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 اإلهداء

 

 إىل سَدً وموالً وملجأً بعد اهلل  ببة احلوائج موسي بن جعفر النبظم)ع(    

 روحٌ له الفداء                                                               
 

                                       

 ٍب مسٌّ النلَم جئتل أسعي     

 واهلوى مرميب وحبّل زادً                                             

 مسّين الضر وانتحي بٌ فقرً       

 حنو مغنبك قبصداً من بالدً                                             

 لَس تقضي لنب احلوائج إلّب       

  ائج املعتبدِعند ببة احلو                                            

 عند حبر الندى ابن جعفر موسي    

 عند ببة الرّجبء جدّ اجلواد                                            

*        *         * 

    

 دارة                                                    

 

 



  

 وعرفانشكر 

ا بينيّن وما فوقيّن وما تحتيّن ورّب العرش الحمد  رّب السماوات السبع واألرضين وم    
وأفضل الصالة وأتّم التسميم عمى خاتم ، عمى ما أنعم والثناء عمى ما قّدمالعظيم، ولو الشكر 

الميامين، مصابيح اليدى والعروة الوثقى  د الصادق األمين، وعمى آلو الغرّ األنبياء والمرسمين محمّ 
 والحّجة عمى أىل الدنيا.

 أّما بعد:

 : نْ ر الجزيل والثناء الجميل لكلٍّ مِ ي أتقّدم بالشكنّ إف    

مية القيمة العم بمالحظاتوِ  أستاذي الفاضل الدكتور أحمد حسين عبد السادة الذي لم يبخل عميّ ـــــــــ ـ
 .غم من كثرة انشغاالتو ومسؤولياتو، فجزاه ا خيرًا ووفقو في حياتوعمى الرّ  ووقتو الثمين

سدوه أي األفاضل جميعا في قسم المغة العربية في كمية التربية لمعموم اإلنسانية عمى ما يذساتأـــــــــــ 
حسان   .م فائق المودة واالحترامفمي مدة الدراسة  ناءثأمن معروٍف وا 

ـــــــ أمي، أبي، أخوتي، أخواتي، زوج أخي، وكل من ساعدني ولو باليسير، أو دعا لي في ظير 
 الغيب.

مسامعي  من  فيستاذي الفاضل كاظم جابر عمى ما بذلو من جيٍد معي وعمى ما صبَّ ـ أــــــــــ
 فجزاه  ا خير الجزاء. التشجيع التي دفعتني إلى األمام كممات

لمغة قسم ا/ذي جميعًا في جامعة القادسية كمية التربيةيكما أتوجو بالشكر الجزيل إلى أسات    
كتبة الحيدرية في والم لمغة العربية في جامعتي المثنى والقادسية،مكتبتي االعاممين في و  ،العربية

 ،مدادي بالمصادرا  لحسن المعاممة و ؛ دوأخص منيم األستاذ عبد اليادي محمّ  ،شرفجف األالنّ 
 ي جميعًا خالص الشكر واإلمتنان.منّ  مفمي

ه من جيٍد و بذلا عمى موأسرة زىور المعرفة والشكر الجزيل إلى صديقتي الغالية زىراء صباح     
خراجيا، في تنضيد الرسالةِ   .   العممية فأسال ا أن يوفقيم في مسيرتيم وا 



  

ىا الذين سيكون ليم فضل العمماء في تقويم ؤ لجنة المناقشة وأعضا رئيسأّما أساتذتي األفاضل     
وأسأل ا  ،ّن شكري ليم موصول ما حييتإ، فالجاّدة السميمةحيث ىذه الرسالة واالرتقاء بيا إلى 

 خدمة لمعمم وطاّلبو. ؛والعمر المديد ،تبارك وتعالى أن ينعم عمييم بالعافية

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 الصفحة الموضوع

 ج ـــ أ المقدمة

: نبذة تعريفيةالتمهيد  31ـ ــــ  2 

 ٙـ ـــٕ الشارح والشرح أواًل:

 ٖٔـــ  ٚ التحميل ومستوياتو ثانيا:
 42-31 : مستوى التحميل الصوتي الفصل األول

 ٙٔ-٘ٔ توطئة:

 13ــ  31  المبحث األول: اإلبدال بين الصوائت 

 ٖٖ- ٛٔ الطويمةأوال: الصوائت 

 ٖٙ-ٖٗ ثانيًا: الصوائت القصيرة

 ٕٗ -ٖٚ المبحث الثاني: اإلبدال في الصوامت

 190- 44 الفصل الثاني : مستوى التحميل الصرفي                

 ٙٗ -ٗٗ توطئة
 11-43 المبحث األّول: األبنية الصرفية في الصيغ المفردة

 57 -46 أواًل: أبنية المصادر

 ٓ٘-ٚٗ المصادر الثالثية

 ٓ٘-ٚٗ أْوب، فْجع(ل)عْ فَ      

 ٚ٘-ٓ٘ المصادر غير الثالثية

 مسرد املىضىعات



  

 ٘٘- ٕ٘   (ميلُ ضْ ، تَ ييلُ سْ ) تَ تفعيل

 6٘-٘٘        (، إرقالٌ ) إخالفٌ أفعال

 ٖٚ-ٚ٘ ثانيًا : أبنية المشتقات

 66-ٛ٘ اسم الفاعل -ٔ

 ٜ٘ (الحادي )صيغة فاعل - أ

 ٓٙ )بصير(فعيل بمعنى اسم الفاعل -ب

 ٙٙ-ٕٙ اسم المفعول -ٕ
 ٖٙ-ٕٙ )موعود(صيغة مفعول -أ

 ٗٙ صيغة مفعل )منيل( -ب
 ٘ٙ-ٗٙ فعيل بمعنى مفعول )غضيض( -ت
 ٙٙ )نّسج(فّعل معنى مفعول -ث
 ٔٚ-ٚٙ صيغ المبالغة -ٖ
 ٛٙ )نضاحة(الة فعَّ  -أ

 06-60 مفعال )مجزاع( -ب

 ٖٚ-ٕٚ الصفة المشبية -4
 ٖٚ فعالء )قوداء( -أ

 ٜٓٔ-ٗٚ المبحث الثاني: األبنية الصرفية في صيغ الجموع
 أّواًل: جمع التكسير

74 -196 

 ٛٛ-٘ٚ الكثرة:ـ جموع ٔ
 ٛٚ -ٙٚ (ُرْسل – ُنْكد). ُفْعل ـ ُفُعل:أ

 ٓٛ-ٜٚ (الِعتَاق  - ِجمال)ـ ِفعال:ب 
 ٔٛ (حّزان):ت ـ ُفّعال



  

 2ٛ )غيوب(:ث ـ ُفُعول

 ٘ٛ-ٖٛ (ِقْردان – نيالغِ :) ج ـ ِفعالن
 ٙٛ ) أخالء(:ح ـ أفعالء

َحمَق( –: ) نقم خ ـ ِفَعل َفَعل        ٛٚ-ٛٛ 
 ٕٜ-ٜٛ ـ جموع القمة: ٕ
 ٜٔ-ٜٓ أنكاس(–: )أحوال أفعالـ أ 
 2ٜ : )فتية(فعمو -ب

 ٗٓٔ-ٖٜ صيغ منتيى الجمع - ٖ
 ٜٙ-ٜٗ (عساقيل  - سربابيل )أ ـ فعاليل:

 ٜٚ مواعيد( –)مراسيل  ب ـ مفاعيل:
 ٓٓٔ-ٜٛ أماني( -) أباطيل أفاعل وأفاعيل: -ت
 ٕٓٔ- ٔٓٔ ذوابل(  -سوابغ  : ) فواعل –ث 
 3ٓٔ )يعاليل(يفاعيل –ج 

 4ٓٔ )جنادب(فناعل –ح 
 ٙٓٔ-٘ٓٔ ) القوم( اسم الجمع ــــٗ ـ

 ٜٓٔ-ٚٓٔ ثانـًيا: جمـوع التصحـيح
 ٛٓٔ-ٚٓٔ (النجيباتجمع المؤنث السالم)

 ٜٓٔ-ٛٓٔ ) الناعون(جمع المذكر السالم -ٕ
 315-333 ى التحميل النحويالفصل الثالث : مستو 

 440-333 : طرائق التحميل االعرابياألولالمبحث 
 344-333 توطئة

 ٖٖٔ-٘ٔٔ : طرائق التحميل االعرابي لممفرداتأوال
 ٕٓٔ-٘ٔٔ األسماء -ٔ
 ٕٚٔ-ٕٔٔ األفعال -ٕ



  

 ٖٖٔ-ٕٚٔ الحروف -ٖ
 ٖٚٔ-ٖٗٔ ثانيا: طرائق التحميل االعرابي لمجمل

 ٖٙٔ-ٖ٘ٔ تي ليا محل من االعرابالجمل ال_ ٔ 
 ٖٚٔ الجمل التي ال محل ليا من االعراب -ٕ

 149-131 ثالثا: تعميق شبو الجممة

 310 -343 المبحث الثاني: وسائل التحميل االعرابي
 43ٔ-44ٔ أواًل: اثر المعنى المعجمي والوزن الشعري في االعراب

 142-141 أثر المعنى المعجمي -ٔ

 ٖٗٔ ن الشعريأثر الوز  – ٕ
 141-143 ثانيًا: تعدد أوجو التحميل االعرابي

 ٗٗٔ المعنىـــ ٔ
 ٘ٗٔ تعدد الروايات -ٕ
 ٙٗٔ لبعض االسماء واألدوات تعدد الوظيفة النحوية -ٖ
 ٚٗٔ االختالف في تقدير المحذوف وعدمو -ٗ
تعدد بسبب الخالف بين النحاة في بعض القضايا  -٘

 النحوية
ٔٗٛ 

 ٓٚٔ-4ٜٔ لمسائل النحويةثالثًا: ا
 ٙ٘ٔ-ٜٗٔ المسألة األولى: أداة الشرط غير الجازمة)لو(

 ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ المسألة الثانية: األفعال بين العمل واإللغاء
 ٔٙٔ-ٜ٘ٔ المسألة الثالثة: العطف

 ٜ٘ٔ حسن العطف تغاير المفظين -ٔ
 6ٓٔ عطف فعل عمى فعل -ٕ

 ٕٙٔ-ٔٙٔ مضاف إليوالمسألة الرابعة: مجيء الحال من ال
 ٗٙٔ-ٖٙٔ المسألة الخامسة: التنازع



  

 466-65ٔ المسألة السادسة: تعدد الخبر
 ٓٚٔ-66ٔ المسألة السابعة: الممنوع من الصرف

 6ٚٔ- 66ٔ منع الكممات من الصرف -ٔ
 ٓٚٔ-161 رف الممنوع من الصرفص -ٕ

 311-313 التركيب عوارض المبحث الثالث:
 ٕٚٔ-ٔٚٔ ، شروطو(أسبابو)مفيومو،  الحذف أوال:
 ٗٚٔ-ٖٚٔ حذف المبتدأ .ٔ
 ٚٚٔ-٘ٚٔ . حذف خبر )ال(ٕ
 ٓٛٔ-ٛٚٔ ـ حذف المفعول بوٖ
 ٕٛٔ-ٔٛٔ . حذف الموصوفٗ
 ٖٛٔ . حذف المضاف٘
 ٗٛٔ . حذف المصدرٙ
 ٙٛٔ-٘ٛٔ حذف الفعل  -ٚ
 ٚٛٔ . حذف جواب الشرطٛ
 ٛٛٔ . حذف جواب القسمٜ
 ٜ٘ٔ-ٜٛٔ )التعريف بو، اغراضو( انًيا: التقديم والتأخيرث
 ٕٜٔ-ٜٔٔ ـ تقديم الصفة عمى الموصوفٔ
 ٜ٘ٔ-ٖٜٔ ـ تقديم المفعول بو عمى الفاعلٕ

 434- 490 الفصل الرابع : مستوى التحميل الداللي

 311-311 توطئة:
ل: الداللة المعجمية وطرق التعريف بها  236-311 المبحث األوَّ

 ٕٕٓ-ٕٔٓ التعريف الظاىري -ٔ
 ٕٗٓ-ٖٕٓ التعريف بالعبارة المفردة -ٕ
 ٕٙٓ-ٕ٘ٓ التعريف بالمرادف -ٖ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٕٛٓ-ٕٚٓ التعريف بالضد أو المخالفة -ٗ
 ٕٔٔ-ٜٕٓ التعريف بالشرح المفصل - ٘
 444-ٕٕٔ التعريف بالمثال أو الشاىد -
 446-445 التعريف باالشتقاق -ٚ    

 221-231 لداللة السياقية: االمبحث الثاني
 ٜٕٕ-ٛٔٗ ـ السياق المغوي )الداخمي(ٔ
 ٕٕٛ-ٕٔٔ ـ السياق غير المغوي )المقام(ٕ

 214-221 المبحث الثالث: التطور الداللي لأللفاظ
 ٕٖٕ-ٖٕٓ تخصيـص الـداللـة -ٔ
 4ٖٕ-ٖٖٕ تعـميـم الـداللـة - ٕ

 231-236 الخاتمة 

 269-446 المصادر والمراجع

 B_d اإلنجميزيةالممخص بالمغة 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
َحقَّو  يالحمُد هلِل الَّذي ال َيبمُغ ِمدحَتُو القائموَن, وال ُيحصي نعماَءه العادُّون, وال ُيؤد      

, وأفضُل الصالة وأتمُّ التسميم عمى حبيبِو وصفيِو وخيرتِو من خمقِو أبي القاسم محمٍد الُمجتيدون
وعمى آِلِو الطيبين الطاىريَن وعمى صحبِو المنتجبين الذي بذلوا ميجيْم إعالًء لمحق  ونصرة 

 لمدين .
  :ا بعدأمّ 

 ومكانةً  كبيرةً ٍة عنايب قصيدة الُبردة )بانت سعاد( لمشاعر كعب بن زىير المزنيّ  فقد حظيت    
؛ يا قدًرا وأعالىا مقاًماكونيا من أكثر القصائد شيرة, وأجمّ ل ؛دباء قديمًا وحديثاً عند األ زةً مميّ 
شرح  :يا الشروح, نحوتبت فيوكُ , بالمدح والتبجيل ()سول الكريميا تناولت شخص الرّ ألنّ 

 ه(ٛٗٛ)تآبادي والدولت(ٔٙٚوابن ىشام)ت ,ه(ٚ٘٘)تنبارياأل بناو ه(ٕٓ٘)تالتبريزي
 وغيرىم,ه(ٜٔٔ)تالسيوطي

 يّ حمّ بجمي البن الحداد العاد إلانت سُ بَ  في شرحِ  ادِ صّ القُ  جُ يَ نْ مَ ىذه الشروح شرح عمى خطى و     
 الشروح وأفضميا.  من أجل   ــــ صاحب الخزانةـــــ ه البغدادي الذي عدّ 

حقيق بتاد في شرح بنات سعاد" "منيج القصّ  األخيرة, وصمنا كتاب بعنوانوفي السنوات     
نسخٍة كونيا ل؛ سخة المعتمدة في الدراسةوىي النّ , ٜٕٔٓعمي عباس األعرجي عام الدكتور 

ستاذ سعد إن ىناك نسخة بتحقيق األ , فضاًل عنا المحقق عناية كبيرةٍ بييٍة معتبرٍة ُعني عمم
التابعة لمعتبة الحسينية  الحداد طبعت في مركز العاّلمة الحمي إلحياء تراث حوزة الحمة العممية,

 صفحات.  ٖٓٔم وتقع في ٕٚٔٓعام  المقدسة
من العمماء في مختمف المجاالت  كثيراً (الحمة)اةبة المسمّ ىذه المدينة الطيّ قد أنتجت ف     
, وفاتيمسنوات وال  نشأتيم, ولم تذكر كتب التراجم ,بما في ذلك مجال المغة واألدب ة,العممي

في الذي اقتصرت سيرتو  يّ الحمّ  ومن ىؤالء العمماء الشيخ جمال الدين أحمد بن الحداد البجميّ 
 بعض بيان مع ,(ىـ ٚٗٚت)سنة الحياة قيد عمى فييا كان التي السنة ذكر عمى التراجم كتب
  .وتراخيصو كتبو
 مستويات المغوية:التناول فيو مؤلفو جميع  ىذا الشرح الغنيّ و      



 .................................................................املقدمة   ..................................................................
    

 

 ت

 .التحميل الصوتي  مستوى .ٔ
  ي.الّصرف التحميل مستوى .ٕ
 . حوينّ ال التحميل مستوى .ٖ
 .يالّدالل التحميل مستوى .ٗ

بنية  يتو الخاّصة فيمنيا أىمّ واحٍد يرتبط بعضيا ببعض, ولكّل  وألنَّ مستويات الّمغة األربع     
 في شرحِ  ادِ صّ القُ  يجُ نْ مَ كتاب  )مستويات التحميل المُّغوي في ن عنوان الدراسةالّمغة, رأيُت أن يكو 

 . عاد(بانت سُ 
, تسبقيا غويّ التحميل المُّ مستويات  , تنتظم خاللياعمى أربعة فصولٍ  قسمةمة طّ جاءت الخو      

 تمييد, وتتبعيا خاتمة. فمقّدمة 
رح, رح والشّ الشّ ا ل منيا ما يخّص في القسم األوّ  ذة تعريفية َعرضتُ بنفي التمييد  تُ درس     
 ومستوياتو األربعة.  التحميل خصُّ يَ  ت فيو مادرسأمَّا القسم الثاني فقد و 
ول: لإلبدال األ ن,االصوتي, وفيو مبحثمستوى التحميل درست فيو فقد  ا الفصل األولأم       

وكذلك اإلبدال بين  والقصيرة )الحركات(, )حروف العمة( بقسمييا الطويمةالصوتي في الصوائت 
 وف الصحيحة( . ر الطويمة والقصيرة )اإلشباع(, والثاني: اإلبدال بين الصوامت )الح

عات مستوى التحميل الصرفي, وقد عرضت فيو الموضو  فيو درستُ ف أمَّا الفصل الثانيو     
األول: األبنية الصرفية في الصيغ  مة عمى مبحثين,مقسّ  يّ الحمّ  المتصمة بالصرف في شرح

)المصادر الثالثية وغير الثالثية, :وفييا ,دة وزائدةالمفردة, درست فيو أبنية المصادر مجرّ 
صيغ و  ,اسم المفعولو  ,سم الفاعلا)ية المشتقاتبغير صيغيا(, وأبن والمصادر التي جاءت

األبنية الصرفية  الثاني:المبحث و , بين الصيغالتناوب  إضافة إلى , والصفة المشبية(المبالغة
ة, وصيغ منتيى والقمّ  ,)جموع الكثرة:درست فييا ,رمة في جموع التكسيفي صيغ الجموع ممثّ 

 ( .السالم , وجمع المؤنثالسالم )جمع المذكر: وجموع التصحيح وفييا ,الجموع(
المتعمقة  اتعإلى الموضو  رضتعَ و حوي, مستوى التحميل النّ فيو  درستُ ف ا الفصل الثالثأم      

مباحث, األول: طرائق التحميل اإلعرابي, وفيو ثالثة  ة, وفيو ثالثيّ مّ ححوي عند البالتحميل النّ 
ق الحروف(, والثاني: طرائو األفعال, و  سماء)األة التحميل اإلعرابي لممفرداتمحاور, األول: طريق
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شتماًل ا الثالث فكان مُ , أمّ لم يكنْ يا محٌل من اإلعراب أم أكان لالتحميل اإلعرابي لمجمل سواًء 
: وسائل التحميل المبحث الثاني في ودرستُ , فييا يّ ة الحمّ تعميق شبو الجممة وطريق عمى

 و, والوزن الشعري في اإلعراب أثر المعنى المعجميّ يو ثالث محاور, األول: اإلعرابي وف
حوية التي وردت في لمسائل النّ االثالث كان , بأسبابيا المختمفة, و تعدد األوجو اإلعرابية الثاني:

وجاء المبحث , حسب تسمسميا في أبيات القصيدةبمًة عمى سبع مسائل, وقد أوردتيا الشرح مقسّ 
 التقديم والتأخير. و  ,ي الحذففيو ظاىرتَ  درستُ و الثالث لدراسة الظواىر التركيبية, 

داللة الاألول:  ,مباحث ةثالثوفيو  ,مستوى التحميل الدالليّ  فيودرست ف ا الفصل الرابعوأم      
فقد كان  معالجًا  ثالثالا لداللة السياقية, أمّ الثاني ا و, ميّ حعند ال بيا ة وطرق التعريفالمعجميّ 

 في ألفاظ كعب بن زىير . لمظاىر التطور الدالليّ 
  .التي توصمُت إلييان أىم النتائج الخاتمة لُتسفر ع ياية جاءتوفي النّ     
 ستعانة بالمنيج التأريخي  , مع االالتحميميّ  الوصفيّ  ة المنيج في ىذه الرسال وقد اعتمدتُ     
ة ورصدىا في ة والدالليّ حويّ ة والنّ ة والصرفيّ الصوتيّ  :ة األربعةتتبع مستويات التحميل المغويّ في 

 .ادالقصّ شرح منيج 
 فقد  عم التي أنعميا عميّ وأشكره عمى جزيل النّ   اهللَ  أحمدَ   أنْ وفي ىذا المقام ال يسعني إالّ     
متناني إلى أستاذي ا, فأتقدم بعظيم شكري و ه الرسالةيًا ُيشرف عمى ىذا وموجّ أ لي أستاذً ىيّ 

نت ٍة صادقٍة وتوجييات سديدٍة تزيّ عمى ما بذلو من جيود عمميّ  )أحمد حسين عبد السادة(الدكتور
كتمل ا, حتى ت البحثما أبداه من خمٍق رفيٍع ورحابة صدٍر أثرَ  وعمى ,بيا صفحات رسالتي

, فجزاه و والمعينُ ُم والمشرُف والموجّ وظير بصورتو التي ىي عميو اآلن, فكان نعم األُب والمعمّ 
 .و سميٌع مجيبٌ ة والسالمة إنّ الصحّ  وُ ومنحَ  ,في عمره ي خير الجزاء, وأطال اهللُ اهلل عنّ 
سدوه لي  أة عمى ما متناني ألساتيذي األفاضل في قسم المغة العربيّ او أتقدم بعظيم شكري و     

 .المحسنين ي خير جزاءعنّ  فجزاىم اهلل, مدة الدراسةحساٍن في ا  من معروف و 
ا جعل البحث , ممّ ونفسُ  حدده الشارحُ  ني قد ألزمت نفسي بمسارٍ اإلشارة إلى أنّ  وىنا أودّ     

كرت في اىر التي ذُ ادر من الظو النّ  القميلَ  لذلك أغفمتُ ؛ صد والمتابعةيتابع ما ىو جدير بالرّ 
االنتباه  ل ظاىرة تمفتُ يا ال تشكّ ليا مبحثًا أو محورًا لمدراسة ألنّ  ولم أخصْص , مورد أو موردين
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فصول الرسالة متوازنة في عدد صفحاتيا؛ إذ  ؛ لذا لم تأتِ أو تكون جديرة بالبحث والدراسة
 .  , عمى خالف القضايا الصوتية والداللّيةفي الشرح حوية حيزًا كبيراً شغمت القضايا الصرفية والنّ 

أكون وأسألو أيضًا أن  ,ضاوأخيرًا أسأل اهلل المولى القدير أن ينال ىذا الجيد المتواضع الرّ     
     .صيرو نعم المولى ونعم النّ ليو البحث عمى ىذه الصورة إنّ إفيما آل  تُ قفّ وُ قد 
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 ولا :أ
 
 الش

 
 :زحارح والش

 : ارحالش   -1
 : _اسمو ونسبو

بن  (1)ن, أحمد بن محمد بن إسماعيلالُمتقِ , الفقيو األديب األريب المغوّي, النَّاسخ ىو الشَّيخ   
, وُكنى عّدة , وكانت لو ألقاباد البجمّي, الحمّْيّ دّ عيسى بن سممان بن أبي الفضل بن سممان الحَ 

 إلى باالسم التصريح عن لإلجالل العرب عرفتيا التي األلقاب من وىو, منيا: جمال الدين
ا إطالق ىذه الكنية عمى أمّ باسم ولده, وكذلك المرأة, الرجل كنَّى يُ و  وأبو العبَّاس,عنو,  الكناية
كانت  البجميّ  ن يذكر أنَّ و لم نجد مَ فال نعمم أىي صحيحة أم عمى وجو التفاؤل؛ ذلك أنّ  الشارح
؛ يذه الكنيةب الشيعة  ذكر؛ لتقصير المصادر, ويتفردلكن لم يو  ,ة, أو ربما كان لو ذلكلو ذريّ 

 . (2)السالم( ا)عمييممير المؤمنيناس بن أبي الفضل العبّ تيمنًا باسم أ
وأتقن الفقو  ,ىـ(757)لى سنةإذ أقام فييا إلمحمة عادًة؛ تكون نسبة أّما لقب الحمّّْي, فيو    

الء أثناء تواجده فييا كرب في ف فييا بعض تصنيفاتو, وزاروغيره من العموم فييا, وأقرأ, وصنّ 
فعند وجوده العراق,  عاصمة(بغداد)لىإ نسبةً  فيو ا لقب البغداديّ أمّ , (3)والمدينة المنورة المقدسة

من  , فأخذ ىذا المقب؛ إذ إنَّ ة من الزمنم فييا مدّ اوأق ,ىب إلييا, فربما ذبالحمَّة سمع ببغداد
حكاه عنو أحمد بن " :, قولوذكر ذلك البغداديب بيا, كثر ُيمقّ في مدينة ثالث سنوات أو أ يقطن

البغدادّي في شرح قصيدة بانت سعاد, وكان تاريخ شرحو في بغداد  اد البجميّ محمَّد بن الحدّ 
, قال في شرحو: وقال ابن إياٍز الرومّي: ويجوز فيو وجو آخر ن وسبعمائةوعشري عٍ سنة أرب

قال أحمد بن " ابن ىشام األنصارّي:شية عمى شرح حاالوقال في موضع آخر من , (4)"...
؛ ,(5)"...البغدادّي وىو من أجلّْ من شرح ىذه القصيدة اد البجميّ الحدّ   وآخر ألقابو ىو: الَبَجميُّ

                                                           

 .29: الشيخ عمي أكبر الترابي, ُميسرة أو معجم رجال الوسائلالموسوعة الّرجالّية ال ينظر: (1)
 .32-33: (ىـ747حياً )الحمي البجمي الحداد بن محمد بن احمد الدين جمال ,سعاد بانت شرح في القّصاد منيج (2)
  .44 :نفسو (3)
 .147 /9: البغدادي عمر بن القادر عبد ,العرب لباب ولب األدب خزانة (4)
 . 31/ 1 :النحوي األنصاري ىشام بن محمد الدين جمال, سعاد بانت قصيدة شرح: حاشية ( ينظر5)
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 (َبجميُّ ), والنسبُة إلييمبطن من بطون سميم والنسبِة إلييم بجمي (, وىيجيمةبَ )نسبًة إلى
 .(1)بالتحريك

 : وتالمذتو ,شيوخوــــ 
ان عميو األستاذ ة لما كيّ عرف قيمة الطالب, ومن الطالب تعرف القيمة الحقيقاألستاذ تُ من    

كل معاني العمم من الصفات الجامعة ل عند البجميّ , وخمق, ولما سنرى من عموٍم ومعارف
د دراستنا لشرحو نجستقى منو ذلك, ومن و أستاذ االبد أن يكون وراء ذلك كمّ  والمعرفة وعموميا
 ,)*(معوا في شخص واحد كالعالَّمة الحمّْيّ يم قد جُ , ولكنّ ه الذين أخد عممو عنيمتنوعًا في أساتيذ
بو والسيد جمال الدين أ)*(عبد الحميد الدين : عزّ أيضاً  هونذكر من أساتيذ )*(وولده الفخر,

 .)*(المحاسن يوسف بن ناصر بن حمَّاد الحسيني الغروي
والشيخ , )*(ىـ(776)الحسنيّ  ج الدين محمد بن القاسم بن معيَّةتا فنذكر منيم أّما تالمذتو   

 )*(2(ىـ786)(الشييد األولالمعروف بـ) عبد ا محمد بن مكي العامميّ  الشييد السعيد أبا
  _آثاره:

                                                           

 . 1631/ 4 :الصحاح )تاج المغة وصحاح العربية( تأليف إسماعيل بن حّماد الجوىري: ( ينظر1)
الحسن بن يوسف بن المطير الحمي شيخ الطائفة وعاّلمة وقتو وصاحب التحقيق و التدقيق كثير التصانيف,  ()*

, وكان والده قدس ا روحو, فقييًا محققًا مدرسًا ىـ(726, توفي سنة )انتيت رياسة اإلمامية إليو في المعقول والمنقول
 .78عظيم الشأن. كتاب الرجال: 

الحسن بن يوسف بن عمي بن المطير األسدي الحمي, لقب  أبو طالب محمد بن جمال الدين ىو الشيخ فخر الدين )*(
ىـ(, ينظر: الرسالة الفخرية في 771ابن العالمة الحمي, وىو عالم فقيو مجتيد محقق, توفي سنة) بـ) فخر المحققين(

   .1معرفة النيَّة:
, 135/72ه( ينظر: بحار األنوار 656تزلي)تابن أبي الحديد صاحب شرح نيج  البالغة المدائني المع )*(

 .1/29واألربعين حديثًا:
ثم البغدادي,  يوسف بن ناصر قرا القرآن عمى السيد أبي عبد ا الحسيني  بن قتاوة بن مزروع  الحسني المدائني )*(

وقرأ عن العالمة كتابة ) خالصة االقوال في معرفة أحوال الرجال( ولو منو إجازة, وصفو بأنو مغني الشيعة. ينظر: 
 . 232/ 134, وبحار األنوار: 177/ 8موسوعة اصحاب الفقياء

أبنو محمد. ينظر: قال الحر العاممي : السيد ابا القاسم بن الحسن بن معية الحسني فاضل صدوق يروى عنو  )*(
  .8/121, ومعجم رجال الحديث: السيد الخوئي:1/21األربعين حديثًا: الحر العاممي الجزيني:

محمد بن مكي بن محمد بن حامد بن أحمد المطمبي, المجتيد اإلمامّي العمم, شمس الدين أبو عبد ا العاممي  )*(
 .17/273الجزينّي, النبطّي األصل. ينظر: معجم رجال الحديث:
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 .(1)االستنساخاتو واإلجازات, فات المصنّ  :منياكثيرة,  محاورعت آثاره في توزّ    
ر, صحيح اآلثار في ذكر أخذ الثآو كم(, أو)اآلداب والح األدب والحكمفات فمنها: المصن  ا أمّ    

 والمختار من حديث المختار .
 فهي:   (*)ا إجازاتوأم      

بي عبد ا الحدَّاد الحمَّي لمشيخ السعيد أ إجازة الشيخ جمال الدين أحمد بن محمَّد بن -1
ىـ( في قراءة عاصم والكسائّي مدرجة في البحار نقاًل 786) د بن مكي الشييد سنةمحمّ 

 .عن مجموعة الجبعّي عن خط الشييد
, ل الدين أحمد بن محمد ابن الحدادالشيخ جما" اآلمل:ن معية , جاء في أمل إجازتو إل -2

 .(2)"عالم فقيو , من مشايخ ابن معيَّة
قواعد ), و(في شرح الياقوت الممكوتأنوار ) منيا: كثيرة أيضا,فيي )*( ا استنساخاتوأمّ     

 .(3)(خالصة المنياِج في مناسك الحاجّ و), (في معرفة الحالل والحراماألحكام 
 الشرح : -2
 ,لى الشرح أال وىو اإلعراب أوالً الشارح السبب الذي دفعو إ أوضح لنا وفيو الشرح : سبب .1

ي فضمو فصمو الذ علم اإلعراب: ليو القدُم ىوأولى ما ىّمت بو اليمُم, وقدمت إ نّ قال: فإ إذ
 مودة معيم تجمعو الذين المقّربين أصدقائو من بطمب ىذا كان وقد بين الصواب والخطأ

 بالمدحة اشتيرت التي زىير بن كعب المية من بيذا أولى قصيدة يجد لم إّنو ثمّ , وألفة
, إعرابيا غرائب في األسرار إيضاح أيًضا التأليف إلى دفعتو التي األسباب ومن الّنبوية,

                                                           

 . 45منيج القّصاد:  (1)
 إجماال إخباره بعد الحديث عنو رواية في اإلذن إنشائو عمى المشتمل المجيز عن الصادر الكالم" ىي: اإلجازة (*)

 ..."  تفصيال أو اجماال المجيز عن روايتيا في االذن صدر التي والمصنفات الكتب ذكر عمى المشتممة بمروياتو
 الحديث ىذا عّني تروي أن لك اجزت يقول أن أي اإلجازة ولفظ, بو والمجاز, لو والمجاز, المجيز: أربعة وأركانيا   

 . 145/ 1: الشيعة تصانيف إلى الذريعة: ينظر. بعينو
  . 46مقدمة المحقق:و , 2/42أمل اآلمل: (2)

 .236: العربي المخطوط مصطمحات معجم: ينظر.  تماماً  بمثمو فيجيء الشيء ينسخ أن: الصولي قال )*(
 . 49 ــــــ 48مقدمة المحقق:  ((3
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 بعد مَغانييا مشارقِ  من معانييا شموس أطمعَ : أخيراً  ثمّ , أغرابيا غريب عن األستار وكشف
 . (1)غروبيا

؛ ألّن و لم يماثمو شرح سابق أو الحق لونَّ : إعن غيره ما يميز ىذا الشرح .2
 ابن األنباريأّما , وقّصر بالمعنى, ل ما ليس بصددهقد طوّ  (2)ه(532)تالتبريزي

, وصد عن صالحة من اإلعراب وجممة ,بعض المغاتفقد تصّدى لبيان  ه(577)ت
 . (3)الباقي

, ومنيم (4)والغامض كما فعل ابن ىشام أّما اآلخرون فمنيم من قصر شرحو عمى الغريب   
جوانب ال, وآخر درس فيو كل (5)ه(911)تمن قصره عمى المعنى فقط كما فعل السيوطي

 . (6)بالغرض الذي يمتمسو القارئ باختصار ال يفية المغويّ 
 :طريقتو في الشرح ـ3
تناولو بالشرح , ثم اد البيت من أبيات القصيدةر نيجًا قائمًا عمى إيفي شرحو  ميّ نيج الح    

 .والتحميل
 :منيجو فيمكن أن نختصرىا بما يأتيأّما سمات     
 المغويين أوائل سّطره مّما ىي القصيدة تحميل في الحّميّ  وّظفيا التي الصوتّية المسائل إنّ   -1

 إعادة ثمّ  ومن ىضميا, البجميّ  استطاع وقد, المغوية مدوناتيم في وحفظوىا إلييا, وأشاروا
 ىذه في الواردة األلفاظ أغمب إنّ  بل ,(ُسعاد بانت) قصيدة أمثمة من عنده وقر ما في تمّثميا

 . السابقين المغويين مدّونات في نفسيا ذكرت قد صوتّية مظاىر فييا وكانت القصيدة,

                                                           

 .وما بعدىا 131منيج القّصاد :  ,: مقدمتو كاممة( ينظر1)
 .251( شرح قصيدة كعب بن زهير للتبريزي:  2)

 .123شرح ابن األنباري : ,  251 : شرح التبريزي:( ينظر3)
 وما بعدىا . 211: شرح قصيدة بانت سعاد :ينظر( 4)
 .153: السيوطي الدين جالل: سعاد بانت بيان في المراد كنو: ( ينظر5)
 وما بعدىا . 25: الدين شمس بن احمد الدين شياب الشيخ ,سعاد بانت قصيدة شرح الفضل مصدق: ( ينظر6)
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بيت الشعري, ألبيات القصيدة قامت عمى إعراب كل كممة في ال ميّ إّن طريقة تناول الح -2
لممفردات التي  بيان المعنى المغويّ  نَّ اإلعراب أساس عنده, ثمّ ؛ ألدةبسيطة كانت أم معقّ 

  .من جوانب صوتية أو صرفية وخممما يتو , من إيضاح معناىالو  أّنو البد ىأر 
 , وفي ىذا األمر يسمك لييذكر المعنى اإلجما , ثمّ , وشرح معناىايبدأ بإعراب المفردات  -3

, والثاني: آخر شيءٍ  أي دون فقط الشرح نياية في مجمالً  المعنى ذكر: األول منيجين,
فيو  ذيتخي يسند ما قالو فيو ذالشعر ال اهذو عندما يوضح معناه مجماًل يؤيده بشعر,

 مساران: االختصار, واالستطراد
 يتو في التحميل, وطريقة تناولو لمتعدد؛ ذلك أنَّو كان مدركًا ألىمّ وجو اإلعرابيةيعنى بتعدد األ -4

: بذكر , وثالثةدون السببمن ر الموضع فقط , وأخرى يذكمةمفصّ  فمرة لم تكن بمساٍر واحٍد,
 . ومعناىا, دون إعرابياتعدد المفظة 

 وايات المختمفة لبعض المفردات في البيت الشعري. الرّ  يشير إلى -5
لم و ة, ة شممت الجوانب البالغيّ فعنايتو بالجوانب المغوية عامّ لقضايا البالغية, لوقوف عند اا -6

 داللة عمى ثقافة الشارح المغوية .وىذا فيو  تتوقف عند حدود المستويات األربعة فقط,
 . , والتناوب فيما بينيااعرابيوا   ,ن معانييااوبي ,بالحروف الخاصة عنايتو -7
  .مراعاًة ليا ؛القياس, وخروج الشاعر عن اىتمامو بالجانب العروضيّ  -7
و نّ أي إ ,نقديّ , ال لغويّّ  , ونحن نعمم أنَّو رجلٌ ريعةلمحات نقدية س رح عمىلشّ ااشتمال  -8
 .أخرى, وبتعميل مّرة ةمرّ  دون تعميلمن  ما أمرٍ عمى  اً نقدي اً حكمطمق يُ 
نّ معيّ  حوي عمى وفق مذىب نحوي  ـــ لم يعتمد المصطمح النّ 9 ين ما أورد مصطمحات المدرستَ ن, وا 

 ة. ة والكوفيّ البصريّ 
ى واحٍد من مستويات المغة ما يمحظ في طريقتو لمشرح ىي عدم اقتصاره عمى مستوً  أىمّ  نَّ ــــ إ13

 ., والداللة( حووالنّ  )األصوات والصرف
 . (أقوال العرب ,ثرالنّ و  والشعر, , الحديث,)القرآنعةالمغوية المتنوّ لشواىد إيراد ا -11
   .  اح القصيدة, وتصويب آرائيمبعض شرّ د عمى الرّ ــ 12
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 ثمّ  ,تحديداً ( اإلعراب)و ,الواسع صداه لو الذي حوالنّ  عنده من المغوية الدراسة تتدرجــــ 12
ىذه  تخملوت, عنده حضوراً  يماقمّ فأ الصوتأّما و , ثالثًا والمعجم, الثانية بالدرجة الصرف

 .القادمة الفصول في ستذكر أخرى جوانبالمستويات 
ــــــ يعتمد عمى أقوال بعض عمماء النحو وأصحاب المعاجم في الشرح أمثال سيبويو, 13

االخفش, صاحب العين, أبن األنباري, ابو زيد األنصاري, الجوىري, الصغاني, التبريزي, 
وفي ذكره ليا سار عمى مذىبين: األول: يذكر فيو أسم المؤلف فيقول: قال سيبويو, الفارابي, 

 وأخرى أسم الكتاب فيقول: قال صاحب العين.
 التحليل ومستوياتو: : ثانياً 
حلَّ العقدة "العرب:في لسان ", جاء لّ "حم ثي:جذره الثالو  ,"حّمل" التحميل لغًة: مصدر لمفعل    
: حّل الحلُّ " ذيب المغة:في تي,وجاء (1)"لعقدة حاّل : ا فانحمت. والحلّ ونقضي: فتحيا يا حالِّ يحمُّ 

 . (2)"تفانحمّ  : حممتيا أحّميا حالِّ العقدة, ُيقال
يذا الكريم ب ح القرآن, وقد صرّ (3)"توحممت العقدة فانحمّ " واكتفى الصاحب بن عباد بقول:    

 .(4)﴾َقِوِلي َيْفَقُهوا  لَِّساِني مِِّن ُعْقَدًة َواِحُلِل﴿قولو تعالى:  المعنى في 
قد يراد بو الشيء ف ,و دالالت أخرى, بل للعقدة فقطا ولم تتوقف داللة ىذه المفظة عمى حلّ     
حَممت بو ِإاّل بقدر ما فعل أ: لم ؛ أيتحمََّة القسم إالّ  فعمتوما ومنو قوليم:  مبالغ فيو,الغير 
 . (5)بالغ فيو, ولم أيميني

في بعض  المعنى المغويمن  يستمدُّ إّن المعنى االصطالحي لمتحميل  اصطالحًا: التحليل
نة لو؛ ذلك ألنَّ التحميل, في األصل, منيج مر إلى عناصره المكوّ إرجاع األ", إذ ُيعنى بو جوانبو

 ن لنا أنّ . وىذا التعريف يبيّ (6)الشيء إلى عناصره" عام يراد بو تقسيم الكل إلى أجزائو, وردّ 

                                                           

 . 3/333: )حّل( المصري األفريقي منظور ابن ,العرب لسان (1)
 . 283/ 3األزىري : ) حّل(  ,( تيذيب المغة2)
  314/  2الصاحب بن عباد : )حّل(  :المحيط في المغة( 3)
 .  28-27( طو : 4)
 . 299/ 3:  العرب لسان, و  1676-1675 ينظر: الصحاح:( 5)

 . 14دلتو : أصولو و أ: حويالتحميل النّ  ((6
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 ص المراد تحميمو,نات األساسية لمنّ المراد من التحميل ما ىو ضد اإلغالق, أي فتح المكوّ 
تذويب  , إذ يرد في مجال الكيمياء فُيعنى بوولمتحميل مجاالتو المختمفة في ميادين العمم والمعرفة

يل أن تجعل المنعقدات مثل مالتح "يشير صاحب)مفاتيح العموم(إلى أنّ و المادة المدروسة, 
وىو عند , (2)"دراسة الصور األولية لإلدراك الذىني" المنطق: عمماء عند بو , ويراد(1)الماء"

بالتحميل تعرف حقيقة األشخاص, " الفالسفة وسيمة لمعرفة حقيقة األشخاص, جاء في الرسائل:
لى ماذا ىو ينحلّ أعني حقيقة كلَّ واحٍد منيا ممّ  , ا ىو مركب, ومن أي األشياء ىو مؤلف, وا 

 وقد, (3)منيا, وبكم فصٍل يمتاز عن غيره" واحدٍ  وبالحدود تعرف حقيقة األنواع من األجناس كلّ 
ص إلى مكوناتو كان الصطالح التحميل ميدانو الرحب في مجال األدب, وذلك بتحميل النّ 

ن بمون المجال الذي , وبيذا فيو يتموّ (4)وائية, ويعنى بعضيا بتحميل الخطاب الرّ ة والفكريّ المغويّ 
باإلضافة إلى ما ذكر نجده في مجال اإلحصاء والطب, وفي تحميل الطيف فالذي يدخل فيو؛ 

 . (5)الضوئي ... وغيرىا
ّن أول من  ,ا المصطمح عند بعض المحدثينوقد ورد ىذ      في درسنا المغوي   استعممووا 

اإلعراب تحميل الوظائف في السياق, وليس تحمياًل لمعاني  إنّ " :ان بقولوام حسّ الدكتور تمّ 
 .(6)"المفردات, وال لداللة الجممة

منيج التحميل  إنّ  ":فلذا قال الدكتور سمير شري واحد؛ ٍد بجانبومنيج التحميل غير مقيّ      
المغوي منيج لدراسة المغة واألدب دراسة تحميمية من الجوانب الصوتية والصرفية والتركيبية 

     . (7)"ذن منهج يبدأ من اللغة وينتهي إليهاوالداللية واإلشارية فيو إ

                                                           

 .   149محمد بن أحمد الخوارزمي ,  ,مفاتيح العموم  ((1
 . 13: دلتوأصولو و أ( التحميل النحوي 2)
 . 433 /1خوان الصفا:إ( رسائل 3)
 . 9/338: تحميل الخطاب الروائي , محمد عّزام :( ينظر4)
 . 13: التحميل النحوي أصولو وأدلتو :ينظر (5)
الرباط  ,السان العربي, مجمة , د. تمام حّسان )بحث(مل واإلعرابين التقديري والمحميح العاار القرائن النحوية واطّ  (6)

 .1/43,  11المجمد
  239 :1998, مجمة اآلداب المستنصرية ,)بحث(, التحميل المغوي في النقد األدبي منيج ((7
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ة المغويّ  الذي تنتمي إليو الظاىرة ع المستوى المغوي؛ تبعًا لتنوّ  إّنو خص التحميل بالمغويّ  ثمّ      
قوم عن  المغة أصوات يعبُر بيا كل أنّ )من صوٍت وصرٍف ونحٍو وداللٍة(, بمحاظ  المراد تحميميا

ب أكثر من منيج ع وتتطور وتتعقد لتتطمّ ىذه األغراض تحتوي عمى جوانب تتنوّ و , (1)أغراضيم
المغويون إلى ناتيا, وكشف مقاصدىا, ولذلك عمد وتحميل مكوّ  ,شفراتيا وأكثر من وسيمة لفكّ 

بعد ىذه التجزئة والتفكيك يمكن لفرع أو  ومن ثمّ  د في المستويات والجوانب المغوية,فرضية التعد
ىذه  ىذه المستويات المتعددة مع اإليمان الكامل بأنّ من  ص المغويّ أكثر أن يدرس النّ 
ص ن داللة النّ يبيّ  ى منيا أنمستوً  ة؛ فال يمكن أليّ ما ىي مستويات تكامميّ المستويات المغوية إنّ 

؛ التقسيم ة المستويات األخرى, وقد عمد المغويون إلى ىذادون االعتماد عمى بقيّ من وحده 
ليتمكنوا من كشف محتويات المغة وأسرارىا, ومعرفة مضمونيا, وما انتياجيم ىذه المستويات 

بعاد المغة المثام عن أ, وقصدىم من ىذا ىو إماطة وتفسيرىا دقيق لظواىر المغة  لوضع فيمٍ إالّ 
مى ص عة تحميل النّ ومن ىذه المقاصد الميمّ  ,(2)ة ومقاصدىا في التواصل االجتماعيالدالليّ 

ة ر بيا عامّ التي يعبّ  وبين ,م األديبر بيا العالِ التمييز بين الطريقة التي يعبّ فيمكننا  ,مستويات
 .(3)زهتميّ ة تكون درجة ديب لغتو الخاصّ اس, وبمقدار ما يكون لألالنّ 

ي ذلاأشيرىا ىو التقسيم  ولعلّ  ,صوص المغويةغويين في تحميل النّ مناىج المُّ وقد تعددت     
 عمى مختمف ص متكاماًل ى إلى داللة النّ بمستوياتو المختمفة التي تؤدّ  (ماريوبايوضعو)
 كونو الداللي؛ المستوى فأسّميتو المفردات قسم وىو المستويات من األخير القسم أّمأ(4)مستوياتو

 بن كعب عند األلفاظ رتطوّ  ومظاىر المعجمية الداللة ليشمل ناه؛عوسّ  ونحن األول, من أعمّ 
 , وىذه المستويات ىي:  زىير

 
 

                                                           

 . 33/  1: الخصائص (1)
, د. , والتحميل المغوي في ضوء عمم الداللة199د. محمد حسن عبد العزيز :  ,ينظر: مدخل إلى عمم المغة ((2

 . 12: محمود عكاشة
 .وما بعدىا  43: عمر مختار أحمد الدكتور: وتعميق ترجمة ماريوباي: , سس عمم المغةأ ينظر: ((3
 . 13/14, والتحميل المغوي في ضوء عمم الداللة :  34: نفسو( ينظر:  4)
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 وال: مستوى التحليل الصوتي: أ
يدرس ىذا المستوى األصوات التي تتألف منيا المغة من ناحية طبيعتيا الصوتية مادة خامًا     

أبنية لفظية, وذلك بتشريح الجياز الصوتي لدى اإلنسان, ومعرفة إمكانات  تدخل في تشكيل
األصوات في ىذا الجياز, وتقسيم طق ومخارج طق المختمفة الكامنة فيو, ووصف أماكن النّ النّ 

 مى مجموعات,تقسيم األصوات اإلنسانية ع مى صوامت وصوائت, ومن ثمّ ة عأصوات المغ
بر والتنغيم في الكالم, كالمقاطع الصوتية, والنّ تظير في كل مجموعة خصائص معينة, 

, كثيًرا بال المغويونىذا المستوى قد شغل و , (1)واألسباب التي تكمن وراء إبدال الصوت وتغييره
لدقة و ال يبمغ من ا؛ وليذا فإنّ تجريبي دقيقيكن قائمًا عمى أساس لم  ما وصموا إليو قديماً  نّ إال أ

واإلتقان والضبط ما وصل إليو المحدثون من عمماء المغات, وكان الخميل بن أحمد 
من أوائل العمماء الذين كانت ليم عناية خاصة بدراسة األصوات وموسيقى  (ىــ175)تالفراىيدي
فذكر عدد الحروف ومخارجيا , اليًا من كتابو فخصص أبوابىـ(183)ت بعو سيبويوت المغة, ثمّ 
)سر  اهسمّ ًا في عمم األصوات ف كتابًا خاصّ فألّ  ىــ(392)جاء ابن جني واختالفيا, ثمّ  وصفاتيا

 عدد المخارج ووصف الحروف, ثمّ من ت ا جاء بو سيبويومّ وال يكاد يخرج ع ,صناعة اإلعراب(
 اتحدث فيي ,)أسباب حدوث الحروف( اىاسمّ  برسالة صغيرة في عمم األصواتجاء ابن سينا 

 بالصوت آخر من كتب , وكان(2)قصد بو صوت اإلنسان وغيرهوت, ويعن سبب حدوث الص
خصص القسم , وقد ل()المفصّ  في كتابوىـ( 538)في القرن السادس اليجري ىو الزمخشري

رين دون أي زيادة, ومن المتأخّ من مرددًا فيو ما جاء بو الخميل و  ,األخير منو لمدراسة الصوتية
رسمًا بدائيًا ألعضاء  لعموم( الذي يعد من أوائل من رسمفي كتابو )مفتاح ا ىـ( 626)تالسكاكي

 .(3)طقالنّ 
 
 

                                                           

 . 13: , رمضان عبد التواب, ومدخل إلى عمم المغة 13ينظر: التحميل المغوي في ضوء عمم الداللة:  ((1
 وما بعدىا. 93والبحث المغوي عند العرب: , 18ــــ ـ14: ينظر: مدخل إلى عمم المغة ((2
  18ينظر: مدخل إلى عمم المغة :  ((3
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 ثانيًا: مستوى التحليل الصرفي: 

  بدراسة وُيعنى ,والمستوى الثاني من مستويات التحميل المغوي ,ىو فرع من فروع المسانيات    
ىذه الصيغ في الداللة, ويدرس األثر الذي  تحدثو زيادة بعض وأثر  الصيغ الصرفية واألبنية,

الثالثية والزائدة(, وأبنية المشتقات  صل بنية الكممة, كأبنية المصادر)أ عمىالوحدات الصرفية 
لمداللة عمى اسم الفاعل, باإلضافة  (قائم)اسم المفعول في )محمود(, وزيادة األلف في  (كـ)ميم

ت( لممؤنث اع )ون( أو )ين(  لجمع المذكر, و)كذلك عالمات الجمإلى أثرىا في المعنى , و 
زي في حديثو عن وقد جاء مصطمح التحميل الصرفي عند الدكتور محمود فيمي حجا, (1)السالم

دُّ المورفيم وُيحَ في التحميل الصرفي الحديث ىو  سالمصطمح األسا قال: إنّ الوحدات الصرفية 
أي , (2)"و نحوّي في الكممة أو الجممة....ذات معنى داللّي أمجّردة أصغر وحدة لغوية "بأّنو: 

 نة, ثمّ المكوّ  امى عناصرىعي يحاول تقسيم السمسمة الكالمية الباحث المغو فالوحدة الصرفية, 
مى مستوى التحميل ع تقتصر المرحمة األولى في ىذا التقسيم إنّ  إذ ؛يصف ىذه العناصر

المرحمة الثانية  نة لمسمسمة الكالمية, ثمّ الوحدات الصوتية المكوّ نا من معرفة تمكّ الصوتي, وبذلك 
مل ت)مؤمنون( تش فمثاًل كممة, (3)تيدف إلى معرفة الوحدات الصرفية في التقسيم التي

يما العمم التركيبي الحديث يصفيما بأنّ ف ,)ون( األصل)مؤمن(, ونياية تصريفية تفيد الجمع
ومن  ,(4)معنى, والثاني تحمل فكرة المجتمعاألولى تحمل المورفيمان, أو وحدتان ذات معنى, 

اإلعراب )د األنطاكي تحت عنوانالمحدثين الذين درسوا ىذا الجانب من التحميل ىو محمّ 
كيفية التعامل مع المفظ المراد تحميمو تحمياًل صرفيًا  بتمييز الفعل من االسم , فبّين (5)(الصرفي

دًا, وذكر الحروف المزيدة إن كان مزيدًا, والمعنى الذي ثالثيًا مجرّ  ببيان بابو إن كان اًل , ثمّ أوّ 
ن كان مضارعًا, ونوعو من المشتقات إذا إ, وبيان مجرده, وبيان ماضيو ادةأتت بو تمك الزي

 كان مشتقًا. 
                                                           

 .121 :التحميل النحوي ,   وينظر:14ــ 13التحميل المغوي في ضوء عمم الداللة :  ((1
 . 635/ 2:  األلسنيات(: د. محمد التونجي) المعجم المفصل في عموم المغة ((2
 .93 :محمود فيمي حجازيد.  ,ينظر: مدخل إلى عمم المغة ((3
 . 14ـ 13التحميل المغوي في ضوء عمم الداللة:  ((4
 . 279 ــــ 3/278 ينظر: المحيط في أصوات العربية نحوىا وصرفيا: ((5
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 ,الصيغ ببيان معنى ما ذكره األنطاكي معنيٌ فضاًل عن  فيو ا عند فخر الدين قباوةأمّ     
وتفسير ظواىر التغيير في الصيغة, وما , فل, والصيرورة, والتكمّ كالتعدية, والمطاوعة, والجع

  .(1)و من وجوٍب أو جواٍز أو منعٍ يكون في ذلك كمّ 

 :حويثالثًا: مستوى التحليل الن  

أو مجموعة  ملٍ الكممات في ج عنى بنظمِ مغوي, ويُ الُّ  ل الحمقة الثالثة في متوالية التحميليمثّ     
في  ياموقعالكممة و الختالف  حو وظيفة الكممات في الجمل واألثر الدالليّ ن عمم النّ , ويبيّ ةكالميّ 

, فاختالف ترتيب الكممة, واختالف (ضرب زيد عمراً )و,(ب عمرو زيداً ر ض)تركيبين, مثل
 ,فاعل الجممة بوضع مفرداتيا مرتبة بيان بكذلك حو يقوم النّ و , ر في داللة الجممةالكممتين قد أثّ 

رتيب ىو الذي كشف فالت ,"ضرب موسى عيسى"نحو كما في التداخل بين الفاعل والمفعول في 
تضافر بعضيا مع ياحدة من قرائن الرتبة قرينة و  نّ أان ام حسّ الدكتور تمّ قد رأى , و عن الفاعل

 .(2)بعض لتعطي الداللة

ما كان مألوفًا وفقًا لِ حو منذ نشأتو األولى ظير في أنماط تأليف األلفاظ العربية, فعمم النّ     
نّ  ,عند العرب ظم وصور المعنى, وبيان ما جاء ذلك ألجل التعرف عمى العالقة بين أشكال النّ وا 

, لموصول إلى معانييا ومقاصد أصحابيا, غويةصوص المُّ مين فيو, وفيم النّ مقاصد المتكمّ 
يقوم عمى جانب لذا فيو  ؛حويمقصود المتكمم ىو الركيزة األساسية في التحميل النّ وتفسير 

المغة نشاط مركب من عنصرين: عنصر الشكل وىو الصورة المادية التي  المعنى والمبنى؛ ألنّ 
 ,وعنصر المضمون وىو المعنى المراد من األلفاظ ,أو الجمل تتألف بيا األصوات في األلفاظ

وىو األساس الذي يدركو  ,عمى أساس ىذا االزدواج(لمفصلشرح ا)في ىــ(643)يشبن يعام قد قاو 

                                                           

 . 17 ـــــ 16ينظر: التحميل النحوي أصولو وأدلتو :  ((1
لداللة : االتحميل المغوي في ضوء عمم و  وما بعدىا , 237:  , د. تمام حسان ينظر : المغة العربية معناىا ومبناىا ((2
14. 
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حويمية فيما ظرية التوليدية والتبو أصحاب النّ  ينادالذي يأيًضا حاة من قبمو, وىو األساس نّ ال
  .(1)السطحية والبنية العميقة ُيعرف عندىم بالبنية

  :الداللي   رابعًا: مستوى التحليل

ات أداء المعاجم بمختمف المستوى بدراسة الكممات المفردة بالمعاجم وتقني وُيعنى ىذا     
يكون محور البحث و  ,ة أو عمم المعاجمى بالمعجميّ فيناك مباحث تدخل تحت ما يسمّ  ,أنواعيا
ومعناىا الحاضر وكيفية  ,وتطورىا التاريخي ,وأصوليا ,ودالالتيا ,عمى المفردات ارتكزً مفييا 

 ,واالشتراك المفظيّ  ,وتدخل تحت ىذه القضايا مسائل ذات عالقة بالتعدد الدالليّ  ,استعماليا
كل جزئية من ىذه الجزئيات ليا مباحث و ة لمفظ الواحد, والمكونات الدالليّ  ,والتضاد ,والترادف

 وألنّ ة, و الغاية التي تنتيي إلييا الدراسات المغويّ أسمى مستويات المغة؛ ألنّ  "وىو, (2)واسعة جًدا
 .(3)"غايات المغةالتفاىم والتواصل أسمى 

كثيٌر من المسانيين عمى جعمو جزءًا من  اتفقالذي  يّ المعجم المستوى ويندرج ضمن ىذا    
وفق عمى الذي يتأسس بدوره  يدرُس المعنى المقاليّ  المستوى المعجميّ  , ألنّ المستوى الدالليّ 

ة اعتباطية بين المفردات ومعانييا, والمعنى عرفيّ  معنيين: المعنى المعجمّي القائم عمى عالقات
الحقائق التي نصل إلييا " فإنَّ  لذلكو  ,حوف والنّ لقائم عمى وظائف الصوت والصر الوظيفّي ا

والمعنى , (4)."..سبة إلى المعنى الدالليّ لنّ بوساطة التحميل عمى ىذه المستويات حقائق جزئية با
 والمقامي الحالي.  ,المقاليين الداللي ىو القائم عمى المعنيَ 

                                                           

 .26-25د. مازن الوعر:  ,المسان من البنيوية إلى الذىنية ينظر: عمم (1)
 .14ينظر: التحميل المغوي في ضوء عمم الداللة:  ((2
 . 28: عجيمةـاصرة, د. محمود سمارة أبو المغة العربية, نظاميا وأدبيا وقضاياىا المع ((3
 . 341المغة العربية معناىا ومبناىا: ((4
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 ة:توطئ

أصكات " فمف المعركؼ أٌف المغة عبارة عف ؛لصكت كظيفة ميٌمة في تشكيؿ المغةم ايؤدٌ     
، كالصكت ألصكات كسائؿ لمكصكؿ إلى المعانيا لذا فإفٌ . (ُ)"قكـو عف أغراضيـ يعٌبر بيا كؿٌ 

آلة "ىػ( في حديثو عف الصكت: ِٓٓ، يقكؿ الجاحظ )ر أساس كمؤٌثر في التشكيؿ المغكمعنص
التأليؼ كلف تككف حركات المساف لفظنا كال ، كبو يكجد لجكىر الذم يقـك عميو التقطيعالمفظ كا

 .(ِ)"كالمنا مكزكننا كال منثكرنا إاٌل بظيكر الصكت
إذف ييقصد بمستكل التحميؿ الصكتي: ىك تمؾ المباحث المغكية التي تتناكؿ كصؼ الجكانب     

 ، كالصكت عند العرب ىك(ّ)المتعمقة بأصغر كحدة في عممية الكالـ البشرم )الصكت( كتحميميا
 .(ْ)كه بالجرًس أيضااسة األذف ، كسمٌ تمؾ المادة التي تيسمع بح

 : المعنكمٌ  : الجانب الدالليٌ صكص يتعرض ألثر الصكت مف جانبيفكالتحميؿ الصكتي لمنٌ     
ر المعنى، حاؿ تغٌير الصكت سيتغيٌ ، أم في ره بوقة الصكت بالمعنى كتأثٌ كىك بياف عال
ظيبياف أكىك  ،()المفظ فقطكالجانب الشكمي  . ار التغييرات التي طرأت عميياصكؿ الكممات كا 

، المعنى عمى الظكاىر التي ال تمٌس الصكتي الكقكؼ في مستكل التحميؿ  الحميٌ كقد اعتمد     
ٌنما تحاكؿ الكشؼ عف أصكؿ الكممات ظيار التغيير الذ ،كا  ٌف كعمى الٌرغـ مف أ م لًحؽ بياكا 

يشغميـ عف ىذه بتعاد عٌما كاال ،كالكشؼ عنيا ،الكصكؿ لممعاني ساسية ىياألالشٌراح غاية 
كىك بذلؾ يعكس  ،ر بالمعنىة ال تؤثٌ ة صكتيٌ انب لغكيٌ ز عمى جك قد ركٌ  يٌ مٌ الكظيفة نالحظ الح

ة كأٌنو يجعؿ مف ىذه القصيدة مادٌ ، ك ةكافٌ  تو بمستكيات التحميؿ المغكمٌ كعناي ،ىتمامو الكبيرا
ة التي كقؼ الصكتيٌ ، فالمكضكعات ٌف لو مف مباحث عمـ المغة كفركعوعة يظير منيا ما تطبيقيٌ 

، بؿ ىي أقرب لدارسي العربية لمقصيدة كالباحث عف دالالتيا عاـٌ طالب المعنى ال عندىا ال تمثؿ
 ة .كالمعنييف بقكاعدىا الصكتيٌ 

                                                           

 . ّّ/  ُابف جٌني ، تح: محمد عمي الٌنجار:  :الخصائص( (ُ
 .  ٕٗ/  ُلجاحظ : ، البياف كالتبييف ( (ِ
 .  ّْ: دكككرم ماسيرم ،ابف جٌني مف خالؿ كتابو الخصائص ينظر: مستكيات التحميؿ المغكم عند( (ّ
 . ُْٔ/  ٕلخميؿ: ، اينظر: العيف ( (ْ
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 ،ةفي الدراسات المغكيٌ ران في تحميؿ بنية الكممات صكتيان بدأ مبكٌ  غكييف القدماءىتماـ الم  اإٌف     
 .غيرىا أـنات نحكية كانت كلى المدكٌ عده كأسسو في أكظيرت قكا

ؽ بعضيا ، كتعمٌ التي عينيت في كصؼ مخارج األصكات، كصفاتيا، كخصائصيافالمباحث  
بشكؿو غير مستقؿ، كمف  ؼصن  ر بعضيا ببعض يمكف إيجادىا في أكثر مف مي كتأثٌ  ببعض،
 . (ُ))إعجاز القرآف(كتبك ،(العيف)،ك(المقتضب)،ك(الكتاب)أمثمتيا
، ة بمؤلٌ ؿ مف أفرد المباحث الصكتيٌ ي أكٌ بف جنٌ ا دراستيا بشكؿ مستقؿ فيعد اأمٌ      ؼو مستقؿو

 ؿ)سر صناعة اإلعراب(، كيعد أيضان أك بذاتو، كذلؾ في كتابو قائـه  عمـه  يانٌ كنظر إلييا عمى أ
ف، كىك)عمـ العمـ، كما زلنا نستعممو حتى اآل ىذاا لمداللة عمى استعمؿ مصطمحان لغكي  مف 

    .رائدان فيو عدٌ فيك يي  األصكات(
كما حظي بعناية  ،عنايتيـكحظي ب ،أٌما المحدثكف فمـ يغفمكا ىذا المستكل في التحميؿ    

يا تتناكؿ أصغر ؛ ألن  ةدراسة لغكيٌ  لصكت أكؿ خطكة في أمٌ اكف دراسة يعدٌ  يـنٌ أ ؾذل  األقدميف؛
: كنذكر منيـ ،(ِ)ة الخاـ لمكالـ اإلنسانيٌ لمادٌ االذم ىك  بو الصكت عنىيي  اكحدات المغة، كىك م

براىيـ أنيس، كالدكتكر خميؿ العطٌية في كتابو)في البحث الصكتي عند العرب( الفارابي         .(ّ)، كا 
  اآلتي : عمى النحك  يٌ الحمٌ يككف تناكلنا لمصكت في شرح س لذا   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ََُكما بعدىا ، كالبحث المغكم عند العرب:  ُْ( ينظر: مدخؿ إلى عمـ المغة: رمضاف عبد التكاب: ُ)
 . ّٗد. أحمد مختار عمر:  ،( ينظر: البحث المغكم عند العرب(ِ
 .  َُُػػػػ  ََُ( ينظر: نفسو: (ّ
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 الصوائت  بني ألول: اإلبدالاملبحث ا
ى العاـ لمقصيدة إاٌل أٌنو لـ كالمعن ،كدالالتيا ،غـ مف اىتماـ الشارح بمعاني الكمماتعمى الرٌ     
كذكر العٌمة  ،بعض الكممات صكتينا ؛ إذ حاكؿ تكجيوفي كثير مف إشاراتو ؿ الجانب الصكتيٌ غفيى 

األصكات عمى الحظ في حركة كالمي  مع بياف األصؿ المفترض ليا، ،ت إلى تغييرىاالتي أدٌ 
عف  لمبحثكعدـ االستقرار؛ كذلؾ  ،نحك التغيير طقيف بيا أٌنيا تنزع في صيركرتيااألسنة النٌ 

 ؼ فيوان ال تكمٌ نطقان طبيعيٌ  بأصكات لغتوفحيف ينطؽ المرء مثالن  ،يدان يما جي ، كأقمٌ يسرىا نطقان أ
يا قد ؿ كما أنٌ أصكات الكممة الكاحدة ال تثبت عمى حاؿ، فيي كثيرة التغيير كالتنقٌ  ف  نسجؿ أ

 .نقطة إلى أخرل في مجراىا الصكتي فتنتقؿ مف ،تتغير قميالن مف مخرجيا
يعترم ؛ فيك ةة األكثر شيكعان في العربيٌ يعد اإلبداؿ كاحدان مف جممة التغييرات الصكتيٌ ك     

يتحكؿ الصكت الكاحد إلى صكت بحيث )يأتمؼ معو في سياؽ ما الصكت حيف يجاكر غيره أك
، كىكذا كمعناىا األصمي ،ياكمع االحتفاظ بدالالت ،مع اإلبقاء عمى سائر أصكات الكممة آخر(

منيا بصكتو آخر يككف قريبان  صكتي ، عند إبداؿ تشترؾ الكممتاف أك الكممات في صكتو أك أكثر
و ، كما قد يككف بعيدان عنو يشتمؿ عمى شيءو مف خكاصٌ أك  ،طؽمنو في نشأتو مف جياز النٌ 

االن في نمك المغة كىك فتنشأ ألفاظ متشابية في المعنى كالمبنى، كمف ثـٌ كاف اإلبداؿ عامالن فعٌ 
، كال تكاد تخمك منو لغة مف المغات، ت المغكية الصامتة منيا كالصائتةيعرض لكثير مف األصكا

فنجد أصكات الكممة  ،اعترتيا ىذه الظاىرة في كثير مف مفرداتياحدل المغات التي كالعربية إ
م ذلؾ إلى مع إبقاء األصكات األخرل مف دكف أف يؤدٌ  ،صكت مكاف آخر ليحؿٌ  الكاحدة تتغير

 في المعنى، كنقؼ حيارل إزاء ذلؾ حيف نحاكؿ معرفة الكممة األصؿ.  تغٌيرو 
فنجد  ،ت أيضان بقسمييا القصير كالطكيؿكىذا اإلبداؿ الذم يصيب الصكامت يشمؿ الصكائ    

 . (ُ)ر ذلؾ في المعنىيؤثٌ كأخرل بالكسر مف غير أف  ،كممة ترد مٌرة بالضـٌ 
      
 

                                                           

 .َُُِ،  ٓٔالعدد ،()بحث ؼ ليجاتيا:دكاعي اإلبداؿ في المغة العربية كأثره في  تطكر أصكاتيا كاختال(ُ) 
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  : ىيالصكائت  اإلبداؿ بيف ا فيكمف بيف ىذه المسائؿ التي كقؼ عندى     

ّ:ىّباإلعاللأوّماّيسمّ ّالطويمةّالصوائتّفيّاإلبدال:ّّالأوّ 
ية بالغة عند القدماء مٌ كلو أى ،الظكاىر الصكتية الكاضحة في المغة العربية إذ ييعٌد مف     

؛ فكضع حرؼ كال تمس المعنى ،لجانب المفظي فقطكىذه الظاىرة الصكتية تتعمؽ با ،كالمحدثيف
ٌنما يممح فيو أصؿ ىذه م إلى تغيير داللة الكمماتال يؤدٌ ة آخر ة مكاف حرؼ عمٌ عمٌ  ، كا 

ظيار ك  ،الكممات    .كىذا ما يعرؼ بالدرس الصرفي باإلعالؿ ،التغييرات التي طرأت عميياا 
ّباإلعالل ّالتعريف يف ، كقد استعممو بمعنى اإلبداؿ بسيبكيوأكؿ مف استعمؿ ىذا المصطمح :

(ك)داره )إذا أردتى فىعىؿي قمت:" :قاؿإذ  ،أصكات العمة  ،في الفعؿ كما يعتؿٌ  فيعتؿ  ( كساؽه ( ك)نابه
ك( ك)يرمي(الفعؿ كما تيكافؽ الفعؿ في باب تى ، فكافقألٌنو ذلؾ البناء كذلؾ المثاؿ ما كربٌ  ،)يىٍغزي

كذلؾ قكليـ:  المضاعؼ عمى األصؿ إذا كاف اسمنا،جاء عمى األصؿ كما يجيء فعؿ مف 
د نة)ك ،(كالحككة) ،()القىكى كى كىرة)ك (،الخى  .  (ُ)"فأٌما األكثر فاإلسكاف كاالعتالؿ ،(الجى
فإذا كانت كاحدة منيما عيننا كىي " عالؿ في مثؿ ىذه الكممات بقكلو:كقد عمؿ المبٌرد اإل     

إٌنما قمبت ألٌنيا في  ،في قكلؾ فعؿ كذلؾ نحك قكلؾ: باع، قاؿ ثانية فحكميا أف تنقمب الفاء
 .(ِ)"، كقد انفتح ما قبميامكضع حركة

بالتغييرات التي تصاحب حركؼ العمة في تركيب  ٌف اإلعالؿ خاص  إ يتضح مٌما تقدـ     
التي ال يصاحبيا مثؿ ىذه  )الصكامت( ي الجانب المقابؿ الحركؼ الصحيحةالكممة يقابميا ف

ف صاحبيا مثؿ أك  أك الصرفيٌ  ىذه التغييرات فاألصح تسميتو بػ)اإلبداؿ المغكمٌ  التغييرات ، كا 
 .(ّ)(االشتقاقيٌ 

ة الذم ىك أحد أصكؿ الكممة إلى العربية يككف بتغيير حرؼ العمٌ  فاإلعالؿ بالٌنسبة لمغة     
 ،، فينا نجد أٌف لإلعالؿ فائدة ميٌمةض تصريفات الكممةأك بعدـ كجكده في بع ،آخر عٌمة حرؼ

ات في السيما كنحف نعمـ أٌف بعض الكمم ،عف أصؿ المادة في المعجـ العربيٌ  كىي الكشؼ

                                                           

 . ّٖٓ/  ْسيبكيو: ، الكتاب( (ُ
 . ِّْ/  ُلمبرد: ، االمقتضب( (ِ
 . ُّ_  ُِ/  ُ: محمد التكنجي، ك راجي األسمرالمعجـ المفصؿ في األلسنيات ،  ((ّ
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عند الرجكع إلى األصؿ لمبحث عنيا في )صـ، قـ، قؿ(، ك ، مثؿاألمر تككف عبارة عف حرفيف
ما حيذؼ منيا ىك حركؼ  ، قكؿ( ككؿٌ ـ، صـك)قك كىك: ،إلى أصميا الثالثي نرجعيا المعجـ

 .(ُ)ةعمٌ 
دراساتيـ أما غرض اإلعالؿ فإٌف المحدثيف لـ يخرجكا في تحديده عٌما قاؿ بو القدماء؛ إذ أثبتت 

رئيس ىك ثقؿ الٌنطؽ بالكاك كالياء إذا اتيبعا بحركة مف جنسيما أك  أٌف اإلعالؿ يرجع إلى سببو 
 .(ِ)بعيدة عنيما

ـٌ فيك عدكؿ عف تتابع صكتىي       ، كالمغة العربية مكركه، مثؿ تتابع الكسرة كالضٌمة كمف ث
ا مف  ؛ضت عنو كسرة قصيرة، كعكٌ فقد أسقطت عنصر الضٌمة ؛بكاقعيا تكره التتابع تخمصن

 .(ّ)، كىذا ما نٌص عميو الدكتكر عبد الصبكر شاىيفكنزكعنا إلى االنسجاـ ،الصعكبة

  
 
 أنواع اإلعالل التي وردت يف شرح احلل

 
      :ي

:ّاإلعاللّبالقمب:ّ  أوالا
، كيرل القدماء  ة آخرة أك نصؼ عمٌ ة إلى صكت عمٌ ة أك نصؼ عمٌ قمب صكت عمٌ ىك ك      
كأنصاؼ العمؿ كاليمزة ؛ كذلؾ  اإلعالؿ ييصيب العمؿى ف سار عمى نيجيـ مف المحدثيف أٌف كمى 

، فمف القدماء مف ييخرج اليمزة مف بعض مسائؿ ة ، كليس ىذا حاؿ القدماء جميعيـبقمبيٌف ىمز 
تغيير اليمزة بأحد الثالثة إعالؿ، نحك: قاؿ لكال يي " :ىػ(ٖٔٔ)األسترابادم ، يقكؿالؿ بالقمباإلع

نكع مف اإلعالؿ ، كيرل آخركف أٌف ىذا التخفيؼ (ْ)خفيؼ لميمزة"يقاؿ فيو: إٌنو ت ، بؿرأس كامرأة
، قاؿ ابف جٌني في حديثو عف إبداؿ األلؼ مف اليمزة: ذ قمبت اليمزة فيو ألفنا لمتخفيؼ؛ إبالقمب

 .     (ٓ)"كمف ذلؾ قكليـ في تخفيؼ رأس كبأس : راس كباس"

                                                           

 .  ٖٖدراسات في عمـ الصرؼ ، عبد اهلل دركيش: ( ينظر: (ُ
 . ُٔالتصريؼ العربي مف خالؿ عمـ األصكات الحديث: ( ينظر: (ِ
 . ُٖٗلعربية: ينظر: المنيج الصكتي لمبنية ا( (ّ
 . ٕٔ/  ّشرح الشافية لمرضي: ( (ْ
 . ٓٔٔسر صناعة اإلعراب: ( (ٓ
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تعد القاعدة التي تنٌص عمى قمب الكاك كالياء ألفنا إذا تحركت كانفتح ما  قمب الكاك كالياء ألفنا: .ُ
؛ كذلؾ ألٌف الكاك كالياء أختاف لأللؼ ة شيكعنا في العربيةمف أكثر القكاعد الصكتيٌ  (ُ)قبميا

ا بحاالت أخرل مف التغيير كاإلعالؿ ، فإذا (ِ)كمشبيتاف لما فييا مف المد ، كىي تتصؿ أيضن
كذلؾ لتجانس الفتح كاأللؼ التي  ؛كانفتح ما قبميا قمبتا ألفنا ،الياء بأم حركة تحركت الكاك أك
 .(ّ)ىي بعض منيا

التغييرات التي طرأت عمى ىذه القاعدة في الكشؼ عف بعض  ميٌ ؼ الحكقد كظٌ      
 :(ْ)في البيت السادس كالثالثيف ةردى منيا )قاؿ(الكاك ، الكممات

ذقل غ ْشَمذَؽـٍْنلذَعَإذالذأهلقـٍَؽذذذذذذذذذذف مُؾت ذآـُْكذؾقُؾَخذؾٍ ُكذقاَلَو

ؿى بزنة ضربى فقيمبت كاكه ألفنا؛ لتحركيا كانفتاح ما  كقاؿ: فعؿ ماضو " :قاؿ    كأصمو: قكى
كيا، كالثاني: النفتاح ما األكؿ: لتحرٌ  لفا كاف لسببيف:قمب الكاك أ فٌ يرل أ . فالشارح(ٓ)"بمياق

 :(ٔ)الثاني كالثالثيف، كمثميا في )قاـ( في البيت قبميا
ذمثاكقؾ ذفاذنؽٌدَبوَجاَوذْتقاَمذذذذذراعاذعقطؾذنصػذذذذذذذذذذٍدذالـٍفاَر

(  فمفظ)قاـ(  .    (ٕ)تحركت الكاك كانفتح ما قبميا فقمبت ألفنامثؿ)قاؿ( كأصمو)قـك
 : (ٖ)، فمثالو ما كرد في البيت األكؿقمب الياء ألفناأٌما 

ذم تٍقٌؿذإثرهاذَلْؿذوعدذمؽبقل ذذذذذذذذذذذذَمْبتقل ذذذذلذالققَمؾِبَؼَفذعاد د ذْتاَنَبذذذذذذذذذذذذذذذ

إذا فارؽ كأصمو بينٍت بزنة بانت سعاد ىنا بمعنى )فارقت( يقاؿ: باف يبيف بينا كبينكنة " :قاؿ  ذذ
مؿ ، كالشارح ىنا ع(ٗ)"بت ألفنا، كالتاء لتأنيث الفاعؿ، فقمضيربت، تحركت الياء كانفتح ما قبميا

                                                           

 . ّّٔ/  ْينظر: الكتاب: ( (ُ
 . ِِٓينظر: المنصؼ شرح كتاب التصريؼ: ( (ِ
 . ٕٔٔينظر: سر صناعة اإلعراب: ( (ّ
 ٓٔ :، الديكاف ُّْ: منيج القٌصاد (ْ)

 .  ُّْ:  منيج القصاد( (ٓ
 ْٔ :، الديكاف  ََّ :نفسو(  ٔ)

 . ََّ،  َِٓ:  منيج القصاد( ينظر: (ٕ
 َٔ :، الديكاف ُٕٓ :نفسو(  ٖ)

 . ُٖٓ_  ُٕٓ: منيج القصاد( (ٗ
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، ألفنا ألٌف األلؼ مجانسة لمفتحة ، فقيمبتسبب تحرؾ الياء كانفتاح ما قبميا)بانت( باإلعالؿ لمفعؿ
،  كمثالو  (ُ)كلعٌؿ المجانسة تؤدم بالٌنياية إلى سيكلة الٌنطؽ التي قد ال تحدث مع الكاك كالياء

 :(ِ)ا كرد في البيت السادس كالخمسيفأيضا  م
ذققًماذولقدقاذجمازوًعاذإذاذنقؾقاذذذذذذذفؿذذذذذذالذوػرحقنذإذاذنالتذرماحذذذذذذ

يمت بزنة عممٍت فقمبت الياء ألفنا لتحركيا ماحيـ: أصابت كأصمو ني كمعنى نالت رً " :قاؿ   
، عٌمة اإلعالؿلصرفييف األكائؿ في بياف فان لمقكالت اكنجد الشارح ىنا مكظٌ  ،(ّ)"ما قبمياكانفتاح 

ف لـ يي  ،كناقالن لما ذكركه لكٌف لك تتبعنا أقكاؿ الصرفييف في ىذه  ،إلى أسمائيـ صراحةشر كا 
، ناؿ( أصميا: كتفسيره ىك أٌف ىذه األفعاؿ)قاـ، قاؿ، باف ،المسألة لكجدنا أٌف التعميؿ ىك نفسو

() ، نيىؿى ، بيىفى ؿى ، قكى ـى ا( ىك أٌف الكاك كالياء كالتعميؿ الصكتي ليذه الظاىرة )قمب الكاك كالياء ألفن  ،قكى
؛ بف جٌنير قربنا مف الكاقع الصكتي قٌدمو االن أكثتعمي، كنجد ا ألفناتما قبميما قيمب حى تفي ا ك تركإذا تح

فمٌما اجتمعت ثالثة أشياء " متجانسة حيف قاؿ: لقمب حدث نتيجة كجكد ثالثة أشياءإذ رأل أٌف ا
أشياء متقاربة فيربكا متجانسة كىي الفتحة ك الكاك أك الياء كحركة الكاك كالياء كره اجتماع ثالثة 

ا انفتاح ما قبميا كالذم الكاك كالياء إلى لفظ تؤمف فيو  مف الحركة كىك األلؼ كسٌكغيا أيضن
 .(ْ)"حمميـ عمى ذلؾ ىك طمب الخٌفة

)قمب الكاك كالياء ألفنا( بأٌف قكمنا مف أىؿ الحجاز فقد فٌسر ظاىرة: ىػػ(ّْٔ)تأٌما ابف يعيش   
ف كانت ساكنةحمميـ طمب التخفيؼ عمى أف  كالعٌمة عندىـ أٌف اجتماع  ،قمبكا أحرؼ العٌمة ألفنا كا 

فأبدلكا مف الكاك الساكنة  تعد ؛ لذلؾ قالكا: ياماعيا مع الكاكالياء مع األلؼ أخٌؼ عندىـ مف اجت
 . (ٓ)(باف)إلى ألؼو لتصبح  (بيف)مب الياء في، كمثاليا ما ذكر مف قألفنا
؛ لذا كما تالىا مف الفتح ،ميابثقؿ الكاك كالياء مع ما تقدٌ ىػ( ٌٗٔٔس ابف عصفكر )كقد أح   
السبب في ذلؾ اجتماع ثقؿ المثميف أعني فتحة العيف كالالـ مع ثقؿ الكاك كالياء " مبتا ألفنا فقاؿ:قي 

                                                           

 . ُٔ، كالتصريؼ العربي:  ٕٔٔينظر: سر صناعة اإلعراب: ( (ُ
 .ٕٔ: ، الديكافِّٗمنيج القٌصاد:  (ِ)

 . ّّٗ_ ِّٗاد: منيج القصٌ ( (ّ
 . ِِ/  ُاإلعراب: سر صناعة ( (ْ
 . ّٔ/  ُشرح المفصؿ: ينظر: ( (ٓ
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يف لخٌفة األلؼ كألٌنيا ال تتحرؾ فيزكؿ اجتماع المثميف كألٌنو ليس لمكاك كالياء فقمب الكاك كالياء ألفى 
 .  (ُ)"ة كليفيقمباف إليو أقرب مف األلؼ الجتماعيا معيما في أٌف الجميع حركؼ عمٌ ما 
اعمـ أٌف عٌمة قمب الكاك "فقد ذكر عٌمة قمب الكاك كالياء ألفنا بقكلو: أٌما الرضي األستراباذم:    

لالستثقاؿ عمى ما بتا ألفنا كالياء المتحركتيف المفتكح ما قبميما ألفنا ليس في غاية المتانة ألٌنيما قم
ا متحركتى إذا انفتح ما قبميما خٌؼ ثقميما ، كالكاك كالياءيجيء ف كانتا أيضن ، كالفتحة ال يف، كا 

( (قكؿ)ثرةتقتضي مجيء األلؼ بعدىا اقتضاء الضٌمة لمكاك أك الكسرة لمياء أال ترل ك :)قكؿى
ف كانتا أخؼكعدميا، نحك ( لكٌنيما قمبتا ألفنا مع ىذا ألٌنيا كا  مف سائر الحركؼ الصحيحة  )قيؿى

، كىما أثقميا جٌكزت قمبيا إلى ما ىك أخٌؼ منيا مف حركؼ العٌمة ةلكٌف كثرة دكراف حركؼ العمٌ 
 .(ِ)"كىك األلؼ

كقد  ،نمحظ أٌنيا كانت حاضرة في ذىف الشارح الع عمى ما سيبؽ مف أقكاؿاالطٌ  كبعد     
بانت )لنا جيدان صكتيان في تحميؿ قصيدةفيا ليظير ككظٌ  ،في تحميؿ تمؾ الكمماتاستعاف بيا 

 .(سيعاد
 :  (ّ)، منياكثيرة في قمب الكاك كالياء ألفناأٌما عمماء العربية المتأٌخركف فقد أضافكا أسبابنا      

 أف تككف الحركة أصمية . .ُ
 أف تككف الفتحة متصمة في كممتييا . .ِ
 الميف. اكال ياء إف كانت، كأاٌل يقع بعدىا ألؼ يفعينى  اأف يتحرؾ ما بعدىا إف كانت .ّ
، )أىيؼ(مى)أفعؿ(، كػ )ىيؼ( فيكالكصؼ منو ع يككنا عيننا لفعؿ بكسر العيف، ك أالٌ  .ْ

 كػ )خاؼ( ك)ىاب(. ،ؿا)أفعؿ( فإٌنو ييمكأٌما إذا كاف الكصؼ منو عمى غير
 كالعكر الذم فقد أحد العينيف . ،أاٌل تككف عيننا لمصدر ىذا الفعؿ .ٓ

                                                           

 . ِّٓ/  ِالممتع في التصريؼ : ( (ُ
 . ٓٗ/  ّشرح الشافية: ( (ِ
دراسات في عمـ الصرؼ ، د. عبد اهلل دركيش: ك ،  ِّٕ_  ِّٔينظر: الصرؼ العربي أحكاـ كمعاني: ( (ّ

ُُِ_ُُّ . 
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تكركا( ، كاشتعؿ( الداؿ عمى التشارؾ في الفعؿ، كػ )اجتكركااف)أاٌل تككف الكاك عيننا لػ .ٔ
( بمعنى ، فإف لبمعنى )تجاكركا كتشاكركا( ـ يدؿ عمى التشارؾ كجب إعاللو كػ)اختافى

 .     )خار( ، ك)اختار( بمعنى)خاف(
كأيعٌمت  ،، فإف كانت كذلؾ صٌحت األكلىة بحرؼ يستحؽ اإلعالؿأاٌل تككف أحدىما متمكٌ  .ٕ

 ، ىكل( .)ضكلالثانية ، نحك
، نحك ماء كاأللؼ كالٌنكف كألؼ التأنيثأاٌل تككنا عينيف لما آخره زيادة مختٌصة باألس .ٖ

 م )جاؿ كىاـ( .)الجكالف كالييماف( مصدرى 
 .أف يتحركا .ٗ

ا..  َُ  أف يككف ما قبميما مفتكحن
عف عالؿ بطريقة مختمفة لجكا ظاىرة اإلأٌما المحدثكف مف دارسي األصكات العربية فقد عا   

، إاٌل أٌنيـ (ُ)كيا كانفتاح ما قبمياطريقة القدماء الذيف قالكا: إٌف عٌمة قمب الكاك ألفنا ىي تحرٌ 
، أم: إٌف التغييرات التي تصيب أصكات العٌمة كا المصطمح)اإلعالؿ( نفسو لمداللة عمييااستعم

، فيعمد إلى الذم يكره كجكد االزدكاج الحركي يمكف إرجاعيا إلى الٌنظاـ المقطعي لمغة العربية
ابع ، كالمزدكج كما عٌرفو الدكتكر حساـ الٌنعيمي ىك تت(ِ)إسقاط العنصر الذم سبب االزدكاج

، كالفتحة كالياء ٌمي المزدكج ىابطنا، فإذا تقدـ الصائت سي صائت كنصؼ صائت في مقطع كاحد
 (: تى يٍ )لى في
 )مزدكج ىابط(               ػػػػػ م / ت ػػػػػػىػػػػػ      ؿ ػػػػػػىػ ليت:   
ذا تأٌخر الصائت سي         ٌمي المزدكج صاعدنا كالياء كالفتحة في )يكتب(.كا 

 (ّ))يكتب(: م ػػػػػػػػىػػػػػػػ ؾ / ت ػػػػيػػػػػػ / ب ػػػػػػػيػػػػػػ       )مزدكج صاعد(
ىي  )قاؿ، قاـ، باف، ناؿ(:، فاألفعاؿطؽنٌ كىك مرفكض ألٌنو يسبب االزدكاج في ال      

، كبيىفى  ـى ( ، كتكتب صكتيناباألصؿ: )قكى  :(ْ)، كنيىؿى
                                                           

 .    ُْٔ/  ُالخصائص: ينظر: ( (ُ
 . ِٖالمنيج الصكتي لمبنية العربية: ينظر: ( (ِ
 .  ٖأبحاث في أصكات العربية: ( (ّ
 . ِٖينظر: المنيج الصكتي لمبنية العربية: ( (ْ
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(: ؽ ػػػػػػىػػػػػػػػػ / ك ػػػػػػػػىػػػػػػػ / ؿ ػػػػػػػػػىػػػ ؿى  )قىكى
 مزدكج صاعد كبحذفو يصبح التشكيؿ الصكتي:                           

  ؽ ػػػػػػىػػػػػػػ / ػػػػػػػىػػػػػػ / ؿ ػػػػػػػىػػػػػػػ        
 نقمت حركة المقطع الثاني إلى المقطع األكؿ فأصبح:                            

 ؽ ػػػػػػػىػػػىػػػػػ / ؿ ػػػػػىػػػػػػػػ          
(: ؽ ػػػػػىػػػػػ ـى   / ك ػػػػػػىػػػػػػػ / ـ ػػػػػػػىػػػػػ )قىكى
 ييحذؼ ، كيصبح التشكيؿ الصكتي:                           

 ؽ ػػػػػػىػػػػػػػ/ ػػػػػػػػىػػػػػػ/ ـ ػػػػػػىػػػػػػ      
 ؽ ػػػػػىػػػىػػػػػ / ـ ػػػػػػىػػػػػػ      
ف مف حركات مزدكجة )مزدكج صاعد: كػػػػػػىػػػػػػ( مرفكض ؛ ألٌنو فالمقطع األكسط فييا مككٌ      

 كاج في الٌنطؽ ، فيحذؼ ما يسبب االزدكاج كىك الحركة في المقطع األكسط .يسبب االزد
( ، كيكتباف صكتينا: ( : كأصميما )بىيىفى كنىيىؿى  )بافى كناؿى

 ب ػػػػػىػػػػ / م ػػػػػىػػػػ / ف ػػػػىػػػػػ     
 مقطع قصير             ف ػػػػػىػػػػ / م  ػػػػػػىػػػػػ / ؿ ػػػػىػػػػػ       
( ، كلٌما كانت العربية تكره المزدكج كتفر منو أسقطت       ـى فينا الحاؿ نفسو مع )قاؿى ، كقا

 حرؼ المقطع األكسط )الياء( كبقيت الفتحتاف .
 ب ػػػػػػىػػػػػػ / ػػػػػػػػىػػػػػ / ف ػػػػػػػػىػػػػػػ    
 ف ػػػػػػػػىػػػػػػ / ػػػػػػػىػػػػػػ / ؿ ػػػػػػػىػػػػػػ    
ذف فيككف الصكاب إ ،، فينا حذؼ المقطع األكسط)ألؼ( فتصبح )باف _ ناؿ( لفتحتافكا     

(أف يككف كزنيا جميعنا ، بسبب الصعكبة المقطعية ؛ؽ الساقط، بإسقاط العيف التي ىي االنزال)فىاؿى
ة ر عف حقيقكىي ال تعبٌ  ،كت الكاك أك الياء كانفتح ما قبميا فقمبت ألفنا()تحرٌ :كبدالن مف قاعدة

منفصالن عف الحركة بعدىا  ؛ ألٌنيا تفترض أٌف لمكاك كجكدناالصكتي في عناصر الكممةؼ التصرٌ 
 يست سكل انزالؽ بيف ىذه الحركات.؛ ألٌنيا ل، كىك خطأ مف الٌناحية الصكتيةكقبميا
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: بدالن مف ىذه األخطاء المتراكبة يمكف أف يقاؿ: سقط االزدكاج إلى الرأم القائؿ أذىب     
إٌف ىذه األفعاؿ ثالثية " كيض كبذلؾ نخرج بنتيجة ميٌمة ىي:قبميا عمى سبيؿ التعفطاؿ المقطع 

، فالمسألة بناءن ميؿ ىك كراىة المزدكج في العربيةاألصؿ ثنائية المنطكؽ، كالمالحظ في ىذا التع
ٌنما بإسقاط حرؼ العمٌ ة آخرعمى ىذا التعميؿ ال تتجو نحك قمب حرؼ عٌمة بحرؼ عمٌ  ة أم ، كا 

 .(ُ)"متخمص مف االزدكاج؛ لحذفو
2ّ  ال ةكمشقٌ  ثقال كالكسرة ةالضمٌ  أك كالياء الكاك يصكتى  اجتماع في إفٌ  :ياءّالواوّقمبــــ

 مف صكالتخمٌ  ،كالتناسؽ التبايف أك ،االنسجاـ إلى فالميؿ العربي؛ الٌنطؽ كذكؽ تنسجـ
 بعدىا نأتي أف عالمتكقٌ  يككف ةبالضمٌ  نأتي فعندما ، ياءن  الكاك قمب في السبب ىك ؼالتكمٌ 

 فتتكمٌ  لك": جٌني ابفقاؿ  بالكاك، تتبعيا أف الصعب فمف بالكسرة، الٌنطؽ بدأ كلك بالكاك،
 ةمشقٌ  فيو متلتجشٌ  المفردة الساكنة الياء قبؿ الضٌمة أك المفردة الساكنة الكاك قبؿ الكسرة
 .(2)"الصحاح الحركؼ مع تجدىا ال ككمفة

ٌنما كقؼ كممات القصيدة ض لشرحيتعرٌ  ة كىكالقاعدة الصكتيٌ ىذه الشارح كلـ يغفؿ      ، كا 
في أكثر مف  كذلؾ ،عى في بياف تفصيمياتنطبؽ عمييا ىذه القاعدة كشر  عندىا حيف الحظ أمثمة

 : (ّ)منيا ما كرد في البيت الثامف كالخمسيف ،مكضع
ـ ذَوَؼع ذال ذَتفؾقؾ ذامَلقِتذِحقاَضذَعـذَلف ؿذَإنذن حقَرِهؿ ذذذذذذذذذذماذيفذَإالذالَطع

 الكاحد، في لسككنيا ياءن، الكاك فقمبت ًحكىاض، كأصمو حكض، جمع: كًحياضه  ":قاؿ    
 :(ٓ)ةخمس شركط القمب ىذا في كيشترط ،(ْ)"الجمع في قبميا ما كانكسار
 . الكاحد في ساكنة الكاك تككف أف. ُ
 . الجمع في يقع أف. ِ
 . ألؼ فيو ما بعدىا يقع أف. ّ

                                                           

 . ْٖالمنيج الصكتي لمبنية العربية: ( (ُ
 . ُِ/  ُسر صناعة اإلعراب: ( (ِ
 .ٕٔ: الديكافك ،   ّٗٗمنيج القٌصاد:  (ّ)

 ََْ-ّٗٗ( منيج القٌصاد : (ْ
 .ََْ( نفسو: (ٓ
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 . صحيحة الكممة الـ تككف أف. ْ
 ( .   ركضة) جمع( رياض)ك ،( ثكب) جمع( ثياب) كمثمو ،مكسكرة منو فاؤىا تككف أف. ٓ
 اإليجاز بيف ةالصكتيٌ  الظاىرة تحميؿ في يختمؼ يٌ الحمٌ  منيج إفٌ  المثاؿ ىذا في كالمالحظ     

 لتنطبؽ الكممات في كجكدىا يشترط التي المحددات بياف في سترسؿا المثاؿ ىذا ففي ،كالتفصيؿ
ف ،اإلعالؿ قاعدة عمييا  كيسعى ،األكائؿ المغكييف مقكالت إلى يستند امنيجن  حقيقتو في كاف كا 
 ارةببع: نحك عمييا تنطبؽ التي األمثمة عمى كالتدليؿ ،التحميؿ في القكاعد ىذه تكظيؼ إلى

عادة ،كىضمو ،لمتنظير ااستيعابن  أخرل؛  ،القارئيمتمس ك  ،ةلغكيٌ  تطبيقات ضكء في إنتاجو كا 
 .  التحميؿ بعممية يقـك كىك يٌ الحمٌ  منيج في القكاعد ىذه أثر كاضح كبشكؿ
 تعترضو التي الصكتية الجكانب إظيار عمى يٌ الحمٌ  اٌتكاء عمى دكاؿ كغيرىا األمثمة فيذه    

ف كتفسيرىا عندىا كالكقكؼ  بالدرس نيعي  أجده ألٌني المعنى؛ في مباشر مساس ليا تكف لـ كا 
 .تحقيقو إلى كيسعى إليو يتطمع قصد المعنى كاف كأف، المعنكم بالجانبو من أكثرالصكتي 

 نافإنٌ  الصكتيف بيذيف طؽالنٌ  عند نمحظو كالكاك الكسر يصكتى  اجتماع مف اتجالنٌ  الثقؿ إفٌ     
 يسبب ما كىذا، فتنفرجاف، العكس يحدث بالكسرة ننطؽ كلكي ،الشفتاف تستدير بالكاك ننطؽ كي
  .(ُ)كثقمو طؽالنٌ  ؼتكمٌ 
ٌنما" :قاؿ، بالكراىةذلؾ  سيبكيو مؿكقد ع      سٌيد في الياء مع الكاك كرىكا كما ذلؾ كرىكا كا 

 حرؼ أكؿ يكسركا أف الكالـ في ليس وأنٌ  حتى الكسرة بعد الضٌمة يكرىكف ككما كنحكىما،
 .  (ِ)"... ًفعيؿ نحك الثاني كيضٌمكا

 تناكلكىا كقد ،لو مسألة ةعشر  إحدل في( ياء الكاك قمب) لظاىرة كثيرة كجكىنا القدماء ذكرك     
 تستكؼً  كلـ القياس عف خرجت ياأنٌ  إلى باإلضافة ،انفراد عمى حالة كؿ في كالتعميؿ بالشرح
 الشكاذ ىذه عف ظرالنٌ  كبغض لمغة، متجانسة صكرة لخمؽ منيـ محاكلة ؛كضعكىا التي الشركط

                                                           

 .َِْ( ينظر: العربية الفصحى دراسة في البناء المغكم: (ُ
 . ّّٓ/  ْالكتاب: ( (ِ
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( ياء الكاك قمب) اإلعالؿ ىذا فييا حدث التي الحاالت ىذه حمؿ الحديث الصكتي الدرس أفٌ  إالٌ 
 :(ُ)كىما الكممة، أحرؼ تغيير إلى تؤدياف بصكرتيف إالٌ  القكاعد ىذه زحمة مف يخرج فمـ ،

 الٌناطؽ تخٌمص فقط الٌنطؽ في التتابع ىذا كلثقؿ ، كضٌمة كسرة أك ككسرة ضٌمة تتابع: األكلى
طالة الثاني العنصر بإسقاط منو العربي  .  األكؿ العنصر كا 
 ككذلؾ نطقنا، أيسر المزدكجة الحركة ألفٌ  ثنائيتيا؛ إلى الحركة ثالثية مف بك الير : الثانية

 .كالكسرة الضٌمة تتابع لصعكبة
 : (ِ)السادس البيت في كردت التي( رياح) أيضان  كمثالو 

ذوعالقؾذبقضذداروٍةذصقِبذـِْمذذذذذذذذذوأفَرَرفذعـفذالَؼذيذواحالٍرذتـػل

نٌ  الٌريح جمع بالكسر كالٌرياح": قاؿ     قالكا كقد ما قبميا، النكسار الكاك كأصميا بالياء جاءت ماكا 
ا  .(ّ)"ركاحكأ رياح،أ: أيضن

ىك  أخؼ عمييـ مف صكت الياء كسرةكالكسرة مع شعكرىـ بأٌف صكت الالمجانسة بيف الياء  فٌ إ
اح( اجتمعت الكاك كاأللؼ كالكسرة، كقد )رك )حكاض( ك ، ففي لفظلكف ىذا كنحكهدالذم جعميـ يب

الكبير ليذه األصكات الضعيفة: الكاك كالياء بحيث تنحك  يالضعؼ الٌنطق" ذكر الدكتكر فمش
 أٌف العرب كما يبدك لـ يتجيكا في ىذه األلفاظ إلى إالٌ  (ْ)"نحك االختفاء حيف تقع بيف مصكتات

لصيغة كقمبيا ألفنا يفقدىـ ، فربما أرادكا الحفاظ عمى اكما في )قكؿ(بجعؿ الكاك ألفنا، اإلخفاء 
و يمكف أف ا جعميا ىمزة كما فعمكا في )سماء( فإنٌ ، أمٌ ؛ لما يدخؿ المفظ مف الحذؼ حينئذإياىا

، ثـٌ اب( ك)حئاض( مثالن ثئ، أم إٌنيـ قالكا )ا ىذا أكالن يقاؿ: مف المحتمؿ أف يككف العرب قد فعمك 
سبب  ، كيمكف أف يقاؿ: إفٌ النكسار ما قبميا، فقالكا)ثياب( ك)حياض( فجعمت ياءن  سيمت اليمزة

  .  (ٓ)يـ اختاركا الصكت المناسب ليا كىك الياء مف غير أف يجعمكا اليمزة أكالن الكسرة أنٌ 
 :إذف التحميؿ الصكتي القديـ ليذه الظاىرة     

                                                           

 . ُْٔ_  ُّٔ، كينظر: الصرؼ كعمـ األصكات:  ُٖٗ( المنيج الصكتي لمبنية العربية: ُ)
  .ُٔ: ، الديكاف ُّٖمنيج القٌصاد:  ( ِ)

 . ُّٖ: ( المنيج الصكتي لمبنية العربية(ّ
 . ٔٓالقراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث: ( (ْ
 . َّٕالدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جٌني: ( (ٓ



 ........................................... مس توى التحليل الصويت..........................................الفصل الأول ........  
    

 

28 

 ركاض        )رياض(     
 )رياح(            ركاح  

غ لقمبيا ، كالمسكٌ فقمبت الكاك ياءن؛ النكسار ما قبميا، حرؼ مكسكر ، كقبؿ الكاكأصميا كاك     
مفردة ساكنة فقمبت ، كىي يح الالـ كقبميا كسرة كبعدىا ألؼالكاك كقعت عيننا لجمع صح أفٌ 

 .  ياءمبت إلى كقمبيا إلى كسرة كنتيجة اتصاليا بالفتحة قي  ؽ فقمنا بإسقاط الضمةلصعكبة الٌنط
، أم: إٌنو عدكؿ ة الحركة إلى ثنائيتياأٌما الدرس الحديث فقد حمؿ ذلؾ باليركب مف ثالثيٌ      

 ؛ نظرناكاالقتصار عمى الكسرة كالفتحة ،عف تتابع الكسرة كالضٌمة كالفتحة بإسقاط الضٌمة
 .  (ُ)، كألٌف الحركة المزدكجة أيسر نطقنا ثانينالصعكبة الضٌمة بعد الكسرة أكالن 

 ركاح: ر ػػػػػػػػػًػػػػػػػػ / ك ػػػػػػىػػػىػػػػػ ح 
، كلذلؾ كالضـٌ كالفتح في المقطع الثاني تتابع ثالثة أصكات: الكسرة في المقطع األكؿ     
 ، ىما: الكسر كالفتح بإبداؿ صكت الضـٌ ياءن فأصبح:في بتتابع صكتيف فقطاكتي 
 ح ػػػػػػػػىػػػىػػػػر ػػػػػػًػػػػػػ / م  رياح: 

 كمثميا:   
 ًحكاض: ح ػػػػػػػًػػػػػ / ك ػػػػػػػػىػػػىػػػػ ض 
 حياض: ح ػػػػػػػًػػػػػ / م ػػػػػػػىػػػىػػػ ض

؛ ير لـ يكف بسبب كجكد المزدكج فقطكالمالحظ في الصكرة المقطعية ليذيف المثاليف أٌف التغي    
ا آخر ، فبعد أف كاف ألٌف الفرار مف المزدكج أكجد مز  ، كلذا ػػػػػػػ ك( أصبح )ػػػػػًػػػػػ م()ػػػػػػػػػً المزدكجدكجن

، آخر كىك تكالي المتحركات ال بد مف تفسير ىذه الظاىرة الصكتية عمى كفؽ قانكف صكتيٌ 
لي صكتيف فقط ىما )الكسر فبدؿ تكالي ثالثة أصكات ىي )الكسر كالضـ كالفتح( عدؿ إلى تكا

، جاء في التصريح: تكالي الحركات الثقؿ الٌناتج مف ٌمصت الكممة مف، كبيذه الصكرة تخكالفتح(
 ؛ فإفٌ كالكسر الفتح كىك أقرب الحركات إلى السككف لحصكلو بأدنى فتح الفـ بخالؼ الضـٌ "

                                                           

 . ُٖٗالمنيج الصكتي لمبنية العربية: ( (ُ
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، كالثاني إٌنما يحصؿ الكاصمتىيف إلى طرؼ الشٌفةيف معنا األكؿ إٌنما يحصؿ بإعماؿ العضمتى 
 .(ُ)"بالعضمة الكاحدة الجاذبة إلى أسفؿ

 ، كلذاسر كالفتح ال شؾ أٌنو سيككف أثقؿفإذا كاف الضـٌ بيذا الثقؿ فإٌف اجتماعو مع الك    
 . تخٌمص مف الصكت األثقؿ كىك الضـ

 البيت في كرد ما ياءن  الكاك قمب ظاىرة عف يٌ الحمٌ  شرح في كردت التي األخرل المكارد كمف    
 : (ِ)الخامس

ذمشغقلذوهقذأضحكذبأبطحذصاٍفذذذذذذذذذذذذحمـقةذماِءذمـذذبُؿذبذيذجْتَذذ

 الكاك فانقمبت مٍحنكىة، كأصميا عطفتى  إذا حنكأ حنكتي  مف العيف بكسر مفعمة كزنيا محنية": قال
فالشارح ىنا  .(ّ)"كعدكتي  غزكت: مف كعادية غازية في فعؿ كما كسرة كقبميا رابعة، لكقكعيا ياءن 

 بٌيف أصؿ المفظة، كالقمب الذم حصؿ فييا كسببو.
ٌنما محنكة، أصميا محنية أفٌ "ػب ذلؾ جٌني ابفكعمؿ      ف الكاك قمبت كا   قبؿ مف متحركة كانت كا 
 .(ْ)"ة لمحركةالصحٌ  في العيف مجرل تجر كلـ فقمبت فضعفت المنا كقعت أٌنيا
 كقعت كاك كؿ أفٌ  منيا نستنتج ،اإلعالؿ مف الظاىرة ليذه عٌدة أسباب اجتماع نمحظ فينا    

 كسر كقبميا رابعة ألٌنيا كاكنا قمبت )محنكة(، أصميا( محنية)فػ  ،ياءن  مبتقي  كسرة كقبميا رابعة
ٌنما ،(ٓ)(مفعمة) بزنة( محنية)فأصبحت ٌنما المضارع، عمى حمالن  ياءن  قمبكىا كا   في قيمبت كا 
فعاؿ ؛ ألٌف األكرىكا أف يقكلكا )احنكت( المضارع في( يحني) قالكا فمٌما قبميا، لكسرة المضارع

، كأف يككف لفظ الماضي كالمضارع كاحدنا فأعٌمكا الماضي إلعالؿ كاحد فأرادكا المماثمة جنس
كأٌما المحدثكف فقد  ،(ٕ)، ك)المحنية(: ما انحنى مف الكادم فيو رمؿ كجص صغار(ٔ)المضارع

                                                           

 .  ٖٓ/  ُشرح التصريح عمى التكضيح: ( (ُ
 .ُٔ :، الديكاف ُٕٕ منيج القٌصاد: ( ِ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .ُٕٗ( منيج القٌصاد: (ّ
 . ّْٕسر صناعة اإلعراب: ( (ْ
 . ُّشرح قصيدة كعب بف زىير لمخطيب التبريزم: ( (ٓ
 . ُُُ_  ُُٓ/  َُشرح المفصؿ: ( (ٔ
 .  ٕ، كشرح ديكاف كعب بف زىير:  ُٕٗ_  ُٖٕنفسو: ( (ٕ
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ب ككف الياء أيسر نطقنا مف ( بأٌنيا قد حصمت بسبحممكا ظاىرة اإلعالؿ ىذه )قمب الكاك ياءن 
، في مقابؿ ما كذلؾ ، كما أٌف الكسرةٌف الياء مف خصائص الٌنطؽ الحضرمإلى جانب أ ،الكاك

الحركي عند التتابع التخٌمص مف  ، كباإلضافة إلى ذلؾ،(ُ)تعٌكد البدك مف إيثار الكاك كالضٌمة
 التحميؿ المقطعي:

 ة )محنٌكة(: ـ ػػػػػػػػػػىػػػػػػػ ح / ف ػػػػػػػػػًػػػػػػػ ك / ك ػػػػػىػػػػػػ 
 )محنٌية(: ـ ػػػػػػػػىػػػػػػػػ ح / ف ػػػػػػػػػًػػػػػػ م / م ػػػػػىػػػػ ة

 .يف فقط دؿ إلى تكالي صكتى فبدؿ مف اجتماع أصكات الكسر كالضـ كالفتح عي     

 ::ّاإلعاللّبالحذفثانياّا
 في مٌرتيف كرد كقد ،ميٌ الح عند مصاديقو كجدنا الذم اإلعالؿ أنكاع مف األخير الٌنكع كىك     

 .(ِ)إسقاط حرؼ مف حركؼ الكممة األصكؿ فينقص مف بنائياكييقصد بو  شرحو،
ألزمكىا التخفيؼ ، أم: إٌنيـ لتخفيؼ: الحدكث ىذا النكع مف اإلعالؿ ىك كالسبب األساس    

 .(ّ)بحذؼ أحد حركؼ العٌمة ،مف االستثقاؿفرارنا 
 ذلؾ بأضربو  ابف يعيش فقد حدد ، أٌما(ْ)التخفيؼ الحذؼ يحدث لغاية، كتابع ذلؾ الرضي    
 .   (ٓ)، منيا التقاء الساكنيف كالتخفيؼ أك لضركرة اإلعالؿةثالث
 كجكد فيو كيشترط، عميو يقاس مطرد األكؿ :ضربيف عمى العرب كالـ في الحذؼ كيأتي    
 المكجبة ةلمعمٌ  يفتقد كىذا ردالمطٌ  غير كالثاني ،الساكنيف لتقاءا أك الثقؿ كىي ،التصريفية ةالعمٌ 

، لكف ىناؾ مىف أنكر ذلؾ كقاؿ: إٌنو ليس كؿ ما كصؼ بأٌنو إعالؿ بالحذؼ ىك (ٔ)لمحذؼ
، كال يعني ما ىك إاٌل تقصير لمحركة الطكيمةكذلؾ، بؿ إٌف كثيران مٌما قيؿ عنو إعالؿ بالحذؼ 

، كمثالو ذلؾـ الكتابة ىك الذم دعاىـ إلى نظا ، كلكفٌ لعمماء قد أخطأكا في ىذه المسألةىذا أٌف ا
                                                           

 .  َُٗالمنيج الصكتي لمبنية العربية: ( (ُ
، كىذا التعريؼ قاؿ بو أيضان الدكتكر عادؿ نذير . ينظر: التعميؿ  ِْٓ/  ِينظر: الممتع في التصريؼ: ( (ِ

 . َُِِ،  ٔالصكتي لمظاىر اإلعالؿ ، مجمة دراسات ، العدد 
 .  ُُْ / ْينظر: الكتاب: ( (ّ
 . ُٖٔ/  ّشرح الشافية: ( (ْ
 . ٖٔ/  َُشرح المفصؿ: ( (ٓ
 ّّّ، كشرح الممككي في التصريؼ /ّّٕينظر : شرح التصريؼ /( (ٔ
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( معتؿ بالحذؼ؛ )يرمي(الفعؿ المضارع المجزـك تسقط المو، أم إفٌ  ذفت إذ حي  في قكلنا )لـ يرـً
، كلـ إٌف آخر)يرمي( كسرة طكيمة كليس شبو حركة ، كالصحيحالياء في آخره، ىذا ىك السائد

 رت .تحذؼ كلكٌنيا قيصٌ 
دان كحيذؼ لسبب مف األسباب، بؿ إذف ليس المقصكد بالحذؼ أٌف حرفان أك صكتان كاف مكجك    

، كمثالو )يعد( ال في صيغة أخرل مف صيغ الفعؿ نفسو إٌف المحذكؼ كاف كما زاؿ مكجكدان 
كلكٌف الٌنظاـ المغكم يقرر أٌنيا مكجكدة في  ،ذفتثـٌ حي  ،يعني أٌف الكاك مكجكدة عمى شكؿ )يكعد(

 .(ُ)حذفت مف )يعد(ك )كعد( 
عمى قكؿ كعب مف البيت الحادم  ميٌ بالحذؼ في تعميؽ الحديؽ اإلعالؿ مصانجد ك      
 :(ِ)عشر

ذواألحالمذتضؾقؾ ذإٍنذاألمانلذذذذفالذوغٍرْنَؽذماذمـٍْتذوماذَوَعَدْتذذذذذ

ًذفت الياءوي ي كأصمي مف التمن   تٍ كمن  ": قاؿ     يان، أم: يت الشيء تمن  يقاؿ: تمن  ؛ : مىنىيت فحي
 .(ّ)"اهبشيءو يتمن   تمنيةن إذا أطمعتوي  ، كمن ٍيتي غيرماشتييتو، كطمبتو

يمكف إيضاح ذلؾ ، ك ، فقد اكتفى باإلشارة إلى الحذؼحذؼ الياء لـ يحمؿ لنا سببى فالشارح     
ء كانفتح ما ، فتحركت الياكتحميمو بأٌف كزف)مىن ت(: )فىع ٍت(، كأصمو:)مٌنيت( عمى كزف)فٌعمت(

( _ )مٌنٍات( فحذفت األلؼ فبقي )مى :، فقمبت ألفان قبميا  .(ْ))مٌنت(ن ٍيتي
 ، كىك منع التقاء الساكنيف . مف ذلؾ لنا سبب الحذؼيتضح ك     
ى تاء التأنيث الساكنة كقد حمؿ القدماء ذلؾ بأٌف الفعؿ الماضي الٌناقص عند إسناده إل    

ذفت اللتقاء الساكنيف، (ٓ))رمت ، كمٌنت(اللتقاء الساكنيف، كمثالو ؛ كذلؾتحذؼ المو ، فإٌنيا حي
 كما بٌينا أكؿ األمر .

                                                           

 . ّٕاإلعالؿ في ضكء عمـ المغة المعاصر: ( (ُ
 .ِٔ: ، الديكاف ُِّمنيج القٌصاد:  (ِ)

 . ُِْ_  ُِّمنيج القصاد: ( (ّ
 . ُٔ ػػػػػ َٔ، كمصدؽ الفضؿ:  َُٖسعاد: شرح قصيدة بانت ينظر:  ((ْ
 . ِٓٓ/  ِينظر: الممتع في التصريؼ: ( (ٓ
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، فاأللؼ حركة الحذؼ ليس بسبب التقاء الساكنيفأٌف سبب أٌما المحدثكف فقد حممكا ذلؾ ب    
م ال تستسيغو ، كسبب الحذؼ ىك تشٌكؿ المقطع المديد المرفكض الذساكنان  حرفنا تطكيمة كليس

عمى العيف ليست تظير ، كالفتحة التي يرل القدماء الحركة كلـ تحذؼ كما، فقصرت العربية
، أم فتحة قصيرة نتجت ي جزء األلؼ المتبقي بعد التقصير، بؿ ىران عمى األلؼ المحذكفةمؤشٌ 

فإٌف كراىة المزدكج ىك الذم دفعيـ إلى إسقاط حرؼ  كمف ثـٌ ، (ُ)عف تقصير الفتحة الطكيمة
 العمة .
ن ٍيتٍ    تٍ ػػػػػػػػػػى م /ػػػػػػػىػػػػ ػػػىػػػػػ ف / ف (: ـ ػػػ)مى
ـٌ نقمتكجكد مقطع مزدكج تفر منو العربية، كلذلؾ حذفت منو الياء    التاء مف المقطع  ، ث

 : ـ ػػػػػىػػػػػػػ ف / ف ػػػػػػىػػػػػػ ت الثالث كالثاني
 :(ِ)كمف مصاديقو أيضان ما كرد في تعميؽ البجمي عمى البيت السابع كالثالثيف    

ذخّؾقاذدبقؾلذالذأباذلؽؿ ذذذذذذذذذفؽؾذماذقٍدرذالرمحـذمػعقل ذؾت :ُؼَف

لتي قمكأصؿ " :قاؿ     : قىكى  ،ببياف أصؿ الكممة كحركتياالشارح فاكتفى  ،(ّ)"، بالفتح ال بالضـتي
(ٌف أصميا عمى كزف أ" كر سيبكيوذك   ،حركة الفاء عف حاليا لك لـ تعتؿ ليغٌيركا ، كقد جاء)فىعيٍمتي

( لكانت الفاء إذا ألقيفمك لـ يحكلكىا كجعمكىا تعتؿ مف ٍلتي عمييا حركة العيف غير متغيرة  )قىكى
( فجي ، فمذلؾ حكٌ عف حاليا لك لـ تعتؿ ( أكلى بػ ة منياعمت معتمٌ لكىا إلى )فىعيٍمتي ، ككانت )فىعيٍمتي

 ) جعمكا ما حركتو منو حركة ة محٌكلة ال؛ ألٌنيـ حيف جعمكىا معتمٌ (مف الكاك مف )فىعمتي )فعمتي
(، كما أٌف أكلى بو ، (الكاك)مف  (الكاك)حركة ما قبؿ  تعم، كجي )يغزك( حيث اعتؿ لزمو )يىٍفعيؿي
( ؾ عمى أٌف أصموالحرؼ منو، كيدلٌ  عمت حركة ىذافكذلؾ جي  ، أٌنو ليس في الكالـ )فىعيٍمتيو( )فىعىٍمتي

 .(ْ)"بٌيف ذلؾ، كقد فزً يى إليو: يىًعد ك مف محٌكؿ  كنظيره في االعتالؿ
 )الـ الفعؿ كعينو(:أٌف الحذؼ بسبب التقاء الساكنيف كتعميؿ الصرفييف    

 ٍمتي قي          قاٍلتي        قاؿ     
                                                           

 . ٕٖ، كالتعميؿ الصكتي لمظاىر اإلعالؿ:  ُْاإلعالؿ في ضكء عمـ المغة المعاصر: ( ينظر: (ُ
 .ٓٔ :، الديكاف ُّٕ منيج القٌصاد: (ِ)
 ُّٕ( منيج القٌصاد : ّ)

 . َّْ/  ْينظر: الكتاب: ( (ْ



 ........................................... مس توى التحليل الصويت..........................................الفصل الأول ........  
    

 

33 

ٍدتي         جاد          جاٍدتي    جي
 ًبعتي      باٍعتي           باع    

ٌنما ىك تقصير لصكت ند تحميميا صكتيان ال نجد حذفان كع     الطكيؿ، فعند إسناد الفعؿ  المدكا 
كراىات  ، كىك مفبدء، باع( إلى تاء الفاعؿ يتككف في الكممة مقطع مديد في ال)قاؿ، جاد

 تو إلى نصفيا.؛ لذا فٌرت العربية منو بانكماش قمٌ العربية إف كقع في الحشك
 ؽ ػػػػػػػىػػػىػػػ ؿ / ت ػػػػػػػػيػػػػػ  
 ػػػػػػػيػػػػػؽ ػػػػػػػىػػػػػػ ؿ / ت  

( ( كاكان فأصمو)قاؿى  ؛ ألٌف أصؿ العيف في بدلت الفتحة ضٌمةكأي      ؿى فتحة بدلت ال، في حيف أي )قىكى
 .؛ ألٌف أصؿ العيف ياء)باع( كسران مع الفعؿ

( )قكلتي أصؿ  كيتضح مف ذلؾ أفٌ       ،)الٌنقؿ: قد شممت اإلعالؿ بأنكاعو الثالثة، ك ( )قيٍمتي
(أصمياألالقمب كالحذؼ(؛ ك  ٍلتي )ٌف)قيٍمتي ـٌ قمبت بعدىا الكاك ألفان ألٌف الضٌمة مف الكاك(؛قكى ، ث

 كيا كانفتاح ما قبميا ىكذا:لتحرٌ 
ٍلت           قٍاٍلت )التقى ساكناف(                         قكي

لتي سكنت بسبب اتصالو بتاء الرفع، فسقطت ، كالـ الفعؿ اكىما األلؼ المنقمبة عف الكاك    
 )قمت(.يا المجتمبة ليا إلى الفاء قبميا، فصارت، فنقمت حركتالعيف
ـى نقمت )فىعمت( إلى )فيعمت(؟      ثـٌ ذكر ابف جٌني سؤاالن كىك: ًل
كاإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تكمف في أٌنيـ غٌيركا الحركة مف الفتح إلى الضـٌ ليدلكا عمى     

( مضمكمة  أم إٌننا عندما نرل القاؼ في ،(ُ)كأمارة لمتصرؼ ،حذؼ العيف أ ىك كاك أـ ياء )قيمتي
ٌف الفعؿ متصرؼ ،كه نعمـ أٌف المحذكؼ كا  ا؛ ألٌني، كليس جامدان، فمـ يغٌيركا حركة فاء )ليس(كا 

)  .(ِ)جامدة فبقيت عمى حاليا )لىستي
 
 

                                                           

 . ِّْ/  ُالمنصؼ: ( ينظر: (ُ
 . ِّْ/  ُ: نفسو ( ينظر: (ِ
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ّّ:)الحركات(:ّاإلبدالّفيّالصوائتّالقصيرةّّثانياّا
أبعاض " ي:كسرة، كىي كما قاؿ ابف جنٌ ك ة، ضمٌ ك فتحة، ثالث:  الحركات في العربية    

، فالفتحة مف األلؼ، كالكسرة مف الياء، حركؼ المد كالميف، كىي ألؼ كالكاك كالياء
الحركؼ لمحركات،  )في مضارعة اهم سمٌ ذقاؿ في الباب الا ذل؛ (ُ)"ة مف الكاككالضمٌ 

، مف كاف  لؾ حرؼ صغير، أال ترل أفٌ ذكسبب " كالحركات لمحركؼ(: متقدمي القـك
   ذلؾ ة الكاك القصيرة، كالكسرة الياء القصيرة، كالفتحة األلؼ القصيرة، كيؤكدي الضمٌ يسمٌ 

       .(ِ)"شبعت كمطمت الحركة أنشأت بعدىا حرفان مف جنسياؾ متى أي عندؾ أنٌ 
 قٌدـ إبراىيـ كقد ،كما يقع بيف الصكائت الطكيمة ،كيقع التناكب بيف الصكائت القصيرة     

اء لقد كجد المحدثكف مف عمم" إذ يقكؿ:؛ ة كالكسرة(اإلبداؿ بيف)الضمٌ  أنيس تفسيران لحالة
ة كالكسرة في طريقة تكٌكف كٌؿ منيما، كسمٌي كٌؿ الضمٌ  كجكد شبو بيف األصكات المغكية
ع عنيما مف كاك قان، كذلؾ لضيؽ مجرل اليكاء معيما، ككذلؾ ما تفرٌ منيما صكتان ضيٌ 

اع كاك خطئ في سميما متشابياف في طريقة تكٌكنيما، فالسامع قد يي لمٌد، كياء المٌد؛ ألنٌ ا
ة كسرة ، كالطفؿ في مراحؿ نمك لغتو قد يقمب الضمٌ يا ياء مد  نٌ المد، كتطرب أذنو كما لك أ

يف ىي التي ربما تبرر مف الحركتى  ، فالطبيعة الصكتية بيف كؿمد   أك قد يقمب كاك المد ياءى 
( ْ)﴾َوالرُّْجَز فَاْهُجرْ ﴿ ف أمثمتو ما جاء في قكلو تعالى:كم ،(ّ)"تناكب إحداىما مكاف اآلخر

 فييا حصؿ عمى ألفاظو  يٌ الحمٌ قد كقؼ ك  ،(ٓ)كقرأ الباقكف بالكسر كىك العذاب اء،الرٌ  بضـٌ 
 منيا ما جاء في تحميؿ مكاضع ةكذلؾ في ثالثفقط،  ككسرو  الحركات بيف ضـ   اإلبداؿ في

ّ:(ٔ)في البيت السادس مف قكؿ الشاعراألكؿ  :يفيف مختمفى التي كردت في مكضعى  (ًبٍيض) لفظة

                                                           

 . ُٕ/ُ( سر صناعة اإلعراب: (ُ
 . ُّٓ/ّ( الخصائص: (ِ
 . ِٔٔ-ِٓٔ إبراىيـ أنيس: ،مكسيقى الشعر( (ّ
 . ٓ( المٌدثر : ِ)
تحاؼ فضالء البشر ِْٓ/ْ( ينظر: تفسير النسفي: ّ)  .ِْٕ، كا 
 . ُّٖ منيج القٌصاد: (ٔ)
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ـْـِػل ذَوَعـــاِلـقـؾ  ِبـــقـٌض َدــاَرَوـٍة َصــْقِب ِمـــذذذذذذذذذذوَأْفـَرَرف  عــــــف اْلـَؼــَذى الـرِّوـاح  َتــ

(،:" قاؿ    ن ما أي ٍيض ، كأصميا بي يضه أم: سحائب بً  )ًبٍيضه بدلت مف الضٌمة كسرة بضـٌ الباء، كا 
اء أك المبف، الم إذا مألتو مف ،اإلناء بيضتي يقاؿ ؛ لككف أكثر ما ، ككصفيا بالبياضالياء لتصحٌ 

 .(ُ)"، كالماءي كاألبيضاًف المبفي 
 :(ِ)في البيت الخامس كالخمسيف الثانيةقد كردت ك    

ذَمـْجـــد ول  الــَؼــْػَعــاِء َحـَؾـؼ  كـأنٍَفذذذذذذذذذَحـَؾـٌؼذذذ هلـا ذ ـؽَّْت قــد َدــَقاِبغ  ِبــقـٌض

ـ  بٌيف لنا (ّ) "اءي اليى  صح  ؛ لت ة كسرةن الضم   كاأبدلف ؛الباء : بيٍيضه بضـٌ كأصؿ ًبيضو ": قاؿ     ، ث
تي ليست عمييا صدأ؛ اقة اليريد بالبيض ىنا: البر  " :في ىذا المكضع، فقاؿ (البيض)ػالمراد ب
 ماليا عالىا الصدأ، كذىب الممعافإن ما يككف السبب كثرة لبسيـ ليا؛ ألن يـ إذا ترككا استعكذلؾ 

فالعٌمة الٌصرفٌية  ،عميياف داللتو كاإلبداؿ الذم طرأ و بيٌ فنالحظ ىنا أن   .(ْ) "كالبراقة التي فييا
إلكراه اجتماع  ؛تميياتي ؛ لمجانسة الياء الكسرةكالالضٌمة يا طرأ عمييا إبداؿ بيف إنٌ ىك  ،كاحدة
 .(ٔ)ة إلى الخركج مف الضـٌ إلى الكسركأٌدت ىذه الكراىيٌ  ،(ٓ)ة مع الياءالضمٌ 

شدة ؛ لينزؿ عميوالذم األكلى المبالغة في صفاء الماء ب فأراد، كؿ منيا اللةلدٌ ا اأم      
يا ًبٍيضه كىك كصؼ لمدركع؛ ذلؾ أنٌ  المشٌبية)المكف(،داللة الصفة كأراد بالثانية ، (ٕ)بياضيا
 .(ٖ)؛ لكثرة استعماليا لياالمعةه 
 :(ٗ))ًمٍيؿ( الكاردة في البيت الثالث كالخمسيفلفظة ما جاء في  أيضان كمنو     
ذَمعاَزوؾ ذِمقٌؾذوالذالؾؼاِءذعـَدذذذذذذذذذذذذذُكش ٌػذوالذَأْنَؽاٌسذَزاَلذفؿاذزالقاذذذذذذذذذذذذذذذذذ

                                                           

 . َُٕٔ/ ّالصحاح: ك  ، ُٕٖمنيج القٌصاد:  (ُ)
 . ّٕٖمنيج القٌصاد:  (ِ)

 .ُُٔػ َُٔ/ ُشرح الشافية: ك ، ّّٖ: نفسو(ّ) 
 .ّٕٖ: منيج القصاد(ْ) 
 .ّّٖ/ ْالكتاب: ينظر:  (ٓ)
 .َٔ/ ُالممتع في الٌتصريؼ:  (ٔ)
 . ُِٖ -ُُٖ( ينظر: كنو المراد: (ٕ
 . ُْٕ( ينظر: نفسو: (ٖ
 . َّٖمنيج القٌصاد:  (ٗ)
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ة، كىك الذم ال عدـ معرفًتًو بالفركسيٌ ؛ لالذم ال يثبتي عمى ظير الفرس كالميؿ ىك" قاؿ:    
، بضـٌ ، قالو الجكىرم ،سيؼ معو ةي دلًت الضمٌ فأب ،الميـ ككال المعنييف محتمؿ ىنا، كأصميو ميٍيؿه

كانت عيف إذا  بأن وىب الى القكؿ ذفسيبكيو األمر قاؿ بو المغكييف  ىذاك  .(ُ) "اليىاءي  كسرةن لتصحٌ 
"  كقبميا ضٌمةه؛ فإٌنو يبدؿ مف الضٌمة كسرةن لتصح  ،ّياءن ساكنةن الكممة   الياء، يقكؿ في نحك "فيٍعؿو

"، عه"، ك"ًبيي مف البيع كالبياض: "ًبيي   األخفش، كخالفو مف ضٌمة العيف كسرةن لتصٌح الياء فيبدؿضه
، كيقكؿ في ف األصؿ،ّفي " يبدؿ مف الياء الكاكى ٍفعيمىةى" مف العىٍيش: "معيكشىةه"، كفي نحك: "ًبيضو "مى

، لكٌنو جمعه، كالجمعي أثقؿ مف الكاحد، فأبدؿ  ": إٌنو فيٍعؿه "، كيقكؿ في "ًبيضو مف البياض: "بيكضه
ف : ذلؾ إفي باب مالطفة الصنعني ابف جذكر ذلؾ  ك.(ِ)مف الضٌمة كسرةن فيو لئال يزداد ًثقىالن 

ال تخبطو،  إف تأتي لذلؾ كتالطفو يجب فحينئذو  مف صكرة إلى أخرل،العرب قد تغير في كالميا 
قيي)بالضمةصمو ( أقييحي )كمثالو قً )صبحت لتصح الياء فأ؛ بدلت بالكسرةثـ أي  (حي   .(ّ)(يحي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ا ( منيج(ُ  ُِِٖ/ٓ، كينظر: الصحاح:  ِّٖػ ػػػػ ُّٖ :دالقصن
 ٕٔػػٔٔشرح المفصؿ : ك ، ّّٖػػ ِّٖ/ ْ: ( ينظر: الكتابِ)
 .َْٕ/ ِ( ينظر: الخصائص: ّ)
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 يف الصوامتاإلبدال ملبحث الثاني: ا
عتنى بيا كقد ا العربية، المغة فيالميمة  الظكاىر مففي الصكامت  اإلبداؿ ظاىرة تعد    

 اإلبداؿ؛ عمييا كأطمقكا ، الظاىرة ىذه ألفاظ مف جمعو مف تمكنكا ما كجمعكا ،المغكيكف القدماء
 مع حرؼ مكاف حرؼكضع  :يكا تعريفو ف، أمٌ (ُ)العربية المغة نمك عكامؿ مف عامؿ فاإلبداؿ
 ، أكثر أك بحرفيف الصكرتاف أك الكممتاف تشترؾ قد كبذلؾ الكممة، أحرؼ سائر عمى اإلبقاء
ا يتقارباف آخر بحرؼو  منيا حرؼ كيبدؿ  شرط مف بدٌ  كال ، معنا كالصفة المخرج في أك ،مخرجن

 حرؼ مكاف ىمزة كال عميالن  ليس حرؼو  جعؿ: بأٌنو الرضي فوعرٌ ك  ،(ِ)بينيما المخرج في التقارب
 اإلبداؿ ظاىرة إلى المغكيكف التفت كقد ،إبداؿ حرؼ ككنيا مف اليمزة أخرج إٌنو أم ،(ّ)منيا ليس

 ابف كذىب ،(ْ)"كنحكىما كشنباء عنبر في الٌنكف مف بدالن  تككف فالميـ": سيبكيو قاؿ بيا، كاعتنكا
قامة الحركؼ إبداؿ العرب سنف مف" أفٌ  إلى( قّٓٗ) فارس  كيقكلكف بعض، مقاـ بعضيا كا 
 .  (ٓ)"العمماء فيو أٌلؼ قد مشيكر كثير كىك ،...  مدىو مدحو
ا اعتناءن  الظاىرة بيذه اعتنكا الذيف كمف      القمب) اهسمٌ  كتابنا فألؼ ،(قُِٔ) األصمعي خاص 

( قَّْ) الزجاجي أٌما ،(كاإلبداؿ القمب) كتابو كسٌمى( ،قِْْ)السكيت ابف تبعوك  ،( كاإلبداؿ
( قُّٓ) المغكم الطيب أبك بعدىـ كمف ،( كالٌنظائر كالمعاقبة اإلبداؿ) سٌماه كتابنا ألؼ فقد

 .(ٔ)الظاىرة ىذه في فكاألٌ  الذيف العمماء مف كثير تبعوك  ،( اإلبداؿ) اهسمٌ  كتابنا ؼألٌ الذم 
 ، كاأللؼ اليمزة،) كىي ، حرفنا عشر أحد عمى جاء العربية صكاتأ اإلبداؿ ظاىرة كميداف    
 ككصؿ ،(ٕ)(كالٌنكف ، كالياء ، كالجيـ ، كالميـ ، كالطاء ، كالداؿ ، كالتاء ، كالياء ، كالكاك

 ؿكقا ،( زؿ   طاهو  جد   يكـه  أنصتى ) في جيمعت صكتنا عشر أربعة إلى األصكات بيذه بعضيـ

                                                           

 ( .ُْينظر: اإلبداؿ: مقدمة المحقؽ )( (ُ
 .  ُٗٗمقدمة الكتاب ، كشذا العرؼ في فف الصرؼ:  ٗ/  ُ: نفسوينظر: ( (ِ
 . ٓ، كمنجد الطالبييف في اإلبداؿ كاإلعالؿ كاإلدغاـ كالتقاء الساكنيف:  ُٕٗ/  ّينظر: شرح الشافية: ( (ّ
 . َِْ/  ُالكتاب: ( (ْ
 . ِٕٔالصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كالميا: ( (ٓ
 . ّٖٓ/  ُ، كالخصائص:  ِٕٔالصاحبي : ينظر: ( (ٔ
 . ُٕٕ/  ْالكتاب: ( (ٕ
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ك  ، أحرؼ تسعة أٌنيا( قُٕٔ) ىشاـ ابف ذكر حيف في ،(ُ)(صاؿ زط يـك استنجده: )بعضيـ
   .  (ِ)(مكطيا ىدأت: )قكلو في كجمعيا مالؾ ابف ذلؾ في كافقو
ٌنما معيف؛بعدد  محصكر غير اإلبداؿ حركؼ عدد أفٌ  قرأناه مام لنا يبدك كالذم      الضابط كا 
 بعدد محصكرنا كرد كما ، بو خذأي  مسمكعنا كرد ما إفٌ : أم العرب، عف السماع وكمٌ  ذلؾ في

 إليو ابف ذىب ما كىذا الحركؼ، ىذه مف اشتير لما يخضع فيك ،عممائنا لدل معٌيف
 التي الحركؼ فالمراد ذكرىا التي ةالعدٌ  في البدؿ حركؼ حصر فأٌما: قاؿ إذ ؛( قّْٔ)يعيش
 مكف ،ذكر ما سكل الحركؼ مف شيءو  في البدؿ يقع لـ أٌنو يرد كلـ ،بذلؾ كاشتيرت ،إبداليا كثر
 المعؾ، مف ألٌنيا بالميـ؛ معكككة (*)(بعكككة)أصؿ  :قالكا أٌنيـ ترل أال ،محاالن  لكاف ذلؾ أراد

 . (ّ)اسمؾ ما يريدكف اسمؾ با كقالكا
 تجد ماقمٌ : قاؿ أٌنو( قّّٓ) الصائغ ابف عف( قُُٗ) السيكطي نقمو ما القكؿ ىذا كيؤيد    
 .(ْ)جميعيا الحركؼ يشمؿ البدؿ أفٌ  لنا يبٌيف ىذا كبقكلو نادرنا كلك البدؿ فيو جاء كقد إالٌ  حرفنا

 : أنواعه_
كما في صيغة  ،ة محددةلقكاعد صرفيٌ القياس: كىك الذم يخضع  اإلبداؿ الصرفي/ .ُ

 الطاء،):كىي اإلطباؽ، أصكات أحد قبميا كاف متى طاءن  االفتعاؿ تاء تبدؿ ، إذ(االفتعاؿ)
 ككذلؾ الصكتي، كاالنسجاـ التكافؽ كلتحقيؽ ؛الٌنطؽ لتسييؿ ؛(كالصاد كالضاد، كالظاء،
 ىذه يكافؽ صكت إلى التاء تبدؿ فعندىا ،(زاينا أك ذاالن  أك داالن )االفتعاؿ تاء كانت إذا الحاؿ

 ( .الداؿ)كىك الصفة في األصكات

                                                           

 . ُٗٗ/  ّشرح الشافية: ( (ُ
 . ُٕٗ/  ْ، كشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:   َّٕينظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ: ( (ِ
، مادة  ِّّ/  ُي المغة: بعكككة: تعني الخاص مف الشيء أك معظـ الشيء أك الماؿ الكثير. ينظر: المحيط ف( )*

 )بعؾ(.
 . ٕ_  ٔ/  َُشرح المفصؿ: ( (ّ
 . ُْٔ/  ُالمزىر في عمـك المغة كأنكاعيا: ( ينظر: (ْ
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 مكضعو في حرؼ مف حرؼ إبداؿ ألٌنو ؛كاجب غير إبداؿ كىك(: السماعي) المغكم اإلبداؿ .ِ
 ىما أك كضعية أك مخرجية إٌما الحرفيف بيف ةصكتيٌ  لعالقة إليو؛ تصريفي اضطرار غير مف
 . (ُ)معنا

   .(ِ)المتتابعة الٌنطؽ عمميات في االقتصاد مف نكع تحقيؽ ا الغاية مف اإلبداؿ فيي أمٌ    
 : (ّ)ىما سببيف إليو مضيفيف الصكتي بالتطكر اإلبداؿ حدكث سبب المحدثكف فٌسر كقد  
 . السمع في الخطأ. ُ
 . قديمنا اإلعجاـ ةقمٌ  عف الٌناتج التصحيؼ. ِ
 : (ْ)باآلتي اإلبداؿ حدكث أسباب ترزم فؤاد الدكتكر جمؿيي  المنطمؽ ىذا كمف   
 . الحركؼ مخارج قرب. ُ
 . المبدالف المفظاف لسانيا في يدكر التي القبيمة كحدة. ِ
 .  شبيو أك الترادؼ. ّ
 في الثالثيف البيت مف زىير بف كعب قكؿ عمى يٌ مٌ الح تعميؽ في كرد ما ذلؾ كمصداؽ    

 : (ٓ)(مصطخدنا) لفظة
ذقل ُؾْعَمذَسْؿبالشٍَذضاحقفذكأٍنذذذذذذذذذذم ْصطخًداذاحلرباءذبفذوظٍؾذوقًما

 ذلؾ كفعؿ كاحد؛ مخرج مف ألٌنيما طاء التاء فأبدلت مصتخد، مصطخد أصؿك ": قاؿ    
 ال إطباؽ إذ التاء دكف اإلطباؽ في كالطاء الصاد لمرافعة الٌضرب تجانس بسبب الٌنطؽ ليسيؿ
 قاؿ: فقاؿ المسألة ىذه في رأييـ كبٌيف ، الشٌراح مف غيره ذكر عمى الشارح عرج ، ثـٌ (ٔ)"فييا

                                                           

 . َِٔ_  َِٓينظر: فقو المغة كخصائصيا: ( (ُ
 . ُٖٔالمنيج الصكتي لمبنية العربية: ( (ِ
 . َِٖ_  َِٕفقو المغة العربية كخصائصيا: ( (ّ
 . َِٕنفسو: ( (ْ
 . ُِٗمنيج القٌصاد:  (ٓ)

 . ِّٗمنيج القصاد: ( (ٔ
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 إذا الشمس اضطخدتو مف كىك: قاؿ معجمةن، بالضاد كمضطخدنا القصيدة ليذه الشٌراح بعض
   .(ُ)كالمو انتيى الشمس حرٌ  فيو عمؿ إذا الحرباء كاضطخد ، دماغو آلمت
 المتشابية الحركؼ بيف يحدث كالتصحيؼ،  تصحيؼ بالضاد الركاية إفٌ  أم تصحيؼ، كىك   
 لـ ىذا كالمو في كىك الٌنسخ، في ذلؾ حدث ربما أك متشابيتاف كالضاد ، كالصاد الرسـ في
 . الركاية يذهب قالكا الذيف ٌراحالشي  فى مً  مىفٍ  إلى يشر
 .(ْ)كثعمب ،(ّ)األنبارم ، كابف(ِ)التبريزم فقاؿ بيا ،( مصطخمنا) األخيرة الركاية أٌما   
مصطخما ، أم: قائمان منتصبا ، كأٌنو غضباف ، كجاء في شرح الديكاف المصطخـ  كيركل   

 :    (ٔ)، كالركاية األخيرة )بالميـ( تمثؿ قكؿ ذم الرمة(ٓ)القائـ مف الحر
ذوؽرب ذالذأٍنفذإالذاجِلذَلذكَؾَعذذذذذذذذذذماثاًلذلؾشؿَسذاحِلرباء ذِفِبذظؾٍ َو

 . (ٕ)منتصبناقائمان : أم( ماثالن )ك    
نٌ  ىذه كبناءن عمى      اإلبداؿ فيما ذكره الشارح .تحقؽ ما الركايات ال يكجد إبداؿ في الكممة؛ كا 
 أفٌ  مف يتأتى كىذا بجديد، يأت كلـ ،المسألة ىذه تحميؿ في لمعمماء دنامقمٌ  هنجد كمف ثـٌ     
 مف الطاء تبدؿ" :بقكليـ عمييا العمماء نٌص  فقد ثابتة، مٌطردة قاعدة( الطاء مف التاء إبداؿ)

 ، الطاء ، الصاد ، الضاد) اإلطباؽ حركؼ أحد االفتعاؿ فاء كانت إذا مٌطردنا إبداالن  التاء
 ،طاءن  إبداليا فألـز ،(الصاد) كىي الحركؼ ىذه بأحد منو التاء سيبقت( مصتخد) فينا ،( الظاء
 فكرىكا مستعؿو  غير ميمكس حرؼ كالتاء إطباؽ، فيو مستعؿو  حرؼ الصاد أفٌ  اإلبداؿ في كالعٌمة
 كعمؿ ،(ٖ)"كاحد مخرج مف ألٌنيا طاءن؛ التاء مف فأبدلكا كينافيو، يضاٌده حرؼ بعد بحرؼ اإلتياف
 كمناسبة ،اإلطباؽ حرؼ بعد الستثقاليا ؛طاءن  أبدلت التاء إفٌ  أم باالستثقاؿ، األمر ذلؾ الرضي

                                                           

 .ِّٗ: منيج القصاد( (ُ
 . ِٖشرح التبريزم: ( (ِ
 . ُّْينظر: شرح ابف األنبارم: ( (ّ
 . ّّٗ/  ُِينظر: المساف: ( (ْ
 . ُٓشرح ديكاف كعب بف زىير: ( (ٓ
 . ُّٔ/  ِديكاف ذم الرمة:  ((ٔ
 . ُْٔ/  ُُينظر: لساف العرب: ( (ٕ
 . ُْٕ_  ُْٔ/  َُشرح المفصؿ: ( (ٖ



 ........................................... مس توى التحليل الصويت..........................................الفصل الأول ........  
    

 

41 

 الصكت مف الصكت بتقريب طاءن  التاء انقالب عٌمة جٌني ابف كعمؿ ،(ُ)اإلطباؽ لحرؼ الطاء
دنائو   .  (ِ)منو كا 

 عندىـ الحركؼ فإبداؿ ؛ػػػػػ  اإلبداؿػػػػػػ في ىذا  القدماء بو جاء عٌما يختمفكا فمـ المحدثكف أٌما    
 لثكمه  صكته (الصاد)ك األسنانية، األصكات مف( كالتاء كالضاد الطاء)فػ الصكتي؛ لالنسجاـ

 أقصاه مف دكيتصعٌ  ،طرفو مف فيرتفع مقعرنا شكالن  يأخذ المساف أفٌ  إالٌ  أسنانيه صكته ( الظاء)ك
 فأبدلكا الصكتي االنسجاـ يحدث التاء لـ تالىا فإذا األربعة؛ األصكات بيذه الٌنطؽ حالة في

 ليحدث الطاء صكت كىك األربعة، األصكات تمؾ مع ينسجـ نفسو المخرج مف آخر صكتنا
  .  (ّ)األصكات بتمؾ الٌنطؽ كيسيؿ ،الصكتي االنسجاـ

( اصطبر)كمثميا ،(مصتخد)كاألصؿ ،(مصطخد)ياإنٌ  أم ر،بالتأثٌ  حمميا مىف كمنيـ    
 نطؽ في كسطو مف المساف لتصد الصاد؛ بصكت تأٌثرقد  التاء صكت لكفٌ  ،(اصتبر)كاألصؿ
 المساف مقدمة بقاء مع ،التاء نطؽ قبؿ مكانو إلى رجكعو فيصعب مطبؽ، صكته  ألٌنو الصاد؛
 كىذا مي،تقدٌ  التأٌثر كىنا الطاء؛ نطؽ فيو يتحقؽ نطقو فعند الطاء، نطؽ في كما ،ألسنافل ماٌسة

 باألكؿ منيما الثاني فيتأٌثر لغكيىيف صكتيف تجاكر عند المغكية األصكات عمماء قرره ما
فٌ  المحدثيف، عند المماثمة أك األصغر اإلدغاـ يماثؿ ، كىك(ْ)(المتقدـ)  يتخذ اإلدغاـ ىذا كا 

: كاآلخر ،(كمٌدكر اٌدخر، تٌدخركف،) :كأمثالو التقاطنا، كرد بؿ مقصكد غير أحدىما: مساريف
 جكاد الدكتكر استعاف كقد المعجمة، بالذاؿ( كىذكر كاٌذكر، تٌذخركف،: )كأمثالو قصد، عف إدغاـ
 تقع أف( التقريب مأ)ذلؾ كمف ، االلتقاط أك كالتكارد القصدية فكرتىي لتكضيح جٌني بابف كاظـ
 كاصطخد، اصطبر،)نحك كذلؾ طاءن، تاؤه فتقمب ظاءن، أك طاءن  أك ضادنا أك صادنا( افتعؿ) فاء

ا الباب ىذا مفف اٌطرد ما فأٌما إدغاـ، غير مف تقريب فيذا ،(كاٌطرد  كرد إدغامو لكفٌ  ،أيضن
 كلك اإلدغاـ؛ فكجب ،طاءن  الفاء صادفت طاءن  تاؤه أبدلت فمٌما طاء؛ فاءه ألفٌ  ؛قصدنا ال التقاطنا

 طاء غير منو األكؿ كاف لٌما( كاضطرب اصطبر،)أفٌ  ترل أال إدغاـ؛ يكف لـ طاء ىناؾ يكف لـ
                                                           

 . ُٗٗ/  ّشرح الشافية: ينظر:  ((ُ
 . ُُْ/  ِالخصائص: ( ينظر: (ِ
 . ُُٖ_  ُُٕينظر: المدخؿ إلى أصكات العربية: ( (ّ
 .ُْٖ_  ُْٔينظر: األصكات المغكية: ( (ْ
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 فقد تكارد، عف ال قصد عف فإدغاـ جميعنا كالطاء بالظاء( كيٌطمـ فيظمـ،)كأٌما إدغاـ، يقع لـ
 فنحك (اٌذكر) كأٌما ،(اٌطمـ)ك ،(اٌظمـ)ك،(اٌصبر)كبيف ،(اٌطرد)بيف ما فرؽال بذلؾ جميعنا تعرف
 .(ُ)(اصتبر)ك( استمع)

                                                           

 .ِّٕػػػػ ِّٔالقرآف :  القراءات القرآنية في كتب معاني ( ينظر:(ُ
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 توطئة:

المستكل الثاني مف مستكيات التحميؿ  Morphological Level"" يعد المستكل الصرفي    
عرفة بنية ى لو محتى يتسنٌ  ؛دارس المغة أف يككف عمى دراية بوالمساني الذم يجب عمى 

أىٍحكىاؿي أىٍبًنيىًة الكمـ " :بأٌنوالصرؼ  ييعرؼك استعماليا في لغتنا العربية، ثناء أالكممات كمعانييا 
فإفَّ مف فاتو عممو فاتو " ، كىنا يحضر قكؿ ابف فارس:(ُ)"ٍعراباإلً  ا ال يككف فيكمعانييا ممٌ 
دى" كىي كممة مبيمة فإذا صرفنا أفصحٍت فقمنا في الماؿ "كيٍجدن ألنٌ الميعظىـ،  ا"، كفي ا نقكؿ: "كىجى

َأٖؿاًَو﴿ كقاؿ ا جؿ ثناؤه:". اا"، كفي الغضب "مىٍكًجدىةن" كفي الحزف "كىٍجدن ة "ًكٍجدانن الضالٌ 

ًَحَطّلا ـَٖؿ ًِؾَهَف ًَػَؽاـُقا ًاؾؾََّأَو﴿ :كقاؿ، (ِ)﴾اؾَؼاِدُطقَن ًٔإٖن ًاْؾُؿْؼِيِطنَيْؼِيُطقا ًُقِوٗب ، (ّ)﴾َف
ؿ المعنى بالتصريؼ مف العدؿ إلى الجكر  .(ْ)"فانظر كيؼ تحكَّ

ف شرفو فالذم يبيٌ ا، ميم العربية كأغمضي التصريؼ أشرؼ شطرى "أفَّ  كذكر ابف عصفكر    
العربية؛ و ميزاف ما حاجة؛ ألنٌ ، إليو أيٌ كلغكم   احتياج جميع المشتغميف بالمغة العربية، مف نحكم  

 مف طريؽ التصريؼ و قد يؤخذ جزء كبير مف المغة بالقياس، كال يصؿ إلى ذلؾ إالٌ أال ترل أنٌ 
قة رى طٍ ا يعمؿ بو كينقؿ فيك مكسكر األكؿ، نحك: مً نحك قكليـ: "كؿ اسـ في أكلو ميـ زائدة ممٌ 

 ئدة، كال يعمـ ذلؾ إالٌ الميـ زا ف يعمـ أفٌ  مى  ما استثني مف ذلؾ". فيذا ال يعرفو إالٌ حة، إالٌ كى رٍ كمً 
 .(ٓ)"مف جية التصريؼ

نى ىذه تكل التحميؿ الصرفي يككف بتحديد بفمس الكمـعمـ الصرؼ ييعنى بدراسة أبنية  فٌ كأل    
كما يتكارد عمييا مف  ،ةة كمكقعيٌ الكممات كأنكاعيا كصفاتيا، كما يطرأ عمييا مف تغييرات ذاتيٌ 

ىك تغيير العناصر "المراد بالتحميؿ الصرفي:  فٌ ا فإة في سياؽ العبارة، كعمى ىذفيٌ معافو صر 
ظـ، كتحديد صيغيا كخصائصيا ككظائفيا البنيكية، لدراستيا في إطار النٌ  ة في العبارةالمفظيٌ 

                                                           

 .ُ/ُظر: شرح شافية ابف الحاجب: ين (ُ)
 .ُٓ( الجف: (ِ
 .ٗ( الحجرات: (ّ
 .ُِٔ( الصاحبي في فقو المغة العربية: (ْ
 .ِٕ/ُ( الممتع في التصريؼ : (ٓ
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ر مع بياف ما تحممو مف تغيٌ  المفظ كالصيغة كالداللة كالكظيفةؿ في كتفسير ما فييا مف تبدٌ 
 .(ُ)"في مكقعيا الخاص مف التركيب صكتي
كمعناىا  ،كبذلؾ يتعرض مستكل التحميؿ الصرفي لمكزف الصرفي كنكع الكممة، كصفاتيا     

المكضكع  إذ تعد الكممة كذلؾ باالشتقاؽ كالتصريؼ؛ييعنى ك الصرفي، كبنيتيا المصدرية، 
؛ لكثرة ؿ مف الرسالة أكبر حجمان مف غيره ا الفصىذصبح ا أذيذا المستكل، كلاألساس ل

المباحث ليا  هىذأغمب  كال سيما أفٌ  ،القصيدةفي تحميؿ  يٌ الحمٌ فيا التي كظٌ  المباحث الصرفية
 .مساس مباشر بالمعنى

متنكعة تتمثؿ بالعمميات اإلجرائية التي يسعى المؤلؼ  التحميؿ الصرفي مصاديؽى  ذكيتخ     
ظيار دالالتيا التي تنسجـ كسياؽ النٌ لتحقيقيا؛ ليبيف أكزاف الكممات، كأنكاعيا ، كتختمؼ ص، كا 

فبعضيـ يخصص كغاياتيـ؛  ،العمميات تبعان الختبلؼ اىتماماتيـ يذهب الشٌراحفيف ك ناية المؤلٌ ع
ط الضكء عمى ، فيسمٌ دكف غيرهز عمى ىذا المستكل مف التحميؿ كيركٌ  ،فو ليذا الغرضمؤلٌ 

، خرلىذا المستكل بمستكيات التحميؿ األ ، في حيف يمتزجة كأثرىا في المعنىالمباحث الصرفيٌ 
)كزف الكممات، كرصد التغييرات  فيكغالبان ما تتجمى مظاىر التحميؿ الصرفي  ،كيتكاشج معيا

  .(، كمشتقاتيا، كمفردىا كمجمكعياا، كمعرفة أصكليا، كالزيادات عمييالتي تتعرض ليا
 ، كبياف منيجو فييا.يٌ الصرفية التي كردت في شرح الحمٌ مظكاىر كفيما يمي عرض ل    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .َُِ( التحميؿ النحكم أصكلو كأدلتو : (ُ
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ل بحثامل
ّ
 املفردة الصيغ  يف الصرفيت األبنيت: األو

 قكاعد ؼككظٌ  ،أصكليا إلى كأرجعيا ،عندىا ككقؼ ،الكممات أبنيةب شرحو في يٌ الحمٌ  اىتـ    
 الشرح أحاؿ ونٌ إ حتى أكزانيا ذكر ك، أنكاعيا صكشخٌ  ،الخبلؼ مسائؿ كعرض، التصريؼ عمـ
 ،المغة ظكاىر مستكيات الستكماؿ الصكتي؛ بالجان ليعضد كثيرة جكانب في  صرفي   درسو  إلى

 إلى لمكصكؿ بيا كيستشفع ،بعضان  بعضيا ؿكمٌ يي  ،الشرح ىذا في متعالقة تجدىاف ،كخصائصيا
النحك  مىتقسيـ األبنية الصرفية المفردة ع كيمكننا ،ىذه القصيدة المرادة مف أبيات المعاني
    : اآلتي

: أبنيت املصادر  :أوًلا
كترتيبيا  ،ة التي تشترؾ فيما بينيا في عدد الحركؼالكزف كالصيغة كالييأ" نية:ييراد باألب    

 .(ُ)"كحركاتيا
    (.ِ)ص كالمكافعمى الحدث مجردنا مف الزمف كالشخ يك االسـ الذم يدؿأٌما المصدر ف    

 .(ّ)"الفعؿ اشتؽ منو المصدر يعمؿ عمؿ الفعؿ ألفٌ " :كجاء في األصكؿ
اسـ الحدث الذم تحممو مادة الكممة في أصكليا الصامتة، كىك ال " وأنٌ فو المحدثكف بكعرٌ     

  مف مادة مخصبة يمكف أخذ المشتقات منو قياسنا، كليس لممصدر أكزاف محددة، فكؿ يأتي إالٌ 
 .(ْ)"أكزانو سماعية في الحقيقة حتى ما كاف منيا كثير الكقكع

و ليس مف السيؿ استخراج المصدر ألنٌ  عمى ربط المصدر بفعمو، كجرل االستعماؿ المغكمٌ      
باعي أك الخماسي، أك إال إذا عرفنا بناء الفعؿ، فمصدر الفعؿ الثبلثي يختمؼ عف الرٌ 

 .(ٓ)داسيالسٌ 
نة في األكؿ: المصادر المتعيٌ  ،المصادر عمى نكعيف كيرل بعض الباحثيف المحدثيف أفٌ      

مف د الحدث المجرٌ فيي التي تحمؿ معاني  :لىا األك ة، أمٌ معنكيٌ المصدرية، كاآلخر: المصادر ال
                                                           

 .ِ/ُ( ينظر: شرح شافية ابف الحاجب: (ُ
 .ّٗٗ/ّ( ينظر: شرح الرضي عمى الكافية: ِ)

 .ُّٕ/ ُحك: في النٌ  ( األصكؿ(ّ
 .َُٗ( المنيج الصكتي لمبنية العربية : (ْ
 .َُٗ( ينظر: نفسو: (ٓ
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كىي المعنكية فيي التي تحمؿ ثانية ا الأمٌ ك ، ةالمعنكيٌ ادر مصالييا مالتي تدؿ ع دكف المعاني
 .(ُ) عف دالالتيا عمى حدث المجردفضبلن  ،كالصكت ،ةخاصٌ  معافو 
ليا في  يٌ رح الحمٌ ننتقؿ إلى تكظيؼ الشا ثـٌ  ،ظرمكسنقؼ عند ىذه المصادر في إطارىا النٌ      

تعرؼ عمى مدل ؛ لنكالتدليؿ عمى أمثمتيا ،كاالستعانة بيا ،كمدل إفادتو منيا ،تحميؿ القصيدة
 .المستكل في شرح القصيدة ىذاحضكر 

: المصادر الثالثية:  الكحيدة التي كردت الثبلثية  يغةصال ككنيالمتمثمة في )فىٍعؿ(؛ الكىي أوًلا
 في الشرح.

( جاء عمى كزف )فىعىؿى بفتح الفاء كسككف العيف، كىك مصدر لكؿ فعؿ متعد ، مصدره يأتي  :َفْعل
ٍربنا بفتح العيف رىبى ضى ـى  ( بكسر العيفأك عمى كزف )فىًعؿى  ،()ضى دى )كىعى  فىٍيمنا(، كالمعتؿ نحك: )فىًي

ٍمينا(، كىٍعدنا( ك)بىاعى بىٍيعنا( ي ثلفعؿ الثبلا" يؿ:قاؿ ابف عق .(ِ)ٌردَّ ردًّا() ؼ نحك:كالمضعٌ ، ك)رىمىى رى
ناعة رفة أك صً عمى حً  ىذا بخبلؼ ما دؿٌ ك  ،(ّ)"اردن ا مطٌ قياسن " ؿعٍ فى "يجيء مصدره عمى  مالمتعد
 كف، كقد عدَّ الصرفيٌ (ْ)جارةو(تابةو، كتً )كً  نحك ،)ًفعىالة( بكسر الفاء غالبنا عمى مصدره يدؿٌ  فإفٌ 

( أصبلن لمصادر األفعاؿ المتعدٌ  في مصدر " :الخميؿ بقكلو ار إلى ذلؾية، كأكؿ مف أش)فىٍعبلن
كتابعو سيبكيو  ،(ٓ)""قتبلن  ؿى تى ا، كقى بن رٍ ضى  بى رى أصميا: "فىٍعؿ" نحك "ضى  عدل: إفٌ تبنات الثبلثة التي ت

ؿو فقد جاء عمى األصؿ عٍ فما جاء منو عمى فى  ،ردٍ ر، كما قالكا: اليى طٍ ع كالخى مٍ كقالكا: المَّ "فقاؿ: 
 .(ٔ)"مكه عميوكسمَّ 

                                                           

 .ُٖ المصدر في نيج الببلغة:ك ، ُّٗ-ُّٖ( ينظر: القياس كالسماع في مصادر األفعاؿ الثبلثية عند القدماء : (ُ
 .ُٖٓ( شرح المككدم :  (ِ
 .ُٔٓ/ ُ( شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ  : (ّ
 ُِٕ( ينظر: نزىة الطرؼ في فف الصرؼ: (ْ
 .ُٖٕ/ ُ( المنصؼ : (ٓ
 .ُٓ/ْ( الكتاب: (ٔ
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( مفتكح األكؿ )فىٍعبلن  ؛ إذ إفٌ ب مف التعميؿ الصكتيد أصالة )فىٍعؿ( تعميبلن يقرٌ مؿ المبرٌ كقد ع    
فبل يثبت في الكبلـ بعد ىذا حرؼ  ،الحركات األصكؿ، كالفتحة أخؼٌ  ىك أقؿٌ ك كف الكسط، اس

 .(ُ) بثبت الصحيحزائد كال حركة إالٌ 
 .(ِ)(قعد قعكدنا)، ك(مكسناجمس جنحك )فعكؿ(، رد في )يطٌ فأٌما الثبلثي البلـز     
تشترؾ  أخرل، كمف ثـٌ  األصؿ تتشعب منو صيغه  فإفٌ  ،)فىٍعؿ( أصؿ المصادر كافما لك     

مى )، ك(كتناكي سىكىتى سىٍكتنا كسي ) نحك:، كؿ(عي معيا، فجاءت مشاركتيا لػػػ)في  مي  تى صى ٍمتنا كصي ، (كتناصى
ٍمشنا كخي خمش كجيى ) مثؿ مكالمتعدٌ  ذلؾ اختبلؼ الميجات عند العرب أك ة كعمٌ  .(ّ)(مكشناو خى

ال تستعممو قبيمة أخرل،  قبيمة تستعمؿ مصدرنا لفعؿو  فٌ ة، فمف اختبلؼ الميجات أألسباب دالليٌ 
( كمصدره ) مثالوك  ، (ٓ)(كىٍتبنا عمى القياس: )بعض العرب تقكؿ ، كذكر سيبكيو أفٌ (ْ)(اًكتابن )كىتىبى

 ،أم اختبلؼ داللة الصيغة ،شتراؾ بيف الداللةو قد ينشأ االذلؾ أنٌ لة كمف األسباب الدالليٌ 
غارة في القىٍدرغى الص   فٌ إ)كمثالو:   . (ٔ)(ر في الًجـر كالصَّ

اد يء صيغ المصدرأٌما عف مج     ت عتكزٌ  (ٕ)في تسعة مكاضع فقد كردت في منيج القصَّ
افو كدالالت لما فييا مف مع ، كيعكد سبب كثرة كركدىا كتفردىاعمى أغمب أبكاب الفعؿ الثبلثي

، كاتسع التصرؼ ر استعمالوإذا خؼَّ كثي  المفظفلخفة البناء كالمفظ؛  ؛عنا فيوتكسٌ  ،ال تكاد تنحصر
 ى مف المعاني.تو لـ يختص بمعنن بسبب خفٌ ك  ،(ٖ)وب

، كسنقؼ ف معانيياككقؼ عندىا كبيٌ  ،لثبلثيمف قكاعد المصدر في الفعؿ االشارح فاد أكقد     
التي جاءت عمى ىذه  المصادر أبنية جردمف  كالمبلحظ ،)فىٍعؿ( صيغة مف أبنية هكر ذ عمى ما

ىناؾ  فٌ غـ مف أعمى الرٌ  ،ةالمعجميٌ  ع دالالتيايا تؤدم دالالت متنكعة بتنكٌ نٌ أالصيغة في الشرح 
                                                           

 .ِٓ/ ِ( المقتضب: (ُ
 .ُِٓ( جامع الدركس العربية: (ِ
 .ُّٗ/ِينظر: ديكاف األدب : ( (ّ
 .ُٖ( معاني األبنية العربية : (ْ
 .ٕ/ْ( الكتاب : (ٓ
 .ُٖ( ينظر: معاني األبنية: (ٔ
 . ِّٖ،  ِّٓ، َُِ، ِّْ، ُٖٗ،  ُٔٔ، ُٕٓاد: ( ينظر: منيج القيصٌ ٕ)

 .َٕ/ُشرح شافية ابف الحاجب: ك ، ُٕٓ-ُٔٓ/ ٕشرح المفصؿ، ابف يعيش: ينظر: ( (ٖ
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لمصادر الكاردة في كمتعددة بتعدد ا ،لذا فيي كثيرةك   ة،معنكيٌ ال دالالتالك مف ميا تخنٌ أ ف يرلمى 
 ، كالكذب(كالفجيعة ،، كالحزفكالقتؿ، الفراؽ، كالعنؼك ، جكعالرٌ ):كقد تمثمت دالالتيا، شرح الحٌميٌ 
  :(ُ)كنذكر منيا

 :(ِ)في البيت التاسع كالعشريف ةالكارد  :أْوبَ  -1
ًوؼدًتؾػعًباؾُؼقرًاؾعياؼقُؾًًًًًًًًًًِتؽلٖنًَأِوَبًذراعقفاًإذاًَعٔرَؼ

جكع بيدىا في كيريد بو الرٌ أٍكبنا إذا رجع،  يؤكبي  مصدر آبى  ،جكعكاألٍكبي ىنا الرٌ " :قاؿ    
األٍكب مصدر  مصدر، ذلؾ أفٌ  و، فالشارح ىنا أشار إلى داللة أٍكب كصرَّح بأنٌ (ّ)"السير

، كقد جاءت (يؤكب آبى ) ، كىك مف الفعؿ(ْ)جكع عف المعصية إلى الطاعةنى الرٌ بمع كػػػػ)التٍكب(
فبلف إلى سيفو، أم:  آبى " بكؿ معانيو، جاء في العيف: عجك معنى الرٌ ل حاممةالمفظة في السياؽ 
 ،رجيع األيدم كالقكائـ في الٌسيكاألىٍكب: تر ، ، أم: رجعابن كآب الغائب يؤكب أكٍ  ،رٌد يده إلى سيفوً 

 .(ٓ)"الًفٍعؿ مف ذلؾ: التٌأكيبك 
 لأخر  كرىـ لمعافو ذ غـ مفعمى الرٌ  ،ا ذكره أصحاب المعاجـعمٌ  ىذا في الشارحكلـ يخرج     

: القىٍصدي كالعىادىة كاالٍسًتقىامىةي " العركس: جاء في تاجليذه المفظة،   أىٍكبىوي، أىم  كمىا زىاؿى ذىًلؾ ،األىٍكبي
قكؿ: نا ىك المعنى الذم يكما ييمٌ  .(ٕ)"األٍكب: السحاب"أٌف كذكر في مكضع آخر  ،(ٔ)"عىادىتىو

في القرآف الكريـ، في قكلو ىذا المعنى  ككرد .(ٖ)جكعالمراد بو الرٌ دم كالقكائـ(، ك )ترجيع األي
ًاْؾَؿكِب﴿: تعالى ـُ ًُحِي ـَِدُه ًِع ، (يؤكب -آب)و مف ؛ ألنٌ مكضع الفاء ميمكز، فينا (ٗ)﴾َواؾؾَُّف

                                                           

 . َِّ،  ِّٓ، ُٕٗ( ينظر : منيج القٌصاد : (ُ
 . ْٔالديكاف: ك ،  ِٖٔ :نفسو( ِ)

 .ِٖٔ( منيج القٌصاد: (ّ
 .ٕٕ/ ِ : ( تاج العركس مف جكاىر القامكس(ْ
 .ُْٕ-ُْٔ/ ٖالعيف:  ((ٓ
 .ّْ/ِ ( تاج العركس:(ٔ
 . ّْ/ ِ( نفسو: (ٕ
 .َِٔ -ِٗٓ( ينظر: شرح ابف ىشاـ : (ٖ
 .ُْ( آؿ عمراف :(ٗ
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ًٔإقاَبُف﴿ ة العيف، قاؿ تعالى:كىي معتمٌ  ًٔإَؾِقـا اجع اب فيك الرٌ ا األكَّ ، أم رجكعيـ ، كأمٌ (ُ)﴾ؿٔإٖن

ا( يؤكب –آب ف )إلى الحؽ، كىك م ، (ِ)﴾َقاًِجلاُلًَأٚوِبلًَؿَعُفًَواؾطَِّقَر﴿: ا قكلو تعالى، كأمٌ أيضن
ال يخرج عف المعنى الباقي  ، فالمعنى المغكمٌ (ّ)اجع إلى الحؽاب الرٌ أم ارجعي إلى الحؽ، كاألكٌ 

 .يةنة في المصدر ككنيا مف المصادر المتعيٌ للمفظة، كىذا ما تتسـ بو زنة )فىٍعؿ(؛ 
 :(ْ)البيت الثامف في ةالكارد :َفْجع _2

ًوتلدقْؾً،وإخالفً،وَوؾْعًَػهْع،ًًًًًًًًًًفاًؿـًدِؿًؾؽـٓفاًُخؾٌَّةًؼدًِدقَط

كفٍجعي: مصدر فجعة يفجعو فجعنا، أم فاجأه بما يكره، كيحزف، " :بقكلو يٌ ؽ عمييا الحمٌ فعمٌ   
كؿ: تصريحو ، األفمراو أميتضح في تحميك  .(ٓ)"زيةكفجعتو المصيبة، أم أكجعتو كالفجيعة: الرٌ 

مف  داللتو كىي التي تدؿٌ  ثـٌ  فىٍعؿ(،) ةزن عمى الثبلثيو بيني مف نٌ أمصدر، كالثاني:  (عه جٍ فى ) بأفٌ 
ف مف مصدرىا و يتعيٌ ذلؾ أنٌ  ؛(ٔ)زية المكجعةبنيتيا عمى ما تحممو مف معنى عمى الفجيعة كالرٌ 

صاحبت صاحبنا الستبدلت ك يا لنٌ ، فيقكؿ: إيختتـ كبلمو بكصؼ حبيبتو ثـٌ  ،ما تحممو مف داللة
يا ال تصاحب عمى معنى أنٌ  ،كمطمتو ت بالكصؿ لكذبت في كعدىاعدى ، كلك كى بو كفجعتو

 .(ٕ)ليا عاشقنا قنا كال تعد بكصؿو مصادً 
 :المصادر غير الثالثيةثانياا: 

 تفعيل:  - أ
ذا ك  ،عيف( بتضعيؼ العَّؿى فى ) ا في الفعؿ إذا كاف عمى زنةيًّ قياستأتي ىذه الصيغة مصدرنا      ا 

ا غير معتؿ  ا  أمٌ " سيبكيو:محدثكف، قاؿ الء ك قدماالعميو العمماء  ىذا ما نصَّ ك ، (ٖ)كاف صحيحن

                                                           

 .ِٓ( الغاشية: (ُ
 .َُ( سبأ : (ِ
 .ُِّ -ُِِ/ ُ( معاني القرآف :(ّ
 .ُٔ، الديكاف:  ُٔٗ( منيج القٌصاد:  ْ)

 .ُٖٗمنيج القٌصاد:  (ٓ)
 . ِْٔ/ٖ، كلساف العرب: ْٕٔ/ ْمغة: ينظر: مقاييس ال  (ٔ)
 ُٗٗمنيج القٌصاد:  (ٕ)
 .َُٔ/ ّشرح ابف عقيؿ :  (ٖ)
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كبعدىا جاء رأم  .(ِ)كاتبع المبرد سيبكيو بيذا الرأم نفسو ،(ُ)"فالمصدر منو عمى التفعيؿ فعَّمت
 ، كىناؾ مفمطردنا اسن قيا (ّ)"فمصدره عمى تفعيؿ عَّؿى ما كاف ماضيو عمى فى  كؿٌ " الرضي فقاؿ:

ف لـ يكف مطٌ  ،) ًفعَّاؿ(ىكك  باإلضافة إلى )تفعيؿ( كزنان آخر ذكر و ردنا ككثيرنا كالتفعيؿ لكنٌ كىك كا 
 مف العيف الزائدة في يـ جعمكا التاء في أكلًو بدالن ضي رأم سيبكيو أنٌ ذكر الرٌ  ، ثـٌ (ْ)ىك القياس

كسَّرتو )ركا آخره كذلؾ قكلؾ: و كما غيٌ ركا أٌكلى ، فغيٌ اؿعَّ فً ، كجعمكا الياء بمنزلة ألؼ (فعَّمت)
 (ٓ)(بتو تعذيبناعذٌ )، ك(تكسيرنا
لحقكا لو كأ، فكسركا أكٌ (اؿفعَّ )ً ، فجاءكا بو عمى (كميمنامنا ال تى متو ًكبٌل كمٌ ) :اس مف يقكؿكمف النٌ     
 :مصدراف لو (فعَّؿ)فعؿ بزنة ال ، فينا نجد أفٌ (ٔ)أك يحذفكه ادكف أف يبدلكا حرفن  قبؿ آخره مف ان ألف

 ًفعَّاؿ(.، كاآلخر بزنة )تفعيؿ() أحدىما بزنة
 (تفعيؿ)يـ اكتفكا بصيغة  أنٌ ا جاء بو مف سبقيـ مف القدماء إالٌ أٌما المحدثكف فمـ يختمفكا عمٌ     

 الو:، كمث(تفعيؿ)كرد: إذا كاف الفعؿ صحيح البلـ فمصدره عمى كزف  إذ عمى القياس؛كثيرنا 

 .(ٕ)(تعميمنا مَّـى عى ك) ،(تعظيمنا ظَّـعى )
كبدالالت مختمفة،  ،(ٖ)ضعافقد جاءت في سبعة مك  يٌ مٌ ٌما أمثمة ىذه الصيغة في شرح الحأ    

 فٌ مف اإلشارة إليو ىك أ كاألمر الذم ال بدٌ  ،)فعَّؿ( ؼ العيفيا مف الفعؿ الصحيح المضعٌ كجميع
كىذه الداللة  متأتية مف داللة  ،ؿبمعنى الفع (ٗ)تدؿ بمعناىا العاـ عمى التكثير (تفعيؿ)صيغة 
كىذه المبالغة  ،رأكثرت في الكسقد تدؿ عمى أنو  (كسَّر):  عندما أقكؿفمثبلن  ،فعَّؿ() فعميا

و مع داللة الكثرة ىناؾ دالالت أخرل يحمميا الفعؿ نفسو نٌ (، ثـ إكىسىرى الفعؿ )كالكثرة ال تأتي مع 

                                                           

 .ٕٗ/ ْالكتاب:  (ُ)
 .ٖٗ/ ِينظر: المقتضب:  (ِ)
 .ُِٗ/ ِالكافية:  (ّ)
 .ُٓٔ/ ُشرح الشافية:  (ْ)
 .ٕٗ/ ْالكتاب:  (ٓ)
 .ٕٗ/ ْ: نفسوينظر:  (ٔ)
 .ُْٓكس العربية: ، كجامع الدر ٗٔينظر: التطبيؽ الصرفي:  (ٕ)
 .ّْٓ، ِٖٓ، ِّّ، ِِٔ، ُٗٗ ( ينظر: منيج القٌصاد:ٖ)

 .ُْٔ، كنيج الببلغة دراسة في البنية كالداللة: ُٕٔ/ ُينظر: شرح الشافية:  (ٗ)
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كثيران الصيغة  ىذهكقد كردت  التكثير(،كىك)زائد ، ال افة إلى معناه الصرفيٌ إض ،بمعناه المغكمٌ 
 ،كسيكلتو األمر تيسيرك  ،الداللة عمى العطاءك  التقميؿ،) :منيا ،بدالالت مختمفة يٌ الحمٌ عند 

أم اختبلؼ الرٌ ك ، مى الصبلبة كالقكةداللة عالك  في الشيء،كعدـ الحقيقة  ،الداللة عمى الضبلؿك 
 ر منيا:كذكن ،(كتبديمو

(1) لبيت السادس كالعشريففي ا الكارد :هيل  تسْ ــ 1
: 

ـَِقاُءًًًًًًًًًًًًًًًًً ـًٔويفًُؿِلنْيًِعِمْؼًًًًًًًًًًًًًًً،ًِبَفاًِؾْؾَلِصرٔيًُحرََٓتِقفاًيفًَؼ  َتِيفقُؾًاخَلدَِٓق
؛ كذلؾ يفالخدَّ  ـً حٍ لى  ةي قٌ كالمراد بو ىنا: رً  ةكنً الحزي  دٌ ضً  يكلةً مف الس   : تفعيؿه ييؿي تسٍ ": فقاؿ معمقان     

فيي مف  ،يا مصدرأنٌ دكف أف يذكر مف ح بكزف المفظة ، فالشارح ىنا صرٌ (ِ)"في اإلبؿً  مستحب  
ذكر داللتو كىي السيكلة، كجاء في أساس  ؼ العيف الصحيح اآلخر، ثـٌ الفعؿ الثبلثي المضعٌ 

كقد  ،كالثاني ضد العسر ،، فاألكؿ ضد الحزف(ّ)"تساىؿ األمر عميو ضد تعاسر عميو" :الببلغة
ًُؼُصقّرَتٖم﴿ كردت ىذه المفظة في قكلو تعالى: ًُدُفقِؾفا ـِ ًِؿ  إلى بالٌنسبة كيقاؿ ،(ْ)﴾اِىُذوَن

 ف شرحكاكف الذيكقد درس المغكيٌ   (ٓ)كنير سيؿ، كرجؿ سيؿ الخمؽ. ،(سييمي) السيمة األرض
مف الصفات  كارتفاع، كىييا بحيث ال نتكء فييا، ك تسييؿ خدٌ " ىذه المفظة بقكليـ: (بانت سعاد)

د ليؤكٌ  (؛سيؿ)كلـ يقؿ  (تسييؿ)لذا قاؿ:  ؛زيادة البنية تزيد مف المعنى، ك (ٔ)"المحمكدة في اإلبؿ
 ه.عضدالمعنى كي

 :(ٕ)في البيت الحادم عشر مف قكؿ كعب بف زىير اردةك ال :يل  م  تضْ ـــــ 2
ًَتضؾقُؾًحالَمَواألًاأَلؿاـِٖلًٔإنًََٓوَعَدتًًًًًًًًًًًًًَوؿاًَؿـَٓتًؿاًَؽَقُغرَٓـًَػالًًًًًًًًًًًًً

                                                           

 .ْٔالديكاف: ك ،  ِِٕ( منيج القٌصاد: ُ)
 .ُُُ-َُُ/ّ، كينظر: مقاييس المغة: ِٕٓمنيج القٌصاد:  (ِ)
 .ْٕٖأساس الببلغة:  (ّ)
 .ْٕاألعراؼ:  (ْ)
 . ُّْ-َّْلفاظ القرآف: أينظر: مفردات  (ٓ)

 . َّٓ كنو المراد: (ٔ)
 . ِِٕ( منيج القٌصاد: ٕ)
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،: مصدر ضمَّؿ يي ميؿي ضٍ تى " :قاؿ     ذا ، كىك بلؿً في الضَّ  كقع غيرهي أ اإذ ضمؿ تضميبلن الخطأ، كا 
ا  .(ُ)"بلؿتضميؿ الرجؿ أف ينسبو إلى الضَّ  :قاؿ الجكىرم نسبو إلى الضبلؿ أيضن

ؼ ، المضعٌ (ضمَّؿ)بلثي مف الث فعيؿ()ت مصدر كىك بزنة (ميؿي ضٍ تى )ارح بأفٌ الشصٌرح ف    
و يخاطب ، كالمعنى العاـ الذم أراد الكصكؿ إليو ىك أنٌ (ِ)بلؿكمعناه باالتفاؽ الضٌ  ،الصحيح
ائـ حمـ النٌ  و ال حقيقة لو في الخارج كما أفٌ بكعدىا لك حصؿ، فإنٌ  غترَّ أاٌل ي امني كيطمبنفسو 

 .(ّ)كذلؾ، ككبلىما يكقع في الضبلؿ مف اعتمد عميو كركف إليو
قكلو ببطاؿ، كاستشيد لذلؾ المراد بالتضميؿ ىك التضييع كاإل كجاء في غير مكضع أفٌ       

ًِػلًَتِضِؾقٕؾ﴿تعالى:  ًَؽِقَدُفِؿ ًَقِهَعِؾ األماني كاألحبلـ ذكات تضميؿ،  ، كاألصؿ أفٌ (ْ)﴾َأَؾِؿ
ؿ ال ضبل الٌ إ، فما ىي م كثرة كعكدىا الكاذبةأ ،فيجعميا ىي نفس التضميؿ لممبالغة كالكثرة

 .(ٓ) داللة الضبلؿ في الشيء كعدـ حقيقتو ، ككؿ ىذه أفادتحقيقة لو
 :فعالإب ــــ 
اؿ( بسككف الفاء عى فٍ )إ بيمزة قطع يأتي عمىمصدر الفعؿ الثبلثي المزيد  ذكر الصرفيكف أفٌ     

ا،  لؼمف بعدىا أك  ،يفكفتح الع ،بعد ىمزة مكسكرة ، نحك (ٔ)أك معتؿ اآلخرإف كاف صحيحن
 فالة(كاف معتؿ العيف فالمصدر منو عمى )إ ف(، فإداءن أبدل إبك)، ا(أكـر إكرامن )ك ،ا(يجادن إ أكجد)

، بحذؼ العيف كنقؿ حركتيا إلى الفاء، كالتعكيض عف المحذكؼ بالتاء، (أعاف)ك (،أقاـ)نحك: 
 .(ٕ)(إعانةك)، (إقامة)ا مفيصبح مصدرى

                                                           

 . ُْٕٗ/ٓ، كينظر: الصٌحاح: ُِٔ( منيج القٌصاد: (ُ
 .ّٕٓينظر: المعجـ الكسيط:  (ِ)
 .ُِٔينظر: منيج القٌصاد:  (ّ)
 .ِالفيؿ:  (ْ)
 .ُِٔ نيج القصاد:، كمَِّينظر: كنو المراد :  (ٓ)
 .ٖٕ/ ْينظر: الكتاب:  (ٔ)
 .َُٕ/ّ، كشرح ابف عقيؿ: ِّٖ/ّينظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (ٕ)
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 ، بحذؼ اليمزة في أكؿ المصدر، الة(كىك)ف ،فقد ذكر كزنان آخر ق(ُِْ) لتكحيدمأٌما ا    
كف ، فعمى ىذا يك(ُ)كمثميا: أجبتو إجابة كجابة ،غارة كغارةإ قاؿ يعقكب: أغرت عمى العدكٌ 

 ككنو معتؿ العيف.ل ؛فالة كفالة()إ ( عمى كزفؿى عى )أفٍ  مصدر الفعؿ
خرجت ، كأأعطيت إعطاء  أبدنا، كذلؾ قكلؾ:فعمت إفعاالن فالمصدر عمى أ" كجاء في الكتاب:    

ذكر في  ، ثـٌ (أحسف يحسف إحساننا)، ك(امن أكـر يكـر إكرا)ه المبرد نحك: ، كىذا ما ذكر (ِ)"اإخراجن 
 ،ذؼ العيفتح ثـٌ  ،الفعؿ إذا كاف معتؿ العيف تنقؿ حركة عينو إلى فاء الكممة آخر أفٌ  مكضعو 
 اك إلى القاؼ ثـٌ ، فنقمت حركة الك (قكاـإ)، كاألصؿ (إقامة )أقاـ: ض عنيا بالتاء، نحككيعكٌ 

 .(ّ)(إقامة)حذفت الكاك، كعكض عنيا بالتاء، فصارت 
تككف دالالتيا كىي المصادر المعنكية التي  ،كع الثاني مف المصادركىذه الصيغة تمثؿ النٌ     

افؽ داللة الكممة، كقد زائدنا يك  المصادر المزيدة جاءت تحمؿ معننى ألفٌ  ؛ة تمثؿ الكزفصرفيٌ 
كىي  ،رقاؿ(إ -)إخبلؼ اد مرتيف فقط مف الفعؿ الصحيحصٌ في منيج الق كردت أمثمة الصيغة
 مصدردكف االسـ كالمف التي ينفرد بيا الفعؿ  عدا الداللة الزمنية (ؿى عى )أفٍ  نفسيا دالالت فعميا

 :كأمثمة المصادر ىي الحدث. ديف مما سكلمجرٌ  افيككن فذيمال
 :(ْ)الكاردة في البيت الثامف: الف  خْ إــ 1  

ًًَوَتلدقُؾًَؤإخالْفًَوَوؾْعًَػهْعًَدِؿفاًًًًًًًًًِؿـًدقَطًَؼدًُخؾٌَٓةًَـٓفاَؾِؽ

عمى  ا كال يفعموي ؼ، كىك أف يقكؿ شيئن خمً إخبلفنا فيك مي  خبلؼ مصدر أخمؼ يخمؼي كا  " :قاؿ    
بضـ الخاء،  مؼي كالكذب في الماضي، كاالسـ فيو الخي  خبلؼ في المستقبؿاالستقباؿ، فاإل
 زيد باليمزةمني مف الفعؿ الثبلثي المصدر بي  (خبلؼ)إ بأفٌ  ىناالشارح صٌرح ، ف(ٓ)"كسككف البلـ

(عمى كزف كىك عمى  قتضى معرفة الفعؿ الذم اشتقت منوليا ا كالتحميؿ الصرفيٌ فعاؿ(، إ))أٍخمؼى

                                                           

 .ّٔ/ٔينظر : البصائر كالذخائر :  (ُ)
 .ٖٕ/ ْالكتاب:  (ِ)
 . ّٖ/ ْ، كالكتاب: ِّْ/ُينظر : المقتضب:  (ّ)
 .ُٔالديكاف: ك ،  ُٔٗ( منيج القٌصاد: ْ)

 .ُٗٗنيج القٌصاد: م (ٓ)
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)الكذب،  بيف أف يقاـ تفريؽه السياؽ  اقتضى ثـٌ كمف ، (ُ)(فعاؿإ)ليككف مصدرىا عمى  (ؿى عى )أفٍ 
الكذب يحصؿ في  ألفٌ  (؛كذب) كلـ يذكر (،خمؼ) الفعؿكلماذا ذكر الشاعر ، (كالخمؼ
ا الخمؼ فيك الذم يحصؿ في أم أف تقكؿ فعمت كذا في الماضي كلـ تفعمو، أمٌ  ،الماضي

 عد كتخمؼيا تكىذا كصؼ الشاعر لمحبكبتو بأنٌ  ،(ِ)(سأفعؿ كذا كال تفعمو) المستقبؿ بأف تقكؿ:
(؛ فعاؿ)إخبلؼ( بزنة ذكر مصدره )إ ، ثـٌ دـ االلتزاـ بوض العيد كعفالخمؼ ىك نق؛ في مكعدىا

خبلفيا بكعكدىا، باإلضافة إلى ما تحممو المصادر األخرل التي ليدؿ عمى التكثير، أم كثرة إ
صفات محبكبتو كتأكيده لتحمؿ  ،يا عمى تقكية المعنىكمٌ  كالتي تدؿٌ  ،ذكرت في البيت الشعرم

فقاؿ: ىك الردمء  ،)خمؼ(لػػػ خرنى آمع ، كقد ذكر ابف سيدهؿ الرأمكتبدي ،خبلؼ، كاإلمف الصدٌ 
 د ىذه المفظة في المعاجـ كثيرنا.ر ، كلـ ت(ّ)مف القكؿ

 :(ْ)في البيت الخامس عشر مف قكؿ كعب بف زىير اردةك ال :ال  قَ رْ إــــ 2
ـًٔؾكعًاهلًًًًًًًًًًًًًًًًًًُعَذاِػَرٌةًإالًُقَلؾَِٓغفاًوؾـًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًُؾقوَتِلِغًٔإرؼاْلًاأَلِق

، إذا كانت كثيرة رقاؿه كمً  ،رقؿه مي  ، كناقةه البعيري  قؿى ، كقد أرٍ ريعي السَّ  يرالسَّ : رقاؿي كاإلً " :قاؿ
 ت عمى الكثرة كالمبالغة في سرعة سيرىا، كال سيما أفٌ يا دلٌ ف لنا أنٌ ، ففي ىذا يبيٌ (ٓ)"رقاؿً اإل

ا مف ني أيضن ، كبي دة مف الزمفمبالغة كالزيادة مجرٌ الصيغ التي كردت في الشرح تدؿ عمى ال
در، كقد ذكر ذلؾ ابف يا مصح بأنٌ ، فيك لـ يصرٌ (فعاؿإ)عمى زنة  أرقؿ(ثي المزيد بيمزة )الثبل

ا جاء في شرح كممٌ  و فقط،قد اكتفى بذكر داللت يٌ مٌ لذا نجد الح (؛بانت سعاد) ىشاـ في شرح
ركا قالكا: ، فإذا كثٌ ؿ: نكع مف الخببرقارقمت الناقة، كاإل، كأأرقؿ البعير: رقاؿ ىك مصدرإ":كؿاأل

 .(ٔ)"مرقاؿ: مفعاؿ

                                                           

 .ّٕٔينظر: شرح قصيدة بانت سعاد:  (ُ)
 .ّّ :( ينظر: أدب الكاتب(ِ

 . َِ/ ٓينظر: المحكـ كالمحيط األعظـ: (ّ) 
 ِٔالديكاف: ك ، ُِّ( منيج القٌصاد: ْ)

 ُّّ/ُ ، كينظر: ديكاف األدب:ِِّ( منيج القٌصاد :(ٓ
 . ُِّ( شرح قصيدة بانت سعاد : (ٔ
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 سرعة ىي الثاني كداللة العيد، كنقض ،المخالفة ىي األكؿ داللة أفٌ  كرذي  ما إلى ضاؼيي     
 عمى الداللة كىك األساس المعنى إلى يتسمؿ قد كىذا ،كالسياقيٌ  المغكمٌ  معناه ىذا، (رقاؿإ) السير
 كانت إذا مرقاؿ" :فقاؿ ،عميو الضكء كسمط ذلؾ الشارح ذكر كقد ،(المبالغة معنى) ريةالمصد
 ةأربع ذكر ونٌ إ ثـٌ  ،(اؿعى فٍ مً ) كىي المبالغة صيغ مف صيغة عمى جاءت يانٌ إ إذ ،(ُ)"رقاؿاإل كثيرة
 في الكثرة كىذه ،(عاؿإف :رقاؿإ)ك ،(: مفعؿمرقؿ)ك ،(مفعاؿ: مرقاؿ)ك ،(أفعؿ: أرقؿ) ليا أكزاف

  .(ِ)(خبلؼإ) مع يحصؿ لـ األمر كىذا ،فيو كالمبالغة ،المعنى كثرة إلى تؤدم األكزاف
 
 لفظة في يٌ مٌ كجاء ذلؾ في مكضع كاحد مف شرح الح (،مفعول)مصادر عمى وزن ثالثاا:     
 : (ّ)في البيت الثالث كالثبلثيفالكاردة  (ول  معق  )– 

ـًَٔرِخَقُةًـَقَٓاَحٌة ًَؿِعُؼقُلًاؾـاُعقَنًِبْؽَرَفاًـََعكًفاًًًًًًًًًًًًًَؾؿَٓاَؾًؾقَسًاؾضَِٓلَعِق

، ر التي جاءت عمى مفعكؿ، كالميسكرالمصادمف جممة عند األخفش  كمعقيكؿ" :قاؿ    
 ككنو في بابو عمى كيجريو ،صفةو أنٌ  سيبكيوكعند ، عقؿ عنده: ليس ليا، كالتقدير معسكركال
 وكأنٌ  قكؿفت، المعقكؿ إلى كيتأٌكؿ البتة، مفعكؿ كزفيأتي عمى  ال كالمصدر: قاؿ مفعكؿ، اسـى 
تحميؿ لفظة  في فيك .(ْ)"معقكؿ شيء ليا ليس :عنده كالتقدير ،سى بً حي : أم شيءه  لو ؿى قً عي 

ينفي  م  كرأ ،يقكؿ بمصدريتيا رأم   :ه الصيغةىذفي  يفيف مختمفى سعى إلى تكظيؼ رأيى  )معقكؿ(
اعنيا المصدرية ، لكف يبدك ـ أكالن معمٌ ـ الـ كاألكلى أف يقدٌ التمميذ عمى المعمٌ  ـو قدٌ أنٌ  ، كيمحظ أيضن

مف  فٌ مصدرية معقكؿ، كا أعمـ؛ ذلؾ أد فكرة القكؿ بأيٌ و نٌ يممح منو أ ألخفشتقديـ رأم ا فٌ أ
َػَضِرَبً﴿، كإقامة المصدر مقاـ األمر، نحك قكلو تعالى: قامة الكممة مقاـ الكممةإسنف العرب 

، فينا نجد أف سيبكيو رفض مجيء المصدر كؿ مقاـ المصدرالمفعقامة اسـ ا  ك  ،(ٓ)﴾اؾٚرؼاِب

                                                           

 . ِِّ ( منيج القٌصاد:(ُ
 .ُٗٗ: نفسو( ينظر: (ِ
 . ٓٔ الديكاف:ك ،   َّْ: نفسو( ّ)
 . َّٔ-َّٓ: منيج القصاد( ْ)
 . ْ( محمد: ٓ)
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كليا  ،قاؿ بيا العمماء (،مفعكؿ)كثيرا ن مف المصادر جاءت عمى كزف فٌ لؾ أذ عمى مفعكؿ؛
ىنا بمفظ  (مفتكف)ػف ،(ُ)﴾ِبَلٚقُؽُؿًاْؾَؿْػُمقُن﴿ :، كمنيا قكلو تعالىلكريـ كالشعرشكاىد مف القرآف ا

فيي ، كمف ثـ ياؽت معناه في الس، كأدٌ لمصدرا ىذا اكتسبت داللة ذإ ؛ال بمعناه اسـ المفعكؿ
كالعرب يجعمكف المصدر في كثير " :بقكلو ىػػػ(ُِٓأكَِٕ)تالفراءا ما أكده ذى، ك بمعنى الفتنة

 :بالقكؿ لؾ فقاؿ بمجيء المصدر بزنة)مفعكؿ(ذفي  بعو الزمخشرمكتا ،(ِ)"مف كبلميـ مفعكالن 
 .سيبكيو كاخالف يذاكىـ ب، (ّ)"صدر عمى كزف اسـ المفعكؿكقد يرد الم"

ـي ) و جعؿ الباء فينٌ المعقكؿ بمعنى المحبكس المشدكد فإسيبكيو جعؿ  ككما أفٌ       ًبأىي كي
ٍفتيكفي  كـ ( زائدة، كرفض ذلؾ األخفش، كقاؿ: الباء ليست بزائدة كالمفتكف بمعنى الفتنة أم بأيٌ اٍلمى

قامة المضاؼ إليو بأيٌ ): ؿكقا ا آخرى ذكر رأين  ىي الفتنة، ثـٌ  كـ فتف المفتكف( بحذؼ المضاؼ كا 
، ككذلؾ الحاؿ (ْ)مقامو، ففي األكؿ: جعؿ المفتكف مصدرنا، كفي الثانية أبقاىا اسـ مفعكؿ

فيك يصؼ  ،قرب لمسياؽ المراد مف قكؿ الشاعريا أألنٌ  ؛لممعقكؿ كاألكؿ ىك األكلى ةسببالنٌ 
يا ليس و حاليا بحاؿ تمؾ المرأة التي جاءكا بخبر كفاة ابنيا البكر، بأنٌ بٌ كش ،سيرىا اقة بسرعةالنٌ 

المصدر  و أراد بويتضح لنا أنٌ  يذا، كبكالصياح  ياحمف  شدة النٌ  ا ىي فيوليا عقؿ يردعيا عمٌ 
الصرفية فيما  غف لنا مدل اشتراؾ الصي، كىي سمة تبيٌ (ٓ)(معقكؿ)و جاء بصيغة )عقؿ( ؛ لكنٌ 

  .(ٔ)ؿ االختبلط في األدكار كالمعانييككف أثران مف آثار مراحـ مف ثبينيا ، ك 
 :أبنيت املشتقاث /ثانياا 
؛ كغنائياكمصدران مف مصادر ثرائيا  ،ان كفٌعاالن في المغة العربيةيعد  االشتقاؽ عنصران ميمٌ      
فاعبلن في  سيـ إسيامان ، كىذا مف شأنو أف يي كتتكلد معافو  ،ستحدث أفعاؿكتي  ،أحكاؿ تجد   بحيث

                                                           

 . ٔ( القمـ: ُ)
 . ّٖ/ِ( معاني القرآف: ِ)

 . َِِلمزمخشرم:  ( المفصؿ(ّ
 .  َّّ/ٖ( ينظر: تفسير البحر المحيط : ْ)

 . ِّٔ( ينظر: كنو المراد : (ٓ
 .ّّاريخي ألبنية المصادر في العربية ، إسماعيؿ عمايرة : ( ينظر: التطكر الت(ٔ
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في حديثو عف  ةالدكتكر فايز الداي بو ما قاؿ ىذا ،(ُ)، كمكاكبتيا لمتطكر المغكمٌ حيكيتيا
ا أف نحسف فيـ ، كىي تقتضي منٌ دائمة لمعربيةاالشتقاؽ أداة تطكرية  فٌ إ" :، قاؿاالشتقاؽ

نٌ  حركتيا في العربية الفصحى أكالن، كمف ثـٌ  ات متعددة مف يا تعطينا طبقنتمكف مف استعماليا، كا 
 .(ِ)"منيا األخريات عف المنبع األكؿ، كال تحجب الكاحدة يا غير منفصمة أنٌ زة إالٌ المميٌ  الدالالت

في األصؿ  أك أكثر مف أخرل لمناسبة بيف المأخكذ كالمأخكذ منو كممة أخذ" تقاؽ ىكفاالش    
ألجميا اختمفت بعض مفيدة نية عمى المعنى األصمي مع زيادة ليدؿ بالثا كالمعنكمٌ  المفظيٌ 

 .(ّ)"حركفيا أك حركاتيا أك ىما معان 
ى خذت مف أصؿ كاحد بمعنن يا أي كالمشتقات عند الصرفييف متعددة تشترؾ جميعنا في أنٌ     

)أسماء الفاعؿ، كالمفعكؿ، كأسماء  :، كىذه المشتقات ىيعميو الصيغة تدؿ   متشابو مع اختبلؼو 
 .(ْ)الصفة المشبية(الزماف كالمكاف، كالتفضيؿ، كاآللة، ك 

إذ  ؛عد مف الكسائؿ الرئيسة التي استعاف بيا في شرحوو يي مف االشتقاؽ فإنٌ  يٌ مٌ حا مكقؼ الأمٌ     
صيغ تمؾ  التنكع فيمع  ،فت معانييا في تجسيد بناء شرحوظٌ كي ك  تمؾ األبنية بعض و استعمؿنٌ إ

ضفي عميو جمالية السبؾ، فضبلن عف يي ك  ،سننا كركنقناحي  غكمٌ ص الم  ع يكسب النٌ كىذا التنكٌ األبنية، 
 . حقؽ الغاية المنشكدة في القصيدةيي  صكتي   ىذه األبنية أسيمت في تكليد جك   أفٌ 

  :ي  م  المشتقات التي وردت في شرح الح
 : اسم الفاعل :أوًلا  

نٌ لـ يضع      بنية: فاألفعاؿ تككف مف ىذا عمى ثبلثة أ" قاؿ: إذ اه االسـسمٌ ما سيبكيو لو حدنا، كا 
فو كعرٌ  ،(ٓ)"ؿ. كيككف المصدر فعبلن، كاالسـ فاعبلعى فٍ ؿ يى عى ؿ، كفى عً فٍ ؿ يي عى ؿ، كفى عي فٍ ؿ يى عى عمى فى 
 .(ٔ)"لمف قاـ بو بمعنى الحدث اسـ الفاعؿ ما اشتؽ مف فعؿ"و: بقكل بادماستر األ الرضيٌ 

                                                           

 .ُّٔ( الداللة الصرفية في الصحيفة العمكية : (ُ
 . ِّٖ ػػػػ ِّٕ ( عمـ الداللة العربي النظرية كالتطبيؽ، دراسة تاريخية، تأصيمية، نقدية:(ِ
 .ِْٔ( أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: (ّ
 .ِِٓيبكيو : ( ينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سْ)
 . ٓ/ْ( الكتاب :ٓ)
 . ُٖٗ/ِ( شرح الكافية : ٔ)



 مس توى التحليل الرصيف ......................................................................................الفصل الثاين ........  
    

 

59 

كابف  ،ق(ّٖٓ)، فذىب الزمخشرمنية اسـ الفاعؿكقد اختمؼ المغكيكف في أب    
لو أبنية متعددة،  ، كذىب آخركف إلى أفٌ (ُ)، كىك )فاعؿ(ق( إلى أٌف لو بناءن كاحدنأْٔب)اجالح

( (فاعؿ)كىي بناء  م، ، متعدينا كاف أـ الزمنا، كمف )فىعىمة( المتعدٌ الذم يككف قياسنا مف )فىعىؿى
، كيي )فعبلف( إذا كاف الفعؿ عمى كزف )كيككف عمى ر صاغ اسـ الفاعؿ مف غيفىعىؿ( البلـز

الثبلثي عمى زنة المضارع المبني لممعمـك بعد إبداؿ حرؼ المضارعة ميمنا مضمكمة، ككسر ما 
الرضي، كىك بقكلو ىذا يخرج الصفة فاعؿ يدؿ عمى الحدكث كما قاؿ ، فاسـ ال(ِ)قبؿ اآلخر
 إنما يقع اسـ الفاعؿذلؾ "لحقيقة أف ىذا ال يعد تناقضان؛ كا،(ّ)يا تدؿ عمى الثبكتالمشبية ألنٌ 

كسطان بيف الفعؿ كالصفة المشبية، فالفعؿ يدؿ عمى التجدد كالحدكث، فإف كاف ماضيان دؿ عمى 
ف كاف حاالن أك استقباالن دؿ عمى ذلؾ، أما اسـ الفاعؿ فيك أدكـي  أف حدثو تـ في الماضي، كا 

 (ْ)"إلى ثبكت الصفة المشبية كلكنو ال يرقى
، الشارح لـ يتطرؽ ليا جميعنا ، لكفٌ بف زىيرفي قصيدة كعب رات عٌدة ذكر اسـ الفاعؿ مك     

كبغير  ،كرد مف الثبلثي مرةأكىذا ربما يعكد إلى منيجو الذم كاف انتقائينا لبعض المفردات، فقد 
ا.  صيغتو األصمية مرة كاحدة أيضن

 :(ٓ)كالثبلثيف في البيت الحادمالكاردة  (الحادي))فاعل( وذلك في لفظة صيغة  -أ
ـًَاْؾَهـاِدِبًُوِرُقًًًَجَعَؾِتًًًًًوؼدًقٔفؿَحاِدًؾؾؼقٔمًوؼاَل ًِؼقُؾقاًاْؾَوَصاًَقِرُؽِض

 الحادم يحث   كأفَّ  ،وكبعثى  و عميوً إذا حثَّ  ذا فيك حادو عمى كى  داهي مف حى  : فاعؿه كالحادم" :قاؿ   
ربط بيف اسـ الفاعؿ كالسياؽ  سـ الفاعؿلشارح عند تحميؿ اانجد ، ف(ٔ)"اإلبؿ كيبعثيا عمى السير

 داللتو.بياف ل

                                                           

 . ِٗٓأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ، ك ْٖ/ْ( ينظر: شرح المفصؿ: ُ)
 .ُٖٗ/ ِ، كشرح الكافية: ِٗٓ، كأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ٗٗ-ٖٖ/ ّ( ينظر: شرح ابف عقيؿ: ِ)
 .ُٖٗ/ ِ( شرح الكافية: ّ)
 .ُْ( معاني األبنية: ْ)
 .ْٔ الديكاف:ك ،   ِٔٗ( منيج القٌصاد: ٓ)
 . ِٕٗ-ِٔٗ :( منيج القٌصادٔ)
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ر سيٌ يالحادم الذم  فٌ إذ إ ؛لمقصيدة ى مف المعنى العاـكداللة اسـ الفاعؿ في ىذا البيت تتأتٌ    
 .مأخذ أمٌ  إبمو التي أخذ بيا الحرٌ  كذلؾ إشفاقا عمى اإلبؿ كيحفزىا أمرىـ بالقيمكلة كالراحة؛

كف ثبكتيـ مرى كثبكتو، فإفٌ  ،هكتجديد ،ويف حدكثط بكىي التكسٌ  ،ف لنا الداللةفيذا المعنى يبيٌ    
 ال، ك  هكتجديد ،الفعؿحدكث إلى  ال ينظر، فيك (ُ)بعدىا مسيرىـ سيكاصمكفالتي بمدة راحتيـ 

 .(ِ)بالقكؿ السابؽ بذلؾ الدكتكر فاضؿ السامرائي إلى ثبكت الصفة المشبية كما قاؿ
 :(ّ)كالعشريفت السادس في البي الكاردة(رصي  الب  )وذلك في لفظة فعيل بمعنى فاعل -ب

ـَِقاُء ـًٔويفًُؿِلنْيًِعِمْؼًًًًًًًًًًِبَفاًِؾْؾَلِصرٔيًُحرََٓتِقفاًيفًَؼ ًَتِيفقُؾًاخَلدَِٓق

ر: التأمؿ كالتبصٌ  ،(ْ)"بضـ العيف فييا إذا عمـ ري صي بٍ يى  رى صي مف بى  ، فعيؿكالبصير: العالـ": قاؿ   
 .(ٓ)لـ بوير بالعمـ: عا، كرجؿ بصتعرؼ، كالتبصير التعريؼ كاإليضاحكال
فاعؿ ال، كأراد بو اسـ (فعؿمي )بزنة  (بصرمي )بمعنى  (فعيؿ)بزنة  (بصير)فالشارح ىنا ذكر    

 (عيؿ)فػػف ة،اللي بيف الصيغ الصرفي(، كىذا مف باب التبادؿ الدٌ )أفعؿ باعيالمشتؽ مف الرٌ 
ريد الداللة ذلؾ إذا أي ك د ىذا المحقؽ، كأيٌ ، إذا رأيتو (بصره)أبصرت الشيء أمف  (فاعؿ)بمعنى 

معنى ب (فعيؿ)ػػيجيء بك  ،الفاعؿعمى الكثرة كالمبالغة في اتصاؼ الذات بالحدث حكؿ بناء اسـ 
 كقد جاء:" كقاؿ: (فعيؿ)فقد أعمؿ  ،سيبكيو ـكمني ،، كقد درس المغكيكف ذلؾ كقالكا بو(فاعؿ)

ميـ كقىدير مف التقديـ كالتأخير،  فاًعؿو  يكسىميع كبىصير، يجكز فييٌف ما جاز ف فىعيؿه كىرحيـو كعى
شارحنا فينا نجده  الذم قاؿ بو (ربصً مي )بمعنى  (بصير) ككما أفٌ  ،(ٔ)"كاإًلضمار كاإلظيار

أبك عمر ، كمف الذيف خالفكه (ٖ)دىـ في ذلؾ ابف يعيش، كأيٌ (ٕ)مكافقنا لسيبكيو في رأيو ىذا

                                                           

 .َِّ -ُّٗينظر: كنو المراد:  (ُ)
 .ُْينظر: معاني األبنية:  (ِ)
 .ْٔ، الديكاف:  ِِٕ( منيج القٌصاد: ّ)

 .ِّٕمنيج القٌصاد:  (ْ)
 .ِْٓ -ِّٓ/ُ، كمقاييس المغة: ْٔ/ْ :ينظر: لساف العرب (ٓ)
 .َُُ/ُ الكتاب: (ٔ)
 .ِّٕينظر: منيج القصاد:  (ٕ)
 . .ّٕػػػ  ِٕ/ ٔينظر: شرح المفصؿ :  (ٖ)
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بمجيء فعيؿ  في قكلوابف ىشاـ اعتذر عف سيبكيو  ، في حيف أفٌ (ُ)حكييفالجرمي مع أكثر النٌ 
أراد بالبصير العارؼ باإلبؿ، كجاء  ؛ إذسـ الفاعؿ عمى المبالغة كالمعرفةا فينا دؿٌ بمعنى فاعؿ، 

 .(ِ)عمى زنة )فعيؿ( لممبالغة كالكثرة
 م المفعول: : اسثانياا 
، نحك ، كعمى الذم كقع عميو ىذا المعنىغير مبلـز دى مجرٌ يدؿ عمى معنن  تؽٌ مش ىك اسـه      

مى الحدكث إذا ما قيس ع ، كىك يدؿ عمى الثبكت كالحدكث، فيك يدؿٌ (ّ)(ك)مكتكب ،(ظكرمن)
 ستنصر عمييـ؟ فيقاؿ: ؾأترل أنٌ " ، كعمى الثبكت إذا ما قيس بالصفة المشبية، فقد تقكؿ:بالفعؿ

)ىك مغمكب( أم  و سيغمب؟ فيقاؿ:كتقكؿ: أتظنٌ  ،ىذا الكصؼ ثابت لي فٌ ، أم إ)أنا منصكر(
كمف حيث الداللة عمى الزمف ذكر الدكتكر محمكد عكاشة  .(ْ)"كثبت لو و قد تـٌ كأنٌ  ىذا الكصؼ
 :(ٓ)يف ليككف مجمكعيف خمس دالالتتثن، كأضاؼ الدكتكر فاضؿ السامرائي اثبلث دالالت

أدركنا كىك )، كنحك ، أم سيٌميى (ٔ)﴾ُؽٙؾًَقِهٔريًأَلَجٕؾًُؿَي٘ؿك﴿قكلو تعالى:  الماضي: نحك _ُ
 قيتؿ. :مأ (،مقتكؿ

 .(أنت مغمكب عمى أمرؾ)، ك(أقبؿ مسركرنا)الحاؿ: مثؿ  _ِ
 :، أم(ٕ)﴾ُفًاؾـٖاُسًَوذِؾَؽًَقِقْمًَؿِشُفقْدَؾًذِؾَؽًَقِقْمًَؿِهُؿقْع﴿ االستقباؿ: نحك قكلو تعالى: _ّ
 اس كيشيد.جمع لو النٌ سيي 
 .(ٖ)﴾َعطاّءًَغِقَرًَؿِهُذوٍذ﴿ االستمرار: نحك قكلو تعالى: _ْ
 .(ر الكجو، مقركف الحاجبيفىك مدكٌ )نحك:  ،لة عمى الثبكت كالصفة المشبيةالدال _ٓ

                                                           

 .ِِٕ/ ُينظر: التبصرة كالتذكرة:  (ُ)
 .َّْينظر : كنو المراد:  (ِ)
 .ُِّ :عمـ الصرؼ ينظر: المعجـ المفصؿ ف( يّ)
 .ِٓبنية في العربية : ( معاني األْ)

 .  ّٓ-ِٓ، كمعاني األبنية : ْٕاللة : ينظر: التحميؿ المغكم في ضكء عمـ الد (ٓ)
 .ِالرعد:  (ٔ)
 . َُّىكد:   (ٕ)
 . َُٖىكد:  (ٖ)
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عمى  ميٌ نا لما كرد مف دالالت في شرح الحمط الضكء عمييا عند تحميكىذه الدالالت سكؼ نسمٌ 
 اسـ المفعكؿ.

لثبلثي المجرد عمى زنة ردنا مف الفعؿ افيصاغ اسـ المفعكؿ قياسنا مطٌ  ا صياغتوأمٌ     
، كمف غير الثبلثي عمى زنة الفعؿ المضارع مع إبداؿ (ُ)(مكعكد)، ك(منصكر): نحك (،مفعكؿ)

كليس بيف الفاعؿ ":حرؼ المضارعة ميمنا مضمكمة كفتح ما قبؿ اآلخر، كفي ذلؾ قاؿ سيبكيو
 آخر حرؼ كالفتحة، كليس الكسرة التي قبؿ كالمفعكؿ في جميع األفعاؿ التي لحقتيا الزكائد إالٌ 

ؿ قاتً يي فجرل عمى مثاؿ  ؿه قاتى ؿه كمي قاتً مي ا قمت فممٌ  .الحقتو أكالن مضمكمة كالميـ منيا إالٌ  اسـه 
ـى  أنٌ الٌ إتغافؿ، كيي  تغافؿي كذلؾ جاء عمى مثاؿ يى  ؿ،قاتى كيي  كيرد  .(ِ)"كفتحت العيف ؾ ضممت المي

   . (فىًعؿ)ك (،فعيؿ)صيغ مشتركة أخرل مثؿ عمى 
، كمف األكؿ أكثر، ف الفعؿ الثبلثي كغير الثبلثيد مااسـ المفعكؿ في منيج القصٌ ؼ ظٌ كي     

، كيمكف تعميؿ ر مف عشريف مكضعنا، فقد جاء في أكثفي الشرح ات كركدناكىك مف أكثر المشتقٌ 
ا لمجيء ،بنية القصيدة أفٌ ب ذلؾ ، إذ اسـ المفعكؿ أكثر مف غيره كحرؼ الركم كانا سببنا كاضحن

كصيغة اسـ  ،ية القصيدةتناسبنا بيف قاف ؛عض األبياتنا نجد الكثير منو قد كرد في نيايات بنٌ إ
 المفعكؿ. 

في  ىذه الصيغة مفعكؿ عمىغـ مف كثرة كركد األلفاظ بصيغ اسـ العمى الرٌ : صيغة مفعول_1
 ةفي ثبلثالصيغة  ىذه قد كقؼ عمى اسـ المفعكؿ في نجد الشارح نانٌ أ قصيدة كعب بف زىير إالٌ 

 :منيا كنذكر، (ّ)مكاضع
  :(ْ)في البيت السابع مف قكؿ الشاعر ةالكارد (ود  عوْ )مَ - 

ًَؿْؼلقُلًاؾـُِٓصَحًنَٓٱًَؾَقًَأوًَؿِقعقَدفاًَصَدَؼِتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأَـٓفاًؾِقًُخؾًَٓةًِبفاًأْؽٔرِم

                                                           

 .ْٗ، كينظر: الصيغ الصرفية في العربية في ضكء عمـ المغة المعاصر: ٕٔ/ ْالكتاب:  (ُ)
 .ِِٖ/ْالكتاب :  (ِ)
 . ِّٖ،  ُْٕ ( ينظر: منيج القٌصاد:ّ)
 .ُٔالديكاف: ك ،  َُٗ: نفسو(  ْ)
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ىا نفسو؛ كدي كعي : مو أراد بقكلو، ككأنٌ عكده فيك مكٍ  وي دتي مف كع كؿو : اسـ مفعي اىى عكدي كٍ كمى " :قاؿ     
مقاـ المصدر كز أف يككف قد أقاـ اسـ المفعكؿ ؿ، كيجإلى الفاعً ، كأضافوي و بالكصؿً ا كعدتٍ يألنَّ 

ا بأفٌ صرٌ الشارح مي نجد ، ف(ُ)"يا صدقت كعدىا، أم لك أنٌ ؼ إلى الفاعؿالمضا ـ اس (مكعكد) حن
مقاـ  و ربما يككف أقاـ اسـ المفعكؿختـ كبلمو بأنٌ  ثـٌ  ،(دى عى )كى  مفعكؿ مف الفعؿ الثبلثي الصحيح

 :(ِ)أمكر ةيا تحتمؿ ثبلثلكا ىذه المفظة كقالكا بأنٌ ك ف قد تناالمغكيي فٌ إ المصدر، ثـٌ 
 ، كيككف المراد بو الشخص المكعكد.المفعكؿ عمى ظاىرهأف يككف اسـ  _ُ
 المراد بو الشيء المكعكد. كلكفٌ  ،)مفعكؿ( أف يككف عمى زنة _ِ
ؿ بفكرة مجيء المصدر عمى لذم قاأف يككف مصدرنا عمى رأم أبي الحسف األخفش ا _ّ

صادر، الذم سبؽ الحديث عنيا في باب الم (مفتكف)ك ،(معسكر)ك (،ميسكر)كما في  )مفعكؿ(
 د المحقؽ ىذه اآلراء.كأيٌ 

أك يككف المكعكد مصدر كعدتو فيك " قكلو:في  (مكعكد)مصدرية الزبيدم إلى  كذىب    
اسـ المفعكؿ  ، كدؿٌ إقامتو إقاـ المصدر مع جكاز ،فعكؿو اسـ مفقاؿ بأنٌ ا الشارح ، أمٌ (ّ)"مكعكد

كعدىا لو بالكصؿ سيتحقؽ اآلف، أك بعد مدة مف الزمف، كلـ  فٌ أم إ كاالستقباؿ،ىنا عمى الحاؿ 
 .(ْ)بصيغة اسـ المفعكؿ (مكعكد)يذكر المعجميكف مجيء 

ًاْؾَؿِق﴿ كقد كردت ىذه المفظة في القرآف الكريـ بقكلو تعالى:     يـك  كى، ك (ٓ)﴾ُعقِدَواْؾَقِقٔم
 .(ٔ)القيامة الذم كعد ا بو

 
 
 

                                                           

 . ُِٓ/ ٔ، كينظر: مقاييس المغة:  ِّٖ،  ُْٕ، كينظر أمثمة أخرل: ُْٗ -ُّٗيج القٌصاد: من (ُ)
 .ُّٗ،  كمنيج القٌصاد: ُّٓينظر: شرح ابف ىشاـ  (ِ)
 .ُّّ/ ّتاج العركس:  (ّ)
 .َُّٕ، كالمعجـ الكسيط: ُّٗ/ ّينظر: مجمؿ المغة :  (ْ)
 . ِٖٔالبركج :   (ٓ)
 .ُّْ/ ّينظر: تيذيب المغة:  (ٔ)
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 :صيغة )م ْفَعل( _2
اد كىك الثبلثي في منيج القصٌ مف غير  ؿ(عى فٍ )مي  عمى صيغة كاحده السـ المفعكؿ كرد بناءه     
 :(ُ)في البيت الرابع الكاردة )م ْنَهل( لفظة

 َمْعم ول   بالرَّاح   م ْنَهل   كأنَّه        اْبَتَسَمْت    إذا َظْمم   ذي َعوار َض  َتْجم و          
، بفتح الياء لممفعكؿ، إذنيموي ينيميوي ؿ: اسـ مفعكؿ مف قكليـ: أيى نٍ كمي " جاء تعميقو عمييا:ف  اإنياالن

 .(ِ)"يؿ، كىك الشرب األكؿأكرده لمنٌ 
أنيؿ(، ) مف الفعؿ الثبلثي المزيد بيمزة و اشتؽ اسـ المفعكؿ)ميٍنيىؿ(ح مف كبلمو أنٌ يتض    

 نقـك بإبداؿ حرؼ إذ ياغة اسـ المفعكؿ مف غير الثبلثي؛كىذا ىك القياس فيو، أم في ص
 كصؼالالمبالغة ب عمىاسـ المفعكؿ  المضارعة ميمنا مضمكمة كفتح ما قبؿ اآلخر، كدؿٌ 

كخٌص التشبيو بحاؿ االبتساـ؛ ألفَّ كقت  ،خمر(ال) ة الراححئراو ريح فميا ب؛ تشبيكالتشبيو
نيؿ " قاؿ: الزمخشرم حيفت بصيغة المبالغة عند جاءك  (ّ)ًر.ـ يظير لمعيف محاسف الثغاالبتسا

، كسي   .(ْ)": كثير اإلنياؿ، كرجؿ ًمنياؿيؿ كالعمؿقي النٌ الشارب نيبلن
الصيغة مف الصيغ المشتركة بيف اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ ىذه  تعد: فعيل بمعنى مفعول -ّ

 :(ٓ)البيت الثاني  في ( الكاردةغضيض) لفظةمي في تحميؿ ككردت عند البج ،كالصفة المشبية
ـًٓٔإالًًًًًًًًًًًَرَحؾقأًإذًاؾَلنٔيًَغداَةًُدعاُدًَوؿا ًَؿؽوقُلًاؾَطرِفًَغضقضًَأَغ

ا بمعنى مٌ ، كا  أم غاض   ،بمعنى فاعؿ امٌ إ ،: فعيؿه كغضيض"بقكلو:  يٌ مٌ ؽ عمييا الحفعمٌ     
المغكيكف كمنيـ  فقد أشار إليو( مغضكض)عنى بم (غضيض)ا ، أمٌ (ٔ)"مفعكؿ، أم مغضكض

كغضيض بمعنى مغضكض كذبيح بمعنى مذبكح، ككسير "، كقاؿ السيكطي: (ٕ)ابف منظكر

                                                           

 .ُٔالديكاف: ك ،  ُِٕ( منيج القٌصاد: ُ)
 .ُْٕمنيج القٌصاد:  (ِ)
 .ُٓٓ، ككنو المراد:  ُٕٓ( ينظر: منيج القٌصاد: ّ)

 .ُّّ/ ِأساس الببلغة:  (ْ)
 .َٔالديكاف:  ك ،  ُٓٔ( منيج القٌصاد: ٓ)

 .ُٖٔ -ُٕٔمنيج القٌصاد:  (ٔ)
 .ُٕٗ/ ٕينظر: لساف العرب:  (ٕ)
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كاستيفاء  ، كترؾ التحديؽرؼ معناه كؼ البصربمعنى مكسكر، كنحك ذلؾ، كغض الط
عمى عادة  ف يريد بو كسر الجفكف كفتكرىاكمعنى البيت يحمؿ أمريف، األكؿ: أ .(ُ)"ظرالنٌ 

 ا يمتدح بو،مثؿ ىذه المكاضع، كالثاني: أف يريد بو الحياء كالخفر، ككبلىما ممٌ في الشعراء 
 .(ِ)(بانت سعاد)ابف ىشاـ في شرح قصيدة كىذا ما قاؿ بو 

 ث، كلكفٌ كالمؤنٌ ر ا يستكم فيو المذكٌ ، كىك ممٌ و سماعيٌ نٌ : إذكر ابف مالؾ ىذا البناء كقاؿك     
، فإف كاف لمفعؿ (فاعؿ)يؿ( بمعنى فع) )فعيؿ( مقيس في كؿ فعؿ ليس لو ابف عقيؿ زعـ أفٌ 

بمعنى  (غضيض) ، فبيذا نجد أفٌ (ّ)فيك لـ يينب قياسنا كعميـ (فاعؿ)بمعنى  فعيؿ()
 ،(غضيض بمعنى غاٌض ) ذكر بجانبيا الشارح ألفٌ  اءت سماعنا ال قياسنا؛جقد  (مغضكض)

 .(ْ)السماع كفي ذكره ليا قصدي 
تنكب عف المفعكؿ في الداللة عمى معناه ال في  فعيؿ() صيغة مف ذىب إلى أفٌ  كىناؾ    

ا تغيرت لمٌ  ألٌنو)عبده( بجريح؛ )مررت برجؿ جريح عبده(، فترفعؿ:العمؿ، فعمى ىذا ال تقك 
 ، كمثاؿ ىذا التناكب ما كرد في قكلو تعالى:(ٓ)الصيغة ضعؼ عف اسـ المفعكؿ فمـ يعمؿ عممو

ًَحِيُلـَ﴿ ًاْؾَقِؽقُؾَوؼاُؾقا ًَوـِِعَؿ ًاؾؾَُّف  (فعيؿ)ػالككيؿ أم المكككؿ إليو فأٌف  األلكسي ، فرأل(ٔ)﴾ا
أبمغ مف (غضيض)فإفَّ  (، كمف ثَـّ مغضكض)بمعنى (غضيض)، كما أفٌ (ٕ)(مفعكؿ)بمعنى

 ،صمية لػػػ)مفعكؿ(لذا عدؿ عف الصيغة األ (؛مقتكؿ) أبمغ مف (قتيؿ) كما أفٌ  (،مغضكض)
ؿ تحميمنا لمعدكؿ مف صيغة نجد مف خبل، كمف ثـ (ٖ)مف المبالغة لضربو  ؛فعيؿ(كناب عنيا بػػ)

 :غايات، كىي (فعيؿ) إلى (مفعكؿ)
                                                           

 .َُْ: ينظر: كنو المراد  (ُ)
 .ُُُينظر: شرح قصيدة بانت سعاد:  (ِ)
 .ُُٓ/ ّينظر: شرح ابف عقيؿ:  (ّ)
 .ُٖٔينظر:  منيج القٌصاد:  (ْ)
 .ُُٓ/ ّينظر: شرح ابف عقيؿ :   (ٓ)
 . ُّٕآؿ عمراف :   (ٔ)

 .ُِٕ/ ْينظر: ركح المعاني : (ٕ) 
 . ّٔينظر: معاني األبنية :  (ٖ)
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 )أغفٌ  إفَّ  إذ ؛كتزيد مف جمالية القصيدة ،زفة تنسجـ مع الك إضافة مكسيقى صكتيٌ  _ُ
 مغضكض(. )أغفٌ  غضيض( أكثر مبلئمة مف

 إثبات الصفة لمحبكبتو. _ِ
لى معنى كصؼ ر إستقرافاعؿ بالحدث عمى سبيؿ الدكاـ كاالصؼ الالمعنى مف ك  انتقاؿ_ ّ
 نقطاع.فعكؿ بالحدث عمى سبيؿ التجدد كاالالم
  :(ُ)ج( التي كردت في البيت الرابع كالخمسيفسٍ نى ) : كذلؾ في لفظة(مفعول)بمعنى  (لَفعْ )ـــــ  ْ

ًَدرابقُؾًاهَلقهاًيفًداُوَدًـَئجًِؿـًًًًًًًَؾلقُدُفُؿًًًًًًَأبطاْلًاؾَعراـنٔيًُذؿًًًًًًًًًًًًُٓ

و،: في األصؿ مصدر نسج الثكب ينسيجي سجالنَّ "ك قاؿ:    كالكسر إذا  بالضـٌ  ،انسجن  و، كينًسجي
سـ المفعكؿ، كقكليـ: ىذا الدينار ضرب نى المنسكج إقامة لممصدر مقاـ ا، كىك ىنا بمعحاكو

كؿ مقاـ المصدر في قكليـ: ، كصيد البحر أم مصيده كما يقاـ اسـ المفعأم مضركبواألمير؛ 
 .(ِ)"مالو معقكؿ أم عقؿ

المفعكؿ  و قد يقاـ اسـنٌ ، أم إكصرَّح بالتناكب ،الشارح ىنا قد فصَّؿ في ىذه المسألةنرل ف    
المصدر مقاـ اسـ  كيقاـ ،أك قد يحدث العكس ،عقؿ()كأصميا  (معقكؿ)مقاـ المصدر كػػػػ
ًِبَدٕمًًوجاءوا﴿ يا قكلو تعالى:كمثم، (منسكج)ا نىٍسج( كأصمي) المفعكؿ كما في َعؾكًَؼِؿقِصِف

 .(ّ)﴾َؽِذٍب
ا إمصدر لممبالغة فيوككصؼ بال     ، كمنو ان أم مكذكب، (ْ)و يجكز أف يككف مفعكالن نٌ ، كقيؿ أيضن

ا قكلو تعالى: ـًَِعِزٔمًاأُلُؿقٔرٔإ﴿ أيضن و مف تسمية كحقيقتو أنٌ " اؼ:، جاء في الكشٌ (ٓ)﴾ٖنًذِؾَؽًِؿ
 ما كمثالو ،(ٔ)"المصدر، كأصمو مف معزكمات األمكر، أم مقطكعاتيا كمفركضاتياالمفعكؿ ب

                                                           

 .ٕٔ ، الديكاف: ّّٖ( منيج القٌصاد: ُ)
 . ّٖٓ-ّْٖ ( منيج القٌصاد:ِ)
 . ُٖ( يكسؼ : ّ)
 . ِِٔ/ّ :الكشاؼ :( ينظرْ)
 .ُٕ( لقماف :ٓ)
 . ُٔ/ٓ( الكشاؼ :ٔ)
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ـًَِؾُؽِؿًَجَعَؾًَواؾؾَُّف﴿ :تعالى قكلو في  مصدر: كالسكف" :الشككاني فقاؿ ،(ُ)﴾َدَؽـًاًُبُققِتُؽِؿًِؿ
 .(ِ)"الحركة مف جكارحكـ كتيدأ فييا تسكنكف أم مسككف، بمعنى كىك كالجمع الكاحد بو يكصؼ

 : ا: صيغ المبالغةثالث
اسـ  ؛ ألفٌ الغة كالتأثير في حدث اسـ الفاعؿكىي أبنية ممحقة باسـ الفاعؿ تدؿ عمى المب   

كذكر  .(ّ)ا أبنية المبالغة فتأتي لتأكيد المعنى كالمبالغة فيوة كالكثرة، أمٌ لمقمٌ  الفاعؿ محتمؿه 
كذكر  ،(ْ)عيؿ كرحيـ كقدير كبصير(، كمفعاؿ، كفعؿ، كقد جاء ففعكؿ، كفعَّاؿ) سيبكيو أكزانو:

،  (مضراب)، ك(ضركب): (ضربفي )، ك (قتَّاؿ)قمت:  (قتؿى )فإذا أردت تكثير  ،د أمثمةالمبر ليا 
 .(ٓ)(فعيؿ)ك (،فعؿ)ػل (كريـ): (كـرفي )ك 
ٌضاء، كفيعىؿ كغيدر، كفيعىاؿ ): ثني عشر بناءن بنية المبالغة عمى اكقد جمع السيكطي أ    فيعَّاؿ ككي

عكلة ة كلمزة، كفى اؿ كمعطار، كفيعمة كييمز عى فٍ عطير، كمً فعيؿ كمً كؿ كغدكر، كمً عٍ ، كفى اب،كعيجى 
زاف سماعية لـ تخضع ، كىي أك (ٔ)(جزامةفعالة كمً كبقَّاقة، لكثير الكبلـ، كمً  الةكممكلة، كفعٌ 

 فمعنى ،معنى المبالغة مف صيغة إلى أخرل كتختمؼ صيغ المبالغة في الداللة عمىلمقياس، 
 .(ٕ)فعؿ( كىكذا) ، كىما مختمفاف عف(يؿعى فً )مختمؼ عف  عَّاؿ()فى 

عمى صيغتيف: األكلى منيا  عةمكزٌ (ٖ) مكاضع ةعند صيغ المبالغة في أربع يٌ الحمٌ  كقد كقؼ    
 مفعاؿ(، كىذه الصيغ كاآلتي:) ة)فعَّالة(، كالثانية قياسيٌ  سماعية

 

                                                           

  َٖ( النحؿ : ُ)
 ِْٓ/ّ( فتح القدير :ِ)
 . ُُِ/ ِ، كالمقتضب :  َُُ/ُ( ينظر: الكتاب : ّ)
 .َُُ/ُ ( الكتاب:ْ)
 .ُُّ -ُُِ/ِ( المقتضب: ٓ)
 . ِّْ/ِ المغة كأنكاعيا: ( المزىر في عمـكٔ)
 . َُٕ-َُٓ( ينظر: معاني األبنية :ٕ)
 . ِّٗ، َّْ،  ِّْ، ِِّ( ينظر: منيج  القٌصاد: ٖ)
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اخ ، كذلؾ في لفظيفيٌ مٌ حف في شرح ال: كقد كردت ىذه الصيغة مرتي( فعَّالة1)  كَّاحة(،ة، نى )نضَّ
اخ) ما جاء في تحميؿ لفظة منيا ذكركن  :(ُ)البيت السادس عشرالكاردة في  (ةنضَّ
ًجْمُفقُلًاألعالٔمًَراِؿُسًُعِرَضُمَفاًَؼِتًًًًًًًًًًًًًًَعٔرًإَذاًاؾٚذْػَرىًًةـٖضاخ ُؽٚؾًؿـًًًًً

اخ" فعمؽ عمييا بقكلو:    ضخ بالخاء المعجمة، كىك أغمظ مف ممبالغة في النٌ ة فعَّالة لكنضَّ
يا صيغة مبالغة مف الفعؿ أشار إلى كزف الكممة كصرَّح بأنٌ  إذ، (ِ)"ضح بالحاء الميممةالنٌ 

ف كانت ثبلثية، كىذا ما درسو المغكيكف، في)نضخ(، ك  الثبلثي جاء في إذ يا داللة الكثرة كا 
ا كىذا ما جاء بو ابف فارس ،(ّ)"ضح بالحاءضخ أكثر مف النٌ كالنٌ " الصحاح: و ذكر لو  أنٌ إالٌ  أيضن

اخة: كثيرة الماء" صيغة أخرل فقاؿ: ، كىذا المعنى (ْ)"يقاؿ: غيث نٌضاخ: غزير، كعيف نضَّ
اخ و ذكر الثانية أنٌ إالٌ  مبالغة لو صيغتي فٌ إ المراد بالشرح، ثـٌ  يا أكثر ألنٌ  ؛الة(فعٌ ة( بزنة ))نضَّ

كمف ىذا  ،(ٔ)(فكارتاف) :، أم(ٓ)﴾ِػقٔفؿاًَعِقـأنًـَٖضاَخمأن﴿ لو تعالى:مبالغة مف األكلى، كمنو قك 
اخ لفظة يتضح لنا أفٌ  )فاعؿ(  لة مفيا محكٌ لى مف جية الزنة؛ ألنٌ األك  ة( فييا مبالغتاف:)نضَّ

ضح ضخ أشد كأقكل مف النٌ النٌ  ألفٌ  لمبالغة، كالثانية مف جية المادة؛فعَّاؿ( لمتكثير كاإلى )
في  ا نجد أفٌ ألنٌ  ؛ا األكلى ففييا معنى الغزارة، أمٌ شنضح( بمعنى الرٌ ال) الثانية فٌ إذ إ بالحاء؛

 كمعرفة ير،بالسٌ  ااىتمامن  ليا بأفٌ  اقةالنٌ  يصؼ: البيت كمعنى ،(ٕ)المبالغة داللة عمى الكثرة كالقكة
 :يفكصفى  خبلؿ مف المجيكلة الطرؽ

 .ذفرتيا مف العرؽ كثرة -ُ 
 . كالمجيكلة المندثرة الطامسة بالطرؽ المعرفة -ِ

                                                           

 . ِٔ الديكاف:ك ، ِّْ منيج القٌصاد:( ُ)
 . ِّْ ( منيج القٌصاد:ِ)

 .ّّْ/ ُ :الصحاح (ّ)
 .ّْٖ/ ٓمقاييس المغة:  (ْ)
 . ٔٔالرحمف:  (ٓ)
 .ّّْ/ ُينظر: الصحاح :  (ٔ)
 .ُِٓينظر: شرح ابف ىشاـ :   (ٕ)
 . ِْٔ( ينظر: كنو المراد:  ٕ)
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بسبب االستمرارية  ؛ف صار الفعؿ لدييـ عادةمى في د ىذه الصيغة عند المغكييف كتر  ( مفعال:2)
فعاؿ أك مفعيؿ فالجمع عمى إذا كاف االسـ عمى مً " ة عميو، جاء في ديكاف األدب:مداكمكال

 .(ُ)"مفاعيؿ، كىما لمف داـ منو الفعؿ
يككف لمف داـ منو الشيء أك جرل عمى عادة فيو تقكؿ: رجؿ " ػػػ(:ىِٕٔت) قاؿ ابف قتيبة   

 .(ِ)"مضحاؾ كميذار كمطبلؽ إذا كاف مديمنا لمضحؾ كاليذر كاإلطبلؽ
 .(ّ)"أكثر العادات في االستكثار عمى مفعاؿ" :ىػػػ(َّْ)ت كقاؿ الثعالبي    
لتفريؽ كالسياؽ كفيؿ با ،ةمفعاؿ( مف الصيغ المشتركة بيف المبالغة كاسـ اآلل) كتعد صيغة    
د بعض كاآلخر يرل أٌف اسـ اآللة ىك األصؿ، كأيٌ  ،فيناؾ مف يرل المبالغة أصبلن ما، بيني

الذم ىك  (المنشار)الذم ىك لمفتح ، ك (المفتاح)ػ، ك األصؿفي لآللة الصيغة ككف المتأخريف 
نٌ ك استعيرت لممبالغة،  لة النشر، ثـٌ آ د الفعؿ كصار لو كاآللة يصدؽ ف اعتامى  ساغ ذلؾ، ألفٌ ما يي ا 

آلة لميذر،  وار كأنٌ لكثير اليذر، الذم ص (ميذار)فيقاؿ:  ،)مفعاؿ( الكصؼ باسـ اآللة عميو
 .(ْ)و آلة لمعطرلكثير العطر الذم صار كأنٌ  (معطار)كيقاؿ 
 صيغة المبالغة استدؿ عمى ذلؾ بأفٌ الذم  (ٓ)الدكتكر فاضؿ السامرائيالمحدثيف ككافقيـ مف     

نٌ ال تي  )مفعاؿ( ميذار: ) اسـ آلة، فيقاؿ: جمع جمعما تي جمع جمع مذكر سالـ كال تأنيث، كا 
ا كىي (،مفتاح: مفاتيح) ، كما يقاؿ:(معطار: معاطير)ك، (مياذير  المشتركة الصيغ مف أيضن

ه ذكردت ى إذ ؛(بانت سعاد)شرح قصيدة  فيشارح ال بو جاء ما كىذا ث،كالمؤنٌ  المذكر بيف
( مجزاع) جاء في تحميؿ لفظ اكر منيا مذكن(، رقاؿمً ك  مجزاع،ك ث مرات )مثكاؿ، ثبلالصيغة 
 :(ٔ)في البيت السادس كالخمسيفالكاردة 
ً ـِقُؾقاًإذاًَؿهأزقّعاًوَؾِقُيقاًؼقّؿأًًًًًًرؿاُحفُؿًًًًًـاؾِتًإذاًقػَرحقنًالًًًًًًًًًًًًًًًًً

                                                           

 .ّٖ/ ُديكاف األدب:  (ُ)
 .ٕٗ، كينظر : معاني األبنية : ِٓٓأدب الكاتب:  (ِ)
 .ّٕٔ/ ِفقو المغة كسر العربية:  (ّ)
 .َّّينظر: الكميات :  (ْ)
 .ُُِينظر: معاني األبنية:  (ٓ)
 .ٕٔالديكاف: ك ،  ِّٗمنيج القٌصاد: ينظر: ( ٔ)
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 نقيضي  عي كالجزى ، عً الجزى  ، كىك الكثيري ةً المبالغى  ثمةً ، مف أمً مجزاعو  جمعي  ان خبرىا مجازيعك " :قاؿ    
 .(ُ)"غيرهي  يء بالكسر، كأجزعوي مف الشَّ  عى كقد جزً ، برً الصَّ 
، كمف ناحية المعنى الغة بزنة )مفعاؿ(و مف أمثمة المبكأنٌ ، بداللتو عمى الكثرةالشارح صٌرح ف    
كىك كالجزىع: نقيض الصبر، " :المغة مقاييسفي  كردإذ ، ا جاء بو أصحاب المعاجـ يخرج عمٌ ال

 .(ِ)"عف حمؿ ما نزؿ المنةانقطاع 
، كمىدىحييـ كقد أحسف كعب في ىذا البيت": بقكلو عمى ما جاء بو الشاعركقد عٌمؽ الشارح     

برً ، عالي اليمًَّة، كطمٍأنينة النٍفسب ىذا  الشارح كقارب ،مٍف عيفً  ، كفيو بيجةه عمى الشَّدائد كالصَّ
ًَتْلَدِقاِؾ﴿ :و تعالىالمعنى مف قكل ًَتْػَرُحقاًَعَؾكًَؽِقَؾا ًَوَؾا ًَػاَتُؽِؿ ًًَؿا ، كمف ثـ  (ّ)﴾آتاؽؿِبَؿا

كلٍيسيكا عيب عمى كعب قكلو ) كربَّما" قائبلن:، ويرد عمى مف عاب عمى الشاعر قكل حاكؿ أف
ف األبمغي ككا ؛كذلؾ ال ينفي مطمؽ الجزع ؛الجزع كالمبالغة فيو كثرة نفى عنيـ و؛ ألنٌ مجازيعان(
، كىك الجزع نفي المعنى المشتؽ منو مراده  م يَّة، كيمكف أف يعتذر لو بػأفٌ أٍف ينفيو بالكي  في المدح

لو العارضة لو أحكا ببحس ةير نظرو إلى داللة المشتؽ الخاصٌ مطمقان بإيراد لفظ المشتؽ مف غ
 . (ْ)"االشتقاؽً  مف جية

، ؛ لعظميـ، كشرفيـ، كشجاعتيـيـنٌ : أمعنىل، كيككف اظاىره كيحتمؿ إجراء المفظ عمى    
مثاليـ؛ فيصح أٍف عظيمان مف أ سبة إلييـبالنٌ  ان كرئاستيـ لك كقع منيـ القميؿ مف الجزع لكاف كثير 

نفى ، (ٓ)﴾ْؾَعِلقِدِؾًِبَظؾَٓإمًَربَُٓؽًَوَؿا﴿ :، كمثؿ ذلؾ قكلو تعالىاذألجؿ ى ؛يؤتى بمثاؿ المبالغة
قميؿى الظمـً كثيره  ألفَّ  إالٌ  ذلك؛ كما ة المبالغة، كلـ ينًؼ ككنو ظالمان ظبلَّمان كىك مف أبنيككنو 

لؾ قاؿ ذ؛ كل، كرأفتًو كلطفًو بيـ، كرحمتًو، كغنائًو عنيـ، كحكمتوً ؛ لعدلًو في العبادً النسبة إليوب

                                                           

 َِّ،  ِِّ، كينظر أمثمة مشابية : ِّٗمنيج القٌصاد :  (ُ)
 .ّْٓ/ ُ، كمقاييس المغة : ُِٕ/ ُ، كينظر: العيف : ُُٔٗ/ ّ( الصحاح : (ِ
 .ِّ( الحديد: (ّ
 . ّْٗ ( منيج القٌصاد:(ْ
 .ْٔ( فصمت: (ٓ
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ذا  غم ذايـ إأنَّ ا ذكمعنى ى ،(ُ)" (ة العالـ كبيرة )الجنايةزلٌ " بعضيـ:  بكا الأصابكا ال يفرحكف، كا 
 . (ِ)، كفي كمتا الحالتيف مدحيجزعكف مف لقاء عدكىـ مرة أخرل

أخرل مف صيغ صيغة ، ب(ّ)﴾ٔإذاًَؿٖيُفًاؾٖشٗرًَجُزوعًا﴿ كردت ىذه المفظة في قكلو تعالى: كقد    
 .(ْ)لكف أراد بيا كثرة جزعيـ كمبالغتيـ بوك  ،فعكؿ() ىيالمبالغة 

 أنسبيا نجد أفٌ فيغ، باختبلؼ الصٌ ( الجزكع)، ك(المجزاع)، ك(الجزع)بيفقد اختمؼ المعاني ك     
كثر أ (مفعاؿ) أفٌ فإضافة إلى ذلؾ ، تمس مكسيقى صكتية تنسجـ مع الكزفنم، إذ )مجزاع(

لغة ال بد أف تترؾ مكضعنا إلى في المبا" ابف جني:قاؿ  ،فعكؿ(ك فعؿ، ) مبالغة مف غيره
عمى ك "بقكلو:  ق(ّٕٔ، كمثمو ابف األثير)(ٓ)"ما جنسنا إلى جنسكا   ،لفظنا إلى لفظ، إما عمكض

 .(ٔ)"قؿ مف كزف إلى كزف أعمى منو بالنٌ ىذا فبل يستقيـ معنى الكثرة كالقكة في المفظ كالمعنى إالٌ 
 : الصفة المشبهة:رابعاا 
، فيي تدؿ عمى الثبكت (ٕ)ىي ما اشتؽ مف مصدر فعؿ الـز لمف قاـ بو عمى معنى الثبكت    
ف الثاني يفيد ، إذ إكىذا ىك الفارؽ بينيا كبيف اسـ الفاعؿ، ؼ بيا(تصاثبكت معناىا لمف )

 .(ٖ)، كىذا عكس األكؿاالستمرار كالحدكث
 ؛ ألفٌ كضكعة لبلستمرار في جميع األزمنةالصفة المشبية ليست م كيرل الرضي أفٌ     
 :السامرائيؿ كر فاض، كقاؿ الدكت(ٗ)ال دليؿ فييا عمييمادكث كاالستمرار قيداف في الصفة ك الح
، : أبكـ كأصـما يفيد الثبكت كاالستمرار، نحكمنيا:  الصفة المشبية عمى أقساـ، ظاىر أفٌ كال"

                                                           

 ّٓٗ-ّْٗ( منيج القٌصاد: (ُ
 .ُْٗينظر: كنو المراد :  (ِ)
 . َِج: المعار  (ّ)

 .ٖٗ/ ِٗينظر: ركح المعاني : (ْ) 
 .ْٔ/ ّالخصائص:  (ٓ)

 .ْْ/ ِالمثؿ السائر: (ٔ) 
 .َِٓ/ ِشرح الكافية:  (ٕ)

 .ُُٕينظر: المنيج الصكتي لمبنية العربية: (ٖ) 
 .َِٓ/ ِينظر: شرح الكافية لمرضي: (ٗ) 



 مس توى التحليل الرصيف ......................................................................................الفصل الثاين ........  
    

 

72 

، كىي ال تدؿ كأسمر، كأبيض، كقد تدؿ عمى كجو قريب مف الثبكت في نحك: سميف، كنحيؼ
 .(ُ)"مآف كعطشافعمى الثبكت كما في ظ

 ،كلكؿ باب أكزانو الخاصة ،صاغ مف بابيفتي يا نٌ ف فإرفيك ىا الصانيا التي ذكر أكز  أٌما    
 :(ِ)كىما
 كاألبنية الخاصة بو ىي : ،(فىًعؿى )ػػػػ باب ُ
 . (فىًعمىة)كمؤنثو  (فىًعؿ)أػػػ 

 . (فىٍعبلء)كمؤنثو  (أٍفعىؿي )ب ػػػػ 
 .(فىٍعمىى)كمؤنثو  (فىٍعبلف)ت ػػػ 

( كاألبنية الخاصة بو ىي : ِ  ػػػ باب )فىعيؿى
 (.فىعىمىة)ثو كمؤن (فىعىؿ)ػػػ  أ

 . (ةفيعيم)كمؤنثو  (فيعيؿه )ب ػػػ 
  (.عىاؿه فى )كمؤنثيا  (فىعىاؿه )ث ػػػ 
 فىًعؿك)، (فىٍعؿه كمؤنثيا فىٍعمىةك)، (فىًعيمىة اكمؤنثي ،فىًعيؿه ) كالصيغ المشتركة بيف البابيف ىي:   

     . (فىاًعؿ كمؤنثيا فىاًعمةك) ،(فىًعمىة اكمؤنثي
 ككاحدة بزنة، فعبلء() بزنة فنتاث: ا(ّ)فقد كردت ثبلث مرات يٌ مٌ حي شرح الأٌما كركدىا ف   
الكاردة في البيت  )قكداء( عمى لفظ يٌ الحمٌ في تعميؽ  (فعبلء)ما جاء عمى كزف  كمثاؿ، فعيؿ()

 :(ْ)الحادم كالعشريف
ًِذؿؾقُؾًَؼقداُءًَخاُؾفاًُؿَفٖهـٍَةًًًًًًًًًًًًَوَعٗؿفاًِؿـًَأبقفاًَأخقفاًَحرْف

    

                                                           

 .ٕٔمعاني األبنية:  (ُ)
، كأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ُٖ/ ٔ، كشرح المفصؿ: ّْْ/ُ( ينظر: المباب في عمؿ البناء كاإلعراب: (ِ

ِٕٓ_ِٕٗ . 
 . َُّ، ِْٓ، ِِٕ (  ينظر: منيج القٌصاد:ّ)
 .ّٔ، كالديكاف:  ِّٓ( نفسو: ْ)



 مس توى التحليل الرصيف ......................................................................................الفصل الثاين ........  
    

 

73 

 الصغاني: ، كقاؿ الطكيمة العنؽً  :التبريزم، كقيؿ قالوي  ،، كىي الطكيمةي بلءي : فعاءي كدى كالقى " :قاؿ   
 .(ُ)"قكداء أم الطكيمة الظير كالعنؽ، ككذا قاؿ صاحب العيف ناقة
 ،فييا عمى الصفة الثابتة دالة (دك ق) )فعبلء( مف الفعؿ الثبلثي فينا ذكر كزف الصفة المشبية   
 طكيمة الظير.ك يا، ، كىذا ىك المعركؼ عنيا طكيمة العنؽاقة بأنٌ نٌ يك يصؼ الف

في البيت الثاني الكاردة  ؿ(طى يٍ )عى  كذلؾ في لفظة ،(ؿعى يٍ فى ) كمثالو ما جاء عمى صيغة    
 : (ِ)كالثبلثيف

ًَؿناؽقُؾًـُؽْدًَػهاَوَبفاًؼاَؿتًًًًًًـََصٍػًًًًًَعقطٕؾًِذراعاًاؾـفاُرًَذدَٓ

، (ّ)"كالفرس كؽ ساء الطكيمة العنؽ، ككذلؾ مف النٌ العيطؿ مف النٌ الصحاح: فجاء في " :قاؿ    
فيي تحمؿ معنى  ،(ْ)"كؽساء، كالنٌ جسـو مف النٌ  حسف كيمة فيالط كالعيطؿ:" كجاء في العيف:

عطؿ( بزنة عميو، كىك صفة مشبية مف الفعؿ ) طكا الضكء، كىذا ما درسو العمماء كسمٌ الطكيمة
 .(يطؿع :فيعؿ)عمى  (فعؿ)

ذراعي امرأة طكيمة قامت تمطـ كجييا لشدة حزنيا ذراعييا في سرعة السير ك لمعنى أفٌ اك     
، (ٓ)الطكيمة تككف أطكؿ ذراعنا فتككف أكسع خطكة العيطؿ(؛ ألفٌ ػ)كصفيا ب ونٌ إ عمى كلدىا، ثـٌ 

ف فارس زعـ ابكقد  ،فتحمؿ داللة الجماؿ كالسرعة كع،فيذه صفة حسنة كجميمة في النٌ  كمف ثـٌ 
يقاؿ امرأة ؿ ... شيء خبل مف حافظ فقد عيط   ككؿٌ " :قاؿفىذا المعنى خارج عف األصؿ،  أفٌ 

 المعنى الذم ذكر أعبله.، كىذا خبلؼ (ٔ)"ليا يعاطؿ إذا كانت ال حم

 

                                                           

 .ُٔٗ/ٓ، كينظر: العيف: ِّٔ/ ِ، ك التكممة كالذيؿ كالصمة: ِِ، كينظر: شرح التبريزم : ِٓٓمنيج القٌصاد: (ُ) 
 اب كاإلبؿ: الطكيؿ القىرل كالعنؽ، كمف الناس: الذم إذا أقبؿ عمى شيء لـ يكد يصرؼ كجيو عنو""كاألقكد مف الدك 

 .ْٔالديكاف: ك ،  ََّ( منيج القٌصاد: ِ)
  ُٖٕٔ/ ٓ، كينظر: الصحاح :  َُّمنيج القٌصاد:  (ّ)
  ٗ/ِ، كينظر: العيف : َُّ( منيج القٌصاد: ْ)
 ِّّ-ِِْ( كنو المراد: ٓ)
 .ِّٓ/ ْغة: ( مقاييس المٔ)
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 يف صيغ اجلموع األبنيت الصرفيت :الثاني املبحث
ناية فائقة كاىتماـ كبير ىي أبنية مف المكاضيع الٌصرفٌية الميٌمة اٌلتي درسيا الٌشارح بع    

يا، كىذا دليؿ عمى مدل تسبة لممكاضيع اٌلتي سبقالجمكع، إذ سٌمط الضكء عمييا بشكؿو أكبر بالنٌ 
في ما يزيد عمى ع ؿ مكسٌ إذ درسيا بشك كبياف ما لمجمع مف تػأثير فييا؛ ،اىتمامو بجمع المفردة

 .سبعيف مكضعان 
مكجب المنو بشرط اٌتفاؽ األلفاظ، كالمعاني، أك ككف المعنى  إلى أكثر ضـٌ اسـو " فالجمع ىك    

 .(ُ)"الزعفرافك كالخمر  في الٌمحـ كاحدان، نحك: األحامرة فييمالمتسمية 

، كسندرس (ِ)األٌكؿ: جمع التكسير، كاآلخر: جمع السبلمة مف الجمع،يف كعرفت العربٌية نكعى    
 بحسب كثرتيا في شرح البجمي، كىي:ىذه الجمكع 

 و ًلا: جمع التكسير:أ
ال  كلما ،ما دٌؿ عمى أكثر مف اثنيف أك اثنتيف بتغيير بناء الكاحد فيو، كيككف لمف يعقؿ   

كجمع  إزالة انتظاـ أجزائيا. اي تحصؿ فييبيذا االسـ تشبييان لو بتكسير اآلنية التيعقؿ، كسٌمي 
، كعٌرفو (ّ)لمجمع بناء ثانيان  بنىيي  ر بنيتو، ثـٌ التكسير يزكؿ انتظاـ حركؼ الكاحد فيو كتتغيٌ 

، لفظان أك تقديران  مف اثنيف بصكرة تغيير لصيغة كاحدهاألشمكني بأنَّو االسـ الداؿ عمى أكثر 
، أك تبديؿ (تخـتخمة، ك )ػ، أك بنقص ك(صنكاف، ك صنك)ػستة أقساـ إٌما بزيادة ك كالتغيير الظاىر

، أك بنقص كتبديؿ شكؿ (كًرجاؿ ،رىجيؿ)ػ، أك بزيادة كتبديؿ شكؿ ك(كأيٍسد ،أسد)ػك الحرؼ شكؿ
 .(ْ))فيمؾ، كًدالص، كًىجاف، كًشماؿ لمخمقة( في نحك: ، كالتغيير المقدر(كقيضيب ،قضيب)ػك

بؿ لو قكاعد  ،كسير صيغة المفرد كيفما اٌتفؽا يدؿ ظاىر المفظ عمى تكجمع التكسير ال يتـ كم
سي لمجمع، كقد تبٌيف أٌف لكٌؿ صيغة مف ٌتخذ قياسان لما لـ يسمع ليا كزف قياكأكزاف خاٌصة تي 
ا كانت لمٌ ك جمع عمى غيرىا إاٌل ما ندر، جمع عمييا كال تي خاٌصة مف المفرد تي  ان صيغ الجمع أكزان

                                                           

 .ُٖ/ ُشرح جمؿ الزجاجي:  (ُ)
 .ّٖ/ ُ، كشرح الجمؿ: َُٗ/ ِييٍنظر: شرح الكافية:  (ِ)
 .ٔ/ ٓ، كشرح المفصؿ: َُْ،  َْٕ/ ّينظر: الكتاب:  (ّ)
، كينظر: شرح ٗٔٔ/ ُشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ المسمى منيج السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ: : ينظر (ْ)

 .ٔ/ ٓالمفصؿ: 
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عمى  يدؿٌ ما كثرة، كمنيا مصيغ الجمع تختمؼ باختبلؼ العدد المراد جمعو فمف الصيغ ما ىي ل
لى ىذا أشار ابف يعيش  ،ي التمييز بيف معاني الجمعة، كىذا دليؿ عمى دٌقة الم غة العربٌية فالقمٌ  كا 

جعؿ لكؿ مقدار مف الجمع مثاؿ يمتاز بو مف غيره، كما جعمكا كاف القياس أف يي " في قكلو:
اقتصركا عمى ر ذلؾ ػػػ إذ كانت األعداد غير متناىية الكثرة ػػ ا تعذٌ لمكاحد كاالثنيف كالجمع، فممٌ 

، (ُ)"لمقميؿ أبنية تغاير أبنية الكثير ليتميز أحدىما مف اآلخر الفصؿ بيف القميؿ كالكثير فجمكا
ـٌ فنحف ال نسمٌ  )جمع التكسير(،  الخبلؼ بيف الدارسيف بخصكص مسألةـ بعدـ حصكؿ كمف ث

بؿ تعٌدل إلى األبنية المفردة التي يأتي  ،كىذا الخبلؼ لـ يكف متعٌمقان بحدكد القٌمة كالكثرة فحسب
 يف كأكثر، كذىب ابف جٌنيبناءن معٌينان لمجمع، كمنيـ مف ذكر بناءى  كرى منيا الجمع، فمنيـ مف ذ

، كمنيـ مف يقكؿ ىذا (ِ)أفَّ الٌسبب ىك تعدد الجمع لمبناء الكاحد، فيحتمؿ الجمعيف كالثبلثةإلى 
كىذا الشذكذ مكجكد في كٌؿ قاعدة، فمكٌؿ قاعدة شكاذ في الم غة حٌتى كلك كانت مف أشٌد  ،شاذ

، كفي ضكء االستقراء لشرح منيج القٌصاد سنتعرؼ عمى ما اختمؼ فيو كما اتٌفؽ (ّ)قيفان الم غات تث
 ،بكصفو معياران كاحدان لنصكص االحتجاج ؛أقكاليـ مع ما قيؿ في الشرح لنرل مدل تكافؽ ،عميو

ف جمكع التكسير ك استخدامو ليذه الجمكع كالمفردات اٌلتي بنكا عمييا الجمكع، كلتككذلؾ مف 
مٌي، فقد في شرح الح لكبر اف ليا الحٌصة الة في الٌشرح أدٌلة كشكاىد عمى أقكاليـ، كقد كالكارد

 كصيغ منتيى الجمكع. ،كقٌمة ،كردت في أربع كستيف لفظة بيف كثرة
 جموع الكثرة:ــ 1

ىي " بقكلو:كعٌرفيا الراجحي  ،(ْ)ا فكؽ العشرة إلى ما ال نياية لوكىي التي تدؿ عمى م    
، (ٓ)"نَّيا تدٌؿ عمى عدد ال يقٌؿ عف ثبلثة كيزيد عمى عشرةي يقكؿ عنيا الٌصرفٌيكف إيغ اٌلتالصٌ 

تزيد عمى الثبلثيف، كلكف المشيكر كالقياسٌي لكأكزانيا كثيرة، فقد حٌدد الٌصرفٌيكف صيغيا، كأنَّيا 
فىاًعؿ، الى، مى )فىٍعؿ، فيعيؿ، ًفعبلف، فيٍعبلف، فىعى  يقارب ثبلثان كعشريف صيغة، منيا:منيا ما 

                                                           

 .ٗ/ ٓشرح المفصؿ:  (ُ)
 .ُُٔ/ ِينظر : سر صناعة اإلعراب:  (ِ)
 .َِّالم غة: عمـ ينظر:  (ّ)
 .ُٕٖ/ ِينظر: حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:  (ْ)
 .ُُٓالتطبيؽ الصرفٌي:  (ٓ)
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 مف جمكع الكثرة مكقؼ البجميٌ أمَّا  .(ُ))صحارل، معابد، جكاىر، كيتيب، قفزاف( فىكىاًعؿ(، نحك:
عان عمى تسع عشرة صيغة مف صيغ جمكعو، كخمسيف جمعان لمكثرة مكزٌ  ةكقؼ عمى ثبلث فقد

 كسندرسيا بحسب كركدىا األكثر فاألكثر.
 )ف ْعل ــ ف ع ل(: . أ

كاختبلؼ في األلفاظ التي جاءت عمى ىذه الجمكع اقتضت طبيعة مف تداخؿ  هلما رأينا    
يعد مف أخؼ أكزاف  (فيٍعؿ) األكؿف ،كىما مف جمكع الكثرة ،تحت عنكاف كاحد االحاؿ أف يككن

)فعبلء( صفتيف  كمؤٌنثو ،)أفعؿ( كينقاس في ،(ِ)ان مجٌردان ساكف الكسطلككنو ثبلثيٌ  ؛الكثرة
مٍ ػ)ك نعتان مكتفيان  )أفعؿ( فإذا كاف" ، قاؿ المبٌرد:(ّ)(أحمر كحمراء)فسككف في جمع  بضـ   (رحي

ٍمر، كأبيض كبً )فيٍعؿ( ساكف الكسط، ك  جمعو عمى فإفٌ   . (ْ)"يضذلؾ قكلؾ: أحمر كحي
بشرط ككنو صحيح اآلخر  ،رباعٌي قد زيد قبؿ آخره مدٌ  أٌما )فيعيؿ( فإنَّو مٌطرد في كؿ  اسـو     

 .(ٓ)كغير مضٌعؼ
 :منيا كر ذن ،(ٔ)مٌرة في شرح منيج القٌصاد ةىذه الٌصيغ إحدل عشر  كقد كردت    

 :ــــ ن ْكد
 :(ٕ)كرد ىذا الجمع في البيت الثاني كالثبلثيف    

ًَؿَناؽقُؾًفاًـُْؽْداوَبَهَػًِتاَؿــَؼًًًًًًًًًًًصٍػـًَٕؾقَطَعًذراعاًاؾـفأرًذٖد

زنة جمع تكسير ب (نيٍكد)فينا: ، (ٖ)"ش ليا كلده كىي التي ال يعي جمع نكداء، فاًعموي، نيٍكده " قاؿ:    
 عمى (فعبلء)قياس ألنَّو يٌطرد جمع ، كىك جمع عمى ال(نكداء)فيٍعؿ( جمع كثرة مف )فعبلء: 

                                                           

 .ِٗٔ/ ْحك الكافي: النٌ ك ، َّْ/ِينظر: األصكؿ في النحك:  (ُ)
 .ِٖٓ/ ِ تصريح عمى التكضيح:شرح الينظر: (ِ) 
 .ُُٔػػ ُُٓ، كينظر: التطبيؽ الصرفي: ٖٗ/ ْشرح ابف عقيؿ:  (ّ)
 .ُِٔ/ ِالمقتضب:  (ْ)
 .ََُػػػ ٗٗ/ ْ، كشرح ابف عقيؿ: ُُْػػ  َُْمعجـ الجمكع في المغة العربية:  (ٓ)
 . َّٖ، ُّٖ، ّّٖ،  ّْٓ، ِّٕ،  ََّ، ِٕٗ، ِٖٔ، ِِٖ،  ِْٓ( ينظر: منيج القٌصاد: ٔ)
 .ْٔ، كالديكاف:  ََّ( نفسو: ٕ)

ساس الببلغة: أ، ك ْٓٓ/ِ ،كقيؿ ىي التي ال لبف فييا، اك قميمة الخير. ينظر: الصحاح: َِّمنيج القٌصاد: (ٖ) 
َٗٗ . 
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ىي اٌلتي ال يعيش ليا كلد  :دالالتيا بقكًلوً الشارح ف بيٌ نىٍكدىاء(، ثـٌ )مف  ()نيٍكد ا في:)فيٍعؿ(، كم
و ذراعييا في بيذه الٌمفظة لمتشبيو، فيك يشبٌ ، كجاء الشاعر (ُ)رضعفتكثر ألبانيا؛ ألنَّيا ال تي 

حكليا نسكة ، ك بسبب حزنيا عمى كلدىا ؛سرعة السير بذراعي امرأة طكيمة قامت تمطـ كجييا
ا كقكمى ترجيع يدييا عند يكذلؾ أفَّ مف رأت حزف غيرىا عمى كلدىا اشتٌد فعمي  ،أكالدىفَّ  فقدفى 

 .)الكصؼ الحسف(لتو أفادتفَّ دال، أم: إ(ِ)في غاية الحسف كالجماؿ قعي  كىذا تشبيوه كا النائحة،
ألٌنو لـ يرد الخركج عف  كلـ يذكره الشارح؛ رٌبما ،(ّ)(ناكد)ػجمعه ل (نيكد)كذكر ابف منظكر أٌف     

ـٌ قاؿ ،القياس  لوي اؤٌ إذا كثر سي  ،الرجؿ فيك منككد دى كً كيقاؿ ني " بجمكع أيخرل ليذه الٌمفظة فقاؿ: ث
 ؛كد الذم ىك عسر كمنككد الذم كثرى طمبوي ، فينا فٌرؽى بيفى الن(ْ)"كد أم عسركرجؿه ن ،رهي خي كقؿَّ 
 . (مناكيد)ك (،أنكاد)كيقاؿ في جمعو  ،و ال يممؾ شيئان ألنٌ 

، )أفعاؿ( األٌكؿ جمع لمقٌمة بزنة، مفاعيؿ(ك  ،فعكؿك  )أفعاؿ، ذف نجد ثبلثة جمكع ذكرتإ    
غـ مف داللة عمى الرٌ  ،التكٌسط ا الكثرة كالمبالغة كالمقاـ اقتضياأرادى ًبيم افكالثاني كالثالث المذ

 كثرة.( جمع ؿعٍ زنة )في أٌف لذا قاؿ ب ؛الكصؼ الجميمة
 :ر ْسلـــ  

 : (ٓ)مبيت التاسع كالثبلثيفكردى ىذا الجمع عند شرح الشارح ل    
ـِ ًِٓقٔلردًعـَدًواؾعػُقًًًًًًًًًًِلكُتًأٖنًردقلًآًأوعدـلُأ ًؿلؿقُلًا

في كبلـ الشارح عند  عمى الٌرغـ مف عدـ كركد ىذا الجمع في قصيدة الشاعر إاٌل أنَّو كردى     
كالرسكؿ ىك المبعكث " :بقكلو)رسكؿ(، فشرحيا  مبيت الشعرم الذم يشتمؿ عمى لفظةشرحو ل
 ؿه سكيف كريسي لتَّ باكالجمع ريٍسؿه  كرسكؿه، رسؿه مي  يقاؿ أرسمتي فبلنان في رسالة فيك ،برسالة

 )ريسيؿ( كالثاني ،)ريٍسؿ( بالتسكيف األٌكؿ :يف لجمع الكثرةح صيغتى الشار ذكر ف ،(ٔ)"حريؾً بالتَّ 

                                                           

 .َّّ/ ِأساس الببلغة: ، ك َِّمنيج القٌصاد: ينظر:  (ُ)
 .ُّٗييٍنظر: كنو المراد:  (ِ)
 .ّْٖٓلساف العرب:  (ّ)
 .ّْٖٓنفسو:  (ْ)
 .ٓٔالديكاف: ك ، ِّٔاد: ( منيج القصٌ ٓ)

 .ِّٕػػػ  ِّٔمنيج القٌصاد:  (ٔ)
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)أفعؿ، فعبلء( اٌلذم  عمى عمى غير قياس؛ ألفَّ مفردىا ليس بالتحريؾ، أٌما )ريٍسؿ( فيك جمع
 يأتي  مٌطردان فيو.

)رسكؿ( اٌلذم ىك رباعٌي قبؿ آخره  نَّوي مف المفرد( فيك القياس؛ أل)ريسيؿ أٌما الجمع الثاني    
ربَّما قصد التخفيؼ اٌلذم أراد  ،خركجو عف القياسمف غـ رٌ عمى الٌدـ األٌكؿ بالتسكيف ، كقي (ُ)مد
 األصؿ فييا التحريؾ )فيٍعؿ كفيعيؿ(، كمثميا )كيٍتب(، لكفٌ  :بينيما فينا نمحظ تداخبلن  ،و الشارحب

ف، كلكٌنيـ أصؿ ىذه األمثمة كمٌ " :)فيعيؿ(، فقاؿ ابف جٌني يا تحريؾ عينيا بالضـ، نحك: نيكير كعيكي
)الر سيؿ،  ا كانكا يقكلكف فيفي الكاك، كلمٌ  ىربكا مف الضٌمة إلى الٌسككف استثقاالن لمضٌمة اٌلتي

كالكيتيب(: )ريٍسؿ ككيٍتب( فيسكنكف غير الكاك؛ كراىية الضٌمة كيجيزكف التسكيف كالتحريؾ كانت 
كالكاك ثقيمة؛  فَّ الحرؼ نفسو كاك،نَّو قد انضـٌ إلى حركة مستثقمة أاك حقيقة بإلزاـ السككف؛ ألالك 

 اكية التخفيؼ كاالستثقاؿ؛، فيك إذف ينظر إلييا مف ز (ِ)"التسكيف كحدهفمذلؾ اقتصر فييا عمى 
 (فعكؿ)ما كاف عمى إذ رأل أٌف  ؛)فيعيؿ( :كاالستثقاؿ )فيعيؿ(، أمَّا سيبكيو فقاؿ ،فالتخفيؼ )فيٍعؿ(

ٌف أحد البناءيف فرع لآلخر، نحك: ، أم إع، أٌما الٌرضٌي فقاؿ بالفر  (ّ)ر عمى )فيعيؿ(فإٌنو يكسٌ 
ٍدؽ المقاء)، أك نقكؿ: (سيحيت)ك (،سيٍحت) ديؽ المقاء)، ك(صي كبلىما صحيح، كلكف رٌبما ال  (صي

سكيف عيف ىذا الجمع إف كانت ، أٌما المحدثكف، فمنيـ مىٍف قاؿ بجكاز ت(ْ)يستعمؿ إاٌل أحدىما
)ريسيؿ، كريٍسؿ( :صحيحة

(ٓ). 
كىذا ما نجده  إذف مف خبلؿ ذلؾ كٌمو فإٌنو ال بأس باالثنيف؛ لما بينيما مف تداخؿ كترابط،    

لكف عند العكدة إلى الداللة نجد أٌف ك ، ( بالتحريؾريسيؿ)بالتسكيف، ك ()ريٍسؿ عند الشارح بقكلو:
عمى ، ك بأنيا األىٍكلى كعندىا نحكـ عمى اٌلتي يقتضييا الٌسياؽ ،خاٌصة ا داللةملكٌؿ كاحدة مني

جمؿ )، ك(ناقة ريٍسمة))ريٍسؿ( الٌميكنة كالٌسيكلة؛ لذا يقكلكف: بػ و أرادإذ إنَّ  ينفر منيا؛ بأنيا خرلاأل

                                                           

 .ٗٗ/ ْييٍنظر: شرح ابف عقيؿ:  (ُ)
 .ّّٔ/ ُالمنصؼ:  (ِ)
 .َْٓ/ ّالكتاب:  (ّ)
 .ُُٖ/ ُشرح الشافية:  (ْ)
 .ُُٔالتطبيؽ الصرفي:  (ٓ)
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مؤٌنثة  (رسالة)ا كانت كلمٌ  ،، أٌما )ريسيؿ( فإنَّيا جمع لػ)رسكؿ(، كيراد بو المبعكث برسالة(ُ)(ريٍسؿ
كجمع الرسكؿ " قاؿ الٌراغب: ،(ِ)قاؿ )رسكؿ(؛ ألنَّو يستكم فيو المذٌكر كالمؤٌنث كالكاحد كالجمع

ًُؾقُطًَقاًَؼاُؾقا﴿، فمف األكلى قكلو تعالى: ريسيؿ: كريسيؿ ا ييراد بيـ تارة المبلئكة، كأخرل األنبياء

ـٖا ً﴿الثانية قكلو تعالى: ، كمف (ّ) ﴾ٔإَؾِقَؽًَقِصُؾقاًَؾـًَرٚبَؽًُرُدُؾًٔإ ـًَُؽُؾقاًاؾٗرُدُؾًَأٗقَفاقا ًِؿ

كمف . (ٓ)"اىـٍ ريسيبلن كصفكة أصحابو، فسمٌ  كؿقيؿ عيني بو الرس ،(ْ)﴾َصاِؾّواًَواِعَؿُؾقاًاؾطَّٚقَلاِت
 .(رسكؿ)كىك القياس بجمع  ،اقتضى التحريؾ ال التسكيفقد تبيف الداللة نجد أفَّ المقاـ 

يجب عميو  أٌنو(، كالممحظ ىك ك طمب العفك كاالستعطاؼ مف رسكؿ ا )أمَّا المدلكؿ في    
 (كعدني) تككف في الشر بخبلؼ (أكعدني) ذلؾ أفَّ  ؛تياف بما يبلئـ العطؼ( كاإلأكعدني)ترؾ 

 .(ٔ)التي تككف في الخير
 ف عال: . ب

ح األكؿ )فىٍعؿ كفىٍعمة( بفت رد في جمع اسـ ككصؼ عمىكثرة، كتطٌ كىي مف أبنية جمكع ال    
عٍ )، ك(كًكعىاب ،كىٍعب) ا ياء، نحك:ما كال عينيمليست فاؤى كسككف الثاني فييما،  ،بصى

لي، كت(كًصعاب اسميف الميما  ا شريطة أف يككناما كثانييمٌطرد في )فىعىؿ كفىعىمة( بفتح أكَّ
فعيؿ ) كاكم العيف كال يائي البٌلـ، كفيغير  كفي )ًفٍعؿ كفيٍعؿ( اسمان  ،صحيحة، كغير مضٌعفة

 منيا: ذكرنك  ،(ٖ)زفخمسة ألفاظ عمى ىذا الك  يٌ مٌ كقد جاء في شرح الح .(ٕ)فكفعيمة( كصفي
مال: ــــ  ج 

 :(ٗ)ابع كالخمسيفكرد ىذا الجمع في البيت الس    
                                                           

 .ّّٓ/ ُييٍنظر: أساس الببلغة:  (ُ)
 .ِّٕالقٌصاد:  ، كمنيجُْٓٔلساف العرب:  (ِ)
 .ُٖىكد:  (ّ)
 .ُٓالمؤمنكف:  (ْ)
 ّّٓ( مفردات ألفاظ القرآف :ٓ)

 .ِّٖ، كمنيج القٌصاد: ّْٔييٍنظر: كنو المراد:  (ٔ)
 .َُْػ َُّ/ ْ، كشرح ابف عقيؿ: ْٗ/ ِ، كشرح الشافية: ٕٖٓ/ ّينظر: الكتاب:  (ٕ)
 .  ّٗٗ ّٔٗ، ِِٗ، ُّٖ( ينظر: منيج القٌصاد: ٖ)
 .ٕٔ الديكاف:ك ،  ٌّٔٗصاد: ( منيج القٗ)
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ًاؾمَٓـاِبقُؾًاؾيُٓقُدًَعرََٓدًإذاًَضِرْبًًًًًَقِعِصُؿُفِؿًًًًًًاؾزُِٓفٔرًاجِلؿألًَؿِشَلًَقِؿشقَن

مىؿ، كىك مف اإلبؿ بمنزلة الرجؿكا" :قاؿ     ، المرأةً  بمنزلةً  اقةي ، كالنَّ ناسي  األ مف لًجماؿ: جمع جى
فينا الجمع  .(ُ)"ى جمبلن إاٌل إذا أربع، كييقاؿ في جمعو أيضان: أجماؿ كجماالت كجمائؿكال يسمَّ 
 ،قةاالذكر مف نكع اإلبؿ خبلؼ النٌ  ىك (الجمؿ)، ك)ًفعاؿ( جمع كثرة عمى )ًفٍعاؿ(بصيغة 
، كذكر (ِ)جمع الجمع، كىي تسمية تطمؽ عمى الكبير مف اإلبؿ (ماالتجً )، ك(ماؿجً )كجمعو 

أيضان جمعو عمى صيغة )أفعاؿ(، كىي جمع قٌمة بقكلو: كجمعو عمى )أفعاؿ(، كقد ذكر سيبكيو 
رتو ألدنى العدد بنيتو ؾ إذا كسٌ نٌ )فعبل( فإىذا الجمع عمى ثبلثة أحرؼ ككاف مف  ما كافأٌف 
أجماؿ(، كلكف عندما أراد بيا الكثرة بناىا عمى  :ى )أفعاؿ(، كذلؾ مثؿ قكلؾ: )جمؿعم

ؿ، مي أجٍ )، كىذه الجمكع قد ذكرت في المعجـ الكسيط، كأضاؼ إلييا جمكعان أخرل: (ّ))ًفعاؿ(
 خٌص )ًفعاؿ( لكٌنو ،تجمع بالصيغ جميعيا (جمؿ)، كذلؾ دليؿ عمى أفَّ (ْ)(مائؿمالة، كجى كجً 

ثرة، كاستعممت كممة )ًجماؿ( بالمعنى اٌلذم سبؽ ذكره، أم الذكر مف نكع اإلبؿ، كفيو بالذكر لمك
إذف المعنى  الجماؿ؛ لما فييا مف قٌكة كمتانة؛مثؿ مشي بأنو داللة الكصؼ، أم كصؼ مشييـ 

 .(ٓ) كذكر صيغة )ًفعاؿ( لمكثرة أيضان  (،يـ بػػ)القٌكة كالمتانةأراده الشارح ىك كصف ذمال
تَ  ـــ   اق:الع 

 :(ٔ)د ىذا الجمع في البيت الرابع عشركر     
ًادَلراِدقُؾًاؾـَٓهقلاُتًاؾِعماُقًإؾَّاًًًًًًُقَلؾُِٓغفاًًالًِبلِرٕضًُدعاُدًأِؿَيِت

،عتيؽو  جمعي  فاعؿ)يبم غيا( العتاؽي "قاؿ:      مف  ؽى تً كأنَّو عي  ،امكغيرىي  ، كىك الكريـ مف خيؿو كأبؿو
ـٌ (ٕ)"ؽ  مىة؛ ألٌنيما ينجكاف بو مف الرَّ كاأل ا أخذ عتؽ العبدً يا، كمف ىذالعيكب، أم نجا عن . ث

                                                           

 .ُُْ/ ٔ، العيف:  ّٔٗمنيج القٌصاد:  (ُ)
 .ُٔٔينظر: المعجـ الكسيط:  (ِ)
 .ٓٔٓ/ ّالكتاب: ينظر: (ّ)
 .ُٔٔينظر: المعجـ الكسيط:  (ْ)
 .ّٕٗػػ  ّٔٗيينظر: منيج القٌصاد:  (ٓ)
 .ِٔالديكاف:ك ،   ِِٖ( نفسو: ٔ)

 .ِِٗ:ػ منيج القصاد (ٕ)
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بؿ، فيك كصؼ اأكضح داللتو  ، كيقصد بيا ىنا السريعة بالكـرلخيؿ بأٌنو الكريـ مف خيؿ كا 
ىك أفَّ محبكبتو صارت بعيدة بأرض ال يصؿ إلييا إالَّ الٌنفائس مف  هالسير، كالمعنى اٌلذم أراد

الفرس العتيؽ، "، كقد درس الم غكٌيكف ىذه الٌمفظة كمنيـ الجكىرٌم، فقاؿ: (ُ)ةاإلبؿ القكية السريع
اؿ(؛ ألفَّ ىذا ما ىي )ًفعى  ، كقد اكتفى بذكر صيغة كاحدة لمجمع(ِ)"أم: الرائع، كجمعو الًعتاؽ

)ًعتاؽ( تحمؿ معنى الصفات الجميمة مف كـر كركعة لفظة تطٌمبو المقاـ كالمعنى، فينا نجد أفَّ 
 ة سير كقٌكة.كسرع
أنَّو رٌبما أراد بذلؾ المبالغة في البعد لة أيخرل مختمفة بعض الشيء، كأضاؼ السيكطٌي دال    

، كمف األمكر التي يجب مبلحظتيا أفَّ كممة (ّ)اٌلذم احتاج لكٌؿ ىذه األكصاؼ كي يصؿ إلييا
ك جمع مؤٌنث كى ،جيبات(كصفت بػ)النٌ  ياجمع كثرة عمى كزف )ًفعاؿ(، كلكنب)ًعتاؽ( جاءت 

جيبات( دٌلت عمى القٌمة بسبب القرينة، كىي سالـ يدٌؿ عمى القٌمة، كالصفة تتبع المكصكؼ )فالنٌ 
 )الًعتاؽ(.

 ف ع ال:  . ت
ر عمى كزف لبٌلـ مذكٌ كىك مف أبنية جمكع الكثرة، كىك مقيس في كؿ كصؼ صحيح ا    

ٌياد ،جاىد)كقٌراء(، ك ،)قارئ )فاعؿ(، نحك: رة كقد كرد ىذا البناء م .(ْ)(بكطيبٌل  ،طالب)، ك(كجي
زٌ )لؾ في لفظة ذك  ،يٌ الحمٌ  كاحدة في شرح البجميٌ   :(ٓ)في البيت السابع عشر ةردالكا (افالحي
ًوادِلقُؾًاحُلزَٓاُنًَتَقؼََٓدِتًإذاًًًًًًًًًَؾٔفٕؼًًًُؿْػَرٍدًِبَعِقـَِلًاؾُغققَبًَتِرِؿل

ىذا ما نص عميو ابف ك ، (ٔ)"مبى كص غمظ مف األرضجمع حزف، كىك ما  الحيزَّافي ": قاؿ    
و عمى )فعؿ(، ؛ ألنٌ اؿ( بغير قياس)فيعٌ  جمع جاء عمى (الحيزَّافي )ك ،(ٕ)في لساف العرب منظكر

                                                           

 .ُِٓالمراد: ييٍنظر: كنو  (ُ)
 .َُِٓػػ ُُٗٓ/ ْالصحاح:  (ِ)
 .ِْٓييٍنظر: كنو المراد:  (ّ)
 . َٓالتصحيح كالتكسير في العربية: ، كجمكعْٕٔ/ ْالنحك الكافي:  (ْ)
 .ّٔالديكاف: ك ،   ِّٗ( منيج القٌصاد:  ٓ)

 .َِْمنيج القصاد:  (ٔ)
 .ّّٓ/ ٓينظر: لساف العرب:  ((ٕ
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ة عمى الكصؼ، أم الكصؼ كمف معناه تتضح الداللة التي جاء بيا الجمع، ففيو دالل
 ،الحر   إذا اشتدَّ  الٌنظرً  بحٌدةً  ياذلؾ أنَّو يصفي  ؿ؛كالقدرة عمى التحمٌ  ،كالقكة ،كالغمظ بالصبلبة،

 .(ُ) !؟، كيقكؿ إٌنيا بيذا الحاؿ الصعب كىي كذلؾ فكيؼ بحاؿ غيرىاأعني اإلبؿى  ،تٍ كسًدرى 
 ول:ع  ف   . ث

في ألفاظ أربعة، أحدىا:  رد، كيطٌ يٌ مٌ مف أبنية جمكع الكثرة في شرح الحكىك البناء الثالث     
ككيعيكؿ(، كيٌطرد أيضان في  ،ؿعً )كى ككيبيكد(، ك ،)كىًبدى  حك:ثانيو، ن)فىًعؿ( بفتح أٌكلو ككسر  اسـ عمى

 ،)كىٍعب عينو كاكان، نحك: ت)فىٍعؿ( ليس حاؿ ككنو مفتكح الفاء اكف العيفاالسـ الثبلثٌي الس
ميكؿ(، كمضمك  ،)ًحٍمؿ ، كمكسكرىا )ًفٍعؿ(، نحك:(كفيميكس ،فىٍمس)، ك(ككيعيكب يا )فيٍعؿ(، مكحي
ٍند نحك: نيكد(،  ،)جي كد(، كيجمع عمى ىذه الصيغة أيضان )فىعىؿ( بفتحتيف  ،ك)بيٍردكجي  الخاليكبيري
مؼ في جمعو عمى )فيعيكؿ(، فمنيـ مف قاؿ بالقياس، كمنيـ مف قاؿ ؼ العٌمة، كىذا اختي أحر مف 

 .(ِ)بالسماع، كاألٌكؿ حسف
، (ّ)()فىٍعؿكجميعيا جاءت جمعان لػ ،ميٌ ذه الصيغة ثبلث مٌرات في شرح الحكقد كردت ى    

 كنذكر منيا:
 غ ي وب:_ 

 :(ْ)كرد ىذا الجمع في البيت السابع عشر    
زَّان   َتَوقََّدت   َله ق      إذا م ْفَرد   ب َعْيَنيْ  الغ يوبَ  َتْرم ي  والم يل   الح 

، ككٌؿ ما مف األرض كىك ىنا ما اطمأفٌ ؛ يبو يكب بضـٌ الغيف ككسرىا جمعي غى كالغي " :قاؿ    
عمى القياس؛  ب()غىيٍ  ممفردل )فيعيكؿ( مع كثرة بزنة، فالغيكب ج(ٓ)"غيبه  غاب عف عينيؾ، فيك

جمع  (شيييكد)( كػغائب) لممفرد(، أك فىٍمس)جمع  (فيميكسػ))فيعيكؿ( ك )فىٍعؿ( يٌطرد جمعو عمى ألفَّ 

                                                           

 .ُِْمنيج القٌصاد: ينظر:  (ُ)
، كجمكع التصحيح كالتكسير في َُٕ/ ْ، كشرح ابف عقيؿ: ِْٓ، َْٓ/ ِشرح التصريح عمى التكضيح:  (ِ)

 .َُِ، كالتطبيؽ الصرفي: ّٓػ ِٓالعربية: 
 . ّٗٗ، ّْٓ، ِّٗ( ينظر: منيج  القٌصاد: ّ)
 .ّٔالديكاف: ك ،  ِّٗ( نفسو:  ْ)

 .ّْٔ/ ٗ، ينظر: لساف العرب:  ِّٗمنيج القٌصاد:  (ٓ)
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الشيء عف  ىك استتار (الغىٍيب)ػمف لفظيا عمى ما تحممو مف معنى، فتدؿ كىي  ،(شاىد)
ـٌ إفٌ  غابت الشمس تغيب غيبةن )ىذا الغياب قد يككف مٌما ال يعممو إاٌل ا، يقاؿ:  العيكف، ث
 .(ُ)إذا غاب بعميا (يبةؿ عف بمدًه، كأغابت المرأة فيي مغغاب الرَّج) ، كيقاؿ:(كغيييكبان كغيبان 

عف  اٌلتي كردت في البيت الٌشعرٌم فأرادى بيا آثار الطريؽ اٌلتي غابت معالميا (الغيييكب)أٌما     
حاء م  بالغياب كااللممبالغة  (غيكب)، كجاء بفعكؿ  العيكف، كخفيت عف األبصار، كال عكدة ليا

ـٌ إ كىك  ،ذكر مفردإال بعيني رل حاء لدرجة أٌنيا ال يمكف أف تي م  الا ٌنيا أصابياعف الكجكد، ث
 .(ِ)عٌمو يرل ىذه اإلشارة الطامسة ،الثكر الكحشي؛ لما فيو مف قٌكة كحٌدة في بصره

إذف مف خبلؿ تحميؿ المعنى ليغكٌيان كسياقٌيان نجد أنَّو أراد بذلؾ المبالغة بالكصؼ، كصؼ     
 ،كاألمر اآلخر ىك أفَّ )فعكؿ( صيغة مبالغة بت عف العيكف كال يكاد أحد يراىا.اآلثار اٌلتي غا

لحسف لعيني الكصؼ اك الشارح، ثرة ليصؿ إلى الكصؼ الذم أراده فينا نجد اجتماع المبالغة كالك
كشٌدة في  ،سغـ مٌما في الطريؽ مف طماقة التي شبييا بالثكر الكحشي، فيي عمى الرٌ ىذه النٌ 
تشبييو ك  ظر.كتحديؽ النٌ  ،ا زالت غاية في حدة البصركغمظ األرض، كالٌرماؿ، فيي م ،الحرٌ 

إذا  اؿغاية في الحسف كالجماؿ؛ ألفَّ عيف البقر الكحشية في غاية السكاد، فكيؼ يككف الجم
)فىٍعؿ( يبنى  ما كاف عمى"ىذا البناء بقكلو:  كقد ذكر سيبكيو، (ّ)كاف الثكر أبيض كعيكنو سكد

   .(ْ)"فيعيكؿألكثر العدد بنيتو عمى  غىٍيب أغيب، أٌما إذا أردت بناءه )أفعؿ( ألدنى العدد عمى
 :ف عالن . ج

ف(، كىك كقد يجيء عمى )ًفٍعبل"سيبكيو: اء ما كاف عمى كزف )فىٍعؿ(، قاؿ ييبنى عمى ىذا البن    
ٍجؿ ، كما كاف عمى كزف (ٓ)"شاف( ، كجحشٍجبلف(، ك)رأؿ، كرئبلف(، ك)جحكحً  ،أقٌميما، نحك: )حى

كفتياف(، فالقياس أنَّو يجمع عمى غير ىذا البناء  ،)فىعىؿ(، فإنَّو يجمع عمى )ًفعبلف(، مثؿ )فتى

                                                           

 .َّْ/ ْمقاييس المغة: ينظر:  (ُ)
 .َِػػ  ُٗينظر: شرح التبريزم:  (ِ)
 .ُِْ، كمنيج القٌصاد: ِٕٔكنو المراد: ينظر :   (ّ)
 .ٖٗٓ/ ّالكتاب:  (ْ)
 .ُٕٓ/ ّنفسو:   (ٓ)
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 د اٌلذم بناؤه عمى )فيعىؿ( مفيتعٌمؽ باالسـ المفر  أمَّا ما .(ُ)كلكف جاء ىذا البناء بديبلن مف )ًفعاؿ(
 ،)ًفٍعبلف(، مثؿ: )صيرىدذم يأتي عميو في جمع التكسير ىكالصحيح كالمعتؿ، فاألصؿ الٌ 

ظمماف(، ك  ،بناء آخر، مثؿ )ظميـمعنى  يأتي عمى غير أصمو فيخرج إلى ًصٍرداف(، كقدك 
أمَّا  .(ِ)تكسير يشتركاف في بناء الكثرة اعاؿ(، فيما جمععمى كزف )فعيؿ(، بمعنى )ف (ظميـ)ػف

 ،غىزاؿ)، مثؿ )ًفعاؿ(، ك)فيعاؿ(كيي )فىعىاؿ(، ف عمى )ًفٍعبلف( باعٌية اٌلتي تيجمعاألسماء الرٌ 
كذكر ابف الٌسرَّاج أفَّ )ًفٍعبلف( جمع ألربعة  .(ّ)(غربافك  ،غيراب)، ك(رافكًحي ،ًحكار)، ك(ًغٍزالفك 

 .(ْ)ٍعؿ(أبنية: )فىعىؿ، ًفٍعؿ، فيٍعؿ، فى 
 كاآلتي: كىما، (ٓ)يٌ مٌ في شرح الح تيفكقد كرد ىذا البناء مرٌ     

يالنــ   :غ 
 :(ٔ) البيت التاسع عمى قكؿ الشاعر فيكرد ىذا الجمع في تعميؽ الشارح     

ًاؾُغقلًأِثقاِبفاًيفًَتَؾقَُٓنًَؽؿاًًًًِبفاًًًًًًتؽقُنًحإلًَعَؾكًَتدوُمًػؿا

التو غيكؿ، كالعرب تزعـ أنَّيا يؤٌنث كيذٌكر كالغالب تأنيثيا؛ لقكليـ: غبالضٌمة  كؿي كالغي " :قاؿ    
بلف( جاءت كممة )ًغيأٌف ، فنبلحظ (ٕ) "بلفمكَّف بألكاف مختمفة، كجمعيا ًغييت نؼ مف الجفٌ ص

كزف الثبلثٌي )فيٍعؿ(، كىذه المفردة معتٌمة ال( عمى ؿي )غيك  )ًفٍعبلف(، كمفردىا كسير عمى كزفجمع ت
لكاك، فقد طرأ عمييا إعبلؿ عند جمعيا جمع تكسير، كىك إعبلؿ بالقمب، فاألصؿ أف الكسط با

بلف( ي؛ لمجانسة الكسرة، فالتحميؿ الٌصرفٌي لصيغة الجمع )غً تككف )ًغٍكالف(، فقمبت الكاك ياءن 
 في مكضعو آخر قد كرد ىذا المفظك  .ك اإلعبلؿ بالقمبكى صكتي   حدثه قد طرأ عمييا ييظير أنيا 

، كالجمعي كالغيكؿ بالضـٌ مف السعالي" قاؿ الجكىرم:، كاؿ( بزنة )أفعاؿ()أغ أيخرل، كىي بصيغة

                                                           

 .َٗٓ/ ّالكتاب:  (ُ)
 .َُِػػ  ََِ/ ِالمقتضب: ينظر :  (ِ) 
 .ِٖٕػػ  ِٕٕ/ ّشرح المفصؿ لمزمخشرم: ينظر :  (ّ)
 .ّْٓ/ ِاألصكؿ في النحك:  (ْ)
 . ِٕٓ،  َِٕ( ينظر: منيج القٌصاد: ٓ)
 ( الديكاف: ٔ)
 َِٕ ( منيج القٌصاد:ٕ)
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ىا الشاعر عند لمقٌمة ال لمكثرة اٌلتي أراد أيضان، لكٌنو جمعه  قياسي   كىك جمعه  ،(ُ)"بلفكًغيأغكاؿ، 
يؿ الٌصرفي الجمع عمى ىذه الصيغة )أفعاؿ(، ىذا مف ناحية التحمكأٌيد المحقؽ كصفو لمحبكبتًو، 

 كما طرأ عميو.
، كىذه الٌداللة غير (ِ)ف بألكاف مختمفةيتمكٌ  أنَّيا نكع مف الجفٌ  يٌ فذكر الحمٌ  اأمَّا مدلكلي    

، ككٌؿ ما ، سميت بذلؾ؛ ألنَّيا تغتاؿي نكع مف السعالي"فقد ذكر الم غكٌيكف أفَّ الغكؿ  مختمؼ فييا،
لت المرأة، أم تمكنت ف،تمكٌ فيك غيكؿ، كالتغكؿ: ال اغتاؿ اإلنساف فأىمكو ىذا ، ك (ّ)"يقاؿ: تغكَّ

كال تثبت عمى خميؿ بؿ  ،، فيك يصؼ محبكبتو بأنَّيا ال تدـك عمى حاؿه الشارحالمعنى اٌلذم أراد
 شٌتى، كتتراءل بصكر ف بألكافو تتغٌير مف حاؿ إلى آخر، كتنتقؿ مف خميؿ إلى آخر، كتتمكٌ 

، كمف (ْ)كأخرل تتكدد ،، كمرة تجفككأخرل ترضى ،ضبكمرة تقطع، كمرة تغ مختمفة، فمٌرة تصؿي 
كجاءت داٌلة عمى الصفة المشٌبية اٌلتي كصؼ بيا حاؿ محبكبتو مع  ،ىذا نبلحظ أنَّوي أراد الكثرة

ح لنا سبب أكضعمى ذلؾ، ثـٌ بلف( مف داللة لما في لفظة )ًغي ؛مف المبالغة كالتعظيـ شيءو 
كسٌميت غكالن إمَّا إلىبلكيا الناس، أك "بقكلو:  ان ىمك  حقيقة أك ، كككف مسٌماىاغكؿال تسمية

نَّما يذكر تيكيبلن كتعظيمان لتمكنيا، كبالتالي فيك اسـ ال كجكد لمسمٌ   . (ٓ)"اه، كا 
 ق ْردان:ػػػػ 
 : (ٔ)جاء ىذا الجمع في تعميقو عمى البيت الثاني كالعشريف   

َزفاِؾـقـُؾ وأؼـراْب َؾـَلـاْن ؿــفـاًًًـُؼُفًًًًًًُقـِزِؾ ثـؿ عــؾـقـفــا اؾؼـراُد َقِؿـِشل
ً

، نبلحظ كممة )ًقٍرداف( جاءت جمع (ٕ)"كالقيراد بالضـٌ معركؼ، كجمعو ًقٍرداف بالكسرً " قاؿ:   
، (ٖ)رد جمعو عمى )ًفٍعبلف(يطٌ ك  ،اؿ(عمى كزف )ًفٍعبلف(، كمفردىا )قيراد( عمى كزف )فيعتكسير 

                                                           

 .ُٖٕٔ/ ٓتاج الم غة كصحاح العربٌية: (ُ) 
 .َِٕ( ينظر: منيج القٌصاد ِ)

 .َِْ/ْمقاييس المغة: ( (ّ
 .ُِٓ-ُِْ( ينظر: كنو المراد :ْ)
 .َِٖ( منيج القٌصاد : ٓ)
 .ّٔالديكاف: ك ،  ِٕٓ :نفسو( ٔ)
 .ِٕٓ:  منيج القصاد( ٕ)
 .ِٕٕ/ّ :( ينظر: شرح المفصؿٖ)
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 :جاء في الٌمسافء ىذه الٌمفظة كبٌينكا داللتيا، قد درس العمما، ك (غبلـجمع )في ( غمماف)ػك
اإلبؿ لتمٌص دميا، فيك كصؼ لمناقة بأنَّيا ناعمة ممساء لدرجة  دكيبة صغيرة، تعٌض  :كالقيراد"

كنبلحظ مف خبلؿ التحميؿ ، (ُ)"زلؽ؛ ألنَّيا سماف ممتمئة  يثبت عمييا إالأٌف القيراد كمبلستو ال
نَّو أراد بو داللة الكصؼ الحسف لئلبؿ مع شيءو مف التأكيد كالمبالغة في كضعو اٌلذم قيٌدـ ليا أ

 ليا.
  أفعالء : . ح
، (ءكأجبٌل  ،جميؿ)، ك(اءكأشدٌ  ،شديد)ػ، كفان أك منقكصان المذٌكر مضاع (فعيؿكيٌطرد جمعان لػ)    
نَّما يٌطرد ف، كندر في(تقياءكأ ،)تقيٌ ك رسمكا أ"ي الحديث: ي المذكر، كف)صديقة(؛ ألنَّو لمؤٌنث، كا 

 .(ِ)"إلى أصدقاء خديجة بيا
 في كردت التي( أخبٌلء) لفظة في كذلؾ، يٌ مٌ الح شرح في كاحدة مرة الصيغة ىذه كردت كقد    

  :(ّ)كالثبلثيف السادس البيت عمى تعميقو

ـََٓؽًالًآُؿُؾُفًًًًًًًًًًًًُؽـُتًَخؾقٕؾًُؽؾًَُٓوؼاَل ًشغقُلَؿًَعـَؽًٔإـٓلًُأؾِػَق

ٌنو أل ؛الصديؽ صديقان  ، كيسٌمىخميمة نثىكاأل ،ءكجمعو أخبٌل  ،: الصديؽالخميؿك " :قاؿ    
كالجمع  ،ثكقد يقاؿ في المؤنٌ  ،ثكالمؤنٌ  كالجمع كيقاؿ صديؽ لمكاحد ،المحبة وي يصدؽ صاحبى 

 . (ْ)"صدقاءأ
مفرد بزنة  ا، ككبلىمر كالمؤنثالمذكٌ  ا يستكم فيوممٌ )خميؿ كصديؽ(  ظافمفيذاف الف    

ما كاف عمى )فعيؿ( يٌطرد  عمى القياس؛ ألفَّ جمعان جاريان )أفعبلء(  جمعو عمى )فعيؿ(، فيأتي
ة، كىك مأخكذ مف الخٌمة كىي الصداق ،ىك الصديؽ (الخميؿ)ػجمعو عمى )أفعبلء(، أٌما داللتو ف

عنو  و، فقد تبلىكاكيخبؤىـ لكقت مصائب ه بأٌنو كاف يرجكىـ لشدائدهً يخاطب نفسو معاتبان أصدقاء
 في بعض  ، فيذه صفة، كىذا ليس بغريب(ٓ)كانشغمكا عف نصرتو كمساندتو كالكقكؼ بجانبو

                                                           

 . ّٕٓٓ ( لساف العرب:ُ)
 .َْٔ-ّ، كينظر: الكتاب : ُِّ- َِّ/ّ( ىمع اليكامع: ِ)
 .ٓٔالديكاف: ك ،   ُّْ( منيج القٌصاد:  ّ)
 . َّْ/ّ، كينظر: مقاييس المغة  ُّٓ( منيج القٌصاد: ْ)
 . ّّٔمراد :( ينظر: كنو الٓ)
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 ليـ، مع شيءو  كصؼه  كفي ،كثرتيـعمى مداللة ل ؛جاء بصيغة الكثرةف ،في كؿ زماف األصدقاء
 مف العتاب.

 َفَعل: / ف َعل . خ
ه الصيغة ما كاف عمى زنة )ًفٍعمة، جمع عمى ىذيي مف جمكع الكثرة، ك  بكسر الفاء كفتحيا    

ر(، قاؿ أبك عمٌي كرل، كًذكى ذً )، ك(ٌجة، كًحجىجحً )، ك(ـكًفٍعمى، كفىٍعمة، كفيٍعمة(، نحك: )ديمة، كديى 
المعتؿ مف  كقد كسركا فىٍعمة مف بنات الياء عمى ًفعىؿ، كذؾ خيمة كًخيىـ، كنظيرىا"الفارسٌي: 

ٍمقة كًحمىؽ، كليس ىذ ف كاف االسـ عمى ا  ك " ، كقاؿ ابف عصفكر:(ُ)"ا بقياسىىٍضبة كًىضىب، كحى
ف كاف عمى فىعىمة، ك عمى ًفعىؿ، نحك ًعنب ًفٍعمة كاف لمكثير رة تجمع عمى فىعىؿ كاف لمكثير ا  ، كشىجى

ر  .(ِ)"عمى شىجى
ىناؾ بعض التداخؿ بيف كسر  ف كافا  ك ، (ّ)يٌ مٌ الح شرح في مرتيف الصيغ ىذه كردت كقد    

 :تيا باآلميضاحيإ كيمكف الفاء كفتحيا،
الرابع  الكاردة في البيت )نىًقمات( عمى صيغة الجمع ميٌ في تعميؽ الح الجمعكرد ىذا  :م  ق  نَ -

 :(ْ)فاألربعيك 
ًاؾِؼقُؾًِؼقُؾُفًـِؼَؿاٍتًِذيًَؽٚػًِػلًًًًُأـَأزُعفًًًًًًًاَلًَقِؿقـِلًَوَضِعُتًَحٖمك

عاقبىو،  :قامان؛ أممنو انتً  ـى ممةو ككىًمـ، ييقاؿ انتقى ، مثؿ كى قكبةي ًنقمىةو، كىي العي  عي جمٍ  نىًقـه " :قاؿ    
، كجمعيا ًنقىـ، مثؿ: اؼً القى  كافً سٍ كف كا ً النٌ  قمًة بكسرً القاؼ، كالن   ككٍسرً  كفً النًَّقمة بفتح الن   ـي كاالسٍ 
 .(ٓ)"ًنعىـ
 :ف لجمعوً كر صكرتىيذ ثـٌ  ،ؿ( جمع كثرةعى ـ( جمع تكسير بزنًة )فً قى ىنا أفَّ )نً  يٌ الحمٌ ذكر ف    

 )ًنقىـ( بكسرو  ، كالثانية(كىًمـ) ، كجمعيا(كىًممة) مثؿ ،)نىًقمة( مف المفرد )نىًقـ( بفتحو فكسرو  األكلى
القياس  ا نمحظ أفٌ مؽ إلى مفرد كؿ منيا كالتطرٌ م)ًنقىـ(، كعند تحميمي )ًنٍقمة( كجمعيا لممفرد ففتحو 

                                                           

 . ُٔٓ ( التكممة:ُ)
 . ُُْ/ِ ( المقرب:ِ)
 . َّٗ-ّْٗ( ينظر: منيج القٌصاد: ّ)
 . ٔٔالديكاف: ك ،  ّْٖ: نفسو( ْ)
 . ّْٗ( منيج القٌصاد: ٓ)



 مس توى التحليل الرصيف ......................................................................................الفصل الثاين ........  
    

 

88 

الثانية  عمى أما الجمع ،(ًنقىـ )ًفعىؿ: رد جمعوي عمىطٌ )ًفٍعمة( ي لمثانية؛ ألفَّ ما كاف مفرده عمى
، فيٍ ذ نقؿ  رأيى ؛ إمكع قد ذكرىا ابف منظكر في لساف العربكىذه الج. (ُ)ذك ذالشفعده بعضيـ مف 

ـي، نى  ياس أف يقكلكا في جمع نىًقمة:كالق" :ذ يقكؿ)نىًقـ(، إ ي الذم قاؿ بجمعنٌ البف جً األكؿ  عمى ًق
مف صيغة شيء  ري رفض فييا تغيٌ الت يككف بيذا مؤيدان لفكرة ابف سيدهك  ."جمع كىًممة ككىًمـ

ينا نجدىـ خرجكا عف ف ،(ِ)جمع ما جاء بالياء ال بزيادة كال نقصاف مثؿ نىٍمرة كنىٍمرفي الحركؼ 
كبل الجمعيف جائز سكاء كاف  :أقكؿ .(ّ))ًفعىؿ( )ًفٍعمة( عمى رف تكسٌ قياس أال فٌ القياس؛ ذلؾ أ

  أك نىقمة.  المفرد ًنقمة
ٌما ا بالمساف كا  مٌ الشيء كنىقىٍمتىوي اذا أنكرتوي إ نقمت" :اغبفجاء في مفردات الرٌ  أمَّا مدلكلو    

ة السطكة كالمراد بو شدٌ وي ذك نقمات، ( بأنٌ ) بيكىذا ما ذكره الشارح ككصؼ بو النٌ  ،(ْ)"بالعقكبة
ليـ كالضراعة ليـ، كىذه صفة كاكعدـ األخذ بأق ،يـيمعة البأس عمى الكفار كاإلغبلظ كقك 

ذكر صيغة  ثـٌ  ،(منبي )لو أراد بو الكصؼ الحسف نٌ ، كمف ىذا نبلحظ أ(ٓ)() معركفة عنده
 الكثرة لممبالغة في كصفًو ليـ.

 :َحَمق  ــ  
 الداللة نفسيا:رد مرتيف ب، كقد ك (ٔ)خامس كالخمسيفكرد ىذا الجمع في البيت ال    

ــٖفًًًًًًَحـَؾْؼًًً هلا ُذؽَِّت ؼـد َدـَقاِبُغ بقـْض ًَؿـِهــُدوُلً اؾَؼْػَعـاِء َحــَؾـُؼ ؽـل

مى " قاؿ:     ٍمقكحى ستدارى مف ي ما اة بفتح الحاء كسككف البلـ، كىؽ: بفتح الحاء كالبلـ جمع حى
، كىي جمعه عمى غير قياس ة البىاب، كحمقةرع، كحمقحديد كغيره كحمقة الد    .(ٕ)"القـك

                                                           

 ُُّ/ِ( ينظر: المقرب: ُ)
 . ُّْٓ( ينظر: آراء العمماء في لساف العرب : ِ)
 . ُُْ/ِ( ينظر: المقٌرب : ّ)
 . ِِٖلقرآف: ( مفردات ألفاظ اْ)
 . ّٕٔ( ينظر: كنو المراد: ٓ)
 .ٕٔالديكاف: ك ،  ّٕٖ( منيج القٌصاد:  ٔ)
 .  َّٗ( منيج القٌصاد: ٕ)
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ٍمقة( أفَّ  الشارح ىناذكر ف     مىؽ( جمع لػػ)حى ف ما كاف أل كىك الصحيح، عمى غير قياس، )حى
ابف الٌمغكييف، جاء في شرح بعان في ذلؾ آراء العمماء ك متٌ  ؿ(،)فىعى  يطرد جمعو عمى ال مةعمى فىعٍ 
ٍمقة" :ىشاـ مىؽ بفتحتيف جمع حى ، (ُ)"كىذا ىك الصحيح س،بإسكاف البلـ. جمع عمى غير قيا الحى

حكؿ  بآراء مختمفة ـ جاء الحميٌ ث ،(ّ)كالجكىرٌم في صحاحو ،(ِ)لؾ أيضان السيكطيٌ كأٌيده في ذ
بكسر  )ًحمىؽ( األصمعي الذم قاؿ بجمعيا عمى رأم ، كىكلما جاء بو مخالؼ األكؿ:: جمعيا

م قاؿ ذال بف العبلء يكنس عف أبي عمركىك رأم  كالثاني: مؤيد،حاء كفتح البلـ كًبدىرة كًبدىر، ال
مىؽى ) مىبجمعيا ع  ،ف سيدهبعان في ذلؾ رأم ابمتٌ أيضان فتح الب( مىقةحى ) ، كالكاحد منيابالفتح (حى

خمع  غير يء فييادكف تغيير ش سيككف بالحركؼ نفسيا جمعوي عمى فىعىمة الذم قاؿ إفَّ ما جاء
 ضعفو، كعدـ قياسيتو مع الجميع عند رأم ثعمب الذم قاؿ بجكاز الفتح ثالث:الك الياء منيا، 

؛ ألٌف ما كاف عمى إاٌل األصمعيٌ  ،عف القياس جمعًو ليا نجد أفَّ الجميع خرج في كمف ثـٌ ، (ْ)
 )فىعؿ( . ( يطرد جمعو عمى)فىعمة
حمقة )، ك(حمقة القـك)، ك(حمقة الدركع)ػفيك ما استدار مف حديد كغيره، ك أٌما مدلكلو    
ة كصؼ، أم كصؼ دركعيـ بأنَّيا مجمكٌ كأراد بو داللة ال(، حمقة الدركع)كمعناىا ىنا  ، (ٓ)(الباب

 . (ٔ)عمييـ ليـ كثناءه  ىذا مدحه تداخؿ، ك  صافية طكيمة تداخؿ بعضيا في بعض أشدٌ 
 جموع القمة: ـــ2
ف العشرة، كقد أكرد ثنيف كال يزيد عير، كىي التي ال يقؿ عددىا عف االىي مف جمكع التكس    

، (ٕ)"رهثتو إلى أف تعشٌ فإنَّؾ إذا ثمٌ " مجمع بقكلو:كع في باب تكسير الكاحد لىذا النٌ  سيبكيو حدكد
العشرة  ةفجمع القمٌ "شرم: خكقاؿ الزم ،ةالعشرة تدخؿ ضمف جمكع القمٌ  كىذا القكؿ يدؿ عمى أفٌ 

                                                           

 . ُّْشرح بانت سعاد:  (ُ)
 .ُْٕييٍنظر: كنو المراد:  (ِ)

 .ُِْٔ/ ْينظر: الصحاح )حمؽ(: (ّ) 
 ُِْٔ/ ْدت في الصٌحاح ، ينظر: ، كاآلراء جميعيا كر ُْٕ، ككنو المراد: ُّٗينظر: منيج القٌصاد: (ْ) 
 .ِّٓ، كالمفردات: ُِْٔ/ ْالصحاح: ينظر:  (ٓ)
 .ُْٖكنو المراد: ك  ،ُّٗينظر: منيج القٌصاد:  (ٔ)
 .ٕٔٓ/ ّ: الصحاح (ٕ)
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، كمنو ما جمع بالكاك حزمةكأفما دكنيا، كأكزانو أفعاؿ، أفعؿ، فعمة، أفعمة، كأفمس، كأثكاب، 
 .(ُ)"لؾ جمكع كثرةكف كاأللؼ كالتاء، كما عدا ذكالنٌ 
ا بحسب مكسنكردى ،أفعاؿ ، كفعمة() :ىي يٌ مٌ حجمكع القمة التي كردت في شرح الكأكزاف     

 األكثر.
فىًعؿ، ك فىعىؿ، ك فيٍعؿ، ك ًفٍعؿ، ، ك ع عمى ىذه الصيغة ما كاف عمى كزف: )فىٍعؿ جم: كيي أفعالــــ أ 
ٍمؿ)فيعؿ(، نحك: ك فاعؿ، ك فعكؿ، ك فعيؿ، ك ًفعىؿ، ك  ،فيعىؿك فيعيؿ، ك فىعيؿ، ك   ،ًضٍرس)، ك(كأحماؿ ،حى

 ،صاحب)، ك(كأعداء ،عدك)، ك(كأيتاـ ،يتيـك)، (كأسباب ،سبب)، ك(كأقفاؿ ،قيٍفؿك)، (كأضراس
: )ًفٍعؿ( نحك جذع، أك )فىعيؿ( نحككما كاف عمى "، قاؿ الزجاجي: (كأمكات ،تميٌ )، ك(أصحابك 

مى ؿ( نحك قيٍفؿ، أك )فىعىؿ( نحك )عىصير، أك )فيعٍ  ...  ؿ( فجمعو عمى أقؿ العدد عمى )أفعاؿ(جى
ا )ًفًعؿ( فمـ و يمـز )أفعاال( كال يكاد يجاكزىا نحك عينيؽ كأعناؽ كأمٌ نٌ إا ما كاف عمى )فيعيؿ( فكأمٌ 
 .(ِ)" قميبلإالٌ  ئيج
مىؿ كأجماؿ، كخرج إليو )أفعاال( قد خرج إليو )فىعىؿ( نحك أال ترل أفٌ "كقاؿ ابف جني:      : جى

ا: )  .(ّ)"( ؿ(، )ًفًعؿ( )فىٍعؿ(، )فيعىؿ(، )فيعيؿ(، )فىعيؿًفعٍ أيضن
 :نذكر منيا ،(ْ) كاضعم ةتسعفي شرح الحٌمٌي في  ىذه الصيغة  كقد كردت    

 :(ٓ)البيت التاسع الكاردات في أثواب:-أحوالـــ     
ًقُلـــــــــفاًاؾغـلًأثقاِبنًِػٓقؾــاًتَؿَؽًًًًًًفـــاًًًًِبًكًحإلًـؽقُنَؾَعًـــــاًتدوُمَؿَػ

 ؿ جاء في أثناء تعميقو عمى لفظةاألك  ،)أفعاؿ( فينا كرد جمع تكسير مف جمكع القمة بزنة    
بالياء، كمعناىا  ة: حالكالغالب عمييا التأنيث، كقد يقاؿث، ر كييؤنٌ كالحاؿ: يذكٌ "قاؿ: إذ  حاؿ()

كاك، لجمعيا عمى أحكاؿ،  ؿ، كألفيا منقمبة عفؿ، كىك التنقٌ الشأف كالصفة، كاشتقاقيا مف التحكٌ 

                                                           

 .ُٖٗالمفصؿ في عمـ العربية:  (ُ)
 .َّٕالجمؿ في النحك:  (ِ)
 .َٖٔ-َٕٔ/ ِعراب: سر صناعة اإل (ّ)
 .َِٕ، ُّٖ، َِٓ، ّْٖ، َّْ، ِّٖ,َّٖ، ُِٔ، ِٖٓ ينظر: منيج القٌصاد: (ْ)
 .ُٔالديكاف: ك ،  َِْ( منيج القٌصاد: ٓ)
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معت عمى )أحكاؿ( بزنة )أفعاؿ( جمع )حاؿ( عمى كزف )فىٍعؿ( جي ، فػػػ(ُ)"كتصغيرىا عمى حكيمة
ىذا المفظ طرأ عميو  فٌ إ ثـٌ  ،رد جمعو عمى )أفعاؿ()فىٍعؿ( يطٌ  ؛ ألفٌ ة، كىك جمع عمى القياسقمٌ 

معت عمى يا جي لدليؿ عمى ذلؾ أنٌ كا (،حكؿ)أصميا  فٌ إ :أم، ألؼ(إلى إعبلؿ بالقمب )قمب الكاك 
 ، فينا نجد كاكنا ال ألفنا.(حكيمة): كعند التصغير نقكؿ ،أحكاؿ()

ة، ككذلؾ أثكب : جمع ثكب، جمع قمٌ كأثكاب"بقكلو: اب( فشرحو أثك ) جمع الثاني فيكا الأمٌ     
مى ة تستثقؿ عمى الكاك ال عالضمٌ  بالكاك، مضمكمة، كبعض العرب تقكؿ: أثؤب فييمز، ألفٌ 

 .(ِ)"اليمزة ، كجمعو عمى الكثرة ثياب
ا معتمتا مفىٍعؿ(، كىكاب( مف الكزف نفسو )أثك أحكاؿ، ) :اء الجمعاف لمصيغة نفسيا )أفعاؿ(فج    

مستثقبلن عمى الكاك  أفعؿ(؛ حتى ال يككف الضـٌ ا عمى )أفعاؿ( ال عمى )تمعالعيف بالكاك، كقد جي 
ا كسرتو عمى بناء أدنى العدد كسرتو عمى أفعاؿو كذلؾ: فإنَّؾ إذ"، قاؿ سيبكيو: (أفعؿ)في بناء 

نَّما منعيـ أف يبنكه عمى أفعيؿو كراىية الضمٌ  . كا  ، كقىكسه كأقكاسه ة في سىكطه كأسكاطه، كثىكبه كأثكابه
ا، كىذا ما ذىب إليو المبرٌ (ّ)"الكاك، فممَّا ثقؿ ذلؾ بنكه عمى أفعاؿو   .(ْ)د أيضن

فالحاؿ ىك  ،، كىك كصؼ لمحبكبتوكاضح مف لفظ الكممة فيك يفا مدلكؿ كؿ مف الجمعى أمٌ     
ف يا بتمكٌ تشبيي (األثكاب)أراد بػيا ال تثبت عمى رأم، ك ألنٌ  ؛ليا ، كىك كصؼه (ٓ)رؿ كالتغيٌ التحكٌ 

 اكتأكيدن  ،لمجمع اطبلقن إيف في بيت كاحد في ذكره لجمعى  فٌ إ، ثـ (ٔ)لكف محدد اي ليس ليتالغكؿ ال
 .(ًفعاؿ)بزنة  (ثياب)عند جمعيا لمكثرة تككف  (ثكب) خاتما كبلمو بأفٌ كمبالغة فيو،  ،لمكصؼ

 :(ٕ)يت الثالث كالخمسيفالبالكاردة في  ـــــ أنكاس:   
ــُْػًًًًًًًًِعـــأًاًزاَلَؿــــــقاًَػزاُؾ ًــُؾؿعازقـًوالًؿــــــقُؾًاؾؾؼاِءًــَدــؽاسًوالًُؽشـــــ

                                                           

 ُٔٗ-ُْٗ/ ُُ، كينظر: لساف العرب: َِٓ: منيج القصاد (ُ)
 َِٕ، ُّٖ، َِٓ، ّْٖ، َّْ، ِّٖ، ينظر: أمثمة مشابية أخرل، منيج القٌصاد : َِٕمنيج القٌصاد:  (ِ)
 .ٖٔٓ/ ّالكتاب:  (ّ)
 .ُٖٗ/ ِ: ينظر: المقتضب (ْ)
 .ُْٗ/ ُُينظر: لساف العرب:  (ٓ)
 .ُِٓينظر: كنو المراد:  (ٔ)
 .ٕٔ، الديكاف:   َّٖ( منيج القٌصاد:  ٕ)
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رد جمعو )ًفٍعؿ( يطٌ  ألفٌ  ؛، كىك جمع عمى القياس(ُ)"جمع ًنكس بالكسر :نكاسأك " فقاؿ:     
ا.(أفعاؿ)عمى   ، كىك مف الصحيح أيضن
جاء ، ثـ نقؿ ما (ِ)"كس: الرجؿ الضعيؼالن   :ابيقاؿ الجكىرم كالفار " و قاؿ:نٌ إا مدلكلو فأمٌ      

لخميؿ:  ، كقاؿ ا(ّ)و ًنكس تشبيينا لونٌ إًنكس: ىك األحمؽ، كيقاؿ لمعائؽ: ال بأفٌ  بو ابف فارس
: المقصٌ الن   ، كالجمع األنكاسر عف غاية النٌ كس مف القـك ، كاألكؿ الذم قاؿ بو (ْ)جدة كالكـر

ٍكس و بالن  بٌ شي الرجؿ الضعيؼ المييف  فٌ إأم  ،لحاؿ كالكبلـو سياؽ اءمتىك المراد لمبلالجكىرم 
جكا مف مكة لضعؼ يـ لـ يخر نٌ إ، أم (ٓ)ؿ أعبله أسفموعً جي كقو، فمف السياـ كىك الذم انكسر في 

نٌ لكال   عؼ عنيـ(.نفي صفة الضٌ ) في، كىك ىنا أراد داللة النٌ (ٔ)ما خرجكا طاعة  كرسكلوكىف كا 
رد كباقي أكزاف الجمكع في كزف مفرد مخصكص بؿ جمع قمة، كىك سماعي ال يطٌ  :فعمةب ػػػػ 

 فٌ إ"السراج:  قاؿ ابف، (ٕ)ىك محفكظ مقصكر عمى السماع في جمع مفردات ال ضابط ألكزانيا
 .(ٖ)"حفظفعمة اسـ جمع ال جمع؛ ألنو ال يطرد بؿ يي 

فتية( التي كردت في ) كذلؾ في لفظة يٌ مٌ حلكقد كردت ىذه الصيغة مرة كاحدة في شرح ا    
 :(ٗ)البيت الثاني كالخمسيف فيأثناء تعميقو عمى قكؿ الشاعر 

ًقاـــــقاًزوُؾُؿَؾةًدلاًأِدـّؽؿـًـْٔطبَلًًًًًًِؿُفؼائُؾًؼــــــاَلًؼرقٕشًـِِؿًلٍةِصـلًُعـِػ

يضان فتياف، ، كيقاؿ في جمعو أالكريـ ، كىك ىنا السخيٌ ، جمع فتىكيركل في )فتية(": قاؿ    
أبدلكا الكاك في الجمع كالمصدر بدال مثؿ عصى، قاؿ سيبكيو:  ىكفت ،كفتك  عمى فعكؿ

                                                           

 .َّٖينظر: منيج القٌصاد:  (ُ)
 .ُٖٔ/ ُ، كديكاف األدب: ٖٔٗ/ ّينظر: الصحاح:  (ِ)
 .ْٖٖ/ ُ، كالمجمؿ : ْٕٕ/ ٓينظر: مقاييس المغة:   (ّ)
 .َّٖ، منيج القٌصاد: ُّْ/ ٓينظر: العيف:  (ْ)
 .ٕٗٓ/ ُٔ، كتاج العركس : ُُّينظر:  شرح قصيدة باتت سعاد :   (ٓ)
 .ِّٖ، كمنيج القٌصاد: َْٔينظر: كنو المراد:  (ٔ)
 .ُُّينظر: معجـ الجمكع في المغة العربية:  (ٕ)
 .ُُّ/ ّىمع اليكامع :  (ٖ)
 .ٕٔ، الديكاف:  ّٕٓ( منيج القٌصاد:  ٗ)

 ّٕٓد : منيج القٌصا (َُ)
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ـ كالغالب في جمع االس ،ال لصفةجمع السـ و ألنٌ  ؛ا مدلكؿ الجمع ىنا فيك الثبكتأمٌ     
، فالقرائف ةى بالمعجميٌ في تجاكز داللة األلفاظ الظاىرة أك ما تسمٌ ثر كبير أ الثبكت، فالقرائف ليا

، كأراد ىي السخاء كالكـر كداللة المفظة، الشاعر إلى المعنى الذم يريدهىي عبلمات ييتدم بيا 
، كاختار الشارح (ُ)(فتكة، كفتكك فتية، ك ، فتياف) ي جمعو، كقيؿ فاسبالفتية ىنا جماعة مف النٌ 

 و أراد مجمكعة محددة منيـ.؛ ألنٌ )فتية(
 صيغ منتهى الجموع: ــ3

لة عمى الكثرة، كىي كؿ جمع كقع بعد ألؼ الٌدا مف جمكع التكسيرتعٌد صيغ منتيى الجمكع     
، كقد جمعت (ِ)(مساجدك نير، دناك  ىـ،راد) :كسطيا ساكف، مثؿأتكسيرىا حرفاف أك ثبلثة أحرؼ 

قاؿ ابف  ،كانت ليا نظائر في اآلحاد مييا؛ كذلؾ أنَّيا أشبيت اآلحاد إذة كالكثرة عجمكع القمٌ 
إٌنما تكسر نحك: أعقب، كًعقباف، كًنداء؛ لمجيء كٌؿ كاحد مف ذلؾ عمى أمثمة اآلحاد ": جٌني

تكسيرىا؛ كألنَّو أيضان لما كاف كفي طريقيا، فمٌما جاءت ىذا المجيء جرت مجرل اآلحاد، فجاز 
؛ ألفَّ محؿ مثاؿ القٌمة مف مثاؿ الكثرة في المعنى محٌؿ لجمع القٌمة أشبو في المعنى الكاحدى 

 . (ّ)"الكاحد مف الجمع، فكما كسركا الكاحد، كذلؾ كسركا ما قاربوي مف الجمع
ٌنما درسكىا في بشكؿ مستقؿ، كا   لكٌنيـ لـ يدرسكىافَّ الم غكٌييف قد التفتكا إلى ىذه الجمكع كا      

عند حديثيـ عف  الكثرة، أٌما تعريفيا فقد أكردكهأكزاف جمكع التكسير الٌداٌلة عمى أثناء عرضيـ 
، (ٔ)، كابف عقيؿ(ٓ)، كأبك بركات األنبارمٌ (ْ)ة الجمع، كمنيـ ابف الٌسٌراجمٌ باب ما ال ينصرؼ لع

إذ ة السابعة مف عمؿ منع االسـ مف الصرؼ، ف العمٌ الٌسٌراج فقد درسيا عند حديثو ع أٌما ابف
كال يجكز  ،ىك الجمع اٌلذم ينتيي إليو الجمكع"، بقكًلًو: فيا ككسميا بالجمع اٌلذم ال ينصرؼعرٌ 

                                                           

 .ّٖٓ/ ْ، كمتف المغة : ِِْٓ/ ٔينظر: الصحاح:  (ُ)
 .ِٓٔ/ ّ، كينظر: شرح ابف عقيؿ: ِّٕجامع الدركس العربية:  (ِ)
 .ِّٖ/ ّالخصائص:  (ّ)
 .َٗ/ ِينظر: األصكؿ في النحك:  (ْ)
 .ِٕٓأسرار العربية: ينظر:  (ٓ)
 .ِْٔ/ ّشرح ابف عقيؿ: ينظر:  (ٔ)
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بان جمع كىٍمب، جمع ال جمع بعده، أال ترل أفَّ أكمالما مينع مف الٌصرؼ؛ ألفَّ جمع أف ييجمع، إنَّ 
 .(ُ)"قد جمع مٌرتيف قمت: )أكالب( (ان فإفَّ جمعت )أكمب

كيو إلى ذىب سيب، فأمَّا أكزانو فقد اختمؼ عمماء الٌصرؼ في قياسية أكزاف )جمع الجمع(    
 يجمع، جمع كؿ   ليس وأنٌ  كاعمـ"اٌطراده في كٌؿ جمع، إذ قاؿ: عدـ ، ك عدـ قياسية ىذا الجمع

 الفكر تجمع ال ؾأنٌ  ترل أال ،كاأللباف كالحمـك كالعقكؿ كاألشغاؿ يجمع، مصدر كؿ   ليس أنَّو كما
 كلـ. الت مراف: كقالكا التَّمر،: نحك الجميع عمى يقع اسـ كؿ يجمعكف ال أنَّيـ كما ،كالنَّظر كالعمـ
 .(ِ)"كبيكتاتو  كبيكتو  كأبابيت كأبياتو  كمصاريف، مصرافه : كيقكلكف أبراره : يقكلكا
، (تمر كتمراف)أنكاع الجمكع، نحك د فقد أجاز قياس جمع الجمع بشرط اختبلؼ ر  أمَّا المب    
عمى  أكزانو، كعدَّ الٌصرفٌيكف (ّ)عمى أنكاع مختمفة (التمر كالبرٌ )، فمف المعمـك أفَّ (بٌر كأبرار)ك

سأكردىا في شرح ك ، (ٓ)عٌدىا عبد الصبكر شاىيف سبعة أكزاف، في حيف (ْ)تسعة كعشريف كزنان 
 ٌي بحسب كركدىا األكثر:مٌ الح

 فعاليل:أ ــ 
كىي الصيغة األكلى مف صيغ منتيى الجمكع مف حيث عدد كركدىا في شرح البجمٌي،     

كتٌطرد ىذه الصيغة في الٌرباعٌي المزيد بحرؼ مٌد قبؿ اآلخر سكاء ألحقتو زيادة أخرل أـ لـ 
، كتٌطرد في الثبلثي المزيد الممحؽ بالرباعٌي إذا كاف فيو مٌد (عصافيرك  ،عصفكر) نحك:تمحقو، 

، كفي الخماسي إذا كاف رابعو (كجبلبيب ،جمباب)، ك(فساطيط، ك فسطاط) :نحك بؿ اآلخر،ق
، (شناظيرك  ،شنظير)ك، (زعازيع، ك زىٍعزاع)، ك(سراديحك ًسرداح، ): نحكألفان أك كاكان أك ياءن، 

بناء )فعاليؿ( قد يقصر بحذؼ الياء منو، نحك:  ي أفٌ كذكر ابف جنٌ  .(ٔ)(جراميؽك  ،جرمكؽ)ك
                                                           

 .َٗ/ ِك: األصكؿ في النح ينظر: (ُ)
 .ُٗٔ/ ّالكتاب:  (ِ)
 .ِٕٗ/ ِينظر: المقتضب:  (ّ)

 .ْٓينظر: مختصر الصرؼ:  (ْ) 
 .ُُْالمنيج الٌصكتي لمبنية العربٌية: ينظر:  (ٓ)
/ ْ، كشرح ابف عقيؿ: ُٖٓ، ُْٖ، ُّٖ/ ِ، كشرح الشافٌية: َُّ/ ِ، كالخصائص: ْْْ/ ّينظر: الكتاب:  (ٔ)
، كمعجـ الجمكع في ُّّ، كأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: َِٖ/ ْشمكني: ، كحاشية الصباف عمى شرح األُُّ

 .ُْٔػػ  ُْٓالم غة العربٌية: 
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مالً ًحٍمبلؽ) بحذؼ الياء، كما أنشد سيبكيو: )كالبكراًت  و قيصر، لكنٌ (حماليؽ)، كقياسو (ؽ، كحى
 .(ُ)الفيسَّخ القىطاًمسىا(، كيريد بو القطاميس

 ة، فقد كردت ىذه الصيغة داٌلة عمى جمع التكسير في ستيٌ مٌ أمَّا كركدىا في شرح الح    
 كنذكر منيا: ،(ِ)(ٍعبلؿ(، فكٌسرت عمى)فعاليؿمنيا بزنة )فً  ةمكاضع، ثبلث

 :ابيل  ر سَ  _
 :(ّ)الجمع في البيت الرابع كالخمسيف كرد ىذا    

ـًًًًًًًِـلقُدُفِؿَؾًأِبـطاْلًاؾـَعراـِنٔيًُذــؿُٓ ًَدرابقُؾًاهَلِقَهاًيفًَداُوَدًـَـِئجًِؿـ

قبؿ جاءت جمعان لممفرد الٌرباعٌي اٌلذم  (سرابيؿ)، فينا (ْ)"ًسٍرباؿ جمعي  خبريهي  كسرابيؿي ": قاؿ    
 .(ٓ)(سرابيؿك  ،ًسٍرباؿ)آخره حرؼ مد بزنة )ًفٍعبلؿ(، فإنَّو ييجمع عمى )فعاليؿ(، أم: 

 المحدثكف،قدماء ك ال ، كىذا ما ذكره الم غكٌيكف(ٔ)"إنَّو أراد بو القميص" :عنو ؿقافأمَّا مدلكلو     
درع، أك كٌؿ ما لبس، بالكسر القميص، أك ال (ٍرباؿالس  )كاٌتفقكا عمى معناه، فقد جاء عندىـ أفَّ 

ًاْؾَوٖرً﴿ىذه الٌمفظة في قكلو تعالى: كردت قد ، ك (ٕ)فيك ًسٍرباؿ كجمعو سرابيؿ ًَتِؼقُؽُؿ َدَراِبقَؾ

كيٌتضح مف داللتو أنَّو أراد  ،(ٗ)، أم تقي بعضكـ مف بأس بعض(ٖ)﴾َبْلَدُؽِؿًَوَدَراِبقَؾًَتِؼقُؽِؿ
ـٌ (َُ)بو الٌرداء كالممبس كالكقاء مف أم جنس نَّو ذكره بصيغة الكثرة؛ لكثرة دركعيـ كأحسنيا إ، ث

أضاؼ الدركع كأمنعيا؛ ألنَّو  يـ في الحرب بأنَّيا كانت مف أفضؿكأجكدىا، كىك كصؼ لمبكس
كعو مف أجكد الدركع صفة ، كال شٌؾ أفَّ در (صمكات ا كسبلمو عميوكد )دا نبٌي ا يا إلىنسج

                                                           

 .ْْٓ/ ّالكتاب:  (ُ)
 .ّٖٗ، ّّٖ، ُِِييٍنظر: منيج القٌصاد:  (ِ)
 .ٕٔ، الديكاف:  ّّٖ( منيج القٌصاد: ّ)

 .ّْٖ: منيج القصاد (ْ)
 .ُّٖ/ ِييٍنظر: شرح الشافية:  (ٓ)
 .ّْٖج القٌصاد: مني (ٔ)
 .َْٔكالمفردات: ، ِْٓ، كالمعجـ الكسيط: ُٔٗ/ ِٗ: تاج العركس (ٕ)
 .ُٖالنحؿ:  (ٖ)
 .َْٔينظر: المفردات:  (ٗ)

 .ُّْ/ ّينظر: متف المغة:  (َُ)
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)فعمكؿ(، فكٌسرت  كثبلثة بزنة .(ُ)مف ا تعالى ر تعميمولصدك ، ك الحديد لو فى ي  لي  ألنو كصيركرة،
 ، كنذكر منيا:(ِ))فعاليؿ( عمى

 :ساقيل  عَ _
 :(ّ)كرد ىذا الجمع في البيت التاسع كالعشريف    

ًاؾَعياؼقُؾًِباؾؼقٔرًَتَؾػََٓعًَوَؼدَعٔرَؼتًًًًًًًًًًًًًًًًًإذاًًِذراَعقفاًَأوَبًَؽَلنَٓ

 العساقيؿ: :أسمع بكاحده، كقاؿ ابف األنبارمٌ راب، قاؿ الجكىرٌم: كلـ كالعساقيؿ السٌ " قاؿ:  ًًًً
عدا  المحدثيفقدماء ك ال م غكٌييف اٌلذيف قالكا بكاحده مفاألنبارم متٌفقان مع النجد ك  ،(ْ)"جمع عسقكؿ

، (ٓ)"كعساقيؿ جمع عسقكؿ"قاؿ: أٌما ابف منظكر ف ككف ليا كاحد،الجكىرٌم اٌلذم رفض أف ي
كالعساقيؿ السراب كالقطع المتفرقة مف السحاب ككاحدىا عىٍسقؿ "ركزآبادم، فقاؿ: الفيكتابعو 
، كقاؿ السيكطٌي في شرح (ٕ)، كقاؿ بالثانية أيضان الشيخ أحمد رضا في متف الم غة(ٔ)"كعيٍسقيكؿ
 كمف ثـٌ ، (ٖ)")عسقاؿ( بزنة )ًفٍعبلؿ( رباعي قبؿ آخره مدالعساقيؿ جمع لػػ": (بانت سعاد)قصيدة 

 .ان مٌطرد ان يجمع عمى )فعاليؿ( جمعف، كؿ(، أك )ًعٍسقاؿ( فكبلىما أصح)عسقإف كانت جمعان لػف
 مفاعيل:ب ــ 
ميـ في أٌكلو، كاآلخر : أحدىما كيككف ىذا البناء جمعان لبلسـ الثبلثي الذم زيد فيو حرفاف    

 .(ٗ)مسكيف، كمساكيف()، ك(مكاقيتك )ميقات، ، كذلؾ نحك: هقبؿ آخر  حرؼ مد
 
     

                                                           

 .ُّْكنو المراد:  (ُ)
 .ِٖٖ، ِٖٓينظر: منيج القٌصاد:  (ِ)
 .ْٔ، الديكاف:  ِٖٔ( منيج القٌصاد: ّ)

 .ّٖٗييٍنظر مثاؿ مشابو : ك ، ِٖٖ: منيج القصاد (ْ)
 ..ِْٓٗ/ ّّلساف العرب:  (ٓ)
 .ُٔ/ْالقامكس المحيط:  (ٔ)
 .َُْ/ ْينظر: متف المغة:  (ٕ)
 .ُّْكنو المراد:  (ٖ)
 .َُٖ/ ِ، كشرح الشافية: ِِٗػػ  ِِٖ/ ِ، كالمقتضب: ُّٔ/ ّينظر: الكتاب:  (ٗ)
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  :كنذكر منيا ،(ُ)مكاضعفي ستة  يٌ مٌ في شرح الح )مفاعيؿ( صيغةكجاءت 
 :(ِ)في البيت الٌرابع عشرالكاردة  (راسيل  مَ )ػػػػػػ 

ًادَلرادقُؾًاؾـَهقلاُتًاؾِعماُقًٔإالًًًًًًًًًًُقَلؾُِٓغفاًًًالًِبَلرٕضًُدعاُدًَأؿَيت

لبلسـ  جمعه  )مراسيؿ( الشارح أفَّ ر ذك، ف(ّ)"كمراسيؿ جمع ًمٍرساؿ"فعٌمؽ عمييا بقكلو:     
 )مراسؿ: كالمبلحظ أنَّو يجمع عمى )ًمٍفعاؿ(، المزيد بحرؼ مد عمى كزف )ًمٍرساؿ( الخماسيٌ 
قبؿ آخره، ىذا مف ناحية، كمف ناحية أيخرل  (الياء)الكسر أضاؼ  أشبع(، كلكف عندما مفاعؿ

فإفَّ كٌؿ مىٍف درس ىذه الٌمفظة جمعيا عمى )مراسيؿ(
إفَّ داللة مراسيؿ: ىي " :قاؿفأٌما داللتو ، (ْ)

، كذكر الجكىرٌم كخالو (ٓ)"ا قاؿ التبريزمذ، كناقة مرسمة، أم: سريعة رجع اليديف في السير
بؿ مراسيؿ ،المرساؿ: الٌناقة الٌسيمة السير" بٌي داللة ىذه الٌمفظة بالقكؿ:الفارا ، كىذا المعنى (ٔ)"كا 

 ،اقة بأنَّيا سريعة السيره الٌشارح في كصفو لمنٌ ك اٌلذم أراد، كى(ٕ)ب المعاجـمٌتفؽ عميو في كت
 فأفاد ،(ٖ)إاٌل الٌناقة الٌسيمة السريعة السير فيو أنَّو ال يصؿ إليياب (سعاد)عد كبذلؾ كصؼ بي 

 .(فعاؿ)عنا فيو عند الحديث عف صيغة ا قد تكسٌ كىذا المعنى كنٌ  ،الكصؼ مع الكثرة كالمبالغة
 :(ٗ)في البيت الثاني عشر اردةك ال واعيد  مَ ػػػػػػػػ 

ًاأَلبارقُؾًٔإالًَؿقاعقُدفاًَوؿاًَؿَناًلًًًًًًَؾفاًُعرؼقٍبًَؿقاعقُدًَؽاـَت

، فينا جاءت مكاعيد جمع تكسير بزنة )مىفىاعيؿ( مف االسـ (َُ)"كمكاعيد جمع مكعد"فقاؿ:     
)مفاعؿ( كما ذكر ذلؾ  الٌرباعٌي )مكعد( بزنة )مىٍفعؿ(، كالممحظ ىنا أفَّ الٌرباعٌي يجمع عمى

                                                           

 . ِّٗ، ِّٖ، ُّّ،  ََّ،  ِِٖ، ُِٕ( ينظر: منيج القٌصاد: ُ)
 .ِٔالديكاف: ك ،  ِِٖ: نفسو(  ِ)

 .ِِٗمنيج القٌصاد:  (ّ)
 .ُٖشرح التبريزم: ينظر:  (ْ)
 ُٖ، كينظر: شرح التبريزم: َِّػػػػ ِِٗمنيج القٌصاد:  (ٓ)
 .ُّّ/ ُ،  كديكاف األدب: َُٕٗ/ ْالصٌحاح:  (ٔ)
 .ٖٔٓ/ ِ، كمتف المغة: ّْٕالمعجـ الكسيط: ينظر:  (ٕ)
 .ُِٓمراد: ينظر: كنو ال (ٖ)
 .ِٔالديكاف: ك ،  ُِٕ( منيج القٌصاد: ٗ)

 .ُِٕمنيج القٌصاد:  (َُ)



 مس توى التحليل الرصيف ......................................................................................الفصل الثاين ........  
    

 

98 

، إذ ليس ىناؾ فرؽ بيف )مفاعؿ كمفاعيؿ( سكل الياء الزائدة، في حيف ذكر ابف (ُ)سيبكيو
 ، كىك الٌرأم الشائع في مثؿ ىذه المكاضع.(ِ)شباع مف الكسرةبارٌم في شرًحًو أفَّ الياء ىنا إاألن
بأف جميعيا كذب فبل  ايأمَّا داللتو فيي كاضحة جٌدان حيث أرد بيا مكاعيد سعاد ككصف    

ـٌ إيحصؿ ليا أف تصد نَّما كانت ؽ الكعد كتأتي، ث نَّو ذكرىا بصيغة الكثرة؛ ألنَّيا لـ تكف كاحدة كا 
فمكؿ  ،يا كأتت، كبالتالي نستنتج مف المعنى أفَّ فييا داللة الزمافمن مٌرة كلـ تصدؽ فيكثيرة 

 مىٍكًعد زمانو.
 : (أفاعيل)و (أفاعل) -ت

يف؛ ياف جمع الجمع، كقد ذكرناىما مجتمعى ناءاف مف أبنية منتيى الجمكع، كيسمٌ كىذاف الب    
يبنياف يما ، فمذىب سيبكيو في ىذيف البناءيف أنٌ صير ياءن يحتى  الفرؽ بينيما إشباع الكسر ألفٌ 

و يجمع نٌ إا بناء )أفعاؿ( فأمٌ  ،)أفاعؿ( )أفعمة(، ك)أفعؿ( يجمعاف عمىمف أبنية جمكع القمة، فػػ
 .(ّ)فاعيؿ(عمى)أ
كجمعكا أفعاالن عمى أفاعيؿ، كذلؾ قكليـ: أنعاـ كأناعيـ، كأعراب ": قاؿ أبك عمي الفارسي    

فعاؿ( فإفٌ ك أفعكؿ، ك فعيؿ، ا  ك )أفعاؿ،  رادطٌ اكجاء في معجـ الجمكع ، (ْ)"كأعاريب ىذه الصيغ  ا 
 .(ٓ)رد جمعيا عمى أفاعيؿيطٌ 

 ، ىي:(ٔ)ة مكاضعخمسفي  غةقد كردت ىذه الصيأٌما في منيج القٌصاد ف    
 :(ٕ)في البيت الثاني عشر ا الجمعىذ دكر  :بارقُؾأ -

ًاأَلبارقُؾًٔإالًَؿقاعقُدفاًَوؿاًًًًًًًًَؿَناًلًًًًًَؾفاًُعرؼقٍبًَؿقاعقُدًَؽاـَت

                                                           

 .ُِٔ/ ّالكتاب: ينظر:  (ُ)
 .َُٗػػ  َُٖشرح ابف األنبارم: ينظر:  (ِ)
 .ُٖٔ/ّينظر: الكتاب:  (ّ)
 .ُْٓكتاب التكممة:  (ْ)
 .ُّٗ،َّٗ، ّٖٗمعجـ الجمكع في المغة العربية :  (ٓ)
 . ّٕٔ، َّْ، َِٕ، ُِٕد : ( ينظر: منيج القٌصأ)
 .ِٔالديكاف: ك ،   ُِٕ(  نفسو:  ٕ)
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، كيحتمؿ ضعيفنا أف كاذيبي ، كىي األى ةو حدكثجمع أي  يثى حادً ، كأى كلةو بطي جمع أي  ألىباطيؿي ا" قاؿ:   
، كىذا جمع عمى غير (ُ)"عً طؿ الذم ىك جمع بطؿ، فاألباطيؿ: حينئذو جمع الجمٍ أب جمع يككف

 .(ِ)، كىذا مذىب سيبكيو(أباطيؿ)ك (،إبطاؿ)و جمع قياس، كأنٌ 
 عمـ أفٌ ا" شكاذ الجمع( بقكلو:) تحت عنكاف شافيةالىذه األلفاظ في شرح الرضٌي كقد درس      

يا جاءت عمى خبلؼ  أنٌ ليا آحاد مف لفظيا، إالٌ  )أباطيؿ، أحاديث( لفظنا كمعنى، ىذه الجمكع
 .(ّ)"القياس في جمعيا ىك بكاطؿ فٌ إإذ  ،الذم ينبغي أف يجيء عميو الجمكعالقياس 
أبك حاتـ: كاحدة كيجمع الباطؿ بكاطؿ، قاؿ "بقكلو: كنقؿ ابف منظكر ما جاء في التيذيب      

كباطمة، كعف الزجاج : كأبطؿ:  دعكل باطؿه ، ك كاحدتيا أبطالة :، كقاؿ ابف دريداألباطيؿ أبطكلة
 .(ْ)"جاء بالباطؿ كالبطمة: السحرة ، مأخكذ منو

فقد ذكر رس ىذه المفظة، كجمعيا عمى غير قياس أمر متفؽ عميو عند كؿ مف دى     
ا ما ذكره الجكىرم في (ٓ)"كالباطؿ ضد الحؽ كجمعو أباطيؿ" الفيركزآبادم ذلؾ بقكلو: ، كىذا أيضن

، كبيذا كىك جمع عمى غير قياس، (ٕ)(الذيؿ كالتكممة كالصمة)اني في غاكذكره الص، (ٔ)صحاحو
ال حقيقة ليا مع ما  (ؿيأباط)يا ، كأنٌ نعتو ليا بالكاذبة، ك خبلؼ بالكعكدكىك اإل ،تتضح داللتو

 تحممو مف داللة المبالغة كالكثرة.
(ــــ   :(ٖ)في البيت الحادم عشر ردةاك ال )أمانيَّ

تضؾقُؾًواألحالَمًاألؿاـلًَٓٓنإًًًًاًؿـٖتًوؿاًوعدتًًًًًًػالًقغرـٖؽًؿ
ً

ً

     

                                                           

  .َِِمنيج القٌصاد:  (ُ)
 .ُٔٔ/ّينظر: الكتاب:  (ِ)
 .َِٓ/ِشرح الرضي عمى شافية ابف الحاجب:  (ّ)
 .ٔٓ/ ُُلساف العرب:  (ْ)
 .ِّْ/ ّالقامكس المحيط:  (ٓ)
 .ُّٓٔ: ْينظر: الصٌحاح:  (ٔ)
 .ِِٕ -ُِٕ/ ٓالصمة: ينظر: التكممة كالذيؿ ك  (ٕ)
 .ِٔالديكاف: ك ،  ُِّ( منيج القٌصاد: ٖ)
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 و، كاألمانيٌ تييكيش بوطمياه اإلنساف أم جمع أمنية، كىي ما يتمنٌ يا كاألماني: اسم" :قاؿ    
ا األكاذيب  .(ِ)"(ُ)أم ما كذبت، "يت منذ أسممتما تمنٌ "قكؿ عثماف: استشيد لذلؾ بك  أيضن

يا نٌ أاني ى الحصكؿ عميو، كالثفس كتتمنٌ ما تطمبو النٌ  األكؿ: ىك ،ييففينا الشارح ذكر معن    
ا أمر ذكىي أمنيتو بكصؿ حبيبتو، كى ،الشاعر ىااألكلى ىي التي أرادالداللة ، ك تعني األكاذيب
 بعيد التحقيؽ.

أفاعيؿ( مشددة الياء، ) بزنة( أمانيٌ كالجمع ) ،فاألماني جاءت جمع )أمنية( عمى )أفعكلة(    
ي حصكؿ األمر المرغكب فيو، كحديث يٌ أم تش ،ي، كمنو التمنٌ خففةم (أفاعؿ)( بزنة يأمانك )
، هرادأى الشيء غيرم تمنية، كتمنٌ  تي يٍ كمنَّ  يت الشيء،تمنٌ  :فس بما يككف كما ال يككف، نقكؿالنٌ 

 .(ّ)ى  الكتاب قرأه ككىتىبوكمنَّاه إياه كبو كىي الًمنية، كالمينية، كاألمنية، كتمنٌ 
 دأرا وذكرىا بالتشديد ألنٌ  قدك  ،()أمانيٌ  )أماني(، كالتشديد التخفيؼ: إذف لجمعيا كجياف    
ؾ تريد األفاعيؿ، فتككف مشددة الجتماع ياء الجمع كالياء ما تشدد ألنٌ إنٌ " أفاعيؿ(، قاؿ الفراء:)

راقير، كمف بالتشديد كمف قاؿ الق األصمية، كىك كما يقاؿ القراقير، كالقراقر، فمف قاؿ األمانيٌ 
 .(ْ)"كمف قاؿ قراقراألماني  قاليا بالتخفيؼ

و أراد بيا األماني كاألحبلـ ذكات إذ ذكر السيكطي أنٌ  ؛ىك المبالغةه ادمدلكؿ الذم أر الك     
 .(ٓ)و جعميا نفس التضميؿ لممبالغة مع داللة الكثرةالتضميؿ، لكنٌ 

ا الفرؽ بيف التمنٌ  ثـٌ      :، كقكلؾمممكف، كالمستحيؿي يككف للتمنٌ ي كالترجي، فاذكر الشارح أيضن
ا عبلقة عمـك م لمممكف، إذف العبلقة بينيإالٌ  يالترجال يككف ، ك (ٔ)(الشباب يعكد يكمنا تلي)

                                                           

 َّْ/ُالفائؽ ، الزمخشرم :  (ُ)
 . ُِْمنيج القٌصاد:  (ِ)
 . ِْٗ/ ُٓينظر: لساف العرب:  (ِ)
 .ّٔٓ/  ٓ :، كينظر: متف المغةِْٗ/ ُٓلعرب: ينظر: لساف ا (ّ)
 .ْٗ/ ُمعاني القرآف:  (ْ)
 .َِّينظر: كنو المراد:  (ٓ)
 .فأخبره بما فعؿ المشيبكعجز البيت: ،  ِّينظر: ديكاف أبي العتاىية:  (ٔ)
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ي يككف في التمنٌ إٌف  :أعـ مف ذلؾ، كقيؿما ىك ي في كخصكص، فالترجي في الممكف كالتمنٌ 
 .(ُ)، كالترجي يككف في الممكفالممكف كالممتنع

 ،نحك: )كاىؿ ،غير العاقؿاسمنا أك صفة ل (فاعؿ)ػرد صيغة )فكاعؿ( جمعنا لكتطٌ  عل:فوا -ث
، حكائض(ك ، )حائض :)فاعمة( نحك يا التاءحقتمكقد  ،اعؿ()ف العاقؿ ث، كلممؤنٌ ككاىؿ(ك 

ؼ ابف ، كأضا(ِ)نكابؿ(ك ، )نابؿكنح ،ـ االسـاالكصؼ المستخدـ استخد فاعؿ()لػ ك)فاعمة( اسمنا
 ث الذم تمحقو األلؼ الممدكدة مثؿاالسـ المؤنٌ  كىك )فكاعؿ(، يجمع عمى يعيش بناءن آخر

ينا ألؼ التأنيث بتاء التأنيث)نكافؽ( مشبٌ  ( تصيرء)نافقا
(ّ). 

 :، كنذكر منيا(ْ)كاضعم ةأربع في كقد كردت ىذه الصيغة    
 :(ٓ)في البيت الخامس كالخمسيف ةرداك ال غواب  سَ  -

ـَٓؽًًًًًًًـؾْؼًاًَحَفَؾًِتؽَٓــدًَذـِغًَؼقاِبَدًْضِقِب ًوُلــــُدِهَؿًـػــاِءؼًاؾؼعـــَحؾـًافــل

بران، كسكابغ": قاؿ     ًعؿى خى  اءتج ، فينا(ٔ)"جمع سابغ صفة)سرابيؿ(، أك صفة)بيض( إذا جي
رد جمعو عمى يطٌ  (فاعؿ)ما كاف بزنة  ألفٌ  ؛بزنة )فكاعؿ( جمعنا عمى القياس (سكابغ)
 .(ٕ)(فكاعؿ)

لخميؿ عف داللة ىذه المفظة نقؿ ما قالو ا ، ثـٌ (ٖ)(الكامؿ الكافي)ىك  يٌ الحمٌ  لو فقاؿا مدلك أمٌ     
نقؿ قكؿ صاحب  ، ثـٌ (ٗ)": كؿ شيء طاؿ إلى األرض فيك سابغقاؿ صاحب العيف" بقكلو:

 تدؿ عمى ما أراده  كؿ ىذه الدالالت، ك (َُ)"السابغة: الدركع الكاسعة" :لذم قاؿالصحاح ا
                                                           

 .ْْٔ/ ٕ، كالبحر المحيط :ُٖٔ/ُّينظر: فتح البارم : (ُ)
، كشرح ابف ِِّ:ّ، كىمع اليكامع: ْْٗ/ ُ، ك ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب: ُْٔ/ّينظر: الكتاب:  (ِ)

 .ِِٕ، كمعجـ الجمكع في المغة العربية : ٕٓمغة العربية: ، كجمكع التصحيح كالتكسير في الَُٗ/ ّعقيؿ: 
 .ْٓ-ّٓ/ ٓينظر: شرح المفصؿ:  (ّ)
 . ّٖٖ، ِٕٕ،  ُّٕ، ُِٕ( ينظر: منيج القٌصاد: ْ)
 .ٕٔ، الديكاف:   ّٕٖ( نفسو: ٓ)

  .ّٖٖ -ّٕٖ: منيج القصادينظر:  (ٔ)
 . ُُٓ/ ِينظر: شرح الرضي عمى الشافية:  (ٕ)
 .ٌّٖٖصاد: ينظر: منيج الق (ٖ)
 .ّٕٗ/ ْ، كالعيف: ّٖٖنفسو:  (ٗ)

 .ُُِّ/ ْالصٌحاح: ك  ،ّٖٖمنيج القٌصاد:  (َُ)
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 كما تحممو ىذه الكممة مف ،سابغة()يابأنٌ  ا أصحابوحمميالتي يمدركع لالشارح في كصفو 
، كالدركع السابغة ىي التي تجرىا في األرض طكالن الصفات التامة ليا، مف طكؿ كسعة

مع ثقميا يحممكنيا كيحاربكف بيا، كىذا دليؿ  ـ، كىفييا ثقبلن  ىذا الطكؿ يعني أفٌ  فٌ إ ، ثـٌ (ُ)كسعة
مف ذلؾ داللة الكثرة مع المدح بالقكة  إذف نستنتج .(ِ)مكف بياسً يتَّ  عمى القكة كالشدة التي

 . كالشجاعة ليـ
 :(ّ)في البيت السابع كالعشريف كرد :ذوابــــــــــل  -

ـٖذوابــــؾًوؼعــًًًًًًًًًـٌةؼحـلًالوفًكًقـــيراٍتؾيًَعِدِىُت ًاألرضًحتؾــــــــقُؾًف

رد جمعو يطٌ  ما كاف عمى )فاعمة( جمع عمى القياس ألفٌ ، كىك (ْ)"ككاحد ذكابؿ ذابمة" :قاؿ    
 كمنيـ الشيخ أحمد، كذكركه في مصنفاتيـ ،)فكاعؿ(، كقد تحدث المغكيكف عف ىذا الجمع عمى
ط ػػػػػػػػػ القشر البلصؽ بالميٌ  يؽقالذابؿ مف القنى الر "قاؿ: و جمعيا مف زنة )فاعؿ(  أنٌ إالٌ  رضا

غة مف داللة ا جاء في أساس الببلمشابو لم عنىو م الحٌميٌ  شارحثـ ذكر ال ،(ٓ)"ذكابؿكيجمع عمى 
، (ٔ)"، كفرس جٌياش عمى ذبمو أم عمى ضمكره كىزالوالن كي ذىببقؿ ؿ الذبى  يقاؿ:" :ليذه المفظة، فقاؿ

ف كانت صفاتيا ىكذا كانت كا   ،قميمة المحـكىي ، عؼو كصؼ قكائميا بالضمكر كالضٌ ذكر أنٌ  ثـٌ 
ليا  حسفه  ، كفي ذلؾ كصؼه كلـ تكف مسترخية ضعيفة ر بيا،فيفة السيٌ خ، فع كالخفضسريعة الرٌ 

غـ مف ككنيا )ذكابؿ( عمى الرٌ  ذكر السبب الذم صرؼ فيو ثـ أخيران ، (ٕ)مع الكثرة كالمبالغة
و لـ يصرفيا لحذؼ تنكينيا فيصير ، كعنى بذلؾ أنٌ (لضركرة الشعر) :قاؿفجمعنا ال كاحد لو، 

 .(ٖ)القصيدة)البسيط( بحرفي  ال يجكز الكؼٌ  مخبكننا؛ ألفٌ الجزء مكفكفنا، كىك ككنو 

                                                           

 .ٖٗ/ ّمتف المغة: ك ، ْٗٗ/ ِِظر: تاج العركس: ين (ُ)
 .ُْٖينظر: كنو المراد:  (ِ)
 .ْٔالديكاف: ك ، ِٕٕ( منيج القٌصاد: ّ)

 .ِٖٕمنيج القٌصاد :  (ْ)
  .ْٖٗ/  ِمتف المغة:  (ٓ)

 .َّٗ/ ُالببلغة: أساس (ٔ) 
 .ِٕٗمنيج القٌصاد: ك ،  َّٗينظر: كنو المراد (ٕ) 
 .ِٖٕينظر: منيج القٌصاد: (ٖ) 
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قبؿ  (ياء)أك  (كاك)ػأكلو كب في (ياء)ػب اكيككف جمعنا لبلسـ الثبلثي األصكؿ مزيدن  يفاعيل:ج ــ 
، نحك: (يفعيؿ)، ك(كيرابيع ،يربكع)، نحك: (يفعكؿ)رد جمعنا لصيغ عديدة، منيا: المو، فيطٌ 

 ،يمنجكج) ، نحك:(يفعنكؿك)، (كيساعير ،يستعكر): ك، نح(يفتعكؿ)ك، (كيقاطيف ،يقطيف)
 .(ُ)(نجيج، كيبلجيجمي) :ك، نح(يفنعيؿك)، (يبلجيجك 

 :، كذلؾ في لفظةيٌ مٌ ححدة في شرح الكقد كردت ىذه الصيغة مرة كا    
 :(ِ)في البيت السادس ةرداك ال يعاليلـــ  

ـِِػل ـًًًًًًًًًِوَأْػَرَرُفًعـُفًاْؾَؼَذىًاؾرٔٓقاُحًَت ًَقَعاِؾقُؾًِبقْضًَدأرَقٍةًَصِقِبًِؿ

كىك الشرب ، يا مأخكذة مف العمؿً كأنٌ  ،ف الماءكاء مرَّ ىي الصفة ًبيضو ك  اليعاليؿ:" :قاؿ    
 ياليعاليؿ الت"، كقاؿ أبك عمرك: (ّ)"كأعيد عميو مرة أخرل بغصي كمنو ثكب يعمكؿ إذا  ي،الثان

، (يعمكؿ)مرة بعد مرة كاحدىا  تيميليعاليؿ: التي ، كقيؿ ا(ْ)"شربت مرة بعد مرة، كال كاحد ليا
الكزف  في أسماء العربية عمى ىذا ئـ يجو ل؛ ألنٌ (فعمكال)كليس  (يعسكب)، مثؿ (ٓ)(يفعكؿ)كىك 

 :اليعاليؿ" :نقؿ قكؿ الجكىرم، ثـ (ٔ)به أعجمي معرٌ ٌنو : إكقيؿ ،كىك نادر ،سكل )صعفكؽ(
 :(ٖ)أنشد الكميتك  ،(ٕ)"يا فكؽ بعض، الكاحد يعمكؿعضسحائب ب
ـِِؿًـــــاًاـفؾََٖؿَؽًًًًًًًًًًًُفــقَؼــَػًِؽؾؾمجاـّاًوافلًاؾٓيًـلٖنؽ ًتيؽُبًـقُؾقعاؾًبقٕضًـــ

 . (ٗ)كيقاؿ: اليعاليؿ نفاخات تككف فكؽ الماء   

                                                           

 .َِْجامع الدركس العربية: ك ،  ّّٗ -ِّٗينظر: معجـ الجمكع في المغة العربية:  (ُ)
 .ُٔالديكاف: ك ،  ُّٖ( منيج القٌصاد: ِ)

 .ُٕٖمنيج القٌصاد:  (ّ)
  .بك عمرك ىك  السيد مرتضى الحسيني الزبيدم صاحب التاجأ، ك ٓٓ/ َّركس: تاج العك ،  ُٕٖنفسو:  (ْ)
ا : ىي األفيؿ مف اإلبؿ، كقيؿ: الجباؿ المرتفعة، ككؿ ىذه المعاني  (ٓ) كقيؿ اليعاليؿ: المفرطة في البياض ، كقيؿ أيضن

 .ٓٓ/ ّبعيدة عف ما أراده الشارح سكل األكلى ، ينظر: التاج: 
 .ُّْف الكبلـ العجمي: ينظر: المعٌرب م (ٔ)
 ُٕٕٓ/ ٓ( الصحاح: ٕ)

 .ْٗ، كديكانو بتحقيؽ نبيؿ طريفي: ٖٗ/ ُينظر: ديكاف الكميت:  (ٖ)
 .ُّٗ/ ْ، كمتف المغة: ُٖٖ، كمنيج القٌصاد: ُٕٕٓ/ ٓينظر: الصٌحاح:  (ٗ)
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كىك )يفعكؿ( مثؿ  ،)يعمكؿ( لممفرد متناهو  يعاليؿ( جمعه ) فعند تحميميا صرفينا، نجد أفٌ    
عميو  ئالكزف مكركه في العربية فمـ تج ىذا أف يككف عمى كزف )فعكؿ(؛ ألفٌ  ى، كنف(يعسكب)

ذكره الجكىرم ىك  ما فٌ إا مدلكلو فأمٌ  .(ُ))صعفكؽ( كىي كممة أعجمية، كنادرة جدنا لفظة سكل
السحائب المتراكمة كاحدة فكؽ األخرل، كاليعاليؿ ىي  (اليعاليؿ) فٌ إ، أم (ِ)الشارحه الذم أراد
ف فسرناىا بالتراكـ ك الشديدة ال تتابع البياض، كىك مبالغة في صفاء الماء الذم ينزؿ عمييا، كا 

 .(ّ)فيذا دليؿ عمى الكثرة كالمبالغة، ككبلىما مف األكصاؼ المستحسنة في الماء
رد جمعنا لصيغ كثيرة كيأتي جمعنا لمفرد ثبلثي األصكؿ مزيد بنكف في ثانيو، فيطٌ  فناعل:خ ــــ 
نظب) :نحك (،فيٍنعؿ)، ك(عناقؿك  ،عىٍنقىؿ)ك: ، نح(فنعؿ) منيا  :، نحك(ًفٍنعؿك)، (حناظبك  ،حي

 .(ْ)(فنعميؿك فنعبلف، ك فىنعمى ، ك  ،فنعبلءك  ،فنعاؿ)رد في ، ككذلؾ يطٌ (خنافسك  ،ًخٍنفس)
 :في لفظةفيٍنعؿ( كذلؾ )ػ، جاء فييا جمعنا ليٌ مٌ حكقد كرد مرة كاحدة في شرح ال    
 :(ٓ)كالثبلثيف حادمت الالبي في ةرداك ال :جنادبػػػػػػ  

ًقاقُؾكًِؼَصاحَلًـَقرؽِضًاجلـــادِبًورَقًًًًًًًًًًجعؾِتًِدحادقفؿًوَؼًؾؾـــؼقٔمًوؼاَل

، أفصح كفتحيا، كالضـٌ  بضـ الدَّاؿ ب،ندي جي  جمعي كيًرؽو إليًو  ضافةً بإً  مجركره  الجنادب": قاؿ    
 .(ٔ)"نكنو زائدة ، كحكـ سيبكيو بأفٌ الجرادكىك ضرب مف 

ٍندب() )جنادب( بزنة )فناعؿ( مف المفردفالجمع ىنا جاء عمى القياس      رد ا الكزف يطٌ كىذ ،جي
 الجك كاف شديد الحرٌ  ه الشارح بأفٌ دا أرامٌ ا داللتو فيي ال تخرج عأمٌ  ، جمعو عمى )فىنىاعؿ(

كبيعد  ،يدالشد ا ىك عميو بسبب الحرٌ رنا عمٌ الجراد )الجنادب( أصبح لكنيا متغيٌ  ىذه لدرجة أفٌ 
 .(ٕ)الماء عنيا

                                                           

 .ُٖٖينظر: منيج القٌصاد:  (ُ)
 .ُٕٕٓ/ ٓينظر: الصٌحاح:  (ِ)
 .ُٖٔ -ُٖٓينظر: كنو المراد:  (ّ)
 .ّّٔػػػػ  ّّّينظر: معجـ الجمكع :  (ْ)
 .ْٔالديكاف: ك ،  ِٔٗ( منيج القٌصاد: ٓ)
 .ِٕٗ( منيج القٌصاد : ٔ)

 .َِّينظر: كنو المراد:  (ٕ)
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ذكر الشارح  ثـٌ  ،مع داللة الكصؼ تأتي داللة الكثرة التي نجدىا في تحميؿ ىذا البيتإذف     
كف فتمحؽ ثانية فيككف ا النٌ كأمٌ " :جاء في الكتاب ،زائدة ياٍنعىؿ( بأنٌ في نكف )عمى حكـ سيبكيو 

عمى ال نعممو صفةن. كيككف الحرؼ عمى فنعؿ في األسماء، كذلؾ: قنبره كعنطب، كعنصؿ. ك 
الزيادة في الكبلـ ال مف  تعني تمحؽ ثانية() :، فقكلو(ُ)"، كىك اسـفنعؿو كىك قميؿ، قالكا: جندب

كف مف جندب كعنصؿو كعنظبو زائدة كالنٌ ": فقاؿ في مكضع آخر مف كتابو هذكر  أصؿ المفظ، ثـٌ 
ا كأمٌ  .كف ثابتةه فيولو، كأكثر ذلؾ النٌ   كحرؼ الزيادة الـزو ال يجيء عمى مثاؿ فعمؿو شيءه إالٌ ألنٌ 

و مف يما مف االعتراض كالخبلؼ. ككذلؾ الرعشف، ألنٌ العرضنة كالخمفنة فقد تبينتا ألنٌ 
 .(ِ)"و مف الضيؼاالرتعاش. كالضيفف، ألنٌ 

 اسم الجمع:ـــ 4
فدرسكىا كسمطكا  ،فات العمماءيعد مصطمح اسـ الجمع مف المصطمحات التي حممتيا مصنٌ     

بشكؿ صريح في قكلو:  لمصطمحا الضكء عمييا، كأكليـ سيبكيو الذم يعد أكؿ مف ذكر ىذا
الكاحد، ال تصرفو اسـ رجؿ، ث لـ يكف لو كاحده فتأنيثو كتأنيث كأمَّا ما كاف اسمان لجمع مؤنٌ "

ح ر عنيا بما يكضٌ لمجمع، كعبٌ  أسماءن  ا، فيك ىنا عدى(ّ)"بؿ، كغنـ؛ ألنَّو ليس لو كاحدإنحك: 
، في حيف (ْ)"و شيءه كاحد يقع عمى الجميعر عميو كاحد لمجمع لكنٌ لـ يكسَّ  ما": عناه في قكلوم

 .(ٓ)صبية(ك ) فتية، و يعد اسـ جمع كػنٌ إما كاف عمى فعمة ف ذىب ابف السراج إلى أفٌ 
حديثو فعند  ؛كرفض ما جاء بو ابف السراج فقد ذىب إلى ما ذىب إليو سيبكيو،الشارح ا أمٌ    

ة ال اسـ ه جمع قمٌ و عدٌ نٌ إأم  -اسجماعة مف النٌ -ة )فتية( قاؿ: )فتية جمع فتى(عف لفظ
 :ا اسـ الجمع فقد أشار إليو في لفظة، أمٌ (ٔ)جمع

 

                                                           

 .ِٗٔ/ ْالكتاب:  (ُ)
 .َِّ/ ْنفسو :  (ِ)
 .َِْ/ ّ: نفسو (ّ)
  .َِْ/ ّنفسو:  (ْ)
 .ِٖٗينظر: تسييؿ الفكائد:  (ٓ)
 .ٌّٕٓصاد: ينظر: منيج الق (ٔ)
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 :(ُ)كالثبلثيفحادم في البيت ال الشرح، األكؿ يف مختمفيف مففي مكضعى ة رداالك  :قومػػػػػػ 
ـًَاجلـادِبًِرُقُوًًًًًًًًًًجعؾِتًِدوَؼًقفِؿحاِدًؾؾؼقٔمًوؼاَلًًًًً ًاقؾقؼكًَصاحَلًقرؽض

 :(ِ)كالثاني في البيت السابع كاألربعيف مف قكلو
ـَـِؿًحلــــْؿًًًًًًًًفؿاًًقشِعًِضرغاؿنٔيًؾوُؿَقوًَػـِغُدَقـــً ًخرادقـــــؾًؿعػقْرًاؾؼقٔمًـ

كر ىذا ، كاكتفى بذ(ّ)": اسـ لمجمع ، كال كاحد لو مف لفظوكالقـك" كؿ بالقكؿ:شرحو لؤل فجاء    
كالقـك " ما جاء في الصحاح فقاؿ: بنقؿ فجاء شرحو لو  ع في المكضع الثاني،و قصد التكسٌ ألنٌ 
ـًَِؼِقٕم، بدليؿ قكلو تعالى: ﴿(ْ)"ساءجاؿ دكف النٌ الرٌ  َوالًـِياْءً، ثـ قاؿ: ﴿ (ٓ)﴾والًَقِيَىِرًَؼِقْمًِؿ

ـًِـِياٍء  :(ٕ)، ثـ نقؿ قكؿ زىير (ٔ)﴾ِؿ

ـًٕأمًـِيـــــــــــــاءآلًقمًأؼــــــًًًًًًًأدريًًًخاُل،إاًأدريًودقف،ًوؿـ ًحص

، (ٖ)"نبي رجاؿ كًنساء قـك كؿٌ  بع، ألفٌ تساء فيو عمى سبيؿ الربما دخؿ النٌ ك " قاؿ الجكىرم:    
، كذكر (َُ): أقاـكأقكاـ، كجمع أقكاـ :، كجمع القـك(ٗ)ما الكاحد: رجؿكال كاحد لقـك مف لفظو، إنٌ 

 .(ُُ)جمعالقياس فيو أف ال يي  ة؛ ألفٌ امرؤ، كالجمكع التي جاءت عميو شاذٌ  هي كاحدى  أبك حياف أفٌ 
اسـ جمع ال كاحد لو مف  (قـك) أفٌ عمى أكدى  ويف أنٌ كأىـ ما يمحظ عميو في المكضعى     
 .(ُِ)لفظو

 
                                                           

 .ْٔ، كالديكاف:  ِٔٗ: منيج القصاد(  ُ)
 .ٔٔ: كالديكاف،    ّٗٓ: منيج القصاد(  ِ)

 .ِٔٗمنيج القٌصاد :  (ّ)
 .َُُٔ/ ٓ، ينظر: الصحاح: َّٔ: نفسو (ْ)
 . ُُالحجرات:  (ٓ)
 . ُُالحجرات:  (ٔ)
 .ُٕديكاف زىير بف أبي سممى:   (ٕ)
 .ّٔقٌصاد: ، كينظر: منيج الَُِٔ/ ٓالصٌحاح:  (ٖ)
 .ّْ/ ٓينظر: معجـ مقاييس المغة:  (ٗ)

 .ّْ/ ٓ، كمعجـ مقاييس المغة: َُِٔ/ ٓينظر: الصٌحاح:  (َُ)
 .ِّٔ/ ُينظر: البحر المحيط:  (ُُ)
 .َّٔ، ِٔٗينظر: منيج القصاد:  (ُِ)
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ا: مجــانث  
ا
  :ـيحوع التصحـي

المقارنة مع جمع بيمة كقد كردت بنسبة قم ،ىك ثاني أنكاع الجمع التي كردت في شرح البجميٌ     
 مى:ع، كينقسـ (ُ)نظـ الكاحد بناؤه : ىك ما سمـ فير، كالجمع السالـالتكسي

 ث السالم:جمع المؤن   -ُ
، أـ (مسممات)ػك اثمؤنٌ المفرد منو كاف أفي االصطبلح ىك ما ألحؽ بآخره ألؼ ك تاء، سكاء     
 ، نحك:غير عاقؿ كأ ،اقؿث عرد ىذا الجمع في كؿ مفرد مؤنٌ ، كيطٌ (ِ)(درييمات)ػك ار مذكٌ 
 (بكيب)عاقؿ نحك: ال ر غيررد في المصغٌ كيطٌ  (،كشجرة ،كفاطمة ،عفراء، كسعدلك  ،زينب)

ا في الكصؼ غير العاقؿ كػ رد، كيطٌ (بكيبات)فيجمع عمى  كشامخات(، كالمصدر  ،)شامخأيضن
ك: جمع جمع تكسير نحكتعريفات(، كفي الخماسي الذم ال يي  ،)تعريؼأحرؼ كػ ةفكؽ ثبلث

 ،رد فييا الجمع باأللؼ كالتاءبل يطٌ فا األسماء التي تأنيثيا غير حقيقي ، أمٌ (3)(اماتحمٌ ك  ،اـحمٌ )
 ،و ليس بحقيقيألنٌ  ؛ة ىذا التأنيثلخفٌ  ؛(لشماالتكا ،كالكائنات ،كاتاالسم)ػبؿ ىك مسمكع فييا ك

ذف ك  لمزة ، نحك: )فيو،  ةظاىر كالعبلمة ث لمؤنٌ  ا إذا كاف عممن بل يجمع جمع مؤنث قياسي إالٌ فا 
 .(4)(ىند)ػأك مقدرة ك (،كسممى، كخنساء

مع عمى جي  ةكاف صف فإعمة( بفتح الفاء، ف)فى  عمى كزف ان ردو إذا كاف مفنٌ إا أكزانو: فأمٌ      
ف كاف (ضخماتك ضخمة، )العيف، كػ )فعبلت( بسككف ًفنة)كػ (فعبلت)مع عمى جي  اسمان ، كا   ،جى

 ،ركضة)مثؿ  ،العيف في الجمع سكنتى  ـ كاكنا أك ياءن ذا كاف ثاني االسا إ، أمٌ (كجفنات
ا ما كأمٌ  " قاؿ سيبكيو: ،ات(مرٌ ك  ،)مرَّةكػ فنا،االسـ حرفنا مضعٌ ثاني ، ككذلؾ إف كاف (كركضات

، كذلؾ قكلؾ: قصعة، العيف يا بالتاء كفتحتى أدنى العدد جمعتى  ؾ إذا أردتى نٌ إكاف عمى )فعمة( ف
 .(ٓ)"... كقصعات

                                                           

 .ْٖ، كالتعريفات: ُْٔ/ ُينظر: شرح جمؿ الزجاجي:  (ُ)
 .ُٖٔ/ ِينظر: شرح الكافية:  (ِ)
 .ٕٕ/ ُ، كىمع اليكامع: ُٕ/ ُ، كارتشاؼ الضرب: ُٕ/ ُ، كشرح ابف عقيؿ : ِّٗ/ ّظر: الكتاب: ين  (ّ)
 .ٕٗ/ ُينظر: ىمع اليكامع :  (ْ)
 .ّٗٓ، ٕٗٓ -ٖٕٓ/ ّالكتاب:  (ٓ)
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 :انينذكر م، (ُ)ميٌ حفي شرح ال ة مكاضعأربع في ىذا الجمع كقد كرد     
 :(ِ)ي البيت الرابع عشرف ةرداك : الػػػ النجيبات

ًادَلرادقُؾًاؾـَهقلاُتًاؾِعماُقًٔإالًًًًًًًُقَلؾُِٓغفاًًًًًًالًِبَلرٕضًُدعاُدًَأؿَيت

جيبة كىي جيبات جمع نكالنٌ " :شرحيا بالقكؿسالـ، ف ثو جيبات( جمع مؤنٌ )النٌ  كجاءت     
 جيب مف اإلبؿ مفردنا أك مجمكعنا ىك القكم منيا: كالنٌ ، كجاء في لساف العرب(ّ)"المختارة

سالـ لممفرد  ثو ىي جمع مؤنٌ  احية الصرفية، فمف النٌ (ْ)الخفيؼ السريع، كناقة نجيب كنجيبة
ف لـ يصرٌ  عة خفيفة، كىك يا سريبؿ( بأنٌ إل)ا اؽيا صفة مدح لمعشٌ نٌ إا مدلكلو فأمٌ  ،بياح )نجيبة( كا 

 .(ٔ)فيسة الغافمةجيبة الكريمة النٌ قيؿ: النٌ ك ، ، فيي ىنا جمع لصفة ال اسـ(ٓ)بؿ كأسرعياقكل اإلأ
 ثمؤنٌ  جمعى معت اكتفى بذكر كممة )جمع( لمكممات التي جي  أٌنو الشارحما يمحظ عمى كم     

ا أفٌ ا يم، كممٌ ؽ عمييا أك يضيؼ كما فعؿ مع جمع التكسيرأف يعمٌ  دكفسالـ مف   ىذه حظ أيضن
 الة، فعيمة، فعمة(.فعٌ ، كىي )جاءت مف أكزاف مختمفة الجمكع

 جمع المذكر السالم: -2
ياء كنكف( كاك كنكف( في الرفع، ك)نة في آخره )ثنيف بزيادة معيٌ اىك ما دؿ عمى أكثر مف       

مة مفرده مف لسبل ؛الجمع عمى حد التثنية()ي ىذا الجمع بػػ، كسمٌ (ٕ)صب كالجرالنٌ  حالتي في
 ما كاف مف جمع عمى ىذا الجمع إالٌ و ال يي ألنٌ  ؛ةكيعد مف أبنية جمع القمٌ  ،(ٖ)ىالتغيير كالمثنٌ 

 :(َُ)ثنافاا شركطو فيي ، أمٌ (ٗ)ثبلثة إلى عشرة

                                                           

 .ّْٖ، ِِٖ، ِٕٕ، ِِٖينظر: منيج القٌصاد:  (ُ)
 .ِٔ، كالديكاف: ِِٖ(  نفسو:  ِ)

 ِِٗ: منيج القصادينظر:   (ّ)
 .ُْٕ/ ِ، كتاج العركس: ْٖٕ/ ُظر: لساف العرب: ين (ْ)
 .َِٓينظر: كنو المراد:  (ٓ)
 .ُِٓينظر: نفسو:  (ٔ)
 .ُِٕ/ُ، كارتشاؼ الضرب: ّّٗ/ ّينظر: الكتاب:  (ٕ)
 .ِِٕ، كينظر: أكضح المسالؾ: ِ/ٓينظر: شرح المفصؿ:  (ٖ)
 .ّ/ ٓينظر: شرح المفصؿ:  (ٗ)

 .ُٓ، كجمكع التصحيح كالتكسير :ٗٓ/ ُعقيؿ:  ، كشرح ابفّْٗ/ ّينظر: الكتاب:  (َُ)
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، ككذلؾ ال رجؿ()كػ، ر عاقؿ، فإف لـ يكف عممنا فبل يجمعشترط أف يككف عممنا لمذكٌ يي العمم:  -1
ف كاف خالينا مف التأنيثلمذٌكر ث أك مؤنٌ يجمع إذا كاف عممنا ل حمزة، )نحك:  ،غير عاقؿ، كا 

 جمع إال شذكذنا.و ال يي ، فإنٌ (حمزكفك 
الذم  (أفعؿ)عمى  تر عاقؿ خالية مف التأنيث، ليسأف تككف صفة لمذكٌ كشركطيا  الصفة: -2

 ث.ر كالمؤنٌ يستكم فيو المذكٌ  مما كال ،(ىفعم) ثومؤنٌ  الذمال عمى )فعبلف( مؤنثو )فعبلء(، ك 
 ي، كذلؾ في لفظتى تمميحكأخرل ب ،تيف، مرة بتصريحمرٌ ىذا الجمع عمى كقد كقؼ الشارح    
ر العاقؿ، كالثاني خرج عف ـ المذكٌ مى ا مف العى ين ، األكؿ: جاء جمعنا قياس(ُ)عرانيف(ك  اعكف،النٌ )

 :جمعنا لغير العاقؿ، كنذكر منيافكاف القياس 
 :(ِ)ث كالثبلثيفالبيت الثالفي  الكاردة :الناعون ػػػػػػػ

ـًَٔرِخَقُةًـَقَٓاَحٌة ًَؿِعُؼقُلًاؾـاعقَنًِبْؽَرَفاًـََعكًَؾؿَٓاًًًًًًًًًًهلاًؾقسًاؾضَِٓلَعِق

 يالكفاة، كخبر الكفاة يقاؿ لو: نعاعي كىك اآلتي بخبر اعكف جمع تصحيح لمنٌ كالنٌ " قاؿ:    
 . (ّ)"بزنة صبي يبزنة ظبي، كنع

 تتضح داللة ثـٌ  ،( بزنة )فاعؿ()ناعو  ر العاقؿالمذكٌ لصفة  كف( جمعنا قياسينااعالنٌ فينا جاء )    
 جمعه فيك  كمف ثـٌ ، اعي ال بد أف يتسـ بالزنة كالعقؿالنٌ  فَّ إإذ  ؛كما يتطمبو المقاـ ىذه الزنة

 .ردكمطٌ  ي  قياس
تعارؼ ىك مت، كىذا ما اعي ىك الذم يأتي بخبر الميٌ فالنٌ  ،كمعركؼ فيك كاضح ا مدلكلوأمٌ     

السياؽ  لكفٌ  ،اس، فداللة المفظة ىي الحزفسمعو متداكالن بيف النٌ نعميو في العرؼ االجتماعي ك 
اعية التي تبكي كلدىا ي ىذه النٌ اقة( في سرعة الحركة بذراعى )تشبيو ذراعي النٌ  التشبيو اأراد بي

 .(ْ)يا عف نياحتياردع، ليليا عقؿه  و لـ يبؽى األكبر لدرجة أنٌ 
 
 

                                                           

 . ّّٖ، َّْ( ينظر : منيج القٌصاد :ُ)
 ٓٔالديكاف: ك ،   َّْ: نفسو( ِ)

 .َّٓمنيج القٌصاد:  (ّ)
 .ِّٔينظر: كنو المراد:  (ْ)
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 املبحث األول: طرائق التحليل اإلعرابي
 توطئة : 

التي يقـك بيا المؤٌلؼ في بياف نكع الكممات العمميات اإلجرائية  اإلعرابيييقصد بالتحميؿ    
، (ُ)ة كىك ما ييعرؼ باإلعرابحكية كعبلماتيا اإلعرابية داخؿ التراكيب المغكيٌ ككظائفيا النٌ 

فبعضيـ  ،تبعان الىتماماتيـ كغاياتيـ مف التأليؼ ؛فيف بيذه العممياتكتختمؼ عناية المؤلٌ 
إعراب )أك ، (إعراب القرآف)مثؿ  ،قطفو ليذا الغرض حصران كىك اإلعراب فييخصص مؤلٌ 
في حيف يتناكلو بعض  (،طب أك غيرىاخإعراب قصائد شعرية أك )أك  (،حكيةالشكاىد النٌ 

يمتزج بمظاىر  :أم ،لى بياف المعانيإليتكصمكا  ؛لمكشؼ عف دالالتيا ؛صكصفيف في النٌ المؤلٌ 
ال يككف اإلعراب غرضان خرل ألمغكم األخرل )الصرفية كالمعجمية(، كفي مؤلفات التحميؿ ا

نٌ  ككثيرة ىي الكتب التي نممح فييا مظاىر  ،ما يأتي عرضا عند الحاجة إليومقصكدان لذاتو كا 
الدكاكيف كشركح  ،آف الكريـتفاسير القر نحك:  ،بشكؿ عاـ بالتحميؿ المغكمٌ  تاإلعراب التي امتزج

كغالبان ما  ،لى آخرإؤلؼ ، فالعناية باإلعراب تختمؼ مف م(ِ)الشعرية، كشركح الخطب كغيرىا
شرح ديكاف المتنبي لى ذلؾ في مقدمات الكتب، فعمى سبيؿ المثاؿ جاء في مقٌدمة كتاب إييشار 

جعمت غرائب إعرابو أكالن " :ذ يقكؿإ ؛ىػػػ( ُٔٔ))التبياف في شرح الديكاف( لمعكبرم المسمى
  . (ّ)"ائب لغاتو ثانيان كمعانيو ثالثان كغر 
ينتقي منيا ما يصدؽ بؿ  لكاردة في شعر المتنبي جميعان ال يعرب الكممات اكلذا نجد العكبرم    
بعض الشركح ال  فٌ إفي حيف  ،كيترؾ إعراب الكاضحات ،يا مف غريب اإلعرابنٌ أييا عم

البف  (شرح بانت سعاد) مثؿ كتاب ،نجده عرضا نانٌ أبيد  يصنعيا أصحابيا ليذا الغرض ،
 . (ْ)بيت الشعرم إاٌل ما يجد فيو فائدة نحكيةفيك ال يعرب مف ال  ؛ىشاـ األنصارم

                                                           

 . ُْٔ( التحميؿ النحكم أصكلو كأدلتو: (ُ
 . ٔٓ( ينظر: إعراب نيج الببلغة : الشيخ عبد القادر قطيش : (ِ
 . ُُ/ ُي شرح الديكاف: ( التبياف ف(ّ
 . ْٖٕ( ينظر: شرح بانت سعاد: ابف ىشاـ /(ْ
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فات التي نٌبو أصحابيا عمى اىتماميـ بالتحميؿ كلك حاكلت أف أستطرد في ذكر المصنٌ    
ككتاب )شرح القصائد  ،منيا ةمثمأكلكٌني سأكتفي بذكر  ،اإلعرابي في المقدمة لطاؿ بي الحديث

 .(ُ)كاف يختـ شرح البيت بتحميمو نحكيان فقد  ؛ىػ(ِّٖبع الطكاؿ الجاىميات( لؤلنبارم )الس
كركيزة  اا رئيسن غرضن كقد مثؿ التحميؿ اإلعرابي عند الحٌمٌي في شرح قصيدة بانت سعاد    

ظياره، أساسية، كسبب فإٌف أكلى ما ": قاؿذلؾ بصٌرح في مقدمتو قد فان في إيجاد ىذا الشرح كا 
ذم فضمو فصمو بيف الخطأ كالصكاب، ىٌمت بو اليمـي كقدمت إليو القدـ ىك عمـ اإلعراب ال

ثر غير منزؿ عمى أبيات مف الشعر... كلـ تزؿ ظـ، كالنٌ كربما تعٌذر، أك تعٌسر فيمو مف النٌ 
قصائد العرب، كأرشد بو أصحاب خكاطرم تيضمر كضمائرم تخطر أف أقصد إعراب بعض 

تصرفيا، إلى أف رب فتحكؿ دكف مطالبي حاالت مانعة تصرفيا، كتجكؿ فييا مانعات جميمة اإل
، كمف أنا عمى مكدَّتو أقكل يقيف فجرَّد بالتماسو  التمس ذلؾ مٌني بعض األصدقاء الصادقيفى

ًجد يير ما كاف قيكَّةن فعبلن، كلـ أبتص سيؼ عزمي الباًتًر، كجٌدد باقتباسو داثر ذلؾ الخاطر فيممتي 
 .(ِ)"...كأكلى مف قصيدة كعب بف زىير بذلؾ شعران أحؽٌ 

أٌف اإلعراب كاف غرضو، كألجمو صٌنؼ  جدأي ه المقدمة التي ساقيا الشارح الحمٌ فمف ىذ    
كلذا  ،ىك يسعى إلى إعراب القصيدة كاممةك ك مقصده الرئيس، كمطمبو األساس، في ،كتابو
 ط الضكء عمى طرائؽ التحميؿ اإلعرابي عنده .سأسمٌ 
ة كالحرفية، سمية كالفعميٌ اال رصد ظكاىر"تجمى مظاىر التحميؿ اإلعرابي في غالبان ما ت     

ب، كالتأثير كالتأٌثر، كالتقديـ كعبلقات اإلسناد، كالشرط كالتبعية كاإلضافة، كاالقتضاء كالترتٌ 
كض، كالتخصيص كالتعريؼ، كالتبييف كالتككيد، كالفاعمية كالمفعكلية يابة كالعً كالتأخير، كالنٌ 

كالتعدية، كالذكر كالحذؼ، كالتقدير كاإلضمار، كاالقترانيف الزماني كالمكاني، كالمزـك  ،بأنكاعيا
ؽ كاإللغاء، كالكجكب كالجكاز، كاالبتداء كاإلعماؿ كاإلىماؿ، كالبساطة كالتركيب، كالتعمٌ 

                                                           

 . َُٕ( ينظر: شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات: ُ)
 .ُُّ( منيج القٌصاد: ِ)
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 ،صبكالنٌ  ،كالكصفية، كمعالـ الرفع ،كالحالية ،ة، كالخبريةكالمكصكليٌ  ،كاالستئناؼ، كاالعتراض
  . (ُ)"كالجـز في المفردات كالجمؿ ،كالجرٌ 

كرت في مصنفات ذي  لو ضكابط كأسس بلن قائمان بنفسوً ممان مستقلقد أضحى اإلعراب عً        
 ،كال يمكننا أف نغفؿ ما سٌطره ابف ىشاـ في ذلؾ لممفردات كالجمؿ كاألدكات ،السابقيف كالمحدثيف

ريقة تحميؿ ٌسـ حديثو في طق ثـٌ  ،)كيفية اإلعراب(اهسمٌ كنٌبو المعربيف إلييا في باب  ،ؿ فيياكفصٌ 
   : (ِ)مى ثبلثة أقساـعتركيب ال

ٌف فإ خاص بو أك باسمو المشترؾ،التعبير عنو يككف باسمو ال ما جاء عمى حرؼ كاحد: فإفٌ  -ُ
المفظ الميعبر عنو إف كاف حرفان كاحدان عيبر عنو باسمو أك باسمو المشترؾ، فيقاؿ في المتصؿ 

 (: فاعؿ.كال يقاؿ: )تي  ،فاعؿ( تاء الفاعؿ أك ضمير ال)ضربتي بالفعؿ مف نحك:
طؽ بو فيقكؿ ما جاء عمى حرفيف: إٌف التعبير عف الكممة إذا كانت عمى حرفيف يككف بالنٌ  -ِ

 : حرؼ استفياـ، ك)نا( فاعؿ أك مفعكؿ. (ىؿ)حرؼ تحقيؽ، ك (قد)مثبل:
طؽ بو أيضا، مثبل )سكؼ(: عند إعرابيا نقكؿ: ما جاء عمى أكثر مف ذلؾ: فيككف بالنٌ  -ّ
( .  سكؼ(: حرؼ استقباؿ، ك)ضرب(: فعؿ ماضو

كسنذكرىا بشكؿو مختصر؛ إذ إٌف  ،ثـ انتقؿ لمحديث عف طريقة تحميؿ المفردة أك الجممة   
بعدىا يحدد ما  ثـٌ  ؟ىؿ ىي اسـ أك فعؿ أك حرؼ ،لى الكممةإظر المرحمة األكلى تبدأ بالنٌ 
 يقتضيو كؿ كاحد منيما .

 اعاتيما عند التحميؿ .يجب مر  في االسـ ىناؾ أمرافك    
 تحديد الكجو اإلعرابي )الحالة اإلعرابية( . -ُ
 حكية( .تحديد مكقع االسـ مف اإلعراب )الكظيفة النٌ  -ِ
ـٌ تحدٌ     ب تحديد نكعو بأف عرً فإٌف عمى المي  ،أم المقصكد مف المفعكالت ،ث عف المفاعيؿث
)المفعكؿ  يـ يعنكفى مصطمح مفعكؿ فإنٌ أٌما استعماؿ القدماء ل ،مفعكؿ لو أك مفعكؿ ألجمو :يقكؿ

 بو( ؛ كذلؾ لكثرة شيكعو في الكبلـ .
                                                           

 . ُٔ( التحميؿ النحكم أصكلو كأدلتو: (ُ
 . ُْٕ/ِ( مغني المبيب: (ِ
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زمنو، ك يجب عمى المعرب أف يحدد نكعو،  ػػػػػػفي حاؿ كانت الكممة فعبلن ػػػػػػػ أٌما الفعؿ فإٌنو    
 . (ُ)حد األفعاؿ خارجا عف األصؿأأصمو إذا كاف ك 

حمؿ ثبلثة أمكر: نكع الحرؼ، كما يؤديو مف ثـٌ كصؿ الحديث إلى الحرؼ، فالمطمكب مف الم   
 ؿ بعممو الٌنحكم .معنى في الٌنص، كأثره اإلعرابي المتمثٌ 

عمى  كقؼ عند الجمؿ كأشار إلى أفٌ  ةبعد أف انتيى مف إطار الكممة بأنكاعيا الثبلثك    
 .(ِ)منو مف اإلعراب أـ ليس ليا محؿّّ  ليا محؿّّ  المعرب أف  يقؼ عند الجمؿ ليبيف أنكاعيا، أ

إذ ال يجكز أف  ؛شباه الجمؿ مف ظرؼو كجارو كمجركركبعد الجمؿ يأتي الحديث عف أ   
أف يذكر ظرفان أك "ٌنو ال يجكز لممعرب أؿ الكافيجي لذلؾ قا؛ تعٌمقيا نيما مف دكف أف يبٌيفيعيٌ 

ظرؼ ؽ الؽ كؿ كاحد منيما بأف يقكؿ متعمٌ قو أم عمى متعمٌ جاران كمجركران كال ينبو عف متعمٌ 
 . (ّ)"بأف يقكؿ متعمؽ المجركر كذا ككذاقو كذا أك مذككر أك محذكؼ ، أك متعمٌ 

 الحّمي: رائق التحميل اإلعرابي عندطــــ 
التحميؿ اإلعرابي، كبياف جيكد العمماء فيو، كما اشتمؿ عميو كما  ظرم لطرائؽبعد العرض النٌ    

صؿ ىنا إلى دراستيا عند الشارح؛ الذم يجب عمى المحمؿ اتباعو عند التحميؿ اإلعرابي، ن
تمثيؿ بيا، ذلؾ مو ليا، ككيؼ تعامؿ معيا، مع االعتماد عمى نماذج مختارة لملمعرفة مدل تمثٌ 

 كسنكردىا كاآلتي: ،جميعان  مساحة المبحث ال تتسع لذكرىا فٌ أ
 الحركؼ(.ك األفعاؿ، ك أكالن : المفردات كفييا )األسماء، 

 ليس ليا محؿ مف اإلعراب(.ك عراب ، ليا محؿ مف اإلثانيان : الجمؿ )
 ثالثا: تعميؽ شبو الجممة .

 
 
 

                                                           

 . َُِ_  ُُٕىشاـ:  التحميؿ النحكم عند ابف، ك ِْٕ/ ِمغني المبيب: ( ينظر: (ُ
 . ّْٕ/ِ( ينظر: مغني المبيب: (ِ
 . َٗٓ( شرح قكاعد اإلعراب: (ّ
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 أوال : المفردات : 
 األسماء: – 1

كتعد األسماء األكثر ، (ُ)"في نفسيا غير مقترنة بزمف ى معنىو ت عمىك كممة دلٌ " االسـ:    
مع كركد  فيا في المرتبة األكلى عند مقارنتيادكرانان في شعر كعب بف زىير كيمكننا أف نصنٌ 

منيجو في  إاٌل أفٌ  ،إعرابيان بتحميميا  األعـ األغمبفي  شارحألفعاؿ أك الحركؼ،  كقد عيني الا
 متطمبات التحميؿ اإلعرابي بكؿ ييستكف إعرابي   عمى قالبو  دان، أك لـ يجرً لـ يكف مكحٌ يا إعراب

انب الشكمي فقط )الكظيفة كيكتفي أحيانان ببياف الج ،بيف الشكؿ كالمعنىفيك يمزج أحيانا ن  ،جكانبو
ية فقط أك العبلمة حك حياف ببياف الكظيفة النٌ كيكتفي في بعض األ ،حكية كالعبلمة اإلعرابية(النٌ 

ٌنما تناكؿ بياف شارح كسبب ذلؾ أٌف ال ،اإلعرابية فقط لـ يبًف كتابو عمى إعراب القصيدة فقط كا 
ظيار جكانبيا المغكيٌ  فييا منيجو في التحميؿ  فة نبيٌ كسنقؼ عمى أمثم ،ةة كافٌ معانييا كا 

 :(ِ)الكاردة في البيت الخامس كاألربعيف (أىيب)مف ذلؾ إعراب كممة  ،اإلعرابي

مغـٖـــَكمعـِلوْبموعِلــــــؤوُلإوضقـَلمممممِظـــذاَكمَأػقبمِسـِِديمٔإِذمُأطًؾُؿُهمممممم

ببياف الكظيفة الٌنحكية لبلسـ كتفى قد ا شارح ، فالمبلحظ أٌف ال(ّ)")كأىيب( خبر لمبتدأ "قاؿ:    
مثؿ الحالة  ،كىي )الخبر( مف دكف االسترساؿ في بياف المحددات األخرل في التحميؿ اإلعرابي

 يما يفيماف مف عبارتيانَّ لى االختصار كاإليجاز؛ ألإك العبلمة اإلعرابية؛ ميبلن منو اإلعرابية أ
، كمثالو أيضا (ْ)مثمة أخرل كثيرةأو المنيج مف اإلعراب كردت لكعمى كفؽ ىذا  ،ٌنيا )خبر(إ

 :(ٓ)إعراب كممة )ضرغاميف( الكاردة في البيت السابع كاألربعيف
مَؼغُدومَصُقؾِقُممِضرشاَعنٔيمَسقُشُفؿامممممممممظــــقْممِعَنماظَؼؤممععُػوْرمَخَراِذؼــُل

 حكية فقط. فة النٌ فينا الشارح اكتفى أيضا ببياف الكظي (ٔ)" )يمحـ(ك)ضرغاميف(: مفعكؿ"قاؿ:     
                                                           

 . ِٗ اإلماـ عبد ا بف أحمد الفاكيي النحكم المكي: ،ك( شرح كتاب الحدكد في النح(ُ
 .ٔٔالديكاف: ك ، ُّٓ( منيج القٌصاد: ِ)

 . ُّٓ ( منيج القٌصاد:(ّ
 . ّٕٖ،  َّٖ، ّٗٔ، ُّٔ،  ِٗٓ، ِٕٓ( ينظر: نفسو: (ْ
 .ٔٔالديكاف: ك ،   ّٗٓ( منيج القٌصاد: ٓ)

  . ّٗٓ( منيج القٌصاد: (ٔ
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 :(ُ)فيالكاردة في البيت الثاني كالعشر  ()قيراد ثالو أيضا ما جاء في إعراب كممةك م    
مَؼِؿِشيماظؼراُدمَسَؾقفامثّممؼزظُؼُهممممممممممممعـَفامظَؾانموأضَراْبمزػاظقــــــــــل

 .(ِ)" )كالقيرىادي( فاعؿ )يمشي( "قاؿ:    
، (ّ)؟ه جرٌ  ـأ نصبه  ـأ لمكممة أىي رفعه  الحالة اإلعرابيةا عمى كفي تحميؿ األسماء يقؼ أيض    

ما جاء في تحميؿ كممة )تراقييا( الكاردة في  كمثالو ،كىذه كردت بنسبة قميمة بالمقارنة مع األكلى
 : (ْ)البيت الرابع كالثبلثيف

مــُلَتػريماظَؾؾاَنمبؽػَّقفاموعدرسفامممممممممممُعشؼًّْقمسنمتراضقـــَفامرساِبقــــ

 .(ٓ)"المقدرة عمى الياء؛ ألٌنو منقكص ه الكسرة)كتراقييا( مجركر بػ)عف( كعبلمة جرٌ  "قاؿ:     
؛ كذلؾ ( مع اإلعراب الكامؿ ليا)الجرٌ كىي ،ف الحالة اإلعرابية لمكممةبيٌ  حٌميٌ فالمبلحظ أٌف ال    

 كالسبب. ببياف العبلمة اإلعرابية 
 ،(ٔ)كأمثمة ذلؾ كثيرة ،كالحالة اإلعرابية في مكضعو كاحدحكية كقد يجمع بيف الكظيفة النٌ     
، ك كجناء، ك )غمباء، كر منيا ما جاء في تحميؿ الكمماتنذ في البيت التاسع  ةالكارد(مذكرةك عمكـك

 :(ٕ)عشر
مَشؾؾاُءموجـاُءمسؾؽومممعذطرٌةممممممممممميفمَدصفامَدعةمُضداعفامعقـــــــــــــُل

، ألى )مإمف )غمباء( "قاؿ:      بري خبار ميبتدآت محذيكفات، أك ألفَّ ذكرة( مرفكعاته )غمباء( خى
 ؛حكية لمكمماتجمع بيف الكظيفة النٌ قد ، فينا الشارح ( ٖ)"ليا محذكؼ، كالبكاقي صفات مبتدأ

 .)مرفكعات(عرابية ككنيفككنيف )أخبار(، كالحالة اإل

                                                           

 .ّٔالديكاف: ك ،   ِٕٓ( منيج القٌصاد:  ُ)
 . ِٕٓ:  منيج القصاد( (ِ
 . ُِْ( ينظر: التحميؿ النحكم : (ّ
 .ٓٔالديكاف: ك ،   َّٕ( منيج القٌصاد:  ْ)

 . َّٖ: منيج القصاد( (ٓ
 . َِٕ،  ِّٓ، ُِّ، ٌُُٖصاد: ( ينظر: منيج الق(ٔ
 .ّٔالديكاف: ك ، ِْٓ : نفسو( ٕ)

 . ِْٓ ( منيج القٌصاد:(ٖ
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 : (ُ)الخامس كالثبلثيف كمثالو أيضان ما جاء في تحميؿ كممة )قيميـ( الكاردة في البيت 
مؾؿىمملؼُؿوُلَكمؼــــامابنمَأبيمدٔإٓغمممماةمَجـابقفاموِضقُؾُفُمممممممممَؼِلَعىماظُوذ

و، أم: صب: فيككف مصدران حيذؼ فعميو، كأقيـ ىك مقامو  لداللتو عمي)كًقيميييـي( بالنٌ  " قاؿ:   
صب(، كالكظيفة إلعرابية: )النٌ ، فالشارح ىنا جمع بيف الحالة ا(ِ)"كيقكلكف قيميـ: ًإٌنؾ ...

 حكية: )المصدر( . النٌ 
 ،يا ىي بعض الكظائؼ التي يشغميا االسـيلإكمف األمكر األخرل التي البد مف التطرؽ    

 عميو ابف ىشاـ، كىي: كطريقة تحميميا عنده، كمدل تكافقيا مع ما نٌص 
مع شارح تعامؿ ال ككيؼ ،كسيككف الحديث عف المفاعيؿ التي كردت في الشرحالمفاعيل:  - أ

 طريقة البجميٌ بيا تتضح  إذ ؛د ذكر األمثمة الكاردة في الشرحياتيا، كىذه تتضح عنمسمٌ 
في  (نكع المفعكؿ، كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ )الباءف إذ إننو يعيٌ  ؛بتحميؿ المفاعيؿ

 :(ّ)ربعيفاألك  مداحالبيت القكاؿ( الكاردة في بأ)
ماِةموملمممممممممممُأذِغبمؤإنمَطـَُرتميٖفماألَضأوؼــــــُلالمتأُخَذٖغيمبَأضوألماظــُوَذ

بنكع المفعكؿ  ميٌ حالفصٌرح ، (ْ)"كالباء في بأقكاؿ مفعكالن ألىجمًو؛ أم ألجؿ أقكاؿ الكشاة"قاؿ:     
 كاضحان. تصريحان 

ابف ىشاـ  بعا في ذلؾ ما جاء بو)مفعكؿ بو( متٌ  :أٌما المفعكؿ بو فإٌنو يندر أف يحدده بالقكؿ    
مف أٌنو يندر ذكره ؛ لكثرة استعمالو؛ لذا كاف البجمي في كؿ تحميؿ لممفعكؿ بو يكتفي بذكر كممة 

 :(ٓ))مفعكؿ( فقط، كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ البجمي لكممة )عكارض( الكاردة في البيت الرابع
مأحمععُؾوُلـــٓرَتفُؾومَسوارَضمذيمزؾٕممإذامابَؿَلَؿتمممممممطأٖغهمُعـَفْلمباظـــــــ

    

                                                           

 .ٓٔالديكاف: ك ، َُّ منيج القٌصاد:( ُ)
 . َُّ( منيج القٌصاد: (ِ
 . ٓٔالديكاف: ك  ،ّّٖ: نفسو( ّ)

 . ّّٖ: منيج القصاد( (ْ
 . ُٔالديكاف: ك ، ُِٕ :نفسو( ٓ)
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( مفعكؿ تجمك "قاؿ:   الشارح ىنا بكممة مفعكؿ فقط.اكتفى ، ف(ِ)، كأمثمتو كيثر(ُ)")عكارضى
بؿ ينكب عنو بكممة )ظرؼ(، كمف أمثمتو ما جاء في  ،أٌما المفعكؿ فيو فنجده ال يذكر اسمو    

 :(ّ)ربعيفاألتحميؿ كممة )مقامان( الكاردة في البيت الثاني ك 
مَأُضوُممَعَؼاعـامَظومؼُؼوُممبهمممممممممَأرىموَأمسُعمعامَظومؼلؿُعماظِػقـــُلَظَؼدم

 .(ْ)"في مقاـ كعاممو أقـكأي قامان(: بفتح الميـ، منصكب عمى الظرؼ، ك)مى "فقاؿ:     
أك  أكؿ أك مفعكؿ ثافو  فإف كاف ىناؾ أكثر مف مفعكؿ فإٌنو يحدد ذلؾ بأف يقكؿ مفعكؿ    

( الكاردة في البيت الثامف (ٓ)ةثالث، كأمثمتو كثير  ، كنذكر منيا ما كرد في تحميؿ كممة )يتركفى
 : (ٔ)كالعشريف

مُدؿرماظُعَفاؼاِتمَؼرُتطَنماحَلَصىمٔزميامممممممممملمؼِؼٔفٖنمُرؤوسماألطٔممَتـِعقــــــُل

( ينصب مفعكلى "قاؿ:     يف عمى ما نص ك)يتركف( بمعنى )يصيرف(، فتككف مف أخكات )ظننتي
فيككف )زيما( مفعكالن ثانيان، كالحصى، مفعكالن  (ٖ)، كابف مالؾ في التسييؿ(ٕ)و ابف خركؼعمي
 .(ٗ)"أكالن 

 األسماء الموصولة(:و أسماء اإلشارة, و )الضمائر, سماء المبممةاأل - ب
رجاعيا  عناية لمحٌميٌ  الضمائر: -1 لى األسماء العائدة إلييا، مع إكبيرة بتحميؿ الضمائر كا 

لؾ ما جاء في كمثاؿ ذ ،حكية كالحالة اإلعرابية في بعض األحيافالنٌ  االىتماـ بالكظيفة
 :(َُ)ا( الكارد في البيت األكؿ)ىػػتحميؿ  الضمير

                                                           

 . ُِٕ: منيج القصاد( (ُ
 . ّٗٓ، ِّّ، َِّ، َّٕ، ِٖٔ، ِٓٔ :نفسو ر:ينظ( (ِ
 .ٔٔالديكاف:   ك، ُّْ منيج القٌصاد:( ّ)

 . ُّْ ( منيج القٌصاد:(ْ
 . ِِٖ، ِِْ، ِّٔ: نفسو ( ينظر:(ٓ
 .ْٔالديكاف: ك ، ِِٖ :نفسو( ٔ)

 . ِّٔ-ُّٔ-ّٕٓ/ُ( ينظر: شرح جمؿ الزجاجي : (ٕ
 . ُْٗ/ِ( ينظر: شرح التسييؿ :(ٖ
 . ِّٖ ( منيج القٌصاد:(ٗ
 .َٔالديكاف: ك ،  ُٕٓ : نفسو( َُ)
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 َباغتمُدعاُدمَصؼؾيبماظقوممعؿؾوُلممممممممممممُعَؿٖقــْممإثرػامظــــممُؼػَدمَعؽُؾـــــوُل
بالضمير، ىنا صٌرح ح الشار ف .(ُ)"ك)ىا( ضمير سعاد في مكضع جر باإلضافة"قاؿ:     

حكية ، كالحالة اإلعرابية )الجر(، كالكظيفة النٌ (سعاد)لى العائد الذم ىك ضميرإكأشار 
ليجعؿ  ،كيحممو تحميبلن كامبلن  ،)اإلضافة(، كقد يككف الضمير مستتران فيشير الى ذلؾ أيضان 

  :(ِ)كمف أمثمتو ما كرد في البيت السابع ،القارئ عمى عمـ و بو
ــَومأٗنماظـُِصــَحمعؼؾـــوُلَأْطٔرِممِب  فامُخّؾًةمظومأٖغفامصَدَضتمممممممممعوُسوَدَػـامأومظـ

 . (ّ)" لى سعاد كىك فاعؿ )صدقت(إر يعكد كفي )صدقت( ضمي"قاؿ:     
إاٌل أٌنو أجاد في  ك إف كاف حضكرىا قميبلن ػػػػػػ عناية بأسماء اإلشارة  لمحٌميٌ  أسماء اإلشارة:-2
ككظيفتو  ،حكم لولى التركيب النٌ إو اسـ اشارة، بؿ نبٌ  (ٌف )ىذاإ بالقكؿ:ك لـ يكتًؼ فيػػػػػ حميميات

كمٌما ييعابي "كع فقط، إذ يقكؿ: االكتفاء بالنٌ  ر المعرب مفالٌنحكية عمى ما ذكره ابف ىشاـ، كحذٌ 
اـ عمى الٌناشئ في صناعة اإلعراب، أف يقتصر في إعراب االسـ المبيـ في قكلؾ قاـ ذا، أك ق

ذلؾ ال ييبنى عميو  فإفٌ  ،م إشارة، أك يقكؿ الذم اسـ مكصكؿيقكؿ: ذا اسـ أالذم، عمى أف 
  .(ْ)"كاب أف يقكؿ فاعؿ، كىك اسـ إشارةإعراب، فالص

   : (ٓ)كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ اسـ اإلشارة )ذا( الكارد في البيت الخامس كاألربعيف    
موضقَلمإٖغَكمعـلوْبموعلؤوُلمممُؿُهممممممممَظذاكمأػقُبمسـديمإذمُأطّؾ

كالبلـ في )لىذاؾ( الـ االبتداء، كيجكز أف يككف جكاب قسـ محذكؼ، ك)ذا(: مبتدأ "قاؿ:     
   .(ٔ)" (كىك إشارة إلى )ذم نقمات( الذم كيٌني بو عف الرسكؿ )

نٌ  ،حكية السـ اإلشارةبتحديد الكظيفة النٌ الشارح ىنا مـ يكتًؼ ف      .و اسـ إشارةح بأنٌ ما صرٌ كا 

                                                           

 ُُٔ :منيج القصاد ((ُ
 .ُٔ، الديكاف:  َُٗ: نفسو( ِ)

 . ُّٗ( منيج القٌصاد: (ّ
 . ٖٔ ( اإلعراب عف قكاعد االعراب:(ْ
 .ٔٔالديكاف: ك ،  ُّٓ( منيج القٌصاد: ٓ)
 . ُّٓ( منيج القٌصاد: ٔ)
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طريقتو في تحميؿ االسـ المكصكؿ ال تختمؼ عف طريقة تحميؿ اسـ  االسم الموصول: -ّ
 :(ُ)اإلشارة، كمثالو ما جاء في تحميؿ االسـ المكصكؿ )ما( الكارد في البيت الثاني كاألربعيف

مـــُلَظَؼدمَأُضوُممَعَؼاعـامَظومؼُؼوُممبهممممممممممممَأرىموَأمسُعمعامَظومؼلؿُعماظِػق

ح باسـ صرٌ  يٌ الحمٌ  فالمبلحظ أفٌ  .(ِ)"كىي مكصكلةه بمعنى الذم ،سمعمفعكؿ أ ك)ما("قاؿ:     
و اسـ كفي أحياف أخرل ال يشير إلى أنٌ  ،حكية كىي ككنو مفعكالن المكصكؿ، مع ذكر الكظيفة النٌ 

نٌ   : (ّ)عيفكما في )الذم( الكارد في البيت األرب ،حكية فقطما يكتفي بكظيفتو النٌ مكصكؿ كا 
مقٌظموتػصقُلواِسطاَكمغاصؾَةماظـمممممممممممـُؼرآٔنمصقفامَعيمأِساظِذممػداَكالَعف

 .(دلىى )أم فاعؿ  ،(ْ)"كالذم: فاعمو"قاؿ:     
   األفعال: -2

، كاألفعاؿ عمى ثبلثة أنكاع: (ٓ)عمى كممة معينة مقترنة بزمف معيف الفعؿ: ىك ما دؿٌ     
ككاحد معرب كىك  ،)الماضي كاألمر(:ناف مبنياف دائمان اث(األمرك المضارع، ك الماضي، )

كطريقة  ،سكة اتصاالن مباشران )المضارع( كييبنى أحيانان إذا اتصمت بو نكف التككيد أك نكف النٌ 
أمر(، ك مضارع، ك ، التحميؿ اإلعرابي لؤلفعاؿ ينبغي أف تشتمؿ عمى بياف نكع الفعؿ )ماضو 

عرابو، كأصمو أكضح ىذه قد  الحٌميٌ  كالمبلحظ أفٌ ، (ٔ)كبياف عبلمتو ،ةبياف حالتو اإلعرابيك  ،كا 
د في إعراب الفعؿ، كمكحٌ  ثابتو  ذلؾ لـ يكف في منيجو  كلكفٌ  ،المحددات في إعرابو لؤلفعاؿ

قد يكتفي بمحدد كاحد ف ؛فمنيجو في إعراب األفعاؿ لـ يختمؼ عف منيجو في إعراب األسماء
بذكر الكممة مف  هً اكتفاؤ خرل، كمف ذلؾ محددات في حاالت أ في بعض الحاالت، كيضيؼ

 دكف اإلشارة الى أٌنيا فعؿ.

                                                           

 .ٔٔ، الديكاف:  ُّْ( منيج القٌصاد: ُ)
 . ّّْ: لقصادمنيج ا( (ِ
 .ٓٔالديكاف: ك ، ُّّ :نفسو( ّ)
 .ِّّ( منيج القصاد: ْ)

 . ٓٗ( ينظر: شرح الحدكد في النحك : (ٓ
 ِْٕ/ِ( ينظر: مغني المبيب: (ٔ
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 :(ُ)كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ كممة )تنفي( الكاردة في البيت السادس     
ـُِهموأْصرَرُهممممممممممِعِنمَصوِبمدارؼٍةمبقْضمؼعاظقـــــُل ـِِػيماظرٔٓؼاُحماظَؼَذىمَس مَت

 ي الكممة مف دكف اإلشارة إلى أٌنيا فعؿ. حمٌ ال فذكر (ِ)")كتنفي(: مفعكلو القذل "قاؿ:      
كمثاؿ ذلؾ ما جاء في  ،كمرة يكتفي باإلشارة الى أٌنو فعؿ مف دكف المحددات األخرل     

 : (ّ)تحميؿ كممة )عرقت( في البيت السادس عشر
مامسرضِتممممممممَسرضؿفامراعسماألسالٔممَعِففوُلِعِنمُطٓلمغٓضاَحِةماظذصرىمإذ

، كتاء التأنيث"قاؿ:       اإفيو يعكد  مضمرافاعمو ك  كعرقت: فعؿه  .(ْ)"حةلى نضَّ
 فتشتمل عمى: شارحأّما طرق تحميل الفعل عند ال     
يحدد لنا  يا فعؿف يحدد الشارح نكع الكممة عمى أنٌ أ: بعد االكتفاء ببيان نوع الفعل فقط - أ

 الحٌميٌ  في إعراب ثر ما تككف، كىذه الطريقة أك(ماضو أك مضارع، أك أمر)نكعو فيقكؿ
(، يالماضي يكتففي يف الماضي كاألمر، فلمفعمى  بالدرجة  ىذا الفعؿ كيأتي بكممة )ماضو

في تحميؿ كممة  جاءما تو أمثمكمف (ٓ)بعد فعؿ األمر الثانية  مف حيث قمة نسبة كركده
 : (ٔ)( الكاردة في البيت الرابع كالعشريف)فاتى 

مَعذَبقفامممممممممممعنمخطؿفاموِعنماظؾققنيمبرِرقُلطأٓغؿامصاَتمَسقـــــقفامو

: فعؿ ماضو "قاؿ:           بذكر كممة ماضو ال غير. فالشارح أكتفى ، (ٕ)"كفىاتى
 

                                                           

 .ُٔالديكاف: ك ،  ُّٖ( منيج القٌصاد: ُ)
 . ُّٖ( منيج القٌصاد: (ِ
 .ِٔالديكاف: ك ،  ِّْ: نفسو( ّ)

 .  ِّٓ: منيج القصاد( (ْ
 . َّٖ، ِّٖ، َِّ، ُّْ، َّٓ، َِّ، ِٓٔ، ِِِ، ُٔٔ، ّّٔ,َّٕنفسو: ( ينظر: ٓ)
 ّٔالديكاف: ك ،  ِٓٔ(  نفسو: ٔ)

 .ّّٖ( منيج القصاد: (ٕ
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كال يستحسف لمف ىك ) ؛ ألنو في حضرت الرسكؿ)(ُ)اأٌما فعؿ األمر فكركده قميؿ جدٌ    
كمثالو ما جاء في ئؽ األدب، جالس في حضرتو أف يأمر؛ إنما ىك يؤمر فقط، كىذا مف طرا

 :(ِ)تحميؿ كممة )زكلكا( الكاردة في البيت الثاني كالخمسيف
مدؾؿوامُزوُظــــواأامةممّليفمُسِصَؾٍةمعنمضرؼشمَضاَلمضاِئُؾُفمممممممممممممبؾطنمعّؽممممممممممممممم

كليكا  " قاؿ:    دكف مف قط فينا اكتفى بنكع الفعؿ ف ،(ّ)"ف مكانو يزكؿعمف زاؿ  فعؿ أمرو كزي
 .(ْ)بياف عبلمتو اإلعرابية كالسبب

: كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ الفعؿ )مٌنت( الكارد في االكتفاء بذكر الحالة اإلعرابية فقط  - ب
 :(ٓ)البيت الحادم عشر

مَصالمؼغرغَكمعامعـٓـــِتموَعاموسدِتمممممممممممممإٖنماأَلعــاِغَيمواأَلِحالَممَتِضؾـــقُل

 فقط. بياف الحالة اإلعرابية كىي الرفعفينا اكتفى ب (ٔ)"في مكضع رفع)منت(  "قاؿ: ك   
كىذه الطريقة أكثر ما تككف في إعراب الفعؿ  الجمع بين نوع الفعل والحالة اإلعرابية: - ت

 ما ، كىذا)الشاعر(يبيف الحالة التي عمييا الشخصذلؾ إنو  ؛(ٕ)و األكثر كركدان ألن ؛المضارع
عناية كبيرة في بياف نكع الفعؿ الشارح لو ف، )رت النبي)في حضتو كىك يتناسب مع حال

عف الحالة اإلعرابية  كع بمعزؿو ال يذكر النٌ  -غالبا –فيكبياف حالتو اإلعرابية ك  ،المضارع
كالشيء الكاحد، كمف ذلؾ ما جاء في تحميؿ كممة )تأخذني( في البيت الحادم  عندهيما ف

 :(ٖ)كاألربعيف
مذاِةموَظِممممممممممممَأِذغِبموإِنمطـُرِتمِصٓيماألضاوؼُليمبَأْضوألماظُومتأخذٓغال

                                                           

 ّٕٗ، ِٖٗ، َُٗ: منيج القصاد( ينظر: ُ)
 ٕٔالديكاف: ك ، ّٕٖ:  نفسو( ِ)

 .ّٕٗ( منيج القٌصاد: (ّ
 .   ُّٕ( ينظر: في بناء الجممة العربية :(ْ
 .ِٔ، الديكاف:  ٌُِّصاد:  ( منيج القٓ)

 . ُِّ :منيج القصاد( (ٔ
، َّٕ، ِْٖ، ِّٖ,ِٕٕ، ِٖٔ، ِٕٓ، ِّٗ، ُِّ، ُِّ,ُِِ، َِٗ، َِٓ، ُِٕ، ُّٔ( ينظر: نفسو: ٕ)

َُّ ،ّّٖ ،ّٗٔ . 
 .ٓٔالديكاف: ك ،   ّّٖ( نفسو: ٖ)
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مستكف  ؛ التصاؿ نكف التككيد بو، كفاعموي(: فعؿه مضارع مبنيّّ عمى الفتحك)تأخذنٌ "قاؿ:     
. كمثاؿ ذلؾ ما جاء (ُ)"(، كياء المتكمـ مفعكلوفيو، كىك ضمير المخاطب الذم ىك الرسكؿ )

 : (ِ)في البيت األكؿ في تحميؿ الفعؿ )ييفد( الكارد
 ُعَؿٖقــْممإثرػامظــــممُؼػَدمَعؽُؾـــــوُلممُدمَصؼؾيبماظقوممعؿؾوُلمممممممممَباغتمُدعا

ائـ مقاـ الفاعؿ يعكد لممفعكؿ، مجزـك بػ)لـ( كفيو ضمير ق ك)ييٍفدى(: فعؿ مستقبؿ، مبنيٌ "قاؿ:     
 ة. الشارح نكع الفعؿ كحالتو اإلعرابيذكر ف، (ّ)" إلى )قمبي(

إلى  كىك ككف الكممة فعبلن  ،مف العاـ د في تحميؿ األفعاؿ عمى االنتقاؿكبيذا نجده يعتم    
لى األخص كىك إعرابيا ككظيفتيا، كبيذا إ ، ثـٌ  اأك أمرن   اأك مضارعن  يناكىك ككنيا ماض ،الخاٌص 

يؿ كال سيما ما ذكره ابف ىشاـ في تحم ،نجده غير ممتـز بمنيج كاحد في طريقة اإلعراب
 .(ْ)األفعاؿ

كنستعممو ، (5)حماسة عبد المطيؼ بالعكارض اإلعرابية محمد طمؽ عمييا الدكتكرأ: األصل - ث
فنقكؿ في نحك:  (6)صناعة درٌ ألصؿ، في حاؿ حصؿ حذؼه بالمفظ كقىنا لمداللة عمى ا

ف( الكارد ، (7))تمظى(: فعؿ مضارع أصمو: تتمظى كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ الفعؿ )تمكَّ
 :(ٖ)لبيت التاسعفي ا

مصؿامتُدوُممَسَؾىمَحإلمتؽوُنمِبفامممممممممممَطؿامتؾٖوَنمِصيمأثوابفاماظُغــــول

                                                           

 . ّٕٓ: منيج القصاد(  (ُ
 َٔالديكاف: ك ،  ُٕٓ: نفسو( ِ)

 . ُِٔ: منيج القصاد( (ّ
 .ّْٕ-ِْٕ/ ِ :( ينظر: مغني المبيب (ْ
 . ُّٕ :( ينظر: في بناء الجممة العربية(ٓ
 . ُِْحكم عند ابف ىشاـ االنصارم نٌ ( ينظر: التحميؿ ال(ٔ
 .، كذلؾ في )ناران تمظى( ُْٗ/ ّ حاشية الدسكقي:ك ،  ْٕٖ/ِ( ينظر: مغني المبيب: (ٕ
 .ُٔالديكاف: ك ، َِْ( منيج القٌصاد: ٖ)
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ف(: فعؿ مضارعه "قاؿ:      ف بتاءيف  مرفكعه  ك)تمكَّ : تتمكَّ عبلمة رفعو ضٌمة النكف، كاألصؿي
ذفت إحداىما تخفيفان يف، األصمية، كتاء امفتكحتى   ،بيف أصؿ الفعؿ فالشارح ىنا .(ُ)"لمضارعة؛ فحي
 كسبب الحذؼ. ،كعبلمتو

محات متعددة ط، كذكره بمصلى ذلؾ عند إعرابوإ نٌبو الحٌميٌ  لفعل بين المعموم والمجمول:ا - ج
 ،لممفعكؿ( مبنيٌ ال)كالثالثة بمصطمح ،فاعمو( )ما لـ يسـٌ ػؿ(، كمرة ب)المجيك مصطمحمرة ب

 : (ِ)ت الثالث)ييشتكى( الكارد في البيكمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ الفعؿ
ـِــفاموالمرــوُلمصْرُضَػِقػاُءمُعْؼؾــــَؾٌةمَسِفزاُءمُعِدبرٌةممممممممممالمُؼشؿؽىم مِع

 : (ّ)"في قكلو )ال ييشتكى( بصيغة المجيكؿ" قاؿ: ك    
  : (ْ)ت( الكاردة في البيت الخامسكمثالو أيضا ما جاء في تحميؿ )شيجٌ     

مصاٍفمبأبطحم,مَأِضَقىموػومَعِشؿوُلممممممُذٖفتمبذيمذؾٕممعنمعاِءمحمـقٍةمممم

لى الرَّاح في البيت الذم إكد كفيو ضمير مستكف يع ،فاعمو كشيجَّت: فعؿ ما لـ يسـٌ "قاؿ:     
  .(ٓ)"ء لمتأنيث ؛ ألفَّ الرَّاح مؤنثوقبمو قائـ مقاـ الفاعؿ ، كالتا

 فالشارح يصرح بذلؾ إذا كاف الفعؿ مبنيان لممجيكؿ .    
 شارحم، فالتحميؿ األفعاؿ ىك الفعؿ المتعدٌ  ة في مجاؿمف الجكانب الميمٌ  ي:متعدّ الفعل ال - ح

ـٌ يشير يذكر الفعؿ إف كاف متعدٌ  لى إ، كأف يتعدل إلييا يتعدل التي ؿيعامفالعدد  لىإيان، ث
الكارد في كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ الفعؿ )أنبئت(  ،كاحد، أك اثنيف أك ثبلثة مفعكؿو 

  : (ٔ)فكالثبلثي البيت التاسع
مـَدمردـــولمآمَعأُعـــــــوُلأوَسَدغيممممممممممممواظَعػُومسمؾِؽُتمأٖنمَرُدـــولمآأغ

                                                           

 . َِٕ,َِٗ,ّٔٔ، كينظر أمثمة أخرل :َِٔ قٌصاد:( منيج ال(ُ
 .ُٔ، الديكاف:  َُٕ منيج القٌصاد:( ِ)

 . َُٕ( منيج القصاد: (ّ
 .ُٔالديكاف: ك ،  ُٕٕ: نفسو( ْ)

 . ُٖٕ- ُٕٕ: منيج القصاد( (ٓ
 . ٓٔالديكاف:  ك ، ِّٔ: نفسو( ٔ)
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لى ثبلثة مفاعيؿ، فالمفعكؿ األكؿ: التاءي كقد إنبئت(... مف األفعاؿ التي تتعدل ك)أ"قاؿ:     
ٌف( كمعمكليا سد مسد المفعكليى  يف، كليذا فيتحت ىمزتيا؛ ألٌنيا قد قيى يف الباأيقيمت مقاـ الفاعؿ ك)كا 

دٌلنا عمى مفاعيؿ   ية، ثـٌ فالشارح ىنا بأٌف )أنبأ( مف األفعاؿ المتعدٌ فصٌرح  .(ُ)"كقعت معمكلة
 بالتفصيؿ. ذلؾ الفعؿ 

اقصة، فما مٌر عميو فعؿ عناية كاضحة في تحميؿ األفعاؿ النٌ  محٌميٌ ل كافاقصة: األفعال النّ  - خ
ف لـ يكف بشكؿو صريح، كبيٌ  ،اٌل كذكرهإ (بانت سعاد) صيدةفي أثناء تحميؿ ق ناقص ف كا 
في حاؿ كركدىا تسميط الضكء عمييا  إلى نٌبو ابف ىشاـ كىك مف األمكر التي ،يومعمكلى 
ناقص  اضو فعؿ م –عميو: فقاؿ مثبلن: كاف  إف كاف الفعؿ ناقصان نٌص "إذ يقكؿ:  ؛بالكبلـ

  . (2)"يرفع االسـ كينصب الخبر
  : (ّ)اقص )يزاؿ( الكارد في البيت الخمسيفألمثمة عمى ذلؾ ما جاء في تحميؿ الفعؿ النٌ مف اك    

مُعطٓرحماظؾٓزمواظٓدردانمَعــــأطــــوُلمممممثؼٍةممممممممممَوالمؼزاُلمِبواِدؼِهمَأُخو

)ال يزاؿ(: مف أخكات كاف، كأخك ثقةو اسميا، كبكاديو في مكضع نصبو عمى أنَّو  "قاؿ:    
كىذا  (،كاف)يا مف أخكات ناقص، بؿ اكتفى بالقكؿ إنٌ  الشارح بأٌنو فعؿمـ يصٌرح ، ف(ْ)"خبره 

 اقصة.كأخكاتيا مف األفعاؿ النٌ  (كافػ )األمر معمـك لدل القارئ، ف
ء في ى اسميا كخبرىا، كمثاؿ ذلؾ ما جاط الضكء عمكفي أحياف أخرل ال يذكرىا بؿ يسمٌ    

  : (ٓ)في البيت الثالث كالثبلثيفاقص )ليس( الكارد تحميؿ الفعؿ النٌ 
مغٖواحٍةمرخوِةماظضؾعنٔيمَظقَسمهلامممممممممملَّامَغَعىمبـــؽرػاماظـٖـاسوَنمَعِعؼـــــُوُل

: اسـ ليس، كليا: خبرىا" قاؿ:     . (ٔ)"كمعقكؿي

                                                           

  . ِّٔ: منيج القصاد( (ُ
 . ٕٖٓ/ِ( مغني المبيب: (ِ
 ٔٔالديكاف: ك ، ّٗٔاد: ( منيج القصٌ ّ)

 . ّٓٔ,ُِٗ، كينظر: أمثمة مشابية اخرل : ّٗٔ( منيج القٌصاد: (ْ
 .ٓٔالديكاف: ك ، َّْ( منيج القٌصاد: ٓ)

 . َّٓ :منيج القصاد( (ٔ
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كىك بياف  ،آخر يترتب عميو أمره  قصانالتمام والنّ ـى فإٌف بياف نكع الفعؿ مف حيث كمف ث   
مف المحمؿ  بدٌ  لذا ال ؛(، كالتػػاـ يأخذ فاعبلن اكخبرن  اعؿ، فإف كاف ناقصان عممنا أنَّو )يأخذ اسمن الفا

اشئ أف يذكر فعبلن ا ييعاب عمى النٌ عمـ أنَّو ممٌ اك "، قاؿ ابف ىشاـ: ويذكر فاعم فعبلن أف إذا ذكرى 
الرأم، فيك إذا ذكر  قد كقؼ مكقفان حسنان مف ىذا الحٌميٌ  ، فينا نجد(ُ)"يبحث عف  فاعموكال 

ف كاف بشكؿ مختصرو  كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ الفعؿ  ،كبسيط الفعؿ ذكر فاعمو معو، كا 
 : (ِ))أرجك( الكارد في البيت الثالث عشر

ـِوؼــــُل مأرُجوموآعـــُلمَأِنمَتدُغومَعودٗتفاممممممممممممموعامإخاُلمَظَدؼـامعـِكمَت

ذكر الفاعؿ معو، مف  الكممة فعؿأٌف الشارح ىنا بعدما ذكر ف، (ّ)"أرجك: فعؿ كفاعؿ"قاؿ:     
كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ  ،دكف أف يحدد نكع الفعؿ، كقد يذكر نكع الفعؿ في التحميؿ أحيانان 

 :(ْ))رحمكا( الكارد في البيت الثاني
مْؽُقوُلشضقُضماظطرِفمَعموعامُدعاُدمشداَةماظؾنٔيم؛مإِذمَرَحُؾوامممممممممممممإاّلمَأشنُٓ

 : (ٓ)")كرحمكا(: فعؿ ماضو كفاعؿ "قاؿ:    

منيما، كمثاؿ ذلؾ ما جاء في  عراب كؿ  إع بعض الشيء في خرل نراه يتكسٌ أكفي أحياف    
 :(ٔ)( الكاردة في البيت الحادم عشرؾى تحميؿ )يغرنٍ 

مكَممعامعـٓتموعاموسدِتمممممممممممممإٖنماألعاغٖيمواألحالُممتضؾقُلصالمؼغرِغ

تصالو بنكف ال عمى الفتح؛ د بنكف التككيد الخفيفة مبنيٌ ؾ(: فعؿ مضارع مؤكٌ ك)يغرنٍ " :قاؿ   
ؾ، كيجكز أف مفعكلو، ك)ما(: فاعؿ يغرنٍ  كاؼ: ضمير المذكر الكاحد المخاطبالتَّككيد، كال

                                                           

 . َُٕعراب عف قكاعد األعراب: ( اإل(ُ
 .ِٔالديكاف: ك ،  ِِِ( منيج القٌصاد:  ِ)

 .ِِِ( منيج القٌصاد: (ّ
 .َٔالديكاف: ك ،  ُٓٔ: ( منيج القٌصادْ)

،  ِٕٓ، ِّٗ،  ُِّ،  َِٗ،  َِْ، ُّٗ،  ُّٖ،  ُِٕ، كينظر أمثمة أخرل مشابيو: ُٔٔ: منيج القصاد( (ٓ
ُّْ  ،ُّٓ ،ِّٔ  . 

 .ِٔالديكاف: ك ، ُِّ منيج القٌصاد:(  ٔ)



 مس توى التحليل النّحوي  .................................................................................الفصل الثالث ....  
    

 

127 

بلن؛ كلعؿ ؛ فيك في كؿ الشرح ال يعرب الفاعؿ إعرابا مفصٌ (ُ)"تككف ما مكصكلةن أك مكصكفةن 
ف ا  أك غير ذلؾ، ك  ؿيا فاعاألىـ تحديد مكقع الكممة عمى أنٌ فالفاعؿ مرفكع أينما كقع،  أفٌ  السبب

ر عنو بمفظ )مستكف(، لكف يعبٌ ك  ،نٌبو عمى ذلؾ، كأكثر ما كرد مستتران  اكاف الفاعؿ ضميران مستترن 
( الكارد في البيت الخامس كالعشركف   : (ِ)كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ الفعؿ )تمرُّ

مٗرمِعـَلمسلقِبماظـَِٓكٔلمذامخصٕلمممممممممميفمشارٕزمَظِممختٖوغهماألحاظقــــــــُلمت

(: أم تخطر، كىك فعؿ مضارعه فاعم "قاؿ:      فينا ، (ّ)" و ميستكف فيو يعكدي إلى )عيرانة()تمرُّ
 . مستكفّّ  قاؿ بأٌف الفاعؿ ضميره 

 (حرؼ)ما تأدية المعنى بمفردىما، كيمكني (اسـ كفعؿ) :الكممة عمى ثبلث أقساـ الحروف: -3
ف أك الثبلثة كممة تدؿ عمى معنى في يليتكٌكف مف الحرف لمعنى لكف ال ييفيـ إاٌل مع غيرهجاء 

اح ز عمى غيره مف الشرٌ و تميٌ نٌ إ، بؿ شرحالككاف لمحركؼ حضكر في ، (ْ)نفسيا كمع غيرىا
كعمى طكؿ  ،ردت بنسبة كبيرة جدان باالىتماـ الخاص بيا؛ إذ أكالىا عناية خاصة بالشرح؛ كقد ك 

الحركؼ في البيت الشعرم تناكليا بالتحميؿ كاالىتماـ، شامبلن حركؼ  حدأككاف إذا ذكر  ،الشرح
، كغيرىاالجر، كأدكات الشرط، كالنٌ   .صب، كالجـز

 لحروف:اطرق تحميل  ـــ 
عانييا، عٌدة، منيا: بياف نكع الحركؼ كم في تحميؿ الحركؼ عمى أمكرشارح كقؼ ال    

عرابيا، كعمميا، كاإلحبلؿ فيما بينيا أك ما يسمٌ  كاحدة منيا درس كؿ أكس, (5)(التضميفػ )ى بكا 
 كىي كاآلتي: ،مع كؿ كاحدة منيما ،يٌ مٌ حة لمعرفة طريقة تعامؿ العمى حد

 

                                                           

 . ُِّ: منيج القصاد( (ُ
 .ّٔالديكاف: ك ،  ِٖٔ: نفسو( ِ)

 كاردة في البيت السابؽ مف قكؿ الشاعر:عيرانة ال ،ِٖٔ ( منيج القٌصاد:(ّ
.  كينظر :  ٍكًر مٍفتيكؿي ٍف بنات الزَّ  .ّٗٔعيرانةه قيذفت بالنَّحًض عف عيرضو          مرفقيا عى

 . ِ/ ٖ، كشرح المفصؿ : ُِ/ُ( ينظر : الكتاب :(ْ
الحركؼ كاألفعاؿ ، كالتضميف ىك: "ىك إعطاء الشيء معنى الشيء كيككف في  ّْٕ/ِ( ينظر: مغني المبيب :(ٓ

 َْ/ِكاألسماء" . اإلتقاف في عمـك القرآف، جبلؿ الديف السيكطي، 
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 وعممما:  معاني األدواتـــــ 
نى كؿ حرؼ مف يذكر معلشارح جعمناىا تحت عنكاف كاحد، فا لما بينيما مف تداخؿ؛   

 عممو، كأحيانان يكتفي بالمعنى فقط، كأخرل يذكر عممو كيذكر معو ،الحركؼ الكاردة في القصيدة
كسنذكر األمثمة لتكضيح طريقة تحميؿ األدكات عنده بصكرة أدؽ، كمثاؿ ذلؾ ما جاء في فقط، 

  :(ُ)تحميؿ البيت الثاني كالعشريف
معـفامظؾاْنموأضرابمزػاظـــقُلمممممممَؼؿِشيماظؼراُدمَسَؾقفامُثٓممؼزظُؼُهممممم

عمى  كيرميو، كىك معطكؼ : حرؼ عطؼ، كمعناىا ىنا معنى الفاء، أم فيزلقو،كثـٌ "قاؿ:     
لى المعنى، كمثاؿ ذلؾ ما جاء في إعراب إباإلعراب لمكصكؿ لشارح ستعاف ا، فا(ِ)" )تمشي(

  : (ّ)في البيت الثالث عشرات الكارد ك)الكاك(ٍف(ك)كما()أ
مِرُجوموآعـــُلمأِنمَتِدُغومعوٖدُتفامممممممممممممموعامٔإخاُلمظدؼـامعـِكمتـوؼُلَأ

يما بيف ؛ ف(ْ)"نافيةه  )أف(: ناصبةه لمفعؿ المستقبؿ، كالػ)كاك(: لبلستئناؼ، ك)ما(: "قاؿ: ك    
الثاني كمثالو أيضان ما جاء في البيت  ،كأثرىا ()ماكعمؿ ،)الكاك(معنى )أٍف(، ك األثر المعنكم لػػ

 : (ٓ)عشر
مطاغِتمَعواِسقُدمسرضوٍبمهلامَعـَاًلممممممممممممممموعامعواسقُدػامإاّلمأبارقُل

 في مبطمة لعمؿ )ما(ناقضة لمنٌ  )الكاك( لبلستئناؼ، ك)ما( نافية بمعنى ليس، ك)إاٌل( "قاؿ: ك    
 .منيما األثر المعنكم لكؿ بٌيففكالثالثة: ة الثانيأما  فاألكلى: بٌيف معناىا،، (ٔ)"

كمثاؿ ذلؾ ما جاء  ،ح منيا ما يناسب المعنى الميراديرجٌ  ثـٌ  ،لؤلداة ي عٌدةكأحيانان يذكر معان    
 : (ٕ)في تحميؿ الحرؼ )أك( مف البيت السابع

                                                           

 .ّٔالديكاف: ك ،  ِٕٓ( منيج القٌصاد:  ُ)
 . ِٕٓ( منيج القٌصاد: (ِ
 .ِٔالديكاف: ك ،  ِِِ:  نفسو( ّ)

 . ِِّ( منيج القصاد: (ْ
 .ِٔالديكاف: ك ،    ُِٕ:  نفسو( ٓ)

  . َِِ :منيج القصاد( (ٔ
 .ُٔالديكاف: ك ،  َُٗ: فسون( ٕ)
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مأطرِممِبفامُخّؾًةمَظِومَأٓغفامصدضِتمممممممممعوُسوَدػَامأومظومأٖنماظـٓصَحمَعْؼؾوُل

، معناه: "قاؿ:     الشؾ، كاإلبياـ، كالتَّخيير، كاإلباحة، كالجمع بمعنى )الكاك(، أك: حرؼ عطؼو
كىي ىنا إٌما بمعنى التخيير، فيككف قد حاكؿ حصكؿ إحدل ىاتيف الصفتيف منيا، أك بمعنى 

كاألكلى ىي األقرب لما تحدث عنو الشارح مف جية ، (ُ)"ليما معان الكاك؛ فيككف قد حاكؿ حصك 
 فينا الشارح  ،فيك معتاد عمى صٌدىا لو ،كال يطمح باألكثر ،منياى القميؿ المعنى؛ ذلؾ أٌنو يتمنٌ 
 . المراد ما ىك أقرب لممعنى حرجٌ ذكر معافو ٌعدة ثـ 

كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ )لف( الكاردة فيذكر األثر المعنكم ليا،   أّما األدوات الناصبة:   
 : (ِ)في البيت الخامس عشر

مرٌةمممممممممممممممَظفامَسؾىماألؼٔنمإرضالموتؾغقُلمســـــذاصوَظِنمؼؾّؾغـــفامإال

، فالشارح أعرب (ّ)"الفعؿ المضارع كيخمصو لبلستقباؿ ك)لف(: حرؼ نفي ينصب"قاؿ:    
 ف عمميا.كبيٌ  األداة
ف كانت األداة جازمة    كمثاؿ ذلؾ ما جاء في إعراب )لـ( الكاردة  كضح األثر المعنكم ليا  كا 

  : (ْ)في البيت األكؿ
ــُػَدمَعْؽؾوُلب ماَغِتمُدعـــاُدمَصَؼؾِؾيماظقوَممعؿؾوُلممممممممممممُعؿٓقـــْممإثرػامَظِممؼـ

، معناه الٌنفي، تدك "قاؿ:     : حرؼ جزـو ـٍ  :(ٔ)فيحدث أربع حاالتو  ،(ٓ)"مستقبؿ خاصَّةؿ عمى الخل
 .لى الجـز إينقمو مف الرفع  -
 .لى النفي إمف اإلثبات  -
  . لى المضيإ مف االستقباؿ -
 .لى العامؿ المفظيٌ إمف العامؿ المعنكم  -

                                                           

 . ُْٗ: منيج القصاد( (ُ
 .ِٔ، الديكاف:  ُِّ: نفسو( ِ)

 . ُِّ: منيج القصاد( (ّ
 .َٔالديكاف: ك ، ُٕٓ: نفسو( ْ)
 .ُُٔمنيج القصاد:  (ٓ)

 . ِْٖ، ُِٔ( نفسو: (ٔ
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   : (ُ)، فمثالو تحميؿ )إٌف( الكاردة في البيت الحادم عشراألحرف المشبه بالفعلأٌما    
مصالمؼغرغَكمَعامَعـِٓتموعاموسدِتمممممممممممإٖنماألعاِغَيمواألِحالَممَتِضؾقُل

( حرؼ ينصب االسـ، كيرفع الخبر، ك ك"قاؿ:      ، (ِ)"ة ىنا؛ إذ الكبلـ مستأنؼىي مكسكر )إفَّ
ليس  وقكلو ينصب االسـ دليؿ عمى أنٌ  فَّ إكمنو عيرؼ العمؿ؛ إذ  ،أثرىا المعنكم فينا بٌيف

 المقصكد بيا الحرؼ الذم ينصب الفعؿ. 
كمف ىذا نمحظ الترابط الذم ال يمكننا أف نفصؿ كؿ كاحدة منو عف األخرل )اإلعراب،    
ى( في البيت مة عمى مجيء المعنى منفردان ما جاء في تحميؿ )حتٌ كمف األمث ،كالمعنى( ،العمؿك 

  : (ّ)الرابع كاألربعيف
محٖؿىمَوَضِعُتمَؼؿقينماَلمُأغازُسُهممممممممميفمَطفِّمذيمَغِؼؿاٍتمضـــقُؾُهماظِؼــــقُل

 .أيضان  فينا اكتفى بالمعنى ( ْ) " حتَّى: غىايةه بمعنى )إلى أف(": قاؿ   
  :حروف الجرــــــ 
الحٌمٌي، إال  شارحالكالحاؿ نفسو مع  ،(ٓ)الشارحيف مف حركؼ الجر إاٌل بياف تعٌمقيا لـ يكف ىُـّ    

( الكاردة في ما جاء في تحميؿ)بالعيدمعنى األداة، كمثاؿ ذلؾ  كرباإلضافة الى ما ذي أنو يبيف 
  : (ٔ)رالبيت العاش

ــٓ مُؼؿلُكماملاَءماظغرابقُلمكمباظَعِفِدماظذيمزسؿِتممممممممممممإاّلمطؿاوالممتل

 ؽ، فالشارح ىنا بيف المتعمٌ ، (ٕ)"ؽ المفعكؿ كالباء: لمتعديةؾ( تعمٌ )بتمسؽبالعيد: متعمٌ "قاؿ:     
 

                                                           

 .ِٔالديكاف: ك ،  ُِّ( منيج القٌصاد:  ُ)
 . ُِْ: منيج القصاد( (ِ
 ٔٔاف: الديك ك ، ّْٖ  :نفسو( ّ)

 . ُّْ، ِِٖ،  َِٓ،  َِْ، ،ُٖٕ، كينظر:  ّْٖ :منيج القصاد( (ْ
 . ِْٖ/ُ( ينظر: شرح اختيارات المفضؿ ، التبريزم :(ٓ
 .ُٔالديكاف: ك ، َِٗ( منيج القٌصاد: ٔ)

 . َُِ( منيج القٌصاد: (ٕ
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في البيت الرابع  تيفجاء في تحميؿ )الباء، عف( الكاردكمعنى األداة، كمثالو أيضا ما 
  : (ُ)كالثبلثيف

مُعشؼْقمسنمتراضقفامرسابقــــُلممممممتػريماظؾؾاَنمِبؽػَِٓقفاموُعِدرِسفامممممم

، (ِ)" تعانة، ك)عف(: يتعمؽ بػ)مشقَّؽ(ؽ بػػ)تفرم(، كىي لبلسييا( يتعمٌ كالباء في )بكفٌ "قاؿ:     
كمثاؿ ذلؾ  ،حكية كالحالة اإلعرابية لحرؼ الجر مع مجركرهكلكف نجده أحيانان يبٌيف الكظيفة النٌ 

 :(ّ)لبيت الخامس عشرما جاء في تحميؿ )ليا، عمى األيف( في ا
ممسذاصـــرٌةممممممممممممهلامسؾىماأَلؼٔنمإرضالموتؾغقـــــُلوظِنمؼؾّؾغـــفامإال

فينا ذكر الكظيفة )الصفة(، ، (ْ)"صفة عذافرة كمجركره في مكضع رفعليا: جاره "قاؿ:     
ي تحميؿ كمثاؿ ذلؾ ما كرد في البيت نفسو ف ،بكاحدة يكالحالة اإلعرابية )الرفع(، كقد يكتف

فيو الجار كالمجركر الذم ىك )ىا( في )ليا(، كالعامؿ كعمى األيف: حاؿ مف" قاؿ: ،)عمى األيف(
 .  عامؿحكية، مع ذكر الف الكظيفة النٌ فينا بيٌ  ،(ٓ)"ليا
  أدوات الشرط :ـــ 
، كذكر جكاب بياف معناىا أيضان  عمى الشرط ينصبٌ  أدكاتفي تحميؿ شارح ال كاف اىتماـ   

 :(ٔ)الكاردة في البيت الحادم كاألربعيف)إٍف(كمف أمثمو ذلؾ ما جاء في تحميؿ، الشرط
مطـُرِتمِبٖيماألضاوؼــــُلمِنٔإوذاِةموَظِمممممممممأذغِبموالمتأخذٓغيمِبَأضوألماظ

ف كثرت  "قاؿ: ك    )إف(: حرؼ شرط، كجكاب الشرط محذكؼه دؿَّ عميو أكؿ الكبلـ، تقديره: كا 
ـٍ أذنبفبل تأ في األقاكيؿ؛ جكاب  كضحبيف المعنى، ثـ أ ارح ىنا، فالش(ٕ)"خذني بيا، فإٌني ل

 الشرط. 

                                                           

 .ٓٔالديكاف: ك ، َّٕ القٌصاد:( منيج ُ)
 . َّٖ: منيج القصاد( (ِ
 .ِٔديكاف: الك ،  ُِّ: نفسو( ّ)

 . ُِّ: منيج القصاد( (ْ
 .ُِّ( نفسو: ٓ)
 .ٓٔالديكاف: ك ،  ّّٖ :نفسو( ٔ)

 . ّّٗ( منيج القٌصاد: (ٕ
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  : (ُ)فمثالو ما جاء في تحميؿ )لك( في البيت السابع ، كالمعنىثر المعنكمأٌما ذكر األ   
مأْطرِممِبفامُخؾٌةمظومأٓغفامصدضِتمممممممممممعوُسوَدػَامأومظومأٖنماظـُٓصَحمعؼؾوُل

كٌضح  ي، ثـٌ ىنا حرؼ يمتنع بو الثاني ألجؿ امتناع األكؿ، كفيو معنى التمنٌ ك)لك( "قاؿ:    
، فينا بٌيف (ِ)"لثانية تكقع الثاني مف أجؿ األكؿا الفرؽ بينيا كبيف )إف الشرطيَّة(: حيث إفٌ 

  الشارح األثر المعنكم لػػ)لك( كمعناىا.
  )التضمين(:الجر حروفالتناوب بين ــــ 
أنَّو يستعمؿ التضميف أك التناكب في  لمحركؼ الحٌميٌ ؿ في تحمي تظكحمف األمكر التي ل   

ذا ما كى ،آخر ا كيريد بو معنى حرؼو الشاعر يذكر حرفن  فقد أشار إلى أفٌ  ؛بياف دالالت الحركؼ
كا كتعددت فيو آراؤىـ كذىب مكضكع تناكلو النحاة قديما كحديثان كىك  )تناكب الحركؼ(،يطمؽ عميو

مذىب البصرييف اٌف لكؿ حرؼ معنى يؤديو كقد ينجٌر معو معافو اخرل، فييا مذاىب شتى، ف
يقكؿ المرادم: " مذىب سيبكيو كالمحققيف مف أىؿ البصرة أف)في( ال تككف إال لمظرفية حقيقة 

كمذىب الككفييف كمف تابعيـ أف حركؼ  (ّ)أك مجازان، كما أكىـ خبلؼ ذلؾ ردَّ بالتأكيؿ إليو."
عض، فيـ بيذا يجيزكف تناكب حركؼ الجر في المعنى، يقكؿ المرادم الجر يقع بعضيا مكقع ب

كيعد .(ْ)أيضان:" كأكثر ىذه المعاني ػػػػػػ يقصد معاني)عمى(ػػػػػػػػ إنما قاؿ بو الككفيكف كمف كافقيـ"
ىػ( أٌكؿ مف تحٌدث عف تناكب الحركؼ في آخر كتابو )حركؼ المعاني(، َّْالزجاجي )ت:

ا إليؾ، أم ما أنإلى تككف لمنتيى غاية، كقكؿ القائؿ: إنٌ "لى(، فقاؿ: مثاؿ ذلؾ حديثو عف )إك 
مٔإَظىمَأِعَواِظُؽِملى( مكاف )مع(، قاؿ تعالى: ﴿إأنت غايتي، كقد تقع ) مَأِعَواَظُفِم  (ٓ)﴾َوالمَتْأُطُؾوا

كىك مف الجكانب التحكيمية  ،الدرس الحديث بػػ)اإلحبلؿ(في ، كىذا ما يعرؼ (ٔ)"أم مع أمكالكـ

                                                           

 .ُٔ، الديكاف: َُٗ( منيج القٌصاد: ُ)
 .ُِٗ منيج القٌصاد: (ِ)
 َّٖ/ ِ، كينظر: الكتاب: ِِٓ( الجنى الداني في حركؼ المعاني: ّ)
 َُٗ( الجنى الداني:  ْ)

 . ِ :( النساء(ٓ
 . ٔٔ-ٓٔ( حركؼ المعاني: (ٔ
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فما إف  ،ط الضكء عميوكسمٌ  ،ليذا في شرحو يٌ مٌ حكقد تطرؽ ال ،(ُ)لتي اىتـ بيا التحكيميكفا
كمثاؿ ذلؾ ما جاء في تحميؿ  ،ذلؾ كقاؿ بنيابتيا عف الثانيةإلى  وخرل إالَّ نبٌ أكردت أداة مكاف 

 : (ِ)الحرؼ )في( الكارد في البيت الخامس كالعشريف
ميفمشارزمَظِممختٓوغهماألحاظقُلمممممممممترمعـَلمسلقِبماظـَٓكٔلمذامخصٕلمم

، كاستشيد لذلؾ بقكلو تعالى: (ّ)")عمى(، أم: عمى غارزك)في( ىنا بمعنى"قاؿ:     
ــُٖؽِممِصيمُجُذؤعماظـِٖكٔل﴿ الككفييف في  ىنا ميٌ حال فكافؽ، (ٓ)خؿأم عمى جذكع النٌ  ،(ْ)﴾وأُلَصؾَؾ

: إٌف )في( ليس بمعنى )عمى( كلكف ايكف فقالك قكليـ: إٌف )في( جاءت بمعنى )عمى(، أٌما البصر 
، أك مف باب (ٔ)شيٌبو بالمصمكب؛ لتمٌكنو مف الجذع بالحاؿ في الشيء فيك مف باب المجاز

تو؛ ألٌنو لك كاف جائزان لحصؿ التناكب ، كىذا أمر قالك بعدـ صحٌ (ٕ)الشذكذ بإنابة حرؼ عف آخر
ٌنما ىك تقارب ،صب كالجـز أيضان بيف حركؼ النٌ  د الشارح لذلؾ أيضا استشي ثـٌ ، (ٖ)فيما بينيا كا 
 :(ٗ)عنترة العبسي بقكؿ الشاعر

 َبَطْلمطَأٖنمثقاَبُهميفمدرحٍة
ف كالشعر فينا باإلضافة إلى ما حصؿ مف تناكب استشيد الشارح بالقرآ، (َُ)عمى سرحةو  :أم   

ادم كمثالو أيضا ما جاء في تحميؿ )في( في البيت الح،  إلثبات صحة ما جاء بو
 :  (ُُ)كاألربعيف

                                                           

 .ُٖٗ  ( ينظر: قضايا التقدير النحكم بيف القدماء كالمحدثيف:(ُ
 .ّٔالديكاف: ك ،  ِٖٔ( منيج القٌصاد:  ِ)

 . ِٗٔ( منيج القٌصاد: (ّ
 . ُٕ ( طو:(ْ
 . ِٔٗ( منيج القٌصاد: (ٓ
 . ٔ/  ّني النحك: . ك معاَُُ/ ُٔ( ينظر: جامع البياف في تفسير آم القرآف: الطبرم: (ٔ
 . ٕ/ ّ: معاني النحك( (ٕ
 . ُُُ/ُ،  كالمغني: ٕ/ ّكمعاني النحك:  ،ِِٗ-ِِٖ/ُينظر: حاشية الخضرم:  ((ٖ
(.  ينظر: ديكاف عنترة ، طبعة بيركت : (ٗ  . َِِ( صدر بيت كعجزه: )ييخدل ًنعىاؿى السّْبت ليس بتكأـً

 . ِٗٔ ( منيج القصاد:(َُ
 .ٓٔف: الديكاك ،  ّّٖ: نفسو( ُُ)
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ميٖفماأَلضاوؼـــلموإنمَطـُرِتمومِلمممممممممممُأذغِبماظوذاِةموألالمتأخذٓغيمبَأْضممم

ف كىثيرت بي ا  ، كقد تككف بمعنى )الباء(، أم: ك ك)في( بمعنى )عف(، أم: كثرت عٌني"اؿ: ق   
 ،(ُ)"ؤلقاكيؿ مجازان جعؿ نفسو ظرفان ل)عمى بابيا(، كيككف قد قاؿ يجكز أف تككف األقاكيؿ، ثـٌ 

، فيما بينيا، كبٌيف الشارح المعنى مع كؿ (الباءك  عف،ك في، )فينا حصؿ تناكب بيف الحركؼ 
يا ظرفية كىك األصؿي نٌ أا قكلو بػ) بابيا( فيقصد أمٌ  ،تناكب لػػ)في( بمعنى )عف( أك بمعنى )الباء(

 .(ِ)فييا
  :مجملطرائق التحميل اإلعرابي ل :ثانياً 
ذ انتي     الحديث إلى  بلث)االسـ، الفعؿ، الحرؼ(يصؿالحديث عف المفردات بأنكاعيا الثى كا 

الَّ كانت عبثان  بابان  صى صكيعد ابف ىشاـ أكؿ مف خ، (ّ)الجمؿ، فالجممة البيد مف أف تفيد معنى كا 
قة بعضيا ببعض، كعبل ،كأقساميا ،أنكاعيافدرس  و )مغني المبيب( لدراسة الجممة،مف كتاب

اف بمنزؿ (، كما كيد(، كالمبتدأ كخبره كػ)زيد قائـعبارة عف الفعؿ كفاعمو، كػ)قاـ ز "ا: كعرفيا بأٌني
 . (ْ)" اف زيده قائمان( ك)ظننتو قائمان(( ك)كاف( ك)أقائـه الزيدإحداىما نحك)ضيًرب المص

سمية كالفعمية، كالصغرل كالكبرل، كالجمؿ التي مات كأنماط عٌدة لمجممة، منيا االكىناؾ تقسي   
خذ آل شارحدرس الجممة عند الأسمف اإلعراًب، ك  ، كالجمؿ التي ليس ليا محؿه ليا محؿ إعرابيٌ 

منيا: ما المسٌمى الذم اختاره؟ كما أنكاعيا؟ أم ىؿ يتطرؽ لنكع  ،عدة ابنظر االعتبار أمكرن 
ـٌ بعد الكبلـ عمى المفردات يأتي ا" كبيذا نتبع قكؿ ابف ىشاـ:الجممة عند إعرابيا؟  عمى  لحديثث
عمى قسميف، األكؿ: الجمؿ الدرس  لذا سيككف مجاؿ ؛(ٓ)"ـ يكف ليا محؿالجمؿ، أليا محؿ أـ ل

ابف  بعيف ما قالوالتي ليا محؿ مف اإلعراب كالثاني: الجمؿ التي ليس ليا محؿ مف اإلعراب متٌ 
 ىشاـ عند تقسيـ الجمؿ.

                                                           

 . ّّٗ: منيج القصاد( (ُ
 ِِٓ، كالجنى الداني:  َٓ، كمعاني النحك: ُِ( ينظر: حركؼ المعاني: (ِ
 . ٕ( الجممة العربية كالمعنى: (ّ
 . ُْٗ/ِ ( مغني المبيب:(ْ
 . ّْٕ/ِ :نفسو ((ٓ



 مس توى التحليل النّحوي  .................................................................................الفصل الثالث ....  
    

 

135 

 : (1)سبع الجمل التي لما محل من اإلعراب, وهن  -1
 .(ِ)اى الكاقعة خبرن الجممة األكل - أ
 .(ّ)الجممة الثانية الكاقعة حاالن  – ب           
 .(ْ)الثالثة الكاقعة مفعكالن بو الجممة -ث           
   .(ٓ)ة الرابعة الكاقعة مضافان إليوالجمم -ج           
 فجائية .الجممة الخامسة الكاقعة جكابان لشرط جاـز مقترنان بالفاء أك بػ"إذا" ال-ح           
 .(ٔ)الجممة السادسة التابعة لممفرد -خ           
 . (ٕ)الجممة السابعة التابعة لجممة ليا محؿ-د           

 المستثناة، كالمسند إلييا.  :بف ىشاـ بيذه الجمؿ السبع جممتيفكيمحؽ ا   
الستقراء ك مف خبلؿ ا ،الحٌميٌ حؿ مف اإلعراب عند أٌما طريقة تحميؿ الجمؿ التي ليا م   

لتي ليس ليا محؿ مف اإلعراب؛ كع مف الجمؿ نجد أٌنيا أكثر كركدان مف الجمؿ التحميؿ ىذا النٌ 
كؿ األنكاع التي ذكرىا ابف ىشاـ قد كردت مع مبلحظة تباينيما في نسبة الكركد؛  فَّ أ فالمبلحظ
لوي كىك كاقؼ ألنو يصؼ حا ؛خصكصا التابعة لمفرد، الكاقعة صفة كانت أكثرىا حضكران  فالجممة

طريقة جاءت ك  ،خرل فكانت متباينة مف حيث عددىاأٌما الجمؿ األ ك(بيف يدم رسكؿ ا)
حكية، فيذكر: حالتيا اإلعرابية، ككظيفتيا النٌ  ،ؿ بمفردو يا تؤكٌ الحٌمي ليا كتحميؿ االسـ؛ ألنٌ  تحميؿ

 كعامميا أحيانان. 

                                                           

 . ْٕٕ- ْٖٓ/  ِ :مغني المبيب( (ُ
 .ِِٖ، ِٕٕ، ِِْ,ُّٗ,ُِٕ( ينظر: منيج القٌصاد : .ِ)
 . ّْٔ،  ّّٓ،  ّْٖ،  ِّْ، ّّٖ، ّّٔ، َّٖ,ِٕٖ، ُُٖ، ُٖٕ،  ُْٕينظر: نفسو : ( ّ)
 .  ّٕٗ، ِّٔ،  ُّٕ، ُِّ، ِٗٗ،  ِِْ( ينظر: نفسو: ْ)
 ّٕٗ.  ِّٗ،  ّّٔ، ِّٓ، ِٕٖ، ِّٓ، ُٔٔ( ينظر: نفسو : ٓ)
 ،ِٕٕ، َِٕ، ِّٔ، ِّٓ، ِّْ، ِِْ، ِّٗ، ِِّ، ُِّ، ُٕٗ، ُْٖ، ُْٕ، ُِٔ( ينظر: نفسو : ٔ)

ِٕٗ ،ِٖٔ ،َّٓ ،َّٕ ،ِّْ ،ّٓٗ ،ّّٔ ،ِّٕ ،ّْٖ ،َّٗ 
 .ِْٓ( ينظر: نفسو : ٕ)
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مسمكان كاحدان، كمف أمثمة  اقيقان، كسمؾ فييإذف يمكف القكؿ: إٌنو فٌصؿ في إعرابيا تفصيبلن د   
( الكاردة في  ىذا الٌنكع مف الجمؿ عند البجمي ما جاء في تحميؿ الجممة الكاقعة صفة )كأٌنو مينيىؿه

 :(ُ)البيت الرابع
ـَِفْلمباظرَٓأحمَعِعُؾوُلْؾٕممإذاماِبَؿَلَؿِتمممممممممممطأغََٓتِفُؾومَسوأرَضمذيمز مُهمُع

: بضـٌ  كأٌنو:"قاؿ:     ، كمينيؿه الميـ، كفتح الياًء خبرىا،  كأٌف كاسميا، كالياءي: ضميري ذم ظمـو
( صفة الجممة جرٌ  كمكضع  .(ِ)" لػػ)ذم ظمـو

كع مف الجمؿ ما جاء في تحميؿ جممة )يساكر( الكاردة في البيت الثامف النٌ  ىذاكمثاؿ     
 : (ّ)كاألربعيف

مأِنمَؼرُتَكماظــِؼرَنمإاّلمَوػـــَومجمـــدوُلمممممممٔإذامؼلاوُرمِضــرغًامالمحيــلُٓمَظُهمممم

ممة جرّّ لى )خادر( كمكضع الجإمضارعه، كفاعمو ميضمره فيو يرجع كيساكر: فعؿ "قاؿ:    
حكية ليا ف الكظيفة النٌ )الفعؿ، كالفاعؿ(، كبيٌ  فالجممة جاءت مف ،(ْ)"بإضافًة )ًإذا( إلييا

كىك نكع مف أنكاع الجمؿ التي ليا محؿ مف  ،ر()اإلضافة( كالمكضع اإلعرابي ليا )الج
 :(ٓ)( الكاردة في البيت الخمسيف)بكاديو أخك ثقة اإلعراب، كمثالو ما جاء في تحميؿ جممة

مواظـــدردــانمعـــْأطــوُلمُعطٓرحماظؾــٓزمممممممممموالمَؼـــزاُلمِبــواِدؼـِهمَأُخــومثؼـٍةممم

، فالجمؿ (ٔ)" خبرهي، كمكضع الجممة نصب خبر )ال يزاؿ( كأخك ثقةو: مبتدأ، كبكاديو:"قاؿ:    
 حكية )خبر(. صب، كالكظيفة النٌ جاءت مف المبتدأ كالخبر، كمحميا النٌ 

 تىيفيا خاليا( الكاردك)عمٌ  ،ي )أبكىا أخكىا(كمثاؿ الجممة المعطكفة ما جاء في تحميؿ جممتى    
 :(ٕ)كالعشريف الحادمفي البيت 

                                                           

 .ُٔالديكاف: ك ،  ُِٕ( منيج القٌصاد: ُ)
 .ُْٕ: منيج القصاد( ِ)
 .ٔٔ،  الديكاف:   ّّٔ:  نفسو(  ّ)

 . ّّٔ( منيج القصاد: (ْ
 .ٔٔ، الديكاف: ّٗٔ:  نفسو( ٓ)

 . ِِٖ، ِِْ، ُّٗية : ، كينظر أمثمة مشاب ّٗٔ: منيج القصاد( (ٔ
 .ّٔالديكاف : ك  ، ِّٓ:  نفسو(  ٕ)
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مِنمعففـِهمممممممممموسٗؿفاممخاُظفاممضوداُءمِذؿــؾقــُلحرْفمَأخوػامَأبوػامِع

كعٌميا: مبتدأ،  ،صفة )حرؼ( كأبكىا: خبره، كمكضع الجممة رفع كأىخكىا: مبتدأ،"قاؿ:    
فينا الشارح  ،(ُ)"حكمياكلى؛ كحكميا في اإلعراب عمى األ: خبره، كىي جممة معطكفة كخاليا

كىي ككنيا صفة، أٌما  ،، ككظيفتياراب كىك الرفعف مكضعيا مف اإلعكبيٌ  ،يفأعرب الجممتى 
 الثانية فقاؿ بعطفيا عمى األكلى؛ لذا ستككف بإعرابيا.

 :(2)اسبع جمل أيضً  الجمل التي ليس لما محل من اإلعراب, وهنّ -2
 .(ّ)الجممة االبتدائية أك المستأنفة -أ                
 .االعتراضية -ب                
 .التفسيرية-ت                

  .الجممة الكاقعة جكابان لمقسـ-ث                
 .(ْ)الفجائية (إذا)أك  (،لفاءاػ)كلـ تقترف ب ،جاـزغير لكاقعة جكابان لشرط جاـز أك الجممة ا-ج                 
 .(ٓ)الجممة الكاقعة صمة لممكصكؿ-ح                 

 .(ٔ)ال محؿ لو الجممة التابعة لما-خ                
يذكر  كيصٌرح في تحميؿ تمؾ الجمؿ فيقكؿ: )ال مكضع  ليا مف اإلعراب(، ككاف الحٌمي    

أٌما أنكاعيا ك أٌما كركدىا فجاء بنسبة أقؿ مف سابقتيا،  ،نكعيا كأف تككف )مستأنفة أك صمة(
،  محؿ لو(كصكلة ، كالتابعة لما ال)المستأنفة( أكثر كركدان، ككذلؾ الجمؿ)الم فكانت الجمؿ

ألخرل فمـ ترد ليا نظائر ، أٌما األنكاع امة الكاقعة جكابان لشرط غير جاـزككردت مرة كاحدة الجم

                                                           

 . ِْٓ-ِّٓ: منيج القصاد( (ُ
 ، كما تبلىا . ِْٕ/ِ( مغني المبيب: (ِ
 .  َّٖ، ُّٕ، ُّْ،  ِِٖ، ِِٓ،  ُِٕ،  َِْ،  ُٖٓ،  َُٕيينظر: منيج القٌصاد:  أمثمتيا  : ( ّ)
 . ّّٔ( ينظر: نفسو : ْ)
 . ِّْ، ُِّ، ُِّ: ( ينظر: نفسو ، كأمثمتيا ٓ)
 .  ّٗٔ، ّٔٔ، ِْٖ، َِْ( ينظر: نفسو ، كأمثمتيا : ٔ)
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كمف األمثمة عمى ىذه الجمؿ ما جاء في تحميؿ جممة )أرجك( الكاردة في البيت  ،ميٌ حعند ال
     :(ُ)الثالث عشر

مظَدِؼـامعـِكمتـوؼُلمَأِرُجوموآعُلمَأِنمتدُغومعودُتفامممممممممممموعامإخاُل

، فالشارح ىنا (ِ)"أرجك: فعؿ كفاعؿ، كىي جممة مستأنفة ال مكضع ليا مف اإلعراب"قاؿ:    
ـٌ بٌيف مكضعيا ا ما  ،)ال محؿ ليا مف اإلعراب(، كنكعيا مستأنفة :أعرب الجممة، ث كمثالو أيضن

   :(ّ)جاء في تحميؿ جممة )زىعىمٍت( في البيت العاشر
مِفِدماظِذيمزسؿِتمممممممممممممإاّلمَطَؿامُؼؿلُكماملاَءماظغرابقُلباظَعموالممتٓلك

)زعمت(؛ تقديره زعمتوي، كفاعؿ ة الذم، كالعائد محذكؼ كىك مفعكؿك)زعمت( صم"قاؿ:    
فينا أعرب  ،(ْ)"لمجممة مف اإلعراب؛ ألنَّو صمةه  زعمت: ضمير سعاد، كالتاء لمتأنيث، كال مكضع

 يا صمة، كجممة الصمة ال مكضع ليا.ال مكضع ليا؛ كالسبب ألنٌ قاؿ:  الجممة كامبلن، ثـٌ 
  ثالثًا: تعميق شبه الجممة :

اه الجمؿ أشبإلى  الحديث ، يصؿليا ميٌ حديث عف الجمؿ ككيؼ كاف تحميؿ الكبعد الح   
ف يعينيما مف دكف بياف أإذ ال يجكز  ؛كتعامؿ معيا ،ككيؼ حمميا ،كجارو ك مجركر( ،)ظرؼو مف

إٌنو ال يجكز لممعرب أف يذكر ظرفان أك أف يذكر جاران كمجركران "لذا قاؿ الكافيجي:  ؛(ٓ)متعٌمقيما
الظرؼ مذككر أك  :أم عمى متعمؽ كؿ منيما بأف يقكؿ –بفتح البلـ– ينبو عمى متعمَّقو كال

إلى تعميؽ  ؿ اإلشارةكقب، (ٔ)"ؽ المجركر كذا ككذامحذكؼ أك متعمقو  كذا، أك بػ )إف( يقكؿ متعمٌ 
 ؟ؽ، فما معنى التعمٌ مفيـك التعٌمؽمف التعرؼ عمى  بيدٌ  ال يٌ مٌ حشبو الجممة عند ال

ف عمى معننى فرعي يتمـ أفَّ الظرؼ كالجار كالمجركر يدالٌ "يرل الدكتكر عبدة الراجحي    
المعنى الفرعي يرتبط بمعنى عميو الفعؿ أك ما يشبيو أم إفَّ ىذا  ؿف المعنى الذم يدنقصا

                                                           

 . ِٔالديكاف: ك ، ِِِمنيج القٌصاد: ( ُ)
 . َُٕ، ُِّ مثمة مشابية:أ، كينظر ِِِ: ( نفسو(ِ
  ُٔ، الديكاف:  َِٗ( منيج القٌصاد: ّ)
 . َُِ: نفسو( ْ)

 . ْْٖ/ ِ: مغني المبيب : ( ينظر(ٓ
 . َٗٓراب : ع( شرح قكاعد اإل(ٔ
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نٌ  ، كالحدثعمى الحدث ما يشبيو يدؿعمؽ بو ، كالفعؿ ك ، أم يتالفعؿ ما ال يحدث مف فراغ، كا 
أيضان فمك  ما ىك  تحميؿ لغكمٌ نٌ ا  ك ، ان صرفان ، كليس ذلؾ تحميبلن فمسفيٌ يحدث مف زماف أك مكاف

: ى مستقؿ يمكف أف تقتصر عميو، فإذا قمتت ىذه الجممة عمى معنن ، لدلٌ (سافر زيدو )قمت مثبلن: 
؛ ألٌنو يضيؼ تبط بالفعؿ)سافر(دؿ الظرؼ ىنا عمى معنى فرعي مر  (يـك الجمعة سافر زيدو )
ـٌ إنٌ  ،ى جديدان لى معناه معنن إ ي يـك الجمعة، أم ىذا الحدث، كىك )السفر( قد حدث ف فٌ أنا نفيـ ث

ف( يدؿ عمى معنى فإٌف حرؼ الجر )م (كقؼ زيدو أماـ البيت)في زمافو معٌيف، ككذلؾ إف قمنا:
ذا المكاف، الحدث الذم يدؿ عميو الفعؿ قد بدأ حدكثو مف ى فٌ ألى داللتو عمى إضافة جديدو باإل

رة كىكذا، فالتعمؽ إذف عبا ،ٌف الحدث ينتيي مف ىذا المكافأم إ ،لى(إ)ككذلؾ الحرؼ اآلخر
لتو باإلضافة الى دال ،بالحدث الذم يدؿ عميو الفعؿ أك ما يشبيو عف ارتباط شبو الجممة

    . (ُ)"الفعؿ لذم يقع عميو)الحٌيز( اعمى
كالظرؼ في  ،لى تعميؽ شبو الجممة مف الجار كالمجركرإفي شرحو  ر الحٌميٌ كقد أشا    

 أـ ،ليصرح بوكاف مذككران أ ، سكاء قيا، كال يكاد يذكرىا إاٌل كذكر متعمٌ مكاضع كثيرة  مف الشرح
 ،قؿ منو كركدان أفالثاني أٌما ك  ،ذكره، ككانت نسبة األكؿ كثيرةيلى ذلؾ ك إر يشفي ،كاف محذكفان 

، حض)بالنٌ  ألفاظ كمثاؿ تحميؿ شبو الجممة مف الجار كالمجركر ما جاء في تحميؿ ، كعف عرضو
 :(ِ)في البيت الثالث كالعشريف ةعف البنات( الكاردك 

مسرياغٌةمضذصِتمباظـٓقٔضمَسِنمسرٕضممممممممعرصُؼفامَسِنمبـاِتماظٓزؤرمَعْػؿـــوُل

ؽ الزكر: يتعمٌ ؽ بػ)قذفت(، كعف بنات : يتعمٌ ، كعف عرضو ؽ بػ)قذفت(حض: يتعمٌ كبالنٌ "قاؿ:    
 دكف إعراب شبو الجممة.مف الشارح ىنا ببياف المتعمؽ فقط اكتفى ف ،(ّ)" بػ)مفتكؿ(

في البيت الخامس  تىيف، ًإٍذ( الكاردتحميؿ )عندم كمثاؿ تعميؽ الظرؼ ما جاء في   
  : (ْ)كاألربعيف

                                                           

 . ِْْ-ِّْ: النحك التعميمي كالتطبيقي في القرآف الكريـ : ، كينظر ّٕٓ-ّٔٓ :حكم( التطبيؽ النٌ (ُ
 .ّٔالديكاف: ك ،  ُِٔ( منيج القٌصاد: ِ)

 . ِٗٔ،  ِٗٓ،  ُٖٕ، كينظر : ِِٔ-ُِٔ( منيج القٌصاد :(ّ
 .ٔٔالديكاف: ك ، ُّٓ( منيج القٌصاد:  ْ)
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ميمٔإذمُأطّؾؿهمممممممممموضقَلمٔإٓغَكمعـلوْبموعلؤوُلظذاَكمأػقبمسـِد

ذ: ظرؼه أيضان متعمؽ بػػكعندم"قاؿ:      فنجده دقيقان  ،(ُ)" )أىيب(: ظرؼه متعمؽ بػ)أىىيب(، كاً 
 .(الجار كالمجركر كالظرؼ)في تحديده لممتعمؽ

ف كاف متعمٌ     ( الجممةذلؾ ما كرد في تحميؿ شبو  ، كمثاؿلى ذلؾإقان بمحذكؼ أشار كا  )مف قـك
 :(ِ)في البيت السابع كاألربعيف ةالكارد

مَؼِغُدومصقؾقُممضرشاعنيمَسقشفؿامممممممممممحلْممِعَنماظؼؤممععػوْرمخرادؼُل

: جاره كمجركره  متعمؽ بمحذكؼو "قاؿ:       . (ّ)"  ، كمكضعو الرفعلككنو صفة لحـو  ؛مف القـك
ذلؾ ما جاء في تحميؿ شبو الجممة )ببطف  كقد يتعمؽ الجار كالمجركر تعمؽ الظرؼ كمثاؿ   

 :(ْ)مكة( الكاردة في البيت الثاني كالخمسيف
مِعِنمضرؼشمضاَلمضائُؾفِمممممممممممممممبؾطٔنمعّؽَةممّلامأِدؾؿوامزوُظوامِصيمُسِصؾة

يضان ما جاء أكمثالو ، (ٓ)"ؽ بػ )قاؿ( تعمؽ الظرؼ: بكسط مكة، متعمٌ ة( أم)ببطف مك ك"قاؿ:    
 : (ٔ)( مف البيت الرابع عشررضو )بأ في تحميؿ

مَأِعَلِتمدعاُدمبأرٕضمعامؼؾّؾُغفاممممممممممااًلماظعؿاُقماظـٓفقؾاُتماملرادقُل

 ،(ٕ)"ؽ الظرؼالباء في بأرضو يتعمؽ بػ)أمست( تعمٌ "قاؿ:    
، ركرؽ مف الجار كالمجبالمتعمٌ  يٌ مٌ حٌف أكثر عناية الألى المعنى؛ لذا نجد إبيذا  يٌ مٌ حكاحتكـ ال   

  كالظرؼ .

                                                           

 . ِّٓ ( منيج القٌصاد:(ُ
 .ٔٔ، الديكاف: ّٗٓنفسو :  (ِ)

 . َّٔ: منيج القصاد( (ّ
 .ٕٔ، الديكاف:  ّٕٓ: نفسو( ْ)

 . ّٖٕ( منيج القصاد :(ٓ
 .ِٔ، الديكاف: ِِٖ:  نفسو( ٔ)

 . َِٗ، كينظر :  ِِٖ:  منيج القصاد( (ٕ
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 التحليل اإلعرابي  : وسائلالثاني املبحث
نا ذلؾ في المبحث ، كقد بيٌ (بانت سعاد)في شرح قصيدة  اإلعراب منيجان  يٌ الحمٌ اعتمد     

نٌ  ،و لـ يقؼ عند حدكد إعراب المفردات كالجمؿ أنٌ السابؽ إالٌ  ؿ بأشياء أخرل لمكصكؿ ما تكسٌ كا 
مرتبط بالمبحث لذا فيك  ؛ةجكانبيا كافٌ  كاإلحاطة بيا مف ،إلى استيفاء المضاميف اإلعرابية

شخصت مجمكعة  ،يٌ مٌ حعند ال إذ بعد عرض طرائؽ التحميؿ اإلعرابي ؛كشديد الصمة بو ،األكؿ
حكم فو النٌ مؤلٌ يعتمد عمييا في  ٌف لكؿ مؤلؼ كسيمةإإذ  ؛التحميؿ االتي قاـ عمييمف الكسائؿ 

ـ مسألة أ ،كالذم ينتج عنو تعدد اإلعراب ،تعددهبأـ  ،عرابثره في اإلأك معنى الكانت مف أ سكاء 
لتعد كسيمة  ؛كاالىتماـ ،كيتناكليا بالشرح ،فيحتكـ عندىا ،ة مانحكية تصادفو في شرحو لقضيٌ 

كاعد لمكصكؿ إلى اإلعراب، أك ما اعتمده المحمؿ مف ق فالكسائؿ ىنا مجمكع ميمة في تحميمو،
كاختبلؼ  ،حكترجي ،مكر مف استشيادؼ تمؾ األنكما يكت ،يياحاة فقضية نحكية اختمؼ النٌ حؿ ل

 :كىي، عيام يٌ الحمٌ  كسكؼ نعرض ىذه الكسائؿ لنجد كيؼ تعامؿى  ،غيرىاك  ،في مسألة ما
 :عجميّ أواًل : أثر المعنى الم

؛ ذلؾ حكمٌ التحميؿ النٌ في  ميٌ حالعتمدىا االتحميؿ التي  ة مف كسائؿمٌ مي يعد المعنى كسيمة    
عناية التحميؿ أك " تًو؛ ذلؾ ألفَّ كصحٌ  ،كسبلمة اإلعراب ،حكييف قد ربطكا بيف فيـ المعنىنٌ ال أفٌ 

، كقيؿ أيضان (ُ)"ىك بياف لكظائؼ تتصؿ دائما بالمعنى اإلعراب بالمعنى االصطبلحي عندىـ
 د ذلؾ السيكطيٌ أكٌ عراب ك المعنى، ىناؾ صمة كثيقة بيف اإل فٌ إ :، أمعراب فرع المعنىاإل فٌ إ
صحابيا في أحك صناعة عممية، ينظر النٌ " :قاؿ المستكفى، نقبلن عف صاحب كحمنٌ لي تعريفًو ف

ظـ كصكرة سبة بيف صكرة النٌ ؼ بحسب استعماليـ، لتعرؼ النٌ ألفاظ العرب مف جية ما تتألٌ 
   . (ِ)"المعنى فيتكصؿ بأحدىما إلى األخرل

ص المفقكد ية المعنى في تحميؿ النٌ ىمٌ ألى إفقد نٌبو  ؛دكا عمى المعنى ابف ىشاـكمف الذيف أكٌ     
كأكؿ كاجب عمى " :ؿقا؛ إذ باإلعرابد كذلؾ عمى ضركرة فيـ المعنى قبؿ البدء كٌ أ، ك إعرابو

عراب فكاتح السكر عمى إك مركبان، كليذا ال يجكز أوي، مفردان، ف يفيـ معنى ما يعربأالمعرب 
                                                           

 . ُُٓداللة المبنى عمى المعنى: دراسة لغكية في  ( العربية كالغمكض(ُ
 . ِْ-ِّكؿ النحك ( االقتراح في اص(ِ
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في  اأيضن ، كاعتمد بعض العمماء المعنى (ُ)"وً يا مف المتشابو الذم استأثر ا بعممالقكؿ بأنٌ 
 :مانيؿ الر قااٌل إذا استقاـ المعنى، عندهي مستقيمان إإلعراب ، فبل يككف اكآخرالترجيح بيف إعراب 

فيما  زتى ميٌ  الذم يقع عميو اإلعراب؛ لتككف قدعراب كتغفؿ المعنى ك ظاىر اإلكال تنظر إلى "
حك مبنية عمى تمييز صكاب صناعة النٌ  خطئًو، فإفٌ تجيزهي أك تمتنع منو صكاب الكبلـ مف 

 . (ِ)"الكبلـ مف خطئًو عمى مذاىب العرب بطريؽ القياس الصحيح
في تحميمًو  يان أساس ان عنصر ساس المعنى أاعتمد عمى  ميٌ حاالستقراء أٌف المحظ مف خبلؿ ي   
امًو ىك إبانة المعنى، اىتم المعنى ىك اليدؼ المنشكد مف التحميؿ، فكاف جؿٌ  ذلؾ أفٌ  ؛عرابياإل

كىذا  ،ان كاف في سياؽ بياف معاني األلفاظ أـ في تحميؿ بعض المفردات كالتراكيب نحكيٌ أسكاء 
كمثالو ما  ،لمكممة يحدد ذلؾ ؛ إذ إٌف المعنى المعجميٌ أك أكثر تعدية الفعؿ لمفعكؿ كاحدو يرد في 

 :(ّ)فالبيت الثامف كالعشري ( الكاردة في)يتركفى ذكره في بياف معنى
مرؤوَسماألطٔممتـعقُلمؼؼفٖنُدؿرماظُعَفاؼاِتمَؼرُتطَنماحَلَصىمزميامممممممممَظِمم

 قاؿ: كفي نصبيا كجياف:    
عمى  )ظننت( ينصب مفعكليف ؛ فتككف مف أخكاتأف يككف )يتركف( بمعنى)يصيَّرف("أحدىما: 

، كالحصى فعكالن ثانيان )زيما( مفيككف  ،(ٓ)كابف مالؾ في التسييؿ، (ْ)ما نصَّ عميو ابف خركؼ
 مفعكالن أكالن .

ل إلى فتتعدٌ ، (ٔ)ىرمعمى ما ذكره الجك  ك)يغادرف( )يخمَّيف( بمعنى ثانييما: أف يككف )يتركف(
، كيككف ، كىذه (عامميا؛ أم تخمَّينوي مفعكلو، ك)زيما( حاالن منو ك)يتركفى  )الحصى( مفعكؿو كاحدو

                                                           

 . ْٖٔ/ِ( مغني المبيب :(ُ
 . ِْٗ( الرماني في ضكء شرحًو لكتاب سيبكيو: (ِ
 .ْٔ، الديكاف:   ِِٖ( منيج القٌصاد: ّ)

 . ِّٔ-ُّٔ-ّٕٓ/ ُ( ينظر : شرح جمؿ الزجاجي : (ْ
 . ُْٗ/ِ( ينظر : شرح التسييؿ :(ٓ
 .ُٕٕٓ/ْينظر: الصحاح : ( (ٔ
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ف ا  ، ك يفلى مفعكلى إد )يصيرف(تع ىف كاف بمعنإفيك  ،هر ر في اإلعراب كغيٌ المعنى أثَّ ف، (ُ)"حالوي 
 .كاحد، كالمعنى ىك مف حدد ذلؾ لى مفعكؿو إل تعدٌ مَّيف( فيك يخ) كاف بمعنى

  :أثر الوزن الشعريثانيا: 
لبناء ا ، كيتعاكفستقاـ الكزفامكالىما لما ف؛ العركض كالقافية ،ارتباطان بالشعرإفَّ أكثر العمـك    

 :بقكلومطيؼ أىمية ىذا التعاكف ، كقد بٌيف محمد حماسة عبد الاء الٌنحكمالعركضي مع البن
، كمف ىنا كاف البد حكم البناء العركضي، كيتفاعؿ معوكيتعاكف في الشعر مع ىذا البناء النٌ "

عميو الشاعر في التحميؿ ، كمف ىنا جاء الكزف أساسان يعتمد (ِ)"اؿمف كشؼ ىذا التعاكف الفعٌ 
ذلؾ ما جاء في ، كمف األمثمة عمى اعاةو لمكزف الشعرم، كاستقامة لوع آخر مر كيمن ئناليجيز شي
 : (ّ))تدنك( مف البيت الثالث عشركممة يٌ مٌ حتحميؿ ال

ـِوؼُل مَأرُجوموآعُلمَأِنمَتِدُغومعوٖدُتفاممممممممممممموعامٔإخاُلمَظَدِؼـامعـِكمَت

؛ إذ إٌنو (ْ)كف ضركرةاس، إالَّ أنَّو أف(ف منصكبان بػ)أم تقرب كاف حقو أف يكك  (كتٍدنك)قاؿ:     
البحر  كىذا أمر غير مألكؼ كخطأ في عركض، سكيف ألصبحت التفعيمة )مستفعمتف(لكال الت
 .البسيط

 ًا : تعدد أوجه التحميل اإلعرابي :   لثثا
عرابية في الشعر العربي بتعدد األكجو اإل يكثير مف الٌنحاة كالمفسريف كشارح ىعن    
مبلمح التعدد في التحميؿ كاضحة في المؤلفات الٌنحكية  بدتالتي يدرسكنيا، فقد صكص النٌ 

لى أسباب إفقد تعٌرضكا  (ٔ)اٌل أٌنيـ لـ ينظركا لؤلسباب التي أدت إليو ، أما المحدثكف، إ(ٓ)األكلى
                                                           

 . ِّٖ( منيج القٌصاد: (ُ
 .  ُٓ/ُْ( الجممة في الشعر العربي :(ِ
 .ِٔالديكاف: ك ،  ِِِ( منيج القٌصاد: ّ)

 . ِِّ ( ينظر: منيج القٌصاد:(ْ
-ْٖٖ/ِ، كالخصائص :  ُْْ، كمجاز القرآف : ّْٖ/ُ، ك معاني القرآف  لمفراء :  ٖٓ-ْٖ/ّ( ينظر: الكتاب :(ٓ

، كاإلعراب  ْٗحك العربي كالدرس الحديث : ، كالنّٓٔ-ّْٔ، كشرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات  ِِٗ
 .  ُٗٔ- َُٔكالمعنى في القرآف الكريـ : 

، العبلمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ  ِٖٔ-ُ، شرح اختيارات المفضؿ :ُٖٕ-ُ( شرح ديكاف الحماسة :(ٔ
 . َّٖ-ِٓٗكالحديث :
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داف الٌنغمة ، كفقداف العبلمة كفق ،كاالختبلؼ في تقدير المحذكؼ ،عرابيكجو التحميؿ اإلأتعدد 
ى نحكم في عبلمة إعرابية كاحدة ، عرابية، كالقكؿ باإلعراب المحمي ، كاشتراؾ أكثر مف معنن اإل
 ،ارة عف سياقيا، كالكقؼ كالكصؿ، كقطع العبعدد القراءات القرآنية كالركايات، كالمعنىكت

 االجتياد . ك ،  طبيعة المغةك الخركج عف القاعدة ،  (ُ)كأضاؼ الدكتكر محمكد حسف الجاسـ
، إذ عرض أكثر مف التكجيو في التحميؿ الٌنحكم بصكرة كاضحة تعددكقد كثر عند الحمي،    

مف األسباب التي أدت إلى التعدد في التحميؿ  نذكرسكؼ ك شباىيا ، أممفردات كالجمؿ ك لكجو 
  ، كمنيا:القصيدة ستقراءخبلؿ ا

 كقد ،فيو اإلعرابكه كتعدد كج ،حكمإفَّ تعدد فيـ المعنى ينعكس عمى التحميؿ النٌ  المعنى: .ُ
ريقتو في عرض ا طمٌ أ ،كثر مف كجو لممفرد كالجممةأفي إجازتو  ،عمى المعنى ميٌ حاعتمد ال

ء في كمثاؿ ذلؾ ما جا ،ككركد ذلؾ قميؿ عنده ،تة مف بيتو آلخرمتفاك المعنى فقد كانت 
  : (ِ)( الكاردة في البيت العشريفتحميؿ جممة )بضاحية المتنيف

مروٕممالمؼؤؼلُهممممممممممممرؾْحمبضاحقِةماملؿـنٔيمَعِفزوُلوِجْؾُدػامِعِنمأ

)طمح(، كالباء بمعنى )في(، أك )عمى(،  : في مكضع رفع صفةبضاحية المتنيفً "قاؿ: ك    
يريد  وىك أن نفصاؿ، كالمعنى عمى ىذا التقدير؛ ألنَّيا عمى تقدير االكاإلضافة ىنا غير محضةو 

احية التي عرقت مف شدة السَّير، قاؿبناقتو ضاحية المتنيف أف تككف ال أبك زيدو األنصارمُّ:  ضَّ
مف  ييا الٌنصب عمى أٌنيا حاؿكيجكز ف ،(ّ)"؛ أم عرقتكالقصر ،يٍت بالكسًر ضحنى بالفتحضحً 

في ىذا البيت المظير مقاـ كقد أقاـ  ،كعاممو )ميزكؿ( ،)ميزكؿ( تقٌدـ عميوالضمير في
م. (ْ)كذا قاؿ ابف األىنبارمَّ  مباء؛ضاحية )المتنيف( ىي غ ؛ ألفَّ المضمر

 : (ٓ): ما يبرز لمشمس منوكقاؿ التبريزم: ضاحية المتنيف   

                                                           

 . َُٓ-ِٕ-ِٔ-ْٖ( ينظر: تعدد األكجو في التحميؿ النحكم :(ُ
 .ّٔالديكاف: ك ، ِْٖمنيج القٌصاد:    (ِ)

 . ُْٓ -َُّينظر : النكادر في المغة :ك ،  َِٓمنيج القٌصاد:  ((ّ
 . َُِ، كينظر: شرح ابف األنبارم : ُِٓ ( منيج القٌصاد:(ْ
 . ُِ( ينظر: شرح التبريزم : (ٓ



 مس توى التحليل النّحوي  .................................................................................الفصل الثالث ....  
    

 

145 

، فعمى ىذا (ُ)؛ ألفَّ ضاحية كؿ شيء ناحيتوي عمى ما ذكره الجكىرمُّ كىذا محتمؿ" :يٌ قاؿ الحمٌ    
ف كك تمف(، كال أك بمعنى ) ،محضةن؛ إٌما بمعنى البلـ مجازان إلى )المتنيف(  (ضاحية)ككف إضافةت

يصؼ جمدىا  ، كالمعنى ىنا أنَّونبارم، كما ذكره ابف األفيو ًإقامة المظير مقاـ المضمر
، كغيره، كصحٌ كذلؾ دليؿ عمى سمنيا ،بالمبلسة، كالعبلمة  .(ِ)"تيا مف جربو

 إذ تعدد اإلعراب لتعدد المعنى في الجممة )ضاحية المتنيف( ؛دقيقان في التحميؿ كاف الشارحف    
الثاني في في مكضع رفع)صفة(، ك  (ضاحية المتنيف)األكؿ كانت المعنى ففي  ،الحرؼ )باء(ك 

)في أك عمى( ، كاإلضافة غير بمعنى ففي مكضع نصب)حاؿ( ، أٌما )الباء( في األكؿ كانت 
)البلـ أك مف( كاإلضافة فيو محضة، ، أك بمعنىمحضة، كفيو إقامة المظير مقاـ المضمر

 .ظير مقاـ المضمرفيو إقامة لمم يسكل
؛ فقد يركم راكو عمى تعدد الركايات لمبيت الكاحد تتعدد األكجو اإلعرابية بناءن  تعدد الروايات: .ِ

ذكر فقد  يٌ الحمٌ  ا، أمٌ كيركل آخر بالنصب ،بيتان مف األبيات تككف إحدل مفرداتو مرفكعة
منيا ما  :ف مكضعيفلؾ مكذ ،لتعدد الركاية في البيت الشعرمتبعان  ؛كجكىان إعرابيان متعددة

 : (ّ)في البيت الخامس كالثبلثيف ( الكاردجاء في إعراب لفظ )كقيميـ
مَؼِلعىماظُوذاُةمجـاَبِقفامموِضقُؾُفُمممممممممممممإٓغَكمؼامابَنمأبيمُدؾَؿىمَظَؿْؼُؿوُل

 ، ك)الكاك( كاك الحاؿ.خبره( كجممة )إٌنؾ ،يا مبتدأإنٌ : األكؿ ،لياىنا كجييف  يٌ مٌ حذكر ال   
 ،؛ فيككف مصدران حذؼ فعموكىي النَّصب في )كًقيمىيـ( ،أخرل لمفظ بناءن عمى ركاية: الثانيك 

الفعؿ  : ًإنَّؾ، كتككف الكاك ىنا عاطفة؛ ألفَّ : كيقكلكف قيميـ؛ لداللتو عميو، أمكأقيـ ىك مقامو
، (ْ)منوي  مييـ( أك بدؿه ىك )قي ( إمَّا محكيَّةه بالمصدر الذمؾًإنَّ مقدَّره دؿَّ عميو المصدر، كالجممة )

 .لى تعدد األكجوإ( أدل مفردة )قيمييـفَّ تعدد ركاية أفنمحظ ىنا 

                                                           

 .  ََِِ/ ٔ( ينظر: الصحاح : (ُ
 . ُِٓ- َِٓ( منيج القٌصاد: (ِ
 ٓٔالديكاف: ك ، َُّ: نفسو( ّ)

 .ِّٕ، كينظر:  ُِّ-ُُّ( ينظر : منيج القٌصاد : (ْ
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كأكثر  ،كالكاك( ،كالفاء ،)مالؾذكمف  ,ألسماء واألدواتبعض االّنحوية لالوظيفة تعدد  .ّ
 ،(ُ)ر مكضعان شثني عاكردت في  إذ ؛حاالت تعدد التكجيو في شرح الحمي تعكد ليدا السبب

  : (ِ)الكاك( الكارد في البيت السادسجاء في تحميؿ حرؼ )ا نيمنذكر ك 
ـُِهموَأْصررُهممممممممممممعنمصوِبمدارؼٍةمبقْضمؼعاظقُل ـِِػيماظرٔٓؼاُحماظَؼَذىمَس  َت

 : (ّ)ان ثبلثةن ( تحتمؿ الكاك أمكر )كأفرطو: قاؿ   
ل : ثاني ماضو كاألكؿ فعؿ الال ألىفٌ ؛ عمى فعؿو  ال فعؿو ، أف تككف لعطؼ جممةو عمى جممةو  األو 

      .المعنى تأكيؿب ،الثانيالقكؿ  أجاز البجميٌ ا قاؿ األنبارم في شرحو، كقد مستقبؿ كذ
كتككف الجممة  كقد أفرطو()أم : ،، كقد أضمر )قد( معياكاك الحاؿ(أف تككف الكاك ) الثاني :

   . حاالن مف الضمير في )عنو( كعامؿ الحاؿ )تنفي(
  .ممة بعده مستأنفة ليس ليا مكضعكالج ، لبلستئناؼ أف تككف الكاك الثالث :

فحكـ  ،ىؿ ىي عاطفة أك حالية أك استئنافيةك  ،حكية لمكاكتعدد التكجيو كاف بسبب الكظيفة النٌ ف
 .عدىا قائـ عمى تحديد كظيفة الكاكالجممة ب

إلى  ذىب، ك جممة عمى جممةلٌد الكاك عاطفة بف األنبارم في عى الرأم  يٌ الحمٌ  مخالفةكمع     
ف كاف لفظو لفظ المستقبؿالفعؿ ا"؛ ألٌف فعؿ فعؿ عمىلٌنيا عاطفة أ ؛ ضو معنىفيك ما ألكؿ كا 

إاٌل إٌنو لـ  ،(ْ)"ثابتان لو فجاز عطؼ الثاني عميو ، ككصؼ لو بما كافألٌنو حكاية حاؿ الماء
   . جكه الثبلثة التي ذكرىاالك  ان مفح أيٌ يرجٌ 
  : (ٓ)كاألربعيف مداحيت ال)الباء( الكاردة في الب كمثالو أيضا ما جاء في تحميؿ   

مُأذغِبموإنمَطـُرتميٖفماأَلضاوؼُلممممممممميمبأضوألماظوذاِةموَظِممممممممالمتأخذغِّ

   

                                                           

 .ُِّ،  ِٔٗ,ِٓٔ، ِِٓ،  َِِ، ُِّ، َِٔ، َِْ،  ُٖٓ( ينظر : منيج القٌصاد:  ُ)
 .ُٔ، الديكاف: ُّٖ( نفسو : ِ)
 .ُٖٓ-ُْٖ:  منيج القصاد( ينظر: ّ)
 .ُْٖ( نفسو :ْ)
 .ٓٔالديكاف: ك ، ّّٖ( نفسو:  ٓ)
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كالباء  ،ف تككف مفعكال ألجموأاؿ( متعمقة بػ)تأخذ( كىي لمسببية، كيجكز كالباء في )بأقك "قاؿ:  
 . (ُ)"ة كقد تقدـ معنى الكشاةم ألجؿ أقكاؿ الكشاأبمعنى البلـ 

فقد كرد في  ،يمٌ حا عند الجدٌ   قميبلن أٌما عف تعدد الكظائؼ الٌنحكية في األسماء فإٌنو لـ يرد إالٌ    
  : (ِ)الكاردة في قكؿ الشاعر في البيت السابع كالثبلثيف )ما(تحميؿ االسـ المكصكؿ 

مَصُؽٗلمعامَضٖدَرماظَرمَحُنمَعػعوُلممممممؾقؾيمالمَأبامَظُؽُمممممممممممممَصُؼؾُتمَخّؾوامد

شيء( كيجكز  : )فكؿٌ مأ)كٌؿ( إلييا كىي نكرة مكصكفة جر بإضافة في مكضع )ما(:ك" قاؿ:   
كعائد  الصمة أك  (الذم)ف تككف مكصكلة بمعنى أكيجكز  ،( كؿ تقديرو ف)أم  ف تككف مصدريةأ

 . (ّ)" محذكؼ كىك مفعكؿ )قٌدر(الصفة 
في حيف رفض ابف  (،، كمكصكلةمصدريةك ، فةمكصك ) :اؿ بثبلثة أكجو لػ)ما(ق ميٌ حفينا ال   

ككنيا   فٌ أإمعاف النظر يبتدئ  كعند، (ْ)أم ككنيا مصدرية ،ىشاـ في شرحو القكؿ بالثانية
يا ألنٌ  ؛مر غير سائغأا ككنيا مكصكلة فيذا مٌ أ ،مر شائع ال خبلؼ فيوأمكصكفة أك مصدرية 

ضافتو ا  ، ك فراددكف األمف جزاء حاطة األإلى المعرفة تكجب إكؿ  ضافةا  ك  ،حينئذ تككف معرفة
 ةحاطإكالمقصكد ىنا  (،كؿ الرماف ككؿ رمافكمت أ:)كما قيؿ في قكلو ،ذلؾ خبلؼكرة لى النٌ إ

 سببان في تعدد اإلعراب . التعدد لمعاني االسـ المكصكؿ كاففينا  ،(ٓ)جزاءاإلفراد دكف األ
عدـ كجكد  كأؤدم اختبلؼ الٌنحاة في تقدير محذكؼ ي االختالف في تقدير المحذوف: .ْ

 حكية قد تختمؼ بيف القكؿألٌف بعض الكظائؼ النٌ  ؛تعدد األكجو اإلعرابيةإلى  محذكؼ
فَّ أالَّ إفي شرحو  ةكبير  ةد كردت بنسبكق ؛بكجكد حذؼ في التركيب أك عدـ كجكد حذؼ

كمثاؿ ذلؾ ما  ،ما يرد في شرحو إذ نادران  ؛ختمؼيلضكء عمى الكجو اإلعرابي ليا قد اتسميط 
 .(ٔ)( الكاردة في البيت الثامف عشر)في خمقيا جممة فيالمبتدأ كرد فيو حذؼ 

                                                           

 . ّّٖ:  ( منيج القٌصاد(ُ
 .ٓٔالديكاف: ك ، ُّٕ( نفسو : ِ)
 َِّ: منيج القصاد( ّ)

 . َِٗ :شرح قصيدة بانت سعاد( ينظر: (ْ
 . َُٔ( ينظر: ميصٌدؽ الفضؿ :(ٓ
 .ّٔالديكاف: ك ، ِِْ( منيج القٌصاد:  ٔ)
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مَضكْممُعَؼؾَُٓدػامَصَعْممُعَؼقَُٓدػامممممممممميفمَخؾِؼفامَسنمَبـاِتماظَػقٔلمَتػضقُل

ؼ )نضاحة( ، ة مكصك ا الجر عمى أنَّيا صفمٌ أ)في خمقيا( : خبره كمكضع الجممة  ك"قاؿ:    
لبلختبلؼ بيف تقدير  ، فينا اختمفت أكجو اإلعراب(ُ)"يا خبر مبتدأ محذكؼنٌ أأك الرفع عمى 

 المحذكؼ كعدمو .
كذلؾ في تحميؿ )الكاؼ( الكاردة في  ة،تقدير المحذكؼ فقد كرد مرة كاحد أٌما االختبلؼ في   

  : (ِ)البيت التاسع
مطؿامَتَؾٖوُنميفمَأثواِبفاماظغوُلمممممَصؿامَتدوُممَسؾىمحإلمَتؽوُنمِبفامممممم

 قاؿ:  ك)الكاؼ( في ) كما( عمى كجييف :   
 ف الغكؿ ، ك دٌؿ عمىيا صفة مصدر محذكؼ ، أم تمٌكف كما يتمكٌ نٌ أصب عمى النٌ "أكليما:    

كالثاني: الرفع عمى  .المصدر المحذكؼ قكلو ما تدـك ؛ ألفَّ مف ال يدـك عمى الشيء فيك يتمكف
، فاالختبلؼ (ّ)"ف الكاؼ خبر مبتدأ محذكؼ تقديره )تمكنيا( أك )حاليا( كما يتمكف الغكؿأف تكك 

 كجو اإلعرابية فيو .لى تعدد األإدل أفي تقدير المحذكؼ 
حد النحاة  أ يذىب عندماذلؾ ك  حوية:حاة في بعض القضايا النّ تعدد بسبب الخالف بين النّ  .ٓ

 لةأمخالؼ لو عند حديثو عف مس لكف برأمو ك  ،عرب الشيء نفسويآخر ك  يءجيك  ،عرابإلى إ
بيا( الكاردة  في البيت  ـٍ رً )أكٍ ما كرد في تحميؿ جممة التعجب  ، كمثاؿ ذلؾأك إعراب جممة

 :(ْ)السابع
مَعْؼؾوُلماظـُِٓصَحمنَٓٱَأومَظَوممَعِوسوَدػاممممممممممأْطٔرِممِبفامُخؾًَٓةمظِومأغَٓفامَصَدَضِتم

م:ك فييا قكالف ،بقاؿ: ك )أكـر بيا( تعجٌ  
باء كما مر كمعناه الخبر كاللفظو لفظ األ : كقكؿ جميكر البصرييف أفَّ قكؿ سيبكيو": حدىماأ

ى كالباء ا كمعنن لفظن  نَّو أمره إف يؿ الثاني: ىك قكؿ الزجاج كالككفي. كالقك عممت فيو في مكضع رفعو 

                                                           

 . ِّْ( منيج القٌصاد : (ُ
 .ُٔ، الديكاف: َِْ( نفسو :ِ)

 . َِٔ: منيج القصاد( (ّ
 .ُٔالديكاف: ك  ،َُٗ: نفسو(  ْ)
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لػحدكث خبلؼ بيف صب فينا التعدد حصؿ بيف الرفع كالنٌ ، (ُ)"كما عممت فيو في مكضع نصب
 ، كالذم أدل إلى تعدد األكجو اإلعرابية . في ىذه القضيةحاة النٌ 

  ًا المسائل الّنحوية:رابع
 ،؛ ذلؾ أٌف اإلعرابىذا الفصؿ مترابطة أشٌد االرتباطضكعات ٌف مك ت اإلشارة إلى أسبق   

حكية التي ئؿ النٌ المساسأدرس  ، كفي ىذه النقطةخرباآلا مرتبط كتعدد الكجكه كؿ مني ،كالمعنى
بانت )صيدة ق شرحثناء أما جاءت عرضان في نٌ ا  ك  ،شارحف لـ يكف يقصدىا الا  ك  ،كردت في الشرح

رح ىذه ؼ الشادرس كيؼ كظٌ أكاستشيد، كس ،دكأيٌ  ،حكرجٌ  ،، فخالؼفتكقؼ عندىا (سعاد
 : ىيك  م كبحسب تسمسميا في أبيات القصيدة،حك المسائؿ في تحميمو النٌ 

 :أداة الشرط غير الجازمة )لو( المسألة األولى:
)لك( بعد ي تتعمؽ بأداة الشرط غير الجازمةحكية يمحظ القكاعد التمف يطالع المدكنات النٌ     

 :(ِ)مكازنتيا باألداة )إٍف( كىذه القكاعد تتمحكر في جزئيات أشيرىا
درية، كعبلمتيا أحدىما: أف تككف مص ،تستعمؿ استعماليفحكية ليذه األداة: )لك( ػػ الكظيفة النٌ ُ

ـى زيده ة كقكع "أف" مكقعيا، نحك "صحٌ   ،(ّ)أم: قيامو، كالثاني: أف تككف شرطية ،"كددت لك قا
  .كىما جممتا الشرط كالجكاب ،(ْ)كالشرطية تعني )عقد السببية كالمسببية بيف الجممتيف(

 مضى. ا لؤلداة )لك( يشير إلى تعميؽ فعؿ بفعؿ فيما حكيكف حدٌ .  داللتيا: كضع النٌ ِ
 )لك( الشرطية تختص بالفعؿ، فبل تدخؿ عمى االسـ، كما أفٌ  فٌ إ . فعؿ الشرط لؤلداة )لك(:ّ

". "لك أفَّ زيدان قائـه لقمت"إف" الشرطية كذلؾ، لكف تدخؿ "لك" عمى "أٌف" كاسميا كخبرىا، نحك: 
 مؼ فييا.كاختي 

                                                           

 . ُُٗ-َُٗ: منيج القصاد( (ُ
عرابو، لمزجاج: ْٖ/ ُ( ينظر: معاني القرآف، لمفراء: ِ) ، كرصؼ َِّ، كالمفصَّؿ: َِٓ/ ُ، كمعاني القرآف كا 

 .   َِٓ - ِْٗ، كمغني المبيب: ّٗٓالمباني: 
في االستقباؿ، ك)لك( إنَّما ىي  ( اعترض بعض النحكييف عمى تسميتيا حرؼ شرط؛ ألفَّ حقيقة الشرط إنَّما تككفّ)

، ُْٕ - ُْٔ/ ُليست مف حركؼ الشرط، ينظر: مشكؿ إعراب القرآف  -عندىـ  –لمتعميؽ في الماضي، لذا فيي 
 .   ِّٖكالجنى الداني 

 . ِّٖ/ ُ( مغني المبيب: (ْ
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يككف عمييا جكاب )لك(. كحذفو  حدَّد النحكيُّكفى األحكاؿى التي. جكاب الشرط لؤلداة )لك(: إذ ْ
 محؿ خبلؼ.

 اتَّفؽى النحكيُّكف عمى أفَّ )لك( مكضكعةه لمشرط في الماضي، كأنَّيا تقمب زمف . داللتيا الزمنية: ٓ
 .الفعؿ المضارع بعدىا إلى الميضيّْ 

لػػك( فػي تعميقػػو عمػى األداة )  -باسػتثناء الداللػة الزمنيػػة  –يػذه المسػػائؿ لالحمٌػػي  كقػد تعػرض      
 : (ُ)الكاردة في قكؿ كعب بف زىير مف البيت السابع

مَأْطٔرِممِبفامُخّؾًةمَظِومَأٖغفامَصَدَضِتممممممعوسودػامَأِومَظومأٓنماظـِٗصَحمَعْؼؾوُل

ي، كىػػك خػػبلؼ كلػػك ىنػػا حػػرؼ يمتنػػع بػػو الثػػاني ألجػػؿ امتنػػاع األكؿ، كفيػػو معنػػى التمٌنػػ": قػػاؿ   
ي مف أجؿ كقكع األكؿ، كأٌف ىنا مفتكحة؛ ألٌف )لك( في الغالب ال )إٍف( الشرطية؛ ألٌنيا تكقع الثان

محذكؼ تقػديره: لػك  تأكيؿ مصدر مرفكع بأٌنو فاعؿ فعؿيقع بعدىا إاٌل الفعؿ، كىي كمعمكليا في 
 يف محػذكؼ، يػدٌؿ عميػو أكؿ الكػبلـ، تقػديره:ثبتى ًصدقيا أك حصؿ ... كجكاب )لك( في المكضعى 

 .(ِ)"أيكًرمتصح، لك صدقت أك قبمت النٌ 
حكيػػة التػػي تتعمػػؽ بػػاألداة غيػػر الجازمػػة ص ألغمػػب القكاعػػد النٌ فػػي ىػػذا الػػنٌ  الحمٌػػيٌ ض لقػػد تعػػرٌ    

كىػك بػذلؾ يشػير إلػى حػٌد ىػذه األداة كداللتيػا، متبعػان  ،)لك( التي تكػرر ذكرىػا فػي البيػت الشػعرم
حػرؼ لمػا كػاف سػيقع  يػابأنٌ "اختمفػكا فيػو فقػد فسػرىا سػيبكيو: ك  ا قاؿ بػو أكثػر النحػكييف،ذلؾ مفي 

كػاف سػيقع  (عمػرك)نَّؾ إذا قمت: )لك قاـ زيده لقاـ عمرك( دؿَّ عمػى أفَّ قيػاـ إ :أم ،(ّ)"لكقكع غيره
يػػا حػػرؼ امتنػػاع المتنػػاع، كىػػذه العبػػارة األخيػػرة ىػػي رىا غيػػره بأنٌ كفٌسػػ ،(زيػػد)لػػك كقػػع القيػػاـ مػػف 

ؿ، كقكلػػؾ: )لػػك فػػاز أم تػػديؿُّ عمػػى امتنػػاع ، (ْ)حػػكييفالمشػػيكرة عنػػد أكثػػر النٌ  الثػػاني المتنػػاع األكَّ
ىك سبب المكافػأة، لكػفَّ المكافػأة لػـ  (عمي)كسياقو ىنا يديؿُّ عمى أفَّ فكز عميّّ لكافأتيوي(، فالتركيب

إنَّيا تديؿُّ  :حكييفقكؿ النٌ  ؛ ألفٌ األكؿ األصح كحٌد سيبكيو ،تحصؿ لعدـ حصكؿ سببيا كىك الفكز
                                                           

 .ُٔ، الديكاف: َُٗ( منيج القٌصاد: ُ)
 ُٓٗ - ُِٗ( منيج القٌصاد: (ِ
 . ِِْ/ ْالكتاب: ( ّ)
عرابو، لمزجاج ( ْ) ، كمفتاح ِِٓ، كالصاحبي في فقو المغة: ّ، كحركؼ المعاني: ِِْ/ ُينظر: معاني القرآف كا 

 :  . ّّْ/ْ، كىمع اليكامع: ِّٕ - ِِٕ، كالجنى الداني: ّٖٓ، كرصؼ المباني: ُُٗالعمـك
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كَّؿ ال يصحُّ دائمنا؛ ألنَّو يقتضي أف يككفى جكابي )لك( ممتنعنا غيرى عمى امتناع الثاني المتناع األ
: )لػك كػاف  ، إذ إفَّ جكابيا قد يككف ثابتنا في بعض المكاضع، كقكلػؾ لطػائرو ثابت، كىذا غيري الـز

 . (ُ)بامتناعيا، كحيكانيَّتوي ثابتة ةف حيكاننا(، فإنسانيَّتيوي محككمىذا إنساننا لكا
يا تدؿ عمى التعميؽ في الماضي، كال تدؿ عمى امتناع فمنيـ مف يقكؿ إنٌ  ،مؼ فيوكلذا اخت      

ىشػػاـ عمػػى ىػػذا كاعتػػرض ابػػف  ،(ِ)اع كال ثبػػكت بإجمػػاعالشػػرط كال الجػػكاب، كال تػػدؿ عمػػى امتنػػ
ـى  فيػـ االمتنػاع بػدييي فكػؿ مػف يسػمع )لػك فعػؿ( إنكػار لمضػركريات ألفٌ  "وككصػفو بأٌنػ ،الرأم  فيػ

جػاء  ،ط كالجكاب معان يا تدؿ عمى امتناع الشر نٌ أيرل أكثرىـ ك  ،(ّ)"مف غير ترددعدـ كقكع الفعؿ 
امتنػاع الثػاني يػدؿ عمػى امتنػاع  لػك مكضػكعة المتنػاع األكؿ المتنػاع الثػاني أم إفٌ "في الكافيػة: 

مػػػػف السػػػػبب كاإلشػػػػراؽ  ب قػػػػد يكػػػػكف أعػػػػـٌ ب كالمسػػػػبٌ األكؿ سػػػػبب كالثػػػػاني مسػػػػبٌ  األكؿ؛ ذلػػػػؾ ألفٌ 
اء المسػبب انتف ار كالشمس قاؿ فاألكلى أف يقاؿ انتفاء األكؿ النتفاء الثاني؛ ألفٌ الحاصؿ مف النٌ 

 اد ككنيػػا حرفنػػو قٌيػػإال أٌنػػ *ىػػػ(َِٕ)تكىػػذا مػػا جػػاء بػػو المػػالقي(  ْ)"يػػدؿ عمػػى انتفػػاء كػػؿ سػػبب
فتكػكف حػرؼ  ،فػي داخػؿ عمييػاذلؾ يككف فػي الجمػؿ الكاجبػة كالنٌ   و يرل أفٌ امتناع المتناع؛ ألنٌ ب

إليػؾ(، كحػرؼ كجػكب  ألحسػنتي  : )لك قاـ زيػده يف نحك قكلؾيف مكجبتى ع إذا دخمت عمى جممتى امتنا
 .(ٓ)عمرك(ـ قـ يل : )لك لـ يقـ زيده نحك ،يفتى يف منفيٌ لكجكب إذا دخمت عمى جممتى 

ريف، فعمػػى سػػبيؿ كليػػذا تأخػػذ مسػػألة االمتنػػاع كعدمػػو بيعػػدنا آخػػر عنػػد بعػػض النٌ      تػػأخّْ حػػكييف المي
 :(ٔ)ىيأكجو ف القكؿ فييا عمى ثبلثة كابفى ىشاـ ييفصّْبل ،*ىػ(ْٕٗالميرادم ) نجد التمثيؿ

                                                           

، ّْٓ/ْ، كىمع اليكامع ِّٕ، كالجنى الداني: ِِٔ/ ُ، كالبحر المحيط: ٓٗ - ْٗ/ ْ( ينظر: شرح التسييؿ: ُ)
 . ُٔٗ/ ِكحاشية الخضرم: 

 . ِّٖ/ ُمغني المبيب: ِ) )
 . ِّٖ/  ُ( نفسو: (ّ

 . َّٗ/ِالكافية في النحك:  (ْ)
)*( المالقي: ىك أحمد بف عبد النكر بف أحمد بف راشد المالقي، كيكنى أبا جعفر، أما تسميتو بالمالقي فيك نسبةن إلى 

 .ُٔٗ/ُمالقة(. ينظر: اإلحاطة في أخبار غرناطة: المدينة التي كلد فييا)
 . ِٖٗ( ينظر: رصؼ المباني : (ٓ

)*( المرادم: ىك بدر الديف، الحسف بف قاسـ بف عبد ا بف عمي المرادم، يرجع نسبو إلى قبيمة مراد. ينظر: الجنى 
 . ٔ الداني:

 .ُِٓ - َِٓمغني المبيب: ، ك ُِٖٗ/ ْ، كتكضيح المقاصد: ِٕٕ - ِٕٔ( ينظر: الجنى الداني: ٔ)
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نَّيػػػا ال تفيػػػد االمتنػػػاع إطبلقنػػػا، بػػػؿ ىػػػي لمتعميػػػؽ فػػػي الماضػػػي، كمػػػا أفَّ )إٍف( لمتعميػػػؽ فػػػي إ -ُ
 المستقبؿ.

ىػذا ىػك ك  أم امتناع الثػاني المتنػاع األكؿ، نَّيا تفيد امتناع الشرط، كامتناع الجكاب جميعنا،إ -ِ
 .حكييفمعظـ النٌ  ندالقكؿ الجارم ع

ة، كال داللة ليا عمى امتناع الجكاب، كال عمى ثبكتو.بنَّيا تفيد امتناع الشرط إ -ّ  خاصَّ
ا كاف سيقع لكقكع غيره( ىي األكضح كاألصح مى كيبدك أفَّ عبارة سيبكيو المتقدّْمة )حرؼ لً     

؛ ألنَّو لـ ييصرّْح (ُ)حكييف كالمفسّْريفثيره مف النٌ في التعبير عف داللة )لك(، كقد أيَّده فييا ك
، بؿ جعميا تحتمؿ ذلؾ كغيره، (ِ)حكييفكما فعؿ غيره مف النٌ  ،مطمقنا أك الجكاب ،بامتناع الشرط

ؿ، كما زيادةن عمى تصريحو باحتماليا معنى التعميؽ في الزمف الماضي، كىذه ىي كظيفتيا األص
ا أمَّا"فسَّرىا ابف يعيش بقكلو:  كقؼ كجكده عمى كجكد تألفَّ الثاني ي ؛)لك( فمعناىا الشرط أيضن

ؿ، فاألكَّؿ سبب كعمَّةه لمثاني  .(ّ)""كما كاف كذلؾ في "إف األكَّ
كالفرؽ بيف التعميؽ بػ)إٍف(، كالتعميؽ بػ)لك(، ىك أفَّ األكلى يحصؿ التعميؽ بيا في الزمف     

الشرط بػ)إٍف( سابؽه  لزمف الماضي، كليذا قالكا:يحصؿ التعميؽ بالثانية في ا بينماالمستقبؿ، 
 .(ْ)فَّ زمف المستقبؿ سابؽه عمى زمف الماضي؛ ألعمى الشرط بػ)لك(

تفقاف في تفيما  ،كبيف األداة )إٍف( الشرطية ،لقد كازف الشارح الحٌمي بيف األداة )لك(    
فػ )لك( حرؼ امتناع  ،لعمؿفترقاف في الداللة كاتا إاٌل الفعؿ ك مو ال يقع بعدىاالختصاص بأنٌ 

 ؛)إٍف(، بخبلؼغير عاممةك )إٍف( حرؼ امتناع لكجكب، ك)لك(  ،حكييفعمى تعبير النٌ  ،المتناع
 الختصاصيا بالدخكؿ عمى الفعؿ الماضي، كحتَّى لك دخمت عمى الفعؿ المضارع فإنَّيا ال تعمؿي 

                                                           

/ ْ، كالبرىاف في عمـك القرآف: ِّٓ، كمغني المبيب: ِٕٔ، كالجنى الداني: ِِٔ/ ُ( ينظر: البحر المحيط: ُ)
 . ّّٕ/ ْ، كالنحك الكافي: ّٓٔ

 . ّّْ/ْ، كىمع اليكامع: ِّٕ - ِِٕ، كالجنى الداني: ّٖٓ( ينظر: رصؼ المباني: ِ)
 . ِٖ/ ٖ( شرح المفٌصؿ: ّ)
 . َِٓ - ِْٗينظر: مغني المبيب:  (ْ)
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ـز عمى ما فييا مف معنى كلـ تعمؿ الج" قاؿ أبك البركات األنبارم: -(ُ)في األغمب -فيو  
،  -"يعني "إفٍ  –الماضي إلى معنى المستقبؿ بخبلؼ حرؼ الشرط  الفعؿى  الشرط؛ ألنَّيا ال تنقؿي 

  .(ِ)"لعمؿ لذلؾكالشرط إنَّما يككف بالمستقبؿ، فامتنعت مف ا
( ي)التمنٌ بيت الشعرم كىكى آخر لؤلداة )لك( في ىذا الأضاؼ معنن  الشارح الحٌميٌ  بيد أفٌ       
ما في قكلؾ )لك تأتيني فتحدثني( فيو أيضا ك كىذا المعنى مختمؼه  "كفيو معنى التمٌني"قائبل: 

 ي، ك)لك( مصدرية أغنت عف فعؿ التمنٌ  إفٌ "ي؟ فقاؿ ابف مالؾ: التمنٌ  كمشرط أىؿ ىي ل :ؿاق
ؿ: ي نحك: لك تأتيني فتحدثني، فقاو أكرد قكؿ الزمخشرم: كقد تجيء لك في معنى التمنٌ ذلؾ أنٌ 

 كمف ثـٌ  ،(ّ)"ي لداللة )لك( عميوفتحدثني، فحذؼ فعؿ التمنٌ  كددت لك تأتيفً األصؿ  إٍف أراد أفٌ 
كف خمة فيك يتحدث عف محبكبتو كيقكؿ: ليتيا تصدؽ كعدىا فتك ،مينى الشاعر كغايتو فيذا

  .(ْ)كريمة ال ينقصيا شيء
قعة بعدىا جممة االسمية الكا)لك( باألفعاؿ ذىب الشارح إلى تأكيؿ العمى اختصاص كبناءن     

كأٌف ىنا مفتكحة؛ ألٌف )لك( في الغالب ال يقع بعدىا إاٌل الفعؿ، كىي بأف قٌدر فعبل قائبل: 
كىك بذلؾ يشير  تقديره: لك ثبتى ًصدقيا أك حصؿ-محؿ رفع فاعؿ لفعؿ محذكؼ  كمعمكليا في

ففي حكيكف، ندىا النٌ كىذه مف مسائؿ الخبلؼ أيضا التي كقؼ ع ،إلى مسألة نحكية في )لك(
ىي ىؿ )لك أف زيدان قائـه لقمت( مثؿ: ( مثؿ ىذه األمثمة )مجيء أف كاسميا كخبرىا بعد )لك( 

رفع فاعؿ بفعؿ محذكؼ، كما دخمت عميو في مكضع  (أف)؟ كباقية عمى اختصاصيا
، أك أنٌ  ،(قائـه لقمت زيدان  أفٌ ثبت  لك)كالتقدير: ـي زيدو الختصاص، يا زالت عف اأم: لك ثبت قيا

                                                           

ؿ: ُُْ( ينظر: معاني الحركؼ: ُ) ، كشرح ابف ِْٓ/ ْ، كشرح الرضي: ٔٗ/ ْ، كشرح التسييؿ: ّْٕ، كالمفصَّ
 . ِْٓ، كمغني المبيب: ّٗٓ، كرصؼ المباني: ِٖٕالناظـ: 

، كمغني المبيب: َُُ/ ُ رآف، كينظر: التبياف في إعراب القُُٔ - ُُٓ/ ُ( البياف في غريب إعراب القرآف: ِ)
ِْٔ  . 
 ْٕ/  ْ( حاشية الصٌباف عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ: (ّ
 .ُٔٗ( ينظر: كنو المراد: (ْ
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 ثابته لك أفَّ زيدان قائـه )مبتدأ، كالخبر محذكؼ، كالتقدير  كما دخمت عميو في مكضع رفع (أف)ك
 .(ُ)، كىذا مذىب سيبكيو(لك قياـ زيد ثابت)أم:  ،لقمت
(  فػػػػبل تمييػػػػا األسػػػػماء، إالٌ  ،)لػػػػك( بالػػػػدخكؿ عمػػػػى األفعػػػػاؿإذ تختصُّ       أنَّيػػػػا تػػػػدخؿ عمػػػػى )أفَّ

 ، كىذا االسػتعماؿ(ِ)كلييا، كىي األداة الشرطيَّة الكحيدة التي اختصَّت بذلؾالمفتكحة اليمزة كمعم
ةه بالدخكؿ عمػى األفعػاؿكثيره في العربيَّة، كألنَّ  ؿ  يا مختصَّ فقػد اختيًمػؼ فػي إعػراب المصػدر المػؤكَّ

 . (ّ)مف )أفَّ كمعكلييا( بعدىا؛ ألنَّو مف صكر الجممة االسميَّة
( الكاقعػػة بعػػد )لػػك( أف يكػػكف فعػػبلن، كقكلػػؾ: )لػػك كأكجػػب السػػيرافي كالزمخ      شػػرم فػػي خبػػر )أفَّ

( قػػػد ك  ،(ْ)أفَّ زيػػدنا جػػػاءني ألكرمتيػػػوي( أكضػػح ابػػػف يعػػػيش السػػػبب فػػي كجػػػكب الفعػػػؿ فػػػي خبػػػر )أفَّ
( الميشدَّدة"بعد )لك(، بقكلو:  الكاقعة لـ يكف بيدّّ مػف فعػؿ  ،كالقتضاء )لك( الفعؿ إذا كقع بعدىا )أفَّ

( إنَّما أفادت تأكيػدنا، كمعتمػد االمتنػاع إنَّمػا ىػك  ...،في خبرىا كذلؾ أفَّ الخبرى محؿُّ الفائدة، ك)أفَّ
) ا ،خبر )أفَّ  .(ٓ)"اقتضائيا الفعؿ)لك( في  قضاءن لحؽٌ  ،فمذلؾ كجب أف يككف فعبلن محضن

كاف الحالتيف  جكابيا في ض ليا الشارح الحٌمي؛ ألفٌ مـ يتعرٌ فا أحكاؿ جكاب األداة )لك( أمٌ    
يف محذكؼ، يدٌؿ عميو أكؿ الكبلـ، تقديره: لك كجكاب )لك( في المكضعى كلذا قاؿ:  ،محذكفا

كىي  ،بذلؾ يشير إلى مسألة نحكية أخرل في )لك( كىك ،صح، أيكًرمتصدقت أك قبمت النٌ 
ألداة إذ يتقدـ الجكاب عمى ا ؛كىك مف مسائؿ الخبلؼ أيضا ،حذؼ جكاب الشرط مع )لك(

 و محذكؼ؟ نٌ إالجكاب تقدـ؟ أك يقاؿ  فٌ إا ىؿ يقاؿ كفعؿ الشرط، كىن

                                                           

 .ّٕٖ/ِ( ينظر: شرح ابف عقيؿ: ُ)
، كالبرىاف في عمـك القرآف: ِّٔ، كمغني المبيب: ِٕٗ، كالجنى الداني: ُّٓٔ/ ّ( ينظر: شرح الكافية الشافية: ِ)
ة المرضيَّة عمى ألفيَّة ابف مالؾ، لمسيكطي ِٖٖ/ ّ، كشرح األشمكني ّٗٔ /ْ  .  ُٓٔ، كالبىٍيجى
/ ْ، كارتشاؼ الضرب: ٖٗ/ْ، كشرح التسييؿ: ّٗٓ/ْ، كالكشاؼ: ٕٕ/ّ، كالمقتضب: ُُِ/ّ( ينظر: الكتاب: ّ)

، كحاشية ِِّ - ِِِ/ ْ، كشرح التصريح: ِّٔ، كمغني المبيب: َِٖ - ِٕٗ، كالجنى الداني: َُُٗ - ََُٗ
 .   ٖٓ - ٕٓ/ ْالصباف: 

/ ْ، كالبرىاف في عمـك القرآف: َُُٗ/ ْ، كارتشاؼ الضرب: ّْٓ/ ْ، كشرح الرضي: َْْ( ينظر: المفصؿ: ْ)
َّٕ  . 

 . َُِ/ ٗ( شرح المفصؿ: ٓ)
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اختمؼ البصريُّكفى كالككفيُّكفى في مسألة تقديـ جكاب الشرط عمى األداة، كىذا الخبلؼ ناتجه    
محذكؼه قد  ، فجميكري البصريّْيف يرل أفَّ الجكابى الشرط مف خبلفيـ في عامؿ الجـز في جكاب

ـى عمييا، ألفَّ عنو بما ذيًكرى قبؿ األداة يغناستي  ، فممَّا كاف الجكابي مجزكمنا باألداة امتنع أف يتقدَّ
ـى ما فيو معنى الجكاب لـ يصح أف يككف مجزكمنا، فضبلن  ذا تقدَّ ميكًّْه مف  عف ليا الصدارة، كا  خي

ـي دليبلن عمى الجكابالرٌ   .(ُ)كابًط المفظيًَّة التي تربطي بيف الشرط كالجكاب، كيككف ىذا الميتقدّْ
، كال حاجةى إلى القكؿ بحذًفًو، ألفَّ ك   ـى ىك الجكابي أمَّا الككفيُّكفى فإنَّيـ يركفى أفَّ الميتقدّْ

ًزـى بمجاكرة فعؿ الشرط،  ـى عمى األداة، فإذا تأخَّرى عنيا جي األصؿى في الجكاب عندىـ أف يتقدَّ
ميكَّ الجكاًب الميتقدّْـً مف الركابط  فَّ خي ،  ،كليس باألداة، كا  ناسبي يال  أك االقتراف بالفاءكالجـز

 ، نَّما عممييا مع التأخير، أم تكجدي في فيي الصدرى خمؼ عف العمؿ، كال تعمؿ مع التقديـ، كا 
ًر الجكاب، ال في حالًة تقدًُّموً                                     . (ِ)حالة تأخُّ

اتّْساقنا؛ لما فيو مف بيعدو عف ك  مةن ءأكثري مبل" – في ىذه المسألة –كمذىبي الككفيّْيف       
ةو مف مبنى النٌ  يا المكقؼتكمًُّؼ التأكيؿ دكف ضركرةو ميًمحَّ ييزادي  ،(ّ)"ص، أك حاجةو ماسَّةو يفرضي

أف  ،اشترطكا في حاؿ تقدُّـً الجكاب، أك حذفوً  - مف الفريقيف –حكيّْيفى عمى ذلؾ أفَّ معظـ النٌ 
ذا كاف فعؿ اك ماضينا،  فعؿ الشرط يككفى  لشرط ماضينا، فيذا يعني أفَّ األداةى لـ تعمٍؿ فيو، ا 

فإنَّيا مف الصعكبة أف تعمؿى  - مع أىميًَّتًو المعركفة، كككنو سببنا لمجكاب –كألنَّيا لـ تعمٍؿ فيو 
ال ييشكّْؿي تقديميوي أك تأخيريهي أمَّ أثرو في عمؿ  - إزاءى ىذا المكقؼ–فَّ الجكابى فإفي جكاًبًو، لذا 

ـى أاألداة؛ أل ( ـنَّيا لـ تؤثٍّْر في األقرب، فكيؼى تؤثّْري في األبعًد )سكاء تقدَّ تأخَّرى
فبل ييُـّ إذا  ،(ْ)

ًؿ، كىك ما يزاؿ ميتعمٌ كاف الثاني ميتقدّْمنا ع قنا بو، فميس ىنالؾ مف داعو لتقدير فعؿو ثالثو مى األكَّ
كانت مع أدكات الشرط غير الجازمة  مايككفي بمعنى الميتقدّْـً نفسو، فنزيد األمكر تعقيدنا، كالسيَّ 

                                                           

 ُٕٓ  - ُُٓ/ ِ، كاإلنصاؼ: ِّٖ/ ُ، كالخصائص: ُْٗ/ ِ، كاألصكؿ: ٔٔ/ ِ( ينظر: المقتضب: ُ)
 (.ٕٖمسألة/ )ال
كالبرىاف في عمـك  ،ٖٔكبدائع الفكائد:  ،ٖٗ/ ْ(، كشرح الرضي: ٖٔ)المسألة/  َٖٓ/ ِ ( ينظر: اإلنصاؼ:ِ)

 . ّّّ - ِّّ/ ْ، كىمع اليكامع: َِّ/ْ، كشرح التصريح: ُُّ - َُّ، كائتبلؼ النصرة ّٔٔ/ ِالقرآف: 
 . ُٖٗ( التراكيب اإلسناديَّة: ّ)
 .ِٖطي في نيج الببلغة دراسة نحكية: ( تراكيب األسمكب الشر ْ)
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ة النٌ  ـى )إٍف( الشرطيَّة الجازمة ،(ُ)حكيّْيف، كمنيـ ابفي السرَّاجحيجَّ ىك الجكاب،  بعدـ ككف ما تقدَّ
 ا مع أدكات الشرط غير الجازمة فقد تزكؿ ىذه الحجة.أمٌ  ،لعدـً جـز )إٍف( لوي 

إلييا الشارح الحٌمي أك يفصؿ فييا، إذ اتَّفؽى مـ يتطرؽ ف)لك(  ا الداللة الزمنية لؤلداةأمٌ ك      
الفعؿ المضارع بعدىا حكيُّكف عمى أفَّ )لك( مكضكعةه لمشرط في الماضي، كأنَّيا تقمب زمف النٌ 

إلى الميضيٌ 
 لك": كلذا قاؿ عنيا ابف مالؾ في ألفيتو ،ىمعنن  إال ماضو  -غالبا  -كال يمييا ، (ِ)
 .(ّ)"ؿٍ بً ، لكف قي بلن بى قٍ ستى ؤىا مي إيبل ؿٍ قً ، كيى ى  ضً ، في مي حرؼ شرطو 

حػػكييف صػػرَّح بأنَّيػػا تخػػرج إلػػى المسػػتقبؿ، فتػػأتي النٌ  قسػػمنا مػػف ىػػذا ىػػك الغالػػب فييػػا، غيػػر أفَّ     
 .(ْ)حكييفبمعنى )إٍف(، كىذا مذىب الفرَّاء، كتابعو فيو كثيره مف النٌ 

تكػػكف حػػرؼ شػػرط "قػػاؿ: ف نيمػػا، بشػػرط حػػذؼ جػػكاب )لػػك(،بي كقيَّػػد المػػالقي التشػػابو الػػدالليٌ     
و، كقكلؾ: "أنػا أكرميػؾى محذكفنا غالبنا، لداللة الكبلـ عمي بمنزلة )إٍف(... كال يككف جكابيا بعدىا إالٌ 

 .(ٓ)"لك قيمتى 
األكلػى داللتيػا عمػى الػزمف الماضػي، كىػي  ،لػؤلداة )لػك( داللتػيف زمنيَّتػيف ممَّا تقػدَّـ أفَّ يتضح    

شػػرطيَّة االمتناعيَّػػة(، كاألخػػرل داللتيػػا عمػػى الػػزمف المسػػتقبؿ، كىػػي )لػػك ال فييػػا، كتيسػػمَّى األصػػؿي 
 .(ٔ)(بػ)حرؼ شرط لممستقبؿ بمعنى إفٍ  قميمةي االستعماؿ فييا، كتيسمَّى حينئذو 

كاء فػي داللػة ف فػي آرائيػـ سػيكافػؽ البصػري الشارح الحٌميٌ  حكية أفٌ كخبلصة ىذه المسألة النٌ      
  في حذؼ جكابيا. ـفي اختصاصيا أ ـىذه األداة أ

 
 

                                                           

 . ُْٗ/ ِينظر: األصكؿ في الٌنحك: ( ُ)
عرابو، لمزجاج: ْٖ/ ُ( ينظر: معاني القرآف، لمفراء: ِ) ، كرصؼ َِّ، كالمفصَّؿ: َِٓ/ ُ، كمعاني القرآف كا 

 .    ُّٖ - َّٖ، كالفكائد الضيائية: َِٓ - ِْٗ، كمغني المبيب: ّٗٓالمباني: 
 .ّٖٓ/ِعقيؿ: ( شرح ابف ّ)
، كرصؼ ُْٓ/ ْ، كشرح الرضي: ُْْ/ ِ، كشرح جمؿ الزجاجي: ُٕٓ، ْٖ/ ُ( ينظر: معاني القرآف، لمفراء: ْ)

 .  ِٕٓ، كمغني المبيب: َّٔالمباني: 
 .  َّٔ( رصؼ المباني: ٓ)
 .ٕٓ و:، كزمف الفعؿ في المغة العربية قرآنو كجياتٗٗ، كفي التركيب المغكم:ِٖٓينظر: مغني المبيب: (ٔ)
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 األفعال بين العمل واإللغاء: المسألة الثانية:
( الكارد في البيتالفعؿشرح  فيٌمي الح عند ىذه المسألة كرد ذكر       : (ُ)الثالث عشر )ًإخاؿي

ـِوؼُلأدَُٓتفامممممممممممممممممموعامأِرجوموآُعُلمأِنمَتِدغومَعَو ـِِكمَت مخاُلمَظَدِؼـامِع

، كىي بمعنى : بفتح اليمزة ىك القياس،خاؿي كأى " قاؿ:     (، مستقبؿ كبكسرىا كىك األكثري )أىحسبي
( التي ىي مف أخكات )عممتي  ( تنصبي مفعكليف، كال يجكز االقتصار عمى أحدىما، كقد )خمتي

كال  حترز الجزكلي في مقدمتو، بقكلو:انيا متقدمة، كىك شاذه، كعف مثمو ألغاىا ىاىنا مع كك 
 .(ِ)"مر العاـتمغى متقدمة في األ

ىذا باب األفعاؿ " :سيبكيوحكيكف، جاء في كتاب النٌ  عندىا ؼى قى كى  الشارح إلى مسألةو أشار ف     
، كما يتصرؼ مف أفعاليف، فإذا ، كزعمتي ، كرأيتي ، كخمتي مغى، كىي: ظننتي ستعمؿ كتي التي تي 

في الخبر  في اإلعماؿ كالبناء عمى األٌكؿ، كأعطيتي  جاءت مستعممة فيي بمنزلة رأيتي 
كاالستفياـ كفي كؿ شيء، كذلؾ قكلؾ: أظٌف زيدان منطمقان، كخمتي عمران ذاىبان، كزيدان أظٌف أخاؾ، 

اإللغاء  ما أردتى كمٌ ، ك ذاىب، كىذا أخاؿ أخكؾ ظفٌ أمت: عبد ا قي  كعمران خمتي أباؾ، فإذا ألغيتى 
 . (ّ)"أقكل فالتأخيري 

الشارح ذلؾ  لتقدميا لكٌف الشاعر ألغاىا، كعدٌ فالقياس ىك أف تعمؿ في البيت الشعرم؛     
قاؿ برأييف بعد اإللغاء، كىما: الزيادة، كالقكؿ  ثـٌ ، (ْ)أخرىاان؛ ألٌف اإللغاء يككف عند تشذكذ

كما لدينا منًؾ )األكؿ: كأٌف الشاعر جعميا زائدةن؛ أم: كفي بالعمؿ عمى اإلضمار لمضركرة، 
؛ ألنَّو صفة كمجركره يتعمٌ  : خبره، ك)منًؾ(: جاره أ، ك)لدينا(فػ )تنكيؿ(: مبتد (،تنكيؿي  ؽ بمحذكؼو

( ثَـّ  ، كالقصة في )ًإخاؿي )تنكيؿ( تقدـ عميو فصار حاالن، كالثاني: أف يككف الشاعر أضمر الشَّأفى
الثاني؛ فبل  ؛ لضركرة الش عر، كيككف ذلؾ الضمير مفعكالن أٌكالن، كالجممة في مكضع المفعكؿحذفوي 

كىذا  ما قاؿ بو ، (ٓ)، كذا قاؿ أبك البقاء العكبرم، كابف الخباز المكصٌميىمغيككف )إوخاؿ( م
                                                           

 .ِٔالديكاف: ك ، ِِِ( منيج القٌصاد: ُ)
 . ِِْ-ِِّ( منيج القٌصاد :(ِ
 . ُُٗ/ ُ( الكتاب: (ّ
 . ُُٗ/ُ( ينظر: نفسو: (ْ
 .ِِٓػػِِْ( ينظر:  منيج القٌصاد : ٓ)
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، كالن أ فتككف الياء مفعكالن  )كانًك ضمير الشأف(، كالتقدير ك)ما أخالو منؾ تنكيؿ(،ف أيضان يك الككف
فيو  (خاؿ)أ ألفٌ مستحسف؛  لمضركرة، كىذا رأمّّ  (أخاؿ)ذؼ ضميرلكف حي ك ، اثانين  مفعكالن كالجممة 
 .(ُ)كىذا ما تستحقو في مكضعيا ىذا ،عاممة

حرؼ  أٌف صٌحة اإللغاء ىنا كانت بسبب قكؿ بو، كىكال آخر أكثر دٌقة يمكف كىناؾ رأمه     
كال داعي لمشذكذ  ،جد المبرر لئللغاءكبيذا كي  ،كألغى تصدرىا ،في الذم تقٌدـ عميياالنٌ 

ـٌ  ،(ِ)كاإلضمار كمي: يجكز  كقاؿ": بقكلو (*)ميرأم ابف إيازو الرك الشارح إلى  أشارث ابف إيازو الرُّ
، كىك أف تككف )ما( مكصكلة، كمكضعيا رفعه باالبتداًء، كمفعكؿ )إخ فيو كجوه  اؿ( األكَّؿ آخري

، كىك العائد   . (ّ)"، كتنكيؿ خبر المبتدأعكؿ الثانيلى )ما(، ك)منؾ( المفإمحذكؼه
: ك     كىذا مشابو لما قاؿ بو ، (ْ)لػ )إخاؿ(في ىذا الكجو، كالذم قبؿ ظرؼه  (لدينا)قمتي

       . (اإلضمار كالحذؼ) الككفيكف
بعان في ذلؾ ما قاؿ بو كعٌد الشارح اإللغاء شذكذان؛ ألٌف االلغاء غير جائز عند التقدـ متٌ     

ليـ،  و لػ)إخاؿ( دليؿه ئلغاإكما فعمو الشاعر عند ، (ٓ)البصريكف، أٌما الككفيكف فقالك بجكاز ذلؾ
                 :(ٔ)قكؿ الشاعر كمثمو

مَوَإخاُلمَأٓغيمالِحْقمُعلَؿؿَؾُع

 
 
 

                                                           

 . ّٖ-ّٕ-ِ، كشرح ابف عقيؿ:  َُٔ/  ُ( ينظر: شرح االشمكني: (ُ
 .ُٓٗنت سعاد: ، كشرح قصيدة با ُّْ/ ٗ( ينظر: خزانة األدب (ِ
( ىك جماؿ الديف أبك محمد الحسيف بف بدر بف إياز بف عبد ا النحكم البغدادم، كاف نحكيان شيعيان، لـ أعثر عمى *)

ديب في نحاة مغني ىػػ(. ينظر: تحفة األُٖٔسنة  كمكاف كالدتو، أما كفاتو فقد أجمعت التراجـ عمى أٌنو تكفي في سنة)
 . ٖٓ/ُالمبيب: 

 ٓٓ، كينظر: قكاعد المطارحة:  ِِٓلقٌصاد: ( منيج ا(ّ
 . ِِٓ( منيج القٌصاد: (ْ
 . ُْٗ/ُ( ينظر: ىمع اليكامع:(ٓ
. ْْٖ( كىك ألبي ذؤيب اليذلي : في تمخيص الشكاىد: (ٔ  . كصدر البيت: فعبرتي بعدىـ ًبعىيشو ناًصبو
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 :سألة الثالثة: العطف وفيه أمرانالم
)أرجك كآمؿ( الكاردة  لحٌمي ىذه المسألة في تحميؿ جممةا ذكر حسن العطف تغاير المفظين: -1

 : (ُ)في البيت الثالث عشر
ـِوؼُلمممممأِرجوموآُعُلمأِنمَتِدغومَعَودَُٓتفامممممممم ـِِكمَت موعامٔإخاُلمَظَدِؼـامِع

كقكؿ  ،(ِ)"كاحده كحسف العطؼ تغاير المفظيف كآمؿ معطكؼ عمى )أرجك(؛ كمعناىما"قاؿ:    
 : (ّ)اآلخر

مَوَأْظَػىمَضِوظـَفامَطِذبًامَوعِقـَا

يعطؼ الشيء عمى نفسو،  األصؿ في العطؼ أالٌ  إفٌ "حكيكف لذلؾ بقكليـ: كقد تعرض النٌ     
نٌ  حركؼ العطؼ بمنزلة تكرار العامؿ، كتكرار العامؿ يمـز  أفٌ  ة ذلؾما يعطؼ عمى غيره كعمٌ كا 

فيذا المعنى  يئان معطكفان عمى ما ىك في معناهمعو تكرير المعمكؿ، فإذا ثبت ىذا ككجدت ش
 . (ْ)"ال فائدة فيو، أك لضركرة شعرية يككف زائدان 

غ العطؼ في البيت الشعرم ىك تغاير المفظيف كٌ إٌف العطؼ يحسف بيف المتغايريف، كالذم س    
اٌل فمعناىما كاحد، كاستشيد  ،(ٓ))أرجك، آمؿ(؛ ذلؾ أٌف تغاير المفظيف بمثابة التغاير المعنكم كا 

البجمي لذلؾ بقكؿ شاعر آخر تعزيزا لما ذىب إليو؛ إذ إٌف )مينا( معطكؼ عمى )كذبان(، كىما 
مُعوَدىم﴿ ف أيضان، كمنو قكلو تعالى:بمعنى كاحد، كمسٌكغ العطؼ تغاير المفظي مَءاَتِقـَا ٔإِذ

  . (ٔ)﴾َتِفَؿُدوَنمَظَعؾَُّؽِممْظُػِرَضاَنٱَومْظِؽَؿاَبٱ
 

                                                           

 .ِٔالديكاف: ك ، ِِِ( منيج القٌصاد:  ُ)
 .ِِِ( منيج القٌصاد: (ِ
 ، كتتمة البيت: كقدَّمًت األديـ لراىشيًو .ُّٖعدم بف زيد : ( ديكاف(ّ
 . ُٖٔ( نتائج الفكر في النحك: (ْ
 . ُٖٔ( ينظر: المصدر نفسو: (ٓ
 . ّٓ( سكرة البقرة : (ٔ
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ف كاف بمعنى كاحد؛      فالكتاب ىك التكراة، كالفرقاف ىك التكراة أيضا، فينا عطؼ عميو كا 
 :(ِ)كؿ الشاعرككق، (ُ)الختبلؼ المفظ، كألنَّو زاد معنى التفرقة بيف الحؽ كالباطؿ

مَأالمَحٖؾذامِػـْدمَوَأرْضمِبفامِػـُدمممممممممممَوِػـْدمَأتىمِعنمدوِغفاماظـَأُيمَواظُؾعُد

 فالٌنأم كالبعد بمعنى كاحد .     
المترادفيف ال يككف  كعطؼ"الكاك لذا قيؿ: فَّ أكثر االستشيادات كردت بأكنمحظ مما سبؽ     

 . (ّ)"إاٌل بالكاك
)كأفرطو( الكاردة في  في تحميؿ قكؿ كعب بف زىير ميٌ ح: ذكرىا الجممة عمىجممة  عطف -2

 :(ْ)البيت السادس
متـِػيماظرؼاَحماظؼذىمسـُهموأْصَرَرُهمممممممممممعنمَصِوِبمدارَؼٍةمبقْضمؼعاظقُل

؛ ألفٌ كالكاك في )كأفرطو( ":قاؿن      الفعؿ  تككف لعطؼ جممة عمى جممة، ال فعؿو عمى فعؿو
، ك  فَّ كاف لفظو لفظ كذا قالو ابف األنبارماألىكؿ مستقبؿ؛ الثاني ماضو ؿ كا  ، كأقكؿ: إفَّ الفعؿ األكَّ

 ككصؼ لو بما كاف ثابتان لو؛ فجاز عطؼ ،ألنَّو حكاية حاؿ الماء؛ المستقبؿ؛ فيك ماضو معنى
ف كاف ماضيان؛ أل ـى أحاؿ إلى ذكر اثنيف مف ال ،(ٓ)"فَّ األٌكؿ مؤكؿ بالماضيالثاني عميو، كا   حاةنٌ ث

 ، كابف مالؾ في تسييمو ثـ استشيدعمى فعؿ كىـ ابف بٌرم  في أماليو قالكا بجكاز عطؼ فعؿو 
مكمنيا قكلو تعالى: ﴿ ،إلثبات رأيو باآليات الكريمة ماظصُٓؤر مِصي ـَِػُخ مُؼ مِصيمَوَؼِوَم مَعِن َصَػٔزَع

ماظَِٓذؼَنمى: ﴿مى المستقبؿ، كعكسو قكلو تعالأم فيفزع فعطؼ الماضي ع (ٔ)﴾اظلََٓؿاَواِت إنَٓ

         .(ٖ)كا؛ فعطؼ المستقبؿ عمى الماضيأم كصدٌ  (ٕ)﴾َطَػُروامَوَؼُصدُٓوَنمَسنمَدِؾقٔلماظؾَِٓه

                                                           

 . ََْ/ُ، كتفسير القرآف العظيـ :  َّٔ/ ُ( ينظر: البحر المحيط: (ُ
 . ُٕ( ديكاف الحطيئة: (ِ
 . ُْٖ/ٗلعرب: ( خزانة األدب كلب لباب ا(ّ
 .ُٔ، الديكاف:  ُّٖ( منيج القٌصاد: ْ)

 .ُٖٓ -ػُْٖ( منيج القٌصاد: (ٓ
 .ٕٖ ( النمؿ:ٔ)
 . ِٓ( الحج: ٕ)
 . ُٖٓينظر: منيج القٌصاد: ( ٖ)
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اتحاد زمانييما  ؾ الفعؿ يعطؼ عمى الفعؿ لكف بشرطفكما إٌف االسـ يعطؼ عمى االسـ كذل    
مضارع، نحك قكلو كػعطؼ الماضي عمى الماضي، أك المضارع عمى ال سكاء اتحد نكعيما

ـُِقِقَيمِبِهمَبْؾَدًةمعَِٓقّؿامَوُغِلِؼَقُهمِعؿَٓامَخَؾْؼـَامَأِغَعاّعا﴿تعالى:  عمى مضارع  افينا عطؼ مضارعن  ،(ُ)﴾ظِٓ

مَصَأِوَرَدُػُم﴿كقكلو تعالى:  ،نسقي(، أـ اختمؼ / )نحيي ماْظِؼَقاَعِة مَؼِوَم مَضِوَعُه عطؼ ، ف(ِ)﴾َؼْؼُدُم
  .(ّ)المستقبؿ )يقدـ، فأكرد( ى المضارع، كالماضي ىنا بمعنىالماضي عم

ف اختمفا في النٌ  ،عمى فعؿ حاة الذيف يركف جكاز عطؼ فعؿو ما قاؿ بو النٌ  الحٌميٌ رٌجح ف     كع  كا 
ف كاف مستقببل فيك ماضو في المعنى؛ ذلؾ أٌنو حكاية لحاؿ  مستندان إلى القكؿ بأٌف الفعؿ كا 

بف األنبارم الذم رفض القكؿ بعطؼ العطؼ، مخالفان ال معنى ليصحٌ الماء، فيك ىنا أٌكؿ ال
ي دقيقان في مٌ حعطؼ جممة عمى جممة، فينا نرل الفعٌده مف باب  ،يف عند اختبلؼ نكعيمافعمى 

ناه  كثيران في ظالمكافؽ لما جاء بو، كىذا ما لح إبداء رأيو كتفنيده مع إبداء الرأم المخالؼ كالرأم
 . اةحبف األنبارم كيخالفو، مع ترجيح رأم النٌ ا مشرحو؛ فيك يذكر رأ

 المسألة الرابعة: مجيء الحال من المضاف إليه: 
في حديثو عف الركاية الثانية لجممة )فييا مكاعيظ( الكاردة في  كردت ىذه المسألة عند البجميٌ    

 : (ْ)البيت األربعيف
ماظؼرآٔنمِصقفامَعواسقظموتػصقُلمػداَكماظِذيمَأِسطاَكمغاِصَؾَةماظــممممممممممممَعِفال

افمة، كمكضع الجممة نصبه عمى الحاؿ : خبره، كالضميري لمنٌ (فييا): مبتدأ، ك(مكاعيظ)كقاؿ:    
التقدير)كفييا  دير )الكاك( في الجممة حٌتى يبقىلى تقإافمة، كعامميا )أعطى(، كال حاجة مف النٌ 

ف كاف سملو ابف األنبارم؛ ألٌف الجممة االمكاعيظ( كما قا ية تكفي الضمير في ككنيا حاال، كا 
فيو )كىي:  ،بركاية ثانيةن  ميٌ حقاؿ ال ضعيفان ًإالَّ أفَّ ضعفو ال يكجب التقدير المستغنى عنوي، ثـٌ 

ان، كعمى لى القرآف، كالجممة حاؿ منو، كعامميا )أعطى( أيضإ راجعنافيككف الضمير  (،مكاعيظ

                                                           

 ْٗ( الفرقاف: ُ)
 ٖٗ( ىكد: ِ)
 ّْٗ/  ّ( ينظر: أكضح المسالؾ: ّ)
 .ٓٔالديكاف: ك ،  ُّّ( منيج القٌصاد:  ْ)
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ستشيد لذلؾ بقكلو تعالى: ا اؼ ًإليو، كىك قميؿ ثـٌ قد جاءت مف المض ككف الحاؿتىذه الركاية 
 . (ِ)حاؿ مف )ىؤالء( (مصبحيفػ )ف، (ُ)﴾ٖنمَداِبَرمَػُؤالِءمَعْؼُطوْعمٗعِصِؾِقنَيإ﴿

إذ ذىب  ؛ككضعكا لو شركطا ،حكيكفا كقؼ عنده النٌ مجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو ممٌ  إفٌ     
 ةفي المضاؼ ثبلث تمضاؼ إليو إالَّ إذا تحققحاة الى إنَّو ال يجكز مجيء الحاؿ مف الالنٌ 

 :(ّ)شركط
أف يككف المضاؼ عامبلن في المضاؼ إليو، كاسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كالمصدر،  -ُ

ا تضمف معنى الفعؿ، نحك: )ىذا ضارب ىند خائفة( فالمضاؼ )ضارب( اسـ كنحكىما ممٌ 
ؿ بو في المعنى ىك )ىند( فاعؿ يعمؿ عمؿ فعمو )ضرب(، كالفاعؿ ضمير مستتر، كالمفعك 

)خائفة( مف المضاؼ  كبيذا يككف المضاؼ قد عمؿ في المضاؼ إليو، كلذا جاز مجيء الحاؿ
 .إليو )ىند(

مِصيمان مف المضاؼ إليو كما في قكلو تعالى: ﴿أف يككف المضاؼ جزءان حقيقيٌ  -ِ مَعا َوَغَزِسـَا

مٔإِخواغًا مِشٕل مِعِن مف الضمير المضاؼ إليو )صدكر(،  ؿفػ)ًإخكانان(: حا ،(ْ)﴾ُصُدؤرِػِم
 .: جزء مف المضاؼ ًإليو(الصدكر)ك
 ـاقيي حذؼ المضاؼ ك في ،أف يككف المضاؼ بمنزلة الجزء الحقيقي مف المضاؼ إليو -ِ

َأٔنماٖتِؾِعمِعؾََّةمٔإِبَراِػقَممكما في قكلو تعالى: ﴿ ،ر المعنى العاـالمضاؼ إليو مقامو، فبل يتغيٌ 

اؼ )مٌمة( كالجزء مف المضاؼ ان( حاؿ مف المضاؼ ًإليو )إبراىيـ( كالمضفػ)حنيف ،(5)﴾َحـِقًػا
 .بالمضاؼ إليو عف المضاؼ بعد حذفواالستغناء  ألٌنو يصحٌ  ؛إليو
 

                                                           

 . ٔٔ( الحجر: (ُ
 ّّٕػػّّٔ( ينظر: منيج القٌصاد : (ِ
 . ِِٕ/ِِٔ/ِِٓ/ ِ( شرح ابف عقيؿ: (ّ
 . ْٕ( الحجر: (ْ
 . ُِّ( النحؿ: (ٓ
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 ق(ِٕٔ)تعند ابف مالؾ ز باإلجماعفإف لـ يكف المضاؼ كاحدان مف األمكر الثبلثة لـ يج   
إٌف العامؿ في "بالقكؿ: الضعؼ  كعمؿ سبب ،عمى ضعفو ىػ(ِْٓ)تابف الشجرم كأجاز ذلؾ
، كمف األمثمة عمى ذلؾ ما جاء في قكؿ (ُ)"ي أف يككف ىك العامؿ في ذم الحاؿالحاؿ ينبغ
 : (ِ)ابغة الجعدمالشاعر النٌ 

مَطَأنَٓمَحَواِعَقُهمُعِدِبّرامممممممممممَخِضِؾَنمَؤإِنمطانمملممخيَضِب

 ،ليوإا( مف المضاؼ )مدبرن  جيء الحاؿبيذا البيت عمى م(ّ)استشيد ابف الشجرم كالرضي   
 افي ىذا البيت تقديرن  فٌ أحد أتقدير الكحيد في البيت فمـ يذكر كىك ال ،(اء( في )حكاميوكىك)الي
  .جو عف مجيء الحاؿ مف المضاؼ إليوخر اخر يي 
ليو عمى الركاية الثانية، إح بمجيء الحاؿ مف المضاؼ فالشارح في ىذا البيت الشعرم صرٌ     
فضبلن عف  في القرآف الكريـ، لوثبات الدليؿ عمى كركد شكاىد استشيد بالشاىد القرآني إل ثـٌ 

جيء م لى ما قاؿ بو الشارح يمكننا القكؿ: إٌف الذم سٌكغإكركدىا في الشعر، كعند العكدة 
مف  جزء (المكاعيظػ)ف ،مف المضاؼ فَّ المضاؼ اليو جزءه أ مضاؼ إليو ىك:بالحاؿ مف ال

 القرآف. 
في تحميؿ كممة  ا جاء في ىذه المسألة قكؿ الشارح الحٌميٌ كممٌ سألة الخامسة: التنازع: الم

 :(ْ))الفيؿ( الكاردة في البيت الثاني كاألربعيف
َظَؼِدمَأضوُممَعؼاعًامَظومَؼؼوُممِبِهممممممممممَأرىمَوَأمَسُعمعامَظومَؼلَؿُعماظػقُل

م

: فاعؿ"قاؿ:      (، ك)يسمع( :لفعؿ الثاني مف الفعميًف، كىماا عمؿ ىناأ)يسمع( كقد كالًفيؿي )يقـك
ة، كىذا ىك األكلى عند حيث تنازعا في الفاعمية، ك)أىرل(، )أسمع( حيثي تنازعا في المفعكليَّ 

 .(ٓ)"البصرييف

                                                           

 . ِٔ/ُ ( األمالي الشجرية:(ُ
 . ّٓ( ديكانو: ِ)

 . ُٗٗ/ُ، كشرح الكافية في النحك:  ِْ/ُ( ينظر: أمالي ابف الشجرم: (ّ
  ( منيج القٌصاد:        ، الديكافْ)

 . ِّْالقٌصاد:  ( منيج(ٓ
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ا مف المسائؿ كىي أيضن  ،مسألة التنازع  مف المسائؿ التي كاف ليا حضكر عند الحٌميٌ  إفٌ     
ىك أف يتقدـ "حك مف ذكرىا، كالتنازع ك كتب النٌ إذ ال تخم ؛د الٌنحاةالتي ليا أىمية كبيرة عن

مف تقٌدـ العامميف؛  أم ال بدٌ  ،(ُ)"كؿ منيما طالب لو مف جية المعنى عامبلف عمى معمكؿ
 . (ِ)ألٌنيما لك تأٌخرا لـ تكف المسألة مف باب التنازع

بيف فعؿ كاسـ، كمثاؿ األكؿ  ا، أككيحصؿ التنازع بيف فعمىيف متصرفىيف، أك اسميف يشبيانيم    
 :(ْ)كمثاؿ الثاني قكؿ الشاعر (ّ)﴾َضاَلمآُتوِغيمُأْصٔرِغمَسَؾِقِهمِضْطّراقكلو تعالى: ﴿

مُسٔفِدَتمُعِغقـًامُعغـِقًامَعِنمَأَجِرَتُهمممممممممَصَؾِممَأتَِٓكِذمٔإالَٓمِصـاَءَكمَعِوِئال

منيا يستدعي أف  في قكلو )مف أجرتو(؛ ألفَّ كبلِّ  عاففي قكلو )ميغيثان ميغنيان( اسماف، كقد تناز     
مِطَؿاِبَقِه، كمثاؿ الثالث قكلو تعالى: ﴿(ٓ)يعمؿ فيو ماضَرُأوا اسـ  فينا كقع التنازع بيف ،(ٔ)﴾ػاُؤُم

 .(ٕ)أفرغ( ك الفعميف )آتكني، ك  ف )مغيثان، مغنيان(ياالسمكما كقع بيف  الفعؿ،ك الفعؿ 
بالعمؿ، فذىب البصريكف إلى أٌف الثاني ىك األكلى؛ لقربو منو،  أكلى يماكقد اختيمؼ في إيٌ     

لسبقو، كلسبلمتو  األكؿكلسبلمتو مف الفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ، أٌما الككفيكف فقالكا بإعماؿ 
 اكىذ، (ٗ)كالتنازع إٌما في الفاعمية، أك المفعكلية، أك فييما معان ، (ٖ)رهمف تقديـ مضمره عمى مفسٌ 

 بعان ما قاؿ بو البصريكف. مصرحان بمجيئو، متٌ  بجميٌ ما تعرض لو ال

                                                           

 . ُٖٔ/ِ، كينظر: أكضح المسالؾ: ُِْ( حاشية الصباف: (ُ
 . ُّْ/ِ( ينظر: شرح ابف عقيؿ: (ِ
 . ٔٗ( الكيؼ: (ّ
 . ُْٖ، كشرح ابف الناظـ: ُِّ/ِ( لـ ينسب البيت الى قائؿ معيف : فقد ذيكر في :شرح ابف عقيؿ: (ْ
 ِْٕمجمد الثاني :ال ( المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية:(ٓ
 . ُٗ( الحاقة: (ٔ
 . ُٓٔ/ ِ، كشرح التسييؿ: َُٗ-ُٖٗ/ ِ( ينظر: أكضح المسالؾ الى ألفية ابف مالؾ: (ٕ
 .ُّٓ-ُّْ/ِ، كشرح ابف عقيؿ: ْٗ/ّ، كىمع اليكامع: َٖ-ٕٗ( ينظر: اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: (ٖ
 . ُٖٓ( شرح ابف الناظـ: (ٗ
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 المذىب البصرييف الذيف قالك  وي كبٌيف اتباعى  ،كقكع التنازعأشار إلى فالشارح في ىذا البيت     
كجمع بيف تنازع الفاعمية كالمفعكلية ، (ُ)بإعماؿ األكؿ ابإعماؿ الثاني، خبلفان لمككفييف الذيف قالك 

 معا.
 تعدد الخبر:   المسألة السادسة:

ستضاء بو( بالركاية الثانية الكاردة في يي  )لسيؼه ىذه المسألة في تحميؿ جممة الحٌميٌ  ذكر    
 : (ِ)كالخمسيف الحادمالبيت 

ِٓمَعـِلُؾوُل ـَْٓدمِعـِنمُدـقوِفما مإنَٓماظـرَُٓدوَلمَظـَلِقْفمُؼـِلَؿضاُءمِبِهمممممممممممُعـَف

(، ك)ييستضاء ركر خبيستضاء بو مينَّده(، كعمى ىذا يككف النٌ كيركل: )لنكر " قاؿ معمقان:     )إفَّ
(، كقد حذؼ كاك العطؼ، أم: )كمينَّد( كقد جاء عف  بو( صفة نكر، ك)مينَّده( خبران ثانيان  لػػ)ًإفَّ

، كأقكؿ: ال حاجة الى أكمُت خبزًا سمكًا تمرًا( العرب: ) أم )سمكان كتمران( كذا قاؿ ابف األنبارمّْ
اك العطؼ؛ ألفَّ ىذا مف المكاضع التي يجكز فييا العطؼ كعدمو ًإذا تعددت األخبار، تقدير ك 

ماْظَغُػوُرمكمنو أيضان  قكلو تعالى: ﴿ ،(ّ)"ىىنا أف يتعدد الخبر لفظان كمعنن  كالضابط ىا َوُػَو

 .(ْ)﴾اْظَوُدوُدمُذوماْظَعِرٔشماْظَؿِفقُدممَصعَٓاْلمِظَؿامُؼٔرؼُد
 ينبغي أفىؿ ف، مفادىا يحكيخبلؼ بيف النٌ  د خبر المبتدأ الكاحد محؿٌ تعد مسألة جكاز تعد    

ال؟ كذلؾ في ثبلثة أنكاع؛ لكؿ نكع  كثاني عمى الخبر األكؿ بحرؼ عطؼ أييعطؼ الخبر ال
 : (5)حكمو الخاص بو

، إذا تعدد الخبر ل طؼ الخبر الثاني عمى األكؿ كعدمويجكز فيو ع األول:     فظان كمعنىن
العطؼ في ىذا  ، فيصحٌ (بمدنا زراعي، صناعي)لآلخر نحك: امخالفن كؿ كاحد بحيث يككف 

                                                           

 .َٖ-ٕٗبلؼ: نصاؼ في مسائؿ الخ( ينظر: اإل(ُ
 .ٕٔالديكاف: ك ، ُّٕمنيج القٌصاد: ( ِ)

 ُٔٓبف األنبارم: اكينظر: شرح  ، ِّٕ( منيج القٌصاد: (ّ
 . ُٔ-ُْ( البركج: (ْ
  َٗػ ٖٗبف الناظـ: ا، كشرح َِّػػػ ِِٖ/ُضح المسالؾ: ، كأك  َّٓ-ِٖٓ/ُ( ينظر: النحك الكافي: ٓ)
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؛ ألٌف كؿ كاحد مف األخبار مختمؼ عف الثاني بالمفظ (بمدنا زراعي كصناعي) :المثاؿ؛ فنقكؿ
 كالمعنى.

فقط؛ بحيث تشترؾ ىذه األلفاظ طؼ؛ ذلؾ لتعدد الخبر في المفظ ال يجكز فيو الع الثاني:     
، أم معتدؿ فينا نمحظ (الرجؿ طكيؿ قصير)نحك:  ،نى كاحد كىك المعنى المقصكدفي تأدية مع

ما و معنى غير مقصكد لذاتو؛ إنٌ كلكؿ منيا معنى مختمؼ عف اآلخر، كلكنٌ  ،ٌف األلفاظ مختمفةأ
المقصكد يتحقؽ بانضماـ ىده المعاني المتخالفة بعضيا إلى بعض لتؤدم معنى كاحدان جديدان ال 

 .(معتدؿ)كىك لفظ  ،اجتماعيما في ينشأ إالٌ 
تعدده في ىذه  كلكفٌ  ،كجكب العطؼ فيو كذلؾ حيف يتعدد الخبر في لفظو كمعناه الثالث:    

، ان فرديف أك أفرادل تابعنا في نفسو حقيقة أك حكمان، كالحقيقة حيف يككف الحالة يككف تابعان لتعددو 
أم: شيئان كاحدان  حيف يككف منفردان )كالحكـ  (الصديقاف مدرس)ى أك جمعان، نحك:أم يككف مثنٌ 

 .  (جسـ اإلنساف: رأس، كجذع، كأطراؼمثؿ ) ،كلكف ذك أقساـ كأجزاء(
مخالفان  دكف حرؼ العطؼمف ة الذيف يركف جكاز تعدد األخبار حاح قكؿ النٌ يرجٌ  لحٌميٌ فا      

  ابف األنبارم الذم يذىب إلى تقدير حرؼ العطؼ في مثؿ ىذا المكاضع .في ذلؾ 
 وفيه مسألتان: ,الممنوع من الصرف المسألة السابعة:

ي فما إف مٌ ححضكر كاسع في شرح الكىي مف المسائؿ التي ليا  منع الكممات من الصرف: -1
مر عميو اسـ ممنكع مف الصرؼ إاٌل كقاؿ بو كبٌيف العمة التي مينع مف أجميا مف الصرؼ، ككاف 

 :(ُ)مف الصرؼ عمى نكعيف كاألسماء الممنكعة ،كده كثيرا في الشرحكر 
كتشتمؿ  ،حيف تتكافر فيو العبلمة الكاحدة كع األكؿ: يمنع صرفو مطمقا في كؿ االستعماالت،النٌ 

كعمى المجمكع عمى كزف مف أكزاف صيغ منتيى  ،العبلمة المفظية عمى ألؼ التأنيث بنكعييا
 تيف. احدة تقـك مقاـ عمٌ ة ك حاة بما يمنع صرفو لكجكد عمٌ كع عند النٌ كيعرؼ ىذا النٌ  ،الجمكع

كتككف أكلى  ،يو عٌمتاف معا مف بيف عبلمات تسعكع الثاني يمنع صرفو حيف تتكافر فكالنٌ 
كتشتمؿ  ،ةكتككف ثانييما لفظيٌ  ،ةة كالعمميٌ كتشتمؿ عمى الكصفيٌ  ،يف معنكيةيف المجتمعتى العبلمتى 

كألؼ اإللحاؽ  ،كالعجمة ،جيٌ كالتركيب المز  ،كالتأنيث ،كفلؼ كالنٌ كزيادة األ ،عمى كزف الفعؿ
                                                           

 . ّٕ-ِٕ/ ُأكضح المسالؾ: ، ك  ُْٔ/ ٓ( الممنكع مف الصرؼ معجـ كدراسة: (ُ
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كمثاؿ  ،(ُ)تيفحاة بما يمنع صرفو لكجكد عمٌ كع عند النٌ كيعرؼ ىذا النٌ  ،كألؼ التكثير ،المقصكرة
  : (ِ)ذلؾ ما جاء في تحميؿ كممة )داكد( الكاردة في البيت الرابع كالخمسيف

مُوَدميفماهَلِقَفامَدرابقُلِعـِنمَغـِلٔجمَداممممممُذــمُٓماظـَعراِغنٔيمأِبـطاْلمُظـؾوُدُفِممممم

زه، كيكتب بكاك بي)عميو السبلـ( ال ينصرؼ؛ لمعممية كالعجمة، كال يجكز ىمكداكد النٌ "قاؿ:    
و ييمنع حاة: بأنٌ ، فينا بٌيف عٌمتي منع االسـ مف الصرؼ، كىذا ما قاؿ بو النٌ (ّ)"كاحدة عند األكثر

ممان أعج امتناعو مف دخكؿ الحركؼ العربية عميو، بلؾ ميان، كعممكا ذاالسـ مف الصرؼ إذا كاف عى
كمثالو أيضا ما جاء في  ،(ْ)(الفرعكف)كال  (،الداكد)، فبل نقكؿ (فرعكف)ك (،داكد)مثؿ 

  : (ٓ)تحميؿ)عٌثر( الكاردة في البيت السادس كاألربعيف
ـََٓرمِش مقْلمدوَغُهمشقُلِعـِنمخـاِدٕرمِعِنمُظقوِثماأُلِدِدمَعِلَؽـُُهممممممممممممِعـِنمَبـْطٔنمَسـ

 . (ٔ)"صرؼ لمتعريؼ، ككزف الفعؿ المختصكعٌثر بالتشديد: اسـ مأسدة ال ين"قاؿ:    
عادتو، كعٌبر عنو سيبكيو بقكلو: حاة كالشارح ىنا سبب المنع كلـ يخرج عف قكاعد النٌ عمؿ ف   
، تىٍنضيبإال بثب كممَّا يترؾ صرفو؛ ألٌنو يشبو الفعؿ، كال يجعؿ الحرؼ األكؿ منو زائدان " فًإٌنما  ،تو

كلو يككف عمى ىذا البناء رؼ ليس أحعمى أربعة أ التاء زائدة؛ ألٌنوي ليس في الكبلـ شيءه 
كعمؿ المنع لمتعريؼ  ،كىكذا الحاؿ نفسو مع ما جاء بو الشارح في تحميؿ )عٌثر( ،(ٕ)")فعمؿ(

ما صارت بيذه نٌ و إً بأنٌ  نع العمـ المكزكف لمفعؿ مف الصرؼعمؿ سيبكيو م ككزف الفعؿ، ثـٌ 
الزكائد، كتككف عمى ىذا  سماء عندىـ عمى أف تككف في أكلياو ليس أصؿ األالمنزلة؛ ألنٌ 

 .(ٖ)البناء

                                                           

 .ُْٔكالممنكع مف الصرؼ معجـ كدراسة: ، ّٖ( أسرار النحك: (ُ
 ٕٔ، الديكاف: ّّٖ( منيج القٌصاد: ِ)

 . ّٖٓ( منيج القٌصاد: (ّ
 .ِّٓ/ ّ( ينظر: نفسو: (ْ
 .ٔٔ، الديكاف:  ّْٓ( منيج القٌصاد: ٓ)

 .ّٔٓ: منيج القصاد( (ٔ
 .ُٔٗ/ ّ( الكتاب: (ٕ

 .ُٕٗ/ّسو:  ينظر: نف (ٖ)
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   : (ُ)( الكاردة في البيت الثاني كالخمسيفلو أيضان ما جاء في تحميؿ كممة )قريشكمثا     
مْطٔنمَعـؽََٓةمَظـؿَٓامأِدـَؾُؿوامُزوُظواصـيمِصـِؿَقٍةمِعـِنمُضـرِؼٕشمضاَلمضاِئُؾُفِمممممممممممممممِبـَؾ

ـٍ يصرفو لمتعريؼ " قاؿ:    ، كلك أراد بو القبيمة ل كقد صرؼ كعب قريشان؛ ألنَّو أراد بو الحيَّ
 : (ّ)قكؿ اآلخرثـ استشيد الشارح ب (ِ)"كالتأنيث

مػاَشَؾَبمامَللاِعقَحماظَوِظقُدمَدؿاحًة,مممممممممموَطػىمُضرؼَشمامُلعِضالِت,مَوداَد

رٌ فالشارح ىنا كضٌ       كما  الحيٌ بو  نَّو إذا أيريدأ)قريش(؛  كىك  تفح السبب الذم مف أجمو صي
رٌ  (ثىقيؼ)كمثمو  ،في )قريش( نع أك األـ كػ)باىمة( مي  كػ)مجكس( ف أريد بو اسـ القبيمةا  ك  ،ؼصي

 .(ْ)صرفو لمعممية كالتأنيث
؛ كمثاؿ ذلؾ ما جاء في سألة أيضان عند ىذه الم الحٌميٌ  : كقؼصرف الممنوع من الصرف -ِ

  : (ٓ)مجازيع( الكاردة في البيت السادس كالخمسيف) صرؼ كممة
مالمَؼـْػـَرحوَنمإذامَغـاظِتمٔرعـاُحُفُممممممممممَضـِوعًاموَظـِقلوامَعـفأزؼعًامإذامِغقُؾوا

ف كاف جمعان ال نظير لو مف اآلحاد ضركرة؛ ألنَّو ل"قاؿ:      ك لـ يصرفو كصىرؼ )مجازيع(، كا 
لكاف البحر مطكيان ىكذا )زيع ًإذا( )ميفتًعمف(
ف كاف سائغان فيك (ٔ) ؛ ... الطي في ىذا البحر، كا 

 . (ٕ)"مستثقؿه 
بكزف كقافية ال  كعمؿ سبب ذلؾ أٌف الشاعر محكـك ،فالشارح ىنا قاؿ بالصرؼ لمضركرة    

رد ىذا كثيرا في الشعر، مٌما يضطره إلى صرؼ ما منع صرفو، كقد ك  ،يمامييستطيع الخركج ع
 كشعر كعب ال يخمك منو. 

                                                           

 .ٕٔ، الديكاف: ّٕٓ( منيج القٌصاد: ُ)
 .                   ّٕٕ-ّٕٔ( منيج القٌصاد: (ِ
 .َِٓ/ّ، كىذا البيت مف شكاىد سيبكيو: ينظر: ْٖٗ/ِ( البيت لجرير ينظر: لساف العرب (ّ
 ِْٕ/ ّالكتاب: ك ، ُُٓ/  ُ( ينظر: ىمع اليكامع: (ْ
 .ٕٔ الديكاف:ك ،  ِّٗ( منيج القٌصاد: ٓ)
 .(مستعمف( بحسب تفعيمة البحر البسيط تككف )ٔ)

 .ّّٗ( منيج القٌصاد: (ٕ
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ا ترؾ أمٌ  ،حكيفجماع النٌ إال ينصرؼ في ضركرة الشعر ىي محؿ مسألة صرؼ ما  إفٌ     
و يجكز ترؾ ذىب الككفيكف إلى أنٌ "إذ  ؛حكميي مف مسائؿ الخبلؼ النٌ فؼ صرؼ ما ينصر 

ليو ذىب أبك الحسف األخفش  كأبك عمي الفارسي، كأبك صرؼ ما ينصرؼ في ضركرة الشعر، كا 
 و يجكزو ال يجكز، كأجمعكا عمى أنٌ يف، كذىب البصريكف إلى أنٌ يالقاسـ بف برىاف مف البصر 

 .(ُ)"صرؼ ما ال ينصرؼ في ضركرة الشعر
حكية في منع كممة الشاعر بإمكانو المحافظة عمى القاعدة النٌ  أفٌ  الشارح الحميٌ ذكر ف     

و عدؿ عنيا نتيجة الثقؿ الشعرم يقبمو كيستسيغو، كلكنٌ  ككزف البيت ،)مجازيع( مف الصرؼ
فمك منع )مجازيع( مف الصرؼ  ،الحاصؿ فييا، فالضركرة ىنا بسبب الثقؿ ال بسبب كسر الكزف

إحدل التفعيبلت الفرعية لمتفعيمة الرئيسة  ياكأصبحت التفعيمة الثالثة )مستعمف( فبل غرابة؛ ألنٌ 
كالطي ىك: عبارة عف  ،فأصبحت ىكذا ،صابيا زحاؼ الطيقد أ ،)مستفعمف( في البحر البسيط

الشارح الحٌمي إليو فالذم ذىب ، (ّ)ف في ىذا البحرك كقد أجازه العركضي ،(ِ)حذؼ الرابع الساكف
 حكييف في القكؿ بالضركرة الشعرية.جماع النٌ إيكافؽ 
   : (ْ)يفمكاعيظ( الكاردة في البيت األربعلو أيضان ما جاء في تحميؿ كممة )كمثا    

مقُلِصْػَةماظـمممممممممممممــؼرآٔنمصقفامعواسقٌظموَتطاَكمغاصَؾاظذيمأِسماَكَدعفاًلمَػ

و أشبع الكسرة، فنشأت فييا ياءه؛ لضركرة الشعر، ، لكنٌ (مكاًعظ): (مكاعيظ)كأصؿ قاؿ:     
ف كاف جمعا ال نظير لو في اآلحاد لمضركرة أيضا؛ ألنٌ  الٌصرؼ و لكال ثبكت الياء، ك كصرفو، كا 

 :(ٓ)مزمو أحد أمكر ثبلثلأعني ثبكت التنكيف 
 ، كالخبؿ في ىذا (ٔ)األكؿ: سقكطيما معا؛ فيصير الجزء مخبكال، ىكذا: )ًعظي كتٍؼ( فىعىمتف

                                                           

 .(َٕمسألة رقـ ) ٖٓ/ ِاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: ك ، َُُ ( ضرائر الشعر: ابف عصفكر:ُ)
 . َِِ ( ينظر: الدر النضيد في شرح القصيد:(ِ

 ٖٕجني: ،  ككتاب العركض: ابف ّْينظر: الكافي في العركض كالقكافي:  (ّ)
 .ٓٔالديكاف: ك ،  ُّّ ( منيج القٌصاد:ْ)
 .ّّٔ – ّّْ( ينظر: منيج القصاد: ٓ)
 ( بحسب تفعيمة البحر البسيط تككف بعد سقكطيما معا )ميتىعمف(ٔ)
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ف كاف سائغا إاٌل أنٌ  بعدىا  و ليس بمستحسف؛ لحصكؿ الثقؿ بتكالي أربع متحركاتالبحر، كا 
 .ساكف، كىي الفاصمة الكبرل

ي ، كالطٌ (ُ)ا ىكذا: )ًعيظي كتٍؼ( مفيعمفلياء، كسقكط التنكيف؛ فيصير الجزء مطكيٌ الثاني: ثبكت ا
و يتمك الخبؿ في الثقؿ؛ لتكالي ثبلث متحركات بعد ساكف، في ىذا البحر مع جكازه مستكره؛ ألنٌ 

 كىي الفاصمة الصغرل.
، (ِ)مفاعمفالثالث: سقكط الياء، كثبكت التنكيف؛ فيصير الجزء مخبكنا ىكذا: )ًعظف كتٍؼ( 

ف كاف جائزا لكنٌ  و ال يستحسف كاستحسانو في خماسيو؛ فجعمت كالخبف في سباعي ىذا البحر كا 
 .تحسف ضركرة كالمحافظة عمى الكاجبالمحافظة عمى المس

، شباع الكسرة، كمكضكعيا صكتيٌ إىما  :فير الشارح في كممة )مكاعيظ( ضركرتذك    
أيضا، كما  لو مساس شديد بالجانب الصكتيٌ  نكع مف الصرؼ كىك مكضكع نحكمٌ مكصرؼ الم

االلتزاـ بالقاعدة  قمناه في البيت الشعرم السابؽ يصدؽ عمى ىذا البيت الشعرم أيضا، كىك أفٌ 
نتيجة  حكية في منع الكممة مف الصرؼ يجيزه كزف البيت كتستسيغو بنيتو العركضية، كلكفٌ النٌ 
 ف جميعا لمضركرة.حكيك كىك ما يجيزه النٌ  ،رؼمثقؿ الحاصؿ فيو صي ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( بحسب تفعيمة البحر البسيط تككف )مستفعمف( ُ)
 ( بحسب تفعيمة البحر البسيط تككف )ميتىٍفًعميف(ِ)
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 .كيبالرتعوارض  ث الثالث:املبح
؛ ألٌف ىذه الظكاىر مكجكدة غية في إبراز الظكاىر التركيبيةثقافتو الٌنحكية كالببل يٌ مٌ حكٌظؼ ال    

تمؾ  ، كسأدرسكعمى الشارح أف يككف مممِّا بياسكاء،  في كتب الٌنحك كالببلغة عمى حدو 
.  الظكاىر فيما ىك آتو

 : الحذف: أوال
؛ فقد كرد يٌ مٌ حكاف ليا حضكر كاسع في شرح الكىك أكؿ الظكاىر التركيبية التحميمية التي     

، كربما يعكد ةكجمم في أكثر مف خمسيف مكضعنا في الشرح مكٌزعا فييا بيف حذؼ حرؼو ككممةو 
مبنى أم زيادة تؤدم إلى خمؿ في الف، ى أٌف الشاعر محكـك بكزفو كقافيةالسبب في ذلؾ إل

 كفكائده قبؿ ،كشركطو ،توكماىيٌ  ،ال بد مف التعرؼ عمى الحذؼ ، كقبؿ كؿ شيء(ُ)كالداللة
 الجانب التطبيقي منو .في الخكض 

؛ إذ يميؿ الٌناطقكف إلى ةرؾ فييا المغات اإلنسانيٌ ة عاٌمة تشتة تركيبيٌ فالحذؼ ىك ظاىرة لغكيٌ     
و اعتمادنا عمى ؼ ما يمكف لمسامع فيم، أك إلى حذؼ بعض العناصر المكررة في الكبلـحذ

 .(ِ)عقمية أك لفظية ك، حالية كانت أالقرائف المصاحبة
 : مصطمح الحذف_ 
و حذفنا قطعو مف طرفو، حذؼ القطع كاإلسقاط . حذؼى الشيء يحذفي " جاء في لساف العرب    

 .(ّ)"رأسو بالسيؼ حذفنا ضربو فقطع منو قطعة ، كمنو حذفت مف شعرم أم أخذت
إسقاط كممة لبلجتزاء عنيا بداللة غيرىا مف الحاؿ أك فحكل الكبلـ، " فيكأٌما في االصطبلح    

 .(ْ)"كالقصر بنية الكبلـ
 

                                                           

 . َِٗية دراسة في الضركرة: ينظر: الضركرة الشعر ( (ُ
 . ْنفسو:  ((ِ
 .ّٗ/ٗ لساف العرب:( (ّ
 . ُٕٕبدر الديف الزركشي:  ،البرىاف في عمـك القرآف( (ْ
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 ،، كعمـ المخاطبكاالختصار ،كثرة االستعماؿ، كاتساع الكبلـفمي:  أسبابه ودواعيهأّما _ 
  .(ُ)المحذكؼ

لمحذؼ في جميع مستكياتو، مف الجممة  ؿ أساسنافقد جعؿ ابف جٌني شرط الدلي أٌما شركطو    
ـٌ قاؿ: اٌل كاف فيو مف ذلؾ إالٌ  كليس شيءه " إلى المفرد، فالحرؼ كالحركة، ث  عف دليؿ عميو، كا 
 .(ِ)"ضرب مف تكميؼ عمـ الغيب في معرفتو

، شركطا أخرل معٌينة في ضبط الحذؼ ، كأضاؼ إليوكاشترط الدليؿ كذلؾ ابف ىشاـ   
 : (ّ)كىي
 ا يحذؼ مؤٌكدنا .أاٌل يككف م .ُ
، كبناءن عمى ىذا ال يجكز حذؼ اسـ الفعؿ ألٌنو إلى اختصار المختصرأاٌل يؤدم حذفو  .ِ

 اختصاره لمفعؿ .
ا عف شيء.  .ّ  أاٌل يككف المحذكؼ عكضن
 ، فبل يجكز حذؼ الجار كالجاـز كالٌناصب لمفعؿ .أاٌل يككف العامؿ ضعيفنا .ْ
 عنو.  أاٌل يؤدم حذفو إلى تييئة العامؿ لمعمؿ كقطعو .ٓ
 أاٌل يؤدم حذفو إلى إعماؿ العامؿ الضعيؼ.  .ٔ
 .(ْ)يـ يتفقكف في شرط الدليؿكال تخمك الشركط السبعة مف اختبلؼ بيف الٌنحاة إال أنٌ          
 : (ٓ)كمف أىـ فكائد الحذؼ )أغراضو( ما يأتي          
 اإليجاز كاالختصار .ُ
 تفخيـ المعنى كتضخيمو .  .ِ
 ط الذىف لممحذكؼ كالتخفيؼ كالتشجيع عمى الكبلـ.زيادة االستمذاذ في استنبا .ّ

                                                           

 كما بعدىا . ُّ، كظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم:  ِْٕ/  ُينظر: الكتاب: ( (ُ
 . َّٔ/  ِالخصائص: ( (ِ
 . ٕٓٔ_  ْٕٔمغني المبيب عف كتب األعاريب: ( (ّ
 . ِٕٕ_  ِّٕ/  ُينظر: الكتاب: ( (ْ
/ ُلعربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا: ، كالببلغة آّّ، كمنياج البمغاء كسراج األدباء:  ّٖ/  ُينظر: الخصائص: ( (ٓ
ُْ  _ِْ. 
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 صيانة المحذكؼ عف الذكر تشريفنا لو.  .ْ
 .  صيانة المساف عف ذكره تحقيرنا لو .ٓ

 : يّ الحمّ  _ مواضع الحذف عند
فيا ككيؼ كظٌ  ،كسيككف التقسيـ بحسب ما اقتضتو طبيعة المادة التي كردت في الشرح    

 ،كالضمائر ،المفعكؿ، كأك متعمقات الجممة لمبتدأ أك الخبرذؼ في األسماء كاحكاف الك  ،الشارح
أخؼ في  اٌف الحذؼ فيي؛ ألؼ إليو أكسع مجاالن مف حذؼ الجمؿالمضاك  ،كالمضاؼ
د كرد حذؼ األسماء عنده ؛ فقميٌ ح، كنجد مصاديؽ ذلؾ في شرح ال(ُ)، فميذا كثير فييااالستعماؿ

 .قيا كاآلتيكمصادي أكثر مف أربعيف مكضعناتزيد عمى  بنسبة
 حذف المبتدأ:  .1
ىذا " ا كامبلن في كتابو فقاؿ:يو مبحثن ، كقد خصص لو سيبك تحٌدث الٌنحاة عف حذؼ المبتدأ    

كقد اشترطكا لحذفو أف يتقدـ مف ، (ِ)"ظيرناعميو مي  باب ما يككف المبتدأ فيو مضمرنا كيككف المبنيٌ 
أك ، عمى كبلـ متقدـ عبد ا منطمؽ تلك قم" ره ما يفيمو السامع؛ فقد كرد لممبٌرد قكلو:ذك

 . (ّ)"، لجاز أف تضمر االبتداء إذا تقدـ ما يفيمو السامع كيعمـ بوصاحبؾى 
، باإلضافة إلى أٌنو قد يحذؼ جكازنا أك كجكبنا (ْ)ة ذكرىا الٌنحاةكقد يسقط المبتدأ لقرائف لفظيٌ     

 .(ٓ)لشركط قد أفاضكا في الحديث عنيا
، كنذكر منيا ما كرد في (ٔ)؛ إذ جاء في عشريف مكضعناحذؼ األسماء أكثر ما كرد مفك      

 : (ٕ)البيت الرابع كالخمسيف مف قكؿ الشاعر
مَذٓمماظَعراغنٔيمَأِبطالمظؾودفمممممممِعِنمَغِلٔجمداووَدمِصيماهَلِقفامَدَراِبقل

                                                           

 . ٓٓ/  ِينظر: الطراز: ( (ُ
 . ُّ/  ِالكتاب: ( (ِ
 . ُِٗ/  ْالمقتضب: ( (ّ
 . ِّّ/  ُينظر: ىمع اليكامع: ( (ْ
 . ّّٓ - ُّّْ، ك  َِّ - ِِٗ/  ُ، كىمع اليكامع : ك  ِْٖ/  ُينظر: شرح ابف عقيؿ: الخصائص: ( (ٓ
،  ِِٕ،  ُِٔ،  ِّٓ،   ِْٖ،  ِْٔ،  ِْٓ،  ِّْ،  ِِْ،  ِّٗ،  َِٔ،  ُِٕينظر: منيج القٌصاد: ( (ٔ

َّٕ  ،ّٖٓ  ،ّٓٗ  ،ّّٔ  ،ّٔٓ  ،ّٕٔ  ،ّّٖ  ،ّٖٕ  . 
 .ٕٔلديكاف: اك ،  ّّٖ( منيج القٌصاد:  ٕ)
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كر بذ يٌ مٌ حالشرحو ف (،البيت الشعرم )شـٌ العرانيفاألكؿ مف  فجاء الحذؼ في الشطر    
 يف الكجييف يعني)الجرٌ ىذى عمى  فه ضمَّ كالبيت مي " ، فقاؿ:كالٌنصب كالرفع احتماالت الجرٌ 

ىـ ) :أم لمبتدأ محذكؼو  اخبرن  فيككف)شـٌ العرانيف( ؛فعي الرَّ  فييماكاألحسف   صب(، كالمشيكري كالنٌ 
 .  (ُ)"العرانيف( شُـّ 
 ، كيمكف تحميؿ ذلؾ كاآلتي: أ( كاكتفىكبٌيف المحذكؼ كىك)المبتد ،بالحذؼ ح الشارح ىنافصرٌ    
قدير المدح، أعني )شـٌ ؛ فالٌنصب عمى تلمرفعع في مقاـ القطإٌف الحذؼ جاء كاجبنا    

ابؽ لو؛ فبل يككف التي ذيكرت في البيت الس العرانيف(، كالجر عمى تقدير أٌنو صفة لػ)عصبة(
ضمار؛ لذا اختار الرٌ  ، عمى أٌنو خبر لمبتدأ يككناف فيو فع؛ ألٌف الحذؼ كاإلضمارىناؾ حذؼ كا 

 .(ِ)يمٌ ح، كاألخير ىك ما قاؿ بو المحذكؼ
؛ إذ يبدأ بذكر ما أراد الحديث سمية بكثرة بالغةأ في الجممة االعمد الشاعر إلى حذؼ المبتدف    

ـٌ يدع ،عنو بشكؿو صريح، كيقدـ بعض أمره ، فإذا فعمكا ؼ كبلمنا آخرك يستأنٌ  ،الكبلـ األكؿ ث
؛ إذ ذكر ، كىذا ما حصؿ في ىذا البيت(ّ)ا في أكثر األحياف بخبر مف غير مبتدأذلؾ أتك 

ـٌ اكتفى بذلؾ كأتـٌ حديثو (ْ)"في عصبة" حديثو عف مدح ىؤالء الفتية فقاؿ: الشاعر في أكؿ ، ث
 ـٌ العرانيف( بخبر مف غير مبتدأ.  )شي  كلو:عنيـ بق

؛ كذلؾ لبٌث الحركة كالحيكية في يدةمى ىذا المعنى كثيرنا في القصكقد جاء الحذؼ ع    
قناعناالتركيب كاالبتعاد عف رتابة التقرير أك لجذب انتباه السامع، كى  . ذا مف أكثر األسباب دقة كا 

فة كجعؿ القارئ عمى عمـ كمعر  ،؛ إذ إٌنو ذكرىـ في أكؿ حديثوإٌف الحذؼ حصؿ ىنا لمعمـ بو   
 . (ٓ)العربية تميؿ إلى اإليجاز كاالختصار أٌف المغةال سيما  ،؛ فبل داعي إذف لذكرهبيـ
الذم ىك صفة تبٌيف ماىٌية المكصكؼ الذم يحاكؿ الخبر، في  كقد يككف الحذؼ لممبالغة   

، كصفيـ بيا الصفات الحميدة التيفي ، كىذا يتضح يرفع مف إيحاءاتيا مبالغةن فييا الشاعر أفٌ 
                                                           

 . ُِٔ، كقاؿ بالرفع مف الشراح شياب الديف بف شمس . ينظر: مصٌدؽ الفضؿ:  ُِٕمنيج القٌصاد: ( (ُ
 . ُِٔينظر: مصٌدؽ الفضؿ: ( (ِ
 . َِٓينظر: الحذؼ كالتقدير في النحك العربي: ( (ّ
 . ّّٖمنيج القٌصاد: ( (ْ
 . ُِٔ/  ْينظر: المقتضب: ( (ٓ
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ف كاف حقيقةي ىي مف نسج دافكصفو لدركعيـ الت ، ال شٌؾ أٌنيا مف أجكد الدركع كد كا 
 . (ُ)كأحكميا

تدأ صكننا إٌنو حذؼ المب أم )الصيانة كالتشريؼ(،ة األخرل ىيكمف األغراض الدالليٌ     
، فيككف الحذؼ ىنا () يحاربكف إلى جانب الرسكؿ أٌنيـ كانكاسيما   ،كتشريفنا ليـ مف الذكر

خشية عمييـ كتعظيمنا لشأنيـ
(ِ). 

العدكؿ إلى  لتخييؿالشراح بأٌف الحذؼ لبلحتراز عف العبث عمى الظاىر أك كفٌسره بعض     
 .(ّ)أقكل الدليمىيف أك اٌدعاء التعييف أك لنحك ذلؾ

 حذف خبر )ال( : ــ 2
لؾ )أم  (،كال يأس كال ماؿو ىؿ لؾ أال ): افية لمجنس فيقكلكفالنٌ  (ال) ىؿ الحجاز خبرجكز أ    

: بنك تميـ يمتزمكف حذفو إذا كاف اسمنا عصفكركقاؿ ابف ، (ْ)ويثبتكنتميـ ال  ، كبنك(كال عميؾ
ا: إف كاف ظرفنا، أك مجركرنا فالحذؼ، كاإلثبات، أك غير ذلؾ: فبنك  يظير فيو الرفع، كقاؿ أيضن

كثير حتى  (ال)، كحذؼ خبر (ٓ)تميـ يمتزمكف الحذؼ، كأىؿ الحجاز يجيزكف الحذؼ كاإلثبات
كذلؾ   ،الشرحمرة كاحدة مف  (ال)، كقد كرد حذؼ خبر (ٔ)جبنَّو كاإف يقاؿ عنو بعض النحكي

 :(ٕ)( الكاردة في البيت السابع كالثبلثيفبا لكـأال في تحميؿ جممة )
مَصُؽٗلمعامَضٖدَرماظَرمَحُنمَعػعوُلمممممممممَأبامَظُؽُمممممممَصُؼؾُتمَخّؾوامَدِؾقِؾيمال

( ، ك)أبا( : نافيةه كال"قاؿ:      : ال أبا لكـ ، كأىنَّو قاسميا، كخبرىا محذكؼه تعمؿ عمؿ )ًإفَّ اؿى
 .عمى المحذكؼ ، كدؿٌ ا صٌرح بالحذؼفالشارح ىن، (ٖ)"مكجكده في الدنيا

                                                           

 . ُِْينظر: كنو المراد: ( (ُ
 . ُِْ( ينظر: دالالت التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ: (ِ
 . ُِٕينظر: مصٌدؽ الفضؿ: ( (ّ
 . َِ/ِ( شرح ابف عقيؿ :(ْ
 . َُٕ/ُ، كشرح المفصؿ : ِِِ، كظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم : َُٗ/ُ( المقٌرب : (ٓ
 . ُُّ( الجممة اإلسمية : (ٔ
 .ٓٔ، الديكاف:  ُّٕ( منيج القٌصاد: ٕ)

 . ُّٕ( منيج القٌصاد : (ٖ
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السياؽ عمى يدٌؿ ك ، (ُ)كقد تعٌمؽ بشبو الجممة )في الدنيا( ،كالحذؼ ىنا حصؿ لدليؿ عميو    
ا فعمكه معو، ع عمى مكتكجٌ  ،عتفجٌ  فالمقاـ م كما يحممو ،ه جميعان ءيخاطب أخبٌل  ، فيكالمحذكؼ

ليذىب ىك بنفسو  ؛أف يفتحكا لو الطريؽ يـ طمبى من سى ئ، كبعدما يفيـ عجزكا عف نصرتو
باب الذـ  ، فالحذؼ ىنا مف لوال يحدث إاٌل ما كتب امف ثـ ، ك (كيعتذر مف رسكؿ ا )
 . (ِ)فالخبل سى ئع عمى فعمتيـ معو فإٌنيـ ب، مع التفجٌ ليـ بانتفاء األب عنيـ

ة ال تككف ىناؾ كفي ىذه الحال ،ىك الخبري  )لكـ( ما المانعي أف يككف :ثـٌ كٌجو الشارح سؤاالن     
 ؟حاجة الى اإلضمار

فَّ  حرؼ المدّْ كالميف في ؛ أل)أب( كر األلؼ فيالمانع مف ذلؾ ظي : ىك إفٌ كالجكاب"قاؿ:     
لى )أبا( مضافان إً  لؼ أف يككفاأل ا يثبتي في حاؿ اإلضافة؛ فكجب ألجؿكتو إنَّمكأخ )أب(

ذا كاف األمر كذلؾ بطؿى ك  ،الضمير، كتككف البلـي مقحمةن؛ تأكيدان لئلضافةً  )لكـ(  أف يككف اً 
نٌ الخبر ذفت األلؼ راما يككف الج؛ كا  الشارح ىنا السبب الذم فكٌضح ، (ّ)"كالمجركر خبران ًإذا حي

أف  ثبات األلؼا  لى اإلضافة، ك إد فيو كالقص ،ي الخبر)لكـ( مف أف تككف ى مف أجمو مينعت
 .(ْ)؛ تأكيدان لئلضافةً قحمتأي البلـ 

 :(ٓ)خرقمت : ال أبا لكـ كما قاؿ اآل    
ممَأَبمِظيمدواهمممممممممممممممممممممإَذاماْصَؿَكُروامِبَؼِقٕسمَأِومَتِؿقٔمَأِبيماإلدالُممال

 ؛لـ  يجز (با لكـأال )أنت لك قمت: البلـ مقحمةه، ك  هىذإٌف  :يصحُّ أف يقاؿ كيؼ ":فإف قيؿ    
ذا كانت ىذه البلـ ىيَّأتى إيصير معرفة باإلضافة  (األب) ألفٌ   السـ كأصمحتوا لى الضمير، كا 
  ؟"عميو زائده  بو معتمده  فكيؼ فيما ىك معتدٌ  ،عمؿ فيو )ال(ت ألف
 ىذه ؛ فمكالةالبلـ ال تككف مع اإلضافأٌف جية االعتداد يككف مف  فٌ إالجكاب عمى ذلؾ ىك     

ي ال غبلمؾ ف): لى المعرفة؛ فبل يقاؿإيا ال تنصب المضاؼ نٌ ؛ ألدخكؿ )ال( المراعاة لما صحٌ 
                                                           

 . َِ/ِ، كينظر : شرح ابف عقيؿ :  ِْٗ/ُ( شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب : (ُ
 . ّّٕكنو المراد: ك ،  َُٔ( ينظر : مصٌدؽ الفضؿ: (ِ
 . ُّٖ( منيج القٌصاد: (ّ
 . ُُْ-ُُّ( ينظر: المفٌصؿ في صنعة اإلعراب : (ْ
 . ِِٖ/ِذكر ذلؾ سيبكيو: ( القكؿ لنيار بف تكسعة اليشكرم كما (ٓ
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نٌ (ال عبد زيد عند عمرك)، أك(السكؽ ، أك المضاؼ (ال رىجيؿي في الدار)كرة نحك: ما تنصب النٌ ؛ كا 
؛ ألٌنيا ال ؼ في )أبا(،غير معتد بيا مف كجوو، كىك ثبات األل (رجؿ عندناال غبلـ )إلييا نحك: 

 . (ُ)تثبت إاٌل في اإلضافة
األلؼ ال تثبت  فٌ : أؿ: إٌف البلـ ال تككف مع اإلضافة، كالثاني، األك فينا أصبح لدينا أمراف    

ف االعتداد كعدمو مف جية ما يككف تناقضان إذا كا: إنٌ قاؿ ؟قضان  يعد ىذا تناالأ ،اٌل في اإلضافةإ
ىذا غير جائز؛ ألفَّ مف شركط : لكاله ألصبح معرفة ك حداىماأ ،مريفأا ىنا فجاء لحؿ مٌ ، أكاحدة

فة قكؿ عمر ا جاء فيو اسميا معر كممٌ  ،ف كاف معرفة أيىممتإسميا نكرة فايككف  أف عمؿ)ال(
ة كال فيصؿ كالتقدير ىذه قضيٌ  ،"ةه كال أبا حسف لياقضيٌ " يو السبلـ(:)عم مير المؤمنيف عميٌ أفي 
 . (ِ)فصميايليا 
ساس ىذا االعتبار  أكعمى  ، في اإلضافةالٌ إكت األلؼ في )أبا( الذم ال يككف : ثبكاآلخر ىك   

ة بؿ مبنيٌ  ،كغير مضافة (ال)ف تككف كممة )أبا( اسـ أجاز أكىناؾ مف  ،تككف معربة ال مبنية
 .(ّ)سماء الستة باأللؼ دائمان في جميع الحاالتـز األعمى األلؼ دائمان عمى لغة مف يم

 ؟ زيدان بإضافة األب إليو أك البلـيخفضي  شيءو  : ال أبا لزيدو فأمٌ إذا قمتـ"ـٌ قاؿ الشارح: ث    
فينا  ،(ْ)"مخفكضان بالبلـ (زيده ): أف يككف ي كىك المختارىك ما اعتمده ابف جنٌ : فالجكاب قاؿ

ير مف ، كىك الذم يظباإلضافة نَّو مخفكضإمف قاؿ  كىناؾ ،ياختار الشارح ما جاء بو ابف جنٌ 
و: بقكل ، كمٌمف قاؿ إٌنيا زائدة: جبلؿ الديف السيكطي(ٓ)كبلـ البطميكسي في شرح الجمؿ

البلـ كىك عند ابف مالؾ كذلؾ ك  ،مضاؼ كالبلـ زائدة ك)ال يدم لؾ( كالجميكر: إفَّ )ال أبا لؾ("
( الخبر، )لؾكابف الطراكة عمى لغة القصر ك عميٌ ، كالمختار كفاقان ألبي ر غير خبرمتعمقة بمقدٌ 

                                                           

 . ُّٗ-ُّٖ( منيج القٌصاد : (ُ
 .ّْٕ-ِْٕ( ينظر: جامع الدركس العربية : (ِ
 . َُٕ/ُ( ينظر: النحك الكافي :(ّ
 . ُّٗ( منيج القٌصاد: (ْ
 . ِٖٗ( ينظر: الحمؿ في إصبلح الخمؿ مف كتاب الجمؿ : (ٓ
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اقص كيجكز كقيؿ الخمؽ في النٌ  بالظرؼ خبلفان ليكنس ان كال تفصؿي حذؼ البلـ اختيار كال تي 
ف كانت زائدةن ىن،ك (ُ)"باعتراض  . (ِ)؛ فيي التي جٌرت الضمير دكف المضاؼاؾ مف قاؿ: إٌنيا كا 

ٌف ىذا التركيب )ال      بالشرح  فك ثاة قدماء كمحدحؽ ليا النٌ ( مف التراكيب التي تطرٌ أبا لؾكا 
 ،ليا حضكرىا في الشعرفقد كاف  يكف ليا حضكر في القرآف كالحديث ف لـا  يا ك نٌ ا  ك  ،كاالىتماـ

 .(ّ)كاف سببان في التطرؽ ليا كدراستياكىذا 
 قد أجادك  ،افية لمجنس)ال( النٌ ىا ىنا جاء في الحديث عف حذؼ خبركركد فٌ إف كمف ثـٌ     

، كبياف ف كجو االعتداد كعدموا، كبيٌ )لكـ( خبرن  ـ جعؿة في عدذكؼ كالعمٌ في بياف المح الشارح
  .ىؿ ىك اإلضافة أـ البلـ ،الجار لمضمير

الحديث ىنا عف  فٌ إ؛ إذ مكضع الحديث أٌما إعرابو فمـ يتطرؽ لو الشارح ؛ ربما ألٌنو ليس    
سـ ر فنقكؿ: إٌف االعف إعرابو بشكؿو مختص ئناف أردنا أف نذكر شيا  ك ، حذؼ ال اإلعراب ال

 . (ْ)افي ، كيككف الخبر محذكفان مع النٌ  المنفي مبنيّّ 
 ، كاألخيرة ىي ماب، كالمدح كالذـع كالتعجٌ أب لؾ( تستعمؿ في التفجٌ عبارة )ال  فٌ إفكأخيران     

ـٌ )ا ، كأمٌ البلـ مقحمة كىك نادر باؾ(؛ ألفٌ أ)ال  كربما قالكا :راد بيا الشاعر في قكلوأ  (لؾال أ
 .(ٓ)عمى ذلؾ استقراء العرب ، كدؿٌ كحده الذـٌ  فبل يقاؿ ًإاٌل في

 حذف المفعول به: ـــ 3
في الجممة،  ؛ ألٌنو فضمة ييذكرد الٌنحكييف ىك جكاز حذفو مطمقناإٌف األصؿ المتفؽ عميو عن    

 المفعكؿ بو "ابف يعيش: قاؿ ،(ٔ)؛ ألٌنو مف غير المسند كالمسند إليوكيمكف االستغناء عنو
                                                           

 .  ِْٔ/ُ( ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع: (ُ
 . َُٔ/ُ: النحك الكافي : ( ينظر(ِ
( إعراب تركيب )ال أبا لؾ ( كأمثاليا عند النحكييف: كىك بحث قدمو: د. كاظـ داخؿ جبير، كسعاد شاكر شناكة، (ّ

عرابو. كىك منشكر في مجمة أكركؾ لؤلبحاث اإلنسانية، العدد الثاني /آب  درسكا فيو التركيب عند القدماء كالمحدثيف، كا 
ََِٗ . 

 . ّْٔ/ُشرح المفصؿ : ( ينظر : (ْ
 . ُّٗ/ِ: ))كيقاؿ في المثؿ ال ابا لؾ كأنو يمدحو((، ينظر: مجمع األمثاؿُْٗ/ٖ( جاء في العيف:(ٓ
، كظاىرة  ُّٔ_  ُّٓ/  ِ، كحاشية الصباف عمى شرح األشمكني:  ُُْٖ/  ّينظر: ارتشاؼ الضرب: ( (ٔ

 . ِِّالحذؼ في الدرس المغكم: 
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 . (ُ)"ة يمكف االستغناء عنياككؿ المنصكبات فضم
؛ ألٌف المطائؼ فيو أكثر كالحاجة الحذؼ عناية خاٌصة عند الببلغييفكقد القى ىذا الٌنكع مف    

، كىك ما نحف بصدده الحاجة إليو أمٌس " ، قاؿ:ما عبر بذلؾ عبد القاىر الجرجاني، ك إليو أمٌس 
 ،(ِ)"سف كالركنؽ أعجب كأظير ...فيو أكثر، كما يظير بسببو مف الح  أخص كالمطائؼ كأٌنيا

ـٌ  ، كىك االقتصار عمى إثبات معنى الفعؿ لمفاعؿ مف غير بٌيف السبب األىـ في حذؼ المفعكؿث
التفات إلى ف، فيككف االىتماـ بصدكر الفعؿ مع الفاعؿ مف دكف كقكعو عمى مفعكؿ معيٌ  إثبات

، كمنو ما يحذؼ مع ككنو مقصكدنا ،م كالبلـز، ك يككف فيو الفعؿ المتعدٌ الجية التي كقع عمييا
، كقد كرد حذؼ المفعكؿ سبع مرات: أربع منيا (ّ)كلكجكد الدليؿ عميو ، أٌنو حيذؼ لبلختصارإالٌ 

مصاديؽ ذلؾ ما كرد في البيت مف ، ك (ْ)ات ضميرنا عائدناكثبلث مرٌ  ،بحذؼ المفعكؿ ظاىرنا
 : (ٓ)العاشر

مَطَؿامُؼِؿِلُكمامَلاَءماظَغراِبقُلمِباظَعِفِدماظِذيمَزسؿتمممممممإالوالمَتؿٓلكم

يف المشددة ، ( بضـ التاء ككسر السّْ )تيمسّْؾي  )تىمٌسؾ( بفتح التاء فعؿ مضارع ، كييركل "قاؿ:   
فيككف الزمنا ؛فيجكز أف يككف بمعنى األٌكؿ

ا ضمير جكز أف يككف متعدٌ ، كي  ينا كيككف فاعمو أيضن
، ؾ معاىدىا، أك عاشقيابلـ عميو ، تقديره: كال تمسل الك؛ لداللة فحك )سعاد( كمفعكليا محذكؼه 

 . ( ٔ)"أك نحك ذلؾ
، أٌما إف كاف متعدينا فمفعكلو محذكؼ كىك ذلؾ بأٌنو إف كاف الزمنا فبل حذؼكيمكف تحميؿ     

أم: إٌف عدـ الدكاـ ، لحذؼ كىك داللة فحكل الكبلـ عميوبٌيف سبب ا المراد مف جكاز التعدم، ثـٌ 
 ؛ لذا اكتفى عف ذكر المفعكؿ ٌف كمييما مف باب عدـ االستقامةأل ؛العيد يتماثبلفكعدـ التمٌسؾ ب

                                                           

 . ّٗ:  ِشرح المفصؿ: ( (ُ
 . ُُٖدالئؿ اإلعجاز: ( (ِ
 . َُِ_  ُُٖينظر: نفسو : ( (ّ
 . َِّ،  ِِٖ،  ِِٓ،  ِِْ،  ُِّ،  َِٗ،  َُِينظر: منيج القٌصاد: ( (ْ
 .ُٔ الديكاف:ك ، َِٗ منيج القٌصاد:( ٓ)

 . َُِػػػػػ  َِٗ: منيج القصاد( (ٔ
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، كمخالفنا البف (ِ)، كىك بيذا يككف مكافقنا البف جٌني الذم اشترط الدليؿ(ُ)لداللة ما قبمو عميو
الحذؼ لممفعكؿ جاء في حيز ، ك األمر الثاني الذم ال بد مف اإلشارة إليو ىك إٌف (ّ)مالؾ
، فحذؼ المفعكؿ بو ألٌنو (ال تمسؾ معاىدىا أك عاشقيا)ؾ( محذكؼ تقديره: )تمسي، فمفعكؿالٌنف

 .  (ْ)قد دٌؿ عميو ما سبقو مف الكبلـ لغرض اإليجاز كاالختصار
ا العمـك     يتخٌيؿ  ، فيجعؿ القارئؿ كؿ ما يقع عميو الفعؿليشم ؛كقد أفاد الحذؼ ىنا أيضن

، كفي ؿ كٌميا قد أشار إلييا بكصفو ليا، كىذه األحكاحاليا ـعاشقيا أـ عيدىا أ ىك، أالمقصكد
 .(ٓ)كعدـ التمٌسؾ بالعيد كالكفاء ،كذّـّ لخصاليا مف المجافاة ،ىذا احتقاره ليا

كاف عائدنا إلى االسـ إذ  ؛ذؼ المفعكؿ بوكالحذؼ الثاني الذم كرد في البيت نفسو ىك ح    
، قصكالذم اسـه نا"بقكلو: فشرحيا  تو( ،زعم ، كذلؾ في قكؿ الشاعر: )العيد الذمالمكصكؿ

، كفاعؿ زعمتو، كىك مفعكؿ )زىعىمٍت( تقديره: ، كالعائد محذكؼكىك صفة لمعيد، كزعمت: صمتو
 . (ٔ)"؛ ألٌنو صمة)زعمت(مف اإلعرابػ، كال مكضع لكالتاء لمتأنيث، زعىمٍت: ضمير سعاد

ذؼ . فينا حي (ٕ)"أكثر مف أف أحصيو لؾ" ر كشائع ، حتى قاؿ عنو الباقكلي:كحذؼ العائد كثي   
يا المفعكؿ بو الذم ىك الضمير العائد إلى االسـ المكصكؿ ؛ لتكافر شركط الحذؼ فيو ، كأكلٌ 

، كثانييا: إٌنو اتصؿ بفعؿ تاـ ؛ لذا ال يجكز أف أقكؿ: )جاء الذم كأٌنو صؿه بالفعؿتٌ ٌنو مي إ
 .(ٖ)زيده(
ذكر الضمير الختٌؿ الكزف  ؛ ألٌنو لكية كالكزف الشعرملرعاية القاف صبلن اكقد يككف الحذؼ ح   

غرض آخر  كيضاؼ إلى العائد المنصكب المحذكؼ المتصؿ إلى االسـ المكصكؿ، (ٗ)الشعرم

                                                           

 . َُِ_  َِٗ، كمنيج القصاد:  ٗٓينظر: مصٌدؽ الفضؿ: ( (ُ
 . ُِٓمحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا: ينظر: ال( (ِ
 . ٖٔٔ/  ِينظر: مغني المبيب: ( (ّ
 . ٖٓينظر: معاني الٌنحك: ( (ْ
 ُِٕ، كنو المراد: َُِ( ينظر: منيج القٌصاد: ٓ)

 . َُِمنيج القٌصاد: ( (ٔ
 . ْٖٕ/  ِإعراب القرآف: جامع العمـك لمباقكلي: ( (ٕ
 . ِّّ/  ٔ، كالدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف:  ُٔٓ_  ُْٓ/  ُيؿ: ينظر: شرح ابف عق( (ٖ
 . َِٗينظر: الضركرة الشعرية: ( (ٗ
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في ذكر ، كني بعيد أك تمسؾي  تفي بكعدو  (سعاد)، كىك إٌف الشاعر قد أنكر ككفبالمعنىلو صمة 
، أم تنفي إمساكيا بكعدو أك عيدو )ال( الٌنافية ذلؾ تصدير قكلو بػ، كيدؿ عمى ذلؾ في أكؿ البيت

؛ لذا اضطر إلى في ذكره ، كال يريد التصريح بو؛ فمك ذكر العائد ىنا لكاف استئنافنا لشيءو ني 
؛ فيي تقكؿ ة لوليطابؽ المفظ الحالة الٌنفسيٌ الحذؼ ؛ لذلؾ لـ يكقع الفعؿ )زعمت( عمى ضميره 

 .  (ُ)شيئنا كال تفي بو
 وف:. حذف الموص4

قامة الصفة مقامو ، كى     ، ردكف الٌنث ر مفك كثيره في الشعيرد في المغة حذؼ المكصكؼ كا 
، كذكر صاحب البرىاف (ّ)، كىك سائغ كمقيس عند الٌنحاة إذا دٌؿ عميو دليؿ(ِ)كما يرل ابف جٌني

ؿ: أف تككف الصفة خاٌصة بالمكصكؼ؛ لكي يحصؿ العمـ ، األك (ْ)شرطىيف لحذؼ المكصكؼ
صفة مف د ال، كالثاني: أف يعتمد عمى مجرٌ ذؼ المكصكؼ إذا كانت الصفة عاٌمةكيمتنع ح، بو

 .حيث ىي لتعٌمؽ غرض السياؽ
، نحك قكلو بو حكؿ شرط حذؼ المكصكؼ بالدليؿ أٌما ابف عقيؿ فإٌنو اكتفى في ما جاء    

 كبتصريح  يٌ مٌ حشرح ال، كقد كرد في (ٔ)، أم: دركعنا سابغات (ٓ)﴾َأٔنماِسَؿِلمَداِبَغاٍتتعالى: ﴿
 :(ٖ)، كنذكر منيا ما كرد في البيت الرابع مف قكؿ الشاعر(ٕ)مكاضع ةمنو في خمس

ـِفْلمباظرَٓأحمععؾوُل مَتِفُؾومَسوارَضمِذيمُزْؾٕممإذاماِبَؿَلَؿِتممممممَطَأٖغُهمُع

: اسـه بمعنى صاحب" قان:قاؿ معمٌ      ة ، مجركر بإضافة )عكارض( إليو، كىك صفكذم ظمـو
طاىر سميماف حمكدة  الدكتكر ، كفٌسر(ٗ)"ؼ محذكؼ تقديره: عكارض ثغرو ظمـمكصك 

                                                           

 . َِِينظر: كنو المراد: ( (ُ
 . ّٔٔ/  ِينظر: الخصائص: ( (ِ
 . ُٗٔ/  ّشرح ابف عقيؿ: ( (ّ
 . ُِٓ/  ّالبرىاف في عمـك القرآف: ( (ْ
 . ُُسبأ : ( (ٓ
 . َِٓ/  ِعقيؿ: ينظر: شرح ابف ( (ٔ
 . ّٔٗ،  ِٖٔ،  ِّٓ،  ُٖٕ،  ُّٕينظر: منيج القٌصاد: ( (ٕ
 .ُٔالديكاف: ك ،  ُِٕ:  نفسو( ٖ)

 .ُّٕمنيج القٌصاد: ( (ٗ



 مس توى التحليل النّحوي  .................................................................................الفصل الثالث ....  
    

 

182 

حذؼ "، فقاؿ:(ِ)متٌبعنا ما ركاه السيكطي (ُ)(عكارض فـ ذم ظمـو )ػبالمكصكؼ المحذكؼ 
 . (ّ)"المكصكؼ كاستغنى عنو بصفتو اعتمادنا عمى قرينة السياؽ المفظيٌ 

 ؛ إذ إفٌ صارنا أك اقتصارنا كتجنبنا لمحشكطمبنا لمخٌفة اختيء بو ٌف ىذا الحذؼ جً أكيمكف القكؿ:    
؛ ألٌف ألصبح في الكبلـ حشكه ال داعي لو)فـ أك ثغر أك مبسـ( الشاعر لك ذكر المكصكؼ

، ما يككف في معنى كاحد كمكاف كاحديي، كالمعركؼ أٌف كم(ْ)العكارض تعني األنياب كاألضراس
 : (ٓ)، كىذا يشابو البيت الذم يقكؿغ لوكىك الفـ ال غير، ففي ذكره حشكه ال مسكٌ 

مُصداُعماظرَْٓأٔسمواظوصِبمممذطرُتمَأِخيمَصَعاَوَدِغيممممممم

، ككذا عنى لذكره معو، فبل مو مختٌص بالرأس؛ ألنٌ ى عنو)صداع( حشكه ميستغنن فكما أٌف كممة    
إذ ىي حشكه ال داعي لو ؛ ألٌف مكاف العكارض فيو ال غير ؛كممة )فـ(

(ٔ). 
، كيتغٌنى بتو، فيك يتغٌزؿ بمحبك بو الحذؼ ىك عمـ السامعمف أسباب  اآلخرسبب كال    

، كىذه األكصاؼ كابتسامتيا ،كعكارضيا ،إلى أف كصؿ في ىذا البيت إلى ثغرىابمحاسنيا 
، كفي ىذا إيحاءه منو عنده ؛ لما ليا مف شأفو كخشيةن عميو ،صيانةن لممحبكب ؛تستدعي اإلخفاء

 .  (ٕ)ة التي يضمرىا في نفسوعظـ المحبٌ إلى 
، باعتبار أٌف إظيار ثغرىا قد بمغ في الظمـ اح مىف كصؼ ىذا الحذؼ بالمطيؼكمف الشرٌ    
ٌنما قٌيد الفعؿ ال بو ، حتى يعٌبر ب(ذم ظمـ) ، كاختٌص باسـة خرجت عف الثغريةغاي الثغر، كا 

ظيار أٌف عكارضيا بالظرؼ، أعني: إذا ابتسمت نكشؼ في كؿ ليست مٌما ي؛ لتربية الفائدة كا 
 .   في كقت االبتساـ ، بؿ يتقٌيدحيف ككقت

                                                           

 .ِِْظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم: ( ينظر: (ُ
 .ُّٓينظر: كنو المراد: ( (ِ
 .ِِْظاىرة الحذؼ : ( (ّ
 . ُّالتبريزم: ، كشرح  ّّٓ/  ُينظر: ديكاف األدب: ( (ْ
 .َِْ/  ِ، كتيذيب المغة:  ِْْالبيت مف مجزكء الكافر ، كىك ألبي العياؿ اليذلي في شرح أشعار اليذلييف: ( (ٓ
 .  ُٕٗ، كالببلغة كالتطبيؽ:  ُُْينظر: اإليضاح في عمـك الببلغة :  ((ٔ
 ُٔٓينظر : كنو المراد : .( (ٕ
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، كال بٌد مف فإف قيؿ: االبتساـ عبارة عف كشؼ العكارض فكيؼ ييجعؿ أحدىما ظرفنا لآلخر    
بتكصيؼ العكارض بقكلو: )ذم ر بينيما حصؿ ي، قيؿ: التغارنا لممظركؼيأف يككف الظرؼ مغا

) ؼ العكارض مقٌيدنا بحاؿ السركر أك التعٌجب ، ككشؼ العكارض ، أك إٌف االبتساـ قد كشظمـو
ليا زمف ، بؿ ال تظير في كؿ كقت (عكارضيا)طؼ مف جية أٌف ، كيتٌضح بكصفو لمٌ (ُ)أعـٌ 

 . (ِ)؛ لداللتو عمى التجدد كالحدكثكىذا ما جعمو يبدأ حديثو بالفعؿ ،محدد، كىك كقت االبتساـ
 حذف المضاف:. 5
، يجمعيا كٌميا استحالة فيـ المعنى المقصكد ؼ المضاؼ في مكاضع مختمفةحاة بحذالنٌ قاؿ    

المضاؼ حذؼ " قيؿ:؛ ، كىك بابه كاسعه في كبلـ العرب(ّ)مف التعبير مف دكف تقدير المحذكؼ
: ك، كما كردت عف الدكتكر عمي أب(ٓ)كشركط حذفو ثبلث ،(ْ)"أكسع كأفشى، كأعـ كأكفى  المكاـر

 كتشير إليو . . كجكد قرينة تدؿ عميوُ
 . قياـ المضاؼ إليو مقاـ المضاؼ المحذكؼ .ِ
 المضاؼ المحذكؼ . .أف يصمح المضاؼ إليو ألف يحؿ محؿٌ ّ

يف لحذؼ المضاؼ، األكؿ:الدكتكر  كركذ     التساع في الكبلـ، كالثاني ا السامرائي غرضى
ا بومٌ حكرد الحذؼ أربع مرات في شرح ال ، كقد(ٔ)ختصاراال ذكر منيا ما كرد في ، كن(ٕ)ي مصرحن

 :(ٖ)البيت السابع كالخمسيف مف قكؿ كعب بف زىير
مقُلـابِِـٖاظؿماظٓلوُدمرْبمإذامسدَدَضمممممِمؼعصؿُفمػٔراظٓزميماجلؿألِشَعمشوَنمِي

، ال بد مف ىذا كمشي الجماؿ منصكبه عمى المصدر، أم مشينا مثؿ مشي الجماؿ" :فقاؿن     
لجماؿ كىك الظاىر، إٌنما يمشكف مثؿ مشييـ، فحذؼ )مشينا( ال يمشكف مشي ا التقدير؛ ألٌنيـ

                                                           

 . ّّينظر: مصٌدؽ الفضؿ: ( (ُ
 . ِّو: ينظر: نفس( (ِ
 . ِٗٓينظر: الحذؼ كالتقدير في الٌنحك العربي: ( (ّ
 .ِْٖ/ِ خصائص:( ال(ْ
 . َِٔ_  ِٗٓالحذؼ كالتقدير في الٌنحك العربي: ( (ٓ
 . ُِْ_  ُِّ/  ّمعاني الٌنحك: ( (ٔ
 . ّٔٗ،  َُّ،  ُُٗ،  ُٖٔينظر: منيج القٌصاد: ( (ٕ
 .ٕٔالديكاف: ك ، ّٔٗ منيج القٌصاد:( ٖ)
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مثؿ مشي الجماؿ( ثـٌ حيذؼ المضاؼ، كىك)مثؿ( كأقاـ ، فبقي )يمشكف كىك المكصكؼ
 .(ُ)"حكل الكبلـ عميو، كؿ ذلؾ لداللة فالمضاؼ إليو مقامو

ا في تحميؿ  ،دقيقنافالشارح كاف      ذؼ ؛ إذ حى كتقديره ،كداللتو ،ىذا الحذؼككاضحن
ـٌ بٌيف سبب الحذؼ)مشي( مقامو( كأقاـ المضاؼ إليو)مثؿالمضاؼ كىك: داللة فحكل الكبلـ  ،، ث

مشييـ بأٌنو مثؿ )مشي  لبيت الشعرم يعمـ أٌنو أراد كصؼى اتو ء؛ إذ إٌف السامع عند قراعميو
 جامع اٌل فبل، كا  بلـ كدالالتوكاختبلؼ الجنس يجعؿ القارئ عمى عمـو كدراية بفحكل الك ،الجماؿ(

؛ لما فييا مف ؼ الحسف ليـ كصفيـ بالجماؿ البيضلكف لٌما أراد الكصك ، بيف البشر كالحيكاف
 .(ِ)كقٌكة كتأف  حسفو 
ة عمى المحذكؼ الستحالة أف يككف )مشييـ( مشي الجماؿ ، كما ىك كدٌلت القرينة العقميٌ     

ٌنما حي  ف أسباب الحذؼ االعتماد ؛ ألٌف مذؼ المضاؼ ىنا لعمـ المخاطب بوظاىر عقبلن ، كا 
كمثؿ ذلؾ قكؿ العرب: )مف كذب "عمى ككف المحذكؼ معمكمنا في ذىف السامع ، قاؿ سيبكيو: 

 .  (ّ)"المخاطب قد عمـ أٌنو الكذب أفٌ باستغنى كاف شرِّا لو( يريد كاف الكذب شرِّا لو ؛ إاٌل أٌنو 
 . حذف المصدر:6
د مف تجر  إذاض فيو غر كضع، كذلؾ أٌف الصدر حيذؼ في ملـ أعمـ الم"ابف جٌني: قاؿ    

. كقد (ْ)"، كحذؼ المؤٌكد ال يجكزأك عدد المرات، فإٌنما ىك لتككيد الفعؿ ،أك التعريؼ ،الصفة
 :(ٔ)، كنذكر منيا ما كرد في البيت العاشر(ٓ) يٌ مٌ حفي شرح ال تيفكرد حذؼ المصدر مرٌ 

مِؿلُكمامَلاَءماظَغرابقُلمَطَؿامُؼاظعفِدماظِذيمَزَسَؿِتمممممممإالوالممتٓلُكمِب

 إاٌل ناقضة لمٌنفي كالكاؼ صفة "الماء الغرابيؿ( فقاؿ معمقان: فجاء الحذؼ في )إاٌل كما يمسؾ    
 

                                                           

 . ّٔٗ: قصادمنيج ال ((ُ
 . ِِْ_  ُِْ، كينظر: كنو المراد:  ّٔٗ: نفسو( (ِ
 . ُّٗ/  ِالكتاب: ( (ّ
 . ّٕٗ/  ِالخصائص: ( (ْ
 . َِٔ،  َُِمنيج القٌصاد: ( (ٓ
 .ُٔ، الديكاف:  َِٗ: نفسو( ٔ)
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 . (ُ)"ا كإمساؾ الغرابيؿ الماءكتمسٌ  مصدر محذكؼ ، ما: مصدرية كتقدير حذؼ المصدر: أالٌ 
بتشبيو  ، كىك كصؼه دقيؽه )تمٌسؾ(ة كجاء الحذؼ لمعمـ بو باالعتماد عمى القرينة المفظيٌ    

ألٌنيا ال تدـك عمى حاؿو  ؛؛ فيك يصفيا بأٌنيا إف أمسؾ الغرباؿ الماء أمسكت عيدىامحسكس
كما كصفيا في البيت السابؽ ، كلٌما أراد تقديـ الكصؼ ليدؿ عمى المبالغة بتغيير الحاؿ كعدـ 

 .     (ِ)المصد )إمساؾ( الثقة بالكد كالكصؿ حذؼى 
 لفعل:. حذف ا7
 :(ّ)ذكر ابف جٌني أٌف حذفو يأتي عمى ضربىيف    

، ة ، كالثاني: أف تحذؼ الفعؿ كحده، فإذا كقع ذلؾ فيك حذؼ جمماألكؿ: أف تحذفو كالفاعؿ فيو
( ، فػ )زيد( مرفكع عنا بوكالن عنو مرفك صف الفاعؿ مفكذلؾ أف يكك  ـى بفعؿو ، كذلؾ نحك: )زيده قا

ٌنؾ تريد: )قاـ زيد( ، فمٌما أضمرتو فٌسرتو بقكلؾ: )قاـ( ، ؛ ألمضمر محذكؼ خاؿو مف الفاعؿ
، كنحكه مٌما يككف الفعؿ فيو مضمرنا (ٓ)﴾ٔإٔنماِعُرْؤمَػَؾَك، ك﴿(ْ)﴾ٔإَذاماظٖلَؿاُءماِغَشؼَِّتككذلؾ ﴿
 كحده .

، نحك أف ييقاؿ: مىف ؼ ناصب الفضمة إذا دٌؿ عميو دليؿيجكز حذ"كقاؿ ابف عقيؿ:     
، كىذا ( لداللة ما قبمو عميوزيدنا( ، فحذؼ )ضربتي  زيدنا( التقدير: )ضربتي ضربت؟ فتقكؿ: )

 .(ٔ)"الحذؼ جائز
منيا  ، ككاحدو (ٕ)ف منيا كجكبناا، اثنمكاضع ةفي ثبلث ي فقد جاءحمٌ أٌما حذؼ الفعؿ في شرح ال    

 :(ٗ)ر منيا ما كرد في البيت السابع ، كنذك(ٖ)جائزنا كاف الحذؼ فيو
                                                           

 . ُِِ، كمنيج القٌصاد:  ِٖ/  ِينظر: شرح ابف عقيؿ: ( (ُ
 . ٖٓينظر: مصٌدؽ الفضؿ: ( (ِ
 .  َّٖ- ّٕٗ/ ِلخصائص: ا( ينظر: (ّ
 . ُاالنشقاؽ: ( (ْ
 . ُٕٔالنساء: ( (ٓ
 . ْْٓ/  ُشرح ابف عقيؿ: ( (ٔ
 . ُٓٗ،  ُِٗينظر: منيج القٌصاد: ( (ٕ
 . ُِّينظر: نفسو: ( (ٖ
 .ُٔ، الديكاف: َُٗ:  نفسو(  ٗ)
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مُخّؾًةمَظِومَأٖغفامَصَدَضِتممممممعوسودػامَأِومَظومأٓنماظـِٗصَحمَعْؼؾوُلَأْطٔرِممِبفام

 ىنا (أفٍ )ك" :ي بقكلوالحمٌ شرحو ك األكلى في صدر البيت  ،تيفان مرٌ فك حذالفعؿ م فجاء    
: لك ثبت تقديره محذكؼو  فعؿو  و فاعؿي بأنٌ  ك( كمعمكليا في تأكيؿ مصدر مرفكع)ل؛ ألفٌ مفتكحة

ككصؿ ىمزة )أف( " :فقاؿ معمقان )أكلك أٌف الٌنصح مقبكؿ(:العجزكالثاني في  ،صدقيا أك حصؿ
، كالتقدير: لك حصؿ قبكليا عؿ فعؿ محذكؼ؛ لككنو فالة بالمصدر المرفكعلمضركرة كىي مؤكٌ 

، كذلؾ بعد أداة الشرط التي ال (ِ)كىك كثيركيسٌمى ىذا بحذؼ الفعؿ إذا كاف مفسرنا  ،(ُ)"الٌنصح
، ـسٌسرة بالفعؿ المذككر الذم يمي االسـ فيي مفألفعاؿ فإف دخمت عمى االاٌل عمى اتدخؿ إ

ا يفٌسره نحك أدكات إذا كلي ما يختٌص بالفعؿ االسـ كبعده م" :كعٌده بعضيـ كاجب الحذؼ بقكؿ
)إف( كحدىا في الكبلـ بشرط أف يككف الفعؿ بعد االسـ ماضينا أك فيجكز ذلؾ في الشرط كٌميا،

ئ بعد أداة الشرط ختمفنا بعض الشيء كىك إٌنو لـ يجلكٌف األمر ىنا جاء م ،(ّ)"يككف منفيِّا بمـ
؛ ذلؾ خالؼ لمقياسضمير يعكد إلى محبكبتو، كىذا م، كفي الحرؼ حرؼ ىا، بؿ جاء بعداسـ
، كىذا فيو ما (ْ)صحالنٌ  لك حصؿ قبكليا :ة فيككف التقديرة فعميٌ ال تدخؿ إاٌل عمى جمم (لك)أفٌ 

ف ا، كلك تحققت ىات تقبؿ الٌنصيحة، كالت محبكبتو بأٌنيا بخيمة بالكصؿفافيو مف بياف ص
ـٌ الخبلؿاالخصمت  ،(ٓ))ىا( العائد إليياأشار إليو بالضمير ، كىذا ماكالكماؿ ف فييا لكانت عمى أت

 :(ٔ)كمثاؿ حذؼ الفعؿ أيضان ما جاء في قكؿ الشاعر مف البيت الخامس كالثبلثيف
مِقفاموَضـِقُؾُفُمممممممممممإغَٓـكمؼـامِبـَنمأبـيمُدْؾَؿىمَظَؿْؼؿوُلؼـِلَعىماظـُوذاُةمجَبــَؾ

ـى ىك مقاموي  صًب؛ فيككف مٍصدران حيذؼكيركل )كًقيمىييـ( بالنٌ ": قاؿ     ، لداللتو عميو ؛فعمو، كأيقي
 ،لداللة عميوا حذؼسبب ال فٌ أف الشارح ىنا بيٌ  فٌ أ فنمحظ (ٕ)"ؾ...: ًإنٌ : كيقكلكف قيميـأم

                                                           

 . ُٓٗ: منيج القصاد( (ُ
 َِٕ/ ِ( ينظر : مغني المبيب :(ِ
 . ُُٖ/  ِعرب: ارتشاؼ الضرب مف لساف ال( (ّ
 .  ُٓٗ_  ُِٗينظر: منيج القٌصاد: ( (ْ
 . ُُٗكنو المراد: ( (ٓ
 .ٓٔ، الديكاف: َُّ منيج القٌصاد:(  ٔ)

 . ُِّ( منيج القٌصاد : (ٕ
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، (ُ)عميو دليؿ دؿٌ حذؼ الفعؿ إذا  جكازمف ف ك حكي؛ تبعان لما جاء بو النٌ ىنا جائز ذؼي كالح
 .فحيذؼ الفعؿ )يقكلكف( لداللة )قىٍيميييـي( عميو، (ؾ يا ابفإنٌ كيقكلكف قيميـ ):فاألصؿ

 . حذف جواب الشرط:8
عمى  ؿٌ و ، أك اكتنفو ما يدإف تقٌدـ عمي" كجكبان  ذكر ابف ىشاـ كجكب حذؼ جكاب الشرط   

كفي غير ذلؾ  ،(ِ)"، فاألكؿ نحك: ىك ظالـ إف فعؿ كالثاني: نحك: ىك إف فعؿ ظالـه الجكاب
َصٔإٔنماِدَؿَطِعَتمَأِنمَتِؾَؿِغَيمَغَػًؼامِصيماأَلِرٔضميحذؼ جكاب الشرط جكازنا ، كما في قكلو تعالى: ﴿

 .(ْ)أم فافعؿ ،(ّ)﴾َأِومُدؾَّّؿامِصيماظٖلَؿاِء
 ، كنذكر منيا ما كرد في(ٓ)يٌ مٌ حالشرط في خمسة مكاضع مف شرح ال كقد كرد حذؼ جكاب   

 : (ٔ)ثامف كالثبلثيفالبيت ال
مَؼوّعامَسَؾىمآظٍةمحدباَءمَعِقُؿوُلممممممُطٗلماِبٔنمُأِغـَىمؤإِنمراظِتمَدالَعُؿُهمممم

ف لممبالغة": قاؿ   قاؿ ، ك ستئناؼكالكاك لبل، شرط معترض بيف المبتدأ كالخبر، كىي ىينا كا 
ئدة الكاك ىنا الحكـ بحصكؿ المكت، طالٍت سبلمتو أك قصرٍت، كلك أسقط بعض الفضبلء: كفا
جعؿ السبلمة سببنا في حصكؿ المكت، كىذا ال قائؿ بو، كمثمو ؛ ألٌنو يالكاك لفسد المعنى

ف ىجرتني(  ، كلك قمت إف، كغيرهجرة مطمقنا عمى تقدير اليفالزيارة مستمرٌ "، قاؿ: قكلو:)أزكرؾ كا 
، انتيى كبلمو كال تمـز منو الزيارة عمى تقديره، ك فقد جعمتى اليجر سببنا لمزيارةىجرتني بغير كا

 .   (ٕ)"كىك حسفه 

                                                           

 . َِٕ/  ِ( ينظر: مغني المبيب : (ُ
 . ْٕٗ/  ْ، كمعاني الٌنحك: ُِٕ/  ِمغني المبيب: ( (ِ
 . ّٓاألنعاـ: ( (ّ
 . ِٖٔ، كظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم:  ِِٕ/  ِمبيب: ينظر: مغني ال( (ْ
 . ُّْ،  ّّٗ،  ِّّ،  َِْ،  ُٓٗينظر: منيج القٌصاد: ( (ٓ
 ٓٔ، الديكاف:  ِِّنفسو: ( (ٔ
 . ِّٗ، كالكبلـ نفسو ذكره ابف ىشاـ في شرحو عمى بانت سعاد:  ِّّمنيج القٌصاد: ( (ٕ
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، كجكاب ضمير)ابف أنثى( (الياء)، ك)سبلمتو(: فاعؿ)طالت(كجزـه بالشرط ،()طالتٍ كمكضع   
ف طالت سبلمتو فإٌنو ييمؾ)، أم:الٌشرط محذكؼ، كيدؿ عميو الكبلـ ، فكاف الشارح ىنا (ُ)(كا 

ا في بياف المحذكؼ ،دقيقنا جدِّا عندما سأؿ " كقد تنٌبو سيبكيو إلى ذلؾ ،كسبب الحذؼ ،كصريحن
ل و    كعف قكلو تعالى (ِ)ام  ابُ و  أب   ت  ح  ت  وها وفُ ا جاءُ ذ  ى إ  ت  ح   :الخميؿ عف جكاب قكلو تعالى  ي ر ى و 

ين   ن   إ ذ   ظ م ُموا   ال ذ  و  (باال ع ذ   ي ر 


: إف العرب قد تترؾ في مثؿ ىذا الخبر)الجكاب( في قاؿف(ّ
" ألجؿ إٌف مجيء الكاك ىك فثـٌ كمف ، (ْ)كبلميـ، لًعمـ المخبر ألم شيء كضع ىذا الكبلـي

، ، فيك حاصؿ ببل شؾمة أك قصرت فإٌف المكت ال بد منو؛ ذلؾ أٌنو ميما طالت السبلالمعنى
ذفت الكاك فسد المعنى ـٌ إٌنو إف حي ث
ٌف الحذؼ ىنا ،(ٓ) ، ؛ ألٌف فعؿ الشرط ماضو )طالت(كاجب كا 

 .   (ٔ)كفيو داللة عميو
 . حذف جواب القسم:9

، نحك ما في (ٕ)، كالعمـ بو منيا: طكؿ الكبلـ ة أٌف جكاب القسـ يحذؼ ألغراضو ذكر الٌنحا    
مَشِرًضاقكلو تعالى: ﴿ بف ىشاـ حاالت ، كذكر ا(ٗ)أم لتبعثٌف بدليؿ ما بعده ،(ٖ)﴾َواظـٖأزَساِت

قميبلن  يالحمٌ شرح  يلقسـ ف، كقد جاء حذؼ جكاب ا(َُ)الحذؼ الكاجب كالجائز لجكاب القسـ
 : (ُِ)، نذكر منيا ما جاء في البيت الثاني كاألربعيف(ُُ)يفكذلؾ في مكضعى 

 
                                                           

 . ِّّينظر: منيج القصاد: ( (ُ
 ّٕ( الزمر: ِ)
 ُٓٔ( البقرة: ّ)
  َُّ/ّ( الكتاب: ْ)

 . ّّْكنو المراد: ك ، ِّّ ينظر: منيج القٌصاد:( (ٓ
 .  ُِِينظر: الحذؼ كالتقدير في الٌنحك العربي: ( (ٔ
 .  ِٔٓ، كظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم:  ّّٕ/  ِينظر: المقتضب: ( (ٕ
 . ُالنازعات: ( (ٖ
 . ْْ/  ِينظر: ىمع اليكامع:  ((ٗ

 . ُِٕ_  َِٕ/  ِينظر: مغني المبيب:  ((َُ
 ُّٓ_  ُّْينظر: منيج القٌصاد: ( (ُُ
 .ٓٔالديكاف: ك ،  ُّْنفسو: ( (ُِ
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مقُلػَؼِلَؿُعماظمعؼاّعامَظِومَؼُؼوُممِبِهمممممممَأَرىموَأِدؿُعمعامَظِومُمَظَؼِدمَأُضو

ما عمى خطى كىك في ىذا  ،(ُ)"جكاب قسـ محذكؼ تقديره )كا لقد( ـ في )لقد(كالبل": قاؿ    
قع ، كقد ك (ِ)، كمنيـ السيكطي كابف األنبارم ، كعبد المطيؼ البغدادمموف مف قبك جاء بو السابق

( ، فالبلـ جكاب  ( كننا أف نقكؿ: )كا لقد؛ إذ يممحذكؼلالحذؼ ىنا في قكلو )لقد أقـك ـٌ أقـك ، ث
، كعمؿ ذلؾ السيكطي بأٌنو ، كاألكلى أشير كأبمغ في المعنى(ّ)قاؿ: كيركل )إٌني أقـك مقامنا(

كالبلـ في لقد لمقسـ كىذا مذىب "، كجاء عف أبي حياف قكلو: (ْ)لتأكيدىا بالقسـ المحذكؼ
( مقسـ عمييا كالتقدير: )كا لقد أ (...قسيبكيو كأكثر الٌنحكييف ، كجممة )لقد أقـك ، كجاء (ٓ)"ـك

(، ، كىك القياـ بيف يدم رسكؿ ا )خبر الذم تكٌصؿ إليو كعب بف زىيرالحذؼ ىنا ألىٌمية ال
؛ فيك نى البيت ىك ما يعطي ىذه الداللة، كمعالتيكيؿ كالتفخيـكداللة حذؼ جكاب القسـ ىنا 

الفيؿ الذم ىك  ولك أقام بأٌنو (ة محٌمد )نسانيٌ اإلخبرنا عف المقاـ الذم قامو بيف يدم رسكؿ يي 
ثٌةن كجأشنا كرأل ما رأل كسمع ما سمع الرتعدت فرائصو ، كتزعزعت قكتو ،  أعظـ الحيكانات جي

تأميف كسكينة ييسٌكف بو مف ركعو ، ككؿ ذلؾ لما يدركو  (إاٌل أف يككف لو مف الٌنبي محٌمد )
 .(6)(مف ىيبة كعظمة في حبيبنا محٌمد )

 ير:ثانًيا: التقديم والتأخ
، كقد جاء  التركيبية التحميمٌية التي كاف ليا حضكره في شرح البجميٌ  عكارضكىك ثاني ال   

؛ لما لو مف أىمية مف ، إاٌل أٌنو ال يمكف التغافؿ عنومع الظاىرة السابقة  ةمقارنبنسبة قميمة جدِّا 
؛ عريؼ بو أكالن د مف الت، كقبؿ الخكض في الجانب التطبيقي لو في الشرح ال بي (ٕ)بجية المعرً 

ٌننا لـ نعثر إاٌل إة في كتب القدماء كتكٌسعيـ فييا ى الرغـ مف كثرة الحديث عف ىذه الظاىر عمٌ ف
                                                           

 ُّْ( منيج القٌصاد: ُ)
 . ّٖٔ، ككنو المراد:  ّّ، كشرح التبريزم:  ُّٓ، كشرح عبد المطيؼ البغدادم:  ُّْينظر: نفسو : ( (ِ
 . ُّْمنيج القٌصاد: ( (ّ
 . ّٖٔمراد: ينظر: كنو ال( (ْ
 . َِٓ/  ُ( تفسير البحر المحيط: (ٓ
 . ّٗٔ_  ّٖٔ( ينظر: كنو المراد: (ٔ
، كالتحميؿ الٌنحكم عند ابف ىشاـ  َِٔينظر: األسس المنيجية لمٌنحك العربي دراسة في كتب إعراب القرآف: ( (ٕ

 . ُّٖاألنصارم: 
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جاني التي يمكف دقيؽ ليذا المصطمح عدا عبارة الشيخ عبد القاىر الجر  عممي   عمى تعريؼو 
ٌكؿ المفظ مف مكاف إل"؛ إذ يقكؿ: عٌدىا تعريفنا لو ، كيعد الخميؿ (ُ)"ى مكافإف قيٌدـ فيو شيءه كحي

أكؿ مىف أشار إلى مصطمح التقديـ كالتأخير
ـٌ تبعو سيبكيو الذم ذكر أغراضو الحاصمة في (ِ) ، ث

ف كانا جميعنا بيانو أىـٌ ليـ كىـ ببيانو أعنى كف الذمقدمكأٌنيـ ي"الجممة العربية فقاؿ:  ، كا 
 .(ّ)"ييٌمانيـ كيعنيانيـ

كسٌمى  ،ذكره ابف جٌني في خصائصومحؿ عناية كاىتماـ ليـ، ييقٌدـ ىك كىذا يعني أٌف الذم    
مف سنف العرب تقديـ الكبلـ كىك في " ، كذكره ابف فارس بقكلو:(ْ)بابو )باب شجاعة العربية(

 .(ٓ)"المعنى مؤٌخر كتأخيره كىك في المعنى مقٌدـ
 ة:؛ إذ إٌف ىناؾ نكعىيف مف حرية الرتبرتبط ىذه الظاىرة بقكانيف الرتبةكت    

الخبر  ، كتقديـيفتو )التقديـ عمى نٌية التأخير(المتأٌخر مع المحافظة عمى كظ فيو األكؿ: يتقدـ
 .رس الكظيفة ىك العبلمة اإلعرابية، كالذم يحالمفعكؿ بو عمى الفعؿ أك الفاعؿ ، أكعمى المبتدأ

ينتقؿ إلى كظيفة  ، بؿيبقى عمى كظيفتو التي كاف عمييا المتأٌخر كلكٌنو الفيو الثاني: ما تقٌدـ 
( إذا تقٌدـ )عم، مثؿ:خرل )تقديـ ال عمى نٌية التأخير(أ ، بؿ ٌي( فإٌنو لـ يعد فاعبلن )قاـ عميّّ

 .(ٔ)يصبح مبتدأ
أٌما المحدثكف فقد كاف ليـ إسياـ كاضح في دراسة ىذه الظاىرة بعد ما أفادكا مٌما كصؿ إليو    

تغيير لبنية "فو تعريفنا عمميِّا دقيقنا بأٌنو يعرٌ ؛ فنجد الدكتكر أحمد مطمكب كف القدماءالببلغيٌ 
التراكيب األساسية أك ىك عدكؿ عف األصؿ يكسبيا حرية كدقة كلكف ىذه الحرية غير 

، ككذلؾ ما صٌرح بو الدكتكر صالح الشاعر في صدر مقالتو بأٌف المراد بالتقديـ (ٕ)"مطمقة

                                                           

 . ّٖدالئؿ اإلعجاز: ( (ُ
 . ُِٕ/  ِينظر: الكتاب: ( (ِ
 .ّْ/  ُسو: نف( (ّ
 . ّْٖ/  ِالخصائص: ( (ْ
 . ِْْالصاحبي في فقو المغة: ( (ٓ
 . َٖ، كخصائص التعبير القرآني:  َُٕينظر: دالئؿ اإلعجاز: ( (ٔ
 . ُْبحكث لغكية: ( (ٕ
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ي في السياؽ فيتقدـ ما األصؿ فيو أف أف تخالؼ عناصر التركيب ترتيبيا األصم"كالتأخير ىك 
كمف أىـٌ أغراضو ،(ُ)"يتأٌخر ، كيتأٌخر ما األصؿ فيو أف يتقدـ

(ِ): 
 التخصيص . .ُ
 تعجيؿ المسٌرة كالتفاؤؿ . .ِ
 إبراز العناية كاالىتماـ . .ّ
 السخرية كالتيٌكـ . .ْ
 . ختصاصاال .ٓ
 االحتقار . .ٔ
 مراعة الترتيب . .ٕ
 ٌية التأخير ؛ كذلؾ في مكضعىيف:مف نكع التقديـ عمى نعند الحٌمي  جاءك    
 تقديم الصفة عمى الموصوف: ــ1
ة تتٌمة لممكصكؼ كزيادة في ، كعٌمة ذلؾ أٌف الصفاألصؿ في الصفة أف تتمك المكصكؼ   

، ؛ إذ إٌف الكجو أف تبدأ باألعرؼ، كأٌما أف تسبقو فبل يصحبيانو، كتككف الزيادة في المزيد عميو
اٌل أتبعتو  ؛ (ْ)، كالصفة تابعة لممكصكؼ كال يقع التابع قبؿ متبكعو(ّ)يده بيانناما يز فإف كفى كا 

االٌنحاة تقديـ الصفة عمى المكصكؼليذا منع  ، كتبعو في ذلؾ ابف (ٓ)؛ فقد عٌده سيبكيو قبيحن

                                                           

/ يناير /  ِالتقديـ كالتأخير في الٌنحك العربي ، د. صالح عبد العظيـ الشاعر ، مقاؿ في شبكة صكت العربية ، ( (ُ
 .  ُـ: َُِِ

 َٔ، كدالالت التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ:  َٖ/  ِ، كخصائص التعبير القرآني:  ّْ/  ُينظر: الكتاب: ( (ِ
 _ٔٓ . 
 . ٖٓ/  ّينظر: شرح المفصؿ: ( (ّ
 . ٗ/  ُينظر: أمالي ابف الشجرم: ( (ْ
 . ُِِ/  ِالكتاب: ( ينظر: (ٓ
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مصاديقو مف ، ك ، فيك بيذا أقرب إلى الشذكذ(ِ)، أٌما ابف عصفكر فقد قصره عمى السماع(ُ)جٌني
 :(ّ)في البيت األكؿ ما كرد يٌ مٌ حعند ال

مباَغَتمُدعاُدمَصَؼْؾِؾيماظقوَممَعِؿؾوُلمممممُعَؿٓقْممإثَرػامَظِممُؼػَدمَعْؽُؾوُل

، مجزـك بػ )لـ( كفيو ي كيفٍد فعؿ مستقبؿ مبني لممفعكؿكلـ حرؼ جـز بمعنى الٌنف": قاؿ   
كؿ( تقٌدمت عميو )مكب؛ ألٌنيا صفةيعكد إلى قمبي كمكضع الجممة نصبه ضميره قائـه مقاـ الفاعؿ 

 (،مكبكؿ)مت الصفة التي ىي جممة فعمية )لـ ييفد( عمى تقدٌ  :، كتحميؿ ذلؾ ىنا(ْ)"فصارت حاالن 
 .(ٓ)صبت عمى الحاؿ، فاألصؿ صفة إاٌل أٌنيا عندما تقدمت ني (متٌيـه إثرىا مكبكؿ لـ يفد)كالتقدير:

حاة أٌف الصفة المتقدمة ذكر النٌ (ٔ)كألٌف تقديـ الصفة عمى المكصكؼ جاء عمى غير قياس   
ىذا باب ما ينتصب ألٌنو قبيح أف يكصؼ بما بعده كييبنى عمى " ، قاؿ سيبكيو:إلى الحاليةتنتقؿ 

      .                       (ٕ)"ما قبمو أم إٌف األصؿ فييا الرفع لكف نيصبت لتقدميا
عمى أٌف ما بعد  ية التي تنٌص خبلؼ القاعدة الٌنحك  كعند التمٌعف كالتدقيؽ نجد أٌف ىذا األمر   

( صفة، )قمبي( معرفة كما بعدىا )لـ ييفد فينا لفظة ،(ٖ)الٌنكرات صفات كما بعد المعارؼ أحكاؿ
( ، كىذا ما قاؿ بو شارح ىنا قد تبلفى األمر بقكلو: ، فكأٌف الكىذا خبلؼ المعيكد )فصارت حاالن

، أم: عركضيٌ  مكسيقيٌ  لغرضو قديـ ىنا الشاعر قد اضطر إلى الت ، كيمكف القكؿ: إفَّ (ٗ)سيبكيو
ف بديعي كىك الجناس؛ إذ اختمفا ، كما بينيٌف محسٌ كبكؿ( ، لتناظر )متبكؿ( بالقافيةأراد تأٌخر )م

في ، كربما أراد الشاعر التعٌمؽ (َُ)، ك)الكاؼ( في الثانيكىك )التاء( في األكؿ ،في حرؼ كاحدو 

                                                           

 . ُّٗ/  ِينظر: الخصائص: ( (ُ
 . ُِٖ/  ُ: شرح جمؿ الزجاجي: ينظر( (ِ
 .َٔالديكاف: ك ،  ُٕٓمنيج القٌصاد: ( (ّ
 . ُِٔ_  ُُٔ: منيج القصاد( (ْ
 . ُّٖ/  ُينظر: البياف في غريب إعراب القرآف: ( (ٓ
 . ُِٖ/  ُينظر: شرح جمؿ الزجاجي: ( (ٔ
 . ُِِ/  ِالكتاب: ( (ٕ
 . ِّٖ/  ِينظر: شرح الدماميني عمى مغني المبيب: ( (ٖ
 . ُِِ/  ِينظر: الكتاب: ( (ٗ

 . ُْينظر: مصٌدؽ الفضؿ: ( (َُ
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؛ فيك لـ يجد مىف يفديو عاناةكذلؾ لما مٌر بو مف م ،كاالىتماـ بو ،كالتركيز عمى المقٌدـ ،الكصؼ
 .               (ُ)، كىك بكؿ األحكاؿ ال يريد أف يخمص أك يشفى مف حبياصو مف األسىكيخمٌ 
ف اختمفا مف حيث أجازه، كىذا لمف قاؿ بالتعدد ك ؾ مىف قاؿ: إٌنيا خبره لػ )قمبي(كىنا     ، كا 

، فيتعٌيف (ِ)، كىذا غير جائزفىٍد( جممة، ك)لـ يي كؿ( مفردمكبك ، متٌيـك ، الجنس؛ إذ إٌف )متبكؿ
في حيف  ،(ّ)، كقاؿ ابف ىشاـ باألمريفألٌنو ال مسٌكغ لمجيء الصفة منيا؛ إعراب )لـ ييفد( حاالن 

، كلكف عمى ما يبدك أٌف غـ مف عدـ كجكد مسٌكغ ليا، عمى الرٌ (ْ)قاؿ شياب الديف بالثانية
 .                 (ٓ)أخبار في الحقيقة أٌف الصفات ىك مسٌكغيا في ذلؾ

، أٌما تصريح الشارح ر إلى التقديـ ىك مراعاة القافيةقكؿ: إٌف الذم دفع الشاعيمكف ال كأخيرنا    
فمك تقٌدمت ألحدثت خمبلن  ،بح الذم يسببو تقديـ الصفةبالٌنصب عمى الحاؿ فإٌنو لمفرار مف القي 

 .             (ٔ)في الرتبة
 :يم المفعول به عمى الفاعلتقدـــ 2
 :(ٕ)كىي، ذكر الٌنحكيكف أحكاالن لتقديـ المفعكؿ بو كجكبنا عمى الفاعؿ    

 إذا كاف المفعكؿ بو مقصكرنا عمى الفاعؿ . .ُ
 إذا اتصؿ بالفاعؿ ضميره يعكد عمى المفعكؿ بو . .ِ
 إذا كاف المفعكؿ بو ضميرنا متصبلن كالفاعؿ اسمنا ظاىرنا . .ّ
    

                                                           

 . ُّّ_  ُِّ( ينظر: كنو المراد: (ُ
 . ِّّ/  ّينظر: شرح ابف عقيؿ: ( (ِ
 . ٕٗينظر: شرح ابف ىشاـ: ( (ّ
 . ُْينظر: مصٌدؽ الفضؿ: ( (ْ
 . ٖٓ/  ّينظر: شرح المفصؿ: ( (ٓ
 . َِٕينظر: المغة العربية معناىا كمبناىا: ( (ٔ
، كارتشاؼ الضرب ُٕٗ/  ُ، كشرح الرضي عمى الكافية: ّّْ- ّّّ/  ُينظر: المقتصد في شرح اإليضاح: ( (ٕ

 ِّٖ/  ُ، كشرح التصريح:  ِٖ/  ِ، كشرح ابف عقيؿ:  ُٔٓ/  ُ، كىمع اليكامع:  ُّّٗ/  ّمف لساف العرب: 
- ِْٖ . 
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ا حاالت يمتنع بيا التقديـكذكر الٌنح     ، كقد كرد ، كبغير ذلؾ يككف التقديـ جائزنا(ُ)كيكف أيضن
 :   (ِ)لؾ في البيت العاشر، كذالتقديـ مرة كاحدة في شرح البجمي، ككاف فييا جائزناىذا 

ممَطَؿامُؼِؿِلُكماملاَءماظغرابقُلإالمممممممممممَتَؿٓلَكمِباظَعِفِدماظِذيمزسؿتمَوال

كالماء " بقكلو: يٌ مٌ ح؛ إذ عمؽ عميو الفي الشطر الثاني مف البيت الشعرمقديـ كيكمف الت    
 .(ّ)"، كقد تقٌدـ ىنا المفعكؿ عمى فاعمومفعكؿ يمسؾ، كالغرابيؿي فاعمو

، كربما أراد ىنا )تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ(، بؿ اكتفى بذكرفمـ يعمؿ الشارح سبب التقديـ    
: إٌف إمساكيا عيدىا فقاؿ كصؼي ىنا  ه، كالمعنى الذم أرادؿ ىذاليحمأف يترؾ المساحة لمقارئ 

، كتتحقؽ في التقديـ أغراض فكما أٌف ىذا ال يككف، فيك ال يثؽ بكصميا ،بالعيد كإمساؾ الماء
كيصفيا بصفات مذمكمة جٌراء ما  ،؛ فيك يسخر منيا، منيا االحتقار كاالستيزاءة معٌينةدالليٌ 

نكار العيكد ،كغياب ،تفعمو بو مف صد   ، كالغاية التي يريد الكصكؿ إلييا ىي أف يجعؿ كا 
؛ يسمعكف نداءاتو كيجدكف لو حبلِّ  ؛ عٌميـكيقيف بما يحصؿ لو مف معاناة المتمقي في عمـو 

لكف ببل ك  ،لو كتحفٌ  ،، فتشفؽ عميوأك عمى األقؿ يكصمكف حالو إلييا ،ليخرجكه مٌما ىك فيو
 . (ْ)جدكل
ة بٌينت لنا الفاعؿ مف التقديـ في مكضعو كيذا قد حصؿ لقرينة معنكيٌ  كقد رأل ابف عقيؿ أفٌ    

كاف عمى سبيؿ االستحالة كالمجاز، إاٌل أٌنو  فا  فالذم قاـ باإلمساؾ ىك الغرباؿ ك ، المفعكؿ
 .(ٓ)؛ إذ مف غير الممكف أف يككف الماء ىك الذم مسؾكاضح كمعركؼ

لكال التقديـ الختٌمت  إذ إٌنو ؛التفعيبلتلتكافؽ بيف كتحصؿ فائدة التقديـ في تحقيؽ ا    
ا انت القافية ؛ إذ إٌنو لكال التقديـ لما كالتفعيبلت، كلما كانت بصكرتيا تمؾ، كلرعاية القافية أيضن

اضطٌر إلى تأخير ما ؛ لذا تيي باليمزة كقافية اليمزة البلـ؛ ألٌف الماء ينعمى ما ىي عميو اآلف

                                                           

 . ُِٗ - َُٗ/  ُينظر: شرح الرضي عمى الكافية: ( (ُ
 .ُٔ، الديكاف:  َِٗج القٌصاد: مني( (ِ
 . ُِِ: منيج القصاد ( (ّ
 . ٓٔ_ َٔينظر: دالالت التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ دراسة تحميمية: ( (ْ
 . ِٖ/  ِينظر: شرح ابف عقيؿ: ( (ٓ
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حكاـكاف آخره الـ الٌنفي كاالستثناء  ، كأضاؼ شياب الديف إلى ذلؾ(ُ)القافية ؛ لضبط الكزف كا 
مف باب  كىك قصر إضافيّّ  ،، كالقصر في البيت قصر لممكصكؼ عمى الصفةمف طرؽ القصر

عسى أف يتردد السامع في إمساكيا العيد  ، فإٌنو لٌما بٌيف أٌنيا ال تدـك عمى حاؿو قصر التعييف
 .(ِ)كذلؾ، فيتساكياف عنده يككف ، كبيف أف الالماء كإمساؾ الغرابيؿ ف أف يككف منتفيان بي

خراج الك ،كالفصاحة ،إٌف الفائدة التي أرادىا مف التقديـ ىي التفنف: كأخيرنا يمكف القكؿ    بلـ كا 
، عندىا يككف المعنى كاحدنا في التقديـ كبعده ، كال سيما إف كافبطرؽو مختمفة كأساليب متعددة

ف كلممعنى المراد، مع مراعاة القافية دكف التعرضمف الغرض التفنف  اف ، كمع ذلؾ فإٌنو كا 
ثارتول بالٌنسبة، إاٌل أٌنو يككف أكثر غرابةن المعنى كاحدنا بالتقديـ كبعده  .  (ّ)مسامع كا 

 

                                                           

 . َِٗينظر: الضركرة الشعرية: ( (ُ
 .ٗٓينظر: مصٌدؽ الفضؿ: ( (ِ
 . ُْٖآف الكريـ: ينظر: التقديـ كالتأخير في القر ( (ّ
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 :توطئة
ُيعنى بدراسة المعنى سواء أكان ذلك إّنو إذ  ؛ّداللي من أىم المستويات المغويةمستوى الاليعّد    

عمى مستوى الكممة المفردة أم التركيب، كما أّن المستويات األخرى تسيم في استجالء المعنى 
" في مقالو الذي صدر "ميشال بلاير الفرنسيّ  د المسانيّ فقد كان أول استعمال لو عمى ي ،(ٔ)وبيانو
وذلك سنة  (؛محاولة في عمم الداللة)بــ الموسوم فّصل القول فيو في كتابو ثمّ  (،مٖٛٛٔ)عام 

 لذا فإنّ  ؛الت المتنوعة التي يخخذىا المفظ في المغةيتعمق بالدال فالتحميل الدالليّ ؛ (ٕ)(ىـٜٚٛٔ)
وىذا يعني أّن عمم الداللة يختمف  ،(ٖ)ظام المغويّ والنّ  التحميل الدالليّ في بنية الكممة تعد محورًا 

 ، وقدوالمدلول ، أي دراسة العالقة بين الدالةخرى بدراستو لألدلة المغويّ ت األاعن فروع المسانيّ 
البحث في دالالت ألفاظ المغات القديمة والتي تنتمي إلى فصيمة " "بلاير"نى بيذا المصطمح عندعُ 

عن معنى الكممة؛ ة يبحث وبما أّن عمم الدالل ،(ٗ)"...اليندو أوربية كاليونانية والالتينية المغات 
نَّ الكالم عن التحميل المغوي دون اإلشارة إلى المعنى إ" قال تشومسكي:، رفة حدودىا الدالليةلمع

لداللي يدور حول بنية فالتحميل ا ،(٘)"صنع السفن دون اإلشارة الى البحركمن يصف طريقة 
 ،ياومجال ،؛ ذلك أّن تنوعيا ينعكس عمى تنوع داللتياا من محاورىايد محورًا أساسالتي تع الكممة

  وغيره . ،وتطورىا
الصوت، )ي في تحميل المعنى الوظيفيّ حمّ للمنيج اا كان العرض في الفصول السابقة ولمّ    

ن لم ،(مستوى التحميل الدالليّ خر المستويات وىو )آلى إطاف المبنا وصل  حو(، النّ الصرف  وا 
؛ لكن في ىذا المجال يّ لى جيده المغو إ ؛ وربما يعود ىذايّ الحمّ د عن العام يكن لو صداه الواسع

 ،حضور واسع عنده اي كان ليتالة الداللة المعجميّ  نع بو من جيدٍ  ال يمكن تجاىل ما جاء
ط الضوء ، وأحيانًا يسمّ غامضةال سيما إن كانت  ،فخغمب الكممات يذكر المعنى المعجمي ليا

                                                           

 . ٘ٔ( ينظر: عمم الداللة: أحمد مختار عمر: ٔ)
 .ٜٖٕ ،الجزائر  ،ن المطبوعات الجامعية ( ينظر: المسانيات النشخة والتطور: أحمد مؤمن ، ديوإ)
 .ٖ/ٔ( ينظر: التحميل الداللي إجراءاتو ومناىجو:  ٖ)
 . ٚد. إبراىيم أنيس:  ،( داللة األلفاظٗ)
 . ٔٚ-ٓٚ( نظرية تشومسكي المغوية: ٘)
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من  وبسببٍ  ،اظلفألطور داللي ما حصل من ت لىإ، باإلضافة صة داخل النّ سياقيّ عمى الداللة ال
 .في موضعيا سباب التي سنذكرىااأل
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ل : الداللة املعجمي

َّ
 ة وطرق التعريف بها عند احلاملبحث األو

 
 لي

ف من كممتين وىو مؤلّ  ،والمعروفةة من المصطمحات الشائعة مصطمح الداللة المعجميّ  إنّ    
 .ابتا لتعطينا معنًى معمومً كّ رُ 

اظر أن يستدل ، والداللة عمى الشيء ىي  ما يمكن لمنّ ما يمكن االستدالل بو" ىي لةفالدال   
وعّرفيا الشريف  ،(ٔ)"بو لكل مستدلّ  ق كان دااًل عميوا كان داللة عمى الخالبيا عميو كالعالم لمّ 

ول ، والشيء األزم مـن العمم بـو العمم بشيء آخركون الشيء بحالة يم" ياىـ( بخنّ ٙٔٛ) الجرجاني
عمماء  ليو، وىذا ما ذىب إالمعنى لىإوشرط الداللة القصد ، (ٕ)"ىـو الدال والثاني المدلول

 ؛، ومنيم الدكتور ىادي نير الذي يرى أنَّ الداللة ىي دراسة المعنىالمحدثونال سيما ، العربية
بيذه الدراسة يحيط  بدراسة المعنى في المقام األول، وما ّص عمم خا"قال في تعريفو ليا بخنَّيا  إذ

الداللة كدراسة الرموز أو يتداخل معيا من قضايا وفروع كثيرة صارت اليوم من صمب عمم 
 .(ٖ)"ة كالعالمات واإلشارات الدالةويّ " وغير لغ، تراكيب، عباراتة "مفرداتالمغويّ 
، أي حروف اليجاء ،(ٗ)"ب عمى حروف المعجمردات المغة مرتّ مف ديوان" فيو ا المعجمأمّ    
ن تكون أمفردات المغة مع شرح معانييا عمى  كتاب يضمّ " وء في قاموس المصطمحات بخنّ وجا
بخنَّو " فو الدكتور أحمد مختار عمريا يعرّ وبالطريقة نفس ،(٘)"بة ترتيبًا خاصاً ه المفردات مرتّ ىذ

حصل  ثمّ  ،(ٙ)"نبيا بشكل معيّ ح معناىا ويرتّ الكتاب الذي يجمع كممات لغة ما ويشرحيا ويوضّ 
طمق مجازًا عند صبح يُ أمفردات المغة  كان يضمّ فبعد أن  ،معجم(ع في داللة مصطمح )توسّ 

، وىو رصيدىا من المفردات الذي دثين عمى مستوى من مستويات المغةين المحيكثير من المسان
وبيذا فاالنتقال  ،(ٚ)دون القدرة عمى اإللمام بيا جميعاً من تغترف منو ما تشاء من الكممات 

                                                           

 . ٕٙ-ٔٙ( الفروق المغوية : ٔ)
 .ٗٓٔ( التعريفات : ٕ)
 .ٔٔ( عمم الداللة التطبيقي في التراث العربي :ٖ)
 .ٙٔٙ( المعجم الوسيط : ٗ)
 .مادة عجم   ،موس المصطمحات المغوية واألدبية ( قا٘)
 .  ٕٓ-ٜٔ( صناعة المعجم الحديث : ٙ)
 . ٜٔ( ينظر : الكممة في المسانيات الحديثة: ٚ)
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، في المغة العربية محدثٌ  الح لسانيّّ وىو اصط، lexiquq"الكممة األجنبية تيجة ترجمة ن حدثَ 
 أي مستوى المفردات في مقابل ،لمغة المستوى المعجميّ  المقصود بالمعجم ىنا نّ فإومن ثم 

طمق عمييا وصف المستوى يُ وأي دراسة ليذا  ،لخإستوى األصوات ومستوى الصرف ...م
و موضوع وى، (ةطمق عمييا )الداللة المعجميّ التي يُ اني المفردات راسة معومن ذلك د، ةالمعجميّ 

 نساني  إ المتداولة لدى مجتمعٍ بالكممات وع من الداللة الذي ييتم ذلك النّ  وُيقصد بو ،الدرس ىذا
ا يمكن أن توحيو ة تستغل عمّ ، واجتماعيّ ةمن كممات المغة ليا داللة معجميّ كممة  كلّ  ؛ ألنّ نمعيّ 
طمق عمييا ي يُ التزائدة عمى تمك الداللة األساسية ىذه الكممة وصيغتيا من دالالت  صواتأ

و ال يختمف كثيرًا عن ما فيا أيضًا الدكتور محمود عكاشة وىن عرّ وممّ  ،(ٔ)ةالداللة االجتماعيّ 
 ىي داللة" ل في الداللة المعجمية:قا؛ إذ نف الذكرىيم أنيس في التعريف اآلبراالدكتور إجاء بو 
صل ا في أكيب سواء أكان المعنى حقيقيّ أو في تر ي استخدمت بيا في المجتمع مفردة الكممة الت
 .(ٕ)"ى حقيقيّ منقواًل عن معنً مجازيًا أو  ،الوضع
المعنى  إذ تعد دراسة ؛الكشف عن معنى الكممة ىي أي لغة ة المعجم فيميمّ  نّ إ ثمّ      

، والصرفية ،الدالالت الصوتيةألنَّ  ؛التياأول خطوة في الحديث عن الكممة ودال المعجميّ 
وكّل من  ،ان بالمعنى الوظيفيّ ام حسّ اىا الدكتور تمّ وقد سمّ ، (ٖ)ةوظيفيّ حوية، ىي دالالت والنّ 

المعجم  نّ ومن ثّم فإ ،(ٗ)وما يدرسيا ىو المعجم ،رس الكممةحو ال يدالصوت والصرف والنّ 
م معمومات ويقدّ  ،ارى، أو ما يفسّ ىاأو مضادّ ، ر معناىا، ومرادفيامعنى الكممة بذكفي يبحث 

ة ن عمّ و يبيّ أو ر المعنى بنقيض، وقد يفسّ وتطورىا التاريخي، ومشتقاتيا ،نيا كخصل الوضعع
 ،وقد يكون موجزاً  ،دالالتيا حة التي توضّ بعض السياقات المغويّ  ويذكر، (٘)تسميتو بيذا االسم

من  ل المعجميّ خترت اسم مستوى التحمياد وق ،حون شواىد توضّ دو من فيكتفي بذكر المعنى 
عت الدراسة توسّ ، و بحث معاني المفردات أو الكممات األول يشمل ؛ ألنّ دون اسم مستوى األلفاظ

                                                           

 . ٛٗبراىيم أنيس: إد.  ،( داللة األلفاظ ٔ)
 .ٚ٘ٔ( التحميل المغوي في ضوء عمم الداللة: ٕ)
 . ٖٛٔد . حممي خميل:  ،الكممة دراسة لغوية ومعجمية( ينظر: ٖ)
  . ٕٕٔالعربية معناىا ومبناىا:  ( ينظر: المغةٗ)
 . ٚ٘ٔ( التحميل المغوي في ضوء عمم الداللة: ٘)
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ا ، أمّ ةلتراكيب االصطالحية، والسياقية، والمصطمحات العمميّ ، وافيو لتشمل األمثال، والحكم
ة ذات وحدة دالليّ  لدون التراكيب التي تشكّ ن مالكممة المفردة فقط  ةسادر بنَّو يوحي إالثاني ف

   .(ٔ)ىذا التركيبلتي تربط بين أجزاء امعنى يتعمق بالعالقة 
 :مي  حة عند اليف بالداللة المعجمي  طرق التعر _ 
؛ ة في تحميل الّنصوصلمعاني المعجميّ اح ىو توظيف ان والشرّ ريمن أىم ما يميز المفسّ  نّ إ    
 والكشف عن داللتو .  ،صان المعنى العام لمنّ الغرض الرئيس ىو بي ألنّ 
 وقد اتبع ،ةوبيان معانييا المعجميّ  ،لى تحميل داللة الكممة الواردة في القصيدةإ ميّ حوعمد ال    

ا جاء في جراءاتو في بيان معاني الكممات عمّ إ، ولم تختمف يمكننا رصدىاعّدة  افي ذلك طرقً 
ن لم يُ  ،فيا في بيان دالالت الكمماتوظّ وي ،فيو يغترف منيا ،المعاجم العربية  سماءأشر إلى وا 

 ،ظر في مجمل ما ذكره يمكننا وصف طريقتو في توضيح معاني الكممات، ومن النّ ىذه المعاجم
ظيار اشتقاقاتيا من  اىا، وبيان الكممات ، وبيان معنومصدر، واسم فاعل، واسم مفعول ،فعلٍ وا 

منيجو لم يسر عمى وتيرة  نّ ىا، ولكيان نقيضيا أو ضدّ ، وبمن معناىا، والقريبة المرادفة ليا
 .اًل أخرىومفصّ  ،موجزًا مرةد يكتفي ببيان إحدى ىذه التقنيات، قف، واحدة، ولم يعتمد نظامًا ثابتاً 

محمل في تعريفو لمداللة وىو من أبسط الطرق التي يمجخ إلييا ال :التعريف الظاهري .ٔ
وأمثمة ، وال يخرج عنو، ا الظاىر لمقارئسمياظة من بتعريف المفذلك بخن يختي و ؛ ةالمعجميّ 

مكحول( الواردة في البيت ما جاء في تعريفو لمفظة ) منيا، (ٕ)يمّ حذلك كثيرة عند ال
  :(ٖ)الثاني

ِِمَعؽقوُلٔإالمممممممَوعامُدعاُدمَشداَةماظَؾنٔيمٔإذمَرَحؾواممم ُُماظَطر ممَأَشنُٓمَشضق

، ليس يا سوداءوىو أن تكون الحدقُة ُكمّ ، الكاف، والحاء ل، بفتححَ ومكحوُل: من الكَ "قال:    
 لذيواألكحُل: ىو ا ا قال بو المعجميون أيضا،المعنى ممّ  ىذاو  ،(ٗ)"اض كحدقة الِغزالنبيا بي

                                                           

 . ٚ٘ٔ( ينظر: التحميل المغوي في ضوء عمم الداللة : ٔ)
 . ٜٖ٘،  ٖٚٓ،  ٖٗٓ،  ٖٔٓ،  ٕٚٚ،  ٕٕٚ،  ٕٙٙ( منيج القّصاد: (ٕ
 ٓٙ، الديوان:  ٘ٙٔ نفسو: (ٖ)
 . ٛٙٔ: منيج القصاد( ٗ)
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: الجدبة، منيا أخرى ، وليا معانٍ (ٔ)سواٌد مثل الُكْحِل لكن من دون اكتحال يعمو جفوَن عينو
صابتيم، والُكحُل بالضم صابة، يقال: كحمتيم السنون، أي إيا اإلفيقال لمسنة المجدبة كحل، ومن

 الشاعر. واألول ىو ما أراد بو ،(ٕ)معروف، ويقال: مضى لفالن ُكْحٌل، أي ماٌل كثيرٌ 
شبَّو كعب  نَّ بخ ،فيو غموضالذي ال اىر بتعريفيا الظحمل المفظة الشارح  نّ أ ىنا فيمحظ   

 :(ٖ)الشبو بحال الرَّحيل ألمرين خّص قد ، و تشبيوبالغًة بالمُ  ؛ُسعاد بالغزال عمى سبيل الحصر
 أحدىما: أنَّ رحيميا كشرد الغزال، ونفوره.

فيكون قد شبَّو  ،إليو وقت رحيمو؛ تذكرًا لو يمتفّ  والثاني: قْد جرت العادة بخّن الراحل عن مكانٍ 
 :(ٗ)فخحسن في قولو )*(َقالِقسوقد صرَّح بذلك ابُن ا، وطولي االتفاتيا بالتفات الغزاِل؛ لحسن عنقي

ماظؼـــوَممِشــزالُنمعرتفِممباظِؿػاٍتمســــدعامَرحُؾوامممممممممممأعامسؾؿَتمبأٓنأ

ب( الواردة في البيت وع من التعريف أيضًا ما جاء في تحميل لفظة )الغيو ومثال ىذا النّ    
 .(٘)السابع عشر

مامَتَوَضَدِتماحُلٓزاُنمَوادلقُلٔإذمممممممممممممَترعيماظُغقوَبمِبَعقـَيمُعػَرٍدمَظَفٕق

وكلُّ ما غاب  ،بضمَّ الغين، وكسرىا جمُع غيٍب؛ وىو ما اطمخنَّ من األرضِ ، والُغُيوب" قال:   
وكل ما غيب شيئًا فيو "المعنى أشار إليو الزمخشري بقولو:  ذاوى ،(ٙ)"؛ فيو غيبٌ عن عينيك

كر مساوئ ذأي  ،غيبةالد بو اوقد ير  ،(ٚ)"ةطغيابو، ووقعوا في غيابة من أرض أي في ىب

                                                           

 ٜٔٔٔ، ومعجم المغة العربية المعاصرة: ٜٗٙ/٘ٔ، وتاج العروس: ٖٙٔ/٘( ينظر: مقاييس المغة: ٔ)
 ٜٓٛٔ/٘ ( ينظر: الصحاح:ٕ)
 . ٛٙٔ( منيج القّصاد: ٖ)

قس، األديب الشاعر المجيد، ولد ىو أبو الفتح نصر  بن عبد ا ابن مخموف بن عمي بن عبد القوي بن قال )*(
 . ٛٙٚ_  ٚٙٚ/ ٔىـ ، ينظر: كشف الظنون: ٖٙ٘ىـ ، وتوفي بعيذاب سنة ٖٕ٘سنة 

 . ٓٔٔ( ينظر: ديوانو: تحقيق: سيام الفريح، مراجعة وضبط وتقديم: خميل مطران: ٗ)
 . ٖٙ الديوان:و ، ٜٖٕ ( منيج القّصاد:٘)
  ٖٙٗ/  ٜ، ولسان العرب:  ٖٜٙغة : ، وينظر: أساس البال ٜٖٕ( منيج القّصاد: ٙ)
 .ٚٔٚ/ٔ( أساس البالغة: ٚ)
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ىنا آثار الطريق التي  ويقصد بو ،الشاعر هأراد واألول ىو الذي، (ٔ)في غيابو شخص وعيوبوال
 .(ٕ)، وُخفيت عن األبصارالعيونابت معالميا عن غ
وع من التعريف نجد العبارة تتصدر بكممة مفتاحية وفي ىذا النّ : التعريف بالعبارة المفردة .ٕ

مثل )ىو،  ،ف المفردةعبارات أخرى لتعرّ وقد ترد  ،()أيوالعبارة ىي ،سيرىا وتحميمياتف عند
الواردة  )تنفي( في تحميل لفظة ومنيا ما ورد ،(ٖ)وع كثيرةوأمثمة ىذا النّ  ،(ىي، الذي، أحياناً 
 :(ٗ)في البيت السادس

ُْممممموأْصَرَرُهممممممتـِػيماظرؼاَحماظؼذىمسـُهم مؼعاظقُلمعنمَصِوِبمدارَؼٍةمبق

ف ينا الشارح عرّ ف ،(٘)"طردهأي تكشف، وقيل تدفع، قال الجوىري نفاه أي  :وتنفي"قال:     
 ؛ وربما يجد في ىذه الطريقة من التعريف إثارةً (ة بمفردة )أيح داللتيا المعجميّ ووضّ  ،المفظة
فصاح عن  ،ىو تعريف لمفظة (أي)ما بعد  إلى القارئ بخنّ  اوتركيزً   .معناىاوا 
داللة واحدة يحمميا المفظ نفسو، وقد ذكر  يا تحمللمفظ )تنفي( وكمّ عّدة فالحّمي ذكر معاني     

النون والفاء والحرف "جاء في مقاييس المغة أنَّ  نفي(،صحاب المعاجم ىذه الدالالت لمفظ )أ
بعاده منو، والنفاية: الرَّدىُّ ُينفى، ونفىُّ  الّريِح:  المعتّل أصيٌل يدُل عمى تعرية شيء من شيء وا 

ما تنفيو من التراب حتى يصيَر في أصوِل الحيطان، ونفى المطر: ما تنفيو الرَّيُح أو تُرشو، 
  .(ٙ)"ونفى الماء: ما تطاير من الرَّشاء عمى ظير المالح

 

                                                           

 .ٕ٘ٙٔ ( ينظر: معجم المغة العربية المعاصرة:ٔ)
 .ٕٚٙ( ينظر: كنو المراد : ٕ)

 . ٖٕٙ، ٕٔٙ، ٕ٘٘، ٖٕٗ، ٕٓٗ، ٕٕٛ،ٖٕٕ، ٕٗٔ، ٜٜٔ، ٚٛٔ، ٚٚٔ( ينظر: منيج القّصاد: (ٖ
 .ٔٙالديوان: و ،  ٖٛٔ ( منيج القّصاد:ٗ)
 .ٖٕٔ٘/ ٙ، وينظر: الصحاح :ٖٛٔ: ج القصادمني( ٘)
 ٙ٘ٗ/ ٘( مقاييس المغة: ٙ)
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نفيًا: تنّحى، ونفيتو أنا نفيًا، ومثمو، كما  _، يقال نفى شيئا: نحاه وطردهنفاه :وقال آخرون   
نفاه: أبعده وغّربو، ونفي  حاكم فالنًا: أخرجو من بمده وطرده، والنفي: البعد، يقال:يقال: نفي ال

 .(ٔ)توالسيل الغثاء، ويقال نفت السحابة ماءىا: أسالتو وصبّ 
 :(ٕ)ت األولم( الواردة في البي)متيّ  ما جاء في تحميل لفظة التعريف بيذا النوع ومثال

مُعَؿقَْٓممٔإثَرػامَظممُؼػَدمَعؽؾوُلممممممممممممباَغتمُدعاُدمَصَؼؾيبماظَقوَممَعؿؾوُلم

فينا  .(ٖ)"أي عبد ا ،، ومنو: تيم استبعدهُ االحب قد  م: أي مذلل معبٌد، كخنّ متيّ " قال:    
، جاء في مقاييس المذلل بال خالف )أي(، ومعناىا المستعبد جاء تعريف المفظة بعد عبارة

 الشاعر. و (ٗ)"حٌد،  وىو التعبيد، يقال تيمو الحبّّ إذا استعبدهالتاء والياء والميم أصٌل وا" المغة:
    ( ٘)يا يتيمة ذليمة بفراق سعادنفسو بخنّ بيذا يصف 

الواردة في البيت  )إخالف( وقد يبدأ التعريف بـ)ىو(، ومثالو ما ورد في تحميل لفظة    
 :(ٙ)الثامن

ِْموتؾدؼُلمممممممَدِعفامممممَظِؽـٖفامُخؾٌَّةمَضِدمِدقَطمعِنم مَصِفْعموَوْظْعموإخال

خالف" :قال     ل شيئًا وال يفعمو عمى ، وىو أن يقو فمصدر أخمف يخمف إخالفًا فيو مخمِ : وا 
الخاء وسكون  مف بضمّ يو الخُ ، واالسم فف في المستقبل كالكذب في الماضي، فاإلخالاالستقبال

ا شاع ة في بيان داللة الكممات ممّ وىذه الطريق ،)ىو( فجاء تعريف المفظة بعد عبارة ،(ٚ)"الالم
 . استخداميا في المعجمات

، فيكون المدخل ة بما يناظرىا في داللتياالمعجميّ ر الوحدة وىو تفسي التعريف بالمرادف: .ٖ
، وذلك نظير المفظ في المعنى" (8)ما يقرب منيامن المترادفات أو  وتعريفو المعجميّ 

                                                           

 ٖٜٗ، والمعجم الوسيط: ٕٕ٘/٘، ومتن المغة : ٖٖٙ/ ٘ٔ( ينظر: لسان العرب: ٔ)
 .ٓٙ، الديوان: ٚ٘ٔ( منيج القّصاد: ٕ)
 ٔٙٔ ( منيج القصاد:ٖ)
 ٖٔٙ/ٔ( مقاييس المغة: ٗ)
 ٖٙٔ ( ينظر: منيج القّصاد:٘)
 .ٔٙ، الديوان:   ٜٙٔ :نفسو( ٙ)
 ٜٜٔ: منيج القصاد( ٚ)
 ٕٛٔ( ينظر: منيج الوضع في المتالزمات في المنجد )بحث( د. محمد شنشول : ٛ)
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كثيرًا في تعريفو  ميّ حعتمده الاوقد ، (1)"بيتو لممدخلالمعنى المراد تثعادل تُ  لفاظٍ أباستعمال 
ا سنذكر نماذج مني ،(ٕ)وأمثمتو كثيرة ،دفًا واحدًا أو أكثرذكر مرافي، ة لمكممةلمداللة المعجميّ 

مس( الواردة في البيت طا) عمى طريقتو في تعريفيا، منيا ما جاء في تحميل كممة لموقوف
  :(ٖ)السادس عشر

مراِعُسماأَلسالٔممَعففوُلمُسرَضُؿفاِةماظِذصرىمٔإذامَسٔرَضتممممممممممممِعنمُطلِّمَغٓضاَخ

تشابو المعنى ل جاء تبعاً  (طامس) فتحميل كممة، (ٗ)"الطامس: الداثر ، وقيل الخفيُّ و "قال:     
استعان بصاحب  ثمّ  ،ى واحدا بمعنً يالخفي( كمّ و داثر، الو ، الطامس)ألفاظ  نّ إذ إ ؛في المفظتين

يقال طمس الشيء بالفتح  واإلمحاء، الدروس، الطموس:" :قال إذضاح داللة المفظ لعين إليا
ا أمّ  ،(٘)"ى وال يتعدىيتعدّ ، فيو مطموس ره، وطمسو غيًا فيو طامٌس طموس طمُس بالضمّ يُ 
يدثر ، ودثر الشيء والدثور: الدروس، وقد دثر الرسم، وتداثر"فيو مخخوذ من الدثر، ( الداثر)

 .(ٙ)"قدم ودرس: واندثر دثورًا ،
فاظ التي ذكرت ىي كل من األل نّ إذ إ ؛يف لمكممة جاء وفقًا لمرادفوالتعر  نّ إفالمالحظ ىنا     
 ى ىوكر من معنً ا ذُ ، وكل مكثر من واحدأ؛ بل ذكر واحدٍ  بذكر مرادفٍ  ى واحد، ولم يكتفِ بمعنً 
ة ير ومعرفم بالسّ اقة التي ليا اىتماطامس( في وصفو لمنّ )الشارح في تعريف لفظة هرادأما 

 .(ٚ)في اإلبل شريفٌ  وىذا وصفٌ  ،المغارات، وسموكيا ؛ لكثرة األسفارالطرق الطامسة
 :(ٛ)في البيت السابع واألربعين )العيش( ةلفظ ووردت    

مَظِقْممَعَنماظَؼِؤممَعِعػوْرمَخرادؼُلمممممممممممممؼِغدومَصُقْؾِقُممِضِرشاَعِقٔنمَسِقُشُفؿا

                                                           

 . ٗٚٔ( المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث المساني والنظريات التربوية الحديثة ، د. ابن حويمي األخضر، ٔ)
 . ٕٚٚ،  ٖٕٚ، ٕٛٗ، ٕٕٗ، ٜٖٕ، ٕٙٔ، ٜٜٔ( ينظر: منيج القّصاد:  ٕ)
 .ٕٙالديوان: و ،  ٖٕٗ:  نفسو(  ٖ)
 ٖٕٚ( منيج القّصاد: ٗ)
 ٕٕٕـ ٕٕٔ/ ٚ، والعين :  ٖٕٛ ( نفسو:٘)
 ٕٙٔ/ ٙ، ولسان العرب : ٜٗٗ/ ٖ( الصحاح: ٙ)
 ٕٗٙ( ينظر: كنو المراد : ٚ)
 .ٙٙالديوان: و ،  ٜٖ٘( منيج القّصاد:   ٛ)
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بب س :الحياة، وىو ىنا كناية عمَّا يعيشان بو، أو عمى تقدير مضاٍف؛ أي والعيش:": قال    
جاء  ،بمعناىا مرادف ليالفٍظ  فينا التحميل لمكممة جاء بذكر، (ٔ)"؛ أي قوام عيشيما لحمٌ عيشيما

 ،عيشًا، وعيشًة، ومعيشًا، ومعاشاً  اَش يعيشالعيش: ىو الحياة، ع" :في لسان العرب
: ناقة محي بو حياة األرض، ويقال ؛ ألنّ ى المطر حياً ويسمّ  ،ضد الموت والحياة ،(ٕ)"وعيشوشة
 بين كل من حٌ واض ووتشابي المعنى فينا تقارب ،(ٖ)؛ ال يكاد يموت ليا ولدومحييةٌ محي 

، وعدم الموت يعني العيش فينا ، والحياة ىي عدم الموتو الحياة؛ فالعيش ى(الحياةو )العيش، 
ىناك فروقًا  نّ أ بو ىالل العسكريأويرى  ،ا بذكر المرادف لياعرفييالكممة و ر فسّ ينجد البجمي 

اة من األكل والشرب وما بسبب لما ىو سبب الحي العيش اسمٌ  نّ إ": إذ يقول ؛بين الحياة، والعيش
ا ىو سبب لبقاء ومشربو ممّ  ويعنون مخكم: معيشة فالن من كذا ذلك، والشاىد عمى ذلك قوليم

 سبب عيشيما نّ إراده الشارح ىو أوالمعنى الذي ، (ٗ)"في شيء ، فميس العيش من الحياةحياتو
 .(٘)، وىذا فيو كناية عن شراستو وضراوتوىو لحم البشر

لواردة في البيت السابع ا )ذوابل(لفظة اظ التي حمميا بتعريف المرادف ومن األلف    
 :(ٙ)والعشرين

مَوضُعُفٗنماأَلرَضمَتقؾقُلمَذواِبْلمممممممممِحَؼٌةممممممَتكديمَسؾىمَؼَلراٍتمَوػَيمال

؛ ذبوالً ييما معنى ف الضامرُة: يقال: َذَبل الشَّيُء بالفتح، وَذُبَل بالضمّْ  يةالذواوالذابمة: " :قال    
 كالىما (الذبول والضمورـ )ف ؛ر الشارح داللة المفظة بذكر مرادفيافينا فسّ  ،(ٚ)"رأي ذوى، وضم

، والالم أصٌل واحد يدل عمى ضمٍر الذال، والباءذبل: "جاء في المقاييس:  ؛ى واحدبمعنً  كالىما
ضمر الفرس وغيرُه  :و قوليمومن ،في الشيء ةٍ و يدل عمى دقّ نّ فإ (ضمر)ا أمّ  ،(ٛ)"في الشيء

                                                           

 ٖٓٙ -ٜٖ٘: منيج القصاد( ٔ)
 ٜٖٔ/ ٖٔالعرب : ( لسان ٕ)
 ٕٕٔ/ٕ، ومقاييس المغة :  ٘ٚٔ/  ٖٔ( نفسو : ٖ)
 .ٕٓٔ( الفروق المغوية : لألمام األديب المغوي أبي اليالل العسكري :ٗ)
 ٖٛٛ( ينظر : كنو المراد :٘)
 .ٗٙ، الديوان: ٕٚٚ  ( منيج القّصاد: ٙ)
 ٕٛٚ: منيج القصاد( ٚ)
  ٜٖٙ/ٕ ( مقاييس المغة:ٛ)
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رح في وىو ما أراد بو الشا ،(ٔ)والذبول، وقد يكون من اليزال ة المحموذلك من خفّ ؛ ضموراً 
ذا كانت القواةلمفرس بالضمور والدقّ  تكون  لم تذبل وال تسترخي وتضمر، وبيذاالمحم  ئم قميمة، وا 

 .سريعة في سيرىا
و نقيضو في أه أو خالفو ويراد بو تعريف المفظ بذكر ضدّ  :أو المخالفة التعريف بالضد   .ٗ

شيء أو ال ،ضح المعاني(عريف عمى أساس مقولة )باألضداد تتوم ىذا التويق، (2)المعنى
وع من التعريف وىذا النّ ، (3)ىا أو نقيضياة بذكر ضدّ يورد شرح الكمم؛ إذ عرفه يُ بضدّ 

في عمل بوضوح ستُ او من األلفاظ، لكنّ  ى كثيرِ لبيان معنً  ؛اتيمن في مؤلفو ستخدمو المغويّ ا
، بل وجد فييا قد خمت منو يالمعاناجم مع نّ أالمختصرة، وليس معنى ذلك  اجممعال

 :وعومن أمثمة ىذا النّ  (4)ثراً متنا
 . (٘)ض األبيضنقي االسودـــ 
 . (ٙ)خالف الُعرب والَعربالُعجم والَعجم ــــ 

، وكانت بالدرجة الثانية من يمّ حوع من التعريف واضحة عند النّ وقد جاءت مالحظ ىذا ال    
مرة و  ،مرة بـ)ضد( ؛وع بصيغ مختمفةىذا النّ عن ر كان يعبّ و ، بة ورودىا بعد المرادفحيث نس

ما جاء في تحميل  ونذكر منيا ،(ٚ)وع كثيرة عندهذا النّ وأمثمة ى، خالف(، وأخرى بـ)قيض(بـ)النّ 
 :(ٛ)ل( الواردة في البيت الثامن عشر)تفضي لفظة

ميفمَخؾِؼفامَسنمَبـاِتماظَػقٔلمَتػضقُلمممممممَضكْممُعَؼؾَُٓدػامَصَعْممُعَؼقَُٓدػامممم

                                                           

 . ٖٔٚ/ ٖ :مقاييس المغة( ينظر: ٔ)
 .ٛٗٔ( ينظر: مقّدمة لدراسة التراث المعجمي العربي :ٕ)
 ٖٚٚ( كتاب سيدي عمي الجمل ، دار الكتب العممية . ٖ)
( الظاىر الداللية في كتاب عمدة الحفاظ  في تفسير أشرف األلفاظ :السمين الحمبي، رسالة دكتوراه، بكمية المغة ٗ)

 . ٕٜٜٔالعربية، المنصورة، 
 .   ٔٙٗ( ينظر: المعجم الوسيط : ٘)
 . ٕٕ٘ٛلسان العرب: مادة عجم ،  ٙ))
 . ٖٓٓ،  ٖٕٛ، ٕ٘ٚ،  ٕٓٚ،  ٕٙٗ، ٕٕٔ( ينظر: منيج القّصاد: ٚ)
 .ٖٙ، الديوان:   ٕٕٗ( منيج القّصاد:   ٛ)
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عمى غيره إذا  لشيءايقال: فّضمت  ،قصل، وىو خالف النّ أي زيادة فضْ  وتفضيل" :قال    
ح ًا؛ إذ صرّ واضح جدّ  تعريف بالضدّ فينا ال، (ٔ)"، أو صيرتو كذلكلو بالفضل عميوحكمت 

: أصل صحيح يدل عمى زيادة في والفاء والضاد والالم" :جاء في مقاييس المغة ،الشارح بو
 اء المعنى نفسو في المعجموج، (ٕ)"أي الزيادة في الخير واإلحسان ؛الشيء ومن ذلك الفضل

 .(ٖ)فضاًل: أي زاد عمى الحاجة –فضل الشيُء  :الوسيط
قيض أيضًا ما جاء في تعريف كممة )مجزاع( الواردة في البيت ومن التعريف بالضد أو النّ    

 :(ٗ)السادس والخمسين
مَوَظقلوامَعفازؼّعامٔإذامغقؾوامالمَؼػَرحوَنمٔإذامغاَظتمٔرعاُحُفُمممممممممممممممممَضوعًا

: نقيض الصبر، وقد جِزع من الشيء عمبالغة، وىو الكثير الجزع، والجز جازيُع: لموالم ": قال   
الداللة  ، مع بيانبذكر نقيضيا )مجازيع( ف لفظةفينا الشارح عرّ  ،(٘)"بالكسر، وأجزعُو غيره

ن في بيان و ىذا ال يختمف عّما قال بو المغويّ و  ،وىي المبالغة والكثرة ،التي خرجت إلييا المفظة
، والجزع نقيض الصبر، ضد الصبور  الجزوع": ليذه المفظة، جاء في المسان المعجميّ  المعنى

فالجزوع ينتابو  ؛شابو لمحزنم (الجزع)ولفظ  ،(ٙ)"ُزوعُ ، وجَ وَجُزعُ  ،وجزع جزعًا، فيو جازع، وَجِزعُ 
 ؛ ألنَّ بمغ من الجزعأالجزع  بخنّ  ؛فرق بينيما ةالحزن؛ لعدم رضاه بما يحصل لو، وىناك ثمّ 

وىذا ال يخرج ، (ٚ)، ويقطعو عنوا ىو بصددهِ نسان عمّ حزن يصرف اإل ، والجزع ىوعام الحزن
إن  ن يجزعو ال ة في الحربيم كثيرو اليمّ ؛ ألنّ فاىا عنيمىذه الصفة ن لكنّ  ،حعن مراد الشار 

 .(ٛ)العدو مرة أخرى منعيم من مالقاةنَّ خسارتيم ال تإإذ ، خسروا

                                                           

 . ٖٕٗ( منيج القّصاد: ٔ)
 .ٛٓ٘/ ٗ( مقاييس المغة : ٕ)
 . ٖٜٙ( ينظر: المعجم الوسيط : ٖ)
 .ٚٙالديوان: و ،  ٕٜٕ ( منيج القّصاد:  ٗ)
 . ٕٜٖ( منيج القّصاد: ٘)
 . ٙٔٙ/ ٚ( لسان العرب : ٙ)
 . ٜٗٔـٜٗٔ( المفردات : ٚ)
 . ٕٓٗ( ينظر: كنو المراد : ٛ)
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)سعة( الواردة في  ما جاء في تحميل لفظة وع من التعريف بالضدّ ومن األمثمة عمى ىذا النّ    
 :(ٔ)البيت التاسع عشر

مفامَدَعٌةمُضدَٓاَعفامِعقُليفمَدصممممممممممممممَشْؾؾاُءمَوِجـاُءمَسْؾؽوْممُعَذطَِٓرٌة

، وىذا ما جاء ه فقطارح اكتفى ببيان المعنى بضدّ فينا الش ،(ٕ)"يقوالسعُة: خالف الضّ " :قال   
 .(ٖ)ىذه المفظةدراستيم  ن فيو غويّ المُ و ب

كثر من كممة، أ: وىو تعريف يقوم عمى و بأكثر من كممةأ لالشرح المفص  التعريف ب .5
ادل ه ترادفًا بالمع، ويمكن عدّ ى بالقول الشارح، ويظير عمى شكل عبارة أو جممةويسمّ 

لكن لم و  ،عند البجميّ وع من التعريف وقد ورد ىذا النّ  ،(4)ال بالمكافئ المفظيّ  الموضوعيّ 
تي ال تكفي مفردة واحدة لفاظ الغامضة الة الكثيرة بل كان محدودًا عمى األيكن بالكثر 
ومثال  ،لعناصر المعنى (5)ا يشترط في ىذا التعريف أن يكون جامعًا مانعاً ، وممّ إليضاحيا

 :(ٙ)ت( الواردة في البيت الخامس)ُشجّ وع ما جاء في تحميلىذا النّ 
ٍِمبأبطَحمأضَقىموِػَومعشؿوُلُذفَِٓتمبذ ميمَذِؾٕممعِنمعاِءمحمـَقٍةمممممممممممصا

: في األصل، ىو الَشقُّ "قال:      و،الَشجُّ و بالضَّمّْ جّ وتش ؛ يقال شجَّت السَّفينُة البحر؛ أي تشجُّ
ا؛ أي شقَّتو، ومنوُ   شققتيا بصبّْ  كَ : مزجْت كخنّْ ت؛ أيشجاج الرَّأِس، وقولو ُىنا شجّ  والكسر شجِّ

 :(ٛ)قال الشاعر في ىذا المعنى ،(ٚ)"ِء عميياالما
متؾؿفُبماَءَضيفمرِعمِباجلـاِدوَمِزفاممممممممممَغُبذأرماظـــؿاِءفامِبٖفَذامذومٔإُزـَِت

 ستشيد بالشعرا، ثم امع بيان أصمي ،ال ليبالشرح المفصّ المفظة معنى ن يَّ الشارح ىنا بَ ف    
 .أكبرة إليضاح معنى المفردة بدقّ 

                                                           

 .ٖٙالديوان: و ، ٕ٘ٗ( منيج القّصاد:  ٔ)
 . ٕٗٗمنيج القّصاد:  ٕ))
 . ٕٜٖ/ ٛ( ينظر: لسان  العرب : ٖ)
 .ٕٔٔ :نيات التعريف: د. حالم الجياللي( ينظر: تقٗ)
 .ٕٗٔد. أحمد مختار عمر:  ،المعجم  الحديث ( ينظر: صناعة٘)
 .ٔٙ، الديوان: ٚٚٔ( منيج القّصاد:   ٙ)
 .ٚٚٔ( منيج القّصاد: ٚ)
 . ٕٓ٘( ينظر: المستدرك ) ما رواه  أبو عمرو الشيباني من شعر األخطل (: ٛ)
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وىي التي تقشر الجمد وال تدميو،  ةُ : منيا: الحاِرصليا وذكر ابن منظور عشر دالالت    
التي تبمغ  وىي ةوالموضحتشق المحم شقّا كبيرًا،  والدامية وىي التي تدميو، والباضعة وىي التي

نصداع في القاف أصلٌ واحد صحيح يدلُّ عمى االشين و " :جاء في المقاييس، ( ٔ)إلى العظم
شققت الشيء أشقو شّقا، إذا  :يحمل عميو ويشقُّ منو عمى معنى االستعارة، تقول ء، ثمّ الشي

، وبيده شقوق، وبالدابة شقاق، واألصل واحد، والشقَّة: شظيَّة تشّظى من لوٍح أو صدعتو
 .(ٕ)"خشبة
، يياعدة معاني والُمراد بيا ىنا ُمزجت الراح بصب الماء عم )الشَّجُّ( مفردةفي  تشتركفقد ا    

 (ٖ)أي ُخمطت
 :(ٗ)واردة في البيت التاسع والثالثينال )العفو( ثالو أيضًا ما جاء في تحميل كممةوم 

ِٓمَأِوَسَدِغي ِٓمَعْأُعوُلممممممممممممُأِغِؾِؽُتمأنَٓمَرُدوَلما ـَِدمَرُدؤلما مَواظَعْػُومَس

 ُو ، كخنَّ إذا تركتُو، ولم تعاقبوُ  عفوُت عن ذنبو :والعفو: التَّجاُوُز عن الذَّنِب، يقالُ ": قال    
وع من التعريف أمور يذا النّ تتعّمق بو  ،(٘)"رهيطخُه  شيٌء يكدّ  ذا لمإِ  : عفا عن الماءُ من مخخوذٌ 

ال مبرر  اواحدً  ًئاالقارئ شيرآىما  وربما ،أخرى؛ تجنبًا لمتكرارثيرة ال يمكن فصميا بنقاط ك
وال المعجميين العرب و المغويين ل بخقشرحو المفصّ مع  يستعينو قد نّ ومن ىذه األمور إ، لفصمو

عتمد ابل قد  يّ مّ حًا في شرح الجدّ  اكثيرً ىذا قد ورد و  ،(بانت سعاد) في تفسير مفردات قصيدة
 :(ٙ)الواردة في البيت الخامس عشر )تبغيل( عميو بالدرجة األولى، ومثال ذلك ما جاء في تحميل

 :(ٙ)عشر
مهلامسؾىمماأَلِؼٔنمٔإرضاْلموتؾغقُلمممممممممموظنمُؼَؾؾَِٓغفامإالمُسَذاِصَرٌةم

                                                           

 .ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٕ( ينظر: لسان العرب: ٔ)
 .ٓٚٔ/ٖ ( مقاييس المغة:ٕ)
 .ٖٕٔ( ينظر: شرح قصيدة بانت سعاد: ٖ)
 .٘ٙالديوان: و ، ٕٖٙ( منيج القّصاد: ٗ)
  ٖٖٕٗ/ٙ، وينظر: الصحاح: ٕٖٛ( منيج القّصاد: ٘)
 .ٕٙالديوان: و ، ٖٕٔ( منيج القّصاد:   ٙ)
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وقال صاحب  كذا قال الجوىري، ،واليممجةِ فيو اختالف بين العنق  مشيٌ : والتَّبغيلُ "ل: قا    
ومنو قول ، (ٔ)"وسرعةٌ  ،العين: التبغيل مشي اإلبل في سعة، وقال بعضيم: تبغيٌل؛ أي اضطرابٌ 

 : (ٕ)العود )*(رانجِ 
موظؾٖلرابمسؾىماحِلٖزانمتؾغقُلممممممممممم................مممممم

 ،بخقوال أصحاب المعاجم فييا في تعريفو ليذه المفظة فالشارح ىنا استعان ،أي: اضطراب    
ن الذين من أيضًا و بل نقل ما قالو المغويّ  ،بيذا ، ولم يكتفِ إسالمي لشاعرٍ  واستشيد لذلك بشعرٍ 

، وابن األنباري:التبريز  وقال": قال إذ (؛بانت سعاد)شرحوا  ير السريع؛ كخنَّو ىو ضرب من السّ  يُّ
 ىذايا ِإذا كانت في حال اإلعياء ألنّ  ؛، وىذا مبالغة في الوصفِ لشدَّتو؛ و بسير البغالُشبّ 

 . (ٖ)"فكيف في حاِل الرَّاحة؟ الوصف
الو ومث، بطرق مختمفة هتفسير و  إلثبات ىذا المعنى ؛المغويينل بخقوالشارح ىنا ستعان افا    

 :(ٗ)خطميا( الواردة في البيت الرابع والعشرين)لفظة  اء في تحميلما جأيًضا 
مؿامَصاَتمَسِقـَِقفاموَعِذَبَقفاممممممممممِعنمَخْطِؿفاموِعنماظؾَِٓقَقِقٔنمِبِرِرقُلطأٓغ

، وكذلك : الخطُم األنفُ بو عبيدقال أ ،وخطميا: موضع الخطام، أي الزمام منيا" :قال    
: الخطم من كل دابٍة بفتح الميم، وكسر الطاء، وقال صاحب الصحاح، وديوان األدبُم، خطِ المَ 
 .(٘)"، وفموأنفوِ دم مق

                                                           

  ٕٔٗ/ٗ، والعين:  ٖٙٙٔ/ ٗ، وينظر: الصحاح: ٖٖٕـٕٖٕ( منيج القّصاد: ٔ)
رف والدتو ، وال سنة وفاتو، ولم تذكر المصادر )*( ِجران العود: ىو عامر بن الحارث النميري أدرك اإلسالم، ولم ُتع

القديمة اال القميل عن حياتو، وتميز عن غيره من الشعراء بحديثو عن زوجتيو وما القاه من بؤس معيما؛ فيجاىما 
بقصائٍد من ديوانو، ولقب بيذا المقب ؛ ألنو كان قد اتخذ من جران)عنق( العود) الجمل المسن( ليضرب بو امرأتيو. 

  ٛٔٚ/ٕ، و الشعر والشعراء:  ٕٓ٘/ٖ:  األعالم: ينظر
 ، وصدر البيت: َولمِحداُة عمى آثارىم زجٌل.ٖٖ( ديوانو : ٕ)
 .ٕٔٔ، وشرح ابن األنباري:  ٜٔٔ، وينظر: شرح التبريزي: ٖٖٕ( منيج القّصاد : ٖ)
 .ٖٙ، الديوان: ٕ٘ٙ( منيج القّصاد:    ٗ)
 . ٜٕٔ/ٔ ، وديوان األدب:ٜٗٔٔ/٘، وينظر: الصحاح: ٕٙٙ( منيج القّصاد : ٘)
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ل مثاو  ،أدق لك لتخكيد المعنى بصورةالمغويين، وذ يختي بقول أحد ناىا ثمّ ن معوأحيانًا يبيّ     
 :(ٔ)من البيت الرابع والثالثين رعيا(مد) ذلك ما جاء في تحميل

مَؾاَنمبَؽػَِٓقفاموَعِدَرُسفاممممممممممممُعَشؼَْٓقمسنمَتَراِضقَفامَرَساِبقُلَتْػٔريماظؾَٓ

: درع قال الخميُل: وأكثر أىل المغةوالمدرع: قميص المرأُة، وكذلك مدرعتيا، ودرعيا، ": قال    
قال  حمقٌة، أة قميٌص، ودرع الحديددرع المر  قال التبريزي: ألنّ ودرع الحديد مؤنثٌة،  ،المرأة مذكر

ده بذكر آراء أيّ  ثمّ  ،أيوفينا ذكر ر  ،(ٕ)"ثر ويؤنّ : درع الحديد يذكّ لمثنَّىر بن اأبو عبيدة معمّ 
     .، والمغويينالمعجميين

 ة التي يستخدميا البجميّ الدراسة المعجميّ  من طرق ةىو طريق: التعريف بالمثال أو الشاهد .ٙ
وذلك من باب  ،ةىد في دراستو المعجميّ لى إدراج الشاإيعمد الدارس إذ  ؛في تحميمو الدالليّ 

و ربما معنى أصمي تي المفظة بمعنى مغاير لممعنى األالتخكيد أو تحديد الداللة عندما تخ
ا مّ أالشواىد  استعمموا إذ؛ نين الغرضيىذلم يخرج المعجمّيون العرب عن و  ،دهكّ أو واحد لكنّ 

ليل ا إلعطاء الدمّ أ، و المعجمع و العرب قبل وضتالمفظ قد استعمم نّ أيل عمى إلعطاء الدل
معنى المفظ قد يتغير  وذلك أنّ  ،معانيوحد أو عمى أعمى معنى المفظ موضوع البحث 

 قال: إذ ؛)كدح( مادة ثالو ما ورد في الصحاح عند دراسةوم ،(3)فيوبحسب السياق الذي يرد 
 :لو تعالى، وقو القطعأيضًا، وباب الكل  والكسب، وىو الخدشالعمل، والسعي،  الكدح:"
مٔإَظىمَربَِّك﴿ مَطاِدْح مَصُؿالضقهمٔإٖغَك االستشياد يحمل  نّ فإمن ثم و  ،(5)"ساعٍ ي أ (4)﴾َطِدحًا

تفسير اجتيادي  التعريف الذي ىو مجردة يقدم الدليل عمى صحّ  ؛ إذمن التوثيقجانبًا 
 .(6)المعجميّ عيو  يدّ 

                                                           

 .٘ٙ، الديوان: ٖٚٓ( منيج القّصاد : ٔ)
 .ٖٛٓ: القصادمنيج ( ٕ)
 .  ٕٓـ  ٜٔد . عمي القاسمي:  ،( ينظر: معجم االستشياداتٖ)
 . ٚ( االنشقاق : ٗ)
 ٜٖٛ/ٔ ( الصحاح:٘)
 . ٗٗٔينظر: صناعة المعجم الحديث: د. أحمد مختار عمر:  ٙ))
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و يحمل قيمة نّ أذلك  ؛(ٔ)الداللةتحديد وىي بعد  ،ا طريقو إيراد الشاىد فيي واحدة ال غيرأمّ     
كر يذبل قد  ،و يقف عندهأبنوع االستشياد البجمي لم يكتِف و ، (ٕ)لممعنى الذي ذكره ةتوضيحي

 دةواح ةوالشعر عند حديثو عن لفظ ،مثاًل يستشيد بالقرآن الكريمف ،من االستشياد أكثر من نوع
 ة ليا. دراستو المعجميّ  في
الترتيب بخن يقدم الحديث عمى ـــ أحياًنا ــــ و ال يراعى نّ أبد من ذكرىا ومن األمور التي ال    
 او ال يذكر نوعً نّ أكما  ،بل نراه يقدم ما ىو أقرب لصواب المعنى ،أو الشعر عمى الحديث اآلي
كر أو قد يذ وىو الغالب، نوع،أكثر من رد ذكر و يف، نسير عميو وتسمسلٌ  يكون لنا تقسيمٌ ل ا،واحدً 

 ةوذلك من باب التخكيد والدليل عمى صحّ  ،ثناء التحميل لمفظة واحدةأجميعيا في  األنواع
  :(ٖ)السابع والعشرينالبيت يل( الواردة في تحم)ة ومثال ذلك ما ورد في تحميل لفظ ،التعريف

مَتكديمَسؾىمَؼَلراٍتمَوػَيمالِحَؼٌةمممممممَذواِبْلمَوضُعُفٗنماأَلرَضمَتقؾقُل

ة اليمين يحمف اإلنسان عمى شيء يفعمو؛ لم يبالغ فيو وىو من تحمّ  أي قميلٌ وتحميل: " :قال    
 بقدر ما حممت بو الّ إفعمو ألم  :القسم أي ة، ومنو قوليم فعمتو تحمّ بو قسموحمل فيفعل فيو يسيرا يُ 

ر االنّ  فيمج ثالثة من الولد لمسممال يموت " :بوي الشريفوفي الحديث النّ  ،(ٗ)"يميني ولم أبالغ فيو
ـُِؽِمموَ تعالى: ﴿بقولو  أي قدر ما يبر ا قسمو فيو، (٘)"القسم ةتحمّ ر إال االنّ  مَوأرُدَػامٔإالٔإِنمِع

؛ تحميالً : ضربتو يقال، قيل لكل شيء لم يبالغ فيو تحميلٌ  ثمّ  ،(ٙ)﴾ِضقّٓاَطاَنمَسَؾىمَربَِٓكمَحِؿّؿامَعْؼ
 .(ٚ)ضربًا لم أبالغ فيوي أ
 

                                                           

 . ٛٛٔ. حالم الجياللي، ( ينظر: تقنيات التعريف: دٔ)
 . ٔٗٔ( الداللة في المعجم العربي: د. عمرو مدكور ، ، ٕ)
 .ٗٙ، الديوان: ٕٚٚ( منيج القّصاد:   ٖ)
 . ٜٜٕ/ ٖ، وينظر المسان :  ٙٚٙٔ-٘ٚٙٔ، وينظر: الصحاح: ٜٕٚ( منيج القّصاد : ٗ)

 . ٖٚ/  ٕصحيح البخاري: ، ٜٕٚمنيج القّصاد:  (٘)
 .ٔٚ( مريم : ٙ)
 . ٕٓٛنظر: منيج القّصاد : ( يٚ)
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  :(ٔ)ومنو قول جران العود شعرا    
ٍِممُعَكِذَرَصٍةممممممممموَوْضُعُفنَٓمإذاموَضِعَنمَتِقؾقُل مُتِذريماخُلزاعىمبَأْزال

؛ يعني إذا وقعت قوائميا عمى األرض لم  تمبث أال بقدر تحمة قميلٌ تحميل أي خفش: األقال     
  :(ٖ)العود أيضاً وقال جران ، (ٕ)القسم

مصقفامُوضوُسُفُممَواظـَوُممَتقؾقُلراَظتمُدراُػممَصذاضوامَعسَٓمَعـٔزَظٍةمممممممممم

مبالغٍة وقع قوائميا عمى األرض من غير  نّ أيريد  ،اليمين ةا سريعًا قدر تحمّ أراد بيذا نومً     
نوع وىذا  ،تيا؛ لسرعة رفعيا وخفّ األرضِ بل من سرعة سيرىا ال تبطئ في المبث بقوائميا عمى 

 .(ٗ)مبالغةٍ 
ة لكممة المفظيّ لتحديد الداللة  ؛الحديث والقرآن والشعرقد استشيد ب الشارح نّ أنجد ىنا     

بيان معناىا عند المحدثين إلى ىب بل ذ ،ولم يكتِف بيذا ،وبيان معناىا بالوجو الدقيق، )تحميل(
 :  (٘): وأبمغ منو قول المحدثين في وصف فرسٍ فقال

ـَِٓبمٖســميمِنَأمَرواِصعماحَلـََع مرؼهمُعؿعؾــــُقـــهميفمجأٓغـصــؽرىمممممممممممفاماظ

مإىلمعامؼرعــُقمصؿؽاُدمتلؾؼُهـرصُهمممممممممممــةمُتلـــابُقمرــــــَأربعـمأٓنـــــــوط

سيرىا إذا وقعت  يا من سرعةال تتعب؛ ألنّ  ةيا قوينّ ألى إو يشير بذلك نّ إ :قال بعضيم    
ي معمقًا عمى مّ حفقال ال، اً بدأ؛ فيي ال تتعب لتعبيا ؛ إزالةً تحميالً  قوائميا عن األرض كان وقعينّ 

  .(ٙ): وىذا بعيٌد ما ترىقوليم
بو من  لم يختِ  ولم يترك دلياًل  ،جادة مع اإلسياب في بيان معناىاإيما أالشارح ىنا خجاد ف    

؛ بل لو وجوده المعجمي فقطىذا المعنى ليس من صنع  ليبين أنّ  ،أو حديث أو شعر قديم يٍ آ
 .عند المغويين والشعراء أيضا

                                                           

 .ٕٗ( ديوانو: ٔ)
 .ٜٙٔ-ٛٙٔ/ٔٔ ( ينظر: لسان العرب:ٕ)
 .٘٘( ديوانو: ٖ)
 .ٕٓٛ( منيج القّصاد: ٗ)
 . ٖٖٔ/ٛٔ ( ىذه األبيات ألبي غانم شمس الدين بن عبدان  في وصف الفرس. ينظر: الوافي بالوفيات:٘)
 .ٕٔٛ( ينظر: منيج القّصاد: ٙ)
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ماني( الواردة في البيت الحادي )األ ومن أمثمة االستعانة بالشاىد ما جاء في تحميل لفظة    
 :(ٔ)عشر

مٔإنَٓماأَلعاِغَيمَواأَلحالَممَتضؾقُلمممممممممممممَكمعامَعـَٓتمَوعامَوَسَدتَصالمَؼُغرَٓغ

األكاذيب؛ ومنو  يضاً أ واألماني، يشتييوسان؛ أي يطمبو و ناه اإل: ىي ما يتمنّ اأّلمانيَ " قال:     
جاء بقول  ، ثمّ ح المعنىفالشارح ىنا وضّ  ،(ٕ)"؛ أي ما كذبت"يت منذ أسممتُ منّ ما ت" قول عثمان:

ستشيد بقول العرب حيث قال: ومن  ورود ابل  ،بيذا فقط ، ولم يكتفِ إلثبات رأيو عثمان
رويتُو أم شيٌء  ذا شيءٌ أى" ث:بعض العرب البن دأب وىو يحدّ األمانّي بمعنى األكاذيب قول 

، والتمني: يكون لمممكن"ي والترجي بقولو: بين التمنّ  ان فرقً بيّ  ثمّ  ،واختمقتو افتعمتو، :؛ أي"تمنَّيتو
  .(ٖ)" يكون إال لمممكنِ ال .. ، والترجي:: ليت الشباب يعوُد يومًا .ولكوالمستحيل كق

ن الكممات، وطريقة يتصل االشتقاق في إطاره العام بالعالقات بي التعريف باالشتقاق: .ٚ
 ،لمداللة عمى المعاني الجديدة ؛وسيمة رائعة لتوليد األلفاظ أيضاً  عديُ و عيا عن بعضيا، تفرّ 

نة من نة أو صيغة معيّ ىو صياغة كممة معيّ  :كما يدلنا عمى أصول الكممات، واالشتقاق
ـ ك ،(ٗ)صلة موجودة في ذلك األعامة استنادا إلى معمومات لغويّ ن بقواعٍد أصل معيّ 

 رق التي اعتمدىاوىو من الطُ ، (٘)من االجتنان ، واشتقاق اسم الجنّ (ضرب)من  (ضارب)
ما  ونذكر مثاليا ،(ٙ)واضعم ةفي تحميل ثالث هوجاء عندفي تعريف األلفاظ ودالالتيا،  يّ الحمّ 

 :(ٚ)ربعينألسادس وافي البيت ال ينتالوارد األسد(و )ليوث،  يتَ ما جاء في تحميل كمم
ـََٓرمِشقْلمدوَغُهمشقُلممممممِعِنمُظقوِثماأُلِدِدمَعِلَؽـُُهِعِنمخاِدٕرم مِعِنمَبْطٔنمَس

                                                           

 .ٕٙالديوان: و ،  ٖٕٔ( منيج القّصاد:   ٔ)
 .ٕٗٔ( منيج القصاد: ٕ)
 .ٕ٘ٔ( نفسو: ٖ)

 .ٖٓ( ينظر: الماضي والمضارع أييما مشتق من اآلخر: (ٗ
 . ٖٙٗ/ ٔ( ينظر: المزىر، السيوطي : (٘
 . ٖٗٚ، ٖ٘٘، ٖٗ٘( ينظر: منيج القّصاد:  ٙ)
 ٙٙالديوان: و ،  ٖٗ٘ ( منيج القّصاد: ٚ)
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ثة بالفتح وهً وواشتقاق اللٌث من اللُّوثِة بالضمِّ، وهً الهوُج، والجنوُن، أو من الل  " قال:   

 .(1)"بت؛ أي قويَ رأ؛ أو من استأسد النّ واشتقاق األسد من استأسد علٌه؛ أي اجت القّوةُ 

، من ترابط بالمعنىا بٌنهما وذلك لم ؛بطرٌقة االشتقاق )لٌوث، أسد( ٌنتَ عّرف اللفظ ًّ الحلّ ف 

، وقد ٌراد (والمطالبات باألحقاد، والجراحات، الشر) ، وهًلٌوث() للفظ معاٍن أخرىوهناك 

وجاء فً حٌاة الحٌوان: " اللٌث: األسد، وهو أٌضاً ضرٍب من  ،(2)فً األمر البطء ابه

هو المعنى الذي أراده الشاعر  ولكنّ  (3باَب، واللٌث من الرجال: الشجاع")ُد الذالعناكب ٌصطا

 حاله عند تمثله بٌنوصف  وكالهما ٌتالءم مع ،(ٗ)المعنى األشهر وهو (،جهووال الجنون،)هو 

 .(٘)() ٌدي سول هللا

ألسد ا" :لافقإلى داللته  ابن فارسأشار قد و ،، فهو ال ٌبتعد عن معنى األولا لفظ األسدأمّ      

استأسد  :ٌقال ما أشبهه، أسداً لقوته، ومنه اشتقاق كلّ  ً األسدُ على قوة الش ًء، لذلك سمّ  ٌدلّ 

وجاء فً حٌاة الحٌوان: األسُد: من السباِع معروٌف، ومنزلته من الحٌوان ،(ٙ)"بت إذا قويالنّ 

ٌُضرب بهالملك الُمهاب؛ لقوتِه وشجاعتهِ  منزلة المثل فً القوة  ، وقساوتِه وشهامتِه،، لذلك 

 اصار قوًٌّ  :(استأسد الرجل)، و(اداً، فهو مستأسدٌستأسد، استئس ًّ استأسد عل)ٌقال:  (7)والبسالة"

 نفكالهما ٌداّل  ، ومن ثمّ (ٛ)ه: اجترأ وأقدم على مهاجمت(الخصماستأسد على )كاألسد، و اقوًٌّ 

 .(ٜ)ةوهو القو ةثلو، ومشتق من الاألسدهو  واللٌث ،وهو القوة ى واحدٍ على معنً 

 

 

                                                           

 . ٖٚٚ، وينظر: ٖ٘٘-ٖٗ٘: منيج القصاد( (ٔ
 . ٘ٛٔ/ ٕينظر: لسان العرب:  ((ٕ
 .ٗٓٚ/ ٖ( حياة الحيوان الكبرى: ٖ)

 .ٗٗٛ، والمعجم الوسيط :ٕٗٗٓ، ومعجم المغة العربية المعاصرة :ٛٔ ٙ/ٕ( ينظر: نفسو: (ٗ
 . ٖ٘٘( ينظر: منيج القّصاد: (٘
 .ٙٓٔ/ٔ ( مقاييس المغة:(ٙ
 .ٖٛ/ ٔ( حياة الحيوان: ٚ)

 .ٜٓ المعاصرة: د. أحمد مختار عمر:( ينظر: معجم الجموع في المغة العربية (ٛ
 .ٙٛٔ/ ٕ( ينظر: لسان العرب : (ٜ
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 ملبحث الثاني: الدا
 
 ةاللة السياقي

ا وال شك في أّن عددً ، (ٔ)"ظملمكممة، وموقعيا من ذلك النّ  المفظيّ  ظمالنّ "و خنّ بف السياق رّ عُ      
يظل تحديد معنى " لذا ؛ليا ة في ضوء التفسير المعجميّ من المفردات قد ال يتضح معناىا بدقّ 

 . (ٕ)"ظر إلى القاموست أخرى غير  مجرد النّ إلى مقاييس وأدوا بحاجةالكالم 
وضعو عند  وال تظير داللتو إالّ  ،غامضة قابمة لالحتماالت داللة المفظ تظلّ  وىكذا نجد أنّ      

ويؤكد دي  ،ة ما ال بد أن تتعدد مدلوالتو من سياٍق آلخرفي لغ حالأي  ن، فإنّ في سياق معيّ 
ب من السياق يتركّ  نّ أو  ،ق في التركيب المغويّ سجمو السيايية الدور الذي أىمّ عمى سوسير 

ل  من خاليا ال تكتسب قيمتيا إالّ ين فخكثر، وأّن الكممة إذا وقعت في سياق ما فإنّ ين متتاليتَ وحدتَ 
وتعد نظرية السياق بحثًا متقدمًا ، (ٖ)معاً ، أو لكمييما ما ىو الحقمقابمتيا لما ىو سابق ليا أو 
 .و في البحث الدالليّ في دراسة المعنى، ولو مكانت

والمواقف التي ترد فيو سواء  يقتضي تحمياًل لمسياقات ياقإّن دراسة المعاني من خالل السّ      
 عالممنيم ال و ،لمغة عمى قيمة السياقكثير من عمماء او وقد نبّ  ،(ٗ)ةة أم غير لغويّ كانت لغويّ أ

مل ّنما عن الطريقة التي تستع، وا  ال تفّتش عن معنى الكممة" الذي صرح قائال: )وتغنشتين(
  .(٘)"فييا
فيي نظرية قائمة  ومن ثمّ  ،ق الذي ترد فيوأّنو ال وجود لمكممة خارج السيا يرونفيم بيذا      

، "مع صاحبتيا مقام كممةٍ  لكلّ  "و ،(ٙ)"مقالٌ  مقامٍ  لكلّ " العرب:لبالغيين عمى أساس مقولة ا
في دراسة السياق؛ ألّن تحميل المعنى عمى أساس  العرب ليم السبق المقولتين نجد أنّ  وبياتين

 ، وىي في الوقت نفسوحدث نظريات دراسة المغةأمن الموافقة بين المقال والمقام الذي قيل فيو 
ي يدور حولو عمم الداللة الذ المركزُ  ولذلك فإّن المقامَ ة منيم، اس، وال سيما العامّ بين النّ  متداولة

                                                           

 .٘٘-ٗ٘دور الكممة في المغة، ستيفن أولمان:  (ٔ)
 .ٕ٘ٙ ( عمم المغة ، محمود السعران:(ٕ
 .ٙٛٔ( دروس في األلسنية العامة: فريدينان دي سوسير: (ٖ
 .ٙٛ( ينظر: عمم الداللة: (ٗ
 . ٖٖث(: األلسني)بح إلى عمم الداللة( مدخل ٘)
 .ٖٙٔ/ ٔ( البيان والتبيين:ٙ)
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المغة في الفكر  سةمية ُعّدتا من نتائج المغامرات الفكرية في دراىأولما ليما من  ،(ٔ)الوصفيّ 
 .(ٕ)المعاصر

 من حددىا السياق مفاىيم يظير أّن ىناكاد منيج القصّ  ظر إلى ما جاء في شرحوبالنّ      
(، الداخميّ ) يّ ، مراعيًا السياق المغو وكيف تعامل معيا ،صوصلفاظ في النّ دالالت األتفسير 

ن لم يكن قد نّص (خارجيّ )ال وسياق الحال  ،فيمو القارئألّنو أمر بدييي ي ؛عمييا صراحة ، وا 
ن لم يكن  ميل بالسياق فقدنسبة ورود التحبيان ا عند ، أمّ وال يحتاج إلى تصريح ورد كثيرًا وا 

 ،ة لوذا سنكتفي بذكر نماذج تطبيقيّ ل ؛احتل الصدارة في الشرح ؛ إذسبة التي ورد فييا المعجمبالنّ 
 :حو اآلتي، وعمى النّ طريقة البجمي في التفسير بالسياق، ومنيجو العام فيوعمى لتعرف ويمكن ا

 :()الداخمي   ـ السياق المغوي  1
أي العالقة  ،مى المعنىع لمغويّ ، والتركيب اةيمكن أن تدّل بو األصوات المغويّ يشمل كل ما     
ب الكممة  بما يكس (في واقع الحياة ليو الكممةتشير إي ذال )الشيء ، والمدلول(الكممة) الدال بين

االحتمال وسماٌت محّددة غير قابمة لمتعدد و  ،واضحةٌ وٌد ًا لو حدخاصّ  ىداخل نظام الجممة معنً 
خرى في السمسمة ممات األبعالقتيا مع الك الكممة يتحددمعنى  نَّ إأي  ،(ٖ)أو االشتراك أو التعميم

إذ  ؛م الذي ترد فيو المفرداتاظممة وموقعيا من ذلك النّ لمك م المفظيّ اظويعنى بيا النّ ، (ٗ)ةالكالميّ 
، وىذه القواعد واألنظمة ظمة والقواعد المعتمدة في لغة ماإذ يعمق بعضيا ببعض عمى وفق األن

و الشارح وقد نبّ ، (٘)ة لكل كممة داخل التركيب المغويّ ىي التي تعمل عمى تحديد القيمة الدالليّ 
، وتعني في ىذا الموضع نا، ىىا ىنا) وذلك بعبارات، ودراستونى المعلك في أثناء تحميل عمى ذ

وفيما يمي عرض  ،اظ المتعددة المعنى كاألضدادلفاأل منأكثر ما يرد  أنَّ فضاًل عن ، (...

                                                           

 .ٕٛٙ( ينظر: عمم الداللة التطبيقي، األستاذ الدكتور: ىادي نير: ٔ)
 .ٕٔ-ٕٓالعربية معناىا ومبناىا : ( ينظر: المغةٕ)
، عمم الداللة في المعجم. العربي: ٕٔأبو الفرج: محمد أحمد ،في ضوء دراسات عمم المغة الحديث ( المعاجم المغويةٖ)
 .ٕٓٔ. عبد القادر سالمي :  د
 .ٜ٘( التحميل الداللي : ٗ)
 .ٖٕٙ( ينظر: عمم الداللة التطبيقي : ٘)
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 ين لذلك باأللفاظ، مستشيدَ تو ليا؛ لمعرفة كيفية دراسوع عند البجميالنّ  لبعض مالحظ ىذا
 :(ٔ)في البيت الثاني توردفقد  (ْينِ البَ )ا لفظ خمّ ف ،الَبْيِن، زعمْت()

ِِمَعؽقوُلظَؾنٔيمٔإذمَرَحؾواممممممممممٔإالَوعامُدعاُدمَشداَةما ُُماظَطر ممَأَشنُٓمَشضق

َلَقْد " :، وُقرئ، وىو من األضدادل، وقد يختي البين بمعنى الوصوالبيُن ىنا بمعنى الِفراقُ " :قال   
، وبيٌن نيما بوٌن بعيدٌ : بييقال ،أيضًا الفرق في المزية :ينالبو  ،، بالّرفِع؛ أي وصُمُكم"تقطَّع بْيُنُكم

، ّنيما من األضدادخح ب، وصرّ (، والوصل)الفراق وىما، الشارح ىنا معنين لـ)بين(ذكر ف، (ٕ)"بعيدٌ 
ات ، وباإلضافة إلى معطي"والبين: ىنا الفراق" المراد ىنا ىو الفراق، بقولو:ى المعن قال إنّ  ثمّ 

ق بالفراق ال فالرحيل متعمّ ، في البيت نفسو )رحموا( الوارد ولفظ مىذا ما يتالء نّ أنجد  السياق
 :ٖورد في البيت السابق من قول كعب، وىذا ما يتطمبو السياق مع ما بالوصل

مباَغتمُدعاُدمَصَؼؾيبماظَقوَممَعؿؾوُلممممممممُعَؿقَْٓممٔإثَرػامَظممُؼػَدمَعؽؾوُل

م والقرينة وىذا ما يتالء ،(ٗ)"نا بمعنى فارقتى بانت" :قولح الشارح بمعناىا بالصرّ  وقد   
د، والذلة ال تكن ل المعبّ ىو المذل (المتيم)ّن أل ؛يضاً أيت نفسو م( الواردة في الب)متيّ  ةالمقاليّ 

، وىذا تخكيد عمى إن المراد  الذلةبة والحياة الجميمة، ال لعزّ جد ان، فالحبيب بوصمو بالوصل
 . الوصلبالبين ىنا الفراق ال

  في البيت العاشر من قول كعب: توردفقد ا لفظ )زعمْت( أمّ    
مَطؿامُتؿِلُكمادلاَءماظَغرابقُلمٔإالممممَزَسَؿتمممَوالمَتَؿلَُٓكمِباظَعفِدماظَٓذيم

 ،(ٙ)"َزَعَم، َزْعمًا، وُزعمًا، وِزعمًا؛ أي قالَ ": قال الجوىري ،(٘)"ومعنى: زعَمْت ُىنا: قالتْ ": قال   
 .(ٚ) الزَّعُم: القْولُ  صاحب ديوان األَدِب: وقالَ  ،(ٙ)"قالَ 

                                                           

 .ٓٙالديوان: و ،  ٘ٙٔ( منيج القّصاد: ٔ)
 ٙٙٔ-٘ٙٔ( منيج القّصاد : ٕ)
 .ٓٙالديوان: و ،  ٚ٘ٔ: نفسو( ٖ)
 . ٚ٘ٔ: منيج القصاد( ٗ)

 .ٕٔٔ ــــ ٕٓٔ( نفسو: (٘
 .ٜٔٗٔ/٘( ينظر: الصحاح: (ٙ
 . ٕٔ٘/ ٕ( ينظر: ديوان األدب (ٚ
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ةٍ  : القوُل عمىمُ الزَّع": وقال صاحب المجمل    ماظَِّذؼَنم﴿: ومنو قوُلُو تعالى (ٔ)"غير صحَّ َزَسَم

 )زعمْت( ويجوز أن يكون ،(ٖ)"الزَّعم: الَتكذيبُ " صاحب العين: ، وقال(ٕ)﴾َطَػُروامَأِنمَظِنمُؼِؾَعـُوا
ومنو قولو  ،(ٗ)"َزعمُت بو أزعُم َزعمًا، وزعامًة؛ أي كفمُت، والزعيم: الكفيلُ "بمعنى)كفمت(، يقاُل: 

 .(ٙ)"الزعيُم غارمٌ " )عميو السالم(:اإلمام ، وقول(٘)﴾ُمزسقمِهامِبَغوَأ﴿ تعالى:
ذب، الكو القول، )عدة، نحو:  لفظ الزعم( يحتمل معاني) بخنّ  يّ مّ حا سبق يتضح تصريح المّ وم   
و نّ إثم  ،وزعمْت ىنا بمعنى: قالْت(): عمى الداللة المرادة في البيت، بقولو نّص و  أنّ إالّ  الكفالة(،و 

 ن اختمفوا؛ ذلك أنّ ا  ، و ليذه المفظة ون من معانٍ المغويّ  ، ذكر ما قالوبالمعنى المرادبعد أن صرح 
قالوا بو نقل ما بستشيد ا ، ثمّ قال بمعنى مختمف عن مراد الشاعر، عدا الجوىري واحد منيم كلّ 

يمكن ولذلك  ،المعاني األخرى التي ذكرىاداللة الزعم عمى ة ثبات صحّ إل ؛من القرآن، والحديث
د استطاع الشارح ق نّ إ :ولمتوضيح أكثر يمكننا القول، عّدىا من األضداد؛ فالقول ضد الكذب
 ك أنّ ذل ؛لمبيت المغويّ ات السياق معتمدًا عمى معطي ،تحديد الداللة المرادة من ىذا المفظ

ىنا  رة الحال ال تثبت عمى رأيٍ يا متغيّ نّ فيو بعد أن قال إ ؛بوصف محبوبتو مستمرّّ  الشاعر
، عميو في كل مرة توعده بيا بالوصليا تكذب بعدم اإلمساك بالقول الذي تقولو، أي إنّ  وصفيا

 نّ أ، وبيذا نجد (ٚ)ذا مستحيلوى ،ىذا لصدق قوليا و صحّ ، فمبإمساك الغربال لمماء و قولياشبّ  ثمّ 
 و ليا، فعدم اإلمساك بالعيد يعنيتنطبق عمى مراد الشاعر بوصفيا كرىا كمّ المعاني التي ذ نّ أ

 .وعودىا كاذبة ة قول ما تعيده بيا، وىذا يعني أنّ عدم صحّ 
يورد أقوال المغويين المختمفة في داللة  ثمّ  ،التركيبي يتطمبو الشارح المعنى الذيذكر ف    
  .المعنى المراد أوالً  مع تقديمة، فردالم

                                                           

 .ٖٗٗ/ ٗ( ينظر: مجمل المغة: (ٔ
 .ٚ( سورة التغابن : ٕ)

 .ٖ٘ٙ/ٔ( العين: (ٖ
 .ٕٜٗٔ/٘( الصحاح: (ٗ
 .ٕٚ( سورة يوسف : ٘)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ( منيج القّصاد : ٙ)
 .ٕٛٔـ ٕٚٔ( ينظر : كنو المراد : ٚ)
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   :(المقامو , موقفالو ,  )الخارجي   ـ السياق غير المغوي  2
 ،إلى الموقف أيضاً  خفقط، بل لج تو لممعنى عمى السياق المغويّ الشارح في دراس لم يقتصر    

وضرب ىي نوع من السموك، ؛ بل ال يرون المغة وسيمة لمتواصل فقط؛ فيم نيوىذا حال المساني
 ،لغتنا ليست جامدة ىدفنا منيا التواصل فقط نّ أذي ال غنى عنو لفيم الكالم؛ ذلك ال من العمل

فالسياق والموقف مرتبطان  ومن مكان آلخر، ،ختمف من شخص آلخرت ىي لغة متطورة بل
الموقف عنده يتكون من ثالث ، وسياق (مالينوفسكي) ينقصان عمى ما قرره ببعضيما ال

 .(ٔ)عناصر
 م والسامع وتكوينيما الثقافي .شخصية المتكمّ ـ ٔ
لك من عالقة بالسموك ذ، وبيان ما لوالسامع من يشيد الكالم من غير المتكمّ ـ شخصية مَ ٕ

 ، كحال الجو، والوضع السياسي ، ومكان الكالم.الكالميك في الموقف ر المغوي لمن يشا
 كاإلقناع، والفرح، واأللم . ـ أثر الحدث المغويّ ٖ

 ، أو ىو مجموعة(ٕ)ن تقع فيو الكممةأي يمكن الموقف الخارجي الذ ياق الحاليقصد بسو     
وداللتو بصبغة  ،تصبغ الخطاب ، وجميع القرائن الحالية التيالظروف التي تحيط بالكالم

عي ، وكثيرًا من واقعو االجتمامعو ثقافتوإنسان يحمل  كلّ  لى أنّ وقد أشار فيرث إ، (ٖ)خاصة
 ،من غيره وأصبحت تخخذ شكاًل أكثر تحديداً  ،ىذا السياق عنده ةتطورت فكر وقد  ،حيثما حل
؛ تجنبًا جديد ما أضافو فقط ذكر منيايقتضي جممة من العناصر سن هفي نظر  الكالميّ والموقف 
 :(ٗ)تيوىما كاآل ،لمتكرار

 .معجميًا و ، نحوياً و ، صرفياً و ، : صوتياً ـ تحميل السياق المغويّ ٔ
 طمبو ، ىجاءو مدح، من  ةفة الكالميّ بيان نوع الوظي ـٕ

  :(٘)تور ىادي نير إلى ما ذكر ما يختيوقد أضاف الدك    
                                                           

 .ٜٛ ـــ ٜٚ: جوتحميل الداللي إجراءاتو ومناى( الٔ)
 .ٜٚ/ ٔ. والتحميل الداللي :  ٕٗراسات في الداللة والمعجم : د .رجب عبد الجواد إبراىيم: ( دٕ)
 .ٕٔٔ( عمم الداللة في المعجم العربي : ٖ)
 .ٕٖٔينظر: عمم المغة: و ، ٜٛ/ ٔ: لتحميل الداللي إجراءاتو ومناىجو( اٗ)
 . ٕ٘ٙ( عمم الداللة التطبيقي في التراث العربي : ٘)
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 ،، وىنا نكون مع السياق العاطفيةالعاطفية ألطراف العممية المغويّ أو  فسيةـ الحالة النّ ٖ
  .ة أو الضمنيةوالدالالت اإليحائيّ 

و سياسيًا، أو أ ًا،ًا، أو قضائيّ طابًا فنيّ ، كخن يكون خص المغويّ ـ نوع الخطاب الذي يحممو النّ ٗ
 .دعائياً 

 أو تجريحاً  ،، أو سخريةً مشتركين، إقناعًا، أو إغراءً ص وغايتو المتوخاة في الطبيعة النّ . ٘
  .إلخ...
 صوص السابقة لو .ي بين أيدينا بالنّ ص الذق النّ ـ مدى تعمّ  ٙ
سياق في فالتاريخ جزء من فعل ال ؛ةلمغويّ تجري أو جرت فيو العممية اي ذو الزمن الأ ريخاـ التٚ

 :(ٔ)نيربعاألالواردة في البيت السادس و  (خادر) لفظ ومثالو ما جاء في شرح، تحديد الداللة
ـََٓرمِشقْلمدوَغُهمشقُلممممممِعِنمُظقوِثماأُلِدِدمَعِلَؽـُُهِعِنمخاِدٕرم مِعِنمَبْطٔنمَس

، وأخدر فيو ا األجمةل الِخْدَر، ويعنى بو ىن؛ أي دخخادرٌ األسد؛ فيو  وُيقال: خدر": قال    
، أي لزم الخدر، كذا قال الجوىري، وقال صاحب العين: خدر األسد في عرينِو إذا لم يكد مخدر

ويعني بو ": وقولح بالمعنى المراد  بصرّ  ، ثمّ خادر(لـ)عّدة معاني كر ذفينا ، (ٕ)"يخرُج فيو خادر
، الخاء والدال والراء أصالن: الظممة، والستر، والبطء" جاء في مقاييس المغة: ،"ىنا اأَلجَمة

األجمَة لو خدٌر، نقول أخدر فالن في  ألنّ  والمراد ىنا ىو المعنى األخير)اإلقامة(؛ ،(ٖ)"ةواإلقام
 نّ ؛ إذ إمعطيات السياق المغويّ الداللة والذي ساعد الشارح عمى تحديد  ،(ٗ)أىمو؛ أي أقام فييم

د، و)بطن وىو بيت األس، و)غيل( )مسكنو(، ىيوردت في البيت نفسو ة التي القرينة المفظيّ 
ىو اإلقامة في ، و الشارح عمى تحديد المعنى المراد ، جميعيا ساعدتعثر( أي في باطن األرض

ح لنا القصد؟ وضّ  السياق المغويّ  نّ إىل  :وىو سؤالىنا بقي  لكنو ، (٘)منووعدم خروجو  ،مكانو
لم  السياق المغويّ  نّ ألك ؛ ذ؟ الجواب ىو: النريده الذي صدالقصد؟ وىل توصمنا إلى المعنى والق

                                                           

 .ٙٙ، الديوان: ٖٗ٘( منيج القّصاد:  ٔ)
 .ٕٕٛ/ٗ، والعين:  ٖٗٙ/  ٕ، وينظر: الصحاح:  ٖٗ٘( منيج القصاد : ٕ)
 .ٜ٘ٔـ ٕ( مقاييس المغة : ٖ)
 .ٓٚٔ/  ٕ( ينظر: نفسو: ٗ)
 . ٖٗٗ،  وكنو المراد:  ٖٗ٘( ينظر: منيج القّصاد: ٘)
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ييا البيت الشعري أي المناسبة التي قيل ف ،لذا نمجخ إلى الموقف ؛كافيًا لتحديد الداللة كاممةيكن 
السامع ؟ وما  ن ىو، وما شخصية المتكمم ؟ ومَ ي خرج إليو، وما الغاية منوذ، وما الغرض ال
 ا نصل إلى المقصود .عند اإلجابة عمى ىذو  ،لخإ األثر المغوي ...

 :(ٔ)قالإذ  ؛بالنظر إلي األبيات السابقة لقول الشاعر تتضح لنا المناسبةو     
ِٓمَأِوَسَدِغيــأنَٓمَرُدمُأِغِؾِؽُت ِٓمَعْأُعممممممممممموَلما ـَِدمَرُدؤلما موُلـــَواظَعْػُومَس

مُلــــــاْظُؼِرآٔنمصقفامَعواسقٌظموَتُػصقمممممداَكماظذيمَأِسطاَكمغاِصَؾَةمممممممـَعِفاًلمَػ

مُأِذغبمَوَظومَطـَُرتمَسـٓيماأَلضاوؼُلوألماظُوذاِةمَوَظمممممممممممـــَذٓغيمِبَأضـــــَتَأُخ

مُلــــَأرىمَوَأمَسُعمعامَظومَؼلَؿُعماظػقوُممِبِهممممممممممــــوُممَعؼاعًامَظومَؼؼــــدمَأضـــــَظَؼ

؛ (وىي قدوم كعب بن زىير إلى رسول ا ) ،ألبيات تتضح لنا المناسبةفمن خالل ىذه ا    
منو، وبيذا قد  واعتذارٌ  ()دبي محمّ وطمب العفو منو، فالغرض ىو مدح لمنّ  ،تثال بين يديولالم
قال بحقو ، وال عجب أن يُ (، فالسامع ىو رسول ا )ومن ىو السامع ،ن ىو المتكممفنا مَ عر 

 .(ٕ)ما يقال
فيم بجانبِو ، نو ، وعدم وقو د ما يئس من نصرة خاّل نَّ كعب بن زىير بعا الحدث: فيو إمّ أ    

 ما نفسو بخنَّو ال يحدث إالّ ( ، مخاطبًا بنفسو لمقاء رسول ا )الذىاب قرر  فمم يجره أحد منيم
ابو نيايتو الموت، ويستمر في خطفإّن نسان ما طال عمر اإلميو  أراد ا تعالى لو أن يكون،

، وىذا األمل مستمر بخن ( أوعدني بالعفو) الرسول خبرت أنّ ي قد أُ نّ إ: ء، ويقول ليملألخاّل 
ء األخاّل ، أو ستخنف الكالم، ورجع من خطاب الوشاةاي بعد صدور الوعيد منو، ثم ح عنّ فصي

، وفي أثناء ذلك يصف الوقوف بين يدي رسول بدأ بطمب العفو منوي، ل(إلى خطاب الرسول )
؛ ، وخصَّ الفيلَ "لو أمان من الرسول  أن يكون، إالّ يرعد لظلّ  و لو أقامو الفيل( بخنّ )ا

 وخوف  ،ة صعبةفسيّ جسمو ومتانتو، وما يرافق ذلك من حالة ن تو، وضخمِ لقوّ  ؛تيوياًل، وتعظيماً 
 
 

                                                           

 .ٙٙ، ٘ٙالديوان: و ، ٖٔٗ، ٖٖٛ، ٖٖٔ ، ٕٖٙ( منيج القّصاد: ٔ)
 . ٖ٘ٗكنو المراد: و ،  ٕٖٛ( ينظر: منيج القصاد: ٕ)
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 :(ٕ)إلى أن وصل إلى البيتين، (ٔ)!ال ييابو ويخشى لقائو، وأي شخص () من مالقاة الرسول
ـِممممممممممممممم ـِلوْبموَعـِلُؽولممُؿُهمممممممديمإِذمُأَطـّؾــــَظــذاَكمَأِػـَقُبمِسـ موضـقـَلمإغَٓـَكمَعـ

ـََٓرمِشقْلمدوَغُهمشقممممممممممِلَؽـُُهِعِنمخاِدٕرمِعِنمُظقوِثماأُلِدِدمَعممممممممممممممم مُلــِعِنمَبْطٔنمَس

( لدى مقامو ) َم النَّبيا َكمّ نَّو لمّ إ" :بالقول كبيرة يتين بدقةمعنى الب وقد حمل السيوطي     
عّما  مو، وسائ( تكمَّم معو في نسبو، ومن أي قبيمة ىو) الذي بين يديو، وقد أخبر أنَّ النَّبي

( ُليطالبو بالخروج منو، اشتدت ىيبتو عميو في خطابو، وعظم في نفسو وقع ) وشي حّقو لمنَّبي
 ، واشتدت بو الرىبة أكثر مما تداخمُو الييبة من األسد.داخمو الروعحتى وىنت قواه، و  كالمو،
(؛ بي )و لمنّ وشي في حقّ ا ( لمّ ) بيىيبة النّ  الذي أراد الشاعر الوصول إليو ىوو      

ما ه كخنّ ؤ و إذا تكمم أطرق جمسانّ أ "فقد تقدم من وصفو  ،ليطالبو بالخروج منو، وحقيق بذلك
و نّ إوانات ىيبًة، حتى يقال و أعظم الحينّ أ؛ إشارة إلى الييبة باألسد عمى رؤوسيم الطير، وخّص 

 .(ٖ)ة الخوف منوالفرار منو؛ لشدّ الفرد طيع ستيال  بمجرد رؤيتو
في الكالم  (ا أخد )ّنو لمّ إ: لييبة الواقعة عنده بحالة الكالم؟ فالجوابُ ا خّص  : لمَ ن قيلإف    
إذ الرجل الجميل إذا  ،في مزيد الييبة، وعظم الحرمة ، مبالغةً متوقعووسمع منو ما ىو غير  عوم
كانت الييبة قائمة في ىذه ، فإذا ىب روعوذذ في مخاطبة من ىو دونو سكن جخشو، و أخ

المعنى من مسائمتو ما  :ن قيلإفالحالة، كان ذلك دليل عظم الييبة، ووفور الحرمة في كل حال 
إذا كان أوى  ذلك من باب التوبيخ والتقريع لوُ  ق بذلك ؟ فالجواب: إنّ يتعمّ  عن نسبو، وأي غرضٍ 

ن يقول مَ  ، فكخنَّوم في أول الشرحبت ذلك عمى ما تقدّ فخ (بي)نة لمجيرة من النّ إلى قبيمة ُمزيّ 
 :وأخيراً ، (ٗ)وا عنكي؟ قد برئوا منك، وتخمّ ك منّ ين يعصمون، وقومك الذبيمتك التي ُتجيرك عميّ ق
  :(٘)ب عنو يكون في وجيينخادر؟ فالجواوصف األسد بال لمَ 

                                                           

عراب ــــ : ُعُمُو الكعب األدبيّْ ، وينظر ٖٖٚ، وكنو المراد :  ٖٖٛ- ٖٖٓ-ٖٗٔ: منيج القّصاد : ( ينظرٔ) ِشرُح وا 
 .ٜٛٔ-ٜٚٔقصيدة كعب بن زىير الصحابي) بانت سعاد (: ابن عوف عمر كوني . 

 .ٕٙالديوان: و ، ٖٗ٘- ٖٔ٘ ( منيج القّصاد:ٕ)
 . ٖٔٛ( كنو المراد : ٖ)
 .  ٕٖٛ( نفسو: ٗ)
 .ٖٖٛ-ٕٖٛ( نفسو: ٘)
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ىيبًة  كان أشدّ  ما كان مختفيًا عن العيوناألسد في الوحوش كالممك في اآلدميين ، كمّ  نّ إ: ولال 
، ولو ليعظموا في نفوسيمتزال المموك تحتجُب عن الرَّعيَّة؛  فوس، ولذلك الووقعًا في النّ 

 ، أو قربوا منيم ليانوا عمييم .خالطوىم
قداموتوحشوُ زداد الخباَء لزم ا إذا: الثاني  ؛رة ترابطتكثي اأمورً  نّ أفنمحظ ىنا  ،، فتعظم جرأتو وا 

 لتعطينا داللة التركيب.

 المعنى العام:
 و غالبًا ما يذكر المعنى العام لمبيت الشعري في نيايتو بعد أنْ أنَّ  يّ ا يمحظ عند الحمّ وممّ     
تتظافر  إذر عنو بالمعنى العام الشامل؛ يمكن أن ُنعبما داللة األلفاظ المفردة، وىذا  نيبيّ 

ة في سبيل الوصول إلى المعنى، وما يتخمل ذلك من بيان الغرض ة والسياقيّ الدالالت المعجميّ 
جاء  ما نذكر منيا.(ٔ)وأمثمة ذلك كثيرة  ،قد أحياناً الذي خرج إليو قول الشاعر، واالستشياد، والنّ 

 :(ٕ)في قول كعب من البيت الثامن
ـَٓ ِْمَوَتؾدؼُلمممممممممممُخؾٌَٓةمَضدمدقَطمِعنمَدِعفامفاَظِؽ مَصفْعمَوَوظْعمَؤإخال

 في بالوصل لكذبتْ  ىا، ولو وعدتْ بصدّ  نَّيا لو كان ليا صاحٌب فجعتوإ قال: والمعنى    
 باإلخالف، وال تراعي حقَّ الوفاء. قوليا، وأخمفت وعدىا، واستبدلتو

عدىم بعد عمى سبيل الشكوى في صّد األحباب، وبُ  قمت: ىذا وأمثالو من أقاويل العشاق    
، واالقتراب، وُمر ُىجرانيم عقيب حمو الوصال، وبخميم عمى  العشق بطيف مساكين الدُّنوّْ

 ا إلظيار التمذذ بالصبر عمى ما أمّ  :(ٖ)رٍف؛ إّنما يوردونو ألحد غرضينصِ  الخيال، وليس بذم  
 :(*) الحديد بخفعالو كما قال أبي اضيفعل المعشوق، والر 

                                                           

 ،.ٜٖٛ، ٖٜٖ،ٖٖٓ، ٕٗٗ، ٕٔٗ، ٕٕ٘، ٘ٚٔ، ٖٙٔ( ينظر: منيج القّصاد: (ٔ
 .ٔٙالديوان: و ، ٜٙٔ( منيج القّصاد: ٕ)

 .ٕٓٓــ ٜٜٔ: منيج القصاد( (ٖ
لحسين بن أبي الحديد أبو حامد المدائني البغدادي عز الدين عبد حميد بن ىبة ا بن محمد بن محمد بن ا )*(

ىـ( ، وىو من أسرة عربية  ذات مقام رفيع. ينظر: وفيات األعيان ٙٛ٘المعتزلي، ولد بالمدائن في ذي الحجة من سنة) 
 .ٕٜٖ/ ٘وأنباء أبناء الزمان: 
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مـــــلعمعؿدّظْبمعؿؿـْٓتمممممممممممممممُعؿعٓؿْنمعـــــــــــــــؿعـُٓعؿغرْيمعؿــــــــؾٓو

 :(ٔ)ثم قال بعد ذلك، نويو وتموّ ة الحبيب، وتجنّ من جناي  عّدةذكر ِخصااًل وقد     
مظؾـرودماظلؾلُلُجـَرعماحلـؿـقـممػـيمامممممممممِذُبماظؿـعـذؼـبمصـقـهمطـأغَٓؿـاأدــؿــعـممممم

 ،وِ تو وداللنعتذكر بخمو بوصالو، و بحسن معشوقيم عن عشقو ب وأّما التنفير من يسمع    
 ،فيصفو مورد العشق من كدر الغيرة، والمزاحمة، ويخمو العاشق بما يجمو بصره من المشاىدة

 :(ٕ)ي قولوف )*(ىــــ(ٛٓٙ)ت/بيذا الغرض ابن سناء الممك مو عنده من المزاحمة، وقد عرََّض ويح
مطؿامَترىمصؿؼولمتطؿُعمبيموَأغَتيممممممممممــيمِظرتقَٓمِظــــومٔإظقفامٔرضَٓؿـــــــُؽَأِذ

ـَٖمممممِبيممممممؤإذامبؽقُتمدعًامتؼوُلممشٖت مَتمدِعَعكمَأِحَؿراِغوىمصصِؾؼوَمماظ

ــَعنمذ مراـــــــماظشِّالِئُؼفامبؿكقريــــَػِذيمَخممممممممممدوَغُهــفاماظَغراَممصاَءمميـُقـــ

 :(ٖ)في قولو أيضاً  ح بو ابن أبي الحديدوصرّ     
مغازٔرمدواَيموضؾِّقفامإىلمطلِّمممممممممممممساذٕقملِّبغِّضفامإىلمُطمصقامرٓب

فخحسن حيث  ،في تصريحو بغيرة العشَّاق )*(ىــ(ٚٔ٘)ت/لدمشقيبن الخياط ااوقد بالغ     
 :(ٗ)قال

مِحذارًاموخِوصًامأِنمَتُؽوَنمحُلؾِِٓهمممممممممممأغًَٓةمأشاُرمإذامآَغِلُتميفماحَلئٓم

    

                                                           

 .ٓ٘ٔـ ٜٗٔينظر: الروضة المختارة، ابن أبي الحديد: و ، ٕٓٓ(  منيج القّصاد: (ٔ
)*( القاضي السعيد أبو القاسم ىبة ا بن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر بن المعتمد سناء الممك أبي عبد ا 

 ٔٙ/ٙمحمد بن ىبة ا بن محمد السعدي، الشاعر المشيور، المصري. ينظر: وفيات األعيان:
 .ٚ٘ٔ( ينظر: ديوانو: ٕ)

 .ٕٔٔ ،  ينظر:  الروضة المختارةٕٔٓ( منيج القّصاد: (ٖ
)*( ابن الخياط الدمشقي: ىو  ابو عبد ا أحمد بن محمد، المعروف بابن الخياط الدمشقي الكاتب، عاش عمى 
سمعتو إلى آخر سنة سبع عشرة وخمسمائة، وتوفي في سابع  عشر رمضان منيا، وكان قد سافر إلى بالد العجم ثم 

، وينظر: ديوانو مطبوع بتحقيق ٛٚٔ/ ٕريدة العصر: عاد إلى دمشق ومات فييا بعد مدة.)ينظر: خريدة القصر وج
 ٕٛٚ، ٜٔ ٛ٘المرحوم خميل مردم: دمشق، 

 .ٔٚٔ( ينظر: ديوانو : (ٗ
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، وُتخمف وتبّدل، وفيو قول دُ عِ معشوقتو تَ  شعر بخنّ ألّنو يوربما ِعيَب عمى كعب ىذا الكالم؛      
 :(ٔ)ىو من قول ُكثّْير في وصف عزَّة منيا، وأين

مؿشيمِبفاماظُعصُممَزظَِّتَطَأٓغيمُأغاِديمَصكَرًةمِحنَيمَأسَرَضتمممممممممِعنماظُصمِّمظومَت

مَعؾَِّتملــــــَصَؿنمَعٖلمِعـفامَذِظِكماظَوصَؾًةمممممممممـــمخقَكمٔإالاـــــوْحمَصؿامَتؾؼـــــــَجؿ

ميا بوصاليا بحيث لو خراده المبالغة في فرط دالليا، وبم عتذر لكعب بخنّ قمُت: ويمكن أن يُ     
لكذبت في وعدىا، ومطمتو عمى  وعدت بالوصلولو  ،وفجعتو ،بو تْ لالستبدا صاحبً  صاحبت
 ، وىو قريب من قول اآلخر:وال تعُد بوصٍل ليا عاشقا ،ايا ال تصاحب مصادقً معنى أنّ 

م.........................مممممممممموالمترىماظضٖبمصقفامصقـفقُر

يد المدح بما تخك ":ىذا مناسٌب لتسمية عمماء البديع وكالم كعب، أي: ال ضبَّ فييا فينجحرُ     
  ."يشبو الذم

من  فالشارح لم يكتِف ببيان المعنى فقط، بل استشيد بالكثيرِ ، (ٕ)وا أعمم بحقائق األمور    
ىو إظيار ، الغرض الذي أراده الشاعركعب؛ إليضاح المعنى، و  األبيات الشعرية المقاربة لقولِ 

ماعً غرضه العتب وغاٌته وبٌان نوع الخطاب وهو خطاب اجت ،، والتنفيربالصبر التمذذ

من  الخطاب حممووما ي ،كالمو طيات بين واضحة النفسية الشاعر وحالة، التأثٌر فً محبوبتهِ 
خالف الوعتع  ىذا تعمق مدى نمحظ يضاً أبالعيد، و  الوفاءد، وعدم ب وعناء بسبب الصد وا 

 من سيئ نأ عدوب وصميا، وتمنى منيا بالوعد الصدق بطمب األمر أول بدأ فيو سبقو بما النص
 قال أمورٌ  وىذه خالف، والتبديل،واإل ،(الكذب)والولع بالفجع، ووصفيا وذميا، بيجائيا بدأ ذلك

ما جاء  ومثالو أيضاً  العام  السياق تحميل عندعمييا  ونبّ  والتي (ٖ)نير ىادي الدكتور ابمراعاتي
 :(ٗ)السادس والعشرين في تحميل البيت

ر   في َقْنَواء                َتْسهيل   الَخد ْينِ  وفي م ِبين   ِبَها      ِعْتق   ِلْمَبِصيرِ  َتْيهاح 

                                                           

 ٜٛــــ  ٜٚ( ينظر: ديوان ُكثير عزة: (ٔ
 ٖٕٓــ ٕٕٓ( منيج القّصاد: (ٕ
 .ٕ٘ٙ( ينظر: عمم الداللة التطبيقي في التراث العربي :  ٖ)
 .ٗٙلديوان: ، إٕٚ( منيج القّصاد:    ٗ)
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ِمن قوِل طرفَة كرُميا ِمن ُأذنييا، وىذا المعنى إنَّيا ناقٌة كريمٌة ُيعرُف ومعنى البيت:  "معمقًا:  قال
  :(ٔ)في َوصِف اأُلذنين

 ......................     ِفيِهما        الِعتقَ  َتْعِرف   م ؤل متانِ          
 ا  سِمَع ىذا البيت، قال ألصحابو: ما حرتييا؟( لمَّ روى أبو سعيٍد البكريُّ بإسنادِه انَّ النبي)
 فقال بعضيُم: العينان، وسكْت بعُضيم.

 .(ٕ)"( ىما ُأذناىا، نسبيا إلى الكرمِ فقال النبي)
معنى يتضح الغرض وىو ومن ال فالشارح حمل معنى البيت بشكٍل عام مع االستشياد لذلك،

ومنيا الكرم،  ،(، إذ وصفيا بخحسن الصفاتالناقة التي ستحممو إلى سعاد )وصفصفالو 
ُأذنييا، وىذا ما قال بو  المستحسن من اإلبل مما يدل عمى كرم الناقة ُطولُ  وخّص ُأذنييا؛ ألنَّ 

سابقة لو فيو ىذا النص مع النصوص ال ثم نمحظ مدى تعمق (ٖ)( عندما سخلُو أصحابوالنبي)
ثم  أبتدأ من وصفيا بسيمة السير، إلى معرفتيا بالطرق الطامسة، ثم حدة النظر إذا اشتدَّ الحر،

وصفيا بالقوة، ثم ما تتميز بو من النعومة والمالسة، وذلك دليل عمى صحتيا من جرٍب وغيره، 
نَّ ثم وصل في ىذا البيت إلى الحديث عن كرميا    .(ٗ) ميايدل عمى كر  طول ُأذنييا، وا 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 من معمقتو. ٕٛ( ينظر: ديوانو: ٔ)
 .ٕٙٚ-ٕ٘ٚ ( منيج القّصاد:ٕ)
 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓ كنو المراد:و ، ٕٙٚ( ينظر: نفسو: ٖ)
 وما بعدىا. ٕٕٛ( ينظر: منيج القّصاد: ٗ)
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 املبحث الثالث
 
 للألفا  : التطىر الداليل

تطور كان المعنى الم سواء أ ،يطرأ عمى مفردةالتغيير الذي  ونّ أفيم من التطور في المغة يُ      
، ساسي لمكممةنقرض المعنى األا، أو حتى لو م كان قريبًا من الداللة السابقةجديدًا أ ةدالل

أي من حال  ،طور إلى طورالمفردة تنتقل من ألّن  ؛ر عمى ىذه الحالةطوّ ويكون إطالق لفظ الت
المغة ظاىرة اجتماعية تتخثر بكل ما يعتري اإلنسان من أحوال عامة  نّ أذلك  ؛(ٔ)إلى حال

ر لغتيا أو جعميا جامدة ة إيقاف تطوّ وليس في مقدور أي أمّ  ،ةيشترك فييا جميع أفراد األمّ 
إذ تتضافر العوامل  ؛ة نفسيا ال يمكنيا أن تتصف بذلكاألمّ  ذلك أنّ  ؛خاص   عمى وضعٍ 

ة مع مرور ة لألمّ االجتماعية واالقتصادية والسياسية وما إلى ذلك في تكوين البنية العامّ 
والسياق ىو  ،تاً يحدد معناىا تحديدًا مؤقّ  ، فالكممة توجد في كل مرة تستعمل فييا في جو  (ٕ)األيام

بعينيا عمى الكممة من الدالالت الماضية التي تدعيا الذاكرة تتراكم الذي يفرض داللة واحدة 
 .(ٖ)ويخمق ليا داللة حضورية

، وميدانو الكممات ومعانييا، ومعاني ر المغويّ ىو أحد جوانب التطوّ  ر الدالليّ والتطوّ      
بية ر مستمر ال يتوقف، ومطالعة أحد معاجم العر الكممات ال تستقر عمى حال، بل ىي في تغيّ 

مسخلة  نّ أرة من عصر إلى عصر، أي معاني الكممات متغيّ  ن أنّ وتبيّ  ،رتبرىن عمى ىذا التطوّ 
الوضع األول  إنّ " :يقول فيو فممدكتور إبراىيم أنيس رأيٌ  ؛المعنى األصمي مسخلة ليست محددة

 ن وعصر خاص من، وليس واقعًا حقيقيًا لو زمن معيّ في األغمب األعمّ  مقصودٌ  لمكممة شيءٌ 
 تعبير الميل إلى معرفة أصول الكممات ما ىو إالّ  نّ أوذكر ستيفن أولمن  ،(ٗ)"عصور التاريخ

 . (٘)والربط بينيا ،البحث عن أصول الكممات عن الغريزة المعروفة بحبّ 
 يا :ا في المفظ مظاىر مختمفة أىمّ ولتطور الداللة وتغّيرى      

                                                           

 . ٙٔٙ/ ٔينظر : أساس البالغة :  (ٔ)
،  ودور  ٘ٗسة داللية مقارنة، عودة خميل: ( ينظر : التطور الداللي بين لغة الشعر الجاىمي ولغة القرآن الكريم درإ)

 .ٙ٘ٔالكممة في المغة، ستيفن أولمان: 
 . ٖٕٔفندريس : ،( المغةٖ)
 . ٗ٘ٔ( داللة األلفاظ: ٗ)
 . ٙ٘ٔستيفن أولمان  ،( دور الكممة في المغة٘)
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 تخصيص الداللة . -ٔ
 تعميم الداللة . -ٕ
 :تخصيــــص الـــداللـــــــــةـــ ـ
 وىو أن تقتصر داللة المفظة عمى" (ٔ)ى أيضًا تخصيص العام أو تضييق المعنىويسمّ      

، وأطمق عميو السيوطي العام المخصوص وىو ما ُوضع امطمقً  اشيٍء محدود بعد أن كان عامّ 
اقتصار الداللة  أيضاً بو ويعني  ،(ٕ)"أفراده في األصل عاّمًا ثّم ُخّص في االستعمال ببعض

عددًا  قلّ أشموليا ويصير مدلول الكممة مقصورًا عمى أشياء  قفيضي ،ة لمفظة عمى بعضياالعامّ 
فتشيع وتصبح ىي الداللة المتبادرة إلى الذىن عند سماع  ،ا كانت عميو المفظة في األصلممّ 

 إلى أمور عّدة ىي: وىو صورة واضحة من صور التطّور الداللي  يمكن أن ُتعزى ،تمك األلفاظ
، ويقُصر ُيزيل مع تقادم العيد عموم معناه، فتعمال العام في بعض ما يدّل عميوكثرة اس -1

 .(ٖ)مدلولو عمى الحاالت التي شاع فييا استعمالو
يـؤّدي  اً انقراض طائفة من األشياء أو العادات أو المظاىر التي تعّبـر عن المفظ دالليّ   -2

 .(ٗ)ا عمى ما بقي من تمك األشياء متداوالواقتصارى ،إلى تضييق داللتو
  .مدالالت العامـّةلافة بعض المالمح التمييزّية إض -3
 .(٘)لتحديد المقصود عمى وجو الدّقة يكون التخصيص وسيمةً  -4
ضافة بعض المالمح التمييزية سبب التخصيص بخّنو نتيجة إ ر عمم المغة الحديثويفسّ     
 .(ٙ)عدد أفراده قلّ  ما ت المالمح لشيءٍ ، فكمما زادلمفظ
إذ وقفوا  ؛ةودراساتيم المغويّ  ،وأشاروا إلييا في كتبيم ،الظاىرة هوقد تناول عمماء العربية ىذ    

ة وأصوليا والتطور الحاصل فييا وشرحوا معانييا المغويّ  ،داللتيا عند األلفاظ التي تخصصتْ 

                                                           

 . ٕ٘ٗ، وعمم الداللة: ٕٙٔ( ينظر: دور الكممة في المغة: (ٔ
 . ٕٚٗ/ٔ( المزىر: ٕ)
 . ٜٖٔلمغة )وافي(: ( عمم اٖ)
 )بحث(  . ٖٔٔ( في الداللة والتطور الداللي: أحمد قدور ٗ)
 ٖٔٔ( في الداللة والتطور الداللي : ٘)
 . ٕٙٗ( عمم الداللة : ٙ)
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، (ٗ)واآلمدي ،(ٖ)والرازي ،(ٕ)بــن فــارس وأحمد، (ٔ)ومنيم ابـــن قتيبـــة ،وصواًل إلى معناىا الجديد
أصبحت تعني (٘)"و فال يدنى منوالذي حرم مسّ " ن كانت تعنيأفبعد  ،)حريم( ومثال ذلك كممة

 ة. ساء خاصّ النّ 
ت الثاني الواردة في البي )أسمموا( لفظداللة في الشرح ما جاء في الأمثمة تخصيص ومن      

 :(ٙ)والخمسين
مِبَؾطٔنمَعؽََٓةمَظٓؿامَأَدَؾؿوامزوظوامممممممممممؼٕشمضاَلمضاِئُؾُفمَؾٍةمِعنمُضَريفمُسص

ثم ُغمَب عمى ىذا الدين ، ومعنى أسمموا: دخموا في اإلسالم، وأصمو الطاعة واالنقيادُ "قال:      
مى لفظ اإلسالم كان يستعمل في األصل لمداللة ع الشارح ىنا أنّ الحظ ف، (ٚ)"المخصوصِ 

جديدة،  ةإسالميّ  داللةتخصصت ىذه المفظة  فاكتسبت  ثمّ  ،صورة مطمقةالطاعة واالنقياد ب
 في بيان معنى ممفرداتل، وجاء بيان المعنى األصمي الدخول في اإلسالم فخصبحت تعني

ـَِٓبمُمُؽِقَؼ﴿ سمموا( الواردة في قولو تعالى:أ) أي الذين انقادوا من  ،(ٛ)﴾واُؿَؾِدَأماظذؼَنمؾقوَنفاماظ
أي  ،صص لمدين المخصوصخُ  أّنو بّين الشارح ، ثمّ (ٜ)ليسوا من أولي العزم الذين ياءمن األنب
 وىذا ما ىو معروف عنو اآلن.  اإلسالم، 

 :(ٓٔ)البيت الرابع والخمسينُشُم( الواردة في الو أيضًا ما جاء في تحميل لفظ )ومث     
مقفامَدرابقُلِعنمَغلٔجمداُوَدميفماهَلممممممممُفُمُذمُٓماظَعراغنٔيمَأبطاْلمَظؾوُد

                                                           

 . ٕٚٗ، ٔٚٗ،  ٔٙٔ، وتخويل مشكل القرآن:  ٖٙ/  ٚ( تفسير غريب القرآن: ٔ)
 . ٙٛـ  ٛٚ :( الصاحبيٕ)
 . ٗٔٗـــ  ٓٔٗ/ ٔو: ( المحصول في عمم أصول الفقٖ)
 ٕٕـ ٕٔ/ ٔ ( األحكام في  أصول األحكام:ٗ)
  ٕٓٔ/ ٕٔ ( لسان العرب:٘)
 .ٚٙ، الديوان: ٖ٘ٚ( منيج القّصاد: ٙ)
 . ٕٓٗ، وينظر : كنو المراد :  ٜٖٚــــ  ٖٛٚ( منيج القّصاد : ٚ)
 . ٗٗ( المائدة: ٛ)
 ٖٕٗ( مفردات الفاظ القرآن: ٜ)
 ٚٙوان: ، الديٖٖٛ( منيج القّصاد:  ٓٔ)
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الرتفاع في قصبة األنف مع ، والشمم ارجل أشم األنف، يقال جمع أشم وشّماء والشمّ " قال:     
ي ذصص بالخُ  ثمّ ة، عامّ يطمق عمى االرتفاع  (الشمم)لفظ  أنّ لك ذيفيم من ف ،(ٔ)"استواء أعاله

وجاء في  ،(ٕ)"مشمم ارتفاع وىو أبذخ من َشما": البالغة أساسجاء في  ،في قصبة أنفو ُعُمو
ناة، تقول شممت الشيء فخنا : الشين والميم أصل واحد يدل عمى المقاربة والُمداالَشمّ "المقاييس: 

 ، والنعت منو األشم في الظاىر كخّنو بعيد من األصلأشّمو، وأما)الّشَمم( فارتفاع في األنف
نف كان أدنى إلى ما األ؛ وذلك أّنو إذا كان مرتفع قصبة مناه وىو في المعنى قريبالذي أصّ 
 .(ٖ)"يريد شّمو

 : م الــــــداللـــــــةتعـــميــــــــ 
توسيع معنى المفظ ومفيومو ونقمو من " الذي يقوم عمى ر الدالليّ ىر التطوّ وىو من مظا    

 :بقولو تعميم الداللة (فندريس)وعرف ، (ٗ)"المعنى الخاص الدال عميو إلى معنى أعم وأشمل
وُيعزى ذلك التعميم إلى سببين  ،(٘)"من أنواع الجنس عمى الجنس كمو اّص خ إطالق اسم نوعٍ "

 : (ٙ)رئيسيين
مع تقادم العيد خصوص  ع تزيلُ ة عن طريق التوسّ في معان عامّ  كثرة استخدام الخاّص ــــ ٔ

 .المعنى وُتكسبو العموم
حتو، وىذا عكس ما فّسر بو من عدد أفراده، أو ما يدخل ت ة المالمح التمييزية لمشيء تزيدقمّ  ـــــٕ

 تيا يكون التعميم.فالعالقة إذن عكسية، فبزيادة المالمح يكون التخصص، وبقمّ  تضييق المعنى
ن كان وال تقّل أىمّية ىذا الشكل من التغّير الدالليّ      إبراىيم الدكتور  عن أىمّية سابقو، وا 

، وىو الصحيح؛ ألّن ما (ٚ)صيصياأنيس يرى أّن تعميم الدالالت أقّل شيوعًا في المغات من تخ
يا أقّل بكثير من األلفاظ التي ّممت داللتُ د في الكتب القديمة والحديثة من ألفاظ قد عُ ر و 

                                                           

 ٖٖٛ( منيج القّصاد: ٔ)
 ٖٕ٘/ ٔ( اساس البالغة : ٕ)
 ٘ٚٔ/ ٖ( مقاييس المغة : ٖ)
  ٕٛٔ( فقو المغة وخصائص العربية ،  د. محمد المبارك : ٗ)
 .ٕٛ٘المغة : عمم ( ٘)
 .ٕ٘ٗ، وعمم الداللة ، أحمد مختار عمر :  ٕٜٕوافي : ، ( ينظر: عمم المغةٙ)
 . ٗ٘ٔ( داللة االلفاظ : ٚ)
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ن ولو حاولنا الوقوف عند مالحظتو ىذه وبحثنا عن تعميل مناسب ليا، لتبيّ  ،ّصصت داللتياخُ 
 ،والتحديد ،طورىا نحو التيسيرتميل في ت ،والحياة بصورة عامة ،اإلنسان بصورة خاصة لنا أنّ 

داللة، إذ يعّين لكّل اسم والدّقة في التعامل مع األشياء، ومن وسائل ىذا التيسير تخصيص ال
بو، عمى حين أّن تعميم الداللة يجعل تحديد المعاني  اخاصِّ  ا، ولكّل معنًى لفظً ىُمسمِّ 

من معنى، ولذلك كان وجوده في والمسّميات أقّل وقوعًا، وذلك الشتراك المفظ الواحد في أكثر 
 الُعرف المغوي االجتماعي أقّل .

سقاط بعض المالمح التمييزية يا ناتجة عن إنّ خمم المغة الحديث ظاىرة التعميم بعويفسر     
 .(ٔ)لمفظ
طائفة من ، وأشاروا إليو في ر الدالليّ يلمغة األوائل ىذا المون من التغيوقد أدرك عممـاء ا    

 بابإذ عقد فصاًل بعنوان ) ؛ىـ( في كتابو )جميرة المغة(ٕٖٔ) ابن دريدكتبيم، ومنيم 
ىـ( في ٖٛٛوكذلك الخّطابي ) ،(ٕ)ث فيو عن اتساع داللة طائفة من األلفاظتحدّ االستعارات( 

 :فقال، عاماً  وجعل الخاّص  ،ع الداللةإذ وقف عند توسّ  ؛رسالتو التي وضعيا في إعجاز القرآن
 :وُحكي أيضًا عن األعراب… ؟ ل الَعقر أكـاًل، وكذلك الَمْسـعحتـى ُيجعَ وقد ُيتوَسع في ذلك "
ومنيم أيضًا ابن  ،(ٖ)"ومثل ىذا الكالم كثير فجعل َقرص البرغوث َأْكاًل، ،(أكموني البراغيث)

، (ٗ)"قيس عمييا وُألحق بيا غيرىا القول في أصول أسماءٍ ) )الصاحبي( في باب فارس في كتابو
 متناثرًا في كتب المغة والمعاجم والتفاسير. عّما جاء ، فضاًل (ٗ)"غيرىا
 ل زىر، و)البحر(عمى ك )الورد( اس في خطابيم اليوم يطمقون اسمالنّ  أنّ  ومن أمثمة التعميم    

 .(٘)ير والبحرعمى النّ 
     

                                                           

 .ٕ٘ٗينظر :عمم الداللة : ( ٔ)
 .ٖٗٗـ  ٕٖٗ/ٖ :( جميرة المغةٕ)
 . ٕٗالخطابي ، من ثالث رسائل في إعجاز القرآن(( بيان إعجاز القرآن )ضٖ)
 .  ٕٔٔ( الصاحبي ٗ)
 . ٘٘ٔ، وداللة األلفاظ :  ٚٔٔ( ينظر: التطور المغوي: ٘)
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معازيل( الواردة في البيت الثالث ) عند البجمي ما جاء في تحميل لفظ ومن مالحظ التعميم    
 :(ٔ)والخمسين

موامصؿامَزاَلمَأِغَؽاْسموالمُطُشْفمممممممممممممسـَدماظؾؼاِءموالمِعقْلمَععأزؼُلزاظ

 :يضاً أيضًا: الضعيف األحمُق، والمعزال ومعزال: ىو الذي ال رمح معو، والمعزال أ"قال:      
الذي ال سالح معو ،  ىو ذكر ذلك الجوىري، وقيل: المعزال ىو الذي يعتزل أىل الميسر لؤمًا،

فالشارح ىنا  بّين ، (ٕ)"زل، وال أعمعزاالً  ولو كان يحمل عصى لم يسمَّ يضًا ، قيل: أألعزل وىو ا
 طمق عمى كلّ مم بعد ذلك، فخُ عُ  يدل في األصل عمى الذي ال رمح لو، ثمّ لفظ )معزال( كان  أنّ 

أعوذ : لذلك قيل ؛مّي أعزللما سُ  اشيئًا ولو بسيطً  نا أّنو لو كان يحمل، مبيّ من ال سالح  معو
العسيب  ذي ال سالح معو عمى الفرس المعوججل الأي من الرّ  ،با من األعزل عمى األعزل

 .(ٖ)اليمين ىرب تتشاءم بو إذا كانت إمالتو إلوالع ،فيو يميُل ذنبو إلى شقّ 

                                                           

 .ٚٙ، الديوان: ٖٓٛ( منيج القّصاد:  ٔ)
 ٗٙٚٔ/٘ ، وينظر: الصحاح:ٕٖٛ( منيج القّصاد: ٕ)
 . ٔ٘ٙ/ ٔ( ينظر: أساس البالغة : ٖ)
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مستويات التحميل  تدرس التي صفحاتيا وطويت االنتياء، عمى الدراسة شارفت أنعد بو      
               :نتائج من يأتي ما إلى خُمصتقصيدة بانت سعاد  شرحو في ميّ لمح غويالم  

 التفاوت  مع (سعاد بانت)قصيدة شرح فية المغويّ  المستويات دراسة إلى يّ الحمّ  تطّرق .ٔ
 المستويين خالف عمى واسع حضور والصرف حولمنّ  فكان ،منيا مستوى كلّ  مساحة في

 .اآلخرين
 قارنة مع المستويات األخرى، فوقفضئيمة بالمساحة مالصوتي  التحميل مستوىشغل  .ٕ

  .والحركات ،بين الحروف المتقاربة في المخرج واإلعالل عمى اإلبدال فيو
بدال نوع من اإل بدال واإلعالل، وقد يرجع ذلك إلى أنّ ي اإلبين مصطمحَ  يّ حمّ يخمط ال .ٖ

يطرأ عمييا من  وما ،ة فقطصوات العمّ أ الذي يخص   من)اإلعالل(شمل أو التغيير، ولكنّ 
صوات الصحيحة يشمل جميع حاالت اإلبدال بين األنَّو إل ؛منو عمّ أبدال تغييرات، فاإل

يكون  وقد ،بدالمن نطاق اإل بجزءٍ  يختّص  نَّوأل ؛منو فرع فيو إلعاللأّما ا ،والمعتمة
 . يّ الحمّ ومنيم  ،ينالمصطمحَ  ذلك سببًا في خمط العمماء بين

 بالمباحث الصرفية، وتوظيفيا في شرحو، ومستوى التحميل الصرفي في اىتم الحّمّي  .ٗ
نّ ر عمى رأيٍ كر مسائل الخالف فييا، ولم يقتصذِ   ما يعمد إلى ذكر آراء مختمفة.، وا 

ن آراء النحاة  )مفعول( وبيّ ل الخالف في مجيء المصدر عمى زنةوقف الحّمّي عمى مسائ .٘
 .من دون الترجيح فيو

 وىذه ،نفسيا المشتقات وبين والمشتقات، المصادر بين يابةلنّ بظاىرة ا الحّميّ  نيعُ  .ٙ
 بمصطمح عّبر عنيا وقد ،أساليبيا وسعة ،العربية المغة مرونة عمى دتؤكّ  الظاىرة

 .الداللة عتتنوّ  وبتنوعيا ،يابةالنّ  ىذه وتنوعت ،(ِإقامة)
يمكن أن تؤدي دالالت أخرى يعين عمى أدائيا السياق،  صيغة)َفْعل( أنّ أكد الحّمّي عمى  .ٚ

، و تدل عمى معنوّية متعددة دالالت من تخمو ياأنّ رأي الصرفيين في لوىذا مخالفًا 
 .معنى الحدث المجرد

 اإلعراب ، فوّظفخاّص  بوجوٍ  اإلعرابية والوجوه عام بشكلٍ  باإلعراب يّ مّ الح اعتنى .ٛ
 مواقع بيان خالل منقد حدد المعاني ف ،الشاعر يقصدىا التي معانيالإلى  لموصول
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 حورجّ  ،بينيا فوازن الجمل أو لممفردات المحتممة اإلعرابية الوجوه اوالجمل، أمّ  المفردات
 .الراجح المعنى عمى بناءً  ،عمى بعض بعضيا

 .بعض عن بعضيا ونيابة ،إلى معانييا وأشار ،ودالالتيا بالحروف نيعُ  .ٜ
 حوي،النّ  الخالف مسائل من ىي يّ الحمّ  ليا ضتعرّ  التي النحوية المسائل أغمب إنَّ  .ٓٔ

 .عندىا وقوفوِ  في سببٌ  ذلك ولعلّ 
ذكر الحّمّي مصطمحات المدرستين البصرية، والكوفية، ولكن في ترجيحاتو نحوية مال   .ٔٔ

 .إلى آراء البصريين أكثر من الكوفيين
 ، ثمّ المختمفة ، وبطرقوِ ليا دراسة المعنى المعجميّ  األلفاظ إلى أصميا، ثمّ  ردّ بِ  اىتم كثيراً  .ٕٔ

ر دراسة مظاىر التطوّ  ثمّ  ،ترد فيو ىذه األلفاظ في معنى خاصالمعنى السياقي الذي 
 .لأللفاظ الواردة عند الشاعر الدالليّ 

 صدرىاقل من الكتب، وتتالنّ (ت سعادبان)ومرجعو في شرح قصيدة يّ الحمّ مصدر  إنّ  .ٖٔ
و بكل لى مظانّ حو والصرف والدواوين، ويعزو ما ينقمو إوكتب النّ ة، المعجمات المغويّ 

 .ودقٍة وصدق أمانة
يتضح  ما ىذا دمحاًل، ويعضّ  لذلك وجد ّنىأ ةالمغويّ  قدراتو إظيار إلى يّ مّ الح سعى  .ٗٔ

 . عوتنوّ فييا  أجاد قد مختمفة جوانب من عنده
 متدع أدلة تكونل الشرح؛ في الشواىد بكثرةمنيج الحّمّي في كتابو)منيج القّصاد(  تسما  .٘ٔ

 والشعر الشريف، بويالنّ  والحديث الكريم، القرآن بين ىذه  الشواىد تنوعت وقد يقول، ما
الشاىد الشعري ىو المتفوق  ، بيد أنّ ياوأقوال العرب أمثال من ثروالنّ  عصوره، جميع من

 عددًا في الشرح.
 وأخرى ،معممة تكون ةمرّ  ا،عامّ  نقدياً  كماً حُ  طمقيُ  أي ،سريعة ةنقديّ  لمحات يمّ لمح تكان .ٙٔ

عت ة و المين، وتوزّ متوسطة بين الشدّ  مصطمحاتالممحات  تمك واستعمل في معممة، غير
 فاسٌد، )ىذا :نحوعمى المصطمحات  ىذهوالشعر أحيانًا، و )الشرح( صأحكامة بين النّ 

 (.وحسنضعيف، و ترى،  ما بعيد وىذا ،بصحيح ليس وىذا عيَب،ىذا و 
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بمستويات  التعددتعامل مع عّم األغمب بتعدد الروايات لمبيت لمواحد، و في األىتم ا .ٚٔ
وىو الغالب، من ، ن الرواية األشير، ومّرة يذكر معنى الرواية فقطق ويبيّ ة يعمّ مختمفة، فمرّ 

 راب التي اختمفت باختالف الرواية.عن اختالف التركيب، وأحيانًا يبّين وجوه اإلدو 
 
 



  

 
 

       
 املصادر واملراجع    
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 أوال: الكتب
 .الكريم _ القرآن

 م1998- بغداد، 1ط النعيمي، سعيد حسام. د العربية، أصوات في أبحاث. 
 النيضة، مكتبة ،1ط م(،2008الحديثي)ت خديجة. د: سيبويو كتاب في الصرف أبنية 

 .م1385. ىـ1965 ،بغداد
 (د.ط ،مطبعة حجازي، القاىرة،  911اإلتقان في عموم القرآن: جالل الدين السيوطي ،)ه

 د.ت.
 حقق  نصه  هـ(,776)تذي الوزارتٌن لسان الدٌن بن الخطٌب: لاإلحاطة في أخبار غرناطة

 م3371هـ, 3131, القاهرة, 2ط ,ٌه: محمد عبد هللا عنان, الخانجًووضع مقدمته وحواش
 ىـ( حققو وعمق حواشيو 276الدينوري)ت الكاتب: أبي محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة أدب

 ووضع فيارسو : محمد الدالي، مؤسسة الرسالة .
 ودراسة وشرح تحقيق ،(ىـ745ت)األندلسي حيَّان أبو: العرب لسان من الضرب ارتشاف :

 القاىرة،، الخانجي مكتبة ،1ط التوَّاب، عبد رمضان. د: مراجعة محمد، عثمان رجب. د
 م. 1998

 ( ىـ538ت)الزمخشري أحمد بن عمر بن محمود اهلل جار القاسم أبي: البالغة أساس
 .م1998 لبنان، ،بيروت العممية، الكتب دار ،1ط السود، عيون باسل محمد: قيقتح

 الجبل، بيروت. - 1ط قباوة الدين فخر: تح ىــ(577)تاألنباري البركات واب :العربية أسرار 
 تحىـــ(، 940)تباشا كمال بابن المعروف سميمان بن احمد الدين شمس :النحو أسرار :

 .م2002، دار الفكر،1طحامد، حسن احمد
 دار قاسم احمد حسام. د القرآن إعراب كتب في دراسة العربي لمنحو المنيجية األسس 

 .م 2007، 1 ط ، القاىرة ، الجديدة اآلفاق
 8ط ،م(2003)تعمر مختار أحمد الدكتور: وتعميق ترجمة ماريوباي:: المغة عمم أسس ،

 .م1998 ، كتب، عالم
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 3 ط الفتمي، الحسين عبد: تح ىـــ(،316)تسييل بن محمد بكر أبو: النحو في األصول ،
 .م 1996، بيروت الرسالة، مؤسسة

 ىـــ(،تح708)ت  الباقوليأبو الحسن نور الدين جامع العموم  :العموم جامع: القران إعراب :
 القاىرة، والنشر، والترجمة لمتأليف العامة المصرية المؤسسة د.ط، األنباري، ابراىيم
 .م1963

 عمادة، د.ط نيل، فودة عمي. د: تح األنصاري، ىشام ابن: اإلعراب قواعد عن اإلعراب 
 .م1979الرياض، جامعة المكتبات، شؤون

 الدين، صفي ىاشم السيد: تقديم: ه(656)قطيش القادر عبد الشيخ: البالغة نيج إعراب 
 .لبنان ــ بيروت الوالء، دار

 ىـ( ، ضبطو وعمق 911النحو: العالمة اإلمام جالل الدين السيوطي)ت أصول في االقتراح
 .م2006دار البيروتي،  ،2طعميو عبد الحكيم عطية، راجعو وقدم لو: عالء الدين عطية، 

 د: تح( 542ت)العموي الحسني حمزة بن محمد بن عمي بن اهلل ىبة: الشجري ابن أمالي .
 الخانجي. مكتبة الطناحي، محمد محمود

 بغداد، األندلس، مكتبة  ط،. د الحسينّي، أحمد: تح (،ه1104العاممّي)ت الحر  : اآلمل أمل 
 .ت. د

 البركات أبو: والكوفيِّين البصريِّين النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف 
 الحميد، عبد الدين محيي محمد اإلنصاف، من االنتصاف كتاب ومعو ،ه(577)األنباري
 .م2007 بيروت،العصريَّة،  المكتبة

 يوسف بن الدين جمال اهلل عبد محمد أبي اإلمام تأليف: مالك أبن ألفية إلى المسالك أوضح 
بيروت،  العصرية، د.ط، المكتبة ،( ىـ761ت) األنصاري ىشام بن اهلل عبد بن أحمد أبي

 د.ت.
 الزبيدي الشرجي بكر أبي بن المطيف عبد: والبصرة الكوفة نحاة اختالف في النصرة ائتالف 

 .م1987 بيروت، - الكتب عالم ،1ط الجنابي، عون عبد طارق. د: تحقيق ،(ىـ802ت/)
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 محمد الدين جالل) القزويني الخطيب(: والبديع والبيان المعاني) البالغة عموم في اإليضاح 
 شمس ابراىيم) حواشيو وضح(  ى 739ت) محمد بن أحمد بن عمرو الرحمن عبد بن

 .م2003 لبنان، بيروت، العممية، الكتب دار ،1 ط (،الدين
 م1983 بيروت، الوفاء، مؤسسة ،2ط (،ه1111محمد باقر المجمسّي)ت: األنوار بحار. 
 بيروت الكتب عالم ،6ط ،م(2003) تعمر مختار أحمد. د :العرب عند ال مغوي البحث، ، 

 م.1988
 أحمد عادل الشيخ: وتعميق وتحقيق دراسة ىــــ(،745األندلسي)ت حيَّان أبو: المحيط البحر 

 النوتي، المجيد عبد زكريا. د: تحقيقو في وشارك معوَّض، محمد عمي والشيخ الموجود، عبد
 .م1993العمميَّة، بيروت، الكتب دار ، 1ط الجمل، النجولي أحمد. د

 م1987الفكر، دار، 1ط ،مطموب احمد. د لغوية: بحوث. 
 تح (ىـــ751الجوزيَّة)ت قيِّم بابن المعروف بكر أبي بن محمَّد اهلل عبد أبو: الفوائد بدائع :

ام، صالح  .م2005، بيروت حزم، ابن دار ،1ط خالد، وخمدون المَّحَّ
 وعمق لو ىــ(، قدم794الزركشي)ت اهلل عبد محمد الدين القرآن: جالل عموم في البرىان 

 .م1988 لبنان، بيروت، العممية، الكتب دار  ،1 ط عطا، القادر عبد عمية، مصطفى
 الدكتورة: تح ىــ(،400العباس)ت  بن محمد بن عمي التوحيدي حيان والذخائر: أبو البصائر 

 .القاضي وداد
 1ط ىــ(،1425الميداني)ت حسن الرحمن عبد: وفنونيا وعموميا، العربية: أسسيا، البالغة ،

 .م1996دار القمم، دمشق، 
   مصطفى بتعميقة (،ىــ911الس يوطي)ت الدين جالل: مالك ابن ألفية عمى الَمرِضيَّة الَبيَجة 

 .م1965 ،قم ،اسماعيميان انتشارات ،16ط الدَّشتي، الحسيني
 ومراجعة طو، الحميد عبد طو. د: تح األنباري، البركات أبو: القرآن إعراب غريب في البيان 

 .م1980 لمكتاب، العامة المصريَّة الييئة السقا، مصطفى
 محمد   السالم عبد :تح  ىــ(،255الجاحظ) ت أبو عثمان بن عمرو بن بحر :والتبين البيان

 د.ت . د.ط، دار الجيل ــ بيروت،  ىارون،
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 (،ىــ1205)تالزبيدي  الحسيني مرتضى محمد لمسيد :القاموس جواىر من العروس تاج 
 .الكويت حكومة مطبعة ، فراج احمد الستار عبد: تح

 عيسى البّجاوي، محمد عمي: تح ه(،616الع كبري)ت البقاء أبو: القرآن إعراب في التبيان 
 .م1976 الحمبي، البابي

 العممية، الكتب دار ،1ط طالب، كمال. د: العكبري، تح أبو البقاء :الديوان شرح في التبيان 
 .م 1997 بيروت،

 قدوري غانم .د: تح ىــ(،1053الداني) عثمان والتجويد: أبو عمر اإلتقان في التحديد 
 م2000، الحمد، دار عّمار، عّمان

 ،تحفة األديب في نحاة مغني المبيب: جالل الدين السيوطي، تح: حسن الممخ، وسيى نعجة 
 م2005، عالم الكتب الحديث، األردن، د.ط

 القاىرة، غريب، دار  ط،. د الدين، حسام زكي كريم. د: ومناىجو إجراءاتو الداللي التحميل 
 .م2000

 لمجامعات، النشر دار ،1ط عكاشة، محمود. د: الداللة عمم ضوء في المغوي التحميل 
 .م2011

 م2006 نويار، القاىرة، دار ،1ط قباوة، الدين فخر. د: وأدلتو أصولو النحوي التحميل. 
 عّمان، الرضوان، دار ،1ط الحربي،، وائل. د: األنصاري ىشام ابن عند النحوي التحميل 

 .م2016
 م2007 القاىرة، المختار، مؤسسة ،1ط م(،2005المكارم) أبو عمي.د: اإلسناديَّة التراكيب. 
 د.ط،  : محمد كامل بركات،ىـ( ، تح672الفوائد وتكميل المقاصد: أبن مالك )ت  تسييل 

 م.1968 ،دار الكاتب العربي، القاىرة
 صالح: تقديم البكوش، الطيب. د: الحديث األصوات عمم خالل من العربي التصريف 

 .1987 ،2ط القرمادي،
 بيروت – العربية النيضة دار، م(2010الراجحي) عبده.الصرفي: د التطبيق. 
 م1998 ،االسكندرية الجامعية، المعرفة دار ،2ط الراجحي، عبده. د: النحوي التطبيق. 
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 خميل عودة: مقارنة داللية دراسة الكريم القرآن ولغة الجاىمي الشعر لغة بين الداللي التطور 
 .م1985األردن،  المنار، مكتبة ،1ط عودة، أبو

 م2003 ،القاىرة الخانجي، مكتبة ،3ط ،(برجشتراسر: )العربية لمغة النحوي التطور. 
 معوض،  محمد عمي والشيخ: (، تح  ى745األندلسي،)ت المحيط: أبو حيان البحر تفسير

 .لبنان العممية، بيروت، الكتب دار
 الثقافية الشؤون دار ،1ط العامري، عيسى أحمد حميد: الكريم القران في والتأخير التقديم 

 .م1996 بغداد، العراق، العامة،
 محمد ىـ( تح370تيذيب المغة: محمد بن أحمد بن األزىري اليروي، أبو منصور)ت :

 م. 2001، ر إحياء التراث العربي ، بيروتدا ،1طعوض مرعب،
 (ىـ749ت) المرادي قاسم بن الحسن: مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح، 

 .م2001القاىرة، العربي، الفكر دار ،1ط سميمان، عمي الرحمن عبد. د: وتحقيق شرح
 مد بن جرير بن يزيد الطبري، تحجامع البيان في تفسير آي القرآن) تفسير الطبري(: مح :

 ، د.ت. د.ط، دار ىجر عبد اهلل بن عبد المحسن،
 ىـ1431 ،1ط شبارة، سميمان عميتح:  الغالييني، مصطفى الشيخ: العربية الدروس جامع 

 .م2010
 النحو: أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري  في الجمل

 م.2006، ـ1فخر الدين قباوة، ط ىـ( تح:170)ت
 لبنان، بيروت، حزم، ابن دار ،1ط السامرائي، صالح فاضل. د: والمعنى العربية الجممة 

 .م2000
 الخانجي، مكتبة العال، عبد سيد المنعم عبد: العربية المغة في والتكسير التصحيح جموع 

 .القاىرة
 الدين فخر. د: تح ىــ(،749المرادي)ت قاسم بن الحسن: المعاني حروف في الداني الجنى 

 .م1992 ،لبنان ــ بيروت العممية، الكتب ،1ط فاضل، نديم محمد. د قباوه،
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 ت ) الخ ضري الدمياطي محمَّد: مالك ابن ألفية عمى عقيل ابن شرح عمى الخ ضري حاشية
 البحوث مكتب إشراف البقاعي، محمد الشيخ يوسف: وتصحيح وتشكيل ضبط ،(ىـ1278

 .م1995 بيروت - الفكر دار والدراسات،
 األشموني عمى ألفية ابن مالك  ومعو شرح الشواىد  لمعيني،  شرح عمى الصبان حاشية

 تحقيق: طو عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية .  
 الصبَّان عمي بن محمد: مالك ابن ألفية عمى األشموني شرح عمى الصبَّان حاشية 

 (.ت. د) مصر التوفيقيَّة، المكتبة د.ط، سعيد، الرؤوف عبد طو: تح ،(ىـ1206ت)
 م2007 غريب، القاىرة، دار ،1ط المكارم، أبو عمي .د العربي: النحو في والتقدير الحذف. 
 د: لو وقدم حققو ه(،337الزجاجي)ت أسحاق بن الرحمن عبد القاسم أبو: المعاني حروف .

 .م1986 ،األمل دار الرسالة، مؤسسة ،2ط الحمد، توفيق عمي
 ىـ( ،تح: سعيد 521الجمل: البن السيد البطميوسي)ت  كتاب من الخمل إصالح في الحمل

 سعودي، د.ط، د.ت. عبد الكريم 
 دار 1حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين محمد بن موسى الدميرى، تح: إبراىيم صالح، ط ،

 م. 2005البشائر، دمشق، 
 تح ،م(1682ه، 1093)البغدادي عمر بن القادر عبد: العرب لباب ولب األدب خزانة :

 .م1997 ،القاىرة الخانجي، مكتبة ،4ط ىارون، السالم عبد
 مكتبة ،1ط المطعنى، ابراىيم العظيم عبد. د البالغة: وسماتو القرآني التعبير خصائص 

 .م 1992، وىبة، القاىرة
 2ط ،وآخرون النجار عمي محمد: تح ،(ىـ392ت) جني بن عثمان الفتح أبو: الخصائص، 

 .م2000القاىرة، المصريَّة، الكتب دار العمميَّة، المكتبة
 م. 2004، ، عالم الكتب، القاىرة2ط حسان، تمام -النحوية: د الخالصو 
 د: تح ( ى 697)ت الحمودي واصل بن سالم بن محمد القصيدة، شرح في النضيد الدر .

 المينا، د.ت. جامعة د.ط، حسن، احمد عامر محمد
 م2003 عّمان، عّمار، دار الحمد، قدوري غانم. د: التجويد عمماء عند الصوتية الدراسات. 
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 دار ،1ط ياسين، آل حسين محمد: الثالث القرن نياية إلى العرب عند المغوية الدراسات 
 .م1980 بيروت، لبنان، الحياة، مكتبة

 ـم 1980 الرشيد، دار النعيمي، سعيد حسام. د: جني ابن عند والصوتية الميجية الدراسات. 
 القاىرة غريب، دار د.ط، إبراىيم، الجواد عبد رجب. د: والمعجم الداللة في دراسات، 

 .م2001
 م2010 عمان،جرير،  دار ،1ط عبده، داود: العربية أصوات عمم في دراسات. 
 المكرمة،  مكة الجامعي، الطالب مكتبة ،3ط درويش، اهلل عبد الصرف: د. عمم في دراسات

 د.ت. ،السعودية العربية المممكة
 1، طىــ(516الحريري)ت  بن القاسم محمد أبو لمعالمة: الخواص اوىام الغواص درة، 

 قسطنطينية، د.ت. الجوانب مطبعة
 الشاوش ومحمد  القرمادي، صالح تعريب.سوسير، دي العامة: فريدينان االلسنية في دروس 

 .م1985 طرابمس، ليبيا ، لمكتاب، العربية الدار عجينة، ومحمد
 المسيرى عمي محمود منير. د تحميمية(: الكريم)دراسة القران في والتأخير التقديم دالالت 

 .م 2005 القاىرة ، وىبة، مكتبة ،1، طجمعة عمي. د المطعني العظيم عبد. د تقديم:
 م1976 المصرية، األنجمو مكتبة: أنيس ابراىيم. د: األلفاظ داللة. 
 ـ بيروت الوالء، دار ،1ط نايف، الغني عبد ىدى: العموية الصحيفة في الصرفية الداللة 

 .م2019،ـلبنان
 2001 القاىرة، البصائر، دار ،1ط مدكور، عمرو. د: العربي المعجم في الداللة. 
 وقف ىــ(، 471اإلعجاز: أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني) دالئل 

 لبنان، بيروت، العممية، الكتب دار، 1، طرضا رشيد محمد الشيخ طبعو تصحيح عمى
 .م 1988

 القاىرة الشباب، مكتبة د.ط، بشر، كمال ستيفن أولمان، ترجمة المغة في الكممة دور ،
 .م1988
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 وضبط مراجعة الفريح، سيام: تح نصر اهلل بن عبد القوي المخمي،  :َقالِقس ابن   ديوان 
 .مطران خميل: وتقديم

 مراجعة، عمر، مختار أحمد. د: تح(  ى350) بياالفار  ابراىيم بن اسحاق أبو: األدب ديوان 
 .أنيس ابراىيم. د

 1ط لبنان، ـــ بيروت العممية، الكتب دار السكيت، ابن وشرح رواية: الحطيئة ديوان، 
 .م1993ـ
 م. 2000 ،دار صادر، بيروت،1، طىـ(126الكميت: الكميت بن زيد األسدي)ت  ديوان 
  دار صادر، بيروت.1الّصمد، طديوان الّنابغة الجعدي: جمعو وحّققو وشرحو: د. واضح ، 
 م. 1996 ،، دار الكتب العممية، بيروت2لنابغة: تح: عباس عبد الساتر، طا ديوان 
 م. 1931دار الكتب المصرية،  ،1ط العود: رواية أبي سعيد السكري، جران ديوان 
 اإليمان، بيروت، ، مؤسسة 2ط الدكتور عبد القدوس أبو صالح،الرمة: تح:  ذي ديوان

 م.1982 ،لبنان
 بغداد، العراقية، واإلرشاد الثقافة وزارة المعيبد، جبار محمد: تح: زيد بن عدي ديوان 

 .م1965
  ،ديوان كعب بن زىير: حققو وشرحو وقدم لو: األستاذ: عمي فاعور، دار الكتب العممية

 م.1997بيروت، لبنان، 
  دار األضواء, بٌروت, 1طالطهرانً, الذرٌعة إلى تصانٌف الشٌعة: العالمة الشٌخ: أغا بزرك ,

 م. .3391, لبنان

  الّرسالة الفخرية في معرفة النيَّة: فخر المحققين محمد بن الحسن المطير الحّمي، تح: عمّي
 م.2016،  مكتبة دار الفرات، الحمة، 1عبد الرضا عوض، ط

 م.2004 د.ط،  دار صادر: بيروت، لبنان،  ء وخاّلن الوفاء:رسائل اخوان الصفا 
 تح: ،(ىـ702ت) المالقي النور عبد بن أحمد: المعاني حروف شرح في مبانيال رصف 

 .م2002 دمشق،، القمم دار ،3ط الخرَّاط، محمد أحمد
 محمود السيد الدين شياب العالمة: المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح 

 . ، بيروت، دار إحياء التراث العربي(  ى1270ت) البغدادي االلوسي
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 المطبوعات ديوان ،1ط توامة، الجبار عبد: وجياتو قرائنو العربية المغة في الفعل زمن 
 .م1994 الجزائر، – الجامعيَّة

 د :تح (،  ى392)ت جني بن عثمان الفتح أبي العربية إمام تأليف: اإلعراب صناعة سر. 
 .ىنداوي حسن

 ىـ ( قدم 1315الحمالوي)ت العرف في فن الصرف: لمشيِخ أحمد بن محمد بن أحمد  شذا
أحمد ، خرج شواىده  ووضع فيارسو: أبو األشبال مق عميو: د. محمد بن عبد المعطىلو وع

 دار الكيان، الرياض، د.ت. بن سالم المصري، د.ط، 
 م1910 باسيت، رينية: سعاد بانت عمى األنباري ابن شرح. 
 (، تح: محمد  ىـ769 بن عقيل )تالناظم عمى ألفية ابن مالك : بياء الدين عبد اهلل ابن شرح

 م.  2000ـ ، مكتبة دار الكتب العممية، بيروت،1ط ،باسل عيون السود
 ومعو عقيل، ابن اهلل عبد الدين بياء القضاة لقاضي: مالك أبن ألفية إلى عقيل أبن شرح 

 ىـــ(،1392الحميد)ت عبد الدين محي محمد :عقيل ابن شرح بتحقيق الجميل منحة كتاب
 .م1430 المعراج، مطبعة الغدير، دار، 2ط

 دار ،2ط قباوة، الدين فخر. د: تح ىــ(،502التبريزي)ت الخطيب: المفضل اختيارات شرح 
 .م1987 ،لبنان ــــ بيروت العممية، الكتب

 أبو ،(مالك ابن ألفية إلى السَّالك منيج) الم سمَّى: مالك ابن ألفية عمى األشموني شرح 
 ،1ط الحميد، عبد الّدين محيي محمد: حقَّقو ،(ىـ900ت) محمد بن عمي الدين نور الحسن

 .م1955 بيروت، – العربي الكتاب دار
 الدين جمال اهلل، عبد أبو الجياني، الطائي مالك ابن اهلل، عبد بن محمد: التسييل شرح 

 لمطباعة ىجر ،1ط المختون، بدوي محمد. د السيد، الرحمن عبد. د: تح( ىـ672ت)
 .م1990 والنشر،

 باسل محمد: تح ىــ( 905األزىري) اهلل عبد خالد الشيخ: التوضيح عمى التصريح شرح 
 .م 2000، لبنان بيروت، العممية، الكتب دار ، 1ط السود، عيون



  .......................................................... املصادر واملراجع ................................................  
    

 

243 

 صححو(  ى 828 ت) الدماميني أبي بن محمد لإلمام: المبيب مغني عمى الدماميني شرح 
 .م2007لبنان، – بيروت العربي، التاريخ مؤسسة ،1، ط(عناية عزو احمد) عمية وعمق

 عمى وتنقيحو بتصحيحو االعتناء صار وقد ،(ىـ686ت) الناظم ابن: مالك ابن ألفية شرح 
 الجامع بجوار العثمانية المكتبة في يباع وىو المبابيدي، سميم بن محمد بمعرفة معتبرة نسخ

 (.ت. د)بيروت والية مدينة في العمري الكبير
 (  ى 328 ت) األنباري القاسم بن محمد بكر أبو: الجاىميات الطوال السبع القصائد شرح

 .م 1913 القاىرة،. المعارف دار ،1، طىارون محمد السالم عبد: تح
 األستربادي، الرضي المحقق والدين الممة نجم الحسن بن محمد: النحو في الكافية شرح 

. د التبريزي، الكريم عبد الشيخ المؤسس الجعفرية، اآلثار إلحياء المرتضوية المكتبة د.ط،
 .ت

 النحوي يعيش ابن عمي ابن)يعيش الدين موفق الفوائد جامع العالمة المفصل: لمشيخ شرح 
 .مصر المنيرية، الطباعة (، إدارة ى743)ت

 عممي في األلفية عمى المكودي، صالح بن عمي بن الرحمن عبد زيد أبو :المكودي شرح 
 االندلسي الحياني الطائي مالك بن اهلل عبد بن محمد الدين جمال:لإلمام  والنحو الصرف
 .م2005 ،بيروت صيدا العصرية المكتبة ىنداوي، الحميد عبد: تح المالكي

 عصفور ابن عمي بن محمد بن مؤمن بن عمي الحسن ألبي. الزجاجي جمل شرح 
 بديع أميل. د: إشراف. الشعار فّواز وفيارسو ىوامش ووضع لو قدم ( ى 669االشبيمي،)ت

 .لبنان - بيروت العممية الكتب دار يعقوب
 السكري، اهلل عبيد بن الحسين بن الحسن بن سعيد أبي لإلمام: زىير بن كعب ديوان شرح 

 .م2002 بالقاىرة، القومية والوثائق الكتب دار مطبعة ،3ط
 النحوي األستربادي الحسن بن محمد الدين رضى لمشيخ: الحاجب ابن شافية شرح 

 األدب، خزانة صاحب البغدادي القادر عبد الجميل لمعالم شواىده شرح ، مع(ىـ686)ت
 محمد الزفزاف، محمد الحسن، نور محمد: األساتذة مبيميا، وشرح غريبيا، وضبط حققيا
 .م1982لبنان، بيروت، العممية، الكتب دار الحميد، عبد الدين محيى
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 اهلل عبد. د: تح النحوي، األنصاري ىشام بن محمد الدين جمال: سعاد بانت قصيدة شرح 
 .م2010 ،1ط القاىرة، اإلسالمية، المكتبة الطويل، القادر عبد

 ف: تح التبريزي، الخطيب عميّ  بن يحيى زكريا أبي لإلمام: زىير بن كعب قصيدة شرح .
،  .م1917الجديد، الكتاب دار ،1ط المنّجد، الدين صالح. د: ليا قدم كرن كو 

 طالس، دار ،1ط قباوة، الدين فخر: تح األنصاري، ىشام ابن: اإلعراب قواعد شرح 
 .م1889 ،دمشق

 899ت) المكي النحوي الفاكيي احمد بن اهلل عبد اإلمام: النحو في الحدود كتاب شرح - 
 .م1993، وىبة مكتبة ،2ط الدميري، احمد رمضان المتولي الدكتور: تح(  ى972

 بن فارس بن أحمد: كالميا في العرب وسنن ومسائميا العربية المغة فقو في الصاحبي 
 العممية، الكتب دار ،1ط حسن، أحمد: حواش ووضع عميو عّمق ىــ(،395زكريا)ت 

 .م1997 ،بيروت
 ( تحىـــ393الجوىري)ت حّماد بن إسماعيل تأليف :(العربية وصحاح المغة تاج)الصحاح :

  م.1990 ،دار العمم لمماليين ،4ط أحمد عبد الغفور بن عّطار،
 م 2012 كثير، ابن دار ،1ط السامرائي، فاضل ومعاني: د. محمد احكام العربي الصرف. 
 م1996 ،بيروت العربية، الصداقة دار ،1ط سقال، ديزيزة. د: األصوات وعمم الصرف. 
 القاىرة، الكتب، دار ،2ط م(،2003عمر) مختار أحمد. د: الحديث المعجم صناعة 

 م.2009
 1، طالتواب عبد رمضان. د :المعاصر المغة عمم ضوء في العربية في الصرفية الصيغ، 

 .المعرفة بستان كمية
 م، دار 1980، 1ضرائر الشعر: ابن عصفور اإلشبيمي، تح: السيَّد ابراىيم محمد، ط

 األندلس، 
 الشروق دار ،1، طالمطيف عبد حماسة محمد. د. أ :الضرورة في دراسة الشعرية الضرورة ،

 .م1996
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 بن عميّ  بن حمزة بن يحيى الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز: لإلمام 
 ،العصرية المكتبة ،1ط ىنداوي، الحميد عبد: تح ىــ(،947اليمني)ت العموي ابراىيم
 .م2001

 الجامعية، الدار اإلسكندرية جامعة حمودة، سميمان طاىر: المغوي الدرس في الحذف ظاىرة 
 .م1998

 الصبور عبد. د: وتقديم وتحقيق تعريب - المغوي البناء في دراسة – الفصحى العربية 
 .م2004، الشباب مكتبة، فميش ىنري - شاىين

 األستاذ: تقديم نير، ىادي: الدكتور األستاذ: تأليف: العربي التراث في التطبيقي الداللة عمم 
 .م2007 األردن، االمل، دار ،1ط الحمد، عميد. 

 2ط الداية، فايز. د: نقدية تأصيمية، تاريخية، دراسة والتطبيق، النظرية العربي الداللة عمم، 
 .م1999 دمشق، الفكر، دار

 م2007بطوطة، ابن دار ،1ط سالمي، القادر عبد. د: العربي المعجم في الداللة عمم. 
 حسين كاظم فالح، حسن حميم الماشطة، الحميم عبد مجيد ترجمة الينز، جون: الداللة عمم 

 ،"النظري المغة عمم في مقدمة" كتابو من والعاشر التاسع لمفصمين ترجمة وىي باقر،
 .م1980 اآلداب، كمية البصرة، جامعة مطبعة،

 م1998 القاىرة، الكتب، عالم ،5، طعمر مختار أحمد. د: الداللة عمم. 
 نيضة العربية، دار ال د.ط، السعران، محمودالمغة مقدمة لمقارئ العربي: تأليف د.  عمم

 د.ت. بيروت، لبنان،
 تحقيق ىــــ(،456القيرواني)ت رشيق ابن عمي: ونقده وأدبو الشعر محاسن في العمدة 

 .م1950 مصر، السعادة، مطبعة ،2ط الحميد، عبد الدين محيّ  محمد: وتعميق
 د. ميدي المخزومي، ىــ(، تح170الفراىيدي)ت احمد بن العين: ابو عبد الرحمن الخميل :

 إبراىيم السامرائي. 
 محمد: وتعميق تحقيق (،ه395العسكري) اليالل أبي المغوي األديب اإلمام: المغوية الفروق 

 .والثقافة العمم دار سميم، إبراىيم
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 لبنان،– بيروت لمماليين، العمم دار ،1ط يعقوب، بديع أميل. د: وخصائصيا المغة فقو 
 .م1982

 ىــ(  429الثعالبي)ت منصور العربية: عبد الممك بن محمد بن اسماعيل أبو وسر المغة فقو 
 الخانجي، مكتبة ،1ط التواب، عبد تصدير: د. رمضان فيمي، خالد: عميو وقدم قرأه

 .م1998
 الجامعية المعرفة ودراسات: محمود سميمان ياقوت، دار نصوص المغة، وعمم المغة فقو 

 .م1991 االسكندرية،
 586) الحديد أبي عز الدين عبد الحميد بن ىبة اهلل ابن :السائر المثل عمى الدائر الفمك- 

دار  ،2ط طبانو، بدوي. الحوفي، ود أحمد. د: عميو وعمق وحققو، لو، قدم( ىـ656
 م.1984الرفاعي، الرياض، 

 القمم، دار ،1ط م(،2015المطيف)ت عبد حماسة محمد. د: العربية الجممة بناء في 
 .م1982 الكويت،

 آبادي الفيروزا يعقوب بن محمد الدين مجد العالمة)المحيط: الفيروز آبادي القاموس 
 المصرية الييئة، األميرية لممطبعة الثالثة الطبعة عن مصورة نسخو(  ى 817) الشيرازي
 .م 1980 ،لمكتاب العامة

 م.1998لمماليين،واألدبية: إميل بديع يعقوب، دار العمم  المغوية المصطمحات قاموس 
 الخانجي، ، مكتبةشاىين الصبور د. عبد: الحديث المغة عمم ضوء في القرآنية القراءات 

 .بالقاىرة
 القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن، قراءة في التوجيو الصوتي ، د. جواد كاظم عناد ،

 .م2011، ة االنتشار العربي، بيروت، لبنانمؤسس  ،1ط
 المعارف، دار ياقوت، سميمان محمود. د: والمحدثين القدماء بين النحوي التقدير قضايا 

 .م1985
 مكتبة ،3ط اهلل، عبد حسن الحّساني: تح التبريزي لمخطيب: والقوافي العروض في الكافي 

 .م1994،مصر الخانجي،
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 ه(، حققو وقدم لو: 707كتاب الرجال: تقي الدين الحسن بن عمي بن داود الحّمي) ت
الكبير السّيد محمد صادق آل بحر العموم، مكتبة الشييد السعيد كمال الدين العاّلمة 
 الحكيم.

 القمم دار ،2ط الييب، فوزي أحمد: تح ،النحوي جني بن عثمان الفتح أبو: العروض كتاب 
 .م1989 ،الكويت،

 ىارون، السالم عبد: ىــ(، تح180البصري)ت قنبر ابن عمرو بشر سيبويو: أبو :الكتاب 
 .م1982 ،2ط

 وه في األقاويل وع يون التنزيل غوامض حقائق عن الكشَّاف أبو القاسم محمود  :التأويل وج 
 عادل الشيخ: ودراسة وتعميق تحقيق ىـــ(،538بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار اهلل)ت

، الرحمن عبد فتحي. د: تحقيقو في شارك معّوض، محّمد عمي الشيخ الموجود، عبد أحمد
 .م1998 الرياض، – العبيكان مكتبة حجازي، ،1ط

 تح البيتوشي، الكردي اهلل عبد الشَّيخ العاّلمة تأليف: المعاني حروف في المعاني كفاية 
 .م2005 بيروت، أقرأ، دار ،1ط برىاني، شفيع

 م1980 لمكتاب، العامة المصرية الييأة خميل، حممي. د: ومعجمية لغوية دراسة الكممة. 
 د والرسم والصرف النحو فسمجة في دراساتىــ(، 1094المغوي)ت البقاء الكميات: أبو .

 .جواد مصطفى
 مصطفى. د: تح ،( ىـ911 ت)السيوطي الدين جالل: سعاد بانت بيان في المراد كنو 

 .م2005 لبنان، ـ بيروت الرسالة، مؤسسة ،1ط عميان،
 منظور ابن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي العاّلمة لألمام: العرب لسان 

 . لبنان بيروت، صادر، دار المصري، م( 1311ىـــ،711األفريقي)ت
 الجزائر. – الجامعية المطبوعات ديوان مؤمن، أحمد: والتطور النشأة المسانيات 
 البيضاء، الثقافة، الدار دار ، د.ط،(ه2011حسان) د.تمام: ومبناىا معناىا العربية المغة 

 .م1994 المغرب،
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 1ط عجيمة، أبو سمارة محمود. د المعاصرة، وقضاياىا وأدبيا نظاميا العربية، المغة، 
 .األردن ـ عمان التجارية، الدستورية مطابع

 المصرية،  االنجموا مكتبة القصاص، ومحمد الدواخمي الحميد عبد: تعريف فندريس،: المغة
 .م2003

 م 1959 ،بيروت ،الحياة مكتبة دار، رضا احمد الشيخ المغوي لمعالمة المغة:  متن. 
 الدكتور: عمية وعمق قدمة األثير، بن الدين لضياء: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل 

 م1984 ،دار الرفاعي، الرياض ،2ط طبانو، بدوي والدكتور الحوفي احمد
 ميدي صالح .د :ودراسة تحقيق( م521ىـ،444ت)البطميوسي السيد ابن: المثمث 

 .م1981 ،العراق  الرشيد، دار الفرطوسي،
 عبد زىير: تح(  ى 395 ت) المغوي زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبي: المغة مجمل 

 .الرسالة مؤسسة - الوطنية المجنة بمساعدة طبع سمطان المحسن
 النحوي جني بن عثمان الفتح أبو :عنيا واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب ،

 القاىرة شمبي اسماعيل الفتاح عبد. د و، النجار الحميم عبد. د و ناصف النجدي عمي: تح
 .م 1994

 األعظم: أبي الحسن عمي بن إسماعيل بن سيدة المرسي المعروف  بابن  والمحيط المحكم
 : د. عبد الحميد ىنداوي ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان.ىـ( تح458سيدة) ت 

 العربي، الشرق دار ،3ط األنطاكي، محمد: وصرفيا نحوىا العربية أصوات في المحيط 
 د.ت. ،بيروت

 لبنان بيروت، ، العمم دار الفضمي، اليادي عبد الصرف: الدكتور مختصر. 
 مكتبة ،3 ط م(،2001التواب)ت عبد مضان: المغوي البحث ومناىج المغة عمم الى مدخل 

 .م1997الخانجي، القاىرة، 
 ،دار قباء، القاىرة، د.ت. د.ط،  مدخل إلى عمم المغة: د. محمود فيمي حجازي 
 م.   2004،  دار عمار، بيروت، 1ط العربية: د. غانم قدوري الحمد، أصوات في المدخل 
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 (ىــــ911السيوطي )ت الدين جالل الرحمن عبد العالمة: وانواعيا المغة عموم في المزىر 
 بك، المولى جاد احمد محمد. خواشيو وعمق موضوعات وعنون وصححو وضبطو شرحو
 د.ت. بيروت، العصرية، المكتبة ،6ط ابراىيم، الفضل أبو محمد البّجاوي، محمد عمي

 صالح حاتم. د: تح ،(ىـ437ت) القيسي طالب أبي بن مكي: القرآن إعراب مشكل 
 .م2003دمشق،، البشائر دار ،1ط الضامن،
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 .م2019 ـ،لبنان  بيروت،
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 العمم، دار ،1ط ،(2003 ت)الميداني حسن الرحمن عبد: التدبر ودقائق التفكير معارج 
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 م2008 الكتب، عالم ،1ط عمر، مختار أحمد: المعاصرة العربية المغة معجم. 
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 .م 1991لبنان، بيروت، العممية، الكتب
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 د: راجعو حسَّان، اسماعيل خالد. د تح: الزمخشري، اهلل جار: اإلعراب صنعة في الم فصَّل .
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 م،2005، لبنان – بيروت العممية، محمود دار ،1ط
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 .م1954-1ط امين، اهلل عبد مصطفى، أبراىيم: تح البصري، النحوي



  .......................................................... املصادر واملراجع ................................................  
    

 

259 
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  محمد بن احمد الفضل أبي األفاضل صدر األوحد اإلمام الصرف: عمم في الطرف نزىة 

 .م1299 ة،نيقسطنطي ب، الجوائ1ط (ىــ518،)ت(األمثال مجمع)صاحب الميداني
 اإلسكندرية الجامعية، المعرفة دار ،1ط خميل، حممي. د: ترجمة: المغوية تشومسكي نظرية، 

 م.1985
 بكر  أبي بن الرحمن عبد الدين جالل: الجوامع جمع شرح في ىمع اليوامع

 .م1998العممية،  الكتب ، دار1الدين، ط شمس أحمد: تح ىــ(،911السيوطي)ت/
 ىــ(: 681وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان: قاضي القضاة شمس الدين ابن خمكان) ت

 د.ت.  د.ط،  دار الثقافة، بيروت، : إحسان عباس،تح
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Abstract: 

The present  study includes " Sarah Manhaj Al-Qusad Fi Sharih 

Bant Suaad" of  Al-Hilli which is  a book that was presented to explain 

the most important poems that were said against the Messenger of God 

(PBUH) with praise and reverence. In addition to that they were issued 

by a poet who has a distinctive  place in our Arab poetic heritage. 

 In his study of the poems, the commentator relied on his extensive 

linguistic culture. Al-Bajali Al-Hilli is a linguist, writer and  critic . This 

cultural background enabled him to study the poems at its four linguistic 

levels 'phonological , morphological, grammatical and semantic levels', 

as well as other rhetorical, critical, and aesthetic issues that influenced 

the explanation and were among its complements. 

The research is conducted  in four chapters preceded by an 

introduction in which an introductory overview of the study  and the 

explanation of the first chapter was mentioned , while  the second one  

included the terms  of analysis and its levels. 

  The first chapter is entitled: The level of phonemic analysis, in 

which it presented the phonemic substitution in the vowels in its two 

parts, long (vowels) and short 'harakat', as well as the alternation 

between long and short vowels . We studied in the second section of it 

the substitution between consonants . 

  The second chapter revolves  around the level of morphological 

analysis, in which the topics related to morphology were presented in the 

explanation of Al-Bajali Al-Hilli divided into two sections: Subject 

nouns, object nouns, exaggerated forms, and suspicious adjectives,, in 

addition to alternating between forms. 
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  As for the second section : it is written  under the title of 

morphological structures in plural forms, in which the regular and 

irregular plural are studied . 

  As for the third chapter: it is entitle "the level of grammatical 

analysis" in which the topics related to grammatical analysis of Al-Bajali 

are presented . It is divided into three sections. . 

  The second section included " The Means of Syntactic Analysis". 

It is divided into three subsections: First, the impact of the lexical 

meaning and poetic rhyme  on syntax. The second deals with  the 

multiplicity of syntactic facets with its various causes. The third is 

presents "grammatical issues" which is divided into seven Issues. The 

third topic investigated the "Synthetic Phenomena"   

  Chapter Four is entitled "The level of semantic analysis" which is 

divided into two sections:  the first is entitled "lexical significance and 

ways of definition according to Al-Bajali".  the second section is 

dedicated to the  contextual significance, and the third  deals with the 

manifestations of semantic development in the words of Kaab bin 

Zuhair. 

The researcher shed light on these levels and explained the 

descriptive and analytical approaches which are adopted in this study . 

the study has came with the following conclusions . 

1. Al-Bajali sought to show his linguistic abilities whenever he found a 

place for that, and this is supported by what we found with him from 

different aspects, in which he excelled and diversified. 

2. Al-Bajali took care of syntax in general and the syntactic aspects  in 

particular. 
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3.  He was concerned with the letters and their connotations, and 

referred to some of them on behalf of the other. This is what 

distinguished Al-Bajali Al-Hilli from other commentators. 

4. Al-Bajli Al-Hali was not satisfied with the levels only; Rather, we 

find that he was interested in the rhetorical aspects as well as he used 

them in his presentation to explain the poem “Bant Souad” and 

excelled in it. 

 

 

 

 

  


