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ممخصال  
 ىدؼ الدراسة:

الدراسػػة إلػػا دراسػػة أبػػرز الظػػكاىر التركيبيػػة سػػي شػػعر بنػػي أسػػد سػػي الع ػػر تيػػدؼ ىػػذه 
براز المسائؿ النحكية كالمغكية سي التراكيب النحكية سي أشعارىـ.  الجاىمي، كتحميؿ شكاىدىا، كا 

 منيج الدراسة:

لقد استخدـ الباحث المنيج الك في سػي تتبػع الظػاىرة التركيبيػة، كبيػاف أحكاميػا النحكيػة 
ة،  ثػػػـ عطفػػػت عمػػػا كػػػؿ مسػػػألة مػػػف مسػػػائميا بتطبيقاتيػػػا سػػػي أشػػػعارىـ مسػػػتخدمنا المػػػنيج كالمغكيػػػ

التحميمػػي سػػي دراسػػة ا شػػعار، كقػػد امتػػدت الرسػػػالة إلػػا أشػػعار المخنػػرميف  لمػػا سػػي ذلػػؾ مػػػف 
تػػداخؿ بينيمػػا، كشػػممت الرسػػالة أربعػػة دكاكيػػف شػػعرية، كىػػي: ديػػكاف بنػػي أسػػد، كديػػكاف عبيػػد بػػف 

، كديػػكاف عمػػرك بػػف شػػأس ا سػػدم، كقػػاـ الباحػػث بدراسػػة ا بػػرص، كديػػكاف بشػػر  بػػف أبػػي خػػاـز
ثبات باقي الشكاىد سي ىامش الدراسة.  النمط التركيبي كالتمثيؿ عميو بشكاىد سي متف الدراسة، كا 

 أىمية الدراسة:

تنبع أىمية ىذه الدراسة مف تتبع أبرز الظكاىر التركيبية سي شعر كامؿ لقبيمػة مػف قبائػؿ 
ديكاف مػف دكاكيػف العػرب، كاعطػ ع لػ قػراءةر ا دب العربػي، ك ر مف أزىا ع ػك العرب سي ع 

براز مػا احػتج بػو النحػاة مػف أشػعارىـ سػي زخرسػة تطبيقيػة زاخػرة بػألكاف  عما مكنكناتو التركيبية، كا 
 اإلبداع الشعرم سي ع كره ا كلا. 

 نتائج الدراسة: 

 أشعارىـ بأنماط تركيبية كاسرة.برزت ظكاىر تركيبية عدة سي أشعار بني أسد، كاكتست  -1
حػػكت التراكيػػب المغكيػػة طرائػػؼ كنكػػات ب ليػػة تنمػػي الحػػس المغػػكم، كتزيػػد الػػنظـ ننػػارة  -2

.  كجماعن

 :توصيبث الدراست

ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد بحاجػػػة إلػػػا العديػػػد مػػػف الدراسػػػات  إلبػػػراز جمالياتػػػو، كاعحتفػػػاء بمادتػػػو  -1
 المغكية.

سراد بعض الظكاىر بأبحاث خا ة.نركرة اعلتفات إلا الدراسات التطبيقية  -2  النحكية  كا 
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Abstract 

Study Goal: This study aims to examine the most prominent synthetic 

aspects in the Bani Asad poetry during the pre-Islamic era, to analyze 

their examples, and to highlight the grammatical and linguistic issues in 

these syntheses. 

Study Approach: The study used the descriptive approach in tracking 

the synthetic phenomenon and highlighting its grammatical and 

linguistic rulings. This was followed by examples and applications 

quoted from their poetry using the analytical approach. The study has 

been expanded to include the poetry of the maven poets due to its 

importance. The study included four poetry collections, namely: the 

Diwan of Bani Asad, the Diwan of Obaid bin Al-Abras, the Diwan of 

Bishr ibn Abi Khazim, and the Diwan of Amr ibn Shas Alasadi. The 

researcher studied the synthetic patterns supported by several examples 

in the body text in addition to further examples in the study footnotes. 

Study Importance: The importance of this study could be realized in the 

tracking of the most prominent synthetic aspects in the entire poetry of 

an Arab tribe in one of the brightest eras of the Arabic literature. In this 

context, the study tries to revive one of the Arabic poetry Diwans, 

explore its unveiled synthetic innovations, and highlight the poetry 

examples that were used by the Arabic grammarians as a source of 

evidence that is full of linguistic innovation in the early times of Arabic 

poetry. 

Study Results 

1. Several synthetic aspects are realized in the poetry of Bani Asad, with 

a plenty of synthetic patterns. 

2. The linguistic structures included several linguistic notions that 

stimulate the linguistic sense and increase the poetry beauty. 

The recommendations of the study: 

1. The Diwan of Bani Asad requires further several studies; to highlight 

its aesthetics, and benefit from its linguistic content. 

2. It is essential to pay attention to the grammatical applied studies, and 

carry out in-depth specific studies for the most important topics among 

them. 
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 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ  ٱُّٱٹٱٹٱ
 َّ جح مج حج مث هت مت  خت حت

 [19] النمؿ : 
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 اإلىداء
 أىدم ىذا العمؿ المتكانع إلا أمي الغالية ...

لقد كقفت بجانبي طيمة حياتي كسي دراستي ككانت مشعمة لمعـز سي نفسي سمـ تتكاف 
 شابنا لمعمـ...يكمنا عف إسنادم بكؿ ما أحتاج إليو حتا لدكت 

 إلا أبي ...

ا بأبنائو يرسع رأسو عالينا  كيدعكنا إلا كؿ سنيمة... ،كيتمنا لنا كؿ خير ،سطالما كقؼ شامخن

 إلا زكجتي الحبيبة ...

 ت لي الخير كحممت أف أككف عالمنا باحثنا مكتشفنا أنكار الع ...سكـ تمن

 إلا إخكاني جميعنا سي الديف....

 كسندنا كأىؿ ثقة... أعطكا سمـ يبخمكا...سكـ كانكا عكننا 
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 شكر كتقدير

.(1) َّ مت خت هئجبحبخبمبهبجتحت مئ جئحئخئُّٱ  

ػػػٍف ع يشػػػكر النيػػػاس ع يشػػػكر ا " :انط قنػػػا مػػػف قػػػكؿ الرسػػػكؿ  " كمى
 ، أتكجػػػو بالشػػػكر(2)

سممػو الحمػد  ،كالحمد   تبارؾ كتعػالا كىػك شػكر ع يقاربػو شػكر عمػا مػا أسػدل عمػٌي مػف نعمائػو
اإلنسػاف سػي ظػ ؿ نعمػة  سكػـ يعػيش ،مؿء السماكات كمؿء ا رض كمؿء ما شاء مف شيء بعػد

 عفكه كلفرانو سيك المكسؽ كاليادم إلا سكاء السبيؿ... ا  كتحت

،  رح العمػـ كالعممػاء، -لزة– الجامعة اإلس مييةسأتكجو بو إلا  أٌما شكرم بعد ا  ك 
ػا لكمرييػة اآلداب، كأخػصُّ قسػـ المُّغػة  كما أتقديـ بالشُّكر لعمػادة الدرراسػات العميػا، كأتقػديـ بالشُّػكر أينن

ػػػػة تػػػػدريس كمػػػػا العربييػػػة،  ػػػػكر كاعمتنػػػاف العظيمػػػػيف للسػػػػاتذة الكػػػػراـ اليػػػذيف تكلٌػػػػكا ميمي ػػػػو بالشُّ كأتكجي
 كالمعرسة. المساقات التيمييديية اليتي أناءت لي طريؽ البحث 

و بالشكر الكامؿ إلا ا ستاذ الدُّكتكر:  باإلشػراؼ  تفنػؿاليذم  محمد رمضاف البع,كأتكجي
ػػا بتكجيياتػػو الخيػػرة، كت ػػكيباتو النيرػػ، ا البحػػثىػػذعمػػا  ػػو سمػػـ يبخػػؿ عمػػيي يكمن رة، سكػػاف نعػػـ المكجر

يؿ إنجاز ىذا العمؿ، أشكره لمىا بذلو سي سب، كلقد لمرني بتكانعو الجـ، ك بره الكبير، كالمرشد
 سجزاه ا  عنيا كعف ط ب العمـ خير الجزاء. طيبة مف ثمار لراسو الطيرب، سكاف ثمرةى 

، أبػك فيػا إبػراىيـ فػكزم كما أتقديـ بالشُّكر الجزيؿ إلا ا ستاذيف الفانػمىيف: الػدكتكر: 
 ًمػٍف جيػد مشػككر سػيعمػا مػا بػذعه -عنػكىٍم لجنػة المناقشػة عيدأحمد الشيخ إبراىيـ كالدكتكر: 

ػ ف بػو ًمػٍف تكجييػات تكمرػؿ  ميما باعطر ع عما محتكيات ىذه الررسالة كمناقشتيا، كما يتفني تفنُّ
 أككف أى ن لإلسادة ًمٍف عمميما.  أفٍ   راجينا ا   البحث كتزيده إشراقنا كنكرنا بإذف ا 

و بالشكر الجزيؿ لكؿر مف كقؼ بجانبي مف إخكة كأقارب كزم ء أعػٌزة  كع يفكتني أف أتكجي
 قدمكا كؿي ما لدييـ   ؿ إلا ىذا المكاف. 

ػػا لكجػػو الكػػريـ، كيتقبمػػو عمػػ ن جارينػػا إلػػا يػػـك  أسػػأؿ ا   أف يجعػػؿ ىػػذا العمػػؿ خال ن
 .مة، إنو كليُّ ذلؾ كالقادر عميوالقيا

  

                                                 

 .[19النيمؿ: ]( (1
 (.3/505)ج سنف التررمذمٌ ( (2
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 المقدِّمة

المنعـ عمػا عبػاده بمبػاس التقػكل، خيػر لبػاس، كالمتفنػؿ عمػييـ الحمد   رب العالميف، 
، ىػػادم البشػػرية، ك ػػاحب الشػػفاعة، عميػػو كال ػػ ة كالسػػ ـ عمػػا بآعئػػو العظػػاـ،  النبػػي ا كػػـر

ـٌ تسػػميـ، كالرنػػا عػػف  كمػػف تػػبعيـ بإحسػػاف إلػػا يػػـك  الميػػاميف، ػػحابتو الغػػر أسنػػؿ  ػػ ة كأتػػ
 .  ..الديف

 :أمَّا بعدُ 

مقػػػد كػػػاف لدراسػػػة المغػػػة العربيػػػة شػػػأكه عظػػػيـ منػػػذ سجػػػر ا مػػػة ال ػػػادؽ، سػػػاعتنا العممػػػاء س
بدراسة ما كسعيـ الفكر مف جكانبيا الزاخرة، كآساقيا الممتػدية، كقػد انطمقػت اىتمامػاتيـ ا كلػا سػي 

كا بدراسػة سبػدؤ بأقدس كتاب عرستو البشرية، أع كىك القرآف الكريـ،  المغة  لما ليا مف ارتباط كثيؽ
الجكانػػب المغكيػػة المتعمقػػة بػػو، نحػػكنا كب لػػةن كتجكيػػدنا  ػػكتينا، كراحػػكا يبحثػػكف سػػي كػػؿ مكػػاف عٌمػػا 
، ليكثقكا المغة التي نزؿ بيا، كي كنكا قكاعدىا، ككاف الشعر أكثؽ مرجػع ليػـ،  يرتبط بو مف عمـك

رنػػي ا   –سػػي مدارسػػة المغػػة، كع أدٌؿ عمػػا ذلػػؾ مػػف سػػؤاعت نػػاسع عبػػف عبػػاس سػػاتكؤكا عميػػو 
، سكػاف الشػعر ديػكاف (1)عف ألفػاظ مػف القػرآف  سيجيبػو عػف كػؿ لفػظ ببيػت مػف شػعر العػرب -عنو

العربية ككتابيا المفتكح، كدكنت الكثيػر مػف ا شػعار، سكقػؼ جيابػذة ا مػة، كقاماتيػا السػامقة سػي 
لشرح كالدراسة كالتحميؿ، كاستخم كا قكاعدىا، كبينكا لريبيا، كنظمكا أبكابيا، مختمؼ الع كر، با

ػػػة لميػػػػزات المت حقػػػة، كاععتػػػداءات المتكاليػػػة  سقػػػد نػػػػاع  كاسػػػتقرت أنحاؤىػػػا، كمػػػع تعػػػرض ا مي
ػا كسيػرنا، كبػذؿ  ػا، كعممن الكثير، كسرؽ الكثير، كلـ ي ؿ أكثػر ممػا نػاع، سفقػدت ا ميػة إرثنػا عظيمن

العمماء جيكدىـ سي استرجاع ما ذىب، كمحاكلة إعادتو لمحياة مػف جديػد بعػد ىجػر،  جميكر مف
 سبذلت الجيكد الكبيرة سي جمع ا شعار، كتحقيؽ المخطكط، كشرح الغامض.

ػػا كػػاف الشػػعر ديػػكاف العربيػػة، ككتابيػػا المفتػػكح  اتجيػػت جيػػكد كبيػػرة إلعػػادة دراسػػتو،  كلمي
ا لقكاعػػد المغػػة المكتكبػػة انػػت دكاكيػػف شػػعر القبائػػؿ مرجعنػػكتب ػػير ا جيػػاؿ المت حقػػة بػػو  كلمػػا ك

ا كتحمػػػي ن كتػػػأم ن سػػػي جكانػػػب س ػػػاحتيا، كطرائػػػؽ ا كلػػػا   كػػػاف مػػػف الكاجػػػب اعىتمػػػاـ بيػػػا شػػػرحن
 تعبيرىا، كدعلة ألفاظيا، كتركيب نظميا.

كتأتي ىذه الدراسة المكسكمة بالظكاىر التركيبية سي شعر بني أسػد سػي الع ػر الجػاىمي 
بمػػا بػػذؿ سييػػا مػػف جيػػد متكانػػع  لمحاكلػػة تقػػديـ كاجػػب سػػي عنػػؽ كػػؿ  -دراسػػة ك ػػفيية تحميميػػة –
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ػػة سيػػاض عمػػا أبنائيػػا، سػػي اسػػتخراج كنػػز مػػف كنكزىػػا الدسينػػة، ك لؤلػػؤة  سػػرد مقتػػدر، كردم لجميػػؿ أمي
 مػػػف آللئيػػػا البراقػػػة  لتػػػنفض عنيػػػا الغبػػػار، كتزيػػػدىا إشػػػراقنا كننػػػارة، ستنحػػػك بالدراسػػػة نحػػػك زاكيػػػة
تطبيقيػػة مػػف زكايػػا عمػػـ النحػػك، سػػي دراسػػة جممػػة مػػف الظػػكاىر التركيبيػػة المرتبطػػة بسػػياؽ الجممػػة 

منػاربيا سػي شػبو العربية، مف خػ ؿ مدارسػة ديػكاف قبيمػة مػف أشػير قبائػؿ العػرب، سقػد انتشػرت 
ة سػػي ، الػػذيف اتسػػـ ك ميػػـ بػػالقكة التركيبيػػة، كالجزالػػة المفظيػػكثػػر سييػػا ا دبػػاءك الجزيػػرة العربيػػة، 

 .  ياقات المتعددة لمتراكيب النحكيةالس

ـي اك  كاحتجػكا بك ميػا، كاستشػيد بػو أكائػؿ ،  شػعرنا كنثػرنالنحاة بأدب قبيمػة بنػي أسػد لقد اىت
 .ـ زاخرة بشعر شعراء ىذه القبيمةسكانت كتبيسي تقعيدىـ لمغة، النحاة 

ا كائػػؿ سػػي نظػػرىـ حػػاكؿ الباحػػث سػػي ىػػذه الدراسػػة التطبيقيػػة أف يعػػكد إلػػا حقبػػة النحػػاة 
كمتػػابعتيـ لمشػػعر، سيحقػػؽ بػػذلؾ: التأمػػؿ سػػي ديػػكافو مػػف دكاكيػػف العػػرب، كمدارسػػة جػػزء مػػف قكاعػػد 
العربية سي نظميا كطرائػؽ تركيبيػا، كحػاكؿ أف يمػزج بػيف دراسػة الشػعر كدراسػة النحػك، مستشػعرنا 

مف  كاب سمػف  ما سيو مف جمالية، كجيد بذلو ا قدمكف لي منا عما أطباؽ مف ذىب، سما كاف
ا  كحػػده، كىػػك اليػػادم كالمكسػػؽ، كمػػا كػػاف مػػف نقػػص سمػػف نفسػػي كالشػػيطاف، كلعػػؿي مػػف الكاجػػب 
التذكير بأنيا جيد متكانع يعتذر الباحث عٌمػا كقػع سيػو مػف نقػص أك تق ػير، سيػذه حػاؿ الػنفس 

 البشرية ع تكتمؿ عما أم حاؿ، سالكماؿ   كحده خالؽ كؿ شيء كىاديو.  

، كأف يعيننػا عمػا خدمػة لغػة  و الكػريـخال ػان لكجيػ ىذا العمؿ تعالا أف يجعؿا  أسأؿ 
قرآنػػو ، كأف يييػػا لنػػا مػػف أمرنػػا رشػػدان ، سمنػػو أسػػتمد ال ػػكاب ، كالتكسيػػؽ إلػػا مػػا ييٍحظينػػي لديػػو 

 بجزيؿ الثكاب .

 أسباب اختيار البحث: :أكًلن 
 لقد تـ اختيار البحث لعدة أسباب مف أىميا ما يأتي:

 النحاة بأشعار بني أسد لتقعيد قكاعد النحك، كتشييد أركانو.احتجاج  .1

مػػػػا عحظتػػػػوي مػػػػف تنػػػػكع التراكيػػػػب المسػػػػتخدمة سػػػػي ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد سػػػػي الع ػػػػر الجػػػػاىمي،   .2
 ككثرتيا.  

 كلفت أنظار طالبي العمـ إلييا.  ،، كاعحتفاء بياإعادة الحيكية إلا دكاكيف العرب .3

سراده سي دراسة مستقمة.بياف الظكاىر التركيبية سي ديكاف بني  .4  أسد سي الع ر الجاىمي، كا 
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 : أىمية البحث: ثانيان 
 تنبع أىمية البحث مف النقاط اآلتية: 

إبػػراز مػػا اشػػتمؿ عميػػو ديػػكاف بنػػي أسػػد سػػي الع ػػر الجػػاىمي  مػػف مسػػائؿ نحكيػػة تخػػتص  .1
 بالظكاىر التركيبية ، كتحميميا.

 كبياف أكجو اعستشياد بشعر شعرائيا.ىذا البحث يشكؿ قراءة جديدة لشعر بني أسد ،  .2

 تقديـ دراسة مستقمة حكؿ الظكاىر التركيبية سي ديكاف بني أسد سي الع ر الجاىمي.   .3

 أىداؼ البحث:: ثالثان 
 تكمف أىداؼ البحث في النقاط اآلتية :

 معرسة الظكاىر التركيبية كمسائميا المبثكثة سي ديكاف بني أسد سي الع ر الجاىمي.  .1

الغكص سػػي ، سػػالجزالػػة كالمتانػػة المغكيػػةنػػي أسػػد سػػي الع ػػر الجػػاىمي  يتسػػـ بإف شػػعر ب .2
، كدراسػػتو دراسػػة عمميػػة كتقػػديميا عمقػػو كاسػػتخراج مكنكناتػػو، كبيػػاف التركيػػب النحػػكم سيػػو

 .بك إليو الدراسة العممية اليادسةسي حمة جديدة لاية ما ت 

، كبيػاف ديكاف بني أسػد سػي الع ػر الجػاىمي الكىنز النحكم المكنكف سي ثنايا الكشؼ عف .3
 أىميتو.

، تنطمػػؽ مػػف التػػراث النحػػكم كالشػػعرم القػػديـ ، تحمػػؿ إنػػاسة دراسػػة نحكيػػة جػػادة جديػػدة  .4
 .تيا الفائدة إلا المكتبة العربيةسي طيا

 منيج دراسة البحث: رابعان:
يقػػـك  لقػػد اقتنػػت طبيعػػة البحػػث، أف أسػػمؾ سيػػو سػػبيؿ المػػنيج الك ػػفي التحميمػػي، الػػذم

تجميتيػػا لمقػػارئ، كتعميػػؽ سيمنػػا ليػػذه الظػػاىرة، كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ ك  عمػػا اسػػتقراء الظػػاىرة كتحميميػػا
كربػػط جزئياتيػػا بعنػػيا بػػبعض لمك ػػكؿ إلػػا النتػػائج المقنعػػة،  ،الدراسػػة المتفح ػػة لمسػػائؿ المغػػة

ت السػابقة ، كقد استفاد الباحث استفادة قيمة مف الدراسامف ا  أف أككف قد كسقتي سي ذلؾكأرجك 
 التركيبية البارزة سي ا  معيات، كدراسات أخرل.لمكنكع البحث، كخا ة الظكاىر 
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 :الدراسات السابقة لمكضكع البحث :خامسان 
 تكجد بعض الدراسات التي تقترب مف مكنكع البحث، كمنيا ما يأتي:

 -اإلنترنػػػتمنشػػػكرة عمػػػا  -ديػػػكاف المفنػػػميات، رسػػػالة ماجسػػػتير الظػػػكاىر التركيبيػػػة سػػػي .1
ساطمة حسف سنػة، جامعػة أـ القػرل، مكػة المكرمػة، عػاـ ثمانيػة كثمػانيف  /إعداد الطالبة

 كتسعمائة كألؼ مي دية.

ث ثػػة أجػػزاء، إعػػداد  -ليػػر منشػػكرة-يػػة سػػي شػػعر الشػػماخ، رسػػالة دكتػػكراهالظػػكاىر التركيب .2
سػػميماف تػػاج الػػديف أحمػػد، جامعػػة أـ القػػرل، مكػػة المكرمػػة، عػػاـ كاحػػد كتسػػعيف  /الطالػػب

 كتسعمائة كألؼ مي دية. 

منشػػػػكرة عمػػػػا  -ديػػػػكاف ا  ػػػػمعيات، رسػػػػالة ماجسػػػػتير الظػػػػكاىر التركيبيػػػػة البػػػػارزة سػػػػي .3
حيػػدر أحمػػد القانػػي، الجامعػػة اإلسػػ مية، لػػزة، عػػاـ اثنػػي  /إعػػداد الطالػػب -اإلنترنػػت

 ية.عشر كألفيف مي د

إعػداد  -منشػكرة عمػا اإلنترنػت -ي التقعيد النحكم، رسػالة ماجسػتيرأثر شعر بني أسد س .4
زيػػػاد ارشػػيد الشػػػديفات، جامعػػػة آؿ البيػػت، المفػػػرؽ، ا ردف، عػػاـ عشػػػرة كألفػػػيف  /الطالػػب

 مي دية.    

جيػػاد يكسػػؼ العرجػػا،  /الظػػكاىر التركيبيػػة سػػي ا حاديػػث القدسػػية، بحػػث، إعػػداد الػػدكتكر .5
    .لزة، عاـ ستة كألفيف مي دية ،اإلس ميةة الجامع

 :ت التي كاجيت الباحث أثناء البحثالصعكبا: سادسنا
 عكبة ا لفاظ سي شػعر بنػي أسػد سػي الع ػر الجػاىمي ستحتػاج إلػا تمكُّػفو لغػكمم كدربػة  .1

 طكيمة لفيـ الكممات كا بيات الشعرية كمرامييا.
ػػػا سػػػي ستػػػرات انقطػػػاع الكيربػػػاء المسػػػتمر مٌمػػػا شػػػكيؿ عبئنػػػا  .2 إنػػػاسيعا عمػػػا الباحػػػث خ ك ن

 ككذلؾ الحاجة الماٌسة إلا جياز الحاسكب. ،ال يؼ
أعبػػاء الحيػػاة المختمفػػة كىمكميػػا مٌمػػا أكقعنػػي تحػػت تأثيرىػػا المباشػػر ستعثػػرت سػػي طريقػػي  .3

ؿ عبئنػػػا سػػػي المكاءمػػػة بػػػيف البحػػػث كاعسػػػتمرار سػػػي مشػػػكارم العممػػػي كظػػػركؼ كىػػػذا شػػػكي 
 الحياة.  

 :الدراسة سابعنا: مصادر
 لقد اعتمٌدت سي دراستي عما مجمكعة مف الدكاكيف لشعراء بني أسد كىي : 
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ديكاف بني أسد أشػعار الجػاىمييف كالمخنػرميف، جمػع كتحقيػؽ كدراسػة محمػد عمػي دقٌػة،  .1
 ـ، المجمد ا كؿ كالثاني.1999دار  ادر بيركت 

 ـ.  1994بف ا برص، شرح أشرؼ أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بيركت  ديكاف عبيد .2
 .1983شعر عمرك بف شأس ا سدم، يحيا الجبكرم، دار القمـ، الككيت  .3
ديػػػكاف بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز ، تحقيػػػؽ عػػػزة حسػػػف، مديريػػػة إحيػػػاء التػػػراث القػػػديـ، دمشػػػؽ  .4

 ـ.1960

 :ىيكميَّة البحثثامنان: 
 الفيارس العامية.س كؿ كخاتمة، ثـي  خمسةمة، كتمييد، ك يحتكم ىذا البحث عما مقدر 

كييشػػكرؿ التيمييػػد مػػدخ ن لمكنػػكع الدرراسػػة، حيػػثي يتنػػاكؿ سػػي مبحثػػيف: بنػػي أسػػد سػػي شػػبو        
 الجزيرة العربية، كسي المبحث الثاني الظكاىر التركيبيية.  

ؿ          ػػػصى الف ػػػؿ ا كي أٌمػػػا الف ػػػؿ الثيػػػاني ستنػػػاكؿ أسػػػمكب  سػػػمكب القسػػػـ، كألفاظػػػو، كخي ر
، كسػي كالبنا النردائيية الم ػاحبة لػوسيما تناكؿ الف ؿ الثيالث النرداء اعستفياـ كأدكاتو سي العربية، 

، كأيٍتبػػعى كػػؿُّ ذلػػؾ بالخاتمػػة اليتػػي اشػػتممت التعجػػب، كتنػػاكؿ الف ػػؿ الخػػامس الجػػزاءالف ػػؿ الريابػػع 
ؿ الباحث سييا خ  ة ما تك مٍت إليو الدرراسة دقعما النيتائج كالتيك يات، ك          .سجي

ػػة مػػا احتػػكاه البحػػث، كقػػد جػػاءت مرتيبػػة : سيػػرس اآليػػات  شػػممتكقػػد  الفيػػارس الفنييػػة العامي
ـي سيػػرس  القرآنييػػة، كالفيػػرس الثػػاني للحاديػػث النيبكييػػة الشيػػريفة، كالثالػػث سيػػرس ا بيػػات الشرػػعرية، ثػػ

 .اجع، ثـي سيرس المحتكياتالم ادر كالمر 

ػػا لكجيػػو الكػػريـ،  -العمػػي القػػدير -كسػػي الختػػاـ أرجػػك مػػف ا          أف يتقبػػؿ ىػػذا العمػػؿ خال ن
كأف يتجاكز عف زٌعتػي سالكمػاؿ   كحػده، كمػا كػاف مػف  ػكابو سمػف ا  سيػك المػنعـ الجػكاد، كمػا 

ػػرة كالشػػيطاف، كأسػػأؿ ا  أف  يكػػكف ىػػذا البحػػث نػػمف أبحػػاث كػػاف مػػف  خطػػأ سمػػف نفسػػي المق ر
ترسػػع مػػف قػػدر العربيػػة المرسػػكع قػػدرىا بػػالقرآف، كأف يسػػاىـ سػػي نشػػر قكاعػػد العربيػػة كترسػػيخيا سػػي 

 عقكؿ المخم يف مف أبنائيا.
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 المبحث األكؿ
 بنك أسد في شبو الجزيرة العربية

 :التمييد

ا، ككاف لقد حظيت القبيمة سي الجاىمية بمكانة مرمكقة، إلييا تحاكـ الناس كأذعنك 
سي المفاخر كالمنازعات، سانقسـ الناس إلا قبائؿ تعرؼ أنسابيا كساداتيا، كتفخر  اسمطانيا لالبن 

بأمجادىا كبطكعتيا، ككانت قبيمة بني أسد مف القبائؿ العربية التي ذاع  يتيا، كتكزعت بطكنيا 
سي أنحاء الجزيرة العربية، ككثرت أياميا كمناقب أبنائيا، كعاشت السمـ كالحرب، كالشدة 

كحاسظت عما بداكتيا ك تقاليدىا  ما جعميا بعيدة عف تغيرات الحياة كرقييا، كتغير كالرخاء، 
نظاـ الحياة باعخت ط با مـ المجاكرة مف سرس كرـك كىنكد، كبقيت لغتيا بدكية ر ينة س حا 

 سميقة.

كقد جاءت أنساب القبيمة  ريحة كانحة لـ تختمط بالقبائؿ الحنرية، إذ يقكؿ ابف 
أعتبر ذلؾ سي منر مف قريش ككنانة و عف  راحة النسب سي القبيمة: "ك مقدمتسي  (1)خمدكف

كثقيؼ كبني أسد كىذيؿ كمف جاكرىـ مف خزاعة  لٌما كانكا أىؿ شظؼ كمكاطف لير ذات زرع 
كع نرع، كبعدكا مف أرياؼ الٌشاـ كالعراؽ كمعادف ا دـ كالحبكب، كيؼ كانت أنسابيـ  ريحة 

سمـ تختمط القبيمة مع ليرىا مف القبائؿ  ،(2)، كع عيرؼ سييا شكب"محفكظة لـ يدخميا اخت ط
العربية الحنرية التي اختمطت بغيرىا مف ا مـ ستداخمت أنسابيا، كتغير لسانيا كتبدلت 

 طباعيا.

  

                                                 

ـ. الزركمػي، 1406-ق808( ابف خمدكف: ىك عبػد الػرحمف بػف محمػد، ابػف خمػدكف، كتػكسي سػي القػاىرة  سػنة (1
 (.3/330ا ع ـ )ج

 (.   172( ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف )ص(2
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 :نسب قبيمة بني أسد
قبيمة بني أسد قبيمة منرٌية عدنانية، كعدناف مف كلد إسماعيؿ عميو الس ـ، بينيما 

كتينسب القبيمة إلا أسد بف خزيمة كىك "أسد بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف  (1)ث ثكف أبان 
 كالنسبة إليو أىسىدٌم بفتح اليمزة كالسيف كتشديد الياء. (2)منر بف نزار بف معد بف عدناف"

سكلد خزيمة كنانة بف خزيمة، كأسد : "(3)كتمتقي أسد مع قريش سي خزيمة، قاؿ ابف حـز
أف  (7)، كذكر الكمبي(6)أسدة بف خزيمة ،(5)كأناؼ ابف ىشاـ ،(4)مة، كاليكف بف خزيمة"بف خزي

 .(8)لخزيمة خمسة أبناء كىـ: كنانة كأسد كعبد ا  كأسدة كاليكف

 . (9)أسدة بف خزيمة" -كليس بشيء -سيما شؾ ابف حـز بذلؾ سقاؿ: "كقاؿ قـك 

بف مدركة، كىذيؿ بف مدركة.  كتمتقي أسد مع ىذيؿ سي مدركة "ككلد مدركة خزيمة
 .(11)كلـ يذكر الكمبي لالبان  (10)كقيؿ: كلالب بف مدركة

تشترؾ مع كنانة سي أب كاحد مما سبؽ يتبيف أف قبيمة بني أسد قبيمة  ريحة النسب، 
-خزيمة"، كأخكه ىذيؿ ابنا مدركة الذم يمتد نسبو إلا معد بف عدناف مف كلد إسماعيؿ كىك "

 ما ا  عميو  –سب م اف محفكظ  لحفظ ا  تعالا لنسب سيدنا محمد ، كىك ن-عميو الس ـ
 .-كسمـ

   

  

                                                 

 (.    1( ابف الكمبي، جميرة أنساب العرب )ص(1
، جميرة أنساب العرب)ص(2  (.    479( ابف حـز
3):  (.4/179. انظر: ا ع ـ: )جق456 ، تكسيعبد الكىاب بف أحمد بف عبد الريحمف بف حـز ( ابف حـز
، جميرة أنساب العرب) ص(4  (.11( ابف حـز
 (.4/166)جا ع ـ: .ق218تكسي، ف، أبك محمد، جماؿ الديـ: ىك عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب( ابف ىشا(5
 (.    1/92( ابف ىشاـ، السيرة النبكية عبف ىشاـ )ج(6
 (.88-8/87. ا ع ـ )جق204 تكسي، ( ابف الكمبي، ىك ىشاـ بف محمد ابف السائب الكمبي، أبك المنذر(7
 (.    2( ابف الكمبي، جميرة أنساب العرب )ص(8
، جميرة أنساب العرب)ص(9  (.    11( ابف حـز

، جميرة أنساب العرب(10  (.   11،)ص( ابف حـز
 ( .   1( ابف الكمبي، جميرة أنساب العرب) ص(11
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بني أسد بف " ة المسماة بػ "بني أسد"، كليس مفالبطكف العربيكقد تعددت القبائؿ ك  
: أسد بف ربيعة بف نزار، كىك سابؽ  سد (1)خزيمة" كىـ بطكف مختمفة مف قبائؿ شتا، كمنيـ

إليو قميؿ إذ تنسب ذراريو إلا كلده، كمنيـ أسد بف عبد العيزيل بف بف خزيمة، كلكف النسب 
قي ٌي، كث ثة بطكف مف بني مىذبح كىـ: أسد بف عبد مناة بف عائذ ا  بف سىعد العشيرة، كأىسد 

دى  : أسد بف شيريؾ، اءى، كأىسد بف ميٍسًمية بف عمرك"، كمنيـ بطناف مف ا ٍزد كىمابف مير بف  ي
بف العىتيؾ، كمنيـ أسد بف دكداف، كممف ينسب إلا ا سدم قبائؿ "ا ىٍزد" أك  كأسد بف الحارث

 "ا ىٍسد" بالسيف أك الزام كىك س يح ليغكيان كىي قبائؿ قحطانية.

منو:  ا لمف ينسبكف إلا أسد أنقؿ طرسن سي كتابو ا نساب تف ي ن  (2)كقد أكرد السمعاني
ممة، كبعدىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلا ا زد "ا ىٍسدم: بفتح اليمزة، كسككف السيف المي

سيبدلكف السيف مف الزام، كالمشيكر بيذه النسبة عبد ا  بف مالؾ بف القشب، كييعرؼ بػ "ابف 
 :ا ٍسديكفك بحينة ا ىٍسدم" كابف المٍُّتًبيية، كأبك معمر عبد ا  بف سىٍخبىرة ا ىٍسدم كليرىـ... 

كىك ا زد بف لكث بف نبت بف  -كىي جرثكمة مف جراثيـ قحطاف -د جماعة يينسبكف إلا ا ىسٍ 
يقاؿ ليـ ا ٍسد بالسيف،  كمالؾ بف زيد بف كي ف بف سبأ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف... 

بفتح ا لؼ كالسيف الميممة  -كا ٍزد بالزام كىـ أزد شنكءة كىي أس ح مف ا زد... كا ىسىدٌم 
النسبة إلا أسد كىك اسـ عدة مف القبائؿ، منيـ أسد بف عبد العزل  ىذه -كبعدىا الداؿ الميممة

لا أسد بف خزيمة بف مدركة..."  .(3) بف ق ي، كا 
  

                                                 

(  ابػػف القيسػػراني، 219-213(  السػػمعاني، ا نسػػاب )ص78( الػػكزير المغربػػي، اإلينػػاس بعمػػـ ا نسػػاب)ص(1
(  ابػف منظػكر، لسػاف العرب)مػادة 1/53(  ابف ا ثير، المباب سي تيذيب ا نساب)ج7ا نساب المتفقة )ص
ػػػػد(  عمػػػػر كحالػػػػ (  زيػػػػاد 15-1/11(  محمػػػػد دقػػػػة، ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد )ج1/21ة، معجػػػػـ قبائػػػػؿ العػػػػرب)جأىسى

 (.     2الشديفات، أثر شعر بني أسد سي التقعيد النحكم )ص
 (.4/55، ا ع ـ )جق562 تكسي، أبك سعد: الكريـ بف محمد بف من كر السمعاني ( السمعاني: ىك عبد(2
 (.    219-1/213( السمعاني، ا نساب )ج(3
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 :(1)بطكف بني أسد

قبيمة بني أسد قبيمة كثيرة العدد، كىثير عديدىا، كتفرعت بطكنيا  سكلد أسد ديكداف ككاى ن 
ٍممة ٍعبان كحي عبنا، قاؿ: "ككلد أسد  (3)كلـ يذكر جكاد عمي سي كتابو )المف ؿ( (2)كعمران ك ى  ى

، كعمرنا كحممة دكداف، ككاى ن
ت أسد كميا، كمف بطكنيـ ، سيؤعء "بنك أسد"، كمنيـ تفرق(4)

ٍينة، كبنك لانرة، كبنك المشيكرة يداء، كبنك ن ر بف قيعىيف، كبنك الزر : بنك سقعس، كبنك ال ي
ٍعبان مف بني أسد. كسي العقد الفريد(5)مكنع آخرنعامة"، لكنو عاد سي  كمنيـ " (6)، كذكر  ى

 .(7)كمنيـ كاىؿ بف عمرك بف  عب، كحممة" دكداف...

ٍممة بؿ جعؿ بني أسد أربعة بطكف: "كمف أسد بف خزيمة أربع  (8)أما النكيرم سمـ يذكر حي
 . (9)عشائر: بنك كاىؿ ك عب كعمرك كدكداف"

ٍممة، كقد ىمؾ معظميـ سي ثأر امرئ القيس كقد تكزع بنك أسد سي بطك  ف: سكاف بنك حي
ممة سأسناىـ امرؤ القيس بف حجر بأبيو" ٍممة إع قمة  (10)لمقتؿ أبيو" سأما بنك حي كلـ يبؽ مف بني حي

عاشت سي بيكت لبني جذيمة "كىـ أىؿ أبيات سي بني جذيمة بف مالؾ بف ن ر بف قيعىيف بف 

                                                 

، جميػرة أنسػاب العػرب )ص(1 (  المبػرد، 295-3/294(  ابػف عبػد ربػو ، العقػد الفريػد)ج195-190( ابػف حػـز
(  القمقشػػػندم، 351-2/350(  النػػػكيرم، نيايػػػة ا رب سػػػي سنػػػكف ا دب )ج6-5نسػػػب عػػػدف كقحطػػػاف )ص

(  جػػػػػػػكاد عمػػػػػػػي، المف ػػػػػػػؿ سػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ العػػػػػػػرب قبػػػػػػػؿ 37نيايػػػػػػػة ا رب سػػػػػػػي معرسػػػػػػػة أنسػػػػػػػاب العػػػػػػػرب )ص
 (.  125-8/124ـ)مجاإلس 

، جميػرة أنسػاب العػرب) ص(2 (  ابػف عبػد ربػو، العقػد 11/153(  الػب ذرم، أنسػاب ا شػراؼ)ج190( ابف حػـز
 (.37(  القمقشندم، نياية ا رب سي معرسة أنساب العرب )ص3/294الفريد)ج

 (.     2/50( جكاد عمي، المف ؿ سي تاريخ العرب قبؿ اإلس ـ)مج(3
ممة. ا(4 ، جميرة أنساب العرب) ص( ال كاب حي  (.     190بف حـز
 (.    8/124( جكاد عمي، المف ؿ سي تاريخ العرب قبؿ اإلس ـ)مج (5
 (.3/294( ابف عبد ربو،  العقد الفريد)ج(6
، أنسػػػػاب العػػػػرب (7 ( لعػػػػؿ ىػػػػذا خطػػػػأ كقػػػػع سيػػػػو النسػػػػاخ كال ػػػػكاب" كاىػػػػؿ كعمػػػػرك ك ػػػػعب كحممػػػػة". ابػػػػف حػػػػـز

 (.190)ص
 (.166-1/165ا ع ـ )ج ق،733 تكسي، عبد الكىاب بف محمد النكيرم ف( النكيرم: ىك أحمد ب(8
 (.    2/350( النكيرم، نياية ا رب سي سنكف ا دب)ج(9

 (. 3/294( ابف عبد ربو، العقد الفريد،)ج(10
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ٍممة سي بني أسد (1)د"الحارث بف ثعمبة بف دكداف بف أس ، كلعؿ ىذا يفسر عدـ ذكر النكيرم لحي
 .(2)لفناء جميرتيـ

ٍعب بف أسد: عبد ا  الذم ينسب إليو بنك النعامة، كىـ: بنك جعدة، كبنك البحير،  ك ل ى
 .(3)ابنا عبد ا  بف مرية بف عبد ا  بف  عب بف أسد

سعد  كاليالؾ، كمف بني القيمىيب: أيمف كمف عمرك بف أسد: القيمىيب، كميعىررض، كاسمو 
، كمف بني ميعىررض بف عمرك ا يقىيشر بف خزيـ بف ا خـر الشاعر كعمو سبرة بف ا خـر
(4) 

الشاعر، كمف بنا اليالؾ بف عمرك: ًسماؾ، الذم يينسب إليو مسجد ًسماؾ بالككسة، كقد عييرت 
 .(5)العرب بني أسد بػ"القيكف" عشتغاؿ اليالؾ بالحديد

 .(6) عمباء بف حارثة بف ى ؿ قاتؿ حجران  :بف أسد: مازف بف كاىؿ  كمف كلده ككلد كاىؿ

نىـ  كأما بنك دكداف سفييـ الكثرة كالعدد، كىـ أكسع بطكف بني أسد، كلو كلداف ىما: لى
نىـ كىبيرن  لىدى لى عبيد ا ، ، كمف كلد كبير بنك جحش عبد ا ، كأبك أحمد، ك اا كمالكن ا كعامرن كثىعمبة، سىكى

ٍمنىة بنت جحش، كبنك مح ف، كمنيـ عٌكاشة بف  كأختيـ أـ المؤمنيف زينب بنت جحش  كحى
مح ف، كسناف، كأبك سناف، كأخكىـ شجاع، كبنك كىب بف ربيعة كمنيـ شجاع، كعقبة، كمنيـ 

 .(7)محرز بف ننمة بف عبد ا  بف مرة بف كبير بف لنـ

بنك لانرة، كبنك مالؾ، كبنك كالبة، كبنك ن ر  أما بنك ثعمبة بف دكداف سأشير بطكنيا:
كقد كلد ثعمبة بف دكداف: الحارث، كمالؾ، ، (8)بف قعيف، كبنك ال يداء، كبنك سقعس، كبنك دبير

كسعد، ككلد سعد بف ثعمبة: الحارث الحٌ ؼ، كمالؾ  كمف بنيو: بنك دراف بف عامر بف ًىر بف 

                                                 

، جميرة أنساب العرب)ص(1  (. 190( ابف حـز
 (.  1/15( محمد دقة، ديكاف بني أسد)ج(2
، جميرة أنساب(3 (  جكاد عمي، المف ػؿ 11/198(  الب ذرم، أنساب ا شراؼ )ج190العرب )ص ( ابف حـز

 (.8/124سي تاريخ العرب قبؿ اإلس ـ )مج 
 (.7/277. ا ع ـ ) جبف كىب بف ناعج بف قيس بف معٌرض ( المغيرة بف عبد ا  بف ا سكد(4
، جميػػػػػػػػػرة أنسػػػػػػػػػاب العػػػػػػػػػرب)ص(5 (  جػػػػػػػػػكاد عمػػػػػػػػػي، المف ػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػاريخ العػػػػػػػػػرب قبػػػػػػػػػؿ 191( ابػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػـز

 (. 14/244اإلس ـ)مج
، جميرة أنساب العرب ) ص(6  (. 11/194(  الب ذرم، أنساب ا شراؼ)ج191( ابف حـز
، جميرة أنساب العرب )ص(7  (.  192-191( ابف حـز
، جميرة أنساب العرب ) ص(8  (. 466( ابف حـز
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، كعمرك بف شأس مف كلد مالؾ بف سعد بف مالؾ بف سعد، كمنيـ الشاعر عبيد بف ا برص
 .(1)ثعمبة بف دكداف

ٍنية، كثعمبة، كسعد،  ككلد مالؾ بف ثعمبة بف دكداف: لانرة، كعمرك: كيقاؿ لكلده بنك الزر
ٍنية: مالؾ الحنرمي بف عامر، كنرار بف ا زكر  .(2)كمف بني الزر

قىبا ف، كعمرك بف مسعكد، كمف كمف بني سعد بف مالؾ بف ثعمبة بف دكداف: ا شعر الري
 .(3)بني عمرك بف مالؾ بف ثعمبة بف دكداف: الحسحاس بف ىند بف سفياف

: قيعىيف، ككانكا أىؿ عدد كثركة، ككالبة، كسعد  ككاف مف كلد كمف بني الحارث بف ثعمبة
، ككلد قيعىيف بف الحارث: عمران  كن ران  ككمفة  .(4)كالبة الشاعر المخنـر بشر بف أبي خاـز

ف ن ر بف قيعىيف: بطكف كثيرة، منيـ: عامر بف عبد ا  بف طريؼ بف مالؾ بف كم
ن ر بف قعيف، كالع ء بف محمد بف منظكر بف قيس بف نكسؿ بف جابر بف شجنة بف ح ب 
بف أسامة بف مالؾ، كذؤاب بف ريبىيرعة بف عبيد بف سعد بف جذيمة بف مالؾ بف ن ر بف قعيف، 

 .(5)بف ربيع بف حارثة بف ساعدة بف جذيمة بف مالؾكبنك ذم الخمار، كىك عكؼ 

كمف عمرك بف قعيف: بطكف بني ال يداء بف عمرك بف قعيف، كىـ بطكف كثيرة، كبنك 
 .(6)سىٍقعىس بف طريؼ بف عمرك، كبنك كعب بف عمرك "كىـ بنك دبير"

مف خ ؿ العرض السابؽ يتنح أف بني أسد قبيمة كثيرة البطكف كالعدد، معركسة 
ؿ كالنسب، تنتسب إلا أ ؿ شريؼ كىك أسد بف خزيمة المت ؿ النسب إلا عدناف، لـ ا  

مف تحكؿ بني ناشرة بف أنمار  (7)يشكؾ أحد سي نسبة أبنائيا إلييا، إع مف إشارة سي الخزانة
سي ديكاف بني  (8)بعض بني سعد العشيرة إلا حي مف أحياء بني أسد، كقد ذكر محمد عمي دقة

لا القبيمة، كىي تحكعت ع تؤثر سي س مة نسب القبيمة، كع تقدح  أسد بعض التحكعت مف كا 
                                                 

، جميرة أنساب العرب) ص( (1  (. 11/153(  الب ذرم، أنساب ا شراؼ )ج193-192ابف حـز
، جميرة أنساب العرب ) ص(2  (.11/184(  الب ذرم، أنساب ا شراؼ )ج 193( ابف حـز
، المرجع السابؽ )ص(3  (. 11/179(  الب ذرم، المرجع السابؽ )ج 194-193( ابف حـز
، المرجع نفسو )ص(4  (.11/173(  الب ذرم، المرجع نفسو)ج194( ابف حـز
، المرجع نفسو )ص(5  (. 195-194( ابف حـز
، المرجػػػػػػع نفسػػػػػػو )ص(6 ( 1/374(  كحالػػػػػػة، معجػػػػػػـ القبائػػػػػػؿ العربيػػػػػػة القديمػػػػػػة كالحديثػػػػػػة )ج195( ابػػػػػػف حػػػػػػـز

 (.2/657ك)ج
 (.    6/364( البغدادم، خزانة ا دب كلب لباب لساف العرب)ج(7
 (.21-1/20د)ج( محمد دقة، ديكاف بني أس(8
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سي ات اؿ قبائميا، كتعداد بنييا  بؿ تظير كنكحو ك راحتو  سحاسظت بنك أسد عما نسبيا 
ا، كعما طباعيا البدكية، المرتبطة ببيئتيا ككاقع حياتيا.   ريحن

 لجاىمية كاإلسالـ:مكاطف بني أسد في ا
عف  العربية اقتنت التنقؿ الدائـ بحثن إف طبيعة الحياة البدكية لمقبائؿ سي شبو الجزيرة ا

الماء كالكل، سمـ تستقر ليـ حياة، كأخذكا بالتنقؿ بيف الجباؿ كا كدية  بحثنا عف مكاطف الرزؽ 
جاعت  إلحكاـ كالخ اب، كحدثت بينيما المنازعات كالخ كمات  كدارت الحرب بينيما س

السيطرة كالغمبة عما منابع الماء كالخير  ستفرقت بطكف القبائؿ بيف لالب كمغمكب، الغالب لو 
السيادة كالريادة، كعما المغمكب مغادرة الحي لخ مو إلا أف يشتد عكده، أك يبقا متنق ن سي 

 يحؿ سيو.   بكع الجزيرة إلا أف يجد لو منزعن ر 

ىذه الطبيعة، بؿ عاشكا الحؿ كالترحاؿ، كالشدة كالميسرة،  كلـ يكف بنك أسد بدعنا مف
كالخكؼ كا مف، ككثرت منازعاتيـ مع القبائؿ، سسادكا كممككا، كأذعنكا كخنعكا، كتمردكا عما 

ا سي تحديد منازليـ، مة، كلذا س  عجب أف نرل اخت سن حكاميـ، ما جعميـ عرنة لمتيجير كالرح
 ي ح ر أبياتيـ عند المؤرخيف كالريٌحالة كالنيٌسابة. سي مساكنيـ، ك عكبة س اكتعدادن 

كيحاكؿ الباحث أف يستبيف مكاطف بني أسد سي الجاىمية كاإلس ـ التي نزلكىا، كحمكا 
سييا كما أكردىا عمماؤنا ا ج ء، كتمـز اإلشارة إلا أف  عكبات تكاجو أم باحث سي ىذا 

لمباحث  اثار معالميا، كلعؿ ذلؾ يككف عذرن كاند الشأف لتغير كثير مف البمداف، كتبدؿ أسمائيا،
 كىك يحاكؿ رسـ  كرة عف منازؿ بني أسد.  

"بنك أسد بف خزيمة بف مدركة،  :كقد ذكر ابف خمدكف مكاطف بني أسد سي تاريخو سقاؿ 
بطف كبير متسع ذك بطكف، كب دىـ سيما يمي الكرخ مف أرض نجد كسي مجاكرة طيرا، كيقاؿ: 
إٌف ب د طيرا كانت لبني أسد، سمما خرجكا مف اليمف لمبكىـ عما أجا كسمما كجاؤكا كا طمحكا 

ؿ المسٌماة سي ا شعار لانرة كتجاكركا لبني أسد كالتغمبٌية ككاق ة كلانرة، كليـ مف المناز 
كالنعؼ، كقد تفٌرقكا مف ب د الحجاز عما ا قطار كلـ يبؽ ليـ حٌي كب دىـ اآلف سيما ذكر ابف 

 . (1)لطٌيا كبني عقيؿ ا مراء" سعيد

                                                 

 (. 2/382( ابف خمدكف، تاريخ ابف خمدكف )ج(1
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سي الطكؿ كسا  -" سأما ما بيف القادسية إلا الٌشقكؽ:(1)مف ذلؾ ذكر اع طخرم اكقريبن 
سسكانيا قبائؿ مف بنا أسد، سإذا جزت الشقكؽ  -ا حٌد بادية الب رةالعرض مف قرب الٌسماكة إل

 .(2)سأنت سي ديار طٌياء"

كمف ب دىـ الٌشركة، كشرؽ، كجفاؼ الٌطير كىي أرض  سد كحنظمة كاسعة سييا أماكف 
 .(3)كالعكالٌية كىك مكاف بأعما عدنة يككف الطير سييا سنسبيا إلا الطير

كىـ بنك لنـ بف دكداف كمنيـ بنك  االكعبة، ك اىركا قريشن ض بني أسد كقد جاكر بع
إلا  - ما ا  عميو كسمـ -كقد ىاجركا مع النبي  (4)جحش، ككانكا حمفاء بني عبد شمس

 . منكرة تاركيف بيكتيـ سي مكةالمدينة ال

ٍحش، سإذا أبكابيا تخفؽ كليس سييا : (5)قاؿ الب ذرم  .(6)أحد"" سمٌر عتبة ٍبف ربيعة بدكر بني جى

كقد سكنت بطكف مف بني أسد سي عيد الفاركؽ عمر بف الخطاب مدينة الككسة بعد 
مىا طىًريؽو،  ٍحًف بىًني أىسىدو عى تنظيميا، سسكنكا جكار المسجد مف الجية القبمية "كىأىٍنزىؿى ًسي ًقٍبمىًة ال ي

بىٍيفى بىًني أىسىدو كىالنيٍخًع طىًريؽه" كى
(7). 

سػػي دراسػػتو تف ػػيؿ مػػكاطف بنػػي أسػػد سػػي الجاىميػػة  (8)الكػػريـ كقػػد حػػاكؿ جمعػػاف بػػف عبػػد
ػػا مػػا جػػاء سػػي تحديػػد ب دىػػـ: سكانػػت منػػازليـ ا كلػػا سػػي تيامػػة جنػػكبي مكػػة حيػػث سػػكف  ممخر ن

، (9)خزيمة أبك أسد إلا الغرب مف قبيمة ىذيؿ حيث "استطالكا سي تمؾ التيائـ إلػا أسػياؼ البحػر"

                                                 

 (.1/61. ا ع ـ )جق346 تكسي، ( اإل طخرم: ىك إبراىيـ بف محمد الفارسٌي، أبك إسحاؽ اإل طخرم(1
 (. 25(  اع طخرم، المسالؾ كالممالؾ )ص1/34( المك مي،  كرة ا رض)ج(2
 (. 1/21( كحالة، معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة )ج(3
 (. 1/246( ابف الكمبي، ا نساب)ج(4
 (.268-1/267. ا ع ـ )جق279 تكسي، يا بف جابر بف داكد الب ذرمأحمد بف يح ( الب ذرم:(5
 (.1/259( الب ذرم، أنساب ا شراؼ)ج(6
 (.4/45( الطبرم، تاريخ الطبرم )ج(7
كليجاًتيا سي خرائًط الدرراساًت الميغكٌية كأىثريه سي الػديرًس  ،الكريـ: جمعاف، تحديدي مكاقًع القبائًؿ العربييةً ( ابف عبد (8

) ص (. أكاديمي سعكدم، كباحث، لو عدد مف الكتب كا بحاث كا عماؿ ا دبية، كلـ أجػد 80 -75الميجير
 يمكلكجي لمخطاب المساني".لو ترجمة لير ما كجدتو عما ل ؼ كتابو "التطكر اإلبست

 (.1/88( البكرم، معجـ ما استعجـ مف أسماء الب د كالمكانع) ج(9
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ييػا حتػا بعػد ظيػكر اإلسػ ـ، كمػف أكبػر بطػكف أسػد كسكنت بعض بطكنيـ سي مكػة كاسػتمٌرت س
 .(1)سي مكة بنك لينـ بف دكداف

ثػـ ىػػاجرت بطػكف بنػػي أسػد إلػػا نجػد بعػػد إجػ ء خزاعػػة ليػـ مػػف مٌكػة المكٌرمػػة، سحالفػػت 
 .(2)طيئان، ثـ بني سزارة"

كقػػد كػػاف لبنػػي أسػػد مكانػػع سػػي شػػرقي نجػػد كشػػمالو الشػػرقي، مجػػاكرة لبنػػي تمػػيـ كمنيػػا       
، كامتٌدت حدكد بنػي أسػد شػمالي نجػد كىػي سػكاد الككسػة منػذ الجاىميػة، كتكٌلمػت (3)اف كالدكال م

ثػـ إنيػـ ىػاجركا إلػا تيامػة مجػديدنا بعػد  ،، كقد خالطكا طيئنا بحكـ الجكار(4)حتا دخمت سي الحيرة
 حربيـ مع حجر الكندم، لكنييـ عادكا كلـ تطؿ الغيبة.               

 انيـ سي العراؽ بعد اإلس ـ خ ك ن س مي سقد استقري كثير مف مأٌما سي الع ر اإل
 . (6)، كسكف بعنيـ سي الب رة(5)سي الككسة لقربيا مف ديارىـ

 .(7)كتكاد تككف القبيمة الكحيدة التي لـ يبؽى ليا امتداد سي جزيرة العرب سي ىذه ا ياـ

عما خط كلمٌدٌقة الشديدة يجب أف يذكر أف حدكد قبيمة أسد الجنكبية ىي الربذة التي تقع 
، أٌمػػػا حػػػدكدىـ الشػػػمالية، ستمتػػػد مختمطػػػة بػػػديار طػػػيء (8)ى24338، كخػػػط العػػػرضى41،17الطػػػكؿ 

 .(9)حتا ت ؿ الككسة سي العراؽ

  

                                                 

 (.117 – 116/ 2( ابف ىشاـ، السيرة النبكية عبف ىشاـ )ج (1
 (.55/ 9( ابف منظكر، لساف العرب )حمؼ( )ج(2
 (.13/ 1( البكرم، معجـ ما استعجـ )ج(3
 (.212/ 3العرب قبؿ اإلس ـ )ج( جكاد عمي، المف ؿ سي تاريخ (4
 (.222ك204/ 4( جكاد عمي، المف ؿ سي تاريخ العرب قبؿ اإلس ـ) ج(5
 (.501( ابف دريد، اعشتقاؽ) ص(6
( جمعاف بف عبد الكػريـ، تحديػدي مكاقػًع القبائػًؿ العربييػًة كليجاًتيػا سػي خػرائًط الدرراسػاًت الميغكٌيػة كأىثػريه سػي الػديرًس (7

) ص   (.80الميجير
 (.211( )ص9( ابف عبد الكريـ، المرجع السابؽ خريطة رقـ )(8
 (.211( ابف عبد الكريـ، المرجع السابؽ )ص(9
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 :(1)كعما ذلؾ تككف خريطة منازؿ بني أسد كاآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

1) ، ( ابف عبد الكريـ، تحديدي مكاقًع القبائًؿ العربييًة كليجاًتيا سي خرائًط الدرراساًت الميغكٌيػة كأىثػريه سػي الػديرًس الميجػير
 (.211( )ص 9خريطة رقـ )
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 : (1)بنى أسد بالد

مىس، كالقيناف، كأىباف ا بيض، كأباف ا سكد، إلا الٌرمة، كالحمياف: حما نرٌية،  الجى
كحما الٌربذة، كالٌدٌك، كالٌ ٌماف، كالٌدىناء، سي شٌؽ بنا تميـ، كالحزف معظمو لبنا يربكع، كمف 

ا ، (5)، كالغىاًنًرٌيةي (4)كنىٍبياًنٌيةي ، (3): سميراء، كظ مة، كزبد، كناجية، كأثاؿ، كذك بىقىر(2)ب دىـ أينن
ٍكثىةي  كرى
(6). 

 :(7)كمف جباليـ

، كالقناف، كق اص، ة، كأباف ا سكد، كالعبد، كسرقيفالًحبس، كتكز بني أسد، كمحٌيا
 كالبناف، كالتٌيف، كرقد. 

بىشي(8): قىطىفاكمف جباليـ أينن  ، كذك (12)، كالشريقاف(11)، كسيمناف(10)، كسىناـ(9)، كحى
مىؽ ًفر(15)، ك ارة(14)، كناعط(13)عى  .(17)، كقي ىبو (16)، ك ى

                                                 

 (. 1/13البكرم، معجـ ما استعجـ مف أسماء الب د كالمكانع )ج( (1
 (. 22-1/21( كحالة، معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة )ج(2
 .(، كىي قرية سي ديار بنا أسد، أك ىك قاع يقرم الماء1/263( البكرم، معجـ ما استعجـ)ج(3
 بة مف بني أسد. (، كىي قرية نخمة لبني كال5/258( الحمكم، معجـ البمداف)ج(4
(، كىي منسكبة إلا لانرة مف بني أسد، كىي قرية مف نكاحي الككسػة قريبػة مػف 4/183( المرجع السابؽ )ج(5

 كرب ء.  
 (. 3/75( المرجع نفسو )ج(6
 (.22-1/21( كحالة، معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة)ج(7
 (، كىك بنجد سي ب د بني أسد.3/1083كا ماكف)ج( البكرم، معجـ ما استعجـ مف أسماء البمداف (8
(، كىػك جبػؿ سػي بػ د بنػي أسػد، تشػترؾ سيػو النػاس كحكلػو ميػاه تحػيط بػو، 2/214( الحمكم، معجـ البمػداف)ج(9

 منيا: الشبكة كالخٌكة كالرجيعة كالٌذنبة كث ثاف كميا لبني أسد. 
 (. 173( الزمخشرم، الجباؿ كا مكنة كالمياه )ص(10
 (.  3/756بكرم، معجـ ما استعجـ مف أسماء الب د كالمكانع)ج( ال(11
 (، كقاؿ ابف ا عرابي: ىما كادياف.3/818( المرجع السابؽ )ج(12
 (. 3/964( المرجع نفسو)ج(13
 (. 4/1290( المرجع نفسو)ج(14
 (. 594( اليمداني، ا ماكف ما اتفؽ لفظو كاسترؽ مسماه)ص (15
 جبؿ نجدم سي ديار بني أسد. (، كىك 604( المرجع السابؽ )ص (16
 (.3/1088(  البكرم، معجـ ما استعجـ )ج786( المرجع نفسو )ص (17
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، (6)، كالظيراف(5)كقرف ظبي، (4)كساؽ الفر، (3)كالتيناف ،(2)، كالقىنىافً (1)ككذلؾ شىطىبه 
ـه  ٍزرى كحى
 .(8)، كالقيٌنةي (7)

 :(9)كمف َأكديتيـ

يرر جيرى
رماـ، (12)، كذك أخثاؿ(11)، كذك أراط(10) ، كخٌك، كالٌرمث، كمنعج، كزىماف، كا 

 .(14)، كثادؽ(13)كطىثرة

                                                 

 . (، كىك جبؿ سي ديار بني أسد سيو ركنة ذكرت سي الرياض3/343( الحمكم، معجـ البمداف)ج(1
 (، كبو قتؿ بشر بف عمرك بف مرثد.787( اليمداني، ا ماكف ما اتفؽ لفظو كاسترؽ مسماه )ص (2
 (، كىما جب ف لبني سقعس بينيما كاد يسما خٌك.2/69( الحمكم، معجـ البمداف)ج(3
 (، كىك جبؿ سي أرض بني أسد كأٌنو قرف ظبي، كيقاؿ لو ساؽ الفركيف. 3/172( المرجع السابؽ)ج(4
 (، ك جبؿ نجدم سي ديار بني أسد بيف السعدية كمعاذة.4/59( المرجع السابؽ )ج(5
 (. 4/63( المرجع نفسو )ج(6
 (. 2/252( المرجع نفسو)ج(7
 (. 4/409( المرجع نفسو)ج(8
 (. 22-1/21( كحالة، معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة )ج(9

 (، كىك كاد أع ه لبني أسد كأسفمو لبني عبس. 2/131( الحمكم، معجـ البمداف)(10
 (، كىي كاد عند عكاظ. 1/134( المرجع السابؽ )ج(11
(،كىػػػك كاد عمػػػا طريػػػؽ السػػػاسرة إلػػػا الب ػػػرة 22-1/21( كحالػػػة، معجػػػـ قبائػػػؿ العػػػرب القديمػػػة كالحديثػػػة )ج(12

 كمنيا إلا الثعمبية. 
 (.  644( اليمداني، ا ماكف ما اتفؽ لفظو كاسترؽ مسماه )ص (13
 (. 73( الزمخشرم، الجباؿ كا مكنة كالمياه )ص(14
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 : (1)كمف مياىيـ

ٍرثـي ، كالٌرجيعة، كركنة الحزف، كالٌزكراء، (5)، كالٌذنبة(4)، كالخٌكة(3)، كالبعكنة(2)جي
كدارة ممحكب، كالمديد، كالكيفة، كالعسيمة، كث ثاف،  ،(6)كالخيماء، كبنانة، كالٌثعمبٌية، كأبرؽ العٌزاؼ

  .(8)، كشراؼ، كالٌشباؾ(7)كالٌشبكة، كلييىٍينة، كعىٍرؼ الغمركسرتاح، كالعقربة، كالٌسميع، كمٌر، 

، (14)كًخذاـ(13)، كالريٌس (12)كالقيمىيربً ، (11)، كالعيناب(10)كقىطىف ،(9)ككذلؾ البيطاح
ٍ مىةي  بىٍيغه (16)، كالسميمة(15)كخي ٍيفىةي (17)، ك ي ، كطيرى

، كاليىاًشًمٌيةي (19)، كعىٍبسه (18)
، (21)، كالثمماء(20)

 .(22)كناجية

                                                 

 (. 1/22ديثة )ج( كحالة، معجـ قبائؿ العرب القديمة كالح(1
(، كىػػػك مػػػاء بػػػيف القينػػػاف كتػػػرمس تجػػػاه 2/375( البكػػػرم، معجػػػـ مػػػا اسػػػتعجـ مػػػف أسػػػماء الػػػب د كالمكانػػػع )ج(2

 الجكاء.
 (، كىي ماء بنجد قريبة القعر.2/375( المرجع السابؽ )ج(3
 (، كىي شرقي سميراء.2/375( المرجع السابؽ )ج(4
 (، كىي ماء بيف إمرة كأناح.2/375د كالمكانع )ج( البكرم، معجـ ما استعجـ مف أسماء الب (5
 (، كىك ماء لبني أسد يجاء مف حكمانة الدراج إليو. 1/22( كحالة، معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة )ج(6
 (، كىك ماء عما بعد ليمتيف مف سيد.1/22( كحالة، معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة )ج(7
 كىك ماء شرقي سميراء.(، 1/22( المرجع نفسو )ج(8
 (.128( اليمداني، ا ماكف ما اتفؽ لفظو كاسترؽ مسماه )ص (9

 (.3/1083( البكرم، معجـ ما استعجـ مف أسماء البمداف كا ماكف )ج(10
 (. 2/375( المرجع السابؽ )ج(11
 (، كىك ماء بنجد لبطف مف بني ن ر بف قعيف.785( المرجع السابؽ )ص (12
 (، كىك ماء لبني منقذ مف بني أسد بنجد.4/80لكساء بأخبار دار الم طفا)ج( السميكدم، كساء ا(13
 (، كىك ماء لبني أسد بنجد. 2/349( الحمكم، معجـ البمداف)ج(14
 (، كىي ماء لبف أبي الحجاج بف منقذ مف بني أسد.  2/375( المرجع السابؽ)ج(15
 (، كىي ماء لبني برثف مف بني أسد. 3/243( المرجع نفسو)ج(16
 (، كىي ماء لبني منقذ مف كلد بني أسد.3/393( المرجع نفسو)ج(17
 (، كىي ماء لبني جذيمة بف مالؾ مف بني أسد. 4/34( المرجع نفسو )ج(18
 (، كىك ماء بنجد لبني أسد.4/78( المرجع نفسو )ج(19
  الخزيمية سي طريؽ مكة لبني الحارث مف بني أسد.  (، كىي ماء سي شرؽ5/389ع نفسو )ج( المرج(20
 (، كىي ماء لبني قرة مف بني أسد خ يبة المرعا.2/83( المرجع نفسو )ج(21
 (، مكنع عما طريؽ الب رة كقيؿ ماء أسفؿ الجبس.4/153( كساء الكساء بأخبار دار الم طفا )ج(22
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 المكاضع التي سكنيا بنك أسد ككردت في الكتب:كمف 
،  (4)، كبيستاف إبراىيـ(3)كىك مٌت ؿ بأرض لطفاف، كأىٍييىب (2)، كعرعر(1)الديكادؾ

فاؼ ، كتىٍرميدي (6)، كأىٍليىة أبرؽ(5)كجي
قيؿه (7) كمانىةي الديرياج(9)كأيباًريات، (8)، كحى ، (11)كا ىباًتر، (10)، كحى

يًفر(13)، كأجباؿ(12)كذات ا ثؿ نىيبة(17)، كالبيٍرعـك(16)، كأىٍكًبرة(15)، كا يقىيداع(14)، كا يجى  ،(18)، كالجي
  .(21)ذات الحناظؿ، ك (20)، كًحساء(19)كجكٌ 

  
                                                 

 (.2/554( البكرم، معجـ ما استعجـ مف أسماء البمداف كا ماكف )ج(1
 (.3/981( المرجع السابؽ )ج(2
( ، كىك مكنع سي ديػار بنػي أسػد ع يكػاد يكػكف 39( اليمداني، ا ماكف، ما اتفؽ رسمو كاختمؼ مسماه )ص(3

 سيو ماء. 
 (. 124( المرجع السابؽ )ص(4
(، كىػك  ػقع مػف بػ د بنػي أسػد، كالثعمبيػة مػف 407( اليمداني، ا ماكف، ما اتفؽ رسمو كاختمؼ مسػماه )ص(5

 ىذا ال قع.
 (. كىي مكنع قرب ا جفر.1/248مداف )ج( الحمكم، معجـ الب(6
لح ػيف بػف ننػمة ا سػدم،  -عميو ال ػ ة كالسػ ـ–(، كىي مكنع أقطعو النبي 2/26( المرجع السابؽ )ج(7

 ىي ماء لبني أسد أك جبؿ مف جباليـ. :كقيؿ
 (. 2/280( المرجع نفسو )ج(8
 (. 1/94( البكرم، معجـ ما استعجـ مف أسماء الب د كالمكانع )ج(9

نيػػا سػي منقطػػع رمػػؿ إ :قػػادة أك شػػقائؽ بػيف الجبػػاؿ، كقيػؿ(، كىػي أمػػاكف لػ ظ من2/325( المرجػع نفسػػو )ج(10
 الثعمبية مت مة بالحزف مف ب د بني أسد عف يسار مف خرج يريد مكة.  

 (، كىك مكنع قبؿ سىمىج.1/94( المرجع السابؽ )ج(11
 أسد ك ديار بني سميـ.(، كىك مكنع بيف ديار بني 1/107( المرجع نفسو )ج(12
 (. 1/112( المرجع نفسو )ج(13
 (. 1/116( المرجع نفسو)ج(14
 (. 1/181( المرجع نفسو )ج(15
 (، كىك قرب ناظرة كيركل بكسر اليمزة كستحيا. 1/182( المرجع نفسو )ج(16
 (. 1/241( المرجع نفسو )ج(17
 (، كىي أرض سي ب دىـ.2/399( المرجع نفسو )ج(18
 (. 2/407)( المرجع نفسو (19
 (. 2/446( المرجع نفسو )ج(20
 (. 2/470( المرجع نفسو )ج(21
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، (5)، كالشيفير(4)ككذلؾ كالٌزكراء، (3)، كالررشاء(2)، كرجمة التٌيس(1)كراًكسككذلؾ 
راد ، (13)كبىناف، (12)، كلىٍغكل(11)، قيساس(10)كسيد، (9)كًلٍسؿ ،(8)الريقمتاف، (7)، كليعناب(6)كال ُّ
كتيٍرميس
ٍريىعً (17)، كقىٍمخ(16)، بابي الغىرياءً (15)كعيٍرسة ،(14) ، كمى

، (20)، كًبطافه (19)، كأبرؽ العٌزاؼ(18)
عىاًئؽي (22)، كشيقيكؽه (21)كالسيٍعًدٌيةي  ةي (23)، ك ي ًفيحى ، كنيقىار ك حراء (26)، ككيٌفةي (25)، كًعٍثيىره (24)، كال ي

مية  لبني ناشرة مف بني أسد. الخي

                                                 

 (، كىك مكنع سي ديار بني سعد بف ثعمبة قرب عسيب.2/509( المرجع نفسو )ج(1
 (، كىك بيف طيا كأسد. 2/604( المرجع نفسو )ج(2
 (، كىك مكنع بيف ديار بني أسد كديار بني عامر.2/653( المرجع نفسو )ج(3
 (، كىك مكنع قرب عدنة.2/705المرجع نفسو )ج( (4
 (، كىك مكنع قرب حٌزة.3/804( المرجع نفسو )ج(5
 (. 3/830( المرجع نفسو )ج(6
 (، كىك مكنع ما بيف ب د يشكر كب د بني أسد.3/972( المرجع نفسو )ج(7
 .(475اتفؽ لفظو كاسترؽ مسماه )ص  ( اليمداني، ا ماكف ما(8
 (. 3/997( المرجع نفسو )ج(9

 لخالد بف ننمة ا سدم.  -  -(، كىي أرض قرب جبؿ سمما أقطعيا النبي3/1033( المرجع نفسو )ج(10
 (، كىك مكنع قرب الثمماء. 3/1073( المرجع نفسو )ج(11
 (. 4/1158( المرجع نفسو )ج(12
 ع بنجد لبني ن ر بف قعيف.(، كىك مكن101( اليمداني، ا ماكف ما اتفؽ لفظو كاسترؽ مسماه )ص (13
 (.  170( المرجع السابؽ )ص (14
 (.  670( المرجع السابؽ )ص (15
 (، كىك مكنع بنجد.714( المرجع نفسو )ص (16
 (، كىي ظرب سي ديار بني أسد. 749( المرجع نفسو )ص (17
 (، كىي مف ديار بني أسد بيف نجراف كتثميث.840( المرجع نفسو )ص (18
 (. 90، ابف الفقيو )ص( الزمخشرم، البمداف(19
 (، كىك منزؿ لبني ناشرة مف بني أسد. 1/466( المرجع السابؽ )ج(20
 (، كىك منزؿ لبني سعد مف كلد دكداف بف أسد قرب نزؼ، كقيؿ بئر ماء.3/221( المرجع نفسو )ج(21
 (، كىك منزؿ لبني س مة مف بني أسد.3/356( المرجع نفسو )ج(22
 (، كىك مكنع سي ديار بني أسد كانت سيو حرب. 3/405( المرجع نفسو )ج(23
 (. 3/414( المرجع نفسو )(24
 .(4/471)ج، كالتالي (4/86( المرجع نفسو )ج(25
 .( المرجع نفسو(26
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 الحياة الدينية كاًلجتماعية عند بني أسد:
لقد كاف العرب قبؿ اإلس ـ ب  ديف يكحدىـ، ستعددت معتقداتيـ  سآمف بعنيـ 

، كمنيـ مف اتيبع الن رانية  كمنيـ مف آمف -عميو الس ـ –بالحنيفية  كىـ أتباع سيدنا إبراىيـ 
كة، كبعنيـ عبد الشياطيف، كمنيـ مف سمؾ المجكسية، بالييكدية، كمنيـ مف عبد الم ئ

لا ذلؾ أشار  ، كقد عبد أكثرىـ ا  ناـ ككانكا كثنييف، كا  كبعنيـ عبد الككاكب كالنجـك
: منيـ المكحد المقر بخالقو، الم دؽ بالبعث ا" كانت العرب سي جاىميتيا سرقن  :(1)المسعكدم

بالخالؽ، كأثبت حدكث العالـ  مف العرب مف أقري كالنشكر... كقسر بف ساعدة اإليادم... ككاف 
كىـ الذيف حجكا إلا  كأقر بالبعث كاإًلعادة، كأنكر الرسؿ، كعكؼ عما عبادة ا  ناـ...

ا  ناـ كق دكىا، ... كمنيـ مف أقر بالخالؽ، ككىذىب بالرسؿ كالبعث، كماؿ إلا قكؿ أىؿ 
ًيييًتًو، الرياكب ًليىٍجمىتو، الدىر... كمنيـ مف ماؿ إلا الييكدية كالن رانية، ك  ٍنجى منيـ المارُّ عما عى

كقد كاف  نؼ مف العرب يعبدكف الم ئكة، كيزعمكف أنيا بنات الٌمو  سكانكا يعبدكنيا لتشفع ليـ 
 .(2)إلا اٌ "

كقد كاف بنك أسد مف أىؿ الحمية سكانكا يقدسكف الكعبة كيحجكف إلييا، إذ انقسـ العرب 
مية سكانكا أىؿ ٍمس كىـ بيف الحمة كالحمس، أميا الحً كطي  ،يش كمف جاكرىاس كىـ قر مٍ إلا حً 

 .(3)البكادم كمنيـ بنك أسد، ككاف التزاميـ بالديف أقؿي مف الحمس

 ديانة بني أسد 
عميو الس ـ، -أٌما ديانة بني أسد سمختمؼ سييا، سيركل أنيـ عما الحنفية ديف إبراىيـ 

لبيؾ الميـ "  ككانت تمبيتيـ إذا حجكا الكعبة ،كما باقي أحياء العربكلـ يشتير ليـ  نـ يعبدكه 
 .(4)لبيؾ ... يا ربي أقبمت بنك أسد أىؿ النكاؿ كالكساء كالجمد إليؾ لبيؾ الميـ لبيؾ"

  

                                                 

. ق346تػكسي  .م، بغػدادرحالػة : مػؤرخ،حسػيف بػف عمػي، أبػك الحسػف المسػعكدم( المسعكدم، ىك عمػي بػف ال(1
 .(4/277ا ع ـ)ج

 (.127-2/126( المسعكدم، مركج الذىب )ج(2
(  البغػػػدادم: أبػػػك جعفػػػر، المحبػػػر 358-11/357( جػػػكاد عمػػػي، المف ػػػؿ سػػػي تػػػاريخ العػػػرب قبػػػؿ اإلسػػػ ـ)ج(3

 (.179)ص
 (.1/255( اليعقكبي، تاريخ اليعقكبي )ج(4
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كم سي ك ٌية الحارث  -عميو الس ـ  –كقد نسب إلا بني أسد ديانتيـ ديانة شعيب  ري
: "يابني، قد أتا عمٌي ستكف كمائة سنة، ما إذ قاؿ كىك يك ي أبناءه (1)المذحجي بف كعب

 اسحت بيميني يميف لادر، كع قٌنعت نفسي بخٌمة ساجر، كع  بكت بابنة عـٌ كع كٌنة، كع 
ني لعما ديف شعيب النبي    عميو-طرحت عندم مكمسة قناعيا، كع بحت ل ديقي بسٌر، كا 

ليرم، كلير أسد بف خزيمة، كتميـ بف مٌرة، ساحفظكا ، كما عميو أحد مف العرب -السالـ
 .(2)ك ٌيتي، كمكتكا عما شريعتي"

ح بنصم  ريح ديانة بني أسد إع أنيو يحمؿ سي طياتو خبرنا  ف كاف يكنر كىذا النقؿ كا 
ح ما كانت عميو  كرد مف حاتـ يتحدث عف ديانتو، كيك ي أبناءه باقتفاء أثره، إٌع أنيا ع تكنر

ة منيـ، كليس القبيمة بكامميا.قبيمة أ  سد بكامميا سقد تككف ديانة طائفة مف بني أسد تمثرؿ خا ي

كسدكا عما المدينة المنكرة دكف أف ييبعث  -عميو ال  ة كالس ـ -كبعد بعثة الرسكؿ 
كقد نزلت سييـ خكاتيـ سكرة   -عميو أسنؿ ال  ة كالس ـ–إلييـ رسكؿه، كآمنكا برسالة محمد 

 .(3)تالحجرا

مع كجكد  –تعالا –ح أف أسد كانت تعبد ا  كمف دراسة الن كص السابقة يتين
بؿ تأثرت بمحيطيا  -عميو الس ـ –مظاىر الشرؾ سي ديانتيا، سمـ تبؽى عما ديانة إبراىيـ 

كاشتيركا بيا قاؿ  ل ناـ سقد انتشر عندىـ الكيانةالعربي الكثني رلـ عدـ تعظيميـ ل
ا، ا بديعن مف تدبيرىـ نادرن  بني أسد عما ديىاة قريش لقد كاف ذلؾلكيياف  تكجيتكلك : "(4)الجاحظ

 .(5)ا"لريبن  اكلكاف سي مكايدىـ شاذع 

عميو ال  ة  –، كبعد بعثة الرسكؿ (6)ككذلؾ آمنكا بكجكد الجفر كظير ذلؾ سي أشعارىـ
عميو  –كساة الرسكؿ آمنكا بو كاتبعكه، كسرعاف ما ارتد بعنيـ عف اإلس ـ بعد  -كالس ـ

كتابعكا طميحة بف خكيمد سي رديتو، إع أف قنا عميو أبك بكر ال ديؽ  –ال  ة كالس ـ 
 سعادكا إلا إس ميـ.

                                                 

مىػة، مػف مػذحج، مػف كيػ ف( الحارث بف كعب بف عمػ(1 ابػف ىػانا )مػف  مػف نسػمو بنػك الػدياف كشػريح، رك بػف عي
 (.2/157أ حاب عمٌي( كمطرؼ بف طريؼ، كآخركف، كميـ حارثيكف كي نيكف، مف قحطاف. ا ع ـ )ج

 (.261/ 1( ابف الحسيف، أمالي المرتنا )ج(2
 (.4/170( ابف كثير، البداية كالنياية  )(3
 (.5/74)ج . ا ع ـق255 ، تكسي( الجاحظ: ىك عمرك بف بحر بف محبكب الكناني، أبك عثماف(4
 (.257-1/256( ابف بحر، رسائؿ الجاحظ، )ج(5
 (.1/45( محمد دقة، ديكاف بني أسد )ج(6
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 :الحياة اًلجتماعية عند بني أسد
أٌما عف الحياة اعجتماعية سعاش بنك أسد عيشة بدكية تنقمكا خ ليا بيف الفياسي 

داكة إذ عانكا شظؼ العيش، كخشكنة البادية كظير ذلؾ جميعا سي كالجباؿ، كأثرت سييـ حياة الب
أشعارىـ، كانتظمت القبيمة سي نظاـ قبمي شديد، إذ انقسمت سي بطكف كؿ بطف لو سيرده، كجميع 
القبيمة تداسع عف مآثرىا، ساتيحد الفرد سي القبيمة، كسادت أخ قيا، كلـ يكف بكسع الفرد الخركج 

 عميو المكت سي سبيؿ المحاسظة عميو.عما إرث القبيمة بؿ 

كانكا يطعمكف " :ع، قاؿ عنيـ دلفؿ النٌسابةكحاسظكا عما كريـ ا خ ؽ، كقكيـ الطبا
كنبغت سييـ عمـك عدة، ساشتيركا سييا  (1)كينربكف سي الزحكؼ" ،كيكرمكف النيكؼ ،السديؼ

"ليس سي بني أسد إعي خطيب أك شاعر أك  :عف سائر العرب كمنيا الزجر كالقياسة، قاؿ يكنس
، ككاف بنك أسد يتيمينكف بالسانح، كيتشاءمكف بالبارح عما (2)قائؼ أك زاجر أككاىف أك سارس"

 .(3)خ ؼ أىؿ الحجاز

كالحقيقة أف حياة بني أسد سي الع ر الجاىمي لـ تختمؼ كثيرنا عف حياة القبائؿ العربية 
ا خ ؽ، كالبأس، كالشدة سي الحياة، كعانت مف الظركؼ البيئية سي البادية إذ اشتيرت بمكاـر 

ال عبة، كتحاربت عما الكل كالماء سي سبيؿ العيش كالحفاظ عما الحياة، سيما برزت سييـ 
عمـك مختمفة تخدـ حياتيا اليكمية، كتحامي بيا عف مجتمعيا القبمي، كت كف كرامتيا أماـ 

 تحقؽ  بنائيا المركءة كالعزة. ك القبائؿ سي كسط زحاـ كبير بينيا، 

 مكانة بني أسد في المغة:
حظي بنك أسد بمكانة سامية عند العمماء كالمغكييف، كتبكؤا شأكنا عظيمنا سي المنزلة 

سي كتابو حيث أخذت  (4)بياراسعدىـ أىؿ المغة ا كائؿ مف أس ح العرب لساننا، ذكر ذلؾ الف
كبيـ اقتدم، كعنيـ أخذ المساف العربي مف بيف قبائؿ كالذيف عنيـ نقمت العربية، المغة عنيـ "

                                                 

 ، ك)السديؼ( لحـ السناـ.(12/377ريخ العرب قبؿ اإلس ـ )ج( جكاد عمي، المف ؿ سي تا(1
 (.1/174( الجاحظ، البياف كالتبييف )ج(2
 (. 2/366(  فكت: احمد زكي، جميرة خطب العرب )ج(3
ا  ػػنؼ كتابنػػ إبػػراىيـ، أديػػب، لزيػػر مػػادة العمػػـ،( الفػػارابٌي: ىػػك إسػػحاؽ بػػف إبػػراىيـ بػػف الحسػػيف الفػػارابٌي، أبػػك (4

 (.194-1/193. ا ع ـ )جق350تكسي سنة ،سماه )ديكاف ا دب(
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العرب ىـ قيس كتميـ كأسد  سإف ىؤعء ىـ الذيف عنيـ أكثر ما أخذ كمعظمو كعمييـ اتُّكؿ سي 
 .(1)الغريب كسي اإلعراب كالت حيؼ"

سقد رأل أحدىـ الكسائٌي قادمنا لحمقة  (2)الفراىيدم كقد شيد بذلؾ ت مذة الخميؿ بف أحمد
 .(3)تركت أسد الككسة كتميميا كعندىا الف احة كجئت إلا الب رة"" :ؿالخمي

بعد أف سألو عف مسكنو،  (4)كمف ذلؾ ما قالو أعرابي لمفراء سي حمقة يكنس بف حبيب
يا سبحاف ا ! ىذه بنك أسد بيف ظيرانيكـ، كأنت تطمب المغة " :سأجابو: الككسة، سقاؿ لو ا عرابي

 .(5)بالب رة"

، كعمرك ثر سي بني أسد منيـاء ككقد برز شعر  : عبيد بف ا برص، كبشر بف أبي خاـز
بف شأس، كمنرس بف ربعي، كالكميت، كالشماخ، كليرىـ كقد حظيت أشعارىـ بالدراسة 
كالتحميؿ سي مستكيات لغكية متعددة، كقد استشيد النحاة بشعر بني أسد سي مسائؿ عدة، 

ف نثرىـ سي الكتاب اثنيف كعشريف شاعرنا، كاتخذ م كاستشيد سيبكيو بك ميـ سبمغ عدد شعرائيـ
 .(6)ما يسند بو قكاعد نحكٌية

كقاـ الباحث زياد الشديفات بإعداد رسالة بعنكاف أثر بني أسد سي التقعيد النحكم  
 .(7)تنمينت سبع عشرة مسألة

بنك أسد بمكانة عالية عند المغكييف كالنحاة ساستشيدكا بأشعارىـ، كنقمكا المغة  لقد حظي
 ت عنيا المغة كعمييا قعد النحك. خذعنيـ سكانكا سي طميعة القبائؿ العربية التي أي 

تأنيث بعض ا سماء كػ )الس ـ( : (8)بنك أسد بسمات ليجية عدة منيا كقد امتاز
لير( يد عدا اإلبياـ(، كركم عنيـ سي ))أ ابع ال( ك)ال اع )السر(، كتذكير أسماء أخرل كػك

ىك( ك)ىي( عما السككف، كركم عف ا كانت بمعنا اعستثناء، كبناء )البناء عما الفتح إذ

                                                 

 (.  9( السيكطي، اعقتراح سي أ كؿ النحك )ص(1
 (.314-2/313ا ع ـ )ج ق.170سنة تكسي ( الفراىيدم، ىك الخميؿ بف أحمد بف عمرك الفراىيدم (2
 (.   4/1738( ياقكت الحمكم، إرشاد ا ريب إلا معرسة الغريب )ج(3
 (.8/261. ا ع ـ )جق182كليرىـ. تكسي سنة  كسائي( يكنس بف حبيب النبي، أخذ عنو سيبكيو كال(4
 (.   147-146( الحريرم، درة الغكاص )ص(5
 سي التقعيد النحكم التمييد بدكف ترقيـ. ( الشديفات، أثر شعر بني أسد(6
 .  المرجع السابؽ( (7
 .    المرجع نفسو( (8
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( عما الفتح، كمالت أسد إلا كسر الكاك كبناء اسـ الفعؿ مف كزف )سىعاؿ بعنيـ رسع خبر كاف،
بداؿ سي لفظة )الًكٍتًر(، ككسر حرؼ المنارع  ربيما(.اء سي )باليمزة عيننا، كتشديد الة، كا 

 أبرز شعراء بني أسد في العصر الجاىمي:
 عبيد بف األبرص: .1

عبيد بف ا برص شاعر جاىمي مف سحكؿ الشعراء، سيد مف سادات قبيمتو بني أسد، كع 
كأياميا، ذاع عجب سيك شاعرىا ا برز، كالحامي لشرسيا بطكلة كشعرنا، كالمداسع عف مآثرىا 

 يتو، كانتشرت أخباره، ككثرت مآثره، كطاؿ عمره، ككثر ترداده عما ب ط ممكؾ ع ره مف 
 المناذرة، ككانت لو بيـ   ت قكية، كمنيـ حجر بف الحارث كالد امرئ القيس الشاعر.

يرجع نسبو إلا بني سعد بف ثعمبة بف دكداف، كدكداف مف كلد أسد، كاسمو "عبيد بف 
، لـ (1)جشـ بف عامر بف ىر بف مالؾ بف الحارث بف سعد بف ثعمبة بف دكداف"ا برص بف 

يحدد لمي ده تاريخ، كاختمؼ سي كساتو، لكٌنو عا ر امرأ القيس، كأباه ككاف نديمنا لحجر، 
، سنسبت بعض الركايات أنو جاكز  كدارت بينو كبيف امرئ القيس حكارات، كقد عمرر طكي ن

كبعض الركايات تزيد عف  ،(2) شراؼ: "كبمغ عبيد مائة كعشريف سنةالمائة، جاء سي أنساب ا
 ىذا العمر بسنكات مديدة.

تكسي قت ن عما يد المنذر بف ماء السماء  إذ قدـ عميو يـك شؤمو، سقتمو كلرل بدمو  
ـ، سي 554قبرم نديماه بعد أف سكر عبيد كأخذت الخمر منو مأخذىا، كيرجح أنو تكسي عاـ 

 .(3)العاـ الذم قتؿ سيو المنذر بف ماء السماء

لطبقة الرابعة مف سحكؿ أٌما مكانو الشعرية  سمختمؼ سييا إذ عٌده ابف س ـ سي ا
الشعراء، كقاؿ عنو: "كىعبيد بف ا برص قديـ عىًظيـ الٌذكر، عىًظيـ الشٍُّيرىة، كشعره ميٍنطىرب 
ذىاًىب عى أعرؼ لىوي ًإعي قىٍكلو "أقفر مف أىىمو ممحكب ... سالقطبيات سالذنكب"، كىعى أدرل مىا بعد 

 .(4)ذىًلؾ"

                                                 

، أنساب العرب )ج(1  (.11/179(  الب ذرم، أنساب ا شراؼ )ج193-1/192( ابف حـز
 (.7  عدرة، شرح ديكاف عبيد بف ا برص)ص1/84أنساب ا شراؼ،  ،( الب ذرم(2
 (12-10ا برص )ص( عدرة، شرح ديكاف عبيد بف (3
 .139-1/138( طبقات سحكؿ الشعراء، ابف س ـ الجمحي (4
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المعمقات، كذكر ق يدتو "أقفر مف أىمو ممحكب" مف  مف شعراء (1)بينما عديه ابف قتيبة
سي الجميرة عديه مف أ حاب المجميرات كىي أقؿ درجة مف  (3)، لكف القرشي(2)المعمقات السبع
 ، ستأتي سي المرتبة الثانية.(4)المعمقات السبع

كتألقو إف ذكر النقاد السابؽ لمشاعر عبيد بف ا برص يدٌؿ عما مكانتو الشعرية العالية، 
سي سماء الشعر العربي الجاىمي، كىك بذلؾ يحفظ مكانتو بيف سحكؿ شعراء العربية كأدبائيا، 
كيرسع مف شأف قبيمتو بيف القبائؿ  إذ سييا شاعر سحؿ مقديـ قاؿ الشعر، كتناسس مع سحكؿ 

 تقت درجتو، كعدي مف أشعر الناس.آخريف، سحفظت منزلتو، كار 

2. .  بشر بف أبي خاـز

ي خاـز شاعر جاىمي، مف الشعراء المجيديف كالمكثريف مف الشعر، رقت بشر بف أب
منزلتو، كع  قكلو، كطاب شعره، سيد مف سادات بني أسد، كعمـ مف أع ميا، تحمؿ عبء 
الدساع عف شرؼ قبيمتو، سداسع عنيا بمسانو، سأكثر مف الفخر بقبيمتو كنسبو، كىجا أعداءىا 

، كذبي عف حياض قبيمتو، ستعرض سأقذع سي اليجاء ليـ، كلـ يكتؼ ب ذلؾ بؿ حمؿ ال كاـر
للسر، ثـ أطمؽ سراحو، لكنيو بقي متمٌسكنا بمكاء الدساع عف قبيمتو ساستمر سي لزكاتو إلا أف 
مات قت ن عما يد ستا مف بني  ع عة يدعا الكائمي، ترؾ بشر مكركثنا شعريعا كبيرنا سك منا 

 . ـ1960كنشر عاـ  (5)عزية حسف ديكانو، كىك ديكاف شعرم كامؿ حٌققو

                                                 

مػف أئمػة ا دب، كمػف الم ػنفيف المكثػريف. كلػد ببغػداد :  بف مسمـ بػف قتيبػة الػدينىكىرمٌ ( ابف قتيبة: ىك عبد ا (1
 (.4/137ا ع ـ )ج ق276 كسكف الككسة. ثـ كلي قناء الدينكر مدة، سنسب إلييا. كتكسي ببغداد سنة

 (.13(، عدرة، شرح ديكاف عبيد بف ا برص )ص1/260( ابف قتيبة، الشعر كالشعراء )ج(2
( القرشي، ىك محمد بف أبي الخطاب القرشي، أبػك زيػد: راكيػة عػالـ بالشػعر. قػاؿ الزركمػي كلػـ أظفػر بترجمتػو (3

 (.6/144ا ع ـ )ج ق.170سي كتب المتقدميف، تكسي سنة 
 (.100ار العرب )ص( القرشي، جميرة أشع(4
ـ، تعمػـ سػي إعػزاز ثػـ حمػب، كح ػؿ عمػا إجػازة 1928عزة حسف " عالـ سكرم، كلد سػي مدينػة إعػزاز عػاـ ( (5

سػي جامعػات عػدة المغة العربية مف جامعة دمشؽ، ثـ دكتكراه المغات كالتاريخ مػف جامعػة أنقػرة بتركيػا، دريس 
كتػػب كالػػدكاكيف، كمنيػػا ديػػكاف بشػػر، كلػػو العديػػد مػػف عمػػا مسػػتكل الػػكطف العربػػي، كتركيػػا، حقػػؽ العديػػد مػػف ال

 .www.fikr.comالدراسات المغكية كا دبية. عف مكقع دار الفكر عما الشبكة العنكبكتية 
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أٌما نسبو سيرجع إلا دكداف مف كلد أسد، كتف يمو: بشر بف أبي خاـز كىك عمرك بف 
عكؼ بف حميرم بف ناشرة بف أسامة بف كالبة بف الحارث بف سعد بف ثعمبة بف دكداف بف 

 .(1)أسد

مقدامنا يتقدـ شارؾ بشر بف أبي خاـز سرساف قكمو المعارؾ كالغزكات، بؿ كاف سارسنا 
 فكؼ قبيمتو كسيردنا مف ساداتيا، كقد ظير ذلؾ سي شعره إذ سخر بمآثر قكمو كخا ة يكمي 
النسار كالجفار، كقد  كر أحداثيما ت كيرنا دقيقنا ينقؿ القارئ لشعره إلا أجكاء المعركتيف بكؿ 

قبيمة كالعرب ما سييما مف سركسية كقتؿ كشجاعة ك انيزاـ، كىك بذلؾ يكثؽ لتاريخ عاشتو ال
جميعنا سي جاىميتيـ، كيفخر بقبيمتو كسركسيتيا كأخ قيا كطباعيا القكيمة، كقد أ يب بشر سي 
لزكاتو مع قكمو كأسر، إع أنو استمري سي الذبر عف حياض قكمو إلا أف سقط قتي ن عما يد 

كمكدعنا لحياة ستنا مف ستياف بني  ع عة رثا نفسو قبؿ مكتو مسجر ن ىذا الحدث سي أشعاره، 
 .(2)كاف سييا الفارس الجمد، كالشاعر الفحؿ، كالسيرد اليماـ

كىك سيرد مف سادات بني  –كمف أىـر محطات حياتو ع قتو بأكس بف حارثة الطائي 
ف ىجاه سأقذع سي اليجاء، كلـ أنت لو بو ع قة حسنة، ثـ ما لبث إذ كا -طيء، بؿ سيدىـ 

الغارات  فا، كأكلؿ سي ىجائو مما استعدل أكس عميو، سشيترؾ محمدة يذكر بيا إع ىدمي
المتتالية مع قكمو عما بني أسد ليأسر بشرنا كيحرقو، سمـ يردع ذلؾ بشرنا، ككا ؿ سحشو سي 
ىجاء أكس إلا أف تمكيف منو بعد زمف كسعا سي حرقو، ثـ ما لبث أف عدؿ عف ذلؾ سأطمؽ 

ا سراحو كسؾي كثاقو كأكرمو كحباه كردي عميو  ا لو ذاكرنا محامده عىجن مالو كزيادة، سانقمب بشر مادحن
ا كشكرنا  كس كىك ما أراده بإط قو  بالثناء عميو، كمحا ما قالو مف ىجاء بق ائد عذبة مديحن

 .  (3)سراح بشر

مف الطبقة الثانية مف طبقات الفحكؿ  (4)أٌما منزلتو الشعرية سقد عديه ابف س ـ الجمحي
 .(5)كالحطيئة ،ك كعب بف زىير ،مع أكس بف حجر

  

                                                 

 (.2/19( ابف الشجرم، مختارات ابف الشجرم )ج(1
 (.4/442(  البغدادم، خزانة ا دب )ج553-1/552( ابف ا ثير، الكامؿ سي التاريخ)ج(2
 (.9/401(،)ج446-4/442البغدادم، خزانة ا دب كلب لباب لساف العرب)ج( (3
 (.6/164ا ع ـ )ج ق.232سنة تكسي ( الجمحٌي: ىك محمد بف س ـ بف عبيد ا  الجمحٌي، (4
 (.1/97( الجمحي: ابف س ـ، طبقات سحكؿ الشعراء )ج(5
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: أجمع أىؿ اٍلبىٍ رىة عما  (1)أٌما اٍ ىٍ مىًعي سقاؿ: "سىأىلت بشارنا عىف أشعر النياس سىقىاؿى
 . (2) اٍمًرئ اٍلقىٍيس كطرسة كىأىؿ اٍلكيكسىة عما بشر بف أبي خاـز كا عشا..."

ءسي شعره إذ يقكؿ  (3)كقد أشار العمماء إلا ظاىرة اإلقكاء : (4)أىبيك عىٍمرك بف اٍلعى ى
 .(6)"(5)"سح ف مف سحكؿ الجاىمٌية كىانىا يقكياف: بشر بف أبي خاـز كالنابغة الذبيانيٌ 

كع أدؿي عما ذلؾ  ،إف بشر بف أبي خاـز قد حاز منزلة مقدمة عند العرب سي الشعر
شعرية العربية القديمة، مف حفظ ديكانو كتناقمو عبر ا جياؿ، كبقائو رلـ نياع ألمب الدكاكيف ال

سقد بقي ديكانو ذائع ال يت درسو عمماء كثر، كتناقمو ركاة عدة، كاتيكأ عميو نحاة المغة سي تقعيد 
نحكىا، كتثبيت دعائميا، كتكجيو ظكاىرىا الميجية، كاعتمده أ حاب المعاجـ سي سيـ ألفاظ 

 حفظ جذكرىا. المغة، كتكنيح مدلكعتيا ا  مية كالكظيفية، كبياف لريبيا، ك 

 عمرك بف شأس األسدم: .3

كثرت أياـ بني أسد كحركبيا، كتعددت مآثرىا، كعاشت أياـ منحة كمحنة، كمع ىذا 
الزخـ التاريخي، كالكثاسة العددية أنجبت بنك أسد سادة ككجياء كشجعاف يداسعكف عف حما 

 ، كالمقاتؿ اليزبر، امتشؽ القبيمة، كيكتبكف مجدىا، سكاف منيـ عمرك بف شأس الشاعر المخنـر
س ح الدساع عف قبيمتو كاعستخار بيا، سشارؾ عبيدنا كبشرنا كشعراء آخريف نفس اليـر، كرسع 
المكاء، سامتطا ال عب، كجريد لسانو  ارمنا عما ا عادم، كجكادنا عما قبيمتو بالمدح كالثناء، 

سيك سميؿ  (7)لمقاتؿ ال نديد،كيؼ ع؟ ككالده شأس ذاؾ الحكيـ المجرب، كالخبير المتقف، كا
عائمة تتربع عما كرسي المجد، كتتخذ العزة كالمركءة عرشنا ليا، نشأ كترعرع سي ىذه البيئة إلا 

متو كرسع مف قدرىا، كحطي مف شأف عدكرىا، يأف أ بح سارسنا مقدامنا كشاعرنا معطاءن، سٌجؿ أياـ قب

                                                 

 (.4/162. ا ع ـ )جق216سنة  تكسي( اٍ ىٍ مىًعي: ىك عبد الممؾ بف قريب بف عمي بف أ مع الباىمي، (1
 (.2/135( البغدادم، خزانة ا دب كلب لباب لساف العرب )ج(2
اإلقػػػكاء: ظػػػاىرة عركنػػػية يق ػػػد بيػػػا اخػػػت ؼ قػػػكاسي الق ػػػيدة مػػػف الرسػػػع إلػػػا الجػػػر. ابػػػف قتيبػػػة، الشػػػعر ( (3

 .(1/96كالشعراء)
ء:(4 بياف بف عىميار التميمي الب رم، أبك عمرك،  ( أىبيك عىٍمرك بف اٍلعى ى  (.3/41. ا ع ـ )جق154سنة  تكسيزى
. ا عػػ ـ (ـ604 -ؽ.ق18)تػػكسي سػػنة .شػػاعر جػاىمي ،( الػذبيانٌي: ىػػك زيػػاد بػف معاكيػػة بػػف نػباب الػػذبيانيٌ (5

 (.3/55)ج
 (.4/441عرب )ج( البغدادم، خزانة ا دب كلب لباب لساف ال(6
 (.141-11/140( ا  فياني، ا لاني )ج(7
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ب ءن حسننا مع سرساف المسمميف إلا أف  ثـ أسمـ، كحسف إس مو، كشيد القادسية كأبما سييا
 أدركتو الكساة مرنيعا.

كينتسب عمرك إلا بني سعد بف ثعمبة، كىـ حممة لكاء المجد كالسؤدد سي بني أسد، 
، كنسبو كام ن عمرك بف شأس بف أبي بمٌي ، كىي كنية لعبيد بف (1)كسييـ أكثر شعراء بني أسد

، ككنيتو (2)سعد بف ثعمبة بف دكداف بف أسد بف خزيمة ثعمبة بف زؤيبة بف مالؾ بف الحارث بف
 .(3)كليس مف زكجتو -كىك ابنو مف خادمة لو -أبك عرار

، ثـ شيد اإلس ـ سي آخر حياتو،  كىك شاعر مخنـر عاش سي الجاىمية دىرنا طكي ن
سأسمـ، كحسف إس مو، كقاتؿ سي القادسية كقاؿ سييا شعرنا يفخر بيذا اليـك العظيـ
(4). 

ٌما منزلتو ا دبية كالمغكية سقد ذكره ابف س ـ الجمحي سي الطبقة العاشرة مف طبقات أ
كىافى ذىا  ـ أىكثر أىؿ طبقتو شعرنا، كى ٍس ى اًىًميية كىاإلًٍ الفحكؿ كقاؿ عنو: " عمرك كثير الٌشٍعر سي اٍلجى

قدر كىشرؼ كمنزلة سي قكمو"
كناع مع ما  ،، لكفي ىذا الشعر لـ ي منا سي ديكاف مستقؿم (5)

مف دكاكيف العرب الشعرية، إٌع ما جاء سي كتب أخرل مٌما جادت بو المغة العربية كبقيت  ناع
 .(6)ـ1976مكتبتيا زاىرة، كتـي جمع الديكاف كا  داره سنة

  

                                                 

 (.5( الجبكرم، شعر عمرك بف شأس )ص(1
 (.11/182(  الب ذرم، أنساب ا شراؼ )ج212( المرزباني، معجـ الشعراء)ص (2
 (.212( المرزباني، معجـ الشعراء )ص(3
 (.4/419ا عياف )ج(  ابف خمكاف، كسيات 212( المرجع السابؽ، معجـ الشعراء )ص(4
 (.1/196( الجمحي، طبقات سحكؿ الشعراء )ج(5
( جمعػػو يحيػػا الجبػػكرم، ديػػكاف عمػػرك بػػف شػػأس، كاعتمػػد سيػػو عمػػا مخطكطػػة منتيػػا الطمػػب كأ ػػؿ، كبقيػػة (6

الػػديكاف جمعػػو نتفنػػا مػػف الشػػعر مبثكثػػة سػػي كتػػب النحػػاة كالمغػػكييف، كقػػد كنػػح منيجػػو سػػي الجمػػع سػػي الػػديكاف 
 .  21-17ص 
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 المبحث الثاني
 ةػػػيػبػيػركػػػتػر الػػػػكاىػػػظػػال

ا :الظاىرةتعريؼ   :لغة كاصطالحن
العربية القديمة تعريؼ كممة الظاىرة كما ىك متعارؼ عميو سي كقتنا لـ يرد سي المعاجـ 

نما جاءت لت ؼ حالة مف  الحديث، أك لـ تستخدـ كمفظة مع دعلتيا المستخدمة حاليعا، كا 
( كتحمؿ نيما، كىي مشتقية مف مادة )ظيرحاعتيا تتشابؾ مع المفظ الحديث دكف تطابؽ بي

دة سي اعرتفاع كالع نية كالمعاكنة كالمداكمة كالحفظ، ككميا معافو كار معاني القٌكة كالبركز كالعمكر ك 
الماء ظيرنا، جاء  تىًردي  ي البركز كا عالي كاإلبؿ( عندىـ لتفيد معانر كقد جاءت لفظة )ظاىرةيى ظى 

فو تىًردي كالظاًىرةي ًمفى الًكٍرًد: أىف تىًردى اإًلبؿي كيؿي يىٍكـو ًن ؼ النييىاًر. ": سي لساف العرب : ًإًبؿي سي ى ييقىاؿي كى
دىت كؿي يىٍكـو ًنٍ ؼى النييىاًر" الظاىرةى ًإذا كرى
، كمف الكانح أف المعنا المراد سي لساف العرب (1)

ا كؿي  مداكمة،معنا ال يى لً النسبة إلا كقت الظييرة كى  كىك معننا يشتٌؼ مف الحديث كليس كانحن
سعريسيا  احب معجـ المغة العربية  ، رنا مف المفظةالكنكح لكنيو ىك المراد كالمق كد سي ع

 .(2)أمر ينجـ بيف الناس كيعـ"" :المعا رة قائ ن 

الظاىرة: الشيء المتكرر المألكؼ الذم : "كسي بحث الظكاىر التركيبية سي المفٌنميات
 .(3)عف المألكؼ" اأك خركجن  اكف سيو شذكذن يعتاده الناس كع يستنكركنو أك ير 

رة أمر شائع بيف جماعة مف الناس اعتادكا سعمو بحيث ي بح عادة عندىـ، إذف سالظاى
كالمق كد بالظاىرة سي ىذه الدراسة ىك دراسة مسائؿ بارزة سي شعر بني أسد يركرز الباحث سييا 
عما دراسة ا ساليب الكاردة، إذ تشكرؿ جزءنا رئيسنا مف النرظاـ المُّغكم سي العربية، ك يالة 

 ظـ سييا.الجممة كالن

  

                                                 

 (.   4/528بف منظكر، لساف العرب )ج( ا(1
(  مجمػػع المغػػة العربيػػة، المعجػػـ الكسػػيط 2/1443( مختػػار عمػػر: أحمػػد، معجػػـ المغػػة العربيػػة المعا ػػرة )ج(2

 (.  2/578)ج
 (. 1/17( سنة: ساطمة، الظكاىر التركيبية سي المفنميات )ج(3
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اتعريؼ   :التركيب لغة كاصطالحن
(: كىك كنع الشييء بعنو عما بعض، كنمُّو ًإلا أما التركيب لغة مف مادة )ركب

 .(1)لىيره سىي ير شىٍيئنا كىاًحدنا ًسي المنظر

: "التركيب: نـي أجزاءىه المتفٌرقة كرتٌبيا كربىط (2)كسي معجـ المغة العربية المعا رة 
  بعنيا ببعض لمح كؿ عما كحدة متكاممة... كركيب الجممةى: أليؼ بيف أجزائيا. 

كسي مكنعو آخر عريسو كم طمح: تعبير، م طمح، تجمُّع مف الكممات لالبنا ما يككف 
 .(3)ومترابطنا بشكؿ ع يمكف معو سيـ معناه الكيٌمٌي بفيـ مفردات

: تركيب إسراد، كتركيب إسناد، ا كؿ أف تركب كممتيف أميا عند النُّحاة سالتركيب نكعاف
منف متيف، كيككف سي ا ع ـ  بحيث تككناف كممة كاحدة تفيد معنا كاحدنا مغايرنا عف معناىما

ٍعًديكربى : نحك أسندت :" الك ـ المركب مف كممتيف الثاني تركيب إسناد، كىك، ك (4)كحنرمكت مى
شارة )ىذا( (7)عما مفيـك الجممة قائ ن  (6)، كبعد ذلؾ يعمؽ ابف يعيش(5)إحداىما إلا ا خرل" : "كا 

سإٌف ذلؾ ع يح ؿ إٌع مف اسمىٍيف   إلا التركيب الذم ينعقد بو الك ـ، كيح ؿ منو الفائدةي 
البحث إلا دراسة كقد ىدؼ كبيذا المعنا يككف التركيب عند النحاة مساكينا لتعريؼ الجممة، 

ـي التركيز  ،جزء مف نظاـ الجممة العربية سي شعر بني أسد، كىك ا ساليب الكاردة سي شعرىـ كت
 ساليب التعجب كالنداء كاعستفياـ كالنفي كالجزاء كالقسـ كاعستثناء.عما أ

 

  

                                                 

 (.  1/368( مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط،)ج(1
 (. 2/932عمر، معجـ المغة العربية المعا رة )ج( مختار (2
 (. 2/933( المرجع السابؽ )ج(3
 (.1/72( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج4)
 ( .1/72( المرجع السابؽ )ج5)

 (.8/206)ا ع ـ:  (.-ـ1245-ق643)سنة تكسري ابف يعيش: ىك يعيش بف عمٌي بف يعيش  ((6
 (. 1/73( المرجع نفسو )ج7)
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 الفصؿ األكؿ
 ظاىرة القسـ في شعر بني أسد
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 تكطئة:
القىسىـ أسمكب قديـ، مف ا ساليب المشتركة بيف ا مـ كالمغات، إذ تستخدمو جميع المغات 

ر ك ميا، كتثبرت المق كد مف مرادىا، سأقسـ إبميس لحظة ع يانو  كتكعيد بني آدـ كا مـ، لتقرر
كفار  راىيـ عميو الس ـ با  متكعدان كأقسـ إب، (1)َّ مس هث  مث هت ٱُّٱ :سقاؿ

ككردت آيات عدة ، (2)َّ  جم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ :قائ ن قكمو 
تؤكد استخداـ ا مـ السابقة لمقسـ، بؿ إف طبيعة اإلنساف كسطرتو تؤكد حاجتو ليذا ا سمكب 
سيحتاج إليو سي التخمص مف كثير مف المكاقؼ التي تثبت براءتو، كبالتالي سأسمكب القسـ مكجكد 

 بكجكد اإلنساف.

يميفه يقسـ بيا الحالؼ، ليؤكد بيا شيئنا ": المخ ص بأنوسي  (3)هكقد عرسو ابف سيد  
كقد تناكؿ كثير مف العمماء كالمغكييف أسمكب القسـ بالشرح ، (4)ييخًبر عنو، مف إيجاب أك جحد"

و بدراسة مستقمة، كمنيـ مف أسرد لو بابنا، كمنيـ مف تناكلو سي ثنايا  كالتحميؿ، منيـ مف خ ي
 بحثو.

قسـ عميو، ا ساليب اإلنشائية، يتككف مف أداة القسـ كمقسـ بو كمكأسمكب القسـ مف 
: جممة القسـ كجممة الجكاب، سيك جممة يجاء بيا لتككيد جممة كىك مشتمؿه عما جممتيف

 .(5)أخرل

 .(6)كتكمف سائدة القسـ سي إزالة الشؾر عف المخاطب، بتككيد الخبر سي النفي أك اإلثبات

                                                 

 .[ 82( ]النمؿ : 1)
 ] .57( ]ا نبياء : 2)
 (.4/263، ا ع ـ )جق458تكسي سنة المخ ص،  اتو نف، مف معمي بف إسماعيؿ ه:( ابف سيد3)
 (.4/71( ابف سيده، المخ ص )ج4)
 (.265( الفارسي، اإليناح) ص 5)
 (.9/90( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج6)
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 المبحث األكؿ
 كأنكاعو ,كمصطمحاتو ,الغة كاصطالحن القسـ 

 المطمب األكؿ: القسـ لغة كاصطالحان.
ًة، كالقىسىـ بالتحريؾ:  :كمنو ،ىك الحمؼ أك اليميف: لغةالقسـ  ، كأ مو مف القىسامى : حمفتي "أٍقسىٍمتي
ريكىةن (1)اليميف" ـي، ميحى قد ، كالقىسى ، كىىيكى المىٍ دىري ًمثؿي الميٍخرىًج: اليىًميفي ًباً  تىعالىا، كى ـو ـي، كىميٍكرى ،كالميٍقسى

ـى المىٍ دىًر، كمىٍكًنعيو  ـى ميقىا ـي سىًإنيو اسـه أيًقي ، كأميا القىسى ًقيقيُّ ـى ًإٍقسىامنا، ىىذىا ىيكى المىٍ دىري الحى اليًذم أىٍقسى
ـه، كالني  ًمؼى ًسيًو ميٍقسى ٍكىىًرمُّ حي ، كأىٍنشىدى الجى ًميري راًجعه ًإلىا اإًلٍقسىاـً

: )مف (3)لزىير بف أبي سمما (2)
 الكاسر(

ـٍ               بيميٍقسىمىةو تىميكري ًبيىا الدرماءي  سىتيجمىعي أىٍيميفه ًمنيا كًمٍنكي
(4) 

ًمٍنو قىكليو   ، )كاستىٍقسىمىو ًبًو(يىٍعًني مىكيةى  الىفىا مف القىسىـ ىيكى اليىًميف، كى ا: تىحى ـى ًبًو، كتىقىاسىمى أىٍم: أىٍقسى
ـي بالتحريؾ ىك الحمؼ أك اليميف.(6( )5) َّ يث ىث نث  مث ُّٱتىعالا:   . سالقىسى

في سكيد الخبر سي اإلثبات كالنفي، سميت قسمان   نيا تجيء لتك  ياأن (7)كذكر الكاحدم
ال دؽ أك الكذب  ساقتنا ما يرجح اعحتماليف كىك الحمؼ، كتح ؿ الحاجة الحالتيف يحتمؿ 

 .(8)إلا الحمؼ عند انقساـ الناس عند سماع الخبر إلا م دؽ كمكذرب كمف ىنا سمري بالقسـ

  

                                                 

 (.5/2010( الجكىرم، معجـ ال حاح )مادة قسـ( )ج1)
( الجكىرم: ىػك إسػماعيؿ بػف حمػاد الجػكىرم، أبػك ن ػر: مػف أئمػة المغػة  ػاحب معجػـ ال ػحاح، كأكؿ مػف 2)

 (.1/313. ا ع ـ )جق393كمات سي سبيمو سنة  ،حاكؿ )الطيراف(
 (.3/52، ا ع ـ )ج(ـ609 -ؽ.ق13) ( زىير بف أبي سمما ربيعة بف رياح المزني، تكسي سنة3)
 .(19ديكاف زىير )صما، ( زىير بف أبي سم4)
 .[ 49( ]النمؿ:5)
 (.33/269( الزبيدم، تاج العركس )مادة قسـ( )ج6)
. ا عػ ـ ق448سػنة تػكسي ( الكاحدم: ىك عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم: مفسر، عالـ بػا دب، 7)

 (.4/255)ج
 (.167-166( الكاحدم، أسباب النزكؿ )ص8)
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 اصطالحان: لقسـ ا

، كيشترؾ سيو اعسـ (2)سيك تككيد لمك ـ( 1)ىك نرب مف نركب اإلنشاء لير الطمبي
حمفت با ،  :كيككف جممة اسمية أك سعمية تؤكد بيا جممة مكجبة أك منفية، نحك قكلؾكالفعؿ، 

 .(3)كأقسمت، كلعمرؾ، كعمٌي عيد ا   سعمٌف أك ع أسعؿ

 عند النَّحكيِّيف:القسـ 
: (6)، كقاؿ ابف جني(5)القسـ بقكلو: " اعمـ أف القسـ تككيد لك مؾ" (4)عريؼ سيبكيو

مف الخبر ييذكىري ليؤكيد بو خبر آخر" اعمـ أفي القسـ نرب"
القسـ ": ، أميا ابف سيده سعريسو قائ ن (7)

، كقاؿ (8)ىك يميف يقسـ بو الحالؼ ليؤكد بيا شيئنا ييخبر عنو مف إيجاب أك جحد"
 .(10):" القسـ جممة سعمية أك اسمية تيؤكيدي بيا جممة مكجبة أك منفية"(9)الزمخشرمُّ 

ؤكرد بيا جممة أخرل كمتاىما خبرية المعنا، ما لـ "جممة تي  :بقكلو (11)كعريسو الشيمكبيني
 .(12)، كيرتبطاف ارتباط الشرط"ت حب القسـ سؤاعن 

 عند البالغييف:القسـ 
 (13)تناكؿ الب ليكف أسمكب القسـ نمف ا ساليب الخبرية سعريسو عبد القاىر الجرجاني

  .(14)بقكلو: "جممة ييؤكيد بيا الخبر"

                                                 

 ).162سي النحك العربي )ص ( ىاركف، ا ساليب اإلنشائية1)
 ).104/  3( سيبكيو، الكتاب )ج2)
 .)90/  9( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج3)
 (.5/81. ا ع ـ )جق180سنة  تكسيالحارثي،  سيبكيو: ىك عمرك بف عثماف( 4)
 (.104/ 3( سيبكيو، الكتاب )ج5)
 (.4/204، ا ع ـ )جق392تكسي سنة ، بف ًجنري المك مٌي، أبك الفتح ( ابف جني: ىك عثماف6)
 (.183( ابف جنا، الممع سي العربية )ص 7)
 (.71/ 4( ابف سيده، المخ ص )ج8)
 (.4/178ا ع ـ )ج ق.538سنة  تكسيمحمكد بف عمر بف محمد بف أحمد الزمخشرٌم،  :( الزمخشرمٌ 9)
 (.482/ 1( الزمخشرم، المفٌ ؿ )ج10)

مىكبينٌي ىك عمر بف محميد: ًمٍف ( (11  (.5/62. ا ع ـ: )ق645النيحك كالمُّغة، تيكسري بإشبيمٌية سنة عمماء الشي
 (.255( الشمكبيني، التكطئة )ص12)

 (.4/48. ا ع ـ )جق471، كانع أ كؿ الب لة، تيكسري سنة عبد القاىر بف عبد الريحمف ( الجرجانٌي:(13
 (.862( الجرجاني، المقت د سي شرح اإليناح )ص14)
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كم طمح ب لي بقكلو:" ىك أف يريد المتكمـ الحمؼ عما شيء،  (1)السيكطي كعريسو
سيحمؼ بما يككف سيو سخر لو أك تعظيـ لشأنو أك تنكيو لقدره أك ذٌـّ لغيره جارينا مجرل الغزؿ 

ا مخرج   هت مت خت حت جت هب مب خب ٱُّٱلو المكعظة كالزىد كقك  كالترقؽ أك خارجن
بقسـ يكجب الفخر، لتنمنو التمدُّح بأعظـ قدرة كأجؿ  -سبحانو كتعالا –أقسـ  (2) َّ مث
 .(3)عظمة

المغكييف كمف  ،(4)كقد ذكر بعض النحاة أف القسـ مف ا ساليب اإلنشائية لير الطمبية
مف عٌده خبرنا كالقميؿ عٌده مف اإلنشاء
(5) . 

تيؤدم الميمة نفسيا ك  ،ذاتو كيرل الباحث مف استقراء تمؾ التعريفات أنيا تحمؿ المعنا
كىك اشتراؾ اقتنتو طبيعة الدراسة  ،بيف التعريؼ الب لي كالنحكم لمقسـ اكنمحظ تعالقن 

كالمكنكع إع أف اعخت ؼ ح ؿ سي طريقة طرح كؿ مف الفريقيف لتفا يؿ المكنكع ، 
ا الب ليكف سالنحكيكف درسكه نمف باب المجركرات اتفاقنا مع ما طرحكه مف نظرية العامؿ، أم

سدرسكه سي باب الجممة الخبرية، كاإلنشاء لير الطمبي، كىك أسمكب لغكمٌّ يق د منو تككيد 
 الك ـ، كتثبيت المق كد يتككف مف جممتيف أكعىما لمقسـ كالثانية لمجكاب.

 :الغر  مف القسـ
" اعمـ أفي القسـ تككيده لك مؾ.  :ييستخدـ القسـ لتأكيد كتكثيؽ الك ـ، جاء سي الكتاب

سإذا حمفت عما سعؿو لير منفي لـ يقع لزمتو ال ـي. كلزمت ال ـ النكفي الخفيفة أك الثقيمة سي 
"  .(6)آخر الكممة. كذلؾ قكلؾ: كاليمو  سعمفي

اعمـ أف الغرض مف القسـ تككيد ما ييٍقسىـ عميو مف نفي أك إثبات، " كيقكؿ ابف يعيش:
"كقكلؾ: ك  ، ك كا  ع أقكمفي  .(7)ا   قكمفي

                                                 

ٍيًرٌم، تيكٌسي سنة  ((1  (.3/301)ا ع ـ:  ق.911الٌسيكطٌي: ىك عبد الريحمف بف أبي بكر بف محميد الخينى
 [. 23( ]الذاريات: 2)
 (.183( ابف جنا، الممع سي العربية )ص 3)
 ).162( ىاركف، ا ساليب اإلنشائية سي النحك العربي )ص4)
 (.1/28( البقكرم، ترتيب الفركؽ )ج5)
 (.104/ 3سيبكيو، الكتاب )ج( 6)
 (.90/ 9( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج7)
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جاء سي )البرىاف(: " القسـ إنما جيء بو لتككيد المقسـ عميو، ستارة يزيدكف سيو لممبالغة 
 .(1)منو، ل خت ار، كلمعمـ بالمحذكؼ"سي التككيد، كتارة يحذسكف 

 .(2) كسي مكنع آخر "كسائدتو تحقؽ الجكاب عند السامع، كتأكُّده ليزكؿ التردد عنو"

: كرأل السيكطي أف القسـ سي القرآف الكريـ جاء تحدينا لمعرب كمف باب اإلعجاز سقاؿ
ف كاف لمكاسر    جؿ المؤمف "إف القسـ إف كاف سالمؤمف م دؽ بمجرد اإلخبار مف لير قسـ، كا 

كأكرد رأم  ،(3)"كمف عاداتيا القسـ إذا أرادت أف تؤكد أمران  ،س  يفيده، كلكف نزؿ بمغة العرب
كـ يف ؿ باثنيف: إميا "( 4)القشيرم سي أف ا  ذكر القسـ لكماؿ الحجة كتأكيدىا  كذلؾ أف الحي

ميا بالقسـ"  .(5)بالشيادة، كا 

كجمالٌية القسـ كلرنو تكمف سيما يؤدريو ىذا ا سمكب عند كقعو سي النفكس مف تقرير 
 إٌع لمنكر سيتحقؽ المراد منو.  ؾالمعنا كتثبيت المق كد، بحيث ع يترؾ مجاعن لمتشك

 المطمب الثاني: مصطمحات القسـ عند العمماء:
تعددت ا لفاظ الدالة عما القسـ عند العمماء سسماه الفقياء: القسـ أك اعقتساـ، 
كالحمؼ، كاليميف كسيمري عند بعنيـ بالشيادة، كا لية، كالعيد، كالعقد، كالنذر، كالدعاء، 

 .(6)كتعمقيا با حكاـ الشرعية ،لمغرض الذم يق دكنو اكاختمؼ الفقياء سي تسميتيـ تبعن  كالشرط.

كه بالقسـ، كشاع عندىـ الحمؼ كاليميف، كألفاظ أخرل تشعر بقكة  كعند النحاة خ ُّ
، كدرسكا القسـ سي باب (7)الك ـ كشيد، كعمـ، كتأذف، كعيد، كىي عندىـ سييا معنا القسـ

 كىي حركؼ القسـ كىك الجر. ،نظركا إلا تأثير العامؿ سيوالمجركرات   نيـ 

  

                                                 

 (.44/ 3( الزركشي، البرىاف سي عمـك القرآف )ج1)
 (.2/374( الزركشي، البرىاف سي عمـك القرآف )ج2)
 (.1945/ 5( السيكطي، اإلتقاف سي عمـك القرآف )مج3)

 (.4/57، ا ع ـ: )ق465 سنة تيكسريالقشيرٌم،  يـ بف ىكازف بف عبد الممؾىك عبد الكر  ،القشيرمٌ ( (4
 (.1945/ 5( المرجع السابؽ )مج5)
 (.   3( الحارثي، أسمكب القسـ سي القرآف الكريـ )ص 6)
 (.4( المرجع السابؽ )ص7)
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كذكركه سي باب  ،مف أساليب القسـ ا فو أسمكبن أما الب ليكف سذكركه سي باب الخبر بك 
اإلنشاء لير الطمبي عرتباطو بمعنا اإلنشاء كالطمب، كمف ا لفاظ التي أطمقيا الب ليكف: 

 .(1)القسـ كاعقتساـ بك فو أحد سنكف البديع كىك مرتبط ب يالتو نمف الحمية المفظية

 أنكاع القسـ:

:  ريح كلير  ريح، سأميا ال ريح سيك ما يعمـ نكعيفالقسـ إلا  (2)قسيـ ابف مالؾ
، كلعمر ا ، كايمف ا ، كأما لير ال ريح: سيك بمجرد نطقؾ بو ككنؾ مقسمان، نحك: حمفت با 

ما ليس كذلؾ نحك: عمـ ا ، كعاىدت ا ، ككاثقت ا ، سإنما ييعمـ ككنو قسمنا بقرينة ذكر 
 .(3)الجكاب

أخكاتيا جارية مجرل القسـ لمتشابو بينيا كبيف المفظيف سي إسادتيما كقد اعتبر النحاة )عممت( ك 
كما أشبو مجرل القسـ تقكؿ: عممت ليخرجفي زيده،  ،لمتقرير، قاؿ الجرجاني:" كيجرم )عممت(

كعممت ما يخرج زيده، كأنو قاؿ: أقسمت...، كالذم أكجب ذلؾ منارعة )عممت( لمقسـ سي إسادة 
ع س كمف أمثمة ذلؾ سي القرآف الكريـ ، (4)ميس لباب )عممت( أ ؿ سي القسـ"التحقيؽ كالتقرير، كا 

 .(5) َّٱام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ُّٱٱٱ:قكلو تعالا

ىـ، كمف أٌما القسـ ال ريح سقد كرد كثيرنا سي شعر بني أسد حيث كرد اثنيف كأربعيف مرة سي شعر 
 مف الطكيؿ(ذلؾ قكؿ عمرك بف شأس: )

ك اٍبنىًة  ـٍ لىعىٍمري سي العىدى ىتيقي         خى ًئؽى تيٍؤتا سي الثيراًء كى  (6)السيٍعًدمر إنري  ى

عمر ابنة السعدم(، كيفيـ منيا ـك استخدـ الشاعر سيو القسـ بػ )سمفظ القسـ  ريح معم
 القسـ مباشرة عخت اص ىذه ال يغة بالقسـ عند العرب.

  

                                                 

 (.5(الحارثي، أسمكب القسـ سي القرآف الكريـ )ص1)
 (. 6/233ا ع ـ: ) ق.672سنة  يتكس، العربيية إماـ سي( محميد بف عبد ا ، ابف مالؾ الطيائٌي، (2
 (.302/ 2(  ابف عقيؿ، المساعد )ج194/ 3( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج3)
 (.869( الجرجاني، المقت د )ص4)
 [.102( ]البقرة: 5)
 (.55( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص 6)
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 مف المتقارب(ك ي قبؿ مقتمو: )ا برص، كىك يكمف القسـ ال ريح قكؿ عبيد بف 

ف ًمتُّ ما كانىًت العاًئدىه سىكىالمىًو ًإف ًعشتي ما سىريني           كىاً 
(1) 

كىك قسـ  ريح، كاستخداميـ لمقسـ بمفظ )ا ( كارد  -جؿي كع  –أقسـ الشاعر با  
ككا با ، إٌع أف عند شعراء الجاىمية مع شركيـ با ، كىذا ع يعني أنيـ مؤمنكف، كلكنيـ أشر 

ىذه ال يغة قد كردت عندىـ، كع لرابة سي ذلؾ سقد كانت قبائؿ العرب كقريش تعتقد بكجكد 
 لكنيـ يشرككف ا  ناـ سي عبادتو.  -اإللو ا عظـ -ا 

 يقسـ ببيت ا  : )مف الطكيؿ(  (2)كمف القسـ ال ريح قكؿ نرار بف ا زكر

ٌتا  بىٍيًت اً  حى ٍبتيـٍ كى ًكٍسرل كى النيجاًشيي أىٍعبيدناكىذى ٍيرنا كى ـٍ       ًحمى نىرل لىكي
(3) 

درؾ(، كعميو قكؿ بشر  كمف شكاىد القسـ لير ال ريح سي أشعار بني أسد القسـ بػ) جى
 شاعر بني أسد: )مف الطكيؿ(

ٍممىةى  درؾى مىٍشعكؼه ًبرى ـٍ اٍستىٍحقىبى الشيٍكؽى الفيؤادي؟ سىًإنيني        كىجى عي أى ميكجى
(4) 

درؾ(، كىك مف ا لفاظ لير ال ريحة سي القسـ، كقد أقسـ العرب   يقسـ الشاعر بمفظ )جى
 بألفاظ كالسابؽ تشعر بالقسـ، كتفي بدعلتو كمنو البيت السابؽ.

كمف القسـ لير ال ريح استخداـ )عمـ( سي سياؽ الجممة المكحي بالتككيد كالتحقيؽ، كمف ذلؾ 
ًبيؿ بف عمرك  مفتخرنا بنفسو: )مف الطكيؿ( (5)قكؿ الري

مكا ًباٍلميٍرىىفاًت البىكاًتر ـٍ       ًإذا حى ي قُّيي ـي أىٌنا أىحى ـى ا ىٍقكا ًم لىقىٍد عى
(6) 

                                                 

 (.49( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص 1)
مالػػػؾ )ا زكر( بػػػف أكس ابػػػف خزيمػػػة ا سػػػدم: أحػػػد ا بطػػػاؿ سػػػي الجاىميػػػة كاإلسػػػ ـ. قاتػػػؿ يػػػـك ( نػػػرار بػػػف 2)

 (.3/215. ا ع ـ)ج(ـ633 -ق11)اليمامة أشد قتاؿ، كمات بعد أياـ سي اليمامة سنة
ٍيػػػػرنا(  2/380( نػػػػرار بػػػػف ا زكر، ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد )ج3) فػػػػتح المػػػػيـ كسػػػػكف اليػػػػاء س)ًحٍميىر( تحريػػػػؼ لػػػػػ(، ك)ًحمى

 لمنركرة الشعرية.
، ديػػكاف بشػػر )ص4) (، ك)اسػػتحقب( مػػل كسػػيطر، ك)مشػػعكؼ( مػػف اشػػتد بػػو الحػػب 118( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 كالشكؽ، ك)رممة( اسـ امرأة.
ًبيؿ بف عمرك، ىك الربيػؿ بػف عمػرك ا سػدم، لػـ أىتػد لنسػبو، كػاف مػف سرسػاف القادسػية، كىػك أكؿ سػارس 5) ( الري

 (.2/578اف بني أسد )جشد عما سيمة الفرس. دقة، ديك 
ًبيؿ بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج6)  (، ك)حٌ مكا( مٌيزكا ما ح ؿ، ك)المرىفات البكاتر( السيكؼ. 579/ 2( الري
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إف البيت السابؽ يٌتنح سيو معنا التككيد كالتحقيؽ سي لفظ )عمـ( بعد أداة التككيد  
مف جريانو  (1)إليو الجرجاني )لقد(، كىي  يالة مشعرة بالقسـ كىك نفس المعنا الذم أشار

مجرل لفظ القسـ ال ريح، كالشاعر يؤكرد المعنا بعمميـ اليقيني عف قكمو، كسركسيتيـ كتمايزىـ 
 عف باقي القبائؿ سي سيـ طبيعة الحدث كسي الحرب كاشتداد الكطيس. 

ا لفظ )عمـ (2)كمنو قكؿ الجميح  كقد أجراه مجرل  ،(عما سبيؿ الفخر بقكمو، مستخدمن
 مف الطكيؿ(لقسـ، يقكؿ: )ا

ـي  ساءن كىأىٍكرى ـٍ     بىني عاًمرو أىٍكسا كى ـي أىيري كىأىيُّكي ـى ا ىٍقكا ًم لىقىٍد عى
(3) 

كىناؾ تقسيمة أخرل تختص بالقسـ ال ريح: قسـ اإلخبار: كىك لتككيد الك ـ، كقسـ 
 .السؤاؿ: يستعطؼ بو، كىك ما كاف جكابو إنشاءن طمبيعا

"كاعمـ أف القسـ عما نربيف: إما قسـ السؤاؿ، كىك: نشدتؾ ا ،  :(4)يقكؿ الرني
،  :اربيما قيؿ سي قسـ الطيمب أينن كعميرتؾ ا ، كبا  كجكابو أمر أك نيي أك استفياـ... ك  لنفعمفي

كلـ يتحديث الرني عف النكع اآلخر لشيرتو كاتفاؽ النحاة  (5)بمعنا ا مر اكلتفعمفي سيككف خبرن 
 عميو.

سإف   جممة إنشائية مؤكد بيا جممة أخرلعف ابف جني قكلو: القسـ  (6)كنقؿ الشمني
ف كانت طمبية سيك اعستعطاؼ  كانت خبرية  .(7)سيك القسـ لغير اعستعطاؼ، كا 

  قكلو: " القسـ جممة إنشائية يؤكد بيا جممة أخرل (9)عف ابف الحاجب (8)كنقؿ الخفاجي
ف كانت طمبية سيك  ،اقكمف لدن كا    :نحك ،سإف كانت خبرية سيك القسـ لغير اعستعطاؼ كا 

                                                 

 (.869( الجرجاني، المقت د )ص1)
( الجميح بف الطماح،  منقػذ بػف الطٌمػاح بػف قػيس بػف طريػؼ ابػف عمػرك ا سػدم: سػارس شػاعر جػاىمي، قتػؿ 2)

 (.7/308، ا ع ـ )ج(ـ571 -ؽ.ق74)سنةيـك جبمة 
 (.24/ 2( الجميح بف الطماح، ديكاف بني أسد )ج3)

ػػد بػػف الحسػػف اعسػػتراباذٌم: الرينػػٌي: ((4 ػػة، المحقرػػؽ،  رنػػٌي الػػٌديف محمي  ػػاحب نجػػـ ا ئمػػة، كسانػػؿ ىػػذه ا مي
 (.6/86، ا ع ـ )جق686شرح الكاسية، تكسي سنة 

 (.308/ 4الكاسية )ج( الرني، شرح الرني عما 5)
 (.  1/230. كا ع ـ: )ق872سنة  تكسيمحدرث مفسرر نحكٌم،  أحمد بف محميد الٌشمنٌي: ،الٌشمنيٌ  ((6
 (.1/497( الشمني، حاشية الشمني )ج7)
 (.1/238. ا ع ـ )جق1069تكسي سنة  ،( الخفاجي: أحمد بف محمد بف عمر، شياب الديف الخفاجي8)

 (.4/211. ا ع ـ: )جق646العربيية، تكسي ًمف عمماء ابف الحاجب: ىك عثماف بف عمر، أبك عمرك،  ((9
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ا بعطؼ القسـ اعستعطاسي ما كاف المقسـ بو مشعرن  :با  زرني، كقيؿ :ل ستعطاؼ نحك قكلؾ
 .(1)كحنك"

مخاطبنا أناسنا  (2)كمف شكاىد قسـ الطمب سي أشعار بني أسد قكؿ عبياد بف أنؼ الكمب
 مف قكمو عابكا عميو كبره كاتيمكه بالتخريؼ: )مف الطكيؿ(

دي؟      : ًباً  ىىٍؿ تيٍنًكركنىني؟         كىىىٍؿ عابىني ًإعي النيدل كالتيمىجُّ ـٍ  (3)سىقيٍمتي لىيي

سقد جاء جكاب القسـ مشتم ن عما جممة إنشائية طمبية لتفيد اعستعطاؼ، كىك النكع 
ي مف القسـ، كالبيت عما سبيؿ الفخر ع الذيـ  إذ الندل كالتمٌجد ليس عيبنا يعاب بؿ مفخرة الثان

، كىك يكرده عما سبيؿ المح بما يشبو الذـ.  لكؿ حرم

القسـ الظاىر، كىك مشتمؿ عما ال ريح كلير  األكؿ:كىناؾ تقسيـ آخر لمقسـ، 
 . (4)كىك المحذكؼ المدلكؿ عميو بجكابو المقترف بال ـ ،المنمر كالثاني:ال ريح، 

كقد كرد القسـ المنمر مع الحذؼ كدعلة ال ـ عميو سي أشعار كثيرة، كمف شكاىد 
يخاطب رسيقيو سي الرحمة: )مف  (5)القسـ المنمر سي أشعار بني أسد قكؿ منرس بف ربعي

 الطكيؿ(

ٍف أىٍج دنا ًمف ا ىٍرًض  ييٍففى قيفعا كاٍرتىبىٍعفى ًسياعن لىييٍبً رى  (6)بىٍعدىما        تى ى

سالقسـ سي البيت السابؽ منمر، كدليت عميو ال ـ، كالتقدير) أقسـ ليب رف(، كسي 
البيت يقسـ الشاعر عما أٌف الراحؿ سي الحياة سيشيد السعة كالشدة، كالرخاء كالقسكة، سسيرل 

يا، كىك بيت يحمؿ سي طياتو حكمة مفادىا أف الدىر ل ظ ا رض، كسيكليا ككديانيا كقيعان

                                                 

 (.67/ 7( الشياب الخفاجي، عنايو القاني ككفاية الراني )ج1)
منقػذ بػف جسػر بػف نقػرة  ( عٌباد بف أنؼ الكمب، ىك عباد بف أنؼ الكمػب، كأنػؼ الكمػب ىػك عبػاد بػف ثعمبػة بػف2)

ػػأعػػرج،  شػػاعر جػػاىمي مػػف أشػػراؼ قكمػػو، كىػػك ،بػػف ال ػػيداء ر طػػكي ن، كأدرؾ اإلسػػ ـ كلػػـ يسػػمـ. دقػػة، عمر
 (.84-2/83ديكاف بني أسد )ج

 (.84/ 2( عٌباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج3)
 (. 2( حسف: سامي، أسمكب القسـ الظاىر سي القرآف الكريـ ب لتو كألرانو )ص4)
 (.7/250دم: شاعر حسف التشبيو كالر ؼ. ا ع ـ. )ج( منرس بف ربعي بف لقيط ا س5)
مىػد كىػك الغمػيظ مػف ا رض، ك)قفعػا( اسػـ 302/ 2( منٌرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج6) (، ك)أج د( جمػع جى

 ب د لبني أسد سييا قيعاف ككدياف، ك)ًسياعن( لعمو اسـ مكنع أك السيكؿ.
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متقمب، بيف عسر كيسر، كيتنح سي البيت معنا القسـ المنمر  إذ سسيره ذكر الجكاب المقترف 
 بال ـ سي قكلو )ليب رف(.

كلعٌؿ حرؼ التككيد )قد( المقترف ب ـ اعبتداء مما يدخؿ سي ىذا النكع مف القسـ، كىك 
 د كرد سي أكثر مف خمسة كأربعيف شاىدنا، كمف ذلؾ قكؿ عبيد بف ا برصسق  كثير سي أشعارىـ

 مف الكامؿ(رئ القيس كنعفو عف حماية قكمو: )يفخر بقكمو عما ام

ٍينا مى ٍيػ          تى كىع ميبيحى ًلما حى مى لىقىٍد أىبىٍحنا ما حى كى
(1) 

ماليا معنػػػػا )لقػػػد(  كمػػػػا بعػػػدىا جكابنػػػػا لقسػػػـ منػػػػمر  عشػػػت سفػػػي البيػػػػت السػػػابؽ جػػػػاءت 
التككيد، كىك معنا يرنك الشاعر لتككيده كتثبيتو، سالتركيب مشػعر بالقسػـ، كتقػدير القسػـ ) كأقسػـ 

 لقد...(.  

                                                 

 (.  119( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 1)
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 المبحث الثاني
 اػػيػػاتػػػقػػمتعمـ ك ػػقسػػػاف الػػػػأرك

 المطمب األكؿ: أدكات القسـ كمتعمقاتيا. 
 حركؼ القسـ:

منيـ مف ، ك (1)اقت ر عما ذكر الباء كالكاك كالتاءاختمؼ النحاة سي ًعديتيا، سمنيـ مف 
زاد ال ـ كميف
كلمقسـ كالمقسـ بو " :كممف اقت ر عما ذكر الث ثة سيبكيو، جاء سي الكتاب، (2)

أدكات سي حركؼ الجر، كأكثرىا الكاك، ثـ الباء، يدخ ف عما كؿر محمكؼ بو، ثـ التاء، كع 
، كقاؿ الخميؿ: "إنما تجيء بيذه تدخؿ إع سي كاحد، كذلؾ قكلؾ: كا   ، كبا   سعمفي  سعمفي

الحركؼ   نيؾ تنيؼ حمفؾ إلا المحمكؼ بو كما تنيؼ مررت بو بالباء، إعي أفي الفعؿ يجيء 
 :ساعتبرىا أربعة حركؼ جاء سي شرحو (4)أما الزجاجي (3)منمرنا سي ىذا الباب، كالحمؼ تككيد"

ىي : الباء كالتاء كالكاك كال ـ، كىذه الحركؼ تخفض المقسـ بو، اعمـ أف حركؼ القسـ أربعة ك "
، كبا ، كتا ، كالتقدير أقسـ با  ...  سأميا الكاك  كىي   ت سعؿ مقدر، كقكلؾ: كا   خرجفي

كع تدخؿ التياء إع عما ا  كحده، كع ال ـ إع عميو سي  ،كالباء ستدخ ف عما كؿ محمكؼ بو
 .(7)سجعميا خمسة كأناؼ )ميف( إلييا (6)أما ابف السراج، (5)ب"حاؿ التعج

 :كتف يؿ ىذا عما النحك اآلتي

 الباء: 

 ف سعؿ القسـ ذلؾ سيقكؿ: " (8)ىي ا  ؿ سي حركؼ القسـ، كيعمؿ ابف ا نبارم
، أع ترل أف التقدير سي قكلؾ: با   سعمف: أقسـ با   سعمف، أك أحمؼ  المحذكؼ سعؿ عـز
با ، كالحرؼ المعدرم مف ىذه الحركؼ ىك الباء   ف الباء ىك الحرؼ الذم يقتنيو الفعؿ، 

                                                 

 .(275 )ص (  أسرار العربية496/  3( سيبكيو، الكتاب )ج1)
 (.430/ 1( ابف السراج، ا  كؿ سي النحك )ج2)
 (.497-496/ 3( سيبكيو، الكتاب )ج3)

: عبد الريحمف بف إسحاؽ ، تكسري سي طبريية سنة  ((4 اجيُّ  (.2/299. ا ع ـ: )جق337الزيجي
 (.81( الزجاجي، ال مات )ص5)

 (.6/136. ا ع ـ )جق316، تيكسري سنة عالـ بالعربيةأبك بكر محميد بف سيؿ البغدادٌم،  السراج: ( ابف(6
 (.430/ 1( ابف السراج، ا  كؿ سي النحك )ج7)

 (.3/327ق(. ا ع ـ )ج577عبد الرحمف بف محمد، أبك البركات، تكسي سنة ): ابف ا نبارمٌ  ((8
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نما كاف الباء دكف ليرىا مف الحركؼ المعدية   ف الباء معناىا اإلل اؽ، سكانت أكلا مف  كا 
 .(1)"ليرىا ليت ؿ سعؿ القسـ بالمقسـ بو مع تعديتو

محمكؼ بو ظاىرنا كاف أك منمرنا، كالفعؿ ظاىرنا كيؤيد أنيا ا  ؿ أنيا تدخؿ عما كؿ 
أك محذكسنا، ستقكؿ: با   سعمف، أقسـ با   سعمف، كتقكؿ: بؾ  سعمف، كأقسـ بؾ  سعمف، قاؿ 

 : ) مف الكاسر((2)الشاعر

ما أىلاما   رىأل بىٍرقنا سأكنع سىٍكؽى بىٍكرو                 س  ًبًؾ ما أىساؿى كى

ف أشعار بني تميـ يستشيد بو عما أ الة الباء سي بابيا   ننا ننمر كالبيت السابؽ م
 بيا، كع ننمر مع الكاك.

كقد كردت الباء سي شكاىد عدة مف أشعارىـ، كي حظ اقترانيا بفعؿ القسـ ، كعدـ حذسو 
مع الباء سي أشعارىـ إع سي بيت كاحد، كمف أمثمة اقتراف الباء مع سعؿ القسـ قكؿ عبيد بف 

 رص: )مف البسيط( ا ب

تى فاحً  ذك عىفكو كى مىفتي ًبالمىًو ًإفي المىوى ذك ًنعىـو         ًلمىف يىشاءي كى  (3)حى

)حمفت( مع الباء، كيقسـ الشاعر با   كي حظ سي البيت السابؽ الت ريح بفعؿ القسـ 
 عما اني ععما أف ا  عفك لفكر، كقد يككف ذلؾ لكركد القسـ عما سبيؿ اإلخبار سي الم

 سبيؿ القسـ لممستقبؿ.

 : ) مف الطكيؿ(  -كىك شاعر أسدم -(4)كمنو قكؿ كمحب بف شؤبكب

ـي بالبٍيت المحٌرـ ًمٍف ًمنان  ـي   سأيٍقًس  أىًلييةى بىرم  ادؽو حيف ييقًس

بيةه  بٌّ ًبٌقٍفرو مف ًقفارو كنى ـي   لىنى مكعه كيىٍربكعي الف  منؾ أٍكرى خى
(5) 

                                                 

 (.  5/254(  ابف يعيش، شرح المف ؿ)203( ابف ا نبارم، أسرار العربية)ص1)
 (.1/186(   الجاحظ، الحيكاف )ج101/  9( عمرك بف يربكع، الزمخشرم، شرح المف ؿ )ج2)
 (.42( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 3)
( كمحب بف شؤبكب، كىك شاعر جاىمي، لـ أىتد إلا نسػبو، كػاف معا ػرنا لحارثػة بػف  ـ الطػائي، ككػاف خبنػا 4)

 (.2/161خبيثنا. دقة، ديكاف بني أسد )ج
(، ك)نب( حيػكاف زاحػؼ يشػبو الحػردكف، ك)قفػر(  ػحراء، 162/ 2( كمحب بف شؤبكب، ديكاف بني أسد )ج5)

 ك)خمكع( أعرج، ك)يربكع( دكيبة سكؽ الجرذ، ك)الف ( ال حراء.
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، مستخدمنا حرؼ القسـ الباء، سقد  ٌرح بفعؿ القسـ مع   الباء، كقد أقسـ بالبيت المحـر
ُـّ الباب، كما بعدىا مجركر بيا، كالبيت عما سبيؿ اليجاء.  كىي أ

 كمف القسـ بالباء قكؿ بشر: )مف الطكيؿ(

مىفتي ًبرىبر  ًمذنىبي        الٌداًميات نيحكريىا   حى ـي أىجكازي الًجكاًء كى ما نى كى
(1) 

 .سـ )الباء(، ك ريح بالفعؿ معياالسابؽ استخدـ الشاعر أداة القسفي البيت 

سي قكؿ عبياد بف  -كىك البيت الكحيد سي أشعارىـ –كقد حذؼ سعؿ القسـ مع الباء 
 أنؼ الكمب مخاطبنا أناسنا مف قكمو عابكا عميو كبره كاتيمكه بالتخريؼ : ) مف الطكيؿ(

: ًباً  ىىٍؿ  ـٍ دي؟سىقيٍمتي لىيي تيٍنًكركنىني؟         كىىىٍؿ عابىني ًإعي النيدل كالتيمىجُّ
(2) 

كقد يأتي القسـ عما سبيؿ اإلخبار عف قسـ ماضو ع عف مستقبؿ يسعا الشاعر  
 (3)بف جحش قاؿ بو سابقنا، كمنو قكؿ عبدلتأكيده، كيككف الشاعر ناق ن لقسـ أقسمو ليره، أك 

 كا دياره بعد ىجرتو : )مف مجزكء الكامؿ( عاتبنا عما ناسو مف أىؿ مكة باع

ـٍ ًباً  رىبر الٌنػ         اًس ميٍجتىًيدي القىسامىةٍ  ميفيكي كىحى
(4) 

سفي البيت نقؼ عما قسـ بالباء قديـ يقدرمو الشاعر ع عما سبيؿ القسـ بؿ اإلخبار عف  
ركنة بالمقسـ بو، كبالتالي قسـ كقع، كقد  ٌرح الكاتب بالم در مف سعؿ القسـ ثـٌ ت ه بالباء مق
 سالبيت ليس مف باب القسـ، كأنو قاؿ "أقسـ س ف عما مسألة معٌينة". 

 الكاك: 

عما الرلـ مف أف الباء ىي ا  ؿ سي حركؼ القسـ،  (5)قديـ سيبكيو الكاك عما الباء
 .كليرىا إنما ىك محمكؿ عمييا  كذلؾ  ف العرب أكثرت مف استعماليا حتا أنيبت عنيا سغمبتيا

                                                 

، ديػػػكاف بشػػػر )ص1) لكعبػػػة، ك)أجػػػكاز( كسػػػط (، ك)الػػػٌداًميات( اليػػػدم الػػػذم ينحػػػر عنػػػد ا8( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز
 .( ك)مذنب( مكنعافالشيء، ك)الجكاء

 (.84/ 2( عٌباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج2)
( عبد بف جحش بف رئاب بف يعمر ا سدم: شاعر مكػي، نػرير الب ػر، كػاف أكؿ الميػاجريف إلػا المدينػة. 3)

 (.3/409أسد الغابة )ج .ق20الكقائع كميا تكسي سنة  - ما ا  عميو كسمـ-شيد مع رسكؿ ا  
 (.418/ 2( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد )ج4)
 ) 496/ 3( سيبكيو، الكتاب )ج5)
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 -(1)كقد عميؿ النحاة إبداؿ الكاك مف الباء، بشيئيف ىما: تقارب المخرج بيف الكاك كالباء
كالثاني أف الكاك لمجمع، كالباء لإلل اؽ، سيما  نيما مف الشفتيف،   -كىك مذىب القدماء

 .(2)متقاربتاف سي المعنا   ف الشيء إذا ع ؽ الشيء سقد اجتمع معو

أف يككف المقسـ بو ظاىرنا   : (3)كع تدخؿ الكاك عما المقسـ بو إع بث ثة شركط، كىي
الفعؿ محذكسنا  سيي ع تدخؿ عما منمر، س  يجكز أف تقكؿ: كؾ  سعمف، ككذلؾ أف يككف 

س  يجكز أف تقكؿ: أقسـ كا   سعمف، كأعي تستعمؿ سي قسـ الطمب، س  يقاؿ: كا  أخبرني، كما 
 يقاؿ: با  أخبرني.

 كقد كرد القسـ بػ)الكاك( سي عشر مرات، كمنو قكؿ حميؿ بف سنالة : ) مف المنسرح(

مىٍت ظىمىًميكاً  لىٍكع أىبيك مينىٍيعىةى ما اٍف         سىؾي   (4)ًإساًرم كع اٍنجى

، ابو مجركرن  اسي البيت السابؽ يتنح القسـ بػ)الكاك(، كقد جاء بعدىا لفظ الج لة مقسمن 
 كىك نص  ريح سي القسـ.

 ا  حيث أقسـ برب اإلحراـ كاإلح ؿ تثبيتن (5)كمف شكاىد القسـ بالكاك قكؿ كمدة بف عبد بف مرارة
 لممق كد مستخدمنا الكاك أداة  ريحة سي القسـ كسعؿ القسـ محذكؼ: )مف الخفيؼ(

 زىعىمكا أىنيني أىًديًو أىع ع         ع كىرىبر اإًلٍحراـً كىاإًلٍح ؿً 

تي كع اٍبفى ًإساؿً  مىعي ميٍيجى ع أىًديو ًحقعا كع اٍبفى لىبكفو            كى
(6) 

  

                                                 

نمػػػا تخػػػرج مػػػف أق ػػػا ( 1) يػػذىب المحػػػدثكف إلػػػا أف الػػػكاك ع تخػػػرج مػػػف الشػػػفتيف، كع تقػػارب بػػػيف المخػػػرجيف، كا 
 ( 43المساف  سيك حرؼ خمفي، كليس كالباء. إبراىيـ أنيس، ا  كات المغكية )ص 

 (.254/ 5( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج2)
ىػػػػاركف،   (300/ 4شػػػػرح الرنػػػػي عمػػػػا الكاسيػػػػة )ج(  الرنػػػػي، 254/ 5( ابػػػػف يعػػػػيش، شػػػػرح المف ػػػػؿ )ج3)

 (.163ا ساليب اإلنشائية )ص
 (.192/ 2( حميؿ بف سنالة، ديكاف بني أسد )ج4)
شاعر جاىمي قديـ. الكمبػي، جميػرة أنسػاب ( كمدة بف عبد بف مرارة بف سكاءة بف سعد بف مالؾ مف بني أسد، 5)

 (.1/259العرب )ج
(، )أديو( أدسع الدية، ك)ًحقعا(  غير اإلبؿ كبر حتا جػاز 2/177( كمدة بف عبد بف مرارة، ديكاف بني أسد )ج6)

 ركبو، ك)ابف لبكف( ابف الناقة، ك)ابف إساؿ( مفردىا أٍسيؿ الف يؿ  غير اإلبؿ.
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 التاء: 

مف الكاك، كما سي: تيراث، كاتيعد، سي: كراث، ك اكتعد. ك المشيكر أنيا ع أداة قسـو مبدلة 
 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱٱ:قاؿ تعالا ،(1)تدخؿ إع عما لفظ الج لة

ذكر أنيا تدخؿ عما )رب( كمف ذلؾ: تربر الكعبة  ،شلكفي أبا الحسف ا خف ،(2)َّجب
 كيشترط لمقسـ بيا ما يشترط سي الكاك. ،(3) سعمف، يريدكف كرب الكعبة، كىك قميؿ

س   -تعالا -التاء حرؼ جر، معناه القسـ يختص بالتعجب كباسـ ا يقكؿ السيكطي: "
: الرحمف، كرب الكعبة، كربري، كحياتؾ، سيًمع:   لفرعيتيا، كشذت سياكع منمرن  اتجرُّ ليره ظاىرن 

 بني أسد. كأداة لمقسـ سي أشعار لـ ترد لكنيا .(4)تالرحمف، كتربر الكعبة، كتربي، كتحياتؾ"

 الالـ: 

تأتي ال ـ حرسنا لمقسـ إذا دخميا معنا التعجب مع لفظ الج لة )ا (، كحذؼ سعؿ 
"سي الكتابالقسـ معيا، جاء  ، كما تقكؿ: تا   سعمفي  .(5): " كقد يقكؿ بعض العرب:    سعمفي

 ) مف البسيط( :(6)كاستشيد سيبكيو بقكؿ أمية بف عائذ

يىدو  ما ا ىٌياـً ذك حى ًبميشىٍمًخرو بو الظيياف كاآلس              يىٍبقا عى
(7) 

كقد حذؼ سعؿ القسـ معيا  كع يجكز حذؼ عـ القسـ  ،كىنا ال ـ سييا معنا التعجب
ىذه مف جممة القسـ كجكاز حذؼ الباء   ف الباء أ ؿ الباب سجاز حذسيا كاستقاـ معنا القسـ 

 .(8)سييا أٌما ال ـ كالتاء س  يجكز حذسيما

                                                 

 ).163ية سي النحك العربي )ص( ىاركف، ا ساليب اإلنشائ1)
 [.91( ]يكسؼ: 2)
 ). 393/  3(  السيكطي، اليمع )ج162( ىاركف، ا ساليب اإلنشائية سي النحك العربي )ص3)
 ). 1090/ 3(  السيكطي، اإلتقاف سي عمـك القرآف )ج393/ 2( السيكطي، ىمع اليكامع )ج4)
 (.497/ 3( سيبكيو، الكتاب )ج5)
،  ( أمية بف أبي عائذ6)  (.2/22)ج ع ـا(. ـ695-ق75)ح بني أمية، تكسي سنة مدالعمرم: شاعر مخنـر
، ك)حيػػد( عقػػد )4/231(  الخزانػػة )ج3/497، 144/  2( أميػػة بػػف عائػػذ نسػػبتو عنػػد سػػيبكيو سػػي الكتػػاب )ج7)

يىػد، ك)مشػمخر( الجبػؿ العػالي، ك)الظيػاف( نػكع مػف الشػجر أك ياسػميف ال ٍيػد كحى بػر، سي قػركف الكعػؿ كتمفػظ حى
 ك)اآلس( نكع مف الشجر، كقيؿ الريحاف.

 (.3/498( سيبكيو، الكتاب )ج8)
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مع لفظ الج لة  جاءت ال ـ مكطئة لمقسـ، كلـ تأتً سقد   أٌما سي أشعار بني أسد
يت السابؽ تجر ما بعدىا، بؿ عـ ابتداء تمنع الفعؿ مف العمؿ سيما بعدىا، كقد كثرت ال ـ كالب

المكطئة لمقسـ مع القسـ بػ)عىٍمرؾ( ك)عىٍمرم(، إذ جاء القسـ بيا سي أكثر مف ستة كعشريف 
 : )مف الطكيؿ((1)مكنعنا مف أشعارىـ، كمف ذلؾ قكؿ مرة ا سدم

مىٍيًؾ ميسىييدي لىعىٍمريؾى ما تىٍعتاديني ًمنٍ  ؾى لىٍكعىةه         كىع أىنا ًمٍف كىٍجدو عى
(2) 

 : )مف الطكيؿ( (3)كمف دخكؿ ال ـ عما )عىٍمر( المناؼ إلا ياء المتكمـ قكؿ ابف عـ سعدل

ني شىيخاٌم سيًؾ ك ىيما بىغينى ، يىا سيعدل، لطاؿى تىأٌيمي،         كى لىعىٍمًرمى
(4) 

ـ، كالقسـ مقٌدر سي الجممة سي مكانع عدة مف كقد جاءت ال ـ سي جكاب القس
 مف البسيط(برص: )أشعارىـ، كمنو قكؿ عبيد بف ا 

ٍدتىني زادم كي ياًتيى ما زى سي حى ىعًرسىنيؾى بىعدى المىكًت تىنديبيني         كى  ى
(5) 

كالمعنا "كأقسـ أنني أعرؼ ذكركـ لمحاسني بعد مكتي، كسي حياتي ع تذكركف لي  
كلعٌؿ الشاعر يشير إلا عادة اعتاد الناس عمييا مف ذكر الميرت بخير، أٌما سي حياتو سقد خيرنا" 

ع يذكركنو بيذه الطريقة، كسي البيت جاء القسـ محذكسنا ك ريح بالجكاب مقركننا ب ـ تأتي سي 
 جكاب القسـ.

نما أنكاع أخرل مف ال ـ تأتي سي جممة  إف ىذه )ال ـ( ليست حرؼ قسـ يقسـ بيا، كا 
القسـ ك ـ اعبتداء المكطئة لمقسـ، كال ـ الكاقعة سي جكاب القسـ، كاعثنتاف يدخميما معنا 

كلـ  التككيد لكنيما ع يؤدياف حكـ الباء سي بابيا، كىي جٌر اعسـ بعدىا كتحٌمميا معنا القسـ،
ٌنما ما أشار إليو ا يعثر الباحث عما ال ـ التي لباحث مف ذكر لمقسـ سي أشعار بني أسد، كا 

 أنكاع أخرل تدخؿ سي جممة القسـ.

  

                                                 

( مػرة ا سػػدم، شػاعر مخنػػـر لػـ تػػرد نسػبتو، ممػػف شػػيدكا الػردة مػػع طميحػة بػػف خكيمػد. دقػػة، ديػكاف بنػػي أسػػد 1)
 (.2/575)ج

 (.577/ 2( مرة ا سدم، ديكاف بني أسد )ج2)
 مع ابنة عمو سعدل. ( ابف عـ سعدل، لـ يرد مف سيرتو سكل ق تو3)
 (، )التأٌيـ( العيش ب  زكجة أك زكج.2/202( ابف عـ سعدل، ديكاف بني أسد ) ج4)
 (.56( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد بف ا برص )ص 5)
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 ُمف: 

، بكسر الميـ كنٌميا،  :كىي مف ألفاظ القسـ تختص بمفظ "رٌبي"، ستقكؿ ميٍف ربي  سعمفي
كع يقسـ بيا مع ليره، س  يقاؿ: ميف ا   سعمف، كىي مأخكذة كما سي شرح المف ؿ مف حرؼ 

 )ميٍف( حرسنا لمقسـ سي شعر بني أسد.،كلـ يقع الباحث عما(1)الجر )ًمف( أك اخت ارنا مف )ايميف(

كمف خ ؿ تتبع الباحث عستخداـ حركؼ القسـ سقد عحظ الباحث أف حركؼ القسـ لـ 
تكف حانرة سي ا بيات المشتممة عما القسـ، بؿ كثر حذؼ جممة القسـ، كاعكتفاء بالجكاب، 

باء سجاءت سي سبعة مكانع، كلـ ترد كقد جاءت الكاك حرؼ قسـ سي عشرة مكانع، أٌما ال
التاء، كع ال ـ كع )ميف( حركسنا لمقسـ، كقد كردت ال ـ مكطئة لمقسـ سي ستة كعشريف مكنعنا 
مع لفظ )عمر(، كجاءت جكابنا لقسـ محذكؼ بدكف )قد( سي ث ثة عشر مكنعنا، كجاءت سي 

تعطي بعض المؤشرات عف جكاب القسـ مع )قد( سي خمسيف مكنعنا، كلٌعؿ ىذه اإلح ائية 
استخداميـ  دكات القسـ، سقد مالكا إلا حذؼ جممة القسـ مف سياؽ الشعرم لفيـ المعنا 
سادة ال ـ لمقسـ دكف ذكره، كلعٌؿ ال ـ ال حقة بالقسـ كالمكطئة  المق كد كاإليجاز سي الشعر، كا 

 ـ.لو، أك الكاقعة سي جكابو أكثر الحركؼ استخدامنا سي باب القسـ عندى

العربية كىك أمر يتسؽ مع البنية  ،أٌما حركؼ القسـ ا  مية سجاءت الكاك سي مطمعيا
ـي الباءلمقسـ إذ يقكؿ سيبكيو: " ، (2)"كلمقسـ كالمقسـ بو أدكاته سي حركؼ الجر، كأكثرىا الكاك، ث

مع كمعنا اإلل اؽ سييا كىك المتنالـ  ،مع أف الباء أ ؿ الباب  لما سييا مف خفض لما بعدىا
معنا القسـ، كجكاز الحذؼ معيا، كلـ تقع التاء سي أشعارىـ كىي حرؼ قد اختصي بألفاظ 
محٌددة، ككذا ال ـ كميف اخت يت بمفظ كاحد ىك لفظ الج لة، كلعٌؿ ما يفسرر ندرة القسـ بتمؾ 

لعؿي الحركؼ أنيـ كانكا سي جاىمية  ككانكا أىؿ بادية، كي نفكف مف أىؿ الحمية سقمت عبادتيـ 
ذلؾ يفسرر عدـ لجكئيـ ل يغة مف ال يغ الخا ة بمفظ الج لة، مع كركد القسـ بال يغة 

 مف الكاك كالباء مع لفظ الج لة.المشيكرة 

 ألفاظ القسـ:

ألفاظ كثيرة سي القسـ سكاء دلت عما القسـ  -خا ة سي الجاىمية-شاعت عند العرب 
كىذه قاعدة  -تعالا – راحة أك تنمنت معناه، ثـ جاء اإلس ـ سنيا عف الحمؼ بغير ا  

 .مقسـ  راحة أك متنمنة معناهل كثيرة اسة النحكية سقد كردت ألفاظعامة، أما سي باب الدر 
                                                 

 (.4/494(   ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج3/496سيبكيو، الكتاب )ج(1)
 (.3/496)جالمرجع السابؽ( سيبكيو، 2)
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، كأح ا لو السيكطي (1)لغة : )ايمف( كذكر ابف مالؾ لو اثنتي عشرةالقسـ مف أدكاتس
عشريف لغة، ككثر ت رؼ العرب بيا عنتشارىا سي أقساميـ، كذكر اخت ؼ النحاة سي طبيعة 

سمناثـ ذكر أف ا  ح اعتبارىا ا ،سذكر أف الرماني كالزجاج اعتبراىا حرؼ جر  )ايمف(
(2). 

 العرب دالية عما القسـ  كىي مكزعة بيف اعسـ كالفعؿ: كقد كردت ألفاظ كثيرة عف

مف ا سعاؿ الٌدالة عما القسـ عند العرب: حمفت، كأقسمت، كآليت، كعمـ ا ، كيعمـ 
 .(3)ا ، نذرت، كأشيد

كمف ا سماء الدالة عما القسـ: لعمرؾ، كلعمر أبيؾ، كلعمر ا ، كيميف ا ، كايمف 
 .(4)ا ، كعميي عيد ا   سعمفي أك ع أسعؿا ، كايـ ا ، كأمانة 

، عىمىرىؾى ا ، التيأىلري،  كمف ا لفاظ المستخدمة سي القسـ  أىًجدُّؾ، بكدرؾ، ًإٍ ر، لىعىٍمريؾى
ٍير ، حقان، كيقينان، كقطعان، أحمؼ با ، جى  .(5)قنا ا ، ع جـر

ـ: آليت كآليف كحمفت كمف ا لفاظ التي كردت سي شعر بني أسد دالة عما القس
 :ا كعمـ كمف شكاىد ذلؾ سي أشعارىـكأقسمت كعمرؾ كبكدؾ كأجدرؾ كحقع 

 لفظ القسـ: 

كقد كرد سي ث ثة مكانع عما سبيؿ إنشاء القسـ، كسي مكنع آخر عما سبيؿ  
ا بفعؿ القسـ مع حرؼ ، م ررحن  اإلخبار عنو، كمنو قكؿ كمحب بف شؤبكب يقسـ بالبيت المحـر

 مف الطكيؿ( الباء، ىاجينا رج ن طائيعا: )

ـي  ـي بالبٍيت المحٌرـ ًمٍف ًمنان         أىًلييةى بىرم  ادؽو حيف ييقًس  سأيٍقًس

ـي  مكعه كيىٍربكعي الف  منؾ أٍكرى بيةه           خى بٌّ ًبٌقٍفرو مف ًقفارو كنى  (6)لىنى

  

                                                 

 (. 878/ 2اسية )ج( الرني، شرح الك1)
 (.395-394/ 2( السيكطي، ىمع اليكامع )ج2)
 (.482/ 1( الزمخشرم، المف ؿ )ج3)
 (.482/ 1( الزمخشرم، المف ؿ )ج4)
 (.39-35( جممو عياش، أسمكبا القسـ كالشرط بيف لغة الشعر الجاىمي كلغة الحديث الشريؼ ) ص5)
 .(162/ 2شؤبكب، ديكاف بني أسد )ج( كمحب بف 6)



  

41 
 

 : ) مف الرجز(عو يـك مقتمومقتؿ الحسيف ككاف م سي (1)كمنو قكؿ حبيب بف مظيرر

ـي لىٍك كيٍنتيـٍ لىنا أىٍعدادنا  كىأيٍقًس

ليٍيتيـٍ أىٍكتادنا ـٍ كى أىٍك شىٍطًركي
(2) 

 سي امرأة أحٌبيا سزكجيا أىميا لغيره: ) مف الطكيؿ( (3)كمنو قكؿ عقيبة بف ىبيرة

ـي لىٍك عايىٍنتييا لىكىسىٍكتييا        بىتككنا ًإذا عىضي  ريبىة يىٍقطىعي كىأيٍقًس  (4)الني

استدرؾ مف أشعار  كجاء لفظ القسـ يفيد اإلخبار عف القسـ ع إرادة القسـ الحقيقي سيما 
 مف الطكيؿ( عمرك بف شأس: )

بىٍر  ـٍ خى بىٍيبنا ًبغىٍيًرًه      ًلكيؿر أيناسو سي بىعيًرًى  (5)سىأىٍقسىٍمتي ع أىٍشرم زي

 لفظ ) آليت (: 

قكؿ ناسع بف نفيع يسترني الحجاج بعد أف سري منو زماننا، كىك ىك بمعنا القسـ، كمنو  
 معنا الخبر سي حدكث القسـ: )مف الطكيؿ( اعم

كىآلىٍيتي ع آتيؾى ًإٌع ميساًلمنا         مىعي ًمٍنؾى يا اٍبفى ا ىٍكرىميفى أىماني
(6) 

 : )مف الكامؿ(كمنو ما جاء عما سبيؿ اإلخبار ع إنشاء القسـ، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص

ـٍ ًبأىفي ًجيادىنا            آلىٍيفى ع يىٍقنيفى دىٍينىا كىاٍعمى
(7) 

  

                                                 

قيتػؿ سػنة  مػف أ ػحاب الحسػيف تػابعيٌ  ،ا شػتر بػف حجػكاف ا سػدٌم الكنػدمٌ ( حبيب بف مظير، بف رئػاب بػف 1)
 (.2/166ـ، ا ع ـ )ج680 -ق61)

 (، ك)أكتادنا( سراعنا.2/523( حبيب بف مظير، ديكاف بني أسد )ج2)
سأسػجح سمسػنا بالجبػاؿ كع ره: " معػاكم إننػا بشػر، اشػعأشػير أ. مػف مخنػـرىبيرة ا سػدم: شػاعر  ( عقيبة بف3)

 (.4/241. ا ع ـ )ج(ـ670 -ق50) تكسي سنة "الحديد
 (، ك)بنككنا( سيفنا قاطعنا، ك)النريبة( بمعنا المنركب.2/470( عقيبة بف ىبيرة، ديكاف بني أسد )ج4)
شػػعر )ع أشػػرم( ع أبيػػع، ك)زبيبنػػا( كثيػػؼ (، ك2/601ي أسػػد ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج( عمػػرك بػػف شػػأس، ديػػكاف بنػػ5)

ا ذنيف كالعينيف لكثرة نفكره، كىك قكؿ أطمقػو عمػا زكجتػو التػي طمقيػا، كالشػطر الثػاني مثػؿ عربػي يق ػد بػو 
 كؿ قـك أعمـ بحاليـ.

 (.2/329( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج6)
 (، )آلٍيف( حمفف.119( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص7)
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 : ) مف البسيط(قكؿ عبيد منو أيناك 

ـر الشيٍيًب ًمٍح ؿي  ُـّ ًبنا        كىاٍحتىؿي بي ًمٍف ميًم  (1)بافى الشيبابي سىآلا ع ييًم

 لفظ )حمفت (: 

، أسادت معنا اإلخبار عف القسـ كىك جارو (2)أبيات ث ثة كىك لفظ بمعنا القسـ، كقد كرد سي
 مجراه، كمف ذلؾ قكؿ عبيد بف ا برص: ) مف البسيط(

تى فاحً  ذك عىفكو كى مىفتي ًبالمىًو ًإفي المىوى ذك ًنعىـو         ًلمىف يىشاءي كى  (3)حى

ثـي نقنكا كمنو قكؿ عبد بف جحش، كقد جاء عما سبيؿ اإلخبار عف قكـو أقسمكا أيماننا 
 العيد قا دنا مف باع داره بعد اليجرة: ) مجزكء الكامؿ(.

ـٍ ًباً  رىبر الٌنػ         اًس ميٍجتىًيدي القىسامىةٍ  ميفيكي كىحى
(4) 

 لفظ ) جدؾ(:

ٌد( بمعنا أبك ا ب كأبك ا ـ، ككذلؾ بمعنا البخت كالحظ كالحقيقة، كالنشاط، كىك    )الجى
، ًبكىٍسًر  ": لعرب، نقؿ ابف منظكر عف الميث قكلولفظ مستخدـ سي القسـ عند ا مىٍف قىاؿى أىًجديؾى

دره كىىيكى بىٍختيوي" ، اٍستىٍحمىفىوي بجى ـى ذا سىتىحى اٍلًجي ًقيقىًتًو، كاً  ، سًإنو يىٍستىٍحًمفيوي ًبًجدره كىحى اٍلًجيـً
كين ب عما ، (5)

حرؼ -باليمزة ن ب عما نزع الخاسضالم در أك نزع الباء منو، كأ مو أبجدم منؾ، سإذا سبؽ 
ف سيبؽ بكاك جاء مجركرنا -القسـ  .  (6)أك الم درية، كا 

كقد كرد سي أشعار بني أسد ث ث مرات إلسادة القسـ، كمنو قكؿ بشر يقسـ عما حب 
 رممة بفتح جيـ )جدؾ(: )مف الطكيؿ(  

                                                 

ك)بػػػاف( سػػػارؽ، ك)آلػػػا( أقسػػػـ، ك)يمػػػـ( ينػػػزؿ، ك)احتػػػؿ( نػػػزؿ،  (،104( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد )ص 1)
 ك)مح ؿ(  كثير.

، ديكاف بشر )ص كالثالث قكؿ ( 2)  حمفت برب الداميات... سبؽ ذكره. (،8بشر بف أبي خاـز
 (.42( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 3)
 (.418/ 2بف جحش، ديكاف بني أسد )ج ( عبد4)
 (.3/113)ج( ابف منظكر، لساف العرب 5)
 (.3/113( ابف منظكر، لساف العرب )ج6)
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درؾى  ـٍ اٍستىٍحقىبى الشيٍكؽى الفيؤادي؟ سىًإنيني        كىجى عي أى ٍممىةى ميكجى مىٍشعكؼه ًبرى
(1) 

سي البيت السابؽ يقسـ بشر عما حبرو لرممة، كأنو مشتاؽ إلييا شكقنا كبيرنا، كيتكجع 
درؾ( سي القسـ، كقد سبؽ بالكاك كجاء  لفراقيا سقد طاؿ البيف بينيما، كاستخدـ الشاعر لفظ )جى

 مجركرنا عما معنا القسـ.

 لفظ )جدؾ( المسبكؽ بالكاك : )مف البسيط(كمنو قكؿ عبيد بف ا برص مستخدمنا 

ًد الٌناسي ًإٍ  حي ـٍ يىٍحمى درؾى لىٍك أىٍ مىٍحتي ما ًبيىدم     لى ًإٌني كىجى
(2) 

 كقد جاء لفظ )جدؾ( مفتكح الجيـ مجركرنا بكاك القسـ، مفيدنا التككيد المستكٌف سي معنا القسـ.

ذؼ الكاك، كجاء مكسكر الجيـ: ) مف كمنو قكؿ بشر يقسـ بمفظ )أًجديؾ(، كقد ن بو بعد ح
 الكاسر(

جيعي  ـم          تىبيتي المٍيؿى أىٍنتى لىوي نى  (3)أىًجديؾى ما تىزاؿي نىًجيي ىى

، كعما (4)أجدعا كىك مناؼ دائمنا :كىك من كب عما الم درية عند سيبكيو كأنو قاؿ  
 .(5)نزع حرؼ القسـ الباء عند ا  معي

 لفظ )نذر(:

نذره معنا القسـ  لما سيو مف التككيد كاإليجاب عما النفس ما ع يكجب،  يحمؿ لفظ  
 : )مف الطكيؿ((6)كمف ذلؾ قكؿ سنالة بف شريؾ

نىٍذره ع أىبيعيؾى كاًجبي     مىيي كى لىٍيمىةو       عى  (7)أىناً حي ىىٍدمه كيؿي يىٍكـو كى

                                                 

، ديػػكاف بشػػر )ص 1) (، ك)اسػػتحقب( مػػل كسػػيطر، ك)مشػػعكؼ( مػػف اشػػتد بػػو الحػػب 118( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز
 كالشكؽ، ك)رممة( اسـ امرأة.

 (.43( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص2)
، ديكاف بشر ) ص3)  كم احب.(، ك) نجي ىـ( م ـز 131( بشر بف أبي خاـز
 (.1/379( سيبكيو، الكتاب )ج4)
 (.3/113( ابف منظكر، لساف العرب )ج5)
ػػػدم: شػػػاعر، مػػػف أىػػػؿ الككسػػػة. أدرؾ الجاىميػػػة، كاشػػػتير سػػػي 6) ( سنػػػالة بػػػف شػػػريؾ بػػػف سػػػمماف بػػػف خكيمػػػد ا ىسى

 (.5/146ا ع ـ )ج ق.64اإلس ـ. شعره حجة عند المغكييف، تكسي سنة 
(، ك)اليػدم( مػا يقػدـ قربانػا لمكعبػة، ك)نػذر( قربػة أك عيػد يمتػـز 2/339بني أسػد)ج( سنالة بف شريؾ، ديكاف 7)

 بو الحالؼ.
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لما سيو مف إلزاـ لنفسو كلعؿي مف المستنبط سي معنا البيت اشتمالو عما معنا القسـ   
، كىك -أم أقسـ  قدمفي نذرنا كىدينا كؿ يـك -بفعؿ شيء مخ كص، سمعنا )عميي نذر كىدم( 

ا سي القسـ،  ف الناس تعارست عما معنا القسـ سي  ا  ريحن معنا مستنبط مف البيت كليس ن ع
التثبيت، كمف خالفو النذر دكف استخداـ  يغة القسـ معو سيك مشتمؿ عما معناه مف التككيد ك 

 سعند الناس قد نقض عيدنا كىك معنا اليميف.

 لفظ ) ذمة(:

كىك مف ا لفاظ المشتممة معنا القسـ عند العرب تقكؿ: )سي ذمتي  سعمف( كالمعنا سي   
ذمتي يميف، كلـ ترد ىذه ال يغة سي أشعار بني أسد، لكف كردت  يغة قريبة منيا سي قكؿ 

 مف الكامؿ( ن قد زاد أذاه لقكمو: )ييدد رج (1)ناسع بف نفيع

ـٍ تىٍيريبً  سىنيؾى المىٍكتى ًإٍف لى يذىرر  (2)أيٍعطيؾى ًذميةى كاًلدىمي ًكمىٍيًيما       ى

ك)ذمة( سي البيت تفيد معنا العيد كالحمؼ، سيك يعطيو عيدنا عما سبيؿ التيديد ع   
ككف بمعنا القسـ، لكف ما يجعؿ المنح بأف يشربو المكت إف استمر سي أذل قكمو، كقد ع ت

" سقد ابتدأ الفعؿ ب ـ  سىنيؾى يذىرر الباحث يذىب بمعنا البيت لمقسـ الشطر الثاني مف البيت، قكلو " ى
كاقعة سي جكاب القسـ، كلحقت نكف التككيد بالفعؿ، كىك دليؿ عما كقكعيا سي جكاب قسـ، قد 

، كالبيت كمو سي معنا يككف المذككر بمفظ )ذمة كالدم( كقد يككف مقدرنا  سىنيؾى يذىرر بعدىا أم قسمنا  ى
 يده ليذا الرجؿ، كيقسـ عما ذلؾ. القسـ إذ يؤكد الشاعر عما كع

 لفظ )حقِّا( :

كقد كرد عف العرب إجراؤه مجرل القسـ  إلسادتو  ،كيدخؿ معنا القسـ سي لفظ )حقعا(   
سيما كقع مف الم ادر  ،(4)كالمبرد ،(3)معنا التككيد كأنؾ تقكؿ أحؽ ذلؾ حقعا، كقد درسو سيبكيو

 سيما يقـك مقاـ القسـ.  (5)تككيدنا، كأدخمو الرني

                                                 

( ناسع بف نفيع، )كيقاؿ نكيفع، كنفيع( ابف لقػيط الفقعسػٌي ا سػدم: شػاعر. عػدية الجمحػٌي سػي الطبقػة الخامسػة 1)
 (.8/5. ا ع ـ )جق90مف اإلس مييف. تكسي سنة 

 (، ك)أذرسنؾ(  طمعنؾ عميو أك  شرسف بؾ عميو.2/315بني أسد)ج ( ناسع بف نفيع، ديكاف2)
 (.1/378( سيبكيو، الكتاب)ج3)
 (.3/233( المبرد، المقتنب)ج4)
 (.4/319( الرني، شرح الكاسية)5)
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ت مرات، كقد جاء لفظ )حقعا( مفيدنا لمتككيد الجارم مجرل القسـ سي أشعار بني أسد س  
كقد عاتبتو سي كبر سنو بعد تغيره ساستخدـ  ،كمف ذلؾ قكؿ عبيد بف ا برص يخاطب زكجتو

 لفظ )حقعا( ليفيد معنا التككيد الجارم مجرل القسـ : )مف الكاسر(

قنا     لىقىٍد أىٍخمىٍفتي حيننا بىٍعدى حيفً  : حى ! سىقيٍمتي  (1)سىقالىٍت لي: كىبيٍرتى

إف المعنا المتبادر لمذىف عند قراء البيت ىك معنا التككيد، كالمق كد يقيننا أك  دقنا،   
كىك معنا داخؿ سيما يحممو معنا القسـ مف التككيد كالتثبيت، كقد جاءت الكممة)حقعا( من كبة 

 .  لفعؿو محذكؼ قبمو قدره سيبكيو بػ)أحٌقو حقعا(، سيك من كب لفعؿ مف جنسو يفيد معنا التككيد

ا قكؿ أسدم مجيكؿ: )مف الرجز(   كمنو أينن

ير بىني أىسىدٍ  ٍنيىًة ًمٍف حى  لىٍيسى بىنك الزر

دٍ  لىٍيسكا ًمٍف أىحى قعا كىع سىٍعدو كى حى
(2) 

سأجرل   كمعنا التككيد كانح سي البيت إذ نفا ك منا سأراد أف يزيد سي تأكيده النفي  
 قديره أحقو، كالمعنا أقسـ عما ما سبؽ كأؤكده.كىي من كبة لفعؿ محذكؼ ت ،حقعا مجرل القسـ

 عما سبيؿ التككيد: )مف الكامؿ( كمنو قكؿ ناسع بف نفيع

مىٍيًو كالتيٍقميبي  ٍف ييعىميٍر ييٍبًمًو          كىرُّ الزيماًف عى قعا مى سىكىذاؾى حى
(3) 

مف طميحة: )كتابعكا ككذلؾ قكؿ نرار بف ا زكر يعاتب قكمو بني أسد بعد ترككا اإلس ـ 
 الطكيؿ(

ٍيتيـٍ          بىني أىسىدو سىاٍستىٍأًخركا أىٍك تىقىديمكا ـٍ قىٍد لىكى قعا أىنيكي ـي حى كىأىٍعمى
(4)  

 ـ.كلفظ )حقعا( سي البيت بمعنا يقيننا، كىك المعنا الكارد سي القسـ سأجرل المفظ مجرل القس 

  

                                                 

 (.122( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص1)
ٍنيػػة نسػػبة إلػػا تعييػػر2/216( أسػػدم مجيػػكؿ، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج2) نسػػاء الحػػي عمػػرأة مػػف بنػػي أسػػد  (، كبنػػك الزر

جمبت معيا  ػغيرنا لرجػؿ تزكجتػو ثػـ مػات عنيػا، كلٌمػا عػادت تزكجػت برجػؿ مػف قكميػا سعيرتيػا نسػاء الحػي 
 با مر سقاؿ ا سدم شعره.

 (، ك)التقميب( تقمب الزماف بيف العسر كاليسر.2/320( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد)ج3)
 (.2/392أسد)ج ( نرار بف ا زكر، ديكاف بني4)
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 :حذؼ حرؼ القسـ

كتخفيفنا لقكة الدعلة عميو، كينبغي أف يككف  كيحذؼ حرؼ القسـ لكثرة اعستعماؿ،
، قاؿ السيكطي: (1)المعكض عكنان عف الباء دكف حركؼ القسـ ا خرل    التيا سي القسـ

: با  أخبرني، طاؼ، س  يقسـ سييما بغيرىا، نحك"ككف الباء ا  ؿ  اختص بيا الطمب كاعستع
 ، كيككف الحذؼ عما نربيف:(2)كبا  ىؿ قاـ زيد؟ أٍم: أسألؾ با  مستحمفنا

كىك أف يحذؼ حرؼ القسـ كيعكض عنو، كيختص لفظ الج لة  األكؿ: الحذؼ مع التعكي :
بجكاز حذؼ حرؼ القسـ مع تعكينو، كيعكض عنو بػ )ىا( التنبيو، مثؿ: إم ىا ا  ذا، كع ىا 

 .(3)ا  ذا، أك قطع اليمزة سي الك ؿ، مثؿ: سأ  لتفعمف، أك ىمزة اعستفياـ، مثؿ: آ   سعمف

ك أف يحذؼ حرؼ الجرر ) الباء( مف القسـ، كع يعكض عنو   كىالثاني: الحذؼ بال تعكي 
 .عؿ القسـكسي ىذه الحالة يككف المقسـ بو عما كجييف، أحدىما: انت اب المقسـ بو بف

، كعميو يككف (4)"اعمـ أنؾ إذا حذست مف المحمكؼ بو حرؼ الجر ن بتوقاؿ سيبكيو: "
لثاني: اإلنمار، كىك أف يينمر مع بقاء الن ب الكجو المشيكر مف أقكاؿ النحاة، أٌما الكجو ا

، سيقاؿ: اً   سعمفي  د لـ يجز ذلؾ   في حرؼ الجر ع يحذؼ كيعمؿ إع (5)الجرُّ ، لكفي المبرر
 .(6)بعكض

كقد يككف مف شكاىد ذلؾ حذؼ حرؼ القسـ مف لفظ )جدؾ( المسبكؽ بيمزة سيجيء 
سيو، كمنو قكؿ بشر كقد ن بو بعد حذؼ من كبنا عما نزع حرؼ القسـ عما أحد رأيي النحاة 

 مف الكاسر(: )حرؼ القسـ

جيعي  ـم          تىبيتي المٍيؿى أىٍنتى لىوي نى  (7)أىًجديؾى ما تىزاؿي نىًجيي ىى

سقد كرد لفظ )أجديؾ( من كبنا بعد نزع حرؼ القسـ منو، كقد جعمو سيبكيو من كبنا عما 
 عما الحذؼ مع الن ب كىك الرأم ا كؿ.الم درية، سالبيت قد يعتبر مف الشكاىد 

                                                 

 . ( 33( المرادم، الجنا الداني )ص1)
 (.2/391( السيكطي، ىمع اليكامع )ج2)
 (.5/262( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج3)
 (  259/  5(  ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج497/  3( سيبكيو، الكتاب )ج4)
 (.868( الجرجاني، المقت د )ص5)
 (.2/336( المبرد، المقتنب )ج6)
، ديكاف بشر ) ص( بشر بف 7)  (، ك) نجي ىـ( م ـز كم احب.131أبي خاـز
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أميا اإلنمار سمـ يعثر الباحث عما شكاىد لو سي أشعار بني أسد، ككذلؾ التعكيض  
 مع لفظ الج لة كلعؿي قمة أقساميـ بمفظ الج لة ىك ما يفسر عدـ استخداميـ لو سي أشعارىـ. 

 :المطمب الثاني: جممتا القسـ كمتعمقاتيا
 :جممتا القسـ

الشرط  سإٌف جممتيو بمنزلة جممة  :سـ جممتاف يتنزعف بمنزلة جممة كاحدة، مثؿكلمق
، (1)كاحدة. كع يستقيـ المعنا لكاحدة منيما إع إذا نميت لمثانية، سممقسـ جممة قسـ كجممة جكاب

 ارتا بقرينة القسـ  أعني القسـ كالجكاب، كالشرط كالجزاء،  كاعمـ أفي الجممتيف": قاؿ الرني
 .(2) "كجممة كاحدة

 :جممة القسـ

قاؿ ابف يعيش عف جممة القسـ: "إٌف ىذه الجممة ع تستقٌؿ بنفسيا حتا تيٍتبىع بما ييٍقسىـ  
، لـ يجز" عميو، نحك: "أقسـي با   سعمٌف". كلك قمت: "أقسـي با " كسكتي
(3). 

بدأ بفعؿ بشرط اإلسادة المركبة مف كجممة القسـ نكعاف: إما أف تككف جممة سعمية ت
كتبدأ بأسعاؿ كػ )حمفت كأقسـ كآليت كعممت كأشيد(، نحك قكلؾ: أقسـ با   ،المقسـ كالمقسـ عميو

ما أف تككف اسمية تبدأ (4)كتفيد اإلل اؽ ، سعمف كذا، كتتعدل إلا ما بعدىا بحرؼ الباء ، كا 
سعمف، ك)عمر( مبتدأ مرسكع كخبره محذكؼ باسـ مفيد لمعنا القسـ كمفظ )عمر(، مثؿ: لعمرؾ  

تقديره )قسمي( حيذؼ لطكؿ الك ـ، أٌما إذا حذست ال ـ كجب ن ب لفظ)عمر( عما الم درية 
تقكؿ )عمرىؾ ا (
(5). 

ا بفعميا سي ث ثة مكانع أسادت إنشاء القسـ،   كقد كردت جممة القسـ سعمية م رحن
اإلخبار عف القسـ، أك جارية مجراه، كقد تمت كالمكانع ا خرل جاءت سي الشعر عما سبيؿ 

 اإلشارة إلييا سي ألفاظ القسـ، كنكرد شاىدنا لكؿ سعؿ منيا:

  

                                                 

 (.  5/247( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج1)
 (.308/  4( الرني، شرح الرني عما الكاسية )ج2)
 (.5/245( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج3)
 (.5/247)ج المرجع السابؽ( 4)
 (.5/247( المرجع السابؽ )ج5)
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 مف الطكيؿ( )كمف جمؿ القسـ المبتدئة بفعؿ )أقسـ(، قكؿ كمحب بف شؤبكب، ىاجينا رج ن طائيعا:

ـي بالبٍيت المحٌرـ ًمٍف ًمنان         أى  ـي  ًلييةى بىرم  ادؽو سأيٍقًس حيف ييقًس
(1) 

 كمف جمؿ القسـ المبتدئة بالفعؿ )حمفت( قكؿ بشر: )مف الطكيؿ(

مىفتي ًبرىبر  ًمذنىبي        الٌداًميات نيحكريىا   حى ـي أىجكازي الًجكاًء كى ما نى كى
(2) 

ا بيا سي ستة كعشريف مكنعنا بمفظ )عمر(  كقد جاءت جممة القسـ جممة اسمية م رحن
ألفاظ أخرل كػ)أمانة ا ( ك)ايمف ا ( كأشباىيا، كمف شكاىد ذلؾ سي  المسبكؽ بال ـ، كلـ ترد

 أشعار بني أسد قكؿ عبيد بف ا برص يفتخر بعفتو ككرمو كعزة نفسو: ) مف الكاسر(

يًعؼُّ نىفسي         كىأىستيري ًبالتىكىرُّـً ًمف خى اصً  لىعىمريؾى ًإنيني  ى
(3) 

لمبتدأ سييا )عمر( مقركف بال ـ مرسكع عما كسي البيت جاءت جممة القسـ اسمية، ا
 اعبتداء، كخبره محذكؼ كجكبنا عما تقدير )القسـ( أم قسمي.

 : )مف الكاسر((4)كمنو جاء المبتدأ مناسنا إلا اسـ ظاىر كما سي بيت قىٍد بف مالؾ

رينىا ـي ٍبفى ًىٍندو         لىقىٍد عقىٍيتي ًمٍنؾى ا ىٍقكى مى لىعىٍمري أىبيؾى يا سى
(5) 

 كقد تأتي الجممة القسمية اعترانيعة، كمف ذلؾ قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

ٍينا ميفينا أىبىدنا لىدى ًإٌنا لىعىٍمريؾى ع يينا         ـي حى
(6) 

كجممة القسـ جممة اسمية ، مبتدؤىا )عمر( المقركف بال ـ، كمناؼ إلا نمير المخاطب، 
 ف اسـ )إف( كخبرىا.محذكسة الخبر تقديره قسـ، س مت بي

  

                                                 

 .(162/ 2أسد )جشؤبكب، ديكاف بني ( كمحب بف 1)
، ديػػػكاف بشػػػر )ص2) (، ك)الػػػٌداًميات( اليػػػدم الػػػذم ينحػػػر عنػػػد الكعبػػػة، ك)أجػػػكاز( كسػػػط 8( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز

 .( ك)مذنب( مكنعافالشيء، ك)الجكاء
 (، ك)الخ اص( الفقر.74( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 3)
أسد، شاعر جاىمي ماجد، دقػة، ديػكاف بنػي  ( قد بف مالؾ بف حبيب بف ربيع أربد بف مالؾ بف زكئيبة مف بني4)

 (.2/168أسد )ج
 (، ك)ا قكريف( الدكاىي العظاـ.2/170( قد بف مالؾ، ديكاف بني أسد )ج5)
 (، ك)يناـ( يظمـ.120( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 6)
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 :المقسـ بو

ككانت ( 1)ىك كؿ اسـ مف أسماء ا  تعالا ك فاتو، كنحك ذلؾ مما يعظـ عندىـ،
العرب تحمؼ بآبائيا، ستقكؿ: كأبي، كرأسي، إع أف الشرع الحنيؼ منع أف يحمؼ الرجؿ بغير 

 .(3)مخمكقاتو، كقد عريسو ابف ع فكر بأنيو كؿ اسـ   أك لما يعظيـ مف (2)ا 

كقد كرد القسـ عند العرب با ، كبمخمكقات أخرل كأقسمكا بآليتيـ سي الجاىمية لما 
كانت ليا مف العظمة سي نفكسيـ، كقد يقسـ اإلنساف بما ىك عظيـ سي نفسو كالماؿ كالكلد ككرد 

سأقسمكا ذلؾ سي شعرىـ، أٌما بنك أسد سمـ يجد الباحث سي شعرىـ تعددنا كبيرنا سي المقسـ بو  
ح  بعمرؾ، كعمرم، كرب البيت، كرب الٌداًميات، كلـ نجد سي شعرىـ أقسامنا با  ناـ، كىذا يكنر

تنؿ ا  ناـ  ديانتيـ سي الجاىمية  إذ لـ يككنكا مف الطبقة ا كلا بؿ كانكا مف ا عراب سمـ
د العرب، كمف أمثمة مف التعظيـ، كىذا يفسرر ندرة ذكرىـ لل ناـ المشيكرة عن عندىـ حظعا كبيرنا

 :كاىد عما كؿ نكع منياما أقسمكا بو نكرد ش

:القسـ ببيت اهلل ك   البيت المحـر

أقسـ بعض الشعراء ببيت ا ، كقد كاف بيت ا  المحـر مقدسنا عند العرب جميعنا، كلو  
سقد مكانة سي نفكسيـ كىيبة سي أذىانيـ  لذا أكثركا مف القسـ بو سي أشعارىـ، كمنيـ بنك أسد 

كانكا يعظمكف البيت المحٌرـ، كقد جاء القسـ بػ)بيت ا ( سي مكنعيف مف أشعارىـ، كمف ذلؾ 
 : )مف الطكيؿ(  (4)قكؿ قراف بف يسار

ٍيرو كىخاًطبً  بىٍيًت اً ؟ ع تىٍأمىنكنىني      كىأىٍنتيـٍ ًلمىٍيما بىٍيفى زى ٍبتيـٍ كى كىذى
(5) 

شعر اإلس مي  لمعا رة الشاعر لإلس ـ سقد إف ىذا الشاىد مف ال :كلعٌؿ قائ ن يقكؿ
 اقسمن مكمحب بف شؤبكب  قد سبؽ اإلشارة إلا قكؿ ك  .أقسـ الجاىميكف بالبيت المحـر كعظمكه

 (6).بالبيت المحـر

                                                 

 (. 93/  9( الزمخشرم، شرح المف ؿ )ج1)
 (.2/923)ج ( ابف أبي الربيع، البسيط سي شرح جمؿ الزجاجي2)
 ). 1/522( ابف ع فكر، شرح جمؿ الزجاجي )ج3)
( قػػػػػراف بػػػػػف يسػػػػػار بػػػػػف الحػػػػػارث بػػػػػف جحػػػػػكاف بػػػػػف سقعػػػػػس، شػػػػػاعر مخنػػػػػـر ساتػػػػػؾ. البغػػػػػدادم: أبػػػػػك جعفػػػػػر، 4)

 (.2/515(، دقة، ديكاف بني أسد )ج213المحبر)ص
 (.2/517( قراف بف يسار، ديكاف بني أسد )ج5)
...." ، كقد كرد ذكره )ص (، 162/ 2( كمحب بف شؤبكب، ديكاف بني أسد )ج6)  (.59" سأقسـ بالبيت المحـر
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 القسـ باهلل:
كقد كانت العرب تعظـ ا  تعالا كتكثر مف القسـ بو، إذ كاف ألمب العرب يعتقدكف   

بكجكد الخالؽ كيعظمكنو، لكنيـ كانكا يشرككف معيا آلية أخرل، كقد كرد القسـ باسـ ا  تعالا 
 مف الرجز(: )(1)عمرك سي سبعة مكانع، كمنو قكؿ سبرة بف

كىاً  ما نىٍعًقؿي ًمٍنيا بىٍكرىهٍ 
(2) 

 : )مف الكامؿ((3)ا  تعالا قكؿ جريبة بف ا شيـ كمف القسـ باسـ

ريؼي  مىيي شىراًؼ ًإٍذ تىتىحى ٌنما         مىنيٍت عى مىيي كىاً  ٌنكا عى كىاً  ما مى
(4) 

 القسـ بمفظ )رب(:
كمف ا قساـ التي أقسـ بيا شعراء بني أسد، قسميـ بمفظ )رب(، كقد ق كا بو ا  تعالا 

كقد سبؽ أف أشرنا إلا إيمانيـ بكجكد  -كىك ا  جؿ ج لو -الذم كانكا يتنسككف إليورب الحـر 
الخالؽ كعبادتو، مع إشراكيـ با  ليره مف ا  ناـ التي كانكا يعتبركنيا تقربيـ إلا ا  زلفا، 

رة يقسـ برب كقد كرد القسـ بمفظ )رب( سي مكنعيف مف أشعارىـ، كمف ذلؾ قكؿ كمدة بف مرا
 مف الخفيؼ( راـ كاإلح ؿ: )اإلح

زىعىمكا أىنيني أىًديًو أىع ع         ع كىرىبر اإًلٍحراـً كىاإًلٍح ؿً 
(5) 

رب اليدم الذم ينحر عند أم  -يقسـ بػ)رٌب الٌداًميات(  -(6)سبؽ اإلشارة إليو –كمنو قكؿ بشر 
 .الكعبة

  

                                                 

( سػػبرة بػػف عمػػرك بػػف الحػػارث بػػف جسػػار بػػف سقعػػس بػػف طريػػؼ، شػػاعر جػػاىمي كسػػد عمػػا الممػػكؾ. البغػػدادم، 1)
 (.9/510خزانة ا دب )ج

البكر مػػػف (، ك)نعقػػػؿ( مػػػف الدريىػػػة، ك)بكػػػره( الفتػػػاة مػػػف اإلبػػػؿ كػػػ2/70( سػػػبرة بػػػف عمػػػرك، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج2)
 الفتيات.

( جريبة بف ا شيـ، بف عمرك بف كىب بف دثار بف سقعس بف طريؼ، شاعر مخنـر ذكرت بعػض الركايػات 3)
 (.2/435أنو أدرؾ اإلس ـ، كقاؿ بعنيـ أنو جاىمي قديـ. دقة، ديكاف بني أسد )ج

(، ك)تتحرؼ( تميؿ كتعدؿ.(، ك) شراًؼ( سرس جريبة كػ 2/442( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج4)  )حزاـً
 (، ك)أديو( أدسع لو الدية. 2/177( كمدة بف عبد بف مرارة، ديكاف بني أسد )ج5)
، ديكاف بشر )ص  ( بشر6)    " حمفت برب الداميات..." سبؽ ذكره سي متف الدراسة.(، 8بف أبي خاـز
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 المقسـ بو )األب(:

)كأبيؾ( عما سبيؿ القسـ بشيء عظيـ، كا ب  :أقسـ بعض العرب بمفظ أبيؾ، يقكلكف 
لو مكانة سي نفكس بنيو، كلعؿي مف كاف يفخر بنسبو كأبيو مف الطبيعي أف يستسيغ القسـ بمفظ 
ا ب  لما لو مف مكانة كنسب، إع أف اإلس ـ بعد ذلؾ حـر القسـ إع باسـ ا  تعالا، كمف 

طبو كيفاخر بقكمو كمجدىـ كتسيدىـ ذلؾ قكؿ عمرك بف شأس يقسـ بمفظ )أب( لشخص يخا
 لممجد، يقكؿ: )مف الكاسر( 

ظٌّ ما بىقينا سى  كىأىبيًؾ ما يىنفىؾُّ ًمٌنا         ًمفى الساداًت حى
(1) 

ـٌ تبعو القسـ بالكاك كلفظ أبيؾ، كىك   كقد سبؽ القسـ بػ)ع( الناسية عما سبيؿ التككيد، ث
 كارد عف العرب، كيقع بو التككيد كالقسـ. 

 القسـ بمفظ )جدؾ(:

مفيدنا اإلشارة لو عند الحديث عف ا لفاظ المستخدمة سي القسـ كقد كرد  تكقد كرد
 .سي أشعارىـ ث ث مراتمعنا القسـ 

 القسـ بمفظ )عمر(:
كقد كرد القسـ بػ)عمر( سي  كر مختمفة، كع يأتي إٌع مناسنا، كتنكع المناؼ إليو، سقد 

 نيؼ إلا أسماء ظاىرة.مكانع أخرل إلا كاؼ الخطاب، كأي نيؼ إلا ياء المتكمـ، كسي أي 

كقد كرد لفظ )عمر( مناسنا إلا كاؼ الخطاب سي أربعة عشر مكنعنا، كمف أمثمة ذلؾ 
 قكؿ عبيد بف ا برص: ) مف الطكيؿ(

دردً  ما الميتىكى مىيًو كىع أىنأل عى ميطي تىفىحُّشي         عى لىعىمريؾى ما يىخشا الخى
(2) 

 : )مف الطكيؿ((3)ذلؾ قكؿ خالد بف ننمة كمف لياء المتكمرـ سي ثمانية مكانع،ة مناسكجاءت 

ٍف عالىٍكا بو كيؿي مىٍركىبً             ميو، كا  ٍيري بىًقييةه         عى ٍرًء خى لىعىٍمًرم لرىٍىطي المى
(4) 

                                                 

 (.61( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص1)
 ال احب، ك)التفحش( القبيح، ك)المتكدد( المتحبب. (ك)الخميط (،59)صعبيد  كاف، ديبف ا برص ( عبيد2)
( خالد بف ننمة بػف ا شػتر بػف جحػكاف بػف سقعػس بػف طريػؼ، لقػب بػالميزكؿ، شػاعر جػاىمي، عا ػر عبيػد 3)

 (.2/137سي كقائع عدة، قتمو المنذر بف ماء السماء. دقة، ديكاف بني أسد )ج أسد بف ا برص، قاد بني
 (.2/140( خالد بف ننمة، ديكاف بني أسد )ج4)
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ف ساركا بو سي كؿ مركب حسف  كالمعنا أف جماعة اإلنساف كأقاربو خير عدة لو، كا 
ف ظممكا سيـ السند  ،كسيا، كىك مشتمؿ عما حكمة، إذ عبدي مف المحاسظة عما ا قارب كا 

 المعكنة سي الممٌمات.

نيفت إلا اإللو، كأبيؾ، كابنة، كمػف كقد أنيفت سي أربعة مكانع عسـ ظاىر، حيث أي 
 ذلؾ قكؿ عبيد بف ا برص مناسة إلا لفظ )إعىكا( : )مف الطكيؿ(

نىٍحفي ا يلا إً  نا         نىقيٍدؾى ًإلا نارو لىعىٍمري ًإعًىكاكى ٍف تىٍستىًطٍعؾى ًرماحي
(1) 

ػػا مػػف سرسػػاف قبيمػكمنػػو قػػكؿ قىػػٍد بػػف مالػػؾ يقسػػـ بػػ كىػػك سػػممة  -وتػػ)عمر أبيػػؾ(، كىػػك يخاطػػب سارسن
 : )مف الكاسر( -الغانرم

ـي ٍبفى ًىٍندو         لىقىٍد عقىٍيتي ًمٍنؾى  ٍم رينىالىعىٍمري أىبيؾى يا سى ا ىٍقكى
(2) 

 كأقسـ عمرك بف شأس بػ)عمر ابنة السعدم( سي بيت لو : ) مف الطكيؿ(

ـٍ  سي العىدى ىتيقي         خى ًئؽى تيٍؤتا سي الثيراًء كى ك اٍبنىًة السيٍعًدمر إنري  ى لىعىٍمري
(3) 

المقسـ إف المتأمؿ سي دراسة المقسـ بو عند شعراء بني أسد يمحظ تنكعنا ليس كبيرنا سي 
( سي سبعة مكانع، كالقسـ بػ )عمر( سي ستة د كرد القسـ بمفظ الج لة )ا بو عندىـ، سق

كعشريف مكنعنا، كالقسـ برب سي مكنعيف، كالقسـ ببيت ا  سي مكنعيف، كأب سي مكنع 
كاحد، ككرد القسـ بألفاظ أخرل سبؽ الحديث عنيا عند الحديث عف ا لفاظ الجارية مجرل 

)جٌد( مناسنا إلا الكاؼ سي ث ثة مكانع، كلفظ )ذٌمة( سي مكنع  أقسمكا بمفظ القسـ، حيث
كاحد إف  حي اعتباره قسمنا، كلفظ حقعا سي ستة مكانع، كؿُّ ىذه ا لفاظ جاءت عما سبيؿ 
القسـ بيا، لكف المتأمرؿ يمحظ لمبة  يغة القسـ بمفظ )عمر( عندىـ، ثـ تمييا ا لفاظ المتعمقة 

يرسؽ الباحث جدكعن بتمؾ ا لفاظ  يسرالمسألة أ حتا تككفلة سي تسعة مكانع، ك مفظ الج ب
 كنسبيا، كقد جاءت عما الكجو اآلتي:

  

                                                 

 (.87( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 1)
 (، ك)ا قكريف( الدكاىي العظاـ.2/170( قد بف مالؾ، ديكاف بني أسد )ج2)
 (.55( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص 3)
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المقسـ 
 بو

 عىٍمر ا 
البيت 
 المحـر

بيت 
 ا 

رب 
 أبيؾ اإلحراـ

رب 
 المجمكع محذكؼ جدؾ الٌداًميات

 44 2 3 1 1 1 2 1 26 7 العدد

 النسبة
15.9
% 

59
% 

2.27
% 

4.5
% 

2.27
% 

2.27
% 

2.27
% 

6.8
% 

4.5% - 

 

مف خ ؿ الجدكؿ السابؽ يتنح أف القسـ ا كبر كاف لمفظة )عىٍمر( إذ كاف بني أسد 
ا ،يعيشكف سي البادية ككاف اعستخار  ،ككانكا سي الجاىمية ب  ديف سمـ يعظمكا آلية أك أشخا ن

 سائدنا بالنفس س  أعظـ مف نفس القائؿ أك خميمو المقرب ليقسـ بيا كيؤكد ك مو.

كانكا بني أسد  كىذا طبيعي إذ إفي  -جؿي كع  –كسي المرتبة الثانية يأتي القسـ با  
مقارنة كيحجكف لمبيت الحراـ، لكف التزاميـ الديني كاف نعيفنا  ،يعظمكنوك  يعتقدكف بكجكد ا ،

بقبائؿ أخرل كقريش أ حاب الحـر كسدنتو، كا مر الثاني أف بني أسد دخمكا اإلس ـ ككاف 
ف بألفاظ يكقد كرد القسـ عند الجاىمي ،منيـ  حابة مقربكف، كشعراء مخنرمكف عايشكا اإلس ـ

كعبيد بف ا برص، ككمدة، كعند المخنرميف سي أربعة  ،الج لة خمس مرات، كبشر، كسبرة
 نع.مكا

كىك مف ا لفاظ التي جرت مجرل القسـ كحممت  ،كسي المرتبة الثالثة القسـ بمفظ )جٌدؾ(
معناه، كلعؿي ما يفسر حظكتيا عندىـ تعمقيا بذكاتيـ، تمؾ الذكات التي كانت تعيش الحؿي 
كالترحاؿ، كتتقاتؿ عما الماء كالكل، سرسعكا منزلتيا، بؿ تفاخرىـ با نساب كا حساب ينيؼ 

 ييا منزلة خا ة إف كانت مرسكعة لمعنا النسب أك النشاط.إل

كقد كانت مقدسة عند العرب  –كىي الكعبة  –كسي المرتبة الرابعة القسـ بالبيت الحراـ 
جميعنا حتا أىؿ البكادم منيـ، ككاف بنك أسد كغيرىـ ممف يحج إلا بيت ا  الحراـ كيعظمو، 

سـ بو إذ كرد سعؿ القسـ سي بيتيف كالمقسـ بو مقدر، كقد جاء مساكينا لو سي المرتبة حذؼ المق
كلعٌؿ ىذا الحذؼ يككف متعمقنا بتمؾ النفس الرحالة التي تبحث عف اإليجاز كاعخت ار، كتأتي 
باقي ا لفاظ عما قٌمتيا سي أشعارىـ متتابعة سي مرتبة كاحدة لتشكؿ الحالة النفسية لمشعراء كما 

 ظرمو سي نفسو.يميمكف إليو كؿ حسب ذاتو كما يع

كلعؿي مف الم حظ أف شعراء بني أسد لـ يقسمكا بأ ناـ كعادة العرب أك متعمقاتيا، 
كلعؿي ا مر يرجع لعدـ كجكد أ ناـ ليـ، سمـ يككنكا كأىؿ مكة يقدسكف  نمنا أك يتقربكف مف 
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كلـ يرد  خ لو إلا ا  زلفا سنعفت رابطتيـ بتمؾ اآللية المٌدعاة سمـ يعظمكىا سي نفكسيـ،
 ذكرىا سي أشعارىـ.

إف اإلشارة السابقة ع تعني أنيـ كانكا عما التكحيد بؿ كاف ميميـ لمتديف نعيفنا 
لكجكدىـ سي البكادم، كعدـ استقرارىـ كؿ ذلؾ دسعيـ بطريقة خفية إلا عدـ ذكرىا سي أشعارىـ 

 كالقسـ بأقساـ أخرل يركف سييا التعظيـ كالميابة. 

 :حذؼ المقسـ بو

يحذؼ المقسـ بو، كذلؾ لدعلة الفعؿ عميو، ستقكؿ: أقسـ  سعمف، كأحمؼ  سعمف، كقد 
نما حذؼ لكثرة اعستعماؿ، كعمـ المخاطب بالمراد ، كشكاىد ذلؾ سي شعر بني أسد عديدة، (1)كا 

 كمنو قكؿ عقيبة بف ىبيرة: ) مف الطكيؿ(

ـي لىٍك عايىٍنتييا لىكىسىٍكتييا        بىتككنا ًإذا ريبىة يىٍقطىعي  كىأيٍقًس  (2)عىضي الني

 سي البيت السابؽ حذؼ المقسـ بو بعد سعؿ القسـ، كالتقدير )كأقسـ با ( أك بما أراده الحالؼ.

ا قكؿ حبيب بف مظيرر يتكعد قكمنا عادكه، كقد حذؼ المقسـ بو كاكتفا بفعؿ القسـ:  كمنو أينن
 مف الرجز()

ـي لىٍك كيٍنتيـٍ لىنا أىٍعدادنا  أيٍقًس

ليٍيتيـٍ أىٍكتادنا ـٍ كى أىٍك شىٍطًركي
(3) 

 :جممة جكاب القسـ

: "كع بدي لمقسـ مف جكاب، كجكابو  (4)ع بد لجممة القسـ مف جكاب ليا جاء سي كتاب )ال مات(
سي النفي) ما ( ك) ع( كسي اإليجاب )إٌف( كال ـ، كأما الجكاب بػ)ما( ك)ع( سقكلنا: كا  ع يقـك 

 جم يل ىلٱُّ :تعالا ب سي اإليجاب، سنحك قكلوا يقـك زيده، كأما الجكازيد، ك كا  م
ٱجم هل مل خل حل جل مك ٱُّٱكقكلو تعالا: ( 5) َّ حم ـ ث (6)َّٱ

                                                 

 (.249/ 5)ج  ( ابف يعيش، شرح المف ؿ1)
 (، ك)بنككنا( سيفنا قاطعنا، ك)النريبة( بمعنا المنركب.2/470أسد )ج ( عقيبة بف ىبيرة، ديكاف بني2)
 (، ك)أكتادنا( سراعنا.2/523( حبيب بف مظير، ديكاف بني أسد )ج3)
 (.85( الزجاجي،  ال مات  )ص4)
 [.2( ] الع ر: 5)
 ] .57( ]ا نبياء : 6)



  

55 
 

إف الجكاب بو تقع الفائدة، كيتـ الك ـ  ك نو المحمكؼ ": طرؽ الزجاجي لفائدة الجكاب قائ ن يت
 .(1)عميو، كمحاؿ ذكر حمؼ بغير محمكؼ عميو"

تأتي عمييا جممة جكاب القسـ سإما أف تككف اسمية مثبتة أك منفية، أما ال كر التي 
ما أف تككف سعمية سعميا منارع أك ماضو   :تي، كتف يؿ  كرىا عما النحك اآل(2)كا 

، أك إحداىما، نحك قكلؾ: "إفي كال ـ" : أف تككف اسمية مثبتة كا لمب اقترانيا بػالصكرة األكلى
أٌما سي أشعار بني أسد سقد كرد اقترانيا بػ)إٌف( مف لير ال ـ  ،(3)كا  إنؾ لعما خمؽ عظيـ""

أكثر  حيث كردت سي خمسة مكانع مقترنة بػ)إٌف(، كجاءت سي مكنعيف مقترنة باعثنتيف معنا، 
( ك ) ال ـ ( قكؿ عبيد  كسي مكانع ث ثة مقترنة بال ـ مف لير )إٌف(، كمما جاء مقترننا بػ )إفي

 تو ككرمو كعزة نفسو: )مف الكاسر(بف ا برص يفتخر بعف

يًعؼُّ نىفسي         كىأىستيري ًبالتىكىرُّـً ًمف خى اصً  لىعىمريؾى ًإنيني  ى
(4) 

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس يفخر بنفسو، كجاء الجكاب مقترننا بػ)إٌف( كال ـ :)مف الطكيؿ(

ىتيقي         خى ًئؽى  ك اٍبنىًة السيٍعًدمر إنري  ى ـٍ  لىعىٍمري سي العىدى تيٍؤتا سي الثيراًء كى
(5) 

ثة لمنرس كقد جاء الجكاب مقترننا بػ )إٌف( مف لير ال ـ سي خمسة مكانع، كمنيا ث 
 مف الطكيؿ(   بف ربعي، كمنو قكلو: )

عي  مىاي دىعؿه كىاجب لميفىجي ميًؿ الذم لىوي         عى لىعىٍمريؾى إنيي بالخى
(6) 

 )إني بالخميؿ...( ا بإٌف دكف ال ـ، كالجكابسقد جاء جكاب القسـ مقترنن 

 كمنو قكؿ عقيبة بف ىبيرة ييجك رج ن مف قكمو: ) مف الطكيؿ(

لىعىٍمريؾى ًإفي المٍؤـى ًخٍدفه كى اًحبي         ًلعىٍمًرك ٍبًف قىٍيسو ما دىعا ا ى راًلبي     
(7) 

  

                                                 

 (.85( الزجاجي، ال مات )ص1)
 (.309-308/ 4)ج( الرني، شرح الرني عما الكاسية 2)
 .( 169- 168(  ىاركف، ا ساليب اإلنشائية )ص253-251/ 5( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج3)
 (، ك)الخ اص( الفقر.74( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 4)
 (.55( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص 5)
 (.2/299( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج6)
، ك)رالب( محب.2/470يكاف بني أسد )ج( عقيبة بف ىبيرة، د7)  (، ك)خدف(  ديؽ م ـز
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 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

مىفتي ًبالمىًو  تى فاحً حى ذك عىفكو كى ًإفي المىوى ذك ًنعىـو         ًلمىف يىشاءي كى
(1) 

كقد يجيء الجكاب مقترننا بال ـ مف لير تككيد بػ)إٌف(، كقد جاء الجكاب مقترننا بالجكاب 
 : )مف الطكيؿ(  (2)سي ث ثة مكانع، مع قسـ م رح بو، كمف ذلؾ قكؿ رامة بنت الح يف

دىكاًسعيولىعىٍمريؾ لمغىٍمراًف لىٍمر  بو ليٌ نيوي كى ا ميقىميًد         سىذك نىجى
(3) 

 كمنو قكؿ خالد بف ننمة: ) مف الطكيؿ( 

ٍف عالىٍكا بو كيؿي مىٍركىبً  ميو، كا  ٍيري بىًقييةه         عى لىعىٍمًرم لرىٍىطي المىٍرًء خى
(4) 

تقترف بشيء إع : أف تككف جممة الجكاب اسمية منفية ، كسي ىذه الحالة ع الصكرة الثانية
، ستقكؿ: كا  ما ىذا برأم، كقد جاءت جممة الجكاب اسمية منفية سي بيتيف مف (5)بحرؼ النفي

 د، كمف ذلؾ قكؿ بشر: )مف الكاسر(أشعار بني أس

لكعي  ك         كىع ًذكراكىيا ًإٌع كى لىعىمريؾى ما ًط بيؾى أيـي عىمرو
(6) 

 كمنو قكؿ نرار بف ا زكر: ) مف الطكيؿ(

ؽً  لىعىٍمريؾى ما أىٍىؿي ا يقىٍيداًع بىٍعدىما         بىمىٍغنا ًديارى الًعٍرًض ًمٌني ًبمىٍمحى
(7) 

: أف تككف جممة الجكاب سعمية مثبتة سعميا منارع يفيد اعستقباؿ، سا لمب الصكرة الثالثة
كرة سي بيت كاحد ، كقد كردت ىذه ال (8)، نحك قكلؾ: كا   سعمف كذا""ال ـ كالنكف" باقترانيا 

: )مف الطكيؿ(  لبشر بف أبي خاـز
                                                 

 (.42( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 1)
، جاىميػة مػف أسػػرة شػير كرياسػة. دقػػة( رامػة بنػت الح ػيف بػػف منقػذ بػف الطمػاح بػػف قػيس بػف طريػػؼ، شػاعر 2)

 (.2/104)ج ديكاف بني أسد
ك)الغمػراف( اسػـ مكنػع سػي ديػار بنػي أسػد، ك)ذك نجػب( (، 2/107( رامة بنت الح يف، ديكاف بنػي أسػد )ج3)

 اسـ كاد سي ديار بني محارب، ك)الغ ف( جمع )لاؿ( كىك نبات.
 (.2/140( خالد بف ننمة، ديكاف بني أسد )ج4)
 .( 169- 168(  ىاركف، ا ساليب اإلنشائية )ص253-251/ 5( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج5)
، ديكاف بشر 6)  (، ك)الكلكع( الحب الشديد، المج سي البحث عف المحبكب.131)ص ( بشر بف أبي خاـز
(، ك)العػػػرض( كادم اليمامػػػة، ك)ممحػػػؽ( م ػػػدر ميمػػػي مػػػف 2/384( نػػػرار بػػػف ا زكر، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج7)

 المحاؽ.
 .( 169- 168(  ىاركف، ا ساليب اإلنشائية )ص253-251/ 5( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج8)
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مىفتي ًبرىبر الٌداًميات نيحكريىا    ًمذنىبي         حى ـي أىجكازي الًجكاًء كى ما نى  كى
يًر مىكثكؽو ًمفى الًعزر تىيٍ       نكيـ ًبمىيؿو ظىعينىةه     لىتىحتىًممف مً  ريبي ًإلا لى

(1) 

الحاؿ، سيكتفا بال ـ كع تمحقيا نكف التككيد   نيا كأٌما إف كاف سعميا منارعنا يفيد 
 ع مة استقباؿ تناسي الحاؿ، ستقكؿ: كا   خرج اآلف، كلـ ترد ىذه ال كرة سي أشعار بني أسد.

، كا لمب اقترانيا بػ الصكرة الرابعة ال ـ " : كسييا تككف جممة الجكاب جممة سعمية سعميا ماض و
 .(3)َّجب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱٱ:، قاؿ تعالا(2)"قد ك 

كقد كردت ىذه ال كرة سي أشعار بني أسد إحدل عشر مرة، كمف شكاىد ذلؾ قكؿ مغمس بف 
 : )مف الطكيؿ((4)لقيط

مىكاًطنان         تيًشيبي النيكاً ي لىك أىتىاؾى يىًقينييىا مييتىًني كى لعىمًرم لىقىد خى
(5) 

 كمنو قكؿ قىٍد بف مالؾ : )مف الكاسر(

رينىا لىعىٍمري  ـي ٍبفى ًىٍندو         لىقىٍد عقىٍيتي ًمٍنؾى ا ىٍقكى ٍم أىبيؾى يا سى
(6) 

 كمنو قكؿ خالد بف عمرك بف حذلـ: ) مف الطكيؿ(

ـٍ أىٍف ع لىنيمىةى سي شاسً  ـٍ         كىأىٍنبىٍأتيكي نىيىٍيتيكي ـٍ كى ذيٍرتيكي لىعىٍمرم لىقىٍد حى
(7) 

 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف الطكيؿ(

ٍطبً  ٍطبنا ًمٍف الخى يم يىسيبُّني         لىعىٍمرم لىقىٍد عقىٍيتي خى  (8)أىًنٍ ؼي اٍمًرئو ًمٍف ًنٍ ًؼ حى

  

                                                 

، ديػػ1) ك)الػػٌداًميات( اليػػدم الػػذم كبػػيف البيتػػيف المػػذككريف أبيػػات أخػػر، (، 8كاف بشػػر )ص ( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز
 ينحر عند الكعبة، ك)أجكاز( كسط الشيء، ك)الجكاء( ك)مذنب( مكنعاف، )ظعينة(امرأة.

 .( 169- 168(  ىاركف، ا ساليب اإلنشائية )ص253-251/ 5( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج2)
 [.91( ]يكسؼ: 3)
 (.7/275ف لقيط بف حبيب بف خالد بف ننمة، شاعر جاىمي. ا ع ـ )ج( مغمس ب4)
 (، ك)النكا ي( شعر مقدـ الرأس.2/54( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد )ج5)
 (، ك)ا قكريف( الدكاىي العظاـ.2/170( قد بف مالؾ، ديكاف بني أسد )ج6)
 دقػة، ديػكاف بنػي أسػديس لكياسػتو زدىائػو. ـ يسما الك( خالد بف عمرك بف حذلـ بف سقعس، شاعر جاىمي قدي7)

 ك)شاس( ستا مف ستياف بني سقعس.، (2/183)ج
 (، ك)الخطب( ا مر العظيـ الميكؿ.2/340( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد ) ج8)
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 تيجك ابنيا لمخالفتو ليا: )مف الطكيؿ( (1)كمنو قكؿ سعدة بنت سريد

 (2)ـً لىعىٍمرم لىقىٍد راشى اٍبفى سيٍعدىةى نىٍفسىوي         ًبريًش الذُّنابا ع ًبريًش القىكادً 

، كقد دخمت عميو ال ـ مف سقد جاء جممة الجكاب سعمية سعميا ماضو   أٌما قكؿ عقيبة بف ىبيرة
 لير )قد(: )مف الطكيؿ(

ريبىة يىٍقطىعي  ـي لىٍك عايىٍنتييا لىكىسىٍكتييا        بىتككنا ًإذا عىضي الني كىأيٍقًس
(3) 

ك)قد( قكؿ عبيد بف ا برص كمٌما جاءت جممة الجكاب سيو سعمية لير مقترنة بال ـ 
 ييجك امرأ القيس: )مف الطكيؿ(

كاًرـً كىالسيمرً  مىٍيًو ًمفى البيًض ال ى ذاؾى لىعىٍمرم كافى أىٍسيىؿى مىشرىعنا         عى كى
(4) 

 كمنو قكؿ حبيب بف مظيرر: ) مف الرجز(

ـي لىٍك كيٍنتيـٍ لىنا أىٍعدادنا  كىأيٍقًس

ليٍيتيـٍ أىٍكت ـٍ كى  (5)ادناأىٍك شىٍطًركي

سفي البيتيف السابقيف جاء الجكاب )كليتـ أكتادنا( لير مقترف بال ـ، كىك جائز لكف  
 الغالب أف تقترف جممة الجكاب المانكية بال ـ.

: كسييا تككف جممة الجكاب جممة سعمية منفية سعميا منارع الزمف، كع تقترف الصكرة الخامسة
ما( سي أشعار ، كمف شكاىد النفي بػ)(6)أك)ع(، كقكلنا: كا  ع يقـكسىتيٍنفا بػ)ما(، أك)ًإٍف(،  بشيء 

 مف الطكيؿ(بني أسد قكؿ بشر: )

يىشكيرا لىًكنيما يىٍطميٍبفى قىيسان كى لىعىمريؾى ما يىٍطميٍبفى ًمف أىىًؿ ًنعمىةو         كى
(7) 

                                                 

( سعدة بف سريد بف خيثمة بف نكسػؿ بػف ننػمة، زكج معػركؼ بػف الكميػت كىػي أـ الكميػت الشػاعر المعػركؼ. 1)
 (.2/525)جبني أسد ، ديكافدقة 

(، ك)راش( كسػػػػا نفسػػػػو الػػػػريش، ك)الػػػػذنابا( مػػػػؤخر الشػػػػيء، 2/528( سػػػػعدة بػػػػف سريػػػػد، ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد ) ج2)
 ك)القكادـ( ريش يككف سي الجناح.

 (، ك)بنككنا( سيفنا قاطعنا، ك)النريبة( بمعنا المنركب.2/470( عقيبة بف ىبيرة، ديكاف بني أسد )ج3)
( القكاطع، ك)السمر( الرماح.63ف عبيد )ص( عبيد بف ا برص، ديكا4)  (، ك)البيض( السيكؼ، ك)ال كاـر
 (، ك)أكتادنا( سراعنا.2/523( حبيب بف مظير، ديكاف بني أسد )ج5)
 .( 169- 168(  ىاركف، ا ساليب اإلنشائية )ص253-251/ 5( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج6)
، ديكاف بشر ) ص7)  بشر)نعمة( اسـ مكنع، كقد تككف بمعنا سنؿ. (، كسي ديكاف98( بشر بف أبي خاـز
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ا قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(  كأينن

ميطي  دردً لىعىمريؾى ما يىخشا الخى ما الميتىكى مىيًو كىع أىنأل عى تىفىحُّشي         عى
(1) 

 مف الرجز()كمنو قكؿ سبرة بف عمرك: 

 كىاً  ما نىٍعًقؿي ًمٍنيا بىٍكرىهٍ 
أىٍك يىٍأميرى النٍُّعمافي سييا أىٍمرىهٍ 
(2) 

 مف الكاسر(كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )

ظٌّ ما بىقيناسى  كىأىبيًؾ ما يىنفىؾُّ ًمٌنا         ًمفى   (3)الساداًت حى

 مف الكاسر()ما(: )ػدؾ( كالجكاب منارع منفي بكمنو قكؿ بشر يقسـ بمفظ )ج

جيعي  ـم          تىبيتي المٍيؿى أىٍنتى لىوي نى  (4)أىًجديؾى ما تىزاؿي نىًجيي ىى

 )ع( قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(ػ كمف شكاىد نفي جممة الجكاب الفعمية ب

ٍيناًإٌنا  ميفينا أىبىدنا لىدى لىعىٍمريؾى ع يينا         ـي حى
(5) 

 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الطكيؿ(

كىآلىٍيتي ع آتيؾى ًإٌع ميساًلمنا         مىعي ًمٍنؾى يا اٍبفى ا ىٍكرىميفى أىماني
(6) 

 كمنو قكؿ قراف بف يسار: )مف الطكيؿ(  

بىٍيًت اً ؟ ع  ٍبتيـٍ كى ٍيرو كىخاًطبً كىذى تىٍأمىنكنىني      كىأىٍنتيـٍ ًلمىٍيما بىٍيفى زى
(7) 

                                                 

(، ك)الخمػػيط ال ػاحب كالجػػار، ك)الػػتفحش( الكػ ـ القبػػيح، ك)أنػػأل( 59( عبيػد بػػف ا بػػرص، ديػكاف عبيػػد )ص1)
 أبعد، ك)المتكدد( المتحبب.

مػف ستيػات (، ك)نعقؿ( مػف الدريىػة، ك)بكػره( الفتػاة مػف اإلبػؿ كػالبكر 2/70( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج2)
 اإلنس، ك)أك سي البيت الثاني( بمعنا حتا ن بت الفعؿ المنارع بعدىا بتقدير)أف(.

 (.61( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص3)
، ديكاف بشر ) ص4)  (، ك) نجي ىـ( م ـز كم احب.131( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)يناـ( يظمـ.120( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 5)
 (.2/329ف نفيع، ديكاف بني أسد )ج( ناسع ب6)
 (.2/517( قراف بف يسار، ديكاف بني أسد )ج7)
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: كىي أف تككف جممة الجكاب سعمية مانكية منفية، كع تقترف بشيء، سىييٍنفا الصكرة السادسة
، كمف شكاىد ىذه ال كرة سي أشعار بني أسد (1)الفعؿ سييا بػ )ما( كقكلنا: كا  ما قاـ عمرك

 )مف المتقارب(قكؿ عبيد بف ا برص: 

ف ًمتُّ ما كانىًت العاًئدىه سىكىالمىًو ًإف ًعشتي ما سىريني           كىاً 
(2) 

 حيث جاءت جممة الجكاب مانكية منفية ب)ما( :) مف المنسرح( (3)كمنو قكؿ حمؿ بف سنالة

مىٍت ظىمىًمي كاً  لىٍكع أىبيك مينىٍيعىةى ما اٍف         سىؾي ًإساًرم كع اٍنجى
(4) 

ا قكؿ مطير بف ا شيـ   (مف الطكيؿ): (5)كأينن
ٍمقىما مىٍمناؾى عى مىٍت ًإقامىةن         سىًباً  ما كيٌنا مى رى  (6)سىًإٍف تىؾي ًبالديٍىنا  ى

 كمنو قكؿ جريبة بف ا شيـ: )مف الكامؿ(

ريؼي  مىيي شىراًؼ ًإٍذ تىتىحى ٌنما         مىنيٍت عى مىيي كىاً  ٌنكا عى كىاً  ما مى
(7) 

: أف يككف الجكاب إنشاءن، إٌما أمرنا، أك نيينا، أك استفيامنا، كقد يككف استثناءن الصكرة السابعة
، كيككف سي القىسىـ اعستعطاسٌي، كقد جاء سي بيت كاحد مف أشعار بني أسد (8)بػ)إع( ك)لٌما(

 بالتخريؼ:)مف الطكيؿ(لعبياد بف أنؼ الكمب مخاطبنا أناسنا مف قكمو عابكا عميو كبره كاتيمكه 

دي؟ : ًباً  ىىٍؿ تيٍنًكركنىني؟         كىىىٍؿ عابىني ًإعي النيدل كالتيمىجُّ ـٍ  (9)سىقيٍمتي لىيي

كالقسـ سي البيت السابؽ استعطاسي،  ف جكابو إنشاء  حيث جاء الجكاب استفيامنا عما 
 ؼ.سبيؿ اعستنكار كاعستغراب، كىذا النكع يسما قىسىـ اعستعطا

                                                 

 .( 169- 168(  ىاركف، ا ساليب اإلنشائية )ص252/ 5( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج1)
 (.49( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص 2)
بنػي أسػد، شػاعر جػاىمي، ع ( حمؿ أك حميؿ بف سنالة بف ىند بف عػكؼ بػف ثعمبػة بػف حبػاؿ بػف ن ػر مػف 3)

 (.1/261ترجمة لو سي كتب التراجـ. جميرة النسب )ج
 (.192/ 2( حمؿ أك حميؿ بف سنالة، ديكاف بني أسد )ج4)
 (. 1/470( مطير بف ا شيـ بف قيس بف بجرة شاعر أسدم شريؼ. المرزباني، معجـ الشعراء )ج5)
نا، ممػػدكد ق ػػر لنػػركرة الشػػعر كىػػك جػػائز، كىػػي (، كالػػدى2/430( مطيػػر بػػف ا شػػيـ، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج6)

 سمسمة جبمية سي ديار أسد، ك)عمقـ( ابف عـ مطير.
(، ك)تتحرؼ( تميؿ كتعدؿ.2/442( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج7)  (، ك) شراًؼ( سرس جريبة كػ )حزاـً
 (.167( ىاركف، ا ساليب اإلنشائية ) ص8)
 (.84/ 2أسد )ج ( عٌباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني9)
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كلمتدقيؽ سي دراسة  كر جكاب القسـ عند شعراء بني أسد، كالكقكؼ عما شيء مف 
 :ؼ عما نسب تمؾ ال كر سي أشعارىـدعلتيا أكرد الجدكؿ اإلح ائي اآلتي لمتعر 

 

 النكع
اسمية 
 مثبتة

اسمية 
 منفية

سعمية 
مانكية 
 مثبتة

سعمية 
مانكية 
 منفية

سعمية 
منارعة 
 مثبت

سعمية 
منارعة 

 منفي
 المجمكع محذكؼ إنشائية

 44 5 1 10 1 4 11 2 10 العدد

 %100 %11.3 %2.27 %22.7 %2.27 %9.1 %25 %4.5 %22.7 النسبة
 

مف خ ؿ اإلح اء السابؽ يتنح أف النسبة ا كبر لجممة القسـ تنقسـ عما عدة  كر 
ا كلا تمييا الجممة تبعنا لمسياؽ المناسب، سجاءت الجممة الفعمية المانكية المثبتة سي المرتبة 

اعسمية المثبتة سي المرتبة الثانية مع الجممة الفعمية المنارعة المنفية، كسي المرتبة الثالثة ما 
حذؼ جكابو، ثـ الفعمية المانكية المنفية، بينما تتكزع باقي النسب بيف اعسمية المنفية، كأخيرنا 

 المنارعة المثبتة، كاإلنشاء سي قسـ اعستعطاؼ.

%، 27.2عما  عيد الجممة الفعمية كاعسمية سقد مثيمت الجممة اعسمية ما نسبتو  أميا
أم ما يزيد عف نعؼ الجممة اعسمية سي مكانعيا،   %59بينما مثيمت الجممة الفعميية 

 %.11.3%، كالمحذكؼ 2.27كاإلنشائية 

إكثارىـ مف إف ما يفسر مجيء الجممة الفعمية المانكية المثبتة سي المرتبة ا كلا 
الفخر كالتمجيد بأنفسيـ ما دسعيـ إلثبات ذلؾ بكقكعو منذ زمف بعيد سميس المجد كالفخر 
بالمتغير الحادث عمييـ، كأٌما مجيء الجممة اعسمية المثبتة سي المرتبة الثانية ككذلؾ المنارعة 

قرة سي سيي مست  الجاىمي عما معاني الفخر كالمجد المنفية، سمعٌمو مرتبط بثبات شخ ية
ثبات الذات كالرؤية،  نفكسيـ سمٌما أرادكا القسـ خرجت سي أشعارىـ كقد سكنتيا تمؾ المعاني، كا 

ة سييا تشير إلا الترحاؿ كالتنقؿ كتقمب ا حكاؿ، يي ثً دى كمجيء الجممة المنارعة المنفية سمعؿي الحى 
نفكسيـ رلـ تقمب  كرلـ ما سييا مف حداثة كجدة سقد حادكا عنو بالنفي ليرقكا بو إلا ثبات

ثبات معنا الرسض كاإلباء كالتمرد عما تمؾ الظركؼ القاسية، كقد جاء  ا حكاؿ كالزماف، كا 
حذؼ الجكاب متكاسقنا مع تمؾ الطبيعة المرتحمة المائمة إلا اعخت ار كعدـ اإلطناب، كالتجيز 

مانكية المنفية قد لمسفر، كالتكثيؼ سي المعنا س  حاجة لذكر معمـك اشتير، كبعدىا الجممة ال
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قؿي حظيا رلـ ما سييا مف معاني اإلباء سمعؿ تمؾ الطبيعة لـ تسمح ليـ بالكقكؼ طكي ن عما 
الماني لير ال ائب س  حاجة لتذكاره، كتمؾ ا نفة لـ تسمح ليـ بالمراجعة كالتكقؼ عند 

ـٌ ألحقكا بيا اعسمية ال منفية سمعٌميا لـ أحداث منت ليداسع عنيا كي حح كجية النظر سييا، ث
تكف لتتكاسؽ مع طبائعيـ الباحثة عف إثبات الذات كنفي اآلخر  سيي عكدة عف حالة الثبات 
المتأ مة سي بكاطنيـ، كتمتيا الفعمية المنارعة المثبتة الدالة عما التغير لير المحمكد بالنسبة 

رث ا  جداد سمعمو دٌؿ عما ليـ سقٌؿ حنكرىا إناسة ليركبيـ مف معاني الحدثية إلا ا  الة كا 
ىذا المعنا، أٌما اإلنشاء سمـ يكف لو حظكة عندىـ لما يحممو مف معنا الطمب، كعدـ الثبات، 

 سحادكا عنو إلا الخبر الممكف لو مف إبراز نفكسيـ ب يغة خطابية سي أشعارىـ.

إف الم حظات السابقة ليست م حظات لغكية  رسة، كقد ع تككف  حيحة بشكؿ 
مؿ معنا الجٌدة، إع أنيا خاطرة مف الباحث تحاكؿ التعايش بيف المغة كا دب، قاطع أك تح

كمراكحة بيف القاعدة النحكية كالمعنا ا دبي أك المقاربة النقدية، لكف الثابت أف القاعدة النحكية 
تبقا مممكءة بعبؽ التأم ت ال متناىية مف ا سكار كالمعاني الجديدة المحتاجة إلا لكص سي 

اقيا، كتفكُّر سي دععتيا، كىك أمر ع يتيسر لمباحث بما معو مف ثقاسة لغكية بسيطة إذ أعم
نكت تحتاج إلا أع ـ لسبر معانييا، كتبييف سرائدىا، كىي بحاجة إلا سباحة طكيمة لمك كؿ ل

 منيا، كتأم ت سي ب لتيا.  

  :الحذؼ في جممتي القسـ

رد عما ا لسنة، كالحاجة الماسة إليو ب كرة لٌما كاف القسـ مف ا ساليب كثيرة التكا
يكمية، احتاجكا لو كي يككف مراسقنا ليـ سي كثير مف شؤكنيـ، كاحتاجكا إلا تخفيفو كالحذؼ 

لٌما كاف القسـ مٌما يكثر  منو  ليسيؿ ا مر عمييـ ستعددت  كر حذسو، يقكؿ ابف يعيش:"
، كمف  كر الحذؼ سيو: (1)لير جية كاحدة" استعماليو، كيتكٌرر دىٍكريه، بالىغيكا سي تخفيفو مف

 . (2)حذؼ جممة القسـ، كحذؼ جممة الجكاب، كحذؼ المقسـ بو، كحذؼ حرؼ القسـ

 :حذؼ جممة القسـ

تحذؼ جممة القسـ كثيرنا، كمكانع الحذؼ كثيرة: سيمـز حذسيا مع لير الباء مف حركؼ القسـ، 
: "سإف كجد أحد ىذه ا لفاظ (3)حسف  سعمف أك لقد سعؿ أك لئف سعؿ، قاؿ عباس كحيث قيؿ

                                                 

 ). 5/249( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج1)
 ( سبؽ الحديث عف حذؼ المقسـ بو كحرؼ القسـ سي بابيما.2)
 ـ.1978، عالـ لغكم م رم معا ر تكسي سنة : عباسحسف( 3)
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 :قكلو تعالا ؾل، كمف ذ(1)الث ثة بغير أف يسبقو جممة قسـ سيي، مع القسـ كأداتو، مقدرة قبمو"
 كسي الكتاب:، (2)َّ يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ٱُّٱ
كسألتو عف قكلو) لتفعمٌف( إذا جاءت مبتدأة ليس قبميا ما ييحمؼ بو، سقاؿ: إنما جاءت عما نية "

ف لـ يتكمـ بالمحمكؼ بو" ،اليميف ىذه ال ـ إذا كليت القسـ  إفي " :كيعمؽ ابف جني بقكلو، (3)كا 
 .(4)سمحقتو النكف لـ تأًت إع عما نية القسـ"

ير :كقد تحذؼ جممة القسـ كيعكض عنيا بشيئيف كىي مف حركؼ الت ديؽ،  ))جى
جير  سعمف، بمنزلة: نعـ  :قكؿ"، كالجامع أف الت ديؽ تككيد كت ديؽ كالقسـ، ستنعـبمعنا "

و كا   سعمف، ك)عىكض(: كىي ظرؼ، كعكنت عف القسـ لكثرة استعماليا معو، كقكلؾ: ع أسعم
 .(5)أم كا  ع أسعمو  عكض

ػررح بفعػؿ القسػػـ كقبمػو الػكاك سمػػيس  ػػا إف  ي إف كػؿ قسػـ بػالكاك جممتػػو القسػمية محذكسػة، أمي
نيما كاك ع  مف الطكيؿ(قكؿ عقيبة بف ىبيرة: )طؼ كما سي بكاك قسـ، كا 

ـي لىٍك عايىٍنتييا لىكىسىٍكتييا كىأيٍقًس
(6). 

سػػالكاك سػػي البيػػت السػػابؽ عاطفػػة، كلػػيس لمقسػػـ، كأمػػا إف كػػاف المقسػػـ بػػو لفػػظ الج لػػة أك 
 )رب( أك ليرىا مف ا لفاظ سحذؼ جممة القسـ سيو كاجب مع كؿ حركؼ العطؼ عدا الباء.

اء جكازنا، كمف ذلؾ قكؿ مطير بف ا شيـ كالتقدير سييا )أقسػـ كتحذؼ جممة القسـ مع الب
 با (: )مف الطكيؿ( 

ٍمقىما مىٍمناؾى عى مىٍت ًإقامىةن         سىًباً  ما كيٌنا مى رى  (7)سىًإٍف تىؾي ًبالديٍىنا  ى

بف ربعي  كتقدر جممة القسـ محذكسة مع المنارع المقركف بال ـ كالنكف، كمنو قكؿ منرس
 : )مف الطكيؿ(يخاطب رسيقيو سي الرحمة

                                                 

 ). 2/502( حسف: عباس، النحك الكاسي )ج1)
 ].56( ]آؿ عمراف: 2)
 (.3/106الكتاب )ج ( سيبكيو،3)
 .(1/396)سر  ناعة اإلعراب ابف جني، ( 4)
 (.167( ىاركف، ا ساليب اإلنشائية )ص5)
 (، ك)بنككنا( سيفنا قاطعنا، ك)النريبة( بمعنا المنركب.2/470( عقيبة بف ىبيرة، ديكاف بني أسد )ج6)
 (، كالػػدىنا، ممػػدكد ق ػػر لنػػركرة الشػػعر كىػػك جػػائز، كىػػي2/430( مطيػػر بػػف ا شػػيـ، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج7)

 سمسمة جبمية سي ديار أسد، ك)عمقـ( ابف عـ مطير.
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ييٍففى قيفعا كاٍرتىبىٍعفى ًسياعن  ٍف أىٍج دنا ًمف ا ىٍرًض بىٍعدىما        تى ى  (1)لىييٍبً رى

 كالتقدير )كأقسـ با  ليب رف...( 

 ) مف البسيط( :كمنو قكؿ عبيد بف ا برص

ىعًرسىنيؾى بىعدى المىكًت تىنديبيني       ٍدتىني زادم    ى كي ياًتيى ما زى سي حى كى
(2) 

ا:  مف الكامؿ() كقكلو أينن

لىيىٍفنىيىفٍ  ٍعبكدىا كى كىٍجيىوي المى ذاؾى ًك ىيما        ًإٌع اإًللوى كى  .(3)ىىذا كى

 ، كالتقدير سيو )أقسـ  رميٌنيـ...( : )مف الكامؿ((4)أنيؼ بف مخارؽكمنو قكؿ 

ـٍ ًبرىٍلـً  ىٍرًميىنييي ما عىكىزم ًمفى الًفٍتيافً  سىلى ٍيًدم عى ـٍ        جى  (5)أينكًسًي

: ) مف الكامؿ(كمنو قكؿ ناسع   بف نفيع ييدد رج ن

ـٍ تىٍيريبً  أيٍعطيؾى  سىنيؾى المىٍكتى ًإٍف لى يذىرر  (6)ًذميةى كاًلدىمي ًكمىٍيًيما       ى

كالنكف سي الفعؿ كالشاىد سيو حذؼ جممة القسـ، كقد دؿي عما المحذكؼ كجكد ال ـ 
 نارع، كالتقدير )كأقسـ  ذرسنؾ(.الم

كقكؿ أبي مىٍكًعت
 : )مف الكامؿ((7)

ٌزارً  ًؿ الجى ٍربى الًقفاًر ًبًمٍعكى ٍفًرؽى خاًلًو    نى  (8)سىمىيىٍنًربىفي المىٍرءي مى

                                                 

مىػد كىػك الغمػيظ مػف ا رض، ك)قفعػا( اسػـ 302/ 2( منٌرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج1) (، ك)أج د( جمػع جى
 ب د لبني أسد سييا قيعاف ككدياف، ك)ًسياعن( لعمو اسـ مكنع أك السيكؿ.

(، ك)تنػػػػدبني( ترثينػػػػي، ك)الػػػػزاد الطعػػػػاـ، كالمعنػػػػا 56 ( عبيػػػػد بػػػػف ا بػػػػرص، ديػػػػكاف عبيػػػػد بػػػػف ا بػػػػرص )ص2)
 ستذكرني بخير بعد مكتي، كسي حياتي ع تذكر لي خيرنا.

 (.49( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص (3
 ( أنيؼ بف مخارؽ، شاعر جاىمي، ع نسبة لو سي كتب التراجـ.(4
 كقمة. (، ك)عكزم( سقر كحاجة2/201( أنيؼ بف مخارؽ، ديكاف بني أسد )ج(5
 (، ك)أذرسنؾ(  طمعنؾ عميو أك  شرسف بؾ عميو.2/315( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد)ج6)
 (.5/298( أبك مكعت، شاعر مخنـر شيد اإلس ـ سأسمـ مختمؼ سي نسبتو. أسد الغابة )ج7)
ٍجػػب، (، ك)الفقػػار( مػػا انػػتظـ مػػف عظػػـ  ػػمب مػػف الكاىػػؿ إلػػا العي 2/535( أبػػك مكعػػت، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج8)

 ك)معكؿ( سأس استعيرت لسكيف الجزار.
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شكاىد مف أشعارىـ  ةكتقدر جممة القسـ قبؿ الشرط المقركف بػ)إف(، كقد كردت سي  ث ث
 كمثالو قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الكامؿ(

ياحي رىطيبي  لىًئٍف كىبيٍرتي لىقىٍد عىميٍرتي كىأىنيني      ليٍ فه تيفىيرئيوي الرر كى
(1) 

كسيو حذست جممة القسـ كجاءت ال ـ داخمة عما )إف( مشعرة بالقسـ السابؽ ليا، كما 
 .)لقد عمرت( جكاب لمقسـ المقدير بعدىا

سي أكثر مف كأميا تقدير جممة قسـ محذكسة قبؿ )لقد( سكثير سي أشعارىـ، حيث كرد    
 .خمسة كأربعيف شاىدنا

 كمنو قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الكاسر(

ًذ السيميفً  رى ًكٍبتى الريٍحؿى كىالجي ٌتا      رى ٍنؾى الٌناسى حى  (2)لىقىٍد داسىٍعتي عى

كالشاىد سيو عند الككسييف تقدير جممة قسمية قبؿ )لقد(، كالتقدير)أقسـ لقد(، سدخمت   
 ال ـ عما )قد(  لتشعر بكجكد قسـ محذكؼ، كتكطرا لو.  

 :حذؼ جممة الجكاب

ا أثناء الك ـ، نحك: زيد  :ك يحذؼ جكاب القسـ سي حالتيف  -ا كلا: إذا جاء معترنن
زيد، كالثانية أف يتقدمو سي الجممة ما يدؿ عميو، نحك: زيد قائـ  -كا  -قائـ، أك قاـ  -كا  

 .(3)كا ، أك أكرمؾ كا ، قد يحذؼ لدعلة السياؽ عميو

يكثر حذؼ أداة النفي مف جكاب القسـ مع المنارع  كذلؾ  مف المبس، نحك قكلو ك 
 .(4)َّ جف مغ جغ مع جعٱٱُّ: تعالا

، كمنو قكؿ عمرك بف مكانع أربعة ب سي أشعار بني أسد سي كقد كرد حذؼ الجكا
 شأس حيث كقع القسـ بيف الشرط كجكابو: )مف الطكيؿ( 

ٍف ييًرٍد         ًعرىارنا لىعىٍمًرم ًباليىكىاًف سىقىٍد ظىمىـٍ  مى  (5)أىرادىٍت ًعرىارنا ًباليىكىاًف كى

                                                 

 (، ك)تفيئو( تميمو يمنة كيسرة، ك)رطيب( ليف ناعـ.2/320( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج1)
 (. 2/56معمس بف لقيط، ديكاف بني أسد )ج( 2)
 (.171ىاركف، ا ساليب اإلنشائية) ص(  505-2/504اس، النحك الكاسي )ج( حسف: عب3)
  [.85]يكسؼ:( 4)
 (، ك)عرار( ابف الشاعر.57( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص5)
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ا سي الجممةكمنو قكؿ نرار بف ا زكر ح  : )مف الطكيؿ( يث كقع القسـ اعترانن

ٌتا نىرل لىكي كىذىبٍ  بىٍيًت اً  حى ًكٍسرل كى تيـٍ كى ٍيرنا كى  (1)النيجاًشيي أىٍعبيدناـٍ       ًحمى

ا قكؿ حنرمي بف عامر ا بيف ال فة كالمك كؼ (2)كمنو أينن ، كقد كقع القسـ معترنن
 مف الكاسر(ؼ الجكاب لدعلة السياؽ عميو: )أك بيف المستثنا كالمستثنا منو، كقد حذ

كيؿُّ أىخو  ميفاًرقيوي أىخكهي        لىعىٍمري أىًبيؾى ًإعي الفىٍرقىدافً  كى
(3) 

تـ البيت  كمنو قكؿ عبيد بف ا برص، كسيو جاء القسـ مسبكقنا بجممة شرط كجكابيا، كخي
بقسـ جكابو محذكؼ تفسره الجممة قبمو مف الشرط كجكابو، كالتقدير )لعمر إعىؾ نقدؾ...(: )مف 

 الطكيؿ(

نىحٍ             نا         نىقيٍدؾى ًإلا نارو لىعىٍمري ًإعًىكاكى في ا يلا ًإٍف تىٍستىًطٍعؾى ًرماحي
(4) 

 :اجتماع القسـ كالشرط

إذا اجتمع سي ك ـ كاحد قسـ كشرط استغني بجكاب ما تقدـ منيما عف جكاب المتأخر 
نحك: كا  إف جئتني  كرمنؾ،  إف لـ يتقدـ عمييما ذك خبر، ساعستغناء بجكاب القسـ لتقدمو

 .اعستغناء بجكاب الشرط لتقدمو نحك: إف جئتني كا  أكرمؾك 

سإف لـ  ....دـ عما القسـ أك القسـ تقدـ عميوسمك تقدـ عمييما ذك خبر استغني بجكاب الشرط، تق
ف أخر الشرط  يتقدـ عمييما ذك خبر، كأخر القسـ كجب اعستغناء عف جكابو بجكاب الشرط، كا 

 جه هن من خن ٱُّٱ: قاؿ تعالااستغني سي أكثر الك ـ عف جكابو بجكاب القسـ، 

 .(6()5) َّ جي ٰه مه

ليتو،  ـى القسـ عما الشرط سي سبعة مكانع، كالجكاب لمقسـ  كي كسي شعر بني أسد تقدي
 كمف تقدـ القسـ عما الشرط المبدكء بػ)إٍف( قكؿ عبيد بف ا برص: )مف المتقارب(

                                                 

 (.380/ 2( نرار بف ا زكر، ديكاف بني أسد )ج1)
ػػع ا سػػدم، مػػف خزيمػػة، أبػػك كػػٌداـ:  ػػحابي، مػػف الشػػعراء الف ػػحاء الفرسػػاف.  ((2 مر حنػػرمٌي بػػف عػػامر بػػف ميجى

 (.2/236. ا ع ـ )ج(ـ638-ق17)كحنر حرب ا عاجـ سي أياـ عمر، كتكسي سنة 
 (.2/374حنرمي بف عامر، ديكاف بني أسد ) ج ((3
 (.87( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 4)
 [.53( ] النكر: 5)
 ).216 -215/ 3( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج6)
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ف ًمتُّ ما كانىًت العاًئدىهسىكىالمىًو ًإف   (1)ًعشتي ما سىريني           كىاً 

كالشاىد سيو تجاكر القسـ كالشرط سي بيت كاحد، حيث تقديـ القسـ )سكا ( عما 
 .جكاب الشرط سمحذكؼ يفسره المذككرالشرط)إف عشت(، كالجكاب لمقسـ)ما سرني(، أٌما 

 كمنو قكؿ بشر: )مف الطكيؿ(

مىفتي ًبرىبر  ًمذنىبي           الٌداًميات نيحكريىا  حى ـي أىجكازي الًجكاًء كى ما نى     كى
قى  ربي العىكافي اليتي أىرل         كى تىرىىُّبي لىًئف شيبيًت الحى  د طاؿى إيعاده ًبيا كى

لىتىحتىًممف ًمنكيـ ًبمىيؿو ظىعينىةه            ًإلا لىيًر مىكثكؽو ًمفى الًعزر تىيريبي 
(2) 

يات السابقة كقع الشرط ب)إٍف( المسبكقة بال ـ المكطئة بعد جممة القسـ، كجاء كسي ا ب
 الجكاب سي البيت الثالث لمقسـ، لتقدمو، كجكاب الشرط مقدر يفسره المذككر.

 كقد يككف الشرط بػ)لكع( كمنو قكؿ سبرة بف عمرك: )مف الطكيؿ(

ـٍ ىىكادىةن          لىبا ٍدرى الميقىنيعً لىعىٍمريؾى لىٍكع أىفي سيًي ٍك اءي  ى ًت الخى شىرى
(3) 

كالشاىد سي البيت تقدـ جممة القسـ )لعمرؾ( عما جممة الشرط )لكع أف سييـ ىكادة(، 
كالجكاب المذككر لمقسـ لتقدمو )لباشرت الخك اء  در المقنع(، أميا جكاب الشرط سمقدر يفيـ 

 مف المذككر.

 المنسرح()مف  كمنو قكؿ كمنو قكؿ حمؿ بف سنالة:

مىٍت ظىمىًمي كاً  لىٍكع أىبيك مينىٍيعىةى ما اٍنػ         سىؾي ًإساًرم كع اٍنجى
(4) 

 كقد يجيء الشرط بعد جممة القسـ بػ)لك(، كمنو قكؿ بشر: )مف الطكيؿ(

درؾى ناًرعي  درم ًلخى ٍيتى ًإٍذ خى ىٍكرى لىعىٍمريؾى لىٍك كانىٍت ًزناديؾى ىيٍجنىةن          ى
(5) 

                                                 

 (.49( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص 1)
، ديػػػكاف بشػػر )ص 2) (، ك)الػػػٌداًميات( اليػػػدم الػػذم ينحػػػر عنػػػد الكعبػػة، ك)أجػػػكاز( كسػػػط 8( بشػػر بػػػف أبػػي خػػػاـز

 الشيء، ك)الجكاء( ك)مذنب( مكنعاف، ك)ظعينة( امرأة. 
(، ك)ىػػكادة( المػػيف كالرخ ػػة، ك)باشػػرت( عمسػػت، ك)الخك ػػاء( 2/70( سػػبرة بػػف عمػػرك، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج3)

رجػػؿ كالرخ ػػة، ك)باشػػرت( عمسػػت، ك)الخك ػػاء( سػػرس سػػبرة، ك)المقنػػع( اسػػـ  سػرس سػػبرة، ك)المقنػػع( سػػرس
 سرس لرجؿ يدعا قىٍرنىد.

 (.192/ 2( حمؿ أك حميؿ بف سنالة ،ديكاف بني أسد )ج4)
، ديكاف بشر ) ص 5)  (، ك)ىجنة( الزند الذم ع يكرم بقدحة كاحدة، ك)نارع( متذلؿ.115( بشر بف أبي خاـز
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 كمنو قكؿ : كمنو قكؿ عقيبة بف ىبيرة: )مف الطكيؿ(

ريبىة يىٍقطىعي  ـي لىٍك عايىٍنتييا لىكىسىٍكتييا        بىتككنا ًإذا عىضي الني كىأيٍقًس
(1) 

 جكاب القسـ )لكسكتيا(، أٌما الشرط سجكابو محذكؼ لتقدـ جممة القسـ عميو.

 مف الرجز(كقكؿ حبيب بف مظيرر: )

ـي لىٍك   كيٍنتيـٍ لىنا أىٍعدادناكىأيٍقًس

ليٍيتيـٍ أىٍكتادنا ـٍ كى أىٍك شىٍطًركي
(2) 

 أميا تقدُّـ الشرط عما القسـ سقد كرد سي بيت كاحدو مف أشعارىـ لعمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ٍف ييًرٍد         ًعرىارنا لىعىٍمًرم ًباليىكىاًف سىقىٍد ظىمىـٍ  مى  (3)أىرادىٍت ًعرىارنا ًباليىكىاًف كى

البيت السابؽ كقع القسـ بيف الشرط )كمف يرد عرارنا( كجكابو )سقد ظمـ( ساستغني سفي 
 عف جكاب القسـ بجكاب الشرط.

 الالـ المكطئة لمقسـ:

سإف   حك: كا  لئف أكرمتني  كرمنيؾال ـ المكطئة: كىي الداخمة عما أداة الشرط سي ن"
ف كاف محذكسان لزمت لـ ت اـ مذككرن كاف القس ، كا    يث ىث نث مث زث ٱُّٱٱ، نحك:الالبن مـز
نما سمريت مكطئة   نيا كطيأت لمجكاب، كقكليـ: إنيا مكطئة لمقسـ،(4) َّ نما  ، كا  سيو تجكُّز، كا 

 .(5)ىي مكطئة لجكاب القسـ كأكثر ما تككف مع )إٍف( الشرطية

إلييا كاختمؼ النحاة سي عـ ) لقد( ساعتبرىا الب ريكف عـ ابتداء، أما الككسيكف سنظركا 
لزيد قائـ، جكاب  :" مذىب الككسييف أف ال ـ سي مثؿ: عما أنيا جكاب لمقسـ يقكؿ الرني

القسـ، كالقسـ قبمو مقدر، كعما ىذا ليس سي الكجكد عندىـ عـ اعبتداء، كردي الرني قكليـ بأف 

                                                 

 (، ك)بنككنا( سيفنا قاطعنا، ك)النريبة( بمعنا المنركب.2/470ديكاف بني أسد )ج( عقيبة بف ىبيرة، 1)
 (، ك)أكتادنا( سراعنا.2/523( حبيب بف مظير، ديكاف بني أسد )ج2)
 (، ك)عرار( ابف الشاعر.57( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص3)
 [.12( ]الحشر :4)
 (.310ص مغني المبيب ) ابف ىشاـ،  (136( المرادم، الجنا الداني)ص5)
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مف القسـ  ا  ؿ عدـ التقدير كا كلا اعتبارىا عـ ابتداء كليس عـ قسـ   ف التأكيد المطمكب
 .(1)حا ؿ ب ـ اعبتداء

كمف شكاىد دخكؿ ال ـ عما أداة الشرط )إٍف(، سي جممة القسـ، كالقسـ مذككر قكؿ 
 كقد كرد ذكره أكثر مف مرة.  ،(2)بشر

كأٌما دخكؿ ال ـ عما أداة الشرط)إٍف( لزكمنا بعد حذؼ جممة القسـ، سمنو قكؿ مغمس 
 بف لقيط: )مف الطكيؿ(

ـى ًخٍنًدؼي  لىًئٍف لىًنبىتٍ  ٍي ـى الني ـٍ أىٍف نىٍرأى بىٍف      لىنا ًمٍنيي   (3)قىٍيسه ًلقىٍيسو لىتىٍغنى

سفي البيت السابؽ دخمت ال ـ مكطئة لمقسـ عما أداة الشرط )إف( كالتقدير )كا  قسـ 
لئف(، كجممة القسط محذكسة أشعر بيا دخكؿ ال ـ عما أداة الشرط، كجكاب القسـ )لتغنبف( 

 رع مؤكد بال ـ كالنكف.سعؿ منا

 : )مف الطكيؿ((4)ككذلؾ قكؿ خكلة بنت ا زكر

قىبيٍمنا ـٍ      لىثىٍمنا ًخفاسنا ًلٍممىطايا كى لىًئٍف رىًجعكا يىٍكمنا ًإلا داًر ًعزرًى
(5) 

أٌما ال ـ الداخمة عما )قد(، المكطئة لمقسـ أك جكابو، كقبميا قسـه مقدر عند بعض 
سقد كردت سي خمسة كأربعيف شاىدنا مف أشعارىـ، أم ما يزيد عف مجمكع أبيات القسـ   النحاة

سي بابو، كنذكر سي البحث شاىديف عما سبيؿ التمثيؿ ليا، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص يفخر 
 بنفسو: )مف الخفيؼ(

ٍيعىًرييًة الشر  ما ال ي لىقىٍد أىٍقطىعي السيباًسبى كىالشٍُّيػ        بى عى  (6)ٍم ؿً كى

                                                 

 (.4/309( الرني، شرح الرني عما الكاسية )ج1)
، ديك 2)  (.60-47، سبؽ ذكره )ص (8اف بشر )ص ( بشر بف أبي خاـز
(، ك)نرأـ( نألؼ، ك)النيـ( الظمـ، ك)خندؼ( اسـ أـم قبائؿ العػرب 2/50( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد )ج3)

 كنانة كتميـ كىذيؿ. 
ا زكر ا سػػدم، شػػاعرة كانػػت مػػف أشػػجع النسػػاء سػػي ع ػػرىا، أخػػت نػػرار بػػف ا زكر ، تكسيػػت ( خكلػة بنػػت 4)

 (.2/325. ا ع ـ )جق35سي أكاخر عيد عثماف بف عفاف رنا ا  عنو سنة 
 (.2/494( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج5)
شػػيب( الفمػػكات، ك)ال ػػيعرية( (، ك)السباسػػب( ا رض القفػػر، ك)ال99( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد )ص6)

 ناقة بيا سمة سي عنقيا، ك)الشم ؿ( الخفيفة السريعة.



  

70 
 

كالقسـ قبميا  ،سفي البيت جاءت ال ـ سابقة لػ)قد( مكطئة لجكاب القسـ عند الككسييف
 محذكؼ.

 كمنو قكؿ بشر ي ؼ ناقتو: )مف الكامؿ(
ـي حيفى يىعكديني           ًبنىجاءى  اًدقىًة اليىكاًجًر ًذٍعًمًب  ٌمي اليى لىقىٍد أيسى كى
(1) 

 كقكع ًل النافية في أسمكب القسـ:

إدخاؿ )ع( عما سعؿ ": تدخؿ ) ع( عما سعؿ القسـ لتفيد تككيد القسـ كتقريره، قاؿ الزمخشرم
كيعتبرىا النحاة زائدة لمتككيد ، (2)القسـ مستفيض سي ك ميـ كأشعارىـ... كسائدتيا تككيد القسـ"

 يب ىب نب ُّٱٱٱ:تعالا كلوكقد كردت شكاىدىا سي القرآف الكريـ سي أكثر مف مكنع مف ذلؾ ق
كقد كقعت سي شاىد كاحد مف أشعار بني أسد سي  قكؿ كمدة بف عبد بف مرارة:  ،(3) َّ رت

 )مف الخفيؼ(

 زىعىمكا أىنيني أىًديًو أىع ع         ع كىرىبر اإًلٍحراـً كىاإًلٍح ؿً 
تي كع اٍبفى ًإساؿً  مىعي ميٍيجى ع أىًديو ًحقعا كع اٍبفى لىبكفو            كى
(4) 

البيت السابؽ دخمت أداة النفي)ع( عما القسـ سي قكلو" كرب اإلحراـ كاإلح ؿ" سي 
  عما سبيؿ التككيد، كقد تكررت )ع( مرتيف قبؿ القسـ كقبميما أداة اعستفتاح لتككيد القسـ.

                                                 

، ديػػكاف بشػر )ص1) (، ك)نجػاء( الناقػة السػريعة، ك) ػػادقة اليػكاجر( تسػير سػي الظييػػرة 35( بشػر بػف أبػي خػاـز
 كسي اشتداد الحر دكف تعب، ك)ذعمب( الناقة السريعة.

 (.266-6/265( الزمخشرم، الكشاؼ )ج2)
 [.1( ] البمد: 3)
(، )أديو( أدسع الدية، ك)ًحقعا(  غير اإلبؿ كبر حتا جػاز 2/177( كمدة بف عبد بف مرارة، ديكاف بني أسد )ج4)

 ركبو، ك)ابف لبكف( ابف الناقة، ك)ابف إساؿ( مفردىا أٍسيؿ الف يؿ  غير اإلبؿ.
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 الفصؿ الثاني
ظاىرة اًلستفياـ في شعر بني أسد
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 تكطئة
التكا ػػؿ بػػيف البشػػر، كقػػد حػػكت المغػػة العربيػػة أنماطنػػا لغكيػػة المغػػة كعػػاء الفكػػر، ككسػػيمة        

حاجات اإلنساف ال محدكدة سي البحث كالتق ي سي ىػذا الكػكف العػامر، إذ خمػؽ ا   عدة  لتمبية
اإلنساف ككىبو عق ن  ليبحث سي ىذا الكػكف، كيطػرح التسػاؤعت المك ػمة إلػا حقيقػة ىػذا الكػكف، 

د كيًجػد أسػمكب اعسػتفياـ ليفػيى بيػذه الحاجػة، كع أدٌؿ عمػا ذلػؾ مػف كاإليماف بالخالؽ العظيـ، كلقػ
 إذ بػػدأ بطػػرح ا سػػئمة عمػػا أبيػػو حتػػا ك ػػؿ إلػػا الحقيقػػة -عميػػو السػػ ـ  –ق ػػة إيمػػاف إبػػراىيـ 

النا ػػػعة، كآمػػػف بربػػػو، كأيعػػػا كانػػػت الغايػػػة سقػػػد شػػػكيؿ أسػػػمكب اعستػفػيػػػػػاـ نمطنػػػا جمالينػػػا راقينػػػا سػػػي 
كانتشػػػرت  ػػػكره كأدكاتػػػو سػػػي المغػػػة، بشػػػكؿ أعطػػػاه الحيكيػػػة كالننػػػارة سػػػي  اعسػػػتخداـ الف ػػػيح،

، كدقٌػػة سػػي التر  كيػػب اعسػػتخداـ، كلعػػؿ جماليػػة اعسػػتفياـ تنبػػع مٌمػػا يحػػدث سػػي الػػنفس مػػف إيقػػاعو
ػػػة  المغػػػكم، كمٌمػػػا يحممػػػو مػػػف معػػػافو  خفيػػػة تتسػػػرب إلػػػا الػػػنفس سػػػي  ػػػكرة اعسػػػتفياـ، ستحػػػدث سجي
ع عمػػا اعسػػتفياـ سحسػػب بػػؿ مػػا يحممػػو مػػف معػػافو أخػػرل تتفتػػؽ كانتباىػػة سػػي  شػػعكر المتمقػػي، 

عنػػدما تمتقػػي بعقمػػو، كمٌمػػا يحممػػو مػػف عػػدـ مباشػػرة لمحػػديث ممػػا يكقػػد الػػذىف لمتفكػػر سػػي المعػػاني 
  إذ ع مخاطبػة مباشػرة لػو كىػك الراقي  كشعكر النفس بأدب الممقػيالحا مة بيذا النمط التركيبي 

سػػي الشػػعكر با مػػاف كالبحػػث عػػف الحقيقػػة بأريحييتػػو  كلػػذا سػػ  مػػا يمبػػي رلبػػة اإلنسػػاف الطمكحػػة 
 عجب مف اإلكثار منو سي الن كص كاسة بدءنا بالقرآف كليس انتياءن بالنثر كالمغة العامية.

كاعسػػتفياـ نمػػط تركيبػػي مػػف ا سػػاليب اإلنشػػائية المكقعػػة لمطمػػب  كىػػك طمػػب العمػػـ كالفيػػـ، كىػػك 
 ب لية أخرل. معافو ب اعستفياـ تخرج عف ىذا المعنا إلا لرنو الرئيس إٌع أف لالب أسالي

ػػػمكا سيػػػو  كقػػػد درس كػػػؿٌّ مػػػف النحػػػكييف كالب ليػػػيف أسػػػمكب اعسػػػتفياـ بدقيػػػة كركييػػػة، كس ي
ما ييختار سيو الني ب كلػيس تف ي ن لـ يدع مجاعن لمستزيد، كقد طرؽ سيبكيو اعستفياـ سي باب 

، كتػػ ه النحػػاة سػػي ت ػػنيفاتيـ المختمفػػة، (1)بػػاب اعسػػتفياـ قبمػػو من ػػكب بينػػي عمػػا الفعػػؿ"، كىػػك
 كدرسو الب ليكف سي باب ا ساليب اإلنشائية الطمبية كأسانكا سيو الحديث.

كيككف اعستفياـ بطريقتيف: اعستفياـ با داة، كعديد النحاة ث ث عشرة أداة يسػتفيـ بيػا، 
لثانيػػػة بغيػػػر أداة مػػػذككرة مػػػف خػػػ ؿ النبػػػر أك كتفيػػػد طمػػػب المعرسػػػة إمػػػا لمت ػػػديؽ أك الت ػػػكُّر، كا

 التنغيـ لتفيد اعستفياـ بألرانو المختمفة.
  

                                                 

 (.1/98( سيبكيو، الكتاب )ج(1
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ا  :اًلستفياـ لغة كاصطالحن

: اًلستفياـ لغة   أكًَّلن
اعستفياـ لغة مف مادة )سيـ(، م در مف سعؿ مزيد بحركؼ ث ثػة تفيػد  ػيغتو ال ػرسيية        

ـي معرستػػؾ الشيػػيء بالقمػػب... كسىًيٍمػػت الشيػػيء عىقً  ٍستػػو الطمػػب، جػػاء سػػي لسػػاف العػػرب: "الفىٍيػػ متيػػو كعرى
ـه: سػػريع الفىٍيػػـ، كيقػػاؿ: سى كأىٍسيىٍمتػػو كتىفىييػػـ الكػػ ـ سىًيمػػو شػػيئنا بعػػد شػػيء، كرجػػؿ سى  كسىييٍمػػت س ننػػا ـه ًيػػ ٍيػػ

كسىييمو إياه جعمو يىٍفيىميو كاٍستىٍفيىمو: سأىلو أٍف ييفىيرمىو"كسىيىـه كأىٍسيىمو ا ىمرى 
(1). 

 األكؿ: رأيػػيف (3)ذكػػر ابػػف سػػارس، كقػػد (2)كاعسػػتفياـ كاعسػػتع ـ كاعسػػتخبار بمعننػػا كاحػػد
ٍبػر مػا لػيس عنػد المسػتخبر،  منيما أف اعستفياـ كاعسػتخبار بمعننػا كاحػد  إٍذ اعسػتخباري طمػب خي

سقػد يتحقػؽ الفيػـ مػف الجػكاب كقػد ع   بالتفريؽ بينيما، عما أف اعستخبار يككف بالسؤاؿ الثانيك
 .(4)يتحقؽ، سإذا سأؿ ثانية سيذا استفياـ

نفس الكظيفة الدعلية مف تحقؽ الطمػب كالم حظ أف حقيقة المعنا لللفاظ الث ثة تؤدم 
 بالعمـ أك الفيـ كالخبر  سالث ثة تحقؽ الفيـ كالعمـ بشيء مجيكؿ.

ا:   ثانينا: اًلستفياـ اصطالحن
، كاعسػػػػتخبار: ىػػػػك طمػػػػبه ًمػػػػفى        عػػػػٌرؼ الجرجػػػػاني اعسػػػػتفياـ بقكلػػػػو: "اعسػػػػتفياـ اسػػػػتخباره

لممػتكمـ، سيػك  -احقنػ-معرسة شيء مجيكؿ  طمب، كعٌرسو عباس حسف: " (5)المخاطب أٍف ييخبرؾ"
ىػك الػذم ييق ػد بػو السػؤاؿ عػف ، كيق د اعستفياـ الحقيقي كسي مكنػع آخػر: "(6)يريد أف يعرسو

 .(7)شيء مجيكؿ لممتكمـ حقيقة، كيريد أف يعرسو"

 .(8)طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمنا مف قبؿ بأداة خا ة"" :كيعررسو البعض بأنيو

                                                 

 (.5/3481)جابف منظكر، لساف العرب ( (1
ًفيية )ج8/150ابف يعيش، شرح المف يؿ )ج (2) فكة ال ي  (2/299(  النيمي، ال ي

ابف سارس: كىك أحمػد بػف سػارس بػف زكريػا القزكينػي مػف أئمػة المغػة كا دب كلػو الكثيػر مػف المؤلفػات، تػكسي  ((3
 (.1/193. ا ع ـ )جق395سنة 

 (.134ابف سارس، ال احبي سي سقو المغة العربية )ص  ((4
 (.140( الجرجانٌي، دعئؿ اإلعجاز )ص(5
 (.4/357( حسف: عباس، النحك الكاسي )ج(6
 (.3/598( المرجع السابؽ )ج(7
 (.88(  عتيؽ: عبد العزيز، عمـ المعاني )ص1/78( الياشمي، جكاىر الب لة )ج(8
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ؿالمبحث   األكَّ
 اًلستفياـ أقسامو كمعانيو

ؿ: أدكات اًلستفياـ  .المطمب األكَّ
يتحقيػؽ الغػرض ًمٍنػو، كىػي عمػا شرة أداة، بيا يكػكف اعسػتفياـ، ك عديد أىؿ المغة ث ث ع        

: سمنيا الحركؼ، كمنيا ا سماء، كتف يؿ ذلؾ:  أنكاعو

(، حرسا اعستفياـ كىما ـٍ  أىي ل ستفياـ، أـ ع؟ : اليمزة، كىؿ، كاختمؼ سي )أ

كقػػد جعػػؿ جماعػػة مػػف النحػػاة )أـ( حرسنػػا ل سػػتفياـ، كعمػػا رأسػػيـ سػػيبكيو إٍذ جعػػؿ )أـ( 
( س  يككف الك ـ بيا إعي استفيامنا، كيقع الك ـ بيا سي اعسػتفياـ  ـٍ ا قاؿ: "أٌما )أى ل ستفياـ خال ن

ـٍ عمػػػرك؟ كعمػػػا أٍف يكػػػكف عمػػػا كجيػػػيف: عمػػػا معنػػػا أٌييمػػػا كأٌييػػػـ، كذلػػػؾ قكلػػػؾ: أزيػػػده عنػػػد ؾ أى
( بحرسػػػػي (1)اعسػػػػتفياـ اآلخػػػػر منقطعنػػػػا ًمػػػػفى ا ٌكؿ" ـٍ ، ككػػػػذلؾ ابػػػػف جنرػػػػي نحػػػػا نحػػػػكه إذ ألحػػػػؽ )أى

اعستفياـ، كجعميا حرسنا ثالثنا مف حركؼ اعستفياـ، كذلػؾ سػي مكنػعيف" أىحػدىمىا أىف تقػع معادلػة 
ميٍنقىًطعىة عما معنا بؿ"ىمزىة اًعٍسًتٍفيىاـ عما معنا أىم، كىاآٍلخر أىف تقع 

(2). 

ػػٍف ذا، كأيػػف، ككيػػؼ، كأٌم، ككػػـ، كمتػػا،  ػػٍف، مى كا سػػماء كىػػي أحػػد عشػػر: مػػا، كمػػاذا، كأنيػػي، كمى
 كأيياف.

 كتنقسـ أسماء اعستفياـ إلا ث ثة أقساـ: 

- . ، ككىٍيؼى ـٍ  منيا ما يككف اسمنا لير ظرؼو كىي: مىٍف، كما، كماذا، مىٍف ذا، ككى
 سمنا ظرسنا كىي: متا، أٌياف، كأيف، كأنيا.كمنيا ما تككف ا -
 كمنيا ما تككف ظرسنا كلير ظرؼو كىي: أٌم.  -

  

                                                 

 (.3/169سيبكيو، الكتاب )ج ((1
 (.8/150(  ابف يعيش، شرح المف يؿ)ج 94-93( ابف جٌني،  الٌممع سي العربية )ص (2
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 جدكؿ إحصائي ألدكات اًلستفياـ المستخدمة في شعر بني أسد:

 النسبة العدد ا داة الرقـ

 %38.7 84 اليمزة .1

 %20.7 45 ىؿ .2

 %0.46 1 متا .3

 %1.8 4 أنا .4

 %9.6 21 مف .5

 %0.92 2 ذامف  .6

 %3.2 7 أم .7

 %3.2 7 أيف .8

 %0.46 1 كـ اعستفيامية .9

 %7.8 17 ما .10

 %4.6 10 كيؼ 11

 %1.8 4 ماذا .12

 0 0 أٌياف .13

 %2.3 5 محذكؼ ا داة .14

 %4.1 9 لفظ السؤاؿ .15

  217 المجمكع .16
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بنسػػبة تزيػد عػػف الثمػػث، كىػػذا لػػلدكات المسػػتخدمة  لمجػػدكؿ يمحػػظ ت ػػدُّر اليمػزة كالمتأمرػؿ
يتكاسؽ مع أ التيا لمباب، كلعؿي مبعث ذلؾ خركجيا  لراض ب لية عدة، تتيح لممػتكمـ إمكانيػة 
تكظيفيا سي معاف عدة، كتمييػا )ىػؿ( كىػي حػرؼ اسػتفياـ مػرتبط بػاليمزة يسػتخدـ سػي الت ػديؽ، 

سػػب متفاكتػػة، عػػدا )أٌيػػاف( سمػػـ ا دكات بن ةيػػا لخمسػػة معػػافو أخػػرل، كتمييػػا بقيػػكيخػػرج اعسػػتفياـ ب
 ترد سي أشعارىـ.

 المطمب الثَّاني: حرفا اًلستفياـ )اليمزة, كىؿ(
: اليمزة  أكًَّلن

ُـّ البػػػاب، كأطمػػػؽ بعػػػض النحػػػاة عمييػػػا "ا لػػػ ؼ" اليمػػػزة أ ػػػؿ حػػػركؼ اعسػػػتفياـ، كىػػػي أ
ع  يػزكؿ عنػو  حػرؼ اعسػتفياـ اليػذم -أم اليمػزة -: "كذلؾ  نييػاكالمق كد اليمزة، يقكؿ سيبكيو

كتٍحتىمػػػؿ اٍ لػػػؼ ًسػػػي ": (2)كعنيػػػا يقػػػكؿ المبػػػرد ،(1)إلػػػا ليػػػره، كلػػػيس ل سػػػتفياـ سػػػي ا  ػػػؿ ليػػػره"
ـى  ً ىنييىا أ ؿ اًعٍسًتٍفيىاـ  .(3)"اًعٍسًتٍفيىاـ تىٍقًديـ اًعٍسـ ًسي نىٍحك قىٍكلؾ أزيده قا

"كىػػػي حػػػرؼ مشػػػترؾ: يػػػدخؿ  :(4)كتػػدخؿ اليمػػػزة عمػػػا ا سػػػماء كا سعػػػاؿ، يقػػكؿ المػػػرادم
عمػػػا ا سػػػماء كا سعػػػاؿ، لطمػػػب الت ػػػديؽ، نحػػػك: أزيػػػد قػػػائـ؟ أك الت ػػػكر، نحػػػك: أزيػػػد عنػػػدؾ أـ 

  (5)عمرك؟"

كيقػػػكؿ المػػػرادم: "ك  ػػػالتيا اسػػػتأثرٍت بػػػأمكر منيػػػا: تمػػػاـ التي ػػػدير بتقػػػديميا عمػػػا الفػػػاء 
ـي،... ككػػػاف ا  ػػػؿ سػػػي ذلػػػؾ تقػػػديـ حػػػرؼ العطػػػؼ عمػػػا اليمػػػز  ة   نييػػػا ًمػػػفى الجممػػػة كالػػػكاك كثيػػػ

المعطكسة، لكٍف راعىكا أ الة اليمزة سي استحقاؽ التي ػدير سقػديمكىا، بخػ ؼ )ىػؿ( كسػائر أدكات 
 .(6)اعستفياـ، ىذا مذىب الجميكر"

                                                 

 (.1/99سيبكيو، الكتاب )ج ((1
لد بالب رة، إماـ العربية ببغداد سي زمنػو، كأحػد أئمػة ا دب  (2) المبٌرد: ىك أبك العبياس محميد بف يزيد ا زدٌم، كي

 (.7/144ا ع ـ )ج. ق286كا خبار، تيكسري ببغدادى سنة 
 (.2/74المبرد، المقتنب )ج ((3
ـٌ قاسػـ، مفسرػر،  ((4 : ىك الحسف بف قاسـ بف عبد ا  الم رٌم، أبك محميد، بدر الدريف، المعػركؼ بػابف أ المرادمُّ

قامتو بالمغرب، تكسري سنة   (.2/211ا ع ـ: ) ق.749أديب، مكلده ككساتو بم ر، كشيرتو كا 
 (.30نا الداني  )ص المرادم، الج ((5
 (.31( المرجع السابؽ )ص(6
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 أغرا  اًلستفياـ باليمزة:

كتخرج اليمزة عف معنيييػا ا  ػمييف كىمػا الت ػديؽ كالت ػكر  لتفيػد معػاني أخػرل تفيػـ 
 : (1)السياؽ كالتركيب كمف ىذه المعانيمف 

  .(2) َّ ىم مم خم حم جم يل ُّٱ: نحك :التسكية األكؿ:

قػػاؿ بعػػض النحػػكييف: لمػػا كػػاف المسػػتفيـ يسػػتكم عنػػده الكجػػكد كالعػػدـ، ... جػػرت التسػػكية  
، كلػػـ تػػرد (3)بمفػػظ اعسػػتفياـ، كتقػػع ىمػػزة التسػػكية بعػػد سػػكاء، كليػػت شػػعرم، كمػػا أبػػالي، كمػػا أدرم

 لمتسكية سي أشعار بني أسد.اليمزة 

 مت ٱُّٱ :كىك تكقيؼ المخاطب عما ما يعمـ ثبكتو أك نفيو، نحك قكلو تعالا الثاني: التقرير:
، كمٌما جاء سي شعر بني أسد قكؿ  (4) َّٱىث نث مث زث رث  يت ىت نت

 كيؿ( ٱسبرة بف عمرك: )مف الط

ٍذ ساؿى  مىٍيؾى قىراًقري أىتىٍنسا ًدساعي عىٍنؾى ًإٍذ أىٍنتى ميٍسمىـه        كىاً   (5)ًمٍف نىٍ رو عى

، كقد اجتمع التقرير (6)َّمل خل حل  جل مك ُّٱ قكلو تعالا: نحك الثالث: التكبيخ:

 .(7) َّ جم هل مل خل حل ٱٱُّ كالتكبيخ سي قكلو تعالا:

 كمٌما اجتمع سيو التقرير كالتكبيخ سي أشعار بني أسد قكؿ سنالة بف شريؾ:)مف البسيط(

ًب العيفً أىنىكىٍحتيـٍ يا بىني نىٍ رو  ٍبرى ـٍ       كىٍجينا يىشيفي كيجكهى الري سىتاتىكي
(8) 

                                                 

 (.34-32( المرجع نفسو )ص(1
 [.6( ] البقرة : (2
 (.32( المرادم، الجنا الدياني )ص(3
 [.116( ] المائدة:(4
، ك)ن ػػػر( رجػػػؿ مػػػف بنػػػي أسػػػد، 2/65( سػػػبرة بػػػف عمػػػرك، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج(5 (، ك)ميٍسػػػمىـ( نػػػعيؼ منيػػػـز

 ك)قراقر( كادو سي ب د بني أسد. 
 [.20( ] ا حقاؼ: (6
 [.18( ] الشعراء: (7
(، ك)نكحػػػتـ( زكجػػػتـ، ك)الربػػػرب( القطيػػػع مػػػف بقػػػر الػػػكحش، 2/357( سنػػػالة بػػػف شػػػريؾ، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(8

 بقر الكحش، أك متسعة العينيف.ك)العيف( 
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كسيػػو ييجػػك بنػػي ن ػػر لتػػزجيـ ستػػاة مػػنيـ لرجػػؿ ع يممػػؾ مػػف المػػاؿ شػػيئنا، كجعػػؿ يجمػػػع  
  لتػػزكيجيـ ستنػػا ع يممػػؾ المػػاؿ كع (1) ػػداقيا مػػف ألنيػػاء الككسػػة، سقػػاؿ سنػػالة ا بيػػات ييجػػكىـ

 يؿ التقرير التكبيخي.الجاه، كاعستفياـ سي البيت عما سب

: )مف الكاسر( الرابع: التحقيؽ:  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍرًء ما ع يىٍستىطيعي  ًذٍكري المى ٍي ن       كى  (2)أىلىٍيسى ًط بي ما قىٍد ساتى جى

، كقد جاء سي شعر بني أسد أكثر مف (3)َّ مي زي ري ٰى ٱُّٱ :نحك الخامس: التذكير:
 :)مف الطكيؿ((4)مرية، كمنو قكؿ سنالة بف ىند

ٍطعاميؾى كىالبىٍطفي ساًلبي  أىتىٍذكيري ًإٍلباسيؾى سي كيؿر شىٍتكىةو     ًردائي كىاً 
(5) 

 ، كلـ أرى لو شاىدنا سي أشعارىـ مع اليمزة.(6) َّ مع جع مظ ُّٱ: نحك السادس: التيديد:

كمٌما جاء سي أشعار ، (7)َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ: نحك السابع: التنبيو:
 : )مف المتقارب((8)مفيدنا لمعنا التنبيو قكؿ حاجب بف حبيببني أسد 

ـي المىكىبيًة ًمٍبدانييا ـٍ تىٍعمىمي أىنيوي           كىري : أىلى  .(9)سىقيٍمتي

، كمميا جاء عما (10) َّ ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّ: نحك الثامف: التعجب:
 سبيؿ التعجب سي أشعار بني أسد قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الطكيؿ( 

 

                                                 

 (.12/75( ا  فياني، ا لاني)ج(1
، ديكاف بشر )ص(2  (.131( بشر بف أبي خاـز
 [.6( ] النحا: (3
 (.1/308. معجـ الشعراء )جعمبة مف بني أسد، شاعر جاىمي( سنالة بف ىند بف عكؼ بف ث(4
.121( سنالة بف ىند، ديكاف بني أسد )ص(5  (، ك)سالب( جائع طاكو
 [.16( ] المرس ت: (6
 [.27( ] ساطر :(7
( حاجػػػػب بػػػػف حبيػػػػب بػػػػف خالػػػػد بػػػػف قػػػػيس بػػػػف المنػػػػمؿ مػػػػف بنػػػػي ثعمبػػػػة ا سػػػػدم، شػػػػاعر جػػػػاىمي، ا عػػػػ ـ (8

 (.2/152)ج
 (، ك)مبدانيا( سمينيا.2/77( حاجب بف حبيب، ديكاف بني أسد )ج(9

 [.14( ] المجادلة: (10
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تىٍأتي الديكاًىيا تيٍغمىبى أىٍحياننا كى أىتىٍجمىعي ًإٍف كيٍنتى اٍبفى ًتٍقفو سىطانىةن      كى
(1) 

 ، كلـ يرد سي أشعار بني أسد.(2)َّ مت خت حت جت ُّٱ: نحك التاسع: اًلستبطاء:
ككثر سي أشعارىـ، كمنو قكؿ  ،(3)َّ  خم حم جم هل ٱُّٱ: نحك العاشر: اإلنكار:

 سبرة بف عمرك:)مف الكاسر(

ما ييٍرلا ًلشىٌدادو سى يؿي  مىٍينا          كى أىتىٍبغي آؿي شىٌدادو عى
(4) 

كسيػو يسػتنكر الشػاعر اعتػداء آؿ شػػداد عمػا قبيمػة بنػي أسػد، ككانػػح مػا سػي الميجػة مػػف 
  ؟ني أسد مف منعة سكيؼ يعتدل عمييـمعمـك ما لب استنكار ليذا الفعؿ لير المت كر  إذ

 كمٌما جاء عما سبيؿ اإلنكار قكؿ عقبة بف ىبيرة: )مف الكاسر(

مكدً  لىٍيسى لىنا كىع لىؾى ًمٍف خي مكًد ًإٍذ ىىمىٍكنا      كى أىتىٍطمىعي سي الخي
(5) 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي نيٱٱُّكمنو قكلو تعالا: : الحادم عشر: التيكـ

كسيو معنا التيكـ كالسخرية قكؿ عبيد بف  ،جاء سي أشعار بني أسد، كمميا (6)َّ جب هئ
 ا برص: )مف الكامؿ(

رنا؟        سىمىتىٍيمىكىفي ًإذنا كىأىٍنتى شىآمي  (7)أىزىعىٍمتى أىنيؾى سىٍكؼى تىٍأتي قىٍي ى

حػرؼ  كقكلؾ: آ  لقد كػاف كػذا، سػاليمزة سػي ىػذا عػكض مػف الثاني عشر: معاقبة حرؼ القسـ:
ػػػالقسػػػ مػػػف البػػػاء دكف ليرىػػػا    ػػػالة البػػػاء سػػػي القسػػػـ، كلػػػـ تػػػرد سػػػي  اـ، كينبغػػػي أف تكػػػكف عكنن

 أشعار بني أسد.

ػػا كثمػػانيف مػػرية، كاتيخػػذت  ػػكرنا مختمفػػة،  ككردت ىمػػزة اعسػػتفياـ سػػي شػػعر بنػػي أسػػد خمسن
 كدخمت سي تراكيب كاستخدامات متنكرعة عما النيحك اآلتي:

                                                 

ك)ابػف ًتٍقػف( رجػؿ مػف عػاد ينػرب سيػو المثػؿ سػي حػذؽ ا مػكر، (، 333( ناسع بف نفيع، ديكاف بنػي أسػد )ص(1
 ك)سطانة( ذكاء كحذقنا، ك)الدكاىي( المنكرات العظيمة.

 [.16( ] الحديد: (2
 [.153( ] ال اسات: (3
 (، ك)يرلا( يخرج  كتنا، ك)س يؿ( كلد الناقة.72( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ص(4
 (.2/466)ج( عقبة بف ىبيرة، ديكاف بني أسد(5
 [. 87( ] ىكد: (6
 (، ك)شآمي( كأنت سي الشاـ.116( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(7
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 ة كاتَّخذت مجمكعة ِمَف الصُّكر:كردت داخمة عمى الجممة الفعميَّ  .1
  دخمػػػت عمػػػى الجممػػػة ذات الفعػػػؿ المضػػػارع المثَبػػػت فػػػي ثالثػػػة عشػػػر بيتنػػػا, كتعػػػدَّدت

 أغراضيا, كمف ذلؾ:

عمػػا جممػػة سعميػػة منػػارعة، كاعسػػتفياـ حقيقػػي لمت ػػديؽ، كمنػػو قػػكؿ اعسػػتفياـ ىمػػزة دخمػػت 
 عبيد بف ا برص: )مف الكاسر(

ٍر  اًحبي أىتىرل  ٍكـي السيفيفً تىبى ي حيمكعن       تيساؽي كىأىنييا عى
(1) 

سي البيت حقيقي  إذ يطمب مف  ػاحبو كىػك يتػذيكر ديػار محبكبتػو أف يرشػده اعستفياـ  
 لمنكؽ التي ارتحؿ بيا أحبابو، كىك تذكار لتمؾ المحظات السعيدة.

 كقد يككف مميا خرج لمتقرير مع إسادة اعستفياـ حقيقة قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ( 

ما يىقديـ ًبًو العىيدي يىدريسً  أىتىعًرؼي ًمف لىيما ريسكـى ميعىريًس       بىميفى كى
(2) 

 كقكؿ عمرك بف شأس :)مف الكاسر(

 (3)ف يريماأتعرؼي منزعن مف آًؿ ليما             أبي بالثيعمبييًة أ

: )مف الكاسر(  كقكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍي ذىٍركىةو سىًإلا ًلكاىا ٍرجى ٍسـى دارو       ًبخى أىتىٍعًرؼي ًمٍف ىينىٍيدىةى رى
(4) 

كقػػد يكػػكف المػػراد اعسػػتفياـ حقيقػػة سػػي ا بيػػات الث ثػػة، لكػػفي خركجػػو عػػف معنػػاه الحقيقػػي 
يخػػػرج اعسػػػتفياـ إلػػػا معنػػػا التقريػػػر، أرجػػػح  لعمػػػـ الشػػػاعر بمعرسػػػة مخاطبيػػػو ديػػػار محبكبتػػػو، س

 تذكار محبكبتو كأياميا اليانئة. ليشاركو أ دقائو سي

 : )مف الكاسر(كاعستنكار سي قكؿ عبيدكقد دخمت اليمزة عما سعؿ منارع لتفيد التكبيخ 

تىرىكتى حيجران  ينىيًو الغيرابي         أىتكًعدي أيسرىتي كى  (5)ييريغي سىكادى عى

                                                 

( اإلبؿ عمييا اليكادج.122( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(1  (، ك)تب ر( تأميؿ، ك)حمكعن
، ك)يدر  اعستراحة(، ك)معريس( مكاف 25)ص ( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك(2  س( يفنا.سي السفر لي ن
 (، ك)الثعمبية( ماء لبني أسد، ك)يريـ( يبرح.51( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شاس )ص(3
، ديػكاف بشػر )ص(4 (، ك)خرجػي ذركة( مكنػعاف سػي لطفػاف، ك)لكاىػا( مػا التػكل مػف 219( بشر بف أبي خػاـز

 ا رض كثبرتت سيو أعمدة الخياـ.
 ك)حجر( كالد امرئ القيس، ك)يريغ( يطمب.(، 26( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(5
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امػػرأ القػػيس عمػػا تركػػو كالػػده يقتػػؿ، كتنكرػػؿ بػػو الطيػػكر الجارحػػة، كيسػػتنكر كالشػػاعر يػػكبرخ  
 عميو تيديده لبني أسد، كىك لـ يداسع عف حماه.

 كمٌما دخمو التكبيخ كاعستنكار قكؿ سبرة بف عمرك:)مف الكاسر( 

ما ييٍرلا ًلشىٌدادو سى يؿي  مىٍينا          كى أىتىٍبغي آؿي شىٌدادو عى
(1) 

قػػػكف بىػػػٍيفى اٍلفىً ػػػيًؿ كأيٌمػػػو ًبنىٍحػػػرو كىعى  :"(2)ابػػػف منظػػػكركسػػػي شػػػرحو يقػػػكؿ  اء عى ييفىرر ـٍ أىًشػػػحي : ىيػػػ يىقيػػػكؿي
" ، سيػػك ييجػػكىـ كيػػكبرخيـ لعػدـ سيميػػـ، كنػػ ليـ، كيسػػتنكر عمػييـ بغػػييـ عمػػا قكمػػو، كىػػـ (3)ًىبىػةو

 أنعؼ مف ذلؾ. 

: )مف الكاسر مٌما جاء عما سبيؿ اعستنكار قكؿك   (بشر بف أبي خاـز

قىٍد أىٍبدل مىساًكئىوي الًيجاءي  بنا أىيكًعديني اٍبفي سيٍعدل           كى سىيا عىجى
(4) 

ا قكؿ بشر: )مف الكاسر(  كمنو أينن

بىٍينىؾى ًمٍف ًذماـً  ما بىٍيني كى أىتكًعديني ًبقىٍكًمؾى يا ٍبفى سيٍعدل        كى
(5) 

سيػػرل أنػػو سعػػؿ منكػػره ع سالشػػاعر يسػػتنكر سييمػػا تيديػػد أكس لػػو، كىػػك بػػيف أىمػػو كقكمػػو، 
ػًبٍشر، إع أٌف بشرنا يعكد عف ىجائ  و بعد ذلؾ ليذكره بجميؿ ال فات. ي در منو لفارس كى

 كقكؿ  كمحب بف شؤبكب: )مف الطكيؿ(

ـي  مىٍخدى ٍمده  ى ما ما نابى جى بكره عى نيني        ى أىتكًعديني ًبالميٍنكىراًت كىاً 
(6) 

 )مف الكاسر( كقكؿ عقيبة بف ىبيرة:

 (7)أتطمع سي الخمكد إذ ىمكنا      كليس لنا كع لؾ مف خمكد

                                                 

 (، ك)يرلا( يخرج  كتنا، ك)س يؿ( كلد الناقة.72( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ص(1
، ابف منظكر، اإلماـ المغكم الحجة. مف نسؿ ركيفع بف ثابت ا ن ارم. كلد ( ابف منظكر، (2 محمد بف مكـر

 (.7/108ا ع ـ )ج ق.711بم ر، ككلي القناء سي طرابمس. كعاد إلا م ر ستكسي سييا سنة 
 (، مادة )رلا(.329/ 14)ج ( ابف منظكر، لساف العرب(3
، ديكاف بشر )ص(4  سعدل( أكس بف حارثة، ك)سعدل( مف سادات طيء.(، ك)ابف 4( بشر بف أبي خاـز
، ديكاف بني أسد سي المستدرؾ عما شعره )ج(5  (، ك)ذماـ( الحؽ كالحرمة. 2/230( بشر بف أبي خاـز
ػػمب 163( كمحػػب بػػف شػػؤبكب، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ص(6 (، ك)نػػاب( حػػدث، ك)جٍمػػد( شػػديد كقػػكم، ك) ػػمخدـ( ال ُّ

 القكم.
 (.466أسد )ص ( عقيبة بف ىبيرة، ديكاف بني(7
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كقد خرج اعستفياـ بػاليمزة كبعػده المنػارع المثبػت إلػا معنػا التػذكير، سػي قػكؿ سنػالة 
 بف ىند:)مف الطكيؿ(

ٍطعاميؾى كىالبىٍطفي ساًلبي  أىتىٍذكيري ًإٍلباسيؾى سي كيؿر شىٍتكىةو     ًردائي كىاً 
(1) 

سػػػي أمػػػر كقػػػع، كىػػػك  ربيػػػت محتمػػػؿه لمعنيػػػي التقريػػػر كالتػػػذكير، إذ التقريػػػكاعسػػػتفياـ سػػػي ال 
 يعممو، لكنو يريد إظيار الفنؿ عميو، كالتذكير بإكرامو لو يـك كاف نعيفنا جائعنا سآكاه كأكرمو.

 كمنو قكؿ سبرة بف عمرك: )مف الطكيؿ(

ٍذ ساؿى ًمفٍ  مىٍيؾى قىراًقري  أىتىٍنسا ًدساعي عىٍنؾى ًإٍذ أىٍنتى ميٍسمىـه        كىاً   (2)نىٍ رو عى

كلعػػػػؿي المػػػػراد مػػػػف اعسػػػػتفياـ بػػػػاليمزة كبعػػػػدىا المنػػػػارع التقريػػػػر بالفعػػػػؿ كىػػػػك النسػػػػياف، 
كالمعنػػػا: أنسػػػيت دسػػػاعي عنػػػؾ لمػػػا أرادكا قتمػػػؾ سحمينػػػاؾ، كيحمػػػؿ اعسػػػتفياـ سػػػي البيػػػت معنػػػا 

 ه بتمؾ المحظة الحاسمة يـك أف داسعكا عنو، كن ركه. ر التذكير  إذ يذكر 

جاء اعسػتفياـ بػاليمزة كبعػده المنػارع المثبػت لمعنػا التعجػب سػي قػكؿ نػاسع بػف نفيػع: ك 
 )مف الطكيؿ( 

تىٍأتي الديكاًىيا تيٍغمىبى أىٍحياننا كى أىتىٍجمىعي ًإٍف كيٍنتى اٍبفى ًتٍقفو سىطانىةن      كى
(3) 

كقػػد خػػرج كردت داخمػػة عمػػى الجممػػة الفعميػػة المثبتػػة ذات الفعػػؿ الماضػػي فػػي سػػتَّة أبيػػات, 
 مختمفة: اًلستفياـ بيا لمعاف  

كقد خرج اعستفياـ باليمزة سيو إلػا معنػا ب لػي، كلػيس عمػا  ،كمف ذلؾ قكؿ عبيد بف ا برص
 المعنا الحقيقي ل ستفياـ باليمزة : )مف الكامؿ(

رنا؟        سىمىتىٍيمىكىفي ًإذنا كىأىٍنتى شىآمي  (4)أىزىعىٍمتى أىنيؾى سىٍكؼى تىٍأتي قىٍي ى

كلعػػؿي المػػراد مػػف اعسػػػتفياـ سػػي البيػػت الػػتيكُّـ كالسُّػػػخرية بػػامرئ القػػيس  إذ أراد اسػػػتعداء 
الممكؾ، كطمب المدد منيـ لن رتو سي قتاؿ بني أسد بعد مقتؿ أبيو، سيسخر عبيػد بػو، كيػرل أنيػو 

                                                 

.121( سنالة بف ىند، ديكاف بني أسد )ص(1  (، ك)سالب( جائع طاكو
، ك)ن ػػػر( رجػػػؿ مػػػف بنػػػي أسػػػد، 2/65( سػػػبرة بػػػف عمػػػرك، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج(2 (، ك)ميٍسػػػمىـ( نػػػعيؼ منيػػػـز

 ك)قراقر( كادو سي ب د بني أسد. 
نػرب سيػو المثػؿ سػي حػذؽ ا مػكر، (، ك)ابػف ًتٍقػف( رجػؿ مػف عػاد ي333( ناسع بف نفيع، ديكاف بنػي أسػد )ص(3

 ك)سطانة( ذكاء كحذقنا، ك)الدكاىي( المنكرات العظيمة.
 (، ك)شآمي( كأنت سي الشاـ.116( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(4
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ب لػػف يفمػػح سػػي مسػػعاه، بػػؿ سػػييمؾ كلٌمػػا يحقػػؽ مػػراده بعػػد، كالبيػػت يحمػػؿ معنػػا اإلنكػػار كالتكػػذي
 عمرئ القيس  إٍذ ىك أنعؼ مف أف يقـك بذلؾ مف كجية نظر الشاعر. 

كلعبيد بف ا برص سي ق يدة أخرل يذكر سييا تكعُّد امػرئ القػيس قكمػو كقتمػة سػراة بنػي 
 أسد، سينكر عميو عبيد بقكلو: )مف الكامؿ(

ٍيننا مى  (1)أىزىعىٍمتى أىنيؾى قىٍد قىتىٍمتى          سيراتىنا كىًذبنا كى

سينكػر عبيػػد عمػا امػػرئ القػيس ادرعػػاءىه بقتػؿ سػػادة مػف بنػػي أسػد، كمػػف كجيػة نظػػره سيػػرل 
أنػػو ادعػػاء مبػػالغ سػػي كذبػػو، كلعػػؿي الشػػاعر سػػي ا بيػػات ينسػػؼ المعنكيػػات المرتفعػػة لخ ػػمو بعػػد 
تحقيػػؽ إنجػػاز قػػد يػػركف سيػػو ن ػػرنا، سػػأراد أف يظيػػر عجػػزىـ بتكذيبػػو لتمػػؾ الركايػػة، كىػػك مػػف بػػاب 

يية بيف القبائؿ سي تسجيؿ نقاط ليا، كقػد مػنح اعسػتفياـ الشػاعر قػدرة تعبيريػة كاسػعة الحرب النفس
.سي إظيار التبايف بيف ال  فريقيف، كالتشكيؾ بركاية الخ ـك

 : )مف الكاسر((2)كمنو قكؿ مرة بف الركاع

ٍبؿي كاٍنقىطىعى الًخ جي  بيتي الحى أىشاقىؾى ًمٍف سيكىٍييىًتؾى ًإٍدعجي       كى
(3) 

كالبيت السابؽ يتيـ، لـ يػرد معػو أبيػات أخػرل، كلعػؿي مػع أبيػات أخػرل لػـ ت ػؿ إلينػا، كقػد  
، كلعؿي المراد مف اعستفياـ سيو التقرير، سمعميو يخاطػب  دخمت اليمزة اعستفيامية عما سعؿ ماضو

لػـ انقطػاع خمي ن لو قد أظمتو ذكرل محبكبتو كىـ سائركف لي ن سجعؿ يسير تػذكارنا  يػاـ ال ػبا، ر 
 الع قة، كانتياء ا لفة بينيما.

 كمنو قكؿ أسدم مجيكؿ: )مف الطكيؿ(

ٍف ًقديهي يىتىقىطيعً  مىٍف ع ييمىرر مىٍينا أىٍف نيمىررفى ًقدينا          كى  (4)أىًعٍبتى عى

                                                 

، ك)مينا( المبالغة سي الكذب.117( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(1  (، ك)السراة( السادة، أك ط ئع القـك
كاع ا سػػدم، أحػػد بنػػي حيػػي بػػف مالػػؾ كالػػركاع أمػػو، شػػاعر جػػاىمي قػػديـ كثيػػر الشػػعر. معجػػـ ( مػػرة بػػف الػػر (2

 (.1/382الشعراء )ج
، ك)بػػت( انقطػػع 2/147( مػػرة بػػف الػػركاع، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج(3 (، ك)سكييػػة( اسػػـ امػػرأة، ك)إدعج( السػػير لػػي ن

 ت إليو كقؿي حميبيا.الحبؿ، ك)الخ ج( الحنيف، يقاؿ لمناقة التي أيخذ عنيا كلدىا سحني 
 (، ك)نمرف( نميرف، ك)ًقٌد( سير يقد مف جمد لير مدبكغ.2/217( أسدم مجيكؿ، ديكاف بني أسد )ج(4
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كاعستفياـ سي البيت عمػا سػبيؿ التقريػر، كذلػؾ أنػو شػيء مسػتقرٌّ سػي نفػس مخاطبػو، سيػك  
التقرير بو، كلعٌؿ البيت سيو مؤاخذة كمعاتبة لمخاطبو عمػا ىػذا اعتيػاـ ليػر المبػرر،  يحممو عما

 سيك محمدة، كليس مذمية. 

 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف البسيط(

ًب العيفً  ٍبرى ـٍ       كىٍجينا يىشيفي كيجكهى الري أىنىكىٍحتيـٍ يا بىني نىٍ رو سىتاتىكي
(1) 

التكبيخ عما سعؿ كقع، كىك تزكيجيـ ستاة مف ستياتيـ لرجؿ كسي اعستفياـ السابؽ معنا 
سقير ع يممؾ مف الماًؿ شيئنا، سيػك ييجػكىـ عمػا ىػذا ال ػنيع   نيػـ لػـ يزكجػكا رجػ ن ذا مػاؿو أك 

 جاهو سي قبيمتو، أك شجاعه تراع منو ا بطاؿ، بؿ زكجكىا لسائؿ ع يممؾ مير خطبتيا. 

يعاتػب أبػا سػفياف لبيعػو بيػت عبػد ا  ليمػة  -عنػورنػي ا   –كمنو قكؿ عبد بف جحػش 
 : )مجزكء الكامؿ( (2)اليجرة

ٍيدىؾى بىٍينىنا           كىالخاًزياتي ًإلا نىدامىوٍ   (3)أىقىطىٍعتى عى

كالشاىد سيو: دخكؿ اليمزة عما جممة مانكية، كقػد خػرج اعسػتفياـ إلػا معنػا التػكبيخ، 
ؼ قػـك سػي بيػت الشػاعر بعػد ىجرتػو إلػا المدينػة، سبػاعكا كىك معنا مستفاد مػف الػنيصر  إذ ت ػري 

بيتو، سعاتبيـ كىجاىـ سي ق يدتو بعد ما كاف بينيـ مف قربػا سنكثػكا عيػكد القرابػة كالجيػرة، سقػاؿ 
ا بيػات، كالبيػت يحمػػؿ معنػا اإلشػفاؽ عمػػا تغيُّػر أخ قيػـ، كمجانبتيػػا  خػ ؽ المػركءة العربيػػة، 

عستفياـ يحمؿ معنا اإلنكار ليذه الفعمة المنكرة  إذ كيؼ تت ريؼ سي كا  الة القرشيية، كلعؿي ا
 ؟، أس  ترسرع نفسؾ عف ىكذا مكقؼبيت ليس ممكنا لؾ، كأنت سيد مف أسياد مكية

 ككردت داخمةن عمى حركؼ النَّفي:

  :)دخكليا عمى )ًل 

ػػػؿ    المغكيػػػكف سػػػي اختمػػػؼ النحػػػاة سػػػي )أع(  أىػػػي حػػػرؼ مركبػػػة، أـ حػػػرؼ مسػػػتقؿ، كس ي
سيػي أ ػمية بسػيطة   المعاني التي تخرج إلييا، سقد تككف حرؼ استفتاح سػي مطمػع الكػ ـ لمتنبيػو

تدخؿ عما الجممة اعسمية كالفعمية، أميا إف دليت عما عرض كاستفياـ ستدخؿ عما جممػة سعميػة، 

                                                 

(، ك)نكحػػػتـ( زكجػػػتـ، ك)الربػػػرب( القطيػػػع مػػػف بقػػػر الػػػكحش، 2/357( سنػػػالة بػػػف شػػػريؾ، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(1
 ك)العيف( بقر الكحش، أك متسعة العينيف.

 (.2/417ديكاف بني أسد )ج( دقة: محمد، (2
 (.2/417( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد )ج(3
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ف دخمػػت عمػػا اسػػمية قػػدر الف د  ػػاحب بسػػيطة كالمػػالقي عنػػالنحػػاة بعػػض عػػؿ سييػػا، كجعميػػا كا 
قػاؿ  ،(2)، كجعميا اآلخركف مركبة كىك رأم ذىػب إليػو الزمخشػرم، كابػف مالػؾ، كالمػرادم(1)الجنا

(: مركيبة ًمٍف ىمزة اعسػتفياـ كحػرؼ النيفػي  إلعطائػو معنػا التينبيػو عمػا تحقيػؽ  الزمخشرم: ")أىعى
حػرؼ جػكاب كىػك شػاذ، كقػد ، كقػد تكػكف (3)ما بعدىا، كاعستفياـ إذا دخؿ عما النيفي أساد تحقيقنا"

 .(4)تدخؿ عما اعسـ ستفيد التمني

قػػاؿ المػػرادم: " كاعمػػـ أف )أع( قػػد تكػػكف كممتػػيف: إحػػداىما ىمػػزة اعسػػتفياـ، كا خػػرل ع 
ا كؿ: أف يق ػػد بيػػا  ،، بػػؿ حػػرسيف، كذلػػؾ سػػي ث ثػػة مكانػػعحرسػػان كاحػػدان  حينئػػذو  الناسيػػة، سػػ  تعػػدُّ 

ع رجػػػػػػػؿ سػػػػػػػي الػػػػػػػدار، ... كالثػػػػػػػاني: أف يق ػػػػػػػد بيػػػػػػػا مجػػػػػػػرد اعسػػػػػػػتفياـ عػػػػػػػف النفػػػػػػػي، نحػػػػػػػك: أ
التكبيخ،...كالثالػػث: أف يق ػػد بيػػا التمنػػي،... سػػػ)أع( سػػي المكانػػع الث ثػػة مركبػػة، بغيػػر إشػػكاؿ، 

 .(5)ك)ع( باقية عما حكميا الذم ليا، قبؿ دخكؿ اليمزة"

بػرص: قػكؿ عبيػد بػف ا  -كقد كردت كثيرن سي أشػعارىـ -كمف شكاىد )أع( اعستفتاحية 
 )مف الكاسر(

قىٍد ىىبيٍت ًبمىٍيؿو تىٍشتىكيني مىيي اليىٍكـى ًعٍرسي        كى تىبىٍت عى  (6)أىع عى

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ـي  كيؿُّ ًك اًؿ لاًنيىةو ًرما ـي               كى  (7)أىع ظىعىنىٍت ًلًنييًتيا ًإدا

 كؿ خكلة بنت ا زكر: )مف الطكيؿ(كمنو دخكليا عما جممة النداء، كمثالو ق

 (8)أىع يا ليرابى البىٍيًف ىىٍؿ أىٍنتى ميٍخًبرم       سىيىٍؿ ًبقيدكـً الغاًئبيف تيبىشرٍرنا

                                                 

 (.79(  المالقي، ر ؼ المباني)ص 383( المرادم، الجنا الداني )ص(1
(  المػػرادم، الجنػػا الػػداني 3/1655(  ابػػف مالػػؾ، شػػرح الكاسيػػة الشيػػاسية)ج1/180( الزمخشػػرم، الكشيػػاؼ )ج(2

 (. 384)ص
 (.1/180)ج( الزمخشرم، الكشياؼ (3
 (.79( المالقي، ر ؼ المباني )ص(4
 (.385-384( المرادم، الجنا الداني )ص(5
 (، ك)عرسي( زكجتي.122( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(6
، ديػػػكاف بشػػػر )ص(7 (، ك)ظعنػػػت( سػػػارت، ك)نيتيػػػا( مق ػػػدىا، ك)إداـ( اسػػػـ امػػػرأة، 201( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز

 ك)رماـ( منقطع. 
 (، كالجـز سي )تيبىشرٍرنا( نركرة قبيحة.2/494ر، ديكاف بني أسد )ج( خكلة بنت ا زك (8
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( اسػػتفيامية مػػرات عػػدة سػػي شػػعر بنػػي أسػػد، داخمػػة سػػي تراكيػػب مختمفػػة، كقػػد  ككردت )أعى
ا متعددة، كالعرض، كالتكبيخ، كالتقريع، كمٌما  : أسادت ألرانن أساد التكبيخ قػكؿ بشػر بػف أبػي خػاـز

 )مف الكاسر(

ياعً  ميٍيتيمكنا لمني ًكًمٍف أيٍخرل ميثاًبرىةو تينادم         أىع خى
(1) 

، كتفرقيـ عف أىمييـ، بؿ تخمييـ عف نسػائيـ،  كالبيت مف ق يدة ي ؼ سييا انيزاـ القـك
كىفي يست رخف بيـ لمن رة س  مجيب، ساعستفياـ سيػو عمػا سػبيؿ التػكبيخ لقػـك تركػكا أعرانػيـ 
نيبنػػا كسػػمبنا، كلػػـ يػػذكدكا عػػف حيانػػيـ بػػؿ كلٌػػكا ىػػاربيف، كقػػد جػػاء الكػػ ـ  ػػادرنا مػػف نسػػائيـ، كلػػـ 

 ًت مف الشاعر سيك يظير اإللراؽ سي معنا اليزيمة لرجاعتيـ. يأ

 كمٌما جاء عما سبيؿ العتاب كالتقريع قكؿ عبد بف جحش: )مجزكء الكامؿ(

أىع ذىكىٍرتى لىياًليى العىٍيًش       اليتي سييا القىسامىو
(2) 

سيك يػذكرره بعد اليجرة،  سفياف كقد باع دار عبد بف جحش سفي البيت السابؽ تقريع  بي
كقػد يحمػؿ  ؟،بما سييػا مػف مػكدة كقربػة، سكيػؼ لػو أف يت ػريؼ ىكػذا ت ػرؼبما منا مف أياـ، 

اعستفياـ عما معنا العرض  إذ يعرض عميو تذكُّر ا يػاـ الجميمػة بمػا يعيػده لرشػده، كقػد يحمػؿ 
ذكػر ليػالي الكاقػدم: أع كاية لجامع شػعرىـ، محمػد دقٌػة عػف البيت معنا التخكيؼ  لما كرد مف ر 

 .  (3)العشر التي سييا القيامة

كقد دخمت )أع( اعستفيامية عما الجممة الفعمية المنارعة، كخرج اعسػتفياـ بيػا لمعػافو 
: )مف الرجز(  عدية، كمٌما جاء اعستفياـ سيو بمعنا العرض قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍنًب العىمىـٍ  أىع تىرل العىٍيرى ًإلا جى
(4) 

أرجكزة يستعطؼ بيا أكس  ليعفك عنو، كىك يعرض عميػو رؤيػة البقػر  كالبيت السابؽ مف
الكحشية سي ب دىا، كيستبشر بيا إلقامتيا سي أكطانيا بأماف، سيرجك أف يعكد إلا ع قتو بػأكس 

 كسابؽ عيدىا كالبقر اآلنسة سي الجباؿ.

  

                                                 

، ديكاف بشر )ص(1  (، ك)مثابرة( مجتيدة سي النداء.112( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)القسامة( اليميف.2/418( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد )ج(2
 (.2/418( دقية: محمد، ديكاف بني أسد )ج(3
، ديكا(4  (، ك)العير( البقر الكحشي، ك)العمـ( الجبؿ.213ف بشر )ص( بشر بف أبي خاـز
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 كمٌما جاء لمعرض قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(

نىٍأمو بىعيدو كاٍخًت ؼو كىأىٍشغاؿً  أىع تىًقفاًف اليىٍكـى  قىٍبؿى تىفىرُّؽو      كى
(1) 

كقد جػاء اعسػتفياـ بمعنػا العػرض، لكنيػو عػرض يحمػؿ سػي طٌياتػو اإلشػفاؽ لمكقػكؼ سػي 
ديػػار محبكبتػػو، كىػػك رجػػاء ليػػـ  ليشػػارككه تمػػؾ المحظػػات السػػعيدة سػػي تػػذكار أحبيتػػو، سيػػك عػػرض 

 كعيده سي تمؾ الديار.  مشفكع برجاء ليشعر با نسة كالرسقة

 : )مف الكاسر((2)كمميا جاء عما سبيؿ اعستعطاؼ كاعسترحاـ قكؿ عمرك بف أىباف

ًجٍمتيـٍ ًبالمى ـً  ٍينىةي عىٍف مى مي        قيدامىةى قىٍد عى أىع يىنىيا عيرى
(3) 

سالبيت شامؿ عما طمػب كرجػاء لعرينػة ليكػؼي المػـك عػف الشػاعر،  لػيس منػو سحسػب بػؿ 
سإنػو يشػمؿ عمػا معنػا المػـك عسػتعجاليـ   عمػا مػنعيـ، كالبيػت مػع مػا سيػو مػف طمػب رمميف يقػد

 سي م متو، كىك يستحؽُّ أٌع يعاجمكه بالم مة.  

كمٌمػػا جػػاء عمػػا سػػبيؿ اإلنكػػار، كقػػد دخمػػت اليمػػزة عمػػا )ع( الناسيػػة قػػكؿ بشػػر بػػف أبػػي 
: )مف الطكيؿ(  خاـز

قاليتي النرساًء يىطى  ري تىظىؿُّ مى ٍرًء ًمٍئزى ما المى : أىع ييٍمقا عى ٍأنىوي           يىقيٍمفى
 ؟(4)

ػ سػي معنػا اعسػتفياـ،  فً مي إف البيت السابؽ يحمؿ سػي طٌياتػو دعلػة اإلنكػار الشػديد المتنى
إذ قتػػؿ الرجػػؿ سمػػـ يتحػػرؾ جيرانػػو لن ػػرتو كالػػدساع عنػػو، كدسػػف عرياننػػا، حتػػا النسػػاء ال تػػي ييمػػؾ 
أكعدىػػف تخجػػؿ مػػف اعقتػػراب مػػف ىػػذا القبػػر لمكتػػو عرياننػػا، ككػػاف مػػف عػػادة العػػرب سػػيمف يمػػكت 

ر المرثير ىنا ستخجؿ النساء ، أٌما قب(5)أكعدىا قبؿ الكنع أف تطأ قبر سيرد مقتكؿ  ليعيش أكعدىا
مف إتيانو  لمقتمو عرياننا، كقد جاء اعستفياـ عما لساف النسػاء إلراقنػا سػي  ػكرة اإلنكػار لمحػدث 

 كترؾ جارو دكف ن رة.  

  
                                                 

 (106( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(1
 (.1/215( عمرك بف أىباف بف دثار الفقعسي، شاعر جاىمي. معجـ الشعراء )ج(2
 (، ك)عرينة( ك)قدامة( رج ف.2/188( عمرك بف أىباف، ديكاف بني أسد )ج(3
، ديػكاف (4 (، ك)مقاليػػت( النسػاء المػكاتي ييمػؾ أكعدىػف قبػؿ الكنػع، ك)مئػػزر( 88بشػر )ص( بشػر بػف أبػي خػاـز

لباس، ككاف الجاىميكف يزعمكف أف المرأة التي ييمؾ أكعدىا قبؿ الكنػع إذا أتػت قبػر سػيرد كػريـ مقتػكؿ لػدرنا 
 عاش أكعدىا.

 (.88(  حسف: عزة، شرح ديكاف بشر)ص11/177( الب ذرم، أنساب ا شراؼ)مج(5
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: )مف الكاسر(  كمٌما جاء عما سبيؿ العرض كاعستيزاء قكؿ بشر بف أبي خاـز

يري أىع تىٍفدم ريلاءى البىٍكًر أىٍكسنا        بً  سىٍكطو ًمٍف ًىجائي يا بيجى
(1) 

يخاطػػػب بشػػػر بجيػػػرى بػػػف أكس بعػػػد أف ىجػػػا أبػػػاه، قػػػائ ن لػػػو: أف يحمػػػي أبػػػاه مػػػف أشػػػعار 
اليجاء، ذاكرنا أف نربو بالسكط كالسيؼ أىكف مف ق ائد اليجاء ككقعيػا عمػا أبيػو كقكمػو، سفػي 
ا بيػػات إظيػػار لقػػكة ىجػػاء بػػأكس، كحاجػػة أكس لمخػػ ص منيػػا، كخطابػػو لبجيػػر يشػػي بالسػػخرية، 

 يك عرض متنمف معنا السخرية. كاعستيزاء بأكس، س

: )مف الكاسر(  كمٌما جاء اعستفياـ سيو عما سبيؿ العرض كالمـك قكؿ بشر بف أبي خاـز

كيؿي شىٍيءو      ًمٍف ا ىٍخ ًؽ تىٍنتىًجعي الررجاؿي  ، كى أىع تىٍنسا الكىفيكرى
(2) 

ػا لػو، كيطالبػو بنسػ ياف تمػؾ كالبيت يحمؿ معنا العرض، إذ يخاطب أكس بف حجػر مادحن
المػػرأة التػػي تنكػػر المعػػركؼ، كع ترعػػا الكسػػاء، كالبيػػت متنػػمرف معنػػا المػػـك لتمسػػكو بتمػػؾ المػػرأة 

 ؾ بحبيا، كيذكرىا مف لير نسياف.الناكرة لمجميؿ، سرلـ كفرىا بمكدتو إعي أنو يتمس

مػزة كقد دخمت ىمزة اعستفياـ عما جممة سعمية منارعة منفية بػ)ع(، كقد س ػؿ بػيف الي
ستقديمت اليمزةي حرؼ العطؼ، كاعستفياـ لمعػرض سػي قػكؿ عبيػد   داة النفي حرؼ العطؼ الفاءكأ
 بف ا برص: )مف الكامؿ( ا

لكسً  ـً المىطيًف كى بييا ًبجي لىةو     كىٍجناءى كىا يجي  (3)أىسى  تيناسي حي

لحكميػػػػا كقػػػػد دخمػػػػت ىمػػػػزة اعسػػػػتفياـ عمػػػػا )ع( الناسيػػػػة كبعػػػػدىا اعسػػػػـ مػػػػف ليػػػػر تغييػػػػر  
 اإلعرابي، كمف ذلؾ قكؿ منرس بف ربعي، كأسادت التنبيو: )مف الطكيؿ(

ٍت دىعاًثريهٍ  ير ًإٍف كانىٍت أيبيرى رو      ًمفى الحى ؿي مىٍحنى قيٍمفى أىع الًفٍردىٍكسي أىكي كى
(4) 

  

                                                 

، ديكاف بشر )ص( ب(1 ، كأخ 97شر بف أبي خاـز (، ك)رلاء البكر( مثؿ عربي، كيق ػد بػو اعستئ ػاؿ كالتشػاـؤ
 ، ك)الرلاء( ال كت.رلاء بكر ناقة ثمكد التي عقركىا المثؿ مف ق ة

، ديكاف بشر )ص(2  (، ك)الكفكر( المرأة المنكرة لممعركؼ، ك)تنتجع( تطمب.168( بشر بف أبي خاـز
(، ك)تناسػػي( تتناسػػا، ك)ج لػػة( الناقػػة النػػخمة، ك)كجنػػاء( الناقػػة 69رص، ديػػكاف عبيػػد )ص( عبيػػد بػػف ا بػػ(3

 ذات الكجنات النخمة ممتمئة المحـ، ك)ا جـ( الح كف، ك)المطيف( المطمي بالطيف، ك)كلكس( سريعة.
 (، ك)أبيػػرت( ىمكػػت، ك)دعػػاثر( مفػػرده دعثػػكر كىػػك الحػػكض2/272( منػػرس بػػف ربعػػي، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج(4

 المثمـ.
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 كمنو قكؿ خكلة بنت ا زكر: )مف الطكيؿ(

برٍرنا        أىع ميٍخًبره بىٍعدى  ٌناالًفراًؽ ييخى ـٍ عى ٍف ذا اٌلذم يا قىٍكـي أىٍشغىمىكي سىمى
(1) 

 كالبيت سيو استفياماف: ا كؿ باليمزة، كأساد التنبيو، كالثاني بػ)مف ذا( كأساد التعجب. 

 :دخكليا عمى )ما( النافية 

ػػا( اعسػػتفيامية، كتشػػترؾ سػػي المفػػظ مػػع أنػػكاعو  تػػدخؿ اليمػػزة عمػػا )مػػا( الناسيػػة مككنػػة )أىمى
كسػي كمتػا الحػالتيف  ،)أما( مفتكحة الميـ مخففػة لتفيػد العػرض أك التنبيػو كاعسػتفتاحأخرل إذ تأتي 

، كسي المعنا الثالػث تػدخؿ عمييػا اليمػزة لتفيػد التقريػر كالتػكبيخ، كىػي (2)حرؼ بسيط لير مركب
 ، كقد عميؽ المرادم عما إسادة )أما( العرض عند المالقي: بأنو ك ـ لـ(3)مركبة مف اليمزة كالنفي

 . (4)يره عند ليره، كىي مركبة عنده مف اليمزة ك)ما(

كقد كردت )أما( اعستفيامية سي شعر بني أسد مرتيف، كأسادت التقريع كالتكبيخ، سي قكؿ 
 منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

با        مىعاليؾى كىالشيٍيبي الذم قىٍد تنيربا ٍف تىٍبًع ال ر  (5)سىقالٍت أىما يىٍنياؾى عى

 كمنو قكؿ بشر:)مف الكاسر( 

ساءي  ـٍ ًإذا عىقىدكا كى ٍـو          أىما لىيي بنا عىًجٍبتي آًلًؿ  ى  (6)سىيا عىجى

 سأسادت التقريع كالتكبيخ.  كالشاىد سي البيت: دخمت ىمزة اعستفياـ عما أداة النفي )ما(

( الجازمة: ـْ  دخكليا عمى )ل

المنػػارع، كتػدخؿ عمييػا اليمػزة  لتفيػد اعسػػتفياـ تخػتص أداة النفػي ) لػـ( بالػدخكؿ عمػا 
طيػػأ المػػالقي مػػف قػػاؿ بإسادتيػػا اعسػػتفياـ، كاعتبرىػػا إلسػػادة التػػكبيخ أك التقريػػر،  عٌمػػا يمييػػا، كقػػد خى

 .(7)كليس اعستفياـ  ف اعستفياـ يككف عف شيء لير معمـك

                                                 

 (.2/493( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(1
 (.97-96( المالقي، ر ؼ المباني )ص(2
 (.97)ص رجع السابؽ( الم(3
 (.392( المرادم، الجنا الداني )ص(4
 (، ك)ال با( الميؿ إلا الجيؿ كالفتكة.2/253( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج(5
، ديكاف بشر (6  (.2)ص( بشر بف أبي خاـز
 (.279( المالقي، ر ؼ المباني )ص(7
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إلا ألراض أخرل تفيػـ كلعٌؿ المالقي قد ق د بو اعستفياـ حقيقة، لكفي اعستفياـ يخرج 
مف السياؽ كالتقرير كالتكبيخ كالتمنػي ك... كمػف الكانػح أف دخػكؿ اليمػزة يكػكف ل سػتفياـ عمػا 

 أخرل مف معاني اعستفياـ كالتكبيخ كالتقرير.  حقيقتيا، مع خركجيا إلا معافو 

( سي اثني عشر بيتنا مػف أشػعارىـ ـٍ ؿ ، كمػف ذلػؾ قػك (1)كقد دخمت ىمزة اعستفياـ عما )ل
 سبرة بف عمرك، كاعستفياـ سيو لمتقرير: )مف الطكيؿ(

ٍينىةى ًحٍنًبقا تيٍمتي سىيردنا        أىبىٍنتيؾى تىٍيسنا ًمٍف ميزى ـٍ تىرى أىٌني ًإٍذ تىخى أىلى
(2) 

 كمنو قكؿ حاجب بف حبيب، كالغرض منو التنبيو: )مف المتقارب(

ـٍ تىٍعمىمي أىنيوي            : أىلى ـي المىكىبيًة ًمٍبدانيياسىقيٍمتي كىري
(3). 

: )مف الطكيؿ(  كقكؿ بشر بف أبي خاـز

بيبييا ناـً حى ـٍ يىٍأًتيا أىفي الدُّمكعى نىطاسىةه         ًلعىٍيفو ييكاسي سي المى أىلى
(4). 

كقػد  ،كالغرض مف اليمزة ك)لـ( التنبيو، مع تنمُّف البيت لمعنا المػـك كالعتػاب لمحبكبتػو
 تسببت لو بالبكاء المرر المتسبب سي ا لـ لو بعد سراقيا.

 : )مف المتقارب((5)كمنو قكؿ أشعر الرقباف

ـٍ يىٍأًت ًرٍنكافى عىنري النُّذيري  ٍيًفًو           أىلى  (6)تىجانىؼى ًرٍنكافي عىٍف نى

كرمػػي  ،النػػيؼكلعػػؿي الغػػرض مػػف اعسػػتفياـ سيػػو التػػكبيخ كالتقريػػع لرنػػكاف لعػػدـ إكرامػػو 
ػػفة، أسػػ  يسػػتيقظ مػػ و، كينظػػر سػػي أخ قػػوليػػره بتمػػؾ ال ر كالبيػػت ىجػػاء لرنػػكاف  ؟ف لفمتػػو كشػػحر

 عما بخمو كتنكره لمنيكؼ، كاتياـ ليره بذلؾ.

  

                                                 

 ،(205بشػػر )ص، كمػػف ديػػكاف (2/501)ج، (2/291)ج، (2/78)ج مػػف ديػػكاف بنػػي أسػػد: :( كبقيػػة الشػػكاىد(1
 .(56)ص، (49عمرك بف شأس )ص، كمف ديكاف (216)ص

( تسييد كتتكيج، ك)ًحٍنًبقا( 2/71( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج(2  الق ير.(، ك)تختـي
 (، ك)مبدانيا( سمينيا.2/77( حاجب بف حبيب، ديكاف بني أسد )ج(3
، ديكاف بشر)ص(4  (، ك)نطاسة( بالفتح مفسدة، كبالكسر سائمة.13( بشر بف أبي خاـز
( أشعر الرقباف ا سدم اسمو عمرك بف حارثة بػف ناشػب بػف سػ مة بػف الحػارث بػف سػعد بػف مالػؾ بػف ثعمبػة (5

 (.210جـ الشعراء )صبف دكداف بف أسد. مع
 (، ك)تجانؼ( تنحا، كرنكاف رجؿ أسدم، ك)النذر( اإلنذار.2/129( أشعر الرقباف، ديكاف بني أسد)ج(6
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، أك لمتقرير: )مف الكامؿ(  كمنو قكؿ جريبة بف ا شيـ، كسيو اعستفياـ حقيقيٌّ

؟    ـٍ تىٍعًرٍسييـٍ ٍيبىةى أيمُّوي مىٍف يىٍعًرؼي     قالكا: أىبا سىٍعدو أىلى رى  (1)ثىًكمىٍت جي

 دخكليا عمى أداة النفي )ليس(.

شعارىـ، كقد جاء بعدىا شكاىد مف أ ةكدخمت اليمزة عما )ليس( دخكعن مباشرنا سي أربع
 ف، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص، كقد أساد اعستفياـ بيا التقرير: )مف الطكيؿ(يالفعؿ مرت

ٍربيوي       قى اًئدى ًمٍنيا آًبفه كىىىنيضي أىلىٍستي أىشيؽُّ   (2)القىٍكؿى يىٍقًذؼي لى

ا: )مف الطكيؿ(  كقكؿ عمرك بف شأس، كقد أساد اعستفياـ بيا التقرير أينن

ٍسرل أىٍف تىككني أىماًميا ٍف كيفي حى  (3)أىلىٍيسى يىزيدي العػيسى ًخػفيةى أىٍذريعو       كىاً 

بشػػػر، كاعسػػػتفياـ قػػػكؿ كبعػػػدىا اعسػػػـ سػػػي بيتػػػيف، كمنػػػو  ،كدخمػػػت اليمػػػزة عمػػػا )لػػػيس(
 لمتقرير: )مف الكاسر(

ٍرًء ما ع يىٍستىطيعي  ًذٍكري المى ٍي ن       كى  (4)أىلىٍيسى ًط بي ما قىٍد ساتى جى
 ، كالغرض منو التقرير: )مف الطكيؿ((5)كمنو قكؿ طميحة بف خكيمد

ـٍ ًبالقىٍكـً ًإٍذ تىٍقتيمكنىييـٍ  ـٍ ييٍسًممكا ًبًرجاؿً        سىما ظىنُّكي ٍف لى أىلىٍيسكا كىاً 
(6) 

 عمى الجممة اًلسميَّة:ىمزة اًلستفياـ دخمت 

دخمػػت ىمػػزة اعسػػتفياـ عمػػا جممػػة اسػػمية سػػي سػػتة أبيػػات مػػف أشػػعار بنػػي أسػػد، كقػػد دخمػػت 
: -اسـ ذات–عما مبتدأ   )مف الطكيؿ( سي ث ثة أبيات، كمف ذلؾ قكؿ بشر بف أبي خاـز

مى أىلىٍيما  ًمٍف دكًف لىٍيما ذك بىحارو كى ؟       كى ما شىٍحًط المىزاًر تىذىكيري ري كى نٍ عى
(7) 

                                                 

 (.  2/442( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج(1
 (، ك)لربو( حدُّه، ك)آبف( معيب، ك)ىنيض( محٌطـ.76( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(2
 المتعبة. ابك الدٌ (، ك)العيس( اإلبؿ البيناء، ك)حسرل( 84اف عمرك )ص( عمرك بف شأس، ديك (3
، ديكاف بشر )ص(4  (.131( بشر بف أبي خاـز
ثػـ أبك بكر ال ديؽ كسػر إلػا الشػاـ،  حاربو ،النبكة اع( طميحة بف خكيمد ا سدم، متنبا شجاع ، أسمـ ثـ ادٌ (5

 (.3/230. ا ع ـ )ج(ـ642-ق21)كاستشيد سي نياكند سنة ،كأسمـ ،عاد إلا المدينة
 (.2/510( طميحة بف خكيمد، ديكاف بني أسد )ج(6
، ديكاف بشػر )ص(7 (، ك)شػحط( بعػد، ك)ذك بىحػار( ك)منػكر( جػب ف سػي ظيػر حػرة بنػي 80( بشر بف أبي خاـز

 سميـ.
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كالشػػاىد سيػػو: دخػػكؿ ىمػػزة اعسػػتفياـ عمػػا جممػػة اسػػمية، كبعػػدىا المبتػػدأ، كلعػػؿي الغػػرض 
ظيار الدىشة  إذ يتعجب مف تذكاره لميما رلـ بعد مسكنيا عنو.  مف اعستفياـ التعجب كا 

شػػػريؾ، كقػػػد دخمػػػت ىمػػػزة اعسػػػتفياـ عمػػػا جممػػػة اسػػػمية، كأسػػػادت  كمنػػػو قػػػكؿ سنػػػالة بػػػف
 اعستنكار: )مف الطكيؿ(

ٍطبً  ٍطبنا ًمفى الخى يم يىسيبُّني       لىعىٍمرم لىقىٍد عقىٍيتي خى  (1)أىًنٍ ؼي اٍمًرئو ًمٍف ًنٍ ًؼ حى
 كمنو قكؿ عقيبة بف ىبيرة، كالغرض مف اعستفياـ سيو اإلنكار: )مف الكامؿ(

ٍيًمدو       يا لىمررجاًؿ ًلًخفيًة ا ىٍح ـً أىبىنك ا كى لميغيرىًة ًمٍثؿي آًؿ خي
(2) 

كقػػد دخمػػت اليمػػزة عمػػا جممػػة اسػػمية، سجاكرىػػا مبتػػدأ مشػػتؽ عامػػؿ سيمػػا بعػػده سػػي بيتػػيف، 
: )مف الكاسر((3)قكؿ أبي الميكشكمنو    ، كقد خرج اعستفياـ سيو لمعنا المـك

ًجٍمتيـٍ ًبالمى ـً                ـٍ         قيمامىةى قىٍد عى ٍيًنةي سي أىخيًي أىعًئمىتي ميزى
(4) 

 (كمنو قكؿ بشر، كقد خرج اعستفياـ لمعنا التقرير: )مف الكاسر
ٍيًش تىٍعتىًرؼي الرركابا ٍف أىبييا     ًخ ؿى الجى ٍيرىةي عى أىساًئمىةه عيمى
(5) 

كقػد جػاء متعمقنػا  شبو الجممة الجار كالمجركر في خمسة مكاضع, عمىىمزة اًلستفياـ كدخمت 
 بخبر مقديـو سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف السريع(

ًمٍف ًديارو دىٍمعيؾى الياًمؿي  أىًمٍف ريسكـو نىٍأيييا نىاًحؿي       كى
(6) 

(، ) عمػػا شػػبو جممػػة متعمػػؽ بخبػػر مقػػديـكالشػػاىد سيػػو: دخػػكؿ ىمػػزة اعسػػتفياـ  مػػف رسػػـك
كالمبتدأ )نأييا(، كالغرض مف اعستفياـ التعجب كالدىشة، كقد بكا عما بقايػا مػف ديػار محبكبتػو 

 سعزيت عميو ديارىا. 

                                                 

 (، ك)الخطب( ا مر العظيـ.2/340( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج(1
 (، ك)ا ح ـ( العقكؿ.2/473ديكاف بني أسد )ج( عقيبة بف ىبيرة، (2
. عػػاش كاشػػتير سػػي (3 ( أبػػك الميػػكش، ىػػك حػػكط بػػف رئػػاب ا سػػدم، المشػػتير بػػأبي الميػػكش: شػػاعر مخنػػـر

 (.2/289. ا ع ـ )ج(ـ636-ق16)الجاىمية، كأدرؾ اإلس ـ، شعره قميؿ متفرؽ، تكسي سنة 
ة( قمامػػة المزنػػي اسػػتعار منػػو الشػػاعر سرسػػو، ك)المػػ ـ( (، ك)قمامػػ2/487( أبػػك الميػػكش، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج(4

 المعاتبة.
، ديكاف بشر)ص(5 .24( بشر بف أبي خاـز  (، ك)تعترؼ( تستخبر خبرنا، ك)الركابا(اإلبؿ الحاممة لمقـك
(، ك)النػػػؤم( الحفيػػػرة حػػػكؿ الخيمػػػة، ك)الناحػػػؿ( البػػػالي، ك)اليامػػػؿ( 92( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد )ص(6

 المنيمر.
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:  )مف الكاسر( كقد تعميؽ بالفعؿ سي أربعة أبيات، كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ةو ًمٍنيا لىٍيسى ًلحاجى ميريحي  أىًمٍف لىٍيما كىجاراًتيا تىركحي          كى
(1) 

كالشػػػاىد سيػػػو: دخػػػكؿ ىمػػػزة اعسػػػتفياـ عمػػػا شػػػبو جممػػػة متعمػػػؽ بالفعػػػؿ بعػػػدىا، كقػػػد جػػػاء 
ظيار الدىشة.اعستفياـ سي ا  لبيت لغرض التعجب كا 

:)مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

 (2)سىقكلكا لميذم آلا يىميننا:      أىًسيي نىذىٍرتى يا أىٍكسي النُّذكرا؟

( بالفعػػؿ بعػػدىا )نػػذرت(، كقػػد خػػرج اعسػػتفياـ سػػي البيػػت إلػػا  الجممػػةكقػػد تعمػػؽ شػػبو  )سػػيي
 معنا اإلنكار، كىك متنمف لمعنا التحقير  إٍذ كيؼ لمثمؾ أف يقسـ ا يماف تيديدنا لي؟

:)مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ـٍ تىأىنيًس         ًبسىٍقًط الميكل بىٍيفى   (3)الكىثيًب سىعىٍسعىسً  أىًمٍف ًدٍمنىةو عاًدييةو لى
 كشبو الجممة )مف دمنة عادية( متعمؽ بالفعؿ المنفي )لـ تأنيس(، كاعستفياـ مفيد لمتعجب.

 كمنو قكؿ مطير بف ا شيـ: )مف الطكيؿ(

ييبي  ٍرًتني           ىينىٍيدىةي؟ ع يىٍرنا ًبذاؾى الميخى ـر ًمٍف ىىٍنًب القىميًب أىمى  (4)أىًبال ُّ

عمػػػػا شػػػػبو الجممة)بال ػػػػـ(، كىػػػػك متعمرػػػػؽه بالفعػػػػؿ بعػػػػدىا)أمرتني(، كلعػػػػؿي  دخمػػػػت اليمػػػػزة
ـم لػػو اسػػتمنحو، سأشػػارت عميػػو أف  الغػػرض مػػف اعسػػتفياـ المػػـك كالعتػػاب، كق ػػة البيػػت أف ابػػف عػػ
يمنحػػو الحجػػارة، سقػػاؿ ا بيػػات عاتبنػػا عمييػػا بتمػػؾ المشػػكرة التػػي ع يقبػػؿ بيػػا أحػػده، كىػػذا العػػرض 

، سكيؼ بطير أف يفعمونالشحيح الذم ع ير   ؟اه المحرـك

  

                                                 

، ديكاف بشر )ص(1  (، ك)تركح( مف الركاح بالعشي أك السير.49( بشر بف أبي خاـز
، ديكاف بشر )ص(2  (، ك)النذكر( ا يماف. 91( بشر بف أبي خاـز
، ديػػكاف بشػػر )ص(3 (، ك)دمنػػة( ا طػػ ؿ، ك)عادييػػة( قديمػػة سػػبة إلػػا عػػاد، ك)تػػأنس( 99( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

ك)المػػكل( مػػا رؽي مػػف التػػراب كالتػػكل، كالمق ػػكد ا رض ال ػػمبة ال ػػالحة تطمػػئف، ك)سػػقط( منقطػػع الرمػػؿ، 
 لتثبيت ا كتاد، ك)الكثيب( تمة رممية ، ك)عسعس( جبؿ لبني عامر.

ـٌ( الحجارة الم متة، ك)ىنب القميب( جبؿ سػي نجػد 2/422( مطير بف ا شـ، ديكاف بني أسد )ج(4 (، ك)ال ُّ
.لو شعاب كثيرة، )ىنيدة( ت غير ىند ك  ( المحرـك  ىي زكجتو، ك)المخييبي
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كمنػػو قػػكؿ مطيػػر بػػف ا شػػـ: كردت ىمػػزة اًلسػػتفياـ داخمػػة عمػػى المصػػدر فػػي أبيػػات عػػدَّة, 
 )مف الكاسر(

ٍيفً  قعا أىفي قيريةن ع أىراهي        سىما أىنا بىٍعدىهي ًبقىريًر عى  (1)أىحى

كالشػػػاىد سػػػي البيػػػت: دخػػػكؿ ىمػػػزة اعسػػػتفياـ عمػػػا م ػػػدرو سعمػػػو منػػػمر، كالتقدير)أحقػػػو 
حقعػػا(، كلعػػٌؿ المػػراد مػػف اعسػػتفياـ سيػػو التقريػػر، كالتحسُّػػري  إذ يتحسيػػر الشػػاعر عمػػا سقػػد )قػػرة( أٌيمػػا 
حسرة، بؿ لعميو لير م درؽ بما حدث سجيء بالم در بعد ىمػزة اعسػتفياـ ليفػي بغػرض التثبُّػت 

 مف الحادثة. 

 كمنو قكؿ بشر: )مف الكاسر(

جيعي  أىًجديؾى  ـم          تىبيتي المٍيؿى أىٍنتى لىوي نى  (2)ما تىزاؿي نىًجيي ىى

ػػػا عمػػػا الم ػػػدرية عنػػػد  سػػػدخمت ىمػػػزة اعسػػػتفياـ عمػػػا لفظ)ًجػػػديؾ(، كىػػػك من ػػػكب دائمن
)أجػػدعا(، كالتقػػدير )أتجػػدُّ جػػدعا(، كالغػػرض مػػف اعسػػتفياـ التقريػػر  كىػػك مػػف  :، سكأنيػػو قػػاؿ(3)سػػيبكيو

 ا لفاظ المفيدة معنا القسـ. 

 :) ـْ  دخكؿ ىمزة اًلستفياـ عمى الجممة بصحبة )أ

( حرؼ عطؼ يدخمو اعستفياـ، كليا أنكاع عدة: سمنيا المتي مة، كتكػكف عمػا تقػدير  ـٍ )أ
ىمػػزة اعسػػتفياـ ظػػاىرة أك مقػػدرة أك بعػػد )ىػػؿ( ، كتكػػكف لمتسػػكية أك )أييمػػا( ك)أييػػـ(، كتػػأتي بعػػد 

التعيػػيف، كتقػػع التػػي لمتسػػكية بػػيف جممتػػيف سػػي تأكيػػؿ المفػػرديف كع تحتػػاج جكابنػػا، أمػػا التػػي لمتعيػػيف 
ستقػػػػع بػػػػيف مفػػػػرديف، أك جممتػػػػيف بتقػػػػدير المفػػػػرديف، كع يجػػػػاب عمييػػػػا بػػػػػ)نعـ( أك )ع(، بػػػػؿ بأحػػػػد 

طعة كيككف ما بعدىا جممة لير داخمة سي ا كؿ، كتقدر بػػاليمزة ك)بػؿ(، أك الشيئيف، كمنيا المنق
)بػػػؿ( مفػػػردة، كع يشػػػترط سييػػػا أف تسػػػبؽ باسػػػتفياـ، كيكػػػكف جكابيػػػا بػػػػ)نعـ( أك )ع(، كالثالثػػػة: أف 

( المزيدة ـٍ  .(4)تككف بمعنا )أؿ( التعريؼ ستك ؿ ىمزتيا، كنقؿ المرادم نكعنا رابعنا كىك )أ

                                                 

(، ك)قرة( اسـ رجؿ مػف بنػي أسػد قتػؿ مػع رجػؿ آخػر مػف قبيمتػو 2/431( مطير بف ا شـ، ديكاف بني أسد )ج(1
 يدعا عمقمة، كالق يدة رثاء ليما.

، ديكاف بشر ) ص2)  (، ك) نجي ىـ( م ـز كم احب.131( بشر بف أبي خاـز
 (.1/379( سيبكيو، الكتاب )ج3)

 (.95-93)ص المالقي، ر ؼ المباني  (70-61المرادم، الجنا الداني )ص ((4
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( سػػي مػػكاطف عديػػدة مػػف أشػػعار بنػػي أسػػد، كقػػد دخمػػت سػػي كقػػد جػػاءت  ـٍ اليمػػزة ب ػػحة )أ
 تراكيب مختمفة، كتف يؿ ذلؾ:

( عاطفة بيف جممتيف اسميتيف، كمػف ذلػؾ قػكؿ  ـٍ دخمت اليمزة عما اسـ مبتدأ، كجاءت )أ
 عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ـه ًمٍثؿي مىٍف يىخي اًن ـٍ لى  (1)بي أىعاًقره ًمثؿي ذاًت رىٍحـو      أى
( سي البيت السابؽ مت مة، سي ح أف تكنع )أك( مكانيا، كقػد ذكػر المعػادؿ سييػا،  ـٍ ك)أ
 ،) ػٍف يىخيػبي ـه ًمٍثػؿي مى ػاًن (، كالثانيػة )لى كقد كقعت بيف جممتيف اسميتيف، ا كلا)عػاًقره ًمثػؿي ذاًت رىٍحػـو

يا لفظنػػا قريبنػػا مػػف كقػػد أسػػادت التعيػػيف كالتقػػدير أىػػي عػػاقر أـ لػػانـ؟، كقػػد تكػػكف لمتسػػكية عشػػتمال
معنػػا التسػػكية، كىػػك لفػػظ )مثػػؿ( سيكػػكف سييػػا معنػػا اعسػػتنكار كالنفػػي، بمعنػػا ع تسػػتكياف مػػف 

 يو بالغانـ ع يستكم مع الخائب. كانت عاقرنا كمف كانت كلكدنا، كشب

 : )مف الكاسر((2)كمنو الكميت بف ثعمبة

بُّ  ٍيحاًنييةه أيًدمىٍت ًبسىٍمفو       أىحى ـٍ أىٍيري الًحمارً أى ى ًإلىٍيؾى أى
(3) 

(، كالثانيػة محذكسػة  ػٍمفو ػٍت ًبسى ٍيحاًنييةه أيًدمى ( عما جممتيف اسميتيف، ا كلا) ى ـٍ كقد دخمت )أ
 الخبر، كقد أسادت التعييف، كىنا مت مة لذكر المعادؿ معيا.

)مػػػف  ، كقػػػد دخمػػػت )أـ( عمػػػا جممتػػػيف اسػػػميتيف، كأسػػػادت التعيػػػيف:(4)كمنػػػو قػػػكؿ خػػػريـ بػػػف ساتػػػؾ
 الرجز(

 .(5)أرشد عندؾ أـ تنميؿ

                                                 

(، ك)العػػػاقر( المػػػرأة التػػػي ع تمػػػد، ك)ذات الػػػرحـ( الكلػػػكد، ك)لػػػانـ( 22( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد )ص(1
 رابح، ك)يخيب( يفشؿ.

بنػي جحػكاف بػف سقعػس:  ( الكميت بف ثعمبة، الكميت بف معركؼ بف الكميت ابف ثعمبة بف نكسؿ ا سػدم، مػف(2
، عاش أكثر حياتو سي اإلس ـ، تكسي سنة   (.5/233. ا ع ـ )ج(ـ680 -ق60)شاعر مخنـر

(، ك) ػػيحانية( نػػكع مػػف تمػػكر المدينػػة أسػػكد  ػػمب المنػػغ، 2/500( الكميػػت بػػف ثعمبػػة، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج(3
 ك)أدمت( خمطت.

عمػػرك ٍبػػف الفاتػػؾ ا سػػدم، شػػيد بػػدرنا مػػع أخيػػو سػػبرة ٍبػػف ( خػػريـ بػػف ساتػػؾ، ىػػك خػػريـ ٍبػػف ا خػػـر ٍبػػف شػػداد ٍبػػف (4
 (.1/609إف خريمنا ىذا كابنو أيمف أسمما جميعنا يىٍكـ ستح مكة، أسد الغابة )ج :ساتؾ، كقيؿ

 (.2/546( خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد )ج(5
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تنميؿ عندؾ(، كيككف الجكاب بأحدىما كليس ( كالجممة الثانية محذكسة الخبر، كالتقدير:
 بنعـ أك ع، كنكع )أـ( مت مة.

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍحبي  ؽٌّ ما رىأىٍيتي أىـً اٍحًت ـي        أىـً ا ىٍىكاؿي ًإٍذ  ى ـي أىحى ًنيا
(1) 

ككقد كردت )أـ( مرتيف سي البيت، كأسادت التعييف بيف جممتػيف: ا كلػا )حػؽ مػا رأيػت(، 
 كالثانية محذكسة الخبر)احت ـه ما رأيت(، كىي مت مة، أٌما الثانية سإنيا منقطعة بمعنا )بؿ(. 

كدخمػػت اليمػػزة عمػػا جممػػة سعميػػة، ككقعػػت )أـ( بػػيف جممتػػيف سعميتػػيف، كقػػد سػػبقت ا كلػػا 
 عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(يمزة اعستفياـ، كمنو قكؿ ب

ٍب  ميةو حى مىٍت لىٍيكه ًلذم خي رى ما  ى ٍ  ن      كى ـٍ تيًجدُّ لىيا كى  (2)أىتىٍ ًرـي لىٍيكنا أى

( مت ػػمة بػػيف جممتػػيف سعميتػػيف منػػارعتيف، كسػػبقت بيمػػزة اعسػػتفياـ،  ـٍ كالشػػاىد: كقػػكع )أ
 سأسادتا التعييف.   

( مت ػػمة لمتعيػػيف بػػيف جممتػػيف منػػارعتيف، كقػػد  ،بػػف أبػػي خػػاـزكمنػػو قػػكؿ بشػػر  ـٍ كقػػد كقعػػت )أ
 سبقت باليمزة: )مف الطكيؿ(

ـٍ تيذيبييا مىٍت        أىتيٍنًزلييا مىٍذمكمىةن أى ـٍ تىٍدًر ًإٍذ لى  (3)سىكانكا كىذاًت الًقٍدًر لى

كالبيػػػت مثػػػؿ عربػػػي ينػػػرب سػػػيمف اختمطػػػت عميػػػو ا مػػػكر، سمػػػـ يػػػدر كيػػػؼ يت ػػػرؼ؟، 
، سمػـ تعػرؼ أتنزلػو ار لي ػفك السػمف عػف ليػره، سمػـ ي ػؼي كالطابخة التي كنعت القدر عما الن

أـ تتركػػو حتػػػا ي ػػػفك؟، كىػػك ي ػػػؼ حػػػاؿ القػػػـك كقػػد رأكىػػػـ مقبمػػػيف سمػػـ يػػػدركا أيعػػػكدكف سيتػػػبعيـ 
 .  (4)كقكمو، أـ يتقدمكف سييٍقتىمكف

 مرك: )مف الكامؿ(كقد دخمت )أـ( بيف جممتيف سعميتيف مانيتيف، سي قكؿ سبرة بف ع

ـٍ ىىٍؿ سىًمٍعتى ًبًمٍثًميا ع ييٍنشىدي  ـٍ رىعىٍيتى أىمانىةن        أى ٍيدنا أى ًفٍظتى عى  (5)أىحى

                                                 

، ديكاف بشر )ص(1  (.201( بشر بف أبي خاـز
( تقطع، ك)ليك( لعب، ك)تجد( تجعمو جديدنا.36( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص(2  (، ك)ت ـر
، ديكاف بشر )ص(3  (.16( بشر بف أبي خاـز
 (.16( حسف: عزة، شرح ديكاف بشر )ص(4
 (، ك)ينشد( يقاؿ سيو شعر.2/61( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج(5
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( سػػػي البيػػػت مػػػرتك  ـٍ ف، ا كلػػػا بػػػيف جممتػػػيف مانػػػيتيف، كقػػػد سػػػبقت بيمػػػزةو يالشػػػاىد: كقػػػكع )أ
ممة مانػية لتفيد اعستنكار كالنفي، كالثانية دخمت عما ج  ل ستفياـ خرجت عف معناىا الحقيقي

 .  (بؿ)بمعنا  ةمنقطع جاءت )أـ( سي المكنعيفك  مسبكقة بحرؼ اعستفياـ)ىؿ(،

( بػيف جممتػيف مختمفتػيف: ا كلػا اسػمية  ـٍ كدخمت اليمزة عما جممة اسمية، كقػد كقعػت )أ
: )مف الطكيؿ(دخمت عمييا ىمزة اعستفياـ، كالثانية سعمية سي قكؿ بشر ب  ف أبي خاـز

دكني بىٍطفي سىٍمجو سىمىٍعمىعي  ٍيمىةى تىٍسمىعي          ًبغىٍكؿو كى ٍكتي مينادو ًمٍف ريمى  أى ى
عي  ٍممىةى مكجى درؾى مىٍشعكؼه ًبرى  (1)أىـً اٍستىٍحقىبى الشيٍكؽى الفيؤادي؟       سىًإنيني كىجى

( العيػػيف، كقػػد كالشػػاىد سيػػو: دخػػكؿ ىمػػزة اعسػػتفياـ عمػػا اسػػـ مبتػػدأ،  ـٍ كقػػد أسػػادت مػػع )أ
( مت ػػمة بػػيف جممتػػيف: ا كلػػا اسػػمية )أ ػػكت منػػادو  ـٍ مػػف رميمػػة تسػػمع(، كالثانيػػة سعميػػة  كقعػػت )أ

 )استحقب الشكؽ الفؤاد(، كىك جائز سي المت مة.

( ككدخمت اليمػزة عمػا اسػـ،  ـٍ بػف أبػي ابػيف مفػرديف إلسػادة التعيػيف، كمنػو قػكؿ بشػر كاقعػة )أ
: )مف   الكاسر(خاـز

ـٍ دىعؿي  ًرًؼ الظيعاًئًف أى أىًنييةه الغىداةى أىـً اٍنًتقاؿي      ًلميٍن ى
(2) 

أم   سقػػد سكانػػت منقطعػػة بمعنػػا )بػػؿ(  سػػي البيػػت السػػابؽ كردت )أـ( مػػرتيف، أٌمػػا ا كلػػا
أنيػػةه الغػػداة بػػؿ انتقػػاؿ  ساعنتقػػاؿ كالبعػػد مترادسػػاف، أك أنيػػا زائػػدة كالمعنػػا أمق ػػدي الغػػداًة انتقػػاؿه أـ 
( مت ػػػػمة، سمعػػػػادؿ اعنتقػػػػاؿ مػػػػذككر، كىػػػػك )الػػػػدعؿ(، كقػػػػد كقعػػػػت )أـ( بػػػػيف  ـٍ ؟، كالثانيػػػػة )أ دعؿه

( التي لمتعييف. ـٍ  مفردتيف كىك جائز مع )أ

، كقػ د كقعػت سيػو )أـ( مت ػمة لمتعيػيف بػيف مفػرديف مبنيػيف: كمنو قكؿ بشر بػف أبػي خػاـز
 )مف الطكيؿ(

ميوي     ًلبي الكىجيًؼ ًإذا ما أىٍرقىمىٍت تىًخدي  ؟ ع بىٍؿ ًتٍمؾى تىٍفني ـٍ ًتٍمؾى أىذاؾى أى
(3) 

                                                 

، ديػػكاف بشػػر )ص(1 ػػكؿ(، ك118( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز )بطػػف سمػػج(، ك)لعمػػع( أسػػماء (، ك)رميمػػة( اسػػـ امػػرأة، ك)لى
 مكانع قرب الب رة، ك)استحقب( حمؿ، ك)جدرؾ( لفظ سيو معنا القسـ، كىك النشاط، أك كالد ا ب.

، ديػػػػكاف بشػػػػر )ص(2 (، ك)النيػػػػة( المق ػػػػد البعيػػػػد، ك)من ػػػػرؼ الظعػػػػائف( الظعػػػػائف 167( بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي خػػػػاـز
 المن رسة، ك)الظعائف( النساء سي اليكادج.

، ديػػػػكاف بشػػػػر )ص( بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي (3 (، ك)ذاؾ( ثػػػػكر كحشػػػػي سػػػػريع شػػػػبو بػػػػو ناقتػػػػو، ك)تمػػػػؾ( ناقتػػػػو، 57خػػػػاـز
 ك)الكجيؼ( سير سريع، ك)أرقمت( أسرعت، ك)تخد( نرب سريع مف السير.
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عيػػيف، كقػػد تمػػا اليمػػزةى خبػػره تككقعػػت )أـ( مت ػػمة بػػيف مفػػرديف، ب ػػحبة اليمػػزة إلسػػادة ال
ـه، سي قكؿ   عمرك بف شأس: )مف الكاسر(لكاف مقدي

ـٍ سىمينييطيعي كىع ييطاعي كىع ييبالي       أى  ظُّؾى أى ثعا كافى حى  (1)الى

) ـٍ عمػػا جممػػة سعميػػة سعميػػا منػػارع، كقػػد تقػػدـ شػػبو الجممػػة  كتػػدخؿ اليمػػزة م ػػحكبة بػػػ)أ
( بيف مفرديف، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الخفيؼ( ـٍ  المتعمؽ بالفعؿ، ككقعت )أ

ـٍ دىعؿً   (2)ًتٍمؾى ًعٍرسي لىٍنبا تيريدي ًزيالي        أىًلبىٍيفو تيريدي أى

سػػي الشػػاىد السػػابؽ: دخمػػت ىمػػزة اعسػػتفياـ عمػػا جممػػة سعميػػة، سعميػػا منػػارع، كقػػد تقػػديـ 
شػبو الجممػة المتعمػػؽ بالفعػؿ بعػدىا، كالتقػػدير: )أتريػد زيػػالي لبػيف أـ دعؿ(، كقػد تقػػديـ شػبو الجممػػة 

و المراد مف اعسػتفياـ، كلػيس الفعػؿ، كاعسػتفياـ سػي الجممػة حقيقػي، كلرنػو التعيػيف، )لبيف(  ن
( المت مة، كقد كقعت )أـ( بيف مفرديف: ا كؿ مجػركر بػال ـ)لبيف(، كالثػاني ـٍ  لكقكعيا ب حبة )أ
ػب مػف زكجػو التػي ترلػب  )دعؿ( معطكؼ عمػا السػابؽ، كقػد يحتمػؿ اعسػتفياـ سػي الجممػة التعجُّ

 و، كىك ع يتينح لو سبب سعييا لذلؾ، كقد كبر سنُّو. سي سراق

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

ك نىٍفعىوي كىىيكى ناًئعي  أىًباٍلمىٍكًت يىٍخشا أىٍثكىؿى ا ي أيميوي           أىـً العىٍيًش يىٍرجي
(3) 

بعػده، كأسػاد  كالشاىد: دخكؿ ىمػزة اعسػتفياـ عمػا شػبو الجممػة )بػالمكت( المتعمػؽ بالفعػؿ
مع )أـ( التعييف، ككقعت)أـ( مت مة عاطفة بيف مفرديف: ا كؿ )المكت( مجػركر بالبػاء، كالثػاني 

 )العيش( مجركر بالعطؼ. 

كأٌما مف حيث دخكؿ ىمزة اعسػتفياـ عمػا النفػي كاإلثبػات  سقػد دخمػت عمػا جممػة منفييػة 
إلػػا بتػػة، كقػػد سػػبؽ اإلشػػارة سػػي خمسػػة كث ثػػيف مكنػػعنا، كبػػاقي المكانػػع دخمػػت عمػػا جممػػة مث

 عما أدكات النفي كالجمؿ المنفٌية بشكاىدىا، ككذلؾ المثبتة.   دخكليا
 جكاز حذؼ اليمزة: -4

ـٍ المت ػمة  أجاز النُّحاة حذؼ حرؼ اعستفياـ )اليمزة(، كجعمكه مطردنا إذا كقعت بعدىا أ
 مػف الميػبس ًمػٍف نػركرات لكركده سػي الشػعر كالنثػر، "كذىػب قػـك إلػا أفي حػذؼ ىمػزة اعسػتفياـ 

                                                 

 (، ك)لثعا( اليزيؿ كعديـ الفائدة.59( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص(1
 ي، ك)زيالي( سراقي، ك)البيف( الكراىية.(، ك)عرسي( زكج96( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(2
 (2/299( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج(3
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( المتي مة، كىك ظاىر ك ـ سيبكيو، كذىب ا خفش إلا جػكاز حػذسيا  ـٍ الشرعر، كلك كانت قبؿ )أى
") ـٍ ٍف لـ يكف بعدىا )أى  .  (1)سي اعختيار، كا 

( بعػدىا، كمػف ذلػؾ قػكؿ مغمػس ػكقد كردت شكاىد عدة حػذست سييػا اليمػزة دكف ذكػر لػ ـٍ )أ
 بف لقيط: )مف الكاسر(

، تىٍزدىرينيأى  ، ع أىبا لىؾى ٍممىعىةى ٍبفى قىٍممىعىةى ٍبفى سىٍقعو       لىًينيؾى  ى
(2) 

كلعػػؿي اعسػػتفياـ المكاقػػع سػػي الجممػػة سػػي لفػػظ تزدرينػػي، كالتقػػدير: أتزدرينػػي، كقػػد حػػذست 
اليمػػزة مػػف البيػػت، كلػػرض اعسػػتفياـ اإلنكػػار كالتػػكبيخ  إٍذ كيػػؼ ليػػذا المجيػػكؿ الػػذليؿ الػػذم ع 

أحػػد نسػػبو أف يقمػػؿ مػػف شػػأني، سالبيػػت سػػي لايػػة اليجػػاء كاعسػػتنكار، كقػػد يحتمػػؿ البيػػت يعػػرؼ 
 التعجب مف ازدراء ىذا الرجؿ لمشاعر، لكف المعنا ا كؿ أقكل كأكنح.

 كمنو لعبيد بف ا برص: )مف الكاسر(

قنا     لىقىٍد أىٍخمىٍفتي حيننا بىٍعدى حيفً  : حى ! سىقيٍمتي  (3)سىقالىٍت لي: كىبيٍرتى

كالشػػاىد سيػػو: حػػذؼ اليمػػزة مػػف اعسػػتفياـ سػػي لفػػظ )كبػػرت(، كالتقػػدير )أكبػػرت(، كلعػػؿي 
كقػػػد شػػػاب رأسػػػو، كنػػػعفت قكتػػػو، ستخاطبػػػو  ،اعسػػػتفياـ سيػػػو معنػػػا التعجػػػب، مػػػف تغيػػػر الشػػػاعر

 زكجتو عاتبة عميو مف تغيره بعد كبره.

 كمنو قكؿ مطير بف ا شيـ: )مف الكاسر( 

، كىاٍ ىٍنباءي  ما ماًء البيطاحً  أىحاًر أىتاؾى تىٍنمي         مي قانا عى
(4) 

كقػػػد كقػػػع اعسػػػتفياـ سػػػي لفػػػظ )أتػػػاؾ( كالتقػػػدير: أأتػػػاؾ؟، كلعػػػؿي الغػػػرض مػػػف اعسػػػتفياـ 
، كلعػػؿي الحػػارث، أك حارثػػة مخاطبػػو يعمػػـ  التقريػػر  إٍذ يقػػرره عمػػا شػػاعتو كبطكلتػػو سػػي ىػػذا اليػػـك

قريػر ليحقػؽ مق ػده مػف ا بيػات كىػك الفخػر سيػك ت  لكنو يذكر الحدث عما سبيؿ الفخر بالكاقعة
 بنفسو.   

                                                 

 (.35-34( المرادم، الجنا الداني )ص(1
(، ك) ػػػممعة بػػػف قممعػػػة( كنايػػػة عٌمػػػف ع يعػػػرؼ مػػػف النػػػاس، 2/56( مغمػػػس بػػػف لقػػػيط، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج(2

عػش تنجمػو الػدكاب بأرجميػا ، كىػك كنايػة عػف ك)قممعة( الخسيس مف النػاس، ك)سقػع( نػرب مػف أردأ أنػكاع ال
 الذليؿ، ك)لينيؾ( كممة تستخدـ سي التككيد أ ميا  نؾ سحكلت اليمزة ىاءن، ك)تزدريني( تست غرني.

 (.122عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص (3)
ك)البيطػاح( مػاء (، ك)حار( منادل مرخـ، )تنمي( تنتشر كتػذيع، 2/423( مطير بف ا شـ، ديكاف بني أسد )ج(4

 سي ديار بني أسد كقعت قربو حركب الردة.
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 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف المنسرح(

ًيؿي  يؿي ايمريا  اًحبان يي اًحبييا         ميعتىًسؼي ا ىرًض ميقًفره جى كى
(1) 

 كالتقدير سي البيت: )أ احبنا ي احبيا(. 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف المنسرح(

 (2)بىٍرقنا ًبتُّ أىٍرقيبيوي         ذاتى الًعشا سي لىماًئـو ليرر  اًح تىرل 

كالتقػػػدير: أتػػػرل برقنػػػا، كقػػػد يكػػػكف المػػػراد مػػػف اعسػػػتفياـ التقريػػػر، إٍذ حػػػؿي السػػػحاب قػػػرب 
   دكرىـ، سمعؿي  احبو قد رآه سيريد أف يقرره بذلؾ المشيد الجميؿ، كيذكرره بتمؾ ا ياـ السعيدة.

القػكؿ بحػذؼ ىمػزة اعسػتفياـ إٍف لػـ يكػف معيػا دليػؿ عمػا المحػذكؼ،  أٌما المبرد سيرسض
 .(3)قاؿ: "كىذا القكؿ خطأ ساحش، إنيما يجكز حذؼ ا لؼ إذا كاف سي الك ـ دليؿ عمييا"

، (4)كقد نسب أحد الباحثيف ىذا القكؿ خطأن عبف ىشاـ عف شػرح أبيػات المغنػي لمبغػدادم
، مع أف الباحث نقؿ رأم ابػف ىشػاـ بجػكاز (5)ل احب المغنيكىك منسكب إلا المبرد سيو كليس 

حذؼ اليمزة قبؿ ىذا القكؿ، ثـي أردؼ القكؿ سي ال فحة التالية عبف ىشاـ، كال كاب أٌنو لممبػرد 
ف لػػػـ يكػػػف معيػػػا  سػػػي الكامػػػؿ، مػػػع اإلشػػػارة إلػػػا أف ابػػػف ىشػػػاـ يجيػػػز حػػػذؼ ىمػػػزة اعسػػػتفياـ، كا 

 .(6)دليؿ

( قكؿ الجميح بف الطماح: )مف البسيط(كًمفى الشكاىد عما حذؼ ال ـٍ  يمزة قبؿ )أى

ٌركبً  سيٍت أىٍىؿى خى ـٍ أىحى ٍمتنا  ما تيكىمرمينا        مىٍجنكنىةه  أى  (7)أىٍمسىٍت أيمامىةي   ى

( التعيػػيف،  ـٍ ػػٌركًب(، كقػػد أسػػادت اليمػػزة مػػع )أ سيػػٍت أىٍىػػؿى خى ـٍ أىحى كالتقػػدير: )أىػػي مىٍجنكنىػػةه  أى
( بي ـٍ ف جممتيف: ا كلا اسمية محذكسة المبتدأ )ىي مجنكنة(، كالثانية )أحسػت أىػؿ كقد عطفت )أ

                                                 

(، ك)كيػػؿ أميػػا( تعجػػب، ك)أميػػا( بيمػػزة ك ػػؿ لمنػػركرة الشػػعرية، 91( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد )ص(1
 ك)معتسؼ( الذم يسير عما لير ىدل، ك)مقفر( جرداء قاحمة.

( 62( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(2  البيض.(، ك)أرقب( أنظر، ك)لرر
 (.2/181( المبرد، الكامؿ سي المغة كا دب )ج(3
 (.175( القاني: حيدر، الظكاىر التركيبة البارزة سي ا  معيات )ص(4
 (.1/33( البغدادم، شرح أبيات المغني )ج(5
 (.20-19( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(6
 ركب( قكميا.(، ك)أمامة( زكجة الشاعر، ك)أىؿ خ2/14( الجميح، ديكاف بني أسد )ج(7
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خركب(، كالمعنا: أمست زكجتو  امتة ع تتكمـ، سيػؿ أ ػابيا جنػكف أـ التقػت بأحػد مػف قكميػا 
 .  (1)؟سأسسدىا سغنبت

 اًلستفياـ بمفظ السؤاؿ: -5

السػؤاؿ، بػؿ عمػا سػبيؿ كقد كردت ألفاظ السؤاؿ سي أشعار بني أسدو عمػا ع سػبيؿ إسػادة 
اإلخبار أك ا مر، كىي كثيرة سي أشعارىـ، سكقع بعنػيا ب ػحبة أداة اعسػتفياـ، كمػف ذلػؾ قػكؿ 

 : )مف البسيط( )ما(، كالمفظ للمر بشر بف أبي خاـز كقع سيو لفظ السؤاؿ مع ا داة

ٍيؿي  ًت الخى ٍيرنا لىداةى النيٍعًؼ ًمٍف شىًطبو      ًإٍذ سيني ٍؿ نيمى سى  (2)ًمٍف ثىٍي فى ما اٍزدىىىفكا؟كى

: ب ػحبة ا داة )مػف(، كالمفػظ للمػركمنو قكؿ الجميح بف الطماح، كقد كقع لفظ السؤاؿ 
 )مف المنسرح( 

ًنمكا ـٍ كىع لى ، ع        أىٍكسىٍكا ًبجيراًنًي ًف الفىكاًرسي ٍعدنا: مى ساًئٍؿ مى
(3) 

اإلخبػػػػػار مػػػػػع أداة  سػػػػػبيؿكمنػػػػػو قػػػػػكؿ قػػػػػراف بػػػػػف يسػػػػػار، كقػػػػػد كقػػػػػع لفػػػػػظ السػػػػػؤاؿ عمػػػػػا 
 : )مف الطكيؿ( اعستفياـ)كيؼ(

ما كيؿر شىٍيءو ساءىهي الديٍىري حاًليا يىٍسأىليني أىٍف كىٍيؼى حاًليى بىٍعدىهي        عى كى
(4) 

كمنػػو قػػكؿ بشػػر، ككقػػع سيػػو لفػػظ السػػؤاؿ ب ػػيغة ا مػػر ع عمػػا سػػبيؿ اعسػػتفياـ حقيقػػة 
 ب حبة ا داة )كيؼ(: )مف البسيط(

ٍثقكبً ساًئٍؿ   (5)ىىكاًزفى كىٍيؼى شىديتينىا     ًبالًحٍنًك ًيٍكـى اتيقىٍكنا ًبٍاًبف مى

 كسي مكانع أخرل كقع لفظ السؤاؿ دكف أف تقع ب حبتو ا داة، كيستشيد الباحث ببعض منو. 

                                                 

 (.2/14(  دقة: محمد، ديكاف بني أسد )ج895ك1/30( البكرم، سمط الآللي سي شرح أمالي القالي )ج(1
، ديػكاف بشػر )ص(2 (، ك)نميػر( حػي مػف أحيػاء بنػي عػامر، ك)النعػؼ( مػا انحػدر مػف 138( بشر بف أبػي خػاـز

ك)سنػػت( تفرقػػت، ك)ثيػػ ف( عػػف لمػػظ الجبػػؿ، كارتفػػع عػػف مجػػرل السػػيؿ، ك)شػػطب( جبػػؿ سػػي ديػػار أسػػد، 
 مكنع، ك)ازدىفكا( كسبكا كأخذكا مف الغائـ.

 (، ك)لنمكا( أ ابكا لنيمة، كىك سمب المقاتؿ بعد الحرب.2/25( الجميح بف الطٌماح، ديكاف بني أسد )ج3)
 (. 2/519( قراف بف يسار، ديكاف بني أسد )ج(4
، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج(5 اسػػـ مكنػػع، كالجمػػع أحنػػاء، كىػػك المتعػػرج مػػف (، ك)الحنػػك( 2/40( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 ا ماكف.
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كمػػػف أمثمتػػػو عنػػػد ا سػػػدييف قػػػكؿ بشػػػر، كقػػػد كقػػػع سيػػػو لفػػػظ السػػػؤاؿ ب ػػػيغة ا مػػػر، دكف 
ة تمػيـ كتفػرؽ قػكتيـ سػي يات التاليػة لػو يجيػب منػمكف السػؤاؿ عػف ىزيمػ حبة ا داة، كسي ا ب

 : )مف البسيط( ذلؾ اليـك

ٍـو ًإذ كلكا كلـ يقفكا ٌنا بىني  ى ٍؿ       عى سى ا ًبنا يىٍكـى الًجفاًر كى كاٍسأىٍؿ تىميمن
(1) 

كمنػػو قػػكؿ بشػػر، يسػػائؿ أطػػ ؿ محبكبتػػو، ككقػػع لفػػظ السػػؤاؿ بمفػػظ المنػػارع، عمػػا سػػبيؿ 
 اإلخبار المتنمرف معنا اعستفياـ السابؽ لمحديث: )مف الكاسر( 

بىةه ًلداعي ما سييا ميجاكى قىٍفتي سييا أيساًئمييا طىكي ن      كى كى
(2) 

ا مػر، دكف  ػحبة ا داة إلسػادة كمنو قكؿ عبيد بف ا برص، ككقع لفظ السػؤاؿ ب ػيغة 
 : )مف الكامؿ(لسخرية بالخ ـالمباىاة كالفخر، كا

ٍجرى ٍبفى قىطاـو ًإٍذ        ظىميٍت ًبًو السٍُّمري النيكاًىؿي تىٍمعىبي  سىساًئٍؿ ًبنا حي
(3) 

كمنػػو قػػكؿ حنػػرمي بػػف عػػامر، كقػػد كقػػع لفػػظ السػػؤاؿ ب ػػيغة ا مػػر، كمنػػمكف السػػؤاؿ  
ىػػك السػػؤاؿ عػػف الكػػرر كالشػػدر، كتقػػدير السػػؤاؿ )كيػػؼ كػػٌرم، كشػػدم؟(: )مػػف مػػذككر سػػي البيػػت، ك 

 الكاسر(

شىٌدم ٍيدو        كىٍعٍف كىٌرم لىداتىًئذو كى ٌنا الفىكاًرسى يىٍكـى زى مي عى  (4)سى

كلعؿي الم حظ عستخداميـ لفظ)السػؤاؿ( مػف ليػر أداة اعسػتفياـ يمحػظ سيػو تحمُّػؿ المفػظ  
ف لػـ لمعنا اعستفياـ، ليس  ب كرة  ريحة، بؿ مبطينة تفيـ مف السياؽ المغكم لمق يدة، كىك كا 

يعػػدي مػػف ظػػاىرة اعسػػتفياـ، سيػػك داخػػؿ سيػػو مػػف حيػػث المنػػمكف، إذ طمػػب الفيػػـ داخػػؿ سيػػو لػػيس 
 ظ بؿ عما سبيؿ المعنا كالمق كد. عما سبيؿ المف

  

                                                 

، ديػػكاف بشػػر )ص(1 (، ك)الجفػػار( يػػـك مػػف أيػػاـ بنػػي أسػػد كحمفائيػػا عمػػا بنػػي تمػػيـ، 140( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز
 ك) ـ( بطف مف بطكف طيء. 

، ديكاف بشر )ص(2  .(109( بشر بف أبي خاـز
كالد امرئ القيس، ك)السمر( الرماح، ك)النكاىؿ( (، ك)حجر بف قطاـ( 32( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(3

 المتعطشة لمدـ.
 (.2/365( حنرمي بف عامر، ديكاف بني أسد)ج(4
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 ثانينا: َىؿْ 

)ىؿ( حرؼ استفياـ، تدخؿ عما ا سماء كا سعػاؿ  لطمػب التي ػديؽ المكجػب، ع ليػر،         
كىػي ع تقػع إع سػي " ، يقػكؿ سػيبكيو:(1)نحك: ىؿ قاـ زيد؟ كىؿ زيد قائـ؟ ستيساكم اليمزة سػي ذلػؾ

كػػػاف  ، كا  ػػػؿ أف يتبعيػػػا الفعػػػؿ، كيمييػػػا اعسػػػـ إذا كػػػاف مبتػػػدأ خبػػػره مفػػػرد، أمػػػا إف(2)اعسػػػتفياـ"
"أع ترل أٌنيـ يقكلكف: ىىٍؿ زيده منطمػؽه،  :لـ يجز، كبو  ٌرح سيبكيو إذ يقكؿاعسـ ب حبة الفعؿ 

ػٍز إٌع  كىؿ زيده سي الدار، " ككيؼ زيده آًخذه ". سًإف قمت: ىؿ زيدان رأيتى كىؿ زيده ذىب قىبيحى كلـ يجي
 .(3)سي الشعر"

كيسػػتفيـ بػػػ )ىػػؿ( لطمػػب الت ػػديؽ المكجػػب، كىػػك لرنػػيا الػػرئيس إٌع أنيػػا تخػػرج لمعػػافو 
( ، كالتمنػػي) النفػػي، ك التحقيػػؽ، كالتككيػػد، كا مػػر :، كىػػيمػػف السػػياؽ ذكرىػػا المػػرادمأخػػرل تفيػػـ 

 .(4)كعقد س  ن لمتفريؽ بيف اليمزة، ك)ىؿ( سي سياؽ الجممة العربية

 :  تيسد سمتعددة، كىي عما النحك اآلشعر بني أ أٌما ال كر التي جاءت عمييا سي

  دخمػػت )ىػػؿ( عمػػا جممػػة اسػػمية، سػػي تسػػعة مكانػػع مػػف أشػػعارىـ، كقػػد ابتػػدأت الجممػػة
بعػػدىا بالمبتػػدأ، كأسػػادت النفػػي سػػي أبيػػات عػػدية، كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ عبيػػد بػػف ا بػػرص: )مػػف 

 البسيط( 
 (5)التُّراًب كأىٍركاحو كىأىٍركاحً  كىىىٍؿ نىٍحفي ًإٌع كىأىٍجسادو تىميرُّ ًبيا       تىٍحتى 

 اعستفياـ سي البيت يحمؿ عما معنا النفي، كالتقدير: ليس نحف إع كأجساد تمرُّ بيا.كلعؿي 

 مف البسيط( عنا النفي كالبيت السابؽ سي قكلو: )ا برص بيت آخر ييفسر عما مكلعبيد بف 

تىميرُّ ًبيا        تىٍحتى التُّراًب كىأىٍجساده كىأىٍجسادً  ًإٌع كىأىٍركاحو  ىىٍؿ نىٍحفي 
(6) 

  

                                                 

 (.341( المرادم، الجنا الدياني )ص(1
 (.3/189( سيبكيو، الكتاب )ج(2
 (.1/99( المرجع نفسو )ج(3
 (. 346( المرادم، الجنا الداني )ص (4
كح، أٌما الثانية سمعناىا الرياح. 44يد ) صعبيد بف ا برص، ديكاف عب ((5  (، ك)ا ركاح( ا كلا جمع ري
 (. 55( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(6
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 بف شؤبكب: )مف الطكيؿ(كمٌما جاء بمعنا النفي قكؿ كمحب 

ـي  دُّؾى شىٍييى ٍنفيساءي لىئيمىةه        كىخاليؾى يىٍربيكعه كىجى سىيىٍؿ أىٍنتى ًإٌع خي
(1) 

 : )مف الكامؿ(بشر بف أبي خاـزكمنو قكؿ 

ـٍ يىٍعمىـً  تىميمنا سي الحيركبً ساًئٍؿ  ٍف لى رربي ًمٍثؿي مى كىعاًمرنا        كىىىٍؿ الميجى
(2) 

 كمف ع يعمـ.   -حسب اخت ؼ الركاية -كالمعنا: ليس المجررب أك المجريب

 سبرة بف عمرك: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ 

ٍمرو  ٍمرى ٍبفى نى  (3)أىٍبمىؽى اإًلٍستي كىالقىفا      كىىىٍؿ ًمٍثمينا سي ًمٍثًميا لىؾى لاًسري  أىنى

تخريجيػػا عمػػا معنػػا النفػػي: ركايػػة أخػػرل لمبيػػت بػػالنفي" كمػػا مثمنػػا"، كىػػك  ركالػػذم يفسػػ     
ػػػا اسػػػمو نػػػمرة بػػػف نػػػمرة عمػػػا لػػػدره ، سػػػ  يمكػػػف أف يغفػػػر (4)الػػػراجح سييػػػا   نيػػػو ييجػػػك شخ ن

 مرة. الشاعر كقكمو خيانة ن

 كمنو قكؿ الجميح بف الطماح: )مف الكامؿ(

ٍيري أىٍف كىثيرى ا ىشيرُّ  ديًؽ أىكاًثرى ا ىٍمكاؿً  ىىٍؿ لى ٍربي ال ي كىأىٍىمىكىٍت       حى
(5) 

كلعػػؿي البيػػت سيػػو معنػػا النفػػي، كالتقػػدير: لػػـ يتغيػػر عمػػا أحكالنػػا إٌع كثػػرة الشػػر، كقتػػاؿ ا  ػػدقاء، 
كقد عمرػر كثينػرا كجػريب  ،كالديار، كىك يشفؽ لمحالة التي ك ؿ إليياكما نتج عنو مف ىمكة لمماؿ 

 ، سمعنا اعستفياـ سي البيت عما سبيؿ النفي، كليس اعستفياـ حقيقة. (6)الحياة كخبر دركبيا

 كمنو قكؿ سبرة بف عمرك: )مف البسيط(

ـٍ    ريشي العى اسيًر قىٍد أى  ٍيؿو سىًإنيكي ٍيري ما جى ٍسسىٍدتيـٍ البىمىدايا نىٍ ري ىىٍؿ لى
(7) 

                                                 

ػػرىذ، ك)الشػػييـ( مػػا عظػػـ شػػككو 2/163كمحػػب بػػف شػػؤبكب، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج ((1 (، ك)اليربػػكع( دكيبػػة سػػكؽ الجي
 مف القناسذ.

، ديكاف بشر)ص(2  (. 180( بشر بف أبي خاـز
(، ك)أبمػػػؽ( مػػػا شػػػابو سػػػكاد كبيػػػاض، ك)اإلسػػػت( ىمزتيػػػا ك ػػػؿ 2/65سػػػبرة بػػػف عمػػػرك، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج ((3

 .لمنركرة الشعرية كقطعت
 (.9/510( البغدادم، خزانة ا دب )ج(4
 (، ك)ا شر( جمع شر.2/23( الجميح، ديكاف بني أسد)ج(5
 (.213( التبريزم، كنز الحفاظ )(6
 (، ك)ما( زائدة س مت بيف المتنايفيف.2/63أسد)ج( سبرة بف عمرك، ديكاف بني (7
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كقػػد دخمػػت )ىػػؿ( عمػػا الجممػػة اعسػػمية مفيػػدة معنػػا التمنػػي سػػي قػػكؿ عبيػػد بػػف ا بػػرص 
 يتذكر ديار محبكبتو: )مف البسيط( 

ميطي  ٍمما جيرىةه خي سى ـى نىٍحفي كى ـي راًجعىةه        أىٌيا كىىىٍؿ المييالي كىا ىٌيا
(1) 

لقد أسادت )ىؿ( سي البيت السابؽ معنا التمني، إذ يتمنا الشاعر عكدة تمؾ ا ياـ التػي  
 ميا سيتمنا عكدتيا.تسكف قرب منزلو، سيمتقياف يكميعا، لكنييا ذىبت بعد رحيؿ أىكانت محبكبتو 

 خاـز داخؿ سيما أساد التمني: )مف الطكيؿ(كلعؿي قكؿ بشر بف أبي 

ما تيطاًلعي أىٍط  ىىٍؿ أىٍنتى عى ٍبعىيا كى ٍكنا تيساًئؿي رى ييةى راًبعي      ًبحى ًؿ مى
(2). 

كالبيت السابؽ مطمع ق يدة سي مدح أكس بف حارثة الطائي، كقد أكثر بشر مف مدحو، 
سقد يككف معنا البيت دعكة لمممدكح بػالكقكؼ عمػا أطػ ؿ حبيبتػو كمشػاركتو ذكراىػا الكريمػة سػي 

 يخاطب بيا ممدكحو  ليشاركو مشاعر تذكر ا حباب.  نفس الشاعر، سيك أمنية مف الشاعر

  بػػف اعبيػػد كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ  الجممػػة سػػبع مػػرات سػػي أربعػػة أبيػػات،كدخمػػت )ىػػؿ( عمػػا شػػبو
 ا برص: )مف الكاسر(

 (3)بكا البكابي منؾى كقاؿ: ىؿ ًلي       كىؿ لمباًب مف ذا مف خ صً 

البحث عف الخ ص بػأم كسػيمة، كقد تكررت )ىؿ( مرتيف سي البيت السابؽ ليفيد معنا 
كالبيت سيو إلراؽ كتعميؽ ل كرة رسض المجتمع لمبخيػؿ، كلعػؿي المعنػا المػراد مػف اعسػتفياـ سػي 
البيت التمني، إٍذ يتمنا النػاس الخػ ص مػف البخيػؿ ا كػكؿ، سيتػذمركف منػو كيحػاكلكف الخػ ص 

)خػػ ص( كالتقػػدير: ىػػؿ لػػي منػػو بػػأم كسػػيمة، كالمبتػػدأ سػػي ا كؿ محػػذكؼ يفسػػره المػػذككر بعػػده 
 زائدة )خ ص(.، كالثاني مذككر مجركر لفظنا بمف ال؟خ ص

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف المتقارب(

ما ًعٍندىنا        كى  ـٍ الكاًسرى سىيىٍؿ لىؾى سينا كى  (4)ةىىٍؿ لىؾى سي ا يدي

                                                 

 (، ك)خمط( قرابة ك حبة كجيرة.79( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(1
، ديكاف بشػر)ص(2 (، ك)رابػع( حػاؿٌّ كنػازؿ، ك)حكنػا( اسػـ مكنػع، ك)الربػع( المنػزؿ 113( بشر بف أبي خاـز

 كالدار.
 اة كمفر.(، ك)خ ص( نج74( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(3
( ةك)ا دـ( اإلبػؿ البػيض، ك)الػكاسر  (،2/230( عبيد بف ا برص، ديكاف بني أسد سي المستدرؾ عما ديكانػو)ج(4

 السماف العظاـ. 
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القػػيس الػػذم يتيػػدد كلعػػؿي المعنػػا المػػراد مػػف اعسػػتفياـ سػػي البيػػت التيديػػد كالكعيػػد عمػػرئ 
قػػـك بنػػي أسػػد بعػػد مقتػػؿ أبيػػو، سيقػػكؿ لػػو عبيػػد: أك تسػػتطيع أف تكاجػػو سرسػػاننا كمػػا عنػػدنا مػػف إبػػؿ 

، كقد يحمؿ البيت معنا التقرير المق ػكد منػو ؟بيض سماف عدية قكية لمقاتمينا سي مكاجية قكمؾ
ة لمشػػاعر  إذ ع إظيػػار نػػعؼ الخ ػػـ، ع عمػػا سػػبيؿ اإلجابػػة، ساإلجابػػة معركسػػة سػػمفنا بالنسػػب

 يستطيع أحد مكاجية سرساف قبيمتو.

: )مف البسيط(  كمنو قكؿ بشر بف خاـز

مىؼً  ـٍ ىىٍؿ ًلعىٍيشو مىنا سي الديٍىًر ًمٍف خى ما ما ساتى ًمٍف أىسىؼو     أى ميـً عى  (1)ىىٍؿ ًلٍمحى

كقد دخمت )ىؿ( سي البيت السابؽ مرتيف، عمػا جممػة اسػمية مبػدكءة بشػبو جممػة متعمقػة 
بخبػػر محػػذكؼ مقػػديـ ا كؿ)لمحمػػيـ(، كالثػػاني)لعيش(، كالمبتػػدأ مػػؤخر مجػػركر بػػػ)مف( الزائػػدة ا كؿ 
)أسؼ(، كالثاني )خمؼ(، كالمراد باعستفياـ سي البيت النفي، كالمعنا: ليس لمحمػيـ عمػا مػا سػات 

 مف أسؼ، كليس لما منا مف خمؼ كعكدة.

 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع: )الكامؿ(

الًكبىًر الميبيًر طىبيبي     سىأىعكدى ًلرعا كىالزيمافي عىجيبي  ىىٍؿ لي ًمفى 
(2) 

كقػػػػد دخمت)ىػػػػؿ( اسػػػػتفيامية عمػػػػا شػػػػبو جممػػػػة متعمػػػػؽ بخبػػػػر محػػػػذكؼ مقػػػػديـ، كالمبتػػػػدأ 
مؤخر)طبيػب(، كقػد خػػرج اعسػتفياـ سػػي البيػت ليفيػػد معنػا التمنػػي، سالشػاعر يتمٌنػػا طريقػة ليعػػكد 

 كاف، يعيش أجكاء ال با.بيا شابعا مقب ن عما الحياة كما 

  عبيػد بػف ا بػرص: كدخمت )ىؿ( عما جممة سعمية مانكية سي سبعة أبيػات، كمنػو قػكؿ
 )مف الكامؿ( 

ًبٍيدىا؟ حٌتا ييقاؿى لمٍف تىعىػريؽى دىٍىػرىهي     يا ذا الزمانًة ىٍؿ رأيتى عى
(3) 

أم بمعنػا )قػد رأيػت   سعمية مانػكية مفيػدة معنػا التحقيػؽكسيو دخمت )ىؿ( عما جممة 
عبيدنا(، كالبيت سيو معنا التيعجب مف طكؿ عمر الشاعر، سقد بمغ مف العمػر عتيعػا، إذ يػذكر سػي 

                                                 

، ديكاف بشر)ص(1 (، ك)الحميـ( مف الًحمـ بمعنا العقؿ كا نػاة، كىػك العاقػؿ، ك)خمػؼ( بػدؿ 157( بشر بف خاـز
 كعكض.

 (، ك)المبير( الميمؾ، ك)ًلرعا( شابعا جمدنا.2/318أسد)ج( ناسع بف نفيع، ديكاف بني (2
(، ك)تعػػريؽ( لػػـ يبػػؽ عميػػو لحػػـ مػػف طػػكؿ عمػػره، ك)الزمانػػة( العاىػػة 48( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(3

 كا مراض، كالمق كد  احب ا مراض الكسيح.
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ا بيات طكؿ عمره، كمخالطتو لممكؾ كممالؾ شتا، كتعاقبت عميو دكؿه كع زاؿ عما قيد الحيػاة، 
 نُّو محتم ن سي البيت.لكف اعستفياـ سيو يفيد معنا التحقيؽ، أٌما معنا التقرير س  أظ

 كمنو عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ( 

ٍيثي ييٍفني سىٍيؿي ذاًت المىساًجدً  دىٍيؾه مىكانىوي        ًإلا حى ٍيًدم كي ـى عىٍف عى كىىٍؿ را
(1) 

سػػي البيػػت السػػابؽ دخمػػت )ىػػؿ( عمػػا جممػػة سعميػػة مانػػكية، كقػػد يكػػكف معنػػا )ىػػؿ( سيػػو 
، كقػػد (2)ا البيػػت: قػػد انقمبػػت ا حػػكاؿ كتغيػػرت عمػػيي الػػدىكرالتككيػػد كالتحقيػػؽ بمعنػػا )قػػد(، كمعنػػ

كيبرح حػالي كمػا كػاف بػؿ تقمبػت بػي السػنكف كالػدىكر،  عنا النفي: أم لـ يبؽى يككف البيت عما م
 كسني عمرم، كأ بحت كاى ن بعد أف كنت ل ننا طريعا، سأسنتني ا ياـ. 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكاسر( 

ًؿ  الشُّعىراءى ىىٍؿ سىبىحكا كىسىٍبحي    بيحكرى الشرٍعًر أىٍك لا كا مىغا يسى
(3) 

، كالغرض مف البيػت يتنػح سيػو معنػا الفخػر بميارتػو  كقد دخمت )ىؿ( عما سعؿ ماضو
الشعرية، كتفكقو عمػا الشػعراء، كاعسػتفياـ سػي البيػت يحمػؿ معنػا التقريػر، لكجػكد المسػئكؿ عنػو 

رنػػػػة أشػػػػعارىـ بأشػػػػعاره، كىػػػػذا يكجػػػػب اإلجابػػػػة مػػػػف المسػػػػئكؿ، كحسػػػػب سػػػػي البيت)الشػػػػعراء(، كمقا
ت متنػػمف لنفػػي الشػػاعر: سإنػػو تفػػكيؽ عمػػييـ جميعنػػا، كع يسػػتطيع أحػػد السػػباحة مثمػػو، كمعنػػا البيػػ

 تفكؽ أحد عميو.    

: )مف الطكيؿ(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍنًب   (4)قي بو ًإٍذ تىدانا القىباًئؿي أىع ىىٍؿ أىتاىا كىٍيؼى ناكىأى قىٍكمىيا       ًبجى

كالشػػاىد سػػي البيػػت: دخػػكؿ )ىػػؿ( عمػػا جممػػة سعميػػة مانػػكية، كقػػد سػػبقت بػػاليمزة ك)ع( 
 اعستفتاحية، كلعؿي )ىؿ( سي البيت بمعنا )قد( لمتككيد كالتحقيؽ  أم قد أتاىا.

  

                                                 

دىٍيؾ( ك)ذات المساجد( مكنعاف. 61( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(1  (، ك)راـ( برح كأقاـ، ك)كي
 (. 61( عدرة، شرح ديكاف ديكاف عبيد)ص(2
 (، ك)مغا ي( السباحة عميقنا.73( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(3
، ديػػكاف بشػػر)ص(4 أسػػد كقعػػت سيػػو مكقعػػة بػػيف  (، ك)نػػاكأ( قاتػػؿ، ك)قػػ ب( جبػػؿ لبنػػي175( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 بني أسد كبني نبعة، ككانت الغمبة لبني أسد.
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 كمنو قكؿ سبرة بف عمرك: )مف الكامؿ(

ـٍ رىعىٍيتى  ٍيدنا أى ًفٍظتى عى ـٍ ىىٍؿ سىًمٍعتى ًبًمٍثًميا ع ينشدأىحى أىمانىةن        أى
(1) 

اعسػػتفياـ سػػي  كسػػي الجممػػة أكثػػر مػػف اسػػتفياـ، كالمػػراد ىنػػا اعسػػتفياـ بػػػ)ىؿ(، كلػػـ يػػأتً 
الجممػػة حقيقػػة، بػػؿ خػػرج عػػف معنػػاه لمعنػػا النفػػي، كالمػػراد لػػـ ييٍسػػمىع بحػػدكث مثػػؿ ىػػذه الجريمػػة، 

ة، ع تخػػرج مػػف ذم كىػػي التزكيػػر سػػي القنػػاء كتركػػت بػػ  ق ػػ ة مسػػتمجي يدو سييػػا، سيػػي مسػػتقبىحى
 مركءة، سكجب التعريض بيا، كىجاء مف أتاىا، كعميو سالنفي سي معنا اعستفياـ أكجو.  

 كمنو قكؿ نرار بف ا زكر: )مف البسيط(

ده     ًإٌع أىحاطى ًبًو ًمٍف بىٍغًيًو الًغيىري  تىفىكيركا ىىٍؿ بىغا ًمميٍف مىنا أىحى
(2) 

د خرج اعستفياـ عف معناه الحقيقي  ليفيد معنا النفي، كعميػو يكػكف معنػا البيػت: لػـ كق
يبػػًغ أحػػده إع سػػميط ا  عميػػو ليػػر، كتقميبػػت عميػػو أحػػكاؿ الػػدنيا سأ ػػابتو الم ػػائب، كالػػدكاىي، كقػػد 

ر ساعمو لمتخ يص. دخمت )ىؿ( عما   سعؿ ماضو تأخي

 مف الطكيؿ( بف أنؼ الكمب: ) كمنو قكؿ عباد

ـٍ :ًبا ً  دي  سىقيٍمتي لىيي ىىٍؿ تيٍنًكركنىني      كىىىٍؿ عابىني ًإٌع النيدل كىالتيمىجُّ
(3) 

كقػػػد تكػػػرر اعسػػػتفياـ سػػػي البيػػػت مػػػرتيف، سػػػي ا كلػػػا تبعيػػػا سعػػػؿ منػػػارع )تنكركننػػػي(، 
، كخرج اعستفياـ بيا إلا معنا النفي.   كالمعنا سيو عما سبيؿ التقرير، كالثانية تبعيا سعؿ ماضو

  ،دخمت)ىػػؿ( عمػػا جممػػة سعميػػة سعميػػا منػػارع، كلػػـ تػػزد بعػػدىا )مػػف( سػػي أحػػد عشػػر بيتنػػا
 كمف ذلؾ قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ( 

ٍسـً أىٍط ؿو         بىكىٍيتي كىىىٍؿ يىٍبكي ًمفى الشيٍكًؽ أىٍمثالي ًمٍف رى ٍنًزؿو عاؼو كى أىًمٍف مى
(4) 

ة، كالثػػػاني بػػػػ)ىؿ( كقػػػد دخمػػػت عمػػػا جممػػػة سػػػي البيػػػت السػػػابؽ اسػػػتفياماف: ا كؿ بػػػاليمز 
سعمية، سعميا منارع، كقد س ؿ بيف الفاعؿ كسعمػو شػبو جممػة، كقػد يكػكف الغػرض مػف اعسػتفياـ 

 التقرير، كالمعنا: نعـ يبكي أمثالي مف الشيكؽ عما سراؽ أحبيتيـ.

                                                 

 (. 2/61( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد)ج(1
 (، ك)الًغيىر( الم ائب، كتقمب ا حكاؿ.2/381( نرار بف ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(2
 جد بما يكفي.(، ك)الٌتمٌجد( ا خذ مف الم2/84عٌباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج ((3
 (. 105( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(4
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 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ًإذا كافى يىٍكـه  ييٍستىعافي ًبأىٍنفيسً        بىني أىسىدو ىىٍؿ تىٍعمىمكفى بى ءىنا   
(1) 

دخمت )ىؿ( عما جممة سعمية، كقد يكػكف اعسػتفياـ سػي البيػت يحمػؿ معنػا التقريػر  أم 
.   ؟ىؿ عرست ما حٌؿ بنا  ، كقد يحمؿ معنا النفي: ع تعممكف ب ءنا سي ىذا اليـك

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكامؿ(

ميمىيي   (2)ىىٍؿ تىرل ظيعيننا      كىالديكـً أىٍك أىٍشباًىيا ا ٍثؿي سىاٍنظيٍر خى

كاعسػػتفياـ سػػػي البيػػػت السػػابؽ سيػػػو معنػػػا اعسػػتفياـ حقيقػػػة، كىػػػك الت ػػديؽ، كقػػػد يحمػػػؿ  
معنػػػا التقريػػػر، كلعػػػؿي الشػػػاعر أراد بػػػو الشػػػعكر بمشػػػاركة رسيقيػػػو لػػػو سػػػي رؤيػػػة الظعػػػف التػػػي تقػػػؿُّ 

 محبكبتو.

 مف الكاسر(كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )

دكرا بىٍت كىأىٍقتىًطعي ال ُّ ـٍ ًإذا كىجى ؽر      سيًي  (3)ىىؿى اٍعفك ًعٍف أي كًؿ الحى

كقػػد دخمػػت )ىػػؿ( عمػػا جممػػة سعميػػة منػػارعة، كخػػرج اعسػػتفياـ سيػػو إلػػا معنػػا النفػػي، 
 كالتقدير: ع أمحك أ كؿ الحؽر سييـ.

 كمنو قكؿ حنرمي بف عامر: )مف الطكيؿ(

تىٍنظيرى سي أىسٍ  تيٍنًفؽي كى مىفنا ًمٌما تيفيدي كى راًر كىفرؾى ىىٍؿ تىرل     لىنا خى
(4) 

كلعػػؿي معنػػا اعسػػتفياـ سػػي البيػػت النفػػي، إٍذ سػػتبحث عػػف خمػػؼ لنػػا بعػػد انقطػػاع ع قتنػػا  
كلنػػبؾ ممػػا تسػػمعو ست ػػدقو عنػػا  سمػػف تجػػد  ػػديقنا كسيعػػا لػػؾ كمػػا كنػػت، كىػػك يعاتػػب  ػػديقنا لػػو 

 .لكؿر كشاية ينقميا الكاشكف عنو بينيماعما سرعة لنبو كتكتر الع قة 
                                                 

 (، كمثمو بيت آخر كىك مػف شػكاىد سػيبكيو عمػا كػاف التامػة27( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شاس)ص(1
 .(31)صًإذا كافى يىٍكـه ذا كىكاًكبى أىٍشنىعا ٍؿ تىٍعمىمكفى بى ءىنا      بىني أىسىدو ىى . (مف الطكيؿ) ( 1/47الكتاب )ج

(، ك)ظيعيننػػػا( جمػػػع ظعينػػػة كىػػػي المػػػرأة تركػػػب اليػػػكدج، 34( عمػػػرك بػػػف شػػػأس، ديػػػكاف عمػػػرك بػػػف شػػػاس)ص(2
 ك)الديٍكـ( شجر برم يستخرج منو دبي، ك)ا ثؿ( شجر برم.

(، ك)أعفػػك( أمحػػك كأدرس، كك ػػمت ىمػػزة القطػػع بيػػا لنػػركرة 294( منػػرس بػػف ربعػػي، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ص(3
 ع( آخذ، ك)ال دكر( مقدمة كؿ شيء كأٌكلو. الشعر، ك)كجبت( لزمت، ك)أقتط

مىفنػػػا( العػػػكض كالبػػػدؿ، 368( حنػػػرمي بػػػف عػػػامر، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ص(4 (، ك)أسػػػرار كفػػػؾ( خطػػػكط يػػػدؾ، ك)خى
 ك)تفيد( تستفيد. 
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 : )مف الطكيؿ((1)كمنو قكؿ الزبير بف ا شيـ

ـي شىٍيئنا ًلميٍشًفؽً  زيأه     كىىىٍؿ تىٍتريؾي ا ىٌيا بكره ميرى ٍمده  ى ما أىنيني جى  (2)عى

كمعنػػا اعسػػتفياـ سػػي البيػػت النفػػي، كالتقػػدير ع تتػػرؾ ا يػػاـ شػػيئنا لمشػػفؽ، كدخػػؿ حػػرؼ  
 اعستفياـ عما سعؿ منارع.

 كمنو قكؿ زيد بف ا زكر: )مف الرجز(

ياتي عىٌني مىٍشيىدم ٍيكى  (3)ىىٍؿ تىٍأسى حى

ك)ىؿ( ل ستفياـ دخمت عما سعؿ منارع حػذست ألفػو لمتخفيػؼ، كلعػؿي معنػا اعسػتفياـ  
 ػابة ا مر مف قبيؿ أنو يرثي نفسو، كقد احتمت المعركة سيطمػب مػف )حيكيػات(، كسػي ركايػة اإل

أف تػػأس عميػػو، كقػػد اقتربػػت لحظػػات مفرقػػة الحيػػاة، أك يكػػكف معنػػا البيػػت  (4) يطمػػب مف)جنػػكب(
 -عميػػو   نيػو سػػارؽ الحيػػاة إلػػا  ػػحبة الحبيػػب محمػػد عمػا سػػبيؿ النفػػي، سيطمػػب منيػػا أٌع تػػأسى 

 لحقيقي لمعرسة ىؿ ستبكيو أـ ع؟.، كقد يككف اعستفياـ عما معناه ا- ما ا  عميو كسمـ 

 : )مف الطكيؿ((5)كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز يعتذر إلا أكس بف حارثة

سىيىٍؿ يىٍنفىعيني اليىٍكـى ًإٍف قيٍمتي ًإنيني        سىأىٍشكيري ًإٍف أىٍنعىٍمتى كىالشٍُّكري كاًجبي 
(6) 

كلعػػؿي المػػراد مػػف اعسػػتفياـ سػػي البيػػت التقريػػر  إذ يتقػػٌدـ باعتػػذار م ػػحكب با دلػػة عمػػا  
نييتػػو، سيػػؿ يقبمػػو أكس أـ ع؟، كىػػذا يحتػػاج إلػػا تقريػػر مػػف  ػػاحبة المظممػػة ليقػػرر مػػا إف  ػػدؽ 

يعفك عنو، أـ يتجاىؿ بشرنا، كالبيػت يشػمؿ عمػا طمػب اعسػتعطاؼ مػف أكس ليغفػر لبشػر ىجػاءه 
لو، أٌما معنا النفي سميس بكارد  لتحقػؽ بشػر مػف قبػكؿ اعتػذاره مػف أكس كتجػاكزه عنػو مقابػؿ أف 

 ر سي أشعاره ال حقة  ستكفرر الخطيئة السابقة. بش ايمدحي

                                                 

( الزبيػػر بػػف ا شػػيـ بػػف ا عشػػػا بػػف بجػػرة بػػف قػػػيس بػػف منقػػذ بػػف مطػػرؼ ا سػػػدل، كالػػد عبػػد ا  بػػف الزبيػػػر (1
 (.2/548اعر مخنـر أدرؾ النبي كلـ يراه، ديكاف بني أسد )جالشاعر اإلس مي ش

 (، ك)مرزيأ( أ اب المكت خياره، ك)مشفؽ( خائؼ. 550( الزبير بف ا شيـ، ديكاف بني أسد )ص(2
(، ك)تأس( بألؼ محذكسة لنػركرة الشػعر، ك)حيكيػات( جمع)حيػكة( 570( زيد بف ا زكر، ديكاف بني أسد)ص(3

 اسـ رجؿ.
 (.4/69العسق ني، اإل ابة سي تمييز الٌ حابة )ج( (4
 (.1/167( أكس ٍبف حارثة ٍبف عـ ٍبف عىٍمرك ٍبف ثمامة ٍبف عمرك ٍبف طريؼ الطائي. أسد الغابة )ج(5
، ديكاف بشر)ص(6  (. 41( بشر بف أبي خاـز
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، كاعسػػتفياـ سيػػو عمػػا معنػػا النفػػي، كالتقػػدير: )ع يقنػػي( : )مػػف  كمنػػو قػػكؿ بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز
 الكاسر(

ٍيثي اٍنتابىنا ًإٌع سىريعي  سىيىٍؿ يىٍقني ليبانىتىيا ًإلىٍينا             ًبحى
(1) 

  بػف اكقد دخمت )ىؿ( عما سعؿ منارع مؤكيد بالنكف سي ث ثة مكانع، كمنػو قػكؿ عبيػد
 ا برص: )مف البسيط( 

سىاٍنظيٍر ًإلا سىٍيًء ميٍمؾو أىٍنتى تاًركيوي      ىىٍؿ تيٍرسىيىفي أىكاخيًو ًبأىٍكتادً 
(2) 

ػػػد بػػػالنكف، ك   خػػػرج كالشػػػاىد سيػػػو: دخػػػكؿ )ىػػػؿ( عمػػػا جممػػػة سعميػػػة منػػػارعة، سعميػػػا مؤكي
 -سافو إع كجيػو شيءو  اعستفياـ سيو إلا معنا النفي، كالتقدير: لف ترسيف أكاخيو بأكتاد   ف كؿي 

 . -عٌز كجؿٌ 

 كمنو قكؿ حاجب بف حبيب: )مف البسيط(

 (3)ىىٍؿ أىٍبميغىٍنيا ًبًمٍثًؿ الفىٍحًؿ ناًجيىةو        عىٍنسو عيذاًسرىةو ًبالريٍحًؿ ًمٍذعافً 

دخكؿ )ىؿ( حرؼ استفياـو عمػا جممػة سعميػة، سعميػا منػارع متي ػؿ كالشاىد سي البيت: 
بنكف التككيد، كلـ يػأت اعسػتفياـ حقيقػة سػي البيػت بػؿ خػرج لمعنػا ب لػي آخػر كىػك التيمنػي، إذ 
يتمٌنا أف يبمغ محبكبتو بعد أف قطع الكشاة بينيـ، كي ؼ سي البيت ناقتو التي سيرتحؿ بيػا إلػا 

 ديار محبكبتو.

 رامة بنت الح يف: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ 

بىٍيفى البىٍ رىًة النيٍيرافً  بىٍيني كى  (4)أىع لىٍيتى ًشٍعرم ىىٍؿ أىبيتىفي لىٍيمىةن         كى

كقد خرج اعستفياـ سيو ليفيد معنا التمٌني  إٍذ تتمٌنػا أف تبيػت ليمػة سػي ديػار العػراؽ بػيف 
 دجمة كالفرات.

                                                 

1))  ،  حاجتيا، ك)سريع( سرس قكية. (، ك)لبانتيا(132ديكاف بشر ) صبشر بف أبي خاـز
(، ك)الفيء( الظػؿ، ك)تيرسػيف( تثبػتف، ك)أكاخػي( مفردىػا آخيػة، كىػي 56( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(2

 حبؿ يربط سي ا رض ستبرز منو حمقة تربط بيا الدابة.
(، ك)الفحؿ( الجمؿ، ك)ناجية( ناقػة سػريعة، ك)عػنس( ناقػة قكيػة 2/79( حاجب بف حبيب، ديكاف بني أسد )ج(3

 ناقة نخمة، ك)مذعاف( مطيعة منقادة.  مبة، ك)عذاسرة( 
 (. 2/108( رامة بنت الح يف، ديكاف بني أسد )ج(4
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   زيدت )مف( الجارة لفظنػا بعػد )ىػؿ( سػي أبيػات عػدية، كقػد زيػدت سػي جممػة اسػمية، حيػث
 جاء المبتدأ مجركرنا لفظنا مرسكعن مح ن سي قكؿ عقيبة بف ىبيرة: )مف الكاسر(

ٍدتيمكنا        سىيى  ري نا سىجى ٍمتيـٍ أىٍرنى  (1)ٍؿ ًمٍف قاًئـو أىٍك ًمٍف حى يدً أىكى

)ىؿ( استفيامية عمػا )مػف( الزائػدة الجػارة ل سػـ بعػدىا لفظنػا، كالشاىد سي البيت: دخكؿ 
( مبتػػدأ مجػػركر لفظنػػا، كخبػػره محػػذكؼ، ك  سػػي تمػػؾ القػػرل  معنػػا اعسػػتفياـ: النفػػي إذ لػػـ يبػػؽى ك)قػػائـو

شيءه مكانو، سقد تبديلت ا حكاؿ نتيجة الظُّمـ الكاقع مف عماؿ الخ سة، كسػي شػرح شػكاىد المغنػي 
، (2): " قشػػرتمكىا كمػػا يجػػرد المحػػـ مػػف العظػػـ" -كىػػي ركايػػة أخػػرل لمبيػػت-سػػي تفسػػير)جريدتمكىا( 

 يقة.  سمعؿي المعنا المناسب ل ستفياـ سي البيت النفي، كليس اعستفياـ حق

ك قد دخمت )ًمف( الزائدة بعد )ىؿ( اعستفيامية الداخمة عمػا شػبو جممػة، كالمبتػدأ مػؤخر 
 مجركر لفظنا سي قكؿ بشر يرثي أخاه بعد مقتمو: )مف الخفيؼ(

كاؿو         ًمٍف ري  ٍيري بالىىٍؿ ًلعىٍيشو ًإذا مىنا ًلزى ـٍ ىىٍؿ سىتنا لى  (3)يجكعو أى

ر اعسػػتفياـ بػػػ)ىؿ( بعػػد )أـ(، كقػػد تكػػرر اعسػػتفياـ سػػي البيػػت  السػػابؽ مػػرتيف، بحيػػث كيػػرر
، حيػػث دخمػػت )ىػػؿ( عمػػا شػػبو جممػػة متعمػػؽ (4)كىػػك جػػائز مػػع )ىػػؿ(، أٌمػػا مػػع اليمػػزة سػػ  يجػػكز

 بخبر محذكؼ)لعيش(، كالمبتدأ مؤخر)رجكع(، كقد جيري لفظنا بػ)مف( الزائدة قبمو.

ير: لػيس لعػيش منػا مػف رجػكع، كييحمؿ اعستفياـ سػي البيػت عمػا معنػا النفػي، كالتقػد
، كقد يحمؿ البيت عمػا معنػا التمنػي  إذ يتمنيػا عػكدة أخيو)سػمير( مػف  كليس أحد باؽو لير سافو

 لحياة، كلكنيو أمر محاؿ المناؿ.جديد إلا ا

كقد جاءت )ًمٍف( زائػدة بعػد )ىػؿ(، كقػد دخػؿ حػرؼ اعسػتفياـ عمػا جممػة سعميػة، سزيػدت 
أربعػػة أبيػػات متقاربػػة السػػبؾ، كمنػػو قػػكؿ عبيػػد بػػف ا بػػرص: )مػػف  )ًمػػف( بػػيف الفعػػؿ كمفعكلػػو سػػي

 الطكيؿ(

ميمي ىىٍؿ تىرل ًمٍف ظىعاًئفو  تىركحي         تىأىميٍؿ خى يىماًنييةو قىد تىغتىدم كى
(5) 

                                                 

 (. 2/466( عقيبة بف ىبيرة، ديكاف بني أسد )ج(1
 (. 2/870( السيكطي، شرح شكاىد المغني )ج(2
، ديكاف بشر)ص( بش(3  الشعرية.  ، )بالي( تحذؼ الياء لتنكير اعسـ، لكنيا أثبتت لمقاسية(171ر بف أبي خاـز
 (.242( المرادم، الجنا الداني )ص(4
(، ك)الخميػػػػؿ( ال ػػػػديؽ الػػػػكسي، ك)ظعػػػػائف( النسػػػػاء سػػػػي اليػػػػكدج، 39( عبيػػػػد بػػػػف ا بػػػػرص، ديػػػػكاف عبيػػػػد)ص(5

 ك)تغتدم( تسير سي ال باح، ك)تركح( تسير سي المساء. 
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ا: )مف الطكيؿ(   كلعبيد أينن

ٍيرنا دكنيف لمكض مىٍكفى ليمى ميمي ىىٍؿ تىرل ًمٍف ظىعاًئفو        سى ٍر خى  (1)تىبى ي

: )مف الطكيؿ(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ميمي ىىٍؿ تىرل ًمٍف ظىعاًئفو           لىراًئرى أىٍبكارو ًببيٍرقىًة ثىٍمثىـً  تبييف خى
(2) 

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

مىٍكفى ًرماعن  ميمي ىىٍؿ تىرل ًمٍف ظىعاًئفو         ًإذا ًمٍمفى ًمٍف قيؼم عى ٍر خى  (3)تىبى ي

كالشػػاىد سػػي ا بيػػات: دخػػكؿ )ىػػؿ( اعسػػتفيامية عمػػا جممػػة سعميػػة منػػارعة، كقػػد دخمػػت  
)مػػف( الزائػػدة عمػػا الجممػػة بعػػدىا، سجػػريت المفعػػكؿ )ظعػػائف( لفظنػػا، كا رجػػح أف اعسػػتفياـ سييػػا 
حقيقي المعنا  إذ يطمب مف أ دقائو أف يبيرنكا لو، كقد تػأثير كثيػرنا بالبكػاء عمػا أطػ ؿ محبكبتػو 

ـ يعد يرل بشكؿ جييد سيطمب منيـ أف يتأميمكا الطريؽ ليرشػدكه إلػا طريػؽ أحبابػو الػذيف ىػاجركا سم
 كارتحمكا سريعنا سالمراد باعستفياـ الت ديؽ. ،الديار

   

                                                 

كض( ما استكل مػف (، ك)تب ر( تأمؿ، ك)لمير( اسـ مكنع، ك)لم75( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(1
 ا رض كاطمأٌف.

، ديكاف بشر)ص(2 (، ك)ظعائف( النسػاء سػي اليػكدج، ك)لرائػر( الشػابة حديثػة السػف لػـ 193( بشر بف أبي خاـز
 تجرب ا مكر، ك)أبكار( لـ تتزكج بعد، ك)برقة ثمثـ( اسـ مكنع، كالبرقة رمؿ مختمط بح ا.

 (، ك)قؼ( اسـ مكنع سي ديار بني أسد. 301( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ص(3
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 المبحث الثَّاني
 اـػػػيػػفػاء اًلستػػمػأس

ؿ: أسماء اًلستفياـ ذات الحرفيف: )ما, َمْف, كـ(   :المطمب األكَّ
 :  ماأكًَّلن

( سػي المغػة عمػا أنػكاعو عػديةو، أحػدىا اعسػتفياـ، كىػي اسػـ اسػتفياـ مبنػي مػبيـ كردت )ما       
يستفيـ بيا عػف ليػر العاقػؿ، ك ػفات مػف يعقػؿ، كتكػكف بمعنػا: أمُّ شػيء، يقػكؿ المبػٌرد: ")مػا( 

كؿ: سػرس أك مػا عنػدؾ؟ ستقػ :إنيما ىي لذات لير اآلدميريف ك ػفات اآلدميرػيف، أعى تػرل أنيػؾ تقػكؿ
ػفات لآلدميرػيف اليتػي تقػع عمييا)مػا(، سيػي  حمار، كلك قمت مىٍف عنػدؾ؟ لقػاؿ: زيػد أك عمػرك، كال ر

  .(1): كما زيد؟ سيككف جكابو: طكيؿ أك ق ير أك شريؼ أك كنيع"نحك قكلؾ: عندم زيد، سأقكؿ

" قمػت: سػإذا قيػؿ: "مػا عنػدؾ؟  ككذلؾ إذا أقيمت ال فة مقاـ المك كؼ سػي اعسػتخبار "
ػػػا"، كىػػػك اسػػػتخبار عػػػف  "زيػػػد" أك "عمػػػرك" كنحكىمػػػا مػػػف أشػػػخاًص ا ناسػػػي، كذلػػػؾ عمػػػا إقامػػػة "مى

ـى "مىف" سي اعستخبار عف المعارؼ"  .(2)ا ك اؼ، مقا

، كتكنع ستحة عمػا المػيـ لمدرعلػة            كتحذؼ ألؼ )ما( اعستفياميية إذا سيًبقىٍت بحرؼ جرم
عمػػا ا لػػؼ المحذكسػػة، كذلػػؾ لمتيفريػػؽ بػػيف )مػػا( اعسػػتفياميية ك)مػػا( المك ػػكلة، قػػاؿ ابػػف يعػػيش 

ذا دخؿ عما "مػا" اعسػتفيامٌيًة حػرؼي جػر... حػذسكا ألفىػو لمفػرؽ بػيف الخبػر كاع سػتخبار، سقػالكا: "كا 
: "سًيمىا"، ك"عىميا" "، كا  ؿي ـي "، ك"عى ـى "ًسي
(3). 

ػو؟   تيامى ػو، كحى ػو، كًبمى ػو، كًلمى ػو، كًسيمى ػا قػكليـ: عى مى كيمحقيا العرب الياء يقكؿ سػيبكيو: "كأمي
ساليػػاء سػػي ىػػذه الحػػركؼ أجػػكد إذا كقفػػتى   نيػػؾ حػػذستى ا لػػؼ ًمػػٍف )مػػا(... كالسػػبب  في ا لػػؼ 

 .(4)ة سأرادكا البياف"خفيي 

  

                                                 

 (.4/185( المبرد، المقتنب )ج1)
 (. 2/406( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج2)
 (. 2/410( المرجع السابؽ )ج3)
 (.4/164( سيبكيو، الكتاب )ج4)
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لا ذلؾ أشار ابف مالؾ بقكلو  :كا 

ًذؼ      أًلفيا كأكليا اليا إف تقؼ  كما سي اعستفياـ إف جيريت حي

كقكلؾ اقتناء ـى اقتنا  (1)كليس حتمان سي سكل ما انخفنا     باسـ و

( ىػػي عـ  ـى : ")ًلػػ اإلنػػاسة داخمػػة عمػػا كقػػد تسػػكيف المػػيـ بػػدعن ًمػػٍف ستحيػػا، يقػػكؿ الزيمخشػػرمُّ
 ، عـى ـي، كاً  ػ ـي، كعى ، كًمػ ـى ، كًسي ـى )ما( اعستفياميية كما دخؿ عمييا ليرىا ًمٍف حركؼ الجرر سي قكلؾ: ًب
ػػذسىٍت ا لػػؼ   في )مػػا( كالحػػرؼ كشػػيء كاحػػد، ككقػػع اسػػتعماليما كثيػػرنا سػػي كػػ ـ  نيمػػا حي ، كا  ػػ ـى كعى

 ، . كلػـ (2)كالكقؼ عما زيػادة ىػاء السيػكت أك اإلسػكاف"المستفًيـ   كقد جاء استعماؿ ا  ؿ قمي ن
 يمحظ الباحث كركد )ما( اعستفياميية سي شعر بني أسد محذكسة ا لؼ.

ككردت )ما( اعستفياميية سػي شػعر بنػي أسػد سػي سػبعة عشػر مكنػعنا داخمػة سػي تراكيػب 
 متنكرعة عما النيحك اآلتي:

  ه شػػبو جممػػة متعمػػؽ بمحػػذكؼ سػػي بيتػػيف كقعػػت )مػػا( سػػي محػػؿ رسػػع عمػػا اعبتػػداء، كخبػػر
اثنيف، حيث كردت )ما( داخمة عما الجار كالمجركر، كمنو قػكؿ مغمػس بػف لقػيط: ) مػف 

 الطكيؿ(
ما الميٍكًح كىٍأسنا ًمٍف ًدماًء ا ىساًكدً   (3)ما لىكيما يا ٍبنىٍي ًع اـو سيقيتيما         عى

كقػد كقعػت )مػا( اسػتفيامية سػي محػؿ كاعسػتفياـ سػي البيػت عمػا سػبيؿ التػكبيخ كالتقريػع، 
رسع عما اعبتداء، كخبرىا شبو الجممة)لكما( المتعمؽ بمحذكؼ، كقد يحمؿ البيػت معنػا اإلنكػار، 

 كلعؿي المراد بالبيت ىك الذلة كاليزيمة.

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

ـٍ        ًذئابي الغىنا كى  ـٍ طيٍمسنا ًإلىيي كىأىنيكي  (4)الذرٍئبي ًبالمٍيًؿ أىٍطمىسي سىما لىكي

                                                 

 (.72( ابف مالؾ، ألفية ابف مالؾ )ص1)
 (.6/102الكشياؼ )ج( الزمخشرم، (2
(، ك)المػػكح( العطػش، ك)ا سػاكد( جمػع ا سػػكد، كىػك العظػيـ مػػف 2/48( مغمػس بػف لقػيط، ديػػكاف بنػي أسػد )ج(3

 الحيات.
ػػا( ذئػػاب مائمػػة إلػػا السػػكاد، ك)الغنػػا( نبػػات بػػرم 2/296( منػػرس بػػف ربعػػي، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج(4 (، ك)طمسن

 خبيث، ك)أطمس( أسكد.
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كالبيػػت عمػػا سػػبيؿ اإلنكػػار كالتػػكبيخ ليػػـ، عمػػا تكػػالبيـ عمػػا الشػػاعر كالػػذئاب السػػكداء 
سػي  ػكرة الغػدر كالخيانػة، كاسػـ اعسػتفياـ سػي  كتشػنيع الغادرة سي سكاد الميؿ، سالبيت سيو إلػراؽ

 محؿ رسع عما اعبتداء، كخبره)لكـ( شبو جممة متعمقة بمحذكؼ.

  كمنػػو قػػكؿ ، كقعػػت )مػػا( سػػي محػػؿ رسػػع عمػػا اعبتػػداء، كخبػػره جممػػة سعميػػة سعميػػا مػػاضو
 بشر: )مف الكاسر( 

قىٍد شىطيٍت ًلطىييًتيا نىكاىا ما أىٍشجاؾى ًمٍف أىٍط ًؿ ًىٍندو     كى كى
(1) 

كالشػػاىد سػػي البيػػت كقػػكع )مػػا( اسػػتفيامية، سػػي محػػؿ رسػػع عمػػا اعبتػػداء، كخبرىػػا جممػػة 
كالفعؿ سييا متعدم قػد اسػتكسا مفعكلػو، كخػرج اعسػتفياـ عػف معنػاه الحقيقػي  ليفيػد سعمية)أشجاؾ(، 

ظيػػار الدىشػػة، مػػف كثػػرة بكائػػو عمػػا محبكبتػػو كقػػد لػػادرت منزليػػا مبتعػػدة عػػف  معنػػا التعجػػب كا 
 .؟ىذا البكاء ـى مً الدنكر مف أحبابيا، سى 

 : )مف الرجز( ييجك رج ن مف بني مالؾ بف ثعمبةكمنو قكؿ عبيد 

ٍر  جى ٍيؿي ًبًسٍرباؿو حى ـٍ الكى ـٍ        سىمىكي ٍنيىًة ما لىريكي أىيا بىني الزر
(2) 

كقػػػد كقعػػػت )مػػػا( سػػػي محػػػؿ رسػػػع عمػػػا اعبتػػػداء  عسػػػتيفاء الفعػػػؿ بعػػػدىا مفعكلػػػو، كخبػػػره 
الجممة الفعمية بعده، كالبيت يتيـ لػيس معػو أبيػات أخػر، سمعػٌؿ الغػرض مػف اعسػتفياـ سيػو التػكبيخ 

، كلعؿ معناه التعجب مػف لطرسػة المػالكي كتجرئػو عمػا (3)كي الذم قذسو سي عرنولجريرة المال
 الخكض سي ًعٍرض عبيد. 

كقػػد كقعػػت سػػي محػػؿ رسػػع عمػػا اعبتػػداء، كخبرىػػا جممػػة سعميػػة منػػارعة سػػي قػػكؿ بشػػر 
 ي ؼ سرسنا لو: )مف الكاسر( 

ما ييٍدريؾى ما سىٍقرم ًإلىٍيًو     ًإذا ما القىٍكـي كىٌركا أىٍك   (4)أىلاركاكى

                                                 

، ديػػػكاف بشػػػر)(1 (، ك)أشػػػجاؾ( أحزنػػػؾ، ك)شػػػطت( بعػػػدت، ك)طيتيػػػا( كجيتيػػػا، 220ص ( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز
 ك)النكل( الدار أك التحكؿ مف مكاف إلا آخر.

(، ك)بنػػي الزنيػػة( بنػػك مالػػؾ بػػف ثعمبػػة، 2/242( عبيػػد بػػف ا بػػرص، المسػػتدرؾ عمػػا شػػعره ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(2
 جير(.ك)سرباؿ( قميص كالدرع، ك)حجر( يق د الممؾ الكندم، كتحرؾ سي ركاية أخرل)حي 

إف عبيػدنا  :( قذؼ رجؿ مف بني مالؾ بف ثعمبة عبيدنا، لٌما رآه تحت ظؿر شػجرة مػع أختػو ماكييػة، سقػاؿ المػالكي(3
 (. 9قد أ ابيا  سقاؿ عبيد بيتو السابؽ، كتزعـ بعض الركايات أنو أكؿ بيت يقكلو عبيد ) ديكاف عبيد، ص

4) ،  .(79ديكاف بشر )ص( بشر بف أبي خاـز
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كمعنػػا البيػػت: كمػػا يػػدريؾ كػػـ حػػاجتي إليػػو سػػي تمػػؾ المعركػػة، كقػػد حمػػي الػػكطيس كاشػػتد 
)يػػدريؾ(  نػػراميا، ستكػػكف سرسػػي الممجػػأ لمكػػر كالفػػرر سػػي تمػػؾ المحظػػات الع ػػيبة، كالجممػػة الفعميػػة

إليػو(، سي محؿ رسع خبر )ما(  عستيفائيا المفعكؿ، كسي البيت استفياـ آخػر سػي قكلػو )مػا سقػرم 
كالمعنػػا: مػػا حػػاجتي إليػػو؟ كقػػد كقعػػت )مػػا( سػػي محػػؿ رسػػع خبػػر مقػػديـ، كالمبتػػدأ )سقػػرم(  لتعريفػػو 
باإلناسة، كلعٌؿ الغػرض مػف اعسػتفياـ اإلنكػار عمػا مػف عاتبػو سػي سرسػو، سأكنػح منزلػة سرسػو 

معنػػا )كػػـ( سمعمٌػػو يفيػػد الكثػػرة بثػػاني سيظيػػر شػػدة حاجتػػو إلػػا سرسػػو، بالنسػػبة لػػو، كأٌمػػا اعسػػتفياـ ال
 الخبرية.   

  كقعػػت )مػػا( سػػي محػػؿ رسػػع عمػػا الخبريػػة، كالمبتػػدأ اسػػـ مفػػرد معػػريؼ مػػؤخر، كقػػد جػػاء
 : )مف السريع(اىر سي أبيات عدة، كمنو قكؿ عبيدالمبتدأ معرسنا باإلناسة عسـ ظ

حي الٌشاًمؿي  قىٍد عى هي الكىنى بىٍؿ ما بيكاءي الشيٍيًخ سي ًدٍمنىةو        كى
(1) 

ظيار الدىشة، )ما( استفيامية سي محػؿ رسػع عمػا  كالغرض مف اعستفياـ سيو التعجُّب كا 
الخبرية، ك)بكاء( مبتدأ مؤخر معػرؼ باإلنػاسة، كمعنػا البيػت كيػؼ يبكػي شػيخ مػف  ػبابة كقػد 

، كلعميػػو يحمػػؿ معنػا التػػكبيخ لكبػػر الشػاعر، سكيػػؼ يتسػػفؿ إلػا سعائػػؿ ال ػػبية، ؟مػل الشػػيب رأسػو
 .؟كع يكقر شيبتو

ككقعػػت )مػػا( سػػي محػػؿ رسػػع عمػػا الخبريػػة، كبعػػدىا اعسػػـ معػػريؼه باإلنػػاسة إلػػا نػػمير 
 مرسكع عما اعبتداء، كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ( 

ـٍ أىٍسأىٍؿ ًبيا ما دىبيريىا لى ليٍيتي سىٍمعىيا       ًسكامى كى  (2)ًإذا قيمىٍت العىٍكراءي كى

كاعستفياـ سي البيت: حقيقػيٌّ الغػرض، كىػك طمػب الفيػـ، سمػـ يطمػب أف يعػرؼ مػا عاقبػة 
، كقد يككف الغرض مف اعستفياـ التحقيػر  إذ ع يعنيػو مػا يقػاؿ  تمؾ الكممة   نو ع يمقي ليا باعن

كػف مف ك ـ قبيح، سكمُّو متركؾ ع ينظر إليو، كقد  حب اعستفياـ با داة سعؿ السؤاؿ)أسأؿ(، ل
 اعستفياـ يقع با داة كليس بالفعؿ.    

  

                                                 

 (، ك)الكنح( الشيب، ك)الشامؿ( شمؿ رأسو كمو.92ا برص، ديكاف عبيد )ص ( عبيد بف(1
(، ك)العػػكراء( الكممػػة القبيحػػة، ك)دبيرىػػا( عاقبتيػػا كمػػا يػػأتي 2/290( منػػرس بػػف ربعػػي، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(2

 بعدىا.
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 كمنو قكؿ طميحة بف خكيمد: )الطكيؿ( 

ـٍ ييٍسًممكا ًبًرجاؿً  ٍف لى ـٍ       أىلىٍيسكا كىاً  ـٍ ًبالقىٍكـً ًإٍذ تىٍقتيمكنىيي سىما ظىنُّكي
(1) 

–كاعسػػتفياـ سػػي البيػػت السػػابؽ يحمػػؿ معنػػا اإلنكػػار كالتػػكبيخ لقتمػػة أخيػػو، إذ لػػـ يراعػػكا 
ف لػػـ يكػػف مسػممنا، سيػػك رجػػؿ لػو حرمػػة كحيػػاض، كقػد يحمػػؿ -حسػب قكلػػو معنػػا   حرمػػة لدمػو، كا 

و، كبعػد ذلػؾ يػب لجك ا بيات، كقد ثأر لمقتؿ أخو لكف المعنا ا كؿ أقر يالتيديد كالكعيد لقتمة أخ
 قاؿ ا بيات.

 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف البسيط(

ـٍ يىٍمسىٍس  ٍنعاءى تىٍحبيري ما باؿي بيٍرًدؾى لى كاًشيىوي       ًمٍف ثىٍرمىداءى كىع  ى حى
(2) 

ظيار الدىشة.  كييحمؿ اعستفياـ سي البيت السابؽ عما معنا التعجب كا 

 كمنو قكؿ بشر: )مف البسيط( 

كرٍمتى ميطىريؼي  قىٍد حي ـٍ ما ً باؾى كى ير تىٍعتىًرؼي       أى نىاًزًؿ بىٍعدى الحى أىمُّ المى
(3) 

البيػػػت كقػػػكع )مػػػا( اسػػػتفيامية سػػػي محػػػؿ رسػػػع خبػػػر مقػػػديـ، ك) ػػػباؾ( مبتػػػدأ كالشػػػاىد سػػػي 
، إٌع أف الباحػث يميػؿ (4)مؤخر  ل دارة اعستفياـ، كلكف محقؽ الديكاف اعتبر ما سي البيت ناسية

ا كبيػػرنا قػػد خبػػرت  إلػػا معنػػا اعسػػتفياـ سييػػا، كالتقػػدير: كيػػؼ لػػؾ أف ت ػػبك كقػػد أ ػػبحت شػػيخن
ٌنمػا التػكبيخ الحياة كتقمباتيا، كأمٌ  ا الغرض مف اعستفياـ سمعٌؿ المراد منو لػيس اعسػتفياـ حقيقػة، كا 

 كاإلنكار عما رجؿ سي ىذا السفر ي بك، كع يرعكم مف شيبو. 

 كمنو قكؿ بشر: )مف البسيط(

ـٍ سي آًييا تىًقؼي  ، أى ٍيدنا سىأىٍخمىؼى ًيٍدتى ًبيا      عى ـٍ ما بيكاؤيؾى سي دارو عى أى
(5) 

                                                 

 (.2/510( طميحة بف خكيمد، ديكاف بني أسد )ج(1
ك)بردؾ( ثكبؾ، ك)ثرمػداء( قريػة سػي اليمامػة، ك)تحبيػر( مػف (، 2/350( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج(2

 الحبر كىي الحسف كالبياء.
، ديكاف بشر)ص(3 ػا، ك)مطػرؼ( 137( بشر بف أبي خاـز (، ك) باؾ( جيمػة الفتػكة، ك)حٌكمػت( أ ػبحت حكيمن

 الجديد المستحدث.
 (.137( عزة حسف، ديكاف بشر)ص(4
، ديكاف بشر)ص(5  ييا( مفرىا )آية( الع مة.(، ك)آ137( بشر بف أبي خاـز
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سي البيػت يحمػؿ معنػا التعجػب مػف بكػاء الشػاعر عمػا ديػار محبكبتػو، كىػي كاعستفياـ 
 ية مىف أخمؼ كعده، كتغيرت عميو. مف أخمفتو كعده، كلعؿي المراد منو التقريع كالتكبيخ لنفسو الباك

 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الكاسر(

فاًرًقيى  ُـّ الكىٍحًش لىٌما    تىفىريعى سي مى ما أىٌمي كىأى ؟كى المىشيبي
(1) 

كاسـ اعستفياـ سي البيت )ما( مقػٌدـ سػي محػؿ رسػع خبػر لممبتػدأ )أىٌمػي(، كمعنػا البيػت : 
ك لـ يعد بي طاقة لمجاراة النساء، كقد مػل الشػيب رأسػي، كأٌمػا الغػرض مػف اعسػتفياـ سقػد يكػكف 

قػػد كىػػك يطمػػب النسػػاء سػػي ىػػذه السػػف بمعنػػا: كيػػؼ يكػػكف الطريػػؽ لػػذلؾ؟، ك  ،التعجػػب مػػف حالػػو
 يككف اعستفياـ إلظيار النعؼ كعدـ قدرتو عما مجاراة النساء.   

بػف اككقعت )ما( سي محؿ رسع عما الخبرية، كبعدىا اعسـ معرؼ بػ)أؿ( سػي قػكؿ خػريـ 
 ساتؾ: )مف الرجز(

؟ كيؿي  (2)بىيرٍف لىنا ىيديتى ما الحى

ك)الحكيػؿ( مرسػكع كالشاىد سيو كقكع )ما( اسػتفيامية مقٌدمػة سػي محػؿ رسػع عمػا الخبريػة، 
 عما اعبتداء، كاعستفياـ حقيقيُّ المعنا إلرادة الشاعر معرسة طريؽ اليدل كالحيمة لذلؾ.

ككقعػت )مػػا( سػػي محػػؿ رسػع عمػػا الخبريػػة، كبعػػدىا اعسػػـ نػمير المػػتكمـ )أنػػا( سػػي محػػؿ 
 : )مف المتقارب((3)رسع عما اعبتداء سي قكؿ خالد بف قيس

ـٍ يكلىدً أىرل كيؿي أىٍمرم ًإلا عا ً  ـو       سىما أىنا لىٍك كافى لى
 (4) 

كالشػػاىد سػػي البيػػت كقػػكع )مػػا( اسػػتفيامية سػػي محػػؿ رسػػع عمػػا الخبريػػة، ك المبتػػدأ نػػمير 
المػػتكمـ )أنػػا(، كقػػد تقػػديـ اعسػػتفياـ ل ػػدارتو، كأٌمػػا الغػػرض مػػف اعسػػتفياـ سمعميػػو النفػػي، أنػػا لسػػت 

اسب لمبيت   ف المراد لػيس التقميػؿ مػف الشػأف بشيء لك لـ يكلد عا ـ، كمعنا التحقير لير من
ٌنما إظيػار مكانػة الكلػد عنػد أبيػو، سالبيػت سيػو إظيػار لمكانػة )عا ػـ( سػي نفػس أبيػو  إذ يشػعر  كا 

ظيار مكانتو بالنسبة لو.     بفقداف معنا الحياة بدكنو، سقد مل قمبو سعادة، سيك إشادة بابنو كا 

                                                 

 (، ك)أـ( ق د كمراد، ك)تفرع( ع ، كالمق كد بالكحش النساء.2/323( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج(1
 (، ك)الحكيؿ( الحيمة.2/546( خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد )ج(2
 (.2/124لو. ديكاف بني أسد )ج ةي قديـ مف سادات بني أسد ع ترجم( خالد بف قيس، شاعر جاىم(3
 (، ك)عا ـ( كلد الشاعر.2/126( خالد بف قيس، ديكاف بني أسد )ج(4
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  ن ب عما المفعكلية، كقد كردت سي جممػة سعمييػة كقعت )ما( استفيامية مقديمة سي محؿ
: )مف البسيط(   سعميا ماض سي بيتيف اثنيف، كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍيرنا لىداةى النيٍعؼً  ٍؿ نيمى سى ٍيؿي ًمٍف ثىٍي فى ما اٍزدىىىفكا؟ كى ًت الخى  (1)ًمٍف شىًطبو      ًإٍذ سيني

محؿ ن ب عما المفعكلية، كسعميػا مػؤخر كالشاىد سي البيت: كقكع )ما( استفيامية، سي 
عنيػػػا ل ػػػدارتيا، كقػػػد جػػػاء مانػػػينا متعػػػدينا لػػػـ يسػػػتكًؼ مفعكلػػػو، كقػػػد خػػػرج اعسػػػتفياـ عػػػف معنػػػاه 

كسػري سرسػانيـ كاتقػػكا كقػػد ىزمػكا شػر ىزيمػػة،  ،الحقيقػي  سمعمػو يفيػػد معنػا السػخرية مػػف بنػي عػامر
لػزككـ كقػد شػردتـ مػف ديػاركـ كسػررتـ ، كالمعنا أم لنيمػة تمػؾ التػي ح ػمتمكىا مػف بقبائؿ أخر

 سرار الحمر مف قسكرة.

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الكاسر(

ما اٍستىٍنكىٍرتى ًمٍف كىٍحشو ًبقىٍفرو         رىأىٍيفى اإًلٍنسى سىاٍستىٍقبىٍمفى ريحا كى
(2) 

ظيػػار الدىشػػة  كالمعنػػا: مػػاذا تسػػتنكر  كقػػد كقػػع اعسػػتفياـ سيػػو مفيػػدنا لمعنػػا التعجػػب كا 
عمػػا تمػػؾ الكحػػكش المسػػتكطنة سػػي القفػػر إذا رأت بشػػرنا أف تفػػري كع تقابمػػو، سيتعجػػب الشػػاعر مػػف 
اسػػتنكار قػػػكـو ليجػػػرة الكحػػػكش بمجػػػيء اإلنػػػس، كىػػك أمػػػر طبيعػػػي ع لرابػػػة سيػػػو، كقػػػد كقعت)مػػػا( 
 استفيامية سي محؿ ن ب عما المفعكلية لعدـ استيفاء الفعؿ بعدىا مفعكلو، كقدرمت ل دارتيا. 

قعػػت )مػػا( اسػػتفيامية مقديمػػة سػػي محػػؿ ن ػػب عمػػا المفعكليػػة، كقػػد كردت سػػي جممػػة كك 
 سعميية سعميا منارع سي بيت كاحد مف قكؿ خريـ بف ساتؾ: )مف الرجز(

؟  (3)يا أىيُّيا الياًتؼي ما تىقكؿي

كالشاىد سي البيت: كقكع )مػا( اسػتفيامية سػي محػؿ ن ػب عمػا المفعكليػة، لعػدـ اسػتيفاء 
تفياـ سػي مية المنػارعة بعػده مفعكليػا، كقػد كقعػت سػي محػؿ رسػع عمػا الخبريػة، كاعسػالجممة الفع

، إذ نمت  ػزإالبيت حقيقيٌّ ، سمعمػو (4)بمو سي الف ة سسػمع داعيعػا إلػا اإلسػ ـ مػف بعيػد  سقػاؿ الريجى

                                                 

، ديػكاف بشػر )ص(1 (، ك)نميػر( حػي مػف أحيػاء بنػي عػامر، ك)النعػؼ( مػا انحػدر مػف 138( بشر بف أبػي خػاـز
ثيػػ ف( عػػف لمػػظ الجبػػؿ، كارتفػػع عػػف مجػػرل السػػيؿ، ك)شػػطب( جبػػؿ سػػي ديػػار أسػػد، ك)سنػػت( تفرقػػت، ك)

 مكنع، ك)ازدىفكا( كسبكا كأخذكا مف الغائـ. 
 (، )اإلنس( اإلنساف.2/258( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج(2
 (، ك)الياتؼ( المنادم. 2/546( خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد )ج(3
 (. 8/42( ابف عساكر، مخت ر تاريخ دمشؽ )ج(4
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كقػػػد يخػػريج اعسػػػتفياـ عمػػا معنػػػا  ؟اتؼ  ليتعػػػرؼ مػػا ىػػػذا الػػديف الجديػػدطمػػب اعسػػتزادة مػػػف اليػػ
ظيار الدىشة مف ىذه الدعكة الجديدة.التع  جب كا 

 ثانينا: َمفْ 

)مىٍف( اسـ استفياـ مبنيم يستفيـ بو عف العاقؿ، قاؿ سيبكيو : "كىي لممسألة عف       
"... قيكعيىا عما اٍلعىاًقؿ كىعى يىقع عما لير اٍلعىاًقؿ ًإعي (1)ا ناسير ، كسي اليمع " ا ىٍ ؿ ًسي ) مىٍف( كي

ٍنًزلىتو نىٍحكًسي   حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ: مىكىاًنع  أىحدىىا أىف ينزؿ مى
ٍيثي ( 2) َّلك خك حك جك مق سعٌبر عىف اٍ ىٍ نىاـ بػ )مف( لتنزيميا منزلىة العاقؿ حى

 .(3)عبدكىا... كالثاني أف يقترف بعاقؿ"

يعربكنػو عمػا كيستفيـ بيا عف النكرة كالمعرسة  سإذا استفيـ بيا عف معرسة سأىؿ الحجاز 
حػو سػيبكيو  الحكاية، إجراءن لو عما اعسـ السابؽ، كأىؿ تميـ يرسعكنو عما كػؿ حػاؿ، كىػك مػا رجي

ػٍف( نكػرة  سػإذا كقػؼ عميػو ألحقتػو بػدعئؿ أٌما إذا كاف المستفيـ عنو بػػ )، (4)كاعتبره أقيس القكليف مى
) منػك(، كا لػؼ  (، كتمحقيػا ع مػػات جػرعا )منػي ن ػػبنا )منػا(، كاليػاءلإلعػراب سألحقتػو الػكاك ك ػ ن

 .(5)التثنية كالجمع كالمؤنث، ككرد عف العرب إسرادىا سي جميع الحاعت، لكف ا كؿ أشير

 كقد أجاز النُّحاة حذؼ )مىٍف( اعستفيامية، كلـ يرد ذلؾ سي شعر بني أسد.

 اآلتي: ككردت )مىٍف( سي شعر بني أسد كاحدنا كعشريف مرية  سي عشريف بيتنا عما النيحك

  :قىعىٍت )مىٍف( ميٍبتىدىأ، كخبره اسـ مفرد نكرة، سي بيتيف اثنػيف، كمنػو قػكؿ جريبػة بػف ا شػيـ كى
 )مف الطكيؿ( 

، ًإفي ا ىٍكىىنيفى ا ىقاًربي  ـى راًسعنا      كىأىٍسمى سىمىٍف ميٍبًمغه عىٌني يىسارنا كى
(6) 

                                                 

 (.4/228( سيبكيو، الكتاب )ج1)
 [.5( ]ا حقاؼ: 2)
 (.1/351( السيكطي، ىمع اليكامع )ج3)
 (.413/ 2( سيبكيو، الكتاب )ج4)
 (.408/ 2( المرجع السابؽ )ج5)
 (.2/439( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد )ج6)
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اعبتداء، كخبره )مبمغ(، كلعٌؿ كالشاىد سي البيت كقكع )مف( اسـ استفياـ سي محؿ رسع عما 
معنا اعستفياـ سي الجممة يحمؿ عما الرجاء أك التمني، سيك يطمب ممف سمعو أف يك ؿ 

 رسالتو، كقد يككف استفيامنا حقيقيعا.

 كمنو قكؿ الكميت بف ثعمبة: )مف الطكيؿ( 

ًكٍندىةى مىٍف أىٍ غا لىيا كى  طىٍيئنا     كى ًميا مىعىدم كى  (1)تىسىميعامىٍف ميٍبًمغه عى

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ: دخػػػؿ اسػػػـ اعسػػػتفياـ عمػػػا اسػػػـ نكػػػرة، سكقػػػع سػػػي محػػػؿ رسػػػع عمػػػا 
 )مبمغه(. اعبتداء، كخبره

  )كقعت )مىٍف( مبتدأ، كخبره شبو جممة سي ث ثة أبيات، كمنو قكؿ بشر: )مف الخفيؼ 
ٍمفى  ٍيرى الفىعاًؿ مىٍف ًلحيركبو        ميٍسعىراتو يىجي  (2)ًبا ىٍبطاؿً يا سيمى

كالشػػاىد سػػي البيػػت كقػػكع )مػػف( اسػػـ اسػػتفياـ سػػي محػػؿ رسػػع عمػػا اعبتػػداء، ك)لحػػركب( 
متعمػػؽ بمحػػذكؼ خبػػرو لمبتػػدأ، كلعػػٌؿ معنػػا اعسػػتفياـ سػػي البيػػت يحمػػؿ معنػػا اإلشػػادة بػػالمرثي، 

ت كتعظيمو سقد كاف بط ن ع يياب الحركب المسعرة، سقنا ميتنا دكف خػكر، ساعسػتفياـ سػي البيػ
 إشادة ببطكعتو ك أخ قو.

 كمنو قكؿ بشر يرثي أخاه سيمىيرنا: )مف الخفيؼ(

طى القىٍطري أيميياًت الًعياؿً  ٍف لمنرساًء ًإذا ما       قىحى ٍيري مى يا سيمى
(3) 

كاعستفياـ سيو كالبيت السػابؽ، كيحمػؿ معنػا اإلشػادة بػالمرثي لمركءتػو كتفقػده لمنػعاؼ  
 النفي إذ ليس بعدؾ أحده يرعا شؤكنيف كما تفعؿ أنت.كالمعكزيف، كقد يحمؿ معنا 

 كمنو قكؿ الجميح: )مف الكامؿ( 

مىةو         ًمٍثًؿ البىًمييًة سىٍممىًة الًيٍدـً  أىٍك مىٍف ً ىٍشعىثى بىٍعًؿ أىٍرمى
(4) 

                                                 

 ا(، ك)كندة( قبائؿ عربية.ئ(، ك)عميا معد(، ك)طي2/501أسد )ج( الكميت بف ثعمبة، ديكاف بني 1)
، ديكاف2)  (، ك)الفعاؿ( الفعؿ الحسف، ك)مسعرات( مشع ت.172بشر)ص  ( بشر بف أبي خاـز
، ديكاف بشر)ص 3) (، ك)قحط( انحبس كانقطع، ك)القطر( ا مطار، ك)أميػات العيػاؿ( 174( بشر بف أبي خاـز

 ا رامؿ كالمتكف ت بأبنائيف.
، ك)البميػػة( الناقػػة (، ك)أشػػعث( البػػائس الفقيػػر، ك)بعػػؿ( زكج2/37( الجمػػيح بػػف الطٌمػػاح، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج4)

 التي تعقؿ عما قبر  احبيا، ك)سممة( الثكب الخمؽ، ك)الًيدـ( البالي مف ا لبسة. 
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 اعسػػتفياـ سػػي البيػػت يحمػػؿ معنػػا اإلشػػادة بػػالمتكسا ككرمػػو كمركءتػػو، إذ سنػػائموكلعػػٌؿ  
سكػػػاف السػػػند كالمعكنػػػة للرامػػػؿ، سفيًقػػػدى بعػػػد مكتػػػو، كقػػػد يحمػػػؿ معنػػػا النفػػػي كىػػػك بعيػػػد عػػػف   كثيػػػرة

 المعنا المراد سي البيت، كىك اإلشادة بالمرثي كسنائمو.

كقد يدخؿ سيو )مىٍف( الكاقعة بعد )يا( النداء عما تقدير المنادل بعدىا محذكسنا، كاعتبارىػا 
ي محػؿ ن ػب عمػا النػداء، كيجػكز اعتبارىػا اسػتفيامية استفيامية  إذ يجكز اعتبارىػا مك ػكلة سػ

 .كالمنادل محذكؼ

 عبيد بف ا برص: )مف البسيط(قكؿ كمنو 

بًح لىٌماحً  يا مىف ًلبىرؽو أىبيتي المىيؿى أىرقيبيوي       ًمف عاًرضو كىبىياًض ال ي
(1) 

سػتفيامية سػي كالشاىد سيو: مجيء )مىٍف( استفيامية، كالتقدير )يا قـك مف لبرؽو(، ك)مف( ا
محػػػؿ رسػػػع عمػػػا اعبتػػػداء، ك)لبػػػرؽ( شػػػبو جممػػػة متعمػػػؽ بمحػػػذكؼ سػػػي محػػػؿ رسػػػع خبػػػر لممبتػػػدأ، 
كالغػػرض منػػو اعسػػتغاثة، كيجػػكز أف تكػػكف)مٍف( منػػادل مبنػػي سػػي محػػؿ ن ػػب عمػػا النػػداء، كع 

 شاىد سيو عما اعستفياـ.

 كمثمو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

سي سىكداءى مىٍرككمىوٍ يا مىف ًلبىرؽو أىبيتي  المىٍيؿى أىرقيبيوي         سي ميٍكفىًيرم كى
(2) 

  كقعت )مف( سي محؿ رسع عما اعبتػداء، كخبرىػا جممػة سعمييػة منػارعة سػي أربعػة أبيػات
 مف الشعر، ا كؿ منيما قكؿ بشر: )مف الكامؿ( 

ـٍ  ـٍ مىٍف يىفي لىكي نىٍيًدبو    أى ٍف تىًثقكفى بىٍعدى جي طىكاؿى الميٍسنىًد؟ًبًجكاًر مى
(3) 

ف سي البيػت سػي محػؿ رسػع عمػا اعبتػداء، يف( استفيامية مرت)مى  كالشاىد سي البيت: كقكع
، ا كلا )تثقكف(، كالثانيػة) يفػي(، كلعػؿي اعسػتفياـ سػي البيػت  كخبراىا جممتاف سعمييتاف سعميما عـز
يحمؿ معنا النفي  س  أحد تثقكف بو بعػد جنيػدب، كلػف يفػي أحػده لكػـ طػكاؿ الػدىر، سػالراجح سػي 

 ا النفي.  اعستفياـ خركجو عف معناه ا  مي إلا معن

                                                 

(، ك)العػػارض( السػػحاب المعتػػرض سػػي السػػماء، ك)لمػػاح( لمػػاع مػػف 45( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(1
 شدة البياض.

المتػػراكـ بعنػػو سػػكؽ بعػػض، ك)سػػكداء( ليمػػة (، كمكفيػػر( السػػخاب 111( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(2
 شديدة الظممة، ك)مرككمو( ظ ميا متراكـ بعنو عما بعض.

، ديكاف بشر )ص3)  (، ك)المسند( الدىر.60( بشر بف أبي خاـز
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فعػؿ، كالثاني قكؿ ناسع بف نفيع، كقد كقعت )مف( استفيامية، خبرىػا جممػة سعميػة عزمػة ال
 : )مف الطكيؿ( كمعنا اعستفياـ سييا النفي

دىثاًف! ٍف يىٍغتىري ًبالحى مى ، كى سىًمير نىًبير اً  ًمٍف أىٍف تىنالىني           يىداؾى
(1) 

كتقػػدير معنػػا النفػػي سػػي اعسػػتفياـ: ع أحػػد يغتػػر بالحػػدثاف، كقػػد يحتمػػؿ اعسػػتفياـ سػػي 
البيت معنا التعجب عما مف يؤمرؿ سي الدىر  إذ الدىر متقمػب سػي حركػة دائمػة ع اسػتقرار سػي 

 أكناعو، سقد ييٍحمىؿ اعستفياـ عما معنا التعجب مف أكلئؾ الذيف ركنكا إلا تقمبات الدىر. 

دو كخبرىػا جممػة سعميػة سعميػا متعػ ،)مف( استفيامية سي محؿ رسع عمػا اعبتػداء كقد كقعت
 : )مف الخفيؼ( قد استكسا مفعكلو سي قكؿ عبيد

ؤكسان،     مىٍف ييسىٌكم الٌرؤكسى ًبا ٍذنىاًب؟ ًمٍقنىا ري إٌننىا إٌنمىا خي
(2) 

دو )يسػٌكم(، كقػد كالشاىد سي البيت: كقكع )مف( استفيامية، كخبرىا جممة سعميػة سعميػا متعػ
ٌنمػػا خػػرج لمعنػػا ب لػػي لعػػؿي  ، كا  اسػػتكسا مفعكلػػو )الػػرؤكس(، كأٌمػػا معنػػا اعسػػتفياـ سمػػيس بحقيقػػيم
النفػػػي أقربػػػو لمعنػػػا البيػػػت، كالتقػػػدير: ع أحػػػد يسػػػٌكم الػػػرؤكس با ذنػػػاب، كقػػػد يكػػػكف عمػػػا معنػػػا 

جػاء ىػذا اعسػتفياـ  التعجب مٌمف سٌكل بيف الػرأس كالػذنب، أك اإلنكػار عمػييـ تسػكيتيـ ىػذه، كقػد
 سي مقاـ الفخر كاععتزاز بالنفس كالقبيمة.

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

ٍف يىٍستىًعٍيريىىا دي عىاًسي الًقٍدًر مى ًميقىًتي     ًإذىا رى سى ى تىٍسأىًليًني كىاٍسأىًلي مىا خى
(3) 

  كقعت )مف( سي محؿ رسعو عما الخبرية، ك كالمبتدأ معرسة مؤخر سػي أبيػات ثػ ث، كمػف
 ذلؾ قكؿ الجميح بف الطماح: )مف المنسرح( 

ًنمكا ـٍ كىع لى ، ع        أىٍكسىٍكا ًبجيراًنًي ًف الفىكاًرسي ٍعدنا: مى ساًئٍؿ مى
(4) 

ـ، كالمبتدأ )الفػكارس( كالشاىد سي البيت: كقكع )مف( اسـ استفياـ سي محؿ رسع خبر مقد
معرسػػة مػػؤخر، كلعػػؿي البيػػت يحمػػؿ معنػػا التػػكبيخ لمفػػكارس الػػذيف لػػدركا بعيػػدىـ كميثػػاقيـ ساعتػػدكا 

                                                 

 (، ك)الحدثاف( نكب الدىر كم ائبو.2/330( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج1)
 ك)رؤكسنا( أسيادنا.(، 37( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص2)
 (.2/283( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج3)
(، ك)لنمػكا( أ ػابكا لنيمػة، كىػك سػمب المقاتػؿ كمتعمقاتػو بعػد 2/25( الجميح بف الطٌماح، ديكاف بني أسد )ج4)

 الحرب.
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عمػػا مسػػتأمنييـ سػػي خمسػػة مػػف الكقػػت، سعػػاب عمػػييـ ىػػذا ا مػػر، كقػػد يحمػػؿ معنػػا النفػػي عمػػا 
 اعتبار أف مف يفعؿ ىكذا خمؽ ليس جديرنا بأف يككف مف عداد الفرساف. 

 قكؿ عبيد مف ا برص يفخر بأياـ سابقة ليـ عما بني عامر: )مف الكامؿ(  كمنو

إٍف تىٍقتيمكا ًمٌنا ثى ثىةى ًسٍتيىةو            سىًممىٍف ًبساحكؽى الريعيؿي الميٍطًنبي 
(1) 

كمنو قكؿ أبي الميكش، كقػد كقعػت سيػو )مػف( اسػـ اسػتفياـ سػي محػؿر رسػعو عمػا 
 معريؼ باإلناسة: )مف الرجز(الخبرية، كالمبتدأ سيو مؤخر 

كيرىة ٍفنىًة الميحى ميؼي الجى ٍرٍه     سىمىٍف حى ٍردي ًإٌني سىأىمكتي مى يا كى
(2) 

بتػو  زكجتػو  سػي إنػاعة كاعستفياـ سي البيت حقيقي، كقد يحمؿ معنػا التعجػب، إذ عات 
يمسػؾ  ـى مً لكؿ ميرت سى ، سيخبرىا سي ا بيات السابقة أف ا(3)بمو، سطالبتو الترسؽ سي مالوإمالو كنحر 

 . ؟بقي نكقو مف بعدهبالماؿ كلمف يي 

  ػٍف( مسػبكقة بحػرؼ الجػر الػ ـ متعمقػة بخبػر محػذكؼ، كالمبتػدأ نكػرة مػؤخر سػي كقعت )مى
 ث ثة أبيات، كمنو قكؿ عبيد: )مف الطكيؿ( 

ٍنبا ًحبررو قىد تىعىفيا   (4)سىكاًىبي ًلمىف طىمىؿه لىـ يىعؼي ًمنوي المىذاًنبي          سىجى

كاسػػـ اعسػػتفياـ مجػػركر بػػال ـ متعمػػؽ بمحػػذكؼ خبػػر مقػػديـ، ك)طمػػؿ( نكػػرة مرسكعػػة عمػػا 
اعبتػػداء، كلعػػؿي لػػرض اعسػػتفياـ سػػي البيػػت التعجػػب مػػف حػػاؿ الطمػػؿ الػػذم تركتػػو حبيبتػػو مرعػػا 

 لمظباء.

كمنػػو قػػكؿ عبيػػد، كقػػد كقعػػت سيػػو )مػػف( اعسػػتفيامية سػػي محػػؿ جػػر، كالجػػار كالمجػػركر 
 اف بمحذكؼ خبر مقديـ، كالمبتدأ مؤخر نكرة : )مف الطكيؿ(  متعمق

ديدً  ًد          تىمكحي كىعينكاًف الًكتاًب الميجى رلى ريًة نى ت ًبحى ًلمىف ًدمنىةه أىقكى
(5) 

                                                 

 (، ك)سػػاحكؽ( اسػػـ مكنػػع كمعركػػة سػػي الجاىميػػة انيزمػػت سييػػا بنػػك29( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص1)
 عامر، ك)الرعيؿ( الجماعة المتقدمة مف خيؿ أك رجاؿ، ك)المطنب( الكبير.

ػػػػػةي 2/486( أبػػػػػك الميػػػػػكش، ديػػػػػكاف بنػػػػػي أسػػػػػد )ج2) كاعحػػػػػكرار  ،(، ك)كرد( زكجػػػػػة الشػػػػػاعر، ك)المحػػػػػكرة( الميٍبيىني
 اعبيناض، ك)الجفنة( القبنة كسي البيت السناـ.

 .(مادة حكر)( 2/1044( ابف منظكر، لساف العرب)ج3)
 كىك أسفؿ الكادم. ،(، ك)المذانب( جمع المذنب27( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص4)
 (، ك)دمنة( بقية الديار، ك)أقكت( خمت، ك)حرة نرلد( اسـ مكنع. 57( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص5)
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إف معنػػا اعسػػػتفياـ سػػي البيػػػت السػػػابؽ يخػػرج عػػػف المعنػػػا الحقيقػػي ل سػػػتفياـ  إذ يعمػػػـ 
مػو، كمػا تبقػا منػو، كلكنػو استحنػار لػذكريات المانػي الشاعر منػزؿ محبكبتػو الػذم خػ  مػف أى

مػػف خػػ ؿ الحػػديث عػػف تمػػؾ ا يػػاـ الخاليػػة، كلعػػؿي اعسػػتفياـ سػػي مطمػػع الق ػػيدة الطمبيػػة، كىػػك 
مشكرؿ أساسػي ليػا قػد يحمػؿ سػي طياتػو معنػا التعجػب بػيف تمػؾ ا يػاـ الخاليػة، كلحظػات التيػذكر 

 .  ؟ككيؼ أ بحت بعد أنس ،؟العاجمة، سكيؼ خمت تمؾ الديار بعد عمار

كؼ، كالمبتػػدأ نكػػرة كمٌمػػا كقػػع سيػػو اسػػـ اعسػػتفياـ مجػػركرنا بحػػرؼ الجػػر متعمقنػػا بخبػػر محػػذ
 : )مف الكامؿ( مؤخر قكؿ عبيد

ٍعمكمىوٍ  ٍيرى مى ٍبًح مىٍزمكمىٍو        مييىمرماتو ًب دنا لى ًلمىٍف ًجماؿه قيبىٍيؿى ال ُّ
(1) 

كقػػد يكػػكف اعسػػتفياـ سػػي البيػػت حقيقيعػػا، كقػػد يخػػريج عمػػا معنػػا التعجػػب، إذ يتعجػػب مػػف 
مغػػػادرة محبكبتػػػو كأىميػػػا الػػػدريار قبيػػػؿ ال ػػػبح، قا ػػػديف بػػػ د ليػػػر معركسػػػة، سفػػػي ب دىػػػا ا نػػػس 
كالقرب مف ا حباب، كلعمٌػو اسػتغراب لسػرعة ارتحػاليـ، كلعػٌؿ اعسػتفياـ سػي مطمػع الق ػيدة يفػتح 

التفكيػػػر كالتسػػػاؤؿ حػػػكؿ المكنػػػكع المطػػػركح  مػػػا يػػػدسع السػػػامع لمشػػػاركة الشػػػاعر سػػػي  ىالػػػة مػػػف
 مشاعره، كينقمو إلا ىمكمو المتكاثرة ليشعر بالمساندة مف محيطيو عنقطاعو عف أحبابو. 

  كقعت )مىٍف( سي محؿ جر بحرؼ الجر ال ـ متعمقة بخبر محذكؼ مقديـ، كالمبتدأ معرسػة
، سػػي قكلػػو (2)ثػػة منيػػا لعبيػػد بػػف ا بػػرص نكتفػػي بكاحػػدو منيػػامػػؤخر سػػي خمسػػة أبيػػات، ث 

 متذكررنا ديار محبكبتو: )مف الخفيؼ( 
ًدٍمنىةو كىالًكتىابً  ٍيرى نيٍؤمو كى نىاًب       لى ٍت ًبالجى ًف الٌداري أٍقفىرى ًلمى
(3) 

 ي البيت السابؽ عما سبيؿ التعجب.كاعستفياـ س

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي، كاعستفياـ سيو عما معنا التعجب: )مف الكامؿ( 

ماـً الرُّكيدً  فاًء لىٍينىةى كىالحى ٍف الدرياري لىشيتييا ًباإًلٍثًمًد         ًب ى ًلمى
(4) 

 
                                                 

 (، ك)مزمكمو( مربكطة كمجيزة، ك)ميممات( قا دات.110( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص1)
 .(120)ص  ،(68)ص ، ديكاف عبيد كالبيتاف اآلخراف( 2)
(، ك)أقفػػرت( خمػػت، ك)الجنػػاب( مكنػػع سػػي ديػػار بنػػي أسػػد، ك)نػػؤم( 35( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص3)

 الحفر المحيطة بالخياـ.
(، ك)اإلثمد( مكنع، ك) فاء( نقاء، ك)لينة( اسـ مكنع بيا 2/265( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج4)

 زعؿ.ماء 



  

027 
 

 كمنو قكؿ بشر: )مف الكامؿ( 

ٍف الدرياري لىشيتىيا ًبا ىٍنعيـً         تىٍبديك مىعىاًلمييىا    (1)كىمىٍكًف ا ىٍرقىـً ًلمى
  كقعػػت )مػػف( اسػػـ اسػػتفياـ مقػػديـ سػػي محػػؿ ن ػػب عمػػا المفعكليػػة، لعػػدـ اسػػتيفاء الفعػػؿ

 المتعدم مفعكلو، سي قكؿ أسدم مجيكؿ: )مف الرجز(
 (2)كقالت ا بطاؿ مف ينازؿ

كالشػػاىد سػػي البيػػت: كقػػكع )مػػف( سػػي محػػؿ ن ػػب عمػػا المفعكليػػة، كسعميػػا مػػؤخر بعػػدىا 
اعمػػو نػػمير عائػػد عمػػا )ا بطػػاؿ(، كمفعكلػػو مقػػديـ عميػػو ل ػػدارتو، كالغػػرض مػػف )ينػػازؿ( متعػػدو س

 اعستفياـ حقيقي، لطمبو لير معمـك ليتقدـ لقتالو. 

ـْ   ثالثنا: َك

( عنػػد النحػػاة عمػػا نػػكعيف: ا كلػػا: اسػػـ اسػػتفياـ مبنػػيم لعىػػدىدو مػػبيـ يفتقػػر إلػػا تمييػػز  ـٍ ػػ )كى
، مػػا  لػػـ تسػػبؽ بجػػرم  سػػإذا سػػبقت بجػػرم جػػاز سيػػو الن ػػب يزيػػؿ إبياميػػا، كتمييزىػػا مفػػرده من ػػكبه

كالجػػر، كع يحػػذؼ تمييزىػػا إع إذا دؿي عميػػو دليػػؿ، كبنيػػت لتحقػػؽ معنػػا ىمػػزة اعسػػتفياـ سييػػا)أم 
كتعػػرب حسػػب كركدىػػا سػػي السػػياؽ،  ،(3)عػػدد(، كتقتنػػي جكابنػػا إلحػػداث التي ػػكُّر لػػدل المسػػتفيـ

 كمكقعيا سي الجممة. 

 ) ـٍ ػػ ( يفتقػػر إلػػا تمييػػز، كتمييزىػػا كالثانيػػة )كى الخبرييػػة كىػػي: اسػػـ مػػبيـ لمتكثيػػر بمعنػػا )ربي
 .(4)مجركر كجكبنا، كتككف كاجبة اإلناسة إلا تمييزىا، كيجكز سيو الجمع كاإلسراد

كذىػػػػب  ،كىػػػػي مختمػػػػؼ سػػػػي تركيبيػػػػا أك أ ػػػػالتيا، سػػػػذىب الب ػػػػريكف إلػػػػا أنييػػػػا مفػػػػردة 
( اسػـ لعػدد  :، قػاؿ المػرادمُّ (5)تفيامية ك)الكاؼ( زائػدةالككسيكف إلا أنيا مركيبة مف )ما( اعس ـٍ ػ ")كى

مػػبيـ الجػػنس كالمقػػدار، كليسػػت مركيبػػة، خ سنػػا لمكسػػائير كالفػػرياء، سإنييػػا عنػػدىما مركيبػػة ًمػػٍف كػػاؼ 
 .  (6)التيشبيو كما اعستفياميية محذكسة ا لؼ، كسيكرنىٍت ميميا لكثرة اعستعماؿ"

                                                 

، ديكاف بشػر )ص1) (، ك)لشػيتيا( أتيتيػا، ك)ا نعػـ( بنػـ العػيف كستحيػا اسػـ مكنػع، 177( بشر بف أبي خاـز
 ك)ا رقـ( حية سي جمدىا نقط.

 (.2/219( أسدم مجيكؿ، ديكاف بني أسد )ج2)
 (.2/418ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج ((3
 (.2/418)ج المرجع السابؽ ((4
 (.1/243اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )جابف ا نبارم،  ((5
 (.261( المرادم، الجنا الدياني )ص6)
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 :(1)اعستفياميية ك)كـ( الخبريية، عما النيحك اآلتيكالفرؽ بيف )كـ( 

 اعستفياميية.  تًمؿ لمتي ديؽ كالتيكذيب بخ ؼالك ـ مع الخبريية مح :األكؿ

  جكابنػا سػتدعيستاعسػتفياميية أٌمػا  ،جكابنػا   نيػو ميخًبػر مخاطػبً السػتدعي ًمػٍف تالخبريية ع  الثَّاني:
  نيو ميستخًبر. 

ييقػاؿ سػػي ساعسػـ المبػدؿ ًمػفى الخبرييػة ع يقتػرف بػػاليمزة، بخػ ؼ المبػدؿ ًمػفى اعسػتفياميية،  الثَّالػث:
)كػـ مالػؾ؟ أعشػركف أـ سنقػكؿ: اعسػتفياميية سػي  أٌمػاخمسكف بؿ ستكف(،  ؟الخبريية: )كـ عبيدو لي

 ث ثكف؟(.

( الخبرييػػة مفػػرد أك مجمػػكع، ... كع ي الرَّابػػع: ـٍ ػػ كػػكف تمييػػز اعسػػتفياميية إعي مفػػردنا خ سنػػا تمييػػز )كى
 لمككسيريف.

ع إذا سػػبقت إ كجكبنػػا، من ػػكبستمييػػز اعسػػتفياميية أٌمػػا ، لجػػرتمييػػز الخبرييػػة كاجػػب ا الخػػامس:
 الن ب أك الجر. سيوبحرؼ جرم سيجكز 

( اعستفياميية سي مرية كاحدة سي محؿ رسع خبػر المبتػدأ  ـٍ أٌما سي شعر بني أسد سكردت )كى
 سي قكؿ خكلة بنت ا زكر: )مف الكاسر( 

تيني قىٍد قىطىعكا كى ؟ قيٍمتي مىٍي ن           أىما أىٍبكي كى ـٍ بيكاؤيؾى قالكا كى كى
(2) 

، كقػػد يحمػػؿ سػػي طياتػػو معنػػا العجػػب اكسػػي البيػػت السػػابؽ، جػػاء اعسػػتفياـ بػػػ)كـ( حقيقينػػ
إلطالتيا سي البكاء، سكأنيـ ما أكثػر بكػاءؾ، أك اإلنكػار عمييػا بشػدة البكػاء، سػردت عمػييـ بإنكػار 

 ما أرادكه إٍذ كيؼ ليا أع تبكي كقد قطع كتينيا كسيًجف خمُّيا المقرب. 

فيػػػد الكثػػػرة، أٌمػػػا بػػػاقي ا بيػػػات التػػػي كردت سييػػػا )كػػػـ( سػػػي أشػػػعارىـ سقػػػد جػػػاءت خبريػػػة لت
 كليس ل ستفياـ، كقد كردت سي سبعة شكاىد مفيدة لمخبرية.

  

                                                 

 .245-1/244انظر: مغني الميبيب:  ((1
 (، ك)الكتيف( عرؽ مت ؿ بالقمب إذا انقطع مات  احبو.2/496( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(2
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 المطمب الثَّاني: أسماء اًلستفياـ ذات الثَّالثة أحرؼ: )أيف, متى, كيؼ, أّم( 
: أيف  :أكًَّلن

، كسػػي مكنػػع (1)اسػػـ اسػػتفياـ يسػػتفيـ بػػو عػػف المكػػاف، قػػاؿ سػػيبكيو " كأيػػف : أٌم مكػػاف"
 .(2) إع للماكف كما ع يككف ) متا ( إع للياـ كالميالي"كع يككف ) أيف ( ": آخر

، كىػك ظػرؼ مبنػي عمػا الفػتح لػو حػؽ (3)كقاؿ عنيػا المبػٌرد: ")أيػف( ع تكػكف إعي لممكػاف"
 ال دارة كباقي أدكات اعستفياـ.  

كقد كردت )أيف( سي أشعار بني أسد اسـ اسػتفياـ سػي سػبعة مكانػع مػف أشػعارىـ، كتف ػيؿ 
 ذلؾ:

 عػػت )أيػػػف( سػػػي ث ثػػػة أبيػػػات مػػػف أشػػػعارىـ، كبعػػدىا اعسػػػـ، كمػػػف ذلػػػؾ قػػػكؿ عبيػػػد بػػػف كق
 ا برص: )مف الكامؿ( 

ـٍ مىٍف ع يىزاؿي ًنساؤيهي       يىٍكـى الًحفاًظ يىقيٍمفى أىٍيفى المىٍيرىبي  سىٍميىٍبًكًي
(4) 

مػؽ كالشاىد سي البيت كقكع )أيف( استفيامية، سي محؿ ن ػب عمػا الظرسيػة المكانيػة متع
بخبرو محذكؼ، ك)الميرب( مبتدأ مػؤخر، كاعسػتفياـ سػي البيػت حقيقػي، إلظيػار جبػنيـ كنػعفيـ 

 عف حماية محارىـ.

عمػػػا  ب، كقػػػد كقعػػػت )أيػػػف( اسػػػـ اسػػػتفياـ سػػػي محػػػؿ ن ػػػ(5)كمثمػػػو قػػػكؿ ىنػػػد بنػػػت معبػػػد
 الظرسية المكانية متعمؽ بخبر محذكؼ  كقدرمت ل دارة اعستفياـ: )مف الكامؿ( 

ترابً أىٍيفى  ناًدؿو كى  (6)ا يلا ًبا ىٍمًس كانكا جيًرةن      أىٍمسىٍكا دىسيفى جى

كاعسػػتفياـ سػػي البيػػت السػػابؽ يحمػػؿ معنػػا التحسػػر عمػػا مػػف سػػات مػػف ا ىػػؿ كالجػػدراف، 
 ، كسيو معنا التذكير بيـ كبأحكاليـ.؟كقنكا إلا دار أخرل ع يعرسكف ما الم ير سييا

                                                 

 (.4/233( سيبكيو، الكتاب )ج(1
 (.1/219( المرجع السابؽ )ج(2
 (.2/53( المبرد، المقتنب )ج(3
.33( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(4  (، ك)الحفاظ( الدساع عف المحاـر
( ىند بنت معبد بف ننػمة، كىػي شػاعرة جاىميػة رثػت عميػا خالػد بػف ننػمة لمػا قتمػو المنػذر بػف مػاء السػماء. (5

 (.2/109ديكاف بني أسد )ج
 ك)جنادؿ( الحجارة. (،2/110( ىند بنت معبد، ديكاف بني أسد )ج(6
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 كقكؿ كمدة بف عبد بف مرارة: )الخفيؼ( 

بىًش المٍيًؿ        ًى عن كىأىٍيفى ًمٍثؿي ًى ؿً   (1)طىٍعنىةن ما طىعىٍنتي سي لى

ك)أيػػف( سػػي البيػػت السػػابؽ اسػػـ اسػػتفياـ مبنػػي سػػي محػػؿ ن ػػب عمػػا الظرسيػػة المكانيػػة 
متعمؽ بخبر محذكؼ، كقدرـ اعسـ ل دارتو، كاعستفياـ سي البيت لعميو يحمؿ معنػا التعجػب مػف 
النػػربة التػػي نػػربيا سػػي لػػبش الميػػؿ سقتمػػت خ ػػمو، لػػكركد التعجػػب بػػػ)ما( قبميػػا، كحممػػو عمػػا 

لو، كلعٌمو يحمؿ معنا التحقير  إذ ع يساكم قتيميو تمؾ الطعنة التي طعنيا لو، معنا الفخر بقتمو 
 سمعٌؿ المراد مف اعستفياـ تحقير المقتكؿ كالتقميؿ مف شأنو.  

  ،كجػػاءت أيػػف سػػي جممػػة اسػػمية، سػػي محػػؿ ن ػػب عمػػا الظرسيػػة متعمقػػة بخبػػرو محػػذكؼ
كمػف ذلػؾ   رؼ الجػر)مف(،كس ؿ بينيا كبيف المبتدأ المؤخر شبو جممة  حيث أتبعػت بحػ

 : )مف الكاسر( قكؿ عبيد
 (2)ًإذا ما كافى ًعٍرني ًعٍندى بىٍطًني       سىأىٍيفى ًمٍف أىٍف أيسىبي ًبًو مىنىا ي

كالشػػاىد سػػي البيػػت: كقػػكع )أيػػف( اسػػـ اسػػتفياـ من ػػكب عمػػا الظرسيػػة المكانيػػة، متعمػػؽ 
فياـ كمبتدئػػو بشػػبو جممػػة مػػف بخبػػر محػػذكؼ، كالمبتػػدأ مػػؤخر) منا ػػي(، كقػػد س ػػؿ بػػيف اعسػػت

الجػػار )مػػف(، كمجػػركره الم ػػدر المػػؤكؿ)أف أسػػٌب بػػو( متعمػػؽ بػػػ)منا ي(، كلعػػٌؿ اعسػػتفياـ سػػي 
الجممة يحمؿ معنا النفي، كالتقدير ع منػاص مػف السػب إف جعمػت عرنػي عنػد بطنػي، كمعنػا 

انػة، كلػـ يعػد البيت: إذا تساىمت سي كرامتي مف أجؿ المأكػؿ كالمشػرب ح ػمت لػي المسػبة كالمي
 .(3)لي ممجأ مف تمؾ الذلة

: )مف الكاسر(   كمثمو لبشر بف أبي خاـز

ٍمماؾى التي قي تىغىييرى عىٍسعىسه ًمٍنيا سىشىٍرؽه       سىأىٍيفى ًمٍف آؿ سى
(4) 

كتقػػػػدير اعسػػػػتفياـ سػػػػي البيػػػػت: سػػػػأيف الت قػػػػي مػػػػف آؿ سػػػػمماؾ، بعػػػػدما ارتحمػػػػت، كلعػػػػؿي 
يحمػػؿ معنػػا النفػػي كاعسػػتبعاد، إذ يسػػتبعد المقػػاء بعػػد ارتحاليػػا مػػف اعسػػتفياـ سػػي البيػػت السػػابؽ 

ذ بيا تغادرىا قبؿ ك كلو.  مكانع كثيرة تبعيا إليو، كا 

                                                 

 (.2/177( كمدة بف عبد بف مرارة، ديكاف بني أسد )ج(1
 (، ك)المناص( الممجأ كالمفر.74( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(2
 (. 74( أشرؼ عدرة، شرح ديكاف عبيد )ص(3
، ديكاف بشر)ص(4  (، ك)عسعس( ك)شرؽ( مكنعاف.161( بشر بف أبي خاـز



  

031 
 

  :جاءت )أيف( سي جممة سعمية سعميا منارع، كسبقت بحرؼ الجر سي قكؿ ناسع بف نفيػع
 )مف الكامؿ( 

ـه      ًمٍف أى  ـي عاًل ظُّوي المىٍكتكبي سىاٍذىىٍب ًإلىٍيؾى سىمىٍيسى يىٍعمى ٍيفى ييٍجمىعي حى
(1) 

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ كقعػػػت )أيػػػف( سػػػي محػػػؿ جػػػر بحػػػرؼ الجػػػر)مف(، كالجػػػار كالمجػػػركر 
، سالقػدر ع يسػتطيع أحػده التنبػؤ  متعمقاف بالفعؿ بعدىما)يجمع(، كلعػؿي اعسػتفياـ سػي البيػت حقيقػيٌّ

 بو، كىك ع يدرم ما المكاف الذم تككف سيو سعادتو.

  )مكررة كالمستفيـ عنو محذكؼ يفيـ مف السياؽ قبمو سي قػكؿ عبيػد مخاطبنػا جاءت )أيف
 : )مف الكامؿ( رىهي بأياـ خمت مف ىزيمة سرسانيـامرأ القيس لٌما تكعد بني أسد بالقتؿ سعيي 

 (2)ىىٌ  سىأىٍلتى جيمكعى ًكٍندىة      يـك كليكا أيف أينا

كالشػػاىد سػػي البيػػت: كقػػكع )أيػػف( اعسػػتفيامية سػػي محػػؿ ن ػػب، كالثانيػػة مكػػررة لمتككيػػد، 
انيزمػكا ككليػكا، كلعػٌؿ اعسػتفياـ سػي  مػف المػذككر قبمػو، كالمعنػا أيػفكالمستفيـ عنو محذكؼ يفيـ 

 البيت جاء لمعنا السخرية كالتكبيخ، إذ إف امرأ القيس يعمـ بالحادثػة، سخػرج اعسػتفياـ عػف معنػاه
الحقيقػػي إلػػا معنػػا السػػخرية عمػػا ىػػركب الفرسػػاف مػػف سػػاحة النػػزاؿ، كتػػكلييـ عػػف الػػدساع عػػف 
شرؼ القبيمة، كىك تكبيخ لقبيمة امرئ القيس سمـ ي مد سرسػانيـ سكيػؼ بالقبيمػة، كىػك تػذكير بتمػؾ 

العػػار بتمػػؾ القبيمػػة المنيزمػػة كسرسػػػانيا، حيػػاة سرسػػاف قبيمتػػو، كسيػػو إلحػػاؽ  المحظػػات البئيسػػة مػػف
 سخر بقبيمة عبيد كسرسانيا  انعي الن ر سي ميداف المعركة. ك 

 ثانينا: متى

متا( سي سياؽ الجممة العربية لتفيد اعستفياـ أك الشرط كسي اعسػتفياـ ىػي: اسػـ تأتي )
اسػػتفياـ ظرسػػي مػػبيـ مبنػػي  لتنػػمنو معنػػا اليمػػزة، يسػػتفيـ بػػو عػػف الزمػػاف المانػػي كالمسػػتقبؿ، 

تىػػا"، سسػػؤاؿه عػػف زمػػافو مػػبيـ يتنػػمف جميػػعى ا زمنػػة...  :بقكلػػوكبػػذلؾ  ػػريح ابػػف يعػػيش  " كأمػػا "مى
، كعند المرادم: "المشيكر سييػا أنييػا ًمػفى الظُّػركؼ، تكػكف شػرطنا أك (3)كىي مكنكعة ل خت ار"

استفيامنا"
ف (5)، كيجاب عمييا بزمف مختصم سكاءن أكاف معدكدنا أـ لير معػدكد(4) ، قػاؿ المبػرد: "كىاً 

                                                 

 (.2/319بني أسد )ج( ناسع بف نفيع، ديكاف (1
 (.118( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(2
 (.3/133شرح المف ؿ )ج, ابف يعيش ((3
 (.505( المرادم، الجنا الدياني )ص(4
 .2/127حاشية ال باف عما شرح ا شمكني  ((5
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نيمىا قىاؿى لىؾ قيؿ  مىتا لًقيت زيدنا؟ سىقمت: شيرنا، لـ يجز  ً ىف المرقىاء عى يككف ًإعي ًسي بعض شير، كىاً 
اف أىك مىا أشبو ذىًلؾ" ميعىة أىك شير رىمىنى كىاب ذىًلؾ يىٍكـ اٍلجي مىتا  لتكقت لىوي ستعرسو، سىًإنيمىا جى
(1) 

ػػا ككنيػػا شػػرطنا سقػػد كردت سػػي شػػعر بنػػي أسػػد،   ، (2)كسػػيتـ دراسػػتيا سػػي الف ػػؿ الخػػامس أمي
، كقػػد كردت ) متػػا ( ل سػػتفياـ سػػي شػػعر بنػػي أسػػد سػػي بيػػت كاحػػدو سقػػط،  -تعػػالا  –بمشػػيئة ا 

كقد دخمت ا داة عما سعؿ منػارع ل سػتفياـ عػف مسػتقبؿ، لػيس عمػا سػبيؿ اعسػتفياـ الحقيقػي 
مانيػة، متعمقػة بالفعػؿ المنػارع بؿ عما سبيؿ النفي كاعستبعاد، سي محؿ ن ب عما الظرسية الز 

 بعدىا، كذلؾ سي قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ـي           متا يىٍبميغي اٍلبيٍنيىافي يىٍكمنا تىمىامىوي   (3)ًإذىا كيٍنتى تىٍبًنيًو كىآخري يىٍيًد

 ثالثنا: كيؼ

جماعػة مػف اسـ استفياـ مبيـ مبني يستفيـ بو عف الحاؿ، كتككف بمعنا اليمزة، كذىػب       
سيمػػا  (4)عمػػا أم حػػاؿ"ا الظرسيػػة إذ تقػػديرىا "النحػػاة إلػػا اعتبارىػػا اسػػمنا ظرسنػػا لمػػا تحممػػو مػػف معننػػ

ف حممت معنػا الظرسيػة، كىػك رأم رٌجحػو ابػف يعػيش  ذىب الجميكر إلا أنيا اسـ لير ظرؼ، كا 
 . (5)بعد مناقشة آلراء النحاة سي ) كيؼ(

 .  (6))كيؼ( ك)كىٍي(كأٌما سي لفظ )كيؼ( سمغتاف عف العرب : 

، (7)كتػػأتي )كيػػؼ( لتفيػػد اعسػػتفياـ الحقيقػػي أك تخػػرج عنػػو لتفيػػد معنػػا التعجػػب أك النفػػي
 كمعافو أخرل تستفاد مف السياؽ.

كتعػػرب )كيػػؼ( عمػػا أنييػػا خبػػر، كليػػا   ػػدر الكػػ ـ، أك من ػػكبة عمػػا الحاليػػة، نحػػك: 
لػػػا ذلػػؾ أشػػػار ابػػف مالػػؾ سػػػي  شػػرح التسػػػييؿ "كلػػػ)كيؼ(  ػػػدر كيػػؼ جػػاء زيػػػد؟ أك المفعكليػػة، كا 

الكػػ ـ كغيرىػػا ًمػػٍف أدكات اعسػػتفياـ، كع تخػػرج سػػي اعسػػتعماؿ عػػف أٍف تكػػكف سػػي مكنػػع ن ػػب 

                                                 

 (. 4/333المقتنب )ج, المبرد ((1
 ( الف ؿ الخامس مف متف البحث.(2
 (. 79( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص (3
(  ابػػف مالػػؾ، شػػرح التيسػػييؿ 211(  الزمخشػػرم، المف ػػؿ سػػي عمػػـ العربيػػة )ص4/233( سػػيبكيو، الكتػػاب )ج(4

 (. 4/105)ج
 (.141-3/140( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(5
 (.3/141( المرجع السابؽ )ج(6
 (271( ابف ىشاـ، مغني المبيب)ص(7
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ػذي" ، كىػي ظػػرؼ عنػد سػيبكيو يقػػكؿ: (1)عمػا الحػاؿ، أك خبػر مبتػػدأ سػي الحػاؿ أك ا  ػػؿ إعي مػا شى
؟ كأيف: أٌم مكاف؟ كمتا: أٌم حيف...كىذه ا  .  (2) سماء تككف ظركسنا"")كيؼ(: عما أمر حاؿو

 ،كقد كردت )كيؼ( سي شعر بني أسد عشر مريات  حيث دخمت عما الفعؿ ثماني مرات
 كسي بيتيف اثنيف دخمت عما اعسـ كتف يؿ ذلؾ عما النيحك اآلتي:

  سػي سػبعة شػكاىد، كمػف ذلػؾ قػكؿ عبيػددخمت عما الجممة الفعميية ذات الفعؿ المنارع :
 )مف السريع( 

ـٍ      ًإٍذ اٍلتىقىٍينا الميٍرىىؼي الٌناًىؿي  كىعاًمرنا أىٍف كىٍيؼى يىٍعمكىي
(3) 

كالشاىد سي البيت: كقػكع كيػؼ أداة اسػتفياـ سػي محػؿ ن ػب عمػا الحاليػة، لكقكعيػا سػي 
(، (4)؟جممة سعمية سعميا تاـ، كمعنا البيت ) سؿ بني عامر يـك التقينا كيؼ ركينا سيكسنا بدمائيـ

 عما طريؽ التعجب.كاعستفياـ 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط( 

كىٍيؼى يىٍطرىبي أىٍك يىٍشتاؽي أىٍمثالي ميًع ًبيا       كى ـى الجى ير أىٌيا  (5)شىٍكقنا ًإلا الحى

 ولرنػػػمبنػػػي سػػػي محػػػؿ ن ػػػب عمػػػا الحاليػػػة، ك : كقػػػكع )كيػػػؼ( اسػػػـ اسػػػتفياـ كالشػػػاىد
 استفياـ النفي، كالمعنا ع يطرب مف كاف سي سني مف الكبر  سيي معيبة سي حقو، لتقدـ سنو. 

 كمنو قكؿ بشر: )مف الكاسر(

فيظىًة كىٍيؼى نىٍحمي         ًإذا مىا شىفييا ا ىٍمري الفىظيعي   (6)ًبنىا ًعٍندى الحى

  

                                                 

 (.4/105مالؾ، شرح التيسييؿ )ج( ابف (1
 (.4/233( سيبكيو، الكتاب )ج(2
 (، ك)المرىؼ( السيؼ الحاد، ك)الناىؿ( المتعطش(.93( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص (3
 (.93( عدرة: أشرؼ، حاشية ديكاف عبيد )ص (4
 (.102( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص (5
، ديػكاف بشػر )ص (6 (، ك)بنػا( أم سػائؿ بنػا كمػا سػي البيػت السػابؽ، ك) الحفيظػة( إذا 134( بشر بف أبػي خػاـز

 انتيكت حرمة أك نكث عيد أك ظمـ جار مف أقربائو، ك)شفيا( أسزعيا، كأحزنيا.
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كقػػد كردت )كيػػؼ( أداة اسػػتفياـ سػػي بيتػػيف متتػػالييف، كبعػػدىا الجممػػة الفعميػػة، كقػػد ن ػػبا 
 عما الحالية، كسييما معنا التعجب سي قكؿ بشر: )مف المتقارب(  

ٌنا ًإذا ما ساًئٍؿ ىىكاًزفى عى بابى           كى ـٍ كىالرر كىٍعبنا سىساًئٍميي كى
(1) 

ـٍ         ـي كىٍيؼى نيٍعميًي ا كىىاما     لىًقيناىي بىكاًترى يىٍفًريفى بىٍينن
(2) 

ياما نكبي الجى ـٍ          كىما تىٍستىًخؼُّ الجى  (3)ًبنا كىٍيؼى نىٍقتىصُّ آثارىىي

كقد كقعت )كيؼ( اسـ استفياـ من كب عما الحالية، كخرج اعستفياـ لمتعجب سي قػكؿ 
 عبد بف جحش: )مف الكامؿ(

ـي  ييةى كىٍيؼى أىٍظًم ـٍ سي العسرأىبىني أيمى ميفيكي ـٍ كىحى ـٍ     كىأىنا اٍبنيكي سيكي
(4) 

 كمنو لخكلة بنت ا زكر: )مف الكاسر( 

فكفً  ـي مىٍقركحي الجي  (5)أىبىٍعدى أىخي يىمىذُّ الغىٍمضي ًجٍفني         سىكىٍيؼى يىنا

كقػػػد كقعػػػت )كيػػػؼ( سػػػي البيػػػت السػػػابؽ اسػػػـ اسػػػتفياـ من ػػػكب عمػػػا الحاليػػػة، كأسػػػادت 
سيػػي مػػذ   نػػو قػػرح لبكائػػو طػػكي ن عمػػا أحبابػػوتسػػتغرب مػػف نػػـك مػػف أ ػػابتو سػػي جفك التعجػػب  إذ 

سػػجف نػػرار أخكىػػا، كىػػي تبكيػػو بكػػاءن مػػرنا يمنعيػػا مػػف لمػػض جفنييػػا، ساعسػػتفياـ عمػػا طريػػؽ 
 التعجب، كلعٌؿ معنا النفي لير متنح سي البيت إف أردنا حممو عما ذلؾ سيك لمتعجب أقرب.

  كدخمػػت عمػػا جممػػة سعميػػة سعميػػا مػػاضو سػػي بيػػت كاحػػد سػػي قػػكؿ سػػبرة بػػف عمػػرك: )مػػف
 الكامؿ( 

ـي مىٍسؤيكؿه ًبًو الميتىعىمردي  ٍك كىٍمتى أيمُّؾى ىاًبؿه          كىالحي ٍمري كىٍيؼى حى  (6)يا نى

                                                 

، ديكاف بشػر )ص (1 (، ك)كعبنػا( حػي مػف أحيػاء عػامر بػف  ع ػعة، ك)الربػاب( عػدة 188( بشر بف أبي خاـز
 كمزينة، كنبة، كىكازف قبيمة مف قبائؿ قيس عي ف.قبائؿ، كىي تيـ، كعدم، كعكؿ، 

ػػا( الخػػكذة عمػػا الػػرأس، ك)اليػػاـ( جمػػع ىامػػة (2 ( المرجػػع السػػابؽ، ك)بكاتر(السػػيكؼ، ك)يفػػريف( يقطعػػف، ك)بينن
 كىي الرأس.

( المرجع نفسو، ك)بنا( أم سسائؿ بنا، ك)نقتص( نتتبع، ك)تسػتخؼ( تطػرد كتسػكؽ، ك)الجنػكب( ريػح الجنػكب، (3
 اما( السحاب الذم ع ماء سيو، أك السحاب ىراؽ الماء.ك)الجي

 (.2/416( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد )ج(4
 (.2/495( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(5
 (، ك)نمر( أكؿ قاضو قبؿ الرشكة سي الجاىمية، ك)ىابؿ( ثاكؿ.2/61( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج(6
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، سي محؿ ن ب عما الحالية  كالشاىد سيو: دخكؿ )كيؼ( عما جممة سعمية سعميا ماضو
ػػا مػػزكرنا كقبمػػت الرشػػكة، سقػػدتؾ كقػػد أسػػادت   التعجػػب، كمعنػػا البيػػت) كيػػؼ حكمػػت يػػا نػػمرة حكمن

، كأنت المسؤكؿ عف إ دار الحكػـ، كالنػاس إليػؾ راجعػة، سكيػؼ  أمُّؾ، لـ يأًت مثمؾ قاضو مرتشو
 تفعؿ ذلؾ(. 

  كجػػاءت كاقعػػة سػػي جممػػة اسػػمية خبػػرنا مقػػديمنا سػػي مكنػػعيف اثنػػيف، كمنػػو قػػكؿ بشػػر: )مػػف
 البسيط(

ٍثقكبً   (1)ساًئٍؿ ىىكاًزفى كىٍيؼى شىديتينىا     ًبالًحٍنًك ًيٍكـى اتيقىٍكنا ًبٍاًبف مى

كالشػػاىد سػػي البيػػت السػػابؽ: كقػػكع )كيػػؼ( اسػػـ اسػػتفياـ سػػي محػػؿ رسػػع خبػػر مقػػدـ، كقػػد 
أسادت )كيؼ( معنا التعجب، إذ ي ؼ لزكتيـ ليكازف، ككيػؼ انيزمػكا أمػاـ سرسػاف قبيمتػو، كقػد 

 ـ سحققكا مرادىـ.  ألاركا إلارتي

 كمنو قكؿ قراف بف يسار ييجك  احبنا لو بعد تغٌيرو كقطيعة: )مف الطكيؿ( 

ما كيؿر شىٍيءو ساءىهي الديٍىري حاًليا يىٍسأىليني أىٍف كىٍيؼى حاًليى بىٍعدىهي        عى كى
(2) 

ي كالشػػاىد سػػي البيػػت: كقػػكع )كيػػؼ( اسػػتفيامية، سػػي محػػؿ رسػػع خبػػر مقػػديـ، كاعسػػتفياـ سػػ
البيت حقيقي، كقد يحمؿ معنا العجب، إٍذ انقطعت ع قتي بو، كاسترقنػا بعػد قػرب، سكيػؼ لػو أف 

كالػػذيف نػػجكا مػػف  يسػػأؿ عنػػي، كيعقػػب  ػػاحب كتػػاب ال ػػداقة كال ػػديؽ عمػػا ا بيػػات بقكلػػو:"
إخػػكانيـ الػػذيف كثقػػكا بيػػـ سخػػانكىـ، كبكػػكا بالػػدمكع الغزيػػرة عمػػا مػػا سػػاتيـ مػػنيـ، كسػػاءت ظنػػكنيـ 

 .(3)ـ، سكثير بثير ع يح ييـ إع ا  تعالا"بغيرى

 رابعنا: أمُّ 

: استفياميية كشرطيية كمك كلة، كع تفيد اعسػتفياـ إٌع إذا ةجاءت ) أٌم( عما أنكاع ث ث       
ػػةن منػػاسةن، كتقتنػػي جكابنػػا كجكابيػػا التعيػػيف، كيجػػكز إنػػاستيا لممعرسػػة أك النيكػػرة، كتمػػـز  كانػػت تامي

المعرسة إلا ما يتػبعيض، سػ  تنػاؼ إلػا مفػرد إٌع بتكرارىػا أك إسػادة الجػنس كلػيس المفػرد إناسة 

                                                 

، ديػػكا(1 (، ك)الحنػػك( اسػػـ مكنػػع، كالجمػػع أحنػػاء، كىػػك المتعػػرج مػػف 2/40ف بنػػي أسػػد )ج( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز
 ا ماكف.

 (. 2/519( قراف بف يسار، ديكاف بني أسد )ج(2
 (.107( التكحيدم: أبك حياف، ال داقة كال ديؽ)ص(3
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، قػاؿ المبػٌرد: "اعمػـ أفي )أيعػا( تقػع عمػا (1)بذاتو، أٌما النكرة سيجكز إناستيا لممفرد كالمثنيػا كالجمػع
د؟ سقػد عممػت شيء ىي بعنو ع تككف إعي عما ذلؾ سػي اعسػتفياـ، كذلػؾ قكلػؾ: أمُّ إخكتػؾ زيػ

 . (2)أفي زيدنا أحدىا كلـ تدًر أيييما ىك"

، كىػػػي مفػػػردة (3)كىػػػي اسػػػـ يسػػػتفيـ بػػػو عػػػف العاقػػػؿ كليػػػر العاقػػػؿ كتمػػػـز اإلنػػػاسة معننػػػا
، كأٌمػػػا تأنيثيػػػا (4)اعسػػػتخداـ عمػػػا الػػػرأم ا رجػػػح، إٌع أنػػػو ذيكػػػرت التثنيػػػة كالجمػػػع سييػػػا عمػػػا قٌمتيػػػا

، كقػد ذىػب أبػك حيػاف إلػا أنيػا لغػة (5)السػؤاؿ بيػا عػف مؤنػثسسيبكيو يذىب إلا أنيا تؤنػث عنػد 
 .(6)قميمة عف العرب

كقد كردت )أٌم( اعستفياميية سي شعر بني أسد سبع مريات سي ستة أبيػات، حيػث جػاءت 
 مناسة إلا اسـ ظاىر نكرة سي ث ثة مكانع، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

ًبمىكذكبً  سىتان سي الٌناًس لىيسى  سىأىمُّ       قىد مىناًمٌني كيؿُّ ذىًلؾى  سىأى بىحى 
(7) 

( أداة استفياـ، كقد جػاء مفػردة مػذكرة منػاسة إلػا اسػـ  كالشاىد سي قكؿ عبيد: كقكع )أمُّ
مفػػرد نكػػرة )ستػػا(، كحكميػػا الرسػػع عمػػا اعبتػػداء، كخبرىػػا الجممػػة الفعميػػة بعػػدىا، كاعسػػتفياـ سػػي 

 يكجد أحد  دقتو الدنيا كخمد عمييا سالكؿ إلا المكت  ائر(.البيت لرنو النفي، كالمعنا )ع 

 : )مف الطكيؿ(ة مذكرة مناسة إلا اسـ نكرة مفردكمنو قكؿ بشر، كقد كقعت )أم( سيو مفرد

مىٍحبىسً  قاؿى ً حابي: أىمُّ مىٍبكان كى ميٍت عىمايىتي       كى ٌتا تىجى  (8)سىراةى النُّحا حى

عػػكيج عمػػا ديػػار محبكبتػػو لػػي ن بقػػي يحػػبس أ ػػحابو ليشػػارككه كالمعنػػا سػػي البيػػت: لٌمػػا      
البكػػػػاء عمػػػػا أطػػػػ ؿ محبكبتػػػػو حتػػػػا ارتفعػػػػت الشػػػػمس، كقػػػػت النػػػػحا كتجمػػػػا النيػػػػار، تعٌجػػػػب 

                                                 

 (. 2/1012(  أبك حياف، ارتشاؼ النرب )ج153-2/148( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(1
 (.2/294تنب )ج( المبرد، المق(2
 (.109( الزمخشرم، المف يؿ )ص (3
 (.2/1012( أبك حياف، ارتشاؼ النرب )(4
 (.4/407( سيبكيو، الكتاب )ج(5
 (.2/1012( أبك حياف، ارتشاؼ النرب )ج(6
 (.34( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(7
، ديػػػػكاف بشػػػػر )ص(8 الشػػػػمس، كتجمػػػػت( ظيػػػػرت (، )سػػػػراة النػػػػحا( كقػػػػت ارتفػػػػاع 100( بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي خػػػػاـز

 كانكشفت، ك)عمايتي( عدـ الرؤية كىك عما القمب.
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بػػي عمػػا القاعػػدة العامػػة  أ ػػحابي مػػف شػػدة بكػػائي كذكػػرم ليػػا، كقػػد كقعػػت )أم( ل سػػتفياـ التيعجُّ
  سي استخداـ )أم( ل ستفياـ عف العرب.

مػت عمػا معرسػة سػي بيتػيف اثنػيف، ا كؿ منيمػا معػريؼ بػػ )أؿ(، كالثػاني باإلنػاسة كقد دخ
 كقد جاءت سييما مفردة مذكرة، كمنو قكؿ بشر: )مف البسيط (

كرٍمتى ميطىريؼي  قىٍد حي ـٍ ما ً باؾى كى ير تىٍعتىًرؼي       أى ناًزًؿ بىٍعدى الحى أىمُّ المى
(1) 

كالشاىد سي البيت: كقكع )أم( ل سػتفياـ، كبعػدىا اسػـ معػرؼ بػػ)أؿ(، كالشػرط سػي كقػكع 
المعرؼ بعدىا أف يككف مما يقبؿ التبعيض كىك متحقؽ سي كممػة )المنػازؿ(   نيػا جمػع، ك)أم( 

 مرسكعة عما اعبتداء. 

اسة منػكقد جاءت )أٌم( مفردة مذكرة منػاسة إلػا اسػـ معرسػة مػرة، كأخػرل مفػردة مؤنثػة 
 بف جحش: )مف الطكيؿ( إلا نكرة سي بيت كاحد لعبد

ـٍ         كىأىييةي ً ٍيرو ًبٍعدى ً ٍيًرمى تيٍرقىبي  نىنيكي  (2)سىأىمُّ اٍبًف أيٍختو بىٍعدىنا يىٍأمى

ف، سػػػي ا كلػػػا جػػػاءت مفػػػردة مػػػذكرة منػػػاسة إلػػػا يكالشػػػاىد سػػػي البيػػػت: كقػػػكع )أم( مػػػرت
اعبتداء، كسي الثانية كقعػت مفػردة مؤنثػة منػاسة إلػا  معرؼو باإلناسة، كقد جاءت مرسكعة عما

 اسـ نكرة، كالمعنا أية م اىرة، كقد رسعت عما اعبتداء.

كقػػد جػػاءت )أم( مػػذكرة منػػاسة إلػػا نػػمير الػػنفس المعػػريؼ المفػػرد، كسػػكيغ ذلػػؾ تكػػرار 
 )أم( بعػػدىا منػػاسة إلػػا نػػمير الجمػػع المخاطػػب  س ػػارت بمنزلػػة )أٌينػػا( كىػػك جػػائز، سػػي قػػكؿ

: )مف الطكيؿ( ٍيحو مى  الجي

ـي  ساءن كأىٍكرى ـي أٌيي كأىيُّكيـ     بىًني عاًمرو أىٍكسىا كى ـى ا ٍقكا ًم كقد عى
(3) 

ك)أم( ا كلا مرسكعة عما اعبتداء كحرركت بالكسر لممناسبة، كالثانيػة معطكسػة عمػا مػا 
لبيػت جػكاز إنػاسة قبميا، كالجممة اعسمية سي محؿ ن ب مفعػكؿ بػو ثػافو لػػ)عمـ(، كالشػاىد سػي ا

 )أم( إلا مفرد معرسة إذا عطؼ عمييا بتكرار )أم(.  

 
                                                 

، ديكاف بشر )ص(1 ك)حكرمت(  رت حكيمنا مجربنػا،  (، ك)ال با( الميك كجيالة الفتكة،137( بشر بف أبي خاـز
 ك)مطرؼ( الجديد المستحدث.

 (.2/414( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد )ج(2
 (.2/24ديكاف بني أسد )ج ( الجميح بف الطٌماح ا سدم،(3
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 كجاءت )أم( مناسة إلا نمير الجمع سي قكؿ عبد بف جحش: )مف الطكيؿ(

بي  ؽر لمٌناًس أىٍ كى ـي يىٍكمنا أىيُّنا ًإٍذ تىزايىمكا       كىزييرؿى أىٍمري الحى سىتىٍعمى
(1) 

ك)أم( مبتػػػػدأ، كخبرىػػػػا )أ ػػػػكب(، كالجممػػػػة كالشػػػػاىد إنػػػػاسة )أم( إلػػػػا نػػػػمير جمػػػػع، 
 اعسمية سي محؿ ن ب لػ)عمـ(، ك)إٍذ( سي البيت بمعنا )إذا(.

 ء أك جية، )مف الطكيؿ(بمعنا شي سي قكؿ بشرقعت )أٌيةن( كقد ك 

سكا رى ـٍ أىييةن  ى ٍنيي ـي عى ٍس قىٍفتي سييا قىمك ي كىٍي تيجاًكبىني       أىٍك ييٍخًبرى الري كى
(2) 

)جيػػة ذىبػػكا(، كلعػػٌؿ لفػػظ )أٌيػػةن( سػػي البيػػت السػػابؽ يحمػػؿ معنػػا المكػػاف الػػذم كالتقػػدير 
نما اسـ شيء، كىػك مػا ذىػب إليػو محقػؽ الػديكاف ، كقػد (3)ذىبكا إليو، سمعٌميا ليست أداة كظيفية، كا 
 يحتمؿ أف تككف مك كلة، لقطعيا عف اإلناسة، كالذم عمؿ سييا الفعؿ منارع )يخبر(.

ء اًلسػػتفياـ ذات األربعػػة أحػػرؼ )مػػاذا, َمػػْف ذا, أنَّػػى(, كالخمسػػة المطمػػب الثَّالػػث: أسػػما
 أحرؼ)أياف(.

: ماذا            أكًَّلن

إذ اختمفػكا سػي الطبيعػة التركيبييػة لػو عمػا كجػكه  ياـ مختمؼ سي طبيعتو بيف النحاة،اسـ استف     
ك)ذا( إشػػػارة، كالثيػػاني: أٍف : أحػػدىا: أٍف تكػػكف )مػػا( اسػػتفياميية (4)عػػدة، كقػػد س ػػمتيا كتػػب النحػػاة

ػا اسػـ اسػتفياـ عمػا  تككف )ما( استفياميية ك)ذا( اسػـ مك ػكؿ، كالثيالػث: أٍف يكػكف )مػاذا( مجمكعن
التيركيػػب، كالريابػػع: أٍف يكػػكف )مػػاذا( كمُّػػو اسػػـ كاحػػدنا خبريعػػا، يعػػرب بحسػػب مكقعػػو، كسػػي المغنػػي 

ك)ذا( لإلشارة، كالثاني: أٍف تككف )ما( استفيامنا  كجياف آخراف كىما : ا كؿ :أٍف تككف )ما( زائدة
عار بنػي أسػد أربػع مػرات  دخمػت ، كقد كردت ) مػاذا ( سػي أشػ(5)ك)ذا( زائدة، كقد أجازه ابف مالؾ

 عما النيحك اآلتي: ف عما سعؿ ماضو يف عما سعؿ منارع، كأخرييمرت
                                                 

 (، ك)تزايمكا( تباينكا، ك)زيٌيؿ( سرؽ.2/415( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد )ج(1
، ديػػػكاف بشػػػر )ص(2 (، ك)قمك ػػػي( الناقػػػة الفتيػػػة، ك)الرسػػػـ( مػػػا تبقػػػا مػػػف الػػػديار، 138( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز

  رسكا( منكا كذىبكا.ك)
 ػػرسكا( قػػة الفتيػػة، ك)الرسػػـ( مػػا تبقػػا مػػف الػػديار، ك)(، ك)قمك ػػي( النا138( حسػػف: عػػزة، ديػػكاف بشػػر )ص(3

 منكا كذىبكا.
(  أبػي 398-397(  ابف ىشػاـ، مغنػي المبيػب )ص241المرادم، الجنا الداني سي حركؼ المعاني  )ص  ((4

 (.1009-2/1008حياف، ارتشاؼ النرب )ج
 (.398-397)ص شاـ، مغني المبيب( ابف ى(5
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  )دخمت عما الجممة الفعميية ذات الفعؿ المنارع، كمنو قكؿ بشر: )مف البسيط 

ًركابنا ميفىٍيًف سيٍرساننا كى ٍمعى الحى ـٍ      جى ماذا تىذكدكفى ً  أيمُّكي
(1) 

كالشػػاىد سػػي البيػػت السػػابؽ كقػػكع )مػػاذا( ل سػػتفياـ، حيػػث كقعػػت سػػي محػػؿ ن ػػب عمػػا 
 ب بدليؿ ما لحقيا مف تعجب سي قكلو)  أمُّكـ(.المفعكلية، كالغرض مف اعستفياـ التعج

 كقكؿ خكلة بنت ا زكر: )مف الطكيؿ( 

وي ماذا ييريدي النيكل ًمٌنا أىع قاتىؿى ا ي النيكل ما أىمىريهي       كىأىٍقبىحى
(2). 

كالشاىد سي البيت: كقكع )ماذا( ل سػتفياـ، كقػد كقعػت سػي محػؿ ن ػب عمػا المفعكليػة، 
 اعستفياـ ل دارتو، كاعستفياـ لمتعجب كاعستغراب.كتقدـ اسـ 

  :دخمت عما الجممػة الفعمييػة ذات الفعػؿ المانػي، سػي بيتػيف، كمنػو قػكؿ سػبرة بػف عمػرك
 )مف المتقارب(

ٍمرىةى ماذا ذىكىٍر          تى ًمٍف ً ٍرًمةو أيًخذىٍت ًبالميرارً  ٍمري ٍبفي نى  (3)أىنى

ياـ سي محؿ ن ػب مفعػكؿ بػو مقػديـ، كسعمػو )ذكػرت(، كالشاىد سيو كقكع )ماذا( اسـ استف
كالغرض منو التكبيخ أك التحقير كمعناه يفيـ مف سػياؽ ا بيػات، كالمعنػا مػا الػذم ح ػمتو بتمػؾ 
ال رمة أك القطعة التي نيبتيا ع تجاكز عددنا محدكدنا مف اإلبؿ، قد اختطفتيا جبننا، لتفػرح بػذلؾ 

سػي مكاقػع عػدة، سمعمػو كػاف عمػا سػبيؿ التحقيػر كالتػكبيخ،  كتنسا ما كقع بأىمػؾ مػف قتػؿ كىزيمػة
 كلعمو إلا التحقير أقرب. 

 كمنو قكؿ سعدة بنت سريد: )مف الطكيؿ(

ناًئؿً  مينىٍت     ًبأىٍكناًؼ طيكرىل ًمٍف عىفاؼو كى ٍيؿي ماذا تىنى ً يـر الًب ًد الكى
(4) 

مانػػكية، كمكقعيػػا الن ػػب كالشػػاىد سػػي البيػػت كقػػكع )مػػاذا( ل سػػتفياـ سػػي جممػػة سعميػػة 
 عما المفعكلية، كقد تقدمت ل دارة اعستفياـ.

  

                                                 

، ديكاف بشر )(1  (.218ص ( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)النكل( الفراؽ كالبعد.2/494( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(2
 (، ك) رمة( قطعة مف اإلبؿ، ك)المرار( اسـ مكنع.2/67( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج(3
 (، ك)أكناؼ( نكاحي الشيء، ك)طكرل( لعمو جبؿ سي ب د نجد.2/527( سعدة بنت سريد، ديكاف بني أسد )ج(4
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 ثانينا: َمْف ذا

ػٍف ذا( أداة اسػػتفياـ مختمػػؼه طبيعتيػػا، سمػػف النحػػاة مػف ذىػػب إلػػا أنيػػا كػػالحرؼ الكاحػػد        )مى
ػػٍف( سػػي اعسػػتفياـ بػػػ)ذا( حتيػػا (1)كىػػك رأم منسػػكب لمفػػراء، يقػػكؿ الفػػرياء ت ػػير : "كالعػػرب ت ػػؿ )مى

ػٍف( اسػـ اسػتفياـ، ك)ذا( مك ػكلة، كىػك رأم (2)كالحرؼ الكاحد" ، كمنيـ مف يذىب إلا اعتبػار )مى
ػػػػػف( سػػػػػي  سػػػػػيبكيو سػػػػػي حديثػػػػػو عػػػػػف) ذا( بمقػػػػػاـ الػػػػػذم "كلػػػػػيس يكػػػػػكف كاليػػػػػذم إعي مػػػػػع )مػػػػػا( ك)مى

 .  (3)اعستفياـ"

ػػٍف( اسػػتفياميية ك)ذا ( زائػػدة، كالػػرأم الثالػػث كىػػك منسػػكب إلػػا الكػػكسييف حيػػث يجعمػػكف )مى
لا ىذا أشار ابف ىشاـ سي )مغني الميبيب(: "كيجكز عما قكؿ الككسيريف سي زيادة ا سماء كػكف  كا 

" )ذا( زائدة، ك)مىٍف( مفعكعن
(4) . 

  (5)كقد منع ابف ا نبارم ىذه ال كرة إذ ع تأتي أسػماء اإلشػارة بمعنػا اعسػـ المك ػكؿ
 .(6)ىذا الرأم  لسماعو عف العرب س  تككف كػ)ماذا(، إٌع أٌف أبا حياف قد ردي 

بػػف اكقػػد كردت ا داة ) مػػف ذا(  سػػي شػػعر بنػػي أسػػد مػػرتيف: إحػػداىما سػػي قػػكؿ سنػػالة 
 شريؾ يمدح يزيد بف معاكية: )مف الطكيؿ(

ـٍ      يىجيءي ًبمىٍجدو ًمٍثًؿ مىٍجًد يىزيدً  سىمىٍف ذا اٌلذم ًإذا عىديدى الٌناسي مىٍجدىىي
(7) 

كالشاىد سي البيت السابؽ: مجيء )مف ذا( أداة استفياـ، لتفيد النفي، سػ  يكجػد أحػد مػف 
النػػاس حسػػب الشػػاعر يعػػدد مػػف المفػػاخر كمػػا نسػػب كمفػػاخر يزيػػد، ك كقػػد جػػاءت )مػػف ذا( داخمػػة 
عرابيػػا مختمػػؼ سيػػو تبعنػػا لمتف ػػيؿ السػػابؽ، سقػػد تكػػكف اسػػـ اسػػتفياـ مبنػػي سػػي  سػػي جممػػة اسػػمية، كا 

اعبتػػداء، أك تعػػرب مف ػػمة )مػػف( مبتػػدأ ك)ذا( خبرىػػا، أك )ذا( زائػػدة، أك اعتبارىػػا  محػػؿ رسػػع عمػػا
 خبرنا مؤٌخرنا، ك)ذا( مبتدؤىا، ك)الذم( تابع لػ)ذا( سي محؿ رسع عما الك فية أك البدلية. 

                                                 

. ا عػػػ ـ ق207سػػػنة  تػػػكسي( الفػػػرياء: ىػػػك يحيػػػا بػػػف زيػػػاد بػػػف عبػػػد ا  بػػػف منظػػػكر الػػػديممٌي، إمػػػاـ الكػػػكسييف، (1
 (.8/145)ج

 (.3/132( معاني القرآف )ج(2
 (.2/416( سيبكيو، الكتاب )ج(3
 (.432( ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب ا عاريب  )ص (4
 (.593-2/589ؼ )ج( ابف ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ (5
 (.2/1008( أبي حياف، ارتشاؼ النرب )ج(6
 (.2/347( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج(7
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 : )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ خكلة بنت ا زكر

ٌنا أىع ميٍخًبره بىٍعدى  ـٍ عى برٍرنا       سىمىٍف ذا اٌلذم يا قىٍكـي أىٍشغىمىكي الًفراًؽ ييخى
(1) 

كالتخريج سي ىذا البيت كما سي البيت السابؽ، كقػد كقعػت )مػف ذا( ل سػتفياـ، كالغػرض 
 منو لعمو اعستغراب، كالبيت يحمؿ سي طياتو معنا العتاب، كاإلعراب سيو كالبيت السابؽ.

 ثالثنا: أنَّى

ؼ يستفيـ بو عف المكاف كأيف ككيؼ، قاؿ سيبكيو: "كأنيا تككف سي معنا )كيؼ( كىي ظر 
قاؿ تعالا: ، كعنيا يقكؿ ابف جني: "كأميا )أنيا( سظرؼ مكاف، ييستفيـ بيا كػ)أيف(، (2)ك)أيف("
 .(4)  أٍم: ًمٍف أيف لًؾ ىذا؟(3)َّهن من خن حن جنُّٱ

أبيػػات بمعنػػا )كيػػؼ(، كلػػـ تػػرد ككردت )أنيػػا( سػػي شػػعر بنػػي أسػػد  أربػػع مػػرات سػػي ث ثػػة 
 : )مف البسيط( ، ا كؿ منيا قكؿ عبيد بف ا برصبمعنا )أيف(

ـٍ        ًسي سىٍبسىبو بىٍيفى دىٍكداؾو كىأىٍعقادً  ٍكبو طىاؿى لىٍيمييي  (5)أىٌنا اٍىتىدىٍيتى ًلرى

كالمعنػػا سػػي البيػػت: كيػػؼ اىتػػديت   ػػحابؾ كقػػد بعػػدكا عنػػؾ سػػي تمػػؾ ال ػػحراء المقفػػرة  
بمػػا سييػػا مػػف أخطػػار؟ كاعسػػتفياـ السػػابؽ يحمػػؿ معنػػا التعجػػب المسػػتكٌف سػػي لفػػظ )أٌنػػا( سيػػي 

، كقػد كقعػت استفياـ، كمعناه التعجب، كي حػظ دخػكؿ )أٌنػا( عمػا جممػة سعميػة  سعميػا مػاض عـز
 عما الحالية. سي محؿ ن بو  )أٌنا(

 كقد تكررت )أٌنا( مرتيف سي قكؿ عبيد بف ا برص بمعنا )كيؼ(: )مف البسيط( 

قىٍد راعىؾى المىشيبي   (6)تىٍ بك كىأىنيا لىؾى التي اًبي          أىٌنا كى

ا طاعننػػػػا سػػػػي السػػػػف؟ سمفػػػػظ )أٌنػػػػا(  كالمعنػػػػا: كيػػػػؼ ت ػػػػبك كتعشػػػػؽ كقػػػػد أ ػػػػبحت شػػػػيخن
ا الت ػػرؼ سػػي تمػػؾ السػػف، كقػػد كقعػػت ا كلػػا خبػػرنا لمبتػػدأ ل سػػتفياـ، كمق ػػده التعجػػب مػػف ىػػذ

                                                 

 (.2/493( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(1
 (.3/235( سيبكيو، الكتاب )ج2)

 [.37( ] آؿ عمراف: (3
 .(229-228ص )الممع سي العربية ابف جني،  ((4
(، ك)أنػا( كيػؼ، ك)سبسػب( القفػر كالمفػازة، ك)دكػداؾ( أرض  ػمبة 55عبيد بف ا بػرص، ديػكاف عبيػد )ص ((5

 مستكية كقيؿ أرض سيمة متمبدة، ك)أعقاد( رماؿ متراكمة مرتفعة. 
 (، ك)ت بك( تعشؽ، ك)راعؾ( أخاسؾ.21عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص ((6
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مؤخر)الت ابي(  ل دارة اعستفياـ، كالجار كالمجركر متعمؽ بيا، كالثانية كاقعة سػي جممػة سعميػة 
قػػدير )أٌنػػا ت ػػبك(، كن ػػبت عمػػا الحاليػػة، كبعػػدىا جممػػة سعميػػة سعميػػا مػػاضو تكال ،سعميػػا محػػذكؼ
 مؤكدة بقد. 

 كقكؿ طميحة بف خكيمد: ) مف الكامؿ(      

ؿى اٍ ىٍركيًب            أنيا اٍىتىدىٍيتى ًبسىٍبسىبو سىٍيبً  مىٍيما أىٍرحي قىٍت سي طىرى
(1) 

كسي ا بيات جاءت )أنيا ( بمعنا كيػؼ، لتفيػد التعجػب كاعسػتغراب مػف المسػتفيـ عنػو، 
 كقد ن بت عما الحالية لتماـ الفعؿ بعدىا. 

 اسـ اًلستفياـ ذك الخمسة أحرؼ)أيَّاَف(رابعنا: 

( ظرؼ يفيد اعستفياـ بمعنػا )متػا(، يقػكؿ سػيبكيو: أعى تػرل أٍف لػك أفي إنسػاننا قػاؿ:         )أييافى
: متا، كنت قػد أكنػحت، سسػألؾ عػف الكانػح، شػؽي عميػؾ أٍف تجػيء بمػا  ما معنا)أيياف(؟ سقمتى

ح بو الكانح"  .(2)تكنر

 بنػٌي عمػا الفػتح سػي محػؿ ن ػب ظػرؼ زمػاف متعمرػؽ بالفعػؿ اليػذمكىػي اسػـ اسػتفياـ م
( ك )أكاف( سحػذست اليػاء ا خيػرة مػف )أم( كاليمػزة مػف )أكاف( كأبػدلت  يميو، لفظػة مركيبػة مػف )أمي

ـي أدلمتػػا ، كالسػػؤاؿ عػػف ا مػػكر المعظمػػة (4)، كىػػي تخػػتص بالسػػؤاؿ عػػف المسػػتقبؿ(3)الػػكاك يػػاءن ثػػ
مة الباحث عما أم شاىد استخدـ سيو شػعراء بنػك أسػد لفظػة )أييػاف( ل سػتفياـ  ، كلـ يعثر(5)المفخي

 بيا سي أشعارىـ.

  

                                                 

(، ك)ا ركػب( مفرىػا ركػاب بمعنػا الركاحػؿ، ك)سبسػب( القفػر 2/508طميحة بف خكيمد، ديػكاف بنػي أسػد )ج ((1
 كالمفازة، ك)سيب( ما بعد مف ا رض.

 (.4/235سيبكيو، الكتاب )ج ((2
 (.101ابف سارس، ال احبي سي سقو المغة )ص ((3
 (.450-2/449  السيكطي، ىمع اليكامع )ج(3/204)ج شرح الكاسيةالرني،  ((4
 .(4/119)جا شباه كالنظائر سي النحك السيكطي، (  4/106ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج( (5
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 :تكطئة
النرداء ًمفى التراكيب المغكية المشتركة بيف المغات كاسة، إذ يعتبر كسيمة التكا ؿ المغكية       

بيف البشر، إذ ع حكار دكف مخاطبيف، كلالبنا ما يحتاج الحكار إلا كسائؿ لمفت اعنتباه، ا كلا 
كجذب المخاطب، سيقـك النداء بدكره المغكم الكظيفي سي تحقيؽ إقباؿ المدعكيف إلتماـ عممية 
التكا ؿ، كىك تركيب منتشره سي مستكيات المغة كاسة، الف يحة منيا كالعاميية، كلذا س  عجب 
أف يككف أكثر ا ساليب اإلنشائية انتشارنا  عرتباطو الكثيؽ بحياة الناس اليكميية، كتحقيؽ 
حاجاتيـ ا ساسيية، سدار عما ا لسف، كتعددت أدكاتو ك كره، كتشعبت ألرانو كلطائفو، مف 

حسب السياؽ كمقتنا الحاؿ، كخنعت بناه التركيبية  التنبيو كاإلقباؿ إلا ألراض أخر لرض
اىر عدة، كالحذؼ كالتأكيؿ، مما كسع حدكده، كأثرل مادتو المغكيية، كستح الباب عما لظك 

م راعيو  ليخكض العمماء أمكاجو المتجددة، كمسائمو المتعددة، سكجدنا اعىتماـ البالغ بمفرداتو 
 عما ال عد المغكية كاسة.

ا لامرنا مف    ذا يممت كجيؾ نحك النحاة كجدت عممنا ذخرنا، كسينن الدراسات الجاٌدة سي كا 
النظرم أك العممي، سفي الكتاب لسيبكيو مسائؿ عدة سي باب  يفىذا الباب، سكاءن عما ال عيد

النداء كالمنادل، كقد تبعو سائر النحاة سي التقعيد لمنداء كالمنادل  س  يكاد كتابه مف كتبيـ 
سيو، كقدركه بفعؿ محذكؼ، يخمك مف دراسة النداء كقناياه، كقد نظركا إليو عما مستكل العامؿ 

كتعرنكا لما يمحؽ حرسو مف حذؼ كليره... كناقشكا ركنو الثاني المنادل، كأبانكا عف أحكالو، 
كر دكا ظكاىر متعمقة بو كالترخيـ كالندبة، سجاء إنتاجيـ كاسر الحظ سمح لممعا ريف بتناكؿ 

 ات التطبيقية سيو.   بناه التركيبية سي نكء تطكرات العمـ الحديث، كاإلكثار مف الدراس

كشارؾ الب ليكف سي ىذا اإلرث الزاخر، سقدمكا أركع النكتات، كأرؽ ا لراض سيما       
يؤديو النداء مف معاني ترتبط ارتباطنا كثيقنا بالسياؽ كمراعاة حاؿ المخاطب، كلا كا سي أعماؽ 

سينا سي مجالو، كؿُّ ذلؾ أسس تراكيبو  ليكشفكا عف الدرر المكنكنة سي عباراتو، كقديمكا جيدنا كا
لنظرية متكاممة لمتركيب الندائي سي المغة العربية تربط بيف عممي النحك كالب لة، سالمعنا 

 مستقر حيث السياؽ المغكم.

كالنداء أسمكب إنشائي طمبي يتككف مف أداة نداء، كمنادل، يق د منو تنبيو المخاطب  
المخاًطب، كالمخاطىب، كالكسيمة،  :ركاننا أربعة، كىييشمؿ نمنيعا أباإلقباؿ عما المدعك، كقد 

 )ا داة(، كالرسالة.  
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ا  النِّداء: لغة كاصطالحن

: النِّداء لغة:  أكًَّلن
النرداء م در لمفعؿ نادل، كمادتو المغكية مختمؼ سييا  لما سي آخرىا مف اعت ؿ،          

كسيو لغتاف بالكسر كالنـ )النرداء(، ك)النُّداء(، ، (1)ساشتقت مف "ندل" أك "ندم" أك " ندك" أك ندأ"
عريسو ابف منظكر: "كالنرداءي كالنُّداء: ال يكت، مثؿ: الدُّعاء كالرُّلاء، كقد ناداه كنادل بو كناداه 
سيفى  كتو... كالنيدل: بيعد ال كت، كرجؿ نىدٌم  ميناداة كًنداء  أىٍم:  اح بو، كأىٍندل الريجؿي إذا حى

كًت بيٍعدي مىٍذىىبو، كالنرداء ممدكد: الدُّعاء ال يكتً  : بىًعيديه، كاإلٍنداء بيٍعدي مىدل ال يكت، كنىدل ال ي
ٍذىبنا كأىرسع  كتنا"  .(2)بأىرسع ال يكت كقد نادىٍيتو ًنداء، كس ف أىٍندل  كتنا ًمٍف س ف  أىٍم: أىٍبعىدي مى

مف المفظ سي المعاجـ العربية بػ " ال كت، كقد ح ر أحد الدارسيف المعاني المستفادة         
 .  (3)كعمكه، كال ياح، كالظيكر، كالمفاخرة، كالمشاكرة، كاعجتماع، كالدُّعاء، كحسف ال كت"

كسي لفظة )النرداء( لغات: أشيرىا كسر النكف مع المد كيجكز الق ر، ككذلؾ نُـّ 
ا النكف مع المدر أك الق ر، قاؿ الفيكمي: "كىالنردىاءي  مريىا كىاٍلمىدُّ ًسيًيمى كىٍسري النُّكًف أىٍكثىري ًمٍف نى الدُّعىاءي كى

أىٍكثىري ًمٍف اٍلقىٍ ًر"
 ، أم سييا لغتاف: الق ر كالمدُّ.(4)

ا:   ثانينا: النِّداء اصطالحن
تكاد التعريفات اع ط حية لمنداء تتشابو بيف العمماء إذ ترتكز جميعيا عما معنييف 

المعنا ا كؿ الكظيفة، كىي التنبيو كطمب اإلقباؿ، كالمعنا الثاني العمؿ اثنيف سي التعريؼ: 
"اعمـ  بتقدير الفعؿ المحذكؼ، كىما تعريفاف يتكام ف مع بعنيما، عريؼ سيبكيو النداء قائ ن :

أف النداء، كؿ اسـ مناؼ سيو سيك ن به عما إنمار الفعؿ المتركؾ إظياريه، كالمفرد رسعه 
 .(5)من كب" كىك سي مكنع اسـو 

                                                 

 (.18( مشرم: محمد، مركيب النداء سي القرآف الكريـ بيف المعاني النحكية كدعلة الخطاب )ص(1
 ندم(.مادة ()6/4388( ابف منظكر، لساف العرب )ج(2
 (.24الكريـ بيف المعاني النحكية كدعلة الخطاب )ص( مشرم: محمد، مركيب النداء سي القرآف 3)
 (. 2/598( الفيكمي، الم باح المنير سي لريب الشرح الكبير )ج4)
 (. 2/182( سيبكيو، الكتاب )ج5)
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كيتناكؿ التعريؼ العامؿ سي المنادل، بينما يتناكؿ الكظيفة سي ثنايا درسو لمنداء إذ  
 . (1)ا سييا بمنزلة يا"" كع يككف ىذا سي لير النداء،  نيـ جعمكىا تنبيين : يقكؿ

كعريسو ابف ، (2)"كأ ؿ النداء تنبيو المدعك ليقبؿ عميؾ" :كعريسو ابف السراج سي ا  كؿ
كىما تعريفاف يركزاف عما ، (3)يعيش بقكلو: "تنبيو المخاطب كحٍممو عما اعلتفات كاعستجابة"

 الكظيفة المغكية لمنداء. 

السُّيكطيُّ سقد جمع المعنييف سي تعريؼ كاحد بقكلػو: "ىػػك طمػػب إقبػػاؿ المدعػػٌك عما أميا 
 .(4)الدياعي بحرؼ نائب مناب )أدعك("

الركف الثاني مف أركاف النداء بقكلو: "المنادل ىك المطمكب إقبالو  كعريؼ ابف الحاجب
 .(5)بحرؼ نائب مناب أدعك، لفظنا أك تقديرنا"

كمف خ ؿ نظرة ساح ة لتعريفات القداما لمنداء، يتنح نفاذىـ لمعناه الدقيؽ سكاءن  
عما مستكل عما مستكل الكظيفة المغكية، أك الغاية منو، كىي التنبيو كطمب اإلقباؿ، أك 

ف كاف التعريؼ يحتاج ىي أداة النداء النائبة عف سعموالكسيمة، ك  ، أك عما مستكل العامؿ سيو، كا 
 إلا شيء مف التكثيؼ كاإليجاز، كىذا ما سعمو العمماء المجددكف. 

 :التركيب الندائي كعالقتو بالخبر

عنيـ اخت سيـ حكؿ التركيب النردائي تركيب إنشائي عند عمماء المغة العرب، كلـ ينقؿ  
معنا اإلنشاء سيو، قاؿ ابف يعيش سي مسألة إنمار سعؿ النداء: "ك ٌنؾ إذا  ٌرحتى بالفعؿ، 

: "أينادم"، أك "أريد"، كاف إخبارنا عف نفسؾ، كالنداءي  ٌنما ىك نفسي الت كيت   كقمتى ليس بإخبار، كا 
ـٌ يقع اإلخباري عنو سيما بعدي، ستقكؿ: "نادىٍيتي   .(6)زيدنا"بالمنادل، ث

                                                 

 (. 2/212)ج سيبكيو، الكتاب( 1)
 (. 1/329( ابف السراج، ا  كؿ سي النحك )ج2)

 (.8/120( ابف يعيش، شرح المف يؿ )ج(3
 (.5/1718يكطٌي، اإلتقاف سي عمـك القرآف )ج( السٌ (4
 (.1/344( الرني، شرح الرينٌي عما الكاسية )ج(5
 (.317-1/316( ابف يعيش، شرح المف يؿ )ج(6
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لا نفس المعنا يشير أبك حٌياف إلا نكع التركيب الندائي: بقكلو "كالنداء إنشاء"، لكنيو  كا 
إٍف كاف بال فة سيك خبر  :يشير إلا جزءو مف التركيب الندائي يدخؿ سي الخبر بقكلو:" كقيؿ

 .(1)نحك: يا ساسؽ"

سقاؿ: "لمػزـك إنػمار كأشار السيكطي إلا ىذه القنية سي حديثو عف النا ب لممنادل، 
كىثٍػرىة  -الفعؿ– ٍخبىػار، كى ٍظيىػار اٍلًفٍعػؿ ييػكىـ اإلًٍ ػاء، كىاً  ٍنشى ق ػد اإلًٍ ٍعنىػاهي، كى أىسػبىاب: اًعٍسػًتٍغنىاء ًبظيييػكر مى

يقدر بػ)أنادم( أىك أىٍدعيك إٍنشى  ٍمييكر.اًعٍسًتٍعمىاؿ، كالتعكيض ًمٍنوي ًبحرؼ النداء، كى  اء، ىىذىا مىٍذىىب اٍلجي

ذىب  يىػا  :نىٍحػك ،بىعنيـ ًإلىا أىف النداء ًمٍنوي مىا ىيكى خبػر عى إٍنشىػاء، كىىيػكى النػداء ًب ػفةكى يىػا سىاسػؽ، كى
ًمٍنو مىا ىيكى إٍنشىاء كىىيكى النداء ًبغىٍير  فة"  .(2)سىانؿ  عٍحًتمىاؿ ال ٍدؽ كىاٍلكذب ًسي ًتٍمؾى الٌ فة، كى

إنشائي، كلذا لزمكا حذؼ الفعؿ النا ب يشير السيكطي إلا أف التركيب الندائي تركيب 
معو، سإذا ذكر الفعؿ خرج النداء إلا معنا الخبر، كلـ يؤًد كظيفة النرداء، بؿ خرج إلسادة 
اإلخبار عف حدث كقع كانتيا، كجاز الحكـ عميو بال دؽ كالكذب، ثـ يذكر نكعنا مف النرداء 

ره أبك حياف مف قبؿ، لكنيما لـ يتبنييا بالخبرية سيو، كىك نداء ال فة، كىك ما ذك :قاؿ بعنيـ
الرأم القائؿ، بؿ ذكراه سي معرض استيفاء اآلراء سي المسألة، كلعؿي المستفاد مف ذلؾ تنعيفيـ 

بقائو سي معنا ا نشاء.  ليذا الرأم، كا 

ف نقؿ خركجيا مف اإلنشاء إلا الخبر  عحتماليا  إفي  يغة نداء ال فة)يا ساسؽ(، كا 
ال دؽ كالكذب، ع تخرج عف نطاؽ اإلنشاء، كذلؾ لمفرؽ بيف معنا النداء، أك الحكـ عمييا ب

كاقع  -كىك المق كد اإلنشائي-التكبيخ سييا، كبيف معنا إط ؽ ال فة عما حامميا، سالنداء 
)يا محمد( س  سارؽ بينيما، أما ما احتممو المنادل مف إط ؽ لم فة  :بالتركيب السابؽ كقكلنا

سيك معنا مغاير لتركيب البنية، سيك تركيب مشتمؿ لمعنييف المعنا ا كؿ: اإلنشاء سي التركيب 
الندائي، كما ت ه مف لفت اعنتباه كىك معنا كاقع حقيقة، كأميا معنا الخبر المحكـك عميو 

 مستقرٌّ سي لفظة المنادل، كليس سي التركيب الندائي.بال دؽ كالكذب سيك 

كلعؿي الناظر إلا أ ؿ التركيب النردائي يمحظ خبرية ا  ؿ مع الفعؿ المقدير، سإذا 
ظير الفعؿ حممت الجممة عما معنا الخبر كقكلنا )أدعك محمدنا(، أك بتقدير )أريد(، سإذا قيمت 

، سجاز الحكـ عمييا بال دؽ لـ يفيـ منيا تحقيؽ المطمكب بيا، بؿ قد  ع تككف كقعت أ  ن
كالكذب، كلـ تؤدم الكظيفة الندائية، لكف التركيب الندائي قد اشتمؿ عما كظيفة أخرل مناسة 

                                                 

 (.2179/ 4أبك حٌياف، ارتشاؼ النرب )( (1
 (.33/ 2السيكطي، ىمع اليكامع )( (2
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)يا محمد( سيـ المق كد مباشرة ب  لبس كىك  :إلا الخبر السابؽ كىي لفت اعنتباه، سإذا قيؿ
 أـ كذب، لعدـ دخكلو سي دائرة الخبر. طمب اإلقباؿ، كلـ يجز لنا التكقؼ عنده أ دؽ

التركيب الندائي تركيب إنشائي محكيؿ عف تركيب خبرم سابؽ لو  في إ :كخ  ة القكؿ
كقد ، بالفعؿ المنمر، ك يغتو الحالية ع تخرج إع لإلنشاء، أٌما إٍف ظير الفعؿ س  إنشاء سيو

ا بو سي أبيات عدية مف شعر بني أ  .سد عما سبيؿ اإلخبار، ع اإلنشاءجاء سعؿ النداء م ريحن

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

دىعا مىعاًشرى سىًاستىكيٍت مىساًمعيييـ      يا لىٍيؼى نىٍفًسيى لىٍك تىٍدعك بىني أىسىدً 
(1) 

كالشاىد سي البيت: كقع سعؿ النداء)دعا( عما سبيؿ اإلخبار، كع معنا لمطمب سيو، إٍذ 
ال دؽ كالكذب سخرج مف اإلنشاء، كاإلنشاء لير مق كد سي البيت، أميا جاز الحكـ عميو ب

 الشطر الثاني سكقع سيو النرداء عما معنا التيعجب، سى يررح با داة كأنمر الفعؿ لزكمنا.

كمٌما جاء سعؿ النداء سيو عما  يغة ا مر، ساحتمؿ اإلنشاء سي أمرييتو كليس سي 
 مف الرجز(: ) الطمياحلنرداء قكؿ الجميح بف معنا ا

سىاٍدعي أىبا لىٍيما كىع تيراعي
(2) 

ا بو )ادعي( عما  يغة ا مر، ك)أبا( من كب عما  سجاء سعؿ النداء م ريحن
 المفعكليية، كع يجكز اعتباره نداء إنشائيعا، كن ب )أبا( عما النداء  ل راحة سعؿ النداء سيو. 

  
  

  

                                                 

ك)مسػػػامعيـ( آذانيػػػـ، ك)ليػػػؼ( لفظػػػة لمتكجػػػع (، ك)اسػػػتٌؾ( انسػػػدي، 53( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد)ص(1
 كالتحسر عما سكات شيء محبكب.

 (.2/21( الجميح بف الطماح، ديكاف بني أسد)ج(2
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ؿ  المبحث األكَّ
 وػػامػكػكأحكاع النِّداء ػػأن

ؿ: أحرؼ النِّداء كمعانييا  : المطمب األكَّ

تعددت مذاىب النُّحاة سي تعداد أحرؼ النرداء، سذىب بعنيـ إلا اعتبارىا خمسة         
"سأما اعسـ ليري المندكب سينبيو بخمسة أشياء: بيا، كأيا،  :كعما رأسيـ سيبكيو إذ يقكؿ ،أحرؼ

برىا مستقمية عف النداء، كذىب بذلؾ يخرج )كا( الندبة  إذ يعت، كىك (1)كىىيا، كأل، كبا لؼ"
إلا اعتبارىا ستة أحرؼ، كمنيـ الزمخشرم، يقكؿ سي المف ؿ" ألفاظيا، كىي: يا  النحاة بعض

 ،. سأدخؿ الندبة سييا، كذكر نحاة آخركف أف عددىا ثمانية أحرؼ(2)كأيا كىيا كأم كاليمزة ككا"
ؼ إلييا حرسي )آ( ك )آم(، كنسب ىذا الرأم إلا الككسييف، كقد كىك رأم رجحو ابف مالؾ سأنا

" كلـ يذكر مع حركؼ النداء "آ" ك"آم" بالمد إع الككسيكف، رككىا عف  :رجحو ىذا الرأم بقكلو
، كبم حظة اآلراء السابقة لعؿي الرأم (3)العرب الذيف يثقكف بعربيتيـ، كركاية العدؿ مقبكلة"

أحرؼ لتحقؽ كظيفة النداء المغكية بيا، كنيابتيا مناب الفعؿ "أدعك" كما  ا رجح اعتبارىا ثمانية
ف ندر.   ريح بذلؾ النحاة، كما يسند ذلؾ مف كركد سي م ادر التقعيد النحكم شعرنا كنثرنا، كا 

أميا مف حيث الكظيفة الدعلية لكؿر حرؼ مف أحرسو سقد كقع الخ ؼ سييا مجددنا، كليس 
نو ىنا، سيذا ليس بابو، لكف ا ىـي ذكر الكظيفة الدعلية ليا، ساليمزة لنداء الباحث ب دد استعرا

، كباقي ا دكات كىك مذىب سيبكيو سي ا ربعة " يا، كأيا، كىيا، كأم" (4)القريب حقيقة، أك حكمنا
أنيا لنداء البعيد، حقيقة أك حكمنا، كقد ينادل بيا القريب لمتككيد
 ، كقد يقاؿ عف ) يا( أنيا(5)

 ، كباقي ا دكات كىي )آ( ك) آم( لنداء البعيد. (6)لنداء القريب كالبعيد

                                                 

 (. 2/229( سيبكيو، الكتاب )ج(1
 (. 413( الزمخشرم، المف ؿ سي  نعة اإلعراب )ص(2
 (. 3/386( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(3
 (.  35( المرادم، الجنا الداني سي حركؼ المعاني )ص (4
 (.354(  المرادم، الجنا الداني سي حركؼ المعاني )ص 2/230( سيبكيو، الكتاب )ج(5
 (.354المرجع السابؽ )ص (  2/230لمرجع السابؽ )جا ((6



  

050 
 

: "كع يخمك المنادل ًمٍف أٍف يككف مندكبنا أك سي شرحو عما ا لفية (1)اؿ ابف عقيؿق
أك  -كالنيائـ كالسياىي -ليره، سإٍف كاف لير مندكب: سإميا أٍف يككف بعيدنا، أك سي حكـ البعيد

ٍف كاف قريبنا قريبنا، سإٍف  كاف بعيدنا أك سي حكمو، سمو ًمٍف حركؼ النرداء: )يا، كأٍم، كآ، كىيا(، كا 
ٍف كاف مندكبنا  ع منو -سمو اليمزة، كا  ع عميو أك المتكجي سمو )كا(، نحك: )كازيداه(،  -كىك المتفجي

ا عند عدـ التباسو بغير المندكب، سإف اٍلتبس تعيينٍت )كا ( كامتنعٍت )ككا ظيراه( ك)يا( أينن
 .(2))يا("

كذكر ابف الحاجب أف أداة النداء ) يا( لنداء القريب كالبعيد إذ تعُـّ سي بابيا، ك)أيا، 
 .        (3)كىيا( لمبعيد، ك)أٍم كاليمزة( لمقريب

أما عف نكع أدكات النداء مف حيث أقساـ الك ـ سالجميكر عما أنيا حركؼ، كذكر         
، كنسبو (4)ء أسعاؿ تتحمؿ نميرنا مستكنعا سييا بمعنا أدعكؾ أك أقبؿٍ بعض النحاة أنييا أسما

 .(5)المرادم لمككسييف

 : أدكات النداء عند النحاة, كتطبيقاتيا في شعر بني أسد المطمب الثّاني:

ؿ: )يا(  الحرؼ األكَّ

 (6)البعيد كالقريب، حقيقة أك حكمنا ( حرؼ النداء ا كؿ، كأ ؿ بابو، يرد لمناداة)يا        
كلمبعيد أشير، كاختصي بظكاىر عدية  دكف ليره مف حركؼ النداء   التو سي بابو، كالحذؼ، 

"كىي أـ باب النداء، سمذلؾ دخمت سي جميع أبكابو، ستغاثة، كالندبة بو، قاؿ المرادم: كاع
، كقد ىي لنداء البعيد مساسة أك حكمان ( سي باب الندبة، ك )كاكانفردت بباب اعستغاثة، كشاركت 

، كلرنيا الرئيس النداء كالتنبيو، أك التنبيو المحض دكف نداء إذا (7)"اينادل بيا القريب، تككيدن 
دخمت عما ا مر أك الدعاء أك التمني أك ريبي أك حبيذا، كاعتبرىا جماعة مف النحاة أنيا ليست 

سيما ذىب آخركف إلا اعتبار المنادل بعدىا محذكؼ، بنداء إذا دخمت عما ا مكر السابقة، 
                                                 

 تػكسي سػنة مف أئمة النحػاة،  ( ابف عقيؿ، ىك عبد ا  بف عبد الرحمف بف عبد ا  بف محمد القرشي اليامشي،(1
 (.4/96. ا ع ـ )جق769

 (.256 -3/255( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )ج(2
 (.4/425( الرني، شرح الرينٌي عما الكاسية )ج(3
 (.354( المرادم، الجنا الداني سي حركؼ المعاني )ص(4
 (.355( المرجع السابؽ )ص(5
 (.5/2179بك حياف، ارتشاؼ النيرب )جأ( (6
 (.354المرادم، الجنا الداني )ص ((7
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ؿ سييا إذ ذكر أف حرؼ النداء المتمٌك بدعاء أك (1)كىك مذىب الزمخشرم ، لكف ابف مالؾ س ي
أمر يعدُّ نداءن، أميا إذا تمي بريبي أك ليت أك حبيذا سيي لمتنبيو الخالص
(2) . 

: ")يا( ىي أ ؿ حركؼ النرداء  ، كع  كيقكؿ السُّيكطيُّ كليذا كانت أكثر أحرسو استعماعن
كاسـ المستغاث كأٌييا كأٌيتيا إعي بيا، كع  -عزي كجؿي - ييقدير عند الحذؼ سكاىا، كع ينادل اسـ ا 

 .(3)المندكب إعي بيا أك بػ)كا("

ظاىرنا، سيما يزيد عف مائة  كقد كرد النرداء سي شعر بني أسد باستخداـ حرؼ النرداء )يا(      
أم ما يزيد عف ن ؼ الشكاىد، كىك يظير حجـ اعستخداـ الكظيفي للداة، كيؤكرد   شاىد

 دارتيا سي بابيا، أميا عف المنادل بيا، أكاف قريبنا أـ بعيدنا سكردت لنداء البعيد كالقريب، كأمثمة 
 ذلؾ:

 ص: )مف البسيط(جاءت )يا( لمناداة القريب كمنو قكؿ عبيد بف ا بر 

 (4)يا  اًح مىٍي ن أىًقؿي العىٍذؿى يا  اًح       كىع تىككنىفي لي ًبالٌ ًئـً الٌ حي

كسي البيت ينادم الشاعر  احبو كىك القريب منو، بأف يقؿ المـك عميو كع يكثر 
القريب العتاب، كقد يككف أنزلو منزلة البعيد لما أكجده مف عتابو عميو كتسخط، مع جكاز نداء 

 بػ)يا(.

 كمف نداء القريب مكانيعا قكؿ عبيد بف ا برص: )مف المنسرح(

مىؿي  يا ناقىةن ما كىسىكتييا الرىٍحؿى كىالػ         أىٍنساعى رىٍىبنا كىأىنييا جى
(5) 

كسي ىذا البيت ينادم الشاعر عما ناقتو، كىي ليست مف العق ء، سأنزليا منزلة 
معيا أداة النداء )يا ( رلـ مراسقتيا لو كقد يككف ذلؾ إلدراكو الفرؽ اآلدمييف، إع أنو استخدـ 

ف قرب مف نفسيتوبيف اإلنساف ذم العقؿ المميز، ك   .ذاؾ الحيكاف، كا 

 

                                                 

 (.72( الزمخشرم، المف ؿ سي  نعة اإلعراب  )ص(1
 (.3/385( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(2
 (. 2/130)ج سي النحك ( السيكطي، ا شباه كالنيظائر(3
ًذسىت ياؤه لمترخيـ، ك)ال حي( ال ئـ.42( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(4  (، ك) احي(  احبي حي
(، ك)ا نساع( جمع نىٍسع، كىك الحبػؿ الػذم تشػد بػو الناقػة، ك)الرىػب( 91( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(5

 الناقة الميزكلة النامرة، أك النخمة.
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 بف ا برص: )مف الرمؿ(  يدكمف نداء القريب قكؿ عب

ٍنًزؿى الٌداًرسى ًمٍف أىٍىًؿ  ميمىيي اٍرًبعا كىاٍستىٍخًبرا الػ         مى  (1)الحى ؿً يا خى
كسي ىذا البيت ينادم الشاعر عما  ديقيو سي رحمتو، سيطمب منيـ اإلطالة قرب منزؿ 
الحبيب كاإلكثار مف السؤاؿ عف أحكاليا، كىما  ديقاه سي الرسقة قريباف منو، لكنيو ينادم 
عمييما بػ)يا( كيغمب عمييا نداء البعيد، لعؿ ذلؾ يعكد إلا ككف الشاعر يذكرىما برسقتو 

ف بعيدت عنو، س  أحد أقرب إليو مف محبكبتو، سأشار ببعد النداء عما منزلة ل محبكبتو، كا 
 الحبيبة لير القابمة لممشاركة. 

 كجاءت لنداء البعيد سي أبيات كثيرة، كمنيا قكؿ عمرك بف مرثد: )مف الطكيؿ( 

بيبى ٍبفى خاًلدو         سىأىٍسًد ًإلىٍينا ما   (2)اٍستىطىٍعتى كىأىٍلًحـً يا راًكبنا بىمرٍغ حى

سفػػػي البيػػػت ا كؿ ينػػػادم الشػػػاعر عمػػػا رجػػػؿو مرتحػػػؿو عػػػف الػػػديار بػػػػ)يا(  ليرسػػػؿ رسػػػالة 
منمكنيا إكماؿ المعركؼ  ساستخدـ النداء بيا ليػدؿي عمػا البعػد، بػيف المنػادل كىػك بعيػد مرتحػؿ 

 عنيـ.

 كمنو قكؿ عبيد بف اعبرص: )مف السريع(

ٍجًدنا         ًإنيؾى عىٍف مىٍسعاًتنا جاًىؿي يا أىيُّيا الساًئؿي عىٍف  مى
(3) 

ف قىريبى مكانيعا  لجيمو مفاخر قكمو،  سفيو أنزؿ السائؿ عف مجد بني أسد منزلة البعيد كا 
سكأنيو كالنكرة المجيكؿ الذم ع ييعرؼ سكل بالسؤاؿ عف مجد بني أسد، سمـ يناديو باسمو، كىك 

 إبعاد لو، ستكاسؽ معنا البيت مع استخداـ )يا( لنداء البعيد. 

 :تيظاىرة ب كر عدة، كىي كاآل)يا( كقد جاء المنادل بعد 

 :نادل العمـالم

كقد كقع نداء العمـ بعد أداة النداء)يا( اثنيف كث ثيف مرة سي شعر بني أسد، كقد جاء 
 المنادل العمـ عما  كر عدة:  

                                                 

(، ك)خميمػػي(  ػػديقاه، ك)اربعػػا( قفػػا، ك)الحػػ ؿ( زكجتػػو، أك سػػكاف 99( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(1
 البيكت.

( تٌمـ معركسؾ. 2/212ف بني أسد)ج( عمرك بف مرثد، ديكا(2  (، ك)أىٍسًد( ا نع معركسنا، ك)أٍلًحـً
 (، ك)المسعاة( المكرمة كالفنؿ.93( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(3
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ـو سي خمسة عشر شاىدنا بف ا، كمنو قكؿ عبيد (1)جاء المنادل العمـ مبنيعا، لير مرخي
 ا برص: )مف البسيط(

ـٍ حادميا  ًلممىٍكًت سي آثاًرًى ك ما راحى ًمٍف قىٍكـو كىع اٍبتىكىركا     ًإٌع كى عىٍمري
(2) 

كقد جاء المنادل العمـ بعد )يا(  ريحةو اسـ اإلشارة )ىذا(، كقد كقع سي ث ثة شكاىد  
  .  كحكمو البناء سي محؿ ن ب عما النداء(3)سي شاىديف منيا محذكؼ الياء )ذا(

 خريـ بف ساتؾ:)مف الرجز(كمف ذلؾ قكؿ 

ٍعتى يا ىذا كىع عىريتىا   (4)ع جي

 كمف ذلؾ قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

ٍينا سىنا ًبقىتٍػ         ًؿ أىبيًو ًإذععن كىحى كر يا ذا الميخى
(5) 

، ككرد سي شاىديف، كمف ذلؾ قكؿ عبيد بف  كقد جاء المنادل العمـ بعدىا اسمنا مك كعن
 البسيط()مف  ا برص:

بًح لىٌماحً  يا مىف ًلبىرؽو أىبيتي المىيؿى أىرقيبيوي       ًمف عاًرضو كىبىياًض ال ي
(6) 

كالشاىد سيو: نداء )مف( بػ)يا( النداء، كحكمو البناء سي محؿ ن ب، كىك مف نداء 
المفرد، كقد يجكز سيو تقدير المنادل محذكسنا، كالتقدير: )يا قكـي مف لبرؽ(، كاعتبار )مف( 

 تفيامية سي محؿ رسع عما اعبتداء.اس

 
                                                 

، (2/202)ج، (2/467)ج، (2/437)ج، (2/346)ج ،(2/63( كبقيػػػػػة الشػػػػػكاىد: مػػػػػف ديػػػػػكاف بنػػػػػي أسػػػػػد:)ج(1
، (97)ص، (91ص، )(59)ص ،(41)ص، كمػػػػػف ديػػػػػكاف بشػػػػػر:  (2/581)ج، (2/384)ج، (2/484)ج

 (.55)ص، كمف ديكاف عبيد: (174)ص
(، ك)راح( سػػار مسػػاءن، ك)ابتكػػر( سػػار بػػاكرنا سػػي الغػػداة، ك)الحػػادم( 55( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(2

 السائؽ. 
 ( كالشاىد الثاني: مف ديكاف عبيد بف ا برص:(3
قتىًؿ شىيًخًو    حيجرو تىمىنريى  اًحًب ا ىح ـً )ص)مف الكامؿ(: يا ذا    سىنا ًبمى كر  (113الميخى

  (2/545( خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد)ج(4
يف( الي ؾ.117( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(5  (، ك)الحى
ع مػػف (، ك)العػػارض( السػػحاب المعتػػرض سػػي السػػماء، ك)لمػػاح( لمػػا45( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(6

 شدة البياض.
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 كقكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

سي سىكداءى مىرككمىو يا مىف ًلبىرؽو أىبيتي المىيؿى أىرقيبيوي         سي ميكفىًيرم كى
(1) 

كقد جاء المنادل بعدىا عممنا مرخمنا سي تسعة شكاىد
، كمنو قكؿ عمرك بف شأس: (2)

 )مف الطكيؿ(

ميتً أىلىـ تىعمىمي  مىيي كىجى ٍزءنا عى لىك كىبيرىٍت ري يا شىكؾي أىفي ريبي ىاًلؾو         كى
(3) 

ـ العمـ، كىي زكجتو )شكك  ة(، كالنرداء لمقريب.سرخي

 المعرؼ بأؿ:

دخمت أداة النداء )يا( عما المعريؼ بػ)أؿ( سي ث ثة أبيات مف أشعار بني أسد، كقد 
اإلعراب لفظنا عند الب رييف، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص:  نيكًديا بكاسطة)أم( سحميت محميما سي

 )مف السريع(

ٍجًدنا         ًإنيؾى عىٍف مىٍسعاًتنا جاًىؿي  يا أىيُّيا الٌساًئؿي عىٍف مى
(4) 

 ) سدخمت )يا( النداء عما معرؼو بػ)أؿ( )السائؿ(، بكاسطة )أييا(، كقد جاء المنادل )أمُّ
( مرسكعنا، كأميا أىؿ الككسة سيركف أف المنادل مبنيعا لما النـر، كجاءت )الس ائؿ( تابعنا لػ)أمُّ

 )السائؿ( باؽو عما بنائو سي محؿ ن ب، ك)أم( ك مة لمنداء، ك)ىا( زائدة. 

 )مف البسيط( :كمنو قكؿ منرس بف ربعي

ٍص ًبؾى  ، ع يىٍشخى وي        أىٍبً ٍر طىريقىؾى ريا أىيُّيا الريجيؿي الميٍيًدم قىكاًر ى  (5)البى ى

سدخؿ حرؼ النداء لنداء)الرجؿ( حقيقة، بكاسطة المنادل لفظنا )أيُّيا(  لما لحؽ )الرجؿ( 
 مف تعريؼ ب)أؿ(، كتخريجو كالبيت السابؽ.

                                                 

(، ك)مكفيػػر( سػػحاب متػػراكـ بعنػػو عمػػا بعػػض، ك)سػػكداء( ليمػػة 111( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(1
 شديدة الظممة، ك)مرككمو( ظ ميا متراكـ بعنو عما بعض.  

، (2/499)ج ،(2/486)ج ،(2/381)ج، (2/170)ج ،(2/37)ج بقيػػػػة الشػػػػكاىد: مػػػػف ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد:( ك (2
 (.36كمف ديكاف عمرك بف شأس: )ص، (213)ص، كمف ديكاف بشر: (29)ص كمف ديكاف عبيد: 

 (، ك)رزءنا( م يبة، ك)جميًت( عىظيمىٍت.65( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(3
 (، ك)المسعاة( المكرمة كالفنؿ.93( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(4
قػػػػكارص( جمػػػػع )قار ػػػػة( كىػػػػي الكممػػػػة المؤذيػػػػة، (، ك)ال2/266( منػػػػرس بػػػػف ربعػػػػي، ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد)ج(5

 ك)يشخص الب ر( يرسع جفكنو إلا أعما بانزعاج.
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 خريـ بف ساتؾ:)مف الرجز( كمنو قكؿ 

 .(1)يا أىيُّيا الياًتؼي ما تىقكؿي 

 :المنادل المضاؼ

بيتنا مف أشعار بني أسد، كمف شكاىد ذلؾ نداء كرد المنادل المناؼ سي كاحد كأربعيف 
، كمنو قكؿ (2)اعسـ المفرد المناؼ إلا اسـ  ريح، كحكمو الن ب كقد كرد سي ث ثيف شاىدنا

عمرك بف شأس، كقد كقع المنادل مناسنا إلا اسـ عمـو )حساف(، كن ب بالفتحة، كقد كقع 
 كيؿ(النداء بػ)يا( لمقريب، كىك حقيقي الدرعلة: )مف الط

ٍبرىةه نىينىيتييا سىتىجميتً  سيافى أىنيًني         ًإذا عى ـي حى ـٍ تىعممي يا أ أل
(3) 

 كمنو قكؿ جريبة بف ا شيـ: )مف الرجز(

ـى الٌديًف أىًقٍمنا نىٍستىًقـٍ  يا قىير
(4) 

كالشاىد سي البيت: كقع المنادل بػ)يا( مناسنا إلا اسـ معرؼ بػ)أؿ( )الديف(، كن ب 
)يا( لمقريب   نو ينادم ربو، كا  قريب يجيب دعكة ػظيرت الفتحة عميو، كجاء النداء بالمنادل ك 

 الداعي إذا دعاه، ككقع بعد النداء جممة إنشائية أمريية، كالغرض مف النداء سيو الدعاء.

كمف  كر نداء المناؼ بعد الػ)يا( مذككرة، نداء المناؼ إلا نمير، كقد كرد سي خمسة 
 ، كمنو قكؿ عمباء بنت الحارث: )مف الكاسر((5)أشعار بني أسدشكاىد مف 

كا         سىمىٍك تيًرؾى القىطا لىٍي ن لىنىامىا نا اٍرتىًحمكا كًسيري أع يا قىٍكمى
(6) 

                                                 

 (.2/546( خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد)ج(1
، (2/392)ج، (2/332)ج، (2/267ج، )(2/217)ج، (2/33)ج كبقية الشكاىد: مف ديكاف بني أسد:( (2

، (2/324)ج، (2/66)ج، (2/530)ج، (2/524)ج، (2/523)ج، (2/494)ج، (2/464)ج
، كمف (102)ص، كمف ديكاف عبيد: (2/588)ج، (2/583)ج، (2/559)ج، (2/549)ج، (2/329)ج

، (213)ص، (172)ص، (123) ص، (116ص)، (91)ص، (91)ص، (42)صديكاف بشر: 
 .(84)ص، كمف ديكاف عمرك بف شأس: (230)ص

 زكجة الشاعر، ك)نينيتيا( كففتيا.(، ك)أـ حساف( 65( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(3
 (، ك)قيرـ الديف( مقيمو كالحاسظ لو.2/446( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج(4
 .(151)ص ، (151)ص: مف ديكاف بشر ( كبقية الشكاىد:(5
 (، ك)القطا( نكع مف الطيكر بطيء المشي.2/204( عمباء بنت الحارث، ديكاف بني أسد)ج(6
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كقد ن ب اعسـ المناؼ إلا نمير بفتحة مقديرة عشتغاؿ المحؿ بحركة المناسبة، 
 .لي ن عمييا مع جكاز حذسياكقد حذست الياء كىذا جائز، كبقيت الكسرة د

 كمنو قكؿ نرار بف ا زكر: )مف المتقارب(

مالي ًبداع ٍفقىتي         سىقىٍد ًبٍعتي أىٍىمي كى سىيا رىبر ع أيٍلبىنىٍف  ى
(1) 

كمنػػو قػػكؿ  -بػػؿ ا كثػػر -كحػػذست يػػاء النػػمير مػػف المنػػادل بعػػد )يػػا( النػػداء، كىػػذا جػػائز
 بف ا برص )الكامؿ(:  عبيد

سىًابكي ما بىني         أىسىدو سىييـ أىىؿي النىدامىو يا عىيفً 
(2) 

، (3)كحذست ياء النمير مف المنادل كبني المنادل عما النـ عما لغة قميمة سي بيتيف
 : )مف الطكيؿ(ناسنا، كمنو قكؿ خكلة بنت ا زكركقد يككف المنادل نكرة مق كدة، كليس م

ٌنا أىع ميٍخًبره بىٍعدى  ـٍ عى ٍف ذا اٌلذم يا قىٍكـي أىٍشغىمىكي برٍرنا       سىمى الًفراًؽ ييخى
(4) 

كمػػف  ػػكره نػػداء ا سػػماء الخمسػػة كاجبػػة اإلنػػاسة، ستجػػيء من ػػكبة عمػػا النػػداء، كقػػد 
 عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ( قكؿ كردت سي شاىديف مف أشعار بني أسد، كمنو 

ٍف تىعىػريؽى  ٌتا ييقاؿى ًلمى ًبٍيدىا؟حى دىٍىػرىهي       يا ذا الزيمانىًة ىىٍؿ رىأىٍيتى عى
(5) 

)ذا( -كالشاىد سيو: دخكؿ )يا( النداء عما اسـ مف ا سماء الخمسة كاجبة اإلناسة  
، كقد ن ب با لؼ، كالنداء حقيقي عما أ مو، كقد يحتمؿ النداء بيا القريب -بمعنا  احب

 ة استفياميية.كالبعيد، ككقع بعد النداء جممة إنشائي

كمثمو قكؿ عمرك بف شأس، كقد دخمت )يا( النداء عما )أبا( مناسة مف ا سماء 
  الخمسة سن بتيا با لؼ، كاعسـ بعدىا معرؼ بػ)أؿ(: )مف الخفيؼ(

درًه أىٍف يىقكع يم ًبكي ٍيتنا         لىٍفظي حى بيري مى ٍمًت لىٍك ييخى  (6)يا أىبا ال ي

                                                 

 (.  2/391( نرار بف ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.108( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(2
 .(2/594ج) كاف بني أسد:( كالشاىد الثاني: مف دي(3
 (.2/493( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(4
ك)الزمانػػة( العاىػػة (، ك)تعػػريؽ( لػػـ يبػػؽ عميػػو لحػػـ مػػف طػػكؿ عمػػره، 48( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(5

 كا مراض، كالمق كد  احب ا مراض الكسيح.
 (، 73( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(6
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 ريحة نداء المثنا، كقد كرد سي شاىديف، ا كؿ مناؼه إلا  كمف  كر النداء بػ)يا(
 نمير، سني ب بالنداء، كحذست نكنو لإلناسة، سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الرمؿ(

ٍنًزؿى الٌداًرسى ًمٍف أىٍىًؿ الحى ؿً  ميمىيي اٍرًبعا كىاٍستىٍخًبرا الػ         مى يا خى
(1) 

 مس بف لقيط: )مف الطكيؿ(كالثاني: مناؼ إلا اسـ ظاىر سي قكؿ مغ

ما الميٍكًح كىٍأسنا ًمٍف ًدماًء ا ىساًكدً   (2)ما لىكيما يا ٍبنىٍي ًع اـو سيقيتيما         عى

كمف  كرىا الدخكؿ عما ممحؽ بجمع المذكر، كقد عثر الباحث عما  شاىديف ليا سي 
  .أشعار بني أسد، كقد أنيؼ الممحؽ )بني( إلا اسـ ظاىر

 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع:)مف الكامؿ( 

دىعكا ًسبابي يا بىني عيٍرقكبً  ـٍ ًعٍرسىوي            كى ٍنكي ٍيدافى عى أدُّكا ًإلا مى
(3) 

كالشاىد سيو: دخكؿ )يا( النداء عما ممحؽ بجمع المذكر سن ب بالنداء، كقد أنيؼ 
 إلا اسـ معريؼ بػ)أؿ(، كالنداء حقيقي الدعلة.

ف شريؾ، كقد أنيؼ المنادل إلا اسـ عمـ)نٍ ر(، كسيًبؽى النداء كمنو قكؿ سنالة ب
 بجممة استفياميية : )مف البسيط(

ًب العيفً  ٍبرى ـٍ       كىٍجينا يىشيفي كيجكهى الري أىنىكىٍحتيـٍ يا بىني نىٍ رو سىتاتىكي
(4) 

 المنادل النكرة غير المقصكدة:

المق كدة، كقد كقع نداؤىا سي ثمانية شكاىد عثر : نداء النكرة لير مف  كر النداء بػ)يا( ظاىرة
 ، كمف ذلؾ قكؿ عبيد بف ا برص: )مف المنسرح((5)عمييا الباحث سي أشعار بني أسد

                                                 

(، ك)خميمػػي(  ػػديقاه، ك)اربعػػا( قفػػا، ك)الحػػ ؿ( زكجتػػو، أك سػػكاف 99( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(1
 البيكت.

 مف الحيات.نكع عطش، ك)ا ساكد( جمع ا سكد، (، ك)المكح( ال2/48( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد )ج(2
(، ك)ميػػداف( اسػػـ رجػػؿ، ك)بنػػي عرقػػكب( مخمفػػك الكعػػد كالكػػذابكف، 2/314( نػػاسع بػػف نفيػػع، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(3

 كىك مثؿ عربي.
(، ك)نكحػػػتـ( زكجػػػتـ، ك)الربػػػرب( القطيػػػع مػػػف بقػػػر الػػػكحش، 2/357( سنػػػالة بػػػف شػػػريؾ، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(4

 كحش، أك متسعة العينيف.ك)العيف( بقر ال
 ،(2)ص: كمػػػػف ديػػػػكاف بشػػػػر، (2/503)ج، (2/491)ج، (2/75الشػػػػكاىد: مػػػػف ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد:)ج( كبقيػػػػة (5

  .(60)ص ،(4)ص
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مىؿي  يا ناقىةن ما كىسىٍكتييا الرىٍحؿى كىالػ         أىٍنساعى رىٍىبنا كىأىنييا جى
(1) 

)ناقةن(، كما جعؿ الباحث كالشاىد سي البيت: دخكؿ )يا( لمناداة نكرة لير مق كدة 
يذىب إلا اعتبارىا لير مق كدة  مجيء ركايتيا بالن ب، كقد خرج النداء إلا معنا التعجب، 

 .(2)كالتقدير )يا ليا مف ناقة(

: )راكبنا( سن بت لير مق كدة مفردة كمنو قكؿ عمرك بف مرثد، كقد دخمت )يا( النداء عما نكرة
 )مف الطكيؿ(

بيبى ٍبفى خاًلدو         سىأىٍسًد ًإلىٍينا ما اٍستىطىٍعتى كىأىٍلًحـً يا راًكبنا بىمرٍغ   (3)حى

 :المنادل النكرة المقصكدة

مف  كر النداء بػ)يا( ظاىرة: نداء النكرة المق كدة، كقد كرد نداؤىا سي ث ثة أبيات، 
 قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(كمف ذلؾ 

 اًح       كىع تىككنىفي لي ًبالٌ ًئـً الٌ حييا  اًح مىٍي ن أىًقؿي العىٍذؿى يا 
(4) 

 قكؿ خكلة بنت ا زكر : )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ 

ٌنا أىع ميٍخًبره بىٍعدى  ـٍ عى ٍف ذا اٌلذم يا قىٍكـي أىٍشغىمىكي برٍرنا       سىمى الًفراًؽ ييخى
(5) 

 : )مف الطكيؿ((6)يفةميزيد بف خكمنو قكؿ 

ير سىٍقعىسً بىني أىسىدو ما سي  ةى ًخٍ مىةه    ييطاعي ًبيا يا قىٍكـي سي حى   (7)طيمىٍيحى

 المنادل الشبيو بالمضاؼ :

 سي أشعار بني أسد. لكنو لـ يردمف  كر النداء بػ)يا( ظاىرة: نداء الشبيو بالمناؼ، 

                                                 

(، ك)ا نساع( جمع نىٍسع، كىك الحبػؿ الػذم تشػد بػو الناقػة، ك)الرىػب( 91( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(1
 الناقة الميزكلة النامرة، أك النخمة.

 (.91( عدرة، ديكاف عبيد)ص(2
( تٌمـ معركسؾ. 2/212( عمرك بف مرثد، ديكاف بني أسد )ج(3  (، ك)أىٍسًد( ا نع معركسنا، ك)أٍلًحـً
ًذسىت ياؤه لمترخيـ، ك)ال حي( ال ئـ.42( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(4  (، ك) احي(  احبي حي
 (.2/493( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(5
كالتحػػؽ  ،ىػػك كابنػػو زاسػػرسػػ مو سػػي الػػردة إخنػػـر مػػف أشػػراؼ بنػػي أسػػد، ثبػت عمػػا ( يزيػد بػػف خميفػػة، شػػاعر م(6

 (.2/594بخالد بف الكليد. ديكاف بني أسد)ج
 (.2/594( يزيد بف خميفة، ديكاف بني أسد )ج(7
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 :النداء عمى أساليب لغكية دخكؿ )يا(

ألفظ دالة عما التعجب، كالدعاء، دخمت )يا( النداء عما ألفاظ ع تنادل حقيقة، كمنيا 
 كالتمني، كيخرج بيا النداء إلا معافو ب لية أخرل مرتبطة با ساليب الداخمة عمييا، كمف ذلؾ:

 التعجب:

دخمت )يا( النداء عما ألفاظ تكحي بالتعجب، سخرج النداء بيا لمعنا التعجب، سمنيا 
 ، كمف ذلؾ عمرك بف شأس: )مف الكاسر((1)لفظ )عجبنا(

بي ًلعىيشو لىك يىدكـي سى  بىٍيفى ًمٍسؾو         سىيا عىجى ًبٍتنا بىٍيفى ذاؾى كى
(2) 

 احنر يا عجبي ىذا أكانؾ.  :كالشاىد سيو: دخكؿ )يا( النداء عما لفظ )عجبي(، كالتقدير

 : )مف الرجز((3)كمنو قكؿ ا عشا بف بجرة

ـٍ لىدا لىدً  بنا ًمٍف قىٍكًلًي يا عىجى
(4) 

عما كجييف: أحدىما أف يككف عجبنا منادل منكرنا، أك مطكعن  قاؿ الرني: "التنكيف
لطكلو بما ات ؿ بو، كالثاني أف يككف مفعكعن مطمقنا، كالمنادل محذكؼ، كأنو قاؿ: يا قـك 

 .(5)اعجبكا عجبنا"

كقد تدخؿ أداة النداء عما الجار كالمجركر مفيدة التعجب سي لفظ )يا لؾ( كىك كثير 
 ؿ بشر، كسيو تككف ا داة لمتنبيو، أك يقديرى المنادل محذكسنا: )مف الطكيؿ(، كمنو قك (6)عف العرب

ٍكًتًو      سىيا لىًؾ بيٍعدنا نىٍظرىةن ًمٍف ميكىمرـً  ٍيفى ًل ى دىعاىيفي ًرٍدسي سىاٍرعىكى
(7) 

  

                                                 

ا( كمنو (1  .(4)ص، (2)ص : مف ديكاف بشر:شكاىده أينن
 (. 50( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(2
 ا سػدم، كػاف شػاعرن ( ا عشا بف بجرة، ىك قيس بف بجرة بف قيس بف منقػذ ابػف طريػؽ بػف عمػرك بػف قعػيف ا(3

 (.470شريفان. معجـ الشعراء )ص
. 2/117( ا عشا بف بجرة، ديكاف بني أسد)ج(4  (، ك)لدا لد( لداة لدو
 (.4/400( الرني، شرح الشاسية )ج(5
ا: مف ديكاف بشر: ((6  . (142)ص كمنو أينن
، ديكاف بشر)ص(7  (، ك)ردسي( تابعي، ك)ارعكيف( انتبيف كرجعف.193( بشر بف أبي خاـز
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قكؿ  كمنو ،(1)سي أبيات عدة كدخمت أداة النداء اليمزة عما لفظ )ليؼ( مفيدة التعجب
 قراف بف يسار: )مف الطكيؿ(

كاًطبً  ـٍ         أىلىٍيًؼ ً ىٍكعًد اإًلماًء الحى تىزكركنىيا كىع أىزكري ًنساءىكي
(2) 

كالشاىد سي البيت: دخمت اليمزة لمنداء عما لفظ )ليؼ(، كقد خفض المنادل )ليؼ( 
 .)أحار( بمفظكلمبيت ركاية أخرل  ،لنمير)ليفي(، كيركل بالياء ساكنةعما نية إناسة ا

كقد دخؿ حرؼ النداء عما لفظ )ليؼ نفسي( كىك لفظ لمتكجع كالتحسر، داخؿ سيو 
 .ت شيء محبكب، كينت ب عما النداءمعنا التعجب، كيستخدـ لمتحسر عند سكا

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

 (3)تىٍدعك بىني أىسىدً دىعا مىعاًشرى سىًاستىكيٍت مىساًمعيييـ      يا لىٍيؼى نىٍفًسيى لىٍك 

كقد دخمت أداة النداء )يا( عما لفظ )كيح(، كىك لفظ لمتكجع كالزجر كالشفقة داخؿ سيو 
 معنا التعجب، كينت ب عما الم درية، كمنو قكؿ سنالة بف ىند: )مف البسيط(

ٍيرو بىٍعدى ساًرًسيا         ًإذا الفىكاًرسي تىٍحمي عىٍكرىةى  ٍيحى أيـر نيمى  (4)الظُّعيفً يا كى

 :الدعاء

كمف  كر النداء بػ)يا( دخكليا عما ألفاظ سييا معنا الدُّعاء، سفي شعر بني أسد دخمت 
)يا( النداء عما )شاه الكجكه(، كىك تركيب دعائي بمعنا قبحت الكجكه كساءت، كالنداء عمييا 

(،كقد كرد سي مجازمه، كلرنو التنبيو، أك بتقدير منادل محذكؼ، أم )يا ىؤعء شاىت الكجكه
 بيت كاحد لمجميح: )مف الكامؿ(

كًه لذلؾى النيٍظـً  ميتىنظرًميفى ًجكىارى نىٍنمىةى يىا         شىاهى الكيجي
(5) 

                                                 

)ج(1 ةي الكىٌذابي ـٍ   بىٍعدى النيًبير طيمىٍيحى ؿي سىٍعيىيي ما بىني أىسىدو أىنى  (2/590( كمنو قكؿ زسر بف يزيد )الكامؿ(: لىيىفي عى
(، ك)كيػػػح(، ك)ليػػػؼ( كممػػػة لمتحسػػػر عمػػػا مػػػا سػػػات، ك)اإلمػػػاء( 2/516، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج( قػػػراف بػػػف يسػػػار(2

 النساء، ك)الحكاطب( المكاتي يجمعف الحطب.
(، ك)اسػػػتٌؾ( انسػػػدي، ك)مسػػػامعيـ( آذانيػػػـ، ك)ليػػػؼ( لفظػػػة لمتكجػػػع 53( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد)ص(3

 كالتحسر عما سكات شيء محبكب.
(، ك)كيػػػح( لفظػػػة لمتكجػػػع كالتحسػػػر كالشػػػفقة، ك)الظُّعيػػػف( جمػػػع 2/123ف بنػػػي أسػػػد)ج( سنػػػالة بػػػف ىنػػػد، ديػػػكا(4

 ظعينة.
 كف بجكاره سي انتظاـ، ك)شاه الكجكه( قبحت الكجكه.ن(، ك)منتظميف( يسك2/33( الجميح، ديكاف بني أسد)ج(5
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 التمني:

كمف  كر النداء مجازنا بػ)يا( دخكليا عما ألفاظ لمتمني، كمف ذلؾ لفظ )ليت(، حيث 
يقدير المنادل محذكسنا: يا قكؿ ليت شعرم، دخمت عميو أداة النداء )يا(، ستككف حرؼ تنبيو، أك 

 كقد كردت سي بيت كاحد سي قكؿ رامة بنت الح يف: )مف البسيط(

ا       ىىٍؿ أىٍىًبطىٍف قىٍريىةن لىٍيسىٍت ًبيا ديكري  ٍت لي ى ن لىٍيته أىٍ بىحى  (1)يا لىٍيتى ًشٍعرم كى

 المدح:

)حبيذا(، ستخرج عف معنا  كمف  كر النداء بػ)يا( مجازنا دخكليا عما أسمكب المدح 
( عما سبيؿ المثاؿ  .(2)النداء إلا التنبيو، أك يقدير المنادل محذكسنا بعدىا )يا قـك

 كقد كردت ىذه ال يغة مرة كاحدة سي شعر بني أسد سي قكؿ عبد بف جحش: )مف الرجز(

بيذا مىكيةي ًمٍف كادو  يا حى
(3) 

ة سعمية )حبيذا( ستخرج إلا معنا التنبيو، كالشاىد سي البيت: دخكؿ )يا( النداء عما جمم 
 أك أف المنادل محذكؼ كالتقدير: يا قكمي حبيذا مكة مف كاد.

 )يا(: ػاًلستغاثة ب

ع تقع اعستغاثة إع بػ)يا( النداء، س  يرد معيا حركؼ النداء ا خرل، كع يجكز حذسيا، 
بف امرة ، ب ـ مفتكحة مذككرة، كمنو قكؿ (4)كقد كردت سي تسعة أبيات مف أشعار بني أسد

 )مف الرمؿ( :الركاع

ـٍ       يا لىتىٍيـً اً  قيٍمنا يا لىماؿً  كيميما نادل مينادو ًمٍنيي
(5) 

ف، المستغاث سي ا كلا)لتيـ ا (، يدخكؿ )يا( النداء ل ستغاثة مرت كالشاىد سي البيت: 
ما جكاز ترخيـ المستغاث بو لمنركرة، كأ مو )يا )لماًؿ(، كالثانية شاىد نحكم ع كسي الثانية

                                                 

 كا لـ. حزف(، ك)الغ ص( ال2/105بني أسد)ج ( رامة بنت الح يف، ديكاف(1
 (.25-3/24شرح التسييؿ)ج( ابف مالؾ، (2
 (.2/415( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد)ج(3
، كمػػػف ديػػػكاف (2/593)ج، (2/548)ج، (2/473ج، )(2/364)ج مػػػف ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد:  قيػػػة الشػػػكاىد:( كب(4

 (.66)ص، (29)صبشر: 
ـ، كأ مو )مالؾ(. 2/147( مرة بف الركاع، ديكاف بني أسد)ج(5  (، ك)ماًؿ( منادل مستغاث مرخي
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(، كقد كقع جيري المستغاث بال ـ لفظنا، كن ب سي ا كلا مح ع عما النداء، كسي الثانية  لمالؾو
 مبني عما النـر المقدير سي محؿ ن ب.

 : )مف الطكيؿ( (1)كمنو قكؿ قراف بف يسار، كقد دخمت عـ اعستغاثة لمعنا التعجب

قاًنبً  مىٍيًؾ المى ما اليىٍكًؿ أىٍمنا ًمٍف سي ـٍ يالػ بيٍرثيفى     عى ٌكاري لىٍيما ًمٍنكي لىزي
(2) 

 كمنو قكؿ الجميح: )مف الكامؿ(

اًر المىًنيـً كحاًمًؿ الغيٍرـً  ٍيًؼ الغىريب كلٍمػ         جى  (3)يا نىٍنؿى ًلمني

 ترخيـ المنادل بعد يا:

ـ المنادل بعد )يا( النداء،  عما لغتيف: مف ينتظر، كمف ع ينتظر، كقد كرد المنادل يرخي
ا  من ا بعد )يا( النداء  ريحةن سي أحد عشر بيتنا مف شعرىـ، كمف ذلؾ كقع المنادل مرخي من مرخي

 ، كمنو قكؿ أبي الميكش: )مف الرجز((4)عما لغة مف ع  ينتظر سي  خمسة شكاىد

ٍرٍه         سىمىفٍ  ٍردي ًإٌني سىأىمكتي مى كيرىة يا كى ٍفنىًة الميحى ميؼي الجى  (5)حى

منا عما لغة مف ع ينتظر سبني عما الفتح،  سي البيت السابؽ: كقع المنادل عممنا مرخي
 كأ مو )كردةي(، كقد سبؽ المنادل بػ)يا( مذككرة. 

منا عما لغة مف ينتظر سي خمسة أبيات ككقع المنادل بعد )يا( مرخي
بف اكمنو قكؿ نرار ، (6)

 )مف الطكيؿ(ا زكر: 

ًف القىٍ د ًإٍذ يىمىٍمتى ثىٍي فى حاًئري   (7)سًإنيؾى يا عاـً اٍبفى ساًرًس قيٍرزيؿو      عى

                                                 

 (.325-1/324(، كشرح المف ؿ)ج2/217( سيبكيو، الكتاب )ج(1
ػمىٍيؾ المقانػب( سػميؾ بػف 2/516( قراف بف يسار، ديكاف بني أسد )ج(2 (، ك)برثف( حي مف أحياء بني أسػد، ك)سي

مىكىة السعدم، ك)المقانب( مفردىا مقنب، كىي جماعة الخيؿ.  السُّ
.(، ك)المنيـ( ا2/37( الجميح، ديكاف بني أسد)ج(3  لمظمـك
 .(65بف شأس: )صف امف ديكاك  ،(2/61)ج،(2/499)ج،(2/170مف ديكاف بني أسد: )ج( كبقية الشكاىد: (4
ػػػػػةي كاعحػػػػػكرار 2/486( أبػػػػػك الميػػػػػكش، ديػػػػػكاف بنػػػػػي أسػػػػػد )ج5) (، ك)كرد( زكجػػػػػة الشػػػػػاعر، ك)المحػػػػػكرة( الميٍبيىني

 اعبيناض، ك)الجفنة( القبنة كسي البيت السناـ.
 .(2/37ديكاف بني أسد: )ج، كمف (42ص)، (29)ص مف ديكاف عبيد بف ا برص: شكاىد:( كبقية ال(6
( ترخيـ لعامر بف الطفيؿ، ك)سارس قػرزؿ( الطفيػؿ بػف 2/381( نرار بف ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(7 (، ك)عاـً

 مالؾ العامرم، ك)قرزؿ( اسـ سرس، ك)يممت( ق دت(، ك)ثي ف( جبؿ لبني نمير بناحية الشُّرىيؼ.  
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(، سحذؼ  منا عما لغة مف ينتظر، كأ مو )عامري كالشاىد سيو: كقكع المنادل بعد)يا( مرخي
 الكاك كأبقا كسرة الراء.

منا عما لغة ا  عنتظار سي قكؿ مرة بف الركاع :)مف الرمؿ(كقع المنادل بعد الياء مستغاثنا مرخي

ـٍ       يا لىتىٍيـً اً  قيٍمنا يا لىماؿً  كيميما نادل مينادو ًمٍنيي
(1) 

المغة التي كقع عمييا ترخيـ المنادل سي بيت كاحد لسككنو لمقاسية، كقد يحتمؿ  كلـ تبفً 
 مباحثلكف لـ يظير ل لكثرة ذكر ال يغة، أرجح كلعؿي ترخيموأف يككف منادل لير مرخـ، 

 يستعطؼ بيا كىك مف أبياتو  ،سي قكؿ بشر  ؟أىك )سمـ( أـ )سممة( حقيقةن المراد مف اعسـ 
 أكس بف حارثة: )مف الرجز(

مىـٍ  أىٍحًسٍف كىأىٍجًمٍؿ سي اإًلساًر يا سى
(2) 

 الحرؼ الثَّاني: كا

، كع يجكز (3))كا( : حرؼ نداء مختص بالندبة، ع يدخؿ عما لير المنادل المندكب        
، أك ليبةو كأنو يناديو نحك:  حذسو مف الجممة، كالنُّدبة: "إع ف المتفجع باسـ مف سقده بمكتو
"كازيداه"، كالق د اإلع ـ بعظمة الم اب، كلذلؾ ع يندب إع باسـ عمـ، أك مناؼ إناسة 

: "الندبة: م در ندب الميت إذا تفجع كعند أبي حياف ،(4)ح بيا المندكب كما يتنح بالعمـ"يتن
عميو، كذكر ًخ لو الجميمة سي معرض المدح، كالندبة مف ك ـ النساء لالبنا، كحرؼ الندبة )يا( 

 .(5)ك )كا( كىي أكثر سي الندبة مف )يا( كع يجكز حذسيما"

ًنعىٍت بالكاك  إلسادتيا أٌما كاك الندبة سمختمؼ سي أ م يا  سقيؿ: ىي بدؿ ًمٍف )يا(، كي
إذ لك كانت بدعن ًمفى الياء عستيعًممٍت سي  -ال يحيحكىك   -التيأكُّه، كقيؿ: ىي أ ؿ بنفسيا 
( عما حرسيف ىكائييف سييما اعنط قة ال كتية ، كتشمؿ )كا(6)لير ىذا الباب سي اعستغاثة

ا لؼ بما سيو مف امتداد  كتي يتيح لإلنساف أف ينفس عما سي داخمو سكاءن الكاك لمتأكه، ككذا 
 مف ىمـك كأحزاف لينقميا إلا اآلخريف ليشارككه م ابو.

                                                 

ـ، كأ مو )مالؾ(. 2/147( مرة بف الركاع، ديكاف بني أسد)ج(1  (، ك)ماًؿ( منادل مستغاث مرخي
، ديكاف بشر)ص(2  (. 213( بشر بف أبي خاـز
  (. 4/90( حسف: عباس،  النحك الكاسي )ج(3
  (.3/1341( ابف مالؾ، شرح الكاسية الشاسية )ج(4
  (.  5/2215( أبك حياف، ارتشاؼ النرب مف لساف العرب )ج(5
 (.442( المالقي، ر ؼ المباني )ص(6
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(، كع يندب )كا زيداه(، ك)كا ساتح قدساه :، كقكلنا(1)كالمندكب كؿ اسـ ي ح ندبتو
عيرنو، كع باسـ جنس با سماء النكرات أك النمائر أك ا سماء المك كلة إع ما كاف ب مة ت

 .(2)مفرد عما رأم الجميكر

بف اعمرك قكؿ  وكقد كردت الندبة بػ) كا ( سي شعر بني أسد ث ث مرات سي بيتيف، كمن
 شأس: )مف الطكيؿ(

بافى اليىٍكـى ًمٌني ًبغىيًر ذىـ ـٍ         نىًدٍمتي كى كانىدى ما الشيباًب كى  (3)سىكا نىدىمي عى

عما شبابو النائع مستخدمنا )كا( الندبة، كقد سبقت بفاء سي البيت يتحسر الشاعر 
اعستئناؼ، كجاء اعسـ ساكف الياء سي ا كؿ، كلـ تمحقو ا لؼ كع الياء، كسي الثاني حذؼ 

 آخره، كسكرنت الميـ، سمعميو  جؿ الكزف الشعرم.

 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع سي إحدل ركايتي البيت: )مف الطكيؿ(

سىدنا ًمٍف أىٍنفيسو كىعييكًف! بىما ثيـي لىـٍ  ٍبرىتي       سىكا حى أىٍمًمٍؾ سىكاًبؽى عى
 (4) 

كالشاىد سي البيت: كقعت )كا( لمندبة، كجاء المندكب )حسدنا( من كبنا، كالندبة  
 لمتعجب عما لير حقيقة النداء، كلـ تمحؽ ألؼ الندبة المندكب سي البيت.

 الحرؼ الثَّالث: )أ( اليمزة:

المالقي: اليمزة لمنداء كػ )يا( كتستخدـ سي نداء القريب الم غي إليؾ، كىي أقؿ يقكؿ  
.      (5)استعماعن مف )يا(   نيا لمقريب الم غي، كع يجكز حذسيا   ف حذسيا ع يدؿ عما القرب

سيي حرؼ مختٌص باعسـ، كسائر أحرؼ   أٌما المرادمُّ سيقكؿ : "كأميا ىمزة النرداء 
سيي حرؼ لنداء القريب، كقد ذكر السيكطي   (6)النرداء، كع يينادىل بيا إعي القريب مساسة أكحكمنا"

                                                 

  (.4/91( حسف: عباس، النحك الكاسي )ج(1
  (.2216-5/2215( أبك حياف، ارتشاؼ النرب مف لساف العرب )ج(2
 (. 80( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(3
 ، كالركاية الثانية لمبيت)كع حسدنا(.(2/331( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج(4
 (.52-51( المالقي، ر ؼ المباني )ص (5
 (.35( المرادم، الجنا الدياني)ص (6
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، كىك رأم مخالؼ لما عميو النحاة، إذ تابع النحاة رأم (2)أنيا لنداء المتكسط (1)بف الخٌبازع رأينا
 .(3)لقريب كما سكاىا لمبعيدسيبكيو سي اعتبار اليمزة لنداء ا

نادل بعد اليمزة ، كقد كرد المبني أسد سي  أحد عشر بيتنا كقد كرد النرداء باليمزة سي شعر .1
 :سي  كر عدة، كىي

 :المنادل العمـ المبني

، كمنو قكؿ كمحب بف (4)ستة أبيات زة عممنا مبنيعا عما النـ سي كقد جاء المنادل باليم
 شؤبكب: )مف الطكيؿ(

ـٍ ًبأىنيني         لىئيـه سىًمٌني ًعٍتًرـي المٍُّؤـً أىٍ ىـي  تىٍزعي ٍر كى ٍكذىةي ًإٍف تىٍفخى أىحى
(5) 

 المنادل المضاؼ 

كقد جاء المنادل باليمزة مناسنا من كبنا سي بيت كاحد، سي قكؿ عبد بف جحش: )مف 
 الكامؿ(

ـٍ     كىأىنا اٍبنيكي  ـي سيكي ييةى كىٍيؼى أىٍظًم ـٍ سي العسرأىبىني أيمى ميفيكي ـٍ كىحى
(6) 

 المنادل المرخـ:

، كمنو قكؿ (7)كقد كقع المنادل أربعة أبيات، سجاء مبنيعا عما لغة مف ينتظر سي ث ثة أبيات
 ىند بنت معبد: )مف الكامؿ(

ٍيؿى ليرابي ـي جى با       كىأىطارى عنري الًحم با ذىىىبى ال ر ـى ىىٍيياتى ال ر ٍي أىأيمى
(8) 

 
                                                 

مػػف م ػػنفاتو النيايػػة سػػي شػػرح الكفايػػة، نحػػكم نػػرير. ، أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف أحمػػد المك ػػميابػػف الخبػػاز، ( (1
 .(117/ 1) ا ع ـ لمزركمي. ـ(1241-ىػ 639كشرح لمع ابف جني، تكسي )

 (.2/26( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(2
 (. 2/229( سيبكيو، الكتاب )ج(3
 (.2/102)ج، (2/100)ج، (2/339)ج ،(2/339)ج، (2/338مف ديكاف بني أسد: )ج( كبقية الشكاىد: (4
(2/162( كمحب بف شؤبكب، ديكاف بني أسد)ج(5  (، ك)حكزة( رجؿ طائي، كأبكه )ًعٍتـر
 (.2/416ديكاف بني أسد )ج( عبد بف جحش، (6
 .(2/423)ج ،(2/65)ج بقية الشكاىد: مف ديكاف بني أسد:( ك (7
(، ك)ال ػبا( جيػؿ الفتػكة، ك)جيػؿ لرابػي( أراد جيػؿ شػبابيا حػيف 2/110( ىند بنت معبد، ديػكاف بنػي أسػد)ج(8

 كاف شعرىا أسكد كالغراب.
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منا عما لغة مف ع ينتظر سي قكؿ سبرة بف عمرك: )مف المتقارب(كجاء   المنادل مرخي

ٍمرىةى ماذا ذىكىٍر          تى ًمٍف ً ٍرًمةو أيًخذىٍت ًبالميرارً  ٍمري ٍبفي نى  (1)أىنى

 الشبيو بالمضاؼ:

 كيقع المنادل شبيينا بالمناؼ بعد اليمزة، لكني لـ أعثر لو عما شكاىد سي أشعارىـ. 

 الرَّابع: َأَيا  الحرؼ

يقكؿ المالقي: " أيا: معناىا , (2)حرؼ ًمٍف حركؼ النرداء المتيفؽ عمييا، كىي لمبعيد        
التنبيو، كينادل بيا كػ)يا(، كىي م زمة لنداء البعيد مساسة أك حكمنا، كلذلؾ كانت عما ث ثة 

ذا كجدنا )منادل(  ،أحرؼ آخرىا ألؼ تحتمؿ المدي ما شئت... كع يجكز حذسيا بقاء المنادل، كا  كا 
ُـّ الباب"  .(3)دكف حرؼ نداء حكمنا بالحذؼ لػ)يا(   نييا أ

كقد دخمت )أيا(  ،كمنو قكؿ عبيد بف ا برصكقد كرد سي شعر بني أسد سي مكنعيف، 
 عما مناؼ ممحؽ بجمع المذكر سن بتو، كجاء بعدىا جممة استفيامية إنشائية: )مف الرجز(

ٍر أىيا بىن جى ٍيؿي ًبًسٍرباؿو حى ـٍ الكى ـٍ        سىمىكي ٍنيىًة ما لىريكي ي الزر
(4) 

 كقكؿ خالد بف قيس: )مف الرجز(

ٍيأىلىٍو          كىٍت ًمٍنؾى ًبًشٍمكو جى شارى  كى
ٍمًجمىوٍ    ياعى الًمائىًة الميجى  (5)أىيا نى

، كيحمؿ معنا لير معنا النداء، سمعميو خرج لمعنا  كلعؿي النداء السابؽ مجازمٌّ
 التعجب، كقد يككف لمعنا التيحسُّ أك اعستيزاء.

  

                                                 

 اإلبؿ، ك)المرار( اسـ مكنع.(، ك) رمة( قطعة مف 2/67( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج(1
 (.419( المرادم، الجنىا الدياني )ج(2
 (.136( المالقي، ر ؼ المباني )ص 3)

(، ك)بنػػي الزنيػػة( بنػػك مالػػؾ بػػف ثعمبػػة، 2/242( عبيػػد بػػف ا بػػرص، المسػػتدرؾ عمػػا شػػعره ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(4
 خرل)حيجير(.ك)سرباؿ( قميص كالدرع، ك)حجر( يق د الممؾ الكندم، كتحرؾ سي ركاية أ

(، ك)شػػػمك( قطعػػػة المحػػػـ، كالجمػػػع أشػػػ ء، ك)جٍيألػػػو( النػػػبعة، 2/126( خالػػػد بػػػف قػػػيس، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج5)
 ك)المجمجمة( التي تعميؽ عمييا ا جراس، كأراد المدسكعة ًديىةن.



  

067 
 

 الحرؼ الخامس: َىَيا

")ىيىا( حرؼ تنبيو، كتككف لمنرداء، كقكلؾ: ىىيىا زيدي، كىي لمبعيد مساسةن : قاؿ المالقي        
أكحكمنا كالنيائـ، ..."
بنفسو،  كنقؿ المالقي اخت ؼ المغكييف سي أ ؿ الياء: أىي حرؼ قائـ (1) 

لا الرأم الثاني ينسب قكؿ ا كثريف منيـ  .(2)أـ بدؿ ًمٍف ىمزة )أىيىا(، كا 

 كلـ يعثر الباحث عما شكاىد ليذه ا داة سي شعر بني أسد.

 الحرؼ السادس: َأمْ 

، أٌما المالقي سيذىب إلا أنييا لنداء (3)حرؼ نداء كتنبيو، كىي لنداء البعيد عند سيبكيو        
 (4) الم غي، لتقارب لفظيا، لكنيا أبعد مف اليمزة، سيي بمنزلة كسطا بيف اليمزة ك)أيا(القريب 

كأجاز مديىا إذا بىعيدىٍت المساسة لتككف سي المفظ )آٍم(، سيككف المدُّ سييا دلي ن عما بعد 
داـ ، كلـ أقؼ عما شكاىد عستخ(5)المساسة،... كع يجكز حذسيا، سإذا حذست ا داة قدررت ب)يا(

 ىذا الحرؼ سي شعر بني أسد. 

 الحرفاف السَّابع كالثَّامف: 

سادتيما التنبيو، كقد  ،)آٍم( بالمدر كالسُّككف، ك)آ( بالمدر، كىما مخت اف بنداء البعيد         كا 
الشعر كالنثر، إذ يقكؿ  ذكرىما الككسيكف، كرجح ابف مالؾ اعتبارىما لمنداء  لتكارد ذكرىما سي

ٍكىا عف العرب اليذيف  :ابف مالؾ كى "كلـ يذكر مع حركؼ النرداء )آ( ك)آم( بالمدر إعي الككسيُّكف، رى
 .(6)يثقكف بعركبتيـ، كركاية العدؿ مقبكلة"

إف أدكات النرداء الثمانية قد كنعت سي المغة لتقـك بكظيفتيا السياقية، كىي لفت اعنتباه 
ادم إلا المخاطب، كقد كظيؼ العرب ا دكات تبعنا كجذبو استعدادنا إللقاء رسالة يحمميا المن

لتركيب كؿ كاحدو منيا، سكانت اليمزة لنداء القريب  سيي ع تحمؿ أم امتداد  كتي، كىك ما 
، بينما سي باقي ا دكات تمتاز باشتماليا عما حركؼ تساعد عما (7) رح بو  احب الر ؼ

                                                 

 (.409( المالقي، ر ؼ المباني )ص (1
 (.409( المرجع السابؽ )ص (2
 (.2/229( سيبكيو، الكتاب )ج(3
 (.135-134( المالقي، ر ؼ المباني )ص (4
 (.135( المرجع السابؽ )ص(5
 (.418(  المرادم، الجنا الدياني)ص 3/386( ابف مالؾ، شرح التيسييؿ )ج(6
 (.51( المالقي، ر ؼ المباني )ص(7
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ف كانت سي الخا ية ال كتية ع  امتدادىا ال كتي، كىذا ما ذىب إليو جؿُّ النحاة، أٌما )أٍم( كا 
تحمؿ معنا اعنفتاح ال كتي الكامؿ كبذلؾ تقارب اليمزة، إع أنيا تشمؿ عما حرؼ الياء 
المينية كىك حرؼ كسط سي امتداده، كىذه خا ية تجعؿ ليا الحؽي سي اعنتماء لمبابيف البعيد 

 كالقريب مع أٌنيا أقٌؿ مف )أيا( سي الرتبة. 

 طمب الثّالث: حذؼ )يا( النِّداء:الم
ة اليتي ع  كمف الحاعت ،أجاز النحاة حذؼ ياء النداء إعي سي مكانع خا ة       الخا ي

ي حُّ معيا حذؼ )يا( النرداء، إذا كاف المنادل مستغاثنا، أك نميرنا، أك متعٌجبنا منو، أك مندكبنا، 
يجكز حذؼ حرؼ النرداء إٍف كاف المنادل لفظ  أك إذا كاف لفظ الج لة، يقكؿ ابف مالؾ: "كع

بنا منو، أك مندكبناالج لة )ا (، أك نميرنا، أك مستغاثن  سإٍف كاف لير ىذه الخمسة   ا، أك متعجي
، كقد كقع حرؼ النداء (1)كيقؿ حذسو مع اسـ اإلشارة، كاعسـ الجنس المبني لمنداء" ،جاز الحذؼ

 أشعار بني أسد. محذكسنا سي ستة كث ثيف بيتنا مف

 صكر حرؼ النداء المحذكؼ مع المنادل:

تتعدد  كر المنادل مع حرؼ النداء المحذكؼ، كقد كقعت  كر عدية سي أشعار بني أسد 
 لممنادل بعد حرؼ النداء المحذكؼ، كمف ذلؾ: 

عشريف بيتنا  كقد كقعت ىذه ال كرة سيأداة النداء )يا( محذكفة ك المنادل مضاؼ منصكب, 
، كمنو قكؿ (2)أشعارىـ، سجاء المنادل مفردنا من كبنا مناسنا إلا نمير، سي تسعة شكاىدمف 

 عمرك بف شأس، كقد سكرنت الياء: )مف الطكيؿ(

ٍيفى الًفراؽى ظىعينىتي      سىككني لىوي كىالذرٍئًب ناعىٍت لىوي الغىنىـٍ  ٍف كيٍنًت تىٍيكى كىاً 
(3) 

 دية: )مف الطكيؿ(كمٌما جاءت ياؤه مفتكحة قكؿ سعدل ا س

ٍيدً  ًمٍف جى تي       كىفاًنيى ما ًبٍي ًمٍف بى ءو كى ـى حيجي ٍؿ ًلتىٍفيى بيًبيى ع تىعجى حى
(4) 

                                                 

 (.3/256( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )ج3/386( ابف مالؾ، شرح التيسييؿ )ج(1
 :بشػػػػػركمػػػػػف ديػػػػػكاف ، (122)ص، (75)ص، (39)ص مػػػػػف ديػػػػػكاف عبيػػػػػد بػػػػػف ا بػػػػػرص:( كبقيػػػػػة الشػػػػػكاىد: (2

 (.2/590)ج ،(301)ص، كمف ديكاف بني أسد: (34)ص، كمف ديكاف عمرك بف شأس: (193)ص
 (، ك)تيكيف( تنكيف كتحبيف، ك)الظعينة( المرأة سي اليكدج.81( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(3
 (.  2/167( سعدل ا سدية ، ديكاف بني أسد)ج(4
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كالشاىد سي البيت: حذؼ حرؼ النداء، كجاء المنادل من كبنا مناسنا إلا نمير 
 لمتكمـ.المتكمـ المفرد، كقد ستحت ياؤه، كىك كجو مف أكجو مناداة اعسـ المناؼ إلا نمير ا

كجاء المنادل بعد حرؼ النداء المحذكؼ من كبنا بع مة أ مية، مناسنا إلا اسـ 
: )مف (1)ظاىر سي أربعة شكاىد ، كمنو قكؿ عمرك بف شأس يخاطب ديار محبكبتو قائ ن

 الطكيؿ(

ٍمًح ًمٍف  ٍكماًف كالسي ـٍ ًديارى اٍبنىًة السيٍعًدمر ًىٍندو تىكىميمي         ًبداًسعىًة الحى مى رى
(2) 

 كقد ن ب بالفتحة. كالشاىد سيو: دخكؿ )يا( النداء المحذكسة عما اسـ مناؼ )ديار(،

: (4)، كمنو قكؿ أىباف بف خالد(3)ككقع المنادل مثنا مناسنا إلا نمير سي أربعة أبيات
 )مف الطكيؿ(

ما قىٍبًر ىىٌماـو سىقىٍتوي  ةه لىنا        عى ًميمىيي عيكجا ًإنييا حاجى كاًعدي خى  (5)الري

 كقد حذست ياء المثنا لمنركرة الشعرية سي قكؿ ىند بنت معبد: )مف الرجز(

ًزؽم ًركل ٍفنىةو مىٍلل، كى بيبو ساٍبًكيىا خاًلدنا         ًلجى  (6)ساٍبفى حى
سكقع المنادل )سابف حبيب( كالمراد )سابني حبيب(، كالك ـ بعده يفسر خطاب المثنا 

 سي قكلو )سابكيا(.

، (7)كجاء المنادل ممحقنا بجمع المذكير السالـ مناسنا إلا اسـ ظاىر سي أربعة مكانع
  كمنو قكؿ  جعكنة بف مرثد: )مف الطكيؿ(

بكا ا ى ميٍحًرـي  لىٍيسى ًلقىٍكـو حارى نىٍعتيـٍ         كى  (8)بىني أىسىدو قىٍد ساءىني ما  ى
                                                 

 .(79كمف ديكاف عمرك بف شأس: )ص، (2/134)ج، (2/142)ج( كبقية الشكاىد: مف ديكاف بني أسد: (1
 (، ك)الحكمانة( مكنع سي طريؽ الب رة، ك)رمـ( كاد.55( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(2
مػػػف ديػػػكاف ، ك (19)ص:كمػػػف ديػػػكاف بشػػػر، ك (594)ص، (2/113)ج بنػػػي أسػػػد: ( كبقيػػػة الشػػػكاىد: مػػػف ديػػػكاف(3

 .(30)ص:عمرك بف شأس
 (.2/133( أىباف بف خالد، شاعر جاىمي لـ أعثر لو عما ترجمة. ديكاف بني أسد )ج(4
 .ةرعدمال ، أك قريب لو،)الركاعد( السحب(، ك)ىٌماـ( كالد الشاعر2/134)ج( أىباف بف خالد، ديكاف بني أسد(5
(، ك)ابف حبيب( ابني حبيػب المخاطػب مثنػا، ك)جفنػة( مكيػاؿ أك 2/113ديكاف بني أسد)ج( ىند بنت معبد، (6

.  كعاء، ك) كزؽ( كعاء لمشراب، ك)ركل( ميركو
ٍيتيـٍ    بىني أىسىدو سىاٍستىٍأًخركا أىٍك تىقىديمكا)ج(7 ـٍ قىٍد لىكى قعا أىنيكي ـي حى  (2/392( نرار بف ا زكر)مف الطكيؿ(: كىأىٍعمى
 (، ك)الميٍحًرـ( الممسؾ.2/585بف مرثد، ديكاف بني أسد)ج( جعكنة (8
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المذكر، كالشاىد سي البيت السابؽ: كقع المنادل بعد أداة النداء المحذكسة ممحقنا بجمع 
.  كقد جاء مناسنا سنيً بى

كقد كقع المنادل بعد أداة النداء المحذكسة اسمنا مف ا سماء الخمسة مناسنا إلا اسـ 
 .(1)ظاىر سي ث ثة مكانع

 كمنو قكؿ جريبة بف ا شيـ: )مف الكامؿ(

ٍيبىةى أيمُّوي مىٍف يىٍعًرؼي قالكا:  رى ؟       ثىًكمىٍت جي ـٍ تىٍعًرٍسييـٍ أىبا سىٍعدو أىلى
(2) 

 كالشاىد سي البيت: كقعت أداة النداء محذكسة، كالمنادل اسـ مف ا سماء الخمسة سن ب.

 المنادل العمـ:

جاء المنادل عممنا مسبكقنا بأداة محذكسة سي أربعة أبيات
مف أشعار بني أسد، كمنو  (3)

 قكؿ جريبة بف ا شيـ: )مف الكامؿ(

ٍيؽى الًخٍمًب كىالكىًبدً  ٍنًزلىةن     ًمٌني سيكى مىٍمتى يىساري مى لىقىٍد حى كى
(4) 

(، كقد جاء  (، كالتقدير: )يا يساري كالشاىد سي البيت: حذؼ أداة النداء قبؿ العمـ)يساري
 ن ب.المنادل مفردنا مبنيعا عما النـ سي محؿ 

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكامؿ(

ـي رىبي الناًس ًإف كىذىبىت         لىيما سىعيري ًبثىدًييا ثيكؿي  عىي
(5) 

: حذؼ أداة النداء، كالتعكيض عنيا بميـ مشديدة، كالمنادل عمـه )عه( مبنيٌّ كالشاىد سيو
محذكؼ ا داة، سيقكلكف الميـ، سي محؿ ن ب، كىك لفظ كارد عف العرب سي نداء لفظ الج لة 

ـي كالمييـي سالميـ بدؿه مف حرؼ النداء" كعىـٌ، قاؿ الجكىرم: "كقكليـ: عىي
(6). 

 

                                                 

 .(2/565)ج، (2/536ج): ( كبقية الشكاىد: مف ديكاف بني أسد(1
 (، ك)ثكمت( سقدت.2/442( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج(2
 (.2/599)ج، (2/598ية الشكاىد: مف ديكاف بني أسد: )ج( كبق(3
 (، ك)يسار( ابف الشاعر، ك)الخٍمب( حجاب بيف القمب كالكبد.2/441أسد)ج( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني (4
( نزرؿ، ك)ثكؿ( الي ؾ كسقد الكلد.33( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(5  (، )عري
 (، مادة)ليو(.2248/ 6الجكىرم، ال حاح تاج المغة ك حاح العربية )( (6
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 نداء المعرَّؼ ب)أؿ(:

( لندائو(1)كقع نداء المعريؼ بػ)أؿ( سي ستة شكاىد  .، كقد حذست أداة النداء، كدخمت)أمُّ

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف السريع(

ـٍ تىٍأًتؾى أىٌيامينا         سىاٍسأىٍؿ تينىبيٍأ أىيُّيا الساًئؿي ًإٍف   (2)كيٍنتى لى

كالشاىد سي البيت السابؽ، كقكع المنادل حقيقة معرسنا بػ)أؿ( السائؿ، سجيء بالمنادل 
( منادل مبنيعا سي محؿ ن ب، ك)ىا( زائدة لمتنبيو،  ( ليتك ؿ لنداء ا كؿ، ككقعت)أمُّ لفظنا)أمُّ

(، كليس لمحمرو.ك)السا  ئؿ( نعت مرسكع تبعنا لمفظ )أمُّ

 المنادل المرخـ: 

ا بعد أداة محذكسة سي أربعة أبيات من كقع المنادل مرخي
، جاء سي ث ثة منيا عما لغة (3)

 مف ينتظر، كمنو قكؿ عقيبة بف ىبيرة :)مف الكاسر(

ًديدً ميعاًكمى ًإنينىا بىشىره سأٍسًجٍح         سىمىٍسنا ًبالجباًؿ   (4)كع اٍلحى

كالشاىد سي البيت: حذؼ أداة النداء، كترخيـ المنادل بعده)معاكم( عما لغة مف ينتظر 
 سجاء مبنيعا سي محؿ ن ب، كظيرت ستحة الياء ا  مية.

 حبيش ا سدم: )مف الطكيؿ( كمٌما جاء عما لغة مف ع ينتظر قكؿ

ٍيريهي     طيمى  ميدً شىًيٍدتي ًبأىفي ا ى ع رىبي لى ٍيحه كىأىفي الٌديفى ديفي ميحى
(5)  

كالشاىد سي البيت: ترخيـ )طميح( عما لغة مف ع ينتظر، سبني المنادل، كأ مو 
 )طميحة(، كسبؽ المنادل بأداة محذكسة.

 

                                                 

، (124)ص :بشرمف ديكاف ك ، (2/355ج) ،(2/426)ج ،(2/240)ج يية الشكاىد: مف ديكاف بني أسد:( كبق(1
 .(38كمف ديكاف عمرك بف شأس: )ص

 (. 93( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(2
 .(62)ص :عبيدمف ديكاف ك ، (2/237)ج بقية الشكاىد: مف ديكاف بني أسد:( ك (3
شكاىد سيبكيو كالنحػاة عمػا (، ك)أسجح( أرسؽ كسيرؿ، كالبيت مف 2/465( عقيبة بف ىبيرة، ديكاف بني أسد)ج(4

 جكاز العطؼ عما المحؿ بن ب )الحديدا(، كاختمؼ سي ركايتو.
 (.2/589( حبيش ا سدم، ديكاف بني أسد )ج(5
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 النكرة غير المقصكدة:

 ككقع المنادل نكرة لير مق كدة بعد أداة محذكسة سي قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الطكيؿ(

ٍيبً  لىياًليى  ٍرينا سي ميقىميدىةو  ي ؽي  ى ًمييةن         تيسىكر ـٍ تيٍنًتٍج عيذاـه خى لى
(1) 

كالتقدير: )يا ليالي( سكقع المنادل نكرة لير مق كدة بعد أداة محذكسة سن ب، كقد 
 يككف من كبنا عما اعخت اص كع شاىد سيو عما النداء. 

 النكرة المقصكدة:

قكؿ كجاء المنادل نكرة مق كدة بعد أداة النداء المحذكسة سي بيتيف مف الشعر، كمنو 
 عبيد بف ا برص : )مف المنسرح(

 (2) اًح تىرل بىٍرقنا ًبتُّ أىٍرقيبيوي         ذاتى الًعشا سي لىماًئـو ليرر 

منا عما لغة مف ينتظر بعد أداة  نداءو كالشاىد سي البيت: كقع المنادل ) اًح( مرخي
  محذكسةو، كجاء المنادل نكرة مق كدة مبني سي محؿ ن ب.

 عبيد بف ا برص : )مف البسيط( كمنو قكؿ
ٍؽ مىعي  اًح         ًلميٍستىًكؼم بيعىٍيدى النيٍكـً لىمياحً  ـٍ تىٍأرى لى  (3)ًإٌني أىًرٍقتي كى

مف ينتظر،  كالشاىد سي البيت: كقكع المنادل ) اح( بعد أداة محذكسة مرخـه عما لغة
 كالمنادل مبني عما النـ سي محؿ ن ب.

مف خ ؿ اعستعراض السابؽ  دكات النداء: يتنح لنا تعدد  كر أداة النداء مع المنادل 
سي أشعار بني أسد، حيث كرد ذكر ا داة كالمنادل معنا، ككرد حذؼ ا داة كبقاء المنادل شاىدنا 

المنادل سي عدة شكاىد كدخكؿ ا داة عما ألفاظ عمييا، ككردت ا داة مذككرة كقد حذؼ 
 التعجب، كػ)عجبنا(، ك)كيح(، كالدعاء كػ)شاه الكجكه(، كالمدح كػ)حبيذا(.

                                                 

(، ك)تنػتج( تمػد، ك)عػذاـ( اسػـ مكنػع، ك)خمييػة( اإلبػؿ الحمكبػة تمػد 2/41( مغمس بف لقيط، ديكاف بنػي أسػد)ج(1
ػري نػرعيا عػف ك) ػرينا( أ ػميا ممػدكد ) ػرياء(سيؤخذ كلدىا عنيا لتحمػب لشػربيـ،  ٍمػًب  كىػي الناقػة التػي  ي الحى

، ك) ػػيب( جمػػع أٍ ػػيب،  ليجتمػػع الحميػػب سػػي نػػرعيا، ك)مقميػػدىة( ناقػػة يعميػػؽ سػػي عنقيػػا شػػعاره لػػيعمـ أنيػػا ىىػػًدمٌّ
 .ىي الناقة التي خالط بيانيا حمرةك 

( البيض. (، ك)أرقب( أنتظر، 62( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(2  ك)لمائـ( السحب الممطرة، ك)لرر
(، ك) مسػػػتكؼ( السػػػحاب الػػػدائرم 237( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد سػػػي المسػػػتدرؾ عمػػػا شػػػعره)ص(3

 كالكفة، ك)لماح( لماع.
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 المطمب الرابع: أنكاع المنادل كحكـ كؿِّ نكع, كتابع المنادل كأحكامو:

: أنكاع المنادل كحكـ كؿِّ نكع:  أكًَّلن

 المبنّي في محؿ نصب: -1

 رد: العمـ المف -أ 

يأتي المنادل عممنا مفردنا سيستحؽ البناء عما ما يرسع بو كمحمُّو الن ب عما المفعكلية 
يٍستىحؽ اٍلمينىاًدم اٍلبناء بأمريف ًإٍسرىاده كتعريفو كنعني بإسراده أىف عى ": بالفعؿ أدعك، قاؿ ابف ىشاـ

اسا كىعى شىًبيينا ًبًو كنعني بتعريفو أىف يككف مرىادنا  ًبًو مًعيف، سىكىاء كىافى معرسىة قبؿ النداء يككف مينى
نساف تيًريدي بيما معينا سىًإذا كىجب  مىٍيًو كىرجؿ كا  كزيد كىعىٍمرك أىك معرسىة بعد النداء ًبسىبىب اإلقباؿ عى

ًسي اًعٍسـ ىىذىاًف اٍ ىٍمرىاًف اٍستحؽ أىف يٍبنا عما مىا يرسع ًبًو"
(1) . 

سعكا قبؿي كبعدي، كمكنعيما كاحد، كذلؾ قكلؾ: يا زيدي، كقاؿ سيبكيو: "كرسعكا المفردى كما ر 
")  .(2)كيا عمرك، كترككا التينكيف سي المفرد كما ترككه سي )قبؿي

كقد كرد المنادل عممنا مفردنا مبنيعا سي أربعيف شاىدنا، كجاء المنادل سي جميعيا مبنيعا 
)يا(  :سبؽ المنادل بأداتي النداء عما النـ، كلـ يرد المنادل مبنيعا عما حركات سرعيعة، كقد

سي كقد سبؽ المنادل با داة)يا(، كبني عما النـ  كاليمزة، كحذست ا داة سي بعض شكاىده،
 قكؿ ابف عـ سعدل: )مف الطكيؿ( 

ني شىيخاٌم سيًؾ ك ىيما بىغينى ، يىا سيعدل، لطاؿى تىأٌيمي،         كى لىعىٍمًرمى
(3) 

، كمثالو قكؿ كمحب بف شؤبكب: )مف الطكيؿ(كجاء مسبكقنا باليمزة،   كمبنيعا عما النـر

ـٍ ًبأىنيني         لىئيـه سىًمٌني ًعٍتًرـي المٍُّؤـً أىٍ ىـي  تىٍزعي ٍر كى ٍكذىةي ًإٍف تىٍفخى أىحى
(4) 

، كمثالو ،كقد سبؽ المنادل بأداة محذكسة  قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكامؿ( كبني عما النـر

ـي رىبي   (5)الناًس ًإف كىذىبىت         لىيما سىعيري ًبثىدًييا ثيكؿي عىي

                                                 

 (.204( ابف ىشاـ، شرح قطر لندل كبٌؿ ال دل )ص1)
 (.2/183( سيبكيو، الكتاب )ج(2
 (، )التأٌيـ( العيش ب  زكجة أك زكج.2/202ج ( ابف عـ سعدل، ديكاف بني أسد )3)

(2/162( كمحب بف شؤبكب، ديكاف بني أسد)ج(4  (، ك)حكزة( رجؿ طائي، كأبكه )ًعٍتـر
( نزرؿ، ك)ثكؿ( الي ؾ كسقد الكلد.33( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(5  (، )عري
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منا، كمثالو قكؿ عبيد بف ا برص:   )مف الكامؿ(كجاء المنادل عممنا مرخي

ديؿى كىأىٍعًذبكا نىمان سىقىٌركا يا جى تىبىديلكا اليىٍعبكبى بىٍعدى ًإلىًيًيـ         ى كى
(1) 

 قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(كجاء المنادل اسـ إشارة مبنيعا، كمثالو 

نريى  اًحًب ا ىح ـً  سىنا ًبمىقتىًؿ شىيًخًو    حيجرو تىمى كر يا ذا الميخى
(2) 

، سمـ يرد  أٌما بناؤه عما ما يرسع بو سمـ يرد سي أشعار بني أسد لير البناء عما النـر
 كلـ يرد مركيبنا تركيبنا مزجيعا. البناء عما ا لؼ أك الكاك،

 النَّكرة المقصكدة: 

النيكرة المق كدة: "كىي النيكرة اليتي يزكؿ مف أقساـ المنادل المبني سي محؿ ن ب 
إبياميا كشيكعيا بسبب ندائيا، مع ق د سرد ًمٍف أسرادىا، كاعترجاه إليو كحده بالخطاب  ست ير 

بعد أٍف كانت تدؿُّ عما كاحد لير معييف، كلكع ىذا النرداء لبقيت معرسة دالية عما كاحد معييف 
 .(3)عما حالتيا ا كلا ًمٍف لير تعريؼ"

دي قىٍ دنا سي النداء  كلذلؾ تكتسب  كعريسيا عبده الراجحي بقكلو : "كىي النكرة التي تيٍق ى
 .(4)ي محؿ ن ب"التعريؼ منو   نو يحددىا مف بيف النكرات، كىي تبنا عما ما ترسع بو س

سالنكرة المق كدة نكرة معريسة بالق د، أك بأداة محذكسة نابت )يا( منابيا، اكتسبت 
ا  التعريؼ بالنداء، كتأخذ حكـ المنادل المفرد العمـ  لما سييا مف تخ يص سيي كالمعرسة حكمن

 .ع لفظنا

كمثالو قكؿ أٌما كركدىا سي أشعار بني أسد سقد كردت سي خمسة أبيات مف أشعارىـ، 
 : )مف المنسرح(جاء المنادل نكرة مق كدة مرٌخمناعبيد بف ا برص، كقد 

 (5) اًح تىرل بىٍرقنا ًبتُّ أىٍرقيبيوي         ذاتى الًعشا سي لىماًئـو ليرر 

  
                                                 

يء، ك)قركا(سػػكنكا، ك)أعػػذبكا( (، ك)اليعبػػكب( اسػػـ  ػػنـ لجديمػػة طػػ29( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(1
 كٌفكا.

 (، 113( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(2
 (.4/25( حسف: عباس، النيحك الكاسي )ج(3
 (. 279، التطبيؽ النحكم )ص: عبدهالراجحي( (4
( البيض. 62( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(5  (، ك)أرقب( أنتظر، ك)لمائـ( السحب الممطرة، ك)لرر
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 يفة: )مف الطكيؿ(مكمنو قكؿ يزيد بف خ

ةى ًخٍ مىةه    ييطاعي ًبيا يا قىٍكـي سي ير سىٍقعىسً  بىني أىسىدو ما سي طيمىٍيحى   (1)حى

كالشاىد سي البيت: كقع المنادل )قكـي( نكرة مق كدة مبنية عما النـ سي محؿ ن ب 
 بعد أداة النداء )يا(.

 :المنادل المنصكب -2

 النَّكرة غير المقصكدة: -أ

ٌنما تريد كاحدنا مجيكعن مف        النكرة لير المق كدة، كىي أف ع تخٌص منادىل بعينو، كا 
 .(2)كىك من كب عما أ ؿ الٌنداء، سكاء ك فتو أك لـ ت فوجنسو، 

بياميا بعد دخكؿ النداء كعريسيا عباس حسف بقكلو : "كىي النيكرة الباقية عما شيكعيا كا 
 .(3)عمييا، س  تدؿُّ عما مفرد معيف مق كد بالنداء  كليذا ع تستفيد منيا تعريؼ"

قكؿ كمنو كقد كردت النكرة غير المقصكدة في تسعة شكاىد مف أشعار بني أسد, 
 حاجب بف حبيب)مف الكامؿ(: 

ًة اٍلًمٍح ؿً  ٍكنى ٍيرى لىئيمىةو        بىٍيناءى ًمٍثؿى الري  (4)يا كىنيةن ما، كيٍنًت لى

كالشاىد سي البيت: مجيء )كٌنةن( نكرة مق كدة من كبة بع مة أ مية عما النداء، كقد 
 سبقت بأداة النداء )يا(. 

 كمنو قكؿ خكلة بنت ا زكر: )مف الرجز(

 (5)يا ىاًربان عف نسكةو ثقاتو 

  

                                                 

 (.2/594بف خميفة، ديكاف بني أسد)ج ( يزيد(1
 (. 1/392( ابف ا ثير. البديع سي عمـ العربية )ج(2
 (.4/31)ج ( حسف: عباس، النحك الكاسي(3
(، )كنػػة( زكجػػة ا خ أك اعبػػف كىػػك المق ػػكد، كىػػي بطػػف مػػف 2/75حاجػػب بػػف حبيػػب، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج ((4

 جماليا.بطكف العرب، ك)المح ؿ( التي يحكؿ إلييا الناس ل
 (. 2/491( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(5
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 كمنو قكؿ الكميت بف ثعمبة: )مف الطكيؿ(

ا كأبمٍغ باعثان كالمرقيعاسىيا راًكبنا إٌما عىرىٍنتى سىبىمرغىٍف         ٍيحن سيمى
(1) 

سي البيت السابؽ كقعت )راكبنا( نكرة لير مق كدة، إذ لـ يق د بيا معييف، سن بت 
 عما النداء، كقد سبقت بأداة النداء )يا(.

 :المضاؼ -ب

المنادل المناؼ: اسـ نكرة عررؼ بإناستو كنسبتو عسـ آخر، كحكمو الن ب بتقدير        
" الفعؿ بعد  .(2)أداة النداء، قاؿ  سيبكيو: "اعمـ أفي النرداء كؿُّ اسـ مناؼ سيو سيك ن به

كقد كرد المنادل المناؼ سي ستيف شاىدنا مف أشعار بني أسد، حيث سبؽ بأداة النداء )يا( 
 كاليمزة، ك)كا( لمندبة، ك)أيا(، كحذست ا داة سي بعض شكاىده، كمف أمثمة المنادل المناؼ:

بف اعبيد ل مناسنا إلا اسـ ظاىر من كبنا بع مة أ مية، كمنو قكؿ جاء المناد
 ا برص )مف البسيط(: 

كر ًمٍثؿى سىحيًؽ الييمنىًة البالي يا دارى ًىٍندو عىفاىا كيؿُّ ىىٌطاًؿ    ًبالجى
(3) 

كقد حذست  ،كجاء المنادل ممحقنا بجمع المذكر من كبنا، كمنو قكؿ نرار بف ا زكر
 ا داة: ) مف الطكيؿ(

ٍيتيـٍ          بىني أىسىدو سىاٍستىٍأًخركا أىٍك تىقىديمكا ـٍ قىٍد لىكى قعا أىنيكي ـي حى كىأىٍعمى
(4) 

كجاء المنادل اسمنا مف ا سماء الخمسة من كبنا، كمنو قكؿ جريبة بف ا شيـ، كقد 
 حذست أداة النداء: )مف الكامؿ(

ٍيبىةى أيمُّوي مىٍف يىٍعًرؼي قالكا: أىبا سىٍعدو أى  رى ؟       ثىًكمىٍت جي ـٍ تىٍعًرٍسييـٍ لى
(5) 

  

                                                 

 (، ك)سميح، كباعث، كالمرقع( أسماء رجاؿ.2/503( الكميت بف ثعمبة، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.2/182( سيبكيو، الكتاب )ج(2
(، ك)عفاىػػا( محاىػػا، ك)ىطيػػاؿ( المطػػر الغزيػػر، ك)الجػػك( مكنػػع، 102( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد )ص3)

 ك)سحيؽ( الثكب البالي، ك) اليمنة( البرد اليماني.
 (.2/392( نرار بف ا زكر، ديكاف بني أسد)ج4)

 (، ك)ثكمت( سقدت.2/442( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج(5
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 كدخمت أداة النداء )أيا( عما مناؼ، كمثالو قكؿ خالد بف قيس: )مف الرجز(

ٍمًجمىوٍ  ياعى الًمائىًة الميجى  (1)أىيا نى

 عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(كجاء المنادل مناسنا مندكبنا من كبنا سي قكؿ 

بافى اليىٍكـى ًمٌني ًبغىيًر ذىـسىكا  ـٍ         نىًدٍمتي كى كانىدى ما الشيباًب كى  (2)نىدىمي عى

 الشَّبيو بالمضاؼ: -ت

يأتي المنادل شبيينا بالمناؼ، "كىك: ما ات ؿ بو شيء مف تماـ معناه"
(3) ،-

بتعريؼ أدؽ، ، كقد عريؼ المحدثكف شبيو المناؼ -المق كد بما يتمـ معناه معمكلو التالي لوك 
قاؿ عباس حسف:  "ىك المنادل اليذم اتي ؿ بو معمكؿ يتـٌ معناه، كقد يككف المعمكؿ مرسكعنا، 

عما –، كلعؿي الباحث عثر عما شاىد كاحد لممنادل الشبيو بالمناؼ (4)أك من كبنا، أك مجركرنا"
  سنالة بف شريؾ:)مف الطكيؿ(قكؿ سي  -رأم أىؿ الككسة 

 (5)لي الًقرل لىٍستى كاًجدنا      ًقراؾى ًإذا ما ًبتي سي داًر عاً ـً أىع أىيُّيا البا

سنا ب )أؿ(، كقد عمؿ سيما بعده، سن ب )القرل(، ػكالشاىد سيو: كقع المنادل حقيقة معري
كدخمت )أيُّيا( عما رأم الككسييف ك مة نداء، كالمنادل عندىـ  كقد حذست أداة النداء )يا(،

 )البالي( لجكاز نداء المعريؼ بػ)أؿ(.

 ثانينا: أحكاـ تابع المنادل:

ا كتف ي ن كتكجيينا  حكاـ تابع   مف يطالع كتب النحكييف يجدىا تغص بآراء النحاة شرحن
 : (6)تيةابع المنادل سي النقاط اآلاـ تالنداء، كشكاىدىا الكاردة عف العرب، كيمكف تمخيص أحك

                                                 

(، ك)شػػػمك( قطعػػػة المحػػػـ، كالجمػػػع أشػػػ ء، ك)جٍيألػػػو( النػػػبعة، 2/126( خالػػػد بػػػف قػػػيس، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج1)
 التي تعميؽ عمييا ا جراس، كأراد المدسكعة ًديىةن.ك)المجمجمة( 

 (. 80( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(2
 (.4/15( ابف ىشاـ، أكنح المسالؾ إلا ألفية ابف مالؾ )ج(3
 (.4/32( حسف: عباس النحك الكاسي )ج(4
، ك)عا ـ( عا ـ بف عمر 2/355( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج(5  بف الخطاب. (، ك )القرل( الكـر
 (.58-4/40( حسف: عباس، النحك الكاسي)ج(6
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مناسنا، أك شبيينا بالمناؼ، أك نكرة لير  –إذا كاف المنادل من كب المفظ كجكبنا  .1
كتابعو نعت، أك عطؼ بياف، أك تككيد كجب ن ب التابع مطمقنا  مراعاة  -مق كدة

 لمفظ المتبكع.
أف يككف من كب المفظ إذا كاف التابع بدعن أك عطؼ نسؽ مجردنا مف )أؿ( سا حسف  .2

كالمتبكع، كقد ذىب جميكر النحاة ععتباره كالمنادل المستقؿ  معربنا أك مبنيعا تبعنا 
 لنكعو مفردنا أك مناسنا.

إذا كاف المنادل مجركرنا بال ـ سي اعستغاثة كجب جرُّ التابع تبعنا لو، كذىب آخركف  .3
أم اعتبره عباس حسف أنسب لجكاز الجر سيو عما المفظ، كالن ب عما المحؿ، كىك ر 

 مف الرأم ا كؿ.
ما كاجبة  .4 ذا كاف المنادل مبنيعا كجكبنا عما النـ ، ستكابعو إما كاجبة الن ب سقط، كا  كا 

ما جائزة الرسع الشكمي كالن ما بمنزلة المنادل المستقؿالرسع الشكمي سقط، كا   : ب، كا 
  مراعاة لمحؿ ىذا -ككيدنانعتنا، أك عطؼ بياف، أك ت -يجب )عما ا شير( ن ب التابع  -أ 

 المنادل، كع ي ح مراعاة لفظو" إذا أنيؼ إناسة محنة ككاف مجردنا مف )أؿ(.
ذا كاف المنادل المبني عما النـ مختكمنا بألؼ اعستغاثة أكجب بعض النحاة   -ب  كا 

 الن ب، لكف الراجح جكاز الرسع كالن ب سي تابعو.
المنادل إذا كاف التابع نعتنا، كمنعكتو لفظة "أم" سي كيجب رسع التابع مراعاة شكمية لمفظ   -ج 

التذكير، "كأية" سي التأنيث، أك  فة  فتيما، كسي كؿ تابع آخر لم فة سفي مثؿ: "بارؾ ا  
سيؾ يأييا الطبيب الرحيـ"، يتعيف الرسع سي "الرحيـ" التي ىي  فة لم فة، لعدـ كركد السماع 

عكت اسـ إشارة لممذكر، أك لممؤنث  جيء بو لمتك ؿ إلا بغيره، أك يجيء التابع نعتنا، كالمن
 نداء المبدكء "بأؿ"   ف المبدكء بيا ع يجكز مناداتو بغير كاسطة سيتعيف الرسع تبعنا لمفظ.

كيجكز رسع التابع كن بو مراعاة لمفظ أك المحؿ سي المفرد مف نعت، أك عطؼ بياف، أك  -د 
كسي عطؼ النسؽ المقركف "بأؿ"  نحك: يا تككيد، أك سي النعت المناؼ المقركف بأؿ، 

 معاكية الحميـ  بمغت بالحمـ المدل. أك الكاسع الحمـ.
ف كاف المنادل مما ي ح ن بو كبناؤه عما النـ سأمره لالبن  .5 سي نكعيف، لكؿ  -اكا 

 منيما حكمو كحكـ تابعو.
 المنادل المك كؼ بكممة "ابف" أك "ابنة"، سحكـ تابعو الن ب تبعنا لممحؿ. -أ 
منادل المفرد الذم تكرر لفظو بشرط إناسة المفظ الثاني المكرر: سكاء أكاف المنادل ال  -ب 

ا مشتقنا، كحكـ المنادل سي مثؿ ىذا ا سمكب جكاز  المفرد عممنا، أـ اسـ جنس، أـ اسمن
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لحالتيف  سفي حالة ن ب ا كؿ الن ب، كالبناء عما النـ. كحكـ التابع كجكب الن ب سي ا
السبب راجعنا إما: ععتبار ىذا المنادل مناسنا لممناؼ إليو المذككر يككف  -المنادل أم-

ا للكؿ، أك ا لفظين ا بيف المتنايفيف "كيعرب تككيدن سي الك ـ، كاعسـ الثاني المكرر مقحمن 
ما: ععتبار المنادل، مناسن ميم ن  ا إلا محذكؼ يماثؿ المذككر يككف اعسـ الثاني  زائدنا" ... كا 

، أك: عطؼ بياف، أك: مفعكعن ا لفظين تككيدن -ا الرأم من كبنا عما ىذ  بو لفعؿ ا أك: بدعن
محذكؼ، أك: منادل بحرؼ "يا" المحذكؼ. كمع جكاز ىذه الخمسة يحسف اختيار ا نسب 

 .منيا لمسياؽ، كا كنح سي أداء الغرض

يككف مبنينا عما النـ سي محؿ  - نو مفرد معرسة-كسي حالة بناء ا كؿ عما النـ 
، أك عطؼ بياف، مراعان سي  ن ب، سين ب الثاني إما عما اعتباره تككيدنا لفظيعا، أك بدعن

، أك عما ما عما اعتباره منادل مناسنا مستق ع اعتباره مفعكع بو لفعؿ  الث ثة محؿ المنادل، كا 
 محذكؼ.

 الرجز(بشر:)مف كقد ر د الباحث أبيات عدة لحؽ المنادل تابع مف التكابع، كمف ذلؾ قكؿ 

ٍحًتديهٍ  ـي مى   (1)ًإنيؾى يا أىٍكسي الميئي

سجاء المنادل )أكس( مبنيعا عما النـ سي محؿ ن ب، كتبعتو ال فة مرسكعة، كيجكز 
.  سييا الرسع عما المفظ، كالن ب عما المحؿر

كقد تبع المنادل لفظ )ابف( سي ث ثة شكاىد، كجاء سييف من كبنا عما المحؿ، كمف 
 سبرة بف عمرك: )مف الطكيؿ( ذلؾ قكؿ  

ٍمرى ٍبفى  ٍمرو  أىنى  (2)أىٍبمىؽى اإًلٍستي كىالقىفا      كىىىٍؿ ًمٍثمينا سي ًمٍثًميا لىؾى لاًسري  نى

كالشاىد سي البيت: ن ب التابع)ابف( عما محؿ المنادل، كع ي ح رسعو عما المفظ، 
  كالمنادل مبني سي محؿ ن ب، كقد جاء مرخمنا عما لغة مف ينتظر.

 سبرة بف عمرك: )مف المتقارب(كمثمو قكؿ 

ٍمرىةى ماذا ذىكىٍر          تى ًمٍف ً ٍرًمةو أيًخذىٍت ًبالميرارً  ٍمري ٍبفي نى  (3)أىنى

  
                                                 

، ديكاف بشر)ص (1  (.59( بشر بف أبي خاـز
 (.2/65( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد)ج(2
 .(2/67بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج( سبرة (3
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 كقكؿ أبي الميكش: )مف الكامؿ(

ٍمًح أىبيؾى ما تىٍستىٍقًطري  ٍيرو ًإنيما     ًمٍف ًمٍثًؿ سى مى  (1)يا نىٍيشىؿي ٍبفى أىبي ني

السابقة جاءت لفظة )ابف( ك فنا أك بدعن مف المنادل المبني عما النـ، سفي ا بيات  
 سن بت تبعنا لمحمو، كع ي ح رسعيا عما المفظ، كالمفظ ترخيـ لممنادل عما لغة مف ع ينتظر.

( عمػػػا رأم الب ػػػرييف كتبعػػػو اسػػػـ معػػػريؼ بػػػػ)أؿ( سكجػػػب رسعػػػو عمػػػا  كجػػػاء المنػػػادل )أمُّ
بشػػر: )مػػف قػكؿ البدليػة مػػف لفػظ المنػػادل سػي تسػػعة أبيػػات سػي شػػعر بنػي أسػػد، كمػػف شػكاىد ذلػػؾ 

 المنسرح(

قىعا اليذم تىٍحذىريفى ًمٍنوي قىٍد كى زىعنا      ًإف ي   (2)أىييتييا النيٍفسي أىٍجًممي جى

 سجاءت )النفس( تابعة لممنادل مرسكعة كجكبنا عما المفظ.

 مطير بف ا شيـ: )مف اؿ طكيؿ(كمنو قكؿ 

ٍيري مىٍجيىؿً  ـٍ    سىميراءى ماءو ًريُّوي لى ٍكبافي ًإفي أىمامىكي أىع أىيُّيا الرُّ
(3) 

 كالشاىد سي البيت: جاء المنادل)أٌييا( مبنيعا عما النـ، كتبعو المعرؼ بػ)أؿ( بعده
.  بالرسع عما المحؿ، كىك كاجب كممتـز

 المطمب الخامس: مسائؿ متعمقة بالنداء
 العامؿ في المنادل:

ة، تقدير سعؿ محذكؼ  لمنُّحاة آراء عدة سي العامؿ سي المنادل، أشيرىا ك أقكاىا حجي
المنادل مفعكؿ بو سي المعنا كنا بو سعؿ  بمعنا أدعك بعد أداة النداء، قاؿ ابف عقيؿ: "...

ـٍ أفي النرداءى، كؿُّ اسـو مناؼ سيو سيك ن به (4)منمر نابٍت )يا( منابو" ، كقاؿ سيبكيو: "اعم
 .(5)عما إنمار الفعؿ المتركؾ إظياريه، كالمفردي رسعه كىك سي مكنع اسـو من كب"

                                                 

، )نػمير( ت ػغير نػمرة، ك)السػمح( التغػكط، ك)تسػتقطر( تتبخػر (2/484)ج( أبك الميكيش، ديكاف بني أسػد (1
 بالقطر. 

، ديكاف بشر )ص(2  (. 124( بشر بف أبي خاـز
 ، ك)سميراء( منزؿ سي طريؽ مكة تحيطو جباؿ كآكاـ سكد.(2/426)ج( مطير بف ا شيـ، ديكاف بني أسد (3
 (.3/258( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )ج(4
 (2/182( سيبكيو، الكتاب )ج(5
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ابف ىشاـ عف )يا(: "كليس ن ب المنادل بيا كع بأخكاتيا، كع بيفي أسماء  كقاؿ
ا" لػ)أدعك( محتممة  .(1)لنمير الفاعؿ بؿ بػ)أدعك( محذكسنا لزكمن

أٌما الرأم الثاني كىك اعتبار أدكات النداء أسماء أسعاؿ بيا ن ب المنادل، قاؿ الرني 
 ) سي شرحو عما الكاسية: "ذىب بعنيـ إلا أفي أحرؼ النرداء أسماء أسعاؿ بمعنا )أدعك( كػ)أؼم

ر، كليس ثمية سعؿ مقدير"  كىك رأم أكرده أبك حياف ا ندلسي.  .(2)بمعنا: أتنجي

"حركؼ النرداء أسماء  :كأٌما العامؿ الثالث سيك عامؿ معنكم، كىك الق د، قاؿ الرني
ر، كذىب بعنيـ إلا أفي النيا ب لممنادل  ، بمعنا أتنجي أسعاؿ بمعنا )أدعك(، مثؿ: أيؼم

 . (3) بمعنكمٌّ كىك الق د، كريدي بأنيو لـ ييٍعيىد سي عكامؿ الني 

كيبدك أف رأم سيبكيو كمف تابعو مف النحاة ىك الرأم ا  كب سي اعتبارىا من كبة 
 .عمييا قعد النحكالتي  ة العامؿكىك الفعؿ كىك يتماشا مع نظري  بعامؿ محذكؼ

 نداء اًلسـ المبدكء بػ )أؿ( التعريؼ:

جكاز ندائو، أما اختمؼ النحاة سي جكاز نداء المبدكء بػ)أؿ(، سذىب الككسيكف إلا 
الب ريكف سذىبكا إلا منع ندائو عدا لفظ الج لة ) ا (، سػ)أؿ( سيو أ بحت كحرؼ مف حركسو 
ا  مية، كقد احتج كؿ منيـ بأدلتو، كاتكأ الب ريكف عما عدـ جكاز دخكؿ تعريفيف عما اسـ 

ـ البتية  إعي أنييـ قد "كاعمـ أنيو ع يجكز لؾ أٍف تنادم اسمنا سيو ا لؼ كال ي كاحد، قاؿ سيبكيو:
ـ ع يفارقانو، ككىثيرى سي ك ميـ  قالكا: يا ا  الًفر لنا، كذلؾ ًمٍف ًقبىًؿ أنيو اسـه يمزمو ا لؼ كال ي

ـ اليتي ًمٍف نفس الحركؼ" ـ سيو بمنزلة ا لؼ كال ي  .(4)س ار كأفي ا لؼ كال ي

قكليـ )يا التي( ك) يا الرجؿ( كقد ناقش  كاحتج الككسيكف بشكاىد عف العرب، كأجازكا 
 .(5)ابف ا نبارم مسألة نداء اعسـ المحما بػ)أؿ(، كأكرد حجج كؿ سريؽ

إع بكاسطة، إما  -عدا لفظ الج لة) ا (-)أؿ( ػكالراجح عدـ جكاز نداء اعسـ المبدكء ب
 .(6)اسـ اإلشارة أم، أك اعسـ المك كؿ

                                                 

 (.4/104( ابف ىشاـ، مغني الميبيب )ج(1
 (.33 -2/32( الرني، شرح الرينٌي عما الكاسية )ج(2
 (.2/32( المرجع السابؽ )ج3)
 (.2/195( سيبكيو، الكتاب )ج4)

 (.284-1/278( ابف ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )ج(5
 (. 48-2/47( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(6



  

082 
 

نمػػا  كلػػـ تػػدخؿ أداة النػػداء عمػػا اسػػـ معػػرؼ بػػػ)أؿ( سػػي شػػعر بنػػي أسػػد بشػػكؿ مباشػػر، كا 
دخمت عما اسـ اإلشارة ) أييا(، أك بكاسطتيا سػي سػبعة شػكاىد مػف أشػعارىـ، خمسػة بػدكف أداة، 

 قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(كسي شاىديف ذكرت أداة النداء)يا( قبميا، كمنو 

قعا كىع عىٍدعأىع أىيُّيا المىٍرءي الي   (1)ذم لىٍيسى ميٍنً تنا       كىع قاًئ ن ًإٍف قاؿى حى

كالشاىد سي البيت: حذست أداة النداء )يا(، ككانت داخمة عما اسـ اإلشارة )أم(، كقد 
كقع منادل لفظنا، كما بعده بدؿ )المرءي(، كىك المراد بالنداء حقيقة، كعند الككسيكف جاءت )أييا( 

 . يف أداة النداء كالمنادلنداء بك مة لم

 )مف البسيط(  :كمنو قكؿ منرس بف ربعي

ر ٍص ًبؾى البى ى ، ع يىٍشخى وي        أىٍبً ٍر طىريقىؾى يا أىيُّيا الريجيؿي الميٍيًدم قىكاًر ى
(2) 

سعند الككسييف دخمت )يا( النداء عما )الرجؿ( بكاسطة ك مة النداء )أيُّيا(، كجاء مفردنا 
( ك مة لمنداء ع محؿ ليا مف اإلعراب، ك)ىا( زائدة، كالب ريكف مبنيعا عما  الٌنـ، ك)أمُّ

( منادل مبنيعا عما النـ، كيكقعكف المعريؼ بػ)أؿ( بعده تابعنا لػ)أم(.  يكقعكف )أمُّ

 :المنادل المضاؼ إلى ياء المتكمـ

تدخؿ ياء المتكمـ عما المنادل، كحكمو الن ب بالفتحة  إلناستو، كقد تظير الفتحة 
كقد تقدر كاختمؼ النحاة سييا تبعنا لنكع الحرؼ ا خير سي المنادل  سإٌما أف يككف  حيح اآلخر 

ما   :(3)أف يككف معت ع  سإف كاف  حيح اآلخر جاز سيو ست لغات، كىيكا 

ي ن عمييا، كقد كردت سي شاىديف مف أشعار بني أسد، حذؼ الياء كبقاء الكسرة دل .1
 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: مف )الكامؿ( 

ـٍ أىٍىؿي الٌندامىو يًف سىًاٍبكي ما بىني         أىسىدو سىيي يا عى
(4)  

 سحذست الياء، كبقيت الكسرة  : كقع المنادل مناسنا إلا )ياء المتكمـ(كالشاىد سي البيت 
 شاىدنا عمييا.

                                                 

 (. 38( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(1
)قار ػػػػة( كىػػػػي الكممػػػػة المؤذيػػػػة،  (، ك)القػػػػكارص( جمػػػػع2/266( منػػػػرس بػػػػف ربعػػػػي، ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد)ج(2

 يشخص الب ر( يرسع جفكنو إلا أعما بانزعاج.ك)
 (.  66-58( حسف: عباس، النحك الكاسي )ص(3
 (، ك)ما( زائدة.108( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(4
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كمنػو قػكؿ ن ب المنادل بفتح مقدير كبقاء الياء سػاكنة، كىػك ا لمػب سػي أشػعارىـ،  .2
 عبيد بف ا برص: )مف الكاسر(

ٍكـي السيفيفً  ٍر  اًحبي أىتىرل حيمكعن       تيساؽي كىأىنييا عى  (1)تىبى ي

ن ب المنادل بفتح مقدر كستح الياء، كقد كرد سي شاىد كاحدو مف أشعارىـ سي قكؿ  .3
 ا سدية: )مف الطكيؿ( سعدل

ٍيدً  ًمٍف جى تي       كىفاًنيى ما ًبٍي ًمٍف بى ءو كى ـى حيجي ٍؿ ًلتىٍفيى بيًبيى ع تىعجى حى
(2) 

كالشاىد سي البيت: جاء المنادل مناسنا إلا ياء المتكمـ، كن ب بفتح مقدير  عشتغاؿ 
 المحؿ بحركة المناسبة، كثبتت ياء المتكمـ مفتكحة. 

 المنادل كقمب الياء ألفنا، كلـ أعثر عما شكاىد ليا سي شعر بني أسد.ستح آخر  .4
قمب الياء ألفنا ثـ حذسيا كبقاء الفتحة دلي ن عمييا، كلـ ترد سي شعر بني أسد حسب  .5

 ما رآه الباحث.
حذؼ الياء، كبناء المنادل عما النـ عما النية كىي أنعؼ المغات، كقد عثرت  .6

: )مف قكؿ خكلة بنت ا زكر سيا ىذه المغة، عما شاىد كاحدو قد يخريج عم
 الطكيؿ(

ٌنا أىع ميٍخًبره بىٍعدى  ـٍ عى ٍف ذا اٌلذم يا قىٍكـي أىٍشغىمىكي برٍرنا          سىمى الًفراًؽ ييخى
(3) 

اؤه، كا  ؿ كالشاىد سي البيت السابؽ: كقع المنادل مناسنا إلا ياء المتكمـ كحذست ي
( عما النـ، كقد يككف المنادل مف نداء النكرة المق كدة يا قكمي( سحذست الياء، كبني ) )قـك
سيي تخاطب قكميا سمعؿي البيت يخرج عما لغة حذؼ الياء   كف المعنا معمـك بالنسبة لمشاعرةل

 مع بناء المنادل كىك ا رجح مف ناحية المعنا.   

 السابقة أربع أخرل كىي :أٌما إذا كاف المنادل مناسنا لمفظتي )أب( ك)أـ( سيناؼ لمطرائؽ 
 حذؼ ياء المتكمـ كاإلتياف بتاء التأنيث، مع البناء عما الفتح كىك كثير.  .1
 حذؼ ياء المتكمـ كاإلتياف بتاء التأنيث، مع البناء عما الكسر كىك كثير. .2
 حذؼ ياء المتكمـ كاإلتياف بتاء التأنيث، مع النـ عما الفتح كىك قميؿ. .3

                                                 

( اإلبؿ عمييا اليكادج.122عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص ((1  (، ك)تب ر( تأميؿ، ك)حمكعن
 (.  2/167( سعدل ا سدية ، ديكاف بني أسد)ج(2
 (.2/493( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(3
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لفة التي ىي العكض، كألؼ بعدىا أ ميا ياء المتكمـ  نحك: الجمع بيف تاء التأنيث السا .4
 يا أبتا، كع ي ح القياس عمييا.

ـٌ(، ك)أب( مناسة إلا نمير سي شعر بني أسد، بؿ كردت مناسة  :كلـ ترد لفظتي )أ
 إلا اسـ ظاىر.

أما إف كاف المنادل معتؿي اآلخر بالكاك أك الياء أك ا لؼ سالحكـ ن ب المنادل عما 
ذا كاف المنادل مختكمنا بياء مشددة سيجكز حذؼ ياء المتكمـ الفت ثبات ياء مفتكحة بعده، كا  حة كا 

دلاـ ياء المتكمـ سييا مع الفتحة.   كبقاء المشددة مكسكرة، أك حذؼ الياء ا خيرة مف المشددة كا 
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 المبحث الثاني
 التركيب السياقي لمنداء كالبني الندائية التابعة لو

 األكؿ: األساليب التي تمي التركيب الندائي:المطمب 
إف الغرض الرئيس لمنداء ىك لفت انتباه المخاطب  كي يقبؿ عما الداعي  سيمقي  

الداعي ما يريد لمخاطبو بعد جذب انتباىو، كيرتبط الك ـ بعد النداء بعدة أساليب تقع بعده، 
تابعة لمتركيب الندائي سي أشعار بني سإميا أف يقع بعده خبر، أك إنشاء، كقد كردت أساليب عدة 

 أسد حسبما ر د الباحث، كىي كثيرة أكتفي بنرب نماذج لكؿ نكع منيا:

 لمتركيب الندائي: ةاألساليب اإلنشائية التالي

 بشر: )مف المنسرح(تبع ا مر النداء سي أبيات عدية، كمف ذلؾ قكؿ األمر: 

زىعنا       قىعاأىييتييا النيٍفسي أىٍجًممي جى اليذم تىٍحذىريفى ًمٍنوي قىٍد كى ًإف ي
(1)  

ا( تالية لمتركيب الندائي،  سي البيت السابؽ: جاءت جممة ا مر اإلنشائية )أجممي جزعن
كىي الرسالة المتنمينة سي النداء لممخاطب، كمف أجميا طمب المتكمـ مف )النفس( أف تنتبو إليو 

 ليك ؿ الرسالة، كىي رسالة طمبية.

 سنالة بف شريؾ: )مف الطكيؿ( كمنو قكؿ

ميعىٍتيا الحى ًئبي   (2)أىنا حي كىمرٍش لمررىاًف سىًإنييا         لىدىاةي ًرىافو جى

إف الشاعر يمتؼ انتباه مخاطبو)نا ح(، كىك سرس كنداؤه مف نداء ما ع يعقؿ  لما كقع 
يجدي سي السباؽ  ليحقؽ الفكز،  بينو كبيف الشاعر مف ألفة، ثـ يمقي الجممة الطمبية ا مريية لو أف

، سكقعت سي كالرسالة المتنمينة جزء أساس مف التركيب الندائي، بؿ لفت اعنتباه مف أجميا
 البيت إنشائية طمبية.

 النيي:

كجاءت الرسالة التالية لمتركيب الندائي عما سبيؿ الكؼر عف سعؿ )ما( سأراد المتكمـ نيي 
 قكؿ أسدم مجيكؿ: )مف الطكيؿ( وانتباىو ثـ ألقا رسالتو، كمن عف سعؿ معييفو سمفتالمخاطب 

                                                 

، ديكاف بش )ص(1  (. 124( بشر بف أبي خاـز
ػػػش( أسػػػرع، ك)الح ئػػػب( (، 2/339( سنػػػالة بػػػف شػػػريؾ ، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(2 ك)نا ػػػح( سػػػرس سنػػػالة، ك)كمر

ٍمبة( كىي الدسعة مف الخيؿ.  مفردىا )حى
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ٍيًؿ بىٍيفى الغىكايؿً  دُّ الجى ٍيؿو سىحى ٍيدىؾى يا ٍبفى الميٍستىًيؿر ع تىًتٍو      ًبجى كى ري
(1) 

كاليػدؼ مػػف  ،سكقػع أسػمكب النيػي اإلنشػائي)ع تتػػو( تالينػا لمتركيػب النػدائي، بػؿ الرسػػالة التابعػة لػو
 النداء. 

 قكؿ سعدل ا سدية: )مف الطكيؿ( كمنو

ٍيدً  ًمٍف جى تي       كىفاًنيى ما ًبٍي ًمٍف بى ءو كى ـى حيجي ٍؿ ًلتىٍفيى بيًبيى ع تىعجى حى
(2) 

جاء الرسالة طمبنا بالكؼر عف سعؿ العجمة، كىك خطاب سيو نكع مف الرجاء، ستطمب منو 
النداء إذ يتركب مف ممقا  أف يستمع لو، كيفيـ مرادىا  كي  يزيد ىميا، كىك الغرض مف

 لمرسالة، كىك )سعدل(، كمخاطب ليا كىك حبيبيا، كمنمكف الرسالة النيي التالي لمنداء.

 اًلستفياـ:

كت  التركيب الندائيي اعستفياـ سي أبيات عدة، سمفت المتكمـ بالنداء مخاطبو ليستمع 
 مر ب لي آخر، كمف ذلؾ  ـاـ سكاءن أكاف عما الحقيقة أمنو منمكف رسالتو، كىك اعستفي
 قكؿ سبرة بف عمرك:)مف الكامؿ(

ـي مىٍسؤيكؿه ًبًو الميتىعىمردي   ٍك كىٍمتى أيمُّؾى ىاًبؿه          كىالحي ٍمري كىٍيؼى حى  (3)يا نى

ف بعد عنو أرسؿ الرسالة اعستفيامية المتنمنة معنا   سبعد أف جذب الشاعر مخاطبو كا 
 استفياميعا حمؿ معنا التكبيخ.  منمكف الرسالة تركيبنا إنشائيعا التكبيخ  لظممو سي القناء، سجاء

 كمنو قكؿ بشر يرثي أخاه:) مف الخفيؼ( 

طى القىٍطري أيميياًت الًعياؿً  ٍف لمنرساًء ًإذا ما         قىحى ٍيري مى يا سيمى
(4) 

كـر كيتنح سي البيت السابؽ رسالة الشاعر الرثائية  خيو المقتكؿ، سينعيو ب فات ال
كرعاية الفقراء كا رامؿ، مستخدمنا التركيب اعستفيامي تالينا لمنداء، كالنداء لمميت عما سبيؿ 

كىك المبتغا مف النداء، سميس أحد  ،الشعكر بقربو كعدـ ت ديؽ ساجعتو بأخيو ثـ يكجو سؤالو
 بعد سمير لمنساء ا رامؿ سقد استقدت رج ن معطاءن جكادنا.

                                                 

 (، ك)المستيؿ( رجؿ أسدم، ك)الغكايؿ( الميمكات.2/217( أسدم مجيكؿ، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.  2/167( سعدل ا سدية ، ديكاف بني أسد)ج(2
 ؿ قاضو قبؿ الرشكة سي الجاىمية، ك)ىابؿ( ثاكؿ.(، ك)نمر( أك 2/61( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج(3
، ديكاف بشر)ص 4) (، ك)قحط( انحبس كانقطع، ك)القطر( ا مطار، ك)أميػات العيػاؿ( 174( بشر بف أبي خاـز

 ا رامؿ كالمتكف ت بأبنائيف.
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 :التمني

 رامة بنت الح يف: )مف البسيط(جاء النداء متبكعنا بظاىرة التمني سي قكؿ 

ا       ىىٍؿ أىٍىًبطىٍف قىٍريىةن لىٍيسىٍت ًبيا ديكري  ٍت لي ى ن لىٍيته أىٍ بىحى  (1)يا لىٍيتى ًشٍعرم كى

كالبيت السابؽ مختمؼ سيو بيف النحاة  سذىب بعنيـ إلا أف )يا( حرؼ تنبيو إذا 
كػ)ليت(، كذىب بعنيـ إلا جكاز تقدير منادل بعدىا )يا ىؤعء(، كيككف  دخمت عما الحركؼ

التمني تابعنا لمتركيب الندائي، بؿ ىك منمكف رسالتو، سمما التفت القـك إلييا تمنت عكدة ا ياـ 
 السعيدة، كاستخدمت حرؼ التمني )ليت(. 

 ا ساليب الخبرية التالية لمتركيب الندائي:

ي عما  كر عدة لمجمؿ التالية لو، ستمتو الجممة الفعمية، اشتمؿ التركيب الندائ
 كاعسمية، كشبو الجممة، كظكاىر أخرل كالتككيد كالشرط كالنفي كالدعاء، كمف ذلؾ:

 الجممة اًلسمية:

سنالة بف كتبعت النداء جممة اسمية لير مسبكقة بنفي أك تككيد، كمف شكاىد ذلؾ قكؿ  
 شريؾ:)مف الطكيؿ(

نىٍذره ع أىبيعيؾى كاًجبي أىناً حي ىىدٍ     مىيي كى لىٍيمىةو       عى مه كيؿي يىٍكـو كى
(2) 

سي البيت السابؽ: دخؿ حرؼ النداء اليمزة عما منادل عمـ، سبني عما النـ، كت ه  
جممة اسمية لير مسبكقة بأداة النفي أك التككيد، بؿ لعميا مميا يدخؿ سي القسـ، كالشاىد سييا 

 مسبكقة بأدكات النفي أك التككيد.دخكؿ النداء عما جممة اسمية خبرية لير 

 الجممة الفعمية:

 ذلؾ قكؿ ىند بنت معبد: )مف الكامؿ( لمنداء سي سياقات عدة، كمف جممة الفعمية تاليةكردت ال

ٍيؿى ليرابي ـي جى با       كىأىطارى عنري الًحم با ذىىىبى ال ر ـى ىىٍيياتى ال ر ٍي أىأيمى
(3) 

                                                 

 (، ك)الغ ص( الشجا كا لـ.2/105( رامة بنت الح يف، ديكاف بني أسد)ج(1
(، ك)اليػدم( مػا يقػدـ قربانػا لمكعبػة، ك)نػذر( قربػة أك عيػد يمتػـز 2/339ديكاف بني أسػد)ج( سنالة بف شريؾ، 2)

 بو الحالؼ.
(، ك)ال ػبا( جيػؿ الفتػكة، ك)جيػؿ لرابػي( أراد جيػؿ شػبابيا حػيف 2/110( ىند بنت معبد، ديػكاف بنػي أسػد)ج(3

 كاف شعرىا أسكد كالغراب.
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)ىييات( بعد التركيب  انية المبدكءة باسـ الفعؿ المانيسكقعت الجممة الفعمية الم
رساؿ رسالة ، كالرسالة داخمة سيو مف حيث الغرض مف النداء، سيك لفت انتباه إل الندائي، كىي

 جممة سعمية لمتأسؼ عما ما ذىب مف أياـ جميمة.سي البيت 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(  

كر ًمٍثؿى سىحيًؽ الييمنىًة البالي يا دارى ًىٍندو عىفاىا كيؿُّ ىىٌطاًؿ    ًبالجى
(1) 

السابؽ مف نداء اعسـ المناؼ إلا اسـ  ريح بأداة النداء)يا( لير محذكسة،  كالبيت 
كحكـ المنادل بعدىا الن ب، كدخمت سي حيز الجممة الفعمية جممة مانية تفيد اإلخبار عف 

سيك إخبار عف أحكاؿ   مف تغير ا جكاؿ بيف أمطار كرياحا حباب، كقد محيت آثار ديارىـ 
 داء جممة سعمية مانية لير مسبكقة بنفي أك تككيد. ديار محبكبتو، ست  الن

 التككيد:

كجاءت الجممة التالية لمنداء اسمية كسعمية مسبكقة بأدكات التككيد، كمف شكاىد الجممة 
 )مف الطكيؿ( سنالة بف شريؾ:اعسمية المؤكدة بعد النداء قكؿ 

مالىؾى ًإٍف  ٍيؿى مىٍجمكبىةه لىدنا     كى ـٍ يىٍجميًب ا ي جاًلبي أىناً حي ًإٌف الخى لى
(2) 

(، ككقع النداء باليمزة  سجاء النداء مميدنا لجممة خبرية اسمية مؤكدة بأداة التككيد )إفي
 منادل مبني عما النـ سي محؿ ن ب.كال

 كمنو قكؿ بشر يذكر لزكىـ لبني عامر كانت ار قكمو عمييـ:)مف الطكيؿ(

ـٍ     ٍكنا ًنساءىكي ًمفى الشيؿر كىاإليجاًؼ تىٍدما عيجكبييا بىني عاًمرو ًإٌنا تىرى
(3)  

سي البيت دخكؿ النداء عما جممة اسمية مؤكدة بػ)إٌف( كخبرىا جممة سعمية، ككقع النداء 
 سي الجممة محذكؼ ا داة، كالمنادل مناؼ إلا اسـ ظاىر حكمو الن ب.

  
                                                 

( محاىػػا، ك)ىطيػػاؿ( المطػػر الغزيػػر، ك)الجػػك( مكنػػع، (، ك)عفاىػػا102( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد )ص1)
 ك)سحيؽ( الثكب البالي، ك) اليمنة( البرد اليماني.

(، ك)نا ػح( سػرس سنػالة، ك)مجمكبػة( زجػر الخيػؿ لمجػرم سػي 2/338( سنالة بف شريؾ، ديػكاف بنػي أسػد)ج2)
 السباؽ.

، ديػػكاف بشػػر)ص 3) ػػٌؿ( السيػػكؽ كالطػػرد19( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز ، ك)اإليجػػاؼ( اإلسػػراع باإلبػػؿ كالنػػكؽ، (، ك)الشي
 ك)العجكب( ا عجاز.
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 )مف الكامؿ(كمف شكاىد دخكؿ النداء عما جممة سعمية مؤكدة بػ)قد( قكؿ الجميح: 

يا جارى نىٍنمىةى قىٍد أىنىا لىؾى أىٍف         تىٍسعا ًبجاًرؾى سي بىني ًىٍدـ
(1)  

 كالشاىد سي البيت: دخكؿ النداء عما جممة خبرية سعمية مؤكدة بقد. 

 شبو الجممة:

 عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(كجاء بعد النداء شبو جممة سي مكانع عدة، كمنو قكؿ 

ما بافى اليىٍكـى ًمٌني ًبغىيًر ذىـ سىكا نىدىمي عى ـٍ      نىًدٍمتي كى كانىدى  (2)الشيباًب كى

 النفي:

بف اكت  النداء جمؿ اسمية كسعمية منفية سي مكانع عدة، سمف اعسمية قكؿ يزيد 
 خميفة: )مف الطكيؿ(

ير سىٍقعىسً  ةى ًخٍ مىةه    ييطاعي ًبيا يا قىٍكـي سي حى   (3)بىني أىسىدو ما سي طيمىٍيحى

 كمميا ت ه الجممة الفعمية المنفية قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(
بىٍت        ًإٌع تىقىريبى آجاؿه ًلميعادً  ك ما طىمىعىٍت شىٍمسه كىع لىرى يا عىٍمري
(4) 

 الشرط :

 كمحب بف شؤبكب: )مف الطكيؿ(كقد سبؽ النداء تراكيب شرطية عدة، كمف ذلؾ قكؿ 

ٍكذىةي ًإٍف  ـٍ ًبأىنيني         لىئيـه سىًمٌني ًعٍتًرـي المٍُّؤـً أىٍ ىـي أىحى تىٍزعي ٍر كى تىٍفخى
(5) 

سكقع التركيب الشرطي مف ا داة )إٍف( الجازمة كجممتيو بعد النداء، كقد جاء النداء 
 عمـ مبني سي محؿ ن ب عما النداء.باليمزة، كما بعده منادل 

  

                                                 

(، ك)ننػػػمة( رجػػػؿ أسػػػدم قتػػػؿ ليمػػػة سػػػي جػػػكار بنػػػي عػػػبس، 2/33( الجمػػػيح بػػػف الطمػػػاح، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج1)
 ك)أنا( حاف، ك)ىدـ( رجؿ عبسي قتؿ ننمة ا سدم.

 (. 80( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(2
 (.2/594( يزيد بف خميفة، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.55( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(4
(2/162( كمحب بف شؤبكب، ديكاف بني أسد)ج(5  (، ك)حكزة( رجؿ طائي، كأبكه )ًعٍتـر
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  )مف الخفيؼ( شأس: كمنو قكؿ عمرك بف

درًه أىٍف يىقكع يم ًبكي ٍيتنا         لىٍفظي حى بيري مى ٍمًت لىٍك ييخى  (1)يا أىبا ال ي

كالشاىد سي البيت: كقكع التركيب الشرطي مف )لك( لير الجازمة كجممتيو بعد النداء 
 المريكب مف ا داة)يا(، كالمنادل المناؼ )أبا ال مت.

 الدعاء:

 مفيدة لمدعاء، كمنو قكؿ الجميح: )مف الكامؿ( كجاء بعد النداء جممة خبرية سعمية

كًه لذلؾى النيٍظـً  ميتىنظرًميفى ًجكىارى نىٍنمىةى يىا         شىاهى الكيجي
(2) 

سدخمت النداء عما جممة سعمية مفيدة لمدعاء)شاه الكجكه(، كقد دخمت أداة النداء عما 
المكنع حرؼ تنبيو كليس  الجممة بعد حذؼ المنادل، كبعض النحاة يعتبركف )يا( سي ىذا

 لمنداء.

 كمنو قكؿ نرار بف ا زكر: )مف المتقارب(

مالي ًبداع ٍفقىتي         سىقىٍد ًبٍعتي أىٍىمي كى سىيا رىبر ع أيٍلبىنىٍف  ى
(3) 

 ة، كالتقدير: )ع تغبنني  فقتي(.كجاء بعد النداء جممة سعمية دعائية مسبكقة ب  الناىي

 المغكية: دخكؿ النداء في التراكيب

عحظ الباحث دخكؿ النداء سي نمف تراكيب لغكية مختمفة، سكقع سييا كجممة معترنة  
كسط بيف ركني التركيب، سدخؿ سي تركيب القسـ، كالشرط، كاعستفياـ، كتراكيب خبرية أخرل، 

 كمف ذلؾ:

ف كقع النداء بيف جممة الشرط الجاـز كجكابو سي شكاىد عدة، كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )م
 الطكيؿ(

ٍيفى الًفراؽى ظىعينىتي      سىككني لىوي كىالذرٍئًب ناعىٍت لىوي الغىنىـٍ  ٍف كيٍنًت تىٍيكى كىاً 
(4) 

                                                 

 (، 73( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(1
 (، ك)منتظميف( يسككف بجكاره سي انتظاـ، ك)شاه الكجكه( قبحت الكجكه.2/33( الجميح، ديكاف بني أسد)ج(2
 (.  2/391( نرار بف ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(3
 (، ك)تيكيف( تنكيف كتحبيف، ك)الظعينة( المرأة سي اليكدج.81( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(4
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كجاء النداء كاقعنا بيف جممة الشرط لير الجاـز كجكابو سي مكانع عدية، كمنو قكؿ 
 )مف الطكيؿ( عمرك بف شأس:

شأًنياًإذا ما طىكاًؾ الديٍىري يا أيـي ماًلؾو     سىشى  نايا القاًنياًت كى ٍأفي المى
(1)  

 كجاء النداء كاقعنا بيف القسـ كجكابو سي مكانع عدة، كمنو قكؿ قدر بف مالؾ: )مف الكاسر(

رينىا ـي ٍبفى ًىٍندو         لىقىٍد عقىٍيتي ًمٍنؾى ا ىٍقكى مى لىعىٍمري أىبيؾى يا سى
(2) 

 سي قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الطكيؿ(كجاء النداء كاقعنا بيف اعستفياـ كالمستفيـ عنو 

ما الميٍكًح كىٍأسنا ًمٍف ًدماًء ا ىساًكدً   (3)ما لىكيما يا ٍبنىٍي ًع اـو سيقيتيما         عى

 كس ؿ النداء بيف المبتدأ كالخبر سي مكانع عدة، كمنو قكؿ ناسع بف نفيع)مف الطكيؿ(: 

ًمٍنؾى يا اٍبفى ا ىٍكرىميفى أىمانيكىآلىٍيتي ع آتيؾى ًإٌع ميساًلمنا         مىعي 
(4) 

كالشاىد سي البيت: كقع النداء)يا ابف ا كرميف( بيف المبتدأ كالخبر، كقد جاء المبتدأ 
 )معي(. مؤخرنا )أماني( لتنكيره، كخبره شبو جممة مقدـ

كقد س ؿ النداء بيف اسـ )إٌف( كخبرىا سي مكانع عدة، كمنو قكؿ نرار بف ا زكر: 
 ؿ()مف الطكي

ًف القىٍ د ًإٍذ يىمىٍمتى ثىٍي فى حاًئري   (5)سًإنيؾى يا عاـً اٍبفى ساًرًس قيٍرزيؿو      عى

 كس ؿ النداء بيف ال فة كالمك كؼ، كمف شكاىد ذلؾ قكؿ سنالة بف شريؾ:)مف الطكيؿ(

ٍرتى ًبمىٍجدو يا يىزيدي تىميدً  ٍت ًبقىديًميا         سىخي رى ٍيشه ساخى ًإذا ما قيرى
(6)  

(، كال فة )تميًد(.  كالشاىد سي البيت: دخكؿ النداء )يا يزيد( بيف المك كؼ)مجدو
                                                 

 (، ك)طكاؾ( ىمكت.84صالمرجع السابؽ )( (1
 (، ك)ا قكريف( الدكاىي العظاـ.2/170( قد بف مالؾ، ديكاف بني أسد )ج2)

(، ك)المػػكح( العطػش، ك)ا سػاكد( جمػع ا سػػكد، كىػك العظػيـ مػػف 2/48ديػػكاف بنػي أسػد )ج( مغمػس بػف لقػيط، (3
 الحيات.

 (.2/329( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج4)
( ترخيـ لعامر بف الطفيؿ، ك)سارس قػرزؿ( الطفيػؿ بػف 2/381( نرار بف ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(5 (، ك)عاـً

يممػػػت( ق ػػػدت(، ك)ثيػػػ ف( جبػػػؿ لبنػػػي نميػػػر بػػػف عػػػامر بناحيػػػة مالػػػؾ العػػػامرم، ك)قػػػرزؿ( اسػػػـ سػػػرس، ك)
 الشُّرىيؼ.  

 .(2/346)ج( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد(6
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 : )مف البسيط(منو قكؿ سنالة بف شريؾكدخؿ النداء بيف  در الجممة الفعمية كمفعكليا، ك 

ًب العيفً  ٍبرى ـٍ       كىٍجينا يىشيفي كيجكهى الري أىنىكىٍحتيـٍ يا بىني نىٍ رو سىتاتىكي
(1) 

 الثاني: البنى الندائية التابعة لمنداء:المطمب 
 .أكًلن: الترخيـ

 .الترخيـ: لغة

ـ(، كجذره المغكم )رخـ(، كتدكر معاني ىذا الجذر حكؿ  الترخيـ م در مشتؽه مف )رخي
السيكلة كاليسر، سمف المعاني الكاردة سيو: اعحتناف، كالمحبة كالمكدة، كالم عبة، كالرحمة 

 .(2)الرقة، كسيكلة المنطؽ، كالتمييف، كالحذؼكاإلشفاؽ، كحسف ال كت، ك 

كالم حظ لممعاني السابقة يجد اشتراكنا بينيا سي مكنع السيكلة كاليسر، كمنو أخذ لفظ 
ـي ًسي ا ىسماء  " الترخيـ لممعنا النحكم، كعريسو ابف منظكر بقكلو: ًمٍنوي الترخي ـي: التيٍمًييفي  كى كالتيٍرًخي

ًمٍنوي تىٍرخيـ اًعٍسـً ًسي  ىنيـ ًإنما  ٍذؼي  كى : التيٍرخيـ اٍلحى ًقيؿى يىٍحًذسيكفى أىكاخرىا لييسىيرميكا النٍُّطؽى ًبيىا، كى
ٍذؼً  ٍكتىوي ًبحى ٍرؼه أىك أىكثر... كسيمريى تىٍرخيمان ًلتىٍمًييًف اٍلمينىاًدم  ى  النردىاًء، كىىيكى أىف ييٍحذىؼى ًمٍف آًخًرًه حى

ٍرًؼ"  . (3)اٍلحى

ًميؿي كن ذى عىنري اٍلخى قؿ ابف منظكر أ ؿ تسمية الباب النحكم بيذا اعسـ بقكلو :"قىاؿى ا ى معي: أىخى
؟ سىقيٍمتي لىوي: اٍلعىرىبي  ـً ذىًلؾى أىنو لىًقيىًني سىقىاؿى ًلي: مىا تيسمي اٍلعىرىبي السيٍيؿ ًمفى اٍلكى ى ٍعنىا التٍرًخيـ كى  مى

اًريىةه رىًخيمةه ًإذا كى  مىا ىىذىا"تىقيكؿي جى ٍنًطًؽ  سىعىًمؿى بىابى التيٍرخيـ عى  .(4)انىٍت سىٍيمىةى المى

ا:  أمَّا اصطالحن

عريؼ النحاة الترخيـ اعتمادنا عما التعريؼ اع ط حي، سعريسو سيبكيو بقكلو: " حذؼي  
 .(5)أكاخر ا سماء المفرد تخفيفنا، كما حذسكا لير ذلؾ مف ك ميـ تخفيفنا

                                                 

(، ك)نكحػػػتـ( زكجػػػتـ، ك)الربػػػرب( القطيػػػع مػػػف بقػػػر الػػػكحش، 2/357( سنػػػالة بػػػف شػػػريؾ، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(1
 ك)العيف( بقر الكحش، أك متسعة العينيف.

 ()مادة رخـ( 236-12/233( ابف منظكر، لساف العرب)ج(2
 ()مادة رخـ( 12/234( ابف منظكر، لساف العرب)ج(3
  .()مادة رخـ(12/234)جالمرجع السابؽ( (4
 (. 2/239( سيبكيو، الكتاب)ج(5
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ٍعؼه سي اعسـ، كنىٍقصه لو عف تىماـ ال كت"كعرسو ابف يعيش  :" كالترخيـي ني قائ ن
(1) .

، أك سرعة (4)، أك النركرة(3)، كالتخفيؼ(2)سالترخيـ حذؼ يطرأ عما اعسـ المفرد لغرض معيف
، أك التدليؿ لم غار (6)، أك إظيار العجز عف قدرة الك ـ، أك التحقير(5)الك كؿ لممنادل لو

 كالمحبكبيف. 

 الترخيـ:ضابط 

الترخيـ يكثر سي النداء، كيندر سي ليره، كع يأتي سي لير النداء إع لمنركرة الشعرية، 
ـ  :(7)ةتي، يمكف تمخي يا سي النقاط اآلكقد تحديث النحاة عف نكابط ل سـ المرخي

  يأتي الترخيـ سي النداء لكثرتو سي ك ميـ كاحتياجيـ لمتخفيؼ، كيندر سي ليره
 لمنركرة.

 سي اعسـ المرخـ أف يككف منادل لالبنا، عممنا، مفردنا لير مناؼ عند أكثر  يشترط
 النحاة، زائدنا عف ث ثة أحرؼ إع ما دخمتو الياء.

  كع يدخؿ الترخيـ الك ؼ، كع المناؼ، كع المناؼ إليو ، كع اعسـ المنكف  لجريانو
المندكب، كع المثنا، كع  عما ا  ؿ، كع يرخـ المستغاث بو إع شذكذنا أك نركرة، كع

 الث ثي إع إذا كاف آخره ىاءن.
  )ـ مف ا سماء المختـك بالياء ث ثة سأكثر، كما زاد عف ث ثة أحرؼ كػ)مالؾ كيرخي

 ك)عثماف(، ككناية العمـ ك احب كس ف، كالمركب تركيبنا مزجيعا.
  حرسيف مف كيحذؼ سي الترخيـ الحرؼ ا خير مف اعسـ سي لالبيا، كيجكز حذؼ

بعض ا سماء، كىما إٌما زائداف بمنزلة حرؼ كاحدكػ)عثماف(، أك حرؼ مسبكؽ بمدم 
ـ  كػ)من كر(، أميا المركيب تركيبنا مزجيعا سيحذؼ اعسـ اآلخر منو كػ)حنرمكت( ترخي

 عما )حنر(.

                                                 

 (.374/ 1( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج(1
 (.286ص( السامرائي: سانؿ، معاني النحك )(2
 (.2/239)ج( سيبكيو، الكتاب(3
 (.376/ 1( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج(4
 (.1/393( الرني، شرح الرني عما الكاسية)ج(5
 (.378/ 1( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج(6
 (.  384-374/ 1(  ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج260-2/239( سيبكيو، الكتاب)ج(7
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  ية، أميا سي لير الشعر سأجاز النحاة ترخيـ ا سماء كسؽ القكاعد السابقة لمنركرة الشعر
 . (1)كنقؿ السيكطي اشتراط المبرد نية التماـ )مف ينتظر( سي لير النداء

 لغتا الترخيـ:

ـ عما لغتيف، ا كلا: لغة مف ينتظر، كالثانية لغة مف ع ينتظر،  يجيء اعسـ المرخي
 :(2)كتف يؿ ذلؾ

ـ   كيبقا اعسـ لغة اعنتظار: يككف اعسـ كاقعنا عما نية تمامو ع عما نية الحذؼ، سيرخي
عما حالو، كقكلنا )يا حاًر( عما ا  ؿ سي اعسـ دكف إجراء تغيير سيو إع ما كاف مف حذؼ 

ـ، كىي ا جكد مف لغتي الترخيـ.  الحرؼ المرخي

ـ كالعمـ،   ، سينطؽ اعسـ المرخي كالثانية: عدـ اعنتظار، كيككف المحذكؼ لير منكمم
، كيتغيير آخر ما كاف معت ن كتغيير حركة آخره تبعنا لمكقعو، سيبن ا سي المنادل عما النـر

 كػ)ثمكد( ستبدؿ الكاك ياءن )ثمي(. 

منا سي شعر بني أسد سي تسعة عشر مكنعنا، جاء المنادل   كقد كرد اعسـ المنادل مرخي
منا عما لغة مف ع ينتظر سي  منا عما لغة مف ينتظر سي أحد عشر مكنعنا، كجاء مرخي مرخي

يف لؾ أىك عما اعنتظار أـ ع؟، كأمثرؿ بشاىد مباحثل ع، كسي مكنع كاحد لـ يبفٍ سبعة مكان
 :تيلغة منيما عما النحك اآل

ا  من  سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(جاء المنادل مرخي

تىبىديلكا اليىٍعبكبى  ديؿى كىأىٍعًذبكا كى نىمان سىقىٌركا يا جى  (3)بىٍعدى ًإلىًيًيـ         ى

(، كأ مو   منا عما لغة مف ينتظر)جديؿى كالشاىد سي البيت كقع المنادل بعد )يا( مرخي
 )جديمىةي( سحذست الياء، كبقيت ستحة ال ـ عما أ ميا.

 كمنو قكؿ سبرة بف عمرك: )مف الطكيؿ( 

ٍمرى ٍبفى  ٍمرو  أىنى  (4)أىٍبمىؽى اإًلٍستي كىالقىفا      كىىىٍؿ ًمٍثمينا سي ًمٍثًميا لىؾى لاًسري  نى
                                                 

 (.2/75( السيكطي، ىمع اليكامع)ج(1
 (.2/75(  السيكطي، ىمع اليكامع)ج379/ 1( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج(2
  نـ لجديمة طيء، ك)قركا(سكنكا، ك)أعذبكا( كٌفكا. (، ك)اليعبكب(29ديكاف عبيد)ص ( عبيد بف ا برص،(3
(، ك)أبمػػػؽ( مػػػا شػػػابو سػػػكاد كبيػػػاض، ك)اإلسػػػت( ىمزتيػػػا ك ػػػؿ 2/65( سػػػبرة بػػػف عمػػػرك، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(4

 كقطعت لمنركرة الشعرية، كىك حمقة الدبر.
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منا عما لغة اعنتظار  إذ بقي الحرؼ السابؽ لحرؼ  سكقع المنادل باليمزة )نمر( مرخي
 الترخيـ عما أ مو مف الفتح، كأ مو )نمرة( سحذست الياء لمترخيـ. 

ككقع الترخيـ سي المستغاث بو لمنركرة سي قكؿ مرة بف الركاع، كقد حذؼ رابع الكممة 
 ال ـ :)مف الرمؿ()الكاؼ( كبقيت عما أ ميا مف كسر 

ـٍ           يا لىتىٍيـً اً  قيٍمنا يا لىماؿً  كيميما نادل مينادو ًمٍنيي
(1) 

منا عما لغة مف ع ينتظر سي قكؿ   الكميت بف ثعمبة:)مف الكاسر(كجاء المنادل مرخي

يرٍرتى تيٍخًطاي سي الًخيارً  ، كىأىٍنتى شىٍيخه         ًإذا خي نىشىٍدتيؾى يا سىزاري
(2)  

منا بعد )يا( سحذست ىاؤه، كأ مو )سزارىة(، كتغييرت حركة الحرؼ  ( مرخي كقع المنادل )سزاري
 ما ترؾ ا  ؿ كاعتباره كالمفرد. قبميا إلا نمة بناء المنادل ع

منا عما لغة مف ع ينتظر سي قكؿ سبرة بف عمرك: )مف المتقارب(  كجاء المنادل مرخي

ٍمرىةى ماذا  ٍمري ٍبفي نى  (3)ذىكىٍر          تى ًمٍف ً ٍرًمةو أيًخذىٍت ًبالميرارً أىنى

( مبنيعا عما النـ، كقد تغيير آخره مف الفتحة       كالشاىد سي البيت: كقع المنادل )نمري
 إلا نمة البناء بعد ترخيمو كحذؼ ىائو. 

 كلـ يبف لمباحث المغة التي جاء عمييا المنادل سي بيت كاحدو لعميو مف ترخيـ لفظ
 )سممة(، لسككنو سي آخر البيت لمنركرة الشعرية، إٍذ سكنت القاسية سي قكؿ بشر: )مف الرجز(

مىـٍ  أىٍحًسٍف كىأىٍجًمٍؿ سي اإًلساًر يا سى
(4) 

كعحظ الباحث عدـ ترخيـ المركب سي ديكاف بني أسد، كما لـ يحذؼ بالترخيـ إع حرؼ 
كاحد، كحذست حركؼ أخرل كالراء كاحد، ككثر حذؼ الياء، سيما حذست ا لؼ سي بيت 

 كالكاؼ.

  

                                                 

ـ، كأ مو )مالؾ(. 2/147( مرة بف الركاع، ديكاف بني أسد)ج(1  (، ك)ماًؿ( منادل مستغاث مرخي
 (.2/499( الكميت بف ثعمبة، ديكاف بني أسد)ج(2
 (، ك) رمة( قطعة مف اإلبؿ، ك)المرار( اسـ مكنع.2/67( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج(3
، ديكاف بشر)ص(4  (. 213( بشر بف أبي خاـز
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أٌما ترخيـ لير النرداء س حظت كركده سي أكثر مف مكنع، كمف ذلؾ قكؿ ىند بنت معبد: 
 )مف الرجز(

ٍيدي النرسا ٍيًد الٌناًس عى شىرُّ عى ًمٍمفى البيكا      كى أىٍمسا بىكاكيؾى مى
(1)  

 حيػػث حػػذؼ حػػرسيف مػػف آخػػر اعسػػـكالشػػاىد سػػي البيػػت: دخػػكؿ التػػرخيـ سػػي ليػػر النػػداء 
 .(2))النساكة(، كىذا جائز لنركرة الشعر )النسا(، كأراد

 كمنو قكؿ مرة ا سدم: )مف الطكيؿ( 

ٍفقكدىةن حيفى تيٍفقىدي  لىحا ا ي رىبُّ الٌناًس سىاًقرى ًميتىةن        كىأىٍىًكٍف ًبيا مى
(3) 

ـ بحذؼ ا خير منيا، كاعسـ سي محؿ ن ب عما المفعكلية، كقد جاء   أراد )ساقرة( سرخي
ف تساكت المغتاف سي الشاىد، لكفي ا سنؿ تقديـ لغة عدـ  الترخيـ عما لغة عدـ اعنتظار، كا 

 اعنتظار سي الترخيـ لغير النداء. 

 كمنو قكؿ الكميت بف ثعمبة: )مف الطكيؿ(

ٍف عاشى ًزٍمؿه  ساٍسًقياهي الميشىٍعشىعىاسىًإٍف ماتى ًزٍمؿه  سيبيوي         كىاً  سىاإًللوي حى
(4) 

، (5)سي البيت السابؽ كقع لفظ ) المشعشعا( مرخمنا سي لير النداء  لمنركرة الشعرية 
 كأ ميا بالتاء المتحركة)المشعشعة(  سرخميا لمقاسية الشعرية. 

  

                                                 

 (، ك)النسا( أراد النساكة كىي النسياف، سحذؼ لمنركرة.2/113( ىند بنت معبد، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.142( ابف ع فكر، النرائر)ص(2
 ، ك)لحا( قبيح، ك)ساقر( زكجة الشاعر.(2/577( مرة ا سدم، ديكاف بني أسد)ج(3
 ك)المشعشعة( الخمر إذا أررؽ مزاجيا.(، ك)زمؿ( اسـ رجؿ، 2/504( الكميت بف ثعمبة، ديكاف بني أسد )ج4)
 .(2/504، ديكاف بني أسد )جدقة( 5)
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 اًلستغاثة:ثانيان: 

 : لغةن اًلستغاثة 

مشتقة مف مادة )لكث( كىك ال كت الذم ي دره المميكؼ لطمب  اعستغاثة لغةن 
 ، النجدة، ك يغتو  رسيعا تفيد معنا الطمب، كىك م در مف سعؿ سداسي، كلىكيثى الرجؿي

ٍكثاه( : )كا لى :  احى  ، سمعناه لغة طمب الغكث كالن رة. (1)كاٍستىغاثى

ا ستعريفو: "نداء مكجو إلا مف يخمص مف شدة كاقعة بالفعؿ، أك يعيف  أميا ا ط حن
 .(2)عما دسعيا قبؿ كقكعيا"

: أداة اعستغاثة )يا( النداء، كالمستغيث ةكتتككف ظاىرة اعستغاثة مف أركاف أربع
 :(3)تيةـ عدية نكجزىا سي النقاط اآلكالمستغاث بو، كالمستغاث لو، ، كترتبط باعستغاثة أحكا

  :قاؿ المرادم ػ)يا( النداء، س  تقع بغيرىا مف أدكات النداءع تقع اعستغاثة إع باألداة: 
 .(4)"كىي أـ باب النداء، سمذلؾ دخمت سي جميع أبكابو، كانفردت بباب اعستغاثة"

  ت در اعستغاثة عف سرد يطمب الن رة لنفسو أك لغيره، سقد يككف المستغيث نفسو
 المستغاث لو، كقد ع يككف كذلؾ.

  المفيدة لمتخ يص كالتعجب عما المستغاث كالمستغاث لو، ستفتح ا كلا تدخؿ عـ الجرر
كتكسر الثانية كجكبنا، كأ ميما الكسر، لكف ستحت ا كلا لمتفريؽ بيف المستغاث بو 

 كالمستغاث لو، كيذىب البعض إلا أنيا جزء مف )آؿ(.
  ذا كاف يستثنا مف ستح عـ المستغاث المعطكؼ عما المستغاث دكف تكرار للداة، ك ا 

المستغاث بو ياء المتكمـ، كيستثنا مف كسر عـ اعستغاثة مع المستغاث لو إذا كاف 
 نميرنا لير )ياء( المتكمـ.

  كالمستغاث أك المستغاث بو: "كؿ اٍسـ نيكدم ليخمص مف شدية أىك يعيف عما دسع
كع تكسر إع ، كيقع بعد أداة النداء، كتدخؿ عميو عـ اعستغاثة مفتكحة كجكبنا، (5)مشقة"

                                                 

 (. )مادة لكث(2/174( ابف منظكر، لساف العرب )ج(1
 (.4/77( حسف: عباس، النحك الكاسي)(2
(، كالسػيكطي، ىمػع 354-1/352(، كالرني، شرح الرني عمػا الكاسيػة)ج220-2/215( سيبكيو، الكتاب)(3

 (.219-218(، ابف ىشاـ، شرح قطر الندل كبؿ ال دل)ص73-2/69اليكامع )ج
 (.354( المرادم، الجنا الداني )ص(4
 (.218( ابف ىشاـ، شرح قطر الندل كبؿ ال دل )ص(5
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استثناءن، أك بتكراره مف لير تكرار للداة، كيجكز حذؼ عمو كالتعكيض عنو بألؼ 
ل ستغاثة سي آخره، كما يجكز أف تحذؼ ال ـ كع يمحؽ بألؼ سي آخره، كما يجكز حذسو 

 مف التركيب.
 يعرب المستغاث: عما أ مو سي النداء إذا لـ تمحقو ال ـ، كيجر بيا لفظنا إف سبقتو. 
  عـ المستغاث مختمؼ سي تعمقيا: "سىًيي ميتىعىمقىة بػ)ياء( ًعٍند اٍبف جني  لما ًسييىا مف معنا

قىاؿى  ٍيوو كى اًئغ كىاٍبف عيٍ فيكر ًباٍلًفٍعًؿ اٍلمىٍحذيكؼ، كينسب ذىًلؾ ًإلىا ًسيبىكى اٍلًفٍعؿ، كىعند اٍبف ال ي
 .(1)اٍبف خركؼ كىًىي زىاًئدىة سى ى تتىعىميؽ ًبشىٍيء"

  المستغاث لو: كىك مف يطمب لو الن رة، كيقع ثانينا بعد المستغاث، كيجكز حذسو إف كاف
 معمكمنا، كتكسر عمو تمييزنا عف المستغاث، كيجر بال ـ.

 ، كمنو قكؿ بشر:)مف الكاسر( (2)كردت اعستغاثة سي تسعة أبيات مف أشعار بني أسد

ًؿ الميعىٌنا          طى   (3)كاؿى الديٍىًر ًإٍذ طاؿى الًح اري سىيا لىمٌناًس ًلمريجي

كالشاىد سي البيت: كقعت اعستغاثة المغكية بأركانيا مكتممة، سا داة )يا(، 
كالمستغاث)لىمناس( ب ـ مفتكحة مجركر لفظنا بال ـ، كالمستغاث لو)لمرجؿ المعنا( ب ـ مكسكرة 

 مجركر بيا.

 لطكيؿ( كقد حذؼ المستغاث لو سي قكؿ حنرمي بف عامر:)مف ا

عىمىٍت آذافي سىٍمعو تيسىديدي  قىٍد جى ـٍ دىٍعكةن يىالىػ مالؾو        كى  (4)نىبىٍذتي إلىٍيًي

 سكقع المستغاث مجركرنا ب ـ مفتكحة، كحذؼ المستغاث لو، كلعمو نفس الشاعر. 

كحذست عـ اعستغاثة مف المستغاث، كجاء المستغاث لو مجركرنا ب ـ مكسكرة كعطؼ 
 قكؿ الجميح: )مف الكامؿ(عميو آخر سي 

اًر المىًنيـً كحاًمًؿ الغيٍرـً  ٍيًؼ الغىريب كلٍمػ         جى  (5)يا نىٍنؿى ًلمني

                                                 

 (.218( ابف ىشاـ، شرح قطر الندل كبؿ ال دل )ص(1
، (2/593)ج، (2/548)ج، (2/516)ج، (2/473)ج، (2/147)ج قيػػة الشػػكاىد:  مػػف ديػػكاف بنػػي أسػػد:( كب(2

 .(29بشر )صكمف ديكاف 
، ديكاف بشر)ص(3  (، ك)المعٌنا( ا سير.66( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)نبذت( ألقيت.2/364( حنرمي بف عامر، ديكاف بني أسد)ج(4
( الديف.2/37( الجميح، ديكاف بني أسد)ج(5 ، ك)الغـر  (، ك)المنيـ( المظمـك



  

101 
 

منا عما أ ؿ بابو، سمـ يسبؽ ب ـ تمنع  سي البيت السابؽ جاء المستغاث )ننؿ( مرخي
  ترخيمو، كالمستغاث لو)لمنيؼ(ك)لمجار(، كك ىما ب ـ مكسكرة جارة.

 .الندبةثالثان: 

 لغة:الندبة 

(، كتعني الجرح، كالتألـ، كذكر محاسف   النٍُّدبىةي لغة: مأخكذة مف الجذر الث ثي )نىًدبى
ٍسًف الثناًء سي قكليا: )كا  : أىف تىٍدعيكى الناًدبةي الميتى بحي المتكسا بعد مكتو، قاؿ ابف منظكر: "كالنيٍدبي

ـي ذىًلؾى  اٍلًفٍعًؿ: النٍُّدبةي، كىىيكى ًمٍف أىبكاب النيٍحًك  كؿُّ شيءو ًسي ًندائو )كىا( سىييكى سي ناٍه( ك )كا ىىناه( كىاٍس
 .(1)ًمٍف بىاًب النٍُّدبة"

ا: عريسو السيكطي بقكلو: "إع ف المتفجع باسـ مف سىقده   لمىٍكت أىك ليبىة كأٌما ا ط حن
ليا )كىاك( ك )يىا( مىعى اٍ ىٍمف"كى

(2). 

جية المفظ، أميا مف حيث المعنا سمتكجع عميو، قاؿ سيبكيو: "اعمـ كالمندكب مدعكٌّ مف 
أف المندكب مدعك كلكنو متفجع عميو، سإف شئت ألحقتى سي آخر اعسـ ا لؼ،  ف الندبة كأنيـ 

ف شئت لـ تيمحؽ كما لـ تمحؽ سي النداء"  . (3)يترنمكف سييا  كا 

، أك مرض شديدكتككف الندبة سي الك ـ  إميا لفقد حبيب، أك كقكع   .(4)م يبة، أك لكعة حبم

 كحرسا الندبة ىما: )كا( كع تستعمؿ إع سي الندبة، ك)يا( كمكنعيا إذا أمف المبس.

 ضابط الندبة:

ـ تستكقؼ الباحث سي باب الندبة أحكاـ عدية مرتبطة بيذه الظاىرة، كيمكف إيجاز ا حكا
 :(5)تيةالمرتبطة بيا سي النقاط اآل

  مف ظيكرىما سي الندبة قبؿ المندكب،  دي الندبة)كا( ك)يا( عند أمف المبس، ع بي حرسا
 س  يجكز إنمارىما أك حذسيما.

                                                 

 ب(.(. مادة )ند1/754( ابف منظكر، لساف العرب)ج(1
 (.2/65( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(2
 (.2/220( سيبكيو، الكتاب)ج(3
 (.128( مشرم: محمد، مركب النداء سي القرآف الكريـ بيف المعاني النحكية كدعلة الخطاب)ص(4
 (.2/65(  السيكطي، ىمع اليكامع )ج3/413( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(5
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 ع عم مناسنا، كع  ـيو، كع بد مف ككنو معرسةن، سكاء أكاف عممنا أالمندكب ىك المتفجي
عسـ تندب النكرة لعدـ بيانيا، كع المعرسة العامة كالمنمر أك اسـ اإلشارة أك ا

 المك كؿ لير المخ ص أك اسـ الجنس المفرد عما ا رجح.
 كا زيدا(، كيجكز إلحاقيا بالياء، : كيجكز أف تمحؽ المندكب ألؼ الندبة، ستقكؿ (

 )كازيداه(، كتحذؼ ألؼ المق كر إذا دخمت ألؼ الندبة عميو، ككذلؾ التنكيف.:سنقكؿ
 اسنا.كيعرب المندكب إعراب أ مو سي النداء، مبنيعا أـ من 
  ذا أنيفت ا لؼ سييا كيندب المناؼ إلا نمير المتكمـ، سي ح أف تبقا الياء، كا 

لغات  سعند مف سكيف الياء سي النداء جيتاف: ستح الياء )كا ل ًميىا(، أك حذسيا 
ل تقاء الساكنيف، كأميا عند مف حريكيا سأناؼ ألؼ الندبة إلييا دكنما تغيير، كأميا 

ف اختمفكا سي حركة اعسـ قبميا سقد أناسكا ألؼ الندبة كستحكا ما  مف حذؼ الياء، كا 
 قبميا.   

عمرك بف كقد كردت الندبة بػ) كا ( سي شعر بني أسد ث ث مرات سي بيتيف، كمنو قكؿ 
 شأس: )مف الطكيؿ(

بافى اليىٍكـى ًمٌني ًبغىيًر ذىـ ـٍ         نىًدٍمتي كى كانىدى ما الشيباًب كى  (1)سىكا نىدىمي عى

سدخؿ حرؼ الندبة)كا( عما المندكب كىك ندـ الشاعر  إذ يتحسير عما الشباب 
كنياعو، كقد كقع المندكب سي البيت مرتيف  سي ا كلا ثبت الياء، كالمندكب منادل من كب، 

يمح الشاعر ا لؼ  كسي الثانية حذست الياء كالمنادل من كب لكنو سكف لمنركرة الشعرية، كلـ
 كالياء سييما.

 و قكؿ ناسع بف نفيع سي إحدل ركايتي البيت: )مف الطكيؿ(كمن

سىدنا ًمٍف أىٍنفيسو كىعييكًف! ٍبرىتي       سىكا حى ـٍ أىٍمًمٍؾ سىكاًبؽى عى بىما ثيـي لى
 (2) 

كالشاىد سي البيت: كقعت )كا( لمندبة، كجاء المندكب )حسدنا( منادل نكرة لير  
 مف تمؾ ا نفس كالعيكف.  مق كدة من كبنا، كالندبة لمتعجب أك التكجع

  

                                                 

 (. 80( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(1
 (، كالركاية الثانية لمبيت)كع حسدنا(.2/331ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج ((2
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 الرابعلفصؿ ا  
 ظاىرة التعجب في شعر بني أسد
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 :تكطئة

ظاىرة التعجب أسمكب لغكم مف ا ساليب اإلنشائية لير الطمبية، كىك تعبير لغكم داؿٌّ 
الة لممعرسة عما الغرابة ناشاه عف استعظاـ أمر ما، كىك مرتبط بطبيعة النفس البشرية الميٌ 

كاعط ع، لكنييا سي سبيؿ ذلؾ تكاجو أحكاعن  خارجة عف المألكؼ، أك مستبعدة الكقكع، أك 
محرركة داسعية الجماؿ كاعنبيار سي نفس اإلنساف ما يدسعو لمتعبير عف ذلؾ، بكسائؿ مختمفة، 
كمف أبرز كسائؿ التعبير المغة  إذ تقـك بكظيفتيا ا ساسية كىي التعبير عف ألراض الناس 

 حاجاتيـ، سحممت أساليب عدة لتفي بالغرض الرئيس كمنيا أسمكب التعجب.ك 

سي حيف درسو خبر؟  كاختمفكا سيو أىك إنشاءه أككقد اىتـ النحاة بدراستو سي كتبيـ،  
الب ليكف نمف مبحث اإلنشاء لير الطمبي دكف التكسع سيو، كقد عٌدد النحاة  كره حيث 

لناس بعنيـ عف بعض دكف قاعدة محددة بؿ بما يكاسؽ قٌسمكه إلا تعجبو سماعيم تداكلو ا
المكقؼ كيؤدم الغرض، ب يغ منقكلة مف أساليب أخرل تحمؿ معنا التعجب، كالقياسي كلو 

  يغتاف ىما ما أسعؿ! كأسعؿ بػ! كخ كه بشركط ل يالتو.

كتكمف ب لة التعجب سي التأثير كاليالة التي ي حبيا التركيب ليكقع سي ذىف السامع 
ذا كاف ذلؾ سيمف سمع مش يدنا مييبنا يسحب نفسو بقكتو الجذابة كتمكنو سي نفس السامع، كا 

 التركيب سالناطؽ بو يككف مأخكذنا بجماليةو، أك مستعظمنا أمرنا.

كتتعرض الدراسة سي ىذا الف ؿ عستخداـ بني أسدو لظاىرة التعٌجب سي أشعارىـ 
 علة ب لية سي قسميو السماعي كالقياسي.قا دة التركيز عما ما سيو مف تراكيب نحكية كد
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ا  .التَّعجب: لغة كاصطالحن
: التَّعجُّب لغةن   .أكًَّلن

ػػػب بشػػػيءو مػػػف التف ػػػيؿ، ككمُّيػػػا تػػػدؿُّ عمػػػا الغرابػػػة كالخػػػركج عػػػف         عػػػريؼ المغكيُّػػػكف التعجُّ
ًجػػػبى : " عجػػػب :المػػػألكؼ، جػػػاء سػػػي العػػػيف بػػػان، عى ػػػبه  عجيػػػبه  كأمػػػره  عىجى : الخميػػػؿ قػػػاؿ. عيجػػػاب عىجى

 العجػب ىػذا: كتقػكؿ العجػب،... حدٌ  جاكز سالذم العيجابي  كأما سالعجب، العجيب أما. سرؽ بينيما
ػبي  ميٍسػتىٍعًجبه  كىػك التعجػب، شػٌدة: كاعسػتعجاب العجيػب،: أم العاجب،  كشػيء يػرل، مٌمػا كميتىعىجر
سىف،: أم ميٍعًجبه  ػبه  كسػ ف بػو، كأيٍعًجٍبػتي  كأعجبني حى ، دخمػو إذا بنفسػو ميٍعجى ٍبتيػو العيٍجػبي  بكػذا كعىجي
سػو(1) ..".منو سعجب تعجيبان  ػب مػا يجػده اإلنسػاف سػي نفسػو  ، كسي الجمؿ عري الخميػؿ بقكلػو: "التيعجُّ

 .(2)عند خركج الشييء عف عادتو"

ػػحاح( أٌمػػا  ػػبي منػػو، ككػػذلؾ  مػػف مػػادة ) عجػػب (سػػي )معجػػـ ال ر : "العىًجٍيػػب: ا مػػر ييتىعىجي
ـر  ابي بالتيشديد أكثر منػو، ككػذلؾ ا عجكبػة، كقػكليـ: عجػبه عاجػبه كقػكليـ: العيجابي بالني   كالعيجي

ػػبه كع عجيػػب،  ليػػؿ عئػػؿ، يؤكيػػد بػػو، كالتيعاجيػػب: العجائػػب ع كاحػػد ليػػا ًمػػٍف لفظيػػا، كع ييجمػػع عىجى
: عجائب كأعاجيب"  (3)كيقاؿ: جمع عجيبو

: إنكار ما ك  ػب: سي )لساف العرب(: "العيٍجبي كالعىجىبي يًرد عميػؾ لقميػة اعتيػاده، كجمػع العىجى
ػب كاسػتعجب،... ...أعجاب ػب،...  كقد عىًجبى منو يعجب عجبنػا، كتعجي كاعسػتعجاب: شػدية التيعجُّ

 ، ػبه كعىًجيػبه ػابه كعىجى ػابه كعيجي كالتيعجُّب: أف ترل الشييء يعجبؾ، تظفُّ أنيؾ لـ ترى مثمو، كأىمره عيجى
ابه   .  (4)"...عما المبالغة ييؤكيد بو كعىجىبه عاًجبه كعيجي

 .(5): "ركعة تعترم اإلنساف عند استعظامو الشييء"التيعجُّب بأنيو الزيمخشرمر كقد عريؼ 

: كذكر محمد محيي الديف عبد الحميد تعريفنا لو سي تحقيقو  كنح المسالؾ قائ ن 
 بسبب ظاىرة مزية لو أمر استعظاـ عند النفس سي يحدث داخمي كتأثر كعريسو بعنيـ: انفعاؿ"

ـي يعمرؽ بأف ىذا ،(6)سببيا" خفي كقد لو، نظير كع نادرنا سيو  جعمتو زيادة المغكم، كىك  ىك معناه ث

                                                 

 ( )مادة عجب(. 1/235( الفراىيدم، العيف )ج(1
 (. 49( الفراىيدٌم،  الجمؿ سي النيحك )ص(2
حاح)ج(3   عجب(.مادة ( )2/129( الجكىرم، ال ر
 عجب(.مادة ( )2812-4/2811( ابف منظكر، لساف العرب )ج(4
 (.5/203( الزمخشرم، الكٌشاؼ )ج(5
 (.3/215( ابف ىشاـ، أكنح المسالؾ إلا ألفيية ابف مالؾ )ج(6
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انفعاؿ يعرض لمنفس عند : "تعريؼ عميو مستفاد مف تعريؼ الرنير سي شرح الكاسية، إذ يقكؿ
كىك تعريؼ حسفه شامؿه لمفيـك التيعجُّب سي نكء التعريفات  ،(1)الشُّعكر بأمرو يخفا سببو"

 المغكيية السابقة.

ا   .ثانينا: التَّعجُّب اصطالحن
:"اسػػتعظاـ زيػػادة سػػي ك ػػؼ الفاعػػؿ خفػػي سػػببيا، بأنػػو  التعجػػب (2)عػػريؼ ابػػف ع ػػفكر 

 .(3)منو عف أمثالو، أك قؿي نظيره سييا" كخرج بيا المتعجيب

ػب سػي ا ػط ح النُّحػاة: ىػك مػا يكػكف  ػيغة مػا أسعمىػو، أك كعررسو الرينػٌي:  "سفعػؿ التيعجُّ
 .  (4)أسًعٍؿ بو داعع عما ىذا المعنا، كليس كؿُّ سعؿ أساد ىذا المعنا ييسٌما عندىـ سعؿ التيعجُّب"

كالم حػػظ أف الرنػػيي يركرػػز سػػي تعريفػػو عمػػا جانػػب ال ػػيالة كالعمػػؿ، كىػػك طبيعػػيٌّ إذ 
عجُّب، كع يعررؼ التعجُّب ذاتو كقد سبؽ تعريفو لمتيعجب، كسيو إشارة دقيقة حكؿ مػا يعررؼ سعؿ التي 

ـٍ تحػػػظ دراسػػػة ال ػػػيغ السػػػماعيية  ػػػب  إٍذ درسػػػكا ال ػػػيغ القياسػػػية كلػػػ درسػػػو النحػػػاة سػػػي بػػػاب التيعجُّ
 باىتماميـ سي باب التعجب  لعؿي ذلؾ راجعه عىتماميـ بالعمؿ النيحكم دكف الدرعلة. 

 .(6)كثيرة" بألفاظ المزية ظاىر ساعؿ سعؿ استعظاـ " التعجب: :(5)شرح ا شمكني كسي

كلعؿ نظرة آنية سي التعريفػات السػابقة المغكيػة كاع ػط حيية تشػي بتػداخؿو كبيػرو بينيمػا، 
ػػػز عمػػػا ناحيػػػة العمػػػؿ  كتكػػػاد تتكاسػػػؽ سػػػي الشػػػكؿ كالمنػػػمكف إع أف التعريػػػؼ اع ػػػط حي يركر

ػػػب منػػػو  كىػػػك سعػػػؿ الفاعػػػؿ مػػػع النحػػػكم سػػػي  ػػػيالة  أسػػػمكب التيعجػػػب مػػػف  ػػػيالةو كمػػػف متعجي
 مجمكعة مف اعحترازات ل يالتو مع شمكلو لمتعريؼ المغكم.

كمف كجية نظر الباحث سالتعجب سي اع ط ح المغكم: نظـ ناشا عػف اسػتعظاـ أمػرو 
 ما بطرؽ عدة دالة عما اعنبيار.

                                                 

 (.4/227( الرني،  شرح الرني عما الكاسية )ج(1
ابف ع فكر: ىك عمٌي بف مؤمف بف محميػد الحنػرمٌي ا شػبيمٌي، أبػك الحسػف، حامػؿ لػكاء العربييػة با نػدلس  ((2

 (.5/27. الزركمي، ا ع ـ )جق669سي ع ره، تكسري سنة
 (.576( ا شبيمٌي، شرح جمؿ الزيجاجٌي )ص(3
 (.228، شرح الرينٌي عما الكاسية )صلرني( ا(4
( ا شمكني، ىك عمػي بػف محمػد بػف عيسػا، أبػك الحسػف، نػكر الػديف ا شػمكني: نحػكم، مػف سقيػاء الشػاسعية، (5

 (.5/10. ا ع ـ )جق900أ مو مف أشمكف )بم ر( كمكلده بالقاىرة، تكسي سنة 
 (.2/262( ا شمكني، شرح ا شمكني  لفية ابف مالؾ)ج(6
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ؿ  المبحث األكَّ
 يّ ػػاعػػمػَّ ب السػػجُّ ػػعػػالتَّ 

استخدمت العرب ألفاظنا عدة لمتعجب بيا، كجاءت  كره كثيرة كىك مرتبط بما ينطؽ بو 
اإلنساف سي لحظات الدىشة كاعنبيار، أك اعستيجاف كاعستغراب كمف ىذه الكسائؿ سي التعجب 

 :المطالب التاليةبألفاظ سماعية 

)بالفعؿ الدَّاؿ عمى  أك أحد مشتقاتوالتَّعجُّب باستخداـ لفظ )َأَتَعّجب( المطمب األكؿ: 
 إنشائو(:

ػػػب بمفػػػظ ) أتعجػػػب ( أك أحػػػد مشػػػتقاتو ) عجبنػػػا  ػػػماعيية التيعجُّ ػػػب السي  –مػػػف طرائػػػؽ التيعجُّ
ػب مػف الفعػؿ، كلػيس اإلخبػار عنػو، قػاؿ عجبي ... سػيبكيو: "كقػالكا يػا لمعجػب ( الٌدالة عما التعجُّ

عجػب، أك تعػاؿ يػا مػاء، سإنيػو ًمػف  كثيرنا كأنيو يقكؿ: تعاؿ يا كيا لمماء، لٌما رأكا عجبنا، أك رأكا ماءن 
" أييامؾ كزمانؾ، كًمثؿ ذلؾ قكليـ: يا لمديكاىي  أٍم: تعالىيفى سإنيو ع ييٍستىٍنكىري
(1). 

ػػب السيػػماعٌي ل يتتبُّعػػكمػػف خػػ ؿ  ػػكرة ًمػػٍف  ػػكر التيعجُّ قػػد سػػي شػػعر بنػػي أسػػد سيػػذه ال ُّ
عػػدة اسػػتخدمكا سييػػا ألفػػاظ التعجػػب لمدعلػػة عميػػو، كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ بشػػر: أبيػػات أشػػعارىـ تنػػمينٍت 

 الكامؿ()مف 

سيقىًة سي ًكعاءو ميٍعًجبً  يىٍنكم سىقىٍت لىوي     ماءى الكى قىٍد كى سيقىتىيا كى كى
(2) 

سجاء المفظ )ميٍعًجب( كاقعنا سي سياؽ التعجب مف ىذا الكعاء العجيب، الػذم يحمػؿ الكلػد  
 .(3)مف أتاف يريد إلقاح حمار كحشي حتا يننج، كىك يتعجب

 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع: )الكامؿ(
 (4)جيبي عى  مافي الزي رعا كى لً ًمفى الًكبىًر الميبيًر طىبيبي     سىأىعكدى لي  ؿٍ ىى 

حيث تعجب مف الزماف بمفظ التعجب الكاقع خبرنا سي جممة اسمية سي قكلو: )كالزماف 
 عجيب(، سجاء التعجب سي البيت بمفظة مشتقة مف سعؿ العجب. 

                                                 

 (.2/217( سيبكيو، الكتاب )ج(1
، ديكاف بشر)ص( بشر بف خا(2  (، ك)كسيقتيا( لقاحيا، ك)كسقت( حممت، ك)كعاء( الرحـ.36ـز
 (.36( حسف: عزة، شرح ديكاف بشر)ص(3
 (، ك)المبير( الميمؾ، ك)ًلرعا( شابعا جمدنا.2/318( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد)ج(4
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ككثر مجيء لفػظ التعجػب مسػبكقنا بػأداة النػداء سػي شػعر بنػي أسػد، كدخػكؿ النػداء عمييػا 
  .كمكنعولزيادة التعجب، ككأنيـ نادكا التعجب ليحنر  كانو 

 عمرك بف شأس: )مف الكاسر(كمف ذلؾ قكؿ 

بىيٍ نا بىيٍ ًبتٍ سى  بي ًلعىيشو لىك يىدكـي فى ًمسٍ فى ذاؾى كى  (1)ؾو         سىيا عىجى

سنادل عجبو ليحنر، إٍذ ىذه لحظتو، سيتعجب مف تغير ا حكؿ، كاخت ؼ ا ع ار، 
 الشدة، كمف ال بكة إلا الجد.سينقمب المرء مف السعة إلا 

: )مف الكاسر(بشر بف كمنو قكؿ    خاـز

بان  ساءي  سىيا عىجى ـو       أىما لىييـي ًإذا عىقىدكا كى  (2)عىًجبتي آًلًؿ  ى

سينادم الشاعر عجبو ليحنر سيشاركو تعجبو مف لدر آؿ  ـ، كعدـ كسائيـ بالعيكد، 
ليؤعء حدث ما، كىنا التعجب مف الغدر عما سبيؿ اليجاء التعجب مف كىي  يغة إلظيار 

.  القـك

أبي خاـز يتعجب مف تيديد أكس لو، بؿ يستنكر عميو تيديده لمشاعر  كمنو قكؿ  بشر بف
 التعجب: )مف الكاسر(باعستفياـ بعد 

بنا أىيكًعديني  (3)جاءي اليً  وي ئى ساكً دل مى بٍ أى  دٍ قى كى         دل   عٍ سي  في ابٍ  سىيا عىجى

 بجرة: )مف الرجز(ا عشا بف كمنو قكؿ كمنو قكؿ 

 (4)دً دا لى لى  ـٍ يً لً كٍ قى  فٍ مً  ابن جى يا عى 

كبمفظة عجبنا  ،سفي ا بيات السابقة يتعجب الشاعر بطريقيف بالنداء المفيد لمتعجب
كقد جاء المنادل كىك ) عجبنا( مناسنا سي  كقكعو،ع اإلخبار عف  الدالة عما معنا التعجب

 .ا كؿ

 سي باب ، يقكؿسيبكيوابؽ من كب عما الم درية عند كلفظ )عجبنا( سي ا بيات الس
"ًمف ذلؾ قكلؾ: حمدنا كشكرنا ع  الم ادر(:)ما يينت ب عما إنمار الفعؿ المتركؾ إظياره ًمفى 

                                                 

 (. 50( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(1
، ديكاف بشر)ص(2  ك) ـ( بطف مف بطكف طيء.(، 2( بشر بف خاـز
، ديكاف بشر )ص(3  (، ك)ابف سعدل( أكس بف حارثة، ك)سعدل( مف سادات طيء.4( بشر بف أبي خاـز
. 2/117( ا عشا بف بجرة، ديكاف بني أسد)ج(4  (، ك)لدا لد( لداة لدو
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سإنيما يينت ىب ىذا عما إنمار الفعؿ، كأنيؾ قمت: أحمد ا  حمدنا كأشكر ا   كفرنا كعجبنا،...
: أعجب  نيما اختيًزؿ الفعؿ ىاىنا   نييـ جعمكا ىذا بدعن ًمفى الميفظ  عجبنا،...شكرنا، ككأنيؾ قمتى كا 

 .(1)كقكلؾ: عجبنا منو سي مكنع أعجب منو" بالفعؿ، كما سعمكا ذلؾ سي باب الدُّعاء،...

التنػكيف عمػا كجيػيف: كذىب الرني إلا جكاز ن بو عما الم درية، أك النداء يقػكؿ: "
 أف يكػػكف مفعػػكعن  ي لطكلػػو بمػػا ات ػػؿ بػػو، كالثػػانأك مطػػكعن  ،امنػػادل منكػػرن ا أحػػدىما أف يكػػكف عجبنػػ

 .(2)"اكالمنادل محذكؼ، كأنو قاؿ: يا قـك اعجبكا عجبن  ،امطمقن 

ت معنػػػا التعجػػػب، بػػػؿ دكالم حػػظ للبيػػػات السػػػابقة يمحػػػظ إيقػػػاع التعجػػب بمفظػػػو، إذ أسػػػا
التعجػب، كمػا نػداء التعجػب إٌع دعكة لمشاركة الشعراء سي المتعجب منو بمفػظ سػماعي داؿ عمػا 

ة الدالػػة عمػػا معنػػا ظػػزيػػادة سػػي معنػػا الدىشػػة الحا ػػؿ مػػف المتعجػػب منػػو ب ػػيغتي النػػداء كالمف
 العجب.

)تستبيؾ( بمعنا: تأسرؾ بجماليا  كقد يدخؿ سي ىذا النكع مف التعجب استخداـ لفظ
 أبيات عدة، كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر(       سي كركعتيا، كقد كردت ىذه المفظة 

ريما لىياًليى تىٍستىبيؾى  ٍؤذيرو يىٍقرك ال ي ٍينىٍي جي ًبجيًد ًرٍئـو        كىعى
(3) 

بيارىا، سجاءت عما معنا   سكقعت لفظة )تستبيؾ( بمعنا تأسرؾ مف شدة جماليا كا 
 زؿ بجيدىا كعينييا.التعجب مف جماؿ محبكبتو كليالييا الحساف، سيتعجب كيتغ

 كمنو قكؿ بشر: )مف الكاسر(

ًنؿى ا ىقاحي لىياًليى تىٍستىبيؾى  ًبذم ليركًب         ينشىبيوي ظىٍمميوي خى
(4) 

ؾ لك نظرت ني ميا سي تمؾ ا ياـ الخالية، حتا إككأف الشاعر يقكؿ سي البيت ما أجم
 إلييا لذىبت بعقمؾ مف شدة جماليا.

                                                 

 (.319-1/318سيبكيو، الكتاب )ج ((1
 (.4/400)ج ابف الحاجب شاسية( الرني، شرح (2
(، ك)تسػتبيؾ( تأسػرؾ، ك)جػؤذر( كلػد البقػر الكحشػي، ك)يقػرك( يتتبػع، 52بف شأس، ديػكاف عمػرك)ص ( عمرك(3

 ك)ال ريما( قطع الرمؿ.
، ديػػكاف بشػػر)ص(4 ػػٍرب كىػػك مػػاء الفػػـ، 43( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز (، ك)سػػتبيؾ( تػػذىب بعقمػػؾ، ك)لػػركب( جمػػع لى

 ك)الظيٍمـ(  فاء الفـ، ك)خنؿ( الرطب الناعـ.
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 قراف بف يساركمف ا لفاظ المفيدة معنا التعجب سماعنا عف العرب لفظة )أحار(، كمنو قكؿ 
 : )مف الطكيؿ(سي أحد ركايتي البيت

 (1)بً كاطً الحى  ماءً اإلً  عدً كٍ ً ى  حاري أى          ـٍ كي ساءى نً  زكري ع أىيا كى زكركنى تى 

 كالمعنا: أعجب  كعد اإلماء، كالبيت مف شكاىد النحاة سي ركايتو الثانية بمفظ )أليفي  كعد(. 

 كقد جاء المفظ عما سبيؿ اإلخبار عف التعجب سي قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر( 

سيمنا ا سىٍخمنا كى تيٍبدم كاًنحن بىرىٍىرىىىةه يىحاري الطيٍرؼي سييا        كى
(2) 

يا س  تدرم أيف تنظر سي محبكبتو كجماليا، لدرجة أنيا تذىب النظر مف شدة جمالسيذكر  
كقد أدل معنا التعجب سي البيت لفظ )يحار(، كالشاعر سي البيت منبير بجماؿ  محاسنيا؟

 محبكبتو يذكره عما الدكاـ كأنو كاقع ىذه المحظة.

 :التَّعجُّب بالنِّداءالمطمب الثاني: 
كىك طمب إقباؿ  ،ا ساليب اإلنشائيية الطمبية، لكنيو يخرج عف لرنو الرئيسالنرداء مف  

كقد تعٌرض عدد ًمفى النيٍحكٌييف لمحديث عف التيعجُّب ، كمنيا التعجب دعك إلا معافو أخر،الم
بيٌ بال كا )يا( دكف ليرىا مف ا دكات لمتعجب إلحاقنا باعستغاثة، نرداء أك النرداء التيعجُّ ، كجاز كخ ُّ

عندىـ ستح ال ـ الداخمة عما المتعجب منو أك كسرىا، كأجازكا الحذؼ كالذكر سييا، ككثر 
: "تعكيض ا لؼ سي آخر اعسـ عند حذسيا، قاؿ  اجيُّ ( التيعجُّب حرؼي الزيجي كربيما سبؽ )عـى

 . (3)لؾ ما أشبيو"لزيد سارسنا! أٍم: اعجبكا لزيد سارسنا، كيا لؾ راكبنا! ككذ النرداء كقكليـ: يا

: "ككؿُّ ىذا سي معنا التيعجُّب كسبؽ سيبكيو لمحديث عنيا بقكلو سي باب اعستغاثة
: يا لىزيد كأنت تحدرثو لـ يجٍز" عي لـ يجٍز، أعى ترل أنيؾ لك قمتى  .(4)كاعستغاثة، كا 

ٌرد التيعىجُّبىشاـ سي معاني ال ـ: " كمنيا  كذكر ابف  ًسي كتستعمؿ ـسى اٍلقى  عىف اٍلميجى
يىا لٍممىاء يىا كىقىٍكًلًيـ النداء ، كسي أكنح المسالؾ يقكؿ عف (5)"كثرتيما مف تعجبكا ًإذا لمعشب كى

                                                 

(، ك)كيػػػح(، ك)ليػػػؼ( كممػػػة لمتحسػػػر عمػػػا مػػػا سػػػات، ك)اإلمػػػاء( 2/516، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج( قػػػراف بػػػف يسػػػار(1
 النساء، ك)الحكاطب( المكاتي يجمعف الحطب.

 (، ك)برىرىة( المرأة ترعد رطكبة، ك)يحار( يعجب.52( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(2
مات )ص(3 اجٌي، ال ي  (.80( الزيجي
 (.2/218الكتاب )ج( سيبكيو، (4
 (.284( ابف ىشاـ، مغني المبيب)ص(5



  

111 
 

 يا "ك "لىمماء يا: "كقكليـ المستغاث  معاممة سيعامؿ منو  المتعجب نداء كيجكزنداء التعجب: "
 .(1)"كثرتيما مف تعجبكا إذا ،"لمدكاىي

 منو: أم  تعجب ذك: كقكلو: "(2)اعستغاثة، قاؿ ال بافكمعنا التعجب داخؿ عما 
، التعجب محض سي مستعمؿ التركيب بؿ ،باقية لير اعستغاثة أف ك مو كظاىر،  فة أك ذاتنا

 .(3)التعجب معنا معيا المفظ كأشرب باقية أنيا كيحتمؿ

أحدىما:  : " كالتيعجُّب بالنرداء عما كجييف:كبسط السيكطي الحديث سي مكنكعو، يقكؿ
أٍف ترم أمرنا عظيمنا ستنادم جنسو نحك: يالىٍمماء، كاآلخر أٍف ترل أمرنا تستعظمو، ستنادم مىٍف لو 

ًكنىةه   .(4)سيو نحك يا لىٍمعمماء" -أٍم التيمكُّف -نسبة إليو أك مى

قاؿ أبك حيياف: "كجاء إلسادة التعجب الندائي حسب السياؽ المغكم،  كقد ترد  يغ أخر
 .(5)التيعجُّب متنمرننا جم ن لـ تكف سي أ ؿ الكنع، سمف ذلؾ قكليـ: يا لؾ سارسنا"

قد كرد النداء التعجبي سي شعر بني أسد سي مكانع عدية، كمنو نداء العجب)يا عجبنا( كقد ك 
: )مف الكاسر(  سبقت اإلشارة إليو سي ال فحات السابقة، كأذكر مثاعن لو قكؿ  بشر بف أبي خاـز

بنا أىيكًعدينيسىي  (6)جاءي اليً  وي ئى ساكً دل مى بٍ أى  دٍ قى كى         دل   عٍ سي  في ابٍ  ا عىجى

كالنداء سي البيت السابؽ يحمؿ معنا التعجب، كالطمب، سينادم الشاعر عما العجب 
ليحنر سقد جاء أكانو، كقد يجكز أف يككف النداء لغير العجب، ثـي يكقع التعجب لغرابة ما 

 منو. سيتمكه مف المتعجب

كجاء النداء ل ستغاثة كالتعجب سي تسعة أبيات مف شعر بني أسد، كحممت جميعيا 
دخمت عـ اعستغاثة ببيت قراف بف يسار، كقد  (7)معنا اعستغاثة كالتعجب، كقد استشيد النحاة

 : )مف الطكيؿ(لمعنا التعجب

                                                 

 (.4/45( ابف ىشاـ، أكنح المسالؾ)ج(1
( ال ػػباف، ىػػك محمػػد بػػف عمػػي ال ػػباف، أبػػك العرسػػاف: عػػالـ بالعربيػػة كا دب. م ػػرم. مكلػػده ككساتػػو بالقػػاىرة (2

 .ق1206سنة 
 (.3/247( ال باف، حاشية ال باف عما شرح ا شمكني)ج(3
 (.2/53)جالسيكطي، ىمع اليكامع ( (4
 (.4/2086)ج ( أبك حياف، ارتشاؼ النيرب(5
، ديكاف بشر )ص(6  (، ك)ابف سعدل( أكس بف حارثة، ك)سعدل( مف سادات طيء.4( بشر بف أبي خاـز
 (.325-1/324(، كشرح المف ؿ)ج2/217( سيبكيو، الكتاب)ج(7
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ما اليىٍكًؿ أىٍمنا ـٍ يالػ بيٍرثيفى     عى ٌكاري لىٍيما ًمٍنكي قاًنبً  لىزي مىٍيًؾ المى ًمٍف سي
(1) 

التعجب، سأسادت  يغة اعستغاثة   حة ل ستغاثة، كحممت معنا التعجبسدخمت ال ـ المفتك 
 كىك طريقة مف طرؽ التعجب السماعي عند العرب. 

 كمنو قكؿ عقيبة بف ىبيرة: )مف الكامؿ(

ٍيًمدو       يا لىمررجاًؿ  كى  (2)ًلًخفيًة ا ىٍح ـً أىبىنك الميغيرىًة ًمٍثؿي آًؿ خي

 كمنو قكؿ بشر: )مف الكاسر( 

ؿً  الميعىٌنا          طىكاؿى الديٍىًر ًإٍذ طاؿى الًح اري  سىيا لىمٌناًس ًلمريجي
(3) 

 بشر: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ 

ٍكًتًو      سىيا لىًؾ بيٍعدنا نىٍظرىةن ًمٍف ميكىمرـً  دىعاىيفي ًرٍدسي ٍيفى ًل ى سىاٍرعىكى
(4) 

ذا ـ دخمػػٍت عمػػا ابيػػا  هتأميمػػتى ىػػذ كا  سػػي أسػػمكب المنػػادل المسػػتغاث ت، كجػػدتى أفي الػػ ي
 كحممت سي طٌياتيا معنا التعجب.النرداء 

 كتشتمؿ  يغ النداء التعجبي عما نداء ألفاظ دخؿ سييا معنا الحسرة كالزجر كػ)كيح(
قكؿ سنالة بف ىند،  ذلؾكىك لفظ لمشفقة كالزجر، ك)ليؼ( لمتكجع كالتحسر عما ما سات، كمف 

 البسيط(حيث ت  النداء لفظة )كيح( الدالة عما الشفقة: )مف 

ٍيحى أيـر  ٍيرو بىٍعدى ساًرًسيا         ًإذا الفىكاًرسي تىٍحمي عىٍكرىةى الظُّعيفً  يا كى نيمى
(5) 

كاشتماؿ نداء لمفظة )ليؼ( إلسادة التحسر عما ما سات، لعبيد بف ا برص، كقد جاء اكمنو قكؿ 
 معنا التعجب سيو: )مف البسيط(

دىعا مىعاًشرى سىًاستىكيٍت مىساًمعيييـ      يا لىٍيؼى نىٍفًسيى لىٍك تىٍدعك بىني أىسىدً 
(6) 

                                                 

ػمىكىة،  بني أسد، )برثف( حي مفك(،2/516يسار، ديكاف بني أسد )ج ( قراف بف(1 ك)سيمىٍيؾ المقانب( سميؾ بف السُّ
 جكاز دخكؿ عـ اعستغاثة لمعنا التعجب.مف شكاىد سيبكيو عما كالبيت  جماعة الخيؿ، (ك)المقانب

 (، ك)ا ح ـ( العقكؿ.2/473( عقيبة بف ىبيرة، ديكاف بني أسد )ج(2
، ديكاف بشر)ص(3  (، ك)المعٌنا( ا سير.66( بشر بف أبي خاـز
، ديكاف بشر)ص( بشر ب(4  (، ك)ردسي( تابعي، ك)ارعكيف( انتبيف كرجعف.193ف أبي خاـز
 الشفقة، ك)الظُّعيف( جمع ظعينة.ك (، ك)كيح( لفظة لمتكجع 2/123( سنالة بف ىند، ديكاف بني أسد)ج(5
(، ك)اسػػػتٌؾ( انسػػػدي، ك)مسػػػامعيـ( آذانيػػػـ، ك)ليػػػؼ( لفظػػػة لمتكجػػػع 53( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد)ص(6

 كالتحسر عما سكات شيء محبكب.
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 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف المنسرح(

يؿي  ًيؿي اي كى  (1)مريا  اًحبان يي اًحبييا         ميعتىًسؼي ا ىرًض ميقًفره جى

كقد حذؼ حرؼ النداء قبمو، كجاء مفيدنا لمعنا التعجب بمفظ)كيؿ(،  سكقع لفظ )كيؿ(
 كىك لفظ لمعذاب كالتكبيخ.

كمف  كر النداء المفيد لمعنا التعجب، دخكؿ النداء لغرض التعجب كاإلبيار، كمنو 
 قكؿ عبيد بف ا برص: )مف المنسرح(

مىؿي يا ناقىةن ما كىسىكتييا الرىٍحؿى كىالػ         أىٍنساعى رىٍىبن  ا كىأىنييا جى
(2) 

 كرة عما سبيؿ التعجب، سكأنو قاؿ:كالشاىد سي البيت: دخمت )يا( النداء عما منادل ن
 يا ليا مف ناقة( سأساد النداء التعجب مف ناقتو السريعة حتا لكأنيا تسبؽ الجماؿ.)

 مظيرحبيب بف كمف  كر النداء التعجبي نداء اسـ التفنيؿ عما سبيؿ المبالغة، كمنو قكؿ 
 )مف الرجز(: 

سىبنا كىآدا يا شىري قىٍكـو حى
(3) 

 كقكلو )مف الرجز(: 

يا أىشىدي مىٍعشىرو ًعنادنا
(4) 

سمعؿي المعنا المراد بيذا النداء ىك التعجب مف سػكء القػـك كتجيميػـ عمػا الحػؽر، سالبيػت  
المعنػا  ػيالة عما سبيؿ اليجاء المبالغ سيو، سيـ أكثر مف ذلؾ، كما جعؿ الباحث يذىب ليػذا 

 المنادل عما ىيئة اسـ تفنيؿ لمدعلة عما المبالغة سي المراد.

  

                                                 

(، ك)كيػػؿ أميػػا( تعجػػب، ك)أميػػا( بيمػػزة ك ػػؿ لمنػػركرة الشػػعرية، 91( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد )ص(1
 ك)معتسؼ( الذم يسير عما لير ىدل، ك)مقفر( جرداء قاحمة.

اقػة، ك)الرىػب( (، ك)ا نساع( جمع نىٍسع، كىك الحبػؿ الػذم تشػد بػو الن91( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(2
 الناقة الميزكلة النامرة، أك النخمة.

 (، ك)اآلد( القكة.2/523( حبيب بف مظير، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.2/524( حبيب بف مظير، ديكاف بني أسد)ج(4
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 :التَّعجُّب باًلستفياـالمطمب الثالث: 
كمػػف  ،لمغػػكماسػػياؽ المعػػافو كثيػػرة تيفيػػـ ًمػػف عػػف معنػػاه الحقيقػػي إلػػا عسػػتفياـ يخػػرج ا       

ػا : سيتعجػب بػأدكات اعسػتفياـ كاسػة، قػاؿ السػبكي ،المعاني التي يخػرج إلييػا اعسػتفياـ التعجػب أمي
 .(1)سائؿ عف سببو في مىٍف تعجيب ًمٍف شيء سيك  معو مستمٌر  )ساعستفياـ( التيعجُّب

لا قيمتو يشير ىاركف : "أبمغ أساليب التيعجُّب ما كػاف منقػكعن عػف اعسػتفياـ، تقػكؿ: مػا كا 
ا سمكب يسأؿ المتعجرب عف سبب الحسف، إشارة إلا ىذا الجماؿ؟! كما ذاؾ الحسف؟! كسي ىذا 

 .(2)أفي لمحسف أسبابنا كثيرة تستدعي السُّؤاؿ"

 :التَّعجُّب باليمزة 

ترد اليمزة اعستفيامية إلثارة معنا التعجب كاعستغراب سي نفكس المخاطبيف، سيشكؿ 
ع بكجكده سي مكقع كىك ع يشعر إ ،اعستفياـ بيا  كرة جميمة مف التسرب إلا نفس المخاطب

ًمؿ اعستفياـ سييا  المتعجب مشاركة مع المتكمـ الممقي لمسؤاؿ، كقد ر د الباحث أبياتنا عدية حي
 : )مف السريع(عبيد بف ا برص قكؿ ذلؾ كمفعما معنا التعجب، 

 (3)دىٍمعيؾى الياًمؿي  يارو دً  فٍ مً كى        ؿي احً يا نى يي أٍ نى  سكـو أىًمٍف ري 

سالشاعر يتعجب مف حالو، كقد كقؼ عما ديار محبكبتو سسالت دمكعو لزيرة، سيعجب 
مف حالو يبكي عما أط ؿ ليس سييا بشر، ثـ يعكد ثانية لتذكر مف سكف الديار سيك ع يبكي 
الديار بؿ يبكي مف سكنيا، كالمدقؽ سي اعستفياـ يمحظ بقاءه قائمنا سي السياؽ، كتسريب التعجب 

جمالي آخر لمبيت، كقد كقع التعجب بيمزة اعستفياـ بعد دخكليا عما شبو جممة سيو كمعنا 
 متعمؽ بخبر محذكؼ. 

:)مف الطكيؿ(قكؿ بشر بف كمنو   أبي خاـز

منكرما ذك يٍ لى  دكفً  فٍ مً ؟       كى ري كي ذى تى  زارً المى  طً حٍ ما شى أىلىٍيما عى  بىحارو كى
(4) 

                                                 

 (.122( عشيف، البياء السُّبكٌي كآراؤه الب ليية كالنيقديية )ص(1
 (.96العربٌي )ص اإلنشائيية سي النيحكا ساليب ىاركف، ( (2
(، ك)النػػػؤم( الحفيػػػرة حػػػكؿ الخيمػػػة، ك)الناحػػػؿ( البػػػالي، ك)اليامػػػؿ( 92( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد )ص(3

 المنيمر.
، ديػػكاف بشػػر )ص(4 (، ك)شػػحط( بعػد، ك)ذك بىحػػار(ك)منكر( جػػب ف سػي ظيػػر حػػرة بنػػي 80( بشػر بػػف أبػػي خػاـز

 سميـ.
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يا عجبنا لرجؿ  :عنيا، سكأنيو يقكؿ كىنا يتعجب الشاعر مف تذكر محبكبتو رلـ بعده
تركو أحبابو ثـ يذكره بكلع، سما سر ىذا التعمؽ؟، كقد دخمت اليمزة عما اسـ مرسكع عما 

 اعبتداء.

كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز يتعجب مف تذكر ليما، حتا خرج مف الديار يترنح سي 
 الفياسي طالبنا ذكر ليما سي ال باح كالمساء:)مف الكاسر(

ةو ًمٍنيا ميريحي  سى يٍ لى كى           ركحي يا تى جاراتً ما كى يٍ لى  فٍ مً أى  ًلحاجى
(1) 

 : )مف الخفيؼ(قكؿ عبيد بف ا برصكمنو 

ـٍ دىعؿً  ريدي با تي نٍ لى  ًتٍمؾى ًعٍرسي ًزيالي        أىًلبىٍيفو تيريدي أى
(2)

 

الدعؿ أـ سيتعجب مف حاؿ زكجتو الساعية لفراقو دكنما مبرر كانح بالنسبة لو، أىك 
الفراؽ؟، كالتعجب متسمؿ إلا اعستفياـ مف خ ؿ السياؽ الدعلي لمبيت الشعرم، سذكر الك ـ 

 عما سبيؿ المفارقة كالدىشة، كدخمت اليمزة عما شبو جممة متعمؽ بالفعؿ بعدىا.

 ا شيـ: )مف الكامؿ(جريبة بف كمنو قكؿ 

 (3)يىٍعًرؼي  فٍ مُّوي مى ةى أي بى يٍ رى ثىًكمىٍت جي ؟       ـٍ يي سٍ رً عٍ تى  ـٍ لى دو أى عٍ با سى قالكا: أى 

ساعستفياـ يحمؿ معنا التعجب زيادة عما ما سيو مف تقرير، سكيؼ لـ تعرسيـ كقد 
 سمعٌؿ البيت يحمؿ سي طياتو معنا الدىشة مف الفعؿ المنفي بعدىا. ؟بالتكنا سأ ابكا منا

 مف الكاسر(عبيد بف ا برص: )كمنو قكؿ 

قنا     لىقىٍد أىٍخمىٍفتي حيننا بىٍعدى حيفً  سىقالىٍت لي: : حى ! سىقيٍمتي  (4)كىبيٍرتى

سيك تعجب الزكج مف الحاؿ  محذكؼ ا داة، كالتقدير: أكبرت؟ ساعستفياـ سي الجممة
الذم آؿ إلييا الشاعر، كقد تغيرت م مح كجيو مف ال با كركنؽ الشباب إلا قسكة الكبر، 

 كمكابدة اآلعـ، كقد دخؿ اعستفياـ عما جممة سعمية.

  

                                                 

، ديكاف بشر )ص(1  تركح( مف الركاح بالعشي أك السير.(، ك)49( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)عرسي( زكجي، ك)زيالي( سراقي، ك)البيف( الكراىية.96( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(2
 (.  2/442( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.122( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص4)
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 ىؿ(:ػالتعجب ب( 

: )ىؿ( كذكركا المعاني الداخمة سييا، كىيػالنحاة معنا التعجب سي اعستفياـ بلـ يكرد 
، كمف خ ؿ متابعة الباحث لكركد )ىؿ( سي شعر (1)التحقيؽ، كالتككيد، كا مر، كالتمنيالنفي، ك 

بني أسد، كالمعاني الب لية التي تشربيا اعستفياـ، تبيف لو ندرة خركج اعستفياـ بػ)ىؿ( عف 
ار بني أسد، ندر التعجب بػ)ىؿ( سي أشع : إنيوة القكؿمالمعاني التي ذكرىا النحاة، كلعؿي مف ناس

ف كاف ذلؾ مف التعسؼ بحؽ ا داة  كقد يككف مف المفيد إيراد أبيات قد تحمؿ معنا التعجب، كا 
ا، يرجح الباحث دخكؿ معنا اعستفياـ سيي أبياتا  يمة، إع مف  إلخراجيا عف دعلتيا المغكية

 : )مف الكامؿ( بف ا برص عبيدقكؿ  كمنو

ًبٍيدىا يا     دىٍىػرىهي قاؿى لمٍف تىعىػريؽى حٌتا يي   (2)؟ذا الزمانًة ىٍؿ رأيتى عى

سمعٌؿ اعستفياـ سي البيت يحمؿ سي طٌياتو معنا التعجب، كذلؾ لٌما طاؿ عمره كدٌؽ 
دنا عما عظمو كبانت عركقو كما يزاؿ حيعا يعا ر أجياعن متعاقبة مف الخمؽ، قالكا: ىؿ رأيتـ عبي

 كقد يككف اعستفياـ عما معنا التحقيؽ.  سبيؿ التعجب مف طكؿ عمره؟

بف أنؼ الكمب:  كمف ا بيات التي قد يحتمؿ اعستفياـ سييا معنا التعجب قكؿ عباد
 مف الطكيؿ( )

ـٍ :ًبا ً  دي جُّ مى التي دل كى  الني عٌ إً ني عابى  ؿٍ ىى ني      كى ركنى كً نٍ تي  ؿٍ ىى  سىقيٍمتي لىيي
(3) 

ف حمؿ اعستفياـ  معنا التقرير كغرض أساس، إٌع أنو حمؿ معنا سمعٌؿ الشاعر كا 
ف خفرؼ المفظ كلـ يحمؿ عما معنا التكبيخ دخمو  التكبيخ، لتجاىميـ لمشاعر لٌما كبر سنو، كا 

 معنا التعجب كاليشة مف تغاسميـ عف مجد الشاعر كمركءتو لسبب ع يعتقد  حتو.

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ( 

 (4)ثاليمٍ أى  ؽً كٍ الشي  فى كي مً بٍ يى  ؿٍ ىى كى  تي يٍ كى بى           ؿو طٍ أى  ـً سٍ رى  فٍ مً عاؼو كى  ؿو زً نٍ مى  فٍ مً أى 

                                                 

 (. 346( المرادم، الجنا الداني )ص (1
عميػػو لحػػـ مػػف طػػكؿ عمػػره، ك)الزمانػػة( العاىػػة  (، ك)تعػػريؽ( لػػـ يبػػؽى 48ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص( عبيػػد بػػف (2

 كا مراض، كالمق كد  احب ا مراض الكسيح.
 (، ك)الٌتمٌجد( ا خذ مف المجد بما يكفي.2/84عٌباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج ((3
 (. 105( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(4
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جاء اعستفياـ سي البيت السابؽ لغرض التقرير، كالمعنا نعـ يبكي أمثالي، لكف البيت قد  
بنا، سمعمو  يحمؿ معنا التعجب مف بكاء شيخ عما أط ؿ كعكده إلا ال با بعد أف أ بح مجرر
يحمؿ معنا التعجب، كع يعني ذلؾ خركجو عف التقرير سقد يحتمؿ البيت المعنييف، إذ ىك محؽ 
سي بكاء ا ط ؿ مع لرابة سي ذلؾ مف المجتمع كالناس، س  مانع مف تشابؾ المعنييف سي 

 سياؽ كاحد.

كالم حظ لخركج اعستفياـ لمعافو أخرل كالتعجب ع يعني اعنف اؿ التاـ عف معنا  
ستفياـ، بؿ يبقا اعستفياـ قائمنا يحمؿ معنا جمالينا بؿ يحث النفس عما التأمُّؿ كالتدبُّر سي اع

 السياؽ الدعلي لمتراكيب المغكية، كىك باعث عما البحث كالتأمؿ لمك كؿ لممعنا المبتغا.    

 :)التعجب بػ)ما 

الدىشة إلا اعستفياـ، تتعجب العرب بػ)ما( اعستفيامية، ستستفيـ بيا إلناسة معنا    
كتمتما كتب التفسير كالشركح كالب لة بشكاىد عما تشربيا لمعنا التعجب، كنمثؿ ليا مف 

 .ديكاف بني أسد، حيث حمؿ اعستفياـ بػ)ما( معنا التعجب سي شكاىد عدة

 كمف ذلؾ قكؿ بشر: )مف الكاسر( 

 (1)كاىايا نى تً يي طى لً  تٍ طي شى  دٍ قى كى      دو نٍ ىً   ؿً طٍ أى  فٍ مً  جاؾى شٍ ما أى كى 

كقد تركتؾ كنأت عنؾ بعيدنا دكف كداع، كأنت  ت: ما الذم أحزنؾ عما أط ؿ ىند؟كمعنا البي
تبكي عما ذكراىا، كلعؿي المراد مف اعستفياـ: ىك التعجب مف حب الشاعر المخمص ليند رلـ 

ظ تعالقنا بيف المعنا كالمتأمؿ يمحنأييا عنو، كابتعادىا عف دياره إع أنو مستمرٌّ سي حبو ليا، 
ف  كرة أبيا لمفت المخاطب اعستفيامي الظاىر كالمعنا الثاني لمتركيب كىك التعجب، سيككنا

 كاإلجابة عف اعستفياـ.القائؿ سي البحث عف مكطف العجب،  كمشاركةإلييا، 

الثعمبي، كقد حكل اعستفياـ معنا التعجب لرابة مف جرأتو عما كمنو قكؿ عبيد ييجك 
 : )مف الرجز( الشاعر، كقد يخرج عما معنا اعستنكار أك التكبيخ

 (2)ٍر جى حى  باؿو رٍ سً بً  ؿي يٍ الكى  ـٍ كي مى سى         ـٍ كي ري ما لى  ةً يى نٍ الزر  ينيا بى أى 

                                                 

، ديػػػكاف بشػػػر) ( بشػػػر بػػػف(1 (، ك)أشػػػجاؾ( أحزنػػػؾ، ك)شػػػطت( بعػػػدت، ك)طيتيػػػا( كجيتيػػػا، 220ص أبػػػي خػػػاـز
 ك)النكل( الدار أك التحكؿ مف مكاف إلا آخر.

(، ك)بنػػي الزنيػػة( بنػػك مالػػؾ بػػف ثعمبػػة، 2/242( عبيػػد بػػف ا بػػرص، المسػػتدرؾ عمػػا شػػعره ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(2
 م، كتحرؾ سي ركاية أخرل)حيجير(.ك)سرباؿ( قميص كالدرع، ك)حجر( يق د الممؾ الكند
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 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف السريع(

حي الٌشاًمؿي  قىٍد عى هي الكىنى بىٍؿ ما بيكاءي الشيٍيًخ سي ًدٍمنىةو        كى
(1) 

بيعا مف حاؿ مف طالت عمره، كع زاؿ يت ابا كيبكي ا ط ؿ،   سجاء اعستفياـ تعجُّ
كالمعنا: سانظر عجبنا لذلؾ الشيخ الذم شابت لمتو، ككىف عظمو كع زاؿ يبكي  ط ؿ 

 محبكبتو، كقد اميحا آثارىا كطكم ذكرىا كتباعد زمنيا.

 مف البسيط(كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )

ٍنعاءى تىٍحبيري ما باؿي بي  كاًشيىوي       ًمٍف ثىٍرمىداءى كىع  ى ـٍ يىٍمسىٍس حى ٍرًدؾى لى
(2) 

 الشاعر منو كيؼ مري بتمؾ القرية؟كالتعجب سي البيت أكنح مف أف يفسير، إذ يتعجب  
 كلـ يتغبر ثكبو بحسنيا كجماليا، كقد يحمؿ عما معنا التكبيخ.

 : )مف البسيط(كمنو قكؿ بشر

ًيٍدتى ًبيا     ـٍ ما بيكاؤيؾى سي دارو عى ـٍ سي آًييا تىًقؼي    أى ، أى ٍيدنا سىأىٍخمىؼى  (3)عى
 كالمراد اعستفياـ التعجبي مف بكائو سي تمؾ ديار مف أحٌبو سأخمؼ كعده.

 : )مف الكاسر(، عما اعستفياـ التعجبيكمنو قكؿ ناسع بف نفيع

ُـّ الكىٍحًش لىٌما   ما أىٌمي كىأى ؟         كى تىفىريعى سي مىفاًرًقيى المىشيبي
(4) 

كمعنا البيت: قد يككف إف ق دم لـ يعد كق د النساء ا بكار مف طمب الرجاؿ سقد  
تقدمت سني، كلـ أعد بقكتي كما كنت سي عيد الشباب، كقد يككف المراد مف البيت كيؼ 

 حيح أف رأسي قد امتلت شيبنا إع أني ع زلت أحيا كمف سي  لطريؽ إلا ذكات الخدكر؟ا
، سيدخؿ التعجب المعنا ا كؿ لمبيت إذ كيؼ لمثمي أف يعيش (5) باه يرجك مراسقة الظباء

سيطمب منيف اإلقباؿ   سننور مف ناحية ا بكار ال تي ي ال با؟ كيدخؿ التعجب المعنا الثاني
 عميو.

                                                 

 (، ك)الكنح( الشيب، ك)الشامؿ( شمؿ رأسو كمو.92( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(1
(، ك)بردؾ( ثكبؾ، ك)ثرمػداء( قريػة سػي اليمامػة، ك)تحبيػر( مػف 2/350( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج(2

 الحبر كىي الحسف كالبياء.
، ديكاف(3  (، ك)آييا( مفرىا )آية( الع مة.137بشر)ص ( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)أـ( ق د كمراد، ك)تفرع( ع ، كالمق كد بالكحش النساء.2/323( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج(4
 (.2/323( دقة، ديكاف بني أسد )ج(5
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دخػؿ اعسػتفياـ لمعنػا التعجػب مػف اسػتنكار  ػديقو كمنو قػكؿ منػرس بػف ربعػي، كقػد 
ليرب الكحكش عند رؤيػة اإلنػس سمػف كجيػة نظػر الكاتػب ىػك شػيء طبيعػي لعػدـ اعتيادىػا عمػا 

 رؤية سي تمؾ الطبيعة اآلنسة ليا: )مف الكاسر(

ما اٍستىٍنكىٍرتى ًمٍف كىٍحشو ًبقىٍفرو         رىأىٍيفى اإًلٍنسى سىاٍستىٍقبىٍمفى ريحا كى
(1) 

 قكؿ خريـ بف ساتؾ: )مف الرجز(كمنو 

 (2)؟يا أىيُّيا الياًتؼي ما تىقكؿي 

ساعستفياـ سي البيت حقيقي، لطمبو مف المنادم إعادة ك مو، كقد يحمؿ معنا التعجب  
سفكجا بمحتكل الخطاب سطمب إعادتو عما سبيؿ تخفيؼ حدة الدىشة مف   لسماعو النداء

 الديف الجديد الداعي إلا الفنيمة.

 :)التعجب بػ)مف 

تأتي )مف( كغيرىا مف أدكات اعستفياـ مفيدة لمعنا اعستفياـ التعجبي، إليقاع 
الدىشة، مع ستح باب اعستكشاؼ بالسؤاؿ، كقد كردت مكحية بمعنا التعجب سي أبيات عدية مف 
ف أشعار بني أسد بؿ لالب ا بيات التي دخمتيا ل ستفياـ حكت معنا التعجب سي ثناياىا ، كم

 : )مف الطكيؿ( ، كقد كقعت )مف( استفياميةقكؿ ناسع بف نفيعذلؾ 

دىثاًف! ٍف يىٍغتىري ًبالحى مى ، كى سىًمير نىًبير اً  ًمٍف أىٍف تىنالىني           يىداؾى
(3) 

ع أحد يغتر بالحدثاف، كقد يحمؿ معنا    أمسحمؿ اعستفياـ سي البيت معنا النفي 
 التعجب ممف أمف تغمب ا ع ار، كركف إلا دنياه. 

بف ا برص يفخر بقكمو، مستفيمنا عمف يساكم بيف الرؤكس كا ذناب،  قكؿ عبيدكمنو 
 : )مف الخفيؼ( كاعستفياـ قد يحمؿ عما النفي أك التعجب أك التكبيخ لمف يسكم بيف الفرقاء

ؤكسان إٌنمىا خي إٌننىا  مىٍف ييسىٌكم الٌرؤكسى ًبا ٍذنىاًب؟          ًمٍقنىا ري
(4) 

  

                                                 

 (، )اإلنس( اإلنساف.2/258( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج(1
 (، ك)الياتؼ( المنادم. 2/546أسد )ج ( خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني(2
 (، ك)الحدثاف( نكب الدىر كم ائبو.2/330( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج3)
 (، ك)رؤكسنا( أسيادنا.37( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص4)
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 كمنو قكؿ أبي الميكش: )مف الرجز(

ةرى كي حى المي  ةً نى فٍ الجى  ميؼي حى  فٍ مى سى          هٍ رٍ مى  مكتي أىي سى نٌ إً  دي رٍ يا كى 
(1) 

زكجتو لو عما كالتعجب كاقع باعستفياـ عما معنا البيت: إذ الشاعر يستغرب استنكار 
بنا: إنني مفارؽ لمحياة سى  (2)كرمو، كنحره لإلبؿ قي تمؾ اإلبؿ مف بعدم؟ سيك بٍ أي  ـى مً سيقكؿ ليا متعجر

 .  تعجب إذ ع أحد بعده ي كف مجد الكـر

قػػػد كردت أداة اعسػػػتفياـ مسػػػبكقة بػػػ ـ الجػػػر سػػػي تسػػػعة أبيػػػات مفيػػػدة معنػػػا التعجػػػب، ك 
 عبيد: )مف الكامؿ( قكؿ كيكفي لمتمثيؿ بشاىد كاحد، كمنو 

 (3)وٍ مكمى عٍ مى  رى يٍ  دنا لى بً  ماتو مر يى مي         وٍ مكمى زٍ مى  حً بٍ ال ُّ  ؿى يٍ بى قي  ماؿه جً  فٍ مى لً 

جماؿ المربكطة المجييزة لمسفر قا دة ب د لير معمكمة، لسالشاعر يتعجب مف تمؾ ا
 عما قمبو. كلـ يكف الشاعر عما عمـ بارتحاؿ أحبيتو، سيتعجب مف ىذا اعرتحاؿ المفاجا

التعجب داخ ن عما )مف( اعستفيامية الكاقعة سي نداء اعستغاثة سي أبيات  كقد كقع
 قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط( عدية، كمنو

سي سىكداءى مىرٍ ؿى أىرقيبيوي         سي ميكٍ يٍ يا مىف ًلبىرؽو أىبيتي المى  ككمىوٍ فىًيرم كى
(4) 

إذ يستغيث بمف يشاركو النظر سي الميالي الماطرة سالغرض مف اعستفياـ اعستغاثة، 
 يترقب أخبارنا جميمة عف أحبابو، كيدخمو معنا التعجب سيمف يشاركو ترقب البرؽ كالمطر.

 :)التعجب بػ)أيف 

قكؿ ىند عحظ الباحث دخكؿ معنا التعجب سي أداة اعستفياـ )أيف(، كمف شكاىد ذلؾ 
 بنت معبد: )مف الكامؿ( 

ترابً    أىٍيفى ا يلا ًبا ىٍمًس كانكا جيًرةن     ناًدؿو كى أىٍمسىٍكا دىسيفى جى
(5) 

                                                 

ػػػػػةي 2/486( أبػػػػػك الميػػػػػكش، ديػػػػػكاف بنػػػػػي أسػػػػػد )ج1) كاعحػػػػػكرار (، ك)كرد( زكجػػػػػة الشػػػػػاعر، ك)المحػػػػػكرة( الميٍبيىني
 اعبيناض، ك)الجفنة( القبنة كسي البيت السناـ.

 (.2/486( دقة، ديكاف بني أسد )ج2)
 (، ك)مزمكمو( مربكطة كمجيزة، ك)ميممات( قا دات.110( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص3)

ممػػة، اب المتػراكـ بعنػػو سػكؽ بعػض، ك)سػكداء( ليمػة شػديدة الظحمكفيػر( السػ)(، ك111)صالمرجػع السػابؽ( (4
 ك)مرككمو( ظ ميا متراكـ بعنو عما بعض.

 (، ك)جنادؿ( الحجارة.2/110( ىند بنت معبد، ديكاف بني أسد )ج(5
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، سقنػكا كمػاتكا كتفرقػت أمػكاليـ، كتبػدلت كجػاهو  ستتعجب مف الحاؿ الذم آلكا إليو بعد عزو 
 أحكا قكميـ، كدسنكا سي التراب، كسي البيت معنا الحسرة كا لـ عما مف سارؽ الديار.

، كقػػد أسػػادت )أيػػف( التعجػػب اعسػػتفيامي عمػػا سػػبيؿ بػػف عبػػد بػػف مػػرارةقػػكؿ كمػػدة منػػو ك 
 : )الخفيؼ( التعظيـ كالتيكيؿ بتمؾ النربة القانية، كالتعظيـ مشتمؿ عما معنا العجب كالرسعة

ًش المٍيًؿ        ًى عن كىأىٍيفى ًمٍثؿي ًى ؿً بى سي لى  تي نٍ عى ما طى  ةن نى عٍ طى 
(1) 

كقد ىربكا مف ساحة المقاء، كتكررت أداة  ،ييجك قـك امرئ القيس قكؿ عبيدكمنو 
، كنفكرىـ عف  اعستفياـ عما سبيؿ المبالغة، كىك ك ؼ شامؿ معنا التعجب بيزيمة القـك

 : )مف الكامؿ( القتاؿ، كجبف سرسانيـ

 (2)ة      يـك كليكا أيف أينادى نٍ كً  مكعى جي  تى لٍ أى ٌ  سى ىى 
 :)التعجب بػ)كيؼ 

دخكؿ التعجب سي )كيؼ( اعستفيامية  لما سييا مف سؤاؿ عف الحاؿ، سحاؿ المرء يكثر 
بيف الطبيعة كالغرابة، بيف الثبات كالتقمب الحامؿ سي طياتو معنا التعجب مف المكاقؼ المتتالية، 
سكثر التعجب بيا، كقد كردت )كيؼ( اعستفيامية مفيدة معنا التعجب سي مكاطف عدة، كمف 

 )مف البسيط(ذلؾ قكؿ بشر: 

 (3)كبً قثٍ ف مى بً اٍ نا بً كٍ قى اتي  ـى كٍ يً  كً نٍ الحً بً    ا   نى تي دي شى  ؼى يٍ كى  فى كازً ىى  ؿٍ سائً 

سجاء اعستفياـ تعجبيعا، إذ الغرض منو إظيار اإلدىاش كعظـ ال نيع، ساستخدـ 
اعستفياـ ليخرج السياؽ مخرج التعجب، كىك تركيب حسف، ك براعة لغكية سي تفتيح اآلساؽ 
ل ستكشاؼ بالسؤاؿ، كتنمينو معنا التعجب، سيأسر المرء سي تخيؿ ركعة كقكة المشيد 

 سيعجب مف ىذا ال نيع.

                                                 

(، ك)لبش الميؿ( بقية الميؿ يخالطو بياض النيػار، ك)مػا( 2/177( كمدة بف عبد بف مرارة، ديكاف بني أسد )ج(1
 اسمية تعجبية عند جامع الديكاف.

 (، ك)كندة( قبمة امرئ القيس.118ديكاف عبيد )ص( عبيد بف ا برص، (2
، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج(3 (، ك)الحنػػك( اسػػـ مكنػػع، كالجمػػع أحنػػاء، كىػػك المتعػػرج مػػف 2/40( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 ا ماكف.
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، يتعجب باعستفياـ مف بأس قكمو، كقد قتمكا بني عامر مقتمة عظيمة قكؿ عبيدكمنو 
 سأعممكا السيكؼ سي رقابيـ، كىك مشيد يحمؿ معنا العجب ببسالة قكمو كشجاعة الفرساف: )مف

 ( السريع

ـٍ        ًإٍذ اٍلتىقىٍينا الميٍرىىؼي الٌناًىؿي  كىعاًمرنا أىٍف كىٍيؼى يىٍعمكىي
(1) 

: )مف المتقارب(  كنفسو قكؿ بشر بف   أبي خاـز

كىٍعبنا سىس ٌنا ًإذا مػػػػا اًئٍمييـٍ ػػػػكى سػػػػاًئٍؿ ىىكاًزفى عى بػػػػػػػػابى           كى كىالرر
(2) 

 (3)اػػػػىاما كى رى يىٍفًريفى بىٍينن ػػػػبىكاتً        ـٍ    ػػػػؼى نيٍعمييً ػػػـي كىيٍ ػػػػػػاىي ػػػػػينػػػػلىقً 

 (4)ياماالجى  نكبي لجى كىما تىٍستىًخؼُّ ا         ـٍ ػػػػػًبنا كىٍيؼى نىٍقتىصُّ آثارىىي 

 كمنو لخكلة بنت ا زكر: )مف الكاسر( 

ـي يى  ؼى يٍ كى سى          نيفٍ جً  ضي مٍ الغى  ذُّ مى خي يى أى  دى عٍ بى أى   (5)فكفً الجي  ركحي قٍ مى  نا

سخرج اعستفياـ مخرج التعجب، إذ تتعجب مف حاليا بعد سجف أخييا، سإذا لـ تنـ مف  
قرحت جفكنو عما أحبابو سكيؼ شدة دمكعيا ما أطار النـك مف عينييا، ستتعجب مف حاؿ مف ت

 أك يككف الك ـ عما سبيؿ النفي، كالتقدير: ع يناـ مقركح الجفكف.  يناـ؟

كمنو قكؿ سبرة بف عمرك، كقد حمؿ اعستفياـ معنا التعجب مف  نيع القاني الظالـ 
 : )مف الكامؿ( لـ يسبقو أحد لذلؾ سي نظر الشاعركيؼ لو أف يحكـ زكرنا؟، ك 

كىٍمتى أيمُّؾى ىاًبؿه       ٍمري كىٍيؼى حى ـي مىٍسؤيكؿه ًبًو الميتىعىمردي     يا نى ٍك كىالحي
(6) 

                                                 

 (، ك)المرىؼ( السيؼ الحاد، ك)الناىؿ( المتعطش(.93( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص (1
، ديكاف بشػ(2 (، ك)كعبنػا( حػي مػف أحيػاء عػامر بػف  ع ػعة، ك)الربػاب( عػدة 188ر )ص ( بشر بف أبي خاـز

 قبائؿ، كىي تيـ، كعدم، كعكؿ، كمزينة، كنبة، كىكازف قبيمة مف قبائؿ قيس عي ف.
ػػا( الخػػكذة عمػػا الػػرأس، ك)اليػػاـ( جمػػع ىامػػة (3 ( المرجػػع السػػابؽ، ك)بػػكاتر( السػػيكؼ، ك)يفػػريف( يقطعػػف، ك)بينن

 كىي الرأس.
فسو، ك)بنا( أم سسائؿ بنا، ك)نقتص( نتتبع، ك)تسػتخؼ( تطػرد كتسػكؽ، ك)الجنػكب( ريػح الجنػكب، ( المرجع ن(4

 ك)الجياما( السحاب الذم ع ماء سيو، أك السحاب ىراؽ الماء.
 (.2/495( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(5
 الجاىمية، ك)ىابؿ( ثاكؿ. (، ك)نمر( أكؿ قاضو قبؿ الرشكة سي2/61( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج(6
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ب داقتو، كتركو  و تعجب مف سؤاؿ  ديقو الذم لـ يؼً كمنو قكؿ قراف بف يسار، كسي
 سي المحظة التي كاف يحتاجو سييا كارتحؿ عنو: )مف الطكيؿ( 

 (1)ياحالً  ري ىٍ الدي  هي ساءى  ءو يٍ شى  ؿر ما كي عى         هي دى عٍ بى  يى حالً  ؼى يٍ كى  فٍ ني أى لي أى سٍ يى كى 

 :)التعجب بػ)أم 

قد كردت ك كيقع التعجب بػ)أم( عما سبيؿ أنيا جزء مف الشيء المسؤكؿ بيا عنو، 
 قكؿ بشر: )مف الطكيؿ( مفيدة معنا التعجب سي بيت كاحد مف

مىٍحبىسً  قاؿى ً حابي: أىمُّ مىٍبكان كى ميٍت عىمايىتي        كى ٌتا تىجى  (2)سىراةى النُّحا حى

 أ حابو المراسقكف لو مف شدة بكائو عما أط ؿ أحبابػو، حتػا سػألكا تعجبنػا: أمُّ ستعجب  
مبكا ىذا الذم يبكي أىمو عما ىذه ال كرة مف اإلشفاؽ كا لـ، سحمؿ اعستفياـ معنػا التعجػب 
ب ػػػػيغة تتسػػػػمؿ لمػػػػنفس ستكقػػػػع الدىشػػػػة كاإللػػػػراب ب ػػػػكرتيا ال متناىيػػػػة مػػػػع اعسػػػػتفياـ المفتػػػػكح 

 المحتاج إلا جكاب لير عادم مف ت كر حالة البكاء كالتكجع عما مفارقة ا حباب.

 )التعجب بػ)ماذا: 

مػػف أشػػعار بنػػي أسػػد  يفكتقػػع )مػػاذا( ل سػػتفياـ التعجبػػي عنػػد العػػرب، كقػػد كردت سػػي بيتػػ
 بشر: )مف البسيط( قكؿ  كمنومفيدة معنا التعجب 

ًركابنا ميفىٍيًف سيٍرساننا كى ٍمعى الحى ـٍ      جى ماذا تىذكدكفى ً  أيمُّكي
(3) 

 كقكؿ خكلة بنت ا زكر: )مف الطكيؿ( 

وي ماذا ييريدي النيكل ًمٌناأىع قاتىؿى ا ي  النيكل ما أىمىريهي       كىأىٍقبىحى
(4) 

سكقع التعجب سي البيت السابؽ ب يغ ث ث: ب يغة الدعاء)قاتؿ ا (، ك يغة 
 (.؟التعجب القياسية: )ما أمره(، كاعستفياـ )ماذا يريد النكل منا

  

                                                 

 (. 2/519( قراف بف يسار، ديكاف بني أسد )ج(1
، ديػػػكاف بشػػػر )ص(2 تجمػػػت( ظيػػػرت 0(، )سػػػراة النػػػحا( كقػػػت ارتفػػػاع الشػػػمس، ك100( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز

 كانكشفت، ك)عمايتي( عدـ الرؤية كىك عما القمب.
، ديكاف بشر ) ص(3  (.218( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)النكل( الفراؽ كالبعد.2/494ديكاف بني أسد )ج ( خكلة بنت ا زكر،(4
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 :)التعجب بػ)أّنى 

كالمكاف، ستأتي بمعنا كيػؼ كأٌنػا، كتحمػؿ الدعلػة بيػا )أٌنا( حرؼ يسفيـ بو عف الحاؿ 
ػػا ليػػر اعسػػتفياـ، كمنيػػا التعجػػب، كلعػػؿي تعمقيػػا بالتعجػػب أكثػػر مػػف ليػػره مػػف ا لػػراض   ألرانن
لكقكعيػػا سػػي معنػػا كيػػؼ كالحػػاؿ، كقػػد كردت سػػي أبيػػات عػػدة مػػف أشػػعار بنػػي أسػػد مفيػػدة معنػػا 

 التعجب.

 قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط( كمف ذلؾ 

ٍكبو  اٍىتىدىٍيتى  أىٌنا كىأىٍعقادً  دىٍكداؾو  بىٍيفى  سىٍبسىبو  ًسي        لىٍيميييـٍ  طىاؿى  ًلرى
(1) 

مىؿ  بػ)أٌنا( بمعنا السؤاؿ عف الحاؿ  أم: كيؼ اىتديت؟ سجاء اعستفياـ  كقد حى
اعستفياـ معنا التعجب مف الطريقة التي تك ؿ بيا إلا الراحميف سي البادية، سكيؼ ك مت 

  ؟إلينا سي ىذه ال حراء المقفرة

 ( البسيط )مف ا برص، كقد حمؿ اعستفياـ معنا التعجب:قكؿ عبيد بف كمنو 

قىدٍ أى        بك كىأىنيا لىؾى التي اًبي   تى ٍ   (2)راعىؾى المىشيبي  ٌنا كى

يسػػػتفيـ عػػػف كيفيػػػة اعىتػػػداء سػػػديار محبكبتػػػو، كاعسػػػتفياـ عمػػػا  طميحػػػة بػػػف خكيمػػػدقػػػكؿ ك 
 مف الكامؿ(      سبيؿ إثارة الدىشة كالتعجب: )

ؿى اٍ ىٍركيًب            أنيا اٍىتىدىٍيتى ًبسىٍبسىبو سىٍيبً  مىٍيما أىٍرحي قىٍت سي طىرى
(3) 

 .بالدعاءالتعجب الرابع:  المطمب

ريع ييٍبتىيىؿ ماعريؼ المغكيكف الدعاء بأنيو: " سيؿ ما أك القكؿ، مف ا  إلا بو كييتىنى  بو ييتىكى
و لمف يقدر عما تحقيؽ منمكنو، يسعا بو المرء (4)"عظيـ أك كبير إلا ، سيك ك ـ أك نظـ مكجي

سقد يدخؿ  عدية، منيا الخبرية كاإلنشائية  لطمب استغاثة أك رحمة أك خير أك معركؼ، كلو  يغ
 ا مر كالنيي، كقد يأتي سي سياؽ الجممة الفعمية أك اعسمية المفيدة لمعناه.

                                                 

(، ك)أنػا( كيػؼ، ك)سبسػب( القفػر كالمفػازة، ك)دكػداؾ( أرض  ػمبة 55عبيد بف ا بػرص، ديػكاف عبيػد )ص ((1
 أرض سيمة متمبدة، ك)أعقاد( رماؿ متراكمة مرتفعة.  :مستكية كقيؿ

 (، ك)ت بك( تعشؽ، ك)راعؾ( أخاسؾ.21عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص ((2
(، ك)ا ركػب( مفرىػا ركػاب بمعنػا الركاحػؿ، ك)سبسػب( القفػر 2/508طميحة بف خكيمد، ديػكاف بنػي أسػد )ج ((3

 كالمفازة، ك)سيب( ما بعد مف ا رض.
 (.1/749مختار، معجـ المغة العربية المعا رة )جأحمد ( عمر: (4
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كقد كردت ألفاظ عدة عف العرب خارجة مخرج الدعاء لكنيا لـ تأًت لمدعاء حقيقة، بؿ 
أمو، كأخزاه ا ، كرما أسادت التعجب، كمف ذلؾ: "قاتمو ا ، كتربت يداؾ، كلحا ا ، كىكت 

 .(1)ا   سي عينيا القذل، كع عدي مف نفره، كأىًربى ما لو"

 .(5)"(4)، ككيؿ لؾ، كعيؿ ما ىك عائمو(3)، كىبمتو أمو(2)ككذلؾ: "عقرل حمقا خمشا

كقد عحظ الباحث قمة  كر التعجب بالدعاء سي أشعار بني أسد، سمـ ير د  
حمقا(، كلـ يجد سي أشعارىـ )عيؿ ما ىك عائمو( ك)أرب  ،خمشا ،استخداميـ  لفاظ كػ)عقرل

ما لو(، كا لفاظ التي عثر عمييا الباحث عما  كرة الدعاء المفيد لمعنا التعجب: لحا، كقاتؿ 
بف اعبيد ا ، ككيؿ، كقد كرد التركيب الدُّعائي )قاتؿ ا ( مرتيف سي شعر بني أسد، كمنو قكؿ 

 ا برص: )مف البسيط( 

ٍ  حي ًممىٍت      أىفي ًلنىٍفسي ًإٍسسادم كىاً  قىٍد عى قاتىمىيا ا ي تىٍمحاني كى
(6) 

اشػػتمؿ البيػػت السػػابؽ عمػػا التركيػػب الػػدعائي )قاتميػػا ا ( المبنػػي مػػف جممػػة سعميػػة مككنػػة  
مػػف سعػػؿ مػػاضو عمػػا كزف )ساعػػؿ(، كنػػمير مت ػػؿ بػػو سػػي محػػؿ ن ػػب عمػػا المفعكليػػة مقػػدـ 

بتو، كقد عمتو عما شربو الخمر، كالفاعؿ مؤخر لفظ الج لػة )ا (، لمتخ يص عائد عما  اح
، كالبيػػت  ف شػػرعا سشػػرٌّ كمعنػػاه لعنيػػا ا  تمحػػاني، كىػػي عمػػـ أف ت ػػرساتي لنفسػػي إف خيػػرنا سخيػػره كا 
، كلعميػػو يحمػػؿ معنػػا التعجػػب مػػف  عمػػا سػػبيؿ الػػدعاء، أٌمػػا تنػػمف معنػػا التعجػػب سمػػيس بظػػاىرو

 تو سي شر الخمر كدعكتيا المتكررة لو لتركيا.ناحية إ رارىا عما معاب

 كقكؿ خكلة بنت ا زكر: )مف الطكيؿ( 

وي ماذا ييريدي النيكل ًمٌنا أىع قاتىؿى ا ي النيكل ما أىمىريهي       كىأىٍقبىحى
(7) 

                                                 

 أرب ما لو( رجؿ ذك أىرىب كخبرة كعمـ. )لساف العرب()مادة أرب(.( )(1
( )عقرل( دعاء بالعقـ، ك)خمشا( دعاء بالخدش سي الكجو، ك)حمقا( دعاء لتعكر مساغ البمع كل ة الحمؽ (2

 أك تئيـ مف زكجيا ستحمؽ شعرىا)معجـ لساف العرب(مادة)حمؽ، كخمش، كعقر(.
 ف العرب()مادة ىبؿ(( )ىبمتو أمو( ثكمتو كسقدتو.)لسا(3
( )عيػػؿ مػػا ىػػك عائمػػو( بمعنػػا لمػػب مػػا ىػػك لالبػػو لفػػظ لمتعجػػب ممػػف تكمػػـ بكػػ ـ عجيب)لسػػاف العرب()مػػادة (4

 عكؿ(.
 (.70-48( شم كم: حاتـ، التعجب السماعي سي معجـ لساف العرب )ص(5
 (، ك)تمحاني( تعاتبني كتمكمني.45( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(6
 (، ك)النكل( الفراؽ كالبعد.2/494ا زكر، ديكاف بني أسد )ج( خكلة بنت (7
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سي البيت السابؽ: كقع التركيب الدُّعائي)قاتؿ ا  النكل( مككننا مف جممة سعمية مرتبة  
عما أ ؿ الباب، ستقدـ الفعؿ )قاتؿ(، كت ه الفاعؿ )ا (، كبعده المفعكؿ)النكل(، كقد أساد حكل 
 التركيب الدعائي معنا التعجب، إذ ليس المق كد لعف النكل، بؿ المق كد التعجب مف مرارتو

 كقبحو. 

كمف ا لفاظ الدعائية المفيدة لمعنا التعجب )لحا ا (، كمعناه المعف كالشتـ كالتقبيح، 
اقاؿ ابف منظكر: " اه الرجؿى  كلىحى مىوي : لىٍحيان  يىٍمحى شىتىمىوي  عى نيفو، كى ٍمًحيٌّ  كىىيكى  كعى ٍيتو ،مى اةن  كعحى  مي حى

اء ٍكا نىازىٍعتىوي، ًإذا كًلحى اه. اتىنىازىعيك : كتى حى ، كقد ترد )لحا ا ( بألؼ (1)"كلىعىنو قىبيحو أىم لىٍحيان  الميوي  كلىحى
  مرة ا سدم: )مف الطكيؿ(مق كرة، كقد كرد التركيب السابؽ سي بيت كاحد سي قكؿ 

ٍفقكدىةن حيفى تيٍفقىدي  لىحا ا ي رىبُّ الٌناًس سىاًقرى ًميتىةن        كىأىٍىًكٍف ًبيا مى
(2) 

بمعنا المعف،  الدعائي )لحا ا ( بمعنا قبيح كلعف مككيف مف سعؿ ماضو  سجاء التركيب 
كاسـ الج لة ساعؿ، ك)ساقر( زكجة الشاعر، كالتركيب مفيدة لمدعاء مع اشتمالو عما معنا 

  التعجب مف تمؾ الفعمة الشنعاء التي أتتيا زكجتو.

كىي كممة لمعذاب كمف ا لفاظ الدعائية التي يدخميا معنا التعجب كممة )كيؿ(، 
، كالم يبة القبيحة، تقاؿ عما سبيؿ الدعاء باليمكة كالثبكر كالتكبيخ لمف جاء بفعمة ع كالي ؾ

ا خرج مخرج الذـ ، كقاؿ ابف يعيش: (3)يترحـ عميو بيا، كيرد سييا معنا التعجب، كتككف مدحن
ٍيؿ، عف سكناياته "كيس، ككيؿ ككيح  ٍيؿه "سػ الكى  ككثيرت معركسةه، كالتكبيخ شيٍتـال عند تيقاؿ كممةه " كى

، كقد ت رسكا سييا لدكرانيا عما (4)ييٍبًغض" كًلمف ييًحبٌ  ًلمف أحديىـ يقكليا. لمتعٌجب  ارت حٌتا
سجكزكا اإلدلاـ)كيممرو( بحذؼ اليمزة، أك ا لسنة، سركبكىا مع ليرىا كما سي )كيؿ أميا( 

 ك ميا، كا كثر عما القطع.

سقد   أبيات كثيرة مفيدة معنا التعجب، كأٌما سي شعر بني أسدكقد كردت عف العرب سي 
 عبيد بف ا برص: )مف المنسرح( كردت سي بيتيف مف الشعر، كمنو قكؿ

                                                 

 ( )مادة لحا(.242/ 15( ابف منظكر، لساف العرب )ج(1
 .(2/577( مرة ا سدم، ديكاف بني أسد)ج(2
 ( )مادة كيؿ(.737/ 11( ابف منظكر، لساف العرب )ج(3
 (.1/299( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج(4
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يؿي  ًيؿي اي كى  (1)مريا  اًحبان يي اًحبييا         ميعتىًسؼي ا ىرًض ميقًفره جى

سي البيت السابؽ جاءت التركيب الدعائي)كيؿ اميا( مفيدنا معنا التعجب، كقد أبدلت  
ىمزة القطع بيمزة ك ؿ، كىذا جائز سي الشعر، ككقعت )كيؿ( سي محؿ رسع عما اعبتداء، 
ك)أميا( مناؼ إلييا، كالخبر متعمؽ بالجار المجركر كتقديره )مكجكد(، كأ ميا )كيؿ  ميا( 

فت لمكيؿ، كالجممة عما سبيؿ التقبيح كالذيـ مع اشتماليا عما معنا التعجب سحذست ال ـ كأني
 مف سعمتيا. 

 كمنو قكؿ حاجب بف حبيب: )مف البسيط(

ٍيرى جيرافً  ـٍ       سي حاًدثاتو أىلىميٍت خى ـر قىٍكـو رىأىٍينا أىٍمًس سادىتىيي ٍيؿي ا كى
(2) 

التعجب كالمدح الخارج مخرج  سي البيت السابؽ : جاء التركيب الدعائي عما سبيؿ 
كراـ النيفاف، سجاء لفظ الكيؿ  لاثة المميكؼ، كا  الذـ، إٍذ يمدح قـك حبيبتو بحسف الجكار، كا 
عما سبيؿ اإلعجاب كالمدح ع عما سبيؿ التكبيخ كالدعاء باليمكة، كقد أبدلت ىمزة )اـ( 

متعمؽ بالجار كالمجركر كخبره  ،بمك كلة، كىذا جائز، كجاء المفظ سي محؿ رسع عما اعبتداء
( سحذست عمو.    بعده، كأ مو )كيؿ  ـ قـك

لكنو  كمف ا لفاظ الدعائية المفيدة لمعنا التعجب ) ىبمتو أمو( بمعنا ثكمتو كسقدتو أمو،
، أيمُّو ىىًبمىٍتو يخرج لمعنا التعجب كالمدح، يقكؿ ابف منظكر: "  ىىذىا: قىاؿى  ثىًكمىٍتو،: ًبالتيٍحًريؾً  ىىبى ن

ٍعنىا ًسي ييٍستىٍعمىؿي  ثيـي  ا ى ؿ ىيكى  مىا أىٍعمىمو مىا يىٍعًني كاإًلٍعجاب، المىٍدح مى  .(3)"رٍأيو أىٍ كىب كى

ا سي شعر بني أسد، إع مف بيت كاحد جاء  كلـ يرد التركيب )ىبمتو أمو(  ريحن
بف اقكؿ سبرة  ب يالة اسـ الفاعؿ مف الفعؿ )ىبؿ(، كقد أساد معنا الدعاء بالفقد كالثكؿ سي

 عمرك: )مف الكامؿ( 

ـي مىٍسؤيكؿه ًبًو الميتىعىمردي  ٍك كىٍمتى أيمُّؾى ىاًبؿه          كىالحي ٍمري كىٍيؼى حى  (4)يا نى

                                                 

(، ك)كيػػؿ أميػػا( تعجػػب، ك)أميػػا( بيمػػزة ك ػػؿ لمنػػركرة الشػػعرية، 91د )ص( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػ(1
 ك)معتسؼ( الذم يسير عما لير ىدل، ك)مقفر( جرداء قاحمة.

 .(2/82( حاجب بف حبيب، ديكاف بني أسد)ج(2
 (، مادة)ىبؿ(.686/ 11( ابف منظكر، لساف العرب )ج(3
 قاضو قبؿ الرشكة سي الجاىمية، ك)ىابؿ( ثاكؿ.(، ك)نمر( أكؿ 2/61( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج(4
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أم ثكمتؾ أمُّؾ، كيؼ تحكـ زكرنا كبيتاننا،  ي البيت )أمُّؾ ىابؿ( بمعنا ساقد كالشاىد س 
كالمفظ معناه الفقد كالثكؿ حقيقة، لكف قد يحتمؿ سي طياتو معنا التعجب مف تجرئو عما الحكـ 

 زكرنا، كىك قاض ينشد الناس عدلو. 

 .التَّعجُّب بالجار كالمجركرالمطمب الخامس: 
 :ـ  بالالَّ

ممػػة العربيػػة معنػػا التعجػػب، كتػػرد الػػ ـ مػػف المعػػاني التػػي تػػأتي ليػػا الػػ ـ سػػي سػػياؽ الج
مؿ معنػا التعجػب، قػاؿ ابػف يعػيش: كتح ،تدخؿ سي نداء اعستغاثة األكؿ: مكضعيفلمتعجب سي 

بنػا رأكا كػأٌنيـ ،"لىممػاء يا: "قكليـ سنحك لمتعٌجب، ال ـ دخكؿ كأٌما"  يػا تىعػاؿى : "سقػالكا كثيػرنا، كمػاء عىجى
ٍقًتػػؾ إٌبانػػؾ مػػف سإٌنػػو مػػاءه  كيػػا عجػػبي  ،: أم ،"لىمػػدكاًىي يػػا: "كقػػالكا، "ككى  لكيػػف ييسػػتنكر ع سإٌنػػو تىعػػالىٍيفى
 .  (1)"كاعستغاثةً  التعٌجب معنىا سي ىذا قكليـ ككؿُّ  أٍحياًنكٌف، مف  ٌنو

كقػػد كردت الػػ ـ المفيػػدة معنػػا التعجػػب داخمػػة سػػي أبيػػات عػػدية سػػبؽ اإلشػػارة إلييػػا عنػػد 
 التعجب.الحديث عف التعجب بالنداء، كنداء 

: عـ القسػػػػـ حيػػػػث ي زميػػػػا معنػػػػا التعجػػػػب سػػػػي كػػػػؿ أحكاليػػػػا، يقػػػػكؿ كالمكضػػػػع الثػػػػاني
 ع كالػػ ـ التعجػػب، ليػػر سػػي التػػاء جػػاءت كربمػػا التعجػػب، معنػػا كالػػ ـ التػػاء كسػػيالزمخشػػرم: "

 .(2)"سيو إع تجيء

كقػػػد يت ػػػرؼ بػػػال ـ عنػػػد دخكليػػػا عمػػػا لفػػػظ الج لػػػة ستػػػرد )عه(، حيػػػث تكىمػػػت العػػػرب 
 ا لؼ كال ـ، سيقكلكف: عه أبكؾ، بمعنا:   أبكؾ عما سبيؿ التعجب.حذؼ 

ف التعجػػب عـ ىػػذه إف ،درؾ   :قكلػػو سػػي العممػػاء كقػػاؿ كقػػاؿ الزجػػاجي: "  دعػػاء كػػاف كا 
 .(3)"خيره ا  كثر معناه :كقالكا دره،   :قكليـ سي عنو المخبر أك بو لممخاطب

كركدىػػا سػػي شػػعر بنػػي أسػػد، كقػػد تكػػكف ال ػػيغة )  كأٌمػػا عـ القسػػـ سمػػـ يمحػػظ الباحػػث 
أم: )قػػبيح ا  مػػف ع يجيبيػػا(،  ؿ الػػذـ مػػكلا( مػػف ىػػذا القبيػػؿ، لػػيس لمقسػػـ بػػؿ لمتعجػػب عمػػا سػػبي

: )مف الطكيؿ(سسبؽ لفظ الج لة ب ـ التعجب سي قكؿ   بشر بف خاـز

  
                                                 

 (.324/ 1( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج(1
 (.484( الزمخشرم، المف ؿ)(2
 (.81( الزجاجي، ال مات)ص(3
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ٍبنا بيةى  ٍبفً  سىٍعدً  بىًني أىجى ٍكلىا ك ً        دىعٍكا ًإذٍ  نى  (1)ييًجيبييا ع دىٍعكىةو  مى

 أميا تركيب )  درؾ( سسيرد الحديث عنو بعد قميؿ سي التعجب بالجممة الخبرية. 

 :بالتَّاء 

يدخؿ معنا التعجب )تاء( القسـ ع عما سبيؿ الم زمػة، بػؿ تفارقػو أحياننػا، سقكلنػا: تػا  
، يعنػػػي التعجػػػب مػػػف ىػػػذا الرجػػػؿ سكأنػػػو قػػػاؿ سػػػدخميا معنػػػا   ،تػػػا  مػػػا رأيػػػت كػػػاليـك رجػػػ ن  :رجػػػ ن

كلػػـ يمحػػظ الباحػػث كركد القسػػـ بالتػػاء سػػي شػػعر بنػػي أسػػد، سمػػـ تػػرد التػػاء عمػػا سػػبيؿ  .(2)التعجػػب
 التعجب.

 )الزائدة  )ِمْف: 

تػػدخؿ )مػػف( الجػػارة زائػػدة سػػي التركيػػب التعجبػػي بػػيف لفػػظ التعجػػب كالمتعجػػب منػػو لتزيػػؿ 
، يقػػكؿ سػػيبكيو: "اإلبيػػاـ عػػف المتعجػػب منػػو،  ػػو: قكلػػؾ كذلػػؾكتزيػػده إشػػراقنا كجمػػاعن  ك  ،رجػػ ن  كيحى

ف ،ذلػػؾ أشػػبو كمػػا ،رجػػ ن  بػػو كحسػػبيؾ ،رجػػ ن  درُّه ػػو: قمػػت شػػئت كا  ، مػػف كيحى  مػػف بػػو كحسػػبيؾ رجػػؿو
، كدخكليا عما سبيؿ الجكاز ع الكجكب، كقد كردت سي بيػت كاحػد سػي (3)رجؿ مف درُّه ك  رجؿ،

قكؿ بشر بف أبي خاـز حيث تكسطت بيف لفظ التعجب )  در( كبيف المتعجب منو )نفر(: )مف 
 البسيط( 

ِ َدرُّ بَنً الَحّداِء ِهن نَفٍِز  َوُكلُّ جاٍر َعلى جٍزانِِه َكلِبُ          ّلِِله
(4) 

سجػػػاء التركيػػػب التعجبػػػي )  در( عمػػػا سػػػبيؿ اليجػػػاء لبنػػػي الحػػػداء، سقػػػد كػػػانكا عرجاننػػػا 
سيجػػاىـ بشػػر، كلفػػظ )  در( يػػأتي لممػػدح كالػػذـ كقػػد يقكلػػكف لمػػذـ: ع در دره، كالشػػاىد سػػي البيػػت 

( لتخ يص عاـم سي التعجب.     دخمت )مف الجارة( بيف لفظ التعجب )  در( كبيف )نفرو

 القبيؿ قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ( كلعؿ مف ىذا

ٍف قيؿى قاًطعي  نيعىةو      ميناكاةي ذم القيٍربا كىاً  سكًء  ى ٍسبيؾى ًمٍف ذيؿم كى كىحى
(5) 

                                                 

، ديكاف بشر)ص(1  ، ك)مكلا دعكة(  احب دعكة.(15( بشر بف خاـز
 (.3/497(، )ج2/294( سيبكيو، الكتاب )ج(2
 (.2/174سيبكيو، الكتاب )ج ((3
، ممحؽ ديكاف بشر)ص(4 بدكف ترقيـ، ك)نفر( أىؿ الرجؿ كعشيرتو كىػـ الجماعػة بػيف الث ثػة  (1( بشر بف خاـز

 كالعشرة، ك)بني الحداء( قبيمة مف قبائؿ العرب.
 (، ك)حسبؾ( يكفيؾ، ك)مناكاة( معاداة كعقكؽ. 2/298( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(5



  

128 
 

سدخمت )مف الجارة( لتشعر بمعنا التعجب مع المفظ قبميا )حسػبؾ(، كالمعنػا يكفيػؾ ذعع  
ػا مػف التخ ػيص سػي التعجػب، سمعميػ و مػف شػكاىد التعجػب إذ المتأمػؿ سػي سدخمت )مف( لتفيػد نكعن

 كعظـ شأف المع ية المقترسة مف قطيعة الرحـ. ،البيت يمحظ معنا التعجب سي البيت

 :)حرؼ الجرِّ الزَّائد )الباء 

تػػدخؿ البػػاء زائػػدة سػػي الجممػػة لتفيػػد معنػػا التككيػػد، كيػػدخؿ سييػػا معنػػا التعجػػب ب ػػحبة 
 حكيػت كقػدكىػك مػا ذىػب إليػو ابػف السػراج قػاؿ: "كفا كحسب، ستفيد اعكتماؿ كالتماـ سي ا مػر، 

 كمػف ،رجػ ن  بزيد كحسبؾ ،رج ن  بزيد ككفاؾ ...: ذلؾ سمف، التعجب حاؿ سي مستعممة ... ألفاظ
 .(1)كترسع تسقطيا أف كلؾ، التعجب دليؿ دخمت كالباء، تعجب، رجؿ

بػػف اكقػػد كرد التركيػػب السػػابؽ سػػي مكانػػع عػػدة سػػي شػػعر بنػػي أسػػد، كمنػػو قػػكؿ عمػػرك 
 شأس: )مف الطكيؿ(

ٌياًؾ ىاًدينا نا      كىفا ًلمىطايانا ًبرى ًإذا نىٍحفي أىٍدلىٍجنا كىأىٍنًت أىمامى
(2) 

سجػػاء التركيػػب )كفػػا لمطايانػػا بريػػاؾ ىاديعػػا ( مشػػعرنا بمعنػػا التعجػػب بػػيف جنباتػػو، كالبػػاء 
، كالمعنػا تكفػي تمػؾ ال حسػناء لمطايانػا حرؼ جر زائد، ك)رياؾ( ساعؿ مجػركر لفظنػا مرسػكع محػ ع

 مرشدنا عما سبيؿ التغزؿ بجارة لو، كالتعبير السابؽ يشي بمعنا التعجب مف تمؾ الفتاة الحسناء.

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الكاسر(

بيرنا ـٍ خى ـٍ     كىفا قىٍكمنا ًب اًحًبًي  (3)ًإذا عقىٍيًت قىٍكمي سىاٍسأىليًي

ظيار تماـ معرسة كخبرة ال احب، كما تـي كلعؿي المتأمؿ سي البيت يشعر بمعنا خفي إل 
كحسف سقد أعجب كأدىش، سمعميو يدخؿ مف ىذا القبيؿ سي معنا التعجب، كقد جاء التركيب 

 جممة سعمية، سعميا )كفا(، كالفاعؿ مجركر لفظنا بالباء الزائدة، سأسادت معنا التككيد. 

 كمنو قكؿ بشر: )مف الكاسر(

بريا ًإٍذ طاؿى شاسيكىفا ًبالنيٍأًم ًمٍف أىٍسم لىٍيسى ًلحي اءى كاسي      كى
(4) 

                                                 

 (.1/109النيحك) جا  كؿ سي ابف السراج،  ((1
، ك)ريا( المرأة الحسناء.84عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص ((2  (، ك)أدلجنا( سرنا لي ن
 (. 2/294منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج ((3
 (.142بشر بف أبي خاـز ، ديكاف بشر)ص ((4
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جاءت الجممة الفعمية )كىفا ًبالنيٍأًم ًمٍف أىٍسماءى كاسي( عما سبيؿ اإلخبار، كمعنا البيت:  
، كقد أشعر التركيب بمعنا التعجب (1)لتكؼ أسماء عف نأييا، سأنا مشغكؼ بحبيا متعب لفراقيا

ا، سأشعر الفعؿ )كفا( بدخكؿ الجارر عميو  ف مف ك ؿ إلا مرحمة الكفاية س قد بمغ مبمغنا عظيمن
 .  (2)بمعنا التعجب، كالبيت مف شكاىد النحاة عما  يالة الم در عما كزف اسـ الفاعؿ

 :النفيبأسمكب التعجب المطمب السادس: 

كرد عف العرب إخراجيـ لمنفي مخرج التعجب، سجاء التركيب المنفي مؤدينا عمؿ 
التعجبي، كلٌما كانت )ع( ك)ما( أ ؿ باب النفي، سقد كقع التعجب بيما، سكردت عف التركيب 

ـي لؾ، كىما سب كشتـ سي  العرب  يغ منفية أسادت معنا التعجب، كمف ذلؾ: ع أبا لؾ، كع أ
أ ؿ الكنع المغكم، ثـ ما لبثت أف استخدمت مجازيعا لممدح كالثناء كالتعجب، بمعنا ع كاسي 

ييقىاؿي بف منظكر: "لؾ، يقكؿ ا ـى   ىف  أىباؾى  عى  :قىاليكا كىريبيمىا مىٍدح، كىىيكى  لىؾ، أىبىا كىعى  ،لىؾى  أىبى  عى : كى  ال ي
مة كالميٍقحى
(3). 

ا أىكثر كىىيكى : لىؾ أىبا عى ثـ يردؼ حديثو سي مكنع آخر بقكلو: "  عى  أىم المىٍدح ًسي ييٍذكىري  مى
ٍيري  لىؾى  كاسيى  قىدٍ  نفًسؾ، لى ـر  مىٍعرض ًسي ييٍذكىر كى ا الذي قىدٍ : قىاؿى  لؾى  أيـي  عى  ييقىاؿي  كىمى  مىٍعرض ًسي ييٍذكىري  كى

قىدٍ  دىرُّؾ، ًلميوً  كىقىٍكًلًيـٍ  لمعىٍيف كدىٍسعان  التعجُّب ٍعنىا ييٍذكىري  كى  أىبه  لىوي  مىف  ىفي   كشىمرر أىٍمًرؾ ًسي ًجدي  ًبمى
مىٍيوً  اتيكىؿى   .(4)شٍأًنو" بىٍعضً  ًسي عى

كأٌما سي شعر بني أسد سر د الباحث كركد التركيب مف )ع( الناسية لمجنس، برسقة 
قكؿ مغمس بف لقيط: )مف اعسـ )أبا( كشبو الجممة متعمؽ بالخبر المحذكؼ مرتيف، ا كؿ سي 

 الكاسر(

، تىٍزدىريني ، ع أىبا لىؾى ٍممىعىةى ٍبفى قىٍممىعىةى ٍبفى سىٍقعو       لىًينيؾى  (5)أى ى

                                                 

 (.4/57إميؿ يعقكب، ىكامش شرح المف ؿ عبف يعيش)ج ((1
 (. 4/57جابف يعيش، شرح المف ؿ ) ((2
 (، مادة )أبا(.14/11ابف منظكر، لساف العرب )ج ((3
 (.14/12)ج المرجع السابؽ ((4
(، ك) ػػػممعة بػػػف قممعػػػة( كنايػػػة عٌمػػػف ع يعػػػرؼ مػػػف النػػػاس، 2/56( مغمػػػس بػػػف لقػػػيط، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج(5

كنايػة عػف ك)قممعة( الخسيس مف النػاس، ك)سقػع( نػرب مػف أردأ أنػكاع العػش تنجمػو الػدكاب بأرجميػا ، كىػك 
 الذليؿ، ك)لينيؾ( كممة تستخدـ سي التككيد أ ميا  نؾ سحكلت اليمزة ىاءن، ك)تزدريني( تست غرني.
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سكقع التركيب المنفي )ع أبا لؾ(، كأ مو اإلخبار، كمعناه ع أ ؿ لؾ أك سقدت أباؾ  
عما سبيؿ الدعاء، كقد حمؿ معنا الٌذـ سي البيت، كمعنا التعجب مستكف سي التركيب إذ خرج 

 عما سبيؿ المبالغة سي ا مر كالتعجب مف حاؿ  احبو.

 كالثانية سي قكؿ نرار بف ا زكر: )مف الطكيؿ(

 (1)يابادً  ؾى با لى منا ع أى مٍ ظي  ـي مً ظٍ تى رنا             كى تُّ سى تى  مكفى مً ظٍ جاعن يى رً  تي يٍ أى رى 

ـي لؾ( سمـ أجده سي أشعارىـ.  كأٌما قكليـ )ع أ

!( ك)ما أنت مف جارة( عما  :كتخرج)ما( لتفيد معنا التعجب، سيقكلكف  )ما أنت مف رجؿو
، كلـ يرد ىذا التركيػب سػي أشػعار بنػي أسػد، لكػف )مػا( دخمػت عمػا جممػة سعميػة (2)معنا التعجب

 منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(تفيد المبالغة كاإلعجاب سي قكؿ 

ٍيؿو تيطاًرديهٍ  دىٍت كىٍجدم ًبيا أيُـّ كاًحدو    رىجا الغيٍنـً سي أىٍس ًؼ خى ما كىجى كى
(3) 

دت ابنيا الكحيد الذم خرج طمبنا لمغنيمة، كمعنا البيت: لقد حزنت حزننا شديدنا كمف سق 
، سشدة حزني كعظـ حزف تمؾ المرأة، كالنفي سي الجممة يحمؿ (4)سمقيو كلد مثمو كحيد  مو سقتمو

ا.   معنا التعجب كالمبالغة سي الحزف إذ بمغ مف الحزف مبمغنا عظيمن

كمنػو قػكؿ كدخمت عما )مثؿ( لتفيد التفرد كاعخت اص، كىك معنا داخؿ سي التعجػب، 
 خريـ بف ساتؾ: )مف البسيط(

ً  دىرُّ أىبيًو أىييما رىجيؿو      ما ًمٍثميوي سي ًس اًؿ القىٍكًؿ سي النياسً 
(5) 

كمف ال كر التي ع حظ الباحث دخكؿ معنا العجب سييا قكليـ: )لـ تر عيني(، )كلـ 
الركية، كىك تركيب أعتقد تسمع بمثميـ( عما سبيؿ التعجب مف ا مر سمـ يقع إلع مف الحادثة 

 دخكؿ معنا التعجب سيو، كمنو قكؿ بشر: )مف البسيط(

  

                                                 

 (. 2/394( نرار بف ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(1
 (.  4/2087( أبك حياف، ارتشاؼ النرب)ج(2
ا كلػػػد كاح، ك)رجػػػا (، ك)كجػػدت( حزنػػػت، ك)أـ كاحػػػد( أك ليػػػ2/262( منػػرس بػػػف ربعػػػي، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج(3

 الغنـ( يرجك الغنيمة كالظفر، ك)أس ؼ( جمع سمؼ كىي مقدمة الجيش.
 (.1/305( السيراسي، شرح أبيات سيبكيو)ج(4
 (، ك)س اؿ القكؿ( القكؿ البيف الكانح.2/547خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد )ج ((5
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ـٍ ًببيٍسيانا يم لىقيناىي يعا كىحى ـٍ      حى ٍع ًبٍمٍثًمًي ـٍ تىٍسمى لى ٍيني كى ـٍ تىرى عى لى
(1) 

عيني(، ك)لـ تسمع بمثميـ(، كىك تعبير تعجبي، إذ يتعجب  سكقع النفي سي قكلو )لـ ترى  
ٌساف الجكار، لـ يىرى منيـ سكءنا سمدحيـ، بؿ لـ يىرى سي مف قـك جاكر  كىـ ببسيانا سكانكا كرماء، حي

عيني(، ك)لـ تسمع بمثميـ( يستخدماف سي مكنع اإلدىاش  حياتو قكمنا مثميـ، سالتعبيراف )لـ ترى 
 كالتعجب بيما كانح.

 .التعجب بالجممة الخبرية المثبتةالمطمب السابع: 

خبرية مثبتة جعمت لمتعجب سػي ك ميػـ، كمػف ذلػؾ:   درؾ، كع سمع عف العرب جمؿ 
 مختمفػة أبػكاب مػف ألفػاظ حكيػت كقػد درؾ، كسبحاف ا ، كالعظمة، ك  أنت، يقػكؿ ابػف السػراج: "

، ا  إع إلػػػو كع، ا  كسػػػبحاف، ...رجػػػؿ مػػػف أنػػػت مػػػا: ذلػػػؾ سمػػػف، التعجػػػب حػػػاؿ سػػػي مسػػػتعممة
 مػف درؾ  ... ك  بزيػد ككفػاؾ، رب مػف   كالعظمػة، رجػؿ كمف رج ن  ا  كسبحاف، رج ن  ككاليـك
   .(2)"كرج ن ، رجؿ

كسيقت ػػر الحػػديث عٌمػػا كجػػده الباحػػث مػػف  ػػيغ سػػي أشػػعارىـ، كىػػي  ػػيغة )  درؾ(، 
  حيث سمعت سي أبيات عدة مف أشعارىـ، كىي كممػة تسػتخدـ سػي المػدح كالػذـ، كأ ػميا الػدعاء

أم كثير ا  عطاءؾ، كيق د بالدر المػبف، لمػا سيػو مػف منػاسع كبيػرة كخيػر كسيػر، سنقمكىػا لمتعجػب 
 .(3)مف حاؿ المتعجب منو، كال ـ سييا لمتعجب

ػؿي  الػديرُّ كيناقش ابف منظكر ىذه ال يغة بقكلػو: " ٍيػرو  ًمػفٍ  اٍلعىمى ًمٍنػوي  شىػرم  أىك خى  ًلميػوً : قىػٍكليييـٍ  كى
، ا يىكيػػكفي  دىرُّؾى ػػٍدحن يىكيػػكفي  مى ػػا كى قىػػاليكا ... ذىمع ميػػؾى  ًلميػػوً  أىم دىرُّؾى  ًلميػػوً : كى ػػفٍ  ىىػػذىا ييقىػػاؿي  عىمى ػػبي  ييٍمػػدىحي  ًلمى ييتىعىجي  كى
ًمًو، ًمفٍ  ـي  سًإذا عىمى ميوي  ذي ًقيػؿى  دىرُّهي  دىري  عى : ًقيػؿى  عىمى ػؿو  ًمػفٍ  دىرُّؾ ًلميػوً : كى ٍعنىػاهي  رىجي ٍيػريؾى  ًلميػوً  مى ، خى ًسعىاليػؾى ذا كى  كاً 

ٍيريهي، كىثيرى  عى  أىم دىرُّه دىري  عى : قىاليكا شىتىميكا ًقيؿى  خى ا ًلميوً  أىم دىرُّؾ ًلميوً : كى رىجى  مى ٍيره  ًمفٍ  ًمٍنؾى  خى    .(4)"خى

ا  ستدخؿ )  درؾ( سي السياؽ التركيبي لتفيد معنا التعجب مػف حػاؿ المتعجػب منػو مػدحن
 قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط( أبيات مف شعر بني أسد، كمنوأك ذمعا، كقد كردت خمسة 

                                                 

، ديكاف بشر ) ص(1  (.218( بشر بف أبي خاـز
  (.1/109ؿ سي النحك)ج( ابف السراج، ا  ك (2
 (.82-81( الزجاجي، ال مات)(3
 (.4/279ابف منظكر، لساف العرب )ج ((4
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 (1)الخالي ةً مي المر  سكادً  رُّ دى   ً        وي تى ساحى  ؿُّ تى حٍ يى  فٍ مى لً  فه يٍ شى  بي يٍ الشي كى 

سكقع التركيب)  در( عما سبيؿ التعجب بسكاد لمة رأسو سي الزمف الخالي، إذ لـ يكف  
ـ مع مجركرىا متعمؽ بخبر محذكؼ  مف شبو الجممة السي رأسو شيب، كىك تركيب خبرم 

 مقديـ، كدر مبتدأ مؤخر.

 كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز عما سبيؿ التعجب كالمدح: )مف المنسرح(

ًشيىٍت         أىٍركىعى ًشٍبينا ًلمبىٍدًر ًإٍذ سىطىعىا  (2)ً  دىرُّ القيبكًر ما حي
 البسٍط( : )هنعلى سبٍل التعجب والذم بشزوهنه قىل 

ٌداًء ًمف نىًفرو  ما جيراًنًو كىًمبي           ًلميًو دىرُّ بىني الحى كيؿُّ جارو عى كى
(3) 

 كمنو قكؿ خريـ بف ساتؾ: )مف البسيط(

ً  دىرُّ أىبيًو أىييما رىجيؿو      ما ًمٍثميوي سي ًس اًؿ القىٍكًؿ سي النياسً 
(4) 

(، كيأتي عما سبيؿ المدح  كسمع التركيب محذكؼ شبو الجممة، كتكرر المبتدأ )دىرُّ دىرُّ
 عبيد بف ا برص: )مف الخفيؼ(كالتعجب، كقد كرد سي بيت كاحد مف أشعارىـ سي قكؿ 

 (5)اؿً حالرر  تى حٍ تى  ٌراًتكاتي الكى          دً كى سٍ ا ى  رً عٍ الشي كى  بابً الشي  رُّ دى  رُّ دى 

السػػابؽ يتحسػػر الشػػاعر عمػػا أيػػاـ الشػػباب كيػػذكرىا بخيػػر مسػػتخدمنا التركيػػب سفػػي البيػػت 
التعجبػي )در در(، بمعنػػا كثػػر خيػػره كقػػد كػػرره عمػػا سػػبيؿ المبالغػػة سػػي المػػدح، كالتعجػػب  يامػػو 

 الخ اب.

كقػػد كردت الػػ ـ لمتعجػػب عمػػا لفػػظ الج لػػة كت تيػػا )أيمُّكػػـ(، كىػػك تركيػػب يدخمػػو معنػػا 
 بشر: )مف البسيط( قكؿ  سيالتعجب  لمجيئو لممدس كذكر المحاسف المنقطعة، كجاء 

ـٍ      جى  ميفىٍيًف سيٍرساننا كىري ماذا تىذكدكفى ً  أيمُّكي  (6)باناكٍ ٍمعى الحى

                                                 

، ك)شػيف( بغػيض، ك)  در(تعجػب، ك)الممػة( الشػعر سػكؽ شػػحمة (105( عبيػد بػف ا بػرص، ديػكاف عبيػد)ص(1
 ا ذف، ك)الخالي(الماني.

، ديكاف بشر)ص(2  .(124( بشر بف خاـز
، ممحؽ (3  .(1ديكاف بشر)ص( بشر بف خاـز
 (، ك)س اؿ القكؿ( القكؿ البيف الكانح.2/547خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد )ج ((4
 ، ك)در در( كثر خيره، ك)الراتكات( اإلبؿ السريعة.(97( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(5
، ديكاف بشر ) ص(6  (.218( بشر بف أبي خاـز
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مؿ معنػا التعجػب مػف الناحيػة السػياقية، كع لفػظ خػاص بيػا، كقد ترد الجممة خبرية، ستح 
 ناسع بف نفيع: )مف الطكيؿ(سيفيـ التعجب مف معنا البيت، كمف ذلؾ قكؿ 

ما سىًزٍعتي ًمٍف ًمٍثًؿ قاًئؼً  ًإذا قيؿى ىذا سىاًرسه طارى طىٍيرىةن        سيؤادم كى
(1) 

ل ػػفة يقكلػػكف: مػػررت برجػػؿ اكقػػد يػػرد التعجػػب بػػػ)أم( الك ػػفية الدالػػة عمػػا الكمػػاؿ سػػي 
، كمػف ، ككمػاؿ الممػدكح يعنػي التعجػب مػف  ػفتو(2)أم بمغ الحد ا عمػا مػف الرجكلػة أيما رجؿ 

 قكؿ خريـ بف ساتؾ: )مف البسيط(شكاىد ذلؾ سي شعر بني أسد 

ً  دىرُّ أىبيًو أىييما رىجيؿو      ما ًمٍثميوي سي ًس اًؿ القىٍكًؿ سي النياسً 
(3) 

التعجب باستخداـ الجممة الخبرية السماعية لممدح كالتعجب :   در، ثـ تعجب سكقع  
 بكماؿ  فة الرجكلة كا خ ؽ سي ممدكحو بأم الك فية.

 .التعجب باسـ الفعؿالمطمب الثامف: 

لٌما كاف التعجب م احبنا لمعربي سي حمرو كترحالو استخدـ ألفاظنا مفيدة لمعنا التعجب 
كمنيا   (4)نظمو، سسمع عنيـ إخراجيـ بعض أسماء الفعؿ مخرج التعجبتدؿ عميو، كتخت ر 

أسماء أسعاؿ لمماني كػ: ىييات، كسرعاف كبطآف ككشكاف، كالمنارع كػ: كم، كأؼ ، ككا، كقد 
دخميا معنا التعجب إناسة لممعنا المغكم، ككرد اسـ الفعؿ )كشكاف( سي بيت كاحد سي قكؿ 

 : )مف الطكيؿ(بشر بف أبي خاـز

بيبي كى  ٍشكافى ىذا كىالدرماءي تى ى ـٍ     لىكى حالىٍفتيـٍ قىٍكمنا ىىراقيكا ًدماءىكي
(5) 

)كشكاف( بمعنا قرب كسرع ، أك ما أشد قربنا، أك ما أسرع ىذا، كمعناه التعجب، كىك  
، كالتعبير السابؽ يدؿ عما السرعة الزائدة (6)اسـ سعؿ، كيجكز سي لفظ أكلو الفتح كالنـ كالكسر

مر، كالمبالغة سي الشيء تدؿ عما ك كلو لمرحمة التعجب منو، كلفظ )كشكاف( كمفظ سي ا 
)بطآف(، سا كؿ بمعنا أسرع، كالثاني بمعنا بطؤ، كقد  رح السيكطي باحتماؿ الثاني معنا 

                                                 

 ك)قائؼ( متتبع ا ثر.(، 2/324( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.2/235( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج(2
 (، ك)س اؿ القكؿ( القكؿ البيف الكانح.2/547خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد )ج ((3
 (. 3/107( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(4
، ديكاف بشر ) ص(5  (.12( بشر بف أبي خاـز
 (.39( ابف سارس، ال احبي سي سقو المغة)ص(6
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ًسيو معنا التيعىجُّببطآف  ا كىقىٍكًلًيـكتعجبن  التعجب بقكلو:" ىذا  ، سمف(1)"ىىذىا اٍ ىمر ًبمىٍعنا بطؤ كى
 القبيؿ يدخؿ التعجب سي كشكاف، كسرعاف.

  

                                                 

 (.3/107طي، ىمع اليكامع )ج( السيك (1
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 المبحث الثاني
 يػػاسػػيػقػب الػػجػالتع

التعجب شعكر سطرم إنساني، يحتاجو كؿ إنساف ليعبر عف خمجات نفسو، سيسعا 
لمبحث عف لغة أك كسيمة إلبداء ىذا الشعكر أك اعستعظاـ، سمٌما كاف سطرينا احتاج إلا أنماط 

عف مكاطف التعجب، كقد سمع عف العرب نكعاف مف التعجب، ا كؿ: معينة لمتعبير بيا 
التعجب السماعي باستخداـ تراكيب معينة حممت مع دعلتيا المغكية دعلة التعجب، كقد سبؽ 
الحديث عنيا، كالثاني: تكانع العرب ا كؿ عما  يغتيف تستخدماف سي التعجب، كىما: )ما 

ؼ شديد بيف النحاة سييما، كتعقد بابيما، كما ييمنا سي ىذا أسعمىو( ك )أسًعٍؿ بػً(، كقد دار خ 
البحث ىك التركيز عما الناحية التطبيقية سي أشعار بني أسد، كاإليجاز سي تقديـ المادة النظرية 
بما يخدـ البحث، كسيبتعد الباحث عف تفا يؿ الخ ؼ ما استطاع إع ما كاف سي خدمة 

 البحث.

ينبغي اإلشارة إلي م حظة الباحث قمة  يغتي التعجب سي كقبؿ الشركع سي المكنكع 
شعر بني أسد سي الع ر الجاىمي، كغيرىا مف القبائؿ إذ قؿ سماعيما عف العرب كالقبائؿ التي 

، رلـ كجكدىما سي شكاىد عدة، كع مجاؿ إلنكار (1)نقؿ عنيا المغة كما أشارت دراسات أخرل
عرب ليما مع استخداميـ ل يغ أخرل عما لير كركدىما عف العرب، سقد ثبت استخداـ ال

 .(2)القياس، كع أدؿي عما ذلؾ مف الق ة المركية سي كنع النحك

 صيغتا التعجب:     : األكؿالمطمب 
 سعؿ يقكؿ ابف الحاجب: "(، ػلمتعجب  يغتاف قياسيتاف ىما: )ما أسعؿ( ك) أسعؿ ب

، كىما  يغتاف تكانع (3)"بو كأسعؿ أسعمو، ما : يغتاف كلو الٌتعٌجب، إلنشاء كنع ما: الٌتعٌجب
العرب عمييما، كع خ ؼ بيف النحاة سييما، كنقؿ أبك حياف زيادة  يغتيف أخرييف لمتعجب ىما 

                                                 

سنػػػػػػػة، الظػػػػػػػكاىر التركيبيػػػػػػػة سػػػػػػػي  (، ك86( القانػػػػػػػي، الظػػػػػػػكاىر التركيبيػػػػػػػة البػػػػػػػارزة سػػػػػػػي ا  ػػػػػػػمعيات )ص(1
 (.  295-1/285المفنميات)ج

( الحػػػديث إشػػػارة لق ػػػة أبػػػي ا سػػػكد الػػػدؤلي مػػػع ابنتػػػو عنػػػدما أرادت التعجػػػب سمحنػػػت، ساسػػػتفيمت بػػػدعن مػػػف (2
  التعجب.

   (.49الكاسية سي عمـ النحك)ص( ابف الحاجب، (3
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، لكف العمدة تبقا اعتماد ال يغتيف ا شير لشيرتيما كالقياس عمييما، (1))أسعؿ( ك)أسعؿ مف(
 مف الباب. كندرة كقكع ا خرييف، كاحتماليما لم يغة ا كلا

كتتككف ال يغة ا كلا مف أداة التعجب، كسعمو، كالمعجب منو، أٌما الثانية سمككنة مف 
 سعؿ التعجب، كالباء الزائدة، كالمتعجب منو.

 .شركط صياغة فعؿ التعجب: المطمب الثاني
ل يالة سعؿ التعجب مباشرة شركط عدة، عديدىا النحاة بشيء مف التف يؿ كاإلطناب، 

 :(2)إيجازىا سي النقاط اآلتيةكيمكف 

 كع يشتؽ مف ا سماء. ،يشتؽ سعؿ التعجب مف ا سعاؿ 
  أف يككف الفعؿ المشتؽ منو ث ثيعا، س  يشتؽ مف لير الث ثي، إٌع ما كاف عما كزف

 سقد كقع الخ ؼ سيو بيف مجيز كمانع.  )أسعؿ(
 سعاؿ الناق ة جب مف ا أف يككف الفعؿ المشتؽ منو تامعا لير ناقص، س  يشتؽ التع

 كػ)كاف، كظٌؿ، ككاد(.
 .أف يككف الفعؿ المشتؽ منو مثبتنا لير منفي 
 .س  يشتؽ مف سعؿ مبني لممجيكؿ ،  أف يككف الفعؿ المشتؽ منو مبنيعا لممعمـك
  ،أف يككف الفعؿ المشتؽ منو مت رسنا، لير جامد، س  يشتؽ مف ا سعاؿ الجامدة كػ)نعـ

 كبئس كعسا(.
 الفعؿ المشتؽ منو قاب ن لمتفاكت ي مح لممفانمة بالزيادة أك النق اف، كما ع  أف يككف

 يتفاكت لـ يجز  يالة التعجب منو كػ)مات، كلرؽ، كسني(، إع عما لير معناه.
   أٌع يككف الك ؼ مف الفعؿ المشتؽ منو عما كزف )أسعؿ( الذم مؤنثو )سع ء(، س

 )عكراء، كحمراء(. يشتؽ مف )أعكر، كأحمر( المؤنثاف عما 
  كاشترط أبك حياف  يالتو مف سعؿ مبني لمفاعؿ، كمنع بناءه مف سعؿ مبني

 .(4)، كلكف ابف مالؾ لـ يشترطو سي شرح التسييؿ إع إذا خيؼ المبس(3)لممفعكؿ

                                                 

 (.2070-4/2069( أبك حياف، ارتشاؼ النرب)ج(1
السػيكطي، (  3/154قيػؿ عمػا ألفيػة بػف مالػؾ)جابػف عقيػؿ شػرح ابػف ع(  3/44ابف مالؾ، شرح التسييؿ)ج ((2

 (،3/316ىمع اليكامع)ج
 (.4/2081( أبك حياف، ارتشاؼ النرب)ج(3
 (.3/52( ابف مالؾ، شرح التسييؿ)ج(4
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 ع التي ا سعاؿ فا مري جممةا سعاؿ التي ع يشتؽ منيا بقكلو: "ك  يعيشكيكجز ابف 
 الث ثة عما الزيادةي  كانت سكاءه  ،زاد ما: أحدىما: نربىٍيف عما التعٌجب سي تستعمؿ أف يجكز
،  الث ثة عما زائد سعميا  ف كالعيكب  ا لكاف مف المشتقة ا سعاؿ كاآلخري  أ ؿ، لير أك أ  ن
،  .(1)"أ ؿ كليرى  أ  ن

 .كيفية التعجب: المطمب الثالث
ما أكـر  :ب يغتي التعجب، يقكلكفيتعجب العرب مف كؿ سعؿ استكسا الشركط السابقة 

، كأٌما ما لـ يستكؼً  سإنيـ يتعجبكف منو بزيادة سعؿ قبمو استكسا   الشركط زيدنا، كأكرـٍ بزيدو
الشركط يؤدم المعنا المق كد مف التعجب ثـ يمحقكنو بالم در المق كد بالتعجب، يقكلكف: 

كؿ ما لـ يستكًؼ شركطو، يقكؿ ابف ما أشدي حمرة الكرد، كليرىا...، كبنفس الطريقة يتعجب مف 
 التفنيؿ أسعؿ منو ي اغ أف يق د الذم الفعؿ أف إلا كنحكه أشد كنيابة" بقكلي كأشرتمالؾ: "

 الفعؿ ذلؾ م در انا بن  كنحكه أشد بذكر سيو التفنيؿ معنا إلا تك ؿ القيكد يستكؼً  لـ إف
 .  (2)"التمييز عما

 إعراب صيغتي التعجب:: المطمب الرابع
اختمؼ النحاة سي تكجيو  يغتي التعجب نحكيعا عخت سيـ سي نكعية التركيب التعجبي، 
كتعددت آراؤىـ سي تخريج )ما(، كالكممة بعدىا: ىي اسـ أـ سعؿ، كلحؽ الخ ؼ المتعجب منو، 
ؿ  كما يخدـ البحث ىك التطبيؽ سي المادة بعيدنا عف الخ ؼ النظرم،  ف خ ؼ النحاة سي تأكُّ

ت ع ينشأ عنو اخت ؼ أك تغيير سي الحكـ اإلعرابي لمكممات، كأكجز إعرابيما سي نقاط الكمما
 أبدأ أكعن ب يغة )ما أسعؿ( ثـ ب يغة )أسعؿ بػ(:

 سمنيـ مف  بتداء، لكنيـ يختمفكف سي طبيعتيا يكاد يجمع النحاة عما رسع )ما( عما اع
 :( اعستفيامية، كمنيـ مف قاؿقاؿ: ىي نكرة تامة بمعنا شيء، كمنيـ مف قاؿ إنيا )ما

إنيا نكرة مك كسة بأسعؿ، كخبر المبتدأ الجممة الفعمية عند الب رييف، كعند الككسييف 
 .(3)سالخبر  يغة )أسعؿ(  نيا اسـ عندىـ

                                                 

 (.4/415)ج( ابف يعيش، شرح المف ؿ(1
 (.3/52( ابف مالؾ، شرح التسييؿ)ج(2
 (.4/421(، )ج2/404( ابف يعيش، شرح المف ؿ، )ج(3
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  اختمؼ النحاة سي )أسعىؿ(، سذىب الب ريكف إلا اعتباره سع ن مانينا، كذىب الككسيكف
 .  (1)ؿ سريؽ بحججو كآرائوإلا اعتباره اسمنا، كاستدؿي ك

  ككقع الخ ؼ سي المتعجب منو، سذىب الب ريكف إلا ن بو عما المفعكلية مف سعؿ
التعجب، كذىب الككسيكف إلا ن بو عما سبيؿ التفريؽ بيف الخبر كاعستفياـ، أك  فة 

 . (2)لممتعجب منو
 سذىب جماعة مف   كأما  يغة )أسعؿ بػ( ساتفقكا عما سعميتيا، لكنيـ اختمفكا سي معناىا

النحاة كنسب لمب رييف اعتبارىا: أمر سي المفظ خبر سي المعنا، كالرأم الثاني نسب 
 . (3)لمككسييف عما أنيا للمر حقيقة

  مع الفاعؿ إلا زيادتيا سي التركيب أكثرىـكاختمؼ النحاة سي نكعية الباء، سذىب، 
أنيا جاءت لمتعدية، كنصي ، كذىب آخركف إلا ـ مف قاؿ بزيادتيا مع المفعكؿيكمن

)  .(4)الفريقاف عما عدـ جكاز حذسيا إع مع )أٍف( ك)أفي

 الحذؼ في صيغتي التعجب.: المطمب الخامس

سأجازكا حذؼ المتعجب منو إذا كاف  نحاة دخكؿ الحذؼ سي  يغتي التعجب أجاز ال
ا حذؼ المتعجب أجازك كسي  يغة )أسعؿ بػ(  ،سي  يغة )ما أسعؿ( نميرنا سبؽ باسـ يدؿ عميو

((5)منو إذا دؿي عميو دليؿ   .(6)، كما جكزكا حذؼ الباء مع )أٍف( ك)أفي

  .(7)أحكاـ خاصة بجممتي التعجب: المطمب السادس
 .يجب أف يككف المتعجب منو معرسة أك نكرة مخت ة 
 .ع يجكز تقدـ المتعجب منو عما سعمي التعجب، س  يقاؿ: زيدنا ما أحسف 

                                                 

 (.  120-1/104( ابف ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ)ج(1
 (. 3/47( السيكطي، ىمع اليكامع)ج(2
 (. 4/420( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(3
 (. 265-2/264( ا شمكني، شرح ا شمكني عما ألفية ابف مالؾ )ج(4
 (. 2/151( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عما ألفية ابف مالؾ)ج(5
 (. 265-2/264( ا شمكني، شرح ا شمكني عما ألفية ابف مالؾ )ج(6
(  ابػػف عقيػػؿ، شػػرح 53-3/30(  ابػػف مالػػؾ، شػػرح التسػػييؿ)ج430-4/416( ابػػف يعػػيش، شػػرح المف ػػؿ )ج(7

(  ا شمكني، شػرح 53-3/47(  السيكطي، ىمع اليكامع)ج157-2/147ابف عقيؿ عما ألفية ابف مالؾ)ج
 (.  275-265-2/264ا شمكني عما ألفية ابف مالؾ )ج
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 سعمي التعجب كمعمكلو سي التركيب التعجبي إع بالنداء، أك شبو  امتناع الف ؿ بيف
 الجممة.

 .يجب إسراد ساعؿ سعمي التعجب، كتذكيره، س  يجكز تثنيتو أك جمعو 
  )جكاز الف ؿ بيف )ما( التعجبية كالفعؿ بعدىا بما دؿي عما الزمف كػ)كاف( ك)أ بح

 ك)أمسا(.
 اة، س  ي اغ منيما المنارع عدـ جكاز ت رؼ سعمي التعجب عند جميكر النح

 كا مر.
  ذا التقا سع ف ع يجكز العطؼ عما ساعؿ )أسعؿ( إع  يغة تعجبية مثؿ ا كلا، ك ا 

ما أحسف  :لمتعجب سي تركيب كاحد، سالمن كب للكؿ إف لحؽ الثاني نمير، تقكؿ
ف لـ يمحقو نمير سالمن كب لمثاني، تقكؿ: ما أحسف كأجمؿ زيدنا.  كأجممو زيدنا، كا 

 .دخكؿ نكف التككيد عما سعؿ التعجب نادر الكقكع عند جميكر النحاة رلـ جكازه 
  ، يعرب اعسـ التالي لمتعجب تمييزنا سي  يغتي التعجب، تقكؿ : أكـر بمحمدو رج ن

 سرجؿ تمييز.
  أجاز بعض النحاة ت غير سعؿ التعجب، كىك عند الككسييف اسـ م غر، تقكؿ ما

 أميمحو.

 .الصكر التي كردت فييما صيغتا التعجب في شعر بني أسد: المطمب السابع
ندر كركد  يغتي التعجب القياسي سي شعر بني أسد، كقد ر د الباحث كركدىما سي 

 خمس مرات سي أربعة شكاىد، كتف يؿ ذلؾ:

  خكلة بنت ا زكر: )مف الطكيؿ(كردت  يغة )ما أسعؿ( سي بيت كاحد مرتيف سي قكؿ 
وي ماذا ييريدي النيكل ًمٌناأىع قاتىؿى ا ي الني  كل ما أىمىريهي       كىأىٍقبىحى

(1) 

سكقت )ما أمريه كأقبحو( سي بيت كاحد، حيث عطفت سعؿ تعجب ثافو عما ا كؿ كىذا 
)أمره( عند الب رييف، كالفاعؿ  جائز، ك)ما( سي محؿ رسع عما اعبتداء، كخبرىا الجممة الفعمية

(، كالنمير سي محؿ ن ب عما المفعكلية عند مستتر سييا، كعند الككسييف  اعسـ )أمري
الب رييف، كمن كب لمفرؽ بيف اعستفياـ كالخبر عند الككسييف، كقد عطؼ تركيب التعجب 
عمييا، كخكلة تتعجب سي البيت مف مرارة النكل كىك )البعد( كقبحو عما المرء، كقد اشتؽ سع  

 التعجب مف سعميف مستكسيي الشركط.
                                                 

 (، ك)النكل( الفراؽ كالبعد.2/494( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(1
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   مرة ا سدم: )مف يغة )أسعؿ بػ( سي ث ثة أبيات مف أشعارىـ، كمنو قكؿ ككردت
 الطكيؿ(

ٍفقكدىةن حيفى تيٍفقىدي  لىحا ا ي رىبُّ الٌناًس سىاًقرى ًميتىةن        كىأىٍىًكٍف ًبيا مى
(1) 

حيث كقع التعجب سي البيت ب يغتيف: ا كلا سماعية، كالثانية قياسية عما ال يغة 
ػ(، حيث اشتقت مف سعؿ مستكؼو لمشركط، يعرب سعؿ أمر بمعنا المني، الثانية )أىكف ب

 )مفقكدة( تمييز من كب.   كالباء زائدة، كالنمير مجركر بيا، كما بعد التعجب

 عمرك بف شأس: )مف الكاسر(كمنو قكؿ 

كاًدًث أىٍف تىككنا ٍمًتني أىٍك كافى كىٍكفه      كىأىٍجًدٍر ًبالحى  (2)سىًإٍف  ارى

التعجب)كأجدر بالحكادث( عما ال يغة القياسية الثانية مف التعجب، كقد دخمت سجاء 
، كاشتؽ سعؿ التعجب مف سعؿ  الباء زائدة سييا، كجاء اعسـ بعدىا مجركر لفظنا مرسكع مح ع

 لمشركط، كىك سعؿ أمر كمعناه الماني. ث ثي مستكؼو 

 عباد بف أنؼ الكمب: )مف المتقارب(كمنو قكؿ 

ـٍ  لكا      كىًخٍفنا كىأىٍحًر ًبيا أىٍف تىككناسىمى يىٍبؽى ًإٌع اٌلتي حاكى
(3) 

سجاء التعجب عما  يغة )أسعؿ بػ(، كىي ال يغة الثانية مف التعجب، كقد راسقيا حرؼ 
 الجر الزائد، سجر النمير بعده.

 كأٌما قكؿ كمدة بف عبد بف مرارة: )الخفيؼ( 

بىًش المٍيؿً  ًى عن كىأىٍيفى ًمٍثؿي ًى ؿً         طىٍعنىةن ما طىعىٍنتي سي لى
(4) 

س حظت أف جامع الديكاف قد خرج )ما( سييا عما أنيا اسمية تعجبية، كأحاؿ القارئ 
، كعدت إلا مغني المبيب لكني لـ أجد سيو ما يفسر البيت، إٍذ لـ تأًت بعد (5)إلا مغني المبيب

ب، كىك جائز سييا، كمراد البيت )ما(  يغة )أسعؿ( كلعميا استفيامية حممت معنا التعج
 التعجب عما أم حاؿ، إٍذ يتعجب مف قكة الطعنة. 

                                                 

 .(2/577( مرة ا سدم، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.59( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(2
 (، ك)أحر( أخمؽ.2/90( عباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج(3
 ح.(، ك)لبش الميؿ( بقة الظممة يخالطيا بياض ال با2/177( كمدة بف عبد بف مرارة، ديكاف بني أسد )ج(4
 (.2/177( دقة: محمد، ديكاف بني أسد، ىامش الديكاف )ج(5
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 :تكطئة

أسػػمكب الشػػرط مػػف ا سػػاليب المنتشػػرة سػػي المغػػات اإلنسػػانية كخا ػػة سػػي المغػػة العربيػػة، 
النحػػاة العػػرب، سدرسػػكه سػػي أبػػكاب شػػتا، كدارت حكلػػو شػػعرىا كنثرىػػا، كحظيػػت دراسػػتو باىتمػػاـ 

سجاعت كثيرة بيف النحػاة حػكؿ قنػاياه، مػا أمػد المكتبػة العربيػة بػإرث زاخػر سػي مكنػكعو، كقػد 
، ككتبػػت دراسػػات عػػدة اا كتطبيقينػػالمحػػدثيف، سأعػػادكا دراسػػتو نظرينػػ كػػاف مكنػػع اىتمػػاـ البػػاحثيف

 تؤ ؿ لو، كتسد ما سات القداما سي بابو.

نتػاج تراكيػب   ة كاسػعةكيتيح التركيب الشرطي إمكانػات لغكيػ منيػا التكسػع سػي داخميػا، كا 
جديدة تسمح لمغة بالتمدد سي ربكعيا، كمػا أف لػو قػدرات دعليػة تعبيريػة رحبػة، تنػع المتمقػي سػي 
  ميـ المادة المغكية، كتخنعو لتأثيرىا البميغ، بما سيو مف تأثير سي النفس كقدرة عما اإلقناع.

 كجكابو. ،كجممة الشرط ،: ا داة ةكالتركيب الشرطي أسمكب لغكم قائـ عما أركاف ث ث

:لغة كاصطالحان  الشرط تعريؼ  

 :لغةن الشرط 

ػػرىطى الشػػرط لغػػةن  ػػحاح: مػػف مػػادة شى ػػرىطى عميػػو كػػذا الشػػٍرط معػػركؼ، " :، جػػاء سػػي ال ر كقػػد شى
 .  (1)الع مةي، كأىٍشراطي الساعًة: ع ماتييا"كالشىرىطي بالتحريؾ: يىٍشًرطي كيىٍشريطي، كاٍشتىرىطى عميو، 

 .  (2)َّمم خم حم جمهل مل خل حل جل مك لك ُّٱٱ:قاؿ تعالا

ػػا ًىػػيى  :كسػػي تيػػذيب المغػػة ػػيـ عمػػا بعػػض، ًإنيمى ًمٍنػػو اعٍشػػتراط اليػػًذم يىشػػتًرط النػػاسي بعني "كى
مىات يىٍجعمكنيا بىينيـ"  .(3)عى ى

ٍمػػعي شيػػركط" :كسػػي لسػػاف العػػرب نىٍحػػًكًه، كىاٍلجى ػػو ًسػػي البيػػًع كى ـي الشيػػٍيًء كالًتزامي "الشيػػٍرطي: ًإلػػزا
(4) ،

سػػػو الرالػػػب  ،(6)"كػػػٌؿ حكػػػـ معمػػػـك متعمٌػػػؽ بػػػأمر يقػػػع بكقكعػػػو، كذلػػػؾ ا مػػػر كالع مػػػة لػػػو" :(5)كعري

                                                 

 (.3/1136( الجكىرم، مادة " شرط" )ج(1
 [.18محمد : ]( (2
 (.11/211( ا زىرم، مادة شرط )ج(3
 (.19/404( ابف منظكر، مادة " شرط"  الزبيدم، تاج العركس )ج(4
ا  ػػػفياني، ىػػػك الحسػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػف المفنػػػؿ، أبػػػك القاسػػػـ ، المعػػػركؼ بالرالػػػب: أديػػػب، مػػػف الحكمػػػاء  ((5

 (.2/255. ا ع ـ )جق502العمماء، مف أىؿ )أ بياف( سكف بغداد، كتكسي سنة 
 (.450ا  فياني، الشرط المفردات سي لريب القرآف  )ص ((6
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كحا ػػؿ التعريػػؼ المغػػكم لمشػػرط أنػػو مػػرتبط بالعقػػد إذ يحتػػاج العقػػد إلػػا طػػرسيف ك ػػيغة، ككػػذا 
كمشػػركط عميػػو، ىػػذا سػػي البيػػع، أمػػا التركيػػب المغػػكم سفيػػو  ،كمشػػرط لػػو ،لشػػرط سفيػػو أمػػر مشػػركطا

 كرابط بينيما.  ،كميسىبيب ،سبب

 الشرط اصطالحان: 

عػػريؼ النحػػاة التركيػػب الشػػرطي تعريفػػات عػػدة  سقػػد عػػٌرؼ سػػيبكيو الجػػزاء بأنػػو:" كػػ ـ قػػد 
سػو الجرجػاني (2)الشػيء لكقػكع ليػره"، كقػاؿ المبػٌرد: "الشػرط كقػكع (1)عمؿ بعنو سػي بعػض" ، كعري

 .(3)تعميؽ شيء بشيء بحيث إذا كيًجد ا ٌكؿ كيًجد الثاني"" :بأنيو

أما المحدثكف سقد استفادكا مف عمـ المغة الحديث سعريسو المطمبي بأنيو "تركيب مبنػي عمػا 
ليػػر إسػػػنادية )سعميػػة أك اسػػمية(، مػػع بعنػػػيا أك مػػع جمػػؿ  تػػآلؼ جمػػؿ بع قػػة إسػػنادية بسػػػيطة

المسدم كالطرابمسي: "التركيػب الشػرطي كحػدة نحكيػة تحمػؿ قنػية تنحػؿُّ ، كقاؿ (4)بع قة مركبة"
ؿ، كالعامػؿ الػذم تنعقػػد بػو القنػية قػػد يكػكف لفظنػػا  إلػا طػرسيف ثانييػػا معميػؽ بمقدرمػة يتنػػمينيا ا كي

ا كىك ا داة، كقد يككف مظيرنا نحكينا سي  مب التركيب"  ريحن
(5). 

أسمكب لغػكم ينبنػي عمػا جممػة ميكانيكيػة تتػألؽ مػف أداة مكف طحاف سقاؿ :"قد عريسو ريك 
ربط )حػػرؼ أك اسػػـ(، كمػػف تػػركيبيف سػػمي ا ٌكؿ الشػػرط، كالثػػاني الجػػكاب كالجػػزاء، تقػػـك ا داة بػػ

يحػػػكؿ دكف اسػػتق ؿ أحػػػدىما عػػػف اآلخػػػر، ينػػػزؿ الشػػػٌؽ ا ٌكؿ  اا كثيقنػػػالتػػركيبيف أك الشػػػقيف ارتباطنػػػ
جممة مركبة تشػتمؿ عمػا " :، كعرسو المخزكمي بأنو(6)منزلة السبب، كالشٌؽ الثاني منزلة المسبب"

 .(7)جممتيف مت زمتيف مسبكقتيف بأداة شرط ع يتـ معنا أكعىما إع بالثانية"

مػػػف خػػػ ؿ اعسػػػتعراض السػػػابؽ لتعريفػػػات بعػػػض النحػػػاة كالمغػػػكييف يتنػػػح أف التركيػػػب 
الشػػرطي يتكػػكف مػػف جػػزأيف ع ينف ػػ ف كػػالركح كالجسػػد، يربطيمػػا أداة ك رابػػط ظػػاىر أك مقػػدر  

ؿ منيما مسبربه لمثاني مف حيث المعنا، كع يستقيـ المعنا بدكف الثاني.   ا كي
                                                 

 (.3/82( سيبكيو، الكتاب )ج(1
 (.2/46المقتنب)ج ( المبرد، (2
 (.92( الجرجاني، التعريفات )ص(3
 (.40( المطمبي: مالؾ،  سي التركيب المغكم لمشعر العراقي المعا ر )ص(4
( الشػػػرط سػػػي القػػػرآف الكػػػريـ عمػػػا نيػػػج المسػػػانيات الك ػػػفية، عبػػػد السػػػ ـ المسػػػدم، كعبػػػد اليػػػادم الطرابمسػػػي (5

 .23ص
 (.186حكش، البنية المغكية لبردة البك يرم )ص(  بك 2/90( طحاف، ا لسنية العربية )ج(6
 (. 57( المخزكمي، سي النحك العربي نقد كتكجيو )(7
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 المبحث األكؿ
 كأحكامو عند النحاة التركيب الشرطي

 .المصطمحات الشرطيةالمطمب األكؿ: 

التركيػػب الشػػرطي لقػػد تعػػددت الم ػػطمحات المسػػتخدمة عنػػد النحػػاة العػػرب لمدعلػػة عمػػا 
عػػػدة لمدعلػػػة عميػػػو، كقػػػد أح ػػػشاىا أبػػػك أكس الشمسػػػاف سػػػي دراسػػػتو: "الجممػػػة  اساسػػػتخدمكا ألفاظنػػػ

الم ػػػػطمح مػػػػف عيػػػػد سػػػػيبكيو حتػػػػا السػػػػيكطي، ك ػػػػنؼ  الشػػػػرطية عنػػػػد النحػػػػاة العػػػػرب" متتبعنػػػػا
 :(1)الم طمحات المستخدمة عندىـ سي ست مجمكعات كىي

 كىي: ,المصطمحات الدالة عمى التركيب .1

)جممػػة  )الجممػػة الشػػرطية(، )الشػػرط كالجػػزاء(، )شػػرط المجػػازاة(، )الشػػرط(، )المجػػازاة(، )الجػػزاء(،
 )جزاءي كجكاب(. )جممة المجازاة(، كجكابو(،)الشرط  الشرط كالجزاء(،)جممة الشرط كالجكاب(،

 كىي: ,المصطمحات الّدالة عمى الرُّكف الشَّرطيِّ  .2

 )جممة الشرط(. )الجممة الشرطية(، )شرط الجزاء(، )الشرط(، )الجزاء(،

 كىي: ,المصطمحات الّدالة عمى الركف الجكابي .3

المجػػػازاة(، )جػػػكاب الشػػػرط(، )جػػػزاء )الجػػػكاب(، )جػػػكاب الجػػػزاء(، )جػػػكاب  )الجػػػزاء(، )المجػػػازاة(،
 الشرط(، )جممة الجزاء(، )جممة الجكاب(.

 كىي: ,المصطمحات الّدالة عمى فعؿ الشرط .4

 )الفعؿ الشرطي(. )الفعؿ المشركط(، )سعؿ الشرط(، )شرط(،

 كىي: ,المصطمحات الّدالة عمى فعؿ جكاب الشرط .5

 )سعؿ جكاب الشرط(. كاب(،)سعؿ الج )سعؿ الجزاء(، )جكاب الجزاء(، )جكاب(، )جزاء(،

 المصطمحات الّدالة عمى األدكات: .6

، )حػػػػرؼ الشػػػػرط( )حػػػػركؼ المجػػػػازاة(، )حػػػػرؼ المجػػػػازاة(، )حػػػػركؼ الجػػػػزاء(، )حػػػػرؼ الجػػػػزاء(،
 )أداة الشػرط(، )أسػماء الشػرط(، )اسـ الشرط( ، )اسـ الجزاء(، )اسـ المجازاة(، )حركؼ الشرط(،

                                                 

 (.  133-132( الشمساف، الجممة الشرطية عند النحاة العرب )ص (1
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)كممػػػػة  )كمػػػػـ المجػػػػازاة(، )كممػػػػات المجػػػػازاة(، الجػػػػزاء(،)كممػػػػات  )أداة الجػػػػزاء(، )أدكات الشػػػػرط(،
 )حركؼ الشرط كالجزاء(. )الكممات الشرطية(، )كمـ الشرط(، )كممات الشرط(، الشرط(،

كيتنػػح التذبػػذب سػػي اسػػتخداـ الم ػػطمح عنػػد النحػػاة الناشػػا عػػف نظػػرتيـ إلػػا التركيػػب 
عػػدة م ػػطمحات لػػنفس الشػػرطي حيػػث قػػد يسػػتخدـ نفػػس الم ػػطمح  مػػريف مختمفػػيف، أك يطمػػؽ 

 الشيء.

كم طمحات التركيب الشػرطي المسػتخدمة سػي ىػذا الف ػؿ ىػي: )جممػة الشػرط( لمدعلػة 
عما الركف الشرطي، ك)جممة جكاب الشرط( لمدعلة عمػا الػركف الجػكابي، ك)ا داة( لمدعلػة عمػا 

 أداة الشرط.

   .أدكات الشرطالمطمب الثاني: 

ًنػػعت لتػػدؿي  عمػػا التعميػػؽ بػػيف جممتػػيف، كالحكػػـ بسػػببٌية أكعىمػػا  أدكات الشػػرط " كممػػات كي
 .(1)كمسببٌية الثانية"

ًمػـ  الشيرط كقاؿ أبك حيياف: "كأدكات   سػببنا ا كلػا كتكػكف بجممػة، جممػة لتعميػؽ كينػعت كى
كلػػػذلؾ يجػػػب اسػػػتقباؿ الفعمػػػيف بعػػػدىا   ف أدكات الشػػػرط مػػػف شػػػأنيا أف تنقػػػؿ  متسػػػبربنا ي كالثيػػػان

 .(2)اعستقباؿ، كتخٌمص المنارع لو"الماني إلا 

 كظيفة أدكات الشرط:

مػف خػ ؿ التعريػؼ السػػابؽ  داة الشػرط يتنػح أف الكظيفػة ا ساسػػية ليػا الػربط كالتعميػػؽ  
 بحيث تربط بيف جممتيف مختمفتيف ستعمؽ الثانية بح كؿ ا كلا.

 تقسيـ أدكات الشرط :

 معايير مختمفة، كىي:كقد قسـ النحاة أدكات الشرط تقسيمات عدة كسؽ 

 أدكات الشرط مف حيث الحرسية كاعسمية. التقسيـ األكؿ:

 أدكات الشرط مف حيث العمؿ  جازمة كلير جازمة. التقسيـ الثاني:

 أدكات الشرط مف حيث البساطة كالتركيب. التقسيـ الثالث:

                                                 

 (.  4/66( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(1
 (. 4/1862( أبك حياف، ارتشاؼ النرب )ج(2
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أدكات تقسػػيمان رابعنػػا: أدكات الشػػرط مػػف حيػػث دعلتيػػا عمػػا الشػػرط   كأنػػاؼ المخزكمػػي
دلٌػػػت عمػػػا الشػػػرط أ ػػػالة، كأدكات محكلػػػة إلػػػا الدعلػػػة عمػػػا الشػػػرط، كا دكات التػػػي دلٌػػػت عمػػػا 

لة ذا، كلك(، أما ما كانت محكي سيي تسػتعمؿ اسػتعماؿ أدكات الشػرط كىػي   الشرط أ الةن )إف ، كا 
الػػربط كالتعميػػؽ، مػػع دعلتيػػا عمػػا المعنػػا ا  ػػمي قبػػؿ الشػػرط ككنايػػات تػػدٌؿ عمػػا أشػػخاص أك 

 .(1)شياء، أك أزمنة، أك أمكنة، كمنيا )ما، كمف، كأم، كأيف، كمتا، كأياف(أ

 صدارة أدكات الشرط :

أدكات الشػػرط ليػػا  ػػدر الجممػػة كػػأدكات اعسػػتفياـ  كالمق ػػكد بال ػػدارة أف تحػػؿ ا داة 
قػاؿ  ، كع يعمؿ سييا ما قبميػا،(2)دائمان سي أكؿ الجممة، س  يجكز أف يتقدـ ما بعدىا عما ما قبميا

كسػي المقت ػد:  ،(3)ا نبارم: "كالشرط ع يعمؿ سيػو مػا قبمػو  ف الشػرط  ػدر الكػ ـ كاعسػتفياـ"
 .(4)"الجزاء منزلة اعستفياـ سي أف لو  در الك ـ كبينيما مف المناسبة ما ع يخفا "إفي 

 سيػك معننػا بػالجكاب شػبيو عمييػا تقػديـ سإفٍ   الك ـ كقاؿ ابف مالؾ: " داة الشرط  در 
 .(5) خ سنا لمككسٌييف كالمبرد كأبي زيد" كليس إٌياه، عميو دليؿ

 :حذؼ أداة الشرط

أداة الشرط ع تحذؼ مف التركيب الشرطي، كىذا المشيكر مف قكؿ النحاة، قاؿ السيكطي: "ع 
 ، يجكز حذؼ أداة الشرط، كلك كانت )إٍف( سي ا  ح، كما ع يجكز حذؼ ليرىا مف الجكاـز

كجكز بعنيـ حذؼ )إٍف( سيرتفع الفعؿ، كتدخؿ الفاء إشعارنا بذلؾ، كخرج  ،الجر كع حذؼ حرؼ
 (7)."(6)َّ زي ري  ٰى ين ىن نن ُّٱعميو قكلو  تعالا: 

عػف أبػي عمػيم  (8)كالمق كد بمف جٌكز حذؼ ا داة مػا نقمػو أبػك حيػاف سػي البحػر المحػيط
لىًكػػٍف تىٍجعى  ٍممىػػةو كى ـٍ تيقىػػدرًر اٍلفىػػاءى ًلعىٍطػػًؼ جي ٍف ًشػػٍئتى لىػػ ًمػػيم كىاً  قىػػاؿى أىبيػػك عى  ٍمػػوي سػػي قكلػػو تعػػالا" سىييٍقًسػػماًف" : "كى

                                                 

 (.274(  كنظاـ الجممة العربية)ص290نقد كتكجيو )ص ( المخزكمي، سي النحك العربي(1
 (.  243، 2/231( ابف السراج، أ كؿ النحك )ج(2
 (.1/246( ا نبارم، البياف )ج(3
 (.1064( الجرجاني، المقت د )ص(4
 (.4/86( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(5
 [.106( ] المائدة: (6
 (.2/63( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(7
 (.4/395البحر المحيط )ج ( أبك حياف،(8



  

147 
 

ٍحػػذيكؼو  ػػٍرطو مى كرىةى تىػػٍدعيك ًإلىػػا تىٍقػػًديًر شى ػػري ػػزىاءن" إع أف أبػػا حٌيػػاف ع يػػرل ىػػذا التخػػريج، قػػاؿ: "كىعى نى جى
ػػػا ييقٍ كىا ً  لىػػػا تىٍقػػػًديًر ميٍنػػػمىرو بىٍعػػػدى اٍلفىػػػاًء أىٍم سىييمى ػػػزىاًء كىاً  كىاًبػػػًو سىتىكيػػػكفي اٍلفىػػػاءي ًإٍذ ذىاؾى سىػػػاءى اٍلجى اًف ٍبقىػػػاًء جى ًسػػػمى

ػػافى اٍلًقيىػػاسي أىفٍ  ػػًف الػػرياًبًط سىكى يىػػٍت عى قىػػٍد عيرر بىػػًر كى ٍكًنػػًع اٍلخى ٍممىػػةه ًسػػي مى ابينىا عمػػا أنيػػا جي يػػا أىٍ ػػحى ريجى عى  كىخى
ًميري اٍلميٍبتىدىًأ سح ؿ الربط بذلؾ ٍممىةن ًسييىا نى ا ًباٍلفىاًء جي مىٍيًيمى بىرنا ًلٍمميٍبتىدىًأ لىًكنيوي عىطىؼى عى  .(1)"تىقىعى خى

أف السيكطي لـ يػذكر مػف أجػاز حػذؼ ا داة،  (2)كقد ذكر أبك أكس الشمساف سي دراستو
ػػا بحيػػث ييفيػػـ منػػو أنػػو ىػػك مػػف خػػريج اآليػػة عمػػا ىػػذا  كنقػػؿ الػػنصي السػػابؽ عػػف السػػيكطي ميٍمتبسن

 النحك، كالحقيقة أف السييكطي كاف يشير لما نقمو أبك حياف سي المسألة.   

 .جممة الشرطالمطمب الثالث: 

 شركط فعؿ الشرط:

ف إع جممػػة سعميػػة، قػػاؿ ابػػف يعػػيش: "إف الشػػرط كالجػػزاء ع ي ػػٌحاف جممػػة الشػػرط ع تكػػك 
كسببه لكجكد الثاني، كا سبابي ع تككف بالجكامد، إنما تككف  ،إعي با سعاؿ، أٌما الشرط سلٌنو عٌمةه 

 كىي : ،ستة شركط لفعؿ الشرط (4)كقد ذكر النحاة (3)با عراض كا سعاؿ"

أف يكػػكف سعػػ ن ليػػر مانػػي المعنػػا سػػ  يجػػكز: إف قػػاـ زيػػد أمػػس قمػػت، كالثػػاني: أف ع  األكؿ:
يكػػكف طمبنػػا، كالثالػػث: أف ع يكػػكف جامػػدنا، كالرابػػع: أف ع يكػػكف مقركننػػا بحػػرؼ تنفػػيس، كالخػػامس 

 أف ع يككف مقركننا بػ"قد"، كالسادس: أف ع يككف مقركننا بحرؼ نفي لير "لـ، كع". 

ػػؿ عبػػ سػػي النحػػك الػػكاسي أحكػػاـ الجممػػة الشػػرطية سػػذكر أحػػد عشػػر  ( 5)اس حسػػفكقػػد س ي
حكمػػان متنػػمنة مػػا ذكػػره ا زىػػرم عػػف سعػػؿ الشػػرط منػػيفنا: كجػػكب كػػكف الجممػػة الشػػرطية سعميػػة، 
ككجكب الترتيب بيف أجزائيا، س  يتقدـ سعميا، كع شيء مف معمكعتيا عما أداة الشرط، كع يتقدـ 

ؿ الشػرط، ككجػكب جػـز الفعػؿ  لفظنػا إف كػاف منػارعنا، كمحػ ن إف شيء مػف المعمػكعت عمػا سعػ
ذا"،  كػػػاف مانػػػينا، كعػػػدـ حػػػذؼ الفعػػػؿ بعػػػد أداة شػػػرطية مػػػع بقػػػاء ساعمػػػو ظػػػاىرنا إع مػػػع " إٍف، كا 
كامتنػػػاع ت ػػػدير الجممػػػة الشػػػرطية بػػػالحرؼ "قػػػد"، كامتنػػػاع كقػػػكع الجممػػػة الشػػػرطية حػػػاعن، كامتنػػػاع 

                                                 

 (.4/396( المرجع السابؽ )ج(1
 (.336( الشمساف، الجممة الشرطية عند النحاة العرب )ص(2
 (.5/111( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(3
 (.2/240(، ا زىرم، شرح الت ريح عما التكنيح )ج354( ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب )ص(4
 (.449-4/444( حسف: عباس، النحك الكاسي )ج(5
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ة اسػتفياـ ليػر اليمػزة، كجػكاز حػذسيا مػع كجػكد قرينػة دالػة عمييػا ت ديرىا بػأداة شػرطية قبميػا أدا
 بشرط أٌع ييٍذكر ما يفسرىا.

 سميا أحكاميا الخا ة كسترد سي بابيا.  أما أدكات الشرط لير الجازمة

 :(1)تقديـ اًلسـ عمى فعؿ الشرط

ا  ػػؿ سػػػي جممػػػة الشػػرط أف يمػػػي ا داة سعػػػؿ الشػػرط ثػػػـ ساعمػػػو، كقػػد كردت شػػػكاىد مػػػف 
 :  ةالقرآف كالشعر ت  أداة الشرط سييا اسـ، ساختمؼ النحاة سي ىذه المسألة عما آراء ث ث

رأل الب ريكف كجكب ككف جممة الشرط جممة سعمية، كلـ يجكرزكا كقكع اعسـ بعد أداة  .1
"كاعمـ أف حركؼ الجزاء يقبح أف تتقدـ ا سماء سييا ا سعاؿ، كذلؾ  :الشرط قاؿ سيبكيو

سإذا كقع اعسـ بعد ا داة خريجكه عما أنو ساعؿ  ،(2) نيـ شبيكىا بما يجـز مما ذكرنا"
قاؿ  ،(3)َّ جي يه ىه ُّٱ :لفعؿو محذكؼ يفسره المذككر بعده كقكلو تعالا

ا اعسـ ذلؾ كاف "سإفٍ  :الٌرني  يفسره منمر بفعؿ مرسكع الجميكر عند سيك  مرسكعن
 .(4)الفعؿ الظاىر" ذلؾ

كرأل الككسٌيكف أف جممة الشرط جممة سعمية، كخريجكا اعسـ بعد أداة الشرط عما أنو  .2
ساعؿ يرتفع بما عاد إليو مف الفعؿ مف لير تقدير سعؿ   نيـ جٌكزكا تقديـ الفاعؿ عما 

 .(5)الفعؿ

 (7)أداة الشرط عما اعبتداء كما بعده خبر لوجكاز رسع اعسـ بعد  (6)كرأل ا خفش .3
 كبيذا خالؼ جميكر النحاة مف كجكب ككف جممة الشرط سعمية.

  

                                                 

 (.159-2/156( ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )ج(1
 (.3/112( سيبكيو، الكتاب )ج(2
 .[1اعنشقاؽ ] ( (3
 (.4/94( الرني، شرح الرني عما الكاسية )ج(4
 (.2/146( حسف: عباس، النحك الكاسي )ج2/156( ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )ج(5
(، كذكر سيو إعرابيف، كىػذا الػرأم مرجػكح عنػده، كا قػيس أنػو ساعػؿ لفعػؿ 2/354( ا خفش، معاني القرآف )ج(6

 منمر يفسره المذككر. 
 (.2/145(  حسف: عباس، النحك الكاسي )ج2/159( ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )ج(7
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 حذؼ جممة الشرط: 

إف العرب لـ تكثر مف حذؼ جممة الشرط كما جممة الجكاب، إع مع "إٍف" سقد كرد حذؼ 
كؼ الشيػٍرط العاممػة إع  :جممة الشرط بعدىا، قاؿ القيسي "كىعى يجكز حذؼ اٍلًفٍعؿ مىعى شىٍيء مف حيري

كؼ الشيٍرط ،مىعى إف كىحدىىا ذىًلؾى لقكتيا كىأىنييىا أ ؿ حيري  .(1)"كى

 خض حض جض مص ٱُّٱكيكثر حذؼ  سعؿ الشرط بعد "إٍف" ك"إذا" كما سي قكلو تعالا: 
ف استجارؾ  ،(2)َّحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض كالتقدير: كا 

 .(4)كالتقدير إذا ككررت الشمس ككررت ،(3)َّ جن يم ىم ُّٱأحده استجارؾ، كسي 

 كقد كرد حذؼ جممة الشرط سي مكنعيف ىما:

  (5)َّزئ رئ ّٰ ُّٱ: "ىك مطرد بعد الٌطمب نىٍحك :بعد الطمب: قاؿ ابف ىشاـ .1
كالتقدير بكجكد شرط مقٌدر، أما مف قاؿ بجـز الفعؿ ، (6)أىم سىًإف تتبعكني يحببكـ ا "

 لكقكعو سي جكاب الطمب س  شاىد سيو.   
ٌع أنػربؾ" :نحك قكلؾ ،أف يقع سعؿ الشرط بعد "إٍف" المقترنة بػ"ع الناسية" .2 أم   " ائتنػي كا 

ٌع تأتني أنربؾ، كعميو قكؿ ا حكص: )مف الكاسر(  كا 
ـي  سىطميٍقيا سمٍست ليا ًبكيٍؼءو  ٍفًرقؾ اٍلحيسا عي يىٍعؿي مى  (7)كا 

ٍف ع تيطمرٍقيا يىٍعؿي   .(8)أراد كا 

 ،ككذلؾ بعد "إٌما" الشرطية مع بقاء "ع" الناسية إذا تقدـ ما يككف جكابنػا مػف حيػث المعنػا
 .(9) أم إما تفعؿ ذلؾ ساسعؿ ىذا  نحك قكلؾ " اسعؿ ىذا إٌما ع"

                                                 

 (.2/680( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )ج(1
 .[ 6( ] التكبة: (2
 [.1( ] التككير:(3
 (.4/446( حسف: عباس، النحك الكاسي )ج(4
 [.31( ] آؿ عمراف :(5
 (.847ص( ابف ىشاـ، مغني المبيب )(6
 (.2/268( ا حكص ا ن ارم، سي طبقات سحكؿ الشعراء عبف س ـ)ج(7
الرنػػػي (  الرنػػػي، شػػػرح  848ص (  ابػػػف ىشػػػاـ، مغنػػػي المبيػػػب )1/341( الشػػػجرم، ا مػػػالي الشػػػجرية )ج(8

 (.4/89عما الكاسية )ج
 (.4/89( الرني، شرح الرني عما الكاسية )ج(9
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 العامؿ في فعؿ الشرط :

كلػـ يخػرج أحػد مػنيـ  ،أف العامؿ سي جـز سعؿ الشػرط ىػك "أداة الشػرط"اتفؽ النحاة عما 
، (1)كاعمـ أف حػركؼ الجػزاء تجػـز ا سعػاؿ كينجػـز الجػكاب بمػا قبمػو"": عف ىذا الرأم قاؿ سيبكيو

" كأمػا الشػرط سنقػؿ اعتفػاؽ :كنقؿ ا شمكني إجماع النحاة عما العامؿ سػي جػـز سعػؿ الشػرط سقػاؿ
 .(2)لو"عما أف ا داة جازمة 

 . جكاب الشرطالمطمب الرابع: 

 شركط جكاب الشرط:

أم تتحقػؽ   -اشترط النحػاة لجػكاب الشػرط أف يكػكف جممػة سعميػة ي ػمح أف تكػكف شػرطنا
سػػإف لػػـ تتحقػػؽ كجػػب اقترانيػػا بػػرابط لتػػؤدم معنػػا الجػػزاء كالفػػاء، قػػاؿ  -سييػػا شػػركط سعػػؿ الشػػرط

ليو، ك (3)بفعؿ أك بالفاء"كاعمـ أنو ع يككف جكاب الجزاء إع ": سيبكيو : إف قػائ ن أشار ابػف يعػيش  ا 
ػا   نػو شػيءه  الشرط كالجزاء ع ي ٌحاف إعي با سعاؿ...كأٌما الجزاءي، سأ ػميو أف يكػكف بالفعػؿ أينن
مكقكؼه دخكليو سي الكجكد عما دخكؿ شرطو، كا سعاؿي ىي التػي تحػديث كتنقنػي...كككف الفعػؿ 

س  ي ػح اعبتػداء بػو، كأٌمػا إذا كػاف الجػزاء بمػا ي ػمح اعبتػداءي مجزكمنا يكجب سبقو بحرؼ جـز 
سكأٌنػػو ع يػػرتبط بمػػا قبمػػو، سإٌنػػو يفتقػػر إلػػا مػػا يربطػػو بمػػا   كػػا مر كالنيػػي كاعبتػػداء كالخبػػرً بػػو، 

 .(4)قبمو... سأتكا بالفاء   نيا تفيد اعتٌباعى، كتيؤًذف بأٌف ما بعدىا مسبيبى عٌما قبميا

أف جممػػة الجػػكاب ع تكػػكف إع جممػػة سعميػػة، سػػإف لػػـ تكػػف سعميػػة كجػػب ممػػا سػػبؽ يتنػػح 
 اقترانيا بالفاء لتػؤدم معنػا التعمػؽ بػيف جممتػيف، كسيػو إشػارة  حكػاـ سعػؿ جػكاب الشػرط سػي قكلػو

 .كأٌما إذا كاف الجزاء بما ي مح اعبتداءي بو..."" :السابؽ 

كىػي الشػركط  ،(5) ػمح أف يكػكف شػرطنا"أف يكػكف الجػكاب ممػا ي": كقد أشار ا زىػرم إلييػا بقكلػو
 .(7)سإف كاف جكاب الشرط كاحدنا منيا كجب اقترانو بالفاء ،( 6)لتي أشرنا إلييا سي سعؿ الشرطا

                                                 

 (. 3/62( سيبكيو، الكتاب )ج(1
 (. 4/15( ا شمكني، شرح ا شمكني )ج(2
 (.3/63( سيبكيو، الكتاب )ج(3
 (. 5/111( ابف يعيش ، شرح المف ؿ )ج(4
 (. 2/240( ا زىرم، شرح الت ريح )ج(5
 (.259ص )( البحث (6
 (. 357( ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب )ص(7
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 :(1)حذؼ جكاب الشرط

العرب تحذؼ الجكاب سي  "إفي  :يحذؼ جكاب الشرط إذا عرؼ معنا الجكاب، يقكؿ الفراء
، أك إذا دؿي عميو دليؿ  أم إذا سيبؽ بما يشبو الجكاب، قاؿ (2)مكنع تعرؼ سيو معنا الجكاب"

المبرد: "ع يجكز الحذؼ حتا يككف المحذكؼ معمكمنا بما يدؿ عميو مف متقدـ خبر أك مشاىدة 
 مس هث مث هت مت ٱُّٱ . كقد سأؿ سيبكيو الخميؿ عف حذؼ الجكاب سي مثؿ اآلية(3)حاؿ"
ىذا الخبر الجكاب سي ك ميـ، لعمـ المخبر سقاؿ: )إفي العرب قد تترؾ سي مثؿ  ،(4)َّ  هس

 . (5) م شيءو كنع ىذا الك ـ(

كقػػػد كنػػػع النحػػػاة نػػػابطنا ليػػػذا الحػػػذؼ كىػػػك كػػػكف سعػػػؿ الشػػػرط ب ػػػيغة المانػػػي، أك 
، إع أف الككسييف عػدا الفػراء أجػازكا (7)  متابعة لسيبكيو(6)منارع منفي بػ)لـ( كىذا رأم الب رييف

 .(9)اعتبره المالقي رأينا أيسر مف رأم الككسييف لكثرة شكاىده ، كقد(8)ككف الفعؿ منارعنا

 .العامؿ في جكاب الشرطالمطمب الخامس: 

كتعددت مذاىبيـ عما آراء عدة، كقػد نػكقش  ،اختمؼ النحاة سي العامؿ سي جكاب الشرط
 :تيسيو عما النحك اآل ، كاختمفت آراؤىـ(10)العامؿ سيو سي كتب عدة

أف العامػؿ سػي جػكاب الشػرط ا داة، كىػك رأم جميػكر النحػاة عمػا نيسب لجميكر الب رييف  . أ
 إعماؿ ا داة سي الفعؿ كالجكاب عما حد سكاء.

                                                 

(  358(، ابف ىشاـ، شرح شػذكر الػذىب )ص348-340( الشمساف، الجممة الشرطية عند النحاة العرب)ص(1
 (.464-4/449جحسف: عباس، النحك الكاسي )

 (.1/331( الفراء، معاني القرآف )ج(2
 (.2/81( المبرد، المقتنب )ج(3
 [.27( ] ا نعاـ: (4
 (.3/103سيبكيو، الكتاب )ج( (5
 (.1/331( الفراء، معاني القرآف )ج(6
 (.3/66( سيبكيو، الكتاب )ج(7
 (.811)ص ( أبك حياف، ارتشاؼ النرب(8
 (.4/455(  حسف: عباس، النحك الكاسي )ج188( المالقي، ر ؼ المباني )ص(9

(  4/265رح المف ػػؿ )ج(،ابػف يعػػيش، شػػ155-2/145( ابػف ا نبػػارم، اإلن ػػاؼ سػي مسػػائؿ الخػػ ؼ )ج(10
 (.   4/80ابف مالؾ، شرح التسييؿ)ج
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كنيسب آلخريف أف العامؿ سي الجكاب حرؼ الشرط كسعػؿ الشػرط يعمػ ف سيػو معنػا، كىػك رأم  . ب
المبػػرد إذ اعتبػػره كػػالخبر ريسػػع باعبتػػداء كالمبتػػدأ، كقػػد نػػعيفو ابػػف ا نبػػارم
، (2)كابػػف يعػػيش ،(1)

 .  (3)كرديه ابف مالؾ
كنيسػػب لمكػػكسييف أف جػػكاب الشػػرط مجػػزـك عمػػا الًجػػكىاًر، كذلػػؾ لم زمتػػو سعػػؿ الشػػرط كعػػدـ   . ت

انفكاكو عنو  سكاف مجزكمنا بالجكار، ك قد نفاه ابف ا نبارم
 .(5)، كىك باطؿ عند ابف مالؾ(4)

كنيسػػػب آلخػػػريف أف حػػػرؼ الشػػػرط يعمػػػؿ سػػػي سعػػػؿ الشػػػرط، كسعػػػؿ الشػػػرط يعمػػػؿ سػػػي جػػػكاب  . ث
 الشرط، كنيعيؼ ىذا الرأم  ف الفعؿ ع يعمؿ سي الفعؿ كما سي اإلن اؼ. 

ٍقػؼً  . ج كلػيس معربػاف  ،كقد ذىب أبك عثماف المازني إلا أف سعؿ الشرط كجكابو مبنٌيػاف عمػا الكى
 .(6) رأينا ساسدنا كاعتبره ،إع أف ابف يعيش قد خطيأه

 .(7)كذىب ابف ا نبارم أف العامؿ سيو ىك )إٍف( بكاسطة الفعؿ . ح
  عنتفػاء جزمػو بػا داة أك سعػؿ كأما ابف مالؾ سذىب إلا أف العامؿ سيو ىك سعؿ الشرط كحده . خ

 .(8)الشرط كا داة، كتأكُّعن لك ـ سيبكيو مف أنو ينجـز بما قبمو

 .الشرطية الرابط في الجممةالمطمب السادس: 
" قرينة لفظية دالة عما ات اؿ أحػد المتػرابطيف بػاآلخر، كممػا  :عريؼ تماـ حساف الرابط

 كيتحقؽ الربط سي الجممة الشرطية بث ث كسائؿ: ،(9)ينبغي أف يتـ الربط بينيما: الشرط كالجزاء"

:  . أ  الربط بالجـز

ػػا، كىػػذه ىػػي يػػرتبط جػػكاب الشػػرط إذا كػػاف سعػػ ن بػػالجـز بجممتػػو، كيكػػكف منػػاعنا  مجزكمن
اعمػػـ أنػػػو ع " :ال ػػكرة ا ساسػػية لمتركيػػػب الشػػرطي، كىػػػك مػػنيج النحػػاة متابعػػػةن لسػػيبكيو إذ يقػػػكؿ

                                                 

 (. 2/149( ابف اعنبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )ج(1
 (. 4/265( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(2
 (. 4/80( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(3
 (.2/150( ابف ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )ج(4
 (. 4/80( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(5
 (.4/265( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(6
 (.2/149( ابف ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )ج(7
 (. 4/80( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(8
 (. 215( حساف: تماـ، المغة العربية معناىا كمبناىا )ص (9
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لا ذلؾ أشار الجرجاني ،(1)يككف جكاب الجزاء إع بالفعؿ أك  بالفاء" "كما أفي الجكاب إذا كجد  :كا 
ة سػي كال ػكرة ا ساسػي ،(2)اء"مجزكمنا عمـ أنو تػابع لمشػرط، كليػر منقطػع عنػو سمػـ يفتقػر إلػا الفػ

سػػإف لػػـ يكػػف سػػي الجػػكاب سعػػؿ كجػػب اقتػػراف الجػػكاب بقرينػػة لفظيػػة   الجػػـز أف يكػػكف الجػػكاب سعػػ ن 
"كع تكػكف المجػازاة إع بفعػؿ   ف الجػزاء إنمػا  :تربط بيف جممة الشرط كجممة جكابو، يقكؿ المبػرد

 .(3)يقع بالفعؿ أك بالفاء  ف معنا الفعؿ سييا"

 :(4)بالفاءالربط  . ب

تقػػػـك الفػػػاء بكظيفػػػة الػػػربط بػػػيف ركنػػػي التركيػػػب الشػػػرطي إذا تغيػػػرت ال ػػػكرة ا ساسػػػية  
 "سا  ػؿ الفعػؿ كالفػاء داخمػة عميػو... :لتحقؽ معنا الفعؿ سييا، كىػذا مػا أشػار إليػو المبػرد بقكلػو

كجػػب  ، سممػػا تغيػػرت  ػػكرتو(5) نيػػا تػػؤدم معنػػاه،  نيػػا ع تقػػع إع كمعنػػا الجػػزاء سييػػا مكجػػكد"
إدخػػاؿ الفػػاء لتحقػػؽ الػػربط بػػيف ركنيػػو، كىػػػي زائػػدة لمػػربط المحػػض الػػداؿ عمػػا التعميػػؿ  كليسػػػت 

 :كذلؾ سي مكانع عدة ،(6)لمعطؼ كع لغيره

 .أف يككف الجكاب جممة اسمية 
 .أف يككف الجكاب سع ن ماني المعنا 
 .أف يككف الجكاب جممة طمبية 
 .أف يككف الجكاب جممة سعمية سعميا جامد 
  يككف الجكاب جممة م درة بالحرؼ "قد".أف 
 ."أف يككف الجكاب جممة سعمية م درة بأحد حرسي التنفيس " السيف، سكؼ 
 ."أف يككف الجكاب جممة م درة بأحد أحرؼ النفي " ما، لف، إٍف 
  .أف يككف الجكاب مبدكءة بكممة ليا ال دارة 

 

 

                                                 

 (.63/ 3( سيبكيو، الكتاب )ج(1
 (.1044لمقت د )ص( الجرجاني، ا(2
 (.2/49( المبرد، المقتنب )ج(3
 (.463-4/458ج(  حسف: عباس، النحك الكاسي )358-356( ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب )ص(4
 (.2/59( المبرد، المقتنب )ج(5
 (.4/459(  حسف: عباس،  النحك الكاسي )ج2/555( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(6
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 الربط بػ "إذا الفجائية": . ت

الفػاء سػي الػربط بػيف ركنػي التركيػب الشػرطي إذا كػاف الجػكاب تقـك "إذا الفجائيػة" بكظيفػة 
"إذا" تكػكف جكابنػا  :، يقػكؿ المبػرد(1)جممة اسمية لير دالة عما طمب، كع مسبكقة بنفي، كع ناسخ

  ستػػربط بػػيف الشػػرط كجكابػػو، كالمستحسػػف سييػػا كعميػػو جميػػكر النحػػاة أٌع تقتػػرف (2)لمجػػزاء كالفػػاء"
ػا، سيػذا بالفاء، إذ يقػكؿ الخميػؿ"  لككػاف إدخػاؿ الفػاء عمػا "إذا" حسػننا لكػاف الكػ ـ بغيػر الفػاء قبيحن

قد استغنا عف الفاء كما استغنت الفػاء عػف ليرىػا  س ػارت إذا ىػا ىنػا جكابنػا كمػا  ػارت الفػاء 
 .  (3)جكابا"

 الصكر التي يككف عمييا فعؿ الشرط كجكابو:

كػػؿ منيمػا، كتتفػػاكت تمػػؾ ال ػػكر تتعػدد  ػػكر التركيػػب الشػرطي بػػيف ركنيػػو تبعنػا لنكعيػػة 
 :(4)مف حيث س احتيا، كشيرتيا سي اعستخداـ عند العرب، كىي

 .أف يككف الفع ف منارعيف أ مييف مجزكميف لفظنا 
 .  أف يككف الفع ف مانييف لفظنا، سيبنياف لفظنا كيجزماف مح ن
 المنارع المسبكؽ بمـ-أف يككف الفع ف مانييف معنان ع لفظنا- . 
  كلك معنا-ف سعؿ الشرط مانيناأف يكك- .  كسعؿ الجكاب منارعنا أ ي ن
 ػا، كسعػؿ الجػكاب مانػينا  -كلػك معنػا -أف يككف سعؿ الشرط منارعنا أ ػي ن مجزكمن

 كىي أنعؼ ال كر السابقة عما قمتيا سي الك ـ.

 أما مف حيث اإلعراب فقد ذكر سيبكيو صكرتيف متضمنة أربع صكر لمتركيب الشرطي, كىما:

  كىي ا حسف. –الشرط ماني سعؿ ،  سعؿ الجكاب منارع مجزـك
  سعػؿ الجػكاب منػارع مرسػكع "كقػد تقػكؿ: إٍف أىتىيتىًنػي آًتيػؾ، أم  –سعؿ الشرط مانػي

 .(5)أتيؾ إٍف آتىٍيتىًني"
  كىي كاجبة. –سعؿ الشرط منارع مجزـك ،  سعؿ الجكاب منارع مجزـك

                                                 

 (.4/462( حسف: عباس، النحك الكاسي )ج(1
 (.2/58( المبرد، المقتنب )ج(2
 (.3/64( سيبكيو، الكتاب )ج(3
 (.474-472( حسف: عباس، النحك الكاسي )ص(4
 (.2/66( سيبكيو، الكتاب )ج(5
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  تىػػػأًتًني سعػػػؿ الجػػػكاب منػػػارع مرسػػػكع  –سعػػػؿ الشػػػرط منػػػارع مجػػػزـك "كع يحسػػػف إٍف ى
 كىي  كرة مستقبحة.، (1)آًتيؾ، مف قبؿ أفي إٍف ىي العاممة"

 ػكر  ة التركيب الشرطي ك كعن إلا تسعاعحتماعت المختمفة ل كر  كيستق ي الرني
 .(2)نمنيا ال كر السابقة

 :قضايا تتعمؽ بالشرطالمطمب السابع: 
 تكالي شرطيف:

الكػػ ـ، كليمػػا جػػكاب كاحػػد سػػي الجممػػة  سػػاختيًمؼ سػػي قػػد تتػػكالا عبارتػػاف شػػرطيتاف سػػي 
عػف ابػف الػدىاف منػع ىػذا التركيػب إع أف  (3)الجكاب: أىػك للكلػا أـ لمثانيػة؟ كقػد نقػؿ ابػف ىشػاـ

ا دلػػة كالشػػكاىد قػػد تػػكاترت عمػػا  ػػحتو لغػػة، كرأم الجميػػكر عمػػا أف الجػػكاب للكلػػا كجػػكاب 
ط لػػػذلؾ كػػػكف جػػػكاب الثانيػػػة مانػػػينا أمػػػا جػػػكاب الثانيػػػة محػػػذكؼ يفسػػػره الجػػػكاب المػػػذككر، كاشػػػتر 

 .(4)ا كلا سيجكز أف يككف مانينا أك منارعنا، كىك رأم يؤيده ابف ىشاـ

كقد ذىب ابف مالؾ إلا أف الجكاب لمشرط ا كؿ، أما الثاني س  جػكاب لػو ع مػذككر كع 
مقدر   نو ميقىيرد لمشػرط ا كؿ
الثػاني، كالشػرط الثػاني ، كذىػب العكبػرم إلػا أف الجػكاب لمشػرط (5)

كقػػد رأل ابػػف قػػيـ الجكزيػػة أف  ،(7)، إع أف ابػػف ىشػػاـ اعتبػػره رأينػػا بػػاط ن (6)كجكابػػو جػػكاب للكلػػا
كأحسػف مػف ىػذا أف يقػاؿ  التركيب شرط كاحد كليس شرطيف كلذا يستدعياف جكابنا كاحدنا، يقػكؿ: "
حػػد اعتبػػر سيػػو شػػرطو قيػػد لػػيس الكػػ ـ بشػػرطيف يسػػتدعياف جػػكابيف بػػؿ ىػػك شػػرط كاحػػد كتعميػػؽ كا

ينػاحو  خاص جيعؿ شرطنا سيو ك ار الجكاب لمشرط المقيد سيك جكاب ليما معنا بيذا اععتبار كا 
يدنا إٍف رأٍيًتو سأنًت طالؽه جعمت الط ؽ جزاءن عما ك ـ مقيػد بالرؤيػة ع  أنؾ إذا قمت: إف كىمٍمًت زى

                                                 

 (.2/67)ج سيبكيو، الكتاب( (1
 (.261-2/260( الرني، شرح الكاسية )ج(2
 (.37( ابف ىشاـ، اعتراض الشرط عما الشرط )ص(3
 (.43-41)ص ( المرجع السابؽ(4
 (.3/1615( الرني، شرح الكاسية الشاسية )ج(5
 (.2/696( العكبرم، التبياف سي إعراب القرآف )ج(6
 (.47( ابف ىشاـ، اعتراض الشرط عما الشرط )ص(7
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، كالػراجح قػكؿ الجميػكر مػف أف (1)"أنػًت طػالؽإٍف كميمًتو ناظرةن إليو سى  :عما ك ـ مطمؽ ككأنو قاؿ
 .(2)ما ما لـ تقـ قرينة تعيرف ليرىاالجكاب للكلا مني

 : (3)تكالي شرطيف بأداة عطؼ

قد يتكالا شرطاف سي سياؽ تركيبي كسيػو جػكاب كاحػد، كيف ػؿ بػيف الشػرطيف أداة عطػؼ، 
 :عنا لممعنا الذم يؤديو حرؼ العطؼسيككف جكاب الشرط تب

 بينيمػػػا الػػػكاك ككػػػاف المػػػذككر جكابنػػػا كاحػػػدنا سيػػػك ليمػػػا معنػػػا   ف الػػػكاك تفيػػػد الجمػػػع  إذا س ػػػؿ
 كالمشاركة.

  إذا س ؿ بينيما بالفاء ككاف المذككر جكابنا كاحدنا سيك لمثاني منيمػا   ف الفػاء تفيػد الترتيػب
 كالتعقيب، كيككف الشرط الثاني كجكابو جكابنا للكؿ.

  المذككر جكابنا كاحدنا سيك إلحداىما   ف ) أك(  حد ا مريف، إذا س ؿ بينيما بػ) أك( ككاف
 كجكاب ا خرل محذكؼ يدؿ عميو المذككر. 

 تكالي شرط كاستفياـ:  

إذا تػػكالا اعسػػتفياـ كالشػػرط سػػي سػػياؽ كاحػػد سػػالجكاب لمشػػرط كلػػيس ل سػػتفياـ كىػػك رأم 
الشػػرطي شػػيئنا   نػػو كػػ ـ عمػػؿ ع تغيػػر مػػف التركيػػب  -أم اليمػػزة-سػػيبكيو إذ يػػرل أف اعسػػتفياـ

، كرأل آخػػركف أف الجػػكاب ل سػػتفياـ كالشػػرط (5)كتابعػػو جميػػكر النحػػكييف ،(4)بعنػػو سػػي بعػػض"
 .(7)كالفراء ،(6)كىك رأم يكنس ،جكابو محذكؼ يفسره المذككر

  

                                                 

 (. 248-3/247( ابف القيـ، بدائع الفكائد )ج(1
 (. 4/489( حسف: عباس، النحك الكاسي )ج(2
(  حسػػػػػف: 3/1615(  الرنػػػػػي، شػػػػػرح الكاسيػػػػػة الشػػػػػاسية )ج598-3/596( ا شػػػػػمكني، شػػػػػرح ا شػػػػػمكني )ج(3

 (.  490-489عباس، النحك الكاسي )ص
 (. 3/82( سيبكيو، الكتاب )ج(4
 (. 434( الشمساف، الجممة الشرطية عند النحاة العرب )ص(5
 (. 3/83( سيبكيو، الكتاب )ج(6
 (. 1/236( الفراء، معاني القرآف )ج(7
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 اجتماع الشرط كالقسـ:

 نقاط عدة، كىي:كف إيجاز ىذا التف يؿ سي مس ؿ النحاة سي مسألة اجتماع الشرط كالقسـ كي

 :(1)الشرط غير اًلمتناعي كالقسـ .1
 يحتاج إلا خبر، سػالجكاب لمقسػـ  إذا تقٌدـ القسـ عما الشرط كلـ يكف سي الجممة قبميما ك ـ

كاب الشػػػرط محػػػذكؼ، أمػػا إذا تقػػػديـ الشػػػرط عمػػا القسػػػـ سػػػالجكاب لمشػػرط، كجػػػكاب القسػػػـ جػػك 
 محذكؼ.

  ذا اجتمع الشرط لير اعمتناعي كالقسـ كسيبقا بما يحتاج إلػا خبػر  سػالجكاب لمشػرط سػكاء كا 
 تقدـ الشرط عما القسـ أـ تأخر.

 .ذا اقترف القسـ بالفاء ككاف متأخرنا  سالجكاب لو كجكاب الشرط محذكؼ  كا 
 الشرط اًلمتناعي كالقسـ :  .2

ا سػػالجكاب   التركيػػب المغػػكم شػػرط امتنػػاعي كقسػػـقػػد يجتمػػع سػػي  سػػإف كػػاف الشػػرط متقػػدمن
ا  لمشػػػرط كجكبنػػػا، كجػػػكاب القسػػػـ محػػػذكؼ لدعلػػػة جػػػكاب الشػػػرط عميػػػو، أمػػػا إف كػػػاف القسػػػـ متقػػػدمن

 .(2)سالجكاب لمشرط عما ال حيح، كالشرط كجكابو جكاب القسـ

  

                                                 

 (.487-4/485(  حسف: عباس، النحك الكاسي )ج492-2/491اليكامع )ج( السيكطي، ىمع (1
(  حسػػف: عبػػاس،  النحػػك الػػكاسي 2/492( السػػيكطي، ىمػػع اليكامػػع )ج3/216( ابػػف مالػػؾ، شػػرح التسػػييؿ )ج(2

 (. 4/488)ج
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 المبحث الثاني
 أدكات الشرط الجازمة غير الظرفية

 .أداة الشرط )إف(المطمب األكؿ: 
ُـّ البػػػػاب كأ ػػػػمو، قػػػػاؿ سػػػػيبكيو الشػػػػرط تعتبػػػػر أداة ُـّ الجػػػػزاء، كع تػػػػزكؿ ": )إٍف( أ  نييػػػػا أ

ػا قيٍمنىػا :المبرد عما سبب اعتبارىا أ ػؿ البػاب قػائ ن  كعمؽ، (1)عنو" نيمى ػزىاء  :" كىاً  إفي )إٍف( أ ػؿ اٍلجى
ـي ت ػرسيا ًمٍنػوي  :ً ىنيؾ تجازم بيىا ًسي كؿ نرب ًمٍنوي تىقكؿ ف تركب حمػارنا أركبػو ثػ ًإف تأتني آًتؾ كىاً 

لىٍيسى ىىكىذىا سائرىا "سىأىما ًإف سىًإنييىا لىيست باسـ كىعى سعؿ ًإنيمىا ًىيى حرؼ تقع عما ، (2)"ًسي كؿ شىٍيء كى
اننػا كىػافى أىك مىكىاننػا أىك آدىًميعػا أىك ليػر ذىًلػؾ تىقػكؿ ًإف يػ مى ف يقػـ ًسػي كؿ مىا ك متو ًبًو زى أتني زيػد آتػو كىاً 

ميعىة آًتؾ ًسيًو" ف تأتني يىٍكـ اٍلجي ـٍ ًسيًو كىاً  كىذىا أق مىكىاف كىذىا كى
(3). 

 :تية عدة، كتف يميا عما النحك اآلتركيبي ردت )إٍف( سي شعر بني أسد سي  كركقد ك 

: )إف( حػػػػرؼ شػػػػرط، كجممػػػػة الشػػػػرط سعميػػػػة منػػػػارعة، كجممػػػػة الجػػػػكاب سعميػػػػة الصػػػػكرة األكلػػػػى
، كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ عبيػػد (4)منػػارعة، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي أحػػد عشػػر مكنػػعنا مػػف أشػػعارىـ

 بف ا برص: )مف الطكيؿ(ا

نا         نىقيٍدؾى ًإلا نارو لىعىٍمري ًإعًىكا نىٍحفي ا يلا ًإٍف تىٍستىًطٍعؾى ًرماحي كى
(5) 

منػارعة، كجممػة الجػكاب سي البيت السابؽ: كقعت )إف( حرؼ شرط، ك)تستطعؾ( جممػة الشػرط 
.  )نقدؾ( سعميا منارع مجزـك

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ( 

نيًب أىك أىذىؿي كىأىٍطكىعا ٍف تيٍنًظراني اليىٍكـى أىٍتبىٍعكيما لىدنا         ًقيادى الجى كىاً 
(6) 

 
                                                 

 (.1/134( سيبكيو، الكتاب )ج(1
 (.2/50( المبرد، المقتنب)ج (2
 (.2/53( المرجع السابؽ )ج(3
، (2/315)ج، (2/218)ج، (2/197)ج، (2/178)ج، (2/82الشكاىد: مف ديكاف بني أسد: )ج قية( كب4)

                                                                                      .(107كمف ديكاف بشر: )ص، (2/868)ج
 (.87( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 5)

 (، ك)الجنيب( الفرس المقادة، أك ا سير.30عمرك)ص ( عمرك بف شأس، ديكاف(6
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 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ٍسطىنا   ةو ييٍمًؼ كى ٍف يىٍأًتنا ذك حاجى ٍي        كىاً  مىجاًلسى يىٍنفي سىٍ ؿي أىٍح ًميا الجى
(1) 

 .كجممة الجكاب )يمؼ( سعمية منارعةسكقعت )إف( حرؼ شرط، كجممتو سعمية منارعة )يأتنا(، 

 كمنو قكؿ نرار بف ا زكر: )مف الطكيؿ(

ـٍ أىٍنأى  ٍنيي ٍف أىٍنأى عى ٍدتي ًبًمٍخمىطو     كىاً  ـٍ مىٍف أىرى ـٍ ًبًمٍزيىؿً أيخاًلطي ًمٍنيي ٍنيي عى
(2) 

 سي البيت كقع سع  الشرط كالجكاب منارعيف مجزكميف، كع مة جزميما حذؼ حرؼ العمة.

: )إف( حرؼ شرط، كجممة الشرط سعمية منارعة، كجممة الجػكاب سعميػة منػارعة الصكرة الثانية
ناق ػة، كجممػة كجػاءت جممػة الشػرط سعميػة  ،(3)منفية، كقد كردت ىذه ال كرة سي ثمانيػة مكانػع

 الجكاب منفية بػ)ع( سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الخفيؼ(

دكرى الًجماؿ  (4)ًإٍف يىكيٍف ًطبُّؾى الًفراؽى سى  أىٍحػ         ًسؿي أىٍف تىٍعًطفًي  ي

، ك)ع أحفػػؿ( جممػػة الجػػكاب سعميػػة  ، ك)يكػػف( سعػػؿ الشػػرط مجػػزـك )إف( حػػرؼ شػػرط جػػاـز
 منارعة منفية بػ)ع(.

 ة الجكاب منفية بػ)ما(، كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(كجاءت جمم

في ًعرارنا ًإٍف يىكيٍف ذا شىكيمىةو         تيقاسينىيا ًمٍنوي سىما أىٍمًمؾي الشريىـٍ  كىاً 
(5) 

سي البيت السابؽ كقعت )يكف( سعؿ شرط مجزـك بػ)إف(، كجممة الجػكاب )سمػا أممػؾ الشػيـ( منفيػة 
 بػ)ما(.

  

                                                 

 (.40( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(1
(، كالمخمػػػػط الػػػػذم يخمػػػػط ا مػػػػكر، ك)المزيػػػػؿ( الػػػػذم يف ػػػػؿ 2/388( نػػػػرار بػػػػف ا زكر، ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد)ج(2

 ا مكر.
 ،(2/446)ج ،(2/428)ج ،(2/180)ج،( 2/142)ج،( 2/114)ج كمػػف ديػػكاف بنػػي أسػػد:قيػػة الشػػكاىد: ( كب3)

          (.2/581)ج
 (، ك)طبؾ( عادتؾ، ك)أحفؿ( أىتـ.96( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 4)

(، ك)عرار( كلد الشاعر، ك)ذا شكيمة( حاـز ع ينقاد، )الشيـ( المركءة 57( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(5
 كا خ ؽ.
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 طميحة بف خكيمد: )مف الطكيؿ(كجاءت جممة الجكاب منفية بػ)لف(، كمنو قكؿ 

ا ًبقىٍتًؿ حباؿً  ًنٍسكىةه         سىمىٍف تىٍذىىبكا ًسٍرلن  (1)سىًإٍف تىؾي أىٍذكاده أيً ٍبفى كى

: )إف( حرؼ شػرط، كجممػة الشػرط سعميػة منػارعة ناسػخة ، كجممػة الجػكاب سعميػة الصكرة الثالثة
بقػد، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة سػي ث ثػة مكانػع، كمنػو قػكؿ عبيػد بػف ا بػرص:  منارعة مسبكقة

 )مف الكاسر(

 سىًإٍف يىؾي ساتىني أىسىفنا شىبابي         كىأىٍنحا الرىٍأسي ًمٌني كىالميًجيفً 

ماننا          سىأىٍنحا اليىٍكـى ميٍنقىًطعى القىريفً  كافى الميٍيكي حالىفىني زى  كى

ما العىذارل      كىأىفي عييكنىييفي عييكفي ًعيفً سىقىٍد أىًلجي  الًخباءى عى
(2) 

، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة منػػػارعة ناق ػػػة، كجممػػػة  سػػػي ا بيػػػات السػػػابقة: )إف( حػػػرؼ شػػػرط جػػػاـز
 عمية منارعة مسبكقة بالفاء كقد. الجكاب س

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

نىٍبمي   (3)سىقىٍد نىٍرمي ًبيا ًحقىبنا ً يابا         سىًإٍف تىؾي نىٍبمييا طاشىٍت كى

 كمنو قكؿ الحارث بف سميؿ: )مف البسيط(

تىغىيُّره ًمفى الشيعىرً  ٍرؼي الزيماًف كى  سىًإٍف يىٍكٍف قىٍد عى  رىٍأسي كىلىييرىهي      ى

قىٍد أي يبي ًبيا ًعيننا ًمفى البىقىرً  ًذعن       كى  (4)سىقىٍد أىركحي لمٌذاًت الفىتا جى

: )إف( حػرؼ شػرط، كجممػة الشػرط سعميػة منػارعة ، كجممػة الجػكاب اسػمية مثبتػة الصكرة الرابعة
ػػا، كمنػػو قػػكؿ (5)مقركنػة بالفػػاء، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي أربعػػة مكانػع ، كجػػاء سعػػؿ الشػػرط تامع

 عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(
                                                 

ػا( باطػؿ، ك)حبػاؿ( (، ك)أذكاد( 2/511( طميحة بف خكيمػد، ديػكاف بنػي أسػد)ج(1 قطيػع اإلبػؿ مػف اإلنػاث، ك)سرلن
 ابف خكيمد.

(، ك)المجػػػيف( بفػػػتح الػػػ ـ كرؽ الطمػػػح، أك كرؽ مخمػػػكط بنػػػكل، 123( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد )ص 2)
كبنػػـ الػػ ـ الفنػػة، ك)حػػالفني( راسقنػػي، ك)القػػريف( ال ػػاحب، ك)ألػػج( أدخػػؿ، ك)الخبػػاء( الخيمػػة، ك)عػػيف( 

 بقر الكحشية.جمع عيناء، كىي ال
، ديكاف بشر )ص3)  (، ك) يابا( جمع  ائب.31( بشر بف أبي خاـز
 (.2/165( الحارث بف سميؿ، ديكاف بني أسد )ج4)

 . (2/16)ج ، كمف ديكاف بني أسد(29ديكاف عبيد بف ا برص )صمف كبقية الشكاىد: ( (5
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ف أىميت          دً تىمىٌنا ميرىمءي القىيًس مىكتي كىاً   (1)سىًتمؾى سىبيؿه لىستي سييا ًبأىكحى

 منارعة، كجممة الجكاب اسمية مثبتة مقركنة بالفاء.ت( ، كجممة الشرط )أمي كقعت )إٍف( شرطية

: )مف الكاسر( ا سي قكؿ بشر بف أبي خاـز  كجاء سعؿ الشرط ناق ن

ٍمما         سىكيؿُّ قىًكمم قىريفه عٍنًقطاعً  سىًإٍف تىؾي  قىٍد نىأىٍتؾى اليىٍكـى سى
(2) 

: )إف( حػػرؼ شػػرط، كجممػػة الشػػرط سعميػػة منػػارعة ، كجممػػة الجػػكاب اسػػمية  الصػػكرة الخامسػػة
، كمنػػو قػػكؿ عمػػرك بػػف (3)مؤكػػدة بػػػ)إف( مقركنػػة بالفػػاء، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي أربعػػة أبيػػات

 شأس: )مف الطكيؿ(

ـٍ  ٍنًكًب العىمى ٍكفى ذا المى سىًإفي ًعراران ًإف يىكيٍف ليرى كىاًنح         سإنري أيًحبُّ الجى
(4) 

، ك)سػػإني أحػػب  ، ك)يكػػف( سعػػؿ الشػػرط مجػػزـك سػػي البيػػت السػػابؽ )إٍف( حػػرؼ شػػرط جػػاـز
 الجكف...( جممة الجكاب اسمية مؤكدة بػ)إٌف( مقترنة بالفاء.

 كيؿ( كمنو قكؿ كمحب بف شؤبكب: )مف الط

ـي  سكرو لىشىٍمشى ٍقًت ىىًذًه       سىًإٌني اٍبفي شيٍؤبكبو جى ٍر ًإلا كى سىًإٍف أىٍسفى أىٍك أىٍعمى
(5) 

: )إف( شػػرطية جازمػػة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة منػػارعة مثبتػػة ، كجممػػة الجػػكاب الصػػكرة السادسػػة
عبيػػػد بػػػف منفيػػػة بػػػػ)ع( مقركنػػػة بالفػػػاء، كقػػػد كردت ىػػػذه ال ػػػكرة سػػػي ث ثػػػة مكانػػػع، كمنػػػو قػػػكؿ 

 ا برص: )مف البسيط(

ننا         سى  مىحالىةى يىٍكمنا أىنيني  احي ٍمرى أىٍك أيٍرزىأ لىيا ثىمى ًب الخى ًإٍف أىٍشرى
(6) 

 كقكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ؿى ًمٍنيا أىٍىمييا            سى  بىدمءه كىع عىجيبي  كر ًإٍف يؾي حي
(7) 

                                                 

 .(60عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص( (1
، ديكاف( (2  .(110بشر )ص بشر بف أبي خاـز
 .(2/394)ج ،(2/16)جمف ديكاف بني أسد: ( كبقية الشكاىد: (3
 (.57( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(4
 (، ك)لشمشـ( المتع ب لرأيو كت رسو دكف تفكير.2/163( كمحب بف شؤبكب، ديكاف بني أسد)ج(5
 (، ك)أرزأ( أدسع.45( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص (6
 (، ك)بدمء( مبتدأ.21ا برص، ديكاف عبيد )ص( عبيد بف (7
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شػػرطية جازمػػة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة منػػارعة ناق ػػة سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت )إٍف( 
 )يؾ(، كجممة الجكاب ) س  بدٍم كع عجيب( منفية بػ)ع( مسبكقة بالفاء.

 رامة بنت الح يف: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ 

ًمٍف شىنىآفً  سىًإٍف ييٍنًجني ًمٍنيا اليذم ساقىني لىيا     سى  بيدي ًمٍف لىٍمرو كى
(1) 

: )إف( شػػرطية جازمػػة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة منػػارعة مثبتػػة، كجممػػة الجػػكاب   الصػػكرة السػػابعة
ككقعػت سػي ث ثػة مكانػع، كمنػو قػكؿ ربيعػة  سعمية مانية مؤكػدة بػػ)قد(، كجػاءت مقركنػة بالفػاء،

 أبي ذؤاب: )مف الكامؿ(

ـٍ      ًبعيتىٍيبىةى ٍبًف الحاًرًث ٍبًف شً   (2)يابً ًإٍف يىٍقتيمكؾى سىقىٍد ىىتىٍكتى بيييكتىيي

 كمنو قكؿ ابنة قيس بف جابر: )مف الطكيؿ( 

 (3)سىًإٍف تىكيًف ا ىٍحداثي أىٍكدىٍت ًبفاًرسو       عىظيـً المىساعي سي السرنيًف الغىكاًبرً 

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

 سىًإٍف تىكيًف العيقىٍيًمٌياتي شىطيٍت      ًبًيفي كىالريىيناتي الدرياري 

ٍربي أىٌياـه ًق اري سىقى  ٍتنا الحى كى ٌتا      زى لىييفي حى  (4)ٍد كانىٍت لىنا كى

: )إف( شرطية جازمة، كجممة الشرط سعمية منارعة مثبتة، كجممة الجكاب  سعمية الصكرة الثامنة
 السماؿ ا سدم: )مف الطكيؿ( قكؿ أبي كمنو مانية مسبكقة بػ)ربما(، كقد اقترنت بالفاء كال ـ،

ما كيٍنتي أىٍحذىري سىًإٍف أى  ٍبتي اليذم أىٍىكل كى ا ساًنينا سىمىريبيما         أى ى ؾي شىٍيخن
(5) 

: )إف( شػػرطية جازمػػة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة منػػارعة مثبتػػة ، كجممػػة الجػػكاب الصػػكرة التاسػػعة
( مقركنة بالفاء، كقد كردت ىذه ال كرة سي بيتيف مف أشعارىـ، كمنو قكؿ عبيد بف  مسبكقة بػ)ربي

 ا برص: )مف البسيط(

ٍبرىةه           كىالشيٍيبي شىٍيفه ًلمىٍف يىشيبي  مىٍتني عى  بىٍؿ ًإٍف تىكيٍف قىٍد عى

                                                 

 (، ك)الغمر( الحقد، ك)الشنآف( البغض.2/108( رامة بنت الح يف، ديكاف بني أسد )ج(1
 (.2/101ربيعة أبي زؤاب، ديكاف بني أسد)ج( (2
 (.2/172ابنة قيس بف جابر، ديكاف بني أسد)ج( (3
، ديكاف بشر )ص( (4  القمكب، ك)زكتنا( أبعدتنا. ، ك)الرىينات((66بشر بف أبي خاـز
 (.2/455أبك السٌماؿ، ديكاف بني أسد)ج( (5
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ديبي  ٍدتي آًجفو                سىبيميوي خاًئؼه جى سىريبي ماءو كىرى
(1) 

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍيرى سىريبي زىٍحؼو        بابا      سىًإٍف أىٍىًمٍؾ عيمى ٍدكنا نى ييشىبيوي نىٍقعيوي عى
(2) 

: )إف( شػػرطية جازمػػة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة منػػارعة مثبتػػة ناق ػػة ، كجممػػة  الصػػكرة العاشػػرة
الجكاب منسكخة بػ)ليس( مقركنة بالفاء، كقد كردت ىذه ال كرة سي قكؿ عبيد بػف ا بػرص: )مػف 

 الطكيؿ(

بىٍيبىًة أىٍ بىحى  ٍبراءي الخي ٍيرى أىٍبداؿً سىًإٍف تىؾي لى مىٍت ًمٍنييـي كىاٍستىٍبدىلىٍت لى  ٍت         خى

...............................       .............................. 

ياًة كىع سالي ـٍ طيكؿى الحى ـٍ       ًبناسيًي ٍكا ًلسىبيًمًي ٍكا مىنى ٍف أىٍنحى  (3)سىمىٍستي كىاً 

: )إف( شػػرطية جازمػػة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة منػػارعة مثبتػػة ، كجممػػة  الصػػكرة الحاديػػة عشػػرة
الجػػػكاب إنشػػػائية أمريػػػة مقركنػػػة بالفػػػاء، كقػػػد كردت ىػػػذه ال ػػػكرة سػػػي مكانػػػع عديػػػدة، كمنػػػو قػػػكؿ 

 الجميح: )مف البسيط(

تنتىًظرم كىررم كتىغريبي ينان كتىختًفًني          ًسينا كى  سإف تىقىررم ًبنا عى

أًف مىنجيكبً ساقنىي لعميؾ أف  تحتىًمبي      سي سىحبىؿو ًمف ميسيكًؾ الني تىحظىي كى
(4) 

: )إف( شػػػرطية جازمػػػة، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة منػػػارعة مثبتػػػة ، كجممػػػة  الصػػػكرة الثانيػػػة عشػػػرة
 الجكاب إنشائية أمرية لير مقركنة بالفاء، كقد كردت ىذه ال كرة سي قكؿ الجميح: )مف البسيط(

ٍف تى  ٍنكيكبً ىذا الثيناءي كىاً  ٍيرى مى بىةه         سي الماًؿ ذا نىٍكبىةو أىٍك لى ٍأرى  ٍجميٍبؾى مى

ٍيري مىٍرقكبً  ميقي       كىالقىٍكؿي ًمٍنوي كىثيره لى تىًجٍدني داًئمنا خي  (5)اٍ ًبٍر لىيا كى

                                                 

 (، ك)آجف( متغير المكف كالرائحة، ك)جديب( مقفر.23( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 1)
، ديكاف بشر )ص 2)  (.27( بشر بف أبي خاـز
، كالبيػػت المفػػرغ ر بنػػي أسػػدء الخبيبػػة( مكنػػع سػػي ديػػا(، ك)لبػػرا105( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد )ص 3)

 مكجكد سي الديكاف.
(، ك)تختفنػي( تقيمػي، ك)تغريبػي( ابتعػادم سػي الغػزك، ك)اقنػي( احفظػي 2/19( الجميح، ديػكاف بنػي أسػد )ج4)

 حياءؾ، ك)السحبؿ( الكاسع، ك)مسكؾ( الجمد، ك)المنجكب( المدبكغ بقشر السدر. 
 تأتي بؾ، ك)مأربة( حاجة، ك)مرقكب( منتظر.(، ك)تجمبؾ( 2/13( الجميح، ديكاف بني أسد )ج5)
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سي البيت السابؽ: كقعت جممة الجكاب لير مقركنة بالفػاء، كا  ػؿ اقترانيػا، سالحػذؼ جػائز سػي 
 الشعر.

: )إف( شػػػرطية جازمػػػة، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة منػػػارعة مثبتػػػة ، كجممػػػة  الصػػػكرة الثالثػػػة عشػػػرة
 بغثر بف لقيط: )مف الطكيؿ(الجكاب محذكسة، كقد كردت ىذه ال كرة سي مكنعيف، كمنو قكؿ 

ٍف أيٍكًرٍىتيوي آًيبيوٍ  يي لي ًمٍف لىٍيمىًة القىٍبًر ًإنيوي        مىآبه كىاً   (1)أىع حى

 ؿ أىباف بف خالد: )مف الطكيؿ(كمنو قك 

ـي الررجاؿى المىشاًىدي  ير أىٍك نى ير أىٍك ييرل        ًسكل الحى ير ًإٍف تىٍمقاهي سي الحى  (2)سىتا الحى

: )إف( شػػػرطية جازمػػػة، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة منػػػارعة منفيػػػة ، كجممػػػة  الصػػػكرة الرابعػػػة عشػػػرة
، كمنػو قػكؿ عبيػد بػف ا بػرص: )مػف (3)نعالجكاب محذكسة، كقد كردت ىذه ال كرة سي ستة مكا

 الكامؿ(

شىرُّ الداًء داءي نيككسً  ف لىـ تىجديىا         نىكسان كى فمىًتيا كىاً  أىزمافى لى
(4) 

 كمنو قكؿ الجميح: )مف الكامؿ(

حفىؿو ديىـً  ع تىسًقني إف لـ أيًزر سىمىران         لىطفافى مىكًكبى جى
(5) 

، مػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية سػػي محػػؿ جػػـز: )إف( شػػرطية جازمػػة، كجم الصػػكرة الخامسػػة عشػػرة
، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي ثمانيػػة أبيػػات ، كمنػػو قػػكؿ (6)كجممػػة الجػػكاب مانػػية سػػي محػػؿ جػػـز

 عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ب  بىمىت كى ف عيجى ًمف أىعناًقيا كى ؿي أىيدييا ًبميستىدًرًج الحى ا         كىاً   (7)تىنانى

 

                                                 

 (.2/95( بغثر بف لقيط، ديكاف بني أسد )ج1)
 (. 2/135( أىباف بف خالد، ديكاف بني أسد )ج2)
 (.148)صبشر ، كمف ديكاف (2/510)ج، (2/338)ج، (2/315)جمف ديكاف بني أسد:  ( كبقية الشكاىد:3)
 جدىا( تسأليا عطاءن، ك)نكسنا( النعؼ كالمرض.(، ك)ت68( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 4)
، ك) دىـ( العديد الكثير.2/35( الجميح، ديكاف بني أسد )ج5)  (، ك)أزر( آتي كأزكر، ك)سمرنا( لي ن
 ،(2/343)ج ،(2/268)ج ،(2/165)ج، (2/43)ج، (2/51)جقيػػػػػة الشػػػػػكاىد: مػػػػػف ديػػػػػكاف بنػػػػػي أسػػػػػد: ( كب6)

  .(2/431)ج
 (، ك)عيج( عطؼ.38عمرك )ص( عمرك بف شأس، ديكاف 7)
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 قكؿ حنرمي بف عامر: ) مف المنسرح(كمنو 

ٍف             قاؿى سى  باؾى كىاً   (1)أيٍعطيؾى ناًئ ن سىعى ًإٍف ًجٍئتىوي خاًئفنا حى

، سكقعػػت )إف(  سػػي البيػػت السػػابؽ شػػرطاف بػػػ)إف(، ككػػ  سعمييمػػا مانػػياف سػػي محػػؿ جػػـز
 كؿ )حبػػػاؾ(، شػػػرطية جازمػػػة، كجممػػػة الشػػػرط ا كؿ )جئتػػػو(، كالثػػػاني )قػػػاؿ(، كجممػػػة الجػػػكاب ا

 .  كالثاني )سع ( كك  سعمييما سي محؿ جـز

: )إف( شػػرطية جازمػػة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية، كجممػػة  الصػػكرة السادسػػة عشػػرة
الجكاب سعمية مانػية مقركنػة بالفػاء، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة سػي ث ثػة أبيػات، كمنػو قػكؿ عمػرك 

 بف شأس: )مف الكامؿ(

ـي رىبي الناًس ًإف   (2)كىذىبىت         لىيما سىعيري ًبثىدًييا ثيكؿي عىي

 كمنو قكؿ حنرمي بف عامر: ) مف المنسرح(

ٍزءه سى قىٍيتى ًمٍثمىيا عىًج   (3)ًإٍف كيٍنًت أىٍزنىٍنتىني ًبيا كىًذبنا      جي

 )مف الكاسر(بف ا برص: قكؿ عبيد سيكردت جممة الجكاب سعمية مانية دعائية مقترنة بالفاء، ك 

فيت ًلجكًع البىطًف ًرجمي         سىدىؽي المىوي ًرجمي ًبالميعاصً   (4)سىًإف خى

: )إف( شرطية جازمة، كجممة الشرط سعميػة مانػية، كجممػة الجػكاب سعميػة الصكرة السابعة عشرة
 مانية منفية، كقد كردت ىذه ال كرة سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف المتقارب(

ف ًمتُّ ما كانىًت العاًئدىهسىكىالمىًو ًإف ًعشتي ما  سىريني           كىاً 
(5) 

: )إف( شرطية جازمة، كجممة الشرط سعميػة مانػية، كجممػة الجػكاب سعميػة  الصكرة الثامنة عشرة
: )مف البسيط( مانية مؤكدة بػ)قد( مقركنة بالفاء،  كقد كردت سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍيرً  ـٍ أىٍعييفه ًمٍف شىٍجًك لى ـٍ باؾو سىقىٍد لىًيفيكاتىٍبكي لىيي ـٍ        سىًإٍف بىكا ًمٍنيي ًى
(6) 

                                                 

 (.2/371( حنرمي بف عامر، ديكاف بني أسد )ج1)
( نزرؿ، ك)ثكؿ( الي ؾ كسقد الكلد.33( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(2  (، )عري
 (، ك)أزننتني( اتيمتني.2/369( حنرمي بف عامر، ديكاف بني أسد )ج3)
 اء سي ع ب الرجؿ.(، ك)المعاص( التك 74( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص4)
 (.49( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص 5)
، ديكاف بني أسد )ج6)  (.2/139( بشر بف أبي خاـز
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: )إف( شػػػرطية جازمػػػة، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة مانػػػية، كجممػػػة الجػػػكاب  الصػػػكرة التاسػػػعة عشػػػرة
، كمنػو قػكؿ الكميػت بػف (1)اسمية مثبتػة مقترنػة بالفػاء، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة سػي أربعػة مكانػع

 ثعمبة: )مف الطكيؿ(

ٍف عاشى ًزٍمؿه  ساٍسًقياهي الميشىٍعشىعىاسىًإٍف ماتى ًزمٍ  سيبيوي         كىاً  ؿه سىاإًللوي حى
(2) 

سي البيػت السػابؽ شػرطاف، كالشػاىد سػي الشػرط ا كؿ، كجممػة الجػكاب اسػمية مقركنػة بالفػاء، أٌمػا 
 الثانية سجممة الجكاب إنشائية أمرية مقركنة بالفاء.

 كؿ عباد بف أنؼ الكمب: )مف المتقارب(كقد جاءت جممة الجكاب مؤكدة بػ)إٌف(، كمنو ق

ٍف كىافى ديكنا ـٍ ثىٍركىةه            سىًإٌنا عىديده كىاً  ـٍ لىكي سىًإٍف كافى سيكي
(3) 

: )إف( شػػرطية جازمػػة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية، كجممػػة الجػػكاب إنشػػائية  الصػػكرة العشػػركف
خالد بف ننػمة: )مػف ، كمنو قكؿ (4)أمرية مقركنة بالفاء، كقد كردت ىذه ال كرة سي ثمانية أبيات

 الطكيؿ(

ٍت أىٍيدم الررجاًؿ سىكىذربً  كى ما ما حى ديثىٍتؾى النيٍفسي أىنيؾى قاًدره     عى ٍف حى كىاً 
(5) 

 مة إنشائية أمرية مقركنة بالفاء.سي البيت السابؽ: كقع جكاب الشرط جم

 كمنو قكؿ حنرمي بف عامر: ) مف الطكيؿ(

سكا  ٍف دىحى ديثى سى  تىسىؿٍ كىاً  نىسكا عىٍنؾى الحى ٍف خى  (6)ًبالشيرر سىاٍعؼي تىكىرُّمنا          كىاً 

: )إف( شػرطية جازمػة، كجممػة الشػرط سعميػة مانػية، كجممػة الجػكاب  كالعشركف حاديةالصكرة ال
إنشػػائية ناىيػػة مقركنػػة بالفػػاء، كقػػد كردت سػػي ث ثػػة أبيػػات مػػف أشػػعارىـ، كمنػػو عمػػرك بػػف شػػأس: 

 كاسر()مف ال

                                                 

 (.2/340)ج، (2/267)جمف ديكاف بني أسد:كبقية الشكاىد: ( 1)
 (، ك)زمؿ( اسـ رجؿ، ك)المشعشعة( الخمر إذا أررؽ مزاجيا.2/504( الكميت بف ثعمبة، ديكاف بني أسد )ج2)
 (.2/89( عباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج3)
، (93)ص، (56)ص، كمػػف ديػػكاف عبيػػد:، (2/504)ج، (2/387)جمػػف ديػػكاف بنػػي أسػػد: ( كبقيػػة الشػػكاىد: 4)

 .(81)ص، (58عمرك بف شأس )صكمف ديكاف 
 (.2/141( خالد بف ننمة، ديكاف بني أسد)ج5)
سػػكا( سػػػاركا بػػيف النػػػاس بالفسػػاد، ك)خنسػػػكا( أخفػػػكا (، ك)دح2/372( حنػػرمي بػػػف عػػامر، ديػػػكاف بنػػي أسػػػد)ج6)

 كاستخفكا.
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كاًدًث أىف تىككنا مًتني أىك كافى كىكفه         كىأىجًدر ًبالحى  سىًإف  ارى

سى  تيٍمنا ًبمىٍطركؽو ًإذا ما       سىرل سي القىٍكـً أىٍ بىحى ميٍستىكينا
(1) 

 كمنو قكؿ حنرمي بف عامر: ) مف الطكيؿ(

ٍف  سكا ًبالشيرر سىاٍعؼي تىكىرُّمنا          كىاً  ٍف دىحى ديثى سى  تىسىؿٍ كىاً  نىسكا عىٍنؾى الحى  (2)خى

 كمنو قكؿ مطير بف ا شيـ : ) مف الطكيؿ(

ٍيري عيزيؿ ـٍ ًإٍف كيٍنتي لى مكا             ًبأىٍسيىاًسكي سىًإٍف أىٍنتيـٍ عكًرٍنتيـٍ سىتىقاحى
(3) 

 س  تعجزكا أف تشئمكا أك تيمنكا       بجرثـ أك تأتكا الث ثاء نت عؿً 

: )إف( شػرطية جازمػة، كجممػة الشػػرط سعميػة مانػية، كجممػة الجػػكاب  كالعشػػركف الصػكرة الثانيػة
منػػارعة منفيػػة مقركنػػة بالفػػاء، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي مكنػػعيف مػػف أشػػعارىـ، كمنػػو قػػكؿ 

 عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ٍف مىًرٍنتى سى ى أىٍحًسبيؾى عى  ييتى سى ى أىٍحسىبيؾى ًسي بىمىدم      كىاً   (4)ٌكادمسىًإف حى

: )مف الطكيؿ(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍف كىعىدىٍتؾى الكىٍعدى ع يىتىيىسيري  شىٍأنىيا          كىاً  سىدىٍع عىٍنؾى لىٍيما ًإفي لىٍيما كى
(5) 

: )إف( شرطية جازمة، كجممة الشرط سعمية مانية، كجممة الجكاب  الصكرة الثالثة كالعشركف
محذكسة لدعلة السياؽ عمييا، أك سبقيا بما يفيد الجكاب، كقد كردت ىذه ال كرة سي ث ثة 

 .(6)كستيف بيتنا مف أشعار بني أسد

                                                 

 (، ك)مطركؽ( رجؿ سيو نعؼ كرخكة.59( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص1)
 (.2/372( حنرمي بف عامر، ديكاف بني أسد)ج2)
 (.2/427( مطير بف ا شيـ، ديكاف بني أسد )ج3)
 (.56( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص4)
، ديكاف بشر )ص ( بشر بف أبي5)  (.82خاـز
(، 81)ص ،(59)ص ،(58)ص، (56)ص(، 49)ص ( كبقية الشكاىد: مف ديكاف عبيد بف ا برص:6)

: ،(112)ص، (106)ص، (87)ص، (82)ص (، 73)ص (،41)ص كمف ديكاف بشر بف أبي خاـز
، (206)ص(، 208)ص ،(194)ص، (164)ص(، 159)ص(، 124)ص(، 119)ص ،(119)ص

، (83)ص ،(76)ص، (72)ص، (60)ص، (38كمف ديكاف عمرك بف شأس: )ص، (6)ممحؽ ديكاف بشر
، (2/118)ج ،(2/106)ج ،(2/97)ج، (2/94)ج، (2/68)ج، كمف ديكاف بني أسد: (84)ص
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 عبيد بف ا برص: )مف السريع(كمنو قكؿ 

كىع ييعىٌقي سىيبىوي العاًذؿي ع يىٍحًرـي الساًئؿى ًإٍف جاءىهي         
(1) 

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ: كقعػػػت )إف( شػػػرطية، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة مانػػػية مثبتػػػة، كجممػػػة الجػػػكاب 
.محذكسة لدعلة ما قبؿ ا  لشرط عمييا، كالتقدير: س  يحـر

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

مي ًإٍف كيٍنًت جاًىمىةن ًبقىٍكمي       ًإذا ما الخى   (2)ٍيؿي ًسٍئفى ًمفى الًجراحً سى

 كمنو قكؿ أسدم مجيكؿ: )مف الطكيؿ(

نا النيٍحًؿ ًإٍف سكًمٍحتي ًإٌع ً ىٍكؿً  نيني    جى  (3)أىنا الٌ ابي ًإٍف شكًرٍستي يىٍكمنا كىاً 

كقد يحذؼ جكاب الشرط لكجكد قسػـ مقػديرو قبمػو، دليػت عميػو الػ ـ الداخمػة عمػا )إف(، كقػد كردت 
 سي خمسة مكانع، كمنو قكؿ مغمس بف لقيط:  )مف الطكيؿ(ىذه ال كرة 

ـى ًخٍنًدؼي  ٍي ـى الني ـٍ أىٍف نىٍرأى بىٍف     لىنا ًمٍنيي  (4)لىًئٍف لىًنبىٍت قىٍيسه ًلقىٍيسو لىتىٍغنى

سػػي البيػػت السػػابؽ: سػػبقت أداة الشػػرط )إف( بػػال ـ المكطئػػة لمقسػػـ، كالقسػػـ مقػػدير مػػع المقسػػـ بػػو، 
مانية، كالجكاب المذككر لمقسـ المقدر، كجممة جكاب الشرط محذكسة لدعلػة كجممة الشرط سعمية 
 جكاب القسـ عمييا.

 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الكامؿ(

ياحي رىطيبي  لىًئٍف كىبيٍرتى لىقىٍد عىًمٍرتى كىأىنيني         ليٍ فه تيفىيرئيوي الرر كى
(5) 

 

                                                                                                                                          

، (2/287)ج، (2/281)ج، (2/280)ج، (2/272)ج، (2/204)ج، (2/142)ج، (2/140)ج
، (2/426)ج ،(2/384)ج، (2/333)ج، (2/328)ج، (2/315)ج، (2/298)ج ،(2/297)ج
 (.2/457)ج

، ك)العاذؿ( ال ئـ.94( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص1)   (، ك)يعٌقي( يحبس، ك)السي( الكـر
، ديكاف بشر)ص2)  (، ك)سئف( رجعف.44( بشر بف أبي خاـز
(، ك)ال ػػػاب( نػػػكع مػػػف الشػػػجر مػػػر الطعػػػـ، ك)شكرسػػػت( مػػػف 2/218( أسػػػدم مجيػػػكؿ، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج3)

 كالمعاسرة. المشاكسة
 (، ك)نرأـ النيـ( نمزمو كنألفو.2/50( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد )ج4)
 (، ك)تفيئو( تحركو ميمنة كميسرة.2/320( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج5)
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 كمنو قكؿ خكلة بنت ا زكر: )مف الطكيؿ(

قىبيٍمنا لىًئفٍ  رىًجعكا يىٍكمنا ًإلا داًر ًعزرىـٍ          لىثىٍمنا ًخفاسنا ًلٍممىطايا كى
(1) 

: )مف الطكيؿ(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

تىٍرىيبي  قىٍد طاؿى إيعاده ًبيا كى ٍربي العىكافي التي أىرل         كى  لىًئٍف شىبيٍت الحى

ـٍ ًبمىٍيؿو ظىعينىةه  ًإلا لىٍير مىٍكثكؽو ًمفى الًعزر تىٍيريبي        لىتىٍحتىًممىفي ًمٍنكي
(2) 

 كمنو قكؿ بشر بف خاـز سي المستدرؾ عما شعره: )مف الطكيؿ( 

ىٍنتى الذم ييٍحييؾى سي الغاًبًر الذرٍكري  ـٍ تيعىمرٍرؾى ميديةه         ى ٍيتنا لى  (3)لىًئٍف ًإٍنتى مى

كية بفاعػػؿ لفعػػؿ الشػػرط المحػػذكؼ كجكبنػػا، : )إف( شػػرطية جازمػػة، متمػػالصػػكرة الرابعػػة كالعشػػركف
 سعمية مانية، كقد كردت ىذه ال كرة سي قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف المتقارب(كجممة الجكاب 

ـٍ كىثيرنا مىٍيًي ـٍ        قىرىٍأتي السي ـى عى ـٍ ييٍقضى لي أىٍلقىيي سىًإٍف أىنا لى
(4) 

بفاعػؿ لفعػؿ الشػرط المحػذكؼ كجكبنػا،  : )إف( شػرطية جازمػة، متمػكيةالصكرة الخامسة كالعشػركف
 (الطكيؿجريبة بف ا شيـ: )مف  سعمية مانية منفية بػ)ع(، كمنو قكؿكجممة الجكاب 

ـى سي ماؿو لىؾى الديٍىرى حاًلبي  مي مىًطييتي       سى  قا ـٍ تىٍعًقٍر عى ٍف أىٍنتى لى كىاً 
(5) 

مانػػية، كجممػػة الجػػكاب منفيػػة بػػػ)ع( : )إف( شػػرطية جازمػػة، سعميػػة الصػػكرة السادسػػة كالعشػػركف
 مسبكقة بالفاء، كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف البسيط ( مقركنة بالفاء

ٍت لىؾى الًخيىري  مىٍيؾى كىع اٍختيرى بىٍت      أىٍرضه عى سىًإٍف قىريٍبتى سى  أىٍىؿه كىع رىحي
(6) 

لشػػرط المحػػذكؼ كجكبنػػا، : )إف( شػػرطية جازمػػة، متمػػكية بفاعػػؿ لفعػػؿ االصػػكرة السػػابعة كالعشػػركف
عبيػد بػف ا بػرص: ء، كقد كردت ىذه ال كرة  سػي قػكؿ كجممة الجكاب إنشائية أمرية مقركنة بالفا

 )مف الطكيؿ(

                                                 

 (.2/494( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج1)
، ديكاف بشر )ص2)  (.9( بشر بف أبي خاـز
، د3)  (، ك)إنت(  رت.2/225يكاف بني أسد )ج( بشر بف أبي خاـز
 (.2/352( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج4)
 (.2/439( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد )ج5)
 (، ك)الخير( جمع الخير، كىك خيار الشيء.2/267( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج6)
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بتى لىنيمىةن         سىعيٍد ًلميذم  ادىٍستى ًمٍف ذاؾى كىًاٍزدىدً  ف أىنتى سي مىجدو أى ى كىاً 
(1) 

 كمنو قكؿ مطير بف ا شيـ : )مف الطكيؿ(

ٍيري عيزيؿ ـٍ ًإٍف كيٍنتي لى مكا             ًبأىٍسيىاًسكي سىًإٍف أىٍنتيـٍ عكًرٍنتيـٍ سىتىقاحى
(2) 

: )إف( شػػرطية جازمػػة، متمػػكية بفاعػػؿ لفعػػؿ الشػػرط المحػػذكؼ كجكبنػػا، الصػػكرة الثامنػػة كالعشػػركف
 كجممة الجكاب محذكسة، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ـي سىًخطكابيضه بىياليؿي  تىٍفزىعي ا ىرضي ًمٍنييـ ًإٍف ىي ٍيؿى ًحمميييـي       كى يىٍنفي الجى
(3) 

 مسائؿ متعمقة بػ)إْف( الشرطية: 

كمػف  ػكرىا سػي ، (4): كقد ترد )إٍف( زائدة أك مؤكدة لػ)ما( الناسيػة قبميػا، كع عمػؿ ليػا)إْف( الزائدة
 شعر بني أسد قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(

 (5)تذكرتيـ ما إٍف تىجؼُّ مدامعي       كأف جدكؿه يسقي مزارع مخركب

 سكقعت سي البيت السابؽ زائدة لير عاممة سمـ ينجـز الفعؿ بعدىا.

 كمنو قكؿ حاجب بف حبيب: )مف الكامؿ(

ٍمبو     سىيىًبيتي ًمٍنوي القىٍكـي سي ًبٍمباؿً  ٍكتو  ى  (6)ما ًإٍف تيبىيرًتينا ًب ى

 :  العطؼ في الجـز

قػػد يػػرد سػػي جممػػة الشػػرط سعػػ ف متتابعػػاف أك متعاطفػػاف، سإنػػا ربػػط بينيػػا بحػػرؼ عطػػؼ 
ػا سػي قػكؿ  ، كقػد كرد الفعػؿ معطكسنػا مجزكمن ف تتابعا بػ  عطػؼ جػاز الرسػع كالجػـز ، كا  كجب الجـز

 عبيد بف ا برص: )مف الخفيؼ(

دكرى الًجماؿًإٍف يىكيٍف ًطبُّؾى الًفراؽى سى  أىٍحػ         ًسؿي   أىٍف تىٍعًطفًي  ي

                                                 

 (.60( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص1)
 (، )ستقاحمكا( تقدمكا.2/427ا شيـ، ديكاف بني أسد )ج( مطير بف 2)
(، ك)بػػيض( أحػػرار، ك)بياليػػؿ( جمػػع بيمػػكؿ، كىػػك السػػيد الكػػريـ، 81( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد )ص 3)

 ك)الجيؿ( العقؿ، ك)سخطكا( لنبكا.
 (.109( المالقي، ر ؼ المباني )ص4)
 (.33( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 5)
 (، ك)ال مب( الشديد، ك)البمباؿ( اخت ط ا  كات.2/75بف حبيب، ديكاف بني أسد )ج( حاجب 6)
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 (1)أك يكيٍف طبًُّؾ الٌدعؿ سمك سي         ساًلًؼ الٌدىر كالمييالي الخكالي

عػػؿ المعطػػكؼ )إٍف(، كجػػـز الفػسػػي البيػػت السػػابؽ عطػػؼ الفعػػؿ )يكػػف( عمػػا سعػػؿ الشػػرط ا كؿ بػػ
 بػ)أك(، كالجـز كاجب.

 بف ا برص: )مف البسيط( كمنو قكؿ عبيد

ننا         سى  مىحالىةى يىٍكمنا أىنيني  احي ًإٍف أىٍشرىبً  ٍمرى أىٍك أيٍرزىأ لىيا ثىمى الخى
(2) 

كؿ كقػػد عطػػؼ سعػػ ف منػػارعاف مجزكمػػاف عمػػا سعػػؿ الشػػرط المنػػارع المجػػزـك  بػػالكاك سػػي قػػ
 الجميح: )مف البسيط(

تنتىًظرم كىررم كتىغريبي ينان كتىختًفًني          ًسينا كى  سإف تىقىررم ًبنا عى

أًف مىنجيكبً  تحتىًمبي      سي سىحبىؿو ًمف ميسيكًؾ الني ساقنىي لعميؾ أف تىحظىي كى
(3) 

سػػػػي البيػػػػت السػػػػابؽ: سعػػػػؿ الشػػػػرط )تقػػػػرم( مجػػػػزـك بػػػػػ)إف(، كعطػػػػؼ عميػػػػو بػػػػالكاك سعػػػػ ف آخػػػػراف 
ا، كىما ) تختفني، تنتظرم(.  مجزكماف أينن

كؿ عمػرك بػف شػأس: )مػف رسكع عما سعؿ الشػرط المانػي سػي قػكقد عطؼ بػ)أك( سعؿ منارع م
 الطكيؿ(

ـٍ  ٍحبىتي         سكيكني لو كالسيٍمًف ريبيٍت ٌلوي ا ىدى  (4)سإف كيٍنًت ًمٌني أك تيريديف  ي

 بػ)أك( سي قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر( كعطؼ الفعؿ الماني عما سعؿ شرط ماضو 

كاًدًث  مًتني أىك كافى كىكفه         كىأىجًدر ًبالحى  أىف تىككناسىًإف  ارى

سى  تيٍمنا ًبمىٍطركؽو ًإذا ما       سىرل سي القىٍكـً أىٍ بىحى ميٍستىكينا
(5) 

  

                                                 

 (.96( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص 1)
 (، ك)أرزأ( أدسع.45( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص (2
(، ك)تختفنػي( تقيمػي، ك)تغريبػي( ابتعػادم سػي الغػزك، ك)اقنػي( احفظػي 2/19( الجميح، ديػكاف بنػي أسػد )ج3)

 حياءؾ، ك)السحبؿ( الكاسع، ك)مسكؾ( الجمد، ك)المنجكب( المدبكغ بقشر السدر. 
 (.58( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص 4)
 كرخكة.(، ك)مطركؽ( رجؿ سيو نعؼ 59( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص5)
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 .ممحقات إف الشرطيةالمطمب الثاني: 

تمحػػػؽ بػػػػ)إف( الشػػػرطية لفظتػػػاف مركبتػػػاف مػػػف حػػػرؼ الشػػػرط )إف(، كحػػػرؼ عحػػػؽ ليػػػا، 
ٌمػا(، كتف ػيميما عمػا ك)إ سيت  ف مع بعنيما كيشػتبياف مػع أدكات نحكيػة أخػرل، كىمػا )إٌع(،

 :  تيالنحك اآل

: . أ )ع( الناسيػػة، سيككنػػاف معنػػا )إٌع(، كىػػي نفػػس حػػرؼ الشػػرط ػتػػرد )إف( الشػػرطية مدلمػػة بػػ إًلَّ
)إف( مػػف حيػػث العمػػؿ، لكنػػو داخػػؿ عمػػا منفػػي سػػي المعنػػا، سيشػػتبو بحػػرؼ اعسػػتثناء، كىػػك 

، كقػد كردت )إف (1)مجػزكميفليس عما ىذا الكجو، بؿ مف أدكات الشرط التي تتطمػب سعمػيف 
كقػػد كقعػػت الجممتػػاف منػػارعتيف بعػػد ع( الشػػرطية سػػي سػػتة مكانػػع مػػف أشػػعار بنػػي أسػػد، 

)إٌع(، كسعػ  الشػػرط كالجػػكاب مجػػزكميف، تحػػرؾ ا كؿ  علتقػاء السػػاكنيف، كالثػػاني لمقاسيػػة سػػي 
 قكؿ الزبير بف ا شيـ: )مف الطكيؿ(
كاًدثي ًإٌع تىٍكًسًر العىٍظـى تىٍعريؽً كىلىييرى ما اٍستىٍنكىٍرًت يا أيـي ك   (2)اً ؿو      حى

، كجممػػة  كقػػد كقعػػت )إف( مركبػػة مػػع )ع( الناسيػػة، كجممػػة الجػػكاب منػػارعة سعميػػا مجػػزـك
 الجكاب سعمية منارعة منفية بػ)ع( لير مقترنة بالفاء سي قكؿ عمرك بف شأس )مف الطكيؿ( 

ميمىيي عكجا اليىكـى نىقًض ليبانىةن     ٌع تىعكجا اليىكـى ع نىنطىًمؽ مىعا   خى كىاً 
 (3) 

كقػػد كقعػػت جممػػة الشػػرط بعػػد )إٌع( منػػارعة ناق ػػة  ػػريحة، كجممػػة الجػػكاب منػػارعة 
 منفية بػ)ع( سي قكؿ الجميح: )مف الرجز(

مىٍيًو ناعً  ـى عى  ًإٌع يىكيٍف قا

ـى كىع تيناعي ع تيٍؤكىمي العا
(4) 

كتقػديرىا )إف ع تكػكني(، كجممػة الجػكاب إنشػائية أمريػة مقترنػة كقد كقعت جممػة الشػرط محذكسػة، 
 بالفاء سي قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

  

                                                 

 (.3/514(  السيكطي، ىمع اليكامع )ج93(  المالقي، ر ؼ المباني )ص3/77( سيبكيو، الكتاب)ج(1
 (، ك)تعرؽ( تأكؿ ما عما العظـ مف لحـ، سيبقا العظـ مجٌردنا.2/549( الزبير بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج(2
 .(، ك)خميمي(  ديقي، ك)لبانة( حاجة30( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(3
 (، ك)الناعي( المخبر بالمكت، ك)تناعي( مف النياع.2/22( الجميح، ديكاف بني أسد)ج(4
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ـٍ  ٍيًرًه يىمى ؿى ًخٍمسنا لىٍيسى سي سى ٌع سىًسيرم ًمٍثؿى ما سارى راًكبه         تىعىجي كىاً 
(1) 

: )مف الكاسر(كمنو قكؿ   بشر بف أبي خاـز

ٌع سىًاعمىمكا أىٌنا  يينا سي ًشقاؽً كاً  كىأىنتـي         بيغاةه ما حى
(2) 

سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت )إٌع( مركبػػة مػػف )إف( الشػػرطية، ك)ع( الناسيػػة، كجممػػة الشػػرط 
 محذكسة، كالتقدير إف ع تؤدكىا ساعممكا، كجممة الجكاب إنشائية طمبية أمريية مقترنة بالفاء.

 كمنو قكؿ قد بف مالؾ: )مف الكاسر(

ٌع  كاًجبى كالشُّؤكناكىاً  سىتىعالىٍكا نىٍجتىًمٍد ًبمييىنيداتو         نىشيؽُّ ًبيا الحى
(3) 

 سحذست جممة الشرط بعدىا، كالتقدير)إف ع يكف(، كجممة الجكاب إنشائية أمرية مقترنة بالفاء.

مف التراكيب ال حقة بػػ)إٍف( الشػرطية تركيػب )إٌما(حيػث دخمػت )مػا( عمػا حػرؼ الشػرط : إّما . ب
إلناسة نكع مف التككيد كاعستحساف سي الجممة، كتكثر مع ىذا التركيػب دخػكؿ نػكف التككيػد 

، كقػػد كردت )مػػا( زائػػدة لمتككيػػد بعػػد )إف( (4)إلػػا سعػػؿ الشػػرط، كيجػػكز أف تفارقػػو نػػكف التككيػػد
مدلمػػة سييػػا سػػي سػػتة أبيػػات مػػف أشػػعار بنػػي أسػػد سيمػػا عثػػر عميػػو الباحػػث، كلػػـ تقتػػرف نػػكف 

 جريبة بف ا شيـ: )مف الكامؿ(ؿ إٌع سي بيت كاحد سي قكؿ التككيد بالفع

، ًإفي أىخا الكى اًة ا ىٍقرىبي   (5)يا سىٍعدي ًإٌما أىٍىمىكىفي سىًإنيني         أيك يؾى

سي البيػت السػابؽ: أداة الشػرط )إف( دخمػت عمييػا )مػا( زائػدة لنػرب مػف التككيػد، كسعػؿ 
 الشرط اسمية مؤكدة بػػ)إٌف( مسبكقة بالفاء.الشرط )أىمكف( مؤكد بالنكف، كجممة 

 كقد كقعت جممتا الشرط كالجكاب مانيتيف بعد )إٌما( سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

ًإٌما تىرىكتى تىرىكتى عىؼ         كان أىك قىتىمتى سى  مى مىو
(6) 

                                                 

(، ك)الخمػػس( اإلبػػؿ تحػػبس عػػف المػػاء أربعػػة أيػػاـ ثػػـ تػػرد المػػاء سػػي 58( عمػػرك بػػف شػػأس، ديػػكاف عمػػرك)ص(1
 الخامس، ك)يتـ( النياع كالغفمة.

، ديكاف بشر)ص(2  كأ ميا ظالمكف، ك)الشقاؽ( الخ ؼ. (، ك)بغاة( متعادكف،165( بشر بف أبي خاـز
 (.2/170( قد بف مالؾ، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.5/115( ابف يعيش، شرح المف ؿ)ج(4
 (.2/437( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج(5
 (.109( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(6
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ة سػي محػؿ جػـز سكقعت )إٌما( أداة شرط، ك)مػا( سييػا زائػدة لمتككيػد، كجممػة الشػرط مانػي
.  )تركت(، كجممة الجكاب )تركت( سعمية مانية سي محؿ جـز

، كجممػػة الجػػكاب إنشػػائية  كقػػد كقعػػت جممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية ناق ػػة سػػي محػػؿ جػػـز
 أمرية مقترنة بالفاء سي قكؿ عبد بف جحش: )مف الطكيؿ(

ـٍ ًبنا  ٍلتىٍنأى يىٍثًربي تىقكؿي سىًإٌما كيٍنتى ع بيدي ساًع ن         سىيىمر البيٍمدافى كى
(1) 

، كجممػػة الجػػكاب إنشػػائية أمرٌيػػة  ػػة سػػي محػػؿ جػػـز كجػػاءت جممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية تامي
 مقترنة بالفاء، كسعؿ الجكاب مؤكد بالنكف الثقيمة سي قكؿ الكميت بف ثعمبة: )مف الطكيؿ(

قيعاسىيا راًكبنا ًإٌما عىرىٍنتى سىبىمرغىٍف          سيحيمنا كىأىبٍ  ًمٍغ باًعثنا كىالميرى
(2) 

، كجممة الجكاب محذكسة سػي بيتػيف مػف الشػعر،  كجاء جممة الشرط مانية سي محؿ جـز
 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الكاسر(

ا ا ميشيحى ٍيًني         أىسيكؽي المىاؿى ميٍحتىًر ن ٍفجىؼو ًإٌما تىرى ميفىةي جى  (3)حى

)إٌمػػػا( سعميػػة مانػػػية سػػػي محػػؿ جػػػـز ليػػػر سػػي البيػػػت السػػابؽ: كقعػػػت جممػػػة الشػػرط بعػػػد 
مقترنة بنكف التككيد، كجممػة الجػكاب محذكسػة كالتقػدير )سػذاؾ...(، أك أف البيػت مقطػكع مػف نػصم 

 كرد جكابو سي البيت التالي لو.

 كمنو قكؿ حنرمي بف عامر : )مف الكاسر(

ا         لىداةى ا ىٍثًؿ عىٍف  يي تىٍيمن مي ًإٌما سىأىٍلًت الحى كىٌرمسى شىٌدم كى
(4) 

 .أداة الشرط )إذ ما(المطمب الثالث: 
)إذ ما( أداة شرط يجـز بيا عنػد جميػكر النحػاة، كىػي مركبػة مػف الظػرؼ )إٍذ( المخػتص 

، كيشػػترط لممجػػازاة بيػػا دخػػكؿ )مػػا( عمييػػا، ستكػػكف (5)بمػػا منػػا مػػف الػػزمف، ك)مػػا( الداخمػػة عمييػػا
الجػػزاء سػػي )حيػػث( كع سػػي )إذ( حتػػا ينػػـ إلػػا كػػؿ حرسنػػا عنػػد سػػيبكيو، قػػاؿ سػػيبكيو: "كع يكػػكف 

                                                 

 (.2/412( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد)ج(1
 (، ك)سحيـ، كباعث، كالمرقع( أسماء رجاؿ. 2/503( الكميت بف ثعمبة، ديكاف بني أسد)ج(2
ػػػا( المجتيػػػد سػػػي 2/258( منػػػرس بػػػف ربعػػػي، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(3 (، ك)جفجػػػؼ( ا رض المرتفعػػػة، ك)محتر ن

 تح يؿ الشيء، ك)مشيحا( الجاد سي ا مكر.
 ثؿ( كقعة بيف بني أسد كبني تيـ ا .(، ك)لداة ا 2/366( حنرمي بف عامر، ديكاف بني أسد)ج(4
 (.2/550(  السيكطي، ىمع اليكامع )ج60-59(  المالقي، ر ؼ المباني )ص3/56( سيبكيو، الكتاب)ج(5
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، كلكف كؿ كاحػد ست ير)إذ( مع)ما( بمنزلة إٌنما ككأٌنما، كليست )ما( سييما بمغكو  كاحد منيما )ما(
، كىػػػػي باقيػػػػة عمػػػػا ظرسيتيػػػػا عنػػػػد المبػػػػرد كىاٍبػػػػف السػػػػراج (1)منيمػػػػا مػػػػع مػػػػا بمنزلػػػػة حػػػػرؼ كاحػػػػد"

 .(2)كالفارسي

إلػػا المسػػتقبؿ، ككفتيػػا عػػف اإلنػػاسة،  يمنيػػا مػػف المانػػكلٌمػػا دخمػػت عمييػػا )مػػا( قمبػػت ز 
، كنقػػؿ السػػيكطي إنكػػار (3)كنػػمينتيا معنػػا )إٍف(، سجزمػػت سعمػػيف  ا كؿ لمشػػرط، كالثػػاني لمجػػكاب
كرىًة كػػػ)إذا(" ػػري ػػٍزـ بيىػػا كخ ػػكه ًبالني الجػػـز بيػػا، يقػػكؿ: "كىأنكػػر قػػـك اٍلجى
، كلػػـ يعثػػر الباحػػث عمػػا (4)

 رط سي أشعار بني أسد.شكاىد لػ)إذ ما( كأداة لمش

 .أداة الشرط )مف(المطمب الرابع: 
)مػػف( اسػػـ متعػػدد الكظػػائؼ سػػي المغػػة العربيػػة، كمػػف الكظػػائؼ التػػي يؤدييػػا ربػػط شػػممتيف، 
كتعميػػؽ إحػػداىما بػػا خرل، كىػػي )مػػف( الشػػرطية، كىػػي اسػػـ شػػرط لمعقػػ ء، يجػػـز سعمػػيف، ا كؿ 

ػػفٍ  ، كالثػػاني لمجػػكاب، يقػػكؿ ابػػف مالػػؾ: "رلمشػػط " سمى ، (5)لتعمػػيـ أكلػػا العمػػـ، كتكػػكف شػػرطنا ستجػػـز
 .(6)كعند سيبكيو اسـ مف ا سماء التي يجازل بيا، كقد تككف بمعنا الذم، كما بعدىا  مة ليا

( ك)كػػاف( سعممػػت سييػػا الرسػع، سػػإف كقعػػت اسػػمنا   كع تعمػؿ )مػػف( جػػزاءن إف دخمػػت عمييػا )إفي
سػي بػاب مػا تكػكف سيػو ا سػماء التػي يجػازم بيػا لناسخ قبميا لػـ يجػز المجػازاة بيػا، يقػكؿ سػيبكيو 

بمنزلػػة الػػذم: "كذلػػؾ قكلػػؾ: إف مػػف يػػأتيني آتيػػو، ككػػاف مػػف يػػأتيني آتيػػو، كلػػيس مػػف يػػأتيني آتيػػو، 
ف، كلػـ يسػغ نما أذىبت الجزاء مف ىاىنػا  نػؾ أعممػت كػاف كا  لػؾ أف تػدع كػاف كأشػباىو معمقػةن  كا 

ء كلػػػـ يكػػػف مػػػف مكانػػػعو... سػػػإف شػػػغمت ىػػػذه ع تيٍعًمميػػػا سػػػي شػػػيء  سممػػػا أعممػػػتيف ذىػػػب الجػػػزا
 .(7)الحركؼ بشيء جازيت"

(، كقػػػد جػػػـز الفعػػػ ف بعػػػدىا سػػػي قػػػكؿ مطيػػػر بػػػف ا شػػػيـ: )مػػػف  كقػػػد كردت )مػػػٍف( مسػػػبكقة بػػػػ)إفي
 الطكيؿ(

                                                 

 (.57-3/56( سيبكيو، الكتاب)ج(1
 (.2/550( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(2
 (.3/125( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(3
 (.2/547( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(4
 (.4/68( ابف مالؾ، شرح التسييؿ)ج(5
 (.3/69( سيبكيو، الكتاب )ج(6
 (.72-3/71( سيبكيو، الكتاب )ج(7
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ؿً  كي ـٍ ييحى مىٍيًي مىٍف يىٍشميٍس عى ـٍ         يىنيكيكا كى ٍف يىٍحميٍؿ كىراءى بيييكًتًي أىع ًإفي مى
(1) 

ػػؿ سػػي البيػػت السػػابؽ يمحػػظ عػػدـ الف ػػؿ بػػيف)إٌف( كاسػػـ الشػػرط )مػػف(، كقػػد جػػـز  كالمتأمر
سع ف بعده، كلعٌؿ الناسخ لـ يتسمط عما اسـ الشرط مباشرة بؿ عمؿ سي نػمير مقػدير، كالتقػدير 
)إنيػػػو مػػػف...(  لعػػػدـ جػػػكاز عمػػػؿ أسػػػماء الشػػػرط إف سػػػبقت بناسػػػخ اشػػػتغؿ بيػػػا، كجممػػػة الشػػػرط 

، كسػي البيػت شػرط آخػر بػػ)مف(، )يحمؿ(، كجممػة ا لجػكاب )ينيكػكا(، ككػ  الفعمػيف منػارع مجػزـك
 كسع  الشرط كالجكاب منارعاف مجزكماف.    

كقػد كردت )مػػف( شػػرطية سػػي شػعر بنػػي أسػػد سػػي خمسػة كعشػػريف مكنػػعنا مػػف أشػػعارىـ، 
 كقد كردت عما  كرة عدة، كتف يؿ ذلؾ:  

منػػارعة مثبتػػة، كجممػػة الجػػكاب سعميػػة منػػارعة : )مػػف( شػػرطية، كجممػػة الشػػرط الصػػكرة األكلػػى
، كمنػو قػكؿ عبيػد بػف (2)مثبتة، كك  الفعميف مجزكميف، كقد كردت ىذه ال كرة سي تسعة مكانػع

 ا برص: )مف البسيط(

ساًئؿي اً  ع يىخيبي  ٍف يىٍسأىًؿ الٌناسى يٍحًرميكهي             كى مى
(3) 

 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الكامؿ(

مىٍيًو، كالتيٍقميبي  ٍف ييعىميٍر ييٍبًمًو      كىرُّ الزيماًف عى قعا، مى سىكىذاؾى حى
(4) 

ا، كمنو قكؿ رامة بنت الح يف: )مف الطكيؿ(  كقد كقع سعؿ الشرط ناق ن

مىٍف يىؾي ذا ىىكنل      ًبنىٍجدو يىًيٍجوي الشيٍكؽي شىٌتا نىزاًئعيوٍ  ما نىٍجدو كى أيعـي عى
(5) 

: )مػػف( شػػرطية، كجممػػة الشػػرط منػػارعة مثبتػػة، كجممػػة الجػػكاب سعميػػة منػػارعة الثانيػػةالصػػكرة 
 منفية بػ)ع(، كقد كردت ىذه ال كرة سي بيت كاحد سي قكؿ عبد بف جحش: )مف الطكيؿ(

ييبي  ـٍ         ًإلا اً  يىٍكمنا كىٍجيىوي ع ييخى مىٍف ييًق ًإلا اً  كىٍجيي كالريسكًؿ كى
(6) 

                                                 

 (، ك)يشمس( يتأٌبا عمييـ.2/427( مطير بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج(1
  ،(2/537)ج، (2/427)ج، (2/427)ج، (2/385)ج ،(2/351)ج: ( كبقية الشكاىد: مف ديكاف بني أسد(2

 .(90)ص :بشركمف ديكاف 
 (.22( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(3
 (.2/320( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد)ج(4
 (، ك)النزائع( مفردىا نزاعة، كىي الحنيف كاعشتياؽ.2/106( رامة بنت الح يف، ديكاف بني أسد)ج(5
 (.2/412( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد)ج(6
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، كجممػػة الجػػكاب )ع يخييػػب( منػػػارع  ك)يقػػـ( )مػػف( شػػرطية، سعػػؿ الشػػرط منػػارع مجػػزـك
 لير مجزـك منفي بػ)ع(. 

: )مف( شرطية، كجممة الشرط سعمية منارعة مثبتة، كجممة الجكاب سعمية مانػية الصكرة الثالثة
مؤكدة بػػ)قد( مقركنػة بالفػاء، كقػد كردت سػي بيتػيف مػف الشػعر، كمنػو قػكؿ عمػرك بػف شػأس: )مػف 

 كيؿ(الط

ٍف ييًرٍد         ًعرىارنا لىعىٍمًرم ًباليىكىاًف سىقىٍد ظىمىـٍ  مى  (1)أىرادىٍت ًعرىارنا ًباليىكىاًف كى

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ كقعػػػت )مػػػف( شػػػرطية، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة منػػػارعة مثبتػػػة سعميػػػا 
، كجممػػة الجػػكاب، سعميػػة مانػػية مؤكػػدة بػػػ)قد( مقركنػػة بالفػػاء )سقػػد ظمػػـ(، كالبيػػت  مشػػتمؿ مجػػزـك

 عما مسألة أخرل، كىي تقدـ الشرط عما القسـ، كالجكاب المذككر لمشرط لتقدُّمو.

: )مف الطكيؿ(  كقد جاءت جممتا الشرط كالجكاب ناق تيف سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

ري  ٌباءى مىسخى ٌباءى ساًخران         سىقىد كافى سي جاًر ًابًف نى سىمىف يىؾي مىف جاًر ًابًف نى
(2) 

: )مف( شرطية، كجممة الشرط منارعة مثبتة، كجممة الجكاب اسمية مثبتة مقترنة رابعةالصكرة ال
 بالفاء، كقد كردت ىذه ال كرة سي قكؿ رامة بنت الح يف: )مف الطكيؿ(

ٍؽ لىوي سىييكى ساًمعيوٍ  ٍف يىٍأرى ٍكًىننا         ًمف الميٍيًؿ مى بي مى ٍكتي ميكاًكيم تىجاكى كى ى
(3) 

، سػي البيػػت السػابؽ:  )مػػف( شػرطية، ك)يػػأرؽ( جممػػة الشػرط سعميػػة منػارعة سعميػػا مجػػزـك
 كجممة الجكاب )سيك سامعو( اسمية مثبتة مسبكقة بالفاء الرابطة بيف الشرط كجكابو.

: )مػػف( شػػرطية، كجممػػة الشػػرط منػػارعة مثبتػػة، كجممػػة الجػػكاب سعميػػة مانػػية الصػػكرة الخامسػػة
 .بالفاء تقدـ المفعكؿ عما الفعؿ، كقد اقترنت

 مكعت: )مف البسيط( قكؿ أبي كقد كردت ىذه ال كرة سي

ـٍ سىًإٌيانا ًإذىٍف ناما ٍميي مىٍف يىني ا نيٍمًسٍؾ ًبجاًنبًو         كى ـٍ  اًلحن مىٍف ييكًلًي
(4) 

                                                 

 (، ك)عرار( ابف الشاعر.57عمرك بف شأس )ص( عمرك بف شأس، ديكاف 1)
، ديكاف بشر)ص(2 (، ك)الجار( المجير، ك)ابف نػباء( رجػؿ أسػدم قتػؿ سػي جػكار عتبػة 85( بشر بف أبي خاـز

 بف مالؾ.
(، ك)المكػاكي( مفػرده مكػاؾ، كىػك طيػر أبمػؽ الجنػاحيف يشػبو 2/107( رامة بنت الح يف، ديػكاف بنػي أسػد)ج(3

 القبرة.
 (.2/537ديكاف بني أسد)ج( أبك مكعت، (4
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كقد كقع سي البيت شرطاف بػ)مف(، ا كؿ جممتاه منارعتاف، كالثاني جممة الشػرط سعميػة 
الجػػػكاب سعميػػػة مانػػػية تقػػػدـ سييػػػا المفعػػػكؿ النػػػمير منػػػارعة مجػػػزـك سعميا)ينػػػميـ(، كجممػػػة 

 المنف ؿ)إيانا( عما الفعؿ )ناما(، كقد اقترنت الجممة بالفاء الرابطة بيف الشرط كجكابو.

: )مػػف( شػػرطية، كجممػػة الشػػرط منػػارعة مثبتػػة، كجممػػة الجػػكاب اسػػمية مؤٌكػػدة الصػػكرة السادسػػة
يف اثنػيف مػف أشػعارىـ، كجػاءت جممػة الشػرط بػ)إف( مقركنة بالفاء، كقد كردت ىذه ال كرة سي بيت

: )مف الطكيؿ(  سي كمييما ناق ة، كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ـٍ يىٍمؽى البىيافى سىًإنيوي         سىيىٍأتيًو ًبا ىٍنباًء مىٍف ع ييكىذيبي  سىمىٍف يىؾي لى
(1) 

: )مف الكاسر(  كمثمو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍدًه باباسىمىٍف يىؾي ساًئ ن عىٍف  ٍنًب الري  (2)بىٍيًت ًبٍشرو         سىًإفي لىوي ًبجى

: )مػػف( شػػرطية، كجممػػة الشػػرط منػػارعة مثبتػػة، كجممػػة الجػػكاب اسػػمية منفيػػة الصػػكرة السػػابعة
: )مف الكامؿ(  بػ)ليس( مقركنة بالفاء، كجاءت ىذه ال كرة سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

قىتؿي بىني قيتىيبىةى شاسي      مىف يىثقىفكا ًمٌنا سىمىيسى ًبميفًمتو    أىبىدان كى
(3) 

: )مػػف( شػػرطية، كجممػػة الشػػرط منػػارعة منفيػػة، كجممػػة الجػػكاب سعميػػة منػػارعة الصػػكرة الثامنػػة
مثبتػػة، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي ث ثػػة أبيػػات، كقػػد كقعػػت جممػػة الشػػرط سعميػػة ناق ػػة سػػي قػػكؿ 

 عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

مىٍف ع تىكيٍف  ييٍفسىؿً كى مىٍيًو كى ٍر عى عاًدييةه ييٍيتىدل ًبيا         ًلكاًلًدًه ييٍفخى
(4) 

 كقد كقع جكاب الشرط سع ن منارعنا مبنيعا لممجيكؿ سي قكؿ خالد بف عمرك: )مف الكامؿ(

ـً  ٍؾ ًإلا كاؼو ًمفى اليىرى ًنييتيوي        ييٍترى مىٍف ع تيعاًجٍموي مى كى
(5) 

  

                                                 

، ديكاف بشر)ص(1  (.11( بشر بف أبي خاـز
، ديػكاف بشػر)ص(2 (، ك)الػرده( مكنػع سػي بػ د قػيس دسػف سيػو بشػر، كالمق ػكد بالبيػت 26( بشر بف أبػي خػاـز

 القبر.
، ديكاف بشر)ص(3  (، ك)يثقفكا( يظفركا بو.160( بشر بف أبي خاـز
ك)عادٌيػػة( مفخػػرة قديمػػة متكارثػػة، ك)يفسػػؿ( يػػرذؿ مػػف الفسػػؿ كىػػك (، 48( عمػػرك بػػف شػػأس، ديػػكاف عمػػرك)ص(4

 الرذالة.
 (.2/184( خالد بف عمرك، ديكاف بني أسد)ج(5



  

181 
 

 )مف الطكيؿ(: أسدم مجيكؿكمنو قكؿ 

ٍف ًقديهي يىتىقىطيعً  مىٍف ع ييمىرر مىٍينا أىٍف نيمىررفى ًقدينا          كى  (1)أىًعٍبتى عى

: )مػػف( اسػػـ شػػرط، كجممػػة الشػػرط منػػارعة منفيػػة، كجممػػة الجػػكاب )ع( الناسيػػة الصػػكرة التاسػػعة
 الطكيؿ(لمجنس كما معمكلييا، كقد كردت ىذه ال كرة سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف 

ًنييًة سي لىدً  ٍبؿي المى ـٍ يىميٍت سي اليىٍكـً ع بيدي أىنيوي         سىيىٍعمىقيوي حى ٍف لى سىمى
(2) 

، كجممة الجكاب سعميػة الصكرة العاشرة : )مف( شرطية، كجممة الشرط مانية مثبتة سي محؿ جـز
 : )مف الطكيؿ(مانية مبنية لممجيكؿ مقترنة بالفاء، كقد كردت سي قكؿ رامة بنت الح يف

ما ًمٍثؿو كىأىٍكعىبى جاًدعيو مىٍف عمىني سي حيبر نىٍجدو كىأىٍىًمًو         سىميـى عى كى
(3) 

، كجممة الصكرة الحادية عشرة : )مف( شرطية، كجممة الشرط مانية ناق ة مثبتة سي محؿ جـز
كاحػػد ينسػػب لينػػد الجػػكاب اسػػمية مؤكػػدة بػػػ)إف( مقركنػػة بالفػػاء، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي بيػػت 

 بنت معبد، كلسبرة بف عمرك: )مف الطكيؿ(

دىدٍ  ٍنوي كىع  ى ٍجرى عى ٍعًقؿو ع حى كاًب سىًإنيوي         أىبك مى سىمىٍف كافى يىٍعيىا ًبالجى
(4) 

: )مػػػف( شػػػرطية، كجممػػػة الشػػػرط مانػػػية مثبتػػػة، كجممػػػة الجػػػكاب اسػػػمية الصػػػكرة الثانيػػػة عشػػػرة
   .منسكخة بػ)كأف( مقركنة بالفاء

 كقد كردت ىذه ال كرة سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(

قيصى حيننا ًمٍف شىكاًىًؽ ً ٍنًددً  ـى ظيٍممي ًمٍنييـي سىكىأىنيما         تىكى مىٍف را كى
(5) 

  

                                                 

 (، ك)نمرف( نميرف، ك)ًقٌد( سير يقد مف جمد لير مدبكغ.2/217( أسدم مجيكؿ، ديكاف بني أسد )ج(1
 (.61( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(2
 (، ك)أكعب( استأ ؿ.2/106ديكاف بني أسد)ج( رامة بنت الح يف، (3
(، ك)الحجػر( المنػع، 2/64(  سػبرة بػف عمػرك، ديػكاف بنػي أسػد)ج2/112( ىند بنت معبػد، ديػكاف بنػي أسػد)ج(4

 ك) دد( اإلعراض كال دكد.
(، ك)راـ( طمػػب، ك)تػػكقص( شػػد كطػػأه سػػي السػػير، ك)شػػكاىؽ( جمػػع 59( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(5

 جبؿ المرتفع، ك) ندد( جبؿ سي تيامة.شاىؽ، كىك ال
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: )مػػػف( شػػػرطية، كجممػػػة الشػػػرط مانػػػية مثبتػػػة، كجممػػػة الجػػػكاب اسػػػمية الصػػػكرة الثالثػػػة عشػػػرة
 بالفاء، كقد كردت سي قكؿ خكلة بنت ا زكر: )مف الكاسر(منسكخة منفية بػ)ليس( مقركنة 

ٌنا مىٍعشىره مىٍف ماتى ًمٌنا         سىمىٍيسى يىمكتي مىٍكتى الميٍستىكيفً  كىاً 
(1) 

 (:أداة الشرط )ماالمطمب الخامس: 
اسػػػـ شػػػرط ليػػػر ظرسػػػي عنػػػد جميػػػكر النحػػػاة، يقػػػكؿ سػػػيبكيو: "سمػػػا يجػػػازم بػػػو مػػػف  )مػػػا(

، كعػػف )مػػا( قػػاؿ ابػػف مالػػؾ: "كمػػا لتعمػػيـ ا شػػياء، (2)"مػػف، كمػػا، كأييػػـا سػػماء ليػػر الظػػركؼ: 
" ػػا شػػرطنا ستجػػـز ػػا"، سًممػػا ع يعقػػؿ"(3)كتكػػكف أينن ، كقػػد تكػػكف )مػػا( (4)، كقػػاؿ ابػػف يعػػيش: "كأٌمػػا "مى

بمعنا )الذم( كما بعدىا  مة ليا إف لـ يكمؿ اعسـ مع سعؿ الجكاب، كمنو مػا تقػكؿ أقػكؿ، سمػا 
، كقػػد كردت )مػػا( شػػرطية سػػي مكنػػع كاحػػد عثػػر عميػػو الباحػػث سػػي (5)ر جػػـزبعػػدىا  ػػمة مػػف ليػػ

 شعر بني أسد سي قكؿ عبد بف جحش: )مف الطكيؿ(

ما يىشىًأ الريٍحمفي سىالعىٍبدي يىٍركىبي   (6)سىقيٍمتي لىيا بىٍؿ يىٍثًربي اليىٍكـى كىٍجيينا         كى

الشػػرط سعميػػة منػػارعة، سعميػػا كالشػػاىد سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت )مػػا( شػػرطية، كجممػػة 
مجزـك محٌرؾ بالكسر علتقاء الساكنيف، كجممة الجػكاب اسػمية مقركنػة بالفػاء الرابطػة بػيف الشػرط 

 كجكابو )سالعبد يركب(.

 (:أداة الشرط )ميماالمطمب السادس: 

)ميمػػا( أداة شػػرطية اختمػػؼ سػػي تركيبيػػا عمػػا ث ثػػة أكجػػو  ا كؿ: اسػػميتيا مػػع تنػػمف 
رط، كالثػػاني: تركيبيػػا مػػف )مػػا( الشػػرطية ك)مػػا الزائػػدة( ثػػـ قمبػػت ا لػػؼ ا كلػػا معنػػا حػػرؼ الشػػ

لكراىة التكرير، كالثالث: مركبة مف )مو( بمعنا اكفؼ ك)ما( الزائدة، كتجـز )ميما( سعمػيف ا كؿ 
، كقػػد اختمػػؼ النحػػاة سػػي تنػػمف )ميمػػا( (7)لمشػػرط كالثػػاني لمجػػكاب، ستعمػػؿ عمػػؿ )مػػا( الشػػرطية

ابػػف مالػػؾ: " كزعػػـ الشػػيخ رحمػػو ا  أف "مػػا" ك"ميمػػا" سػػي الشػػرط قػػد تػػرداف ظرسػػي  لمظرسيػػة، يقػػكؿ
                                                 

 (، ك)المستكيف( النعيؼ.2/496( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.3/56( سيبكيو، الكتاب )ج(2
 (.4/68( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(3
 (4/266( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(4
 (.3/69( سيبكيو، الكتاب )ج(5
 (.2/412أسد)ج( عبد بف جحش، ديكاف بني (6
 (.3/133( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(7
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ػػٍف سػػي لػػزـك التجػػرد عػػف الظرسيػػة، مػػع أف  زمػػاف سقػػاؿ: جميػػع النحػػكييف يجعمػػكف مػػا كميمػػا مثػػؿ مى
، لكػػػف ابػػػف مالػػػؾ يكجػػػو الشػػػكاىد (1)اسػػػتعماليما ظػػػرسيف ثابػػػت سػػػي أشػػػعار الف ػػػحاء مػػػف العػػػرب"

يػػرسض القػػكؿ بظرسيػػة )ميمػػا( ك)مػػا( كيعتبػػره شػػذكذنا، كقػػكعن بمػػا ع يعرسػػو باحتماليػػا الم ػػدرية، ك 
 .   (2)جميع النحكييف

كقد كردت )ميما( الشرطية سي بيت كاحد مػف أشػعار بنػي أسػد مػرتيف، سػي قػكؿ الكميػت 
 بف ثعمبة: )مف الطكيؿ(

ٍيما تىشىٍأ منو سىزارةي  ـٍ         كمى ٍيما تىشىٍأ منو سىزارةي تيٍعًطكي  (3)تىٍمنىعا سىمى

سكقعػػػت )ميمػػػا( سػػػي البيػػػت السػػػابؽ شػػػرطية ليػػػر ظرسيػػػة اسػػػمية محنػػػة سػػػي تػػػركيبيف، 
الجػػكاب جػػـز  الشػػرط )تشػػٍأ(، كسعػػ  كؿ لمشػػرط، كالثػػاني لمجػػكاب، كسعػػ كك ىمػػا جػػـز سعمػػيف ا 

أحدىما بع مة حذؼ حرؼ العمة، كالثاني بع مة السككف، كالبيت مف شكاىد سيبكيو عما جػكاز 
دخكؿ نكف التككيػد سػي جػكاب الشػرط مػف ليػر )مػا( سػي الجػزاء، حيػث دخمػت النػكف عمػا جػكاب 

بغيػر مػا  كقػد تػدخؿ النػكف ، يقكؿ سيبكيو: "(4)الشرط الثاني )تمنعا(، ثـ قمبت ألفنا لنركرة الشعر
سي الجزاء، كذلؾ قميؿه سي الشعر، شبيكه بالنيي حيف كاف مجزكمنا لير كاجب"
(5)  . 

  

                                                 

 (.4/69)ج ( ابف مالؾ، شرح التسييؿ(1
 (.70-4/69)ج ( ابف مالؾ، شرح التسييؿ(2
 (.2/504( الكميت بف ثعمبة، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.30-29(، كابف ع فكر، نرائر الشعر)ص2/243( السيراسي، شرح أبيات سيبكيو)ج(4
 (.3/515)ج ( سيبكيو، الكتاب(5
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 المبحث الثالث
 ةأدكات الشرط الجازمة الظرفي

 .(أداة الشرط )متىالمطمب األكؿ: 
تىػا"،  )متا( اسـ مبني لمزمػاف المػبيـ، يػرد ل سػتفياـ كالجػزاء، يقػكؿ ابػف يعػيش: "كأمػا "مى

، كجػػاز الجػػـز بيمػػا  (1)زمػػافو مػػبيـ يتنػػمف جميػػعى ا زمنػػة... كالمػػرادي بيػػا اعخت ػػار"سسػػؤاؿه عػػف 
لما سييما مف إبياـ، يقكؿ ابف يعيش: "كسييمػا معنػا المجػازاة إلبياميمػا ككقكًعيمػا عمػا كػؿ اسػـ 
" يشػتًم ف عمػا كػؿ اسػـ مػف أسػماء الزمػاف  تىػا" ك" أٍيػفى يقع بعػد حػرؼ الجػزاء، ... سممػا كانػت "مى
كالمكػػاف، كيقػػع الجػػكابي عنيمػػا معرسػػة كنكػػرة، كلػػـ يككنػػا منػػاسىٍيف إلػػا مػػا بعػػدىما كػػػ "إٍذ" ك"إذا"، 

 .(2)جازت المجازاةي بيما

كتتطمػػػب )متػػػا( الجازمػػػة سعمػػػيف مجػػػزكميف  ا كؿ لمشػػػرط، كالثػػػاني لمجػػػكاب، كقػػػد كردت 
 ؿ ذلؾ: )متا( الشرطية سي اثني عشر بيتنا مف أشعار بني أسد عما  كر عدة، كتف ي

)متا( شػرطية جازمػة، كجممػة الشػرط منػارعة مثبتػة، كجممػة الجػكاب منػارعة  :الصكرة األكلى
مثبتة، كسع  الشػرط كالجػكاب مجزكمػاف، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة سػي تسػعة أبيػات مػف أشػعارىـ، 

ػػ سعػػؿ الشػػرط علتقػػاء  ؾى رر كقػػد جػػاءت ع مػػة جػػـز الفعػػ ف السػػككف سػػي قػػكؿ عمػػرك بػػف شػػأس، كحي
 الساكنيف، كسعؿ الجكاب لمقاسية: )مف الطكيؿ(

مىتا تىعًرًؼ العىيناًف أىط ؿى ًدمنىةو         ًلمىيما ًبأىعما ذم مىعاًرؾى تىدمىعا
(3) 

سي البيت السابؽ اسـ الشرط )متا(، كجممة الشرط سعمية مانية سعميا )تعرؼ( مجزكـ 
 سككنو علتقاء الساكنيف، كجممة الجكاب )تدمعا(، كتحرؾ سككف الجـز لمنركرة الشعرية. ؾى رر حي 

بف اكجاءت ع متا الجـز حذؼ حرؼ العمة سي بيتيف مف الشعر، كمنو قكؿ عمرك  
 شأس: )مف الطكيؿ(

ـٍ         ًإذا ما ديعكا أىٍسمىٍعتى ثىـي ال  (4)ديكاًعيامىتا تىٍدعي قىٍيسنا أىٍدعي ًخٍنًدؼى ًإنييي
                                                 

 (.3/133( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(1
 (.3/134( المرجع السابؽ )ج(2
 (، ك)ذم معارؾ( مكنع سي ديار بني تميـ.29( عمرك بف شأس، ديكاف بني أسد)ص(3
(، ك)قيس( قبيمة عامر بف  ع عة، ك)خنػدؼ( أـ مدركػة مػف نسػميا 85( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(4

 بني أسد.
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 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف الطكيؿ(

اًذؼً  مىا مىٍقريبو ع ييٍزدىىىا ًبالمىجى ٍيًؿ تىٍمقىني         عى مىتىا تىٍمؽى أىٍىؿى الشيٍأـً ًسي الخى
(1) 

سػػي البيػػت السػػابؽ كقعػػت )متػػا( شػػرطية ظرسيػػة، تتطمػػب سعمػػيف مجػػزكميف، ا كؿ سعػػؿ 
، كع مػػة الجػػـز سيػػو  الشػػرط، كقػػد حػػذؼ حػػرؼ العمػػة مػػف آخػػره، كسعػػؿ الجػػكاب منػػارع مجػػزـك

ا.    حذؼ حرؼ العمة أينن

، فعميف سي ث ثة أبيػات مػف أشػعارىـكجاءت ع متا الجـز حذؼ حرؼ النكف مف آخر ال
 عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(كمنو قكؿ 

كعو يىركىبكا ـو مىتا ييدعىكا ًلرى بىؿ ع مىحالىةى ًمف ًلقاًء سىكاًرسو         كىرى
(2) 

: )مف الطكيؿ(  كقكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍغنىـً  مى ٍيرى سيكقىةو         سىعاعن كىأىٍعطا ًمٍف ًت دو كى مىتا تىٍبميغيًو تىٍبميغي خى
(3) 

 ـ: )مف الطكيؿ(كقكؿ بشر بف أبي خاز 

ـً  ري ٍيري ميحى ما الٌراًكًب الميٍنتاًب لى مىتا تىٍبميغيًو تىٍعمىمي أىفي سىٍيبىوي         عى
(4) 

كقػػػد جػػػاءت ع مػػػة جػػػـز سعػػػؿ الشػػػرط حػػػذؼ حػػػرؼ العمػػػة، كع مػػػة جػػػـز سعػػػؿ الجػػػكاب 
 السككف، كقد تحرؾ لمقاسية سي قكؿ منرس بف ربعي: )مف الكامؿ(

ٍؼ يىٍكمنا  مىتا نىخى ا ع نيٍفًسدً كى ٍف نىرى  اًلحن سىسادى عىشيرىةو         نيٍ ًمٍح كىاً 
(5) 

كقد جػاءت ع مػة جػـز سعػؿ الشػرط حػذؼ حػرؼ النػكف، كع مػة جػـز سعػؿ الجػكاب السػككف 
 سي قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الطكيؿ(

ٍبرىةن ًذٍكراًؾ ذاتى  حا         تىًيٍج عى ٍف قيؿى قىٍد  ى  (6)شيجكفً مىتا تيٍذكىرم ًعٍندم كىاً 
                                                 

(، ك)مقػػرب( خيػػؿ مكريمػػة، ك)يزدىػػا( يسػػتخؼ، ك)المجػػاذؼ( 354شػػريؾ، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ص( سنػػالة بػػف (1
 جمع مجذاؼ، كىي السياط.

ـ( كرماء، ك)الركع( الفزع.30( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(2  (، ك)كىرى
، ديػػكاف بشػػر)ص(3 ( ا عمػػاؿ الخيػػرة، 200( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز ك)الػػت د( المػػاؿ (، ك)السػػكقة( الرعيػػة، ك)سعػػاعن

 المكركث عف اآلباء.
، ديكاف بشر)ص(4  (، ك)السيب( العطاء، ك)المنتاب( القا د.200( بشر بف أبي خاـز
 (.2/263( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(5
 (.2/332( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد)ج(6
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كقد جاءت ع مة جـز سعؿ الشرط حذؼ حرؼ العمة، كع مػة جػـز سعػؿ الجػكاب حػذؼ 
: )مف الطكيؿ(  النكف سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

ا ًإلا النيٍ ًر يىٍركىبكا ـي         مىتا نىٍدعيييـ يىٍكمن مىٍيكي رينا قىٍكـه ًلنابه عى يىٍن ي كى
(1) 

)متػػا( شػػرطية جازمػػة مت ػػمة بػػػ)ما(، كجممػػة الشػػرط منػػارعة مثبتػػة، كجممػػة  :الصػػكرة الثانيػػة
الجػػكاب منػػارعة مثبتػػة، كسعػػ  الشػػرط كالجػػكاب مجزكمػػاف، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي بيتػػيف 

: )مف الكاسر(  اثنيف مف أشعارىـ، كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

مىةه عى  ٍيؿو ً ياـً مىتا ما أىٍدعي سي أىسىدو تيًجٍبني         ميسىكي  (2)ما خى

ـٍ  تىػػا" لمجػػزاء زائػػدة ميؤكػػدة، نحػػك: "متػػا مػػا تىقيػػ " ك"مى قػػاؿ ابػػف يعػػيش: "كقػػد تػػدخؿ "مػػا" "أىٍيػػفى
ٍسننا" "... سإذا دخمت عمييما "مىا"، زادٍتيما إبيامنا، كازدادت المجازاةي بيما حي ـٍ أىقي
(3). 

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ما تىنىٍؿ ًبًو         مىدل الًغبر أىٍك تىٍربىٍع ًبًو الغىدى تىٍخًمسً  لىيا دىٍكلىجه دىٍكحه مىتا
(4) 

)متػػػا( شػػػرطية جازمػػػة مت ػػػمة بػػػػ)ما(، كجممػػػة الشػػػرط منػػػارعة مثبتػػػة سعميػػػا  الصػػػكرة الثالثػػػة :
، كجممة الجكاب اسمية منفية منسكخة بػ)ليس( مقركنة بالفػاء، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة سػي  مجزـك

 )مف الطكيؿ( قكؿ عمرك بف شأس:

لىٍك أىٍكثىٍرًت عاًذلىتي قيٍف   مىٍييا كى مىتا ما أىً ب ديٍنيا سىمىٍستي ًبكاًئفو         عى
(5) 

 أداة الشرط )أياف(:  المطمب الثاني: 

 ، )أيػػاف( ظػػرؼ يسػػتفيـ بػػو عػػف الزمػػاف بمعنػػا )متػػا(، كقػػد يسػػتخدـ إلسػػادة الشػػرط سيجػػـز
ياف سمتعمػيـ   ا زمنػة، كع تفارقػاف الظرسيػة، كتػرداف شػرطنا ستجزمػاف...قاؿ ابف مالؾ: "كأما متا كا 

                                                 

، ديكاف بشر)ص(1  (.10( بشر بف أبي خاـز
، ديػػكاف (2 مة( خيػػؿ معميمػػة، ك) ػػياـ( قائمػػة ع تأكػػؿ مجيػػزة 2/230بنػػي أسػػد)ج( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز (، ك)مسػػكي

 لمقتاؿ.
 (.3/135( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(3
 (، ك)دكلج( كناس الكحش، أك مكنع القمب سي ال در.26( عمرك بف شأس، ديكاف بني أسد)ص(4
 (، ك)القفؿ( التتبع بالنظر.41( عمرك بف شأس، ديكاف بني أسد)ص(5
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ػػا، سػػ  يعمػػ ف شػػيئنا، كع يسػػتفيـ بػػػ)أياف( إع عػػف زمػػاف مسػػتقبؿ" كيػػرداف اسػػتفيامنا أينن
، كسييػػا (1)

 ، كلـ يعثر الباحث عما شكاىد لػ)أياف( جازمة سي أشعار بني أسد.(2)لغتاف: ستح اليمزة ككسرىا

   .شرط )حيثما(أداة الالمطمب الثالث: 
نػػيفت إليػػو )مػػا(  ليخػػرج مػػف الظػػركؼ التػػي يجػػازل بيػػا )حيثمػػا(، كىػػي ظػػرؼ مكػػاف أي 

مخرج الشرط، س  يعمؿ الجـز إع ب حبتيا، يقكؿ سيبكيو: "كع يكػكف الجػزاء سػي )حيػث( كع سػي 
)مػا( ست ير )إذ( مع )ما( بمنزلة إٌنما ككأٌنما، كليست  )إذ( حتا ينـ إلا كؿ كاحد منيما )ما(،

، كلكف كؿ كاحد منيما مع )ما( بمنزلة حرؼ كاحد"  .(3)سييما بمغكو

كسبب ذلؾ أف )حيث( ت ـز اإلناسة لمجمؿ، سما بعدىا  مة لػو، كيرتفػع اعسػـ بعػدىا، 
كأٌمػػا إف ات ػػمت بيػػا )مػػا( جػػاز دخكليػػا عمػػا ا سعػػاؿ كالمجػػازاة بيػػا ككفيػػت )حيػػث( عػػف اإلنػػاسة 

المػػبس بينيمػػا، يقػػكؿ ابػػف مالػػؾ: "كأمػػا حيثمػػا سػػ  تكػػكف إع شػػرطنا،    سمػػذا حػػاذركا مػػف(4)لمػػا بعػػدىا
ػػػا لمتخ ػػػيص باإلنػػػاسة إلػػػا  ككانػػػت قبػػػؿ دخػػػكؿ مػػػا اسػػػـ مكػػػاف خالينػػػا مػػػف معنػػػا الشػػػرط، م زمن
جممػػة، كع يعمػػؿ سػػي ا سعػػاؿ، ثػػـ أخرجكىػػا إلػػا الجػػزاء سنػػمنكىا معنػػا إف، كجعمكىػػا اسػػـ شػػرط، 

ييا، كألزمكىا )ما( تنبيينا عما إبطػاؿ مػذىبيا ا كؿ، كجزمػكا سمزميـ إتماميا، كحذؼ ما ييناؼي إل
 .(5)بيا الفعؿ"

: )مف الكاسر(  كقد كردت )حيثما( سي شعر بني أسد سي بيت كاحد سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

ساركا ٌمكا كى ٍيثيما حى مكا ًبًخٌ تو ًكراـو         مىعىدعا حى ـي سىنى ىي
(6) 

شرطية، كجممة الشػرط سعميػة مانػية )حمٌػكا( سػي محػؿ  سي البيت السابؽ: كقعت )حيثما(
، كجػػػكاب الشػػػرط محػػػذكؼ لدعلػػػة السػػػياؽ عميػػػو، كالتقػػػدير: حيثمػػػا حمػػػكا كسػػػاركا سيػػػـ سنػػػمكا  جػػػـز

 بخ ت. 

  

                                                 

 (.4/71ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج( (1
 (.13/45ابف منظكر، لساف العرب)ج( (2
 (.57-3/56( سيبكيو، الكتاب )ج(3
 (. 3/1261(  ابف مالؾ، شرح الكاسية الشاسية )ج3/58( سيبكيو، الكتاب )ج(4
 (.4/72ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج( (5
، ديكاف بشر)ص(6  (، ك)خ ت( خ اؿ.72( بشر بف أبي خاـز
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   .أداة الشرط )أيف(المطمب الرابع: 
سيتطمػب سعمػيف مجػزكميف    )أيف( اسـ استفياـ لمسؤاؿ عف المكاف، كقد يكػكف اسػـ شػرط 

، كمتػػػا،  ا كؿ لمشػػػرط، كالثػػػاني لمجػػػكاب، قػػػاؿ سػػػيبكيو: "كمػػػا يجػػػازم بػػػو مػػػف الظػػػركؼ: أم حػػػيفو
 ، كلـ يعثر الباحث عما شكاىد لػ)أيف( الشرطية سي أشعار بني أسد.(1)كأيف، كأنا، كحيثما"

   .أداة الشرط )أّنى(المطمب الخامس: 
عػػف المكػػاف، كالحػػاؿ، تػػرد لمعنػػا الجػػزاء ستطمػػب سعمػػيف )أنػػا( أداة اسػػتفياـ يسػػتفيـ بيػػا  

مجػػزكميف  ا كؿ لمشػػرط، كالثػػاني لمجػػكاب، قػػاؿ ابػػف يعػػيش: " كأٌمػػا "أىٌنػػا"، سظػػرؼي مكػػاف ييسػػتفيـ 
"... كيجػػازكف بيػػا يقكلػػكف: ، كلػػـ يعثػػر الباحػػث عمػػا شػػكاىد إلسادتيػػا (2)"أٌنػػا تقػػـ أقػػـ" بيػػا كػػػ"أىٍيفى

 .  معنا الجزاء سي أشعار بني أسد

 .أداة الشرط )كيفما(المطمب السادس: 
)كيؼ( أداة استفياـ يستفيـ بيا عف الحاؿ، كقد اختمؼ النحاة سي عمميػا الشػرط  سػذىب 

، كذىب بعنيـ إلػا جػكاز المجػازاة (3)سيبكيو إلا أنيا مستكرىة سييا معنا الجزاء لكنيا ع تجـز
تكػكف شػرطنا ستقتنػي سعمػيف متفقػي الميٍفػظ بيا مجردة مف )ما( أك مناسة إلييا، قاؿ ابف ىشاـ: " 

كىيؼى ت نع أ نع، كىعى يجكز كىيؼى تٍجًمس أذىب ًباترفىػاؽ كىعى كىيػؼى  :كىاٍلمٍعنىا لير مجزكميف، نىٍحك
لىٍيػػػػًو ذىػػػػب قطػػػػرب،  قيػػػػؿ يجػػػػكز ميطمقنػػػػا كىاً  ٍزـً ًعٍنػػػػد اٍلبى ػػػػًرييف ًإعي قطربنػػػػا... كى تٍجًمػػػػس أىٍجًمػػػػس ًبػػػػاٍلجى

قيػػ ػػٍرط اقترانيػػا ًبػػػ)مىا("كالككسيػػكف كى ؿ يجػػكز ًبشى
، كلػػـ يعثػػر الباحػػث عمػػا شػػكاىد لػػػ)كيؼ( خارجػػة (4)

 مخرج الجزاء سي شعر بني أسد.

 أدكات الشرط الجازمة بيف الظرفية كغير الظرفية:المطمب السابع: 
 :أداة الشرط "أم"

سػػػػػبؽ الحػػػػػديث عػػػػػف أنػػػػػكاع )أم( عنػػػػػد الحػػػػػديث عػػػػػف )أم( اعسػػػػػتفيامية  كمنيػػػػػا )أم( 
الشرطية، كتأتي معربة مناسة إلا مػا بعػدىا، كتكػكف بحسػب مػا تنػاؼ إليػو  سػإف أنػيفت إلػا 

                                                 

 (.3/56( سيبكيو، الكتاب )ج(1
 (.3/142( ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج(2
 (.3/60( سيبكيو، الكتاب )ج(3
 (.271-270)ص ( ابف ىشاـ، مغني المبيب(4
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ف أنػػيفت إلػػا ليػػر ذلػػؾ سيػػي بمعنػػا مػػا أنػػيفت إليػػو ، كتتطمػػب سعمػػيف (1)ظػػرؼ سيػػي ظػػرؼ، كا 
، كقػػد كردت )أم( شػػرطية  مجػػزكميف  ا كؿ لمشػػرط، كالثػػاني لمجػػكاب كبػػاقي أدكات الشػػرط الجػػاـز

 ؿ  الجميح: )مف الطكيؿ(سي بيت كاحد سي قك 

ـٍ         ًثفىاؿي الريحا ًمٍف تىٍحًتيا ع يىريمييا ييٍيًف تيٍرككا سىًإنيكي ًإلا أىيرما الحى
(2) 

كقعت )أم( شرطية مجركرة بػ)إلا( مناسة إلا اسػـ ظػاىر )الحيػيف(، كقػد س ػمت )مػا(  
)تركػكا( بمعنػا )تنسػبكا( منػارع ، كجممػة الشػرط سعميػة منػارعة سعميػا (3)الزائدة بػيف المتنػايفيف

( مقترنة بالفاء )سإنكـ ثفاؿ الرحا(.  مجزـك بػ)أم(، كجممة الجكاب اسمية مؤكدة بػ)إفي

كقػػد كردت )أم( سػػػي مكنػػػع آخػػػر مػػػف أشػػػعارىـ قػػػد تحمػػػؿ عمػػػا الشػػػرطية سػػػي قػػػكؿ بشػػػر: )مػػػف 
 البسيط(

دكؾى اٍشتً  كي ًيديكا     كىزى ـٍ ييكسيكا ًبما عى لى ميطي كى  (4)ياقنا أىييةن عىًمدكابافى الخى

سػػػػ)أييةن( عمػػػدكا  بمعنػػػا أينمػػػا ذىبػػػكا، سفييػػػا معنػػػا الشػػػرطية، كالتقػػػدير أيػػػةن عمػػػدكا زكدكؾ  
اشػػتياقنا، كلعمييػػا أقػػرب لمعنػػا الشػػرط، كسػػي المفظػػة محػػذكؼ تقػػديره )أيػػة طريػػؽ أك سػػبيؿ عمػػدكا(، 

كػػاف كاحػػد مػػف قبائػػؿ شػػتا ثػػـ كالمعنػػا سػػي البيػػت السػػابؽ أف رعػػاة الكػػل كالمػػاء قػػد اجتمعػػكا سػػي م
 . (5)استرقكا بعد إلؼ سساءه ذلؾ  لشكقو إلييـ سي أم طريؽ ذىبكا

  

                                                 

  (.4/73( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(1
ػػػبكا، )ثفػػػاؿ( الجمػػػد تحػػػت الرحػػػا، أك الحجػػػر ا سػػػفؿ سػػػي 31( الجمػػػيح، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ص(2 (، ك)تركػػػكا( تيٍنسى

 الرحا، ك)ع يريميا( ع يبرحيا. 
 (. 31( دقة، ديكاف بني أسد)ص(3
، ديكاف بشر )ص(4   (، ك)باف( استرؽ، ك)الخميط( ال ديؽ اإللؼ.54( بشر بف أبي خاـز
 (.54( حسف، ديكاف بشر)ص(5
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 المبحث الرابع
 أدكات غير الجازمة اًلمتناعية

  :(أداة الشرط )لكًلالمطمب األكؿ: 
، مركػػب عنػػد جميػػكر النحػػاة  ، بسػػيط عنػػد ابػػف القػػكاس (1))لػػكع( حػػرؼ شػػرط ليػػر جػػاـز

كيػػأتي سػػي التركيػػب المغػػكم لمعػػافو عػػدة، سيكػػكف حػػرؼ امتنػػاع لكجػػكد إف كليػػو ، (2)شػػارح الكاسيػػة
جممػػػة اسػػػمية، أك حػػػرؼ جػػػر إف كلييػػػا نػػػمير الن ػػػب أك الجػػػر، كيكػػػكف حػػػرؼ تحنػػػيض أك 

، كقػػػد يػػػأتي (3)عػػػرض إف كليػػػو الفعػػػؿ المنػػػارع، كيكػػػكف حرسنػػػا لمتػػػكبيخ إف كليػػػو الفعػػػؿ المانػػػي
، كتتطمب )لكع( اعمتناعية جكابنا لمشرط ظاىرنا (5)ا النفي، كذكر اليركم إسادتيا لمعن(4)ل ستفياـ
أك مقديرنا
(6). 

كقػػد اختمػػؼ النحػػاة سػػي اعسػػـ الكاقػػع بعػػدىا، سػػذىب الب ػػريكف إلػػا رسعػػو باعبتػػداء كىػػك  
، كتعػػددت آراء الكػػكسييف سػػي عامػػؿ (7)ا كثػػر مػػف قػػكؿ النحػػاة، كأيػػده ابػػف ىشػػاـ، كرسػػض مػػا سػػكاه

برسعو بفعؿ مقدير، كآخركف بػ)لكع( نفسػيا، كذىػب الػبعض إلػا رسعػو بػػ)لكع( الرسع سيو  سقاؿ نحاة 
لنيابتيا مناب الفعؿ، أك نيابة )ع( عف الفعؿ، لكف الػرأم الػذم عميػو أكثػر النحػاة ىػك الرسػع عمػا 

 .(8)اعبتداء

ف كليػو   كأٌما إف كلييا نمير  سالجميكر عما إي ئيا نمير رسع  لرسعو عما اعبتداء، كا 
نػمير ن ػب أك جػر سمػػذىب سػيبكيو عمػا أف لػػكع حػرؼ جػر، كمػا بعػػده مخفػكض بيػا، كالجػػار 
زائد لير متعمؽ بشيء، أك متعمؽ بفعؿ كاجب اإلنمار، كذىب الككسيكف إلػا بقػاء )لػكع( حػرؼ 

                                                 

ـك كدكاء (  الحميػػرم، شػػمس العمػػ2/211ا  ػػكؿ سػػي النحػػك)جابػػف السػػراج، (  8/350( الفراىيػػدم، العػػيف)ج(1
)ج  (.847 -2/846(  كالمعجـ الكسيط )ج9/5954ك ـ العرب مف الكمـك

 (.2/576( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(2
(  ابف ىشاـ، مغني المبيب 608-597)(  المرادم، الجنا الداني 296-292( المالقي، ر ؼ المباني )ص(3

 (.364-359)ص
 (.362( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(4
 (.362( المرجع السابؽ )ص(5
 (.4/114( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(6
 (.360-359( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(7
(  294-293)صالمػػػػالقي، ر ػػػػؼ المبػػػػاني (  1/60ابػػػػف ا نبػػػػارم، اإلن ػػػػاؼ سػػػػي مسػػػػائؿ الخػػػػ ؼ )ج( (8

 (.605-599المرادم، الجنا الداني )
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ػػا عمػػا اعبتػػداء نيابػػة عػػف نػػمير الرسػػع المنف ػػؿ، كقػػد أنكػػر المبػػرد  ابتػػداء كالنػػمير بعػػده مرسكعن
 .      (1)الن ب كالخفض بيا، كىك إنكار يردُّه السماع عف العربات اؿ نمائر 

كأٌمػػا الخبػػر بعػػد )لػػكع( سمحػػذكؼ كجكبنػػا مطمقنػػا عنػػد جميػػكر النحػػاة، كذىػػب بعنػػيـ إلػػا  
ػػػا جػػػاز ذكػػػره سػػػي  ف دؿي كػػػاف ككننػػػا خا ع التف ػػػيؿ سيػػػو  سػػػإف دؿي عمػػػا كػػػكف عػػػاـم كجػػػب حذسػػػو، كا 

 .(2)التركيب

كع(  ظاىرنا أك مقديرنا، كيرد عما  كر عدة، يقكؿ ابػف مالػؾ: "كتػدؿ كع بدي مف جكاب لػ)ل
ػػػ ا ا "لػػػكع" ك"لكمػػػا" عمػػػا امتنػػػاع الشػػػيء لكجػػػكد ليػػػره، سيخت ػػػاف با سػػػماء، كيقتنػػػياف جكابنػػػأينن

ػػػػا بمػػػػـ، أك مانػػػػينا منفينػػػػا أك مثبتنػػػػا مقركننػػػػا سػػػػي الغالػػػػب بػػػػ ـ  كجػػػػكاب "لػػػػك" سيكػػػػكف سعػػػػ ن مجزكمن
 .(3)مفتكحة"

 )لكع( سي شعر بني أسد سي تسعة مكانع عما  كرة عدة، كتف يؿ ذلؾ:كقد كردت 

: جػاءت )لػكع( شػرطية امتناعيػة ليػر جازمػة، متمػكية بجممػة اسػمية اسػميا ظػاىر، الصػكرة األكلػى
مثبػػت ليػػر مؤكػػد، كلػػـ يقتػػرف بػػال ـ، كقػػد كردت ىػػذه  كخبرىػػا محػػذكؼ كجكبنػػا، كالجػػكاب مػػاضو 

 كؿ معركؼ بف الكميت: )مف الطكيؿ(ال كرة سي ث ثة أبيات، كمنو ق

ذىٍيمىةى قىٍ رىةه         عىدىٍدتي بى ئي ثيـي قيٍمتي لىوي اٍعديدً  سىمىٍكع ًرجاؿه ًمٍف جي
(4) 

ػػػا  سػػػي البيػػػت السػػػابؽ: كقعػػػت )لػػػكع( شػػػرطية ليػػػر جازمػػػة، كقػػػد جػػػاء بعػػػدىا اعسػػػـ مرسكعن
كجممػة الجػكاب سعميػة مانػية مثبتػة باعبتداء )رجاؿه(، كخبػره محػذكؼ كجكبنػا، كتقػديره مكجػكدكف، 

ليػػػر مقركنػػػة بال ـ)عػػػددت ب ئػػػي(، ك)لػػػكع( حػػػرؼ امتنػػػاع لكجػػػكد  إذ امتنػػػع العػػػدُّ لكجػػػكد رجػػػاؿ 
 جذيمة.

  

                                                 

 (.360-359(  ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص601-599( المرادم، الجنا الداني )(1
(  ابف ىشاـ، مغني المبيب 605-603(  المرادم، الجنا الداني )296-295( المالقي، ر ؼ المباني )ص(2

 (.361)ص
 (.4/114( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج(3
(، ك)ق رة( مخ ك كف دكف الناس، ك)عددت ثػـ قمػت...( 2/531معركؼ بف الكميت، ديكاف بني أسد)ج( (4

 ساخرتو.
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 كمنو قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الطكيؿ(

 سىمىٍكع رىجائي أىٍف تىؤكبا كىع أىرل         عيقكلىكيما ًإٌع شىديدنا ذىىابييا

ما بالي الظر ـً ًط بيياسىقىٍيتيكيما قىبٍ   (1)ؿى التيفىرًُّؽ شىٍربىةن         شىديدنا عى

ػػػا  سػػػي البيػػػت السػػػابؽ: كقعػػػت )لػػػكع( شػػػرطية ليػػػر جازمػػػة، كقػػػد جػػػاء بعػػػدىا اعسػػػـ مرسكعن
باعبتداء )رجائي(، كخبره محػذكؼ تقػديره مكجػكد، كالم ػدر المػؤكؿ )أف تؤكبػا( سػي محػؿ ن ػب 

سعميػػػػػة مانػػػػػية مثبتػػػػػة ليػػػػػر مقترنػػػػػة بػػػػػال ـ ) سػػػػػقيتما قبػػػػػؿ  لمم ػػػػػدر )رجػػػػػاء(، كجممػػػػػة الجػػػػػكاب
 التفرؽ...(، سامتنعت السقاية لكجكد رجاء اإلياب.

 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف الطكيؿ(

قىةن ييٍحدل ًبيا سي المىكاًسـً  لىٍكع يىدي الفاركًؽ قىميٍدتي عاً منا         ميطىكي كى
(2) 

امتناعيػػة ليػػر جازمػػة متمػػكية بجممػػة اسػػمية اسػػميا ظػػاىر،  : جػػاءت )لػػكع( شػػرطيةالصػػكرة الثانيػػة
 مؤكد بػ)قد( سي قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(  كخبرىا محذكؼ كجكبنا، كالجكاب ماضو 

ًنييتىوي ًمٌني أىبكًؾ الميياًليا لىٍكع اترقاءي اً  كىالعىٍيدي قىٍد رىأل         مى كى
(3) 

ػػػا سػػػي البيػػػت السػػػابؽ: كقعػػػت )لػػػكع( شػػػرط ية ليػػػر جازمػػػة، كقػػػد جػػػاء بعػػػدىا اعسػػػـ مرسكعن
باعبتػػػداء )اتقػػػاء ا (، كخبػػػره محػػػذكؼ كجكبنػػػا، كتقػػػديره مكجػػػكداف، كجممػػػة الجػػػكاب سعميػػػة مانػػػية 

 مؤكدة بػ)قد( )قد رأل(.  

: جػاءت )لػكع( شػػرطية امتناعيػة ليػر جازمػػة، متمػكية بجممػة اسػػمية اسػميا ظػػاىر، الصػكرة الثالثػػة
كخبرىػػا محػػذكؼ كجكبنػػا، كالجػػكاب جممػػة سعميػػة مانػػية منفيػػة بػػػ)ما( سػػي قػػكؿ حمػػؿ بػػف سنػػالة : 

 المنسرح()مف 

مىٍت ظيمىًمي كاً  لىٍكع أىبيك مينىٍيعىةى ما اٍف         سىؾي ًإساًرم كع اٍنجى
(4) 

: جػاءت )لػكع( شػرطية امتناعيػة ليػر جازمػة، متمػكية بجممػة اسػمية اسػميا ظػاىر، ة الرابعػةالصكر 
 .كخبرىا محذكؼ كجكبنا، كالجكاب محذكؼ

                                                 

 (، ك)الظر ـ( بالكسر الظُّمـ.2/43( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد)ج(1
(، ك)مطكقة( تجعؿ لو طكقنا، ك)يحدل( مػف الحػداء، كىػك سػكؽ 2/356( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد)ج(2

 بؿ بالغناء.اإل
 (، ك)المنية( المكت.85( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(3
 (.192/ 2( حميؿ بف سنالة، ديكاف بني أسد )ج4)
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 كقد كردت ىذه ال كرة سي قكؿ حنرمي بف عامر: )مف الطكيؿ(

ٍبعه ًبا ينىٍيًعـً  ييةى رى با         ًلمى ياءي ًمفى ال ر  (1)داًرسي لىقىٍد شاقىني لىٍكع الحى

 سي البيت السابؽ حذؼ الجكاب لتقدـ ما يدؿ عميو )لقد شاقني(.

: جػػاءت )لػػكع( شػػرطية امتناعيػػة ليػػر جازمػػة، متمػػكية بم ػػدر مػػؤكؿ مػػف )أف( الصػػكرة الخامسػػة
كمعمكلييا، كخبرىا محذكؼ كجكبنا، كالجكاب محػذكؼ لتقػدُّـ القسػـ عميػو، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة 

 )مف الطكيؿ(سي قكؿ سبرة بف عمرك: 

ٍدرى الميقىنيعً  ٍك اءي  ى ًت الخى ـٍ ىىكادىةن          لىباشىرى لىعىٍمريؾى لىٍكع أىفي سيًي
(2) 

المتأمػػػؿ لمبيػػػت السػػػابؽ يمحػػػظ تقػػػدُّـ القسػػػـ )لعمػػػرؾ...( عمػػػا الشػػػرط )لػػػكع أف سػػػييـ...(، 
الشػػرط محػػذكؼ كالجػػكاب المػػذككر )لباشػػرت الخك ػػاء( لمقسػػـ لتقدُّمػػو سػػي التركيػػب، كأٌمػػا جػػكاب 

لدعلة جكاب القسـ عميو، كقد كقع الم در مف )أف(، كاسػميا )ىػكادة(، كخبرىػا )سػييـ( سػي محػؿ 
 رسع عما اعبتداء، كالتقدير لكع ىكادتيـ، كخبر المبتدأ محذكؼ كجكبنا مقديره بػ)مكجكد(.

ب )اليػػاء(، : جػػاءت )لػػكع( شػػرطية امتناعيػػة ليػػر جازمػػة، متمػػكية بنػػمير الغائػػالصػػكرة السادسػػة
 كجكاب الشرط ماض مثبت سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(

كىرىٍكنيؾى لىٍكعهي لىقيتى اٌلذم لىقيكا         سىذاؾى اٌلذم نىٌجاؾى ًمٌما ىيناًلكا
(3) 

اتي ؿ بػ)لكع( سي البيػت السػابؽ نػمير الغائػب اليػاء، كع يقػع إع سػي مكنػع ن ػب أك 
، كالنمير بعدىا مجركررسع، سعديىا سيبكيو كمف  ، كعديىا ا خفػش (4)تابعو مف النحاة حرؼ جرم

ليػو  حرؼ ابتداء، كما بعدىا سي محؿ رسع عما اعبتداء خرج بال يغة مػف الرسػع إلػا الخفػض، كا 
، كالجكاب محذكؼ تقديره مكجكد، كجممة الجكاب سعمية مانية مثبتة لير مقترنة (5)ذىب المالقي

 ا(.  بال ـ )لقيت الذم لقك 
                                                 

(، ك) ال ػػبا( جيمػػة الفتػػكة، ك)ا نػػيعـ( ت ػػغير ا نعػػـ كىػػك 2/366( حنػػرمي بػػف عػػامر، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(1
 مكنع لدل جبؿ خزاز.

(، ك)ىػػكادة( المػػيف كالرخ ػػة، ك)باشػػرت( عمسػػت، ك)الخك ػػاء( 2/70( سػػبرة بػػف عمػػرك، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج2)
سػرس سػػبرة، ك)المقنػػع( سػػرس رجػػؿ كالرخ ػػة، ك)باشػػرت( عمسػػت، ك)الخك ػػاء( سػػرس سػػبرة، ك)المقنػػع( اسػػـ 

 سرس لرجؿ يدعا قىٍرنىد.
 (.88( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(3
 (.2/373( سيبكيو، الكتاب )ج4)
 (.296المباني )ص( المالقي، ر ؼ 5)
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نقػ ن  (1)كقد كرد البيت مركيعا ب كرة أخرل سي المسػتدرؾ عمػا شػعره سػي ديػكاف بنػي أسػد
ػػا باعبتػػداء، (2)عػػف لسػػاف العػػرب ػػررح بالنػػمير الغائػػب )ىػػك( بعػػد )لػػكع(، سيكػػكف مرسكعن ، كقػػد  ي

، لير متنمرف لمجر  .ك)لكع( حرؼ شرط جاـز

 يقكؿ عبيد بف ا برص

ا أىعاًدياكىرىٍكنيؾى لىٍكع ىيٍك   لىقيتى اٌلذم لىقيكا           سىأىٍ بىٍحتى قىٍد جاكىٍزتى قىٍكمن

  .(أداة الشرط )لكماالمطمب الثاني: 
)لكما( حرؼ شرط لير جاـز عنػد النحػاة، لػو نفػس أحكػاـ )لػكع(، كلػو قسػماف  سػإف كليػو  

ػا، كع يميػو إع  سعػؿ، سػإف كليػو اسػـ الفعؿ، سحرؼ تحنيض، كعنػد المػالقي ع يكػكف إع تحنينن
، كقد يميو اعسػـ كػػ)لكع( سيكػكف حػرؼ امتنػاع لكجػكب، كلػو شػكاىد عػدة (3)كجب تقدير الفعؿ قبمو

 ، لكف الباحث لـ يعثر عما شكاىد لو سي أشعار بني أسد.(4)سي العربية

  .أداة الشرط )لك(المطمب الثالث: 
حػرؼ شػرط امتنػاعي، كقػد )لك( حرؼ بإجمػاع النحػاة، كيػأتي عسػتخدامات عػدة  سيكػكف 

يكػػكف شػػرطنا ليػػر امتنػػاعي، كيشػػتركاف سػػي أف ك ىمػػا تنعقػػد بػػو الع قػػة بػػيف السػػبب كالمسػػبب  
سيكػػكف الثػػاني معمقنػػا بػػا كؿ، سػػإف حػػدث ا كؿ حػػدث الثػػاني، كىػػك حػػدكث عمػػا سػػبيؿ التغميػػب، 

ث سػػي الػػزمف كلػػيس اإللػػزاـ سػػي كػػؿ الحػػاعت، كيفترقػػاف سػػي أف اعمتنػػاعي مػػرتبط بامتنػػاع الحػػدك 
، كتتنقػػؿ )لػػك( بػػيف (5)المانػػي  إذ تخػػتص )لػػك( لمشػػرط سػػي الػػزمف المانػػي خ سنػػا لبػػاقي ا دكات

اإليجػػػاب كاعمتنػػػاع تبعنػػػا لحالػػػة جممتيػػػو بعػػػدىا بػػػيف النفػػػي كاإلثبػػػات  سػػػإف جػػػاءت مكجبػػػة كانػػػت 
ف جػػاءت منفيػػة كانػػت مكجبػػة حػػرؼ  ، كلعػػٌؿ التعريػػؼ السػػائد بػػيف النحػػاة مػػف ككنيػػا(6)ممتنعػػة، كا 

امتنػػاع عمتنػػػاع، مػػػع مػػػا أحػػػدث مػػػف جػػػدؿ بػػػيف النحػػػاة حػػػكؿ  ػػػحتو إٌع أف الباحػػػث يػػػرل  ػػػحة 
ثباتنػػػا، سفػػػي المثبػػػت امتنػػػع الثػػػاني  التعريػػػؼ السػػػابؽ لمػػػا سيػػػو مػػػف امتنػػػاع الحكػػػـ المتنػػػمف نفينػػػا كا 

                                                 

 (.2/243( عبيد بف ا برص، ديكاف بني أسد سي المستدرؾ عما شعره)ج(1
 (.15/476( ابف منظكر، لساف العرب )ج(2
 (.297( المالقي، ر ؼ المباني )ص(3
 (.364(، كابف ىشاـ، مغني المبيب)ص609( المرادم، الجنا الداني )ص(4
(  حسػػػف، النحػػػك 349-337شػػػاـ، مغنػػػي المبيػػػب )ص(  ابػػػف ى291-289( المػػػالقي، ر ػػػؼ المبػػػاني )ص(5

 (.495-4/491الكاسي )ج
 (.289( المالقي، ر ؼ المباني )ص(6
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ف كػػػاف ا كؿ مثبتنػػػا  عمتنػػػاع ا كؿ، ككػػػذلؾ مػػػع النفػػػي امتنػػػع نفػػػي الثػػػاني عمتنػػػاع نفػػػي ا كؿ، كا 
كالثاني منفينػا سػامتنع نفػي الثػاني عمتنػاع إيجػاب ا كؿ، ككػذا العكػس، سمعػؿ مػا ذىػب إليػو النحػاة 
ؿ  ا، كمػػف اعتػػرض عمػػييـ مػػف نحػػاة سمعميػػـ ناقشػػكا المعنػػا المغػػكم دكف تػػأكُّ القػػداما كػػاف  ػػحيحن

 عحتماؿ امتناع الحكـ المتنمف سي الجممة.  

 ظمـ الككف، سامتنع ظ ـ الككف عمتنػاع كنمثؿ عما ما سبؽ بقكلنا: لك اختفت الشمس 
اختفػػاء الشػػمس، كمثػػاؿ المنفػػي: لػػك لػػـ تظيػػر الشػػمس لػػـ ينيػػر الكػػكف، سػػامتنع نفػػي إنػػارة الكػػكف 

 عمتناع نفي ظيكر الشمس، كا  أعمـ.

كتكػػكف )لػػك( حرسنػػا لمتمنػػي، كقػػد تػػأتي م ػػدرية بمعنػػا )أف( لكنيػػا ع تن ػػب، كقػػد تػػأتي 
 .(1)ؿ، كقد تأتي زائدةلمعرض، كقد تأتي لمتقمي

 كلحرؼ الشرط )لك( أحكاـ عدة يختص بيا، كمف ذلؾ: 

نيػػػػػا حػػػػػرؼ لػػػػػو ال ػػػػػدارة يتطمػػػػػب جممتػػػػػيف ا كلػػػػػا لمشػػػػػرط، كالثانيػػػػػة لمجػػػػػكاب، كمنيػػػػػا إ
سػػإف دخمػػت عمػػا المنػػارع أخم ػػتو لممنػػي   بالػػدخكؿ عمػػا المانػػي لفظنػػا كمعنػػا اخت ا ػػيا

ف كلييػا اعسػـ سبتقػدير سعػؿ محػذكؼ يفسػره معنا، أٌما لير اعمتناعية ستحمؿ زمػف اعسػتق باؿ، كا 
ف أسػػػػادت )إٍف(   المػػػػذككر، كيجػػػػكز أف يرسػػػػع عمػػػػا اعبتػػػػداء، كمنيػػػػا عػػػػدـ جػػػػـز الفعػػػػؿ بعػػػػدىا كا 
عخت ا يا بالدخكؿ عما الماني، كمنيا دخكؿ ال ـ سػي جكابيػا المثبػت لالبنػا، كع تػدخؿ سػي 

، كقد يقترف الجػكاب بقػد عمػا النػ درة، كمنيػا جػكاز حػذؼ جكابيمػا مػع كجػكد دليػؿ المنفي إع قمي ن
عميو، كمنيا جكاز اقتراف الجكاب بػ)إذنا( المؤكدة، كمنيا جكاز دخكليػا عمػا )أٍف( الم ػدرية، كقػد 
اختمؼ سي حكـ الم در المؤكؿ بعدىا سأجاز بعنػيـ رسعػو عمػا اعبتػداء، كأجػاز بعنػيـ رسعػو 

 .  (2)عما الفاعمية لمفعؿ المقدر

عمػػا  ػػكر عػػدة، سيكػػكف سعػػ ن مانػػينا مثبتنػػا، أك منفيعػػا، أك منػػارعنا منفيعػػا  كيػػأتي جكابيػػا
، سػػإف جػػاءت جممػػة اسػػمية مقركنػػة بػػال ـ أك الفػػاء سجػػاز كقكعيػػا جكابنػػا لمشػػرط عمػػا قمػػة، (3)بػػػ)لـ(

                                                 

(  حسػػػف، النحػػػك 352-349(  ابػػػف ىشػػػاـ، مغنػػػي المبيػػػب )ص292-291( المػػػالقي، ر ػػػؼ المبػػػاني )ص(1
 (.503-4/502الكاسي )ج

 (.501-4/491(  حسف، النحك الكاسي )ج359-337( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(2
 (.359 -358( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(3
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، بػؿ مػرادم منػع اعتبارىػا جكابنػا لمشػرط، لكػف ال(1)كقيؿ ىي جػكاب قسػـ محػذكؼ دلػت عميػو الػ ـ
 .  (2)محذكؼ، ألنت عف جكاب لك ىي جكاب لقسـ

كقد كردت )لك( بمعنا )ليت( لمتمني، سي ث ثة أبيات مف أشعارىـ، كمف ذلؾ قكؿ عبيد 
 بف ا برص: )مف البسيط( ا

دىعا مىعاًشرى سىًاستىكيٍت مىساًمعيييـ      يا لىٍيؼى نىٍفًسيى لىٍك تىٍدعك بىني أىسىدً 
(3) 

: )مف الك   اسر(كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

برؾى لىٍك ييناؿي  ؽي ًلقاءي رى ـو         كىحى  (4)ًإلا أىٍكًس ٍبًف حاًرثىةى ٍبًف  ى

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر(

بي ًلعىيشو لىك يىدكـي  بىٍيفى ًمٍسؾو         سىيا عىجى سىًبٍتنا بىٍيفى ذاؾى كى
(5) 

بمعنػػا )ليػػت(، كالجممػػة التاليػػة لػػو سػػي ا بيػػات الث ثػػة السػػابقة: كقعػػت )لػػك( حرسنػػا لمتمنػػي 
جممة منػارعة، كقػد ذىػب العممػاء سيػو ث ثػة مػذاىب  سمػنيـ مػف عػديه حػرؼ شػرط أشػرب معنػا 
التمني، كمنو مف عػديه حرسنػا مفيػدنا لمتمنػي سحسػب، كمػنيـ مػف عػديه )لػك( الم ػدرية دخميػا معنػا 

مػػػع إسادتيػػػا لمعنػػا التمنػػػي، سالبيػػػت ، كلعٌميػػػا سػػي ا بيػػػات السػػػابقة باقيػػة عمػػػا الشػػرطية (6)التمنػػي
: يجكز تقدير الجكاب بقكلنػا: لػك يػدـك سأعجػب لػو، لكنػو لػـ يػدـ، كالمتأمرػؿ سػي البيػت  ا خير مث ن
(، كأٌمػا  يمحظ معنا التمني سيو  إذ يتمنا دكاـ تمػؾ ا يػاـ السػعيدة، سجػاز القػكؿ سيػو : )ليػت يػدـك

مػػف اعتبرىػػا مسػػتقمة سػػ  جػػكاب ليػػا عنػػدىـ، كمػػف الجػػكاب سمختمػػؼ سيػػو تبعنػػا ل خػػت ؼ السػػابؽ، س
، كلعػؿي المتأمػؿ سػي ا بيػات السػابقة يمحػظ (7)اعتبرىا شرطية، أك م درية أجاز اتباعيػا بػالجكاب

إمكانية تقدير جكاب محذكؼ ليا، كقكلنا سي البيت ا كؿ: سأنجدىـ، ككذا سي البيت الثاني: لحؽي 
 لقاؤه. 

                                                 

 (.359 -358( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(1
 (.359 -358)ص المرجع السابؽ( (2
(، ك)اسػػػتٌؾ( انسػػػدي، ك)مسػػػامعيـ( آذانيػػػـ، ك)ليػػػؼ( لفظػػػة لمتكجػػػع 53( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد)ص(3

 كالتحسر عما سكات شيء محبكب.
، ديكاف بشر)ص( بشر بف أبي (4  (.169خاـز
 (. 50( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(5
 (.289( المرادم، الجنا الداني )ص(6
 (.352-351( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(7
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دة كمتنكعػة، د سي تسػعة كسػتيف شػاىدنا، عمػا  ػكر عػكقد جاءت )لك( سي شعر بني أس
 :تيكىي عما النحك اآل

: )لك( حرؼ شرط امتناعي، كجممة الشػرط مانػية، كجممػة الجػكاب سعميػة مانػية الصكرة األكلى
مثبتة لير مقترنة بال ـ، كقد كردت ىذه ال كرة سي ستة مكانع، كمنو قػكؿ عبيػد بػف ا بػرص: 

 )مف الكاسر( 

ًة ًباإًليابً سىمىٍك أىٍدرى   (1)ٍكتى ًعٍمباءى ٍبفى قىٍيسو         قىًنٍعتى ًمفى الغىنيمى

سجػػاءت )لػػك( سػػي البيػػت السػػابؽ شػػرطية امتناعيػػة، إذ امتنعػػت القناعػػة عمتنػػاع اإلدراؾ، 
كجممػة الشػرط سعميػة مانػػية )أدركػت عمبػاء...(، كجممػػة الجػكاب سعميػة مانػػية مثبتػة )قنعػت مػػف 

 الغنيمة...(، كلـ تقترف جممة الجكاب بال ـ، كىذا جائز. 

: )مف الكاسر(   كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ئيراسى  ًتًيـ زى بىني ًك بو         سىًمٍعتى لىنا ًبعىٍقكى مىٍك عايىٍنتىنا كى
(2) 

: )مف الكاسر(   كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍكفى رىٍأسى بىني تىميـو         عىفىٍرفى الكىٍجوى ًمٍنوي ًبالتُّرابً  لىٍك أىٍدرى كى
(3) 

 كمنو قكؿ الجميح: )مف المنسرح( 

ـٍ خاًلدي ٍبفي  ـي  لىٍك خاسىكي ًذ ٍتوي سىبيكحه ًعنانييا خى  (4)نىٍنمىةى نىػ         جي

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف البسيط( 

ري  لىٍك         رىأىٍيتى سي النيٍكـً شىٍخً ي نالىؾى الًق ى  (5)يا اٍبفى اٍسًتيا طيٍمتى لىميا ًبٍنتي عىٍنؾى كى

 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ:)مف الكاسر( 

دكداسىًإنيؾى لىٍك شىيً  ٌكاًف الخي ٍممىةى ًإٍذ تى ي  ٍدتى بيكاءى ًىٍندو         كىرى

                                                 

(، ك)عمبػػػاء بػػػف قػػػيس( مػػػف خ ػػػـك بنػػػي أسػػػد، ك)قنعػػػت( رنػػػيت، 38( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد)ص(1
 ك)اإلياب( الرجكع.

، ديك (2  (، ك)عقكتيـ( ناحيتيـ.93اف بشر)ص( بشر بف أبي خاـز
، ديكاف بشر)ممحؽ (3  (، ك)رأس بني تميـ( حاج بف زرارة قائد بني تميـ يـك النسار.2( بشر بف أبي خاـز
 (، كالسبكح( سريعة السير، ك)خذـ( منقطع.2/27( الجميح، ديكاف بني أسد)ج(4
 (.2/267( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(5
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ًئٍمتى ًبكيؿر ميٍعًكلىةو ثىككؿو          أىبافى الديٍىري كاًحدىىا الفىقيدا رى
(1) 

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ: )لػػػك( حػػػرؼ شػػػرط امتنػػػاعي، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة مانػػػية )شػػػيدت 
 رئمت بكؿ معكلة ثككؿ(. بكاء...(، كجممة الجكاب سعمية مانية مثبتة )

: )لك( حرؼ شرط امتناعي، كجممة الشرط مانػية، كجممػة الجػكاب مانػية مثبتػة الصكرة الثانية
: )مػػف  مقركنػػة بػػال ـ، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي أربعػػة مكانػػع، كمنػػو قػػكؿ بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 الطكيؿ( 

ٍنديبي سىمىٍك  ادىسكا الرىٍأسى الميمىفيؼى حاًجبان         لى قا  كىما عقا الًحماري كىجي
(2) 

كيتنح الشرط اعمتناعي سي البيت سامتنعت المقيا عمتناع م ادسة الرئيس، كقد جػاءت 
جممتػػا الشػػرط سعميتػػاف مانػػيتاف مكجبتػػاف، كجممػػة الشػػرط ) ػػادسكا(، كجممػػة الجػػكاب )ل قػػا...( 

 كقد اقترف الجكاب المثبت بال ـ، كىك كثير عند العرب.

 لجميح: )مف البسيط( كمنو قكؿ ا

ةى ع تيٍنً ٍبؾ ًلمشريبً  لىٍك أى ابىٍت لىقالىٍت، كىٍىيى  اًدقىةه         ًإفي الرريانى كى
(3) 

: )مف الكاسر(   كقد كردت محتممة ل متناع كعدمو سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍرًب ًإذ طىًفئىٍت   (4)سىعكراسىمىٍك عقىٍيتىني لىمىقىٍيتى ًقٍرننا         ًلناًر الحى

كسػػي البيػػت السػػابؽ كقعػػت )لػػك( شػػرطية امتناعيػػة لحػػدكث الشػػرط كجكابػػو سػػي المانػػي، 
ك ػػػػح أف يعطػػػػؼ باعسػػػػتدراؾ عمييمػػػػا، كالتقػػػػدير كلكنػػػػؾ لػػػػـ ت قينػػػػي، كجممػػػػة الشػػػػرط كالجػػػػكاب 
مانػػػيتيف، مػػػع احتمػػػاؿ اعتبػػػار زمػػػف الفعمػػػيف مانػػػينا لفظنػػػا مسػػػتقب ن معنػػػا، ستكػػػكف عمػػػا سػػػبيؿ 

ف  ػح ذلػؾ جػاز اعتبارىػا شػرطية ليػر امتناعيػة لكػف المعنػا التيديد سمك ت  قيني ت قي قرننا، كا 
ا كؿ أرجح لكقكع المعركة قبؿ ذكرىا، كالشاعر يسجؿ ىذه المعركة سي أبياتػو كبالتػالي سيػي إلػا 

 اعمتناع أقرب.

                                                 

(، ك)ىنػػػد كرممػػػة( ابنتػػػا معاكيػػػة بػػػف أبػػػي سػػػفياف، ك)ت ػػػكاف( 2/347ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج ( سنػػػالة بػػػف شػػػريؾ،(1
 تمطماف، ك)رئمت( عطفت، ك)ثككؿ( سقدت أحد أحبتيا، ك)معكلة( شديدة البكاء كالعكيؿ.

، ديػكاف بشػر)ص(2 (، ك)الػرأس( الػرئيس كىػك حاجػب بػف زرارة التميمػي رئػيس بنػي تمػيـ 11( بشر بف أبػي خػاـز
 ك)الحمار كجندب( رج ف كانا يراسقاف حاجب بف زرارة.بالنسار، 

 (، ك)تن بؾ( ت يبؾ باإلعياء كالعناء.2/15( الجميح، ديكاف بني أسد)ج(3
، ديكاف بشر)ص(4  (، ك)الًقرف( المكاسا سي الحرب، ك)سعكر( مييج النار.91( بشر بف أبي خاـز
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 كمنو قكؿ عبد بف جحش: )مف الطكيؿ( 

فا أيُـّ أىٍحمىدو   مىفىٍت بىٍيفى ال ي ًتيا يىٍكمنا لىبىريٍت يىمينىيا       سىمىٍك حى مىٍركى كى
(1) 

ػ)لك(، كجممتػػػػو سعميػػػػة مانػػػػية سجػػػػاء التركيػػػػب الشػػػػرطي سػػػػي البيػػػػت السػػػػابؽ امتناعيعػػػػا بػػػػ
...(، كجممػػة الجػػكاب مانػػية مثبتػػة مقترنػػة بػػال ـ )لبػػريت(، كسعػػ  الشػػرط مانػػييف لفظنػػا )حمفػػت

ايػػػة أخػػرل بالتككيػػػد بػػدؿ ا داة )لػػػك( كمعنػػا، سمػػـ يحػػػدث البػػر لعػػػدـ حػػدكث الحمػػػؼ، كت ػػدقو رك 
كركايتػػو )لقػػد حمفػػت(، كقػػد يحتمػػؿ البيػػت الحمػػؿ عمػػا معنػػا المػػدح، سي ػػبح زمػػف سعػػؿ الشػػرط 
ف  ػح التقػدير سػ  امتنػاع  مانينا سي المفظ مستقب ن سي المعنا عما تقدير: سمك تحمؼ لبػٌرت، كا 

 سي البيت عستقباؿ زمف سعؿ الشرط.  

الشػػرط )لػػك(، كجممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية، كجممػػة الجػػكاب مشػػتممة عمػػا : أداة الصػػكرة الثالثػػة
، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي بيػػت كاحػػد لبشػػر بػػف أبػػي حػػرؼ الجػػكاب )إذنا(، كبعػػدىا سعػػؿ مػػاضو 

: )مف الكاسر(  خاـز

 سىًإنيًؾ لىٍك رىأىٍيًت لىداةى ًبٍنتيـٍ         خيشكعي ًلمتىفىرًُّؽ كىاٍعًتراسي

ثىٍيًت  ًؼ التي اسيًإذنا لىرى ٍيري ميطيرى ٌدم لى ًمٍمًت أىٌني         ًبكي لي كىعى
(2) 

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ كقعػػػت )لػػػك( شػػػرطية امتناعيػػػة لحػػػدكث زمػػػف الفعمػػػيف سػػػي المانػػػي، 
كامتنػػػاع الثػػػاني عمتنػػػاع ا كؿ، كتقػػػديره امتنػػػع رثػػػاؤؾ لػػػي عمتنػػػاع رؤيتػػػؾ لػػػي سػػػي تمػػػؾ الحالػػػة 

مػة الشػرط مانػية )رأيػت...(، كجممػة الجػكاب مانػية المؤسفة عمػا سػراؽ ا حبػة، كقػد كقعػت جم
مقترنػػة بػػال ـ، كىػػك كثيػػر سػػي جػػكاب شػػرط )لػػك( المثبػػت، كقػػد سػػبقت جممػػة الجػػكاب بحػػرؼ )إذنا( 

 المفيد لمتككيد كالتثبيت.

: أداة الشرط )لك(، كجممة الشرط مانية كجممة الجكاب مانية منفية بػػ)ما(، كقػد الصكرة الرابعة
 سي مكنع كاحد سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ( كردت ىذه ال كرة 

مىيؾى         ًرماحي قىكمي ما ًانتىيىينا لىك قىدىرىت عى ىىذا كى
(3) 

                                                 

 (.2/420( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد)ج(1
، ديػػػكاف بشػػػر)ص( بشػػػر بػػػف أبػػػي (2 (، ك)بنػػػتـ( ارتحمػػػتـ، ك)اعتراسػػػي(  ػػػبرم، ك)مطػػػريؼ( مسػػػتحدث 144خػػػاـز

 جديد.
 (.119( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(3
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كقد كقعت جممة الشػرط مانػية )قػدرت...(، كجممػة الجػكاب سعميػة مانػية منفيػة بػػ)ما(، 
ٌؿ الشػػرط سػػي كىػػي  ػػكرة مػػف  ػػكر جػػكاب شػػرط )لػػك(، كالبيػػت عمػػا سػػبيؿ التيديػػد الكعيػػد، كلعػػ

ف قػػػدرت  البيػػػت ع يحمػػػؿ اعمتنػػػاع  لتنػػػمف الفعػػػؿ معنػػػا اعسػػػتقباؿ كلػػػيس المنػػػي، كالتقػػػدير كا 
عميػػػؾ رمػػػاح قػػػكمي مػػػا انتيينػػػا، كىػػػك تيديػػػد عمػػػرئ القػػػيس، لػػػيس عمػػػا سػػػبيؿ المنػػػي، بػػػؿ سػػػي 

   سإف قكمي سيقتمكنؾ بالرماح، كىك مفاد البيت التالي لو إذ يقكؿ سيو:  المستقبؿ سإف لـ ترتدع

ٍينا ٌتا تىنكشىؾى نىٍكشىةن       عاداًتًيفي ًإذا اٍنتىكى  (1)حى

سحػػػرؼ )حتػػػا( المفيػػػد عنتيػػػاء الغايػػػة يشػػػي بتنػػػمف اعسػػػتقباؿ سػػػي لحػػػدث، سػػػإف اسػػػتمٌر 
 سحركؾ سإف قكمي سييمككنؾ كما قتمنا كالدؾ، كلذا ساحتماؿ اعمتناع سييا قميؿ، كا  أعمـ. 

: أداة الشػػػرط )لػػػك(، كجممػػػة الشػػػرط مانػػػية، كجممػػػة الجػػػكاب مانػػػية ناق ػػػة الصػػػكرة الخامسػػػة
: )مف الكاسر(   مقركنة بال ـ، كقد كردت سي بيت كاحد سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

لىٍك جاراؾى أىٍبيىضي ميٍتمىًئبٌّ         قيرل نىبىًط السيكاًد لىوي ًعياؿي   كى

............       ...................................... 

ما القيذيساًت لىيسى لىيا ًب ؿي  ياتو         عى كر ًت السيفيفي ميخى ى بىحى  (2) ى

كقػػػد كقعػػػت )لػػػك( شػػػرطية امتناعيػػػة، سػػػامتنع الجػػػكاب عمتنػػػاع الشػػػرط، سػػػ  يسػػػتطيع أحػػػد 
مجاراة ممدكحو، كقد كقعت جممة الشرط سعمية مانية )جاراؾ...(، كجممة الجكاب سعميػة مانػية 

 ة مثبتة مقترنة بال ـ )  بحت(.   ناق 

: )لػػك( شػػرطية امتناعيػة، كجممػػة الشػرط مانػػية، كجممػػة الجػكاب مانػػية مبنيػػة الصػكرة السادسػػة
لممجيكؿ مثبتة مقركنة بال ـ، كقد كردت ىذه ال كرة سي بيت كاحػد سػي قػكؿ نػرار بػف ا زكر: 

 )مف الطكيؿ(

ٍت     بررى نكبي لىخي ٌنا جى لىٍك سىأىلىٍت عى ـي   كى باءي ًبيا الدي ٍقرى ًشييةى سالىٍت عى  (3)عى

                                                 

 (، ك)تنكشؾ( تتناكلؾ، ك)انتكينا( عزمنا.119( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(1
، ديػػكاف بشػػر)ص(2 )أبػػيض متمئػػب( نيػػر أبػػيض، (، ك)جػػاراؾ( سػػايرؾ كجػػرل معػػؾ، ك169( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

كيق ػػد بػػو نيػػر الفػػرات، ك)متمئػػب( مسػػتقيـ ع اعكجػػاج سيػػو، ك)نػػبط( قػػـك سػػكنكا العػػراؽ عممػػكا سػػي الزراعػػة، 
يػػات( مرتفعػػات، ك)القػػذسات( جمػػػع قذسػػة، كىػػي قمػػة الجبػػػؿ،  ك)السػػكاد( الخنػػرة كالزراعػػة سػػي العػػػراؽ، )مخكر

 ك)ب ؿ( الماء.
 (.2/393سد)ج( نرار بف ا زكر، ديكاف بني أ(3
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سامتنع اإلخبار عمتناع السؤاؿ، كك  الفعميف مانيا الزمف لفظنا كمعنا، كقد اقتػرف سعػؿ 
 الجكاب بال ـ، ككقع سعؿ الجكاب مبنيعا لممجيكؿ.   

: )لػك( شػرطية امتناعيػة، كجممػة الشػرط مانػية ناق ػة، كجممػة الجػكاب مانػية الصكرة السػابعة
نػاسع مثبتة لير مقركنة بال ـ، كقد كردت ىذه ال كرة سػي أربعػة أبيػات مػف أشػعارىـ، كمنػو قػكؿ 

 : )مف الطكيؿ( بف نفيعا

دي   (1)تىراني لىٍك كيٍنتي سي العىٍنقاًء أىٍك سي عىمايىةو         ظىنىٍنتيؾى ًإٌع أنٍف تى ي

كقد كقعت جممة الشرط سعمية مانية ناق ة )كنػت( تتطمػب اسػمنا كخبػرنا، كجممػة الجممػة 
 الجكاب سعمية مانية مثبتة لير مقركنة بال ـ )ظننتؾ(.

 كمنو قكؿ طميحة بف خكيمد: )مف الكامؿ( 

ـٍ ًبمييىنيدو عىنى  ٍلتييي  بً لىٍك كيٍنًت يىٍكـى القاًدًسييًة ًإٍذ             نازى

ٍربً  قامىتي ًلمطيٍعًف كىالني رىسي          كىاً  ميٍن ى ٍرتى شىٌداتي كى  (2)أىٍب ى

 كمنو قكؿ أبي مكعت: )مف الكامؿ( 

مىٍيؾى ًعٍندى ًكجارً  ؿى ما أىتىٍيتى تىيارىشىٍت         أىٍكعدي عيٍرجى عى  (3)لىٍك كاف أىكي

 كمنو قكؿ خريـ بف ساتؾ: )مف البسيط( 

ٌباسً لىٍك كافى  ـٍ ًباٍبًف عى ٍككي مى ًلٍمقىٍكـً رىٍأمه يىٍرشيدكفى ًبًو         أىٍىؿى الًعراًؽ رى
(4) 

ك)لػػػك( شػػػرطية امتناعيػػػة عمتنػػػاع كقػػػكع الجكاب)رمػػػككـ( مانػػػية الػػػزمف، عمتنػػػاع كقػػػكع 
 الشرط )كاف لمقـك رأم( سي الزمف الماني، كسعؿ الشرط ماض يتطمب اسمنا مرسكعنا، كخبرنا .

: أداة الشرط )لك(، كجممة الشرط مانية ناق ة، كجممة الجكاب مانػية ناق ػة اسعةالصكرة الت
: )مػػف  مقركنػػة بػػال ـ، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي ث ثػػة أبيػػات، كمنػػو قػػكؿ بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 الطكيؿ( 

                                                 

، ك)عمايػػة( جبػػؿ سػػي نجػػد 2/327( نػػاسع بػػف نفيػػع، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(1 (، )العنقػػاء( أكمػػة سػػي قمػػة جبػػؿ عػػاؿو
 يختفي مف يدخمو عستدارتو، ك)ت د( تعرض كتتغانا.

 (، ك)عنب( قاطع.509-2/508( طميحة بف خكيمد، ديكاف بني أسد)ج(2
 قبيمة النباع، ك)كجار( حجر النبع كا سد كنحكىما.(، ك)عرج( 2/535( أبك مكعت، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.2/547( خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد)ج(4
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ياعى أىسىٍرتىوي         ًبقاًدـً عىٍ رو قىٍبمىما ىيكى ميٍعًسري   سىمىٍك كيٍنتى ًإٍذ ًخٍفتى الني

ـٍ يىٍعدي شىرُّىا            سىناًبؾى ًرٍجمىٍييا كىًعٍرنيؾى أىٍكسىري  ىٍ بىحى كىالشيٍقراًء لى  (1) ى

سي البيت السابؽ كقعت جممتػا التركيػب الشػرطي مانػيتاف ناق ػتاف، ا كلػا مػف الكػكف 
ػػا، كخبػػرنا من ػػكبنا، كا قتػػرف كالثانيػػة مػػف الكػػكف سػػي زمػػف ال ػػباح، كتطمػػب كػػؿ منيمػػا اسػػمنا مرسكعن

نيػػػاء ا  ة امتناعيػػة لحػػػدكثيما سػػػي المنػػػي، ك الجػػكاب الػػػ ـ، كىػػػك كثيػػػر سػػي المثبػػػت، ك)لػػػك( شػػػرطي
 كقتيما، سمـ ي بح كالشقراء  نؾ لـ تأسره.

 كمثمو قكؿ خالد بف قيس: )مف المتقارب( 

دً   (2)سىمىٍك كيٍنتى شىٍيئنا ًمفى ا ىٍشًرباًت         لىكيٍنتى ًمفى ا ىٍسكىًغ ا ىٍبرى

 ككذلؾ قكؿ خكلة بنت ا زكر : )مف الطكيؿ( 

ديٍعنا كى داًع كى قىٍفنا ًلمكى  (3)سىمىٍك كيٍنتي أىٍدرم أىنيوي آًخري المُّقا         لىكيٌنا كى

: أداة الشرط )لك(، كجممة الشرط مانية مبنية لممجيكؿ، كجممة الجػكاب مانػية الصكرة العاشرة
 مقركنة بال ـ، كقد كقعت سي بيتيف اثنيف، كمنو قكؿ عمباء بف الحارث: )مف الكاسر( 

ا كا         سىمىٍك تيًرؾى القىطا لىٍي ن لىنىامى نا اٍرتىًحمكا كًسيري أع يا قىٍكمى
(4) 

 : )مف الطكيؿ( كمنو قكؿ مغمس بف لقيط

ٍبًس بىغيضو عٍستىحىشي شىريديىا ٍميىةن لىٍك قيسرمىٍت بىٍيفى عاًمرو         كىعى رىما رى
(5) 

: )لػػك( شػػرطية امتناعيػػة، كجممػػة الشػػرط مانػػية مبنيػػة لممجيػػكؿ، كجممػػة الصػػكرة الحاديػػة عشػػرة
 الجكاب مانية منفية بػ)ما(، كقد كردت سي بيت كاحد سي قكؿ عمرك بف شأس:)مف البسيط( 

لىٍك تىكىنيفىيا الحاككفى ما قىًدركا ٍت ًبالنيدل ما مىسييا بىمىؿه         كى  (6)لىٍك سيررحى

                                                 

، ديػكاف بشػر)ص(1 (، ك)الشػقراء( سػرس لقػيط بػف زرارة التميمػي، ك)سػنابؾ( جمػع سػنبؾ، 85( بشر بف أبي خاـز
 كىك مقدـ حاسر الفرس، ك)أكسر( محفكظ لير مجركح.

 (، ك)ا سكغ( المقبكؿ.2/126أسد)ج( خالد بف قيس، ديكاف بني (2
 (.2/493( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(3
 (، ك)القطا( نكع مف الطيكر بطيء المشي.2/204( عمباء بنت الحارث، ديكاف بني أسد)ج(4
 (، ك)استحش( مف الحشاشة، كىي بقية الركح، ك)الشريد( اليارب.2/49( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد)ج(5
 (.66عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص( (6
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ت السابؽ مػرتيف، كك ىمػا امتناعيتػاف، سػي ا كلػا جػاءت جممػة كقد كقعت )لك( سي البي
ٍت(، كجكابيػػا مػػاضو  منفػػيٌّ بػػػ)ما( )مػػا مسيػػيا( ليػػر مقتػػرف بػػال ـ كىػػك  الشػػرط مبنيػػة لممجيكؿ)سيػػررحى

ا كثر سي المنفي، كسي الثانية جممة الشرط مانية معمػـك ساعميػا، كجممػة الجػكاب مانػية منفيػة 
 بػ)ما(.

: أداة الشػرط )لػك(، كجممػة الشػرط مانػية، كجممػة الجػكاب منػارعة منفيػة عشػرة الصكرة الثانية
 .بػ)لـ(، كقد كردت ىذه ال كرة سي مكنعيف مف أشعارىـ

: )مف الرجز(   كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ـٍ أىنىـٍ  ا لى  (1)لىٍك ًخٍفتي ىذا ًمٍنؾى يىٍكمن

مانػػية مثبتػػة )خفػػت(،  سػػي البيػػت السػػابؽ كقعػػت )لػػك( شػػرطية امتناعيػػة، كجممػػة الشػػرط
كجممػػػة الجػػػكاب منػػػارع لفظنػػػا مػػػاضو معنػػػا )لػػػـ أنػػػـ(  عنتفائػػػو بػػػػ)لـ(، كمعنػػػا اعمتنػػػاع ذىػػػاب 
، كىػػك الحكػػـ المتنػػمف سػػي جممػػة الجػػكاب،  المفظػػيف سػػي الػػزمف المانػػي، كقػػد امتنػػع نفػػي النػػـك

حػرؼ )لػك( سػي  في إ :عمتناع الخكؼ، كىك الحكـ المتنمف بجممة الشرط، كقػد قػاؿ بعػض النحػاة
 .  (2)مثؿ ىذا المكنع حرؼ امتناع لكجكب

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ( 

لىك كىريمكا سىن  ما قىكمي كى  (3)سىمىك طيفتى بىيفى الشىرًؽ كىالغىرًب لىـ تىًجد       ًلقكـو عى

كقعت )لك( الشرطية سي البيت السػابؽ مػرتيف، سػي ا كلػا: جػاءت جممػة الشػرط مانػية 
تػػة )طفػػت(، كجممػػة الجػػكاب منػػارعة )لػػـ تجػػد( منفيػػة بػػػ)لـ(، كلعػػؿي المعنػػا المناسػػب لمبيػػت مثب

)إف تطػػػكؼ( لتفيػػػد اعسػػػتقباؿ، كىػػػك المناسػػػب لمعنػػػا  :ككنيػػػا شػػػرطية ليػػػر امتناعيػػػة، كالتقػػػدير
المدح، أٌما ككنيا امتناعية سيك ينعؼ معنا المدح سيو، كأٌما الثانية سجممة الشرط سعمية مانية 

، كالجكاب محذكؼمبني  كىك جائز لدعلة السياؽ عميو.   ،ة لممعمـك

  

                                                 

، ديكاف بشر)ص(1  (.215( بشر بف أبي خاـز
 (.289( المالقي، ر ؼ المباني )ص(2
 (.39( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(3
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: أداة الشػػرط )لػػك(، كجممػػة الشػػرط مانػػية، كجممػػة الجػػكاب محذكسػػة، كقػػد الصػػكرة الثالثػػة عشػػرة
 .(1)كردت ىذه ال كرة سي ث ثة عشر بيتنا

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

لىٍك          ـى ما بىنىٍيناع يىٍبميغي الباني كى سىعى الديعاًئ رى
(2) 

سي البيت السابؽ كقع التركيب الشرطي لير اعمتناعي مف ا داة )لك( كجممتو المانػية 
)رسع الػدعائـ( متكسػط بػيف جػزأم جممػة، سسػبقو الفعػؿ كالفاعػؿ، كتبعػو المفعػكؿ، كالجممػة السػابقة 
لو )ع يبمػغ...( دالػة عمػا الجػكاب كليسػت جكابنػا لمشػرط  لمػا  دكات الشػرط مػف  ػدارة، كتقػدير 

اب سمف يبمغ بناءنا، سػالجكاب سػي اعسػتقباؿ، كلػيس سػي المانػي كىػك ا نسػب لمعنػا الفخػر الجك 
 سي البيت، كحذؼ جكاب )لك( الشرطية لير اعمتناعية كثير سي المغة. 

 كمنو قكؿ ربيعة أبي ذؤاب: )مف الكاسر(

لىٍك تىقىٍكىا ًبأىٍسياؼو  ًنييةى ًبالًفٍتياًف ذاًىبىةه         كى كىأىٍدراعً ًإفي المى
(3) 

سكقعػػػت )لػػػك( شػػػرطية ليػػػر امتناعيػػػة، كجممػػػة الشػػػرط مانػػػية )اتقكىػػػا بأسػػػياؼ(، كجممػػػة 
الجػػكاب محذكسػػة يفسػػرىا شػػرط البيػػت ا كؿ، سػػإف اتقكىػػا سػػي المانػػي كاعسػػتقباؿ سسػػتذىب بيػػـ، 

تػؿ كأٌما معنا اعمتناع سإنو لير مراد سي البيت، سمك استدركنا عما الشػرط بػػ)لكف لػـ يتقكىػا( عخ
 المعنا، كالمراد لف ينفعيـ شيء مف كقكع القدر. 

 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ : )مف الكاسر(

ياةى ًلمىٍف تيناًدم لىًكٍف ع حى يعا         كى لقىٍد أىٍسمىٍعتى لىٍك نادىٍيتى حى
(4) 

سي ىذا البيت كقعت )لك( شرطية، كا رجح أنيا امتناعية لعدـ كقكع نداء ا حياء سانعػدـ 
اع، كلعميػػو المػػراد سػػي البيػػت، كلػػيس اعسػػتقباؿ سػػزمف الفعمػػيف سػػي المانػػي، كقػػد تميػػت )لػػك( اإلسػػم

                                                 

:  ،(67)ص ،(43( كبقيػػػػة الشػػػػكاىد: مػػػػف ديػػػػكاف عبيػػػػد بػػػػف ا بػػػػرص: )ص(1 كمػػػػف ديػػػػكاف بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي خػػػػاـز
 ،(2/54)جكمػف ديػكاف بنػي أسػد:  ،(65( )ص41)ص ( 39كمف ديػكاف عمػرك بػف شػأس: )ص ،(71)ص
 (.  2/552)ج ،(2/373)ج ،(2/140)ج

 (.119( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(2
 (، ك)تقكىا( اتقكىا.2/103( ربيعة أبي ذؤاب، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.2/341( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد)ج(4
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) سػػمعت لكنػػؾ لػػـ  :بفعػػؿ مػػاضو لمشػػرط، كسعػػؿ الجػػكاب محػػذكؼ  لدعلػػة السػػياؽ عميػػو، كالتقػػدير
 تنادم حيعا(. 

 : )مف الطكيؿ( عقيبة بف ىبيرةكمنو قكؿ 

ـي لىٍك عايىٍنتييا لىكىسىٍكتييا ريبىة يىٍقطىعي         كىأيٍقًس  (1)بىتككنا ًإذا عىضي الني

: أداة الشرط )لك(، كجممة الشرط مانػية ناق ػة، كجممػة الجػكاب محذكسػة، الصكرة الرابعة عشرة
 كقد كردت ىذه ال كرة سي خمسة مكانع، كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر(

قىٍد أىٍبدىٍت لىوي لىٍك كافى يىٍ حك          ا ميبيناكى ٍرمن ًشييةى عاًقؿو  ي  (2)عى

سكقعت)كػػاف( ناق ػػة تتطمػػب اسػػمنا كخبػػرنا سعػػ ن لمشػػرط بػػػ)لك(، كجممػػة الجػػكاب محذكسػػة، 
كالتقػػدير: لػػك كػػاف ي ػػحك  بػػدت لػػو  ػػرمنا، لكنػػو لػػـ يكػػف ي ػػحك، سػػػ)لك( سػػي البيػػت امتناعيػػة، 

 كالجكاب محذكؼ، كىذا جائز سي تركيب )لك( الشرطية.

 بف قيس: )مف المتقارب(كمنو قكؿ خالد 

ـٍ يكلىدً   (3) أىرل كيؿي أىٍمرم ًإلا عاً ـو       سىما أىنا لىٍك كافى لى

 كمنو قكؿ حنرمي بف عامر: )مف الطكيؿ(

لىٍك كافى شىٍيءه بىٍينىنا ميتىشاًكسي  ٍذ نىٍحفي ع نىٍخشا النيميمىةى بىٍينىنا     كى كىاً 
(4) 

كالم ػرح بػو جػكاب القسػـ، كمنػو قػكؿ حبيػب  كقد تقدـ القسـ عما الشرط سػي مكنػعيف،
 بف مظير: )مف الرجز(

ـي لىٍك كيٍنتيـٍ لىنا أىٍعدادنا  كىأيٍقًس

ليٍيتيـٍ أىٍكتادنا ـٍ كى أىٍك شىٍطًركي
(5) 

                                                 

 (، ك)بتككنا( سيفنا قاطعنا، ك)النريبة( بمعنا المنركب.2/470)ج( عقيبة بف ىبيرة، ديكاف بني أسد 1)
سػػي نجػػد، أك جبػػؿ لحجػػر أبػػك امػػرئ القػػيس، أك مػػاء  (، ك)عاقػػؿ( كادو 59( عمػػرك بػػف شػػأس، ديػػكاف عمػػرك)ص(2

 لبني أٌباف، ك) رمنا( قطعنا، ك)مبينا( كانح.
 (، ك)عا ـ( كلد الشاعر.2/126( خالد بف قيس، ديكاف بني أسد )ج(3
 (.2/367( حنرمي بف عامر، ديكاف بني أسد)ج(4
 (، ك)أكتادنا( سراعنا.2/523( حبيب بف مظير، ديكاف بني أسد )ج5)
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ا بالفعػػؿ سػػابقنا لمشػػرط )لػػك كنػػتـ لنػػا أعػػدادنا(، كجممػػة  سكقػػع القسػػـ بػػالمفظ )كأقسػػـ( م ػػريحن
كلػػـ تقتػػرف جممػػة جػػكاب القسػػـ بػػال ـ، كجػػكاب  ،)كليػػتـ أكتػػادا(الجػػكاب كاحػػدة لػػلكؿ، كىػػك القسػػـ 
 الشرط محذكؼ يفسره جكاب القسـ.

: )مف الطكيؿ(   كقد اقترف جكاب القسـ السابؽ لمشرط بال ـ سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

درؾى ناًرعي  درم ًلخى ٍيتى ًإٍذ خى ىٍكرى لىعىٍمريؾى لىٍك كانىٍت ًزناديؾى ىيٍجنىةن          ى
(1) 

سػي البيػػت السػابؽ: تػػكالا تركيبػات ا كؿ قسػػـ، كالثػػاني شػرط، كقػػد تقػدـ القسػػـ بػػػ)لعمرؾ( 
مانػػية ناق ػػة، سفسيػػر كجممتػػو  ،ساسػػتحؽ الجػػكاب المػػذككر ) كريػػت(، كتػػأخر الشػػرط )لػػك كانػػت(

 جكاب الشرط عند مف قاؿ بإعماؿ ا كؿ، كبعض النحاة يعمؿ الثاني.   جكاب القسـ 

: أداة الشرط )لك(، كجممة الشرط منارعة، كجممػة الجػكاب مانػية ليػر عشرةالصكرة الخامسة 
كمنػػػو قػػػكؿ عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص: )مػػػف  ،مقركنػػػة بػػػال ـ، كقػػػد كردت ىػػػذه ال ػػػكرة سػػػي بيتػػػيف اثنػػػيف

 المنسرح(

قىو رى قنا خى ما ًنظاـو لىوي         لىك يىًجدي الماءي مىٍخرى الماءي يىجرم عى
(2) 

السابؽ شرطية، كجممة الشرط سعمية منػارعة )يجػد(، سعميػا ليػر سكقعت )لك( سي البيت 
مجزـك كىك ا كثر، كجممة الجكاب سعمية مانية مثبتة ليػر مقركنػة بال ـ)خرقػو(، كلعػؿي اعتبػار 
اعمتنػػاع سػػي البيػػت أرجػػح  إذ  ػػح العطػػؼ عمييػػا بػػػ)لكف لػػـ يجػػد(، كزمػػف المنػػارع مقمكبنػػا إلػػا 

ؿ المني بالنفي، كقد يجػكز اعتبار  ىػا ليػر امتناعيػة ل ػحة سػير الجممػة سػي اعسػتقباؿ عمػا تػأكُّ
 .)لك( بمعنا )إٍف يجد مخرقنا سيخرقو(

 كمنو قكؿ عباد بف أنؼ الكمب: )مف المتقارب(

 (3)سىمىٍك يىٍستىطيعكفى دىبيٍت لىنا         مىذىاكي ا ىساعي كىأىٍطفالييا

زمػػف الفعػػؿ كعػػدـ كقكعػػو، سيػػي  )لػػك( سػػي البيػػت السػػابؽ شػػرطية ليػػر امتناعيػػة عسػػتقباؿ
بمعنا )إٍف( الشرطية، كجممة الشرط منارعة لير مجزكمة، كجممة الجكاب سعميػة مانػية مثبتػة 

 م رح بيا )دبيت( لير مقترنة بال ـ. 

                                                 

، ديكاف بشر ) ص 1)  (، ك)ىجنة( الزند الذم ع يكرم بقدحة كاحدة، ك)نارع( متذلؿ.115( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)مخرؽ( الشؽ.84( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(2
 (، ك)مذاكي( الخيؿ تامة السف.2/88بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد)ج ( عباد(3
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: )لػػك( شػػرطية ليػػر امتناعيػػة، كجممػػة الشػػرط منػػارعة مثبتػػة، كجممػػة الصػػكرة السادسػػة عشػػرة
ـ، كقد كردت ىذه ال كرة سي بيتيف اثنيف، كمنو قػكؿ عبيػد بػف الجكاب مانية مثبتة مقركنة بال 

 ا برص: )مف البسيط(

 (1)ناطكا الررعاثى ًبمىٍيكنل لىٍك تىًزؿُّ ًبًو        عٍندىؽي دكفى ت قي الميٌبًة القيريطي 

 كمنو قكؿ الجميح: )مف الطكيؿ(

 (2)ًمٍف شىٍمًس النيياًر نيجكمييا أىعاًمري ًإٌنا لىٍك نىشاءي لىغيٍرتيـي           كىما لارى 

كقعت )لك( سي البيتيف السابقيف شرطية لير امتناعية عسػتقباؿ زمػف الشػرط سييمػا، سيػك 
لـ يحدث بعد، كاعمتناع مع )لك( يكجب الشرط بيما سي المني، سيمتنع أحدىـ عمتنػاع اآلخػر، 

امتنػػػػاعي، كقػػػػد اقتػػػػرف الجػػػػكاب كأٌمػػػػا إف كانػػػػا سػػػػي اعسػػػػتقباؿ سمعناىػػػػا معنػػػػا )إٍف( كالشػػػػرط ليػػػػر 
 الماني لفظنا المنارع معنا بال ـ الكاقعة سي جكاب الشرط.

: أداة الشرط )لك(، كجممة الشرط منارعة، كجممة الجكاب مانية مقترنة الصكرة السابعة عشرة
 )ال ـ(، كقد كردت ىذه ال كرة سي مكنع كاحد مف قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(ك بػ)قد(

ـكىأىٍطرى  لىك يىرل         مىسالان ًلنابىيًو الشيجاعي لىقىد أىزى  (3)ٍقتي ًإطراؽى الشيجاًع كى

سي البيت السابؽ كقعت )لك( أداة شرط امتناعي، كجممتو منارعة مثبتػة )يػرل(، كجممػة 
كننػا ػكىاب لىػك اٍلمىاًنػي مىٍقري قػد كرد جى  الجكاب مانية مقترنة بػ)لقد( عما الشػذكذ، يقػكؿ المػرادم: " كى

بقد كىىيكى لىًريب"
 ، كقد سبقت اقترنت )قد( بال ـ، كجممة الجكاب سعمية مانية. (4)

: أداة الشرط )لك(، كجممة الشرط منارعة مبنية لممجيكؿ، كجممػة الجػكاب الصكرة الثامنة عشرة
 : مانية لير مقركنة بال ـ، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة سػي بيػت كاحػد سػي قػكؿ بشػر بػف أبػي خػاـز

  ()مف البسيط

نكفى ًكياعن أىٍك ميعايىرىةن        ـٍ يىٍعًدلٍ  لىٍك ييكزى لى دي ماليكا ًبرىٍنكل، كى ييـي أيحي
(5) 

                                                 

(، ك)نػػاطكا( عميقػػكا، ك)الررعػػاث( جمػػع رعثػػة، كىػػي القػػرط، ك)الميػػكل( 79( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد)ص(1
 العنؽ، ك)المبة( مكنع الق دة سي ال در، ك)القرط( ما يعمؽ سي شحمة ا نف.

 (، ك)لرتـ( ذىبتـ كلربتـ.2/31د)ج( الجميح، ديكاف بني أس(2
ا شديدنا.57( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(3 ( عض عنع  (، ك)الشجاع( الحية الذكر، ك)أـز
 (.358( المرادم، الجنا الداني)ص(4
، ديكاف بشر)ص(5  (، ك)رنكل كأحد( جب ف سي شبو الجزيرة العربية )السعكدية(.57( بشر بف أبي خاـز
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: )لػػػك( شػػػرطية ليػػػر امتناعيػػػة، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة منػػػارعة مبنيػػػة الصػػػكرة التاسػػػعة عشػػػرة
بيػت لممجيكؿ، كجممة الجكاب سعمية قدـ شبو الجممة المتعمػؽ بالفعػؿ عمػا الفعػؿ، كقػد كردت سػي 

 كاحد سي قكؿ عمرك بف شأس: )مف الخفيؼ(

درًه أىٍف يىقكع يم ًبكي ٍيتنا         لىٍفظي حى بيري مى ٍمًت لىٍك ييخى  (1)يا أىبا ال ي

 سشبو الجممة )بكده( متعمؽ بالفعؿ، كالفعؿ المنارع )يقكع( جكاب لمشرط، كا  أعمـ.

منارعة مثبتة، كجممة الجكاب محذكسػة، كقػد : أداة الشرط )لك(، كجممة الشرط الصكرة العشركف
 ، كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )الطكيؿ( (2)كردت ىذه ال كرة سي خمسة شكاىد

ـٍ  ـٍ أيذى لى ٍمًد ًعٍندم أىٍف أىمكتى كى كىالخي ٍمدى لىٍك أىٍستىطيعيوي         كى  (3)سىًإنري أيًحبُّ الخي

ع الخمػػد لتخمػػدت، كالتقػػدير: لػػك أسػػتطيسػػي البيػػت السػػابؽ حػػذؼ الجػػكاب، كالسػػابؽ يفسػػره، 
 كلكف ع أستطيع.

 كمنو قكؿ عبد ا  بف جحش: )مف الطكيؿ(

ـي ًمٍنوي لىٍك يىرل الريٍشدى راًشدي  راـً عىظيمىةن         كىأىٍعظى تىعيدُّكفى قىٍتما سي الحى
(4) 

مانػية مثبتػة : أداة الشػرط )لػك( متمػكة بجممػة اسػمية، كجممػة الجػكاب كالعشركف حاديةالصكرة ال
ليػػر مقركنػػة بػػال ـ، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي بيػػت كاحػػد مػػف قػػكؿ عبيػػد بػػف ا بػػرص: )مػػف 

 البسيط(

ـى الٌناسى سي كىبىدً  ٍؾ ًليىٍكـو أىقا ـٍ         تيٍترى لى مىٍكؾى كى ماتيؾى ًبالمىٍحمري حى ـٍ حي لىٍك ىي
(5) 

سمػنيـ مػف يجيػز   بيف النحاةتمكة باسـ، مختمؼ سيو سي البيت السابؽ: كقعت )لك( شرطية، م
، (6)إعرابو عما اعبتداء، كمنو مف يمنع ذلؾ، كيرل كجكب تقدير سعؿ محػذكؼ لمشػرط أك )كػاف(

كقد كقػع نػمير الغائػب )ىػـ( سػي محػؿ رسػع عمػا اعبتػداء، أك عمػا الفاعميػة، متمػكعا باسػـ مشػتؽ 

                                                 

 (.73ديكاف عمرك)ص( عمرك بف شأس، (1
عمػػػرك بػػػف شػػػأس ، كمػػػف ديػػػكاف (169)صبشػػػر  ، كمػػػف ديػػػكاف(53)صمػػػف ديػػػكاف عبيػػػد: ( كبقيػػػة الشػػػكاىد: (2

 (.50)ص
 (.2/307( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.2/562( عبد ا  بف جحش، ديكاف بني أسد)ج(4
 (.281-279( المرادم، الجنا الداني )ص(5
 (.354-353المبيب)ص( ابف ىشاـ، مغني (6
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النػػمير عمػػا اعبتػػداء، كلػػيس )حماتػػؾ( مرسػػكع عمػػا الخبريػػة، كىػػذا مػػا يؤكػػد تػػرجيح تكجيػػو رسػػع 
عمػػا الفاعميػػة، كلػػـ يػػرد بعػػدىا سعػػؿ مباشػػر ليفسػػر المحػػذكؼ، كجػػاء جػػكاب الشػػرط)حمكؾ( سعػػ ن 
مانينا مبنيعا لممعمـك لير مقػركف بػال ـ، كا كثػر اقترانػو بػال ـ، كلعػٌؿ الشػاىد السػابؽ يػرجح كفػة 

 القائميف بجكاز مباشرة )لك( لمجممة اعسمية.

: أداة الشػػرط )لػػك(، متمػػكة بػػػ)أف( كمعمكلييػػا، كجممػػة الجػػكاب مانػػية يػػة كالعشػػركفالصػػكرة الثان
مثبتػػة ليػػر مقركنػػة بػػال ـ، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي بيػػت كاحػػد مػػف قػػكؿ منػػرس بػػف ربعػػي: 

 )مف الطكيؿ(

ًة أىٍك  ٍمًر أىٍك بيٍرًؽ اليىمامى تىنيعه         ًمفى النُّ لىٍك أىفي عيٍفران سي ذيرنل ميمى  ًخيىـٍ كى

مىـٍ  ًنييةى سي عى ٌتا يىحيطيوي        ًإلا السيٍيًؿ أىٍك يىٍمقا المى قيا ًإلىٍيًو المىٍكتي حى تىرى
(1) 

سمػنيـ مػف رسعػو   شػرطية، كالم ػدر المػؤكؿ مختمػؼ سيػوسي البيت السابؽ: كقعػت )لػك( 
عمػػا اعبتػػداء، كىػػك رأم سػػيبكيو، كمػػنيـ مػػف رسعػػو عمػػا الفاعميػػة لفعػػؿ الشػػرط المحػػذكؼ، كعميػػو 

أف عفػػرنا، كجممػػة الجػػكاب سعميػػة مانػػية مثبتػػة ليػػر مقركنػػة  (2)كثيػػر مػػف النحػػاة كتقػػديره: كلػػك ثبػػت
 بال ـ)ترٌقا(.

كمعمكلييػػا، كجممػػة الجػػكاب مانػػية : أداة الشػػرط )لػػك(، متمػػكة بػػػ)إف(، الصػػكرة الثالثػػة كالعشػػركف
 مقركنة بال ـ، كقد كردت ىذه ال كرة سي أربعة مكانع، كمنو قكؿ الجميح: )مف البسيط(

ـٍ أىنىٍؿ ًمٍنكيـ ميعاقىبىةن         ًإٌع السرنافى لىذاؽى المىٍكتى مىٍظعكفي  لىٍك أىنيني لى
(3) 

امتناعيػة، كبعػدىا م ػدر مػؤكؿ مػف سي البيت السابؽ: كقعت )لػك( شػرطية ليػر جازمػة 
)أف(، كاسػػميا النػػمير المت ػػؿ بيػػا، كخبرىػػا جممػػة سعميػػة منفيػػة )لػػـ أنػػؿ...(، كالم ػػدر المػػؤكؿ 

، كجممػة جػكاب الشػرط سعميػة (4)مرسكع باعبتداء عند سيبكيو، كعمػا الفاعميػة عنػد كثيػر مػف النحػاة
 مانية مقركنة بال ـ )لذاؽ المكت(.

 
                                                 

(، ك)العفػػر( ظبػػاء تسػػكف  ػػ ب ا رض، ك)النػػمر( جبػػؿ 2/307( منػػرس بػػف ربعػػي، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(1
لبنػػػي سػػػمكؿ، ك)خػػػيـ( جبػػػؿ سػػػي طريػػػؽ الػػػيمف لكنػػػو أحمػػػر كأسػػػكد ينػػػؿ سيػػػو النػػػاس، ك)برقػػػة( ا رض ذات 

 الح ا الممكنة، ك)عمـ( الجبؿ الطكيؿ.  
 (.280-279( المرادم، الجنا الداني )ص(2
 (، ك)المعاقبة( العقاب، ك)مظعكف( اسـ رجؿ.2/38( الجميح، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.280-279( المرادم، الجنا الداني )ص(4
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 عبد: )مف الكامؿ(كمثمو قكؿ ىند بنت م

ٍف أىٍحبابي ٍكًت عى ٍرؼى المى ٍدتي  ى ىحى لىٍك أىٌني قىدىٍرتي ًبحيمىةو          ى ماتكا، كى
(1) 

 كمثمو قكؿ سنالة بف ىند: )مف الطكيؿ(

بريا يىٍكـي ساًجرً  ـٍ ًمٍف رى ـٍ يىٍعًرسكا ًبٍنتى عًحؽو         لىظىؿي لىيي ـٍ لى سىمىٍك أىنييي
(2) 

 بنت ا زكر : )مف الكاسر(ككذا قكؿ خكلة 

ٍيري ىكفً  مىيي ًإٍذ ىيكى لى  (3)سىمىٍك أىٌني لىًحٍقتي ًبًو قىتي ن         لىيافى عى

: أداة الشرط )لػك(، متمػكية بػػ)أف( الم ػدرية كمعمكلييػا، كجممػة الجػكاب الصكرة الرابعة كالعشركف
مثبػػت ليػػر مقتػػرف بػػال ـ، كقػػد كردت ىػػذه  مشػػتممة عمػػا حػػرؼ الجػػكاب )إذنا( كبعػػدىا سعػػؿ مػػاضو 

 ال كرة سي بيت كاحد سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ٍكمكمىو  (4)سىذىًلؾى الماءي لىٍك أىٌني شىًرٍبتي ًبًو         ًإذنا شىفا كىًبدان شىٌكاءى مى

كجممػػػة  : أداة الشػػػرط )لػػػك(، متمػػػكية بػػػػ)أف( الم ػػػدرية كمعمكلييػػػا،الصػػػكرة الخامسػػػة كالعشػػػركف
 )مف الكاسر(ىذه ال كرة سي قكؿ معقؿ بف عامر:كردت ب مانية ناق ة مقركنة بال ـ، ك الجكا

لىٍك أىٌني أىشاءي لىكيٍنتي ًمٍنوي         مىكافى الفىٍرقىدىٍيًف ًمفى النُّجكـً  كى
(5) 

 : أداة الشػػػرط )لػػػك(، متمػػػكية بػػػػ)أف( الم ػػػدرية كمعمكلييػػػا، كجممػػػةالصػػػكرة السادسػػػة كالعشػػػركف
 الجكاب منارعة منفية بػ)لـ(، كقد جاءت سي قكؿ سنالة بف شريؾ:)مف المتقارب(

ذك المُّبر يىٍنسا كىثيرا لىٍك أىنيني يىٍكـى بىٍطًف العىقيًؽ         ذىكىٍرتي كى  كى

ـٍ بىعيرا ـٍ أكًدًع الديٍىرى سيًي مىٍيـو ًلقاحى النيًبػ           مر لى مي ابى سي
(6) 

                                                 

 (، ك) رؼ( حكادث الدىر.2/110( ىند بنت معبد، ديكاف بني أسد)ج(1
ـ تسػػػتباح سيػػػو (، ك)عحػػػؽ( سػػػرس لبنػػػي أسػػػد، ك)يػػػـك سػػػاجر( يػػػك 2/122( سنػػػالة بػػػف ىنػػػد، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(2

 الحرمات.
 (.2/496( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(3
(، ك)شربت بو( شربت منو، ك)شٌكاء( كثيرة الشككل مف ألـ الطعػف، 111( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(4

 ك)مكمكمو( مجركحة.
 (، ك)الفرقديف( كككباف قريباف مف القطب.2/152( معقؿ بف عامر، ديكاف بني أسد)ج(5
(، ك)العقيػػؽ( الشػػؽ تحدثػػو ا مطػػار ثػػـ تكسػػعو بمػػركر الػػزمف، 2/350( سنػػالة بػػف شػػريؾ، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(6

 ك)م اب( م در.
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: أداة الشرط )لك(، متمكية بػ)أف( الم درية كمعمكلييا، كجممة الجػكاب كالعشركفالصكرة السابعة 
: )مف الطكيؿ(  محذكسة، كقد كردت ىذه ال كرة سي أربعة أبيات، كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ري  لىًكفي كىرعا سي رىككبىةى أىٍع ى ًىيى العىٍيشي لىٍك أىفي النيكل أىٍسعىفىٍت ًبيا         كى
(1) 

(، كاسميا )النػكل(، كخبرىػا جممػة سعميػة  سي البيت السابؽ: كقعت)لك( شرطية ظرسية، متمكية بػ )أفي
 سة لدعلة ما قبؿ الشرط عمييا.  )أسعفت بيا(، كجممة الجكاب محذك 

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

مىيي لىكى اىنيني  ٍيره ًمٍف أيمكرو         عى ٌما سيمى ـٍ خى ٍمده عىزكؼي سىكى  (2)جى

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ٍر   (3)سىًكٍدتي أىذكؽي المىٍكتى لىٍك أىفي عاًشقان         أىمىري ًبمكساهي الشيكاًربى سىاٍنتىحى

 كمنو قكؿ حنرمي بف عامر: )مف الطكيؿ(

دكني ًمٍف  دي لىكى انيني         قىريبه كى مى  ا ىٍرًض مىٍخفىؽي لىعىميؾى يىٍكمنا أىٍف تىكى
(4) 

 الشرط لدعلة جكاب القسـ عميو سي قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ( كقد حذؼ جكاب

فىٍتًنيى سىٍقعىسي  ييةن         ًإلا سىٍقعىسو ما أىٍن ى لىعىٍمريؾى لىٍك أىٌني أيخاً ـي حى
(5) 

الشػػرط بػػػ)لك(، سػػي البيػػت السػػابؽ تػػكالا قسػػـ كشػػرط، كقػػد تقػػدـ القسػػـ بػػػ)لعمرؾ(، كتػػأخر 
كجػػكاب أحػػدىما مػػذككر، كجػػكاب اآلخػػر محػػذكؼ  لدعلػػة المػػذككر عميػػو، كالنحػػاة مختمفػػكف، لكػػف 
الػػراجح أف الجػػكاب لػػلكؿ منيمػػا، كىػػك القسػػـ، كالجػػكاب جممػػة سعميػػة منفيػػة بػػػ)ما( )مػػا أن ػػفتني 

 سقعس(، كجممة جكاب الشرط محذكسة لدعلة جكاب القسـ عمييا. 

  

                                                 

، ديػػكاف بشػػر)ص(1 (، ك)النػػكل( البعػػد، ك)كػػرعا( الرجػػكع، ك)رككبػػة( عقبػػة شػػاقة  ػػعبة 81( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز
 المرتقا، ك)أع ر( عسيرة.

، ديكاف بشر)(2  (.151ص( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)الشكارب( عركؽ سي الحمؽ، أك مجارم الماء سي الحمؽ.67( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(3
(، كقػػػد ك ػػػمت ىمػػػزة )أننػػػي( كىػػػك جػػػائز، ك)مػػػ  ا رض( 2/368( حنػػػرمي بػػػف عػػػامر، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(4

 ا رض الكاسعة، ك)مخفؽ( ما استكل مف ا رض.
 (، ك)سقعس( حي مف أحياء بني أسد.2/296( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(5
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: أداة الشػرط )لػػك(، كجممػة الشػرط محذكسػػة، كجممػة الجػكاب محذكسػػة، كالعشػػركفالصػكرة الثامنػة 
 كقد كردت سي بيت كاحد سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الخفيؼ(

 (1)أك يكيٍف طبًُّؾ الٌدعؿ سمك سي         ساًلًؼ الٌدىر كالمييالي الخكالي

كاف دعلػؾ سػي سػالؼ  سكقعت )لك( شرطية ظرسية، كجممة الشرط محذكسة، كالتقدير: كلك
الدىر(، سحذست )كاف( كاسميا لكقكعيا بعد )لك(، كلعؿي شرح البيت يكنح المعنا أسنػؿ، يقػكؿ 
شارح الديكاف عدرة سي شرح البيت: إذا كاف الدعؿ سببنا إلرادتؾ مفارقتي، سحبذا لك كقع ذلػؾ سػي 

 لؾ سي سالؼ ا ياـ لكنا احتممناه. ، كبتقدير ا داة: لك كاف دع(2)أياـ شبابنا، سكنيا قد احتممناه

  

                                                 

 (، ك)طبؾ( عادتؾ، ك)الخكالي( المانية.96( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(1
 (.96( عدرة، ديكاف عبيد)ص(2
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 المبحث الخامس
 لشرط غير الجازمة غير اًلمتناعيةأدكات ا

 .أداة الشرط )إذا(المطمب األكؿ: 

)إذا( سي المغة نكعاف، إٌما حرؼ لير متنمف معنا الشرط، كتسما )إذا( الفجائية،  
ٌما ظرؼ متنمف معنا الشرط، يحمؿ م ، الشرطية كالظرسية كاعستقباؿ، كقد تفارؽ ةعاني ث ثكا 

أحد ىذه المعاني ستخرج عف الظرسية مجركرة بػ)حتا( عند بعض النحاة، كقد تخرج عف 
اعستقباؿ سيأتي لمحاؿ أك لما منا مف الزماف، كقد تفارؽ الشرطية ستخمص لمظرسية، كمف ذلؾ 

سمية بالفاء، ككذلؾ بعد القسـ كما سي كقكعيا ظرسنا لخبر المبتدأ بعدىا إذا لـ تقترف الجممة اع
 .(2).(1) َّ مي زي ري ُّٱ: قكلو تعالا

ػػا إذا كلييػػا اعسػػـ   كتخػػتص )إذا( بالػػدخكؿ عمػػا الجممػػة الفعميػػة، مانػػية كمنػػارعة، كأمي
 .(3)سعما تقدير سعؿ محذكؼ، كيجكز رسعو عما اعبتداء عند ا خفش

النحػػاة إلػػا أف النا ػػب ليػػا ىػػك مػػا سػػي كقػػد اختمػػؼ النحػػاة سػػي العامػػؿ سييػػا، سػػذىب أكثػػر 
 .(4)الجكاب مف سعؿ أك شبيو، كذىب بعنيـ إلا أف نا بيا ىك سعؿ الشرط

اٌ ػػػػا  ػػػػكف )ًإذا( خى لكى كع يجػػػػـز الفعػػػػؿ بعػػػػدىا إع سػػػػي نػػػػركرة الشػػػػعر، قػػػػاؿ السػػػػيكطي:" كى
كرىة" ري الىفت أدكات الشيٍرط سىمـ تجـز ًإعي ًسي الني  .(5)بالمتيقف كالمظنكف خى

مػػف شػػكاىد )إذا( الفجائيػػة المخت ػػة بالػػدخكؿ عمػػا الجممػػة اعسػػمية قػػكؿ أبػػي الميػػكش: ك 
 )مف الكامؿ(

ميري  اًؼ تىًبيضي سيو الحي ًفييةو      سًإذا لى ى ـٍ أيسيكدى خى  (6)قىٍد كيٍنتي أىٍحًسبيكي

                                                 

 [.1( ]الميؿ:(1
 (.136-120( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(2
 (.2/181(، كالسيكطي، ىمع اليكامع)ج3/1410( أبك حياف، ارتشاؼ النرب)(3
(  السػػػيكطي، ىمػػػع 3/1411(  أبػػػك حيػػػاف، ارتشػػػاؼ النػػػرب)131-130ابػػػف ىشػػػاـ، مغنػػػي المبيػػػب )ص( (4

 (.2/182اليكامع)ج
 (.2/180( السيكطي، ىمع اليكامع)ج(5
، ك)ل ػاؼ( مػاء بالػػدكر لبنػي تمػيـ يجػكز بنػػاؤه عمػا سعػاًؿ، كيجػػكز (2/480( أبػك الميػكش، ديػكاف بنػػي أسػد)ج(6

 حميرة، كىي نكع مف الطير تشبو الع اسير.إعرابو، ك)الحمير( جمع 
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سي البيت السابؽ: كقعت )إذا( حػرؼ لممفاجػأة يػدخؿ عمػا الجممػة اعسػمية، كجػاء المبتػدأ 
)ل اؼ( اسـ مكنع عمػا كزف )سعػاًؿ( مختمفنػا سػي بنائػو، سيػرد مبنيعػا عمػا الكسػر سػي محػؿ رسػع 
ػػا عمػػا اعبتػػداء، كتثبتػػو ركايػػات أخػػرل لمبيػػت، كخبػػره جممػػة سعميػػة  عمػػا اعبتػػداء، كقػػد يػػرد مرسكعن
)تبػيض...(، ك)إذا( الفجائيػػة ع تسػػتحؽ جكابنػا  لعػػدـ دخكليػػا سػي معنػػا الشػػرط بػؿ دخمػػت لمعنػػا 

 لمفاجأة.ا

كأٌمػػػا خركجيػػػا عػػػف معنػػػا الظرسيػػػة عنػػػد بعػػػض النحػػػاة، سقػػػد سػػػبقت بػػػػ)حتا( سػػػي أربعػػػة  
، سيجكز خركجيا عػف الظرسيػة إلػا الجػر بػػ)حتا(، كيجػكز أٌع تعمػؿ )حتٌػا( عارىـمكانع مف أش

، (1)سػػي )إذا( عنشػػغاليا بعامػػؿ آخػػر، كعنػػدىا تكػػكف )حتػػا( حػػرؼ لػػائي ع عمػػؿ لػػو سيمػػا بعػػده
 قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(كشكاىد ذلؾ 

ٌتا ًإذا دىريت عيركقيو مىرمى العىسيًؼ ًعشارىهي         حى
(2) 

: )مف الكامؿ(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

تى ًرؼي  ني      ًلميىـر ًذعًمبىةه تينيؼي كى ٌتا ًإذا تىمىعى النىياري كىىاجى حى
(3) 

 )مف الطكيؿ( بف ا برص: كقكؿ عبيد

ميت كىسىٍكتي الرىٍحؿى كىٍجناءى تاًمكاسىراةى  بابىتي      تىجى ٌتا ًإذا ما  ى  (4)النيحا حى

 كقكؿ قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

ٌتا ًإذا ما ذىٍرعيوي         ًبالماًء ناؽى سىما ييطيقيو  (5)حى

كأٌمػػا خركجيػػػا عػػػف الشػػػرطية سعثػػػر الباحػػث عمػػػا شػػػاىد كاحػػػد لػػػو سػػي قػػػكؿ زر بػػػف حبػػػيش: )مػػػف 
 لرجز(ا

                                                 

   (.3/1411ارتشاؼ النرب)أبك حياف، ( (1
، ك)مػرم( مسػح نػرعيا لتػدر لبنيػا، ك)العسػيؼ( العبػد أك ا جيػر، (84( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيػد )ص(2

 ك)عشاره( المقاح، ك)درت(حمبت.
، ديكاف بشر )ص(3 سط، ك)ذعمبة( ناقة سريعة، ك)تنيؼ( تزيػد سػي ، ك)تمع( ارتفع كانب(153( بشر بف أبي خاـز

 السرعة، ك)ت رؼ( تسمع  نيابيا  كتنا مف نشاطيا.
(، ك)سػػػراة النػػػحا( أكلػػػو، ك) ػػػبابة( الكلػػػع الشػػػدم، ك)تجمػػػت( 78( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد )ص(4

 تكشفت، ك)كجناء( ناقة ذات كجنات كبيرة، ك)تامؾ( الناقة ذات السناـ الكبير.
 (، ك)ناؽ ذرعو( لـ يعد يحتمؿ.85بف ا برص، ديكاف عبيد )ص ( عبيد(5
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 إذا الررجاؿ كلىدىت أٍكعىديىا

....................... 

 (1)تمؾ زركع قد دنا ح ادىا

سي الرجز السابؽ كقعت)إذا( ظرسية خالية مف الشرطية، لعدـ اقتراف الجممة اعسمية بالفاء، 
 كالمبتدأ اسـ مبني سي محؿ رسع عما اعبتداء، ك)إذا( ظرؼ متعمؽ بخبر المبتدأ )زركع( يقكؿ

 خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱ :قىكلو تىعىالىا عف خركج إذا عف الشرطية: كمثالو ابف ىشاـ
ٍممىة اعسمية جكابنا  (2) َّ مئ لىٍك كىانىٍت شىٍرًطيية كىاٍلجي بر اٍلميٍبتىدىأ بٍعدىىىا كى سػ )ًإذا( سييا ظرؼ لخى

قىكؿ بىعنيـ ًإنيو ، ثـ ينكر قكؿ المجيزيف لبقائيا سي معنا الشرطية (3) ..." عقترنت ًباٍلفىاءً  ":كى
ًمير تككيد عى ميٍبتىدأ قىكؿ آخر: ًإف الني كاب ظىاىر  ،عما ًإٍنمىار اٍلفىاء تقدـ رده، كى في مىا بعده اٍلجى كىاً 

كرىة" ري ٍممىًة بٍعدىىا تكٌمؼ مف لير نى مىٍيًو ًباٍلجي ٍدليكؿ عى قىكؿ آخر: ًإف جكابيا مىٍحذيكؼ مى  .(4)التعسؼ، كى

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ مػػػف المكانػػػع التػػػي تخػػػرج عػػػف معنػػػا الشػػػرطية، كعميػػػو تكػػػكف )إذا( 
 كتخمص لمظرسية الزمانية.

، كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مػف (5)كقد تخرج )إذا( عف اعستقباؿ ستجيء بمعنا )إٍذ( لمماني
 المتقارب(

قىٍد ساتى قىٍيسه ًبعىٍيرىانةو          إذا الظرؿُّ كاف مىدىاهي قى يرىا كى
(6) 

م ذىب إليو محقؽ الديكاف قػائ ن : إذا ىنػا ظػرؼ لممانػي، كلػيس لممسػتقبؿ، كىػك كىك رأ
معنا كانح سي البيت إذ كردت )إذا( ليس عما سػبيؿ اعسػتقباؿ بػؿ استحنػار  ػكرة المانػي 

 .(7)سك  الحادثاف مانييف

                                                 

 (.2/587( زر بف حبيش، ديكاف بني أسد)ج(1
 [39( ]الشكرل:(2
 (.135( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(3
 (.136-135)ص المرجع السابؽ( (4
 (.129)ص المرجع نفسو( (5
 (.2/351( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج(6
 (.2/351بني أسد )ج ( دقة، ديكاف(7
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كقد كرت )إذا( الشرطية سي شعر بني أسد سي أبيػات تقػارب الث ثمائػة شػاىد عمػا  ػكر 
  كر، كبقية الشكاىد سي الحاشية: كسأقـك بالتمثيؿ لكؿ  كرة مف ال عدة،

: )إذا( شرطية، كجممة الشرط  سعمية مانية، كجممػة الجػكاب سعميػة مانػية، كقػد  الصكرة األكلى
، ك مػػػف ذلػػػؾ قػػػكؿ عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص: )مػػػف (1)كردت ىػػػذه ال ػػػكرة سػػػي اثنػػػيف كخمسػػػيف شػػػاىدنا

 الطكيؿ( 

ًظباءو يىعيٍدنىوي         تىبادىٍرفى شىتعا كيمُّييفي تىنكحي ًإذا جاءى ًسٍربه ًمٍف 
(2) 

سفػي البيػػت السػابؽ كقعػػت )إذا( أداة لمشػرط من ػػكبة بجكابيػا عنػػد مػف قػػاؿ بعمػؿ جكابيػػا  
 سييا، كجممة الشرط سعمية مانية )جاء سرب(، كجممة الجكاب سعمية مانية )تبادرف شتا(.

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ميعىا كىٍنفى ًدقاقان لىٍبطييا قىٍد تىسى مىٍيًو لىباكىةه       رى ٍرقان عى  (3)ًإذا ىىبىطىٍت خى

سجػػػػاء )إذا( ظػػػػرؼ لمػػػػا يسػػػػتقبؿ مػػػػف الزمػػػػاف، شػػػػرطية من ػػػػكبة بفعػػػػؿ جكابيػػػػا المانػػػػي 
 )ركنف(، كجاء سعؿ الشرط مانينا )ىبطت(.

ا، كقػػد جػػاء سعػػؿ  الجػػكاب )لػػيس(، كقػػد دخمػػت كقػػد يػػرد سعػػؿ الجػػكاب مانػػينا جامػػدنا ناسػػخن
: )مف الكاسر(  عميو الفاء سي جكاب الشرط سي بيتيف مف الشعر، كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ليا سىمىٍيسى لىوي اٍرًتجاعي  قىمي ن كىالشيبابي سىحابي ريحو         ًإذا كى
(4) 

                                                 

: ( كبقية الشكا(1      ، (151)ص ،(121)ص، (117)ص، (96)ص ،(48)صىد : مف ديكاف بشر بف أبي خاـز
 ،(35ص)، (26ص)كمف ديكاف عبيد بف ا برص:  ،(3ممحؽ) ،(199)ص، (198)ص، (155)ص

، (115)ص، (87)ص ،(82)ص ،(76)ص ،(72)ص، (52)ص ،(41ص)، (40ص) ،(39ص)
، (72ص) ،(65ص)، (61ص)، (46ص) ،(38ص)، (35ص)ديكاف عمرك بف شأس: كمف، (118)ص
، (2/221)ج، (2/190)ج، (2/97)ج ،(2/43)ج ،(2/38( كمف ديكاف بني أسد: )ج82) ص، (78)ص
، (2/387)ج ،(2/364)ج(،2/355)ج، (2/324)ج، (2/301)ج، (2/296)ج ،(2/290)ج، (2/224)ج
 . (2/556)ج، (2/551)ج، (2/538)ج ،(2/469)ج، (2/431)ج
(، ك)سرب( جماعة، ك)ظباء( حيكاف برم، كيق د النساء، ك)يعدنػو( 41( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(2

 يزرنو، ك)تبادرف( أسرعف، ك)شتا( متفرقات، ك)تنكح( تبكي.
ا( يػرل (، ك)الخػرؽ( ا رض الكاسػعة، ك)لبػاكة( عػدـ الفيػـ، ك)دقاقنػ31( عمرك بػف شػأس، ديػكاف عمػرك )ص (3

 محقؽ الديكاف أنيا )دساؽ( المتدسقة المسرعة، ك)المبط( نكع مف العدك كالجرم، ك)تسمع( تشقؽ.
، ديكاف بشر ) ص(4  (.112( بشر بف أبي خاـز
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كالشػػػاىد سػػػي البيػػػت: دخػػػكؿ )إذا( الشػػػرطية الزمانيػػػة عمػػػا جممػػػة سعميػػػة مانػػػية )كلٌػػػا(، 
 كجكابيا سعؿ ناسخ مسبكؽ بالفاء )سميس لو ارتجاع(، كالفاء رابطة بيف الشرط كجكابو. 

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الكامؿ(

بىاؿي  ـٍ         ًمنيا الخى مىٍيًي عيدان سىمىٍيسى عى ذا نىمىٍكا  ي كىعى نيفيكسي الحيسيدً  كىاً 
(1) 

سجػػػػػاءت )إذا( ظرسيػػػػػة شػػػػػرطية، كجممػػػػػة الشػػػػػرط  سعميػػػػػة مانػػػػػية)نمكا(، كجممػػػػػة الجػػػػػكاب 
 منسكخة بػ)ليس( الناسية، كقد سبقت بالفاء رابطة بيف الشرط كجكابو.

 كقد كردت )إذا( مسبكقة بػ)حتا( سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

ٌتا ًإذا دىريت عيركقيو    مىرمى العىسيًؼ ًعشارىهي       (2)حى

سكقعػػت )إذا( مجػػركرة بػػػ)حتا( كجممػػة الشػػرط )درت عركقػػو( كجممػػة الجػػكاب بعػػد أبيػػات 
 عدة ) ىبت لو مف خمفو ريح(. 

: )إذا( مقترنػػة بػػػ)ما( الزائػػدة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية، كمثميػػا جممػػة الجػػكاب الصػػكرة الثانيػػة
 .(3)سي تسعة عشر بيتنا مف أشعار بني أسد سعمية مانية، كقد كردت ىذه ال كرة

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(

 (4)ًإذا ما بىدا ظىميت لىوي ا يسدي عيكيفان         سىييفي ًحذارى المىكًت ًمنوي ريبكضي 

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ اقترنػػػت )إذا( الشػػػرطية بػػػػ)ما( الزائػػػدة، كجممػػػة الشػػػرط مانػػػية ) بػػػدا(، 
 جكاب )مانية( )ظمت لو ا سد...(.الككذلؾ جممة 

  

                                                 

 (، ك)نمكا( ارتفعكا، ك)الخباؿ( الفساد.2/263( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج(1
مسػح نػرعيا لتػدر لبنيػا، ك)العسػيؼ( العبػد أك ا جيػر، ، ك)مػرم( (84( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيػد )ص(2

 ك)عشاره( المقاح، ك)درت(حمبت.
كمف ديكاف بشر بف أبي  ،(124)ص ،(74)ص، (72الشكاىد: مف ديكاف عبيد بف ا برص: )ص ة( كبقي(3

: )ص ، (164)ص، (135)ص، (90)ص ،(45)ص، (23)ص، (11)ص، (228)ص، (221خاـز
 .(85) ص، (80) ص، (59كمف ديكاف عمرك بف شأس: ) ص، (40ص)، (223)ص ،(209)ص

(، ك)بػدا( ظيػر، ك)عكيفنػا( جمػع عػاكؼ، كىػك المقػيـ، ك)ربػكض( مػف 77( عبيد بف ا بػرص، ديػكاف عبيػد)ص(4
 ربض، كىك الم زمة.
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: )مف الطكيؿ(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ذينكبييا ًإذا ما لىًحقنا ًمنييـي ًبكىتيبىةو         تيذيكررى ًمنيا ذىٍحمييا كى
(1) 

 (تيذيكررى ) مبنية لممجيكؿكجممة الجكاب  بعد)إذا( المتمكة بػ)ما( الزائدة، )لحقنا(ةماني الشرط جممةس

 كمنو قكؿ قراف بف يسار: )مف الطكيؿ(

اًليىا ٍيفى عىكىل ميٍستىٍجًمبان عىٍف ًشمى ٍف يىًميًني أىٍكميبان       عىكى ًإذىا مىا رىأىل ًمٍف عى
(2) 

: أداة الشػرط )إذا(  كجممتػو سعميػة مانػية، كجممػة الجػكاب سعميػة منػارعة مثبتػة، الصكرة الثالثة
، كمػف ذلػؾ قػكؿ منػرس بػف ربعػي، كقػد كقػع (3)مكنػعناكقد كردت ىذه ال كرة سي سػبعة عشػر 

 الشرط سي بيت كالجكاب سي البيت التالي لو: )مف الطكيؿ(

فىٍت         ًرياحي الشرتاًء كىاٍستىيىميٍت شييكريىا  ًإذا اٍحمىري آساؽي السيماًء كىأىٍع ى

ٍقركًر أيٌـّ يىزكريىاتىرل أىفي قىدىرم ع تىزاؿي كىأىنييا           ًلذم الجكًع كىالمى 
(4) 

كالشػػػاىد سػػػي البيػػػت: كقعػػػت )إذا( أداة شػػػرط من ػػػكبة بجكابيػػػا، كجممػػػة الشػػػرط )احمػػػري آسػػػاؽ...( 
)تػػرل أف قػػدرم...( سعميػػة   -كىػػك كثيػػر سػػي أشػػعارىـ-مانػػية، كجممػػة الجػػكاب سػػي البيػػت الثػػاني 

 بمعنا )إٍف(.منارعة مثبتة، كسعميا مرسكع، آلف )إذا( ع تعمؿ الجـز إع إذا كانت 

ا بعد )إذا(، كالجكاب منارع مثبت سي البيػت التػالي، سػي قػكؿ  كقد جاء سعؿ الشرط ناق ن
 عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ميعا كافى المينى كُّ الطركاؿي كىأىنيما     كىساىا السر حي ا يٍرجي  ًإذا كانىًت الحي

تىذكدكنا      ًإلا المىٍكتً  ـٍ كى ٍنكي ٌتا تىٍنبىعكا ثيـي نىٍنبىعا نىذكدي الميمكؾى عى  (5)حى

                                                 

، ديكاف بشر)ص(1  (، ك)ذحميا( ما لنا عندىـ مف ثأر، ك)ذنكبيا( أخطاؤىا بحقنا.17( بشر بف أبي خاـز
 (.2/519راف بف يسار، ديكاف بني أسد )ج( ق(2
كمػػف ديػػكاف بشػػر بػػف أبػػي ، (70)ص، (50)ص، (42( كبقيػػة الشػػكاىد: مػػف ديػػكاف عبيػػد بػػف ا بػػرص: ) ص(3

: )ص كمػػػػػػف ديػػػػػػكاف عمػػػػػػرك بػػػػػػف ، (210)ص، (180)ص، (152)ص، (118)ص، (51)ص، (47خػػػػػػاـز
 .(2/499)ج، (2/470)جكمف ديكاف بني أسد: ، (41)ص ،(44) ص ، ( 28)ص :شأس

ػػر( البػػر، ك) اسػػتيؿ( ظيػػر ىػػ ؿ الشػػير كبػػاف، 2/286( منػػرس بػػف ربعػػي، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج(4 (، ك)احمي
 ك)المقركر( مف اشتدي بو البرد.

(، ك)الحػػك( الخيػػكؿ السػػكد، ك)ا رجػػكاف( يق ػػد بػػو الػػدـ ا حمػػر، 32( عمػػرك بػػف شػػأس، ديػػكاف عمػػرك )ص (5
 ك)تنبعكا ثـ ننبعا( نتجالد بالسيكؼ. 
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: )إذا( مقترنػػة بػػػ)ما( الزائػػدة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية، كجممػػة الجػػكاب سعميػػة الصػػكرة الرابعػػة
، كمنػو قػكؿ  منارعة مثبتة، كقد كردت ىذه ال كرة سي ث ثة مكانع، ككميا لبشر بػف أبػي خػاـز

: )مف الكاسر(  بشر بف أبي خاـز

ًبذو  ما رى يؿي يىنسىًربي ًانًسراباعى قىكاًئميوي ًإذا ما         شىأىتوي الخى
(1) 

كالشاىد سي البيت: كقكع )إذا( شرطية، كبعػدىا )مػا( الزائػدة، كجممػة الشػرط سعميػة مانػية 
 )شأتو(، كجممة الجكاب منارعة مثبتة )ينسرب انسرابا(.

: )مف البسيط(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

؟  ـٍ ًتٍمؾى ميوي     ًلبي الكىجيًؼ ًإذا ما أىٍرقىمىٍت تىًخدي أىذاؾى أى  (2)ع بىٍؿ ًتٍمؾى تىٍفني

كجممػػة الجػػكاب منػػارعة مثبتػػة، كالمعنػػا إذا مػػا أسػػرعت سإنيػػا تسػػير سػػيرة الكخػػد، كىػػي 
 نكع مف السير السريع.

: )مف الطكيؿ(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ييدىت          ـً كىأىتمىعي نىٌياضه ًإذا ما تىزى ييزاعي ًبمىجدكؿو ًمفى الً رًؼ ميؤدى
(3) 

، كالجػػكاب منػػارع منفػػي، كقػػد كقعػػت ىػػذه الصػػكرة الخامسػػة : إذا ظرسيػػة شػػرطية، كسعميػػا مػػاضو
 ، كمنو قكؿ أىباف بف خالد: )مف الطكيؿ((4)ال كرة سي عشرة مكانع

ًييعا كىع ًثٍق ن  ـٍ يىكيٍف         عى ٍف ييقاًعدٍ ًإذا نازىعى القىٍكـي ا ىحاديثى لى ما مى عى
(5) 

كالشاىد سي البيت: كقعت )إذا( شرطية لير جازمة، كبعػدىا جممػة الشػرط مانػية)نازع(، 
 كجممة الجكاب منفية منارعة )لـ يكف(، كسعميا مف ا سعاؿ الناسخة. 

                                                 

، ديكاف بشر)ص(1  ك)ربذ قكائمو( خفيؼ القكائـ، ك)شأتو( سبقتو. (،28( بشر بف أبي خاـز
، ديػػػػكاف بشػػػػر )ص(2 (، ك)ذاؾ( ثػػػػكر كحشػػػػي سػػػػريع شػػػػبو بػػػػو ناقتػػػػو، ك)تمػػػػؾ( ناقتػػػػو، 57( بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي خػػػػاـز

 ك)الكجيؼ( سير سريع، ك)أرقمت( أسرعت، ك)تخد( نرب سريع مف السير.
، ديكاف(3 ك)أتمع( طكيؿ منت ب، ك)تزيدت(تحممت سػكؽ طاقتيػا، ك)يػزاع(  (،197بشر)ص ( بشر بف أبي خاـز

يجػػذب كيعطػػؼ، ك)مجػػدكؿ( الخطػػاـ كالحبػػؿ، ك)ال ػػرؼ( الجمػػد الم ػػبكغ بػػا حمر، ك)مػػؤدـ( جمػػد ظيػػرت 
 أدمتو.

، كمػػػف ديػػػكاف (2/320)ج كمػػػف ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد:، (70)ص، (58)ص ( كبقيػػػة الشػػػكاىد: مػػػف ديػػػكاف عبيػػػد:(4
 (.     59)ص، (15)صكمف ديكاف بشر ،(59ص)، (46ص)عمرك بف شأس: 

(، ك)نزع الحديث( تجاذبا أطراؼ الحديث، ك)عييعػا( ليػر مطػاؽ، 2/136( خالد بف أىباف، ديكاف بني أسد )ج(5
 أك عاجزنا عف الك ـ، ك)يقاعد( يجالس.
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 كمنو قكؿ بغثر بف لقيط: )مف الكامؿ(

ـٍ أىقيٍؿ         بىٍعدى  ما الكىرييىًة لى ًمٍمتي عى ذا حي ـٍ أىٍسعىؿً  كىاً  ًة لىٍيتىني لى العىزيمى
(1) 

 كمف نفي سعؿ الجكاب بػ)ع( الناسية بعد )إذا( الظرسية قكؿ جابر ا سدم: )مف الرجز(

ٍنبي، ، ع أىٍحرى ًرٍعتي  إنري، إذا  ي

ٍنبي كع تىمىسُّ ًرئىتامى جى
(2) 

كجاءت )إذا( شرطية، كالجكاب بعػده منفػي بػػ)ع(، كقػد تقػدـ مفعكلػو عميػو سػي قػكؿ عمػرك 
 بف شأس: )مف الكاسر(ا

ما أيناسو        سى  ًقٍدحان ييًدرُّ كىع لىبكنا  (3)ًإذا اٍشتىدي الشرتاءي عى

(، كتقد   مفعكلو عميو.سكقع الجكاب جممة سعمية منارعة سعميا منفي بػ)ع( )سى  ًقٍدحان ييًدرُّ

: )إذا( مقترنة بػ)ما( الزائدة، كجممػة الشػرط سعميػة مانػية، كجممػة الجػكاب سعميػة الصكرة السادسة
منارعة منفية، كقد كردت ىذه ال كرة سي ث ثة مكانع  مف أشعارىـ، كمنو قكؿ بشػر بػف أبػي 

: )مف الطكيؿ(  خاـز

ـً ًإذا ما انتىبىيتي لىـ أىًجد لىيرى ًستيىةو         كىلى  زي يرى مىًطيم ًبالًرحاًؿ ميخى
(4) 

 سكقع جكاب الشرط جممة سعمية منارعة منفية بػ)لـ( )لـ أجد(.

 كمنو قكؿ أشعر الرقباف: )مف المتقارب(

ٍمري  لىدىٍتؾى الحي ـٍ        كىأىنيؾى قىٍد كى ـٍ تىٍأًتًي ًإذا ما اٍنتىدل القىٍكـي لى
(5) 

  

                                                 

 ( الحرب كالقتاؿ.(، ك)الكريية2/97( بغثر بف لقيط، ديكاف بني أسد )ج(1
 (، )المحرنبي( الذم  رع سكقع عما أحد جنبيو.2/584( جابر ا سدم، ديكاف بني أسد )ج(2
(، ك)الًقػدح( السػيـ قبػؿ أف ين ػؿ، أك قػدح الميسػر، ك)لبػكف( ناقػػة 60( عمػرك بػف شػأس، ديػكاف عمػرك )ص (3

 لزيرة المبف.
، ديػكاف بشػر)ص(4 ( مشػدكد (، ك194( بشر بف أبػي خػاـز ا نػؼ بالخزامػة، كىػي حمقػة مػف شػعر تكنػع )مخػـز

 سي أنؼ البعير ليشد بيا الزماـ.
( جمسكا سي نادييـ.(2/132( أشعر الرقباف، ديكاف بشر)ج(5  ، ك)انتدل القـك
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 )مف الطكيؿ( كمنو قكؿ بغثر بف لقيط:

باؤينا     ًإذا ما أىبىٍينا ع نيًدرُّ ًلعاً بً  ٍيًمنا، كىاً  ٍعطاؤينا سي خى  (1)كاً 

ساقترنت )إذا( الشرطية، بػ)ما( الزائدة، كجاءت جممة الشرط سعمية مانية )أبينػا(، كجممػة 
 الجكاب منارعة منفية بػ)ع( الناسية )ع ندر لعا ب(.

بػػػ)حتا(، كجممػػة الشػػرط مانػػية، كجممػػة الجػػكاب : )إذا( ظرسيػػة شػػرطية مسػػبكقة الصػػكرة السػػابعة
 : سعميػػة منػػارعة تقػػدـ شػػبو الجممػػة المتعمػػؽ بمفعكليػػا سػػي بيػػت كاحػػد سػػي قػػكؿ بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 )مف الكامؿ(

تى ًرؼي  ني      ًلميىـر ًذعًمبىةه تينيؼي كى ٌتا ًإذا تىمىعى النىياري كىىاجى حى
(2) 

كجممة الشػرط )تمػع النيػار( سعميػة مانػية، سي البيت السابؽ: كقعت )إذا( شرطية ظرسية، 
كجممة الجكاب سعمية منارعة  تقدـ شبو الجممة المتعمؽ بػالمفعكؿ عمػا الفعػؿ كقػد اقتػرف بالفػاء، 

 كجاء بعد أبيات عدة )سإلا ابف أـ إياس أرحؿ ناقتي(.

ليػر : )إذا( ظرسية شرطية، كجممػة الشػرط مانػية، كجممػة الجػكاب اسػمية، مثبتػة الصكرة الثامنة
مؤكدة مسبكقة بالفاء، كقد كقعت ىذه ال كرة سي بيتيف اثنيف، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مػف 

 الكامؿ(

ذا دىسىعنا ًلمًحراًج سىنىيبييا         أىدنا سىكاـً الجاًمًؿ المىحمكسً  كىاً 
(3) 

 سكاـ(.سجاء الجكاب جممة اسمية مقركنة بالفاء، كالمبتدأ ) نيبيا( مقدـ، كالخبر )أدنا 

  

                                                 

(، ك)الخيـ( الطبيعة كالسجية، ك)ندر( نمػيف، ك)عا ػب( مػف الطػي 2/94( بغثر بف لقيط، ديكاف بني أسد )ج(1
 الشديد.

، ديكاف بشر )ص( بشر بف أبي (2 ، ك)تمع( ارتفع كانبسط، ك)ذعمبة( ناقة سريعة، ك)تنيؼ( تزيػد سػي (153خاـز
 السرعة، ك)ت رؼ( تسمع  نيابيا  كتنا مف نشاطيا.

(، ك)دسعنػا إلػا( انتيينػا إلييػا، ك)الحػراج( جماعػة اإلبػؿ، ك)نيبيػا( 70( عبيد بف ا برص، ديكاف عمرك )ص (3
ناثنػا، ك)الممحػكس( مػا   يدىا، ك)سكاـ( مفردىا سائمة، كىي اإلبؿ كالماشية، ك)الجامؿ( قطيع اإلبؿ ذكػكرنا كا 

 يكنع عما ظير الناقة مف سرج كنحكه.
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: )مف الطكيؿ(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

 (1)ـً ابيؿي ييثريفى التيرابى ًمفى الدي ًإذا ًانبىعىثىت ًمف مىبرىؾو سىًنعالييا         رىع

سجاءت )إذا( شرطية ظرسية، كجممة الشرط مانػية )انبعثػت مػف مبػرؾ(، كجممػة الجػكاب 
 الشرط كجكابو.اسمية ) سنعاليا رعابيؿ( مسبكقة بالفاء الرابطة بيف جممة 

: )إذا( مقترنة بػ)ما( الزائػدة، كجممػة الشػرط سعميػة مانػية، كجممػة الجػكاب اسػمية الصكرة التاسعة
 ىذه ال كرة سي بيت كاحد سي قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(مقترنة بالفاء، كقد كردت 

ٍأًنيا شى نايا القاًنياًت كى ًإذا ما طىكاًؾ الديٍىري يا أيـي ماًلؾو         سىشىٍأفي المى
(2) 

كالشػػػاىد سػػػي البيػػػت: دخمػػػت )إذا( المتمػػػكة بػػػػ)ما( الزائػػػدة شػػػرطية، كجممػػػة الشػػػرط مانػػػية 
 مقترنة بالفاء )سشأف المنايا(، كخبرىا محذكؼ.)طكاؾ الدىر، كجممة الجكاب اسمية 

: )إذا( ظرؼ تتنمف معنا الشرط، كجممتو سعمية مانػية، كجممػة الجػكاب جممػة الصكرة العاشرة
اسمية مثبتة مؤكدة بػ)إٌف(، كقد كردت ىذه ال كرة سي بيت كاحد، مف قكؿ عباد بف أنػؼ الكمػب، 

 ت عدة: )مف المتقارب(كقد كقعت جممة الشرط سي بيت، كالجكاب بعد أبيا

ٍربان ثيًبينا ٍربي نى ٍت الحى قىٍد ىاجى ٌنا ًإذا قابىمىٍتنا السُّيكؼي         كى  كىاً 

 (3)........................         سىًإٌنا ىيناؾى كىما تىٍعمىمكنا

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ كقعػػػت )إذا( ظرسيػػػة شػػػرطية، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة مانػػػية) قابمتنػػػا 
 الجكاب جممة اسمية مؤكدة بػ)إٌف( مقركنة بالفاء )سإٌنا ىناؾ(. السيكؼ(، كجممة

: )إذا( ظػػرؼ متنػػمف معنػػا الشػػرط، كجممتػػو سعميػػة مانػػية، كالجػػكاب  الصػػكرة الحاديػػة عشػػرة
(، كقػػد كردت ال ػػكرة السػػابقة سػػي ث ثػػة أبيػػات، كمنػػو قػػكؿ بشػػر بػػف  جممػػة اسػػمية منسػػكخة بػػػ)كأفي

: )مف الطكيؿ(  أبي خاـز

ـٍ يىتىثىميـً ًإذا أىٍرقى  ًدًب ا ىٍنياًب لى ما خى  (4)مىٍت كىأىفي أىٍخطىبى نالىةو         عى
                                                 

، ديكاف بشر )ص (1 (، ك)رعابيػؿ( مفردىػا رعبكلػة، كىػي القطعػة مػف المحػـ كالثػكب إذا 199( بشر بف أبي خاـز
 خرؽ، ك)يثريف التراب( يندينو كيرطبنو مف مسيؿ الدماء.

 (.84( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(2
 (، ك)ثبينا( مف الدكاـ عما الشيء كالثبات.2/90( عباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج(3
، ديػػػكاف بشػػػر )ص (4 (، ك )أرقمػػػت( أسػػػرعت، ك)أخطػػػب( حمػػػار الػػػكحش، ك)نػػػالة( 197( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز

 شجر السدر، ك)خدب ا نياب( طكيميا.
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كقعػػػػت )إذا( شػػػػرطية، كجممػػػػة الشػػػػرط سعميػػػػة مانػػػػية، كجممػػػػة الجػػػػكاب اسػػػػمية منسػػػػكخة 
 ي )كأٌف أخطب نالة... لـ يتثمـ(.بػ)كأف(، كلـ تقترف جممة الجكاب اعسمية بػالفاء، كى

 مف الطكيؿ(كمنو قكؿ بغثر بف لقيط: )

ٍنفيًؿ ناًجبيو نكبي كىأىنيما         يىديؽُّ ًبًو ًقٍرؼى القىرى ًإذا أىٍسأىمىٍت ًسيًو الجى
(1) 

 كمنو قكؿ بغثر بف لقيط: )مف الطكيؿ(

ًدماثيوي         كًزيفى ًبقىٍمًخ ا ٍيييقاف أخاشبيو  ًإذا نىكيرىٍت لىزاؤيهي كى

مىراًزبيوي كىأىفي ًبًو ًعيره ًمفى الًمٍسًؾ  مييا        دىىاقيفي ميٍمؾو تىٍجتىني كى حى
(2) 

ي حػػػظ سػػػي البيػػػت السػػػابؽ كقػػػكع )إذا( ظرسيػػػة متنػػػمنة معنػػػا الشػػػرط، كجممتػػػو مانػػػية 
(، كقد سبقت بالفػاء الرابطػة بػيف الشػرط  )نىكيرىٍت لىزاؤيهي...(، ك جممة الجكاب اسمية منسكخة بػ)كأفي

 كجكابو.

ا ظرسيػػػة  شػػػرطية، كجممػػػة الشػػػرط سعميػػػة مانػػػية، ك جممػػػة الجػػػكاب : إذ الصػػػكرة الثانيػػػة عشػػػرة
إنشػائية، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة سػي خمسػة شػكاىد، سػي أربعػة منيػا جػاءت جممػة جػكاب إنشػائية 

 .أمرية مقترنة بالفاء

 كمف ذلؾ قكؿ خالد بف ننمة: )مف الطكيؿ(

ًمٍفتى م  (3)ف خبيثو كطييبً إذا كنتى سي قكـو ًعدنل لستى منيـي         سكيٍؿ ما عي

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ )إذا( ظرسيػػػة شػػػرطية، كسعميػػػا مػػػاض ناسػػػخ )كنػػػت(، كجممػػػة الجػػػكاب 
إنشػػائية أمرييػػة) سكػػٍؿ مػػا عمفػػت(، كقػػد اقتػػرف الجػػكاب بالفػػاء الرابطػػة بػػيف الشػػرط كجكابػػو، كالجممػػة 

 اإلنشائية جممة سعمية أمرية تطمب كقع شيء سي المستقبؿ، أك الحانر. 

  

                                                 

(، ك)أسأمت( امتلت، ك)قرؼ( لحػاء الشػجرة، )ناجػب( مقشػر نجػب 2/95كاف بني أسد )ج( بغثر بف لقيط، دي(1
 الشجرة كساقيا.

(، )نػػػكيرت( حسػػػف النبػػػت كطػػػاؿ، ك)عػػػزاؤه( مػػػا لمػػػظ مػػػف ا رض 2/95( بغثػػػر بػػػف لقػػػيط، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج(2
( الجرجيػر، ك )أخاشػبو( كأسرع سيؿ مائو، ك)الدماث( ا رض المينة السيمة، ك)قمخ( اشتد كقكية، ك)ا ييقػاف

دبػػؿ بال ػػماف، ك)العيػػر( القاسمػػة، ك)دىػػاقيف( جمػػع دىقػػاف، كىػػك التػػاجر، ك)مرازبػػو( مفردىػػا مرزبػػاف، كىػػػك 
 الفارس الشجاع.

 .(2/141( خالد بف ننمة، ديكاف بني أسد )ج(3
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 عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ 

ٍزع ـٍ ما تىقكؿي كىع تىكيٍف       كىحاًطًب لىٍيؿو يىٍجمىعي الدرؽي كىالجى  (1)ًإذا قيٍمتى سىاٍعمى

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الكاسر(

ًبيرنا اًحًبًيـ خى ـٍ         كىفىا قىٍكمان ًب ى قىٍيًت قىٍكًمي سىاٍسأىًليًي  (2)ًإذىا عى

 بة بف ا شيـ: )مف الكامؿ(كمنو قكؿ جري

اًنيىةو سىقيٍؿ كيذيٍبذيبي  اًؿ لى  (3)سىإذا سىًمٍعتى ًبأنيًني قىٍد ًبٍعتيوي             ًبًك ى

كقد كقعت جممة الجكاب إنشائية استفيامية مقترنة بالفاء سي بيت كاحد مف قكؿ عبيد بف 
 ا برص: )مف الكاسر(

 (4)سىأىٍيفى ًمفى اىٍف أيسىبي ًبًو مىنا ي     ًإذا ما كافى ًعٍرني ًعٍندى بىٍطني    

ػػبي ًبػػًو  كالشػػاىد سػػي البيػػت: مجػػيء جػػكاب )إذا( جممػػة إنشػػائية اسػػتفيامية)سىأىيفى ًمػػفى اىف أيسى
مىنا ي(، كقد اقترنت الجممة بالفاء الرابطة بيف الشرط كجكابو، كاإلنشاء مككف مف جممة اسمية، 

 خر. )أيف( خبر مقدـ، ك)منا ي( مبتدأ مؤ 

: )إذا( مقترنػة بػػ)ما( الزائػدة، كجممػة الشػرط سعميػة مانػية، كجممػة الجػكاب  الصكرة الثالثة عشػرة
إنشائية، كقد كقعت ىذه ال كرة سي ث ثة مكانع، سجاءت سي بيتػيف إنشػائية أمريػة، كسػي الثالػث 

 .استفيامية

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكاسر(

ٌتا         ًإذا ما ًشئًت أىف تىنأىم سىبينيكىعيشي ًباليذم ييٍغًنيًؾ   (5)حى

)ما( الزائػدة جممػة إنشػائية أمرييػة )سبينػي(، كجممػة ػسكقع جكاب الشرط بعػد )إذا( المقترنػة بػ
 الشرط سعمية مانية، كقد اقترنت الجممة بالفاء، كىك ا  ؿ.

                                                 

ب (، ك)الػدؽ( مػا  ػغر مػف الحطػب، ك)الجػزع( مػا عظػـ مػف الحطػ38( عمرك بػف شػأس، ديػكاف عمػرك )ص(1
 كيبس.

 (2/294( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج(2
 (، ك)كذبذب( كثير الكذب.2/437( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد )ج(3
 (، ك)المناص( الممجأ كالمفر.74( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(4
 (، ك)يغنيؾ( يرنيؾ، ك)تبيني( تبتعدم.123)ص المرجع السابؽ( (5
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 كمنو قكؿ أبي الميكش: )مف الكاسر(

 (1)سىسىريؾى أف يعيش سجٍا بزادً      إذا ما ماتى مىٍيته مف تىميـو    

 كجممة الجكاب سي البيت السابؽ )سجٍا بزاد(، كقد اقترنت الجممة بالفاء.

: )مف المتقارب(  كقد كقعت جممة الجكاب إنشائية استفيامية سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٌنا ًإذا ما ساًئؿ ىىكاًزفى عى كىعبان سىساًئمييـي كىالًربابى         كى  كى

ـي         بىكاًترى يىفريفى بىينان كىىامالىق ـي كىيؼى نيعميًي يناىي
(2) 

(، كلػػػـ تقتػػػرف ؟سكقػػػع الجػػػكاب جممػػػة إنشػػػائية طمبيػػػة عمػػػا سػػػبيؿ اعسػػػتفياـ )كيػػػؼ نعمػػػييـ
 الجممة بالفاء الرابطة بيف الشرط كجكابو.

الجػكاب اسػمية : )إذا( شرطية ظرسيػة، كجممػة الشػرط سعميػة مانػية، كجممػة الصكرة الرابعة عشرة
: )مف المنسرح(  منفية، كقد كردت ىذه ال كرة سي بيت كاحد، سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

نىعا الميٍخًمؼى الميٍتًمؼى الميفيدى ًإذا         قاؿى سى  عاًئبه ًلما  ى
(3) 

سػػي البيػػت السػػابؽ جػػاءت )إذا( ظػػرؼ لمػػا يسػػتقبؿ مػػف الزمػػاف متنػػمنة معنػػا الشػػرط ع 
 ، ستطمبت جممتيف، ا كلػا لمشػرط سعميػة مانػية )قػاؿ(، كالثانيػة لمجػكاب اسػمية منفيػة يعمؿ الجـز

نىعا(، كقد اقترف الجكاب بالفاء الرابطة بينو كبيف الشرط، كقد عممػت )ع(  بػ)ع( )سى  عاًئبه ًلما  ى
 عمؿ )ليس( سرسعت اعسـ، كن بت الخبر.

كجممتػػو سعميػػة منػػارعة، كجممػػة : إذا ظػػرؼ متنػػمف معنػػا الشػػرط،  الصػػكرة الخامسػػة عشػػرة
الجكاب كجممة الشرط سعمية منارعة، كقد كردت ىذه ال كرة سي ث ثة أبيػات، كمنػو قػكؿ  عبيػد 

 بف ا برص: )مف الكامؿ(

ذا تيكىمرفييا اليىكاًجرى تي ًخدي  ٍسمىةن         كىاً  ٍت أىمكننا رى ٍيتى سىرى ذا سىرى كىاً 
(4) 

                                                 

 (.2/478اف بني أسد )ج( أبك الميكش، ديك (1
، ديكاف بشر)ص( ب(2  .(188شر بف أبي خاـز
، ديكاف عبيد )ص(3  (، ك)المخمؼ المتمؼ( ينفؽ مالو سي نجدة الناس.125( بشر بف أبي خاـز
، ك)أمػكف( المأمكنػة العثػار، ك)رسػمة( سػيمة 52( عبيد بػف ا بػرص، ديػكاف عبيػد )ص(4 (، ك)سػريت( سػرت لػي ن

 السير سي الظييرة كعند اشتداد الحر، ك)ت خد( تجد سي السير.القياد، ك)اليكاجر( 
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مػػػػػرتيف، سػػػػػي ا كلػػػػػا دخمػػػػػت عمػػػػػا جممتػػػػػيف  سػػػػػي البيػػػػػت السػػػػػابؽ: كقعػػػػػت )إذا( شػػػػػرطية
ٍت أىمكننػػا(، كسػػي الثانيػػة دخمػػت عمػػا جممتػػيف منػػارعتيف)تيكىمرفييا اليىػػكاًجرى  ػػرى ٍيتى سى ػػرى ذا سى مانػيتيف)كىاً 

)تكمفيػا(، كالثانيػة لمجكاب)ت ػػخد(، كلعػٌؿ الفػرؽ بػػيف اعثنتػيف أف ا كلػػا  تي ػًخدي(، ا كلػا لمشػػرط
، كسػػي الثانيػػة حالػػة متغيػػرة سناسػػب حػػاؿ دائمػػة ليػػا سيػػي آمنػػة المسػػير  دائمػػة التبكيػػر كالسػػرم لػػي ن

المنارع ليػا، كىػي ليسػت عمػا الػدكاـ تسػير سػي اليػكاجر، بػؿ لمػكد بينيػا كبػيف  ػاحبيا ع يثقػؿ 
 عمييا سي المسير سي اليكاجر، لكف إف سار بيا سيي جٌد تقطع الفياسي ب  تباطؤ.

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر(

نىحٍ  ٍف يىمينىاكى ُـّ النياسى ًعٍ مىةى مى  (1)في ًإذا ييريحي الميٍيؿي أىٍمران       ييًي

 كقد كردت جممة الجكاب منفية سي بيت كاحد سي قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكامؿ(

ـٍ ييٍرًدنا عىٍجزه كىع بيٍخؿي  ذا نيطاًكعي أىٍمرى سادىًتنا      لى كىاً 
(2) 

لشػػػرط كالجػػػكاب منػػػارعتيف، ا كلػػػا منػػػارع مثبػػػت كالشػػػاىد سػػػي البيػػػت: كقعػػػت جممتػػػا ا
 )نطاكع أمر...(، كجممة الجكاب منارعة منفية ) لـ يردنا عجز...(.  

: )إذا( شػػرطية، كجممػػة الشػػرط سعميػػة منػػارعة، كجممػػة الجػػكاب سعميػػة الصػػكرة السادسػػة عشػػرة
: )مف  الكاسر( مانية، كقد كردت ىذه ال كرة سي ث ثة مكانع، كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

يتىًتًو أىجابا يم         ًإذا ييدعا ًلمى كيؿُّ حى مىنا قى دى السىبيًؿ كى
(3) 

سػػي البيػػػت السػػػابؽ: جػػػاء سعػػػؿ الشػػػرط منػػػارعنا مبنيعػػػا لممجيكؿ)يػػػدعا(، كجممػػػة الجػػػكاب 
سعميػػة مانػػية )أجابػػا(، كانزيػػاح المفػػظ مػػف المنػػارع إلػػا المانػػي  إلسػػادة حتميػػة الكقػػكع، كتككيػػد 

 العبارة.

: )مف الكامؿ(كم  نو قكؿ بشر بف أبي خاـز

اًئبي  ذىا تىشىاءي رىأىٍيتى ًسي أىٍكنىاًسيىا      قيميصى النيعىاـً كىأىنيييفي نىجى كىاً 
(4) 

                                                 

 (، ك)يريح( مف الراحة، ك)ع مة( منع كحماية.61( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(1
 (، ك)يردنا( ييمكنا.35)ص المرجع السابؽ( (2
، ديكاف بشر )ص(3  (، ك)ق د السبيؿ( كانح الطريؽ.27( بشر بف أبي خاـز
، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد  سػػػي المسػػػتدرؾ عمػػػا شػػػعره)ج( بشػػػر بػػػف أبػػػي (4 (، ك)أكنػػػاؼ( نػػػكاحي الشػػػيء، 2/223خػػػاـز

ك)قمػػص( مفردىػػا قمػػكص، كىػػي أنثػػا النعػػاـ الشػػابة، ك)نجائػػب( مفردىػػا نجيػػب، كىػػي اإلبػػؿ القػػكم الخفيػػؼ 
 السريع.
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 كمنو قكؿ كعب بف الركاع: )مف الكامؿ(

ًريمىةو مىٍعييكدي  كىافي  ى ـي قيٍمتى شىٍكؾي سىيىالىةو         أىٍك أيٍقحي ذىا تىبىسي كا 
(1) 

: )إذا( ظرسيػػة متنػػمنة معنػػا الشػػرط، كجممػػة الشػػرط سعميػػة منػػارعة،  الصػػكرة السػػابعة عشػػرة
الميػكش: )مػف  قػكؿ أبػي كجممة الجكاب اسمية مثبتة، كقد كقعت ىػذه ال ػكرة سػي بيػت كاحػد مػف

 الكامؿ(

ا يىسيكؤيؾى ًمٍف تىًميـو أىٍكثىري  ميةه         سىمىمى ذىا تىسيرُّؾى ًمٍف تىًميـو خى كىاً 
(2) 

سػػػػي البيػػػػت السػػػػابؽ كقعػػػػت )إذا( ظرسيػػػػة متنػػػػمنة معنػػػػا الشػػػػرط، كجممػػػػة الشػػػػرط سعميػػػػة  
منػارعة )تسػػرؾ...(، كجممػػة الجػكاب اسػػمية مقركنػػة بالفػاء، كمعنػػا الجػػكاب: سالػذم يسػػكؤؾ مػػف 
تمػػيـ أكثػػر، كالمبتػػدأ اسػػـ مك ػػكؿ )مػػا( سػػبؽ بالفػػاء الرابطػػة بػػيف الشػػرط كجكابػػو كالػػ ـ، كالجممػػة 

 محؿ ليا، كخبر المبتدأ )أكثر(.الفعمية  مة ع 

: إذا ظرسيػة شػرطية، كجممػة الشػرط سعميػة منػارعة، كجممػة الجػكاب جممػة الصكرة الثامنة عشػرة
اسػػمية مؤكػػدة بػػػ)إٌف(، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي بيػػت كاحػػد مػػف قػػكؿ عبيػػد بػػف ا بػػرص: )مػػف 

 مجزكء الكامؿ(

ـي سىًإنييا كاؿو  ذا تيباًشريؾى الييمك          ناًجز كىاً  كى
(3) 

سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت )إذا( ظػػرؼ لمػػا يسػػتقبؿ مػػف الزمػػاف، مسػػتحقة جممتػػيف، ا كلػػا 
منارعة لمشرط )تباشرؾ...(، كالثانية لمجكاب اسمية مؤكدة بػ)إٌف( ) سإنيػا كػاؿ...(، كقػد اقترنػت 

 بالفاء، كىك كاجب مف مكانع اقترانيا بالفاء. 

ظرسيػػػة، ت ىػػػا اعسػػػـ، كسعػػػؿ الشػػػرط محػػػذكؼ، كجممػػػة : )إذا( شػػػرطية الصػػػكرة التاسػػػعة عشػػػرة
 .(4)الجكاب سعمية مانية، كقد كردت ىذه ال كرة سي أحد عشر بيتنا مف أشعار بني أسد

 

                                                 

ؾ (، ك)السػػػيالة( نػػػكع مػػػف الشػػػجر سػػػبط ا ل ػػػاف، لػػػو شػػػكر 2/175( كعػػػب بػػػف الػػػركاع، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج(1
 أبيض، ك)ا قحكاف( نبات برم، ك)ال ريمة( القطعة مف الرمؿ.

مية( خ مة ك فة.2/483( كعب بف الركاع، ديكاف بني أسد )ج(2  (، ك)خى
 (، ك)كاؿ( مؤخر، ك)ناجز( حانر.64( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(3
، (29) صكاف عبيػد: ، كمف دي(84ص)، (65ص)، (39( كبقية الشكاىد: مف ديكاف عمرك بف شأس: ) ص(4

 (.2/440)ج، (2/319)ج، (2/227)ج ،(2/218)ج، (2/56كمف ديكاف بني أسد: )ج
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 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الطكيؿ(

اًسيىا ا كىافى  ى ًؽ مى مىٍيؾى ًمفى ا ىٍخ ى اًىؿى كىديٍرتى         عى  (1)ًإذىا أىٍنتى أىٍكثىٍرتى المىجى

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ جػػػاءت )إذا( ظرسيػػػة متنػػػمنة معنػػػا الشػػػرط، كجممػػػة الشػػػرط محذكسػػػة 
يفسػػرىا الفعػػؿ التػػالي ل سػػـ بعػػدىا، كالتقػػدير: إذا أكثػػرت أنػػت أكثػػرت المجاىػػؿ، كقػػد تميػػت )إذا( 
باسػػـ مبنػػي سػػي محػػؿ رسػػع عمػػا الفاعميػػة لمفعػػؿ المحػػذكؼ، كالككسيػػكف يجيػػزكف تػػأخر الفعػػؿ سيػػو، 

 الفاعؿ لمفعؿ المؤخر، كجممة الجكاب سعمية مانية )كدرت عميؾ...(.كيرسعكف 

 كمنو قكؿ جريبة بف ا شيـ: )مف المتقارب(

ـٍ  ٍزنا شىراًسيفىيا بالًجذى زى ٍت ً ياحى النُّسيكًر         جى  (2)ًإذا الخيؿي  احى

ػػػا لفعػػػؿ محػػػذكؼ يفسػػػره المػػػذككر ب عػػػده، سكقػػػع اعسػػػـ التػػػالي لػػػػ)إذا( الشػػػرطية سػػػاع ن مرسكعن
تقديره) ػػاحت(، لعػػدـ جػػكاز دخػػكؿ )إذا( عمػػا اعسػػـ عنػػد جميػػكر النحػػاة، كأجػػاز الككسيػػكف عػػدـ 
تقدير الفعؿ معو، لجكاز تقديـ الفاعؿ عما سعمو عندىـ، كقد ذىب ا خفش إلا جكاز رسعو عمػا 

 اعبتداء كما بعده خبر لو، كالجكاب جممة سعمية مانية)جزرنا...(.

مقترنة بػ)ما( الزائدة ، كبعدىا اسـ مرسكع لفعؿ محذكؼ، كجممػة الجػكاب : )إذا( الصكرة العشركف
بػف ا، كمنو قكؿ حنرمي (3)مانية، كقد كردت ىذه ال كرة سي سبعة مكانع سي شعر بني أسد

 عامر: )مف الكاسر(

ٍبمىا كىفىاني ا             ًإلىيي ًبميٍؤًيدو حي ا الميٍيؿي أىٍسنى أىًخي ًثقىةو ًإذىا مى
(4) 

لشػػاىد سػػي البيػػت: كقعػػت )إذا( شػػرطية متمػػكة بػػػ)ما( الزائػػدة، كبعػػدىا اسػػـ مرسػػكع لفعػػؿ كا
 محذكؼ يفسره المذككر بعد)الميؿ أسنا(، كجممة الجكاب سعمية مانية )كفاني(.

 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف الطكيؿ(

ٍرتى ًبمىٍجدو يىا  ٍت ًبقىًديًميىا         سىخى رى ٍيشه سىاخى  (5)يىًزيدي تىًميدً ًإذىا مىا قيرى

                                                 

 (، ك)كدرت( عكرت.2/333( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج(1
(، ك) ػػياح النسػػكر( أ ػػكات ق ػػيرة، ك)شراسػػيؼ( مفردىػػا 2/444( جريبػػة بػػف ا شػػيـ، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج(2

 يمي البطف، ك)الجذـ( جمع جذمة، كىي السكط. شرسكؼ، كىك رأس النمع مما
: )ص(3  .(2/356)ج، (222)ص، (91)ص، (232( كبقية الشكاىد: مف ديكاف بشر بف أبي خاـز
 (، كالمؤيد( الداىية، ك)حبما( مآلل بالشر. 2/373( حنرمي بف عامر، ديكاف بني أسد )ج(4
 معاكية بف أبي سفياف. (، ك)يزيد( ابف2/346( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج(5
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 كقد كردت )إذا( بػعد )حتا( اعبتدائية سي قكؿ عبيد بف ا برص:  )مف الطكيؿ(

ميت كىسىٍكتي الرىٍحؿى كىٍجناءى تاًمكا بابىتي      تىجى ٌتا ًإذا ما  ى  (1)سىراةى النيحا حى

عؿ مرسػكع لفعػؿ : )إذا( بعد)حتا( مقترنة بػ)ما( الزائدة، كبعدىا اسـ ساكالعشركف حاديةالصكرة ال
محػػذكؼ، كالجػػكاب جممػػة سعميػػػة منػػارعة منفيػػة، كقػػػد كردت سػػي بيػػت كاحػػد مػػػف قػػكؿ عبيػػد بػػػف 

 ا برص: )مف الكامؿ(

ٌتا ًإذا ما ذىٍرعيوي         ًبالماًء ناؽى سىما ييطيقيو  (2)حى

ؿ مرسػػكع لفعػػؿ محػػذكؼ يفسػػره سكقعػػت )إذا( شػػرطية، كبعػػدىا )مػػا( الزائػػدة، )ذرعػػو( ساعػػ
 الجكاب بالفاء، كىذا جائز. ة منفية بػ)ما( )سما يطيقو(، كاقترفكجممة الجكاب منارع)ناؽ(، 

: )إذا( ظرؼ متنمف معنا الشػرط، متمػكة باسػـ مبنػي سػي محػؿ رسػع  الصكرة الثانية كالعشركف
عما الفاعمية لفعؿ محذكؼ، كخبره جممػة اسػمية مؤكػدة بػػ)إٌف(، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة سػي بيػت 

 عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ( كاحد، سي قكؿ

ؤكفى أىمانىةن         سىًإنيؾى قىٍد أىٍسنىٍدتىيا شىري ميٍسنىدً  ميٍمتى الخى  (3)ًإذا أىٍنتى حى

كالشػػػاىد سػػػي البيػػػت: كقػػػكع )إذا( ظرسيػػػة شػػػرطية، ت ىػػػا اسػػػـ مبنػػػي سػػػي محػػػؿ رسػػػع عمػػػا 
ت حممػػت، كجممػػة الجػػكاب الفاعميػػة لفعػػؿ محػػذكؼ يفسػػره المػػذككر بعػػده، كالتقػػدير: إذا حممػػت أنػػ

اسمية مؤكدة بػ)إٌف( )سإنؾ قد أسندتيا...(، كقد اقترنت الجممة بالفاء الرابطػة بػيف الشػرط كجكابػو، 
 كىك مف مكانع اقتراف جممة الجكاب بالفاء. 

)إذا( ظرسيػػػة متنػػػمنة معنػػػا الشػػػرط، متمػػػكة بفاعػػػؿ مرسػػػكع لفعػػػؿ الصػػػكرة الثالثػػػة كالعشػػػركف: 
اسػمية قػدـ شػبو الجممػة المتعمػؽ بخبرىػا عمػا المبتػدأ، كقػد كرد سػي بيػت محذكؼ، كالجكاب جممة 

 كاحد سي قكؿ الجميح: )مف الطكيؿ(

ـي السيكاًرحي  ا كالنيعىا ٍبدي سىٍكنى لىت         بيا الرُّ  (4)إذا ذاتي أىىكاؿو ثىكيكؿو تىغىكي

                                                 

(، ك)سػػػراة النػػػحا( أكلػػػو، ك) ػػػبابة( الكلػػػع الشػػػدم، ك)تجمػػػت( 78( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد )ص(1
 تكشفت، ك)كجناء( ناقة ذات كجنات كبيرة، ك)تامؾ( الناقة ذات السناـ الكبير.

 (، ك)ناؽ ذرعو( لـ يعد يحتمؿ.85( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(2
 (، ك)أسندتيا( أككمتيا.59)ص السابؽ المرجع( (3
د، ًقػػػ(، ك)ذات أىػػػكاؿ( سػػػ ة ميمكػػػة، ك)ثكػػػكؿ( مػػػف سػػػمكيا سي 2/20( الجمػػػيح بػػػف الطمػػػاح، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد )ج(4

 تطمب رزقيا الغداة.مختمط بالسكاد أك الرمادم، ك)السكارح( ، ك)الربد( جمع أربد، متغيرة مخيفة ك)تغكلت( 
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 ػيدة، لكنػو البيت السابؽ يتيـ سي الديكاف سمـ ينؼ إلػا ق ػيدة، سقػد يكػكف جػزءنا مػف ق
كارد عمػػا ىػػذه ال ػػكرة، ك)إذا( سيػػو تنػػمنت معنػػا الشػػرط، كت ىػػا اعسػػـ المرسػػكع عمػػا الفاعميػػة 
لفعؿ محذكؼ يفسره المذككر بعػده، كالتقػدير: إذا تغكلػت ذات أىػكاؿ، كجػاء الجػكاب جممػة اسػمية 

ككػػاف حػػؽ  تقػػدـ سييػػا شػػبو الجممػػة المتعمػػؽ بالخبر)بيػػا( عمػػا المبتػػدأ )الربػػد(، كالخبػػر )سكنػػا(،
 الجممة أف يقترف بيا الفاء، سمـ تقترف الفاء لعميو لمنركرة الشعرية. 

)إذا( ظرسيػػػة متنػػػمنة معنػػػا الشػػػرط، متمػػػكة بفاعػػػؿ مرسػػػكع لفعػػػؿ الصػػػكرة الرابعػػػة كالعشػػػركف: 
جممػػػة إنشػػػائية أمرييػػػة، كقػػػد كردت ىػػػذه ال ػػػكرة سػػػي بيتػػػيف اثنػػػيف، كمنػػػو قػػػكؿ  محػػػذكؼ، كالجػػػكاب

 الطكيؿ(منرس بف ربعي: )مف 

ف كانٍت قريبان أكا ريهٍ   (1)إذا المرءي أكعؾى اليكافى سأكًلًو         ىىكانان كا 

سكقع جكاب الشػرط جممػة إنشػائية أمريػة )سأكلػو(، كقػد اقتػرف سعػؿ ا مػر بالفػاء، كىػك مػف مكانػع 
 اعسمية.   إذ تدخؿ عما الجمؿ الطمبية كاقتراف جممة الجكاب بالفاء

 ا شيـ: )مف المتقارب(كمثمو قكؿ جريبة بف 

ـٍ  ، سٍأًزـٍ بًو ما أىزى ٍتؾى أىٍنيابيوي،              لىدىل الشيرر ًإذا الديٍىري عىني
(2) 

كقد كردت )إذا( الشرطية محذكسة الجكاب سي أبيات كثيرة، كجػاء سعميػا عمػا  ػكر عػدة، 
سجػػاءت )إذا( مقترنػػة بػػػ)ما( الزائػػدة، كسػػي مكانػػع أخػػرل ليػػر مقترنػػة، كجػػاء سعميػػا  مانػػينا سػػي 
مكانع، كسي مكانع أخرل منارعنا مثبتنػا أك ليػر مثبػت، كسػي  ػكر أخػرل ت ىػا اعسػـ لفعػؿ 

 :  تيعما النحك اآليؿ تمؾ ال كر شرط محذكؼ، كتف 

، كقػد  الصكرة األكلى : )إذا( شرطية ظرسية، كجممة الشرط سعميػة مانػية سعميػا تػاـ مبنػي لممعمػـك
 .(3)كردت ىذه ال كرة سي مائة كأربعة مكانع مف أشعارىـ

                                                 

 (، 2/280( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج(1
( العض.2/444( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد )ج(2  (، ك)أنيابو( م ائبو كأحداثو، ك)ا ـز
 ، (77)ص، (72)ص (،70)ص، (50ص)، (43) ص :( كبقية الشكاىد: مف ديكاف عبيد بف ا برص(3

، (119)ص، (118)ص، (115)ص ،(112)ص، (107)ص، (82)ص، (82)ص، (82)ص
: )ص، (121)ص، (121)ص ،(121)ص، (121)ص، (119)ص ، (2كمف ديكاف بشر بف أبي خاـز
، (73)ص، (67)ص، (60)ص، (58)ص، (38)ص ،(31)ص ،(38)ص، (5)ص، (3)ص
، (151)ص، (146)ص، (145)ص، (110)ص، (105)ص ،(104)ص، (101)ص، (75)ص
، (224)ص، (223)ص، (204)ص، (200)ص، (199)ص، (173)ص، (171)ص، (151)ص
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 كمف ذلؾ قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

قىدكا     ميبقك العىقًد ًإف عى  (1)ًإذا أىناعى ًمفى الميثاًؽ ميشتىًرطي    ميٌرك الًمقاءى كى

كالشاىد سي البيت: كقعػت )إذا( شػرطية، كجكابيػا محػذكؼ، كجممػة الشػرط سعميػة مانػية 
 )أناع مف الميثاؽ مشترط(، كتقدير الجكاب يفسره المذككر قبمو )مرك المقاء، كمبقك العقد(. 

: )مف الطكيؿ(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ييفىزيعي يىظىؿُّ ًإذا  ـي ًبيا بىعدى الكىرل كى ميٍت ًبأىٍكناًؼ بيشىةو     يىيي  (2)حى

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكامؿ(

ـى السٍُّؤؿي  ييٍحرى ميؿي كى  (3)لىٍيسى اإًلخاءي ًإذا اتيبىٍعتى ًبأىٍف      ييٍق ا الخى

كقػد كقػع  سي البيت السابؽ حذؼ الجكاب لكجكد ما يدؿ عميو، كىك لػيس كاسػميا كخبرىػا،
ا بيف اسـ ليس كخبرىا، كجاءت جممة الشرط سعمية مانية )اتبعت(.  التركيب الشرطي معترنن

 كمنو قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الطكيؿ(

قىٍد أىٍتريؾي الغيٌما ًإذا ناؽى بابييا ٍكتييا     كى ًبٍستي ًبغيٌما لىٍمرىةو سىتىرى  (4)حي

                                                                                                                                          

 ، (35ص)، (34ص)، (29)ص، ( 28)ص، (26كمف ديكاف عمرك بف شأس: )ص، (1)ممحؽ
 ،(56)ص، (54ص)، (53ص)، (53ص)، (49ص)، (44ص)، (43ص)، (38ص)، (37ص)
 ،(2/22كمف ديكاف بني أسد: )ج، (85)ص، (85) ص ، (78) ص، (74)ص ،(61ص)، (61ص)

، (2/85)ج، (2/35)ج، (2/35)ج، (2/29)ج، (2/24)ج، (2/21)ج، (2/21)ج، (2/15)ج
، (2/268)ج، (2/260)ج، (2/219)ج، (2/208)ج، (2/199)ج (،2/192)ج، (2/95)ج، (2/93)ج
، (2/351)ج، (2/325)ج ،(2/294)ج، (2/291)ج، (2/283)ج، (2/280)ج، (2/277)ج
، (2/576)ج، (2/527)ج، (2/472)ج ،(2/440)ج، (2/428)ج ، (2/370)ج، (2/357)ج
 .(2/579)ج

 (.82( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص(1
، ديػػػكاف بشػػػر)ص(2 (، ك)أكنػػػاؼ( النػػػكاحي، ك)بيشػػػة( كاد مخ ػػػب، ك)يفػػػزع( يػػػراع 118( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز

 كيخكؼ.
 (.34( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(3
 ك)لمرة( الشدة.(، ك)لميا( ا مر الممتبس، 2/47ديكاف بني أسد)ج، ( مغمس بف لقيط(4
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عميػػو قبمػػو، كتقػػديره )أتػػرؾ الغيٌمػػا(   سػػي البيػػت السػػابؽ الجػػكاب محػػذكؼ، لكجػػكد مػػا يػػدؿُّ 
لعدـ جكاز تقديـ جكاب الشرط عما أداتو، كقد جاءت )إذا( شرطية، كجممػة الشػرط سعميػة مانػية 

 )ناؽ بابيا(. 

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

مىا قىٍبًرًه ىىاًبي التُّرىاًب كى  رىل     عى ـٍ يىٍحيى يىٍكمان ًإذىا جى اً بيوكىأىفي الفىتىا لى  (1)حى

البيػػت السػػابؽ مشػػتمؿ عمػػا تركيػػب شػػرطي محػػذكؼ الجػػكاب، أداتػػو )إذا(، كجممػػة الشػػرط 
 :سعمية مانية )جرل عما قبره...(، كجممة الجكاب محذكسة لدعلة ما قبؿ الشرط عمييا، كالتقػدير

 )كأف الفتا لـ ...(.

)إذا(، كقػد كردت كحذؼ جكاب )إذا( لتجاكر تركيباف شرطياف، كتقػدـ الشػرط الثػاني عمػا 
 ىذه ال كرة سي ثمانية أبيات كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

ٍفراءي ذاتي كىبيسً  أىٌما ًإذا اٍستىٍدبىٍرتىيا سىكىأىنييا         قاركرىةه  ى
(2) 

سػػي البيػػت السػػابؽ: شػػرطاف ا كؿ بػػػ)أٌما(، كسػػيأتي الحػػديث عنػػو، كالثػػاني بػػػ)إذا(، كجممتػػو 
 محذكؼ لدعلة جكاب )أٌما( عميو. مانية )استدبرتيا(، كجكابو 

كردت )إذا( مقترنة بػ) مػا( الزائػدة، كجممػة الشػرط سعميػة مانػية، كقػد كردت ىػذه الصكرة الثانية: 
 ، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط((3)اال كرة سي كاحد كعشريف مكنعن 

مىةو      ًمثؿى المىياًة ًإذا ما احتىثييا الحادم ييكىمرفكفى سيراىا كيؿي يىعمى
(4) 

                                                 

تػػػراب القبػػػر، ك)الحا ػػػب( ريػػػح شػػػديدة تحمػػػؿ (، ك)ىػػػابي( 2/252( منػػػرس بػػػف ربعػػػي، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(1
 التراب.

(، ك)القػاركرة( اإلنػػاء يكنػع سيػػو المػػاء، ك)ذات كبػيس( مػػا يكػػبس 70( عبيػد بػػف ا بػرص، ديػػكاف عمػػرك )ص (2
 سيو مف زعفراف كطيب.

:، (72)ص، (35بف ا برص: ) ص( كبقية الشكاىد: مف ديكاف عبيد (3  كمف ديكاف بشر بف أبي خاـز
كمف  ، (196)ص، (174)ص، (172)ص ،(162)ص، (154)ص 134)ص، (78)ص، (36)ص
(، 2/156( كمف ديكاف بني أسد: )ج72) ص، (61) ص، (41) ص،(36عمرك بف شأس: ) ص ديكاف
 .(2/555)ج

، ك)يعممػة( الناقػة (، ك)يكمفكف( 55( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(4 يتحممكف المشقة، ك)سراىا( السير لػي ن
 .القادرة عما السير، ك)المياة( البقر، ك)احتثيا( دسعيا لتسرع، ك)الحادم( الراكب
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كالمتأمػػؿ سػػي البيػػت يمحػػظ حػػذؼ جػػكاب الشػػرط منػػو، لدعلػػة المػػذككر قبػػؿ الشػػرط عميػػو، 
مبنيػػة لممعمػػـك )احتثيػػا  سعميػػة مانػػيةكأداة الشػػرط )إذا(، كقػػد تميػػت بػػػ)ما( الزائػػدة، كجممػػة الشػػرط 

 .الحادم(

: )مف الخفيؼ(  كنفسو قكؿ بشر بف أبي خاـز

الميييفي الككـى الًج دى ًإذا ما       ىىبيًت الريحي كيؿي يىكـً شىماؿً 
(1) 

 كعميو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر(

كنعـى سكارسي الييجا إذا ما       رأينا الخيؿى ممسكةن عزينا
(2) 

 منو قكؿ حاجب بف حبيب: )مف المتقارب(ك 

ٍرأىة         ًإذا ما تىقىطيعى أىٍقرىانييىا تىرىاهي عما الخيؿ ذا جي
(3) 

 كمنو قكؿ خكلة بنت ا زكر)مف الطكيؿ(: 

ـٍ ذىاًكره قىٍمًبيى الميٍننىا ٍيرىىيـ        ًإذىا مىا ذىكىٍرىي أىرىل القىٍمبى عى يىٍختىاري ًسي النياًس لى
(4) 

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ جػػػاءت )إذا( شػػػرطية، اقترنػػػت بيػػػا )مػػػا( الزائػػػدة، كىػػػذا جػػػائز، كجػػػاءت جممػػػة 
الشػػرط سعميػػة مانػػية )ذكػػرىـ ذاكػػر(، كقػػد سػػكنت الػػراء لنػػركرة الشػػعر، كحقُّيػػا الفػػتح عمػػا لبنػػاء 

ػػا جممػػة الجػػكاب سحػػذست لدعلػػة المػػذككر قبػػؿ الشػػرط عمييػػا كتقػػديرىا )أرل (5)الفعػػؿ المانػػي ، كأمي
 ي ع يختار ليرىـ(. قمب

: )إذا( شرطية ظرسية، كجممة الشرط سعمية مانػية سعميػا نػاقص، كقػد كردت ىػذه  الصكرة الثالثة
 ال كرة سي أربعة مكانع مف أشعارىـ، كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ( 

بىني أىسىدو ىىٍؿ تىٍعمىمكفى بى ءىنا        ًإذا كافى يىٍكـه ذا كىكاًكبى أىٍشنىعا
(6) 

                                                 

، ديػػكاف بشػػر)ص(1 ( جمػػع ككمػػاء كىػػي الناقػػة عظيمػػة السػػناـ، ك)الجػػ د( 174( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز (، ك)الكػػـك
 .يا، ك)ريح شماؿ( ريح باردة تيب مف الشماؿالناقة ذات المبف أك التي ع لبف ل

 ك)العزيف( الجماعة مف الناس.(،61( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(2
 .(،2/78( حاجب بف حبيب، ديكاف بني أسد)ج(3
 .(2/495( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(4
 (.2/495( دقة، ديكاف بني أسد)ج(5
 .(31( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(6
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كيتنػػػح سػػػي البيػػػت السػػػابؽ كقػػػكع سعػػػؿ الشػػػرط المانػػػي النػػػاقص بعػػػد )إذا( الشػػػرطية، 
سجاءت جممة الشرط منسكخة بػ)كاف(، كجممة الجكاب محذكسة لدعلة ما قبميا عمييا )ىؿ تعممػكف 

 ب ءنا(. 

ا: )مف الطكيؿ(  كلعمرك بف شأس أينن

يىٍكـه ييٍستىعافي ًبأىٍنفيسً  بىني أىسىدو ىىٍؿ تىٍعمىمكفى بى ءىنا        ًإذا كافى  
(1) 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

 (2)ساًعٍد ًبأىٍرضو ًإذا كيٍنتى ًبيا          كىع تىقيٍؿ ًإنيني لىريبي 

 كقكؿ منرس بف ربعي: )مف البسيط(

ـٍ ًإذا  ٍسناىي كاكىالماًنعيكفى ًإذا كانىٍت ميمانىعىةه         كىالعاًئديكفى ًبحي قىًدري
(3) 

)إذا( ظرسيػػة متنػػمنة معنػػا الشػػرط، مقترنػػة بػػػ)ما( الزائػػدة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة الصػػكرة الرابعػػة: 
مانية سعميا ناقص، كقد كردت ىذه ال كرة سي  بيتيف اثنيف، كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مػف 

 الطكيؿ(

كران إذا ما كاف  ٍمؿى اليراكل ًلقىٍكًميا         سىري دةن حى يىٍكـي التيسىاييؼً ميعىكي
(4) 

 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف الطكيؿ(

أعى أييا البالي الًقرىل لستى كاجدان      ًقرىاؾى إذا ما ًبتي سي دار عا ـً 
(5) 

إذا( ظرسيػػة متنػػمنة معنػػا الشػػرط، كجممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية سعميػػا تػػاـه الصػػكرة الخامسػػة: )
 .(6)خمسة عشر مكنعنا مف أشعارىـ مبني لممجيكؿ، كقد كردت ىذه ال كرة سي

                                                 

 .(27عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص ((1
 .(22( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(2
 .(2/268( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(3
 ، ك)معكدة(  ارت ليا عادة، ك)التسايؼ( التجالد بالسيكؼ.(2/353( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد)ج(4
 عمر بف الخطاب. ، ك)عا ـ( ابف(2/355( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد)ج(5
، (73)ص، (3: )صكمػػف ديػػكاف بشػػر ،(112)ص، (94)ص، (82: )صالشػػكاىد: مػػف ديػػكاف عبيػػد( كبقيػػة (6

 ،(2/51)جكمػػػػػػػف ديػػػػػػػكاف بنػػػػػػػي أسػػػػػػػد:  ، (61) ص كمػػػػػػػف ديػػػػػػػكاف عمػػػػػػػرك بػػػػػػػف شػػػػػػػأس:، (149)ص ،(90)ص
 (.2/67)ج ،(2/429)ج ،(2/355)ج
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 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ثىةن       سي قىٍعًر ميظًممىًة ا ىٍرجاًء ًمٍك حً  ٍثحى بىٍعدى الظر ًؿ ًإذا كيسرٍدتي حى
(1) 

سػػي البيػػت السػػابؽ كقعػػت )إذا( شػػرطية ظرسيػػة، كجممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية سعميػػا تػػاـ 
حثحثػػة(، كجػػكاب الشػػرط محػػذكؼ لدعلػػة مػػا قبػػؿ الشػػرط عميػػو سػػي البيػػت مبنػػي لممجيػػكؿ )كسػػدت 

 السابؽ، كتقديره ) أشرم الت د بحمد الجار(.

 كمنو قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الطكيؿ(  

كيعا ـي أىٍف أىٍنحا المىرانيعي جي كىأىٍنًربي سي الغيميا ًإذا كىثيرى الكىلا    كىأيٍىنى
(2) 

ممػػة مػػا قبميػػا عمييػػا، كالتقػػدير )كأنػػرب سػػي الغٌمػػا(، كج كجممػػة الجػػكاب محذكسػػة لدعلػػة
 الشرط مانية مبنية لممجيكؿ. 

 كمنو قكؿ جريبة بف ا شيـ:)مف الكامؿ(

ٍشًر أىٍركىبييا إذا قيؿى اٍركىبيكا ٍكتي مىًطييةن        ًسي الحى كلىعىؿي ًلي ًمٌما تىرى
(3) 

كجكاب الشػرط محػذكؼ  لدعلػة مػا قبمػو عميػو، كلعػؿي الحػذؼ سيػو لعػدـ التكػرار  إذ العػرب 
تميؿ إلا اإليجاز، إناسة لما سي التقديـ مػف لفػت ل نتبػاه، كىػك تقػديـ ب لػي لمنػمكف الجػكاب 
لير التركيب المغكم كما عند الب رييف، إذ ع يجكز تقديـ جكاب الشػرط عميػو، سفيػو سائػدة لغكيػة 

نح المتمقي سر ة التعرؼ عما المراد دكف كمفة اعنتظػار لتحقػؽ أركػاف الشػرط، كسػي البيػت ع تم
يحتاج ا مر إلا اعنتظار  سمٌما جاء النذير كاف ع بد مػف التجيػز، كىػك معنػا يتكاسػؽ مػع تقػديـ 

 منمكف الجكاب، كمق كد الشاعر.   

ائػػدة، كجممػة الشػػرط سعميػة مانػػية سعميػػا إذا( شػػرطية ظرسيػة مقترنػػة بػػ)ما( الز الصػكرة السادسػػة: )
 .مبني لممجيكؿ، كقد كردت ىذه ال كرة سي أربعة مكانع مف أشعارىـ

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

ًدقيوي ًبفيؤكسً   (4)سىكىأىنيما تىٍحنك ًإذا ما أيٍرًسمىٍت         عكدى الًعناًه كى

                                                 

 القبر، ك)مك ح( شديد الظممة.)حثحثة( تراب (، ك44( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(1
 ، ك)الغٌما( شدة الدىر كم ائبو.(2/50( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد)ج(2
 .(2/438( جريبة بف ا شيـ، ديكاف بني أسد)ج(3
 ، ك)العناه( شجر لو شكؾ، ك)الدؽ( الدقيؽ.ك)تحنك( تعطؼ (،69( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(4
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سي البيت السابؽ: جاءت )إذا( ظرسية شػرطية متمػكية بػػ)ما( الزائػدة، كجػاءت جممػة الشػرط 
سعميػػػػة مانػػػػية سعميػػػػا تػػػػاٌـّ مبنػػػػيٌّ لممجيػػػػكؿ )أرسػػػػمت(، كجممػػػػة الجػػػػكاب محذكسػػػػة لدعلػػػػة مػػػػا قبمػػػػو 

 عمييا)سكأنما تحنك(. 

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

زى مىكًئ ن ًمف جاًر أىكسو  عاؼً       ًبأىحرى  (1)ًإذا ما نيـى جيرافي النر

 كمثمو قكؿ بشر: )مف الكاسر(

ك ذيراىا نىما ًمف طىيراو سي ًإرًث مىجدو         ًإذا ما عيدي ًمف عىمرو
(2) 

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف البسيط(

طىري  نٍحفي الذيف لىنا مىٍجده كمىٍكريمىةه     كالسياًبقيكف ًإذا ما أيٍلًميى الخى
(3) 

)إذا( ظرسية متنمنة معنا الشرط، كجممػة الشػرط سعميػة منػارعة مثبتػة مبنيػة الصكرة السابعة: 
، كقد كردت ىذه ال كرة سي بيت كاحد سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(  لممعمـك

يًؼ حيفى يىطيبي البىردي ًلم احي تيخً ريهي       سي ال ى جيعى ًإذا يىشتك كى  (4)تيدسي النى

سي البيت السابؽ: كقعػت جممػة الشػرط سعميػة منػارعة مثبتة)يشػتك( بعػد )إذا( الشػرطية، 
 كجممة الجكاب محذكسة لدعلة ما قبؿ الشرط عمييا، كتقديرىا )تدسي النجيع(.  

، كقػػد الصػػكرة الثامنػػة:  )إذا( ظرسيػػة شػػرطية، كجممػػة الشػػرط سعميػػة منػػارعة منفيػػة مبنيػػة لممعمػػـك
، كمنو قكؿ خالػد بػف عمػرك بػف حػذلـ: )مػف (5)ثمانية مكانع مف أشعارىـكردت ىذه ال كرة سي 

 الطكيؿ(

مىًة النياسً  امى ـٍ تىميٍمًني ًسي ميجى برًو       إذىا لى لىٍستي ًبعىٍبدو يىتيًقي سيٍخطى رى كى
(6) 

                                                 

1) ، ( ممجػأن كمػ ذنا149ديػكاف بشػر)ص( بشر بف أبي خاـز ، ك)أكس( ىػك أكس (، ك)أحػرز( أكثػر أمننػا، ك)مػكئ ن
 ه كممدكحو سي ق ائده.بف حارثة  ديؽ الشاعر كميجكٌ 

، ديكاف بشر)ص(2  ك)عمرك( الجد الثاني  كس بف حارثة. (،223( بشر بف أبي خاـز
 .(، ك)ألمي( تجاكز الحد2/682( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(3
 ك)تخنره( تبرده، ك)ال احي( المتنبو مف سكرتو. (،43( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(4
: )ص، (59( كبقيػػػػة الشػػػػكاىد: مػػػػف ديػػػػكف عبيػػػػد بػػػػف ا بػػػػرص: )ص(5  ، (82كمػػػػف ديػػػػكاف بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي خػػػػاـز

 (.2/394)ج، (2/293)ج، (2/134كمف ديكاف بني أسد: )ج، (125)ص
 ، ك)المجاممة( المعاممة بالجميؿ.(2/184أسد)ج( خالد بف عمرك، ديكاف بني (6
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المتأمػػػؿ سػػػي البيػػػت السػػػابؽ يمحػػػظ حػػػذؼ جػػػكاب الشػػػرط  لسػػػبقو بمػػػا يػػػدؿ عميػػػو، كتقػػػديره: 
 سعمية منارعة منفية )لـ تممني(. كجاءت جممة الشرط)كلست بعبد(، 

: )مف الطكيؿ( ا سي قكؿ بشر بف أبي خاـز  كقد كقع سعؿ الشرط منارعنا منفيعا ناق ن

ؿو       ًإذا لىـ يىكيف ًلمقىكـً سي المىكًت راًجعي   (1)ًبطىعنىًة شىزرو أىك ًبطىعنىًة سىي ى

ا( الزائػدة، كجممػة الشػرط سعميػة منػارعة مثبتػة، كقػد )إذا( الشرطية مقترنة بػ )مالصكرة التاسعة: 
 كردت ىذه ال كرة سي بيت كاحد سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(

مىراًتعيوي القيعافي سىٍرده كىأىنيوي         ًإذا ما تيماشيًو الًظباءي نىطيحي 
(2) 

سعميػة منػارعة مثبتػة سي البيت السابؽ: اقترنت )إذا( بػ)ما( الزائدة، كجاءت جممة الشػرط 
)تماشيو(، كقد كقعت جممة الشرط بيف ركني الجممة المنسكخة بػػ)كأٌف(، كجممػة الجػكاب محذكسػة  

 عمييا، كالتقدير: )كأنو نطيح(.  لدعلة الجممة المنسكخة

)إذا( ظرسيػػػة شػػػرطية، متمػػػكة بفاعػػػؿ لفعػػػؿ الشػػػرط المحػػػذكؼ، كقػػػد كردت ىػػػذه الصػػػكرة العاشػػػرة: 
، كقد جػاء اعسػـ التػالي  داة الشػرط مبنيعػا سػي (3)شريف مكنعنا مف أشعارىـال كرة سي تسعة كع

 مكانع عدة، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ـي لىًبثكا ًلمماًء كىًاستىرىطكا تىرل لىييفي عىزيفان سي مىكاًثًبًو       ًإذا ىي
(4) 

نػمير لائػب لمجمػع عائػد عمػا سي البيت السابؽ: كقعت )إذا( أداة شرط ظرسية، كت ىػا 
الركب سي محػؿ رسػع ساعػؿ لفعػؿ محػذكؼ تقػديره )لبثػكا( سسيػرىه مػا بعػده، كجممػة الجػكاب محذكسػة  

   .لدعلة ما قبؿ الشرط عمييا، كالتقدير )ترل ليفي عزيفنا(

                                                 

، ديكاف بشر)ص(1  )شزر( الطعف عف يميف كشماؿ، ك)سي ؿ( السيؼ.(، ك117( بشر بف أبي خاـز
(، ك)المراتػػػػػع( المػػػػػرابض، ك)القيعػػػػػاف( جمػػػػػع قػػػػػاع، كىػػػػػك ا رض 41( عبيػػػػػد بػػػػػف ا بػػػػػرص، ديػػػػػكاف عبيػػػػػد)ص(2

 .المنبسطة، ك)سرد( كحيد، ك)نطيح( ينطح
: ، (53)ص، (37ة الشكاىد: مف ديكاف عبيد بف ا برص: ) ص( كبقي(3 كمف ديكاف بشر بف أبي خاـز

كمف ديكاف ، (222)ص، (189)ص، (159)ص، (147)ص، (110)ص(،45)ص، (28)ص، (19)ص
كمف ديكاف بني أسد: ، (56)ص، (55)ص، (45)ص، (39)ص ،(36) ص، (34عمرك بف شأس: ) ص

 (.2/552)ج ،(2/363)ج، (2/351)ج، (2/351)ج ، (2/180)ج، (2/146)ج، (2/123)ج، (2/107)ج
، ك)العزيػؼ( ال ػكت العػالي، ك)المكاثػب( مكػاف الكثػب، ك)استرطػكا( (80( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيػد)ص(4

 تسابقكا.
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كمنو قكؿ عمرك بف شأس، حيث كقع اعسـ التالي لػػ)إذا( نػمير المتكممػيف )نحػف( مبنيعػا 
: محذكؼ  لدعلة الشطر ا كؿ عميو سع ساعؿ لفعؿ محذكؼ مفسيرو بما بعده، كالجكابسي محؿ ر 

 )مف الطكيؿ(

ؿي شديةو       إذا نحفي عقينا الفكارسى كالريج   (1)لنا السُّكرةي العميا كأكي

كأٌمػػا مجػػيء الفاعػػؿ بعػػد )إذا( اسػػـ مرسػػكع، كالجػػكاب محػػذكؼ سكثيػػر سػػي أشػػعارىـ، كمنػػو 
 الحارث: )مف الرجز( قكؿ قعيف بف

ٍيؿي عىدىٍت أىٍكداسا         ًمٍثؿ الًك ًب، تىتيًقي اليىرىاسىا  (2)ًإنيا ًإذا الخى

ػػػػا )الخيػػػػؿ(، كجػػػػكاب الشػػػػرط  سكقػػػػع ساعػػػػؿ سعػػػػؿ الشػػػػرط المحػػػػذكؼ بعػػػػد )إذا( اسػػػػمنا مرسكعن
محػػػذكؼ، كالتقػػػدير )إنػػػا مثػػػؿ الكػػػ ب(، كقػػػد كقعػػػت جممػػػة الشػػػرط بػػػيف ركنػػػي الجممػػػة المنسػػػكخة 

 جممة المنسكخة دالة عما الجكاب. بػ)إٌف(، كال

ككردت )إذا( مقترنػػة بػػػ )مػػا( الزائػػدة، كبعػػدىا ساعػػؿ مرسػػكع لفعػػؿ الشػػرط الصػػكرة الحاديػػة عشػػرة: 
: )مف البسيط((3)المحذكؼ سي سبعة عشر مكنعنا مف أشعارىـ  ، كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ـى ًبًو         يؿي قي ًمدكاالقاًعديفى ًإذا ما الجى كىالثاًقبيفى ًإذا ما مىعشىره خى
(4) 

سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت )إذا( شػػرطية ظرسيػػة مقترنػػة بػػػ)ما( الزائػػدة مػػرتيف، ا كلػػا سعػػؿ 
ػا  جممة الشرط محذكؼ لدعلة ما بعدىا عميو، كتقػديره )قػيـ بػو(، كجػاء اعسػـ بعػدىا معرسػة مرسكعن

)سيػػـ القاعػػدكف(،  :الشػػرط عمييػػا كالتقػػدير عمػػا الفاعميػػة، كجممػػة الجػػكاب محذكسػػة  لدعلػػة مػػا قبػػؿ
( لفعؿ محذكؼ سسيػرىه مػا بعػده، كالتقػدير )إذا خمػد(،  :كسي الثانية جاء الفاعؿ نكرة مرسكعنا )معشره

 )سيـ الثاقبكف(.   :كجممة الجكاب محذكسة لدعلة ما قبؿ الشرط عمييا، كالتقدير

                                                 

 ك)السكرة( المنزلة، ك)الرج ( المقاتؿ ب  سرس. (،39( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(1
، ك)عػػدت( أسػػرعت كجػػرت، ك)أكداسػػا( مثقمػػة تسػػير بتثاقػػؿ، (2/205ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج( قعػػيف بػػف الحػػارث، (2

ك)اليراسا( مفردىا اليراسة، كىك شكؾ كالحسؾ، كنػبطت )مثػؿ( سػي الػديكاف بػالفتح، كال ػكاب النػـ، كا  
 أعمـ لكقكعيا خبرنا لػ)إف(.

، (90)ص، (79)ص، (44)ص، (28)ص، (26)ص: ( كبقيػػػػة الشػػػػكاىد: مػػػػف ديػػػػكاف بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي خػػػػاـز(3
كمػػف ديػػكاف عمػػرك بػػف شػػأس: ، (221)ص، (188)ص، (134)ص، (133)ص، (120)ص، (110)ص
 (.2/222)ج، (2/290كمف ديكاف بني أسد: )ج، (55)ص

، ديكاف بشر )ص(4 ، ك)الجيؿ( التسرع كعدـ الرشػد، ك)خمػدكا( كػانكا خػامميف، كأطفئػت (58( بشر بف أبي خاـز
 نار شرىـ.
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 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

قيًؽ  ٍكًت أىٍقمىعاًبكيؿر رى ميدو ًإذا ما ماًطري المى تىٍيًف مييىنيدو       حى الشيٍفرى
(1) 

سكقعت )إذا( مقترنة بػ)ما( الزائدة، كبعدىا ساعؿ مرسكع لفعؿ محذكؼ يفسره ما بعده )أقمع(، 
 )نربنا يده بالسيكؼ(. :كجممة جكاب الشرط محذكسة لدعلة البيت السابؽ عميو، كالتقدير

 .أداة الشرط )أّما(المطمب الثاني: 
)أٌما( حػرؼ بسػيط عنػد جميػكر النحػاة، متنػمنة معنػا الشػرط، حػذست ا داة بعػدىا مػع  

سعػػؿ الشػػرط، كقػػدرىا جميػػكر النحػػاة بقػػكليـ: ميمػػا يكػػف مػػف شػػيء، كعنػػد بعنػػيـ خبػػر منػػمف 
التف ػيؿ، كقػد قامػت كا كثر سييا معنا  ...،ػمعنا الشرط، كالتقدير: إف أردت معرسة حالو ... س

 .  (2))أٌما( مقاـ ا داة كجممة الشرط، كع يمـز تكريرىا سي الجممة

كليا عدية أحكاـ: سيمزميا دخكؿ الفاء عما الجػكاب إعي نػادرنا أك مػا ألنػا عػف الجػكاب أك  
قمت إلا الجكاب إل  ح المفظ، كع يجكز الف ػؿ ثـ ني  ،لنركرة شعرية، كأ ؿ الفاء سي اعبتداء

يف ا داة كالجكاب بجممة إٌع بدعاء مسبكؽ بفا ؿ بينيما، كع يمييا إع اعسـ، كجػكزكا عمػؿ مػا ب
بعد ساء الجكاب سيما قبميا بشركط، كاختمؼ سي الجكاب سذىب جماعة مف النحاة إلا أف الجػكاب 
المذككر ىك جكاب الشرط، كجكاب )أٌما( محذكؼ، كذىب آخركف إلا حذؼ جكاب الشرط لدعلة 

 .  (3)كاب أٌما عميوج

كقػػد كردت )أٌمػػا( سػػي شػػعر بنػػي أسػػد متنػػمنة معنػػا الشػػرط سػػي أربعػػة عشػػر بيتنػػا، كقػػد 
جػػػاءت سػػػي بيتػػػيف اثنػػػيف منيػػػا عمػػػا ال ػػػكرة ا ساسػػػية، حيػػػث جػػػاءت )أٌمػػػا( متمػػػكة باسػػػـ مرسػػػكع 

: )مف البسيط(  باعبتداء، كبعده الجكاب مقترف بالفاء، كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

قىد شىرىعىت         سييا ا ىًسنيةي رىٍكضه لىيري تىكذيبً أىٌما  عيقىيؿه سىنىٌجاىا كى
(4) 

سكقع الحرؼ )أٌما( متنمننا معنا الشرط، كأداة الشرط كجممتو محذكساف، كالتقدير: ميمػا  
يكف مف أمػره، كبعػده جممػة الجػكاب مقترنػة بالفػاء، ك)عقيػؿ( سػي محػؿ رسػع عمػا اعبتػداء، كخبػره 

                                                 

 .(33شأس، ديكاف عمرك )ص( عمرك بف (1
 (.99-97( المالقي، ر ؼ المباني )ص (2
 (.527-522( المرادم، الجنا الداني)ص (3
، ديػػػػكاف بشػػػػر)ص(4 (، ك)عقيػػػػؿ( حػػػػي مػػػػف أحيػػػػاء بنػػػػي عػػػػامر، ك)شػػػػرعت( سػػػػددت، 40( بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي خػػػػاـز

 ك)ا سنة( الرماح.
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لفعمية )سنجاىا(، كعند سػيبكيو جممػة جػكاب الشػرط محذكسػة، كالمػذككرة جممػة جػكاب  ٌمػا الجممة ا
    .كليس لمشرط، كقد أجاز ليره العكس

: )مف البسيط(   كمثمو قكؿ بشر بف أبي خاـز

أىٌما طيفىيؿه سىنىٌجاهي أيخك ًثقىةو         ًمف آًؿ أىعكىجى يىعدك كىىكى ميشتىًرؼي 
(1) 

: )مػف  ،اعسػـ المبتػدأ بعػدىاكقد س ػؿ بػيف  كجممػة الجػكاب بال ػفة، سػي قػكؿ بشػر بػف أبػي خػاـز
 الكاسر(

ـٍ ييعاري  ليٍكا      تييكسنا ًبالشيًظير لىيي ٍنثا سىكى عي الخي كىأىٌما أىٍشجى
(2) 

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

فاسان  ـي ًمنيا سىزاًجره         خي ًم  (3)جي عن أىٍك ميشيرنا سىذاًعريهسىأىٌما ا ى يؿي الحى

كالشاىد سي البيت كقعت )أٌما( تف يمية شرطية، كسعؿ الشػرط كأداتػو محػذكساف، كالتقػدير 
ميما يكف مف شػيء، ك بعػدىا اعسػـ )ا  ػيؿ( مبتػدأ، مف ػكؿ بينػو كبػيف الجممػة بعػده المقترنػة 

ممػة اسػمية )الحمػيـ منػا(، كجممػة بالفاء بال فة )الحميـ( كشبو الجممة)منا( متعمؽ بمحػذكؼ، أك ج
الجػػكاب)سزاجر خفاسنػػا( مختمػػؼ سييػػا سبعنػػيـ يػػذىب إلػػا ككنيػػا جكابنػػا لمشػػرط المحػػذكؼ، كخبػػر 

 المبتدأ مقدر، كبعنيـ يذىب لحذؼ جممة جكاب الشرط لدعلة الخبر عمييا.

قػػكؿ  كس ػػؿ بػػيف المبتػػدأ بعػػد )سأٌمػػا(، كالجممػػة المقترنػػة بالفػػاء، بالبػػدؿ كالمنػػاؼ إليػػو سػػي 
: )مف المتقارب(  بشر بف أبي خاـز

ٍكبىا ًنياما ـي القىكـي رى ـي بفي ميرم         سىأىٍلفاىي سىأىٌما تىميـه تىمي
(4) 

كس ػػؿ بػػيف المبتػػدأ كالجممػػة المقترنػػة بالفػػاء بالمنػػاؼ إليػػو، كبعػػده شػػبو جممػػة مكنػػحة 
: )مف المتقارب(  بجممة سعمية سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

                                                 

، ديػكاف بشػر)ص(1 عػامر، ك)أخػك ثقػة( سػرس يعتمػد عميػو، (، ك)طفيػؿ( رجػؿ مػف بنػي 140( بشر بف أبي خػاـز
 ك)آؿ أعكج( سرس قديـ تنسب إليو الخيكؿ ا  يمة، ك)مشترؼ( شريؼ الخمؽ عالي المنزلة.

، ديػػػكاف بشػػػر)ص(2 (، ك)الخنثػػػا( دعلػػػة عمػػػا الجػػػبف كالنػػػعؼ، ك)بالشػػػظي( مكػػػاف، 71( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز
 ك)يعار(  كت المعز.

(، ك)ا  يؿ( ثابت الرأم محكمػو، ك)الحمػـ( الحمػيـ، ك)خفاسنػا( 2/276( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(3
( العظيـ النخـ، ك)مشيرنا( مكمئنا، ك)ذاعره( مخيفو.  الخفيؼ القمب المتقد، ك)ج عن

، ديكاف بشر)ص(4  (، ك)ألفاىـ( كجدىـ، ك)ركبا( ساترة نفكسيـ مختمطة أمكرىـ.190( بشر بف أبي خاـز
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 (1)ًمرو ًبالنىساًر        لىداةى لىقكنا سىكانكا نىعاماكىأىٌما بىنك عا

سكقػػػع التركيػػػب الشػػػرطي مػػػف حػػػرؼ الشػػػرط كالتف ػػػيؿ )أٌمػػػا(، كبعػػػده اعسػػػـ مبتػػػدأ مرسػػػكع 
مناؼ، كت ه شبو جممة ثـ جممة سعمية، كبعػدىا جممػة الجػكاب )سكػانكا نعامػا(، ك)أٌمػا( حػرؼ ع 
محػػؿ لػػو، ك)بنػػك( مبتػػدأ، كجممػػة الجػػكاب مختمػػؼ سييػػا سقػػد تكػػكف خبػػرنا لممبتػػدأ، كقػػد تكػػكف جكابنػػا 

 ذكؼ، كأداة الشرط كجممتو محذكساف قامت )أٌما( مقاميما.  لمشرط المح

كقد تجاكرت )أٌما( التف يمية مع )إذا( الشرطية سي ثمانية أبيػات مػف أشػعارىـ، كقػد جػاء 
الجػػكاب مقترننػػا بالفػػاء عمػػا  ػػكر عػػدة، سجػػاء الجػػكاب جممػػة اسػػمية مثبتػػة مقركنػػة بالفػػاء الرابطػػة 

 ح: )مف البسيط(بيف الشرط كجكابو سي بيت كاحد لمجمي

كبً  رداءي تمنعي لي ن ليرى مقري أميا إذا حرىدت حرًدم سميجريىةه         جى
(2) 

بيػت كاحػد، ا كؿ بػػ)أٌما( التف ػيمية، كجممػة الشػرط  سػي شرطافً  سي البيت السابؽ تجاكرى 
ميما يكف مف أمر، كت ه شرط ثافو بػػ)إذا( جممتػو مانػية )حػردت(، كالجػكاب  :محذكسة، كالتقدير

 ،) لمشرط ا كؿ جممة اسمية مسبكقة بالفاء الرابطة بيف الشرط كجكابو )سمجريػة جػرداء تمنػع لػي ن
 كأٌما الشرط الثاني سجممة جكابو محذكسة يفسرىا جممة جكاب الشرط ا كؿ.

( مقركنػػة بالفػػاء سػػي خمسػػة أبيػػات، كمنػػو قػػكؿ كجػػاءت جممػػة الجػػكاب اسػػمية مؤكػػدة  بػػػ)إفي
 عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

أٌما ًإذا كافى الًطعافي سىًإنيييـ         قىد يىخًنبكفى عىكاًليى الميٌرافً 
(3) 

 :ا كؿ بػػػ)أٌما(، كجممتػػو محذكسػػة، كتقػػديرىا البيػػت ف سػػي يكالشػػاىد سػػي البيػػت: كقػػكع شػػرط
(، كقػد كقػع ميما يكف مػف أمػر، كالثػا ني بػػ)إذا(، كجممػة الشػرط سعميػة مانػية ناسػخة)كافى الًطعػافي

سي البيت جكاب كاحد للكؿ منيما، سجاء جممة اسمية مؤكدة بػ)إٌف(، كىي )سإنيـ قػد يخنػبكف(، 
كقػػد اقترنػػت جممػػة الجػػكاب بالفػػاء الرابطػػة بػػيف الشػػرط كجكابػػو، كأٌمػػا جػػكاب )إذا( سمحػػذكؼ يفسػػره 

 مية.جكاب )أٌما( التف ي

                                                 

، ديكاف (1  (، ك)النسار( يـك بيف عامر كبني أسد كانت الغمبة سيو لبني أسد.190بشر)ص( بشر بف أبي خاـز
(، ك)حػػردت حػػردم( ق ػػدت ق ػػدم، ك)مجريػػة( لبػػؤة ذات 2/15( الجمػػيح بػػف الطمػػاح، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج(2

 جراء، ك)جرداء( تحاصي شعرىا، ك)الغيؿ( ا جمة، كالغابة ممتفة الشجر.
(، ك)الطعاف( المعركػة، ك)يخنػبكف( يمكنػكف بالػدماء، ك)أعػالي( 121 ( عبيد بف ا برص، ديكاف عمرك )ص(3

 ما دكف السناف، ك)المراف( الرماح المدنة.
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 كمثمو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

كاني  (1)أىٌما ًإذا كافى الًنرابي سىًإنيييـ         أيسده لىدل أىشباًلًيفي حى

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

 (2)أىٌما ًإذا ديًعيىت نىزاًؿ سىًإنيييـ         يىحبكفى ًلمريكىباًت سي ا ىبدافً 

 )مف الرجز( كمثمو قكؿ الجميح:

 أٌما إذا أىجدىبىًت المىراًعي

 (3)سإنييا تىحًمبي سي الجماعً 

 كقكؿ الجميح: )مف الرجز(

 أٌما إذا أىخ بىًت المىراًعي

سإنييا نىييه ًمفى النرقىاعً 
(4) 

كتجاكرت )أٌما( ك)إذا( كالجكاب جممة اسمية منسػكخة بػػ)كأف(، مقركنػة بػػالفاء، سػي بيتػيف 
 يد بف ا برص: )مف الكامؿ(اثنيف، كمنو قكؿ عب

ٍيرى يىبكسً   (5)أىٌما ًإذا اٍستىقبىٍمتىيا سىكىأىنييا         ذىبيمىٍت ًمفى الًيٍنًدمر لى

تركيبػػػاف شػػػرطياف سػػػي البيػػػت السػػػابؽ  ا كؿ منيمػػػا بػػػػ)أٌما(،  كالشػػػاىد سػػػي البيػػػت: تجػػػاكرى 
تػػو )اسػػتقبمتيا(، كالجػػكاب كجممتػػو محذكسػػة، كالتقػػدير: ميمػػا يكػػف مػػف شػػيء، كالثػػاني بػػػ)إذا( كجمم

كاحػػػد سػػػي البيػػػت لمشػػػرط ا كؿ، كقػػػد جػػػاء جممػػػة اسػػػمية منسػػػكخة بػػػػ)كأٌف( مقركننػػػا بالفػػػاء )سكأنيػػػا 
 ذبمت...(، كأٌما جكاب الشرط الثاني سمحذكؼ لدعلة جكاب الشرط ا كؿ عميو.   

  
                                                 

(، ك)النراب( المناربة بالسػيكؼ، ك)أشػباؿ( مفردىػا شػبؿ، كىػك 121( عبيد بف ا برص، ديكاف عمرك )ص(1
 ابف ا سد.

 نادل منادم الحرب، ك)يحبكف( يزحفكف. (، ك) دعيت نزاؿ(121( عبيد بف ا برص، ديكاف عمرك )ص(2
 (، ك)الجماع( القدر العظيمة.2/21( الجميح بف الطماح، ديكاف بني أسد )ج(3
(، ك)النيي( بسككف الياء ككسرىا، كىك المكنع الذم يجتمع سيو الماء، ك)النقػاع( 2/21)ج المرجع السابؽ( (4

 المبف المحض يبريد.
(، ك)اسػػتقبمتيا( رأيتيػػا، )الينػػدم( السػػيؼ، كسػػي البيػػت محػػذكؼ 70)ص ( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عمػػرك (5

 تقديره عكد أك قناة السيؼ.
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 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

ٍفراءي ذاتي كىبيسً أىٌما ًإذا اٍستىٍدبىٍرتىيا  سىكىأىنييا         قاركرىةه  ى
(1) 

 .(أداة الشرط )لماالمطمب الثالث: 
)لٌما( حرؼ ربػاعي التركيػب، اختمػؼ سػي طبيعتػو، سمػف النحػاة مػف قػاؿ ببسػاطتو، كمػنيـ 

ىك مركب مف )لـ( ك)ما(، كمنيـ مف  :مف ذىب إلا تركيبو، ثـ اختمفكا سي أ مو سمنيـ مف قاؿ
ك)ما(، كبعنيـ قاؿ بتركيبيا مف )لػف( ك)مػا(، ثػـ اختمفػكا سػي بنيتيػا،  إنو مركب مف )لمف( :قاؿ

كىػـ جميػكر النحػاة،  ،سقاؿ قـك باسميتيا إذ تأتي ظرسنا بمعنا )حيف( أك )إٍذ(، كقاؿ قـك بحرسيتيػا
مػف  ، منيا: مجيئيا بمعنا )لـ( ستختص بالمنػارع ستقمػب زمنػوةكأٌما عمميا سيي عما أنكاع ث ث

ا كلػػا مانػػية سػػي المفػػظ كالمعنػػا،  فالمنػػارع إلػػا المانػػي، كالثػػاني أداة شػػرط تتطمػػب جممتػػي
 .)لٌما الشرطية(ىنا  كنتناكؿ، (2)كالثالثة بمعنا اعستثناء

ذا كلػي )لٌمػا( سعػؿ مػاض لفظنػا كمعنػا  كأٌما ال كر التي تأتي عمييا، يقكؿ ابف مالػؾ: "كا 
ماض لفظنا كمعنا، أك جممة اسمية مع إذا المفاجأة أك  سيي ظرؼ... أك )حرؼ(...كجكابيا سعؿ

 .(3)الفاء، كربما كاف مانينا مقركننا بالفاء، كقد يككف منارعنا"

( سي ستة أبيات ـٍ ، سمػـ تتطمػب إع سعػ ن كاحػدنا منػارعنا، كع (4)كقد جاءت )لٌما( بمعنا )ل
: )مف الكاسر(معنا لمجزاء سييا، )لٌما( بمعنا )لـ(، كمنو قكؿ بشر بف أبي   خاـز

لىٌما أىلؽى كىعبان أىك ًك با نايا         كى مىيي أىف عىًجؿى المى سىعىزي عى
(5) 

ـٌ( مسػػبكقة بػػالكاك بمعنػػا )لػػـ( كلػػـ يػػدخميا معنػػا الشػػرط، سمػػـ تتطمػػب إع سعػػ ن  سجػػاءت )لػػ
 كاحدنا منارعنا مجزكمنا بيا، كىي ىنا حرؼ ب  خ ؼ بيف النحاة. 

 

                                                 

(، ك)القػاركرة( اإلنػػاء يكنػع سيػػو المػػاء، ك)ذات كبػيس( مػػا يكػػبس 70( عبيػد بػػف ا بػرص، ديػػكاف عمػػرك )ص (1
 سيو مف زعفراف كطيب.

 (.103-4/101التسييؿ)ج(، كابف مالؾ شرح 514-506( ابف ىشاـ، مغني المبيب)ص(2
 (.4/101( ابف مالؾ، شرح التسييؿ)ج(3
 (.84)ص، (7)ص، (121)ص، (29)ص، (29( كبقية الشكاىد: مف ديكاف بشر: )ص(4
، ديػكاف بشػر)ص(5 (، ك)كعػب( ك)كػ ب( مػف أحيػاء بنػي عػامر، ككػاف بيػنيـ كبػيف بنػي 28( بشر بف أبي خاـز

 أسد أياـ كحركب.
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 ا زكر: )مف الطكيؿ( كمنو قكؿ نرار بف

دى ٍرألييا         مىكانىًؾ لىميا تيٍشًفًقي ًحيفى ميٍشفىؽً  كي أىقيكؿي ًلنىٍفًسٍي ًحيفى خى
(1) 

كمعنا )لٌما( سي البيت )لـ(، ستختص بالدخكؿ عما المنارع، كع تدخؿ عما الماني، 
 كتختص بفعؿ كاحد، كىك )تشفقي(، كمعناىا سي البيت )لـ تخاسي(.

ل ػػػكر التػػػي جػػػاءت عمييػػػا )شػػػرطية( سػػػي شػػػعر بنػػػي أسػػػد سقػػػد كردت سػػػي تسػػػعة كأٌمػػػا ا
 كخمسيف بيتنا مف أشعار بني أسد، عما  كر عدة: 

 .(2)، كقد كردت سي سبعة كعشريف بيتناجممة الشرط مانية كجكابيا ماضو  :الصكرة األكلى

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

سىت ديمكعي  ٍيؿه ًمف ذىكم الشىيًب البيكاءي         سىمىٌما أىدبىركا ذىرى كىجى
(3) 

كالشػػاىد سػػي البيػػت: جػػاءت أداة الشػػرط )لمػػا( مسػػبكقة بالفػػاء من ػػكبة بفعػػؿ جكابيػػا عنػػد 
مػػػف قػػػاؿ بظرسيتيػػػا، أك حػػػرؼ لمشػػػرط ع محػػػؿ لػػػو مػػػف اإلعػػػراب، كجػػػاءت جممػػػة الشػػػرط مانػػػية 

 )أدبركا(، كجممة الجكاب مانية)ذرست دمكعي(.

 شأس: )مف الطكيؿ(كمنو عمرك بف 

مىت سي المىكـً قيمتي لىيا مىي  كىعاًذلىةو ىىبيت ًبمىيؿو تىمكميني        سىمىٌما لى
(4) 

كقعػػت )لمػػا( مسػػبكقة بالفػػاء، كجػػاءت جممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية)لمت(، كجممػػة الجػػكاب  
 مانية )قمت(، كىي ال يغة العامة سي )لٌما(.

 (كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ

ةن سىمىٌما قىريبكا مىرقى ى تىجاكىزكا ذاكيـ ًإلىينا كيميوي                 عىدكان كى  كى
                                                 

(، ك)خػػػكد( أسػػػرع، ك)رأليػػػا( كلػػػد النعػػػاـ، ك)خػػػكد رألػػػو( مثػػػؿ 2/385بنػػػي أسػػػد)ج ( نػػػرار بػػػف ا زكر، ديػػػكاف(1
 لمخائؼ، ك)تشفقي( تخاسي.

، (54)ص، (32)ص، كمػػف ديػػكاف عبيػػد: (74)ص، (41)صمػػف ديػكاف عمػػرك بػػف شػأس: ( كبقيػة الشػػكاىد: (2
، (2/276)ج، (2/275)ج، (2/270)ج، (2/86)ج، (2/12)ج، كمػػػػػػػػػف ديػػػػػػػػػكاف بنػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػد: (106)ص
، (16)ص، كمػػػػػػػػػػػػػػػف ديػػػػػػػػػػػػػػػكاف بشػػػػػػػػػػػػػػػر: (2/502)ج، (2/454)ج، (2/318)ج، (2/303)ج، (2/283)ج

 .(210)ص، (175)ص، (111)ص، (104)ص ،(57)ص ،(54)ص، (52)ص
، ديكاف بشر)ص(3  (.2( بشر بف أبي خاـز
 (.41( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(4
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مؼى ا ىًسنيًة لىيرى ًعرؽو يىشخىبي  شيًج سىما تىرل         خى طىعىنكا ًبميٌراًف الكى
(1) 

كقد كقع التركيب الشرطي سػي بيتػيف كىػك كثيػر، حيػث جػاءت أداة الشػرط)سمما(، كجممتػو 
 ة )طعنكا( كقعت سي البيت التالي.المانية )قربكا( سي بيت، كجممة الجكاب ماني

 كمنو قكؿ عباد بف أنؼ الكمب: )مف الطكيؿ(

، قاؿى النياس: أىنت مفنيدي  ًستٌيفى ةن         كى ٍزتي ًستٌيفى ًحجي ، سىمىميا جي عىًمٍرتي
(2) 

سػتيف(، كجكابػو جممػة سعميػة سكقع التركيب الشرطي مػف )سممػا(، كجممتػو المانػية )جػزت 
 مانية )قاؿ الناس(.

أداة الشػػرط)سمما(، كجممػػة الشػػرط سعميػػة مانػػية مسػػبكقة بػػػ)أف(، كالجػػكاب جممػػة  الصػػكرة الثانيػػة:
: )مف الكاسر(  سعميا ماض، كقد كردت سي خمسة أبيات، كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ًمٍف مىغاًبًنًو المىسيحي  سىمىٌما أىٍف دىنىٍكفى ًلكاذىتىٍيًو         كىأىٍسيىؿى 
(3) 

قىد أىراىا       ًحياضى المىكًت شاصو أىك نىطيحي  تىكاكىمفى العيكاءى كى
(4) 

كالشػػاىد سػػي البيػػت: كقػػكع أف مػػع الفعػػؿ المانػػي سػػي جممػػة الشػػرط بعػػد )سممػػا(، كجممػػة 
 .)تكاكمف العكاء( الجكاب سعمية مانية

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

لىٌما  أىف رىأىٍيتي الناسى  اركا         أىعاًدمى لىيسى بىينىييـي ًائًتماري  كى

 (5) منا سٌ سنا حتا حممنا          بأرض..................

  

                                                 

ك)عػػػدكنا( ك)مرق ػػػة( نكعػػػاف مػػػف  (، ك)ذاكػػػـ( عائػػػدة عمػػػا الزجػػػر،29( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد)ص(1
السػػػير، ك)مػػػراف( الرمػػػاح القكيػػػة المدنػػػة، ك)الكشػػػيج( نػػػكع مػػػف الشػػػجر تؤخػػػذ منػػػو ع ػػػي الرمػػػاح، ك)ا سػػػنة( 

 الرماح، ك)يشخب( يسيؿ دمو.
 (.2/84( عباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد)ج(2
، ديكاف بشر)ص(3 مغابف( بكاطف ا سخػاذ، ك)المسػيح( (، ك)الكاذة( لحـ مؤخرة الفخذ، ك)52( بشر بف أبي خاـز

 العرؽ، ك)أسيؿ( ساؿ كنزؿ.
 ( ك)تكاكمف( اعتمدف، ك)العكاء(  ياحيا، ك)شاص( الميت كقد ارتفعت قكائمو، ك)نطيح( مف مات بالنطح.(4
، ديكاف بشر)ص(5  (، ك)ائتمار( مشاكرة سي ال مح.67( بشر بف أبي خاـز
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 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر(

ـى ًخٍرؽه         ًمفى الًفتياًف ميختىمىؽه ىىنكـي  لىٌما أىف تىنىبيوى قا كى
(1) 

 عي: )مف الكاسر(ببف ر كمنو قكؿ منرس 

ا ٍمنا ًشكاءن              قىميؿى النيٍنًج لًكٍف قىٍد أيليحى  سىمىٌما أىٍف تىعىجي

ا ًن ن نىنكحى ـٍ ميدامىةى مف أىٍذريعاتو     ًبماًء سىحابىةو خى مىٍطتي لىيي  (2)خى

 كمنو قكؿ منرس بف ربعػي: )مف الكاسر(

ـٍ    بيحا        سىمىٌما أىٍف تىمىٌشا النيٍكـي سيًي ـٍ رى كافى النيٍكـي ًعٍندىىي  كى

ا ٌتا يىسيحى ما أىٍنظىٍرتيوي حى  (3)ىىتىٍكتي سىماءىهي كىالظرؿُّ آزو          كى

أم   )لٌمػػا( كبعػػدىا جممػػة الشػػرط مانػػية، كجممػػة الجػػكاب منػػارع منفػػي بػػػ)لـ(  الصػػكرة الثالثػػة:
 شريؾ: )مف الطكيؿ( ، كقد كردت سي بيت كاحد سي قكؿ سنالة بفماضو سي المعنا

ـٍ تيٍشًبٍو أىكيؼي الخى ًئؼً  ٍستييا         ًبكىفييي لى ٍشناءى لىٌما لىمى  (4)سىقىريبى لي خى

سجاء التركيب الشرطي مف )لٌما(، كجممة الشرط )لمستيا( مانية الزمف، كجممة الجػكاب 
 عمييا. )لـ تشبو( منفية بػ)لـ( منارعة سي المفظ مانية سي المعنا بدخكؿ )لـ(

)لٌمػػا( كجممتيػػا مانػػية، كالجػػكاب منػػارع ليػػر منفػػي بمعنػػا المانػػي، كجػػاءت  الصػػكرة الرابعػػة:
 ىذه ال كرة سي بيت كاحد سي قكؿ عبد بف جحش: )مف الطكيؿ(

 لىٌما رىأىٍتني أيُـّ أىٍحمىدى لاًدينا         ًبًذميًة مىٍف أىٍخشا ًبغىٍيبو كىأىٍرىىبي 

ٍلتىٍنأى يىٍثًربي تىقكؿي ًسًإٌما كيٍنتى ع  ـٍ ًبنا البيٍمدافى كى بيدي ساًع ن         سىيىمر
(5) 

                                                 

( جػكاد (، ك)ًخػرٍ 49( عمرك بػف شػأس، ديػكاف عمػرك)ص(1 ؽ( سػخي معطػاء، ك)مختمػؽ( كػريـ الخمػؽ، ك)ىنػـك
 الماؿ.

(، ك)ألحيػا( كنػع عمػا النػار، ك)مدامػة( الخمػر، ك)أذرعػات( 2/256( منرس بػف ربعػي، ديػكاف بنػي أسػد)ج(2
ًنؿ( الرطب، ك)الننكح( الذم يذىب بالعطش.  بمد بالشاـ، ك)خى

 ا، ك)آز( متقمص، ك)يسيح( يفيء.(، ك)ربيحا( مربحن 2/258( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.2/353( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد)ج(4
 (.2/411( عبد بف جحش، ديكاف بني أسد)ج(5
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ػػدى لاًدينػػا...( مانػػية، كجممػػة  سكقػػع التركيػػب الشػػرطي مػػف )لٌمػػا(، كجممتػػو )رىأىٍتنػػي أيُـّ أىٍحمى
الجكاب )تقكؿ...( منارعة سي المفظ كالمعنا قالت، كىػي  ػكرة مػف  ػكر كركد جممػة الجػكاب 

ـٌ( إذٍ   ي مانية سي المعنا ع المفظ.تأت بعد )ل

أداة الشرط )لٌما(، كجممتو مانية المعنا، كجممػة الجػكاب محذكسػة، لدعلػة مػا  الصكرة الخامسة:
كمػف  ،(1)قبؿ الشػرط عمييػا عمػا رأم الب ػرييف، كقػد كردت سػي كاحػد كعشػريف بيتنػا مػف أشػعارىـ

 ذلؾ قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ير  كارم الحى دي جى ييسىةن بيزعكىرى ـي ًمٌنا ميخى ميمكا         ًلبىيًنًي لىٌما تىحى
(2) 

كالشػػاىد سػػي البيػػت كقعػػت )لٌمػػا( شػػرطية ستطمبػػت جممتػػيف، ا كؿ لمشػػرط كىػػك )تحممػػكا(، 
كالثػػاني جػػكابه لمشػػرط محػػذكؼ يفسػػره المػػذككر قبػػؿ ا داة عمػػا رأم الب ػػرييف، كالتقػػدير )رديىػػـ 

 لجكاز تقدـ جكاب الشرط عما ا داة.مخيسة(، كعند الككسييف متقدـ  

   كمنو قكؿ الجميح بف الطماح: )مف البسيط(

ـي تىجًنيبً  مىٍييا عا كيؿُّ عاـو عى ميكبىتييا         كى لىٌما رىأىٍت ًإًبمي قىميٍت حى
(3) 

سكقػػع )لٌمػػا( شػػرطية تمتيػػا جممػػة الشػػرط )رأت إبمػػي...( المانػػية، كجػػكاب الشػػرط سػػابؽ 
 كىك )أمست أمامة...(، كأٌما عند الككسييف سالجكاب ىك السابؽ كليس محذكسنا.للداة قبؿ بيتيف، 

ػػا سػػي بيػػت كاحػػد، كالجػػكاب محػػذكؼ يفسػػره السػػابؽ سػػي قػػكؿ  كقػػد جػػاء سعػػؿ الشػػرط ناق ن
 سممة بف عياض: )مف الطكيؿ(

ؽر لىٌما أىٍ بىحى ا ىٍمري مي  ًف الحى  (4)ٍظًمماشىرىٍعتى لىنا سيًو الييدل بىٍعدى رىٍجًعنا       عى

سجاءت )لٌما( شرطية، كجممة الشرط سعمية مانية ناق ة )أ بح ا مر مظمما(، كجممػة 
 )شرعت لنا(. :الجكاب محذكسة يفسرىا المذككر قبميا، كالقدير

                                                 

، (2/342)ج، (2/323)ج، (2/267)ج، (2/151)ج، (2/26)جمػػػػف ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد: ( كبقيػػػػة الشػػػػكاىد: (1
، كمػػػػػػػػػػػف ديػػػػػػػػػػػكاف بشػػػػػػػػػػػر: (2/382)ج، (2/510)ج، (2/563)ج، (2/413)ج، (2/413)ج، (2/372)ج

كمػػػػػف ديػػػػػكاف  ، (115)ص، (46)ص، كمػػػػػف ديػػػػػكاف عبيػػػػػد: (130)ص، (140)ص، (139)ص، (2)ص
 .(67)صعمرك بف شأس: 

(، ك)جػػكارم( نسػػاء، )تحممػػكا( تجيػػزكا لمرحيػػؿ، ك)مخيسػػة( اإلبػػؿ ع 37( عمػػرك بػػف شػػأس، ديػػكاف عمػػرك)ص(2
 التاسعة.يحمؿ عمييا مجيزة لمذبح، )بذع( البعير سطر نابو سي السنة 

 (.2/18( الجميح بف الطماح، ديكاف بني أسد )ج(3
 (.2/588( سممة بف عياض، ديكاف بني أسد)ج(4
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 كقد اقترف سعميا بػ)أف( سي بيت كاحد سي قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ٍستي ًبأىنيوي      ميؿً     كىأىىمىمتي لىٌما أىٍف عىرى بيبو ميؤى ما الشىٍحًط طىٍيؼه ًمف حى  (1)عى

كالشػػػػاىد سػػػػي البيػػػػت : كقعػػػػت )لٌمػػػػا( أداة شػػػػرط تتطمػػػػب سعمػػػػيف، ا كؿ لمشػػػػرط كىػػػػك )أف 
 جكاب محذكسة كالتقدير )أىممت(.  عرست( كقد اقترف بػ)أٍف(، كجممة ال

 كلـ يتنح لي جكاب الشرط سي قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

ـك ظعائف         حسافي الحمكؿ مف عريش كمًف خدرً  سمما عى  ذات ا ري
(2) 

جكابنػػػا سػػػابقنا لمشػػػرط، سكقعػػػت )لٌمػػػا(  سكقػػػع البيػػػت سػػػي آخػػػر المقطكعػػػة الشػػػعرية، كلػػػـ أرى 
...( مانػية، كلمسبكقة بالفاء، كجممة الشر  عػؿي جممػة الجػكاب تكػكف سػي بيػت ط )عػ  ذات ا رـك

ؿ عمػػا حذسػػو لعػػدـ كنػػكح المػػراد، كلعميػػو أراد الحػػديث محػػذكؼ كقػػع مػػف الجممػػة الشػػرطية، كع دليػػ
 عف محبكبتو لحظة ارتحاليا، أك ي ؼ النكؽ المرتحمة، أك لير ذلؾ...   

مػػف كػػكف جممػػة الجػػكاب اسػػمية مسػػبكقة بػػإذا الفجائيػػة سمػػـ تػػرد سػػي أشػػعارىـ  أّمػػا الصػػكرة األخيػػرة
 حسب ما عثر عميو الباحث.

 كمما:

، ك)مػػا( الم ػػدرية أك الظرسيػػة، يمييػػا )كممػػا( اسػػـ مركيػػب مػػف )كػػؿ(  الدالػػة عمػػا العمػػـك
ػػكبىة عمػػا الظيٍرًسييػػة ًباترفىػػاؽ،  سعػػ ف مانػػياف، كتنت ػػب بجكابيػػا، يقػػكؿ ابػػف ىشػػاـ: " )كممػػا (:مىٍن ي

كىاب ًسي اٍلمىٍعنا" ) كمما ( سي شعر بنػي أسػد سػي سػبعة  ، كقد كردت(3)كنا بيا اٍلًفٍعؿ اليًذم ىيكى جى
 شكاىد.

م ػرح بػو  بعدىا الفعؿ المانػي سػي جممػة الشػرط، كجكابيػا مػاضو  كأٌما  كرىا سقد جاء
: )مف الكاسر( ،سي خمسة أبيات  كمف ذلؾ قكؿ بشر بف أبي خاـز

ليكا           ًبرىٍىفو ًمٍنؾى لىٍيسى لىوي ًحكاري  ـٍ كيميما بانكا تىكى أىراىي
(4) 

لمانػػػي)تكلكا(، كقػػػد جػػػاءت جممتػػػا سكقعػػػت أداة الشػػػرط )كممػػػا( من ػػػكبة بفعػػػؿ الجػػػكاب ا
 )بانكا(، كالجكاب )تكلكا( مانيتاف، كىك الغالب مع)كمما(. الشرط

                                                 

 (.43( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(1
 (.2/292( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(2
 (. 266( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(3
، ديكاف بشر)ص(4  سارقكا أك ارتحمكا، ك)رىف( التعمؽ القمبي، )حكار( جكاب.(، ك)بانكا( 63( بشر بف أبي خاـز
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 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ريٍكتى جاًنبىوي ماؿٍ  ما ظىيًر الكىثيًب كىأىنييا         نىقان كيميما حى  (1)تىميؿي عى

المانػػي)ماؿ(، كجػػاءت جممػػة الشػػرط سكقعػػت أداة الشػػرط )كممػػا( من ػػكبة بفعػػؿ جكابيػػا 
 سعمية مانية )حركت(.

 كمنو قكؿ سنالة بف ىند: )مف المديد(

مىد ـٍ         كيميما أيٍدًرؾى ًبالسيٍيًؼ جى ما أىٍدباًرًى ٍردى عى يىٍحًمؿي الكى
(2) 

ساسػػػـ الشػػػرط )كممػػػا( من ػػػكب بفعػػػؿ الجػػػكاب، كجممػػػة الشػػػرط)أدرؾ بالسػػػيؼ( مانػػػية، 
 ماني الزمف نا ب للداة.ك)جمد( جكاب الشرط 

 كمنو قكؿ مرة بف الركاع: )مف الرمؿ(

ـٍ       يا لىتىٍيـً اً  قيٍمنا يا لىماؿً  كيميما نادل مينادو ًمٍنيي
(3) 

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

قيمي كيٌمما اٍرتىحى  ايٍربىعىا ا         ثىكام كى قىٍد زىعىما أف قىٍد أىمىؿي عمٍيًيمى كى
(4) 

سكقعت أداة الشرط الظرسية )كممػا( سػي محػؿ ن ػب بفعػؿ جكابيػا )اربعػا(، كجممػة الشػرط 
مانػػية )ارتحػػ (، أٌمػػا سعػػؿ الجػػكاب سقػػد يكػػكف أمػػرنا بمعنػػا أىقيمػػا، كقػػد يكػػكف مانػػينا لنػػـ ىمزتػػو 
كبنائو لممجيكؿ بمعنا أيقيما، لنػبطو سػي الػديكاف، كطبقػات سحػكؿ الشػعراء بنػـ اليمػزة كسػككف 

 ستح الباء. الراء، ك 

كجػػاء سعػػؿ الشػػرط مانػػينا، كجممػػة الجػػكاب محذكسػػة يفسػػرىا المػػذككر قبميػػا، سػػي بيتػػيف، 
: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

سييا حيفى تىٍنبىًعثي ًانًبياري  ثىقاؿه كيميما رامىت ًقيامان         كى
(5) 

                                                 

 (، ك)الكثيب( تمة الرمؿ، ك)نقا( كثيب مف الرماؿ.77( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(1
 (.2/121( سنالة بف ىند، ديكاف بني أسد)ج(2
ـ، كأ مو )مالؾ(2/147( مرة بف الركاع، ديكاف بني أسد)ج(3  . (، ك)ماًؿ( منادل مستغاث مرخي
 (، ك)أمٌؿ( أطاؿ كأنجر، ك)ثكام( إقامتي، ك)اربعا( أقيما.30( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(4
، ديػػػػكاف بشػػػر)ص(5 (، ك)ثقػػػاؿ( العظيمػػػة العجيػػػػزة، ممكػػػكرة السػػػاقيف، لفػػػاء الفخػػػػذيف، 65( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز

 ك)تنبعث( تسير، ك)انبيار( انقطاع النفس.
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تثقػؿ(، كجممػة الشػرط )رامػت سجاءت )كمما( من كبة بفعؿ محػذكؼ يفسػره الكػ ـ قبميػا، بمعنػا )
 قيامنا( مانية.

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر(

كنا         تيبىٌكي كيميما رىأىًت الًي ع داًعيىةو ًبفاًرسى قىد تىرى كى
(1) 

كالتركيػػب الشػػرطي مػػف ا داة )كممػػا( المن ػػكبة عمػػا الظرسيػػة بفعػػؿ جكابيػػا المحػػذكؼ، 
 الجكاب محذكسة يفسرىا المذككر قبميا )تبكي(. كجممة الشرط )رأت الي ع(، كجممة

  

                                                 

 سارس( دكلة الفرس.(، ك)70( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك)ص(1
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 ظاىرة النفي في شعر بني أسد
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 تمييد:
حكت المغات اإلنسانية كاسة سػي قكاعػدىا دركبنػا عػدة مػف التعػابير الكاشػفة عػف مكنكنػات 

المتحػدث  بمػا يمكرنػو  ىذه النفس المعقيدة، كعف حاعتيا المزاجية المتقمبػة، كجماليػات تفػي بغػرض
مف التكا ؿ الفٌعاؿ مع أبناء جنسو مف البشر، كلٌما كانت أحكاؿ الناس بيف الكاقػع كالخيػاؿ، بػيف 
ال دؽ كالكىـ، كتبادلكا خبراتيـ، كدارت حكاراتيـ، احتاجكا إلا ما يثبػت أك ينفػي منػمـك بعػض 

بيػػنيـ  لمدعلػػة عمػػا يجػػكؿ سػػي متعمقػػات حػػديثيـ كأحػػكاليـ، س ػػالكا أسػػاليب تعػػارسكا عمييػػا سيمػػا 
خػػكاطرىـ، كتفػػي بمق ػػكد نفكسػػيـ، سبانػػت ظػػكاىر لغكيػػة عػػدة، سػػادت لمدعلػػة عمػػا شػػيء معػػيف، 
كمف ذلؾ التعبير عف إنكار حادثػة أك رسػض سػمكؾ، سعبيػركا باسػتخداـ النفػي، كىػك نػد اإلثبػات  

أك نفػػي الحػػدث أك إنكػػار مقكلػػة أك تيمػػة، سنػػميت المعػػاني  ظيػػار الحقيقػػة، أك مخالفػػة الكقػػائعإل
السابقة بيف جنباتيا معنػا مشػتركنا شػكيؿ ظػاىرة لغكيػة سسػيحة ا رجػاء متعػددة اعسػتخدامات، أع 

 كىي ظاىرة النفي.

كالنفي ظاىرة إنسانية تعُـّ المغات كاسة  لما تحممو مف تعبير يحتػاج إليػو كػؿ مميرػز، سيػك 
سض كالقبكؿ  لما كىبو ا  مف عقؿ يميز بو بيف الحؽ كالباطػؿ كال ػكاب كالخطػأ، مبني عما الر 

كيعبر عف قناعاتو كآرائو سي حياتو اليكمية إيجابنا كسػمبنا  ستعػددت أدكاتػو، ككثػرت طرائػؽ التعبيػر 
 عنو، بما يفي بالمق كد منو.

تػػو مكسػػكرة الحػػظ كلقػػد أبػػدعت المغػػة العربيػػة سػػي تعػػداد  ػػكره كتنػػكع مشػػاربو  سجػػاءت أدكا
مسبككة الدعلة، قادرة عمػا التػأثير المغػكم كالػكاقعي، تحمػؿ سػي طيػات اسػتخداميا المغػكم معػاني 

لتنػػمنيا جماليػػات راقيػػة سػػي  ػػيالة الػػنص كسػػبؾ الخطػػاب المغػػكم،  الػػرسض كاإلنكػػار، إنػػاسةن 
ثراء المنمكف الدعلي، لكفي ىذه الظاىرة لػـ تحػظى  ـ يفػردكا الحػديث بمػا تسػتحقو مػف العممػاء، سمػ كا 

ػا قكيعػا سػي  أبػكاب لغكيػة عػدة   سػدخمت  عنيا سي أبكاب مستقمية، كرلػـ ذلػؾ شػكيمت حنػكرنا متنكعن
سػػي الحػػديث عػػف جػػكاـز الفعػػؿ المنػػارع، كنكاسػػخ اعسػػـ، ككػػذا تنكعػػت ا قسػػاـ الداخمػػة عمييػػا، 

زمنػة كاسػة  سػدخمت سدخمت عما الجمؿ الفعمية كاعسمية، ك أثبتت حنكرنا كاسػعنا عمػا  ػعيد ا 
 أدكاتيػػا عمػػا الػػزمف المانػػي، كالحانػػر، كالمسػػتقبؿ، سأرسػػدت المغػػة بمسػػاحات رحبػػة، كسنػػاءات

سكػاف ع بػدي مػف التكقػؼ عنػد ىػذه الظػاىرة، كحػؽ عمػا الدارسػيف   متسعة اآلساؽ المغكيػة كالدعليػة
حػػدكد سعميػػا المغػػكم أف يسػػمطكا ا نػػكاء عمػػا إمكاناتيػػا التعبيريػػة كالدعليػػة، كعػػدـ التكقػػؼ عنػػد 

سيي ظاىرة مرتبطة بالمعنا كالدعلة أكثػر مػف ارتباطيػا بػأم   أثيرىا سي الكممات الداخمة عميياكت
 شيء آخر.
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كلعؿي مف المفيد الحديث عػف ىػذه ا دكات سػي سػياؽ مػا تػدؿُّ عميػو، كقػدرتيا النحكيػة  إذ 
كسػػيطرؽ الباحػػث أبكابيػػا مػػف  شػػممت عمػػا أدكات ناسيػػة، كتراكيػػب تحمػػؿ سػػي طياتيػػا دعلػػة النفػػي،

حيث ما تدؿُّ عما نفيو  سمنيا ما ينفي الماني، كىي لـ كلٌما، كمنيػا مػا ينفػي الحانػر كىػي ع 
ف كعت، كمنيا ما ينفي الم أدت النفػي المعنػكم  ستقبؿ كىي لف، إناسة لتراكيب أخركليس كما كا 

مػػا دخػػؿ عميػػو سػػي بػػاب كاحػػد،  كاعسػػتفياـ كليرىػػا...، كالتقسػػيـ السػػابؽ أيسػػر لنػػـ كػػؿ أداة مػػع
 كاإلبانة عف أحكاؿ ا داة، كدعلتيا.

ا:  تعريؼ النفي: لغة كاصطالحن
 النَّفي لغة:أكًلن: 

)النفي( م در لفعؿ ث ثي، النكف ساؤه، ك الفػاء عينػو، ك اليػاء عمػو، مػف )نفػي(، كتكػاد 
كىػػػك معنػػػا الطػػػرد تجتمػػػع الكممػػػات المشػػػتقة مػػػف الفعػػػؿ كاسػػػتخداماتو المغكيػػػة سػػػي معنػػػا كاحػػػد، 

كاإلخراج، سمف المعاني التػي يػرد ليػا الفعػؿ كمشػتقاتو سػي المغػة: التنحػي كالػدسع كالطػرد كالتغريػب 
طػػػارة الشػػػيء كاإلخػػػراج -كىػػػك اإلنكػػػار -كالجحػػػد ، ككػػػؿ المعػػػاني السػػػابقة مترادسػػػات لبعنػػػيا (1)كا 

لمفظػػة )النفػػي( يمحػػظ تحمػػؿ نفػػس الدعلػػة المعنكيػػة باسػػتخدامات سػػياقية متغػػايرة، كلعػػؿي المتأمػػؿ 
تككينيا ال كتي مف حركؼ سمسة سيمة لالبنػا تميػؿ إلػا الميكنػة كالس سػة، سالفػاء ميمػكس رخػك 
مسػػتفؿ منفػػتح مػػذلؽ، ككميػػا  ػػفات نػػعؼ ع تحمػػؿ القػػكة سػػي دعلتيػػا، ككػػذا النػػكف سيػػك مجيػػكر 

لػػب عميػػو متكسػػط مسػػتفؿ منفػػتح مػػذلؽ تدخمػػو الغنػػة، ستػػكزع  ػػفاتو بػػيف القػػكة كالنػػعؼ لكػػف الغا
( كقمػة حيمتػو  إذ لالبنػا مػا يخػرج   فات النػعؼ، كلعػؿ ذلػؾ يحمػؿ دعلػة لنػعؼ حالػة )المنفػير
بقكة قاىرة لو، سالناسي دائمنا أقكل كحجتو أبمغ كيغمب عميو ال دؽ، كلعؿي سػي التفريػؽ بػيف الجحػد 

 .(2)لنفي  دؽكالنفي ما يكنح دعلة النفي بالفرؽ بينيما  إذ الجحد عند ابف الشجرم كذب، كا

ا: ثانيان:   النفي اصطالحن
ا طائفػػة مػػف العممػػاء  إذ يػػرد سػػي بػػاب النحػػك كالمغػػة، كسػػي  طػػرؽ تعريػػؼ النفػػي ا ػػط حن
بػػاب الفقػػو كالعقكبػػات كحػػد مػػف حػػدكد الشػػرع، كأسػػاض الفقيػػاء سػػي تعريفػػو، كلعػػؿي اعقت ػػاد عمػػا 

لعػدـ إسػراده سػي بػاب مسػتقؿ سػي تعريؼ المغكييف أكلا لمبتغا البحث مع قمة تعريفات النحاة لػو  
كتػػػبيـ، قػػػاؿ الجرجػػػاني: "النفػػػي: ىػػػك مػػػا ع ينجػػػـز بػػػػ "ع"، كىػػػك عبػػػارة عػػػف اإلخبػػػار عػػػف تػػػرؾ 

                                                 

 (، مادة )نفي(.337 -13/336( ابف منظكر، لساف العرب )ج(1
 (.1/391( ابف الشجرم، أمالي ابف الشجرم )ج(2
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، كالتعريػػؼ السػػابؽ يرتكػػز عمػػا أمػػريف: ا كؿ العامػػؿ النحػػكم سػػذىب إلػػا تعريفػػو بعػػدـ (1)الفعػػؿ"
ليػػر مثبػػت بغيػػر ىػػذه ا داة، اعنجػػزاـ بػػػ)ع(، كيق ػػد الناىيػػة، كعميػػو سيػػك كػػؿ كػػ ـ جػػاء منفيعػػا 

كالثػػاني الدعلػػة باإلخبػػار عػػف تػػرؾ الفعػػؿ، كقػػد سػػبؽ ذلػػؾ بتعريػػؼ الجحػػد، كىػػك م ػػطمح مػػرادؼ 
لمنفػػػي عنػػػد كثيػػػر مػػػف العممػػػاء بقكلػػػو: "الجحػػػد: مػػػا انجػػػـز بػػػػ)لـ( لنفػػػي المانػػػي، كىػػػك عبػػػارة عػػػف 

بػػارة عػػف الفعػػؿ اإلخبػػار عػػف تػػرؾ الفعػػؿ سػػي المانػػي، سيكػػكف النفػػي أعػػـ منػػو، كقيػػؿ الجحػػد: ع
، كىػػػذا (2)المنػػػارع المجػػػزـك بػػػػ)لـ(، التػػػي كنػػػعت لنفػػػي المانػػػي سػػػي المعنػػػا كنػػػد المانػػػي"

التعريؼ يمتقي مع تعريؼ النفي سي اععتماد عما العامػؿ النحػكم كالدعلػة، كقػد اعتبػر الزركشػي 
ـى ًإميا ًإٍثبىاته أىٍك نىٍفيه   .(3)النفي شطر الك ـ  ً ىفي اٍلكى ى

لنفي: تركيػػػب لغػػػكم يزيػػػؿ إثبػػػات الفعػػػؿ أك الحكػػػـ بػػػأداة مخ ك ػػػة أك معنػػػا كعميػػػو سػػػا
سياقي، كلعؿي التعريؼ السابؽ يشمؿ العامؿ المفظي كالمعنكم سي النفػي، إنػاسة لمدعلػة المعنكيػة 

 لمنفي، مع اإلشارة إلا نكعية الجممة سيك تركيب لغكم قد يدخؿ عما جممة اسمية أك سعمية.

ات تدٌؿ عما عدـ كقكع الحػدىث أك الخبػر مثػؿ )ع(، ك )مػا(، ك )لػـ(، كأدكات النيفي: كمم
 .(4)ك )ليس(

كيتكػػػكف تركيػػػب النفػػػي مػػػف أداة النفػػػي، كالنػػػاسي كىػػػك الفاعػػػؿ الحقيقػػػي لمتركيػػػب كمنشػػػئو، 
 ، سقد يككف حدثنا أك حكمنا متنميننا. (5)كالمنفي كىك ما كلي أداة النفي

 تقسيـ أدكات النفي:

الػػػذم  (6)عػػػدة  دكات النفػػػي، سػػػا كؿ منيػػػا: تقسػػػيـ ا دكات كسػػػؽ الػػػزمفكردت تقسػػػيمات 
حانػػر كىػػي )ع كلػػيس سمنيػػا مػػا ينفػػي المانػػي، كىػػي )لػػـ كلٌمػػا(، كمنيػػا مػػا ينفػػي ال  تزيػػؿ إثباتػػو

ف كعت( : كتقسـ أدكاتػو كسػؽ مػا تػدخؿ عميػو  (7)كمنيا ما ينفي المستقبؿ كىي لف، كالثاني  كما كا 
 سماء سقط، كىي )عت(، كمنيػا مػا يػدخؿ عمػا ا سعػاؿ، كىػي )لػـ، كلٌمػا، سمنيا ما يدخؿ عما ا

ٍف(،  كلػػػف(، كمنيػػػا مػػػا يػػػدخؿ عمػػػا الجممػػػة اعسػػػمية كالفعميػػػة، كىػػػي )ع الناسيػػػة، كمػػػا، كلػػػيس، كا 
                                                 

 (.245( الجرجاني، التعريفات )ص(1
 (.74)ص المرجع السابؽ( (2
 (.2/376( الزركشي، البرىاف سي عمـك القرآف )ج(3
 (.2/2262العربية المعا رة )ج، معجـ المغة : أحمد مختارعمر( (4
 (.2/375( الزركشي، البرىاف سي عمـك القرآف )ج(5
 (.2/378( المرجع السابؽ )ج(6
 (.145( بشير  عبيد، أساليب النفي سي المغة العربية )ص(7
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ٍف، كعت، كلػف((1)كالثالث كمنيػا   : باعتبار نكعيتيا  سمنيػا الحرسيػة كىػي ) لػـ، كلٌمػا، كع، كمػا، كا 
: كىػك تقسػيـ لمنفػي، كلػيس  دكاتػو  (2)ا )ليس، كأبا(، كاعسمية كىي )ليػر(، كالرابػعالفعمية، كىم

إذ يقسػػمو الػػبعض إلػػا نفػػي  ػػريح كىػػك النفػػي بػػا داة، كنفػػي نػػمني كيكػػكف بمعنػػا الكممػػة أك 
السياؽ أك تركيب لغػكم آخػر، كقػد يجػكز تقسػيميا إلػا أدكات عاممػة، كىػي )لػـ، كلٌمػا، كع الناسيػة 

ف كعت العاممػػػة عمػػػؿ لػػػيس، كلػػػيس، كلػػػف(، منيػػػا الميممػػػة كىػػػي )ع الناسيػػػة لمجػػػنس، كمػػػا  كع كا 
ف(.  لمحدثية، كما، كا 

   
  

                                                 

 (.391-1/390( ابف الشجرم، أمالي ابف الشجرم )ج(1
 (.178رار المغة )صس( إبراىيـ أنيس، مف أ(2
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 المبحث األكؿ
 يػػػػػػػاضػػػػمػػي الػػػػػػفػػػػػن

 النفي بػ)لـ(. المطمب األكؿ: 
)لػػػػـ( حػػػػرؼ نفػػػػي لنفػػػػي حػػػػدكث الفعػػػػؿ سػػػػي المانػػػػي لالبنػػػػا، كيجػػػػكز اسػػػػتغراقو لمحػػػػاؿ 

سيككف النفي منقطعنا سي ا كؿ، مت  ن سي الثاني، يدخؿ عما سعؿ منارع سيخمص كاعستقباؿ، 
زمنو لمماني، يعمؿ الجـز سي المنارع بعده سيسمب حركتو، نقؿ بعض النحاة جكاز إىمالو سػي 
الشعر لمنركرة، كذيكر شذكذنا ن بو لمفعؿ المنارع لكف النحاة خرجكا الفعؿ عمػا ات ػالو بنػكف 

، كتػػدخؿ ىمػػزة اعسػػتفياـ (1)بنػػي الفعػػؿ عمػػا النػػـ، سيبقػػا عممػػو ا سػػاس الجػػـزتككيػػد محذكسػػة س
ف اقترنػت أداة النفػي بعػد  عميو سيتشرب التركيب اعستفيامي معنا التػكبيخ كالمػـك سيغمػب عميػو، كا 

 .  (2)اعستفياـ بالفاء كالكاك  سجاز تقدـ اعستفياـ  ل دارتو، كدخكؿ اعستفياـ بعد العطؼ

( سي شعر بني أسد مئة كثمانيػة كتسػعيف مػرة سػي مئػة ككاحػد كثمػانيف بيتنػا كقد كردت )لـ
مػػف أشػػعارىـ عمػػا ال ػػكرة ا كلػػا مػػف جػػـز الفعػػؿ المنػػارع  سمػػـ يػػرد سػػي أشػػعارىـ ن ػػب لمفعػػؿ 

 بعد )لـ( أك إىماؿ للداة، كقد كردت عما  كر عدة، كتف يؿ ذلؾ: 

منػػػارع  ػػػحيح اآلخػػػر، كقػػػد كردت ىػػػذه : )لػػػـ( أداة جػػػـز كنفػػػي كقمػػػب، كالفعػػػؿ الصػػػكرة األكلػػػى
ال كرة سػي مئػة كسػبعة كعشػريف مكنػعنا مػف أشػعارىـ، كمػف ذلػؾ قػكؿ عبيػد بػف ا بػرص: )مػف 

 الطكيؿ(

ـٍ تيًطٍع           ًلنيٍ حو كىع تيٍ غي ًإلا قىٍكًؿ ميٍرًشدً  لى ـٍ تىٍعبىٍأ ًبرىٍأمو كى  (3)ًإذا كيٍنتى لى

بػػػ)لـ( كع مػػة جزمػػو السػػككف، سػػانتفا الفعػػؿ سػػي الػػزمف المانػػي،  كقػػد جػػـز الفعػػؿ )تعبػػأ(
كجزمػػت )لػػـ( سػػي المكنػػع الثػػاني )تطػػع( كع مػػة جزمػػو السػػككف، أٌمػػا ا لػػؼ سحػػذست تخفيفنػػا عمػػا 

 الجكاز، كالماني ىك المنفي سي الزمف.  

  

                                                 

(  ابػػػف ىشػػػاـ، مغنػػػي 4/81(  الرنػػػي، شػػػرح الرنػػػي عمػػػا الكاسيػػػة )ج280ر ػػػؼ المبػػػاني )ص ( المػػػالقي،(1
 (.365المبيب )ص

 (.280( المالقي، ر ؼ المباني )ص(2
 (.58( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(3
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 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(

ٍكتى أىىٍ  ـٍ  تىٍنتىً ٍر ميتىماًسكاسى  أىٍنتى ًبا ىٍكتاًر أىٍدرى مىيا           كىع كيٍنتى ًإٍذ لى
(1) 

كػػػت الثانيػػػة بالكسػػػر لمقاسيػػػة  كقػػػد كقعػػػت )لػػػـ( جازمػػػة مػػػرتيف سػػػي قػػػكؿ عمػػػرك بػػػف شػػػأس، حيػػػث تحري
 الشعرية كىذا جائز: )مف الطكيؿ(

ـٍ نى  لى ٍز كى ـٍ نىٍعجى دي القىنا         شىًيٍدنا سىمى ٍنؾو ًبًو ًق ى ميٍعتىرىؾو نى  (2)تىدىنيسً كى

سػػي البيػػت السػػابؽ كقعػػت )لػػـ( حػػرؼ نفػػي كجػػـز كقمػػب مػػرتيف، سنفػػت حػػدكث الفعمػػيف سػػي 
الزمف الماني كالحاؿ، كقمبت زمف الفعميف مف المنػارع إلػا المانػي، كجزمػت الفعمػيف، كع مػة 

 جزميما السككف، لكف الثاني تحرؾ بالكسرة لمقاسية الشعرية كىذا جائز.

ـك بالكسػر لنػركرة الشػعر سػي مكانػع عػدة، كمنػو قػكؿ عمػرك بػف كقد تحرؾ الفعؿ المجز 
 شأس: )مف الطكيؿ(

ييؿً  ـٍ يىتىزى ٍمعي لى ماًلكنا          أىبا ميٍنًذرو كىالجى نىٍحفي قىتىٍمنا ا ىٍجدىلىٍيًف كى كى
(3) 

كقد كقع الفعؿ المنارع المجزـك بػ)لـ( محريكنا بالكسر علتقػاء السػاكنيف سػي مكانػع عػدة، 
 قكؿ أىباف بف خالد: )مف الطكيؿ( كمنو

ًد ا ىٍرضى راًئدي  ـٍ يىٍحمى داهي ًإذا لى ييٍبتىغا           جى قٍبًر مىٍف ييٍرجا نىداهي كى ما ى عى
(4) 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ًد الٌناسي ًإٍ  حي ـٍ يىٍحمى درؾى لىٍك أىٍ مىٍحتي ما ًبيىدم             لى ًإٌني كىجى
(5) 

  

                                                 

 (، ك)المتماسؾ( المتمالؾ لنفسو.89( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(1
 (، ك)ق د القنا( كسر الرماح.29)ص المرجع السابؽ( (2
ػػػا( عػػػـ امػػػرؤ 47( عمػػػرك بػػػف شػػػأس، ديػػػكاف عمػػػرك )ص(3 (، ك)ا جػػػدليف( رجػػػ ف مػػػف كنػػػدة أك لسػػػاف، ك)مالكن

 القيس، ك)يتزيؿ( يتفرؽ.
(، ك)جداه( مف الجدكل، كىي العطية، ك)يحمػد ا رض( ي ػادسيا 2/134( أىباف بف خالد، ديكاف بني أسد)ج(4

 ذم يرسؿ سي طمب الكل كالماء، كالتماس النجعة.حميدة، ك)رائد( ال
 (.43( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص5)
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ا سي ستة عشر مكنػعنا مػف أشػعارىـ، كمػف ذلػؾ قػكؿ سػبرة بػف عمػرك:  كجاء الفعؿ المجزـك ناق ن
 )مف الطكيؿ(

بينا ًلٍمميٍخًزياًت ا ىباًعري  ـٍ تىكيٍف        تيقىرر لى قكؽه كى ٌنا لىتىٍغشانا حي كىاً 
(1) 

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ كقعػػػت )لػػػـ( جازمػػػة، كالفعػػػؿ المجػػػزـك منػػػارع مبنػػػي لممعمػػػـك نػػػاقص، 
  مة جزمو السككف، كقد سبقت )لـ( بالكاك العاطفة.ع

 كمنو قكؿ أىباف بف خالد: )مف الطكيؿ(

ٍف ييقاًعدٍ  ًإذا نازىعى  ما مى ًييعا كىع ًثٍق ن عى ـٍ يىكيٍف         عى القىٍكـي ا ىحاديثى لى
(2) 

 كيجكز حذؼ النكف مف آخره، كمف ذلؾ قكؿ حسيؿ بف عرسطة: )مف الرمؿ(

ـٍ يىؾي  ٍر لى ـي دارو قىٍد تىعىفيا ًبالسررى ٍس وي        رى ما أىٍف ىاجى ؽُّ عى  (3)الحى

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ـٍ  رى بايبيى اٍن ى ٍبؿي ًمٍف ًإٍحدل حى ـٍ أىكيٍف قىٍبؿي أىٍرتىجي          ًإذا الحى لى قىٍفتي ًبيا كى كى
(4) 

 كقد تحذؼ نكنو كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

ـٍ أىٍؾ ًمٍشراقنا ًبيا مىٍف ييحيريىا لى ـٍ أىٍستىًمٍع لىيا       كى كىعىٍكراءى قىٍد قيمىٍت سىمى
(5) 

: )لػػـ( أداة جػػـز كنفػػي كقمػػب، كالفعػػؿ منػػارع  ػػحيح اآلخػػر منػػعؼ الػػ ـ، كقػػد الصػػكرة الثانيػػة
 يط(كردت ىذه ال كرة سي ث ثة مكانع مف أشعارىـ، كمف ذلؾ قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف البس

ٍنعاءى تىٍحبيري  كاًشيىوي       ًمٍف ثىٍرمىداءى كىع  ى ـٍ يىٍمسىٍس حى ما باؿي بيٍرًدؾى لى
(6) 

 سي البيت السابؽ جزمت )لـ( الفعؿ المنارع )يمسس( منعؼ ال ـ، سفؾ التنعيؼ كىذا جائز.
                                                 

 (.2/134( أىباف بف خالد، ديكاف بني أسد)ج(1
(، ك)نزع الحديث( تجاذبا أطراؼ الحديث، ك)عييعػا( ليػر مطػاؽ، 2/136( خالد بف أىباف، ديكاف بني أسد )ج(2

 يجالس.أك عاجزنا عف الك ـ، ك)يقاعد( 
 (.2/542( حسيؿ بف عرسطة، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.55( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(4
(، ك)عػػكراء( كممػػة السػػكء، ك)مشػػراؽ( الػػذم ع يسػػكغ مػػا يػػأتي 2/290( منػػرس بػػف ربعػػي، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(5

 مف قكؿ أك سعؿ، ك)يحيرىا( يرددىا.
دؾ( ثكبؾ، ك)ثرمػداء( قريػة سػي اليمامػة، ك)تحبيػر( مػف (، ك)بر 2/350( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج(6

 الحبر كىي الحسف كالبياء.
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 كمنو قكؿ ى ؿ بف قيس: )مف الكاسر(

مىٍييا يىٍكـى ىىٍيجا         ـٍ تىٍشديٍد عى لى ذىىا ًبمىٍف لىؾى ًمٍف عىريبً    كى سىتىٍأخي
(1) 

كقد يجـز الفعؿ المنارع المنعؼ ال ـ بػ)لـ(، كيتحرؾ آخره بالفتح ل لتقاء السػاكنيف، كمنػو قػكؿ 
 عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(

لىًكٍف ًبرىٍأًم المىٍرًء ذم المُّبر سىا وي         كى ـٍ تىقي ي ٍف لى  (2)ٍقتىدً كىع تىٍتبىعىفي رىٍأمى مى

ػػػػو( مجػػػػزـك بػػػػال ـ، كع مػػػػة جزمػػػػو السػػػػككف لكػػػػف تحػػػػرؾ آخػػػػره ل لتقػػػػاء  سالفعػػػػؿ )تق ي
 الساكنيف.

: )لـ( أداة جـز كنفػي كقمػب، كالفعػؿ منػارع معتػؿ اآلخػر، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة الصكرة الثالثة
كمنػو قػكؿ سي سبعة كأربعيف مكنعنا مف أشعارىـ، كقػد جػاء الفعػؿ المجػزـك معتػؿ اآلخػر بػا لؼ، 

: )مف الطكيؿ(  بشر بف أبي خاـز

ـٍ يىٍمؽى البىيافى سىًإنيوي         سىيىٍأتيًو ًبا ىٍنباًء مىٍف ع ييكىذيبي  سىمىٍف يىؾي لى
(3) 

كجػػاء الفعػػؿ المجػػزـك معتػػؿ اآلخػػر بػػالكاك سػػي أكثػػر مػػف مكنػػع، كمنػػو قػػكؿ معػػركؼ بػػف الكميػػت: 
 )مف الطكيؿ(

ؽر ًمفٍ  ـٍ ًرديةي اليىٍكـً أىٍكلىدً  تىباعىٍدتى سىٍكؽى الحى ـٍ تىٍرجي سيًي لى  (4)آًؿ سىٍقعىسو      كى

 كجاء الفعؿ المجزـك معتؿ اآلخر بالياء سي مكانع عدة، كمنو قكؿ خريـ بف ساتؾ: )مف البسيط(

ٍربي أىٍخماسو ً ىٍسداسً  ـٍ يىٍدًر ما نى ـٍ ًبشىٍيخو ًمٍف ذىكم يىمىفو          لى ٍككي مى لىًكٍف رى
(5) 

 و قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكامؿ(كمن

ـٍ ييٍرًدنا عىٍجزه كىع بيٍخؿي  ذا نيطاًكعي أىٍمرى سادىًتنا          لى كىاً 
(6) 

                                                 

 (، ك)العريب( ا عراب.2/207( ى ؿ بف قيس، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.60( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص2)

، ديكاف بشر)ص(3  (.11( بشر بف أبي خاـز
 (.2/530( معركؼ بف الكميت، ديكاف بني أسد)ج(4
 (.2/547خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد)ج ((5
 (.35( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(6
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: )لػػـ( أداة جػػـز كنفػػي كقمػػب، كالفعػػؿ منػػارع مػػف ا سعػػاؿ الخمسػػة، ع مػػة جزمػػو الصػػكرة الرابعػػة
بػف اذلؾ قكؿ بشر  حذؼ النكف كقد كردت ىذه ال كرة سي تسعة عشر مكنعنا مف أشعارىـ، كمف

: )مف البسيط(  أبي خاـز

ٍـو ًإذ كلكا كلـ يقفكا كاٍسأىٍؿ تىميمنا ٌنا بىني  ى ٍؿ       عى سى ًبنا يىٍكـى الًجفاًر كى
(1) 

كحػذست  ،سي البيػت السػابؽ كقػع الفعػؿ المنػارع المجػزـك )يقفػكا( مسػندنا إلػا كاك الجماعػة
 نكنو ع مة عما جـز الفعؿ بػ)لـ(.

: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ بشر   بف أبي خاـز

ـٍ     ًسكل سىٍيًب سيٍعدل ًإفي سىٍيبىؾى ناًسعي  ـٍ يىٍمنىعكؾى نيفكسىيي بيدي العى ا لى  (2)عى

كقد أسند الفعؿ المنارع المجزـك إلا ياء المخاطبة سي أكثر مف مكنع، كمنو قكؿ بشر 
: )مف الكاسر(  بف أبي خاـز

ٍـو   ـٍ تىخاسي    ًإلا أىٍكًس ٍبًف حاًرثىةى ٍبًف  ى برًؾ سىاٍعمىمي ًإٍف لى ًلرى
(3) 

 أٌما إسناد الفعؿ المجزـك إلا ألؼ اعثنيف سمـ أعثر عما شكاىد لو سي أشعارىـ.

: )لـ( أداة جـز كنفي كقمػب، كالفعػؿ منػارع مبنػي عمػا السػككف  عت ػالو بنػكف الخامسةالصكرة 
يتػيف مػف أشػعارىـ، كمػف ذلػؾ قػكؿ كقد كردت ىذه ال كرة ثػ ث مػرات سػي ب ،النسكة سي محؿ جـز

 عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ـٍ ييٍخزيفى عىمعا كىع بىٍع ن   (4)ظىعاًئفي ًمٍف لىٍيث ٍبًف بىٍكرو كىأىنييا         ديمىا الًعيًف لى

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر(

ـٍ يىٍعمىٍمفى ًمفٍ  لى ـٍ يىقيٍمفى ًإلا ًسبابو           كى أىٍىؿو مييينا ظىعاًئفي لى
(5) 

                                                 

، ديػػكاف بشػػر )ص(1 (، ك)الجفػػار( يػػـك مػػف أيػػاـ بنػػي أسػػد كحمفائيػػا عمػػا بنػػي تمػػيـ، 140( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز
 ك) ـ( بطف مف بطكف طيء. 

(، )عبيػد الع ػا( قػـك بشػر بنػي أسػد، ك)سػيب( عطػاء، ك) سػعدل( أـ أكس بػف 115) ص  المرجع السػابؽ ((2
 حارثة. 

 (.148)صالمرجع نفسو( (3
 (.38( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(4
 (.60( المرجع السابؽ، ديكاف عمرك )ص(5
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سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت )لػػـ( جازمػػة داخمػػة عمػػا سعمػػيف منػػارعيف مت ػػميف ات ػػاعن 
 .  مباشرنا بنكف النسكة، كالفعؿ مبني عما السككف  عت الو بنمير النسكة سي محؿ جـز

كبنػػاؤه عمػػا الفػػتح، سمػػـ يعثػػر الباحػػث عمػػا   أٌمػػا ات ػػاؿ الفعػػؿ المنػػارع بنػػكف التككيػػد
 شكاىد سي أشعار بني أسد دخمت سييا )لـ( الجازمة عميو.

دخػػػكؿ ىمػػػزة اعسػػػتفياـ عمييػػػا  ستفيػػػد التػػػكبيخ أك التقريػػػر، كقػػػد دخمػػػت ىمػػػزة : دسػػػةالصػػػكرة السا
 ؿ(قكؿ سبرة بف عمرك: )مف الطكياعستفياـ عمييا سي اثني عشر مكنعنا، كمٌما أساد التقرير 

ٍينىةى ًحٍنًبقا تيٍمتي سىيردنا        أىبىٍنتيؾى تىٍيسنا ًمٍف ميزى ـٍ تىرى أىٌني ًإٍذ تىخى أىلى
(1) 

 قكؿ أشعر الرقباف: )مف المتقارب( كمٌما أساد التكبيخ

ـٍ يىٍأًت ًرٍنكافى عىنري النُّذيري  ٍيًفًو           أىلى  (2)تىجانىؼى ًرٍنكافي عىٍف نى

حيػػث دخمػػت عمييػػا أدكات الشػػرط سػػي اثنػػي  جػػكاز دخػػكؿ أدكات الشػػرط عمييػػا: سػػابعةالصػػكرة ال
كمػف ذلػؾ قػكؿ منػرس بػف ربعػي: )مػف  ،عشر مكنعنا، كقػد دخمػت عمييػا )إف( سػي سػتة مكانػع

 الكامؿ(

دً  ـٍ تيٍطرى ٍف لى يا كىاً  كُّحي ًة راعىةو         عىًجؿه تىرى  (3)أىٍمسىٍت مىساًكفى كيؿر بىٍينى

 ش: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ أبي الميك 

ـٍ يىٍمقىوي حيفى ييزاًيميوٍ  كيؿٌّ كىأىٍف لى ًبالًغنا         كى  (4)يىعيشي الفىتا ًبالفىٍقًر يىٍكمنا كى

: )مف الطكيؿ(  كقد دخمت عمييا )إذا( الشرطية سي ستة مكانع، كمف ذلؾ قكؿ بشر بف أبي خاـز

ـي ًعٍندى اٍحًتناًرًه       ًإذا لىـٍ  قىٍد أىتىناسا اليى ٍعبىري  كى  (5)يىكيٍف سيًو ًلذم المُّبر مى

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

ـٍ تيعىقيرً  مىناعيشي ًلممىٍكلا تىظىؿُّ عييكنييا        ًإلا السيٍيًؼ تىٍستىٍبكي ًإذا لى
(6) 

                                                 

( تسييد كتتكيج، ك)ًحٍنًبقا( 2/71( سبرة بف عمرك، ديكاف بني أسد )ج(1  الق ير.(، ك)تختـي
 (، ك)تجانؼ( تنحا، كرنكاف رجؿ أسدم، ك)النذر( اإلنذار.2/129( أشعر الرقباف، ديكاف بني أسد)ج(2
ًكعة، ك)التركح( الركاح.2/265( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(3  (، ك)راعة( رى
 (، ك)يزايمو( يفارقو.2/486( أبك الميكش، ديكاف بني أسد)ج(4
5) ،  (، ك)المعبر( الشط الجاىز لمعبكر.82ديكاف بشر)ص( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)مناعيش( كاحدىا منعش، كىي اإلبؿ، ك)تعقير( تذبح.2/293( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد)ج(6



  

260 
 

: تػدخؿ )مػا( الم ػدرية الظرسيػة عمػا الفعػؿ المنفػي بػػ)لـ(، كقػد دخمػت عمػا الفعػؿ الثامنةالصكرة 
 المنفي سي أربعة مكانع مف أشعار بني أسد، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(

ـٍ يىنىٍمني ًبمىٍحًقدم كىأىٍلًفؿي ًلٍممىٍكلا ىىناةن تيريبيني              سىأىٍظًممىوي ما لى
(1) 

 كمنو قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الطكيؿ(

ـٍ يىٍجعىًؿ ا ي عٍمًرئو        كىأىٍكتيبى أىٍمكاعن عىداءن ًكتابييا   ً ىٍجعىؿى ما لى
(2) 

 كمنو قكؿ أسدم مجيكؿ: )مف الطكيؿ(

ـٍ تىقىنيعً  سى  ييٍبًعدي ا ي اليىميفى اٌلتي ًبيا              ًبرىٍأًسؾى سيما الديٍىًر ما لى
(3) 

: )مف الرجز(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ـٍ ينٍ نىعً   (4)أىٍنتى اليذم تىٍ نىعي ما لى

دخكؿ حركؼ العطؼ عمييا  سدخمت عمييػا الػكاك سػي سػبعة كسػتيف مكنػعنا مػف : التاسعةالصكرة 
أشعارىـ، كدخمت الفاء العاطفة سي ث ثة عشر مكنعنا مف أشعارىـ، كمف دخكؿ الكاك عمييػا قػكؿ 
 عمرك بف شأس، حيث دخؿ حرؼ العطؼ الكاك مرتيف عما )لـ( الناسية سي البيت: )مف الطكيؿ(

ًشيي  ـٍ يىنىـٍ عى لى ـٍ يىٍغفيًؿ الٌراعي الشيفيؽي كى لى  (5)ةى ييٍجزل طىٍرسينا ًمٍف كى ًمنا        كى

 كمف دخكؿ الفاء عمييا قكؿ حاجب بف حبيب: )مف البسيط(

ٍيًر ًمٌدافً  تىوي       يىٍشفي الغىميؿى ًبعىٍذبو لى لىًكٍف خاضى لىٍمرى ـٍ يىييٍموي كى سىمى
(6) 

 كالكاك عما أداة النفي )لـ( سي قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(كقد اجتمع دخكؿ الفاء 

ٍنًزؿً  يعا ًمٍثمىنا أىٍىؿى مى ـٍ أىرى حى لى يعا ًمٍثمىييـٍ حيفى أىٍقبىمكا          كى ـٍ أىرى حى سىمى
(7) 

                                                 

(، ك)المكلا( المقرب مف ال ديؽ أك الجػار، ك)ىنػاة( الخطػأ البسػيط، 59( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(1
 ك)محقدم( ما يثير حقدم.

 (، ك)أكتب أمكاؿ( أجمع الماؿ، ك)العداء( البعيد.2/46( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد)ج(2
 (، ك)سيما( ع مة.2/217( أسدم مجيكؿ، ديكاف بني أسد)ج(3
، ممحؽ ديكاف بشر)الممحؽ (4  (.10( بشر بف أبي خاـز
 (.82( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(5
 (، ك)المداف( الماء الممح، أك لير المكدير.2/81أسد)ج( حاجب بف حبيب، ديكاف بني (6
 (.48( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(7
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 األداة الثانية )لّما(:المطمب الثاني: 
يكػكف لمجػـز إف كليػو المنػارع، كلمجػزاء إف كليػو المانػي  سيتطمػب  )لٌما( حػرؼ كظيفػي

سعمػػيف، كحػػرؼ اسػػتثناء بمعنػػا )إٌع(، كىنػػا نف ػػؿ الحػػديث عػػف ا كؿ  إذ ىػػك حػػرؼ نفػػي كجػػـز 
(، قػػاؿ الزمخشػػرم: " كىػػي )لػػـ( نػػمت إلييػػا )مػػا( سػػازدادت سػػي معناىػػا أف تنػػمنت  ـٍ كقمػػب كػػػ)ل

ذا قمتػػو معنػػا التكقػػع كاعنتظػػار كاسػػتطاؿ زمػػاف  سعميػػا أع تػػرل أنػػؾ تقػػكؿ نػػدـ كلػػـ ينفعػػو النػػدـ، كا 
بػ)لما( كاف عما معنا أف لػـ ينفعػو إلػا كقتػو، كيسػكت عمييػا دكف أختيػا سػي قكلػؾ خرجػت كلمػا 

ستخمص )لٌما( زمف المنارع لمماني، كتنفػي  (1)أم كلما يخرج كما تسكت عما قد سي ككأف قد"
( سػػي أمػػر عػػدة، كىػػيا، كتفػػاحػػدث الفعػػؿ، كتجػػـز المنػػارع بعػػدى ـٍ : ع تقتػػرف بػػأداة شػػرط، رؽ )لػػ

كيستمر النفػي بيػا سػي الحػاؿ، كع يكػكف المنفػي إٌع قريبنػا مػف الحػاؿ لالبنػا، سػ  تنفػي المكلػؿ سػي 
المني، كع تقترف بفاء التعقيب، كع تنفي اعستقباؿ بؿ منفييا متكقع ثبكتو، كيجكز حذؼ منفييا 

ػػص الفػػرؽ بينيمػػا بقكلػػو: " ك)لػػـ( ك)لمػػا( لقمػػب معنػػا  ، ككػػاف الزمخشػػرم(2) بخػػ ؼ )لػػـ( قػػد لخي
المنارع إلا الماني كنفيػو إع أف بينيمػا سرقػان كىػك أف )لػـ يفعػؿ( نفػي الفعػؿ ك)لمػا يفعػؿ( نفػي 

 .  (3)قد سعؿ"

كقػػد كردت )لٌمػػا( حػػرؼ نفػػي جػػاـز سػػي سػػبعة مكانػػع مػػف أشػػعار بنػػي أسػػد كميػػا لبشػػر بػػف 
، سمـ تتطمب إع سع ن    كاحدنا منارعنا مجزكمنا، كقد جاءت عما  كر عٌدة: أبي خاـز

، كالفعؿ المنارع   حيح اآلخػر، كع مػة جزمػو السػككف، الصكرة األكلى : )لٌما( حرؼ نفي جاـز
: )مػػف  كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي ث ثػػة أبيػػات مػػف أشػػعارىـ، كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 الكاسر( 

ٍيؿه بً  لىٌما تىمتىًبٍس خى يىٍنطىًربكا اٍنًطراباكى ٍيؿو         سىيىطيًعنكا كى خى
(4) 

سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت )لٌمػػا( حػػرؼ نفػػي  إذ نفػػا التبػػاس الخيػػؿ، كقمػػب  سقمػػب زمػػف 
 الفعؿ لمماني، كجـز  سجـز الفعؿ كع مة جزمو سمب الحركة مف آخر الفعؿ.

  

                                                 

 (.406( الزمخشرم، المف ؿ )ص(1
 (.369-367( ابف ىشاـ، مغني المبيب )(2
 (.406( الزمخشرم، المف ؿ )ص(3
، ديكاف بشر)ص(4  بالرماح.(، ك)تمتبس( تختمط، ك)يطعنكا( اعطرعاف 29( بشر بف أبي خاـز



  

262 
 

: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ   بشر بف أبي خاـز

لىٌما ييسىكرنوي ًإلا ا ىرًض مىرتىعي أىهي ًمف سىفاجى  ًؿ الرىأًم ليدكىةن         كى أىكي
(1) 

: كقػد يحػػذؼ حػػرؼ العمػػة السػػابؽ لمحػػرؼ ا خيػػر المجػزـك تخفيفنػػا، كمنػػو قػػكؿ بشػػر بػػف أبػػي  خػػاـز
 )مف الطكيؿ(

لىمٌ  ري سىجاؿى كى سيؤاديهي         ًبريبىًتًو ًمٌما تىكىجيسى أىكجى ا يىستىًبف كى
(2) 

، كالفعػػؿ المنػػارع  معتػػؿ اآلخػػر، كع مػػة جزمػػو حػػذؼ الثانيػػة الصػػكرة : )لٌمػػا( حػػرؼ نفػػي جػػاـز
 : حرؼ العمة، كقد كردت ىذه ال كرة سي ث ثة أبيات مف أشعارىـ، كمنو قكؿ بشر بف أبػي خػاـز

 الكاسر()مف 

لىٌما أىلؽى كىعبان أىك ًك با سىعىزي  نايا         كى مىيي أىف عىًجؿى المى عى
(3) 

( مجػزـك بػػ)لـ( كع مػة بالكاك ناسيػة جازمػة، كالفعػؿ المنػارع )ألػؽى )لٌما( مسبكقة سجاءت 
 جزمو حذؼ حرؼ العمة . 

 كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز : )مف الكاسر(

ي ن  لىٌما أىلؽى خى ًمف نيمىيرو      تىًنبُّ ًلثاتييا تىرجك الًنيابا كى
(4) 

 أبي خاـز : )مف الكاسر(كقكؿ بشر بف 

به تىعىٌناؾى  سىيىذىىبي  نى ى ًمف أيمىيمىةى مينً بي    كىذم الشىكًؽ لىٌما يىسميوي كى
(5) 

  

                                                 

 (، ك)مرتع( المرعا الخ يب.121( المرجع السابؽ، ديكاف بشر)ص(1
 (، ك)جاؿ( جرل، ك)تكجس( سمع أك خيفة، ك)أكجر( خائؼ.84( المرجع نفسو، ديكاف بشر)ص(2
(، ك)كعػػب( ك)كػػ ب( مػػف أحيػػاء بنػػي عػػامر، ككػػاف بيػػنيـ كبػػيف بنػػي أسػػد 28( المرجػػع نفسػػو، ديػػكاف بشػػر)ص(3

 أياـ كحركب.
(، ك)نمير(حػػػي مػػػف أحيػػػاء بنػػػي عػػػامر، ك)المثػػػات( مغػػػارز ا سػػػناف كمػػػا 29لمرجػػػع نفسػػػو، ديػػػكاف بشػػػر)ص( ا(4

 حكليا، ك)نب لثتو( انحمب ريقيا، ك)النياب( الغنيمة.
، ديكاف بشر)ص(5  (، ك)تعنا( أتعب كأشقا، ك) الن ب( التعب.7( بشر بف أبي خاـز
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، كالفعؿ المنػارع المجػزـك مػف ا سعػاؿ الخمسػة، كع مػة الصكرة الثالثة : )لٌما( حرؼ نفي جاـز
جزمػػو حػػذؼ النػػكف، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي مكنػػع كاحػػد سػػي قػػكؿ نػػرار بػػف ا زكر: )مػػف 

 الطكيؿ(

دى ٍرألييا         مىكانىًؾ لىميا تيٍشًفًقي ًحيفى ميٍشفىؽً أىقيكؿي  كي ًلنىٍفًسٍي ًحيفى خى
(1) 

سكقعت)لٌمػػػا( سػػػي البيػػػت ناسيػػػة جازمػػػة، دخمػػػت عمػػػا منػػػارع مسػػػند إلػػػا ألػػػؼ اعثنػػػيف  سجزمتػػػو، 
 كع مة جزمو حذؼ النكف مف آخر الفعؿ )تشفقي(.

  

                                                 

ك)خػػػكد( أسػػػرع، ك)رأليػػػا( كلػػػد النعػػػاـ، ك)خػػػكد رألػػػو( مثػػػؿ (، 2/385( نػػػرار بػػػف ا زكر، ديػػػكاف بنػػػي أسػػػد)ج(1
 لمخائؼ، ك)تشفقي( تخاسي.
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 المبحث الثاني
 اؿػػػػػػػػحػػػػي الػػػػػػػػفػػػػن

  .النفي بػ)ًل(المطمب األكؿ: 
)ع( حػػػرؼ كظيفػػػي متعػػػدد اعسػػػتخدامات، سيػػػرد حرسنػػػا لمنفػػػي، كلمنيػػػي، كلمػػػدعاء، كزائػػػدنا سػػػي 

ػؿ النحػاة سػي أحكامػو كثيػرنا، كتشػعبكا سػي جزئياتػو، لكػف يكفينػا مػف كظائفػو مػا (1)الجممة ، كقػد س ي
مفػػة، كلعػػؿي تف ػػيميا كسػػؽ مػػا تػػدخؿ يخػػدـ البحػػث، كالحػػديث ىنػػا عػػف )ع( الناسيػػة بأنكاعيػػا المخت

عميػػو أيسػػر لمبحػػث، حيػػث كردت )ع( سػػي شػػعر بنػػي أسػػد سػػي ث ثمائػػة كعشػػريف بيتنػػا مػػف الشػػعر، 
 :تيكثيرة، كتف يميا عما النحك اآلككررت سي أبيات 

: تػدخؿ )ع( عمػا الجممػة الفعميػة المنػارعة لالبنػا )ًل( النافية الداخمة عمى الجممة الفعميػةأكًلن: 
ناسيػػة الحدثيػػة عنػػو، كتػػرد قمػػي ن ناسيػػة لمفعػػؿ المانػػي مكػػررة لالبنػػا، كتخمرػػص )ع( الناسيػػة الفعػػؿ 
( سيكػػكف نفييػػا  المنػػارع ل سػػتقباؿ عمػػا ا رجػػح، كالمانػػي حسػػب السػػياؽ ، ستػػأتي نفينػػا لػػػ)سيقـك

(، سيي نفي لما لـ يقع بعػد لالبنػا عػؿ المنػارع ، كقػد كردت )ع( الناسيػة داخمػة عمػا الف(2))ع يقـك
عمػا  ػكر عػدة، كعػي عمػا النحػك سي مائتيف كثمانيف مكنعنا مف أشعار بنػي أسػد، كقػد كردت 

 ي:تاآل

دخمػػػت )ع( ناسيػػػة عمػػػا سعػػػؿ منػػػارع تػػػاـ  ػػػحيح اآلخػػػر مرسػػػكع كع مػػػة رسعػػػو  الصػػػكرة األكلػػػى:
 عبيد بف ا برص: )مف البسيط( النمة الظاىرة، كمنو قكؿ

يىًعظي       الديٍىري كىع يىٍنفىعي التيٍمبيبي ع يىًعظي الٌناسي مىٍف ع 
(3) 

: )مف الرجز(  كمنو بشر بف أبي خاـز

ًإذا أىتاهي ساًئؿه ع يىٍحمىديه
(4) 

  

                                                 

 (.274-257( المالقي، ر ؼ المباني ) ص(1
(  ابػػف ىشػػاـ، مغنػػي 299-296(  المػػرادم، الجنػػا الػػداني )ص262-261( المػػالقي، ر ػػؼ المبػػاني ) ص(2

 (316-313المبيب )ص
 )التمبيب( العقؿ.(، ك22( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(3
، ديكاف بشر)ص(4  (.59( بشر بف أبي خاـز
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: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ   بشر بف أبي خاـز

ٍجًد أىٍ عىدكا          ًبأىٍقدىاـً ًعزم ع تىزكؿي  ميـً المى  (1) ًكعىابيياًإذىا مىا اٍرتىقىٍكا ًسي سي

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف البسيط(

 (2)ع يىٍنبيتي العيٍشبي سي كادو تىككفي ًبًو            كىع ييجاًكريىا ًجفٌّ كىع بىشىري 

بػف اكقد كقعت )ع( الناسية سي جكاب الشرط، بعدىا سعؿ منارع مرسكع، كمنو قػكؿ عبيػد  
 ا برص: )مف البسيط(

ييتى سى   ٍف مىًرٍنتى سى  أىٍحسىبيؾى عكادمسىًإٍف حى أىٍحسىبيؾى سي بىمىدم         كىاً 
(3) 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الخفيؼ(

دكرى الًجماؿ  (4)ًإٍف يىكيٍف ًطبُّؾى الًفراؽى سى  أىٍحػ         ًسؿي أىٍف تىٍعًطفًي  ي

بػػػف اعبيػػػد كقػػػد كقعػػػت منقكنػػػة بػػػػ)إع( ميممػػػة سػػػي العمػػػؿ سػػػي مكانػػػع عػػػدة، كمنػػػو قػػػكؿ  
 ا برص: )مف البسيط(

ع يىٍنفىعي المُّبُّ عىٍف تىعىمُّـو          ًإٌع الٌسًجٌياتي كالقيمكبي 
(5) 

كقػد كقػع الفعػؿ المنػارع المنفػي مبنيعػا لممجيػكؿ سػي أبيػات عػدة، كمنػو قػكؿ عبيػد  الصكرة الثانيػة:
 بف ا برص: )مف الكامؿ(ا

ٍيناًإٌنا لىعىٍمريؾى ع يينا              ميفينا أىبىدنا لىدى ـي حى
(6) 

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر(

ـٍ سىميننا ظُّؾى أى ثعا كافى حى ييطيعي كىع ييطاعي كىع ييبالي          أىلى
(7) 

                                                 

، ديكاف بني أسد)ج(1  (.2/221( بشر بف أبي خاـز
 (،.66( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(2
 (، ك)عٌكادم( زائرم سي مرني.56( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(3
 (، ك)طبؾ( عادتؾ، ك)أحفؿ( أىتـ.96)ص  المرجع السابؽ( 4)

 (، ك)السجيات( جمع سجية، كىي الطبيعة.22)ص المرجع نفسو( (5
 (، ك)يناـ( يظمـ.120)ص  المرجع نفسو( 6)

 (، ك)لثعا( اليزيؿ كعديـ الفائدة.59( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص(7
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سػػػي البيػػػت السػػػابؽ: كقعػػػت )ع( الناسيػػػة مػػػرتيف  سػػػي ا كلػػػا ناسيػػػة لفعػػػؿ منػػػارع مبنػػػي 
 مبني لممعمـك معرب، كع متو مقدرة.لممجيكؿ، كسي الثانية ناسية لفعؿ منارع 

 كمنو قكؿ عبد ا  بف جحش: )مف الطكيؿ(

ٍسًجًد اً   أىٍىمىوي           ًلئىٌ  ييرل سي البىٍيًت ساًجدي  ـٍ  ًمٍف مى كي ٍخرىاجي كىاً 
(1) 

دخمػػت )ع( ناسيػػة عمػػا سعػػؿ منػػارع معتػػؿ اآلخػػر مرسػػكع كع مػػة رسعػػو النػػمة  :الثالثػػةالصػػكرة 
 عمرك بف شأس: )مف الكاسر( المقديرة، كمنو قكؿ

كانىٍت نىٍفسيوي سييا نيفكسنا            ًإذا عقىٍيًتيا ع يىٍشتىفينا كى
(2) 

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الكاسر(

 (3) سىرل سي القىٍكـً أىٍ بىحى ميٍستىكيناسى  تيمنا ًبمىٍطركؽو ًإذا ما       

 كقد اجتمع الرسع بحركة ظاىرة، كالرسع بحركة مقدرة سي قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الرجز(

بيدي            سىاليىٍكـى ع ييٍبدم كىع ييعيدي  أىٍقفىرى ًمٍف أىٍىًمًو عى
(4) 

سحػػػاسظ عمػػػا حكمػػػو  ، مػػػف ا سعػػػاؿ الخمسػػػة امنػػػارعن  سعػػػ ن  دخمػػػت )ع( ناسيػػػة :الرابعػػػةالصػػػكرة 
 عبيد بف ا برص: )مف البسيط( كع مة رسعو ثبكت النكف، كمنو قكؿ اإلعرابي مف الرسع،

ـٍ مىٍعشىره سيريطي  ذا رىأىل ذاؾى ًمٍنيي ع يىٍحسىبكفى ًلننا يىٍبقا كىع عىدىمنا      كىاً 
(5) 

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

قىٍكـه  ـٍ نىٍع كى ـٍ ع يىٍخً فكفى لىيي ـٍ ًعٍقبىةي السيٍرًك ميٍقتىفا            ًبنىٍدماًنًي مىٍيًي عى
(6) 

  

                                                 

 (.2/563( عبد ا  بف جحش، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.59( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(2
 (.59)ص السابؽالمرجع ( (3
 (.52( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(4
 (، ك)سرط( مسرسكف.82)ص المرجع السابؽ( (5
 (، ك)عقبة السرك( نرب مف الكشي.73( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(6
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دخمت )ع( ناسية عما سعؿ منارع مبني عما السػككف  عت ػالو بنػكف النسػكة،  :الخامسةالصكرة 
 عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ( كمنو قكؿ

ـٍ ًبأىفي ًجيادىنا             (1)آلىٍيفى ع يىٍقنيفى دىٍينىا كىاٍعمى

دخمػت )ع( ناسيػة عمػا سعػؿ منػارع مبنػي عمػا الفػتح  عت ػالو بنػكف التككيػد،  :السادسةالصكرة 
 كمنو قكؿ خريـ بف ساتؾ: )مف الرجز(

ٍيتا ٍيرى ًإٍف ثىكى ع يىٍثكيفى الخى
(2) 

 ا عشا بف بجرة: )مف الكامؿ(كمنو قكؿ 

ـٍ لىييفي ديكاري ع أىٍعًرسىفي سييكسىنا  ٍدرنا كىأىنيكي نا        لى ًرماحى كى
(3) 

 كمنو قكؿ ابنة قيس بف جابر: )مف الطكيؿ(

قاًدرً  يي ا ىراًقـً سىٍقديهي             سىكيؿُّ اٍمًرئو رىٍىفه ًلًريىًب المى  (4)سى  يىٍيًنئىٍف حى

 كمنو قكؿ جابر ا سدم: )مف الرجز(

ٍنبيكىع تىميسيٍف ًرئىتامى   (5)جى

محذكؼ سي جػكاب القسػـ، كمنػو قػكؿ عمػرك دخمت )ع( ناسية عما سعؿ منارع  :السابعةالصكرة 
 بف شأس: )مف الكاسر(ا

ظٌّ ما بىقينا سى  كىأىبيًؾ ما يىنفىؾُّ ًمٌنا         ًمفى الساداًت حى
(6) 

 كمنو قكؿ كمدة بف عبد بف مرارة: )مف الخفيؼ(

ع         ع كىرىبر اإًلٍحراـً كىاإًلٍح ؿً  زىعىمكا أىنيني أىًديًو أىع
(7) 

                                                 

 (، )آلٍيف( حمفف.119(عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص1)
 ييمؾ. (، ك)يثكم(2/546( خريـ بف ساتؾ، ديكاف بني أسد)ج(2
 (، ك)دكار(  نـ تطكؼ حكلو العرب.2/118( ا عشا بف بجرة، ديكاف بني أسد)ج(3
 (، ك ك)ا راقـ( أحياء مف تغمب.2/173( ابنة قيس بف جابر، ديكاف بني أسد)ج(4
 (.2/53( جابر ا سدم، ديكاف بني أسد)ج(5
 (.61( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس )ص6)
 (، ك)أديو( أدسع لو الدية. 2/177( كمدة بف عبد بف مرارة، ديكاف بني أسد )ج7)
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كقػػد دخمػػت )ع( الناسيػػة عمػػا الفعػػؿ المانػػي سػػي اثنػػيف كعشػػريف مكنػػعنا مػػف أشػػعارىـ، 
: )مف الكاسر(كمف دخكليا عما الفعؿ الماني قكؿ   بشر بف أبي خاـز

ًطاى الحى ا ًمٍثؿي اٍبًف سيٍعدل      كىع لىًبسى النرعاؿى كىع   (1)اٍحتىذاىاسىما كى

سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت )ع( ناسيػػة مكػػررة مػػرتيف، كقػػد نفػػت الفعػػؿ المانػػي )لػػبس(، 
ا.  لكنيا لـ تعمؿ سي الجممة لفظيعا، كأٌما الثانية قبؿ الفعؿ )احتذاىا( سمؤكدة لمنفي ميممة أينن

المانػػي المسػػند إلػػا كاك الجماعػػة، كمنػػو قػػكؿ عمػػرك بػػف شػػأس:  كقػػد دخمػػت عمػػا الفعػػؿ
 الطكيؿ()مف 

ٍردىؿً  بيًة خى ٍت سي الغىٍزًك ًكٍندىةي بىٍعدىىا      كىع أىٍدرىككا ًمٍثقاؿى حى  (2)سىما أىٍسمىحى

 سنفت )ع( الفعؿ الماني)أدرككا( دكف عمؿ لفظي سي نظـ الك ـ، كتفيد تككيد النفي.

 عمرك بف شأس: )مف البسيط(كمنو قكؿ 

قاةي لىيا    ـى الرُّ كىخاتىمكىا سىما آبكا كىع ظىفىركا        قىٍد جاىىركىا سىما قا
(3) 

 كمثمو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ـٍ حادم ًلٍممىٍكًت سي آثاًرًى يا عىٍمرك ما راحى ًمٍف قىٍكـو كىع اٍبتىكىركا       ًإٌع كى
(4) 

ا، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(  كقد يقع الفعؿ مانينا ناق ن

ـٍ  تىٍنتىً ٍر ميتىماًسكاسى  أىٍنتى  ٍكتى أىٍىمىيا           كىع كيٍنتى ًإٍذ لى ًبا ىٍكتاًر أىٍدرى
(5) 

 كمنو قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الطكيؿ(

ٍيثاءى ييٍرتىعا         ًبيا النيٍكري كالبيٍمدافي ييٍرعا ىىشيمييا كىع زاؿى سينا كيؿُّ مى
(6) 

                                                 

، ديكاف بشر)ص(1  (.22( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)كندة( قـك امرئ القيس.47( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(2
 (، ك)خاتمكىا( خدعكىا، ك)آبكا( رجعكا.66)ص المرجع السابؽ( (3
(، ك)ابتكركا( خرجػكا سػي ال ػباح يطمبػكف الػرزؽ، ك)راح( عػادكا إلػا 55عبيد )ص( عبيد بف ا برص، ديكاف (4

 ديارىـ.
 (، ك)المتماسؾ( المتمالؾ لنفسو.89)صالمرجع السابؽ( (5
(، ك)ميثاء( ا رض المينة، ك)النػكر( الزىػر، ك)اليشػيـ( النبػت حػاؿ 2/53( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد)ج(6

 عميو الحكؿ.
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 لمنفي، كمنو قكؿ عرسطة بف الطماح: )مف الكاسر(كقد يتقدـ شبو الجممة المتعمؽ بالفعؿ ا

ٍبنا          كىع سي الماًؿ تىٍجعىميوي مىتاعا  (1)سى  سي العىٍيًش سيٍؤتيؾى ما اٍ طىحى

كقػػد تقػػدـ الشػػبو الجممػػة المتعمػػؽ بػػو  ،سػػي البيػػت السػػابؽ كقعػػت )ع( ناسيػػة لمفعػػؿ )سػػؤتؾ( 
عميو، كالثانية دخمػت عمػا سعػؿ منػارع تقػدـ شػبو جممتػو عميػو، كسػي كػ  الحػالتيف لػـ تعمػؿ سػكل 

 النفي.  

: تػػدخؿ )ع( عمػػا )ًل( النافيػػة العاممػػة الداخمػػة عمػػى الجممػػة اًلسػػمية التػػي تنفػػي الجػػنسثانيػػان: 
اقيعا لكػؿ أبنػاء جنسػو عمػا سػبيؿ التن ػيص كعمػـك الجممة اعسمية ستنفي جنس اعسـ بعدىا استغر 

المفظ، كيككف اعسـ بعدىا مبنيعا سي محؿ ن ب إف كاف نكرة، كمن كبنا إذا كػاف منػاسنا أك شػبيينا 
بالمنػػاؼ، كىػػي كػػػ)إٌف( المؤكػػدة  إذ تشػػترؾ معيػػا سػػي التككيػػد لكػػف لتككيػػد السػػمب، كليػػا  ػػدارة 

، كجػػكاز تقػػدير )مػػف( اعسػػتغراقية قبػػؿ اعسػػـ، ، كأٌمػػا شػػركط إعماليػػا  سنفػػي (2)الكػػ ـ الجػػنس كػػام ن
، كمف أحكاميا عػدـ تقػدـ (3)كتنكير المسند كالمسند إليو بعدىا، كعدـ الف ؿ بينيا كما دخمت عميو

خبرىػػا عمػػا اسػػميا، كجػػكاز حػػذؼ خبرىػػا كثيػػرنا، كجػػكاز إلغائيػػا إف تكػػررت، كجػػكاز العطػػؼ عمػػا 
لمجػنس عاممػة ليػر ميممػة سػي ثمانيػة كث ثػيف شػاىدنا مػف أشػعار  ، كقػد كردت )ع( الناسيػة(4)محميا

 :  تيما  كر عدة، كىي عما النحك اآلبني أسد، كقد جاءت ع

)ع( ناسية لمجػنس، كاعسػـ نكػرة مبنػي عمػا الفػتح، كالخبػر مرسػكع، كقػد كردت ىػذه  الصكرة األكلى:
 مف البسيط(عبيد بف ا برص: )ال كرة سي مكنعيف مف أشعارىـ، كمف ذلؾ قكؿ 

ٍنقكبي  كميوي مى ٍيزي ًمٍخمىبييا سي دىسرًو         ع بيدي حى  (5)يىٍنغيك كى

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

كيؿُّ ًذم عيٍمرو يىٍكمنا سىيىٍحتىًنطي  كيؿُّ ميٍجتىًمعو ع بيدي ميٍفتىًرؽه               كى كى
(6) 

                                                 

 (، ك2/159لقيط، ديكاف بني أسد)ج( مغمس بف (1
(  ابػػف ىشػػاـ، مغنػػي 292-290(  المػػرادم، الجنػػا الػػداني )ص274-257( المػػالقي، ر ػػؼ المبػػاني ) ص(2

 (.322-321المبيب )ص
 (.690-1/688( حسف: عباس، النحك الكاسي )ج(3
 (.322-321( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(4
( ال در.(، ك26( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(5  )ينغك(  كت الثعمب، ك)حيزـك
 (.81)ص المرجع السابؽ( (6
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محذكؼ، كقد كردت ىذه  كاعسـ نكرة مبني عما الفتح، كالخبر)ع( ناسية لمجنس،  الصكرة الثانية:
 ال كرة سي أربعة كث ثيف مكنعنا مف أشعارىـ، كمنو قكؿ  عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

سي البيٍعدً  ـي القىٍكـي ًسي ا ىٍنأل كى ٍمعو ع ًكفاءى لىوي       قىٍكـه ىي ىتىٍكؾى ًبجى أىٍك  ى
(1) 

 ا برص: )مف البسيط(كمنو قكؿ عبيد بف 

ما يىٍرًجٍعفى أىٍنكاسا  (2)ما القاًطعاتي ً ىٍرضو ع أىنيسى ًبيا          تىٍأتي ًسراعنا كى

 كمنو قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الرجز(

ـً  بيأىٍت ًبالًمٍع ى ـٍ أىٍنسى يىٍكـى كى ٍ ؿي أيـر اليىٍيثىـً           لى ٍ ؿى ًإٌع كى ع كى
(3) 

 عمرك بف حذلـ: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ خالد بف 

ـٍ أىٍف ع لىنيمىةى سي شاسً  ـٍ         كىأىٍنبىٍأتيكي نىيىٍيتيكي ـٍ كى ذيٍرتيكي لىعىٍمرم لىقىٍد حى
(4) 

 كمنو قكؿ نرار بف ا زكر: )مف الطكيؿ(

ـى ظيممنا ع أىبا لىؾى باًديا تىٍظًم رىأىٍيتي ًرجاعن يىٍظًممكفى تىسىتُّرنا             كى
(5) 

 كمنو قكؿ مطير بف ا شيـ: )مف الكاسر(

بىٍيني لىًكف              نيحاءي الًكٍرًد ًبٍيًنكيما كى ٍمدى بىٍعدىكيما كى أىع ع خي
(6) 

 كمنو قكؿ معركؼ بف الكميت: )مف الطكيؿ(

دً  كيؿُّ سىتنا لمٌناًئباًت ًبمىٍر ى قيٍمتي ًلننا ع سىٍقرى سي العىٍيًش بىٍعدىهي          كى كى
(7) 

  

                                                 

 (.53( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(1
 (، ك)ا نكاس( النعاؼ.66)ص المرجع السابؽ( (2
 (، ك)كٌبأت( أشارت، ك)المع ـ( اليد.2/52( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد)ج(3
 (، ك)شاس( ستا مف ستياف بني سقعس.2/183ج( خالد بف عمرك بف حذلـ، ديكاف بني أسد ) 4)

 (، ك)باديا( ظاىرنا.2/394( نرار بف ا زكر، ديكاف بني أسد)ج(5
(، ك)نػػحاء( ارتفػػاع الشػػمس، ك)الػػكرد( الػػكركد، كيق ػػد كركد 2/431( مطيػػر بػػف ا شػػيـ، ديػػكاف بنػػي أسػػد)ج(6

 الميمكة. 
 (.2/530( معركؼ بف الكميت، ديكاف بني أسد)ج(7
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: )ع( ناسيػػة لمجػػنس، كاعسػػـ نكػػرة من ػػكب منػػاؼ، كالخبػػر محػػذكؼ، كقػػد كردت الصػػكرة الثالثػػة
 ىذه ال كرة سي قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الطكيؿ(

نايا ًحيفى يىٍأتي لىريمييا ـي المى عيوي بو        ًحما كىع ذا أىخو ًإٌع سىيىٍفجى
(1) 

)ع( ناسيػة لمجػنس، كاعسػـ نكػرة من ػكب شػبيو بالمنػاؼ، كالخبػر محػذكؼ، كقػد  الصكرة الرابعة:
: )مف المنسرح(  كردت ىذه ال كرة سي قكؿ بشر بف أبي خاـز

ٍمًقًو ىىًمعىا ع ماًنعنا لميىتيـً ًنٍحمىتىوي        كىع ميًكبعا ًلخى
(2) 

: تػػدخؿ )ع( الناسيػػة عمػػا كحػػدة)ًل( النافيػػة الداخمػػة عمػػى الجممػػة اًلسػػمية التػػي تنفػػي الثالثػػان: 
الجممػػة اعسػػمية، ستنفػػي الحػػاؿ لالبنػػا، كيرتفػػع اعسػػـ بعػػدىا، كينت ػػب الخبػػر ستعمػػؿ عمػػؿ )لػػيس(، 
ناسية كقكع الخبر لممفرد بعدىا أك أكثػر منػو، لكػف لٌمػا  ػح نفػي خبػر المفػرد بيػا سػميت )ع( التػي 

ا خمسػػػة شػػػركط، كىػػػي: أف يكػػػكف تنفػػػي الكحػػػدة، مػػػع جػػػكاز نفػػػي المتعػػػدد كالجػػػنس بيػػػا، كإلعماليػػػ
معمكعىا نكرتيف، كأع يف ؿ بينيا كبيف اسميا، كأع ينػتقض خبرىػا بػػ)إع(، كأٌع تكػكف مكػررة، كأٌع 

ػػا سػػي نفػػي الجػػنس، كيحػػذؼ خبرىػػا كثيػػرنا كيشػػكؿ عمػػا الػػدارس التحقػػؽ القطعػػي مػػف  ،(3)تكػػكف ن ع
كيجػكز  ،جممػة سعميػة  سيجػكز إعماليػاكركدىا خا ة إذا حذؼ الخبر أك كاف الخبر شػبو جممػة أك 

كع يتنػػػح الفػػػرؽ بينيمػػػا عنػػد ذلػػػؾ، كلػػػـ ير ػػػد الباحػػث كركد )ع( العاممػػػة عمػػػؿ )لػػػيس(  ،إىماليػػا
كخبرىػػػا  ػػػريح سػػػي شػػػعر بنػػػي أسػػػد، كلعػػػؿي كركد البػػػاء الزائػػػدة مت ػػػمة بػػػالخبر يػػػذىب بيػػػا مػػػذىب 

ا بػػػرص، كمنػػػو قػػػكؿ عبيػػػد: )مػػػف  مقترننػػػا بالبػػػاء الزائػػػدة سػػػي بيتػػػيف لعبيػػػد بػػػف)لػػػيس(، سػػػكرد الخبػػػر 
 الطكيؿ(

ديًؽ ًبأىٍحيىدً  ٍ ًؿ ال ي ٍيريهي           كىع أىنا عىٍف كى دي اٍمًرئو قىؿي خى كىع أىٍبتىغي كي
(4) 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الطكيؿ(

ًبميٍخًمدمسىما عىٍيشي مىٍف يىٍرجك ىى كي ًبناًئرم      كىع مىٍكتي مىٍف قىٍد ماتى قىٍبمي 
(5) 

                                                 

 (.2/54ف لقيط، ديكاف بني أسد)ج( مغمس ب(1
، ديكاف بني أسد)ج(2  (، ك)النحة( اليبة كالعطية.2/227( بشر بف أبي خاـز
 (.604-1/601( حسف: عباس، النحك الكاسي )ج(3
 (.59( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(4
 (.60)ص المرجع السابؽ( (5
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كيجػػػكز  ،كأٌمػػػا بقيػػػة الشػػػكاىد سػػػ  يتنػػػح منيػػػا إعمػػػاؿ )ع( عمػػػؿ )لػػػيس( سيجػػػكز إعماليػػػا 
إىماليػػا  لعػػدـ انت ػػاب الخبػػر ظػػاىرنا، سػػكرد الخبػػر محػػذكسنا سػػي مكانػػع عػػدة، كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ بشػػر 

: )مف المنسرح(ا  بف أبي خاـز

نىعاالميٍخًمؼي الميٍتًمؼي الميفيدي ًإذا       قاؿى سى  عائً   (1)به ًلما  ى

 كقد كقع الخبر جممة سعمية سي مكانع عدة، كمنو قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الطكيؿ(

 (2)كما العرؽ كانت لي بدار إقامة      كع الجك منيا كاف لي بمغاني

سػي البيػػت السػػابؽ، كقعػػت )ع( ناسيػػة، كاعسػػـ بعػػدىا مرسػػكع، كالخبػػر جممػػة سعميػػة مانػػية،  
 كلعؿ إىماليا أكلا مف اإلعماؿ. 

: )مف البسيط(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

دكا ـٍ ناجو ًإذا طىرى ـٍ       كىع طىريديىي ٍسطىيي ـٍ يىٍرىىبي ا ىٍحداثى كى ع جاريىي
(3) 

)ع( ناسيػػة مػػرتيف  سػػي ا كلػػا اعسػػـ بعػػدىا مرسػػكع )جػػارىـ(،  سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت 
كخبره جممػة سعميػة )يرىػب ا حػداث( سػ  يتنػح إعمػاؿ )ع( عمػؿ لػيس، كسػي الثانيػة اعسػـ بعػدىا 

( كىك ما يرجح إىماؿ الثنتيف.  مرسكع )طريدىـ(، كالخبر مرسكع )ناجو

لػػؾ تكػػرار )ع(، كمنػػو قػػكؿ كقػػد كردت أبيػػات عػػدة لػػـ تعمػػؿ )ع( سييػػا عمػػؿ لػػيس، كمػػف ذ 
 عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ؿى ًمٍنيا أىٍىمييا          سى  ًبدمء كىع عىجيبي  كر ٍف يىكيٍف حي كىاً 
(4) 

 كقد انتقض نفييا بػ)إع( سي مكاطف عدة، كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ديديهي        كىع  ائرو  ٍ ؿي ًمٍف لىٍيكو ًبباؽو جى ما الكى ًإٌع المىكاعيدى كالمىطى  كى
(5) 

  

                                                 

، ديكاف بشر )ص(1  (.125( بشر بف أبي خاـز
(، ك)العػػرؽ( كاد لبنػػي حنظػػة بػػف مالػػؾ أك كاد سػػي طريػػؽ مكػػة، 2/329نفيػػع، ديػػكاف بنػػي أسػػد ) ج( نػػاسع بػػف 2)

 ك)الجك( ما اتسع مف ا كردية، ك)المغاني( جمع مغنا، كىك المكاف الغني بأىمو المقيميف سيو.
، ديكاف بشر )ص(3  (، ك)ا حداث( الم ائب.58( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)حالت( تبدلت، ك)بدمء( المبتدئ كا كؿ.21د )ص( عبيد بف ا برص، ديكاف عبي(4
 (.37( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(5
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 كقد ينتقض نفييا بػ)لير( ستيمؿ، كمنو  قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الطكيؿ(

ٍيرى المىعاًرؼً  ٍمفاًء لى ٍكغي سي الحى ـٍ ييٍبًؽ ًمٌني الكىٍرمي يا أيـي ناًسًع      كىع الري لى
(1) 

ف تقدـ خبرىا عما اسميا أىممت، كمف ذلؾ قكؿ بشر بف أبي  : )مف الكاسر(كا   خاـز

ٍبًس ناري   (2)أىٍ عىدىٍت الريبابي سىمىٍيسى ًمٍنيا         ًب ارىاتو كىع ًبالحي

كالم حػػظ عمػػػا كركد )ع( سػػي شػػػعر بنػػي أسػػػد يمحػػػظ إىماليػػا سػػػي كػػؿ المػػػكاطف كع يجػػػد  
 حظكة عندىـ، بؿ ع شكاىد سي اطمع الباحث عما إعماؿ )ع( عمؿ ليس.

: تػدخؿ )ع( الناسيػة الميممة الداخمة عمى الجممة اًلسمية التػي تنفػي الكحػدة)ًل( النافية رابعان: 
عما الجممة اعسمية، ستنفي زمف الحاؿ ما لـ تقترف بقرينة زمنية تحدد زمنيا، لكنييا ع تعمؿ سػي 

سقط، كيككف اعسػماف بعػدىا مرسػكعيف كمػا لػك لػـ ي الجممة اعسمية بؿ تنفي الزمف شيء مف ركن
ة، كىك مذىب عند بعض النحاة  سػ  يجيػزكف إعماليػا عمػؿ لػيس، كػأف يكػكف اعسػـ تكف مكجكد

، كلعميػا النػكع السػابؽ (3)بعدىا معرسة، أك إبطاؿ عمؿ العاممة عمؿ )ليس( ستيمؿ سي نظـ الك ـ
نفسو لكنيا ميممة العمؿ، كىك ا كثر سػي المغػة، لنفػي بعػض النحػاة إعمػاؿ )ع( عمػؿ لػيس، مػع 

،أٌمػا إىماليػا سكثيػر سػي ديػكاف بنػي أسػد، إذ كردت ميممػة سػي خمسػيف (4)ة عما قمػةكركده سي المغ
مكنعنا مف أشعارىـ، كقد سبؽ اإلشارة إلا مكانع مف ذلؾ سػي الحػديث عػف )ع( العاممػة عمػؿ 

: )مف الطكيؿ(ليس، كمف إىماليا قكؿ   بشر بف أبي خاـز

ٍيـً جارىهي        ـٍ يىٍمنىٍع ًمفى الني ياعى ميسىيرري   أىجارى سىمى كىع ىيكى ًإٍذ خاؼى الني
(5) 

سي البيت السابؽ: كقعت )ع( لير عاممة، كالنمير )ىك( سي محػؿ رسػع عمػا اعبتػداء، 
 كخبره مسير.

  

                                                 

(، ك)الكرم( العدك الشديد، ك)الحمفاء( نبات أطراسػو محػددة تسػكنو 2/324( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد ) ج1)
 ا سكد، ك)المعارؼ( ما يميز بو الكجو.

، ديػػػػكاف بشػػػػر )ص(2 (، ك)أ ػػػػعدت( ارتفعػػػػت كىربػػػػت، ك)الربػػػػاب( قبائػػػػؿ مػػػػف تمػػػػيـ، 69( بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي خػػػػاـز
 ك) ارات(، ك)الحبس( مكنعاف.

 (.602-1/601(  حسف: عباس، النحك الكاسي )ج2/3( ال باف، حاشية ال باف عما شرح ا شمكني)ج(3
 (.315( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(4
، ديكاف بشر )ص(5  (.85( بشر بف أبي خاـز
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: تقع )ع( حرؼ نفي كعطػؼ سػي سػياؽ الػنظـ العربػي  سمػا بعػدىا لػو )ًل( النافية العاطفةخامسان: 
تنفػي الحكػـ عػف المعطػكؼ بيػا، ستزيػؿ حكػـ مػا قبمػو عنػو،  حكـ ما قبميا مف حيث اإلعراب، لكنيا

كي ح دخكليا عما ا سػماء كا سعػاؿ، كمػف شػركطيا: أٌع تسػبؽ بنفػي سيكػكف مػا قبميػا مثبتنػا، كأٌع 
، كع (1)تعطؼ سعميف مانييف عما بعنيما، كأٌع تقترف بعػاطؼ آخػر، كأف يتعانػد المتعاطفػاف بيػا

، كقػد (2)سػإف جػاءت كجػب تكرارىػا كع تكػكف عاطفػة  مػف اإلعػرابدىا جممػة لػيس ليػا محػؿ يقع بعػ
كقعػت )ع( العاطفػة سػي سػبعة شػػكاىد مػف أشػعار بنػي أسػد، كقػػد عطفػت اسػميف مفػرديف سػي بيتػػيف 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(مف الشعر، 

قىدً حاًميى الكيماًة ع كىًس ن       ًإذا السييكؼي ًبأىيدم القىك  تىدعك ًإذان  ـً كىالكى
(3) 

( عمػػػا )حػػػامي( ػػػا لممعطػػػكؼ عميػػػو، لكنيػػػا   سعطػػػؼ المفػػػرد )كسػػػ ن ساسػػػتحقت الثانيػػػة الن ػػػب إتباعن
 خالفتو مف حيث المعنا سالثانية منفية، كا كلا مثبتة.

 : )مف الطكيؿ(عمرك بف شأسكمف ذلؾ قكؿ 

ئيؿو كىع باؿٍ  كىأىفي ًرداءىٍيًو ًإذا مرقا       ًبًجٍذعو قىكيـو ع نى ـى عي قا
(4) 

سػػػػي البيػػػػت السػػػػابؽ: كقعػػػػت )ع( عاطفػػػػة، سعطفػػػػت الحكػػػػـ اإلعرابػػػػي سجػػػػاء المعطػػػػكؼ 
)نػػئيؿ( مجػػركرنا، كػػالمتبكع لػػو، كأكقعػػت النفػػي سأزالػػت  ػػفة النػػآلة عػػف الجػػذع، أٌمػػا الثانيػػة سػػي 

 )الكاك(.  قكلو ك)ع باؿ( سمكررة لسبقيا بعاطؼ آخر، كىك

: )مف المنسرح(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

ًرعا ثيـي اٍنديباهي ًلكيؿر مىٍكريمىةو         ع ميٍسنىدنا عاًجزنا كىع كى
(5) 

 كمنو قكؿ خالد بف قيس: )مف الرجز(

ميٍدًبرىةن ًبشىرىطو ع ميٍقًبمىوٍ 
(6) 

  

                                                 

 (.322-321(  ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص258-257المباني ) ص( المالقي، ر ؼ (1
 (.295( المرادم، الجنا الداني ) ص(2
 (، ك)الكماة( جمع كمي، كىـ الفرساف، ك)الكقد( النار.53( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(3
 (.78( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(4
، ديكاف بشر )ص(5  ند( الدعٌي، ك)الكرع( النعيؼ الجباف.(، ك)المس124( بشر بف أبي خاـز
 (، ك)الشرط( الدكف مف الناس، كىك لقب لمالؾ بف بجيرة.2/127( خالد بف قيس، ديكاف بني أسد ) ج6)
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 )مف الكامؿ(كقد عطفت جمعي تكسير عما بعنيما، كمنو قكؿ عمرك بف شأس: 

ٍكًع ع ًميؿه كىع عيٍزؿي  لىنا سىكاًرسي يىٍركىبكفى لىنا          سي الري كى
(1) 

 كتعطؼ )ع( شبو الجممة، كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

مىٍينا ـى تىٍبكي ع عى ٍجًر ٍبًف أيـر                قىطا ما حي ىىٌ  عى
(2) 

ينا( عما )عما حجػر(، كىػك عطػؼ لفظػي، أٌمػا مػف سعطفت )ع( الناسية شبو الجممة )عم
 حيث المعنا  سما بعد )ع( منفي عنو حكـ ما قبمو.

 كمنو قكؿ سعدة بنت سريد: )مف الطكيؿ(

 (3)لىعىٍمرم لىقىٍد راشى اٍبفى سيٍعدىةى نىٍفسىوي         ًبريًش الذُّنابا ع ًبريًش القىكاًدـً 

)بريش القػكادـ( عمػا شػبو الجممػة المتقػدـ )بػريش سي ىذا البيت عطفت )ع( شبو الجممة 
 الذنابا(، لكنيا أزالت الحكـ عف ريش القكادـ  سميس مٌما راش بو ابف سعدة نفسو.

: تقع )ع( حرؼ جكاب كنفي لمسػؤاؿ، ستكػكف نقينػة )نعػـ(، كيكثػر )ًل( النافية الجكابيةسادسان: 
مقدرة بعدىا كجكبنا، كأكثر ما تػدخؿ عميػو  حذؼ الجمؿ بعدىا لدعلة السؤاؿ عمييا، ستككف الجممة

: )مػػف ، كقػػد كقعػػت سػػي بيػػت كاحػػد سػػي شػػعر بنػػي أسػػد سػػي قػػكؿ (4)جمػػؿ سعميػػة بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز
 البسيط(

ميوي     ًلبي الكىجيًؼ ًإذا ما أىٍرقىمىٍت تىًخدي  ؟ ع بىٍؿ ًتٍمؾى تىٍفني ـٍ ًتٍمؾى أىذاؾى أى
(5) 

سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت )ع( حرسنػػا ناسينػػا لمجػػكاب نقػػيض اإلثبػػات سيػػو، كالجممػػة محذكسػػة بعػػده، 
 كتقديرىا: ع ليس ذاؾ بؿ تمؾ... 

                                                 

(، ك)ميؿ( جمع أميؿ، كىك الػذيف يميمػكف عػف السػرج، أك ع يحممػكف 35( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(1
 السيكؼ.

 (، ك)حجر( كالد امرئ القيس.117عبيد )ص( عبيد بف ا برص، ديكاف (2
(، ك)راش( كسػػػػا نفسػػػػو الػػػػريش، ك)الػػػػذنابا( مػػػػؤخر الشػػػػيء، 2/528( سػػػػعدة بػػػػف سريػػػػد، ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد ) ج3)

 ك)القكادـ( ريش يككف سي الجناح.
 (.296(  المرادم، الجنا الداني ) ص260-259( المالقي، ر ؼ المباني ) ص(4
، ديػػػػكاف بشػػػػر(5 (، ك)ذاؾ( ثػػػػكر كحشػػػػي سػػػػريع شػػػػبو بػػػػو ناقتػػػػو، ك)تمػػػػؾ( ناقتػػػػو، 57)ص ( بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي خػػػػاـز

 ك)الكجيؼ( سير سريع، ك)أرقمت( أسرعت، ك)تخد( نرب سريع مف السير.
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ا بيف الخػاسض كالمخفػكض، )ًل( النافية المعترضةسابعان:  : كمف أنكاع )ع( الناسية الداخمة اعترانن
اسػػميتيا، كبعػػض النحػػاة يػػرل أنيػػا حػػرؼ زائػػد سػػي كقػػكليـ )جئػػت بػػ  زاد(، سػػالككسيكف يػػذىبكف إلػػا 

، كقػد كردت ىػذه ال ػكرة سػي (1)نظـ الك ـ زيػادة لفظيػة ع معنكيػة، كتػرد سػي الكػ ـ إلسػادة التككيػد
 عبيد بف ا برص: )مف البسيط(بيتيف مف أشعارىـ، كمنو قكؿ 

رو        كىع ًلسافو سى يحو ييعٍ   (2)ًجبي النياسىاما الحاًكمكفى ًب  سىٍمعو كىع بى ى

سي البيت السابؽ كقعت )ع( بعد حرؼ الجر الباء، كما بعدىا مجركر لمباء، سكقعػت زائػدة لفظنػا ع 
معنػػػا  إٍذ معنػػػا النفػػػي مػػػراد ككاقػػػع، كلػػػك حػػػذست )ع( عختػػػؿ المق ػػػكد، كقػػػد ذىػػػب الككسيػػػكف إلػػػا 

إلبقػػػاء )ع( سػػػي دائرتيػػػا اعتبػػػار )ع( حػػػرؼ جػػػر جػػػريت بالبػػػاء قبميػػػا، كلعػػػؿي التخػػػريج ا كؿ أيسػػػر 
 كقعت )ع( مرتيف أخرييف مكررة مؤكدة ع عمؿ ليا سي قكلو )كع ب ر(، ك)ع لساف(.سالحرسية، 

 كمنو قكؿ خكلة بنت ا زكر: )مف الطكيؿ(

ما نىٍحفي ًإٌع ًمٍثؿي لىٍفظو ًب  مىٍعنا ـي ًإٌع ميعارىةه           كى سىما ىىًذًه ا ىٌيا
(3) 

نمػػا  سكقعػػت )ع( بػػيف الجػػار كالمجػػركر زائػػدة لفظنػػا ع معنػػا، سمػػيس المػػراد لفظنػػا بمعنػػا، كا 
المػػراد خمػػك المفػػػظ مػػف المعنػػا، كىػػػك معنػػا يحػػتـ كجػػػكد )ع( عاممػػة مػػف جيػػػة المعنػػا، أٌمػػا مػػػف 

 الناحية المفظية سيي ميممة. 

 كمنو قكؿ عبد بف جحش: )مف الرجز(

 (4)ًإٌني ًبيا أىٍمشي ًب  ىىادً 

، كقػد كرد سػي أبيػات عػدة، كمنػو قػكؿ عمػرك (5)كقد تقع )ع( الناسية معترنة بيف أداة الشرط كسعمػو
 بف شأس: )مف الطكيؿ(

ييٍفسىؿً  مىٍيًو كى ٍر عى مىٍف ع تىكيٍف عاًدييةه ييٍيتىدل ًبيا         ًلكاًلًدًه ييٍفخى كى
(6) 

                                                 

 (.323-322( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(1
 (.67( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(2
 (.2/495( خكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )ج(3
 (.2/416ديكاف بني أسد )ج( عبد بف جحش، (4
 (.323-322( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(5
(، ك)عادٌيػػة( مفخػػرة قديمػػة متكارثػػة، ك)يفسػػؿ( يػػرذؿ مػػف الفسػػؿ كىػػك 48( عمػػرك بػػف شػػأس، ديػػكاف عمػػرك)ص(6

 الرذالة.
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سي البيت السابؽ: كقعت )ع( معترنة بيف أداة الشرط كجممتو، كالػدليؿ عمػا اعترانػيا 
إىماليا، سجـز الفعؿ با داة، لكف اعترانيا سي البيت مفيد  إذ المراد سي جممة الشرط ىػك الفعػؿ 

ف أسقطت اختؿي المق كد سي البيت.    المنفي، كا 

 كمنو قكؿ خالد بف عمرك بف حذلـ: )مف الكامؿ(

ـً  ٍؾ ًإلا كاؼو ًمفى اليىرى ًنييتيوي            ييٍترى مىٍف ع تيعاًجٍموي مى كى
(1) 

، كمنػو قػكؿ (2)كقد تقع )ع( الناسية معترنة بيف أداة الن ػب كالفعػؿ المنػارع المن ػكب 
 عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

مىيي   (3)أىٍف عى ييٍعتىبكارىًلـه ً ىٍنًؼ أىبيؾى ًعٍندم ناًئعه        ًإٌني يىيكفي عى

سكقعت )ع( معترنة بيف النا ػب )أف(، كالفعػؿ المن ػكب ) يعتبػكا(، كقػد أىممػت )ع(   
إذ تعٌدل النا ب ليا سن ب الفعػؿ بعػدىا، لكنيػا أسػادت النفػي لمجممػة الفعميػة الداخمػة عمييػا لكنيػا 

 أىممت لفظنا. 

 كمنو قكؿ عبد ا  بف جحش: )مف الطكيؿ(

كي  ٍخرىاجي ٍسًجًد اً   أىٍىمىوي       ًلئىٌ  ييرل سي البىٍيًت ساًجدي كىاً  ـٍ  ًمٍف مى
(4) 

سكقعت )ع( معترنة لفظنا بيف النا ب )أف(، كالفعؿ المنػارع المبنػي لممجيػكؿ )يػرل(،  
 ساعترانيا لفظنا ع معنا، كقد سمبت منيا ال دارة سي الشكاىد السابقة.

 
 .أداة النفي )ًلت(المطمب الثاني: 

)عت( حرؼ قميؿ اعستخداـ مختمؼ سي طبيعتو كحكمو  سمنيـ مف نٌص عما أنيػا )ع( 
الناسيػػة زيػػدت بعػػدىا التػػاء لمكقػػؼ، كمػػنيـ مػػف ذكػػر أف التػػاء لمتأنيػػث، كمػػنيـ مػػف ذىػػب إلػػا أنيػػا 
منقكلة عف )ليس(، كمنيـ مف ذىػب إلػا أنيػا)ع( كالتػاء بعػض مػف الظػرؼ بعػدىا )تحػيف(، كأٌمػا 

سيو مختمفكف  سمنيـ مف يعمميا عمؿ )ليس(، كمنيـ مف يعمميا عمؿ )إٌف(، كمنيـ  عمميا سالنحاة

                                                 

 (.2/184( خالد بف عمرك، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.323-322( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(2
 (، ك)رلـ( ليظ، ك)يعتبكا( يرنكا.32برص، ديكاف عبيد )ص( عبيد بف ا (3
 (.2/563( عبد ا  بف جحش، ديكاف بني أسد)ج(4
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مػػف ييمميػػا، كين ػػب اعسػػـ بعػػدىا بفعػػؿ مقػػدير، كتخػػتص بحػػذؼ أحػػد ركنييػػا كالمشػػيكر حػػذؼ 
، كقد كردت )عت( مرتيف سي شعر بني أسد، كقد ت ىا لفظ )حيف( من كبنا، سجاء نكرة (1)اسميا

 )مف الكاسر( عمرك بف شأس:سي قكؿ 

تىذىكيرى حيبي لىٍيما عتى ًحيننا              كىأىٍمسا الشيٍيبي قىٍد قىطىعى القىرينا
(2) 

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ًنيى ا ىٍ  بي نيؿُّ ًبتىٍن ؿٍ  قىٍد حي  (3)تىذىكيٍرتي لىٍيما عتى حيفى ادركاًرىا         كى

)عت( حرؼ نفي، ن ب لفظ )حيف( بعدىا، كعند الجميكر سيك يعمػؿ سي البيت السابؽ: كقعت 
عمػػؿ )لػػيس( سيرسػػع اسػػمنا محػػذكسنا، كالتقػػدير: عت الحػػيف حػػيف ادكارىػػا، ك)حػػيف( من ػػكب عمػػا 

 الخبرية، كلمنحاة أقكاؿ أخرل سي إعرابو سبؽ اإلشارة إلييا.

 أداة النفي )ليس(:المطمب الثالث: 
د جميػػكر العممػػاء، حػػرؼ عنػػد ابػػف السػػراج كالفارسػػي، )لػػيس( سعػػؿ جامػػد ع يت ػػرؼ عنػػ 

، تػأتي عمػا أربعػة أنػكاع: ناسيػة ترسػع اعسػـ كتن ػب الخبػر، (4)يستخدـ لنفي الحػاؿ أك ليػره بقرينػة
كميممة سػي المفػظ إف اقترنػت بيػا إٌع عنػد الكػكسييف، كاسػتثنائية بمعنػا )إع(، كحػرؼ عطػؼ، كمٌمػا 

: )مف الكاسر(بشر بف كردت سيو )ليس( ميممة قكؿ   أبي خاـز

دنل يى يحي  لىٍيسى ميبىيرفه سي الٌداًر ًإٌع        مىبيتي ظىعاًئفو كى ى كى
(5) 

  سي البيت السابؽ: انتقنت )ليس( بػ)إٌع(، كىي ميممة عند الككسييف.

كقػػد كردت )لػػيس( عاممػػة سػػي شػػعر بنػػي أسػػد سػػي كاحػػد كثمػػانيف مكنػػعنا مػػف أشػػعارىـ عمػػا 
 :تيعما النحك اآلر عدة، كتف يميا  ك 

                                                 

 (.489-485( المرادم، الجنا الداني )ص (1
 (.59( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(2
 (.77)ص المرجع السابؽ( (3
 (.387( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(4
، ديػػػكاف (5 (، ك)مبػػػٌيف( ظػػػاىر، ك)ظعػػػائف( يق ػػػد بيػػػا الجمػػػاؿ التػػػي يحمػػػؿ 49بشػػػر ) ص( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز

.  عمييا، ك) دنل(  كت البـك
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نػػاقص ناسػػخ جامػػد، كاعسػػـ  ػػريح مرسػػكع، كالخبػػر مفػػرد  )لػػيس( سعػػؿ مػػاضو  الصػػكرة األكلػػى:
: )مػػف من ػػكب، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي بيتػػيف مػػف الشػػعر، كمنػػو قػػكؿ  بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 الكاسر(

ٍرًء ما ع يىٍستىطيعي  ًذٍكري المى ٍي ن       كى  (1)أىلىٍيسى ًط بي ما قىٍد ساتى جى

سي البيت السابؽ: سبقت أداة النفي )ليس( بيمزة اعستفياـ، كقد رسعت لػيس اسػمنا مفػردنا، كن ػبت 
 خبرنا مفردنا.

 كمنو قكؿ عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(

ٍزـً لىٍيسى ميزًيمينا     ميقاساتينا ًسييا الشي اًئصى كىا ىٍزع ـي ًبداًر الحى نيقي
(2) 

سعػ ن جامػػدنا ناسينػػا، كرسعػت اسػػمنا )مزيمنػػا(، كلعػؿي المن ػػكب بيػػا سػي البيػػت السػابؽ: كقعػػت )لػػيس( 
)مقاسػػػاتنا( لكػػػف رأيػػػػت  ػػػاحب الػػػديكاف قػػػػد شػػػكميا بالنػػػمة، ك)الش ػػػػائص( معمػػػكؿ لمم ػػػػدر 

 )مقاساة(.

نػػاقص ناسػػخ جامػػد، كاعسػػـ نػػمير مت ػػؿ سػػي محػػؿ رسػػع،  )لػػيس( سعػػؿ مػػاضو  الصػػكرة الثانيػػة:
 سنالة بف شريؾ: )مف الطكيؿ(الشعر، كمنو قكؿ كالخبر مفرد، كقد كردت سي بيتيف مف 

 (3)أىع أىيُّيا البالي الًقرل لىٍستى كاًجدنا      ًقراؾى ًإذا ما ًبتي سي داًر عاً ـً 

سػػػي البيػػػت السػػػابؽ: كقعػػػت )لػػػيس( ناسيػػػة عاممػػػة عمػػػؿ )كػػػاف(  سرسعػػػت اسػػػمنا نػػػميرنا مت ػػػ ن بيػػػا، 
 كن بت خبرنا مفردنا )كاجدنا(.

 الجامد )ليس( إلا نميـ المخاطبيف الجمع سي قكؿ عقيبة بف ىبيرة : )مف البسيط(كأسند الفعؿ 

ٍيبىًة المريؼً  ٍيبي المرحا كالنيكا ي  ي لىًكٍف أىٍنتيـي نىبىطه         ي ٍيشنا كى لىٍستيـٍ قيرى
(4) 

نػػاقص ناسػػخ جامػػد، كاعسػػـ نػػمير مسػػتتر سػػي محػػؿ رسػػع،  )لػػيس( سعػػؿ مػػاضو  الصػػكرة الثالثػػة:
 عمرك بف شأس: )مف الطكيؿ(كالخبر مفرد، كقد كردت ىذه ال كرة سي ث ثة أبيات، كمنو قكؿ 

قعا كىع عىٍدع أىع أىيُّيا المىٍرءي اليذم لىٍيسى ميٍنً تنا       كىع قاًئ ن ًإٍف قاؿى حى
(1) 

                                                 

، ديكاف بشر )ص(1  (.131( بشر بف أبي خاـز
 .(، ك)الش ائص( الشدائد، كاإلبؿ قميمة المبف39عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص( (2
، ك)عا ـ( عا ـ بف عمر بف الخطاب. 2/355( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج(3  (، ك )القرل( الكـر
 (، ك) يبة( حمرة تخالط سكاد شعر الرأس كالكجو. 2/471(عقيبة بف ىبيرة، ديكاف بني أسد )ج(4
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 رنا، كن بت خبرنا مفردنا ظاىرنا.اسمنا نميرنا مستتسي البيت السابؽ: رسعت )ليس( 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

لىٍيسىٍت ساعىةى الٌ حي        ىٌ  اٍنتىظىٍرًت ًبيىذا الميٍكـً اٍ باحي  (2)ىىبيٍت تىمكـي كى

 كمنو قكؿ منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(

ٍكلا اٌلًذم لىٍيسى ناًسعي    ٌني ًبالمى كىع ناًئرم سيٍقدانيوي لىميمىتيعي   كىاً 
(3) 

ناقص ناسخ جامد، كاعسـ  ريح مرسكع، كالخبػر اسػـ مجػركر  )ليس( سعؿ ماضو  الصكرة الرابعة:
لفظنػػا بالبػػاء الزائػػدة سػػي خبػػر )لػػيس(، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي أربعػػة أبيػػات مػػف أشػػعارىـ، كمنػػو 

 قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

لىٍيسى النيٍطحي ًبالمىٍكمكسً نيٍبكي  ـٍ كى يىٍنطىحي كىٍبشينا             لىيي عىديكيىيـ كى
(4) 

 سي البيت السابؽ: رسعت ليس)النطح( اسمنا ليا، كاقترنت الباء الزائدة بخبر ليس سجرتو لفظنا.

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الخفيؼ(

ما الديسيًف ًبباًلي        سى  ٍسـه عى ٍنبىٍي أيثاؿً لىٍيسى رى ًمكل ًذٍركىةو سىجى
(5) 

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

بكا الًفراري  لىٍك ىىرى ـٍ كى يُّ بىني ًك بو            ًبميٍنجيًي يُّ حى لىٍيسى الحى كى
(6) 

: )مف الكاسر(  كمنو قكؿ بشر بف أبي خاـز

لىٍيسى ًك اؿي  ٍمما ًباٍنًط ًؽ        كى  (7)لاًنيىةو ًبباًقيأىىىميٍت ًمٍنؾى سى

                                                                                                                                          

 (. 38( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(1
 (. 44( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص (2
 (، ك)ممتع( مبقا. 2/300منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج( (3
 ، ك)كبشنا( طميعة الجيش، ك)المكمكس( اعحتكاؾ. (71د بف ا برص، ديكاف عبيد )ص ( عبي(4
 (، ك)رسـ( بقية الديار، ك)سمكل( ك)ذركة( ك)أثاؿ( أسماء مكانع.95)ص  المرجع السابؽ( (5
، ديكاف بشر )ص(6  (.71( بشر بف أبي خاـز
، ديكاف بشر )ص(7  (.161( بشر بف أبي خاـز
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نػاقص ناسػخ جامػد، كاعسػـ  ػريح مرسػكع، كالخبػر م ػدر  )لػيس( سعػؿ مػاضو  الصكرة الخامسػة:
قػػكؿ عمػػرك بػػف شػػأس: مػػؤكؿ مجػػركر بالبػػاء الزائػػدة سػػي خبػػر )لػػيس(، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة سػػي 

 )مف الكامؿ(

ميؿي  ـى السٍُّؤؿي لىٍيسى اإًلخاءي ًإذا اتيبىٍعتى ًبأىٍف      ييٍق ا الخى ييٍحرى كى
(1) 

نػػاقص ناسػػخ جامػػد، كاعسػػـ  ػػريح مرسػػكع، كالخبػػر اسػػـ  )لػػيس( سعػػؿ مػػاضو  الصػػكرة السادسػػة:
قػكؿ أسػدم مجيػكؿ: )مػف مجركر لفظنا بػ)مف( الزائدة سي خبر )ليس(، كقد كردت ىذه ال ػكرة سػي 

 الرجز(

 (2)ليس بنك الزينة مف حي أسد

نػاقص ناسػخ جامػد، كاعسػـ نػمير مت ػؿ سػي محػؿ رسػع،  )لػيس( سعػؿ مػاضو  الصكرة السابعة:
كالخبر مجركر بالباء الزائدة، كقد كردت ىذه ال كرة سي ث ثة عشر بيتنا مف أشعارىـ، كمف ذلػؾ 

 خالد بف عمرك بف حذلـ: )مف الطكيؿ(قكؿ 

مىًة  امى ـٍ تىميٍمًني ًسي ميجى برًو       إذىا لى لىٍستي ًبعىٍبدو يىتيًقي سيٍخطى رى  (3)النياسً كى

 السماؿ ا سدم: )مف البسيط( قكؿ أبي كمنو

ٍف كىريمكا ٍف عىٌزكا كىاً  ٌتا المىماًت كىاً  لىٍف نىديًعيى مىٍعشىرنا لىٍيسكا ًبًإٍخكاًننىا       حى
(4) 

 الميكش: )مف الطكيؿ( قكؿ أبي كمنو

لىٍستي ًإٍف قالكا  ما الشيٍقراًء لىٍستي ًبميٍدًرؾو         كى  (5)نىزاًؿ ًبناًزؿً ًإٌني عى

 كقد قع )مف( زائدة، كمنو قكؿ أسدم مجيكؿ: )مف الرجز(

دو  لىٍيسكا ًمٍف أىحى حقنا كع سىٍعدو كى
(6) 

                                                 

 (، ك)ممتع( مبقا. 2/300( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج(1
 (، ك)ممتع( مبقا. 2/216( أسدم مجيكؿ، ديكاف بني أسد )ج(2
 ، ك)المجاممة( المعاممة بالجميؿ.(2/184( خالد بف عمرك، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.2/458أسد)ج ( أبك السٌماؿ ا سدم، ديكاف بني(4
 .(2/486( أبك الميكش، ديكاف بني أسد)ج(5
 .(2/216( أسدم مجيكؿ، ديكاف بني أسد)ج(6
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نػػاقص ناسػػخ جامػػد، كاعسػػـ نػػمير مسػػتتر سػػي محػػؿ رسػػع،  )لػػيس( سعػػؿ مػػاضو  الصػػكرة الثامنػػة:
بػػػف اعبيػػػد كالخبػػػر مقػػػركف بالبػػػاء الزائػػػدة، كقػػػد كردت ىػػػذه ال ػػػكرة سػػػي ثمانيػػػة أبيػػػات، كمنػػػو قػػػكؿ 

 ا برص: )مف الطكيؿ(

ًبمىكذكبً  سىتان سي الٌناًس لىيسى  سىأىمُّ       ًمٌني كيؿُّ ذىًلؾى قىد مىنا سىأى بىحى 
(1) 

سعػػت )لػػيس( نػػميرنا مسػػتترنا، كات ػػؿ الخبػػر )مكػػذكب( بالبػػاء الزائػػدة الداخمػػة سػػي البيػػت السػػابؽ: ر 
 لمتككيد.

 كمنو قكؿ ا عشا بف بجرة: )مف الرجز(

ٍنًطؽو لىٍيسى ًبذم نىجاحً  مى كى
(2) 

 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف الطكيؿ(

ٍيمافى ليس  ٍيؼي حؿي بييكتىيـ       لىدىا جائعان عى  (3)بغانـأينىاسه إذا ما الني

نػػاقص ناسػػخ جامػػد، كاعسػػـ نػػمير مت ػػؿ ، كالخبػػر جممػػة  )لػػيس( سعػػؿ مػػاضو  الصػػكرة التاسػػعة:
بػف اعبيػد سعمية سي محؿ ن ب، كقد كردت ىذه ال كرة سي سبعة أبيػات مػف أشػعارىـ، كمنػو قػكؿ 

 ا برص: )مف الرمؿ(

ٍف ًعٍممنا يىقيننا أىنيوي         لىٍيسى يىٍرجك لىؾى مىٍف   (4)لىٍيسى مىعىؾٍ كىاٍعمىمى

 عبيد بف ا برص: )مف البسيط(كمنو قكؿ 

 (5)ما الطيٍرؼي ًمٌني ًإٌع ما لىٍستي أىٍمًمكيوي       ًمٌما بىدا ًلي ًببالي الميٍحًظ طىٌماحً 

نػاقص ناسػخ جامػد، كاعسػـ نػمير مسػتتر ، كالخبػر جممػة  )لػيس( سعػؿ مػاضو  الصكرة العاشػرة:
عمػرك سعمية سي محؿ ن ب، كقد كردت ىػذه ال ػكرة سػي ثمانيػة أبيػات مػف أشػعارىـ، كمنػو قػكؿ 

 بف شأس: )مف الطكيؿ(ا

ٍسرل أىٍف تىككني أىماًميا ٍف كيفي حى  (1)أىلىٍيسى يىزيدي العػيسى ًخػفيةى أىٍذريعو       كىاً 

                                                 

 (.34( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(1
 .(2/116( ا عشا بف بجرة، ديكاف بني أسد)ج(2
 .(2/356( سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد)ج(3
 (.86( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(4
 (.42)ص المرجع السابؽ( (5
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 بف أنؼ الكمب: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ عباد 

ـى الطياًىياًف سىأىٍكقىدا       ًبعىٍمياءى نارنا ًحمُّيا لىٍيسى يىٍبريدي  قا  (2)سىنادىٍت كى

 السماؿ ا سدم: )مف الطكيؿ( قكؿ أبي كمنو

ا ًإلا المىٍجًد ميتىعىقربنا            ًإلىٍيًو المىطايا عيٍمريهي لىٍيسى يىٍفتي  قىٍد كافى ًمٍدعجن ري كى
(3) 

ناقص ناسػخ جامػد، كاعسػـ ظػاىر مػؤخر، كالخبػر شػبو  )ليس( سعؿ ماضو  الصكرة الحادية عشرة:
قػكؿ جممة مقدـ سي محؿ ن ب، كقد كردت ىذه ال كرة سي كاحد كث ثيف بيتنا مف أشعارىـ، كمنػو 

 عبيد بف ا برص: )مف البسيط(

ـي ما أىٍخفىًت   ٌ  (4)القيمكبي كا ي لىٍيسى لىوي شىريؾي          عى

 كمنو قكؿ رامة بنت الح يف: )مف البسيط(

ا       ىىٍؿ أىٍىًبطىٍف قىٍريىةن لىٍيسىٍت ًبيا ديكري  ٍت لي ى ن لىٍيته أىٍ بىحى  (5)يا لىٍيتى ًشٍعرم كى

 كمنو قكؿ نرار بف ا زكر: )مف الطكيؿ(

لىٍيسى ًلقىٍكـو  نىٍعتيـٍ         كى بكا ا ى ميٍحًرـي بىني أىسىدو قىٍد ساءىني ما  ى حارى
(6) 

 كقد يرد اسميا المؤخر مجركرنا لفظنا بالباء أك )مف(، كمنو قكؿ عقيبة بف ىبيرة : )مف الكاسر(

مكدً  لىٍيسى لىنا كىع لىؾى ًمٍف خي مكًد ًإٍذ ىىمىٍكنا      كى أىتىٍطمىعي سي الخي
(7) 

 مقدـ. سكقع اعسـ )خمكد( مؤخر مجركر بػ)مف( الزائدة، كالخبر شبو جممة

، كقػد ناسيػة لػوناقص ناسخ جامػد، متمػكة بفعػؿ منػارع  )ليس( سعؿ ماضو  الصكرة الثانية عشرة:
 منرس بف ربعي: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ  ،كردت ىذه ال كرة سي بيتيف اثنيف

لىًكٍف يىزيفي الريٍحؿى مىٍف ىيكى راًكبيوٍ  نيٍمريؽه          كى لىٍيسى يىزيفي الريٍحؿى ًقٍطعه كى كى
(1) 

                                                                                                                                          

 المتعبة. ابك (، ك)العيس( اإلبؿ البيناء، ك)حسرل( الدٌ 84( عمرك بف شأس، ديكاف عمرك )ص(1
 (، ك)الحـ( الحرارة.2/86( عٌباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج(2
 (، ك)المدعج( الذم يسير سي الميؿ.2/454( أبك السٌماؿ ا سدم، ديكاف بني أسد )ج(3
 (.23عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص( (4
 (، ك)الغ ص( الشجا كا لـ.2/105( رامة بنت الح يف، ديكاف بني أسد)ج(5
 (، ك)الميٍحًرـ( الممسؾ.2/585( جعكنة بف مرثد، ديكاف بني أسد)ج(6
 (.2/466( عقبة بف ىبيرة، ديكاف بني أسد)ج(7
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 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الكامؿ(

ظُّوي المىٍكتكبي  ـي عًالهـ          ًمٍف أىٍيفى ييٍجمىعي حى  (2)سىاٍذىىٍب ًإلىٍيؾى سىمىٍيسى يىٍعمى

  

                                                                                                                                          

ك)نمػرؽ( مفػارش راكػب اإلبػػؿ ينػعيا عمػا ظيػػر (، ك)قطػػع( 2/252( منػرس بػف ربعػي، ديػػكاف بنػي أسػد)ج(1
 البعير.

 (، ك .2/319( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد)ج(2
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 .المطمب الرابع: أداة النفي )ما(
)مػػػا( أداة كظيفيػػػة متعػػػددة اعسػػػتخدامات، كمػػػا ييمنػػػا ىنػػػا الحرسيػػػة الناسيػػػة  إذ تػػػرد ناسيػػػة   

ستػدخؿ عمػا ا سعػػاؿ   مخػتص تػػدخؿ عمػا ا سػماء كا سعػػاؿ أك ميممػة، كىػي حػػرؼ ليػرعاممػة 
المانية ستنفييا سي الزمف الماني، كتدخؿ عما ا سعاؿ المنارعة ستخم يا لمحػاؿ عمػا الػرأم 
الػػراجح، كىػػي سػػي كػػ  الحػػالتيف ميممػػة ع عمػػؿ ليػػا، كتػػدخؿ عمػػا ا سػػماء  ستػػأتي عاممػػة عنػػد 

ف عممػػػت رسعػػػت اسػػػمنا كن ػػػبت خبػػػرنا كػػػػ)ليس( لكػػػف بشػػػركط، الحجػػػازييف، ميممػػػة عنػػػ د تمػػػيـ، كا 
كشركطيا: تأخر خبرىا عما الػرأم الػراجح، كأٌع يتقػٌدـ خبرىػا عمػا اسػميا إٌع مػا كػاف شػبو جممػة 
ظرسيػػة أك جػػار كمجػػركر، كأٌع ينػػتقض نفييػػا بػػػ)إٌع(، كأٌع تتبعيػػا )إٍف( سػػإف تبعتيػػا بطػػؿ عمميػػا، 

 .(1)كطنا أخرلكبعض النحاة ينيؼ شر 

كقد أح ا الباحث مائة كخمسيف بيتنا مف أشعار بني أسػد، كردت سييػا )مػا( ناسيػة، كقػد 
 :تيالفعمية، كاعسمية عما النحك اآلتكزع دخكليا عما الجمؿ 

دخمت )ما( الناسية عمػا الجممػة الفعميػة المانػية سػي ثمانيػة كث ثػيف مكنػعنا مػف أشػعار 
سعميػػة منػػارعة سػػي ثمانيػػة كث ثػػيف شػػاىدنا مػػف أشػػعارىـ، كدخمػػت بنػػي أسػػد، كدخمػػت عمػػا جممػػة 

عمػػا جممػػة اسػػمية تسػػعة كث ثػػيف مكنػػعنا مػػف أشػػعارىـ تحققػػت سييػػا شػػركط اإلعمػػاؿ، كانػػتقض 
نفييػػا بػػػ)إٌع( سػػي أربعػػة عشػػر مكنػػعنا مػػف أشػػعارىـ، كانتقنػػت بإتبػػاع )إٍف( ليػػا سػػي مكنػػعيف، 

 ا مف أشعارىـ.كتأخر اسميا عف الخبر سي أربعة عشر مكنعن 

 .: أداة النفي )إف(الخامسالمطمب 
)إٍف( حرؼ لو كظائؼ لغكية عدة، كمنيػا النفػي، إذ يكػكف بمعنػا )مػا( سينفػي الحػاؿ، كع 
يخػػتص بالػػدخكؿ عمػػا نػػكع محػػدد مػػف أقسػػاـ الكػػ ـ، سيػػدخؿ عمػػا الجممػػة اعسػػمية كالفعميػػة  سػػإف 

ف دخمػػت دخػػؿ عمػػا الجممػػة الفعميػػة أخمػػص زمنيػػا لمحػػاؿ، سينفػػي  الحكػػـ المتنػػمف سػػي الجممػػة، كا 
ىمالػػو  سػػذىب  ػػا، كقػػد اختمػػؼ النحػػاة سػػي إعمالػػو كا  عمػػا جممػػة اسػػمية أكقػػع النفػػي سػػي الحػػاؿ أينن
جميكر مف النحكييف إلا إىماليا، كذىب الككسيكف كبعض الب رييف إلا إعماليا إعمػاؿ )لػيس( 

ة، كىػػي جػػكاز دخكليػػا عمػػا لمشػػابيتيا )مػػا( سػػي المنفػػي بيػػا، ك إلعماليػػا عمػػؿ لػػيس شػػركط عػػد
المعرسة كالنكرة، كأٌع يقترف خبرىا بػ)إٌع( كي ع ينتقض نفييا، كأٌع يتقٌدـ معمكؿ خبرىا عمييا، إٌع 

                                                 

 (.329-322المرادم، الجنا الداني )ص ((1
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، كلػػـ يعثػػر الباحػػث عمػػا شػػكاىد لكركدىػػا (1)إف كػػاف شػػبو جممػػة، سػػإف تقػػدـ معمػػكؿ خبرىػػا أىممػػت
 سي أشعار بني أسد، كا  أعمـ. ناسية 

  

                                                 

 (.36-33( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص(1
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 ثالمبحث الثال
 نػػػفػػػػي المسػتػقػبػػػؿ

 .أداة النفي )لف(المطمب األكؿ: 
)لػػػف( حػػػرؼ نفػػػي كن ػػػب كاسػػػتقباؿ، بسػػػيط عنػػػد جميػػػكر النحػػػاة، مركػػػب عنػػػد بعنػػػيـ، 
يخػػػتص بنفػػػي الفعػػػؿ المنػػػارع  كيخمػػػص الفعػػػؿ ل سػػػتقباؿ لػػػيس عمػػػا حتميػػػة التأبيػػػد، بػػػؿ لنفػػػي 

، كيباشػػػر الفعػػػؿ سػػػ  يف ػػػؿ بينيمػػػا (1)المسػػػتقبؿ القريػػػب أك البعيػػػد، كيكػػػكف نا ػػػبنا لمفعػػػؿ بنفسػػػو
، ككقػػد كردت )لػػف( سػػي اثنػػي عشػػر بيتنػػا مػػف (2)سا ػػؿ، كيجػػكز أف يتقػػدـ معمػػكؿ منػػارعو عميػػو

 :تيبني أسد، كتف يميا عما النحك اآل أشعار

)لػػػف( حػػػرؼ نفػػػي كن ػػػب كاسػػػتقباؿ، نا ػػػب لفعػػػؿ منػػػارع  ػػػحيح اآلخػػػر،  الصػػػكرة األكلػػػى:
سػي ث ثػة أبيػات مػف أشػعارىـ، كمنػو قػكؿ  كردت ىػذه ال ػكرةة، كقػد كع مة ن بو الفتحة الظاىر 

 عبيد بف ا برص: )مف الكامؿ(

مكدنا لىٍف تىناؿى خي ما تىٍبتىغي ًمف بىٍعًد ىىذا عيشىةن       ًإٌع الخميكدى كى
(3) 

سػػػػي البيػػػػت السػػػػابؽ: كقعػػػػت )لػػػػف( ناسيػػػػة لمفعػػػػؿ بعػػػػدىا خم ػػػػت زمنػػػػو لممسػػػػتقبؿ، كالفعػػػػؿ 
 بيا كع مة ن بو الفتحة الظاىرة.المنارع )تناؿ( من كب 

 كمنو قكؿ أبي الميكش: )مف البسيط(

ٍبرا ٌتا تىٍمعىؽى ال ي  (4)ع تىٍحسىًب المىٍجدى تىٍمرنا أىٍنتى آًكميوي        لىٍف تىٍبميغى المىٍجدى حى

 كمنو قكؿ ا باء بف قيس: )مف البسيط(

لىٍف يىٍسعا ًبؾى الدُّبيري لىٍف يىٍيًزـى ا ي قىٍكمنا أىٍنتى قاًئديىيـ        ي ليًد كى ا ٍبفى الكى
(5) 

سػػي البيػػت السػػابؽ: كقعػػت )لػػف( ناسيػػة مػػرتيف  سػػي ا كلػػا ن ػػبت سعػػ ن منػػارعنا  ػػحيح 
 اآلخر، كسي الثانية ن بت سع ن معتؿ اآلخر با لؼ ع مة ن بو الفتحة المقدرة.

                                                 

 (.270(  المرادم، الجنا الداني )ص285( المالقي، ر ؼ المباني )ص(1
 (.4/39الكاسية )ج( الرني، شرح الرني عما (2
 (.49( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(3
 (.2/485( أبك الميكش، ديكاف بني أسد)ج(4
 (، ك)الدبر( الي ؾ.2/583( ا باء بف قيس، ديكاف بني أسد)ج(5
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معتػػؿ اآلخػػر باليػػاء،  )لػػف( حػػرؼ نفػػي كن ػػب كاسػػتقباؿ، نا ػػب لفعػػؿ منػػارع الصػػكرة الثانيػػة:
قػكؿ الجمػيح:  سي بيتيف مػف أشػعارىـ، كمنػو ة، كقد كردت ىذه ال كرةكع مة ن بو الفتحة الظاىر 

 )مف البسيط(

تىٍأديبً  ٍربو كى ـٍ       لىٍف ييٍعًطيى اآلفى عىٍف نى كي يىٍأبا أىفي شىٍيخى يىٍأبا الذيكاءى كى
(1) 

سي البيت السابؽ: كقعت )لف( نا بة لفعػؿ منػارع مختػـك باليػاء، كقػد تقييػد الػزمف لمحػاؿ 
 لتقييده بمفظ داؿم عما المعنا كىك )اآلف(. 

 السماؿ ا سدم: )مف البسيط( قكؿ أبي كمنو

ٍف كىري  ٍف عىٌزكا كىاً  ٌتا المىماًت كىاً   (2)مكالىٍف نىديًعيى مىٍعشىرنا لىٍيسكا ًبًإٍخكاًننىا       حى

)لػػف( حػػرؼ نفػػي كن ػػب كاسػػتقباؿ، نا ػػب لفعػػؿ منػػارع معتػػؿ اآلخػػر بػػا لؼ،  الصػػكرة الثالثػػة:
قػػػكؿ كع مػػة ن ػػبو الفتحػػة المقػػدرة، كقػػد كردت ىػػذه ال ػػكرة أربػػع مػػرات سػػي ث ثػػة أبيػػات، كمنػػو 

 حنرمي بف عامر : )مف الكاسر(

ناهي سىمىفٍ  ٍنوي سىأىٍلنا            لى لىٍف يىراني قىطىٍعتي قىرينىتي عى أىراهي كى
(3) 

سي البيت السابؽ: كقعػت )لػف( مػرتيف ناسيػة لفعػؿ منػارع معتػؿ اآلخػر بػا لؼ  سن ػبتو، 
 كع مة ن بو الفتحة المقدرة، كقد خم ت الفعؿ المنارع ل ستقباؿ. 

 كمنو قكؿ أبي الميكش: )مف الكاسر(

ٌدل            كىرائي   (4)السُّكء ييٍزرم ًبالمرئاـً ظىنىٍنتيـٍ أىفي ظىٍبيىةى لىٍف تيؤى

)لػػف( حػػرؼ نفػػي كن ػػب كاسػػتقباؿ، نا ػػب لفعػػؿ منػػارع مػػف ا سعػػاؿ الخمسػػة،  الصػػكرة الثالثػػة:
كع مة ن بو حذؼ النكف، كقد كردت ىذه ال كرة  خمس مرات سي أشعارىـ، كقد أسندت أسعاليا 

: )مف الطكيؿ(جميعنا إلا كاك الجماعة، كمنو قكؿ   بشر بف أبي خاـز

زازىةى تيٍنً بي سى  لىًكفي الحى لىٍف يىتىقىبيمكا           رىسكلي كى أىٍبًمٍغ بىني سىٍعدو كى
(5) 

                                                 

 (.2/15( الجميح، ديكاف بني أسد)ج(1
 (.2/458( أبك السٌماؿ ا سدم، ديكاف بني أسد)ج(2
 (، ك)القرينة( النفس.2/373اف بني أسد)ج( حنرمي بف عامر، ديك (3
(، ك)ظبيػػة( أسػماء ث ثػػة أسػراس لث ثػػة مػف العػػرب اليػكاش كقمامػػة، 2/487( أبػك الميػػكش، ديػكاف بنػػي أسػد)ج(4

 كخالد ا سدم.
، ديكاف بشر )ص(5  (، ك)الحزازة( كجع سي القمب، ك)تن ب( تتعب كتشقي.8( بشر بف أبي خاـز
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سػػػي البيػػػت السػػػابؽ: دخمػػػت )لػػػف( الناسيػػػة عمػػػا الفعػػػؿ المنػػػارع المسػػػند إلػػػا كاك الجماعػػػة 
 سن بتو، كقد حذست نكنو ع مة لمن ب، كالفعؿ المنارع مختص بالمستقبؿ القريب.

: )مف الكاسر( كمثمو قكؿ بشر بف  أبي خاـز

ـي  قا قىٍد ظىعىنكا مى قالكا: لىٍف تيقيمكا ًإٍف ظىعىٌنا            سىكافى لىنا كى كى
(1) 

 قكؿ سعدل ا سدية: )مف الطكيؿ(ك 

دىثو كىٍحدم ٍكؼى ىىذا العاًر سي جى ـٍ            لىدنا خى لىٍف يىٍمنىعكني أىٍف أىمكتى ًبزىٍعًمًي كى
(2) 

 )مف الكامؿ(كقكؿ ناسع بف نفيع: 

ـٍ مىٍكركبً  ٍيرو سيكي نيياًؽ عى ـي          كى لىٍف تىٍيًدميكا شىرىسي ًبميٍؤـً أىبيكي
(3) 

 كقكؿ طميحة بف خكيمد: )مف الطكيؿ(

ًنٍسكىةه         سىمىٍف تىٍذىىبكا  ا ًبقىٍتًؿ حباؿً سىًإٍف تىؾي أىٍذكاده أيً ٍبفى كى (4)ًسٍرلن

                                                 

، ديكاف(1  (.206بشر )ص ( بشر بف أبي خاـز
 (.2/167( سعدية ا سدية، ديكاف بني أسد)ج(2
 (.2/314( ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد)ج(3
ػا( باطػؿ، ك)حبػاؿ( 2/511( طميحة بف خكيمػد، ديػكاف بنػي أسػد)ج(4 (، ك)أذكاد( قطيػع اإلبػؿ مػف اإلنػاث، ك)سرلن

 ابف خكيمد.
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 الفصؿ السَّابع
 ظاىرة اًلستثناء في شعر بني أسد
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 تكطئة

ظػػاىرة لغكييػػة متعػػددة التراكيػػب حسػػنة المعنػػا، تتسػػـ بػػالثراء المغػػكم كالب لػػي،  اعسػػتثناء
ا سي الدراسة المغكية، سدرسيا النحكيكف سػي أبػكاب مسػتقمة، كتناكليػا الب ليػكف  احتمت جزءنا سسيحن
سي دراستيـ لممعاني سخ كه بالدراسػة ك ػكرة مػف  ػكر الق ػر كاسػتنبطكا معانيػو سػي السػياقات 

ـٌ استفادكا منػو سػي البػديع، سجػاء اعسػتثناء مكتمػؿ الشػركح كا ركػاف، مكسػكر التراكيػب  المختمفة، ث
كالمعاني، ككاف مكنكعنا لمدراسة ا  كلية كالفقيية سأسرده القراسي بكتاب كسمو بػ" اعستغناء سي 

مػا حػدا أحكاـ اعستثناء"، كمٌما يدٌؿ عما اتساع أنحائو كسسػيح أرجائػو تعػدد م ػطمحاتو كأدكاتػو، 
بػ )برجشتراسر( أف يمٌيز اعستثناء سي العربية عف ليره سي أخكاتيا مػف السػامية لىٌمػا جػاء مكتمػؿ 

 .  (1)ا نحاء متعدد الحركؼ بقكاعد دقيقة مف مة

 لقػػد تنػػاكؿ النحػػاة ظػػاىرة اعسػػتثناء بتفا ػػيميا المتعػػددة، سحػػدكا حػػدكده، كأح ػػكا أدكاتػػو،
، كمػػنيـ سػػيبكيو كخمػػؼ ا حمػػر كتابعيمػػا كثيػػر مػػف (2)اسػػتثناءن  بعنػػيـ سػػٌماهسكأبػػانكا عػػف أحكالػػو، 

- ا ػػو بالدراسػػة سػػي بػػاب المن ػػكباتعخت  (4)، ككسػػمو نحػػاة بالمسػػتثنا كػػابف مالػػؾ(3)النحػػاة
، كلعػؿي ذلػؾ  ػحيح سػي دراسػة النحػاة -كالمستثنا ىك المخ كص بػذلؾ كلػيس اعسػتثناء بكاممػو

 أف تسػميتو باعسػتثناء أكسػع لمدراسػة المغكيػة إذ يشػٌكؿ مف حيث الحكـ اإلعرابي كالعامؿ سيػو، إعٌ 
ظاىرة متكاممػة تشػمؿ أركاننػا عػدة، سحٍ ػرىا سػي المسػتثنا ينػيؽ كاسػعنا إذ دراسػتو كظػاىرة يتػيح 
دراسػػة التركيػػب سيػػو، كيعطػػي المغػػة  ػػكرتيا التكامميػػة سػػي البحػػث المعمػػؽ لبنػػا المغػػة كأنماطيػػا 

 التركيبية.

ـي الباب، كالباقي تابع ليػا، كىػي: ) ليػر، كسػكل، كلػيس، كع يكػكف،    عٌد النحاة ) إٌع ( أ
ػػػا أركانػػػو سػػػا داة  كحاشػػػا، كعػػػدا، كخػػػ  ( كأدكات اختمػػػؼ سييػػػا، كىػػػي) بيػػػد، كع سػػػيما، كلٌمػػػا(، أمي

ـٌ، كالمنقطػع، كالمفػرغ، كقػد سٌ ػؿ  النحػاة كالمستثنا كالمستثنا منػو، كأٌمػا  ػكره سػث ث، كىػي التػا
 ه سكاءن أكاف ذلؾ سي ا داة أك المستثنا.    امو اإلعرابية تبعنا عخت ؼ  كر سي أحك

كلـ يتأخر الب ليكف عف دكرىـ سي إثراء ىػذا البػاب ببحػكثيـ السػامية، سخ ػكه بالدراسػة         
كاعػػو، سػػي عممػػي المعػػاني كالبػػديع، كتنػػاكلكه ك ػػكرة مػػف  ػػكر الق ػػر بػػػ)النفي ك إٌع(، سشػػرحكا أن

                                                 

 (. 176، التيطكر النيحكٌم لمُّغة العربيية)صبرجشتراسر ((1
 . (2/309)جالكتاب: سيبكيو،  ((2
 (.20كاظـ، اعستثناء سي التراث النحكم كالب لي) ص ((3
 . (101ص)تسييؿ الفكائد ابف مالؾ،  ((4
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كاسػػتنبطكا معانيػػو، سفيػػو تككيػػد المعنػػا كتثبيػػػت المق ػػكد، كسيػػو استق ػػاء لممعػػاني، كداخػػؿ سػػػي 
نعػػاـ النظػػر سػػي المعنػػا،  محاسػػف البػػديع مٌمػػا يعمػػؽ المعنػػا كينقػػؿ السػػامع إلػػا جػػكم مػػف التأمػػؿ كا 

 كالطراسة سي بعض  كره، كتأكيد المدح بما يشبو الذـٌ كليره.  

ؿ الباحػػػث دراسػػػة ظػػػاىرة اعسػػػتثناء سػػػي )شػػػعر بنػػػي أسػػػد سػػػي كسػػػي الف ػػػؿ السػػػابع يتنػػػاك 
الع ر الجػاىمي( دراسػة تطبيقيػة بعػد تقػديـ مػادة نظريػة مػكجزة لكػؿ مفػردة مػف مفرداتػو، كيحػاكؿ 
الباحػػث سػػبر ألػػكار ىػػذه الظػػاىرة سػػي ديػػكانيـ ليكشػػؼ عػػف أدكاتػػو المسػػتخدمة عنػػدىـ، كأنماطػػو 

ؿ أمػػػاـ تػػػذكؽ ب لػػػي لدراسػػػة الظػػػاىرة النحكيػػػة لفيػػػـ التركيبيػػػة، كأحكالػػػو المتعػػػددة، كيفسػػػح المجػػػا
 متكامؿ لبنا المغة المتعانقة، س  انف اؿ بيف مباحثيا المتعددة.  

 اًلستثناء لغة كاصطالحان:
 اًلستثناء لغة:أكًلن: 

أم   ه )ثنا(، ك يغتو تفيد معنا الطمباعستثناء م در مف الفعؿ السداسي )استثنا(، كجذر 
 ،د جذرىا بمعافو عدة، منيا: العطؼ، كالطكم، كاإلخفاء، كال رؼ، كالكؼطمب الثينٌي، كير 

عادة الشيء مرة بعد مرة أم يطككف ما   (2)َّ مق حق  مف خف ٱُّٱ، قاؿ تعالا: (1)كا 
.  (3)متظاىريف بالحب لو  -عميو ال  ة كالس ـ –سي  دكرىـ مف البغض لمنبي   

مىػؼى سػ فه يىًميننػ ييقىػاؿ: حى ثنىًكٌيػة،  اقاؿ ا زىرم: " كى لىػٍيسى ًسييىػا ثيٍنيػا، كىعى ثىٍنػكىل، كىعى ثىًنييػة، كىعى مى
: كىا   ػاًلؼ ًإذا قىػاؿى كىعى اٍسًتٍثنىاء، كيمو كىاًحد، كأ ػؿ ىىػذىا كمرػو مػف )الثيٍنػا( كىىيػكى الكىػٌؼ كالػرٌد  ً ىف اٍلحى

ٌد  ٍيرىه، سقد رى كىذىا ًإعي أىف يىشىاء ا  لى مىا قىالىو، بمىشيئة ا  لىيره"عى أسعؿ كىذىا كى
، سفيو يشػير ا زىػرم (4)

 إلا احتماؿ  يغة )اعستثناء( نفس المعنا مف جذرىا مع ت ريفاتو، كىك الردُّ كالكؼ.

ػا إذىا  مى كعٌرسو الفيكمي بقكلو: "كىاًعٍسًتٍثنىاءي اٍسًتٍفعىاؿه ًمػٍف ثىنىٍيػثي الشيػٍيءى أىٍثًنيػًو ثىٍنينػا ًمػٍف بىػاًب رى
ٍرؼي اٍلعىاًمًؿ  مىا ىىذىا سىاًعٍسًتٍثنىاءي  ى ٍنوي، كىعى ٍستيوي عى رى ثىنىٍيتيوي عىٍف ميرىاًدًه، إذىا  ى دىٍدتيوي كى ًؿ عىطىٍفتو كىرى ٍف تىنىػاكي عى

ًقيقىةن ًسي اٍلميتيً ًؿ، كسي المنف ؿ" يىكيكفي حى اٍلميٍستىٍثنىا كى
(5). 

                                                 

 .(15/97)جتيذيب المغة، ا زىرم  ((1
 .[5ىكد: ] ((2
 .(2/9)ج فكة التفاسير، ال ابكني  ((3
 .(15/102)جتيذيب المغة، ا زىرم  ((4
 .(1/85)جالم باح المنير سي لريب الشرح الكبير، الفيكمي  ((5
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ػذىًلؾى الثيٍنػكىل، كسي المساف: "كالثرٍنػكة: اًعٍسػًتٍثنىاءي،    كى ـي ًمػفى اًعٍسػًتٍثنىاًء، كى : اًعٍسػ ـر ػ ، ًبالني كالثٍُّنيىػافي
ٍنيىػػػا ًسػػػي اٍلبىٍيػػػًع: أىف ييٍسػػػتىٍثنىا مً  ٍنًيػػػيُّ عى ػػػا اٍسػػػتىٍثنىٍيتىوي... كالثٍُّنيػػػا اٍلمى ػػػٍيءه ًبػػػاٍلفىٍتًح. كالثٍُّنيىػػػا كالثٍُّنػػػكىل: مى ٍنػػػوي شى

ذىلً  ٍعميكـو كىاٍستىٍثنىا رٍأسو كأىطراسو، سىًإفي اٍلبىٍيعى سىاًسده"مىٍجييكؿه سىيىٍفسيدي اٍلبىٍيعي، كى كرنا ًبثىمىفو مى زي ؾى ًإذىا بىاعى جى
(1). 

مػػف خػػ ؿ اعسػػتعراض السػػابؽ يتنػػح إسػػادة لفظػػة ) اعسػػتثناء( معنػػا ال ػػرؼ كالكػػؼ  
 كالترؾ، كىك معنا متكاسؽ مع ما كرد عند النحاة سي تعريفو اع ط حي.

ااًلستثثانيان:   :ناء اصطالحن

عريؼ ابف يعيش اعستثناء بقكلو: " اعمـ أٌف اعستثناء استفعاؿه، مف ثىنىاهي عف ا مر يىٍثًنيػًو  
 ... إذا  ػػرسو عنػػو، ساعسػػتثناء  ػػرؼي المفػػظ عػػف عيمكمػػو بػػإخراًج المسػػتثنا مػػف أٌف يتناكلػػو ا ٌكؿي

، كىذا معنىا قكؿ النحكٌييف: "اعستثناءي إخراجي بعضو مف كٌؿ"،  أم: إخراجيو مف أٌف يتناكلو ال ػدري
" تيٍخرج الثاني مٌما دخؿ سي ا ٌكؿ"  . (2)سػ "إعي

"كسي مكنع سابؽ قاؿ: " ؿي    .(3)كاعستثناءي: إخراجي ما بعد حرؼ اعستثناء مف أف يتناكلو ا كي

كي حػػظ مػػف التعريػػؼ السػػابؽ اسػػتفادة ابػػف يعػػيش مػػف التعريػػؼ المغػػكم كتػػأثره بػػو سػػانطبع 
 عنا المغكم بكاممو سي تعريفو. الم

كعريسو الشيمكبينٌي بقكلو: "اعستثناء سػي ا  ػؿ: إخػراج بعػض ًمػٍف كػؿم بػأداة ًمػفى ا دكات 
 .  (4)"المذككرة سي ىذا الباب

: "كىػػك المخػػرج تحقيقنػػا أك  ػػا تعريػػؼ اعسػػتثناء قػػائ ن ػػا ابػػف مالػػؾو سعػػريؼ المسػػتثنا، تاركن أمي
كؾ بػػإٌع أك مػػا بمعناىػػا بشػػرط الفائػػدة، سػػإف كػػاف بعػػض المسػػتثنا منػػو تقػػديرنا مػػف مػػذككر أك متػػر 

ٌع سمنف ؿ مقدر الكقكع بعد لكف عند الب رييف، كبعد سكل عند الككسييف"  .     (5)حقيقة سمت ؿ، كا 

( أك مػا          كعريسو ابف عقيؿ بقكلو: "ىك الميخرىج تحقيقنا أك تقديرنا ًمٍف مػذككر أك متػركؾ بػػ)إعي
 .(6)عناىا بشرط الفائدة"بم

                                                 

 )مادة ثني( .(14/125)جلساف العرب، ابف منظكر  ((1
 .(2/46)جشرح المف ؿ، ابف يعيش  ((2
 .(1/56)ج المرجع السابؽ ((3
 . (308)ص التيكطئةالشمكبيني،  ((4
 .(2/264)جشرح التسييؿ ابف مالؾ،  ((5
 .  (1/548)ج المساعدابف عقيؿ، ( (6
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كتكػػاد تعريفػػات النحػػاة تتكاسػػؽ بشػػكؿو كامػػؿو مػػع بعنػػيا، إذ تشػػترؾ مػػع بعنػػيا سػػي إسػػادة 
المعنػػا، كىػػك اإلخػػراج أك التخ ػػيص، بكاسػػطة أداة معينػػة تػػؤدم المعنػػا، ساعسػػتثناء ىػػك إخػػراج 

لػو" إخػراج مػا بعػد إٌع اعسـ الكاقع بعػد أداة اعسػتثناء مػف حكػـ مػا قبميػا، كقػد عٌرسػو الغ يينػي بقك 
 .(1)أك إحدل أخكاتيا مف حكـ ما قبميا"

                                                 

 .(523)صجامع الدركس العربية الغ ييني،  ((1
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ؿ  المبحث األكَّ
 وػػاء كأدكاتػػثنػاًلست

ارتكػػز تركيػػب اعسػػتثناء المغػػكم عمػػا أجػػزاء عػػدة، تف ػػيميا: أداة اعسػػتثناء كىػػي العمػػدة 
ػػا إع بكجكدىػػا، كالمسػػتثنا: كىػػك المخػػرج بعػػد إع أك  إحػػدل أخكاتيػػا سيػػو، كع يكػػكف اعسػػتثناء قائمن

تحقيقنػػا أك تقػػديرنا
ػػػا، (1) ، كالمسػػتثنا منػػو كىػػك الكػػػؿ المخػػرج منػػو بعنػػو، أك مػػا بعػػد ا داة انقطاعن

كقػػد يمحػػؽ بػػو بعػػض الظػػكاىر  ،كبث ثتيػػا يسػػتقيـ بنػػاء اعسػػتثناء، كترتفػػع قكائمػػو، كتسػػتقر جنباتػػو
كىػذا مػا سػػيتطرؽ  ،عقدتػو حػذسنا لػبعض مككناتػو، أك تقػديرنا لمفرداتػػو سػ  يختػؿ التركيػب، كع تنفػػؾ

 البحث إليو نمف بناء تحميمي كامؿ للسمكب.      

 :(2)مككنات جممة اًلستثناء

 أدكات اعستثناء: ىي أدكات دالية، كظيفتيا سي اعسػتثناء إخػراج مػا بعػدىا مػف حكػـ مػا قبميػا، -أ
 كقسيميا النُّحاة إلا حركؼ كأسعاؿ كأسماء، كتف يميا:

(المطمب األكؿ:   :اًلستثناء بػ)إًلَّ
ُـّ الباب كليرىا مف ا سعاؿ كا سماء قائـ مقاميا،  ( حرؼ مختص باعستثناء، كىي أ )إعي

سحرؼي اعستثناء إع، كما جاء مف ا سماء سيو معنا )إع( سغير، كسكل، كمػا جػاء  قاؿ سيبكيو:"
ذلػػؾ المعنػػا مػػف حػػركؼ مػػف ا سعػػاؿ سيػػو معنػػا )إع( سػػ  يكػػكف، كلػػيس، كعػػدا، كخػػ ، كمػػا سيػػو 

 .  (3)اإلناسة كليس باسـ سحاشا كخ  سي بعض المغات"

كسػػػي النقػػػؿ السػػػابؽ يشػػػير سػػػيبكيو إلػػػا حػػػركؼ اعسػػػتثناء سيؤكػػػد أحقيػػػة ) إٌع ( بالبػػػاب، 
 ) مىٍيًو )ًإعي ليو يشير ابف جني بقكلو: "كحرسو المستكلي عى كليرىا محمكؿه عمييا داخؿ سي معناىا، كا 

ػػبيو ًبػػًو أى  سػػمىاء كأسعػػاؿ كحػػركؼ"كتشى
لبػػاب، كاخت ا ػػيا بمعنػػا ، كىػػك تثبيػػت  حقييػػة ) إٌع ( با(4)

 .اعستثناء

  

                                                 

 (.2/264 جابف مالؾ، التسييؿ ) ((1
 . (308)ص التيكطئةالشمكبيني،   ((2
 (. 2/309جسيبكيو، الكتاب ) ((3
 (. 66ابف جني، الممع سي العربية ) ص ((4
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، كنيسػب (2)، كالب ػرييف(1)ك)إٌع( حرؼ بسيط يتكسط بيف العامػؿ كالمسػتثنا عنػد سػيبكيو
 .(4)، كنسبو ابف السراج لمبغدادييف(3)تركيبو مف )إٌف( المشددة ك)ع( العاطفة لمفراء كالككسييف

سيي استثناء سي ا  ؿ لكنيا تأتي بمعنا لير   إٌع ( لمعافو عدة ذكرىا المرادمكترد )  
سادتيػا لمعػافو أخػرل، أك إسادتيػا لمعػاني حػركؼ أخػرل ع (5)أك الكاك أك تكػكف زائػدة أك عاطفػة ، كا 

 يخرجيا مف اخت ا يا باعستثناء. 

 : التياـ، كالمفريغ. (6)كينقسـ اعستثناء بيا إلا نكعيف

كىػك مػا كػاف المسػتثنا منػو مػذككرنا سػي الجممػة، كينقسػـ تبعنػا لكػكف  التَّاـ: النكع األكؿ: اًلستثناء
المسػػتثنا جػػزءنا منػػو أك ع إلػػا قسػػميف: التيػػاـ المتي ػػؿ، كالتيػػاـ المنقطػػع  سالمت ػػؿ: مػػا كػػاف سيػػو 

ا ًمٍف المستثنا منو، كالمنقطػع ػا ًمػفى المسػتثنا منػو، مػا كػ :المستثنا بعنن اف المسػتثنا لػيس بعنن
ٌع سمنف ػؿ مقػدر  -المستثنا–" سإف كاف قاؿ ابف مالؾ:  بعض المسػتثنا منػو حقيقػة سمت ػؿ، كا 

 .(7)"الكقكع بعد لكف عند الب رييف، كبعد سكل عند الككسييف

سقسػمو إلػا مكجػب جممتػو   كمف النحاة مف نظر إلا تقسيـ التاـ باعتبار اإليجاب كالنفي 
 .(8)خالية مف النفي أك شبيو، كلير مكجب جممتو مشتممة عما نفي أك شبيو

 حكـ اًلستثناء التَّاـ:

لممستثنا التاـ أحكاـ عدة تبعنا لنكعو، كقد س ميا النحاة تف ي ن جمينا، يقكؿ المرادم:         
ا بعد اإليجاب، نحك: قاـ القـك إع "كأما سي التماـ سمو أقساـ: قسـ يجب ن بو، كىك المستثن

بدالو مف المستثنا منو، كاإلبداؿ أرجح، كىك المستثنا بعد النفي  زيدان، كقسـ يجكز ن بو، كا 
بدالو،  (9)َّ جهين ىن من خن حن ٱُّٱ:ك، نحكشبيو، إذا كاف مت  ن  ، كقسـ يجكز ن بو كا 

                                                 

 (. 2/309جسيبكيو، الكتاب ) ((1
 (. 55كاظـ إبراىيـ كاظـ، اعستثناء سي التراث النحكم كالب لي ) ص ((2
 (. 1/212جابف ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ ) ((3
 (.1/300جابف السراج، ا  كؿ سي النحك ) ((4
 (.510المرادم، الجنا الداني )ص  ((5
 (.2/248جالسيكطي، ىمع اليكامع ) ((6
  (.2/264جشرح التسييؿ ) ( ابف مالؾ،(7
  (.2/317ج، النحك الكاسي )حسف: عباس(، 341( ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب )ص(8
 [.66] النساء: ( (9
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كالن ب أرجح، كىك المنقطع، إذا كقع بعد نفي أك شبيو، بشرط أف ي ح إلناؤه مف المستثنا 
 .(1)"اعما المستثنا منو كجب ن بو مطمقن منو... سإف تقدـ 

 كتف يؿ ا حكاـ السابقة سي نقاط مكجزة: 

  ػػا مكجبنػػا، أك تقػػدـ المسػػتثنا عمػػا كجػػكب الن ػػب عمػػا اعسػػتثناء إذا كػػاف اعسػػتثناء تامع
 المستثنا منو، أك المنقطع الذم لـ ي ح إلناؤه مف المستثنا منو.

  جػػػكاز الن ػػػب عمػػػا اعسػػػتثناء، كاإلبػػػداؿ مػػػف المسػػػتثنا منػػػو، كاإلبػػػداؿ أرجػػػح إذا كػػػاف
 اعستثناء تامعا لير مكجب.

 ػا جكاز الن ب عما اعسػتثناء، كاإلبػداؿ مػف المسػتثنا منػو، كالن ػب أرجػح إ ذا كػاف تامع
 منقطعنا.

 أنماط اعستثناء بػ)إٌع( سي شعر بني أسد : -

التػػاـ المت ػػؿ، ك منيػػا التػػاـ المكجػػب، كالتػػاـ المنفػػي،   اعسػػتثناء بػػػ)إع( عمػػا أنمػػاط عػػدةجػػاء 
 كالمنقطع ، كتف يؿ ذلؾ :

 اًلستثناء التاـ المكجب المتصؿ:

بنفي كع شبيو، ىك ما يتحقؽ بػو أركػاف إف اعستثناء التاـ المت ؿ بػ)إع( الذم لـ يسبؽ 
كأداة اسػػػتثناء، أنػػػؼ إليػػػو عػػػدـ سػػػبقو بنفػػػي كع  ،كمسػػػتثنا منػػػو ،اعسػػػتثناء كاممػػػة  مػػػف مسػػػتثنا

ا مف المستثنا منو، ىذه ال يغة رلـ أ التيا ا كلػا سػي اعسػتثناء  كككفشبيو،  المستثنا بعنن
يػذكر بيػت محبكبتػو لٌمػا عػٌكج بالمسػير قكؿ بشػر  ذلؾ كمف، قمي ن  ظ كركدىا سي شعرىـ إعلـ ألح

: )مف الطكيؿ(      إلييا متنكرنا ما حؿي بيا قائ ن

ًشيتىيا ًباٍ ىٍنعيـً          تىٍبدك مىعاًلمييا كىمىٍكًف اٍ ىٍرقىـً  ٍف الدرياري لى  ًلمى

ٍت        ًإٌع بىًقييةى نيٍؤًييا  با سىتىنىكيرى ـً لىًعبىٍت ًبيا ريحي ال ي اٍلميتىيىدر
(2) 

سي البيت السابؽ اسػتثناء تػاـ مكجػب، المسػتثنا منو)نػمير الغيبػة( عائػد عمػا )الػدريار(  
كىي جمع معرؼ بػ)أؿ( ساعػؿ سػي الجممػة، كالمسػتثنا)بقية النػؤم( جػاء من ػكبنا كاجػب الن ػب، 

لمنػػع ك ػػكؿ كلػػـ يسػػبؽ بنفػػي أك شػػبيو، ك)بقيػػة النػػؤم( جػػزء مػػف الػػديار  كىػػي حفيػػرة حػػكؿ الػػدار 

                                                 

   .(515-514الجنا الداني )ص ( المرادم، (1
(، ك)ا نعػػـ( يمفػػظ بنػػـ العػػيف كستحيػػا، ك)ا رقػػـ( حيػػة سػػي جمػػدىا 178( بشػػر بػػف أبػػي خػػزاـ، ديػػكاف بشػػر)ص(2

 ك)النؤم( الحفرة حكؿ الخباء لدسع السيؿ.نقط، 
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السيؿ أك مياه المطر، ساعستثناء سيو مت ؿ، عما اعتبار أف بقيػة الحفػرة جػزء مػف الػديار، كىػي 
 كالترحاؿ. شكرؿه أساسي عند مف حياتو الحؿٌ م

كقػػػد خمػػػت بعػػػد زمػػػف مػػػف أىميػػػا،  ،كمنػػػو قػػػكؿ عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص ي ػػػؼ ديػػػار محبكبتػػػو
 سأنحت خرابنا بعد عمار طكيؿ، يقكؿ: )مف الخفيؼ(

ـٍ كىاٍلًخ ؿً دا ٍت ًدياريىي يم أى ابىييـٍ ساًلؼي الديٍىًر       سىأىٍنحى  رى حى

بىقايا ًمٍف ًدٍمنىة ا ىٍط ؿً  ًبيعا             كى مادنا  لى ميٍقًفراتو إٌع رى
(1) 

ػا مػف  كالمعنا سي الديكاف لـ يبؽى  مف آثار الديار إع رمادنا خفيعا مف آثار مكاقدىـ، كبعنن
، سالرماد داخؿ سي الديار إذ كانت النار مككننا أساسيعا إلقامتيـ، يكقدكنيا سييتػدم (2)بقايا كناستيـ

بيا السائر إلػييـ، سالمسػتثنا الرمػاد، كالمسػتثنا منػو الػديار المقفػرة، كحكمػو كجػكب الن ػب عمػا 
 اعستثناء.

ػػػػا قػػػػكؿ نػػػػرار بػػػػف ا زكر يفػػػػاخر بقبيمتػػػػو، كحفاظيػػػػا عمػػػػا مراعييػػػػا خال ػػػػة   كمنػػػػو أينن
  نعاميـ، كحما ع يقربيا إع مف كاسقكه لذلؾ عف مكرمة منيـ، يقكؿ: ) مف الطكيؿ(

ٍنًبًت تىٍمعىةو         ًمف الٌناًس إٌع مىٍف رىعاىا ميجاًكرنا نىٍعنا كيؿي مى نىٍحفي مى  كى

 ناس(، كالمستثنا )مف رعاىا(، كىـ جزء مف الناس.سالمستثنا منو )ال

ػريج عمػا أنػو منقطػع  لعػدـ اتنػاح كػكف المسػتثنا جػزءنا  كشاىد آخر مػف أشػعارىـ قػد ييخى
مػػف المسػػتثنا منػػو، مػػف قػػكؿ بشػػر ي ػػؼ ناقتػػو تػػزكر ديػػار سػػمما محبكبتػػو، كقػػد بميػػت مػػف شػػدة 

 : )مف الطكيؿ( المسير إلييا، يقكؿ

قىٍد بىًميى ا ىٍخف ـً كى شاًئظنا        بىقيفى لىيا ًمٍثؿى الزُّجاًج المييىني  (3)اؼي إٌع كى

سي البيت السابؽ اعسػتثناء تػاـ  حيػث ذكػر المسػتثنا منػو )ا خفػاؼ( كىػك جمػع معػريؼ 
بػػ)أؿ( ساعػػؿ سػي الجممػػة، كالمسػتثنا )كشػػائظنا( كىػػك جمػع نكػػرة جػاء من ػػكبنا عمػا الكجػػكب عمػػا 

شػػػبيو، ك)ا خفػػػاؼ( جمػػػع )خػػػؼ(، كىػػػي أقػػػداـ الناقػػػة التػػػي تسػػػير ا رجػػػح، كلػػػـ يسػػػبؽ بنفػػػي كع 
                                                 

(، ك)الخػػ ؿ( قفػػة السػػيؼ كلطػػاؤه المنقػػكش بالػػذىب، ك)مقفػػرات( 90( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد )ص (1
 خاليات، ك)لبيعا( خفيعا، ك)دمنة( مكاف رمي الكناسة.

 (. 90( عبيد بف ا برص، ىكامش ديكاف عبيد )ص (2
(، )الكشػػائظ( مفردىػػا )كشػػيظة(  كىػػي القطعػػة مػػف الخشػػب يشػػعب 198بشػػر)ص( بشػػر بػػف أبػػي خػػزاـ، ديػػكاف (3

ـ( المكسكر.   بيا القدح كالقعب، ك)الميني
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عمييػػا، ك)الكشػػائظ( قطػػع مػػػف الخشػػب، سفػػي البيػػت يشػػػبو مػػا بقػػي مػػف أخفػػػاؼ الناقػػة كقػػد بميػػػت 
بالزجاج  المكسػكر، كلعػؿ كقفػة بسػيطة عمػا المعنػا المغػكم لمكممتػيف يجعػؿ منػو مثػاعن ل سػتثناء 

 لخيػػػكؿمػػػا كػػػاف مػػػف بػػػاب حػػػدكة اإلبػػػؿ كا  خفػػػاؼ( إعٌ المنقطػػػع   ف )الكشػػػائظ( ع تػػػدخؿ سػػػي )ا
كلعػػػؿي ذلػػػؾ مػػػا يق ػػػده إٌع أف الباحػػػث يػػػرل أنيػػػا  ،كأشػػػباىو  سػػػإنيـ يحػػػدكنيا بقطػػػع مػػػف الحديػػػد

 ل ستثناء المنقطع أقرب سػ)الكشائظ( لير داخمة سي ا خفاؼ.

ا كلػا سػي  لعؿ المتأمرؿ سي استخداـ شعراء بني أسد ل ستثناء يمحظ نزكعنا عف ال يغة
: مػا الػذم دعػا شػعراء بنػي أسػد لمحيػد ػاعستثناء ب )إٌع( كىي المكجب المت ؿ، كىذا يطرح تسػاؤعن

عػػف ىػػذه ال ػػيغة؟ كىػػك سػػؤاؿ يحتػػاج إلػػا إجابػػة شػػاسية كدراسػػة كاسيػػة عنػػد شػػعراء العربيػػة كميػػـ 
ػػؿ دععتيػػا، ك تبيػػاف مقا ػػدىا، كلعمػػو مػػف المفيػػد أف يشػػير الباحػػث  لمنظػػر سػػي ىػػذه القنػػية، كتأمُّ

 إلا شيء كلك يسيرنا مف كجية نظره إلا الداسع كراء ابتعادىـ عف ىذه ال يغة.

إف  ػػػيغة اعسػػػتثناء لرنػػػيا الػػػرئيس التخ ػػػيص، كسػػػي طياتيػػػا تحمػػػؿ معنػػػا التككيػػػد 
لمحكـ المتنميف، كلٌما كاف النفي أكقػع لمعنػا التككيػد، كىػك المق ػكد مػاؿ الشػعراء إلػا اسػتخداـ 

كتمثمػػػكه سػػػي أشػػػعارىـ سفيػػػو تثبيػػػت المق ػػػكد كتككيػػػد الحكػػػـ، سنػػػدر سػػػي أشػػػعارىـ  ػػػيغة المنفػػػي، 
المكجب المت ؿ، كلعٌؿ تمؾ الطبيعة القاسية قد أثيرت سي نفكسيـ، سمالت طبيعػتيـ لمعنػا اإلبػاء 
كالػػرسض، سكجػػدكا سػػي النفػػي نػػالتيـ، كعبػػركا بيػػا عٌمػػا يجػػكؿ سػػي خػػاطرىـ مػػا قمٌػػؿ مػػف  ػػيغة 

تمؿ عمػػا معنػػا القبػػكؿ كالتػػأقمـ كالميادنػػة، كلعػػٌؿ طبيعػػة ق ػػائدىـ سػػي المكجػػب سػػي شػػعرىـ المشػػ
المفػػاخرة كاليجػػاء كالغػػزؿ كالمػػدح جعمػػتيـ ينزعػػكف لتمػػؾ ال ػػيغة المؤكػػدة، كيبتعػػدكف عػػف  ػػيغة 
المكجب سفي ا كلا نالتيـ المنشكدة، كلعؿي سببنا آخر دعاىـ إلا ىجرة المكجب المت ؿ يكمف 

مغة اليكمية سحاكؿ شعراؤىـ أف يقدمكا مستكنل أعمػا سػي الشػعر يكػكف سي  يغتو المتماىية مع ال
القػػػدكة المغكيػػػة  بنػػػائيـ  سابتعػػػدكا عػػػف المغػػػة اليكميػػػة، كخٌ ػػػكا أنفسػػػيـ ب ػػػيغة سييػػػا دعلػػػة العمػػػك 
كالتثبيػت، كىػي  ػػيغة تشػي بالثبػػات كالمكانػة الرسيعػػة مػف النفػػي  سمػف يؤكػػد كينفػي ذاؾ المسػػئكؿ 

 أك العمـ.

ٌما تأميمت معػاني حركسيػا كجػدت أف لكػؿ حػرؼ مكقعػو، سػدعاىـ لمتحقيػؽ سػي إف العرب ل
اسػػتخداماتيا ككنػػع كػػؿ حػػرؼ مكنػػعو، سجػػادت لغػػتيـ بأنمػػاط تشػػي بتمػػؾ المعػػاني كػػالفرؽ بػػيف 
أنػرب الخبػر اعبتػػدائي، كالطمبػي، كاإلنكػػارم، كىنػا كقفػة بػػيف اعسػتثناء المكجػػب المت ػؿ كأخيػػو 

 ككيد كالتثبيت ما دسع الشعراء لمجكء إليو، كاإلكثار منو. المنفي  يتنح سييا معنا الت
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سػػإف  ػػيغة المنقطػػع أدعػػا كأكقػػع سػػي نفػػس السػػامع لمػػا تحممػػو مػػف   كمػػف كجيػػة أخػػرل
ػا كلٌمػا ييخػريج الثػاني مػف  معنا المفارقة بيف المسػتثنا منػو كالمسػتثنا، سيمػا جنسػاف مختمفػاف تمامن

 ،لحظػػػات كقػػػد تظيػػػر، جعميػػػـ يكثػػػركف مػػػف المنقطػػػع أٌكؿ ع يشػػػاكمو إع سػػػي دعلػػػة قػػػد تخفػػػا سػػػي
كيقمكف مف المت ؿ، كلعؿي سببنا آخر دعاىـ إلا اإلكثار مف المنقطع مقارنػة بالمت ػؿ المكجػب، 
كىك المقاربة كالتمثيؿ بيف ركني اعسػتثناء  لتقريػب ال ػكرة لسػامعييـ كتمثيميػا كاقعنػا سػي شػعرىـ، 

النفػػكس كتعرسػػو، سيتنػػح البيػػاف، كيسػػتقر المق ػػد سػػي مػػا جعميػػـ ينحػػكف بالمسػػتثنا لشػػيء تألفػػو 
 نفكسيـ.    

 اًلستثناء التاـ المكجب المنقطع:

جاء اعستثناء المكجب المنقطع بػ)إٌع( سي أشعار بني أسػد أكثػر مػف المت ػؿ، سػكرد سػي 
ػا مػف المسػتثنا منػو، كمنػو قػكؿ عبيػد  بػف اخمسة مكانػع مػف شػعرىـ، كسيػو المسػتثنا لػيس بعنن

 ي ؼ ديار أحبتو باكينا خمكىا كقفرىا، يقكؿ: ) مف الطكيؿ( ا برص 

ٍت        بىساًبسى إٌع الكىٍحشى ًدٍمنىيا البىمىًد الخالي ميعه سىأىٍ بىحى ـٍ جى ًدياريىـ ًإذا ىي
(1) 

كسيو ي ؼ ديار أحبتو، كقد خمت كأقفرت كأ بحت مرعان لمكحكش كالغزعف، كىك بكاء 
بدمعو لذكرل لتمؾ ا ياـ العطرة، كسي البيػت اسػتثناء مكجػب منقطػع  محبم عما مف سارقو يجكد 

كقد جاء جمعنػا  -كىك القفر الخالي -سمـ يسبؽ بنفي أك شبيو، ، كالمستثنا منو )بسابس( مذككر
سيػػػك شػػػبيو بػػػالنكرة   منٌكػػػرنا من ػػػكبنا عمػػػا الخبريػػػة لػػػػ)أ بح(، كالمسػػػتثنا )الػػػكحش( يفيػػػد الجػػػنس

ا مف القفر.عما اعستثناء أك من كب   البدلية عنقطاعو، كالكحش ليس بعنن

أحبتػػػو  ديػػػارتمػػػؾ ا  ػػػكات المجمجمػػػة سػػػي آسػػػاؽ كمنػػػو قكلػػػو سػػػي نفػػػس الق ػػػيدة، كا ػػػفنا 
 بعد عمار: )مف الطكيؿ(   ةالخرب

ياًىيبى آجاؿً  قىمي ن ًبيا  (2)ا ىٍ كاتي ًإٌع عىكاًزسنا           ًعرارنا ًزمارنا ًمٍف لى

اعبتػداء، كالمسػتثنيات سػي المعنػا ب كات( جمع معرؼ بػ)أؿ( مرسػكع سالمستثنا منو )ا 
ث ثػػة متتابعػػة بػػ  عطػػؼ نكػػرات حكميػػا الن ػػب، )عكازسنػػا( كىػػي الحيكانػػات الم ػػكتة، ك)عػػرارنا( 
كىػػك  ػػكت الظيمػػيـ، ك)زمػػارنا( كىػػك  ػػكت النعػػاـ، ، كاعسػػتثناء منقطػػع   ف ا كؿ منيػػا م ػػدر 

                                                 

 (، ك)البسابس( جمع)بسبس( كىك القفر الخالي. 105( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد)ص(1
(  ػػػكت الظيمػػػيـ، (، ك)العػػػكازؼ( الحيكانػػػات الم ػػػكتة، ك)العػػػرار105( عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد)ص(2

 ك)الزرمار(  كت النيعاـ، ك)لياىيب( شديد السكاد، ك)آجاؿ( القطيع مف الظباء. 
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داخؿ سي جنس ا  كات، ثـ أبدؿ منيا )العرار( ك)الزمار( كىػي ال كت )الحيكانات( كىك لير 
 مف جنس ا  كات لكنيا تالية لمعكازؼ.

ػػػا، كىنػػػا  إشػػػارة لمحكػػػـ اإلعرابػػػي ليػػػا سالمسػػػتثنا)عكازسنا( من ػػػكب عمػػػا اعسػػػتثناء ترجيحن
رنا( كعميو جاءت الركاية، كيجكز سيو الن ب عمػا البدليػة عنقطاعػو، أمػا مػا بعػدىا )عػرارنا( ك)زمػا

 سمن كب عما البدلية منيا مع أف معناىا اعستثناء  س  يجكز استثناء شيئيف بأداة كاحدة.

قكؿ الشاعر ريبيرعة أبي ذؤاب ا سدم كمنو
 : )مف الكامؿ(  (1)

ٍيطىًة الميٍنجاًب  مىؽه كىسىٍحًؽ الري ديةى كىاليىكادىةى بىٍينىنا         خى  ًإفي المىكى

ٍيشو ع  ديًد لً ًإٌع ًبجى مكًد ًمٍف الحى  (2)نابً ييكىتُّ عىديديهي         سكدي الجي

 كمنو قكؿ أسدم جاىمي مجيكؿ يفخر بنفسو : ) مف الطكيؿ(  

نا النيٍحًؿ ًإٍف سكًمٍحتي ًإٌع ً ىٍكؿً  أىنا نيني    جى  (3)الٌ ابي ًإٍف شكًرٍستي يىكمنا كىاً 

عمره الطكيؿ يختميا بيذا البيػت مػف الحكمػة:  كمنو قكؿ عبيد بف ا برص متنسركنا سي أبيات عف
 )مف الكامؿ(

ٍعبكدىا كىٍجيىوي المى ذاؾى ًك ىيما        ًإٌع اإًللوى كى لىيىٍفنىيىٍف ىىذا كى كى
(4). 

كسيػػو يتحػػدث الشاعػػػر عػػف سنػػاء البشػػر كبقػػاء الخػػالؽ جػػٌؿ كعػػ ، كاعسػػتثناء منقطػػع   ف 
 .منو، كن ب المستثنا عما الراجح المستثنا لير داخؿ سي جنس المستثنا

  

                                                 

( ريبىيرعىػػة أبػػي ذؤاب، ريبىيرعىػػة بػػف عبيػػد بػػف سػػعد بػػف جذيمػػة بػػف مالػػؾ بػػف قعػػيف مػػف كلػػد ثعمبػػة بػػف دكداف، شػػاعر (1
، قتؿ ابنو ذؤاب بعد أسره. محمد دقة، ديكاف بني أسد  (.2/98)ج جاىمي مقؿٌّ

مىػػؽ( باليػة، ك)الريطػة( مػ ءة أك ثػػكب 2/100( ربيعػة أبػي ذؤاب، ديػكاف بنػػي أسػد )ج(2 (، ك)اليػكادة( المػيف، ك)خى
 مت ؿ، )المنجاب( المنشؽ، )ع يكت( ع يح ا، ك)سكد الجمكد( مف لبس الحديد.

شاكسػة كالمعاكسػة، (، ك)الٌ اب( شػجر مػٌر، ك)شكرسػت( مػف الم2/218( أسدم مجيكؿ، ديكاف بني أسد )ج(3
 ك)جنا النحؿ( العسؿ.

 (.49( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(4
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 اًلستثناء التاـ المنفي المتصؿ:

كسيػو يكػكف المسػتثنا منػػو مػذككرنا، كقػد سػػبؽ بنفػي أك شػبيو، كيكػػكف المسػتثنا جػزءنا مػػف  
 كقد جاء ىذا النمط سي مكانع عدة، كمنو قكؿ الجميح: )مف البسيط(المستثنا منو، 

ـٍ ميع ـٍ أىنىٍؿ ًمٍنكي اقىبىةن     ًإٌع السرنافى لىذاؽى اٍلمىٍكتى مىٍظعكفي لىٍك أىنيني لى
(1) 

سفي البيت السابؽ المستثنا منو مذككر كىك المعاقبة، كالمستثنا )السناف( كىػك أداة مػف 
أدكات العقاب، كقد سػبؽ المسػتثنا منػو بػػ)لـ( الجازمػة، ساعسػتثناء تػاـ منفػي كالمسػتثنا جػزء مػف 

 ثناء أك البدلية كالثانية أرجح. من كبنا عما اعست المستثنا منو، كقد جاء المستثنا

كمنػػو قػػكؿ بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز ي ػػؼ بيػػت محبكبتػػو كقػػد خػػ  مػػف أىمػػو ذاكػػرنا مانػػيو 
: )مف الكاسر(  ال ىي، قائ ن

دنل يى يحي  لىٍيسى ميبىيرفه سي الٌداًر ًإٌع        مىبيتي ظىعاًئفو كى ى كى
(2) 

ف المسػتثنا )مبيػت ظعػائف( جػزء مػف المسػتثنا منػو، ساعستثناء سيو تاـ منفي مت ؿ،  
أم الظاىر، كالمق كد: أنو لـ يعد سي الدار مف شيء ظاىر سػكل مكػاف الجمػاؿ   كىك )الميبٌيف(

، كقػػد جػػاء المسػػتثنا )مبيػػت( مرسػػكع عمػػا البدليػػة كىػػك الػػراجح،  المرتحػػؿ عمييػػا، كأ ػػكات البػػـك
 كيجكز سيو الن ب عما اعستثناء.

 مغمس بف لقيط: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ 

ٍيًف إٌع العىناً يا سىما تىرىؾى المىٍيًرمُّ ًمٍف جيؿر ماًلنا      كىع اٍبناهي سي شىٍيرى
(3) 

سالمسػػػػتثنا منػػػػو )جػػػػؿ مالنػػػػا(، كالمسػػػػتثنا )العنا ػػػػي( كىػػػػي بقيػػػػة الشػػػػيء كداخمػػػػة سػػػػي  
بدلية، كلعٌمو جػاء بالن ػب المستثنا منو )جؿ مالنا(، كقد جاء من كبنا عما اعستثناء كا رجح ال

 لمقاسية مع جكازه. 

  

                                                 

 (، )المعاقبة( العقاب، )مظعكف( اسـ شخص.2/38( الجميح ا سدم، ديكاف بني أسد )ج(1
، ديػػػكاف بشػػػر ) ص(2 (، ك)مبػػػٌيف( ظػػػاىر، ك)ظعػػػائف( يق ػػػد بيػػػا الجمػػػاؿ التػػػي يحمػػػؿ 49( بشػػػر بػػػف أبػػػي خػػػاـز

. عمييا، ك) دنل(   كت البـك
 (، ك)العنا ي( بقايا الشيء.2/57( مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد ) ج(3
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 كمنو قكؿ منرس بف ربعي، كقد جاء المستثنا مرسكعنا عما البدلية : )مف الطكيؿ(

ٍكراءى ًإٌع ميٍزًمفي العىٍيًد دىاًثريه ٍنًزؿه        كىحى ـٍ يىٍبؽى ًبالكادم ً ىٍسماءى مى لى كى
(1) 

 منو إع ذلؾ الماني، كتمؾ اآلثار المغبرة.  سمـ يبؽى ك)مزمف العيد(  فة لبيت أسماء الداثر، 

 اًلستثناء التاـ المنفي المنقطع:

كسيو يككف المستثنا منو مذككرنا، كيسبؽ بنفي أك شبيو إٌع أف المسػتثنا ليػر داخػؿ سػي 
المسػػػتثنا منػػػو، كقػػػد كرد سػػػي شػػػعرىـ مػػػرات عػػػدة، كمنػػػو قػػػكؿ نػػػرار بػػػف ا زكر ي ػػػؼ معركػػػة 

سكانػػت   الجيشػػاف لػي ن سمػػـ تنفػع الرمػػاح كع النبػاؿ عنعػػداـ الرؤيػة إع السػػيكؼخانػيا، كقػػد الػتحـ 
 الممجأ كالح ف لممقاتميف، يقكؿ: ) مف الطكيؿ(

ـي  مي ًسيُّ المي ى ًشييةى ع تيٍغني الررماحي مىكانىيا         كىع النيٍبؿي ًإٌع المىٍشرى عى
(2)  

، إذ السػػيؼ (3)سػػي المنقطػػع عمػػا لغػػة تمػػيـكالبيػػت مػػف شػػكاىد سػػيبكيو عمػػا جػػكاز البدليػػة 
كلكػٌف الركايػة  ،ليس داخػ ن سػي النبػؿ كع الرمػاح قبميػا  كلػذا ساعسػتثناء منقطػع كالن ػب سيػو أكلػا

سيو عما الرسع عما البدلية كىك جائز سػي لغػة العػرب لكركدىػا سػي شػكاىد عػدة، كمعنػا ذلػؾ أنػو 
ػػا بتمػػيـ بػػؿ جػػاء عػػف قبائػػؿ أخػػرللػػيس خا بنػػك أسػػد إذ يرسػػع شػػاعرىـ )المشػػرسي( عمػػا  كمػػنيـ   ع

 البدؿ سي المنقطع. 

كمنػػو قػػكؿ بشػػر كا ػػفنا ديػػار محبكبتػػو، كقػػد تربػػع الػػكحش سييػػا، كخمػػت مػػف سػػكانيا عػػدا 
 الحيكانات البرية، يقكؿ: )مف البسيط(  

كاًزئى كالظممافى تىٍختىًمؼي  ٍت خى ءن ًقفارنا ع أىنيسى ًبيا      ًإٌع الجى  (4)أىٍنحى

قػػد أ ػػبحت أنػػيس الػػديار  كىػػك  -حيكانػػات تسػػكف البريػػة–سالمسػػتثنا الجػػكازئ كالظممػػاف  
استثناء منقطع عنقطاع أنس البشر بيػذه الحيكانػات، كقػد جػاء المسػتثنا من ػكبنا عمػا اعسػتثناء 

 عما الراجح سي المنقطع مع جكاز البدلية سيو. 

                                                 

 (. 2/269( منرس بف ربعي، ديكاف بني أسد )ج(1
(، ك)المشػػرسي( السػػيؼ، ك)الم ػػمـ( الػػذم دخػػؿ سػػي العظػػاـ 2/393( نػػرار بػػف ا زكر، ديػػكاف بنػػي أسػػد ) ج(2

 سيقطعيا.
 ( 2/325( سيبكيو، الكتاب )ج(3
، ديػػكاف بشػػر) ص( ب(4 (، ك)الجػػكازم( البقػػر الكحشػػي، ك)الظممػػاف( مفردىػػا ظمػػيـ كىػػي 138شػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 ذككر النعاـ.
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 كؿ: )مف الكامؿ(كمنو قكؿ عبيد بف ا برص يذكر طكؿ حياتو كتجربتو، يق

مكدنا لىٍف تىناؿى خي ما تىٍبتىغي ًمف بىٍعًد ىىذا عيشىةن       ًإٌع الخميكدى كى
(1) 

كالمسػتثنا  ،سالخمكد ليس مف جنس الحياة كالعيشة التي عاشيا  كعميو ساعستثناء منقطػع 
ا.  من كب عما اعستثناء، كيجكز سيو الن ب عما البدلية مرجكحن

كىػػػك  –ديػػػار أخػػػرل، كالمسػػػتثنا من ػػػكب عمػػػا اعسػػػتثناء  كمنػػػو قػػػكؿ بشػػػر سػػػي ك ػػػؼ 
 يقكؿ: )مف الكامؿ(  -الراجح

ٍيفه تىٍطريؼي  كر ظي مىةو           عيٌريفى لىٍيسى ًبًيفي عى  سىًجماًد ذم بٍيدل سىجى
آًذرى تىٍمتىرم ًبأينكًسيا              عيكذنا ًإذا تىمىعى النيياري تىٍعطيؼي         ًإٌع الجى

(2) 

 بف الٌركاع عميو، يقكؿ مفتخرنا بنفسو: )مف البسيط(كقد يخريج قكؿ مرة 

ٌع ا ىٍزرىؽي اليىًزجي  قىٍد أىقكدي ًلغىٍيثو ع أىنيسى ًبًو            ًإٌع اٍلبىعكضي كىاً  كى
(3) 

ػا لعمػو بػدؿ مػف محػؿ الخبػر، كيجػكز سيػو الن ػب،   ( مرسكعن كقد جاء المستثنا ) البعكضي
أم )إٌع البعػكض كا زرؽ( كحكميمػا   الكاك كتكػرار )إٌع( لمتككيػد كالثانيػة ممغػاةكقد عطؼ عميو بػ

 الرسع.    

 اًلستثناء المفرَّغ:النكع الثاني: 

ىك ما حذؼ سيو المستثنا منو، كسبؽ بنفي أك شبيو، س  يككف سػي المكجػب، كقػد تفػريغ         
عراب كحكمػو قبػؿ دخػكؿ ، كحكمو سي اإل(4)العامؿ قبؿ إٌع لمعمؿ سيو، كىذا سبب تسميتو بالمفريغ

مػة، إذ تسمط العامؿ عميو بعد دخكؿ النفي عمػا الجم -أم حسب مكقعو سي الجممة-  )إٌع( عميو

                                                 

 (.49( عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد )ص(1
، ديػػكاف بشػػر) ص(2 (، ك)الجػػكازم( البقػػر الكحشػػي، ك)الظممػػاف( مفردىػػا ظمػػيـ كىػػي 138( بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز

 ذككر النعاـ.
(، ك)ا زرؽ( ذبػػػػاب كبيػػػػر، ك)اليػػػػزج(  ػػػػكت الػػػػذباب مػػػػف 2/146كاع ، ديػػػػكاف بنػػػػي أسػػػػد ) جمػػػػرة بػػػػف الػػػػرُّ  ((3

 )اليىزىج(.
، ديػكاف بشػر)ص ((4 ميػد كىػي أكمػة  ػغيرة تكػكف سػي أرض لميظػة 153بشر بف أبي خػاـز (، ك)ًجمػاد( جمػع جي

تنبت الشػجر، ك)ذك بيػدل( اسػـ مكنػع، ك)جػك( المكػاف المتسػع، ك) ظ مػة( اسػـ مكنػع، ك)عػٌريف( خمػت 
ا( حػػديثك مػػف سػػكانيا، ك)الجػػآذر(  ػػغار البقػػر الكحشػػي، ك) تمتػػرم( تمػػد رؤكسػػيا لترنػػع أمياتيػػا، ك)عػػكذن 

 الكعدة، ك)تمع النيار( ظير كانبسط.
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لغػػػػػػاء )إٌع(، كلػػػػػػدخكؿ النفػػػػػػي عمػػػػػػا الجممػػػػػػة مػػػػػػع )إٌع( نكتػػػػػػة دعليػػػػػػة سيفيػػػػػػد التركيػػػػػػب الق ػػػػػػر  كا 
 .(1)كالتخ يص

ا اعسػتثناء كقد كثر ىذا النمط سي أشعار بني أسد  بحيػث يكػاد يكػكف المػكف الغالػب عمػ 
ديػػكاف شػػاعر منػػو، كقػػد يجػػيء اعسػػتثناء بػػػ)إٌع( مػػع أداة النفػػي)ع(، كمنػػو  سػػي أشػػعارىـ، كلػػـ يخػػؿي 

 قكؿ بشر: )مف الطكيؿ(  

لكبييا ريةي لىٍيما: السيٍيؿي ًمٍنيا كي ره       كىحى جي ـي ًإعي ميحى ميعاًليىةن ع ىى كى
(2) 

 كمنو قكؿ حاجب بف حبيب: ) مف الطكيؿ( 

ٍمدً  ٍمدي ع ييٍشتىرل ًإٌع ًبأىٍثمافً  كىاٍلميٍعًطياًف اٍبًتغاءى اٍلحى مالىييما         كىالحى
(3) 

 كمنو قكؿ عٌباد بف أنؼ الكمب: )مف المتقارب(  

ٍربي ًإٌع سىميننا طاحى الريئيسي كىىادم المكاًء         كىع تىٍأكيؿي الحى كى
(4) 

 كمنو قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الطكيؿ(

مىعي ًمٍنؾى يا اٍبفى ا ىٍكرىميفى أىماني      كىآلىٍيتي ع آتيؾى ًإٌع ميساًلمنا 
(5) 

 كمنو قكؿ مغمس بف لقيط: )مف الطكيؿ(  ،كقد يجيء اعستثناء بػ)إٌع( مع )ما( الناسية

ٍف يىقكديىا ـى ا ىٍعداءي ما كافى داءىا     ًبثىٍي فى ًإٌع الًخٍزمي سىمى ًم قىٍد عى كى
(6) 

، ك)داءىػا( (7)مجيء اسـ كخبر كاف معػرستيفكبيت مغمس مف شكاىد سيبكيو عما جكاز  
،) مف السابؽ يتنح معنا التفريغ سييا سقد تسمط العامػؿ قبػؿ )إٌع(  الخبر، كاسميا مؤخر )الخزمي

 عما ما بعدىا سعمؿ سيو، كأىممت إٌع. 

  
                                                 

 (. 338 - 337عبد القاىر الجرجاني، دعئؿ اإلعجاز )ص ((1
، ديػػكاف بشػػر)ص ((2 ر(ك)حػػرة 14بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز (، ك)معاليػػة( تق ػػد العاليػػة، كىػػك مكنػػع مرتفػػع، ك)محجي

 ليما( مكنعاف، ك)كلكبيا( جمع مفردىا لكبة كىي الحرة.
 (.2/82ب ا سدم، ديكاف بني أسد ) جحاجب بف حبي ((3
 (.2/90عٌباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج ((4
 (.2/329ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج ((5
 (. 2/49مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد )ج ((6
 (.1/50سيبكيو، الكتاب )ج ((7
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 : )مف الكاسر((1)كمنو قكؿ عرسطة بف الطماح

ما ٍنوي         كى دىٍرتي عى ٍرًء ًإٌع ما اٍسًتطاعىا رىأىٍيتي مىكانىوي سى ى ًلٍممى
(2) 

ا قكؿ خكلة بنت ا زكر: ) مف الطكيؿ(  كمنو أينن

ٍعنا ما نىٍحفي ًإٌع ًمٍثؿي لىٍفظو ًب  مى ـي ًإٌع ميعارىةه                 كى سىما ىىًذًه ا ىٌيا
(3) 

ا قكؿ أبي الميكش: ) مف الكامؿ(   كمنو أينن

يكًؼ سىما ير ًسي اإليقادً  ريًسعىٍت لىوي ًقٍدري النُّ  (4)اٍىتىدل       ًإٌع ًبداعي الحى

 كمنو قكؿ مغمس بف لقيط : )مف الكاسر(

يىٍسًرؽي لىٍيمىوي ًإٌع نىكاعن  ؽُّ اٌلذم يىٍعتك نىيارنا          كى ما حى كى
(5) 

النفػػػي )مػػػا(، كمػػػا أداة كلػػػـ تعمػػػؿ اعسػػػتثناء لسػػػبقيا بػػػ ،كسػػػي البيػػػت السػػػابؽ )إٌع( لمح ػػػر
عمػػػا الخبريػػػة لػػػػ)ما( عنػػػد مػػػف أجػػػاز العمػػػؿ ليػػػا إذا دخمػػػت )إٌع( عمػػػا خبرىػػػا،  بعػػػدىا من ػػػكب

(، أك أف ا  ؿ نيكاعف عما التثنية سحذست نكنو لمنركرة لو بالم در )تنكي ن  .(6)كالبعض أكي

 كقد يجيء اعستثناء بػ)إٌع( مع أداة النفي )لـ(، كمنو قكؿ عباد بف أنؼ الكمب: ) مف المتقارب(  

لكا             كىًخٍفنا كىأىٍحًر ًبيا أىٍف تىككنىا سىمىـٍ  يىٍبؽى ًإٌع اٌلتي حاكى
(7) 

 سالمستثنا مفرغ كما بعد إٌع عامؿ سيو ما قبمو مرسكع عما الفاعمية.   

 كمنو قكؿ سنالة بف شريؾ: )مف الطكيؿ(

ـٍ يىٍشتىًرٍط ًإٌع  لى ميفىتي      كى ـٍ ييٍسـً ًإٍذ بايىٍعتيوي مىٍف خى لى اٍشًتراطى الميجاًزؼً كى
(8) 

  

                                                 

 (.2/158عرسطة بف الطماح، ىك شاعر جاىي قديـ لـ أعثر لو عما ترجمة. ديكاف بني أسد )ج ((1
 أم رجعت عنو.  (، )س درت عنو(2/159عرسطة بف الطماح، ديكاف بني أسد )ج ((2
 (. 2/495جكلة بنت ا زكر، ديكاف بني أسد )خ ((3
 (2/478أبك الميكش، ديكاف بني أسد ) ج ((4
( عذابنا أك جزاءن قاسينا.2/52مغمس بف لقيط، ديكاف بني أسد ) ج ((5  (، ك)يعتك( يستكبر، ك)نكاعن
 (.2/670جالعيني : بدر الديف، المقا د النحكية ) ((6
 (، ك)أحر بيا( لفظ لمتعجب.2/89عٌباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج ((7
 مجازؼ( مجيكؿ القدر المخاطر بنفسو.(، ك)ال2/354سنالة بف شريؾ، ديكاف بني أسد )ج ((8
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 كمنو قكؿ مح ف بف الحارث: )مف الرجز( ،كقد يجيء اعستثناء بػ)إٌع( مع أداة النفي )ليس(

سىا  (1)لىٍيسى أىخك اإًلٍس ـً ًإٌع مىٍف كى

سسبؽ المستثنا منو المحذكؼ بأداة النفي )ليس(، كجاء المستثنا جممة اسمية مف مبتػدأ  
سىا(، سي   محؿ ن ب خبر ليس.كخبر)مىٍف كى

 اعستثناء بػ)إٌع( مع أداة اعستفياـ )ىؿ(، كمنو قكؿ عباد: ) مف الطكيؿ( كقد يجيء 

دي  ـٍ :ًباً  ىىٍؿ تيٍنًكركنىني      كىىىٍؿ عابىني ًإٌع النيدل كىالتيمىجُّ  (2)سىقيٍمتي لىيي

كىػػػي مشػػػبية سفػػػي البيػػػت السػػػابؽ سػػػبؽ المسػػػتثنا منػػػو المحػػػذكؼ بػػػأداة اعسػػػتفياـ )ىػػػؿ(  
ػػػا عمػػػا الفاعميػػػة ، ك  مػػػا بعػػػده بػػػالنفي  سعمػػػؿ عمػػػؿ النفػػػي ستفػػػرغ العامػػػؿ لمػػػا بعػػػد إٌع سجػػػاء مرسكعن

 سبيؿ المدح ع الٌذـ.معطكؼ عميو، كالبيت عما 

: )مف الطكيؿ(  كمنو قكؿ كمحب بف شؤبكب ييجك رج ن مف الطائييف قائ ن

ٍنفيساءي لىئيمىةه        كىخ ـي سىيىٍؿ أىٍنتى ًإٌع خي دُّؾى شىٍييى اليؾى يىٍربيكعه كىجى
(3) 

 كمنو قكؿ بشر سي ذكره لمحبكبتو كشكقو إلييا: )مف الكاسر(

ٍيثي اٍنتابىنا ًإٌع سىريعي  سىيىٍؿ يىٍقني ليبانىتىيا ًإلىٍينا            ًبحى
(4) 

 سي البيت اعستثناء مفرغ، كما بعد إٌع مرسكع عما الفاعمية.

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص خاتمنا ق يدتو ببيت مف الحكمة: )مف البسيط( 

كىىىٍؿ نىٍحفي ًإٌع كىأىٍجسادو تىميرُّ ًبيا       تىٍحتى التُّراًب كأىٍركاحو كىأىٍركاحً 
(5) 

  

                                                 

 (.2/552مح ف بف الحارث، ديكاف بني أسد )ج ((1
 (، ك)الٌتمٌجد( ا خذ مف المجد بما يكفي.2/84عٌباد بف أنؼ الكمب، ديكاف بني أسد )ج ((2
ػػرىذ، ك)الشػػييـ( مػػا عظػػـ شػػككو2/163كمحػػب بػػف شػػؤبكب، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج ((3  (، ك)اليربػػكع( دكيبػػة سػػكؽ الجي

 مف القناسذ.
، ديكاف بشر ) ص ((4  حاجتيا، ك)سريع( سرس قكية. تيا((، ك)لبان132بشر بف أبي خاـز
كح، أٌما الثانية سمعناىا الرياح. 44عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص ((5  (، ك)ا ركاح( ا كلا جمع ري
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كقد يجيء اعستثناء المفرغ بػ)إٌع( كمعنا النفػي، كمنػو قػكؿ بشػر سػي ق ػيدتو التػي رثػا 
 بيا نفسو، كقد أ ابو الكائمي بالسيـ، ذاكرنا محامد قكمو: ) مف الكاسر( 

 (1)سىيا لىمٌناًس ًإفي قىناةى قىٍكمي               أىبىٍت  ًبًثقاًسيا ًإٌع اٍنًق بنا

كلػذا ساعسػتثناء مفػريغ كمػا بعػد  ،ؿ لمنفػيمترنا( كىك معنا محتأم )ع   كمعنا )أبت(
)إٌع( من ػػػػكب عمػػػػا المفعكليػػػػة، كالمسػػػػتثنا منػػػػو محػػػػذكؼ تقػػػػديره )مػػػػف ا مػػػػكر(، أمػػػػا إذا كػػػػاف 

 اعستثناء تامعا سما بعد إٌع من كب عما اعستثناء.

( َكاْلَكْصؼ بَيا: الثانيالمطمب   :اًلستثناء بػ )ِإًلَّ
( ك)لير(          ( اعخت ػاص باعسػتثناء، كا  ػؿ سػي تتبادعف ا دكار، سا  ؿ سػي )إعٌ )إعي

)ليػػػػر( اعخت ػػػػاص بالك ػػػػفية، إع أنيمػػػػا يتبػػػػادعف دكرٍييمػػػػا  ستحػػػػؿ )ليػػػػر( محػػػػؿ )إٌع( مفيػػػػدة 
: "اعمػػـ أف  ، كىػػذا مق ػػد المػػرادم سػػي قكلػػواعسػػتثناء، كتحػػؿي )إٌع( محػػؿ ) ليػػر( لتفيػػد الك ػػفية

إٌع( أف تكػػكف اسػػتثناء، كأ ػػؿ ليػػر أف تكػػكف  ػػفة، كقػػد تحمػػؿ إع عمػػا ليػػر، سيك ػػؼ أ ػػؿ )
 .(2)بيا، كما حممت لير عما )إٌع( ساستثنا بيا"

كقد اشػترط النحػاة إلسػادة )إٌع( معنػا )ليػر( شػرطيف يرتبطػاف بالمك ػكؼ بحيػث يتعػيف  
يف تفػارؽ سييمػا )ليػر( أف يككف جمعنػا أك شػبيو، كأف يكػكف نكػرة أك معرسنػا بػػ)أؿ(  الجنسػية، كآخػرى

 .(3)كىما أٌع يحذؼ مك كسيا، كأٌع يك ؼ بيا إٌع حيث ي ح اعستثناء

 كمف الشكاىد عما تشٌرب )إٌع( معنا الك فية قكؿ حنرمي بف عامر: ) مف الكاسر(

كيؿُّ أىخو ميفاًرقيوي أىخكهي        لىعىٍمري أىًبيؾى ًإعي الفىٍرقىدافً  كى
(4) 

ك)لير(  فة حممت عما )إٌع( سي اعسػتثناء كمػا حممػت ابف الحاجب سي الكاسية: " قاؿ
 .(5))إٌع( عمييا سي الٌ فة إذا كانت تابعة لجمع منككر لير مح كر  لتعٌذر اعستثناء"

 . (6)باب ما يككف سيو إع كما بعده ك فان"كيو استشيد بو كعنكف لو بقكلو :"كالبيت مف شكاىد سيب

                                                 

، ديكاف بشر ) ((1  (.29صبشر بف أبي خاـز
 (.517المرادم، الجنا الداني )ص ((2
 (.270-2/268جىمع اليكامع ) السيكطي، ((3
 (.2/374جحنرمي بف عامر، ديكاف بني أسد ) ((4
 (.26صابف الحاجب، الكاسية سي النحك ) ((5
 (.233-2/231سيبكيو، الكتاب ) ج ((6
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يعنػػي أف كػػؿ   ؿ نفػػس مقركنػػة بػػنفس أخػػرل سػػتفارقيا: "ككػػ(1)شػػرح ا بيػػات لمسػػيراسي كمعنػػاه سػػي
ف كػػػاف نػػنينان بػػو، شػػػديد التمسػػؾ بإخائػػػو  اثنػػيف يحػػب كػػػؿ كاحػػد منيمػػا اآلخػػػر، سػػيقطع عنػػو، كا 

 .(2)كمكدتو،  ف ىذا شأف الدنيا كسبيميا، كالفرقداف مف النجـك معركساف"

ٍ ؼ ىينىا ميخى ص سىًإف مىا بعد ًإعي ميطىابؽ لما كنقؿ البغدادم عف اٍبف ًىشىاـ قكلو  : "كىاٍلكى
: ًإعي  عي لقىػػاؿى لىػػٍيسى ًإعي اسػػتثنائية كىاً  ٍيًف ليػػر ىػػذىٍيف الكػػككبيف متفارقػػاف، كى ػػكى ٍعنػػا: كػػؿ أىخى قبميىػػا ً ىف اٍلمى

ـ تىاـٌ ميكجب كىمىا ىيكى الظياًىر مىعى كى   .(3)كنو لمستغرؽ"الفرقديف ًبالٌن ب ً ىنيوي بعد كى ى

ػػػكهي(  ػػػفة لػػػػ)كؿ( ك)ًإعي الفرقػػػداف( خبػػػرنا  كنقػػػؿ البغػػػدادم رأينػػػا آخػػػر كىىيػػػكى جعػػػؿ )مفارقػػػو أىخي
لممبتدأ اٍلمىٍك يكؼ
 .(5)-أم كالفرقداف-. أٌما الككسيكف سخرجكىا عما معنا الكاك (4)

تقارنػيما سي البيت السابؽ جػاءت )إٌع( بمعنػا )ليػر( عمػا سػبيؿ الك ػفية، كىػذا مػف 
لعمػػػؿ بعنػػػيما، كيتنػػػح مػػػف شػػػرح النحػػػاة لمبيػػػت تحممػػػو معنػػػا ليػػػر بػػػؿ ذىػػػب ابػػػف ىشػػػاـ إلػػػا 

 تكجييو بكجو كاحد كىك الك فية.

 :اًلستثناء بػ)غير( :الثالثالمطمب 
)لير( اسػـ معػرب مػبيـ مػ ـز لإلنػاسة أ ػمو الك ػفية، يسػتثنا بػو لمػا سيػو مػف معنػا         

، كىػػذا حقيقػػة اعسػػتثناء،  كيجػػكز أف يسػػتثنا بػػو كػػؿ (6)المغػػايرة، سحكػػـ مػػا بعػػده مغػػاير لمػػا قبمػػو
( جػاز بػػ)لٍير(،  مكنع استثني سيو بػ)إٌع(، قػاؿ سػيبكيو : "ككػؿُّ مكنػع جػاز سيػو اعسػتثناء بػػ)إعي

") عػػدا مكنػػع كاحػػد ع  (7)كجػػرل مجػػرل اعسػػـ اليػػذم بعػػد إعي   نيػػو اسػػـ بمنزلتػػو، كسيػػو معنػػا )إعي
يجكز أف يستثنا سيو بػ)لير( كىك ككف المستثنا اسمنا مبتدأ، يقػكؿ سػيبكيو: "كع يجػكز أف يكػكف 

نمػا أدخمػكا لير بمنزلػة اعسػـ الػذم ييبتػدأ بعػد إع  كذلػؾ أنيػـ لػـ يجعمػكا سيػو معنػا )إع( م بتػدأ، كا 
 .(8)كييجزئ مف اعستثناء" ،سيو معنا اعستثناء سي كؿ مكنع يككف سيو بمنزلة مثؿ

                                                 

السػػيراسي، يكسػػؼ بػػف الحسػػف بػػف عبػػد ا  بػػف المرزبػػاف أبػػك محمػػد السػػيراسي: أديػػب لغػػكٌم. مػػف أىػػؿ بغػػداد،  ((1
 (.8/224. ا ع ـ )جق368نسبتو إلا سيراؼ كأ مو منيا، تكسي سنة 

 (.2/59السيراسي، شرح أبيات سيبكيو )ج ((2
 (.101ص(، كابف ىشاـ، مغني المبيب )3/421جالبغدادم، خزانة ا دب) ((3
 (3/422جخزانة ا دب) البغدادم، ((4
 (.1/218ابف ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )ج ((5
 (2/125جالرني، شرح الرني عما الكاسية ) ((6
 (. 2/343جسيبكيو ، الكتاب ) ((7
 (. 2/343ج) سيبكيو، الكتاب ((8
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كتعرب )لير( إعراب اعسـ الكاقع بعد )إٌع(، كقد جكيز الفراء بناء )ليػر( حكايػة عػف بنػي  
( يقػكؿ: "كبعػض بنػي أسػد كقينػاعة إذا كانػت  )ليػر( سػي أسد كقينػاعة إذا كانػت سػي معنػا )إعي

ـي، سيقكلػػػكف: مػػػا جػػػاءني ليػػػرىؾ، كمػػػا أتػػػاني أحػػػد  ـي الكػػػ ـ قبميػػػا أك لػػػـ يػػػت ( ن ػػػبكىا، تىػػػ معنػػػا )إعي
ليرىؾ"
 .(2)، كىك رأم مخالؼ لمب رييف إذ يمنعكف البناء سيو(1)

 كيأتي اعستثناء بػ )لير( تامعا مكجبنا، كمنفيعا، كمنقطعنا، كمفرلنا، كمف ذلؾ: 

ػػا مكجبنػػا، كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ كعػػب بػػف الػػركاع يتغػػٌزؿ بمحبكبتػػو: ) مػػف   جػػاء اعسػػتثناء بيػػا تامع
 الكامؿ( 

ديًث بىعيدي  ٍيرى الحى نىكالييا لى يىخالييا المىًرحي السيفيوي تيًحبُّوي            كى كى
(3) 

الك ػػػكؿ  سفػػػي البيػػػت السػػػابؽ اسػػػتثناء تػػػاـ مكجػػػب  ساسػػػتثنا الحػػػديث مػػػف )النػػػكاؿ( كىػػػك 
سيػػػك تػػػاـ مكجػػػب، كقػػػد جػػػاء )ليػػػر( مسػػػتثنا من ػػػكبنا، كمػػػا بعػػػده   ا، كالحػػػديث بعػػػض منيػػػاإلييػػػ

سالحديث  -كلكف نكاليا بعيد عنو إع الحديث إلييا ،يحسبيا السفيو تحبو –مناؼ إليو، كالمعنا 
 بعض منيا لكف الك كؿ إليو مسمكح عما خ ؼ اعقتراب منيا. 

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: )مف الخفيؼ(

ًدٍمنىةو كىالًكتابً لً  ٍيرى نيٍؤمو كى ناًب      لى ٍت ًبالجى مىف الدرياري أىٍقفىرى
(4) 

مػػف ديػػارىـ بعػػد أف خمػػت سػػكل النػػؤم  كىػػي الحفػػر المحيطػػة  كالمعنػػا سػػي البيػػت لػػـ يبػػؽى  
بالخيمػػػػة، كآثػػػػار الخيػػػػاـ الميدمػػػػة، سأ ػػػػبحت مسػػػػتكية كالكتػػػػاب، كقػػػػد كقػػػػع اعسػػػػتثناء بػػػػػ)لير( 

كىػػػك الػػػديار كقػػػد ذكػػػر سػػػي الشػػػطر ا كؿ، كجػػػاءت )ليػػػر(  ،كالمسػػػتثنا منػػػو ليػػػر مسػػػبكؽ بنفػػػي
  ا.من كبة عما اعستثناء كجكبنا، كما بعدىا مناؼ إليي

 كمف اعستثناء المنقطع بػ)لير( قكؿ عبيد بف ا برص يفخر بقكمو: )مف الرمؿ(  

ٍرًد تىٍردم ًبالررجاؿً  ٍقريباًت الجي ٍيري ما     المى  (5)ما لىنا سييا حي كفه لى

                                                 

 . (1/382)ج معاني القرآفالفراء،  ((1
 (.2/127جالرني، شرح الرني عما الكاسية ) ((2
كاع، ديكاف بني أسد )ج ((3  (.2/175كعب بف الرُّ
(، ك)أقفػػرت( خمػػت مػػف أىميػػا، ك)الجنػػاب( مكنػػع لبنػػي سػػعد قػػـك 35( عبيػػد بػػف ا بػػرص، ديػػكاف عبيػػد )ص (4

 عبيد، ك)نؤم( الحفر حكؿ الخياـ، ك)دمنة( ما تبقا مف الديار.
 (، ك)المقربات( الخيكؿ، ك)الجرد( ق يرة الشعر، ك)تردم( تعدك.101عبيد بف ا برص، ديكاف عبيد ) ص ((5
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كالمعنػػػػا لػػػػيس لنػػػػا ح ػػػػكف نتحٌ ػػػػف بيػػػػا سػػػػي الػػػػديار إٌع خيكلنػػػػا ق ػػػػيرة الشػػػػعر تجػػػػرم 
( مرسػػكع عمػػا البدليػػةبالرجػػاؿ، كالمسػػتثنا منػػو  ( مرسػػكع، كالمسػػتثنا )ليػػري ك)مػػا( زائػػدة  ،)ح ػػكفه

 ك)المقربات( مناسة إلا لير كىي المق كدة باعستثناء.

 كمف اعستثناء المفرغ بػ)لير( جاء عميو قكؿ ناسع بف نفيع: )مف الطكيؿ( 

ما ٍيرى  كى تىراخي الٌداًر لى ـٍ كى نكفً زادىني الكاشكفى يا أيـي شاًسعو      ًبكي  (1)جي

سفي البيت السػابؽ جػاءت )ليػر( من ػكبة عمػا المفعكليػة لتفػرغ العامػؿ لمعمػؿ سييػا، كىػك  
استثناء مفرغ جاءت )لير( سيو بمعنا )إٌع( جنكف، كما بعد لير مجركر عما اإلناسة، كمعنا 

 البيت )ما زادني الكاشكف إٌع جنكننا(.

ا قكؿ أبي الميكش: )مف الطكيؿ(  كمنو أينن

ٍيري البىراًجـً كىع  ٍكؼى الررجاًؿ ميجاًشعه        كىع قىشىرى ا ىٍستاهى لى بىٍت جى  (2)قى ى

كسيػػو اعسػػتثناء مفػػرغ، كرسعػػت )ليػػر( عمػػا الفاعميػػة، كالمسػػتثنا منػػو محػػذكؼ سػػبؽ بػػأداة النفػػي 
ـ )ع(، كالمعنا " كع قشر ا ستاه إع البراجـ" عما سبيؿ اليجاء كالتذكير بشيء سيء مف حيػاتي

 كىك قشر ا ستاه.

 كمنو قكؿ عبيد بف ا برص: ) مف الكامؿ(

بي  ٍيرى ًعٍرؽو يىٍشخى ٍمؼى ا ىًسنيًة لى ًشيًج سىما تىرل     خى طىعىنكا ًبميٌراًف الكى
(3) 

)لير( كقعػػػت بمعنػػػا )إٌع( سػػػي اسػػػتثناء منقطػػػع، ػيشػػػخب، سػػػ اكالمعنػػػا سمػػػا تػػػرل إع عرقنػػػ
 كالغرض الح ر كالتككيد.

  

                                                 

 (. 2/332ناسع بف نفيع، ديكاف بني أسد )ج ((1
(، ك)ق ػبت( قطعػت، ك) جػكؼ( بػاطف، ك)مجاشػع( اسػـ حػي مػف 2/488أبك الميكش، ديكاف بني أسػد )ج ((2

 ( جمع است كىك العجز، ك) البراجـ( أحياء مف تميـ.تميـ، ك)قشر( سحؿ جمدىا، ك)ا ستاه
(، )مػػػراف( رمػػػاح  ػػػمبة، ك)الكشػػػيج( شػػػجر تؤخػػػذ منػػػو الرمػػػاح، 29عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص، ديػػػكاف عبيػػػد ) ص  ((3

 ك)خمؼ ا سنة( بعد الطعف، ك)عرؽ يشخب( دماء تسيؿ.
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 حبيش ا سدم كىك مف المخنرميف: )مف الطكيؿ(كمنو قكؿ 

ٍيريهي      طيمىٍيحه كىأفي الٌديفى ديفي محمدً   (1)شىًيٍدتي ًبأىفي ا  ع رىبي لى

ػا، كمنػػو قػػكؿ بشػػر:  (ليرػ)كقػد يجػػيء اعسػػتثناء بػ مػػع معنػػا النفػػي )أبػا(، كيكػػكف اعسػػتثناء مفرلن
 )مف الكاسر(

ٍيرى سى  ميًؿ لى اًب الشُّعىٍيبىًة يىٍكـي ًكيرً أىبا عٍبًف المينى  (2)ٍخرو       ًبأىٍ حى

ساعستثناء مفرغ بػ)أبا( بمعنػا )ع يقبػؿ( ك)ليػر( أداة اعسػتثناء، كالمعنػا ع يقبػؿ عبػف 
 المنمؿ مف ا مكر إع الفخر، كن بت )لير( عما المفعكلية لتفرغ الفعؿ )أبا( لمعمؿ سييا.

ا الك ػػفية، ك)مػػا( زائػػدة، كيجػػكز أف تكػػكف أٌمػػا قػػكؿ حاجػػب بػػف حبيػػب سيخػػرج عمػػا معنػػ
اسمنا، ك)لير لئيمة(  فة لػ)كنة(
 ، يقكؿ: )مف الكامؿ(    (3)

ًة اٍلًمٍح ؿً  ٍكنى ٍيرى لىئيمىةو        بىٍيناءى ًمٍثؿى الري  (4)يا كىنيةن ما، كيٍنًت لى

 :: اًلستثناء بػ)سكل(الرابعالمطمب 
كػػ)لير(، قػاؿ سػيبكيو: "كمػا جػاء مػف ا سػماء )سكل( ظرؼ سيو معنا )إٌع( يسػتثنا بػو 

، كسػػكل" " )سػػكل( بكسػػر السػػيف : لغػػات عػػف العػػربأربػػع ، كسػػي نطقيػػا (5)سيػػو معنػػا )إع( سغيػػره
ػػػػػكاء، -، كبفػػػػػتح السػػػػػيف ككسػػػػػرىا ممػػػػػدكدتيف-أم ) ًسػػػػػكل، سيػػػػػكل (-كنػػػػػميا مق ػػػػػكرتيف أم )سى

 .(6)ًسكاء("

كتكػػكف  ،أف "ًسػػكنل" تكػػكف اسػػمنا ذىب الككسيػػكف إلػػااختمػػؼ النحػػاة سػػي ماىييػػة )سػػكل( سػػ 
 .(7)ظرسنا، كذىب الب ريكف إلا أنيا ع تككف إع ظرسنا

                                                 

 (.2/589حبيش ا سدم، ديكاف بني أسد ) ج ((1
، ديكاف بش ((2 ، ك)ًكير( اسـ جبؿ.96ر )ص بشر بف أبي خاـز  (، ك)الشعيبة( اسـ كادو
 (. 2/322جالسيراسي، شرح أبيات سيبكيو ) ((3
(، )كنػػة( زكجػػة ا خ أك اعبػػف كىػػك المق ػػكد، كىػػي بطػػف مػػف 2/75حاجػػب بػػف حبيػػب، ديػػكاف بنػػي أسػػد )ج ((4

 بطكف العرب، ك)المح ؿ( التي يحكؿ إلييا الناس لجماليا.
 .(2/309جسيبكيو، الكتاب ) ((5
 .(3/1546جأبك حياف، ارتشاؼ النرب ) ((6
 .(1/239جابف ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ ) ((7
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كسيبكيو عما أنيا اسـ م ـز لمظرسية إع ما كاف سي نػركرة الشػعر، قػاؿ سػيبكيو: "كأمػا 
أف ىذا كقكلػؾ: أتػاني القػـك مكانػؾ، كمػا أتػاني أحػده  -رحمو ا -أتاني القـك سكاؾ، سزعـ الخميؿ 

 .(1)مكانؾ، إع أف سي سكاؾ معنا اعستثناء"

كذىػػب إلػػا أنيػػا اسػػـ كػػػ)لير( انتفػػت عنػػو الظرسيػػة،  ،كقػػد خػػالؼ ابػػف مالػػؾ رأم سػػيبكيو
يقكؿ: "قد  ٌرح سيبكيو بأف معنا سكاء معنا لير، سمذلؾ يستمـز انتفاء الظرسية كما ىي منتفيػة 

 .(2)لير" عف

كيستثنا بػ)سكل( سي المت ؿ كالمنقطع قاؿ ابف مالؾ :"كتسػاكييا مطمقنػا "سػكل" : أردتي 
... كاسػػتثناءن منقطعنػػا ...كتيسػػاكييا  بػػذلؾ أف سػػكل يسػػتثنا بيػػا كمػػا يسػػتثنا بغيػػر اسػػتثناء مت ػػ ن
ػػػػػػا سػػػػػػي قبػػػػػػكؿ تػػػػػػأثير العكامػػػػػػؿ المفريلػػػػػػة راسعػػػػػػةن كنا ػػػػػػبةن  ػػػػػػا سػػػػػػي الك ؼ...كتسػػػػػػاكييا أينن  أينن

 .(3)كخاسنةن..."

ك)سكل( م زمة لإلناسة، إع أف النحاة اختمفكا سي المناؼ إلييا  أىك معرسة أـ نكػرة؟ 
قػػاؿ أبػػك حيػػاف:" كتنػػاؼ إلػػا المعرسػػة كالنكػػرة كػػػ )ليػػر(، كزعػػـ بعنػػيـ أنيػػا ع تنػػاؼ إع إلػػا 

 .(4)المعرسة"

 ؿ الدراسػة كقد جاءت )سكل( أداة استثناء سي مكانع عدة سي شعر بني أسػد، كمػف خػ
ػػػا سػػػي أم مكنػػػع، كقػػػد جػػػاء  يتبػػػييف مجيؤىػػػا مػػػع النفػػػي أكثػػػر سمػػػـ يػػػرد اعسػػػتثناء بيػػػا مكجػػػبن تامع

 :تيةنقطعنا كمفرلنا عما ال كر اآلاعستثناء بيا منفيعا مت  ن كم

، كمنو قكؿ ابف عـ سعدل يتغزؿ بيا: ) مف الطكيؿ(   سقد جاء اعستثناء تامعا منفيعا مت  ن

تىٍركي  مىٍيًيماكى ـٍ يىٍربىٍع ىىكامى عى لى ـٍ أىٍبًغ ًمٍنييما     ًسكاًؾ كى ييٍيًف لى ًلٍمحى
(5) 

سالمستثنا محبكبتػو مػف الحيػيف، كتركيبنػا )سػكل( مسػتثنا كمػا بعػده النػمير العائػد عمػا  
)سػػعدل( منػػاؼ إليػػو، كالمسػػتثنا منػػو النػػمير )ىمػػا( العائػػد عمػػا الحيػػيف، كسػػعدل داخمػػة سػػي 

 ناء تاٌـّ منفي. الحييف، ساعستث

                                                 

 (.2/350جسيبكيو، الكتاب ) ((1
 (.2/316جابف مالؾ، شرح التسييؿ ) ((2
 (.314-2/313جالمرجع السابؽ ) ((3
 (3/1547جأبك حياف، ارتشاؼ النرب ) ((4
 (، ك)يربع( يقيـ كيثبت.2/202ابف عـ سعدل، ديكاف بني أسد)ج ((5
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ػػا أكس بػػف حارثػػة، كىاجينػػا قكمػػو لي ػػمح مػػا بينػػو كبػػيف أكس، يقػػكؿ    كمنػػو قػػكؿ بشػػر مادحن
 مستثنينا بػ)سكل(: ) مف الطكيؿ(

ـٍ     ًسكل سىٍيًب سيٍعدل ًإفي سىٍيبىؾى ناًسعي  ـٍ يىٍمنىعكؾى نيفكسىيي بيدي العى ا لى  (1)عى

 الديكاف:كسي ركاية أخرل لمبيت عف بشر سي ىامش 

ـٍ يىتيقكؾى ًبًذميةو        ًسكل سىٍيًب سيٍعدل ًإفي سىٍيبىؾى كىاًسعي  بيدي العى ا لى  عى

كسي البيت الثاني اعستثناء تاٌـّ منفي متي ؿ لػذكر المسػتثنا منػو )ذمػة(، كسػبقو بػالنفي،   
ز الن ب كدخكؿ المستثنا سي عمكمو كىك عطاء أك ذمية )سعدل(، كحكـ المستثنا )سكل( جكا

سػػػإف اعتبرنػػػا )سػػػيب   يػػػة ا كلػػػاعمػػػا اعسػػػتثناء كالجػػػر عمػػػا البدليػػػة، كاإلبػػػداؿ أرجػػػح، أٌمػػػا الركا
ف لػػػـ يكػػػف كػػػذلؾ سعمػػػا اعنقطػػػاع يخػػػريج، كيتػػػرجح الن ػػػب سػػػعدل ( جػػػزءنا مػػػنيـ سيػػػك مت ػػػؿ، كا 

 لممستثنا مع جكاز البدلية.

ا قكؿ بشر ييجك قـك أكس بف حارثة: )مف الكاسر(  كمنو أينن

لىٍيسى لىييـٍ ًسكل ذىاكيـ لىناءي  ٍيؿو       كى مىجاىيؿه ًإذا نيًدبكا ًلجى
(2) 

كمق ػػكد البيػػت أف قػػـك أكس إذا دعػػكا لخػػ ؼو أك مشػػكمة سيػػـ ييبػػكف دكف تفكيػػر، كقػػد  
سخر بعض الشعراء بيذه ال فة، إٌع أنيا سي ىذا البيت عما سبيؿ اليجػاء كلػيس الفخػر، سيػـ ع 

، كلػػيس يػػنفعيـ شػػيء سػػكل ىػػذا ا مػػر، كىػػك ىجػػاء كانػػح، كالمسػػتثنا يجيػػدكف ليػػر ىػػذه ال ػػفة
معننا )الجيؿ( مستكف سي اسـ اإلشارة)ذا( كىك مناؼ لفظنػا، كالمسػتثنا منػو اسػـ لػيس المػؤخر 
نػػػاء(، كسػػػبؽ اعسػػػتثناء بػػػأداة النفػػػي )لػػػيس(، كعميػػػو يكػػػكف المعنػػػا: "لػػػيس عنػػػدىـ نػػػاسع سػػػكل  )لى

ية داخػؿ سػي النفػع ساعسػتثناء تػاٌـّ مٌت ػؿ، كسػي البيػت مسػألة الجيؿ"، كالجيؿ سي الحمٌية كالع ب
 أخرل كىي تأخر المستثنا منو عما المستثنا كىك جائز.

قػػاؿ ابػػف عقيػػؿ: "إذا تقػػدـ المسػػتثنا عمػػا المسػػتثنا منػػو سإمػػا أف يكػػكف الكػػ ـ مكجبنػػا أك 
 ، ف كػػػاف ليػػػر ليػػػر مكجػػػب  سػػػإف كػػػاف مكجبنػػػا كجػػػب ن ػػػب المسػػػتثنا نحػػػك قػػػاـ إع زيػػػدنا القػػػـك كا 

"  .(3)مكجب سالمختار ن بو ستقكؿ ما قاـ إع زيدنا القـك

                                                 

، ديػػػػكاف بشػػػػر ) ص  ((1 ـك بشػػػػر بنػػػػي أسػػػػد، ك)سػػػػيب( عطػػػػاء، (، )عبيػػػػد الع ػػػػا( قػػػػ115بشػػػػر بػػػػف أبػػػػي خػػػػاـز
 سعدل( أـ أكس بف حارثة. ك)

ناء( ناسع.3المرجع السابؽ )ص ((2  (، ك)الجيؿ( الحمية كالع بية القبمية، ك)ندبكا( طمبكا، ك)لى
 (.2/216ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )ج ((3
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كىػك المختػار،  ،كعميو يككف حكـ )سكل( سي البيت السابؽ جكاز الن ب عما اعسػتثناء 
 .-كىك المستثنا منو–كجكاز الرسع عما البدلية مف اسـ ليس 

كالتقػدير: " لػيس  ،حػذكسناكقد يكٌجػو البيػت عمػا أنػو مػف المفػرغ إذا جعمنػا المسػتثنا منػو م 
ليـ نػاسع مػف الفنػائؿ سػكل الجيػؿ" كلكػف التحميػؿ ا كؿ أقػرب لممعنػا لكجػكد اسػـ لػيس كخبرىػا 

 نمف المستثنا منو )لناء(.  -الحمية كالع بية –سي الجممة كدخكؿ  فة الجيؿ 

 كمف التاـ المنقطع قكؿ عمرك بف شأس ييجك قـك امرئ القيس: )مف الطكيؿ(   

ٍردىؿً سىما أىسٍ  بيًة خى ٍت سي الغىٍزًك ًكٍندىةي بىٍعدىىا          كىع أىٍدرىككا ًمٍثقاؿى حى  مىحى

ـٍ تيقىتيؿً  قىٍتما تىمىٌنا قىٍتمىيا لى  (1)ًسكل كىًمماتو ًمٍف أىلاني شاًعرو            كى

كىػػك  ،سفػػي البيػػت السػػابؽ اعسػػتثناء منقطػػع  لعػػدـ دخػػكؿ )الكممػػات( سػػي المسػػتثنا منػػو 
)مثقاؿ حبػة خػردؿ(، كقػد سػبؽ المسػتثنا منػو بػأداة النفػي )ع(، ك)سػكل( مسػتثنا من ػكب عمػا 
الػػػراجح كيجػػػكز سيػػػو البدليػػػة مػػػف المسػػػتثنا منػػػو، كسيػػػو يؤكػػػد أف بنػػػي امػػػرئ القػػػيس لػػػـ يفمحػػػكا سػػػي 

أمنيػػات لػػػـ تتحقػػؽ سػػػكل سػػػي ط بيػػـ لقكمػػػو كلػػـ يعػػػكدكا إع بالكعيػػد الفػػػارغ سػػػي أبيػػات أشػػػعارىـ ك 
 شعار.ا 

 .: اًلستثناء بػ)عدا, خال, حاشا(الخامسالمطمب 
مف ا لفاظ التي يستثنا بيا)عدا( ك)خ ( ك)حاشا(، سيخرج ما بعدىا مف حكـ مػا قبميػا،  

نػػا كىػػك معنػػا اعسػػتثناء بػػػ )إٌع(، كقػػد سٌ ػػؿ النحػػاة سػػي طبيعتيػػا، لكػػنيـ اتفقػػكا عمػػا دخػػكؿ مع
مػػكجزنا مػػع اإلشػػارة إلػػا تكاسػػؽ المفظػػيف سيمػػا يخ ػػيما عنػػد كثيػػر  اعسػػتثناء سييػػا، كأس ػػؿ الحػػديث

 كع يرل الباحث داعينا لمف ؿ بينيما:  ،(2)مف النحاة

 )عدا(, )خال(: -1

إلػػا سعميتيمػػا، قػػاؿ  (3))عػػدا( ك)خػػ ( لفظػػاف مختمػػؼ سػػي طبيعتيمػػا، ذىػػب سػػيبكيو كالمبػػرد       
ػػا )عػػدا( ك)خػػ ( سػػ  يككنػػاف  ػػفة،" سػػيبكيو:" كلكػػٍف سييمػػا إنػػمار كمػػا كػػاف سػػي )لػػيس( ك)ع  كأمي

                                                 

(، )كندة( قبيمة امرئ القيس، ك)ألاني شاعر( يق ػد بيػا 47عمرك بف شأس، ديكاف عمرك بف شأس ) ص  ((1
 أشعار امرئ القيس.

  ابػػف (2/306جشػػرح التسػػييؿ)   ابػػف مالػػؾ،(4/426جالمقتنػػب )المبػػرد،   (2/348جالكتػػاب )سػػيبكيو،  ((2
 (.2/278جىمع اليكامع)السيكطي،   (189مغني المبيب )ص ىشاـ،

 (.4/426)ج المقتنبالمبرد،  ((3
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تو سي)ع يكػكف( ك)لػيس(، كذلػؾ قكلػؾ: مػا أتػاني أحػده خػ   تو سييما ًق ي يككف(، كىك إنماره ًق ي
)خػ ( ك)عػدا( سييمػا معنػا  ػيـ زيػدان، إعي أفي زيدنا، كأتاني القكـي عػدا عمػرنا، كأنيػؾ قمػت: جػاكز بعني

 .(1)اعستثناء"

نػمار الفاعػؿ سييمػا، كن ػب كىك يشير إلا   معنا الفعمية سييمػا إذ قػدرىما بػػ)جاكز(، كا 
 اعسـ بعدىما.

كذىب أبك حياف إلا جكاز الفعمية كالحرسية سييما، كنسػب الػرأم للخفػش ثػـ كاسقػو الػرأم 
بما نقؿ عف العرب مف شكاىد تدعـ القكؿ بحرسيتيما، قاؿ أبك حياف: "كلـ يعرؼ سػيبكيو الجػر بػػ 

نمػػا نقػػؿ الجػػر بيمػػا ا خفػػش، كثبػػت بالنقػػؿ ال ػػحيح عػػف العػػرب أف )حاشػػا )عػػدا(، ك)خػػ  (، كا 
ذا انت ػب كػف  في كيػ كعدا كخ ( ينت ب اعسػـ بعػدىا سػي اعسػتثناء، كينجػر سػإذا انجػري  حركسنػا، كا 

 .(2)أسعاعن"

ليػػو   كبػػذلؾ يػػرجح أبػػك حيػػاف رأم ا خفػػش سػػي جػػكاز الن ػػب كالجػػر بػػػ)عدا( ك)خػػ (، كا 
، كىػػػك سػػػي الحػػػاليف ًمػػػٍف أدكات المػػػرادم إذ يقكؿ:ذىػػػب  ")عػػػدا( لفػػػظ مشػػػترؾ، يكػػػكف حرسنػػػا، كسعػػػ ن

ذا كػػػاف سعػػػ ن ن ػػػبو، ستقػػػكؿ: قػػػاـ القػػػـك عػػػدا زيػػػدنا،  ػػػري المسػػػتثنا، كا  اعسػػػتثناء، سػػػإذا كػػػاف حرسنػػػا جى
، كتتعييف سعمييتو بعد ما الم دريية"  .  (4)،ككذلؾ قاؿ عف )خ ((3)بالني ب كالجرر

كتػػػدخؿ )مػػػا( عمػػػا )عػػػدا( ك)خػػػ ( سيتكجػػػب سعميتيمػػػا عنػػػد مػػػف قػػػاؿ بحرسيتيػػػا، قػػػاؿ أبػػػك  
ذا جاء قبميا )ما( سالجميكر عما كجكب الن ب بعدىا قاؿ الفراء: إذا استثنيت بػػ )مػا   حياف: "كا 

   (5)عدا كما خ ( نمير المتكمـ قمت: ما عداني، كما خ ني".

)حاشا كخػػ  كعػػدا(، سيجػػرٍرف المسػػتثنا أحرسنػػا، يسػػتثنا بػػػ كقػػاؿ ابػػف مالػػؾ سػػي التسػػييؿ:" 
، كيتعٌيف الثاني، لػ)خ  كعدا( بعد "ما" عند لير الجرمي"  .(6)كين ٍبنو أسعاعن

كلـ ألحظ كركد شكاىد لػ)عدا( كػأداة اسػتثناء سػي شػعر بنػي أسػد لكػف كرد اعسػتثناء بػػ)ما  
 خ ( سي قكؿ كميب بف نكسؿ ي ؼ سرسنا لو: )مف الطكيؿ(

                                                 

 (. 2/348)ج الكتابسيبكيو،  ((1
 .(3/1534ج)ارتشاؼ النرب أبك حياف،  ((2
 .(460)صالجنا الديانيالمرادم،  ((3
 .(436)ص المرجع السابؽ ((4
 .(3/1534ج) ارتشاؼأبك حياف،  ((5
 (.2/306جشرح التسييؿ)ابف مالؾ،  ((6
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ٍيتنا ما خى  ريكيباًتيا       كىجاءى سىجا اًلؾى المٍكًف أىٍسًكد ءىٍت كيمى  (1)اًسكاىا مى

كاعسػػػتثناء تػػػاٌـّ مكجػػػب  إذ المسػػػتثنا منػػػو مػػػذككر كىػػػك ) كيميتنػػػا(، كالمسػػػتثنا )ركباتيػػػا(،  
كأداة اعسػػػػتثناء)ما خػػػػ (، ك)مػػػػا( ناسيػػػػة، ك)خػػػػ ( سعػػػػؿ مبنػػػػي ساعمػػػػو مسػػػػتتر كجكبنػػػػا، كالمسػػػػتثنا 

ا( من كب عما المفعكلية عمؿ سيو )خ (، كىك استثناء مت ؿ   ف المستثنا جػزءه مػف )ركباتي
أم جاءت سرسػو بمػكف أحمػر مشػكب بالسػكاد   " سجاءت كميتنا إع ركباتيا المستثنا منو، كالمعنا

 إع ركباتيا سكانت سكداء، أٌما أسراسيـ سكانت سكداء لـ تشبيا الحمرة.  

 حاشا: -2

)حاشػا( لفػػظ مػػف ألفػػاظ اعسػتثناء عنػػد العػػرب، تفيػػد معنػػا تنزيػو المسػػتثنا عمػػا لحػػؽ بمػػا         
ذا اسػتعمؿ حاشػا سػي  قبمو مف حكـ، كىك مفيـك المغايرة المستكف سي اعسػتثناء، قػاؿ الرنػي:" كا 

يستثنا اعستثناء أك سي ليره  سمعناه تنزيو اعسـ الذم بعده مف سكءو ذكر سي ليره، أك سيو، س  
 .(2)بو إع سي ىذا المعنا"

( بحػذؼ ا لػؼ   كسي لفظيا لغػات  سيقػاؿ )حاشػا( بػألفيف، ك)حشػا( بػألؼ آخػرة، ك)حػاشى
ا خيرة كىك كثير، كالث ثة مشيكرة عف العرب، كقد نيقؿ عنيـ نادرنا )حاٍش( بإسكاف الشيف
(3). 

 ، ػا )حاشػا( سمػيس كاختمؼ النحاة سي طبيعتيا سذىب سيبكيو إلا أنيا حرؼ جػرم قػاؿ: "كأمي
كىػػك  ،(4)باسػػـ، كلكنيػػو حػػرؼه يجػػرُّ مػػا بعػػده كمػػا تجػػرُّ )حتيػػا( مػػا بعػػدىا، كسيػػو معنػػا اعسػػتثناء"

 .  (5)المشيكر مف قكؿ النحاة

كذىب المبٌرد إلا تردده بيف الفعمية كالحرسية  سترد سع ن ن ب ما بعده، كتػرد حػرؼ جػرم 
( سحاشػػا، كخػػ ، كمػػا كػػاف سعػػ ن لسػػماع الجػػرُّ بيػػا كىػػك المشػػيكر، قػػ اؿ: "كمػػا كػػاف حرسنػػا سػػكل )إعي

ٍف كاسقا لفظ الحركؼ" ،سحاشا، كخ   .(6)كا 

                                                 

(، ) )كميتنا( سرس خالطو السكاد كالحمرة، أك مػا كػاف ذيمػو كعرسػو 2/202كميب بف نكسؿ، ديكاف بني أسد )ج ((1
 أسكديف.

 (.2/124جشرح الرني عما الكاسية )الرني،  ((2
 (.567الجنا الداني سي حركؼ المعاني)صالمرادم،   (179ر ؼ المباني )ص المالقي،  ((3
 .(350-2/349)ج الكتابسيبكيو،  ((4
 (.1/621جشرح ابف عقيؿ )ابف عقيؿ،  ((5
 .(1/391)ج المقتنبالمبرد،  ((6
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ا لػػكركده منكننػػا سػػماعنا عػػف العػػرب إذ يقػػكؿ:" كيجػػكز أف نقػػكؿ كجػػكي  ز الرنػػي مجيئػػو اسػػمن
)حاشػػػػا  (: اسػػػػـ بنػػػػي لمشػػػػابيتو لفظنػػػػا كمعننػػػػا لحاشػػػػا  :)حاشػػػػا( الجػػػػارة حػػػػرؼ، كسػػػػي نحػػػػك في إً 

نمػا يق ػد لفػظ التنزيػو بيػا، أٌمػا مػا (1)الحرسية" ، لكػف الرنػي ع يق ػد بيػا )حاشػا( اعسػتثنائية، كا 
 كانت ل ستثناء سمختمؼ سييا بيف الحرسية كالفعمية كالمشيكر عند النحاة حرسيتيا.

بقكلو: "ذىب الككسيكف إلا أف "حاشا" سي كقد لخص ابف ا نبارم الخ ؼ سي طبيعتيا 
، كذىب بعنيـ إلا أنو سعػؿ اسػتعمؿ اسػتعماؿ ا دكات، كذىػب الب ػريكف  اعستثناء سعؿ ماضو

د إلا أنو يككف سع ن كيككف حرسنا"  .(2)إلا أنو حرؼ جر، كذىب أبك العباس الميبىرر

أع تػرل أنػؾ لػك قمػت: أتػكني  سػيبكيو:"أميا دخكؿ )ما( عمييػا سجميػكر النحػكييف عمػا منعػو، قػاؿ 
ػػا" مػػا حاشػػا زيػػدنا، لػػـ يكػػف ك من
، ، كىػػك بػػذلؾ يمنػػع جػػكاز دخػػكؿ )مػػا( عما)حاشػػا( اعسػػتثنائية(3)

، كىػك رأم نسػبو أبػك حيػاف (4)كذىب ابف عقيؿ إلا جػكاز سػبقيا بػػ)ما( قمػي ن كمػا كرد عػف العػرب
 .(5)جاز الكسائي: قاـ القـك ما حاشا زيد"إلا الكسائي، قاؿ :"كزيادة )ما( قبؿ حاشا قميمة: كأ

( عنػد شػعراء بنػي أسػد، كقػد خرجػت )حاشا الباحث عما شاىد كاحدو جاءت سيو كقد عثر
عما معنا اعستثناء، كىك مف شكاىد النحاة عمػا جػكاز سعميػة حاشػا كػػ)خ ( ك)عػدا(، كىػك قػكؿ 

 الجميح : )مف الكامؿ(   

كفى إذىا   ةى يىنظيري كىاحى ٍثـً              كبىنيك رى  نىظىرى النيًدمُّ ًبآنيؼو خي

اشىا أىبىا ثىٍكبافى ًإفي أىبا                 ثىٍكبافى ليس ببكمة سدـ  (6)حى

سػػي البيتػػيف السػػابقيف اسػػتثناء تػػاٌـّ مكجػػب، المسػػتثنا منػػو )بنػػك ركاحػػة(، كالمسػػتثنا )أبػػا  
ديكاف من كب عما أنو مفعػكؿ لػػ)حاشا(، ثكباف(، كأداة اعستثناء )حاشا(، كما بعدىا سي ركاية ال

، كقػد ركيػػت )أبػي ثكبػاف( عمػػا  أك ا لػؼ عمػا ركايػة الق ػػر سػي ا سػماء الخمسػػة مجػركر محػ ع
 .(7)رم جحرؼ ععتبارىا   الجر بػ)حاشا(

                                                 

 (.124-2/123جشرح الرني عما الكاسية )الرني،  ((1
 (.1/226جاإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )ابف ا نبارم،  ((2
 (.2/350جالكتاب )سيبكيو،  ((3
 (.2/239ج)شرح ابف عقيؿابف عقيؿ،  ((4
 (.3/1534جارتشاؼ النرب )أبك حياف،  ((5
 .العاجز(، ك)ببكمة( ا بكـ الذم ع يستطيع الك ـ، ك)سدـ( 2/34الجميح ا سدم، ديكاف بني أسد )ج ((6
 (.166ابف ىشاـ، مغني المبيب ) ص  ((7
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 :اًلستثناء بػ)ليس, كًل يككف( :السادسالمطمب 
ناق اف يرسعاف اسػمنا نػميرنا مسػتترنا كىما سع ف ناسخاف  كيستثنا بػ)ليس( ك)ع يككف( ،       

 .(1)، سيؤدياف معنا اإلخراج سي )إٌع(-كىك المستثنا بيما-كجكبنا، كين باف الخبر 

"سإذا جاءتا كسييما معنا اعستثناء سإفي سييما إنػمارنا، عمػا ىػذا كقػع سييمػا  قاؿ سيبكيو:
 .(2)معنا اعستثناء"

: "ًمػػػٍف أدكات اعسػػػتثن  ػػػيكطيُّ اء )لػػػيس(، )كع يكػػػكف(، كىػػػي النياق ػػػة، ع أخػػػرل، كقػػػاؿ السُّ
اٍرتيجمىت ل ستثناء، كين باف المستثنا عمػا أنيػو خبػر ليمػا، كاعسػـ نػمير عـز اعسػتتار، نحػك: 

 .(3)قاـ القكؿ ليس زيدنا، كخرج النياس ع يككف عمرنا"

بػ ) مػا( أك )لػـ( كيشترط سي )ع يككف( أف تسبؽ بػ)ع(، س  يقع اعستثناء بيا إذا سبقت 
، كع يككف خبرىا مع )لػيس( جممػة، كع تػدخؿ عمييمػا الػكاك، كع يجػكز تقػديميما عمػا (4) أك )لف(

 .(5)الجممة السابقة ليما

 كلـ يعثر الباحث عما شكاىد ليما سي ديكاف بني أسد.

  

                                                 

 (.2/311 جشرح التسييؿ )ابف مالؾ،  ((1
 (. 2/347جالكتاب )سيبكيو،  ((2
 (. 2/215جىمع اليكامع )السيكطي،  ((3
 (.2/284جالمرجع السابؽ ) ((4
 (.1539-3/1538جارتشاؼ النرب )أبك حياف،  ((5
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 المبحث الثَّاني
 مسػػػائػػػػؿ متػػػفػػػرقػػػػة

ؿ: مسائؿ متفرِّقة  :ليا عالقة باًلستثناء المطمب األكَّ
 كيشمؿ:

 :(1)العامؿ في المستثنى -1

ػػػمكا القػػػكؿ سييػػػا  لمػػػا أسسػػػكا عميػػػو          تعػػػددت أقػػػكاؿ النُّحػػػاة سػػػي العامػػػؿ سػػػي المسػػػتثنا، كس ي
إٌع أف ىػػذا التف ػػيؿ قػػد يسػػتغنا عنػػو سػػي الدراسػػة التطبيقيػػة،  -العامػػؿ-نظػػريتيـ سػػي نظػػـ المغػػة

ف اختمػػػؼ سػػػي النا ػػػب، لكػػػف نشػػػير إلػػػا اآلراء كنسػػػبة كػػػؿ رأم  ،لثبػػػات العمػػػؿ كىػػػك الن ػػػب، كا 
 و كما كرد سي كتب النحاة، كىي:ل احب

، كىػك رأم ابػف مالػؾ كنسػبو لسػيبكيو،  الرأم األكؿ: عامؿ الن ب سي المستثنا ىػك )إٌع( مسػتق ع
ف لػػـ ييتػػرؾ المسػػتثنا منػػو  سمممسػػتثنا بػػػ)إٌع( الن ػػب مطمقنػػا، بيػػا ع بمػػا قبميػػا  قػػاؿ ابػػف مالػػؾ: "كا 

، كع بأستثني منمرنا، كع بػأٌف مقػدرة بعػدىا، كع بػإٍف مخففػة مركبنػ ا منيػا معٌدل بيا، كع بو مستق ن
. كىػك بػذلؾ يػذكر اآلراء ا خػرل ثػـ يفنػدىا (2)كمف ع خ سنا لزاعمػي ذلػؾ، كساقنػا لسػيبكيو كالمبػرد"

 .  كع يجيز سكل رأم كاحد، كىك أف العامؿ )إٌع( مستق ع

، أك معنا الفعؿ نسبو ابف يعػيش  الرأم الثاني: عامؿ الن ب سي المستثنا الفعؿ المتقدـ مستق ع
، كىػػك (4)كعػزاه السػيكطي عبػػف خػركؼ عنت ػاب )ليػر( سػػي مكنػعو مػف ليػر )إٌع(، (3)لسػيبكيو

كلعػؿ أقػكل اآلراء أنػو من ػكب بالفعػؿ قبميػا، أك بغيػره ممػا  رأم رجحو كقكاه عباس حسف بقكلو:"
 .(5)يعمؿ عمؿ الفعؿ"

                                                 

(  ابػف 2/76(  ابف يعيش، شرح المفٌ ػؿ )ج218-1/212جابف ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ ) ((1
ابػػف عقيػػؿ، شػػرح ابػػف عقيػػؿ (  517-516المػػرادم، الجنػػا الػػدياني )ص(  2/271جمالػػؾ، شػػرح التسػػييؿ)

 (. 2/252جىمع اليكامع ) ،السيكطي(  2/211ج)
 (. 2/264جابف مالؾ، شرح التسييؿ) ((2
 (.2/76ابف يعيش، شرح المفٌ ؿ )ج ((3
 (.2/252السيكطي، ىمع اليكامع )ج ((4
 (.2/328ج، النحك الكاسي ): عباسحسف ((5
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 عامػؿ الن ػب سػي المسػتثنا الفعػؿ المتقػدـ بتعديػة إٌع، كىػك رأم رجحػو ابػف عقيػؿ الرأم الثالث:
سػػػي شػػػرح ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ إذ يقػػػكؿ: "كالٌ ػػػحيح ًمػػػٍف مػػػذاىب الٌنحػػػكيريف أفي النيا ػػػب لػػػو مػػػا قبمػػػو 

"  .(1)بكاسطة إعي

كىك رأم نيسػب  عامؿ الن ب سي المستثنا )إٌف( المركبة سي )إٌع(، ك)ع( العاطفة، الرأم الرابع:
كىػك المشػيكر -إلا الفػراء كالكػكسييف، قػاؿ ابػف ا نبػارم:" كذىػب الفىػرياء كمػف تابعػو مػف الكػكسييف 

إلػػػا أف "إع" مركبػػػة مػػػف إفي كع، ثػػػـ خففػػػت إفي كأدلمػػػت سػػػي ع، سن ػػػبكا بيػػػا سػػػي  -مػػػف مػػػذىبيـ
(، كعطفكا بيا سي النفي اعتبارنا ب "  .  (2)اإليجاب اعتبارنا بػ)إفي

عامػؿ الن ػب سػي المسػتثنا )أٌف( مقػدرة بعػد )إٌع(، كىػك رأم نقمػو ابػف ا نبػارم  لرأم الخػامس:ا
كحكػػي عػػف الكسػػائي أنػػو قػػاؿ: إنمػػا ن ػػب المسػػتثنا   ف  عػػف الكسػػائي، قػػاؿ سػػي اإلن ػػاؼ:"
 .(3)تأكيمو: قاـ القـك إع أف زيدنا لـ يقـ"

عامػػؿ الن ػػب سػػي المسػػتثنا سعػػؿ منػػمر تقػػديره )أسػػتثني(، نسػػب لممبػػرد سػػي  الػػرأم السػػادس:
، لكػػػف ابػػػف مالػػػؾ نسػػػب لممبػػػرد القػػػكؿ بعمػػػؿ )إٌع( مسػػػتقمة، كأف ك مػػػو سػػػي المقتنػػػب (4)اليمػػػع

 .  (5)مخالؼ لما نسب إليو، ككاف ك مو تفسيرنا لمعنا اعستثناء كليس العامؿ سيو

الفىػػة ا كؿعامػػؿ الن ػػب سػػي المسػػتثن الػػرأم السػػابع: ً ىف اٍلميٍسػػتىٍثنا ميكجػػب لىػػوي اٍلقيػػاـ بعػػد   ا ميخى
 .(6)نىٍفيو عىف ا كؿ أىك عىكسو كعميو الكسائي سيما حكاه السيكطي

 ما ُيحذؼ المستثنى فيو استخفافنا: -2

يحذؼ المستثنا تخفيفنا مػع )لػيس(  لعمػـ المخاطػب بػو، قػاؿ سػيبكيو سػي بػاب مػا يحػذؼ         
، كلػيس إٌع، كأنيػو قػاؿ: لػيس إعي ذاؾ كلػيس ليػر  المستثنا سيو استخفاسنا: "كذلؾ قكلؾ: لػيس ليػري

                                                 

 (. 2/211ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )ج ((1
 (.1/212ابف ا نبارم، اإلن اؼ سي مسائؿ الخ ؼ )ج ((2
 (. 1/212ج) المرجع السابؽ ((3
 (. 2/253جالسيكطي، ىمع اليكامع ) ((4
 ( 2/273ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج ((5
 (. 2/253جالسيكطي، ىمع اليكامع ) ((6
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)لػيس( بيػذا ، كقد اخت ػت (1)ذاؾ، كلكنييـ حذسكا )ذلؾ( تخفيفنا كاكتفاءن بعمـ المخاطىب كما يعني"
 . (2)الحذؼ  س  يجكز الحذؼ مع )ع يككف(، ك)لـ يكف(

 تكرار )إًل( لغير تككيد أك عطؼ:  -3

"جػاء القػـك إٌع زيػدنا  :إذا استثني بػ )إٌع( مستثنياف أك أكثر لغيػر تككيػد كع عطػؼ كقكلػؾ
إٌع عمرك" سقد ثبت معنا اإلخراج لمػا بعػد )إٌع( كمييمػا، قػاؿ ابػف عقيػؿ: "كمعنػا قكلػو: كحكميػا 
سػػي الق ػػد حكػػـ ا كؿ  أف مػػا يتكػػرر مػػف المسػػتثنيات حكمػػو سػػي المعنػػا حكػػـ المسػػتثنا ا كؿ، 

زيػػدنا إع عمػػرنا إع بكػػرنا  سيثبػػت لػػو مػػا يثبػػت لػػلكؿ مػػف الػػدخكؿ كالخػػركج سفػػي قكلػػؾ قػػاـ القػػـك إع
   .(3)الجميع مخرجكف"

"كذلػؾ قكلػؾ: مػا أتػاني إعي زيػده إعي عمػرنا، قاؿ سيبكيو:  -أم تكراره–كعف تثنية المستثنا 
كع يجكز الريسعي سي عمرك، ًمٍف ًقبىؿ أفي المسػتثنا ع يكػكف بػدعن ًمػفى المسػتثنا، كذلػؾ أنيػؾ ع تريػد 

ؿ ًمفٍ  ك، سأنػت  أٍف تيخرج ا كي ٍف شػئت قمػت: مػا أتػاني إعي زيػدنا إعي عمػره شيء تيػدًخؿ سيػو اآلخػر، كا 
ؿ" ٍف شئت ن بتى اآلخر كرسعت ا كي ؿ كرسعت اآلخر، كا   .(4)سي ذا بالخيار إٍف شئت ن بت ا كي

سفيػػػػو اعسػػػػتثناء مفػػػػرغ، سيفػػػػرغ العامػػػػؿ لمعمػػػػؿ سػػػػي كاحػػػػدو منيمػػػػا، كين ػػػػب اآلخػػػػر عمػػػػا 
البػػدؿ سييمػػا لعػػدـ تسػػاكم اعثنػػيف  سين ػػب أحػػدىما عمػػا اعسػػتثناء كيفػػرغ  اعسػػتثناء، كع يجػػكز
 اآلخر لمعامؿ سيو. 

كلػػـ يعثػػر الباحػػث عمػػا شػػكاىد لػػكركد )إٌع( مكػػررة لغيػػر تككيػػد أك عطػػؼ سػػي شػػعر بنػػي 
أسػػػد، كقػػػد عثػػػر الباحػػػث عمػػػا تكػػػرار )إٌع( لمتككيػػػد مػػػع العطػػػؼ سػػػي قػػػكؿ مػػػرة بػػػف الػػػركاع: )مػػػف 

 البسيط(

قىٍد أى  ٌع ا ىٍزرىؽي اليىًزجي كى     (5)قكدي ًلغىٍيثو ع أىنيسى ًبًو            ًإٌع اٍلبىعكضي كىاً 

  

                                                 

 (. 345-2/344سيبكيو، الكتاب )ج ((1
 (.2/83ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج ((2
 (.2/224ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )ج ((3
 (. 2/338سيبكيو، الكتاب )ج ((4
كاع ، ديكاف بني أسد) ((5  (، ك)ا زرؽ( ذباب كبير، ك)اليزج(  كت الذباب مف )اليىزىج(.2/146جمرة بف الرُّ
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 حكـ تقدُّـ المستثنى عمى المستثنى منو: -4

يجكز تقدـ المستثنا عما المستثنا منو إذا كاف اعستثناء تامعا مكجبنا، كسػي ىػذه الحالػة          
ػػػا ليػػػر مكجػػػب كتقػػػدـ المسػػػتثنا  ،يتعػػػيف ن ػػػب مػػػا بعػػػد )إع( عمػػػا اعسػػػتثناء، أٌمػػػا إذا كػػػاف تامع

ـ سجميكر النحاة  عمػا كجػكب ن ػبو، كجػكز بعنػيـ البدليػة سيػو، لكنػو مرجػكح  لمػا سيػو مػف تقػد
ػػا، كىػػك عنػػد ابػػف  التػػابع عمػػا متبكعػػو، أك تغيػػر الحػػاؿ بػػيف التػػابع كالمتبػػكع، سي ػػبح ا  ػػؿ سرعن

 .(1)يعيش "مف أحسف القبيحيف"

يككف الك ـ مكجبنػا أك ليػر  قاؿ ابف عقيؿ: "إذا تقديـ المستثنا عما المستثنا منو سإميا أفٍ  
ٍف كػاف ليػرى مكجػب،   مكجب سإٍف كاف مكجبنا كجب ن ب المستثنا، نحػك: قػاـ إعي زيػدنا القػكـي، كا 

"  .(2)سالمختار ن بو، ستقكؿ: ما قاـ إعي زيدنا القـك

 كمثاؿ ذلؾ سي شعر بني أسد قكؿ بشر ييجك قـك أكس بف حارثة: )مف الكاسر(

لىٍيسى لىييـٍ  ٍيؿو       كى  (3)ًسكل ذىاكيـ لىناءي  مىجاىيؿه ًإذا نيًدبكا ًلجى

كقػػػد تقػػػديـ المسػػػتثنا) سػػػكل(، عمػػػا المسػػػتثنا منػػػو )لنػػػاء(، كىػػػك جػػػائز، كاعسػػػتثناء تػػػاٌـّ       
مت ػػػؿ ليػػػر مكجػػػب، كعميػػػو سالمختػػػار سػػػي )سػػػكل( الن ػػػب عمػػػا اعسػػػتثناء كيجػػػكز الرسػػػع عمػػػا 

 البدلية.  

 تقدُّـ المستثنى عمى صفة المستثنى منو: -5

قػػػد يتقػػػدـ المسػػػتثنا عمػػػا  ػػػفة المسػػػتثنا منػػػو عنػػػد العػػػرب، سػػػإذا تقػػػدـ المسػػػتثنا حكػػػـ          
، ع كجكبنػا، كىػذا رأم سػيبكيو إذ يقػكؿ: "سػإٍف قمػت: مػا أتػاني أحػده إعي  بالبدلية لو مما قبمػو تفنػي ن

إعي عمػرك خيػػرو أبػكؾ خيػػره ًمػٍف زيػػد، كمػا مػػررتي بأحػدو إعي عمػػرك خيػرو ًمػػٍف زيػد، كمػػا مػررتي بأحػػد 
ـي أبدلتىػػو ًمػػفى  سػػع كالجػػٌر جػػائزيف، كحسيػػف البػػدؿ   نيػػؾ قػػد شػػغمت الراسػػعى كالجػػاٌر، ثػػ ، كػػاف الري ًمػػٍف زيػػدو

 (4)المرسكع كالمجركر، ثـي ك فتى بعد ذلؾ"

ٍرت ًبأحػد  ػرى ػا مى ٍيوو يٍختىػار مى كىػافى ًسػيبىكى كقد ذىب المبرد إلػا تػرجيح رأم سػيبكيو إذ يقػكؿ: "كى
ػػافى  ًإعي  كى ػػا ىيػكى مػف اًعٍسػـ عى مػف نىعتػػو كالنعػت سنػمىة يجػكز حػذسيىا، كى زيػد خيػر ًمٍنػؾ ً ىف اٍلبىػدىؿ ًإنيمى

                                                 

 (. 2/52)جابف يعيش، شرح المف ؿ ((1
 (. 2/216ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )ج ((2
، ديكاف بشر )ص ((3 ناء( ناسع.3بشر بف أبي خاـز  (، ك)الجيؿ( الحمية كالع بية القبمية، ك)ندبكا( طمبكا، ك)لى
 . (2/336)ج الكتاب سيبكيو، ((4
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يىقيكؿ ٍعنػا  :اٍلمىاًزني يٍختىار الن ب كى ف كىػافى ًسػي اٍلمى ًإذا أبدلت مف الشيٍيء سقد اطرحتو مػف لىٍفًظػي كىاً 
كدا سىكيؼ أىنعىت مىا قد سقط كىاٍلًقيىاس عً  ـ ًإنيمىا ييرىاد لمعناه"مىٍكجي ٍيوو ً ىف اٍلكى ى ٍنًدم قىكؿ ًسيبىكى

(1)  . 

كىك رأم المازني كما نقؿ عنػو المبػرد، كتقػديـ الن ػب  ،كالرأم الثاني: ىك تقديـ الن ب 
 .(2)لتأخر ال فة، التي ىي جزء مف المك كؼ، سمٌما تأخرت حكـ بالن ب لممستثنا

عمػػا اعسػػتثناء، كىػػك اختيػػاري أبػػي عثمػػافى المػػاًزنٌي،  قػػاؿ ابػػف يعػػيش: "كالثػػاني أٌف تن ػػبو  
ذا كانا كالشيء الكاحػد، كػاف تقديميػو عمػا ال ػفة  كذلؾ أٌف ال فة كالمك كؼ كالشيء الكاحد، كا 
بمنزلػػػًة تقديمػػػو عمػػػا المك ػػػكؼ، سكمػػػا يمػػػـز الن ػػػبي بتقديمػػػو عمػػػا المسػػػتثنا منػػػو، كػػػذلؾ يمػػػـز 

 .(3)الن بي بتقديمو عما ال فة"

 الباحث شكاىد مف شعر بني أسد تقٌدـ سييا المستثنا عما  فة المستثنا منو.كلـ يجد  

 اًلستثناء ِمَف العدد: -6

سقد جاء سي القرآف الكريـ قكلو تعالا:   اختمؼ النحاة سي جكاز اعستثناء مف العدد 

، كىك شاىد عما جكاز اعستثناء مف (4)َّ مق حق مف  خف حف جف مغُّٱ
مذاىبيـ  كقد نقؿ أبك حياف خ سيـ عما ث ثة  تاختمفكا سي ا مر كتعددالعدد، إٌع أف النحاة 

 : (5)أقكاؿ

  :ائع )شيخ أبي حيياف(، كا خفش، تقكؿ الجكاز مطمقنا، كىك اختيار أبي الحسف ابف الني
 مري بي عشرة إعي كاحدنا، كلك قمت: مري بي رجاؿ إعي كاحدنا لـ يجز.

  ابف ع فكر.المنع مطمقنا، كىك اختيار 

  ٍقدنا، س  يجكز، نحك قكلو: عندم عشركف إعي عشرة،  المستثناالتيف يؿ بيف أٍف يككف عى
ٍقد سيجكز، نحك: لو عندم عشرة دراىـ إعي اثنيف.   أك لير عى

                                                 

 .(400-4/399)جالمبرد، المقتنب ((1
 .(400-4/399)جالمرجع السابؽ ((2
 (.2/76ابف يعيش، شرح المف ؿ )ج ((3
 .[14]العنكبكت:  ((4
رىب )ج ((5  (.  1499/ 3أبك حياف، ارتشاؼ الني
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كقد تابع السيكطي أبا حياف سي نقؿ ىذه اآلراء لكنو لـ يرجح كاحدنا منيا، كنقؿ عػف أبػي 
 .(1)اعستثناء مف العدد إع ما كرد سي آية العنكبكتحياف عدـ كركد 

 كلـ يعثر الباحث عما شكاىد عستثناء العدد سي شعر بني أسد. 

  .المطمب الثَّاني: ألفاظ أُلحقت باًلستثناء

كرد سػػػي المغػػػة ألفػػػاظ عػػػدة حممػػػت سػػػي طياتيػػػا معنػػػا اعسػػػتثناء، لكنيػػػا لػػػـ تخػػػتص بػػػو، 
 عستثناء، سمنيـ مف أجاز كمنيـ مف منع، كىي:كاختمؼ النحاة سي اشتماليا لمعنا ا

 )َبْيد(:  -1

مػػف ا لفػػاظ التػػي دخػػؿ سييػػا معنػػا اعسػػتثناء )بيػػد(، كليػػا لفػػظ آخػػر )ميػػد( بإبػػداؿ البػػاء         
ػػا، كىػػي اسػػـ مػػ ـز لمن ػػب كاإلنػػاسة إلػػا )أف( كمعمكلييػػا، كتػػأتي بمعنػػا )ليػػر(، كخيررجػػت  ميمن
 بمعنػػا )عمػػا( أك )مػػف أجػػؿ(  لمػػا سييػػا مػػف معنػػا المغػػايرة، كع تكػػكف إع سػػي اعسػػتثناء المنقطػػع

عنػو: "كالمختػار عنػدم سػي )بىٍيػد(  الػديمامينيُّ  ، كقاؿ ابػف مالػؾ سيمػا نقمػو(2)س  يستثنا بيا مت  ن 
 .(3)أٍف تيجعىؿ حرؼ استثناء"

 كلـ ترد سي أشعار بني أسد. 

  بمو: -2

)بمو( مف ا لفاظ التػي أدخػؿ النحػاة سييػا معنػا اعسػتثناء، كىػي اسػـ سعػؿ بمعنػا )دٍع(،  
ػػا(، أك حػػرؼ جػػر، كل سػػـ بعػػدىا أحكػػاـ  سػػذىب أك م ػدر كنػػع مكنػػع  الفعػػؿ كأننػػا نقػػكؿ )تركن

الككسيػػػكف إلػػػا جػػػكاز ن ػػػبو، قػػػاؿ أبػػػك حيػػػاف: " كعػػػد الككسيػػػكف، كالبغػػػداديكف: )بمػػػو( مػػػف أدكات 
نحػك: أكرمػت العبيػد بمػو ا حػرار، أك مػا بعػدىا  ،اعستثناء، سأجازكا الن ب بعدىا عما اعستثناء

ا مما قبميا سي الك   ػؼ مػف حيػث كػاف مرتبنػا عميػو، سجعمػكه اسػتثناء  إذ المعنػا إف إكرامػؾ خارجن
ذا جػاء اعسػـ بعػده مجػركرنا خرجػكه عمػا أف )بمػو( بمعنػا (4)ا حرار يزيد عما إكرامػؾ العبيػد" ، كا 

 )لير(.   

                                                 

 (.    2/267السيكطي، ىمع اليكامع )ج ((1
 (.  277-2/276ج) المرجع السابؽ ((2
 . (1/422)ج حاشية الديمامينيٌ الدماميني،  ((3
 (.3/1554أبك حياف، ارتشاؼ النرب)ج ((4
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كا ما بعده عما اإلناسة، كلػـ يجيػزكا سػي المنػاؼ إليػو   كرسض الب ريكف الن ب، كجرُّ
كلػيس ب ػحيح، بػؿ  و سػمع عػف العػرب ن ػب اعسػـ بعػده  يقػكؿ أبػك حيػاف:"إع الخفض، إع أنػ

 .(1)الن ب محفكظ مف لساف العرب"

 كلـ أعثر عما شكاىد ليا سي أشعار بني أسد. 

 ًل سيَّما: -3

ة معنا اعستثناء عند بعض النحاة )ع سٌيما( لما سييػا مػف زيػادة سػي ممف ا لفاظ المتحمر 
عػػدي الككسيُّػػكف كجماعػػة ًمػػفى الب ػػريريف... ًمػػٍف أدكات قػػاؿ السػػيكطي: "حكػػـ مػػا بعػػدىا عمػػا قبميػػا، 

اعستثناء )ع سػيما(، ككجيػو أنيػؾ إذا قمػت: قػاـ القػـك ع سػييما زيػد، سقػد خػالفيـ زيػد سػي أنيػو أكلػا 
 .(2)بالقياـ منيـ سيك مخالفيـ سي الحكـ اليذم ثبت ليـ بطريؽ ا كلكيية"

 يقػػاؿ:لفػػظ يحمػػؿ معنػػا التفنػػيؿ، كلػػيس معنػػا اإلخػػراج المتنػػمف سػػي اعسػػتثناء، لكنػػو 
ػا مػنيـ، قػاؿ ابػف مالػؾ: " كمػف النحػكييف "قاـ القـك ع سيما زيد" سزيد أسنؿ القػائميف كلػيس مخرجن

مف جعؿ "ع سٌيما" مف أدكات اعسػتثناء، كذلػؾ عنػدم ليػر  ػحيح   ف أ ػؿ أدكات اعسػتثناء 
كع سػٌيما  مكقعػو كألنػا عنػو سيػك مػف أدكاتػو، كمػا لػـ يكػف كػذلؾ سمػيس منيػا...ىػك إع، سمػا كقػع 
سػػإف الػػذم يمػػي ع سػػيما داخػػؿ سيمػػا قبمػػو   يعػػٌد مػػف أدكاتػػو، بػػؿ ىػػك منػػاٌد ليػػابخػػ ؼ ذلػػؾ سػػ  

 .(3)كمشيكد لو بأنو أحؽ بذلؾ مف ليره"

ف أنػػيؼ إلػػا معرسػػة، ك)مػػا( زا ئػػدة إف ك)ع( عاممػػة عمػػؿ لػػيس، ك)سػػي( اسػػميا نكػػرة كا 
 .(4)جر ما بعدىا، كمك كلة إف رسع ما بعدىا

 كلـ أعثر عما شكاىد ليا كأداة استثناء سي أشعار بني أسد.

4-  :)  )أك( بمعنى )إًلَّ

كردت )أك( بمعنػػا )إلػػا أف( أك )إٌع أف(، كالفعػػؿ بعػػدىا من ػػكب بتقػػدير )أف( المنػػمرة        
عند الب رييف، كبػ)أك( عند الككسييف، كالفعؿ بعدىا عما الشؾ كما قبميا عما اليقيف، سفيو معنا 

مػا ي ػح سيػو  كػؿ المغايرة، تقكؿ: " قتمفي الكاسر أك يسمـ" بمعنا )إٌع أف يسمـ(، قػاؿ ابػف مالػؾ:"

                                                 

 (.3/1554أبك حياف، ارتشاؼ النرب )ج ((1
 (.2/216السيكطي، ىمع اليكامع) ج ((2
 (.2/318ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج ((3
 (.2/319المرجع السابؽ، )ج ((4
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تقػػدير "أك" بػػػ)إلا أف( ي ػػح سيػػو تقػػديرىا بػػإٌع أٍف، مػػف ليػػر عكػػس، كلػػذلؾ لػػـ يػػذكر سػػيبكيو إع 
سمػػا بعػػد )أك( منػػو  ، ثػػـ يقػػكؿ سػػي تعميػػؽ عمػػا شػػاىد نحػػكم:"(1)تقػػديرىا بػػػ)إع أف(، كىػػك ال ػػكاب"

ػ كلكػف أقػامكا )أك( ا بػػ)إع(، مخرج مف ا  ناؼ الثابت معيا السير كالقتؿ، سحقػو أف يكػكف مخرجن
مقاميا لقربيا منيا، ككاف ما بعد )أك( مخالفنػا سػي الشػؾ لمػا قبميػا، كمػا كػاف مػا بعػد )إع( مخالفنػا 

 .(2)لما قبميا، سإذا جاء الفعؿ بعد )أك( ىذه سيك من كب، ما لـ ييٍبفى عما مبتدأ محذكؼ سيرسع"

 )حتَّى( النَّاصبة لمفعؿ: -5

ف دخػػػػؿ عمػػػػا الفعػػػػؿ سن ػػػػبو سكجيػػػػو )حتٌػػػػا( حػػػػرؼ مخػػػػتص با سػػػػماء عممػػػػو ا لجػػػػر، كا 
) أف( منػػػمرة ، كخػػػالفيـ الككسيػػػكف بػػػأف أجػػػازكا ن ػػػبو لمفعػػػؿ بػػػ  منػػػمر،  :الب ػػػريكف بتقػػػدير

معنػػا اعسػػتثناء سييػػا  بمعنػػا )إعي أٍف(، كع  كيكػػكف معناىػػا لمغايػػة أك التعميػػؿ لكػػف ابػػف مالػػؾ زاد
 -رحمػػو ا -مػػا بيػػت شػػعرم: "كزاد الشػػيخ يسػػتثنا بيػػا إٌع منقطعنػػا، قػػاؿ ابػػف مالػػؾ سػػي تعميقػػو ع

ككنيػػػا بمعنػػػا إٌع أٍف، بنػػػاء عمػػػا أنػػػؾ لػػػك جعمػػػت "إع أف" مكػػػاف حتػػػا سقمػػػت: لػػػيس العطػػػاء مػػػف 
ـي ينػػيؼ جػػكاز جعػػؿ (3)الفنػػكؿ سػػماحة إٌع أف تجػػكد كمػػا لػػديؾ قميػػؿ، كػػاف المعنػػا  ػػحيحا" ، ثػػ

ذا جاز تقدير )إلا أف( مكانيا لـ يكف س  .(4)يو شاىد عما جعميا ل ستثناء)إلا أف( مكانيا، كا 

 :)لمَّا( الحرفيَّة -6

جػػاءت )لٌمػػا( سػػي  ػػريح لغػػة العػػرب حػػرؼ أسػػاد اعسػػتثناء، كنػػاب عػػف )إٌع( سػػي تراكيػػب 
عػػدة، كىػػك حػػرؼ ليػػر مخػػتص باعسػػتثناء عنػػد جميػػكر النحػػاة ،إع عنػػد أبػػي عمػػي الفارسػػي سيػػك 

النحاة معػاني عػدة  سػا كؿ منيػا أنػو حػرؼ اسـ بمعنا )حيف(، كىك مبني م ـز لمجممة، ذكر لو 
نفي كجـز كقمب لمفعؿ مف المنارع لمماني، كالثاني حرؼ كجكب لكجكب، كالثالث معنػا )إٌع( 
اعستثنائي، كقد يدخؿ عما اعسـ أك الفعؿ، كمنع الب ريكف دخكلو عما اعسـ كقدركا بعد )لٌما( 

 .(5)سعؿ ككفو محذكسنا

                                                 

 (. 4/25ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج ((1
 (. 4/26المرجع السابؽ، )ج ((2
 (.4/24ابف مالؾ، شرح التيسييؿ ) ج ((3
 (.2/381السيكطي، ىمع اليكامع )ج ((4
 (.282-281المالقي، ر ؼ المباني )ص ((5
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لتػػػي ل سػػػتثناء حػػػرؼ مخػػػتٌص بالفعػػػؿ المػػػؤكؿ بالم ػػػدر، كقػػػد جعػػػؿ ابػػػف مالػػػؾ )لٌمػػػا( ا
كقكلؾ: عزمت عميؾ لميا سعمت، كالمعنا: ع أسألؾ إعي سعمؾ، كحرؼ يقتني سيمػا منػا كجكبنػا 

 .(1)لكجكب

كقػػػد ذىػػػب السػػػيكطي سػػػي اليمػػػع إلػػػا أنيػػػا: تراكيػػػب سػػػماعية ع ينبغػػػي التكسػػػع سييػػػا، بػػػؿ يكتفػػػا 
 .(2)بالمسكع عف العرب

  

                                                 

 .64-4/63( شرح التيسييؿ: (1
 (. 2/292( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(2
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 لتكصياتاالنتائج ك 
 :النتائج

 نتائج الفصؿ األكؿ:

القسـ سي شعر  ت ظاىرةرة سي ديكاف العرب، كقد جاءالمنتش ظكاىرالقسـ مف ال ظاىرة .1
سي شعرىـ تحقيقنا لمغرض  القسـ مع الحالة العربية العامة، حيث جاء ةن بني أسد متنالم

 كىك تثبيت المق كد، كتككيد المراد.  ا ساسي منو
ا كلير  ريح،القسـ سي شعر بني أسد بأنك  كرد .2 ظاىرنا كمنمرنا،  اعو المختمفة،  ريحن

 كجاء خبريعا كل ستعطاؼ، كقد كثر سي شعرىـ القسـ ال ريح، كالمقدر.
كلـ يرد سي شعرىـ حرؼ  ،ترٌكز استخداـ شعراء بني أسد لحركؼ القسـ الكاك كالباء .3

 لقسـ ا خرل.التاء كع ال ـ لمقسـ كع أم حرؼ مف حركؼ ا
أكثر بنك أسد مف القسـ بػمفظ ) عىٍمر ( سي الع ر الجاىمي، كأقسـ شعراؤىـ الجاىميكف  .4

كالقسـ بػ)الرحمف( ، سيما   أٌما القسـ بأسماء ا  سمـ يرد ،بمفظ الج لة، كلفظ )رب(
كلعٌؿ ذلؾ دليؿ عما ديانة بني أسد سي  ،ندرت أقساميـ بغير ذلؾ سمـ يقسمكا با  ناـ

 جاىمية  إذ لـ يعظمكا ا  ناـ كقريش سمـ تنؿ حظعا مف أقساميـ. ال
كردت سي أشعار بني أسد ألفاظ انتشرت إسادتيا لمقسـ كجرت مجراه كمنيا: لفظ )جدؾ(  .5

حيث جاء مجركرنا عما القسـ، كمن كبنا عما الم درية، ك)آليت(، ك) ذمة كالدم(، 
 ك)نذر(، ك)حقعا(.

جميع ال كر النحكية دة، كقد استخدـ شعراء بني أسدو جاء جكاب القسـ عما  كرو ع .6
سمنيا: اعسمية المثبتة كالمنفية، كالفعمية المثبتة كالمنفية، كقد شٌكمت   لجممة الجكاب

 جكاب القسـ إنشاءن طمبيعا ليفيد اعستعطاؼ.  جاءثي أجكبة القسـ سييا، ك الجممة الفعمٌية ثم
ـ المرتبطة بجممتي القسـ، كحذؼ جممة مجمكعة مف ا حكا شممت أشعار بني أسد .7

كدخكؿ ع الناسية عما  ،كتكالي شرط كقسـ ،كحذؼ جممة الجكاب ،كالمقسـ بو ،القسـ
 القسـ.
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 نتائج الفصؿ الثاني :

اإلنشػائية الطمبيػة، ذات ا ثػر الكبيػر سػي تركيػب الجممػة  ا سػاليباعسػتفياـ مػف  أسمكب .1
تحت بػو قد استي ئتي مرة، بأنماط لغكية متعددة، ك العربية، إذ كرد سي شعر بني أسد قرابة م

 ، ػػا كقبػػكعن ػػا مػػع الحالػػة النفسػػية لمشػػاعر  رسنن العديػػد مػػف الق ػػائد الشػػعرية، كجػػاء متنالمن
ا كىجاءن.    مدحن

نمػػا خرجػػت جػاءت لالػػب أسػاليب اعسػػت .2 فياـ سػي شػػعرىـ ليسػػت عمػا حقيقػػة اعسػتفياـ، كا 
 لمعافو ب لية عدة، كالنفي، كالتعجب، كاإلنكار، كالتقرير كليرىا...

 ،جػػاء اعسػػتفياـ سػػي شػػعر بنػػي أسػػد باسػػتخداـ أدكات اعسػػتفياـ كاسػػة، عػػدا لفظػػة )أييػػاف( .3
اعسػتفياـ مشػتقة  حذست أداة اعستفياـ سي شكاىد عدة، كجاءت ألفػاظ مفيمػة لمعنػاقد ك 

 ..سؿ، كالفعؿ المنارع أسائؿ كليره.كفعؿ ا مر سائؿ ك   مف السؤاؿ كمرادساتو
كانت ىمزة اعستفياـ ا كثر حنكرنا مف بيف أدكات اعسػتفياـ، سحنػرت سػي أكثػر مػف   .4

ن ؼ الشكاىد، كىك ما يكاسؽ نظرة النحاة سي اعتبارىا أكثر ا دكات استخدامنا، كىػي أـ 
ؿي مٌمػػا يفسػػر ذلػػؾ مػػا تمتػػاز بػػو اليمػػزة مػػف خػػركج عػػف معناىػػا الحقيقػػي إلػػا البػػاب، كلعػػ

 معافو أخرل ع تتيسر سي ليرىا مف ا دكات.
التركيػب اعسػتفيامي لنيعػا بأنماطػو المتعػددة، خا ػة سػي اليمػزة إذ دخمػت عمػا  لقد جػاء .5

أسعػػاؿ كأسػػماء، كدخمػػت عمػػا حػػركؼ النفػػي كاسػػة، كحػػذست سػػي مكانػػع مػػع كجػػكد دليػػؿ 
كىك )أـ(، كسي مكانع أخرل حذست ىمػزة اعسػتفياـ مػع عػدـ كجػكد دليػؿ لفظػي   عمييا

ليا، كىك يدعـ كجية نظر النحاة القػائميف بجػكاز حػذؼ اليمػزة دكف دليػؿ ليػا سػي الجممػة 
 سكل المعنا.

حيػػث دخمػػت أدكات اعسػػتفياـ عمػػا   كرد اعسػػتفياـ المثبػػت أكثػػر مػػف اعسػػتفياـ المنفػػي .6
 كالباقي جاءت جممو مثبتة. ،ثيف مكنعنامنفي سي بنع كث 

- امعنكيعػ ااسػتفيامن لشكاىد التػي حػذست منيػا ا داة عحظ الباحث إمكانية اعتبار بعض ا .7
 باستخداـ النبر.  -مف السياؽ امفيكمن 

سبؽ حرؼ اليمزة بأم أداة، كانت  دكات اعستفياـ ال دارة سي الشكاىد الشعرية، كلـ يي  .8
ككاف لميمزة ال دارة، بينما دخمت حركؼ  ،ؼ عطؼ سكل الفاءتبع اليمزة بحر كلـ تي 

أدكات أخرل، كتنقمت مكاقعيا اإلعرابية حسب السياؽ المغكم سي الق ائد  عما العطؼ
 المختمفة.

  



  

331 
 

 نتائج الفصؿ الثالث:

النداء مف ا ساليب اإلنشائية الطمبية ذات التأثير الخطابي المباشر، تستخدـ  ظاىرة .1
 .، كيككف لمناداة القريب كالبعيدكطمب اإلقباؿ عما الداعي بأداة مخ ك ة ،لمتنبيو

كىي )اليمزة(،   استخدـ شعراء بني أسد أربع منيا لمتركيب الندائي ثماني أدكات، .2
ك)آم( ك)آ(  ك)يا(، ك)كا(، ك)أيا( كلـ يرد سي شعرىـ باقي أدكات النداء، كىي )أٍم(

 ع إنشائو. اإلخبار عف النداءعما سبيؿ ـ الفعؿ استخد كقدك)ىيا(، 
ا .3 تمييا    ساستخدمت لنداء القريب، كالبعيد،كانت أداة النداء ) يا( ا كثر استخدامن

 اليمزة، ثـ باقي ا دكات، كقد حذست أداة النداء سي مكاطف كثيرة.
كالمناؼ  ،لممنادل أنكاع خمسة، كردت كميا سي شعر بني أسد، سكرد المنادل العمـ .4

ثـ النكرة لير المق كدة، كالنكرة المق كدة، كشاىد قد يخرج عما  كىما ا كثر،
الشبيو بالمناؼ عما رأم أىؿ الككسة، كأحكامو بيف حكميف: الن ب، كالبناء رسعنا 

 سي محؿ ن ب.
سي جاء المنادل من كبنا كع متو الفتحة سي لالب شكاىد المن كب، لكنو ن ب  .5

مقديرة، كما كردت بعض الشكاىد  حةاآلخر بفت كسي بعنيا ،بفتحة ظاىرةبعنيا 
من كبة بع مات سرعية كا لؼ كالياء، كلـ ترد الكسرة كع مة ن ب، أٌما البناء 

ع مات أخرل لمبناء كالكاك أك ا لؼ حسب ما  سغمبت ع مة النـر لمبناء، كلـ تأتً 
 عحظو الباحث.

الندائي، كالندبة  استخدـ شعراء بني أسد الظكاىر التركيبية التي تمحؽ التركيب .6
 كاعستغاثة ككثر الترخيـ سي شعرىـ. 

كردت أدكات النداء سي شعر بني أسد داخمة عما ا سماء، كىك ا لمب، كعما  .7
الحركؼ عما ندرة، كدخمت أداة النداء )يا( عما الجممة الفعمية سي مكنعيف قد 

اه الكجكه(، يخريجاف عما معنا التنبيو سييما، أك حذؼ المنادل بعدىا، كىما )ش
 ك)حٌبذا(.

)أؿ(، لكنو شاع سي شعرىـ ػلـ تدخؿ أدكات النداء دخكعن مباشرنا عما اعسـ المعرؼ ب .8
يقة كما بعدىا تابع ليا، نداء )أييا( إٌما عما اعتبارىا ك مة لمنداء، أك أنيا لمنداء حق

 . سي أخرل، كحذست سي بعض المكانع أداة النداء ت معياكقد ذكر 
لغات،  اء المتكمـ، جاءت مف لغاتيا ث ثعما ألفاظ مناسة إلا يدخؿ المنادل  .9

 كىي: ستح الياء، كاإلسكاف، كالحذؼ.
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التمني كالتعجب، كالتنبيو، كسي عما أساليب لغكية عدة كػ: مت أدكات النداء دخ .10
 ليفيد معاني أخرل.  جميعيا خرج النداء عف معناه

باب النداء، كمف ذلؾ: شكاىد  استشيد النحاة بأشعار بني أسد سي مسائؿ عدة سي .11
الترخيـ، كترخيـ المستغاث لمنركرة، كدخكؿ عـ اعستغاثة لمعنا التعجب، كدخكؿ 

 حركؼ النداء عما )ليت(، ككذلؾ التعجب بالنداء.
 لكنو يخرج عف ىذا المعنا لمعافو  ،الغرض الرئيس مف النداء طمب إقباؿ المدعك .12

 ا...كاعلتماس كالتمني كالتعجب كليرى  أخرل

 :الرابعنتائج الفصؿ 

أك  ،التعجب أسمكب إنشائي لير طمبي، يرد سي الجممة لمدعلة عما اعنبيار كالتعجب .1
مف أمر خارج عف المألكؼ عادة، كقد كرد سي شعر بني أسد سيما يزيد عف اعستنكار 

 خمسيف شاىدنا.
عدة،  ف: قياسي كسماعي، كقد شاع التعجب السماعي، كانتشر بألفاظلمتعجب نكعا .2

 بينما ندر التعجب القياسي حيث كرد سي خمسة شكاىد سقط.
مف طرائؽ التعجب السماعي الكاردة سي شعر بني أسد: التعجب بمفظ أتعجب أك  .3

مشتقاتيا، كالتعجب باعستفياـ، كالنداء، كالدعاء، كالنفي، كالجممة الخبرية كػ)   دره( 
 لفعؿ....، كالتعجب بالجار كالمجركر، كالتعجب باسـ ا

التعجب القياسي لو  يغتاف: )ما أسعؿ( ك) أسعؿ بػ( كلـ ترد ال يغة ا كلا إع سي  .4
 شاىد كاحد مرتيف، سيما كردت ال يغة الثانية سي ث ثة شكاىد.

رد سي أشعارىـ ما يخالؼ لقياسي كسؽ القاعدة العامة، سمـ يجاءت أبيات التعجب ا .5
 قاعدة التعجب العامة، أك يشذ عنيا.

باحث تكسع النحاة سي أحكاـ  يغتي التعجب، كأكثركا مف تأكليا، لكف ىذا عحظ ال .6
التأكيؿ كالتحميؿ ع يؤثر سي تغيير التركيب التعجبي سيك مف التراكيب الثابتة سي الجممة 

 العربية، بحيث ع يخنع لكثير مف الت رؼ.
منيا تعجب  داخمة سي باب ال مسائؿ عدة استشيد النحاة بأبيات مف أشعار بني أسد سي .7

 إسادة عـ اعستغاثة لمتعجب، ك)ىٍيء(، كالتعجب بنداء الميؼ. كذلؾتكرار )در در(، ك 
كثيرة ال يغ المشيكرة مف السماعي، كلـ ترد سي أشعارىـ  يغه استخدـ شعراء بني أسد  .8

 أكردىا المغكيكف تحمؿ دعلة التعجب.
 ب بتمؾ ال يغ السماعية.نادل شعراء بني أسد التعجب، كالميؼ كالكيؿ إليقاع التعج .9
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تكسع شعراء بني أسد سي التعجب بأدكات اعستفياـ، سجاء بابو كاسعنا مفٌ  ن حسب  .10
 أدكات اعستفياـ.  

قد ترد بعض ا بيات تحمؿ معنا التعجب كاعندىاش دكف استخداـ  يغة مف ال يغ  .11
نما مف جية المعنا.  السابقة، كا 

 نتائج الفصؿ الخامس:

يػتـ التركيػب أسمكب الشرط مف التراكيب المغكية الغنيػة بأنماطػو المتعػددة، كيتطمػب ركنػيف ع  .1
الشػػرط كالجػػكاب، كقػػد كرد سيمػػا يزيػػد عػػف ثمانمائػػة مػػرة سػػي شػػعر بنػػي  :تػػاإع بيمػػا، كىمػػا جمم

 أسد، كىك يحتاج إلا دراسة مستقمة بذاتو لما سيو مف التنكع كالتعدد. 
لحرسيػة كاعسػمية الظرسيػة كليػر الظرسيػة، كقػد جػاءت لالػب أدكات منيػا ا  لمشرط أدكات عدة .2

 الشرط سي شعر بني أسد، كقد لكحظ لياب بعض ا دكات كىي: كيؼ، أيف، لكما، أنا.
كأدكات ليػػر جازمػػة  سأمػػا الجازمػػة  ،تنقسػػـ أدكات الشػػرط مػػف حيػػث العمػػؿ إلػػا أدكات جازمػػة .3

ػػػا، كليػػػر الجازمػػػة ع تعمػػػؿ سي مػػػا بعػػػدىا، كقػػػد كردت ا دكات الجازمػػػة ستػػػؤثر سػػػي سعمػػػيف جزمن
 كتعددت سي الديكاف ككذلؾ لير الجازمة إذ تكاد تككف منا فة بيف اعثنتيف.

جػػاءت أداة الشػػرط )إذا( ا كثػػر مػػف بػػيف أدكات الشػػرط تمييػػا )إف( سػػي العػػدد، كتتميػػز )إف(  .4
 بتعدد تراكيبيا المغكية كا نماط المغكية التي كردت بيا.

 كاف الجممة الشرطية سكاءن سي ا داة أك جممة الشرط أك جممة الجكاب.يقع الحذؼ سي أر  .5
 .، كالجكاب  حدىما كلالبنا ا كؿيتكالا سي التركيب الشرطي شرطاف .6
 اقترف الشرط كالقسـ سي بعض التراكيب الشعرية، مع جكاب كاحد، كالجكاب لممقدـ منيما. .7

 السادس: نتائج الفصؿ

سقػػد كردت أدكات ة النفػػي مػػف الظػػكاىر التركيبيػػة المنتشػػرة بكثاسػػة سػػي شػػعر بنػػي أسػػد، ظػػاىر  .1
 سي ما يزيد عف ألؼ كخمسمئة شاىد مف أشعارىـ. النفي المخ ك ة

باؿ، كقػد تكزعت أدكات النفي بيف مستكيات ث ثػة: نفػي المانػي، كنفػي الحػاؿ، كنفػي اعسػتق .2
 سي تراكيب النفي.ا كأكثرىا حنكرن دكات، حظي نفي الحاؿ بأكثر ا 

المنفيػػة، كقػػد شػػكمت أداة النفػػي )ع( ا داة ا كثػػر حنػػكرنا قريبنػػا مػػف ن ػػؼ الشػػكاىد الشػػعرية  .3
التركيبيػػػة، حيػػػث دخمػػػت عمػػػا اعسػػػـ كالفعػػػؿ، كجػػػاءت ناسيػػػة لمجػػػنس،  تنكعػػػت سػػػي  ػػػكرىا

ناسيػة سػي سيما لـ تػرد أداة النفػي )إٍف( كمعترنة، ، كجكابيةكعاطفة، كناسية لمحدثية، كميممة، 
 أشعارىـ.
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لػػـ يظيػػر عمػػؿ الحػػركؼ العاممػػة عمػػؿ لػػيس ب ػػكرة كانػػحة، سمػػـ يتنػػح إعمػػاليـ ليػػا عمػػؿ  .4
ليس، إذ كردت إٌما ميممة، أك خبرىا شبو جممة، أك جممة سعميػة، كىػك أمػر ع يحسػـ إعماليػا 

نقض خبرىػا بػػ)إٌع(، كقػد خريجيػا النحػاة ي مكنع كاحد لػ)ما(، سأعممت رلـ عمؿ ليس، إع س
 .أخرل بتكجييات

 كرىا التركيبية ممتدة مسػتكعبة مػا ذكػره  تتنكعت التراكيب التي كردت سييا ا دكات  سجاء .5
 النحاة مف  كر عستخداماتيا.

كردت مسػػائؿ نحكيػػة عػػدة سػػي اسػػتخداـ ا دكات، كمػػف ذلػػؾ: إعمػػاؿ )مػػا( رلػػـ نقػػض عمميػػا  .6
 بػ)إع(.   

 :السابع ج الفصؿنتائ

ظػػاىرة اعسػػتثناء مػػف الظػػكاىر الغنيػػة بأنماطيػػا المغكيػػة، كأدكاتيػػا الكظيفيػػة، كلطائفيػػا الب ليػػة  .1
 مف الح ر كالتككيد كشد الذىف كلفت المخاطب إلا ما بعد أداتو.

جػاء اعسػػتثناء سػي أشػػعار بنػػي أسػد سػػي جميػػع  ػكره التركيبيػػة  التػػاـ المت ػؿ المكجػػب كليػػر  .2
 كالتاـ المنقطع المكجب كلير المكجب، كالمفرغ.المكجب، 

عحظ الباحث إكثار شعراء بني أسػد مػف اعسػتثناء المفػرغ  كلعػٌؿ ا مػر عائػد لمػا يحتكيػو مػف  .3
لطػػائؼ ب ليػػة تفيػػد التككيػػد كالح ػػر كالتخ ػػيص  كىػػك مػػا يرنػػك إليػػو الشػػاعر كيتكاسػػؽ مػػع 

ا الحػؿر كالترحػاؿ كحاجتيػا إلػا اإليجػاز معاني الفخر كالمدح، كتمؾ البيئػة القاسػية المتكئػة عمػ
 كالتكثيؼ.

ُـّ البػػاب،  .4 اسػتخدـ شػػعراء بنػي أسػػد أدكات اعسػػتثناء بػدرجات متفاكتػػة  سػػأكثركا مػف )إٌع( كىػػي أ
 ثـ )لير( كبعدىا )سكل( كجاءت )حاشا( سي شاىد كاحد.

داـ الشػعراء ليػا لـ ترد ا لفاظ الممحقة باعستثناء سي أشعار بني أسد، كلـ يمحظ الباحث استخ .5
 نمف ا نماط التركيبية لظاىرة اعستثناء.

شممت أشعار ا سدييف عما مسػائؿ نحكيػة سػي اعسػتثناء، كاستشػيد النحػاة  بأشػعارىـ عمييػا   .6
منيػػا: الخػػ ؼ سػػي سعميػػة أك حرسيػػة حاشػػا كحكػػـ اعسػػـ بعػػدىا كمػػا سػػي بيػػت الجمػػيح، ك جػػكاز 

عند مغمس بػف لقػيط، كمجػيء )إٌع( بمعنػا )ليػر( عمؿ )ما( إذا دخمت )إٌع( سي جممتيا كما 
 كما سي بيت حنرمي بف عامر، كجكاز اإلبداؿ سي المنقطع كما سي قكؿ نرار بف ا زكر. 

كرد سي أشعار بني أسد تقديـ المستثنا عما المستثنا منو سي بيت مف اعستثناء المنفي عند  .7
.  بشر بف أبي خاـز

تثنا كمػػا قعػػدىا النحػػاة، سن ػػبكا المكجػػب المت ػػؿ، لػػـ يخػػالؼ شػػعراء بنػػي أسػػد أحكػػاـ المسػػ .8
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كأبػػػدلكا سػػػي التػػػاـ المنفػػػي، كن ػػػب بعنػػػيـ، كجػػػاء سػػػي أشػػػعارىـ جػػػكاز الن ػػػب كاإلتبػػػاع سػػػي 
 المنقطع، كاإلعراب بحسب السياؽ لممفرغ.

لػػـ يعثػػر الباحػػث سػػي أشػػعارىـ عمػػا بعػػض المسػػائؿ النحكيػػة المتعمقػػة باعسػػتثناء  كجػػكاز تقػػدـ  .9
 ػػفة المسػػتثنا منػػو، كاعسػػتثناء مػػف العػػدد، كحػػذؼ المسػػتثنا تخفيفنػػا، كتكػػرار المسػػتثنا عمػػا 

 )إٌع( لغير عطؼ أك تككيد.
عحظ الباحث كركد الجممة بعد )إٌع( حيث جاء بعد )إٌع( مبتدأ كخبر كما سػي بيػت مح ػف  .10

كنػػرار بػػف ا زكر، كقػػد يقػػع بعػػدىا شػػبو الجممػػة كمػػا سػػي قػػكؿ ربيعػػة، كقػػد كقػػع  ،بػػف الحػػارث
 ؼ بػػيف النحػػاة سػػي إعػػراب الجممػػة بعػػد )إٌع( سمػػنيـ مػػف ألحقيػػا بأحكػػاـ المسػػتثنا سن ػػبيا خػػ

عما اعستثناء، أك أتبعيا عما البدلية   نيا ع تككف إع سي المنقطػع، كمػنيـ مػف جعميػا مػف 
 الجمؿ التي ليس ليا محؿٌّ مف اإلعراب.
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 :التكصيات

بحاجة  اإلنتاج، لنية التراكيب، جزلة العبارة،كاكيف الشعرية لزيرة الدديكاف بني أسد مف  .1
 إلا العديد مف الدراسات المغكية كا دبية إلبراز ما سيو مف جماليات .

نركرة اإلكثار مف الدراسات المغكية التطبيقية لما سي ذلؾ مف أثر عظيـ سي إحياء  .2
 لغتنا العربية كالمحاسظة عمييا عما مر ا زماف.

اج الشعرم كالنثرم لمعرب قديمنا كحديثنا، كعدـ ترؾ ىذا الباب نركرة التركيز عما اإلنت .3
بحجج المعا رة بؿ يجب اعنط ؽ مف ىذا اإلرث الزاخر لفيـ كاقعنا، كالبناء عما 

 حنارتنا المجيدة.
براز  .4 دراسة التراكيب المغكية دراسة شيقة، تحتاج إلا جيد كبير سي ىذا السبيؿ، كا 

أثرىا عما الدعلة، سنحف بحاجة إلا إسراد المزيد مف الجكانب التركيبية سي لغتنا، ك 
ا سي المباحث التركيبية.  الدراسات خ ك ن

مف المفيد جدعا تخ يص دراسات بعينيا لبعض التراكيب سي ديكاف بني أسد كأسمكبي  .5
  الجزاء، كالنداء لغزارتيا سي الديكاف كتعدد  كرىما كأنماطيما.     
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 الفيارس العامة 
 فيرس اآليات القرآنية

 رقـ ال فحة رقـ اآلية السكرة اآلية الرقـ

 90 6 البقرة َّ ىم مم خم حم جم يل ُّٱ  .1

2.  
 مل يك ىك  مك لك اك يق ٱُّٱ

 َّ ممام يل ىل
 40 102 البقرة

 262 31 آؿ عمرافٱَّزئ رئ ّٰ ُّٱ  .3

 154 37 آؿ عمراف َّ جههن من خن حن جنُّٱ  .4

5.  
 زث رث يت  ىت نت ٱُّٱ
ٱَّ يث ىث نث مث

 76 56 آؿ عمراف

 408 66 النساءٱَّ جهين ىن من خن حن ُّٱ  .6

7.  
 ري  ٰى ين ىن نن ُّٱ
 َّ زي

 259 106 المائدة

8.  
 زث رث  يت ىت نت مت ٱُّٱ
 َّ يثىث نث مث

 90 116 المائدة

 264 27 ا نعاـ َّ  هس مس هث مث هت مت ٱُّٱ  .9

 مض خض حض جض مص ٱُّٱ  .10
 جف مغ جغ مع  جع مظ حط

 262 6 التكبة
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 َّخفحف

 404 5 ىكدٱَّ مق حق  مف خف ٱُّٱ  .11

12.  
 خئ حئ جئ يي ىي نيٱٱُّ

 َّ جب هئ مئ
 92 87 ىكد

 78 85 يكسؼ َّ جف مغ جغ مع جعٱٱُّ  .13

14.  
 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ

 َّجب هئ
 70-49 91 يكسؼ

15.  
 مل خل حل جل مك ٱُّٱ

 َّ  جم هل
 67-35 57 ا نبياء

16.  
 ٰه مه جه هن من خن ٱُّٱ

 َّ حيجي
 79 53 النكر

 90 18 الشعراء َّ جم هل مل خل حل ٱُّٱ  .17

18.  
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئٱُّٱ
ٱَّ مت خت حت جت هب مب خب

 ج-ت 19 النمؿ

 36 49 النمؿ َّ يث ىث نث  مث ُّٱ  .19

 35 82 النمؿٱَّ مس هث  مث هت ٱُّٱ  .20

21.  
 حق مف  خف حف جف مغُّٱ
ٱَّمق

 436 14 العنكبكت
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 91 27 ساطر َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ  .22

 92 153 ال اسات َّ  خم حم جم هل ٱُّٱ  .23

 326 39 الشكرلٱَّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱ  .24

25.  
  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ
 َّ  لك خك حك جك مق حق

 134 5 ا حقاؼ

 90 20 ا حقاؼ َّمل خل حل  جل مك ُّٱ  .26

27.  
 جمهل مل خل حل  جل مك لك ُّٱ
 َّ جنمم خم حم

 255 18 محمد

28.  
  هت مت خت حت جت هب مب خب ٱُّٱ

 َّ مث
 38 23 الذاريات

 92 16 الحديد َّ مت خت حت جت ُّٱ  .29

30.  
 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّ
ٱَّىق

 91 14 المجادلة

 81 12 الحشرٱَّ  يث ىث نث مث زث ٱُّٱ  .31

 91 16 المرس ت َّ مع جع مظ ُّٱ  .32

 262 1 التككير َّ جن يم ىم ُّٱ  .33

 261 1 اعنشقاؽٱَّ جي يه ىه ُّٱ  .34
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 83 1 البمد َّ رت يب ىب نب ُّٱ  .35

 324 1 الميؿٱَّ مي زي ري ُّٱ  .36

 91 6 النحاٱَّ مي زي ري ٰى ٱُّٱ  .37

 67 2 الع ر َّ حم جم يل ىل ُّٱ  .38

 
 سيرس ا حاديث

 رقـ ال فحة الحديث

 ج كَمْف ًل يشكر النَّاس ًل يشكر اهلل
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 شكاىد الشعريةفيرس ال

 ال فحة الشاعر البحر القاسية ال فحة الشاعر البحر القاسية

 قاسية اليمزة

 353 بشر بف أبي خاـز الكاسر كاءي البي  217-100 بشر بف أبي خاـز الكاسر ساءي كى 

-217-92 بشر بف أبي خاـز الكاسر جاءي اليً 
220 

 433-424 بشر بف أبي خاـز الكاسر ناءي لى 

 - - - - 35 زىير بف أبي سمما الكاسر ماءي الدر 

 قاسية الباء

 100 منرس بف ربعي الطكيؿ بايي نى تى  357 جريبة بف ا شيـ الطكيؿ أىٍعقىبىا

 103 بشر بف أبي خاـز الكاسر كاباالرر  232-150 بشر بف أبي خاـز البسيط كاباكىرً 

 287 بشر بف أبي خاـز الكاسر بابانى  285 بشر بف أبي خاـز الكاسر ً يابا

 328 بشر بف أبي خاـز الكاسر رابااٍنسً  305 بشر بف أبي خاـز الكاسر بابا

 372 بشر بف أبي خاـز الكاسر رابااٍنطً  355 بشر بف أبي خاـز الكاسر اابى جى أى 

 373-352 بشر بف أبي خاـز الكاسر  باكً  373 بشر بف أبي خاـز الكاسر اابى نى 

 418 بشر بف أبي خاـز الكاسر ا باٍنقً  373 بشر بف أبي خاـز الكاسر ياباالنر 

 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ بي نى ذٍ مً 
47-60-
 101 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ يايبي بً حى  69-79

 121 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ بي كاجً  107 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ياذيبي تي 

 238 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ياجيبي يي  199 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ جكبيياعي 
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بيبي تى  - 78-68 أبي خاـزبشر بف  الطكيؿ بي ري يٍ تى  244 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ  ى
280 

نديبي  295 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ترىيبي   307 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ جي

 327 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ نكبيياذي  311 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ بكاكى رٍ يى 

 373 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ىىبي يىذٍ سى  368-289 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ كىذيبي يي 

 398 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ بي تيٍن ً  376 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ عىابيياكً 

 275 بغثر بف لقيط الطكيؿ آًيبيوٍ  415 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ الكبييكي 

 332 بغثر بف لقيط الطكيؿ بيوٍ خاشً أى  332 بغثر بف لقيط الطكيؿ بيوٍ ناجً 

 281 جريبة بف ا شيـ الطكيؿ حالبي  132 جريبة بف ا شيـ الطكيؿ قاًربي ا ى 

 148 عبد بف جحش الطكيؿ تيٍرقىبي  332 بغثر بف لقيط الطكيؿ مىراًزبيوٍ 

بي   287 عبد بف جحش الطكيؿ بي يي خى يي  149 عبد بف جحش الطكيؿ أىٍ كى

 355 عبد بف جحش الطكيؿ بي ىى رٍ أى  291 عبد بف جحش الطكيؿ بي كى رٍ يى 

 136 عبيد بف ا برص الطكيؿ كاًىبي  355-285 عبد بف جحش الطكيؿ بي رً ثٍ يى 

 94-90 شريؾسنالة بف  الطكيؿ بي سالً  66 عقيبة بف ىبيرة الطكيؿ بي الً ر 

 198-54 سنالة بف شريؾ الطكيؿ كاًجبي  196 سنالة بف شريؾ الطكيؿ  ًئبي الحى 

 194 منرس بف ربعي الطكيؿ وٍ بي راكً  199 سنالة بف شريؾ الطكيؿ جاًلبي 

اً بيوٍ   104 مطير بف ا شيـ الطكيؿ بي يي خى المي  341 بف ربعيمنرس  الطكيؿ حى

 301 مغمس بف لقيط الطكيؿ يابي ًط  301 مغمس بف لقيط الطكيؿ ياىابي ذً 

 371 مغمس بف لقيط الطكيؿ ابيياًكت 340 مغمس بف لقيط الطكيؿ يابابي 
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 -أعاًقره  243-238 بشر بف أبي خاـز البسيط ًنًو كىًمبي 
 خيبي يى 

 106 ا برص عبيد بف البسيط

 274 عبيد بف ا برص البسيط ديبي جى  273 عبيد بف ا برص البسيط يىشيبي 

 -ت بك
 شيبي المى 

 -مىٍف يسأؿ 233-152 عبيد بف ا برص البسيط
 خيبي يى 

 287-106 عبيد بف ا برص البسيط

 383-272 عبيد بف ا برص البسيط جيبي عى  343 عبيد بف ا برص البسيط ريبي لى 

 91 عبيد بف ا برص الكاسر رابي الغي  394-376 عبيد بف ا برص البسيط مكبي القي 

اًئبي نى  130-227 ناسع بف نفيع الكاسر شيبي المى   336 بشر بف أبي خاـز الكامؿ جى

 333 جريبة بف ا شيـ الكامؿ ٍبذيبي ذي كي  284 جريبة بف ا شيـ الكامؿ ا ىٍقرىبي 

 113 عبيد بف ا برص الكامؿ بي عى مٍ تى  344 جريبة بف ا شيـ الكامؿ اٍركىبيكا

 140 عبيد بف ا برص الكامؿ بي رى يٍ مى ال 136 عبيد بف ا برص الكامؿ ميٍطًنبي ال

 216-117 ناسع بف نفيع الكامؿ جيبي عى  205-185 عبيد بف ا برص الكامؿ أىٍعًذبكا

 353 عبيد بف ا برص الكامؿ اقىريبك  310 عبيد بف ا برص الكامؿ بكاكى رٍ يى 

بي يىشٍ  418 عبيد بف ا برص الكامؿ تبكاعٍ يي   421-354 عبيد بف ا برص الكامؿ خى

 287-56 ناسع بف نفيع الكامؿ ميبي كىالتيقٍ  279-76 ناسع بف نفيع الكامؿ طيبي رى 

 330 بغثر بف لقيط الطكيؿ ًب عا ً لً  394-142 ناسع بف نفيع الكامؿ تكبي المىكٍ 

 277 خالد بف ننمة الطكيؿ كىذربً  67-62 خالد بف ننمة الطكيؿ بً كى رٍ مى 

 281 عبيد بف ا برص الطكيؿ ركًب مىخٍ  332 خالد بف ننمة الطكيؿ ييًب طى 

 103-68 سنالة بف شريؾ الطكيؿ ًب طٍ خى ال 293 عبيد بف ا برص الطكيؿ ذكبً مىكٍ 
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 221-173 قراف بف يسار الطكيؿ قاًنًب المى  70-60 قراف بف يسار الطكيؿ ًب خاطً 

ٍيًب  271-219 قراف بف يسار الطكيؿ كاًطًب الحى   183 مغمس بف لقيط الطكيؿ  ي

 بشر بف أبي خاـز البسيط قكبً مىثٍ 
230-
 348 بشر بف أبي خاـز البسيط ًذيبً تىكٍ  112-146

 274 الجميح البسيط كيكبً مىنٍ  111 الجميح بف الطماح البسيط كًب رٌ خى 

 282-274  الجميح البسيط ريبيتىغٍ  274 الجميح البسيط قكبً مىرٍ 

 307 الجميح البسيط مشريًب ل 282 الجميح البسيط جيكبً مىنٍ 

كبً مىقٍ   356 الجميح  البسيط ًنيًب تىجٍ  350 الجميح البسيط ري

تىأٍ  كبً مىقٍ  398 الجميح البسيط ديبً كى  350 عبيد بف ا برص البسيط ري

 306 بشر بف أبي خاـز الكاسر راًب التُّ  380 عبيد بف ا برص البسيط قكبً مىنٍ 

 81 بشر بف أبي خاـز الكامؿ بً مً عٍ ذً  306 عبيد بف ا برص الكاسر ياًب باإلً 

 365 بشر بف أبي خاـز الكامؿ تينكىبً  216 بشر بف أبي خاـز الكامؿ ميٍعًجًب 

 الكامؿ ًشياًب 
ذؤاب  كريبيرعة أب

 الكامؿ جاًب المينٍ  273 ا سدم
ذؤاب  كريبيرعة أب

 411 ا سدم

ذؤاب  كريبيرعة أب الكامؿ ناًب لً 
 ا سدم

 233-153 طميحة بف خكيمد الكامؿ سىٍيبً  411

ٍرًب  310 طميحة بف خكيمد الكامؿ ًب عىنٍ   310 طميحة بف خكيمد الكامؿ كىالني

 168 ناسع بف نفيع الكامؿ قكبً عيرٍ  75-55 ناسع بف نفيع الكامؿ بً ري يٍ تى 

 177 ىند بنت معبد الكامؿ رابيلي  399 ناسع بف نفيع الكامؿ ركبً مىكٍ 
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 319 ىند بنت معبد الكامؿ بابيأىحٍ  229-140 ىند بنت معبد الكامؿ راًب تي 

 373 عبيد بف ا برص الخفيؼ الذُّؤاًب  228-135 عبيد بف ا برص الخفيؼ نىاًب با ىذٍ 

 -- -- -- -- 420-137 عبيد بف ا برص الخفيؼ تىاًب كىالكً 

 قاسية التاء

ميًت سىتى  166 عمرك بف شأس الطكيؿ ميًت جى   167 عمرك بف شأس الطكيؿ جى

 قاسية الجيـ

 433-415 بف الٌركاعمرة  البسيط اليىًزجي ؽي  95 مرة بف الركاع الكاسر  جي الخً 

 قاسية الحاء

امي  229-132 منرس بف ربعي الكاسر ريحا  286 منرس بف ربعي الكاسر ًشيحى

 356 منرس بف ربعي الكاسر بيحارى  356 منرس بف ربعي الكاسر ليحاأي 

 339 بف الطماح الجميح الطكيؿ كاًرحي السي  356 منرس بف ربعي الكاسر سيحايى 

 326 عبيد بف ا برص الطكيؿ نكحي تى  124 عبيد بف ا برص الطكيؿ ركحي تى 

 225-105 بشر بف أبي خاـز الكاسر ريحي مي  347 عبيد بف ا برص الطكيؿ طيحي نى 

 355 بشر بف أبي خاـز الكاسر طيحي نى  355 بشر بف أبي خاـز الكاسر سيحي المى 

-54-46 عبيد بف ا برص البسيط فاحً تى ٍ  413-390 بشر بف أبي خاـز الكاسر  يحي يى 
68 

-135 عبيد بف ا برص البسيط احً مٌ لى  -يا
 170-153 عبيد بف ا برص البسيط حيٌ  ال -165

 235 عبيد بف ا برص البسيط-قاتميا 184 ا برصعبيد بف  البسيط احً مٌ لى -إٌني 



  

346 
 

  حيًإ ٍ 

 345 عبيد بف ا برص البسيط ًمٍك حً  283-273 عبيد بف ا برص البسيط ياحً  ى 

 346 عبيد بف ا برص البسيط لمٌ احي
 -إٌني
 367-55 عبيد بف ا برص البسيط  حيًإ ٍ 

 394 عبيد بف ا برص البسيط طٌماحً  392 عبيد بف ا برص البسيط باحيإ ٍ 

 219 بشر بف أبي خاـز الكاسر قاحيا ى  418-115 عبيد بف ا برص البسيط كاحً كىأىرٍ 

 110 مطير بف ا شيـ الكاسر طاحً البي  280 بشر بف أبي خاـز الكاسر راحً الجً 

 قاسية الداؿ

 290 سبرة بف عمرك الطكيؿ دىدٍ ع  ى  376-328 أىباف بف خالد الطكيؿ دٍ قاعً يي 

ٍحًتديهٍ  241 منرس بف ربعي الطكيؿ طاًرديهٍ تي   190 بشر بف أبي خاـز الكاسر مى

- 71-40 عبيد بف ا برص المتقارب هدى عائً ال 313 سنالة بف شريؾ الكاسر نىاًدمٍ تي 
78-276 

 427 كميب بف نكسؿ الطكيؿ ادأىٍسكى  40-77 نرار بف ا زكر الطكيؿ دابي عٍ أى 

 415 مغمس بف لقيط الطكيؿ قكديىايى  311 لقيطمغمس بف  الطكيؿ شىريديىا

 306 سنالة بف شريؾ الكاسر دكداالخي  115 سبرة بف عمرك البسيط البمداـي 

 عبيد بف ا برص الكامؿ بيداعى  307 سنالة بف شريؾ الكاسر الفىقيدا
117-
167-225 

مكدا 411-75 عبيد بف ا برص الكامؿ بكداالمىعٍ   414-397 عبيد بف ا برص الكامؿ خي

 275 أىباف بف خالد الطكيؿ المىشاًىدي  180 أىباف بف خالد الطكيؿ كاًعدي الري 

 209 حنرمي بف عامر الطكيؿ سىديدي تي  366 أىباف بف خالد الطكيؿ دي رائً 
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 393 عباد بف أنؼ الكمب الطكيؿ دي ري بٍ يى  354 عباد بف أنؼ الكمب الطكيؿ نيدي فى مي 

دي   بف أنؼ الكمب عبياد الطكيؿ التيمىجُّ
42-46-
71-119-

225-417 
 317 عبد ا  بف جحش الطكيؿ راًشدي 

 49 مرة ا سدم الطكيؿ دي يي سى مي  388-377 عبد ا  بف جحش الطكيؿ ساًجدي 

-207 مرة ا سدم الطكيؿ تيٍفقىدي 
235-251 

 316 بشر بف أبي خاـز البسيط دي حي ـي أي ىي 

ًمدكا 298 بشر بف أبي خاـز البسيط عىًمدكاةن   347 بشر بف أبي خاـز البسيط ره خى

-108 بشر بف أبي خاـز البسيط لىت تىًخدي 
328-386 

دكا  383 بشر بف أبي خاـز البسيط ذا طىرى

 سبرة بف عمرك الكامؿ عىمردي الميتى  119-107 سبرة بف عمرك الكامؿ دي شى نٍ يي 
145-
197-
231-236 

 336 كعب بف الركاع الكامؿ ييكدي مىعٍ  334 عبيد بف ا برص الكامؿ تي ًخدي 

ميدً مي  420 كعب بف الركاع الكامؿ عيدي بى   182 حبيش ا سدم الطكيؿ حى

ٍيدً  -179 سعدل ا سدية الطكيؿ جى
194-197 

 399 سعدل ا سدية الطكيؿ دمحٍ كى 

 -- -- -- -- 70-62 عبيد بف ا برص الطكيؿ دً در كى الميتى 

ديدً المي  118 عبيد بف ا برص الطكيؿ دً ساجً المى   136 عبيد بف ا برص الطكيؿ جى

دً   281 عبيد بف ا برص الطكيؿ دىدً زٍ كىا 272 عبيد بف ا برص الطكيؿ أىكحى

 290 عبيد بف ا برص الطكيؿ سي لىدً  290 عبيد بف ا برص الطكيؿ ًددً ً نٍ 
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 338 عبيد بف ا برص الطكيؿ نىدً ميسٍ  337-202 سنالة بف شريؾ الطكيؿ ميدً تى 

 368 عبيد بف ا برص الطكيؿ دً تى اقٍ سى  366 عبيد بف ا برص الطكيؿ ميرًشدً 

 382 عبيد بف ا برص الطكيؿ دممً خٍ مي  371 عبيد بف ا برص الطكيؿ دمقً حٍ مى 

 151 سنالة بف شريؾ الطكيؿ زيدً يى  382 عبيد بف ا برص الطكيؿ أىٍحيىدً 

 381 معركؼ بف الكميت الطكيؿ دً  ى رٍ مى  300 معركؼ بف الكميت الطكيؿ دً دي اعٍ 

 مغمس بف لقيط الطكيؿ ساًكدً ا ى 
126-
 134 بشر بف أبي خاـز البسيط ميٍسنىدً ال 168-202

 114 عبيد بف ا برص البسيط سادً كىأىجٍ  75-49 عبيد بف ا برص البسيط زادم

 200 عبيد بف ا برص البسيط عادً ًلمي 122 عبيد بف ا برص البسيط تادً ًبأىكٍ 

 278 عبيد بف ا برص البسيط ادمكٌ عى  233-152 عبيد بف ا برص البسيط قادً كىأىعٍ 

  171-159 عبيد بف ا برص البسيط ني أىسىدً ب
221-305 

 317 عبيد بف ا برص البسيط سي كىبىدً 

 379-164 عبيد بف ا برص البسيط مادً حى  341 عبيد بف ا برص البسيط حادمال

قىدً كى  381 عبيد بف ا برص البسيط دً عٍ سي البي   385 عبيد بف ا برص البسيط الكى

 113 حنرمي بف عامر الكاسر مدٌ شى كى  334 أبك الميكش الكاسر زادً بً 

 183 عقيبة بف ىبيرة الكاسر يدً دالحى  123 عقيبة بف ىبيرة الكاسر  يدً حى 

 416 الميكش كأب الكامؿ قادً اإلي 394-90 عقبة بف ىبيرة الكاسر مكدً خي 

 137 منرس بف ربعي الكامؿ رُّكيدً ال 181 جريبة بف ا شيـ الكامؿ الكىًبدً كى 

 326 منرس بف ربعي الكامؿ حيسيدً ال 294 منرس بف ربعي الكامؿ دً سً فٍ ني 
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 311 خالد بف قيس المتقارب دً رى بٍ ا ى  370 منرس بف ربعي الكامؿ دً رى طٍ تي 

 -- -- -- -- 314-130 خالد بف قيس المتقارب دً كلى يي 

 قاسية الراء

ٍر نٍ سىا 52 عمرك بف شأس الطكيؿ ٍر بى خى  ـٍ ىً   320 عمرك بف شأس الطكيؿ تىحى

 329 أشعر الرقباف المتقارب ٍر مي الحي  ؾى  367 حسيؿ بف عرسطة الرمؿ ٍر رى بالسر 

 408 نرار بف ا زكر الطكيؿ اجاًكر مي  69 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ راكي شٍ يى 

 104 بشر بف أبي خاـز الكاسر ذكراالنُّ  397 الميكشأبك  البسيط رابٍ  ي ال

 307 بشر بف أبي خاـز الكاسر عكراسى  306 بشر بف أبي خاـز الكاسر ئيرازى 

 333-239 منرس بف ربعي الكاسر ابير خى  120 منرس بف ربعي الكاسر دكراال ُّ 

 324 سنالة بف شريؾ المتقارب  يرىاقى  319 سنالة بف شريؾ المتقارب ثيراكى 

 393 أبك السماؿ ا سدم الطكيؿ ري تي فٍ يى  278 أبك السماؿ ا سدم الطكيؿ ري ذى حٍ أى 

 102 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ري كى نٍ مى  98 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ري زى ئٍ مً 

 280 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ٍكري ذر ال 278 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ يىتىيىسيري 

ري مىسٍ   311 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ري سى كٍ أى  288 خاـزبشر بف أبي  الطكيؿ خى

ري أىعٍ  311 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ًسري ميعٍ   320 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ  ى

ري أىكٍ  370 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ بىري مىعٍ   373 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ جى

 93-88 عمركسبرة بف  الطكيؿ ري راقً قى  384 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ري ير سى مي 

 سبرة بف عمرك الطكيؿ ري لاسً 
115-
 367 سبرة بف عمرك الطكيؿ ري باعً ا ى  190-205
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 99 منرس بف ربعي الطكيؿ هٍ ري ثً عادى  202-173 نرار بف ا زكر الطكيؿ حاًئري 

 135 منرس بف ربعي الطكيؿ ريىىاًعييىٍستى  128 منرس بف ربعي الطكيؿ بيريىادى 

 327 منرس بف ربعي الطكيؿ ىازكري يى  327 ربعيمنرس بف  الطكيؿ يكريىاشي 

 349 منرس بف ربعي الطكيؿ ريهٍ ذاعً  339 منرس بف ربعي الطكيؿ كا ريهٍ أى 

 413 منرس بف ربعي الطكيؿ دىاًثريهٍ  367 منرس بف ربعي الطكيؿ ىاحيري يي 

-172 رامة بنت الح يف البسيط ديكري  397 ا باء بف قيس البسيط لدُّبيري ؾى ا
198-394 

 311 عمرك بف شأس البسيط ما قىًدركا 119 نرار بف ا زكر البسيط ري يى الغً ًق 

 379 عمرك بف شأس البسيط ركافً ع ظى  376 عمرك بف شأس البسيط ري شى ع بى 

-129 سنالة بف شريؾ البسيط بيري تىحٍ 
227-367 

ري ؾى   193-165 منرس بف ربعي البسيط البى ى

ري ؾى  280 منرس بف ربعي البسيط ؾى الًخيىري   306 منرس بف ربعي البسيط الًق ى

كا طىري  343 منرس بف ربعي البسيط ذا قىدىري  345 منرس بف ربعي البسيط مى الخى

 127 بشر بف أبي خاـز الكاسر لاركاأ 99 بشر بف أبي خاـز الكاسر ري يٍ جى بي 

 273 بشر بف أبي خاـز الكاسر الدرياري  221-209 بشر بف أبي خاـز الكاسر  اري الحً 

 349 بشر بف أبي خاـز الكاسر عاري يي  296 بشر بف أبي خاـز الكاسر ساركا

 357 بشر بف أبي خاـز الكاسر كاري حً  354 بشر بف أبي خاـز الكاسر ماري اٍئتً 

 372 بشر بف أبي خاـز الكاسر ًق اري  358 بشر بف أبي خاـز الكاسر ياري انب

 391 بشر بف أبي خاـز الكاسر راري الفً  384 خاـزبشر بف أبي  الكاسر ناري 
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ميري ال 191 أبك الميكش الكامؿ تىٍقًطري تىسٍ   322 أبك الميكش الكامؿ حي

 378 ا عشا بف بجرة الكامؿ كاري دي  336 أبك الميكش الكامؿ أىٍكثىري 

ًبيؿ بف عمرك الطكيؿ رً كاتً البى  370-101 أشعر الرقباف المتقارب ري ذي نُّ ال  40 الري

 319 سنالة بف ىند الطكيؿ رً ساجً  69 عبيد بف ا برص الطكيؿ رً مي سُّ كال

 378 ابنة قيس بف جابر الطكيؿ رً قادً المى  274 ابنة قيس بف جابر الطكيؿ رً كابً الغى 

 370 منرس بف ربعي الطكيؿ رً قي عى تي  357 منرس بف ربعي الطكيؿ رً دٍ خً  فٍ مً 

 271 الحارث بف سميؿ البسيط فى البىقىرً  271 الحارث بف سميؿ البسيط فى الشرعىرً 

 285 حنرمي بف عامر الكاسر ٌرمكى  424 بشر بف أبي خاـز الكاسر ًكيرً 

 145 عبد ا  بف جحش الكامؿ رً سٍ عي ال 106 الكميت بف ثعمبة الكاسر مارً الحً 

 310 أبك مكعت الكامؿ جارً كً  75 مىٍكًعت كأب الكامؿ ارً زٌ جى ال

 سبرة بف عمرك المتقارب رارً بالمي  111 عبيد بف ا برص المنسرح رر لي 
150-
177-
190-206 

 قاسية الزام

مجزكء  ناًجزي 
 الكامؿ

 -- -- -- -- 337 عبيد بف ا برص

 قاسية السيف

 387 عبيد بف ا برص البسيط الٌناسا 381 عبيد بف ا برص البسيط كاساأىنٍ 

 314 حنرمي بف عامر الطكيؿ سي شاكً ميتى  302 حنرمي بف عامر الطكيؿ سي دارً 
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 320 منرس بف ربعي الطكيؿ سىٍقعىسي  126 منرس بف ربعي الطكيؿ سي مى طٍ أى 

 232-147 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ مىٍحبىسً  104 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ سً عى سٍ عى سى 

 392-345 خالد بف عمرك  الطكيؿ ًة النياسً  381-68 عمرك خالد بف  الطكيؿ اسً شى 

 يزيد بف خميفة الطكيؿ سىٍقعىسً  91 عمرك بف شأس الطكيؿ يىٍدريسً 
169-
186-200 

 343-120 عمرك بف شأس الطكيؿ سً في نٍ أى بً  295 عمرك بف شأس الطكيؿ ًمسً تىخٍ 

 خريـ بف ساتؾ البسيط النياسً  366 عمرك بف شأس الطكيؿ نيسً دى نىتى 
241-
243-244 

 368 خريـ بف ساتؾ البسيط داسً ً ىسٍ  310 خريـ بف ساتؾ البسيط اسً بٌ عى 

لكسً   275 عبيد بف ا برص الكامؿ ككسً ني  99 عبيد بف ا برص الكامؿ كى

 344 عبيد بف ا برص الكامؿ ؤكسً ًبفي  330 عبيد بف ا برص الكامؿ مكسً المىحٍ 

 352-341 عبيد بف ا برص الكامؿ بيسً كى  351 عبيد بف ا برص الكامؿ بكسً يى 

 -- -- -- -- 391 عبيد بف ا برص الكامؿ مكسً بالمىكٍ 

 قاسية ال اد

 117 عبيد بف ا برص الكاسر  صً خى  67-60 عبيد بف ا برص الكاسر  اصً خى 

 277 عبيد بف ا برص الكاسر عاصً ًبالمي  119 عبيد بف ا برص الكاسر غا يمى 

 -- -- -- -- 334-142 عبيد بف ا برص الكاسر نا يمى 

 قاسية الناد

 125 عبيد بف ا برص الطكيؿ مكضي لي  103 عبيد بف ا برص الطكيؿ نيضي ىى 
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 -- -- -- -- 327 عبيد بف ا برص الطكيؿ بكضي ري 

 قاسية الطاء

ميطي   282 عبيد بف ا برص البسيط ـي سىًخطكا 117 عبيد بف ا برص البسيط ةه خي

 341 عبيد بف ا برص البسيط ميشتىًرطي  317 عبيد بف ا برص البسيط طي ري قي ًة ال

 378 عبيد بف ا برص البسيط ره سيريطي  347 عبيد بف ا برص البسيط تىرىطكاسٍ كىا

 -- -- -- -- 381 عبيد بف ا برص البسيط طي نً تى حٍ يى سى 

 قاسية العيف

 293 عمرك بف شأس الطكيؿ مىعاتىدٍ  283 عمرك بف شأس الطكيؿ اعى مى  ؽٍ لً 

 327 عمرك بف شأس الطكيؿ ميعانى المي  325 عمرك بف شأس الطكيؿ ميعاسى تى 

 342 عمرك بف شأس الطكيؿ عانى شٍ أى  327 عمرك بف شأس الطكيؿ نىٍنبىعا

 358 عمرك بف شأس الطكيؿ ايٍربىعىا 348 عمرك بف شأس الطكيؿ عامى قٍ أى 

 285 الكميت بف ثعمبة الطكيؿ قيعارى المي  133 الكميت بف ثعمبة الطكيؿ سىميعاتى 

 277-207 الكميت بف ثعمبة الطكيؿ الميشىٍعشىعا 292 الكميت بف ثعمبة الطكيؿ تىٍمنىعا

 380 عرسطة بف الطماح الكاسر تاعامى  344 مغمس بف لقيط الطكيؿ جيكيعا

 416 عرسطة بف الطماح الكاسر طاعااٍستى  416 عرسطة بف الطماح الكاسر طاعىا

قىعا  243 بشر بف أبي خاـز المنسرح ًإٍذ سىطىعىا 196-191 بشر بف أبي خاـز المنسرح قىٍد كى

 385 بشر بف أبي خاـز المنسرح عارً ع كى  382 بشر بف أبي خاـز المنسرح عىاىىمً  وً قً 

 116 خاـزبشر بف أبي  الطكيؿ عي طالً تي  108 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ عي مى عٍ مى سى 
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 340 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ فىزيعي يي  315-78 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ عي نارً 

 373 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ تىعي مىرٍ  346 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ راًجعي 

 424 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ كىاًسعي  424-369 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ناًسعي 

 287 رامة بنت الح يف الطكيؿ وٍ عي زائً نى  67 رامة بنت الح يف الطكيؿ وٍ عي كاسً دى 

 290 رامة بنت الح يف الطكيؿ وٍ عي جادً  288 رامة بنت الح يف الطكيؿ وٍ عي سامً 

عي   109 منرس بف ربعي الطكيؿ عي نائً  66 منرس بف ربعي الطكيؿ لىميفىجي

 391 منرس بف ربعي الطكيؿ عي تي مى مي  238 منرس بف ربعي الطكيؿ قاًطعي 

-57-54 خاـز بشر بف أبي الكاسر جيعي نى  67 بشر بف أبي خاـز الكاسر لكعي كي 
70-105 

 325 بشر بف أبي خاـز الكاسر جاعي اٍرتً  144 بشر بف أبي خاـز الكاسر ظيعي الفى 

 418-122 بشر بف أبي خاـز الكاسر ريعي سى  390 بشر بف أبي خاـز الكاسر طيعي يىٍستى 

 371 أسدم مجيكؿ الطكيؿ عً ني قى تى  290-94 أسدم مجيكؿ الطكيؿ عً طي قى يىتى 

 293 عمرك بف شأس الطكيؿ كاًعياالدي  302-78 سبرة بف عمرك الطكيؿ عً ني قى المي 

 113 بشر بف أبي خاـز الكاسر داعيلً  97 بشر بف أبي خاـز الكاسر ياعً لمني 

 345 بشر بف أبي خاـز الكاسر عاؼً النر  272 بشر بف أبي خاـز الكاسر عٍنًقطاعً 

 قاسية الفاء

 -280-81 مغمس بف لقيط الطكيؿ ؼي دً نٍ خً  296 عمرك بف شأس الطكيؿ  قيفٍ 

 149-130 بشر بف أبي خاـز البسيط طىريؼي مي  132-113 بشر بف أبي خاـز البسيط اٍزدىىىفكاما 

سكا رى  228-130 بشر بف أبي خاـز البسيط ىا تىًقؼي  150 بشر بف أبي خاـز البسيط ةن  ى
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كؼي  277 بشر بف أبي خاـز البسيط قىٍد لىًيفيكا  321 بشر بف أبي خاـز الكاسر عىزي

 370-114 بشر بف أبي خاـز البسيط فكاقً يى  ـٍ لى  350 بشر بف أبي خاـز البسيط ميشتىًرؼي 

 331-324 بشر بف أبي خاـز الكامؿ ًرؼي تى ٍ  414 بشر بف أبي خاـز البسيط تىٍختىًمؼي 

 415 بشر بف أبي خاـز الكامؿ تىٍعطيؼي  415 بشر بف أبي خاـز الكامؿ تىٍطريؼي 

ريؼي تىتى   جريبة بف ا شيـ الكامؿ ؼي رً عٍ يى  72-62 جريبة بف ا شيـ الكامؿ حى
103-182 
188-225 

 344 سنالة بف شريؾ الطكيؿ سىاييؼً التي  295 سنالة بف شريؾ الطكيؿ ًباٍلمىجاًذؼً 

 417 سنالة بف شريؾ الطكيؿ جاًزؼً المي  356 سنالة بف شريؾ الطكيؿ ؼً  ئً الخى 

 385 ناسع بف نفيع الطكيؿ عاًرؼً المى  245 ناسع بف نفيع الطكيؿ قاًئؼً 

 391 عقيبة بف ىبيرة البسيط المريؼً  118 خاـزأبي بشر بف  البسيط ؼً مى خى  فٍ مً 

 290 بشر بف أبي خاـز الكامؿ شاسي 240 بشر بف أبي خاـز الكاسر شاسي

 309 بشر بف أبي خاـز الكاسر التي اسي 309 بشر بف أبي خاـز الكاسر سياٍعًترا

 -- -- -- -- 370 بشر بف أبي خاـز الكاسر خاسيتى 

 قاسية القاؼ

 340-325 عبيد بف ا برص الكامؿ يقيوٍ طي ي 328-325 عبيد بف ا برص الكامؿ ركقيوٍ عي 

قىوٍ  رى  373-103 سبرة بف عمرك الطكيؿ قابً نٍ حً  317 عبيد بف ا برص المنسرح قان خى

 322 حنرمي بف عامر الطكيؿ ؽي فى خٍ مى  122 حنرمي بف عامر الطكيؿ ؽي فً نٍ تي 

 285 الزبير بف ا شيـ الطكيؿ تىٍعريؽً  123 الزبير بف ا شيـ الطكيؿ ؽً فً شٍ مي 

 377-356 نرار بف ا زكر الطكيؿ ميٍشفىؽً  69 نرار بف ا زكر الطكيؿ ؽً حى مٍ مى بً 
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 285 بشر بف أبي خاـز الكاسر قاؽً شً  142 بشر بف أبي خاـز الكاسر يق التي 

 -- -- -- -- 393 بشر بف أبي خاـز الكاسر ياقً بى 

 قاسية الكاؼ

 عبيد بف ا برص الطكيؿ عًىكاإً  393 عبيد بف ا برص الرمؿ ؾٍ عى مى  سى يٍ لى 
63-77-

269 

 338-323 عبيد بف ا برص الطكيؿ تاًمكا 302 عبيد بف ا برص الطكيؿ كانالً ىي 

 -- -- -- -- 379-366 عبيد بف ا برص الطكيؿ كاماسً ميتى 

 قاسية ال ـ

 358 عمرك بف شأس الطكيؿ ماؿٍ قي  278-277 حنرمي بف عامر الطكيؿ ع تىسىؿٍ 

 107 عمرك بف شأس الطكيؿ  بٍ حى  389 عمرك بف شأس الطكيؿ  ؿٍ ًبتىنٍ 

ي ال بٍ  270 عمرك بف شأس الطكيؿ جى  275 عمرك بف شأس الطكيؿ  كى

 333 عمرك بف شأس الطكيؿ عزٍ جى ال 312 عمرك بف شأس الطكيؿ  سىنٍ 

 353 عمرك بف شأس الطكيؿ  مىيٍ  347 عمرك بف شأس الطكيؿ  جٍ الري 

 369 عمرك بف شأس الطكيؿ  عٍ بى  356 عمرك بف شأس الطكيؿ عبيزٍ 

 383 عمرك بف شأس الطكيؿ  طى المى كى  377 عمرك بف شأس الطكيؿ  عٍ نى 

 391-194 عمرك بف شأس الطكيؿ عىٍدع 391 عمرك بف شأس الطكيؿ ٍزعا ى 

 124 منرس بف ربعي الطكيؿ ماعرً  75-42 منرس بف ربعي الطكيؿ ياعسً 

 417 مغمس بف لقيط الكاسر نىكاع 359 عمرك بف شأس الكاسر  عاليً 

 276 حنرمي بف عامر المنسرح عن سىعى  276 حنرمي بف عامر المنسرح ىا عىًج 
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 201-167 عمرك بف شأس الخفيؼ قكعيى 
317 

 201-167 نرار بف ا زكر المتقارب داعبً 

 370 أبك الميكش الطكيؿ وٍ مي زايً يي  118 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ؿي بائً القى 

 -- -- -- -- 100 بشر بف أبي خاـز الكاسر الررجاؿي 

 305 بف أبي خاـز بشر الكاسر ناؿي يي  108 بشر بف أبي خاـز الكاسر عؿي دى 

 309 بشر بف أبي خاـز الكاسر  ؿي بً  309-133 بشر بف أبي خاـز الكاسر ياؿي عً 

 120 عمرك بف شأس الكامؿ ؿي ثٍ ا ى  92-90 سبرة بف عمرك الكاسر  يؿي سى 

 عمرك بف شأس الكامؿ ؿي ثيكٍ 
181-
 368-335 عمرك بف شأس الكامؿ ٍخؿي بي  184-276

 392-340 عمرك بف شأس الكامؿ ٍؤؿي السُّ  386 عمرك بف شأس الكامؿ ؿي زٍ عي 

 223-103 عبيد بف ا برص السريع ؿي يامً ال 165-163 عبيد بف ا برص السريع جاًىؿي 

 231-144 عبيد بف ا برص السريع ٌناًىؿي ال 227-128 عبيد بف ا برص السريع ٌشاًمؿي ال

مىؿي  279 عبيد بف ا برص السريع العاًذؿي  -162 عبيد بف ا برص المنسرح ىا جى
169-222 

ًيؿ -111 عبيد بف ا برص المنسرح ره جى
222-236 

 315 عباد بف أنؼ الكمب المتقارب فاليياأىطٍ 

 412-279 أسدم مجيكؿ الطكيؿ ً ىٍكؿً  197 أسدم مجيكؿ الطكيؿ ؿً كايً الغى 

 270 نرار بف ا زكر الطكيؿ ًمٍزيىؿً  150 سعدة بنت سريد الطكيؿ ناًئؿً 

 400-271 طميحة بف خكيمد الطكيؿ باؿً حً  129-102 طميحة بف خكيمد الطكيؿ جاؿً ًبرً 

 225-119 عبيد بف ا برص الطكيؿ يثالً أىمٍ  98 عبيد بف ا برص الطكيؿ غاؿً أىشٍ 
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 411 عبيد بف ا برص الطكيؿ جاؿً آ 274 عبيد بف ا برص الطكيؿ داؿً أىبٍ 

ميؿً مي   366 عمرك بف شأس الطكيؿ ييؿً زى يىتى  357 عمرك بف شأس الطكيؿ ؤى

 378-289 عمرك بف شأس الطكيؿ ييفسىؿً  371 عمرك بف شأس الطكيؿ ؿً زً نٍ مى 

ٍردىؿً   426 عمرك بف شأس الطكيؿ قىتيؿً تي  426-379 عمرك بف شأس الطكيؿ خى

 281-278 مطير بف ا شيـ الطكيؿ عيزيؿً  191 مطير بف ا شيـ الطكيؿ مىٍجيىؿً 

 392 أبك الميكش الطكيؿ ؿً نازً  287 مطير بف ا شيـ الطكيؿ ؿً كي ييحى 

 144 عبيد بف ا برص البسيط ثاليأىمٍ  53 عبيد بف ا برص البسيط  ؿً ًمحٍ 

 329 بغثر بف لقيط الكامؿ ؿً عى سٍ أى  199-187 عبيد بف ا برص البسيط البالي

 423-186 حبيبحاجب بف  الكامؿ  ؿً الًمحٍ  281 حاجب بف حبيب الكامؿ ًبٍمباؿً 

 168-163 عبيد بف ا برص الرمؿ  ؿً الحى  115 الجميح بف الطماح الكامؿ كاؿً ا ىمٍ 

 مرة بف الركاع الرمؿ اؿً مى لى  421 عبيد بف ا برص الرمؿ جاؿً بالرر 
172-174 
206-358 

 133 بشر بف أبي خاـز الخفيؼ طاؿً با ىبٍ  123 بشر بف أبي خاـز الخفيؼ بالي

 342 بشر بف أبي خاـز الخفيؼ ماؿً شى  197-133 بشر بف أبي خاـز الخفيؼ الًعياؿً 

 224-109 عبيد بف ا برص الخفيؼ دىعؿً  80 عبيد بف ا برص الخفيؼ الشرٍم ؿً 

 276-270 عبيد بف ا برص الخفيؼ ماؿً الجً  243 عبيد بف ا برص الخفيؼ حاؿً الرر 
-281 

 391 عبيد بف ا برص الخفيؼ ثاؿً أي  321-282 عبيد بف ا برص الخفيؼ كاليالخى 

 409 عبيد بف ا برص الخفيؼ ا ىٍط ؿً  409 عبيد بف ا برص الخفيؼ كىالًخ ؿً 
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كمدة بف عبد بف  الخفيؼ ًى ؿً  81-47 كمدة بف عبد بف مرارة الخفيؼ ساؿً إً 
 مرارة

141-
230-251 

 61-47 كمدة بف عبد بف مرارة الخفيؼ اإًلٍح ؿً 
81-378 

-- -- -- -- 

 قاسية الميـ

-63-39 عمرك بف شأس الطكيؿ ـٍ دى العى سي 
66 

-76-28 عمرك بف شأس الطكيؿ ـٍ مى ظى  دٍ قى 
79 

ـٍ  مى  201-179 عمرك بف شأس الطكيؿ الغىنىـٍ قي  180 عمرك بف شأس الطكيؿ ًمٍف رى

ٍيًر   188-175 عمرك بف شأس الطكيؿ ذىـلى
200-211 

 270 بف شأس عمرك الطكيؿ الشريىـٍ 

ـٍ قي  272 عمرك بف شأس الطكيؿ ـالعىمى ًب   282 عمرك بف شأس الطكيؿ ا ىدى

ـٍ   316 عمرك بف شأس الطكيؿ قىد أىزىـ 284 عمرك بف شأس الطكيؿ ًق يىمى

 371 عمرك بف شأس الطكيؿ ـٍ نى يى  ـٍ لى  367 عمرك بف شأس الطكيؿ ـٍ رى  ى انٍ 

ـٍ  ـٍ  272 كمحب بف شؤبكب الطكيؿ لىشىٍمشى  317 منرس بف ربعي الطكيؿ لـ أيذى

مىـٍ   318 منرس بف ربعي الطكيؿ يىـخً  كٍ أى  318 منرس بف ربعي الطكيؿ سي عى

ـٍ  ـٍ  337 جريبة بف ا شيـ المتقارب بالًجذى  339 جريبة بف ا شيـ المتقارب ما أىزى

 184-49 ابف عـ سعدل الطكيؿ ما ىي كً  356 سممة بف عياض الطكيؿ مامً ظٍ مي 

 74-71 مطير بف ا شيـ الطكيؿ ماقى مٍ عى  424 ابف عـ سعدل الطكيؿ مىٍيًيماعى 

-134 عبيد بف ا برص البسيط كمىوٍ كي مىرٍ 
165-229 

 319 عبيد بف ا برص البسيط مكمىوٍ مىكٍ 
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ال 288 أبك مكعت البسيط اامى نى   166-311 عمباء بنت الحارث الكاسر نىامى

 218 عمرك بف شأس الكاسر ريماال ي  91 عمرك بف شأس الكاسر ريمايى 

 219 عمرك بف شأس الكاسر اسيمكى 
 -كحميفكـ

 46 عبد بف جحش الكامؿ وٍ سامى القى 

 -أع 95 بف جحش دعب الكامؿ وٍ دامى نى 
 وٍ سامى القى 

 97 عبد بف جحش الكامؿ

 229-137 عبيد بف ا برص الكامؿ مكمىوٍ مىعٍ  193-167 عبيد بف ا برص الكامؿ دامىوٍ الني 

 231-145 بشر بف أبي خاـز المتقارب ياماالجً  284 عبيد بف ا برص الكامؿ  مىوٍ مى 

 بشر بف أبي خاـز المتقارب كىىاما
145-231 

 349 بشر بف أبي خاـز المتقارب يامانً  334

 394 جعكنة بف مرثد الطكيؿ ميٍحًرـي  350 بشر بف أبي خاـز المتقارب نىعاما

ـي   298 الجميح الطكيؿ ريمييايى  148-41 الطماحالجميح بف  الطكيؿ أىٍكرى

 187-56 نرار بف ا زكر الطكيؿ مكادي قى تى  316 الجميح بف الطماح الطكيؿ نيجكمييا

ـي المي  309 نرار بف ا زكر الطكيؿ ـي الدي ىا  مي  414 نرار بف ا زكر الطكيؿ  ى

ـي   51-45 شؤبكبكمحب بف  الطكيؿ ـي سً قٍ يي  143 عمرك بف شأس الطكيؿ يىٍيًد

ـي   92 كمحب بف شؤبكب الطكيؿ ـي دى خٍ مى  ى  51-45 كمحب بف شؤبكب الطكيؿ أٍكرى

-176 كمحب بف شؤبكب الطكيؿ أىٍ ىـي 
184-200 

 418-115 بف شؤبكبكمحب  الطكيؿ ـي يى يٍ شى 

 382 مغمس بف لقيط الطكيؿ ياريمي لى  379 مغمس بف لقيط الطكيؿ ياشيمي ىى 

ـي رً  399-392 السماؿ ا سدمأبك  البسيط مكاري كى  فٍ إً   96 بشر بف أبي خاـز الكاسر ما
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ـي نً  ـي مى  107 بشر بف أبي خاـز الكاسر يا  400 بشر بف أبي خاـز الكاسر قا

ـي الحي  -170 عمرك بف شأس الكاسر دكـي يى  260 ا حكص ا ن ارم الكاسر سا
217-305 

ـي  355 عمرك بف شأس الكاسر نكـي ىى  ًذ  306 الجميح المنسرح ىا خى

 221-170 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ كىمرـً مي  124 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ـً ثى مٍ ثى 

ـً  ري ٍغنىـً  294 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ميحى  294 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ مى

ـً ميؤٍ  ـً مي  328 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ دى زي  329 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ خى

 331 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ ـً فى الدي  331 أبي خاـز بشر بف الطكيؿ ثىميـً يىتى 

ـً الميتى  ـً المي  408 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ يىدر  409 بشر بف أبي خاـز الطكيؿ يىني

 169-163 عمرك بف مرثد الطكيؿ أىٍلًحـً  386 سعدة بنت سريد الطكيؿ ـً كادً القى 

 390-188 سنالة بف شريؾ الطكيؿ عاً ـً  301 سنالة بف شريؾ الطكيؿ ـً كاسً المى 

 422 الميكش كأب الطكيؿ راًجـً البى  393 سنالة بف شريؾ الطكيؿ ـً لانً 

 259 بشر بف أبي خاـز الكاسر ً ياـً  92 بشر بف أبي خاـز الكاسر ماـً ذً 

 319 بف عمرك معقؿ الكاسر جكـً النُّ  103-98 عمرك بف أىباف الكاسر  ـً بالمى 

 399 أبك الميكش الكاسر المرئاـً  103 أبك الميكش الكاسر  ـً بالمى 

 138 بشر بف أبي خاـز الكامؿ ٍرقىـً ا ى  115 بشر بف أبي خاـز الكامؿ ـً مى عٍ يى 

 200 الجميح بف الطماح الكامؿ ًىٍدـً  133 الجميح بف الطماح الكامؿ ًيٍدـً ال

 209-173 الجميح الكامؿ غيٍرـً ال 201-171 الجميح الكامؿ ٍظـً ني ال

ٍثـً  275 الجميح الكامؿ ـً ديىٍ   429 الجميح الكامؿ خي



  

362 
 

 289 خالد بف عمرك الكامؿ ـً رى اليى فى  429 الجميح الكامؿ ـً دٍ سى 

 185 عبيد بف ا برص الكامؿ  ـً ا حٍ  93-90 عبيد بف ا برص الكامؿ آميشى 

 301 حميؿ بف سنالة المنسرح لىٍت ظيمىًمي 221-103 عقيبة بف ىبيرة الكامؿ  ـً ا ىحٍ 

 قاسية النكف

 خكلة بنت ا زكر الطكيؿ انٌ عى  96 خكلة بنت ا زكر الطكيؿ نارٍ شر تيبى 
100-152 
167-169 

194 

 خكلة بنت ا زكر الطكيؿ ًمٌنا
150-232 
 280-80 خكلة بنت ا زكر الطكيؿ نامٍ قىبي  234-250

 242 بشر بف أبي خاـز البسيط ياناًببيسٍ  417-387 خكلة بنت ا زكر الطكيؿ مىٍعنا

ٍكبانا  عمرك بف شأس الكاسر ككناتى  243 بشر بف أبي خاـز البسيط ري
251-
278-282 

 329 عمرك بف شأس الكاسر كنابي لى  314 عمرك بف شأس الكاسر بينامي 

 342 عمرك بف شأس الكاسر زيناعً  335 عمرك بف شأس الكاسر مينايى 

 376-109 عمرك بف شأس الكاسر ميناسى  369 عمرك بف شأس الكاسر يينامي 

-278 عمرك بف شأس الكاسر كيناميٍستى 
 377 عمرك بف شأس الكاسر فينايٍشتى  282-377

 عمرك بف شأس الكاسر قينابى 
62-70-

 عمرك بف شأس الكاسر قينابى  378
62-70-

378 

 بف مالؾ قىدٍ  الكاسر يناا ىٍقكىر  389 عمرك بف شأس الكاسر القىرينا
59-63-
68-202 
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 43 عبيد بف ا برص الكامؿ نايٍ مى حى  284 قد بف مالؾ الكاسر كالشُّؤكنا

ٍينا 94 عبيد بف ا برص الكامؿ نايٍ مى كى   164 عبيد بف ا برص الكامؿ حى

 308 عبيد بف ا برص الكامؿ اٍنتىيىٍينا 230-142 عبيد بف ا برص الكامؿ نايٍ أى 

يٍ اٍنتى   313 عبيد بف ا برص الكامؿ نايٍ نى بى  309 ا برصعبيد بف  الكامؿ ناكى

 عبيد بف ا برص الكامؿ انى يٍ دى لى 
59-70-

 378-52 عبيد بف ا برص الكامؿ دىٍينا 376

 277 عباد بف أنؼ الكمب المتقارب ديكنا 386 عبيد بف ا برص الكامؿ نايٍ مى عى 

 417-251 عباد بف أنؼ الكمب المتقارب اككنتى  416 عباد بف أنؼ الكمب المتقارب امينسى 

 68 مغمس بف لقيط الطكيؿ ياقيني يى  308 عبد بف جحش الطكيؿ ياميني يى 

ًنمكا  413-318 الجميح البسيط عكفي مىظٍ  135-112 الجميح بف الطماح المنسرح ع لى

 342 حاجب بف حبيب المتقارب رىانييىاأقٍ  101-89 حاجب بف حبيب المتقارب ياداني ًمبٍ 

 342 خكلة بنت ا زكر الطكيؿ اننٍ مي ال 416 حاجب بف حبيب الطكيؿ مافً أىثٍ 

 273 رامة بنت الح يف الطكيؿ شىنىآفً  122 رامة بنت الح يف الطكيؿ رافً النييٍ 

دى  211-175 ناسع بف نفيع الطكيؿ يكفً عي   228-135 ناسع بف نفيع الطكيؿ ثافً ًبالحى

 310 ناسع بف نفيع الطكيؿ رانيتى  294 ناسع بف نفيع الطكيؿ شيجكفً 

-70-52 ناسع بف نفيع الطكيؿ مانيأى  383 ناسع بف نفيع الطكيؿ غانيمى 
202-416 

 122 حاجب بف حبيب البسيط عافً ًمذٍ  422 ناسع بف نفيع الطكيؿ نكفً جي 

 371 حاجب بف حبيب البسيط ٌدافً مً  236 حاجب بف حبيب البسيط رافً جي
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-95-88 سنالة بف شريؾ البسيط يفً عً ال
168-203 

 221-171 سنالة بف ىند البسيط الظُّعيفً ةى 

 399 حنرمي بف عامر الكاسر رانييى  337 حنرمي بف عامر الكاسر كىفاني

 139 خكلة بنت ا زكر الكاسر تينيكى  419-77 حنرمي بف عامر الكاسر دافً الفىٍرقى 

 291 خكلة بنت ا زكر الكاسر كيفً الميٍستى  231-145 خكلة بنت ا زكر الكاسر فكفً الجي 

 96 عبيد بف ا برص الكاسر كينيتىٍشتى  319 خكلة بنت ا زكر الكاسر ىكفً 

 عبيد بف ا برص الكاسر يفً حً  194-91 عبيد بف ا برص الكاسر فيفً السي 
56-110-

224 

يفً المُّ   271 عبيد بف ا برص الكاسر ريفً القى  271 عبيد بف ا برص الكاسر جى

 333 عبيد بف ا برص الكاسر بينيسى  271 عبيد بف ا برص الكاسر ًعيفً 

 76 مغمس بف لقيط الكاسر ميفً سي ال 381 مطير بف ا شيـ الكاسر نييٍ بى كى 

 75 أنيؼ بف مخارؽ الكامؿ يافً الًفتٍ  240-110 مغمس بف لقيط الكاسر رينيتىٍزدى 

 351 ا برصعبيد بف  الكامؿ كانيحى  350 عبيد بف ا برص الكامؿ افً المرٌ 

 -- -- -- -- 351 عبيد بف ا برص الكامؿ دافً ا ىبٍ 

 قاسية الياء

 226-127 بشر بف أبي خاـز الكاسر اىاكى نى  91 بشر بف أبي خاـز الكاسر اىاكى لً 

 379 بشر بف أبي خاـز الكاسر ذاىااٍحتى  345 بشر بف أبي خاـز الكاسر راىاذي 

 قاسية الياء

 239 عمرك بف شأس الطكيؿ اىاًدي 381-241 ا زكرنرار بف  الطكيؿ باًديا
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 301 عمرك بف شأس الطكيؿ ياًلياالمي  293 عمرك بف شأس الطكيؿ الديكاًعيا

 393-102 عمرك بف شأس الطكيؿ ايى مامً أى  331-202 عمرك بف شأس الطكيؿ ًنياأٍ شى 

 قراف بف يسار الطكيؿ ايى حالً 
112-
اًليىاشً  146-232  327 يسار قراف بف الطكيؿ مى

 93-90 ناسع بف نفيع الطكيؿ ياكاىً الدي  412 مغمس بف لقيط ؿيالطك  ناً ياالعى 

اًسيىا  -- -- -- -- 337 ناسع بف نفيع الطكيؿ  ى

 
 
 
 

  



  

366 
 

 فيرس الرجز

 رقـ ال فحة الشاعر البحر القاسية رقـ ال فحة الشاعر البحر القاسية

ٍنبي 329 جابز األسدي الرجز أَْحَزْنبً  378-329 جابر ا سدم الرجز جى

ٌْتا 164 خريـ بف ساتؾ الرجز عىريتىا  378 خزٌن بن فاتك الرجز ثََى

 393 األعشى بن بجزة الرجز نَجاحِ  186 خكلة بنت ا زكر الرجز قاتو ثً 

ًِّ أسدْ  دٍ  392-56 أسدي هجهىل الرجز ح  392-56 أسدم مجيكؿ الرجز ًمٍف أىحى

 مظيررحبيب بف  الرجز أىٍعدادا
52-65-
69-79-

314 
 حبيب بف مظيرر الرجز أىٍكتادا

52-65-
69-79-

314 

 222 حبيب بف مظير الرجز ًعنادا 222 حبيب بف مظير الرجز آدا

ٍحًتديهٍ   375 بشر بف أبي خاـز الرجز يىٍحًمديهٍ  190 بشر بف أبي خاـز الرجز مى

 324 حبيشزر بف  الرجز اديىاحى  324 زر بف حبيش الرجز ديىاأىٍكع

 217-170 ا عشا بف بجرة الرجز دً دا لى  377 عبٍد بن األبزص الرجز ٌُعٍدُ 

 172 عبد بف جحش الرجز كادً  121 زيد بف ا زكر الرجز مىٍشيىدم

-127 عبيد بف ا برص الرجز ؿو حجٍر  387 عبد بن جحش الرجز هادِ 
177-226 

 70 سبرة بف عمرك الرجز أىٍمرىهٍ  70-61 سبرة بف عمرك الرجز بىٍكرىهٍ 

كيرىهٍ  -173-136 أبك الميكش الرجز الميحى
229 

 347 قعيف بف الحارث الرجز رىاسىااليى 

 371 بشز بن أبً خاسم الرجز ٌَْصنَعِ  207 ىند بنت معبد الرجز النرسا
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 -أجدبت
 المىراعي

 351 الجميح الرجز ماعً الجً  351 الجميح بف الطماح الرجز

 -أخ بت
 المىراعي

 351 الجميح الرجز قىاعً النر  351 الجميح الرجز

 283 الجميح الرجز ناعً  159 الجميح  الرجز يراعً تي 

سىا 283 الجميح الرجز تُضاعً مح ف بف  الرجز مىٍف كى
 الحارث

417 

 188-177 خالد بف قيس الرجز وٍ مى جً مٍ جى المي  177 خالد بف قيس الرجز وٍ لى أى يٍ جى 

 138 أسدم مجيكؿ الرجز ييناًزؿي  385 خالد بف قيس الرجز ميٍقًبمىوٍ 

كيؿي  106 خريـ بف ساتؾ الرجز تىٍنميؿي   130 خريـ بف ساتؾ الرجز الحى

 خريـ بف ساتؾ الرجز تىقكؿي 
131-166-

 97 بشر بف أبي خاـز الرجز العىمىـٍ  -أع 228

مىـٍ   312 بشر بن أبي خازم الرجز لَْن أَنَنْ  202-174 بشر بف أبي خاـز الرجز يا سى

 381 هغلس بن لقٍط الرجز بِالِوْعَصنِ  166 جريبة بف ا شيـ الرجز ـٍ تىقً سٍ نى 

 -- -- -- -- 180 ىند بنت معبد الرجز ًركىل ؽو 
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 فيرس المصادر كالمراجع
 .القرآف الكريـ

 .سػي معرسػة ال ػحابةأسػد الغابػة   .(ـ 1994 -ىػػ 1415) .الجزرم عمي بف محمد ،ابف ا ثير
 دار الكتب العممية. :. بيركت1ادؿ أحمد عبد المكجكد. طع -تحقيؽ: عمي محمد معكض 

مػػر تحقيػػؽ: ع. الكامػػؿ سػػي التػاريخ ـ(.1997ىػػ / 1417) .الجػػزرم عمػػي بػف محمػػدابػف ا ثيػػر، 
 دار الكتاب العربي. :. بيركت1عبد الس ـ تدمرم. ط.

ػػد عيػػكفشػػرح الت ػػريح عمػػا التكنػػيح ـ (.2000 -ق1421) .ا زىػػرم، خالػػد  . تحقيػػؽ: محمي
 بيركت. :. دار الكتب العمميية1لسُّكد، طا

. تحقيؽ: شرح ا شمكنير عما ألفية ابف مالؾ ـ (.1955-ىػ1375) ، عمي بف محمد.ا شمكني
 دار الكتاب العربٌي. :. بيركت1ي الدريف عبد الحميد. طمحميد محي

ػػد. ،ابػػف ا نبػػارم تحقيػػؽ: جػػكدة . اإلن ػػاؼ سػػي مسػػائؿ الخػػ ؼ )د. ت(. عبػػد الػػريحمف بػػف محمي
 الخانجٌي. :. القاىرة1ط .مبركؾ

ػػػد. ػػػد . أسػػػرار العربيػػػة ـ (.1997-ق1418) ابػػػف ا نبػػػارم. عبػػػد الػػػريحمف بػػػف محمي تحقيػػػؽ: محمي
 دار الكتب العمميية. :بيركت .1شمس الردريف. ط

. 1تحقيػػؽ عػػزة حسػػف. ط. ديػػكاف بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز ـ(.1960-ق1379) .بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز
 مديرية إحياء التراث القديـ.  :دمشؽ

، خزانػػة ا دب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب ـ(.1997-ق1418) البغػػدادم، عبػػد القػػادر بػػف عمػػر.
 مكتبة الخانجي. :. القاىرة4الس ـ محمد ىاركف. ط تحقيؽ: عبد

قيػػػؽ: عبػػػد .  تحشػػػرح أبيػػػات المغنػػػي  ـ(.1989-ىػػػػ1410) عبػػػد القػػػادر بػػػف عمػػػر. البغػػػدادم،
 دار الثيقاسة العربيية. :. دمشؽ2ط .كأحمد دقياؽ ،العزيز رباح

. لػي سػػي شػرح أمػػالي القػػاليسػػمط الآلي   .ـ(1936-ق1354) أبػػك عيبيػد البكػػرٌم ا ٍكنىًبػٌي. ،البكػرم
 مطبعة لجنة التأليؼ كالتيرجمة كالنيشر. :د.ط. اليند .تحقيؽ: عبد العزيز الميمىنيٌ 

ػػػػاز، ت .أنسػػػػاب ا شػػػػراؼ (. ـ1992-ق1417) .، أحمػػػػد بػػػػف يحيػػػػاالػػػػب ذرم حقيػػػػؽ: سػػػػييؿ ركي
 دار الفكر. :. بيركت1ط .كرياض زركميٌ 
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ػػػػ ،ذمالترمػػػػ الجػػػػامع الكبيػػػػر سػػػػنف  .ـ(1998 -1419) .د بػػػػف عيسػػػػا أبػػػػك عيسػػػػا التررمػػػػذمٌ محمي
. -دار الجيؿ :بيركت .2ط .تحقيؽ : بشيار عكياد معركؼ .التررمذمٌ   دار العرب اإلس ميي

. ال ػػداقة كال ػػديؽ .ـ( 1998 -ىػػػ 1419) .عمػػي بػػف محمػػد بػػف العبػػاس أبػػك حيػػاف ،التكحيػدم
 دار الفكر المعا ر. :. بيركت 1إبراىيـ الكي ني. ط تحقيؽ:

تحقيػػؽ: . رسػػائؿ الجػػاحظ ـ(.1991-ق1411) عثمػػاف عمػػرك بػػف بحػػر الجػػاحظ. كأبػػ، الجػػاحظ
 دار الجيؿ. :. بيركت1طىاركف.  عبد السي ـ

 مكتبة الخانجٌي. :)د. ط(. القاىرة، دعئؿ اإلعجاز  )د.ت(. عبد القاىر. ،الجرجانيٌ 

تحقيػػػؽ: كػػػاظـ   .المقت ػػػد سػػػي شػػػرح اإلينػػػاح ـ (.1982-ىػػػػ1402) .عبػػػد القػػػاىر ،الجرجػػػاني
 دار الريشيد. :)د.ط(. الجميكريية العراقيية  .بحر المرجاف

ػػػد بػػػف عمػػػٌي الجرجػػػانيٌ  الجرجػػػاني، تحقيػػػؽ:  .التعريفػػػات ـ (.1985 -ىػػػػ1405). عمػػػٌي بػػػف محمي
 دار الكتاب العربٌي. :بيركت  .إبراىيـ ا بيارٌم. )د.ط(

 :)د. ط(. جػػدية .. تحقيػػؽ : محمػػكد شػػاكرطبقػػات سحػػكؿ الشػػعراء )د. ت(. ابػػف سػػ ـ ،الجمحػػي
 دار المدنٌي.

. تحقيؽ: محمد حسف سر  ناعة اإلعرابـ(. 2000 -ىػ 1421. )ابف جني، أبك الفتح عثماف
 . بيركت: دار الكتب العممية.1كأحمد رشدم شحاتو. طإسماعيؿ، 

سػائز سػػارس. )د.ط(. : تحقيػؽ. كتػاب الممػع سػػي العربيػةـ(. 2010عثمػاف. ) ابػف جنػي، أبػك الفػػتح
 إربد: دار ا مؿ لمنشر كالتكزيع.

تحقػػػػؽ: محمػػػد زكريػػػػا  .معجػػػػـ ال ػػػحاح (.ـ1990-ىػػػػ1410) إسػػػػماعيؿ بػػػف حمػػػػاد. الجػػػكىرم،
 دار العمـ لمم ييف. :يركت. ب4ط. .يكسؼ

تحقيػػػؽ:  ػػػالح . الكاسيػػػة سػػػي عمػػػـ النحػػػك ـ(. 2010) جمػػػاؿ الػػػديف بػػػف عثمػػػاف.ابػػػف الحاجػػػب، 
 مكتبة اآلداب. :. القاىرة1الشاعر. ط

. تحقيػؽ: عرسػات سي أكىاـ الخػكاصدرة الغكاص  .ىػ(1418/1998) القاسـ بف عمي. ،الحريرم
 مؤسسة الكتب الثقاسية . :. بيركت1مطرجي. ط

تحقيػػػؽ: لجنػػػة مػػػف . جميػػػرة أنسػػػاب العػػػرب ـ (.2003 -ق1424) ، عمػػػي بػػػف أحمػػػد.ابػػػف حػػػـز
 دار الكتب العمميية. :. بيركت3ط.العمماء. 
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. كتػػػاب الكتركنػػػي. أسػػػمكب القسػػػـ الظػػػاىر سػػػي القػػػرآف الكػػػريـ ب لتػػػو كألرانػػػو .سػػػامي :حسػػػف
 المكتبة الشاممة. المممكة ا ردنية الياشمية. جامعة آؿ البيت.

 . اإلسكندرية: دار المعارؼ. 4. طالنحك الكاسيعباس. )د.ت(.  :حسف

 .دار  ادر: بيركت. 2ط. معجـ البمداف ـ(.1995) .أبك عبد ا  ياقكت بف عبد ا الحمكم، 
شمس العمـك كدكاء ك ـ العرب مػف  .ـ( 1999 -ىػ 1420) .نشكاف بف سعيد اليمني الحميرم،
 دار الفكر المعا ر.  :. بيركت1العمرم كآخريف. طد ا  تحقيؽ: حسيف بف عب .الكمـك

ػـ(. تحقيؽ: رجػب عثمػاف م1998 -ق1418. )ارتشاؼ النربأبك حياف،   :. القػاىرة1ط د.حمي
 الخانجٌي.

حقيػػؽ: حامػػد ت .مقدمػػة ابػػف خمػػدكف .ـ(2004 -ق1425) .عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػدابػػف خمػػدكف، 
 دار الفجر لمتراث. :. القاىرة 1الطاىر. ط

تحقيػؽ: عبػد  .اعشػتقاؽ ـ(.1991 -ىػػ 1411) .أبػك بكػر محمػد بػف الحسػف بػف دريػدابف دريد، 
 دار الجيؿ. :. بيركت1الس ـ ىاركف. ط

 :. بيػػركت1ط .أشػػعار الجػػاىمييف كالمخنػػرميف، ديػػكاف بنػػي أسػػد ـ(.1999) .دقػػة، محمػػد عمػػي
 دار  ادر. 

دار النينػػػػة العربيػػػػة لمطباعػػػػة . بيػػػػركت: 1. طالتطبيػػػػؽ النحػػػػكم ـ(.1981عبػػػػده. ) :الراجحػػػػي
 كالنشر.

. )د.ط(. المفػػػػردات سػػػػي لريػػػػب القػػػػرآفالحسػػػػيف بػػػػف محمػػػػد. )د.ت(.  القاسػػػػـ كا  ػػػػفياني، أبػػػػ
 الرياض: مكتبة نزار م طفا الباز.

دار بيػػركت: . البسػػيط سػػي شػػرح جمػػؿ الزجػػاجي ـ(.1986) .حمػػدأابػػف أبػػي الربيػػع، عبيػػد ا  بػػف 
 الغرب اعس مي.

ػػد بػػف الحسػػف اعسػػتراباذمٌ  ،الرنػػي شػػرح الرنػػي عمػػا  ـ(.1996-ىػػػ1417) .رنػػٌي الػػٌديف محمي
 جامعة قاريكنس. :بنغازم  .2. ت حيح كتعميؽ: يكسؼ حسف عمر. طالكاسية

)د. ط(. دار  .تحقيػؽ مجمكعػة ًمػفى المحققػيف .تػاج العػركس )د. ت(.محمد بف محمد.  الزبيدم،
 اليداية.
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عرابػػػوـ(. 2004-ىػػػػ1424. )بػػػف محمػػػد إبػػػراىيـ الزجػػػاج، أبػػػك إسػػػحاؽ . شػػػرح معػػػاني القػػػرآف كا 
 خرج أحاديثو :عمي محمد. )د.ط(. القاىرة: دار الحديث. .عبد الجميؿ شمبي :كتحقيؽ

: مػػػػازف تحقيػػػػؽ. كتػػػػاب ال مػػػػات ـ(.1979-ىػػػػػ1389) ، عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف إسػػػػحاؽ.الزجػػػػاجي
 المبارؾ. )د.ط(. دمشؽ: المطبعة الياشمية.  

 :. تحقيػػػؽكتػػاب الجمػػػؿ سػػي النحػػػكـ(. 1984 -ىػػػػ1204عبػػػد الػػرحمف بػػػف إسػػحاؽ. ) ،الزجػػاجي
 . بيركت: دار ا مؿ.1عمي الحمد. ط

 .البرىػػػاف سػػػي عمػػػـك القػػػرآفـ(. 1984 -ىػػػػ1404الزركشػػػي، بػػػدر الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد ا . )
 . القاىرة: مكتبة دار التراث.3تحقيؽ: محمد أبك الفنؿ إبراىيـ. ط

 دار العمـ لمم ييف. :. بيركت15ط  .ا ع ـ ـ (. 2002-ق1423) الديف.: خير الزركمي

  .الجبػػػػاؿ كا مكنػػػػة كالميػػػػاه .(ـ 1999 -ىػػػػػ 1319) .جػػػػار ا  محمػػػػكد بػػػػف عمػػػػرك ،الزمخشػػػػرم
 دار الفنيمة لمنشر كالتكزيع.القاىرة:  د. ط. .تحقيؽ: أحمد عكض

تفسػػػػير الكشػػػػاؼ عػػػػف حقػػػػائؽ (. ـ2009-ىػػػػػ1430. )كالزمخشػػػػرم، جػػػػار ا  محمػػػػكد بػػػػف عمػػػػر 
. 3 .: خميػػػؿ مػػػأمكف شػػػيحا. طتعميػػػؽ كتخػػػريج. التنزيػػػؿ كعيػػػكف ا قاكيػػػؿ سػػػي كجػػػكه التأكيػػػؿ

 بيركت: دار المعرسة. 

. المف ػػؿ سػػي  ػػنعة اإلعػػراب ـ (.1993-ىػػػ1413) .كجػػار ا  محمػػكد بػػف عمػػر  ،الزمخشػػرم
 مكتبة الي ؿ. :. بيركت1.ط .تحقيؽ: عمٌي بك ممحـ

 شركة العاتؾ. :. القاىرة2ط. معاني النحكـ(. 2003-ىػ1423).سانؿالسامرائي: 

عبػػد  :. تحقيػػؽا  ػػكؿ سػػي النحػػكـ(. 1985-ىػػػ1405. )محمػػد بػػف سػػيؿر ف السػػراج، أبػػك بكػػابػػ
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1الحسيف الفتمي. ط

بػػف ف تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحم .ا نسػػاب .ـ(1962 -ىػػػ  1382) عبػػد الكػػريـ بػػف محمػػد. ،السػػمعاني
 مجمس دائرة المعارؼ العثمانية. :. حيدر آباد 1يحيا كليره. ط

 :. بيػػركت1ط .كسػػاء الكسػػاء بأخبػػار دار الم ػػطفا ق(.1419) عمػػي بػػف عبػػد ا . ،السػػميكدم
 دار الكتب العممية.

. الػركض ا نػؼ سػي شػرح السػيرة النبكيػة عبػف ىشػاـ )د.ت(.  .بف عبد ا  السييمي، عبدالرحمف
 القاىرة: دار الكتب الحديثة. د. ط . : عبدالرحمف الككيؿ. تحقيؽ كتعميؽ
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شػرح: عبػد . تحقيػؽ ك الكتػابـ(. 1988-ىػػ1408عمرك بف عثماف بف قنبػر. ) سيبكيو، أبك بشر
 . القاىرة: مكتبة الخانجي. 3الس ـ ىاركف. ط

تحقيػػؽ: خميػػؿ  .المخ ػػص .ـ(1996 -ق 1417). أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿابػػف سػػيده، 
 دار إحياء التراث العربي. :. بيركت1ط جفاؿ.

. تحقيػػػؽ شػػػرح أبيػػػات سػػػيبكيو ـ(.1990-ىػػػػ1411) الحسػػػف بػػػف عبػػػد ا  المرزبػػػاف.السػػػيراسي. 
   .مركز تحقيؽ التُّراثم ر:  .د. ط كتعميؽ: رمناف عبد التيكياب.

قيػػؽ: تح .اإلتقػػاف سػػي عمػػـك القػػرآف .)د. ت( بػػف أبػػي بكػػر.جػػ ؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف  ،سػػيكطيال
 مجمع الممؾ سيد لمنيشر. :السعكدية .مركز الدرراسات القرآنيية

. ا شػػباه ك النظػػائر سػػي النحػػكـ(. 1984) بػػف أبػػي بكػػر.جػػ ؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف السػػيكطي، 
 بيركت: دار الحديث. 

اعقتػػراح سػػي أ ػػكؿ  .ـ(2006-ىػػػ1426) بػػف أبػػي بكػػر.جػػ ؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف  ،السػػيكطي
 دار المعرسة الجامعيية. :: محميد ياقكت. د. ط. القاىرةكعميؽ عميو. قرأه النحك
شػػػػرح شػػػػكاىد  (.ـ 1966 -ىػػػػػ  1386) جػػػػ ؿ الػػػػديف عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر. ،السػػػػيكطي

 كقؼ عما طبعو كعمؽ حكاشيو: أحمد ظاسر ككجاف. د.ط. لجنة التراث العربي. المغني.

ىمػع اليكامػع سػي شػرح  ـ(.1992-ىػػ1413) بكػر.ج ؿ الديف عبد الػرحمف بػف أبػي السيكطي، 
.. جمع الجكامع  . الككيت: مؤسسة الرسالة. ط د. تحقيؽ كشرح: عبد العاؿ سالـ مكـر

تحقيػػؽ: عمػػي  .مختػػارات ابػػف الشػػجرم ـ (.1974 -ق1394)ىبػػة ا  بػػف عمػػي. ابػػف الشػػجرم، 
 دار نينة م ر. :د.ط. القاىرة .البجاكمٌ 

رسػػالة ماجسػػتير. أثػػر شػػعر بنػػي أسػػد سػػي التقعيػػد النحػػكم.  ـ(.2010) زيػػاد ارشػػيد. :الشػػديفات
    جامعة مؤتة. :ا ردفمنشكرة عما اإلنترنت. 

 .د. ط .تحقيػػػؽ: يكسػػػؼ المطػػػٌكع .التكطئػػػة ـ (.1981-ىػػػػ1401) عمػػػر بػػػف محمػػػد. الشػػػمكبيني،
 جامعة الككيت.

. 1ط  .النحػاة العػربالجممػة الشػرطية عنػد  ـ(. 1981-ق1401)  أبك أكس إبراىيـ. الشمساف،
 عابديف. -مطابع الدجكم :القاىرة

ـ(. رسػالة ماجسػتير منشػكرة 2008. )التعجب السػماعي سػي معجػـ لسػاف العػربشم كم: حاتـ. 
 عما اإلنترنت. نابمس. جامعة النجاح الكطنية. 
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 المطبعة البييية. :م ر .د. ط .حاشية الٌشمنير  .)د. ت(أحمد بف محمد.  الٌشمنٌي،
دار إحياء التػراث  :. بيركت1ط  فكة التفاسير. ـ(. 2004-ق1425) محمد عمي. ،ال ابكني

 العربي.

طػػػو عبػػػد  :تحقيػػػؽ .حاشػػػية ال ػػػباف عمػػػا شػػػرح ا شػػػمكني)د. ت(.  محمػػػد بػػػف عمػػػي. ال ػػػباف،
 . المكتبة التيكسيقيية.د.ط .الرؤكؼ سعيد

 :بيػػركت .د.ط .العربيػة الزاىػرةسػي ع ػكر جميػرة خطػب العػػرب  )د.ت(.  .حمػد زكػيأ ػفكت: 
 المكتبة العممية.

 دار الكتب العممية. :بيركت. 1ط.ديالعقد الفر  . ىػ( 1404) .أحمد بف محمدابف عبد ربو ، 

تحديدي مكاقًع القبائًؿ العربييًة كليجاًتيا سػي خػرائًط الدرراسػاًت الميغكيٌػة كأىثػريه ابف عبد الكريـ. جمعاف، 
  .77. بحث منشكر عما اإلنترنت. مجمع المغة العربية ا ردني. عددالديرًس الميجير  سي

أشػػػرؼ  :تحقيػػػؽ ك شػػػرح .ديػػػكاف عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص . ـ(1994-ق1414) .عبيػػػد بػػػف ا بػػػرص
 دار الكتاب العربي. :.بيركت1. طعدرة

ػػػكاىر التيركيبييػػػة سػػػي ا حاديػػػث القدسػػػيية ـ(.2006-ق1427) جيػػػاد. :العرجػػػا بحػػػث منشػػػكر  .الظي
 .عما اإلنترنت. لزة: الجامعة اإلس مية

تحقيػػػؽ :  .اإل ػػػابة سػػػي تمييػػػز ال ٌػػػحابة ـ (.1991 -ق1412) .أحمػػػد بػػػف عمػػػي ،العسػػػق ني
 دار الجيؿ. :. بيركت1ط. .عمي محميد البجاكمٌ 

تحقيػؽ: . شػرح جمػؿ الزيجػاجيٌ  .ـ (1998 -ق1418) .ا شػبيميٌ  عمػي بػف مػؤمف .ابف ع ػفكر
 الييئة العامية لمكتب. :اإلسكندريية .د. ط .جناح احب أبك 

. المسػػػاعد عمػػػا تسػػػييؿ الفكائػػػد .(ـ1980 -ق1400) عبػػػد ا  بػػػف عبػػػد الػػػرحمف. ابػػػف عقيػػػؿ،
 دار الفكر.  :دمشؽ .تحقيؽ: محميد كامؿ بركات

شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػا ألفيػػة ابػػف  ـ (.1980-ىػػػ1400) عبػػد ا  بػػف عبػػد الػػرحمف. ابػػف عقيػػؿ.
 دار التُّراث. :. القاىرة20ط. مالؾ

. التبيػػػاف سػػػي إعػػػراب القػػػرآفـ(. 1976-ىػػػػ1396العكبػػػرم، أبػػػي البقػػػاء عبػػػد ا  بػػػف الحسػػػيف. )
 تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. )د.ط(. م ر الجديدة: عيسا البابي الحمبي كشركاه.

. تحقيػؽ: اإلعػرابك المبػاب سػي عمػؿ البنػاء ـ(. 1955عبػد ا  بػف الحسػيف. ) العكبرم، أبػك البقػاء
 . بيركت: دار الفكر.1لازم مختار طميمات. ط
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دار بيػركت: .  4ط المف ؿ سي تاريخ العػرب قبػؿ اإلسػ ـ. ـ( .2001ىػ/ 1422) عمي: جكاد.
 الساقي.

 :بيػػركت. 1ط. معجػػـ المغػػة العربيػػة المعا ػػرة. . ـ( 2008 -ىػػػ  1429) .أحمػػد مختػػارعمػػر: 
 عالـ الكتب.

يحيػا الجبػكرم.  :. جمػع كتحقيػؽديكاف عمػرك بػف شػأس ـ(.1983-ق1403)عمرك بف شأس. 
 دار القمـ.   :. الككيت2ط

سػػػي شػػػرح المقا ػػػد النحكيػػػة   ـ(. 2010 -ىػػػػ  1431) .بػػػدر الػػػديف محمػػػكد بػػػف أحمػػػدالعينػػػي. 
دار السػػػػ ـ  :. القػػػػاىرة1محمػػػػد سػػػػاخر، كآخػػػػريف. ط.تحقيػػػػؽ: عمػػػػي  .شػػػػكاىد شػػػػركح ا لفيػػػػة

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة.

عميػو ككنػع  . عميػؽال ػاحبي سػي سقػو المغػة . (ـ1997-ىػػ1418 ).بف سارس أحمد ابف سارس،
 دار الكتب العمميية. :. بيركت1ط .حكاشيو: أحمد حسف بسج

 . تحقيػػػؽ: محمػػػد عمػػػامعػػػاني القػػػرآفـ(. 1983-ىػػػػ1403يحيػػػا بػػػف زيػػػاد. ) الفػػػراء، أبػػػك زكريػػػا
 . بيركت: عالـ الكتب.3النجار. أحمد يكسؼ نجاتي. ط

تحقيػػػؽ: سخػػػر الػػػدريف  .الجمػػػؿ سػػػي النيحػػػك ـ(.1985 -ىػػػػ1406 ) .الخميػػػؿ بػػػف أحمػػػدالفراىيػػػدٌم، 
 الررسالة. :. بيركت1ط .قباكة

بػراىيـ السػامرائي.  . تحقيػؽ: ميػدمالعػيف ـ(.1974) الفراىيدم، الخميؿ بػف أحمػد. المخزكمػي. كا 
 مؤسسة ا عممي لممطبكعات. بيركت:. 2ط

ػمييات ق(.1988-ق1408) .ساطمة :سنة ماجسػتير  رسػالة. الظيكاىر التيركيبيية سي ديػكاف المفني
ـر القرل.  :. المممكة العربيية الٌسعكدييةسي النيحك منشكرة عما اإلنترنت  جامعة أ

تحقيؽ: يكسؼ اليادم.  .البمداف ـ(. 1996 -ىػ  1416) أحمد بف محمد اليمداني.ابف الفقيو. 
 عالـ الكتب. :. بيركت1ط

المكتبػػػػة  :بيػػػػركت .د.ط .المنيػػػػر سػػػػي لريػػػػب الشػػػػرح الكبيػػػػر .)د.ت(.أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػدالفيػػػػكمي، 
 العممية. 

. الظػكاىر التركيبيػة البػارزة سػي ا  ػمعيات ـ(.2012-ق1433) حيدر أحمد إبػراىيـ. ،القاني
 الجامعة اإلس مية. :لزة .منشكرة عما اإلنترنت رسالة ماجستير
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. تحقيػػؽ: أحمػػد الشػػعر كالشػػعراء. ـ(1977 -ق1397) ابػػف قتيبػػة، عبػػد ا  بػػف مسػػمـ الػػدينكرم.
 . ) ع ناشر(. 3شاكر، ط

. تحقيػؽ: محمػد محيػي الػديف عبػد أدب الكاتبـ(. 1963)الدينكرم.ابف قتيبة، عبد ا  بف مسمـ 
 . القاىرة: المكتبة التجارية. 4الحميد. ط

تحقيػػؽ: عمػػي محمػػد  .جميػػرة أشػػعار العػػرب)د.ت(.  .أبػػك زيػػد محمػػد بػػف أبػػي الخطػػابالقرشػػي، 
 نينة م ر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. :)د.ط(. القاىرة .البجادم
نيايػػػة ا رب سػػػي معرسػػػة  ـ(.  1980 -ىػػػػ  1400) .أبػػػك العبػػػاس أحمػػػد بػػػف عمػػػيالقمقشػػػندم، 

 ف.يدار الكتاب المبناني :بيركت .2تحقيؽ: إبراىيـ اإلبيارم. ط .أنساب العرب
تحقيػؽ: حػاتـ  ػالح  .مشكؿ إعػراب القػرآف ق(.1405) .أبك محمد مكي بف أبي طالبالقيسي. 
 مؤسسة الرسالة. :.  بيركت2امف. طالن
 دار الكتاب العربي. :)د.ط(. بيركت.بدائع الفكائد )د.ت(.  محمد بف أبي بكر.ابف قيـ، 

: . بيػػركت1ط.ثناء سػػي التػػراث النحػػكم كالب لػػي.اعسػػت (.1998-ق1418)كػػاظـ إبػػراىيـ كػػاظـ.
 عالـ الكتب.

. 7.ط.معجػػـ قبائػػؿ العػػرب القديمػػة كالحديثػػة ـ(. 1994 -ىػػػ  1414) .مػػر بػػف رنػػاكحالػػة، ع
 مؤسسة الرسالة. :بيركت

 .تحقيػػػؽ: عمػػػي شػػػيرم. البدايػػػة كالنيايػػػة ـ(.1988-ىػػػػ 1408) إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػر. ابػػػف كثيػػػر،
 دار إحياء التُّراث العربٌي.بيركت: . 1ط

 :. القػاىرة1ط .البياء السُّبكيٌ كآراؤه الب ليية كالنيقديية ـ (.1969-ىػ1389) عبد الفتياح. :عشيف
 دار الطرباعة المحميديية.

. تحقيػػؽ: ر ػػؼ المبػػاني سػػي شػػرح حػػركؼ المعػػاني ق (.1394) .المػػالقي، أحمػػد بػػف عبػػد النػػكر
 الخراط. )د.ط(. دمشؽ: مطبكعات مجمع المغة العربية.أحمد محمد 

تحقيػػػؽ: عبػػػد  .شػػػرح التسػػػييؿ  ـ(. 1990 -ق1410) ابػػػف مالػػػؾ، محمػػػد بػػػف عبػػػد ا  الطػػػائي.
 ىجر لمنيشر.م ر: . 1ط. .حمف السييرد، كمحميد المختكفالري 

عبػد  :. تحقيػؽشػرح الكاسيػة الشػاسية ـ(.1982-ىػػ1402) ابف مالؾ، محمد بف عبػد ا  الطػائي.
 دمشؽ: دار المأمكف لمتراث. .1المنعـ ىكيدم. ط
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قيػػػػؽ: محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الخػػػػالؽ . تحالمقتنػػػػب ـ(.1979-ىػػػػػ1399) المبػػػػرد، محمػػػػد بػػػػف يزيػػػػد.
 . القاىرة: لجنة إحياء التراث اإلس مي.2عنيمة. ط

تحقيػػؽ: عبػػد العزيػػػز  نسػػػب عػػدف كقحطػػاف. ـ(. 1936 -ىػػػ  1354) محمػػد بػػف يزيػػد. ،المبػػرد
 .الترجمة كالنشرلجنة التأليؼ ك اليند: الميمنٌا . 

تحقيؽ: سخػر . الجنا الداني سي حركؼ المعاني ـ(.1983-ىػ1403)المرادم، الحسف بف قاسـ.
 . بيركت: منشكرات دار اآلساؽ الجديدة . 2ا ستاذ: محمد نديـ سانؿ. طك الديف قباكه، 

ت ػػػػػػحيح كتعميػػػػػػؽ:  .معجػػػػػػـ الشػػػػػػعراء ـ(.1982-ق1402)محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػراف.  المرزبػػػػػػاني،
 دار الكتب العمميية. :. بيركت2ؼ.كرنكك. ط

مركيب النداء سي القرآف الكريـ بيف المعاني النحكيػة كدعلػة  ـ(.2009-ق1430). مشرم: محمد
 إلنترنت. الجزائر. جامعة منتكرم.رسالة دكتكراه منشكرة عما ا الخطاب،

.ابػػػػف منظػػػػكر، محمػػػػد بػػػػف  تحقيػػػػؽ: مجمكعػػػػة مػػػػف  .لسػػػػاف العػػػػرب ـ(.1990-ىػػػػػ1410) مكػػػػـر
 . بيركت: دار  ادر. 1ط المغكييف.

.  ،ابػػف منظػػكر ركحيػػة تحقيػػؽ: . مخت ػػر تػػاريخ دمشػػؽ(. ـ 1984 -ػ ىػػ1402)محمػػد بػػف مكػػـر
 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. دمشؽ: .1ط. .النحاس كآخركف

 دار  ادر. :بيركت  كرة ا رض. .ـ( 1938) محمد بف حكقؿ البغدادم. ،المك مي
دار  :القػاىرة. 1ط. .نياية ا رب سي سنػكف ا دب .ىػ ( 1423) أحمد بف عبد الكىاب.النكيرم، 

 الكتب كالكثائؽ القكمية.
تحقيؽ:  .الٌ فكة الٌ ًفيٌة سي شرح الدُّرة ا لفية ـ(.2000-ىػ1420) إبراىيـ بف الحسيف. ،النيمي

 إحياء التُّراث اإلس مٌي. :ط(. مكة)د. . محسف العميرمٌ 

 :. القػاىرة5.ط. ا ساليب اإلنشائيية سي النيحك العربػيٌ  .مػ(2001-ق1421).ىاركف، عبد الس ـ
 الخانجٌي.

نػبط كتكثيػؽ: . سي المعػاني كالبيػاف كالبػديعجكاىر الب لة  .)د.ت( أحمد بف إبراىيـ. ،الياشمي
 الع رية.المكتبة : بيركت. يكسؼ ال ميمي. د.ط

كمعػو  أكنح المسالؾ إلا ألفيػة ابػف مالػؾ، ـ(.2009) ابف ىشاـ، عبد ا  بف يكسؼ الم رم.
ؼ: محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد تػػأليتحيػػؽ ك . عػػدة السػػالؾ إلػػا تحقيػػؽ أكنػػح المسػػالؾكتػػاب: 

 . القاىرة: دار الط ئع.الحميد. د.ط
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عبػد  تحقيػؽ:. عما الشػرط اعتراض الشرط .ـ(1986ىػ 1406) عبد ا  بف يكسؼ.ابف ىشاـ، 
 دار عمار. :. ا ردف1الفتاح الحمكز. ط

تحقيػػػؽ: م ػػػطفا  السػػػيرة النبكيػػػة. ـ(. 1955 -ىػػػػ 1375) عبػػػد الممػػػؾ بػػػف ىشػػػاـ.ابػػػف ىشػػػاـ، 
 مكتبة كمطبعة البابي الحمبي.القاىرة: . 2السقا كآخريف. ط

 : تحقيػؽ .كػ ـ العػربشرح شػذكر الػذىب سػي معرسػة  ـ(.2009) .بف يكسؼابف ىشاـ، عبد ا  
 دار الط ئع.: ديف عبد الحميد. د.ط. القاىرة محمد محيي ال

. تحقيػؽ: محمػد محيػي مغني المبيب عف كتب ا عاريب)د.ت(.  ابف ىشاـ، عبدا  بف يكسؼ. 
 (.  يدا: المكتبة الع رية.الديف عبد الحميد. )د.ط

. تحقيػػؽ: النػػدل كبػػؿ ال ػػدل شػػرح قطػػر ـ (.1997-ىػػػ1418) .عبػػدا  بػػف يكسػػؼ ابػػف ىشػػاـ،
 المكتبة الع ريية. :د.ط. بيركت. حميد محيي الدريف عبد الحميدم

 مػػف ا مكنػػة.ا مػػاكف مػػا اتفػػؽ لفظػػو كاستػػرؽ مسػػماه  ىػػػ(. 1415) محمػػد بػػف مكسػػا. ،اليمػػداني
 تحقيؽ: حمد الجاسر. دار اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر.

تحقيػػؽ:  .أسػػباب نػػزكؿ القػػرآف .ـ( 1992 -ىػػػ  1412) عمػػي بػػف أحمػػد النيسػػابكرم. ،الكاحػػدم
 دار اإل  ح. :. الدماـ2ع اـ الحميداف. ط

. 1ط . قػديـ لػػو: إميػػؿ يعقػػكب.شػػرح المف ػػؿ .ـ(2001-ق1422) يعػػيش بػف عمػػي. ابػف يعػػيش،
 .دار الكتب العممية :بيركت


