَك(
 

                                      
 .ٕٙٗالديؾان/  (ٔ)

 .ٖٙٔ -ٖٗٔ/ ٕمغشي المبيب  (ٕ)
 السردر نفدو. (ٖ)

 .ٕٙ٘/ٔ. ويشغر: الكتاب : ٚٔالحجرات /  (ٗ)

 .ٕٛالذعراء /  (٘)

 .ٙٔٔالديؾان/  (ٙ)

 .ٜٕٗالديؾان/  (ٚ)
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 .(ٔ)وفي قريدة )مشاجاة الشجؾم(، وىي مؽ أوائل نغؼ الذاعر
 يقؾل: ]الظؾيل[ 

 أوائَل مجج  ضيعتليا األواخخ    نطخت  بعيغ ما حػتيا السحاجخ    

ال لغووة العيووؾن، وال عاطفووة لووؼ تتعظوول لغووة الكووبلم عشوود الذوواعر، و 
القمووب، فكميووا لووؼ تكووؽ بعيوودة عووؽ إحداسووات الذوواعر حوويؽ نغوور بعوويؽ مووا 
حؾتيا السحاجرر وىؾ يشواجي الشجوؾم. وىوذه الروؾرة لمشغور ىوي: "موؽ نغور 

 .(ٕ)العيؽ ونغر القمب، والشغر: تأمل الذيء بالعيؽ"
( وقووود  ففوووي البيوووش جووواءت كمسوووة )أوائووول( مفعوووؾال بوووو لمفعووول )نغووورتر

ش بحرف جر محذوف وتقدير الكبلم: )نغرتر إلى أوائل مجد(، وعمى سبق
الرغؼ مؽ كثرة التراكيب والسؾاضع التي تحذف مشيا الحروف فوي العربيوة، 
فان ىذا الحذف "مسا يأباه القيواس، الن الحوروف انسوا جويء بيوا اختروارًا 

ائبووة ونائبووة عووؽ األفعووال. فسووا الشافيووة نائبووة عووؽ )انفووي(، وىسووزة االسووتفيام ن
عؽ )استفيؼ(، وحروف العظوف نائبوة عوؽ )أعظوف( وحوروف الشوداء نائبوة 
عؽ )أنادي(، فو ذا أخوذت تحوذفيا كوان اختروار السخترور، وىوؾ إجحواف 
إاّل أنو قد ورد فيسا ذكرناه لقؾة الداللة عمى السحذوف فرار القرائؽ الدالوة 

  (ٖ) كالتمفت بو(
 . حرف الفعل:4

، فقوود يوورد حذفووو مووع (ٗ)ة الفعميووةالفعوول أىووؼ ركووؽ مووؽ أركووان الجسموو
فاعمووو، وتقتزووي بعووض مشاسووبات القووؾل وتووؾفر )كووذا( القوورائؽ ومووا يكتشووف 

                                      
 .ٜٕالديؾان / (ٔ)

 .ٜٕٔ -ٗٔالمدان: مادة نغر : ج/ (ٕ)

 .ٜٕٔ/ٕشرح السفرل  (ٖ)

 .ٕٚٓيشغر: في الشحؾ العربي، نقد وتؾجيو/  (ٗ)
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تقتزووي العوودول عووؽ ذكووره وااللتووزام بحذفووو،  (ٔ)سووياق الكووبلم مووؽ مبلبدووات
 عمى ندرة السحذوف وقمة داللتو قياسا بغيره مؽ أجزاء الجسمة.
ء فاعموو دليول والحذف ىذا عمى ضوربيؽ: حوذف الفعول وحوده، وبقوا

فووي السؾاضووع جووائزة الحووذف لوودليل حووالي أو مقووالي. أمووا الزوورب  (ٕ)عميووو
، وىوذا الحوذف لويس موؽ بواب حوذف (ٖ)الثاني، فيؾ حذف الفعل موع فاعموو

-السفردات، وانسا موؽ قبيول حوذف الجسموة )السدوشد والسدوشد اليوو(. ونوذكر 
، يعسوول السفعووؾل السظموو( وىووؾ السفعووؾل الحقيقووي عمووى خووبلف أنؾاعووو -ىشووا

عموووى تخرووويص اإلسوووشاد وتقييوووده عموووى وجوووو التؾكيووود وذلوووػ بتعزيوووز معشوووى 
الحووودث الوووذي يقيوووده السدوووشد )الفعووول( وإلزالوووة احتساليوووة الذوووػ والسجووواز فوووي 

 (ٗ)اإلسشاد
وقد نجد في شعر عموي الذورقي ىوذا الشوؾع موؽ الحوذف، وذلوػ فوي 

 (٘)ا(التعبيووورات الذوووائعة التوووي يووودل عمييوووا دليووول، اذ نجووود فوووي قرووويدة )اوربووو
 أربعة مؽ السرادر الستشؾعة يقؾل فييا: ]اليزج[

 ػ. ىشيئػػػػػػػػا محشػػػػػػػػَة العالػػػػػػػػ4
 . فػػػػػػػػػػػػػػاىال بالعفاريػػػػػػػػػػػػػػت0
 . ىػػػػػػػػػجاؾ هللا يػػػػػػػػػا شّيػػػػػػػػػا7

 

 ػػػػػع مػػػػا القيػػػػتل مػػػػغ محشػػػػو 
 ومخحػػػػػػػػػػػػػػػػى لمذػػػػػػػػػػػػػػػػياشيغل 
 ر  رفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقػاريخل 

 

                                      
 .ٕٚٓ/ يشغر: في الشحؾ العربي، نقد وتؾجيو (ٔ)

 .ٕٖٙ/ ٕ، مغشي المبيب ٘ٚ/ ٔشرح الكافية في الشحؾ  ٖٔٛ/ ٕالخرائص:  (ٕ)

 .ٖٔٛ/ٕالخرائص:  (ٖ)

والشحوووؾ  -ٜ٘ٔالمغوووة العربيوووة معشاىوووا ومبشاىوووا/  -ٜٖٕ/ٔيشغووور: شووورح السفرووول  (ٗ)
 .ٕٚٓ/ٕالؾافي 

 . والبيتان االول والثالث غير مدوريؽ في الديؾانٕٖ٘الديؾان/  (٘)
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في األبيات تشوؾع فوي القافيوة التوي لجوأ الييوا الذواعر ليزوفي عموى 
و فووي مجوال اختيووار السفوردة التووي تمفوش انتبوواه لغتوو رصووانة اكبور تؾسووعا مشو

 الستمقي، وتكؾن الرؾرة أكثر ايحاًء وقد قزى عمى الرتابة إلى حد ما.
فووووو)ىشي ا( فووووي البيووووش األول، الفعوووول فييووووا محووووذوف تقووووديره: ىش ووووش 
ىشي ا، بسعشى )ىشاءة(، استعسمش استعسال السردر، فتعورب مفعوؾال مظمقوا 

بَتو ألّنووو ذكوور لووػ خيوورًا أصووابور رجوولو فقمووشر وفووي الكتوواب: )) ... وإّنسووا نروو
َثَبوووَش ذلوووػ لوووور ىشي وووًا مري وووًا أو ىشوووأه ذلوووػ ىشي وووًا،  ىشي وووًا مري وووًا، كأنوووػ قموووش:

تِزَل الفعل، ألّنو صار بداًل مؽ المفت بقؾلػ: َىَشأرَك((  .(ٔ)فاخر
وفوووي البيوووش الثووواني ورد السرووودر )اىوووبًل(، وىوووؾ مفعوووؾل بوووو لفعووول 

، وىووي مووؽ كمسووات الترحيووب ويسكووؽ ان تكووؾن محووذوف تقووديره: حممووش اىووبل
صووووفة لسروووودر محووووذوف والتقووووودير: وتيمووووؾن اىووووبل موووووا فيووووؾ )مووووا يحتسووووول 

َواَل ت طلَمس ػػػَف َفتلػػيال (()) (ٕ)مووؽ ذلووػ -السروودرية والسفعؾليووة
. وفووي البيووش (ٖ)

نفدوو، ورد السروودر )مرحووى( السعظووؾف عموى )أىووبًل(، فيووؾ مفعووؾل مظموو( 
بو الفتحووووة السقوووودرة عمووووى األلووووف لفعوووول محووووذوف، مشرووووؾب وعبلمووووة نروووو

 لمتعذر.
ويدووووتثسر الذوووواعر اسووووتعسال السروووودر ليشووووؾع فووووي بشائووووو الجسمووووي، 
متزووسشا جسووبل مشيووا، فووذكر السروودر )رفقووا( فووي البيووش الثالووث، الووذي جوواء 
ليهكود جدووامة الحودث وىووؾ يؾصووي الظيوار الحربووي ان يرفو( بالشدوواء حوويؽ 

                                      
 .ٖٚٔ/ ٔالكتاب:  (ٔ)

 .ٔٙ٘/ ٕمغشي المبيب (ٕ)
 .ٚٚالشداء  (ٖ)
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يقووووؾل الذوووواعر فووووي  القرووووف ابووووان الحوووورب التووووي شوووواركش فييووووا السانيووووا...
 القريدة نفديا:]اليزج[

 َدَوتل َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػّفارة  اإلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػحارل 
 فكانػػػػػػػػػػػت نفخػػػػػػػػػػػػة الرػػػػػػػػػػػػػرل 
 وبػػػػػػػػاَت الصفػػػػػػػػل فػػػػػػػػي قصػػػػػػػػخ  
 وربُّ األ َفػػػػػػػػػػػػػػػػػَخع الذػػػػػػػػػػػػػػػػػامخل 

 

 (ٔ)بػػػػػػػػيغ القرػػػػػػػػخل والقرػػػػػػػػخل  
 وكانػػػػػػػػػتل سػػػػػػػػػاعة  الحذػػػػػػػػػخل 
ُـّ الصفػػػػػػػػػػػلل فػػػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػػػخل   وأ
 ضػػػػػيف  الزػػػػػبّل فػػػػػي جحػػػػػػخل 

 

ي )رفقوووووا( ىكوووووذا عمووووول الذووووواعر سوووووبب رفقوووووو بوووووالقؾارير، فالفعووووول فووووو
 محذوف تقديره )أرف((.

 ومثل ذلػ ما جاء بحذف الفعل في السردر )رفقا( قؾلو: ]الكامل[
ػػَغ حجيػػجا  رفقػػا  بيػػا م يجػػا  َفمدل

 

 (0)ىػػػػػّػدل فػػػػػػجيت َظ سػػػػػػػميغَّ عبيػػػػػػجا 
 

 وقؾلو: ]السجتث[
 رفقػػػػػػػػػػػػا  بذػػػػػػػػػػػػعب  يعػػػػػػػػػػػػير  

 

 (7)لمزػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فل باالمترػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصل  
 

ر الشائوووب ويبشوووي الذووواعر فوووي بعوووض أبيوووات قروووائده عموووى السرووود
 بأسمؾب الدعاء كسا ورد في قؾلو: ]الدريع[

(1)قج زرعػا سشبمَة الحبّل   يا دمع  سقيا  لج لى في الحذا
 

فالسردر )سقيا( ناب عؽ فعمو السحذوف، فيؾ مشرؾب عمى انو 
مفعؾل مظم( لفعل محذوف جوؾازا والتقودير: )اسو( سوقيا( و)لؤلولوى( جوار 

وف والتقوودير: )الوودعاء لؤلولووى(. ومجوورور فووي محوول رفووع خبوور لسبتوودأ محووذ

                                      
 .ٕٖٙالديؾان /  (ٔ)
 .ٜ٘الديؾان/  (ٕ)

 .ٜٕٓالديؾان/  (ٖ)

 .ٖٛٗالديؾان/  (ٗ)
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"وال يجووؾز ىشووا القووؾل )سووقيػ( انسووا تجووري ذا كسووا أجوورت العوورب لتبوويؽ مووؽ 
 .(ٔ)تعشي"

"ان ىوذه السرووادر وأمثاليووا ان لووؼ يووأت بعوودىا مووا يبيِّشيووا ويعووي ؽ مووا 
تعمقووش بووو مووؽ فاعوول أو مفعووؾل امووا بحوورف جوور أو باضووافة السروودر اليووو 

جؾز، نحوؾ سوقاك هللا سوقيا، ورعواك هللا فميدش مسا يجب حذف فعمو، بل ي
 .(ٕ)رعيا، وجدعػ جدعا، وشكرك شكرا، وحسدك حسدا"

 ومثل ذلػ قؾل الذاعر: ] الظؾيل[
(7)وبؤسا  لكع مػتػا ليحيا نزار ىا  ىشيئا  لعّذاؽل الحصاـ حمػميع

 

فووو)ىشي ا(، مفعووؾل مظموو( لفعوول محووذوف وجؾبووا، أي حووذف السدووشد 
ير )الفاعل(، "تكؾن حقيقة نربو عمى الحال ثؼ الفعمي والسدشد اليو الزس

حذف الفعول وجعول بودال موؽ المفوت بقوؾليؼ )ييشواك( يودل عموى ذلوػ انوو قود 
 يغير ييشاك في الذعر عمى سبيل الدعاء... قال األخظل: ]البدي [

م و   يشا َفػاضل ـَ ت فادل ش  َلو  الطَّفخ    إلى إَما  أضلَفَخه  هللا  فمَييل

والغفر فاعمو فرار ييشِّئ لو الغفر بسشزلة ىشي ا دعاء لو باليشاء، 
لو الغفر وصار اختزال الفعول وحذفوو فوي ىشي وا كحذفوو فوي قوؾليؼ الحوذر، 

 .(ٗ)وتقديره احذر الحذر
ويأتي قؾل الذرقي، لمداللة عمى شحذ العوزم والشرو ، فزوبل عسوا 

 يهديو مؽ التؾكيد وإثبات األمر.

                                      
 .ٖٛٔ/ ٔالكتاب  (ٔ)

 .ٕٕٕ/ ٔيشغر: شرح الكافية  (ٕ)
 .ٖٔٔالديؾان/  (ٖ)
 .ٕٓٗ/ ٔشرح السفرل  (ٗ)
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وىوؾ مفعوؾل مظمو( لفعول  وفي البيوش نفدوو جواء السرودر )بهسوًا(،
محذوف والتقدير: أبأسكؼ هللا بهسًا، ويقوع )بهسوًا( مؾقوع الودعاء نحوؾ بهسوًا 

، "وىي مشرؾبة بفعل مزسر متوروك إعيواره ألنيوا صوارت بودال (ٔ)لمخائؽ
 .(ٕ)مؽ الفعل، وبعزيؼ يغير الفعل تأكيدا"

ويسكؽ ان نحري ما جاء في ديؾان الذاعر الذرقي موؽ مروادر 
فزبل عسا ذركر كسا في األبيوات ااتيوة  -كمسات حذفش أفعاليامتشؾعة أو 

 كقؾلو: ]البدي [ 
 ىمػػّع يػػا مػػجح  ميػػال  ال لعرػػستول 

 

ـَ والحكسػػػا  كَخ واالحكػػػا تدػػػتشصق الػػػحّل
(7) 

 

 وقؾلو: ]الؾافر[

 أنػػػاسك مثمسػػػا اختمفػػػتل وجػىػػػا 
 

باعػػػػػػػػا   (1) يقيشػػػػػػػػا  أنيػػػػػػػػا اختمفػػػػػػػػت شل
 

 وقؾلو: ]البدي [

 عػػغ مقبمػػويػػا قػػائال  لػػي صػػبخا  
 

للػػػػعل التفػػػػخؽ بػػػػيغ الخيػػػػق والعدػػػػلل  
 (1) 

 

 وقؾلو: ]البدي [

 فػػي كػػل يػػػـ  ليػػا أمثػػاليع مػػجدك 
 

 (6)ميػػػػػال فعّسػػػػػا قميػػػػػل  يشتيػػػػػي السػػػػػجد   
 

 وقؾلو: ]الؾافر[

 زفػفػػػػػػػػػػا  ياركائبػػػػػػػػػػو وىػػػػػػػػػػجيا  
 

(ٚ)فاحدػػػػػغ مذػػػػػية الخيػػػػػلل التيػػػػػادي 
 

 

                                      
 .ٖٔٔ/ ٔالكتاب  (ٔ)
 .ٕٕٕ/ ٔشرح السفرل  (ٕ)

 .ٖٓٔالديؾان /  (ٖ)
 .ٗٙالديؾان /  (ٗ)

 .ٜٚالديؾان/  (٘)

 .ٜٗالديؾان /  (ٙ)

 .ٛٔٔالديؾان /  (ٚ)
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 وقؾلو: ]الظؾيل[

فلمممممممما  مممممممممد          مممممممم    مممممممم      خميميَّ ىجدا  واختالسا  بخصػكع 
(ٔ)

 
 

 وقؾلو: ]الخفيف[

و  فيػػػػػ ليػػػػثك  ػػػػجهل سػػػػالح   لػػػػع ي فل
 

 تلمممممممم ب يمممممممم        مممممممم   مممممممم     
(ٕ)

 
 

 وقؾلو: ]السجتث[

 بػػػػػػػػػػػػػاش  الكػػػػػػػػػػػػػخل رفقػػػػػػػػػػػػا  
 

يمممممممممممممم   مممممممممممممم           مممممممممممممم   
(ٖ)

 
 

 وقؾلو: ]السجتث[

 يػػػػػػػا ضػػػػػػػارب العػػػػػػػػد ميػػػػػػػال  
 

أ ممممممممممممممم     ممممممممممممممم        يممممممممممممممم  
(ٗ) 

 

 وقؾلو: ]السجتث[

 ميػػػػػػػال   يػػػػػػػا ضػػػػػػػارَب العػػػػػػػػد
 

     يممممممممممممم ََ   ممممممممممممم   أ ممممممممممممم     
(٘) 

 

 وقؾلو: ]اليزج[

 حػػػػػػػػػحارا  صػػػػػػػػػاحَب الػػػػػػػػػدورؽل 
 

أن   ل فَمممممممممممممممممممممممم    َ مممممممممممممممممممممممم    
(ٙ) 

 

 وقؾلو: ]اليزج[

 حشانػػػػػػػػػا  صػػػػػػػػػاحَب الػػػػػػػػػدورؽ 
 

 (ٚ)أف تتخَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخؽل  
 

 وقؾلو: ]الخفيف[

 اعتػػداال  ىػػحا التسكػػث فػػي الدػػجغل 
 

 (ٛ)وقػػػػػػػػػػػج كشػػػػػػػػػػػت دائسػػػػػػػػػػػا  تتشقػػػػػػػػػػػل 
 

                                      
 .ٜ٘ٔالديؾان /  (ٔ)

 .ٗٙٔالديؾان /  (ٕ)

 .ٜٛٔالديؾان /  (ٖ)

 .ٜٕٛالديؾان /  (ٗ)

 .ٜٕٔالديؾان/  (٘)

 .ٖٖ٘الديؾان/  (ٙ)

 .ٖٖ٘الديؾان/  (ٚ)

 .ٔٔٗالديؾان/  (ٛ)
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 وقؾلو: ]الخفيف[

 فػػػػػػد  ليػػػػػػخوب  حػػػػػػحارا  فػػػػػػي تح
 

 (ٔ)أحيػػػػػػػػاَة الصيػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػ ى ىػػػػػػػػدائع 
 

 فالسرادر أو الكمسات عمى التؾالي:
صوبرًا  -اختبلسواً  –ىجدوًا  –ىوديًا  –زفؾفوًا  –ميوبًل  -صوبراً  -يقيشاً  -ميبلً 

 حذارًا. -اعتزااًل  –حشانًا  –حذارًا  –ميبًل  –ميبًل  –رفقًا  –
، بعود االداة كسا يحوذف الفعول وجؾبوا اذا توأخر عشوو فعول مفدور لوو

إذا، وىووي عوورفو لسووا يدووتقبل مووؽ الزمووان، ذكرىووا سوويبؾيو بقؾلووو : "إذا فيسووا 
" اذا الدػػساء انذػػقت.  كقؾلووو تعووالى: "(ٕ)بدووتقبل بسشزلووة "إذ" فيسووا مزووى"

، فالدووساء: فاعوول بووو)انذقش(، محووذوف كالدووساء فووي (ٖ)"اذا االرض مػػجتو"
ر "واالرض" نائوب عوؽ قؾلو: "فواذا انذوقش الدوساء" اال ان الفعول ىشوا موذكؾ 

فاعل "مدت" محذوف، وكل موؽ الفعمويؽ يفدوره الفعول السوذكؾر، فوبل يجوؾز 
ان يووتمفت بووو، النووو السووذكؾر عووؾض عووؽ السحووذوف وىووؼ ال يجسعووؾن بوويؽ 

. وصواحب السغشوي عمول سوبب دخوؾل إذا عموى (ٗ)الِعَؾض والَسعوؾ ض عشوو"
ذا الدوووساء االسوووؼ بقؾلوووو: " وانسوووا دخموووش الذووورطية عموووى االسوووؼ فوووي نحوووؾ "ا

انذووقش" ألنووو فاعوول بفعوول محووذوف عمووى شووريظة التفدووير ال مبتوودأ خبلفووًا 
 (٘)لبلخفش"

 وقد ذكر الذاعر الذرقي، حذف الفعل بعد )اذا( فقال:]الستقارب[
(6)أعيشا و ىّبا إذا الذػؽ ىبل   خميميَّ مثل جشاحيل حساـ

 

                                      
 .ٕٔٗالديؾان/  (ٔ)

 .ٖٖٗ/ٔالكتاب :  (ٕ)

 .ٔاالنذقاق/ (ٖ)

 .ٕٖٙ/ ٕمغشي المبيب  -ٚٙٔشرح شذور الذىب/  (ٗ)

 .ٖٜ/ٔغشي المبيب م (٘)
 .٘ٓٔالديؾان/  (ٙ)
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جووواءت كمسوووة )الذوووؾق( فووواعبل بفعووول محوووذوف وجؾبوووا يفدوووره الفعووول 
ؾر والتقدير: اذا ىب الذؾق ىب.. "كل اسؼ مرفؾع وقع بعد )ان( أو السذك

 .(ٔ))اذا( فانو مرفؾع بفعل محذوف وجؾبا"
 وكقؾلو:]البدي [

تمػب  مغ ق صخ  ناء  إلى ق صخل   كانت إذا قصخةك عغ أرضيا ح بدتل 
(0)

 

فكمسووووة )قظوووورة( نائووووب فاعوووول بفعوووول محووووذوف وجؾبووووا يفدووووره الفعوووول 
حبدووش قظوورة عووؽ ارضوويا حبدووش. والقووؾل بحووذف  السووذكؾر، والتقوودير: اذا

الفعل بيذا الدياق انسا ىؾ مؽ قبيل الحذف الذي يموزم الشحوؾي الشغور فيوو 
لسقتزوويات صووشاعة الشحووؾ، فقوود ذكووروا الصووبلح اصوول وخوور وىووؾ ان مثوول 
ىذه االدوات )كحروف االستفيام والجزاء( ال تباشر االسؼ، لذلػ اضوظروا 

ا حتوى يدومؼ االصول، وقود جورىؼ ىوذا التقودير الى القؾل بتقدير الفعول بعودى
فووي ىووذه السؾاضووع الووى القووؾل بالحووذف عمووى شووريظة التفدووير، وقوود يكووؾن 
تحديووود معشوووى الجسموووة االسوووسية التوووي خبرىوووا اسوووشاد فعموووي بسعشوووى الخبووور ال 

موا  -بان يحسل معشى الجسمة االسسية عمى معشى الفعمية -بسعشى االبتداء
ي عوووؽ ركوووؾب الحوووذف عموووى شوووريظة يخفوووف عوووؽ ثقووول ىوووذا التأويووول ويغشووو

 ". (ٖ)التفدير
 ويقدؼ د. د الذاوش بحدب الؾجؾب والجؾاز واالمتشاع باالنؾاع ااتية: 

 الحذف السستشع: ىؾ الحذف الذي لؼ يتؾفر )كذا( شرطو. .ٔ
 الحذف الجائز: وىؾ ما تؾفر )كذا( فيو الدليل عمى السحذوف. .ٕ

ف االفعووال فووي الحووذف الؾاجووب: كسووا ذكووره االسووتراباذي، مووؽ حووذ .ٖ
 (ٗ)بعض السرادر متى اقترنش بالداللة عمى معشى خاص

                                      
 .ٗٚٗ/ ٔشرح ابؽ عقيل  (ٔ)
 .ٜٕ٘الديؾان/  (ٕ)
 .ٓٛٔٔ/ٕاصؾل تحميل الخظاب :  (ٖ)

 .ٓٗٔٔ/ٕالسردر نفدو :  (ٗ)
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 احلرف يف بعض الرتاكٔب
 حرف جْاب الشسط بعد لْ ..

لؾ: حرف امتشاع المتشواع ال محول ليوا موؽ االعوراب، تفيود امتشواع الجوؾاب 
المتشوواع الذوورط، وتفيوود التعميوو( فووي الساضووي، وقوود عموول ابووؽ يعوويش عوودم 

سيبؾيو قائبل: "انسا ذكر )اْن( و )إذما( وعود  عدىا مؽ حروف الذرط عشد
)إذما( مؽ الحروف، ولؼ يذكر )لؾ( الن )لؾ( معشاىا السزي والذرط انسا 
يكوووؾن لمسدوووتقبل، الن معشوووى تعميووو( الذووويء عموووى شووورط انسوووا ىوووؾ وقوووؾف 

غيوووره فوووي الؾجوووؾد، واليكوووؾن ىوووذا السعشوووى فيسوووا دخؾلوووو فوووي الؾجوووؾد عموووى دخوووؾل 
حووووروف الذوووورط، النيووووا كانووووش شوووورطًا فيسووووا  رىا فوووويمزووووى، وانسووووا يووووذكرىا مووووؽ يووووذك

 .(4) وجؾد األول" مزى، إذ كان وجؾد الثاني مؾقؾفًا عمى
ويدوؾقؾن  (0) ويرى بعوض الشحواة ان )لوؾ( "حورف شورط بسشزلوة ان"

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ    چعمى ذلػ شؾاىد موؽ القورون الكوريؼ مشيوا قؾلوو تعوالى: 

 . (7) چڃ  چ  چ   چ  
عمى فعل، فان قدمش االسؼ قبل الفعل فييا كان  و "لؾ" ال تقع اال  

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ عموووى فعووول مزوووسر، وذلوووػ كقؾلوووو عوووز وجووول : 

  . (1)چں  ں  ہ  
 .(1)انسا )انتؼ( رفع بفعل يفدره ما بعده"

                                      
 .ٔٛ/ٛشرح السفرل  (ٔ)

 .ٖٓٙرصف السباني / (ٕ)

 .ٚٔيؾسف /  (ٖ)

 .ٓٓٔاإلسراء /  (ٗ)

 .ٚٚ/ ٖالسقتزب  (٘)
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وفووي قروويدة )ديووؽ االدب( نجوود حووذف جووؾاب الذوورط بعوود )لووؾ( إذ 
 يقؾل الذاعر الذرقي]البدي [: 

(4) ولػ عمى الجىخ يسزي كمسا حكسا  ذكمة  محكع الخأي في أعزاؿ م  
 

 فالسحذوف ىؾ جؾاب )لؾ( وتقديره : ولؾ كان عمى الدىر يسزي.
 وكقؾلو]الستقارب[:

 ىشيئا  ولػ كاف مشيا العصبل   وأنَت إذا انَت تدقي السذػؽ 
(0)

 

نجد اداة الذرط )لؾ(، وقد انتفى الجؾاب وىؾ وجؾد العظب )أي لكان ىذا 
ڃ   ڃ  چ  چ  چ حذف جؾابيا لمعمؼ بو كقؾلو تعالى: العظب(، )وربسا 

و)السعشوووى لكوووان ىوووذا  (7)چے    ڎچ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ     ڍ   ڌ  ڌ
  (1) القرون(

 كقؾل الذاعر ]الظؾيل[:
ؾ لػ شيءك أتانا رسػل و   َفعا  َوججّل جل سػاَؾ ولكغ لعل نججل لظ مل

 (1)
 

 .(6) والسراد : )لؾ أتانا رسؾل سؾاك لدفعشاه(
 وكقؾل الذرقي ]الكامل[: 

(3) وجعمت  مجخاىا مغ االنراؼ  لػ استصيع  ندفت جاري دجمة
 

 

 والمراد، لى استطيع شيئبً لنزفت جبري..

                                      
 .ٕٓٔالديؾان/  (ٔ)

 .٘ٓٔديؾان/ ال (ٕ)

 .ٖٔالرعد/  (ٖ)

 .ٜٖ٘رصف السباني/  (ٗ)

 .ٕٕٗالبيش مؽ الظؾيل، وىؾ المرا القيس في ديؾانو /  (٘)

 .ٜٛ/ٜشرح السفرل  (ٙ)

 .ٕٗٔالديؾان /  (ٚ)
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 أسلْب اليفٕ
لؼ لّسوا، . ولو أدوات ىي )ال، ما، إْن، (ٔ): خبلف اإليجاب واإلثباتالشفي 

. ولوووؼ يكوووؽ الشحووواة القووودماء بسشوووأى عوووؽ دراسوووة (ٕ) لوووؽ، الت، لووويس، غيووور(
أدوات الشفووي ولكووشيؼ تشاولؾىووا فووي أبووؾاب متفرقووة إذ دررسووش عمووى وفوو( مووا 
تعسمووو مووؽ مووهثرات فيووي إّمووا عؾاموول تووهثر فووي االسووؼ فيكووؾن مؾقعيووا فووي 

رس نؾاسن الجسمة االسوسية، وإّموا عؾامول تعسول فوي الفعول فتودرس حيوث تود
وىذه الدراسة عابيا السحدثؾن، بقؾليؼ : )) ولؾ أنيا جسعش في  (ٖ)األفعال

باب وقرنش اساليبيا، ثؼ وزن بيشيا، وبّيؽ مشيا موا يشفوي الحوال واالسوتقبال 
وما يشفي الساضي، وما يكؾن نفيًا لسفرد وما يكؾن نفيًا لجسمة، وما يخص 

الشفووووي وفقيشووووا  االسووووؼ، ومووووا يخووووص الفعوووول، ومووووا يتكوووورر؛ ألحظشووووا بأحكووووام
أساليبيا، ويغيور لشوا موؽ خروائص العربيوة ودقتيوا فوي األداء سويءو كثيور 

 .(ٗ) أغفمو الشحاة وكان عميشا ان نتّبَعور ونربّيشور((
ولؾ رجعشا إلى سيبؾيو لؾجدنا أنو درس أدوات الشفي عمى موا أراده 

د َفَعوول السحودثؾن إذ قووال ))إذا قوال : َفَعوول فو ن نفيووو لوؼ يفعوول، وإذا قوال : قوو
ف ن نفيو لّسا يفعل، وإذا قال : لقد َفعل  ف ن نفيو ما فعل ألنوو كأنوو قوال : 
بهللا لقد َفعل فقال : بهللا ما فعل، وإذا قال : ىوؾ يفعول، أي ىوؾ فوي حوال 
فعل، ف ن نفيو ما يفعل وإذا قواَل: ىوؾ يفعول ولوؼ يكوؽ الفعول واقعوًا فشفيوو ال 

، فشفيو ال : بهللا لوَيفعمؽ  فقموَش : بهللا ال كأنوو قوال يفعل، يفعل وإذا قمشا : َليفعمؽ 
، وإذا قاَل : سؾف يفعل ف ن نفيو لؽ يفعَل((  .(٘) يفعلر

                                      
 . ٖٜٗ/ٕالسعجؼ الؾسي  :  (ٔ)
 . ٕٙٙيشغر : في الشحؾ العربي نقد وتؾجيو :  (ٕ)
 . ٕٚٔيشغر : نحؾ التيدير :  (ٖ)
 . ٘ء الشحؾ، إبراىيؼ مرظفى : إحيا (ٗ)
 . ٓٙٗ/ٔالكتاب :  (٘)
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ونبلحت مؽ ىذا القؾل أن سيبؾيو قد وضو  أمواكؽ ورود اسوتعسال 
أدوات نفي الفعل، ويحسل كبلمو عمى أنو رجوع إلوى الجيوة السقابموة لموزمؽ 

شحوواة مووؽ بعووده لووؼ يفعمووؾا مثوول مووا فعوول بوول الشحووؾي فووي األفعووال السشفيووة، وال
 ذىبؾا إلى دراسة أدوات الشفي بحدب عسميا.

فكبلمووو يفيوود )أن أدوات الشفووي مووؾاد مقيوودة وىووي مووؽ الزوائوود التووي 
فووو ّن )لوووّؼ( غيووور )لسوووا( وكوووذلػ تخموووص الحووودث إلوووى زموووؽ موووا وترشوووحو لوووو 

 .(ٔ)()لؽ(
نكاره، ويوهدى ))والشفي أسمؾب لغؾي لشقض ما يتردد في ذىؽ السخاطب وإ

. وأدوات الشفووي ىووي : ))كمسووات توودل (ٕ) بووأدوات تحووددىا مشاسووبات القووؾل((
فوووالشفي فوووي االصوووظبلح اسوووتعسل  (ٖ) عموووى عووودم وقوووؾع الحووودث أو الخبووور((

، وقوووود عرفووووؾا (ٗ)اسووووتعسال كمسووووة )الجحوووود( وىووووؾ اإلخبووووار عووووؽ توووورك الفعوووول
لفعل فوي : بأنو ما انجزم بمؼ لشفي الساضي، وىؾ اإلخبار عؽ ترك االجحد

وواضوو  مسووا سووب( أّن الشفووي أعووؼ مووؽ الجحوود بووالرغؼ مووؽ َأنيسووا  (٘)الساضووي
 بسعشى واحد .

إّن الشفي باب مؽ أبؾاب السعشى يروم بو الستكمؼ إخراج الحكوؼ فوي 
تركيب لغؾي مثبش إلى ضده، وتحؾيول معشوى ذىشوي فيوو اإليجواب والقبوؾل 

 .لػػ بريغة تحتؾي عمى عشرر يفيد ذإلى حكؼ يخالفو، وذل

                                      
 . ٕٚالفعل زمانو وأبشيتو، د. ابراىيؼ الدامرائي :  (ٔ)
 .   ٕٙٗنقد وتؾجيو :  –يشغر : في الشحؾ العربي  (ٕ)
 . ٕٕٕٙ/ٖمعجؼ المغة العربية السعاصرة :  (ٖ)
 . ٖٕٚكتاب التعريفات :  (ٗ)
 . ٘ٛالسردر نفدو :  (٘)
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وإّن الستعس( في جسمة الشفي يرى أنيا تهول إلى اإليجواب، فوالشفي 
يبووودأ حركتوووو موووؽ دائووورة اإلثبوووات، وىوووؾ إّموووا أن يتؾقوووف عشووودىا ليشسييوووا إلوووى 
الغاية التي يحدؽ الؾقؾف عشدىا، وإّما أن يدخل بيا دائرة الشفي، وىذا موا 

جسمووة )قوواَم  لفووش الباحووث المغووؾي قووديسًا يقووؾل السبوورد : ))إن رفووع )زيوود( فووي
( عمى أنو فاعل ف ذا قمشا : لؼ يقؼ زيد، ف ّن الشفي قد تدم  عموى الفعول  زيدو
فدمبو الحدث، فكيف يرفع الفاعل؟، ويرد عموى ذلوػ بوأّن الشفوي إنسوا يكوؾن 
عموووى جيوووة موووا كوووان مؾجبوووًا وال يسكوووؽ إدراك ذلوووػ إال بعووود إدراك أن الشفوووي 

 .(ٔ)يكؾن عمى جية اإلثبات((
في التركيب يكؾن مدومظا عموى الخبور فيوؾ دور  ونبلحت أن الشفي

محووودود، دون أن يوووهثر فوووي لؾاحقوووو، ويفدووور ذلوووػ عبووود القووواىر الجرجووواني، 
، ثووؼ نفيتووو، لووؼ  بأنووػ إذا حكيووش عووؽ إندووان أنووو قووال : زيوودو بووؽ عسوورو سوويدو
تكؽ أنكرت أن يكؾن : زيد بؽ عسرو، بول أن يكوؾن )سويدًا( فوالشفي يتعمو( 

 .(ٕ)بالخبر دون المؾاح(
مووووؽ التعريفووووات الؾاضووووحة تعريوووو  د حساسووووة إْذ قووووال : ))مووووؽ و 

العؾارض السيسة التي تعرض لبشاء الجسموة فتفيود عودم ثبوؾت ندوبة السدوشد 
وبيوذا التعريو   (ٖ) إليو لمسدشد في الجسموة الفعميوة واالسوسية عموى الدوؾاء((
 يتجو الشفي نحؾ السدشد وىؾ نفيو صمة الخبر بالسبتدأ.

: أحودىسا الشفوي الروري  : وىوؾ نفوي حودوث (ٗ)والشفي عمى نوؾعيؽ
الفعوول أو االسووؼ نفيووًا صووريحًا. وااخوور : الشفووي الزووسشي : وىووؾ مووا يعوورف 

                                      
 . ٛ/ٔ:  السقتزب (ٔ)
 . ٖٔٙدالئل اإلعجاز :  (ٕ)
 . ٕٓٛفي بشاء الجسمة العربية :  (ٖ)
 ٕٙٔ/ ٗمعاني الشحؾ:  (ٗ)
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مووؽ الدووياق، وتوودّل عميووو القوورائؽ الرووؾتية أو المفغيووة نحووؾ قؾلووو تعووالى : 
َخم ػػػفَ ) َبػػادك مُّكل َحاَنو  َبػػلل عل ػػبل ا س  َسغ  َوَلػػج  حل حاول أن . وسووش(ٔ)(َوَقػال ػا اتََّخػػَح الػػخَّ

 ندتكذف أدوات الشفي الرري  أوال :
 

 أدّات اليفٕ 
 .  )ال( :1

وتدووتعسل )ال( مووع الفعوول  (ٕ)وىووي مووؽ أقوودم حووروف الشفووي فووي العربيووة
أكثر مسا تدتعسل مع االسؼ، والسيسا الفعل السزارع ونقدؼ الحديث عشيا 

 عمى قدسيؽ :
 )ال( مع الفعل .  -ٔ
 )ال( مع االسؼ . -ٕ

 الشافية عمى خسدة أقدام:وقدّؼ ابؽ ىذام )ال( 
: العامموووة عسووول )إّن( )وذلوووػ ان أرريووود بيوووا نفوووي الجوووشس عموووى سوووبيل االوؿ

التشريص وتدسى حيش ذ )تبرئة(، واّنسا يغير نرب اسسيا اذا كوان 
( (. أو رافعووووًا نحووووؾ : ))ال  خافزووووًا نحووووؾ )ال صوووواحَب جووووؾد  مسقووووؾتو

 جببًل حاضر((َحَدشًا ِفْعمرو مذمؾم(( أو ناصبًا نحؾ : ))ال طالعًا 
 : العاممة عسل )ليس(.الثاني
 : ان تكؾن عاطفة.الثالث
 : ان تكؾن جؾابًا مشاقزًا لو )َنَعْؼ(.الخابع

                                      
 . ٕٙاألنبياء :  (ٔ)
 . ٖٔيشغر : أساليب الشفي في العربية، د. مرظفى الشحاس :  (ٕ)
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: ان تكوووؾن عموووى غيووور ذلوووػ، فوووان كوووان موووا بعووودىا جسموووة اسوووسية الخػػػامذ
صدرىا معرفة او نكرة ولؼ تعسل فييا، او فعبًل ماضيًا لفغًا او تقوديرًا 

 .  (ٔ)وجب تكرارىا
 مع الفعل : )ال( -أ

 وىي تشقدؼ عمى : 
 غير العاممة ، وتكؾن :  -أ

 نافية لمحدث :  -ٔ
وأكثوور مووا توودخل عمووى الفعوول، السوويسا الفعوول السزووارع، وال يذووترط 

وعشووود دخؾليوووا عميوووو فووو ن الشحووواة جعمؾىوووا لشفوووي  (ٕ)تكرارىوووا أو سوووبقيا بشفوووي
فعلر ولؼ ، قال سيبؾيو : ))وإذا قال : ىؾ ي(ٖ)الحدث أو الفعل في السدتقبل

ويقرد بالفعل الؾاقع : زمؽ الحوال،  (ٗ) يكؽ الفعل واقعًا، فشفيو، ال يفعل((
( نفوي السدوتقبل، ومووؽ  وقؾلوو ولوؼ يكوؽ واقعووا : زموؽ السدوتقبل، و )ال يفعوولر

 ذلػ قؾل عمي الذرقي ]الدريع[: 
 أحاشػػػػػػػت الػػػػػػػجنيا فػػػػػػػال يختجػػػػػػػى

 

 (٘)أف تعػػػػخؼ األ خػػػػخى بػػػػال شفػػػػخةل  
 

 وقؾلو ]البدي [:
ػػػت  وجشَتػػػوأختذػػػال  ي الذػػػػَؽ إفل قّبمل

 

ػعلل َمغ صافَح الجسَخ ال   ٙ()يخذػى مػغ الذ 
 

                                      
 . ٖٕٚ/ٔمغشي المبيب :  (ٔ)
 . ٖ٘ٔ؛ إحياء الشحؾ : ٕٗٗ/ٔيشغر : السردر نفدو :  (ٕ)
 ٕٗٗ/ ٔشغر : مغشي المبيب : ي (ٖ)
 . ٓٙٗ/ٔالكتاب :  (ٗ)
 .   ٖٙٗالديؾان :  (٘)
 . ٜٚالديؾان :  (ٙ)
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ويتخمص السزارعر بيا لبلستقبال عشد األكثريؽ، وقال ابؽ ىذام : 
))وخوووالفيؼ ابوووؽ مالوووػ لروووحة قؾلوووػ : )جووواء زيووودو ال يوووتكمؼ( باالتفووواق موووع 

ّن أي أ (ٔ) االتفوووواق عمووووى أَن الجسمووووة الحاليووووة ال تروووودر بوووودليل اسووووتقبال((
السزارع السشفي صال و لمحال واالستقبال، خبلفوًا لسوؽ خرويا باالسوتقبال، 
وقد ذكر الزجاجي ىذا األمر بقؾلو )ال( نفي لمسدتقبل والحال، وفي أبيات  
لعمووي الذوورقي نجوود أن )ال( بوودخؾليا عمووى الفعوول السزووارع ليدووش متعيشووة 

 لشفي السدتقبل ومؽ ذلػ قؾلو ]السديد[: 
 سػػػػػػػػم و وشػػػػػػػغ  الفػػػػػػػالحل غػػػػػػػاؿ  

 

 (ٕ)ال يفػػػػػز  الخرػػػػع  مشػػػػو بػػػػػشخل  
 

فالذاعر يذكر حقيقة ألسوش بوو وىوي أن الخروؼ ال يفوؾز فوي السدوتقبل وال 
الحوووووال وال الساضوووووي فوووووي وطوووووؽ الفوووووبلح، فوووووو)ال( فوووووي قوووووؾل الذووووواعر تفيووووود 

وقوود ذىووب بعووض السحوودثيؽ  االسووتسرارية وىووي غيوور مرتبظووة بووزمؽ  معوويؽ .
 .(ٖ)فبل تقيده بزمؽ عمى األرج  إلى أّن )ال( إذا دخمش عمى السزارع

كقؾلووووو )وتوووودخل )ال( عمووووى الفعوووول الساضووووي فتكووووؾن بسعشووووى )لووووؼ( 
َؽ َواَل َصػػمَّى): تعووالى فوو ْن  . (٘) معشوواه لووؼ يروودق ولووؼ يروول( (ٗ) (َفػػاَل َصػػجَّ

دخمش عمى الفعل الساضي وتكررت فبل تفيد الدعاء كسا في ااية الكريسة 
 وقؾل عمي الذرقي ]الؾافر[:  

ـّل عسػػخو  وقػػج  ( بػػأ   ذىػػب )القصػػار 
 

 )  (ٙ)فػػػال رجعػػػت وال رجػػػع )القصػػػار 
 

                                      
 ٕٗٗ/  ٔمغشي المبيب :  (ٔ)
 . ٖٕ٘الديؾان :  (ٕ)
 . ٔٛ٘/ٗمعاني الشحؾ :  (ٖ)
 . ٖٔالقيامة :  (ٗ)
 .   ٛحروف السعاني :  (٘)
 .   ٖٗالديؾان :  (ٙ)
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)وقبي  دخؾليوا عموى الساضوي لو بل تذوبو الودعاء، أال تورى أنوػ لوؾ 
 .(ٔ)قمش : ال قاَم زيدو كأنػ دعؾت عميو(

وقوود أكثوور عمووي الذوورقي اسووتعسال )ال( مووع الفعوول الساضووي إلفووادة 
 الدعاء ومشو قؾلو ]الكامل[: 

 طي إف لػػع أمػػتل ال شػػاىجتظ لػػػاح
 

 (ٕ)بجيػػػػادل عػػػػّحالي عميػػػػَظ شػػػػييجا 
 

 وقؾلور ]مجزوء الكامل[:
 ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامَح هللا  اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 

 (ٖ)فمقػػػػػػج تدػػػػػػامَح فػػػػػػي حقػػػػػػػقي 
 

وجاز عدم تكرارىا إن اعتسدت عمى نفي نحوؾ : موا جموَب خيورًا وال 
ّراً   .(ٗ)دفَع ضر

ل الجؾابية نقيزة )نعؼ( أي نقيزة اإلثبات، كقؾلػ : ال في جؾاب ى -ٕ
؟ وىي تشؾب مشاب الجسمة  .(٘)قاَم زيدو

واستخدميا الذاعر عمي الذورقي مورة واحودة فقو  فوي جوؾاب سوهال 
 مقدر ]مجزوء الرمل[:

 كػػػػػػػػع سػػػػػػػػؤاؿ  ضػػػػػػػػلَّ فػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػ
 لػػػػػػػػيذ ىػػػػػػػػػحا الػػػػػػػػػجرب  دربػػػػػػػػػي

 

 سػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػغ دوف جػػػػػػػػػػػػػػاب 
 (ٙ)ال، وال ذا البػػػػػػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػػػػػػابي

 

فو)ال( األولى حرف جؾاب لدهال في نفس الذواعر لوؼ يفرو  عشوو 
قدّم الذاعر جسمة الجؾاب عمى حرف الجؾاب، واألصل أن يقؾل : ال  وقد

                                      
 . ٛالديؾان:  (ٔ)
 . ٓٙالديؾان :  (ٕ)
 . ٕٕٙالديؾان:  (ٖ)
 . ٖٕٗ/ٔيشغر : مغشي المبيب :  (ٗ)
 . ٜٕٙالجشى الداني :  (٘)
 . ٜٔٔالديؾان :  (ٙ)
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لوويس ىووذا الوودربر دربووي، ولووؼ يدووتخدم الذوواعر حوورف الجووؾاب فووي الووديؾان 
لمجؾاب عؽ الدهال ما سوؾى ىوذا السؾضوع عموى الورغؼ موؽ اسوتعسال ىسوزة 

 االستفيام و )ىل( بكثرة .
 العاممة :  -ب

بًا أن نعّد )ال( الشاىيوة جوزءًا ونقرد بيا )ال( الشاىية، وليس مدتغر 
 الشفي، ألن ىشاك صمة بويؽ الشفوي والشيوي، وذلوػ أن يعبور عوؽ الشيوي بأنوو شوبومؽ 
 .(ٔ)نفي

فوووو ذا كووووان الشفووووي ىووووؾ اإلخبووووار بالدوووومب، فوووو ن الشيووووي ىووووؾ الظمووووب 
 .(ٕ)بالدمب وىؾ قؾل القائل لسؽ دونو : ال تفعل

فيوة وأن الجوزم وقد ذكر بعض الشحاة أن )ال( الشاىيوة ىوي )ال( الشا
 .(ٖ)ببلم محذوفو وال زائدة بيؽ الجازم والسجزوم بقرد الشفي

وال الشاىيووة تووودخل عمووى األفعوووال فتجزميوووا وال يكووؾن الجوووزم إال فوووي 
فيوووووووووي تجوووووووووزم األفعوووووووووال السزوووووووووارعة ويخمروووووووووور  (ٗ)األفعوووووووووال السزوووووووووارعة

 .(٘)لبلستقبال
غيوور ويدووتخدمو الذوواعر فووي إحوودى قرووائده اسووتخدامًا مجازيووًا فيووؾ يشووزل 

 العاقل مشزلة العاقل بقؾلو ]الخفيف[: 
بػػػػ  ال تسػػػخي عمػػػّي يػػػا ندػػػسَة الرُّ

 

ػػػػّخي   ػػػػػحل َويػػػػا ندػػػػسَة األحّبػػػػةل م 
(ٙ) 

 

                                      
 .  ٕ٘ٙ/ٔشرح ابؽ عقيل :  (ٔ)
 . ٕ٘ٚالتعريفات :  (ٕ)
 . ٕٙٔ/ٖشرح التدييل البؽ مالػ :  (ٖ)
 . ٜ/ٖالكتاب :  (ٗ)
 . ٖٓٓالجشى الداني :  (٘)
 البيش في الديؾان مؽ دون تدوير. . ورد ىذا ٜٗٔالديؾان :  (ٙ)
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فالفعل السزارع )تسوري( مجوزم بوو)ال( الشاىيوة وىوي طمبيوة وعبلموة 
 جزمو حذف الشؾن ألنو مؽ األفعال الخسدة. 

ر مووا ومووؽ الشغوور فووي قرووائده ومشيووا ىووذه القروويدة يتزوو  أن أكثوو
يمفش االنتباه في استخدام الشيي في شوعر عموي الذورقي ىوؾ محاولوة لمفوش 
انتبوواه الشوواس إلووى واقعيووؼ السيووزوم، ويتزوو  ذلووػ مووؽ قروويدتو )عمووى سوودة 

 الفرات(.
واسوووووتعسل الذووووواعر )ال( الشاىيوووووة موووووع )إال( ويريووووود بوووووو التؾكيووووود فوووووي قؾلوووووو 

 ]الكامل[: 
 الػػػػػػػػرد  ألػػػػػػػػافك فقػػػػػػػل لخياضػػػػػػػشا

 

 (ٔ)حسَخ قػػػػػػػانيال تشبتػػػػػػػي إال بػػػػػػػأ 
 

 وقؾلو ]البدي [:
 ال تدػػػأؿل الشػػػاس إال عػػػغ مساثمػػػول 

 

 (ٕ)وعػػغ مشاقبػػول شػػسَذ الشيػػارل سػػلل  
 

فالذوواعر يخاطووب الشوواس عووؽ ناقوول الظيبووات واسووتعسال ىووذا األسوومؾب فووي 
معووووورض الحرووووور باسوووووتعسال )ال( الشاىيوووووة وأداة الحرووووور )اال( ويريووووود بوووووو 

)ال( الشافيػة و )ال( الشاىيػة وقج بيشت ذلػظ ألوضػح الفػخؽ بػيغ التؾكيود،  
 .لإلفادة وبياف اف)ال( الشاىية ىي جدء مغ )ال( الشافية

 ب. ال اليافٔ٘ لالسه : 
 وتشقدؼ )ال( ىشا إلى عاممة، وغير عاممة، وزائدة .

 العاممة :  -4
 وقد قدؼ الشحاة العاممة في االسؼ عمى قدسيؽ : 

                                      
 . ٜٗٔالديؾان :  (ٔ)
 . ٓٛالديؾان :  (ٕ)
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ي الشكووورات، ويووورى ، وىوووي ال تعسووول إال فوووالشافيػػػة العاممػػػة عسػػػل لػػػيذ -أ
جسيؾر الشحؾييؽ ان مؽ شروط عسول )ال( عسول )لويس(، ان يكوؾن اسوسيا 

. ان حجوووة الشحوووؾييؽ فوووي ان اسوووؼ )ال( وخبرىوووا نكرتوووان، (ٔ)وخبرىوووا نكووورتيؽ
 .(ٕ)ىي لمداللة عمى الشفي العام واالتداع والذسؾلية، ال عمى شيء بعيشو

 يقؾل الذرقي ]الكامل[:
 ال حاجػػػػة لػػػػي بالدػػػػّمػ وإنسػػػػا

 

ػػػػو     (ٖ)ثقػػػل اليػػػػى حسػػػػال  فمدػػػت  أ شيق 
 

فوووو)ال( عسمووووش عسوووول لووويس إذ جوووواء اسووووسيا )حاجوووة( نكوووورة، ويووووذكر 
الشحؾيؾن ان خبر )ال( يرد قميبل، إذ يقؾل ابؽ ىذام : )ان ذكر خبر )ال( 
قميل حتوى ان الزجواج لوؼ يغفور بوو، فوادعى انيوا تعسول فوي االسوؼ خاصوة، 

 وان خبرىا مرفؾع، ويردهر قؾلور: 
 فػػال شػػيءك عمػػى االرض باقيػػا  ))تعػػدّ 

 

 (((ٗ) وال وزرك مسػػػػا قزػػػػى هللا  واقيػػػػا 
 

وقوووود تعسوووول )ال( عسوووول لوووويس فووووي السعرفووووة )وجسيووووع الشحوووواة جووووّؾزوا 
إعسووووال )ال( عسوووول لوووويس، عمووووى الذووووذوذ، قووووال االندلدووووي يشبغووووي فووووي )ال( 
)العامموة عسوول لوويس(، مراعواة الذووروط السعتبوورة إلعسووال )موا( بوول ىووي فييووا 

 .(٘)اضعف مؽ )ما( أولى، فانيا
 وكقؾل الذرقي ]الخفيف[:

 ذىػػػب الرػػػيف ال الشيػػػار شػػػػاءا  
 

ػػػػّجختل نػػػػار ه وال الميػػػػل  الفػػػػحل   س 
(ٙ) 

 

                                      
 .ٖ٘ٔيشغر: شرح شذور الذىب:  (ٔ)
 . ٜٖ٘ -ٖٛ٘/ٕيشغر: السقتزب:  (ٕ)
 . ٜٙالديؾان :  (ٖ)
 .ٜٖٕ/ ٔمغشي المبيب :  (ٗ)
 . ٜٙٔ/ٕشرح الرضي  (٘)
 زة والرحي  ما نقؾلو أنو ببل ألف.ورد في الديؾان )شؾاءًا( بألف بعد اليس ٕٗٗالديؾان :  (ٙ)
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فاسووووؼ )ال( السعرفووووة )الشيووووار( ونرووووب شووووؾاًء عمووووى أنووووو خبوووور )ال( الشافيووووة 
 العاممة عسل ليس.

وقوووود أوردت الكتوووووب الشحؾيوووووة تراكيووووب شوووووعرية فييوووووا )ال( السذوووووبية 
 نحؾ قؾل الشابغة الجعدي: (ٔ)اسسيا معرفةبو)ليس( عاممة و 

  وحمَّػػت سػػػاد القمػػبل ال انػػا باغيػػا  
 

 (ٕ) سػػػاىا وال عػػغ حبيػػا متخاخيػػا 
 

 وقؾل الستشبي :
  إذا الجػد  لع يخزؽ خالصػا  مػغ األذى

 

 (ٖ) السػػاؿ باقيػػافالالحسػػج  مكدػػػبا  وال 
 

 اعسوال ال فوي –وورود شاىد أو شاىديؽ ليس دليبًل عمى اجوازتيؼ 
وال يسكووؽ االسووتشاد عميووو، يوورى شووؾقي ضوويف ان ىووذه السدووألة  -السعووارف

)اعسووال لوويس فووي السعووارف( ))يشبغووي ان ندووتغشي عووؽ ىووذه الروويغة مووؽ 
صي  الشؾاسن لدوبب ميوؼ وىوؾ ان اعساليوا ال يظورد فوي المغوة، كسوا الحوت 

 .(ٗ) االخفش االوس  وغيره مؽ الشحاة((
بوووو )لووويس( تعسووول عسووول ان معغوووؼ الشحوووؾييؽ يووورون ان ال السذوووبية 

)لويس( شوذوذا. يقوؾل الرضوي: ))لووؼ يثبوش اعسوال )ال( عسول )لويس( وأولووى 
، وقؾلوووو أيزوووًا: ))وجسيوووع الشحووواة (٘)حسووول ذلوووػ عموووى الزووورورة والذوووذوذ((

 .(ٙ)جّؾزوا اعسال )ال( عسل )ليس( عمى الذذوذ((

                                      
 .ٜٜٔ. ويشغر: شرح شذور الذىب: ٕٗٔمغشي المبيب :  (ٔ)
 . والبيش مؽ البحر الظؾيل.ٔٚٔشعر الشابغة الجعدي:  (ٕ)
 . وىؾ مؽ البحر الظؾيل. ٕٚٗالعرف الظيب في شرح ديؾان ابي الظيب:  (ٖ)
 .ٜٛه: تيدير الشحؾ التعميسي قديسا وحديثًا مع نيج تجديد (ٗ)
 .ٕٚ٘/ٔشرح الكافية:  (٘)
 .ٕٓٚ/ٔالسردر نفدو :  (ٙ)



 : أسلوب اليفي ثالثالفصل ال
 

431 
  

وكانؾا يختمفؾن في نرب الخبر بعودىا كواختبلفيؼ فوي نروبيا )موا( لكوشيؼ 
))يوورون أّن رفووع الخبوور بعوود )ال( أقوويس مووؽ نرووبو لعوودم اختروواص  كووانؾا

 (ٔ) )ال(((
وىووي العاممووة عسوول إّن وال  الشافيػػة لمجػػشذ عمػػى سػػبيل التشرػػيز، –ب 

إال فوووي الشكووورات، ويبشوووى اسوووسيا إذا كوووان مفوووردا تذوووبييا  –أيزوووا  –تعسووول 
 .(ٕ)بخسدة عذر، ويشرب إذا كان مزافا أو شبييا بالسزاف

ل لوويس، و)ال( الشافيووة لمجووشس )ال( العاممووة عسوو وىشوواك فووروق بوويؽ
: أن تؾكيووود )ال( الشافيوووة لمجوووشس فوووي قؾلوووػ : ال رجوووَل فوووي الوووداِر بووول مشيوووا

امرأًة، وىؾ ببشاء )رجل( عمى الفت ، أما إذا قيل برفع )رجل( عمى أن )ال( 
 (ٖ)تعسل عسل ليس فيقال في تؾكيده: بل رجبلن أو رجال

 وقؾلو ]البدي [: 
 ناسػػا  ال عمػػػـَ ليػػعىػػّػف عميػػظ أ  

 

 ٗ()ال خيَخ فػي القػػـل إف عػدوا وإف ىػانػا 
 

فالجار والسجرور ليؼ خبر )ال( الشافية لمجشس واسوسيا )عموؾم( مبشوي عموى 
الفوووت  فقووود دخموووش عموووى نكووورة، ومثميوووا موووا ورد فوووي الذوووظر الثووواني فاسوووسيا 

 )خير( وشبو الجسمة )في القؾم( خبرىا، وكقؾلو ]البدي [:
 اجتاحػػػػت مدمجػػػػخة  جشػػػػتل جيػػػػشع  ف

 

 (٘)فخَؽ بػيغ مدػيء عشػجىا وبػخي ال 
 

دخمش )ال( عمى )فرق(، وبشتو عمى الفت  ذلػ ألنوو نكورة فيوي )ال 
تعسوولر اال فووي نكوورة مووؽ قبوول انيووا جووؾاب فيسووا زعووؼ الخميوول "رحسووو هللا" فووي 
قؾلوػ: "ىوول موؽ عبوود أو جاريوة، فرووار الجووؾاب نكورة وكسووا انوو ال يقووع فووي 

                                      
 .ٕٓ٘في الشحؾ العربي نقد وتؾجيو :  (ٔ)
 . ٜٕٓ؛ الجشى الداني : ٖٕٚمغشي المبيب :  (ٕ)
 ٕٓٗ/ٕمغشي المبيب :  (ٖ)
 . ٛٛالديؾان:  (ٗ)
 . ٕٔٙالديؾان:  (٘)
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، الن )العرب التزمش بتجريد االسؼ الداخمة عميو )ال(  (ٔ)السدألة اال نكرة(
 . (ٕ)مؽ )ال( (

ويسيووووز الوووودكتؾر فاضوووول الدووووامرائي )ال( الشافيووووة لمجووووشس مووووؽ )ال( 
السذبية بو )ليس( بقؾلو: )ان )ال( التي لمجشس مؽ التعبيرات الشرية، وان 

 .(ٖ)السذبية بو )ليس( مؽ التعبيرات االحتسالية(
 غيخ العاممة : -0

تووودخل )ال( عموووى األسوووساء )نكووورة أم معرفوووة( فوووبل تعسووول فييوووا وموووا 
بعوودىا مبتوودأ وخبوور، وقوود تتكوورر، وكووذلػ يجووب تكرارىووا إذا ولييووا خبوور أو 

 .(ٗ)حال
ومووووؽ اسووووتعساليا فووووي شووووعر عمووووي الذوووورقي دخؾليووووا عمووووى السعرفووووة 

 وتكرارىا ]الؾافر[:
 بسختمػػػػػػػػفل الػػػػػػػػحوائبل والحسائػػػػػػػػل

 

 (٘) تصّمػػػػَع ال الغػػػػداؿ  وال الحبائػػػػلل  
 

حوويؽ نزووع البيووش الذوواىد فووي تظبيقووات تقدوويؼ ابووؽ ىذووام لووو )ال( 
الشافيوووة السوووذكؾرة ونفوووًا ، نجووود ان موووا بعووود )ال( جسموووة اسوووسية اسوووسيا معرفوووة 

الحبائووول، وخبرىوووا محوووذوف، ويمحوووت )ان )ال( قووود تكوووررت، فوووي  –)الغوووزال 
 . (ٙ)حالة عظف، لتفيد معشى الذسؾل واالستغراق(

 
 

                                      
 .ٕ٘ٚ/ٕالكتاب:  (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٔمعاني الشحؾ :  (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٔ:  حؾمعاني الش (ٖ)
 . ٜٜٕالجشى الداني :  (ٗ)
 . ٓٔٔالديؾان :  (٘)
 .ٜٚدراسات في األدوات الشحؾية :   (ٙ)
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 ]الخفيف[ومثل ذلػ قؾل الذرقي :
 سػػكت الشيػػخ مػحذػػا ال خخيػػخ الػػػ

 

 (ٔ)مػػػػػاء فيػػػػػو وال رفيػػػػػف  الذػػػػػخاع 
 

 و قؾلو : ]الخفيف[
 فمسػػػػػػػاذا تبقػػػػػػػى بػػػػػػػأفق وأبقػػػػػػػى

 

 (ٕ)ال أنػػػػا صػػػػاعجك وال أنػػػػَت نػػػػازؿل  
 

نجد ان )ال( دخمش عمى جسمة اسوسية فوي االولوى )ال خريور السواء 
مووش عمووى )ال فيووو( وعظفووش بووو )ال رفيووفر الذووراع.. ( وفووي البيووش الثوواني دخ

.) ( وعظفش بو )ال انا نازلو  انا صاعدو
 ومؽ أمثمة تكرارىا وما بعدىا نكرة قؾلو: ]البدي [ 

 كأنسػػا الشػػاس قػػج ماتػػت عػاشفيػػا
 

 (ٖ)قمػػب وال كبػػجفػػأفخغػا الرػػجر ال 
 

( )فوان كوان موا بعودىا جسموة اسوسية صودرىا  فالشكرة )قمب( و ) كبودر
ماضوووويًا لفغووووًا وتقووووديرًا، وجووووب  معرفوووة أو نكوووورة، ولووووؼ تعسوووول فييووووا، او فعوووبلً 

  (ٗ) تكرارىا(
 ج. ال : الزاٜدٗ :  

وقوود ذكوور الشحوواة أنيووا قوود تكووؾن زائوودة مووؽ جيووة المفووت فقوو  نحووؾ : 
ج ش ببل زاد )فوبل( زائودة موؽ جيوة المفوت ألنيوا تؾصول عسول موا قبميوا إلوى 

 ما بعدىا، وليدش زائدة مؽ جية السعشى ألنيا تفيد الشفي .
، بوالفت  عموى تركيوب )ال( موع اسوسيا وجعميوا عامموة وروي : ج ش بوبل زاد

وىذا نادر وذلػ لتعمي( حرف الجور موؽ العسول وحكوى بعوض الكوؾفييؽ أن 

                                      
 . والبيش غير مدور في الديؾان ٘ٚٔالديؾان:  (ٔ)
 .   ٗٔٗالديؾان:  (ٕ)
 . ٜٗالديؾان:  (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٔمغشي المبيب :  (ٗ)
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)ال( في : )ج ش ببل زاد( اسؼ بسعشى غير لدخؾل حورف الجور عمييوا وقود 
 .(ٔ)رد ذلػ

 ومؽ ورودىا زائدة في شعر عمي الذرقي :]الكامل[
 اوأتل الخباَع عمى الفػخات وقػل ليػ

 

 (ٕ)زيػػػػػػجي مكّخمػػػػػػة  بػػػػػػال إنقػػػػػػاصل  
 

 ومؽ ورودىا زائدة كذلػ وقؾعيا بعد نفي كقؾلو :]البدي [
 وكػػػع صػػػجور بيػػػحا القصػػػخ فارغػػػة

 

 (ٖ)جػفػػاء لػػيذ بيػػا قمػػب وال كبػػج 
 

فكمسووة )قمووب( اسووؼ لوويس مووهخر والووؾاو فووي )وال كبوود( حوورف عظووف و )ال( 
 زائدة لتأكيد الشفي.

 ( يشؼ عؽ : إن استعسال الذاعر حرف الشفي )ال
كثووورة اسوووتعسال حووورف الشفوووي )ال( عوووامبل وغيووور عامووول فيوووؾ موووؽ اكثووور ادوات  -ٔ

 .الشفي استعساال
 دخوووؾل حووورف الشفوووي )ال( عموووى الجسموووة االسوووسية أو الفعميوووة وقووود الحغشوووا كثووورة -ٕ

اسووووووتعساليا مووووووع الفعوووووول السزووووووارع واالسووووووؼ وذلووووووػ الفادتيسووووووا معشووووووى الثبووووووؾت 
 واالستسرار في الرفض.

لفعوووول الساضووووي مووووؽ دون تكوووورار إلفووووادة معشووووى دخؾليووووا بكثوووورة عمووووى ا -ٖ
 الدعاء. 

 . )مل( :2
قال بعض الشحاة إنيا موأخؾذة موؽ )ال( و )موا( ويترتوب عموى ذلوػ 
أنيا وكد مؽ الشفي بوو)ما( ))ولوؼ )كأنوو( موأخؾذ موؽ )ال( و )موا(، ألّن )لوؼ( 

                                      
 .ٕٕٖ. ومغشي المبيب: ٖٖٛ/ٔيشغر: حاشية الربان:  (ٔ)
 . ٖٕٗديؾان :  (ٕ)
 . ٖٔٙالديؾان :  (ٖ)
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نفي لبلستقبال لفغًا، والسزي معشى فأخذ )البلم( مؽ )ال( التي ىي لشفوي 
بل، والسيؼ مؽ )ما( التي ىي لشفي الساضي وجسع بيشيسا اشارة الوى السدتق

أّن فووي )لووؼ( إشووارة إلووى السدووتقبل والساضووي، وقوودم الووبلم عمووى السوويؼ إشووارة 
وقووال وخوورون إن أصووميا )ال( فأبوودلش األلووف  (ٔ) الووى أن )ال( ىووي أصوول((

 ميسا.
 :  (ٕ)وليذا قدسيا الشحاة عمى ثبلثة أقدام

 .ى الساضي نحؾ: لؼ يفعلة وبقمب الزمؽ إلأن تكؾن نافية جازم -ٔ
 .فع السزارع بعدىا، نحؾ: لؼ يهديأن تكؾن ممغية ال عسل ليا، فيرت -ٕ
َرَؾ(أن تكوووؾن ناصوووبة لمفعووول، نحوووؾ قوووراءة :  -ٖ ػػػَخَح َلػػػَظ َصػػػجل )َأَلػػػعل َنذل

 (ٖ) 
والغوواىر أن )لووؼ( تخووتص بالوودخؾل عمووى الفعوول السزووارع ولووذلػ فوو ن 

دخوؾل )لوؼ( عميوو فتقموب زمشوو إلوى  مؽ مسيزات الفعول السزوارع قبؾلوو
 .(ٗ)الساضي

 : (٘)ومؽ خرائريا
ان الشفووي بيووا ال يمووزم اترووالو بالحووال، بوول يكووؾن مشقظعووا، نحووؾ : لووؼ  -ٔ

يكؽ الظري( سيبل، أي : وكان بعد ذلػ سيبل، أو متربل نحؾ : لوؼ 
 أكؽ مشررفا عؽ قؾل الح(، أي : وال زلش لآلن .

 ال يجؾز حذف الفعل بعدىا . -ٕ
 د أدوات الذرط، نحؾ : إن لؼ، ولؾ لؼ .تأتي بع -ٖ

                                      
 .ٕٔٙ/ٖيشغر: االتقان، بتحقي( د أبؾ الفزل إبراىيؼ  (ٔ)
 . ٖ٘ٙ؛ مغشي المبيب : ٕٙٙالجشى الداني :  (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٕ؛ والشرب بيا لغة حكاىا المحياني، اليسع  ٔاالنذراح / (ٖ)
 . ٖ٘ٙ، مغشي المبيب : ٖٓٔمعجؼ األدوات الشحؾية :  (ٗ)
 . ٜٕٙ-ٕٛٙشى الداني : الج (٘)
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 يفرل بيشيا وبيؽ مجزوميا إضظرارا . -ٗ

 .(ٔ)يجؾز أن تمغى -٘

وفي ورودىا في الديؾان نجد أنيا قود دخموش عموى الفعول السزوارع فجزمتوو 
 وحؾلتو إلى الزمؽ الساضي في قؾلو :]الظؾيل[ 

 قػػػػخأت بيػػػػا لمػػػػشجع دفتػػػػخ حكسػػػػة
 

 (ٕ)فمػػػػػػػع أدر أف الشيػػػػػػػخات دفػػػػػػػاتخ 
 

عول السزووارع )أدر( مجووزوم بحووذف حوورف العمووة اليوواء واألصوول فالف
 )أدري(.

ويمحووت انووو اسووتعسل االداة )لووؼ( لشفووي الفعوول السزووارع وىووي )نفووي 
، أي انيووا تقموب السزوارع ماضوويًا، )والسزوارع الوذي قمبتووو (ٖ)لقؾلوو : فعول(

 .(ٗ) )لؼ( الى الساضي لو قؾة الساضي وضعًا(
 الحال قؾلو : ]الخفيف[ومؽ استعسال الذاعر )لؼ( مترمة ب

 لػػػػع يغػػػػايخ ىػػػػحا البشػػػػاء أساسػػػػو
 

 (٘)ىكػػػػػػحا كػػػػػػاف مبػػػػػػجأ االنتخػػػػػػاب 
 

فالذوواعر يريوود ان البشوواء لووؼ يغوواير أساسووو إلووى اان ىووؾ ىكووذا ومووا 
 زال مبوووووودأ االنتخوووووواب عمووووووى حالووووووو. و )كووووووان( فووووووي ىووووووذا البيووووووش بسعشووووووى 
موووووا زال، النيوووووا دلوووووش عموووووى االسوووووتسرارية، أي الوووووزمؽ الساضوووووي السترووووول 

(ٙ)ضربالحا
. 

 

                                      
 .ٖ٘ٙيشغر: مغشي المبيب:  (ٔ)
 . ٜٕالديؾان :  (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕ؛ ويشغر: االصؾل في الشحؾ: ٙٗ/ٔ؛ ويشغر: السقتزب: ٕٕٓ/ٗالكتاب:(ٖ)
 .ٙٗدراسات في األدوات الشحؾية :   (ٗ)
 . ٕٗٛالديؾان :  (٘)
 .ٜٕ٘/ٕيشغر: شرح الكافية :  (ٙ)
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 . )لٔص( ..3
  . (ٔ) وقد ورد الحديث عشيا في )كان وأخؾاتيا(

 (ٕ).. . )ما(4
وىي لفت مذترك يكؾن حرفا ويكؾن اسسا، أما الحرف فيشقدؼ إلوى 
ثبلثوووة أقدوووام : نافيوووة، مرووودرية، زائووودة، أموووا الشافيوووة فميوووا قدوووسان : عامموووة 

 وغير عاممة.
ى الفعميووة، فوو ن دخمووش وتوودخل )مووا( الشافيووة عمووى الجسمووة االسووسية وعموو

عمى االسوسية نحوؾ : موا زيود قائسوا فيوي )موا( التوي تعسول عسول لويس عموى 
 رأي أىل الحجاز بذروط بدظيا الشحاة في كتبيؼ مشيا :

 تأخير خبرىا . -ٔ
 أاّل يشتقض نفي خبرىا ب ال . -ٕ
 أاّل تقترن ب ن الزائدة . -ٖ

 .رورا يا وىؾ ليس عرفا أو جارا ومجأاّل يتقدم معسؾل خبرىا عمى اسس -ٗ

وإن فقوووود شوووورط مووووؽ الذووووروط الدووووابقة يبظوووول عسميووووا، وزاد بعووووض 
 عمى ذلػ شرطيؽ وخريؽ :  (ٖ)الشحاة

فوو ذا دخمووش عمووى جسمووة اسووسية ف نيووا تشفووي الحووال، أمووا إذا دخمووش 
، وما يقؾم محسدو فتشفوي الفعول وال عسول  عمى جسمة فعمية نحؾ : ما قام زيدو

موى مزويو، وإذا كوان الفعوول ليوا، فو ذا كوان السشفوي بيوا فعوبل ماضويا عول ع

                                      
 . 11ينظر : ص (ٔ)
 . ٜٕٖ-ٕٕٖ، الجشى الداني : ٜٜٖي المبيب : يشغر : مغش (ٕ)
 . ٖٙٓ/ٔشرح ابؽ عقيل :  (ٖ)
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مزارعا حؾلتو إلى الحال عشد أكثر الشحاة، وقال ابوؽ مالوػ : لويس كوذلػ 
 .(ٔ)بل قد تحؾلو إلى السدتقبل عمى قمة

وعشد استقراء )ما( الشافية الداخمة عمى الفعل وجدنا أنيا قود دخموش 
عمووى الفعوول الساضووي فقوو  ولووؼ توودخل عمووى السزووارع، ألن حووديث الذوواعر 

حوديث عوؽ نفوي أحوداث وقعوش فوي الساضوي ليدوش بشوا حاجوة  في معغسو
 خظووووأ الووووذي أدى إلووووى اليزيسووووة، إلووووى أن تقووووع فووووي الحاضوووور، وإال تكوووورر ال

 ]الظؾيل[  :كقؾلو
 وحػػاذرت حتػػى ماغفػػت لػػي مقمػػة

 

 (ٕ)مخافػػة أف تجشػػي عمييػػا السحػػاجخ 
 

 وقؾلو :]الظؾيل[ 
 سػػػالـ عمػػػى أىػػػل القبػػػػر فػػػإنشي

 

 (ٖ)خبميػػت بسػػػتى مػػا حػتيػػا السقػػاب 
 

 وقؾلو بعد مجيء إنسا بعدىا : ]الرمل[
 مػػػػػا رقػػػػػجنا فػػػػػي الميػػػػػالي إنسػػػػػا

 

 (ٗ)غػػػػخَؽ الكػػػػػف  ببحػػػػخل الطمسػػػػاتل  
 

فقوود دخمووش مووا فووي االبيووات الثبلثووة لشفووي الساضووي، ففووي االول )مووا 
غفووش(، وفووي الثوواني )مووا حؾتيووا(، وفووي الثالووث مووا رقوودنا. وىووي اذا )دخمووش 

، وتكؾن غيور عامموة حويؽ (٘)سزي(عمى الساضي تركتو عمى معشاه في ال
 (ٚ)، لعدم اختراصيا بالفعل(ٙ)دخؾليا عمى الجسمة الفعمية

                                      
 . ٜٕٖالجشى الداني :  (ٔ)
 . ٕٖالديؾان :  (ٕ)
 . ٕٖالديؾان:  (ٖ)
 . ٖ٘ٔالديؾان:  (ٗ)
 .ٖٖٔرصف السباني :  (٘)
 .ٜ٘٘/ٔ، واالتقان في عمؾم القرون :  ٖٖٓ/ٔيشغر: مغشي المبيب:  (ٙ)
 .ٖٖٔي: يشغر: رصف السبان (ٚ)
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ومووؽ الؾاضوو  أن اسووتعسال )مووا( عشوود شوواعرنا يوودل بؾضووؾح عمووى 
عوودم وجووؾد ىووذا الحوودث السشفووي فووي الساضووي وعمووى عدمووو أو تكووراره فووي 

ل الحال أو االستقبال، إذن فيؾ استعسال يوأتي عموى نسو  يرموي إلوى تحؾيو
الذعر إلى مشظقة الرفض، كسوا ال يخموؾ الشفوي بوو )موا( موؽ معواني التؾكيود 
قووال سوويبؾيو )وإذا قووال )لقوود فعمووش( فووان نفيووو )مووا فعوول(، النووو كأنووو قووال: 

 (ٔ) )بهللا لقد فعل(، فقال: )بهللا ما فعل(
 ومؽ أمثمة استعسال )ما( الشافية السشتقزة بو)إال( قؾلو :]الظؾيل[

 غ الغيػػب بمغػػةومػػا انتطػػخت إاّل مػػ
 

 (ٕ)ولمغيػػػب أحػػػالـ يصػػػػؿ انتطارىػػػا 
 

نجوود ان الجسمووة الفعميووة )انتغوورت( جوواءت مهكوودة بالقروور )بووالشفي 
واالستثشاء(، إذ اقررنا عمى الجوار والسجورور )موؽ الغيوب( الستعمقويؽ بوو، 
قال سيبؾيو )فاما الؾجو الذي يكؾن فيو االسوؼ بسشزلتوو قبول ان تمحو( )ااّل( 

سووؼ فووي شوويء تشفووي عشووو مووا سووؾاه، وذلووػ قؾلووو ... ومووا فيووؾ ان تروودخل اال
 (ٖ)مررت ااّل بزيد(

 ومؽ استعسال )إاّل( بعدىا قؾلو : ]السجتث[
 مػػػػػػا حػػػػػػغَّ فػػػػػػي الحػػػػػػي امػػػػػػخؤك 

 

ه     (ٗ)إاّل ورفَّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاد 
 

 ]  وتدخل عمى الجسمة االسسية كقؾلو :]الظؾيل 
 أىػػػػيع  إذا سػػػػابتل غػػػػجائخ  ليمتػػػػي

 

 (٘)ومػػػا أنػػػا مسػػػغ ىّيستػػػو  الغػػػجائخ   
 

                                      
 .ٚٔٔ/ٖالكتاب :  (ٔ)
 . ٗٔٔالديؾان :  (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٔ؛ ويشغر: شرح الكافية :  ٖٓٔ/ٕالكتاب:  (ٖ)
 . ٖٓٔالديؾان:  (ٗ)
 . ٖٔالديؾان:  (٘)
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جوواءت )مووا( نافيووة الجسمووة االسووسية، اسووسيا معرفووة فووي محوول رفووع، 
وىؾ الزسير )انا( وخبرىا شبو الجسموة وىوؾ أسوؼ مؾصوؾل )َموؽ( السدوبؾق 
بحووورف الجووور )ِموووؽ( فذوووبو الجسموووة )مسوووؽ( فوووي محووول نروووب خبووور )موووا(، 
وتدووسى ىشووا )مووا الشافيووة الحجازيووة(، الن اىوول الحجوواز يذووبيؾنيا بووو)ليس(، 

 .(ٔ)يا االسؼ، ويشربؾن بيا الخبر كسا يرفعل بو )ليس( (ويرفعؾن ب
 . )لً( ..5

أجسوووع الشحووواة عموووى أن )لوووؽ( حووورف نفوووي يشروووب الفعووول السزوووارع 
فووذىب سوويبؾيو والجسيووؾر إلووى أنيووا بدوويظة  (ٕ)ويخووص زمشووو إلووى السدووتقبل

غيوور مركبووة، وذىووب الخميوول والكدووائي إلووى أنيووا مركبووة وأصووميا )ال، أن( 
يفووا ثووؼ حووذفش األلووف اللتقوواء الدوواكشيؽ، ولوويس أصوول حووذفش ىسووزة أن تخف

)لووؽ(، )ال أن( بوودليل جووؾاز تقووديؼ معسووؾل معسؾليووا عمييووا نحووؾ : زيوودا لووؽ 
أضوووورب ولووووؾ كووووان أصووووميا )ال أن( لووووؼ يجووووز ىووووذا التقووووديؼ، والبدوووواطة فووووي 

و )لووؽ(  (ٖ)التركيووب أصوول والتركيووب فوورع، فووبل يقووال ىووي مركبووة إال بوودليل
بعوض الشحواة أنيوا تجوزم السزوارع، وىوذا شواذ  تشرب الفعل بشفديا، وزعوؼ

 .(ٗ)ال يقاس عميو
وال تفيوود )لووؽ( تؾكيوود الشفووي خبلفووًا لمزمخذووري ))قووال: أعمووؼ أن )لووؽ 
معشاىووا الشفووي وىووي مؾضووؾعة لشفووي السدووتقبل وىووي أبموو  فووي نفيووو مووؽ ال( 
ألن )ال( تشفي بفعل إذا أرريد بو السدتقبل ولؽ تشفي فعبًل مدتقببًل قود دخول 

الدوويؽ وسووؾف وتقووع جؾابووًا لقووؾل القائوول سوويقؾم زيوودو وسووؾف يقووؾم زيوودو  عميووو
                                      

 .ٕٕٓ/ٕالصؾل في الشحؾ: ؛ واٛٛٔ/ٗ؛ ويشغر: السقتزب: ٛٓٔ/ٔشرح السفرل: (ٔ)
 .ٗٓٔدوات الشحؾية: ؛ معجؼ األٖٖٚ؛ مغشي المبيب: ٕٓٚيشغر: الجشى الداني: (ٕ)
 . ٖٗٚ-ٖٖٚيشغر : مغشي المبيب :  (ٖ)
 . ٕٗٛ/ٔيشغر : السردر نفدو :  (ٗ)
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والدوويؽ وسووؾف تفيوودان التشفوويس فووي الزمووان فمووذلػ يقووع نفيووو عمووى التأبيوود 
(وطووؾل السوودة نحووؾ قؾلووو تعووالى :  عل ييل ػػجل َمتل َأيل ا بلَسػػا َقػػجَّ ه  َأَبػػج   (ٔ))َوَلػػغ َيَتَسشَّػػػل

وذكر ابؽ  (ٕ)مؽ الشفي األبدي((فذكر االبد بعد )لؽ( تأكيدًا لسا تعظيو لؽ 
ىذوووام أنيوووا قووود توووأتي لمووودعاء، كسوووا أتوووش )ال( وذلوووػ إذا أسوووشد الفعووول إلوووى 

 .(ٖ)السخاطب أو الغائب، ال إلى الستكمؼ وتمتقي مع القدؼ نادرا
 وقد وردت )لؽ( في قؾل عمي الذرقي :]مخّمع البدي [ 

 ولػػػػػػػػػػػػغ أرى قبميػػػػػػػػػػػػا عقيقػػػػػػػػػػػػا  
 

يخشػػػػػػح بالػػػػػػجرل وىػػػػػػػ يخجػػػػػػلل  
(ٗ) 

 

الوورغؼ مووؽ وجووؾد مووا يوودل عمووى السزووي بؾجووؾد الغوورف )قبميووا( فووبل عمووى 
يعشوووي ذلووووػ، ان الفعووول قوووود دل عموووى السزووووي، ألن )لوووؽ( حوووورف اسووووتقبال 

 وتؾكيد، جعمش السعشى دااًل عمى االستقبال والتؾكيد.
 . )ملا( ..6

ويفيووود قموووب السزوووارع إلوووى  (٘) حووورف نفوووي يشفوووي قوووؾليؼ )قووود َفَعووول(
أي أن نفيووو مدووتسر  (ٚ)اضووي الستروول بالحووالإال أنووو يشفووي الس (ٙ)السزووي

عل )إلى لحغة التكمؼ كقؾلو تعالى :  يَسػاف  فلػي ق م ػػبلك  لل اإللل خ  وقود  (ٛ) (َوَلسَّػا َيػجل

                                      
 .ٜ٘البقرة /  (ٔ)
 .ٙٔ/ٛشرح السفرل  (ٕ)
 يشغر: السردر نفدو. (ٖ)
 . ٗٚالديؾان :  (ٗ)
 . ٓٙٗ/ٔالكتاب :  (٘)
 . ٖ٘ٙ/ٔ؛ اإلتقان : ٗٙٔيشغر : الراحبي :  (ٙ)
 . ٜٛراب عؽ قؾاعد اإلعراب : ؛ اإلع ٜٕٚالسقرب :  (ٚ)
 .ٗالحجرات :  (ٛ)
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اختمف في أصل أداة الشفي )لسا( فذىب بعض الشحاة إلى أنيوا مركبوة موؽ 
 .(ٔ) )لؼ( وزيدت عمييا )ما(

 ل[ ومؽ ورودىا في شعر عمي الذرقي قؾلو :]الظؾي
 لقػػج عرػػخت ليسػػػنتي ثػػع حاولػػت

 

 (ٕ)جشاىػػػا ولّسػػػا يبػػػق إال أصػػػفخارىا 
 

فوووان الذووواعر لوووؼ يدوووتظع جشوووي الميسؾنوووة النوووو عرووورىا، فاصوووبحش 
صوووفراء، ومازالوووش موووؽ كثووورة العرووور وذلوووػ باسوووتعسال االداة )لّسوووا( بشفييوووا 

 السدتسر الداخمة عمى الفعل السزارع )يب(( السجزوم.
االداة )لّسووا( المتووداد الشفووي بعوودىا  كووذلػ نجوود ان الذوواعر اسووتعسل

فيوؾ يحواول ان يجشوي ليسؾنتوو فموؼ يكوؽ : )والمتوداد الشفوي بعود لسوا لوؼ يجوز 
اقترانيا بحرف التعقيب، فبل يجوؾز ان نقوؾل )قسوش فمّسوا تقوؼ( الن معشاىوا، 

 (ٖ)وما قسشر الى اان(
 فالفعل )يب(( مجزوم بو)لّسا( وعبلمة جزمو حذف حرف العمة.

 ... )الت( 7
القووؾل الووراج  إن أصووميا )ال( ثووؼ زيووودت التوواء وعسميووا واجووب ولوووو 
شوووورطان : كووووؾن معسؾلييووووا اسووووسي زمووووان وحووووذف احوووودىسا والغالووووب كؾنووووو 

()السرفووؾع نحوووؾ قؾلوووو تعوووالى  ػػػيَغ َمَشػػػاص  أي لووويس الحووويؽ حووويؽ  (ٗ) َواَلَت حل
 .(٘)فرار

 .(ٙ)وقيل : إنيا حرف غير عامل وال تعسل شي ا في القياس

                                      
 . ٙ٘/ٕ؛ ىسع اليؾامع : ٕٕٖ/ٛيشغر : العيؽ :  (ٔ)
 . ٗٔٔالديؾان :  (ٕ)
 .ٗٔٔالديؾان :  (ٖ)
 . ٖسؾرة ص :  (ٗ)
 . ٕٚٛ/ٔاوض  السدالػ :  (٘)
 . ٖٖ٘يشغر : مغشي المبيب :  (ٙ)
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ا بعوودىا مرفؾعووا فيووؾ عمووى االبتووداء وإذا كووان مشرووؾبًا فوو ذا كووان موو
 .(ٔ)فيؾ عمى تقدير فعل

 وقد اقتبس عمي الذرقي ااية الكريسة الدالفة في شعره قائبل :]الكامل[ 
 سيجيء دوركع عمى الباغي الػحي

 

 (ٕ)يخجػ السشاص والت حػيغ مشػاص 
 

 . )غري( ..8
إليووو( ألن  اسووؼ يوودل عمووى نفووي االسووؼ الووذي يووأتي بعووده )السزوواف

)كوووذا( وتعووورب بحدوووب  (ٖ))غيووور( مبلزموووة لئلضوووافة وليوووا اسوووتعساالت عووودة
مؾقعيوا مووؽ الجسمووة رفعوا ونرووبا وجوورا وموؽ وقؾعيووا خبوورًا لسبتودأ قووؾل عمووي 

 الذرقي : ]الخفيف[
 سػػػعج مػػػا أصػػػعب الدػػػمػؾ عميشػػػا

 

 (ٗ)فصخيػػػػػق الحيػػػػػاة غيػػػػػخ مسيػػػػػج 
 

 أما الشفي الزسشي
رقي، والشفووي الزووسشي يوورد فووي فقوود أخووذ نروويبو فووي ديووؾان عمووي الذوو 

أساليب معيشة مشيا االستفيام السجازي الذي يخرج لسعشى الشفوي، والذورط، 
 والتسشي الستزسؽ معشى الشفي.

أسووومؾب االسوووتفيام : ىوووؾ أسووومؾب ال يوووراد بوووو طموووب الفيوووؼ وإنسوووا يوووراد  -ٔ
 .(٘)في مؾضؾع االستفيام السجازي  وسشذكرهالشفي، 

 –لوؾال  –، ويكؾن باألدوات )لوؾ أسمؾب الذرط الستزسؽ معشى الشفي -ٕ
 لؾما( وىي أدوات شرط غير جازمة .

                                      
 . ٕٔٚ/ٔيشغر : شرح الكافية لمرضي :  (ٔ)
 . ٖٖٕ:  الديؾان (ٕ)
 . ٕٓٔيشغر : مغشي المبيب :  (ٖ)
 . ٖٖٗالديؾان :  (ٗ)
 .مؽ ىذا الكتاب  ٕٛٓصفحة  يشغر : (٘)



 : أسلوب اليفي ثالثالفصل ال
 

413 
  

: لوووؼ تحرووول الزيوووارة لوووذلػ لوووؼ يحرووول يال : لوووؾ زارنوووي د الكرمتوووو، أمثوو
 اإلكرام، وقؾل عمي الذرقي : ]الستقارب[

 ولػػػػػػػػػ تػػػػػػػػعَّ لػػػػػػػػَي َدرلء  آالمليػػػػػػػػا
 

 (ٔ)َدَرألت  ولكػػػػػػػغَّ رمحػػػػػػػي َقَرػػػػػػػبل  
 

 أي : لؼ يتؼ لي درء والميا.
 مؽ أمثمة الشفي الزسشي السجازي قؾلو : ]الدريع[و 

 لػ كػاف لػي لصػف ندػيع الرػباحل 
 

 (ٕ)فتحػػػػػػت  اكسامػػػػػػظ يػػػػػػا وردتػػػػػػي 
 

والسوووراد ان جوووؾاب )لوووؾ( مستشوووع المتشووواع شووورطو، أي امتشووواع فوووت  
االكسوام المتشواع لظوف ندوويؼ الروباح، واختموف ىشوا فووي السوراد بوذلػ فووذكر 

عموى انتفواء مدوببو لجوؾاز ان يكوؾن الديؾطي: ))أّن انتفواء الدوبب ال يودل 
َسا آللَيةك إلالَّ هَّ  َلَفَدَجَتا(ثؼ  اسبابو أرخر، ويدل عمى ىوذا  ،  (ٖ) )َلػل َكاَف فلييل

فانيووا مدووؾقةو لشفووي التعوودد فووي االيووة بامتشوواع الفدوواد، ال أن امتشوواع الفدوواد 
لوػ جوائز المتشاع االية ، ألن السوراد بوو فدواد نغوام العوالؼ عوؽ حالتوو، وذ

 (ٗ) ان يفعمو اإللو الؾاحد سبحانو((
التسشي : ويتزوسؽ ىوذا األسومؾب معشوى الشفوي، ألن التسّشوي ىوؾ طموب  -ٖ

شووويء ال يسكوووؽ حروووؾلو ويكوووؾن بووواألداة )ليوووش( كقوووؾل الذووورقي : ]مجوووزوء 
 الكامل[

 ليػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػحي أخػػػػػػػػػػح الشبػػػػػػػػػػػ
 

 (٘)ػػػػػػػػػاىة مػػػػػػػػغ بػػػػػػػػالدي ردىػػػػػػػػا 
 

                                      
 . ٙٓٔالديؾان :  (ٔ)
 . ٖٙٗالديؾان :  (ٕ)
 .ٕٕاالنبياء /  (ٖ)
 .ٛٙ٘/ٕيشغر: ىسع اليؾامع  (ٗ)
 . ٖٓ٘الديؾان:  (٘)
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اخوذ الشباىوة موؽ بوبلده  فالذاعر كان يتسشى باألداة )ليش( أن الذي
يردىووووا، ولكووووؽ لووووؼ يحروووول ذلووووػ و ))أّن ماىيووووة التسشووووي، صووووحبة حرووووؾل 

 (ٔ) الذيء، سؾاءو كشش تشتغره وترتقب حرؾلو أو ، ال ((
 

                                      
 .ٕٖٖ/ٗشرح الكافية  (ٔ)
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 أسلْب االستفَاو
 

 االستفَاو لغ٘ .. 
طمووب الفيووؼ "الفيووؼ معرفتووػ الذوويء بالقمووب... واسووتفيسو: سووألو اْن 

، والفيوووؼ ىوووؾ: (ٔ)يستوووو وفيستوووو تفييسوووا"يفيسوووو، وقووود اسوووتفيسشي الذووويء فاف
قوال الراغوب االصوفياني: "االسوتفيام ان . (ٕ)"ترؾر السعشى في لفت السخاطب"

 .(ٖ)"يظمب مؽ غيره ان يرفيسو
 االستفَاو اصطالحًا ..

: اسوووتعبلم موووا فوووي ضوووسير السخاطوووب، وقيووول: ىوووؾ طموووب االسػػػتفياـ ىػػػػ
قوؾع ندوبة بويؽ حرؾل صؾرة الذيء في الذىؽ، فوان كانوش تموػ الروؾرة و 

 .(ٗ)الذي يؽ او ال وقؾعيا فحرؾليا ىؾ التردي(، واال فيؾ الترؾر"
قووووال الدووووكاكي: االسووووتفيام ىووووؾ: "طمووووب حرووووؾل فووووي الووووذىؽ، والسظمووووؾب 

في الذىؽ اموا ان يكوؾن حكسوا بذويء عموى شويء او ال يكوؾن، واألول ىوؾ حرؾلو 
وال يستشووووع التروووودي( ويستشووووع انفكاكووووو مووووؽ ترووووؾر الظوووورفيؽ، والثوووواني ىووووؾ الترووووؾر 

 .(٘)التردي(" انفكاكو مؽ
، (ٙ)يرى بعض المغؾييؽ ان االستفيام يتف( واالستخبار واالسوتعبلم

محتجوووويؽ بووووان: "االسووووتخبار طمووووب خبوووور مووووا لوووويس عشوووود السدووووتخبر، وىووووؾ 

                                      
 .ٜ٘ٗ/ٕٔلدان العرب: )مادة فيؼ(  (ٔ)

 .ٖٜالتعريفات:  (ٕ)

 .ٖٙٛالسفردات في غريب القرون:  (ٖ)

، وأسووواليب ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/٘، ويشغوور: كذووواف اصووظبلحات الفشووؾن: ٖٜالتعريفووات:  (ٗ)
 .ٖٚٓالظمب بيؽ الشحؾييؽ والببلغييؽ: 

 .ٖٖٓمفتاح العمؾم:  (٘)

 .٘ٚٔ/ٕ، واالتقان/ٓ٘ٔ/ٛ، وشرح السفرل: ٔٛٔيشغر: الراحبي:  (ٙ)
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؛ قووال ابووؽ يعوويش: "االسووتفيام واالسووتعبلم واالسووتخبار بسعشووى (ٔ)االسووتفيام"
الفيوووؼ. وىوووذه الدووويؽ تفيووود  واحووود فاالسوووتفيام مرووودر اسوووتفيسش أي، طمبوووش

 .(ٕ)الظمب، وكذلػ االستعبلم واالستخبار مردرا استعمسش واستخبرت"
وعموووى أي صوووؾرة كوووان االسوووتفيام فيوووؾ فوووي حقيقتوووو أسووومؾب لغوووؾي 
اساسووو طمووب الفيووؼ، والفيووؼ صووؾرة ذىشيووة تتعموو( أحيانووًا بسفوورد، شووخص او 

، سوووؾاء شووويء، او غيرىسوووا. وتتعمووو( أحيانوووًا بشدوووبة او بحكوووؼ موووؽ االحكوووام
،كقؾلشووا عمووى (ٖ)أكانووش الشدووبة قائسووة عمووى يقوويؽ ام عمووى عووؽ ام عمووى شووػ

 سبيل السثال: أضرَب زيد الكرة؟
 وقوووووووود تظوووووووورق عوووووووودد مووووووووؽ المغووووووووؾييؽ والشحووووووووؾييؽ إلووووووووى مؾضووووووووؾع 
االستفيام، فقد عقد سيبؾيو لو ابؾابا، وتحدث عؽ أدواتو، وتبعو السبرد في 

 .(ٗ)ذلػ
عمووي؛ الن االسووتفيام يقتزووي الفعوول ان سووياق الجسمووة االسووتفيامية سووياق ف

ويظمبو فيؾ في حقيقتو سهال عؽ الفعل وأنش إذ تدتفيؼ فانسا تدتفيؼ عسا 
 .(٘)تذػ فيو وتجيمو وانسا يقع الذػ في الفعل، واما االسؼ فسعمؾم

قووووال سوووويبؾيو: "حووووروف االسووووتفيام كووووذلػ ال يمييووووا اال الفعوووول اال انيووووؼ قوووود 
اء، واألصوول غيوور ذلووػ، اال توورى انيووؼ تؾسووعؾا فييووا فابتوودووا بعوودىا األسووس

يقؾلؾن: ىل زيد مشظم(، وىول زيود فوي الودار، وكيوف زيود اخوذ، فوان قموش: 

                                      
 .ٔٛٔ الراحبي: (ٔ)

 .ٜٖٛ، ويشغر: نغرية السعشى في الدراسات الشحؾية: ٓ٘ٔ/ٛشرح السفرل:  (ٕ)

 .ٕٗٙ -نقد وتؾجيو -يشغر: في الشحؾ العربي (ٖ)

، ٔٗ/ٔ، والسقتزوووب: ٖٖٗ، ٖٓٗ، ٖٖٛ، ٕٚٔ، ٛٓٔ، ٜٛ/ٔيشغووور: الكتووواب:  (ٗ)
ٖ/٘٘. 

 .ٔٛ:ٔيشغر: شرح السفرل   (٘)
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ىوول زيوودا رأيووش، وىوول زيوود ذىووب، قووب  ولووؼ يجووِر اال فووي الذووعر، النووو لسووا 
 .(ٔ)اجتسع االسؼ والفعل حسمؾه عمى األصل"

وذىووب بعووض السحوودثيؽ إلووى ان جسمووة االسووتفيام اسووسية كانووش ام 
يووة فانيوووا يقرووود بيوووا االخبوووار ولكووؽ يحوووذف مشيوووا احووود أركانيوووا الرئيدوووة فعم

)الفاعل( او )الخبر( فتبقى جسمة تحؾيمية بالحذف ثؼ يدخل عمييا عشرر 
، ويبووودو ان ىوووذا ىوووؾ الوووراج  جسعوووا بووويؽ (ٕ)االسوووتفيام الوووذي ىوووؾ دائسوووا أداة 

 اقؾال العمساء.
، ومعشوى ومؽ مسيزات أسمؾب االستفيام ان لو الرودارة فوي الكوبلم

الردارة في الكبلم: ان الكمسة تقع في صدر الجسمة فبل يتقودم عمييوا ركوؽ 
، وال يذترط ان تقوع فوي اول الكوبلم ولكوؽ (ٖ)مؽ أركانيا وال ىؾ مؽ تساميا

البوووود مووووؽ ان تقووووع فووووي اول الجسمووووة سووووؾاء اكانووووش فووووي اول الكووووبلم ام فووووي 
 .(ٗ)روسظو، نحؾ: د ىل حزر أخؾه؟ فو )ىل( في صدر جسمة الخب

وانسا كانش ألدوات االستفيام الردارة في الكوبلم، ألجول انيوا تفيود 
الكبلم معشى االستفيام كسا ىؾ حال أدوات الشفي وغيرىوا، قوال ابوؽ يعويش 
فووي ىووذا الذووأن: "ان االسووتفيام لووو صوودر الكووبلم مووؽ قبوول انووو حوورف دخوول 

ؾن عمى جسمة تامة خبرية فشقميا موؽ الخبور إلوى االسوتخبار، فؾجوب ان يكو
، وقووال ابووؽ الذووجري: "واالسووتفيام (٘)متقوودما عمييووا ليفيوود ذلووػ السعشووى فييووا"

يقع صدر الجسمة، وانسا لزم ترديره؛ ألنػ لؾ أخرتو تشواقض كبلموػ، فموؾ 
                                      

 .٘ٔ/ٔالكتاب:  (ٔ)

 .٘ٔٔالمغؾي، د. احسد خميل عسايره،  يشغر: في التحميل (ٕ)

 .ٜٛ: ٔيشغر: شرح الرضي عمى الكافية  (ٖ)

 .ٙٚيشغر: الجسمة العربية  (ٗ)

 .٘٘ٔ: ٛشرح السفرل  (٘)
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قموش: جموس زيود ايووؽ، وخورج د متوى جعموش أول كبلمووػ جسموة خبريوة ثووؼ 
ايؽ زيود  نقزش الخبر باالستفيام؛ فمذلػ وجب ان تقدم االستفيام، فتقؾل:

جووالس، ومتووى خووروج د، الن موورادك ان تدووتفيؼ عووؽ مكووان جمووؾس زيوود، 
، ويووورى بعزووويؼ ان (ٔ)وزموووان خوووروج د فوووزال بتقووودم االسوووتفيام التشووواقض"

سووبب لووزوم أدوات االسووتفيام صوودر الكووبلم ىووؾ ان بعزوويا اصوومو عوورف، 
، (ٕ)فمسا نقل مؽ الغرفية إلى طمب الدهال عؽ السغروف استح( الردارة

موووا صووودارة أحووورف االسوووتفيام فبلنيوووا "تجوووئ إلفوووادة السعووواني فوووي األسوووساء ا
 .(ٖ)واألفعال، فبل تاتي بعد تقزي ذكر االسؼ والفعل"

ولبلسوتفيام أدوات كثيورة يسكووؽ موؽ خبلليوا االسووتفيام عوؽ األحووؾال 
واألشووياء جسيعيووا، وتشقدووؼ ىووذه األدوات عمووى أحوورف وعمووى أسووساء وعمووى 

 .(ٗ)عروف
وات السدوتفيؼ عشوو وىوؾ ال يتعودى نوؾعيؽ فاموا ان ثؼ يمي ىذه األد

يكووؾن االسووتفيام )ترووؾريا( وىووؾ عووؽ مفوورد، او )ترووديقيا( وىووؾ عووؽ ندووبة 
 .(٘)وتشفرد بو )اليسزة( و )ىل(

وقد جواء أسومؾب االسوتفيام فوي شوعر عموي الذورقي مقرونوا بأدواتوو 
 السختمفووة؛ ليعبوور عووؽ أفكووار الذوواعر، فيووؾ مووؽ األسوواليب التووي لجووأ الييووا

الذاعر ليرؾ  نرؾصو الذعرية، محققا عشرري االثارة واالستجابة عشد 
الستمقوووي، النوووو أسووومؾب خظوووابي يعتسووود عموووى االسوووتدالل العقموووي، فيتذوووؾق 

                                      
 .ٕٗٙ/ٔاالمالي الذجرية:  (ٔ)

 .ٕٙٔيشغر: المغة العربية معشاىا ومبشاىا  (ٕ)

 .ٕٕ٘: ٔالسقترد في شرح اإليزاح  (ٖ)

 . ٖٕٔ - ٕٛٔو  ٜٜٔ/ ٗ، ومعاني الشحؾ: ٖٔٔ/ٕيشغر: الكتاب:  (ٗ)

 .٘ٔ:ٔيشغر: مغشي المبيب  (٘)
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فووي بعووض  -الرووؾاب، اذ يتظمووب االسووتفيامالستمقووي لبلىتووداء إلووى معرفووة وجووو 
 الذىؽ. جؾابا يحتاج إلى التفكير وكد -األحيان

يام فوووي شوووعر عموووي الذووورقي بحدوووب كثووورة وسوووشتشاول أدوات االسوووتف
 استعساليا:

 
 أّال: حسفا االستفَاو

 . ٍنزٗ االستفَاو ..1
ىي حرف مذترك يدخل عمى األسساء واألفعال؛ لظمب التردي(، 

. وقووود أشوووار (ٔ)نحوووؾ: أزيووود قوووائؼ؟ او تروووؾر، نحوووؾ: أزيووود عشووودك أم عسووورو
االسوتفيام  الشحؾيؾن إلى ان ىسوزة االسوتفيام انسوازت موؽ غيرىوا موؽ أدوات

، فوووواليسزة ىووووي أصوووول أدوات (ٕ)بخرووووائص دعووووش إلووووى تدووووسيتيا أم البوووواب
ذلووػ تقووديؼ ، وكووان األصوول (ٖ)االسووتفيام؛ لووذلػ تتقوودم عمووى حووروف العظووف

بخووووبلف أدوات االسووووتفيام األرخوووورى إذ إن )ىوووول(  ،(ٗ)حووووروف العظووووف عمووووى اليسووووزة
 . (٘)لمترؾر تدتعسل لمتردي( فق ، واألدوات األرخرى 

 إدراك الشدبة، أي تعييشيا: كقؾل عمي الذرقي:]الخفيف[ والترؾر ىؾ
 (6)اـ ضجياك لسا انتبيتل صباحا  اسكػفك كسا ىجأتل مداءا  

                                      
 .ٖٓالجشي الداني:  (ٔ)

، البرىووووان فووووي عمووووؾم القوووورون: ٔ٘ٔ/ٛ، شوووورح السفروووول: ٕٕٙ/ٔيشغوووور: االمووووالي الذووووجرية:  (ٕ)
ٕ/ٖٗٚ. 

  .ٔٗٔنحؾ السعاني:  -ٖٔيشغر: الجشى الداني:  (ٖ)

 .ٖٓ٘/ٕعمؾم القرون  ، البرىان فئٖيشغر: الجشى الداني:  (ٗ)

 .ٖٔٔ-ٖٓٔيشغر: اإليزاح في عمؾم الببلغة:  (٘)

 . )مداءا( مؽ دون االلف بعد اليسزة وىذا ما نراه صحيحًا.ٙ٘الديؾان:  (ٙ)
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فالذاعر وضع اختيارًا واحدًا مؽ شي يؽ أو إدراك الشدبة بيشيسوا. أ 
(، فيووي أسووساء مرفؾعووة وردت بعوود اليسووزة ثووؼ جوواء بووو  ( أم )ضووجيجو )سووكؾنو

 )ام( ومعادليا.
 ػ قؾلو: ]الؾافر[ومثل ذل

 (4)عمى الذفتيغ أـ سشغ الفخيجل   أ تمظ الجمعة  الحسخاء  ذابتل 
وىذه القريدة في رثاء العالؼ السدتر )سوتيد( داعيوة الدوبلم، وكوان 
مهمشوووًا بعموووؼ االرواح، ركوووب موووؽ امريكوووا الوووى اوربوووا فوووي اول رحموووة بالبووواخرة 

قووش وحوويؽ )تيتشووػ(، وقوود اصووظدمش خووبلل الرحمووة بجبوول مووؽ الجميوود، فغر 
احوووس )سوووتيد( بالرووودمة وقووود كوووان راقووودًا نيوووض واشوووعل سووويكارتو فابرووور  

 .(0)العالؼ بشغرة اخيرة ورجع الى غرفتو مغمقًا عميو الباب
فقد أراد الذواعر فوي البيتويؽ ان يشقول حالوًة يذوعر بيوا الوى الستمقوي 
واخبووواره بسشزلوووة واحووودة موووؽ شوووي يؽ، ففوووي البيوووش االول اختيوووار أسوووكؾنو أم 

 ؟ (7)في البيش الثاني اختيار الذفتيؽ ام سشؽ الفريدِ ضجيجو و 
 ، كقؾل الذاعر: ]الظؾيل[(ٗ)اما التردي( فيؾ إدراك السفرد
فدلل نفَدو اليقطى أىحا اختيار ىا  يقػلػف مختارك وقج مخَّ بائذك 

 ؟(1)
 وقؾلو:

 (6)بحفخةل ارض  مغ خخاباتل زّىاد  أعقباؾل يا دنيا قسيزك وشسخةك 
                                      

 .ٜٚالديؾان/  (ٔ)

 .ٜ٘م. الديؾان /ٕٜٔٔمقدمة قريدة )دمعة عمى ستيد( التي نغسيا عام  (ٕ)

ًا : صووب ور وسووؽ عميووو السوواء صووّبور ، والدووّؽ : يقووال: َسووَشِش العوويؽ الوودمع تدووشور سووشي (ٖ)
 (.ٕٔٛالربر في سيؾلة، )المدان مادة سشؽ/

 .ٖٔٔ، الببلغة والتظبي(/ٜٙٔ-ٜ٘ٔيشغر: شرح السخترر:  (ٗ)

 .ٖٔٔالديؾان/ (٘)

 .ٜ٘ٔالديؾان/ (ٙ)
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ي البيتويؽ حالوًة عوؽ نفوس السدوتفيؼ )اىوذا اختيارىوا( نقل الذواعر فو
و في البيوش الثواني )أعقبواك يادنيوا( فشجود ان عشروري التفاعول والسذواركة 

 قد تؼ بيؽ الذاعر والعالؼ الخارجي الستسثل بالستمقي.
فمفت االستفيام باليسزة ىشا التقرير )ومعشواه حسموػ السخاطوب عموى 

، فووواليسزة فوووي (4)عشوووده ثبؾتوووو او نفيوووو( االقووورار واالعتوووراف بوووامر قووود اسوووتقر
 االبيات الدابقة استعسمش لمتردي( والترؾر معًا.
 ففي األبيات استعسمش اليسزة لمتردي( والترؾر.

نحووووووووؾ قووووووووؾل  -كسووووووووا اشوووووووورنا -امووووووووا )ىوووووووول( فتدووووووووتعسل لمتروووووووودي(  
 الذرقي:]الرجز[

 (0)نحتاج  تاريخا  ججيجا  لمَعخبل   ىل تجري صشعاء  ونججك أنشا
استفيؼ بيا عؽ مزسؾن الجسمة الفعميوة اذ كوان السظموؾب  فو )ىل(

 حرؾل التردي( بثبؾت الدراية لرشعاء ونجد. وقؾلو: ]الكامل[
 (7)لبيػتلو بجخائجل الكّتاب  وجخائَج الكتابل ىل مغ مشعة  

يتداءل الذواعر بحورف االسوتفيام )ىول( عوؽ خيبوة االمول فوي كول 
تي ال تسشع مؽ طغيان نير الفورات ما كتب في الجرائد وما قالو الكّتاب وال

 .ٜٕٜٔالذي اغرق االحياء الزراعية السشكؾبة عام 
ان االصل في )ىل( وغيرىا مؽ ادوات االستفيام، اْن ال يمييوا اال 
الفعل اال انيؼ تؾسعؾا فييا فاستعسمؾىا موع الجسموة االسوسية كسوا نمحوت فوي 

ذلوػ بانيوا ترْذوِبور  قؾل الذرقي: )ىل موؽ مشعوة  لبيؾتوو..(، وقود عمول سويبؾيو

                                      
 .ٛٔمغشي المبيب:  (ٔ)

 .ٜٜٔالديؾان/ (ٕ)

 .ٖٕٓالديؾان/ (ٖ)
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ادوات الذورط فووي الداللووة عمووى االحتسووال وعوودم الؾجووؾب. وبالتووالي فووأدوات 
االستفيام ال تمييا إاّل االفعوال، الن االفعوال ىوي التوي يسكوؽ ان تودل عموى 

  (4)االحتسال، بعكس االسساء التي تدل عمى معان  ثابتة قائسة
 . دخْل اهلنزٗ علٙ مجل٘ فعلٔ٘ ..1

 ؾل الذرقي: ]الرجز[نذكر مشيا ق
 (0)غرػن يا عميظ حّبا  وحجبل   أتشحتيغ أثمة  تيّجلتل 

 وقؾلو: ]الؾافر[
راؿ    أتصمب خرمة  كسمتل فتخضى  (7)بيا وسػاؾ تصمب و خل

نجووود فوووي البيتووويؽ، ان اليسوووزة دخموووش عموووى الجسموووة الفعميوووة، اذ ان 
، الذووػ حاصوول فووي الفعوول، أي السدووشد، ولوويس فووي االسووؼ أي السدووشد اليووو

فاذا كان الدوهال عوؽ السدوشد )أي الفعول(، تعويؽ اسوتعسال الجسموة الفعميوة، 
واذا كوووان الدوووهال عوووؽ السدوووشد اليوووو  )االسوووؼ(، فووواألولى اسوووتعسال الجسموووة 

. ففووي البيووش األول قؾلووو )أتبحثوويؽ(، اليسووزة (ٗ)االسووسية، وىووذا ىووؾ الووراج 
 حووووورف اسوووووتفيام ال محووووول لوووووو موووووؽ االعوووووراب، وقووووود دخموووووش عموووووى جسموووووة 

ة، فعميا مزارع ولؼ تغير حركتو او تهثر فيو. اموا فوي البيوش الثواني، فعمي
فووواليسزة دخموووش عموووى الجسموووة الفعميوووة )تظموووب(، والوووذي خووورج إلوووى غووورض 
ببلغي ىؾ التعجوب، اذ يتعجوب موؽ طمبوو خرومة فوي وقوش قود كسموْش فيوو 

 الخرال.

                                      
 .ٜٜ-ٜٛ/ٔالكتاب  (ٔ)

 .ٜٛٔن/الديؾا (ٕ)

 .ٖٙالديؾان/ (ٖ)

 .ٔٚ-ٓٚ/ٗيشغر: األشباه والشغائر  (ٗ)



 الفصل الثالث : أسلوب االستفهاو
 

493 
  

ان ىذا الذي ذكرناه فوي اليسوزة وىوي لبلسوتفيام )قوائؼو فييوا اذا ىوي 
لمتقريوور. فوواذا قمووش: أأنووش فعمووش ذاك، كووان غرضووػ أن تقوورره بأنووو كانووش 
 (4)الفاعل(

 وكقؾل الذاعر:]الؾافر[
 (0)رميت  ليا ولكغ في فؤادي  اتجري البرخة الفيحاء  اني

 –فوودخمش اليسووزة عمووى الفعووول السزووارع )توودري( فأفووادت التعجوووب 
 وقؾلو:]الخفيف[ -أيزاً 

 (7)في الصشبػرعغ م شانا فددّت   أتطشغ أنشا بتاله  
والذووواىد فوووي ىوووذا البيوووش قؾلوووو: )اتغوووشؽ(، اذ دخموووش اليسوووزة عموووى 
الفعول السزووارع )تغووؽ(، وىووؾ مووؽ األفعوال التووي تشرووب مفعووؾليؽ اصووميسا 
مبتووودأ وخبووور، وجسموووة )انشوووا بوووتبله ( فوووي محووول نروووب سوووّدت مدووود مفعوووؾلي 

 )عؽ( .
 . دخْل اهلنزٗ علٙ االسه ..2

سدووتفيؼ عشووو وىووؾ )الفاعوول(، وتوودخل اليسووزة عمووى اسووؼ، أي عمووى ال
وان الذػ حاصل فيو ولذلػ قدم عمى الفعول "فواليسزة تقريور بفعول قود كوان 

 .(ٗ)وإنكارو لو ِلَؼ كان، وتؾبين لفاعمو عميو"
 قال الذرقي: ]الكامل[

 (1)وشخيقةك في إثخل أ خخى تعتفى  أمجيشةك في إثخل أ خخى ت دتبى

                                      
 .ٛٛدالئل االعجاز:  (ٔ)

 .ٛٔٔالديؾان/ (ٕ)

 .ٖٖٓالديؾان/ (ٖ)

 .ٜٛ-ٛٛيشغر: دالئل االعجاز / (ٗ)

 .ٕٓٔالديؾان/ (٘)
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دلدووي، وفووي بعووض وىووذا البيووش مووؽ ضووسؽ أبيووات البووؽ ىوواني األن
، والذوواىد فيووو قؾلووو )مديشووة( إذ جوواء بعوود اليسووزة اسووؼ (ٔ)السفووردات اخووتبلف

مرفؾع فقد أراد الذاعر ان يشقل حالة الذكؾى وفي الؾقش نفدو يبيؽ مشزلة 
 م(.ٕٜٔٔالسحتفى بو، وىؾ تتؾيج السمػ فيرل األول عمى العراق عام )

 ومثل ذلػ قؾلو: ]مجزوء الرمل[
 ؟(0)زتل ببعثل الشبغاءل   متاأعرػر  الحجخل ا

 وقؾلو: ]مجزوء الرمل[
 (7)ػتل قج أىجتظ داريغل   فقمت ليا أمدظك أنػ

 . اهلنزٗ هلا صدز اللالو3
ومووؽ مسيووزات ىسووزة االسووتفيام، أن ليووا صوودر الكووبلم، لووذلػ تتقوودم 
عموووى حوووروف العظوووف )الوووؾاو و الفووواء و ثوووؼ (، واالسوووؼ بعووود اليسوووزة يكوووؾن 

ومرفؾعوووا بتقووودير رافوووع يفدوووره موووا بعوووده، كقؾلوووػ.  مشروووؾبا بتقووودير ناصوووب،
 اَبدا ضربش؟ افسحسد قام؟

 يقؾل الذرقي: ]الكامل[
 (1)تتربب  األجفاف  مشو رشيحا  أ فكمسا َتغمي الربابة  مخجال  

فشجووودهر يشقووول عؾاطفوووو موووؽ مذووواعر صوووادقة تعبووور عوووؽ حالوووة اليوووتؼ 
قووة مووع تعموو( وضووشػ العوويش الووذي القوواه فووي نذووأتو االولووى فيووؾ يبكووي بحر 

 االىداب فييا حرصًا عمى كتسان االمر وعدم كذفو لمشاس.
 

                                      
 (.ٕىامش ) -ٕٓٔالديؾان/ (ٔ)

 . البيش لؼ يكؽ مدورا في الديؾان.ٖٔٛالديؾان/ (ٕ)

 البيش لؼ يكؽ مدورا في الديؾان. .ٖ٘ٗالديؾان/ (ٖ)

 .ٗٗالديؾان/ (ٗ)
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 وقؾلو: ]الخفيف[
 (4)بيششا أـ مجامخك لمبخػر  أ فيحي جساجع  األدباءل 

فالذاعر يهكد ان عقؾل الشاس رافزة لمحال الذي يسور بوو العوراق 
فقود  فيي عقؾل نيرة تردح بأصؾات الحو( ومشيوا عقوؾل األدبواء والسثقفويؽ

اليسوووزة قبووول حووورف العظوووف )الفووواء(، لرووودارتيا فوووي الكوووبلم فيوووي  جووواءت
 .(ٕ)الؾحيدة التي تأتي قبل حروف العظف لغمبتيا وقؾتيا وعسؾم تررفيا

 .(ٖ)وفي مؾضع وخر يقؾل: )وتؾقعيا قبل )الؾاو( و )الفاء( و )ثؼ( (
ونجد في البيش وقؾع )ام( السعادلوة فوي جسمتيوا، وىوذا موا يهكود ان 

فًا موووؽ اختيوووا )ىووول( )واليسووزة اعوووؼ ترووورفا فوووي بابيوووا موووؽ اليسووزة اعوووؼ ترووور 
اختيا، وذلػ اذ كانش يمزميوا االسوتفيام وتقوع مؾاقوع التقوع اختيوا فييوا، اال 
ترى انػ تقؾل أزيدو عشدك ام عسرو والسراد أييسا عشدك فو )أم( ىشا معادلوة 

 (ٗ)ليسزة االستفيام وال تعادل )أم( في ىذا السؾضع بغير اليسزة(
 ل اهلنزٗ علٙ ميفٕ مً اللالو ... دخ4ْ

ومووووؽ مسيووووزات اليسووووزة، أنيووووا تتروووودر السشفووووي مووووؽ الكووووبلم، كقووووؾل 
 الذاعر الذرقي: ]الؾافر[

جشَة البيزاَء خاؿ    ألع تَخ كيف يغذى الذسَذ نقعك   (1)ويجمػ الجُّ
فوواليسزة دخمووش عمووى مشفووي مووؽ الكووبلم، وال يجووؾز ان توودخل إحوودى 

لشفي، فيذا الشؾع مؽ االستفيام ىؾ مجوازي أدوات االستفيام األرخرى عمى ا

                                      
 .ٕٔٛالديؾان/ (ٔ)

 .ٙٔ-ٔٗ/ٔ؛  مغشى المبيب:  ٚٚ/ٛيشغر: شرح السفرل:  (ٕ)

 .ٙٚ/ٛشرح السفرل:  (ٖ)

 .ٚٚ/ٛالسردر نفدو:  (ٗ)

 .ٖ٘الديؾان /  (٘)
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أي غيور حقيقوي، ال يريود بوو االسوتفيام عوؽ شوئ، وانسوا يشتقول إلوى التقريوور 
أو اإلنكووار أو غيرىووا مسووا يخوورج اليووو االسووتفيام عووؽ حقيقتووو، ففووي البيووش 

 يقرر الذاعر بان الشقع يغذى الذسس، ويجمؾ الخال الدجشة.
دخووؾل اليسووزة عموووى مشفووي كسووا فوووي وقوود تجتسووع الرووفتان: صووودر الكووبلم، و 

 قؾل الذاعر:]الكامل[
 (4)مسشػعة الجشبات ال تتصخؽ    أو لع يكػنا قبل  معيج قػة  

 وقؾلو ايزا: ]الرمل[
م شا ىل  (0)ليمةك قج خذعتل لمذسعل   أ فال نخذع  أو تحل

وقد تدخل ىسزة االستفيام عمى )ليس(، وىوؾ حورف مذوبو بالفعول، 
، وىي كمسة دالة عمى (ٖ)زعؼ ابؾ عمي انيا حرفوزعؼ سيبؾيو انيا فعل، و 

 نفي الحال، وتشفي غيره بقريشة كقؾل األعذى: 
 (1)وليذ عصاء  اليـػ مانعو  غجا  لو نافالتك ما يغبُّ نػال يا

، والروحي  موا ذىووب اليوو سويبؾيو وغيووره (٘)ولويس فعول ال يتروورف
ث: قوال الذورقي: مؽ فعميتيوا، النيوا تقبول ضوسائر الرفوع البوارزة وتواء التأنيو

 ]الؾافر[
 (6)فمػ يججوف اجشحة  لصاروا  أ لدتع بااللى جشحػا إلييا

                                      
 .ٚٙالديؾان/ (ٔ)

 .ٜٕٓالديؾان/ (ٕ)

 .ٖٗويشغر شرح قظر الشدى/، ٔٚٔرصف السباني/ -ٓٙٗ-ٜ٘ٗالجشى الداني/ (ٖ)

 . وىؾ مؽ البحر الظؾيل.ٖٚٔديؾان االعذى/ (ٗ)

 .ٖٜٕ/ٔمغشي المبيب  (٘)

 .ٖٗالديؾان/ (ٙ)
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إذ دخموش ىسووزة االسوتفيام عمووى )لويس(، واسووسيا الزوسير الستروول 
وخبرىا الجسمة الفعمية )جشحؾا..(  والذاعر ىشا في معرض االستيزاء موؽ 

 -يوش التقريورالذيؽ يتسشؾن أجشحة حتى يظيروا، وقد أفواد االسوتفيام فوي الب
 اذ ان اليسزة تفيد التقرير غالبا. -أيزاً 

 وقؾلو: ]الؾافر[
 (4)لدَت مع اليػى يا غرغ  مائلل أ   أميل  مع اليػى وتسيل  عشي

 وقؾلو: ]اليزج[
 (0)تشاجيشا بإشخاؽ  أ لدشا سخَج الميلل 

 . حرف ٍنزٗ االستفَاو ..5
وات اشووووووار الشحؾيووووووؾن إلووووووى ان ىسووووووزة االسووووووتفيام انسووووووازت مووووووؽ أد

ولوذا كوان الحوذف  (ٖ)االستفيام بخرائص دعوش إلوى تدوسيتيا. )ام البواب(
 .(ٗ)تخفيفا مؽ خرائريا، فبل يقدر عشد الحذف سؾاىا

وقوود جوووّؾز سووويبؾيو و ابوووؽ يعووويش فوووي ضووورورة الذوووعر إذا كوووان فوووي 
 ميو، ومشو قؾل عسر بؽ ابي ربيعة:المفت ما يدل ع

 (1)يَغ الجسَخ أـ بثسافل بدبع  رم  فوهللال ما ادري وإفل كشت  داريا  
، دل عموووى ذلوووػ قؾلوووو: ام بثسوووان و)أم( عديموووة اليسوووزة. (ٙ)والسوووراد: )أبدوووبع(

ويوورى الوودكتؾر قوويس االوسووي. ان ىشوواك مووا يجووؾز حووذف حوورف االسووتفيام 

                                      
 .ٓٔٔالديؾان/ (ٔ)

 .ٕٖٔالديؾان/ (ٕ)

 .ٖٚٗ/ٕالبرىان في عمؾم القرون  -ٔ٘ٔ/ٛيشغر: شرح السفرل  (ٖ)

 .ٜٙ/ٕوىسع اليؾامع  -ٔٗ/ٔيشغر: مغشي المبيب  (ٗ)

 . وىؾ مؽ البحر الظؾيل.ٜٕٓسر بؽ ابي ربيعة/ديؾان ع (٘)

 .ٓٛ/ٛشرح السفرل  (ٙ)
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مووؽ الكووبلم، وىووي الشغسووة أو اإلطووار الرووؾتي الووذي تقووال بووو الجسمووة فووي 
 قي قؾلو: ]البدي [. ومسا جعل عمى ذلػ في شعر عمي الذر (ٔ)الدياق

تسا    ـ  ابتجا أـ فيظ قج خ  سا  (0)َفَععَّ أقصاَر ارض  رزؤه وسسا     بظ الحل
والذاىد في البيش ىؾ حذف حرف االستفيام )اليسوزة( لؾجوؾد )ام( 
السعادلة التي تدل عميو، وقود عود ابوؽ الحاجوب حوذف اليسوزة شواذا وال يقوع 

دل عمووى االنذوواء ليووا صوودر اال عشوود الزوورورة. "وسووره ان الحووروف التووي توو
الكبلم، فموؾ جواز حوذفيا لجواز تأخيرىوا، ولوؼ يجوز تاخيرىوا فموؼ يجوز حوذفيا 

 .(ٖ)ولبلستفيام صدر الكبلم"
 وكذلػ قؾل الذرقي: ]الؾافر[
 (1)أزاؿ الحبُّ أـ نجح العػاذؿل   أرى كبجي وقج بخدتل َلطاىا

 واالصل : أ + زاَل بسعشى ذىب
 وقؾلو: ]البدي [

 ليسا نشعاه لمعلمعل أـ لمفزلل أـ  غ أـ لمسدمسيغ وىلل نبكيو لمجي
(1) 

 وتقدير الكبلم: )أنبكيو لمديؽ أم لمسدمسيؽ(.
 وقؾلو: ]الخفيف[

َظ قج بلَّ   (6)جشاحيَظ أـ تداق ح شلّل   دمع  عيشي أـ ماء  كأسل
؟  وتقدير الكبلم: )ادمع عيشي أم ماء كأسػ...(. أم تداق  طلِّ

                                      
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗأساليب الظمب عشد الشحؾييؽ والببلغييؽ:/ (ٔ)

 .ٜٜالديؾان/ (ٕ)

 .ٕٓٗ/ٕاإليزاح في شرح السفرل  (ٖ)

 .ٔٔٔالديؾان/ (ٗ)
 .ٜٜالديؾان/ (٘)

 .ٙٔٗالديؾان/ (ٙ)
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 وقؾلو: ]الخفيف[
َف بيغ سعج  ونحذ  أـ مشاحةك لشجػـ   جمػةك   (4)يتشاثخل

والتقوودير: )أجمووؾة أم مشاحووة...( وقوود افوواد معشووى البيووش الووتيكؼ.. ونوورى ان 
األبيووات السووذكؾرة ال يكووؾن فييووا االسووتفيام بوواليسزة حقيقيووا، أي طمووب الفيووؼ 
بذيء ال يعمسو الذاعر بل خرج إلى معان عودة، ويخورج موؽ الحقيقوة إلوى 

 لتقرير والذكؾى واإلنكار...السجاز، كا
 . دخْل اهلنزٗ علٙ اجلاز ّاجملسّز ..6

 وتدخل ىسزة االستفيام عمى )الجار والسجرور(، كقؾل الذاعر الذرقي: ]الؾافر[
 (0)لخػؼ السػتل والسػت  اضصخار    أ فيكع إفل دعا الجاعي أناةك 

 وقؾلو: ]الستقارب[
 (7)جك وبيج  فل بيشي وبيشَظ بي  فيا واحجي أبحكعل الدما

نجد ان اليسوزة فوي البيتويؽ قود دخموش عموى شوبو الجسموة موؽ الجوار 
والسجرور )فيكؼ( و )بحكؼ(.. في البيوش األول، يعاتوب الذواعر السخاطوب 
مووؽ ان السووؾت حالووة قائسووة، ولوويس ىشوواك مفوور مشووو، ثووؼ يعاتووب فووي البيووش 

ذا فيشاديووو بووان حكووؼ الزمووان يكووؾن بيششووا بعوود ىوو -ايزووا -الثوواني السخاطووب
 الفراق الظؾيل.

 . دخْل اهلنزٗ علٙ )ما( ..7
 وردت ما في قؾل الذرقي ]مجزوء الكامل[

 (1)نار  الخميلل بصػرل نػر  أما بجتل لظ في الججى

                                      
 .ٕٚٔالديؾان/ (ٔ)

 .ٖٗالديؾان/ (ٕ)

 .ٜٓٔن/الديؾا (ٖ)

 .ٛٓٔالديؾان/ (ٗ)
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م، يروف ٕٜٔٔوالبيش ضسؽ قريدة )ابش الدوفؾر( نغسيوا عوام 
فييووووا جسووووال )السوووورأة الدووووفؾر( التووووي اعظووووش بيوووواًء ورونقووووًا لآلخووووريؽ الووووذيؽ 

 شؾن بيا.جعمتيؼ يفت
أمووا البشوواء الجسمووي فشجووده بوودخؾل اليسووزة عمووى )مووا( لتعظووي داللووة 
جديدة بسعشى )حقا(، وقد جاء في السغشي انيوا: ))حورف عشود ابوؽ خوروف 
وجعميا مع أّن ومعسؾلييا كبلما، تركب مؽ حرف واسؼ، كسا قالو الفارسي 

(، وقووال بعزوويؼ، ىووي اسووؼ بسعشووى )َحّقووا(، وقووال وخوورون  ىووي فووي )يووا َزْيوودر
 كمستان، اليسزة لبلستفيام و )ما( 

، وذلووػ الذوويء حوو(، فووالسعشى أحقووًا؟ وىووذا ىووؾ اسووؼ بسعشووى شوويء
الروؾاب، ومؾضوع )موا( الشروب عموى الغرفيوة، كسوا انتروب )حقوا( عموى 

 .(ٔ)ذلػ((
 . حسف االستفَاو : )ٍل( ّاستعناهلا يف شعس علٕ الشسقٕ 2

ساء ذكووووور المغؾيوووووؾن ان ىووووول )حووووورف اسوووووتفيام يووووودخل عموووووى األسووووو
. و )ىووول( تكوووؾن بسشزلوووو (ٕ)واألفعوووال؛ لظموووب الترووودي( السؾجوووب ال غيووور(

، قوووال سووويبؾيو: )وتقوووؾل ام )ىووول( فانسوووا ىوووي بسشزلوووو )قووود(، ولكوووشيؼ (ٖ))قووود(
. وقود (ٗ)تركؾا األلف استغشاء اذا كان ىذا الكبلم ال يقع اال فوي االسوتفيام(

ذ قال: "واعمؼ عد سيبؾيو )ىل( مؽ الحروف التي ال يمي بعدىا اال الفعل إ
انو إذا اجتسع بعد حروف االستفيام نحؾ ىل وكيوف وموؽ اسوؼ وفعول كوان 
الفعوووول بووووان يمووووي حوووورف االسووووتفيام أولووووى النيووووا عشوووودىؼ فووووي األصوووول مووووؽ 

                                      
 .٘٘/ٔمغشي المبيب:  (ٔ)

 .ٖٛٔ/ٗشرح السفرل:  (ٕ)

 .ٛٗٔ، ويشغر: مفتاح العمؾم: ٖٔٗالجشى الداني:  (ٖ)

 .ٕٚٔ، االزىية في عمؼ الحروف: ٕيشغر: حروف السعاني: الزجاجي:  (ٗ)
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، وقود عمول السبورد مجي يوا بسشزلوة )قود( (ٔ)الحروف التوي يوذكر بعودىا الفعول
 بقؾلو: 

)النيووووووووا تخوووووووورج عووووووووؽ حوووووووود االسووووووووتفيام، توووووووودخل عمييووووووووا حووووووووروف 
. وقووود (ٕ)سوووتفيام.... وان احتووواج الذووواعر إلوووى ان يمزميوووا األلوووف فعووول(اال

ىووو( إلووى مجوويء )ىوول( بسعشووى )قوود( فووي تفدووير قؾلووو ٖٛ٘الزمخذووري )ت 
، بقؾلوو: )ىول( بسعشوى )قود( (ٖ)(الجىخىل اتى عمى اإلنداف حيغ مغ تعالى: )

لفووو ابووؽ . وخا(ٗ)التقريوور والتقريووب فووي االسووتفيام خاصووة، أي )قوود اتووى( عمووى معشووى
 .(٘)ىذام  فزعؼ ان )ىل( ال تأتي بسعشى )قد( اصبل

 ومؽ امثمة دخؾل )ىل( عمى الفعل.. قؾل الذرقي: ]الخفيف[
شا فيو شجػا   شا مغ روحل  (6)فبو ما بيا مغ األوجاع  ىل نفخل

فقد دخمش )ىل( عمى الفعل الساضي )نفون(، ولكوؽ االسوتفيام ىشوا 
وىؾ الشفي، ومعشاه )موا نفخشوا موؽ خرج مؽ معشاه الحقيقي إلى معشى وخر 

روحشوووا فيوووو شوووجؾا فبوووو موووا بيوووا موووؽ األوجووواع، الن فيشوووا موووؽ األوجووواع موووا 
 يكفي...(.

َسى َواأَلَصػعّل يقؾل أبؾ عبيدة في قؾلو تعالى:  غل َكػاأَلعل يَقيل َفخل " َمَثل  الل
وَف " ػػػَتػلَيافل َمػػػَثال  َأَفػػػاَل َتػػػَحكَّخ  ػػػسليعل َىػػػلل َيدل ػػػيخل َوالدَّ . قوووال: "ىووول (ٚ)َواللَبرل

يدووتؾيان مووثبل: أي ال يدووتؾي السووثبلن مووثبل ولوويس مؾضووع )ىوول( ىووا ىشووا 
                                      

 .ٛٓٙ/ٕويشغر: شرح المسع  ٘ٔٔ/ٖالكتاب:  (ٔ)

 .ٗٗ-ٖٗ/ٔالسقتزب:  (ٕ)

 .ٔان:اإلند (ٖ)

 .ٕ، ويشغر: حروف السعاني: الزجاجي:ٜٗٔ/ٗالكذاف:  (ٗ)

 .ٕٖ٘/ٕيشغر: مغشي المبيب:  (٘)

 .ٗٚٔالديؾان/ (ٙ)

 .ٕٗىؾد/ (ٚ)
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مؾضع االستفيام ولكؽ مؾضعيا ىاىشوا مؾضوع اإليجواب انوو ال يدوتؾيان، 
 .(ٔ)وىؾ مؾضع تقرير وتجبير: ان ىذا ليس كذلػ"

 يقؾل الذرقي: ]البدي [
و    (0)وىل سسعتع بتاريخ لدخبػتل   تاريخيا اخخسك ال شيء يشصق 

وقد ذكر الفعل الساضي )سسع( بعد حورف االسوتفيام )ىول( وخورج 
إلووى معشووى اخوور ىووؾ التعجووب ومعشوواه )وىوول  -ايزووا –عووؽ معشوواه الحقيقووي 

سسعتؼ بتارين الدربؾت..( فزوبل عوؽ معشوى التوؾبين، ونجود ان )ىول( ليوا 
 مزية اختراص بالفعل كأدوات االستفيام األرخرى.

 )ىل( قؾل الذرقي: ]اليزج[ومؽ امثمة دخؾل حرف العظف عمى 
 (7)قَشا تمظ السديات    فيل ت خجع  يازور

وىشا سب( حرف العظف )الفاء( ىل، وىذا مؽ الفروق بويؽ اليسوزة 
(، وكقؾلووو ٜٛٔوىوول، الن اليسووزة ليووا الروودارة فووي الكووبلم، كسووا بيششووا )ص

ػَف "تعالى:  ق  َفاسل ـ  الل َقػل َمظ  إلالَّ الل " َفَيلل ي يل
(ٗ) . 

 ػ قؾل الذرقي: ]اليزج[ومثل ذل
 (1)ػَع بالجاذؼل والغارؼل   فيل تحدب  اف ندمػ

ذ أكثر الذاعر موؽ ورود . إ(ٙ) وقؾلو ضسؽ أبيات قريدة )مشاجاة الشجؾم(
 االستفيام بو )ىل( السدبؾقة بالعظف:

                                      
 .ٕٚٛمجاز القرون/ (ٔ)

 .ٕٛٗالديؾان/ (ٕ)

 . البيش لؼ يدور في الديؾان.ٖٖٖالديؾان/ (ٖ)

 .ٖ٘االحقاف/ (ٗ)

 . البيش لؼ يدور في الديؾان.ٖٖ٘الديؾان/ (٘)

 .ٖٓالديؾان /  (ٙ)
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 وىػػل أنػػتل يػػا شػػيَب الدػػساءل بدػػيصةك 
 وىػػػػػل أنػػػػػتل ذاؾ الػػػػػشجع  أوؿ خمقػػػػػة  
 وىػػػػػل لػػػػػظ غيػػػػػخ  الجاذبيػػػػػة ماسػػػػػظك 
ـك ندػػػػػجغ دقائقػػػػػا  وىػػػػػل لػػػػػظ أجدػػػػػا
 وىػػل فيػػظ كػػاألرضل العخيزػػةل سػػاكغك 

 

ػػػػػػظ العشاصػػػػػػخ     شمعػػػػػػت لشػػػػػػا أـ ركبتل
 إلػػػى يػمشػػػا أـ أنػػػتل يػػػا نجػػػع آخػػػخ  
 وىػػػػل لػػػػظ لمتدػػػػعل الدػػػػػائخ عاشػػػػخ  
تيػػػػػػػػا الجػػػػػػػػػاىخ    م شّطَسػػػػػػػػة قػػػػػػػػج الفَّ
 ونبػػػػػػػػتك وأنيػػػػػػػػارك وبػػػػػػػػاؿ  وعػػػػػػػػامخ  

 

ذ بعوود وذىوب االسوتراباذي الووى ان )أم( السترومة قوود تقوع عمووى شوذو 
)ىل( في نحؾ )ىل زيدو عشدك أم عسرو؟( فقال )السترمة( تخوتص بثبلثوة 
اشياء احدىا: تقدم )اليسزة(: وربسا يجيء )ىل( قبل السترمة عمى شذوذ، 
نحؾ: )ىل زيدو عشدك أم عسورو؟(، وانسوا لزموش )اليسوزة( فوي األغموب، موؽ 

اداة  دون ىووول الن )أم( السترووومة الزموووة لسعشوووى االسوووتفيام معوووًا وىوووي موووع
 (ٔ)االستفيام التي قبميا بسعشى، أي الذي يؽ(؟

وكذلػ نجد في األبيات ان )ىل( استفيؼ بيا عؽ الجسمة االسسية، 
واالصووووو  ان أدوات االسوووووتفيام ال يمييوووووا اال األفعوووووال وىوووووؾ األصووووول عشووووود 

كسوا  -اال انيؼ تؾسعؾا فاستعسمؾىا مع الجسمة االسسية -كسا اشرنا -الشحاة
الجسمة االسسية تودل عموى الثبوؾت بعكوس الجسموة الفعميوة  مثمشا اعبله. "الن

التي تدل عمى الحدوث والتجدد، والظمب بالجسمة االسوسية موع )ىول(، أدلر 
أفػػػػػػأنتع مووووووؽ الظمووووووب بالجسمووووووة االسووووووسية مووووووع اليسووووووزة الن قؾلووووووو تعووووووالى )

، ان كانووش صوويغة لمثبووؾت ايزووا، اال ان )ىوول( ادعووى لمفعوول (ٕ)(شػػاكخوف 
عووول موووع )ىووول( ادل عموووى كسوووال العشايوووة بحروووؾلو". موووؽ )اليسوووزة( فتووورك الف

                                      
 .ٜٗٗ/ٗشرح الكافية :  (ٔ)

 .ٓٛاالنبياء/ (ٕ)
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وَف "وليذا كان قؾلو تعوالى  ادل عموى طموب الذوكر موؽ  " َفَيػلل َأنػت عل َشػاكلخ 
 .(ٔ)قؾلشا "فيل تذكرون" وقؾلشا "فيل انتؼ تذكرون"

 قال الذرقي: ]الظؾيل[
 (0)إذا ن دلَعتل مغ جانبيو السداميخ    ىل الييكل  السشجػر يحفم  شكَمو

 : ]الظؾيل[وقؾلو
 (7)وما انجفعت إال لتذعَخ بالجحبل   ىل السخء  إال قصعةك مغ بالده

فقووود اسوووتعسل )ىووول( ىشوووا بسعشوووى الشفوووي، وعموووى ىوووذا السعشوووى وردت 
" َىػػلل كثيورا موؽ القورون الكووريؼ، فقود قوال أبووؾ حيوان فوي تفدوير قؾلووو تعوالى: 

غَ  ع  ّه  فلي ض َمل  مّل وَف إلالَّ َأف َيألتلَيي  ـل َواللَس ئلَكة  " َيشط خ  َغَسا  .(ٗ)الل
)وىل( ىشوا لمشفوي، والسعشوى، موا يشغورون ولوذلػ دخموش اال وكؾنيوا 
بسعشوى الشفووي... وفوي البيووش الثوواني جواء الذوواعر بووو )اال( فوي سووياق )ىوول( 
النووو اراد بيووا الشفووي، اذ انووو يتعوويؽ فووي )ىوول( )التووي( لمجحوود االسووتثشاء فووي 

ػػػػػرَ َوَىػػػػلل ن َجػػػػازل  "مثوووول قؾلووووو تعووووالى:  َكف  . أي مووووا نجووووازي اال (٘)" ي إلالَّ الل
الكفؾر... وىل ىشا بعكس اليسزة، ال تفيد الشفي بل تفيد اإلثبوات والتقريور، 
امووا )ىوول( فانيووا تفيوود الشفووي، والذوواىد فووي البيتوويؽ ىووؾ مجووئ )ىوول( بسعشووى 

 الشفي والتقدير: )ما الييكل السشجؾر( و )ما السرء االقظعة(.
الدووامرائي رأيووا وخوور فووي ذلووػ، إذ يقووؾل:  وقوود ذكوور الوودكتؾر فاضوول

ان الشفووي بظريوو( االسووتفيام لوويس نفيووا محزووا بوول مذووؾب بسعووان أرخوورى ال 

                                      
 .ٖٓٚ-ٜٖٙيشغر: أساليب الظمب عشد الشحؾييؽ والببلغييؽ/ (ٔ)

 .ٖٛٔالديؾان/ (ٕ)

 .ٜٖالديؾان/ (ٖ)

 .ٕٓٔالبقرة/ (ٗ)

 .ٚٔسبا/ (٘)
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يهدييا الشفي السحض وان ىشاك فرقا بيؽ استعسال )ىل( في الشفي و )ما( 
فوو ذا اسووتعسل االسووتفيام فالسقرووؾد انووو يذوورك السخاطووب فووي االموور، ويريوود 

ىول عمووى الرسوؾل اال الووببل ( كوان السخاطووب مشوو جؾابوا، فوواذا قوال مووثبل: )
مدعؾا الن يجيب، وسيكؾن جؾابو: ال ليس عموى الرسوؾل اال الوببل ، واموا 
إذا قووال )مووا عمووى الرسووؾل اال الووببل ( فووان ىووذا إقوورارًا مووؽ السخبوور واخبووارًا 

 .(ٔ)مشو باستعسالو الشفي الرري  وقد اصدر الحكؼ في ىذا
ى الجسموووة خوووؾل )ىووول( عمووووموووؽ قوووؾل الذووواعر عموووي الذووورقي فوووي د

 االسسية:]مجزوء الكامل[
 ىػػػػػػل أنػػػػػػَت ذاكخنػػػػػػي وفػػػػػػي الػػػػػػػ
 َخَفػػػػػػػػػػَق الفػػػػػػػػػػؤاد  إلػػػػػػػػػػى لقػػػػػػػػػػا

 

ذكػػػػػػػػػخى وفػػػػػػػػػاءك لمرػػػػػػػػػجيقل  
(0) 

 َؾ فيػػػػػل فػػػػػؤادؾ فػػػػػي خفػػػػػػؽل 
 

فالجسمووووة االسووووسية فووووي البيووووش األول )أنووووش ذاكرنووووي(، وفووووي البيووووش 
 الثاني، فهادك في خفؾق.

ية، ألّن االستفيام تؾسع الشحاة في دخؾل )ىل( عمى الجسمة االسس
سياق فعمي، وقود عمول سويبؾيو اخترواص أدوات االسوتفيام بالودخؾل عموى 
 الفعل، بأّنيا تذبو أدوات الذرط في الداللة عمى االحتسال وعدم الؾجؾب.

أمووووا الببلغيووووؾن فقوووود ذىبووووؾا إلووووى أّن )ىوووول( أكثوووور اختراصووووا بالفعوووول مووووؽ 
 ص بالفعل أمران: )اليسزة(، والذي وجد عشدىؼ ان يكؾن ليا مزيد اخترا

 االول: كؾنيا لظمب التردي( فق .
 (7) الثاني: تخريريا السزارع باالستقبال.
 

                                      
 .ٜٕٓ/ٗيشغر: معاني الشحؾ  (ٔ)

 .ٕٕٙالديؾان/ (ٕ)

 .ٜٖٙببلغييؽ: اساليب الظمب عشد الشحؾييؽ وال (ٖ)
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 ثاىٔا: أمساٛ االستفَاو
 . ما ..4

أداة مؽ أدوات االستفيام، يدتفيؼ بيوا عسوا ال يعقول، وعوؽ صوفات 
، يقؾل السبرد: )اما )ما( فتكؾن لذوات غير اادمييؽ، ولشعوؾت (ٔ)مؽ يعقل

ييؽ، إذا قال: ما عشدك؟ قمش: فرس أو بعيرًا ومتاع أو نحؾ ذلػ. وال اادم
يكؾن جؾابو زيد وال عسورو. ولكوؽ يجوؾز ان يقوؾل: موا زيود؟ فتقوؾل: طؾيول 
أو قرووير أو عاقوول أو جاىوول، فووان جعمووش الرووفة فووي مؾضووع السؾصووؾف 

 .(ٕ)عمى العسؾم جاز ان تقع عمى ما يعقل(
تزوووسشيا معشوووى ىسوووزة وجووويء بوووو )موووا( لزووورب موووؽ االختروووار، ول

االستفيام، قال ابؽ يعيش: ))وانسا جئ بيا لزورب موؽ االختروار؛ ألنوػ 
إذا قمووش: موووا بيوودك؟ فكأنوووػ قموووش: أعرووا بيووودك أم سوويف أم خشجووور ونحوووؾ 
ذلػ.... فجاووا بو )ما( وىؾ اسؼ واقوع عموى جسيوع موا ال يعقول، موبيؼ فيوو، 

كووان فيووو مووؽ وضووسشؾه ىسووزة االسووتفيام، فاقتزووى الجووؾاب مووؽ أول وىمووة ف
 .(ٖ)اإليجاز ما ترى((

وذكوور الذوويء نفدووو مووع ذكوور محميووا مووؽ االعووراب حوويؽ قووال نحووؾ 
يشلَظ َيا م ػَسى"قؾلو تعالى: " َظ بلَيسل َوَما تلمل

هل التََّساثليػل  الَّتلػي وقؾلو:  (ٗ) "َما َىػحل

                                      
 .ٜٖٛ، شرح عسدة الحافت وعدة البلفت: ٖٛٔ/ٗيشغر: شرح السفرل:  (ٔ)

 .ٜٕٙ/ٕالسقتزب:  (ٕ)

 .ٖٛٔ/ٖشرح السفرل  (ٖ)

 .ٔٚطو/ (ٗ)



 الفصل الثالث : أسلوب االستفهاو
 

044 
  

َأنػػت عل َلَيػػا َعػػاكلف ػَف "
و )مووا( اسووؼ نكوورة فووي مؾضووع رفووع عمووى االبتووداء  (ٔ)

 .(ٕ)ر: أي شيء تمػ بيسيشػ"والتقدي
 وقد استفيؼ الذاعر عمي الذرقي في مؾاضع عدة

 اذ قال:]مجزوء الكامل[
ه    ما باؿ  رّبظل يا وفا ء  قميمةك ع ّباد 

(7) 
 و )ما( اسؼ االستفيام في مؾضع رفع باالبتداء والتقدير:

 أي شأن بال ربػ؟، اذ خرج إلى معشى التعجب.
 ومثل ذلػ قؾلو: ]الكامل[

 (1)في الذاشئيغل نػادَي األحبابل   ػادَي األحبابل ما لي ال أرى أن
)ما( اسؼ االستفيام مبّشي في محول رفوع مبتودأ، وخبوره شوبو الجسموة 

ويشبغوي ان نوذكر أْن الدوهال  -أيزواً  -)لي( وقود خورج إلوى معشوى التعجوب
ىشووا عووؽ الساىيووة التووي ذكرىووا الشحؾيووؾن والببلغيووؾن، إذ ان الببلغيوويؽ قوود 

ا الشحووؾييؽ فووي أن )مووا( تكووؾن لمدووهال عووؽ الجووشس او عووؽ الرووفات، وافقووؾ 
وجعموووؾا موووؽ الدوووهال عوووؽ الجوووشس الدوووهال عوووؽ الساىيوووة والحقيقوووة نحوووؾ )موووا 

؟( ونحوووؾ ذلوووػ وقوووال: ]مجوووزوء  (1)الكوووبلم؟(، و) موووا االسوووؼ؟( و )موووا الفعووولر
 الرمل[

 (6)قمت: التاريخ  عسخي   قيل: ما عسخؾ؟ أّرخل 

                                      
 .ٕ٘االنبياء/ (ٔ)

 .ٖٛٔ/ٖشرح السفرل  (ٕ)

 . البيش غير مدور في الديؾان.ٖٓٔالديؾان/ (ٖ)

 .ٕٗٓالديؾان/ (ٗ)

 .ٖٗٔ - ٖٖٔ/ ٔ؛ وااليزاح : ٜٗيشغر: مفتاح العمؾم :  (٘)

 .ٕٖٗالديؾان/ (ٙ)



 الفصل الثالث : أسلوب االستفهاو
 

040 
  

إلى معشى التعغيؼ. فيؾ يقودر بوأن التوارين فاالستفيام بو )ما( خرج 
 عسرهر كّمور وىذا تعغيؼو لسكانتِو وشأنو

 وقؾلو: ]الظؾيل[
 اضػػػػاءت ليػػػػع بػػػػيغ الجػػػػػانح جػػػػحوة
 بذػػػػػجو حػػػػػػار الحػػػػػّي والحػػػػػّي فػػػػػارهك 

 

 (4)ولػػػػػع ييتػػػػػجوا فييػػػػػا فيػػػػػحا شػػػػػخارىا 
 فسػػػػػا بال يػػػػػا شػػػػػكػى وبمػػػػػػى حػارىػػػػػا

 

حدووشا، النووو موورتب  بسووا قبمووو  فاالسووتفيام وقووع فووي نيايووة البيووش الثوواني مؾقعووا
ووووو ىووووذا  ارتباطووووا عزووووؾيا، فالووووذي نجووووده ان الذوووواعر كووووان يحووووس إحداسووووا نفدوووويا يتسُّ
االسوووتفيام الوووذي يبقوووى بوووبل رد، فوووو )موووا( االسوووتفيامية فوووي مؾضوووع السبتووودأ وخووورج إلوووى 

 معشى )العتب(.
ان خووروج االسووتفيام عووؽ معشوواه الحقيقووي إلووى معووان مجازيووة يزووفي عمووى 

متعوووو فشيوووة، وتشوووؾع األغوووراض السجازيوووة فوووي شوووعر عموووي الدوووياق حيؾيوووة و 
الذورقي دليول عموى تسكشوو فوي صوياغة ألفاعوو بروؾرة لغؾيوة مقبؾلوة تحسوول 

 معاني متشؾعة.
 ويدوووتعسل الذووواعر صووويغة أرخووورى لبلسوووتفيام بوووو )موووا(، ىوووي دخوووؾل

 حرف الجر عمييا: فيقؾل:] الرجز[
 ىػػػػػحا أواف  الصمػػػػػعل يػػػػػا نخيَمشػػػػػا

 

 (0)بل إالـَ تبقػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػعفات  وكػػػػػػػػػخ  
 

 وقؾلو: ]مجزوء الكامل[
 فاسػػػػػػػػػػػأؿ أفػػػػػػػػػػػاعي الخافجيػػػػػػػػػػػػ

 

 (7)ػػػػػػػػػغ َعػػػػػػػػالـ تدػػػػػػػػمخ  جمػػػػػػػػجىا 
 

                                      
 .ٜٗٔٔوىي مؽ قريدة )ىذا شرارىا( عام  -ٗٔٔالديؾان/ (ٔ)

 .ٜٛٔالديؾان/ (ٕ)

 . البيش غير مدور في الديؾان.ٖٓ٘الديؾان/ (ٖ)
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بوووة موووؽ حرفوووي الجووور )إلوووى( و )عموووى( فوووي قؾلوووو )إالم وعوووبلم( مرك
)م( التوووي أصوووميا )موووا( االسوووتفيامية فوووي محووول جووور بحووورف الجووور، وقووود و

حووذفش الفيووا وفتحووش السوويؼ، ألنيووا غيوور متعمقووة بسووا بعوودىا وال تحتوواج إلووى 
صمة، وقد اشار ابوؽ يعويش إلوى ان الحوذف حرول لكثورة االسوتعسال قوال: 
))اعموووؼ أنوووو لسوووا كثووور اسوووتعسال ىوووذه الكمسوووة، وتذوووعبش مؾاضوووعيا وأوقعؾىوووا 
عمووى مووا ال يعقوول وعمووى صووفات مووؽ يعقوول، وربسووا اتدووعؾا فييووا، وأوقعؾىووا 
عموى ذواتيووؼ عموى مووا ذكرنواه اجتووروا عمووى الفيوا تووارة بالقموب وتووارة بالحووذف 

موووا مووا القمووب ففووي االسووتفيامية" وذلووػ قووؾليؼ "مووو" والسووراد مووا األموور او "فا
 ىووواء النيوووا موووؽ مخرجيوووا، وتجاندووويا فوووي الخفووواء إال أنيوووا أبووويؽ األلوووفالخبووور فقمبوووؾا 

 .(ٔ)مشيا((
وعمووة الحووذف عشوود الشحووؾييؽ ىووي التفريوو( بوويؽ االسووتفيام والخبوور، 

َخاَىػػا"وليووذا حووذفش فوووي نحووؾ:  كل ػػػغ ذل ػػػع  . (ٕ)" فلػػػيَع َأنػػػَت مل جل َخةك بلػػػَع َيخل " َفَشػػػاضل
َسم ػَف " اللس خل

(ٖ). 
وقووود ثبتوووش األلوووف فوووي مؾاضوووع عووودة فوووي القووورون الكوووريؼ، واختموووف 
السفدوورون فووي تأويميووا بوويؽ ان تكووؾن اسووتفيامية أو مروودرية كسووا فووي قؾلووو 

َتشلي أَلقل . وقؾلو تعالى: (ٗ)" بلَسا َغَفَخ للي َربّلي"تعالى:  ػَػيل ع ػَجفَّ " َقاَؿ َفبلَسػا َأغل
َتقليَع " َخاَشَظ اللس دل عل صل َلي 

(٘). 

                                      
 .ٕٗٔ/ٗشرح السفرل  (ٔ)

 .ٖٗالشازعات / (ٕ)

 .ٖ٘الشسل/ (ٖ)

 .ٕٚيس/ (ٗ)

 .ٙٔاالعراف/ (٘)
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وفووي أبيووات عمووي الذوورقي نجوود الوورأي الووذي يقووؾل بحووذف األلوووف، 
الفتحة دليبل عمييا، في قؾلو: )إالم( و )عبلم( إذ دخل حرف الجور  وإبقاء

)إلى( في البيش األول عموى )موا( االسوتفيامية، و)عموى( فوي البيوش الثواني 
 ة. دخل عمى )ما( االستفيامي
 ومثل ذلػ قؾلِو: ]السجتث[

 إالـ دنيػػػػػػػػػػػػػػاي تبقػػػػػػػػػػػػػػى
 قػػػػػػػل لمػػػػػػػخؤوس إالـَ الػػػػػػػػ

 

 (4)كثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػخَة االغػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  
 (0)تدػػػػػػػػػػػػػػخيح  باألمذػػػػػػػػػػػػػػا ل 

 

فوي البيتوويؽ انبورى الذوواعر يروؾر مووا ولوش إليووو الحالوة حوويؽ طغووى 
دجمووة طغيانووًا عغيسووًا وأغوورق مدوواحات كبيوورة مووؽ السديشووة، وصووادف كووذلػ 

فشغسيوا  (7)والسعاىودة االنكميزيوة االولوى انذغال العوراق بوالسهتسر التأسيدوي
 .ٕٜٙٔعام 
 : ]الخفيف[ وقؾلو

 (1)فعالـ اىتسامشا بالسريخل   بمبمي إفل يكغ مريخؾ ىحا
فوووي ىوووذا البيوووش يخاطوووب الذووواعر البمبووول الدوووجيؽ وىوووؾ معمووو( فوووي 
القفوص )الدووجؽ(، ويدووألو عوؽ مروويره السجيووؾل وىوؾ يوورى الؾضووع الدووائد 

 تغران السرير السجيؾليشذر بالدمار، فيسا سيان يش
لوودخؾل حووروف الجوور عميووو إذ  األلووفالدووابقة حووذف  األبيوواتوفووي 

 ركووب حوورف الجووور )عمووى( حتوووى صووار السجسووؾع ككمسوووة واحوودة مؾضوووؾعة 

                                      
 .ٖٛٔالديؾان/ (ٔ)

 . البيش لؼ يدور في الديؾان.ٗٛٔالديؾان/ (ٕ)

 .ٖٛٔمقدمة القريدة: الديؾان :  (ٖ)

 .٘ٓٗالديؾان/ (ٗ)
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(4)لبلستفيام
، أو فراقبً بين االستفهبمية والمىصىلة
 فميذا حذفش. (0)

2.. ًْ  . َم
اس وعووؽ ، ويدووتعسل لمعاقوول مووؽ الشوو(ٖ)أداة يدووتفيؼ بيووا عووؽ العاقوول

كووول موووؽ يعقووول، وإذا خمووو  غيووور العاقووول موووع العاقووول، اسوووتعسمش موووؽ بيشيوووا 
، يقؾل السبرد: "ولرفات اادمييؽ، نقؾل: مؽ عشدك؟ فيقؾل: زيد، (ٗ)كذلػ

فشقؾل: ما زيد؟ فيقؾل: جوؾْادو أو بخيولو أو نحوؾ ذلوػ، ويقوؾل: ))فأّموا )موؽ( 
ا يرعقول، ال تقوؾل فوي فأنو ال يعشى بيا في خبور  وال اسوتفيام وال جوزاء إاّل مو

والدهال عوؽ  (٘) جؾاب َمْؽ عشدك؟ فرسو وال متاعو إنسا تقؾل: زيدو أو ىشد((
ػػَساء َأف كوول مووا يعقوول بووو )َمووْؽ( كسووا قووال عووز وجوول:  شػػت ع مَّػػغ فلػػي الدَّ " َأَأمل

َض " ػػع  اأَلرل ػػَف بلك  دل يػػب  فووو "مووؽ"   عووز وجوول، كسووا قووال:  (ٙ)َيخل " َأمَّػػغ ي جل
َصخَّ إلذَ   .(ٛ)، وىذا في القرون أكثر"(ٚ)ا َدَعاه  "اللس زل

وذكوور ابوووؽ ىذوووام انووو اذا قيووول )موووؽ ذا لقيووش؟( فسوووؽ مبتووودأ و )ذا( 
زيوووادة خبووور مؾصوووؾل؛ والعائووود محوووذوف، ويجوووؾز عموووى قوووؾل الكوووؾفييؽ فوووي 

)مووؽ( مفعووؾال، وعواىر كووبلم جساعووة انووو يجووؾز األسوساء كووؾن )ذا( زائوودة؛ و
بتيؽ كسووووا فووووي قؾلووووػ "مووووواذا فووووي "مووووؽ ذا لقيووووش". ان تكووووؾن موووووؽ وذا موووورك

                                      
 .ٗ٘/ٕيشغر: شرح الكافية:  (ٔ)

 .ٜٜٕ-ٜٕٛ/ٔيشغر: مغشي المبيب :  (ٕ)

 .ٜٗٔمفتاح العمؾم/ -٘٘الزجاجي/ -حروف السعاني -ٜٖٓ/ٕيشغر: السقتزب (ٖ)
 .ٔ٘-ٓ٘/ٕالسقتزب  (ٗ)

 .ٜٕٙ/ٕ قتزبالس (٘)

 .ٙٔالسمػ/ (ٙ)

 .ٕٙالشسل/ (ٚ)

 .ٕ٘/ٕالسقتزب  (ٛ)
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صشعش"، ومشع ذلػ ابوؾ البقواء فوي مؾاضوع موؽ اعرابوو، وثعموب فوي أماليوو 
وغيرىا، وخرؾا جؾاز ذلػ بساذا، الن )ما( أكثر إبياما، فحدؽ ان تجعل 

 .(ٔ)مع غيرىا كذيء واحد
وقوود اسووتعسل الذوواعر عمووي الذوورقي )َمووْؽ( فووي بعووض تدوواوالتو عشوودما كووان 

 الرجز[يخاطب االشخاص، قال:]
بل   َمغل يدأؿ القخيَة عغ آالمليا ع ن ج   (0)فكع جخوح  في القخى وكل

 وقؾلو:]الرمل[
 (7)وَمغل َحَجب الذسػَس الصالعاتل   فَسغ قرخ الكساَؿ عمى بجور  

 وقؾلو:]الكامل[
و    َمغل لي بسعتشق  يفّرع  شَػق و  (1)فعدى يبيت  بداعجي تصػيق 

يوة عموى الدوكؾن فوي محول رفوع )َمْؽ( في ىذه األبيات جاءت مبشو
مبتدأ فقد تبلىا في البيتيؽ األول والثاني فعل متعد استؾفى مفعؾلو، األول 
)يدال( والثاني )قرر(، اما في البيش الثالث فتبلىا شبو جسمة مؽ الجار 
والسجرور )لي( فتعرف مبتدأ، فاألبيات الثبلثة فزبل عوؽ كؾنيوا اسوتفياما 

 السدتفيؼ عشو.فجاءت لبلىتسام والعشاية. ب
 . كٔف ..3

. وَحووّد السبوورد (٘) عبوور عووؽ )كيووف( لقؾلووو : )كيووف عمووى أي حووال(
.  وقد رد ابؽ يعيش عمى الرأي القائل  (ٙ))كيف( بقؾلو: )سهال عؽ حال(
                                      

 .ٕٖٚ/ٔمغشي المبيب  (ٔ)
 .ٜٜٔالديؾان/ (ٕ)

 .ٕٗالديؾان/ (ٖ)

 .ٓٚالديؾان/ (ٗ)

 .ٖٔٔ/ٕالكتاب  (٘)

 .ٜٕٛ/ٖالسقتزب  (ٙ)
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بغرفيتيوووا بقؾلوووو: )والروووحي  أنيوووا اسوووؼ صوووري  غيووور عووورف، وان كوووان قووود 
ن تدوووسية وقووود رأى ابوووؽ مالوووػ ا (ٔ)يوووهدي معشاىوووا معشوووى: عموووى أي حوووال(

)كيف( عرفًا ىي تدوسية مجازيوة، بقؾلوو: )لوؼ يقول احود ان )كيوف( عورف؟ 
اذ ليدووش زمانووا وال مكانووا، ولكشيووا لسووا كانووش تفدوور بقؾلووػ: عمووى أي حووال، 
لكؾنيووا سووهاال عووؽ األحووؾال العامووة سووسيش عرفووا؛ النيووا فووي تأويوول الجووار 

ابووؽ  والسجوورور، واسووؼ الغوورف يظموو( عمييووا مجووازا. ومسووؽ قووالؾا بغرفيتيووا
، ثوووؼ اثبوووش رأي الدووويرافي )ت (ٕ)ىذوووام، وقووود نقووول ىوووذا الووورأي عوووؽ سووويبؾيو

، جوواء  فووي قووؾل (ٖ)ىووو(، واالخفووش القائوول بووو )انيووا اسووؼ غيوور عوورف(ٖٛٙ
 الذرقي: ]مجزوء الكامل[

 (1)ءل فكيف مشدل شا الحقيقي  ىحي مشازؿ لمذقا
 وقؾلو: ]الرمل[

 (1)السعػؿل أمةك أفشتل لزخبل   كيف تخجػ أفل تخى ب شياَنيا
فكيف في البيش األول خبر إذا تبلىا اسؼ معرفة وألنيا وقعش قبل 

فتقع . اما في البيش الثاني (ٙ)ماال يدتغشى بو وىذا رأي الديرافي واالخفش
تبلىا فعل تام وىؾ )ترجؾ( والنيا وقعش قبول موا يدوتغشى بوو، أي حاال إذا 

                                      
 .ٜٓٔ/ٗشرح السفرل  (ٔ)

 .ٕٙٓ/ٔمغشي المبيب  (ٕ)

 .ٓٙٔ/ٕويشغر ىسع اليؾامع  ،ٕٙٓ/ٔمغشي المبيب  (ٖ)

 . البيش غير مدور في الديؾان.ٕٕٙالديؾان/ (ٗ)

 .ٖٗٗالديؾان/ (٘)

 .ٕٙٓ/ٔمغشي المبيب  (ٙ)
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سويبؾيو ىوؾ الشروب عمى حالة ترجؾ ان ترى بشيانيا.. وىذا مؾضعيا عشد 
 .(ٔ)دائسا

وقوود خوورج اسووؼ االسووتفيام فووي البيووش الثوواني إلووى معشووى مجووازي ىووؾ 
 جب ومثل ذلػ قؾل الذرقي:]الدريع[التع

نا  (0)دويمة  فكيف صارتل دوؿل   لػ ج سعتل لع تظ  أقصار 
 وقؾلو: ]الخفيف[

 (7)فيظ ما يعقج الخشاب الفراحا  كيف اصبحت افرحي يا بالدي    
يتيؽ تبل )كيف( الفعل الشاقص )صارت( فوي البيوش االول، ففي الب

و)اصوووبحش( فوووي البيوووش الثووواني فووواعراب )كيوووف( فوووي البيتووويؽ خبووور لمفعووول 
 الشاقص.

 وقؾلو: ]الدريع[
نا  (1)كيف ن القيو بيحا الفملل   غجا  إذا ىّجدنا جار 

فوووي البيوووش نجووود ان اسوووؼ االسوووتفيام )كيوووف( توووبله فعووول توووام فتعووورب 
عسل كيوف لمدوهال عوؽ حوال يشوتغؼ جسيوع األحوؾال، يقوال: حااًل، كذلػ تدت

 . كيووف انووش؟ فشقووؾل صووال و وصووحي ، ووكوولو وشوواربو ونووائؼو وجووالسو وقاعوودو
واألحؾال أكثر مؽ ان يحاط بيا، فاذا قمش "كيف" فقد اغشى مؽ ذكور ذلوػ 

 . وقؾلو: ]السجتث[(٘)كمو

                                      
 .ٕٙٓ/ٔمغشي المبيب  (ٔ)

 .ٕٗٚالديؾان/ (ٕ)

 .ٙ٘الديؾان/ (ٖ)

 .ٕ٘ٚالديؾان/ (ٗ)

 .ٖٙٔ/ٕاالصؾل في الشحؾ  (٘)
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 (4)ى بيجـ الشػاحي  و كيف عاصسةك تبتشػ
تعسل اسؼ االستفيام كيف الداخموة عموى االسوؼ فشجد ان الذاعر اس

 )عاصسة(.
 . متٙ ..4

اسوووؼ اسوووتفيام يظموووب بوووو تعيووويؽ الزموووان مظمقوووا، ولوووؼ يختموووف فييوووا 
الشحؾيوؾن، وىووي بسعشوى: أّي حوويؽ؟ وتقوع عرفووا نحوؾ: متووى يواتي وعوود هللا؟ 

" َمَتػى بسعشى االستبظاء نحؾ قؾلو تعالى عمى لدوان السدومسيؽ:  تأتيوقد 
خ  ّهل  قليَغ ، وقال تعوالى: (ٕ) "َنرل شػت عل َصػادل ػج  إلف ك  ػل ػَف َمَتى َىَحا اللَػعل " َوَيق 

. قوال الذورقي فوي اسوتعسالو لوو )متوى(: (ٗ)، فيي بسشزلة ايؽ موؽ السكوان(ٖ)"
 ]الظؾيل[

 (1)غرػنا  تحّمييا ثسار  السصابعل   متى نحغ  مغ غخسل السجارسل نجتمي      
 وقؾلو: ]الرجز[

ىا مجارسك تحت الصشبل   لػادي أرى جامعة  متى عمى ا  (6)تدشج 
ومتووى فووي البيتوويؽ جوواءت فووي محوول نرووب عوورف زمووان، الن مووا 
بعوودىا الفعوول )نجتمووي( فووي البيووش األول، والفعوول )ارى( فووي البيووش الثوواني، 

إلووى معشووى  -ىشووا -وىسووا مووؽ األفعووال التامووة، فزووبل عووؽ خووروج االسووتفيام
فالذواعر يتعجوب موؽ عودم وجوؾد ذلوػ اخر غير االستفيام، وىؾ التعجب، 

                                      
 . البيش لؼ يكؽ مدورًا في الديؾان.ٖٖٗالديؾان/ (ٔ)

 .ٓٛ/ٕاالنفال  (ٕ)

 .ٕ٘السمػ/ (ٖ)

 .٘ٗ/ٚشرح السفرل  (ٗ)

 .ٙ٘ٔالديؾان/ (٘)

 .ٜٛٔالديؾان/ (ٙ)
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السووودارس، ومتوووى يووورى ذلوووػ الوووذي يوووزرع فوووي الشفوووؾس موووا يدوووتفيد مشوووو طوووبلب 
 الظمبة. االندجام بيؽ السدارس والجامعات التي تدتقبل االف

 . ماذا ..5
اختمف الشحاة في تحديد اسؼ االستفيام )ماذا(، فذىب سويبؾيو إلوى 

ن )ذا( بسشزلووة )الووذي( ويكووؾن "ان )مووا مووع ذا( ليووا وجيووان: األول ان تكووؾ 
وفروول  (ٔ))موا( حوورف اسووتفيام، والؾجووو ااخوور: اجراوىوا بسشزلووة اسووؼ واحوود"

 ابؽ يعيش ان الجؾاب عمى الدهال في اإلعراب في قؾلو:
"فاما )ذا(، مؽ قؾلوػ )مواذا صوشعش(؟ فيوي عموى وجيويؽ احودىسا: 

)ذا(  ان تكووؾن )مووا( اسووتفياما، وىووي اسووؼ تووام مرفووؾع السؾضووع باالبتووداء و
خبوووره وىوووي بسعشوووى )الوووذي(، وموووا بعوووده موووؽ الفعووول والفاعووول صووومتو والعائووود 
محذوف تقديره )صشعتو( والؾجو ااخر، ان تجعل )موا وذا( جسيعوا بسشزلوة 
)مووا( وحوودىا وتكووؾن قوود ركبووش مووؽ كمستوويؽ كمسووة واحوودة نحووؾ، انسووا وحيثسووا 
ونحؾىا مؽ السركبة وتكؾن )ما( مع )ذا( في مؾضوع نروب بوو )صوشعش(، 
ويكؾن جؾاب األول مرفؾعا، وجؾاب االخر مشرؾبا الن الجوؾاب بودل موؽ 

ػػػ"الدووهال، قووال تعووالى:  َعفل ػػػَف ق ػػلل الل ػػَأل ػَنَظ َمػػاَذا ي شفلق  "َوَيدل
، قوورا برفووع (ٕ)

العفؾ ونربو، فالرفع عموى ان يكوؾن )ذا( بسعشوى الوذي، والسعشوى موا الوذي 
 يشفقؾنو؟ قال الذاعر: ]الظؾيل[

بك فيقزى أـ ضالؿك وباشل    خء ماذا يحاوؿ  أال تدأالف الس     (7)أنحل

                                      
 .ٙٔٗ/ٕالكتاب  (ٔ)

 .ٜٕٔالبقرة / (ٕ)

 .ٕٗ٘لبيد: الديؾان/ (ٖ)
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والشرووب عمووى تركيووب )مووا( و )ذا(، وجعميووا معووا كمسووة واحوودة فووي 
َدَؿ َربُّك ػػػعل َقػػػال ػال " َمػػػاَذا َأنػػػ: (ٔ)مؾضوووع نروووب بالفعووول بعووودىسا، قوووال تعوووالى

خ ا  .(ٕ)"َخيل
 وقد أضاف ابؽ ىذام إلى ىذيؽ الؾجييؽ اربعة وجؾه أرخرى ىي:

 تكؾن )ما( استفيامية و )ذا( إشارة نحؾ )ماذا التؾاني؟(.أوال: ان 
ثانيووا: ان تكووؾن )موواذا( كمسووة اسووؼ جووشس بسعشووى شوويء او مؾصووؾال بسعشووى 

 الذي.
 ثالثا: ان تكؾن )ما( زائدة و )ذا( لئلشارة.
 .(ٖ)رابعا: ان تكؾن )ما( استفياما و )ذا( زائدة

"تكوووؾن ذا" موووع )موووا(  اموووا السوووالقي، فقووود رأى فوووي )مووواذا( انيوووا كتموووة واحووودة.
 .(ٗ)كذيء واحد بسعشى: أي شيء

ومؽ السحدثيؽ مؽ عد )ما( اسؼ استفيام ليس بسختص، ف ذا دخل 
عمووى االسووؼ كووان ىووذا االسووؼ امووا عوواقبل أو مبيسووا غيوور عاقوول، فووان دخمووش 

فيووي لتحديوود مؾضووع االسووتفيام وتخريرووو وإذا دخمووش عمووى االسووؼ غيوور العاقوول 
. ومسوا جواء بوو الذورقي فوي (٘)عوؽ عسوؾم ذلوػ االسوؼ عمى اسؼ عاقل فيي لبلستفيام

 ]الؾافر[ مؾاضع )ماذا(، قؾلو:
ّبػا  (6)ليا أو ال فساذا االعتحار    ربيبت كع بكع ىتفتل في 

                                      
 .ٖٓالشحل / (ٔ)

 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٖشرح السفرل  (ٕ)

 .ٕٖٓ-ٖٓٓ/ٔمغشي المبيب  (ٖ)

 .ٕٗٙرصف السباني / (ٗ)

 .ٖٓٔمشيج وصفي تحميمي/ -في التحميل المغؾي  (٘)

 .ٖٗالديؾان/ (ٙ)
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فقوود جوواء اسووؼ االسووتفيام فووي مؾضووع الرفووع، إذا عووددنا ان )مووواذا( 
مركبووة مووؽ اسووسيؽ الن )مووا( مبتوودأ محمووو الرفووع و )ذا( خبووره، والبوودل مووؽ 

رفوووؾع مرفوووؾع، وقووود خووورج االسوووتفيام بوووو )مووواذا( بداللوووة االعتوووذار. وقؾلوووو: الس
 ]الدريع[

ماذا وججتع أمة  أـ خياؿل   باب يا َمغل سبخوا غػَرىا
(4) 

 وقؾلو: ]الستقارب[
ه والشجفل   خميميَّ ماذا يقػؿ  العخاؽ    (0)اذا قيَل بغجاد 

ان جؾابيسوا والذاىد في البيتيؽ )ماذا وجدتؼ..( و )مواذا يقوؾل...( 
الشرب )اذا( عّدت )مواذا( كمسوة واحودة الن )مواذا( مفعوؾل بوو مقودم محموو 
الشروووب، والبووودل موووؽ السشروووؾب مشروووؾب وىوووؾ الجوووؾاب، واذا اعتبرنوووا ان 
)ماذا( مركبة مؽ اسسيؽ الن )موا( مبتودأ محموو الرفوع و )ذا( خبوره، والبودل 

 مؽ السرفؾع مرفؾع.
 . أًٓ ..6

، وفووي (ٖ)يدووتفيؼ بيووا عووؽ السكوواننووص الشحؾيووؾن عمووى ان )أيووؽ( 
ذلػ يقؾل السبرد: "اال ترى ان )أيؽ( انسا ىي سهال عؽ السكان ال يقع اال 

. ومعشاىووا عشوود الببلغيوويؽ عوورف زمووان، يدووتفيؼ بووو طمبووا لتعيوويؽ (ٗ)عميووو"
السكوووان نحوووؾ "ايوووؽ زيووود؟" فيقوووال: أفوووي الووودار زيووود، أم فوووي السدوووجد أم فوووي 

جوويء )أيوؽ( اشووتسل عموى األموواكؽ كميووا ، وم(٘)الدوؾق يشووتغؼ األمواكؽ كميووا

                                      
 .ٖٕٚالديؾان/ (ٔ)

 .ٖٗٗالديؾان/ (ٕ)

، ويشغوووور: شووووورح عسوووودة الحووووافت وعووووودة ٖٗيشغوووور: حووووروف السعووووواني: الزجوووواجي / (ٖ)
 .ٜٕٓالبلفت/

 .ٜٙٔ، ويشغر: أساليب االستفيام في الذعر الجاىمي/ٜٕٛ/ٖالسقتزب  (ٗ)

 .ٖٙٔ/ٔويشغر: اإليزاح  -ٓ٘ٔمفتاح العمؾم/ (٘)
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السذكؾرة يقؾل سيبؾيو: "فأْجِر "كؼ" في األماكؽ مجراىا في األيام والميوالي، 
 .(ٔ)واجر أيؽ في األماكؽ مجرى متى في األيام"

وقال في مؾضع وخر: "كسا جعموؾا اان كوأْيَؽ ولويس مثَموو فوي كول 
م كسوا ضوارع حيش وذ  شيء ولكش و يزاِرعو في انو عرف، ولكثرتو فوي الكوبل

، وحاليوووا فوووي اإلعوووراب كوووو (ٕ)اْيوووَؽ فوووي أنوووو أضووويف إلوووى اسوووؼ غيووور موووتسكؽ"
 )متى( يقؾل الذرقي:]الؾافر[
فأيَغ ىع  وقج حلَّ األسار    وكانػا يشجبػَؾ وىعل أسارى 

(7) 
يخاطب الذاعر الدمظان عبود الحسيود بسشاسوبة خمعوو كسوا ورد فوي 

 قريدة حقيقة الحال.
مجيء )أيؽ( في مؾضع االستفيام عوؽ السكوان  والذاىد في البيش

الووذي اسووروا فيووو، امووا إعرابيووا، فيكووؾن فووي محوول رفووع خبوور مقوودم و )ىووؼ( 
 ضسير مشفرل في محل رفع مبتدأ.

 وقؾلو:]البدي [
 (1)الحقُّ شيفك وفي اإليقاظ تمقاه    فأيغ حانت و  بل أيغ معبجه  

بدايووة  فالذوواعر ىشووا يتدوواءل عووؽ مكووان الحوو(، الووذي عيوور لووو فووي
االموور اندووانًا لربسووا صووؾتًا وخوور )لؤلنووا(.. فقوود بوودا ىووؾ يقوودم الشروو  عمووى 
شيء فقوده فاخوذ يبحوث فوي نقيزويؽ موؽ االمكشوة، الحانوات والسعابود حتوى 

 تبلشى ما كان يأممو النو طيف، لؼ يره، بل في االيقاج احّدو.

                                      
 .ٜٜٕ/ٖالكتاب  (ٔ)

 .ٜٜٕ/ٖ سردر نفدوال (ٕ)

 ٔ. جزم كمسة )يشدبؾك( مؽ غير جازم وربسا كانش )يشدبؾن(: ىوامش ٖٗالديؾان / (ٖ)
 .  ٖٗصفحة

 .ٜٕٙالديؾان / (ٗ)
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اموووا البشووواء الجسموووي لمبيوووش فشجوووده فوووي اسوووؼ االسوووتفيام )ايوووؽ( فووووي 
غرف السكاني، فيعورب فوي محول رفوع خبور، اذا توبله اسوؼ معرفوة مؾضع ال

 )حانتو( وتبعو )أيؽ معبده(.
 وقؾلو:]الؾافر[

خَف وأيَغ صاروا  لئغ كانػا وكغَّ ليع ججودك   (4)فقل لي أيغ صل
نغووووؼ الذوووواعر قروووويدتو وعشؾانيووووا )حقيقووووة الحووووال(، بسشاسووووبة خمووووع 

، جعووول اسووومؾب اىد( ففوووي البيوووش الذوووٜٜٓٔالدووومظان عبووود الحسيووود عوووام )
كيدًا لتداولو باستعسالو اسؼ االستفيام أيؽ فيوؾ يدوأل عوؽ القدؼ بو )ل ؽ( تأ

 السجد الذي بشاه اجداده، والقيؼ 
التي تربى عمييا، ايؽ ىي؟ ايؽ صرنا؟ وأيؽ صاروا؟ .. فقد اسوتعسل اسوؼ 
االسووتفيام )أيووؽ( لمداللووة عمووى الغرفيووة السكانيووة والتووي أرعوورب خبوورًا لمفعوول 

 )صار( ومثمو )ِصْرَن(.الشاقص 
 وقؾلو:]السجتث[

 (0)لرػرة  في ججارل   مغ أيغ نصمب  روحا  
سوووب( اسوووؼ االسوووتفيام )ايوووؽ( فوووي ىوووذا البيوووش بحووورف الجووور )ِموووؽ( 
فيكووؾن فووي مؾقووع السجوورور والقروويدة مووؽ ضووسؽ رباعيووات الذوواعر والتووي 
عشؾنيوووا بووووو )صووووؾر ونووووؾازع(، فيووووؾ يشقوووول صووووؾرًا مووووؽ الظبيعووووة يجدوووود فييووووا 

ويرظوورب لمشوواي والعووؾد، ويتسشووى ان يوورى عمووى الجوودار روحووًا و ويحوواكي الظيوور احداسووات
 الرساء. تتكمؼ بدال مؽ الرؾرة

 وقؾلو:]الدريع[

                                      
 .ٖٖالديؾان / (ٔ)

 .ٖٙٗالديؾان / (ٕ)
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 (4) فييا تداوت حالة  الداعياتل   أيغ السداواة  وىل ساعةك 
لؼ يتداَو جيد الداعيات، فالؾقش ثسيؽ فيشبغي ان يدرك السرء أثر 

 رىا في جسيع السشاحي. الؾقش عمى ادامة الحياة وتظؾ 
جووواء اسوووؼ االسوووتفيام )أيوووؽ( فوووي مؾقوووع الخبووور السقووودم إذ توووبله اسوووؼ 

 معرفة وىؾ )السداواة( .
7.. ُّ  . أ

، وىووووي مووووؽ دون سووووائر أدوات االسووووتفيام (ٕ)مووووؽ أدوات االسووووتفيام
 ، وقد عمل ابؽ مالػ إعرابيا بقؾلو:(ٖ)معربة

رض )ان موووا فوووي )أي( موووؽ تزوووسؽ معشوووى حووورف االسوووتفيام معوووا 
بذووبو )كوول(، و )بعووض(، وبذووبو )أي( السؾصووؾف بيووا فووي نحووؾ: )مووررت 
برجووووول أي رجووووول(، ومعوووووارض باإلضوووووافة القياسوووووية، وىوووووي اإلضوووووافة إلوووووى 
السفوووردات دون لوووزوم فوووي المفوووت، فاسوووتحقش بوووذلػ التفزووويل عموووى أخؾاتيوووا 

 .(ٗ)فأعربش(
 ىووو(:ٕٙٙوالسدووتفيؼ بووو )أي( يدووأل عووؽ وصووف السدووتفيؼ عشووو، يقووؾل الدووكاكي )ت 

)أي لمدووهال عسووا يسيووز احوود الستذوواركيؽ فووي اموور ييسيسووا، يقووؾل القائوول: عشوودي ثيوواب، فتقووؾل: 
 .(٘)أي الثياب ىي؟ فتظمب مشو وصفا يسيزىا عشدك كسا يذاركيا في الثؾبية(

 وما جاء مؽ شؾاىد عمى اسؼ االستفيام )اي( قؾل الذرقي:]الخفيف[
ػػػػػتل يػػػػػا نخمتػػػػػي حمػػػػػػ  أيَّ تسػػػػػخ  َحَسمل

 

 (6)حسل مجج  وفخخل واف أـ ذاؾ  
                                      

 .ٕٙٔالديؾان / (ٔ)

 .ٛٓٔيشغر: االزىية في عمؼ الحروف:  (ٕ)

 .ٕٔ/ٗلسفرل: ، شرح اٙٚٗ-٘ٚٗ/ٕيشغر: شرح جسل الزجاجي:  (ٖ)

 .ٜٖٔشرح عسدة الحافت وعدة البلفت:  (ٗ)

 .ٕٖٔ، ويشغر: اإليزاح في عمؾم الببلغة: ٓ٘ٔمفتاح العمؾم:  (٘)

 . البيش لؼ يكؽ مدورًا في الديؾان.ٜٙٔالديؾان/ (ٙ)
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يقووووف الذوووواعر متووووأمبًل روعووووة الظبيعووووة، يدووووتذكر مووووا مووووّر بووووو مووووؽ 
ذكريات عمى نير الفرات فشجد ان )أم( السترمة قد وقعش عديموة لوو )ىسوزة 
االسووتفيام( وذلووػ الن عووديمتيا فووي طمووب الترووؾر، فاالسووتفيام بيسووا يكووؾن 

أم ىيشا معادلة ليسزة بسعشى )أّييسا( استفيامًا عؽ السفرد وطمبًا لتعيشو، فو )
 .(4)االستفيام، وال تعادل )أم( في ىذا السؾضع بغير )اليسزة( (

ذىووب االسووتراباذي الووى ان )اليسووزة( تتقوودم )أم(، وانسووا لزمووش )اليسووزة( فووي 
االغموووب، دون )ىووول( ألن )أم( السترووومة الزموووة لسعشوووى االسوووتفيام وضوووعًا، 

 (0)لذي يؽ(وىي مع اداة االستفيام التي قبميا بسعشى )أّي ا
فجوواء اسووؼ االسووتفيام )اي( فووي مؾضووع الشرووب عمووى انووو مفعووؾل 

 بو، إذ تبله فعل متعد لؼ يدتؾف مفعؾلو وىؾ )حسمش(.
 وقؾلو: ]الخفيف[

 (7)ت  بأغمى عقػدىا مثل قصخي   أيُّ قصخ  قج نجستو  الكخاما
الذووواىد فوووي البيوووش مجووويء )أي( فوووي مؾضوووع الرفوووع، إذ توووبله فعووول 

 و )نجستو( فيكؾن )أي( مبتدأ.متعد استؾفى مفعؾل
 .(ٗ)وقؾلو: ف لى أي عالؼ انا جيزت

؟  ومؽ أي عالؼ قد أتيشر
 والذوووووواىد فيووووووو قؾلووووووو )إلووووووى أي(، وقوووووود جوووووواءت مجوووووورورة بحوووووورف 
 الجووور )إلوووى( و )موووؽ( و )اي( اسوووؼ اسوووتفيام مجووورور وقووود عيووورت الكدووورة 

                                      
 .ٔٗو  ٗٔ/ٔ؛ ومغشي المبيب : ٔ٘ٔ/ٛ؛ وشرح السفرل:  ٜٕٛ/ٖسقتزب : ال (ٔ)

 .ٖٖٚشرح الكافية :  (ٕ)

 .ٜ٘ٔلديؾان/ا (ٖ)

 .ٖٚٛالديؾان /  (ٗ)
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عموووووى وخوووووره والسعشوووووى أي عوووووالؼ جيوووووزت، وأي عوووووالؼ قووووود أتيوووووش؟ وكقؾلوووووو: 
 []الخفيف

 (4)قج تجّمى في مجمذ الشػابل   أيُّ سخّ  حػؿ انتخاب الخياسول 
 وقؾلو: ]الخفيف[

 (0)أيُّ نفع  يجيء  فيو الخسػؿ    رّبسا ضّخت الشباىة  لكغ
 وقؾلو: ]الرمل[

ـ  ورؤى   ـ  جدا ـ    أيُّ أحال لبشي بابل يجمػىا ابتدا
(7) 

فأزيوول نجوود فووي االبيووات الدووابقة ان )أّي(، اضوويفش الووى اسووؼ نكوورة 
، وتغيووور عمييوووا الحركوووات (1)ابياميوووا، وقووود يكوووؾن ىوووذا االسوووؼ نكووورة مظمقووواً 

 االعرابيووووة الووووثبلث، النيووووا معربووووة، ورفعيووووا باالبتووووداء ال غيوووور كسووووا وردت 
 ونفًا.

 
 . كه االستفَامٔ٘ ..8

وىي كشاية عؽ عدد مبيؼ يراد تعييشو تحتاج إلى جوؾاب يبويؽ عودد 
رووووؾبا نحووووؾ .. كووووؼ تمسيووووذا فووووي السدووووتفيؼ عشووووو، ويكووووؾن تسييزىووووا مفووووردا مش

"كووؼ سووير عميووو مووؽ األرض؟ فشقووؾل: فرسووخان او موويبلن الرووف؟ يقووؾل سوويبؾيو: 
 ".(٘)يؾمان أو بريداِن، كسا قمش:

                                      
 .ٖٕٛالديؾان/ (ٔ)

 .ٖٕٗالديؾان/ (ٕ)

 .ٖٕٙالديؾان/ (ٖ)

 .ٛٓٗ -ٚٓٗ/ٕيشغر: الكتاب :  (ٗ)

 .ٜٕٔ/ٔالكتاب:  (٘)
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وتذترك )كؼ( االستفيامية مع )كؼ( الخبرية، والتوي بسعشوى )كثيور( 
في خسدة امؾر: االسسية، واالبيام، واالفتقار الي التسييز، والبشواء، ولوزوم 

 ، وتختمف في خسدة امؾر ىي:(ٔ)رديرالت
األول: ان الكوووبلم موووع الخبريوووة محتسووول لمترووودي( والتكوووذيب، بخبلفوووة موووع 

 االستفيامية.
الثووواني: ان السوووتكمؼ بالخبريوووة ال يدوووتدعي موووؽ مخاطبوووو جؾابوووا النوووو مخبووور 

 والستكمؼ باالستفيامية يدتدعيو النو مدتخبر.
رن بوووواليسزة بخووووبلف مووووؽ الثالووووث: ان االسووووؼ السبوووودل مووووؽ الخبريووووة ال يقتوووو

 االستفيامية، يقال في الخبرية "كؼ عبيد لي خسدؾن بل ستؾن".
 وفي االستفيامية "كؼ مالػ أعذرون أم ثبلثؾن"؟

الرابع: ان تسييز )كؼ( الخبرية مفرد أو مجسوؾع، تقوؾل "كوؼ عبود ممكوش"، و 
 "كؼ عبيد ممكش".

مية الخوووووووامس: ان تسييوووووووز الخبريوووووووة واجوووووووب الخفوووووووض، وتسييوووووووز االسوووووووتفيا
 .(ٕ)مشرؾب

 
 ومسا جاء في شعر الذرقي، قؾلو:]الظؾيل[

 (7)فكع َزَلقا  قج أحجثػا في الذخائعل   أرى الشاَس إف تدمظ شخيقا  تعث بو
الذوووواىد فووووي البيووووش ورود )كووووؼ( االسووووتفيامية فووووي مؾضووووع السفعووووؾل بووووو، اذ 

(، تبلىوا فعول متعود لوؼ يدوتؾف مفعؾلوو )احودث...(، اموا تسييزىوا فجواء مشروؾبا )زلقووا

                                      
 .ٖٛٔ/ٔيشغر: مغشي المبيب  (ٔ)

 .٘ٛٔ-ٗٛٔ/ٔ:  السردر نفدو  (ٕ)

 .٘٘ٔالديؾان/ (ٖ)
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فالذوواعر يدووتفيؼ بووو )كووؼ( عووؽ عوودد السوورات التووي زلوو( فييووا الشوواس وفذوومؾا واخظووأوا 
 جراء عدم إدراكيؼ.

 ومثل قؾلو: ]الظؾيل[
 (4)وكع بات يدتقخيظل مثمي ساىخ    نذجت ظل كع شالعتل قبمي حائخا  

فالذوواعر يدووأل الشجووؾم عووؽ عوودد الووذيؽ ىووؼ حيوورى يشغوورون إليووػ، 
ممؾن... فو )كؼ( في الذظر األول موؽ البيوش وعؽ الذيؽ يبيتؾن سيارى يتأ

جوواءت فووي مؾقووع الشرووب، اذ تبلىووا فعوول متعوود لووؼ يدووتؾف مفعؾلووو، فيووي 
 كشاية عؽ العدد السبيؼ، وتسييزىا مفرد.

 

                                      
 .ٖٔالديؾان/ (ٔ)
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 أسلْب التعجب

 التعجب لغ٘ ..
ىووؾ العرْجووبر والعرَجووبر : إنكووار مووا يوورد عميووػ لقمووة اعتيوواده ... وقووال 

 . (ٔ)شيء غير مألؾف وال معتادابؽ اإلعرابي : الشغر إلى 
 التعجب اصطالحًا.. 

قووووال ابووووؽ عرووووفؾر : اسووووتعغام زيووووادة فووووي وصووووف الفاعوووول خفووووي 
. فالتعجووب انفعووال الووشفس مووؽ أموور حروول عمووى غيوور العووادة عشوود (ٕ)سووببيا

. وليذا ال يقال   سوبحانو وتعوالى : متعجوب  إلنوو (ٖ)إدراك ما خفي سببو
ي القوووورون الكووووريؼ مرووووروف إلووووى ال يخفووووى عميووووو شوووويء، ومووووا ورد مشووووو فوووو

ػػارل )):  (ٗ)السخوواطبيؽ نحووؾ قؾلووو تعووالى ػػَبَخى عل َعَمػػى الشَّ ، أي أن (٘)((َفَسػػآ َأصل
 حاليؼ يجب أن يتعجب مشيا.

إن الجسمة التعجبية، نؾع مؽ أنؾاع اإلنذاء غير الظمبوي، وإّن فييوا 
الترووودي(، فووو ذا قموووش )موووا أكووورم زيووودًا(، إن الغووورض مشيوووا، إنذووواء التعجوووب 

 السبالغة في السدح والذم.و 
 تساكٔبُ .. 

 أّال: التعجب الكٔاسٕ
لمتعجوووب تراكيوووب مختمفوووة يسكوووؽ ردىوووا إلوووى اثشووويؽ ىسوووا : التعجوووب 
القياسووي، والتعجووب الدوووساعي، أمووا التعجوووب القياسووي فيوووؾ عمووى صووويغتيؽ 

 قياسيتيؽ، ىسا : ما أفعمو وأفعل بو.

                                      
 ٜٚلدان العرب : مادة عجب /  (ٔ)
 ٕ٘ٔ/ٕالسقرب :  (ٕ)
 ٗٛيشغر : أسرار الشحؾ :  (ٖ)
 . ٘ٚٔالبقرة :  (ٗ)
 . ٖٖالتراكيب المغؾية في العربية :  (٘)
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 أ.  صٔغ٘ ما أْفَعَلُ الكٔاسٔ٘ ..
 ))ما(( .. 

الشحاة عمى أن ))ما( التعجبية )اسؼ(، والدليل عمى اسوسيتيا أجسع 
وجؾد ضسير في )أْفَعل( يعؾد عمييا وىوؾ فاعول الفعول. وأنيوا مبتودأ، ألنيوا 
جاءت مجردة لئلسشاد، وىي واجبة التقديؼ، واختمفؾا فيسا تدل عميو، فذىب 

، وأيووده ابووؽ عرووفؾر، وابووؽ يعوويش (ٔ)سوويبؾيو إلووى أنيووا نكوورة بسعشووى شوويء
 . (ٕ)بؽ ىذاموا

واألخفش يرى، أنيا مؾصؾلة محتاجة لمرمة في إفيام السراد فيوي 
بسعشووى الووذي، ومووا بعوودىا صوومة، فووبل مؾضووع لووو، والخبوور محووذوف وتقووديره 

 –أي جعمووو حدووشا  –الكووبلم عمووى أسوواس رأي االخفووش الووذي أحدووؽ زيوودا 
أنيا مؾصؾفة أي بحاجة إلى صفة، ىي  –أيزا  –، ويرى (ٖ)شيء عغيؼ

 ة بعدىا، فيكؾن التقدير : الجسم
، وقوال السبورد : ))فو ن قوال قائول : ىوول (ٗ)شويء عغويؼ أحدوؽ زيودا

رأيش )ما( تكؾن اسسا بغير صمة إال في الجزاء واالستفيام؟ قيل لو : إنسا 
كانوووش فوووي الجوووزاء واالسوووتفيام بغيوووور صووومة إذا قموووش مجازيوووا : موووا ترووووشع 

تدوتفيؼ عسوا تشكور ولوؾ  أصشع، أو مدتفيسا : ما ترشع يا فتى؟ إلنػ إنسوا
، وفوي مؾضوع وخور (٘)كشش تعرف كشش مخبرا ال مدتخبرا والرمة تعرفو((

يقؾل : )فالسعشى مؽ االبيام الذي يكؾن في الجوزاء واالسوتفيام كوذلػ، ىوؾ 

                                      
 . ٕٚ/ٔالكتاب :  (ٔ)
 . ٖٛٗ؛ شرح قظر الشدى : ٕٗٔ/ٚ؛ شرح السفرل: ٔٛيشغر : السقرب:  (ٕ)
 . ٓٗٗ/ٚيشغر : شرح السفرل :  (ٖ)
 . ٜٕٚ/ٔمغشي المبيب :  (ٗ)
 . ٖٚٔ/ٗ:  السقتزب (٘)
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التعجوووووب ألنوووووػ إذا قموووووش : موووووا أحدوووووؽ زيووووودا، فقووووود أبيسوووووش ذاك فيوووووو ولوووووؼ 
ْص((  . (ٔ) َتْخرر

ا( خووبلف مووا روه القوودماء، ومووؽ السحوودثيؽ مووؽ رأى فووي اعووراب )موو
فاالستاذ عباس حدؽ والدكتؾر فاضل الدامرائي، يريان أنو ال داعي ليوذه 
التعبيووورات فوووي إعوووراب )موووا(، وانسوووا يجوووزي عوووؽ ذلوووػ كموووو ان تكوووؾن )موووا( 
تعجبيووة، والتعجووب معمووؾم، وىووؾ انفعووال قووديؼ فووي نفووس البذوور، وضووعش لووو 

، ونعتقوود ان ىووذا (ٕ)راتصوويغة ابتدائيووة لمتعبيوور عشيووا قبوول كثيوور مووؽ التعبيوو
الرأي ىؾ الراج ، الن كل استعساالت )ما( تعورف موؽ سوياق الكوبلم، فو ن 
كانوووش اسوووتفيامية فالرووويغة والتشغووويؼ يووودالن عمييوووا، وان كانوووش مؾصوووؾلية 
فالروويغة واضووحة مووؽ سووياق الكووبلم ... والرووحي  فيسووا نقؾلووو فووي اعووراب 

 )ما( ىي تعجبية في محل رفع باالبتداء.
 .. فعل التعجب

كسووووا اختمووووف الشحؾيووووؾن فووووي فعوووول التعجووووب بوووويؽ اسووووسيتو وفعميتووووو 
والرحي ، ما ذىب إليو البرريؾن وتبعيؼ الكدوائي موؽ الكوؾفييؽ موؽ انوو 
مووواض جامووود النذووواء التعجوووب، واسوووتدلؾا لوووذلػ، إذا وصووول بيووواء الزوووسير 
دخموووش عميوووو نوووؾن الؾقايوووة نحوووؾ : موووا أحدوووششي عشووودك، وموووا أعرفشوووي فوووي 

ي عشووػ، ونووؾن الؾقايووة إنسووا توودخل عمووى الفعوول ال عيشيووػ، ومووا أعمسشووي فوو
، وعمى ىذا فأن فتحتو تكؾن فتحة بشاء، وأما خبرىوا عموى (ٖ) عمى االسؼ((

 ىذا الرأي فيؾ الجسمة الفعمية بعدىا.

                                      
 .ٖٚٔ/ٗ:  السقتزب (ٔ)
 . ٖ٘ٙ-ٕ٘ٙ/ٗ؛ معاني الشحؾ : ٖٖٗ/ٖيشغر : الشحؾ الؾافي :  (ٕ)
 .ٜٕٔ-ٕٙٔ/ٔيشغر : االنراف :  (ٖ)
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ومؽ استعسال صيغة ) ما افعمو( الذائعة في شوعر عموي الذورقي، 
 [، وردت مرتيؽ إذ يقؾل : ]الخفيف(ٔ) قريدة )رفيف االرواح(

 آه مػػػػػػا اكثػػػػػػَف الحجػػػػػػاَب يقيشػػػػػػا  
 مػػا أضػػلَّ اإلندػػاف! يشثػػخ  فػػي األر

 

 رفخفػػػػػػػا حػػػػػػػؿ ثغخىػػػػػػا أرواحػػػػػػا 
 ضل بػػحوَر الذػػقا ليجشػػي الَفالحػػا

 

، حيؽ ىاجؼ االيظواليؾن طورابمس ٜٔٔٔنغسش ىذه القريدة عام 
ويبودو أن الذواعر موا فتوئ يشثور حزنوو بويؽ أبيوات القرويدة  (ٕ)الغرب وبرقة

مووى انتسائووو لعروبتووو وديشووو، فيووؾ يعجووب مووؽ كثوورة مووا ليدووجل مؾقفووا يووشؼ ع
اسوويل مووؽ دم تحووش مغمووة الحسايووة فووي وقووش ابوواحؾا كوول شوويء حتووى أخووذ 

 اإلندان يعاني ويذقى .
اسووووتيل الذوووواعر البيووووش األول بتؾجووووع وألووووؼ باسووووتعسال اسووووؼ الفعوووول 
السزووارع )وه( ثووؼ الروويغة القياسووية )مووا اكثووَف الِحجوواَب(، )) ىووذا بوواب مووا 

الفعل، ولؼ يجِر مجرى الفعل، ولؼ يتسكّؽ تسكّشور. وذلوػ قؾلروػ: يعسل عسل 
مووا أْحَدووَؽ عبووَد هللِا. زعووؼ الخميوول أنووور بسشزلووة قؾلووػ: شوويءو أحدووَؽ عبووَد هللِا، 

، ولؼ يرتكم ْؼ بو((  .(ٖ)ودخمور معشى التعجب، وىذا تسثيلو
 وكقؾلو : ]الكامل[

َسل الفجخيغ في أ فػق الحسػى  ما أجل
 

 (ٗ)مشيسػػا الذػػفقافل سػػصعا  وألصػػف   
 

يتعجووووب مووووؽ الفجووووريؽ قبوووول سووووظؾع الذووووسس، والظووووف مووووؽ ىووووذيؽ 
الفجريؽ، الذفقان ومثل بقية ضؾء الذسس وحسرتيا في اول الميل ترى في 

                                      
 . البيش الثاني لؼ يكؽ مدورًا في الديؾان. ٚ٘الديؾان :  (ٔ)
 . ٙ٘الديؾان:  (ٕ)
 . ٕٚ/ٔالكتاب :  (ٖ)
 . ٚٗٔالديؾان :  (ٗ)
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السغوورب وصووبلة العذوواء وقيوول: الذووف( : الحسوورة مووؽ غووروب الذووسس الووى 
ووَف(: البيوواض الن  وقووش العذوواء االخيوورة. وكووان بعووض الفقيوواء يقووؾل : الذ 

 .(ٔ)الحسرة تذىب اذا اعمسش
: مفعموويؽ السووراد التعجووب مشيسووا وىسوواكووذلػ وضووع الشحوواة شووروطا ل

)أْفَعل( و )أْفِعل( ىي ان يكؾن : ماضيا، ثبلثيا، متررفا، قواببل لمتفاضول 
والزيووادة، مبشيووا لمسعمووؾم، تامووا، مثبتووا، واخيوورا، ليدووش الرووفة السذووبية مشووو 

 .(ٕ)فعبلء –عمى وزن افعل 
 ِعل بُ الكٔاسٔ٘:ب. صٔغ٘ أْف

اجسووع الشحوواة عمووى أن )اْفِعوول( فعوول، اختمفووؾا فووي نووؾع ىووذا الفعوول، 
فسشيؼ البرريؾن الذيؽ يرون بأن لفغو لفت فعل األمر ومعشاه الخبور وىوؾ 
األصل : فعل ماض أتى عمى صؾرة األمر، بسعشى صوار موؽ قوؾليؼ أغود 

 .(ٖ)البعير اذا صار ذا غدة
ؾ الفاعوول، والبوواء حوورف جوور زائوود واالسووؼ السجوورور بالبوواء بعووده ىوو

كأنشووا قمشووا : ))احدووؽ زيوود((، أي صووار ذا حدووؽ، ولسووا أرادوا ان يوودلؾا بووو 
عمووووى انذوووواء التعجووووب، حؾلووووؾا الفعوووول إلووووى صووووؾرة األموووور، ليكووووؾن برووووؾرة 
االنذوواء، ثووؼ أرادوا ان يدووشدوه إلووى زيوود فاسووتقبحؾا اسووشاد صووؾرة االموور إلووى 

عموووى صوووؾرة الفزووومة نحوووؾ : اْمووورر االسوووؼ الغووواىر، فوووزادوا )البووواء( ليكوووؾن 
. ففائووودة )البووواء( اصوووبلح المفوووت، ولتوووهذن بسعشوووى (ٗ)بزيووود، ثوووؼ التزموووؾا ذلوووػ

وقوود تحووذف بعوود )افعوول( إذا وقووع بعوودىا مروودر مووهول مووؽ )ان(  التعجووب،
                                      

 .٘ٓٔ/ٛ)شف(( : المدان: مادة  (ٔ)
 . ٖٕٓ-ٕٕٛشرح الرضي عمى الكافية :  (ٕ)
 . ٖٚٗ/ٚيشغر : شرح السفرل :  (ٖ)
 . ٓٗٔشرح ابؽ عقيل :  (ٗ)
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والفعووول ال طوووراد حوووذف الجوووار معيسوووا وان كوووان أصووويبل، فسوووؽ بووواب أولوووى 
 . ]الظؾيل[(ٔ)ة قمؾبيؼالزائد، وذلػ كقؾل عباس بؽ مرداس، احد السهلف

م ػا  وقػػػػػاؿ نبػػػػػيُّ السدػػػػػمسيغ تقػػػػػجَّ
 

َقػػػّجما  بلػػػبل إليشػػػا أفل تكػػػػَف الس   وأحل
 

عمى تقدير : واحبب بأن تكؾن، إذ التوزم حوذف حورف الجور الزائود 
)الباء( قبل السرودر الؾاقوع فواعبل، والتقودير : أحببوش إليشوا بكؾنوػ السقودم، 

ر السووهول بووو شووبو الجسمووة وكووذلػ فروول بوويؽ فعوول التعجووب وفاعمووو السروود
 )إليشا( .

ورب سائل يدأل : كيف صار )زيود( فوي : موا أحدوَؽ زيودًا مفعوؾال 
 بو، ثؼ صار في نحؾ : احدؽ بزيد، فاعبل؟ 

( ولوويس غيووره،  والجووؾاب : ان الفاعوول فووي التركيووب األول ىووؾ )زيوودو
فمووذلػ جوواز ان يكووؾن مفعووؾال فووي المفووت وفوواعبل فووي ىووذا المفووت اذ السعشووى 

 واحد.
ومووا البوواء فووي صوويغة )أفعوول بووو( إال زائوودة الزمووة، وفائوودتيا زيادتيووا 
اصوووبلح الشاحيوووة المفغيوووة لمتركيوووب بعووود أن اشوووبو )افعووول( فعووول األمووور، وال 
يجوووؾز أن يموووي األمووور فاعووول عووواىر كسوووا ىوووؾ معوووروف، وكوووذلػ فوووان البووواء 

 .(ٕ) ))تهذن بسعشى التعجب بسخالفة سائر االخبار((
صيغة )افعول بوو( إال نوادرا فوذكر مشيوا  لؼ يدتعسل الذاعر الذرقي

 ثبلثة أبيات فحدب إذ قال : ]الكامل[
 

جل بػػأيسغل شػػالع   - ػػعل  أأبػػا الخضػػا أسل
 

 (ٖ)وافػػػى لشػػػا بالدػػػعج وىػػػػ رفيقػػػو 
 

 وقؾلو: ]الخفيف[
                                      

 . ٛٗٔ:  شرح ابؽ عقيل (ٔ)
 . ٖٛٗ/ٚشرح السفرل :  (ٕ)
 . ٕٚالديؾان :  (ٖ)
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 الغشاء الريفي يدكب  مشظ الػػ -
 أي يػا البمبػل السعّمػق  فػي الدجػػػ  -

 

ععل بيػػجأة  فػػي الذػػتاءل   ػػػخوَح فػػانل
(ٔ) 
ػػػػع الشدػػػػيعل  ػػػػع بذّل عل ػػػػػغ سػػػػالـك انل

(ٕ) 
 

اذا انعسشووا الشغوور فووي االفعووال الووؾاردة وىووي )اَسووعْد، واَنعووؼ، وانعووؼ(، 
نجدىا عمى صيغة األمر، ولكؽ األسمؾب ىؾ أسمؾب التعجب، ومشيؼ مؽ 
عد ذلػ مؽ غير التعجب وىؾ قريب مؽ الدعاء والرحي  فيسا نقؾلوو موؽ 

ذكوور ابووؽ عرووفؾر حوويؽ قووال : ان ىووذا االسوومؾب ىووؾ اسوومؾب تعجووب وقوود 
( و )ابروور بعسوورو(،  ))وحيش ووذ يبشووى األموور عميووو فيقووال : )ال اسووسع بزيوود 
ألنوو مبشووي مووؽ فعوول ال يتعوودى وفاعمووو عوواىر، وقووؾع الغوواىر فوواعبل لؤلموور 
بغيوور الم لّسووا لووؼ يكووؽ أموورًا فووي الحقيقووة، ألّن فاعوول األموور ضووسير مدووتتر 

يا. بل السعشى الخبر واألمور قود وجؾبا إن كان عمى صيغة أْفِعْل وما أشبي
 يجيء بسعشى الخبر.

اذن )افعووول( ىوووؾ فعووول مووواض النذووواء التعجوووب عموووى صووويغة فعووول 
 األمر مبشي عمى الدكؾن، وليس فعل امر كسا زعؼ بعزيؼ.

( ، ال يعشوووي أنوووو يووودعؾ ألبوووي  فالذووواعر حيشسوووا قوووال )اْسوووِعد بوووأيسؽ 
ذلػ الظووالع ، بوول يتعجووب بوو(ٖ) الرضووا )وىووؾ الذووين ىووادي كاشووف الغظوواء(

 الذي سيظل عميو، النو متفائل بالدعد السبلزم لو ..
وىؾ اخبار عشو ومبال  في مخاطبتوو وىوذا ىوؾ السعشوى السوراد وىوؾ 
التعجب ومثل ذلػ البيش الثاني : فالفعل )انعوؼ( فعول مواض جواء برويغة 
االمر إلفادة التعجب قال ابؽ يعيش : ))ويبشى عمى الؾقف ألنو عمى لفت 

الفعوول )انعووؼ( فووي البيووش الثالووث، امووا  –ايزووا  –، ومثوول ذلووػ (ٗ) األموور((
                                      

 . البيش لؼ يدور في الديؾان. ٗٔٗالديؾان :  (ٔ)
 ور في الديؾان.. البيش لؼ يد ٖٕٗالديؾان :  (ٕ)
 . ٔٚ( : ٖالديؾان : ىامش ) (ٖ)
 . ٜٕٗ/ٚشرح السفرل :  (ٗ)
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)بذؼ( فيي اسؼ مجرور لفغا مرفؾع محبل عمى انوو فاعول، والسعشوى )انعوؼ 
شؼ(، أي ان الجؾ أصب  ربيعا ذا حدؽ فيؾ فاعل مرفؾع، والبد لكول فعول 
مووؽ فاعوول، قووال ابووؽ يعوويش : ))وانسووا قمشووا ان السجوورور فووي )أحدووؽ بزيوود( 

، ألنو ال فعل إال بفاعل وليس معشى ما يرم  ان يكؾن فواعبل ىؾ الفاعل
إال السجوورور بالبوواء، وىووؾ الووذي قوود كوورم، وحدووؽ فووالمفت محتسوول والسعشووى 

، (ٔ) عميو ولزمش الباء ىشا لتهذن بسعشى التعجب بسخالفة سوائر االخبوار((
))ويجر الستعجب مشو )بعد افعل بباء زائدة الزمة( ال يجؾز حذفيا نحوؾ : 

. وبقي ان نقؾل ان اليسزة في الفعل )أنعؼ( ىوي لمرويرورة، (ٕ) ِرْم بزيد((أك
وىوذا موا يفيووؼ موؽ قووؾل ابوي عمووي الشحوؾي : ))فيووذا الفعول عشوودي موؽ بوواب 

 .(ٖ))أفعل( الذي معشاه صار ذا كذا((
 ثاىٔا: التعجب الشناعٕ .. 

فيي مؽ الري  التي ال يقاس عمييا والتي تفيود االخبوار بالتعجوب 
ل الروودق والكووذب، فيووي ال ضوواب  ليووا، وانسووا تفيووؼ بحدووب مقوودرة فتحتسوو

السووتكمؼ والدووامع اسووتشادا إلووى قوورائؽ معشؾيووة يوودل عمييووا الدووياق السعوويؽ .. 
 ومؽ ىذه الري  :

 . التعجب باسه االستفَاو .. 1
َيػاك عل ))كقؾلو تعوالى :  َػاتػا  َفَأحل شػت عل َأمل وَف بلػا َّل َوك  ػخ  ف  ػَف َتكل ، (ٗ) ((َكيل

ي تعجوووب موووؽ كفوووركؼ بوووا ، بعووود موووا كشوووتؼ أمؾاتوووا ثوووؼ أحيووواكؼ، فاسوووتعسمش أ
 )كيف( لمتعجب مجازا وأصميا لبلستفيام عؽ )الحال(.

                                      
 . ٖٛٗ/ٚ: شرح السفرل (ٔ)
 . ٛٗ/ٖىسع اليؾامع :  (ٕ)
 . ٖٚٔالسدائل السذكمة السعروفة بالبغداديات :  (ٖ)
 .   ٕٛالبقرة :  (ٗ)
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 وكقؾل الذاعر عمي الذرقي :]الدريع[ 
 فكيػػػػػػػػف عػػػػػػػػجنا مػػػػػػػػخة  ثانيػػػػػػػػو

 

الػػػحمعل   نصسػػػع  فػػػي العيػػػجل وعقػػػج ل
(ٔ) 

 

 وقؾلو : ]الخفيف[
 عجبػػػػػا كيػػػػػف يصسػػػػػئلّغ األريػػػػػب  

 

ب  مشيػػػػا البيػػػػائعل ألنػػػػاس تختػػػػا 
(ٕ) 

 

 وقؾلو : ]السجتث[
 وكيػػػػػػػػػػػػػػف عاصػػػػػػػػػػػػػػػسةك ت بػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 

ـل الشػػػػػػػػػػػػػػاحي   (ٖ)َتشػػػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػػػج
 

ففووووي األبيووووات اسووووتعسل الذوووواعر )كيووووف( لمتعجووووب مجووووازًا مووووع ان 
وضووعيا فوووي األصووول االسووتفيام عموووى الحوووال، فالذوواعر فوووي البيوووش الثالوووث 
 يروووْدَىشر كيوووف ان مسدوحوووو يظسووو ؽ ألنووواس تخووواف مشيوووا البيوووائؼ وىوووؾ ذلوووػ

البظوول الووذي ال يذوو( لووو غبووار وتقوودير الكووبلم .. أعجووب عجبووًا الطس شانووػ 
 ألناس ترتاب مشيا البيائؼ.

ويؾّضووو  الزمخذووووري خوووروج كيووووف عوووؽ معانييووووا فيقوووؾل فووووي قؾلووووو 
َر(تعالى:  َف َقجَّ تلَل َكيل )تعجيب مؽ تقديره واصابتو فيو السحوز  ورميوو  (ٗ))َفق 

ميوو عموى طريقوة االسوتيزاء بوو، الغرض الذي كانش تشحيو قريش او ثشاء ع
َر( او ىي حكاية لسا كرروه مؽ قؾليؼ ) َف َقػجَّ تيكسوا بيوؼ وباعسواليؼ ق تلَل َكيل

بتقوووديره واسوووتعغاميؼ لقؾلوووو، ومعشوووى قوووؾل القائووول )قتموووو هللا موووا اشوووجعو( و 
)اخوووزاه هللا موووا اشوووعره( اإلشوووعار بانوووو قووود بمووو  السبمووو  الوووذي ىوووؾ حقيووو(و بوووأن 

 (٘)حاسده بذلػ(يرْحَدَد ويدعؾ عميو 

                                      
 . ٕٕٚالديؾان :  (ٔ)
 . ٕٕٖالديؾان :  (ٕ)
 ؼ يدور بالديؾان.. البيش ل ٖٖٗالديؾان :  (ٖ)
 .ٜٔالسدثر:  (ٗ)
 .ٛٛٔيشغر: الراحبي/  (٘)
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 . التعجب باملصدز الشناعٕ )سبخاٌ..( 2
ويتعجب مشو بذرط قيام قريشة تدل عمى أن  السقرؾد ىوؾ التعجوب 

 كقؾل الذرقي :]مجزوء الكامل[
 سػػػػػػػبحاف مػػػػػػػغ صػػػػػػػب  الخػػػػػػػجو

 

 (ٔ)د وقػػػػػػػػػاؿ لاللحػػػػػػػػػاظ جػػػػػػػػػػري  
 

 وقؾلو : ]الؾافر[
 فدػػػػػػبحاف الػػػػػػحي خمػػػػػػق البخايػػػػػػا

 

 (ٕ)وصػػػػػّيخ بالبقػػػػػاء ليػػػػػا التياعػػػػػا 
 

فدبحان في أصل وضوعيا مفعوؾل مظمو( وضوع لمتشوزه ثوؼ اسوتعسل 
لمتعجوووووب ألن األصووووول ان يدوووووب  هللا عشووووود رويوووووة العجوووووب موووووؽ صوووووشائعو، 

 والستعجب مشو حال السخاطب .
 . التعجب باليداٛ ..3

 ))كقؾل الرمتان العبدي : ]الظؾيل[
 فيػػا شػػاعخا ال شػػاعخ اليػػـػ مثمػػو

 

 جخيػػػخ ولكػػػغ فػػػي كميػػػب تػاضػػػع 
 

االخترووواص والتعجوووب، والسشوووادى محوووذوف تقوووديره يوووا فيوووؾ عموووى 
 .(ٖ) ىهالء أو يا قؾم، حدبكؼ بو شاعرًا((

 والعرب تشادى بالسدح والذم وتشرب بالشداء فيقؾلؾن نحؾ : 
 )يا رجبل لؼ أر مثمو(. أو )يا شاعرا لؼ اسسع مثمو( ..

ومؽ التعجب بالشداء نحؾ : يا لمجسوال، يوا لمروعوة، ويودخل ضوسؽ 
 .(ٗ) ))يا لػ فارسا(( ذلػ قؾليؼ

                                      
 . البيش لؼ يدور في الديؾان ٚٓٔالديؾان :  (ٔ)
 . ٘ٙالديؾان :  (ٕ)
 . ٖٕٚ/ٕوعشد الذشتسرى : )أيا شاعرًا( الكتاب :  (ٖ)
 السردر نفدو . (ٗ)
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والذوواعر عمووي الذوورقي اسووتعسل كثيوورا مووؽ ىووذه االسوواليب التعجبيووة 
 فيؾ يقؾل: ]الستقارب[

 فيالػػػػػػػػظ مػػػػػػػػغ أمػػػػػػػػة أوجفػػػػػػػػتل 
 

 (ٔ)ولػػػػػػع أتيػػػػػػع صػػػػػػجرىا بالخىػػػػػػبل  
 

 وبقؾلو : ]الؾافر[
 فيالػػػػػػظ ثػػػػػػػرة لػػػػػػػ كشػػػػػػت أدري 

 

 (ٕ)بسػػػػػا تجشػػػػػػي لجئػػػػػػت  بثػػػػػػػرتيغل  
 

 وقؾلو : ]الرمل[
 قػػػػػػتيػػػػػػا ليػػػػػػا حارقػػػػػػة قػػػػػػج زع

 

 (ٖ)أىػػػي مػػػغ حخقتيػػػا فػػػي صػػػخبل  
 

 وقؾلو : ]الخفيف[
 يػػػػػا لػػػػػجنيا فييػػػػػا تفػػػػػتح عقمػػػػػي

 

 (ٗ)ولػػػػػػػجيغ فيػػػػػػػو تفػػػػػػػتح قمبػػػػػػػي 
 

فالذوووواعر فووووي األبيووووات الدووووابقة اسووووتعسل )يووووا( لمشووووداء .. وغرضووووو 
التعجوب الدوساعي وقوود يحوذف حوورف الجور )موؽ( فووي البيوش األول ويكووؾن 

 .(٘)ما بعده مشرؾبا. ))ويجؾز حذف )مؽ( والشرب((
 شدة. فاسمؾب التعجب الدساعي جاء باالستغاثة وىي، نداء مؽ معيؽ مؽ دفع ببلء أو

والذوووواعر اسووووتعسل فووووي االبيووووات اعووووبله )يووووا( حوووورف نووووداء والووووبلم 
السفتؾحة لمتعجب )وال يشادى اسؼ هللا عز وجل، وال اسؼ السدتغاث وأيتيوا، 

 (ٙ)اال بيا(

                                      
 . ٙٓٔالديؾان :  (ٔ)
 . ٖٚ٘الديؾان :  (ٕ)
 . ٕٚٔالديؾان :  (ٖ)
 . ٕٖ٘يؾان : الد (ٗ)
 . ٖ٘/ٖىسع اليؾامع :  (٘)
 . ٖٖٚ/ٕمغشي المبيب : (ٙ)
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بووا كقووؾل ويجووؾز التعجووب مووؽ الفعوول تعجبووش وعجبووش ومروودره عج
 الذرقي :]الظؾيل[

 عجبػػػػت لتمػػػػظ الشيػػػػخات نػاصػػػػعا
 

 (ٔ)إلػػى شػػخقشا تشسػػى وىػػغ زواىػػخ 
 

 وقؾلو :]الخفيف[
ػػػ  عجبػػا تذػػتكي العشػػاء مػػغ الديل

 

 (ٕ)ػػػػخ ونبكػػػي عمػػػى الخفيػػػق الػاصػػػل 
 

 وقؾلو : ]الكامل[
 عجبػػػػا لػػػػو مػػػػا ال يذػػػػيع امامػػػػو

 

 (ٖ)مدػػػػػػػػتخيخا بأمامػػػػػػػػو وورائػػػػػػػػو 
 

فيووووؾ، وان كووووان فعووووبل : لوووويس  ))أمووووا نحووووؾ : تعجبووووش، وعجبووووش،
 .(ٗ) لبلنذاء((

ان العووورب اذا ارادت ان تعغوووؼ الخبووور جعمتوووو نوووداء، قوووال سوووويبؾيو 
 (٘))واذا قمش )يا عجبا( فكأنػ قمش، تعال يا عجبر فان ىذا مؽ أيامػ(

وقووود وردت فوووي كتوووب الشحووواة أسووواليب تعجبيوووة سوووساعية غيووور التوووي 
روووي  نحوووؾ : قوووؾل ذكووورت، ولوووؼ اجووود فوووي شوووعر عموووي الذووورقي مثووول ىوووذه ال

العووورب : ))  دره فارسوووا((، ناىيوووػ بوووو، وواىوووًا لوووو، ويالوووَػ رجوووبًل ، وويمسوووو 
 .(ٙ)رجبلً 

 .(ٚ)ونحؾ : وحدبػ بزيد رجبل، إنػ مؽ رجل، ما أنش جارة، واىا لو ناىيا
                                      

 . ٖٔالديؾان :  (ٔ)
 . البيش غير مدور في الديؾان. ٖٓٚالديؾان :  (ٕ)
 . ٖٛالديؾان :  (ٖ)
 . ٕٕٛ/ٗشرح الكافية :  (ٗ)
 .ٕٛٔ- ٕٚٔ/ٕيشغر: الكتاب :  (٘)
 . ٕٕٚ/ٗشرح الرضي عمى الكافية :  (ٙ)
 . ٖ٘/ٖ:  ىسع اليؾامع (ٚ)
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 أسلْب اليداٛ

 اليداٛ لغ٘:
الشووووداء فووووي المغووووة: الرووووؾت، وىووووؾ مذووووت( مووووؽ )الشوووودى( وىووووؾ بعوووود 

شووواداة،  الروووؾت، )الشوووداء(: الروووؾت... وقووود )نووواداه( و)نوووادى بوووو( و)نووواداه مر
(، إذا حدووؽ صووؾتو، و)الشوودى( برعوود  ونووداء، أي: صوواح بووو، و)أْنوودى الرجوولر
الرووؾت، و)رجوول نووديُّ الرووؾِت( َبعيوودهر أو )االنووداء(: برْعوودر موودى الرووؾت. 

الودُّعاء بوأرفع الرووؾت،  -و)َنودى الروؾت(: برْعوودر َمْذىَبوو و)الشوداء(، مسوودود
 .(ٔ)ن أندى صؾتًا مؽ فبلن أي أبعد َمْذىبًا وأرفع صؾتاً وفبل

 اليداٛ اصطالحًا:
، أو ىؾ "التروؾيش (ٕ)أّما اصظبلحًا فيؾ "تشبيو السدعؾ ليقبل عميػ"

 .(ٖ)بالسشادى ليعظف عمى السشادي"
يقؾل سيبؾيو: "إّن السشادى مختص مؽ بويؽ أمتوو، ألمورك ونييوػ أو 

الكبلم، فيؾ ليس مقرؾدًا في الذات، بل  . ومع كثرة )الشداء( في(ٗ)َخبرك"
ىؾ لتشبيو السخاطوب ليروغي إلوى موا يجويء بعوده موؽ الكوبلم السشوادى لوو، 
فيووؾ وسوويمة مووؽ وسووائل اترووال الفوورد بووااخريؽ، وليووذا األسوومؾب الخظووابي 
تووأثير جووذاب، وإيحوواء سوواحر، وطاقووة أسوومؾبية كبيوورة، يخاطووب بيووا الذوواعر 

 ضر، والسحدؾس والسعقؾل.القريب والبعيد، والغائب والحا
 

                                      
 .ٕٕٚ/ ٗٔلدان العرب: مادة: )ندي(:  (ٔ)
 .ٜٕٖ/ ٔاألصؾل في الشحؾ:  (ٕ)
 .ٕٙ/ ٛشرح السفرل  (ٖ)

 .ٕٖٕ/ ٕالكتاب  (ٗ)
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 أّال: أدّات اليداٛ..
 . اهلنزٗ:1

حرف نداء يدتعسل لشداء القريب السرغي إليػ الذي ال يحتاج إلوى 
، وفي مؾضوع وخور يقوؾل سويبؾيو: "وقود يدوتعسمؾن (ٔ)مّد الرؾت في ندائو

فوي مؾضوع )االلوف(، وال يدوتعسمؾن األلوف فوي ىوذه السؾاضوع التوي ىذه التي لمسود 
 .(ٕ)يا"في يسدون 

واجسووووع الشحوووواة عمووووى ان )اليسووووزة( تدووووتعسل لشووووداء القريووووب، إذ قووووال 
"ىوي  -، وقوال السوالقي(ٖ)السرادي: "وال يشادي بيا اال القريب مدافة وحكسًا"

أقوول اسووتعسااًل مووؽ )يووا(، النيووا ال تدووتعسل إاّل فووي القريووب السرووغي اليووػ، 
 .(ٗ)واكثر مّدًا" و)يا( تدتعسل في القريب والبعيد النيا اكثر مشيا حروفاً 

 ومؽ ذلػ قؾل الذاعر عمي الذرقي: ]الؾافر[
(1)ت رجُّ اليظ بيَغ التائياتل   أتائيَة القػاـ قحى  لعيغ  

 

فقوود وردت ىسووزة الشووداء فووي )أتائيووة(، ربسووا كووان ىووذا الخظوواب رغبووة 
الذاعر في ان يتخذ الشداء وسيمة اخبارية تؾحي بذيء مزظرم في نفوس 

نتبوواه الستمقووي عمووى ان السشووادى ىووؾ موودار اىتسامووو الذوواعر، أو اسووتقظب ا
وىووؾ )تائووو القووؾام( فتتوورد فووي ذىووؽ الستمقووي معووان يووؾحي بيووا سووياق الكووبلم 
ولكووؽ )الذوورقية أو عووذراء الذوورق( وىووذا ىووؾ عشووؾان )القروويدة( ىووي موودار 

 عشاية الذاعر في الؾصف:

                                      
 .ٖٖٕ/ ٗ، ويشغر: السقتزب ٖٕٓ/ ٕيشغر الكتاب  (ٔ)

 .ٖٕٓ/ ٕالكتاب  (ٕ)

 .ٔٓٔالجشى الداني/  (ٖ)

 .ٕٗٔرصف السباني/  (ٗ)

 .ٖٗالديؾان/  (٘)
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 ومثل ذلػ قؾلو:]السجتث[
 (4)رشاووس بيغ الصيػ   ػأشائَخ اليشجل ىحا ال

إذ يخاطووووب الذوووورقي شوووواعر اليشوووود طوووواغؾر لسشاسووووبة مووووروره بسروووور 
، ونمحوووت ان الشوووداء جووواء لتخرووويص (ٕ)واجتساعوووو بالذووواعر احسووود شوووؾقي

السشادى بالذكر ونعتوو بوو)طاووس اليشود(، ليزيود موؽ مشزلوة السسودوح األدبيوة 
 ]الظؾيل[ وكقؾلو:

(7)اعخ  تعاليتل اف يحػي صفاتلظ ش  أمالئَة األبعادل عمسا  وحكسة
 

وىووؾ يريوود بسال ووة األبعوواد )الشجووؾم(، والووذي عجووز الذووعراء ان )يحووؾوا 
 صفاتػ لسا لػ مؽ عمؼ وحكسة( فزبل عؽ اإليحاءات الجسالية.

وقوود اسووتعسل الذوواعر )اليسووزة( وىووي لشووداء القريووب )السرووغي اليووػ، 
، و وعسرو(  .(1)وترسدُّ اذا بعد، فتقؾل: وزيدو

ف، نجد الذاعر قود رغوب ب ثوارة واالسؼ بعدىا مشادى مشرؾب مزا
 اىتسام الستمقي، كذلػ اراد التشبيو الى مشزلة السسدوح األدبية.

 . ٓا..2
حرف نداء يدتعسل فوي الشوداء البعيود المكوان امتوداد الروؾت ورفعوو 

. أو فووي حكووؼ البعيوود، أي مووؽ كووان قريبووا، ولكشووو نرووزِّل مشزلووة البعيوود (٘)بيووا
مشو مرتبة أو أكثر مشو مرتبة، ويدخل فوي كالداىي والشائؼ أو َمْؽ ىؾ أقل 

ذلوووػ نوووداء العبووود لربوووو، وقوووال رضوووي الوووديؽ االسوووتراباذي. "اسوووتعساليا فوووي 
                                      

 . البيش غير مدور في الديؾان.ٛٛٔن/ الديؾا (ٔ)

 .ٚٛٔالديؾان/  (ٕ)

 .ٖٔالديؾان/  (ٖ)

 .ٔٗٔيشغر: الجشى الداني :  (ٗ)

 .ٕٙ/ ٛ، وشرح  السفرل ٖٖٕ/ ٗ، والسقتزب ٖٕٓ/ ٕيشغر: الكتاب  (٘)
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القريب والبعيد عمى الدؾاء، ودعؾى السجاز في أحدىسا أو التأويل خوبلف 
 .(ٔ)األصل"

والشحاة قد اختمفؾا في استعساليا لمبعيد وبيؽ استعساليا لمقريب وعمى 
 .(ٕ)رأسيؼ سيبؾيو

))يدووتعسمؾنيا إذا أرادوا أْن يسوودوا أصووؾاَتيؼ لمذوويء الستراخووي عووشيؼ، 
واإلندان السرعِرضر عشيؼ، الذي يرَرْوَن أنو ال يرقِبل عمييؼ إاّل باالجتيواد، أو 
الشوووائؼ السدوووتثَقل. وقووود يدوووتعسمؾن ىوووذه التوووي لمسووود فوووي مؾضوووع االلوووف وال 

. وقوود يجووؾز لووػ أن يدووتعسمؾن األلووف فووي ىووذه السؾاضووع التووي يسووّدون فييووا
تدووتعسل ىووذه الخسدووة غيووَروا إذا كووان صوواحبرػ قريبووًا مشووػ، مقووِببًل عميووػ، 

 (ٖ) تؾكيدًا((
موووا تدوووتعسل عموووى خوووبلف موووا وضوووعش لوووو، فيشوووادى  -غالبووواً  -لكّشيوووا

البعيووود بوووأداة نوووداء القريوووب، ويشوووادى القريوووب بوووأداة نوووداء البعيووود العتبوووارات 
 يمحغيا األديب البمي .
وجو باألدوات عؽ معشاىا األصمي زيوادًة فوي السودح وقد يريدر في خر 

 كقؾل عمي الذرقي:]الكامل[
(1)أتخى كسالَظ مطيَخ الشقرافل   يا كامال  أنا ال أحيح  بػصفول 

 

وىشوا احتواج الذوواعر بعود اسوتعسالو اداة الشووداء )يوا( لسخاطبوة القريووب 
الزفواف فيوؾ والبعيد ليمفش االنتباه لسوا يريود ان يقؾلوو لرواحبو بعود تيش توو ب

 ميسا بم  مؽ الكسال فان وصفو يبقى ناقرًا ألنو جدير بتمػ الرفات.

                                      
 .ٖٛ/ ٕشرح الكافية:  (ٔ)

 .ٖٕٓ -ٜٕٕ/ ٕيشغر: الكتاب:  (ٕ)
 .ٖٕٓ/ ٕالكتاب:  (ٖ)
 .ٔ٘ٔالديؾان:  (ٗ)
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 ]الخفيف[ أو مبالغة في الّذم فاستعسل السشادى نكرة مقرؾدة :
(4)اَر لع تر ل فيو لمشّراحل   يا ضعيفا  أرى الحكػمة والتجػ

 

 ]الخفيف[ أو إعيار عاطفة جامحة:
(0)أىميا في نياحل بدخور  و   يا ربػعا  حيػانيا يتغّشى

 

فووووي البيتوووويؽ الدووووابقيؽ نجوووود الذوووواعر ال يدووووتبعد ان تكووووؾن عاطفووووة 
الذوعؾر واالضوظرار الوى الخزوؾع والتدوميؼ ىوي التوي فاضوش بتعبيراتوو موا 
خمووو( وحووودة بشائيوووة ومعشؾيوووة مدوووتعسبل اسووومؾبا انذوووائيًا ىوووؾ الشوووداء بوووالحرف 

موووؽ ان  )يوووا(، ويبووودو لوووي ان السؾقوووف فوووي البيتووويؽ قووود اختموووف عموووى الووورغؼ
العاطفووة متؾحوودة والجانووب الؾجووداني واالنفعووالي واضوو  )يووا ضووعيفًا( و )يووا 

 .(7)ربؾعا(، والشحاة يجسعؾن عمى ان )يا( اكثر ادوات الشداء استعساال
امووووا السشووووادى فقوووود جوووواء مشرووووؾبا فووووي مؾقووووع )الذووووبيو بالسزوووواف(. 

، وان لوو حكسوا فوي  (1)والشرب اخف الحركات وان الشداء مؾضوع تخفيوف
 .(1)غيير ليس لغيرهالت

يقؾل ابؽ جشي ).. ثؼ ميموؾا ميول الحركوات فوانحؾا عموى )الزوسة( و 
)الكدرة( لثقميسا، واجسعؾا )الفتحة( في غالوب االمور لخفتيوا، فيول ىوذا اال 
لقؾة نغورىؼ ولظوف استذوفافيؼ وتروفحيؼ .. وسوألش غبلموا موؽ ول السيّيوا 

                                      
 .ٗٙٔالديؾان:  (ٔ)

 الديؾان: الرفحة نفديا. (ٕ)

؛ وىسووع اليؾامووع :  ٙٚٔ – ٘ٚٔ/ٔ. ؛ والسقوورب :ٕٚ/ٛيشغوور: شوورح السفروول :  (ٖ)
ٔ/ٕٔٚ. 

 .ٚٗٔ/ٔيشغر: شرح الكافية  (ٗ)

 .ٔٔ/ٕ؛ و شرح السفرل :  ٕٕ٘/ٗيشغر: السقتزب :  (٘)
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فقمووش: )اكووذا ام فروويحًا عووؽ لفغووة مووؽ كبلمووو ال يحزوورني اان ذكرىووا، 
  (4)النو اخف( فجش  الي الخفة ( -بالشرب –كذا؟( فقال: )كذا 

 . )أٓا(..3
حرف نداء يدتعسل لمسشادى البعيد مدافًة أو حكسوًا، وقود قوال الشحواة 

 كقؾل عمي الذرقي:]اليزج[ (ٕ)إنيا مؾضؾعة لسد الرؾت في نداء البعيد
(7)َؽ لمتاريخل والعبخه  أيا مغ تخَؾ الدور

 

 ] الستقارب[ؾلو:وق
(1)فيييات ىييات قمبا  تعػد    أيا قمب  صخَت دما  بالفخاؽل 

 

ونمحووت أن اسووتخدام الذوواعر ألداة الشووداء )أيووا( فووي البيتوويؽ الدووالفيؽ 
كان لشداء البعيد مجازًا، ففي البيوش األول يشتغور الذواعر فيوو عوؾدة محشوة 

وووَد اإلخوووبلص والبيوووش الثووواني اسوووتعسل الذووواعر اسوووؼ فعووول  مووواض  ب سعشوووى َبعر
عووؽ )ىييووات( ليذووير إلووى برعوود عووؾدة ذلووػ القمووب وىووؾ خووروج حوورف الشووداء 

معشاىوووا األصووومي إلوووى معوووان  أرخووورى تفيوووؼ موووؽ سوووياق الكوووبلم بسعؾنوووة قووورائؽ األحوووؾال 
األول نجوود الذوواعر يتحدوور عمووى محشووة االخووبلص فووي أىوودافشا كووذلػ البيووش  فالبيووش

 التحدر والتؾجع. الثاني يفيد
 .  )ّا(..4

اسووتخدام األداة )وا( فووي الشدبووة، وجسيووؾر الشحوواة عمووى ان )وا(  يغمووب
 .(٘)مخترةو بالشدبة نحؾ: وازيداه 

                                      
 .ٛٚ/ٔالخرائص :  (ٔ)

 .ٓٚٗ -ٜٜٖداني: الجشى ال ٖٕٓ -ٜٕٕ/ ٕيشغر: الكتاب:  (ٕ)

 . البيش غير مدور في الديؾانٖٖٙالديؾان:  (ٖ)

 .ٜٓٔالديؾان:  (ٗ)

 .ٖٙٗيشغر: الجشى الداني:  (٘)
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وقود وردت  (ٔ)والشدبة: إعبلن السرَتفجِع باسؼ َمؽ فقودهر بسوؾت أو بغيبوة
 )وا( في قؾل عمي الذرقي:]البدي [

(0)لسخزـ  في سباخ األرض ىّصاؿل   لع تدتفج مغ غػاديو فػا اسفي
 

الذووواعر االداة )وا( اختراصوووا بالشدبوووة موووؽ )يوووا( الن السووود  اسوووتعسل
الكوووائؽ فوووي الوووؾاو وااللوووف )وا( اكثووور موووؽ السووود الكوووائؽ فوووي اليووواء و االلوووف 

، وجسيوووؾر الشحووواة عموووى ان )وا( مختروووة بالشدبوووة ال تدوووتعسل فوووي (7))يوووا(
غيرىووا. وذكوور بعزوويؼ انيووا قوود تدووتعسل فووي الشووداء السحووض فيقووال )وا زيوودر 

، ونجود انيوؼ يجتيودون فوي التعبيور عوؽ انفعواالتيؼ وىوؼ  (1)يولاقبل( وىؾ قم
يدعؾن َمؽ قد مات و َبعرد عشيؼ ولذلػ ىؼ يمحقؾن وخور االسوؼ السوّد أيزوًا 

 (1)مبالغة في مّد الرؾت والترنؼ بو
والشحؾيوووووؾن مختمفوووووؾن فوووووي أصووووول )وا( فبعزووووويؼ يقوووووؾلر إنيوووووا أصووووول 

ويجووووؾز  (ٙ)واواً  ووخوووورون يقؾلووووؾن: إّن أصووووميا ىووووؾ )يووووا( ثووووؼ ابوووودلش ياوىووووا
وع مشوو إذا لوؼ يؾقوع ذلوػ فوي لوبس  استعسال )يا( مع الستفج ع عميوو أو التؾج 

ف ن خيف  (ٚ)كأن يقؾل أحدىؼ: يا َوَلَداه ويارأساه حيث السقام يؾحي بالشدبة
المووبس تعوويؽ اسووتخدام )وا( كووأن ترثووي رجووبًل اسووسو د وفووي حزوورة رجوول 

                                      
 .ٙٙ/ ٖيشغر: اليسع:  (ٔ)
 .ٖٕٓالديؾان:  (ٕ)

 .ٕٛ/ٛيشغر: شرح السفرل :  (ٖ)

؛ ومغشوووي  ٕٖ٘. ؛ و الجشوووي الوووداني: ٖٔٛ/ ٕو  ٙ٘ٔ/ٔيشغووور: شووورح الكافيوووة : (ٗ)
 .ٕٚٔ/ٔ؛ و ىسع اليؾامع :  ٜٖٙ/ٕالمبيب : 

 ٙٔ/ٕ؛ شرح السفرل:  ٕٛٙ/ٗتزب : ؛ السقٕٕٔ – ٕٕٓ/ٕيشغر: الكتاب :  (٘)

 .ٖٙٗيشغر: الجشى الداني:  (ٙ)

 .ٖٖٕ/ ٗ، السقتزب: ٖٕٔ/ ٕيشغر: الكتاب  (ٚ)
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ا( فربسا أوىؼ ذلػ الشداء ال الشدبة، وخر اسسو )د( أيزًا فمؾ استعسمش )ي
 ولذا وجب استعسال )وا( فشقؾل: وا داه 

 ]الؾافر[ وقؾلو:
(4)أليذ بثغخه ذات  الػقػدل   فػاعجبا  أرى بخدا  بفيو

 

وفوووي البيوووش الذووواىد يشووودب الذووواعر العجوووب، وكأنوووو قووود موووات وقوووش 
عجوووب اشوووتداد الحاجوووة اليوووو، ويذوووترط فوووي ىوووذه الروووؾرة ان تكوووؾن الشدبوووة لم

نفدووو مووؽ غيوور اضووافتيا ليوواء السووتكمؼ السشقمبووة ألفووًا، واال كانووش ىووذه االلووف 
كقوؾل  (0)ليدش لمشدبة، وتدسى ىذه الفجيعة بو )الحركسية( فيؾ نوداء مجوازي 

 ابي العبلء:
 ووا أسفا كع يطيخ الشقز فاضل    فػاعجبا كع يجعي الفزل ناقزك 

 البدي [واستعسل الذاعر )يا( بداًل مؽ )وا( في قؾلو: ]
(7)سياسةك شانيا التفخيق  والبجد  يا رحستاه  لذسل الكػفل تشدعو

 

فميس الحقيقة ثابتة ىي الغاية مؽ الشداء، بل الغاية ان يبم  الذرقي 
موووؽ يحسووول الرحسوووة وموووا يريوووده ان يخبووور بوووو لجسوووع الذوووسل واالبتعووواد عوووؽ 

ش سياسوووة التفريووو(، فالذووواعر يشووودب الرحسوووة بقؾلوووو )يوووا رحستووواه( أي: غابووو
 الرحسة مؽ قمؾبكؼ بدبب سياستكؼ التي تفرق وال تجسع.

 
 
 
 
 

                                      
 .ٜٚ الديؾان/ (ٔ)

 .ٚٛ/ٗيشغر: الشحؾ الؾافي:  (ٕ)

 .ٜٗالديؾان:  (ٖ)
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 ثاىٔا: أحْال امليادٚ ..
 يقدؼ السشادى أقدامًا ثبلثة ىي:

 . امليادٚ املفسد )أٖ: لٔص مبضاف ّال شبُٔ باملضاف( ..1
ويكووؾن ىووذا السشووادى مفووردًا عمسووًا نحووؾ: يووا زيوودر إذ يبشووى عمووى الزووؼ 

و مؾقع الكواف االسوسية السذوابية لفغوًا وعمة ذلػ عشد الرضي ىي: "لؾقؾع
ومعشى لكاف الخظاب الحرفية، وكؾنو مثميا إفرادًا وتعريفوًا، وذلوػ ألّن )يوا 
( بسشزلة )ادعؾَك(، وىذا الكاف مذابو لمكاف في )ذلوػ( لفغوًا ومعشوى،  زيدر
وإنسوا قمشوا ذلوػ؛ لسوا تقورر اّن االسوؼ ال يربشوى اال لسذوابية الحورف بؾجووو أو 

يربشى لسذابية االسؼ السبشي"الفعل، وال 
(ٔ). 

واذا كان الرضي يورى سوبب البشواء ىوؾ مذوابية السزوسرات فدويبؾيو 
يرى سوبب البشواء ىوؾ مذوابية األصوؾات بقؾلوو: ))فكول العورب ترفعوو بغيور 
تشووؾيؽ وذلووػ ألن كثوور فووي كبلميووؼ فحووذفؾه وجعمووؾه بسشزلووة األصووؾات نحووؾ: 

، وما أشبيو(( َِ  .(ٖ)اة بيؽ ىذيؽ الرأييؽوانحررت وراء الشح (ٕ)َحْؾبر
 وفي شعر عمي الذرقي ورد نداء السفرد العمؼ السذكر بقؾلو:]الكامل[

(1)أبشػ أمّية أـ بشػ غداف  يا سعج  في االحياءل احياءك أرى 
 

 واستعسل نداء السفرد بحذف حرف الشداء كسا في قؾلو:]الرمل[
! كع عاشتل وماتت فكخةك  (1)أتخى أف ليذ لمعمع ثبات  سعج 

 

                                      
 .ٖٓ٘/ ٔشرح الرضي:  (ٔ)

 .٘ٛٔ/ ٕالكتاب:  (ٕ)
، شوووووووورح ٕٖ٘ -ٕٖٗ/ ٔ، اإلنروووووووواف: ٕ٘ٓ -ٕٗٓيشغوووووووور: أسوووووووورار العربيووووووووة:  (ٖ)

 .ٚٛ -ٙٛ/ ٕ، شرح الجسل البؽ عرفؾر، ٜٕٔ/ ٔالسفرل: 

 .ٛٗٔالديؾان:  (ٗ)
 .ٗ٘ٔالديؾان:  (٘)
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 وفي نداء العاصسة بغداد قال: ]الرجز[
(4)وأرض  مرخ لع تيّجدل بالَججبل   بغجاد  ما عاَد الفخات  يابدا  

 

فشعشوي بيوا موا كوان فييوا التعريو  عارضوًا فوي  أما الشكػخة السقرػػدة
الشداء بدبب القرد واالقبوال، أي قرود السشكور بعيشوو واقبوال السوتكمؼ عموى 

 (ٕ)، ويقووال عشووو )مووا كووان متعرفووًا فووي الشووداء(السشووادى، والقائووو الكووبلم نحووؾه
 ]مجزوء الكامل[كقؾل الذرقي: 

ه    ما باؿ رّبظ يا وفا ء  قميمةك عباد 
(7)

 

فيوووؾ يبمووو  بيوووذه القرووويدة الستسثموووة بيوووذا البيوووش بذووويء موووؽ السؾاقوووف 
العاطفية والشفدية تجاه صديقو الذي ارسل قريدتو وىؾ فوي مكوة السكرموة 

شوواء الجسمووي ال يكفوووي الشظوو( بجسمووة الشوووداء )االداة إليووو فووي الشجوووف .. فالب
والسشوووادى( مثووول )يوووا وفووواءر( موووؽ دون معرفوووة القرووود موووؽ السشوووادى نفدوووو. 
وبسعشى وخر ان الذاعر يشادي حالة مجازيوة )الؾفواءر( فيوي نكورة مقروؾدة 
ليمفش انتبواه موا يريود ان يقؾلوو، فزوبل عوؽ اسوتعسالو السومؾب االسوتفيام بوو 

لووى غوورض ببلغووي ىووؾ )التعجووب( فالؾفوواء ىشووا اسووتعارة )مووا( والووذي خوورج ا
لبلخوووبلص، غايوووة الذووواعر ان يحسووول عاطفوووة مترووومة غيووور مشقظعوووة بووويؽ 

 الرديقيؽ.
والشكوورة السقرووؾدة )يووا وفوواءر( مبشيووة عمووى مووا كانووش ترفووع بووو كووالعمؼ 
السفووووورد وىوووووي إذا وقعوووووش مشوووووادى ال يحوووووذف مشيوووووا حووووورف الشوووووداء اال فوووووي 

                                      
 .ٕٓٓالديؾان:  (ٔ)

 .ٕٛٔ/ٔشرح السفرل :  (ٕ)

 . البيش غير مدور في الديؾانٖٓٔالديؾان:  (ٖ)
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اال بووو)يا( الدالووة عمووى القروود واإلشووارة، مووؽ  . لكؾنيووا ال تتعوورف(ٔ)الزوورورة
 ]الكامل[ ذلػ قؾلو:

(0)فاب يحفم ساقصا  ليزيعو  يا قمب  ضّيعظ الحيغ حفطتيع
 

 فالقمب )نكرة مقرؾدة( مبشي عمى الزؼ في محل نرب عمى الشداء.
، وىوووي الباقيوووة عموووى  نكػػػخة غيػػػخ مقرػػػػدةويكوووؾن السشوووادى السفووورد 

قبل الشداء، وتدل معو عمى فرد معيؽ مقرؾد ابياميا وشيؾعيا كسا كانش 
، ذلووػ انووو كووان قبوول الشووداء نكوورة  (ٖ)بالسشوواداة، وليووذا ال تدووتفيد مشيووا تعريفوواً 

فاذا نؾدي لؼ يحدث فيو الشداء تعريفًا نحؾ .. يا رجبًل، ان لوؼ يقرود رجوبًل 
 ، كقؾل الذرقي: ]الخفيف[(ٗ)بعيشو، ولكؽ اريد كل مؽ يجيب الشداء

(1)بدخور وأىميا في نياحل   يػانيا يتغشىيا ربػعا  ح
 

 ]الكامل[ وقؾلو:
(6)أتخى كسالظ مطيخ الشقرافل   يا كامال  انا ال أحيح بػصفو

 

فشروووب )كوووامبًل( ألنوووو مشوووادى مشكوووؾر إْذ لوووؼ يقرووود بوووو قرووود كامووول 
. ويكووؾن (ٚ)بعيشووو إنسووا الووتسس كووامبًل مووؽ مجسؾعووة ليبمغووو مغيوور الشقرووان

 شرؾبًا عمى الشداء.السشادى في ىذه الحالة م

                                      
، ٙٔ/ ٕ، شوووورح السفروووول: ٖٓٗ/ ٔيشغوووور: المبوووواب فووووي عموووول البشوووواء واالعووووراب:  (ٔ)

 .ٖٙٛ/ ٔ، شرح الرضي: ٜٗٔالسقرب: 

 .ٜٚٔالديؾان:  (ٕ)

 .ٕٓ/ٗالشحؾ الؾافي :  (ٖ)

 .ٕٙٓ/ ٗيشغر: السقتزب:  (ٗ)

 .ٗٙٔالديؾان:  (٘)

 .ٔ٘ٔالديؾان:  (ٙ)

 .ٜٗٔ/ ٕيشغر: خزانة األدب:  (ٚ)
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 . امليادٚ املضاف .. 2
إذا كووان السشووادى مزووافًا نحووؾ: يووا عبووَد هللا، أو شووبييًا بووو نحووؾ: يووا 
طالعوووًا جوووببًل، أو نكووورة غيووور مقروووؾدة نحوووؾ: يوووا رجوووبًل خوووذ بيووودي فاألصووول 

 .(ٔ)الشرب عمى الشداء
ذلووووػ فوووي الشكوووورة غيووور السقرووووؾدة "ألن  -رحسوووو هللا -وعمووول الخميوووول

ّد إلووى  التشووؾيؽ لحقيووا فظالووش فجعمووش بسشزلووة السزوواف لسووا طووال نرووب ورر
 .(ٕ)األصل"

 وقال سيبؾيو نقبًل عشو في مؾضع  وخر.
"أنيووؼ نرووبؾا السزوواف نحووؾ: يووا عبوود هللا، ويووا أخانووا، والشكوورة حوويؽ 

 .(ٖ)قالؾا: يا رجبًل صالحًا حيؽ طال الكبلم"
 ومؽ امثمة اإلضافة السحزة قؾل عمي الذرقي:]الظؾيل[

ُـّ األرضل أـ أنتل عاقخ    يا بشَت الّدجيع تحيخا  نذجت ظل  (1)فيل أنتل أ
 

البيش مؽ قريدة مشاجاة الشجؾم فييا التذخيص واض  عشد الذاعر 
إذ يخاطووووب الدووووساوي )االجوووورام الدووووساوية(، ومشيووووا )الدووووديؼ( واالرض، و 
الووشجؼ، والذوويب، والذووسس. فتبوودو الشجووؾم اندووانًا ذا بروور يوودعؾه الذوواعر 

ر والشغووور الوووى شوووبيية االرِض فوووي الحدوووؽ والجسوووال، فوووالشجؾم الوووى التبرووو
الدووساوية وسووي  لمذوواعر فووي بحثووو عووؽ قسووره االرضووي، كووذلػ بوويؽ الشجووؾم 
وما بيؽ الدساء فيؾ يفزي بدره الى الشجؾم متدائبًل بالشداء السزاف )يا 

                                      
 .ٜٕٔ/ ٔيشغر: شرح السفرل:  (ٔ)

 .ٜٜٔ/ ٕالكتاب:  (ٕ)
 .ٖٛٔ -ٕٛٔ/ ٕالسردر نفدو:  (ٖ)
 .ٖٓالديؾان:  (ٗ)
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بشوووش الدوووديؼ( ىووول أنوووِش أمُّ االرِض أم أنوووِش عووواقر غيووور ولوووؾد ؟ وىوووؾ نوووداء 
 لفقد وغياب ااخر.يذي بمغة ا

 ]السجتث[ وقؾلو:
(4)شاووس بيغ الصيػر  ػأشائخ اليشج ىحا ال

 

والشداء ىشا باليسزة السفتؾحة الستدعاء السخاطب القريب في السكوان 
، فالذوواعر يفروو  بسؾضووؾعية عووؽ تقووديره الحدووي  (0)الحدووي أو السعشووؾي 

سد شؾقي والسعشؾي لذاعر اليشد الكبير )طاغؾر( الذي اجتسع بالذاعر اح
فووي مروور وقوود ارسوول عبووارات الووؾد محسمووة بالسعوواني الجسيمووة تقووديرًا ليووذا 
الذوووواعر الكبيووووور فذووووبيو بالظووووواووس بألؾانووووو الستعوووووددة، وىووووي كشايوووووة عوووووؽ 

 األغراض الذعرية السعروفة، اما السشادى )طائر اليشد( السزاف.
 . الشبُٔ باملضاف: 3

]مجزوء ىووووؾ مووووا اتروووول بووووو معسؾلووووور يووووتسؼ معشوووواه كقووووؾل الذوووواعر:
 الكامل[

(7)بّذخل رقادؾ بالشفػر  يا شالبا  وصل السيا
 

فشرب )وصَل( مفعؾاًل بو السؼ الفاعل )طالبًا( كؾنو معتسدًا عمى 
 الشداء، وحكؼ السشادى في ىوذه الحالوة الشروب عموى الشوداء كفوؾل الذواعر:

 ]مجزوء الكامل[
(1)ػحميا الّدخى ومجى السديخل   ػيا راكبا  كػماء أن

 

                                      
 . البيش غير مدور في الديؾانٛٛٔالديؾان:  (ٔ)

 .ٗ/ٔيشغر: الشحؾ الؾافي :  (ٕ)

 .ٛٓٔالديؾان:  (ٖ)

 . البيش غير مدور في الديؾانٛٓٔالديؾان:  (ٗ)
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يترووول بالسشوووادى اسوووؼ مرفوووؾع نحوووؾ: يوووا بوووديعًا نغسوووور أو جوووار وقووود 
ومجوورور متعموو( بووو نحووؾ: يووا قانعووًا بسووا قدووؼ هللا، أو يتروول اسووؼ معظووؾف 
عميووو نحووؾ: يووا ثبلثووًة وثبلثوويؽ إذا سووسيش بيووا أو يتروول بووو صووفة لووو سووؾاء 
أكانووووش اسووووسًا مفووووردًا ام جسمووووة نحووووؾ: يووووا رجووووبًل كريسووووًا، ويووووا كريسووووًا يعظووووي 

 .(ٔ)الجزيل
إذا كانش الشكرة غير السقرؾدة ال يجؾز حذف أداة الشداء معيوا إال و 

لمزرورة ف ن حذف األداة مع السزاف جائز مثل السفرد العمؼ كقؾل عموي 
 الذرقي:]الظؾيل[

(0)فبالخغع أف يدتقبمػؾ إلى القبخ  حساَة الحسى قج شيعػؾ إلى الثغخ   
 

 ]الظؾيل[ وقؾلو:
(7)أناضخ  في أبحاثيا مغ أناضخ  نجػـَ الججى ىل فيظ لمقػؿ بدصة

 

أما السزاف إلى ياء السوتكمؼ فقود ورد فوي التثشيوة عشود عموي الذورقي 
 ]الظؾيل[ في قؾلو:

(1)إذا كاف عشجي لمخصػب تػاتخ  خميميَّ ىل يججي الحجيث مدمدال  
 

( مشوووادى مشروووؾب بوووأداة نوووداء محذوفوووة باليووواء لكؾنيوووا  فكمسوووة )خميموووي 
نو لبلضافة، وفتحش ياء الستكمؼ النيا تفوت  إذا مشادى مزافًا، وسقظش نؾ 

أضووويف الييوووا السثشوووى أو السشقوووؾص أو السقروووؾر أو جسوووع السوووذكر الدوووالؼ 
، وفتاتي ومدمسي    .(٘)نحؾ: مدمساي، وقاضي 

                                      
 .ٙٗٗ/ ٕيشغر: شرح االشسؾني:  (ٔ)

 .ٙٔٔالديؾان:  (ٕ)
 .ٜٕالديؾان:  (ٖ)

 .ٕٖالديؾان:  (ٗ)

 .ٖٙ/ ٗيشغر: اوض  السدالػ:  (٘)
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 وذكوووووروا وجيوووووًا فوووووي السشوووووادى وىوووووؾ االكتفووووواء عوووووؽ اإلضوووووافة بشيتيوووووا 
 لقوووووراء وجعووووول االسوووووؼ مزوووووسؾمًا كالسشوووووادى السفووووورد، ومشوووووو قوووووراءة بعوووووض ا

وحكوووى يوووؾنس عوووؽ بعوووض العووورب: يوووا أمُّ ال  (ٔ)"ربُّ الدػػػجغ احػػػبُّ الػػػيّ "
 .(ٕ)تفعمي

 ومشو قؾل عمي الذرقي:]مجزوء الكامل[
ُـّ إف احجع سيخ (7)فع  ثجيظ الداكي احتجاَجول   يا أ

 

واإلعوراب ىوؾ: مشوادى مزواف مشروؾب بفتحوة  (ٗ)وىي لغة ضوعيفة
عيؾرىوووا الحركوووة السجمؾبوووة  مقووودرة عموووى موووا قبووول اليووواء السحذوفوووة مشوووع موووؽ

وقال سيبؾيو وال يجوؾز ذلوػ فوي غيور  (٘)لسذاكمة السفرد السبشى عمى الزؼ
 .(ٙ)األم مؽ السزاف وعمل ذلػ بكثرة الشداء باألب واألم

 . اٌ كاٌ التابع ىعتًا ّميعْتُ امليادٚ ٍْ كلن٘ )أٖ(:4
دى في التذكير و)أية( في التأنيث وجب رفعو مراعاًة لمفت ذلػ السشوا

َكػػخليعل(كقؾلووو تعووالى  َؾ بلَخبّلػػَظ الل نَدػػاف  َمػػا َغػػخَّ و)أي( مشووادى  (ٚ))َيػػا َأيَُّيػػا اإللل
مبشووي عمووى الزووؼ فووي محوول نرووب و)ىووا( حوورف تشبيووو و)اإلندووان( نعووش 

 .(ٛ)لو)أّي( مرفؾع بالزسة(

                                      
 .ٖٖيؾسف:  (ٔ)
 .ٜٕٕ/ ٔيشغر: حاشية الربان:  (ٕ)

 . البيش غير مدور في الديؾانٜٕٔالديؾان:  (ٖ)

 .ٕ٘ٓشرح قظر الشدى:  (ٗ)

 .ٚٔ/ ٕٙمعجؼ القؾاعد العربية:  (٘)

 .ٖٕٙ/ ٗ، ويشغر: السقتزب: ٖٕٔ/ ٕالكتاب:  (ٙ)

 .ٙاالنفظار:  (ٚ)
 .ٖٗ/ ٗيشغر: اوض  السدالػ:  (ٛ)
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 ومشو قؾل عمي الذرقي:]البدي [
(4)ةل األملل في ذروة السججل بل في زىخ   بذخاؾ يا أّييا السأمػؿ  نائمو

 

 ]الدريع[وقؾلو:
(0)ومرخه مغ عشجكع مدتخيب    أيتيا العيخ  أرى يػسفا  

 

 وفي البيش الثاني حذفش أداة الشداء.
وقد بيؽ سيبؾيو ان )يا اييا( وَكد في التشبيو وان التأكيد فييا مدوتفاد 
مؽ وجؾد )ىا( اذ ىي تفيد موا تفيوده )يوا( موؽ تشبيوو، فكأنوػ اذا قموش: ) يوا 

( قووود كوووررت )يوووا( مووورتيؽ، يقوووؾل )واموووا )األلوووف و اليووواء( المتوووان لحقتوووا أييوووا
)أي( تؾكيوودًا فكأنووػ كووررت )يووا( موورتيؽ إذا قمووش )يووا اييووا(، وصووار االسووؼ 

 .(ٖ) بيشيسا كسا صار )ىؾ( بيؽ )ىا( و )ذا( إذا قمش )ىا ىؾ ذا( (
ويقؾل أيزًا: )اختص الشداء بو )يوا اييوا الرجول( و ال يكوؾن ىوذا فوي 

لشوداء، النيوؼ جعمؾىوا تشبييوًا فييوا بسشزلوة )يوا( و أكودوا التشبيوو بوو )ىوا( غير ا
حيؽ جعمؾا )يا( مع )ىا( فسؽ ثؼ  لؼ يجز ليؼ ان يدكتؾا عمى )أي( ولزموو 

 .(ٗ) التفدير(
ويقوووؾل عبووواس حدوووؽ: جسيوووع تؾابوووع السشوووادى يرووو  نروووبيا اال فيسوووا 

( أو  -السشوووادى–يوووأتي : )ان يكوووؾن الستبوووؾع  )أيوووةر( أو )اسوووؼ ىوووؾ لفوووت )أيُّ
إشووارة(، فيجووب فووي حركووة نعتيووا مذووابيتيا لحركووة الستبووؾع مذووابية صووؾرية 
فقوووو  )او نقووووؾل فووووي العبووووارة التووووي فييووووا التدووووس  : يجووووب رفووووع الشعووووش فووووي 

                                      
 .ٔٛالديؾان:  (ٔ)
 .ٖٛ٘/ الديؾان (ٕ)

 .ٜٚٔ/ ٕالكتاب :  (ٖ)

 .ٕٕٔ – ٕٔٔ/ٕالسردر نفدو :  (ٗ)
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ة السشوووادى نحوووؾ: يوووا ايتيوووا السغيووور الذوووكمي، بقرووود مساثموووة حركتوووو لحركووو
 (ٔ)، ومثل : يا ىذا الغبلم ال تشس شكر مؽ أحدؽ إليػ(الفتاةر 

ًْ( املْصْل٘:5  . ىداٛ )َم
 جاء في قؾل عمي الذرقي:]اليزج[

(ٕ)َؽ لمتاريخ والعبخه  أيا مغ تخَؾ الدور
 

فيحتسوول ان يكووؾن السشووادى محووذوفًا والتقوودير: ايووا قووؾِم وتكووؾن )مووؽ( 
اسوووتفيامية، أي: أيوووا قوووؾم، موووؽ تووورك الوووزورق لمتوووارين والعبووورة؟ ويحتسووول ان 

وال يجوووّؾز الشحووواة نوووداء االسوووؼ  تكوووؾن مؾصوووؾلة وىوووي السشوووادى فوووبل حوووذف،
 .(ٖ)السؾصؾل الذي فيو األلف والبلم اال في ضرورة الذعر

 الرتخٔه ..
التميوووويؽ، وقيوووول: الحووووذف، ويقووووال: كووووبلم رخوووويؼ أي:  التػػػػخخيع لغػػػػة:

 (٘)وذكوور ابووؽ عرووفؾر ان التوورخيؼ فووي المغووة ىووؾ التدووييل والتميوويؽ (ٗ)رقيوو(
 .(ٙ)وذكر ابؽ الشاعؼ انو ترقي( الرؾت

حذف أواخر الكمؼ في الشداء نحؾ )يا سعا( واألصل )يا  حا :واصصال
 .(ٛ)والغاية فيو التخفيف (ٚ)سعاد(

                                      
 .ٙ٘/ٗالشحؾ الؾافي:  (ٔ)

 . البيش غير مدور في الديؾانٖٖٙالديؾان:  (ٕ)

 .ٖٖٙاف: ، االنرٕٔٗ/ ٗ، السقتزب: ٜٙٔ/ ٕيشغر: الكتاب:  (ٖ)
 .ٜٖٕيشغر: مختار الرحاح:  (ٗ)
 .ٖٔٔ/ ٕيشغر: شرح الجسل:  (٘)

 .ٖٕٗشرح الشاعؼ:  (ٙ)

 .ٕٛٛ -ٕٚٛ/ ٖيشغر: شرح ابؽ عقيل:  (ٚ)

 .ٖٚ٘/ ٔالكتاب: ويشغر: شرح الرضي:  (ٛ)
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فيكووؾن معشووى التوورخيؼ فووي االصووظبلح ىووؾ الحووذف عمووى مووا ىووؾ فووي 
 االستعسال.

قووووال ا لوووودكتؾر إبووووراىيؼ الدووووامرائي: "والووووذي دّل عميووووو االسووووتقراء ان 
فيوووؾ أمووورو اقتزوووتو لغوووة التووورخيؼ يكووواد يكوووؾن مختروووًا بالذوووعر، وعموووى ىوووذا 

الذعر وضرورتو غير ان الحدود والذروط التي وضعيا الشحواة تخورج ىوذا 
السؾضؾع عؽ كؾنو مدالة ثانؾية اقتزتيا لغة الذعر... ورأيشا ان ما جاء 

 مرخسًا.
ورد في الذوعر، وىوذا يقوؾل الورأي ان لمذوعر لغوة خاصوة بدوبب موؽ 

لقرائؽ الذعرية ليي دليول عموى الؾزن والقيؾد الذعرية األرخرى، وان مدالة ا
وال يكؾن التورخيؼ اال فوي الشوداء... وإنسوا كوان ذلوػ  (ٔ)أّن ىذه المغة خاصة

في الشداء لكثرتو في كبلميوؼ فحوذفؾا ذلوػ كسوا حوذفؾا التشوؾيؽ، وكسوا حوذفؾا 
 .(ٕ)الياء مؽ )قؾمي( ونحؾه في الشداء

ال فووي وقووال سوويبؾيو: "واعمووؼ اّن التوورخيؼ ال يكووؾن فووي مزوواف اليووو و 
وصوف، النيسوا غيور مشووادييؽ وال يورخؼ مزواف وال اسووؼ مشوؾن فوي الشووداء: 
موؽ قبول انوو جورى عموى األصول وسوومؼ موؽ الحوذف حيوث أرجوري مجوراه فووي 
غيوور الشووداء اذا حسمتووو عمووى مووا يشرووب يقووؾل: ان السحووذوف فووي التوورخيؼ 
انسا يقع عمى الشداء ال عمى اإلعراب وحيؽ قمش: يا زيدر اقبول فحوذفش يواء 

إلضوووافة كشوووش إنسوووا حوووذفش ىوووذا اإلعوووراب وموووع ذلوووػ انوووو انسوووا يشبغوووي ان ا
 .(ٖ)تحذف اخر شيء في االسؼ وال يحذف قبل أن تشتيي إلى وخره"

                                      
 .ٙٔٔ -٘ٔٔالشحؾ العربي نقد وبشاء:  (ٔ)
 .ٜٖٕ/ ٕالكتاب:  (ٕ)

 .ٕٓٗ/ ٕالسردر نفدو:  (ٖ)
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وتووووووورخيؼ السزووووووواف والسزووووووواف اليوووووووو مدوووووووالة خبلفيوووووووة فوووووووالكؾفيؾن 
وامتشوووع التووورخيؼ فوووي السدوووتغاث وكوووذا السشووودوب ألن فوووي وخوووره  (ٔ)يجؾزونوووو

 .(ٕ)بإعيار التفجع وتذيير السشدو 
 وما ورد في شعر عمي الذرقي قؾلو:]مجزوء الكامل[

(7)ال باألسيخ وال الصميقل   يا ميُّ مغ لسعّحب  
 

( أصووميا يووا مّيووةر حووذفش التوواء لمتوورخيؼ، وبشووي السشووادى  وقؾلووو )يووا موويُّ
عمى الزؼ وىذا ما يدوسى )لغوة موؽ ال يشتغور( اذ يعامول السشوادى السورخؼ 

شوووى عموووى الزوووؼ، فيقوووال فوووي )حوووارث(: يوووا ىشوووا معامموووة األسوووساء التاموووة فيب
وىووذه المغووة ىووي السذوويؾرة عشوود شوواعرنا والسدووتخدمة ومشيووا أيزووًا  (ٗ)حووارر 
 ]مجزوء الكامل[قؾلو:

(1)َض إذا صختل يا ناؽ  سيخي   ػىيساء  تدتبق الػمي
 

 ]الخفيف[ واستعسل الذاعر الترخيؼ الدساعي في قؾلو:
(6)ػاف شعخورقة ورقة لجي  صاحل إني فخشت  ورد شبابي

 

وأصل )صاِح( يوا صواحبي فحوذف )يوا( الشوداء وحوذف يواء االضوافة 
 والباء مؽ )صاحبي( وىذا شائعر مدسؾع.

يقووؾل سوويبؾيو: "وان شوو ش حووذفتيؽ كميووؽ اسووتغشاء كقؾلووػ: حووار بووؽ 
. (ٚ)كعب، وذلوػ انوو جعميوؼ بسشزلوة موؽ ىوؾ مقبول عميوو بحزورتو يخاطبوو"

 ىؾ ميؼ لدى السخاطب. ى ماان الشداء يهدي وعيفة شد االنتباه إل
                                      

 .ٜٖٕ -ٖٕٛاسرار المغة: يشغر:  (ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ ٔيشغر: شرح الرضي:  (ٕ)

 .ٕٗٙالديؾان:  (ٖ)

 .ٕٔ/ ٕيشغر: شرح السفرل:  (ٗ)

 . البيش غير مدور في الديؾان.ٛٓٔالديؾان:  (٘)
 .ٖٜٔالديؾان:  (ٙ)

 .ٖٕٓ/ ٕالكتاب  (ٚ)
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وذكر ابؽ جشي "ان حذف الحروف ليس بالقياس وذلػ ان الحروف 
انسووووا دخمووووش الكووووبلم لزوووورب مووووؽ االخترووووار، فمووووؾ ذىبووووش تحووووذفيا لكشووووش 

 .(ٔ)مختررا ليا ىي أيزًا، واخترار السخترر اجحاف بو"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .ٚٛٗالخرائص/  (ٔ)



 

060 
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 اخلامتة 

كانووش ىووذه الدراسووة محاولووة لمكذووف عووؽ بعووض السبلموو  فووي )بشوواء 
 ة في شعر عمي الذرقي( إذ جاءت متشؾعة االغراض.الجسم

وجوودنا فووي ىووذا الدراسووة الجانووب المغووؾي الشحووؾي الووذي قوورره الشحوواة مووؽ  -
صوووؾر الجسموووة االسوووسية والفعميوووة وممحقاتيوووا ورتبوووة كووول مكوووؾن موووؽ 

 مكؾناتيا. 
درسووووشر بشوووواء الجسمووووة مووووؽ غيوووور خمظووووو بالسدووووتؾيات الشحؾيووووة األرخوووورى  -

ًا ونثورًا، والميجوات العربيوة، ذلوػ انيوا كالقراءات، وكبلم العرب شعر 
مدتؾيات لؼ تدمؼ مؽ الؾضوع والتحريو  عبور تاريخيوا الظؾيول موا 

 يهثر في دقة استعسال نغام العربية.

فووي بشوواء الجسمووة تتدووع مكؾنووات نغاميووا مووؽ خووبلل نيابووة صوويغة بشائيووة  -
عؽ صيغة أرخرى، وحسل وعيفة نحؾية عموى أرخورى فتوهدي عسميوا 

لمسذوابية المفغيوة او السعشؾيوة، ّيؽ، واثرىا االعرابي ومعشاىا الشحؾي
 عسال )ما( عسل )ليس( الشتراكيسا في الشفي.ك 

زخووووووور ديوووووووؾان الذووووووورقي بكثيووووووور موووووووؽ مروووووووظمحات العاموووووووة العراقيوووووووة،  -
واستعساالتيا لتراكيوب االلفواج التوي تذوكل عواىرة غريبوة حقوًا، فيوؾ 
 ال يخووووورج موووووؽ اسوووووتعسال ىوووووذه السروووووظمحات والتراكيوووووب العاميوووووة

والسبتذلة في شعره، بول ىوؾ يتعسودىا تعسودًا وصوؾاًل الوى السعشوى او 
الداللوووة التوووي يقرووودىا )ىوووؾ(  امثوووال قروووائده .. عيووود االضوووحى، 
الدووووووياط، وقمووووووب الفقيوووووور.. والسفووووووردات مثوووووول .. بعوووووورور، نسؾنووووووة، 

 سربؾت، كشاس، االجراب السشفؾخا، يعمس ... الن.
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مقتبدوووات موووؽ وىشووواك فوووي بعوووض قروووائده أبيوووات موووؽ شوووعراء وخوووريؽ و  -
القوورون الكووريؼ، واحاديووث الرسووؾل )ا( تعزيووزًا لسعشووى البيووش أمثووال 
قروووووائده .. الدووووويف والقموووووؼ، دولوووووة السقووووول، تحيوووووة صووووودي(، تيش وووووة 

 (ٔ)بزفووواف، الروووؾامع. وموووؽ القووورون الكوووريؼ ".. والت حووويؽ مشووواص"
 ارير(.وقؾل الرسؾل )ا( )... رفقًا بالقؾ 

وتشؾعش الريغة التعجبية القياسية )موا افعموو( فوي ديؾانوو، فكانوش ىوي  -
الذووائعة فاسووتعسمش بكثوورة ولكووؽ الروويغة القياسووية األرخوورى ) افعوول 

 بو( فاستعسميا قميبًل إذ جاء استعساليا في لثبلث مرات فق .

ومووؽ اجوول ان يعبوور الذوورقي عووؽ تجربتووو التووي عاشوويا فووي تمووػ الحقبووة  -
الووووى اسووومؾب التذووووخيص، الوووذي يكذووووف عوووؽ عسوووو( وجووودناه يمجوووأ 

العسميووات الذووعؾرية التووي تجووري داخوول نفدووو وقمبووو، وروحووو، ومووؽ 
ىشا لجوأ الوى أشوياء حركيوا، وانظقيوا، وحاورىوا، وتعامول معيوا كسوا 
يتعاموول السوورء مووع غيووره مووؽ العقووبلء فخموو( جووؾًا مووؽ السذوواركة بيشووو 

ونجووؾم وبوويؽ مؾجووؾدات الظبيعووة مووؽ نبووات وحيووؾان وطيوور وشووسس 
واقسوووار وجسوووادات انظقيوووا لتكوووؾن مذووواركة لوووو فوووي احداسووواتو، بووول 

 وشاىدا عمى عس( السعاناة وثقل التجربة عمى الذاعر.

كذوووفش الدراسوووة عوووؽ ان الذووواعر يستموووػ لغوووة سووويمة، سمدوووة، اسوووتظاع  -
تظؾيعيا لتمػ االحداث التي مر بيا، ومسا يداعد فوي التؾسوع فوي 

ذوويء غيوور العوورف المغووؾي مجووال السعشووى الشحووؾي، عوودم االرتبوواط ب
واالعراف االجتساعية التي ارتبظش بيا الداللة، فشجد داللة بعوض 
الشؾاسوون مثوول عوول وبووات ومووا زال فرأيشووا فووي اطووار الجسمووة االسووسية 

                                      
 ٖص / (ٔ)
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داللتيووا عمووى ثبووؾت السعشووى، وأثوور االسووشاد بوويؽ ركشييووا فووي تذووكيل 
 السعشى وداللة خبرىا بيؽ التعري  والتشكير.

االفعوال الشاقروة بالزموان وترتوب عموى ىوذا توردد الفعول ثؼ تظالعشا عبلقوة 
اصووب  فووي شووعر الذوورقي لداللتووو عمووى فعوول الذوويء وضووؾحا فووي 
الرويا وىؾ وقش تفت  قريحوة الذواعر، وفيسوا يترول بواخؾات )إن( 
رأيشوووا ورود )إن( وىووووي أكثووور شوووويؾعا موووؽ اخؾاتيووووا، ويبووودو لووووي ان 

يوووث عسميوووا الذووواعر قووود ادرك تووواثير اسوووتعساليا فوووي الجسموووة موووؽ ح
ومعشاىا في افادة التؾكيود، كوذلػ رأيشوا كثورة ورود )كوأن( فوي شوعره 
لووداللتيا عمووى التذووبيو، وقوود عمسشووا ان التذووبيو اىووؼ مووا يتظوورق بووو 

 الذاعر الى الترؾير والؾصف. 
وفووي مقابوول داللووة الجسمووة االسووسية عمووى الثبووؾت الحغشووا داللووة الجسمووة  -

ا داللوة التقوديؼ فييوا عموى الفعمية عمى تجديد معشى السزارع، ورأيش
 االىتسام، وداللة الحذف عمى االتداع في تقدير السعشى

اما االنساط األرخرى مؽ التراكيب فؾجدناه مؽ داللة االستفيام التقريور،  -
 وداللة الذػ فيسا يبدأ بو االستفيام، واالىتسام بشداء غير العاقل.

عموووي  فوووي شوووعر -كسوووا وردت–فيوووذه أىوووؼ القزوووايا التوووي تشاولتيوووا 
الذرقي، تاركا غيرىوا موؽ مذوترك القزوايا بيشوو وبويؽ غيوره لمقوراءة الؾاعيوة 
الستأنيووووة ولووووؼ ولر جيوووودا فووووي القووووراءة واالسووووتشباط، واحدووووبشي قوووود قسووووش بسووووا 
تفرضوووو االمانوووة العمسيوووة، ويقزوووي بوووو التجووورد فوووي البحوووث، ولدوووشر أدعوووي 

 االصابة في كل ما قمش، وان كشش ادعي انشي بذلش ما يدتظاع.
هللا العون والتوفيق ومن
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  واملراجع  املصادر

 * القخآف الكخيع
  االتقان في عمؾم القرون، جبلل الوديؽ الدويؾطي، شوركة مكتبوة ومظبعوة

 .ٜٔ٘ٔ، ٖمرظفى البابي الحمبي، مرر، ط

  االتقان: جبلل الديؽ الديؾطي، تحقي(: د أبؾ الفزل إبراىيؼ، اليي وة
 م.ٜٗٚٔ -ىو ٜٖٗٔالسررية العامة لمكتاب، القاىرة، 

  ،م.ٜٜ٘ٔإحياء الشحؾ، إبراىيؼ مرظفى، القاىرة 

  ،األرزىيووووة فووووي عمووووؼ الحووووروف، لميووووروي، تحقيوووو( عبوووود السعوووويؽ السمووووؾحي
 .ٜٔٛٔ، ٕمظبؾعات مجسع المغة العربية بدمذ(، ط

  ،م.ٕٜٚٔاساس الببلغة، الزمخذري، دار الكتب 

 عيل اسوووواليب الظمووووب عشوووود الشحووووؾييؽ والببلغيوووويؽ، الوووودكتؾر قوووويس اسووووسا
 .ٜٛٛٔ، ٔاالوسي، بيش الحكسة، ط

  أسوواليب الشفووي فووي العربيووة، دراسووة وصووفية تاريخيووة، مرووظفى الشحوواس
 م.ٜٜٚٔ -ىو ٜٜٖٔد. ط، 

  اسوووتراتيجيات الخظووواب، عبووود اليوووادي بوووؽ عوووافر الذووويري، دار الكتوووب
 .ٕٗٓٓ، ٔالجديد الستحدة، ط

 م.ٖٜٛٔ، ٖاسرار الببلغة، تحقي( ىو. ريتر، دار السديرة، بيروت، ط 

  ،اسوووورار العربيووووة، ابووووؾ البركووووات االنبوووواري، تحقيوووو( د بيجووووش البيظووووار
 م. ٜٚ٘ٔ -ىو ٖٚٚٔمظبؾعات مجسع المغة العربية بدمذ(، 

  األشباه والشغائر في الشحؾ، الديؾطي، تحقي( الدكتؾر عبد االلو نبيان
 .ٜٚٛٔ-ٜ٘ٛٔووخريؽ، مظبؾعات مجسع المغة العربية بدمذ(، 
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  لؾجية لمفكوور المغووؾي عووؽ العوورب، دكتووؾر تسووام االصووؾل دراسووة ابدووتيسؾ
 حدان، الفارق الحديثة لمظباعة والشذر، القاىرة.

  ،االصؾل في الشحؾ، البؽ الدراج، تحقي( الدكتؾر عبد الحدويؽ الفتموي
 .ٜٜٜٔ، ٗمهسدة الرسالة، ط

  االقتووراح فووي عمووؼ اصووؾل الشحووؾ، الدوويؾطي، تحقيوو( الوودكتؾر احسوود د
 م.ٜٙٚٔ -ىوٜٖٙٔ، ٔقاسؼ، القاىرة، ط

  أقدووووام الكووووبلم العربووووي مووووؽ حيووووث الذووووكل والؾعيفووووة، الوووودكتؾر فاضوووول
 .ٕٛٓٓ، ٕمرظفى الداقي، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

  أوض  السدالػ الى الفية ابؽ مالػ، ابؽ ىذوام االنرواري، تحقيو( د
 .ٜٚٙٔ، ٘محيي الديؽ عبد الحسيد، مظبعة الدعادة، مرر، ط

 الخظيووووب القزويشووووي، تحقيوووو( لجشووووة مووووؽ االيزوووواح فووووي عمووووؾم الببلغووووة ،
 أساتذة االزىر، مظبعة الدشة السحسدية. ب ، ت.

  ،البرىووان فوووي عموووؾم القوورون، لمزركذوووي، تحقيووو( د ابووؾ الفزووول إبوووراىيؼ
 دار التراث، القاىرة. ب ، ت.

  بشووواء الجسموووة العربيوووة، الووودكتؾر د حساسوووة عبووود المظيوووف،  دار غريوووب
 م.ٖٕٓٓلمظباعة والشذر والتؾزيع، 

  تظووؾر الذووعر العربووي الحووديث فووي العووراق: اتجاىووات الرويووة وجسوواالت
العراق،  –الشديج، الدكتؾر عمي عباس عمؾان، مشذؾرات وزارة االعبلم 

 .ٜ٘ٚٔسمدمة الكتب الحديثة، 

  التعريفات، الذري  الجرجواني، تحقيو( إبوراىيؼ االبيواري، البوابي الحمبوي
 .ٖٜٛٔلمتراث، مرر، 

 عميسي قديسا وحديثًا مع نيج تجديده، د. شؾقي ضيف، تيدير الشحؾ الت
 . )ب.ت(ٜٛٙٔدار السعارف بسرر، 
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  الجامع الكبيور فوي صوشاعة السشغوؾم موؽ الكوبلم والسشثوؾر، ضوياء الوديؽ
بووووؽ األثيوووور، تحقيوووو( الوووودكتؾر مرووووظفى جووووؾاد والوووودكتؾر جسيوووول سووووعد، 

 م.ٜٙ٘ٔ -ىو ٖ٘ٚٔمظبؾعات السجسع العمسي العراقي، 

 فوي ديوؾان جريور، الودكتؾر عبود الجميول العواني، السكتبوة  الجسمة الخبريوة
 .ٜٙٛٔالؾطشية، بغداد، 

  الجسمة العربية تاليفيا واقداميا، الدكتؾر فاضول صوال  الدوامرائي، دار
 .ٜٕٓٓ، ٖالفكر، ط

  الجسموووة الفعميوووة، الووودكتؾر عموووي ابوووؾ السكوووارم، مهسدوووة السختوووار لمشذووور
 .ٕٚٓٓ، ٔوالتؾزيع، القاىرة، ط

 ني فووي حوووروف السعوواني، ألبووي حدوووؽ بووؽ القاسووؼ السووورادي، الجشووى الوودا
تحقيوو( الوودكتؾر فخووور الووديؽ قبووواوة بد نووديؼ فاضووول، السكتبووة العربيوووة، 

 .ٖٜٚٔ-ىو ٖٜٖٔحمب، 

  حاشية األمير عموى مغشوي المبيوب، األميور الكبيور د بوؽ د الدوشباوي
 م.ٜٜٕٔىو(، القاىرة: م الذرفية ٕٖٕٔ)ت 

  االشوووسؾني، لمروووبان، طبوووع عيدوووى البوووابي حاشوووية الروووبان عموووى شووورح
 الحمبي.

 ٖحجوووة القوووراءات، ابوووؾ زرعوووة، سوووعيد االفغووواني، مهسدوووة الرسوووالة، ط ،
ٜٕٔٛ. 

  الحوووروف العامموووة فوووي القووورون بووويؽ الشحوووؾييؽ والببلغيووويؽ، ىوووادي عظيوووة
 م.ٜٙٛٔ، ٔمظر، عالؼ الكتب، مكتبة الشيزة العربية، بيروت، ط

 تؾر عمي تؾفي( الحسد، مهسدة حروف السعاني، لمزجاجي، تحقي( الدك
 .ٜٗٛٔ، ٔالرسالة، دار االمل، بيروت، ط
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  )خزانووة االدب ولووب لبوواب لدووان العوورب، عبوود القووادر البغوودادي، تحقيووو
 -ىووو ٖٚٛٔوشوورح عبوود الدووبلم ىووارون، القوواىرة، دار الكتوواب العربووي، 

 م.ٜٚٙٔ

  الخرائص، البؽ جشى، تحقي( د عموي الشجوار، دار اليودى لمظباعوة
 .ٕر، طوالشذ

 شوركة الربيعوان ٔدراسات في األدوات الشحؾية، مروظفى الشحواس، ط ،
 م(.ٜٜٚٔىو  ٜٜٖٔلمشذر والتؾزيع، الكؾيش )

  دراسووات لغؾيووة تظبيقيووة فووي العبلقووة بوويؽ البشيووة والداللووة، الوودكتؾر سووعيد
 م.ٕ٘ٓٓ، ٔحدؽ بحيري، مكتبة االداب لمشذر، القاىرة، ط

 ؾء المدوانيات الحديثوة، لمودكتؾر دراسوات نحؾيوة ودالليوة وفمدوفية فوي ضو
 مازن الؾعر، طبلس لمدراسات والترجسة والشذر، دمذ(. ب ، ت.

  دراسووات نقديووة فووي الشحووؾ العربووي، دكتووؾر عبوود الوورحسؽ ايووؾب، مهسدووة
 م.ٜٚ٘ٔالرباح لمشذر والتؾزيع، 

  دالئوول االعجوواز، عبوود القوواىر الجرجوواني تحقيوو( الذووين د عبووده، دار
 ىو.ٖٖٔٔت، لبشان، الكتب العمسية، بيرو 

  ديشاميوووة الوووشص، تشغيووور وانجووواز، الووودكتؾر د مفتووواح، السركوووز الثقوووافي
 .ٕٙٓٓ، ٖالعربي، ط

  ،ديووووووؾان االعذوووووووى الكبيووووووور، شووووووورح الووووووودكتؾر د د حدووووووويؽ، بيوووووووروت
 م.ٜٗٚٔ

  ،ديوووؾان امووورا القووويس، تحقيووو( د ابوووؾ الفزووول إبوووراىيؼ، دار السعوووارف
 .ٜٗٛٔ، ٗمرر، ط

 لشودن،  – جحي  كارليل ىشري ىيس، كميوة كوامبردديؾان ذي الرمة، تر
 م .ٜٕٜٔ
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  ،ديؾان عسر بؽ ابوي ربيعوة، شورح الذوين د محيوي الوديؽ عبود الحسيود
 م.ٜٓٙٔ-ٖٓٛٔمظبعة الدعادة بسرر، 

  ذكوورى الذووورقي رائووود التجديووود فوووي الذووعر العربوووي الحوووديث، طالوووب عموووي
 م.ٜٜٓٔ، ٔالذرقي، مظبعة دار الجاحت، ط

  ،البوووؽ مزووواء القرطبوووي، تحقيووو( شوووؾقي ضووويف، دار الووورد عموووى الشحووواة
 السعارف، القاىرة. )ب ت(.

  رصوووف السبووواني فوووي شووورح حوووروف السعووواني، لمسوووالقي، تحقيووو( الووودكتؾر
 .ٜ٘ٛٔ، ٕاحسد د الخراط، دار العمؼ لمظباعة والشذر والتؾزيع، ط

  سوور صووشاعة االعووراب، ابووؽ جشووي، تحقيوو( الوودكتؾر حدووؽ ىشووداوي، دار
 م.ٖٜٜٔ -ىو ٖٗٔٔ ،ٕالقمؼ بدمذ(، ط

  شووذور الووذىب فووي معرفووة كووبلم العوورب، البووؽ ىذووام، القوواىرة ، السكتبووة
 السحسؾدية التجارية. ب ، ت.

  شوورح ابووؽ عقيوول عمووى الفيووة ابووؽ مالووػ، تحقيوو( د محيووي الووديؽ عبووود
 الحسيد. ب ، ت.

 .شرح االشسؾني عمى الفية ابؽ مالػ، دار احياء الكتب العربية 

 لػ، تحقي( الدكتؾر عبد الرحسؽ الديد و الدكتؾر شرح التدييل، ابؽ ما
 م.ٜٜٓٔ -ىو ٓٔٗٔ، ٔد بدوي السختؾن، ىجر لمظباعة، ط

  ،شوووورح الرضووووي عمووووى الكافيووووة، ترووووحي  وتعميوووو( يؾسووووف حدووووؽ عسوووور
 .ٜٛٙٔجامعة قاريؾنس، ليبيا، 

  ،شرح جسل الزجاجي، ابؽ عرفؾر، تحقي( الدكتؾر صاحب ابؾ جشاح
 .ٜٓٛٔبغداد، 

 ذىب، البووؽ ىذووام االنروواري، تحقيوو( د محيووي الووديؽ شوورح شووذور الوو
 .ٜٚ٘ٔ -ىو ٖٚٚٔ، ٜعبد الحسيد، ط
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  شوورح عسوودة الحووافت وعوودة البلفووت، ابووؽ مالووػ، تحقيوو( الوودكتؾر عوودنان
 .ٜٚٚٔعبد الرحسؽ الدوري، بغداد، 

  ،شرح السفرل البؽ يعيش، تحقي( أحسد الديد أحسد، السكتبة التؾفيقية
 القاىرة ب ، ت. 

 ابغة الجعدي، مشذؾرات السكتب اإلسبلمي، )ب.ت(.شعر الش 

  الذين عمي الذرقي حياتو وأدبو، عبد الحديؽ ميدي عؾاد، دار الرشيد
لمشذووور، مشذوووؾرات وزارة الثقافوووة واإلعوووبلم فوووي العوووراق، سمدووومة اإلعوووبلم 

 م.ٜٔٛٔ -ىو ٕٓٗٔ( دار الحرية لمظباعة والشذر ٙٔوالسذيؾريؽ )

 لعرب فوي كبلميوا، البوؽ فوارس، تحقيو( الراحبي في فقو المغة وسشؽ ا
-ىوووووو ٕٖٛٔالووووودكتؾر مروووووظفى الذوووووؾيسي، بيوووووروت، مظبعوووووة بووووودران، 

 م.ٖٜٙٔ

  عاىرة الحذف في الدرس الشحؾي، دكتؾر عاىر سميسان حسوؾدة، الودار
 م.ٕٜٛٔىو /  ٖٓٗٔالجامعية لمظباعة والشذر والتؾزيع، 

 شوووان، عووواىرة الموووبس فوووي العربيوووة، دكتوووؾر ميووودي اسوووعد عووورار، مكتبوووة لب
 .ٕٛٓٓ، ٔبيروت، ط

  العوورف الظيووب فووي شوورح ديووؾان ابووي الظيووب الستشبووي، لمذووين ناصووويف
 ، دار القمؼ، بيروت، لبشان.ٕاليازجي، ط

  العبلموووة االعرابيوووة فوووي الجسموووة بووويؽ القوووديؼ والحوووديث، د حساسوووة عبووود
 .ٜٗٛٔالمظيف، جامعة الكؾيش، الكؾيش، 

 دكتؾر محسوووووؾد فيسوووووي عموووووؼ المغوووووة بووووويؽ التوووووراث والسشووووواىج الحديثوووووة، الووووو
حجووووازي، السهسدووووة العامووووة لمتووووأليف والشذوووور، السكتبووووة الثقافيووووة، العوووودد 

ٕٜٗ. 

  عموووؼ لغوووة الوووشص، الشغريوووة والتظبيووو(، الووودكتؾرة عوووزة شوووبل د، مكتبوووة
 .ٕٚٓٓ، ٔاالداب القاىرة، ط
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  عمؼ لغة الشص، الودكتؾر سوعيد حدوؽ بحيوري، مكتبوة لبشوان، دار نؾبوار
 .ٜٜٚٔ، ٔلمظباعة، القاىرة، ط

  عمووووي الذوووورقي، حدوووويؽ حدووووؽ التسيسووووي، السهسدووووة العربيووووة لمدراسووووات
 -ىوووووو ٘ٓٗٔ، بغوووووداد، ٔوالشذووووور، اعوووووبلم الذوووووعر العربوووووي الحوووووديث، ط

ٜٔٛ٘. 

  العوويؽ، لمفراىيوودي، تحقيوو( الوودكتؾر ميوودي السخزومووي والوودكتؾر إبووراىيؼ
 م.ٜٔٛٔالدامرائي، بغداد، 

 بود الورزاق حدويؽ، غريب القرون وتفديره البؽ قتيبة الوديشؾري، تحقيو( ع
 .ٜٚٛٔمهسدة الرسالة، بيروت، 

  ،فرؾل تحميل الخظاب، دكتؾر د الذاوش، السهسدة العربية لمتؾزيع
 ٕٔٓٓ، ٔط

 م.ٜٓٛٔ، ٕالفعل زمانو وأبشيتو، إبراىيؼ الدامرائي بيروت، ط 

  ،في التحميل المغؾي مشيج وصفي تحميمي، الدكتؾر خميول احسود عسوايرة
 .ٜٚٛٔ، ٔمكتبة السشار، ط

 السكتبة ٔفي الشحؾ العربي نقد وتؾجيو، الدكتؾر ميدي السخزومي، ط ،
 .ٜٗٙٔالعررية، بيروت، 

  فوووي قؾاعووود المغوووة العربيوووة، الووودكتؾر أحسووود عموووؼ الوووديؽ الجشووودي، مكتبوووة
 .ٜٗٚٔ، ٔالذباب، ط

  قظوور الشوودى وبوول الروودى، البووؽ ىذووام، تحقيوو( د محيووي الووديؽ عبوود
 .ٔٔالحسيد، القاىرة، ط

 المغووة واألدب، أبووؾ العبوواس السبوورد، تحقيوو( د ابووؾ الفزوول  الكاموول فووي
 م.ٜٙ٘ٔإبراىيؼ والديد شحاتة، دار الشيزة، مرر، القاىرة، 

  ،الكتواب، لدويبؾيو، تحقيوو( وشورح عبوود الدوبلم ىووارون، مكتبوة الخووانجي
 .ٜٛٛٔ، ٖالقاىرة، ط
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  كذوووواف اصووووظبلحات الفشووووؾن لمتيووووانؾي، تحقيوووو( الوووودكتؾر لظيووووف عبوووود
 .ٜٚٚٔ-ٖٜٙٔ البديع، مرر،

 ٘لدان العرب، البؽ مشغؾر، تسام حدان، عالؼ الكتب، ط ،ٕٓٓٙ. 

  المغووووة والسعشووووى والدووووياق، جووووؾن اليشووووز، ترجسووووة الوووودكتؾر عبوووود صووووادق
الؾىوواب، ومراجعووة الوودكتؾر يؾئيوول عزيووز، دار الذووهون الثقافيووة العامووة/ 

 .ٜٚٛٔ، ٔوفاق عربية، ط

 ؽ، مظبعووة العوواني، المسووع فووي العربيووة، البووؽ جشووى، تحقيوو( حاموود السووهم
 .ٕٜٛٔ، ٔبغداد، ط

  )السثل الدائر في ادب الكاتب والذاعر، ضياء الديؽ بؽ االثيور، تحيو
الوووودكتؾر د الحووووؾفي، الوووودكتؾر بوووودوي طبانووووة، مكتبووووة نيزووووة مروووور، 

 م.ٕٜٙٔ -ىو ٖٔٛٔ، ٔالقاىرة، ط

 بيوووروت، ٕمجووواز القووورون، البوووي عبيووودة، تحقيووو( د فوووهاد سوووزكيؽ، ط ،
 م.ٜٔٛٔ

 لروووووووحاح، لمووووووورازي، دار الكتوووووووب العربوووووووي، بيوووووووروت )ب.ط(، مختوووووووار ا
ٜٔٛٔ. 

  السخروووووص، البوووووؽ سووووويدة، لجشوووووة احيووووواء التوووووراث العربوووووي، دار االفووووواق
 الجديدة، بيروت.

  مدخل الى دراسة الجسمة العربيوة، دكتوؾر د أحسود نحموة، دار الشيزوة
 .ٜٛٛٔالعربية لمظباعة والشذر، 

 ىو .ٖٚٗٔني، القاىرة، السظؾل عمى التمخيص، سعد الديؽ التفتازا 

  السظوووووؾل، لسحسووووود بوووووؽ عبووووود الووووورحسؽ القزويشوووووي، السعوووووروف بالخظيوووووب
 ىو. ٖٖٓٔالدمذقي، مظبعة احسد كامل، 

  ،معوواني القوورون، لمفووراء تحقيوو( احسوود يؾسووف نجوواتي بد عمووي الشجووار
 م.ٜ٘٘ٔ -ىو ٖٗٚٔمظبعة دار الكتب السررية، القاىرة، 
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 ي، مهسدوووة التوووارين العربوووي معووواني الشحوووؾ، د. فاضووول صوووال  الدوووامرائ
، بيووووروت ، ٔم(، طٕٚٓٓ -ىووووو  ٕٛٗٔلمظباعووووة والشذوووور والتؾزيووووع، )

 لبشان.

 دار الووودعؾة، ٕو جٔالسعجوووؼ الؾسوووي ، إبوووراىيؼ مروووظفى ووخووورون، ج ،
 .ٜٜٛٔ، ٕاسظشبؾل، تركيا، ط

  مغشووي المبيووب البووؽ ىذووام، تحقيوو( د محيووي الووديؽ عبوود الحسيوود، دار
 العربي، القاىرة. الكتاب العربي، دار الكتاب

  مفتووواح العموووؾم لمدوووكاكي، تحقيووو( الووودكتؾر عبووود الحسيووود اليشوووداوي، دار
 .ٕٔٔٓ، ٕالكتب العمسية، بيروت، ط

  ،السقتزووووب لمسبوووورد، تحقيوووو( د عبوووود الخووووال( عزوووويسة، عووووالؼ الكتووووب
 بيروت. 

  ،مؽ اسرار المغة، تأليف الدكتؾر إبراىيؼ انيس، مكتبة االنكمؾ السررية
 .ٔالقاىرة، ط

  السشرووف، البووؽ جشووي، تحقيوو( د عمووي الشجووار، دار اليوودى لمظباعووة
 .ٕٓٓٓوالشذر، بيروت، مظبعة دار الكتب السررية، 

  .السووشيج الرووؾتي لبشيووة العربيووة، رويووة جديوودة فووي الروورف العربووي، د
 م.ٜٓٛٔىو  ٓٓٗٔعبد الربؾر شاىيؽ، مهسدة الرسالة بيروت، 

 ؼ االول، جسووووع وتحقيوووو( مؾسووووؾعة الذووووين عمووووي الذوووورقي الشثريووووة، القدوووو
 م.ٜٛٛٔمؾسى الكرباسي، مظبعة العسال السركزية، 

  نحؾ التيدير، الودكتؾر احسود عبود الدوتار الجوؾاري، جسعيوة نذور العموؾم
 .ٜٗٛٔم، بغداد السجسع العمسي العراقي، ٕٜٙٔ -ىو ٕٖٛٔوالثقافة، 

  الشحووووؾ العربووووي نقوووود وبشوووواء، الوووودكتؾر إبووووراىيؼ الدووووامرائي، بيووووروت، دار
 م.ٜٛٙٔق، الراد
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  الشحوووووؾ العربوووووي والووووودرس الحوووووديث بحوووووث فوووووي السوووووشيج، الووووودكتؾر عبوووووده
 م.ٜٜٚٔالراجحي، بيروت، دار الشيزة العربية، 

  نحووووؾ الفعوووول، الوووودكتؾر احسوووود عبوووود الدووووتار الجووووؾاري، مظبعووووة السجسووووع
 .ٜٗٚٔالعمسي العراقي، بغداد، 

  ،الشحوووؾ الوووؾافي، الووودكتؾر عبووواس حدوووؽ، دار السعوووارف بسرووور، القووواىرة
 .ٖط

  نغوووام االرتبووواط والووورب  فوووي تركيوووب الجسموووة العربيوووة، الووودكتؾر مروووظفى
، ٔحسيودة، مكتبووة لبشووان، الذووركة السرورية العالسيووة لمشذوور، لؾنجووان، ط

ٜٜٔٚ. 

  ىسع اليؾامع شرح جسع الجؾامع لمديؾطي، تحقي( الدكتؾر عبد الحسيد
 ىشداوي، السكتبة التؾفيقية، القاىرة.

 دي، تحقيوو( أموويؽ عمووي الدووّيد، القوواىرة، الؾاضوو  فووي عمووؼ العربيووة، لمزبيوو
 . ٜ٘ٚٔدار السعارف، 

 االنتخنت
  مؾقووع مشتووديات اموول، مقالووة لمباحووث الوودكتؾر عبوود االلووو الرووائ  بتووارين

ٕٓ/ٔٓ/ٕٓٓٚ. 

www.amal_alalam.com/forum/index_php 

  ٙمؾقع جريدة )السدى( العراقية بتارين/ٛ/ٕٜٓٓ. 

www.almadapaper.net 
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