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  اإلهداء

 ولم تمهله الدنیا لیقطف ،عابّمن علمني النجاح والصبر، إلى من افتقده في مواجهة الصإلى 
   .في أداء رسالته، إلى روح والدي الطاهرة رحمه اهللالذي أفنى عمره ْثمرة غرسه، إلى 

ُّ معنى الحب والتفاني والحنان، إلى التي أستظل بدعائها ورضاها، إلى َّ  إلىعطاء والخیر إلى نبع الِّ
ُأمي الغالیة أمد اهللا في عمرها َّ  

ٌالتي صبرت علي شهورا طواال وأنا معتكف على  عتني على مواصلة مسیرتي العلمیةَّإلى من شج ً ً ّ
 التي كلما نظرت إلیها رفیقة دربي زوجتي الغالیةَّالبحث والدراسة، فصبرت وصبرتني، إلى 

  رمني بها َّ نعمة ربي علي حینما أكَاستحضرت عظمة

   وأخواتي  أحبتي إخوانيًا وسندا في السراء والضراء إلىً من أجدهم عونإلى

  إلى أوالدي محمود وبراء وبهاء 

  َّإلى ابنتي كرمل ومجدل

ًإلى كل من علمني حرفا  َّ ِّ  

   .  أهدي هذه الرسالة



 ث 

  الشكر والتقدیر

ْالحمد هللا في سري وفي علني      والشكر هللا في حزني و ُ َِ َ َّ َفي سعديُ َ  

ُالحمد هللا عما كنت أعلمه     ُ ُُ َ َ والشكر هللا عما غاب عن خلدي   ّ َ ْ َ  

ِّالحمد هللا الرحمن الذي خلق اإلنسان فعلمه البیان، والصالة والسالم على معلم اإلنسانیة   
  ... ِّاألول، وعلى آله الطیبین وصحبه الغر المیامین، وبعد

َّفإني أسأل اهللا العلیم أن یتقبل    ًمني هذا العمل، ویجعله خالصا لوجهه الكریم، فیكون ِّ ََ ِّ
ُعلما ینتفع به َُ َ ْ ً ْ.  

ُأتقدم بجزیل الشكر وجمیل العرفان، وعظیم االمتنان للدكتور مأمون مباركة على ما    ّ
ٍحباني من رعایة واهتمام، ولما بذله من جهد و متابعة وتلطف به من توجیه وتسدید صائب  ٍ ٍ ٍ ٍَ َّ َ ِ

وتواضعه الذي أسأل اهللا تعالى أن . ، كما أشكره على حسن معاملته وسعة صدرهلهذه الرسالة
َوأن یجزیه عني خیر الجزاء. یرفع به منزلته ِّ ُ َ ْ   .  

ِكما أسطر كلمة شكر وعرفان ألعضاء اللجنة المناقشة لتكرمهم بقراءة الرسالة َ ُّ .
  .  ومناقشتها

  .م وتشجیعهم ليوأشكر إخوتي وأهلي وأصدقائي وزمالئي على تعاونه

ُّواهللا أسأل أن یتقبل مني، ویسدد على طریق الخیر الخطا، إنه الولي على ذلك ُ ِّ ُ ّ ّ َ .  
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  إشراف
  مأمون تیسیر محمد مباركة. د

  
  ّالملخص

ِتعلق شبه الجملة في دیوان امرئ القیسبعنوان ُهذه الدراسة  ِ ِ ِ ِ، تناولت تركیب شبه الجملة ّ َ
ّفي الدرس النحوي من حیث تعلقه وتعری ُ ثم . فه وموقعه اإلعرابي وأوجه الشبه بینه وبین الجملةِّ

الظرف والجار والمجرور من حیث طبیعتهما وحدودهما، وشبه : الوقوف على مكوني شبه الجملة
ّالجملة المستقر واللغو، كما تناولت الدراسة الجانب التطبیقي لتعلق شبه الجملة في دیوان الشاعر  ّ

َامرئ القیس، إذ عولج في هذا  ٍّالجانب أهمیة التعلق لكل من شبه الجملة والعامل، والتعلق بالظاهر ْ
ِوالمحذوف، وفوائده، وتقدیم شبه الجملة على عاملها وفوائده، والتعلق بغیر عامل، واختالف المعنى 

ّالختالف التعلق، وحذف حرف التعلق كما تناولت الدراسة دور تعلق شبه الجملة في دیوان امرئ . ّ
  . ّمعنى العام أو المضمونالقیس في ال
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  ّالمقدمة

ّالحمد هللا الذي خلق اإلنسان علمه البیان، والصالة والسالم على أفصح العرب، السراج المنیر 
  : محمد بن عبد اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وبعد

ٌّللعربیة نظام لغويٌّ عام   ِ یتشكل من مجموعة من األنظمة الفرعیة والظواهر اللغویة،ٌ ٍ في  وّ
ٍّلغة تتعالق المفردات والجمل بعضها مع بعض تعالقا وثیقا لقیام نص سلیمال ً ّ یؤدي فائدة مرجوةً ً .

ًومعلوم أن المسند والمسند إلیه هما عمدتا الكالم؛ لعدم تحقق الجملة من دونهما لفظا أو تقدیرا،  ً َّ ٌ
ائدة على التركیب ألفاظ وتراكیب ز" سواء أكانت هذه الجملة فعلیة أم اسمیة، وما عداهما من 

    1".األساسي للجملة نسمیه فضالت أو مكمالت

 وبعض الوحدات التركیبیة كـ  من منصوباتهذه المكمالت أو العناصر غیر اإلسنادیةو  
ًاهرا أم مقدرا،  سواء أكان ظ،ال یمكن التعامل معها بمعزل عن الفعل) شبه الجملة( وهو أقوى ًَّ

في فلكه مقیدات ومتعلقات ال تفتأ توضحه وتحدد وجهته وترسم  تدور ًمن حیث كونه حدثاالعوامل 
ًمعالمه؛ فتقوم بذلك جملة نحویة تشكل لبنة فاعلة في بناء النص ً .  

ّولما كان تركیب شبه الجملة واحدا من هذه المكمالت والوحدات التركیبیة المقیدة للفعل،    ً
والوقوف على معالمه والوظیفة النحویة ٌصارت لدى الباحثین حاجة لدراسة هذا التركیب وأحكامه، 

ّتعلق شبه الجملة في دیوان امرئ ّمن أجل ذلك قامت هذه الدراسة التي حملت عنوان . َّالتي یؤدیها
  . القیس دراسة نحویة داللیة

ٍّوقد وقع اختیار الباحث على هذا الموضوع على نحو خاص للسببین اآلتیین   ٍ :  

ًبه العرب قاطبة، فهو بؤرة الفصاحة والبیان، یمتاز بجودة َّالشعر الجاهلي أفصح ما تفوهت  .1
ًالرصف ودقة السَّبك وجزالة التراكیب، وعمق الصور والتشبیهات، فصار منهال غزیرا  ً

 . للدرس النحوي واللغوي
                                                             

   . ، الهامش37: م2007، 1، مؤسسة المختار، القاهرة، ط الجملة الفعلیة أبو المكارم، علي،  1



 2

ٌامرؤ القیس واحد من شعراء الطبقة األولى الذین اكتمل نضوج الشعر الجاهلي على  .2
ُّ العذب والنبع الصافي الذي استقى منه كل من جاء بعدهأیدیهم، فأضحى شعره المنهل ّ َّ .

 الحظوةّبل أولهم كلهم في الجودة امرؤ القیس، له :" نقل األصمعي قول السجستاني فیه 
ُّوالسَّبق، وكلهم أخذوا من قوله، واتبعوا مذهبه ُوهو أول من بكى الدیار وسیر الظعن... ْ ُّ َّ ّ"2  

ّ الكشف عن الدالالت الكامنة وراء تعلق أشباه الجمل بمعموالتها وتكمن أهمیة هذه الدراسة في
ُّالمذكورة والمحذوفة، والفوائد البالغیة التي أضفاها تقدیم أشباه الجمل على معموالتها، وهذا كله من 

  . خالل السیاقات التي وردت فیها

ختلفة أذكر منها أما الدراسات السابقة فهناك عدة دراسات تناولت موضوع البحث من جوانب م
  :  ما یأتي

تقدم به الباحث محمود الالمي  هي بحثتعلق شبه الجملة في نهج البالغة رسالة بعنوان  .1
 . كتوراهدإلى كلیة التربیة في جامعة بابل في العراق لنیل شهادة ال

ٌوهو بحث شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهمیتها في السیاق، بحث بعنوان  .2
ّ محمد الكردي منشور في مجلة التراث العربي في دمشق العدد للباحث سعید ٌ128 .

 . م2013

�وقد تتبع فیهما الباحثان نشأة مصطلحي التعلق وشبه الجملة تاریخیا ولم تخرج          ّ
ًالدراستان عما قرره النحاة القدماء بشأن تعلق شبه الجملة وأحكامها خاصة عند ابن هشام من  ُ َّ

 في كتابه إعراب الجمل وأشباه من المحدثینفخر الدین قباوة به مغني اللبیب، والقدماء في كتا
 . وقد أفاد الباحث من البحثین المذكورین. الجمل

                                                             

، بیروت،  الجدیددار الكتاب، صالح الدین المنجد: ّالمستشرق ش توري، تقدیم: ، تحقیقفحولة الشعراءألصمعي، ا 2
   . 9: ، صم1980 /هـ1400
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ٌوقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحلیلي، وهو منهج یقوم في جانبه  ّ
ٍاللغوي على رصد الظاهرة اللغویة واحصائها في إطار من االست َّعمال اللغوي، ثم وصف هذه ٕ

  .  الظاهرة وتحلیلها بعد استقصاء جوانب انتشارها في ذلك اإلطار اللغوي

  :         وقد ارتأى الباحث تقسیم هذا البحث على النحو اآلتي

  :سیتناول الباحث فیه. شبه الجملة في الدرس النحويّتعلق : الفصل األول

ً        التعلق لغة ًماال، ثم تعریف شبه الجملة لغة واصطالحا واستعماال  واستعً واصطالحاّ ًً ً
لدى القدماء، والشبه بین الجملة وشبه الجملة في الشكل التركیبي البنیوي،  ثم نوعي شبه 

ًالجملة الظرف والجار والمجرور، فتناول تعریف الظرف لغة واصطالحا،  ً وما ینوب عن ّ
سمي الزمان والمكان، وأقسام الظرف؛ الظرف  والمكان وا الزمانوالفرق بین ظرفي ،َّالظرف

َّالمبهم والمختص، وما دل على مقدار، وما دل على الحدث المشتق من اسمه، والظرف  َّ ّ
ْالمتصرف وغیر المتصرف،  ثم الجار والمجرور، والتسمیات التي ُأطلقت على حروف الجر،  ْ ّ ّ ّ

ّ عمل حروف الجر، ّحروف اإلضافة وحروف الجر وحروف الخفض وحروف الصفات، ثم
ّالجار والمجرور في موضع نصب، عدد حروف الجر وأقسامها؛ حروف الجر األصلیة  ّ ّ
ًوالزائدة، وقسمة حروف الجر من حیث أنواع الكلم، وحروف الجر من حیث عملها اطرادا  ّ ّ ِ َ

   ثم شبه الجملة المستقر واللغوًوشذوذا، 

  

  

   :ئ القیس بالعامل المذكورفي دیوان امرّتعلق شبه الجملة : الفصل الثاني

الفعل (، وحاجة الحدث ّحاجة شبه الجملة للتعلقوقد بدأه الباحث في الحدیث عن         
ّ كان بعنوان تعلق الجار لمبحث األولا: ثالثة مباحثّللتعلق، وقد جاء هذا الفصل في ) وشبهه

ّ والناقص والمتصرف ّوالمجرور بالفعل، بدأ بتعریف الفعل وأقسامه وأنواعه من حیث التام
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ّوالجامد، والالزم والمتعدي بنفسه أو بحرف الجر، والفعل الذي ال یحتاج للجار والمجرور في  ّ
ّأصل وجوده، ثم تعلق الجار والمجرور بالفعل التام بأنماطه الثالثة، وقد قسمته إلى قسمین ّّ :

ّاألول معاني تعلق حروف الجر بهذه األنماط الثالثة، والثاني معا ّني تعلق الظرف باألفعال ّ
ّ فكان بعنوان تعلق شبه الجملة بما یشبه الفعل في دیوان امرئ المبحث الثانيأما . ّالتامة

القیس، وقد درس تعلق شبه الجملة باسم الفاعل، والصفة المشبهة، واسم المفعول، والمصدر، 
 شبه الجملة بغیر الفعل ّ فقد تناول فیه الباحث ما تعلق منالمبحث الثالثواسم التفضیل وأما 

ّوشبه الفعل، ویضم التعلق بالجامد، والتعلق بحروف المعاني ّ ّ.  

   :ّتعلق شبه الجملة في دیوان امرئ القیس بالمحذوف :الفصل الثالث

ّالتعلق بالكون العام والخاص، فدرس في : المبحث األول: ّ        قسمه الباحث إلى مبحثین ّ ّ
، والصفة، والحال، وصلة الموصول،  وما أصله خبرالخبر ّتعلقّالكون العام المحذوف 

ّثم التعلق بالكون الخاص، وما . ، وما أفضى إلیه هذا التعلق من فوائدوالمفعول به الثاني ّ ّ
فكان بعنوان الظواهر التركیبیة : الثانيالمبحث وأما . ٍأفضى إلیه هذا التعلق من معان ودالالت

َقیس، وقد تناول فیه الباحث تقدم شبه الجملة، فدرس تقدم في شبه الجملة في دیوان امرئ ال
شبه الجملة على العامل المذكور، وتقدمها على المبتدأ، وفوائد هذا التقدیم في سیاقات 
ِاالستفهام والنفي واإلثبات، ودرس تعلق غیر شبه جملة بعامل واحد، واختالف المعنى  َ َ

  .القیاسي والسماعي في شبه الجملة) قّحرف التعل(ّحذف الجار ثم . ّالختالف التعلق

  :)شبه الجملة والمضمون. (أثر شبه الجملة في الداللة: الفصل الرابع

ٍ أثر شبه الجملة في المضمون العام لكل غرض من األغراض الفصلهذا یدرس          ِّ ّ
لشاعر ّالشعریة التي اشتملت علیها القصائد، وهي موضوعات تكاد تكون متشابهة ومكررة عند ا

ّ، كما هي الحال عند ریتا عوض )اللوحات(في حنایا دیوانه، وهذه الموضوعات أخذت مسمى 
ٍفي كتابها القصیدة الجاهلیة، وقد درس هذا البحث أربع لوحات، وهي ّلوحة الطلل، ولوحة : َ

 ، ولوحة الفرس، ولوحة مشهد مطاردة األوابد، ولوحة السیل،)الغزل واللهو واالستمتاع(المرأة 
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فرصد الباحث حركة شبه الجملة في هذه اللوحات، وأثرها في تجلیة المعنى ورسم الصورة 
  .الفنیة

ل إلیها البحث ّوختم الباحث بخاتمة بین فیها أهم النتائج التي توصَّ ٍ .  

ُومما تجدر اإلشارة إلیه أن هذه الدراسة اعتمدت على دیوان امرئ القیس بروایة األصمعي   
فضل إبراهیم، واستثنت الروایات األخرى ألنها تكاد تكون متشابهة مع تحقیق محمد أبو ال

�اختالف في الروایة وعدد األبیات وهذا ما یصعب البحث ویجعله شاقا ُ ُ ُِّ َ ٍ     .  
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  الفصل األول
  ّتعلق شبه الجملة في الدرس النحوي 

ًالتعلق لغة ّ :  
ًعلق بالشيء علقا، :" اء في اللسانج َ َِ ُوعلقهَِ ٌنشب فیه؛ وهو عالق: ََِ َ ِ ٌ به أي نشب فیهَ وقال . َِ

ٍالعلق النشوب في الشيء یكون في جبل أو أرض: ّاللحیاني ٍ ُ ُ ْ َوعلقت نفسه الشيء ...  أو ما أشبههاَ ُُ َْ َِ
ٌفهي علقة وعالقیة وعلقنة ٌ ٌَُ َِ َِ ْلهجت به: َ َ َ ُوأعلق الحابل. َ َ َ ید في حباله أي ن:ْ َعلق الصَّ ِ ِ ِ ُِ َْ َ، وعلق َبِشَ ِ َ

ُبالشيء علقا وعلقه َ ََ ًِ َنشب فیه، قال جریر: َِ َ َ:  

ِإذا ما علقت مخالبه بقرن      أصاب القلب أو هتك الحجابا َِ َ ُ ٍَ ْ َ ِ ُ َ ْ  

ًوعلق الشيء علقا وعلق به عالقة وعلوقا َُ َ َ ًَ َِ ِ َِ ًَ ُلزمه: ُ َ ِ َوقد علقها، بالكسر عل... َ َ َقا وعالقة، وعلق ََِ ِ َ ًَ َ ً
َبها علوقا وتعلقها وتعلق بها وعلقها وعلق َِ َّ َُّ ُ َُِّ َ ََ َ ًنشب العلق بحلقه، علق بها تعلیقا: ً ْ َ ُِّ ُ َِ ِ ِْ ْ ٌأحبها، وهو معلق : َ ََّ َّ

ُبالقلب بها، وأعلق أظفاره في الشيء َ َ ْ ُوعلق الشيء بالشيء ومنه وعلی. أنشبها: ِ َِ ََّ ًه تعلیقاَ ْ ُناطه: ِ َ .
ُلعالقةوا ِما علقته به : ِ َُّ ََ ُوالعلق". ْ ِالجذب في الثوب وغیره: َْ َّ ُ1.  

ُعلقت معالقها وصر الجندب:" وفي المثل ُ ََ ْ َّْ َ َ َِ ِیضرب للشيء تأخذه فال ترید أن یفلت " " ِ ُ ُْ
ُالعلق" ، و2"منك ُالتشبث بالشيء، یقال: ََ ُ ّ ِعلق الصید في الحبالة: ّ ِ ُِ َْ ّ ًوالعلق أیضا. "3" َ ُ : ُالهوى؛ یقال: ََ

ٍنظرة من ذي علق َ َ ٌ ْ ُالعلق(و. 4"َ ْ َالنفیس من كل شيء سمي به لتعلق القلب به، وجمعه : بالكسر) ِ ّ ُ ّ
ٌعلوق(و) ٌأعالق(  5.، أي نفائس أموالنا"فما بال هؤالء الذین یسرقون أعالقنا:" ، ومنه حدیث حذیفة)ُ
ُعلقه" و ُاتصل به ولحقه: ََِ َ ِ َ َ ّ"6.  

                                                             

  )علق(، مادة 265 -10/261، 1997، 6ط، بیروت ،  دار صادر،لسان العرب، جمال الدین، ابن منظور:  ینظر1
 ،1محمد عبد السالم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، ضبط وتنسیقجمهرة األمثالالعسكري، أبو هالل،  2

 . 10/261: المصدر السابق: وینظر. 2/53، 1988/ھـ1408

صفون عدنان داوودي، دار القلم ، دمشق، الدار : ، تحقیقمعجم مفردات ألفاظ القرآن): هـ425ت(االصفهاني، الراغب،  3
 . 579. م2009/هـ1430، 4الشامیة، بیروت، ط

ار، دار العلم للمالیین، ّأحمد عبد الغفور عط:  تحقیقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،: الجوهري، إسماعیل بن حماد 4
  )علق(:  مادة1529 .م1979/ هـ1399، 2بیروت، ط

 ). علق(مادة . 10/268، لسان العربابن منظور، :   ینظر 5
عبد الكریم العزباوي، مطبعة الحكومة، :  تحقیقتاج العروس،،  محمد بن محمد المرتضيالزبیدي 6

  ). علق(، مادة 26/187م 1990/ه1410الكویت،
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َّوعلیه فإنه یتض َّح لنا أن الداللة المعجمیة لمادة َّ ُّتحمل عدة معان كالتشبث بالشيء ) علق(ُ ٍ َ ّ
ٌوالنشوب به واللهوج به أو التمسك بالشيء ولزومه، وهذه المعاني یجمعها قاسم مشترك هو االرتباط  َ ٌ ّ َّ

ٍواالتصال؛ فال نشوب وال تشبث وال لزوم بدون اتصال وارتباط ّ َ َ ّ المعجمي وهو ما یستدعیه المعنى . َ
  . لهذه المادة

  :ًالتعلق اصطالحا

ّ تعلق شبه الجملة من المصطلحات النحویة التي لم یعرفها النحاة، ولم أقف على ّإن   َّ

ٍتعریف جامع یرسم حدود ومعالم هذا المصطلح لدى النحویین القدماء، حتى ابن هشام األنصاري  ٍ

َالذي یعد الرائد في دراسة شبه الجملة وأحكامها ومتع ًلقاتها، إذ أفرد بابا لشبه الجملة في كتابه مغني ّ َ ْ
َاللبیب عن كتب األعاریب لم یعرف المصطلح، وانما وقف على أحكام ما یشبه الجملة وحكمها في  ٕ ِ ّ ُ

  . 1ّالتعلق

هو االرتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث، وتمسكها به، :" ّوقد عرفه فخر الدین قباوة بقوله  
ً إال بها؛ ذلك ألن شبه الجملة ترد تكملة  معناها إال به، وال یكتمل معناهُ یظهرٌكأنها جزء منه، وال ُ ِ

ِّللحدث الذي تقیده، فیتم معناها بهذا التعلق المقید ِِّ ُّ ّ ُ  وما جاء بعد قباوة من دراسات وأبحاث تتناول 2".ُ
  . ّتعلق شبه الجملة جمیعها انطلق من هذا التعریف

َِّ تلك العالقة المهمة القائمة بین المتعلق  تتوضح لناالتعریفومن هذا    َ الظرف والجار (ُ
؛ وذلك أن شبه الجملة  وهي عالقة تأثر متبادل)الفعل وشبهه( َّمن جهة، والمتعلق به ) والجرور

والحدث یفید شبه ... في إیضاح معناه وتكمیله، إذ تحدد زمانه أو مكانه أو سببه " تفید الحدث 
ًها ویربطه بعمل یملؤها، وینصبها ظاهرا أو تقدیراُ إذ یظهر معنا؛الجملة وهذا التأثیر المتبادل بین . ً

َّ إال َأن هذا التأثیر المتبادل بین شبه .3"ّهو المراد بما نسمیه تعلق شبه الجملة أو تعلیقها الجانبین

                                                             

 الدین عبد الحمید، محمد محیي: تحقیق، مغني اللبیب عن كتب األعاریب :أبو محمد عبد هللا األنصاري. ابن هشام : رینظ 1
  . 2/499. م1996/هـ 1416المكتبة العصریة، بیروت، 

  . 273. م1981، 3ط، بیروت،  دار اآلفاق الجدیدة،إعراب الجمل وأشباه الجملفخر الدین، قباوة   2
  .273: إعراب الجمل وأشباه الجمل، باوة فخر الدین ق  3
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شبه  أكثر منه من شبه الجملة على  الحدث منالجملة والحدث لیس بنفس المقدار والحاجة؛ فهو 
َُ یفهم من قولهالجملة على الحدث؛ وهو ما ْ    .  تمسكها به كأنها جزء منه، وال یظهر معناها إال  به:"ُ

ٌویتصل بمصطلح التعلق مصطلح یشبهه وهو    ُ إنشاء العالقات بین " ، ویقصد به)التعلیق(َّ
ت ( ذكره الجرجاني  وهو ما1"المعاني النحویة بواسطة ما یسمى بالقرائن اللفظیة والمعنویة والحالیة

ِفمعلوم أن النظم لیس سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض، " :، قال)النظم(في شرحه نظریة ) هـ471 ِ َ َّ ٌ
ُفیقصد به ) ّظن وأخواتها(في النحو في باب ) التعلیق(أما " ،2"ٍوجعل بعضها بسبب من بعض ْ ُ

َإبطال عمل األفعال القلبیة لفظا ال محال إذا فصل بینها وبین  ُ � دارة، نحوً : ُّمعمولیها بما له حق الصَّ
ّعلمت لزید منطلق، وعلمت أیهم أخوك ُ ٌُ ٌَِ ْ ُ ٍوهو ترك العمل لموجب :" ّ وقد عرفه ابن عصفور بقوله3.َ

   4".یمنع منه

  :ُّ في التراث النحويُّاستعمال مصطلح التعلق

ًاستعمل الجیل األول من النحاة مصطلحات دالة على مضمون التعلق وما یت   ّ ضمنه من ٍ
ٍفأما الباء وما أشبهها فلیست بظروف وال :" )هـ180ت(ً مثال، قال سیبویه اإلضافةّربط واتصال كـ 

ُأسماء، ولكنها یضاف بها إلى االسم ما قبله أو ما بعده،  َ ُْ َ ن تجعل ما فإذا قلت یا لبكر فإنما أردت أُ
إنما أضفت المرور إلى زید بالباء ٕ، واذا قلت مررت بزید فًیعمل في المنادى مضافا إلى بكر بالالم

ْبمذ[ األمر إلى وقت من الزمان أضفتٕواذا قلت مذ زمان فقد ...  ُ ّ وقد فسر السیرافي معنى 5] "ِ
ّومعنى هذا أن حروف الجر تصرف الفعل الذي هي :" اإلضافة بقوله  إلى االسم المجرور صلتهّ

                                                             

 88: ص.م1994، 3ط،  الدار البیضاء،دار الثقافة، اللغة العربیة معناها ومبناها : تمام،حسان  1
 ه1428، 1محمد رضوان الدایة، فایز الدایة، دار الفكر، دمشق، ط: تحقیق: دالئل اإلعجازالجرجاني عبد القاهر،  2

  . 52م، 2007/ـ
 ،بیروت، مؤسسة الرسالة، عبد الحسین الفتیلي: تحقیق، األصول في النحو :أبو بكر محمد ابن سهل،  السراج ابن: ینظر 3

محمد عبد الخالق عضیمة، :  تحقیقالمقتضب،:  أبو العباس محمد بن یزیدّوالمبرد،. 1/182.م1984 /هـ1417، 3ط
. م1994/هـ1415، 1تراث اإلسالمي، القاهرة، طوزارة األوقاف، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة لجنة إحیاء ال

3/297 . 
إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحقیقشرح جمل الزجاجيّ ابن عصفور أبو الحسن علي بن مؤمن،  4

  . 1/300م، 1998/ه1419، 1ط
 . 421 – 1/420 م،1988، 3رة، ط عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاه:، تحقیقالكتاب،  عمرو بن عثمان سیبویه5
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ٕبها، ومعنى إضافتها الفعل ضمها إیاه وایصاله إلى االس ٍرغبت في زید وقمت إلى عمرو، : م كقولكّ ُ ٍ

ٍففي أوصلت إلى زید  ُ، والى أوصلت القیام إلى عمرو، وهكذا مررت بزیدالرغبةْ ٍ ِ ٕ"1   

ّوقال سیبویه أیضا في باب ما یثبت فیه التنوین من األسماء المنفیة   وقال الخلیل رحمه :" ً
َكذلك ال آمرا بالمعروف لك، إذا جعلت بالمعروف: اهللا َْ َ ُ االسم، وجعلته تمام من ً ََ ْ ًمتصالَ ِ َّ  به، كأنك ُ

َقلت ًال آمرا معروفا لك: ُْ ْ َ ً"2  

ُلو نظرنا إلى كتب النحو القدیمة فإننا ال نجد :" وقد ذهب الباحث محمود الالمي إلى القول  
ّاستعماال لمصطلح التعلق ٍ، وهذا یرده ما ورد في كتب الرعیل األول من النحویین من استعمال3"ً ّ ُّ 

ٌ بأنه معلق ّالجار والمجرورَ إلى مصطلح التعلیق ووصف  في كتابهسیبویهللمصطلح، فقد أشار  ّ
َ من یأتینا یرید صلتنا فنحدثه، فیأيُّ: وتقول:" ًبالفعل قائال ُ ََ ُ ِّ ُ َ َ ِ ُ ْ ٍستحیل في وجه ویجوز في وجهَ ٍُ ُ َ ، فأما ْ

َالوجه الذي یستحیل فیه فهو أن یكون  ْإذا كان حاال فیه وقع اإلتیان، ألنه ) ُمرید(في موضع ) یرید(ُ َ َ � َ
ٌمعلق ََّ ًمعلقا) فیها(َ، كما كان )یأتینا( بـُ َ من رأیت أيُّ: في) رأیت( بـ َّ ْ ْ ِفي الدارَ َ فكأنك قلت ؟ أفضلَّ ُْ

ُأیهم فنحدثه ُ ِّ   . 4" فهذا ال یجوزّ

ُواستعمل المبرد    ٍو قال بكم رجل ول:" في إعراب شبه الجملة، قال) ّمعلق(لفظة ) هـ285ت(ِّ ْ
ْزید مأخوذ؟ لم یجز إال الرفع في مأخوذ، كما تقول ُ ٌ َبعبد اهللا زید مأخوذ، ألن الظرف ها هنا إنما : ٌ َّْ َّ ٌ ٌ ِ ِ

ٌمعلقهو  ََّ َ بالخبرُ واعلم ان الظروف من المكان تقع لألسماء : "ّ، وعبر عن التعلق بالوقوع، قال5"َ
  .6"نى االستقرارواألفعال، فأما وقوعها لألسماء ألن فیها مع

                                                             

  ) . 1(، هامش رقم 1/421:   المصدر السابق1
  . 2/287:  المصدر السابق2
 . 4: م2008/ه1429، رسالة دكتوراة، جامعة بابل، العراق، ّتعلق شبه الجملة في نهج البالغة  الالمي، محمود، 3
 . 2/406:  الكتاب  سیبویه،4
محمد عبد الخالق عضیمة، وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشؤون :  تحقیقالمقتضب،: زیدّالمبرد، أبو العباس محمد بن ی 5

  . 3/56: م1994/هـ1415، 1قاهرة، طاإلسالمیة لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، ال
  . 4/329: المصدر السابق 6
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ّواستخدم ابن السَّراج مصطلح التعلق في قوله   ّوالذین یجیزون التقدم یحتجون بقول :" َّ
ْبزید امرر، ویقولون: العرب ُ َإن الباء : ٍ ٌمتعلقةَّ ُ بامرر؛ ألنه ال یكون الفعل فارغا وقد تقدمه مفعولهِّ َّ ً ْ ُ"1   

وأما حروف :" ، یقول المبرد ةاإلضافوشاع لدى النحاة بعد سیبویه استعمال مصطلح   
ّ كما عبر ابن 2) ..."إلى(، و)من( فـ ُاإلضافة التي تضاف بها األسـماء واألفـعال إلى ما بعدها

 فتوصل ما قبلها بما بعدها، تصلحروف الجر :" ، قال)اإلیصال(عن التعلق بـ ) هـ316ت (السراج 
َاالسم باالسم والفعل بالفعل   الفعل وصلهاٍالدار لعمرو، وأما :  باالسم، فقولك االسمإیصالهافأما ... َ

ٍمررت بزید، فالباء هي التي : باالسم فقولك   3" المرور لزیدأوصلتُ
بین التعبیر عن التعلق ) إعراب القرآن الكریم(في كتابه ) هـ338ت( وقد راوح ابن النحاس 

بالغیب  :"5﴾  ﴿، قال في إعراب قوله تعالى4ّ؛ والتصریح بالمصطلح نفسهّباالتصال

ٌمتصلٌمخفوض بالباء الزائدة، والباء   ﴿:وقال في إعراب قوله تعالى. 6"ِ بـ یؤمنونّ

واستعمل مصطلح التعلق بعد ذلك أبو علي الفارسي . 8"ِ بـ یوقنونمتعلقةوالباء :" 7﴾

 فال 9﴾ ﴿:فأما قوله:" قال)  في علل القراءات السبعالحجة( في كتابه ) هـ377ت(
الذي هو المصدر أو بغیره؛ فال یجوز ) تثریب( بـ تعلقهمامن أن یكون ) َالیوم(و) علیك:(یخلو قوله

َتعلق بالمصدر؛ ألنه لو یتعلقأن  تابه       ّ واستعمل ابن جني المصطلح في ك10." ً به لكان صلة لهّ

                                                             

 . 2/172: األصول في النحو ابن السراج،  1
  . 4/136: المقتضبالمبرد،  2
 . 1/408: األصول في النحوج،  ابن السرا 3
  .5 :تعلق شبه الجملة في نهج البالغةالالمي محمود، : ینظر  4
  . 3:  البقرة 5
زهیر غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة : ، تحقیقإعراب القرآن) هـ338ت(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد  6

  6 - 5: تعلق شبه الجملة في نهج البالغةود، الالمي محم: وینظر. 1/182.م1985/ هـ1405، 2العربیة، ط
 4:  البقرة 7
 . 1/183: إعراب القرآن النحاس،  8
 . 92:  یوسف 9

الشیخ عادل عبد الموجود : ، تحقیقالحجة في علل القراءات السبع): هـ377ت( الفارسي، أبو علي لحسن بن أحمد، 10
. م2007/ه 1428، 1الكتب العلمیة بیروت، طّوالشیخ علي محمد معوض وأحمد عیسى حسن المعصراوي، دار 

1/248 . 
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ُهئت لك(فأما :" ، قال)المحتسب(  ُهیئت(و) ِ ُُأصلحت :  بالفعل نفسه، كقولكمتعلقةفالالم فیه ) ّ ْ
ُلكذا وصلحت لكذا َ َ ".1  

ًوهكذا فإننا نجد استعماال لمصطلح التعلق لدى الجیل األول من النحاة، ولكن هذا   
�االستعمال كان بنسبة ضئیلة جدا بالقیاس إلى استعمال م ٍصطلحات بنفس المعنى والمضمون، ٍ

ًولكننا نجد حضورا لهذا المصطلح . والوقوع ّواالتصال واإلیصال كاإلضافةّوتؤدي الوظیفة نفسها 
ثم انتقل هذا المصطلح . ُفي الكتب التي عنیت بإعراب القرآن الكریم والقراءات القرآنیة وتوجیهها

ّبین النحاة وحل محل المصطلحات السابقة،إلى كتب النحو في الفترة الالحقة وشاع استعماله  ّ2 
) مغنى اللبیب(حتى إذا ما وصلنا القرن الثامن الهجري وجدنا ابن هشام األنصاري یفرد في كتابه 

ّبابا یبین فیه متعلقات شبه الجملة وأحكام هذا التعلق، وذلك بعدما استقر هذا المصطلح لدى  ِّ ً
  . النحاة

  شبه الجملة في الدرس النحوي 
  : ً لغةشبه الجملة

ُّالشین والباء والهاء أصل واحد یدل على تشبه الشيء :" جاء في معجم مقاییس اللغة ٌ ٌ
ُوتشاكله لونا ووصفا، یقال ً ْ َشبه وشبه وشبیه: ً ََ ُالشبه"  و3" ِ ْ ُالمثل، جمعها أشباه، وشابهه وأشبهه: ِّ َ َُ َْ ُ ْ ِ :

ُالشبهة" و. 4"ماثله َ ْ  ﴿: وفي التنزیل5"االلتباس: ُّ

والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسیره لمشابهته لغیره؛ إما من حیث اللفظ أو من " ، ﴾ 

                                                             

علي النجدي ناصف : ، تحقیقالمحتسب في  تنیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها:  ابن جني، أبو الفتح عثمان 1
ْوعبد الفتاح اسماعیل شلبي وعبد اهللا النجار، دار سركین للطباعة والنشر،  ي الالم:  وینظر.1/338.م1986/ هـ 1406َ

   . 6: تعلق شبه الجملة في نهج البالغةمحمود، 
: ، تحقیقشرح الرضي على الكافیة): هـ688ت(ّرضي الدین محمد بن الحسن، ، االستراباذي: ینظر على سبیل المثال 2

  . 36 -2/35.م1996، 2یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، ط
م، 1979/هـ1399عبد السالم هارون، دار الفكر، بیروت، : ، تحقیق)هـ395ت(، معجم مقاییس اللغةابن فارس أحمد ،  3

3/243 . 
مؤسسة ، محمد نعیم العرقسوسي:  تحقیق،القاموس المحیط: )هـ817ت(،مجد الدین محمد بن یعقوب،  الفیروز أبادي4

  ) ش ب هـ(، مادة 1247: ص.م2005/هـ1426، 8ط، بیروت، الرسالة
  )ش ب هـ(مادة . 2236: ص .،ة وصحاح العربیةالصحاح تاج اللغالجوهري،  5
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ٌوالجملة لفظ مأخوذ من . 1"حیث المعنى ََأجمل الشيء " ٌ َ َمع ُ إذا ج"ْ في ت الجملة یِّ وسم،2ْن تفرقة عِ
    .  3لفاظ إلى بعضّ لضم بعض األبهذا االسمالنحو 

  : ًاصطالحاشبه الجملة 

، 4، وحرف الجر األصلي مع المجرورالنحوي الظرفاالصطالح  یقصد بشبه الجملة في  
ّمن أن یكونا تامین لیتعلقا؛الظرف والجار والمجرور ّوال بد لشبه الجملة  تتحقق بهما فائدة  أي َّ

َّللمتعلق به ِفإن لم یكونا تامین لم یجز الوصل بهما؛ فال تقول " .ُ ِْ ْ َجاء الذي بك، وال جاء الذي : ّ
   5". َالیوم

) شبه الجملة(ّومما تجدر اإلشارة إلیه أن القدماء من النحاة لم یستعملوا هذا المصطلح   
ّعلم أن المبتدأ ال بد له أن یكون المبني علیه وا: "قال سیبویه. ّللظرف والجار األصلي مع مجروره ّ

ٍشیئا هو هو، أو یكون في مكان أو زمان ٌفیها عبد اهللا، وثم زید، وههنا عمرو، : وذلك قولك... ً ٌ ََّ
ِوأین زید وكیف عبد اهللا، وما أشبه ذلك ُ َ ٌ ، وشاع )في زمان أو مكان: (ضمن قوله) فیها(فجعل . 6"َ

ّ على الجار والمجرور والظرف، یقول المبرد لظرفاعند البصریین إطالق مصطلح  ):" هـ285ت(ّ
ٌزید بك مأخوذ، وزید علیك نازل، وزید فیك راغب، وزید بك كفیل، وزید إلیك مائل، وزید : وتقول ٌ ٌ ٌ ٌ ٌٌ ٌ ٌَ َ ٌَ ٌ

ٌعنك محدث  ّ َ ُ ّزید فیك، أو زید عنك، أو زید بك، لم یصلح؛ ألن : َلو قلت... َ ْ َ ٌ ٌ  ٌظرفإنما هي ) َبك(ٌ
ّ كما أطلق ابن السراج مصطلح الظرف على شبه الجملة، 7)." لنازلٌظرف) علیك(، و)لمأخوذ(

 8.اسم وفعل وظرف وجملة: وذلك في معرض حدیثه عن أنواع الخبر حینما ذكر أنها أربعة أنواع

                                                             

 ) . شبه( ، مادة 443: معجم مفردات ألفاظ القرآن،  الراغب األصفهاني 1
   ) جمل(، مادة لسان العرب  ابن منظور،:ینظر  2
عة، نبهان یاسین حسین، دار الرسالة للطبا: ، تحقیقالمطالع السعیدة في شرح الفریدةالسیوطي جالل الدین، : ینظر  3

  . 1/95م، 1977بغداد، 
، دار التراث، 20محي الدین عبد الحمید، ط: ، تحقیقشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكابن عقیل، بهاء الدین، :  ینظر 4

 . . 154 – 1/153م، 1980/ه1400القاهرة، 
 . 1/155:  المصدر السابق 5
 . 128 -2/127 :الكتاب  سیبویه،  6
 . 4/302: المقتضب المبرد،  7
 . 1/65: األصول في النحوابن السراج، :  ینظر 8
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؛ وذهب إلى )الجملة الظرفیة(ًوأطلق أبو علي الفارسي على شبه الجملة إذا وقعت خبرا مصطلح 
ّإن الجملة الواقعة خبرا على أربعة أضرب، الضرب الرابع یكون ظرفا، ومثل له بقولهالقول  ً ً البیع :  َّ

وأما الكوفیون فلم یستعملوا مصطلح شبه الجملة، فقد أطلقوا على الجار 1.ًفي السوق، والخروج غدا
ّ االسم إذا تقدم  یرفعالظرفّذهب الكوفیون إلى أن :" ، قال ابن األنباريالصفة أو ّالمحلوالمجرور 

ٌأمامك زید، وفي الدار : ، وذلك نحو قولكّالصفة، ومنهم من یسمیه ّالظرف المحلعلیه، ویسمون  َ َ
  .2"ٌعمرو

�وهناك من النحاة من فصل بین الظرف والجار والمجرور ولم یجمع بینهما في مسمى    َ
 أو ٌظرفي عنها ُویغن:" ، قال في جملة صلة الموصول)ه688ت(واحد؛ كالرضي االسترباذي 

   3"ٌ، منويٌّ معه فعل وفاعلٌّجار ومجرور

أول من صرح بمصطلح شبه ) هـ316ت( أن ابن السراج  إلى سعید الكرديهب الباحثذ   
 بل ،صد به الظرف والجار والمجرور فقطیقولكنه لم  4،)األصول في النحو( ملة في كتابه الج

ِّحكى من الكلم إذا سمي به وما الُما ی( مختلفة من الكلم وذلك في باب ًقصد ضروبا  یجوز أن ُ
: تُ ما یحكى من الكلم إذا سمي به على ثالث جهاّأن: واعلم:" ّواستدل بقول ابن السراج). ُیحكى
وال  وهو بعض لها وذلك البعض لیس باسم مفرد یشبه الجملة والثاني أن ،أن تكون جملة: إحداها

ًأن یكون اسما مثنى أو : مضاف، والثالث �تأبط شرا، وبرق : نحو: األول. ِّ على حد التثنیةًمجموعاً َ َّ
�نحره، وذرى حیا  ّ ْالذي یشبه الجملة: َّالضرب الثاني... ْ اسم موصول، : وهو على خمسة أضرب: ُ

ٌواسم موصوف، وحرف ْ ٌ مع اسم، وحرفَ ْ ٌ مع حرف، وفعلَ ْ  مع حرف، فجمیع هذا تدعه على حاله َ
                                                             

م، 1969/ هـ1489، 1حسن شاذلي فرهود، ط: ، تحقیقاإلیضاح العضديالفارسي أبو علي الحسن بن أحمد، : ینظر 1
 .  48، 43:ص

 الخالف بیناإلنصاف في مسائل  : أبو البركات)هـ577ت(، كمال الدین عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید األنباريابن  2
. م1961/هـ 1383، 4ط، القاهرة، مطبعة السعادة، محي الدین عبد الحمید محمد: تحقیق، البصریین والكوفیین النحویین

  ]6[  مسألة 1/51
 . 3/10: شرح الكافیة الرضي االسترباذي،  3
العدد ، دمشق ، العربي التراثمجلة ، شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهمیتها في السیاق، سعید، الكردي: ینظر 4

 . 58و: ص. م2013، هـ 1434 ، 128
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ٍر الصرف، ألنك لم تسم بالموصول دون الصلة، وال بشيء من هذه ّقبل التسمیة من الصرف وغی ِّ ِّ َ ُ
  .1"دون صاحبه

قد استخدم مصطلح شبه الجملة بالمفهوم ) ه377ت( أبا علي الفارسي َّإن الكردي وقال  
 أن  والصحیح،2)ئل العسكریات والمسائل البصریاتالمسا(المتعلق بالظرف والجار والمجرور في 

حدیثه عن الجمل والتراكیب في المسائل العسكریات قد أشار إلى الظرف الفارسي في معرض 
 دون أن ًفعال كان أم ًما بما قبلهما ویعلقهما به، اسماوالجار والمجرور، وحاجتهما إلى ما یربطه

ْوان، ح بمصطلح شبه الجملةِّیصر ،  برأسهًذا النوع من التألیف قسما السراج هِ ابنِ أشار إلى جعلٕ
ٌزید في الدار والقتال في الیوم، فهو كالم مؤتلف من : فأما قولهم:" قال الفارسي. اً حسناًبَّوعده مذه

ٌإن زیدا منطلق، :  على حد قولك ولیس هو،اسم وحرف ِولكنه من حیزً  أو االسم ، الفعل واالسمِّ
ا كان یكونا إیاهمٕ واذا لم ، وال القتال بالیوملیس بزید،) ٌفي الدار زید: (، أال ترى أن قولك...واالسم 

كر هذا ، وقد جعل أبو ب... ویعلقه ، ویحتاج إلى ما یربطه بما قبلهالكالم على غیر هذا الظاهر،
  . 3"ٌ وذلك مذهب حسن،ًقسما برأسهالتألیف في بعض كتبه 

ُلم یقصِالوارد في المسائل البصریات ) شبه الجملة(ّإن مسمى     به الفارسي الظرف والجار ْدْ
ِنما قصد ما كان من قبیل ٕوالمجرور، وا َ َ َ ِشبه[َ َ َجملة بجملة سابقة لها، وذلك عندما تحدث في ] َ َّ ٍ

ُالمسألة األولى عن الموضع اإلعرابي للجملة المبدوءة بمفعول به اشتغل الفعل فیها عنه بالضمیر،  َ َ
ٕولم یكن في حدیثه ما یشیر إلى الظرف والجار والمجرور، وانما  ُشبهُ َ  المعطوف  هذه الجملة جملةَ
َوالعطف في قولك:" علیها، وهي جملة خبر المبتدأ، وفي تعلیق الفارسي على عبارة ُ ًلقیت زیدا : "ْ ُ

ُوعمرا كلمته ُ ْ َّْ ُْإنما اختیر فیه النصب؛ ألن األحسن أن یعطف الشيء على الشيء الذي هو مثله، " ً ِ ُ َ َ ْ ُْ ُّ َّ َ
ْك على أن ما ال یظهر إلى اللفظ ال حكم له، وان ُُّومما یدل: " ، یقول4"وهذه الجملة مخالفة لما قبلها ٕ َ ْ ُ ِ ُ ْ َّ َ

                                                             

 .المصدر السابق نفسه:  وینظر2/104، النحو في األصولابن السراج،   1
  . 58 : في النحو العربيشبه الجملة ،لكرديا: ینظر  2
 ،1، ط  القاهرة ،لمدني مطبعة ا،محمد الشاطر:  تحقیق،المسائل العسكریات ، أحمدبن أبو علي الحسن ، الفارسي 3

  104 :م1987
، 1، طالقاهرة، مطبعة المدني، 1محمد الشاطر ط: تحقیق، المسائل البصریات، أبو علي الحسن ابن أحمد، الفارسي  4

1985   :1/211- 212  
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ْان في التأویل مقدرا قولك ً َُّ َ ِ ًأزیدا ضربته، وامتناع الناس جمیعا من العطف على هذه الجملة : همَ ِ ُ ََ ْ َ ً
ٕالمضمرة لما لم تظهر إلى اللفظ وان كانت قد عملت في المفعول واذا كان كذلك فالمشاكلة بین  ٕ

في المعرفة " أیدع"َعطف جائزة لقیام المشابهة بینهما، ولم یكن ذلك بأبعد من إجرائهم الجملتین في ال
َشبهولیس . كان على لفظه" أذهب"مجرى   لها موضع تحمله على لفظها ُ الجملة التي یتأولَ

  .1"أذهب"بـ " أیدع"َوصورتها بأغمض من 

 وهو االسم العامل لعمل،الفعل في ا المصطلح بمعنى ما یشبه  الرضي االسترباذياستخدمو
ِعمل الفعل مع معموله، وذلك في معرض شرحه تمییز النسبة  ِ أي نسبة حاصلة في جملة  ": یقول" َ

ًزید متفقئ شحما: مرفوعه نحوإما اسم فاعل مع : شبه جملة، وشبه الجملةأو  ٌ ٌ والبیت مشتعل ،ٌ
ًاألرض مفجرة عینا: ل معه، نحو، أو اسم المفعوًنارا ٌ ّ  ﴿:عل التفضیل معه، نحو، أو أفُ

ٌزید طیب : ، أو الصفة المشبهة معه، نحو3﴾  ﴿، و2﴾  ّ : نحو، أو المصدر، ًأباٌ

، ویا لزید ً زید رجالِّ، وویلمًجالٍحسبك بزید ر: ، وكذا كل ما فیه معنى الفعل نحوًأعجبني طیبه أبا
  . 4"ًفارسا 

ّ ابن مالك یعد الرائد في استعمال المصطلح، فقد استعمله للداللة على الظرف َّإال أن ُّ ُ
ًوالجار والمجرور في ألفیته الشهیرة صراحة؛ وذلك في معرض حدیثه عن صلة الموصول التي ال  ّ

  : ًتكون إال جملة أو شبه جملة، یقول

ْوجملة أو شبهها الذي وصل     به ِكمن عندي الذي ابنه كف، ٌ ُ ُ   5ْلُْ

بشبه  ونعني ،ٍشبه جملةصلة الموصول ال تكون إال جملة أو :" شرح ابن عقیلجاء في 
، ویشترط في الظرف ... وهذا في غیر صلة األلف والالم ، الظرف والجار والمجرورالجملة

                                                             

 . 1/216: المسائل البصریات، أبو علي الحسن ابن أحمد، الفارسي  1
  .39: الكهف  2
  .24: الفرقان 3
أو أفعل التفضیل، : ، وكذلك في قولهأي مع مرفوعه: )معه(وقوله .2/64 :، على الكافیةشرح الرضي ، االسترباذيالرضي 4

  . نفس الصفحة، الحاشیة   ینظرَّأو الصفة المشبهة،
 . 1/153: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، بهاء الدین،  ابن عقیل5
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ْ یكونا تامینْوالجار والمجرور أن جاء الذي :"  نحو،أن یكون في الوصل به فائدة: ُّوالمعني بالتام، َّ
أو " ّجاء الذي استقر عندك :"  والتقدیرًوالعامل فیهما فعل محذوف وجوبا،"  والذي في الدار،عندك

ِ فإن لم یكونا تامین لم یجز الوصل بهما؛ فال تقول،"ّالذي استقر في الدار"  ْ  وال ،"جاء الذي بك:" ّ
   1".جاء الذي الیوم"

ّكما صرح ابن مالك بمصطلح شبه الجملة الدال على الظ رف والجار والمجرور في كتابه ّ
ْوال تمنع نیابة غیر األول من المفعوالت مطلقا إن :" وذلك في باب نائب الفاعل، قال) التسهیل( ً ِ

ًأمن اللبس ولم یكن جملة أو  ْ َ َّ ْشبههاَ ِ"2.  
وعلیه یكون ابن مالك أول من استعمل مصطلح شبه الجملة بمعنى الظرف والجار 

  .ًوالمجرور صراحة
ُتبینی هذا العرض من خالل ْ أن النحاة قد تباینوا في تسمیاتهم لمصطلح شبه الجملة، ال  لناَّ َّ

َسیما الجیل األول منهم، في فترة لم تكن المصطلحات النحویة قد استقرت بعد، فقد أطلقوا غیر  ٍ
اة  وهذا االختالف في التسمیات یعود إلى المنهجیة عند النح،ٍتسمیة على الظرف والجار والمجرور

ٍّتلك التي كانت محكومة بمذهب نحوي . واختالف نظرتهم لشبه الجملة ولغیرها من التراكیب النحویة ٍ ً
َمعین، أو باجتهاد قاد صاحبه إلى ما نطق به ٍ ُّ كما یعد ابن مالك أول من استعمل هذا المصطلح .ّ َ ُ

ا كاألبواب ًة بابا حاة لم یفردوا لشبه الجمل ثم إن الن.ّللداللة على الظرف والجار والمجرور خاص�
إلى أن استقرت التسمیة .  الحال عند متأخري النحاة من أمثال ابن هشامهيالنحویة األخرى، كما 

ًالحالیة، وكان مصطلح الظرف والجملة الظرفیة من المصطلحات األكثر شیوعا لدى النحاة حتى 
  . عهد متأخر
   :بنیويالجملة من حیث الشكل التركیبي والشبه وبین الجملة 

ًكثیرا ما تؤدي شبه الجملة مهمة الفعل أو ما شابهه؛ لما بینهما من التقارب الوثیق 
ّ وهذا التصور منبثق من الوظیفة النحویة التي تؤدیها شبه الجملة في حال 3.والسمات المشتركة ٌ ّ

                                                             

  . . 155 -1/154:لفیة ابن مالكشرح ابن عقیل على أ، بهاء الدین، ابن عقیل 1
 . 77: م1967/هـ1387ب العربي، القاهرة، محمد كامل بركات، دار الكتا: تحقیق: تسهیل الفوائد،  جمال الدینابن مالك 2
، دار غریب، )دراسة تركیبیة تحلیلیة مع التطبیق على القرآن الكریم ( شبه الجملة  :سوزان محمد فؤاد، فهمي: ینظر 3

 .  10 -9: ص.م2003 القاهرة
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ٍشبه بین تعلقها بالفعل، فتوصل الفعل القاصر، وقد ذهب بعض النحاة والدارسین إلى القول بوجود  َ َ
  . ُالفعل وشبه الجملة، تظهر معالمه في الشكل التركیبي والبنیوي

الشكل التركیبي َّ أن تركیب شبه الجملة یشبه الجملة من حیث  فخر الدین قباوةیرى
ِّإنما سم" :، یقولوالبنیوي ُ ٌ؛ ألنها مركبةت بذلكیَّ ًكلمتین أو أكثر لفظا أو  فهي تتألف من ، كالجملَّ

َّ، وان تعلقا تدل على الزمان أو المكانًهي غالبا م، وًتقدیرا ٍ بكون محذوف دلت على ضمیرتٕ َّ 
َّومعلوم أن العالقة الشكلیة بین عناصر شبه الجملة . 1" ً أیضا فكانت كالجملة في تركیبهاٍمستتر ٌ

ّعالقة غیر إسنادیة، وأن الجار والمجرور عالقة نسبة وتقیید  ، بخالف الجملة التي تقوم على2ّ
َّاإلسناد، وهو أكبر العالقات المعنویة وأقواها، به تتمیز الجملة عن شبهها، علما أن شبه الجملة  ً ْ ّ ّ
تؤدي دور الفعل وتنوب عنه حال حذفه في المواطن التي تستدعي وجوده، فتقوم بوظیفته وترتبط 

ٍبمعناه، وقد تنوب عنه في حال كونها خبرا تتعلق بفعل مقدر أو محذوف على ر ٍ َّ جمهور " أيً
ٍ، ثم إن المشابهة التركیبیة غیر مقصورة على شبه الجملة؛3"البصریین َّ  فاإلضافة في النحو تركیب َّ

ْیتكون من مضاف ومضاف إلیه ولم یطلق علیها شبه الجملة ٍ هذا من جهة، أما قوله تتألف من ، ٍ
ُكلمتین أو أكثر فإنه یخرج الظرف الذي هو في األصل كلمة واحدة مفردة،  كذلك الداللة على ُِ

   4.ّالزمان والمكان تكون في الظروف وبعض حروف الجر ولیس كلها

ٍإن هذا التصور لطبیعة العالقة بین الفعل والجملة من جهة وشبه الجملة من جهة أخرى    ّ ّ َّ
َّهي ما اتكأ علیها النحویون في تسویغ إطالق مصطلح شبه الجملة على الجار والمجرور والظرف  ّ َّ

ٕفجاءت التسمیة من كون الجار والمجرور ال یؤدیان معنى مستقال منفردین، وانما یؤدیان . ْینّالتام � ً
ٌمعنى فرعیا فكأنهما جملة ناقصة أو شبه جملة ٌ � أو ألنهما ینوبان عن الجملة، وینتقل إلیهما ضمیر . ً

                                                             

  . 271: إعراب الجمل وأشباه الجمل  قباوة، 1
 . 204:  ص:اللغة العربیة معناها ومبناهاحسان تمام، :  ینظر2
 . 1/153: على ألفیة ابن مالك شرح ابن عقیل  ابن عقیل ، 3
  . 11: تعلق شبه الجملة في نهج البالغةالالمي محمود، :   ینظر4
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َمتعلقهما ِ ًكال من الظرف والجار والمجرور لیس مفردا في الحقیق"، أو ألن 1ِّ ْة، بل هو مركب، إذ ً ٌ
  . 2"یحمل معه الضمیر المستتر الذي انتقل إلیه من العامل المحذوف

  )ّالظرف والجار والمجرور(نوعا شبه الجملة 

  )المفعول فیه: (الظرف: ًأوال

  : ًالظرف لغة

ً وسمیت األواني ظروفا ،ً والظرف ما كان وعاء لشيء، الوعاءىالظرف في اللغة یطلق عل  
ٌ؛ ألنه وعاء "ٌرجل ظریف"  ومنه ،"ظرف الزیت وظرف الماء: " فیقال،لما یجعل فیهاألنها أوعیة 

ونقل عن أبي حنیفة . أي نقي الوعاء" ّإنك لغضیض الطرف نقي الظرف:"  وقالوا،لكل ما یستحسن
ٌإن أكنة النبات كل ظرف فیه حبة:" أنه قال ٍ ُّ َ َّ  ٌوقیل لألزمنة واألمكنة ظروف.  فجعل الظرف للحبة،"ّ

  3". یة لهافصارت كاألوع، ألن األفعال توجد فیها

   :ًاصطالحاالظرف 

ٌذكرت في موطن سابق أن مصطلح الظرف تسمیة بصریة أطلقه البصریون على شبه    ٌ ٍ ٍ
ًالجملة بنوعیها الظرف والجار والمجرور، ثم صارت التسمیة خاصة بالظرف الزماني والمكاني لدى  ّ ّ

والمصطلح  4. على الظرف)ّالصفة(و) ّالمحل( مصطلح أطلقواا أنهم أما الكوفیون فقد ذكرن. النحاة
ّ ویبدو أن هذه التسمیة جاءت لتبین التأثر بالحدث،،)المفعول فیه(الشائع في كتب النحو هو  ّ 

ّفالمفعول به ما وقع علیه الحدث، والمفعول المطلق یؤكد معنى الحدث ویبین نوعه وعدده، 
لحدث وسببه، أما المفعول فیه فهو لبیان زمان الحدث ومكانه، أي وقع ّوالمفعول ألجله لبیان علة ا

ًفیه الحدث، فیكون متضمنا معنى  ُیتمیز عن باقي المفاعیل) في(وبتضمنه معنى ) في(ّ قال ابن . ّ
                                                             

  محمود،و الالمي. 357: م1999/هـ1420، 1، مكتبة المعارف، الریاض، ط طبیق النحويالتالراجحي عبدة،  :ینظر 1
 . 12: تعلق شبه الجملة في نهج البالغة

 .2/448: ت. ، د4دار المعارف، القاهرة، طالنحو الوافي، ، عباس حسن  2
القاموس  )هـ817ت(، یعقوب مجد الدین محمد بن،الفیروز أبادي: ینظر و.9/229 :لسان العرب، ابن منظور: ینظر 3

 . )ظرف( ، مادة 834: ص: م2005/هـ1426، 8ط بیروت،، مؤسسة الرسالة، محمد نعیم العرقسوسي:  تحقیقالمحیط،
  .  من هذا البحث14: صفحة:  ینظر 4
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َّإنما لم یذكر حده لما في لفظ :" الحاجب ُ َّمن الداللة علیه فكأنه قال) المفعول فیه(َّ المفعول فیه هو : ِّ
ُذي فعل فیه الفعلال َ ِّوقد عرف المفعول فیه أو الظرف تعریفات مختلف. 1"ُِ ُة، من ذلك ما یفهم من ُ

َّ هذا باب ما ینتصب من األماكن والوقت وذلك ألنها ظروف تقع فیها األشیاء وتكون ": قول سیبویه
ٌفیها فتنصب ألنه موقوع فیها وتكون فیها وعمل فیها ما قبلها  فیها ما بعدها وما وكذلك یعمل ... َّ

  .2"قبلها 

ٍواعلم أن الظرف في عرف أهل هذه الصناعة لیس كل اسم :" ّوقد عرفه ابن یعیش بقوله ّ ُ ّ
، )في(ًمن أسماء الزمان والمكان على اإلطالق، بل الظرف منها ما كان منتصبا على تقدیر 

َقمت الیوم:" ُواعتباره بجواز ظهورها معه، فتقول ِقمت في الیوم" و" ُ ٕمرادة وان لم ) في(، فـ "ُ
ِّما ضمن معنى : الظرف:" ابن هشام األنصاري بقولهّ، وعرفه 3"تذكرها من اسم وقت : رادِّباط) في(ُ

ٍأو جار مجراه، فالمكان والزمان، كـ امكث هنا ، ْأو اسم مكان أو اسم عرضت داللته على أحدهما
   .4"ًأزمنا

اسم زمان أو اسم مكان منصوب ضمن : هَّح واألشهر عند النحویین هو أنوالتعریف األوض
ِ، أو اسم عرضت داللته على أحدهما أو اسم جار الظرفیة من دون لفظها باطراد) في(معنى  ُ
  5مجراه

ّضمن معنى : "وبقولهم ٌ أي متضمن معنى الظرفیة، تقع فیه األشیاء وتكون فیها، فال یكون ،)"في(ُ ّ
ّالظرف ظرفا حتى یتضمن معنى الظرفیة كما ف ًزرت الیوم مریضا(ي ً َ  ﴿، وبهذا القید أخرج)ُ

                                                             

ة، بغداد، موسى بناي العلیلي، وزارة األوقاف العراقی: ، تحقیقّاإلیضاح في شرح المفصلابن الحاجب، أبو عمرو عثمان،  1
 . 22:  تعلق شبه الجملة في نهج البالغةالالمي محمود،: وینظر. 1/316م،1982/ هـ 1402

 . 404 - 1/403:  الكتاب سیبویه، 2
 . 1/423 م،2001، 1إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تحقیقّشرح المفصل،  موفق الدین ابن یعیش 3
 محمد محیي: تحقیق، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك : جمال الدین بن هشام األنصاريأبو محمد عبد اهللا، ابن هشام  4

 . 2/194  ،م2009، القاهرة،  دار طالئع ،الدین عبد الحمید
طه عبد الرؤوف : ، تحقیق على شرح األشموني على ألفیة ابن مالكحاشیة الصبان،  محمد بن عليالصبان:  ینظر 5

حاشیة والخضري، . 1/515: شرح التصریح على التوضیحواألزهري، . 2/184: ت. یقیة، القاهرة، دأسعد، المكتبة التوف
  . 1/395:الخضري
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، فانتصابهما على المفعول )في(فإنهما لیسا على معنى  " 2﴾ ﴿ و1﴾ 

ًیعلم محذوفا؛ ألن اسم التفضیل ال ینصب مفعوال به) حیث(به، وناصب   فما لم یتضمن معنى 3."ً
َوخرج . ًال یعرب ظرفا، بل یعرب حسب موقعه في الجملة) في( َ : من نحو) " من دون لفظها(َ

ًسرت في یوم الجمعة وجلست في مكانك فإنه ال یسمى ظرفا في االصطالح على األ َّ ُ َّ ُ ُِ   4"رجح ِ

ًقدمت مساء، وعدت مساء، :  فتقول5"ّبأن یتعدى إلیه سائر األفعال): "ّباطراد( وقوله  ًُ ُ
َدخلت البیت وسكنت الدار : " فتقول) البیت والدار( بخالف . ًساءُوجئت م ُ َ ْ إذ ٍفإنه غیر ظرف... ُ

ّنمت البیت، وال قرأت الدا: فال یقالال یستقیم نصبه مع سائر األفعال،  ُ َ ر، فانتصابه على المفعول ُ
ًبه بعد التوسع بإسقاط الخافض، وقیل منصوب على المفعول به حقیقة  )الجبل( و)لالسه(  ومثله6.ٌ

َنا السهل والجبلْرِطُم(من قول العرب  ُنه ال یقاس علیها إذ ال یقال فإ") َ ُ َمطرنا القیعان والتلول( : َّ َ ْ ِ ُ ،
ُوال أخصبنا السهل والجبل بل یقتصر على ما سمع وال یزاد علیه  َ ِ ُ َ بخالف المنصوب على ... َ

َالظرفیة نحو جلست أمام َّ فإنه مطرد لجواز أن یخلَكُ    7"ف فیه الفعل واالسم غیرهما َّ

  :  ما ینوب عن الظــــــرف

ْالذي عرضت داللته ( ُ وهي ما یقصد بهُ فتنتصب انتصابه ٌقد تنوب عن الظرف ألفاظ     َ َ َ
ٍأو اسم جار مجراه على أحدهما الممیزة أسماء العدد :  أربعةوالذي عرضت داللته على أحدهما" ، )ٍ

ًثین فرسخا،ًكـ سرت عشرین یوما وثال، بهما ْ َ ُ به كلیة أحدهما أو جزئیته، كـ  وما ُأفیدَ َسرت جمیع "َُِّّ
َبعض الیوم، بعض الفرسخ"، أو "َّلیوم كل الفرسخ اَّكل" أو "َالیوم، جمیع الفرسخ ِأو نصف الیوم، " َِ َ

ْنصف الفرسخ َّست طویال من الدهر شرقي الدارجل" كـ وما كان صفة ألحدهما،". َ  وما كان ،"ً

                                                             

 . 37:  النور  1
  . 124: األنعام 2
  .185 -2/184 : على شرح األشموني على ألفیة ابن مالك حاشیة الصبان، الصبان  3
 . 2/185: المصدر نفسه  4
 . 2/184:المصدر نفسه  5
  . 2/185:  المصدر نفسه 6
عبد الحمن السید ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، : ، تحقیقشرح التسهیل ابن مالك، جمال الدین،  7

 . 2/200: م1990/هـ 1410، 1ط 
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في  وًغالب في هذا النائب أن یكون مصدرا، والافة أحدهما ثم أنیب عنه بعد حذفه،ًظا بإضمحفو
ِ أن یكون زمانا، وال بد من كونه المنوب عنه َّ " َجئتك صالة العصر:"  نحو،مقدارلًِّمعینا لوقت أو ً

ٍانتظرتك حلب ناقة" ، و"ِّ الحاجَقدوم" أو َ ٍنحر جزور"أو "  َ َ َ ْ ال : "ٍین نحوَاسم عوقد یكون النائب " َ
َْأكلمه القارظین ْمدة غیبة القارظین"  واألصل،"ِ َْ ِ َ َ ًوقد یكون المنوب عنه مكانا نحو". َ َجلست قرب : " ُ ُ

ِ، أي مكان قربه"ٍزید ِ ُْ ّفهو ألفاظ مسموعة توسعوا فیها فنصبوها على :  الجاري مجرى أحدهماأما. َ ٌ ٌ
ٌأحقا أنك ذاهب: " كقولهم) في(  معنى تضمین    1؟"ٍّأفي حق: "ُواألصل" ؟ً

  الفرق بین ظرفي الزمان والمكان واسمي الزمان والمكان

ّ عند النحاة والدارسین وهو ما ضمن معنى الظرفذكر الباحث تعریف    ّباطراد من ) في(ُ
ٍاسم وقت أو اسم مكان أو اسم عرضت داللته على أحدهما أو جار مجراه ٍ ، وهو النائب عن ٍ

ٍا صیغ من المصدر من أبنیة صرفیةفهو مان أو المكان اسم الزمأما . الظرف ٍّ ِ على زمن   للداللةَ
ُمشرب، مضرب، مسعى، مقام: نحو، الفعل أو مكانه َ َْ ِ ْ ٌ من اإلتیان بهذه األبنیة ضرب والغرض" . ْ
ولوال اسما الزمان والمكان للزم األمر  2"  وذلك أنك تفید منها مكان الفعل وزمانهمن االختصار

ویصاغان من مضارع الثالثي مكسور العین على وزن .  بالفعل ولفظ الزمان أو المكاناإلتیان
ِمفعل( ْ ِمضرب، موعد، مبیع، مبیت:( نحو) َ ْ ِ ْ َمفعل(، ومن المضارع مفتوح العین على وزن )َ ْ : نحو) َ
ْمشرب، مكتب، مرمى، مغزى، مقام( ََ َ َ َ َ َْ ْ زن    ٌ، وقد جاء من المضارع  مضموم العین كلمات على و)ْ
ِمفعل( ْ ِمشرق، مغرب، مرفق:( بالكسر ال غیر نحو) َ ْ َ َ َِ ِْ ًوقد جاء من یفعل المضموم العین أیضا ). ْ ُ

َكلمات سمع في عینها الفتح والكسر، نحو  ِ َمنسك ومنسك، محشر ومحشر ومفرق ومفرق(ُ َ َ َ َ َ َْ َِ ْ ِْ َِ ْ أما فوق ) ْ
ّالزمان والمكان یدالن على معنى الفعل ّ وعلیه فإن اسمي 3 .الثالثي فیصاغ على وزن اسم المفعول

  . وزمان حدوثه أو مكانه

                                                             

  . 195-2/194 :أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ،ابن هشام األنصاري  1
 . 4/144: ّشرح المفصلابن یعیش،  2
ّرضي الدین،  : ینظر3 ، محمد نور الحسن ومحمد الزفراف ومحمد محي الدین عبد الحمید: ، تحقیقشرح شافیة ابن الحاجبّ

 . 1/181:م1982/هـ1402 العلمیة، بیروت، دار الكتب



 23

ًوقد یقع ظرف الزمان المتصرف ظرفا لتضمنه معنى    َزرت سعیدا یوم : (نحو) في(ّ ً ُ
ٌیوم لك ویوم علیك: الدهر یومان: (، أو غیر ظرف فیعرب حسب موقعه في الجملة نحو)الجمعة ٌَ( ،

، 2" ٌإذ المراد أنهم یخافون نفس الیوم ال أن الخوف واقع فیه " 1﴾  ﴿:ونحو قوله تعالى

والحال مثله في اسم المكان . ًفهذه أسماء زمان لكنها لیست ظروفا فال تعرب إعراب الظرف
ُ، فهذه أسماء أمكنة لكنها ال یوصل الفعل الالزم إلیها إال )مكة، السوق، الدار(ّالمختص مثل  ُ

ُست في مكة، ووقفت في الدار، وقمت في المسجد؛ جل: ّبحرف جر؛ فتقول ُ ُّألن الفعل ال یدل " َُ َ َّ
ّعلى أنه في الدار أو المسجد أو مكة، فال یجوز أن یتعدى إلیه بنفسه ِ  فهذه أسماء أمكنة ولیست 3" ِ

  .     ًظروفا

  : رفــأقسام الظ
  :ن لهذین القسمینوهذا بیا، ظرف زمان وظرف مكان: نّیی قسمین رئیسإلىُ  یقسم الظرف   

  رف الزمانــظ
 هو الزمان ظرفَّأن التعریف الجامع للظرف السابق الذكر عند النحاة  أن نستنتج من یمكن  

ًغدا، صباحا، مساء: ، نحو...)َّمن معنى في باطراد ُاسم زمان منصوب ض(  ً وهو عند سیبویه . ً
ِما كان جوابا لـ  ًیسار علیه؟ وهو یجعله ظرفافمن ذلك قولك متى " : ، قال)كم(أو ) متى(ً ُ َ : فیقول. ُ

ًالیوم أو غدا َ أو بعد غد أو یوم الجمعة،َ ِمتى سیر علیه؟ فیقول أمس أو أول من أمس: وتقول. ٍ َِ َ َ َ ِ، 
َ على أنه كان السیر في ساعة دون سائر ساعات الیوم،ًفیكون ظرفا ٍ، أو حین دون سائر أحیان ٍ

  .4"الیوم
ًرسین ظرف الزمان جزءا من داللة األفعال ومن مستلزماتها، وقد اعتبر بعض النحاة والدا  

ُّفإن ظروف الزمان لما شاكلت المصادر في أن صیغة الفعل تدل علیها؛ فإذا : " قال الجرجاني ّ ّ
ُدل صیغت) َبَرَض: (قلت : ٕاذا قلت، ودل على المصدر الذي هو الضربٍه على زمان ماض كمـا یَّ

 مجرى المصادر في تعدي الفعل إلى جمیع ْ، جرتو مستقبلَّ، دل على زمان حاضر أ)ُیضرب(

                                                             

  7: نساناإل 1
 .2/185: حاشیة الصبان الصبان  2
 . 1/427: ّشرح المفصل  ابن یعیش، 3
 .  1/216: ، الكتاب  سیبویه4
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 تتعدى إلى جمیع أنواع ظروف ، وعلیه فإن األفعال1"هاِها ومبهمِها وموقتِها ومعرفتِأنواعها نكرت
  .نواع المؤقت أو المختص والمبهمالزمان ومن هذه األ

  
  :ّرف المبهم والمختص من الزمانـــالظ

َّوالمراد بالمبهم ما دل على زمن غیر مقدر، كحین :" بقوله الظرف المبهم یعرف األشموني  ٍ ّ
ٍومدة ووقت، تقول ٍْ ًسرت حینا، ومدة، ووقتا: ّ ْ ً ً ٍفالمبهم ما وقع على قدر :" ّویعرفه السیوطي بقوله2."ُ

  4.ّ فهو غیر معین االبتداء واالنتهاء3."ّمن الزمان غیر معین، كوقت، وحین، وزمان

َّ ما دل على "فهو. 6"ّالمحدد" ، و5"ّالموقت"ًویسمى أیضا ان المختص من الزمأما الظرف 
ما له "  ، أو 7"َّزمان بعینه مخصوص نحو الیوم واللیلة ویوم الجمعة وشهر رمضان والشهر المحرم

، )لیلة القدر(، و)یوم الجمعة(، و)شهر(، و)لیلة(، و)یوم(ره سواء كان معرفة أو نكرة كـ صنهایة تح
ٍعلیه یكون الظرف المختص من الزمان داال على زمان محدد ومحصور، له  و8)" شهر رمضان(و ٍٍ ّ �

إما معدود، ویقصد به ماله مقدار معلوم من " بدایة وله نهایة؛ والظرف المختص من الزمان
ٕ، كشهر ویومین وسائر أسماء الشهور والصیف والشتاء، واما غیر معدود وهو أسماء األیام 9"الزمان

الیوم (، أو باأللف والالم كـ )َیوم الجمعة، ویوم الجمل(ّمنه ما یختص باإلضافة كـكالسبت واألحد، و
ًقعدت عندك یوما طویال( ، وبالصفة كـ)واللیلة ً ُ (10 .  

                                                             

كاظم بحر المرجان، دار الرشید للنشر، الجمهوریة العراقیة، : ، تحقیقالمقتصد في شرح اإلیضاح الجرجاني عبد القاهر، 1
  . 2/632: م1982

محمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، بیروت، : ، تحقیقشرح األشموني على ألفیة ابن مالك األشموني،  2
  .1/219م،1995، 1ط

 . 3/137 ،م1988دار الكتب العلمي، بیروت، ، ْهمع الهوامع شرح جمع الجوامع،  جالل الدین السیوطي 3
 . 1/423: شرح المفصل یعیش، وابن. 1/493: شرح الكافیةالرضي، :  ینظر 4
 . 1/488: الرضي شرح الكافیة. 1/423: شرح المفصل ابن یعیش،  5
 . 1/488: شرح الكافیةالرضي،  6
 .1/423:  شرح المفصل یعیش،ابن 7
 .1/488 :شرح الكافیة ،الرضي 8
/ هـ1419، 1ّفواز الشعار، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ط :  تحقیقشرح جمل الزجاجي، ابن عصفور علي بن مؤمن،  9

 .  3/138 : همع الهوامع شرح جمع الجوامعالسیوطي، : وینظر. 1/307: م1998
 . 3/138: عهمع الهوامالسیوطي، :  ینظر 10
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ًومما تجدر اإلشارة إلیه أن بعض النحویین اعتبر ظرف الزمان المعدود قسما برأسه، قسیم   
ٌمبهم ومختص، : حاة أن ظرف الزمان قسمان لكن ما اصطلح علیه أغلب الن1.ّالمبهم والمختص

الزمان تنقسم إلى مبهم ومختص وظروف :" ّقال أبو حیان األندلسي. والمعدود من المختص
ا ومرة مبهما، بحسب القصد " و. 2" والمعدود من قبیل المختص ًقد یكون اللفظ الواحد مرة مختص� ً ًّ

ا نحو صمت یوما، وسرت یوما، وقد یكون ّإذا أرید به المدة المعلومة، كان مخ) یوم(ًفمثال  ًتص� ًُ ُ
ًمبهما وذلك إذا لم یرد به المدة المعلومة، نحو خرجت یوما إلى البصرة، ونحو لیلة، وساعة،  ًُ ّ

ًنمت لیلة:(ولحظة، كقولك ًخرجت لیلة( ، و)ُ ّ، فاألولى مختصة، والثانیة مبهمة، وكالهما یقبل )ُ
  3".النصب على الظرفیة الزمانیة

  :رف المكانـــظ

َهو اسم مكان ضمن معنى    ّباطراد، أي هو المكان الذي یحدث فیه الفعل، قال ابن ) في(ُّ
ٌوهناك فرق . 4"ّوقیل لألزمنة واألمكنة ظروف؛ ألن األفعال توجد فیها فصارت كاألوعیة لها:" یعیش

فلم " أما المكان بین ظرف الزمان والمكان من جهة عالقتهما بالفعل؛ فالزمان من مستلزمات الفعل 
�یكن لفظ الفعل داال على َّ، بل داللته علیه عقلیة ال لفظیة ألن كل فعل البد منهٍ شيءُ ٍ َّ ،  له من مكانَّ

َفنصب من المكان ما شابه الزمان الذي هو مدلول الفعل، أي األزمنة الثالثة ِ لم یحصل لما "  و.5" ُ
 6" ضروبها إلى جمیع الفعل َّیتعدلم صدر لظروف المكان ما حصل لظروف الزمان من مشاكلة الم

َّوانما تعدت إلى مجموعة من الظروف ٕ.   

  :أقسام ظــرف المكان

  : ّالذي یصلح للظرفیة ویتعدى إلیه الفعل من األمكنة أربعة أنواع  
                                                             

 . 1/307 :شرح جمل الزجاجيابن عصفور، و. 2/199: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكابن هشام، : ینظر 1
، 1رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، تحقیقّارتشاف الضرب من لسان العربأبو حیان األندلسي،  2

 . 3/1393 م،1998
  . 2/166: م2009، 4ط، األردن، عمان،  دار الفكر،حومعاني الن :فاضل صالح،  السامرائي3
 . 1/422 :شرح المفصل:  ابن یعیش 4
  . 1/491: شرح الكافیة،  الرضي 5
 . 2/642:المقتصد في شرح اإلیضاح  الجرجاني،  6
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ّخلف، وقدام، ٍما لم یكن له نهایة وال أقطار تحصره، نحو الجهات الست، كـ  "وهو: المبهم_ 1  ْ َ
ّ ویضم هذا النوع كذلك شبه الجهات الست في 1" ت، ویمنة، ویسرة، ووراء، ومكانوفوق، وتح

َوسط( و،)لدى( و،)عند(َید علیها ِالشیاع  كناحیة وجانب، وز لمشابهتها للجهات في ). بین( و،)ْ
  : واإلبهام یحصل في المكان من وجهین2اإلبهام

 الجهات تختلف باختالف وضع الكائن ّوذلك أن، افتقاره إلى غیره في بیان صورة مسماه: األول
ْخلفك" فـ ،فیها . ًجهة أخرى لك" خلفك" وأنك قد تتحول عن تلك الجهة فیصیر ،لغیرك" قدام" تكون" َ

   3.ختلف الجهات باختالف الكائن فیهاوهكذا ت

ًوال تلزم مكانا معینا أو أمدا معلوما تنته، أن هذه الجهات غیر محددة بحدود تحصرها: الثاني ً ً ي ً
وكذا أمام ووراء وغیر ذلك من أسماء . ٌاسم لما وراء ظهرك إلى آخر الدنیا" خلف" فـ ،عنده

 ولكنها مبهمة ،و ما شابهها من أسماء المكان محددة المقدار" المیل" و" الفرسخ"  ومثله 4.الجهات
 ّ عدّ إال أن أبا حیان األندلسي،5"الفرسخ والمیل" الموضع؛ ألن كل موضع یصلح أن یكون من

ًَّأسماء المقادیر والمسافات من قبیل شبه المبهم، من حیث إنها لیست شیئا معینا في الواقع، لكنها  ً
َمعینة المسافة بابتدائها وانتهائها َّ."6  

ُفهو ما له أقطار تحصره ونهایات تحیط به" من ظروف المكان أو المحدد : المختص_ 2 ُ ٌ"7، 
ا ببعض ا"و   ). ِالدار والمسجد والحانوت( كـ 8"ألماكن دون بعضقیل هو ما كان لفظه مختص�
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ّومما تجدر اإلشارة إلیه في هذا المقام أن الظروف المختصة كالدار والمسجد والحانوت، ال    ّ ُ
 الحال في ظرف المكان المبهم هيًتنتصب على الظرفیة؛ فهي أسماء أمكنة ولیست ظروفا، كما 

ًجلست مكانا حسنا: (تعدى إلیه الفعل الالزم فتقول، فقد یحیث ال نهایة له وال أقطار تحصره ً ُ( ،
ّوقفت قدامك(و َمكانا و قدام(فیكون ) ُ ّ ّ على الظرفیة فتعدى الفعل إلى الظرف المبهم منصوبین) ً

ّوكما أن ) في(أما المخصوص من المكان فال یتعدى إلیه الفعل إال بحرف جر . لداللة الفعل علیه
ى إلى الظرف المخصوص إال ّ مفعول به إال بحرف جر، كذلك ال یتعدّالفعل الالزم ال یتعدى إلى

ُوقمت في الدار، ُوقفت ( بحرف جر نحو َ في المسجد، وجلست في مكةُ ُ ّ؛ ألن الفعل ال یدل على )ِ
ُدخلت البیت وذهبت : أما قولهم" و ،1 .ّأنه في الدار والمسجد ومكة، فلم یجز أن یتعدى إلیه بنفسه َ

ّم فهو شاذالشا    .2" ّ، وجوازه على إرادة حرف الجرَ
َ میل وفرسخ و برید:نحو: َّما دل على مقدار_ 3   َ ْ َ ْ، وغلوةِ یسمیه  ومن النحاة من .َ

واختلف النحاة   4،"والمعدود ماله مقدار معلوم من المسافة:"  یعرفه ابن عصفور بقوله،3)المعدود(
َّألنه إنما " ،6 وكذلك ابن فارس5.ظ المبهمفي هذا النوع من ظروف المكان، فقد أدخله سیبویه في لف َّ

ِیرجح تقدیره إلى السماع أال ترى أن الغلوة مائة باع، والمیل عشرة غالء، والفرسخ ثالثة أمیال،  َ ََ ْ َّ
َّینضبط إال بتقریب؛ ألنه یزید وینقص، فیلزم أن تكون هذه المقدرات  والبرید أربعة فراسخ، والباع ال

 اَّوذهب الشلوبین ومن تبعه إلى أنه. 7"ریبـة التقـحدود بل تحدیدها على جهغیر محققة النهایة وال
َّدخل تحت المبهم وانما هي من المختصت ال َّألن المبهم ما ال نهایة له وال حدود محصورة ألن " ٕ َّ

ّوقال أبو حیان إنها شبیهة بالمبهم، ولذلك وصل إلیه ... المیل مقدار معلوم من مسافة وكذا الباقي 
ً لیست شیئا معینا من حیثشبهها بالمبهم " ، وهذا ما استحسنه النحـویون من بعده و8"لفعل بنفسها ً

ًفي الواقع فإن المیل مثال یختلف ابتداؤه وانتهاؤه وجهته با   9"ًكماـعتبار فهي مبهمة حالَّ
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َمقعد و"  كـ ّما دل على الحدث المشتق هو من اسمه، :_ 4 ْ َمرقد ومصلى ومعتكَ َ ْ ُ َُّ َ َ َف ومذهبْ َ ْ  في ،"َ

ٍقعدت مقعد زید: " نحو  1﴾ ﴿:ونحو قوله تعالى ،"ذهبت مذهب زید" ، و"َ

ضحكت :"  فال یقال، وال یعمل فیه غیرهیكون العامل فیه أصله المشتق منه،وهو مقیس بشرط أن 
ٍمجلس زید  هو مني "كـ ، وال یقاس السماع یقتصر فیه علىیر أصله وما عمل فیه غ.  أي فیه،"َ
َمقعد القابلة ّمناط الثریا " و" َمزجر الكلب " و ،"َ ّ ْوأشباه ذلك مما دل على قرب أو بعد" َ ُ ٍ ُْ ّ. 2  

ّ المتصرف وغیر المتصرفظرف المكان ّ:  
  ّمتصرف وغیر متصرف: یقسم الظرف من جهة التصرف وعدمه إلى قسمین  

ًا یفارق الظرفیة إلى حالة ال تشبهها، كأن یستعمل مبتدًأ أو خبرا أو فاعال أو هو م"فالمتصرف  ً ٍ

ًمفعوال به أو مضافا إلیه، تقول ٌالیوم یوم مبارك: ( ً ٌ َأحببت یوم قدومك(، و)ُأعجبني الیوم(، و)ُ ُ( ،
ِسرت نصف الیوم(و َ متمكن من الظروف من أسماء السنین والشهور واألیام "  وهو كذلك كل3)"ُ

فهذا یجوز أن ، سنة وشهر ویوم ولیلة:  واإلضافة، من نحو،واللیالي مما یتعاقب علیه األلف والالم
ِّتستعمله اسما غیر ظرف فترفعه وتجره وال تقدر معه  َُ فكل اسم من أسماء الزمان لك أن " ... في" ً

ته العرب بالظرفیة  ًتجعله اسما وظرفا إال ما خصَّ    4."ًوذلك یؤخذ سماعا عنهم... ً
ً أي ال یفارقها أصال 5،"هو المالزم للظرفیة "   وأما الظرف غیر المتصرف فـ  یقع مبتدًأ أو فال ُ

ًخبرا أو فاعال أو مفعوال  ً   :وهو نوعان... ً

ُقط وعوض(ًما ال یفارق الظرفیة أصال، كـ " _ 1 َْ ُّما فعلته قط: (، تقول)ُّ ُال أفعله عوض(و) ُ َْ "(6  

) عند(و) لدن(و) ُبعد(و) ُقبل( علیه نحو ) من(ال بدخول حرف الجر ما ال یخرج عنها إ  _2
رفیة إلى حالة غیر ـ، إذ لم تخرج عن الظقد تدخل علیها) من(َّتصرف مع أن فیحكم علیها بعدم ال
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َ؛ ألن الظرف والجار والمجرور أخوانشبیهة بها َ  ً التعلق واالستقرار والوقوع خبراَّهما سیان في، فَّ
ٍأكلت قبل زید: (تقول. 1 ً وصفةً وحاالًوصلة َ ٍمن قبل زید وبعد عمرو ومن بعد عمرو وُ ٍِ ٍَ ِ.(  

  : رورـــــّار والمجـــالج: ًثانیا
المقصود حرف الجر مع االسم المجرور، واالسم المجرور مما ال یمكن حصره، وال یمكن 

اتها، وعملها، وعددها، التعریف به لعدم تحقق الفائدة من ذلك، أما حروف الجر فینبغي معرفة تسمی
  :وأقسامها

  : التسمیة
ًمر معنا أن النحویین أطلقوا على الجار والمجرور والظرف معا تسمیات عدة أهمها     ٍ ً َّ ّ :

وما یعنینا في هذا . ِّالظرف، الجملة الظرفیة، المحل، الصفة، وهناك تسمیات خاصة بكل طرف
   :المقام أهم التسمیات التي ُأطلقت على حروف الجر

ُ، ومن الجدیر بالذكر أن هذه التسمیة عرفت قبل 2وهذه التســـمیة كوفیة  :ـ حروف اإلضافة1 ّ
، وأشار 3"قوطهاسوف به ول باب حروف اإلضافة إلى المح"م بـ ـیبویه باب القسـ سىَّمـإذ سالكوفیین 

َا فصل هذا ٕوانم:" ، قال)حروف إضافة( أصلها في االستعمال ّ إلى أن ـر من كتابهـٍفي موضع آخ ُِ

ْمن الرجال، وسمیته بفالن] ًفالنا[اخترت : ٌأنها أفعال توصل بحروف اإلضافة، فتقول  ، وذكر4" َّ
ً المبرد أیضا إذ قالذه التسمیةه ُ أما حروف اإلضافة التي تضاف بها األسماء واألفعال إلى ما :"ّ

َّة یعود إلى أنها یضاف بها وسبب تســمیتها بحروف اإلضاف. 5..." )َّرب( و)إلى( و)من(ـبعدها ف
    6.األسماء واألفعال أو معانیها إلى ما بعدها أي توصلها إلیه وتربطها به
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في كتابه إلى هذا المصطلح، قال في أشار سیبویه ، 1وهي تسمیة البصریین  :حروف الجر. 2
: بثالثة أشیاء المضاف إلیه ینجر َّ، واعلم أنَّإنما یكون في كل اسم مضاف إلیه الجر :"ّباب الجر

ًبشيء لیس باسم وال ظرف، وبشيء یكون ظرفا، وباسم ال یكون ظرفا  ٍفأما الذي لیس باسم وال ... ً

ٍفالذي لیس باسم وال ظرف حروف . 2"ُمررت بعبد اهللا، وهذا لعبد اهللا، وما أنت كزید: ظرف فقولك

ر أشهر من التسمیات تى صاثم استعمل هذا المصطلح بعد سیبویه النحویون والدارسون حالجر، 
َّألنها تجر معاني األفعال إلى األسماء أي توصلها إلیها ّإما  "ٕانما سمیت بحروف الجرواألخرى 

ّ، واما فیكون المراد من الجر المعنى المصدري َّألنها تعمل الجر فیكون المراد بالجـر اإلعراب ٕ
هو األظهر في ا السبب وهذ. 3" ) حروف الجزم( و) حروف النصب(المخصـوص كما في قـولهم 

  . 4میةـسبب التس

هذا ) هـ175ت(الخلیل بن أحمد الفراهیدي  كما استعمل ،5ٌ وهي تسمیة كوفیة:  حروف الخفض.3
: ٌوهي تسعة: تفسیر وجوه الخفض" قال في ) الجمل في النحو(المصطلح في الكتاب المنسوب إلیه 

ٌخفض بـ  . 6 "الكسرة والیاء والفتحة:  الخفض ثالثوعالمات... ٌوأخواتها وخفض باإلضافة ) عن(ْ
ما سبب تسمیتها بـ أ. 7)هـ299ت (ومن البصریین الذین استعملوا هذا المصطلح ابن كیسان 

یعود النخفاض الحنك األسفل عند النطق باالسم المخفوض بها ومیل الحنك ف) حروف الخفض(
   .8إلى إحدى الجهتین

                                                             

 .  الهامش3/3: أوضح المسالكابن هشام، :  ینظر 1
  .1/419 :الكتابسیبویه،  2
وابن . 4/454: شرح المفصلوابن یعیش، . 4/261:، شرح الكافیةالرضي: وینظر. 2/302: حاشیة الصبان الصبان،  3

 . 1/459: حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكوالخضري، . 3/3: كأوضح المسالهشام، 
  . 3/5: معاني النحو،  فاضلالسامرائي:  ینظر 4
 . 3/6: المصدر السابق  5
: م، ص1985/هـ1405، 1فخر الدین قباوة، مؤسسة الرسالة، ط : ، تحقیقالجمل في النحو ،الفراهیدي الخلیل بن أحمد 6

172 . 
عبد الحسین الفتلي وهاشم طه شالش، نشر مجلة المورد ، : ، تحقیقالموفقي في النحو ابن كیسان، محمد بن أحمد،  7

 . 110: م، ص1975/ هـ1395بغداد، المجلد الرابع، العدد الثاني، 
م، 1982/هـ1402مازن المبارك، دار النفائس،  بیروت، : ، تحقیقاإلیضاح في علل النحوالزجاجي أبو القاسم، : ینظر 8

  . 3/6: معاني النحو،  فاضلالسامرائي: وینظر. 93: ص



 31

َّ وذكر الدارسون أن تسمیتها بهذا االسم تعود ،  خالصة وهذه التسمیة كوفیة:حروف الصفات : 4 
ما ذكره السیوطي من : والسبب اآلخر ، 1َّ ألنها تقع صفات لما قبلها من النكرات:األول: سببینإلى 

ِجلست في الدار: ( في االسم، فقولك صفةَّ ألنها تحدث"ََّأنها سمیت بذلك َّعلى أن ) في (ْتَّدل: )ُ
  . 2 "ٌالدار وعاء للجلوس

  : عمل حـــــروف الجـــر

 أو ً ظاهرا�جرا اعلیه َّاتفق النحویون على أن عمل هذه الحروف هو جر األسماء عند دخولها   
ًمقدرا ّقد ذكر في الصفحات السابقة أنو، 3ّ�محلیا أو َّ َ َ بذلك؛ ألنها تعمل إعراب  سمیتّحروف الجر ُ َّ
  : نصب هيالرفع وال ال من دون َّ هذه الحروف الجر لعملثالثة أسباب، وذكر علماء العربیة الجر

َّ، وانما وجب أن  كانت مختصة وجب أن تكون عاملة، والحروف متىَّألنها اختصت باألسماء"  ـ 1 ٕ
المبتدأ، والفعل ، ولما سبق االبتداء إلى الرفع في َّن إعراب األسماء رفع ونصب وجرتعمل الجر أل

ٕإلى الرفع أیضا في الفاعل، والى ، فلهذا وجب أن تعمل َ النصب في المفعول، لم یبق إال الجرً
   4"الجر

ً الجر ألنها تقع وسطا بین االسم والفعل، والجر وقع وسطا بین الرفع والنصب، ِعملتإنما .  " 2 ً ّ
َعطي األوسط األوسطفُأ ُ َ" 5.  

ِما ذكره ابن یعیش من أن هناك أفعاال قاصرة عن الوصول إلى األسماء فرف. 3 ُ ً ً ّدت بحروف الجر ّ ْ َ
ٍعجبت من زید(لكي توصلها نحو  ٍنظرت إلى عمرو( و) ُ ِ، وجعلت هذه الحروف جارة ولم تفض )ُ ً ّْ

ّالنصب من األفعال قبلها إلى األسماء بعدها وذلك لیفصلوا بین الفعل الواصل بنفسه والفعل 
ًحروف جارة ینماز ِالواصل بحرف الجر، فیمتاز السبب األقوى من السبب األضعف، وبجعل هذه ال ّ

ّلفظ ما بعدها عن لفظ الفعل األقوى، وبهذا یمتنع النصب، كما أن الرفع قد استبد به الفاعل  ّ
ٌواستولى علیه، فمالوا عنه إلى الجر؛ ألنه أقرب إلى النصب منه إلى الرفع، وألنه یوجد تقارب بین 
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ّمخرجي الجر والنصب، حیث الجر من مخرج الیاء والنصب من مخرج  األلف، وهي أقرب إلى ّ
ّ وهذا السبب هو األظهر؛ ألن حروف الجر موصلة لألفعال القاصرة ومقویة 1.الیاء منها إلى الواو ّ

َّألن محل ً ومدخولها فضلة، وال نصبا ،دَمُالع  إعراب هَّ النًلم تعمل رفعا" َّوذكر السیوطي أنها لها، 
  2"َّل أنه بالفعل بت الحتمـٌدخولها نصب بدلیل الرجوع إلیه في الضرورة ولو نص

  :  ّالجار والمجرور في موضع النصب
ِّذهب النحاة إلى القول إنه إذا دخل حرف الجر على االسم المجرور، یكون موضع الجار 

  : بثالثة أمور هي واستدلوا على ذلك 3.والمجرور النصب بالفعل المتقدم

َّى بنفسه إذا كان في معناه أال ترى أن َّ إن عبرة الحرف المتعدي بحرف الجر عبرة ما یتعد"ـ 1
ًجزت زیدا( معناه كمعنى ) ٍ بزیدمررت: (قولك  ، )ًجاوزت خالدا( كقولك ) ٍت عن خالدانصرف( ، و)ُ

نفسها منصوب فكذلك ما كان في معناها مما یتعدى بحرف أبعد األفعال المتعدیة ب فكما أن ما
َّ إال أن هذه األ،القتضاء واحداَّ ألن ؛الجر وهذا . 4"ٍّلى مقوإرت قتففعال ضعفت في االستعمال فاَّ

ًمما ال ینساق على األفعال كافة، وقد وضع الشارح قیدا مفاده  ، والتشابه الداللي )إذا كان في معناه(ً
ًبین األفعال ال یقع على األفعال عامة، وانما یكون بین أفعال تكاد تكون محصورة ومعدودة ٍ ٕ ّ.5 

ّل ال ینطبق على كل أشباه الجمل من الجار والمجرور وهذا ما یؤكده وعلیه فإن هذا االستدال ّ
ِسافر زید من مكة إلى المدینة: ( المثال التالي َ ّ، ال یوجد إمكانیة لتقدیر فعل یحل محل )ٌ ُّ ) سافر(ٌ

  . ّویغني عن حرف الجر فینصب االسم الواقع بعده

ّإذا تعدى الفعل بحرف الجر فالجار وال: ـ التوابع2 ّ ُ مجرور في محل نصب، یكون المعطوف على ّ
ًالمجرور مجرورا على اللفظ أو منصوبا على المحل،  ّفإنك قد تنصب ما عطفته على الجار " ً

ًمررت بزید وعمرا( والمجرور؛ نحو  على  والنصبلفظبالخفض على ال) ٍوعمرو(ٕ، وان شئت )ٍ
َ مررت بزید الظریف (الموضع، وكذلك الصفة؛ نحو ٍ َّبالخفض فهذا یؤذن بأن ) ِلظریفا(بالنصب و) ُ

                                                             

  .4/456: شرح المفصلابن یعیش، :  ینظر 1
 . 154 – 4/153 :همع الهوامع السیوطي،  2
  . 4/457: شرح المفصلوابن یعیش، . 4/261: شرح الكافیة ینظر، الرضي،  3
  . 4/457: شرح المفصلابن یعیش،  4
  . 17: شبه الجملة في نهج البالغةّتعلق الالمي محمود، :  ینظر 5
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  ﴿: ومن ذلك قوله تعالى .1 "ع نصب ــالجار والمجرور في موض

  .3 )مصبحین(على الحال المنصوب ) باللیل(فعطف الجار والمجرور " ، 2﴾ 

ٍال یجوز التعاطف بین فعل واسم ال یشبهه، وفعلین اختلفا في " أنهّوقد نص السهیلي على    ٍ
َّ، وعلیه فإن نصب شبه الجملة الجار والمجرور في تابع لتوجه اللفظ العامل والتماثل بین 4"الزمان

ًالمعطوف والمعطوف علیه فیه نظر؛ ألنه لیس شرطا أن یؤدي عطف اسم على اسم معنى  ً
َ أبي علیا والبحرأكرم: (  فال تقول5ًصحیحا، ّ؛ فالجملة من الناحیة النحویة صحیحة، أما من جهة )�

  .  المعنى فال

وهي وما بعدها في موضع معمول لما تتعلق به من األفعال أو ما :" نزع الخافض، قال المالقي_ 3
ًفي معناها بدلیل حذف الحروف الجارة المذكورة ونصب ما كان مخفوضا بها، كقولك ُوصلت إلى : ّ ْ

َكذا ووصلت كذا وخشنت بصدره وخشنت صدره ُ ُ َُّ ََّ َ ) َّخشن) (وصل(ًوهذا لیس مطلقا؛ ألن األفعال . 6"ْ
َوصلت الدار وعمان والمدرسة: (ّمما یتعدى بنفسه، فتقول ّ ٌ، وبحرف الجر، أي أنه قادر على )ُ ّ

ّالوصول بغیر حرف الجر،
:(  تقولّ كما أن قضیة نزع الخافض تكون في أفعال دون أفعال، فال7

ًمررت زیدا َّ، زیدا منصوب على نزع الباء، على اعتبار أن األصل)ُ ٌ ٍمررت بزید (ً ُ(.  

ُإن القول بأن الجار والمجرور في موضع نصب على اإلطالق مما یشكل على الدارسین    ِ ْ ُ ّ َّ ّ
ّوال یفید في المعنى، واألفضل القول إن الجار والمجرور متعلقان بالعامل المذكور كذا، أ و بمحذوف َّ

  . ًإن كان المتعلق به محذوفا... صفة أو نعت أو 
  
  

                                                             

 رصف المباني في شرح حروف) هـ702ت(المالقي أحمد بن عبد النور، : وینظر. 4/457 :شرح المفصلابن یعیش،  1
 . 82: ت. ّأحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، د:  تحقیقالمعاني،

  . 138 – 137:  الصافات5
 . 275 :إعراب الجمل وأشباه الجمل قباوة،  3
 . 5/272 :همع الهوامعالسیوطي، : ینظر  4
  . 18 :شبه الجملة في نهج البالغةتعلق الالمي محمود، :  ینظر 5
 . 81: المباني في شرح حروف المعاني  المالقي، رصف 6
  . 1/274 :شرح جمل الزجاجيابن عصفور، :   ینظر7
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  :عدد حروف الجر وأقسامها 
، وذكر 1ًحرفا ) ستة عشر(َّ، فذكر األنباري أنها اختلف النحاة في عدد حروف الجر    

) عشرون(َّ وابن عقیل أنها وذكر ابن مالك، 2 ً حرفا) عشرةسبع(َّ أنها  وابن الحاجبالزمخشري
ة خمس(َّ، وذكر ابن هشام أنها 4 ً حرفا)اثنان وعشرون(َّ أنها إلى) هـ702ت (المالقيذهب و، 3ًحرفا

 )عشرون(َّالمشهور أنها و .6ً حرفا)سبعة وعشرون(َّ، وذكر ابن عصفور أنها 5ً حرفا )نووعشر
  : ، وجمعها ابن مالك بقوله ًحرفا

َهاك حروف الجر وهي من إلى        حتى خال حاشا َ َ َُ َّ ِّ َ َ عدا في عن علىُ َ َِ  

َمـذ منذ رب الالم كي واو وتا          والكاف والباء ولعل ومتـى َ ُ ُ َُ ََّ َ َْ ّ ُ7  

ِّوقد قس     :ٌ تقسیمات مختلفة، وهذا بیان لهذه التقسیمات)العشرون(مت هذه الحروف ُ

   :ّحروف الجر األصلیة والزائدة
  : 8  أقسامة ثالثإلى تقسم حروف الجر من جهة األصالة وعدمها

ُالتي ذكرت عند ابن عقیل إال ما سیذكر في القسمین ُّـ  حروف جر أصلیة وهي كل الحروف 1
ً وهذا النوع ال بد له من متعلق یتعلق به، مذكورا أو محذوفا؛ ألنه .األخرین ً ّ ّ ًهو الذي یؤدي معنى "ّ

�جدیدا فرعیا في الجملة، ویوصل بین العامل واالسم المجرور ً. "9  

ل هذه الحروف ُإذ تستعم) الكافالالم، و والباءمن و(ر الزائدة زیادة محضة وهي ـ حروف الج2
ًاألربعة أصلیة حینا وزائدة حینا آخر ا، وانما جيء به .ً ٕ وهذا النوع ال یجلب معنى جدیدا أو خاص� ً ً

                                                             

 . 139 : ، أسرار العربیةابن األنباري:   ینظر1
  . 4/260: ، شرح الكافیةوالرضي. 4/458: ابن یعیش:   ینظر2
 3/3: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكابن عقیل، :    ینظر3
  . 5:  ص:ف المبانيرصالمالقي، :   ینظر4
هادي نهر، دار الیازوري العلمیة للطباعة : تحقیق، شرح الملحمة البدریة في علم اللغة العربیة  ابن هشام األنصاري، 5

 . 2/239: والنشر، عمان د ت
 .477 – 1/476: شرح جمل الزجاجيابن عصفور، :   ینظر6
 . 3/3: ، شرح ابن عقیل  ابن عقیل7
  . 452، 450 ، 2/234: ، النحو الوافيعباس حسنو. 3/5 :أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكابن هشام، :  ینظر 8
 .  2/434 :النحو الوافي،  عباس حسن 9
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ّلتوكید المعنى العام للجملة، ولهذا ال یحتاج إلى ما یتعلق به، وال یؤثر حذفه على المعنى  ّ
   1.ألصليا

َّرب ولعل( ، وهي ـ حروف الجر الشبیهة بالزائدة3 عند سیبویه ) َلوالي، ولوالك، ولواله(في ] لوال[ و)َّ
ًیجر االسم بعده لفظا فقط، "  والشبیه بالزائد .2 �ویفید الجملة معنى جدیدا مستقال، ویخالف ... ُّ ً ً

َّاألصلي في عدم تعلقه هو ومجروره بعامل، وأن لمجروره م   3". �حال من اإلعرابّ
ْقسمة حروف الجر من حیث أنواع الكلم ِ  :  

  :  ثالثة أقسام الكلم إلىأنواع من حیث ِّ حروف الجرُتقسم
لفظ االسم والفعل ولم  ُ إذ لم تشركه فيًستعملها العرب إال حرفاـ الحروف المحضة التي لم ت1
 ٕوالىمن " : عال وهي تسعة أحرف وال مجرى األفوه في موضع من المواضع مجرى األسماءُرْجُی

  .4 "اء والالم ورب و واو القسم وتاؤهوحتى وفي والب
ٌحروف مشتركةـ  2 ً فتكون اسما وحرفا بین الحرفیة واالسمیةٌ على وعن والكاف ومذ :" خمسة:  وهيً

  . 5 "ومنذ
لیها اسم و إذا ًحروفاإذ تكون ) عدا وخال وحاشا: (وهي، ـ حروف مشتركة بین الحرفیة والفعلیة3

  .6  اسم منصوبولیها إذا ًمجرور وتكون أفعاال
ً اطرادا وشذوذاّ الجرّحروف الجر من حیث عملها ً ِّ:  

  :إلى قسمینُ قسمت حروف الجر من حیث عملها الجر 

                                                             

 جالل والسیوطي. 2/509: مغني اللبیب عن كتب األعاریبوابن هشام، . 2/384:األصول في النحوابن السراج، :  ینظر 1
النحو ،  عباسحسنو. 1/453: م1987غازي مختار طلیمات، دمشق،: تحقیق  في النحو،األشباه والنظائر، الدین

 . 451 – 2/450: الوافي
لم یذكر ابن مالك . 1/302: مغني اللبیب عن كتب األعاریبوابن هشام األنصاري، . 2/373، الكتابسیبویه، :  ینظر 2

 .  3/3: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك: ، ینظر)لوال(
 . 2/452 : النحو الوافي،عباس حسن  3
  . 4/458: شرح المفصل ابن یعیش،  4
  . المصدر نفسه  5
أحمد عبد الستار : تحقیق، ّالمقرب: )هـ669ت (، علي بن مؤمن،  ابن عصفورو. 513 ، 4/458: المصدر السابق  6

  . 1/195.م1972/هـ1392 ،1ط، بغداد ،الجواري وعبد اهللا الجبوري
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  .1) لعل ومتى وكي( جمیع حروف الجر ما عدا ُّ، ویضم یجر باطراد:األول

  :ًما یجر شذوذا وهي : الثاني

  : ومنه قول الشاعر2ر بها لغة عقیل والج: َّ ـ لعل1

ـلكم علینا        َلعل اهللا فضَّ ْ َ َ ََ ُ َ ِ َّ ٍ      بشيء     َ ْ َ ُ ُأمكمأنَِّ ُ ْ شریَّ   3ُم ِ

  : نحو قول أبي ذؤیب الهذلي؛)من(، وهي عندهم بمعنى حرف الجر4والجر بها لغة هذیل:  ـ متى2

َُّشربن بماء البحر ثم ترفعت          متى  ِ ِْ َْ ِ َ ِ َ ُلجج خضر لهنَّ نئیجَ ٍَ ٍ ُ5   

ّحا وانما تجر ثالثة أشیاء هي صریً اسما والًوال تجر معربا:  ـ كي3 َّ ٕ االستفهامیة، ) ما(:ً
 ْاقرأ: وقولك، َكیمه: في االستفهام  قولك، نحو المصدریة المضمرة وصلتها) أن(المصدریة، و)ما(و

  .6تساعدنيكیما تنجح ، وجئت كي 

  : لظاهر والمضمرّحروف الجر من جهة جرها ل

ّتنقسم حروف الجر من جهة جرها للظاهر والمضمر إلى قسمین ّ :  

                                                             

  . 8 – 3/3: بن عقیلشرح اابن عقیل، :  ینظر 1
 . 3/4 :شرح ابن عقیلابن عقیل، :  ینظر 2
ّاألدب ولب لباب لسان خزانة ): هـ1093ت(البغدادي، عبد القادر بن عمر، : ، ینظرخزانة األدب ، البیت لخالد بن جعفر 3

نسبة في و بال . 10/426. م1983/ه 1403، 1عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تحقیقالعرب، 
:  شرح األشمونيواألشموني،. 1/193 : ّالمقرب، بن عصفورا: ، ینظرشرح األشموني وشرح التصریحّالمقرب، و

  . 1/631: شرح التصریح على التوضیحواألزهري، . 2/284
  . 3/6: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ابن عقیل،  4
 خزانةالبغدادي، عبد القادر، . 3/6:على ألفیة ابن مالك عقیلابن عقیل شرح ابن :  البیت ألبي ذؤیب الهذلي، ینظر 5

  . 1/630: شرح التصریح على التوضیحواألزهري، . 7/97: األدب
 – 1/631: شرح التصریح على التوضیحواألزهري، . 2/283: واألشموني. 4 – 3/3: شرح بن عقیل، ابن عقیل: ینظر 6

632 .  
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ّیجر األسماء الظاهرة فقط، ویضم: األول َّمذ، منذ، حتى، الكاف، الواو، رب، التاء: (ُّ ُ ُ .(1  

ْمن، إلى، عن، على، في، الباء، الالم، خال، (ُّیجر األسماء الظاهرة والمضمرة، ویضم : الثاني
  2). عداحاشا، 

  :ّشبه الجملة المستقر واللغو

        ذكر النحاة أن شبه الجملة تكون على نوعین من حیث وظیفتها وموقعها في الجملة وهذان 
  .ّ، أو التام والناقص)ّاللغو(، و)ّالمستقر(النوعان هما 

َوهو ما كان متعلقه كونا عاما واجب الحذف. َّمستقر: األول �  ﴿: ، نحو قوله تعالى3ً

َََّوانما سمي مستقرا الستقرار الضمیر فیه بعد حذف المتعلق، أو الستقرار معنى العامل . 4﴾ ْ ُ ٕ
ٌََّالعام فیه، فهو مستقر فیه ْ ُ ّ

ٌ بحیث یفهم بداهة عند سماعه، واذا وجب حذفه  فذكره عبث5 ُ ٕ ً ُ.  

ً بالمستقر ما كان خبرا محتاجا إلیه وسمي مستقرا ألنه یتعلق یریدون:"         وفي األشباه والنظائر ًً ْ
ًباالستقرار، واالستقرار فیه، فهو مستقر فیه، ثم حذف اختصارا ِ ُ ّالظرف المستقر هو ما كان "  و6.ٌّ

ًالعامل فیه مقدرا، نحو ٌومن المالحظ أن التسمیة لها عالقة بتقدیر المتعلق ال من . 7"ٌزید في الدار: ّ
ّ إذ یقدر الكــون العام المحذوف الذي تعلق به شبه الجملة بـ ضمیرار الاستقر َّ ) مستقر( أو) استقر(ُ

  ومن هنا جاءت التسمیة 

                                                             

  14 -3/11: ألفیة ابن مالك شرح ابن عقیل على ابن عقیل،:  ینظر 1
  . 25 -3/15:  المصدر السابق 2
  . 1/179: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكابن هشام األنصاري، :  ینظر 3
 .34 : لقمان  4
 .509، 1/507: األشباه والنظائر في النحو: السیوطي: ینظر  5
 . 1/509: المصدر السابق  6
: ص. م2002/ هـ1423إبراهیم األبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، :  تحقیق،التعریفات: الجرجاني، علي بن محمد 7

  . 1/232 :شرح المفصل ابن یعیش،: وینظر. 121
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ً ،وهو ما كان متعلقه كونا 1الكوفیون یسمونه الصفة الناقصةو وهذه تسمیة بصریة، :اللغو:  الثاني
ا ً، وسمي لغوا2.خاص� كر المتعلق، وفضلة ألنه لو حذف لكان إللغائه عن تحمل الضمیر وذلك لذ: ُ

ٌالكالم مستغنیا عنه فال حاجة له به، لكنه متمم لعامله المذكور ِّ َ ُ  األعلم الشنتمري ذكروقد . 3ً
ٕأن شبه الجملة إذا تعلق بالخبر المحذوف عد ظرفا مستقرا، واذا ) النكت(في كتابه ) هـ476ت( � ً َّ ُ َ ّ ّ

ًتعلق بالخبر المذكور كان لغوا
4.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . 1/510 :األشباه والنظائرالسیوطي، :  ینظر 1
 .1/179: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ،ابن هشام األنصاري:  ینظر 2
َّالتمام في تفسیر أشعار هذیل مما أغفله أبو سعید السكري: مانابن جني،  أبو الفتح عث:  ینظر 3 ْ َ أحمد ناجي : ،  تحقیقُ

حاشیة ّوالصبان، . 235: م1962/هـ1381، 1القبسي، وخدیجة الحدیثي، وأحمد مطلوب، مطبعة العاني، بغداد، ط
 . 1/510 :األشباه والنظائریوطي، والس. 1/318: ّالصبان

رشید بلجیت، وزارة األوقاف : ، تحقیقالنكت في تفسیر كتاب سیبویه یوسف بن سلیمان، األعلم الشنتمري،:  ینظر 4
 . 1/282: م1999/ هـ1420اإلسالمیة، المغرب، 
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  الفصل الثاني

  المذكور بالعامل تعلق شبه الجملة في دیوان امرئ القیس

  : ّللتعلق) ّالجار والمجرور والظرف(حاجة شبه الجملة 

َأكد     أحكام ما (في باب  ابن هشامقال  ، تعلق شبه الجملةوجوب في كتبهم على النحاة ّ
َال بد من تعلقهما بالفعل، أو ما یشبهه، أو ما أول :" )ّیشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور ِّ ّ

َبما یشبهه، أو ما یشیر إلى معناه؛ فإن لم یكن شيء من هذه األربعة موجودا قدر ُِّ ً وما قرره ، 1"ٌ
ٌر والظرف أمر تتطلبه طبیعة اللغة ّالنحاة من وجوب تعلق شبه الجملة بشقیها الجار والمجرو

ّوحروف الجر ال :" قال عبد القاهر الجرجاني. ّوحاجة حرف الجر األصلي والظرف إلى هذا التعلق
َّما دل " الحرف  ف2".ّبد لها من فعل تتعلق به؛ ألنها جاءت لتوصل بعض األفعال إلى األسماء

ّ في غیره ومن ثم لم ینفكًعلى معنى ّولهذا السبب فإننا ال نعلق حرف ، 3"صحبهی عن اسم أو فعل َّ
  4.ّالجر الزائد الذي ال تعدو وظیفته تأكید الحدث

: َ؛ فحین تقول)في(ّ ألنه یتضمن معنى ؛ّ ال بد له من متعلق،ًوهذا حكم الظرف أیضا  
ِالقتال یوم الجمعة(  5) في خلفك( األصل ) ٌزید خلفك( ، وكذا )في یوم الجمعة( یكون التقدیر )َ
َّلظرف وان كان نوعا من أنواع المفاعیل فإن تقدیره بحرف الجر فا ً َجعله یعام) في(ٕ . ّل معاملة الجارُ

ّومن ثم كان تعلقه بالعامل مما ال بد منه، إضافة إلى أن  ً َّ ُ ّ ٍالظرف ال بد له من شيء یقع فیه، " ّ َّ

                                                             

. 81: رصف المباني في شرح حروف المعانيالمالقي، : و وینظر. 2/499  اللبیب عن كتب األعاریب،غنيم ابن هشام، 1
 . 1/503:في النحونظائر األشباه وال: والسیوطي، جالل الدین

 . 1/275: المقتصد في شرح اإلیضاح  الجرجاني، 2
  . 4/447 :ّشرح المفصل  ابن یعیش، 3
  . 2/450، النحو الوافي، عباس حسن:   ینظر4
 . 1/275: المقتصد في شرح اإلیضاحالجرجاني، :   ینظر5
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َّحاجة للتعلق بالحدث ألن لشبه الجملة بنوعیها ّوعلیه فإن 1"ّفالموصل معناه والواقع هو المتعلق ّ ً  "
ٍإذ یظهر معناها ویربطه  بعمل یملؤهاشبه الجملة الحدث یفید  ًوینصبها ظاهرا أو تقدیرا ْ ً "2.  

  ّللتعلق) الحدث أو شبهه( ّحاجة المتعلق به 
 فقد عد النحاة المسند والمسند إلیه ،أما حاجة العامل إلى شبه الجملة فهو مما ال یخفى

ًلعدم تحقق الجملة من دونهما لفظا أو تقدیرا، سواء أكانت هذه الجملة فعلیة أم عمدتي الكالم؛  ٌ ً ً
) فضالت(ألفاظ وتراكیب زائدة عن التركیب األساسي للجملة نسمیه " ًاسمیة، وما عداهما من

 وهذا ال یعني التقلیل من شأن هذه المكمالت في الجملة أو دورها في الكالم، ففي 3) ".مكمالت(أو
ُ كثیرة ال یمكن أداء المعنى من دونها بل تكمن فائدتها داخل المعنى المستفاد من التركیب ٍأحیان ٍ

 عن فوائدها اللفظیة األخرى، ویرى محمد حماسة أنه من األولى أن یقال ً فضالاألساسي للجملة
ٌّ فهو من وجهة نظره مصطلح دال وظیفي؛ یعبر عن الدور الوظیفي،)ُمقیدات الحدث(عنها  ٌّ لهذه  ٌ

ًالمكمالت، وهذه المكمالت قد تكون منصوبة، أو في حالة نصب، أو في محله، كما قد تكون 
ً وجمیعها تحقق فائدة وهو ما یمكن تسمیته بالتقیید.4ًمجرورة كالجار والمجرور ُ ّ .  

ِهي عینها ما عرفت عند الدارسین المحدثین بـ) التقیید(وهذه الفائدة     5)قرینة التخصیص( ُ
، ، والغائیة، والظرفیةالتعدیة: أهمهامنها نة معنویة كبرى تتفرع عنها قرائن معنویة أخص وهي قری

عبر عن جهة خاصة في فهم الحدث الذي یشیر إلیه الفعل أو یُّوكل نوع من أنواع هذه القرائن 
ّالصفة، فالظرف قرینة ظرفیة على إرادة المفعول فیه، وهي قرینة معنویة  ٌ ٌ على باب نحوي هو ٌِ

فعل وبین لأما في حروف الجر فهي عالقة احتواء بین معنى الحدث المستفاد من ا ،المفعول فیه
    6.ّاالسم التالي لحرف الجر

                                                             

  . 2/354: حاشیة الصبان الصبان، 1
  . 273: جملإعراب الجمل وأشباه ال قباوة، 2
 .  الهامش 37: م2007، 1، مؤسسة المختار، القاهرة ، طالجملة الفعلیة  أبو المكارم علي، 3
الجملة  علي، أبو المكارم: وینظر. 140: م2003 دار غریب، القاهرة، ،بناء الجملة العربیة ،حماسة محمد: ینظر  4

 . 37: م، ص2007/هـ1428، 1، مؤسسة مختار، القاهرة، طالفعلیة
 . 32:  تعلق سبه الجملة في نهج البالغة:الالمي محمود:  ینظر 5
  . 197 – 194: ، ص، اللغة العربیة معناها ومبناهاتمام حسان:   ینظر6
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التقیید بالظرف یفید تقیید الحدث ف ختلف عن التقیید بالجار والمجرور؛التقیید بالظـرف یو 
صفا : نحو، نوع من الظروفة بغیر وجود هذا الوال یفهم من الجمل، 1ومكانهأبتخصیص زمانه 

َالجو الیوم ّظرفا مؤسسا أو تأسیسیا؛ ألنه أسس " ویسمى... ّ ً ّ ً أنشأ معنى جدیدا ال یفهم من – أي –ً ً
    2."الجملة بغیر وجود هذا الظرف

ً بالجار والمجرور فهو یجلب للجملة معنى فرعیا جدیدا لم یكن قبل تقیید الحدثوأما      � ً
ًالحدث الذي یدل علیه العامل معنى جدیدا، یفید أيلعامل، تعلق االسم المجرور با ً وهذا المعنى " ُّ

َّالجدید لیس مستقال بنفسه وانما هو تكملة فرعیة لمعنى الفعل أو شبهه ٕ ُّوبهذا یعد ، 3" ّ حرف الجر " ُ
ر، أو بمثابة بمثابة قنطرة توصل المعنى بین العامل واالسم المجرو _  وما ألحق به _األصلي

السم إال بمعونة حرف الجر ، وال یستطیع العامل أن یوصل أثره إلى ذلك اة تربط بینهمارابط
ٌهو وسیط أو وسیلة لالتصال بینهماف_ ما لحق به  وأ _األصلي  ومن أجل هذا كان حرف الجر ، ٌ
�مؤدیا معنى فرعیا_ وملحقه _ األصلي  ً ً  في إیضاح" شبه الجملة تفید الحدث " َّ وعلیه فإن .4" ِّ

  5 ..." معناه وتكمیله، إذ تحدد زمانه أو مكانه أو سببه

َِّومن هذا العرض تتوضح لنا تلك العالقة المهمة القائمة بین المتعلق    َ الظرف والجار (ُ
 في ٌِّمؤثر ٍّوحاجة كل منهما إلى اآلخر فكالهما) الفعل وشبهه( َّمن جهة، والمتعلق به ) والجرور

  6." ّسمیه تعلق شبه الجملة أو تعلیقهاندل بین الجانبین، هو المراد بما وهذا التأثیر المتبا" ،اآلخر

                                                             

  .  196: المصدر السابق: ینظر   1
 . 2/257: النحو الوافي، عباس حسن  2
 . 2/436 : النحو الوافيحسن عباس،   3
 . 456 – 4/455: ّشرح المفصلابن یعیش، : ظروین. 2/437:  المصدر السابق4
  .273: إعراب الجمل وأشباه الجمل   قباوة،5
 .  المصدر نفسه 6
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  المبحث األول

  :ّتعلق شبه الجملة بالفعل

ٍما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد األزمنة الثالثة" الفعل هو  ویقسم الفعل من . 1"ّ
ُمتصرف وهو الذي یقال فیه فعل یفعل: حیث التصرف وعدمه إلى قسمین َ ََ أو الذي یقبل التحول . َ

 والقسم اآلخر غیر المتصرف أو الجامد، 2زمنتها المختلفة،ٍمن صورة إلى صورة ألداء المعاني في أ
ّوهو الذي ال یقال فیه فعل یفعل، وانما یلزم حالة واحدة، مثل أفعال التعجب وأفعال المدح والذم ٕ ُ ْ َ ََ ََ.3 

ّلى تام وناقص؛ والتام ما دلكما یقسم الفعل إ ّ ٌوألن الفعل في حقیقته حدث. ٍعلى حدث مقترن بزمن ٍّ ّ 
ُمي باسم مدلوله، أما الناقصُس َ ٍ ما دل على زمن وخال من الحدثیة فهوّ ّ.4  

ّواختلف النحویون بشأن تعلق الظرف والجار والمجرور بالفعل الناقص، وانقسموا في هذا 
ّ والجرجاني والرضي وابن برهان ّالمانعون، وهم المبرد والفارسي وابن جني: األول: إلى قسمین
 .5ٕ وان دل على الزمان) الحدثیة (واحتجوا لذلك بعدم داللة الفعل الناقص على الحدثوالشلوبین، 

ٌالمجیزون وهم ابن هشام األنصاري والسیوطي، وحجتهم أنها دالة على الحدث كسائر : والثاني ّ ّ
سبة للفعل الجامد، فقد ذهب ابن فارس إلى  وكذلك الحال بالن.6)" لیس(األفعال واستثنى ابن هشام 

  7. ّجواز التعلق به، وقد منعه ابن هشام

ّكما قسم النحاة األفعال التامة إلى قسمین   به ویسمى األول ما ال یتعدى إلى المفعول : ّ
). ّومر، وذهب، جلس( نحو ؛؛ للزومه للفاعل وقصوره عن المفعول بهالفعل الالزم أو القاصر

                                                             

 . 4/204: شرح المفصل: ابن یعیش: وینظر. 4/5: شرح الكافیة الرضي، 1
كتبة العصریة، ، المجامع الدروس العربیة: و الغالییني، الشیخ مصطفى. 1/98: األصول في النحو: ابن السراج:  ینظر2

 . 1/65. م1994/هـ1415، 29:بیروت، ط
 . 1/98: األصول في النحو: ابن السراج:   ینظر3
 . 4/436 : شرح المفصلابن یعیش، :    ینظر4
 إعراب الجمل ،قباوة. 2/503: ومغني اللبیب عن كتب األعاریب، 2/74 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:   ینظر5

 .  278 – 277: وأشباه الجمل
 . 278 : إعراب الجمل وأشباه الجمل، وقباوة. 2/503: مغني اللبیب عن كتب األعاریب:  ابن هشام األنصاري :  ینظر6
 . 278: ، إعراب الجمل وأشباه الجملوقباوة. 504 – 2/503 :مغني اللبیب عن كتب األعاریب ،ابن هشام:   ینظر7
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َّ ما یتعدى إلى المفعول به ویسمى بالف:والقسم اآلخر َ؛ وسمي عل المتعدي أو الواقع أو المجاوزُ ِّ ُ
ضرب، : (  نحو1  وهذا المحل هو المفعول بهووقوعه علیهٍّإلى محل غیره  الفاعل لمجاوزتهبذلك 
 همزة النقل، وتضعیف عین الفعل، :النحاة وسائل لتعدیة الفعل الالزم منهاوذكر . )وكسا، وصنع

  .2رف الجروح

ً استـعملت متعدیة بنفسها مرةًالنحاة أفعاال وذكر      َّْ ً َ ِ ْ  هشكرت: أخرى نحو وبحرف الجر مرة ُْ
ُویقسم ابن هشام األفعال 4 وهو مما یحفظ وال یقاس علیه،3 ونصحت له ه، ونصحتوشكرت له ِّ 

�یما ثالثیاـتقس  وال لزوم، والمقصود بالنوع ٍّ، وما ال یوصف بتعدالالزم، والمتعدي: و اآلتي، على النحً
كان (ّالالزم والمتعدي والناقص :  في حین یجعلها السیوطي أربعة أقسام5.الثالث كان وأخواتها

نصح  نصح له، شكر شكر : (ًوما ال یوصف بالتعدي وال باللزوم معا نحو) وأخواتها وكاد وأخواتها
الفعل الالزم والفعل : ّلتام بأنواعه الثالثة وما یعنینا في هذا البحث تعلق شبه الجملة بالفعل ا6)له

تاج في األصل إلى حی ال ، والفعل الذي)شكر، شكر له: (الذي ال یوصف بالالزم وال المتعدي نحو
َ ویشمل الفعل الالزم والفعل المتعدي المستوفي لمفعوله، ولكنه قید،الجار والمجرور  بالجار ُِّ

ّ واستثنى الباحث تعلق شبه الجملة 7 .ورد فیهلسیاق الذي اٍّخاص في ى ً على معنَّلیدلوالمجرور؛ 
ّبالفعل الناقص والفعل الجامد؛ ألن األول محل خالف بین النحاة، والثاني؛ لم یتعلق شبه الجملة به  ٍ ّ

ّوقد تعلقت شبه الجملة بالفعل التام بأنواعه الثالث في دیوان امرئ القیس . في دیوان امرئ القیس ّ
  :  ًموضعا، هذا بیانها) ٍبعمئة وستینأر( في أكثر من 

  
                                                             

: المقتصد في شرح اإلیضاح، الجرجانيو، 170-169/ 1: األصول سراج،ابن الو. 34 – 1/33 :الكتابسیبویه، :  ینظر1
: حاشیة الخضريوالخضري، . 2/125: حاشیة الصبانوالصبان، . 4/295:شرح المفصل، وابن یعیش، 591

  . 5/10:همع الهعوامعوالسیوطي، . 394 – 1/394
 1/361: حاشیة الخضريوالخضري، . 4/136/137: شرح الكافیة ،والرضي. 4/299:شرح المفصلابن یعیش، :  ینظر2

  . 579 – 1/576 : المقتصد في شرح اإلیضاح، الجرجانيو. 362 -
  . 1/428: شرح المفصلوابن یعیش، . 4/136: شرح الكافیةالرضي، :    ینظر3
 . 1/114 : المقرب  ابن عصفور،4
  . 2/149:أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكابن هشام، :   ینظر5
  . 39: تعلق شبه الجملة في نهج البالغة: الالمي محمود: وینظر. 5/9 :همع الهوامعلسیوطي، ا:   ینظر6
  . 40: تعلق شبه الجملة في نهج البالغةالالمي محمود، :  ینظر 7
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  :  الالزمّ التامّتعلق الجار والمجرور بالفعل_ 

َقرب، وبعد، وخرج(ینبغي أن یكون نحو:" قال الرضي   ُ َ َ ال تفهم معانیها  إذ�متعدیا) دخل(، و)ُ ُْ
َّ، یقال بمثل هذه األفعال إنها متعدیة بالحرف بلى. إال بمتعلق وحكم :" هشام، وقال ابن 1 "لفالنياُ

ّالالزم أن یتعدى بالجار كـ  ً وقد ذكرنا سابقا 2) ..."غضبت علیه(، و)ُمررت به(و) ُعجبت منه(ّ
رت هذه األفعال عن تجاوز الفاعل والوصول  ْأهمیة تعلق حرف الجر بمثل هذه األفعال، إذ لما قصَّ َّ

ّف حرف الجر مع هذه  وقد یحذ3قام حرف الجر بإیصال معنى الفعل إلى االسم. إلى مفعوالتها
َاألفعال ما لم یحدث لبسا وتعین هو ومكانه؛  فال یحذف مع  ّ ًْ ّ؛ ألن الحرف لم یتعین، )رغب(َ

ّیأتي متعدیا بأكثر من حرف جر، تقول) رغب(فـ ً ُرغبت في ورغبت عن: ّ كذلك ال یحذف حرف . ُ
ّ؛ ألنه لم یتعین مكان حرف الجر)اخترت إخوتك الزیدین(ّالجر في  ّ .4   

ّإن التعدي یطلق حیث یكون الفعل طالبا لحرف الجر على اللزوم كـ :" الشاطبيیقول    ً
ٍمررت بزید وعجبت من فعله ورغبت في الخیر، فإن مثل هذه األفعال في طلبها للمجرور 

  5".كالمتعدي بالنسبة إلى المفعول 

في مواضع كثیرة، ّوقد تعلق الجار والمجرور بهذا النمط من األفعال في دیوان امرئ القیس   
  : ومن ذلك قوله

َخرجت بها تمشي تجر وراء ُّ ُ ْ ُ ْ َ ِینا ذیل مرط مرحلََ على أثرنا       َ َّ َ ُ ٍ ِْ َ ْ َْ6  

ِنظرت إلیها والنجوم كأنها            مصابیح رهبان تشب لقفال َّ ُ ِ ُّ َ ُ ٍ ْ ُ ُ َّ ُُّ ُ ْ
7  

                                                             

  . 4/135: شرح الكافیةالرضي،   1
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ُوقالت متى یبخل علیك ویعتلل       یسؤك وان یكشف غرام ْ َ ْ َْ ُ ُ ُٕ ْ ْ َْ ْ ِك تدربْ َ1  

ِوقد أغتدي والطیر في وكناتها       بمنجرد قید األوابد هیكل َ ْ ِْ ِ ٍِ َ ْ ُ ُ ّ ْ2  

وهذا الفعل من األفعال التي ) ُخرجت(بالفعل ) بها( األول تعلق الجار والمجرور البیتففي   
لفعل وهذا ا) ُنظرت(بالفعل ) اإلیه( الجار والمجرور ّتعلق الثاني البیت ، وفي3ِّتعدى بحرف الجرت

فغایة النظر تنتهي إلى المحبوبة، وبهذا التعلق یصل الفعل ، 4من األفعال التي تتعدى بحرف الجر
  . ّویتعدى

، وهذا الفعل ال یكون إال مع )یبخل(بالفعل  )علیك(الجار والمجرور تعلقالثالث  البیتوفي   
َبخل بماله، وبخل علیه، أمسك ومنع: حرف الجر؛ تقول إلى  )یبخل(ل الفعل  وبهذا التعلق یص5.ِ

 العائدة على ذات الشاعر، وتقیید الفعل بحرف االستعالء یوحي بالمنع )الكاف(  المجروراالسم
  ).بخل به(ّوالتسلط؛ وهو ما یحزن الشاعر ویؤذیه، وهذا ما ال نجده في 

ُّالرابع تعلق الجار والمجروروفي البیت    عال وهو من األف). أغتدي(بالفعل الالزم ) ٍبمنجرد( ّ
ٍبكر وسار غدوة فهو غاد، : غدا" ّالتي تتعدى بحرف الجر فیوصله، ً ُْ َ ثم كثر في ). هذا األصل(ّ
ًذهبت زیدا: ( فال تقول6"ٍالذهاب واالنطالق أي وقت كان ّفالتعلق ). ًأغتدي منجردا:( ، وال تقول)ُ

  . بحرف اإللصاق الباء أسهم في الصیاغة والمعنى

ّومن تعلق الجار والمجرور      : بالفعل الالزم في قول امرئ القیسّ

ِقعدت له وصحبتي بین حامر        وبین إكام بعد ما متَأمل َّ ُ َ ُ ُْ ُ َ َ ٍَ ِ َ َْ َْ ُ ٍَ ِ7  
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ِنمش بَأعراف الجیاد َأكفنا            إذا نحن قمنا عن شواء مضهب َّ َ ُُ ٍُ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ُ ْ َّْ ُ ِ ُّ1  

َكأنَّ على لباتها جمر مصطل        أصاب غ ٍَ َ ْ ُ َ ْ ِ ِضى جزال وكف بأجذالََّ َ ْ ِ َّ ُ َْ ً َ ً2  

ّففي البیت األول تعلق الجار والمجرور    ُقعدت(بالفعل ) له(ّ َوفي الثاني تعلق الجار ) ْ ّ
ْقمنا(بالفعل ) ٍعن شواء(والمجرور  ّ، وأما في الثالث فقد تعلق الجار والمجرور )ُ ِبَأجذال(ّ َ ْ بالفعل ) ِ

َّكف( َّوهذه األفعال بها حاجة إلى الت). ُ ّعلق بحروف الجر لتتعدى بهاٌ ّ ِ ِّ؛ ألنها تتعدى بحرف الجر 3َُّ َّ
ٌفیوصلها، وتفضي معانیها إلى االسم المجرور، فهي أفعال قاصرة ّولو حذفنا حرف الجر لبقیت . ٌ

َاألفعال الثالثة مطلقة، ففي البیت األول عمل حرف الجر على إیصال الفعل ووجه المعنى فأفاد  ّ ّ ً
الفعل ) عن(وفي البیت الثاني أوصل حرف الجر . عود كان من أجل المطرمعنى االهتمام، فالق

ََّووجه الداللة؛ إذ قمنا عن شواء تعني ظعنا) قام( َ ٍ ْ ) الباء(ّوفي البیت الثالث أوصل حرف الجر . ّ
ّإلى مفعوله الثاني، فهو من األفعال التي تتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جر) َّكف(َالفعل  ولو . ّ
  . ّلجار والمجرور في األبیات الثالثة لما استقام المعنىحذف ا

ٌ به حاجة إلى تعلق الجار الفعل الالزمَّا أن  لنظهر وتوضیحها األبیات هذه  خاللمن     
ٌ المتكلم خیار آخر غیر استعمال هذه األفعال مع حرف َ، إذ ال یكون أماموالمجرور به لقصوره

  الجر

  :ّ بنفسه وبحرف الجرّالمتعدي لبالفعّتعلق الجار والمجرور _ 

ًذكر الباحث أن هناك أفعاال     ّتتعدى بنفسها وبحرف الجر ّ ُكل فعل استعمل ولیس  :ّ ٍ هذا ُّ
َّ، واناالستعمال یكون من هذا النمط َّوانما هذا :" ما یشترط أن یتساوى االستعماالن، قال ابن عصفورٕ ٕ

َّ؛ ألنه قد وجد الفعل یصل تارة بنفسه وتارة الزمیعني المتعدي والٌقسم برأسه ولم یجعل من القسمین 
ًنصحت زیدا(َّولم یستعمل أحدهما أكثر من اآلخر، أعني أنه لم یقل ، جربحرف  أكثر من ) ُ

ًله بنفسه أصال وحرف الجر زائدافتجعل وصو) ٍنصحت لزید( أكثر من ) ٍ نصحت لزیدال(، وً
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ّفیجعل األصل ثم حذف حرف الجر ، )ًنصحت زیدا( ٍا تساویا في االستعمال كان كل واحد فلمّ ُّ

َ وقد استعمل هذا النوع من األفعال متعدیا في دیوان امرئ القیس في مواضع .1" بنفسهًالمنهما أص ً ِّ
  : كثیرة منها قوله

َتذكرت أهلي الصالحین وقد أتت     على خملى خوص الركاب وأوجرا ِ ِّ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ
2  

ْأتت حجج بعدي علیها فأصبحت    كخ ْْ ٌ ِط زبور في مصاحف رهبانِ ٍُ َِ َ ِّ3  

ْلعمرك ما قلبي إلى أهله بحر        وال مقصر یوما فیأتیني بقر ّْ ّ ُْ ِ ًِ ُ ٍُ ِ ِْ ُ َ َ4   

وهي على التوالي، ثالثة حروف جر مع مجرورها ) أتى( تعلق بالفعل األبیات  ففي هذه   
أتیته وأتیت علیه وبه : تقولوبهذه الحروف،  َّتعدى بنفسهی) أتى(، والفعل )الباء(، و)على(، و)على(

ًد أن استعمال هذا الفعل متعدیاومن المؤك 5.ٕوالیه ِّ َ َ ُ ًِّف الجر یختلف عن استعماله متعدیا بحرَّ َ َ  بنفسه ُ
  .الختالف داللة كل من االستعمالین 

 األول البیتین، ففي  الشاعر داللة خاصة أرادهالوجدنااألبیات التي ذكرتها عدنا إلى ولو 
َّبین بهذا  فالشاعر ،الذي یدل على االستعالء) على ( بـًمتعدیا) أتى(ُسـتعمل الفعل اوالثاني 

ٌ تذكره أهله تزامن مع مروره في المكان وهو سائر إلى القیصر، هذا َّ األول أنالبیتاالستعمال في 
ًما استدعى استعمال الفعل معدیا بـ ِوقد أتت على خملى خوص الركاب: (، فقال)على(َّ ِّ ُ َ َ  :،  ولو قال)ْ

ِوقد أتت خملي خوص الركاب(  ُ َ َ والنتهى الفعل ) نزلت بها وحللت(ّالختلفت الداللة ولكان المعنى ) َ
ٌأتت حجج( الثاني البیتوكذلك في . ّحلها وأقام فیها) ِّنزل أرض العدو: (إلى المكان المذكور، تقول َ ِ 

َّیدل على أن هذا ) علیها(ر والمجرور وقد تعلق به الجا) ْأتت(َّفإن استعمال الفعل ) علیهابعدي  ُّ
ّدیار المحبوبة زمان ال یحمل في طیاته الخیر والبشرى وقد أدى حرف  على أتىالزمان الذي  ٌ
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ّاالستعالء معنى الدمار والقهر والخفاء على هذه الدیار فصارت كأنها خط زبور في مصاحف 
  .لما بان هذا المعنى)  بعدي ٌأتتها حجج: ( الشاعر ولو تعدى الفعل بنفسه فقال .رهبان

ًوهذا االستعمال یفضي إلى معنى ). یأتي(بالفعل ) الباء(وفي البیت الثالث تعلق حرف 
ّیختلف عن استعمال الفعل متعدیا بصورة مباشرة؛ فتعلق حرف الجر الباء یدل على المالزمة التي  ّ ً ِّ

ٌة بین قلب الشاعر والراحة واالستقرار ّجلبها معنى اإللصاق الذي یحمله ویتمیز به، فالمالزمة قائم
ًیكون مالزما ومالصقا لـ ) ُاإلتیان(، فـ)ُّْقر(َّالذین كنى عنهما بلفظة  ًما بقي الشاعر صابرا ) ُّْالقر(ً

  . ّعلى فراق أحبته

ٍومن تعلق الجار والمجرور بأفعال من هذا النوع قول امرئ القیس ّ:  

ُإلى عرق الثرى وشجت عروقي    َْ َ َ َّ ِ ْ َ  وهذا الموت یسلبني شبابيِ ُُ ْ ُ1  

ْوخلیل قد أُفارقه                     ثم ال أبكي على أثره ِ َِ ُْ ّ ُ ُ ْ ٍ َ2  

ِفلما تنازعنا الحدیث وأسمحت        هصرت بغصن ذي شماریخ میال َّ َ َ ََ ِ ٍَ ْ ُْ َِ ُ ْ َ َ ْ َ3  

صل وهذا من األفعال التي ت) وشجت(بالفعل ) إلى(ّففي البیت األول تعلق حرف الجر 
ّوتتعدى بنفسها وبحرف الجر، وقد أفاد تقیید حرف الجر بالفعل انتهاء الغایة معنى االتصال  ّ ّ
ٌواالمتداد، فعرق الشاعر ونسبه ممتد وثابت وراسخ، فهو كریم األصل، وامتداد النسب غایة الفخر  ُّ ُ ُ ُ

  .ّفالوشج والوصل واالتصال فیه امتداد. واالعتداد بالنفس

وهذا الفعل من األفعال التي ). أبكي(بالفعل ) على(ّعلق حرف الجر وفي البیت الثاني ت
ّتتعدى بنفسها وبحرف الجر یؤدي داللة ) على(ِّوتعدي هذا الفعل بـ). بكى علیه وبكاه:( ؛ تقول4ّ

ًالعلو والتعظیم، بخالف استعماله متعدیا بنفسه، و ّ ٌمدعاة للبكاء، كأنه شيء مادي ملموس ) األثر(ّ ٌّ ٌ
ّلدموع، وبصورة أوضح فإن الشاعر یبكي على موضع األثرتقع علیه ا ٍ  .  

ّأما في البیت الثالث فقد تعلق الجار والمجرور  ٍبغصن(ّ ْ ُ ُهصرت(بالفعل ) ِ ْ َ ، وهو من )َ
ّاألفعال التي تتعدى بنفسها وبحرف الجر، فتقول ٍهصرت غصنا وهصرت بغصن: (ّ ْ ُْ ُِ ُ ً ُْ َْ ََ ، واستعمال )َ

ًالشاعر الفعل متعدیا  ُهصرت(بالباء أفاد اإللصاق، وهذا المعنى للباء یتناسب مع الفعل ِّ ْ َ َ .(  
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، ُباألفعال التي تستعمل استعمالین قد تعلقا دیوان امرئ القیس الجار والمجرور في َّإن  
، ومن أهم تعمال هذه األفعال متعدیة بنفسهاوقد أدى هذا التعلق دالالت تختلف عن دالالت اس

 استعمالوحي بها یوغیر ذلك من الدالالت  التي لصاق التعدیة واإلوواالمتداد هذه الدالالت العلو 
  .فةحروف الجر المختل

  :أصل وجودهافي   إلیهاجتحالتباألفعال التي  ّالجار والمجرور تعلق _ 
ُِّ وانما قیدت بها ،في أصل وضعهاال تحتاج إلى حرف الجر التي األفعال یشمل هذا النوع      ٕ

ٍأدیة معان معینة في السیاقات التي جاءت فیها، فاألفعال التي ال تحتاج إلى حرف ّحروف الجر لت
واألفعال من هذا النمط  ، والنوعان السابقان فرعان لهذا األصل،الجر في أصل وضعها هي األصل

والتعلق حیث یكون ال یطلبه على اللزوم، بل . "اع األفعال المتعدي منها والالزمتشمل كل أنو
إلى المقصد في الكالم، كـ ذهبت معك وقعدت في منزلك وانطلقت إلیك، فإن هذه األفعال بالنسبة 

... انطلقت إلیك: ًانطلقت من عندك، وتارة: ًإنما تطلبه بحسب ما طلبته مقاصد الكالم، فتقول مرة
ّوفرق بین فعل یطلب الحرف الجار من جهة وضعه، وفعل یطلبه من حیث هو مقصود في  ٌ

  1"الكالم

ّني تعلق حروف الجر باألفعال التي ال تحتاج إلیه في أصل وجودهمعا    :اّ
ّإن تعلق الجار والمجرور بالحدث ما هو إال واحد من تلك القیود التي تقید الحدث في  ٌّ ّ ّ

ٍّالفعل بمعنى فرعي،  ً یؤكد أنها ال تزاد عبثا، بل ٍمعان ولطائف وأسرارفي هذه القیود من وما یكمن ً َ َ ُ ُُ
ُوهذا ما نلحظه من فرق في استعمال  2ِضیه المقام،ٍلداع یقت  ﴿ :في قوله تعالى) الالم وعلى(ُ

قد ذكرت عند سبق ] على[ قد ذكرت عند سبق النفع و]الالم[ َّإن "ْ؛ إذ3  ﴾

  على معنى القهرَّوذلك ألنك تلحظ في الالم معنى التملك واالنتفاع وتلحظ فيّالضر، 
   4."واالستعالء
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َفي دیوان امرئ القیس في مواضع  من األفعال النوع تعلق الجار والمجرور بهذا وقد
ّمختلفة، وأدى هذا التعلق دالالت وفوائد متنوعة بتنوع حرف الجر ّ ، ویمكن أن نتناول فوائد هذا ٌّ

ّتعلق كل حرف من حروف الجر على حدالتعلق ودالالته من خالل  ّ   .ةّ

  :)الباء(معاني 

ّعدة معان للباء الجارة التي تعلق، منها الظرفیة؛ نحو ذكر النحویون    ُ  ﴿:قوله تعالىٍ

 ﴿:" والسببیة؛ نحو قوله تعالى.َفي مصر: ، أي1﴾ 

بسبب ظلمهم وبسبب : ، أي2﴾
والتعویض؛ ). ُأمسكت بزید،(واإللصاق؛ نحو). ُضربت بالسیف(واالستعانة؛ نحو . ّصدهم

ٍاشتریت الفرس بألف درهم:(نحو ِ َ ُأذهبه: ، أي3﴾ ﴿:الىوالتعدیة؛ نحو قوله تع). ُ ََ .

َبعتك الثوب بطرازه(؛ نحو )مع(وبمعنى  ﴿:؛ نحو قوله تعالى)عن(وبمعنى . مع طرازه: ، أي)َ

ًمصاحبا : ، أي)َخرج بعشیرته( وبمعنى المصاحبة؛ نحو . ٍعن عذاب: ، أي4﴾
ّوقد نص سیبویه على أن معنى اإللصاق هو أصل معاني ). أقسم باهللا(والقسم؛ نحو . عشیرته ّ

   5الباء
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ًأربعة وأربعین موضعا(ّوقد تعلق هذا الحرف بالفعل في الدیوان فیما یقارب    ، وقد أدى 1)ً
  : المعاني اآلتیة

  :منها قوله ًموضعا) ثمانیة عشر( ورد هذا المعنى للباء في :الظرفیة الزمانیة والمكانیة_ 

ِِّتضيء الظالم بالعشاء كأنها        منارة ممسى راهب متبتل ََ ُ ٍُ َ ُْ ُ َّ ِ َ َّ2  

ّففي البیت تعلق الجار والمجرور    ِبالعشاء(ّ ُ، حیث یصف )تضيء(بالفعل المضارع ) ِ
ًالشاعر المرأة وصفا حسیا دقیقا، ذكر فیه بیاض ساقها الشدید وبیاض أصابعها، وهي لبیاضها  ً� ِّ

  . ء في وقت العشاء، وأجمل ما یكون الضوء وقت العشاء حیث العتمة الشدیدةكأنها منارة تضي

، وقد وقع هذا  االستعانةبداللة الفعل مع االسم المجرور به حرف الباء تعلق ُ یفید:االستعانة_ 
  : ًموضعا في الدیوان منها قوله) ثالثة عشر(ّالمعنى لحرف الجر الباء المتعلق بالفعل في 

ُحمته بنو ا ْ َلربداء من آل یامن      بأسیافهم حتى ُأقر وأوقراَ ْ َّ َّّ ٍ ِ ِ3  

َّفدع ذا وسل الهم عنك بجسرة      ذمول إذا صام النهار وهجرا ُ ُ َّ ََّ ٍ َ ٍَ ْ َ ِ َ ِّ ْ َ4  

، وهذا التعلق أفاد تقیید )حمته(بالفعل ) بأسیافهم(في البیت األول تعلق الجار والمجرور   
قد جاء هذا التقیید ضمن مجموعة و، )بنو الربداء ( بها الفاعلالتي استعان داللة األفعال باألداة

ِأبیات شكلت لوحة جمالیة رسمها الشاعر لظعن المحبوبة وقت رحیلها، إذ غدت كحدائق الدوم  َّ ِْ ْ َ ْ ِ ْ ُ ً ًّ ّ ٍ

ُونخیل ابن یامن التي تعد من أنعم النخیل وأطولها، وقد حمته بنو الربداء بسیوفها ومنعته من أن  ْ ُّ َ ُ ِ
َل إلیه حتى كمل حمله ونضج ثمره، ما زاد من قوة التشبیه وجمالیتهَیوص َ َُ ِ .  

                                                             

، 28/5، 25/1، 27/1، 23/2، 23/1، 20/2، 20/1، 19/1، 18/1، 17/4، 8/1 :الدیوانامرؤ القیس، :  ینظر1
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118/3+118/3 ،119/1 ،132/2 ،148/1 ،149/2  ، 
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تقیید داللة الحدث في الفعل بالعلة أو حرف الجر الباء مع مجروره یفید تعلق : السببیة والتعلیل _
داء هذا المعنى في  بالفعل ألً وجاء حرف الباء متعلقا،لسبب الذي استوجب حصول ذلك الفعلا

  : منها قولهعدة مواضع 

ِأرانا موضعین ألمر غیب      ونسحر بالطعام وبالشراب ٍَّ َّ ُ َُ ْ ُ َ ْ َ ِ َ ِ1  

ُنسحر(تعلق بالفعل     ْ ِبالشراب(و) ّبالطعام(مجرور الجار وال) ُ ، ِّالسحر والخدیعةأسباب ، ف)ّ
َوقد عبر الشاعر عن دنو أجله، وادراكه لحقیقة غیب عنا وقتها، و، الطعام والشرابهي  ُِّ ٍ ٕ ِّ ُ ُهي حقیقة ّ

َالموت، وكیف أن اإلنسان رغم ضعفه فإنه یتجرأ على فعل اآلثام، ثم ینتقل إلى الفخر بنفسه كأنه  ََ ّ
ّیرثیها، فقد جاء هذا التعلق متضمنا ما فیه توبیخ وانكار إلسراع اإلنسان للموت المغیب، وانخداعه  ٌ ٕ ٌ ً ِّ ّ

   .وهو مما یلهینا عن الموت وینسیناه. بسبب الطعام والشراب

ًهذا المعنى هو أصل معاني الباء عند سیبویه كما ذكر قبل قلیل، وهو معنى : اإللصاق_  َ ِ ُ
ًوقد صرح أبو حیان أن هذا اإللصاق یكون حقیقة أو ّاختصت به الباء من بین حروف الجر، 

ٍمررت بزید، التصق المرور : وصلت هذا بهذا، وأما المجازي فنحو: فأما الحقیقي فنحو. ًمجازا

 معنى اإللصاق الحقیقي في دیوان امرئ القیس ً وقد ورد حرف الجر الباء حامال2.ن قرب زیدبمكا
  :ِفي غیر موضع، نحو قوله

ُحور تعلل بالعبیر جلود ُ َّ ُ ِ    بیض الوجوه نواعم األجسام   هاٌ ُ ُ3  

ُتعلل( بالفعل في البیت )بالعبیر(تعلقت شبه الجملة    َّ ٌفالتطیب بالعبیر ملتصق ،)ُ ِ ُ َُّ  بجلود َّ
َُّالحور وان استعین بالعبیر للتطیب لكن الفعل یقتضي اإللصاق فالزعفران یقع على الجلود ویلتصق  َّ َ ٕ

َبها مرة بعد مرة ٍوهذا المعنى في سیاق الوقوف على األطالل والتشبب بهند وصواحبها، ومن . ً

  .  ّمظاهر التنعُّم التصاق الطیب باألجسام

                                                             

َنسحر. 97 :الدیوانامرؤ القیس،   1 ُنخدع: ُْ َ ْ ُ . 
 ). اإللزاق(، )التزق(، و)التزاق( وقد استعمل أبو حیان لفظ . 4/1696 : ارتشاف الضربّأبو حیان، :   ینظر2
ُتعلل. 115 :الدیوان القیس، امرؤ  3 َّ َ ًیطیبن بالزعفران مرة بعد مرة، : ُ َ َّْ ُ 
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ًِّجر الفعل الالزم متعدیاوذلك بجعل حرف ال: التعدیة_  ، وجاءت هذه الداللة في دیوان امرئ القیس ّ
  : في مواضع عدة، منها قوله

ِخلیلي مرا بي على ُأم جندب     نقض لبانات الفؤاد المعذب َِ ِ ِ ُ َ ِّْ ُ ُ ُ ِّ ََّ ُ َّ1  

َّمرا(بالفعل ) بي(  تعلق الجار والمجرور    ِّوالمرور لیس لخلیلي  ّما أوصل الفعل وعداه،) ُ
َّالشاعر، وانما للشاعر؛ ألن الفعل  َّمرا(ٕ َّمرا( ولما كان الفعل َأنشئ من أجله،) ُ  في الجملة ًمسندا) ُ

 العائد المفعول به إلى المسند إلیه من تعدیته ومجاوزته لهذا َّدُب فالاأللف العائد على خلیلیه إلى 
 إلى  الفعلمجاوزةلیدل على مع مجروره ) الباء( حرف الجر الشاعر، لذا استعمل على ذات الشاعر

   .المفعول به

  :یقول، حرف الباء هذه الداللة في الدیوانویؤدي : المصاحبة_ 

ِكأنَّ التجار أصعدوا بسبیئة      من الخص حتى أنزلوها على یسر ْ ُ ِّ ُ ٍ َ َ َِ ُ َ ِّ2    

ِفصعودهم بالسبیئة یعني ) أصعدوا( بالفعل  في البیت)ٍبسبیئة(تعلق الجار والمجرور   

ْهر وفرتنى(ُسبیئة معهم، فهو یصف الجاریتین وال َّ وكیف تفوح منهما رائحة المسك التي تشبه ریح ) َ
با، وكیف أن ماء الفم یشبه خمرا من أطیب أنواع الخمور اصطحبه التجار معهم من بلد  ًالصَّ ّ

ّالخص المشتهر بأطیب أنواع الخمور ُ .  

 انحسار بالفعل  مع االسم المجرور به، فیفید تعلقه هذه الداللة ّ حرف الجر الباء  ویؤدي:البدلیة_ 
 هذه الداللة في ًِّمؤدیا دیوان امرئ القیس في  هذا الحرف، وقد جاءة الحدث بمعنى البدلیةدالل

  :موضعین اثنین؛ من ذلك قوله

ُوقاهم جدهم ببني َأبیهم         وباألشقین ما كان العقاب َُ ِ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ُّ3  

  

                                                             

  . 93: الدیوان امرؤ القیس، 1
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ُوقد طوفت في اآلف ْ َّ ِاق حتى      رضیت من الغنیمة باإلیابْ ِ ُ َّ ِ 1  

جعل القتل في بني  َّفالحظ) وقاهم(بالفعل في البیت األول ) ببني(تعلق الجار والمجرور 
ًقتال مجردا لیس القتل، لكن هذا وهو ال یدري كنانة َّ ً َّ، وانما ْ ِ من بني أسد قتلة أبیهٌ بدلٌقتل فیهمٕ َ .

  . دم نیله منهمفالشاعر یشعر باألسف والحزن لع

ّوفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرور  ُالشاعر استبدل الرجوع ف) ُرضیت(بالفعل) ِباإلیاب(ّ
ُالغنیمة والظفر، وهو یتحدث عن حالتین متقابلتین عاشهما؛ فبعد أن كان یركب الجیش بواإلیاب  ّ

ٍالكثیر الذي یستر كل شيء لكثرته فیقتحم به األماكن المكینة فیعود ظ ّافرا منتصرا تبدل حاله، ّ ً ً
ّوهذا التعلق مما ال بد . ُوضعفت قواه فصار یقبل ویرضى بالرجوع إلى أهله بال فائدة أو غنیمة ّ

  . ّمنه؛ ألنه یفرق بین حالین عاشهما الشاعر

ٍوقد ورد في دیوان امرئ القیس في موضع واحد، ،  هذه الداللةّویؤدي حرف الجر الباء: القسم_ 
  : وهو قوله

ِلفت لها باهللا حلفة فاجر       لناموا فما إن من حدیث وال صالح ٍ ِْ ُُ ٍ َ َ ْ َ2  

والقسم من . ّ، وذلك حین خوفته المرأة منهم)حلفت(بالفعل ) باهللا(ّالجار والمجرورّتعلق   
  . أسالیب التوكید في اللغة العربیة

ْمن(معاني  ِ :(  

ّذكر النحویون عدة معان لحرف الجر األصلي    ٍ ْمن(َ فمن ذلك كونها البتداء الغایة ، )ِ
ْمن(في داللتها على انتهاء الغایة، والغالب على استعمال ) إلى(ًمناظرة لـ  في هذا المعنى، وال ) ِ

ٕتكون عند سیبویه إال في المكان، وأبو العباس المبرد یجعلها ابتداء كل غایة، والیه ذهب ابن  ّ
وقد أجاز )... ُعجبت من فالن(، و)كوفةُخرجت من ال: (ِدرستویه وغیره من البصریین فتقول
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، وتكون 1﴾ ﴿: الكوفیون استعمالها في الزمان؛ نحو قوله تعالى

ًأخذت درهما من المال( للتبعیض؛ نحو  ْ ، وللمزاولة أي )ٌثوب من صوف(، ولبیان الجنس؛ نحو )ُ
   2).ته من فالن وأخذته من حاجةروی(؛ نحو )عن(بمعنى 

ًموضعا، وقد أدى ) ثمانیة وثالثین( في الدیوان ما یقرب من ّبالفعل التام) من(وقع تعلق   
  :ٌتقیید هذا الحرف بالفعل معاني ابتداء الغایة، والسببیة، والتبعیض، وهذا بیان لهذه المعاني

ًغایة في غیر الزمان كثیرا وفي الزمان ال البتداءویكون " : الزمانیة والمكانیةالغایةابتداء _ 
ْمن(ّ، وقد تعلق حرف الجر 3"ًقلیال ٍستة (ّبهذا المعنى بالفعل التام في دیوان امرئ القیس في ) ِ

  : ًموضعا، منها قوله) وعشرین 

ِكتیس الظباء األعفر انضرجت له     عقاب تدلت من شماریخ ثهالن ِْ َ ِ ْ َّ َِّ َُ ٌَ ُ َ ْ ِْ ِ َ4  

ُتنورتها من أذر ْ ِعات وأهلها            بیثرب َأدنى دارها نظر عالّ ٌ ِ ْ َ ٍ5  

ْتدلت(بالفعل ) من شماریخ(البیت األول تعلق الجار والمجرور في   ف    َّ ّفالتدلي، ) َ  ئ یبتدّ
ِشماریخ ثهالن،من  ، الذي یشبه في سرعته سرعة تیس الظباء والشاعر یصف سرعة الفرس َ

ٍلما كان انقضاض العقاب من مكان مرتفع كانت سرعته المذعور بسبب انقضاض العقاب علیه، وك ٍ
َأكبر، مما یفزع التیس أكثر، وبالتالي تزداد سرعته، فتقیید الفعل بحرف الجر  ْ ُ ِ ْ أفاد في المبالغة ) من(ُ

  .والكثرة
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ّوفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرور   ْتنورتها(بالفعل ) ٍمن أذرعات(ّ ُ فتوهمها ورؤیة ،)َّ ُ ُّ
  . یغامر للوصول إلى المرأة والتمتع بها قد جاء من مكان أذرعات وبدأ منها، فالشاعرِنارها 

َمواضع في دیوان ) سبعة ( بالفعل ألداء هذا المعنى فيًف متعلقا الحرجاء هذا :السببیة والتعلیل_ 
  :امرئ القیس منها قوله

ِّصرفت الهوى عنهنَّ من خشیة الردى     ولست بمقلي ا ُ ْ ُْ ََّ ِ ِ َ ْ َ ِلخالل وال قالُ ِ ِ1  

حا    َتخطف خزان الشربة بالضُّ ِ َِّ َ َّ ََّ ُ َّ ِ   وقد حجرت منها ثعالب أورال        َ ْ َ َ
2  

ٍخشیةمن ( تعلق الجار والمجرور األول البیتفي          ف ْ ُصرفت(بالفعل  ) َ ْ َ ُفصرف الشاعر ، )َ ْ َ
ْاألوانس الجمیالت الخلقة ْالخشیة من الردى، إذ یتحدث الشاعر عن  ُالهوى عن األوانس سببه ِ

ُّالنواعم اللواتي یهلكن من هویهن ویضللن أهل الحلم والنهى، ِْ ِْ َِ ُ َ َ ُْ َّ ُ قد عمل حرف الجر واالسم المجرور  وِ
  . ّبه على توضیح علة صرف الهوى

ّ        وفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرور َ ْحجرت(بالفعل ) منها(ّ َ ه ، فاختفاء ثعالب أورال سبب)َ
ّالعقبان، وقد تعلق حرف السببیة ومجروره بالفعل في بیت من مجموعة أبیات یشبه فیها الشاعر  ٍ ِّ ْ
ُالحصان في سیطرته على الوحش واألوابد بالعقاب الكثیر الصید، ثم یستطرد في وصف العقاب،  ّ

ُومما یدلل على قوته هروب ثعالب األورال بسببه ّلة هروب ّوبالتالي قدم لنا حرف السببیة ع. ِّ
ّالثعالب ما أسهم في تصویر عقاب مبالغ في قوته، وتأدیة معنى القوة والسیطرة والنفوذ ٍ ُ ٍ ُ .  

) من(دون غیرها من حروف الجر، وذكر المالقي أن ) من(ًالتبعیض معنى تنفرد به  :التبعیض _
ّ خفي، وهو أن ًكثیرا ما تقرب من التي لبیان الجنس، حتى ال یفرق بینهما إال بمعنى" التبعیضیة 

ِالتي للتبعیض تقدر بـ  ُ َّ ِ، والتي لبیان الجنس تقدر بـ ـ)بعض(َُ ُ َّ َ ومثل للتبعیضیة 3)".تخصیص الشيء(ُّ َّ

                                                             

 . 35 :الدیوان  امرؤ القس، 1
  . 143/2، 120/2، 120/1، 108/1، 99/4، 62/2: ألبیاتوینظر أمثلة في ا. 38:   المصدر السابق2
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بمعنى التبعیض في ) من( وقد ورد حرف الجر 1.﴾  ﴿بقوله تعالى

  : مواضع، منها قوله2)عةأرب(دیوان امرئ القیس في 

ِوبیضة خدر ال یرام خباؤها      تمتعت من لهو بها غیر معجل َ ُْ ُ َ ٍ ُ ّ ِ ُِ ٍ3  

ِتمتع من الدنیا فإنك فان     َ ْ ِ من النشوات والنساء الحسان   َّ ِ ِ ِِّ َ َّ َ4  

ُتمتعت(في البیت األول بالفعل ) ٍمن لهو(تعلق الجار والمجرور            ر وهذا من لهو الشاع ،)ّ
ًبعنیزة في مشهد بیضة الخدر، فقد اعتاد الشاعر أن ینال حظه من المتعة بها مرارا  وتمتعه  ّ ْ َُ

ّعدیدة، وعلیه یكون تمتعه بعضا من كل ً ّولكن تقیید ) تمتعت بها: ( وكان بمقدور الشاعر أن یقول. ّ
   .الفعل بحرف التبعیض أفاد الكثرة والمبالغة وأظهر قوة الشاعر واعتداده بنفسه

ْتمتع( بالفعل الثاني في البیت )ّمن النشوات( و)من الدنیا(تعلق الجار والمجرور         كما  ّ(، 
ّتمتع من الدنیا وبعض ما فیها من النشوات والنساء الحسان، علما أنه كان ال بد من شبه : أي ً ٍ ّ

ْتمتع(الجملة الثانیة إلیصال الفعل  خره بقوته التي أضفاها ٌ، وفي هذا داللة على اعتداده بنفسه وف)ّ
ٌّحث الغتنام ) ّتمتع من الدنیا:( على حصانه، والشاعر قد فاتته الفرصة برحیل النبهانیة، وهو بقوله

  .  الفرصة والتمتع ببعض ما في الدنیا من النشوات والنساء الحسان قبل فوات األوان 

  ): إلى(معاني _ 

ْمن(ّاء غایة العمل كما أن ، فهي النتهالنتهاء الغایة) إلى( تكون          البتداء غایة العمل، وال ) ِ
ْیعدل عن هذا األصل إال بدلیل، ٌانتهاء الغایة مقید بوجود قرینة، هل ما ّ وذكر ابن عصفور أن 5ُ َّ

ِاشتریت الثوب إلى طرفه:" ٌبعدها داخل فیما قبلها أم أن الغایة تنتهي إلیه؟ وذلك نحو قولك ِ ْ" ،
ْالشراء؛ ألن العادة تجري أن یشترى الثوب مع طرفهٌفطرف الثوب داخل في  اشتریت :" وأما قولك. ُ

فیما قبلها؛ ألن العادة جرت أن ال تباع ) إلى( ما بعد ُدخلُ، فهو مما ال ی"األرض إلى الطریق
                                                             

  . 92:   آل عمران 1
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إنه داخل ومنهم : وأما ما لم یكن فیه قرینة دالة، فقد اختلف النحاة بشأنه؛ فمنهم من قال. الطریق
، فمنهم من قال بدخول الشجرة في "امتلكت هذه األرض إلى الشجرة:"  وذلك نحو قولكمن منع،

الملكیة ومنهم من قال بعدم دخولها، وقد اختار ابن عصفور مذهب أكثر المحققین من النحاة، وهو 
  1.ًفیما قبلها حمال على األكثر) إلى(عدم دخول ما بعد 

، 2ًموضعا) َخمسة عشر(ُوان امرئ القیس فیما یقرب من ّبالفعل التام في دی) إلى(ّ         تعلق 
  : منها قوله

َیرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه     كما ت ُ َ ْ َ ْ ِ َرعوي عیط إلى صوت أعیسَ َْ ِ ِْ ٌ ِ   3اْ

ِأقصر إلیك من الوعید فإنني      ِ َِّ ِ َِ ْ ِ مما أالقي ال أشد حزامي   ْ َِ ُُّ4 

َیرعن(بالفعل ) إلى صوتي(ور  األول تعلق الجار والمجرالبیتففي            َْ ّوالجار والمجرور ) ِ
َّالكواعب ومیلهن رجوع ینتهي ْ إذ،)ّْترعوي(بالفعل ) ِإلى صوت أعیسا( ِ عند صوت الشاعر، فهو  ْ

َُیظهر ْ َّمعشوقا تطلبه الفتیات الكواعب لجماله وحسنه ونعومة شبابه وهذا ما یدعوهن  نفسه ُ ْ ُ إلى ً
ِالمیل إلیه والكلف به ًالمیل یلزم أن یكون مقیدا ا هذّلكن، ََ وهذه الغایة هي  ،نتهي عندهای بغایة ُ

وتقیید الفعل . بهذا الفعل) إلى صوتي(  الجار والمجرور الشاعرق ّ، ومن ثم علصوت الشاعر
ّمما ال بد منه؛ كي یظهر الشاعر اعتداده بنفسه، بل هو مناط البیت كله) إلى(بالحرف  ْ ُ َّ .  

ّ الثاني تعلق الجار والمجرور        وفي البیت ْأقصر(بالفعل ) إلیك(ّ ِ ،  ینتهي عندهاالذي) ْ
ّفالشاعر یطلب فیه الشاعر من سبیع بن عوف أن یرجع عن توعده له، وهو ما یدلل على فخر  ّ ٍْ ْ ِ َُ
ٍالشاعر بنفسه وعدم خوفه،  ومن متطلبات وتبعات فخر الشاعر بنفسه أن یطلب من سبیع التوقف  ْ َُ

َیجب أن تحدد، وعن الوعید َّ   . ینتهي إلیها، وهي ذات الشاعر ٌ جهة)القصر عن الوعید(ذا  لهُ

  

                                                             

َارتشاف الضرب من لسان العرب ،وأبو حیان األندلسي. 1/517 :شرح جمل الزجاج ابن عصفور،:   ینظر1 ّ:5/1730 . 
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  ): عن(معاني _ 

ُ        تستعمل  ْ َرمیت السَّهم عن القوس( ًللمجاوزة كثیرا؛ نحو ) عن(ُ ْ كما ) بعد(، وتكون بمعنى )ُ

كما في قول ) على(وتكون بمعنى  2.بعد طبق: ، أي1﴾  ﴿:في قوله تعالى

  : الشاعر

ٍاله ابن عمك ال أفضلت في حسب     َ َ َ ْ َ ُْ َ ِّ ُوال أنت دیاني فتخزونيِّعني ِ ْ َ َ َّ َ َ3  

َّال أفضلت في حسب علي: أي ٍ َ َ َ .  

 4ًموضعا) ٍخمسة وعشرین(ّبالفعل التام في الدیوان فیما یقرب من ) عن(ّ        وقد جاء تعلق 
  : المجاوزة، منها قولهفقیدت الفعل بمعنى 

ِفلما أجنَّ الشمس عني غیارها      نزلت إلیه قائما بالحضیض ًِّ ُُ ْ ََ ِ َ َ ّ
5  

ُرب مكروب كررت وراءه    فیا ْ َ َُ ٍ َّ   وعان فككت الغل عنه ففداني   َّ َ َ ُ ُْ َُّ ٍ6  

ًوبا غی لیس الشمس فغیوب، )َّأجن(بالفعل )  يعن( تعلق الجار والمجرور األول البیتفي         ف
ًمجردا َّ، وانما هو ّ ًالشاعر نفسه، وكان مصاحبا مجاوزة الشاعر وهو فوق  مقید بمجاوزته غیوبٕ َ َ

ّالمرقبة یرقب ألصحابه، فما نزل عن الجبل حتى تجاوزه غیوب الشمس، وهو ما یؤكده تعلق  ) ّلما(ُ
  ).ُنزلت(الظرفیة الشرطیة بالفعل 
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ّ        وفي البیت الثاني تعلق الجار وال ُفككت(بالفعل ) عنه(مجرورّ ْ ًففك الغل لیس حدثا مطلقا؛  ؛)َ َْ ً ِّ ُ ُّ َ
ٌوانما هو فك مقید بمجاوزة األسیر، أي ََّٕ ُ ٌّ ّجعل الغل یتجاوز األسیر، وهذا غیر : َ ُ؛ ألن فككته )ُفككته(ُ ّ

ّیستدعي وجود الغل في یدیه قبل الفك، أما  َّفككت الغل عنه(ُ ُ ّفهو فك الغل وتجاوزه قبل أ) ُ ُ َّن یقید ُّ ُ
ُّبه، وهو ما یدل على مروءة الشاعر وفضله وكرمه واسراعه في فك العاني قبل أن یقید؛ فهو یهب  ُ ّ ُ ٕ ُّ

ُّإلغاثة المكروب والدفاع عنه، ویفك العاني بماله الخاص أو یمن علیه ویطلقه ّ ُّ .  
ّتعلق حرف الجر أدى   وقد):بعد(بمعنى (الظرفیة الزمانیة _  ان امرئ القیس في دیوبالفعل ) عن(ّ
َى آخر غیر المجاوزة وهو الظرفیة، وقد ًمعن   : في قوله هذاوردَ

ٍوأعلم أنني عما قلیل   ّ َّ ُ َ َ   سأنش               ْ ُب في شبا ظفْ ُ ِر وناب ُ ٍ1  
ل حا لم تنتطق عن تفضُّ ِوتضيء فتیت المسك فوق فراشها      نئوم الضُّ َ َ ُْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ2  

ٍعما قلیل(جرورّ        تعلق الجار والم ُسأنشب(بالفعل ) ّ ّ، إذ قید حرف الجر )َ ّ الفعل بمعنى ) عن(ْ
ِّالظرفیة الزمانیة، فالنشب في شبا ظفر وناب سیكون بعد قلیل، فالشاعر یشعر بدنو أجله وأنه  ُ َ ِ ٍ

ّالحق بأبیه وأخیه وعمه ومن مات من أجداده، فهو بعد قلیل سیتعلق بأظفار المنیة ّ َ ّ ٌ .  
ِعن تفضل(البیت الثاني تعلق الجار والمجرور         وفي  ْتنتطق(بالفعل ) ُّ ) عن(، وكانت )ِ

َبعد(بمعنى  ْ ِلم تنتطق بعد تفضل:( ، أي)َ ُّ َ ْ َ ْ وداللة ذلك أنها ال تضع النطاق بعد لبس الثوب الواحد . َِ
ّم وهو لتخدم اآلخرین، وانتطاق الثوب یكون بعد لبسه، وهذا المعنى یبقى في دائرة المعنى العا

  .  المجاوزة

  : )على(معاني _ 
هو على السطح، وتكون : تقول" ّمن بین حروف بمعنى العلو واالستعالء،) على(ّ        تختص 

َأنا على الحج العام: للعزیمة، تقول . أنا على ما عرفتني به: وتكون للثبات على األمر، تقول. ّ
ُزید على عمرو، أي مخالفه: وتكون للخالف، تقول ُِ ُ ٍ ٍ راجعة إلى أصل -ٕ وان انشعبت -وهي . ٌ ٌ

 أو ما 4،﴾  ﴿:لالستعالء حس�ا كما في قوله تعالى) على(وتكون  ،3"واحد
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ّیقرب من الحس ُ ً،وقد یكون االستعالء معنى كما في 1 ﴾ ﴿: نحو قوله تعالى؛يُ

الظرفیة؛ نحو قوله ) على(وقد ذكر بعض النحاة من معاني . 2﴾﴿:الىقوله تع

بالفعل ) على(ّ وقد تعلق 4في ملك سلیمان، : ، أي3﴾ ﴿: تعالى

ّ وقد أدى تعلقه معنیي 5ًموضعا) اثنین وأربعین(ّالتام في دیوان امرئ القیس فیما یقرب من 
  . االستعالء والظرفیة

  :منها قوله: الستعالءا_ 

ِعوجا على الطلل المحیل ألننا     نبكي الدیار كما بكى ابن خذام َ ُ ُ َ َّ َ َّ ِ ِِ ََّ ُ6  

ْأعني على الته ِام والذكرات    َمَّ َ َّ َ  یبتن على ذي اله ِ َ ْ ِ ِم معتكراتَ ِ َ ْ ُ ِّ7  

فلما رأى الشاعر ، )عوجا(بالفعل ) َّى الطللعل(َّ األول تعلق الجار والمجرور البیتففي           
َّدیار المحبوبة رقت مشاعره وحن ألیام اللقاء ما استوجب البكاء علیها، فاالستعالء استعالء هیبة  ُ ْ ّ

  .یعة البكاء فیهالما تالءم  مع طب) عوجا إلى الدیار: ( ٕوتكریم واجالل لهذه الدیار ولو كان القول

ِعلى التهمام(ّ       وفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرور  ْ ى هذا ضف وقد أ،)ّ أعني(بالفعل  )َّ
ٍ على الفعل داللة االستعالء أیضا فقد امتأل قلب الشاعر هما وحزنا فأصبح غیر قادر على التعلق َ ً ْ � ً
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50/3 ،52/3+4 ،61/3 ،61/3 ،62/2 ،66/2+3 ،67/3 ،72/1 ،75/4 ،78/4 ،79/3 ،81/2+3 ،86/2+5  ،
، 126/2، 125/2، 120/2، 116/1،ـ 114/4، 112/4، 111/1، 105/1، 91/2+4، 90/2+3، 89/2، 87/1

140/1 .  
  . 114/4:   المصدر السابق6
 . 78 :المصدر السابق  7



 63

ّالسیطرة على همه فالتمس من صاحبه اإلعانة، وقید ا ِ ْلفعل بحرف االستعالء للسَّیطرة على هذه ِّ
  .  أن یحقق هذا المعنى) على(ّالهموم واإلحاطة بها، وال یمكن ألي حرف سوى 

  :، ومنه قوله)في(بمعنى ) على( وتكون :ّالظرفیة المكانیة

ِ    نزلت على البواذخ من شمام   َّكأني إذ نزلت على المعلى  َ1   

َّعلى المعلى(والمجرور ّففي البیت تعلق الجار           قد وقع  ، فنزول الشاعر)ُنزلت(بالفعل ) ُ
ََّمكان فیه المعلىفي  ًالذي منعه وأجاره، فقید الفعل بمعنى الظرفیة لیضفي على الممدوح نوعا من ، ُ َّ َ َ

ٍالتعظیم والتشریف والمنعة والغلبة والتمكین، فهو نزول بركة وخیر وأمان واطمئنان ٍ ٍ ْ َّ .  

  :)في(معاني 
للوعاء، وأن ) في(ُ        یؤدي هذا الحرف معنى الظرفیة الزمانیة والمكانیة، وقد ذكر النحاة أن 

ُالظرفیة أصل فیه، وال یثبت البصریون غیره، وهي للظرفیة حقیقة، كقولك ُ ٌالتمر في الجراب وزید :(ٌ
  2)ُدخلت في األمر: (، كقولكاً مجازأو) في الجبل

ّوقد تعلق حرف الجر        ) ٍثالثة وأربعین(ّبالفعل التام في دیوان امرئ القیس فیما یقرب من ) في(ّ
  : ، منها قوله3ًموضعا 

  

ًویأكلن بهمى جعدة حبشیة    ّ َ َ َ ًُ َ ْ ْ َ ْ ِ  ویشربن برد الماء في السبرات    ُ َِ َ ََّ ِ َ ْ َ ْ َ ْ
4  

َوغورن في ظل الغضى وتركنه      كقرم الهجان الفادر المت َِ ِ ِ ِِّ ِِ ْ َْ ََ ُ َ ْ َ َ َ ِشمسَّ ِّ َ5  

                                                             

 . جمع باذخ؛ وهو الشامخ العالي، وفي شرح الطوسي، شمام اسم جبل: والبواذخ. 140 :الدیوانامرؤ القیس،  1
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ِالسَّبراتفي (  تعلق الجار والمجرور األول البیتفي ف    َیشربن(بالفعل  ) َ َْ َ ِ، فشرب األُتن والفحل )ْ ِ ُ
ْما یوحي بقوة األتن وفحلها، ومن مظاهر هذه القوة شربها ، الغداة الباردة في زمن قد وقع  للماء ُ ِ ُ

ُتبدو األتن سحیث الماء شدید البرودة ) ِراتَفي السَّب (شربها للماءوبالتقیید بزمن ًللماء باردا،  أشد ُ
ًقوة ًوجلدا ّ َ   . من غیرها َ

ّ        وفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرور َفي ظل الغضى(ّ َ َغورن(بالفعل ) ِّ ْ ْالغور ُّ، فمحل)َّ َ 
ُّظلهو  َالغضى ِ ٌ ومن المعلوم أن ظل الغضى مكان تدخل فیه حیوانات الصحراء واألنسان،َ َ َّ ً طلبا ّ

ّللظل والراحة، وهذا یقود إلى القول بأن تقیید الفعل  ِّ َغورن(ِّ ْ ًبحرف الظرفیة قد أفضى إلى معنى ) َّ
ُآخر وهو توكید الفعل؛ ألنه كان من الممكن أن یكون النظم  ّفغورن ظل الغضى(َ َ ْ َّ دخلنها، : أي) َ

َولكن المقام الذي قیلت فیه الجملة تطلب تقیید الفعل بـ  َّ ُ ٍّ؛ فقد قیلت هذه الجملة في بیت مبني )في(ّ ٍ
ًعلى الذي سبقه، إذ یتحدث عن مطاردة الكالب القویة للثور مطاردة عنیفة وطویلة، ما أتعبها  ّ ِ ّ ْ ٌ

  . وأرهقها فطلبت الراحة

  ّمعاني الالم الجارة 

ّ         ذكر النحویون عدة معان لالم الجارة المتعلقة بالفعل؛ منها السببیة والتعل ِ ٍ یل، وهي التي ّ
َأحسنت إلیك لتشكرني(ّویسمونها الم العلة؛ نحو ) كي(تكون بمعنى  ُ ْ َ ِ َ ِجئتك لإلحسان(، و)ُ َ ُ ْ  وجعل 1،)ِ

َللعلة؛ وهي التي تكون مقویة لعمل العامل إذا ضعف عن ) كي(بعضهم الم العاقبة بمعنى الم  ُ َ ً ّ
ّ، ألن اإلكرام والعطاء لم یكونا )يأعطیته لیحرمن(، و)أكرمته لیشتمني(عمله بتقدیم مفعوله؛ نحو 

ّللشتیمة والحرمان، وانما لشيء آخر یتناسب مع السبب، لكن الشتیمة والحرمان كانا عاقبة الفعلین  ٍ ٕ
ُیقرب ) إلى(وهو قیاس؛ ألن ) إلى(تكون بمعنى ) الالم(ّوذكر بعض النحاة أن . 2)أكرم وأعطى( َُ ْ

 ﴿:؛ نحو قوله تعالى3في موضع اآلخرٌّ، فیدخل كل منهما )الالم(معناها من معنى 

من معاني  َّ أنالنحاةبعض  وذكر. 5﴾  ﴿:، وقوله4 ﴾
                                                             

  رصف والمالقي، . 4/61 :شرح الكافیةوالرضي، . 4/232: ّشرح المفصل وابن یعیش، 3/7 :الكتابسیبویه ، :  ینظر1
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 . 1/237 : ، مغني اللبیبموابن هشا. 99: الجنى الدانيوالمرادي، . 222: رصف المباني  المالقي، 3
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ٍالالم المتعلقة بالفعل التبلیغ، وهي الالم الجارة السم السامع لقول أو ما ّ :  في معناه للتبلیغ، نحوّ
ُقلت له، وفسرت له، وأذنت له، واستجبت له( ُ ُُ ُ ُ ُْ  ﴿:َ كما ذكر النحاة معاني أخرى كالتملیك، نحو1).ّ

 ﴿: نحو3، والتعدیة )أدوم لك ما تدوم لي: (، وشبه الملك، نحو2﴾ 
ٍوهم یرجعون معاني الالم كلها إلى معنى واحد هو االختصاص، قال . 4﴾  ً

ُأن معنى الالم في األصل هو االختصاص، وهو معنى ال یفارقها وقد یصحبه : والتحقیق:" المرادي ِ ُ ّ
ًمعان ُأخر، واذا تؤملت سائر المعاني المذكورة وجدت راجعة إلى االختصاص َْ َ ْ َِ ُ ُ ِّ ٕ ٍ."5  

َثمانیة وثالثین(ّجاء تعلق الالم الجارة بالفعل التام في الدیوان فیما یقرب من          ًموضعا) ٍ ِ ْ.6 
  : ّوقد أفضى هذا التعلق إلى المعاني اآلتیة

  : التعلیل والسببیة _ 1

 دیوان امرئ القیس في ما یقرب  ألداء هذا المعنى فيّ التام بالفعلًالحرف متعلقا         جاء هذا
  : ًموضعا، منها قوله) َ وعشرینٍأربعة( من

ٍ جوادا للذة    ْكأني لم أركب َّ ِ ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال         ً ْ ِ َ ًْ َّ.7  

َفجئت وقد نضت لنوم ثیابها     ٍ ْ ِلدى الستر إال لبسة المتفضل      ُ ِّ ََ ُ ْ ِ ِ ِّ8  

َجالت لتصرعني فقلت لها اقصري     إني امرؤ صرعي علیك ح َِ ِ ِْ َْ ٌ َُ َِّ ْ ُ ْ ُرامْ
9  

                                                             

  َارتشاف الضَّرب منوأبو حیان األندلسي، . 4/201: همع الهوامعوالسیوطي، . 99: الجنى الدانيالمرادي، :    ینظر1
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ٍللذة( األول تعلق الجار والمجرور البیت   ففي          ركوب الشاعر  فعلة ،)ُأركب(بالفعل ) َّ
، . هي اللذة الجواد ٌومغامراته ولهوه وجرأته وركوبه الجواد للتلذذ بالنساء وهو شاب قويٌّ ِّ ِ ُّ ِ ََِّ ُ ُ ْ ِوبذكرُ ْ ِِ  الجار َ

ِمقیدین بالفعل والمجرور  َ علم الس)ُأركب(َّ ِ ْاللذة والمتعةبب وهو ُ ُ َّ ْومن المعلوم أن الجواد یركب ، ِّ ُ َّ
ّللفروسیة والشجاعة ومطاردة األعداء، ولكن ببیان سبب الركوب بالالم خصَّص هذا الركوب وبانت  ْ ُّ

  .غایته

ُ        وفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرور  ُّ ٍلنوم(ّ ْ ْنضت(بالفعل ) َِ َ ُ،  فالشاعر یصرح باقت)َ ِّ حامه ُ
ََّخباء بیضة الخدر ومن ثم  ِ ِ ِتمتعهِ ِ َّ بها، وقد ذكر في هذا البیت َأنه عندما دخل على هذه المرأة ُّ

ّوجدها نزعت ثیابها للنوم، وهذا الدخول كان في اللیل، ومعلوم أن اإلنسان یخلع ثیابه لالستحمام  ٌ ْ
َأبان للسامع أن خلع) الالم(ّوللنوم وألشیاء أخرى، وحرف الجر  ْ َ ٌ الثیاب سبب للنوم ال لشيء آخرّ ِ .  

ّ        وأما البیت الثالث فقد تعلق الجار والمجرور المصدر المؤول ّ بالفعل ) ْأن تصرعني(ّ
َالجوالن، فعلة )ْجالت( رع، والشاعر یمدح هي َ َّناقته ویشید بسرعتها، وكیف أنها لنشاطها  الصَّ َ

ِّوسرعتها وصلت إلى درجت الجوالن والسیر في كل َ َ علم البیتفي ) الالم(َّ اتجاه، وبتوظیفه حرف َ ِ ُ
ُسبب الجوالن وهو صرع الشاعر ْ َ.  

  :التبلیغ_ 2

َمواضع) ِسبعة(ّجاء هذا المعنى لالم المتعلقة بالفعل التام في دیوان امرئ القیس في 
   :منها قوله 1

ْفقلت لها سیري وأر ُمامه  ِي زِخُ ِ  وال تبعدیني من جناك المعلل َ َّ ُ ِ ْ ُْ2  

ِقوال لدودان عبید العصا      ِما غركم باألسد الباسل      َ ِ َ َّ3  

َالعائد على عنیزة بالفعل) لها(َّ تعلق الجار والمجرور        ففي البیت األول ْ َ وفي البیت ) ُقلت(ُ
یكون المعنى المترتب على تعلق الالم ، و)قوال(بالفعل ) لدودان(ّالثاني تعلق الجار والمجرور 

 ولكن هذا التبلیغ في البیت الثاني،) أبلغا(، و)أبلغتها أعلمتها( هو البیت األولفي ) قال(بالفعل 
ْعنیزة(خاصٌّ بـ ٌفي البیت الثاني، فهو تبلیغ خاصٌّ ومخصوص ) دودان(قبیلة بیت األول، وفي ال) ُ

                                                             

  . 119/3، 66/1، 52/4، 36/4 ،35/1، 18/5، 12/1 :، الدیوان  ینظر امرؤ القیس1
 . 12 :المصدر السابق  2
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ْالكریه المنظر الجري: والباسل. ُیعطون إال على الضرب واإلذالل، وأراد باألسد الباسل أباه أو نفسه  . ء َ
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ِففي األول كان التبلیغ لغایة التطمین واالنتفاع وصرف ذهن ْبعنیزة وقبیلة دودان؛  ِ َْعنیزة(َّ ِّعن كل ) ُ
ا بها ُما یخیفها ویكدر علیها وعلى الشاعر، لذلك كان التبلیغ خاص� ُ ِّ .  

ُ        أما في البیت الثاني فالشاعر یحذر فیها بني أسد  ِّ  ویتوعدهم بعد أن نال منهم -  قتلة أبیه –ُ
ّوقد أدى تعلق الم التبلیغ معنى التهدید والوعید. ثأره، ّ .  

  : التعدیة_ 3

  : قولههامنّاللة، في عدة مواطن من الدیوان یؤدي حرف الالم هذه الد      

ِأبیني لنا إنَّ الصریمة راحة      من الشك ذي المخلوجة المتلبس َِّّ ََّ َُ ُ َِ َ ْ ِّ َ ٌ َ1  

) ماويَّ( من الفاعل ال تكون ، فاإلبانة)أبیني(بالفعل ) لنا( تعلق الجار والمجرور في البیت      ف
َّ، وانویتوقف  العائد على الذات )نا (الضمیر وهو هنا اإلبانة تقع علیه هذه إلى من َصلت ل تتجاوزمإ
من یلتمس فالشاعر ، علقه مع مجروره بالفعلوت) الالم( وذلك باالستعانة بحرف الجر الشاعرة،

َأن تفصح عما في نفسها بعد أن سألها الوصل واإلقامة) ّماوي( ْْ َ َ ِ ٌعة على واق) ّماوي(فاإلبانة من . ُ
وتعدیة  بإیصال الحدث ، والشاعر یمثل محور الحدث ومركزه، فقام حرف الالم )لنا(ذات الشاعر

َوهو ما فهم الحدث، ِ   ) .أبیني( من تعلق الجار والمجرور بالفعل ُ

  ): بمعنى إلى(انتهاء الغایة المكانیة _ 4

  :  ومنه قول امرئ القیس        

ٍفلما أن دنا لقفا ُأضاخ َ َ ِ ْ َّ2  

ّ       تعلق الجار والمجرور  ًكان دنو هذا السحاب منتهیا إلى موضع : ، أي)دنا،( بالفعل )ََِلقفا(ّ ُِّ ُ
ٍ المطر وما رافقه من برق ورعد، حیث بدأ هذا المطر ببرق ورعد كثیرین، یصف، فالشاعر )ٍُأضاح( ْ َ ٍ ٍ

َواستاقت الریح السحاب المحمل بالمطر إلى أرض أضاخ، فلما ثبت ُ َُ ٍ َّ ُ َت السحاب فیه سال مطره وكان ّ

                                                             

  . 101:  الدیوان امرؤ القیس،1
 . 149: المصدر السابق  2



 68

ٌوكان بالفعل حاجة إلى الجار والمجرور لبیان مكان نزول المطر وانتهائه، وهو مكان . أول المطر ّ ٌ
  . منیع، ومع ذلك فقد أغرقت قوة المطر حیواناته

  :)ّحتى(معاني _ 

َفتعلق هذا الحرف مع مجروره یقید 1في انتهاء الغایة،) إلى(كـ ) حتى         (  الحدث الذي یدل ُّ
أربعة (علیه الفعل بغایة ینتهي إلیها، وقد جاء في دیوان امرئ القیس تعلق هذا الحرف بالفعل في

  : من ذلك قوله2ًموضعا،) عشر

َونشرب حتى نحسب الخیل حولنا      نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا َ ْ َْ َ َ َ ُِ ِ ِْ َْ َ ًَ َ َّ َ ْ َ3  

َّأصد نشاص ذي القرنین حتى     ِ ْ ْ َ َ ََ َ ِتولى عارض الملك الهمام     َّ َ َُ ِ ِ ُ َّ4  

َنحسبحتى ( تعلق الجار والمجرور األول البیت         ففي   ِ ْ ُ، فالشرب)ُنشرب( بالفعل )َ ْ  ینتهي ُّ
َبحسب الخیل نقادا وبحسب الجون أشقرا ْ ِ ِ ْ َ ِ ً ّوالشاعر یتغنى ، والسیطرةََوهذا ما یوحي بالغلبة والقوة ، َ

َبالظفر والغلیة یوم ََ ُ ْ َ، وكان ظفره في هذا الیوم أشد ظفرا، وغلبته أقوى غلبة)ُقذاران (َّ ََ َُ َُ ًّ ْ ُ وهذا ما ، ُِ
ّاستوجب المتعة والشرب، ولكن  نتهي عندها، وقد انتهت ت یلزم أن تكون مقیدة بغایة المتعةهذه ُّ

ْبذهاب العقول وحیرة األبصار، وأصبح هو وأصحابه ال یفرقون بین المتضادین َّ ِ  هذا القید ّكما دل. ِ
َحتى نحسب(  الجار والمجرور الشاعرومن ثم علق . على المبالغة في السُّكر والمتعة واالحتفال ِ ْ َ (

  .بهذا الفعل

َّتولىحتى (المصدر المؤولتعلق الجار والمجرور         وفي البیت الثاني  َّأصد(بالفعل ) ََ  :أي، )َ
َأذهب جیش المنذر بن ماء السماء وأبعحتى  ِ ِ ْ َ ْ ََ ُده، والشاعر یمدح ْ ََّالمعلى(َ من بني تمیم الذي أجاره ) ُ

َّومنعه من المنذر بن ماء السماء، وصد المعلى لجیش المنذر ال بد له من غایة ینتهي عندها،  ُّّ ُ
                                                             

  معاني والفراء، . 4/164: همع الهوامعوالسیوطي، . 4/139:  المقتضبوالمبرد،. 4/231: الكتابسیبویه، : ینظر 1
  . 1/142: مغني اللبیب عن كتب األعاریبوابن هشام، . 2/393:    القرآن

  ،134/2، 121/2، 111/1، 106/2، 2+99/1، 3+93/2، 71/1، 2+58/1، 57/4: الدیوانامرؤ القیس، :  ینظر2
  140/3 ،146/1 .  
 . الفرس األسود: والجون. ِغنم صعار: النقاد. 71:  المصدر السابق3
  . 140: المصدر السابق 4
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ّوهي ذهاب جیش المنذر عن امرئ القیس وهروبه، ما أظهر قوة المعلى ووفائه وحفاظه على 
ٌاإلجارة، فهذا التعلق في سیاق   .  المدحُّ

ْمذ، (معاني _  ُمنذُ ْ ُ :(  

ُمذ، ومنذ(      یؤدي حرفا الجر  ْ ُ ختصان بأسماء الزمان، ی هماداللة ابتداء الغایة الزمانیة،  لكن)  ُ
الزمان ومن ثم تكون داللتهما هي ابتداء الغایة الزمانیة، وذلك إذا دخلتا على لفظ یدل على 

ْما رأیته مذ یوم: (؛ نحوالماضي من یوم الجمعة، أما إذا دخال على لفظ یدل على : ، أي) الجمعةُ
رأیته منذ : (نحو قولناالظرفیة ) في(ابتداء الغایة  وتكونان بمعنى َّالزمن الحاضر فال یدالن على 

  .1في یومنا : ، أي)یومنا

ْمذ(لم تستعمل         و ُمنذ(ّفي دیوان الشاعر، بینما تعلق حرف الجر ) ُ ْ ٍواحد ٍبالفعل في موضع ) ُ

  : في قولهفي الدیوان، وهو

ِقفا نبك من ذكرى حبیب وعرفان      ورسم عفت آیاته منذ أزمان ُِ ْ ُ ُ ْ َ ََ ٍَ ْ َ ََ ْ َِ ٍ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ2  

ِمنذ أزمان (الجار والمجرور تعلق        في البیت   ْعفت(بالفعل ) ُ َ ُفعفي الرسوم ، )َ ْ َ
 أن ابتداء الغایة یعنيا هذووقوف الشاعر وبكائه في الزمن الحاضر، ، أزمان من بدأ

ّما خلف في  .ال انقطاع فیه�ممتدا  �الجار والمجرور جعل الزمن مستمراالتي أفادها 
ًنفس الشاعر حسرة وألما ً.  

  :ّتعلق الظرف بالفعل التام في دیوان امرئ القیسمعاني  

ًذكر سابقا    ، أو مكانهالفعل بزمانه تقیید الحدث في دي إلى َّأن تعلق الظرف بالفعل یؤُ
، وتعلق الظرف  الظرف أنواع، فمنها المختص ومنها المبهمَّ أنًذكر في الفصل األول أیضاو

ُوانما له فائد أخرى یحددها السیاق، لتقیید الزماني أو المكاني للحدث فحسب اال یعنيبالفعـل  ِّ ٕ .

                                                             

 . 41 – 3/40: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكوابن هشام، . 3/30: شرح ابن عقیل ،ابن عقیل:   ینظر 1
  . 89: الدیوان:   امرؤ القیس2



 70

 حیث .امرئ القیسدیوان تعلق الظرف بالفعل التام المتصرف في سیتناول البحث في هذه الجزئیة و
ِمئة وخمسة(ّتعلق الظرف بالفعل التام في    : ّ وقد أفاد تعلقها المعاني اآلتیة1مواضع) ٍ

   :تحدید زمن الفعل_ 

 ،الفعل التحدید الدقیق لزمن الفعلب ه، إذ یفید تعلقة لظرف الزمانیوهذه هي الداللة الرئیس
تها ، لكن هذه الداللة ال تكون دقیقة كدقللة الزمانیة من مقتضیات األفعا الدالّومن المعلوم أن 

بالفعل التام  ّبالتقیید بظرف الزمان المتعلق باألفعال، وقد تعلق ظرف الزمان في دیوان امرئ القیس
  :ه قول هذه المواضعمنمواضع كثیرة، في  المتصرف

ِویهدأُ تارات سناه وتارة               ینوء كتعتاب الكسیر المهیض َ ِ ِ ْ َ َ ُ ً ُ ٍ2  

َن الفتى لم یغنكأ ْ ِ في الناس ساعة    إذا اختلف اللحیان عند الجریضّ َ ِ ْ َّ ً ّ3  

َوبدلت قرحا دامیا بعد ًُ ً ُْ َ ْ ٍ صحة  ِّ َ   لعل منایانا تحولن أبؤسا      َِّ ْ َّ َّ4  

ّْوغیر الشقاء المستبین فلیتني         َأجر لساني یوم ذلكم مجر ِ ُ ُُ َُ َّ َ ِ ْ ِ َّ ْ َ5  

َّتبیت لبوني بالقری َُ َُ ِة أمنا               وأسرحها غبا بأكناف حائلُ � ِ ُِ َ ْ ً َّ6  

                                                             

: َبعد] [  مرة41[: إذا] [ مرات9: إذ : [ وردت الظروف متعلقة بالفعل التام في دیوان امرئ القیس على النحو اآلتي  1
َدوین] [مرة واحدة: دون] [ مرتین: ًتارة ] [ مرات9: َبین] [ مرات7 ْ َ : َ غداة] [مرات4: َساعة] [ مرات7: َعند] [ مرة واحدة: ُ

ًغدیة] [مرة واحدة َّ َ : مع] [ مرتین: متى] [  مرة15: ّلما] [  مرات3: لدى] [ مرة واحدة: َقبل] [ مرات4: َفوق][مرة واحدة: ُ
َوسط] [ مرة واحدة: وراء] [مرة واحدة: َنحو] [مرتین �غبا] [ ّمرة واحدة: َالعام ] [  مرات9: َیوم] [مرة واحدة: ْ ] مرة واحدة: ِ

ْحقبة[   ]مرة واحدة: ِ
ًولم ترد في الدیوان إال مرة واحدة . 72 :، الدیوان القیس امرؤ 2 ً 
ًوردت في الدیوان ظرفا مرة واحدة. 77:   المصدر السابق3 ً ٌمثنى لحي، وهو منبت شعر اللحیة في الوجه) َّاللحیان(.  ً ْ َ. ،

 . 1330: ص) ل ح ي(الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة : ینظر
َبعد(وردت . 107: در السابقالمص  4 ْ ، 107/4، 99/3، 89/2، 75/4، 56/1، 35/4، 31/4: ّمتعلقة بالفعل في) َ

143/1 . 
  ، 49/4، 34/3، 28/4، 12/4، 3+11/1، 10/1، 9/1: ظرف زمان في) َیوم(جاء . 112: لمصدر السابقا  5

   62/3 ،109/1 ،112/1+2 ،122/2 ،127/1  . 
�غبا (م تردول. 95: المصدر السابق  6  . ً في الدیوان إال مرة واحدة)ِ
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 ، وفي)ُینوء(بالفعل ) ًتارة( والظرف )یهدأ(بالفعل ) ٍتارات( األول تعلق الظرف البیتففي   
ّتعلق الظرفین بالفعلین على التوالي داللة على أن هدوء البرق المؤمل بالمطر أكثر من حركته ٌ، 

َلم یبق الفعل الظرفین  بالمضارعینّ وزمن النوء، وبتقیید الفعلین ّوهذا ما وضحه زمن الهدوء ْ
ّالمضارع الدال على االستمراریة  مجهول الزمن الذي حل فیه هدوء البرق ونوؤه ّ .  

َیغن(بالفعل ) ًساعة(ّوفي البیت الثاني تعلق الظرف    ، )َاختلف(بالفعل ) َعند( ، والظرف)ْ
ٌفاختالف اللحیان حدث واقع عن ٌ لم (ّد الموت، دون غیره، وكان ال بد من الظرف لكي تتوضح عبارة َّ

ًیغن في الناس ساعة فاإلنسان عند اختالف اللحیین یصیر إلى انقطاع، فیرى أن إقامته في ). َ
الدنیا وعیشه فیها لم یطل أكثر من ساعة، وهذا ما یوحي بخصوصیة اللحظة تلك الخصوصیة لم 

َتكن لتظهر لو استعمل الفعال َیغن، اختلف(ن ُ   . مجردین عن الظرفین) ْ

َبعد(َّوفي البیت الثالث علق الشاعر الظرف    ُبدلت(بالفعل ) ْ الذي ) َالقرح الدامي(، فهذا )ّ
ٍبدله بسبب الحلة المسمومة جاء بعد صحة وعافیة، ولم یكن هذا القرح ممتدا لقرح سابق فصار  ْ َ � ٍ ِ َّ ُ ُ ُِّ

  .ًدامیا

َوفي البیت الرابع تعلق   َّأجر(بالفعل ) َیوم(  الظرفَّ َ ّحدد متى تمنى الشاعر ) َیوم(، والظرف )ّ
ّأن یجر لسانه  ْیشق ویقطع(ُ ُ ، وداللة زمن الفعل الماضي وحدها ال تفي بتوضیح الداللة، وعلیه )ُّ

ٍّقید لزمان خاص تمنى الشاعر فیه قطع لسانه، وهو یوم أساء إلى ) َیوم( یكون الظرف ٍحمیر(ٌ ْ ِ (
  . یها فخذلته ولم تنصرهّوتكبر عل

�غبا(ّوفي البیت الخامس تعلق الظرف    َمرة بعد مرة: ِ ُأسرجها(بالفعل) ًْ ، فالشاعر یرسل )ُ
ُّلبونه في المراعي یوما وتترك یوما، وابله قویة ال یستطاع ردها، ومن دواعي وأسباب كونها قویة  ُ َ ْ ُ ّ ٕ ً َ ًْ ُ

ُأنها ترعى یوما وترسل ثم تراح، فهي مخدومة و َ ْ   .ُمنعَّمةً

  تحدید مكان الفعل

  الداللةبخالف، والداللة المكانیة لیست من دالالت الفعل ویؤدي هذه الفائدة ظرف المكان     
ًوالشاعر أحوج إلیه لبیان مكان الفعل وزمانه؛ ألن زمان الفعل في الغالب یكون محددا ، الزمانیة َّ ُ

ٍلكن المكان غیر ذلك ألن الفعل حدث مقترن بزمان ال ٌ  بمكان، من هنا تبرز أهمیة ظرف المكان ٌ
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َأعطى الغني الفقیر صدقة أمام الناس: (ًفحین تقول مثال والحاجة إلیه ً َ  قد وقع العطاءم أن َفهُ، ی)ّ
َحدد زمان العطاء، فلم یكن بالمتكلم حاجة ) أعطى(فالفعل ، زل المنـَفي الزمن الماضي ومكانه أمام َّ

ّقد نمى الفائدة وزادها ووضحها، ف) أمام(أما الظرف . لظرف زمان وما یعنینا هو حصول هذه ّ
  : ومن ذلك قوله دیوان امرئ القیسبالفعل التام المتصرف في  المكانيالفائدة من تعلق الظرف 

ْلعمرك ما إن ضرني وسط حمیر       وأقیالها إال المخیلة والسكر ْ ُْ ُّ ُ َ ُِ ٍِ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ1  

ُإذا التفتت نحوي تضوع ریحها     ِ    نسیم الصبا جاءت بریا القرنفلَّ ُ ْ ََ َّ ْ َّ َ
2  

ْفلما بدت َ في اآلل دونها   ُ حورانّ   3َ  نظرت فلم تنظر بعینیك منظرا  ِ

ِقعدت له وصحبتي بین ضارج         وبین تالع یثلث فالعریض ٍ َْ َ ِ ٍ ََ ْ ُ َ4  

ٌداللة تعلق الظرف بالفعل في ، و)َّضرني(بالفعل ) ْوسط( تعلق الظرف ول األالبیتفي ف  
َعلى أن مخیلة الشاعر وسكره قد أضرا به وهو وسط  ْ َّ ُ َ ٍَحمیر(َّ ْ وبینهم، وهذا یفید السامع ویجعله ) ِ

ٍحمیر(ّیتعجب؛ فكیف یطلب من  ْ َعونا ومساعدة وهو یختال علیهم وسط دیارهم؟ ) ِ ْ ً  

الشاعر، فااللتفات جهته ومكانه نحو ) التفتت(بالفعل ) َنحو(وفي البیت الثاني تعلق الظرف  
ًوعلیه یكون اهتمام المرأة موجها نحوه ال غیر َّ .  

في منتصف ) حوران(ُ، حیث بدت )ْبدت(بالفعل ) َدون(وفي البیت الثالث تعلق الظرف   
ّفلم یر ما یسره) أسماء(ًالنهار مكانا غیر مكان  َ .  

ُقعدت( بالفعل) َبین(ّوفي البیت الرابع تعلق الظرف     البرق بین  فقعود الشاعر من أجل،)ْ
ِوهذا أیضا مما یتمم داللة الفعل، فالقعود ال یكون في فراغ، وهذا من األفعال . مكاني ضارج وتالع ُ ِّ ً

ٍّالتي تحتاج إلى وعاء مكاني لتمام معناه، وقد یتم المعنى بحرف جر كأن تقول ٍّ قعدت له في مكان : ٍ
  . َّكذا، ولكن الظرف هنا قام بهذه المهمة، فأكمل الداللة 

  
                                                             

َوسط(وقد وردت . 111 :الدیوان القیس، امرؤ 1  . بمحذوف مرةوّفي الدیوان مرتین، تعلقت بالفعل مرة ) ْ
ًفي الدیوان مرة واحدة ها هنا) استعملت نحو.15:  المصد السابق2 ً .  
: ّ، تعلق بالفعل في هذا البیت، وباسم المفعول في)راتم5(في الدیوان ) دون(استعمل الظرف . 61 : المصدر السابق3

 . 83/1: وبمحذوف خبر في. 65/4: وبمحذوف حال في. 62/4: من معنى التشبیه في) ّكأن(وبما في . 22/3
، 84/1، 54/2، 52/1، 50/1، 38/1، 24/3، 22/4، 18/1: بالفعل في) َبین(ّوقد تعلق . 73: المصدر السابق 4

 . ّ وفق ما قرره النحاةوكلها جاءت. 92/3
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  :الشرطیة _ 

 ًالظرفي فتكون ظروفا   تستعمل بعض الظروف استعمال أدوات الشرط مع احتفاظها بالمعنى 
، َّإذا، ولـما(: ملة على أخرى، وأشهر هذه الظروفمتضمنة معنى الشرط فتستعمل في تعلیق ج

ّ التام في دیوان ًّ ومما ورد من هذه الظروف متعلقا بالفعل1)، وحیثَّ، ومتى، وكلما، وأین، وأنىوأیان
  : منها على سبیل المثال قول امرئ لقیس). متى(، و)ّلما(، و)إذا(امرئ القیس 

ِورحنا وراح الطرف ینفض رأسه           متى ما ترق العین فیه تسهل َِّّ َ َ َ ُُ َّ َ ُ ْ ْ2  

ْفلما استطابوا صب في الصحن نصفه     وشجت بماء غیر طرق وال كدر ْ ِّ ٍَ ٍ َ ُِ ِْ َّ َُّ ُ ْ َّ ُ3  

ُّ مشت حوالبها أرنت                    كأنَّ الحي صبحهم نعيإذا َِّ َ َّ َ ْ َّْ َ ُُ َ َّ4  

ُّترق(  بالفعل ًمتعلقا) متى( جاء الظرف األول البیتوفي    البیت الثاني تعلق ، وفي )ََ
ّصب( بالفعل )ّلما(الظرف  ْأرنت(بالفعل ) إذا(وفي الثالث الظرف ، )ُ وقد أعطى هذا التعلق معنى ) َّ

ٌشعور العین بالراحة متوقف على زمن َّإن : لجملة زیادة على داللته الزمانیة، فیكون المعنىرط لالش
حن ملء نصفه من الخمر حین استطابوا الماء، . ارتفاع عین الناظر إلیه َفي الثاني صب في الصَّ ُ ُِ ْ َّ

ّفتوقف ملء الصحن على استطابتهم للماء ُ َ َوفي الثالث توقف حدوث الجواب . ّ على الفعل ) رنتأ(ّ
ْمشت( َّ َآتیك إذا :" ؛ نحو5"ًفي الشرط الذي یكون مقطوعا بوقوعه في المستقبل) إذا(وتستعمل )."ُ

ُاحمر البسر ْ ُ  7"مضافة إلى الجملة التي بعدها، والعامل فیها الجواب) إذا(َّمذهب الجمهور أن "و. 6" َّ
لشرطیة زیادة على معنى ارة في مواضع كثی أعطى للفعل ّوبهذا یتضح أن تعلق هذه الظروف

  .داللته األصلیة
                                                             

/ هـ1377مكتبة الخانجي، القاهرة،  أقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة، المساقي فاضل مصطفى،:  ینظر1
  . 327 – 323: م 1977
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   :التوكید

ٌالتوكید من الفوائد التي یفضي إلیها تعلق الظروف الزمانیة بالفعل وهو توكید معنويٌّ لزمن   
وقد وردت هذه الظروف في دیوان امرئ القیس في مواطن كثیرة، منها على سبیل . هذا الفعل
  :المثال قوله

ْولم ینسني ما قد  ِ ِ ْ ُ َّلقیت ظعائنا        وخمال لها كالقر یوما مخدراْ َ َُ ً ِّ ً ًَ َْ ُ ِ1  

ّفالشاعر تحمل عناء السفر والمشقة لدرجة ) ینسني(بالفعل ) ًیوما(في البیت تعلق الظرف 
ّأن النساء اللواتي في الهوادج لم ینسینه هذا العناء وتلك المشقة، ولكي یصرف المتلقي عن الشك 

  ).ًیوما(رف ّفي هذا أكد الفعل بالظ

  :ّالمعیة والمصاحبة

ل ـللداللة على مصاحبة االسم المضاف إلیها لفاع) مع (وهذا المعنى یؤدیه الظرف      
ٍجلس زید مع عمرو(مكانیة نحو ، وتكون هذه المصاحبة هق به أو مفعولّالفعل المتعل ، أو زمانیة )ٌ

ٍجاء زید مع بكر( نحو .  الظرف مع الفائدتین السابقتینذا وهذا یعني اختالف فائدة تعلق ه2،)ٌ
َّ، وهذا الظرف یكون للمصاحبة یعني أن الداللتین تكونان لوقوع الفعلَّـ ألن هاتین الزمانیة والمكانیة

َّ، وانما فیها مصاحبة بخالف الداللة الزمانیة ه المكانیة والزمانیة لیست مجردةداللت المكانیة في ٕ
 موضعین فيدیوان امرئ القیس  هذه الداللة في �ظرف مؤدیاوقد جاء هذا ال .الفائدتین السابقتین

  :اثنین، من ذلك قوله

ِوألقى ببسیان مع اللیل بركه         فأنزل منه العصم من كل منزل ِِ ِّ ٍْ َْ ْ ٌ َُ ْ ُْ َ َ َ ْ َ َ ُ3  

ِفصفا األطیط فصاحتین فغاضر      تمشي النعاج بها مع اآلرام َ ُ َِّ ٍ ِِ َْ ُ4  

                                                             

  .62:  الدیوان امرؤ القیس،1
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 مصاحبة المفعول به ّما یدل على) َأنزل(بالفعل ) مع(لظرف  األول تعلق االبیتففي      
ُبركه( ََ وفي البیت الثاني ، بركه تزامن مع اللیل فإلقاء السیل ،)اللیل( المضاف إلى الظرف لالسم) ْ

ْ، أي أن مشي النعاج تزامن مع مشي اآلرام)تمشي(بالفعل ) مع(تعلق الظرف  ّ .  

 قد أعطى دالالت دیوان امرئ القیسام المتصرف في  وبهذا یكون تعلق الظرف بالفعل الت   
ومصاحبته وفوائد مختلفة منها ما یوافق الداللة العامة لهذا التعلق وهي تحدید زمان الفعل ومكانه 

  . والتوكید والشرطیة

ّأفعال  بها حاجة إلى الظرف إلكمال داللتها واتمام فائدتها، قال المبرد هناك: إكمال داللة الفعل ٕ ٌ ٌ": 
ً، وقمت مكانا صالحا؛ ألنه ال یقوم إال ُ جلست مجلسا:، فنحوا المكان الذي ال ینفك الحدث منهأمف ً ُ

ّومما جاء من األفعال التي یتعلق بها الظرف إلكمال داللتها وبیان مكان حدثها قول . 1"في مكان 
  : امرئ القیس

ًإذا نحن سرنا خمس عشرة لیلة     ْ َ ََ ْ ََ َ ْ ْ ِ ِ  وراء الحساء  ُ ِ َمن مدافع قیصراَ ََ ْ َ ِ ِ ِْ2  

َسرنا(بالفعل ) َوراء( تعلق الظرف األول البیتفي ف   ْ فالسیر ، إلكمال معنى الفعل وداللته ؛)ِ
ًفي مكان، واال بقي السیر مطلقا، اًواقعال یخلو من أن یكون  ْ ُ  )َوراء (َالظرفُالشاعر  ّعلق لذا ٕ

  .إلكمال داللة هذا الفعل )سرنا(بالفعل 
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  . 69: الدیوان امرؤ القیس،  2



 76

  الثانيالمبحث 
  : ّتعلق شبه الجملة بما یشبه الفعل في دیوان امرئ القیس

ٌالعمل أصل في األفعال وفرع في األسماء والحروف، وال یعمل االسم إال إذا أشبه الفعل ٌ.1  
اسم الفاعل واسم : المشتقات العاملة عمل فعلها وهي: ء التي تشبه الفعل وتعمل عمله هيواألسما

   2.والمصدر واسم الفعل المفعول والصفة المشبهة
   :ّتعلق شبه الجملة باسم الفاعل_ 

ّاسم الفاعل مشتق دال على الحدث ومن قام أو اتصف به،   ٌّ ٌ للفعل أمر واضح تهومشابه 3ٌّ ٌ
 باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل ":ُوقف عنده النحاة من الجیل األول، قال سیبویه

ُیفعل(ا أردت في  أردت فیه من المعنى مالمضارع في المفعول في المعنى فإذا ًكان نكرة منونا، ) َْ َّ
ًهذا ضارب زیدا غدا، فمعناه وعمله مثل: وذلك قولك ً ًزیدا غداهذا یضرب  : ٌ جرى (وله فق. 4"  ً

) ضارب(عنوي فـ ُّیدل على وجه الشبه وهو شبه م) في المعنى(، وقوله یدل على المشابهة) مجرى
یقوم على ) لفظي(ك شبه بل هنا،  المعنى هو وجه الشبه الوحید، ولیس)یضرب(تحمل معنى 

إلحاق األلف والنون :  هوواألمر اآلخر،  مجاراة اسم الفاعل للفعل في حركاته وسكناتهاألول: أمرین
، والواو والنون الداخالت ونُ إذ تشبه األلف والن؛به في حال التثنیة، والواو والنون في حال الجمع

ّال التثنیة والجمع؛ والشبه في هذا من جهة اللفظ الظاهر؛ وذلك أن  ضاربان كـ على الفعل في ح
ًوان كانت هذه أسماءیضربان، وضاربون كـ یضربون ،   5. وتلك حروفٕ

َعمرو آكل مال الیتیم : ( مفعول به كما ینصبه الفعل فنقـول الفصار ینصب َ ٌ : كما نقول) ٌ
َزید یأكل مال الیتیم( َ ُ ًأن یكون منونا كما في المثل السابق: االت ثالثــ وهي،وهو یعمل في ح)ٌ ، وأن ّ

ًجاء الضارب عمرا (نحو) أل(بـ یكون محلى   وهو ما كان فعله یتعدى إلى ً، وأن یكون مضافا)ُ
ًفما كان معرفا بـ  7﴾  ﴿: نحو قولـه تعالى6مفعولین  یعمل دون قید أو شرط ) أل(َّ
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�داال ّ أما ما كان نكرة منونة فقد اشترط النحاة لعمله أن یكون 1ماضي والحاضر والمستقبل،في ال
:  نحوًخبرا: 3ً وأن یكون واحدا مما یأتي2. ألنه على لفظ المضارع ومعناه؛ٍحال أو استقبالعلى 

ًزید مكرم أخاه غدا( ٌ ِ ْ ُ ُمررت برجل متفوق ابنه:( ، نحوًصفةأو ). ٌ ُ ٍُ ََِّ ُ ًجاء زید حامال (، نحوًحاال، أو )ٍ ٌ
ًرمحا ْ ٌما جالس زید في مكتبه:(، نحویسبق بنفي أو استفهام، أو أن )ُ ٌهل جالس زید في (، و)ٌ ٌ
  ؟)مكتبه

ُّالمقصود بعمل اسم الفاعل عمل الفعل الذي اشتق منه أن المشتق من الالزم یعمل عمل و   َّّ ُ
ٍّالفعل الالزم، والمشتق من متعد یعمل عمل الفعل الم في شبه الجملة  وقد عمل اسم الفاعل. ّتعديُّ

َستة عشر(في دیوان امرئ القیس في  َ على ُویمكن أن نقسم هذا التعلق ّفتعلقت به، ، ًموضعا) َ
   .تعلق الجار والمجرور، وتعلق الظرف: قسمین

  : ّتعلق الجار والمجرور باسم الفاعل

  همواضع، منها قول) عشرة( في  في دیوان امرئ القیسّتعلقت شبه الجملة باسم الفاعل

ِغدائره مستشزرات إلى العال         تضل المدارى في مثنى ومرسل َ ُْ ُ ُ َ َ ُ ُ�َ ُّ ٌ ِ ْ َ ْ ُ4  

َهو المنزل االالف من جو ناعط     بني َأسد حزنا من األرض َأوعرا َ َ َْ ِ ً ْ ٍ ٍَ ِّ ُْ َ َّ ُ ِ ْ ُ
5  

َنحن جلبنا القرح القوافال ََُّ ََ ْ ُ  

ِیحملننا واَألسل النواهال َّ َ َ ْ ْ  

ِمستفرمات بالحصى جوافال ٍ ِ ْ َ ْ ُ
6  

                                                             

 . 3/76: شرح التسهیلابن مالك، : نظری  1
 . 4/99 :لمفصلشرح ا، ابن یعیش:   ینظر2
شرح وابن مالك، . 102 – 4/101: ّشرح المفصلوابن یعیش، . 417 – 3/416:  شرح الكافیةالرضي،: ینظر  3

  . 3/73: التسهیل
  17 :الدیوان  القیس، امرؤ  4
  65:المصدر السابق  5
  135:المصدر السابق  6



 78

ٍمستشزرات(باسم الفاعل ) إلى(ففي البیت األول تعلق حرف الجر   ٌّ، وهو مشتق من فعل )ْ
ّ، وقد عمل اسم الفاعل في شبه الجملة الجار والمجرور العتماده على 1)َاستشزر(الزم فوق ثالثي 

ٌفوقع خبرا، وفي هذا التعلق داللة على ) غدائره(ما قبله  ٌاالمتداد؛ إذ شعر هذه الفتاة مفتول إلى ً ُ ْ
َفیها انتهاء الغایة المكانیة، ما أضفى جماال أكثر على شعر هذه المرأة ) إلى(األعلى، و ً.  

ّوفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرور    ِالمنزل(باسم الفاعل ) من بني(ّ ْ ٌّوهو مشتق من ) ُ
ّ، فهو عامل ألنه معرف،ّ  تقو)َأنزل(الفعل  َنزل بهم ونزل علیهم،: " لٌ فهو نازل، ونزل منه، ... َ

ٍونزل من علو إلى سفل ... وأنزله على حكمه... ونزل عن األمر  ٍأنزلت حاجتي عن كریم ... ٍ ُ
ِوأنزل عن هذه األبیات ْ ْ ِ ِاُألالف(ٍّمتعد إلى ) المنزل(فاسم الفاعل . 2"ْ ٍواإلنزال بدأ من جو ناعط، ) َّ ِّ

ْمن(      . الغایة المكانیةهنا البتداء ) ِ

ّوفي البیت الثالث تعلق الجار والمجرور    ٍمستفرمات(باسم الفاعل ) بالحصى(ّ َ ُِ َْ ٌّوهو مشتق ) ْ
استفرمت :" ٍّوهو مما ال یحتاج إلى جار ومجرور في األصل؛ تقول) َاستفرم(من الفعل المزید 

ًوقد وظف الشاعر هذا التعلق داللة ًوقد عمل اسم الفاعل في شبه الجملة ألنه وقع حاال، . 3" المرأة ِ ّ ّ
ُّفي سیاق حدیثه عن سرعة الخیل المسنة الضامرة، إذ تسد فرجها بالحجارة التي تقرعها حوافرها من  ُ َ ْ ّ

  . سرعتها الشدیدة، و هذا غیر توظیف اسم الفاعل بدون حرف االستعانة الباء

  : ًیضا قولهّومن تعلق شبه الجملة باسم الفاعل في دیوان امرئ القیس أ  

ُلیالي یدعوني الهوى فُأجیبه   ْ ِ َن من أهوى إلي رُیْع  وَأ       َ ََّ ْ   4 ِانَوُ

ْأال إنما الدهر لیال وأعصر            ولیس على شيء قویم بمستمر َّ ِ ٍْ ُ ٌ ُِ ٍ ُ ْ ٍ ْ َّ5  

ِولم أشهد الخیل المغیرة بالضحا       على هیكل نهد الجزارة جوال ٍَّ ِ ُ ِ ِْ َ َ ْ َ ّ َ6  
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ّت االول تعلق الجار والمجرور ففي البی   ، وقد عمل اسم الفاعل )ِروان(باسم الفاعل ) َّإلي(ّ
واسم الفاعل ) رانیة(اسم فاعل مفرده ) روان(، و)أعین(ًفي شبه الجملة ألنه وقع خبرا عن المبتدأ 

ًیعمل مفردا وجمعا، وهو ٍرف َ تقول یرنو إلیه بط،)إلى(بحرف الجر ّالمتعدي ) رنا(من الفعل  هنا ً ْ
َّغني اسم الفاعل هذا عن حرف الجر؛ ألنه ال بد من تحدید الجهة التي ولهذا ال یمكن أن یستّخفي،  ُ

 اسم الفاعل إال مع الجار الشاعرفال یمكن أن یستعمل ینتهي عندها النظر، وهي ذات الشاعر، 
ّوقد تقدم الجار والمجرور لفائدة بالغیة غیر انتهاء ، علقین بهوالمجرور المت الغایة، وهي ّ

  ). ُوأعین من أهوى(ّ وهذا ما وضحه الكالم السابق .التخصیص

ّوفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرور    ٌ؛ وهو مصوغ )ّمستمر(باسم الفاعل ) ٍعلى شيء(ّ
ً، وعامل ألنه وقع خبرا لـ )َّاستمر(من فعل الزم مزید   ٍوهو من فعل. ّودل عل االستقبال) لیس(ٌ
ّیستمر علیه، ولما كان هذا التعلق في سیاق  ٍشيء من ّللدهرالبد و 1،)على(یتعدى بحرف الجر ُّ

الغربة والفراق بعد االجتماع واأللفة، استدعى الشاعر حرف االستعالء للداللة على سیطرة الدهر 
  .واللیالي واألعصر وقوتها

ّوفي البیت الثالث تعلق الجار والمجرور   ّلفاعل المعرف باسم ا) ٍعلى هیكل(و) ُّبالضحى( ّ
إغارة (فـ واالستعالء؛ وأفاد هذا التعلق تقیید الحدث في اسم الفاعل بمعنى الظرفیة ، )المغیرة(

وهذا في سیاق فخر الشاعر ). ِعلى هیكل (تكون) اإلغارة بالضحى(، و)الضحى (وقته) الخیل
ّبنفسه وشجاعته وعلو همته ّ .  

  :تعلق الظرف باسم الفاعل_ 

، وهذا التعلق یضفي على الحدث في اسم ق بالفعل الفاعل كما یتعل یتعلق الظرف باسم
) خمسة( في  هذا التعلقجاءوقد ،  الدالالت التي أضفاها على الفعلالفاعل دالالت ال تختلف عن

  : منها قول الشاعر، مواضع
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ْلعمرك ما قلبي إلى أهله بحر        وال مقصر یوما فیأتیني بقر ّْ ّ ُْ َِ ًِ ُ ٍُ ِ ِ ِْ ُ َ َ1  

ًیوما(ّلق الظرف تع   ٍمقصر(باسم الفاعل ) ْ ِ ْ ، وقد أدى الظرف معنى التوكید، فالشاعر ینفي )ُ
ّأن یقصر أو یتراجع عن جزعه زمنا محددا أو فترة معلومة، إنما إقصاره ثابت غیر متغیر ٌ ًّ ً ً ً َ ِّ ُ.  

  :ّوجاء تعلق ظرف الزمان لتحدید زمن الحدث في موضعین اثنین، قال امرؤ القیس  

ِمنبه بعد ما قد نوموا      وأنا المعالن صفحة النواموأنا ال ّ َ ُ ِ ُ َُّ ِّْ َ ُ َ2  

َّ، وقد اشتق من الفعل )ّالمنبه(باسم الفاعل ) بعد(ّتعلق الظرف   ُ �وعمل ألنه وقع محلى ) َّنبه(ْ

وهذا ما یفید في إتمام داللة الحدث؛ فالشاعر ویبقى شدید جفن العین ال ینام في الوقت ) أل(بـ 
فالتنبیه وقع في الظرف الذي كانوا فیه نائمین . ّم فیه أصحابه، ما یدل على حرصه علیهمالذي ینا

  ). بعد(وهذا ما أداه الظرف 

ّكما تعلق ظرف المكان باسم الفاعل في موضعین، وكانت فائدة هذا التعلق تحدید مكان   
  :الحدث، كما في قول امرئ القیس

َّكأني غداة البین یوم تحملوا     لد َ ِ ِى سمرات الحي ناقف حنظلَ ُ ِّ ِ ُ َ
3  

ٍ أیطال ظبي وساقا نعامة  ُله َ ٍ ْ ِ  وصهوة عیر قائم فوق مرقب  َْ َ ْ َ َ ٍ ٍ ْ َ ُ ْ َ4  

ُتعلق الظرف    َنقف(وهو من الفعل الثالثي ) ناقف(باسم الفاعل ) لدى(ّ َ َ، وما سوغ عمله )َ َّ
التعلق لتحدید المكان الذي بدا ّوقد وظف الشاعر هذا ). ّكأن(ًاعتماده على ما قبله؛ إذ وقع خبرا لـ 

ِناقف حنظل(فیه الشاعر  لبیان مكان ) ٍقائم(في البیت الثاني باسم الفاعل ) َفوق(وتعلق الظرف ) . َ
ِمرقب(ًمضافا إلى ) فوق(قیام ظهر العیر واستوائه، واستعمال ظرف المكان  َ ْ ِزاد من حسن منظر ) َ ْ ُ

َالحصان وأظهر تمام خلقه، وبین استواء َّ ِ ْ َه، فتعلق الظرف باسم الفاعل لم یكن عبثا أو حشو كلمَ ً َ َ ْ ُّ ُ .  
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ًومما تجدر اإلشارة إلیه أن النحاة قد عدوا صیغة المبالغة فرعا على اسم الفاعل   َْ ّ ّ ، بل ذهب ُ
ًبعضهم إلى جعلها ضربا من أسماء الفاعلین، والفرق بینها وبین اسم الفاعل أنها تفید الكثرة   َْ

ّاء تعلق شبه الجملة في دیوان امرئ القیس بصیغة المبالغة في موضعین اثنین وقد ج1.والمبالغة
  :فقط، هما في قوله

مر والتعداء سرحة مرقب ِعلى األین جیاش كأنَّ سراته        على الضُّ َ ْ ْ َْ ُ َ َ ِ ْ َّ ِ ُِ ٍ ّ2  

َإذا المرء لم یخزن علیه لسان ِْ ْ ُ َ ِ فلیس على شيء سواه بخزان ُه    ُ َّ َِ ُ ٍ 3  

) ُجیش(، فـ )ّجیاش(بصیغة المبالغة ) ِاألینعلى ( تعلق الجار والمجرور األول لبیتافي ف    
 ُّیعتزوالشاعر ، لدرجة أنه یبدو كأعالي الشجر وهو متعب ّوسمو وقوة فیه استعالء الحصان
ّوكونه سریعا  صفة قوة، بحصانه ُ  وهذا ما ،ّقوته وسرعته وهو متعب منها األقوى واألجمل، لكن ً

ّعن غیره، وأظهر تفوقه والذي أفاد هذه الداللة هو تعلق حرف االستعالء بجیاش التي بمعنى ّیمیزه  ّ ّ
  . ّاسم الفاعل الدال على المبالغة والكثرة

َّخزان(بصیغة المبالغة ) ٍعلى شيء(ّوفي البیت الثاني تعلق شبه الجملة    ّ؛ ما قید الحدث )َ
ُخزن(بحرف االستعالء، فـ ْ ِّالمرء السر فی) َ ّه علو معنوي، وْ ِدالة على من یقوم بالخزن على ) ّخزان(ٌّ

َّوجه المبالغة، والكثرة، وتقیید الحدث بحرف االستعالء دل على الخفاء واإلحاطة والمنع، وهو 
ّالمعول علیه في حفظ السر، ولو حذف الجار والمجرور لذهبت هذه الفائدة ّ ّ  .  

ّلة بالصفة المشبهة باسم الفمّتعلق شبه الج    : اعلّ

َ ما اشتق من فعل الزم لمـن قـام به على معـنى الثبوت  "الصفة المشبهة هي ٍ وكونها من ُ
ًلكنها قاصرة أصالَّدالة على الحدوث الفعل الالزم هذا یعني أنها  ْ ٌ .  
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ُوالصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل في العمل قال سیبویه هذا باب الصفة المشبهة :" ِّ
، الفعل المضارع، ألنها لیست في معنى َ، ولم تقو أن تعمل عمل الفاعلما عملت فیهبالفاعل في 

ً، كما ذكر النحویون وجوها أخرى لهذه المشابهة، إذ إنها 1"إنها شبهت بالفاعل فیما عملت فیهف
   2.َّتذكر وتؤنث، وتثنى وتجمع و تدخلها األلف والالم

َّال أن درجتها في العمل تنحط مشابهة الصفة المشبهة السم الفاعل جعلتها تعمل عمله إو
ٍّكما أنها مشتقة من فعل الزم المتعدٌعن درجة اسم الفاعل فهي فرع علیه في العمل  ٍ  وذلك جعلها ٌ

  . ًلذلك هي ال تنصب مفعوال به كاسم الفاعل. ال تقوى على العمل

َومما تجدر اإلشارة إلیه أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل الفعل الال ََّ ّ زم وفق ُ
ُتعجبني الطالبة الكریمة أخالقها:(تقول. الشروط التي یعمل بها اسم الفاعل ّالمودة بین (، و)ُ

ُاألصدقاء سریع اتصالها، بطيء انقطاعها ٌ ُ ّ ُما صعب بلوغ المجد لمن رامه(، و)ٌ ٌ ْ ًُِّأحب المرء لینا (، و)َ َ ُّ
ُطبعه ُ .(  

ه الجملة بها، بل على العكس من  لم یمنع من تعلق شبوضعف الصفة المشبهة في العمل 
ُفقد جوز النحاة، ذلك ٌرحٌزید بك ف( :ملة المتعلق بها علیها نحو قولنا تقدم شبه الجَّ َّ، وسوغ ذلك )ِ

   .3 " فیها من معنى الفعل وكذا عملها في الحال والتمییز ونحو ذلك "النحویون بأنه یعود لما 

  . مواضع) عشرة ( في دیوانّوقد تعلقت شبه الجملة بالصفة المشبهة في ال

ّتعلق الجار والمجرور بالصفة المشبهة ّ :  

ّتعلق الجار والمجرور بالصفة المشبهة في  منها  مواضع،) سبعة ( في  دیوان امرئ القیسّ
  :قوله
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َتجاوزت أحراسا وأهوال معشر     علي حراص لو یشرون مقتلي ُّ ِ ُِ ٍ َّ ٍ َ َْ َ ً ُ1  
ْأال رب خصم فیك ألوى ردد َ ْ ِ ٍ ْ َ َّ َِته      نصیح على تعذاله غیر مؤتلُ َ ُُ ِ ْ َ ِ ِ ْ ٍ ُ2  

رائر فاحش     شتیم كذلق الزج ذي ذمرات ِعنیف بتجمیع الضَّ ِ ٍِّ ُّ ٍِ ْ َ َِ ٍ ِ3  
ّفي البیت األول تعلق الجار والمجرور ّبالصفة المشبهة ) َّعلي(ّ ٍحراص(ّ ) حریص(، جمع )ِ

َحرص(من الفعل  ِ ٌ، وهذا فعل الزم من األفعال التي ال تن)َ ّفك عن الجار والمجرور،ٌ  وبتقیید الحث 4ُّ
في الصفة المشبهة بحرف االستعالء یظهر مدى سیطرة القوم وتسلطهم على الشاعر وقوامتهم على 

ً وقد عملت حراص لوقوعها صفة لـ .ًق الجار والمجرور بالجملتین واجباكان تعلف. المكان ٍمعشر(ٍ َ (  
ّوفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرور  ْخصم(ّبالصفة المشبهة ) ِفیك(ّ من الفعل ). َ

َخصم( ِ ٌورجل خصم كفرح:" جاء في القاموس المحیط) َ َِ َ ٌ ِ َ ٌ ّ وكان ال بد من حرف الجر 5"ُمجادل: ُ ) في(ّ
على بیان ظرفیة الحدث في الصفة ) في(ُلتحدید المخاصم فیه، وقد عمل تقیید حرف الجر 

  . ّالمشبهة
على ). عنیف(بالصفة المشبهة ) بتجمیع(ّالجار والمجرور ّتعلق فقد  الثالثفي البیت أما 

ّ، إذ عملت الصفة المشبهة لمجیئها صفة 6)عنف(من الفعل الالزم ) فعیل(وزن  ِللحقب(ْ ْ ) الحصان: ِ
 وبسبب تجمیع الضرائر صار ، ّفأوصل حرف الجر الصفة المشبهةفي البیت السابق لهذا البیت 

  .  ًالحصان عنیفا
دیوان امرئ  لنا أن تعلق الجار والمجرور بالصفة المشبهة في ظهرلسابقة  ااألبیات  من 

، وقد جـاءت هذه الدالالت دالالت مختلفة باختالف حروف الجر قد أفاد تقیید الحدث بالقیس
، والتعدیة، والظرفیة، االستعالء:(  وأهـم هذه الدالالت،رت فیهاُمتناسبة مع السیاقات التي ذك

  ) .والسببیة
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  :ّ الظرف بالصفة المشبهةتعلق

  : في قوله ،دیوان امرئ القیسمن  مواضع) ثالثة(المشبهة في  تعلق الظرف بالصفة  

ِكأنَّ سباعا فیه غرقى غدیة       بأرجائه القصوى أنابیش عنصل ُ ْ ُُ ًُ ْ ِ ِ ِ ِْ ًْ َّ ُ َ1  
َّبعیدة بین المنكبین كأنها         ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرا َ ُ � ِ ِ ِْ ّ َ َ ُ2  

ٌیاب بني عوف طهارى نقیة  ث َّ ِ ٍَ َ َ ْ َ ُ  وأوجههم عند المشاهد غران  ُ َّ ُ ِ َ3  
ًغدیة(في البیت األول تعلق الظرف  ََّ على وزن ) غریق(، مفردها )غرقى(ّبالصفة المشبهة ) ُ

َغرق(من الفعل الالزم ) فعیل( ًإذ عملت الصفة المشبهة في الظرف ألنها وقعت نكرة خبرا لـحرف ) َِ ْ
ًغرقى غدیة: (وقوله). َّكأن(التشبیه  َّ حین أصبح النهار كانت السباع في هذا الوقت غرقى، ویبدو ) ُ

ٌأنها كانت في صراع مع السیل طوال اللیل، وفي استعمال الظرف داللة على قوة السیل الممتدة  ْ ٍ
  . طوال اللیل وسكونه عند الغداة فبدت السباع غرقى

من الفعل ) فعیلة(على وزن ) بعیدة(بالصفة المشبهة ) َبین(ّفي البیت الثاني تعلق الظرف و
َبعد(الالزم  ُ ٍفة المشبهة لوقوعها خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره ص، وقد عملت ال)َ ً ٌعائد على ) هي(ّ

ّ وقد سوغ هذا الحذف ُهي بعیدة،:  التقدیرفي البیت السابق لهذا البیت،)  الناقة النشیطة:الجسرة(
ّوجود قرینة معنویة ِر قوة هذه الناقة ومتانتها وحسن خلقهااظهفي إ) بین(أفاد تعلق الظرف وقد . ٍ ْ َ .  

ِغران(هة بالصفة المشب) عند(ّ تعلق الظرف الثالثوفي البیت  َّ بیض وهو األ) ّأغر(جمع ) ُ
إذ وجوههم تكون ). وجوه(ً، وقد عملت الصفة المشبهة بالظرف لوقوعها خبرا للمبتدأ )ّغراء(مؤنثه 

فأفاد تعلق الظرف تحدید الزمن الذي تكون فیه وجوههم . َة عند الحوادث والمشاهدبیضاء مستبشر
  . بیضاء

اقتصر على الظرف  دیوان امرئ القیس قدأن تعلق الظرف بالصفة المشبهة في بان لنا   
  . غیر المبهم
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  : ّتعلق شبه الجملة باسم المفعول

َكل اسم اشتق لذات من وقع علیه" اسم المفعول  َ َ َّ ٍ ُیفعل( الفعل، وهو یعمل عمل ُّ َْ من فعله، ) ُ
ُزید مكرم أصحابه، كما تقول: َنحو ُ ٌ َ ُْ ُزید یكرم أصحابه: ٌ َ ْ ُ  فهو یرفع نائب فاعل؛ ألن فعله ما لم 1" ٌ

َّیسم فاعله اسم مشتق یدل عـلى معـنى مجـرد غیر دائم وعلى الذي :"  ویعرفه عباس حسن بقوله2.ُ
ّلى األمرین معا، وهما المعنى المجرد وصاحبه الذي وقع  أن یدل عـَّبد وقع علیه هذا المـعنى فال ً

  .3"علیه

ُیفعل(ولما كان اسم المفعول یعمل عمل  َْ فهو یشبه الفعل ویعمل عمله، وعمل المبني ) ُ
 اسم یشبهواسم المفعول .  ّللمجهول في شبه الجملة یسوغ  عمل اسم المفعول فیها كذلك بشروط

  ﴿:ومن عمله في القرآن الكریم قوله تعالى. 4روط عملهالفاعل في أحكامه وش

ْعلیهم ِ ْ َ ّ، إذ تعلق الجار والمجرور 5﴾َ   ). أل(ّباسم المفعول المحلى بـ ) علیهم(ّ

ُّمواضع؛ الجار ) ثالثة(في دیوان امرئ القیس  شبه الجملة باسم المفعول في تتعلققد و َ
  . ٍفي موضع واحدوالمجرور في موضعین، والظرف 

ّتعلق الجار والمجرور باسم المفعول ّ :  

  : وقد وقع في موضعین اثنین هما في قوله

ّتسلت عمایات الرجال عن الصبا   ِ ُ ْ َ    ولیس صباي عن هواها بمنسّ َْ ُ   6ِلِ
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ِمطعم للصید لیس له             غیرها كسب على كبره َ ٌِ ِْ َ َ َُ ٌَ ْ.1  

ّاألول تعلق الجار في البیت ف   ِمنسل(باسم المفعول ) عن هواها(والمجرور ّ َ ْ ، إذ عمل )ُ
  . ًالعتماده على اسم لیس فوقع خبرا له

ّفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرورو   ید(ّ ِللصَّ ٌَمطعم(باسم المفعول ) ْ ْ وهو من فعل فوق ) ُ
ٍّوهو فعل متعد إلى مفعولین، فاإلطعام وصل إلى االسم المجرور بواس) أطعم(ثالثي  طة حرف ٌ

  .  محور الكالم ومركزه) الصید(الجر، و

  : ّتعلق الظرف باسم المفعول

ٍوقد وقع هذا التعلق بموضع واحد من دیوان امرئ القیس وهو في قوله   ٍ ّ :  

َرن كالجفأدب ُزع المفصل بینهَ َ ْْ ِ َّ َ ُ ِ معم في العشیرة مخولٍ     بجیدِ َ َْ ُ ُِ ٍّ2  

ل (باسم المفعول) بین(ّفي البیت تعلق الظرف   َالمفصَّ ِّإذ عمل دون قید ألنه عرف، ف) ُ ق ُّتعلُ
ْالجزع) بین(یقع ) فالتفصیل(أكمل داللة الحدث في اسم المفعول،  هب) بینه(الظرف  ّوبهذا فإن ، َ

الحدث في اسم إذ تبقى داللة ُالتعلق قام بتحدید المكان الذي فیه حدث اسم المفعول، وأكمل داللته، 
  . ذا الظرف من دون هً ناقصةالمفعول

  :ه الجملة بالمصدربتعلق ش

هو االسم " ّ والمصدر الصریح األصلي، 3على الحدث المجردهو االسم الدال : المصدر     
ِّالذي یدل في الغالب على الحدث المجرد، ویشتمل على كل الحروف األصلیة والزائدة التي یشتمل  ّ ّ

در على أكثر منها دون أن یشتمل على علیها الفعل الماضي المأخوذ منه، وقد یشتمل هذا المص
ّالمیم الزائدة في أوله، وهي التي یبتدئ بها المصدر المیمي، ودون أن یختم بالیاء المشددة تلیها تاء 

                                                             

 . 126: الدیوانامرؤ القیس،  1
ْالجزع. 22: المصدر السابق  2 َالخرز: َ  . الذي فصل بینه باللؤلؤ: َّوالمفصل. َ
  . 3/171: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ،وابن هشام. 3/399 :شرح الكافیةالرضي، :   ینظر3
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َُالتأنیث، وهما اللذان یختم بهما المصدر الصناعي ْ ّأنه یدل " ّ، وداللته على الحدث المجرد  یعني 1" ُ
ٍّعلى أمر معنوي محض، ال صلة  ٍله بزمان وال بمكان، وال بذات، وال بعلمیة، وال بتذكیر أو تأنیث، ٍ

ٕولیس له وجود مادي تقع علیه إحدى الحواس، وانما وجوده ...  ٍوال بإفراد أو تثنیة أو جمع  ّ ّ
، وال من )زید، وطاولة(َّ، وبهذا فإن المصدر لیس من أسماء الذوات كـ 2" ٌمحصور في الذهن

ٕوانما تعمل المصادر ." ّعلى حدث ومن قام به أو وقع علیه أو اتصف بهّالمشتقات؛ ألنها تدل 
أن ینوب مناب : أحدهما: والمصدر یعمل في موضعین. 3"ّلمشابهتها لألفعال في تضمن حروفها

ًضربا زیدا(الفعل، ویشتمل على ضمیر مستتر كما في الفعل، نحو  ً فالمصدر ینوب مناب ) َ
ًأن یكون مقدرا بـ : واآلخر 4.تر فیهویتحمل ضمیر الرفع المست) اضرب( إذا أرید به ) ْأن والفعل(ّ

ًعجبت من ضربك زیدا أمس أو غدا(المضي واالستقبال؛ نحو  ًِ ِمن أن تضرب زیدا أمس : ، التقدیر)ُ ً َ
َعجبت من ضربك زیدا اآلن" إذا أرید به الحال؛ نحو ) ما والفعل(أو بـ . ًأو غدا ً َ مما : ، التقدیر"ْ

ًتضرب زید ُ  ﴿:  نحو قوله تعالى؛6ًمنونا:  والمصدر یعمل في ثالثة أحوال5.َا اآلنْ

ًومقرونا . 9 ﴾   ﴿: ؛ نحو قوله تعالى8ًمضافا و، 7﴾  
ْعقوق المرء والدیه من الكبائر: ( ؛ نحو قولك10)أل(بـ ُ ُ .(  

في ، فال إشكال في عمله مصدر یعمل عمل الفعل في الفاعل والمفعول بهالّلما كان  و
شواهد على هذا التعلق قول ، وهذا یعني أن شبه الجملة تتعلق بالمصدر ومن الةشبه الجمل

  :الشاعر

                                                             

 .  الهامش207 ، 3/181: النحو الوافي، عباس حسن  1
 . ، الهامش3/207: المصدر السابق  2
 . 1/537: المقتصد في شرح اإلیضاحر،   ابن عصفو3
 : واآلخر. 3/93 :شرح ابن عقیل  ابن عقیل، 4
 . 94 – 3/93: المصدر السابق:   ینظر 5
والمطرزي، . 3/94: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكوابن عقیل، . 1/162: األصول في النحوابن السراج، : ینظر  6

  . 4/74: ّمفصل شرح الوابن یعیش،. 73: المصباح المنیر
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 . 251:   البقرة9

 . 3/94: شرح ابن عقیلوابن عقیل، . 1/537 : المقتصد،وابن عصفور. 4/74: ّشرح ا لمفصلابن یعیش، :   ینظر10
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ٍبضرب بالسیوف رؤوس قوم    َ ِ   1ِ  أزلنا هامهنَّ عن المقیل ٍ

   .)ضرب(بالمصدر المنون ) بالسیوف (  فتعلق شبه الجملة  

ّستة منها للجار والمجرور واثنان . َعضموا) ثمانیة ( وقد تعلقت شبه الجملة بالمصدر في   
  :قال امرؤ القیس. للظرف

ِكدینك من أم الحویرث قبلها       وجارتها ُأم الرباب بمأسل َ َْ َ ِّ ِ َِّ ِّ َ ْ َْ ِ ِ ُِ2  

ُویوم عقرت ل َْ ِلعذارى مطیتي       فیا عجبا من رحلها المتحملَ َّ َ ً ََ ُ َِ ْ ّ3  

ِفعادى عداء بین ثور ونعجة      وكان عداء الوحش مني على بال ّ ِ ْ ُ ًِ ٍ َِ ٍَ ْ4  

ّ ففي البیت األول تعلق الجار والمجرور    ِأم الحویرثمن (ّ ْ َ ُ ّ، والجار )َقبل(والظرف ) ِّ
ِبمأسل(والمجرور  ِوهذا مما هو ضروري للمصدر؛ إلتمام داللته؛ فكان  )ینِد(بالمصدر المضاف ) َ

ْمن(ّحرف الجر  َّلبیان َأن ما القاه الشاعر ابتدأ من أم الحویرث وجارتها وامتد لهذه المرأة، وبهذا ) ِ ّ ُ َّ
ِوتعلق الظرف . ًاالمتداد یكون معتادا على ما لقیه من هذه المرأة ُ ٌبالمصدر فیه داللة على ) َقبل(ّ

ِبمأسل(وأما الجار والمجرور . اعتاد أن یلقاه،استمراریة ما  َ فقد قیدا الحدث بمعنى الظرفیة ) ْ
  . المكانیة

ُوفي البیت الثاني تعلق الجار والمجرور بالمصدر عجبا وهذا المصدر من الفعل  ً ّ َعجب(ّ ِ  (
ّیتعدى بحرف الجر  ّ؛ فهذا المصدر مصوغ من فعل الزم یحتاج حرف الجر إلیصاله ف5)من(ّ ٍ ٍ ٌ َ ّتتم ُ

ْالصیاغة ویجلى المعنى ُ .  

                                                             

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح ): هـ1331ت(الشنقیطي، أحمد بن األمین،: ّار بن منقذ التمیمي ینظرّ البیت لمر1
.: م1999/هـ 1419، 1محمد باسل عیون  السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:  وضع هوامشهجمع الجوامع،

 . 130:  واللمع في العربیة، ص190، 1/116: وللمرار األسدي في الكتاب. 2/305
  . اسم موضع: مأسل). ُالدأب، وهو العادة: ِّالدین. ( 9: الدیوانامرؤ القیس،   2
  . 11:   المصدر السابق3
 . 38: المصدر السابق  4
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في الشطر األول من البیت، إذ ) ًعداء(بالمصدر ) بین(ّوفي البیت الثالث تعلق الظرف 
ٌعمل المصدر في األول؛ ألنه منون، وتقیید الحدث في المصدر بالظرف ضروريٌّ إلتمام داللة  َّ

ٍالفعل، فهذا العداء وقع بین ثور ونعجة   . ّوال یتغیر المعنى) عادى( بالفعل )َبین(ّویجوز أن نعلق . ٍ

  : قولهً أیضا ومن التعلق بالمصدر في دیوان امرئ القیس

ْواني زعیم إن رجعت مملكا      بسیر ترى منه الفرانق أزورا ًَ ُ ُْ ٍ َّ ٌ ٕ  

َعلى الحب ال یهتدى بمناره     إذا سافه العود النباطي جرجرا َ ُْ ُّ َّ ُ ُْ َْ َ ٍ1  

ّتعلق الجار والمجرور   في البیت ) ٍسیر(ّفي البیت الثاني بالمصدر المنون  )ٍحبعلى ال (ّ
ٍبسیر على الحب: ( األول، التقدیر َّ، وهو مصدر مصوغ من فعل یحتاج إلى حرف الجر لكي تتم )ٍ ِّ ّ ٍ ٌ ٌ

ُسار علیه، وسار الشراب في رأسه، وله سورة في الحرب، وتسورت :" تقول. ٕداللته وایصال معناه َّ ٌ ْ َ
َإلیه الحائط، وسار ّ من بلد إلى بلد، وسار في الطریقِ ٍ".2  

  : ُ قولهً أیضاّومن تعلق شبه الجملة بالمصدر في دیوان امرئ القیس  

ِنطعنهم سلكى ومخلوجة          لفتك ألمین على نابل ِ ْ َ َ ْ َْ ً ْ ُ ََ َْ ْ ُ ُ َ3  

ِوما فعلوا فعل العویر بجاره    ْ ِ ُ َلدى باب هند إذ تجرد قائما    َ َّ َ َ ْ ٍ ِْ ِ4  

َفعیناك غ ِ ْ ِربا جدول في مفاضة    كمر الخلیج في صفیح مصوبَ َّ َ َُ ٍُ ِ ِّ ٍ ٍ ْ َ ْ
5  

ّففي البیت األول تعلق الجار والمجرور    َلفت(بالمصدر ) على نابل(ّ ْ ، وقد عمل المصدر )َ
ٍوالمصدر مشتق من فعل یحتاج  إلى جار ومجرور مع مفعوله لكي . في شبه الجملة؛ ألنه أضیف ٍّ ٍ ٌّ

ُلفت وجهه عن كذا لواه على غیر جهته،  " :تتم الفائدة؛ فتقول َ ولفته في كالمه أرسله ال یبالي ... َ
ُولفت ردائي على عنقي عطفته... كیف جاء،  ُ مدى ) على( وقد أوضحت داللة حرف االستعالء 6"ُّ

  .  ّإظهارهم على العدو وسطوتهم وتسلطهم؛ فهم یردون سهمین على النابل

                                                             

  . 66: الدیوان امرؤ القیس، 1
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ّوفي البیت الثاني تعلق الجار وا   وهو ). ْفعل( بالمصدر ) لدى(والظرف ) بجاره(لمجرور ّ
َفعل(ٌّمشتق من الفعل  ّوهذا فعل یتعدى بنفسه وبحرف الجر، تقول) ََ ّ وفي هذا )  ُفعلته وفعلت به: ( ٌ

فعلوا فعل العویر : ( فال یمكن أن تقول) الباء(التركیب یحتاج إلى شبه الجملة وحرف التعدیة 
  .ّف، ثم قام ظرف المكان بتحدید مكان الحدث الذي فیه وقعٌفهذا كالم غیر مؤتل) جاره

ّوفي البیت الثالث تعلق الجار والمجرور    المضاف، وهو ) ّمر(بالمصدر ) ٍفي صفیح(ّ
ّمصدر من فعل یتعدى بحرف الجر،  ّ ٍ ِّكمر : (فلو قال مع الجار والمجرور الشاعرولهذا استعمله ٌ

ِالخلیج صفیح مصوب َّ َ   . وظرفیة هذا المرور داللة المتلقي َلجهل )ِ

ّوبهذا یكون تعلق الجار والمجرور بالمصدر في دیوان امرئ القیس قد أضفى على الحدث   
، تعدیة الفعل الالزمو ّدالالت مختلفة باختالف حروف الجر، منها، ابتداء الغایة، والسببیة،

�یا، فأفاد في تحدید مكان ّأما الظرف فقد تعلق بالمصدر مرتین وكان مكان. الظرفیةواالستعالء، و
  .  الحدث

  : تعلق شبه الجملة بأفعل التفضیل

ُیعرف اسم التفضیل بأنه   َّ ُّاسم مشتق على وزن َأفعل یدل " ُ َ َ ْ ٌّْ َّ في األغلب على أن شیئین –ٌ
 وأفعل التفضیل ال یقوى قوة اسم الفاعل والصفة ،1" ِاشتركا في معنى، وزاد أحدهما على اآلخر فیه

ً، لذا ال یرفع فاعال ظاهراالمشبهة ٌخالد (وأكثر ما یرفع الضمیر المستتر؛ نحو  في اللغة المشهورة ً
ٍویرفع االسم الظاهر إذا صلح وقوع فعل بمعناه موقعه؛ نحو ). أشجع من سعید ُ َ َ ًما رأیت رحال ( َ ُ

ْأوقع في نفسه النصیحة كزهیر ُما رأیت رجال تقع النصیحة في نفسه: (، فإذا قلت)َ ً ُ  2.َّصح)  كزهیرْ
فإن "  ،وضعف شبهه السم الفاعل جعله ال ینصب المفعول المطلق وال المفعول به على األرجح

ٍوجد ما یوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل ُ َ ِ  ﴿: كقوله تعالى) أفعل( مقدر یفسره ُ

ٍموضع نصب بفعل مقدر یدل علیه  وهـو في ،ٌهنا مفعول به، ال مفـعول فیه) حیث(  3 ﴾  ٍ

َّ وذلك ألن الظرف والحال ؛ لكن هذا ال یمنع من عمله في شبه الجملة والحال والتمییز 4".)علمأ(
                                                             

  . 3/395: النحو الوافي، عباس حسن  1
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ًزید أحسن منك الیوم راكبا( نحو  ؛یكفیهما رائحة الفعل لنصبهما ٌزید (مییز؛ نحو ُنصبه التو ،  )ٌ
 ﴿:  نحو قوله تعالى؛)أفعل التفضیل(تعلق شبه الجملة بـوهذا یعني جواز  1). ًأحسن منك وجها 

بأفعل التفضـیل ) منا(و) إلى أبینا( تعلق الجـار والمجرور ، 2﴾ 

    قول جریرً ومن ذلك أیضا3).ّأحب(

  4یوم القیامة أفضلُك راغم       ونحن لكم ُلنا الفضل في الدنیا وأنف

وعلیه ، 5)" یوم(ً، وبه تعلق أیضا )أفضل(باسم التفضیل ) لكم(تعلق الجار والمجرور " فقد   
ّ، وقد تعلق شبه الجملة به في دیوان امري القیس في      لجملةشبه اّفإن أفعل التفضیل یعمل في 

  :منها قوله) ثالثة مواضع( 

ٍلیال بذات الطلح عند محجر  َّ َ ُ َ ِ ْ َّ ِ ُْ      أحب إلینا من لیال على ُأقرٍ ٍ ُّ6  

ینتهي ) ّالحب(، فانتهاء )َّأحب( التفضیل باسم) إلینا( تعلق الجار والمجرور البیتفي ف     
َفالشاعر قضى لیالي محببة مع األوانس عند ، الشاعر نفسهعند  ٍمحجر(َ َّ َ ّ، ولكن هذه )ُعلى أقر(و) ُ

َّاللیالي المحببة تنتهي إلى الشاعر وح ُّده دون غیره، فهي لیال مخصوص حبها به وحده، وقد أشار َ ٌ ٍ
  . ٍإلى نفسه بضمیر الجمع للتعظیم والتفخیم

  . أما التعلق باسم الفعل فهو مما لم یقع في دیوان امرئ القیس  
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  المبحث الثالث

  ّالتعلق باالسم الجامد وبحروف المعاني

  :تعلق شبه الجملة باالسم الجامد

ُ األسماء ال تتضمن حدثا، وانما تدل على الذات فقط وهي التي تسمى بـ هناك أنواعٌ  من    ٕ ً
ـائط وبیت وسـماء وحدیقة محـمد وكتاب وح: كاألعالم واألجسام واألعراض مثل) " اسم الذات(

 تعلق شبه ، وهذا یعني انتفاءماء على الحدث یعني انتفاء عملها وانتفاء داللة هذه األس،1"وزهرة 
ما یشبه (صفة مشتق ًنة معنى ِّ النحویین وجدوا بعض هذه األسماء تستعمل متضمَّن، لكالجملة بها

ً فرفعت فاعال ونصبت مفعوال َّ، وهذا ما سوغ عملهاًها تدل على معناها مجازامؤولةً بها وكأن) الفعل ً
ُ وبالتالي فهي تعمل في شبه الجملة فتتعلق بها، هذا ما قصده ابن هشام بقوله2. به  من البد:" َّ

َ، أو ما أول بما یشـبهه3" تعلیقهما أي الظرف والجار والمجرور بالفعل أو ما یشبهه  ّ ومثل ابن )ِّ
ٌ أي وهو الذي هو إله في " 4.﴾﴿:ّهشام لهذا التعلق بقوله تعالى

ٌإله واحد( فتقول ، غیر صفة، بدلیل أنه یوصفوهو اسم) إله( متعلقة بـ)في( فـ،السماء  ، وال)ٌ
ٌشيء إله( یقال ، الیوصف به َّ، وانما)ٌ  ًمحذوفا) هو(خبر لـ) إله(، و)معبود( صح التعلق به لتأویله بـٕ

ٌ فاعال بالظرف؛ ألن الصلة حینئذ خالیة من  عنه بالظرف أوًمبتدأ مخبرا) إله( یجوز تقدیر وال ٍ َّ ً
 ﴾﴿، وتقدیرمن الضمیر المستتر فیه ًبدال) إله(قدیر الظرف صلة و تیحسن ، والالعائد

ٌوفیه بعد، حتى قیل بامتناعه، ال من الضمیر العائد مرتینبدًمعطوفا كذلك؛ لتضمنه اإل َّ؛ وألن ُ
ٍ یكون سببه التخلص به من محذور، فأما أن یكون هو موقالحمل على الوجه البعید ینبغي أن ًعا ُ

،  مبتدأ وخبر﴾ ﴿، وال یجوز على هذا الوجه أن یكون في ما یحتاج إلى تأویلین فال

                                                             

  . 216: أقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة   المساقي، فاضل،1
 وحسن. 501 – 2/500: مغني اللبیب عن كتب األعاریبوابن هشام، . 2/260 : شرح األشمونياألشموني، :   ینظر2

  . 3/300: النحو الوافي، عباس
 . 2/499:  مغني اللبیب عن كتب األعاریب،  ابن هشام3
 . 84:  الزخرف4
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َوخـلو الصلة من عائد إن عطف، ُئال یلزم فساد المعنى إن استؤنفل ِ ٍُ ومن أمثلة التعلق باالسم  .1 "ّ
  : المؤول قول الشاعر الجامد 

ٌوانَّ لساني شهدة یشتفى بها  َ ْ ُ ُ     وهو على من صبه اهللا علقمٕ ُ َّ َ ْ َ
2  

ویله لتأ) علقم(والمذكورة متعلقة بـ) هَّصب(المحذوفة متعلقة بـ) على( فـ،)ٌعلقم علیه( أصله "  
ّ وجار ، الختالف متعلقي جار الموصول�ومن هنا كان الحذف شاذا). ّصعب أو شاق أو شدید(بـ

د في موضعین اثنین في دیوان امرئ القیس، األول وقد تعلقت شبه الجملة باالسم الجام. 3" العائد
  :  قوله

ِكأن طمیة المجیمر غدوة      من السیل والغثاء فلكة مغزل َِ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ََّّ ُ ّ ً ْ ُ ِ ْ َ ُ َ ّ4  

، فجبل )ٌمستدیر(لتأوله بمعنى ) فلكة(باالسم الجامد ) ِمن السیل(ّالجار والمجرور ّتعلق   
  . لالمجیمر صار یشبه فلكة المغزل بسبب السی

  :  في قوله:  الثاني

َولست بخزرافة في القعود       ولست بطیاخة أخدبا َ ُ ُْ ٍ ٍ َِ َّْ ِ ِْ َْ ََ َ
5  

ّتعلق الجار والمجرور    َ ، أو )مضطرب(لتأوله بمعنى ) ٍخزرافة(باالسم الجامد ) في القعود(ّ
 ینصرف معنى َ االضطراب أو الضعف أو الخور في القعود، فالفمحل). ّخوار(، أو )ضعیف(

ِ لست مضطربا وخوارا في ظرف فیه حاجة إلى الجلد، االسم المتعلق به إلى الظاهر فیكون المعنى ٍَ َ ٌُ ً ّ ُ
  . نفت عنه هذا الضعف واالضطراب إذا قعد)  في القعود(ولكن قید شبه الجملة 

  

                                                             

 . 2/500: مغني اللبیب عن كتب األعاریب  ابن هشام، 1
: شرح التصریح على التوضیحواألزهري، . 2/500: مغني اللبیبابن هشام، :  البیت لرجل من بني همدان، ینظر 2

  . 474: الجني الداني في حروف المعاني، والمرادي. 2/308: شرح المفصل، وابن یعیش، 1/177
 . 501 – 2/500: ، مغني اللبیب عن كتب األعاریب ابن هشام، 3
 . 25 :الدیوان  امرؤ القیس، 4
  . 129: المصدر السابق  5
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  :بحروف المعاني شبه الجملة تعلق 

ّ حروف المعاني هي حروف وضعت لمعان كان حقها أن یدل عل ُ ٍ ِ ُ كاالستفهام، یها بالفعل ٌ
، والتعجب، ، والتحضیض، والنداء، والعرضوالتوكید، والتشبیه، والتمني، والنهي، واألمر، والنفي

  1.إلخ  ...واالستغاثة

ًوباعتبار أن الحروف تدل على معنى في غیرها،  ُّ  اختلف النحویون في جواز تعلق فقد 2ّ
  :3  آراء للنحویین في ذلك هي، وذكر ابن هشام ثالثةفشبه الجملة بهذه الحرو

ًالمانعون مطلقا، وذلك اعتمادا على األصل فیها: ولاأل ُّ والحرف یدل على معنى في ٌ، فهي حروفً
ّفقد ذهبوا إلى القول إن متعلق . وهذا رأي جمهور النحویین. غیره  ﴿:في قوله تعالى) بنعمة ربك(َّ

  . ، ولیس النفي5انتفى ذلك بنعمة ربك:  علیه النافي أيَّ دلٌلعهو ف 4﴾

ُتدل على معان كان حقها أن یدل علیها بالفعل، بكونها  واحتجوا لذلكً مطلقا؛ المجیزون: الثاني َّ ٍ
ْ إذ  ﴿:  قوله تعالىنقل ابن هشام قوله فيو ،  ابن الحاجبقاله بدل ) إذ (": 6 ﴾ ِ

انتفى في هذا :  النفي، أيمن معنى) لن(ٕ، واما لما في المنفيإما ظرف للنفع ) الیوم(و) الیوم(من 
ٌالیوم النفع، فالنفي نفي مطلق، وعلى األول نفع مقید بالیوم ٌ ما ضربته : (إذا قلت: ًوقال أیضا. ٌ

ٌفإن قصدت نفي ضرب معلل بالتأدیب فالالم متعلقة) للتأدیب ٍ ٌل، والمنفي ضرب مخصوص،  بالفعٍ ٌ
َ، وان قصدت نفيٌتعلیل للضرب المنفي: وللتأدیب  بالنفي ٌ، فالالم متعلقةِّ الضرب على كل حالٕ

َإن انتفاء: والتعلیل له، أي  الضرب ِ الناس بتركُ بعضُبَّ، ألنه قد یؤد كان ألجل التأدیبِبْرَّ الضَّ
َما أكرمت المسيء : (ه في التعلق بحرف النفيُومثل ِ، وما أهنت المحسن لمكافأتهِلتأدیبهُ إذ لو ) َ

                                                             

  . 285: إعراب الجمل وأشباه الجملقباوة ، و. 4/453: ّشرح المفصلابن یعیش، :   ینظر1
 . 4/447: ّشرح المفصل ابن یعیش،:   ینظر2
 : 2/504: مغني اللبیب عن كتب األعاریبابن هشام، :   ینظر3
  . 2:   القلم4
  . 2/505: مغني اللبیب عن كتب األعاریبابن هشام، :    ینظر5
 . 39:   الزخرف6
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 الباء متعلقة ﴾ ﴿: هذا بالفعل فسد المعنى المراد، ومن ذلك قوله تعالىَقِّلُع

ُمجنون(، إذ لو علقت بـلنفيبا ْ  ولیس ، وهو الجنون الذي یكون من نعمة اهللاٍألفاد نفي جنون خاص) َ
َ نعت فقد ؛ ابن هشامقالوبهذا الرأي  . 1 "، وال المراد نفي جنون خاصٌجود جنون هو نعمةفي الو

ٌكالم ابن الحاجب بأنه كالم بدیع بجواز عملها في  التعلق بحروف المعاني ِعلى صحة َّواستدل. َّ
  :یه أن یعمل في الحال في نحو قولهٕواذا جاز لحرف التشب" : الحال في شعر امرئ القیس، قال

ُ العناب والحشف الباليِرهاْكَ      لدى وًابساَ ویًباْطَ رِ الطیرَكأنَّ قلوب َ َ ُ َُّ2  

  .3" مع أن الحال شبیه بالمفعول به ، فعمله في الظرف أجدر

، ٕق النیابة ال األصالة، واال فالعلى طریًالمجیزون بشرط  أن یكون الحرف نائبا عن الفعل : الثالث
النداء والتعجب أو ) یا(متعلقة بـ) الالم(قد ذهبا إلى أن ّذه ابن جني، فقاله أبو علي الفارسي وتلمی

   .4لنیابتها عن الفعل في هذه المعاني) ٍلزید یا: (ستغاثة في مثل قولناالنداء واال

 في الظرف أجدر َّي الثالث هو األقرب للصواب؛ ألن عمل حروف المعانيَّویبدو أن الرأ  
ّإضافة إلى أن التعلق بحروف المعاني یجنبنا التأویل ، هشامحال كما قال ابن من عملها بال َّ ً

ّوقد تعلقت شبه الجملة بحروف  . إعمال الظاهرال داعي لتقدیر محذوف مع إمكانوالتقدیر، ف
، ومن هذا ) ّكأن(، وخمسة منها بـ )یا(ٌ واحد بـ مواضع،) ستة(المعاني في دیوان امرئ القیس في 

  : القیسالنوع من التعلق قول امرئ

ِفیا لك من لیل كأن نجومه      بكل مغار الفتل شدت بیذبل ِ ٍُ َ َّ ُ ْ َ ّ ّ5  

                                                             

  . 2/505: مغني اللبیب عن كتب األعاریب،   ابن هشام1
   38:  الدیوان:  امرؤ القیس2
 . 2/506: مغني اللبیب عن كتب األعاریب  ابن هشام، 3
  . 2/504: المصدر السابق:   ینظر4
  . 19: الدیوان  امرؤ القیس، 5
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ّففي البیت تعلق الجار والمجرور   والتعظیم الذي یدل على التعجب ) یا(بحرف النداء ) لك(ّ
؛ ألنه من أحرف المعاني )یا(التعلق بحرف النداء وقد جاز منك أیها اللیل، أعجب : َّوكأن التقدیر

ًیا لیل أعجب لك من لیل، وما أعجبك لیال:" بت عن الفعل أو حملت معنى الفعل والتقدیرالتي نا َ َ ٍُ ُ .
  1."ّوالكاف في موضع زید، والعرب تستعمل حذف فعل التعجب، وتكتفي بالالم

ُحرف ینوب مناب الفعل أما ) یا(ّهو أن ) ّكأن( و) یا(والفرق بین  ّفهو ال یسد مسد ) ّكأن(ٌ ّ
  . ّه معناه، وال أرى من الضروري اللجوء إلى التعلیق بالحرف إال إذا عدم وجود العاملٕالفعل وانما فی

  

                                                             

علي أبو :  دیوان امرئ القیس، تحقیقمشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة،): هـ609ت( الحضرمي، محمد ابن إبراهیم، 1
 . 73.  ت. سویلم وعلي الهروط، دار عمار، عمان، د
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  الثالثالفصل 

  بالمحذوف في دیوان امرئ القیسشبه الجملة تعلق 
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  الفصل الثالث

  :في دیوان امرئ القیس بالمحذوفشبه الجملة تعلق 

َّؤنا في النحو والبالغة ،فاهتم  صورة من صور اإلیجاز التي وقف عندها علماُالحذف    
ُال یكون ما یحذف كالجزء، فال ، وأوجود دلیل علیه: ًالنحویون بها فذكروا للحذف شروطا منها

ْیحذف الفاعل وال نائبه وال مشبهه، وأن یكون مؤكدا، وأن ال یؤدي حذفه إلى اختصار المختصر،  ًْ
ًوأن ال یكون عامال ضعیفا، أو عوضا عن شيء ْ ِ ً ً قف علماء النحو والبالغة عند الحذف وو. 1ْ

ٍال ینكر أن یكون في كالمهم أصول غیر ملفوظ بها، إال :" فذكروا أهمیته وفوائده، قال ابن جني ُ ٌُ َ ُْ
ٌأنها مع ذلك مقدرة، وهذا في كالمهم كثیر :"  وقال عبد القاهر الجرجاني في كتابه دالئل اإلعجاز2.َّ
ٌب األمر شبیه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح هو باب دقیق المسلك لطیف المأخذ عجی

ّمن الذكر، والصمت عن اإلفادة أزید لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون به إذا لم تنطق، وأتم ما تكون  َ
ِبیانا إذا لم تبن  ً "3 .  

ُالمتعلق به(  وعامل شبه الجملة  ََّ َ ً، قد یكون كونا عاما، ویكون الحذف واجبا في هذه )ُ � ً
ا ، وهذا الحذف یكون على نوعینالحا   .واجب وجائز : ًل، وقد یكون كونا خاص�

  

  

  

  

  

                                                             

 . 703 – 2/692: مغني اللبیب عن كتب األعاریبابن هشام، : نظر  ی1
إبراهیم مصطفى وعبد اهللا أمین، وزارة المعارف العمومیة، : ، تحقیقالمنصف لكتاب التصریف:   ابن جني، أبو الفتح عثمان2

  . 1/348.: م1954/ هـ1373، 1إدارة إحیاء التراث، القاهرة، ط
  . 170: دالئل اإلعجاز  الجرجاني، 3
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  األول: المبحث

   والخاصالتعلق بالكون العام

  : المحذوفالتعلق بالكون العام

َّ أن هذا المتعلق واجب الحذف ویقدر بـ ً سابقاُذكرت ُ  أو َّ، مستقر أو استقركائن أو یكون( َّ
، والصفة، والحال، وصلة  وما أصله خبرالخبر: 1المواضع اآلتیة ویجيء هذا النوع في) موجود

  : ٌوهذا تفصیل لهذه المتعلقات. الموصول، والمفعول به الثاني

  : تعلق شبه الجملة بالخبر المحذوف

ًالذي یستفیده السامع ویصیر به المبتدأ كامال، " ، أو هو2ُّالجزء المتم الفائدة " الخبر هو
: ، أو جملة نحو)ٌالحق منتصر: (ًوالخبر قد یكون مفردا نحو. 3" والتكذیب وبالخبر یقع التصدیق

ًِّمحذوفا متعلقا به ٌ، وهناك نمط من الجمل یكون الخبر فیها )ٌالقدس جبالها عالیة(، و)ُّالحق یعلو( ً
ٍشبه جملة من ظرف أو جار ومجرور نحو ٍ   : قال ابن مالك . 4) ٌعمرو عند جاره(و) ٌزید في الدار: (ٍ

ّوأخبروا بظرف أو بحرف جر       ناوین معنى كائن أو استقر ٍ ٍ5  

�ویشترط في شبه الجملة لیقع خبرا أن یكون تاما، تحصل باإلخبار فیه فائدة بمجرد ذكره ْ ً َ
6 

ٌ زید أمامك، وزید في الدار:" (نحو ٌَ ّ، بخالف الناقص، وهو ما ال یفهم بمجرد ذكره وذكر معموله )َ

                                                             

قبـاوة، و. 1/505: األشـباه والنظـائروالـسیوطي، . 514 – 2/513: مغنـي اللبیـب عـن كتـب األعاریـبابن هشام، :   ینظر1
 . 301 – 293: أعراب الجمل وأشباه الجمل

 .  1/309: حاشیة الصبانالصبان، .  1/90: شرح األشمونياألشموني، : وینظر. 1/201: شرح ابن عقیل  ابن عقیل، 2
  . 1/227: ّشرح المفصلابن یعیش، : وینظر. 1/62 :األصول في النحو السراج،   ابن3
 . 232 -1/229: شرح المفصل: ابن یعیش:   ینظر4
  . 1/209: شرح ابن عقیل  ابن عقیل، 5
  . 1/197: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكابن هشام، :   ینظر6
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ٌواثق بك، وراغب فیك، ومعرض عنك، فال : أي) عنك(أو ) فیك(أو) ُزید بك: (ما یتعـلق به نحو ٌ ٌ
ْیقع خبرا إذ ال فائدة فیه �كما یشترط في متعلقه أن یكون كونا عاما واجب الحذف.  1"ً ً ْ.2  

وقد اختلف النحویون في تعیین الخبر حین یكون شبه الجملة، وفي هذه المسألة ثالثة    
    :3أقوال

ابن  طاهر و وابنهو الظرف والجار والمجرور نفسهما وحدهما، وهذا رأي الكوفیینالخبر : األول
�وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كال من الظرف والمجرور :" جاء في شرح ابن عقیل4خروف  َّ ّ

ّوذهب الفارسي وابن جني إلى أن "، 5" ٌقسم برأسه، ولیس من قبیل المفرد وال من قبیل الجملة
ّبر وأن العامل صار نسیا منسیاالظرف هو الخ ً َ"6 .  

والمتعلق جزء من الخبر وهذا .  الخبر هو مجموع الظرف والجار والمجرور مع متعلقهما:الثاني
   7.اختیار الرضي

وابن .  وقال به ابن مالك8وهذا رأي جمهور البصریین. الخبر هو المتعلق المحذوف: الثالث
ً إذا وقع ظرفا أو جارا أو مجرورا ، نحوواعلم أن الخبر:"  یقول ابن یعیش9یعیش، � " ٌزید في الدار: "ً

ٕ، لیس الظرف بالخبر على الحقیقة؛ ألن الدار لیست من زید، في شيء، وانما )ٌعمرو عندك(و
ٌالظرف معمول للخبر ونائب عنه، والتقدیر َّزید استقر عندك : ٌ ٕوانما . بال خالف بین البصریین... ٌ

   .10"ًنهما إیجازا لما في الظرف من الداللة علیهماحذفتهما وأقمت الظرف مكا

                                                             

  . 1/21: همع الهوامع  السیوطي، 1
 . 1/179: أوضح المسالكام، ابن هش:   ینظر2
 . 1/197:  المصدر السابق:  ینظر3
ــي مــسائل الخــالفابــن األنبــاري، :  ینظــر4 شــرح واألزهــري، . 1/232: شــرح المفــصلوابــن یعــیش، . 1/245: اإلنــصاف ف

 . 1/207: التصریح على التوضیح
 . 1/211 : شرح ابن عقیل  ابن عقیل، 5
 . 2/22: همع الهوامع  السیوطي، 6
  . 245 -4/243:شرح الكافیة،، والرضي االسترباذيالمصدر السابق نفسه، : ینظر  7
  . 1/245: اإلنصاف في مسائل الخالفابن األنباري، :   ینظر8
 . .1/210 :شرح ابقن عقیلوابن عقیل، . 1/231: شرح المفصلابن یعیش، :   ینظر9

 . 1/231 : ، شرح المفصل  ابن یعیش10
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ًالمحذوف عامال في شبه  كون الخبرفي اآلنف الذكر، األخذ برأي البصریین واألولى   
ً علما بأنهم اختلفوا في تقدیر هذا العامل، فعل أم اسم، وكانوا على مذهبینالجملة؛ ِ :  
ًكون الفعل أصال في العمل واسم : األول: ین بتقدیر الفعل دللوا على قولهم بأمرالقائلون: األول

ًتعینه في الصلة؛ فهي ال تكون إال فعال: واآلخر.  على الفعل، واألصل أقوى من الفرعٌعالفاعل فر ْ ّ .
  1نسب هذا القول إلى جمهور البصریین وسیبویه والفارسي والزمخشري وابن الحاجب

خفش وابن السراج  وابن مالك ونسب إلى  األوهو مذهب بتقدیر اسم الفاعل، القائلون: الثاني
َّسیبویه واحتجوا بأن األصل في الخبر هو اإلفراد، وان الفعل المقدر جملة، واسم الفاعل مفرد فال  ٕ ّ

ومن جهة أخرى فإن تقدیر الفعل ال یغني عن تقدیر اسم الفاعل، وتقدیر . عدول عنه هذا من جهة
ففي بعض . ُ یغني أولى من تقدیر ما ال یغنياسم الفاعل یغني عن تقدیر الفعل، وتقدیر ما

خرجت فإذا (، و)أما عندك فزید (؛ نحوال یصح تقدیر الفعلوالمواضع یصح تقدیر اسم الفاعل، 
ٌكما أن في تقدیر كون العامل مفردا إضمار . الفجائیة ال یلیهما فعل) إذ(و) أما( ألن ؛)عندك زید ً ّ

ًأقل من إضمار الفعل؛ ألنك إذا قدرت فعال َ ولكن ابن مالك صرح بجواز الرأیین حین .2 كان جملةّ ّ َّ
ََّناوین معنى كائن أو استقر:" قال ْ ٍ َ "3 .  

ً واجب الحذف سواء أكان فعال أم اسماًخبراوعامل شبه الجملة الواقعة    َّعلما أن ،ً ً  الفعل ْ
ّ ثم األسماء المشبهة بالفعل،،أقوى العوامل ّ

ّوما صرح به من عامل شبه الجمل4 ًة الواقعة خبرا فقد ُ
ّوجهه النحاة توجیها ال یمس القاعدة العامة القائلة بوجوب حذف هذا العامل وعدم ذكره، ومن هذه  ً

أئنا لكائنون :"  قول أبي بكر الصدیق لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فيالتوجیهات ما قیل
�، ولیس كونا عاما 6بمعنى البقاء ) كائنون(، فقد وجهوا 5"بعدك :" مما یجب إضماره قال ابن یعیشً

                                                             

  . 1/211: شرح ابن عقیلوابن عقیل، .  1/232 :شرح المفصلوابن یعیش، . 1/245 :كافیةشرح الالرضي، :   ینظر1
  . 1/506 :األشباه والنظائروالسیوطي، . 2/22: ، همع الهوامع   والسیوطي

: همع الهوامـعوالـسیوطي، . 1/232 : شرح المفصلوابن یعیش، .  318 – 317/  1: شرح التسهیلابن مالك، :  ینظر2
  . 507 -1/506: األشباه والنظائروالسیوطي، . 1/245: شرح الكافیةلرضي، و ا. 2/21

 . 1/209: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ابن عقیل،  3
 . 1/33: الكتابسیبویه، :   ینظر4
ث ، حدی462: م، ص1985/هـ1406محمد فؤاد عبد الباقي، دار التراث العربي، بیروت، :  تحقیقالموطأ، مالك بن أنس، 5

 ). 32: (رقم
 . 296 :إعراب الجمل وأشباه الجمل  قباوة، 6
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ٌّمستقر"أو " َّاستقر"واعلم أنك لما حذفت الخبر الذي هو  ، وأقمت الظرف مقامه على ما ذكرنا، "َ
صار الظرف هو الخبر، والمعاملة معه، وهو مغایر المبتدأ في المعنى، ونقلت الضمیر الذي كان 

ر، ثم حذفت االستقرار، ًن مرتفعا باالستقراًفي االستقرار إلى الظرف، وصار مرتفعا بالظرف كما كا
ّوقد صرح ابن جني بجواز إظهاره، ً مرفوضا ال یجوز إظهاره لالستغناء عنه بالظرف، ًوصار أصال

والقول عندي في ذلك أن بعد حذف الخبر الذي هو االستقرار، ونقل الضمیر إلى الظرف، ال یجوز 
ًإظهار ذلك المحذوف؛ ألنه صار أصال مرفوضا، َ فإن ذكرته أوال وقلتً ً َ َّزید استقر عندك: (ْ لم ) ٌ

  . 1یمنع منه مانع
ّ  وعلیه فإن شبه الجملة یتعلق بالخبر المحذوف إذا كان كونا عاما، ویدل على هذا الخبر    � ً َّ

ِویغني عن ذكره، فتتحقق الفائدة، أما إذا لم یغن شبه الجملة عن ذكر الخبر فال یجوز حذفه، كأن 
َ زید الیوم(ًزمان خبرا عن جثة، نحوتي ظرف الیأ ُاللیلة الهالل:( ٕ، وانما جاز في نحو)ٌ َوسوغ ذلك ) َ ّ

ِاللیلة حدوث الهالل، أو طلوع الهالل: (تقدیر حذف المضاف؛ التقدیر ُ، فحذف المضاف وأقیم )ِ
   2.اف إلیه لداللة قرینة الحال علیهالمض

  :ً خبرا، وانقسموا قسمین حین تقعشبه الجملة ناصبوقد اختلف النحویون في   

َـذهب الكوفیون إلى أن الخبر شبه الجملة نصب : األول ِ ٌزید قائم: ( المبتدأ، فإذا قلتلمخالفتهُ ُ (
ٍفأمامك لیس في المعنى بزید، فمخالفته له في ) ٌزید أمامك: (ٕ، واذا قلت)ٌزید(في المعنى هو ) قائم(فـ َ َ

 . 3المعنى عملت النصب

َّ وابن طاهر إلى أن شبه الجملة هو الخبر وأن ناصبه هو ذهب ابن خروف: الثاني  وقد المبتدأَّ
َنسب هذا الرأي لسیبویه ِ َّوقد رد هذا الرأي بمجموعة من األدلة منها. ُ ّأنه مخالف للمشهور عن : ُ

  .4البصریین والكوفیین من غیر دلیل، وأن المبتدأ عامل رفع ال عامل نصب

                                                             

 . 2/514: مغني اللبیب عن كتب األعاریب ،بن هشام األنصاريا: وینظر. 1/232: شرح المفصل ابن یعیش، 1
  . 1/249: شرح الكافیةوالرضي، . 1/231: شرح المفصلابن یعیش، :   ینظر2
شـــرح وابــن یعـــیش، . 1/243 :شـــرح الكافیـــةوالرضـــي، . 1/245: الخــالفاإلنـــصاف فـــي مـــسائل ابـــن األنبــاري، :  ینظــر3

 . 2/21: همع الهوامعوالسیوطي، . 1/232 :المفصل
 . 1/315: شرح التصریح على التوضیحابن مالك، :   ینظر4
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ًموضعا، كان تعلق ) َاثنین وسبعین(بر في ما یقرب من ّ تعلق شبه الجملة بمحذوف خوقد  
) تسعة(ا، وتعلق الظرف في ًموضع) ثالثة وستین( إذ جاء في ؛الجار والمجرور هو الغالب فیها

  .مواضع

  : ّتعلق الجار والمجرور بالخبر المحذوف

  . الالت التي ترتبت على هذا التعلقٌوفیما یلي عرض للد

ْمن ِ :    

ٌّر محذوف تقدیره استقر أو كان أو مستقر في بخب) من(ّتعلقت    ) ثالثة(، 1مواضع) ستة(ّ
ًخبرا ) من( وقعت  منهامواضع) ثالثة(للتبعیض، ) واحد(البتداء الغایة، و) اثنان(لبیان الجنس، و

  : قال امرؤ القیس.  لناسخ

ٍوظل طهاة اللحم من بین منضج    ِ ْ ُ ِ ِ ْ َّ ُ ُ ِ  صفیف شواء أو قدیر معجل   ّ َّ َ ُ ٍ ٍ ِ َ2  

ّتعلق الجار والمجرور   الخبر بكون رویقد) ّظل(بمحذوف  لـلفعل الناقص) ٍمن بین منضج(ّ
ٍظل طهاة اللحم كائنین من بین منضج صفیف: (عام؛ فیكون  بیان جنس وقد أفاد حرف الجر، )ّ

، )ِبین(على الظرف ) من(ّوقد دخل حرف الجر . ف شواء وطابخ قدیریٍالطهاة من منضج صف
ْفجردت ِّ ًبخبر محذوف قول امرئ القیس أیضا) من(من تعلق و ،3ن الظرفیة مُ ٍ :  

ٍوأطنابه أشطان خوص نجائب      ٍ ٍّ      وصهوته من أتحميُ ْ ْ ُ ُ َ ِ مشرعبَْ َ ْ َ ُ
4  

ًولو شاء كان الغزو من أرض حمیر    ولكنه عمدا إلى الروم أنفرا  ُ ْْ ٍْ َ ِ ِ ُ ْ َ َ5  

                                                             

ت في الرقم األول للصفحة  والثاني للبی. ( 115/3، 68/3، 65/3، 53/2 ،38/2، 22/5:  الدیوانامرؤ القیس،:   ینظر1
 ). الصفحة

 . 22: المصدر السابق  2
: َ، ارتـشاف الـضَّربوأبو حیان األندلسي. 2/190: حاشیة الصبانوالصبان، . 2/230: شرح التسهیلابن مالك، :   ینظر3

3/1442 . 
 . أعاله: وصهوته. الحبال: األطناب . 53: الدیوانامرؤ القیس،   4
 . 65: المصدر السابق 5
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، في البیت األول) صهوة(وف للمبتدأ  بخبر محذ)ٍّمن أتحمي(  إذ تعلق الجار والمجرور 
بر بكون ُ ویقدر الخفي البیت الثاني،) كان(ِبخبر محذوف لـ ) ٍأرض حمیرمن (والجار والمجرور 

ِته كائنة من أتحمي مشرعبصهو: ، فیكون تقدیر الجملة في البیت األولعام َ ْ َ ُ ٍّ وكان وفي الثاني ، ٌ
ٍالغزو كائنا من أرض حمیر َ ْ ِ ِ بیان الجنس في البیت األول، معنى ) من(ّ الجر حرفوقد أفاد . ً

ٍ؛ فغایة الغزو تبدأ من أرض حمیر، أي لو شاء لكان ابتداء غزوه وابتداء الغایة في البیت الثاني َ
ُّلبني أسد من أرض حمیر، حیث قومه، ولكنه ما أراد ذلك وفضل الر ّ   . للتشنیع علیهم وقهرهمَومٍ

  : إلى

  : ، منها قوله 1مواضع) ةثالث( بمحذوف خبر في، )إلى (ّتعلقت
ِصرنا إلى الحسنى ورق كالمنا      ورضت فذلت صعبة أي إذالل ََّّ ً ْ َْ ْ ُ ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ ِ

2  
ْوكل مكارم األخالق صارت      ِ ِ ِ  إلیه همتي وبه اكتسابي   َُّ ِْ ّ

3  
ْإلى الحسنى(تعلق الجار والمجرور  الضمیر ) ِصرنا(بخبر محذوف السم الفعل الناقص) ُ

) َّهمتي ( وخبرها)صار(لفعل الناقص لبخبر محذوف ) إلیه(ي البیت األول، والجار والمجرور ف] نا[
َّ، ویقدر الخبر المحذوف هنا بكون عام، أي4في البیت الثاني ٌصرنا كائنین إلى الحسنى، وصارت : ُ
   . ًهمتي كائنة إلیه

 وهمته ي إلى الحسنى،معنى انتهاء الغایة، فذات الشاعر تنته) إلى(حرف الجر   وقد أفاد 
  . تنتهي إلى مكارم األخالق

  : في

َأحد عشر(بخبر محذوف في دیوان امرئ القیس في ) في(ت قّتعل َ َ   : منها قوله، 5ًموضعا ) َ

ِالطیر في وكناتها     بمنجرد قید األوابد هیكلووقد أغتدي  ِ ِ ٍ َ ُ ُ ُ ْ َّ
6  

  
                                                             

 . 102/4، 97/3 32/4: وانالدیامرؤ القیس،   1
 . 32:   المصدر السابق2
  . 97:   المصدر السابق3
 . 175:  مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیةالحضرمي،:  ینظر 4
 .144/1، 122/1، 115/3، 103/2، 77/1، 73/3، 56/2، 53/1، 48/3، 36/4، 19/3 : الدیوانامرؤ القیس،   5
 . 19:   المصدر السابق6
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ُّكنانیة بانت وفي الصدر ودها    ُ ِ ْ َّْ ٌ َّ َّ  مجاورة غس ِ ُان والحي یعمراً ْ َ َّ َ1  

ُهطالءٌدیمة  ْ ٌ فیها وطف      َ َ ْطبق اَألرض  تحرى وتدر      َ َّ ُّ ُِ َ2  

َتعلق  َوكناتهافي (ّالجار والمجرور ّ ُ ، )َّْالطیر( بمحذوف خبر للمبتدأ في البیت األول) ُ
ِفي الصدر(ّوالجار والمجرور  ُّود(في البیت الثاني بمحذوف خبر للمبتدأ المؤخر ) ّ ّ، والجار )هاُ

ٌوطف(لث بمحذوف خبر للمبتدأ افي البیت الث) فیها(والمجرور  َ ّویقدر الخبر في الجمل الثالث ). َ
ّبكون عام أو استقر، فیكون التقدیر ٍّ ٌالطیر كائنة أو مستقرة في وكناتها، وفي الصدر كائن أو : ٍ ٌ ّ ٌ ُ

ٌمستقر ودها، وفیها كائن أو مستقر وطف َ َ ٌُّ ٌّْ ٌْ ّإذ یحد. ُّ ّد الشاعر في البیت األول محل الطیر، وفي ْ
ّالثاني محل الود، وفي الثالث محل الوطف ّفي البیت األول عبر ف؛ ّ، وهذا التعلق أغنى الداللةّ

، وفي الثاني أظهر حرف الظرفیة مكانة الكنانیة ومدى الظرفیة) في(الشاعر عن نشاطه بتعلق 
ّنفسیة الشاعر المتعطشة للمطر؛ فهو شدید الشوق َقربها منه، وفي الثالث أبان حرف الظرفیة عن 

  .للماء

  : الالم

ّوتعلق حرف الجر  ) ة عشرثمانی(بمحذوف خبر في دیوان امرئ القیس في ) الالم(ّ
  :، قالّت معنى الملك واالختصاص والتعجب وقد أفاد3. ًموضعا

َ العتق فیهما    ُ تعرفِنانُ أذُله ْ َ  كسامعتي مذعورة وسط    ِ ْ ٍ ْ َ َ ِ   4ِ ربربَ

ِلها مزهر یعلو الخمیس بصوته      َأجش إذا ما حركته الیدان ُُّ ْ َ َّْ َ َ ِ َِ ٌَ
5  

ٍأبعد الحارث الملك بن عمرو   ِ ِ ِ ِ   له ملك العراق إلى عمان    َ ُ ِ ُ6  

                                                             

 . 56: الدیوانلقیس، امرؤ ا  1
 . 144:   المصدر السابق2
ـــسابق 3 ــ ــ ــصدر الــ ــ ـــ ، 1 /114، 96/3، 86/3، 85/1، 75/3، 68/4، 48/2، 47/4، 43/3، 36/2، 14/3، 11/2 :المــ

125/3 ،126/1 ،143/1 ،51/1 × 3 . 
  . 48: المصدر السابق  4
 . 86:   المصدر السابق5
 . 143:  السابقر  المصد6
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ّتعلق الجار والمجرور  ّوالجار ) أذنان(في البیت األول بمحذوف خبر للمبتدأ المؤخر ) له(ّ
في البیت ) له(ّ، والجار والمجرور )ٌمزهر( الثاني بمحذوف خبر للمبتدأ في البیت) لها(والمجرور 

ُملك(الثالث بمحذوف خبر للمبتدأ  ْ بیات ُویقدر الخبر بكون عام، فیكون تقدیر الجمل في األ). ُ
ٌأذنان كائنتان، ومزهر كائن له، وملك العراق كائن له: الثالث على النحو اآلتي ٌِ ُ ْ ُ ٌ ِ حرف وقد أفاد . ِْ

ِ الملكیة، فاألذنان ملك للحصان، وكذلك المزهر ملك للقینة أو الجاریة)المال( َ َْ .  

  : هقولفي  للتعجب الالموجاءت 

َفلله ع ِن رأى من تفرق     أشت وأنأى من فراق المحصبَا مَنْیِ َّ َ ُ ِ ٍِ َِّ َُّ ْ ْ1  

ٌّم تقدیره ٌ، وهذا المحذوف كون عا)عینا(بمحذوف خبر للمبتدأ ) ِهللا(ّتعلق الجار والمجرور 
ُالتعجب والتفخیم، كما یقال) الالم(، فـ )كائنتان أو موجودتان( َهللا درك، وهللا أنت، وهذا مما سمع : ّ ُ ِ َ ُّ

  2.عن العرب وهو كثیر

  :الباء

ّتعلق حرف الجر  ِعشرة(بمحذوف خبر في دیوان امرئ القیس في ) الباء(ّ ، وقد 3مواضع ) ْ
  : ه  قوله الظرفیة واإللصاق، ومنأفادت

ُوقالت بنفسي شباب له   ٌ َ ِ ْ َ ِ َ  ولمته قبل أن یشجبا      ْ َ َْ َ ُ ُ َّ4  

 ُویقدر الخبر في الجملة). ٌشباب( بمحذوف خبر للمبتدأ )بنفسي( ّتعلق الجار والمجرور
ٌوشباب كائن بنفسي: ( بكون عام أو استقر فیكون تقدیر الجملة في البیت ). ٌّ أو مستقر بنفسيٌ

ٌالشباب في نفسه وملتصق بها، : بظرفیة المحل وااللتصاق به، أي) ٌشباب(دأ تقیید المبتتفید والباء 
َوال یمكن االستغناء عن هذا التعلق حتى یكتمل التركیب وتجلو الداللة ّ .  

  

                                                             

 . 43: انالدیو امرؤ القیس، 1
  . 135: مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیةالحضرمي، :   ینظر2
 .  138/2، 129/3، 128/2، 119/1، 97/3، 74/2، 38/2، 31/2، 28/2، 21/4:" الدیوان امرؤ القیس،  3
 . 129:   المصدر السابق4
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  : على

َأربعة عشر(بمحذوف خبر في دیوان امرئ القیس في ) على(ّتعلق حرف االستعالء  َ (
  :ه منها قول. 1ًموضعا 

ًفأصبحت معشوق ْا وأصبح بعُ َلها      علیه القتام سیئَ ِّ ُ َ ِ الظن والبالُِ ِّ َّ2  

ّتعلق الجار والمجرور  ُالقتام(بمحذوف خبر للمبتدأ ) علیه(ّ َ َّ، وهذا المحذوف المقدر كون )َ
  ). ٌكائن علیه القتام: (، والتقدیرٌّعام

ّ أن تعلق شبه الجملة بالخبر المحذوف یفید م من خالل هذا العرض لنابان ى بحسب ًعنّ
 ، فقد أدى هذا التعلق  في دیوان امرئ اً ومجرور�یاقات الواردة فیها إذا كان جاراحروف الجر والس

القیس معاني السببیة، والتبعیض، وبیان الجنس، وابتداء الغایة وانتهائها، والملك، والظرفیة، 
  . واالستعالء، وخلت من المجاوزة

  :بالخبر المحذوفّتعلق الظرف 

 3) َتسعة( أن الظرف قد تعلق بالخبر المحذوف في دیوان امرئ القیس في ًرت سابقا   ذك  
  : ه قولمنهامواضع،  

ّوان شفائي عب ٍرة إن سفحتها       وهل عند رسمٕ َ ِ دارس من معولٌ ََّ ُ ْ ٍ4  

ِأال إن قوما كنتم أمس دونهم      ُ ً ِهم منعوا جاراتكم آل غدران  ّ ْ ُ َ ِ5  

                                                             

ــیس،   1 ــ ـــ ــ ــرؤ القـــ ــ ــ ـــ ، 93/3، 65/14، 45/1، 38/1، 36/3، 34/3، 32/5، 29/3، 21/4، 20/3، 9/5: الــــــــــــدیوانامـــ
102/3 ،112/4 ،128/1 .  

 . 32 : المصدر السابق 2
 ، 128/2، 101/3، 101/1، 83/1، 76/3، 74/2،  68/2، 17/5، 9/3: المصدر السابق  3
 ، .9:   المصدر السابق4
  . 83: المصدر السابق  5
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َّ، ویقدر الخبر هنا )َّمعول(البیت األول بخبر محذوف للمبتدأ في ) عند(فقد تعلق الظرف  ُ
ٍوهل من معول كائن أو مستقر عند رسم: بكون عام أو استقرار، أي ٌّ ٌ َّفمكان المعول هو عند . ٍدارس ّ

  .  سكنتها ورحلت عنهاللتيٌمكان الدیار متناسق مع حبه و. ٍدارس ٍرسم

َّ، ویقدر الخبر بكون عام )كنتم(محذوف خبر لـ في البیت الثاني ب) دونهم(ّوتعلق الظرف  ُ
  .. َ القوم الذین غدروا)دون(مكان  القوم هو فكنتم أمس كائنین دونهم، : أي

  . ً الزماني متعلقا بمحذوف خبر في أشعار امرئ القیسالظرفولم یستعمل 

  :تعلق شبه الجملة بالصفة المحذوفة 

التابع المكمل " ، أو هي1" ه، المباین للفظ متبوعهُالتابع المشتق، أو المؤول ب" الصفة هي    
ٍمررت برجل كریم: (متبوعه ببیان صفة من صفاته، نحو ٍ وهو سببیه، . ، أو من صفات ما تعلق به)ُ

ٍمررت برجل كریم أبوه: ( نحو ٍ ُ"(2 .  

ّوشبه الجملة إذا وقع نعتا فإن  حكمه حكم الخبر، قال ابن یعیش   واعلم أن الظرف إذا :" ً
ًفة كان حكمه كحكمه إذا وقع خبرا صوقع : ً إن كان الموصوف شخصا لم تصفه إال بالمكان نحوً

ًهذا رجل عندك، وال تصفه بالزمان، ال تقول هذا رجل الیوم وال غدا؛ ألن الغرض من الوصف  َ ٌ ٌ
ُتحلیة الموصوف بحال یختصُّ به دون مشاركه في اسمه لیفصل منه، والزمان ال یخت ُ ََ َْ ِ ِ ِ ِِ ُ ٍ ُ ْ ص بشخص َ

ٌدون شخص فال یحصل به فصل ُ ُ "3  

الجار والمجرور في ما ًموضعا، ) ستة وأربعین(في شبه الجملة بمحذوف صفة تعلق َوجاء     
 الفوائد التي أفادها  ألهمٌبیانوفي ما یأتي . مواضع) ِستة(ًموضعا، والظرف في ) أربعین(ُیقارب 

  . هذا التعلق

  
                                                             

ّشــرح قطــر النــدى وبــل الــصدى  ابـن هــشام جمــال الــدین األنــصاري، 1 ّ  محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الخیــر  محمــد: ، تحقیــقّ
  . 285: م1990/هـ1410، 1للطباعة والنشر، بیروت، ط 

  . 3/191 : شرح ابن عقیل ابن عقیل، 2
 .2/242 : ، شرح المفصل  ابن یعیش3
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  :وفةتعلق الجار والمجرور بالصفة المحذ
ًموضعا، وقد ) أربعین(ذكرت قبل قلیل أن الجار والمجرور تعلقا بالصفة المحذوفة في 

 المترتبة على هذا التعلق باختالف حروف الجر والمعاني التي تؤدیها، وكان أكثر المعانياختلفت 
 فةّتعلق بمحذوف ص، وقد )من(دیوان هو بیان الجنس الذي أداه الحرف ال في ًورودا المعانيهذه 
َواحد وعشرین(في     :قول امرئ القیس، ومن ذلك 1ًموضعا ) ٍ

َعلى كل مقصوص الذنابى معاود     برید السرى باللیل من خیل بربرا َ َ ُ ََ َ َْ ِ ِْ َ ُُّ َ ِ ِ َِ ُّ ْ ِّ2  

ٌأُنف كلون دم الغزال معتق    َّ َ ُ ِ ِ ِ ْ َ َ ٌ ِ  من خمر عانة أو كروم شبام       ُ ِ ِ َ ِ ْ َ
3  

َمن خیل بربرا(والمجرور  تعلق الجار األولفي البیت ف  َْ  " -) مقصوص(ٍبمحذوف صفة لـ) ِ
َّویقدر هذا المحذوف بكون عام، أي، 4 "ّفلم یتعرف مقصوص باإلضافة ألنها غیر محضة ُ :

َبمقصوص كائن من خیل بربرا،  َْ ِ ٍ َبیان الجنس؛ ألن خیل بربرا كانت أصلب الخیل عندهم ل )ِمن(وٍ َْ
  .ّخصص النكرة  وتحدیدها  شبه الجملة على تفعملتوأجودها، 

َمن خمر عانة( تعلق الجار والمجرور الثاني  وفي البیت  ٌمعتق(ٍبمحذوف صفة لـ) ِ َّ َ َّویقدر ) ُ ُ
َمعتق كائن من خمر عانة، و: هذا المحذوف بكون عام، أي ٌ ٌ َّ َ ٌمعتقال(هذا ُ َّ َ   الخمورِجنسه من أنواع، )ُ

  . َخمر عانة وهو ،الجیدة

، وقد 5مواضع) ثالثة(یها التعلق بصفة محذوفة ابتداء الغایة  في ومن المعاني التي یؤد
ّأدى تعلق حرف الجر  ْمن(ّ   : هذا المعنى، قال امرؤ القیس) ِ

ٍكأثل من األعراض من دون بیشة     َ ِ ِِ ْ َ  ودون الغمیر عامدات لغضورا ٍ ْ َ ُِ ِ ِ ْ َ َ6  

                                                             

، 68/3، 66/4، 62/4، 60/1، 59/2، 57/3، 51/4، 49/3، 48/4، 45/3، 36/4، 28/1 :  الدیوان  امرؤ القـس،1
69/ 4 ،87/2 ،89/3 ،90/1 ،110/3 ،111/1 ،115/4 ،123/1 ،125/2 ، 
 .الفرس: مقصوص . 66: المصدر السابق  2
  . 115: المصدر السابق  3
 . 149 :مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة  الحضرمي، 4
 ،125/1، 65/2 60/2:  الدیوان  امرؤ القیس،5
ْجمع عرض، وهو الو: األعراض. 62:   المصدر السابق6  . الشجر العظیم: األثل. اديَ
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ِبرهیش من كنانته    ِ َِ ْ ٍ ِِ َ              كتلظي الجمر في شَ ِ ْ ِررّ   1ْهَ

ٍبصفة محذوفة ) من كنانته(، والجار والمجرور )من األعراض(   إذ تعلق الجار والمجرور   ٍ

َّویقدر المحذوف بكون عام أي. على التوالي) رهیش(، و)أثل(لـ ٍأثل كائن من األعراض في البیت : ُ ٍ
ِاألول، ورهیش كائن من كنانته ٍ من (ئ خروجه یبتد) الرهیش(و )من األعراض(یبتدئ ) األثل(فـ. ٍ

ٌوفي هذا التعلق تخصیص للنكرة). كنانته ّ .  

ّ ومن معاني تعلق الجار والمجرور بصفة محذوفة ، وهذا 2، وهو في ثالثة مواضعالملك: ّ
  :  ، قال امرؤ القیسالالمّالمعنى یؤدیه حرف الجر 

َدار لهند والرباب وفرتني  َْ َ ِ َّ ٍ ِْ ِ َ       ولمیس قبلٌ ْ ِ حوادث األیامَ َّ ِ ِ3  

ٍ تعلق الجار والمجرور في البیت بصفة محذوفة لـ          َّویقدر المحذوف بكون عام، أي). ٌدار(ٍ ُ :
ٍودار كائنة لهند ٌ  على استفهام الشاعر في بدایة القصیدة عن صاحب هذه الدیار حین ٌجوابوهو . ٌ

ِلمن الدیار غشیتها بسحام؟ :( قال ُ ّهي دیار لهند، فخصصت ا: وكان التقدیر) ِ ٍ لصفة المحذوفة ٌ
  .  وأفادت الملك)الدیار(الموصوف 

:  في دیوان امرئ القیسومن المعاني األخرى لتعلق الجار والمجرور بالصفة المحذوفة  
َ عشراثني(ْإذ وردت في ، الظرفیة َ )  سبعة(هذا المعنى في ) في(ًموضعا، أدى حرف الجر ) َ
  :ول امرئ القیس  ومن ذلك ق5مواضع ) خمسة(في ) الباء( ، وحرف 4مواضع

ُمن طلل أبصرته فشجاني     ِل ُْ ٌ َ كخط زبور في عسیب یماني ََ ٍَ ٍ َ ِّ6  
ِكأن دماء الهادیات بنح َِ ِعصارة حناء بشیب مرجل   ِره     ّ َّ َ ُ ٍ ْ َ ِ ٍ َِّ ُ ُ7  

ٍخط زبور(في البیت األول بمحذوف صفة لـ ) ٍب یفي عس(      تعلق الجار والمجرور  ، والجار )ّ
ٍعصارة حناء(في البیت الثاني بمحذوف صفة لـ ) ٍبْبشی(والمجرور  ّ َّویقدر المحذوف بكون عام أو ) ُ ُ

                                                             

 السهم: ّالرهیش . 125 : امرؤ القیس، الدیوان  1
 . 114/2، 85/2، 62/3:  المصدر السابق 2
 . 114:   المصدر السابق3
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 . 85: لمصدر السابق  ا6
 . 23:   المصدر السابق 7



 111

ٍّكائن ومستقر:  أي،استقرار ٍّ في عسیب یماني، وكائن ومستقرٍ ٍ ِ بشیب مرجلٍ َّ ٍ ٍفصفة خط زبور . ْ ّ
َّمكانها هو عسیب یماني، وصفة عصارة حناء مكانها هو شیب مرجل وأفاد هذا الوصف بالجار  ْ ٍ ُ

بالصفة المحذوفة یؤكد بقاء آثار ) خط(  الموصوفُ وتخصیص.ي البیت األول تأكید دراسة الطللف
أفاد الوصف بالجار والمجرور تعظیم وتمجید قوة  أما في البیت الثاني فقد. الدیار ووضوحها

   . ّف داللة القدرة والسرعة والتفوقالحصان؛ إذ تضفي هذه الصفة على الموصو
رى التي أفادها تعلق الجار والمجرور بالصفة المحذوفة في دیوان امرئ ومن المعاني األخ

 في دیوان ً متعلقا بمحذوف صفة، وقد وقع)على(ّ، وهذا ما یؤدیه حرف الجر االستعالء: القیس
  :، وهو في  قوله1ٍواحد فقط ) ٍموضع(امرئ القیس في 

ٍلیال بذات الطلح عند محجر      َّ َ ُ َ ِ ْ َّ ُْلیال على أقرُّ أحب إلینا من  ٍ ٍ2  
َّ، ویقدر المحذوف بكون عام أي)ٍلیال(بصفة محذوفة لـ ) ُْعلى أقر(تعلق الجار والمجرور     ُ :

ٍلیال كائنة ع ٍلیال : ٍوقد أفادت هذه الصفة في تفضیل لیال على أخرى، فاللیالي نوعانُْلى أقر، ٍ
ٍبذات الطلح عند محجر، ولیال ) ٍكائنة( ٍ َّ َ ُ في الجملتین موصوف، األولى ) ٍلیال(، فـ ُْعلى أقر) ٍكائنة(ّ

ّتعلق الثانیة دل على تعظیم األولى . ُْأفادت ظرفیة اللیالي والثانیة االستعالء الحقیقي على جبل ُأقر ّ
  .  مع كون الثانیة محببة وقریبة للنفس

ي ف) المقدرة بكون عام(مما تقدم یتضح لنا أن الجار والمجرور قد تعلقا بالصفة المحذوفة 
بیان الجنس، والملك، وابتداء الغایة، والظرفیة، : (  معانيوأفادت حروف الجردیوان امرئ القیس، 

  ). واالستعالء 
  :تعلق الظرف بالصفة المحذوفة 

ً مر بنا أن الظرف قد جاء متعلقا بالصفة المحذوفة في  . َمواضع كلها ظرف مكان3)سبعة(َّ
لمكانیة في المواضع  كلها، ومن المواضع التي أفاد فیها وكانت فائدته تقیـید الموصوف بالظرفیة ا

  : تعلق الظرف بالصفة المحذوفة الظرفیة المكانیة قول امرئ القیس
  

                                                             

 .109/3: لدیوان  امرؤ القیس، ا1
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ُوأنت إذا استدبرته سد فرجه   ََ ْ َ ِ    بضاف فویق األرض لیس بأعزل    َّ َ ْ َْ َِ َ ُ ٍ1  

َتبصر خلیلي هل ترى من ظعائن     سوالك نقبا بین حزم ْ َ ًَ ْ َ َ ِ َ ٍ ْ ِي شعبعبّ َ َْ َ2  

َله أذنان تعرف العتق فیهما     ُْ ِ ُ َِ ِ  كسامعتي مذعورة وسط ربرب     ْ ٍْ َ ْ ْ َ َ َ ِ3  

َفویق(  تعلق الظرف  ْ لبیت افي ) َبین(، والظرف )ٍضاف(في البیت األول بصفة محذوفة لـ) َُ
َوسط(، والظرف )ًنقبا(الثاني بصفة محذوفة لـ َّ، ویقدر )ٍورةمذع(في البیت الثالث بصفة محذوفة لـ) ْ ُ

ًضاف كائن أو مستقر فویق األرض، نقبا : الظرف في هذه المواضع بكون عام أو استقرار، أي َ ٍّ ٍ ٍ

ِكائنا أو مستقرا بین حزمي شعبعب، وبقرة مذعورة كائنة أو مستقرة وسط ربرب َِ َْ َْ ًْ ٍ ٍ ٍَّ �ٍ َ َ َ ْ َ فالضافي یقع فویق ،َ
ِاألرض، والنقب یقع بین حزمي شعبعب،  َ َْ َ َ ْ ِوالبقرة المذعورة تقع وسط ربرب، ویمكن القولَ َ َْ َ  َّإن الصفة: ْ

ٍفي البیت األول جاءت إلضفاء صفة جمالیة ً للموصوف، فكون الذنب فویق األرض أجمل وصفٍّ ؛ اَ
فإنه بین ) النقب( ومثل ذلك ،فهو لیس بالطویل فیطأ علیه وال بالقصیر فیبعد عن األرض

ُّفیه تمیز هذا ) ْوسط(بالصفة ) بقرة مذعورة(ن تقیید الموصوف موضعین، أما في البیت الثالث فإ
ّالموصوف عن غیره وتركیز لألنظار علیه؛ لیبین المذعورة ما هي، وهذا غیر أن تكون مذعورة  ٌ

ًوحدها، فهي  حینئذ أشد ذعرا وخوفا ً ْ ُ ُّ ٍ َ.   

ئ القیس،   مما تقدم یتضح لنا أن تعلق الظرف بالصفة المحذوفة قد جاء في دیوان امر
ًوأعطى فائدة واحدة وهي تقیید الموصوف بالظرفیة المكانیة  ً .  

  :تعلق شبه الجملة بالحال المحذوفة 

ٌوصف، فضلة، ویقع في جواب ":  الحال هي    ًضربت اللصَّ مكتوفا(كـ  )كیف(ٌ ُ ْ َ  فقوله 4 )".َ
نه عمدةٌ  في أخرجت الخبر؛ أل) فضلة(یشمل الحال والصفة وقد تشمل الخبر، ولفظة ) ٌوصف(

َّ، وانما تدل )َكیف(ًیخرج الصفة؛ ألنها ال تكون جوابا على )" كیف(یقع في جواب :" الجملة، وقوله ٕ
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َّإنما هي هیئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت  والحال: " ، قال ابن السراجعلى صفة ثابتة
ـفة غیر مالزمة وال یجوز ذلك الفعل المخبر به عنه، وال یجوز أن تكون تلك الصفة إال صفة متص

َوال یجوز أن تقول. أن تكون خلقة ًجاءني زید أحمر، وال أخوك، وال جاءني عمرو طویال، فإن : ْ ٌ ٌ
ًمتطاوال أو متحاوال ج: َقلت ْاز؛ ألن ذلك شيء یفعله ولیس بخلقًُ ِ : مفردة كقولنا:  والحال قسمان1. " ةٌ
ًجاء زید راكبا(  وقد یقع شبه جملة موقع ). وهو راكب(أو ) ًیركب دراجةٌجاء زید : ( ، وجملة كقولنا)ٌ

َّالحال فیتعلق بمحذوف وجوبا یقدر بكون عام كما في قوله تعالى ً :﴿  ﴾ 2 

وحكم شبه الجملة وشروطه مع الحال المحذوفة كحكمه وشروطه مع الخبر  ًكائنا في زینته،: أي
وقد . ٕ، فهو یتعلق بمحذوف یقدر بكون عام أو استقرار إما فعل، واما اسم فاعل،والصفة المحذوفین

�أجاز ابن عطیة إظهار الحال المحذوفة وجوبا مستدال بقوله تعالى قال ، 3﴾  ﴿: ً

م التحرك ال مطلق والصواب ما قاله أبو البقاء وغیره من أن هذا االستقرار معناه عد:" ابن هشام
 في شبه الجملة المتعلق بالحال المحذوفة أن ویشترط . 4 "الوجود والحصول ، فهو كون خاص

، فإن لم یكن كذلك فال یجوز حذفه، فال نه متعلقه المحذوف ویغني عن ذكره�یكون تاما، أي یفهم م
یغني عن ذكر جملة ال ًأي راغبا فیك؛ ألن الفائدة غیر متحققة، وشبه ال) ٌهذا زید فیك: (تقول
   .5الحال

رأیت (وحكم شبه الجملة إذا وقع بعد المعرفة والنكرة كحكم الجملة؛ فهي صفة في نحو      
ٍطائرا على غصن ٍمررت بطائر فوق غصن(، و)ً ٍَ وحال في ). طائر(؛ ألنه بعد نكرة محضة وهو )ُ

؛ ألنه بعد معرفة )رأیت الهالل بین السحاب( ، و6 ﴾ ﴿:نحو قوله تعالى

ویجوز فیه األمران إذا كان االسم نكرة غیر ). الهالل(و) خرج(محضة، وهو الضمیر المستتر في 

                                                             

    .214 – 1/213 :األصول في النحو  ابن السراج، 1
  . 79:   القصص2
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ٌهذا ثمر یانع عل(، و)یعجبني الزهر في أكمامه(: ، نحومحضة أو معرفة غیر محضة ، ) أغصانهىٌ
ٌالزهر معرف بأل الجنسیة فصار قریبا من الن ٌ   .1ٌیب من المعرفةرموصوف فهو ق) ثمر(كرة، وّ

ّ إن وقوع شبه الجملة متعلقا بمحذوف حال یقید صاحب الحال بحسب نوع شبه الجملة،     ٍ ً
�فیقیده بالظرفیة الزمانیة أو المكـانیة إن كان ظرفا، وبحسب معنى حرف الجر إن كان جارا  ً

 المفعول بهّقید صاحب الحال )  السحابرأیت الهالل بین: ( ًومجرورا، فشبه الجملة في قولنا
قید الجار  ) على الشجرةرأیت العصفور : ( ، وفي قولك)السحاببین (بالظرفیة المكانیة ) الهالل(

ویمكن أن نقیس ) على الشجرة (االستعالءبمعنى ) العصفور( والمجرور صاحب الحال المفعول به 
  .على ذلك أي عبارة أخرى 

) َثمانیة وعشرین( فيلحال المحذوفة في دیوان امرئ القیس تعلق شبه الجملة باوقد
َخمسة وعشرین(ًموضعا، تعلق الجار والمجرور منها في  ًموضعا تقریبا، ) ٍ ) ثالثة(الظرف في وً

تعلق الجار :  قسمینإلىٌمواضع، وهذا بیان ألهم الفوائد التي أفادها هذا التعلق، وقد قسمته 
  .تعلق الظرف ووالمجرور، 

  :لجار والمجرور بالحال المحذوفة اتعلق
: قد أعطى هذا التعلق دالالت مختلفة باختالف حروف الجر، من هذه المعاني والدالالتل   
  : ، ومن األمثلة على هذا المعنى قول امرئ القیس2هذا المعنى ) الباء(و) في(، حیث تؤدي الظرفیة

ِترى بعر األرآم في عرصاتها   َ ََ ِ ُِ حب فلفلُها كأنهِ   وقیعان   ْ ُْ ُّ3  
َألما على الربع القدیم بعسعسا     َ َْ ِ ِ ِ َ كأني أنادي أو أكلم أخرسا ّ َ ْ ُ ّ

4  
ِوترى الشجراء في ریقه      ِ ِّ َ ْ ْ كرؤوس قطعت فیها الخمر        َّ ُ ُ ْ َ ِ ُ ٍ5  

، )َبعر األرام(في البیت األول بـحال محذوفة لـ ) في عرصاتها(تعلق الجار والمجرور 
ّ، ویقدر المحذوف )الربع القدیم(في البیت الثاني بحال محذوفة لـ ) ْبعسعسا (والجار والمجرور ُ

                                                             

   . 62، 59: اإلعراب عن قواعد اإلعرابابن هشام، :   ینظر1
ــیس،2 ــ ــ ـــ ــرؤ القـــ ــ ــ ــ ـــ ، 105/1، 60/3، 59/1، 55/1، 49/4،  34/2، 24/1، 23/2، 22/3، 22/1، 8/3:  الــــــــــــدیوان امـ

107/1 ،145/2 . 
 . 8 :المصدر السابق 3
 . 105:  المصدر السابق 4
ِریقه. 145 :المصدر السابق  5 ُالخمر. أول المطر: ِِّ  . العمائم: ُ



 115

ألما على الربع :  في عرصاتها، وفي الثاني�مستقراَترى بعر األرآم : باستقرار، والتقدیر في األول
ًالقدیم مستقرا أو ثابتا بعسعسا عر یرى وأفاد هذا التعلق تقیـید صاحب الحال بمعنى الظرفیة، فالشا. �

ّبعر األرآم وحاله في عرصات دیار الحبیب، وقد جاء هذا التعلق في سیاق بكاء الدیار، فقد أقفرت  ْ َ
  . ًمن أهلها وصارت مألفا للوحش

ّ وفي البیت الثالث تعلق الجار والمجرور    ِفي ریقه(ّ ِِّ للمفعول به  بحال محذوفة) َ
ِترى الشجراء مستقرا في ریقه، : ، والتقدیر)�قرامست(أو ) ًكائنا(َّ، ویقدر المحذوف بـ )َالشجراء( ِِّ فزمن �

ِ ریقه  فيْرؤیة الشجراء هو ِ ِّ  ویمكن أن یضفي هذا التعلق على الجملة داللة - یعني أول المطر–َ
َ أخرج الوتد من قوته وأخاف الضب وغمر األرض ذات فالمطر وهي داللة الكثرة والمبالغة، ،أخرى َ َ َّ َّ َّ ََ َ

  .ُ رؤوسهاُم یبد منها إالَّالشجر، فل

ال المحذوفة في دیوان امرئ ومن المعاني األخرى التي أفادها تعلق الجار والمجرور بالح    
، ومن ذلك 1مواضع ) ستة(، وقد جاء في )على( الذي یؤدیه تعلق حرف الجر االستعالء القیس

  : هقول

ٍفإما تریني في رحالة جابر ِِ َِّ  على حرج كالقر        َْ ٍ ِ ُتخفق أكفانيِ ِ ْ َ2  

  :وقال في مدح الناقة واإلشادة بقوتها

ُتخدي على العالت سام رأسها      روعاء منسمها رثیم دام ٌ ِ َ ُ َ ََ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ٍ َّ ْ َ3  

  :وقال في مدح عمرو بن مسبح الطائي

ُمطعم للصید لیس له    َ َِ ْ َّ ٌ ْ ْ   غیرها كسب على كبره         ُ ِ َ ٌِ ْ َ َ ْ
4  

                                                             

 ، 126/1، 116/1، 103/3، 90/1، 46/3، 18/3:  الدیوان  امرؤ القیس،1
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ٍى حرجعل( تعلق الجار والمجرور َ ) الیاء(في البیت األول بحال محذوفة لضمیر المفعول  ) َ
َِّتریني(في  ِعلى العالت(ّوالجار والمجرور ). ََ في البیت الثاني بحال محذوفة لضمیر الفاعل في ) َّ

ْتخدي( َِعلى كبره(ّوالجار والمجرور ). ُ العائد ) له(في ) الهاء(ٍفي البیت الثالث بحال محذوفة لـ ) ِ
ًویقدر المحذوف فیها جمیعا باستقرار أو كون عام، أي. روعلى عم ّ ٍتریني مستقرا على حرج، : ُ �َ َ ّ

�وتخدي مستقرة أو كائنة على العالت، ولیس له غیرها كسب مستقر ٌ ْ َ ِ ّ ً ً ّ ْ ِ أو كائنا على كبرهاُ َ ِ في البیت و. ً
ٌاألول استعالء حقیقي یفضي إلى الضعف وسلب اإلرادة؛ فالشاعر محمول عل ٍى حرج إما لمرض ٌ ٍ َ َ

ُأما في البیتین الثاني والثالث فاالستعالء یفضي إلى التمكین والقوة، فالناقة تسرع في . أو موت
ٍوعمرو بن سبح الطائي یصید على ما هو به من ضعف . ّالسیر على ما بها من مشقة وتعب

ّبسبب كبر سنه َ ِ .  

 بالحال المحذوفة في دیوان امرئ ومن المعاني األخرى التي أفادها تعلق الجار والمجرور
من 1مواضع ) ثالثة(وقد جاء هذا في ) من(ّ، الذي یؤدیه  تعلق حرف الجر بیان الجنس: القیس

  :هذلك قول

ُذعرت بها سربا نقیا جلوده    ُ ُ� ِ َِ ً َْ ْ ِ  وأكرعه وشي البرود من الخال     َ ِ ُ ُُ ْ َ ُ ُ
2  

ْأو المكرعات من نخیل ابن یامن      دوی َ ُ ٍْ ِ ِ َ ِْ َّن الصفا الالئي یلین المشقراَ َ ََّ ّ3  
ِمن نخیل (، و)البرود(في البیت األول بحال محذوفة لـ ) ِمن الخال( تعلق الجار والمجرور 

ٍابن یامن ّویقدر المحذوف في البیتین بكون عام أو ). المكرعات(في البیت الثاني بحال محذوفة لـ) ِ ُ
ٌالبرود من جنس الخال، ف. من نخیل ابن یامن ًات كائنةًالبرود كائنة من الخال، المكرع: استقرار أي

ِوالمكرعات من جنس نخیل ابن یامن، وكان من الممكن أن تقوم الجملتان في البیتین من دون 
 في أوقعْ في نفس السامع؛ إذ رّ التشبیه وأثبمحذوف حال أغنىشبهي جملة تعلق َّالحال، ولكن 

ًالنفس أثرا جمیال ببیان جنس المشبه  ُیغ، مما یوحي به، السیما في البیت األول حیث التشبیه بلً
  . طرفي التشبیه في قوة الصفة التي تجمع بینهما والمبالغة فیهاّباتحاد 
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: ومن المعاني التي أفادها تعلق الجار والمجرور في دیوان امرئ القیس بالحال المحذوفة
  :ه، وذلك في  قول1فقط ) ٍحدٍمورد وا(وقد ورد في ) من(یؤدیه الحرف و، ابتداء الغایة

ِكأنَّ الحصى من خلفها وأمامها      إذا  ِ ْ َ ْ ُنجلتهَ ْ َ َ َ رجلها خذف أعسراَ ْ ُْ ْ َ ُ ِ2  

ّتعلق الجار والمجرور  ّ، ویقدر المحذوف بكون )الحصى(بمحذوف حال لـ ) ِمن خلفها(ّ ُ
َمبتدئا من خلفها وأمامها إذا نجلیكون الحصى ف. ًكائنا من خلفها: عام، أي   . ُتهً

ومن المعاني األخرى التي أفادها تعلق الجار والمجرور في دیوان امرئ القیس بالحال 
ٍمورد واحد( وقد ورد في ،)إلى(ّ، الذي یؤدیه حرف الجر انتهاء الغایة: المحذوفة  3 في الدیوانفقط) ٍ

  :وهو في  قوله

ٍَأبعد الحارث الملك بن عمرو      ِ ِِ ِ َ ْ ِ له ملك العراق إلى  َ ُ ْ ُ ِ عمانُ ُ  

ِإلى عمان( تعلق الجار والمجرور  ّویقدر المحذوف بكون). ملك العراق(بمحذوف حال لـ ) ُ ُ 
ِمتصال إلى عمان: " عام أي ُ ً ِكائنا إلى عمان،:  أي،4"َّ ُ   .ُّ یمتد إلى عمانٍ بن عمروثملك الحار:  أيً

: ن امرئ القیس ومن المعاني التي أفادها تعلق الجار والمجرور بالحال المحذوفة في دیوا
ٍ، وقد ورد في  الدیوان  متعلقا بحال محذوفة في )الالم(، الذي یؤدیه حرف الجر الملك ً ٍمورد واحد(ّ ٍ (
  :  وهو في قوله5فقط 

َّوكان لها في سالف الدهر خلة      یسارق بالطرف الخباء المسترا َ َُ ِ ْ َّ ُ ِ ُ ً َّ ُ ّ  

ٍ بحال مقدمة محذوف)لها(  إذ تعلق الجار والمجرور  ًخلة(ٍة لـٍ ّ، ویقدر المحذوف بكون عام، )ّ ُ
ًخلیال كائنا لها، فلما تقدمت صفة النكرة علیها صارت حاال: أي ًَّ الذي في ) الخلیل(، فحال الخلة 6" ً
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ًّ، وورود الجار والمجرور في هذه الجملة متعلقا بحال )لسلیمى(ّسالف الدهر هو كونه لها، أي 
، إذ جاءت في حدیثه  ُعن سلیمى التي فارقته وذهبت بقلبه؛ وهو ینكر علیها ذلك، محذوفة ضروريٌّ

  . ًخلیال لغیرها أن یكون الشاعر قد نفى احتمال ّفإن) لها(وباستعمال شبه الجملة 

َّ  مما تقدم یتضح لنا أن تعلق الجار والمجرور في دیوان امرئ القیس بالحال المحذوفة، قد 
واالسـتعالء، وبیان الجنس،  وابتداء الغایة، وانتهاؤها، الظرفیة، : أفضى إلى دالالت مختلفة أهمها

  . والملكیة

  : تعلق الظرف بالحال المحذوفة

َمواضع  ) ثالثة(أن الظرف قد تعلق بالحال المحذوفة في دیوان امرئ القیس في ًقبال     ذكرت 
  : منها قوله. ، وأفاد هذا التعلق تقیـید صاحب الحال بمعنى الظرفیة المكانیة1فقط 

ًكأن قلوب الطیر رطبا ویابسا  ً ّ ُ     لدى وكرها العناب والحشف البالي ّ َ َ ُ َّ2  

ِكأن عیون الوحش حول خبائنا     وأرحلنا الجزع الذي لم یثقب ََّ ُ ُُ ْ ِ ِ َ ِ ْ3  

ٍفي البیت األول بحال محذوفة لـ) لدى(تعلق الظرف  َحول(، والظرف )قلوب الطیر(ٍ في ) ْ
ّویقدر المحذوف بكون عام أو استقرار، أي) عیون الوحش(البیت الثاني بمحذوف حال لـ  قلوب  :ُ

ًالطیر كائنة لدى وكرها َوعیون الوحش كائنة حول خبائنا. ْ ْ وقد أفاد هذا التعلق تقیید صاحب الحال . ً
ِوكأن عیون الوحش ومكانها ... كأن قلوب الطیر ومكانها لدى وكرها : بمعنى الظرفیة المكانیة، أي َّ

ًوذكر الظرف المتعلق بالحال المحذوفة جاء متمما للصورة البیانیة التي یرسمها ... اَحول خبائن ِّ
ّالشاعر، إذ شبه الشاعر قلوب الطیر رطبا ویابسا بالعناب والحشف البالي، فقید المشبه  ً قلوب (ًْ

) وحشعیون ال(ّ كذلك في البیت الثاني قید المشبه .لتربیة الفائدة) لدى وكرها(بالحال ) ّْالطیر
عیون الوحش تشبه الجزع : بالحال المحذوفة التي تظهر الفائدة منها، أي) الجزع(والمشبه به 

   .بكونها في مكان حول خبائنا
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َّ مما تقدم یتضح لنا أن تعلق الظرف بالحال المحذوفة في دیوان امرئ القیس، قد أعطى 
  .الظرفیة المكانیة: ئدة واحدة هيفا

   :لموصولة المحذوفة تعلق شبه الجملة بالصلة ا
، والموصول 1الموصول في اللغة اسم مفعول من وصل الشيء بغیره إذا جعله من تمامه 
ٌال یتم حتى تصله بكالم بعده تام، أي أن الموصول وحده اسم ناقص الداللة ٌ ّ والصلة تتمم . ٍّ

ْألنها من كماله ومنزلة منزلة جزئه المتأخر،) الموصول( ٌ عنى الموصول أن ال م: " قال ابن یعیش2 َّ
ًیتم بنفسه ویفتقر إلى كالم بعده تصله به لیتم اسما  فإذا تم بما بعده كان حكـمه حـكم سائر ،ٍ

ًاألسـماء التامة، یجوز أن یقع فاعال ومفعوال ومضـافا إلیه ً   .3 "ًَ ومبتدًأ وخبراً
ً  وصلة الموصول تكون جملة أو شبه جملة وال بد أن تتضمن ضمیرا عائدا عل ً ى ّ

ِصلة من َّوال بد في ال... وال تكون صالتها إال الجمل أو الظروف :" الموصول، قال ابن جني

 ویجب أن تكون هذه الجملة خبریة تحتمل التصدیق والتكذیب، 4".ٍضمیر یعود إلى الموصول
ّویجب أن تكون مضمون الصلة معلوما للمخاطب في اعتقاد المتكلم ً

حضر الذي ( :، نحو قولنا5
ًإذ یجب أن یكون المخاطب عالما أن شخصا یساعد الناس)  المحتاجینُیساعد ً.  

ّویشترط في شبه الجملة الواقعة صلة للموصول أن تكون تامة، ومعنى تامة أن یكون في  ّ ً ُ ُ ْ ُ
َجاءني الذي الیوم أو (: َ، ولو قلت)جاء الذي في الدار والذي عندك(: وصلها للموصول فائدة، نحو

  6.  الفائدة تحققتا، لم)َجاء الذي لك
َّوشبه الجملة إذا وقعت صلة للموصول تتعلق بمحذوف وجوبا ویقدر بكون عام أو  ُ ً ٍ ً

ُمررت : ُمررت بالذي في الدار، والتقدیر: تقول" ًویجب أن یكون هذا المحذوف فعال،استقرار، 
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َبالذي استقر في الدار، فحذف الفعل، وُأقیم الظرف مقامه، فانتقل إلیه ضمیره ّ وقد تعلقت شبه 1" ّ
ًأن یحتمل هذا التعلق شیئا آخرالجملة بمحذوف صلة في دیوان امرئ القیس مرة واحدة دون  وهو ، ّ

  : في قوله
ِأدامت على ما بیننا من مودة       أمیمة أم صارت لقول المخبب َّ َُ ُ ْ َ َِ ْ ٍ َّ ْ2  

َّ، ویقد) ما(بمحذوف صلة لـ) َبین(   حیث تعلق الظرف في البیت األول  ٍر المحذوف بفعل ُ
َیدل على الكون العام أو االستقرار، أي ما استقر أو كان أو وجد بیننا، وقد أفاد هذا التعلق توضیح  ِ ُ

بمعنى الظرفیة، فمكان المودة الذي بیننا، هل دامت علیه أمیمة، وال یمكن ) ما(االسم الموصول 
ٍألنه ال  یصح وجود موصول من دون االستغناء عن هذا الجار والمجرور في هذه الجملة وأمثالها؛ 

  . ّالمتعلق بالفعل المحذوف قد قام مقام الصلة)َبین(ٍصلة ، والظرف 

   :، وهما في قولهًّشبه الجملة متعلقا بمحذوف صلة في موضعین مجيء احتملوقد 

ًوماذا علیه أن ذكرت أوانسا       ُ ِ  كغزالن رمل في محاریب أقیال ْ ٍِ ْ َ ِ ْ َِ3  

ُویخضد في ا ِ ْ ِ حتى كأنما        به عرة من طائف غیر ِّيِرآلَ ٍ ٌ ّ ِمعقبُ ِ ْ ُ
4  

) علیه(و) الذي(خبره وهو بمعنى ) ذا(ٍفي موضع رفع باالبتداء، و) ما (في البیت األول
َّ ما الذي ثبت أو استقر علیه:ٌداخل في صلته، أي َ  قد تعلقا  وعلیه یكون الجار والمجرور5.َ

ٍ، ویقدر المحذوف بفعل كون عام أو استقرار أو وجود، )ذيذا بمعنى ال(بمحذوف صلة للموصول  َّ ُ
َأي ما الذي كان أو استقر أو وجد علیه، وقد أفاد هذا التعلق توضیح االسم الموصول  ِ ) الذي(ُ

ِبمعنى االستعالء، فكأن ذكر األوانس أمر مزعج واقع على بعل  ْ َ ٌ ٌٌ ْ ْسلمى(ُ ٌأو مسلط علیه، وال یمكن ) َ
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" أما في حال كون. وصول من دون صلةور من هذه الجملة إذ یبقى االسم المحذف الجار والمجر
ًاسما واحدا فإنهما یكونان مبتدًأ، و) ما وذا(  علیه ٍأيُّ شيء كان: ّمتعلق بمحذوف خبره، أي) علیه(ً

  1".ُفي أن ذكرت؟

ِبمعنى الذي فتكتب منفصلة، أي كأن الذي به ع) ما(ْ یجوز أن تكون الثانيفي البیت  ّ ٌَّرة، ً
ّ متعلقان )به( ، والجار والمجرور)ّكأن(خبر ) ٌّرةُع(، وتكون )ّكأن(لحالة تكون اسم وفي هذه ا

ُكأن الذي استقر به ع: وفة، أية المحذلبالص َّ ، أي الجنون، )َّرةُالع(یة تفید ظرف) الباء(وعلیه فإن . ٌَّرةّ
ْأما إذا كتبت  َِ ّمتصلة فهي كافة، وال تعلق) ما(ُ ّ.2  

َقدم تبین لنا أن تعلق شبه الجملة بمحذوف صلة في دیوان امرئ القیس وقع في ثالثة مما ت ّ ّ ّ
ٍالظرف في موضع واحد، وهذا الظرف هو : مواضع ّأما الجار . وقد أفاد الظرفیة المكانیة) َبین(ٍِ

َّوالمجرور فقد تعلق بمحذوف صلة في موضعین مقیدین، وقد أفادا معنى االستعالء والظرفیة ُ ِ ْ ّ.   

  :تعلق شبه الجملة بالمفعول به الثاني المحذوف

ینصب مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر وهي أفعال : األول: قسمان ُاألفعال الناصبة لمفعولین 
َعلم، وأرى، ووجد، ودرى(؛ نحوالقلوب التي تدل على الیقین ِ َّظن، ( نحو ؛، أو تدل على الرجحان)َ

َوخال، وحسب، وزعم َر، وجعلَّیص(و نح؛وأفعال التحویل) ِ َ مفعولین لیس والقسم اآلخر ینصب ). َ
  .3) أعطى، وكسا، ومنح(نحو ًأصلهما مبتدأ وخبرا؛ 

ّوانفردت األفعال المتعدیة إلى مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر بوقوع الجملة المحتملة 
ثة للتصدیق والتكذیب وشبه الجملة موقع المفعول الثاني، كذلك المفعول الثالث للمتعدیة بثال

َأخبر، وأعلم، وحدث( نحو؛مفاعیل َّ َ  أن المفعول الثاني لهذه األفعال ً؛ ومن المعلوم كما ذكرت قبال)ََ
ٍأصله خبر، وهذا ما یسوغ مجيء شبه الجملة متعلقا بمحذوف مفعول ثان لهذه األفعال لجواز تعلقه  ٍ ً ِّ ٌ
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ِّحسبت المعلم في الصف(:؛ نحو قولكًبالمحذوف خبرا ّ َ ِّ ُ ْ ِ ِبرنا المعلم االمتحان في الوحدة أخ(، و)َ ِ َ ُ ّ
ِ، إذ إن شبه الجملة في الجملة األولى كانت متعلقة بمحذوف خبر للمبتدأ )األولى َ َّ قبل ) المعلم(ْ
ًعلقه بالمحذوف بعد أن صار مفعوال به َّعلى الجملة االسمیة، وهذا ما سوغ بقاء ت) حسب(دخول 

ٍمن الجملة الثانیة، إذ تعلقت بخبر محذوف ) حدة األولىفي الو(وكذلك الحال في شبه الجملة . ًثانیا ّ
َأخبر(قبل دخول  َ ًفلما كانت هذه األشیاء تقع خبرا :" قال ابن عصفور. على الجملة االسمیة) ْ

  .1"لمبتدأ، وقعت موقعها
 :، ومنه قوله تعالى  2  ویقدر المفعول به المحذوف كما في الخبر بكون عام أو استقرار

، ویقدر المحذوف في 4﴾  ﴿: وقوله تعالى، 3﴾  ﴿

�ـكائنا أو مستقرا(اآلیتین بـ  ْ ویقید شبه الجملة المتعلق بالمفعول به الثاني المحذوف المفعول به ). ً
ّرتین أفاد تعلق الجار والمجرور معنى الظرفیة على المفعول األول بداللة معینة؛ ففي اآلیتین المذكو

   . في اآلیة الثانیة) الیاء(في اآلیة األولى، و) هم(األول 
) ستة( في  القیسّ وقد وقع تعلق شبه الجملة بالمفعول به الثاني المحذوف في دیوان امرئ   

ٌ للجار والمجرور وواحد لظرف المكانخمسةمواضع،    : منها قوله5. ّ
ًألم تریاني كلما جئت طارقا     ُ ْ ِ َّ ِ وجدت بها طیبا وان لم تطیب     ُ ََّ َ ْ ْ ُٕ ً6  

َلیجعل في كفه كعبها                حذار المنیة أن یعطبا ْ َْ َْ ِ ِ ِّ َ َ ِّ َ7  
ّتعلق الجار والمجرور    ، )ُوجدت(ٍفي البیت األول بمفعول به ثان محذوف للفعل ) بها(ّ

َّویقدر المحذوف بـ  َ وان ذكر الكون العام كانت داللته ّ فالطیب محله أم جندب،).�مستقرا(ا أو ًكائن(ُ ِ ُ ٕ
  ). بها( والمجرور ناقصة حتى یذكر معه الجار
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ّوتعلق الجار والمجرور    ِفي كفه(ّ  ،)یجعل(ٍبمفعول به ثان محذوف للفعل في البیت الثاني ) ّ
َّویقدر المحذوف  ُ فجعل كع).�مستقرا(ًكائنا أو (بـ ُ ْ ّفالجار والمجرور . ّب األرنب في مكان كفهَ

َسیبقى بال مفعول به ثان، و بالتالي ال یمكن لهذا الفعل أن یكون ) جعل(ّضروریان ألن الفعل  ّ ٍ ٍ
ًجملة نحویة فیها فائدة ًّ .  

ٍوقد تعلق الظرف بمفعول به ثان محذوف كما ذكرت في موطن واحد فقط، وهو ظرف    ٍ ٍ ْ َ ّ
  :  مرئ القیسفي قول ا) َعند(المكان 

َفلو أنَّ أهل الدار فیها كعهدنا      وجدت مقیال عندهم ومعرسا ََّ ُ ْ َُ َْ ُْ ِ ِ ًِ ِ َ ْ ْ1  

ُوجدت(ول به الثاني المحذوف لـ بالمفع) بین( تعلق الظرف حیث َّ، ویقدر المتعلق )ْ ُ
َِ� أو مستقراًكائنا(المحذوف بـ  ْ ّوقد قید هذا التعلق المفعول األول. )ُ نى الظرفیة المكانیة  بمع) َمقیال( ّ

ّمحله عند أهل الدار) المقیل(فالـ .  ِ َ  یبقى  الفعلّ؛ ألنوال یمكن حذف الظرف في هذه الجملة. ُّ
ًمتعدیا في هذا السیاق یحتاج إلى ) المقیل(، ثم إن هذا ، وهو یتعدى إلى مفعولینٍواحدٍ مفعول  إلىِّ

 وهذا ًولو أنهم بها لوجد مقیال، لیة من أهلهاالدیار الخا یتكلم عن فالشاعر، قید الظرفیة المكانیة
ُمحله عندهم المقیل ُّ .   

، أو ًالواقع خبرا المحذوف ِّ بالكون العامِ الجملةِ شبهَ تعلقَّ لنا أنخالل هذا العرض بانمن     
ًال، أو صلة، أو مفعوال به ثانیاًصفة، أو حا ً ٍ قد وقع في دیوان امرئ القیس، ولكن بنسب مختلفة، ،ًً

ًكان أكثرها ورودا الخبر ثم الصفة ثم الحال، أما الصلة والمفعول الثاني فقد ورد تعلقهما في و
   . َمواطن معدودة

  : تعلق شبه الجملة بالكون الخاص المحذوف: ًثانیا 

ااألصل في الكون الخاص الذي یتع على  ًلق به شبه الجملة أن یكون مذكورا لیكون نص�
ّ، فالعامل في الجار والمجرور في العبارة هو )ُنتصر الجنود في المعركةا: (نحو قولنا، 2المراد به

ّ؛ ألن شبه الجملة في )انتصر( مع إرادتك )الجنود في المعركة: (ُّال یصح أن تقولف) انتصر(
ُّالعبارة المذكورة ال یتضمن ما یدل على هذا العامل أو الحدث في حال حذفه وعدم التلفظ به كما  ِ ِ ّ

                                                             

 . 105:  الدیوان  امرؤ القیس،1
 . 303: الجملإعراب الجمل وأشباه قباوة، :   ینظر2
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ّ الكون العام، حیث تتضمن شبه الجملة معنى الحدث وتدل علیه بعد استقرار ضمیر هي الحال في ّ
، أما الكون الخاص ٕ لالختصار واقامة البیانًسائغالذا كان حذفه مع وجود شبه الجملة العامل فیها، 

أما .  1، ومع هذا فقد جاز حذفه في بعض المواضع ووجب في مواضع أخرىفذكره هو األصل
  : شبه الجملة بالكون الخاص المحذوف فهيّمواضع تعلق

ِبه ال بظبي بالصرائم أعفر:"  نحوالمثل وشبهه من العبارات المأثورة،_ 1 ُ، أي لتنزل به الحادثة 2"ٍ ْ ِ َْ ِ

َال بظبي أعفر ْ ُیقدر عامل الظرف في المثل بحسب المعنى" و. ٍ َّ  ولم یقع مثل هذا التعلق في 3" َُ
  . دیوان امرئ القیس

َوما كان ( اآلیة بـ إذ تقدر 4 ﴾ ﴿: ، كما في قوله تعالىجحودالم ال_ 2 َ َ َ
ُالله ْعذبهم یِ لً قاصداَّ ّ   .  ولم تقع الم الجحود في دیوان امرئ القیس.5) َ

ُّ یعد :القسم_ 3 َ . وجملة المقسم علیه، جملة القسم: وب القسم كالشرط فهو یتألف من جملتینأسلُ
، لعمرك: (، أو اسمیة كقولنا)أقسم باهللا، وأحلف باهللا: (  القسم إما أن تكون فعلیة كقولناوجملة

ْقسمي أو حلفي: مبتدًأ والخبر محذوف تقدیره... عمرك و أیمن(، یكون )ُوأیمن اهللا ، وأیم اهللا َ َ َ .
أقسم، (ففعل القسم نحو . سم بهقُوالجملة الفعلیة تتألف من فعل القسم وحرف القسم والم  
باء، ال: (ـم فهي، وأما حروف القس)أشهد وأعلم وآلیت(ى الیمین نحو ، وما تضمن معن)وأحلف

ُ، وأما المقسم به فكل ما یعظمه من یقسم)والواو، والتاء، والالم َ.6   

 فلما كانت هذه األفعال ال تتعدى:" قال ابن یعیش.بأفعال القسم تتعلق وحروف القسم   
َّإنما تجيء : به، قال الخلیلبنفسها جاءوا بحرف الجر وهو الباء إلیصـال معنى الحلف للمحلوف 

: ضیف مررت بالباء إلى زید في قولكبهذه الحروف ألنك تضیف حلفك إلى المحلوف به كما ت
                                                             

  . 304: إعراب الجمل وأشباه الجملقباوة، :   ینظر1
   1988/هـ 1408، 1أحمد عبد السالم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط : ، تحقیقجمهرة األمثال  العسكري، أبو هالل، 2

   1/170 . 
 . 2/517: مغني اللبیب عن كتب األعاریب  ابن هشام، 3
 . 33:   األنفال 4
 . 306: إعراب الجمل وأشباه الجمل ،قباوة:    ینظر5
  ، . 254، 248، 247، 246، 5/245: ّشرح المفصل، ابن یعیش:   ینظر6
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ٍمررت بزید أما و ،عن الواو  التاء، وتنوبالباء أصل حروف القسم، وتنوب عنها الواو َّأي أن. 1 "ُ
ٌلله ال یبقى أحد: (، نحوالتعجب الالم فتتعلق بفعل القسم لتضمنه معنى ِ ََّ .(2  

ً إال قلیال، فتحذف وجوبااألفعال التي تتعلق بها حروف القسم ال تظهرو   ُ   مع حروف القسمً
سم  لكثرة القًتخفیفا"  وقد ساغ هذا الحذف 3، )الباء( مع حرف القسم ً، وجوازا) الواو والتاء والالم(

ِتاهللا ، وهللا ألفعلن، ویكون التقدیرِاهللا ، و وِباهللا ، و: ، فنقول4" ًواجتزاء بداللة حرف الجر علیه  ِ :
ُأقسم أو َأحلف ِ ْ ُ .  

ٍموضع واحد(، في دیوان امرئ القیس في  المحذوفتعلق شبه الجملة بفعل القسمَجاء   ٍ (، 
  :ٍفیه بفعل محذوف في قوله) الواو( تعلق حرف القسم ْإذ

َواهللا ال یذهب شیخي باطال ْ َ ُ َْ ِ  

َحتى أُبیر مالكا وكاهال   ً َ
5  

  .اهللاوأقسم : بفعل القسم المحذوف، والتقدیر ، البیت، في )ِواهللا(ذ تعلق الجار والمجرور إ

  : ّوجود قرینة دالة على المحذوف_ 4

ُ فقد یحذف الكون الخاص إذا دل علیه دلیل ِ ّ، والدلیل إما قرینة  لفظیة نحَّ  ﴿: و قوله تعالىَّ

ٌ أي الحر مقتول بالحر، والعبد 6.﴾ 

ٌمقتول بالعبد، واألنثى مقتولة باألنثى  الالم تتعلق ْإذ، 7﴾ ﴿: ًومثله قوله تعالى أیضا. ٌ

                                                             

 . 5/245: شرح المفصل:   ابن یعیش1
  شرح وابن عصفور، . 255 – 5/254: شرح المفصلوابن یعیش، . 149 – 148: أسرار العربیةابن األنباري، :   ینظر2

  . 236، 235، 4/232: همع الهوامعوالسیوطي، . 252 -1/550 :   جمل الزجاجي
همــع والــسیوطي، . 249 -5/248: شــرح المفــصلوابــن یعــیش، . 1/252 :شــرح جمــل الزجــاجيابــن عــصفور، :   ینظــر3

 . 4/236: الهوامع
 . 1/252 :شرح جمل الزجاجيابن عصفور، : ینظر. 5/254 :ّشرح المفصل   ابن یعیش، 4
 . 134 :نالدیوا  امرؤ القیس، 5
 . 178:   البقرة 6
 .1:   الطالق 7
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ّ واما قرینة معنویة؛ نحو قوله. مستقبالتتقدیرهبمحذوف  ٌ :  أي1﴾  ﴿:تعالى ٕ

ٌهل لك رغبة أو میل إلى التزكیة ٍ وقد تعلقت شبه الجملة بكون خاص محذوف لوجود قرینة في 2. ٌ ٍ ّ
  : لهِدیوان امرئ القیس في عدة مواضع منها قو

ِأبعد الحارث الملك بن عمرو     له ملك العراق إلى عمان ٍ ُِ ِ ُ ِ ِ َ ْ  

ٍ بني شمجى بن جرم    ًمجاورة ْ َ ِ َ   3ِ من الهوانَأُتیحًهوانا ما   َ

َبعیني ظعن الحي لما تحملوا     لدى جانب األفالج من جنب تیمرا َ َْ ِ ِْ َُ ِ َّ ّ ِّ ُ ْ ُ َّ4  

َبعد(الظرف تعلق فقد :" ْإذ التقدیر) تجاورني(ّحذوف یقدر بـ بفعل م في البیت األول)ْ
ًأتجاورني بنو شمجى مجاورة بعد الحارث؟ ُ َ ْ ٌمذكور ) تجاورني(؛ ألن الفعل وقد جاز هذا الحذف. 5"َ

ّ من مجاورة بني شمجى لقومه بعد موت جده الحارث بن ّ یتعجبفالشاعر، مصدره في البیت الثاني ْ َ
ٍعمرو، فهذا تعلق في سیاق استفهام تعجب ٌ   . يُّ

ّ، وقد دل )ُّحلوا( بعامل محذوف تقدیره) لدى جانب(ّتعلق ظرف المكان وفي البیت الثالث 
ََ، فالشاعر قد أتبعهم بنظره منذ رحلوا عن المرتبع إلى )ّتحملوا(على هذا المحذوف القرینة اللفظیة 

علق به لداللة متال ، واكتفى بذكر الظرف)ّحلوا(استغنى عن ذكر هذا الفعل وّأن حلوا لدى األفالج، 
  ). لدى جانب األفالج( وهو الحلول ذلك مكان اهتمامه على ُّ، ولیجعل المتلقي یصبالمقام علیه

ٍّومن حذف متعلق شبه الجملة لدلیل معنوي قول امرئ القیس ٍ ّ :  

                                                             

  . 18 :  النازعات 1
إعـراب الجمـل وأشـباه وقبـاوة، .  1/508: األشـباه والنظـائروالسیوطي، . 518 -2/517:  مغني اللبیبابن هشام،:  ینظر2

ت (بیـــضاوي، البیـــضاوي، ناصـــر الـــدین أبـــو ســـعید عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن محمـــد الـــشیرازي ال: وینظـــر. 295 -294 :الجمـــل
: هـــ1418، 1محمــد عبــدالرحمن المرعــشلي، دار إحیــاء التــراث، بیــروت، ط: ، تحقیــقأنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل، )هـــ685

5/220. 
 . 143 :الدیوان  امرؤ القیس، 3
 . 56:   المصدر السابق4
 . 212 :مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة الحضرمي ، 5
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ِفیوما على سرب نقي جلوده     ویوما على بیدانة أم تولب ٍَ ُْ َْ ِّ ٍ ِْ َُ ًُ ًُ ٍّ ْ
1  

َّفال تنكروني إن ُ ِ َني أنا ذاكم        لیالي حل الحي غوال فألعساُْ َ ًْ َ ُّ َّ َ ُ ُ ِ2       

ًبمحذوف حذفا جائزا) ًیوما (الظرفتعلق في البیت األول  : ّ لوجود قرینة معنویة، أي ً
ٍیطارد هذا الفرس یوما بقرا وحشیا، أو تراه یوما منطلقا على سرب، أو ینطلق یوما على سرب" ٍٍ ِ ًِ ً ً ًُ ًُ � ُ "3  

  . هذا المحذوف سیاق الحال أو المقامّودل على

َبعامل محذوف دل علیه المقام) لیالي(ّوفي البیت الثاني تعلق الظرف  ُ ّ أنا : (ْإذ التقدیر. ٍ
ُّعندما كان الحي یحل )َأنا ذاكم الذي عرفتموني وصحبتموني لیالي (، أو)ّذاكم المعروف لیالي حل ّ

ًْغوال وألعسا َ .  

  

  

                                                             

  . 49:   امرؤ القیس، الدیوان1
 . 105: الدیوانامرؤ القیس،   2
 . 132:   الحضرمي، مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة3
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  الثانيالمبحث 

  لتركیبیة لشبه الجملة في دیوان امرئ القیسالظواهر ا

  : دیوان امرئ القیستقدیم شبه الجملة في

ٌالتقدیم والتأخیر من خصائص اللغة العربیة وممیزاتها، ولون من ألوان مرونتها، وصورة من   
ّصور التصرف فیها، یقول  ِهو باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف،:" الجرجانيّ ُِّ َ َّ ُ ُِ ُّ  بعید ٌ

ُ ال یزال یفتر لك عن بدیعة، ویفضي بالغایة، َ ٍُ ْ َ ُُِّ ٍك إلى لطیفة، وال تزال ترى شعَ ُرا یروقك مسمعه، َ ُ َ َ ًْ َ ُ
ُویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن ق َ َ َ َْ ْ َْ ْ َ ُ ُِ ُ َُ َ ُ َُ ََّ ُ ْ ُدم فیه شيء وحول اللفظ عن ْ َِّ ُ ٌ ِ َ ِّ

    1"ٍمكان إلى مكان

 في األصل هي ً         وشبه الجملة كنوع من أنواع الفضالت كما ذكرنا سابقا، كانت رتبتها
عن طرفي اإلسناد في الجملة االسمیة والفعلیة، وقد یقوم بدور الخبر في الجملة االسمیة، التأخیر 

ّلكن هذه الرتبة غیر محفوظة، أي قد تتقدم شبه الجملة على الفعل أو . ًفتكون رتبته التأخیر أیضا
. الفاعل أو المفعول به في الجملة الفعلیة، وعلى المبتدأ والخبر أو على أحدهما في الجملة االسمیة

ٍَأن شبه الجملة قد تتقدم على المتعلق به وقد تتقدم على لفظة أخرى في الجملة: أي ّ وقد ذكر . ّ
ُن فوائد مختلفة لهذا التقدیم ال تختلف عن فوائد تقدیم المفعول به؛ ألنها تأخذ حكمه في البالغیو

ٍ وللتقدیم في كل سیاق .ویكون هذا التقدیم في سیاقات االستفهام والنفي واإلثبات. 2التقدیم والتأخیر ِّ ِ

    : ، في دیوان امرئ القیسا التقدیمٌ وهذا بیان لهذ3فوائده 

                                                             

 . 143 :دالئل اإلعجاز  الجرجاني، 1
عبـد الحمیـد الهنـداوي، : ،  تحقیـقَّالمطول شرح تلخیص مفتاح العلـوم) هــ792: ت(ّالتفتازاني سعد الدین مسعود، :   ینظر2

تعلــق : الالمــي محمــود: وینظــر. 339: ، دالئــل اإلعجــازالجرجــاني: وینظــر. 372: ت . ، ددار الكتــب العلمیــة، بیــروت
  . 282- 281 :شبه الجملة في نهج البالغة

 . 355 – 353: ّالمطول شرح تلخیص مفتاح العلوموالتغتازاني، . 150 – 146: دالئل اإلعجازالجرجاني، :   ینظر3
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ّتتقدم شبه الجملة على عاملها في سیاق االستفهام، أي تكون شبه :  االستفهامالتقدیم في سیاق_ 
َالجملة هي محل االستفهام سواء أكان هذا االستفهام حقیقیا أم إنكاریا، أم غیر ذلك، بعبارة أخرى  � � ُّ

ًیكون االستفهام مسلطا على شبه الجملة دون غیرها   : ، منه قول امرئ القیس1َّ

ِأبعد الحارث َ ٍ الملك بن عمرو   ْ ِ ِ   وبعد الخیر حجر ذي القباب    ِ ِ ِ ِْ ُْ َ  

ًُأرجي من صروف الدهر لینا      ِ ْ َّ ِ ُ ُ ْ ِ ولم تغفل عن الصم الهضاب    ِّ ِ ِِّ ُّْ ُ ْ َ2  

ِأماوي هل لي عندكم من معرس      أم الصرم تختارین بالوصل نیئس ٍَ ْ َ ِِّ ْ َ َ ْ َّ َِّ َ ُ ْْ َ ْ3  

َبعد(لة َّففي البیت األول قدم شبه الجم   ْ ، وجاء هذا التقدیم في )ِّأرجي(ّعلى متعلقه الفعل ) َ
ُّسیاق االستفهام اإلنكاري وهو إنكار یحمل في طیاته معنى النفي، فقد فرغ االستفهام من داللته  ِ ّ ٌ

َبعد( اإلنكار على الظرف توجیهِاألصلیة، وملئ بداللة اإلنكار، وقد عمل التقدیم على  ال على ) ْ
ٕ محل اإلنكار والنفي، فالشاعر لم ینكر الرجاء أو ینفیه، وانما ینكر وینفي الظرف الفعل لذا كان

ًموجها هذا الرجاء، ولو أخر الجار والمجرور لدخل االستفهام على الفعل، ویكون االستفهام ظرفیة َّ 
  .  الفعل وهذا ما ال یریده الشاعرإلى

َلي، عند(ّ تقدم الظرفان الثالثوفي البیت    ّان بمحذوف خبر تقدیره كائن أو استقر المتعلق) ِ
ٍمعرس(ًعلى المبتدأ المجرور لفظا  َِّ ً،  وجاء هذا االستفهام مناسبا للسیاق الذي ورد فیه، فالشاعر ال )ُ

ِّیستفهم عن شيء یجهله، وانما یعبر عن شيء یرجوه ویتمناه فخرج االستفهام إلى معنى التمني،  َ َ ُ ََّ َ َّ ٍ ٍَِّ ُ ُٕ ُ ْ
ّشبه الجملة، فالشاعر ال یستفهم عن المسند وانما یتمنى لو أن ب ٌمخصوصهام ّولكن هذا االستف ٕ

ٌالمسند یكون له، فالمعرس موجود لكنه لیس للشاعر مع إمكانیة كونه لغیره، ولو قال هل من : ِّ
َّمعرس لي، لكان الشاعر یتمنى وجود معرس غیر موجود ُ ٍ ِّ .  

  : یاق االستفهام قول امرئ القیسومن تقدیم شبه الجملة الخبر على المبتدأ في س

ِلمن طلل َأبصرته فشجاني      كخط زبور في عسیب یماني ِ َِ ََ َ ٍَ ٍ َ َ ٌِّ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ْ ََ4  

                                                             

  . 282: ة في نهج البالغة،ّتعلق شبه الجملالالمي، محمود، :   ینظر1
  . 99 :الدیوان  امرؤ القیس، 2
   . 101:   المصدر السابق3
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ُإذ تقدم الجار والمجرور    ْ ُّ َ َّ ٌطلل(ّالمتعلق بكون محذوف خبر على المبتدأ ) لمن(ْ في سیاق ) ََ
وك غیر معروف مالكه في سیاق الممل"االستفهام، والالم للملك، تكون بهذا المعنى إذا كان 

  . 1"االستفهام

ًوهـذا التقـدیم یكـون النفـي فیـه مـسلطا علـى شـبه الجملـة، أي نفـي الحـد: التقدیم في سیاق النفي_  ََّ ث َّ
نفــي الغــول عــن خمــر " : ، أي3﴾  ﴿:نحــو قولــه تعــالى؛ 2ٕعــن شــبه الجملــة واثباتــه لغیرهــا

ْأو بمعنى آخر قصر عدم الغول علـى خمـر الجنـة بحیـث ال یتجـاوزه إلـى ٕالجنة واثباته لخمور الدنیا، 
ْال غــول فیهــا: (خمــور الــدنیا، ولــو قیــل َألفــاد ذلــك مجــرد نفــي الغــول عــن خمــر الجنــة دون التعــرض ) َ

  :ومنه قول امرئ القیس، 4" لخمور الدنیا

َفقالت یمین اهللا ما لك حیلة       وما إن َأرى عنك العمایة  ٌَ َ َ َْ ْ ِ َ   5تنجليْ

ّالمتعلق بمحذوف خبر تقدیره كائن أو مستقر على ) لك (َّففي البیت قدم الجار والمجرور    ّ
الواقعة في جواب القسم، ) ما(، وجاء هذا التقدیم في سیاق النفي بأداة النفي )ٌحیلة(المبتدأ النكرة 

ة موجودة، لكن المرأة الحیل: ٕلیفید التقدیم نفي معنى الحدث عن شبه الجملة واثباته في غیرها، أي
ٍ، وانما قد تقع في شيء آخر، وهذا یعني أن التقدیم قد أفاد هنا تخصیص نفي )شاعرال(نفتها عن  ٕ

ٌما كائن لك حیلة، ولو أخر الشاعر شبه الجملة لدخلت أداة النفي على : الحدث بشبه الجملة، أي ٌ
  .ًالمبتدأ، وأفاد التأخیر نفي وجود الحیلة إطالقا

َاعلم أن الظرف ال یخلو حاله إما أن یكون :" ِّقال صاحب الطراز: في سیاق اإلثباتالتقدیم _  َ َّ َّ
ٍواردا في اإلثبات، أو واردا في النفي، فإذا ورد في اإلثبات فتقدیمه على عامله إنما یكون لغرض ال  ّ ً ً

ًیحصل مع تأخیره، فال جرم التزم تقدیمه؛ ألن في تأخیره إبطاال لذلك الغرض ّ َ َ َ َِ" 6 .  

                                                             

 . 62:  الالمات الزجاجي، 1
  أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة : ، تحقیقالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، األثیر ضیاء الدینابن :   ینظر2

 . 2/219: ت. ، د2    مصر، القاهرة، ط
  . 47:   الصافات3
  204:علم المعاني دراسة بالغیة ونقدیة لمسائل المعاني بسیوني عبد الفتاح،  4
 . 14 :، الدیوان  امرؤ القیس5
 . 2/39: الطراز  العلوي، 6



 131

ّال تتحصل ٍمختلفة ٍ وأغراض َوتقدیم شبه الجملة على عامله في اإلثبات یفضي إلى فوائد   
  :  ، وأهم هذه الفوائدمع تأخیره

تخصیص الفعل أو المبتدأ بشبه : ، والمقصود بالتخصیص أي1ٌ وهي فائدة غالبةالتخصیص،_ 1

ٌالمعنى أن اهللا تعالى مختص بصیرورة األمور :"  أي2﴾ ﴿:كقوله تعالى. الجملة َ
ا بشبه الجملة3" إلیه دون غیره  َ، فیكون الحدث مختص� ِ والحال نفسه بالنسبة إلى تقدیم الخبر شبه .ْ

ُحاجة المبتدأ النكرة إلى التخصیص لیفید اإلخبار عنها فائدة یعتد بمثلها آكد "جملة على المبتدأ؛ فـ  ًَ َُّ ْ ُ
  :  ومنه قول امرئ القیس4" حاجتها إلى الخبرمن 

ِإلى مثلها یرنو الحلیم صبابة      إذا ما اسبكرت بین درع ومجول َ َ َْ ِ ٍ ْ ِ َ ْ َّ َ َ ً ُ
5  

ًیا هند ال تنكحي بوهة    َ ْ َْ َ  علیه عقیقته َأحسبا        ُ ََ ْ ُ ُ َ ِ ِ6  

الفعل ف،  )یرنو( به على الفعل الذي تعلق) إلى(َّ    ففي البیت األول قدم الجار والمجرور   
ة بالنظر الدائم إلیها دون غیرها، فالمتلقي : على فاطمة، یعنيٌمقصور ) یرنو( ٌأن فاطمة مختصَّ ّ

ٍسیستقر في ذهنه وال یبقى أي شك أو تردد فیه، ثم یلیه ) إلى(عندما یسمع الجار والمجرور  ٍّ ُّ
ََّالمتعلق به  َ    .لیتم الحكم مع إفادة التخصیص) الفعل(ُ

المتعلق بالخبر المحذوف على المبتدأ ) علیه(َّوفي البیت الثاني قدم الجار والمجرور      
وهو الرجل ) على بوهة(ال یكون إال ) العقیقة( فـ؛بالخبر شبه الجملةٌمخصوص المبتدأ ف، )عقیقته(

ال قد یظن المتلقي أن العقیقة ؛ فالذي ال خیر فیه، ولو أخر الجار والمجرور لذهبت هذه الفائدة
 لكن بتقدیم  شبه الجملة صارت الجملة ال تحتمل إال ،تكون على الرجل الذي ال خیر فیه وال عقل

  .التخصیص 

                                                             

  . 354: ّ المطول،زانيوالتفتا. 2/39: الطرازالعلوي، :   ینظر1
  . 53:   الشورى2
 . 2/40 :، الطراز  العلوي3
 . 1/100: شرح األشموني األشموني،  4
  . 18:  الدیوان  امرؤ القیس،5
ًالبومة تضرب مـثال للبرجـل الـذي ال خیـر فیـه وال عقـل لـه: ُ البوهة.128:   المصدر السابق6 ُ َ ْ َشـعره الـذي ولـد بـه:  العقیقـة. ُ ِ ُ ،

َّیرید أنه ال یتهیُأ وال یتنظف ْمن الحسبة، وهي صهب: واألحسب. ّ ُ ْ ُة تضرب إلى الحمرة، مذمومة ُ ُ ُ ٌ 
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) بنعمة ربك(به الجملة ، فقدم ش2﴾  ﴿: نحو قوله تعالى1:العنایة واالهتمام_ 2
ْحدث(ى لقصر الفعل للعنایة به واالهتمام، وال معن) ّحدث(على الفعل د اومما أف. بكرِعلى نعمة ) ِّ

  :تقدیمه العنایة واالهتمام في دیوان امرئ القیس قوله

ْوكل مكارم األخالق صارت     ِ ِ ّ   إلیه همتي وبه اكتسابي     َُّ ِ3  

ِإلى عرق الثرى وشجت عروقي      وهذا الموت یسلبني شبابي َ َِ ُِ َ ُ َُ ْ ُ ْ َ ّ4  

َوكنا أناسا قبل غ َ َْ ً َّ ٍزوة قرمل    ُ َ َْ ِ َ  ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا      ْ َ ََ ْ َ ْ ِ ْ ِ َ5  

ُ   ففي البیت األول قدم الجار والمجرور    ُّ َ ِّ ّالمتعلق بمحذوف خبر على المبتدأ بها ) به( ُ
ََّ، ال للتخصیص، وانما لشده االهتمام به، فاكتساب الشاعر الحمد والثناء ال یختصُّ )اكتساب( َ ٕ

ًخالق فقط وحدها فهناك الفروسیة والشجاعة والنسب األصیل، ولكنه أعطى اهتماما بمكارم األ َّ
ٕإن التقدیم هنا للتخصیص، وانما جاء للعنایة : ًوعنایة كبیرین لمكارم األخالق، لذا ال یمكن أن نقول

ٍقدیم في بیت ّبالمقدم واالهتمام به والتوكید علیه، والسیاق یتطلب هذا التقدیم، إذ جاء هذا التعلق والت

َتال لبیت ینكر الشاعر فیه انخداع الناس بكثرة ال ٍ ّ یبین موقفه ویؤكد َّلهو والطرب، وفي هذا التقدیم  ٍ
  . ل الشاعر تقدیم الجار والمجرور إلظهار هذه األهمیة والتوكید علیهاَّعلى مكارم األخالق، لذا فض

) وشجت(لى الفعل الذي تعلقا به ع) إلى عرق(   وفي البیت الثاني قدم الجار والمجرور   
ٕوهذا التقدیم لیس للتخصیص؛ وانما لعنایة الشاعر وتأكیده على ثبوت نسبه وحسبه الرفیعین 

ّوبدأ یشعر بدنو أجله واقتراب الموتً ضعیفا ال حیلة له وال قوة،  فقد أصبحورسوخهما، واإلنسان ، ُ
َّفي أخریات حیاته وضعفه یذكر بما یعزیه ویخف َ ُ ُِّ ُ  على نسبه �منصباكان اهتمام الشاعر فُف عنه، ِّ

  . ّفقدمهّالممتد الرفیع 

َقبل(ُِّأما في البیت الثالث فقد قدم الظرف  ْورثنا(على الفعل الذي تعلق به ) َْ للتأكید على ) ِ
ٌّأن شرفه قدیم متوارث ال یقدح فیه ذم، ال للتخصیص َ ُ َ َُ ْ َ ٌَ ٌ َ بیلة ْعلى نیل قٍ؛ فهذه ردة فعل امرئ القیس ّ

                                                             

 . 354: المطولالتفتازاني، :   ینظر1
  . 11:   الضحى2
 . 97:  الدیوان  امرؤ القیس،3
  . 98:   المصدر السابق4
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َقرمل( َمن قوم الشاعر والظفر علیهم، وأكد على حسبه ومجده الموروثین قبل غزوة قرمل، ) َْ َْ ِ ْ َ َّ وبتقدیم َّ
ورثنا :( وتوكید، ما كانت هذه الفائدة لتتحقق لو كان النظم وعنایة ٌعلى متعلقه اهتمام) قبل(الظرف 

َالغنى والمجد قبل غزوة قرمل َ.(  

ٌلى أن المسند خبر ال نعتالتنبیه من أول األمر ع_ 3 ُ إذ لو أخر الخبر على المبتدأ الحتمل أن 1:ّ ِّ ْ
ًیكون نعتا أو خبرا، وبتقدیمه ال یكون إال خبرا، نحو قوله تعالى ً ً:﴿  

ُّحیث قدم الجار والمجرور "، 2﴾ َ ََمستق(على المسند إلیه ) لكم(ُِّ َلدفع توهم أنه نعت ولیس بخبر) ّرْ َ ِ َ ٌ ْ ؛ 3"ُِّ
َألنه لو ُأخر شبه الجملة  ّ ٌلتوهم المتلقي أن شبه الجملة نعت " ٌّمستقر لكم في األرض:" وقال) لكم(ّ ّ ّ َّ

ً؛ فالنكرة تحتاج إلى الوصف حتى یكون مسوغا االبتداء بها)في األرض(ال خبر، والخبر   ومن . ِّ
  :ذلك قول امرئ القیس

َّكفل كالدعص لبده الندى  ُله  ُ َْ ََّ ِ َّ ٌ َ ِ    إلى حارك مثل الغبیط المذأب    َ َّ َ ُ ِ ٍِ4  

ٍكأنَّ على لباتها جمر مصطل    َ ْ ُ َ ْ َ ِ ِ أصاب غضى جزال وكف بأجذال     ّ ْ َّ ُ ًْ َ ًَ5  

ِلها مزجر یعلو الخمیس بصوته      أجش إذا ما حركته الیدان ُُّ ْ ّ َ َِ َ َ ٌْ ِ6  

ٌكفل( المتعلقان بالخبر المحذوف في البیت األول على المبتدأ )له(تقدم الجار والمجرور    َ َ (
ًللداللة على كونه خبرا للمبتدأ ال نعتا له،  ٌلدفع توهم أنه نعت ولیس بخبرً ٌكفل له ( :فلو قال ُّ َ

َّكالدعص لبده الندى ِ ْ َّلبده الندى(ًأن یكون نعتا، و) له(الحتمل ) ِّ َ ّ وهذا ال یتفق مع غرض ًخبرا،) َّ
َالكفل(لمدح؛ ألن الشاعر یرید مدح فرسه واإلشادة به ال مدح ا َ.(   

على (ُ   ونستطیع أن نقول مثل ذلك في البیتین الثاني والثالث، إذ قدم الجار والمجرور   
َجمر(على اسمها النكرة ) َّكأن( لـ )ّكائن أو مستقر (بخبر محذوفالمتعلقان ) لباتها ْ لیدل على أنه ) َ

َجمر(ه ال نعت السمها خبر لحرف التشبی ْ  أن یكون صفة للنكرة ویكون قوله بتأخیره یحتمل، و)َ
ًأصاب غضى( َ إذ قدم الجار والمجرور البیت الثالثهو الخبر، ومثل ذلك في ) َ المتعلقان ) لها(ُِّ

                                                             

یة ونقدیة ، دراسة بالغعلم المعانيبسیوني عبد الفتاح، . 1/100: شرح األشموني على ألفیة ابن مالكاألشموني، :  ینظر1
  . 205: لمسائل المعاني

 . 24:   األعراف2
 . 205: علم المعاني، دراسة بالغیة نقدیة لمسائل المعاني  بسیوني، عبد الفتاح، 3
 . 47: الدیوان  امرؤ القیس، 4
 . 29:  المصدر السابق5
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ٌمزجر( على المبتدأ النكرة )ّكائن أو مستقر (بالخبر المحذوف َ ْ َّللداللة على كونه خبرا للنكرة ال) ِ ً نعتا ً
َمزجر(لـ  ْ ٌمزجر( ِلـ ً نعتا وبتأخیره یحتمل أن یكون، )َ ْ ). میس بصوتهیعلو الخ(كون الخبر قوله وی) ِ

َوهذا ما ال یتفق مع غرض المدح؛ ألن الشاعر یرید مدح صوت عود الجاریة الضاربة به المغنیة، 
  .  ال مدح العود الذي تضرب علیه

  
ه الجملة على الفعل أو على المبتدأ النكرة التشویق إلى ذكر ، یفید تقدیم شب1:إفادة التشویق_ 4

  : ، كما في قول امرئ القیس2ّالمتعلق به أو المسند إلیه
ًأال إنَّ بعد العدم للمرء قنوة       َ ُْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ْ َوبعد المشیب طول عمر وملبسا  َ ََ ُ َْ َ ٍَ ْ ِ َ ْ3  

َإذ قدم شبهي الجملة   َّ ِبعد، للمرء(ْ ًقنوة(على اسمها ) ّإن(حذوفین لـ المتعلقین بخبرین م) َ ْ ِ( ،
فعندما یسمع المتلقي قول ) اسم إن(وقد أفاد هذا التقدیم تشویق المتلقي إلى ذكر المسند إلیه 

ِسیثیر هذا القول في نفسه التشویق لمعرفة المسند إلیه، وعندما یذكر ) بعد العدم للمرء(الشاعر 

ًقنوة(الشاعر المسند إلیه ْ   .ن السامع ّسیستقر في ذه) ِ

  : الجملة على الفاعل والمفعول بهتقدیم شبه

َّ ولكن هذه الرتبة غیر 4األصل في رتبة شبه الجملة هو التأخیر عن الفاعل والمفعول به
ّوقد تتقدم على المفعول ) ِإلى اهللا أشكو أمري (؛ نحومحفوظة، فقد تتقدم شبه الجملة على الفاعل

ًتركت ألخي عشرین درهما(حو  ن؛به  یعطي مجموعة من الفوائد التي ذكرها ،وهذا التقدیم. )ْ
  :البالغیون، منها

وهذه هي الفائدة الغالبة على الفوائد األخرى لتقدیم شبه الجملة على غیرها : العنایة واالهتمام_ 1

 ﴿: ، وتتضح هذه الفائدة من خالل المقارنة بین قوله تعالى5من األلفاظ 
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 ﴿: ، وقوله تعالى1 ﴾  

) رجل(على الفاعل ) من أقصى(لجملة إذ قدم شبه ا. 2  ﴾

َاشتمال ما قبل اآلیة على سوء معاملة أصحاب القریة " في اآلیة األولى ألهمیة شبه الجملة، و
ُالرسل، فكان المقام مقام أن ینتظر السامع إللمام حدیث یذكر القریة، هل فیها منبت  َ ْ َ َ ٍ ْ ِیر، أم كلها َخَ

ٌلعین، بخالف جاء رجل من أقصى المدینة، فإنه لیس كذلك، فهذا العارض جعل المجرور نصب ا
  : ومن تقدیم شبه الجملة في دیوان امرئ القیس للعنایة واالهتمام قوله. 3" فیها ذلك العارض

حا     وقد حجرت منها ثعالب أورال ِتخطف خزان الشربة بالضُّ ُ َ َْ ْ ِ َِّ َ ّ ََ َّ ُ ََّ4  

ِأغرك مني أن حبك قاتلي    َِّ ّ ِ تأمري القلب یفعل   وأنك مهما   َّ َ5  

َ، وفي الثاني قدم )ثعالب(على الفاعل ) منها(َّ   ففي البیت األول قدم الجار والمجرور   َّ
ِأن حبك قاتلي(على الفاعل المؤول ) ِّمني(الجار والمجرور  َّ ِ، وفائدة التقدیم فیما ذكر هي إظهار )َّ ُ

ّالعنایة واالهتمام بالمقدم، بمعنى آخر إن أشباه الجم ولما أراد أن ل هنا أهم من األلفاظ المؤخرة، َّ
.  في البیت األولَّ وقوته قدم الجار والمجرور العائد على العقاب على الفاعلّیبین سرعة حصانه

 ذات –ّقدم ما یعنیه هو علیه، ّ لومه فاطمة لقطیعتها إیاه واعتقادها أن حبها قد سیطر وفيوالثاني 
  على الفاعل ) ِّمني (- الشاعر

  :ه في قولشبه الجملة على المفعول به تقدیم الشاعر العنایة واالهتمام باب ومن

ِذكرت بها الحي الجمیع فهیجت      عقابیل سقم من ضمیر وأشجان ٍَ َْ ٍَْ ُ َ ْ ّ َّ ُ ْ
6  
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ّففي البیت قدم الجار والمجرور  على المفعول به لعنایته واهتمامه بالمرتبع ودیار ) بها(ّ
ِعلى دیار األحبة هیجت الرسوم مشاعره ففاضت دموع  وقف فحینالمحبوبة، ال للتخصیص،  َّ

  . الشاعر، فالدار تقع في محور النظم ومركزه

ْإذ یكون بالمعنى حاجة إلى تقدیم شبه الجملة، وتأخیرها قد یؤدي : المحافظة على بیان المعنى_ 2
ُإلى اإلخالل بالمعنى المطلوب، تتضح هذه الفائدة في قوله تعالى ِ َّ :﴿

فلم ، )یكتم(ّلتوهم أنه من صلة )  إیمانهیكتم (:قولهعلى ) ِمن آل فرعون(ّفلو أخر فإنه "  1 ﴾ 

ٍ، أي من آل فرعون، یعني أنه قد ذكر لرجل ثالثة أوصاف)منهم(یفهم أنه أي ذلك الرجل  َِ ْ ِ".2 
  : في قول امرئ القیسّوتتجلى هذه الفائدة 

ْوتیماء لم یترك  ًبها جذع نخلة      وال أطمَ ُ ٍ ْ َ َ ِا إال مشیدا بجندلِ ً ِ َ
3  

ُذعرت به سربا نقیا جلوده      َّ ً َْ ِْ ُ ِكما ذعر السرحان جنب الربیض     َ َّ َ َ َْ ُ ْ ِّ َ َ4  

ّتقدم الجار والمجرور  رور ّ، فقدم الجار والمج)َجذع(ّ البیت على مفعول متعلقه في) بها(ّ
   . لئال یتوهم أنه من صلته، أي صفة لهالعائد على أرض تیماء على المفعول به؛ 

ّوفي البیت الثاني تقدم الجار والمجرور  ًسربا(على المفعول به ) به(ّ ْ توهم المتلقي لئال  ی) ِ
ًسربا(یتعلق بصفة للمفعول به ) به(أن شبه الجملة  ْ ِ .(  

  :  شبه جملة بعامل واحدغیرّتعلق 

ٍیجوز أن یتعلق غیر شبه جملة بعامل واحد وذلك بشرط أن تكون أشباه الجمل مختلفة      

َسنسافر غدا مع أبي من حلب إلى دمشق بالطائرة للنزهة( نحو ؛ال من معنى واحد ، إذ تعلقت عدة )ً
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ٍّ وقد یتعلق حرفا جر متشابهین في اللفظ ومختلفین في المعنى 1ٍأشباه جمل مختلفة بعامل واحد  ّ
ٍامل واحدبع (  فشبها الجملة متعلقان بـ، 2﴾  ﴿:؛  نحو قوله تعالىٍ

  . 3األولى البتداء الغایة والثانیة سببیة) من(، )یتوارى

 ؛ نحو أما إذا كانت أشباه الجمل متشابهة في المعنى فال یجوز تعلقها بعامل واحد   
ًاحا مساءُسافرت صب( َإذا أردت السفر في هذین الوقتین وهما متعلقان بالفعل، إال إذ حمل على ) ً ِ ُ

ًالعطف مع حذف حرف العطف، أو على بدل الغلط، جاز وكان الظرف األول متعلقا والثاني تابعا  ًِّ َ
ّمنصوبا على التبعیة ،  ٍوعلة هذا المنع أن الفعل یقع في زمن واحد ال زمنین4ً ٍ َّ ّ .  

سیبویه تعدد أشباه الجمل مع االتفاق في المعنى والعامل واحد إذا كانت شبه الجملة وجوز 
ًلقیته یوم الجمعة صباحا(؛ نحوَّاألولى أعم من الثانیة بقید أول عام وهو ) لقیته(، إذ قید الحدث )ُِ

  5).ًصباحا(، ثم قیده بقید خاص وهو الظرف ) َیوم الجمعة(الظرف 

ً، وكان المعنى مختلفا  من الدیوانّفي عدة مواضعة بعامل واحد وقد تعلق غیر شبه جمل    
  :بینهما، منها قوله

ِ خدر ال یرام خِوبیضة ُِ ُ ٍ ٍباؤها        تمتعت من لهوْ ْ َْ ْ ُ ِ بها غیر معجلَّ َ ْ ُ َ
6  

َِّوما ذرفت عیناك إال لتقدحي      بسهمیك في أعشار قلب مقتل َ ُ َ ٍَ ْ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ ِ ْ7  

ٍفیا لك من لیل كأنَّ  ُمه  جوُنَ ِ  بكل مغار الفتل شدت بیذبل    َ ُِ َْ ِ ْ َّ ُ ِ َِّ ُ
8  
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ُتمتعت(ٍبعامل واحد هو الفعل ) بها(و) ٍمن لهو( ففي البیت األول تعلق شبها الجملة    ْ ّ( ،
ِّتعدیة، وما سوغ تعلق شبهي الجملة بعامل واحد كونهما یؤدیان معنیین لل) الباء(تبعیض ولل) ِمن( ُ ُ ٍ َّ

  .   قهما من تربیة الفائدةّمختلفین، وزاد تعل

ٍلتقدحي بسهمیك في أعشار قلب:( وقوله في البیت الثاني   ّتعلق حرفا الجر) ِ ) الباء، في(ّ
ُّ؛ ألن كل واحد منهما یدل على معنى مغایر عما یدل علیه اآلخر، فـ)تقدح(بالفعل  ُُّ ٍ ) الباء(ّ

  . للظرفیة) في(لالستعانة، و

ْشدت(بالفعل ) ِبیذبل(و) ِّبكل(ملة وفي البیت الثالث تعلق شبها الج  َّ ، وقد أفاد هذا التعدد تقیید )ُ
ْشدت(الفعل  َّ ُِّ، إذ یطلبهما الفعل، لو قید الفعل بشبه جملة واحدة، 1بمعنیي االستعانة واإللصاق) ُ ْ

  . ًنى  ناقصا ولما تحققت الفائدةلبقي المع

ٍمختلفة بعامل واحد في دیوانجمل  ثالث أشباهّومن تعلق    : امرئ القیس قولهٍ

ُولیل كموج البحر أرخى سدوله       َُ ُ َ ْ ِ ِ ٍ َعلي بأنواع الهموم لیبتلي ْ ْ َِ ِ ُ ِ َّ  

ِكأنَّ الثریا علقت في مصامها      َ َْ َ ِّ ُ َّ ِ بأمراس كتان إلى صم جندل   ُّ َ ْ َ ِّ َُ ٍ َّ ِ2  

ٍحمته بنو الربداء من آل یامن    ِ ْ ُِ ْ َِوُأوقراَِّ   بأسیافهم حتى ُأقر   َّ
3  

ٍبعامل واحد وهو الفعل ) لیبتلي(و) بأنواع(و) علي(ّفي البیت األول تعلقت أشباه الجمل ف
د الثالثة لتوضیح ْإذ تتضافر القیو.  تعلیل)الالم(استعانة، و )الباء(، وستعالءا) على(، )ْأرخى(

ُّالداللة، فكل ٌ شبه جملة مركب على الذي قبله؛ ّ : اللة، ولو قال الدُّتقل من هذه القیود ٍوبحذف واحدَّ
ِلبقي المتلقي بعیدا عن فهم ما أراده الشاعر، رغم قید التعلیل) أرخى سدوله لیبتلي( َ ً.  
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ِّفي مصامها، بأمراس، إلى صم( ّ فقد تعلقت أشباه الجمل الثانيفي البیت و ُ بالفعل ) ٍ
ْعلقت( ٍوقد أفاد هذا التعلق تقیید الفعل بثالثة معان هي، 1)َُِّ ستعانة، وانتهاء الغایة،  الظرفیة، واال: ِ

َوهذه الفائدة ال تتحقق لو ذكر الشاعر شبه جملة واحد أو استغنى عن ذكره، ولجهل المتلقي ظرف 
ْالتعلیق وسببه وانتهاء غایته، فكلما زادت القیود كثرت الفائدة َُ.  

، )تهحم(بالفعل) َّمن آل، بأسیافهم، حتى أقر(أما في البیت لثالث فقد تعلقت أشباه الجمل 
ّوما سوغ هذا التعلق اختالف هذه األشباه في المعنى؛ فـ ) استعانة) الباء(ابتداء الغایة، و) من(َّ

ٍمن آل یامن(وقد یكتمل معنى الحدث في الفعل بقید . انتهاء الغایة) حتى(و  الجملة هيَّ، ولكن شب)ِ
ِّالثاني والثالث زادا الفائدة ووسعا الداللة ّ .  

ٍشبهي الجملة من معنى واحد بمتعلق واحد في دیوان امرئ القیسومما جاء من تعلق      ٍ:  

ِتالعب أوالد الوعول رباعها       دوین السماء في رؤوس المجادل ِِ َِ َ ْ َ ُ َُ ُِ2  

َدوین السماء(الظرف فقد تعلق  ْ َ  بالفعل )ِفي رؤوس المجادل( والجار والمجرور، )ُ
َمطلقا دوین السملیس  اللعب فمكان، 3)ُتالعب( ً ْ ّاء، إذ كل ما دون السماء ارتفاع عام ،وبالتالي ُ ٌ ُّ ْ

ّتبقى الداللة غیر واضحة بالنسبة للمتلقي، وقد جاء الجار والمجرور والظرف بمعنى الداللة الظرفیة  ّ
في (ّلكن ال یخفى ما یضفیه الجار والمجرور . ّالمكانیة، وهذا یعني أن شبهي الجملة بمعنى واحد

، فیكون في )تالعب(ّالعلو والرفعة والمنعة والتخصیص على الفعل من معنى ) ِرؤوس المجادل
  .تعدد أشباه الجملة تربیة للفائدة

  :ّالتعلقالختالف المعنى الف تاخ

ٍمما هو معلوم أن جملة التعلق تتألف من عنصرین اثنین متعلق ومتعلق به أو العامل،    َّ َّ ُِّّ

ُومر معنا قبل قلیل أن هذا العامل یقید شب ّ َ ّ َه جملة أو أكثر، أما شبه الجملة فاألصل فیها أن تتعلق َّ َّ ٍ َ
                                                             

، إدارة الطباعــة المنیریـــة، محمـــد منیـــر شـــرح القـــصائد العـــشر): هــــ502ت(التبریـــزي، أبـــو زكریــا یحیـــى بـــن علــي، :   ینظــر1
 . 37 .:ت. هـ، د1352الدمشقي، 

  . 96:  الدیوان  امرؤ القیس،2
  174:   المصدر السابق3



 140

ّبعامل واحد ال غیر، وشأنها في التعلق بعامل واحد شأن باقي المتعلقات من مفعول به وحال  ٍّ ٍٍ ٍ

ٍوغیره، ولكن هذا األمر لیس على وتیرة واحدة، فقد یتنازع شبه الجملة غیر عامل، وحینئذ ال تنشب  ُ ٍ
ًبواحد منها فقط، لتحقیق الفائدة في إطار السیاق، وبناء علیهّجملة التعلق إال  وجب أن نتنبه عند " ٍ

التعلیق، فنمیز العامل الذي یحتاج إلى الجار والمجرور لتكملة معناه، من غیره الذي ال یحتاج، 
ا ُفنخص األول بتعلقهما به، ونعطیه ما یناسبه دون سواه من العوامل التي ال یصلح التعلق بها، إم

ٕبسبب االكتفاء بمعنى العامل دون احتیاج إلى الجار مع مجروره، واما بسبب فساد المعنى المراد  ٍ
ٌوللسیاق دور كبیر في ذلك. 1" من العامل إذا تعلقا به   : ولتوضح هذا األمر نسوق األمثلة اآلتیة. ٌ

  . 2 ﴾ ﴿:قوله تعالى: األول

َإذ تعلق الجار والمجرور  َّ ، وعلیه یكون )أغنیاء( ، ولیس بـ )یحسب( بالفعل] من التعفف [ ْ
ُُّالمعنى یحسبهم أي الفقراء أغنیاء بسبب تعففهم، أي الحامل على حسبانهم أغنیاء هو تعففهم؛ ألن  َُّ َ َِ

َادة من كان غني مال أن یتعففع ْ ٍ ْلو علقنا و. سببیة] من[َل، وتكون أَ وال یسَّ بأغنیاء لفسد ] من[َ
َالمعنى المراد، ولصار المعنى ٌالجاهل یظن أنهم أغنیاء، ولكن بالتعفف، والغني بالتعفف فقیر من : َ ِ ُِّ ُّ ْ

ِ فاختالف التعلیق یؤدي إلى اختالف المعنى3.المال ِ ُ.  

  4 ﴾ ﴿:-  تعالى- وفي قوله: الثاني

َْ﴿ في هذه الدنیاذكر الزمخشري أن في تعلق الجار والمجرور     ُّ ِ ِ ٌمتعلق : األول:  وجهین﴾ َِ ّ
 وهي 5."ٌالذین أحسنوا في هذه الدنیا فلهم حسنة في اآلخرة" :ال بحسنة، فیكون المعنى) أحسنوا(بـ

ِّوقد علقه السد:" ، یقول الزمخشري)حسنة(دخول الجنة، واآلخر أن یتعلق بـ ّ َي بحسنة، ففسَّر الحسنة ّ
  6"ِبالصحة والعافیة
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   1﴾ ﴿ : قوله تعالى: الثالث

َیئس(بالفعل ) من دینكم(ّتعلق    ، )كفروا من دینكم:( َّ؛ ألن المعنى یكون)كفروا(لفعل ال با) َِ
  2. ولیس هذا المقصود، والمراد یئسوا من دینكم

ِشاهدت الذي مات أمام بوابة المشفى: (الرابع َ ُ  .(  

َفلو علق الظرف). َمات(، و)ُشاهدت:(تشتمل هذه العبارة على فعلین اثنین   ] أمام[ُِّ
) مات( َّلدل ذلك على أن عملیة المشاهدة تمت أمام المشفى، ولو علقناه بالفعل) ُشاهدت(بالفعل

م المشفى، بمعنى أن هذا الرجل مات عندما كان ُّفإن ذلك یدل على أن عملیة الموت وقعت أما
  . یمشي أمام المشفى

  ). ِجلست أقرأ في دیوان امرئ القیس: (الخامس

َّوسیاق الكالم یحتم أن نعلق الجار ). جلس، أقرأ:(تشتمل هذه العبارة على فعلین اثنین   َ ُِّ ُِِّ
ٕواال لفسد المعنى؛ فعملیة القراءة ، )جلست(ال بالفعل ) أقرأ(بالفعل) في دیوان امرئ القیس(والمجرور

  .حصلت في دیوان امرئ القیس، وال یجوز جلست في دیوان امرئ القیس

، ما 3ویحتمل أن تتعلق شبه الجملة بغیر عامل واحد مع استقامة المعنى وعدم فساده 

 ﴿: ٌیوسع المعنى، ومنه قوله تعالى

، وبهذا یمكن أن 5) تجري(، وبـ) یهدیهم(یجوز أن یتعلق بـ) بإیمانهم(، فالجار والمجرور 4﴾

ل على داللة أوسع من التعلیق بعامل واحد   . ٍنتحصَّ

                                                             

  . 3:   المائدة1
 . 3/99 :معاني النحوئي،   السامرا2
  . 200: ، مكتبة اإلنجلو المصریة، القاهرةعالقة الظواهر النحویة بالمعنى في القرآن الكریمخضیر محمد أحمد، :   ینظر3
  .9:   یونس4
  . 201: عالقة الظواهر النحویةخضیر محمد أحمد، :   ینظر5
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َالتعلق الجملة غیر معنى، وقد َّوعلیه فإن شبه الجملة قد یتعلق بغیر عامل فیعطي هذا  ْ
ِیستدعي السیاق عامال دون آخر إن تعددت العوامل، وقد یكون هناك ما یمنع التعلق بأحد هذه  َّ ً

ّ أن نبحث لحرف الجر األصلي مع مجروره عن –ِّ في كل األحوال –فالواجب یقتضي ." العوامل
ّالعامل المناسب لهما وال سیما إذا تعددت حروف الجر وم ْ ْجروراتها، وتعددت معها األفعال َّ َّ

   .1" وأشباهها

ُجاء في بعض المواضع غیر عامل وجب تعلق شبه الجملة بأحد هذه العوامل وامتنع تعلقه    
  :باآلخر لفساد المعنى أو لحاجة أحد العوامل لحرف الجر من دون العامل اآلخر من ذلك قوله

ْقفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل      بسق ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ ِط اللوى بین الدخول فحوملٍ َِ ْ َ َ َّ َ ِّ ِ2  

ّ ففي البیت جاز تعلق الجار والمجرور   أو بـ محذوف نعت لـ 3)ِنبك( بالفعل ) ِبسقط اللوى(ّ
ِمنزل( ْ ٍّ، والثاني البكاء على منزل كائن ومستقر )سقط اللوى(ّ، فاألول معناه أن البكاء في موضع 4)َ ٍ ٍ

) قفا(بالفعل ) بسقط (وبتعلق. لبكاء والثاني ظرف للمنزلاألول ظرف ل: في موضع سقط اللوى، أي
  .ال البكاء فیه) سقط اللوى( المعنى طلب الوقوف في مكان یكون

ًورحنا كأنا من جؤاثى عشیة       َّ ِ َ َ َّ َ ْ ُ ِنعالي النعاج بین عدل ومحقب    َ َ ْ ُ َ ٍ ْ ِ َ َ ِّ ُ5  

ًإذا نحن سرنا خمس عشرة لیلة     َ َ ْ ِ ِ  وراء الحساء من مد ُ َافع قیصراِ َ ْ َ ِ ِ6  

ُظللت ًائي فوق رأسي قاعدا     د رَِْ ََ أعد الحصى ما تنقضي عبراتي   َ َ َ ُّ7  

ًعشیة(في البیت األول الظرف  ًفي حال عد فعال ) رواح(ّإما أن یتعلق بمحذوف خبر لـ ) ّ َّ ُ
ُناقصا، وفي هذه الحالة یقید الظرف الحدث في الفعل  ّ یكون الفعل ن أما ٕابالظرفیة الزمانیة، و) راح(ً

                                                             

 . 2/444: النحو الوافي، عباس حسن  1
  . 8 : انالدیو  امرؤ القیس، 2
  . 4: شرح القصائد العشرالتبریزي، :  ینظر 3
 . 26: مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیةالحضرمي، :   ینظر4
  . قریة في البحرین: َجؤاثى. 54:  الدیوان  امرؤ القیس،5
 . 69:   المصدر السابق6
 . 78:   المصدر السابق7
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ًعشیة(ّ، وفي هذه الحالة یتعلق )راح(ًخبرا لـ ) نعالي( ) نعالي(به، فیقید الظرف الحدث في الفعل ) ّ
  .ّالتام)راح ( بالفعل) ًعشیة(ّوقد تتعلق . ًحاال) نعالي(بالظرفیة الزمانیة، ویكون 

َسرن(ّیحتمل أن تتعلق بالفعل ) من مدافع(وفي البیت الثاني شبه الجملة  ْ ) من(فتكون ) اِ
ّبدأ المسیر من بالد قیصرا المحمیة، ویحتمل أن یتعلق : على معناها األصلي البتداء الغایة، أي َّ َ َ ْ

  . ، لقربه من وراء الحساء1ًكائنة من مدافع قیصرا، وهو األولى: أي) وراء الحساء(بمحذوف حال لـ 
َفوق رأسي(وفي البیت الثالث یجوز أن یكون الظرف  َمتعلق ) ْ ردائي : (أي) ردائي( لـ ٍخبرّ

َكائن فوق رأسي ُظلت(في ) التاء(حال من الضمیر ) َردائي فوق رأسي(والجملة االسمیة ) ٌ ْ ِ( ،
ُظلت(ًحاال للتاء في ) ًقاعدا(، أو یكون )ّظل(ًخبرا من ) ًقاعدا(ویكون ) ردائي فوق رأسي(وجملة ) ْ
حالین من ) ًردائي فوق رأسي، قاعدا(و) ُظلت(ًخبرا من ) ُّأعد الحصى(، أو أن یكون )ّظل(خبر 

ُوفي كل هذه االحتماالت تبقى فائدة ). ّظل(التاء في    2.الظرفیة المكانیة) َفوق(ّ
ُفأدبر یكسوها الرغام كأنه َ َّ ْ ِ      على الصمد واآلكام جذوة مقبس   ََ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ِ ِ ْ َّ

3  
ُّلیال بذات الطلح عند محجر      أحب إلینا من لیا ٍَّ َ ُ َ ِ ْ َّ ِ ُْل على أقرٍ ٍ4  

مد(ّ أن یتعلق َ احتمل األولففي البیت ِعلى الصَّ :  أي،5من معنى التشبیه) ّكأن(بما في ) ْ
ِكأن الرغام یشبه على الصمد ْ العائد ) الهاء(تتعلق بمحذوف حال من ) على الصمد(أو أن یكون. ّ

ٌّاستعالء حقیقي) على(على الثور، وهذا أولى، وفي االحتمالین  ٌ .  
ُت الثاني یتوقف تعلق وفي البی ُُّ ٍبذات الطلح، عند محجر(َّ َّ َ ُ ِ ْاألولى؛ إذ لو ) ٍلیال(على موقع ) َّْ

ّمبتدًأ یكون الجار والمجرور المذكورین متعلقین بمحذوف صفة لها) ٍلیال(اعتبرنا  ّولو قدرنا المبتدأ . ّ
ّإقامة لیال بذات الطلح عند محجر أحب من إقام: أي) ُإقامة( ٍ َّ َ ُ َ ِ َّْ ٍ ٍة لیالُ نكرة مضافة ) ٍلیال(، تكون ..ِ

ٍبذات الطلح عند محجر(إلى نكرة ، ویصیر  َّ َ ُ َ َّْ ِمتعلقین ) "ِ َْ ، 6" المحذوف ویدخالن في صلته) بإقامة(ِّ
  ).  ُْعلى ُأقر(وكذلك 

                                                             

 . 153: هلیةمشكل إعراب األشعار الستة الجا ،الحضرمي:   ینظر1
 . 159: المصدر السابق  2
َما غلظ من األرض: ّالصمد. 103 :الدیوان  امرؤ القیس، 3 َ ُ َ . 
 . 109:   المصدر السابق4
 . 182: مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیةالحضرمي، :   ینظر5
 .. 189: المصدر السابق:   ینظر6



 144

  : ّومما یحتمل أكثر من متعلق قول امرئ القیس

َتخدي على العالت سام رأسها      روعاء منسمه ُ ُُ َ َِ ْ ّْ ٍ ْ ُا رئیم دام ُ ٌ ِ َ
1  

َِِأغرك مني َأن حبك قاتلي    ِ ِ َِ َّ ُ ّ ِّ َّ ِ   وأنك مهما تامري القلب یفعل     َ َ ْ َْ َ ْ َ ِ ُ َ ِ َّ2  

أن ) ّتخدي على العالت(في قوله ) ّعلى العالت(وفي البیت األول تحتمل شبه الجملة 
ًتكون متعلقة بكون عا َ مناب واو الحال، ّألن على هنا تنوب" ؛)تخدي(ّم حال لـضمیر الفاعل في ّ

ومن . وهو ضعیف:  ضعفه، أيىٌجاء زید عل: ّتخدي وهي كثیرة التعب والمشقة، ومثله قوله: أي
ّ واألولى تعلقها بحال محذوفة؛ ألن الشاعر یمدح الناقة 3)" تخدي(ّالمحتمل أن تتعلق بالظاهر  ّ

ّبسرعتها رغم ما فیها من التعب والمشقة، أي   . وحالها متعبة: ّ

َّغرك(بالفعل ) مني(في شبه الجملة ) من(بیت الثاني یحتمل أن تتعلق وفي ال فتكون ) َ
ِأغرك من إخالصي؟ على اعتبار تقدیر مضاف محذوف، : بمعنى ابتداء الغایة، ویكون التقدیر

ّأغرك بسبب قتل حبك لي؟ وقد تتعلق : سببیة، یكون التقدیر) من(ْویحتمل أن تكون  ِ ُِّ ُ ُ )  من(ّ
ِأغرك(في ) الكاف (بمحذوف حال من   ).  ّحبك(ّ، وقد تتعلق بمحذوف حال من )َّ

ّومما یتوقف علیه معنى التعلق التبدل في حرف الجر الخاص بالفعل ومنه قول امرئ   ّ ّ
  :القیس

ِأتت حجج بعدي علیها فأصبحت      كخط زبور في مصاحف رهبان ٍْ ُ َِ ِ ُ َ َ ٌ ََ ِّ َ ْ ْ4  

ّیتعدى ) أتى(الفعل و، )بعد(، وكذلك الظرف )تتأ(بالفعل ) علیها(ّتعلق الجار والمجرور   
ُأتى علیه الدهر أهلكه، وأتیت إلیه جئته:"  تقول،)على( وبـ )إلى(بحرف انتهاء الغایة  ّ ولكن 5"ّ

ٍالسیاق استدعى حرف االستعالء؛ إذ جاءت هذه الجملة ضمن بیت م َّن مجموعة أبیات تصدرت ْ ٍ

                                                             

  . 116: الدیوانامرؤ القیس،   1
 . 13 : السابقر  المصد2
 . 195: مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة  الحضرمي، 3
 . 89 :، الدیوان  امرؤ القیس4
 . 7: معجم األفعال المتعدیة بحرفالملیاني األحمدي، موسى،  5



 145

َه لما حل بدیار المحبوبة، إذ غدت أثرا بعد عین، فجاء ِّیعبر فیها الشاعر عن ألمه وحزنَقصیدة  ً ْ َّ

لما برزت هذه ) إلى(حرف االستعالء لیوصل الفعل ویوحي بالظهور والقوة، ولو استخدم الشاعر 
ّوفي السیاق نفسه قدم الشاعر الظرف بعدي على الجار والمجرور؛ وهذا . الداللة طول ب ما یوحيّ

ّم المتلقي أن انقطاعه عن الدیار بدأ منذ رحیل المحبوبة، َْلدیار؛ لیعلبعد الممتد عن هذه االعهد وال َ
  ). علیها( كي ال یذهب ذهن المتلقي إلى )بعدي(ّفقدم 

  : ّحذف حرف الجر

ٌحذف حرف الجر من الظواهر الموجودة في اللغة العربیة، وهو خالف بین النحاة، فقد  ّ
ّجوزه سیبویه والمبرد وابن مالك،

 ﴿:في قوله تعالى) اختار(ه على الفعل ّ عقب سیبوی1

ًسمیته زیدا(في ) ّسمى( والفعل 2﴾ ُ ْ ُأفعال توصل بحروف اإلضافة فتقول اخترت ):" َّ ٌ
ُعرفته بهذه العالمة وأوضحته بها، وأستغفر اهللا من: ًفالنا من الرجال وسمیته بفالن، كما تقول ُ ُُ ُ ْ َّ 
حروف الجر جاءت نائبة :" وقد منعه ابن یعیش، قال. 3"ذلك، فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل 

عن األفعال التي هي بمعناها فالباء نابت عن ألصق، والكاف نابت عن أشبه وكذلك سائر 
الحروف، لذلك من المعنى ال یحسن حذف حروف المعاني كحروف الجر ونحوها؛ ألن الغرض 

   4"ٌ واختصار المختصر إجحافمنها االختصار،
ْعجبت أن: (نحو) ْأن(و) َّأن(القیاسي مع فقیاسي، وسماعي، : ّوحذف حرف الجر نوعان    ُ 

ٌیبغض ناصح َ َُ َیبغض ْمن أن: (أي، )ْ َُ َّأن وَأن(ّولو لم یتعین الحرف عند حذفه مع ، )ْ المتنع الحذف ) ْ
ُنه ال یعلم رغبت في أم رغبت عن، فإنه یمتنع حذف حرف الجر؛ أل) رغبت أن أكون كذا: (نحو ُ ُ َ ْ ُ

                                                             

وابـن النـاظم، بـدر الـدین، شـرح ابـن النـاظم علـى ألفیـة . 2/34:  المقتضبوالمبـرد،. 38 – 1/37: الكتاب ،  ینظر، سیبویه1
  .  179: م2000/هـ1420، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1محمد باسل عیون السود، ط : بن مالك، تحقیقا
 . 155:   األعراف2
  . 38 – 1/37 :الكتاب،   سیبویه3
 . 4/453 :ّشرح المفصل  ابن یعیش، 4
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َتوجه مكة، وذهب الشام، ومطرنا : والسماعي نحو.  فیمتنع الحذف في مثل هذاّوالمعنیان متضادان َّ
ًالسهل والجبل، وأمرتك الخیر، وأستغفر اهللا ذنبا َ َ .1  

كسائي إلى وما بعدهما ففیه خالف؛ فقد ذهب الخلیل وال) َّأنْأن، (ّأما المحل اإلعرابي لـ   
ّأن المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر المحذوف، ومذهب سیبویه والفراء أنهما في محل 

ّنصب، وهو األصح؛ ألن بقاء الجر بعد حذف َّ الحمل على الكثیر و، ٌیل، والنصب كثیر قل عاملهٍ
   2. على القلیلأولى من الحمل

ینا في هذه الجزئیة حذف حرف ّوعلیه فقد یحذف حرف التعلق من جملة التعلق، وما یعن  
  : ّالتعلق في دیوان امرئ القیس، فقد ورد الحذف القیاسي في مواضع عدة منها قوله

َكذبت لقد ُأصبي على المرء عرسه      وَأمنع عرسي َأن یزنَّ بها الخالي َُ ُْ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ِ ِ ْ ْ ْ3  
ُوأیقن إن ال قینه أنَّ یومه   ُ َْ َ ْ َْ َ ِ بذي الرمث            َ ْ ِ إن ماوتنه یوم أنفسِّ ُ ْ ُ ُ َْْ َ4  

ََّأن یزن: (في قول الشاعر) من( ففي البیت األول حذف حرف الجر    َُ ، والمصدر المؤول )ْ
ِّمن زني الخالي: ( على نزع الخافض، والتقدیرفي محل نصب على المفعول به َ وفي البیت ). ِ

ْأیقن إن : (والتقدیرلة بإسقاط الحرف، معمو) َّأن(، )َیومهَّأن : (من قوله) الباء(ُّ حذف الجار الثاني َْ َ
َالقینه بأن یومه َّ   . 5)الباء(ٌ منصوب على نزع الخافض ، المصدر المؤول)ُ

  :ومن الحذف السماعي قول امرئ القیس  
ُفشبهتهم في اآلل لما تكمشوا     ََّ ََّ َ ُِ ْ ُ ْ َّ َ  حدائق دوم َأو سفینا مقیرا َ ََُّ ً ِ َ ْ ٍْ َ َ6  

ُفشبهتهم (:من قول الشاعر) ءالبا(لجر    ففي البیت حذف حرف ا   ْ ٍحدائق دوم... َّ ْ َ  فنصب )َ
ْفشبهتهم : (االسم بنزع الخافض، والتقدیر َّ ٍبحدائق دوم... َ ْ سقوط الباء :" قال ابن مالك األندلسي). َ

    .7"وثبوتها جائزان، وسقوطها أشهر في كالم القدماء

                                                             

 . 150 – 149/ 2: شرح التسهیلابن مالك، :   ینظر1
 . 2/150: شرح التسهیلابن مالك، :   ینظر2
 . 28 :الدیوان  امرؤ القیس، 3
  . 117/1، 100/1، 65/4، 28/4، 13/2:  وینظر أمثلة مشابهة. 104:   المصدر السابق4
 . . 182، 96: شكل إعراب األشعار الستة الجاهلیةالحضرمي، م:   ینظر5
 . 57 :الدیوان  امرؤ القیس، 6
ــ  ابــن مالــك األندلــسي، جمــال الــدین، 7 ، 2، مكتبــة ابــن تیمیــة، ط صحیح لمــشكالت الجــامع الــصحیحشــواهد التوضــیح والت

  . 156: هـ1413
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  الفصل الرابع

  )شبه الجملة والمضمون(أثر شبه الجملة في الداللة 

َّإن الكشف عن داللة النص ال یقتصر على ما تضمنه من مفردات لغویة واضحة تؤدي   
ًوظیفة نحویة وصوتیة وصرفیة في التركیب وحسب، وانما تكون الحاجة ملحة وضروریة لألخذ  ًّ ٕ

ع مراعاة مواقع هذه المفردات والتراكیب، ومواقع التراكیب نفسها بالنسبة للجملة بهذه األشیاء  م
. ُوالسیاق العام والمقام الذي نظمت فیه الكلمات بأنواعها على الهیئة التي انتهت إلیها دون غیرها

ُوعلیه یكون النظم متماسكا ومترابطا داخل النص اللغوي الذي قیل أو كتب َّ، ومعلوم أن فیهًً ّه لكل ٌ
ًمقام مقاال، و وال تكون للعالقة النحویة میزة في ذاتها، وال للكلمات المختارة میزة في ذاتها، وال  " ٍ

  1"لوضع الكلمات المختارة في موضعها الصحیح میزة في ذاتها ما لم یكن ذلك كله في سیاق مالئم

� مهما إلى جانب ً، دورا الحال أو المقام في الدرس الدالليیلعب السیاق، السیماكما   
وهذا یكون أكثر توهم، الإفادة التخصیص، ودفع  في تحدید داللة الكلماتو الوقوف على المعنى

ٍفائدة في شبه الجملة وارتباطاتها التي یحتاج بیان دورها ومعناها إلى إحاطة واسعة بالنص  ٍ ً
  . ومالبساته في غالب األحیان

فكما یمد العنصر النحوي العنصر ٌ أمر متبادل؛ التفاعل بین العناصر النحویة والداللیةف  
ّالداللي بالمعنى األساسي في الجملة یمد العنصر الداللي العنصر النحوي كذلك ببعض الجوانب  ّ

فال یمكن بحال . ّ مستمرٍ تأثیرُالتي تساعد على تحدیده وتمییزه، فبین الجانبین أخذ وعطاء وتبادل
ي وسیاق الموقف المالبس له على العناصر النحویة من حیث نكران تأثیر داللة سیاق النص اللغو

 أن داللة السیاق تجعل الجملة ذات الهیئة التركیبیة ُرَكُْوال ین" .الذكر والحذف، والتقدیم والتأخیر
السیاق الذي ترد فیه ، تختلف باختالف ٍ مختلفةَمواقفالواحدة بمفرداتها نفسها إذا قیلت بنصها في 

  2".ا هذه الجملة وسذاجتهمهما كانت بساطة

                                                             

 . 98 :النحو والداللة،، محمد حماسة عبد اللطیف  1
 . 113:    المصدر السابق2
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وقد أطلق كمال بشر مصطلح المسرح اللغوي على السیاق الذي یقال فیه الكالم، وهذا   
ًالمسرح یشتمل فضال عن المكان الذي قیل فیه، على الموقف كله بما فیه من متكلمین وسامعین،  ْ

كاملة، كما یضم هذا والعالقات القائمة بین بعضهم البعض، أي اإلطار االجتماعي بعناصره المت
الموقف األشیاء والموضوعات التي تعین على فهم الكالم والوقوف على مرامیه إلى جانب الكالم 

  . ّ فتتحقق الفائدة1نفسه الذي هو عنصر من عناصر هذا المسرح اللغوي نفسه،

    : أنواع السیاق
  : السیاق اللغوي _ 1

ّیعرف السیاق اللغوي    لبالغي الذي جاءت فیه الكلمة أو العبارة في بأنه الوعاء النحوي وا" ُ
فهم المعنى بالنظر إلى األسلوب الذي اكتنف العبارة، وبالنظر إلى ما قبلها وما بعدها من الكلم، 
فاألسلوب اللغوي هو جزء من السیاق العام؛ ألننا نقصد به المعنى النحوي أو الوظیفي للجملة، 

، فهنا یأتي األسلوب اللغوي الذي سیق فیه النص، فیرفع ًالتي قد تكون لها أكثر من معنى محتمل
ْاالحتمال ویحدد المعنى المراد مع االستعانة بباقي القرائن السیاقیة، فیفهم معنى الكلمة بصورة  ُ

  2".متكاملة في ظل النص كله
ُ دراسة النص من خالل عالقات ألفاظه بعضها ببعـض، واألدوات الم:ً أیضاَُوهو   ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِّ ّ ُ َستعملَ ْ  ةَْ

َللربط بین هـ ِ ٍه األلفاظ، وما یترتب على تلك العالئق من دالالت جزئیة وكلیةذّ ٍ ٍ ِ ِّ ّّ َ ُ فالكلمات  "3.َّ
 4،"والدالالت ترتبط على نحو وثیق بالسیاق وعالقاته، فهو الذي یعطي اإلضاءة للغرض والقصد

 تستند علیها في تحقیق المعنى فالسیاق اللغوي یقوم على قرائن لفظیة لغویة ظاهرة، وعناصر لغویة
ّیشرف على تغییر داللة الكلمة تبعا لتغییر یمس التركیب اللغوي، كالتقدیم والتأخیر في " فهو. المراد ً ُ

َّزید أتم قراءة الكتاب: "عناصر الجملة، فقولنا ُ، تختلف داللتها اللغویة عن "ٌ َّقراءة الكتاب أتمها " ُ ِ ُ
  5"ٌزید

                                                             

  . 57 – 56: ، ص.1986، 9 ، القاهرة، دار المعارف، طدراسات في علم اللغةبشر كمال، :   ینظر1
  : ، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، األردن، مجلدّلغوي وأثره في فقه الحدیث النبويالسیاق ال  الشمالي، یاسر أحمد، 2

  . م2011، 1: ، العدد38    
  . 30: م، ص2006، كتاب األمة، قطر، ط ا، منهج السیاق في فهم النص  بو درع عبد الرحمن، 3
 . 195م، 1985/هـ1405، 1كر، دمشق، ط، دار الفعلم الداللة العربي، النظریة والتطبیق  الدایة، فایز، 4
  . 90: ، ص2001، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  علم الداللة  مدقور، عبد الجلیل، 5
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  ): اميالمق(السیاق الحالي _ 2

ّالموقف الخارجي الذي یمكن أن تقع فیه الكلمة فتتغیر داللتها تبعا لتغیر الموقف، أو " هو   ً
   1".المقام وقد أطلق اللغویون على هذه الداللة مصطلح الداللة المقامیة

وهذا العلم حادث في الملة بعد علم :" یجمل ابن خلدون دور العالقة السیاقیة بشقیها بقوله  
 علیه من ُ بها الداللةُصدْقُاللغة، فهو من العلوم اللسانیة؛ ألنه متعلق باأللفاظ وما تفیده، ویالعربیة و

إما تصور مفردات : مور التي یقصد المتكلم بها إفادة السامع من كالمه هيألالمعاني، وذلك أن ا
فعال ء واألتسند ویسند إلیها و یفضي بعضها إلى بعض، والدالة على هذه هي المفردات من األسما

عراب زمنة، ویدل علیها بتغیر الحركات من اإلٕوالحروف، واما تمییز المسندات من المسند إلیها واأل
مور المكتنفة بالواقعات المحتاجة وأبنیة الكلمات، وهذه كلها هي صناعة النحو، ویبقى من األ

 إلى الداللة علیه ألنه حوال المتخاطبین أو الفاعلین وما یقتضیه حال الفعل، وهو محتاجأللداللة 
ٕفادة في كالمه، واذا لم یشتمل على شيء اإلٕمن تمام اإلفادة، واذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غایة 

عد كمال بمنها فلیس من جنس كالم العرب؛ فإن كالمهم واسع، ولكل مقام عندهم مقال یختص به 
ٌزید جاءني مغایر لقولهم: ، أال ترى أن قولهم بانةعراب واإلاإل ِّجاءني زید؛ من قبل أن المتقدم : ٌ َِ ٌ

جاءني زید، أفاد أن اهتمامه بالمجيء قبل الشخص المسند : منهما هو األهم عند المتكلم، فمن قال
ٌوهذه كلها داللة ... ٌزید جاءني أفاد أن اهتمامه بالشخص قبل المجيء المسند : إلیه، ومن قال

ْ وانما هي هیئات وأحوال الواقعات، جعلت للداللة ٌزائدة على داللة األلفاظ من المفرد والمركب، َ ِ ُ ٕ
ٌّعلیها أحوال وهیئات في األلفاظ كل بحسب ما یقتضیه مقامه ٌ."2   

  :داللة حروف الجر والمعنى

ّإن حروف الجر  تدخل في دائرة حروف المعاني كما صنفها النحاة واللغویون، ومن المعلوم َّ
ًأن هذه الحروف ال تحمل معنى معجمیا،  ًوال یمكن أن تؤدي وحدها أي معنى یمكن الوقوف علیه ً

                                                             

 . 90 :المصدر السابق  1
ــدون  ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد الحــضرمي، 2 ــن خل عبــد اهللا محمــد الــدرویش، دار البلخــي ، : ، تحقیــقمقدمــة اب

 . 374 – 2/373: م2004/هـ1425، 1دمشق، ط
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ٌواإلفادة منه، ولكن ما موقع هذه الحروف في الداللة السیاقیة؟ وهل للسیاق أثر في داللتها؟ انقسم  ْ
  :اللغویون قسمین في ذلك

ًذهب بعض العلماء إلى القول إن هذه الحروف كلمات تؤدي معنى وظیفیا وتعبر عن : األول ً
ٌالداخلیة بین مكونات الجملة وأجزائها، وهذه العالقات في الحقیقة هي عالقات سیاقیة، العالقات  ٌ

ََّفهي تؤدي دورا نحویا وظیفیا أساسه التعلق، مع خلوها من أي معنى معجمي، ومن ثم تنهض  ٍّ ً ِّ َّ ُ ً ً ً
ُبمعنى خاص رباطه هذا التعلق الحاصل له؛ ألن الحرف بشكل عام ُ ُ ُ ٍّ ن كلمة أخرى ال یتأتى منه وم" ً

ُ، إال من خالل السیاق، فقد تتعدد معانیه وتتفاوت استعماالته، فیحكم على هذه المعاني "كالم
ٍّالمتعددة له ویتم إقرارها من خالل السیاق الواردة فیه ال غیر، فال تؤدي أيَّ دور داللي خارج  ُّ َ

   .1وظائفها في التركیب النحوي

) إلى(وف تحمل معانیها في نفسها وهي منفردة، وعلیه تكون یرى هذا الفریق أن هذه الحر: الثاني
ًبمعنى العلو، ویكون هذا المعنى مقیدا بالسیاق الذي وردت فیه، كما ) على(بمعنى بلوغ الغایة، و ّ ّ

َأن هذه الحروف وجدت لتؤدي معاني األلفاظ المتعلقة بها، ال لتؤدي معناها الذاتي؛ ألنها ال تحمل  َِ َ ُ
�معنى مستقال ً، فهي وسیلة لفهم المعاني في األلفاظ المتعلقة بها، ولیس وسیلة لفهم معناها ً ٌ

   2.الخاص

 دور السیاق في فهم معاني هذه الحروف ودورها إلى التأكید على فخر الدین قباوة وذهب  
ٍإن أحرف المعاني مفردات ذات ارتباطات ودالالت تركیبیة سیاقیة، تتحقق :" الوظیفي، حیث قال ٍ ٍ ّ

ًلة في النظم، فتصبح محددة بدقة، خالفا لألفعال واألسماء، التي هي غالبا ما تكون ذات كام ً ً ً
 .3"عالقات ودالالت معجمیة

                                                             

التطور الداللي بین أبو عودة  عودة خلیل، : وینظر. 127 – 124 : اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان:   ینظر1
  . 75: م، ص1985/ هـ1405، 1، مكتبة المنار، األردن، طلغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكریم دراسة داللیة مقارنة

  م 1980، 1، دار القلم، بیرو، طالالمات  دراسة نحویة شاملة في ضوء القراءات القرآنیةلي عبد الهادي، الفضی:    ینظر2
  ، رسالة أثر السیاق في توجیه شرح األحادیث عند ابن حجر العسقالنياألسطل أحمد مصطفى، : وینظر .55:     ص

 . 147: م، ص2011/هـ1432    ماجستیر،  الجامعة اإلسالمیة غزة،  
  . 239: ، ص2002، 1، الشركة المصریة لونجمان، القاهرة، طالتحلیل النحوي أصوله وأدلته  قباوة، فخر الدین، 3
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لقد عبر امرؤ القیس في شعره عما تجیش به نفسه، وما یدور في خلده من مشاعر   
مرأة وحسنها ّوأحاسیس، وقف على األطالل وبكى الدیار وفراق األحبة، وتشبب بالنساء، ووصف ال

ّوجمالها ولهوه معها، وأبدع في وصف فرسه وناقته وحیوانات الصحراء، والمطر والسیل وحله 
ٍوترحاله، وافتخر وهجا، وذهب یثأر ألبیه، وهو في هذا كله ابن لبیئته، محكوم بدوافع وخلفیات  ٌ ٌ

لتنساق مع العوامل ٍكثیرة ومتعددة، وظروف تتفاوت في طبیعتها ونوعها، إنه یطوع اللغة الشعریة 
ُّالواقعة خارج إطار النص الشعري، هذا الخارج تتزاحم فیه صراعات وأماني ٌ وأحزان وأفراح مصحوبةٌ ٌ ٌ 

ٍبنزعات وأهواء شخصیة فطرت علیها نفس الشاعر وكانت حافزا لجرأته ومجونه في بیئة بدویة  ِ ٍ ٍ ًٍ ْ َ ُ
ٌید متجذرة في النفس العربیةٌتحكمها عادات وتقال ِّ ُ.   

لقد تمیزت قصائد امرئ القیس كغیرها من القصائد الجاهلیة بتعدد موضوعاتها، وأغراضها،   
ّكما أن هذه الموضوعات التي برزت في هذه القصائد تكاد تكون مكررة مع اختالف مواقعها  َّ

ّومواطنها، وقد قسم البحث هذه األغراض إلى لوحات متمیزة عن بعضها البعض، وهي لوحة : ّ
ر ّل والنسیب، ولوحة الفرس، ولوحة البرق والسیل والمطر؛ ذلك ألن هذه اللوحات تتكرالطلل والغز

  . في غالبیة أشعار امرئ القیس

  : لوحة الطلل

ُتفیض لوحة الطلل في القصیدة الجاهلیة بالمشاعر اإلنسانیة العمیقة، یضمنها الشاعر    ُ ِّ َ ُ
ٍعناصر ورموزا وصورا حسیة تنم عن نفس إنسانیة ٍ ُّ ً َّ ً ِ یغلفها الحزن والحسرة واأللم لفراق المحبوبة ًَ ُ ُ ُ ِّ

واستبدال الدمار والخراب بالحیاة والحیویة، وال تخفى علینا تلك العالقة القویة بین الشاعر ومكان 
  .الطلل، وما یتخلل هذه اللوحات من انفعال وتأمل 

لموقف الذي یمر فیه، حسب افي قصائد امرئ القیس  التنوع والتلوین في صورة األطالل لقد جاء
ْامحتبأنها  ّوالحالة النفسیة التي یعیشها، ففي موقف ما یصور الشاعر الدیار  ، وفيْدرستْوعفت و ّ

 ، وهو ما نجده في معلقة امرئ القیس، فهو یصورّ آخر یصور الدیار أو األماكن بأنها باقیةٍموقف
ًالدیار واألماكن التي وقف عندها باكیا ومستبكیا، أنها م  :، یقول"لم یعف رسمها "ا زلت باقیة، ً

  ]الطویل[
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ِفتوضح فالمقراة لم یعف رسمها     لما نسجتها من جنوب وشمأل ٍ ْ ْ ُ ُ ُِ ِ ِْ َ1  

ضاعف حزن الشاعر فبكى ، وهو ما  ذكرى األحبةأیقظت في نفس الشاعرلكن الدیار الباقیة، 
التي ) الذكرى( و) نبكي( وهنا یكون الربط بین الفعل" من ذكرى" ى في بدایة قصیدته واستبك

َّفي سیاق انفعالي تشكل في إطار هذا البقاء للرسوم ) من( بحرف الجر .أیقظها بقاء الرسوم واآلثار ٍّ ٍ
َالذي حافظت علیه الحركة العكسیة للریاح، فما إن تجيء ریاح الجنوب تعلو هذه الدیار حتى تأتي 

َّریاح الشمال فتكشفها، وهو ما أداه التعلق النحو ِجنوب وشمأل(و) نسجت(ي بین ُ وعلیه فقد كان ). ٍ
الناتج عن تعلق ) من ذكرى(جملة  استدعى شبه الما وهوًالسیاق الخارجي مدعاة لبكاء الشاعر، 

ْوهذا التوظیف والربط في سیاق لفت أنظار من دعاهما ). نسجتها(بالفعل) ٍمن جنوب وشمأل( َ َ َ ٍ
َال في مواقف تتناغم مع المقام، فال بد من استثارة من للبكاء، فهو یستبكیهما، والبكاء ال یأتي إ

ِتطلب بكاءه، وفي خضم هذا الحزن وهذا الضعف تسهم شبه الجملة كغیرها من عناصر التركیب  ُ ُُ ْ ُ ُْ
  .  في الكشف عما یدور في نفس الشاعر وما یرید تحقیقه

َوفي مقام آخر مغایر لم یبك الشاعر؛ ألن سبب البكاء في المعلق َّ ِ ٍ ما أبقى الذكرى مة قد غاب، ٍ
ِغائبة نوعا ما، بل ذهب یدعو للطلل بالنعیم، یقول ّ   ] الطویل:[ ً

ِأال عم صباحا أیها الطلل البالي     وهل یعمن من كان في العصر الخالي ُ ُ ْ ْ َ ِْ َ ًُ2  

ّولكن الذي منع بكاء الشاعر هو زوال معالم الطلل ورسومه، بسبب المطر الهطال الدائم   
  ] الطویل: لدیار، وهو ما منع إثارة الذكرى، یقولعلى هذه ا

ِدیار لسلمى عافیات بذي خال     ألح علیها كل أسحم هطال َِ ّ َ ُّ ّ ٌ ٌ
3  

في البیت، والسحاب وما فیه ) علیها(إن زوال الرسوم واآلثار استدعى توظیف شبه الجملة   
ْمن ماء ومطر یكون في األعلى، وعندما ینزل یبقى یعلو الرسوم فیحد َث فیها الخراب والدمار، وهو ُ ُ

  ). على(ما یستدعي حرف الجر
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 وتتزاحم أشباه الجمل في معلقة امرئ القیس في تماسك یخدم ما دعا إلیه الشاعر في  
  ]الطویل:[  خارج إرادته وسیطرته، یقول�تلقائیا ًمقدمة قصیدته فیغدو البكاء عمال

َّكأني غداة البین یوم تحملوا َ ِ ُ    لدى سم   َ ِرات الحي ناقف حنظلَ ُ ّ ِ  

ِوقوفا بها صحبي علي مطیهم    یقولون ال تهلك أسى وتجمل ّ ً ُْ َ َّ ّ ً  

ُوان شفائي عبرة إن سفحتها    ٌ ِ وهل عند رسم دارس من معول  ٕ ّ ْ َِ ٍ ٍ ْ1  

َّبها، علي، عند ، لدى سمرات الحي، َیوم تحملوا، غداة البین[وظف الشاعر أشباه الجمل  
، )غداة( دعوة الشاعر صحبه للبكاء، وقد أجاز الحضرمي تعلق م مقا، كلها جاءت في]رسم،

من التشبیه، وقد یكون ما ) كأن( ما في معنى ، وقد یكون العامل فیها)ناقف( ـِبـ) لدى( و،)یوم(و
لیعبر عن أثر "  وهو األقرب 2من معنى الفراق،) ْبین(من معنى الغدو، أو ما في ) غداة(في 

ًئها حین اشتدت أزمته النفسیة، فبعد البكاء تأتي مرحلة تجمیع الرحیل في نفسه، فقد ظل تا
) ًوقوفا (المصدربـ) بها(، وهو ما استدعاه تعلق 3"الذكریات، وربما كانت أشد وأقسى من البكاء ذاته

ٌتعویل أو (بمحذوف خبر للمبتدأ ) ٍعند رسم(في البیت الثاني، و) ّعلي(كذلك الحار والمجرورو
یؤكد التفاضل في وحروف الجر  ّفاختالف التعلق. زائدة ال تتعلق) من معول (، على اعتبار)ٌعویل

  . استعمال أشباه الجمل ضمن العمل األدبي نفسه

 آخر وظف الشاعر شبه الجملة الظرفیة لبیان ما آل إلیه حال دیار المحبوبة ٍموقفوفي    
ِّمن خراب ودمار وتغیر، حیث غدت مقفرة خالیة ، وهو لم یصرح ب ً ْ ذلك مباشرة، إنما وظف اللغة ّ

  ]الطویل: [ والبالغة وكنى عن ذلك، قال

َظللت ردائي فوق رأسي قاعدا     أعد الحصى ما تنقضي عبراتي َ ُّ ً َ ُ ْ َِ  

ِأعني على التهمام والذكرات  َ ِّ ِّ ِ   یبتن على ذي الهم معتكرات   ّ ِ ِّ َ ْ  
                                                             

  . ویل والبكاءمن الع: ّالمعول . شجرات: السمرات . المستخرج حب الحنظل: ناقف. 9:  الدیوان، القیسامرؤ  1
 . 30:  دیوان امرئ القیس مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة، ،لحضرميا:   ینظر2
، 15: ، مجلة الجامعة اإلسالمیة، غزة، مجلدفلسفة المكان في المقدمة الطللیة في الشعر الجاهلي  الفیومي سعید محمد، 3
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ِبلیل التمام أو وصلن بمثله     َ ْ ُ ِ َّ ُمقایسة أیامه    ِ ِا نكراتًُ ِ َ1  

ُظللت ردائي فوق رأسي:" قال ٌغطیت رأسي بردائي، وهذا فعل یقوم به الحیران، : ، أي"َِْ ُ ّْ
" ُّوعد الحصى". ما تنقضي عبراتي" ،"ُّأعد الحصى:" ًالخائف، والباكي أیضا، وهو ما یدعمه قوله

ل ورحیل المحبوبة، وما هذا الحزن وهذه الحیرة إال بسبب خراب األطال" ّمن فعل المحزون المتحیر
وفي خضم هذا الواقع یطلب الشاعر المساعدة . تلك التي تعادل الحیاة والخیر والخصب والنماء

ِّأعني على " للسیطرة على نفسه وتخطي حزنه وهمه الناتجین عن تذكره ألحبته، فیوظف التركیب 
ْالتهمام ا مع "ِّ ّصله وعداه وخدمه في نقل ؛ فقد أو)أعني ( ً، حیث أدى حرف االستعالء دورا خاص�

ُتمكین الشخص المعان من الهیمنة على ل" ٌحاجةهذا التركیب ب ویكون ،معناه العام وهو المساعدة
ٌوقال الذین كفروا إن هذا إال إفك افتراه وَأعانه علیه قوم  ﴿:، وهو نفسه في قوله تعالى2"الشيء ْ َ َ َِ ِْ َُ َ َُ َْ َ ََ َُ ْ ٌْ َِ ِ َِّ َ َ َ َ َّ

َآخرون  ُ ُ؛ لیبین حجم الهموم التي تثقله، )معتكرات(بـاسم الفاعل ) َّبلیل التمام(ق الشاعر ُّیعلو 3.﴾َ ُْ
َوصلن بمثله(ٌفهي هموم متتابعات في لیل التمام الطویل قد  ْ ِ ْ، حیث قیست أیام همومه بلیالیها في )ُ

  .   الشدة واإلنكار

لكشف عما یعتمل وفي مقام آخر یقف الشاعر على أطالل األحبة یلجأ فیه إلى الحوار ل
  ]الطویل:[ فیقول. ٍفي داخله من ألم وصراع نتیجة فراقهم وبعدهم عنه

َسما لك شوق بعد ما كان أقصرا      ْ َ ٌ ْوحلت سلیمى بطن قو فعرعرا َ ٍَّ َ ْ َ ُ ْ ّ  

ُّكنانیة بانت وفي الصدر ودها  ُ ْ َّْ ٌ ِ ُمجاورة غسان والحي یعمرا        ِ ُْ َ َّ َ َّ ً  

ِّبعیني ظعن الحي ل ُ ْ ُ َّ ْ َّما تحملوا  ِ ْ لدى جانب األفالج من جنب تیمرا        ّ ِ ِْ ْ ِ  

َّفشبهتهم في اآلل لما تكمشوا  َ َ ُّ ِ ْ ََّحدائق دوم أو سفینا مقیرا        َّ ُ ً ٍ ْ َ َ  

                                                             

َمعتكرات. 78: ، الدیوان القیسامرؤ 1   . أطول لیل:  دائمات متتابعات، لیل التمام:ْ
 . 2/370:، محمد محمد داوود القرآن الكریم وتفاعل المعاني  2
 . 4:   الفرقان3
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ٍأو المكرعات من نخیل ابن یامن     ِ ِ ْ ِ َ َدوین الصفا الالئي یلین المشقرا  ُ ََّ ْ َ ُ1  

َت الشاعر هي نفسها المخاطبة، وهذا یجري في یفتتح الشاعر قصیدته بمخاطبة نفسه، فذا   ُ ُ
ًإطار حوار داخلي یكشف من خالله عما ألم به من شوق وألم نتیجة فراق سلمى ورحیلها عنه بعیدا  ِ ٍٍ َّ ٍ

ٍّوهنا یقدم الشاعر المعنى بإتقان وتناسق لغوي بارع؛ یكمن في االفتتاحیة ). ٍّبطن قو فعرعرا(إلى  ٍ ٍ ُ ِّ
معنى ) سما له(ب الذي یفید استمراریة معاودة هذا الشوق، حیث تفید ، هذا التركی)سما لك(

ّفقد جرد نفسه من ذلك وحررها وجعل ) لك(، ولما قال )عاوده(ّاالرتفاع والسمو وقد سما الشوق 
 یوظف المقامًالخطاب موجها لغیره، فهو الشاعر المتكلم، وهو األنا المخاطب، والشاعر في هذا 

ًاللغة توظیفا رائع ، وكأنه یستدعي من یحمل )ٌشوق(على الفاعل ) لك( ّا عندما قدم الجار والمجرورً
ّمعه هذا الحزن ویشاطره همه، وكذلك في سیاق تأكیده حبه لها وتعلقه بها، قدم  َُ ُ َُُّ َِ َّ ) في الصدر(َّ

المبتدأ، لألهمیة والتأكید؛ حیث استقر هذا الحب في صدره ) ّود(متعلق الخبر المحذوف على 
ُلبه، فهو ینبض به، ثم یفصح الشاعر ببراعة عما یجول في خاطره وعن حالته النفسیة، وأن هذا وق

ًهو من أتبع المحبوبة وأهلها بنظره لما تحملوا حزنا لفراقهم في البیت الثالث) سما له الشوق(الذي  ُ َّ َ َ َ .
ء شبها الجملة الجار ثم جا. حیث الماء والخیر" من جنب تیمرا"" لدى جانب األفالج" فقد تحملوا 

ًعالمة على مشاهدته هذا الحفل ) شبهتهم(بعد الفعل ) ّفي اآلل لما تكمشوا( والمجرور والظرف 
ًفیرسم صورة لموكب مهیب یبدو الظعن فیها حدائق دوم، أو سفینا تسیر في ، المأساوي للرحیل ٍ َ ًٍ ٍ

  .    ْء دوین الصفاالماء فتتالشى عن األنظار، أو نخیل ابن یامن المغروسات في الما

  ]الطویل:[ وقال في قصیدة أخرى یبكي الذكرى في الطلل  

ِقفا نبك من ذكرى حبیب وعرفان   ٍ ِ ورسم عفت آیاته منذ أزمان    ِ ُ ُ ْ ٍ  

ْأتت حجج بعدي علیها فأصبحت     ٌ ِ كخط زبور في مصاحف رهبان ِ ٍُ ِ ِّ2  

                                                             

 . أسرعوا: تكمشوا. َْاألنهار، مفردها فلج: األفالج. 57:  الدیوان، القیسامرؤ  1
ٌالسیالن، وهو مطر  : ٌهي وجع في القلب ، التهتان: لالبقایا ویقا: عقابیل. سنون: حجج. 90 – 89 : الدیوان، القیسامرؤ 2 
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ِ تذكره أیام اللقاء واجتماع الحي یلتمس الشامقاموفي    عر من أصحابه أن یشاركوه البكاء ُّ
ْمن(وألجل ذلك وظف  ُفكانت الذكرى وما عرف من عالمات الدار القلیلة التي ال ) نبك(وعلقها بـ ) ِ

ُتكاد تبین لتعاقب األزمان علیها، وفي هذا السیاق أسهم شبه الجملة في الكشف عن نفس الشاعر  َُ ِ
َالمتألمة التي أیقظت الذاكرة حنینه إلى الما ْضي، وهیجت الدار الدارسة بقایا سقمه، وألجل هذه ُ ُ ُ ُ ّ

ٌأتت حجج بعدي علیها:" ًالدار وتأكیدا على حضورها في ذاكرته وتأثره بها، قال َ ا ذكرت به" ، و"ِ
ِمن ضمیر وأشجان" ، "ّالحي ٌأتت حجج (  تركیب وجاء". ٍ َ   . مقام الخراب والدمارفي ) علیهابعدي ِ

ر وقوفه على األطالل بالسؤال عن صاحب الطلل، فقد وفي موضع أخر یفتتح الشاع  
َصدر هذا السؤال بحرف الجر الالم  ِّ   ]الطویل:[ قال) لمن(ُ

ُلمن طلل أبصرته فشجاني    ِ  كخط زبور في عسیب یمان   ٌ ٍٍ َ ّ  

ِدیار لهند والرباب  ٍ َوفرتنىٌ َْ ِ لیالینا بالنعف من بدالن        َ َ َْ ِ َّ  

ُلیالي یدعوني الهوى فأجیب ِ وأعین من أهوى إلي روان   ه   َ َّ ْ َ ُ ُ ْ1  

ُیسأل عن صاحب الطلل الذي درس وخفیت آثاره، فال یرى منه إال مثل الكتاب في الخفاء،   
ُوهو في هذا المقام یدخل حرف الجر ْمن(على اسم الصدارة ) الالم(ُ الهتمامه بصاحبة الطلل ) َ

ُوتأكیده معرفته بها وهي َ ٍ كن مقیمات في هذا الطلل أیام المرتبع وصواحبها اللواتي) هند"(َ ، وهذا 2"َّ
ً بهند وصواحبها یلهو بهن لیالي وأیامفقد كانت هذه الدیار مكان اجتماعهما أحزنه،  ّ ، فهو العتنائه اٍ

ّبمحذوف خبر تقدیره كائن أو مستقر، وهنا ینسجم مع ) لمن(ٍبهذا المكان، وبهند وصواحبها علق  ٌ
لتخصیص والملك، وقد استعمل الكاف للتشبیه وتقریب الصورة، وبیان ومعنى ا) الالم(استعمال 

  .ما یؤثر أكثر في نفس المتلقي فیحزنها ویشجوهامهیئة هذا الطلل الدارس، 

                                                             

: شرح البطلیوسي: ینظر. دائمات النظر في سكون ، روان من رنا یرنو وهي رانیة: ِروان: قوله. 85:  الدیوان، القیسامرؤ 1
1/144 . 
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ُولكنه في موضع آخر یسأل عن أصحاب الدیار الخالیة إال من النعاج واآلرام، وهنا ال    َّ
ٌه بعد استثباته أنها دار لهند وصواحبها، فیطلب ممن یعرفها في بدایة األمر ویمیل عنها، ثم یتبین ل

  ] الطویل: [ یقول. َمعه أن یعطفا على هذه الدیار رواحلهما لكي یبكیا

ُلمن الدیار غشیتها بسحام     ِ فعمایتین فهضب ذي أقدام     ُ ِ  

ٍفصفا األطیط فصاحتین فغاضر        تمشي النعاج بها مع اآلرام ُ

ٍدار لهند والرباب  َفرتنىَوٌ ِ ولمیس قبل حوادث األیام           َْ َ  

ِنبكي الدیار كما بكى ابن خذام    عوجا على الطلل المحیل ألننا    ِ1  

ٍٍلمن الدیار، غشیتها بسحام، تمشي النعاج بها مع اآلرام، دار لهند، [ جاءت أشباه الجمل   ُ
ًالشاعر أتى دیارا عمیت علیه، ، تنساق مع ما یدعو للبكاء ف]قبل حوادث األیام، عوجا على الطلل

ْمن وهو یعلم المكان بدلیل ذكره، ولما عمیت علیه الدیار استوجب ذلك أن یعرف  ، وهو ما ّتخصَ
َّأهمه فقدم  وصف " ولما 2"فكأنه سأل عنها سؤال مستفهم ومسترشد" ًوهي تستحق ذلك بنائیا، ) لمن(َّ

ْ، علق شبهي الجملة 3"مع اآلرامأن هذه الدیار قدیمة العهد باألنیس، والنعاج تمشي  ِ ) بها مع األرام(َّ
ّللتأكید على المكان الذي أصبح دارسا، وأنه كان یعج بالحیاة والحركة) تمشي(بالفعل  وكان . ً

ُّالجواب على سؤاله بشبه الجملة مصدرة بالالم فقال بعد تبینه ّ ٍدار لهند:" ً أي هي تخص هند " ٌ
ّكان الظرف ضروریا حتى یعرف المخاطب ذلك فذكره و. َوصواحبها قبل أن یحدث الفراق َ ً.  

ٌوفي سیاق مرضه الذي مات فیه بسبب الحلة المسمومة وهو عائد من أرض الروم،    َّ ِ ُِ
  ]الطویل:[قال

  ألما على الربع القدیم بعسعسا     كأني أنادي أو أكلم أخرسا

                                                             

فــصفا . قطعـة مــن الجبـل مرتفعــة: جمــع هــضبة: جــبالن، هـضب: سـحام، موضــع، عمایتـان. 114: الــدیوان ، القــیسامـرؤ  1
 . أماكن: األطیط  فصاحتین فغاضر

 . 1/195 :الشعراء الستة الجاهلیین  لبطلیوسي، 2
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َّفلو أن أهل الدار فیها كعهدنا     وجدت مقیال عندهم ومعر ً َ   ساُ

ًْ لیالي حل الحي غوال فألعسا      فال  تنكروني إنني أنا ذاكم  َ ُّ ّ َ  

ًفإما تریني ال ُأغمض ساعة    ُ   1ّ  من اللیل إال أن ُأكب فأنعسا  ِّ

، لیالي، عندهم، فیها كعهدنا، بعسعسا، على الربع:[ وظف الشاعر أشباه الجمل اآلتیة  
ِّساویة، وشبه انهیار كامل، وكأنه أحس بدنو أجله، ٍیبدو في حالة مأالشاعر ف]. من اللیل، ًساعة ٍ ٍ ٍ

َامتأل قلبه حزنا، وامتألت نفسه یأسا، وشعر كأنه وحید ال معین له وال نصیر، وال مجیب ٌ ً فعكس . ً
مرا بي على الربع لقدیم بعسعس، فقد نادیته، فكأني نادیت به :" هذه الحالة على الطلل فكأنه قال

مع ) على(شاعر النزول في الربع لالستراحة أن یوظف حرف الجر وقد استدعى طلب ال2"أخرس
ولما كان 3ًتعني أنه أتاهم فنزل بهم وزارهم زیارة غیر طویلة،) ألما علیه(؛ وذلك أن )َّألما(الفعل 

ٌنزوال والنزول من أعلى، وهو ملتصق في مكان عسعس، وقد یكون ًمتعلقا بمحذوف ) بعسعسا( ً
) كعهدنا(كائنون أو موجودون، و) ّأن أهل الدار(متعلق بمحذوف خبر ) هافی(، و)ّألما(حال، أو بـ 

، وهذا في سیاق ما كان یؤمله الشاعر ویصبو إلیه، فهو 4)ّأن(ٍمتعلق بمحذوف حال أو خبر ثان لـ 
لم یجد ما ارتحل من أجله إلى أرض الروم فلم تسترح نفسه، فجعل دیار المحبوبة خالیة من األنیس 

ًن أهل الدار فیها كعهدنا، أي كما عهدنا زمن المرتبع وجدت مقیال في أول اللیل أو لو أ: " وقال
، وهو في محنته ودائه 5"كأنه یخاطب أهل الدار لما أتاها، فلم یجد بها ما یوافقه ویسره... آخره 

من اللیل إلعالم المخاطب ) ساعة(ًالمتواصل، ال یستطیع النوم ساعة من اللیل، فكان الظرف 
  . حجم األلم الذي یمنعه النوممدى

ْیه وایقاعه ببني أسد الذین قتلوهٍوفي افتتاحیة لقصیدة یتحدث فیها عن الثأر ألب    ، وكیف ٕ
  ]السریع):[ ماویة(أنه أعمل فیهم سیفه قال یصف أطالل 

ِیا دار ماویة بالحائل     َ ِ فالسهب فالخبتین من عاقل     َ ْ ِ ِ ْ  

                                                             

  . 105: الدیوان ، القیسامرؤ 1
محمـد علـي الـشوابكة، أنـور علیـان أبـو سـویلم و: ، تحقیـقدیوان امـرئ القـیس وملحقاتـه بـشرح أبـي سـعید الـسكري: أبو سعید  السكري 2

 . 2/546: م2000/هـ1421، 1اث والتاریخ، طمركز زاید للتر
: وینظــر) لمــم( مــادة. 252: م، ص1986ط، .، دائــرة المعــاجم، لبنــان، د مختــار الــصحاح  الــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر، 3
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ُصم صداها وعفا رسمها      ِستعجمت عن منطق السائلوا ّ ِ ْ ْ1  

ُفقد أضحت هذه الدار مقفرة ال أنیس فیها فیسمع صوته، وقوله   ُ َ ُْ ُ استعجمت عن منطق :" ً
ًخرست فلم ترد جوابا" ، یعني أنها"السائل ُّفي تعلقه بالفعل ) عن(، وهنا یبرز دور حرف المجاوزة 2"َّ

 فقد تجاوزت منطق السائل بعدم الدال على قوة معنى العجمة وصیرورتها،) استعجم(المزید 
ّاإلجابة، وعلیه فمن الممكن أن تجيء هذه الصورة للطلل منساقة مع ما حل ببني أسد على ید  ً َ

ّالشاعر، فصم صداها وعم رسمها واستعجمت عن منطق السائل ٍفي مشهد یعرض في الشاعر . ّ

ولم یستبك في هذا المقام، الذي ًقوته ، مفتخرا بنفسه، مع األخذ بعین االعتبار أن الشاعر لم یبك 
  . اعتاد أن یبكي فیه في مطالع أغلب قصائده

، وقد المعنىوهكذا فقد جاء توظیف شبه الجملة في المقدمة الطللیة عند امرئ القیس یخدم   
ٍرصفت في مبان فرضتها الحالة النفسیة للشاعر والعالقات الخارجیة للنص، وقد غلب الحزن  ُ

وحة، البكاء لرحیل المحبوبة، المرأة التي برحیلها عن الدیار تصبح هذه الدیار والبكاء على هذه الل
مقفرة، ال حیاة فیها، وال أنیس، یلفها السكون وتنعدم فیها الحركة، وقد أكثر الشاعر من ذكر 

 :، ووظف بعض الظروف مثل)الباء، في، من(األماكن في هذه اللوحة فاستعمل حروف الجر
 للداللة على طول الفترة التي درس فیها الطلل، ولبیان زمان رحیل المحبوبة ؛ )لما، قبل ، بعد(

  .ًطب و التماس البكاء منه أحیاناوفراقها، كل ذلك إلعالم المخا

  ) الغزل واللهو واالستمتاع(لوحة المرأة 
ٌللمرأة حضور كبیر في أشعار امرئ القیس، وهو في حدیثه عنها یتراوح بین حنینه للمرأة    ٌ

اهبة مع منزلها الدارس الذي أصبح في الذكرى، تنعدم فیه الحیاة، تلك التي یبكیها، وبین المرأة الذ
ٍّالتي حقق معها قدرا كبیرا من المتعة واللهو، وقضى معها زمنا طیبا حقق فیه رغباته في جو  ًِّ ً ً ً

ة مثالیة كما َوبین هذه وتلك أبدع الشاعر في وصف المرأة، حتى وجدناه یقف أمام امرأ. ٍّقصصي
  .الحال في معلقته

إنها تتعلق بدوافع : ٍوقد تفاوت النقاد في الدوافع وراء انشغال امرئ القیس بالمرأة، بین قائل  
ْمن واقع الحیاة، غیر بعیدة عنه، كما حصل بیوم دارة جلجل حین التقى عنیزة أو فاطمة عند ماء  ُ ٍ

                                                             

 . 119:    المصدر نفسه1
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 وعلیه تكون قصة 1ا، كما روى أبو زید القرشيجلجل وفعل ما فعل ثم عقر الناقة  لها ولصویحباته
ومنهم من ذهب إلى . ٕدار جلجل غیر بعیدة عن الواقعیة، وان كانت ترتكز على عنصر المغامرة

ًاعتبار مغامرات امرئ القیس مع النساء، السیما في المعلقة، تعویضا عن ملكه الضائع المفقود، 
 ولسنا هنا 2.رئ القیس بالنساء ومغامراته معهنٌوعلیه یكون للتاریخ حضور في تفسیر انشغال ام

  . بصدد البحث في هذه الدوافع التي من الممكن أن تكون صحیحة أو غیر ذلك
ُسیتناول البحث في هذه الجزئیة عالقة أشباه الجمل بالسیاق الذي ذكرت فیه المرأة، على   

 النصوص المختلفة، وكیف الصعید اللغوي والمقامي، للكشف عن عالقة هذا الشاعر بها من خالل
َاستطاع أن یحدث هذا االنسجام بین اللغة وغرض الغزل، خاصة ْ  وعالقتها الجمل أشباه تعلق ُ

ٌبالتركیب، والغزل غرض تتعهده لغة سلسة رقراقة تتناغم وطبیعة المرأة وأنوثتها ٌ ٌ قال امرؤ القیس . ٌ
  ] الطویل:[ في معلقته

ٍأال رب یوم لك منهنَّ صالح ِ وال سیما یوم بدارة جلجل     ٍ ّ ُ ُْ ٌ  
ِالمتحملًفیا عجبا من رحلها    ُویوم عقرت للعذارى مطیتي     َّ  
َیظل العذارى یرتمین بلحمها    َِّ  وشحم كهداب الدمقس المفتل  ُّ ُ َِ ِّ ّ ٍ َ  
ٍویوم دخلت الخدر خدر عنیزة َ ْ ُ َ َ ُ ْ ِفقالت لك الویالت إنك مرجلي     َ ْ ُ ُ  

ِ عقرت بعیري یامرأ القیس فانزل  ً معا   ُتقول وقد مال الغبیط بنا َ َ ْ
3  

ٍرب یوم :" لقد جاءت هذه األبیات في سیاق الفرح والسعادة والشعور بالنشوة، فهو یقول ّ
ِ بعیش صالح ناعم منهن، وال یوم من تلك األیام مثل یوم دارة ُفرتَظَفزت فیه بوصال النساء و ِ َ ّ ٍ ٍ

 وفي هذا السیاق تبرز أشباه الجمل المتعلقة 4"م وأتمهاجلجل، یرید أن ذلك الیوم كان أحسن األیا
ٍلك منهن صالح:[ بعواملها عل النحو اآلتي ، ًعجبا من رحلها، ُعقرت للعذارى، ٌیوم بدارة جلجل، ّ

ِكهداب... ،یرتمین بلحمها ، وقد غلب تعلق أشباه ] لهافقلت، ُمال الغبیط بنا، ُلك الویالت: فقالت، ّ
                                                             

  علي محمد البجاوي، نهضة مصر :  تحقیقجمهرة أشعار العرب في الجاهلیة واإلسالم،القرشي  أبو زید، محمد ، :   ینظر1
 . 119 – 118، 109: ت ، ص.ع،  القاهرة، د    للطباعة والتوزی
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، في حین )ًعجبا(بالمصدر )  من رحلها(ٍ بأفعال أو شبه أفعال فقد تعلق الجمل في هذه األبیات
ّالباء متعلقة بالصفة المحذوفة، أي" ، حیث )ُیوم بدارة جلجل(كان التعلق بمحذوف في  ٌیوم كائن : ٌ ٌ

ُِّ، ولما كان عقر الناقة في سیاق اللهو والمتعة والنشوة في هذا الیوم، قدم على غیره من1"ٌأو موجود ُ 
ٌمفضل على سائر األیام الصالحة التي فاز بها مع حبائبه"  فهو2.الكالم ُدخلت َیوم (، ومثله 3"َّ

َالخدر خدر عنیزة ، ما یوحي بأهمیة الحدث وعالقته بالذات الشاعرة حیث اللهو واالنتصار )ْ
  . والجرأة

ُرتعق(، مع الفعل )للعذارى( في شبه الجملة الالمُكما انساق استعمال حرف الجر  أي ، )ْ
ّأن هذا الحدث خصص للعذارى دون غیرهن، وقد أكد الشاعر ذلك بتكرار لفظة العذارى في بیتین  َ ِّ ُ َ

ًثم أصبح رحل هذه الناقة بأدواته ومكوناته محموال على . متتالیین، ولوال العذارى لما حدث ما حدث ُ
َّغیر ناقته، فتعجب منه الشاعر، فعلق شبه الجملة  هنا البتداء ) من(، و)ًعجبا (ِبــ) من رحلها(َّ

ٌالغایة؛ فكأن بدایة هذا العجب كانت من رحلها المتحمل، فهو سبب له ِ َّ َ َ ُ.  
والمفعم بالحیویة والمرح الجماعي المتبادل، في ،  المليء بالمتعة واللهوّالجووفي هذا    

ُساعة الطعام والشواء یقوم التركیب  ِّ المشهد الدرامي ُلیسهم في جمالیة هذا) یرتمین بلحمها( ِ
ِالمعبر؛ فالفعل َِّ ّیعدى بحرف الجر الباء) یرتمین(ُ َفجعلن یلقي بعضهن إلى بعض شواء المطیة " ُ ٍ َّ ُ ُ َ

َّاستطابة أو توسُّعا في طول نهارهن ً ًوفي السیاق نفسه یرسم الشاعر صورة تبعث على االرتیاح . 4"ً
ٌ موضع الكاف خفض على الصفة "حیث ) كهداب(في قوله ) الكاف(لدى المخاطب حین یوظف  ْ

   6"في لینه وبیاضه ونعومته الحریر األبیض"  الذي یشبه 5"لشحم

                                                             

 . 38: مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة، دیوان امرئ القیس  الحضرمي، 1
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َیبنى المعرب  إذا أضیف إلى مبني ُ ْ ُ  . 23 :شرح المعلقات السبع ،الزوزني :ینظر . ْ
 .   المصدر نفسه3
 . 24: شرح المعلقات السبع، الزوزني  4
ٌقـسم : ٍو الكـاف  تنقـسم أربـع أقـسام. 40:  صمـشكل إعـراب األشـعار الـستة الجاهلیـة، دیـوان امـرئ القـیس،ْ  الحـضرمي، 5

ًإنها ال تقع اسما إال في الـشعر، وهـو مـذهب سـیبویه، وأجـاز األخفـش : وقیل "  مثل" ًفیه اسما و هي التي ترادف لفظة تكون 
ًوقسم تكون فیه الكاف حرفا، وذكر ابن هشام أن حرفیة الكاف تتعین في كونها زائدة، خالفا لمن . والفارسي وقو ذلك في النثر ً ٌ
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في الهودج في صورة غیر طبیعیة وال ثابته یوظف ) عنیزة( ركوب الشاعر مع مقاموفي   
، حیث إن 1"الباء في قوله بنا للتعدیة" و". ُمال الغبیط بنا"في عبارة ) بنا(الشاعر شبه الجملة 

ِّلغبیط قد أمال بهم، وقد صاحب میلهما میل الغبیط؛ وهذه المصاحبة أداها حرف الجر الباء، كما ا ِ َ ُ
ًكان هذا الدخول للهودج سببا لدعاء عنیزة علیه قائلة ِ َفي جملة دعائیة قدم فیها " لك الویالت:" ً ُِّ ٍ

  .على المبتدأ لتخصیص الویالت بالشاعر) لك(متعلق الخبر الجار والمجرور 

ً         وفي مشهد ركوبه ظهر بعیر عنیزة واقتحامه له وتصییرها راجلة ْ ، َومحاولتها التخلص منه. ُ
ِیرد امرؤ القیس في أبیات تنم عن إعجاب الشاعر بذاته، من حیث قدرته على تطویع النساء من  ُ ِ ُّ ٍ ُّ

َجهة وجعلهن یتعلقن به من جهة أخرى، یقول ْ َّ   ]الطویل:[ ٍَّ

ِ وال تبعدیني من جناك المعلل    ارخي زمامه   فقلت لها سیري و َِّ ُ  

ًفمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا    ْ ُ ُ ْ ُ ِ ِ  فألهیتها عن ذي تمائم مغیل ِ َ ْ ُ َ ُ  

ِإذا ما بكى من خلفها انحرفت له    بشقٍّ وشق عندنا لم یحول َّ ُ ٌّ ِ ْ2  

یب في سیاق ، ترك"سیري] لها [قلت:" ویأتي هذا الرد في إطار إظهار قوته وتمكنه، قال  
َ، ما یظهر تسلط الشاعر، وهو في هذا كله یبتغي والالم للتعدیة والتبلیغاألمر،  ُّ ْ ٌحریص ) جناها(ُ

ُعلى قربها منه، فجناها غایة ال یرید أن یكون بعیدا عنه، فبعد منه، تكون بمعنى نأى وصار  ً ٌ
ِّ، فلما كان مبتدأ البعد جناها المعلل علق حرف الجر 3ًبعیدا َ ِّ ُ ّ ْمن(ُ في أسلوب ) تبعدیني(بالفعل ) ِ

ِال تبعدیني من جناك المعلل:" ٍنهي فائدته البالغیة االلتماس، وهو ما یؤدیه قوله ، وهذا الجنى "ِّ
ْالقبل واللمس( َّ َّهو الغایة التي قدم من أجلها ما قدم) َُ ّوفي هذا كله الشاعر من یقرر ویأمر؛ فكانت . ّ ّ

  . الشاعر) أنا(عائد على األفعال مسندة لضمیر المتكلم ال

ّوفي سیاق الحدیث عن قدرته وبراعته في جذب النساء واتیانهن وظف حرف الجر  مع الفعل ) عن(ٕ
ًلهیت عن الشيء، ألهى عنه لهیا إذا شغلت عنه وسلوت، وألهیته إلهاء إذا :" ، وتقول)ألهیت( ُ ًْ

                                                             

 . 25: شرح المعلقات السبع، الزوزني  1
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َ رجال ال تلهیهم تجارة وال ﴿:لى للتعدیة، كما في قوله تعا2)عن(، ویناسبه حرف المجاوزة 1"شغلته ٌ ََ َ َْ َِ ِ ِ ُِْ ٌ
ِبیع عن ذكر الله َِّ ِ ْ ْ َ ٌ یكون " ألهیتها عن ذي تمائم: "وهو إذ یقول" ال تشغلهم وال تصرفهم: " ، أي3﴾ َْ

ٌبفعل اللهو قد تجاوز الطفل ذا التمائم الذي ترضعه أمه على حبلها أو الذي أتى علیه حول كامل ٌ ِ َِ َ ُُّ ُ.4   

ٍشاعر في إظهار قوته وبطولته في مغامراته النسائیة في تركیب لغوي زاخر ّویستمر ال   ٍّ ٍ
َبأشباه الجمل، حیث یرصفها ببراعة لتخدم النص والسیاق، ویظهر اعتداده بنفسه وتعلق النساء به،  َ ُ ِ ْ ُ َ ٍ ُ

فت انحر، بكى من خلفه، إذا الظرفیة:[ ًكما في البیت الثالث آنفا، حیث وردت أشباه الجمل اآلتیة
ٌّشق عندنا، له بشقٍّ ًأنها ما أعارت ولدها اهتماما ولم تنصرف ) انحرفت(بجوابها) إذا(ویفید تعلق ] ِ

حینما بكى، ما یعني أن اهتمام عنیزة األول للشاعر ) من خلفها(َله إال عندما بكى، وجعل الطفل 
، 5"لى فأرضعته وأرضتهانصرفت إلیه بشقها األع" یعني أنها "  انحرفت له بشقٍّ:"ال لغیره، وقوله

ٌّوشق عندنا " –ٍ حینئذ –والحال  َّلم یحول، فتعلق " ِ ِ َّ َ  6"ٌأي كائن عندنا" بمحذوف خبر كائن؛ ) َعند(ُ
َلیبین مع المبتدأ  یذهلها عن " ، فقد كان 7"َغایة میلها إلیه وكلفها به"الهیئة والحال التي تؤكد ) ٌّشق(ِّ

فت للنظر في هذه اللوحة أن الشاعر لم یتطرق إلى الصفات ، والال8"ولدها حتى تمیل إلیه بهواها
الجمالیة لهذه المرأة، بل إن األفعال تتزاحم في هذه األبیات في جمل خبریة فیها الحركة والحیویة، 
وتنساق مع الشعور الذي ینتاب الشاعر، وهو التفوق واالنتصار والقوة في مقابل القلق النفسي الذي 

  . في هذه الصحراء البدویةٌمبعثه أمور عدیدة 

ّوتكاد تكون الصورة نفسها في لوحة بیضة الخدر، ولكن الشاعر في هذه اللوحة یعود    ِ

ُباألحداث إلى الوراء، فیجعل من الغایة التي یعمل عقله من أجلها ویوظف كل إمكاناته لتحقیقها  ِ ْ ُ
  ]الطویل: [ ًمقدمة لهذه اللوحة، یقول
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ُ خدر ال یرام خِوبیضة ُ ٍ ْ ِ  تمتعت من لهو بها غیر معجل     ُباؤها   ِ َ ْ ُ َ ٍ ْ ُ  

ٍتجاوزت أحراسا وأهوال معشر  َ َْ َ ً ّ   علي حراص لو یشرون مقتلي   ُ ُ ٍ ِ َّ  

ٍفجئت وقد نضت لنوم ثیابها  ْ َ ِّلستر إال لبسة المتفضل    لدى ا   ُ ََ َِّ ُ ّ ْ ِ ِ ْ  

ُّخرجت بها تمشي تجر وراءنا     ُ ٍ على أثرینا ذیل مرط  ْ ِْ َ ْ ْ ِ مرحلََ َّ َ ُ  

ِّفلما أجزنا ساحة الحي وانتحى    ِ  بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل  َ َ ْ َ ٍ ُ ٍ ِْ ُ  

ْهصرت بفودي رأسها فتمایلت ْ َ ُ ْ
ِ  علي هضیم الكشح     1 َ ِریا المخلخلّ َ ّ2 

ٍعلي حراص[، ]ٍعت من لهو بهاتمت[ ٍنضت لنوم[ ، ]َّ ْتجر وراءنا على أثرینا[، ]ُخرجت بها[، ]ْ ََ ُّ[ ، ]
ٍبنا بطن حقفانتحى  ِْ َْهصرت بفودي رأسها [ ،]ُ َّتمایلت علي[ ، ]ُ ْ .[  

ًإن قراءة سریعة لمتعلقات أشباه الجمل في هذه اللوحة تقودنا إلى القول   ٌإنها أفعال أسندت : ً
َإلى الشاعر نفسه، ما یؤكد أن المتعة واللهو عمالن خاصان بالشاعر وحده، أي متعة ولهو من : ّ

أوحت به األفعال في النص، أما المرأة فهي شبه غائبة من حیث كونها لم ٍجانب واحد، هذا ما 
ًتسهم في األفعال الخارجیة، أو في آلیة التنفیذ، بل هي تبدو ساكنة ال تملك من أمرها شیئا، وهذا  

ٌإشارة إلى ) تمتعت من لهو بها:(في سیاق االعتداد بالذات والشعور بالسیطرة والهیمنة، وفي قوله
ٌباء اإللصاق واالستعانة مهمة في هذا المقام، وهي لإللصاق وعر قد حقق بعض المتعة، أن الشا

ّالحقیقي المحسوس، وهذا بیان للمخاطب؛ حتى تستقر الصورة في ذهنه وتترسخ الفكرة، ویعلم قدر  ْ َ َ ْ َ َّ َ ٌ
  . الشاعر ومدى استطاعته

ً االعتداد بالنفس والمباهاة أیضا یبدع الشاعر في  معنىوفي   ِنظم التراكیب وحسن رصفها ِ ْ ُ ِ

ٍعلي حراص: "لخدمة الفكرة؛ قال في البیت الثاني من المشهد یاء (والمجرور ) على(؛ فعلق الجار "َّ

                                                             

  و شرح دیوان امرئ القیس بروایة السكري، مصدر . 36: شرح المعلقات السبع ، زوزنيال :ر الشطر األول من البیت  ینظ1
ُإذا قلــت هــاتي نــولیني تمایلــت:" وهــو فــي روایــة األصــمعي ، تحقیــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم. 1/211:     ســابق :  ینظــر". ْ
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ومع . ، جمع حریص؛)ٍحراص(بالصفة المشبهة ) الشاعر أو الذات الشاعرة أو المتكلم أو األنا
جهد واهتمام وشدة مراقبة فقد تجاوزهم من ) ٍحراص(حرصهم على قتله والنیل منه، وما تحمله كلمة 

من القدرة والبراعة في قطع الطریق المليء ) تجاوز(، وال یخفى ما في )بیضة الخدر(إلى 
  . ٍباألحراس وأهوال معشر

ًوتستمر الذات الشاعرة بسرد أحداث هذا المشهد مستخدمة األفعال الماضیة الدالة على    ُّ
ًتحقق الفعل وتأكید حصوله، معلقة ُ بها أشباه جمل في سیاق مشحون بالقلق والتوتر، فتكون أشباه ّ ِّ ِ ٍٍ ٍ

ًالجمل هذه مع متعلقاتها تراكیب دالة على مجموعة العوامل المساندة للشاعر في اجتهاده لتحقیق  َ
ٍخلعت ثیابها عند النوم غیر ثوب واحد تنام فیه، : " ، أي)ِ السترلدى ثیابها ٍلنومنضت :(متعته، قال ٍ

َعند الستر مترقبة ومنتظرة لي، وانما خلعت الثیاب لتري أهلها أنها ترید النوم ْفتوقد وق ُ ََ ِ ٕ ً ، ومنها 1"ً
ٍ ذیل مرطعلى أثرینا وراءناُّخرجت بها تمشي تجر : (قوله: ًأیضا َخرجت من البیوت ألخلو : "، أي)ِْ ُ
ُّوانما تجر مرطها لیخفى أثره وأثرها فال یستدل علیهما... بها  ْ ُ ُ ُ ْ ْ ِ ُّ ٍ بطن حقببناانتحى (، و2"ٕ ْ ِ : ، معناه)ُ

ٍأحاط بنا بطن حقب وأصبحنا ملتصقین به مطمئنین ْ ِ ٌّمكان مطمئن حوله أماكن : البطن"فـ. ُ ٌ
   3".مرتفعة

حظة التي تتطلب لوینتهي الشاعر إلى جو المتعة ویشرع في تفصیله، ولكنه في هذه ال  
ُلمبادر وتبقى ذاته هي صاحبة القدرة والسیطرة، وهو اشتراك االثنین في الحدث، یبقى الشاعر هو ا ُ

ُما یعرب عنه التركیب  َّهصرت بفودي رأسها فتمایلت علي(ُْ ُ ْ َ ِ، وكان تمایلها مسببا عن جذبه )َ ِ ْ َ ًَّ َ ُ
ِوهصره ْ َ .  

والصورة نفسها تتكر في عدة مواقع في الدیوان، یظهر الشاعر فیها بمظهر المتمكن الجريء الذي 
  ]الطویل:[ا أمام تحقیق رغباته وتمتعه ولهوه بالنساء، یقول ًال یخشى شیئ

ٍویا رب یوم قد لهوت ولیلة     ُ ٍ ِ بآنسة كأنها خط تمثال     ّ ْ ِ ٍُّ َّ  

                                                             

 . 34:  شرح المعلقات السبعالزوزني،  1
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ُسموت إلیها بعد ما نام أهلها    َ َ ِ  سمو حباب الماء حاال على حال  ُ ً ِ ِ َ َّ  

َفقالت سباك اهللا إنك فاضحي    َُ َّألست ترى السمار      ْ ُّ   1َوالناس أحواليَ

ًفقلت یمین اهللا أبرح قاعدا   ُُ ِ   ولو قطعوا رأسي لدیك وأوصالي      َ ِ  

ٍحلفت لها باهللا حلفة فاجر    َ ِ  لناموا فما إن من حدیث وال صال      ُ ٍ ْ ْ  

ْفلما تنازعنا الحدیث وأسمحت    ِ هصرت بغصن ذي شماریخ میال   َ َّ َ ٍ ْ ُ  

ُوصرنا إلى الحسنى ورق كالمنا  ّ ِ    ورضت فذلت صعبة أي إذاللْ ََّّ ً ْ ُ ْ ُ  

ُفأصبحت معشوقا وأصبح بعلها    َ ً ِ الظن والبالِّسیئُ  علیه القتام   ُ ِّ2  

ّاللهو والمجون یرسم الشاعر لوحة محاطة بالزهو واالعتداد وفي هذا الجو المفعم بالشهوة والمتعة،  ً ً
 وال یراعي منظومة العالقات في المجتمع ًمندفعا بجرأة تجعله یخرق القوانین االجتماعیة، بالنفس

ً الذي وردت فیه، فكانت أشباه الجمل متعلقة المعنىَالبدوي، انساقت أشباه الجمل مع اللغة لتخدم 
ِحاال على حال[، ] سموت إلیها بعد: [على النحو اآلتي ، ]باهللا حلفت لها[، ]ِقطعوا رأسي لدیك[، ]ً

ُهصرت...  الحدیث تنازعنا فلما[ ٍهصرت بغصن[، ]ْ ].              ُعلیه القتام[بعلها ، ]ْصرنا إلى الحسنى[] ُ
  .كائن أو موجود

ٍامرأة ذات أنس، والباء تنساق مع : ، أي)ٍبآنسة(ًّمتعلقا به شبه الجملة ) لهوت(جاء بالفعل   
ُإلیصاله وتعدیته، واللهو باآلنسة ال یخرج الباء عن معناها األصلي الذي) لهوت(الفعل   قرره ُ

ٍولكي یرینا الشاعر أن هذه الفتاة على قدر عال من الجمال، قال . غالبیة النحاة وهو اإللصاق ٍ ْ
ِكأنها خط تمثال:" عنها أي ] ُسموت إلیها:[ ، حیث وضع األلفاظ في سیاقاتها، فقال والحال هكذا"ُّ

ُارتفعت ونهضت، من سما یسمو  هي الغایة، وهذا ما ، فانتهى هذا السمو إلیها، ف3یرتفع : �سمواُ
وهذا الظرف "  ما نام أهلهابعد" ، وكان هذا السمو في الخفاء]إلى[ ّیستدعي تعلق حرف الجر 

ًضروري؛ إلعالم المخاطب بمدى جرأة الشاعر، واعجابا باألنا، قال ٌ، حال من "ِ حال علىًحاال:" ٕ
                                                             

ْأن أحـوال لغـة فـي حـول: والـشاهد فیـه. 1/431: ، الـشنقیطيشواهد الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع  البیت مـن 1 والبیـت . َ
  )ح و ل(مادة :  ور، ابن منظشواهد اللسانمن 

  .  32 – 31، 29: الدیوان ، القیسامرؤ  2
 . 6/2382:  معجم الصحاح،الجوهري:   ینظر3
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ٍ یعلو بعضه بعضا في رفق حباب الماء الذي:" لینسجم مع القول] على[ وجاء بـ ،في سموت] التاء[ ً
، وفي هذا الجو الذي تغلفه الرهبة والخوف یؤكد للمحبوبة أنه سیستمر في فعلته حتى لو 1"ولین

ّ، وألن المحبوبة قلقة وخائفة استمر في تطمینها فأكد لها )قطعوا(بـ] لدیك[ َّقطعوا رأسه لدیها، فعلق  ٌ ٌ َ
ٌبالحلف، وهذا الحلف مخصوص لها؛ ما استدعى  في ) حلفت(ََّالتي للتخصیص، وعلقها بـ ] لالما[ُ

ٍّ؛ لكي تطمئن وتنسجم مع لهوه في جو یبعث على القلق والخوف، كما زاد "ُحلفت لها باهللا:" قوله
ْمن[ ّحرف الجر    .للتأكید على عدم وجود الرقیب" ٍمن حدیثفما إن :" في قوله] ِ

تنازعنا (المضاف إلى جملة ] اّلم[  الحال المشحون بالتوتر یبرز دور الظرف وفي هذه  
  :؛ في قوله)الحدیث

ْفلما تنازعنا الحدیث وأسمحت     َ ْ ِهصرت بغصن ذي شماریخ میال َّ َّ َ ٍ ْ ُ  

 والتنازع 2"االشتراك وتعدد أطراف الفعل" الذي یدل على) تفاعل(على وزن ) تنازع( فالفعل 
، ما یوحي بقیام 3"يء عن موضعهالجذب بقوة، وتحویل الش" الذي یعني ) نزع(من الفعل الثالثي 

ْانقادت وسهلت بعد :" ، أي)اسمحت(ّحدیث بین طرفین یشوبه الخالف وعدم التوافق التام، ثم  ْ
ُهصرت(، جاء الجواب4"صعوبتها وامتناعها ُجذبت ومددت:" أي) ْ إلى ) هصر( وقد أسند الفعل 5"ُ

َّأي أنه طوعها ونال منها المتعة، وهنا ، 6"العامل فیه" وهو) َّلما(ِذاته الشاعرة، وهذا الجواب لـ 
وقد تحققت المتعة لوقوع الترویض، وانقادت المرأة ألمر الشاعر الظرفیة، ) ّلما(تتجلى وظیفة 
 مع نرجسیة الشاعر واعتداده وهذا یتالءموالذات الشاعرة تسند وقوع األمرین لها؛ . وانصاعت له

  . بنفسه
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ناء هذا المشهد الدرامي الالهي الذي یعكس نفسیة واستمر هذا الحشد من أشباه الجمل إلغ
ن یفرضها في نهایة َأالشاعر ومدى انخراطه في لهوه ومتعته، والوصول إلى النهایة التي اعتاد 

  ]الطویل:[ لوحات المتعة بالنساء فقال

ِوصرنا إلى الحسنى ورق كالمنا     ورضت فذلت صعبة أي إذالل ََّّ ً ْ ُّ ْ ُ ُ ْ  

َّصرنا إلى الصبا، وجد : ، أي1"انتقل"ّالتام ؛ ألنها بمعنى ) صار( بـالفعل ] إلى الحسنى  [ فعلق َ
ُاللعب واللهو والغزل، فلم نر ُ َّ َفع أصواتنا لئال یشعر بناُ ْ ُ.  

ُیعلن فیه الشاعر انتصاره وظفره بالمتعة واللهو من هذه المرأة التي التي  وفي هذا الحال  ُ
ٌَّْمالت إلیه یذكر زوجها وهو مغبر ، یعلو وجهه الحزن آه من میلها إلیه كاسف الحال قد ساءه ما رُ

في البیت األخیر من اللوحة ) علیه القتام(والیأس والكسوف؛ ولبیان ذلك تعَّلق شبه الجملة 
ٍالدالة على االستعالء المجازي في جملة خبریة، قالها ] على[بمحذوف خبر تقدیره كائن، فكانت 

  .  أراده الذي المعنىٍالشاعر في موضع یتناسب مع 

 المتعة واللهو واحدة أو متشابهة، معنىوهكذا تكاد تكون الصور واللوحات التي جاءت في   
ٍّوقد وردت فیها أشباه الجمل على نسق متقارب إلى حد ما، وقد نوع الشاعر في متعلقات شبه 

ًكانت أفعاال ] العوامل [ِّالجملة، إال أنه ما یلفت النظر في هذه الجزئیة هو أن غالبیة المتعلقات
ُِْأسندت إلى امرئ القیس، وهذا ینساق مع مقام اللهو والمتعة واالعتداد بقدراته على اقتحام عالم  َّ ُ ْ

  . المرأة والنیل من جسدها

ٍومــع هــذه الــصور المتكــررة فــي غیــر موقــع فــي دیــوان امــرئ القــیس، إال أننــا نجــده فــي ســیاق    ِ ْ َ
ًأخر یصور المرأة متمنعة  ِّ ُ ًمتدللة، قاتلة بحبها، یقولّ ً   ]الطویل:[ ِّ

ْویوما على ظهر الكثیب تعذرت   ّ ْ ِ  علي وآلت حلفة لم تحلل  ً َّ َ ََ َ َ ْ ْ َّ  

ِأفاطم مهال بعض هذا التدلل  ُّ َ ً ِ    وان كنت قد أزمعت صرمي فأجملي    َ ِْ ٕ  
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ٌوان كنت قد ساءتك مني خلیقة   ِ ِ ْ ِ   فسلي ثیابي من ثیابك تنسل ٕ ُ ُِ ِّ َ  

ِأغرك ِ مني أن حبك قاتلي   َّ َّ ِ  وأنك مهما تأمري القلب یفعل       ّ َ َ َّ1  

َّتعذرت علي[ : جاءت أشباه الجمل على النحو اآلتي   ْ فسلي [ ، ]ٌساءتك مني خلیقة[ ، ]َّ
ِّأغرك مني[، ]ثیابي من ثیابك ِ ُوقد ُأسندت األفعال ]. ّ ِ إلى الضمیر العائد على ) المتعلقات(ْ

  ).فاطمة(

ًلشاعر الذي اعتاد الظفر بالمتعة من النساء یبدو منكسرا حزینا خائبا؛ إن هذا ا   ً ً َ ْ فهذه " َّ
ُالمرأة تقف منه موقف الرفض القاطع بجدیته، ویتحول النصُّ الشعريُّ إلى الخطاب، فیدعو المرأة  َّ َّ ِّ ِ ِ

ُّ، وفي هذا السیاق یوظف الشاعر أشباه الجمل في تراكیب اقتضاها الجو2"ِّالمتمنعة ُ المغلف بالمرارة َ ّ
ِوالخیبة، فكان التركیب  ْ َّتعذرت علي[ َ ْ ّالداخل على یاء المتكلم ] على[، حیث تعلق حرف االستعالء]َّ

ّالذي یعني التعذر والتشدد؛ فعال ذلك نفس الشاعر وغلفها، ) َتعذر(بالفعل  ِ َ َ ُّ َّ َ ُّ  

كاس ذلك على ذات الشاعر ُّوتتوالى أشباه الجمل تكشف مع متعلقاتها مدى تمنع المرأة وانع
ُالمخاطبة في حوار المعاتب، حتى یخیل للمخاطب أو السامع أن الذات الشاعرة تكلم امرأة تقف  ً ِّ َّ َِّ ِ َ َ ُ ُ ُِ ِ

ّهذا الیوم  كغیره یوم غیر زمني، وغیر محدد من حیث موقعه من األیام األخرى، أو " أمامها؛ ألن ٍّ ُ ٌ
ِإن كنت قد ساءتك م:( ، یقول"صلته بها ِ ٌني خلیقةْ َ َ ُ، فیغدو صوت الشاعر في هذا الخطاب )ِّ

ٍالمباشر خفیضا عمیقا حنونا، تتشربه نفس السامع في هدوء وسكینة، وتتجلى لغة االعتذار  ٍ ُ ُ ًَّ ً ً
فسلي ثیابي (، ومجيء جواب الشرط )ساءتك(و] ِّمني[ وتتكشف معاني االنكسار في الربط بین 

ٍلتماس برفق ولین من صاحبة الكلمةبصیغة األمر الذي یفید اال)  ثیابكمن ّسل(وال یخفى ما في . ٍ ُ (
" ورؤیة الشاعر التي مفادها ] من[، ذلك ما یتناسب مع حرف الجر3ّمن السالسة والخفة والسهولة

                                                             

  . 13، 12: دیوان القیس، امرؤ  1
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ِففارقیني وصارمیني كما تحبین، فإني ال أوثر إال ما آثرت وال أختار " ، 1أخرجي أمري من أمرك ُ
   2"ك ومیلي إلیكإال ما اخترت النقیادي ل

ًوهكذا فقد قامت أشباه الجمل بدور وظیفي في لوحة المرأة، منساقة مع رؤیة الشاعر وشعوره من  ٍّ ٍ
  . جهة، ومع داللة األفعال والمتعلقات األخرى واستعماالتها من جهة أخرى

  : لوحة الفرس

هد قد شغل ٍحفلت أشعار امرئ القیس بمشاهد عدیدة لفرسه وحصانه، بل إن بعض هذه المشا
ً الحال في المعلقة التي غطى مشهد الفرس ثمانیة عشر بیتا هيًمساحة واسعة من القصائد، كما  َ َ َ َ

ْویمكن أن یعد مشهد التجاوز دون منازع في القصیدة؛ إذ تتجلى فیه صور االندفاع والحیویة " منها، َ َُ َّ
  .3"واالنتصار

 الصحراء في صلب القصیدة الجاهلیة،  ولما كان الحدیث عن الحصان والناقة وبعض حیوانات
ُدرج امرؤ القیس على هذا العرف، فوصف الفرس والحصان والناقة والثور وذكر النعام والوعل 

ّإال أن الحظ األوفر من . وبقر الوحش وغیر ذلك، مما حوته صحراء العرب من مكونات حیوانیة
ٌذلك كله كان للحصان؛ فهو مرتبط بالفروسیة والشجاعة وا ُّإلقدام، ویعد ِّ َ ِّمعادال موضوعیا یجسد " ُ ً ً

ًتلك الحیویة وذلك التجاوز، ویكون الفرس صورة لذاته الفائرة والثائرة والمزدهیة ،  وفي هذا السیاق 4"َ
مع األخذ بعین االعتبار أن هذه اللوحة قد . ُسیدرس الباحث تعلق أشباه الجمل في هذه اللوحة

ٍجاءت على وتیرة واحدة في الدی ٌَّفهو حصان ممیز یستعین به الشاعر في عملیة المطاردة . ّوان كلهٍ ٌ
  ]الطویل:[ لألوابد، یقول

ِوقد أغتدي والطیر في وكناتها     بمنجرد قید األوابد هیكل ِ ِ ٍ ُ
5  
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ِوقد أغتدي والطیر في وكناتها     لغیث من الوسمي رائده خال ُ ِّ ٍ ُ  

َبعجلزة قد أترز الجري لحمها    َْ ُْ ْ َ َ ْ َْ ٍ ِ ِ ِ كمیت كأنها هراوة منوال   ِ ْ ِ ِ ٍُ َّ ْ َ ُ
1  

ِوقد أغتدي والطیر في وكناتها     وماء الندى یجري على كل مذنب َ ِ ِّ َّ ُ ُ ُ ْ ّ  

ُبمنجرد قید األوابد الحه     َ ِ ِ ٍ ْ ِ طراد الهوادي كل شأو مغرب       ُ َِّ ُ ٍ َّ ُ ِ2  

ِوقد أغتدي والطیر في وكراتها     بمنجرد عبل الیدین قبیض  ِ ِ ُ ُ ُ
3  

ٌوالطیر بعد مستقرة على مواقعها التي " ًا یفتتح الشاعر لوحة الفرس غالبا، فهو یغتدي هكذ   ُ ُ ّ
ِباتت علیها على فرس ماض في السیر قلیل الشعر، یقید الوحش بسرعة لحاقه إیاها، عظیم األلواح  ِ َ ُ ِّ ٍ ٍ

ّیتمدح بالفروسیة... والجرم  ٌتصق به وهذا ما  فالشاعر یستعین بالحصان ویكون اغتداؤه وهو مل4."َّ
ٍبعجلزة [ ، ]ٍبمنجرد[ یعنیه تعلق شبه الجملة الجار والمجرور ِ ِْ ، حیث الباء تفید ]أغتدي[بالفعل ] ِ

ٌویبدع في وصف حصانه، فهو منجرد قید األوابد هیكل، صلب، كمیت، طلق . االستعانة واإللصاق ٌََ ْ َ ُ ٌ ْ ُ ٌ
  . ُّ الفروسیة والشجاعة والجرأة والتفوقٌسریع، وغیرها من الصفات المثالیة التي تنساق مع مقام

َّوقد اعتاد الشاعر في افتتاحیة لوحة الفرس أن یذكر الظروف واألحوال التي تم فیها   
ٍالخروج للصید ومطاردة األوابد، وهي ظروف وأحوال اختارها الشاعر بدقة لتسهم في خلق صورة  َ ٍ ّ ٌ ٌ

ُوقد أسهم شبه الجملة . رفعة والمكانة العالیة لهٍرائعة للشاعر وحصانه، ما یتناسب ومقام المجد وال
ِأیما إسهام في خلق تلك الصورة؛ فهذا الحصان قد خرج به صاحبه قبل خروج الطیر من أوكارها  ّ ُ ُ ٍ ّ

ٍوالحال وقتئذ  ِماء الندى یجري على كل مذنب[َ َ ْ ِ ِّ ] یجري[بالفعل ] على[، فأفاد تعلق حرف االستعالء ]ُ
َّي هذا الوقت فوق مسیل الماء الذي خلفه المطر، فلم یشق علیه ذلك، أن هذا الحصان قد سار ف ُ َّ

ٍلشاعر یرسم هذه الصورة في موقفوا ُ یصف نفسه بالجلد وحمل النفس على المشقة فیما یكسبه ْ ُ ُ َ ُِ ِ ِْ ِ ْ َ َ َ ُ
  .َالمجد والشرف

                                                             

ُالنبت والب: الغیث . 37، 36 :المصدر السابق 1 ْالفرس صلبة اللحم: العجلزة. أول المطر: ّالوسمي. ُقلْ ُ. 
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 . 75 :امرؤ القیس 3
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ُوفي السیاق نفسه یوظف الشاعر شبهي الجملة    ِ لسابقة ، في األبیات ا]ّلغیث من الوسمي[ ِ
ٍبمحذوف صفة لـ غیث، والم ] من الوسمي[، و)أغتدي(بـ ] ٍلغیث[حیث تعلق شبه الجملة  ِ

ّالتخصیص تفید أن غدوه مخصوص إلى مكان خصب، ولكي یوضح الشاعر مدى خصوبته وظف  ٍَّ ْ ِ ٍ ٌ ُ
ْمن[ ، )ّمن الوسمي( ٌّللتبیین، وهذا المكان خصب ألنه خال ومحمي، فكأن حاله یقول] ِ ٍ ٌ ْ كني ول:" ِ

ِ لعزي ولما أنا فیه من الملك،أتیته ِّ ُ وبهذا الترابط بین الخروج بالحصان ومكان الخروج تتوضح ِ َّ
  . ُالصورة أكثر

ٍوقد اعتمد الشاعر على شبه الجملة في أكثر من موقع  لرسم صورة للفرس المثالي الذي   
ّیكاد یكون أسطوریا، ولعله من المالحظ أن تلك الصورة المثالیة ال تي ینقلها إلینا الشاعر هي �

ْالصورة التي ینشدها نموذجا للفرس الذي یرتئیه المقاتل الشجاع والفارس المقدام؛ فاجتهد في  ِ ً َ
  ]الطویل:[ یقول في المعلقة. االعتماد على اللغة بأدواتها وألوانها البالغیة من أجل ذلك

ًمكر مفر مقبل مدبر معا    ٍ ُ ٍُ ٍّ ّ  كجلمود صخر حطه  ٍِّ ٍ ْ ِالسیل من علِ َ ْ ُ ْ1  

َّقوله معا، یعني أن الكر والفر واإلقبال واإلدبار مجتمعة في قوته ال في فعله؛ ألن " ففي   ٌ َ َ َّ َّ ً
ُفیها تضادا ولكي تتوضح الصورة في ذهن المخاطب  ُ َّ ٍشبهه في سرعة جریه وصالبة خلقه بحجر " � ِ ِ ِْ َ َّ

ٍعظیم ألقاه السیل من مكان عال إلى حضیض ٍ ُ ُ ] ِمن عل[ لق شبه الجملة الجار والمجرور ، فتع2"ٍ
ُحطه[ بالفعل  ّلیفید أن ابتداء نزول الجلمود كان من مكان عال في سیاق صورة حسیة توضح ] َّ ٍ ٍ ٍ

  . صورة المشبه في هذا التشبیه التمثیلي، في ذهن السامع

ْوهما یحمدان من "ز لحمه، كذلك وفي هذا السیاق یصف الشاعر ظهر الحصان واكتنا   ُ
  ]الطویل:[، یقولالفرس

ِكمیت یزل اللبد عن حال متنه ِ ٍْ ُ ْ ّْ ُّ ِ     كما زلت الصفواء بالمتنزلُ ِّ ُ ّ3  

                                                             

  . 19: الدیوان  امرؤ القیس، 1
 . 51: قات السبعشرح المعل  الزوزني، 2
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، وهذا الفعل یناسبه حرف )ُّیزل(ّوعلقه بالفعل ] ْعن[وظف الشاعر حرف المجاوزة 

: فأزلهما عن الجنة بمعنى"، 1﴾ِیه  ﴿: المجاوزة، قال تعالى

ُ، وفي تشبیه تمثیلي رائع یرسم الشاعر صورة مركبة من متعدد، عناصرها 2"أذهبهما عنها وأبعدهما  ٍ ِّ ً ً ٍ ٍّ
ُحجر صلب أملس یزل عنه المطر أو اإلنسان؛ ولتأكید الصورة األولى، جاء الشاعر بشبه الجملة  ُّ ٌ ْ ُ ٌ

ِ زلت كما: [ متعلقة على النحو اآلتي ُالصفواء ّ ْ  ] واالستعانة باء اإللصاق[ ، حیث ]ِلِّبالمتنزّ
فواء المتنزل، فعاقبت الباء الهمزة:" یة، أيللتعد ِّأزلت الصَّ   ]الطویل:[ والمعنى نفسه یؤدیه قوله. 3"ُ

َّیطیر الغالم الخف  َ ُ ْویلوي ]     عن صهواته[ُ ِالعنیف المثقب] ِبأثواب[ ُ َّ ِ4  

ُفیثبت على ظهره وال تثبت ... ُیذهب بها ویسقطها من شدة عدوه : العنیف] واببأث[یلوي : "  وقوله ُ
ُّ، فبسبب قوته وسرعة جریه ال یثبت علیه الغالم الخف وال الرجل العنیف، وكأن حال 5"أثوابه علیه ِ ِْ ّ ِ

ٌالشاعر یقول ال یستطیع أن یركب هذا الفرس ویمتطیه إال فارس واحد  وهو ، 6"یصلح له أن یداریه" ٌ
  . امرؤ القیس

  

ُما یعزز دور شبه الجملة في التراكیب، موتتزاحم التشبیهات لتجلیة هذه الصورة ورسمها؛    ّ
  ]الطویل[: یقول

ِمسح إذا ما السابحات على الونى     أثرن غبارا بالكدید المركل َّ ُ ً ُ َ ْ ُ ٍّ َ  

ّعلى العقب جیاش كأن اهتزامه    ٍ ِ ْ ُ  إذا جاش فیه حمیه غلي    َ ُ ُ َْ ِ ِمرجلَ َ ْ ِ  

ُدریر كخذروف الولید أمره    ّ ِ ِ  تقلب كفیه بخیط موصل        ٍ َُّّ َ ُ ٍ ِْ ْ َّ ُ َ َ7  
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َأثرن[ بالفعل] على الونى[في هذا السیاق، تعلق شبه الجملة  أو ] ٍّمسح[ِبـ ] على العقب[ و] ْ
ُمن التشبیه، أي شبهته ) ّكأن(ّبمحذوف دل علیه ما في ] إذا جاش[ ، وتعلق ]ّجیاش[بـ  ُ غلي ّ

   1.ِمرجل

، متعلق باسم الفاعل ) على الونى(في قوله    ٍّهو مسح إذا : أي) السابحات(استعالء معنويٌّ
ّیصب هذا الفرس عدوه وجریه صبا بعد صب " ما السابحات عالها الفتور واإلرهاق، حیث � ُُّ َ َ َْ ُ َُ إذا ... ْ

ْكلت الخیل السوابح وأعیت وأثارها الغبار في مثل هذا الموضع ُ ّ"2   

ٍّمسح(، حیث أفاد تعلق حرف االستعالء بـ )ِعلى العقب: (ومثله قوله   َ أو صیغة المبالغة ) ِ
، حیث یعلو جریه بعضه من شدة قوته ونشاطه ) ّجیاش( ٌفي زیادة قوة الفرس، فهو استعالء معنويٌّ

ِذكي القلب نشیطا في السیر والعدو على ذبول خلقه وضمر بطنه، ثم " فجعله الشاعر ِ ِْ َ ِ َشبه تكسُّر ً ّ
  صهیله في صدره بغلیان القدر

ِتقلب كفیه بخیط موصل: (وفي قوله   َُّّ َ ُ ٍ ِْ ْ َّ ُ َ ) الباء(، و)ُّتقلب( ، تعلق الجار والمجرور بالمصدر)َ
ل، وتكون الكفان تفید االستعانة واإللصاق، وذلك أن التقلب یكون باالستعانة بالخیط  ِالموصَّ

ًبه، وقد أدى شبه الجملة وظیفة معنویة أخرى وهي التعدیة؛  بهذا الخیط حال تقلبهما ملتصقتین ً
ً، كل ذلك لرصف عبارة ترسم صورة مثالیة لسرعة فرس )خیط(إلى ) ُّتقلب(ّحیث عدى المصدر  ً ٍ

  . امرئ القیس وقوته

ًوفي سیاق التغني بالفروسیة والشجاعة التي تتناسب طردیا مع سرعة فرسه، قال یصف   
  ] الطویل [ :سرعته في قصیدة أخرى

ُعلى األین جیاش كأنَّ سراته     َ ٍ ّ مر والتعداء سرحة مرقب     ِ ِ على الضُّ َ ْ ْ َْ ُ َ ِ ْ ّ ِ  

ٍویخطو على صم صالب كأنها    ٍّ ِ  حجارة غیل وارسات بطحلب   ُ ُ ْ ُْ ٌ ٍ َ ُ3  

ِترى الفأر في مستنقع القاع الحبا     على جدد الصحراء من شد ملهب ِ ْ ُ ُ َِّ َ َّ ِ َ َ ً ِ ِ َ َْ ْ ْ4  

                                                             

 . 77: یوان امرئ القیسمشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة، دالحضرمي، :   ینظر1
 . 52 :شرح المعلقات السبعالزوزني،   2
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مر[، و)ّجیاش(ٌمتعلق بـ ] األینعلى [   ِعلى الضُّ ٍمتعلق بحال محذوفة من ضمیرها یعمل ] ْ ٌ
ٍّعلى صم[فیها التشبیه، و ٍعلى جدد[، و)وارسات(متعلق بـ ] بطحلب[، و)یخطو(متعلق بالفعل ] ُ َ َ [

حرف ، وقد أفاد تعلق 1ًمتعلق به أیضا] ِمن شدة[ٌوهو حال من الفأر، و) ًالحبا(متعلق باسم الفاعل 
 2"ٌسریع بعد فتوره" في المواقع السابقة في وصف سرعة الفرس ومدى قوته؛ فهو] على[االستعالء 

َ ضمر وما هو فیه من سرعة فهو سأي وهو یعلوه الفتور سریع، ورغم ما یبدو علیه من ٍ ِرحة مرقب، ُ َ ْ َ ُ
ًوهو یخطو یعلو حوافر صلبة وقویة . أي كالشجر العظیم في األماكن المرتفعة ً ٌكأنها حجارة ملساء َ

َّمصفرة في طحلب الماء، وكان ال بد من شبه الجملة  ِ ُ ْ ُ ٌ ْ ُبطحلب(ُ ْ ؛ لیبین أن صفرة الحجارة حصلت )ُ
ُمن وجودها مظروفة في الطحلب، وهذا المعنى أداه حرف  ًْ " كذلك ). في(الذي هو بمعنى ) الباء(ُّ

ُخرجت الفئرة جحرتهن، ظننه مطرا؛ فخشین أن ی َ َ ُ ًْ ََّ َّ ِ َّسیل األرض فیغرقهن، فیبرزن من القاع ِ َ َِ ْ وهو _ َ
ُإلى الجدد وما استوى من األرض وصلب_ بطن األرض  َ ِ َ ] على[وهنا یبرز دور حرف االستعالء 3."َ

ُفي بیان ما أحدثته سرعة الفرس وشدة جریه] من[ و حرف السببیة  ُ .  

  ]الطویل:[ًومثله قول امرئ القیس أیضا   

ًوان أمس مكروبا فیا ِ ٍ رب غارة  ٕ َّشهدت على أقب  [    َّ َ ُ ِ ِرخو اللبان] َ َِّ ِ  

ًیزداد عفوا ] ٍِعلى ربذ [ ْ ٍّ مسح ذا جرى    إ[ُ َ ِحثیث الركض ] ِ ْ َّ ِوالذأالنِ َّ  

ٍّ صمَیخدي على[و ٍصالب مالطس    شدیدات] ُ ٍِ ِ عقد لینات متانٍ ٍ ٍِّ ْ َ4  

الشاعر نفسه أو إلى  مع مجروره بأفعال أسندت إلى اً، متعلقستعالءاالجاء حرف   
ّالحصان، وقد تكرر حرف االستعالء في هذه الصورة في سیاق االعتداد بالحصان فالشاعر أغار 
ٍعلى أعدائه وهو یعلو حصانا ضامرا، سریع رفع القوائم ووضعها، یسیر على حوافر صلبة  ُ َ َ ً ً "
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َّمكسرات للحجارة لشدة وقعهن وصالبتهن َّ ِ ٍ ِّ بما یحمالن من معنى ]  ديُشهدت ، یخ[  والفعالن 1"ُ
  ]الطویل:[ ومثله قوله. في هذا المقاماالستعالء ّالقوة والشدة یناسبهما حرف 

ُوغیث كألوان الفنا قد هبطته   ْ ْ ِ ِ   تعاور فیه كل أوطف حنان  ٍ َّ َ ُّ ِ َ َ  

َعلى هیكل یعطیك قبل سؤاله    ُ ٍ ِ  أفانین جرٍي غیر كز وال وان ْ ٍّ َ ْ َ
2  

 حرف االستعالءٍعلى هیكل، فكان تعلق ) النبت الكثیف( َث على ُفقد هبط الشاعر الغی  
ِیوحي بالقوة والقدرة في سیاق افتخار الشاعر بفروسیته، وجاء بشبه ) هبطته(ومجروره  بالفعل 

ًالجملة الظرفیة لیؤدي معنى یتناسب مع هذه القدرة والتفوق، وهو التوافق الذي أشار إلیه في كل  َ
ْحصانه، الذي یعطي فارسه أفانین جرٍي قبلاللوحات التي رسمها ل َ َ أن یطلب منه أو یكلف بهَ ََّ ُ َ ُ.  

  ]الطویل:[ٍوقال في قصیدة أخرى  

ُّیجم على الساقین[  ِبعد كالله] [ُ ِ  جموم عیون الحسي  ]   َ ْ ِ ِ َ ِبعد المخیض[ُ َ[3  

] عدب[ ، وكذلك الظرف )ُّیجم( بالفعل ]على الساقین[ تعلق حرف االستعالء ومجروره   
ُّولما كان الجم في هذا المقام یعني الكثیر من ). جموم(األول، أما الثاني فقد تعلق بالمصدر 

ًِّالجري یحققه الحصان بساقیه وهو یعلوهما، استعمل حرف االستعالء متعلقا بالفعل  ُّیجم(ُ ، ولكي )ُ
 بشبه الجملة یعلم المخاطب مدى قوة هذا الحصان وسرعته في غیر مبالغة مستحیلة جاء الشاعر

َیكثر جریه بعد إعیائه، فكیف به قبل ذلك؟" إن هذا الحصان :  لیقول لنا]بعد كالله[ الظرفیة  َِ ُ ُ ُُ"4 
ِبعد المخیض[وهو ما یوضحه الظرف  ِّ في تشبیه تمثیلي رائع مفاده أن جم هذا الحصان مثل جم ]َ َّ ٍّ

َّكلما استخرج ماؤه جم" ِّماء الحسي،  ُ."5  

                                                             

 . 87:   المصدر السابق1
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ٕ غیر حرف استعالء في سیاق استحثاثه فرسه وایعازه إلیها أن تسرع فقالولكن الشاعر وظف َ :
  ] المتقارب[

ٌوللسوط فیها مجال كما    ْ  تنزل ذو برد منهمر    ِ ْ ُ ٍَ َ َّ1  

  ]الطویل:[ وقال  

ِفللساق ألهوب وللسوط درة     وللزجر منه وقع أهوج منعب َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ٌِ ٌ َّ ْ َّ َِّ2  

ًوجعله مع مجروره متعلقا ) الالم( حرف االختصاص في كلتا الصورتین وظف الشاعر  
َمجنونا أهوج(وال ) �را بالجريدا(وال ) ًألهوبا(، فال یكون الفرس 3بمحذوف خبر إال عند تحریكه ) ً

ُبالساق وضربه بالسوط، وزجره، أي أن األلهوب مخصوص بالساق والدر بالسوط والجنون  ّ ٌ
ُّوالهوجان بالزجر، وكله مما یعد أوام ُ . ُر خارجیة یوجهها الفارس إلى فرسه فتلحق باألوابد والنعاجّ

وفي هذا المشهد یؤكد الشاعر أن الغایة التي یریدها، وهي الجري السریع الجنوني ابتدأ من الفرس 
في ) منه(وهو ما أداه تعلق . مع بدایة حصول الحث بالساق والضرب بالسوط والزجر بالصوت

  . البیت الثاني

في سیاق الحدیث عن سرعة الفرس، وهذا ما ) على(مال حرف االستعالء لقد غلب استع  
ٍیتناسب ومقام فروسیة الشاعر واعتالءه فرسه فوق أماكن غیر عادیة في أوضاع مختلفة ُ وكذلك . َ

حرف اإللصاق واالستعانة، لتأكید القیمة العظیمة لهذا الحصان ودوره في تحقیق فروسیة صاحبه، 
  . ٕوابراز قوته

  : طاردة األوابد والوحشمشهد م

ما میقوم الفرس بمالحقة الطرائد، فیلحق بالمتقدمات والمتأخرات منها، فال یفلتن منه،   
َیمنحه مع ما له من الصفات التي مر ذكرها وسام التفوق النوعي واألدائي ُ فهو في النهایة یسیطر . َّ

                                                             

 . 166:   المصدر السابق 1
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ِلشاعر یجعل مطاردة فرسه الطرائد ّعلى طرائده وینال منها فتغدو دماؤها عصارة حناء في نحره، وا ِ

�والوحش مشهدا أساسیا من المشاهد الدرامیة المثیرة التي حفلت بها قصائده والالفت للنظر أن هذه ، ً
ًما یجعلها شبه مكررة في سیاقات متشابهة أیضا، ولتوضیح مٍالمشاهد متشابهة وعلى وتیرة واحدة،  ٍ ّ

انتقائیة من مختلف قصائد الدیوان دون الوقوف على ٍذلك سیعرض البحث لهذه المشاهد في صورة 
ٍكل مشهد بالتفصیل؛ ألن الصورة ال تختلف كثیرا من مشهد إلى أخر   ]الطویل:[ یقول. ًٍ

ُفألحقنا بالهادیات ودونه      َ ِجواحرها في صرة لم تزیل      َ َّ ََ ٍ َّ َ  

ٍفعادى عداء بین ثور ونعجة    ٍ ٍ  دراكا ولم ینضح بماء ف ً ِْ َ ْ ُ ِیغسلً َ ْ ُ1  

ّیمثل هذا المشهد المواجهة والصراع بین الحصان والوحش بمختلف أنواعه، وقد أدت أشباه   
ًالجمل دورا داللیا في هذا المشهد؛ فـ ِ َألحقنا(أوصلت الفعل ) الباء(ً َّوعدته إلى المفعول الثاني ) َ

َلحق( غیر الباء) + َألحق(وهي لإللصاق المعنوي، فالهمزة في ) الهادیات( ُ؛ فاألول جعل الفرس )ِ
ُفارسه یدرك، قال تعالى  3.أما الثاني فبمعنى أدرك وحده2 ﴾ ﴿: َ

في دونه جواحرها " ، وال یخفى ما في 4﴾   ﴿:قال تعالى

ّصرة لم تزیل ٍَّ ّمتعلق بحال محذوفة، أي كائنة ومستقرة) في صرة."(من داللة على سرعة الفرس" ُ ّ"5 ،
فجمع الفرس بین " في بیان حال جواحر الهادیات، وهي مجتمعة، ] في[ وقد أفاد حرف الظرفیة 

ادى الفرس بین  فتحقق اإلنجاز الذي سعى إلیه الفارس، فع6"ٌأواخرها وأوائلها فلم یفلت منها شيء
ِثور ونعجة واصطاد فارسه قبل أن یجهد فرسه أو یعرق، في مشهد من اإلثارة والحیویة التي تعكس  ٍ ٍِ ُ ُُ َُ َ ْ ٍ

  ]الطویل:[وفي هذا السیاق یقول. قدرة هذا الحصان وسرعته وتفوقه في سیاق تمجید الذات والبطولة

ُذعرت بها سربا نقیا جلوده    ُ ُ� ً ْ ِْ َ  وأكرعه و   َ ُ ُ ِشي البرود من الخالُ ِ ُ ْ  
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َكأن الصوار إذا تجهد َّ ُ عدوه  َُّ ُ ِ   على جمزى خیل تجول بأجالل  ْ ُ ٌ َ َ َ  

ِفعادى عداء بین ثور ونعجة     وكان عداء الوحش مني على بال  ِ ُ ًٍ ٍ َ1  

للتعدیة واالستعانة، فقد استعان بفرسه ] الباء[ِّوفي هذا السیاق یوظف الشاعر حرف الجر   
ٍملیة مطاردة مفزعة صارت فیها الوحش من شدة العدو كأنهاالسریعة في ع ْ ُخیل تجول علیها " ُ ٌ

ًثور ونعجة تحقیقا ] بین[، فكان عدوه "ِعلى بال: "وهو ما لفت اهتمام الشاعر فقال. 2"ٌأجالل بیض ٍ ٍ
، ُِّنعت إذا علق بعداءبمحذوف ] بین[للهدف الذي من أجله كانت المطاردة، وقد تعلق الظرف 

  .  3")ِبال(بـ ] ّمني[ َبمحذوف خبر كان، و] على بال[ حرف االستعالء وتعلق

ِّوفي مشهد مشوق جمع فیه بین عدو الحصان وعدو النعاج أمامه، قال ٍ ِّ َ ُ   ]الطویل:[ ٍ

ِوولى كشؤبوب العشي  بوابل     ویخرجن من جعد ثراه منصب َّ َ ُْ ٍُ ْ َ ََ ْ ٍ ِّ َ ّ4  

العائد على ) ّولى( الضمیر في أدى تعلق الكاف، مع مجرورها بمحذوف حال من
ِّ دورا مهما في بیان قوة جري هذا الحصان وراء النعاج، فهو عندما جرى كانت شدة وقع 5الحصان � ً

ِقوائمه على األرض تشبه وقع الدفعات الشدیدة الوقع والغزیرة من المطر؛ ِ ِ ِ ما أدى إلى خروج النعاج 6َّ
ُمن األرض الخصبة، وبین تعلق شبه ال َُّ َ َّ ٍمن جعد[ جملة ْ َیخرجن( بالفعل ] ْ ْ َّأن مكان ابتداء خروج ) ْ

هذه النعاج وجهته كانت من هذا المكان الخصب؛ ما أفاد أن هذه النعاج صحیحة البدن قویة البنیة 
َقادرة على العدو السریع، ومع هذا یلحق حصان الشاعر بهن ویقیدهن، ما یمنحه التفوق والقدرة  ُّ َّ َّ

  .  على السیطرة

                                                             

 .  مفردها الكراع: ُاألكرع . 38، 37:  الدیوان  امرؤ القیس،1
 . 37:   المصدر السابق2
  . 113 ":دیوان امرئ القیس" شكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة، م  الحضرمي، 3
ْالجعد. ًالمطر الذي ینزل عشاء ویكون أغزر من غیره وأشد: شؤبوب العشي . 50 :الدیوان القیس، ؤ  امر4 .  الشدید النداوة: َ

  .المطر الشدید: الوابل
 . 133 ":ن امرئ القیسدیوا" مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة،الحضرمي، :   ینظر5
 ).ش أ ب( مادة : ،لسان العرب، ابن منظور: وینظر. 1/392:دیوان امرئ القیس، السكري:   ینظر6
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ّفي إشارة إلى قوة الشاعر ومدى إحاطته بقطیع البقر من الوحش وتغنیه ببراعته في الصید، یقول و ٍ
  ]الطویل:[ٍفي مشهد آخر

ًووالى ثالثا واثنتین وأربعا  ِ ِ    وغادر أخرى في قناة رفیض  ً ِ  

ًوسن كسنیق سناء وسنما  َّ ُ ً ٍُ ّ َ ٍّ ِ    ذعرت بمدالج الهجیر نهوض ِ ِِ ِ ْ ُ ْ
1  

، وما یوضح مدى قدرة الشاعر 2"الفعل للفرس في اللفظ وهو یرید راكبه"ر لقد جعل الشاع
ٌوتقییده الوحش بحیث ال یفلت منها شيء قوله ُ ِوغادر أخرى في قناة رفیض:" ِْ إنه قد : ، إنه یقول"ٍ

ٌِّصرع ثالثا واثنتین وأربعا، وترك األخرى والرمح متكسر فیها ً ً ]  رفیضفي قناة[ ، فأفاد تعلق 3َ
َّأنه لم یبق شيء من الوحش إال قیده ونال منه) أخرى(  من صفة بمحذوف ٌ ٍوفي إشارة إلى عدم . َ

ًارتباط قوة حصانه بوقت دون آخر، وأنه یكون نشیطا حتى في وقت   4"ّتسكن فیه الدواب وتستقر"ٍ
ُذعرت بمدالج الهجیر:" قال في ) ُتْذعر(ًّمعلقا بالفعل ] الباء[ ، فجاء بحرف االستعانة والتعدیة "ْ

  . ٍلوحة تكاملت عناصرها لتنساق مع رؤیة الشاعر وما یرید إیصاله للمخاطب

ْوفي مشهد آخر یلحق الحصان بالطرائد ویقیدها فیصطادها قبل أن یجهد ویعرق، یقول َ َ ّ   ]الطویل:[ٍ

ِوأدركهنَّ ثانیا من عنانه   ِ ً َ ِ   كغیث العشي األقهب المتودق      َ ِّ ِ ِّ ِ ْ  

ًفصاد لنا ثورا و ًعیرا وخاضبا   ْ ً ِ  عداء ولم ینضح بماء فیعرق ْ َ ٍ َِ ْ ُ ً5  

َّلم یخرج ما عنده من الجرِي، ولكنه أدركهن  قبل أن " ، ]ًثانیا من عنانه:[ في قول الشاعر   ِ ُ
َیجهد ْ ٍعداء لم ینضح بماء[ ، وفي قوله 6"ُ َ ُْ ً، إشارة إلى أنه قد صاد هذه الطرائد المذكورة واحدة بعد ]ً ٌ

ٍن یعرق، وال یخفى ما في ذلك من تمجید لهذاألخرى دون أ ْ ّا الحصان واشادة بسرعته وقوتهَ ٍ ٕ.  

                                                             

ـــدیوان، القـــیسؤ  امـــر1 ِقنـــاة رفـــیض .  76:  ال : الـــسنا . الـــصخرة الـــصلبة: ُِّّالنیـــق . الثـــور الوحـــشي: ّالـــسن . رمـــح مكـــسورة: ِ
  . فرس یسیر في الهجیر: جیر مدالج اله. َُّّوكذلك السنم. االرتفاع

 .   المصدر نفسه2
  . 2/469:  بشرح السكري ودیوان امرئ القیس. المصدر نفسه:   ینظر3
 . 76 :لدیوانا،  القیسؤ امر4
ْالعیر . ْالشدید من المطر: ّالمتودق . ِما كان لونه إلى الكدرة مع البیاض: األقهب. 174: المصدر السابق  5   . الحمار: َ

  ) ذكر النعام( الظلیم : ضب     الخا
 .  الدیوان  امرؤ القیس،6
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  : لوحة السیل والمطر

ًكان للمطر حضور واضح في شعر امرئ القیس، فقد وصف الشاعر المطر وصفا دقیقا،    ً ٌ ٌ
ٍورسم له صورا رائعة تتبع فیها مراحل تكونه ونزوله، وما یصاحب ذلك من برق ورعد،  ٍ ّ َ ًَّ َ كما تتبع ً

ٍأماكن نزول هذا المطر، وما ینتج عنه من تجدد للحیاة وتحقیق للخصب والنماء، فهذا المطر الذي  ٍُّ

ُینشده اإلنسان في هذه الصحراء القاحلة ینزل سیال عظیما یقتلع األشجار الثابتة في األرض ویغرق  ِ ُ ً ً ُ ْ
َالسباع وینزل العصم من أعالي الجبال فتغدو األرض بعد ذ ْ ُ ُ ُ ٍلك خضراء مخصبة بعد جدب طویل َ ٍ ً َ

ًأدى إلى رحیل األحبة؛ فخلف في النفس ألما وحسرة َّ .  

ّوامرؤ القیس واحد من الشعراء الذین أبدعوا في وصف المطر والسیل، بل عده النقاد    ٌ
ٍ عرض للمطر في إطار مناسبات وسیاقات مختلفة؛ فبین مناجاته 1"أشعر من قال في المطر" ٍ ٍ َ

ُ، یبدع الشاعر في وصف نوم عن عینیه وسهره لرؤیته البرقّي المعلقة، و ابتعاد الصاحبه كما ف ْ
ٍالمشهد بكل عناصره من ریاح وسحاب ورعد وبرق، وهیئة نزوله بین غیث ودیمة وهطل وغبیة  ٍ ٍْ َ ٍ ٍ

ٍوودق ووابل ٍ ، واألثر الذي یتركه هذا المطر على بیئة الصحراء وحیواناتها، ثم الدعاء لدیار 2ْ
  . حبوبة بالسقیاالم

ُلقد سیطر مشهد المطر في معلقة امرئ القیس على كل المشاهد في الدیوان، فقد غطى 
ًاألبیات اإلحدى عشرة األخیرة منها، وفي هذا المشهد تتبع لرحلة المطر منذ نشأته حتى نزوله سیال  ٌ ُّ َ َ ْ

َیقتلع ویحطم ویغرق ویقتل؛ لیبدع العالم من " ًجارفا  َُ ُِ ُِْ ُُ ُْ ِْ ِإنه رمز تجدد الحیاة بالموت. جدیدِّ ، وقد 3"ُّ
َاستطاع الشاعر بعبقریته وامتالكه األدوات اللغویة أن یطوع اللغة ویقیم ذلك الترابط بین عناصر  َّ
ٍالتركیب اللغوي وال سیما أشباه الجمل وتعانقها بمتعلقاتها بإحكام وسبك رائعین لتقدیم هذا المشهد  ٍ

                                                             

ــو هــــالل، 1 ــسكري، أبــ ــــوان المعــــاني العــ ــبط نــــصهدی ــرحه وضــ ـــة، بیــــروت، ط: َّ، شــ ــب العلمیـ ــسج، دار الكتــ ـــسن بــ ــد حـ ،  1أحمــ
 .1/355م،1994/هـ1414

، 2لمــصریة، القــاهرة، ط، دار الكتــب انهایــة األرب فــي فنــون األدبالنــویري شــهاب الــدین أحمــد بــن عبــد الواحــد، :   ینظــر2
ْالمطــر یجــيء عقیــب المحــل أو عنــد الحاجــة إلیــه): الغیــث.  (1/74م،1929/هـــ1347 . المطــر یــدوم مــع ســكون): ّالدیمــة. (َ

ْفوق الدیمة والضرب ): ُالهطل( ْالغیبة(ّ ٌإذا كانت مطرة لیست بالكثیرة): َ َ ُالودق. (َ ْ �إذا كان المطر مستمرا): َ إذا  كان ): ُالوابل. (ُ
ْالمطر ضخم القطر شدید الوقع َ ِ ْ َ َ ْ ُ . 

 . 224: ، الصورة الشعریة لدى امرئ القیس،بنیة القصیدة الجاهلیة،  ریتا  عوض3
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ِبما یتناسب مع توق الشا ٍعر للمطر وما ینشده من السُّقیا فوق أرض مجدبة یعلوها الموت والخرابَْ ٍ ْ .
  ]الطویل:[یقول

ًأحار ترى برقا كأن ومیضه    َّ  كلمع الیدین في حبي مكلل     ِ ُ ٍّ ِ  

ٍیضيء سناه أو مصابیح راهب   ُ ِ   أهان السلیط في الذبال المفتل ُ َِّ ُ َ  

ٍقعدت له وصحبتي بین حامر    َإكام بعدَ  وبین    َ ْ ُ ِ ما متأمل1ٍ َّ2  

ٍّبرقا كائنا في حبي، ویحتمل أن تتعلق ب: متعلق بمحذوف أي] ٍّفي حبي [  ً حال من ً
بالفعل ] له[ وشبه الجملة ). السلیط(باالسم الجامد ]  في الذبال[، كما تعلق شبه الجملة 3)"ومیض(ـ
ُقعدت( ِّمطر في جو تغلفه الرهبة والخشوع، ٍوجاءت أشباه الجمل مع متعلقاتها في سیاق انتظار ال، )ْ ّ

ٌوفي هذا المشهد تجسیم للمعان البرق وضیائه الذي تشبه لمح الیدین . في لحظة رجاء وضعف ٌ
، وفي هذا المقام 4َوحركتهما، كما أن ضوؤه یشبه ضوء مصابیح الراهب المشعَّة بالنور العظیم

یان الظرفیة المكانیة لهذا البرق، فهو لب] في[، وحرف الظرفیة )الكاف(وظف الشاعر حرف التشبیه 
  .ٍفي سحاب متراكم؛ لتوضیح المشهد وبیان عناصره

                                                             

َبعد(   في 1 ْ ِمتأمـل(زائـدة و) مـا(ًأن یكـون نـداء و: أحـدهما: من رواه بالضم احتمل وجهین) ُ َّ ٌمـضاف إلیـه، واآلخـر أن یكـون  ) ُ
َبعد(ًمنقوال من  ُ ِبعد ما متأمل:" وقال بعضهم. فاعل) متأمل(زائدة و) ما(وتكون ) َ ّ َ ْ َبعد(رفع بـ ) ما(موضع " ُ ُ ، ونقلت     ضمة  ) َ

ُنعم الرجل، وأصله :  العین إلى الباء، كما قالوا  ُ ْ ُْ ُنعم الرجل: َ ُ َّ َ َبعد ما متأمل( ویروى . ِ ْ ِبعد ما متأمل: (، وقال أهل اللغة ) َ َ ْ أي ) ُ
وشـرح القـصائد الـسبع الطـوال الجاهلیـات، . 1/192: شرح  القصائد  التسع المـشهورات، النحـاس: ینظر. تَما أبعد ما تأمل: 

  . 85 – 84" : دیوان امرئ القیس"ومشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة . 193 – 192: ابن األنباري
ّأصاح ترى برقا أریك ومیض" یروى البیت األول. 24:، الدیوان القیسؤ  امر2 َ ً ْ شرح القصائد السبع  ، ابن األنبـاري:ینظر " ُه ِ

. ُمـا عظـم مـن شـجر العـضاة: الكنهبـل .  1/187: ،شـرح القـصائد التـسع الطـوال ،وابـن النحـاس. 99: ،الطـوال  الجاهلیـات
ّمكلــل . مــا حبــا مــن الــسحاب أو عــرض وارتفــع: ّالحبــي . الكثیــرة الــورق واألغــصان: الدوحــة : الــسلیط.  بعــضه علــى بعــض: ُ

  جمع  ذبالة وهي الفتلة : الذبال. زیتال
 . 83 " :مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة دیوان امرئ القیس  الحضرمي، 3
شــرح  ،و الزوزنــي. 226 – 225، بنیــة القــصیدة الجاهلیــة الــصورة الــشعریة لــدى امــرئ القــیس، ریتــا عــوض:   ینظــر4

  . 60 – 59: المعلقات السبع
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 وفي مقام انتظار المطر الممزوج باألمل الجتیاز هذا الواقع المریر والموت إلى الحیاة 
ًكان القعود ترقبا وانتظارا وتأمال بوفاء البرق الواعد" والخصب، ً ٌود وهو قع] ُقعدت له:[ ، فقال1"ًُّ

ّجماعي مخصوص لهذا المطر الذي یبشر به البرق، بینه حرف االختصاص  ٌ ، وهوما یكشف ]الالم[ٌّ
عن نفسیة الذات الشاعرة وشوقها الشدید إلحیاء األرض بعد موتها، وهي نفسیة الجماعة في هذه 

ِبین حامر، بین أكام، بعد ما تأمل[ كما تسهم الظروف . البیئة القاحلة المجدبة ید هذا القعود لتأك] ٍ
ّوهذا القعود نفسه تكرر في أماكن أخرى، یقول في . في هذه األمكنة المشتاقة إلى المطر والماء ُ

  ]الطویل:[القصیدة الخامسة في الدیوان

ٍقعدت له وصحبتي بین ضارج     َ ْ ُ ٍ وبین تالع یثلث فالعریض    ُ َْ َ ِ َ2  

  ]   الطویل:[ ثم كان ما تأمله الشاعر فقال

ِّ الماء عن كل ُّوأضحى یسح ِیقة     یكب على األذقان دوح الكنهبلفَ َ َ ْ َ ُّ ٍ ْ3  

الذي ) ُّیسح(ًمتعلقة بالفعل ] ٍ فیقةّعن كل[وفي هذا السیاق وظف الشاعر شبه الجملة 
بمعنى ] عن[ وذكر الحضرمي واألصمعي أن حرف المجاوزة 4"ُّیصب ویسیل من فوق: "یعني

َّلما ] عن[مالزمة حرف الجر ) ُّیسح(ّال على االستمراریة ، وقد اقتضى الفعل المضارع الد)بعد(
�كان السُّح بعد كل فیقة مستمرا ّ وهذا النزول للمطر نفسه في القصیدة الخامسة في الدیوان، مع . ُّ

ًاختالف في فعل المطر، الذي لم یدمر شیئا، ولم یقتلع شجرا أو یغرق حیوانا، یقول  ُ ْ ُ ً   ]الطویل:[ً

ِء عن كل فیقة     یحوز الضباب في صفاصف بیضُّوأضحى یسح الما َ ِ ٍَ ََ ِّ ُ ِّ5  

ُثم بدأ أثر هذا المطر واضحا؛ فقد قام بفعلین متضادین من إنزال للماء الذي به تتجدد  َّ ٍ ً
ٌ، وفي ذلك إشارة إلى القوة الخارقة التي تقف وراء هذا )دوح الكنهبل(الحیاة، واقتالع لألشجار 

                                                             

  . 226:  الجاهلیة ، الصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة، ریتا عوض  1
 . 73: ، الدیوان القیسؤ امر2
ّمــا بــین الحلبتـین یریــد أن الـسحاب یــسح المطــر، ثـم یــسكن شـیئا ثــم یــسح؛ وذلـك أغــزر لــه: الفیقـة. 24:   المـصدر الــسابق3 ً َ ُّ .

  . إلقاء الشيء على وجهه: ُّكبال. الكثیرة الورق واألغصان: والدوحة. ما عظم من شجر العضاه : الكنهبل
 . 1/373، ) س ح ح (  مادة الصحاح، الجوهري، 4
  . 73 :الدیوان ، القیسؤ  امر5
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ُ الموت والحیاة، حیث یتغلب على رموز القوة والعظمة والثبات في السیل الجارف من الماء، رمز َّ

ًمتعلقا بالفعل ] على األذقان[ُالطبیعة فیقتلعها، وفي هذا السیاق یوظف الشاعر شبه الجملة  ُّیكب(ِّ ُ َ( ،
ٍّوهو فعل متعد من الفعل  ، جيء بحرف 1"ِإسقاط الشيء على وجهه" ُّ، ولما كان الكب)َّأكب(ٌ

ّلیظهر أن السیل من شدته عال ذلك كله] على[االستعالء ٌوهذ االستعالء حقیقي؛ ألن الكب مقترن . ّ َّ ٌّ
  ]الطویل:[ّویستمر الشاعر في سرد ما أحدثه هذا السیل فیقول. باالستعالء

ِوتیماء لم یترك بها جذع نخلة     وال أطما إال مشیدا بجندل ِْ ً ََ ً ُ ٍ ْ ْ َ  

ًكأن طمیة المجیمر غدوة  ُ ِ ِ ِْ َ ُ َ َّ ِثاء فلكة مغزلُ السیل والغَ  من       َ َ ْ ِْ ُِ َ َ َّ  

ِكأنَّ أبانا في أفانین ودقه ِ ْ َ ِ  كبیر أناس في بجاد مزمل       2ً َّ َ ُ ٍُ ِ ٍ  

ُوألقى بصحراء الغبیط بعاعه      َ ِ ِنزول الیماني ذي العیاب المخول  ِ َّ ِ َ3  

؛ ألنه تعبیر ّ، وهذا التعل)یترك(ًمتعلقة بالفعل ] بها[وظف الشاعر شبه الجملة  ٌق ضروريٌّ
ِدقیق عن إحاطة هذا السیل الناتج عن المطر بكل شيء من كل جانب، كأنه الطوفان الذي لم یبق  ٍ ِّ ٌ

ِشیئا إال أحاط به، ما یدل على قوته وعظمه ِ ُّ ً .  

، فهذا السیل لم یتوقف إال 4"من معنى التشبیه) ّكأن(في " بما] ًغدوة[كما تعلق شبه الجملة   
ٌلتأكید أن هذا السیل سبب ) فلكة(باالسم الجامد ] من السیل[ غداة، ووظف شبه الجملة في وقت ال َ ّ

ّللوضع الذي آلت إلیه األمور، وما صار طمیة المجیمر كفلكة المغزل إال بأثر هذا السیل والغثاء 
  .في مقام قوة السیل الخارقة ] من[هذا ما أفاده حرف الجر. الذي استاقه

 الحدیث عن مقامًوصف أثر هذا السیل مستخدما التشبیهات، ففي ویسهب الشاعر في   
ًقوته واحاطته بكل شيء بوصفه وعاء یحیط بعناصر الصورة یوظف الشاعر حرفي الظرفیة  ِ ٍْ في [ ٕ

                                                             

  .   695: معجم مفردات ألفاظ القرآنصفهاني،   األ1
  . 1/74: ،نهایة األرب في فنون األدب  النویري:ینظر. ّالمطر المستمر:   الودق2
ٍّالبیت المبني بحجارة وجص: ماألط. 25 :الدیوان ، القیسؤ امر3   : األفانین. ّكساء مخطط: والبجاد . شیخ ضعیف: األبان. ِ

َكثیر المتاع والخول: ّالمخول . الثقل: البعاع.  الضروب واألنواع َ . 
 . 87: مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة، دیوان امرئ القیسلحضرمي، ا 4
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ً، أي مستقرا ومحاطا )ًأبانا (بمحذوف صفة منًِّمعلقا األولى ] بصحراء] [ في بجاد[ ، ]أفانین �
ّ، أي مزمل في بجاد، وأما الثالث فقد علقه بالفعل 1)َّمزمل(ّد علقه بـ بأفانین ودقه، والثاني فق ) ألقى(ٌّ

ٌ، وهذا واضح من فعل )الصحراء(حیث یفید حرف اإللصاق قوة الربط بین فعل اإللقاء ومكانه 
ُّالسیل الذي یسوق البعاع من أعالي الجبال وما یصادفه في طریقه فیستقر في الصحراء، وهذا ما  َ ُ

ُّمدى قوة تأثیر السیل واحاطته وتعمقهیوحي ب ویطال تأثیر السیل حیوانات الصحراء فیغرق السباع . ٕ
َوینزل العصم من أعالي الجبال، یقول ْ ُ   ]الطویل: [ُْ

ًكأن سباعا فیه غرقى غدیة   َّ ُ َْ ً ِ   بأرجائه القصوى أنابیش عنصل ِ ُ ْ ُ  

َوألقى ببسیان مع اللیل بركه     فأنزل منه ال ُ َ ْ َ ُِ َّْ ِعصم من كل منزلٍ ِ ِّْ َ َ ْ ُ2  

ًغدیة[ ، و)ًسباعا(ِ لـ بمحذوف صفة] فیه[ ّعلق شبه الجملة    َّ َ من معنى ) كأنَّ(بما في ] ُ
ْالتشبیه، أو الصفة التي تعلقت به ، )غرقى(بالصفة المشبهة ] بأرجائه[، كما تعلق شبه لجملة 3َّ

ِ و من كل منزلمنه[ ّ، وتعلق ]مع[، وكذلك الظرف )ألقى(بالفعل ] ْببیسان[و بفعل الحركة ] ِّ
ْ، أي أن ابتداء نزول العصم كان من جبل بیسان، في داللة على قوة هذا السیل وفیضه، )أنزل( ْ

   4﴾  ﴿:ًیأتي دائما في سیاق القوة والقدرة، قال تعالى] أنزل من[ والتركیب 

ًولكن هذا المطر لم یكن فعله مدمرا   ّ ٍ في موطن آخر، بل إن الشاعر یدعو بالسقیا بهذا ّ
ّالمطر لمن رحلت وبعد مزارها منه فال أمل للقائها، فهو مشهد تشكل في سیاق رحیل األهل  ٌ ْ ُ ََ ُْ ْ ِ

  ]الطویل:[واألحبة، یقول

َأصاب قطاتین فسال لواهما  ِ    فوادي البدي فانتحى لألریض     َ ِّ  

ٌبالد عریضة وأرض أریضة    ٌٌ ِ  مدافع غیث في فضاء عریض      ٌ ٍ ٍ ْ ُ َ  

                                                             

  .87: جاهلیة، دیوان امرئ القیسمشكل إعراب األشعار الستة اللحضرمي، ا  1
ُأصــول النبـت، ســمیت بـذلك ألنــه ینــبش عنهـا: األنـابیش. 26 :، الــدیوان القــیسؤ  امـر2 َْ ُ ِّ ُالعنــصل. ُ : القــصوى. ّالبـصل البــري: ُ

 . اسم جبل: بیسان. 65: ّشرح المعلقات السبع ، الزوزني: األبعد، وینظر
 . 88: لجاهلیة دیوان امرئ القیسمشكل إعراب األشعار الستة ا ، الحضرمي:  ینظر3
  . 22:   البقرة4
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ٍوأضحى یسح الماء عن كل فیقة    ْ ّ ِ  یحوز الضباب في صفاصف بیض ُّ َ ّ  

ْفأسقى به أختي ضعیفة إذ نأت    َ ِ  واذ بعد المزار غیر القریض  ْ َ ُ َ ُ َ ْ ٕ1  

ٍلم یكن هذا المطر سیال جارفا یهلك كل ما جاء علیه، إنه مطر قد نزل في أرض قابلة    ٍ ً ً
 في[ ، ]ِ عریضٍفي فضاء[ في شبهي الجملة ] في[ٍ منبتة للخیر، فكان حرف الظرفیة للحیاة

ّمنساقا مع هذا المقام؛ في بیان موضع هذا المطر الذي استقر ماؤه في قلب ] ِ بیضصفاصف ً
ًاألرض دون أن یدمر مالمحها أو یترك أثرا سلبیا علیها ً َ فاغتنم الشاعر الفرصة لكي یدعو لألحبة ، ّ

لتركیبي ا، فجاء النمط ]َ أختي ضعیفةفأسقى به: [ل بالسقیا بهذا المطر الحامل للخیر، فقالولأله
ٍ متعلق بمحذوف مفعول به ثان]جار ومجرور] + [فعل متعدٍّ لمفعولین [على النحو اآلتي ّ + 

، وأرید به )أسقى(مع مجروره بالفعل ] الباء[ ، وتعلق حرف اإللصاق والتعدیة ]مفعول به أول[
في ) أسقى(ًمرتبطا بالفعل ] الباء[ًسببیة لكون ماء المطر وسیلة للسقیا، وجيء بحرف اإللصاق ال

ُهذا السیاق من باب االستمرار والتالزم، وهو ما لم یؤده غیره من حروف الجر كـ  ْمن(ِ   . ًمثال) ِ

َإذ بعد[ و] إذ نأت[ وقد أفاد الظرفان    ُ مطر، ویدعو السیاق العام الذي ینشد فیه الشاعر ال] َ
ْأنا أدعو لها بأن تسقى :"  بالسقیا به، كأنه یقول)أختي(لـ  ِّوالعرب ال تستقي للحي في المكان، ... ُ

        .2"ٕوانما تستقي لهم بعد الرحیل أو الموت

َّوقد حازت المقطوعة السابعة والعشرون من الدیوان على إعجاب النقاد، حیث روى أبو   
، إذ 3امرؤ القیس: ّ الرمة عن أشعر الشعراء في وصف الغیث، فأجابهعمرو بن العالء أنه سأل ذا

  ] الرمل:[ یقول

  

                                                             

ــدیوان القــیس، ؤ امــر1 : ّیحــوز الــضباب. ًالكریمــة الخلیقــة للخیــر أیــضا: األریــضة .  ْالمكــان الخلیــق للخیــر: األریــض. 73: ال
ُیـصف كثـرة المطــر واسـالته بطـون األرض، والــضباب قـد انحـازت واجتمعــت فیمـا اسـتوى مــن األرض بحیـث ال یـدركها ا . لــسیلٕ

أسقى به :" وقوله. ال نبات فیها : والبیض. ِجمع صفصف، وهو المستوي من األرض غیر المنخفض وال المرتفع: والصفاصف
 . أي أدعو بسقیاها هذا المط الموصوف ألختي ضعیفة": أختي

 . 2/463: شرح دیوان امرئ القیس ، السكري2
  . 144 :الدیوان ، القیسؤ امر3
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ُدیمة هطالء ٌ فیها وطف1ٌ ْ   طبق األرض تحرى وتدر   2َ ّ َ ِ ُ َ  

ّتخرج الود إذ ما أشجذت َ ُ ِ ْ   وتواریه إذا ما تشتكر     ُ ِ َِ َْ  

ب خفیفا ماهرا     ًوترى الضَّ ً ُ ثانیا برثنه   َّ َُ ْ ُ ْ ما ین3ً ْعفرَ ِ َ  

ِوترى الشجراء في ریقه      ِ ِّ َ ْ ْكرؤوس قطعت فیها الخمر    َّ ُ ُ ْ ِ ُ ٍ  

ٌساعة ثم انتحاها وابل ْ  ساقط األكناف واه منهمر       4ً ِ ٍ َِ ْ ُ ُ  

َّراح تمریه الصبا ثم انتحى     َّ ِ ْ َ ْ فیه شؤبوب جنوب منفجر َ ٍ ُ ِ  

ِّثج حتى ضاق عن آذیه     َ َّ َ عرض خیم فجفاف ف   َ ٍَ ُ ٍَْ َ ُ ْیسرْ ُ ُ5  

. یبدع الشاعر في رسم صورة المطر، حركته ومقداره وانتشاره فوق األرض وارتفاعه عنها     
َفي نص مطري غني بأسماء المطر ومراتبه، ووصفه وفعله، وكیف أنه بدأ دیمة هطالء ثم انتهى  ً ٍّ ٍّ ٍّ

ِوابال منهمرا سریع السیل ضاقت األماكن التي نزل فیها عنه لكثرته َ ً ً .  

ٌ، متعلق ] وطف فیها: [ً أشباه الجمل في هذا السیاق متعلقة على النحو اآلتيبرزت  
ِّظرفان متعلقان بالجواب المتقدم ] ْإذا ما تشتكر[، ]إذا ما أشجذت[ و. كائنبمحذوف خبر تقدیره 

َّتخرج الود(علیهما، األول  ُ قى ، فعالن مضارعان، فیهما االستمراریة والتجدد لیب)تواریه( ، والثاني )ُ
ّمن معنى المطر الدائم المستمر بسكون، وعمل الشاعر على تقدیم ) دیمة(التناسق مع ما تحمله 

متعلق الظرفین في البیت الثاني من اللوحة الهتمامه بما أحدثته هذه الغیمة الهطالء، وإلشعار 
َتبدي وتد وقد قامت هذه الدیمة بفعلین متناقضین؛ فهي . المخاطب بهذا األثر وصرف انتباهه إلیه ِ َ ُ

ُالخباء عند سكونها وتوقفها، وتخفیه وتستره عندما یكثر مطرها، فهي المسند إلیه في هذه التراكیب ُ ُ ُُ ْ ُ ُ ُ ِ َِ.  

                                                             

ْإذا استمر قطرها أي الكثیر الهطل:  والهطالء. ئم في سكونالمطر الدا:   الدیمة1 : نهایة األرب فـي فنـون األدبالنویري، . ّ
1/73 ،74 .  
َكأن لها هدبا وخمال معلقا إذا نظرت إلیها. دانیة: ٌسحابة وطفاء: ّالدنو من األرض:   الوطف2 ً ًُّ ًُ ْ ُ   144:  امرئ القیس، الدیوان. ْ
ُ  البرثن3   . 145: المصدر السابق .  من اإلنسان، جمعها براثنبمنزلة اإلصبع: ُ
  . 1/74: النویري، نهایة األرب في فنون األدب،: ینظر. ضخم القطر شدید الوقع:   الوابل من المطر 4
   .  146 – 144 :الدیوان القیس، ؤ امر5
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ِفي ریقه[ وفي البیت الرابع من المقطوعة جاءت أشباه الجمل    ِ ِّكرؤوس قطعت[، ]ِّ ُ فیها [، ]ٍ
ُالخمر والثاني بمحذوف حال من الشجراء، . الّمتعلقة بمحذوف على التوالي؛ األولى بمحذوف ح] ُ

ُالخمر(ِوالثالثة بمحذوف خبر لـ   وال یخفى ما في 1.، والمبتدأ والخبر في محل نصب حال للرؤوس)ُ
ٍّهذه التراكیب من إشارة إلى أثر هذه الغیمة الهطالء على عناصر المكان من وتد وضب وشجر،  ٍِ ٍَ

َیرید الشاعر أن یشعر السامع أو المخاطب َُ َ ِ المسند إلى ) ترى( بهذا األثر من خالل مخاطبته بالفعل ْ
  .َهذا المخاطب

ّواستمر الشاعر في تصویره هذا المشهد الدینامیكي المتطور من زمن إلى آخر؛ فقد امتد    ّ
ّساعة من الزمن على هذه الوتیرة، وكان ال بد من ذكر ) دیمة هطالء(تأثیر  َلیفصل ) ًساعة(ً

ٌفعل محذوف، ) " ًساعة(االت المطر وأشكاله، والعامل في شبه الجملة الشاعر بین حالتین من ح ٌ
ًأي كانت الدیمة ساعة، أو بقیت ساعة، أو هطلت ساعة ً ً ُْ ْ"2 .  

ُزمنیة أطول من األولى، بینها الفعل  فقد امتدت لفترة ما الحالة الثانیةفأ      عاد : "، أي)راح(َّ
َأشد من دیمة هطالء وأقوى، وال غرو في ذلك، فقد ) ٌوابل(، وهذا المطر 3"بالمطر في آخر النهار

َباقي النهار، ولم یكن عقب  وتكوینهتشكیله استغرق   ُ، وهو ما وضحه حرف المهلة )ٍدیمة هطالء(ْ ّ
وابل، واه  (هنَّبیما ، وذلك . سقط المطر في دفعات قویة شدیدة، فما لبث حتى)ًساعة(بعد الظرف 

  .خالف سابقتها التي اتسمت بالكثرة والغزارة، وذلك ب)منهمر، شؤبوب، منفجر

ُفیه شؤبوب[ّوفي تعلق شبه الجملة    ِ، حیث ظرفیة دفعة المطر الشدید )انتحى(بالفعل ] ُ ِ

ٌكائنة وصائرة  في هذا الوابل منه ال في غیره، فهو وعاء للشؤبوب من المطر، وقد أدى هذا المطر  ٌ ٌ
ُخیم، جفاف، ( القوي إلى امتالء األماكن  ُیسرْ في ) عن(بمائه، وهو ما عرفناه من حرف المجاوزة ) ُ

ِعن آذیه[ضاق : قوله ُفقد كثر الماء ولم تعد هذه األمكنة تتسع له ضاقت به ) ضاق(ِ، المتعلق بـ  ]ِّ َُ
ٌألنه شدید وقوي، أما الدیمة الهطالء فهي غزیرة لم تبلغ شدة . فتجاوزها إلى غیرها من األماكن ّ

  . َّوقوته) الوابل(

                                                             

 . 214: مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلیة دیوان امرئ القیسالحضرمي، :   ینظر1
 . 215:  المصدر السابق  2
 . 145:  المصدر السابق3
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ا نموذجیإن هذا النص الصغیر في عدد أبیاته الكبیر في دالال   �ته وعناصره یعد نص� ُّ ا للمطر ُ
  . القیس أشعر من وصف الغیثَیجعل امرأ

وقد استفتح الشاعر قصیدته بذكر البرق في المقطوعة الثامنة والخمسین في الدیوان، عندما   
َِأخبر بمقتل أبیه فقال   ]المتقارب:[ ْ

ُعجبت لبر ّق بلیل أهْل   ْ ٍ ْ  یضيء سناه بأعلى الجبل  ٍ ُ ُ1  

ِذكر الشاعر البرق في سیاق خاص یبدو فیه الشاعر متوترا، فقد جاءه خبر مقتل أبیه     ُ ًِّ ٍٍّ
ُكصاعقة تزعزع منها أعالي الجبال، وأمام هذا الحدث یعبر الشاعر عن وقع هذ الخبر على نفسه  ٍ

َّ صوت بالرعد، وكأن وقع هذا الخبر على الذات الشاعرة  ٍبأبیات خمسة یفتتحها بذكر البرق الذي َ
ُیشبه صورة البرق المصوت بالرعد في اللیل، تلك الحالة التي تسبق المطر وتنذر به، وهو ما  ُِ ُِْ ِّ

] لبرق[یصور الحالة النفسیة لذات الشاعر، وقد أغنى شبه الجملة هذه الصورة؛ فكان شبه الجملة 
ُعجبت(م ًِّمتعلقا بالفعل الالز سبب هذا العجب أو ] الالم[، وأفاد حرف االختصاص )أرقت(أو ) ْ

ّاألرق في هذا اللیل وخصوصیته، فهو مخصوص لهذا البرق، ودل حرف الظرفیة  في شبه ] الباء[ٌ
الذي یحمل معنى الهدایة و الوضوح  على مكان ) ُیضيء( ّالمتعلق بالفعل] بأعلى الجبل[ الجملة 

  .    وقوع ضوء هذا البرق

ٍومن الجدیر بالذكر أن الشاعر وظف المطر في سیاقات ومقامات مختلفة، وأفاد من صور    ٍ ٍ

المطر وأشكاله في مختلف موضوعاته الشعریة، وكما حاول أن یتجاوز بهذا المطر واقع الجدب 
ٍاستطاع في أماكن عدیدة أن یوظفه في التعبیر عن جمال . والدمار إلى الخصب والخیر والنماء

ُلمرأة التي ینشد، بل حتى في أدق التفاصیل الجمالیة التي تدخل في إطار الغزل الحسي الصریح، ا
ٍواستعار الشاعر لوصف جمال هذه المرأة أجمل ما في المطر من معان؛ لیعید تشكیل صورة المرأة 

  ]المتقارب: [المثالیة، یقول

ِكأن المدام وصوب الغمام    َ َ َ  وریح الخزامى ونشر  ُ ْ ُ ُْ القطرَ ُ  

                                                             

ٍأرقت لبرق: " ُْویروى. 261: ، الدیوان  امرؤ القیس1 َ، أي صوت بالرعد وارتفع )ّأهل(وقوله " ُ َّ .  
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ُیعل به برد أنیابها   ُّ َ ّ  إذا طرب الطائر المستحر       ُ َ ْ ُ َ َّ1  
] إذا[حیث باء اإللصاق تفید االستعانة، و] ّإذا طرب[ ، و]به[وظف الشاعر شبهي الجملة   

ّالظرفیة تفید ظرفیة هذا السقي عندما یصوت الطائر وقت السحر، فتكون هذه المرأة طیبة رائحة  ُ ُ ِّ
ُّیعل به( وقت تتغیر فیه رائحة األفواه بعد النوم، وجملة الفم في  َ ) كأن(التي هي في موضع خبر ) ُ

ْفي البیت األول دلت على جواب   لیغني الصورة التي یرسمها لریق 2الشرطیة الظرفیة،] إذا[َّ
ُالمحبوبة؛ فهو كالخمر التي تسكر، والسحاب الممطر، وریح العطر الذي تنشره ریح الخزا ُ ُ ُ ِ ْ   . مىُ

  ]الكامل:[وقال في السیاق نفسه یصف لمعان أسنان المرأة   
ٍیسبینني بعوارض مصقولة     ٍ ُ كالبرق رجع وسطه الرعد َ ُْ ّ َ ْ َ َّ ِ3  

، حیث حرف اإللصاق یفید السببیة؛ )یسبینني(بالفعل ] ٍبعوارض[ّعلق الجار والمجرور   
ُفهن یسبینه بسبب هذه العوارض التي من صفاتها أنها م ََ ْ ّصقولة والمعة براقة، ولتوضیح هذا َّ

، وذلك عندما یكون بمحذوف صفة للعوارضالمتعلق ]  كالبرق[اللمعان والبریق جاء بشبه الجملة 
ُرجع وسطه الرعد( حاله  ّ َ ْ َوسط[، فأفاد شبه الجملة الظرفیة )ّ ُالمتعلق بالفعل ] ْ َرجع(ّ في المزج بین ) َّ

ي في البیت؛ فالصورة تفید أنها حین تضحك أو تتكلم یبدو ٕالبریق والصوت واغناء التشبیه التمثیل
ُلمعان العوارض وسط هذا الضحك أو الكالم كما هو لمع البرق إذا رجع الرعد صوته ُ ْ َّ َ َّ.  

أما ما یتعلق بالربط بین الحیوان في الصحراء والمطر فقد ربط الشاعر بین نزول المطر   
ُّوقوتها، وقد كان للفرس الحظ األوفر من هذا الربط  وأشكاله من جهة وبین سرعة هذه الحیوانات 

ّوهذا ما تم عرضه في لوحة الفرس، كما تحدث الشاعر عن المطر في سیاق الحدیث عن سرعة  ّ
  ]الطویل:[الناقة حیث قال

ٍتروح إذا راحت رواح جهامة َ ِ    بإثر جهام رائح متفرق   ُ ِّ ٍ ٍ4  

                                                             

ْالخمر، یدام على شربها، الغمام السحاب: دامُمُال. 158 – 157 :الدیوان القیس، ؤ امر1 ُ : الخزامـى. َوقع حیث یقـع: صوبه. ُ
ّت طیــب الــریحنبــ ُالعــود الــذي یتبخــر بــه: ُ، القطــر"ْنــشر القطــر:" وقولــه. ّ َّ ّ ُّیعــل بــه: " وقولــه. الــریح: ْوالنــشر . ُ ْیــسقى بــه" : ُ أي . ُ

ُإذا طرب الطائر: " وقوله. ُالمدام َ ِّأي إذا صوت الدیك" : َّ َ   َّالمصوت في السحر: ّوالمستحر. َّ
  . 220: هلیة، دیوان امرئ القیسمشكل إعراب األشعار الستة الجا  الحضرمي، 2
ْترجیع الرعد . األسنان التي تلي الثنایا: العوارض. 233:الدیوان القیس، ؤ امر3  . صوته: ّ
نهایـة األرب فـي النـویري، : ینظـر. وهـي التـي أهرقـت ماءهـا. َالـسحابة، والجمـع الجهـام: الجهامة . 170: المصدر السابق 4

 . 1/72:فنون األدب
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َّ بجوابه المحذوف الذي دل علیه ما قبله، أي ًّمتعلقا] إذا [الظرف جاء في هذا السیاق   

ٌمتعلق بـالمصدر ] بإثر[ ُتروح، وكذلك شبه الجملة  ، وذلك 1أو بصفة محذوفة، أي كائنة) رواح(ّ
ُفیما یسهم في قیام تشبیه بالغي مفاده أن سرعة هذه الناقة تشبه الجهام الذي أراق ماءه فأخذ یسیر  ٍّ ٍ ُ ِ ْ ُ

ًسیرا خفیفا سریعا تسوقه ً   ). الباء( الریاح في أفق السماء، وهذا ما أداه تعلق الظرف وحرف اإللصاق ً

َّنتبین أنها أغنت هذا السیاق وأعطت بالسیاق وبهذا العرض السریع لتعلق شبه الجملة    ُ َّ
ٍالشاعر مساحة أوسع للتعبیر عما یدور في خلجاته غیر بعید عن واقعه ومحیطه وسامعیه َ ْ َ ًَ .  

  

                                                             

  . 227 :ل إعراب األشعار الستة الجاهلیة، دیوان امرئ القیسمشك الحضرمي، 1
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   : الخاتمة

ّتعلق شبه الجملة یعني االرتباط المعنوي بینها وبین ما تتعلق به، وهذا المعنى  إن  .1 ّ
َعلق(االصطالحي ال یخرج عن المعنى المعجمي للمادة اللغویة  ِ َ .(  

الرائد في استعمال مصطلح شبه الجملة في ألفیته المشهورة، وكتابه ) ه672ت(ُّیعد ابن مالك  .2

  ). تسهیل الفوائد(

ٍلجملة بهذا االسم منبثقة من الوظیفة النحویة التي تؤدیها سواء أتعلقت بظاهر ّإن تسمیة شبه ا .3 َّ ٌ
ّأو محذوف، بمفرد أو بفعل، وربما نرجع التسمیة إلى كون الجار والمجرور والظرف ال یؤدیان  ٍ

ٌمعنى مستقال في الكالم، و یؤدیان معنى فرعیا، فكأنهما جملة ناقصة � ً ً� . 

ّأدى تعلق الجار والم .4 جرور بالعامل الظاهر في دیوان امرئ القیس إلى تقیید العامل بحرف ّ

ٍالجر واإلفضاء إلى فائدة مرتبطة أما الظرف . ّ بمعنى حروف الجر والسیاق الذي وردت فیهٍ

تحدید زمن الفعل ومكانه، الشرطیة، التوكید، : الفوائد اآلتیةّفقد أدى تعلقه بالعامل الظاهر 

 .د داللة الفعلالمعیة والمصاحبة، وتحدی

 . وال اسم الفعل. ّلم تتعلق شبه الجملة في دیوان امرئ القیس بالفعل الناقص، وال الجامد .5

ّأدى تعلق الجار بالمجرور بالعامل المحذوف  كون عام في دیوان امرئ القیس  في باب  .6 ّ ّ
ب الحال الخبر والصفة والنعت والصلة والمفعول به الثاني إلى تقیید المبتدأ والموصوف وصاح

 . والمفعول األول بدالالت متنوعة بتنوع حروف الجر والظروف

ّتعلق الجار والمجرور والظرف بكون خاص في دیوان امرئ القیس مع القسم ووجود قرینة  .7 ّ
 . لفظیة ومعنویة ولم یتعلق مع وجود المثل والم الجحود
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ستفهام والنفي واإلثبات، تقدمت شبه الجملة على العامل في دیوان امرئ القیس في سیاقات اال .8

التخصیص، والعنایة واالهتمام، والتنبیه على أن : ُّوأفاد تقدمها في سیاق اإلثبات الفوائد اآلتیة

ٌالمقدم خبر ال نعت، والتشویق ٌ َّ َ ُ . 

ٍأدى تعلق حرف الجر بغیر عامل في دیوان امرئ القیس إلى اختالف المعنى، إذ توقف  .9

  . ٍ أو اختالف في معنى الفعل أو التبدل بحرف الجرٍاختالف التعلق على إعراب لفظة
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  . م2003، 1دار الفكر، بیروت،ط، یوسف الشیخ  محمد البقاعي: وتصحیح

، مكتبة اإلنجلو المصریة، عالقة الظواهر النحویة بالمعنى في القرآن الكریمخضیر محمد أحمد، 
  . القاهرة

عبد اهللا محمد : ، تحقیقمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي
  .م2004/هـ1،1425ي ، دمشق، طالدرویش، دار البلخ

القرآن الكریم وتفاعل المعاني دراسة داللیة لتعلق حروف الجر بالفعل وأثره : داود، محمد محمد
  .م2002 دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، في المعنى في القرآن الكریم،
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  م1985/هـ1405 ،1، دار الفكر، دمشق، طالنظریة والتطبیق، علم الداللة العربي: الدایة، فایز

  .م1999، 1ط، الریاض، مكتبة المعارف، التطبیق النحوي :الراجحي عبده

، 1، دار الفكر، طالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب): هـ604ت(الرازي، اإلمام محمد فخر الدین، 
  .م1981/ هـ 1401

  . م1986ط، .، دائرة المعاجم، لبنان، د مختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر

، 2عبد الفتاح شلبي، دار الشروق، جدة، ط: ، تحقیقمعاني الحروفلرماني علي بن عیسى، ا
  . م1981/ه1401

عبد الكریم العزباوي، مطبعة الحكومة، : ،  تحقیقتاج العروس: الزبیدي، محمد بن محمد المرتضي
  . م1990/هـ1410الكویت،

ن المبارك، دار النفائس ، بیروت، ماز: ، تحقیقاإلیضاح في علل النحو: الزجاجي، أحمد بن علي
  .م1985، 6ط

في  وعیون األقاویل الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود
َّعادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة العبیكة، الریاض، : ، تحقیقوجوه التأویل

  . م1998/هـ1418، 1ط

عبد الرحمن المصطاوي، : ، تقدیمشرح المعلقات السبع): هـ486ت(الزوزني، الحسین بن أحمد 
  . م2004/هـ1425، 2دار المعارف،  بیروت،  ط

، 2، دار الفكر، عمان، طالجملة العربیة تألیفها وأقسامها: السامرائي، فاضل صالح
  . م2007/هـ1427

  .م2009، 4ط، األردن، عمان، دار الفكر، معاني النحو :فاضل صالح، السامرائي

عیاد بن عید : ،تحقیقالبسیط في شرح جمل الزجاجي ): هـ688ت (السبتي، محمد بن الربیع، 
  .م1986، 1الثبیتي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط
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مؤسسة ، عبد الحسین الفتیلي : تحقیق، األصول في النحو :أبو بكر محمد ابن سهل، ابن السراج 
  .م1984 /هـ1417، 3ط ،بیروت ، الرسالة

أنور علیان : ، تحقیقدیوان امرئ القیس وملحقاته بشرح أبي سعید السكري: سكري، أبو سعیدال
  .  م2000/هـ1421، 1أبو سویلم ومحمد علي الشوابكة، مركز زاید للتراث والتاریخ، ط

أحمد محمد شاكر وعبد  : ، تحقیقإصالح المنطق: ُابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق
  .ت.  المعارف، مصر، دالسالم هارون، دار

عادل أحمد عبد الموجود وعلي :  تحقیقنتائج الفكر في النحو،: السهیلي، عبد الرحمن بن عبد اهللا
  .م1992/هـ1412، 1ّمحمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي،         : ، تحقیقالكتاب: سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان
  . م1988، 3اهرة، طالق

غازي مختار طلیمات، : ، تحقیق األشباه والنظائر في النحو:السیوطي، جالل الدین
  .م1987دمشق،

: ، تحقیق المطالع السعیدة في شرح الفریدة: السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر
  .م1977نبهان یاسین حسین، دار الرسالة، بغداد، 

، دار الكتب العلمیة ، الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربیةهمع: جالل الدین، السیوطي
  . م1988، ط ،بیروت

المقاصد الشافیة في شرح الخالصة ): هـ790ت(الشاطبي، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى، 
ٕعیاد بن عید الثبیتي، معهد البحوث العلمیة واحیاء التراث اإلسالمي، جامعة أم : ، تحقیقالكافیة َّ

  .م2007/هـ1428، 1ة المكرمة، طالقرى، مك

محمد محمود الطناحي، : تحقیق، األمالي الشجریة):هـ542ت(،هبة اهللا بن علي، ابن الشجري
  .م1996 م بیروت، 1992، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع): هـ1331ت(الشنقیطي، أحمد بن األمین،
  .م1999/هـ 1419، 1مد باسل عیون  السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، طمح: وضع هوامشه

طه :  تحقیق،على شرح األشموني على ألفیة ابن مالك حاشیة الصبان ،الصبان محمد بن علي
  . ت. د، القاهرة،المكتبة التوفیقیة ،عبد الرؤوف أسعد

  . م2003رة،  دار غریب، القاه،بناء الجملة العربیة ،حمد حماسةعبد اللطیف م

أحمد عبد السالم و محمد سعید : ، تحقیقجمهرة األمثال: العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا
  .م1988/هـ 1408، 1زغلول، در الكتب لعلمیة بیروت، ط

فواز الشعار، :  تحقیقشرح جمل الزجاجي): هـ669ت(ابن عصفور، علي بن مؤمن اإلشبیلي، 
  .م1998/ه1419، 1لكتب العلمیة، بیروت، طإمیل بدیع یعقوب، دار ا: إشراف

أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهللا : تحقیق، ّالمقرب: )هـ669ت (، علي بن مؤمن، ابن عصفور
  . 1/195.م1972/هـ1392 ،1ط، بغداد ،الجبوري

محي الدین عبد الحمید، ط : ، تحقیقشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكابن عقیل، بهاء الدین، 
  .م1980/هـ1400ر التراث، القاهرة، ، دا20

التطور الداللي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن  الكریم دراسة : أبو عودة ، عودة خلیل
  .م1985/ هـ1405، 1، مكتبة المنار، األردن، طداللیة مقارنة

  م1992، 1، بنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة، دار اآلداب، بیروت، طّعوض ریتا

، 29:، المكتبة العصریة، بیروت، طجامع الدروس العربیة: ییني، الشیخ مصطفىالغال
  . م1994/هـ1415

 دار الكتب العلمیة، بیروت، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها،ابن فارس، أحمد، 
  م،   1997/ هـ 1418، 1ط
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، 1ي فرهود، طحسن شاذل: ، تحقیقاإلیضاح العضديالفارسي أبو علي الحسن بن أحمد، 
  م1969/ هـ1489

الشیخ :  تحقیقالحجة في علل القراءات السبع،): هـ377ت(الفارسي، أبو علي لحسن بن أحمد،
ّعادل عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض وأحمد عیسى حسن المعصراوي، دار الكتب العلمیة 

  . م2007/ه 1428، 1بیروت، ط

مطبعة ، 1محمد الشاطر ط: تحقیق، ئل البصریاتالمسا :أبو علي الحسن ابن أحمد، الفارسي
  . م1985، 1، طالقاهرة، المدني

، مطبعة المدني، محمد الشاطر: تحقیق، المسائل العسكریات : أحمدبنأبو علي الحسن ، الفارسي 
  . م1987 ،1، ط القاهرة 

وسف نجاتي، محمد علي النجار وأحمد ی: ، تحقیقمعاني القرآن: الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد
  . م1983/ هـ1403، 3عالم الكتب، بیروت، ط

مؤسسة  ،فخر الدین قباوة: تحقیق، الجمل في النحو) هـ170ت(، الخلیل بن أحمد، الفراهیدي
  .م1985، 1ط، الرسالة

  دراسة نحویة شاملة في ضوء القراءات القرآنیة، دار القلم، بیروت،  الالمات:الفضیلي عبد الهادي
  .م1980، 1ط

 ،)دراسة تركیبیة تحلیلیة مع التطبیق على القرآن الكریم ( شبه الجملة  :سوزان محمد فؤاد، ميفه
  . م2003 القاهرة، دار غریب

محمد نعیم :  تحقیق،القاموس المحیط: )هـ817ت(،مجد الدین محمد بن یعقوب، الفیروز أبادي
  .م2005/هـ1426، 8ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، العرقسوسي

  . م1981، 3ط، بیروت، دار اآلفاق الجدیدة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ري الدینفخ، قباوة
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، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، التحلیل النحوي أصوله وأدلته: قباوة، فخر الدین
  . م2002، 1القاهرة، ط

ي محمد عل: ، تحقیقجمهرة أشعار العرب في الجاهلیة واإلسالمالقرشي ، أبو زید، محمد ، 
  ت.البجاوي، نهضة مصر  للطباعة والتوزیع،  القاهرة، د

أحمد : ، تحقیقرصف المباني في شرح حروف المعاني): هـ702ت(المالقي، أحمد بن عبد النور، 
  . ت. الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، د

اث العربي، بیروت، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التر: ، تحقیقالموطأ: ابن مالك، أنس
  .م1985/ هـ1406

محمد كامل بركات، دار الكتاب : تحقیق: تسهیل الفوائد،  جمال الدین محمد بن عبد اهللابن مالك
  .م1967/هـ1387العربي، القاهرة، 

عبد الحمن السید ومحمد : تحقیق، شرح التسهیل :عبداهللا بنمحمد بن  الدین جمال، ابن مالك
  . م1990، 1ط ،مصر.دار هجر ، بدوي

، عبد المنعم أحمد هریدي: تحقیق، شرح الكافیة الشافیة ،جمال الدین محمد بن عبد اهللا، ابن مالك
هـ 1402، 1 ط دار المأمون للتراث،،مكة المكرمة، القرى جامعة أم العلمي مركز البحث

  . م1982/

،  الجامع الصحیحشواهد التوضیح والتصحیح لمشكالت،  محمد بن عبد اهللامال الدینجابن مالك 
  هـ1413، 2مكتبة ابن تیمیة، ط 

محمد عبد الخالق عضیمة، وزارة األوقاف، : ، تحقیقالمقتضب: ّالمبرد، أبو العباس محمد بن یزید
  . م1994/هـ1415، 1المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاهرة، ط

  .م2001رات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ، منشوعلم الداللةمدقور، عبد الجلیل، 
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محمد ندیم فخر الدین قباوة و:  تحقیق،المعاني الجنى الداني في حروف : الحسن بن قاسم،المرادي
  .م1992، 1فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، مكتبة الخانجي، أقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفةالمساقي، فاضل مصطفى، 
  . م1977/ه1377 القاهرة،

  ت.،د1عبد الحمید السید، القاهرة، ط: ، تحقیقالمصباح في علم النحوالمطرزي، ناصر الدین، 

ْمقراض جمیل علوان  دار غیداء للطباعة والنشر، األردن، البنیة السردیة في شعر امرئ القیس،: ِ
  .م2013، 1ط

 /هـ 1421، 1ط، القاهرة ،والتوزیعمؤسسة المختار للنشر ،  التراكیب اإلسنادیة:علي، أبو المكارم
  .م2007

  . م2007 ، 1ط، القاهرة ، مؤسسة المختار  ، الجملة الفعلیة :علي، أبو المكارم 

، دار العلم للمالیین، بیروت، معجم األفعال المتعدیة بحرفالملیاني، األحمدي موسى بن محمد، 
  . م1979، 1ط

  .م1997، 6ط، بیروت ، دار صادر، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین، ابن منظور

، المؤسسة العربیة للدراسات النحو العربي في ضوء النظریات اللغویة الحدیثةالموسى، نهاد، 
  .م1980والنشر، بیروت، 

محمد محي الدین عبد الحمید، دار المعرفة، : ، تحقیقمجمع األمثالالمیداني، أحمد بن محمد، 
  . ت. بیروت، د

محمد باسل عیون السود، : ، تحقیقشرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالكدین، وابن الناظم، بدر ال
  .م2000/هـ1420، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط 

زهیر غازي زاهد، عالم : ، تحقیقإعراب القرآن) هـ338ت(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد 
  .م1985/ هـ1405، 2الكتب، مكتبة النهضة العربیة، ط
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، دار الكتب المصریة، نهایة األرب في فنون األدب: الدین أحمد بن عبد الواحدالنویري شهاب 
  .م1929/هـ1347، 2القاهرة، ط

عبد المعین : ، تحقیقاألزهیة في علم الحروف):هـ415ت( الهروي، علي بن محمد النحوي
  .م1993/هـ1413الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، 

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن  :اهللا جمال الدین بن هشام األنصاريأبو محمد عبد ، ابن هشام
  . م2009، القاهرة،  دار طالئع ،الدین عبد الحمید محمد محیي: تحقیق، مالك

عبد اهللا عبد القادر الطویل، : تحقیقشرح قصیدة بانت سعاد، ابن هشام، جما الدین األنصاري، 
  .م2010/هـ1431، 1المكتبة اإلسالمیة، القاهرة، ط

محمد محي الدین عبد : ، تحقیقّشرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام األنصاري، جمال الدین، 
  . م1990/هـ1410، 1الحمید، دار الخیر للطباعة، بیروت، ط

َ، هادي نهر، دار الیازوري، شرح الملحمة البدریة في علم اللغة العربیةابن هشام األنصاري،  َ
  . ت. عمان، د

 محمد محیي: تحقیق ، مغني اللبیب عن كتب األعاریب :و محمد عبد هللا األنصاريأب. ابن هشام 
  .م1996/هـ 1416الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، 

إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیقشرح المفصل الزمخشريابن یعیش، موفق الدین، 
  . م2001/هـ1422، 1بیروت، ط

  : الدوریات

 مجلة التربیة والعلوم، المرأة في معلقة مرئ القیس بین العالقة والمسافة،ن حسن صالح، سلطا
  م2007:،  سنة2: ، عدد14: مجلد

، مجلة دراسات علوم الشریعة ّلسیاق اللغوي وأثره في فقه الحدیث النبويالشمالي، یاسر أحمد، ا
  م2011، 1: ، العدد38: والقانون، األردن، مجلد
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، مجلة الجامعة فلسفة المكان في المقدمة الطللیة في الشعر الجاهليمحمد، الفیومي سعید 
  ،2: ، ا لعدد15: اإلسالمیة، غزة، مجلد

 مجلة التراث، شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهمیتها في السیاق، سعید ، الكردي
  . م2013، هـ 1434 ، 128العدد ، دمشق ، العربي

عبد الحسین الفتلي وهاشم طه شالش، : ، تحقیقالموفقي في النحو ابن كیسان، محمد بن أحمد،
  م1975/ هـ1395نشر مجلة المورد ، بغداد، المجلد الرابع، العدد الثاني، 

  : الرسائل العلمیة

 حجر العسقالني، رسالة األسطل أحمد مصطفى، أثر السیاق في توجیه شرح األحادیث عند ابن
  م،2011/هـ1432، فلسطین، الجامعة اإلسالمیة غزةماجستیر، 

  . 2008/ه1429، جامعة بابل، العراق، شبه الجملة في نهج البالغةتعلق الالمي محمود، 

رسالة ( ،الشواهد النحویة في شعر امرئ القیس، دراسة نحویة تحلیلیةالرفوع، عاطف طالب، 
  .112: ، ص2007، جامعة مؤتة، المملكة األردنیة الهاشمیة، )ماجستیر
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Abstract  

 

This study titled The Function of Phrases in Emri’’i Al-Qais’s Poetry 

– A Study of Syntactic Connotation, dealt with the installation of the 

Phrases in the grammar lesson in terms of attachment and the definition 

and location of the Syntax and the similarities between it and the sentence. 

Then stand on the semi-wholesale makers: the envelope and neighbor and 

the drain in terms of nature and borders, semi-wholesale Stable harangue, 

and study the practical side addressed to suspend the Phrases  at the Diwan 

Emri’’i Al-Qais  measuring, as treated in this aspect the importance 

attached to each of the semi-wholesale and the worker, and hung 

phenomena, and the deleted , and benefits, and make the Phrases  on the 

treated and benefits, and hung up without workers, and the meaning is 

different for different attachment, delete the attachment to the letter. The 

study also addressed the role of Phrases comment in Diwan Emri’’i Al-

Qais measuring the general meaning or substance. 
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