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 حقوق'الطبع'محفوظة
 

VعTU'بالضرورة'عن'Xيئة'التحر+ر،'أو'ما']شر'X'YZذا'العدد'VعTU'عن'آراء'الباحثQن،'وال'
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 ،'9حمدهسبحان'هللا'و 
 ،'عدد'خلقھ

 ،'ورضا'نفسھ
 ،'وزنة'عرشھ
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 دمةــمق
 

 قواعد الfشر He مجلة (الزDتونة)

 اللغة العرjية وآداhiا
 

ً
 oعرDف باملجلة:  -أوال

- )' 'تصدر ')الز+تونةمجلة 'محكمة 'سنو+ة 'نصف 'دور+ة 'املجلس''مجلة عن
aمؤسسة'إحياء'ال'YZ'rsاث'وتنمية'اإلبداع.العلT 

- ' 'العر9ية 'اللغة YZ' 'األصلية 'البحوث 'ب|شر 'املجلة 'باللغتQن'وآدا=?ا{?تم ،
 |شر'من'قبل.يُ ي'لم'ذالعر9ية'واإلنجلQ~ية'من'نتاج'الباحثQن،'ال

 �عTU'املواد'امل|شورة'YZ'املجلة'عن'آراء'مؤلف�?ا. -

 
ً
 oعليمات للباحثqن:  -ثانيا

 لمية'واملعرفية'و�سالمة'اللغة'ودق�?ا.''أن'ي�سم'البحث'باألصالة'والقيمة'الع .١

'إقراًرا' .٢ 'الباحث 'يقدم 'وأن 'م|شور، 'سابق 'بحث 'من 'جزًءا 'البحث أال'ي�ون
'لل|شر'بمجلة'أخرى.''

ً
 خطًيا'بأال'ي�ون'البحث'م|شوًرا'أو'مرسال

'من'رسالة'علمية،'يتم'إرفاق']��ة'إلكTaونية' .٣
ً
YZ'حال'yان'البحث'مستال

،'مع'اإلشارة'لذلك'YZ'الصفحة'األوCD'deنةمن'الرسالة'العلمية'ع�d'إسطوا
 من'البحث.'

٤. )dع�' 'البحث 'صفحات 'عدد 'تز+د 'األش�ال'٤٠أال 'ذلك YZ' 'بما 'صفحة (
 والرسوم'وا�Aداول'والصور'واملراجع.

أال'ُيذكر'اسم'الباحث'أو'أّي'إشارة'لھ'YZ'مaن'البحث،'وذلك'لضمان'سر+ة' .٥
 عملية'التحكيم.''

'ال|شر  .٦ 'طلب 'بتعبئة 'الباحث 'يقوم 'االلكTaونية''أن 'الصفحة dع�' املوجود
 وأن'يلa~م'بالدقة'التامة'YZ'�عب�تھ.'''للمؤسسة،
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'باللغة' .٧ 'واآلخر 'العر9ية 'باللغة 'م��صQن؛أحدXما 'البحث 'يتضمن أن
)' rمائ�' 'امل��ص 'أال'يتجاوز dع�' 'كتابة'٢٠٠اإلنجلQ~ية، 'ضرورة 'مع 'yلمة، (

'حرفي 'الTaجمة 'ت�ون 'وأال 'االنجلQ~ية، 'باللغة 'البحث 'للم��ص'عنوان ة
 والعنوان.

 تfسيق البحث: -اثالث

 )'سم.''٢١*٢٩)'بأ�عاد'(A4الورق:'من'��م'( -

 سم'ل��انبQن'األيمن'واألVسر.'''٤سم'لألع�d'واألسفل،'و'٥ال�وامش:' -

 املسافة'بQن'األسطر:'مفردة.' -

)'كما'Windows)'تحت'نظام'�شغيل'(٢٠٠٧wordا�Aطوط:'من'برنامج'وورد'( -
:Yي� 

· ' 'العر9ية: 'Simplified Arabicاللغة 'ا�Aط '��م ،١٤' 'للعنوان'، غامق
' 'الفرعية،'١٣الرئ©س، 'للعناو+ن 'وا�Aداول''١٢غامق 'النصوص Y«لبا' عادي

 وترقيم'الصفحات.''

 
ً
 طرDقة التوثيق: -راtعا

 املصادر'واملراجع: - أ

'مثال''- 'اآلية. 'رقم 'السورة، 'اسم 'املaن: YZ' 'يل�?ا 'يذكر'ما 'قرآنية 'آية 'ورود عند
 اآلية'مش�ولة'كما'YZ'نص'القرآن'الكر+م.'')'وتكتب'2(األعراف:

اCAديث'النبوي'الشر+ف:'Vشار'إليھ'YZ'املaن'فقط'باسم'الكتاب'ي�بعھ'فراغ،'فرقم''-
'إن' 'اCAديث 'رقم 'ثم 'نقطتان 'ي�بعھ 'الصفحة 'فرقم 'مائلة 'شرطة 'ت�بعھ ا�Aزء

 .C®)(234:53/1يح'البخاري'':وجد
-'YZ'التكرار' 'عند 'الشعر'والرواية) '(ديوان 'الشر+ف'Vعامل 'اCAديث 'معاملة '،املaن

r¯١/٣٥مثال:'(ديوان'املتن'( 
'و+ذكر'املرجع'YZ'ال�وامش'YZ'±?اية'الصفحة'بحسب''-

ً
ما'عدا'ما'سبق'Vعطى'رقما

،'ورقم'الصفحة'بQن'قوسQن'مثال:'اسم'الكتابالتاYe:'اسم'الش�رة'للمؤلف،'و 
Yي'والعثما]ي،'('،أبو'ع�yن'عصر+ن''اململوQ٢٠١٧األدب'العر�ي'ب(. 

'YZ'±?اية'البحث'ع�d'النحو'اآل�ي:'-
ً
 يتم'ترت©ب'قائمة'املصادر'واملراجع'´�ائيا
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'اسم' 'نقطتان، 'قوسQن، 'بQن 'ال|شر 'تار+خ 'األول، 'االسم 'للمؤلف؛ 'الش�رة اسم
'دار' 'رقم�ا، 'أو 'الطبعة 'املTaجم، 'أو 'املحقق 'ذكر'اسم 'األجزاء، 'عدد الكتاب،

 ال|شر،'م�ان'ال|شر،'ا�Aزء.''
،''األدب'العر�ي'بQن'عصر+ن:'اململوyي'والعثما]ي):'٢٠١٧('¶يل'خالدن،'أبو'ع�Yمثال:'

 .''غزة،'مؤسسة'إحياء'الTaاث'وتنمية'اإلبداع
'السنة - ب 'األول، 'االسم 'املقال؛ 'ل�اتب 'الش�رة 'اسم 'اسم''،املقاالت: 'املقال، اسم

اسم''غميقالدور+ة،'العدد،'دار'ال|شر،'م�ان'ال|شر،'رقم'الصفحة'مع'ضرورة'�
 الدور+ة.'

'جوادمث 'محمد 'النوري؛ 'النجاح''،)1989('،ال: 'مجلة 'ال�وس�ي�ي، 'األصوات علم
 .'١٩٠-157جامعة'النجاح'الوطنية،'نابلس،'العدد'الرا�ع،'ص''لألبحاث،

'yالشبكة'العاملية'Vُعرف'بھ'كما'يأ�ي،'مع'ضرورة''-ج
ً
'الكTaونيا

ً
إذا'yان'املرجع'مصدرا

 :وضع'تار+خ'ز+ارة'املوقع

ثم'الرابط'بQن''،ثم'اسم'املوقع'،ثم'اسم'املقال'،م'األول االس'؛يذكر'اسم'الش�رة §
 وتار+خ'الز+ارة.'،قوسQن

 إجراءات الfشر:

'مجلة' - YZ' 'ال|شر 'لطلب 'نموذًجا 'وخارجھ 'الوطن 'داخل 'من 'املؤلف يقدم
'بثالث']�·'ورقية'للبحث'و]��ة'الكTaونية'ع�d'الز+تونة(

ً
باإلضافة''CD)'م¸Cو9ا

 لتحكيم'ع�d'العنوان'التاYe:'إde'اإليصال'املاYe'ا�Aاص'برسوم'ا

الطابق''-)٤/'٨٦('– )kبلوك'('– النصTQات'– مؤسسة'إحياء'الTaاث'وتنمية'اإلبداع
 األول.

 kghonem@gmail.comالTUيد'اإللكTaو]ي:'

 ٠٠٩٧٢٥٩٨'٩١٥٧١٥:'جوال'''''' X2557747٠٠٩٧٢٨اتف:'''

 .''املؤسسة$'رسوم'تحكيم'YZ'٥٠يقوم'الباحث'بدفع'مبلغ' -

'جميع - 'لفحص'أوYe'تقوم'بھ'Xيئة'التحر+ر'لتقر+ر'أXلية''تخضع 'املرسلة البحوث
 البحث'للتحكيم،'و+حق'ل�ا'أن'�عتذر'عن'قبول'البحث'مع'بيان'األسباب.

'رُ  - 'حال YZ' 'التحكيم 'رسوم 'إرجاع 'يتم 'البحث 'وقبل'فض Yeاألو' 'الفحص �عد
 .التحكيم
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'YZ'حالة'طلب'إرسال'البحث'للتحكيم'الÄ?اÀي،'أو ال'تتم'إعادة'الرسوم'YZ'حالة'' -
 .''الباحث'CÆب'البحث

تخضع'األعمال'املقدمة'للتحكيم،'و+خطر'صاحب'العمل'بقبولھ'أو'بمالحظات' -
 التحكيم،'وال'ترد'األعمال'غTQ'املقبولة'إde'أ®Cا=?ا،'دون'بيان'األسباب.

'ال - 'مجلة 'من ']��ة 'الباحث 'امل|شور ز+تونÎُ?دى 'بحثھ dع�' '�شتمل rال�' عند''ة
 .'صدورXا

'ال - 'حقوق 'للناشر'(جميع 'محفوظة 'اإلبداعطبع 'وتنمية 'الTaاث 'إحياء )،'مؤسسة
 وعند'قبول'البحث'لل|شر'يتم'تحو+ل'ملكية'ال|شر'من'املؤلف'إde'املجلة.''

يخضع'ترت©ب'املواد'عند'ال|شر'العتبارات'فنية'ال'عالقة'ل�ا'بم�انة'الباحث'أو' -
 قيمة'العمل.'

حقيق'املص�Cة'للباحث،'علًما'إن'االلa~ام'=?ذه'التعليمات'VعrÓ'سرعة'اإلنجاز'وت -
 بأن'اإلخالل'=?ا'VعrÓ'تأخTQ'البحث'QCAن'اكتمال'املطلوب.''

 وهللا'وYe'التوفيق،،، 
 Gيئة التحرDر
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 َشْرُح الَبِدیِعیَّةِ 
 ه)١٠٣٣-٩٧٦( ْبِن ُمَحمٍَّد الطََّبِريُّ  لَعْبِد الَقاِدرِ 

 تحقیق ودراسة
 أ.د. محمود محمد العامودي

  

 ملخص
 "َشْرُح الَبِدیِعیَِّة" َذا الَبْحُث َتْحِقیقًا ِلَمْخُطوَطِة:ُیَقدُِّم هَ 

اْسـَمُه َوَلَقَبـُه َوَنَسـَبُه، َوَمْوِلـَدُه َوَنْشـَأَتُه َوَقْد ُقْمُت ِبَعَمِل َتْرَجَمٍة َواِفَیـٍة ِلُمَؤلِِّفـِه الطََّبـِريِّ ، َبیَّْنـُت ِفیَهـا 
، َوَمْنَهَجــُه ، َوَأَهمِّیَّـَة الَمْخُطوَطـِة ، َوالطََّبـِريَّ َؤلََّفاتَـُه ، َوَعِقیَدتَـُه ، َوَوَفاتَـهُ َوِصَفاَتُه ، َوُشـُیوَخُه َوَتالِمیـَذُه ، َومُ 

 ِعْلِمیOا . َوَفنَّ الَبِدیِعیَّاِت ، َوَوَصْفُت النُّْسَخَة ، َوَوثَّْقُتَها ِللطََّبِريِّ ، َوَأِخیرًا ُقْمُت ِبَتْحِقیِقَها َتْحِقیقاً 
 ِمْفَتاِحیٌَّة : َتْحِقیٌق ، َبِدیِعیَّة ، َعْبُد الَقاِدِر الطََّبِريّ َكِلَماٌت  

 

"Al-Badeiyah Critical Commentary" 

By Abed Al qader Bin Mohammed al Tabari  

[Died in 1033 AH] 
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Abstract 

In this study, the researcher introduced a critical commentary on the 

manuscript "Al-Badeiyah". The researcher conducted a complete 

elaboration  of its author Al Tabari in which he expounded on his name, 

lineage, nickname, origin, upbringing, manners, birth, mentors, students, 

books, poetry and death in addition to the significance of the manuscript, Al 

Tabari and the art of Al-Badeiyah, and the causes of critical commentary. 

Finally, the researcher referred the manuscript to Al Tabari offering a 

scientific critical commentary and a description of the manuscript. 
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 )١(َحَیاُة الطََّبِريِّ 
 : )٢(اْسُمُه َوَلَقُبهُ 

ِم ْبـِن ُمِحـبِّ الـدِّیِن ْبـِن َرِضـيِّ  ـِد ْبـِن َیْحَیـى ْبـِن ُمَكـرَّ ُهَو َعْبُد الَقاِدِر ْبُن ُمَحمَّ
ــِن الــدِّیِن ْبــِن ُمِحــبِّ الــدِّ  ــِد ْب ــِن ُمَحمَّ ــِن َأِبــي َبْكــِر ْب ــَراِهیِم ْب ــِن ِإْب ــِن ِشــَهاِب الــدِّیِن ْب یِن ْب

ـِد ْبـِن َعِلـيِّ  ِإْبَراِهیِم ْبِن َأِبي َبْكِر ْبِن َعِليِّ ْبِن َفاِرِس ْبِن ُیوُسـِف ْبـِن ِإْبـَراِهیِم ْبـِن ُمَحمَّ
ــِد ْبــِن َعِلــيِّ ْبــِن الُحَســْیِن ْبــِن َعْبــِد الَواِحــِد ْبــِن ُموَســى ْبــِن ِإْبــَراِهیِم ْبــِن جَ  ْعَفــِر ْبــِن ُمَحمَّ

ـــٍب  ـــي َطاِل ـــِن َأِب ـــيِّ ْب ـــِن َعِل ـــْبِط ْب ـــُه  –السِّ ـــاَلى َعْن ـــِريُّ  –َرِضـــَي اُهللا َتَع الُحَســـْیِنُي الطََّب
 الَمكِّيُّ الشَّاِفِعيُّ ِإَماُم َأِئمَِّة الِحَجاِز . 

 : )٣(َمْوِلُدهُ 
ِر ْبِن ُمَحمٍَّد الطََّبِريِّ آِخَر َنَهاِر السَّاِبِع َوالِعْشِریَن ِمـْن َكاَنْت ِوالَدُة َعْبِد الَقادِ 

َفِة .  َصَفٍر َسَنَة ِستٍّ َوَسْبِعیَن َوُتْسِعِماَئٍة ِبَمكََّة الُمَشرَّ
 : )٤(َنْشَأُتهُ 

َوْهـَو اْبـُن  ُوِلَد َوَنَشَأ ِبَمكََّة ، َوَتَرْعـَرَع ِفـي ِحْجـِر َأَبَوْیـِه ، َوَأْكَمـَل ِحْفـَظ القُـْرآنِ 
َوْهَو ِفـي  –َعَلْیِه السَّالُم  –اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنًة ، َوَصلَّى ِبِه التََّراِویَح ِفي َمَقاِم ِإْبَراِهیَم 

 َهَذا السِّنِّ ، َوَحِفَظ ِعدََّة ُمُتوٍن ِمْنَها :
ـــا ، وَ  ـــاَراِت َعَلْیَه ـــِدیِث ، َواِإلَش ـــي الَح ـــَة ِف ـــیَن النََّوِویَّ ـــَد النََّســـِفیَِّة ، اَألْرَبِع الَعَقاِئ

 َوَأْلِفیََّة اْبِن َماِلٍك ِفي النَّْحِو ، َوُثْلَث الَمْنَهِج ِلَشْیِخ اِإلْسالِم َزَكِریَّا ِفي الِفْقِه .

                                                           

-٤/٣٩٨وســمط النجــوم العــوالي للعاصــمي  ٤٥٨-٢/٤٥٧) انظــر : ترجمتــه فــي : خالصــة األثــر ١(
الطیبة النشر  واألزهار ٢٧٠-٢٦٧مختصر نشر النور والزهر  ١١٦وعقد الجواهر والدرر  ٤٠٠

 . ٤/٤٤واألعالم  ٩-٩/٨وتاریخ األدب العربي لبركلمان  ١٠٤-٢/١٠٢
 . ٤٥٨-٢/٤٥٧) خالصة األثر ٢(
 . ٢/١٠٢واألزهار طیبة النشر  ٢/٤٦١) خالصة األثر ٣(
 . ١٠٤-٢/١٠٢واألزهار طیبة النشر  ٤٥٨-٢/٤٥٧) خالصة األثر ٤(
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َوَعـــَرَض ُجْمَلَتَهـــا َعَلـــى ِعـــدَِّة َمَشـــاِیَخ ِفـــي َســـَنِة ِإْحـــَدى َوِتْســـِعیَن َوِتْســـِعِماَئٍة، 
 ِمْنُهْم:

ْمِلــيُّ الِمْصـِريُّ الشَّـاِفِعيُّ ، َوالَعالََّمــُة الُمفَـنَُّن َشـْمُس الــدِّیِن الشَّـْمُس ُمحَ  ـُد الرَّ مَّ
ـــُد الـــرَّْحَمِن  ـــْدَوُة الُمِفیـــُد َعْب ـــِریُر ، َوالُق ـــاِدِر النَّْحـــَراِويُّ الَحَنِفـــيُّ الضَّ ـــِد الَق ـــُد ْبـــُن َعْب ُمَحمَّ

لُعْمـَدُة َعِلـيُّ ْبـُن َجـاِر اِهللا ْبـِن َظِهیـَرِة الَحَنِفـيِّ ، الشَّْرِبیِنيُّ الَخِطیُب ، َوالشَّْیُخ اِإلَماُم ا
ـٍد الَحطَّـاُب الَمـاِلِكيُّ ، َوَأُبـو الَبقَـاِء الَعـاِمِريُّ ،  اِلُح الَعاِلُم َیْحَیـى ْبـُن ُمَحمَّ َوالشَّْیُخ الصَّ

ــَره الَحنَ  ــِن َطــَه َی ــُن َجــاِر اِهللا ْب ــيُّ ْب ــِريُّ ، َوَعِل ــٌد الزَُّهْی ــيُّ ، َوَجَماَعــٌة َكِثیــُروَن ، َوُمَحمَّ ِف
 .ِفي الَعاَدِة ِمَن اِإلَجاَزةِ  َوَأَجاُزوُه ِبَمْحُفوَظاِتِه ِإَجاَزًة ِرَواَیًة ، َوَكَتُبوا َلُه َما ُیْكَتُب ِمْثُلهُ 

ـــِد ْبـــِن َعْبـــِد اِهللا الطََّبـــِريِّ (ت ـــِه ُمَحمَّ ه) ، َوَعَلـــى ١٠٣٢َوَقـــَرَأ َعَلـــى اْبـــِن َعمِّ
ــا ــاَن اِإلْحَســاِئيَّ اَألَغــا َی ــِن َأِبــي َبْكــِر ْبــِن َحسَّ ــَد الــرَِّحیِم ْب ُقوت اِإلْســَكْنَدِريِّ ، َوالَزَم َعْب
 ه) .١٠١٤(ت )١(الَحَنِفيَّ 

َوَشَرَع ِمـْن َهـَذا الَعـاِم ِفـي االْشـِتَغاِل ، َوَحـلِّ الُمتُـوِن َعَلـى الَمَشـاِیِخ ، فَـالَزَم 
ْمِليِّ ِفي ُمَجاَوَرِتهِ   ِتْلَك السََّنَة ِبَمكََّة َتَبرُّكًا . ُدُروَس الرَّ

 َوَشَرَع ِفي َحلِّ الَمْنَهِج َعَلى الشِّْرِبیِنيِّ ، َواْنَتَهى ِفیِه ِإَلى ُشُروِط الصَّالِة .
ــِر ْبــِن  ــِن َأِبــي َبْك ــنَِّن َعْبــِد الــرَِّحیِم ْب ــْیِخ الَجِلیــِل الُمــْتِقِن الُمَف َوالَزَم ُدُروَس الشَّ

ْرَف .َحسَّاَن الَحَنفِ   يِّ  ، َوَأَخَذ َعْنُه النَّْحَو َوالصَّ
ــِن ِإْســَماِعیَل  ــدِّیِن ْب َوَأَخــَذ النَّْحــَو َوالَعــُروَض َعــِن اَألِدیــِب األَْلَمِعــيِّ َجَمــاِل ال

.  الِعَصاِميِّ

                                                           

القـرآن وأخـذ عـن شـیوخ مكـة ، كـالتقي ابـن فهـد وعبـد  ) كان إمامًا فاضال ولد بمكة وبها نشأ ، وحفظ١(
اهللا الفــاكهي ، وأخــذ عنــه اإلمــام عبــد القــادر الطبــري والمفتــي عبــد الــرحمن المشــدي والمفتــي عبــد 

 . ٢/١١٦واألزهار طیبة النشر  ٢/٤٠٦الكریم القرطبي . انظر : خالصة األثر 
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ــَد ِقــَراَءِة َشــْرِح  ــْذُكوِر َعِلــيِّ الِعَصــاِميِّ ، َوَحَضــَر ِعْن َوالَمْنِطــَق َعــْن َأِخــي الَم
ــَل الُمْغِنــي الْبــِن ِهَشــاٍم ، َوِقْطَعــًة ِمــْن آَداِب  الَبْحــِث ِلُمــْنال َحَنِفــي ، َوِقْطَعــًة ِمــْن َأَواِئ

 َشْرِح الَجاِمي َعَلى الَكاِفَیِة .
ـــاِء  ـــي الَبَق ـــْدَوِة َأِب ـــْیِخ الُق ـــى الشَّ ـــْنَهِج َعَل ـــْرِح الَم ـــْن َش ـــٍب ِم ـــَراَءَة َجاِن َوَحَضـــَر ِق

، َوَحَضَر ِعْنَدهُ   َأْیضًا ِقَراَءَة َشْرِح الَوَرَقاِت ِللَمَحلِّيِّ . الَغْمِريِّ
ـــاِلِح َنْصـــِر اِهللا ْبـــِن  ـــْیِخ الصَّ َوَقـــَرَأ ِقْطَعـــًة ِمـــْن َأَواِئـــِل َشـــْرِح الَمـــْنَهِج َعَلـــي الشَّ

ْمَزِميِّ .  ُمَحمٍَّد، َوَجاِنبًا ِمْنُه َأْیضًا َعَلى الُمِفیِد ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الَعِزیِز الزَّ
 َرَأ َجاِنبًا ِمْن َمْتِن الِمْنَهاِج َعَلي الشَّْیِخ الَجاِمِع الُمطَِّلِع ُمَحمٍَّد الَبْهَنِسيِّ .َوقَ 

َوَقَرَأ َجاِنبـًا ِمـْن َمـْتِن الشَّـاِطِبیَِّة َبْعـَد ِحْفـِظ ِنْصـِفَها َعلَـى الشَّـْیِخ الُمفَـنَِّن َعِلـيٍّ 
 ْبَعِة ُسوَرَة الَبَقَرِة ِبَكَماِلَها .الَهَرِويِّ ، َوَجَمَع َعَلْیِه ِللُقرَّاِء السَّ 

لشَّـــْیِخ َعِلـــيِّ ْبــــِن َوقَـــَرَأ َجاِنبـــًا ِمـــْن َتْهــــِذیِب الَمْنِطـــِق ِللَقاِضـــي َزَكِریَّـــا َعَلــــى ا
 .َظِهیَرةَ 

َوالَزَم َوَدَأَب َوَأَعاَنــُه َفْهُمـــُه الثَّاِقــُب ، َفَتَصـــرََّف ِفـــي الــنَّْظِم َواِإلْنَشـــاِء َوإِْنَشـــاِء 
 َساِئِل الَبِدیَعِة ، َواطََّلَع َعَلى الُعُلوِم الَغِریَبِة اَألَدِبیَِّة ، َفاْنَقاَدْت َلُه َطاِئَعًة .الرَّ 

ـــْن َشـــْرِح  ـــَراَءِة َجانِـــٍب ِم ـــَلٍك ، فَـــاْهَتمَّ ِبِق ـــا ُهـــَو َأْصـــَعُب َمْس ـــمَّ َتَرقَّـــى ِإَلـــى َم ُث
َشـْرِح التَّْجِریـِد ِللُمـْنال َعِلـيِّ الَقْوَشـِجيِّ َعلَـى  الَجْغِمیِنيِّ ِفي الَهْیَئِة ، َوِقْطَعُة ِمْن َأَواِئلِ 

ــِد َغیَّــاِث الــدِّیِن َمْنُصــوٍر ، َوَقــَرَأ َعَلْیــِه ِقْطَعــًة  الَعالََّمــِة الَجِلیــِل َنِصــیِر الــدِّیِن ْبــِن ُمَحمَّ
 ِمْن ِرَساَلِة االْسِطْرالب .

ــاِت َشــْرِح الُمــَوِجِز ِفــ ــَرَأ َجاِنبــًا ِمــْن ُكلِّیَّ ي الطِّــبِّ ِللنَِّخیِســيِّ َعلَــى الَفاِضــِل َوَق
 الَكاِمِل ُیوُسَف الِكیالِنيِّ .

السَّـیِِّد الَجِلیـِل  َوَقَرَأ َجاِنبًا ِمْن َشْرِح ِهَداَیِة الِحْكَمِة ِلِمیْر َقاِضي ُحَسْیٍن َعلَـى
 .َغَضْنَفر
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ــِر َعْبــِد الَواِحــدِ  الِحَصــاِريِّ الَخِطیــِب  َوَأَخــَذ الَحــِدیَث (َســَنٌد َعــاِلي) َعــِن الُمَعمِّ
 . )٢(، َوَأْحَمَد ْبِن الَفْضِل َباْكِثیٍر الَمكِّيِّ  )١(الِمْصِريِّ 

 َتالِمیُذُه :
 َأَخَذ َعِن اِإلَماِم الطََّبِريِّ َخْلٌق َكِثیٌر ، ِمْنُهْم :

ـٌد َأُبو النَّْصِر الطَّـْبالِويُّ ، َوَبـْدُر الـدِّیِن الَبْرَنَبـاِليُّ ، َوَعـاِمٌر الُعَمـ ِريُّ ، َوُمَحمَّ
، َوُمَحمٌَّد الَخَفاِجيُّ ، َوُمالَّ َنْصَر اِهللا ، َوُمالَّ َعْبـُد اِهللا السِّـْنِديُّ ، َوُمـالَّ َعلَـُم  الَبْهَنِسيُّ
ــُد الُكــْرِديُّ ، َوُمــالَّ َعِلــيٌّ  ــیُِّد َغَضــْنَفُر ، َوُمــالَّ َأْحَم اِهللا الِهْنــِديُّ ، َوِمیــْرَزا َعِلــي ، َوالسَّ

ْمَزِميُّ ، َوَجَماُل الدِّیِن َوَعِليٌّ  )٣(َقاِريال  الِعَصاِمیَّاِن . )٤(، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَعِزیِز الزَّ
 : )٥(ُمَصنََّفاُتهُ 

 َصنََّف الطََّبِريُّ ُكتُبًا ُمَتَنوَِّعًة َوَأَجاَد ِفیَها ، ِمْنَها :
ـــِنیَِّة ِفـــي َذْرَوِة ا -١ َألْوَصـــاِف الَحَســـِنیٍَّة" ، َوْهـــَي ِعَبـــاَرٌة "ُدرَُّة اَألْصـــَداِف السَّ

 َعْن َمَقاَمٍة .
                                                           

عمائة وعشر هجریـة ، وتـوفي سـنة ألـف ) هو عبد الواحد الخطیب المصري الحصاري ، ولد سنة تس١(
 . ١/٤٤٢وٕاحدى عشرة هجریة . انظر : خالصة األثر 

) هو أحمد باكثیر بن الفضل بن محمد باكثیر المكي ، من أدباء الحجاز وفضالئها ، ولد بمكة لیلة ٢(
. بمكة سنة ألف وسبع وأربعین هجریةالخمیس عشرة رجب سنة تسعمائة وخمس وثمانین ، توفي 

 . ٢٧٣-١/٢٧١: خالصة األثر  انظر
) هو نور الدین علي بن سلطان محمد القاري الهروي المكي الحنفي عالم البلد الحرام والمتضـلع مـن ٣(

علـوم القــرآن والســنة ، وفیهمــا كــان اإلمــام وشــهرته كافیـة ، تــوفي ســنة ألــف وأربــع عشــر هجریــة . 
 ١/٤٤٥والبـــدر الطـــالع  ٤/٣٩٤وســـمط النحـــوم العـــوالي  ١٨٦-٣/١٨٥انظـــر : خالصـــة األثـــر 

 . ١٣-٥/١٢واألعالم  ٣٦٩-٣٦٥ومختصر نشر النور والزهر 
) هــو أخــو جمــال الــدین وعــم العالمــة عبــد الملــك العصــامي ، وقــد كــان قاضــیًا شــافعیOا بمكــة ، ولــه ٤(

"حاشـــیة علـــى شـــرح االســـتعارات ، تـــوفي ســـنة ألـــف وســـبع مـــن الهجـــرة . انظـــر : خالصـــة األثـــر 
 . ٧/٣٤ومعجم المؤلفین  ٥/٧٠واألعالم  ٢٤٩-٣٤٨النور والزهر  ومختصر نشر ٣/١٤٧

 . ٢٧٠-٢٦٩ومختصر نشر النور والزهر  ٢/٤٥٨) خالصة األثر ٥(



 
 -١٤-

َسـاِئِل" ، َوْهـَو ِكتَـاٌب ُمْشـَتِمٌل َعلَـى ُزْبـَدِة  -٢ "ُعُیوُن الَمَساِئِل ِمْن َأْعَیـاِن الرَّ
 َأْرَبِعیَن ِعْلمًا .

ـــــَو َشـــــْرٌح  -٣ ـــــاِت الَمْقُصـــــوَرِة" ، َوْه ـــــى اَألْبَی ـــــاُت الَمْقُصـــــوَرُة َعَل ـــــي "اآلَی َعَل
شـعر تیمـور) ، َوُهَنـاَك  ٥٤٩الُدَرْیِدیِة ، َوْهَو َمْخطُـوٌط بِـَداِر الُكتُـِب الَمْصـِریَِّة َرقَـم (

 َثالُث ُنَسٍخ ُأْخَرى ِبالَمْكَتَبِة اَألْزَهِریَِّة ِبالَقاِهَرِة .
ـــِة ، َوْهـــ -٤ ـــِن ِحجَّ ـــى ِمْنـــَواِل َبِدیِعیَّـــِة اْب َو ِضـــْمُن َشـــْرُح َبِدیِعیَِّتـــِه ، الَِّتـــي َعَل

ب) ١٢-أ٤َمْخُطوَطــة "اآلَیــاُت الَمْقُصــوَرُة َعَلــى اَألْبَیــاِت الَمْقُصــوَرِة" ، ِمــَن الَوَرَقــِة (
الشــــوام) ، وتــــاریخ  ٩١٠٢٦بالغــــة) ( ٣٠٩٩ِفــــي ُنْســــَخِة الَمْكَتَبــــِة اَألْزَهِریَّــــِة َرَقــــم (

 ه) ، َوْهَو الَِّذي َنُقوُم ِبَتْحِقیِقِه .١٠٨٠نسخها (
ٍه . ُعُلوُّ  -٥ ِة ِبَتْأِخیِر َأِبي َبْكِر ْبِن ِحجَّ  الُحجَّ
ــــیَرِة" ، َوْهــــَو َشــــْرٌح عَ  -٦ ــــِریَرِة ِفــــي ُحْســــِن السِّ َلــــى ِســــیَرِتِه الَِّتــــي "ُحْســــُن السَّ

 .َنَظَمَها
"الكَِّلــُم الطَّیِّــُب َعَلــى َكــالِم َأِبــي الطَّیِّــِب" ، َوْهــَو َشــْرٌح َعَلــى ِقْطَعــٍة ِمــْن  -٧
 َنِبي .ِدیَواِن الُمتَ 
" ، َوْهـَي َرَسـاَلٌة ِعْلِمیَّـٌة ِمْنهَـا ِقْطَعـٌة  -٨ "ِإْفَحاُم المَجاِريِّ ِفي َأْفهَـاِم الُبَخـاِريِّ

 َعَلى َأَواِئِل َصِحیِح الُبَخاِريِّ .
 ِرَساَلُة "َسلِّ السَّْیِف َعَلى َحلِّ َكْیَف" . -٩

َسـاَلٌة َفسَّـَر ِبهَـا َقْولُـُه َتَعـاَلى :  "َعـَراِئُس اَألْبَكـاِر َوَغـَراِئُس اَألْفَكـاِر" ، رِ  -١٠
  ِإنََّما ُیِریُد اُهللا ِلُیْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل الَبْیِت . 

"َكْشــُف الَخــاِفي ِمــْن ِكتَــاِب الَكــاِفي" ، َوْهــَو َشــْرٌح َعَلــى ِكتَــاِب الَكــاِفي  -١١
 ِفي ِعْلَميِّ الَعُروِض َوالَقَواِفي .



 
 -١٥-

ِلیِل ِبِعْلِم الَخِلیِل" ، َوْهَو ِكتَـاٌب ِفـي الَعـُروِض لَـْم ُیْسـَبْق ِإلَـى "َفْتُح الجَ  -١٢
ِمْثِلِه ، َفِإنَُّه اْسـَتْدَرَك َعلَـى الَخِلیـِل ، َوَردَّ َدائِـَرًة ِمـَن الـدََّواِئِر الَخْمـِس ، َوَجَعَلَهـا َأْرَبعـًا 

 ِبُبْرَهاٍن َقاِئٍم َعَلى َذِلَك .
ِرْكِلـيُّ : "َرَأْیتُـُه "َنْشَأُة السُّالفَ  -١٣ ِة ِبُمْنَشـآِت الِخالفَـِة" ، الَّـِذي َقـاَل َعْنـُه الزِّ

 ِفي َخَزاَنِة محمد سرور الصبان ِبَجدََّة ، َوالنُّْسَخُة َكِثیَرُة التَّْحِریِف .
ــَبِه َوالَفــْرُق َبــْیَن َمــا اْشــَتَبَه" ، َوْهــَو َمْخُطــوٌط ، َوْهــَو ِرَســاَلٌة  -١٤ "ُعــْرُف الشَّ

َباِط ِبالَمْغِرِب . ١٠٥٠ي الَمْجُموِع (فِ   كتاني) ِبَخَزاَنِة الرِّ
 "َكْشُف النَِّقاِب َعْن َأْنَساِب اَألْرَبَعِة اَألْقَطاِب" ، َوْهَو َمْطُبوٌع . -١٥
َساَلِة" . -١٦  ِرَساَلُة "َتْفِصیُل الَمَقاَلِة ِفي التَّْفِصیِل َبْیَن النُُّبوَِّة َوالرِّ
 "الُمْفَرُد الَجاِمُع ِلُمَحاَضَراِت الَجاِمِع" .ِرَساَلُة  -١٧
 ِرَساَلُة "ِحْفُظ الَحَرِم ِفي َأْوَقاِف َأْهِل الَحَرِم" . -١٨
ْوِم" . -١٩ ِل َیْوٍم ِإَذا ثََبَت ِفي َأْثَناِء َشْهِر الصَّ  ِرَساَلُة "ُحْكُم َقَضاِء َأوَّ
 ُأمِّ الُقَرى .َفَواِئُد ُسُلوِك الَوَرى ِبَعَواِئِد ُمُلوِك  -٢٠
 ِإْنَباُء الَبِریَِّة ِباَألْبَناِء الطََّبِریَِّة . -٢١
 النَّاِقُد الَماِضي ِفي التَّْوِفیِق َبْیَن ِعَباَرِتيِّ الزََّمْخَشِريِّ َوالَقاِضي . -٢٢
 َتْحِریُر الَكالِم النَّْفِسي َوَتْحِقیُق الَكالِم الُقْدِسي . -٢٣
ـــــــَعائِ  -٢٤ ـــــــاِطیُن الشَّ ـــــــالطِ َأَس ـــــــالِمیَِّة َوَفَصـــــــاِئُل السَّ یِن َوالَمَشـــــــاِعِر ِر اِإلْس

 .الَحَرِمیَّةِ 
 َواِبُل الثَّجِّ ِفي َبَیاِن ُمْتَعِة الَحجِّ . -٢٥
 ِدیَواُن ِشْعٍر َراِئٍق . -٢٦
 ِدیَواُن ُخَطٍب . -٢٧

 ُج الَبالِبَل .َوَغْیُر َذِلَك ِمْن َحَواٍش َوَتْعِلیَقاٍت َوإِْنَشاَءاٍت َوُمَكاَتَباٍت ُتَهیِّ 



 
 -١٦-

َوَلْم َیَزْل ُمْنَهِمكـًا َعَلـى الِعْلـِم ُمَباِحثـًا ِفیـِه َمْعُروفـًا بِـِه ، َولَـُه اَألْشـَعاُر الرَّاِئقَـُة 
 الُحْلَوُة .

 ُأْسَرُتُه :
ـــيُّ  ـــوُل الُمِحبِّ ـــاِرِق  )١(َیُق ـــي َمَش ـــُهوُروَن ِف ـــَرٍف َمْش ـــٍم َوَش ـــُت ِعْل ـــوَن َبْی : الطََّبِریُّ

َغاِرِبَها ، َوُهْم َأْقَدُم َذِوي الُبُیوِت ِبَمكََّة ، َفِإنَّ الشَّـْیَخ َنْجـَم الـدِّیِن ُعَمـَر ْبـَن اَألْرِض َومَ 
 َفْهٍد َذَكَر َذِلَك ِفي ِكَتاِبِه "التَّْبِیین ِبَتَراُجِم الطََّبِریِّیَن" .

َل َمْن َقِدَم َمكََّة ِمْنُهْم الشَّْیُخ َرِضيُّ ال ـُد ْبـُن َوَقاَل : ِإنَّ َأوَّ دِّیِن َأُبـو َبْكـٍر ُمَحمَّ
َأِبي َبْكِر ْبـِن َعِلـيِّ ْبـِن فَـاِرٍس الُحَسـْیِنيُّ الطََّبـِريُّ ، ِقیـَل : َسـَنَة َسـْبِعیَن َوَخْمَسـِماَئٍة ، 

َل َوَســأَ  –َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم  –َأْو ِفــي الَِّتــي َبْعــَدَها ، َواْنَقَطــَع ِبَهــا ، َوَزاَر النَِّبــيَّ 
ـٌد  اَهللا َتَعاَلى ِعْنـَدُه َأْوالدًا ُعَلَمـاَء ُهـَداًة ُمَرِضـیِّیَن ، َفُوِلـَد لَـُه َسـْبَعُة َأْوالٍد ، َوْهـْم : ُمَحمَّ
َوَأْحَمـــُد َوَعِلـــيُّ َوإِْبـــَراِهیُم َوإِْســـَماِعیُل َوإِْســـَحاُق َوَیْعقُـــوُب ، َوَكـــاُنوا ُكلُّهُـــْم ُفَقَهـــاَء ُعَلَمـــاَء 

ِسیَن ، وَ  َكاَن ُدُخوُل الَقَضاِء َوإَِماَمُة ُمَقاِم ِإْبَراِهیَم ِفي َبْیـِتِهْم َسـَنَة ثَـالٍث َوَسـْبِعیَن ُمَدرِّ
 َوِستِِّماَئٍة ، َكَما َذَكَرُه النَّْجُم ْبُن َفْهٍد ِفي َتاِریِخِه "ِإْتَحاف الَوَرى ِبَأْخَباِر ُأمِّ الُقَرى" .

ْقــُد الثَِّمــیُن ِفــي تَــاِریِخ َبَلــِد اِهللا اَألِمــیِن" ، َوَلــْم َوَذَكــَرُه الَفاِســيُّ ِفــي َتاِریِخــِه "العِ 
تَــَزْل ِإَماَمــُة الَمقَــاِم الَمـــْذُكوِر َمْخُصوَصــًة ِبِهــْم ال َمــْدَخَل َمَعَهـــْم ِفــي َذِلــَك َألْجَنِبـــيٍّ ، 

یــٍد ؛ ِلُوقُــوِع اِإلْذِن َوُكــلُّ َمــْن َكُمــَل ِمــْنُهْم ِللُمَباَشــَرِة ُیَباِشــُر ، َوال َیْحتَــاُج ِإَلــى ِإْذٍن َجدِ 
 الُمْطَلِق َلُهْم ِمْن َزَمِن السَّالِطیِن السَّاِبِقیَن َواَألْشَراِف الُمَتَقدِِّمیَن .

، الدُُّخوَل َمَعُهْم ِفي َذِلـكَ  َواتََّفَق ِفي َعاِم ِإْحَدى َوَأْرَبِعیَن َوَأْلٍف َأنَّ ِإْنَسانًا َرامَ 
، ثُـمَّ َمَنَعـُه الشَّـِریُف َعْبـُد اِهللا ْبـِن الَحَسـِن ، ثُـمَّ َوَرَد َأْمـٌر  َوَوَقَع َكالٌم َطِویـٌل ِفـي َذِلـكَ 

ِمْن َوِزیِر ِمْصَر ِحیَنِئْذ ُمَحمَّد َباَشا ِبَمْنِع الَمْذُكوِر َأْیضًا ، َواْسـَتَمرَّ َذِلـَك ِإَلـى اآلن ، 
ا َكــاِبرًا َعــْن َكــاِبٍر ، َوَیْعِقــُدوَن َعَلْیَهــا َوَمــا َزاَلــِت الَمَناِصــُب الَعِلیَّــُة ِفــي َأْیــِدیِهْم َیَتَلقَّْوَنَهــ

                                                           

 . ٤٦٢-٢/٤٦١) خالصة األثر ١(



 
 -١٧-

ــِة  ــَوى َوالتَّــْدِریِس َواِإلَماَمــِة َوالِخَطاَب ــاِم االْفِتَخــاِر ِبالَخَناِصــِر ِمــَن الَقَضــاِء َوالَفْت ِفــي َمَق
 ِبَبَلِد اِهللا النَِّفیِس .

ـــَة ِفـــي َثالثَـــ ـــاَن َمْنِصـــُب الِخَطاَبـــِة قَـــِدیمًا َیْنَتِقـــُل ِبَمكَّ ِة ُبُیـــوٍت "الطََّبـــِریِّیَن َوَك
َوالظَِّهیـــِریِّیَن َوالنُّــــَوْیِریِّیَن" ، َوَبْیــــُت الطََّبـــِريِّ َأْقــــَدُمُهْم ِفــــي َذِلــــَك َكَمـــا َیْعَلــــُم َمــــْن َكتَــــِب 

 . التََّواِریِخ الَقِدیَمِة ، َوِمْن ُخَطَباِء الطََّبِریِّیَن : الُمِحبِّ الطََّبِريِّ ، َوالَبَهاِء الطََّبِريِّ 
 َبِدیَهُتُه :

ــْوٍم ِبالَمْســِجِد الَحــَراِم ،  ــُه َأمَّ َذاَت َی ــِه ، َأنَّ ــا ُیْحَكــى ِمــْن َبِدیَهِت ــْن َغِریــِب َم َوِم
ـُة  َفَلمَّا َخَرَج ِمَن الَمَقاِم اْعَتَرَضُه َرُجٌل ِمـَن الزَُّهـاِد الُغَرَبـاِء ، َوَقـاَل لَـُه : َیـا َمْوالَنـا َأِئمَّ

! َقاَل َنَعـْم ! َقـاَل : َتْكـِذبُ َمْخَرَج الذَّاِل الُمْعَجَمِة ، َفَقاَل َلُه َنْحُن ؟ فَ َمكََّة ال ُیِجیُدوَن 
َتْكِذُب ! َتْكِذُب ! َثالَث َمرَّاٍت ِفي ِإَباَنِة الـذَّاِل ، َوَقـاَل لَـُه : اْسـَمْع اآلَن ، َهـْل ُنِجیـُد 

 َهى .َمْخَرَجَها َأْم ال ؟ َفاْنَقَطَع الرَُّجُل َخِجًال ، اْنتَ 
 َعِقیَدُتُه :

َیْبُدو ِلي َواِضحًا َأنَّ الطََّبِريَّ َكاَن َسَلِفیOا َبِعیدًا َعِن التََّشیُِّع ، َوَما ُذِكَر 
ى َعْنُه ، اْنُظْر ِإَلى َقْوِلهِ  َرِضَي اُهللا  –َعاِوَیُة َوَكاَن مُ : " )١(َصَحاِبيٌّ ِإالَّ َوَتَرضَّ

ُل مَ  –َعْنهُ  ْن َأْعَطى َأْلَف َأْلَف ِدْرَهٍم ِفي ِصَلٍة ، َوَكاَن ُیْعِطیَها َجَوادًا ، َوْهَو َأوَّ
 . -َرِضَي اُهللا َعْنُهمْ  -ِللَحَسِن َوالُحَسْیِن َوَعْبِد اِهللا ْبِن َجْعَفَر 

 ْبُن َجْعَفَر َعَلي َدَخَل َعْبُد اهللاِ  -َرِضَي اُهللا َعْنُه  –َوَلمَّا َماَت ُمَعاِوَیُة 
ُه : َیا َأِمیَر الُمْؤِمِنیَن ، ِإنَّ ُمَعاِوَیَة َكاَن َیِصُلِني ِفي ُكلِّ َسَنٍة ِبَأْلِف ، َوَقاَل لَ َیِزیدَ 

َأْلِف ِدْرَهٍم، َفَقاَل َیِزیُد: ُحبOا َوَكَراَمًة ُأْعُطوُه َأْلَف َأْلْف َوَأْلَف َأْلَف َوَأْلَف َأْلَف ِدْرَهٍم ، 
َوُأمِّي َیا َأِمیَر الُمْؤِمِنیَن ، َوَما ُقْلُتَها َألَحٍد َقْبَلَك ، َفَقاَل َلُه َعْبُد اِهللا ، ِبَأِبي َأْنَت 

                                                           

 . ٦٤) شرح المقصورة للطبري ق١(
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َفَقاَل َلُه َیِزیُد : َفُكْل َعَلْیَها َأْلَف َأْلَف ُأْخَرى ، َفَخَرَج َعْبُد اِهللا ِبَأْرَبَعِة آالِف َأْلَف 
 .ِدْرَهٍم" 

ــَلِف ُهــَو َمــْذَهبُ  : "َشــْيٌء" :  )١(الَحــقِّ ، َیُقــولُ  َوُیِقــرُّ الطََّبــِريُّ َأنَّ َمــْذَهَب السَّ
ــُق َعَلــى  ــِة َحْیــُث ُیْطَل ــَد َأْهــِل الَحــقِّ ؛ ِخالفــًا ِللُمْعَتِزَل َوَال ُیْطَلــُق ِإالَّ َعَلــى الَمْوُجــوِد ِعْن

 الَمْعُدوِم الُمْمِكِن ُوُجوُدهُ" .
 : )٢(َوَفاُتهُ 

 َوَثالِثیَن َوَأْلٍف ِهْجِریٍَّة . ِفي َسَنِة َثالثٍ  –َرِحَمُه اُهللا  –ُتُوفَِّي الطََّبِريُّ 
 : َسَنَة اْثَنَتْیِن َوَثالِثیَن َوَأْلٍف ِهْجِریٍَّة . )٣(َوِقیلَ 

َوَكاَن َسَبُب َمْوِتِه َأنَُّه َلمَّا َكاَن َلْیَلُة اَألْرِبَعاِء َسْلَخ َشْهِر َرَمَضاَن َأَمَر َحْیَدُر 
لِعیــَد ِفــي َهــَذا الِعیــِد ِإالَّ َخِطیــٌب َحَنِفــيٌّ ، َوَكاَنــِت َباَشــا ُمتَــَولِّي الــَیَمِن َأْن ال َیْخُطــَب ا

النَّْوَبُة ِلِإلَماِم َعْبـِد الَقـاِدِر الطََّبـِريِّ الشَّـاِفِعيِّ ، َوَكـاَن قَـْد َتَهیَّـَأ ِللُخْطَبـِة ، َوَأَخـَذ َجِمیـَع 
ـــمَّاِط َوالَحْلـــَوى َعَلـــى َعـــاَدِة َخطِ  ـــَة ، َفُروِجـــَع َمـــا َتَرتَّـــَب َعَلْیَهـــا ِمـــَن السُّ یـــِب الِعیـــِد ِبَمكَّ

ــْم َیْفَعــْل ، َوَشــدََّد ِفــي َمْنِعــِه ُمَباَشــَرَة ُخْطَبــِة الِعیــِد ، َفَتِعــَب  َحْیــَدُر َباَشــا ِفــي َذِلــَك ، َفَل
 ِلَذِلَك اِإلَماُم َعْبُد الَقاِدِر َتَعبًا َشِدیدًا ، َفَمـاَت َفْجـَأًة ، َوُصـلِّى َعَلْیـِه َبْعـَد َصـالِة الِعیـدِ 

 ِمْن َیْوِمِه .
: ِإنَُّه َماَت َمْسُمومًا ، َفَلمَّا َبلَـَغ الَخَبـُر الشَّـِریُف ِإْدِریـُس َتِعـَب ِلـَذِلَك  )٤(َوِقیلَ 

ـــُه  ـــَع َشـــوَّاٍل َوَمَع ـــَة َراِب ـــَدَخَل َمكَّ ـــِة ، َف ـــَدُه ِمـــَن الَمَحبَّ ـــاِدِر ِعْن ـــِد الَق ِلَمـــا َكـــاَن ِلِإلَمـــاِم َعْب
یُع اَألْشَراِف َوالُقوَّاِد ِفـي َمْوِكـٍب َعِظـیٍم ، َوَأْكَرَمُهَمـا َحْیـَدُر َباَشـا الشَِّریُف ُمْحِسٌن َوَجمِ 

                                                           

 . ٩٠) شرح المقصورة للطبري ق١(
 . ٤/٤٤ واألعالم ١٦٨وعقد الجواهر والدرر  ٢/٤٦١) خالصة األثر ٢(
 . ١٦٨) عقد الجواهر والدرر ٣(
 . ١٦٨) عقد الجواهر والدرر ٤(
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ــٍل  ــُه َمــا َیْحَتاُجــُه ِمــْن ِإِب ــَیَمِن ، َوَأْحَضــَرا َل ــَه ِإَلــى ال ــُه التََّوجُّ ــا ِمْن ــَة اِإلْكــَراِم ، َوَطَلَب َغاَی
 َوَنْحِوَها .

ـــ )١(َوِقیـــلَ  ـــي ال ـــاُم ُمْحِی ـــُوفَِّي اِإلَم ـــى : ُت ـــِن َیْحَی ـــِد ْب ـــِن ُمَحمَّ ـــاِدِر ْب ـــُد الَق دِّیِن َعْب
َفَة ، َیــْوَم ِعیــِد الِفْطــِر ، َســَنَة َثالِثــیَن َوَأْلــٍف  ــَة الُمَشــرَّ ــاِفِعيُّ ِبَمكَّ الطََّبــِريُّ الُحَســْیِنيُّ الشَّ

 ِهْجِریٍَّة .
الِعیــــِد ،  ه) َبْعــــَد َصـــالةِ ١٠٦١َوَصـــلَّى َعَلْیــــِه َأُخـــوُه َعْبــــُد اِهللا الطََّبـــِريُّ (ت

 . )٢(َوُدِفَن ِبالِمْعالِة ِفي َقْبِر الُمِحبِّ الطََّبِريِّ 
 َمْنَهُج الطََّبِريِّ ِفي َشْرِح الَبَدیِعیِة :

، الَبـِدیِعیَّاِت َوُشـرَّاُحَها أوًال : اتََّبَع الطََّبِريُّ الَمْنَهَج الَِّذي َساَر َعَلْیِه َأْصـَحابُ 
 يِّ الدِّیِن الِحلِّيِّ ، َعَلى النَّْحِو اآلِتي :ِمْثل َشْرِح َبِدیِعیَِّة َصفِ 

 ُمَقدَِّمةٌ " -١
ـا َعَسـى َأْن َیْشـَتِمَل َعَلْیـِه ِمـْن ُكـلِّ  ِفیَما َیْنَبِغي َأْن ُیَقدََّم َأَمـاَم الَمْقُصـوِد ، ِممَّ

 َمْعنًى َبِدیٍع َیْمَتدُّ َنَظُر النَّاِظِر ِإَلْیِه :
ــاَرٌة َعــ ــَداِء : ِعَب ِة ُحْســُن االْبِت ــْبِك َوِصــحَّ ــِظ َوُحْســِن السَّ ــِة اللَّْف ْن التَّــَأنُِّق ِبُعُذوَب

 أ) .٤( الَمْعَنى َوالتََّجنُِّب َعمَّا َیَتَطیَُّر ِبِه"
ــــِذْكِر الُمْصــــَطَلِح الَبــــِدیِعيِّ ، ثُــــمَّ  -٢ ــــَواِن الَبــــِدیِع ، َوَذِلــــَك ِب َذَكــــَر ُمْعَظــــَم َأْل

ْلِتَفاُت : االْنِتَقاُل ِمـْن ِإْحـَدى الطُّـُرِق الثَّالثَـِة الَّتِـي اال) : "٣َتْعِریِفِه، َوِمثَال َذِلَك (ص
 ِهَي التََّكلُُّم َوالِخَطاُب َوالَغْیَبُة ِإَلى آِخَر ِمْنَها .

 الَكالُم الَجاِمُع : ُهَو َأْن َیْأِتَي الشَّاِعُر ِبَبْیٍت َتُكوُن َجْمَلُتُه ِحَكمًا َوَمَواِعَظ .

                                                           

 . ١٥٨) عقد الجواهر والدرر ١(
 . ٢٧٠ومختصر نشر النور والزهر  ٢/١٠٤) األزهار الطیبة النشر ٢(
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ـُه ، َفَیْخـُرُج الَقْوُل الُمـَراُد بِـ ِه الَجـدُّ : ُهـَو َأْن َیْقُصـَد الُمـَتَكلُِّم َمـْدَح َأَحـٍد َأْو َذمَّ
 َذِلَك َمْخَرَج الَهْزِل الُمْعِجِب" .

 ُثمَّ َذَكَر َمْنُظوَمِتِه الَِّتي َقاَم ِبَتْعِریِف ُمْصَطَلَحاِتَها . -٣
یَُّة الَمْخُطوَطِة :  َأَهمِّ

 َجِدیٍد ِللطََّبِريِّ ، ُثمَّ َتْحِقیُقُه َوَنْشُرُه . الُوُقوُف َعَلى ُمَؤلَّفٍ  -١
 .َهَذا اللَّْوِن ِمَن الَبِدیعِ  َهَذا التَّْحِقیُق ُیِریَنا ُقْدَرَة الطََّبِريِّ َعَلى النَّْظِم ِفي -٢
 یَِّة .َهَذا التَّْحِقیُق ُیِضیُف َجِدیدًا ِإَلى ُتَراِث الَبِدیِعیَّاِت ِفي الَمْكَتَبِة الَعَربِ  -٣

 الطََّبِريُّ َوَفنُّ الَبِدیِعیَّاِت :
ــــْرِن الثَّــــاِمِن  ــــي الَق ــــِدیِعیَّاُت : "ِهــــَي َمْجُموَعــــٌة ِمــــَن الَقَصــــاِئِد ، َظَهــــَرْت ِف الَب
، َواْســَتَمرَّْت َحتَّــى الَقــْرِن الرَّاِبــِع َعَشــر ، َوَغَرُضــَها الَمــِدیُح النََّبــِويُّ ، َوَغاَیُتَهــا  الِهْجــِريِّ

ْنـَواِع الَبـِدیِع ِضـْمَن َأْبَیاِتَهــا ، َنـْوٌع ِفـي ُكـلِّ َبْیـٍت ، َیُصــبُّ َذِلـَك ُكلُّـُه ِفـي َقاَلــٍب َجْمـُع أَ 
ــْن ِخــالِل  ــَذا الَقالَــُب الَّــِذي اْشــُتِهَر ِم ــیِم الَمْكُســوَرِة ، َه ــْن َبْحــِر الَبِســیِط ، َوَرِويِّ الِم ِم

"  . )١((َبْرَأِة) الُبوِصیِريِّ
ــِريُّ  ــِدیِعیَّاتِ َعــاَش الطََّب ــَر ِفیَهــا َفــنُّ الَب ــَرِة الَِّتــي اْزَدَه ــي الَفْت ــِة  )٢(ِف ــل َبِدیِعیَّ ِمْث

َمــِويِّ ،  ــَة الحَّ ــِة اْبــِن ِحجَّ ــدِّیِن الُموِصــِليِّ َوَبِدیِعیَّ ــِة ِعــزِّ ال ــدِّیِن الِحلِّــيِّ وَبِدیِعیَّ َصــِفيِّ ال
ـــْرِن الثَّـــا ـــي الَق ـــِدیِع ِف ـــنِّ ِمـــَن الَب ـــِم َوُظُهـــوُر َهـــَذا الَف َع َأْصـــَحاَب الِهَم ِمِن الِهْجـــِريِّ َشـــجَّ

ِق .  الَعاِلَیِة َكالطََّبِريِّ ِإَلى الُمَعاَرَضِة َوالتَّْقِلیِد َوالتََّفوُّ
ُســوِل  َصــلَّى  –َوَهــَذا اللَّــْوُن ِمــَن الــنَّْظِم ُهــَو ِعَبــاَرٌة َعــْن َقِصــیَدٍة ِفــي َمــْدِح الرَّ

ــاِعُر َقاِفَیــَة الِمــیِم الَمْكُســوَرِة ، َوَتُكــوُن ِمــْن الَبْحــِر ، َیْلَتــِزُم –اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم  ِفیَهــا الشَّ
 الَبِسیِط ، َوِفي ُكلِّ َبْیٍت ِمْنَها َیْذُكُر َلْونًا ِمْن َأْلَواِن الَبِدیِع .

                                                           

 . ٦) البدیعیات ١(
 . ٥١-٥٠) شرح البدیعیة البن جابر الهواري ٢(
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ه) َماَئــًة َوَخْمســًة َوَأْرَبِعــیَن ٧٤٩َوَقــْد َبَلَغــْت َبِدیِعیَّــُة َصــِفيِّ الــدِّیِن الِحلِّــيِّ (ت
ــــٍد  ــــيِّ ُمَحمَّ ــــي َمــــْدِح النَِّب ــــْعِر ، َقاَلهَــــا ِف ــــًا ِمــــَن الشِّ ، –ْیــــِه َوَســــلََّم َصــــلَّى اُهللا َعلَ  –َبْیت

 :َوَمْطَلُعَها
 َواْقـــِر السَّـــالَم َعَلـــى ُعـــْرٍب ِبـــِذي َســـَلمِ   ِإْن ِجْئَت َسْلعًا َفَسْل َعـْن ِجیـَرِة الَعلَـمِ 

ــــُن َجــــاِبٍر الهَّــــَواِريُّ (ت ــــا اْب ــــًة َوَواِحــــدًا ٧٨٠َوَأمَّ ــــْد َبَلَغــــْت َبِدیِعیَّتُــــُه َماَئ ه) َفَق
ُســوِل  ــْدِح الرَّ ــي َم ــا ِف ــَن الشِّــْعِر ، َقاَلَه ــًا ِم ــِه َوَســلََّم  –َوَخْمِســیَن َبْیت ، –َصــلَّى اُهللا َعَلْی

 َوَمْطَلُعَها :
ــــــــْم َســــــــیَِّد اُألَمــــــــمِ  ــــــــِزْل َوَیمِّ ــْر   ِبَطْیَبــــــــَة اْن ــْدَح َواْنُث ــُه الَم ــَب الَكِلــمِ  َواْنُشــْر َل  َطیِّ

ُســوِل ٧٨٩َكَمــا َنَظــَم ِعــزُّ الــدِّیِن الُموِصــِليُّ َبِدیِعیََّتــُه (ت  –ه) ِفــي َمــْدِح الرَّ
 ، ِفي َماَئٍة َوَأْرَبِعیَن َبْیتًا ِمَن الشِّْعِر ، َوَمْطَلُعَها :–َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم 

ــــــــمِ   َبَراَعـــــــٌة َتْســـــــَتِهلُّ الـــــــدَّْمَع ِفـــــــي الَعَلـــــــمِ  ــــــــَرِد الَعَل ــــــــَداِء الُمْف ــــــــْن ِن ــــــــاَرٌة َع  ِعَب

ـــِويُّ (ت ـــَة الَحَم ـــُن ِحجَّ ُســـوِل ٨٣٧َكَمـــا َنَظـــَم اْب ـــي َمـــْدِح الرَّ ـــُه ِف  –ه) َبِدیِعیََّت
 ، ِفي َماَئٍة َواْثَنْیِن َوَأْرَبِعیَن َبْیتًا ِمَن الشِّْعِر ، َوَمْطَلُعَها :–َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم 

ـــــــمِ   ِتَدا َمْدِحُكْم َیا ُعْرَب ِذي َسَلمِ ِلي ِفي ابْ   َبَراَعـــــــٌة َتْســـــــَتِهلُّ الـــــــدَّْمَع ِفـــــــي الَعَل

ــــا الطََّبــــِريُّ (ت  الِثــــیَن َبْیتــــًا ِمــــَن ه) َفَقــــْد َبَلَغــــْت َبِدیِعیَّتُــــُه َماَئــــًة َوثَ ١٠٣٣َوَأمَّ
 ، َوَمْطَلُعَها :–َم َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّ  –، َقاَلَها ِفي َمْدِح الرَُّسوِل الشِّْعرِ 

 َأْبــَدى (َبَراَعــَة االْســِتْهالِل) ِفــي الَعلَــمِ   ُحْســــُن اْبِتــــَداِء َمــــِدیِحي َحــــيَّ ِذي َســــَلمِ 

ـــــــمُ  ـــــــِه َفُه ـــــــُأمَّ َســـــــْلعًا َوَســـــــْل َعـــــــْن َأْهِل ـــارًا ِبُبْعـــِدِهمِ   َف ـــوا) ِفـــي الَحَشـــا َن ـــْد (َركَُّب  َق

ــــــــِريُّ (ت  ــــــــُب الطََّب ــــــــ١٠٣٣َوَحْس ــــــــيِّ ه) َأْن ُیَع ــــــــدِّیِن الِحلِّ ــــــــَع َصــــــــِفيِّ ال دَّ َم
َفِديِّ (ت٧٤٩(ت ه) ٧٨٠ه) َواْبِن َجاِبٍر الهَـوَّاِريِّ (ت٧٦٤ه) َوَصالِح الدِّیِن الصَّ

ه) ِمـْن َأْصــَحاِب الَبــِدیِعیَّاِت الَّـِذیَن َعاُشــوا ِفــي َقــْرٍن ٧٨٩َوِعـزِّ الــدِّیِن الُموِصــِليِّ (ت
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ـــْرِن الثَّـــاِمِن ال ـــي تُـــوَزُن ِبَهـــا َواِحـــٍد ُهـــَو الَق ـــوَزُن ِبـــالَمَواِزیِن الَِّت ِهْجـــِريِّ ، َوَأنَّ َبِدیِعیََّتـــُه ُت
َأْمثَـاِل  –َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم  –َبِدیِعیَّاُتُهْم ، َوَأنَُّه َمـَع ِكَبـاِر الَمـاِدِحیَن ِلَرُسـوِل اِهللا 

ـــــاِس (ت٦٩٥الُبوِصـــــیِريِّ (ت ـــــِن َســـــیِِّد النَّ ـــــاِن اَألْنَدُلِســـــيِّ ه) َوأِ ٧٣٤ه) َواْب بِـــــي َحیَّ
 :یَّْیِن ، َوَقَصـاِئُدُهْم ِهـيَ ه) ، َوَقْد َعاُشوا ِفي الَقْرَنْیِن السَّاِبِع َوالثَّاِمِن الِهْجـرِ ٧٤٥(ت

(ُذْخـُر الَمَعــاِد ِفــي ُمَعاَرَضــِة َباَنــْت ُســَعاُد) ِلْلُبوِصــیِريِّ ، َو(ُعــدَُّة الَمَعــاِد ِفــي َعــُروِض 
َألبِـي  ْبِن َسیِِّد النَّاِس، َو(الَمْوِرُد الَعـْذُب ِفـي َمَعاَرَضـِة َقِصـیَدِة َكْعـٍب)َباَنْت ُسَعاُد) ال

 . )١(َحیَّان
 َوْصُف النَُّسِخ :

اْعَتَمْدُت ِفي َتْحِقیِق َمْخُطوَطـِة "َشـْرِح الَبِدیِعیَّـِة" ِللطََّبـِريِّ َعلَـى َأْرَبـِع ُنْسـٍخ ،  
 َوْهَي :

ْمِز (أ) :: ُنْسَخُة الَمكْ  اُألوَلى  َتَبِة اَألْزَهِریَِّة اُألوَلى ، َوَرَمْزُت َلَها ِبالرَّ
ـــاُت  ـــِة ، َوْهـــَي ِضـــْمُن َمْخُطوَطـــة "اآلَی ـــِة اَألْزَهِریَّ َوْهـــَي َمْحُفوَظـــٌة ِفـــي الَمْكَتَب

 ٣٠٩٩ب) ، تحت َرقَـم (١٢-أ٤الَمْقُصوَرُة َعَلى اَألْبَیاِت الَمْقُصوَرِة" ، ِمَن الَوَرَقِة (
 ه) .١٠٨٠الشوام) ، وتاریخ نسخها ( ٩١٠٢٦( بالغة)

 َوَتَقُع َهِذِه النُّْسَخُة ِفي ِتْسِع َوَرَقاٍت ، والُعْنَواُن َغْیُر ُمْثَبٍت .
َوَمْسَطَرُتَها َواِحٌد َوِعْشُروَن َسْطرًا ، َوِفي ُكلِّ َسْطٍر َحَواَلْي َثَمـاِني َكِلَمـاٍت ، 

 ٌط .َوْهَي َتامٌَّة ال ُیوَجُد ِبَها َسقْ 
 َوْهَي ُنْسَخٌة َواِضَحٌة َوَخطَُّها َمْشِرِقيٌّ .

 ُمَقدَِّمةٌ "أ) بِـ : ٤َوَتْبَدُأ الَوَرَقُة اُألوَلى (
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ــا َعَســى َأْن َیْشــَتِمَل َعَلْیــِه ِمــْن ُكــلِّ َمْعنــًى  ِفیَمــا َیْنَبِغــي َأْن ُیَقــدََّم َأَمــاَم الَمْقُصــوِد ، ِممَّ
 ِإَلْیِه : َبِدیٍع َیْمَتدُّ َنَظُر النَّاِظرِ 

ِة  ــْبِك َوِصــحَّ ــِظ َوُحْســِن السَّ ــِة اللَّْف ــاَرٌة َعــْن التَّــَأنُِّق ِبُعُذوَب ــَداِء : ِعَب ُحْســُن االْبِت
 الَمْعَنى َوالتََّجنُِّب َعمَّا َیَتَطیَُّر ِبِه" .

 :  ب)١٢(َوِفي الَوَرَقِة اَألِخیَرِة 
ـــهُ ١٣٠ ـــُد ُموِجُب ـــِه َفالَوْع ـــْرُت ِب ـــِإْن َظِف  ًال َفـــــــِإنَّ َرَجـــــــاِئي (ُحْســـــــُن ُمْختَـــــــَتِم)َأوَّ   . َف

 َتِتمٌَّة .
 : ُنْسَخُة الَمْكَتَبِة اَألْزَهِریَِّة الثَّاِنَیِة ، َوَرَمْزُت َلَها ِبالرَّْمِز (ب) : الثَّاِنَیةُ 

ـــاُت  ـــِة ، َوْهـــَي ِضـــْمُن َمْخُطوَطـــة "اآلَی ـــِة اَألْزَهِریَّ َوْهـــَي َمْحُفوَظـــٌة ِفـــي الَمْكَتَب
 ٩٣٥٥أ) ، َتْحــَت َرَقـــم (٩-أ٣وَرُة َعلَــى اَألْبَیـــاِت الَمْقُصــوَرِة" ، ِمــَن الَوَرَقـــِة (الَمْقُصــ
 ه) .١٢١٩دمیاط) ، َوَتاِریُخ َنْسِخَها ( ١٣١٨٣٧أدب) (

 َوَتَقُع َهِذِه النُّْسَخُة ِفي َسْبِع َوَرَقاٍت ، والُعْنَواُن َغْیُر ُمْثَبٍت .
َســْطرًا ، َوِفــي ُكــلِّ َســْطٍر َحــَواَلْي ِإْحــَدى َعَشــَرَة  َوَمْســَطَرُتَها َثَمــاٍن َوِعْشــُرونَ 

 َكِلَمًة، َوْهَي َتامٌَّة ال ُیوَجُد ِبَها َسْقٌط .
 َوْهَي ُنْسَخٌة َواِضَحٌة َوَخطَُّها َمْشِرِقيٌّ .

 ُمَقدَِّمةٌ "أ) بِـ : ٣َوَتْبَدُأ الَوَرَقُة اُألوَلى (
ــا َعَســى َأْن َیْشــَتِمَل َعَلْیــِه ِمــْن ُكــلِّ َمْعنــًى ِفیَمــا َیْنَبِغــي َأْن ُیَقــدََّم َأَمــاَم  الَمْقُصــوِد ، ِممَّ

 َبِدیٍع َیْمَتدُّ َنَظُر النَّاِظِر ِإَلْیِه :
ِة  ــْبِك َوِصــحَّ ــِظ َوُحْســِن السَّ ــِة اللَّْف ــاَرٌة َعــْن التَّــَأنُِّق ِبُعُذوَب ــَداِء : ِعَب ُحْســُن االْبِت

 یَُّر ِبِه" .الَمْعَنى َوالتََّجنُِّب َعمَّا َیَتطَ 
 :  أ)٩(َوِفي الَوَرَقِة اَألِخیَرِة 
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ـــهُ ١٣٠ ـــُد ُموِجُب ـــِه َفالَوْع ـــْرُت ِب ـــِإْن َظِف  َأوًَّال َفـــــــِإنَّ َرَجـــــــاِئي (ُحْســـــــُن ُمْختَـــــــَتِم)  . َف

 َتِتمٌَّة .
 (ج) : : ُنْسَخُة الَمْكَتَبِة اَألْزَهِریَِّة الثَّاِلَثِة ، َوَرَمْزُت َلَها ِبالرَّْمزِ  الثَّاِلَثةُ 

ـــاُت  ـــِة ، َوْهـــَي ِضـــْمُن َمْخُطوَطـــة "اآلَی ـــِة اَألْزَهِریَّ َوْهـــَي َمْحُفوَظـــٌة ِفـــي الَمْكَتَب
 ٩٣٧٨ب) ، َتْحَت َرقَـم (١٢-أ٤الَمْقُصوَرُة َعَلى اَألْبَیاِت الَمْقُصوَرِة" ، ِمَن الَوَرَقِة (

 ه) .١٢٢١دمیاط) ، َوَتاِریُخ َنْسِخَها ( ١٣١٨٦٠أدب) (
 ِذِه النُّْسَخُة ِفي ِتْسِع َوَرَقاٍت ، والُعْنَواُن َغْیُر ُمْثَبٍت .َوَتَقُع هَ 

َوَمْسَطَرُتَها َواِحـٌد َوِعْشـُروَن َسـْطرًا ، َوِفـي ُكـلِّ َسـْطٍر َحـَواَلْي ِتْسـِع َكِلَمـاِت ، 
 َوْهَي َتامٌَّة ال ُیوَجُد ِبَها َسْقٌط .

 .َوْهَي ُنْسَخٌة َواِضَحٌة َوَخطَُّها َمْشِرِقيٌّ 

 ُمَقدَِّمةٌ "أ) بِـ : ٤َوَتْبَدُأ الَوَرَقُة اُألوَلى (
ــا َعَســى َأْن َیْشــَتِمَل َعَلْیــِه ِمــْن ُكــلِّ َمْعنــًى  ِفیَمــا َیْنَبِغــي َأْن ُیَقــدََّم َأَمــاَم الَمْقُصــوِد ، ِممَّ

 َبِدیٍع َیْمَتدُّ َنَظُر النَّاِظِر ِإَلْیِه :
ــاَرٌة َعــْن التَّــ ــَداِء : ِعَب ِة ُحْســُن االْبِت ــْبِك َوِصــحَّ ــِظ َوُحْســِن السَّ ــِة اللَّْف َأنُِّق ِبُعُذوَب

 الَمْعَنى َوالتََّجنُِّب َعمَّا َیَتَطیَُّر ِبِه" .
 :  ب)١٢(َوِفي الَوَرَقِة اَألِخیَرِة 

ـــهُ ١٣٠ ـــُد ُموِجُب ـــِه َفالَوْع ـــْرُت ِب ـــِإْن َظِف  َأوًَّال َفـــــــِإنَّ َرَجـــــــاِئي (ُحْســـــــُن ُمْختَـــــــَتِم)  . َف

 . َتِتمَّةٌ 
 : ُنْسَخُة َداِر الُكُتِب الِمْصِریَِّة ، َوَرَمْزُت َلَها ِبالرَّْمِز (د) : الرَّاِبَعةُ 

ـــَداِر الُكتُـــِب الَمْصـــِریَِّة َرَقـــم ( شـــعر تیمـــور) ، َوْهـــَي  ٥٤٩َوْهـــَي َمْحُفوَظـــٌة ِب
 ِضْمُن َمْخُطوَطة "اآلَیاُت الَمْقُصوَرُة َعَلى اَألْبَیاِت الَمْقُصوَرِة" .
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ـــــ ـــــْفَحِة (َوَتَق ـــــَن الصَّ ـــــاِني َصـــــْفَحاٍت ، ِم ـــــي َثَم ) ، ١٠-٣ُع َهـــــِذِه النُّْســـــَخُة ِف
 والُعْنَواُن َغْیُر ُمْثَبٍت .

َوَمْســَطَرُتَها َثالثَــٌة َوَثالِثـــیَن َســْطرًا ، َوِفـــي ُكــلِّ َســْطٍر َحـــَواَلْي َخْمــَس َعَشـــَرَة 
 "ُمَقدَِّمةٌ  َقدَِّمَة (َشْرِح الَبِدیِعیَِّة) ، َوْهَو :َكِلَمًة، َوْهَي َتامٌَّة ال ُیوَجُد ِبَها َسْقٌط ِإالَّ مُ 

ــا َعَســى َأْن َیْشــَتِمَل َعَلْیــِه ِمــْن ُكــلِّ َمْعنــًى  ِفیَمــا َیْنَبِغــي َأْن ُیَقــدََّم َأَمــاَم الَمْقُصــوِد ، ِممَّ
 َبِدیٍع َیْمَتدُّ َنَظُر النَّاِظِر ِإَلْیِه :

ــاَرٌة َعــْن التَّــ ــَداِء : ِعَب ِة ُحْســُن االْبِت ــْبِك َوِصــحَّ ــِظ َوُحْســِن السَّ ــِة اللَّْف َأنُِّق ِبُعُذوَب
 الَمْعَنى َوالتََّجنُِّب َعمَّا َیَتَطیَُّر ِبِه .

 َبَراَعُة االْسِتْهالِل : االْفِتَتاُح ِبَما ُیَناِسُب الَمْقُصوَد .
ِمـْن َكِلَمتَـْیِن ِبَشـْرِط  ِجَناُس التَّْرِكیِب : ُهَو َأْن َیُكوَن َأَحُد الُمَتَجاِنَسْیِن ُمَركَّبـاً 

 اْخِتالِفِهَما ِفي الَخطِّ .
َناُس الُمَلفَُّق : ُهَو َأْن َیُكوَن ُكلُّ َواِحٍد ِمَن الُمَتَجاِنَسْیِن"  . الجِّ

 َوْهَي ُنْسَخٌة َواِضَحٌة َوَخطَُّها َمْشِرِقيٌّ .

ْفَحِة (  اْخِتالِف َخطَّْیِهَما . "ُمَركَّبًا ِمعَ ) بِـ : ٣َوَتْبَدُأ الَمْخُطوَطُة ِبالصَّ
ُف : َما اْخَتَلَف ِفیِه الُمَتَجاِنَساِن ِبالنَّْقِط" .  الِجَناُس الُمَصحَّ

ْفَحِة اَألِخیَرِة   :  )١٠(َوِفي الصَّ
ـــهُ ١٣٠ ـــُد ُموِجُب ـــِه َفالَوْع ـــْرُت ِب ـــِإْن َظِف  َأوًَّال َفـــــــِإنَّ َرَجـــــــاِئي (ُحْســـــــُن ُمْختَـــــــَتِم)  . َف

 َتِتمٌَّة .
 الَبِدیِعیَِّة : َتْوِثیٌق َوِنْسَبٌة : َشْرحُ 

" َشـْرُح الَبِدیِعیَّـةِ َلقَـْد تَـَواَفَرْت لَـَديَّ اَألِدلَّـُة الَكاِفَیـُة الَِّتـي تُْثبِـُت َأنَّ َمْخُطوَطـَة "
 ه) ، َوْهَي :١٠٣٣-٩٧٦ِلَعْبِد الَقاِدِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َیْحَیى الطََّبِريِّ الَمكِّيِّ (
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ـــى َمـــا ُوِجـــ -١ ـــاُت الَمْقُصـــوَرُة َعَل ـــَواِن َجِمیـــِع النَُّســـِخ : "اآلَی ـــِة ُعْن َد ِفـــي َوَرَق
ــِن  ــٍد ْب ــِن ُمَحمَّ ــاِدِر ُمْحــِي الــدِّیِن ْب ــِد الَق ــْأِلیُف اِإلَمــاِم الَعالََّمــِة َعْب َأْبَیــاِت الَمْقُصــوَرِة ، َت

 .ُه اُهللا َتَعاَلى ، َوَرِضَي َعْنُه"َیْحَیى الطََّبِريِّ الُحَسْیِنيِّ الشَّاِفِعيِّ الِمكِّيِّ ، َرِحمَ 
ِنْســـَبُة َبْعـــِض َأْصـــَحاِب التَّـــَراُجِم َمْخُطوَطـــَة "َشـــْرُح الَبِدیِعیَّـــِة" ، ِللَعالََّمـــِة  -٢

-٢/٤٥٧َعْبِد الَقاِدِر ْبِن ُمَحمٍَّد الطََّبِرّي َكـالُمِحبِّي ِفـي ُخالَصـِة اَألثَـِر 
ــــــي َســــــْمِط النُُّجــــــومِ  ٤٥٨ ــــــَواِلي  ، َوالَعاِصــــــِميِّ ِف ،  ٤٠٠-٤/٣٩٨الَع

لِّي َباَعَلِوي ِفـي َعْقـِد الَجـَواِهِر َوالـدَُّرِر  ، َوَأبِـي الَخْیـِر الِمكِّـيِّ  ١١٦َوالشِّ
ــيِّ ِفــي  ٢٧٠-٢٦٧ِفــي ُمْخَتَصــِر َنْشــِر النُّــوِر َوالزَّْهــِر  ، َوالــدَّْهَلِويِّ الِمكِّ

ــــــِة النَّْشــــــِر  ــــــي اَألْعــــــالِم الِزرْ ، وَ  ١٠٤-٢/١٠٢اَألْزَهــــــاِر الطَّیَِّب ــــــي ِف كِل
٤/٤٤. 

َوُر الُمْخُطوَطُة الُمْرَفَقُة ِبالتَّْرِتیِب ِهَي :  الصُّ
 ورقة العنوان من النسخة (أ) .

 الورقة األخیرة من النسخة (أ) . 
 الورقة األولى من النسخة (ب) .
 الورقة األخیرة من النسخة (ب) .
 الورقة الوسطى من النسخة (ج) .

 سخة (د) .ورقة العنوان من الن
 الورقة األولى من النسخة (د) .
 الورقة األخیرة من النسخة (د) .
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 أ/٤/النَّصُّ ُمَحقَّقًا 
 الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ  ِبْسِم اهللاِ 

  
 ُمَقدَِّمةٌ 

 ِفیَما َیْنَبِغي َأْن ُیَقدََّم َأَماَم الَمْقُصودِ 
 ْن ُكلِّ َمْعنًى َبِدیٍع َیْمَتدُّ َنَظُر النَّاِظِر ِإَلْیِه :ِممَّا َعَسى َأْن َیْشَتِمَل َعَلْیِه مِ 

ـــَداِء : ِعَبـــاَرٌة َعـــْن التَّـــَأنُِّق ِبُعُذوَبـــِة اللَّْفـــِظ / ـــْبِك ٤ُحْســـُن االْبِت ب/ َوُحْســـِن السَّ
ِة الَمْعَنى َوالتََّجنُِّب َعمَّا َیَتَطیَُّر ِبِه .  َوِصحَّ

 اُح ِبَما ُیَناِسُب الَمْقُصوَد .َبَراَعُة االْسِتْهالِل : االْفِتتَ 
ِجَناُس التَّْرِكیِب : ُهَو َأْن َیُكوَن َأَحُد الُمَتَجاِنَسْیِن ُمَركَّبـًا ِمـْن َكِلَمتَـْیِن ِبَشـْرِط 

 اْخِتالِفِهَما ِفي الَخطِّ .
ـــاُس الُمَلفَّـــُق : ُهـــَو َأْن َیُكـــوَن ُكـــلُّ َواِحـــٍد ِمـــَن الُمَتَجاِنَســـْیِن ُمَركَّبـــاً  َن ِمـــَع  الجِّ

 . )١(اْخِتالِفِهَما َخطOا
ُف : َما اْخَتَلَف ِفیِه الُمَتَجاِنَساِن ِباللَّْفظِ   . )٢(الِجَناُس الُمَصحَّ

 ِفیِه ِبالَحَرَكاِت . )٣(الِجَناُس الُمَحرَُّف : َما اْخَتَلَفا
ــــا ــــاُس اللَّْفِظــــيُّ : َمــــا اْخَتَلَف ِلَتْحِقیــــِق  ِفیــــِه َخطOــــا ال َلْفظــــًا ، َوال َنَظــــراً  )٤(الِجَن

 اْخِتالِف الَمَخاِرِج .
 الِجَناُس الَمْقُلوُب : ِعَباَرٌة َعْن َكِلَمٍة ُیْذَكُر َمَعَها َمْعُكوُس ُكلِّ ُحُروِفَها .

 الِجَناُس الُمَطرَُّف : َما َزاَد ِفي ِإْحَدى َكِلَمَتْیِه َحْرٌف ِمَن اُألوَلى .
                                                           

 ) د : "اْخِتالِف َخطَّْیِهَما" .١(
 ) د : "ِبالنَّْقِط" .٢(
 ) أ؛ب؛ج : "اْخَتَلَف" .٣(
 ) أ؛ب؛ج : "اْخَتَلَف" .٤(
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 َلْفظًا َوَخطOا . )١(الِجَناُس التَّامُّ : َما اتََّفَقا ِفیهِ 
 الِجَناُس الالَِّحُق : َما اْخَتَلَفا ِفیِه ِبَحْرٍف َبِعیِد الَمْخَرِج َعْن ُمَماَثَلٍة .

 الِجَناُس الَمْعَنِويُّ : ِذْكُر األَْلَفاِظ الَِّتي ُیَراُد ِبَها ُمَراِدُفَها .
اُألْخــَرى ِبَحــْرٍف ِفــي  ِن َعَلــىالِجَنـاُس الُمــَذیَُّل : َمــا َزاَدْت ِفیــِه ِإْحــَدى الَكِلَمتَــیْ 

 .اآلِخرِ 
 التَّْوِشیُح : ِذْكُر َكِلَمٍة ِفي الَبْیِت ُتَؤهُِّلُه ِللَمْعَنى الَمْقُصوِد ، َوَتْشَتِمُل َعَلْیِه .

ــاِعُر َأَخــَذ ِفــي َغــَرٍض ِمــْن َغــَزٍل َأْو َغْیــِرِه ،  االْســِتْطَراُد : ُهــَو َأْن َیُكــوَن الشَّ
ــْد َفَیْســَتْطِرُد إِ  ــْم َیُع ــِه ، َوإِْن َل ــا َكــاَن َعَلْی ــى َم ــمَّ َیُعــوُد ِإَل ــِدیٍع ، ُث ــْوٍع َب ــِرِه ِبَن ــِر َغْی ــى ِذْك َل

 ُیَسمَّى ُخُروجًا .
 الطَِّباُق : الَجْمُع َبْیَن َمْعَنَیْیِن ُمَتَقاِبَلْیِن ِفي الُجْمَلِة .

َوُمَقاَبلَـُة ُكـلٌّ ِمْنَهـا ِبُضـدِِّه ِفـي الُمَقاَبَلُة : اِإلْتَیاُن ِبَأْشـَیاَء ِفـي َصـْدِر الَبْیـِت ، 
 الَعْجِز َعَلى التَّْرِتیِب .

االْســـِتْخَداُم : ِإْطـــالُق َلْفـــٍظ َلـــُه َمْعَنَیـــاِن َفـــَأْكَثَر ، َوإَِراَدُة َواِحـــٍد ، ثُـــمَّ َتْضـــِمیُن 
 َغْیِرِه.

َناُه َتْجِري َمْجـَرى َعَلى َمعْ  التَّْذِییُل : اِإلْتَیاُن َبْعَد ِإْتَماِم الَكالِم ِبُجْمَلٍة َتْشَتِملُ 
 .الَمَثلِ 

الطُُّرِق الثَّالَثِة الَِّتي ِهَي الـتََّكلُُّم َوالِخَطـاُب  )٢(االْلِتَفاُت : االْنِتَقاُل ِمْن ِإْحَدى
 . )٣(َوالَغْیَبُة ِإَلى آِخَر ِمْنَها

ـــاِعُر / ـــْأِتَي الشَّ ـــَو َأْن َی ـــو ٥الَكـــالُم الَجـــاِمُع : ُه ـــٍت َتُك ـــُه ِحَكمـــًا أ/ ِبَبْی ُن َجْمَلُت
 َوَمَواِعَظ .

                                                           

 ) كلمة : "ِفیِه" ساقطة من د .١(
 ) أ؛ب؛ج : "َأَحِد" .٢(
 ) أ : "َأَحٍد ِمْنَها" ، ب؛ج : "َأَحِدَها" .٣(
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ـُه ، َفَیْخـُرُج  الَهْزُل الُمَراُد بِـِه الَجـدُّ : ُهـَو َأْن َیْقُصـَد الُمـَتَكلُِّم َمـْدَح َأَحـٍد َأْو َذمَّ
 َذِلَك َمْخَرَج الَهْزِل الُمْعِجِب .

ـــْعِر ِفـــ ي ُجَمـــٍل ِمـــَن التَّْفِویـــُف : ُهـــَو اِإلْتَیـــاُن ِبَمَعـــاٍن َشـــتَّى ِمـــْن َأْغـــَراِض الشِّ
 الَكالِم، ُكلُّ ُجْمَلٍة ِمْنَها ُمْنَفِصَلٌة َعْن ُأْخِتَها ، َوالِقَصاُر َأْوَلى .

التَّْخِییــُر : ُهـــَو اِإلْتَیـــاُن ِبَبْیــٍت َیُســـوُغ ِفیـــِه َأْن ُیَقفِّــَي ِبَقـــَواٍف َشـــتَّى ، َفَیْختَـــاُر 
َحًة َعَلى َساِئِرَها ، َیُدلُّ   اْخِتَیاِرِه َلَها َعَلى ُحْسِنَها . ِمْنَها َقاِفَیًة ُمَرجِّ

 النََّزاَهُة : اِإلْتَیاُن ِبَأْلَفاٍظ ِفي الِهَجاِء َغْیِر َسِخیَفٍة َوال ُمْسَتْهَجَنٍة .
اِإلْبهَــــاُم : اِإلْتَیــــاُن ِبَكــــالٍم ُمْحَتِمــــٍل ِلَمْعَنَیـــــْیِن ُمَتَضــــادَّْیِن ِمــــْن َغْیــــِر ُمَمیِّـــــٍز 

 َألَحِدِهَما.
: الهُــْزُو َوالسُّـْخِرَیُة ، َوالَفــْرُق َبْیَنــُه َوَبـْیَن الِهَجــاِء ِفـي َمْعــِرِض الَمــْدِح الـتََّهكُُّم 

ِل  ــى اِإلْلــَزاِم ِفــي الَكــالِم اَألوَّ ــِر ِبَلْفَظــٍة ُیَخــاِلُف َمْعَناَهــا َمْعَن التَّْصــِریُح ِفــي َهــَذا اَألِخی
ِذي ُیـَراُد بِـِه الَجـدُّ ، َأنَّ الـتََّهكَُّم َظـاِهُرُه َجــدٌّ ُدوَن َمـا َنْحـُن ِفیـِه ، َوَبْیَنـُه َوَبـْیَن الهَـْزِل الَّــ

 َوَباِطُنُه َهْزٌل ، َوَذاَك ِبالَعْكِس .
 ال َتُكوُن ُمْرِضَیًة . )١(الُعْتُب : َتْوِبیُخ النَّْفِس ِبِصَفٍة َحاُلَها الَِّتي

ــْدِر ، َأْن َیـْأتِ  َل التَّْصـِدیُر : ِبَمْعَنــى َردِّ الَعْجـِز َعَلــى الصَّ َي الُمــَتَكلُِّم ِبَكِلَمــٍة َأوَّ
 الَبْیِت ، َوُیِعیَدَها ِبَلْفِظَها ِفي آِخِرِه .

ــْذَكْر ؛  ــْم ُی ــٌة ِبَمْحــُذوٍف َل ــٍة َتُكــوُن ُمَتَعلَِّق ــْأِتَي ِبَبْیــٍت َوَقاِفَی االْكِتَفــاُء : ُهــَو َأْن َی
 لَدالَلِة َما ِفي الَبْیِت َعَلْیِه .
ــْد َذمَّ التََّغــاُیُر : ُهــَو َأْن یَ  ــِل ِإَلــى َمــْدِح َمــا َكــاَن َق ــاِعُر ِفــي التََّوصُّ َتَلطَّــَف الشَّ

 ِمْن َقْبُل ، َأْو َذمَّ َمْن ُمِدَح َقْبُل .

                                                           

 ) كلمة : "الَِّتي" ساقطة من د .١(
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ِل الَبْیـِت َأْو الِمْصـَراِع  َتَشـاُبُه اَألْطـَراِف : ِإَعـاَدُة َلْفـِظ الَقاِفَیـِة ِمـْن ُكـلٍّ ِفـي َأوَّ
 الَِّذي َیِلیِه .

ـــاِعُر َعَلـــى َوْزَنـــْیِن َوَقـــاِفَیَتْیِن ، َفـــِإَذا َســـَقَط ِمـــْن التَّْشـــِریُع : ُهـــ َو َأْن َیْبِنـــَي الشَّ
 َأْجَزاِء الَبْیِت ُجْزآِن َأْو ُجْزٌء َصاَر الَبْیُت ِمْن َوْزٍن آَخَر .

هَـٍة َظاِهُرَهـا  )١(الِهَجاُء ِفـي َمْعـَرِض الَمـْدحِ  : ُهـَو اِإلْتَیـاُن بِـِه ِفـي َأْلفَـاٍظ ُمَوجَّ
 ْدُح َوَباِطُنَها الَقْدُح .المَ 

ـــَؤاِل  الُمَراَجَعـــُة : ِحَكاَیـــُة الُمـــَتَكلِِّم َمـــا َجـــَرى َبْیَنـــُه َوَبـــْیَن َغْیـــِرِه َعَلـــى َوْجـــِه السُّ
 َوالَجَواِب ، ِبَأْوَجِز ِعَباَرٍة ، َوَأْلَطِف َمْعنًى ، َوَأْرَشِق َسْبٍك . 

ـا الَقْوُل ِبالُموَجِب : ُهَو َحْمُل َلْفٍظ َوقَ  َع ِمْن َكالِم الَغْیِر َعَلي َغْیِر ُمـَراِدِه ِممَّ
 َیْحَتِمُلُه ِبِذْكِر ُمَتَعلِِّقِه .

ب/ َواِحــٍد ، ِمْثــُل ٥االْفِتَنــاُن : َأْن ُیــْؤَتى ِبَفنَّــْیِن ِمــْن ُفُنــوِن الَكــالِم ِفــي َبْیــٍت /
 َوالتَّْحِذیِر واإلغراء .الَغَزِل َوالَحَماَسِة َوالَمْدِح َوالذَّمِّ َوالَهَناِء َوالَعَزاِء 

الُمَناَقَضُة : َتْعِلیُق الشَّْرِط َعَلي َنِقیَضْیِن ُمْمِكٌن َوُمْسـَتِحیٌل ، َوَیُكـوُن الُمـَراُد 
ِل ؛ ِلُیِفیـَد التَّْعِلیـُق َعـَدَم الُوقُـوِع ، َفَكـَأنَّ الُمـَتَكلُِّم َنـاَقَض َنْفَسـُه  )٢(ُهوَ  الثـَّاِني ُدوَن اَألوَّ

 ِر .ِفي الظَّاهِ 
االْسِتْثَناُء : ِإْخَراُج َما َبْعَد ِإالَّ َعْن ُحْكِم َما َقْبَلَها ِبَشْرِط َأْن َیُكوَن ِفیـِه ُنْكتَـٌة 

 الَبِدیِع . )٣(َأْو َظِریَفٌة ُتَصیُِّرُه ِإَلى
 Oا .التَّْسِلیُم : ُهَو َأْن ُیْفَرَض َأْمٌر ُمَحاٌل ُثمَّ ُیَسلَُّم ُوُقوُعُه َتْسِلیمًا َجَدِلی 

                                                           

 ساقطة من أ؛ب؛ج . ِإَعاَدُة َلْفِظ الَقاِفَیِة ِمْن ُكلٍّ .... الِهَجاُء ِفي َمْعَرِض الَمْدِح"رة : ") الفق١(
 ) كلمة : "ُهَو" ساقطة من أ؛ب؛ج .٢(
 ) أ؛ب؛ج : "ِمَن" .٣(
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ــِة الَمْعَنــى ِفــي َصــْدِر الَبْیــِت  ــِر َتامَّ اللَّــفُّ َوالنَّْشــُر : ِذْكــُر َأْســَماَء ُمَتَعــدَِّدٍة َغْی
َوُمَقاَبَلُتَها ِبَأْشَیاَء ِمْن َغْیِر َأْضَداِدَها ِفي َعْجِزِه ؛ ِلَیُتمَّ َمْعَناَها ، ِإمَّا ُجَمـًال َأْو َأْلَفاظـًا 

 ُمْفَرَدًة .
 ِإْخَراُج َما َبْعَد َلِكنَّ َعْن ُحْكِم َما َقْبَلَها ِلُنْكَتٍة َلِطیَفٍة . االْسِتْدَراُك :

ـــــيٍّ ،  ـــــَر َحِقیِق التَّْمِثیـــــُل : َتْشـــــِبیُه َحـــــاٍل ِبَحـــــاٍل ِبَشـــــْرِط َأْن َیُكـــــوَن الَوْجـــــُه َغْی
 ِمْن ِعدَِّة ُأُموٍر . )١(َوُمْنَتَزعاً 

ــــوِم َســــْوقُ  ــــٍب َأْو َتْقِریــــٍر َأْو  َتَجاُهــــُل الَعــــاِرِف : َســــْوُق الَمْعُل الَمْجُهــــوِل ِلَتَعجُّ
 َتْوِبیٍخ َأْو َنْحَو َذِلَك .

ــاِئِر  ِإْرَســاُل الَمثَــِل : اِإلْتَیــاُن ِفــي َبْعــِض الَبْیــِت ِبَمــا َیْجــِري َمْجــَري الَمثَــِل السَّ
 ِمْن ِحْكَمٍة َأْو َنْعٍت َأْو َغْیِر َذِلَك ِممَّا َیْحُسُن التَّْمِثیُل ِبِه .

َأْو ُجْمَلــــٍة ِإَذا ِزیـــَدْت ِفــــي  )٢(ْتِمـــیُم : اِإلْتَیـــاُن ِفــــي الـــنَّْظِم َأِو النَّثْــــِر ِبَكِلَمـــةٍ التَّ 
 الَكالِم التَّامِّ َأَفاَدْت ُحْسنًا آَخَر ُمَتمِّمًا ِلُحْسِنِه .

َدُه ، الَقَســـُم : ُهـــَو َأْن َیْحِلـــَف الُمـــَتَكلُِّم ِبَأْحَســـِن َحْلـــٍف َوَأْوَضـــِحِه َوَأْغَرِبـــِه ِعْنـــ
 َوُیَعلُِّق ُوُقوَعُه ِبَشْرٍط ِمْن َأْفَعاِلِه .

االْسِتَعاَرُة : ِذْكُر َأَحِد َطَرَفِي التَّْشِبیِه َوإَِراَدُة اآلَخِر ، َفِإْن ُذِكَر الُمَشبَُّه َفْهـَي 
ــَحُة َمْكِنیَّـٌة، َوُتَسـمَّى اْســِتَعاَرٌة ِبالِكَناَیـِة ، فَـِإْن ُقِرَنــْت ِبَمـا ُیالئِـُم الُمَشــ بََّه بِـِه َفْهـَي الُمَرشِّ

َدٌة .  َأْو ِبَما َیْلَزُمُه َفَتْخِییِلیٌَّة ، َأْو ِبَما ُیالِئُم الُمَشبََّه َفُمَجرَّ
 ُمَراَعاُة التَِّظیِر : َجْمُع َشْيٍء ِإَلى َما ُیَناِسُبُه ِمْن َنْوِعِه َأْو ُیالِئُمُه .

 أ/ ِبَأْحَسِن َنْوٍع .٦َزِل ِإَلي َمْدِح الَمْمُدوِح /التََّخلُُّص : االْنِتَقاُل ِمْن َنْحِو الغَ 

                                                           

 ) أ؛ب؛ج : "ُمْنَتَزَعاٍت" .١(
 ) كلمة : "ِبَكِلَمٍة" ساقطة من أ؛ب؛ج .٢(
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االطَِّراُد : ِذْكُر الَمْمُدوِح َوِذْكُر َأِبیِه َوَجـدِِّه َوَقِبیَلتِـِه َغاِلبـًا ، َأْو َمـا َأْمَكـُن ِمـْن 
 َذِلَك ُمطَِّردًا ِفي َبْیٍت َواِحٍد ِمْن َغْیِر َتَعسٍُّف .

 الشَّاِعُر َواِقَعًة ِبِذْكِر اْسمًا ُمَطاَبَقًة َلَها . االتَِّفاُق : ُهَو َأْن َیْذُكرَ 
ــُظ  ــْذَكُر اللَّْف ــْیِن َقِریــٍب َوَبِعیــٍد ، َفُی ــْیَن َمْعَنَی ــَتَرٍك َب ــٍظ ُمْش ــاُن ِبَلْف ــُة : اِإلْتَی التَّْوِرَی

 یُد .َیَتَوهَُّم الَقِریَب ِإَلي َأْن َتْذُكَر َقِریَنًة ُتْظِهُر َأنَّ الُمَراَد ُهَو الَبعِ 
التَّْرِدیُد : ُهَو ِإیَراُد َكِلَمًة ُیَراُد ِبَها َأَحُد َمَعاِنیَها ، ُثمَّ ُتَعاُد ِبَعْیِنَها ، َوُیَراُد ِبَهـا 

 َمْعنًي آَخَر َوَهَكَذا .
َر .  الَعْكُس : ُهَو َأْن ُیَقدََّم ِفي الَكالِم ُجْزٌء ، ُثمَّ ُیَؤخَّ

 ِو الَكِلَمَتْیِن ، ُثمَّ ِإَعاَدُة َذِلَك ِباللَّْفِظ َوالَمْعَني .التِّْكَراُر : ِإیَراُد الَكِلَمِة أَ 
ٍة َصِحیَحٍة َمـَع الُحْكـِم َتُكـوُن ُمَسـلََّمًة ؛ ِلَیْقَطـَع  الَمْذَهُب الَكالِميُّ : ِإیَراُد ُحجَّ

 ِبَها َعَلى الَخْصِم .
 . )٢(مَّا ُمَقفَّاٍة َأْو َغْیِر ُمَقفَّاةٍ إِ  )١(الُمَناَسَبُة : ُهَو اِإلْتَیاُن ِبَكِلَماٍت ُمَتَراِدَفاتٍ 

التَّْكِمیُل : ُهَو اِإلْتَیاُن ِبَمْعنًي َتامٍّ ِمْن َنْحِو َمْدٍح ، ُثمَّ ُیَرى االْقِتَصـاُر َعَلْیـِه 
َفَقــْط َغْیــَر َكاِمــٍل ، َفُیــْؤَتى ِبَمْعنــًي آَخــَر َغْیــِر َذِلــَك الَوْصــِف ِمــْن َســْلِبِه َعــْن َغْیــِرِه َأْو 

 ْحِو َذِلَك .نَ 
التَّْوِشـــیُع : اِإلْتَیـــاُن ِبُمثَنـــًى ِفـــي آِخـــِر الَكـــالِم َأِو الَبْیـــِت ، ثُـــمَّ ِبُمْفـــَرَدْیِن ُهَمـــا 

 َعْیُنُه، َفَیُكوُن اَألِخیُر ِمْنُهَما ُهَو الَقاِفَیُة َأْو َكِلَمُة السََّجِع .
 .التَّْشِبیُه : الدَّالَلُة َعَلي ُمَشاَرَكِة َأْمٍر آلَخَر 
ٍة َأْو َمَثٍل َساِئرٍ   . )٣(التَّْلِمیُح : اِإلَشاَرُة ِإَلي ِقصَّ

 
                                                           

 ) د : "ُمتَِّزَناٍت" .١(
 " ساقطة من د .َأْو َغْیِر ُمَقفَّاةٍ عبارة : " )٢(
ٍة َأْو َمَثٍل َساِئرٍ  التَّْلِمیُح : اِإلَشاَرةُ ) عبارة : "٣(  " ساقطة من أ؛ب؛ج .ِإَلي ِقصَّ
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 َشْطَرْیِن ، َوَتْصِریُع ُكلٍّ ِمْنُهَما . )١(التَّْشِطیُر : َتْقِسیُم الَبْیِت ِإَلي
ــاِبُق َمــَع اْعِتَقــاِد َأنَّ ُكــلَّ َواِحــٍد  ِمــَن َتْشــِبیُه َشــْیَئْیِن ِبَشــْیَئْیِن : ُهــَو التَّْشــِبیُه السَّ

 الُمَشبَِّه َیُسدُّ َمَسدَّ الُمَشبَِّه ِبِه .
النََّواِدُر : ُهَو اِإلْتَیاُن ِبَمْعنًى َغِریٍب ؛ ِلِقلَِّتِه ِفـي الَكـالِم ، ال َألنَّـُه لَـْم ُیْسـَمْع 

 ِبِمْثِلِه .
ِه ؛ ِلَیُكــوَن االْنِسـَجاُم : ُسـُهوَلُة َســْبِك الَكـالِم ، َوُعُذوَبــُة َأْلَفاِظـِه ، َوَعــَدُم َتَكلُِّفـ

 َلُه ِفي الُقُلوِب َمْوِقٌع ، َمَع ُخُلوِِّه ِمَن الَبِدیِع .
 َعاَدًة . )٢(ب/ الشَّْيِء ِبالُمْمِكِن الَقِریِب ُوُقوُعهُ ٦الُمَباَلَغُة : ِإْفَراُط َوْصِف /

 الُغُلوُّ : َوْصُفُه ِبَما َیْسَتِحیُل ُوُقوُعُه .
 ٍة تُِفیُد َمْعنًى َزاِئدًا َعَلي َمْعَنى الَبْیِت .اِإلیَغاُل : اِإلْتَیاُن ِبَقاِفیَ 

 ثَاِلُث الَمْعَنَیْیِن : َأْن َیْشَتِمَل الَكالُم َعَلي َمْعنًى َمَعُه َأْمَراِن :
 َأَحُدُهَما : ُیالِئُم ، َواآلَخُر : ِبِخالِفِه ، َفُیْقَرُن ِبالُمالِئِم .

 ْكُر األَْلَفاِظ الُمَتالِئَمِة .اْئِتالُف اللَّْفِظ َمَع اللَّْفِظ : ُهَو ذِ 
اْئــــِتالُف الَمْعَنــــي َمــــَع الــــَوْزِن : ُهــــَو َأْن َیُكــــوَن ِفــــي الَكــــالِم َقْلــــٌب ال ُیْخــــِرُج 

ِة . حَّ  الَمْعَني َعْن َوْجِه الصِّ
 ِبَلْفِظ َغْیِرِه ِلُوُقوِعِه ِفي ُصْحَبِتِه . )٣(الُمَشاَكَلُة : ِذْكُر الَمْعَني

َمـــَع الَمْعَنـــى : اِإلْتَیـــاُن ِبَأْلَفـــاٍظ َجِزَلـــٍة ِإْن َكـــاَن الَمْعَنـــي َجـــْزًال ،  تَــآُلُف اللَّْفـــظِ 
 َوِبَأْلَفاٍظ َرِقیَقٍة ِإْن َكاَن َسْهًال .

َنْفُي الشَّـْيِء ِبِإیَجابِـِه : ُهـَو ِإْثَبـاُت َشـْيٍء ِفـي َظـاِهِر الَكـالِم ، َوَنْفـُي َمـا ُهـَو 
 الَمْنِفي َحِقیَقًة ُهَو الُمْثَبُت . ِمْن َسَبِبِه َمَجازًا ، َوَیُكونُ 

                                                           

 " ساقطة من أ؛ب؛ج .ِإَلى) كلمة : "١(
 " .ِفي ُوُقوِعهِ ) أ؛ب؛ج : "٢(
 ) أ؛ب؛ج : "الشَّْيِء" .٣(
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التَّْهِذیُب َوالتَّْأِدیُب : ُهـَو َتْنِقـیُح الَكـالِم َوَتْحِریـُرُه ِبَتْرِدیـِد النََّظـِر َوالِفْكـِر ِفیـِه ، 
رَ ِبَحْیـــُث ال ُیَقـــاُل : َلـــْو َكـــاَن َمْوِضـــُع َهـــِذِه الَكِلَمـــِة َغْیَرَهـــا ، َأْو َتَقـــدََّم َهـــذَ   ا ، َأْو تَـــَأخَّ

 َأْحَسَن . )١(، َلَكاَن الَكالمُ َذاكَ 
االْسِتَحاَلُة ِباالْنِعَكاِس : ُهَو َأْن َیُكوَن َعْكـَس الُحـُروِف ِفـي َأْكثَـَر ِمـْن َكِلَمـٍة 

 ِفي َبْیٍت َأْو َشْطٍر . )٢(ِإمَّا
ـــِن ِإالَّ  ـــَن الَمَحاِس ـــٍة ال َتْصـــُلُح ِلَضـــْرٍب ِم ـــاُن ِبَكِلَم ـــَو اِإلْتَی ـــَد  التَّْرِشـــیُح : ُه َبْع

 اِإلْتَیاِن ِبَكِلَمٍة ُتُؤهُِّلَها ِلَذلِك .
 الَجْمُع : ِإْدَخاُل َأْكَثَر ِمْن َواِحٍد ِمَن اَألْنَواِع ِفي َشْيٍء َواِحٍد ِمَن اَألْشَیاِء .

 التَّْفِریُق : ُهَو َأْن َیْقُصَد ِإَلي َشْیَئْیِن ِمْن َنْوٍع ، َفُیوِقَع َبْیَنُهَما َتَباُیٌن .
أ/ ِذي ُجـْزَئْیِن فَـَأْكَثَر ، َوإَِضـاَفُة َمـا ُهـَو ِلُكـلِّ َواِحـٍد ٧ْقِسیُم : ِذْكُر َشْيٍء /التَّ 

 ِإَلْیِه . )٣(ِمْنُهَما
الَجْمُع َمَع التَّْفِریِق : ِإْدَخاُل َشْیَئْیِن ِفي َمْعنًى َواِحٍد ، ُثمَّ الفَـْرُق َبـْیَن ِجَهتَـِي 

 اِإلْدَخاِل .
 ِسیِم : ُهَو َجْمُع ُأُموٍر َتْحَت ُحْكٍم ، ُثمَّ َتْقِسیُمَها .الَجْمُع َمَع التَّقْ 

االْشِتَراُك : االْتَیاُن ِبَلْفَظٍة ُمْشَتَرَكٍة َبْیَن َمْعَنَیـْیِن اْشـِتَراكًا َأْصـِلیOا َأْو ُعْرِفیOـا ، 
ـــاِمِع ِإَلـــي الَمْعَنـــي الَّـــِذي َلـــْم َیـــِرْد ، َفَیـــْذُكُر ِفـــ ي الَبْیـــِت َمـــا ُیَبـــیُِّن َأنَّ َفَیْســـِبُق ُذْهـــُن السَّ

 الَمْقُصوَد َغْیُر َما َتَوهَُّمُه السَّاِمُع .
 اِإلیَجاُز : َأَداُء الَمْقُصوِد ِمَن الَكالِم ِبَأَقلَّ ِمْن ِعَباَرِة الُمَتَعاَرِف .

 اِإلَشاَرُة : ُهَو التَّْلِمیُح ِلَمَعاٍن َكِثیَرٍة ِبَكالٍم َقِلیٍل .

                                                           

 طة من د .) كلمة : "الَكالُم" ساق١(
 ) أ؛ب؛ج : "َأْو َما" .٢(
 ) كلمة : "ِمْنُهَما" ساقطة من أ؛ب؛ج .٣(
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ـــًة  )١(َتْعِقیـــُب َشـــْيٍء ِمـــْن َأْغـــَراِض الَكـــالمِ  الُعْنـــَواُن : ُهـــوَ  ِبَأْلَفـــاٍظ َتُكـــوُن َمْبِنیَّ
 َأْخَباٍر ُمَتَقدَِّمٍة َوِقَصٍص َساِبَقٍة . )٢(َعَلى

االْشــِتَقاُق : ُهــَو َأْخــُذ َمْعنــًى ِمــَن الَمَعــاِني الَمْقُصــوَدِة ِللُمــَتَكلِِّم ِمــِن اْســِم َعَلــٍم 
 الَمادَِّة . َیُكوُن ُمَواِفقًا َلُه ِفي

ٍظ ُمـَواِزٍن لَـُه ِفـي التَّْرِصیُع : ُمَقاَبَلُة ُكلِّ َلْفـٍظ ِمـْن َصـْدِر الَبْیـِت َأْو الَفْقـَرِة ِبَلْفـ
 .الَعْجزِ 

ــْدِر َمــَع آِخــِر ُجــْزٍء ِمــَن الَعْجــِز َوْزنــًا  التَّْصــِریُع : اْســِتَواُء آِخــِر ُجــْزٍء ِفــي الصَّ
 َوَرِویOا َوإِْعَرابًا .
َجْعـــُل َتَســـاِوي الَفاِصـــَلَتْیِن ِمـــْن َشـــْطَرِي الَبْیـــِت  -َنـــُة : ِبـــالزَّاِي َوالنُّـــوِن الُمَوازَ 
 َوْزنًا ال َتْقِفَیًة .

ــــْیِن  ــــى َوْزَن َعًة َعَل ــــِت الَعُروِضــــیَِّة ُمَجــــزََّأًة ُمَســــجَّ ــــُة : َجْعــــُل َأْجــــَزاِء الَبْی التَّْجِزَئ
 ُمْخَتِلَفْیِن.

ـــُة ُكـــلِّ  ـــُة : ُمَقاَبَل ـــِه ِمـــنَ  الُمَماَثَل ـــٍظ ِمـــْن َصـــْدِر الَبْیـــِت ِبِمْثِل الَعُجـــِز َوْزنـــًا ال  َلْف
 .َتْقِفَیةً 

 َأْو َنْحِوَها َعَلي َقاِفَیٍة َواِحَدٍة . )٣(السََّجُع : َتَواُطُؤ َأْرَباِع الَبْیتِ 
َیـٌة َواِحـَدٌة ، التَّْسِمیُط : َتْجِزَئُة الَبْیِت َعَلي َأْرَبَعِة َأْجَزاٍء َثالثَـٍة ِمْنهَـا َعلَـى َقافِ 

 َوالرَّاِبُع َیْتَبُع َقاِفَیَة الَبْیِت .
ـــِزُل ِمـــَن  ـــاِء ، َفَتْن ـــاُن ِبَكِلَمـــٍة َفِصـــیَحٍة ِمـــْن َكـــالِم الَعـــَرِب الَعْرَب الَفَراِئـــُد : اِإلْتَی

 ِمَن الِعْقِد َتُدلُّ َعَلي َفَصاَحِة الُمَتَكلِِّم . )٤(الَكالِم َمْنِزَلَة الَفِریَدةِ 
                                                           

 " ساقطة من أ؛ب؛ج .ِبَأَقلَّ ِمْن ِعَباَرِة الُمَتَعاَرِف ... َشْيٍء ِمْن َأْغَراِض الَكالمِ ) الفقرة : "١(
 ) د : "َعْن" .٢(
 " ساقطة من أ؛ب؛ج .، السََّجُع : َتَواُطُؤ َأْرَباِع الَبْیتِ ِبِمْثِلِه ِمَن الَعُجِز َوْزنًا ال َتْقِفَیةً ) عبارة : "٣(
 ) أ؛ب؛ج : "الَفَراِئِد" .٤(
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ِل ِبَكِلَمــٍة ُمَواِفَقــٍة ِلَكِلَمــٍة ٧اُم : /االْلِتــزَ  ــْطِر اَألوَّ ب/ ُهــَو اِإلْتَیــاُن ِفــي آِخــِر الشَّ
ِويِّ ، َوِفي َما َقْبَلُه ِمْن َحْرٍف َأْو َأْكَثَر ِبَشْرِط َعَدِم التََّكلُِّف . ِويِّ ِفي َحْرِف الرَّ  الرَّ

ْشَیاِء َغْیِر ُمْنَفِصَلٍة ، ُثمَّ ُیْخَبُر َعْنَها التَّْطِریُز : االْبِتَداُء ِبِذْكِر ُجَمٍل ِمَن األَ 
َرًة ِبَحَسِب َعَدِد ِتْلَك الُجَمِل . َفاِت ُمَكرَّ  ِبِصَفٍة َواِحَدٍة ِمَن الصِّ

اِإلْرَداُف : ُهــَو ِإَراَدُة َمْعنــًى ال ُیَعبَّــُر َعْنــُه ِبَلْفِظــِه الَمْوُضــوِع َلــُه ، َبــْل ُیَعبَّــُر 
 َواالْنِتَقاُل ِفیِه ِمْن الِزٍم ِإَلى َمْلُزوٍم ، َوِبِه ُیَفاِرُق الِكَناَیَة . َعْنُه ِبَرِدیِفِه ،

الِكَناَیُة : َتْرُك التَّْصِریِح ِبِذْكِر الشَّْيِء ِإَلي َمـا َیْلَزُمـُه ؛ ِلَیْنَتِقـَل ِمـَن الَمـْذُكوِر 
 ِإَلي الَمْتُروِك .

ُمَباَلَغــٌة ِفــي  )١(ي ِصــَفٍة آلَخــَر ِمْثِلــِه ِفیَهــاالتَّْجِریــُد : ُهــَو االْنِتــَزاُع ِمــْن َأْمــٍر ذِ 
 َكَماِلَها ِفیِه .

الَمَجاُز : الَكِلَمُة الُمْسَتْعَمَلُة ِفي َغْیِر َما ِهَي َمْوُضوَعٌة َلُه َمَع َقِریَنٍة َماِنَعٍة 
 َعْن ِإَراَدِة الَمْوُضوِع َلُه .

 . )٢(اِعُر ِبِفْكِرِه َمْعنًى َلْم ُیْسَبْق ِإَلْیهِ َسالَمُة االْخِتَراِع : ُهَو َأْن َیْسَتْنِبَط الشَّ 
ــُل الُكلِّیَّــاِت  ــا ادَِّعــاًء ، َوَجْع Oــي ُكلِّی ــي : َجْعــُل الُجْزِئ ــي الُجْزِئ َحْصــُر الُكلِّــي ِف

 ُجْزِئیَّاٍت َلُه ، َوُمْنَحِصَرٌة ِفیِه َتْعِظیمًا َلُه .
ـــى أَ  ـــاِعُر ِإَل ـــَد الشَّ ـــٍد ، التَّْرِتیـــُب : َأْن َیْعَم ـــي َمْوُصـــوٍف َواِح ْوَصـــاٍف َشـــتَّى ِف

 الطَِّبیِعيِّ . َأْبَیاٍت َعَلي َتْرِتیِبَها ِفي اُألْسُلوبِ  )٣(َفُیوِرُدَها ِفي َبْیٍت َأوْ 
 اِإلیَضاُح : ِذْكُر َما ِفیِه َلْبٌس ِفي َصْدِر الَكالِم ، ُثمَّ َتْوِضیُحُه ِفي َبِقیَِّتِه .

ــــأْ  ــــاِع : َأْن َی ــــُرُه ، َفُیْحِســــُن ُحْســــُن االْتَب ــــى َمْعنــــًى اْخَتَرَعــــُه َغْی ِتَي الُمــــَتَكلُِّم ِإَل
ِر اْسِتْحَقاقًا . َیاَداِت الَِّتي ُتوِجُب ِللُمَتَأخِّ  اتََّباَعُه َبَحْیُث َیْسَتِحقُُّه ِبَوْجٍه ِمَن الُوُجوِه الزِّ

                                                           

 ) أ؛ب؛ج : "ِفیِهَما" .١(
 ) أ؛ب؛ج : "َعَلْیِه" .٢(
 ) عبارة : "َبْیٍت َأْو" ساقطة من أ؛ب؛ج .٣(
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ــاِعُر ِإَلــى َمْعنــًى ِلَمــْن َتقَ  دََّمــُه ، َوَیُكــوُن ُمْحَتاجــًا التَّْوِلیــُد : ُهــَو َأْن َیْنُظــَر الشَّ
ـــٍت ِمـــْن َقِصـــیَدِتِه / ـــي َبْی ـــى اْســـِتْعَماِلِه ِف ـــِه آِخـــذًا ِفـــي٨ِإَل ـــي  أ/ ِلَكْوِن ـــَرِض َجاِریـــًا ِف الَغ

 ، َفُیوِرُدُه ُثمَّ ُیوِرُد َمَعُه َمْعنًى آَخَر ُمَكمًِّال َأْو ُمَذیًِّال َلُه .َوْصِفهِ 
َأْلَفــاٍظ ُمْشــَتَرَكٍة ِمــْن َغْیــِر  )١(لُِّم ِبِعــدَِّة َأْوَصــاٍف ِفــياِإلْلَغــاُز : َأْن َیــْأِتَي الُمــَتكَ 

 ِذْكِر الَمْوُصوِف ، َوُیِشیُر ِبَها ِإَلى َمْجُهوِلِه .
 .هِ ِذْكَر ِعلَِّة ُوُقوعِ  )٢(التَّْعِلیُل : ُهَو َأْن ُیِریَد الُمَتَكلُِّم ِذْكَر ُحْكٍم ، َفُیَقدَِّم َعَلْیهِ 

ــ ــى َأْســَماَء ُمالِئَمــةٍ التَّْوِجیــُه : َت ــا ِإَل ــَرَدٍة َوَتْوِجیُهَه ِصــَفاُتَها  )٣(ْأِلیُف َكِلَمــاٍت ُمْف
ِمْن َأْسَماِء اَألْعـالِم َأْو َقَواِعـِد الُعلُـوِم َأْو َغْیِرَهـا َتْوِجیهـًا ُمَطاِبقـًا ِلَمْعَنـى اللَّْفـِظ الثـَّاِني 

 ِمْن َغْیِر اْشِتَراٍك َحِقیِقيٍّ .
َأْن َیـْذُكَر الشَّـاِعُر َبْیتـًا َأْو ِمْصـَراعًا ِلَغْیـِرِه ، َوُیْدِخلُـُه ِفـي  )٤(ُهوَ االْسِتَعاَنُة : 

 َأْثَناِء َنْظِمِه ُمْسَتِعینًا ِبِه .
التَّْوِهیُم : اِإلْتَیـاُن ِبَكِلَمـٍة تُـوِهُم َبـاِقي الَكـالِم َقَبَلَهـا َأْو َبْعـَدَها َأنَّ الُمـَتَكلَِّم َأَراَد 

 ْو َتْحِریَفَها َأْو َمْعنًى آَخَر َغْیِر الُمَراِد ِمْنَها .َتْصِحیَفَها أَ 
ــُه ِمــْن  ــِه ، َوُیْعلَــُم َمْقَطُع ِل ــْن َأوَّ ــُم آِخــُرُه ِم ــَو َأْن ُیــْؤَتى ِبَكــالٍم ُیْعَل التَّْســِهیُم : ُه

 َحْشِوِه ِمْن َغْیِر َتَقدُِّم َقاِفَیٍة َتُدلُّ َعَلْیِه .
ـــ اِعُر ِإَلـــى َشـــْطِر َبْیـــٍت ِلَغْیـــِرِه َســـَواٌء َكـــاَن َصـــْدرًا َأْو اِإلیـــَداُع : َأْن َیْعَمـــَد الشَّ

َعْجزًا، َفُیْدِخُلُه ِفي ِشـْعِرِه َبْعـَد َأْن ُیـَوطَِّئ لَـُه َتْوِطَئـًة ُتوِجـُب َرْبَطـُه ِبُمالِئِمـِه َبَحْیـُث ال 
 َیُظنُّ السَّاِمُع ِإالَّ َأنَّ َجِمیَع الَبْیِت َلُه .

                                                           

 ) عبارة : "َأْوَصاٍف ِفي" ساقطة من أ؛ب؛ج .١(
 من د .) كلمة : "َعَلْیِه" ساقطة ٢(
 ) أ؛ب؛ج : "ُمَتالِئَمٍة" .٣(
 ) كلمة : "ُهَو" ساقطة من د .٤(
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ْن َیِجـيَء الشَّـاِعُر ِبَبْیـٍت َیتَِّسـُع ِفیـِه التَّْأِویـُل َعلَـى قَـْدِر ِقـَوى االتَِّساُع : ُهَو أَ 
 النَّاِظِر ِفیِه ، َوِبَحَسِب َما َتْحَتِمُلُه َأْلَفاُظُه ِمَن الَمَعاِني .

ـــِه ِمـــنَ  ـــا َیْمُكـــُن َتْأِدَیتُـــُه ِب ـــاٍظ َتْكثُـــُر َعمَّ ـــى ِبَأْلَف ـــُة َعَلـــى الَمْعَن  الَبِســـیُط : الدَّالَل
 األَْلَفاِظ.

ـــْن ِجهَـــٍة ،  ـــْيِء ِم ـــِي الشَّ ـــى َنْف ـــُدلَّ الَكـــالُم َعَل ـــَو َأْن َی ـــاُب : ُه ـــْلُب َواِإلیَج السَّ
ب/ ِمـــْن ِجَهـــٍة ، َوالنَّْهـــِي َعْنـــُه ِمـــْن َجَهـــٍة ٨َوإِْثَباِتـــِه ِمـــْن َجَهـــٍة ُأْخـــَرى ، َواَألْمـــِر ِبـــِه /

 ُأْخَرى .
ــــاِت ُحْســــُن النََّســــِق : ُهــــَو َأْن َیِجــــيَء الُمــــ ــــِر َأِو اَألْبَی َتَكلُِّم ِبَكِلَمــــاٍت ِمــــَن النَّْث

ُمَتَتاِلَیــــاٍت ُمَتالِحَمــــاٍت َتالُحمــــًا َشــــِدیدًا ُمْسَتْحَســــنًا ال َمِعیبــــًا َوال ُمْســــَتْهَجنًا ، َوَتُكــــوُن 
َنْفِسـِه ، َواْسـَتَقلَّ َمْعَنـاُه ُمْفَرَداُتَها َوُجْمَلُتَها ُمتَِّسَعًة ُمَتَواِلَیًة ، ِإَذا ُأْفِرَد ِمْنَهـا الَبْیـُت قَـاَم بِ 

 ِبَلْفِظِه .
ـــــٍة َوال  ـــــاِفَرٍة َوال َقِلَق ـــــَر َن ـــــي َمْوِضـــــِعَها َغْی ـــــِة ِف الـــــتََّمكُُّن : ُهـــــَو اْســـــِتْقَراُر الَقاِفَی

 ُمْسَتْدَعاٍة ِممَّا َلْیَس َلُه َتَعلٌُّق ِبَلْفِظ الَبْیِت َأْو َمْعَناُه .
ِفــي َكِلَمــاِت الَبْیــِت َأْو َغاِلِبَهــا ُحــُروٌف ِمــْن ُحــُروِف  التَّْوِزیــُع : ُهــَو َأْن َیتَِّفــقَ 

 . )١(الِهَجاِء َیُكوُن ُمَوزَّعًا ِفیَها
 التَّْدِبیُج : ُهَو ِذْكُر األَْلَواِن َوِتْعَداُدَها َعَلى َوْجٍه ُمْنَسِجٍم .

َتْتِبُع ِذْكـُرُه ِذْكـَر االْسِتْتَباُع : ُهَو اِإلْتَیـاُن ِبَغـَرٍض ِمـَن َأْغـَراِض الَكـالِم ، َفَیْسـ
 . )٢(َمْعنًى آَخَر ِمَن ُمَتَعلَِّقاِتِه ِزَیاَدًة ِفي َذِلَك الَغَرضِ 

ـَدِة  َنًة  –اِإلْبَداُع : ِبالَباِء الُمَوحَّ َكـْوُن َكِلَمـاِت الَبْیـِت َأْو َفاِصـَلِة الَنثْـِر ُمَتَضـمِّ
 ُجْمِلِه . ِعدََّة ُضُروٍب ِمَن الَبِدیِع ِبَعَدِد َكِلَماِتِه َأوْ 

                                                           

ُمَوزَّعـًا ) الفقرة : "التَّْوِزیُع : ُهَو َأْن َیتَِّفَق ِفي َكِلَماِت الَبْیِت َأْو َغاِلِبَها ُحُروٌف ِمْن ُحُروِف الِهَجاِء َیُكوُن ١(
 ِفیَها" ساقطة من د .

 آَخَر ِمَن ُمَتَعلَِّقاِتِه ِزَیاَدًة ِفي ِذْكِر الَغَرِض" .) أ؛ب؛ج : "ِذْكُرُه َمْعنًى ٢(
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ـــْن ُحـــُروِف  ـــًا ِم ـــِه َحْرف ـــْن َكالِم ـــَتَكلُِّم ِم ـــِذَف الُم ـــْن َأْن َیْح ـــاَرٌة َع ـــْذُف : ِعَب الَح
 الِهَجاِء َأْو َجِمیَع الُحُروِف الُمْعَجَمِة َأِو الُمْهَمَلِة ِبَشْرِط َعَدِم التََّكلُِّف .

َراِر الشَّــاِعِر ِفــي الــَوْزِن ِإَلــى اْئـِتالُف اللَّْفــِظ َوالــَوْزِن : ِعَبــاَرٌة َعــْن َعــَدِم اْضــطِ 
َر َبْعضــًا ، َفُیْفِســُد َتَصــوَُّر الَمْعَنــى ، َوُیــْذِهُب َرْوَنــَق  َأْن ُیَقــدَِّم َبْعــَض األَْلَفــاِظ ، َوُیــَؤخِّ

 اللَّْفِظ ، َأْو ُیْفِسُد اللَُّغَة ِبَتْغِییِر ِصیَغِتَها َأْو ِإْعَراِبَها .
ـــ ـــاُن ِف ـــْعِر ِبَمْعنـــًى ال َیْســـَتِقلُّ التَّْفِســـیُر : اِإلْتَی ـــَن الشِّ ـــٍت ِم ِل َكـــالٍم َأْو َبْی ي َأوَّ

ِل ،  ــا ِفــي الَبْیــِت اآلَخــِر ، َأْو ِفــي َبِقیَّــِة اَألوَّ الَفْهــُم ِبَمْعِرَفــِة َفْحــَواُه ُدوَن َأْن ُیَفسَّــَر ، ِإمَّ
 ْفُع اِإلْشَكاِل .أ/ ، َفِإنَُّه رَ ٩َوَما َلُه َتْفِصیُل اِإلْجَماِل ِبِخالِف اِإلیَضاِح /

الطَّاَعــُة َوالِعْصــَیاُن : ِعَبــاَرٌة َعــْن ِإَراَدِة التَّْعِبیــِر َعــْن َمْعنــًى ِبَلْفــٍظ ِفــي الَبْیــِت 
ِلُمَناَســـَبٍة َتْقَتِضـــیِه ِفیـــِه ، َفَیْعِصـــیِه الـــَوْزُن َعـــْن ِذْكـــِر َذِلـــَك اللَّْفـــِظ ، َفَیْعـــِدُل ِإَلـــى َلْفـــٍظ 

تُ   َك الَغَرُض ، َوَلِكْن ِبَسَبِبِه ُتِطیُعُه ِصَناَعًة ُأْخَرى .َعَلْیِه َذلِ  )١(ُیَفوِّ
التَّْفِصیُل : ُهَو َأْن َیْأِتَي الشَّاِعُر ِبَشْطِر َبْیٍت ِمْن ِشـْعِرِه الُمَتقَـدِِّم َسـَواًء َكـاَن 

 . )٢(َمةً َصْدرًا َأْو َعْجزًا ، َیَفِصُل ِبِه َكالَمُه َبْعَد َأْن ُیَوطَِّئ َلُه َتْوِطَئًة ُمالئِ 
التَّْنِكیُت : ِذْكُر َشْيٍء َمْخُصوِص الذِّْكِر ُدوَن َأْشَیاَء ُكلَِّها َتُسدُّ َمَسدَُّه ، لَـْوال 

 َقْصُدُه َخَطًأ َأْو َغْیَر الِئٍق . )٣(ُنْكَتٌة ، َوَلْوال ِتْلَك النُّْكَتُة َلَكانَ 
 ْصِریِح ِبِه .التَّْعِریُض : التَّْكِنَیُة َعِن الشَّْيِء َوَعَدُم التَّ 

َجْمُع الُمْؤَتِلِف َوالُمْخَتِلِف : ِعَباَرٌة َعْن َتْخِصیِص َأَحِد الَمْمـُدوِحیَن ِبِصـَفاٍت 
 ال ُیْنِقُص ِبَها َفْضَل اآلَخِر .

ـــْؤَتى  ـــَب الَمْمـــُدوِح ، ثُـــمَّ ُی ـــَي َعْی ـــَو َأْن َیْنِف َتْأِكیـــُد الَمـــْدِح ِبَمـــا ُیْشـــِبُه الـــذَّمَّ : ُه
 ِتْثَناٍء ُیوِهُم ِإْثَباَت َبْعِضِه ، ُثمَّ َیْعُقُب االْسِتْثَناُء ِبَما ُهَو ِصَفُة َمْدٍح .ِبَحْرِف اسْ 

                                                           

ُب" .١(  ) أ؛ب؛ج : "ُیَقرِّ
 ) أ؛ب؛ج : " َیَفِصُل ِبِه َبْیَن َكالِمِه َبْعَد َأْن ُیَوطَِّئ َلُه َتْوِطَئًة ُتالِئُمُة" .٢(
 ْوال النُّْكَتُة َلَكاَن" .) أ؛ب؛ج : "َشْيٍء َمْخُصوٍص ِبالذِّْكِر ُدوَن َما َیُسدُّ َمَسدَُّه ، لَ ٣(
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َفاِت .  التَّْفِریُق : ِذْكُر َفاِرٍق َبْیَن ُمْنَدِرَجْیِن َتْحَت ِصَفٍة ِمَن الصِّ
ا ِســـَواَها ِعْنـــَد َمـــْن َلـــُه السُّــُهوَلُة : اِإلْتَیـــاُن ِبَأْلَفـــاٍظ َســـْهَلٍة َظِریَفـــٍة َیَتَمیَّــُز َعْنَهـــ

 َأْدَنى َذْوٍق ِفي اَألَدِب .
ُه ِفیِه َدْخٌل ، َفَیْفُطُن الشَّاِعُر لَـُه ، َفَیـْأِتي ِبَمـا  االْحِتَراُس : اِإلْتَیاُن ِبَما َیَتَوجَّ

 ُیَخلُِّصُه ِمْن َذِلَك .
ـــْیَن اِإلیَجـــاِز َواِإلْســـهَ  ـــِظ َب ـــُط اللَّْف ـــى الُمَســـاَواُة : ِهـــَي َتَوسُّ ـــِة َعَل اِب ِفـــي الدَّالَل

 الَمْعَنى.
َمـا َیــُدلُّ  )١(االْقِتَبـاُس : َتْضـِمیُن الشَّـاِعِر ِفـي َكالِمـِه آَیـًة َأْو َحـِدیثًا لَـْم ُیـْذَكْر 

 َعَلْیِه ِفي َنْحِو : َقاَل اُهللا ، َأْو َقاَل َرُسوُلُه .
اِحـــٍد ، َفـــِإْن ُروِعـــَي ِفـــي َذِلـــَك التَّْعِدَیـــُة : ِإیَقـــاُع َأْســـَماَء ُمْفـــَرَدٍة َعَلـــى ِســـَیاٍق وَ 

 ب/٩اْزِدَواٌج َأْو ُمَطاَبَقٌة َأْو ُمَحسٌِّن َبِدیِعيٌّ َفْهَو َأْحَسُن ./
 الُمَزاَوَجُة : َتْوِفیٌق َبْیَن َمْعَنَیْیِن َكَشْرٍط َوَجَزاٍء .

 الرُُّجوُع : ِذْكُر َشْيٍء َواالْنِثَناُء َعْنُه .
ــاَدُة اللَّ  :َعطُّــفُ التَّ  ــهِ ِإَع ــِظ ِبَعْیِن ــ )٢(، ِبَشــْرطِ ْف ــي ِمْصــَراٍع َعلَــى َأْن َیُكــوَن ٌك لٌّ ِف

 .ِحَدةٍ 
ــاَدِة َكــْوِن االْعِتــَراِض ُمِفیــدًا ِلَمْعنــًى َزاِئــٍد ِفــي  االْعِتــَراُض : ُهــَو االْلِتَفــاُت ِبِزَی

 َغَرِض الشَّاِعِر .
 ٍة .الِعْقُد : َنْظٌم َمْنُثوٌر ِمْن آَیٍة َأْو َحِدیٍث َأْو ِحْكمَ 

الُمــَواَرَدُة : اتَِّفــاُق َشــاِعَرْیِن َأْو َأْكثَــَر َعَلــى َبْیــٍت َأْو َبْعِضــِه ِبَلْفِظــِه َوَمْعَنــاُه ، 
 َفِإْن َكاَن َأَحُدُهَما َأْقَدَم ُحِكَم َلُه ِبالسَّْبِق ، َوإِالَّ َفِلُكلٍّ ِمْنُهَما َما َنَظَمُه .

                                                           

 ) أ؛ب؛ج : "َیُكْن" .١(
 ) كلمة : "ِبَشْرِط" ساقطة من د .٢(
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 ْفِس ِبَأْلَفاٍظ َسْهَلٍة َبیَِّنٍة َبِعیَدٍة َعِن اللَّْبِس .ُحْسُن الَبَیاِن : ِإَباَنُة َما ِفي النَّ 
اِإلْدَماُج : ُهَو َأْن َیْحِمـَل الُمـَتَكلُِّم َغَرضـًا لَـُه ، قَـْد َنَحـاُه ِمـْن ُجْملَـِة الَمَعـاِني 

 َمْعَناُه الَِّذي َقَصَدُه .ِلَیَتَوهََّم السَّاِمُع َأْنُه َلْم َیْقِصْدُه ، َوإِنََّما َغَرُضُه ِفي َكالِمِه َتِتمَُّة 
 َبَراَعُة الطََّلِب : التَّْلِویُح ِبِه ِبَأْلَفاٍظ َعْذَبٍة ُمَهذََّبٍة ُمْقَتِرَنٍة ِبَتْعِظیِم الَمْمُدوِح .

ُحْسُن الِخَتاِم : َخْتُم الَقِصیَدِة بِـَأْجَوِد َبْیـٍت َیْحُسـُن السُّـُكوُت َعَلْیـِه ، َوَیْنَقِطـُع 
 لسَّاِمِع َلَدْیِه ، َواُهللا َتَعاَلى َأْعَلُم .َأَمُل َسْمِع ا

"َأْشـَرُف الِبَشـِر ِبَمـْدِح َوَقْد َنَظْمُت َجِمیَع َهِذِه اَألْنَواِع ِفي َبِدیِعیَِّتي الُمَسمَّاُة 
 ، َوْهَي َهِذِه : الَبَشِر" )١(َخْیرِ 

ــــــَلمِ ١ ــــــِدیِحي َحــــــيَّ ِذي َس ــــــَداِء َم ـــــَدى (َبَراَعـــــةَ   . ُحْســــــُن اْبِت  االْســـــِتْهالِل) ِفـــــي الَعلَـــــمِ  َأْب

ـــــــــمُ ٢ ـــــــــِه َفُه ـــــــــْن َأْهِل ـــــــــْل َع ـــــــــْلعًا َوَس ـــــــــُأمَّ َس ُبــــــوا) ِفــــــي الَحَشــــــا َنــــــارًا ِبُبْعــــــِدِهمِ   . َف  قَـــــْد (َركَّ

ــــــــمْ ٣ ــــــــوُز ِبِه ــــــــاُهْم َأُف ــــــــي ِللِقَی ــــــــُت) َعْزِم  َلِكــــــــــْن َأَرى َقــــــــــَدِمي َســــــــــْعیًا َأَراَق َدِمــــــــــي  . (َلفَّْق

 (َتْحِریِفــــــــــِه) َزاَد ِمْنــــــــــُه الُحْكــــــــــُم ِبــــــــــالَحَكمِ   ْنـــُذ (ُصـــُحٍف) ِمــــنْ .َعِزیـــُز َدْمِعـــي َغِزیـــٌر مُ ٤

ــهُ ٥ ــْد َغــاَض (َلْفِظــي) َوَغــاَظ (الَقْلــُب) َنْقَهُت  َعــــــْن ِرْبــــــِح ِحْبــــــٍر (ِبَتْطِریــــــٍف) َفَلــــــْم َیُلــــــمِ   .َق

ـــي َخْیـــٌر (ُیالِحُقنِـــي)٦ ـــا (تـَّــم) ِل ـــا َخْیـــَر َم ـــــــْرَع َشـــــــْرَع الُحـــــــ  . َی ـــــــْم َی ـــــــِه َوَل ـــــــالَعَجمِ ِب  بِّ َك

 ب/١٠/ 
ــــــْبِر َصــــــبًا ِبــــــالَغَراِم َعِمــــــي  . (َمْعـــَن) ْبـــَن تَـــْیٍم َأِبـــي النُّْعَمـــاِن ُكْنـــَت َلُهـــمْ ٧  (َوَذْیــــــُل) الصَّ

ـــــــــوا َعلَـــــــــيَّ بِـــــــــهِ ٨ ـــــــــُحوا) الـــــــــُودَّ َواْمَتنُّ ـــــــــَراِقِهمِ   . (َتَوشَّ ـــــــــي ِف ـــــــــْعٌي ِف ـــــــــُن َس ـــــــــَف َیْحُس  َفَكْی

ــــ٩  ِبَفْضـــــــــــِل ُودٍّ َكَفْضـــــــــــِل الَمِلـــــــــــِك ِللَخـــــــــــَدمِ   َل الَوْصــــِل َســــاِبَقةً .(َواْســــَتْطَرَد) الُحــــبُّ َخْی

ـــــــــــــــــــَتِظمِ   َیْبِكي الُمِحبُّ َوَذا الَمْحُبـوُب َیْضـَحُك َعـنْ ١٠  ُدرٍّ (َفَطـــــــــــــــــــاَبَق) َمْنثُـــــــــــــــــــورًا ِبُمْن

                                                           

 ) د : "َأْشَرِف" .١(



 
 -٥٠-

ـــــُه)١١ ـــــْرِب (َقاِبُل  لــــــــــتَُّهمِ ِبقُــــــــــْبِح َهْجــــــــــٍر َوَخــــــــــْوُب الُبْعــــــــــِد لِ   . َوُحْســـــُن َوْصـــــٍل َوُســـــلَُّم الُق

ــْیَن َتُجــرُّ ِبَهــا َمَخاَفُتَهــا١٢ ــــــــــــــــــمِ   . (َواْســَتْخَدُموا) الَع ــــــــــــــــــا ِبِه ــــــــــــــــــیِهْم َأْوَقْفَتَه ــــــــــــــــــا ِف  َأْنَفْقَتَه

ـــْم ُیَضـــمِ   . (َتْذِییُل) َجْمِعي ِبِهْم َلْم َیْصُف ِلي َزَمنـاً ١٣ ـــْد َصـــَفا َدْهـــرًا َوَل  َمـــْن َذا الَّـــِذي َق

ـــــــــــــْوِمِهمِ   ) ِمـــــْن َبْعـــــِد َنْفـــــَرِتِهمْ . َقـــــاُلوا َوَمـــــا (اْلَتَفتُـــــوا١٤ ـــــــــــــٌع ِبَل ـــــــــــــا َنْف ـــــــــــــْم َفَم ـــــــــــــال َتُلْمُه  َف

ــــــِم)  .َمْن َحاَم َحْوَل الِحَمى َیـا َذاَك ُیوِشـُك َأنْ ١٥ ــــــْن (َجــــــاِمِع الَكِل ــــــِه ِإنَّ َذا ِم  َیْرَعــــــى ِب

ــــي َفَحْســــُبَك ال١٦ ــــَك َجــــدOا) ِب ــــْرَت (َهْزَل  اِر ِفــــــــي الَغــــــــَنمِ َتُكــــــــْن َكَهْیَلــــــــِة َذاِت الَعــــــــ  . َأْكَث

ـــــــ١٧ ــــــزOا َأَهْن ــــــَذلَّْل اْرَض ِع ــــــنَّ اْصــــــِبْر َت فـــًا) َأُدمِ   . َتَج ـــْل ُمـــرOا ِطـــْع ِصـــْل (ُمَفوَّ ـــُتُه اْحَتِم  ـ

ـــــدْ ١٨ ـــــَت َوَق ـــــا َوِثْق ـــــي ِممَّ ـــــْرَت) ِل ـــــْذ (َتَخیَّ  َأْغَرْیـــــــَت َقْلِبــــــــي ُنُحـــــــوًال َزاَد ِفــــــــي َأَلِمــــــــي  . َفُم

ــــــْوِلي َعــــــنْ ١٩ ــــــْم ُعــــــْربٌ  . (َنَزْهــــــُت) َق ــــــــذَِّممِ   َذمٍّ َفُه ــــــــَة ال ــــــــا َعْذَب ــــــــیِِّهْم َی ــــــــي َح ــــــــاُل ِف  ُیَق

ـــدْ ٢٠ ـــَؤاَد َفُس ـــا ُیْرِضـــي الُف ـــاَم) َم ـــَت (ِإْبَه  َت (َتَهكُّمــــــًا) َأْنــــــَت ُذو ِعــــــزٍّ َوُذو ِعَظــــــمِ   . َأَذْق

ــــــكَ   . َلْم َتْرَعِو النَّْفَس (ُعْتبًا) َوْیَحَك اْنَتِه َعـنْ ٢١ ــــــمِ  (َتْصــــــِدیِر) َغیِّ ــــــي) َفَل ــــــا (َتْكَتِف  َكْیَم

ــــا٢٢ ــــاُیُر) َم ــــي (التََّغ ــــا َعــــاِذِلي ِمنِّ  َذَكـــــــــــــْرَتُهْم ِلـــــــــــــي ِإالَّ َفرَّْجـــــــــــــَت ُغَمِمـــــــــــــي  . ُوِقیــــَت َی

ـــــــــــَیمِ   . (َشــاَبْهَت َأْطــَراَف) َمــْدِحي ِفــي ِصــَفاِتِهمْ ٢٣  ِصــــــــــَفاُتُهْم َســـــــــــاِمَیاُت الَمْجــــــــــِد َوالشِّ

ــــــــــَوالِئي ِإذْ ٢٤ ــــــــــرَُّعوا) ِب ــــــــــمْ  . (َتَش ــــــــــَت ِبِه  الَن ِفــــــــــــیِهْم َرَجــــــــــــاِئي ِوْفــــــــــــَق َشــــــــــــْرِعِهمِ   َوِثْق

ــــــــوَن اَألَذى ِمــــــــْن ُكــــــــلِّ ُمْهَتِضــــــــمِ   .ِفي َمْعَرِض الَمْدِح َكْم َیْهُجوَن ِمْن َمـالءٍ ٢٥  َوَیْجَهُل

ـــــــمْ ٢٦ ـــــــُت َنَع ـــــــِوي َفُقْل ـــــــًة) َتْه ـــــــاُلوا (ُمَراَجَع  ِقـَدمِ  َقاُلوا اْصَطِبْر ُقْلُت َصْبِري َكاَن ِمـنْ   . َق

ـــــــــِنِهمِ   . َقــــــــاُلوا ُســــــــُلوُّ الَهــــــــَوى َقــــــــْوًال (ِبُموِجِبــــــــِه)٢٧ ـــــــــْوَم َبْی ـــــــــُت ِعَظـــــــــاِمي َی ـــــــــِري َفُقْل  ُیْب

 ب/١٠/ 
ــــــمْ ٢٨ ــــــِدیَح َلُه ــــــُت) الَم ــــــْذ (َتَفنَّْن ــــــُموا ُم ــــــــــْنُهْم َثْغــــــــــُر ُمْبَتِســــــــــمِ   . َتَبسَّ ــــــــــال َیُغــــــــــرََّك ِم  َف



 
 -٥١-

ــــــــُلوُهُم ِإْذ (َناَقُضــــــــوُه)٢٩ ــــــــْوَف َأْس ـــــــــَرَف اَألَدمِ   ِإَذا . َوَس ـــــــــَباِبي ُمْت ـــــــــاَد َش ـــــــــْبَنا َوَع  ِش

ــــــــا َجَنــــــــْوُه َفَلــــــــمْ ٣٠  (َأْســــــــــَتْثِن) ِإالَّ َذِوي ُلْطــــــــــٍف ِبَصـــــــــــبِِّهمِ   . َرَفْضــــــــُت َجــــــــاِنَبُهْم ِممَّ

ــــــلُِّمُه)٣١ ــــــْذُلُهْم َنْفعــــــًا (ُأَس ــــــِدِني َع ــــــْم ُیْج ـــــــــَنْفِعِهمِ   . َل ـــــــــي ِب  َوَهْبـــــــــُه َأْجـــــــــَدى َفَمـــــــــاَذا ِل

ــــــــــمِ   فِّـي َوَنْشـِري) اْعِتَمـاِدي ُمْبتَـَدى َوَلِهـي.(لَ ٣٢ ــــــــــْنُهُم ِبِه ــــــــــْیِهْم ِم ــــــــــْیِهْم َعَل ــــــــــیِهْم ِإَل  ِف

ــــَزا ِخــــَدِمي  . (َواْســَتْدَرُكوا) الــُودَّ ِمــْنُهْم ُمْخِلِصــیَن ِبــهِ ٣٣ ــــْوا َج ــــِري َوَمــــا َراَع ــــْن ِلَغْی  َلِك

ـــــمْ ٣٤ ـــــَرْرُت ِبِه ـــــْم َق ـــــِل ِشـــــَتاٍء َك ـــــاُنوا َكَلْی ـــــْؤِنُس النََّســـــمِ عَ   . َك ـــــي ُم ـــــیُلُهْم) ِل  ْینـــــًا (َوَتْمِث

 (َتَجــــــاُهًال) َأْم َســــــَنا َبــــــْرٍق ِبــــــِذي ِإَضــــــمِ   . َســــــــَناُه ِحــــــــیَن َبــــــــَدا ُقْلَنــــــــا َســــــــَنا َقَمــــــــرٍ ٣٥

ــــــــــَثًال)٣٦ ــــــــــاُلُهْم َظــــــــــاِهٌر (ِإْرَســــــــــاُلُه َم ـــــــمِ   . َكَم  َیُلـــــــوُح َأْشـــــــَهَر ِمـــــــْن َنـــــــاٍر َعَلـــــــى َعَل

ـــــــــــــِدِهمِ   (َتْتِمیمـــًا) َوَكـــْم َمَنُحـــوا . تَـــَدرَُّعوا الُحْســـنَ ٣٧ ـــــــــــــدًا ِلِمْج ـــــــــــــَرْت َحْم ـــــــــــــآِثرًا َأْثَم  َم

ــُم ِلــي َعــْن َوْجــِه ُمْشــِكَلةٍ ٣٨  ِإْن َلــــْم َأُصــــْغ (َقَســــمًا) َلْفِظــــي ِلَمــــْدِحِهمِ   . ال َأْســَفَر الَفْه

ـــــــــــهُ ٣٩ ـــــــــــا َقَواِدُم ـــــــــــبِّ َأْوَرْتَه ـــــــــــَواِفي الُح  ْجـــِر َمـــَع َســــَدمِ ِمـــِن (اْســـِتَعاَرِة) َنــــاِر الهَ   . َخ

ــــــال ٤٠ .(َراَعــــــى النَِّظیــــــَر) َطــــــَوى َنْشــــــَر الَف
ً

ــــــمِ   ــــــي اُألَم ــــــاِر ِف  َراَم (الــــــتََّخلَُّص) ِللُمْخَت

ــــي الـــــ٤١ ــــِد اِهللا َنْجــــُل َأِب ــــٌد َنْجــــُل َعْب ــــــــَراِدِهِم)  . ُمَحمَّ ــــــــي (اطِّ ــــــــَراٍم ِف ــــــــا ِك ــــــــَعبَّاِس َأَب  ـ

ــــِه َوْصــــفُ ٤٢ ــــِم َجــــدِّ َأِبی ــــِن اْس ــــــــــــــاِقِهِم)  َســــاِعِدهِ  . ِم  َوَذاَك َهاِشــــــــــــــُم َأْعــــــــــــــَداء (ِباتَِّف

ــــــــِق ُذو َوْجــــــــٍد ُیَناِصــــــــُرهُ ٤٣ ــــــــُر الَخالِئ ـــــــــــــــْزِوِهمِ   . َخْی ) ِبَغ ـــــــــــــــَدى (َوَريٌّ ـــــــــــــــُه ِللِع  َوَعمُّ

ـــــــُد) بِـــــــالنََّغمِ   . ُهــــــَو الَجــــــَواُد َرُســـــــوٌل ِللَجــــــَواِد ِبِمْضــــــــ٤٤ ـــــــَواِد لَـــــــُه (التَّْرِدی ـــــــَماِر الَج  ـ

ــــــــهُ  . َربُّ ٤٥ ــــــــاُل الــــــــرَّبِّ ِبْعثَُت  َیـــا (َعْكـــَس) ُمْنِكِرَهـــا َوالنَّـــاُر ِفـــي َضـــَرمِ   الَجَمــــــــاِل َجَم

ْر) َأَحاِدیــَث َنْشــِر النَّاِشــِر الَعَلــِم اْبـــ٤٦  ـــــِن النَّاِشـــــِر الَعَلـــــِم اْبــــِن النَّاِشـــــِر الَعَلـــــمِ   .(َكــرِّ
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ــــــــاَر َوال٤٧ ــــــــا الِخَی ــــــــا ُكنَّ ــــــــْوالُه َم ــــــــْیَس َل ــــــ  . َأَل ــــــالِم) الَحــــــقِّ ُمْلتَــــــَزمِ (ِبَم  ْذَهٍب ِمــــــْن َك

ـــــــــاً ٤٨ ـــــــــبًا) َتَرف ـــــــــِه َشـــــــــَرفًا (ُمَناِس ـــــــــِرْم ِب ـــــــــَغفًا َعْفـــــــــوًا ِلُمْجتَـــــــــِرمِ   . َأْك ـــــــــْم بِـــــــــِه َش  َأْعِظ

 أ/١١/ 
ـــــاَز الَمَكـــــاِرَم (َتْكِمـــــیًال) َوفَـــــاَز ِبَمـــــا٤٩  لَـــْم ُیــــْؤَت ُذو َشــــَرٍف ِمــــْن َخْیــــِر ُمْســــَتِلمِ   . َح

ــــــْت َموَ ٥٠ ـــــــــمِ   اِهُبــــــُه َمــــــا (َوِشــــــَعْت) َیــــــُدهُ . َعمَّ  َأْبـــــــــَرى َذِوي الُمْتِعَبـــــــــیِن الَهـــــــــمِّ َواألََل

ـــــــال (َتْشـــــــِبیَه) َبْیَنُهَمـــــــا٥١ ـــــــاَم َف ـــــو َعَلـــــى الِهَمـــــمِ   . َفـــــــاَق اَألَن  ُصـــــْغَرى َعَزاِئُمـــــُه َتْزُك

ــــَرْت َخْصــــماً ٥٢ ــــْم َأْبَه ــــْت َك  ) ِبَعْجـــــــــــِزِهمِ َكَشــــــــــاِة َخْیَبـــــــــــَر (َتْلِمیحـــــــــــاً   . ِبُمْعِجــــَزاٍت َأَت

 (َتْشـــــــــــِطیَر) ُمْلتَـــــــــــِزٍم َنْصـــــــــــرًا َوُمْنـــــــــــَتِقمِ   . َوالَبـــــْدُر ُشــــــقَّ َلــــــُه َشــــــْطَرْیِن ُحــــــقَّ َلــــــهُ ٥٣

ــــْیَئْیِن) ِفیــــِه ُهَمــــا٥٤ ــــــوُر َوالفَــــــْیُض ِمْثــــــُل الَبــــــْدِر َوالــــــدَِّیمِ   . (َتْشــــِبیُه َشــــْیَئْیِن ِبالشَّ  النُّ

ـــــْت عَ ٥٥ ـــــْدِح َفاَح ـــــَواِدُر) الَم ـــــرًا َوبِـــــهِ . (َن ـــَذا الشَّـــَممِ   ْنَب ـــِرْم ِب ـــَبا َشـــَمْمَت َأْك ـــُح الصَّ  ِری

ـــــــــــــَرمِ   . (َوالْنِســـــــَجاِم) َمـــــــِدیِحي ِفـــــــي َفَضـــــــاِئِلهِ ٥٦ ـــــــــــــْم ُت ـــــــــــــِر َل ـــــــــــــٍة ِللَغْی ـــــــــــــاُن َمْنِزَل  َبَی

ـــاِلْغ) ِبَمـــا ِشـــْئَت َمـــْدحًا ِفیـــِه ُمْجَتِنبـــاً ٥٧  َمــــــــا ال َیِلیــــــــُق ِبَخْیــــــــِر الَخْلــــــــِق ُكلِِّهـــــــــمِ   . (َب

 َلَفـــــــــــاَض ِإْصـــــــــــَبُعُه ِبـــــــــــالزَّاِخِر الَعِمـــــــــــمِ   . َلْو َشاَء (ِإْغَراَق) َمْن ِفي الَخْلِق َكذََّبـهُ ٥٨

ــــدَّْهُر اْســــَتَجاَر بِــــهِ ٥٩ ) لَــــِو ال ــــال (ُغلُــــوٍّ ـــــــِدمِ   . ِب ـــــــْن َیْومـــــــًا ِبُمْنَع ـــــــْم َیُك ـــــــا َل ـــــــَن الَفَن  ِم

 ِمْنـــــــــُه َعَطـــــــــاًء َغْیـــــــــَر ُمْنَســـــــــِجمِ  َأَمـــــــــدَّ   . ُهــــــَو الَكــــــِریُم (ِبِإیَغــــــاٍل) َفَلْســــــَت تَــــــَرى٦٠

ــــــــهُ ٦١ ــــــــالَمْعَنَیْیِن) َل ــــــــَدا (ِب ــــــــرٌّ َرُؤوٌف َغ ـــــــــمِ   . َب ـــــــــِم ُذو ِنَع ـــــــــَألٌُّف) ِبالَعَطـــــــــا َوالُحْك  (َت

ــــــــِة الــــــــرَِّحمِ   . َهـــــــاٍد َنـــــــِذیٌر َشـــــــِفیٌع َكـــــــْم َقـــــــِد (اْئَتَلَفـــــــا٦٢ ــــــــَع َلْفــــــــِظ) ِإْلَف ــــــــٌظ بِــــــــِه َم  َلْف

ـــــــــــــــــاْئِتالِف َمَعانِ ٦٣ ـــــــــــــــــهُ . (َوِب  َوْزنـًا َعَلــى الُكـلِّ ِمــْن َعـَرٍب َوِمــْن َعَجــمِ   یـــــــــــــــــِه) ِزَیاَدَت

ـــــــــــِئمِ   . َجـــاَزى ِباِإلْحَســــاِن ِإْحَســـانًا (ُمَشــــاَكَلًة)٦٤ ـــــــــــالَمْعَنى) ِلُمْلَت ـــــــــــَظ ِب  (َوَألَّـــــــــــَف اللَّْف
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ــــهُ ٦٥ ــــــ  . َلــــْم (َیْنــــِف ِإیَجــــاَب) َمــــا َأْعَطــــاُه آِمُل ــــــاُه ِم ــــــالَمنِّ ُمْســــــَتْكِثرًا َحاَش  ْن َوَصــــــمِ ِب

ـــــْتمِ   . َمـــا َزاَل ِبــــالُیْمِن َمْحفُــــوَظ الِعَناَیــــِة ِمــــنْ ٦٦ ـــــي الُی ـــــِه) الَمْرِعـــــيِّ ِف  (َتْهـــــِذیِب َتْأِدیِب

ِتـــــهِ ٦٧  ُمــــــــْرٍج َأَخــــــــا َنــــــــَدِم ُمــــــــْدٍن َأَخــــــــا ُجــــــــْرمِ   . لَــــْم (َیْســـــَتِحْل ِباْنِعَكــــاٍس) ِفـــــي َمَودَّ

ـــــــُحهَ ٦٨ ا (ُیَرشِّ Oـــــــٍد َســـــــح  َعَطــــــــاُؤُه َلــــــــْیَس َیْخَشــــــــى َفاَقــــــــَة الــــــــنََّهمِ   ا). َعـــــــمَّ الـــــــَوَرى ِبَی

ـــــــْوَم (َجْمِعِهـــــــِم)  . ُكـــــلٌّ ِمـــــَن اِإلْنــــــِس َواَألْمـــــالِك ُمْنــــــَدِرجٌ ٦٩ ـــــــَواُه َی  َوالِجـــــــنُّ َتْحـــــــَت ِل

 ب/١١/ 
ـــــــــــــــُدمِ   . َفــــاَق النَِّبیِّــــیَن (َوالتَّْفِریــــُق) َیْظَهــــُر ِمــــنْ ٧٠ ـــــــــــــــْم َت ـــــــــــــــِر َل ـــــــــــــــَزٍة ِللَغْی  َدَواِم ِمْعِج

ــــــــــبِّ َكلََّمــــــــــهُ ٧١ ــــــــــیُم) آَیاتِــــــــــِه َكالضَّ ـــــــــُع الَمـــــــــا ِلـــــــــَریِِّهمِ   . (َتْقِس ـــــــــْذُع َحـــــــــنَّ َوَنْب  َوالِج

ــــَرَة الظُّلَــــمِ   . َكالشَّـْمِس ِفـي (الَجْمـِع َوالتَّْفِریـِق) َملَّتَـهُ ٧٢ ــــا َحْس ــــُه َی ــــَیا َوْجُه ــــي الضِّ  َوِف

ــــــالحَ   . َأثْـــــــــَرْت َكَراِئُمـــــــــُه (َجْمعـــــــــًا َفِقْســـــــــَمُتَها)٧٣ ــــــى ِلهَــــــْوِلِهمِ َك ــــــَوْرِد َوالُعْظَم  ْوِض ِلل

ــــاِن ِبَهــــا٧٤ ــــي الِجَن ــــي ِف ــــُه الَوِســــیَلُة َأْعِن ــــــاِم (اْشــــــِتَراِكِهِم)  . َل یَه ــــــْد ُخــــــصَّ َنْفیــــــًا ِإلِ  َق

ـــــــــــــةٍ ٧٥ ـــــــــــــاٍت ُمْحَكَم ـــــــــــــدَّى ِبآَی ـــــــــــــا َتَح  (ِإیَجاُزَها) ِفي ِحَمى اَألْعَجاِز َلْم ُیَضـمِ   . َدَع

ـــــــــــمِ   َحـــــــدٌّ (ُیَشــــــاُر) َلَهـــــــا. َحــــــَوى َفَضــــــاِئَل ال ٧٦ ـــــــــــاِطٌق ِبَف ـــــــــــُه َن ـــــــــــِه َفُیْفِصـــــــــــُح َعْن  ِب

ـــــَیاِطیِن ِمـــــْن (ُعْنـــــَواِن) ِبْعثَِتـــــهِ ٧٧  )١(َوِحـــــیَن ُأْرِســـــَل ِدیـــــُن الُكْفـــــِر َلـــــْم َیُقـــــمِ   . َرْجـــــُم الشَّ

ــــقٍ ٧٨ ــــي ُخُل ــــوُد ِف ــــُد الُمْصــــَطَفى الَمْحُم ــــــــَردٍ   .ُمَحمَّ ــــــــمِ  َأْكــــــــِرْم (ِبُمْشــــــــَتقِّ) َحْمــــــــٍد ُمْف  َعَل

ـــُه ُمْنـــَتِظمِ   .(َتْرِصـــیُع) َمـــْدِحى ِبَوْصـــٍف ِفیـــِه ُمْحتَــــَرمٍ ٧٩ ـــْعِري ِبُلْطـــٍف ِفی  (َتْصـــِریُع) ِش

 َوِمـــــْن َمفَـــــاِخَر َتْعـــــِزى ُرْجـــــَح (َوْزِنِهــــــِم)  . َكــــْم ِمـــــْن َمـــــآِثَر تَــــْرِوي َعْنـــــُه ِمـــــْن َكـــــَرمٍ ٨٠

 ِزیـــــُت) ِمـــــْن َكِلِمـــــي ُوِقیـــــُت ُمْلَتِزِمـــــي(جُ   . َنــــــــــــَداُه ُمْغَتَنِمــــــــــــي ُهــــــــــــَداُه ُمْعَتَصــــــــــــِمي٨١
                                                           

 ) البیت ساقط من أ؛ب؛ج .١(



 
 -٥٤-

ـــــــــــُه) َجلَّـــــــــــْت َفَضـــــــــــاِئُلهُ ٨٢ ــــــــــــمِ   . َمـــــــــــْن َذا (ُیَماِثُل ــــــــــــوِن َوالَقَل ــــــــــــي النُّ  َواُهللا َماِدُحــــــــــــُه ِف

ــــــــمٍ ٨٣ ــــــــْن َحَك ــــــــَدٍم َوَســــــــاَد ِم ــــــــْن َع ــــــــاَد ِم  َوَحـــــنَّ ُذو َســـــَدٍم ِمـــــْن (َســـــْجَعِة) الـــــرَِّحمِ   . َأَف

ــــــــــى الُبــــــــــَراِق َســــــــــَرى لِ ٨٤  َوالَت ِحـــــــیَن َمَراِقـــــــي (َســـــــْمِط) َســـــــْیِرِهمِ   َربِّــــــــــِه َنَظــــــــــراً . َعَل

 (َفَراِئــــــدًا) َقــــــْد َرَقــــــْت َعــــــْن ُكــــــلِّ ُمْغتَــــــَنمِ   . َحتَّـــــــى َرَقـــــــى ُمْســـــــَتوًى ِبـــــــالُقْرِب َعلََّمـــــــهُ ٨٥

ـــــــْزَدِحمِ ٨٦ ـــــــــَر ُمـــــــــْزَدِحمِ   . َمـــــــا َزاَل (ُمْلَتِزمـــــــًا) ِمـــــــْن ُكـــــــلِّ ُم  َیُجـــــــــوُز ُكـــــــــلَّ َفَخـــــــــاٍر َغْی

ـــــا ُأوِتیـــــِه ِمْنَســـــِجمٌ ٨٧ ـــِجمِ   . (َتْطِریـــــُز) َمـــــْدِحي ِبَم ـــِن ُمْنَس ـــي ُحْس ـــِجٍم ِف ـــَن ُمْنَس ـــا ُحْس  َی

 بِـــــــــِه َطِویـــــــــُل ِنَجـــــــــاٍد (ُیْكَتَنـــــــــى) ِبِهـــــــــمِ   . َجــــــمُّ الَمَواِهــــــِب (َأْرَدافــــــًا) ِلَمــــــْن َنَجُحــــــوا٨٨

ـــــِدي (ِبَتْجرِ   . ُهــــــَو الَكــــــِریُم تَــــــَرى ِمْنــــــُه َكــــــِریَم ُهــــــدىً ٨٩ ـــــمِ َیْه ـــــْن َجـــــْوَهِر الَكِل  یـــــِدِه) ِم

ــــــــَواِرُدهُ ٩٠ ــــــــْم َتْأَســــــــْن َم  (َمَجـــــــاُزُه) ُمْغـــــــِدقًا َســـــــْیًال ِمـــــــَن الَعــــــــِرمِ   . ِبَفْضــــــــِلِه الَعــــــــْذِب َل

 أ/١٢/ 
ـــــَدمِ   . (ُمَنـــــــزٌَّه) ال ُیَضــــــــاَهى ِفـــــــي (َســــــــالَمِتِه)٩١ ـــــَن الِق ـــــَراٍع) َوَذا َوْحـــــٌي ِم ـــــِن (اْخِت  ِم

) ِفــــي ُرتَــــبٍ . (ُجــــْزٌء) ُهــــَو الَعــــالَ ٩٢  ِلُمْســـــــَتِنمِ  )١(ُعْلَیـــــــا َفَمـــــــا َفْوَقَهـــــــا َمْرَقـــــــى  ُم (الُكلِّــــيُّ

ـــْمِس ِفـــي َشـــَرفٍ ٩٣  َواللَّْیــــِث ِفـــي َأَجــــمِ  )٢(َوالَبـــْدِر ِفــــي تَـــَرفٍ   .(َتْرِتیـــُب) َأْوَصـــاِفِه َكالشَّ

ــــرَّْحَمِن ِإْن ُنِهَكــــتْ ٩٤ ــــــــــحًا)  . َیْرَضــــى َوَیْغَضــــُب ِلل ــــــــــُدوُدُه (ُمَوضِّ ــــــــــَتِهمِ  ُح  َحقOــــــــــا ِلُمْف

ــــَبهٍ ٩٥ ــــْن ُش ــــقِّ ِم ــــي الَح ــــَدْع ِف ــــْم َی ــــٌم َل  ُنْصحًا َفُحْسُن اتَِّباِعي َكـاَن ِفـي َقَسـِمي  . ُمْحَك

تَـــــُه ِفـــــي الـــــدِّیِن ِمـــــنْ ٩٦ ـــــزَّ ُأمَّ  َفُهــــــــْم (ِبَتْوِلیــــــــِد) َأْمــــــــِن اِهللا ِفــــــــي َحــــــــَرمِ   َكَنـــــفٍ  )٣(. َأَع

                                                           

 ) د : "ُعْلَیا" .١(
 ) د : "َوَرٍف" .٢(
 ) د : "ِفي" .٣(



 
 -٥٥-

 َمْضـــــُروَبِة الِعـــــزِّ (ِإْلَغـــــازًا) ِبُكـــــلِّ َكِمـــــي  َد ِفــــــــــي. ُهــــــــــدًى ِلَقــــــــــْوٍم ِإْعالنــــــــــًا َوَجاَهــــــــــ٩٧

 (َتَعلَّــــــَل) الــــــدِّیُن ِفــــــي َفــــــْیِض اْنِقَیــــــاِدِهمِ   . َلــــــــْو َلــــــــْم َیُقــــــــْم ِبِجَهــــــــاِد الَكــــــــاِفِریَن َلَمــــــــا٩٨

ــــــــــــًة)٩٩ َه ــــــــــــَب ِإْغــــــــــــَراًء (ُمَوجَّ ــــــــــــاَد الَجَناِئ ــــــا َوال َنَصــــــٌب ِلُمْنَجــــــِزمِ   . َق  ال َصــــــْرٌف ِفیَه

 َیْرِمـــــــي ِبَمـــــــْوٍج ِمـــــــَن اَألْبَطـــــــاِل ُمْلـــــــَتِطمِ   َیُجــــــرُّ َبْحــــــَر َخِمــــــیٍس (َیْســــــَتِعیُن) ِبــــــهِ  .١٠٠

ـــــْیَس ُیْفِزُعـــــهُ ١٠١ ـــــاٍل ُمَصـــــلٍّ َل ـــــلِّ َت ـــــْن ُك ـــــْرٍب ِبَســـــْیِف اِهللا ُمْصـــــَطِلمِ   . ِم ـــــْوِهیُم) َح  (َت

ـــــِه َذا  . َوُكـــــــلُّ ُمْقـــــــَتِحٍم ِفـــــــي الَحـــــــْرِب ُمْبتَـــــــِدرٍ ١٠٢ ـــــْم ُیْثِن ـــــمِ َل ـــــِهیِم) َلْحِمِه  َك َعـــــْن (َتْس

ـــى َوَضـــمِ   . َمــــا َزاَل َیْزَهـــــُق ِفـــــي (ِإیَداِعـــــِه) ُمَهجـــــاً ١٠٣ ـــا َلْحمـــًا َعَل ـــْت ِبالَفَن  َحتَّـــى َحَك

ــاِرِم الَخــِذمِ   . َطِلــــــُق الَیِمـــــــیِن َطِویـــــــٌل ِبالَیَســـــــاِر َلـــــــهُ ١٠٤ ــْرُط (اتَِّســاٍع) ِبَضــْرِب الصَّ  َف

ــــوَِّة الَبــــْأسِ ١٠٥ ــــْن ُق ــــَرٍة َعــــَدداً  . ِم ــــْن َكْث ــــــــاِدِهمِ   ال ِم ــــــــي ِجَه ــــــــَداٍد ِف  َوال (ِبَبْســــــــِط) اْعِت

 ُحْمــــرًا (َوُیوِجــــُب) َفْتكـــــًا ُكــــلَّ ُمْصـــــَطِدمِ   ال َیْسُلُب الِبیُض ِوْرَد ِإْلهَـاٍم ِإْن َصـُدَرتْ ١٠٦

 ِذي ِهَمـــمِ  ِفـــي ُحْســـِنِه (َنَســـٌق) ِمـــْن ُكـــلِّ   . ِبُكـــــــلِّ ُمْسَتْأِصـــــــٍل َیْســـــــُطو َوُمْنَصـــــــِقلٍ ١٠٧

ـــــــًة)١٠٨ َن ـــــــٍد ِإَذا َصـــــــلَّْت (ُمَمكِّ ـــــــیُض ِهْن  َعَلــــــى الطَّــــــال َتْســــــُجُد الَهاَمــــــاُت ِلْلِقَمــــــمِ   . َوِب

ــــــــٍة َفْتكــــــــًا ِبفَــــــــْوِدِهمِ   . َمـــــــا َفـــــــرَّ ِمـــــــْن ِفَئـــــــٍة َفـــــــآٍت (ُمَوزََّعـــــــٌة)١٠٩ ــــــــرَّ ِفــــــــي ِفَئ ــــــــْل َك  َب

ـــــــــاِئُعُهمْ ١١٠  ُر الَقَواِضــــِب (تَــــْدِبیجًا) ِمــــَن الِقَمــــمِ ُحْمــــ  . ِبـــــــــیٌض َصـــــــــَناِئُعُهْم ُســـــــــوٌد َوَق

ـــــْطَوِتِهمْ ١١١ ـــــِتْتَباِع) َس ـــــْأٍس (َوِباْس ـــــوُد َب ـــــــمِ   . ُأُس ـــــــْم َیِج ـــــــْن َیْلَقُه ـــــــَدا َم ـــــــوَن الِع  ال َیْرَهُب

 ب/١٢/ 
ـــــْم ِبِهـــــمِ   . َفاَضْت (ِبِإیَداِع) َرْیِب الَمْوِت ُسـْمُرُهمُ ١١٢ ـــــِه ُبْعـــــدًا َلُه  َغاَضـــــْت ُنفُـــــوٌس ِب

ــــْدماً ١١٣ ــــاَمُهم ُع ــــَداُهْم ِحَمامــــًا َس ــــوا ِع  ِفــــــي ُســــــوَرِة الَفــــــْتِح (َتْنِكیتــــــًا) ِبَفْضــــــِلِهمِ   . َمسُّ

ــــــــٍف)١١٤ ــــــــٍف َجْمعــــــــًا َوُمْخَتِل ــــــــالO (ِبُمْؤَتِل ــــــــــــي ثََنــــــــــــاِئِهمِ   . ُك ــــــــــــًة ِزْد ِف ــــــــــــَدْح َوَأْرَبَع  َفاْم



 
 -٥٦-

ــــــــْد   . ال َعْیــَب ِفـــیِهْم ِســَوى َأْن آَمُنـــوا َوُهـــُدوا١١٥ ــــــــِدیِحِهمِ (َأكِّ ــــــــي َم ــــــــَداُهْم ِف ــــــــِذمِّ) ِع  ِب

ـــــــــــــمِ   . َمـــــا الُمـــــْزِن َیْومـــــًا ِبَمْنَهـــــٍل َحَیـــــاُه َكَمـــــا١١٦ ـــــــــــــْن َأُكفِِّه ـــــــــــــُه) ُمْســـــــــــــَتَهلٌّ ِم  (َتْفِریُق

ــــــِدَرةٍ ١١٧ ــــــوًا ِبَمْق ــــــاَة اَألَســــــى َعْف  (ُســــــــــُهوَلًة َواْحِتَراســــــــــًا) ِمــــــــــْن َعــــــــــُدوِِّهمِ   . َجــــــاُزوا ُجَن

 َیْكفُــــْر َیـــــُذِق الَمــــاَء َأْدَهـــــى ِمــــَن الـــــَوَخمِ   (َساَوْوا) َمْن َأَطاَع َوَمـنْ  . َتَدرَُّعوا الِحْلمَ ١١٨

ـــــــَلمِ   . ُهـــــــــْم َأِشـــــــــدَّاُء َعلَـــــــــى ُكفَّـــــــــاِرِه ُرَحَمــــــــــا١١٩  َمـــــــا َبْیـــــــَنُهْم (ِباْقِتَبـــــــاِس) الـــــــُودِّ َوالسَّ

ــــــــٍم َعــــــــْزَم ِذي ِهَمــــــــمِ َرَبــــــــى َكِعْلــــــــٍم وَ   . َیا َخاَتَم الرُّْسِل َیا َمـْن َوْصـُفُه (َعـَددًا)١٢٠  ِحْل

ــــــُت َظْهــــــِري (ُمَزاَوَجــــــًة)١٢١  ِمـــــــَن الـــــــذُُّنوِب بِـــــــِه َأْنُجـــــــو ِمــــــــَن اَألَزمِ   . َوَمــــــْن ِإَذا َأْثَقْل

ــــاَم ِبَمــــا١٢٢ ـــــــمِ   . (ِبــــال ُرُجــــوٍع) َفَمــــْدِحي ِفیــــَك َق ـــــــْم َیُق  َیِلیـــــــُق َهْیَهـــــــاَت َذاَك الَمـــــــْدَح َل

ــــي. (َتَعطُّفــــًا) ِبــــي َأْرُجــــو ِمْنــــ١٢٣ ــــــــَر ُمْنَصــــــــِرمِ   َك ِهَبــــًة َفِل ــــــــي َغْی ــــــــَك ِمنِّ  َتَعطُّــــــــٌف ِب

 ُأْدَعى ِبُدوِن (اْعِتَراٍض ِمْن َذِوي الُحَرمِ   . ِلــي ِمْنـــَك َعْهـــٌد َعَســـى َأنِّـــي َأُكـــوُن ِبـــهِ ١٢٤

ـــــــــــــــــیَن اآلِخـــــــــــــــــِریَن َوال١٢٥ ِل ـــــــــــــــــیَِّد اَألوَّ  َفْخـــــٌر َألْنـــــَت (َوِعْقـــــِدي) ِفیـــــَك َلـــــْم َیـــــَرمِ   . َفَس

ْقــــــَت ِجیــــــِدي َكِریَمــــــاٍت (َمــــــَواِرُدُه)١٢٦ ـــــــــــَدمِ   . َطوَّ ـــــــــــَن الِق ـــــــــــِه ِم ـــــــــــا ِفی  َحِســـــــــــْبُتَها َأنََّه

ــــــهِ ١٢٧ ــــــي َمَنــــــاِمي َمــــــا َتَقــــــرُّ ِب ـــــْنَعِجمِ   . َوَعــــــْدَتِني ِف ـــــِر ُم ـــــاٍن) َغْی ـــــي (ِبُحْســـــِن َبَی  َعْیِن

 َك َأْضـــــــَغاٌث ِمـــــــَن الُحُلـــــــمِ ُرْؤَیـــــــاَي ِإیَّـــــــا  . َفًقْلتُـــــــــــُه (ُمــــــــــــْدَمجًا) َفَوفَّْیَتِنیــــــــــــِه َفَمــــــــــــا١٢٨

ـــــــــي َفَحـــــــــاِلي ِمْنَهـــــــــا َغْیـــــــــُر ُمْنَكـــــــــِتمِ   . َفَمْطَلِبــــــي َأْنــــــَت َأْدَرى ِمــــــْن (َبَراَعِتــــــِه)١٢٩  ِمنِّ

 َأوًَّال َفـــــــــِإنَّ َرَجـــــــــاِئي (ُحْســـــــــُن ُمْختَـــــــــَتِم)  . َفــــــــِإْن َظِفــــــــْرُت ِبــــــــِه َفالَوْعــــــــُد ُموِجُبــــــــهُ ١٣٠

 َتِتمٌَّة .
 ) :١١٣َهِذِه اَألْبَیاُت ِزَیاَدٌة ، َوَقْد ُكِتَبْت َبْعَد الَبْیِت ( َوِفي النُّْسَخِة (د)

ــــــــْدماً ١ ــــــــاَمُهم ُع ــــــــَداُهْم ِحَمامــــــــًا َس ــــــــوا ِع  (ِبَحـــــــــْذٍف) َصـــــــــاِرٍم َأْعَمـــــــــاَر ُمِبیـــــــــِدِهمِ   .َمسُّ
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ــــــي ِظــــــلِّ َأْعــــــالِم َمْنُصــــــوِر اللِّــــــَواِء لَــــــهُ ٢  َمـــــمِ (َلْفـــــٌظ ُیَؤلِّـــــُف َوْزَن) الطَّْعـــــِن ِمـــــْن أُ   . ِف

ـــــــــوُر ُهـــــــــدىً ٣ ـــــــــاِویَن ُن ـــــــــٌم َأَضـــــــــاَء َفلْلَغ ــــــــــــــیٌر) ِلُمْنــــــــــــــَبِهمِ   . َنْج ــــــــــــــِة (َتْفِس  َوِذي الِهَداَی

ــــــِه َكَرمــــــاً ٤ ــــــْن ُخُلِق ــــــَدا ِم ــــــْن َه ــــــُه) َم ــالَهَواِن ُرِمــي  . (َأَطاَع  َوَقــْد َعَصــى ِمــْن ِعــَداُهْم ِب

ـــــمِ َصـــــْحِب َصـــــالَة رُ   . َصـــــــــــــــلَّى َعَلْیـــــــــــــــِه َوآِل َربَُّنـــــــــــــــا َوَعلَـــــــــــــــى٥ ـــــا (َتْفِصـــــیُلَها) َفِل  َب

لُــــــــــــوَن السَّــــــــــــاِبُقوَن َوَمــــــــــــا٦  ِفــــــي ُســــــوَرِة الَفــــــْتِح (َتْنِكیتــــــًا) ِبَفْضــــــِلِهمِ   . َیْكِفیــــــــــــَك َواَألوَّ

ــــــــــــــهِ ٧ ــــــــــــــاِبُقوَن ِب ــــــــــــــُروَن السَّ ــــــــــــــُه اآلِخ  َوالـــــــــذِّْكُر َأْنـــــــــَزَل (َتْعِریضـــــــــًا) ِبـــــــــِذْكِرِهمِ   . َوِمْثُل
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 الَمَصاِدُر َوالَمرَاِجعُ 
 
ــــٍد اآل - ــــِن ُمَحمَّ ــــاِدِر ْب ــــِد الَق ــــاِت الَمْقُصــــوَرِة ، ِللَعالََّمــــِة َعْب ــــى َأْبَی ــــاُت الَمْقُصــــوَرُة َعَل َی

َرُة َداِر الُكتُــــِب الَمْصــــِریَِّة َتْحــــَت َرَقــــم  -ه) ١٠٣٣الطََّبــــِرّي ( شــــعر  ٥٤٩ُمَصــــوَّ
 تیمور .

األزهــار طیبــة النشــر فــي ذكــر األعیــان مــن كــل عصــر ، ألبــي الفــیض وأبــي  -
رســالة  –ه) ١٣٥٥ســعاد عبــد الســتار بــن عبــد الوهــاب الــدهلوي المكــي (تاإل

إشـــراف األســـتاذ  –لصـــالح الـــدین بـــن خلیـــل بـــن إبـــراهیم الصـــواف  –دكتـــوراه 
كلیــة  –مكــة المكرمــة  –جامعــة أم القــرى  –الــدكتور یوســف بــن علــي الثقفــي 

 م .٢٠٠٩-ه١٤٢٩-الشریعة والدراسات اإلسالمیة 

 -الطبعـــة الثامنـــة  -دار العلـــم للمالیـــین  -ـن الزركلــــي األعـــالم ، لخیــــر الدیـــ -
 م .١٩٨٩-ه١٤٠٩بیروت 

ـــي الشـــوكاني  - البـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الســـابع ، لمحمـــد بـــن عل
ـــــة  –وضـــــع حواشـــــیه محمـــــد أحمـــــد ســـــالم  –ه) ١٢٥٠(ت ـــــب العلمی دار الكت

 م .١٤٢٨-ه٢٠٠٧بیروت  –الطبعة الثانیة 
 –أثرهــا) ، لعلــي أبــو زیــد  -تطورهــا  -ربــي (نشــأتها البــدیعیات فــي األدب الع -

 م .١٩٨٣-ه١٤٠٣بیروت  –الطبعة األولى  –عالم الكتب 
ترجمة الـدكتور محمـود فهمـي حجـازي  –تاریخ األدب العربي ، لكارل بركلمان  -

القـاهرة  –الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب  –والدكتور عمر صابر عبد الجلیـل 
 م .١٩٩٥-ه١٤١٥

، لمحمد أمین بن فضـل اهللا بـن صة األثر في أعیان القرن الحادي عشر خال - 
 ه .١٢٨٤مصر  –ه) ١١١١محب الدین بن محمد المحبي (ت
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سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ، لعبد الملك بن حسین بن عبـد  -
تحقیـــق وتعلیـــق الشـــیخ عـــادل أحمـــد  -ه) ١١١١الملـــك العصـــامي المكـــي (ت

 –منشـورات دار الكتـب العلمیـة  –د و الشـیخ علـي محمـد معـوض عبد الموجو 
 م .١٩٩٨-ه١٤١٩بیروت  –الطبعة األولى 

ه) ٧٨٠شــرح البدیعیــة ، ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن جــابر الهــواري األندلســي (ت -
بحـث نشـر ضـمن مجلـة  –تحقیق ودراسة للدكتور محمـود محمـد العـامودي  -

 م .٢٠١٦سنة  – العدد الثامن –فلسطین  -جامعة األمة 

عقــد الجــواهر والــدرر فــي أخبــار القــرن الحــادي عشــر لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن  -
مكتبــة تــریم ومكتبــة  –تحقیــق إبــراهیم أحمــد المقحفــي  –أحمــد الشــلي بــاعلوي 

 م .٢٠٠٣-ه١٤٢٤صنعاء  –الطبعة األولى  –اإلرشاد 

ن المختصـــر مـــن كتـــاب نشـــر النـــور والزهـــر فـــي تـــراجم أفاضـــل مكـــة مـــن القـــر  -
 –ه) ١٣٤٣العاشـــر إلـــى القـــرن الرابـــع عشـــر ، لعبـــد اهللا مـــرداد أبـــو الخیـــر (

 –الطبعـة الثانیـة  -عالم المعرفة  -تحقیق محمد سعید العامودي وأحمد علي 
 م .١٩٨٦-ه١٤٠٦جدة 

متنبـــــي ودار إحیــــاء التـــــراث مكتبــــة ال –، لعمـــــر رضــــا كحالـــــة معجــــم المــــؤلفین -
 م .١٩٥٧-ه١٣٧٦بیروت  ،العربي
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 مع الرسالة القصصیَّة  تناصاریة المعم
 في مقاالت (من شوارع الوطن) لصالح البردویل

  
 أ. حسین محمد الصلیبي   أ.د. ماجد النعامي   أ.د. كمال أحمد غنیم

  
 

 الملخص
تهدف الدراسة إلى الكشف عن معماریَّة التناص بین المقاالت القصصیَّة من شوارع الوطن 

ة الرسالة التي وظفها الكاتب في تصویر هموم الالجئین مع تقنیات السرد الروائ يِّ الحدیثة وخاصَّ
والنازحین توظیًفا منحها بعًدا واقعیَّا، یوهم القارئ بواقعیة األحداث تمهیًدا إلمتاعه وٕاقناعه، وتحریضه 
على رفضها، وعدم قبولها وتظهر مدى اهتمام الكاتب وحرصه على توظیف التشخیص واألنسنة بلغة 

ذبة رقیقة، وألفاظ رشیقة وصور أنیقة أسهمت إلى حد كبیر في توظیف المستوى الجماليِّ لتقنیة ع
الرسالة في خدمة المستوى الدالليِّ النابع من الرسائل الضمنیَّة داخل المقاالت وٕاتمام معماریَّة التناص 

 الذعة والتهكم.بین القوالب الفنیَّة المختلفة بأسلوب یشوبها نسب متفاوتة من السخریة ال
Abstract 

       The study aimed at revealing the intertextuality architecture among the 

narrative essays  "Min Shawarea Alwatan", with the use of modern 

techniques of narrative, especially the use of the letter, which was used by the 

writer in depicting the cares and worries of the refugees and migrants, which 

gave it a favor of realism, which pushed the reader to feel motivated and 

persuade him/her, in order to agitate him to refuse these events. The letter 

shows the writer's  great interest in using personification by using very 

attractive, soft and heart-touching language, which contributed to a great 

extent to employing the aesthetic level in serving the semantic level inside the 

essays, and then completing and perfecting the intertextulaity architecture in 

them, using a style flavored with sarcasm and irony.    
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 المقدمة
تشیر كلمة (معماریة) إلى فن العمارة والبناء المادّي القائم على أسس علمیَّة 

تعكس أسمى آیات الفن والجمال، ویلتقي هذا  ١دقیقة ومعاییر فنّیة أنیقة
المفهوم(معماریَّة) مع تعریف التناص عند جولیا كریستیفا التي ترى أن "التناص عبارة 

ن االقتباسات، وكل نص هو تشرب وتحویل لنصوص أخرى، فكل نص عن فسیفساء م
یستقطب ما ال یحصى من النصوص التي یعیدها عن طریق التحویل أو النفي أو 

الذي یهدف إلى إیجاد لوحة متداخلة من النصوص المتفاعلة  ٢الهدم أو إعادة البناء"
لماضي ویقدمه في ثوب فیما بینها إلنتاج نص جدید یواكب روح العصر، ویعید قراءة ا

 جدید. 
ویختلف فن العمارة المادیَّة عن التناص داخل األعمال الفنیَّة نتیجة التداخل 
والتفاعل بین القوالب الفنیَّة المختلفة في كون األول فن البناء الماديِّ والمعمار والهندسة 

دمها أیدي والتشیید عبر الحجارة والصخور التي تتحكم فیها خبرة المعمارّي، وتستخ
الصناع المهرة في بناء الدور والمنازل والقصور والمساجد والمعابد، ومن ثم یبدأ دور 
الفسیفساء باعتباره فن التالحم والتشابك والزخرفة والتزیین للجدران واألرضیَّات 
والساحات، والقباب، وما تحویه من تصامیم فائقة السحر والجمال ملیئة بالخطوط 

لثاني وهو المعمار الروائّي والقصصّي متعلًقا بالبناء الفنيِّ للروایة واأللوان، وكون ا
والقصة وهو یتوسل بالتناص األدبيِّ أو ما یمكن أن یسمى بمعماریَّة التناص الذي ینتج 

 والمقامات والرسالة والقصة المسرح: مثل، األخرى الفنیَّة األشكال مع نصيّ  عن "تفاعل

                                                           

 )١٥٥٣/ ٢معجم اللغة العربیة المعاصرة () ١(
منسوب إلى ِمْعمار: "خبیر معمارّي"  الهندسة المعمارّیة: هندسة خاّصة  اسم -ِمعمارّي [مفرد]:) ١(

فّن معمارّي: فّن تشیید المنازل ونحوها، وتزیینها ِوفق قواعد  -بفن تشیید األبنیة، وتنظیمها وزخرفتها
 .معیَّنة

لیات )، عزام، النص الغائب، تج١٥ینظر: واصل، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر(ص) ٢(
 )٣٠التناص في الشعر العربي(ص
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أن التناص األدبّي یختلف عن التناص في مجاله  مع التأكید على ١والموشحات"
؛ ألن التناص في المجال األدبيِّ ینتج عن استضافة نص داخل نص مضیف  المعماريِّ
خالل عملیة غیر واعیة ینتج عنها إعادة تشكیل نصوص قدیمة أو معاصرة، وذلك 

قاء من أشكال بخالف التناص المعمارّي باعتباره عملیة واعیة تقوم على االختیار واالنت
 معمارّیة قائمة عبر عصور مضت منذ أزمنة بعیدة.  

من ناحیة أخرى فقد نجحت الحضارة اإلنسانّیة في التعبیر عن نفسها عبر 
ألوان متعددة من الفنون الجمالّیة الراقیة التي یتربع فن الفسیفساء على قمة هرمها بما 

والوصول إلى تالفیف أعماقها،  فیه من قدرة عجیبة على الدخول إلى تفاصیل األشیاء
المادّیة إلى معنى الحیاة وكشف ما فیها من قیم روحّیة  والنفاذ من خالل األشیاء

ومظاهر حضارّیة وأفكار فلسفّیة، والتعبیر عن كل ذلك بأسلوب فنّي جمیل یؤثر في 
 األعماق، ویسهم في صیاغة األذواق وتهذیبها. وقد تأثر األدباء حدیثًا في إنتاجهم
الفنّي بمعمارّیة البناء المادّي، ومالوا إلى أن تكون أعمالهم اإلبداعّیة لوحات فسیفسائیة 
تتقاطع فیها النصوص القدیمة مع النصوص الجدیدة، أو تتعالق فیها النصوص الغائبة 

عن قضایا األمة وروح العصر، وما یموج في الخاطر  مع النص الحاضر للتعبیر
 ؤثرة معبرة.والوجدان بطریقة فنّیة م

وقد عمد األدباء إلى التوسل بتقنیات حدیثة في بناء أعمالهم الفنّیة في شتى 
المجاالت، وفي الوقت نفسه كان من الضروري تحلیل تلك األعمال والغوص في بنیتها 
للوقوف على مواطن الجمال ومكامن األسرار فیه" فالتحلیل الذي یتناول هیكل البنیة 

فنّیة؛ ألنه تحلیل یتعامل مع التقنیات التي تستخدمها الكتابة والتي یكشف أسرار اللعبة ال
وكان للفنون القولّیة  ٢بها تلعب لتبني الجسد الناطق والموهم، من ثم، بالحیاة فیه."

النصیب األكبر في هذا المجال حیث نجحت الفنون السردّیة كالقصة والروایة في 
بداع والتجدید، والتأثر عن طریق المثاقفة تجاوز األشكال التقلیدّیة، وخوض غمار اإل

                                                           

 )٨٨غنیم، تجلیات التناص في شعر المقاومة الفلسطیني المعاصر، (ص) ١(
 )١٩العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، (ص ٢
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بالفنون الجدیدة والمصطلحات المبتكرة كالتناص مثال على الرغم من مالمحه الواضحة 
في تراثنا العربّي األصیل كما تمثلت في التضمین واالقتباس وتداول المعنى إلى غیر 

عمل على ذلك من المصطلحات التي تسهم بشكل فاعل في بناء النص األدبّي، وت
والمضمون. ومن هنا فإن هذا  وصوله إلى أعلى درجات الكمال والجمال في الشكل

التقدیم الذي أسلفه الباحث ما هو في حقیقته إال مقدمة للبحث عن معمارّیة التناص 
التي تتصل مباشرة بدخول المقالة القصصّیة الموسومة ب(من شوارع الوطن) للدكتور 

ناص مع القوالب الفنّیة كالقصة نفسها والمسرحّیة، أو" صالح البردویل، في عملیة ت
تفاعل نصّي مع األشكال الفنّیة األخرى، مثل: المسرح والقصة والرسالة والمقامات 

وقد ارتأى الباحث أن یستخدم المنهج الوصفّي التحلیلّي في هذه الدراسة ١والموشحات"
حدیثة التي توسلها الكاتب في بناء إضافة إلى ما سیقوم به من تتبع للتقنیات السردّیة ال

مقاالته كتقنیة الرسائل والمذكرات والیومیات وعناوین الصحف والمجالت واالستباق 
واالسترجاع، وما یصاحبه من أحالم وتیار الوعي والشعور والالشعور. ولعل البناء 

وهو  الفنّي للنص األدبّي بهذه الطریقة یكون قریبا من مصطلح ورد عند جیرار جینیت
معمارّیة النص الذي یعرف بأنه "مجموعة الخصائص العامة أو المتعالقة التي ینتمي 
إلیها كل نص بصورة مستقلة، وهي عبارة عن عالقة صماء وضمنّیة أو مختصرة لها 
طابع تصنیفّي یختص بنص ما، ویعد هذا النمط األكثر تجریًدا ویأخذ بعًدا مناصیOا، 

ع النص الذي یتضمن مجموعة من السمات التي ینتمي ویعرف هذا النوع أیضا بجام
  ٢لها كل نص في تصنیفه مثل الروایة أو الشعر أو المسرحّیة"

ویعد المقال القصصّي إلى جانب القصة والروایة من أهم أشكال السرد 
القصصّي التي یستخدمها الكتاب في التعبیر عن آالمهم وآمالهم وأحاسیسهم ومشاعرهم 

ایا األمة وروح العصر وطبیعة المجتمع. ولعل السرد والوصف والحوار وموقفهم من قض
أهم عناصر العمل الفنّي أو القصصّي على اإلطالق مع التأكید على أهمیة سائر 

                                                           
 )٨٨غنیم، تجلیات التناص في شعر المقاومة الفلسطیني المعاصر، (ص ١
    article.asp?id=129586/www.alnoor.se ١٢/١٠/٢٠١١د.  حدید. المتعالقات النصیة  ٢
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والشخوص والزمان والمكان والعقدة والحل والتركیز  العناصر األخرى، مثل األحداث
عمل القصصّي أو الروائّي. وتختلف على الدور الذي تقوم به إلتمام البناء الفنّي لل

األعمال الحكائّیة من حیث السرد والعرض والقراءة والتمثیل من زاویة المؤلف والمتلقي 
 تجعل لغوّیة صورة إلى الواقعیة صورتها من والمواقف األحداث "نقل باعتبار أن السرد

 :وهي صةالق أحداث لسرد طرق ثالث وهناك بالعین، یراها وكأنه یتخیلها القارئ
  یحدث. ما المؤلف یروي وفیها شیوعا، الطرق أكثر وهي :المباشرة الطریقة - أ

 بطل غالًبا وهو المتكلم، لسان على األحداث تروى وفیها :الذاتيّ  السرد طریقة  - ب
  البطل. هو كأنه المؤلف ویبدو القصة،

یتخذ طریقة الوثائق: وفیها یعتمد المؤلف على الخطابات والمذكرات والیومیات، و   - ج
وقد أفاد الكاتب من أوجه التقارب الشدید  ١"منها أدوات لبناء قصة مترابطة األجزاء

یستعین  "القصة نوع آخر من أنواع القول األدبيّ بین مقاالته القصصیة باعتبار 
یبني عالمه بتقنیات خاصة  بتقنیات معینة لیبني باللغة عالمه. إن القصة قول لغويّ 

ة التناص تشیر بوضوح إلى تداخل األجناس األدبیّ ة ولعل معماریّ  ٢یبدعها"
 والتي منها "المقال القصصيّ  وتقنیاته الفنّیة، واختالف أشكال السرد القصصيّ 

إضافة إلى توظیف  ٣ة"ة والرمزیّ والمذكرات الیومیة والمقامة والرسالة والقصة الشعریّ 
عمارّیة التناص، المسرح والدراما والرسالة والشعر في التوصل إلى اإلبداع في م

والتأثیر في المتلقي باعتباره منتًجا للداللة بمقدار ثقافته واطالعه، وما یمتلك من 
قدرة على اإلفادة من تقنیات السرد في جذب انتباهه، ومنع تشتته وتحقیق انسجامه 
واستمتاعه بدرجة تختلف من شخص آلخر حسب حضوره أو غیابه. من ناحیة 

                                                           
 )٢٩٩حسین،  التحریر األدبي،(ص ١
 )١٥٩العید،  تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي،، (ص  ٢
 )٢٩٣حسین، التحریر األدبي،(ص ٣
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افق بین تقنیات السرد والتناص في العمل األدبي، وعدم أخرت فإن التناسق والتو 
إغراقه في النصوص المستحضرة أو الغائبة یؤدي بالضرورة إلى المحافظة على 
درجة عالیة من التأثیر والتركیز، وتشویق المتلقي وتحول دون دخوله في متاهة 

یل وهذا أولها في عقل المنتج وآخرها یوصل إلى عالم مجهول من التأویل والتحل
یبین العالقة الجدلّیة بین عملیتي الكتابة والقراءة وما یقومان به من دور كبیر في 
إتمام البناء الفنّي للعمل األدبّي وخروجه إلى حیز الوجود ذلك "أن عملیة الكتابة 
تتطلب عملیة قراءة كمقابل دیالكتیكي لها، ویستلزم هذان الفعالن المترابطان 

أن جهد المؤلف وجهد القارئ المرافق له هما اللذان یبرزان عاملین متمیزین ذلك 
للوجود ذلك الموضوع العینّي والتخیلّي الذي هو عمل الفكر . إذن ال وجود للفن إال 

 ١من أجل الغیر وعن طریقه."

 :النشأة وظروف المیالد: البردویل صالح
 في سطینیینالفل لالجئین خانیونس مخیم في البردویل إبراهیم محمد ولد صالح 
 ، وتلقى٢م، وعاش طفولته داخل أزقة المخیم وشوارعه الضیقة"٢٤/٨/١٩٥٩ تاریخ
 علیه بدت وقد، المخیم في الغوث وكالة مدارس في واإلعداديّ  االبتدائيّ  تعلیمه

 القسم في الثانويّ  تعلیمه فأنهى واصل ثم، الفترة تلك في والحیاء الذكاء عالمات
 تؤهله درجات على حصل حیث، نسبيّ  بتفوق الثانویة خانیونس مدرسة في العلميّ 
 السیاسیة الظروف أن غیر، الهندسة أو الطب كلیة في الجامعّیة دراسته إلتمام

                                                           
 )٨٤سارتر، األدب الملتزم.(ص ١
البنات، لوالدین بسیطین هاجرا من عاش صالح البردویل في أسرة مكونة من ثالثة عشر من األوالد و  ٢

م)، حیث استقرا في المخیم ١٩٤٨بلدتهما األصلیة (جورة عسقالن) في فلسطین المحتلة عام النكبة (
الغربي لمدینة خانیونس. وعمل الوالد صیادا بسیطا یعیل مع األم هذا العدد من األطفال، في وضع ال 

 دیارهم التي عمروها بكل حب وسعادة وغنى. یختلف كثیرا عن آالف الالجئین الذین طردوا من
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 اإلسالمیة والدراسات العربیة للغة العلوم دار بكلیة فالتحق، بذلك له تسمح لم آنذاك
 على األول كانو )، م١٩٨٢(عام البكالوریوس شهادة على منها وحصل، القاهرة في

 الوالد توفي حیث الصعبة االقتصادیة للظروف ونظرا. متتالیة سنوات ألربع دفعته
 مبكرا.
، للماجستیر ودراسته بناء كعامل عمله بین للمزاوجة البردویل صالح اضطر 
 نقد: (بعنوان الفلسطینيّ  والنقد األدب في الماجستیر درجة على حصل بعدها
 إلى بعدها البردویل صالح انتقل). م١٩٨٧ الفلسطینيّ  األدب في والروایة القصة
 معهد إلى الثانویة المدارس من العمل في تنقل حیث، التدریس مجال في العمل

 صالح حصل م٢٠٠١ عام وفي. اإلسالمّیة الجامعة ثم التربیة كلیة إلى المعلمین
 لتراثا توظیف: (بعنوان وهي بامتیاز شمس عین جامعة من الدكتوراه شهادة على
 ).المعاصر الفلسطینيّ  الشعر في

 :والثقافيّ  واإلعالميّ  السیاسيّ  النشاط
 بصفوف التحق حیث والثقافيّ  السیاسيّ  العمل غمار البردویل صالح خاض

 فیها تنقل عدة مناصب وتقلد، طویل وقت منذ) حماس( اإلسالمیة المقاومة حركة
 لفترات السیاسيّ  لمكتبا عضوّیة إلى) خانیونس( منطقة بمسئولیة القیام من

 دائرة ملف وكذلك)، حماس( لحركة اإلعالمّیة الدائرة ملف حمل كما، متعددة
 في إثرها على اعتقل المجال هذا في كبیرة جهود له وكانت الوطنیة العالقات

 لعملیات وتعرض، متقطعة لفترات الفلسطینّیة السلطة وسجون، االحتالل سجون
 .وقادتها المقاومة حركات أبناء من كثیر مثل ثلهم، الشدید والتعذیب التحقیق

)، م١٩٨٩( عام) الفلسطینیین الكتاب اتحاد( إلى انضم الثقافيّ  المستوى وعلى  
 للفكر الوطنيّ  التجمع( جمعیة وأسس)، الفلسطینیین الصحافیین نقابة( إلى وكذلك



 
 -٦٧-

 صالح أسس)، م٢٠٠٦( عام حتى لها رئیسا وكان)، م١٩٩٩( عام) والثقافة
 رئیسا وظل) ، م١٩٩٧( عام غزة قطاع في المعارضة  ١)الرسالة( جریدة البردویل
 من: (بعنوان أعمدتها من لعمود دائما كاتبا وكان)، م٢٠٠٦( عام حتى لتحریرها

 ساخر قصصيّ  مقال خمسمائة من أكثر ذلك خالل كتب حیث)، الوطن شوارع
 فقد السیاسيّ  الوضع ةلحساسیّ  ونظرا. المجال هذا في كبیرة شعبیة له وكانت

 قبل من لالعتقال البردویل صالح وتعرض، عدة مرات لإلغالق الصحیفة تعرضت
 ببرنامجه البردویل صالح اشتهر كما. األمنّیة وأجهزتها الفلسطینیة السلطة

 لعدة األقصى قناة عبر یبث ظل والذي) ملفات( بعنوان الساخر السیاسيّ  التلفزیونيّ 
 له تعرضت ما بعد الوطنّیة القیم وعن) حماس( حركة عن خالله من دافع سنوات
 وٕاعالم والعربيّ  المصريّ  اإلعالم في شرسة إعالمّیة لهجمة والمقاومة الحركة
 .الفلسطینّیة السلطة

 التشریعيّ  للمجلس عضوا) م٢٠٠٦( في ذلك أثناء البردویل صالح انتخب
، التشریعيّ  المجلس في ةالسیاسیّ  للجنة مقررا وكان یونس خان دائرة الفلسطینيّ 

 تفاوضّیة نشاطات له وكانت، المحليّ  والحكم واألمن الداخلّیة لجنة في وعضوا

                                                           
صحیفة ناطقة بلسان حزب الخالص الوطني اإلسالمي الذي أسسته حركة المقاومة اإلسالمیة  ١

حماس، وقد حملت الرسالة على عاتقها الهم والوجع الفلسطیني والعربي واإلسالمي وكانت نموذجا  
ربوط الطن مقطع األوصال في القدس والضفة  یحتذى للصحافة الوطنیة اإلسالمیة التي انتشرت في

الغربیة وقطاع غزة، وانتشرت عبر الشبكة العنكبوتیة العالمیة للمعلومات(االنترنت) وقد تهافت الناس 
على شرائها وقراءتها بصورة أكبر بعد أن استهدفتها طائرات العدو الصهیوني بالقصف والتدمیر 

 م)٢٠٠٤والتخریب. بتصرف عن صحیفة الرسالة، (
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)، م٢٠٠٨( عام النار إطالق لوقف الحوار وفد في عضویته: منها متعددة
 .١وغیرها" القاهرة في الفلسطینّیة المصالحة حوار وفود في وعضویته

 خاصة شخصّیة مالمح
 وحب والصبر والتواضع، واالبتسامة بالهدوء البردویل حصال شخصّیة تتسم

 الحقد، وبساطة یعرف وال اآلخرین، حب والحیاء،، الرد انتظار دون والعطاء النظام
 .وعنوانه شعاره الحیاة

 القصصّیة مقاالته عبر الفلسطینّي، الواقع عن التعبیر  البردویل صالح حاول
 اتسمت والتي ،)الرسالة( صفحات على ینشرها كان التي) الوطن شوارع من(

 وما الفلسطینّیة، بالقضیة یتعلق فیما اإلسالميّ  التصور بمبادئ والتزمت، بالواقعّیة
 تالها وما األولى، النكبة من ابتداء الفلسطینّي، بالوجع ملیئة جسام أحداث من فیها
 ومناطق المخیمات في النازحین، وهموم الالجئین، آالم مصوًرا متواصلة، هزائم من

 في والثوابت، والمبادئ بالقیم مغلًفا دقیًقا تصویًرا كِّله ذلك وتصویر والشتات، التیه
 وأسالیب رشیقة، وألفاظ الحقیقة عن تبحث دقیقة، بألفاظ مؤثرة، معبرة حیة لغة

 التقعر عن یبتعد الذي واإلبداع، التجدید سماء في جناحین بال تحلق أنها إال أنیقة،
 العجیب، العالم هذا من الساخر، الهزليّ  التعبیر من عالم في حویسب والتكلف،

 لكن سیًرا، األحزان فیه وتسیر اآلمال، منه وتتالشى موًرا، األحداث فیه تمور الذي
 الكشف أو، القارئ وجه على االبتسامة رسم على وبعده ذلك قبل یحرص الكاتب

 الیأس من لهروبوا األمل عن للبحث یدفعه كي مآقیه، في خجولة دمعة عن
 ولكن الدموع، لذرف ال والحاضر، الماضي قراءة إعادة إلى ودفعه واأللم،

                                                           
م تناول فیها مراحل حیاة ٥/٦/٢٠١٧أجرى الباحث مقابلة مسجلة مع الكاتب في منزله بتاریخ  ١

الكاتب من حیث المیالد والنشأة، وتحدث الكاتب فیها عن نفسه بنفسه مشیرا إلى األحداث الرئیسة 
 متن بحثه. واألحداث التي مرت به خالل سنوات عمره وقام الكاتب بنقلها مع شيء من التصرف إلى
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 الحرجة، المرحلة هذه من والتخلص النصر نحو حثیثا والسیر العبر، الستخالص
... أوسلو اتفاق بعد قضیته مراحل أصعب" بل، الفلسطینيّ  الشعب فیها یمر التي
 العربّیة الدول على وتسلطها، العالم على ةاألمریكیّ  والهیمنة العولمة ظل في

 آلته بقوة الفلسطینّیة القضیة تصفیة إلى الصهیونيّ  العدو وسعي واإلسالمّیة،
  ١"الممتلكات وتخریب البیوت وهدم األبریاء تقتیل حیث، العسكرّیة
 هبت التي التغییر ریاح ومعارضة الحق، جانب إلى الوقوف الكاتب آثر وقد

 معروف هو كما"و والمعارضین، للمناوئین والترهیب الترغیب حاملة المنطقة، على
 سوى سبیالً  یروا لم الذین ولكن، أوسلو معاهدة قبول في یتفقوا لم الفلسطینیین فإن

 المنابر في حضوًرا أكثر كانوا أوسلو واتفاق للسالم مدرید مؤتمر على الموافقة
  ٢"عارضینالم صوت خفت في أفلحوا أنهم لدرجة اإلعالمّیة،
 بالتهدید یعبأ ولم القول، یصدقهم وأن لقومه، رائًدا یكون أن فضل الكاتب ولكن

 شوارع في متنقًال  القلم صهوة یمتطي وظل األفواه، تكمیم بسیاسة یأبه ولم والقیود
 التحریر طریق یرسم للسقوط اآلیلة وبیوته الضیقة، أزقته من الحزن لیمسح الوطن،
 في یحیاها كان التي الكریمة الحرة الحیاة في وحقه العمیق، انهبإیم متسلًحا والعودة

 .وطن له كان عندما األیام من یوم

 تقنیات السرد القصصيّ 
 أوال: الرسالة 

حیث یستخدمها الكاتب في  الرسالة من التقنیات الحدیثة للسرد القصصيّ  دتع 
الذي یكشف لنا  الداخليّ بطریقة قریبة من الحوار  ،التعبیر عن آرائه وأفكاره وأحاسیسه

                                                           
 )٤أبو علي، اتجاهات القصة القصیرة في فلسطین بعد اتفاقیة أوسلو،( ص ١
 )٥أبو علي، اتجاهات القصة القصیرة في فلسطین بعد اتفاقیة أوسلو، (ص ٢
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ا إذا خبایا الوجدان، وما یدور في أعماق النفس وحنایا الضمیر. ویزداد األمر وضوحً 
أخذت الرسائل طابع الحوار الخارجي الذي یتیح للمتلقي كشف النقاب عن صفات 

ونوع العالقات التي تربطها وتقربها أو تبعدها. وعلى  ،الشخصیات وطبائعها الكامنة
ا للتقدم الهائل في ة اختفت في الوقت الراهن نظرً ة الورقیّ أن الرسائل البریدیّ  الرغم من

إلیها للتعبیر عن هموم  الفقراء والالجئین  الكاتب وسائل االتصال والتواصل لجأ
ة تمتزج بأسلوب الرسائل المفجوعین، وما یتعرضون له من فظائع ومصائب بطریقة أدبیّ 

ه وجمله وصوره. وقد حاول الكاتب التأثیر على المتلقي الذي یتسم بالشاعریة في ألفاظ
من خالل األنسنة والتشخیص ومخاطبة البحر وعتابه  ١(قالت عیون روان)في مقالته 

"من زرقة مائك یا بحر األحزان بلغة شعرّیة مهموسة مشعشعة بدموع األیتام  ولومه
هل  ؟یا بحر روان تلونت العینان... زرقاوان.. خضراوان.. عیون روان.. هل تعرف

ومعنى الفاجعة الممتدة من فجر العمر األعجف؟!  ،تفهم معنى الیتم ومعنى الثكل
فلماذا یختنق بموجك أشرف؟! هل تعرف أشرف؟!" ثم ینتقل إلى ضمیر المتكلم لیبوح 
عن أحزانه وآالمه التي تغلغلت في شغاف قلبه "كانت الكلمات تلتف حروفها حول قلبي 

ق في عیون روان التي لم تبلغ من العمر ستة شهور حینما ابتلع بحر وحلقي وأنا أحدّ 
وهكذا یستعد الكاتب لمغادرة  ٢خان یونس والدها أشرف وابن عمه وائل قبیل الفجر"

ا المجال للطفلة الیتیمة كي تبدأ في توجیه تاركً  ،المشهد بعد أن غرق في بحر أحزانه
وتبدأ في إرسال خطابها وكتابها وعتابها له رسالتها للبحر بعد العثور على جثة أبیها، 

وللنساء في بیوت العزاء. وفجأة یجد المتلقي نفسه أمام صوت حزین لطفل یتیم فقد 
أباه، ولم یستطع أن ینساه وال یقوى على ألم الحنین والفراق وحرقة األشواق" هل تعرفني 

هل تعرف یا بحر راویة أنا روان وهذه راویة ابنة عمي وائل. أحبابك یا بحر.  ؟یا بحر
فلماذا یا بحر  ،التي رحل أبوها وائل مع أبي أشرف في نفس الموجة والعرس المستمر

لماذا تختطف األحباب؟ لماذا تركتنا نتجرع مرارة الیتم الطویل بعدما  ؟قتلت أبي وأباها
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عتاب ویستمر البكاء والرثاء وال ١أخذت منا بهجة األرواح وبسمة الشفاه وطلعة الوجوه؟!"
دون أن یظهر الكاتب أو أن نسمع رد البحر على تلك الرسالة المفترضة أو المتخیلة، 
وتستمر الطفلة في خطابها وعتابها  وطلبها االطالع على مالبسات الفاجعة، وما 

ا على أحاط بها من أسرار وٕاشارات وحركات تتعلق بأبیها الغریق ویظل الكاتب محافظً 
يء بالشكوى والرجاء واألنین، لكنه في الوقت نفسه یعرض الصوت الهادئ الحزین المل

أفكاره وموقفه من قضایا أمته وفاجعة عصره في لغة تفوق عالم الطفولة الحزینة دون 
ا بأن یرتدي قناع تلك الطفلة الرضیعة التي فاقت المألوف أن یظهر بصورته مكتفیً 

وى بلسان عربي فصیح، والمعروف عن دنیا األطفال، وبدأت الحدیث والحوار والنج
وكأنها تضاف إلى قائمة األطفال الذین نطقوا في المهد أو جرت على أیدیهم بعض 
المعجزات "باهللا علیك یا بحر أن تعید لنا األسرار فنحن صغار نخط الحروف األولى 
من قصتنا الحزینة التي لم تبدأ بعد، وٕان لم تفعل فاهللا اهللا في جرحنا العمیق وأمهاتنا 

، والوطن مذبوح مسروق جويٌّ  بحريٌّ  اتنا وأهلنا.. فطریقنا طویل وهّمنا بّريٌّ وجدّ 
ومع هذ اإللحاح من المرسل إلى المستقبل یخیل للمتلقي أن الكاتب قد سافر  ٢مبیوع..."

وأجراها على  ،قدما عبر الزمان والمكان، وأطلع الطفلة على مجریات األمور المستقبلیة
، لكن المتأمل في رسالة تلك ر إلى الغیب من طرف خفيّ لسانها كما لو كانت تنظ

وأن لغتها ملیئة بالنتائج المحتومة  ،الطفلة یدرك بیسر وسهولة أنها ال تعلم الغیب
لمقدمات معلومة سبقت وجود الطفلة، وهذا دلیل على أن تلك األفكار من بنات أفكار 

ا تأتي ا، وأخیرً ا وأصدق تعبیرً ثیرً الكاتب التي أجراها على لسان تلك الطفلة لتكون أكثر تأ
المفاجأة في نهایة المطاف عندما یشیر الكاتب إلى ما تبقى من عناصر الرسالة  

  "المرسل روان أشرف البردویل (نصف سنة)
 ٣راویة وائل البردویل (سنة ونصف)، مخیم خانیونس"
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ادت توقف أنفاس وتأبى الطفلة أن تتوقف عن بث رسالتها إال بعد أن تتأكد أنها ك     
السامعین من هول الموقف وشدته؛ ألن المتلقي من البدایة یستمع لطفل صغیر یتیم 
خرج عن المألوف وخلع على البحر صفات عدیدة من صفات الناس، وعاتبه مرة والمه 
مرات لكن المفاجأة الكبرى حدثت بعد إعالن الكاتب عن عمر الطفلة (نصف سنة)، 

قسوة الحیاة وشدة األیام في عالم المخیم تخرج األشیاء واألحیاء وكأنه یرید أن یقول أن 
عن طورها وطبائعها، فكأن البحر قاتل أو قاطع طریق یقتل ویختطف ویأخذ بهجة 
األرواح وبسمة الشفاه دون رحمة، وفي الوقت نفسه یحمل األسرار ویخفیها ویخبر بها 

في عالم المخیم ال توجد معجزات ویبوح، ویستمع للعتاب من األحباب دون أن یتأثر. و 
وال مستحیالت وال عجائب الدنیا التي تداعب خیال المرفهین والمنعمین، ولكن الصغار 

وقسوة الثواني واللحظات المریرة  ،هناك یكبرون قبل أوانهم من حرقة الروح وجراح الزمن
من التي یرى فیها األطفال والصغار من الحزن واألسى ما یجعلهم یسابقون الز 

 ن أعمارهم قبل أوانها، فیظهر على ألسنتهم ما یشبه المعجزات أو الخوارق. و ویتجاوز 
والمفاجأة الثانیة التي ظهرت من تحدید الكاتب للمرسل إلیه تتمثل في حدوث        

ا  في معالم الطبیعة من حوله لیخلق واقعً ا هائًال ا أحدث تغییرً  مدمرً خلل كبیر یشبه زلزاالً 
ت فیه الصورة الجمیلة للمكان بعد أن ظهرت فیه بقایا مالمح ذلك الكابوس ا تالشجدیدً 

وما خلفه من واقع قبیح على شكل ركام وحطام "المرسل إلیه: بحر خان  ،أو الزلزال
. ولعل ما یلفت النظر ١بالقرب من مستوطنة غوش قطیف! المنطقة الصفراء!" -یونس 

ذلك المعلم  ،ر في اإلشارة إلى بحر خانیونسفي نهایة األمر هو تلك المفارقة التي تظه
 العربيّ و الفلسطیني الشهیر الذي ال یحتاج إلى تعریف، حیث یعرفه الداني والقاصي 

، لكن العجیب أن الكاتب أتبعه بإشارة إلى والحضريّ  والبدويّ  والمدنيّ  والقرويّ  والعجميّ 
 أصبح مجهوالً  أنه بجوار مستوطنة غوش قطیف، وكأنه على الرغم من شهرته قد

یحتاج لإلشارة إلیه بعالمة فارقة تدل علیه مما دفع الكاتب إلى تحدید مكانه من خالل 
ا اإلشارة إلى كونه بجوار المنطقة الصفراء، تلك الغدة السرطانیة التي اكتسبت وصفً 
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ا یشیر إلى وجودها في المنطقة الصفراء التي ظهرت في مرحلة ما یسمى إضافیً 
أرض الوطن إلى مناطق وأشالء. وقد نجح الكاتب من خالل تقنیة  بالسالم، وقسمت

ة، وما فیها من ة بأبعادها اإلنسانیّ الرسالة في كشف النقاب عن حجم المأساة الفلسطینیّ 
ة داخل السرد أسهمت الرسالة بوصفها تقنیة فنیّ  كما ،حرمانو ظلم وفقر و قهر 

بین المرسل والمرسل إلیه قریبة القصصي في تأكید عدة أمور من أهمها: أن المسافة 
لكن الحصار المضروب على المخیم یجعل الوصول إلى البحر ضرب من المستحیل، 
األمر الذي یبرر وجود تقنیة الرسائل بین المخیم المحاصر قبل حدود المستوطنة 
والبحر المحاصر خلف أسالكها وأبراجها، وكأن المخیم والبحر ینتمیان إلى بیئتین 

أو تفصل بینهما ساحات ومساحات تحول دون الوصول من أحدهما إلى  مختلفتین،
 اآلخر. 

یستخدم الكاتب تقنیة  ١(وسالمي لكم یا أهل األرض المحتلة)وفي مقالته  
ا، وال یظهر أمام القارئ ویترك المجال أمام شخصیة الرسالة من جدید لكنه یختفي تمامً 

تلك الرسالة التي  ،ترد على (مكتوبه)وهي  ،األم وهي تخاطب ولدها وتعاتبه وتؤنبه
وصلنا  ،نور عیني ...بعث إلیها بعد طول غیاب وهجران وعقوق "ولدي فلذة كبدي

 .مكتوبك الذي بعثته بالفاكس وقرأه حنون ابن أختك بعد ما أحضره من محل التلفونات
قلب أنا من ناحیتي وهللا الحمد أقدر أن أتوضأ وأصلي، وأشرب دواء الضغط والسكر وال

، تحضره لي جارتنا باستمرار من عیادة الوكالة. جمعة یا غالي ،ووجع األرجل والمعدة
. ویستعین الكاتب بتقنیة (الحلم) باعتبارها ٢د األم..."یقرأ لي حنون الكلمتین عن ع

 Oعامال هام Oا للتأثیر على المتلقي من ناحیة، وتعریة جوانب الفساد االجتماعيِّ ا إضافی 
في الواقع الحزین من ناحیة أخرى "یوم الخمیس زرت  النسیج االجتماعيَّ التي أصابت 

قبر أبیك، رأیته في المنام خیر اللهم اجعله خیر یجري وراءك یحمل یده المقطوعة بیده 
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. ویمعن الكاتب ١ویصرخ كالمجنون، قرأت له الفاتحة وطلبت منه أن یرضى علیك"
اة  كما جاءت على لسان األم في رسالتها أكثر في تعریة الواقع، وكشف مظاهر المعان

مع اإلشارة إلى عدة أماكن تسهم في  ،إلى ابنها المنعم في الیونان مع زوجته وأبنائه
ة "أختك الحمد هللا ة وٕایحاءات نفسیّ له من إشعاعات معنویّ ثبما تم ئهتقویة المعني وٕاثرا

صرفناها على أوالد زارت زوجها الیوم في السجن وبیسلم علیك، وصلت المائة لایر و 
أختك. الحمد هللا خیر كتیر، لیش الغلبة یاما؟ نسیت أن أقول لك أن الوكالة بنت لي 

. ربنا سترها .قصر یاما قصر... وأختك بتزورني بعد ما تعود من الشغل. غرفة بطون
واشتغلت بوابة في مدرسة البنات، إن سألت عنا فنحن عال العال، وأبعث الیك  ،معاها

 ٢المي لكم یا أهل األرض المحتلة) التي كانت تأتي في اإلذاعة زمان."أغنیة (وس
 ذيال ا حیث تظهر حجم الجرح النفسيِّ ا ثنائیO وهكذا تلعب الكلمات والعبارات السابقة دورً 

ة تعاني منه أمه بسبب إهماله وعقوقه لوالدته وأهله، من ناحیة وحجم المأساة اإلنسانیّ 
احیة أخرى، وكأن مأساتهم تتوالى علیهم دون انقطاع التي تخیم على رؤوسهم من ن

والعنایة  والتعاطف اإلنسانيِّ  ،األمر الذي یستوجب مزیدا من التضامن الوجدانيِّ 
أن الجیران وحدهم  ولكن یبد ،بناء واألقارب قبل األصدقاء والجیرانوالرعایة من األ

 ین. في هذا الزمان الحز  -عز وجل-كانوا أفضل معین بعد المولى 
للنظر في تقنیة الرسالة التي توسل بها الكاتب في إتمام بناء  ملفتأخیرا من ال 

ة أنه لم یسمح للمرسل إلیه بالرد، ولم یتح الفرصة للمتلقي أن یصغي مقاالته القصصیّ 
لرده، والباحث في ظنه أن الكاتب مصیب في رأیه فهو یهدف إلى التركیز على تصویر 

ساني الذي ال یحتمل القبول والرفض، واكتفى بالسرد والعرض الفاجعة من جانبها اإلن
ا ة، ولم یعد األمر موضوعً ة أو الجمعیّ من قبل طرف اكتوى بنیران الفاجعة الفردیّ 

 Oفشمس الالجئین ال  ،ة والفصاحة ومقارعة الحجة بالحجةا تكفي فیه البالغة القولیّ إنشائی
من كل ما یمكن أن یقال؛ لذا اكتفى  تغطى بغربال، والحقیقة أشد مرارة على النفس
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ا ولم ینتظر ردO  ،الكاتب بتقدیم الحكایة وعرضها من البدایة حتى النهایة من قبل المرسل
وهو -من المرسل إلیه ولو كان الرد شطر كلمة. وقد یكون السبب في منع المرسل إلیه 

ألنه یتوقع  ؛لردإشفاق الكاتب علیهما من طبیعة اهو من الرد على أمه -االبن العاق 
على  ألًما بنظرته الثاقبة وخبرته الواسعة أن الرد من ذلك الولد العاق سیكون أشدَّ 

 نفوسهم من وقع الحسام المهند.
كما أن الكاتب آثر منح الرسالة بعًدا واقعیOا، فجعلها مكتملة بعناصرها دون 

اقع من خالل الشكل أخذ ورد؛ لیوظف المقال بأكمله قالب رسالة في عملیة إیهام بالو 
ینتقل بنا الكاتب من الواقع إلى الخیال أو حیث  ١(رسالة لم تكتبها أمه)في نفسه وذلك 

یذهب إلى أبعد من ذلك عندما یتوقف الزمن، ویتالشى المكان لنصل إلى عالم نوراني 
 تلتقي فیه األرواح، وتبدأ تسترجع ما كان في یوم من األیام. وقد لجأ الكاتب إلى تقنیة

ا بصوت األم وهي تناجي ولدها واصفة له الرسالة لنقل تلك الوقائع الحزینة مكتفیً 
لوعتها وحرقتها قبل أن تكحل عینیها برؤیته یوم طال انتظارها "ولدي الغالي عبد 

كنت أتمنى أن یوصلني عمري إلیك، ولكن طال انتظاري حتى انتهى العمر،  ،العزیز
ي وشوقي وحزني وعلتي ونبض قلبي الذي ما وضاقت الروح بأحمالها فغادرت جسد

، وقد استطاع ٢عرف یوما السكون أو السكینة منذ أن حاصروك وحاصروا معك روحي"
والسرد  ة على بعضها في النص السرديِّ الكاتب اإلفادة من انفتاح األجناس األدبیّ 

حد، وبدأ الوا ة الجنس األدبيّ وما فیه من تقنیات حدیثة دون إلغاء خصوصیّ  ،القصصيِّ 
عن طریق تقنیة االسترجاع داخل الرسالة في تخطي التتابع الخطي للزمن، وتقدیم 

ا من التفاعل والتداخل فیما بینها في بعض األحداث وتأخیر بعضها اآلخر لیقدم نوعً 
ة لهذه الرسالة القصصیّ  والجماليِّ  يِّ یجمع بین اإلثارة والتشكیل الفن تقدیم سرد قصصيٍّ 
، وأبعدوك وأسكنوا في جسدك األمراض، وأنت الطبیب الذي نذرت "حبسوك وعذبوك

عمرك لمداواة وطن مذبوح، وكنت أنا معك یا ولدي في كل زنزانة وفي كل آهة وفي 
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كل منفى، وفي كل مكان. ومعك سافر قلبي وروحي حینما تنقلت من سجن الى سجن 
حي تعود إلى وفي خیالك وكانت رو  ،ومن تعذیب الى تعذیب. كنت في نبض قلبك

 .١جسدي العلیل بعد رحلة الغیاب"
وتسبح األم في بحر الذكریات لترسو سفینتها عند شاطئ بعید یفصل بین 

ة ملیئة بآالم الدنیا واآلخرة، وتتوقف عند نقطة فارقة حیث تصور للمتلقي لحظة إنسانیّ 
انتهى العمر  الفراق المحرق التي ال لقاء بعدها إال خارج نطاق الزمان والمكان "وهكذا

ة. قبل أن أخط إلیك الرسالة هذه المرة یا عبد العزیز قبل أن أكحل عیوني بطلعتك البهیّ 
وعدت یا حبة عین أمك وقد سبلوا عیوني فال تراك عیوني وأنت تتأمل  ،ةوالوصیّ 

وقد فارقه العمر وأراك بروحي وأنت تبتلع الدمعات وتجتر الحزن  ،جسدي المسجى
لوصف مع السرد لتصویر لحظة لقاء عجیب بین جسد فارقته الروح ویتداخل ا٢واأللم"

وعین على وجهك  ،وبین جسد قتلوا فیه الروح ظلما وقهرا "عین على جسدي المسجى
المحبوب وتنزلق الكلمات حیرى مهنئة معزیة!! هكذا نتقابل بعد هذا الفراق یا مهجة 

لمرض وخرجت لتوك من قلبي وقد خرجت لتوك من خلف قضبان األلم واالنتظار وا
لتقنیة الرسالة في خدمة  ویوظف الكاتب المستوى الجماليَّ ٣".خلف قضبان القهر

ة تشبع لیعبر عن موقفه من الواقع المریر عبر الدخول في عالقة جدلیَّ  المستوى الدالليِّ 
وتحرضه على رفض الظلم والضیم والصمت والسكوت في هذا الواقع  ،فضول المتلقي
ة التي تشوبها نسب متفاوتة من السخریة من خالل الرسائل الضمنیّ  العفن، وذلك

ة التي تنساب من قلب أم قتیلة في وخیال متعطش لمتابعة العواطف اإلنسانیّ  ،الالذعة
وطن مذبوح "وتسأل روحي یا حبة عیني: لماذا نزعوا قلبي من صدري حینما حبسوك؟ 

لوطن فینا ونحن اللواتي حملن في لماذا قتلوني حینما لم یخرجوك؟ لماذا یذبحون ا
ا  أسودً بطونهن رجال الوطن، وربین، وسهرن، وتعذبن. نحن اللواتي ولدن للوطن رجاالً 
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ا طالما روت بدمعها تراب الوطن یذودون عن كرامته وترابه؟! ویقتلعون عیونً 
لیقین وبرقیة نابضة بالثقة وا ،ا ینجح الكاتب في بث بارقة أمل جمیلوأخیرً  ١المستباح؟!"

لتمكین "أتدرى یا عیني وأنتم تهیلون التراب على جسدي أني فقط شعرت واوالنصر 
بالفرحة أني ألتحف بتراب وطن طالما أراد المستوطنون إخراجنا منه!! وعزائي أنى 
تركت خلفي من یدعو لي ویدعو للوطن. عزائي أن أدرك تحت التراب أن كل القیود 

بور ال تحجب رحمة اهللا عن المؤمنین الصابرین وكل الحواجز وكل السجون وكل الق
الممزق  ا الواقع السیاسيَّ ویستشرف الكاتب الزمن المستقبل متحدیً  ٢المصابرین الثابتین."

ا كل ذلك بعمل العاجز عن سحق إرادة الثوار األحرار القابعین خلف القضبان مصورً 
ئن أخرجت من عمري فعزائي مليء باألمل والترقب واالنتظار "یا ولدي الغالي ل أدبيٍّ 

ولئن أخرجت فبقدر اهللا وحده وبقدر اهللا وحده ستنتصر  ،أني لم أخرج من وطني
وقبل أن یتوقف اإلرسال تحرص األم على  ٣وینتصر معك كل المجاهدین المؤمنین"

بعد أن طافت روحها من  ،التي لم تكتبهاالعجیبة تقدیم وصیتها األخیرة ضمن رسالتها 
إلى زنزانة داخل الوطن الذبیح المستباح، ومن المنفى إلى بیت العزاء سجن إلى سجن 

معلنة وصیتها بأن یرفع رأسه، وأن یرتقب النصر القریب مع دعائها بأن یجمع اهللا 
 بینهما في مستقر رحمته.

"مالحظة: ولدي العزیز إذا عدت الى السجن بعد أیام العزاء فاسمح لي هذه المرة. لن 
فارفع رأسك واهللا معك  ،أقلق ولن أنتظرك ولكن سننتظر معا نصر اهللاأحزن لذلك، ولن 

ولن یترك أعمالك. مع السالمة یا حبة عیني ویا فلذة كبدي، عسى اهللا أن یجمعنا 
 أمك التي لم تكتب الرسالة جمیعا في مستقر رحمته.
 ٤أم عبد العزیز الرنتیسي"
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من بث عن كل الرسائل تلفة وهكذا فقد تمكن الكاتب في الرسالة السابقة المخ  
، وما نتج ة المحترقة بنار الشوق واللوعة والقهر السیاسيِّ مجموعة من الرسائل الضمنیّ 

عنه من إساءة وعدوان على األحرار الشرفاء الذین أصبحوا یعانون من ظلم ذوي 
القربى، كما یعانون من األعداء حیث فرقت سجون القهر بین االبن وأبیه وأمه وأخیه، 

احترقت المهج والقلوب واألرواح التي حالت دون لقائها األسالك واألشواك والحدود ف
ا عن وتواصلت بعیدً  ،والسدود وقضبان السجان، فتخاطبت بغیر لغة وتخاطرت عن بعد

حدود الزمان والمكان وبلغة غیر منطوقة ال تدركها اآلذان، ولم تجر على أي لسان 
غة المنام أو األحالم التي ال یسمعها أحد، وال یدري فجاءت تلك اللغة أشبه ما تكون بل

بها أحد، وهذا ما عبر عنه الكاتب في نهایتها عندما فارق المتلقي وفاجأه بقوله :"أمك 
وهكذا یعلن الكاتب بنفسه عن المفاجأة األخیرة حین اعترف  ١التي لم تكتب الرسالة"

لم یستقبلها ولم یكحل عیونه بأنوارها أخیًرا بأن األم لم تكتب الرسالة وأن المرسل إلیه 
وأسرارها وكأنه ینقلنا خالل رسالته إلى ما ینبغي أن یكون خالل عالم أفضل یخلو من 
الفراق واألشواق والسجون والمعتقالت وال یفرق فیه بین األبناء واألمهات عالم یخلو من 

ة التزم الكاتب بها، وهي وتسجل المقالة الرسالة بذلك قیم االحتالل واالعتقال واالغتیال.
التعبیر عن الوجدان الشعبي لتتفق مع العنوان الرئیس الذي ألزم نفسه به وهو الذي 
، وٕانما ترتبط  ینبض من شوارع الوطن وحدیثها. والرسالة ال تأتي هكذا بشكل إنشائيٍّ
بالحدث المعیش، وتعبر عن مأساة واقعّیة، تمثل حرمان األمهات من أبنائهم حتى في 

 حظة الوفاة.ل
وفي سیاق آخر یوظف الكاتب الرسالة بشكل جزئيٍّ في المقال حیث تكون  

هي مكونا من مكونات الحدث، وفاعال من فواعل تطوره والصراع الحاصل فیه ومن 
 یجد المتلقي نفسه أمام مشهد مسرحيٍّ حیث  ٢(دعوة الشعبي الغیة)ي ذلك ما جاء ف

لشخصّیة الورقّیة وكأنه ینظر من خالل عینیها یقترب فیه المتلقي من التمثیل صامت 
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"رن جرس الباب.. تناول األستاذ أنور الرسالة المغلقة ویسابقها في قراءة نص الرسالة 
 باستغراب...

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 األخ/ األستاذ أنور الشعبي... حفظه اهللا

 تحیة الوطن والدولة المستقلة وبعد،،
تكم للمشاركة في النقاش الذي سیدور بشأن تأجیل اإلعالن دعو  یسّر المنتدى الوطنيّ 

عن الدولة، مع العلم أنه سیحضر اللقاء عدد من الشخصیات الهامة، یرجى إبراز 
وهكذا یتعرف المتلقي منذ اللحظة األولى إلى المرسل والمرسل  ١البطاقة عند الدخول"

أن المرسل إلیه یشعر بالصدمة ا للنظر غیر إلیه والمناسبة، وال یجد في ذلك شیئا ملفتً 
ویدفعه هذا الذهول إلى  ،والدهشة بعد قراءته نص رسالة الدعوة، وال یكاد یصدق نفسه

، ومن ثم یبدأ في عقد مقارنة بین تحسس مواطن األلم التي كان یعاني منها طویًال 
لرسالة الماضي وقیمه ومبادئه، والحاضر المليء بالتراجع واالنهیار "قرأ األستاذ أنور ا

السیطرة على مشاعر الذهول التي أصابته، فقد تأكد له بما ال یدع  عدة مّرات محاوالً 
مجاال للشك بعد هذا اإلهمال أن رأیه ال قیمة له، حیث كان آخر خطاب له یلقیه أمام 

ویبدو أن الكاتب یعلم عن  ٢"١٩٩٣جمع من الناس في تأبین أحد الشهداء أواخر عام 
علمه عن نفسها فیلجأ إلى ضمیر الغائب، ویبدأ في الوصف الذي شخصیته أكثر مما ت

ا إلشراك المتلقي، وٕاطالعه على أسرار یتمم رسم البطاقة التعریفیة لشخصیته تمهیدً 
الدهشة وأسبابها الخفیة التي سیطرت على كیانها "لكن هذا االستغراب لم یمنعه من 

بیة.. فهو معلم األجیال وهو الشخصیة استعادة الشعور بالثقة في قدراته الفكریة والخطا
 ٣الوطنیة البارزة وهو محبوب الجماهیر.. وهو ابن التنظیم وأحد مؤسسیه كما یقول".
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 متوسًال  وتقنیات السرد القصصيِّ  ،وهنا یلجأ الكاتب إلى جمالیات اللغة
لمرآة من خالل ا ة وتیار الوعي، وٕاسقاط ما في نفسه على الواقع الماديِّ بالصور الخیالیّ 

المشروخة وتقنیة االسترجاع، ولكي یساعد شخصیته على التخلص من مشاعر الدهشة 
ا ا حقیقیً انشطارً  توالصدمة التي زاد من حدتها مشاعر اإلهمال والتهمیش التي أحدث

ا وقف أمام المرآة المشروخة ا في ذاته "حتى یكتشف األستاذ أنور ذاته جیدً ا مؤلمً وتمزقً 
تراقص، وأخذ یقلب صفحات وجهه المجهد وشعره المنفوش وجسده على باب دوالبه الم

المهدود، ثم یغوص إلى الذاكرة یستخرج منها صور الشباب وعنفوانه وثورته ویستدعي 
ا من المواقف والمواقع، األمر الذي قد یساعد على تصحیح ما شوهته المرآة، فبدا واثقً 

ة الحاسمة التي یعبر فیها عن موقفه جماله وجالله، ولم یبق أمامه إال أن یستعد للحظ
وینتقل إلى الحوار  ١من الدولة وینفس عّما في داخله من كبت مخیف." التاریخيِّ 
(المونولج) لیوظفه في كشف أدق األحاسیس والمشاعر التي تضطرب في  الداخليِّ 

أعماق شخصیته حول قضایا الساعة الراهنة، والتحوالت الخطیرة المتعلقة بالتنازالت 
والمفاوضات "آن لك یا أستاذ أنور أن تقول كلمتك بعدما عجز اآلخرون عن قول 

ا على نهایة مرحلة المفاوضات والتنازالت... الكلمة الحاسمة... آن لك أن تكون شاهدً 
وأخذ یردد أبیات الشعر التي طالما أحبها وكتبها على سبورة كل  ،لقد جاء دورك

 الفصول التي عّلم فیها.
 سجن خّیمیا ظالم ال

 اإنني أهوى الظالم
 لیس بعد اللیل إال
  ٢نور فجر یتسامى"

واالسترجاع والسفر عبر الزمن هاربة من  وتظل الشخصیة متنقلة بین الحوار الداخليِّ 
ة الواقع المليء بالهزیمة والتراجع إلى الماضي الذي یمثل الوجدان والذاكرة الجمعیّ 
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ویستمر االنتقال من الواقع إلى الخیال مع  ة واستحقاقاتها.للشعب المطالب بالحریّ 
ة ة والثائر على قیود العبودیّ مع رمز البحث عن الحریّ  ارجيٍّ الدخول في عالقة تناص خ

 (عنترة)
"انهمك األستاذ أنور في االستعداد لیوم اللقاء فقد جاءت اللحظة التي اعترفوا فیها به 

اد توزیع ما تبقى من شعره على كما اعترف شّداد بعنترة! وبعد أن لبس البدلة أع
المناطق المقفرة من رأسه وأخذ یمرن وجهه على مجموعة من التقاطیع حتى تبدو 

وهنا یتوقف الزمن لینتقل  ١ابتسامته عریضة حینما تستقبله الجماهیر بالهتاف والتصفیق"
لتتقمص ة  تشبه أحالم الیقظة التي تبدأ وتنتهي بال مقدمات أو إشارات الكاتب بانسیابیّ 

ة عصماء "شرع بالفعل في إلقاء المرتقب في خطبة جماهیریّ  ة دورها الخیاليَّ الشخصیّ 
ا ا على الهواء الذي یعلو الرؤوس ملتمسً الكلمة والجماهیر تصفق وهو یرفع یده ماسحً 

دور  ،ها قد جاء دورنا ،منهم التوقف حتى یستطیع إكمال خطابه. أیها األخوة الحضور
لمتها الفصل في كل ما یدور. ها قد انتهى عهد المفاوضات إلى الجماهیر لتقول ك

ولیعلم الصهاینة أننا مددنا یدنا للسالم ولكن هناك حدود. آن لهم أن یفهموا أن  ،األبد
أیتها  .ا ولیشربوا ماء البحرحقنا في اإلعالن عن دولة حق مقدس. ال مجال للتراجع أبدً 

وال تزال الشخصیة  ٢ننتصر سننتصر سننتصر"االنتفاضة قادمة ال محالة س ،الجماهیر
وتسمع هتافها  ،غارقة في أحالمها الوردیة وهي تنظر إلى الجماهیر رأي العین

ا المجال لتصفیق الجماهیر وهتافاتها التي  تاركً وتصفیقها "توقف األستاذ أنور قلیًال 
لحقیقي وینتهي الزمن ا ٣اختلطت بأصوات طرقات متتابعة ظن أنها طلقات البنادق"

ا على نیل الحقوق ا وٕاصرارً ا وصمودً  بالنصر وثباتً المتخیل الذي كان یمأل النفس أمًال 
حیث استیقظت  الذي یفوق الخیال في غرابته لتبدأ رحلة العودة إلى الواقع الحزین

وسیطرت علیها صدمة  ،ة من أحالمها، وعادت إلى وعیها في عالم الیقظةالشخصیّ 
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بصمت عمیق "لكن اندماجه في الدور لم یمنعه من أن یكتشف  أفقدتها وعیها وأصابتها
ا على باب البیت فاستأذن من الجماهیر الجالسة في المرآة ا شدیدً أن هناك طرقً 

 المشروخة لیفتح الباب..
 األستاذ أنور الشعبي؟ -
 نعم.. -
 حدث في توزیع الدعوات، وصلتك نأسف على اإلزعاج، ولكن یبدو أن هناك خلًال  -

یمكنك إعادة  ،ا على اإلزعاجة لیست لك، وٕانما هي لألستاذ أنور ابن عمك. عفوً دعو 
  ١الدعوة وباي باي یا شعبي."

ولعل النهایة التي وصلت إلیها الرسالة تحمل باقة من الرموز التي تكمل رسم صورة 
ة التي وصلت عن طریق الواقع الجدید من خالل إعادة تغییر عناصر الرسالة البریدیّ 

لذا تطالب  طأ إلى مرسل إلیه ینتمي إلى مرحلة ولى عهدها وانقضى شأنها ومضى؛الخ
ة بإعادة بطاقة الدعوة لیتم إرسالها إلى الشخص المناسب الذي ینتمي إلى تلك الشخصیّ 

وقد جاءت الكلمات األخیرة مشوبة بسخریة الذعة تنساب من كلمات  .المرحلة الجدیدة
 معنى الفراق والوداع. وهكذا لعبت الرسالة دورا كبیرا في ة ال یفهم منها إالغریبة أعجمیّ 

حیث عرضت على  ،ةة والتسجیلیّ ة بعیدة عن التقریریّ تصویر الواقع الجدید بطریقة فنیّ 
المتلقي موقفا ملیئا بالتناقض والدهشة في لحظة فارقة بین الماضي والحاضر أیقظت 

 والتطبیل تصفیق والتهلیلالمتلقي وحرضته على رفض ما یدور، والتوقف عن ال
وهي ترتدي أقنعة غریبة وتتحدث بلغة  ،لشخصیات ظهرت على المشهد المأساويّ 

وقد وظف الكاتب بذلك مفارقة األحداث التي اعتمدت على إیهام المتلقي  مریبة.
بسیرورة الحدث إلى اتجاه معین لیفاجأ بعد ذلك بنهایة غیر متوقعة. وهو بتلك المفارقة 

قض بین الماضي والحاضر، ماضي أصحاب الدعوة المفعم بالعمل الثوريِّ یبرز التنا
 وحاضرهم الغارق في التنازالت إلى حدود ال متناهیة.
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من ناحیة أخرى شكلت الرسالة حیًزا فنیOا یجمع فوق أرضه وتحت سمائه بین 
الكاتب  لجأالمقال والقوالب الفنّیة المختلفة وما فیها من تناص داخليٍّ وخارجيٍّ حیث 

ا لیقدم للمتلقي عالمً  ١(دعوة الى الموت)لوج) في مقاله و (المون إلى الحوار الداخليِّ 
المریر أمام واقع أكثر مرارة لما  والصراع النفسيِّ  ،ا یموج بالتساؤل والحیرة والقلقداخلیً 

 فیه من حزن وقهر ومفارقات 
بدار. مع كل طلقة كانت ؟ لقد كنت تبحث عن المواجهات دارا "ماذا جرى لك یا عليُّ 

ا.. لم تكن ا وٕاصرارً تصیب جسدك كنت تزداد قوة، ومع كل حبسة كنت تخرج أكثر فخرً 
فمالك تتردد الیوم بینما یتقدم فالن وعالن الذین تخاذلوا ، بحاجة الى دعوات للمواجهة

وقد حرص الكاتب على لفت نظر المتلقي إلى ما أصاب الواقع من انقالب  ٢"؟!ادائمً 
فقد كانت المواجهة مع االحتالل مستمرة، وال  ،ل في الموازین والمعاییر واألوضاعهائ

أما الیوم فقد خبت جذوة الثورة والمقاومة في  ،تعرف التوقف وال تحتاج إلى إشعال فتیلها
ة "هل انقلبت الموازین ة بحاجة إلى دعوة رسمیّ النفوس، وأمست المواجهة  السلمیّ 

ستأسد الجبناء؟! لماذا هذا الیأس؟ ألیست هذه معركة الشعب ا وافأصبح الشجاع جبانً 
 ٣ا یهدد جسد الوطن كله"كله؟ ألیس االستیطان سرطانً 

 Oا عن مالمح هذا الواقع عبر تصویر ویبدأ الكاتب في كشف النقاب تدریجی
وهي تصغي لكلمات الرسالة التي تقرأ على مسامعها بواسطة المسئول دون  ،شخصیته

ا یستمع الى المسئول في جالسً  ا أو أن تنبس ببنت شفة "كان عليٌّ أن تحرك ساكنً 
الحزب الذي یقرأ على أسماع الشباب الرسالة الموجهة للحزب للمشاركة في المظاهرة 

والتي  ،ا على توسیع حدود المستوطنةة على مفترق مستوطنة نتساریم احتجاجً السلمیّ 
ویستخدم الكاتب  ٤وعاصمتها القدس الشریف" ا حتى إقامة الدولةا وسویO ذیلت بعبارة "معً 

                                                           
 م١٣/٥/١٩٩٩البردویل، صالح، دعوة إلى الموت، صحیفة الرسالة،  ١
  المرجع السابق ٢
 المرجع نفسه ٣
 م١٣/٥/١٩٩٩البردویل، صالح، دعوة إلى الموت، صحیفة الرسالة،  ٤



 
 -٨٤-

أنه یعرف عنها أكثر مما علیه ضمیر الغائب في الحدیث عن شخصیته التي یبدو 
ا آالمها تعرفه عن نفسها، بل یذهب إلى أبعد من ذلك حیث یغوص في أعماقها مصورً 
ي وجوه وهواجسها وتخوفها ومعاناتها "علّي الذي خرج لتّوه من السجن كان یقلب نظره ف

لى لون الشمس ویستقرئ من كل إ قرالحاضرین ویراقب انفعاالتهم وینظر من نافذة الم
ذلك حرارة الحماس الذي ال یدري لماذا یخونه هذه المرة؟ ربما یكون السبب ذلك اإلعیاء 

ویدخل الكاتب مع واقعه  ١الذي أصابه من جراء الضرب والشبح والتعذیب واإلهانة!"
صور حیاة شخصیته بتاریخها الطویل من القتال والنضال والسجن ة تفي عالقة جدلیّ 

والتعذیب واإلهانة داخل سجون الوطن، وما نتج عن ذلك من هم وغم وعذابات بحجم 
المأساة التي تختصر تناقضات الواقع الراهن، وما فیه من قهر وقلق وخوف ممزوج 

ا عدم القناعة بجدوى هذه ة وتائه في طریق األحزان واآلالم "ربمبحب الوطن والحریّ 
المظاهرة؟ ربما الخوف مما بعد المظاهرة لو أخلص في هجومه! وعلى كل األحوال لم 
یكن من الممكن أن یصرح بما یجول في خاطره، واكتفى بمبادلة االبتسامة ألصحابه 

وهكذا یكشف الكاتب سیاسة  ٢الذین ینتظرون نهایة كالم المسئول حتى یعانقوه ویهنئوه"
ونزع كرامتهم وسلبهم معنى  ،م األفواه ومالحقة الشرفاء وزجهم في أقبیة التحقیقتكمی

ومنعهم من مجرد التصریح بما یجول في  ،ا في دروبهاالحیاة وعزلهم عن المضي قدمً 
"ورغم علمه بأن رفاقه الذین خرجوا قبله من السجن قد تمت  ،خاطرهم ال ما ینوون فعله

وف غامضة إال أن ذلك لم یمنعه أن یستمتع بكل لحظة إعادتهم إلیه مرة أخرى في ظر 
ة منذ أن خرج من باب السجن وحتى رؤیته الشمس واألحباب، واألصحاب حریّ 

للظهور من جدید حتى یخیل للمتلقي أنه یسمع  ویعود الحوار الداخليُّ  ٣والضوضاء"
تهور.. ال ال ت ،ا خالل مشهد یعرض على خشبة المسرح "على مهلك یا عليُّ ا خفیً صوتً 

تتوغل في عالم الشمس ولتجعل من ظالم السجن خط رجعة في حسابك.. فأنت قربان 
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م أبیت.. بذنب أو بغیر ذنب.. ولتعلم أن الشمس التي تراها أمام أنهر االتفاقات شئت 
عینیك هي شمس "الفورة".. فأنت في سجن.. سواء اتسع فكان بحجم غزة أو ضاق 

وقد بلغ األمر أن طریقة اللقاء بین األحباب  ١فكان بحجم ثقب هنا أو هناك"
واألصحاب قد تغیرت فبدًال من سماع الضحك والفرح والسرور التقت الصدور المكبوتة 
مع الصدور لتتبادل همومها وآالمها ومخاوفها دون الحاجة إلى لسان فهو غیر مأمون 

لمناطق، بعد ذلك انتهى المسئول من قراءة الدعوة وشرح المطلوب من الشباب في كل ا"
بدأت التهنئة والتقت الصدور بالصدور. والدموع بالدموع واختلطت كلمات التهنئة 

وهنا ینتقل الكاتب  ٢مل"بالكلمات المخنوقة ومشاعر الیأس بلحظات من مشاعر األ
ا من نور یهتدي به في لیمتح من ذاكرته قبسً  ؛ویرتدي قناع شخصیتهأشد خفاء بطریقة 

لیلتقط باقة من الزهور الذابلة لیضعها على القبور التي تحیط بواقعه و  ،دیاجیر الظالم
بیات من ألى لسانه إ"ولم یعرف علّي كیف تسللت من ذاكرته  المليء بالهزیمة والهوان
عنترة، فأخذ علّي  انتحلها على لسان شاعر العرب الجاهليِّ  الشعر لشاعر مصريٍّ 

 یرددها بصوت مسموع دون أن یشعر:
 ساعة الطعان وهأنا في

 ساعة أن تخاذل الكماة والرماة والشجعان
 دعیت للمیدان

 أنا الذي ما ذقت لحم الضأن
 أنا الذي ال حول لي أو شأن

 أنا الذي أقصیت عن مجالس الفتیان
مع الشاعر  ویتوسل بالتناص الداخليِّ  ٣دع إلى المجالسة"أُ لى الموت ولم إدعى أُ 

اء بین یدي زرقاء الیمامة) التي صدم فیها بهزیمة أمل دنقل في قصیدته (البك المصريِّ 
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بعد أن یغوص في عالم التراث واألساطیر متنقال  ،م أمام العدو الصهیونيِّ ١٩٦٧عام 
ویدعى إلى الكر ومواجهة الفرسان  ،بین زرقاء الیمامة وعنترة الذي ال یجید إال الصر

دعى إلى الموت فقط بعیدا عن وكأنه ی،  عندما تخاذل الكماة والرماة والفرسان من قومه
ان مقالته (دعوة إلى و وما فیها من لهو ومرح لیلتقي الكاتب مع عن ،مجالس الفتیان

وهكذا یمتد البكاء من  ،الموت) التي تتفاعل فیها المعاني وتتداخل اإلشارات والدالالت
ة من الزمن البعید حتى الواقع الراهن الذي ما زال حافال بعوامل الهزیمة في محاول

وٕالقاء كلمات الرثاء لذلك الزمن الذي مضى وانقضى بعد  ،الكاتب لتقدیم واجب العزاء
أن خلف وراءه كارثة ال یشعر معها أهلها إال بالعجز واالنكسار والهزیمة التي  تنتظر 

وأن یثأروا لدماء  ،فرسان عبس أن یستیقظوا وینفضوا عن رؤوسهم غبار الذل والمهانة
والحرائر على أیدي الثوار األحرار الذین یبكون بصمت في الوقت اآلباء واألطفال 

    .الراهن
القواعد الفنّیة المطلوبة لكتابة  ١(رسالة من تحت الماء)لم یراع الكاتب في 

الرسالة حیث تكون من قبل مرسل من األهل أو األقارب أو األصحاب أو األحباب إلى 
د جاءت هذه الرسالة على شكل خبر مرسل إلیه معروف لدیهم أو قریب إلیهم، وق

 ضحایا عن اإلنقاذ طواقم فتشت عاجل تمهیًدا إلثارة عقل المتلقي وجذب انتباهه "حینما
..  أبدیOا عناًقا متعانقین وأبیهم وأمهم األطفال من كومة علي عثرت البحرانّیة الطائرة

 جاحظة نوعیو  أسامة الرضیع فم في الحلیب ومصاصة تؤكل، لم طفل ید في لقمة
وبعد أن نجح الكاتب في جذب انتباه  ٢"!!األخیرة االستسالم نظرات تتبادل الماء تحت

تقریر تفصیليٍّ یشبه الوثیقة التاریخّیة التي تعكس جانًبا من  المتلقي یبدأ في عرض
مأساة الشعب الفلسطیني، وهو یقضي حتفه بعیًدا عن أرض الوطن في قلب الصحراء 

تحت الماء. وقد استخدم الكاتب تقنیة الرسالة إلیصال صوت أو في جو السماء أو 
الضحایا وطریقة تفكیرهم وشعورهم قبل أن یلفظوا أنفاسهم األخیرة في تلك الفاجعة 
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 التي)  حجاج أبو( عائلة اإلنسانّیة والحادثة المأساوّیة التي أودت بحیاتهم جمیًعا "إنها
 السبعة أكبادها فلذات علي أشرف أم يتبك ال حتي معا؛ تستشهد أن إال أقسمت كأنها
وفجأة یختفي  .١وأبیهم" ألمهم بفقدهم الیتم األطفال یستشعر ال وحتي زوجها، وعلي

صوت المؤلف ویتوارى عن األسماع واألبصار لیجد المتلقي نفسه وجًها لوجه أمام 
شخوص یقفون على الحد الفاصل بین الحیاة والموت، وهم یتحدثون بصوت موحد 

 أن اد ضربات القلب عند المتلقي  شیًئا فشیًئا وهو یتابع ویترقب ویستمع  "فإمالتزد
 من ذلك بعد علینا ولیبك یأخذ، من العزاء بعدنا ولیأخذ مًعا، نموت أن وٕاما مًعا، نعیش
 یهمنا "ال ، وقد حملت الرسالة عتاًبا خفیًفا حزیًنا سریًعا ال یرقى إلى النقد الجارح٢یبكي"

 منا أهم بأمور النشغاله یدر لم أم األخیرة نظرته فألقي الفلسطینيُّ  السفیر بنا علم إذا
 األخیرة اللمسات لیضعوا أحبابنا إلینا ینتقل أن یهمنا ال!! الوطن ومن الشعب ومن

وتحمل الرسالة بقایا أمل وشظایا حلم ظل  ٣"!!ینتقلوا لم أم جباهنا علي األخیرة والقبالت
ادوا یغشى علیهم من الموت قبل مواجهة الموت خاصة بعد أن یراود الضحایا بعد أن ك

أیقنوا بأن الطائرة تهوي بهم من أعلى السماء إلى جوف الماء، وكأن الزمن قد توقف 
 به تعلقنا الذي الوحید لحظة تكفي لكتابة وصیة إنسان یرى الموت رأي العین "الشيء

 ودعناه الذي..  مضض علي هغادرنا الذي وطننا في عظامنا من تبقي ما تدفنوا أن
 وتصارخ بكینا هذا علي.. والحجر والشجر والجیران األهل ودعنا..  قلوبنا تأكل والنار
ویبدو أن الكاتب من  ٤"..األخیرة لحظتنا إلي األخیرة میلتها الطائرة مالت عندما أطفالنا

یته أن شدة الحزن واالنفعال قد فقد السیطرة على تقنیة الرسالة، وتوسل إلى شخص
تتركها وتتخلي عنها، وأن تنتقل إلى كتابة ما یشبه المذكرات أو الیومیات التي تكتب 

 شیًئا ألفعل أكن ببطء وتأنق خاصة وأنها ستعبر عن آخر لحظة في عمر اإلنسان "لم
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 تعلق الذي الرحمن عبد أحمي أن ألستطیع أكن ولم..  أمه ید من سقط الذي ألسامة
 التي آالء طفلتي روع تهدئة عن عاجًزا وكنت.. ماما ..اباب.. یصرخ وهو ثیابي في

 الذین وأنس ومحمود وأحمد ألشرف أقول أن بإمكاني كان وماذا... وبي بأمها استغاثت
 أرمي أن سوي مني كان وما..  یسمعوها لم ربما مبتورة كلمات سوي یبكون وهم تعانقوا
 رسول محمًدا وأن اهللا إال إله ال أن ونشهد واحًدا جسًدا لنصبح أجسادهم علي جسدي

ویستمر الكاتب مختفًیا عن األنظار  ١"!البحر قاع إلي الطائرة بنا تهوي أن قبل اهللا
مكتفًیا باإلنصات خلف الكوالیس یستمع إلى كالم شخصیاته التي تصور أحزانها 
وأتراحها بسبب األشواق والفراق الذي ال لقاء بعده في أرض الوطن، وكیف تبددت 

 أن علینا وعزیز الوطن، أیها نفارقك أن علینا حالم وتعطلت لغة الكالم "عزیزاأل
 أرضنا، عن بعیًدا ندفن أن إیالًما واألكثر األعز ولكن واألهل، األحباب أیها نفارقكم
ویتغیر مفهوم الزمن وتتغیر دالالت  ٢" الوداع لیلة وداعكم أطلنا أنا وعزاؤنا عزاؤكم

أن یقفز الكاتب بشخصیاته عن طریق الحذف أو القطع لینتقل  الكلمات الدالة علیه بعد
بالمتلقي سریًعا إلى دنیا الناس بعد أن دفعه الحزن لمتابعة ما حدث بلهفة وتأثر ألناس 

 سطوًرا إلیكم عدنا قد وها أصبحوا أثًرا بعد عین، وتحولوا إلى جزء من الماضي "واآلن
 الحارة أطفال ألسنة علي وذكریات.. باراألخ نشرات في وكلمات.. الجرائد صفحات في

ویبدأ الكاتب في ارتداء قناع صاحب  ٣"...معهم ولعبوا.. األوالد إلي تعرفوا الذین
الرسالة والمذكرات تمهیًدا للحدیث عن هموم الحیاة الیومیة وما فیها من قضایا سیاسیة 

المرحلة  ملحة وأحداث تعصف بالمجتمع، وتطحن الناس بكل قسوة وتظهر أولویات
الجدیدة، أو كأن تلك الشخصیة عادت إلى مسرح الحیاة من جدید لتخاطب المتلقي 
بطریقة تقابلیة تمزج بین االسترجاع واالستباق، وكأنه یعرض على المتلقي أفكار 

 شیًئا بأن مقتنعا أكن لم الدولة، وعن العودة عن كالمنا الكاتب وقناعاته الراسخة "تذكروا
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ویبلغ نقد الكاتب للواقع مبلًغا بعیًدا عندما یخاطب األهل  ١"!سیحدث هذا من
 واألصحاب بضمیر المخاطب، وكأنه ما زال یجلس بینهم ینصحهم ویعاتبهم "وتتحدثون

 الفاتحة علینا اقرأوا أطفالي، أحباب ویا أصدقائي ویا أهلي یا ذلك من بدالً  دولة عن
 . الرحمن عدالة تحت اللقاء إلي. لنا وادعوا
 وعبد وأنس وآالء ومحمود وأحمد أشرف وأوالده أشرف أم وزوجته أشرف أبو مأخوك

وأخیرا یتبین للمتلقي شخصیة المرسل ذلك الصوت الذي كان یأتي ٢".وأسامة الرحمن
مرة من عنان السماء ومرة متموًجا تحت الماء، وأحیانا یخیل إلیه أنه إلهام من شدة 

ن توظیف تقنیة الرسالة بشكل جدید للتأثیر على التمویه والخفاء كل ذلك مًكن الكاتب م
المتلقي، وتقدیم مجموعة من المواقف المؤثرة ال باقة من المعارف معلًنا أنه  كاتب 
ولیس معلًما، وأن المتلقي إنسان یصغي ویتأثر ولیس طالب علم یصغي ویلقن. ومع 

ة حیث صور ذلك فإن الباحث یمیل إلى تفضیل االكتفاء بالجزء األول من الرسال
للمتلقي اللحظات التي سبقت وقوع الفاجعة وبعدها وعرض الحزن والخوف والموت 
على الهواء مباشرة، وكان في ذلك ما یكفي للتأثیر على المتلقي ودفعه إلى استخالص 
العبرات، وذرف العبرات بما یتناسب مع حجم الكارثة، وبما یضمن إحداث التأثیر 

به عندما أطال الرسالة بطریقة أفقدتها بعض سماتها،  واإلقناع الذي یفوق ما قام
وحولتها إلى ما یشبه اآلراء السیاسّیة المباشرة أو كالم الصحف الخالي من التأثیر 
العاطفّي الذي یقتصر على التسجیلّیة والتقریر بعیًدا عن لغة األدب وما فیها من 

زء األول حیث تشابكت فیه جمالیات التشكیل ومعمارّیة التناص التي تحققت خالل الج
الرسالة بالخبر العاجل بالمذكرات والیومیات، وما تخللها من حذف وقطع واسترجاع 

 واستباق حول الرسالة إلى تحفة أدبّیة فائقة الروعة والجمال.
یعود الكاتب إلى الشكل التقلیديِّ للرسالة حیث  یتم التراسل بین شخصین 

ذلك في رسالة البرید اإللكترونيِّ التي وردت في تفصل بینهما المسافات، كما تمثل 
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وقد جاءت الرسالة على لسان مغترب یرد فیها  ،١(تعال نبني مًعا مكلبة فلسطین)مقال 
على رسالة أخرى وصلت  إلیه من أرض الوطن، وسببت له التأثر والبكاء بعد أن 

 دمعت كما دمعأ لم طویلة سنوات منذ الحبیب، جففت الغربة في مآقیه الدموع "أخي
 نفسي في فتحت فقد لصحیفتكم، اإللكترونيِّ  البرید علي رسالتك قرأت عندما عیوني
ویظل المتلقي حائًرا منتظًرا متأثًرا  ٢"!!علیها والصمت معها، العیش ألفت جروحا

لسماعه كالًما حزیًنا بین أخوین غیر شقیقین فرقت بینهما األیام وحالت دون لقائهما 
قت األرواح وخفقت القلوب شوًقا إلى أرض الوطن، ومن فیها من األهل اآلالم، فاشتا

واألصحاب واألقارب والجیران. ویظل كالم الرسالة رومانسیOا عاًما بعیًدا عن التفاصیل 
یشبه حدیث النفس الذي یجول عبر الوجدان بعیًدا عن قیود الزمان والمكان، وكأنه 

 أمراض من أصابني ما إن العزیز، يیحدث عن أطیاف نوم أو شظایا حلم "صدیق
وهنا  ٣أذني" سماع ومن عیني شوفة من ولكنه قلة، من لیس وغیرها والسكريِّ  الجلطة

یقترب الكاتب شیًئا فشیًئا من حدود الوطن لیوجه سهام نقده إلى ما فیه من خلل وعفن 
ة عبر عنه بطریقة فنّیة جاءت على شكل رسالة أو جواب، رد من خالله على رسال

صدیقه التي یدعوه فیها للعودة إلى أرض الوطن بعد خمسین عاًما من الغربة والشتات، 
 من أكثر بعد األمر یصل أن خاصة وأنه لم یفكر بالعودة إلى أرض الوطن "أما

 بعدما خصوًصا ببالي یخطر لم أمر فهذا الوطن إلي أعود أن الغربة من عاًما خمسین
وهنا تبدأ  ٤وطني" في ألموت العودة في یوما رأفك فقد الوطن هذا عن وأري أسمع

المفارقة العجیبة فالمغترب ال زال ینتظر العودة الحقیقیة إلى أرض الوطن حیOا أو میًتا، 
وصدیقه یعیش بعیًدا عن أرض الوطن رغم وجوده الفعليِّ فوق أرضه وتحت سماه لكن 

 رسالتك في أستغربه الذي الشيء الوطن ال یحظى بلحظة واحدة من اهتمامه "ولكن
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 یرید، لمن محلیOا لبیعها الصغیرة الكالب لتكثیر مزرعة بتأسیس جادOا فكرت بأنك: قولك
 ثم)  فلسطین مكلبة( المزرعة هذه ستسمي وأنك أوروبا، إلي منها األلوف ولتصدیر

 نسبیا كلفته حالیOا، وممكن سهل عصریة مزرعة في الكالب تكثیر إن: بقولك تغریني
: بقولك رسالتك وتنهي! وافر جدOا والربح تزداد، الصغیرة للكالب األسواق وأن بسیطة

وهنا یأتي الرد على شكل  ١".) فلسطین مكلبة( نعمل تعال اهللا یدي بین نلتقي أن وٕالي
رسائل عبر البرید اإللكترونيِّ رغم أنها ما زالت تحمل عبق الماضي، وما فیه من شكل 

 أقرأ وأنا تذكرت العزیز" لحدیث مباشرة إلى المرسل إلیه "صدیقيتقلیديٍّ قدیم یتمثل في ا
 مصفاة في التعب عناء بعد هناك نجلس كنا حینما الطنطورة. أتذكر كالب رسالتك
 بأنها فیها المثل ضرب حتي الشمس، دفء في جوًعا تتلوي الكالب كانت كیف حیفا،
 أن الیوم وأخشي عاًما، ینست منذ ذلك وكان !!خازوق علي ولو.. والراحة القلة تحب
 إال ورائها من تجني فال الطنطورة، كالب ساللة من تربیتها تنوي التي الكالب تكون

وهكذا تتداخل الذكریات وتتفاعل  ٢".یأكلك كلبك سمن: المثل یقول وكما والغدر العض
ثیر مع األمثال في تصویر الواقع وتعریته بطریقة رمزّیة تلقي بظاللها ودالالتها على ك

: العزیز من جوانب الحیاة في المرحلة الجدیدة التي تتجسد فیها النكبة وتتمدد. "صدیقي
 كثیر  والحمد هللا فالمال بالمال، علیك أبخل أنني تفهم أو غلًطا كالمي تفهم ال أن أرجو

 الكلب مشتراة: القائل بالمثل أؤمن ألنني الكالب؛ تربیة أحب ال ذلك مع ولكن ومستورة،
 عندكم الوضع إن یقول رسالتك یسمع من إن غریب، أمرك أخي یا ثم..  یتهترب وال

 المهترئة فلسطین إن: فیه تقول الذي الوقت في! الكالب إال ینقصكم وال العال عال
وكأن الكاتب یشیر إلى جوانب النكبة  ٣"!شيء؟ كل الكالب فهل شيء لكل بحاجة

 سمحنا نيِّ ولم یعد یتسع لمن فیه "وٕاذاالمستمرة في وطنه الذي التهمه االحتالل الصهیو 
 كما أو إسرائیل أوروبا إلي بتصدیرها لنا یسمح كبیر، ولم بشكل الوطن في بتكثیرها
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ویتناول بالنقد والتحلیل  ١"!مكان جدOا الصغیر الوطن هذا علي للبشر یكون تتوقع، فلن
ا صاحبها من موقفه من قضیة العودة المزیفة التي برزت مع المرحلة الجدیدة وم

 أبو دار( مشكلة عن لي حكیت السابقة رسالتك في مظاهر الفساد والقسوة والظلم "وأنت
 أم أخیه دار اقتسام علي عائد أبو وافق هل المشكلة؟ انتهت هل بالمناسبة )!!عائد
 آواه الذي البیت علي والسیطرة الشارع، إلي أخیه وأوالد أخیه طرد علي مصرOا مازال
ولم تكن  ٢"!لطردهم قواته كل استخدم أنه سمعت! مأوي؟ بال الوطن ليإ عاد عندما

اإلشارة إلى هذه الحكایة التي أخذت تتردد على كل لسان عشوائیة، بل وظفها الكاتب 
بطریقة فنّیة لمواجهة عفونة الواقع وفساده وربطها بموضوع الرسالة بطریقة منطقّیة 

ة القاطعة التي تثبت صحة موقفه. وقد سبق تتوسل الحجج الساطعة والبراهین الواقعیّ 
 ، للكاتب أن تناول هذه القضّیة في مقاالت سابقة تداخلت فیما بینها عبر التناص الذاتيِّ

 الوطن أن ذلك بعد لي وتقول: وظلت تظهر من حین آلخر نظرا ألهمیتها  "عزیزي
الفساد الذي  ولعل السؤال یحمل داللة قویة تصور حجم ٣"!الكالب؟ تكثیر إلي بحاجة

یمأل ما تبقى من شوارع الوطن، وتنتقد بقسوة وشدة ما وصلت إلیه العالقات 
والمعامالت من سوء ووحشیة بین األهل والجیران تفوق ما یجري في عالم الحیوان 
"وأخیًرا تأتي نهایة الرسالة معبرة عن حقیقة المـأساة التي تمثلت في االهتمامات الجانبیة 

التفكیر بتربیة الكالب وفي الوقت نفسه یصور حالة اإلهمال  التي قد تصل إلى
 والنسیان للغرباء والنازحین والالجئین الذین ال یعبأ بهم أحد وال یسأل عنهم سائل "وأخیًرا

 توزیع في كثیًرا تتعب لن أنك وأعتقد غربتنا، في عنا یسأل من كل إلي سالمي بلغ
  .٤الشتات" في ألخیك واسلم السالمات،
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ة ة الصادرة من مدیریّ وظف الكاتب الرسالة الرسمیّ  ١.. للكبار!!).الحداد( في مقالو  
عبر جهاز الهاتف تحمل األوامر حیث جاء على شكل إشارة التربیة والتعلیم للمدارس 

 Oا من خالل التي تنتظر التنفیذ دون أدنى مناقشة، وقد عبر الكاتب عن هذه الحالة فنی
فخ باألمس وهو یشدد على ضرورة أن یأتي التالمیذ بالشرائط شخصیة األستاذ الذي "انت

ن المدرسة قد تلقت إشرح لهم السبب في ذلك. وقال لهم السوداء التي سلمها لهم، وی
ة من مدیریة التربیة والتعلیم تأمرهم فیها بأن یأمروا التالمیذ باعتبار یوم إشارة تلفونیّ 

وفي هذه الرسالة  ٢انیه الطفل الفلسطیني"یوم حداد على ما یع –یوم الطفل  –الخمیس 
 هلكن ، إلى القاعدةیبین الكاتب حالة اإلذعان والتسلیم التي شملت أعلى الهرم وصوالً 

یوجه األنظار إلى نقطة فارقة تدعو إلى عقد األمل على األجیال القادمة، فأطفال الیوم 
 ،ت العلیا إلى المدیریةوفي اللحظة التي تصدر فیها األوامر من الجها ،هم رجال الغد

ومنها إلى المعلمین ومنهم إلى الطالب وتنفذ األوامر بحذافیرها، وتكون المفاجأة بعد 
ویتأثر المعلم  ،أخذ ورد بین هؤالء التالمیذ وأستاذهم، حیث رفض التالمیذ تنفیذ األوامر

حین "عند  ویصمت المدیر لتبدأ مرحلة التغییر التي یدعو الكاتب للوصول إلیها ولو بعد
وألقوا الشرائط السوداء على األرض! في هذه  قالوا: فرجت، ،اذلك صرخ التالمیذ معً 

اللحظة وصل ناظر المدرسة وسأل األستاذ: هل األطفال جاهزون؟ فنظر المدرس في 
وكأن المعلم وألول مرة یدرك أن األطفال  ٣قال: لیس عندي أطفال!"ا وجهه مستغربً 

األوامر العلیا قد سابقوا الزمن القدیم وشبوا عن الطوق وكسروه، الذین كلف معهم بتنفیذ 
وانتقلوا إلى عالم الغد؛ ألن أطفال األمس ال الیوم هم فعًال وحقOا وصدًقا قد صاروا رجال 

 الیوم ال الغد.
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یحاول الكاتب التعبیر عن قسوة الواقع  ١حجالن!!) الرقص (أولوفي مقال 
التي یعیشها الناس في ظل المرحلة الجدیدة، وقد وظف ومرارته وتصویر حجم المعاناة 

شخصیة المجنون الذي یفیق من جنونه غاضًبا لسماعه جملة یتندر بها أهل الحي 
 یجعله الذي األمر بریزة، یا الشارع في تلعب نزلت "أمك: على (بریزة) فیقولون له

كایة طریفة وسبب غضبه یعود لفهمه نكتة قدیمة جاءت على شكل ح ٢غضًبا" یشتاط
 علیها، عزیز كلب غنیة المرأة ملیئة بالتندید بالواقع والتلویح بفساده وعفونته حیث "كان

ویعتمد الكاتب  ٣شعوبها" الحكومات ترعى مما أكثر وترعاه البشر، یأكله ال ما تطعمه
على الرسالة في تسلیط الضوء على مواطن األلم في الواقع الراهن حیث سافرت المرأة 

 بعد وأوصت جارها بكلبها خیًرا، وأعطته ما یضمن معاملته معاملة كبیرة "وكان الغنیة
 تستطع لم ولما مات. قد الكلب بأن فیها جارها یخبرها البرید من رسالة جاءتها أن أیام

 المستشفى أثرها على أدخلت نفسیة بأزمة أصیبت الرهیب الخبر هذا تحمل الجارة
 الكلب، قبر لزیارة الوطن إلى العودة رحلة في زوجها اصحبه النقاهة، فترة وفي للعالج،

وبعد عودتهم إلى أرض الوطن عاتب زوجها جارهم على . ٤غالیة" فالكالب! ال؟ ولم
صیغة خطابه السیئة التي تفتقر إلى التدرج في نقل الخبر، وتبلیغه من خالل عدة 

 الشارع نزل الكلب أن ألولىا الرسالة في ترسل فمثًال  رسائل تمهیًدا لتقبل الخبر األخیر،
 وفي اإلصابات، ببعض سیارة حادث في أصیب الكلب أن الثانیة الرسالة وفي یلعب،
 الخامسة وفي المركزة العنایة إلى أدخل أنه الرابعة وفي حالته، ساءت أنه الثالثة الرسالة

 ال حتى: قال اللفة؟ هذه كل ولماذا: قال. الكلب مات السادسة وفي یموت ربما أنه
وتتداخل النكتة مع الحكایة بطریقة هزلًیة  ٥نستفید" ومنكم: قال. بالخبر زوجتي تصدم

ساخرة ال من مضمون الرسالة أو الرسائل المقترحة، ولكن هذا التداخل النصي یهدف 
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إلى تصویر مدى اهتمام المرأة وزوجها بالكلب، ومدى حبهما له واالهتمام به حیOا ومیًتا 
مظاهر العنایة والرعایة والحیاة الكریمة التي كان یرفل فیها الكلب من خالل استعراض 

حتى لفظ أنفاسه األخیرة ووصل إلى مثواه األخیر. وقد یشعر المتلقي بالمبالغة والتكلف 
في ذلك االستعراض لكن الحقیقة أنه تكلف مقصود ولیس عشوائیOا حیث نجح الكاتب 

عله یفیق من جنونه، ویشتاط غضًبا في تحریك شعور المجنون وٕاغضابه عندما ج
لسماعه بعض أجزاء القصة بینما نجح الكاتب مرة ثانیة في التعریض بما یحدث في 
الدول  المحیطة من ظلم وقهر وحرمان من كل الحقوق اإلنسانیة بحیث تحولت الحیاة 
إلى جحیم ال یطاق دون أن یكون هذا الجحیم سبًبا في شعور أحد باالهتمام بأحوال 

 الزوجان لمنكوبین والمنسیین، أو التحرك من أجلهم والتضامن معهم على األقل "سافرا
 وصلت الزمن من فترة وبعد المرة، هذه العجوز أمها على یوصیانه وهما أخرى مرة

 تلعب، الشارع إلى نزلت أمك: الزوجة مخاطًبا فیها یقول جدید، من إلیهما الجار رسالة
 كما للموت بدایة أنه الشارع في اللعب معنى فهم ولكنه تها،وق في النكتة بریزة یفهم لم

 الخیر فیك: قلت. ماتت أمك إن: له قالوا كلما غضًبا یشتاط أصبح لذلك للكلب؛ حدث
 إن لهم وقیل یغضب فلم الموت، ساحة إلى نزل العراق إن لهم قیل غیرك بریزة یا

كاتب قد مزج بین شخصیة وهكذا یكون ال ١یغضب" فلم تلعب الشارع إلى نزلت سوریا
المجنون التي تفاعلت مع النكت القدیمة والحكایة الطریفة في تصویر الواقع وما فیه 
وما یحیط به من قضایا إنسانّیة تهز الوجدان وتصدم الشعور بطریقة فنّیة اعتمدت 
على السرد القصصي الممتع والصیاغة الفنّیة التي تداخلت فیها األشكال الفنّیة بطریقة 

 زادت الموضوع جماًال على جمال وجعلته قادًرا على التأثیر والتعبیر.
المعتقل تلعب الرسالة دوًرا كبیًرا في الكشف عن  ٢(رسالة من ولد ألبیه)وفي مقال 

حجم المعاناة اإلنسانیة التي یعیش فیه الالجئون تحت نیر االحتالل الصهیوني المجرم 
ر، وأمعن في القتل واالعتقال واالغتیال. الذي استولى على األرض بالحدید والنا
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ویتراجع الكاتب إلى الوراء ویختفي تماما لیجد المتلقي نفسه أمام شخصیة مجهولة 
تتحدث مع والدها األسیر في سجون االحتالل مع استخدام ضمیر المتكلم الذي یغوص 

الرسالة في في حنایا النفس وزوایا القلب لتبث إلیه همومها بعد أن تسأل عنه. وتبدأ 
التأثیر على المتلقي الذي یسمع ویرى كل التفاصیل واألخبار بنفسه كما لو كان إلى 
جوار الوالد المعتقل، ویشترك معه في أحزانه أو بكائه أو نحیبه في مقابر العدو 

 جهاد، أخي قبل سأكتب ولكني.. الرسالة نبدأ أین من نعرف ال أبي یا الصهیوني "واهللا
 یفكر وهو كله اللیل سیقضي ألنه ولكن شعوري، عن أعبر كیف أعرف ألنني لیس

 منه؛ نعاني ما بكل یشعرك ال حتى سیحذفها التي والكلمات سیكتبها، التي بالكلمة
ما زال الصوت  ١شیئا" عنك أخفي فلن سطورنا، بین ما تقرأ أنك جیداً  أفهم وألنني

التي تسیر على جرحها دون أن مجهوال رغم تعرفنا على أحد أفراد تلك األسرة المعذبة 
تظهر ضعفا أو خوفا، ویبدأ السؤال عن األحوال یتلوه نقل األخبار واألحاسیس 

 نهارك تقضي كیف صحتك؟ كیف السجن؟ في حالك كیف والمشاعر واألفكار "أبي
 ما أم عینیك في كبرنا هل مالمحنا؟ تتذكر زلت ما هل ترى بنا؟ تفكر هل ترى ولیلك؟

 من وتنتزع خوفها، وتهدهد شعرها، خصالت وتداعب الصغیرة أمل صورة تحمل زلت
وهنا تبدأ بعض المالمح في الكشف عن  ٢كثیرًا" كبرت لقد أبي! االبتسامة؟ شفتیها بین

شعري" لنعرف أنها ابنة البطل األسیر التي  "طال الشخصیة المرسلة صاحب الصوت
 وكبر كبرت شعوري، "استطالتتمیز بالجرأة في الحدیث والصراحة التي تدمي القلب 

 من جحظت عیون ولكنها الذابلة، الصغیرة العیون تلك لیست أمل وعیون علیك حزني
 أتمناه ما أقصى فإن أبي یا ذلك ومع واأللم، الحزن أخادید بها وأحاطت السهر، شدة
وتستمر  ٣اللیالي" بعذابات صدرك على ألقي صغیرة صورة یدك في ألعود لنا تعود أن

شخصیة في نقل أخبار أمها التي هدها المرض والحزن بعد استشهاد ابنها وجدتها تلك ال
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التي ماتت وهي تدعو أال تموت قبل أن تراك ودفنت إلى جوار جدها حسب وصیتها، 
وزیارة أخیها جهاد لعمه الجریح في المستشفى. وأخیرا تشكو إلیه عدم إحساسهم بالراحة 

هم، ثم تختتم تلك الشخصیة رسالتها بالدعاء له في البیت المستأجر بعد أن نسف بیت
 استأجرناه الذي البیت/ بالخیر في كل عام بمناسبة قدوم العید وهو عنهم بعید "مالحظة

 عام كل أخیرا أبدا بالراحة فیه نشعر ال – اهللا سبحان – ولكن واسع بیتنا نسف بعد
وفجأة یبزغ نور من بعید  ١"العید! أمر ما أبي! یا العید أمر ما آه. أبي یا بخیر وأنت

مع صوت جدید یحمل في طیاته األمل والثبات والیقین رغم الزمن الحزین الذي ألقى 
 صحیح العزیز، بظالله على المشهد كله، وطمس معالم تلك الشخصیات المعذبة "أبي

 دوتعو  أجسادنا، على األلم تعود فقد عدوOا، یسر ال أیضا ولكنه صدیًقا، یسر ال حالنا أن
.. منك نحن أبي، أبًدا. الضیم على ننام ال كي إلرادتنا وحارًسا لنا، حافًزا یكون أن

 أنت أبي وٕاصرار، بعزیمة تنتهي لحظة شعور سوى لیس أختي وحزن عذابنا، وعذابك
 السجون، قضبان تخترق كیف تعرف التي والید ینبض، عرق فینا دام ما سجیًنا لست
وتستمر الرسائل  ٢الیدان" تصفق وعندها..  األخرى یدها وتحرر القید تفك كیف تعرف

تلو الرسائل مبینة نفوًسا حرة أبیة وٕارادة لن تنكسر ومظهرة الصبر والمصابرة والمرابطة 
 حرة، وٕارادتنا حرة إرادتك العزیز، ورفض الواقع المریر ورفض الخضوع واالستسالم "أبي

 فارقنا من یعنینا بعد لیس. وسالسل وقیوًدا حواجز الشوارع مألوا إن یعنینا بعد ولیس
 دربه في وتنصب الوطن، سماء في تضيء روًحا لنا أبقى طالما وسالحه، جسده

.. عزنا ورموز. دربنا منائر والشهداء.. أنتم أبي.. األجیال بها تهتدي دم من منارات
 لهاحو  وأزرع سأبنیها هدموها التي والدار قلبي، في وأختي عیني في أمي أبي،. وزادنا
 زاغت كلما عیونه في أطفالي لینظر أخي صورة الجدران على وأرسم النعمان، شقائق
 ضع.. ابنك أنا.. أبي.. التحریر حتى الثأر خط لیتواصل.. النفوس وهدأت العیون

 سیحیا.. سنحیا.. ستحیا.. سأحیا.. سنقوم.. سأقوم.. كتفي على ثم اهللا على حمولتك
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 القید نكسر حتى ُننیم وال ننام ال أن عهد مني ولك ةتحی مني لك الختام وفي.. الوطن
وأخیًرا تكشف تلك  ١الدار" حول النعمان شقائق تتفتح وحتى الشمس، تشرق وحتى

الشخصیة عن نفسها وأنها تفتخر باالنتساب إلى األسیر البطل الذي استشهد ولده 
ا عن عطفه الحبیب دون أن یودعه، وجرح أخوه دون أن یهدهده، وكبر أبناؤه بعیدً 

وحنانه، ورغم ذلك فقد أخفى الكاتب كل التفاصیل المتعلقة بفن الرسالة والتي یتوقع أن 
تحیطنا علًما بالمرسل والمرسل إلیه ومضمون الرسالة والزمان والمكان والعنوان فلیست 
 الرسائل اإلخوانیة رسائل خیالیة تدور بین السیف والقلم أو للمفاضلة بین المال والعلم أو
تتحدث عن األزهار والورود والریاحین، ومع ذلك فقد نجح الكاتب من خالل فن 
الرسائل في إفساح المجال لشخصیاته المجهولة أن تتحدث عن صفاتها وأعمالها 
وأفعالها بحرّیة تامة، وساعدها على تصویر مشاعرها وأفكارها وخواطرها ومبادئها 

تب نفسه لیعلم القاصي والداني أن هناك وعواطفها دون تدخل من أحد بما في ذلك الكا
فریًقا من أسد الشرى ما زالت قابعة خلف القضبان تنتظر یوم الخالص على أحر من 
القهر، ومن ورائها لیوثًا تزأر وتثأر وتصبر ثابتة ثبوت األبطال راسخة رسوخ الجبال ال 

نوانهم وزمانهم یضیرها من خالفها أو خذلها أو تجاهلها، ورغم عدم معرفة أسمائهم وع
ومكانهم فهم أشهر من علم في رأسه نار، وهم حماة الدیار وهم األحرار وأبناء األحرار. 
وقد نجح الكاتب من خالل الرسالة السابقة في إعطاء الحریة الكاملة  للشخصیات كي 
تتحدث عن أفعالها ال عن أقوالها، بعیًدا عن الشعارات المفرغة من مضمونها لیشترك 

ول والعمل مع الحق المطلق والثأر المقدس في استعادة األوطان بعیدا عن صدق الق
اإلذعان واالستسالم والقبول بالممكن وأنصاف الحلول، إضافة إلى االستفادة من ضمیر 
المتكلم الذي یحمل قدًرا هائًال من رقة اإلحساس، وطهر الضمیر الذي یدفع المتلقي 

لصمت المریب إلى التفكیر في دق الجدران ورفض لالنتقال من منطقة التأمل الهادئ وا
 الموت الذلیل في صحراء جرداء بعیدا عن أرض الوطن. 
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 الخاتمة
كشفت الدراسة عن أثر تقنیات السرد الروائّي وخاصة تقنیة الرسالة في خروج 
المقال القصصّي من دائرة التقلید، وتمكینه من التحلیق عالًیا في سماء اإلبداع 

وظهور التناص بین األجناس األدبّیة والقوالب الفنّیة داخل تلك المقاالت والتجدید، 
القصصّیة، بما یتناسب مع التطور الجذرّي في مجال الفن القصصّي. كما أشارت 
الدراسة إلى دور المتلقي باعتباره مؤلًفا ثانًیا للنص األدبّي، ومشارًكا في إنتاج المعنى 

وقدرته على متابعة معمارًیة التناص في العمل األدبًي، المتخیل عبر مقاربته النقدًیة، 
 ووصوله إلى قراءات جدیدة قد تتفق أو تتعارض مع المؤلف الحقیقي.
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 :هاَأْلفاٌظ  َنْحویٌَّة َخَرَجْت َعْن بابِ 
 دراسٌة تطبیقیٌَّة َعلى نصوٍص فصیحةٍ 

 
 د. حیدر القاضي

 
 ُمَلخَُّص الَبحثِ 

 
وهَي غیُر مشهورٍة لدى داِرسي النَّحِو هِذِه طائفٌة ِمَن األلفاِظ الَّتي َخَرَجْت َعْن باِبها، 

ٌة بالفاعِل، ذكرُت منها نماذَج َمَع أدلٍَّة وشواهَد ِمْن نصوٍص عربیٍَّة فصیحٍة، َتمَّ  ، وِهَي خاصَّ الَعربيِّ
اختیاُرها خالَل االطِّالِع َعلى موضوعاٍت َنحویٍَّة متفرِّقٍة، وٕاْن كاَنْت معرفُة هِذِه األلفاِظ ومدى اإللماِم 

 ِبها َتَتفاوُت ِمْن دارٍس آلخر.
ْوَء     وبتناولي لجزٍء یسیٍر ِمْن هِذِه األلفاِظ الَّتي َخَرَجْت َعْن أصِل الباِب أكوُن َقد َسلَّْطُت الضَّ

َعلى ألفاٍظ ال یعرُفها كثیروَن ِمْن دارسي النَّحِو العربيِّ أو أنَّها مهجورٌة في بطوِن الكتِب، ال یعِرُفها 
 خصِّصوَن في هذا الِعْلِم. إالَّ المت

Abstract 
"Words grammatical that came out about its field" 

An Empirical Study on the eloquent texts 
 

This is a group of words that are used out of context. They are not known 

to students of Arabic syntax. This group is related to subject. I have mentioned 

some examples of them with evidences and quotations from standard Arabic texts 

chosen after studying different grammatical topics. However  knowing those words 

and being aware of them varies from one student to another. 

 Dealing with a small part of these words which were used out of context, I 

shed the light on words that ware not known for many students of Arabic texts or 

words which are archaic in books. Those words are not known except for specialists 

in this science. 
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 الُمَقدَِّمة
بسِم اِهللا الَّذي اختاَر لكتاِبِه الكریِم أْن تكوَن لغُتُه عربیًَّة، والحمُد ِهللا الَّذي َمنَّ       

َعلى هِذِه األمَِّة ِبِحْفِظ لغِتها، والصَّالُة والسَّالُم َعلى رسوِل الهدى أفصِح َمْن 
اد... أمَّا بعدُ   َنَطَق بالضَّ

ُد دارٌس أو باحٌث أليٍّ ِمْن أبواِب النَّحِو العربيِّ إالَّ ویقُف اعلْم أنَُّه ال یوج      
في تقعیِدِهْم  -علیهْم ِمَن اِهللا الرَّحماتُ -َمْبهوًرا وُمْفَتِخًرا بالجهوِد الَّتي َبَذَلها علماُؤنا

 لِعْلٍم جلیٍل ِمْن علوِم العربیَِّة الَّذي یحتكُم إلى نظاٍم ُمحَكٍم مدعوٍم باألدلَِّة ِمنَ 
 السَّماِع والقیاِس.

َلَقد َتَبیََّن وجوُد بعِض األلفاِظ النَّحویَِّة الَّتي َخَرَجْت َعْن باِبها، ولكنَّها كانْت       
ُمَتناِثَرًة في َثنایا مصادَر َشتَّى، ال یجمُعها رباٌط واحٌد، وَتَطلََّب َتَصفُُّحها َقدًرا كبیًرا 

بر والَجَلِد واألناة، السیَّ  ما وأنَّه لم یقْم أحٌد بجمِع َشتاِت هِذِه األلفاِظ في ِمَن الصَّ
فحاِت القلیلِة َتمَّ َعرُض جزٍء َیِسْیٍر منها، والَّتي یمكُن  ُمؤلٍَّف واحٍد، وفي هِذِه الصَّ

 أْن ُتَعدَّ نموذًجا لدراسٍة مستقبلیٍَّة ُمَوسَّعٍة حوَل هذا الموضوِع.
ئیُس ِمْن تناو        َلْفَت أنظاِر الدَّارسیَن  -ِل تلَك األلفاَظ بالدِّراسةِ وكاَن الهدُف الرَّ

إلى لغِتنا العربیَِّة، وما فیها ِمْن كنوٍز ُتْظِهُر جماَلها وَتَمیَُّزها َعْن غیِرها ِمَن 
 اللُّغاِت األخرى. 

واعَتَمَد الباحُث على المنهِج الوصفيِّ في دراسِتِه لهِذِه األلفاِظ، المنهِج       
لى المالحظِة والتَّأمِل، حیُث َتَتبََّع الباحُث آراَء النَّحویِّیَن حوَل تلَك القائِم عَ 

األلفاِظ، وهَو باستخداِمِه لهذا المنهِج ال َیْفِرُض َعلى تلَك األلفاِظ  اتِّجاًها ُمَعیًَّنا، 
ل واِقَعها.  وٕانَّما ُیَسجِّ

؛ أحُدهما بالعربیَِّة، وقد تضمََّن هذا البحُث المقتضُب ُمَلخَّصیِن للبحثِ       
واآلخُر باإلنجلیزیَِّة، فالمقدِّمُة، َفَمْتُن البحِث، والَّذي اشتمَل َعلى مجموعٍة ُمْنَتقاٍة 
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ِمَن المسائِل النَّحویَِّة الَّتي َخَرَجْت َعْن َأصِل باِبها، وهِذِه األلفاُظ كثیرٌة وُمَتَنوَِّعٌة، 
، ومنها األسماُء، ومنها األفعاُل، ومنها الحروف،  فمنها الُمْعَرُب، ومنها المبنيُّ

ولقد آَثَر الباحُث ِذْكَر بعٍض ِمْن هِذِه األلفاِظ الَّتي َتُخصُّ الفاعَل دوَن غیِرها ِمْن 
َل إلیها البحُث،  المرفوعاِت في هِذِه المرحلِة، ًثمَّ جاَء دوُر النَّتاِئِج الَّتي َتَوصَّ

 ِر المراجع والمصادر الَّتي اْعُتِمَد علیها.فالتَّوصیاُت، وُخِتَم هذا البحث بذك
أْن ُیِثْیَب بهذا العمِل جمیَل الذِّكِر في الدُّنیا،  -تعالى -وأخیًرا أسأُل اهللاَ          

وجزیَل األجِر في اآلخرِة، راجًیا َمْن ینظُر في هذا العمِل، أْن َیْسُتَر عثاري 
ِلَح ما طغى ِبِه الَقَلُم، وزاَغ عْنُه البصُر، وَزَللي، وَیُسدَّ بسداِد فضِلِه َخَللي، وُیص

وَقُصَر عنه الَفْهُم، وَغَفَل عْنُه الخاطُر، ویرحُم اُهللا عبًدا قاَل آمینا. فاإلنساُن محلُّ 
 النِّسیاِن، واُهللا المستعاُن.

 
 َتْمهید

 

عاِت ظاهرُة خروِج األلفاِظ النَّحویَّة َعْن أصِل الباِب، لم تكْن ِمَن الموضو       
الَّتي تحظى باهتماِم دارسي المسائِل النَّحویَِّة المختلفِة، وعدُم اهتماِم الدَّارسیَن 
بهِذِه الظَّاهرِة َدَفَع الباِحَث إلى تناُوِلها بالبحِث والدَّراسِة، حیُث قاَم بتجمیِع ما 

 -هنا -اهرِة، وِمنْ تیسَّر لُه ِمَن المسائِل الَّتي َغَلَب على َظنِِّه أنَّها َتَمسُّ هِذِه الظَّ 
 یظهُر للقارِئ والسَّامِع أهمیَة البحِث في هذا الموضوع.

وال یجوُز ألحٍد أْن یقلَِّل ِمْن شأِن هِذِه األلفاِظ الَّتي َخَرَجْت َعْن باِبها، أو 
ها أنَّها نادرُة الوقوِع، أو أنَّها غیُر مشهورٍة، أو غیُر ُمْسَتْعَمَلٍة، أو أنَّ الَّذیَن قالوا ب

َغِلطوا مخالفیَن في ذلَك رأَس الباِب في كلِّ مسألٍة ِمَن المسائِل النَّحویَِّة الَّتي 
تحدََّث عنها النَّحاُة وَنبَّهوا إلى المشهوِر الغالِب فیها، والسَّبُب أنَّ الباحَث ال یریُد 

ُیقاَل في كلِّ  أْن َیِصَل إلى افتراٍض، كاَن ابُن مالٍك َقْد َنبََّه على خطورِتِه، وهَو أنْ 
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 نادٍر: (إنَّ قائَلُه َقْد َغِلَط).
وعنَدما استخدَم الباحُث في بحِثِه ما ُیعرُف في العلوِم اللُّغویَِّة المختلفِة؛ 
ومنها ِعْلُم النَّحِو ما اْصُطِلَح علیه: أصُل الباِب أو رأُس الباِب، وكذلَك الخروُج 

هِذِه المصطلحاِت ِمْن مصطلحاٍت  َعِن الباِب أو َعِن األصِل، وما ترتَب َعلى
أخرى مثل قوِلَك: (هذا االستعماُل مشهوٌر بیَن النُّحاِة) أو (بیَن دارسي النَّحو)، 
و(هذا غیُر مشهوٍر) لم یكْن ذلَك ِبْدًعا ِمنُه أو َعلى غیِر مثاٍل سابٍق، وٕانَّما 

المحدثیَن َعلى حدٍّ ُوِجَدْت لهِذِه المصطلحاِت استخداماٍت عنَد النَّحاِة القدماِء و 
 سواء.

: "فأيَّ التَّعبیریِن اْسَتْعَمَل النَّحويُّ في (شرح التَّسهیل) ولو تأمَّْلنا قوَل ابِن مالكٍ 
، َلَدلَّنا ذلَك )١/٣٣٧ج، (شرح التَّسهیل "َأصاَب، ولكنَّ االستعماَل األشهَر أولى

اِة إنَّما ُتَمثُِّل رأَس الباِب، وأنَّ َعلى أنَّ المشهوَر ِمَن األلفاِظ النَّحویَِّة بیَن النُّح
االستعماَل المشهوَر أولى ِمْن غیِرِه، وأنَّ األلفاَظ الَّتي َخَرَجت َعْن باِبها ال تقلُّ 
أهمیًَّة َعِن األلفاِظ الَّتي ُتَعدُّ رأًسا وأصًال في باِبها في إثراِء اللُّغِة العربیَِّة، وأنَّ 

لباِب والخروَج عنه، یعدَّاِن ِمْن عوامِل التَّوسُِّع هذیِن العاملیِن؛ أقصُد أصَل ا
 اللُّغويِّ والتَّطوِر اللُّغويِّ المهمَِّة في تاریخ اللُّغِة العربیَّة.

 

 اسُم التَّفضیِل قد یرفُع االسَم الظَّاهَر: -المسألُة األولى
 

 ، ِهَي:ِمَن الُمتعارِف علیِه أنَّ العامَل في الفاعِل واحٌد ِمْن خمسِة أشیاءَ 
ُد:  الفعُل، -أ وٕانَّما كاَن الفاعُل "نحَو قوِلَك: (اصَطَلَح المتخاصماِن)، یقوُل المبرِّ

، وجاَء في (اللُّباب): )١(رفًعا؛ ألنَُّه ُهَو والفعُل جملٌة َیْحُسُن علیها السُّكوُت"
 .)٢(ُمَقدًَّما"االسُم المسنُد إلیِه الفعُل أو ما قاَم مقاَمُه  -الفاعُل عنَد النَّحویِّینَ "

                                                           

ر، المقتضب ١(  ).١/٨(ج) المبرِّ
 ).١/١٤٨(ج اللُّباب في ِعَلل البناء واإلعراب ) العكبري،٢(
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فُة الُمَشبَّهُة، أو صیغُة المبالغِة، أو  وما یعمُل عمَل الفعِل: اسُم الفعِل، أو الصِّ
 اسُم الفاعِل.

نحَو قوِلَك: (هیهاَت نیُل الحریَِّة لِمْن لم َیْبُذْل روَحُه رخیصًة ِمْن  اسُم الفعِل، -ب
 أجلها).

فُة الُمَشبَّهُة، -ج  زهرٌة أحمُر لوُنها).  نحَو قوِلَك: (هِذهِ  الصِّ
 نحَو قوِلَك: (رأیُت ولًدا َفِطٌن عقُلُه). صیغُة المبالغِة، -د

 نحَو قوِلَك: (َأعاِئٌد الحقُّ إلى أصحاِبِه؟). اسُم الفاعِل، -ه
، وِمَن النُّحاِة َمْن َعدَّ هذا ُهَو المشهوُر والمتعارُف علیِه بیَن الدَّارسینَ 

أیًضا، ولكنَُّهْم اختلفوا في المعموِل  –ِل الَّتي ترفُع الفاعلَ اسَم التَّفضیِل ِمَن العوام
في األسطِر  -معي -الَّذي یعمُل فیِه اسُم التَّفضیِل الرَّفَع َعلى نحِو ما َسَتعِرفُ 

 تعالى. -القادمِة بحوِلهِ 
یتمثَُّل في أنَّ اسَم التَّفضیِل ال یرفُع االسَم  -المشهورُ  -رأُس البابِ 

میَر المستتَر، ففي قوِل القائِل: الظَّاهَر، وال میَر البارَز، وٕانَّما یرفُع الضَّ  الضَّ
(الطَّاوُس أجمُل ِمْن كلِّ الطُّیوِر) ُیْعَتَقُد أنَّ فاعَل اسِم التَّفضیِل ضمیٌر مستتٌر 

 یعوُد َعلى كلمِة (الطَّاوس)، فاسُم التَّفضیِل َرَفَع ضمیًرا مستتًرا.
في اللُّغِة  -الشَّافیِة): ال َیْرَفُع (َأْفَعُل) التَّفضیلِ جاَء في (شرُح الكافیِة   

اسًما ظاهًرا؛ والسَّبُب َكما یقوُل ابُن مالٍك؛ ألنَّ َشَبَهُه باسِم الفاعِل  -المشهورةِ 
ضعیٌف ِمْن ِقَبِل أنَُّه في حاِل التَّنكیِر ال ُیؤنَُّث، وال ُیثَنَّى، وال ُیْجَمع، بخالِف اسِم 

 .)١(فِة المشبَّهِة ِبهِ الفاعِل والصَّ 
ِمیَر غالًبا، والظَّاهَر "جاَء في (همع الهوامع):  یرفُع (َأْفَعُل) التَّْفِضیِل الضَّ

ِفي لغٍة ضعیفٍة، نحو: (َمَرْرُت ِبرجٍل أفضل منُه َأبوُه)؛ َأْي: َأْزَیُد َعَلْیِه ِفي الَفْضِل 

                                                           

 ).١/٤٤٧اللُّباب (جالعكبري، ). و ١١٤٠ -٢/١١٣٩(ج) ُینظر: ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة ١(
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 .)١(َأبوهُ"
ویََّة معروفٌة في النَّحِو العربيِّ باسِم یرى الباحُث أنَّ هِذِه الظَّاهرَة اللُّغ

ِب)؛ أْي:  (التَّقارض)، حیُث اْقَتَرَض (اسُم التَّفضیِل) هذا الُحْكَم ِمْن (أفعِل التَّعجُّ
 عدُم رفِع االسِم الظَّاهِر.

یتمثَُّل في أنَّ اسَم التَّفضیِل َقد  -غیُر المشهورِ  -الخروُج َعِن الباب 
ِل قوُل القائِل: (جماُل الطَّاوِس  َیرَفُع االسَم الظَّاهرَ  میَر البارَز، مثاُل األوَّ أو الضَّ

أْدَنى منُه جماُل كلِّ الطُّیور)، ومثاُل الثَّاني قوُل القائِل: (ما َأْجَمُل َأْنِت ِمْن 
بیَّةً  -هنا -ُأْخَتِك، َبْل َأْنُتما ُمَتساِوَیتاِن)، َمَع مراعاِة أنَّ (ما) ، نافیٌة، ولیَسْت تعجُّ

وتقوُل: (ما رأیُت رجًال َأْبَغَض إلیِه الشَّرُّ منُه إلیِه)، و(ما "جاَء في (الكتاب): 
 . )٢(رأیُت أحًدا َأحَسَن في عیِنِه الُكْحُل مْنُه في عیِنِه)"

ِمْن أمثلِة سیبویِه الَّتي َأْوَرَدها في كتاِبِه أنَُّه ُیِجیُز أْن َیْرَفَع  -لي -یظهرُ 
االسَم الظَّاهَر، ویبدو لي أنَّ النُّحاَة َلْم ُیَفرِّقوا بیَن اسِم التَّفضیِل (أفعُل) التَّفضیِل 

القیاسيِّ واسِم التَّفضیِل غیِر القیاسيِّ (خیر، وشّر) في رفِع االسِم الظَّاهِر، جاَء 
في (المقتضب): "(َمَررُت ِبَرُجٍل َخْیر ِمْنَك َأبوُه)، و(جاءني َرُجٌل خیر ِمْنَك َأبوُه)، 

 .)٣(رأیُت رجًال أفضَل ِمْنَك َأخوُه)، ُیْخَتار في هذا الرَّفُع"و(
هناَك حالٌة وحیدٌة أجاَز فیها ابُن مالٍك رفَع اسِم التَّفضیِل لالسِم الظَّاهِر، 
وذلَك إذا َأدَّى َتْرُك رفِعِه الظَّاهِر إلى فصٍل بمبتدٍأ بیَن (أفعِل) التَّفضیِل، 

ِل علیِه، ُتُخلَِّص  ِمْن ذلَك ِبَجْعِل المبتدِأ فاعَل (َأْفَعل) بشرِط كوِنِه  والُمَفضَّ
 . )٤(سببیOا

                                                           

 .  )٣/٧٣للسُّیوطيِّ (ج ) همع الهوامع١(

 .  )٢/٣١(ج ) سیبویه، الكتاب٢(

د، المقتضب ٣(  ).٣/٢٤٨(ج) المبرِّ

 ).٢/١١٤٠(ج شرح الكافیة الشَّافیة) ُینظر: ابن مالك، ٤(



 
 -١٠٧-

ورُة الَّتي اْسَتْثناها ابُن مالٍك َوَرَدْت في األثِر، حیُث َرَفَع اسُم  هِذِه الصُّ
وُم  -عزَّ وجلَّ -َما ِمْن َأیَّاٍم َأَحبُّ ِإَلى اللَِّه التَّفضیِل اسًما ظاهًرا، وُهَو: " ِفیَها الصَّ

ةِ   -، وهذا التَّركیُب َلْم یقْع شيٌء منُه في القرآِن الكریمِ )١("منُه في َعْشِر ِذي الِحجَّ
 وأمَّا في الشِّعِر، فمْنُه قوُل الشَّاعِر: -فیما َعِلَم الباحثُ 

ـــــ ــــِه الَب ــــبَّ ِإَلْی ــــرًَأ َأَح ــــُت اْم ــــا َعِلْم  )٢(ــــــْذُل ِمْنــــُه ِإَلْیــــَك َیــــا اْبــــَن ِســــنانِ   َم
ابُن هشاٍم: "واعلْم أنَّ مرفوَع (َأَحّب) في الحدیِث والبیِت نائُب الفاعِل؛ ألنَُّه َعقَِّب 

ومنُه ما اْسَتْشَهَد به سیبوْیِه، قوُل  ،)٣(مبنيٌّ ِمْن فعِل المفعوِل، ال ِمْن فعِل الفاعِل"
 الشَّاعِر:

ـــباِع َوال َأرى ـــى وادي السِّ ـــَرْرُت َعل ــــباِع حــــْیَن ُیْظِلــــ  َم  ُم وادیــــاَكــــوادي السِّ

ــــــــةً  ــــــــْوُه َتِئیَّ ــــــــٌب َأَت ــــــــِه َرْك ــــــــلَّ ِب  )٤(َوَأْخـــَوَف ِإالَّ مـــا َوقـــى اُهللا ســــاِریا  َأَق

َعقََّب سیبوْیِه بقوِلِه: "وٕانَّما أراَد: َأَقلَّ بِه الرَّكُب َتِئیًَّة منهْم ِبِه، ولكنَُّه 
، كما تقوُل: (أنَت أفضُل)، وال تقوُل: (ِمْن َأَحٍد)، وكما تقوُل: َحَذَف ذلَك استخفاًفا

، والسَّبُب في )٥((اُهللا أكبُر، ومعناه: (اُهللا أكبُر ِمْن ُكلِّ شيٍء)، وِمْثُل هذا كثیٌر"
 اشتراِطِهْم أْن یكوَن الظَّاهُر سببیOا: 
                                                           

) هذا القوُل اْسَتْشَهَد به كثیروَن ِمَن النُّحاة على جواز رفع أفعل التَّفضیل لالسم الظَّاهر، ومنهم ١(
 ]. ٢٠٤٣: رقم الحدیث٤/١٤١٣مرقاة المفاتیح، باب: صیام التََّطوُّع،  سیبویه وابن مالك. [الهروي،

هذا البیت كلُّه وصف لغويٌّ ُمَتكاِمل لـ (مسألة  الشَّاهد:له على قائل.  ) البیت ِمَن الخفیف، لم أقفْ ٢(
ل على نفسه باعتبارین هو  الُكْحل)، فاسم التَّفضیل (َأَحّب) َوَصَف نكرًة (امرأ) بعده اسم ُمَفضَّ

سم التَّفضیل (الَبْذل)؛ فإنَّ الَبْذَل من (ابن ِسنان) أحبُّ ِمْن غیره، ومع هذا الوصف اللُّغويِّ یرفُع ا
 االسَم الظَّاهر فاعًال، وفاعل اسم التَّفضیِل في البیت هو (الَبْذل). 

 ).  ٥٣٤) ابن هشام، شرح شذور الذَّهب (ص٣(

یاحي٤(  * (َأَقلَّ ِبِه َرْكٌب) فـ (ركب) مرفوع بـ (أقّل). الشَّاهد:. ) البیتان ِمَن الطَّویل، لُسَحْیُم بن َوثیل الرِّ
 كثًا وتلبُّثًا. م معنى َتِئیَّة:

 ).  ٢/٣٣) سیبویه، الكتاب (ج٥(
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ستغناَء بالظَّاهِر السَّببيِّ ألنَّ ذلَك یجعُلُه صالًحا للقیاِم مقاَم المضمِر، فإنَّ اال -أ
 .)١(َعِن المضمِر كثیرٌ 

ألنَّ كوَنُه سببیOا َعلى الوجِه الُمستعَمِل یجعُل (َأْفَعَل) واقًعا موقَع الفعِل،  -ب
وذلَك أنَّ قوَلَك: (ما ِمْن أحٍد أحسُن في عیِنِه الُكْحُل ِمْن زیٍد) یقوُم مقاَمُه: (ما 

 .)٢(الكحُل كزیٍد) ِمْن أحٍد َیْحُسُن في عیِنهِ 
 

هِذِه المسألُة أطلَق علیها ابُن هشاٍم اسَم (مسألة الُكْحِل)، یقوُل: "اسم 
التَّفضیل كـ (َأْفَضل، وَأْعَلم) یعمُل في تمییٍز وظرٍف وحاٍل وفاعٍل ُمستِتٍر مطلًقا، 
 وال یعمُل في مصدٍر ومفعوٍل ِبِه أو َلُه أو مَعُه، وال في مرفوٍع ملفوٍظ ِبِه في

 .)٣(األصحِّ إالَّ في مسألِة الُكْحِل"
فاسُم التَّفضیِل ال یعمُل في مصدٍر، ال تقوُل: (فاطمُة أجمُل َأَخواِتها 
ِم،  جماًال)، وال في مفعوٍل ِبِه، ال تقوُل: (زیٌد أشرُب النَّاِس َلَبًنا)، وٕانَّما ُتَعدِّْیِه بالالَّ

فاعٍل ملفوٍظ ِبِه، ال تقوُل: (سلَّمُت َعلى  فتقوُل: (زیٌد أشرُب النَّاِس ِللَّبن)، وال في
رجٍل أحسُن منُه أبوُه) إالَّ في لغٍة َحكاها سیبوْیِه، واتَّفقِت العرُب َعلى جواِز ذلَك 
في (مسألة الُكْحِل) كما رأیَت عنَد ابِن هشاٍم، وضابُطها أْن یكوَن (أفعُل) صفًة 

ًال   َعلى نفِسِه. السِم جنٍس، مسبوٍق بنفٍي، والفاعُل ُمَفضَّ
ٌل  َعقََّب السُّیوطيُّ بقوِلِه: "فـ (الُكْحُل)  فاعٌل بـ (أحسن)، وهَو ُمَفضَّ
باعتباِر كوِنِه في عیِن زیٍد َعلى نفِسِه حاًال في عیِن غیِرِه وواقٌع بیَن ضمیریِن 
میُر في عیِنهِ  ُل للموصوِف، وهَو الضَّ میُر في (مْنُه) واألوَّ ، ثانیهما َلُه، وهَو الضَّ

                                                           

 ).٢/١١٤٠الشَّافیة (ج ) ُینظر: ابن مالك، شرح الكافیة١(

د، المقتضب  ).٢/٣١(ج) ُینظر: سیبویه، الكتاب ٢(  ).٣/٢٤٨(جوالمبرِّ

 ).  ٥٣٠) ابن هشام، شرح شذور الذَّهب (ص٣(
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َل الجملِة"  .)١(وَقد تقدََّم النَّفُي أوَّ
 خالصُة القوِل في هِذِه المسألِة: 

میَر الُمستِتَر، نحَو: (زیٌد  َیرَفُع اسُم التَّفضیِل الفاعَل، وأكثُر ما َیْرَفُع الضَّ
أذكي ِمْن عمٍرو)، وال یرفُع االسَم الظَّاهَر إالَّ إذا َصُلَح وقوُع فعٍل بمعناُه موقَعُه، 

 حَو: (ما قابلُت فتاًة أوقع في نفِسها التَّقوى منها في نفِس فاطمَة).ن
یعتقُد الباحُث أنَّه ال بأَس في أْن یرفَع اسُم التَّفضیِل االسَم الظَّاهَر؛ ألنَّه 

 َوصٌف ُمْشتقٌّ، والمعروُف أنَّ المشتقاِت ترفُع الظَّاهَر كما ترفُع المضَمَر.
 

ِم الزَّائدِة:وقوُع ال -المسألة الثَّانیة  فاعِل المجروِر لفًظا المرفوِع محالY بعَد الالَّ
المشهوُر بیَن الدَّارسیَن یتمثَُّل في أنَّ الفاعَل المجروَر لفًظا المرفوَع  
محالO یقُع بعَد (ِمْن) أو (الباء) الزَّائدتیِن، كقوِلَك: (َأْعِظْم بالشَّهادِة في سبیِل 

َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصْر ﴿تعالى:  -وكقوِلهِ میَن ِمْن أنصاٍر؟)، اِهللا!)، و(َهْل یبقى للظَّال
َما َسَبَقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد مَِّن ...﴿تعالى:  -، وقوِلهِ )٢(﴾...َیْوَم َیْأُتوَنَنا

 .  )٤(...﴾َهْل َیرَاُكم مِّْن َأَحدٍ ﴿...تعالى:  -، وقوِلهِ )٣(﴾اْلَعاَلِمین
التَّنصیُص َعلى  -اني حرِف الَجرِّ (ِمْن)َذَكَر ابُن هشاٍم أنَّ ِمْن مع

العموِم؛ أو تأكیُد التَّنصیِص علیِه؛ وهَي الزَّائدُة؛ ولها ثالثُة شروٍط (عنَد 
الجمهوِر): أْن یسبَقها نفٌي، أو نهٌي، أو استفهاٌم بـ (َهْل)، وأْن یكوَن مجروُرها 

، أو مفعوًال، نحَو: )٥(...﴾ْن ِذْكرٍ َما َیْأِتیِهْم مِ نكرًة، وأْن یكوَن إمَّا فاعًال، نحَو: ﴿

                                                           

، همع الهوامع١(  .  )٢/٣١(ج ) السُّیوطيُّ
 .]٣٨ مریم:) [(٢
 .]٢٨العنكبوت: ) [(٣
 .]١٢٧التَّوبة: ) [(٤
 ]. ٢) [األنبِیاء: ٥(
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...َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْیُر ، أو مبتدًأ، نحَو: ﴿)١(...﴾َهْل ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن َأَحدٍ ﴿...
 . )٣()٢(﴾اللَِّه...

: فإْن قلَت: إذا كانْت (ِمْن) تفیُد التَّنصیَص، فكیَف  وَتساءَل األزهريُّ
ِمْن زیادِتها كوُنها تأتي في موضٍع َیْطُلُبُه العامُل  تكوُن زائدًة؟ وُأِجیَب بأنَّ المرادَ 

بدوِنها، فتصیُر ُمْقَحَمًة بیَن طالٍب ومطلوٍب، وٕاْن كاَن سقوُطها ُمِخالO بالمعنى 
 .)٤(المرادِ 

(وٕاْن كاَن سقوُطها قد َسها عندما قاَل:  خالًدا األزهريَّ  َیعتقُد الباحُث أنَّ 
واب كما قاَل ابُن مالٍك: "إنَّ الكالَم یصحُّ بدوِنها")، واُمِخالO بالمعنى المرادِ  ، )٥(لصَّ

أمَّا ابُن ِجنِّْي َفَقد أجاَز زیادَتها َعلى أْن یكوَن مجروُرها نكرًة، نحَو: (َقْد كاَن ِمْن 
 .)٦(َمَطٍر)

 بال شرٍط، وواَفَقُهْم ابُن مالٍك؛ وعلََّل َلُه بثبوِتهِ  وأجاَزها األخفُش والكسائيُّ وهشامٌ 
كذلَك یقُع الفاعُل المجروُر لفًظا المرفوُع محالO  .)٧(في السَّماِع في الشِّعِر والنَّثرِ 

...َوَكَفى ﴿تعالى:  -بعَد (َكفى)، كقوِلَك: (َكفى بالحقِّ ناصًرا ومعیًنا)، ومنُه قوُلهُ 
 .)٩(، وهَي كثیرٌة في القرآِن الكریمِ )٨(﴾ِبالّلِه َحِسیًبا

یتمثَُّل في وقوِع الفاعِل  -ُج َعْن رأِس البابِ الخرو  -وغیُر المشهورِ 
                                                           

 ]. ٩٨) [مریم: ١(

 ]. ٣) [فاطر: ٢(
، شرح التَّصریح (٢٣ -٣/١٢) ُینظر: ابن هشام، أوضح المسالك ((٣  ).١/٦٣٩). واألزهريُّ
 ).١/٦٣٩) ُینظر: األزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح ((٤
 ).٣/١٣٧لك، شرح التَّسهیل () ُینظر: ابن ما(٥
 ).٣/١٠٨) ُینظر: ابن ِجنِّْي، الخصائص (٦(
 ). ١٣٩ -٣/١٣٨). وابن مالك، شرح التَّسهیل (ج١/٢٧٦) ُینظر: األخفش، معاني القرآن (ج٧(

 ].٦: النِّساء) [(٨

 ).٢/١٠٧٩)، وابن مالك، شرح الكافیة (ج١/١٠١) ُینظر: ابن السَّرَّاج، األصول في النَّحو (ج٩(
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ُم الَّزائدُة  ِم، جاَء في (الكتاب): "وصارِت الالَّ المجروِر لفًظا المرفوِع محالO بعَد الالَّ
ُم الزَّائدُة، فإنَُّه یدخُل تحَتها )١(بمنزلِة الباِء الزَّائدِة" مات): "وأمَّا الالَّ ، وجاَء في (الالَّ

)"الُم التَّكثیرِ   .)٢(، والُم (َلَعلَّ
ِم قبَل الفاعِل: (َهْیهاَت ِلَتحقیِق األمِل بغیِر الجهِد  مثاُل زیادِة الالَّ
ادِق)، ُیَعلِّق عباس حسن َعلى هذا المثاِل بقوِلِه: "فالفاعُل مجروُر اللَّفِظ،  الصَّ

؛ بحیُث َلْو جاَء بعَدُه تابٌع كالعطِف، أو غیِرِه ِمَن التَّ  وابِع األربعِة مرفوُع المحلِّ
: (َهْیهاَت ِلَتحقیِق األمِل والَفْوِز)... بجرِّ كلمِة:  َلجاَز في تابِعِه الرَّفُع والَجرُّ
ِم الزَّائدِة في محلِّ رفٍع؛ ألنَّها فاعٌل  (الفوز) ورفِعها. فكلمُة: (تحقیق) مجرورٌة بالالَّ

 .)٣(السِم الفعِل: (هیهاَت)"
ِم الزَّائدِة الَّتي َخَرَجْت ِعْن أصِل الباِب بما جاَء َیْسَتِدلُّ الباحُث َعلى الالَّ 

ِم) في األصِل، هَو االختصاُص،  في (الجنى الدَّاني): "التَّحقیُق أنَّ معنى (الالَّ
َلْت سائُر المعاني  وهَو معًنى ال یفارُقها، وَقد یصحُبُه معاٍن ُأَخُر، وٕاذا ُتؤمِّ

 .)٤("المذكورِة ُوِجَدْت راجعًة إلى االختصاصِ 
ِم قبَل المفعوِل ِبِه، ومنُه قوُل الشَّاعِر:  وَقد َوَرَدْت زیادُة الالَّ

ــــراِق َوَیثْــــِربِ  ــــا َبــــْیَن الِع ــــَت م ــــــدِ   َوَمَلْك ــــــِلٍم َوُمعاِه ــــــاَر ِلُمْس ــــــا َأَج )٥(ِمْلًك

 

                                                           

 ).٣/٤٣٠) سیبویه، الكتاب (ج١(

مات (ص٢( ، الالَّ اجيُّ  ).١٤٩) الزَّجَّ
 ).٢/٦٩) عبَّاس حسن، النَّحو الوافي (ج(٣
 ).١٠٩) المرادي، الجنى الدَّاني (ص(٤
(ِلُمْسِلٍم).  الشَّاهد:) البیت ِمَن الكامل، للّرماح بن میَّادة یمدح عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك. (٥

م) زائدًة لمجرد التَّوكید؛ ألنَّ الفعل (أجار) یتعدَّى بنفسه، وقد تقدَّم  الستشهاد:وجه ا مجيء (الالَّ
م.  على معموله؛ فهو لیس بحاجٍة إلى الالَّ
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: "وهي م معتِرَضٌة بینَ )١(لمجرِد التَّوكیِد" -هنا -َعقََّب األشمونيُّ  ، ُیالحظ أنَّ الالَّ
 الفعِل المتعدِّي ومفعوِلِه. 

 استتاُر الفاعِل (ضمیِر الغائِب) وجوًبا: -المسألة الثَّالثة
المشهوُر یتمثَُّل في أنَّ ضمیَر المخاطِب َیْسَتِتُر وجوًبا بینما َیْسَتِتُر 

 ضمیُر الغائِب جواًزا.
ي وضابُط واجِب االستتاِر (ما ال َیْخُلُفُه) ف"جاَء في (شرح التَّصریح): 

مكاِنِه اسٌم ظاهٌر، وال ضمیٌر منفِصٌل، وهَو المرفوُع بأمِر الواحِد المذكَِّر، كـ: 
(ُقْم)، و(اْسَتْخِرْج)، بخالِف المرفوِع بأمِر الواحدِة والمثنَّى والجمِع، فإنَّه َیْبُرُز في 

 .)٢("الجمیِع، نحَو: (قومي، وقوما، وقوموا، وُقْمَن)
خالٍد األزهريِّ أنَّ الفاعَل َیْسَتِتُر إمَّا وجوًبا وٕامَّا جواًزا، ووجُه  ُیْفَهُم ِمَن كالِم الشَّیخِ 

میَر المستِتَر إْن دلَّ َعلى غائٍب فإنَُّه َیْسَتِتُر جواًزا، وٕاْن َدلَّ َعلى  الباِب أنَّ الضَّ
 حاضٍر فإنَُّه َیْسَتِتُر وجوًبا. 

السَّابِق الَّذي عبََّر فیِه َعْن رأِي ویمكُن استنتاُج قاعدٍة عامٍَّة ِمْن كالِم األزهريِّ 
 النُّحاِة في هِذِه المسألِة: 

الفاعُل المستِتُر وجوًبا ال یمكُن أْن َیِحلَّ محلَُّه اسٌم ظاهٌر، وذلَك في تصریِف 
الفعِل َمَع: (أنا، نحُن، أنَت)، أمَّا الفاعُل الُمْسَتِتر جواًزا فیمكُن أْن یحلَّ مكاَنُه 

 .َك في تصریِف الفعِل َمَع: (هَو، هَي)اسٌم ظاهٌر، وذل
المواضِع  -في بعضِ  -الخروُج َعِن الباِب (غیُر المشهوِر): لكنَّ النُّحاَة 

 جعلوا ضمیَر الغائِب ُمْسَتِتًرا وجوًبا، وذلَك في مواضَع، منها:
میُر فاعًال ألفعاِل االستثناِء (خال، وعدا، وحاشا، ولیَس، وال  -١ أْن یقَع هذا الضَّ

                                                           
 ).٢/٧٧) األشموني، شرح األشموني (ج(١
 ).١/١٠١) األزهري، شرح التَّصریح (ج٢(
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، فالفاعُل في قوِلِك: (َتَفتََّحِت األزهاُر َخال زهرٍة) ضمیٌر ُمْسَتِتٌر وجوًبا )١(یكون)
ففي (خال، وعدا، ولیس، وال یكون) "تقدیُرُه (هَي)، جاَء في (شرح التَّصریح): 

ضمیٌر مستتٌر وجوًبا في محلِّ رفٍع، عائٌد َعلى البعِض المفهوِم ِمْن كلِِّه 
 .)٢("السَّابقِ 

میُر فاعًال لـ (َنَعْم) أو (ِبْئَس)؛ شرَط أْن یكوَن ُمَفسًَّرا بنكرٍة،  أنْ  -٢ یقَع هذا الضَّ
 فالفاعُل في قوِلَك: (ِنْعَم مجاهًدا زیٌد) ضمیٌر مستتٌر وجوًبا تقدیُرُه (هَو).

ِب القیاسيِّ َعلى صیغِة (ما َأْفَعَل). فالفاعُل في قوِلَك: (ما  -٣ الفاعُل في التَّعجُّ
:  أحسنَ  الشَّهادَة في سبیِل اِهللا!) ضمیٌر مستتٌر وجوًبا تقدیُرُه (هي)، یقوُل األزهريُّ

بیَّة -"فأمَّا (ما) فأجمعوا َعلى اسمیَّتها؛ ألنَّ في (أحسن) ضمیًرا  -یقصُد التَّعجُّ
 .)٣(یعوُد علیها"

بیَن  لمشهورَ یتَّضُح أنَّ ضمیَر الغائِب قد یْسَتِتُر وجوًبا، مع أنَّ ا -هنا -ِمنْ 
 النُّحاِة استتاُرُه جواًزا. 

ِن: المصدرِ  بعدَ  یأتي مرفوًعا الفاعُل قد -المسألة الرَّابعة  الُمَنوَّ
، بحیُث یرفُع فاعًال وینصُب )٤(رأُس الباِب یتمثَُّل في إعماِل المصدرِ       

                                                           

/ ٢عند الكوفیِّین. ُینظر: همع الهوامع (ج ) (حاشا) حرف عند سیبویِه وأكثر البصریِّین، وفعل١(
٢١٢.( 

 ).١/١٠١) ُینظر: األزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج٢(

 . ٢/٥٨) المرجع السَّابق، ج٣(

أْن یكون ُمْظَهًرا، فلو ُأْضِمَر لم یعمْل خالًفا  أولها:إلعمال المصدر شروٌط، ذكَرها النُّحاة: ) ٤(
أْن یكون غیَر محدوٍد، فلو ُحدَّ  وثالثها:یكون ُمَكبًَّرا، فلو ُصغَِّر لم یعمْل.  أنْ  وثانیها:للكوفیِّین. 

بالتَّاء لم یعمل، ومنه قول القائل: (ِبَضْرَبِة َكفَّْیه الَمَال)، فإنَّ (ضربة) مصدر محدود ُأِضیَف إلى 
 ورابعها: وَد ال یعمل.فاعله، وَنَصَب (المال) وهو مفعوله، وهذا النَّصب شاذٌّ؛ ألنَّ المصدر المحد

 أْن یكوَن غیَر منعوِت قبل تماِم عمله، فال یجوز: (أعجبني َضْرُبَك الُمَبرُِّح زیًدا). 
 ).٣٣٥ -١/٣٣٤أْن یكون ُمْفَرًدا. ُیْنَظر: األشموني، شرح األشموني (ج وخامسها:     
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م تذكِر وٕاذا ُقْلَت: (عجبُت ِمْن َضْرٍب)، فِإنََّك ل"مفعوًال ِبِه، جاَء في (الكتاب): 
الفاعَل، فالمصدُر لیَس بالفاعِل، وٕاْن كاَن فیِه دلیٌل َعلى الفاعِل؛ فلذلَك احَتْجَت 

  .)١("فیِه إلى فاعٍل ومفعولٍ 
ًنا) أكثُر ِمْن  ًنا، وٕاعماُلُه (منوَّ وٕاعماُل المصدِر (مضاًفا) أكثُر ِمْن إعماله منوَّ

ًفا بـ (أل)؛ ألنَّ فیه َشَبًها بالفعلِ   . )٢(المؤكَِّد بالنُّوِن الخفیفةِ  إعماله معرَّ
ًنا؛ بأنَّ اإلضافَة  وَعلََّل ابُن مالٍك إعماَل المصدِر (مضاًفا) أكثَر ِمْن إعماِلِه منوَّ
تجعُل المضاَف إلیِه كجزٍء ِمَن المضاِف، َكما یجعُل اإلسناُد الفاعَل كجزٍء ِمَن 

تَّنویِن، َفَقِوَیْت بها مناسبُة الفعِل، ویجعُل المضاَف كالفعِل في عدِم قبوِل (أل) وال
 . )٣(المصدِر للفعلِ 

ًنا، قوُل الشَّاعِر:  وِمْن شواهِد المصدِر الُمَنكَِّر الَّذي یعمُل منوَّ
ـــــــْومٍ  ـــــــُیوِف رءوَس َق ـــــــْرٍب بالسُّ ـــــــلِ   ِبَض ـــــــِن الَمقی ـــــــا هـــــــاَمُهنَّ َع  )٤(َأَزْلن

 وِمْن شواهِد المصدِر الُمَعرَِّف بـ (أل) قوُل شاعٍر آخر:
 )٥(َیخـــــــاُل الِفـــــــراَر ُیراِخـــــــي اَألَجـــــــلْ   َضــــــــــــعیُف النِّكاَیـــــــــــــِة َأْعـــــــــــــداَءهُ 

(شرح األشموني): واعلْم أنَّه ال فرَق في إعماِل المصدِر َعَمَل  جاَء في
ِل أكثُر، والثَّاني  ًدا أو َمَع (أل)، لكنَّ إعماَل األوَّ فعِلِه بیَن كوِنِه مضاًفا أو مجرَّ

 .)٦(قلیلٌ  أقیُس، وٕاعماُل الثَّالثِ 
                                                           

 ).١/١٩٦ة (ج)، وُینظر: ابن ِجنِّْي، اللُّمع في العربیَّ ١/١٨٩) سیبویه، الكتاب (ج١(

، همع الهوامع (ج٢(  ). ٣/٤٧) ُینظر: السُّیوطيُّ

 ). ٣/١١٥) ُینظر: ابُن مالٍك، شرح التَّسهیل (ج٣(

(ِبَضْرٍب رءوَس)، حیث عمل المصدر المنوَّن عمل الشَّاهد:  البیت ِمَن الوافر للمرار بن منقذ.) ٤(
 فعله، فنصب مفعوًال به.

قوله (النِّكاَیِة أعداَءُه) حیث نصب بالمصدر  الشَّاهد:له على قائل.  لم أقف ِمَن المتقارب،البیت  )٥(
 المقترن بـ (أل)، وهو قوله: (النِّكاَیة)، مفعوًال به، وهو قوله: (أعداء).

 ).١/٣٣٣األشموني، شرح األشموني (ج) ُینَظر: ٦(
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وأمَّا الخروُج َعِن الباِب في هِذِه المسألِة فیتمثَُّل في عدِم إعماِل المصدِر 
ًنا (هذا رأُي الكوفیِّین)، قالوا: "إْن َوَقَع بعَدُه مرفوٌع أو منصوٌب،  فُهَو إْن كاَن منوَّ

ي َیْوٍم َأْو ِإْطَعاٌم فِ تعالى: ﴿ -ِمْن لفِظِه"، كقوِلهِ  منصوٌب بفعٍل مضمرٍ مرفوٌع أو 
 .  )٣(وأجاَزُه البصریُّونَ  .)٢(، التَّقدیر: ُیْطِعمُ )١(﴾ِذي َمْسَغَبة َیِتیًما...

فیما َذَهَب إلیِه الفرَّاُء ِمْن أنَُّه ال یجوُز أْن  )٤(َذَكَر ابُن عصفوٍر السَّببَ 
ِن، َوَوَصَفُه بالزَّعِم، قاَل:  َمَلُه َعلى ذلَك والَّذي حَ "ُیْلَفَظ بالفاعِل َمَع المصدِر المنوَّ

َة باطلًة، بدلیِل قوِل "أنَُّه َلْم ُیْحَفْظ ِمْن كالِمِهمْ  ، َوَعدَّ ابُن عصفوٍر هِذِه الُحجَّ
 الشَّاعِر:

ــــــــَنُهْم ِبَتشــــــــاُجرٍ  ــــــــَردََّد َبْی  )٥(َقــــــــْد َكفَّــــــــَرْت آباُؤهــــــــا َأْبناُؤهــــــــا  َحــــــــْرٌب َت
َسِت الدُّروع، ویجوُز لَك أْن َتحذَف بتقدیِر (ِبَتشاُجِر أبنائها)، َقد َكفََّرْت؛ أْي: َلبِ 

المفعوَل وترفَع الفاعَل، فتقوُل: (عجبُت ِمْن ضرٍب زیٌد). الجواُب كما یقوُل أبو 
أنَّ هذا البیَت ال ُحّجَة فیِه، ِإْذ َمحَمُل البیِت َعلى أنَّ (آباؤها)  جعفٍر األندلسيُّ 

 . )٦(الُحُلوِم مثُل أبناِئها مبتدٌأ، و(أبناؤها) خبٌر، والتَّقدیُر: آباؤها في ضعفِ 
 أنَّ  اللُّغِة) كالًما ُینافي ما ذكَرُه ابُن عصفوٍر، َذَكرَ  َذَكَر صاحُب (تهذیب 

                                                           

َل المصدر النَّكرة المنون في المفعول ]. الشَّاهد في اآلیة: (ِإْطَعاٌم ... َیِتیًما) َأعمَ ١٥-١٤) [الَبَلد: ١(
 به.

 ). ٣/٤٧) ُینظر: السُّیوطي، همع الهوامع (ج٢(

 ).٦/٢١٨التَّذییل والتَّكمیل (جأبو حیَّان، و )، ١/٣٣٣األشموني، شرح األشموني (ج) ُینظر: ٣(

 ).٢/٢٥(ج ) ُینَظر: ابن عصفور، شرح ُجَمل الزَّجاجيِّ ٤(

(ِبَتشاُجٍر... آباُؤها) ذهب الفّراء إلى أنَّ المصدر ال یجوز أن  :الشَّاهدق. البیت ِمَن الكامل، للفرزد )٥(
ُیْلَفَظ بالفاعل بعَدُه؛ ألنَّه لم ُیْسَمع في لسان العرب. وفي البیت المذكور ُسِمَع ذلك، َأَال ترى أَّنَّ 

 (أبناؤها) فاعل بـ (َتشاُجر). 

، ُتْحَفُة األَ ٦(  .)٢٨(ص ْقَرانِ ) ُینَظر: أبو جعفر األندلسيُّ
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 .)١(مرفوع بـ (َكفَّر) و(آباؤها) بالمصدر، بـ (َتَردََّد)، ال مرفوعٌ  (أبناؤها)
 

 : االسُم المرفوُع الواقُع بعَد (إْن) الشَّرطیَّةِ  -المسألة الخامسة
المشهوُر بیَن الدَّارسیَن یتمثَُّل في أنَّ االسَم المرفوَع الواقَع بعَد (إْن) 
الشَّرطیَّة ُیعَرُب فاعًال لفعٍل محذوٍف ُیَفسُِّرُه المذكوُر بعَدُه، وال یمكُن الجمُع بیَن 
الُمَفسِِّر والُمَفسَِّر، هذا ُهَو مذهُب سیبویِه وأكثِر البصریِّیَن، جاَء في (اإلنصاف) 

َذَهَب "في المسألِة الثَّامنِة والثَّمانیَن بعنواِن: (االسُم المرفوُع بعَد (إْن) الشَّرطیَّة): 
البصریُّوَن إلى أنَُّه یرتفُع بتقدیِر فعٍل... والفعُل الُمْظَهُر تفسیٌر لذلَك الفعِل 

 .  )٢("المقدَّرِ 
ًرا في القرآِن الكریِم، ُیْكَتفى َوَوَرَد االسُم المرفوُع بعَد (إْن) الشَّرطیَِّة كثی       

َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكیَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه ﴿تعالى:  -بذكِر مثاٍل واحٍد، وهَو قوُلهُ 
التَّقدیُر: إْن استجاَرَك أحٌد "َعقََّب السُّیوطيُّ َعلى اآلیِة الكریمِة، بقوِلِه: . وَ )٣(﴾...

رُة فسَّرِت األولى الُمْضَمَرَة، وارتفَع ِمَن المشركیَن استجاَرَك، فـ (ا ستجاَرَك) المتأخِّ
 .)٤("(أحد) َعلى الفاعلیَِّة بها

أمَّا غیُر المشهوِر فیتمثَُّل في الرَّأِي القائِل: إنَّ هذا االسَم مبتدٌأ، والخبُر        
: ما بعَدُه، وهذا مذهُب األخفِش، جاَء في المسألِة نفِسها ِمْن كتاِب (اإلنصاف)

َذَهَب الكوفیُّوَن إلى أنَُّه إذا َتَقدََّم االسُم المرفوُع  بعَد (إْن) الشَّرطیَِّة، نحَو قوِلَك: "
، وُحِكَي فإنَُّه یرتفُع بما عاَد إلیِه ِمَن الفعِل ِمْن غیِر تقدیِر فعلٍ (إْن زیٌد أتاني آِته) 

                                                           

، تهذیب اللُّغة (ج١(  ).١٠/١١٤) ُینَظر: أبو منصور األزهريُّ

، اإلنصاف في مسائل الخالف ( )٢(  .)٤٩٠صابن األنباريِّ
 ].٩) [التَّوبة: (٣
 ).٢/٤٥٥السُّیوطي، همع الهوامع: (ج )(٤
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 .)١("َعْن أبي الحسِن األخفِش أنَُّه یرتفُع باالبتداءِ 
ي جعَل الباحَث َیُعدُّ رأَي سیبویِه وأكثِر البصریِّیَن رأًسا للباِب وأصًال الَّذ

أنَُّه ال بدَّ  -َلُه، وأنَّ ما َذَهَب  إلیِه الكوفیُّوَن واألخفُش خروٌج َعْن أصِل البابِ 
 للفاعِل ِمْن فعٍل، فال یرتفُع الفاعُل هكذا. 

خالَف مجموعًة ِمَن النُّحاِة وِمْن ناحیٍة أخرى فإنَّ األخفَش برأیِه هذا َقد 
 عدُدها لیَس بالقلیِل، ورأُي المجموِع ُیَقدَُّم َعلى رأِي الواحِد.

كما أنَّ أدلََّة البصریِّیَن أقوى ِمْن أدلَِّة الكوفیِّیَن في هِذِه المسألِة؛ َفَقد 
ًة؛ ألنَّها إنَّما جوَّزنا َتْقدیَم المرفوِع َمَع (إْن) "بأْن قالوا: احَتجَّ الكوفیُّوَن  خاصَّ

ِتها جاَز تقدیُم المرفوِع معها، وقْلنا: إنَُّه یرتفُع  األصُل في باِب الجزاِء؛ َفِلقوَّ
ُل؛ فینبغي أْن یكوَن مرفوًعا  بالعائِد؛ ألنَّ المكنيَّ المرفوَع في الفعِل هَو االسُم األوَّ

 .)٢("ِبهِ 
الجزاِء، وأنَُّه جاَز (إْن) أصًال في باِب یعتقُد الباحُث أنَُّه وٕاْن كانْت 

ِتها، فلیَس بالضَّرورِة أْن یتقدََّم المرفوُع معها، وأْن یكتسَب القوََّة ِمْن  تقدیُمها لقوَّ
َتُه ِمَن الحرِف بأيِّ حاٍل ِمَن  ِتها، فاالسُم كما تقوُل قواعُد المنطِق ال َیْسَتِمدُّ قوَّ قوَّ

َرُه ابُن ألنباريِّ في  األحواٍل. واعتقاُد الباحِث هذا ال یبتعُد كثیًرا َعِن الرَّأِي الَّذي قرَّ
ُنَسلُِّم أنَّ (إْن) هَي األصُل في باِب الجزاِء، ولكنَّ هذا "الرَّدِّ َعلى الكوفیِّیَن بقوِلِه: 

ال یدلُّ َعلى جواِز تقدیِم االسِم المرفوِع بالفعِل علیِه؛ ألنَُّه یؤدِّي إلى أْن َیَتَقدََّم ما 
علیِه، وذلَك ال یجوُز؛ ألنَُّه ال نظیَر لُه في كالِمِهْم، َفَوَجَب أْن یرتفُع بالفعِل 

 .)٣("یكوَن مرفوًعا بتقدیِر فعٍل، ویكوَن الفعُل الظَّاهُر ُمَفسًِّرا َلهُ 
وأمَّا ما ذهَب إلیِه أبو الحسِن األخفُش ِمْن أنَُّه یرتفُع باالبتداِء، فیصُفُه 

                                                           

، اإلنصاف في مسائل الخالف () ١(  .)٤٩٠صابن األنباريِّ

 .٤٩٠ابق، صالمرجع السَّ ُینظر: ) ٢(

، اإلنصاف في مسائل الخالف () ٣(  .)٤٩٠صُینظر: ابن األنباريِّ
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لذلَك بأنَّ حرَف الشَّرِط یقتضي الفعَل ویختصُّ بِه  ابُن األنباريِّ بالفاسِد؛ ویعلِّلُ 
دوَن غیِرِه، ولهذا كاَن عاِمًال فیِه، وٕاذا كاَن ُمْقَتضًیا للفعِل، وال بدَّ لُه منُه َبطَل 
تقدیُر االبتداِء؛ ألنَّ االبتداَء إنَّما یرتفُع بِه االسُم في موضٍع ال َیِجُب فیِه تقدیُر 

 .)١(الفعلِ 
ابُن األنباريِّ َقد دافَع َعْن رأِي البصریِّیَن، وأنَّ رأَیُهْم ُهَو  وبذلَك یكونُ 

واِب، وأنَُّه یمثُِّل رأَس الباِب في هِذِه المسألِة، وأنَّ رأَي الكوفیِّیَن  األقرُب إلى الصَّ
َك فیِه الكثیُر ِمَن التَّناقِض َمَع قواعِد اللُّغِة المشهورِة بیَن النُّحاِة والدَّارسیَن؛ لذل

 َحَكَم الباحُث َعلى رأِیِهْم أنَُّه یمثُِّل الخروَج َعْن أصِل الباِب.
 

 االسُم المرفوُع الواقُع بعَد (إذا) الشَّرطیَِّة: -المسألُة السَّادسة
المشهوُر بیَن الدَّارسیَن یتمثَُّل في أنَُّهْم ُیعربوَن االسَم المرفوَع بعَد (إذا)        

مِة فاعًال لفعٍل محذوٍف یفسُِّرُه المذكوُر بعَدُه، وال یمكُن الجمُع الشَّرطیَِّة غیِر الجاز 
 : فإْن كاَن ذلَك االسُم مرفوًعا، فُهَو عنَد "بیَن المفسِِّر والمفسَِّر، یقوُل الرَّضيُّ

 .)٢("الجمهوِر مرفوٌع بفعٍل ُمْضَمٍر یفسُِّرُه ذلَك الفعُل الظَّاهرُ 
أمَّا (إذا) الشَّرطیَُّة المتلوَُّة باالسِم المرفوِع َفَوَرَدْت في القرآِن الكریِم كثیًرا، 

، جاَء في )٣(﴾ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّتْ تعالى: ﴿ -ُیْكَتفى بذكِر مثاٍل واحٍد، وهَو قوُلهُ 
(إذا) فیها  (ُمْشِكل إعراِب القرآِن): "وَشَبُه ذلَك كلِِّه مرفوٌع بفعٍل ُمْضَمٍر؛ ألنَّ 

معنى المجازاِة، فهَي بالفعِل َأْولى، فالفعُل ُمْضَمٌر بعَدها، وهَو الرَّافُع لالسِم، وهَو 
 .)٤(كثیٌر في القرآِن"

                                                           

 .٤٩٢صُینظر: المرجع السَّابق، ) ١(
 ).٤/٩٤) الرَّضيُّ األستراباذّي، شرح الرَّضيِّ على الكافیة (ج(٢

 ]. ١) [االنشقاق: ٣(
 ).١/٢٠٧) القیسي، ُمْشِكل إعراب القرآن (ج٤(
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كوُن هذا االسِم مبتدًأ، والخبِر ما  -غیُر المشهورِ -الخروُج َعِن البابِ        
وجوََّز األخفُش "لهوامع): بعَدُه، وهذا مذهُب األخفِش والكوفیِّیَن، جاَء في (همع ا

جملًة فیها اسماِن: مبتدٌأ وخبٌر ِمْن غیِر تقدیِر  -المقصوُد (إذا)  -إیالَءها
 . )١("فعلٍ 

وبقوِلِه أقوُل؛ "وَنَسَب المراديُّ البِن مالٍك تأییَدُه ِلَما ذهَب إلیِه األخفُش، یقوُل: 
ا یؤیُِّد ما َذَهَب إلیِه األخفُش ، وممَّ )٢("ألنَّ َطَلَب (إذا) للفعِل لیَس َكَطَلِب (إْن)

 قوُل الشَّاعِر:
ــــــــــَذرَّعُ   إذا بــــــــــــاِهليٌّ َتْحتَــــــــــــُه َحْنَظلیَّــــــــــــةٌ  ــــــــــذاَك الُم ــــــــــٌد َف ــــــــــُه َوَل  )٣(َل

أمَّا ابُن هشاٍم فخالَف رأَي جمهوِر النُّحاِة، وَرْأَي األخفِش، حیُث َعدَّ 
َعقًِّبا َعلى البیِت المذكوِر: (باهلّي) اسًما لـ (كاَن) التَّامَِّة المحذوفِة، یقوُل مُ 

، وقیَل: (حنظلیَّة) فاعل بـ (استقََّر) محذوًفا، و(باهلّي)  "فالتَّقدیُر إذا كاَن باهليٌّ
فاعل بمحذوف یفسِّره العامل في (حنظلیَّة)، ویردُُّه أنَّ فیه حذف الُمَفسَّر وُمَفسِّره 

، وَعلى رأِي ابِن )٤(سِّر فكأنَُّه لم ُیْحَذْف"جمیًعا، وُیَسهُِّلُه أنَّ الظَّرَف یدلُّ َعلى الُمفَ 
 ِإذا كاَن باهليٌّ تحَت حنظلیٍَّة...).هشاٍم یكوُن التَّقدیُر: (

وكأنَّ ابَن مالٍك یؤیُِّد األخفَش فیما َذَهَب إلیِه بجواِز إعراِب االسِم الواقِع 
 .بعَد (إذا) مبتدًأ، ویعارُض جواَز وقوِعِه بعَد (إْن) الشَّرطیَّةِ 

                                                           

، همع اله )١(  ). ٢/١٣٣وامع (جالسُّیوطيُّ
 ). ٣٦٨ُینظر: المرادي، الجنى الدَّاني (ص) (٢

).  الشَّاهد:). ٣٥٩) البیت ِمَن الطَّویل، للَفرزدق، في دیوانه (ص٣( مجيء  االستشهاد:(إذا باهليٌّ
َرُب (باهلي) اسًما لـ (كان) المحذوفة بعد (إذا)؛ ألنَّ (إذا) ال یلیها إالَّ الفعل لفًظا أو تقدیًرا؛ ولم ُیعْ 

 فاعًال لفعل محذوف؛ ألنَّه لم یأِت بعده ما یفسِّره. 
 . (كان) في كالم ابن هشام تامَّة، ال تحتاج إلى خبر.)٢/٧٤(ج مغني اللَّبیب، ابن هشامُینظر: ) (٤
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  لیَس لها فاعٌل مذكوٌر أو محذوٌف:أفعاٌل  -المسألة السَّابعة
 -كقوِلهِ المشهوُر أنَُّه ال ُبدَّ لكلِّ فعٍل ِمْن فاعٍل، سواٌء أكاَن ظاهًرا، 

تعالى:  -أو ضمیًرا متَّصًال، كقوِلهِ . )١(﴾اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمر﴿تعالى: 
بََّنا َعَلْیَك َتوَ ﴿... َفَصلِّ ﴿تعالى:  -كقوِلهِ  . أو ضمیًرا مستتًرا)٢(﴾كَّْلَنا َوإَِلْیَك َأَنْبَنارَّ

"الفعُل وَشَبُهُه ال ُبدَّ لُه ِمْن مرفوٍع، ، جاَء في (شرح ابِن عقیٍل): )٣(﴾ِلَربَِّك َواْنَحر
 .)٤(فإْن َظَهَر فال إضماَر"

تحتاُج إلى فاعٍل مذكوٍر ال أمَّا غیُر المشهوِر فیتمثَُّل في أنَّ هناَك أفعاًال 
، هذا ما یراُه المحقُِّق محمٌَّد محیي الدِّیِن عبُد الحمیِد، حیُث )٥(أو محذوفٍ 

اعترَض َعلى عبارِة ابِن َعقیٍل السَّابقِة الذِّكِر بقوِلِه: "بعُض األفعاِل ال یحتاُج إلى 
 .)٦(فاعٍل، فكاَن َعلى الشَّارِح أْن َیْسَتْثنَیُه ِمْن هذا العموِم"
 وِمَن المواضِع الَّتي ال یحتاُج فیها الفعُل إلى فاعٍل: 

شوكٌة في َحْلِق االحتالِل)،  –كانْت  -(كاَن) الزَّائدُة؛ نحَو قوِلَك: (المقاومُة  -أ
 وكقوِل الشَّاعِر: 

ـــــو َشـــــْرَواَن ِمـــــْن َرُجـــــلٍ  ـــْفلِ   ِللَّـــــِه َدرُّ َأُن )٧(مـــا كـــاَن َأْعَرَفـــُه ِبالـــدُّْوِن والسَّ

َب محمٌَّد محیي الدِّیِن: "الرَّاجُح عنَد المحقِّقیَن أنَّ (كاَن) الزَّائدَة ال فاعَل َعقَّ 

                                                           
 ]. ١) [القمر: (١
 ].٤: الُمْمَتِحَنة) [(٢
 ].٢) [الكوثر: (٣
 ).٢/٧٨(ج شرح ابن عقیل، ابن عقیل) (٤
 .٧٩ -٢/٧٨لسَّابق، ج) المرجع ا٥(
 ). ٩٧ -٢/٧٨(ج شرح ابن عقیل، ابن عقیل )٦(

قوله: (ما كاَن َأْعَرَفُه) فـ (كان) زائدة وقعت بین (ما)  الشَّاهد:) البیت ِمَن البسیط، لَعْلَقَمة الَفحل. ٧(
 التَّعجبیَّة وِفعِل التَّعجُّب، وهي ال تحتاج إلى فاعل على الرَّاجح عند المحقِّقین. 
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 .)١(َلها"
الفعُل التَّالي لفعٍل آخَر؛ لیؤكُِّدُه توكیًدا لفظیOا؛ مثُل: (اقترَب اقترَب شهُر  -ب

یام)، ومنُه قوُل الشَّاعِر:  الصِّ
)٢(َأتَاِك َأتَاِك الالَِّحقُّون اْحِبِس اْحِبسِ   ِتـــــيَفــــَأْیَن إَلــــى َأْیـــــَن النََّجــــاُة ِبَبْغلَ 

حقوَن)  یعتقُد الباحُث أنَّ َحْذَف أحِد الفاعَلْیِن ِمْن قوِلِه: (أتاَك أتاَك الالَّ
ُیَقوِّي ما َذَهَب إلیِه الكسائيُّ ِمْن حذِف الفاعِل في باِب إعماِل الفعلیِن، فلو 

حقوَن)، أو (أتاَك أَتْوَك َأْضَمَر الفاعَل ولْم یحذْفُه َلقا َل: (َأَتْوَك أتاَك الالُّ
حقوَن).  الالَّ

الفعُل المكفوُف بـ (ما): أفعاٌل اتَّصلْت بآخِرها: (ما) الكافُة؛ أْي: الَّتي َتِكفُّ  -ت
غیَرها َعِن العمِل، وتمنُع ما اتَّصلْت بِه أْن یؤثَِّر في معموِلِه، مثُل: طاَلما، كثُر 

 .)٣(ناًء على ما َذَهَب إلیِه سیبویهِ ما، قلَّما...، ب
"وِمَن العلماِء َمْن یزُعُم أنَّ (ما) في نحِو: : محمٌَّد محیي الدِّینِ یقوُل 

(طاَلما َنَهْیُتَك) مصدریٌَّة سابكٌة ِلَما بعَدها بمصدٍر ُهَو فاعُل (طاَل)، والتَّقدیُر: 
 .)٤((طاَل َنْهِیي إیَّاَك)"

ِل وكاَن الِكسائيُّ یرى في    مثِل: (قاَم وَقَعَد محمٌَّد) أنَّ فاعَل الفعِل األوَّ
، فَذَهَب إلى أنَّ  محذوٌف، وال فاعَل َلُه، وَقد استضاَء بذلَك أبو عليٍّ الفارسيُّ
(قلَّما) في مثِل: (َقلَّما َیْنُظُر محمٌَّد)، ال فاعَل لها، وكأنَّ الفعَل ُأْجرَي مجرى 

                                                           

 ) الهامش.٢/٧٩ابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج )١(

) إلى الُكَمْیت، ولم أعثر علیه ٣/٧٤٢) هذا البیت ِمَن الطَّویل، نسبه السَّلسیلي في شفاء العلیل (ج٢(
ل توِكیًدا لفظیOا؛ فال  الشَّاهد: في دیوانه. (اْحِبِس اْحِبس) فالفعل الثَّاني (احِبس) مَؤكِّد للفعل األوَّ

ل. یحتاج إلى فا  عل مع  وجود الفاعل السَّابق للفعل األوَّ
 ).٣/٢٢سیبویه، الكتاب (جُینظر: ) ٣(

 ) الهامش.٢/٧٩) ابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج٤(
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 .  )١(َماِجٌد َنِبیُل) -َتُكونُ  -مزیدُة في مثِل: (َأْنتَ حرِف النَّفِي، ومثُلها (كاَن) ال
جاَء في (همع الهوامع): "وَقد اْخُتِلَف في (كاَن) المزیدِة: َهْل لها فاعٌل؟ فَذَهَب 

ْیَمريُّ إلى أنَّها رافعٌة لضمیِر المصدِر الدَّالِّ علیِه الفعُل؛ كأنَُّه ِقْیَل:  السَّیرافيُّ  والصَّ
: (كاَن الكوُن)، وَذَهَب أبو عليٍّ الفارسيُّ إلى أنَّها ال فاعَل لها؛ (كاَن هَو)؛ أيْ 

ألنَّ الفعَل إذا اْسُتْعِمَل استعماَل ما ال یحتاُج إلى فاعٍل، اْسُتْغِنَي عنِه، بدلیِل أنَّ 
(قلَّما) فعٌل، ولمَّا استعملْتُه العرُب للنَّفِي لم یحتْج إلیِه إجراًء َلُه مجرى حرِف 

 .)٢(، واختاَرُه ابُن مالٍك"النَّفيِ 
...َوُخِلَق اِإلنَساُن تعالى: ﴿ -الفعُل المبنيُّ للمجهوِل، كما في قوِلهِ  -ج

 : فالفعُل المبنيُّ للمجهوِل یحتاُج إلى نائِب فاعٍل، ال إلى فاعٍل.)٣(﴾َضِعیًفا
ال تحتاُج إلى فاعٍل مذكوٍر هناَك أفعاًال  یتَّضُح للباحِث أنَّ  -هنا -ِمنْ 

 محذوٍف، وهذا ُیَعدُّ خروًجا َعِن األصِل فیما ذهَب إلیِه النُّحاُة. أو
 

 حذُف الفاعِل وجوًبا: -الثَّامنة المسألةُ 
، والمشهوُر یتمثَُّل األصُل في اللُّغِة العربیَِّة أالَّ ُیحَذَف شيٌء ِمَن الكالمِ 

أساسيٌّ في الجملِة (ُعْمدة)؛ ، وال ُیْسَتْغنى عنُه؛ ألنَُّه ُرْكٌن ُیحَذفُ في أنَّ الفاعَل ال 
ُد:  وٕانَّما كاَن الفاعُل رفًعا؛ ألنَُّه هَو "وألنَُّه َمَع عامِلِه ُیْكِمُل معناها، یقوُل المبرِّ

 .)٤(والفعُل جملٌة َیْحُسُن علیها السُّكوُت"

                                                           

...   ...   ...       ) هذا صدر بیت ِمْن مشطور الرَّجز المسدَّس، ألمِّ عقیل بن أبي طالب، وعجزه:١(
     إَذا َتُهبُّ َشْمَأٌل َبِلیُل        

 قوله: (أنَت تكوُن ماجد) زیَدْت (تكون)، وهي مضارع.  الشَّاهد:    
 ).١/٣٨٢) السُّیوطي، همع الهوامع (ج٢(
 ].٢٨) [النِّساء: ٣(

ر، المقتضب٤(  ).١/٨(ج ) المبرِّ



 
 -١٢٣-

 وهَو یستتُر جواًزا أو وجوًبا َعلى النَّحِو الَّذي َبیََّنْتُه كتُب النَّحِو. 
لمشهوِر كذلَك أنَّ لكلِّ فعٍل فاعًال، سواٌء أكاَن ُمْضَمًرا أْم ُمْظَهًرا، وِمَن ا 

وأنَّ الفاعَل ِإذا ُحِذَف ال ُبدَّ وأْن ینوَب عنُه نائٌب، یقوُل ابُن مالٍك: "والفاعُل ال 
:  ،)١(ُیْحَذُف" جاَء  ،)٢("ال ُیحَذُف الفاعُل أصًال عنَد البصریِّینَ "ویقوُل السُّیوطيُّ
ِل): في (ش "َذَهَب سیبویِه إلى أنَّ في (َضَرَبني) ِمْن قوِلَك: (َضَرَبني رح المفصَّ

وضربُت زیًدا) فاعًال مضمًرا دلَّ علیِه المذكوُر، وَحَمَلُه َعلى القوِل بذلَك امتناُع 
 .)٣(خلوِّ الفعِل ِمْن فاعٍل في اللَّفِظ"

أنَّ هناَك أفعاًال  یتمثَُّل في -غیُر المشهور -الخروُج َعْن رأِس البابِ   
 لیَس لها فاعٌل، وَحْذُف الفاعِل یصبُح واجًبا لعارٍض (ما).

وال َیْقِصُد الباحُث أنَّ الفاعَل ربمَّا یكوُن ضمیًرا مستتًرا مثًال، فالفاعُل 
عدَم  -یكوُن ظاهًرا أو مستتًرا بتقدیِر ضمیٍر، وٕانَّما َیْقِصُد بالحذِف الواجِب للفاعلِ 

 الَّتي َذَكَرها النُّحاُة، وأحصاها الباحُث:وِمْن هِذِه الحاالِت  وجوِدِه أصًال،
وذلَك إذا كاَن الفعُل مضارًعا ُمْسَنًدا إلى أْن یطرَأ َعلى الفعِل عارٌض (ما)،  -١

، یقوُل:  واو الجماعِة، أو یاِء المخاطبِة، وقد لحقْتُه نوُن التَّوكیِد، ذكرُه السُّیوطيُّ
میَر فیه ُیحَذُف، وتبقى ضمٌَّة دالٌَّة "فاعُل فعِل الجماعِة  الُمؤكَِّد بالنُّوِن، فإنَّ الضَّ
 .)٤(علیِه، ولیَس مستتًرا"

وِقْیَسْت َعلى هِذِه الحالِة حالٌة أخرى لحذِف الفاعِل، وهَي یاُء المخاطبِة 
میَر فیِه ُیْحَذُف، وتبقى كسرٌة دالٌَّة عل یِه، ولیَس عنَد تأكیِد الفعِل بالنُّوِن، فإنَّ الضَّ

مستتًرا، وٕالیَك التَّوضیَح: الحالُة الَّتي َذَكَرها السُّیوطيُّ منها قوُلُه تعالى: 
                                                           

 ).١/٤٦٦) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج١(

 ).٢٠١(صشرح السُّیوطي على ألفیة ابن مالك ، السُّیوطيُّ  )٢(

ل (ج٣(  ).١/٧٧) ابن یعیش، شرح المفصَّ

 ).٢٠٢ -٢٠١(صشرح السُّیوطيِّ على ألفیَّة ابن مالك ، السُّیوطيُّ  )٤(



 
 -١٢٤-

) نوُن )١(﴾...َلُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكنُتْم َتْفَتُرون﴿ ، فأصُل الفعِل: َلُتْسَأُلوَن بعَدها (نَّ
َن األفعاِل الخمسِة)، فالتقى توكیٍد ثقیلٍة، ُحِذَفِت عالمُة الرَّفِع الفرعیَِّة (نوُن الرَّفِع مِ 

ساكناَن، واو الجماعِة، والنُّوُن األولى ِمْن نوِن التَّوكیِد الثَّقیلِة، ُثمَّ ُحِذَفْت واو 
الجماعِة الَّتي َهَي ضمیٌر متَّصٌل في محلِّ رفِع فاعٍل، وُعوَِّض عنها بوضِع 

میِر المحذوِف، وما ِقْیَل في الشَّ  اهِد المذكوِر ُیقاُل في ضمٍَّة َعلى ما قبَل الضَّ
 نحِو قوِلِك: (َلُتحاِفِظنَّ َعلى ُسْمعِتِك أیَُّتها الفتاُة).

ُیحَذُف الفاعُل وجوًبا للتَّخلُِّص ِمِن التقاِء باختصاٍر یمكُن القوُل: 
السَّاكنیِن، وذلَك في الفعِل المسنِد إلى ضمیِر الجماعِة أو یاِء المخاطبِة عنَد 

 وكیِد.توكیِدِه بنوِن التَّ 
، تقوُل: (َقلَّما فاعُل (قلَّما) و(َكُثَرما) و(طالما) إذا اتَّصلْت بهما (ما) الزَّائدةُ  -٢

 ینجُح الكسوُل)، و(َكُثَرما ینجُح المجتهُد). و(طالما تصدَّقَت َعلى الفقراِء).
هِذِه األفعاُل الثَّالثُة الَّتي ُیحَذُف معها الفاعُل َذَكَرها ابُن هشاٍم عنَد 

ِل ِمْن وجوهِ حد الزَّائدِة الكافَِّة، قاَل: "الكافَُّة َعْن عمِل (ما)  یِثِه َعِن الوجِه األوَّ
، وَكُثَر، وطال)؛ وِعلَُّة ذلَك َشَبَهُهنَّ بـ  الرَّفِع، وال تتَّصُل إالَّ بثالثِة أفعاٍل: (َقلَّ

)، وال َیْدُخْلَن حینئٍذ إالَّ َعلى جملٍة فعلیٍَّة ُصرَِّح بف  .)٢(عِلها"(ُربَّ
والقوُل بأنَّ (طالما) و(قلَّما) ونحَوهما أفعاٌل، ال فاعَل لها، ُمْضَمًرا وال   

، َذَكَر ذلَك  ُمْظهًرا، و(ما) َدَخَلْت عوًضا َعِن الفاعِل، منسوٌب ألبي عليٍّ الفارسيِّ
) في (َقلَّما یقوُم زیٌد) ابُن هشاٍم وغیُرُه، جاَء في (المغني):  لمَّا "كما أنَّ (َقلَّ

 .)٣(اْسُتْعِمَلْت استعماَل (ما) النَّافیِة لم تحتْج لفاعٍل، هذا قوُل الفارسيِّ والمحقِّقیَن"
) بالتَّركیِب الحادِث فیهما جاَء في (لسان العرِب):  "فاَرَقْت (طال) و(َقلَّ
                                                           

 ].٥٦) [النَّحل: ١(

 ).٦٨ -٤/٦٧) ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج٢(

 .٦/٦٢٣) المرجع السَّابق، ج٣(



 
 -١٢٥-

ا)، أو ما كاَنتا علیِه ِمْن َطَلِبهما األسماَء، َأَال ترى أْن لو ُقْلَت: (طالما زیٌد عنَدن
. وُیْسَتْحَسُن في (ما) هِذِه االتِّصاُل، بعكِس )١((قلَّما محمٌَّد في الدَّار) لم َیُجْز؟"

(ما) المصدریَِّة ُیْسَتْحَسُن فیها االنفصاُل،  تقوُل: (َقلَّ ما ینجُح الكسوُل)؛ أْي: قلَّ 
َعْن (طال)، . وتَُقاُس (طالما) َعلى ُأْخَتْیها إذا ُفِصَلْت (ما) )٢(نجاُح الكسولِ 

فتكوُن مصدریًَّة َمَع الفعِل بعَدها في محلِّ رفِع فاعٍل، مثاُل ذلَك قوِلِك: (طاَل ما 
اتِّصاُل  -هنا -َعَطْفَت َعلى الفقراِء)؛ أْي: (طاَل َعْطُفَك َعلى الفقراِء). وال یجوزُ 

 (ما) بـ (طاَل).
) وانفصاِلها عنها، إذْن (طالما) تشبُه (قلَّما) في حاَلَتْي اتِّصاِلها بـ (ما

فإْن اتََّصَلتا بـ (ما) كانْت (ما) كافًة ومكفوفًة، وٕاْن ُفِصَلتا َعْن (ما) كانْت (ما) 
مصدریًَّة.  وتختلفاِن في أنَّ (طالما) مخصوصٌة بالماضي، و(قلَّما) مخصوصٌة 

 بالمضارِع.
 ):وخال، وعدا، (حاشافاعُل  -٣

ُء إلى أنَّ (حاشا) فعٌل، ال فاعَل َلُه. "َذَهَب الفرَّاجاَء في (همع الهوامع): 
قاَل أبو حیَّاَن: ویمكُن القوُل في (خال) و(عدا) بذلَك كـ (َقلَّما) ِلَما ُأْشِرَبْت به ِمْن 

"(  .)٣(معنى (إالَّ
َلةٌ  -٤  ، مثُل قوِل الشَّاعِر:إذا قاَم َمقاَم الفاعِل حاٌل ُمَفصَّ
 

                                                           

 ).١١/٥٦٤) ابن منظور، لسان العرب (ج١(

 ).٢٣٢غبّي، المعجم الوافي في أدوات النَّحو (ص) ُینظر: الحمد/الزُّ ٢(

 ). ٢/٢١٢(جالسُّیوطي، همع الهوامع  )٣(



 
 -١٢٦-

ــــــــــــــواِلَجةٍ  ــــــــــــــَعْت ِلَص ــــــــــــــَرٌة ُوِض ـــــــــــــــلُ َفَتلَ   ُك ـــــــــــــــٌل َرُج ـــــــــــــــا َرُج  )١(قََّفَه

النَّاُس رجًال رجًال)؛ أْي: ُمَتناِوبیَن، ُحِذَف الفاعُل، وُأِقَیَم الحاُل  َفَتَلقََّفَهافاألصُل: (
 .)٢(مقاَمهُ 

النَّاُس رجًال  َفَتَلقََّفَهاوأمَّا قوُلُه: (َفَتَلقََّفها رجٌل رجٌل)، قاَل: األصُل: (
َم الحاُل مقاَمُه، بعَد حذِفِه، ویكوُن إعراُب (رجل) رجًال)، فُحِذَف الفاعُل وُأقی

مُة، والعاطُف محذوٌف، كأنََّك ُقْلَت:  الثَّانیِة: معطوًفا مرفوًعا، وعالمُة رفِعِه الضَّ
 رجٌل ورجل ورجل)؛ ویكوُن حرُف العطِف كذلَك محذوًفا. َفَتَلقََّفَها(
َوَجاء ﴿تعالى:  -ي قوِلهِ ، كما فإذا ُأِقْیَم المضاُف إلیِه مقاَم المضافِ  -٥

 -ألنَّ نسبِة المجيِء إلى اهللاِ  وجاَء أمُر ربَِّك؛ -واُهللا أعلمُ  -فالتَّقدیرُ  .)٣(﴾َربَُّك...
، إالَّ أنَّ صاحَب (فتح ربِّ )٤(ِلَما تقتضْیِه ِمَن المكانیَِّة واالنتقاِل ُمْسَتحیًال  -تعالى

سِد؛ ألنَّ األصَل في إطالِق األفعاِل الَّتي بالفاالبریَِّة) یرفُض هذا التَّأویَل ویصُفُه 
الَحقیَقُة، وٕاذا َحَصَل نوُع َتَجوٍُّز فإنَّما یكوُن  -هَي أوصاٌف في المعنى ِلفاِعِلْیها

فیما یصحُّ التَّجوُُّز فیِه، وأمَّا هِذِه األلفاُظ (نفسه، وعینه) في مقاٍم ال یصحُّ فیِه 
 .)٥(باِب المغالطاتِ  التَّجوُُّز، ال نقوُل ِبِه، وهذا ِمنْ 

یعتقُد الباحُث أنَّ الفاعَل في اآلیِة الكریمِة لم ُیحَذْف، وٕانَّما َسدَّ المضاُف إلیِه 
 (رّب) مسدَّ المضاف (َأْمُر). 

                                                           

) ُحِذَف الفاعُل، وُأِقَیَم الحاُل  (َرُجٌل َرُجلُ  الشَّاهد:) البیت ِمَن المتدارك، لم یقف الباحث على قائله. ١(
ى: راجل؛ أْي: ماشٍ على رجلْیِه، مقاَمُه. وقیَل: (رجل) األولى فاعٌل، والثَّانیُة وصٌف َلُه؛ بمعن

 ال شاِهد. -وهنا

بَّان (ج٢( بَّاُن، حاشیة الصَّ  ).٢/٦١) ُینظر: الصَّ

 ].٢٢) [الفجر: ٣(

 ). ٣/١٤٤) ُینظر: ابُن هشاٍم، أوضح المسالك (ج٤(

 ).٤٧٢) الحازمي، فتح ربِّ البریَّة في شرح َنْظِم اآلجرومیَّة (ص٥(



 
 -١٢٧-

 –عزَّ وجلَّ  -ال َیْحَتِمُل إالَّ أْن یأتَي بذاِتِه ویترتَُّب َعلى هذا الرَّأِي أنَُّه 
كما في قوِلِك (جاَء األمیُر)، فإنَُّه َیحَتِمُل: جاَء فهَو ینفي المشابهَة والمجاَز 

  خطاُب األمیِر، أو رسوُل األمیِر.
، نحَو: قیاًما ُیْحَذف الفاعُل في باِب المصادِر الَّتي َعِمَلْت َعَمَل الفعلِ  -٦

أنَّ الحذَف َحَصَل  -هنا –وقعوًدا؛ أْي: قوموا قیاًما، واقعدوا قعوًدا. والمالَحُظ 
 والمفعوِل مًعا. للفاعلِ 

َذَكَر السُّیوطيُّ أنَّ بعَضُهْم َجَعَل فاعَل المصدِر محذوًفا في نحِو: َسْقًیا 
َرِب) َذَكَر حاالٍت ُیحَذُف فیها الفاعُل، ومنها َمَع )١(وَرْعًیا . وفي (ارتشاف الضَّ

 -قوِلهِ ب . واستشهَد َلهُ )٢("وال یجوُز حذُف الفاعِل إالَّ َمَع المصدِر"المصدِر، یقوُل: 
 .)٣(﴾َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َیْوٍم ِذي َمْسَغَبة﴿تعالى: 

جاَء في ِمْن نحِو قوِلَك: (َضَرَبني وَضَرْبُت زیًدا)،  الفاعُل في (َضَرَبني) -٧
ِل):  "َذَهَب الكسائيُّ إلى أنَّ الفاعَل في (َضَرَبني) ِمْن نحِو قوِلَك: (شرح المفصَّ

 .)٤(وٌف َدلَّ علیِه الظَّاهُر"(َضَرَبني وَضَرْبُت زیًدا) محذ
ویؤیُِّد ابُن َمضاٍء الكسائيَّ فیما َذَهَب إلیِه، یقوُل: "فهِذِه األفعاُل ال فاعَل 
؛ ألنَّ غیَرُه یقوُل: َحْذُف الفاعِل  لها ظاهًرا، وأمَّا أيُّ الرَّأییِن أحقُّ؟ فرأُي الكسائيِّ

 . )٥("ال یجوُز؛ ألنَّ الفاعَل والفعَل كالشَّيِء الواحدِ 
 وَذَكَر ابُن هشاٍم أنَّ هناَك أربعَة مواضَع َیطَِّرُد ِفیَها حذُف اْلَفاِعِل، هي:

) لیَس الفاعَل في الحقیقِة،  -أ في نحو قوِلَك: (ما قاَم إالَّ هنٌد)؛ ألنَّ ما بعَد (إالَّ

                                                           

 ).٢٠١یوطي أللفیة ابن مالك (ص) ُینظر: السُّیوطي، شرح السُّ ١(

َرب) أبو حیَّاَن، ٢(  ).٣/١٣٢٣(ج ارتشاف الضَّ

 ].١٤) [البلد: ٣(

ل (ج٤(  ).١/٧٧) ابن یعیش، شرح المفصَّ

د على النَّحاة (ص٥(  ).٨٧) ابن مضاء، الرَّ



 
 -١٢٨-

) هَو المستثنى، وتقدیُرُه (ما  قاَم أحٌد إالَّ وٕانَّما ُهَو بدٌل ِمْن فاعٍل مقدٍَّر قبَل (إالَّ
 هنٌد). ُیْفَهُم ِمْن كالِمِه أنَّ الفاعَل ُیْحَذُف في االستثناِء الُمَفرَِّغ.

، یقوُل: وال َتْذُكُر الفاعَل ُمْضَمًرا وال ُمْظَهًرا، َفاعُل اْلمصدرِ  -ب : َذَكَرُه السُّهیليُّ
ْقِدیُرُه َأو إطعاُمُه . تَ )١(﴾َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َیْوٍم ِذي َمْسَغَبةتعالى: ﴿ -نحَو قوِلهِ 

 .)٢(َیِتیًما
 -واُهللا أعلمُ  -َأصُلهُ  ،)٣(﴾... َوُقِضَي اَألْمُر... ، نحَو: ﴿في باِب النِّیابة -ج

 (وَقَضى اُهللا األمَر). 
ِب ِإذا َدلَّ علیِه ُمَقدٌَّم مثُلهُ  -د َأْسِمْع َتعالى: ﴿ -، كقوِلهِ فاعُل (َأْفَعل) ِفي التََّعجُّ

ِل ؛ )٤(﴾ْر...ِبِهْم َوَأْبصِ  َأْي: (وأبصْر ِبِهْم)، َفَحَذَف (ِبِهْم) ِمَن الثَّاني لداللِة األوَّ
 .)٥(علیِه، وهَو في َموِضِع رفِع َعلى الفاعلیَِّة عنَد الُجْمُهورِ 

وِبَتَأمُِّل كالِم ابِن هشاٍم السَّابِق فإنَُّه لْم َیْذُكر أنَّ الحذَف واجٌب في هِذِه 
 أنَّها مواضُع َیطَِّرُد فیها حذُف الفاعِل.  َرها، وٕانَّما َذَكرَ المواضِع الَّتي َذكَ 

َفَلْوَال ِإَذا تعالى: ﴿ –حذَفُه مطلًقا ِإذا ما ُوِجَد ما یدلُّ علیِه: كقوِلِه الكسائيُّ وجوََّز 
وح، وتابَعُه علیِه السُّهیليُّ وابُن َمضاءٍ )٦(﴾ُقومَبَلَغِت اْلُحلْ  ، ومنُه )٧(؛ أْي: َبَلَغِت الرُّ

ُیْنَظُر التَّعلیُق َعلى . ؛ أْي: الشَّمُس )٨(﴾...َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجابتعالى: ﴿ -قوُلهُ 

                                                           

 ].١٤) [البلد: ١(
، نتائج الفكر في النَّحو (ص٢(  ).٥٦) ُینظر: السَُّهیليُّ

 ].٢١) [البقرة: ٣(
 ].٣٨[مریم: ) (٤

دى (جابن هشام، ) ُینظر: ٥(  ).١٨٤-١٨٣شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ
 ].٢٦) [القیامة: ٦(

 ). ٢٠١) ُینظر: السُّیوطي، شرح السُّیوطي أللفیة ابن مالك (ص٧(

 ].٣٢) [سورة ص: ٨(



 
 -١٢٩-

 .)١(اآلیتیِن في (البرهاُن في علوِم القرآِن)
الٌة أخرى ِمْن حاالِت َحْذِف الفاعِل، یمكُن أْن ُتْسَتْخَلَص ح -هنا -ِمنْ 

 أنَّ الفاعَل ُیحَذُف إذا َدلَّ علیِه السِّیاُق كما في اآلیتیِن ساِبَقَتْي الذِّكِر. تتمثَُّل في
 یعتقُد الباحُث أنَّ الفاعُل في اآلیتیِن ضمیٌر مستتٌر جواًزا ال محذوًفا؛

وُح. وتوارْت هَي؛ أْي: أْي: َبَلَغْت هَي؛ أيْ  فالفاعُل عمدٌة، ال ُیحَذُف؛ : الرُّ
  الشَّمُس.

َال َیْزِني الزَّاِني وَیْسَتْشِهُد القائلوَن بحذِف الفاعِل بحدیٍث صحیٍح ُهَو: "
حیَن َیْزِني وْهَو ُمْؤِمٌن، وَال َیْشَرُب الَخْمَر ِحیَن َیْشَرُب وْهَو ُمْؤِمٌن، وَال َیْسِرُق 

فاعُلُه "وال یشرب): قوُلُه: (في (عمدة القارِئ):  ، جاءَ )٢("ِحیَن َیْسِرُق وْهَو ُمْؤِمنٌ 
محذوٌف، قاَل ابُن مالٍك: (فیِه ُحِذَف الفاعُل)؛ أْي: ال یشرُب الشَّارُب، قوله: (وال 

 .)٣("َیْسِرُق): الكالُم فیِه ِمْثُل الكالِم في (ال َیْزني)
فاعَل (یشرُب)  ُیْسَتَدلُّ ِمَن التَّعلیِق َعلى الحدیِث الشَّریِف المذكوِر أنَّ 

محذوٌف، ِإْذ ال یمكُن أْن یكوَن ضمیًرا مستتًرا عائًدا َعلى (الزَّاني)؛ ألنَّ المعنى 
 -وَحُسَن َحْذُف الفاعلِ  ،)٤(سیختلُف؛ لذلَك ُیَقدِّروَن فاعًال محذوًفا، وهَو (شارب)

لََّق ابُن مالٍك: هنا؛ لتقدُِّم نظیِرِه، وهَو (ال یزني الزَّاني)، و(ال یسرُق السَّارُق). عَ 
فیِه ُحِذَف الفاعُل؛ َأي: َال یشرُب الشَّاِرُب، والفاعُل لْم َیْجِر له ِذْكٌر، ولكنَّ سیاَق 

 .)٥(الكالِم یدلُّ علیهِ 
وهناَك أفعاٌل ال تحتاُج إلى فاعٍل مذكوٍر أو محذوٍف، مثُل: (كاَن) 

                                                           

، البرهان في علوم القرآن (ج١( ركشيُّ  ).٤/٢٦) الزَّ

 ].٢٤٧٥: رقم الحدیث ٣/١٣٦، باب: النُّْهَبى بغیر إذن صاحبه، صحیح البخاريِّ  ) [البخاري،٢(

، عمدة القارئ (ج٣(  ).٢/١٦٠)،  وُینظر مغني اللَّبیب (ج١٣/٢٦) العینيُّ

، شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج٤(  ).١/٣٩٨) ُینظر: األزهريُّ

 ).٢٢٤ -٢/٢٢٣) ُینظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل (ج٥(



 
 -١٣٠-

َر محمٌَّد)، جاَء في الزَّائدِة، والفعِل التَّالي لفعٍل آخَر، نحو: (َحَضَر َحضَ 
وٕانَّما ساَغ أْن ُتِزاَد (كاَن)؛ ألنَّها ُأْشِبَهِت الحروَف في أنَّ معناها في (اللُّباب): "

غیِرها، ولـ (كاَن) الزَّائدِة فاعٌل ُمْضَمٌر فیها تقدیُرُه: (كاَن الكوُن) َعلى قوِل أبي 
، وال فاعَل لها عنَد أبي عليٍّ  "الفارس سعیٍد السَّیرافيِّ  .)١(يِّ

خالصُة القوِل في هِذِه المسأَلِة أنَُّه ال یجوُز َحْذُف الفاعِل بصفٍة عامٍَّة، 
وإِذا لم یوجْد في الجملِة فهَو َعلى األرجِح ضمیٌر ُمْسَتِتٌر َعلى رأِي األغلبیَِّة، 
ٍة َنصَّ علیها النُّحاُة في مؤلفاِتِهِم یجوُز فیها َحْذفُ   غیَر أنَّ هناَك حاالٍت خاصَّ

 الفاعِل َعلى وجِه الوجوِب أو الجواِز.
 

 استتاُر ضمیِر الغائِب وجوًبا ُمْطَلًقا: -التَّاسعة المسألة
مائِر یختصُّ بضمیِر الرَّفِع،  بدایًة ال ُبدَّ ِمَن الِعْلِم أنَّ االسِتتاَر في الضَّ

میُر ال  یمكُن النُّطُق ال ُمْسَتِترُ وبالفاعِل تحدیًدا الَّذي هَو عمدٌة في الكالِم، والضَّ
 . )٢(جواًزا ُمْسَتِترٌ وجوًبا، و  ُمْسَتِترٌ ِبِه، وهَو قسماِن: 

): "إنَّما ُخصَّ ضمیُر الرَّفِع باالستتاِر؛ ألنَُّه  جاَء في (شرح األشمونيِّ
 ُعْمَدٌة، َیِجُب ذكُرُه، فإْن ُوِجَد في اللَّفِظ َفذاَك، وٕاالَّ فهَو موجوٌد في النِّیَِّة والتَّقدیِر،
؛ فإنَّهما َفْضَلٌة، وال داعَي إلى تقدیِر وجوِدِهما إذا  بخالِف َضمیَرْي النَّصِب والَجرِّ

 . )٣(ُعِدَما ِمَن اللَّفِظ"
میِر وجوًبا أو جواًزا، وهَي معروفٌة  هناَك قاعدٌة یسیرٌة َسْهَلٌة ِالستتاِر الضَّ

ُن، أو أنَت)، فهو ما كاَن تقدیُرُه (أنا، أو نح خالصُتها:لدى دارسي النَّحِو، 
 ُمْسَتِتٌر ُوجوًبا، وما كاَن تقدیُرُه (هَو أو هَي)، فهَو ُمْسَتِتٌر جواًزا.

                                                           

، اللُّ ١(  ).١/١٧٢باب في ِعَلِل البناء واإلعراب (ج) العكبريُّ

 ).١/١٠١). واألزهري، شرح التَّصریح (ج١٠٣ -١/١٠) ُینظر: ابن هشام، أوضح المسالك (ج٢(

  ).١/٩٠) األشموني، شرح األشموني (ج٣(



 
 -١٣١-

میِر: ما َصحَّ أْن َیِحلَّ َمَحلَُّه الظَّاهُر  وهناَك ضاِبٌط آخُر الستتاِر الضَّ
الفاعُل  فهَو ُمْسَتِتٌر جواًزا، وما ال َیِصحُّ فُمْسَتِتٌر وجوًبا، فمثًال تقوُل: (َذَهَب)،

ُمْسَتِتٌر جواًزا، تقدیُرُه هَو؛ ألنََّك تستطیُع أْن تقوَل: (َذَهَب زیٌد) مثًال، أمَّا قوُلَك 
ُمْسَتِتٌر وجوًبا، تقدیُرُه (أنَت)؛  -هنا -ناِصًحا: (حاِفْظ َعلى َصالِتَك). فالفاعلُ 

 .)١(وهكذا -مثًال  -ألنََّك ال تستطیُع أْن تقوَل: (حاِفْظ زیٌد)
َل قاِئٌل: إنَّ هِذِه القاعدَة األخیرَة َتَتعاَرُض َوَتصَطِدُم َمَع َنحِو قوِل وٕاْن قا

لیسْت  -هنا -ِقْیَل َلُه: (َأْنَت) .)٢(﴾َأرَاِغٌب َأنَت َعْن آِلَهِتي َیا ِإْبراِهیمُ ﴿ : -اهللاِ 
ِتٌر ما ضمیٌر منفِصٌل لتأكیِد الفاعِل، والفاعُل السِم الفاعِل ضمیٌر ُمْستَ فاعًال، وٕانَّ 

 وجوًبا تقدیُرُه (أنَت).
میَر الُمْسَتِتَر إلى جائِز االستتاِر وواجِبِه  ُل َمْن َقسََّم الضَّ هَو ابُن وأوَّ

إمَّا واجُب االستتاِر وٕامَّا  ُمْسَتِترُ َیعیَش، فتحدََّث َعْن هِذِه المسألِة تحَت عنواِن: (ال
 . )٣(جائُزُه)

میِر ابُن مالٍك، وِمَن الَّذیَن َتحدَّثوا َعْن ِقْسَميْ  َتحدََّث عنُهما في  حیثُ  هذا الضَّ
میَر الُمسَتِتَر إلى:   (باب الُمْضَمِر)، َفَقسََّم هذا الضَّ

َفُه بأنَُّه  واجِب الخفاِء: -أ میرُ وعرَّ الَّذي ال یزاُل ُمْسَتِكنOا، وال ُیْغني عنُه  الضَّ
 ظاِهٌر وال ُمْضَمٌر بارٌز. 

ذي َیْخُلُفُه ظاهٌر أو ُمْضَمٌر بارٌز، كقوِلَك: (زیٌد وهو الَّ  جائِز الخفاِء: -ب
 . )٤(َحُسَن)، ففي (َحُسَن) ضمیٌر منويٌّ مرفوٌع ِبِه، تقوُل: (زیٌد َحُسَن وجُهه)

                                                           

)، وابن هشام، أوضح المسالك ١/٣٦٤) ُینظر: المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج١(
 ).١/١٠٣(ج

 ].٤٦م: ) [مری٢(

ل (ج٣(  ).١/٩٥). وابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج١٠٩ -٣/١٠٨) ُینظر: ابن یعیش، شرح المفصَّ

 ).١٢١ -١/١٢٠) ُینظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل (ج٤(



 
 -١٣٢-

َوواَفَق ابُن هشاٍم ابَن یعیَش وابَن مالٍك في (شرح قطِر النَّدى)، لكنَُّه 
ٌر"؛ وُیَعلُِّل ذلَك بقوِلِه: "ِإْذ االستتاُر في اعترَض َعلى هذا التَّقسیِم بقوِلِه: "وفیِه َنظَ 

نحِو: (زیٌد قاَم) واجٌب؛ فإنَُّه ال ُیقاُل: (قاَم ُهَو) َعلى الفاعلیَِّة، وأمَّا (زیٌد قاَم أبوُه) 
ابِن یعیَش وابِن  -، ویقترُح ابُن هشاٍم علیِهما)١(أو (ما قاَم إالَّ هَو) َفَتركیٌب آخُر"

میَر بقوِلِه: "وا -مالكٍ  لتَّحقیُق أْن ُیقاَل: َیْنَقِسُم العامُل إلى ما ال َیرَفُع إالَّ الضَّ
 .)٢(الُمْسَتِتَر كـ (أقوُم)، وٕالى ما یرفُعُه وغیُرُه كـ (قاَم)"

یعتقُد الباحُث أنَّ اعتراَض ابِن هشاٍم لیَس في َمِحلِِّه، ذلَك أنَّ ابَن هشاٍم 
میِر الُمْسَتِتِر جواًزا، عندما َفِهَم ِمْن كالِم ابِن یعیَش وابِن مال ٍك في تعریِف الضَّ

میُر المنفصُل) َفِهَم أنَّ أحَدهما؛ أْي:  -عرَّفاُه بأنَُّه: (ما َیْخُلُفُه الظَّاهُر أو الضَّ
میر المنفصل) َیْخُلُفُه في تأدیِة معناُه. (الهاُء في الفعلیِن عائدٌة  (الظَّاهر أو الضَّ

میِر الُمْسَتِترِ  ) ولكنَّ ابَن یعیَش وابَن مالٍك لم َیْقِصَدا ذلَك، وٕانَّما َقَصَدا على الضَّ
میَر الُمْسَتِتَر جواًزا في رفِع  میَر المنفصَل َیْخُلُف أحُدهما الضَّ أنَّ الظَّاهَر أو الضَّ

 العامِل َلُه، وٕاْن لْم یكْن المعنى واحًدا وبهذا، ُیَفكُّ اللُّْغُز في اعتراِض ابِن هشاٍم. 
أُس الباِب والمشهوُر بیَن النُّحاِة والدَّارسیَن یتمثَُّل في أنَّ (هَو أو إذْن ر 

 هَي) ضمائُر الرَّفِع الغائبِة تستتُر جواًزا.
وهَو معروٌف لدى النُّحاِة والدَّارسیَن وُمْصَطَلٌح  -الخروُج َعِن البابِ 

میریِن یستتراِن وجوًبا مطلًقا، -علیهِ  وذلَك في حاالٍت  یتمثَُّل في أنَّ هذیِن الضَّ
ُلها كتُب النَّحِو، ومنها:  تَُفصِّ

ِب (ما َأْفَعَل) وجوًبا -١ ، )٣(یستتُر الفاعُل (ضمیُر الغائِب هَو) في صیغِة التَّعجُّ
یقولوَن: إنَّ تقدیَر الجملِة: شيٌء عنَدما تقوُل: (ما َأْعَظَم الشَّهادَة في سبیِل اِهللا!) 

                                                           

دى (صابن هشام) ُینظر: ١(   ).٩٤، شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ

  ).١/١٠٤) ُینظر: ابن هشام، أوضح المسالك (ج٢(

 ).١/١٠١ألزهري، شرح التَّصریح (ج) ُینظر: ا٣(
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یعوُد َعلى (ما) والتَّقدیُر:  (أعظم) فیِه ضمیٌر ُمْسَتِترٌ َأْعَظَم الشَّهادَة،  فـ  عظیمٌ 
 (هَو) لكنَُّه مسَتِتٌر وجوًبا. 

قوُلُك: (ما َأحَسَن عبَد اِهللا!)، َزَعَم الخلیُل أنَُّه بمنزلِة "جاَء في (الكتاب): 
ِب، وهذا تمثیٌل ولم یتكلَّمْ  ِبِه  قوِلَك: (شيٌء أحسَن عبَد اِهللا)، ودخَلُه معنى التَّعجُّ

 .)١("أحدٌ 
قالوا: ألنَّ ِمْثَل هذا التَّركیِب َیْجري َمْجرى الَمَثِل، واألمثاُل في لغِة العرِب َتْبقى  

 َعلى ما ِهَي علیِه وال َتَتَغیَُّر.
یقوُل ابُن هشاٍم: "وفي (َأْحَسَن) ضمیٌر ُمْسَتِتٌر باالتِّفاِق مرفوٌع َعلى الفاعلیَِّة،  

میَر ال یعوُد إالَّ على راجٌع إلى (ما)، وهَو الَّ  ذي َدلَّنا َعلى اسمیَِّتها؛ ألنَّ الضَّ
 .)٢(األسماِء"

، وجوًبا )٣(یستتُر الفاعُل (ضمیُر الغائبیَن هم) في صیغِة (أفعل التَّفضیِل) -٢
میَر المستِتَر باتِّفاٍق،  جاَء في (شرح قطر النَّدى): "واسُم التَّفضیِل یرفُع الضَّ

ِمْن عمٍرو)، فیكوُن في (أفضل) ضمیٌر ُمْسَتِتٌر عائٌد َعلى  تقوُل: (زیٌد أفضلُ 
 .)٥(﴾...ُهْم َأْحَسُن َأثَاثًا َوِرْئًیا﴿ تعالى: –، ومنُه قوُلُه )٤((زید)"

وُیْسَتْثنى ِمْن هِذِه القاعدِة حالٌة واحدٌة حیُث ال َیْرَفُع أكثُرهْم بـ (أفعل) 
                                                           

 ).١/٧٢) سیبویه، الكتاب (ج(١
دى (صابن هشام) ٢(  ). ٣٢٢، شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ
) یقترح الباحث على الُمعِربیَن ومستخدمي المصطلحات النَّحویَّة في عصرنا أْن یستخدموا مصطلح ٣(

واِب وأولى بالتَّعبیِر (اسم التَّفضیل) بدًال ِمْن مصطلح (أفعل التَّفضیل)،  َل أقرُب للصَّ وُیعَتَقُد أنَّ األوَّ
ِمَن الثَّاني؛ ِلَما فیه ِمَن العموِم والشُّموِل؛ وذلَك حتَّى یتمَّ استیعاُب لفظَتي (خیر، وشّر) في 

 المنظومِة التَّركیبیَِّة؛ ألنَّهما َلْیَسا على زنِة (أفعل)، فهما غیُر قیاِسیَّیِن.

دى (ص، شابن هشام )٤(  ).٣/٤٢٧). وُینظر النَّحو الوافي (ج٢٨٢رح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ

: (َأْحَسُن)، اسُم تفضیٍل، وفیِه ضمیٌر مستتٌر وجوًبا مرفوٌع على الشَّاهد في اآلیة]. ٧٤) [مریم: ٥(
 الفاعلیَِّة.
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)، وضابُطها أْن یكوَن في الكالِم نفٌي بعَدُه االسَم الظَّاهَر إالَّ في مسألِة (الُكْحل
ٌل على نفِسِه باعتباریِن،  اسُم جنٍس موصوٌف باسِم التَّفضیِل، بعَدُه اسٌم ُمَفضَّ
مثاُل ذلَك قوُلُهْم: (ما رأیُت رجًال َأْحَسَن في عیِنِه الُكْحُل منُه في عیِن زیٍد)، ومنُه 

 قوُل الشَّاعِر:
ـــــرًَأ َأَحـــــ ـــــُت اْم ــــــمـــــا رََأْی ـــــِه الَب ــــْذُل ِمْنــــُه ِإَلْیــــَك یــــا اْبــــَن ِســــنانِ   بَّ ِإَلْی )١(ـ

 لْم یقع في القرآِن الكریِم. -فیما َعِلَم الباحثُ  -واعلْم أنَّ هذا التَّركیبَ 
، كـ (خال، َیْسَتِتُر الفاعل وجوًبا في األفعاِل الماضیِة الَّتي تفیُد االستثناءَ  -٣

 . )٢(موا ما خال زیًدا)، و(ما عدا عمًرا)وعدا، حاشا) في نحِو قوِلِك: (قا
جاَء في (همع الهوامع): "واتَّفَق بقیَُّة الكوفیِّیَن والبصریِّیَن َعلى أنَّ فاعَلها 

 ومنُه قوُل الشَّاعِر:، )٣(ضمیٌر ُمْسَتِكنٌّ فیها الزُم اإلضماِر"
ـــــــیٍم َال َمَحا  َأال ُكــــلُّ َشــــْيٍء َمــــا َخــــال اَهللا باِطــــلُ  ـــــــلُّ َنِع ـــــــلُ َوُك ـــــــَة زَاِئ )٤(َل

وهَى: (لیَس، وال یكوُن) أْن یكوَن اسًما مرفوًعا ألدواِت االستثناِء النَّاسَخِة؛  -٤
تقوُل: (قاموا لیَس زیًدا)، و(ال یكوُن زیًدا)، فكلمُة (زیًدا) خبٌر للنَّاسِخ، وهَى 

 أیًضا.  –الُمْستثنى
(هَو)، جاء في (الهمع):  أمَّا اسُم النَّاسِخ فضمیٌر ُمْسَتِتٌر وجوًبا تقدیُرهُ 

                                                           

الَبـْذُل) حیُث جاَء فاعُل  (َأَحبَّ ِإَلْیهِ  الشَّاهد:. البیت ِمَن الخفیف، لم یقف الباحث له على قائل )١(
أفعِل التَّفضیِل اسًما ظاهًرا (الَبـْذُل)، على غیِر المعموِل بِه لدى النُّحاِة، ففاعُل اسِم التَّفضیِل 

 عنَدُهْم یأتي ضمیًرا مستتًرا وجوًبا تقدیره (هو) إالَّ في هذه المسألة.
 دیُرُه: (هَو).) ففاعُل (ما خال، وما عدا) ضمیٌر ُمْستَِتٌر وجوًبا تق٢(

، همع الهوامع (ج٣(  ). ٢/٢١٢) السُّیوطيُّ

(ما َخال) فعٌل  الشَّاهد:. ١٣٢(ص، وهو في دیوانه بن ربیعة العامريِّ ، ِلَلِبید الطَّویل البیت ِمنَ ) ٤(
َب َحسَ  -ماٍض فاعله ُمْستَِتر وجوًبا تقدیُرُه ُهَو. وهذا ُیَعدُّ خروًجا َعلى أصِل الباِب، فضمیُر الغائبِ 

 اْستََتَر وجوًبا.  -هنا -َیْستَِتُر جواًزا، ولكنَّهُ  -القاعدِة 
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 . )١("وَیْنِصباِن المستثنى َعلى أنَُّه خبٌر لُهما، واالسُم ضمیٌر الزُم االستتاِر"
میُر فیها ُمْسَتِتٌر وجوًبا تقدیُرُه (ُهَو) یعوُد على:  والضَّ

 المستثنى منُه.  -أ
ِق، والتَّقدیُر: قاَل البعُض: إنَُّه یعوُد َعلى البعِض المفهوِم ِمَن االسِم السَّاب -ب

(قاموا ما خال البعُض زیًدا)، َنَسَب السُّیوطيُّ إلى البصریِّیَن قوَلُهْم: "ُهَو عائٌد 
 .)٢(على البعِض المفهوِم ِمَن الكالِم"

وقاَل بعُضُهْم: إنَُّه یعوُد إلى اسِم الفاعِل المفهوِم ِمَن الفعِل قبَلُه، والتَّقدیُر:  -ج
 ال یكوُن القائُم زیًدا).  (قاموا ما خال القائُم أو

وقاَل آخروَن: إنَُّه َیعوُد َعلى مصدِر الفعِل الُمَتَقدِِّم، والتَّقدیُر: (قاموا ما خال  -د
 .)٣(القیاُم زیًدا)، َنَسَبُه السُّیوطيُّ إلى الكوفیِّینَ 

أنَّها وِمَن النُّحاِة َمْن َجَعَلها أفعاًال ال فاعَل لها وال مفعوَل؛ وَعلََّل ذلَك ب -ه
)، فهَي واقعٌة َمْوِقَع الحرِف، والحرُف ال یحتاُج إلى شيٍء  ُمحموَلٌة َعلى معنى (إالَّ

 ِمْن ذلك، فما بعَدها منصوٌب َعلى االستثناِء. 
َنَسَب السُّیوطيُّ إلى الفرَّاِء أنَّ (حاشا) فعٌل، ال فاعَل َلُه، وَنَسَب إلى أبي حیَّاَن 

ال، وعدا) بذلَك كـ (قلَّما) ِلَما ُأْشِرَبْت بِه ِمْن معنى قوَلُه: "ویمكُن القوُل في (خ
"(  .)٤((إالَّ

واِب ِمْن باقي  َل والثَّاني، أقرُب إلى الصَّ یعتقُد الباحُث أنَّ الرَّأییِن األوَّ
اآلراِء األخرى في هِذِه المسألِة؛ ذلَك ألنَّ تقدیَر المحذوِف في (لیَس، وال یكوُن) 

) عنَد االستثناِء ِبها، فقوُلَك: (نى الَّذي ال َیَتنافى َمَع المع قاِم القوُم إالَّ تفیُدُه (إالَّ
                                                           

، همع الهوامع (ج١(  ). ٢/٢١٥) السُّیوطيُّ

 . ٢/٢١٢) المرجع السَّابق، ج٢(

 .  ٢/٢١٢) المرجع نفسه، ج٣(

، همع الهوامع (ج٤(  ). ٢/٢١٢) السُّیوطيُّ
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 زیًدا)، تقدیُرُه: (قاَم القوُم لیَس بعُضُهْم زیًدا).
میُر المستِتُر في (ِنْعَم، وبئس) الُمَفسَُّر بنكرٍة، نحَو: (ِنْعَم َقْوًما َمْعَشُرُه)،  -و الضَّ

ا َعلى هذا القوِل: "ففي (ِنْعَم) ضمیٌر ُمْسَتِتٌر جاَء في (شرح ابِن عقیٍل) تعلیقً 
ُیَفسُِّرُه (قوًما) و(معشره): مبتدٌأ، وزعَم بعُضُهْم أنَّ (معشرُه) مرفوٌع بـ (ِنْعَم)، وهَو 
الفاعُل، وال ضمیَر فیها، وقاَل بعُض هؤالِء: إنَّ (قوًما) حاٌل، وبعُضُهْم: إنَُّه 

وا َعلى أنَّ  ،)٢(﴾...ِبْئَس ِللظَّاِلِمیَن َبَدًال ﴿: تعالى -ومنُه قوُلهُ ، )١(َتْمییٌز" فقْد َنصُّ
میَر ال یجوُز إظهاُرُه، ومنُه قوُل الشَّاعِر:  هذا الضَّ

ــــَرهْ   َتُقــوُل ِعْرِســي َوْهــَي ِلــي ِفــي َعــوَمَرهْ  ــــْئَس الَم ــــي ِب ــــرًَأ َوإِنَِّن ــــْئَس اْم  )٣(ِب

میِر الُمْسَتِتِر في (ِنْعَم، وِبْئَس   ) الَّذي یقُع فاعًال أحكاٌم:  ولهذا الضَّ
ل: أنَُّه ال َیْبُرُز في َتْثِنَیٍة، وال جمٍع استغناًء بَتْثِنَیِة َتْمِیْیِزِه وجمِعِه، ونادًرا أْن  األوَّ

 ُیقاَل: (مررُت بقوٍم ِنْعموا قوًما)، حكاُه الكسائيُّ ِمَن الكوفیِّیَن َعِن العرِب.
وُل: (ِنْعَم هم قوًما أنتم)، وهذا نادٌر، فـ (ُهْم): توكیٌد أنَّه ال ُیْتَبُع، ال تق الثَّاني:

میِر الُمْسَتِتِر في (ِنْعَم)، و(أنتْم) ُهَو المخصوُص بالمدِح.   للضَّ
أنَُّه إذا ُفسَِّر بمؤنٍَّث َلِحَقْتُه تاُء التَّأنیِث، نحَو: (ِنْعَمِت امرأٌة هنٌد)، هكذا  الثَّالث:

 . )٤(مثُلُه في (شرح التَّسهیِل)
میَر  -ز وقیَل: إنَّه ُمْسَتِتٌر وجوًبا ُمْطلًقا؛ ألنََّك إذا قلَت: (قاَم ُهَو)، وأظهرَت الضَّ

                                                           

 ). ٣/١٦٢) ابن عقیل، شرح ابن عقیل (ج١(

]. فاعُل (ِبْئَس) ومثُلها (ِنْعَم): ضمیٌر ُمْستَِتٌر فیها وجوًبا، مراًدا منُه الممدوح أو ٥٠) [الكهف: ٢(
 المذموم، ویعوُد َعلى التَّمییِز (بدًال)، و(بدًال) مفسٌِّر َلُه؛ والتَّقدیُر: ِبْئَس ُهَو؛ أْي: الَبَدُل.

ْئَس امرأ) حیُث رفَع الفعُل (ِبْئَس) ضمیًرا : قوله (بِ الشَّاهد ) البیت ِمَن الرَّجز، لم أقف له على قائل،٣(
ة. جَّ وجة. الَعْوَمَرة: الضَّ  مستتًرا هَو الفاعُل، َفسََّر التَّمییز الَّذي بعَدُه (امرأ). الِعْرس: الزَّ

 ).٣/١٦) ُینظر: ابن مالك، شرح التَّسهیل (ج٤(
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میُر فاعًال، بْل توكیًدا ، لكنَّ المشهوَر ما ُذِكَر ِمْن أنَُّه َیْنقسُم )١(لم یكْن هذا الضَّ
 ذكَرُه الباحُث. إلى ُمْسَتِتٍر وجوًبا وُمْسَتِتٍر جواًزا، َحَسَب التَّفصیِل الَّذي

  
َفْصُل الفعِل (العامل) َعِن الفاعِل (المعمول) بالمفعوِل ِبِه  -العاشرة المسألُة 

 ُیَعدُّ خروًجا َعلى أصِل الباب:
وِر الَّتي تأتي  َفْصُل الفعِل َعِن الفاعل بالمفعوِل ِبِه، هِذِه إحدى الصُّ

 -یا عافاَك اهللاُ  -ركیُب؟ تأمْل معيعلیها الجملُة الفعلیَُّة، َفَهْل ُیْسَتساُغ هذا التَّ 
 قوَل ابِن مالٍك في متِن ألفیَِّتِه:

 واْألَْصـــــُل فـــــي الَمْفعـــــوِل َأْن َیْنَفِصـــــال  َواْألَْصـــُل فـــي الفاِعـــِل أْن َیتَِّصـــال

 (٢)َوَقــــْد َیجــــي الَمْفُعــــوُل َقْبــــَل الِفْعــــلِ   َوَقـــــــْد ُیجـــــــاُء ِبِخـــــــالِف اْألَْصـــــــلِ 

ُل  یمثُِّل رأَس الباِب، وهو أْن َیَتَقدََّم الفعُل (العامل) َعلى الفاعِل فالبیُت األوَّ
 (المعمول)، وأالَّ َیْفِصَل بینهما فاصٌل. 

(واألصُل) َیعني الغالَب الكثیَر الرَّاجَح، (واألصُل في الفاعِل أْن یتَّصال)؛        
في المفعوِل أْن ینفصال): أْي: َیتَِّصُل بعامِلِه، ال َیْفِصُل بینهما فاصٌل. (واألصُل 

أراَد  -هنا -وكذلك األصُل في المفعوِل ِبِه أْن ُیْفَصَل بیَنُه وبیَن الفعِل بالفاعلِ 
 ابُن مالٍك توضیَح عالقِة المفعوِل بالفاعِل ِمْن حیُث التَّقدیُم والتَّأخیُر.

 
 

                                                           

). ١/١٠٢ریح (ج). واألزهري، شرح التَّص١/١٠٤، أوضح المسالك (جابن هشام) ُینظر: ١(
بَّان (ج١/٩٠واألشموني، شرح األشموني (ج بَّان، حاشیة الصَّ  ).٣/٤٦). والصَّ

 ).١٧) ابن مالك، متُن األلفیَّة (ص٢(
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األصُل في ، و (١)فاألصُل في الفاعِل أْن یتَّصَل بعامِلِه؛ ألنَُّه كالجزِء مْنهُ 
المفعوِل أْن َیْنفصَل َعِن العامِل بالفاعِل، وهذا ترتیٌب َمْنطقيٌّ یقبُلُه العقُل، وهَو 
أْن تأتَي بالفعِل (العامل)، ُثمَّ الَّذي قاَم بالفعِل، ُثمَّ تأتي بالَّذي َوَقَع علیِه فعُل 

...َوَوِرَث الى: ﴿تع -الفاعِل، وهذا التَّرتیُب دارٌج على ألسنِة العرِب، ومنُه قوُلهُ 
 . (٢)﴾ُسَلْیَماُن َداُوودَ 

بیِع: "وال          فالتَّرتیُب الوارُد في اآلیِة الكریمِة ُهَو األصُل، یقوُل ابُن أبي الرَّ
أعلُم ِخالًفا في أنَّ الفاعَل ِمْن شرِطِه أْن یقَع بعَد الُمْسَنِد إلیِه، فإْن تقدََّم لم یكْن 

 .(٣)َقدُِّم الفاعَل"فاعًال؛ ألنَّ العرَب ال تُ 
وأمَّا الشَّطُر الثَّاني ِمَن البیِت الثَّاني فَیعَتِقُد الباحُث أنَّ ابَن مالٍك لم 
ُل ِمَن البیِت  ُیِضْف معًنى جدیًدا َعلى المعنى الَّذى اشتمَل علیه الشَّطُر األوَّ

ُر ا لمعنى ولكْن بألفاٍظ نفِسِه، وربَّما كاَن النَّْظُم هَو الَّذي َجَعَل ابَن مالٍك یكرِّ
 مختلفٍة.

 َذَكَر النُّحاُة حاالٍت یجُب فیها تقدیُم الفاعِل َعلى المفعوِل ِبِه، هي:
، مثال: (استقبلْت (٤)عدُم ظهوِر العالمِة اإلعرابیَِّة َعلى الفاعِل أو المفعولِ  -أ

 : "أْن هدى فدوى)، َو(َودََّع أبي صدیقي)، و(أكرَم َأخي هؤالِء)، یقوُل األزهريُّ

                                                           

بیع: "وممَّا یدلَُّك على أنَّ العرَب تجعُل الفعَل والفاعَل كالشِّيِء الواحِد أنَُّهْم یقولوَن: ١( ) یقوُل ابُن أبي الرَّ
ُه َعلى الفتِح، واألصُل بناؤُه على السُّكوِن، فإذا اتَّصَل ِبِه ضمیُر الفاعِل ُسكَِّنِت الباُء، َضَرَب، فیبنونَ 

َقِت  فقالوا: (َضَرْبُت)، وٕاذا اتَّصَل ِبِه ضمیُر المفعوِل بقى على فتِحِه، فقالوا: (ضرَبَك)، وٕانَّما فرَّ
/ ١ُینظر: البسیط في شرح ُجَمِل الزَّجاجيِّ (ج العرُب بینهما؛ ألنَّ الفعَل والفاعَل كالشِّيِء الواحِد".

٢٧٥ -٢٧٤.( 

 ].١٦) [النَّمل: ٢(

اجيِّ (ج٣( بیع، البسیط في شرح ُجَمل الزَّجَّ  ).١/٢٦١) ابن أبي الرَّ

 .١/٢٨٠) المرجع السَّابق، ج٤(



 
 -١٣٩-

 .(١)ُیْخَشى اللَّبُس في الفاعِل وال قرینٌة ُتَمیُِّز الفاعل ِمَن المفعوِل"
بعكِس قوِلَك: (أرضَعِت الصُّغرى الكبرى)، و(استقبَل القاضي المحامي)، وكذلك 
قولك: (َدَرَس زیٌد النَّحَو)، فالتَّقدیُم والتَّأخیُر جائٌز، لوجوِد قرینٍة معنویٍَّة وانتفاِء 

 .(٢)في ذلَك كما یقوُل ابُن هشامٍ  اللَّبسِ 
، كقوِلَك: (إنَّما تمنُع الوقایُة المرَض)، جاَء (٣)حصُر الفعِل في المفعوِل ِبهِ  -ب

َر  في (شرح التَّصریح): "فیجُب تقدیُم الفاعِل على المفعوِل اتِّفاًقا؛ ألنَُّه لو ُأخِّ
 .(٤)انقلَب المعنى"

والمفعوُل ِبِه اسًما ظاهًرا غیَر محصوٍر،  أْن یكوَن الفاعُل ضمیًرا متَّصًال  -ج
نحَو: (أكرْمُت زیًدا)، و(علمُت الحقیقَة)، فلو كاَن محصوًرا َوَجَب تأخیُرُه، نحَو: 

 .(٥) (وما َضَرَب زیًدا إالَّ أنا)
تعالى:  -قالَ  ، (٦)أْن یكوَن الفاعُل والمفعوُل كالُهما ضمیًرا متَّصًال  -د

 .(٧)﴾ِحٍر َعِلیمَیْأُتوَك ِبُكلِّ َسا﴿...
والبیُت الثَّاني ِمْن أبیاِت ابِن مالٍك یمثُِّل الخروَج َعِن الباِب، والِعْبَرُة باألصِل ال 

 بالَفْرِع. 
قد: في البیِت للتَّقلیِل أو للتَّحقیِق، والمفعوُل بِه ُیَقدَُّم َعلى الفاعِل إمَّا جواًزا وٕامَّا 

 َأْضَمَر نائَب فاعٍل.  -هنا -قد ُیجاء)وجوًبا، وقد َیْمَتِنُع ذلَك، قوُلُه: (
(َوَقْد ُیجاُء ِبِخالِف اْألَْصِل)؛ أْي: قد یتقدَُّم المفعوُل بِه َعلى الفاعِل، یقوُل ابُن 

                                                           

 ).١/٤١٢) األزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج١(

دى (ص) ُینظر: ابن هشام، شرح قطر النَّ ٢(  ). ١٨٦ص -١٨٥دى وبلِّ الصَّ

 ).١/٤٠٤) ُینظر: األشموني، شرح األشموني (ج٣(

 ).١/٤١٣) األزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج٤(

 ).٢/٥٩٥) ُینظر: المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج٥(

بَّان (ج٦( بَّان، حاشیة الصَّ  ).٢/٨١٥) ُینظر: الصَّ

 ].١١٢) [األعراف: ٧(
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ُر"   :(١)هشاٍم: "واألصُل أْن َیِلَي الفاعُل عامَلُه، وقد یتأخَّ
َو زیٌد) ال یختلُف كثیًرا، ، نحَو قوِلَك: (َدَرَس زیٌد النَّحَو)، و(َدَرَس النَّحجوازًا -١

َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء تعالى: ﴿ -والثَّانیُة على لغِة: (َخَرَق الثَّوَب الِمْسماُر)، ومنُه قوُلهُ 
؛ لوجوِد قرینٍة دالٍَّة، َتَتَمثَُّل في أنَّ (الموَت) هَو (٢)﴾ِإْذ َحَضَر َیْعُقوَب اْلَمْوُت...

الَّذي قاَم بالفعِل هَو الفاعُل، والَّذي َوَقَع الَّذي َحَضَر یعقوَب، ولیَس العكُس، ف
 -علیِه ِفعُل الفاِعِل هَو المفعوُل ِبِه. هنا یجوُز التَّقدیُم ویجوُز التَّأخیُر، ومنُه قوُلهُ 

، والقرینُة الدَّالُة ِهَي الَّتي ُتَحدُِّد الفاعَل (٣)﴾...َفِریًقا َكذَُّبوْا َوَفِریًقا َیْقُتُلونتعالى: ﴿
 لمفعوِل. ِمَن ا

 في حاالٍت، منها: وجوًبا: -٢
...ِإنََّما َیْخَشى اللََّه ِمْن تعالى: ﴿ -، نحَو قوِلهِ (٤)َحْصُر الفعِل في الفاعلِ  -أ

 ؛ والمعنى: (إنَّ أشدَّ النَّاِس َخْشَیًة ِهللا ُهُم العلماُء).(٥)﴾ِعَباِدِه اْلُعَلَماء...
َوإِِذ تعالى: ﴿ -، نحَو قوِلهِ (٦)ِل ِبهِ وجوُد ضمیٍر في الفاعِل یعوُد على المفعو  -ب

 .  (٧)﴾اْبَتَلى ِإْبرَاِهیَم َربُُّه...
میرَ  یكوُن عائًدا على ُمَتَقدٍِّم لفًظا  -حینئذٍ  -َعقََّب ابُن هشاٍم: "ألنَّ الضَّ

میِر، ولو َقدََّم الفاِعَل فِقیَل: (ابتلى ربُُّه  ورتبًة، وذلَك هَو األصُل في َعْوِد الضَّ
میِر على متأخٍر لفًظا ورتبًة، وذلَك ال یجوُز"إبراهی  .(٨) َم) َلِزَم َعْوُد الضَّ

                                                           

دى (ص) اب١(  ). ١٨٤ن هشام، شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ

 ].١٣٣) [البقرة: ٢(

 ]. ٧٠) [المائدة: ٣(

 ).١/٤١٧) ُینظر: األزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج٤(

 ].٢٨) [فاطر: ٥(

 ).١/٤١٥) ُینظر: األزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج٦(

 ].١٢٤) [البقرة: ٧(

دى (ص) ُینظر: ابن هشام٨(  ). ١٨٥، شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّ
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، (١) ِبِه َعلى صیغِة ضمیٍر متَّصلٍ والمفعوُل  اسًما ظاهًرا،أْن یأتَي الفاعُل  -ج
  .(٢)﴾َهْل َأتَاَك َحِدیُث اْلَغاِشَیةتعالى: ﴿ -نحَو قوِلهِ 

َقْد َیجي الَمْفُعوُل َقْبَل الِفْعِل)؛ قوُل ابِن مالٍك في البیتیِن المذكوریِن: (وَ 
 یعني: المفعوُل ِبِه قد یتقدَُّم على الفعِل، وهذا كثیٌر، وهو جائٌز وواجٌب.

َر صالُح الدِّیِن  الجائُز، َر صالُح الدِّیِن)، ویجوُز: (حرَّ نحو: (القدَس حرَّ
 القدَس).

تناُء بالمفعوِل ِبِه، یقوُل والسَّبُب في جواِز تقدِم المفعوِل ِبِه وتوسُِّطِه: االع
سیبویِه: "كأنَُّهْم إنَّما ُیَقدِّموَن الَّذي بیاُنُه أهمُّ لهْم، وهْم ببیاِنِه أغنى، وٕاْن كانا 

 .(٣) جمیًعا َیُهمَّانهم ویعنیانهم"
 وَتَقدُُّم المفعوِل ِبِه َعلى الفعِل وجوًبا في ثالِث حاالٍت، هَي:

دارِة في الكالِم كاسِم الشَّرطِ  إذا كاَن المفعوُل ممَّا َلهُ  -أ واسِم   َحقُّ الصَّ
 .(٤)االستفهاِم، وهذا وجُه اتِّفاٍق بیَن النُّحاةِ 

...َفَأيَّ آَیاِت تعالى: ﴿ -فمثاُل االستفهاِم قوُلَك: (أيَّ رغیٍف أكلَت؟)، ومنُه قوُلهُ  
ا َتْدُعوْا َفَلُه اَألْسَماء ...َأیYا مَّ تعالى: ﴿ -، وشاِهُد الشَّرِط قوُلهُ (٥)﴾اللَِّه ُتنِكُرون
... َوَمن ُیْضِلِل الّلُه َفَلن َتِجَد َلُه تعالى: ﴿ -، ومنُه قوُلهُ (٦)﴾اْلُحْسَنى...

 .(٧)﴾َسِبیال
                                                           

 ).٢/٥٩٥) ُینظر: المرادي، توضیح المقاصد والمسالك (ج١(

 ].١) [الغاشیة: ٢(

 ). ١/٣٤) سیبویه، الكتاب (ج٣(

بیع، البسیط في شرح جمل الزَّجاجي (ج٤( ). وابن هشام، شرح قطر النَّدى ١/٢٦١) ُینظر: ابن أبي الرَّ
 ).١٨٦(ص

 .]٨١) [غافر:٥(

 ]. (َأیOا) شرٌط، وهَو مفعوٌل ِبِه وجَب تقدیُمُه َعلى عامِلِه.١١٠) [اإلسراء: ٦(

 ].٨٨) [النِّساء: ٧(



 
 -١٤٢-

ظاهرًة أو مقدرًَّة (الفاء  إذا َوَقَع الفعُل بعَد الفاِء الواقعِة في جواِب (أمَّا) -ب
. فالعامُل في (١)﴾َفَأمَّا اْلَیِتیَم َفَال َتْقَهر: ﴿تعالى -الجزائیَّة). وِمَن الظَّاهرِة قوله

َوَربََّك تعالى: ﴿ -المفعوِل ِبِه واقٌع في جواِب (أمَّا)، وأمَّا المقدَّرُة: فنحَو قوِلهِ 
، تقدیُرُه: (وأمَّا َربَُّك َفَكبِّْر)، وٕانَّما َوَجَب تقدیُم المفعوِل فیهما َحَذًرا ِمْن أْن (٢)﴾َفَكبِّر

 . (٣)فاُء (أمَّا) الملفوظَة أو المقدَّرَة َفَفَصَل بینهما بالمفعولِ تلَي ال
ِإیَّاَك َنْعُبُد وإِیَّاَك تعالى: ﴿ -، ومنُه قوُلهُ (٤)أْن یكوَن المفعوُل ضمیًرا منفصًال  -ج

 .(٥)﴾َنْسَتِعین
ُم وأمَّا َتَقدُُّم الفاعِل على الفعِل فغیُر جائٍز، وٕاْن ورَد في كالِم العرِب َتْقدی

ما للِجماِل الفاعِل على العامِل، ولكْن لیَس الفعل، وِمْن ذلَك قوُل الشَّاعِر: (
 ، وهَو قوُل الكوفیِّیَن. وٕاذا ُرِوَي بالخفِض َفُهِو َبَدٌل ِمَن الِجمالِ (٦) )مشُیها َوئیًدا

(٧). 
 وأمَّا البصریُّوَن فال یجیزوَن تقدَُّم الفاعِل َعلى عامِلِه لسببیِن:

أنَّ الفاعَل َمَع فعِلِه ككلمٍة واحدٍة ذاِت جزأیِن؛ صدُرها ُهَو الفعُل،  أولهما:

                                                           

 واجب التَّقدیم؛ ألنَّه تال (أمَّا). -هنا –]. (الیتیم) ٩) [الضُّحى: ١(

 ].٣) [الُمدَّثِّر: ٢(

 ).١/٤١٩) ُینظر: األزهري، شرح التَّصریح على التَّوضیح (ج٣(

 ).٢/٩٧). وابن عقیل شرح ابن عقیل (ج١/١٠٧ُینظر: ابن هشام، أوضح المسالك (ج) ٤(

َر ٥) [الفاتحة: ٥( ]. (ِإیَّاَك َنْعُبُد) أصُلها: نعبُدَك، تقدََّم المفعوُل َعلى الفعِل والفاعِل وجوًبا؛ ألنَُّه لو تأخَّ
ووجُه َع االتِّصاِل، َفَوَجَب التَّقدیُم. التََّصَل، وقد ُأِرَیَد بهذا التَّركیِب الحصَر، وهذا ال یوجُد مَ 

میِر على عامِلِه (نعبد) وحكُم  االستشهاد: میِر منفصًال في اآلیة الكریمة؛ ِلَتَقدُِّم الضَّ أتى بالضَّ
 الوجوُب. -مجیِئِه منفصًال في هذِه الحالةِ 

لى العامِل، ولكْن لیَس الفعل، فالَّذي (مشُیها وئیًدا) َتْقدیُم الفاعِل عَ  الشَّاهد: ) هذا رجز ُیْنَسُب للزباء.٦(
رُة. فُة المشبَّهُة (وئیًدا) المتأخِّ  رفَع الفاعَل المتقدَِّم ُهَو الصِّ

بیع، البسیط في شرح ُجَمِل الزَّجاجي: (ج٧(  ).١/٢٧٤) ُینظر: ابن أبي الرَّ



 
 -١٤٣-

وَعُجُزها هَو الفاعُل، وكما ال یجوُز تقدیُم َعُجِز الكلمِة َعلى صدِرها، فال یجوُز 
دِر.   تقدیُم ما هَو بمنزلِة الَعُجِز، َعلى ما ُهَو بمنزلِة الصَّ

؛ ولهذا َخرََّج (١) ي اللَّبِس بیَنُه وبیَن المبتدأِ أنَّ تقدیَم الفاعِل ُیوِقُع ف ثانیهما:
 البصریُّوَن روایَة الرَّفِع َعلى احتمالیِن:

ل: (مشُیها): مبتدٌأ، و(وئیًدا): حاٌل ِمْن فاعِل فعٍل محذوٍف؛ والتَّقدیُر:  األوَّ
 للمبتدِأ. (مشُیها َیْظَهُر وئیًدا)، وجملُة الفعِل المحذوِف وفاعُلُه في َمَحلِّ رفٍع، خبًرا

میِر الُمْستِكنِّ في (الجار والمجرور) الواقِع خبًرا؛  اآلخر: (َمْشُیها): َبَدٌل ِمَن الضَّ
وهو (للِجمال)، وبعُض العلماِء َحَكموا َعلى البیِت المذكوِر بأنَُّه شاذٌّ، ال ُیقاُس 

 .(٢)علیهِ 

 َتَقدُُّم الفاعِل َعلى عامِلِه: -الحادیة عشرة المسألةُ 

بیَن الدَّارسیَن یتمثَُّل في أنَّ الفاعَل ال یتقدَُّم َعلي فعِلِه أبًدا،  المشهورُ 
جاَء في (أصول ابِن السَّرَّاِج): "إذا ُقْلَت: (قاَم زیٌد)، ال یجوُز أْن تَُقدَِّم الفاعَل، 

، (فارًغا)؛ أْي: (٣)فتقوَل: (زیٌد قاَم)، فترفَع (زیًدا) بـ (قاَم)، ویكوُن (قاَم) فارًغا"
 َن فاعٍل.دو 

الخروُج َعِن الباِب یتمثَُّل في أنَُّه قد یَتَقدَُّم الفاعُل َعلى عامِلِه، وِمْن 
َلِئِن اُهللا أْشَهَدِني : " -شواهِدِه في السُّنَِّة المشرَّفِة قوُل أَنٍس بِن النَّْضِر للرَّسولِ 

 .)٤("ِقتَاَل اْلُمْشِرِكیَن َلَیَرَینَّ اهللا َما أْصَنعُ 
العربیَِّة بتخریِج هذا الحدیِث الشَّریِف َتْخریًجا مناسًبا یتمثَُّل في  قاَم علماءُ 

                                                           

بَّان (ج١( بَّان، حاشیة الصَّ  ).٢/٦٥) ُینظر: الصَّ

 ).١/٣٩٧تَّصریح على التَّوضیح (ج) ُینظر: األزهري، شرح ال٢(

 ).١/٣٩٧) ابن السَّرَّاج، األصول في النَّحو (ج٣(

[األحزاب: ﴿ِمَن الُمْؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا...﴾ تعالى:  -البخاري، باب: قولهصحیح  ) [البخاري،٤(
 ]. ٢٨٠٥: رقم الحدیث ٤/١٩]، ٢٣



 
 -١٤٤-

إعراِب لفِظ الجاللِة (اُهللا) فاعًال لفعٍل محذوٍف ُمَقدٍَّم یدلُّ علیِه الفعُل المحذوُف، 
 والتَّقدیُر: (َلِئِن أْشَهَدِني اُهللا أْشَهَدِني...). ولیَس العامُل فیِه الفعَل المذكوَر، یقولُ 

: م في: (َلِئِن اُهللا أْشَهَدِنيقوُلُه: "( العینيُّ )، مفتوحٌة، َلِئن)؛ أْي: َأْحَضَرني، والالَّ
َدَخَلْت َعلى (إْن) الشَّرطیَِّة، ال جزاَء َلُه لفًظا، وَحْذُف فعِل الشَّرِط فیِه ِمَن 

 .)١(الواجباِت، والتَّقدیُر: (َلِئْن أشهدني اهللا...)"
 

 مجيُء الفاعِل منصوًبا، والمفعوُل ِبِه مرفوًعا: -رةالثَّانیة عش المسألة
المشهوُر یتمثَُّل في أنَّ الرَّفَع للفاعِل والنَّصَب للمفعوِل ِبِه، یقوُل  

: "اعلْم أنَّ العرَب ُمْجِمعوَن َعلى رفِع الفاعِل ونصِب المفعوِل إذا ُذِكَر  اجيُّ الزَّجَّ
شيٌء ُقِلَب، فُصیَِّر المفعوُل فاعًال والفاعُل  الفاعُل، إالَّ أنَُّه قد جاَء في الشِّعرِ 

 .)٢(مفعوًال َعلى التَّأویِل"
غیُر المشهوِر، وُیَعدُّ خروًجا َعْن رأِس الباِب، العكُس تماًما؛ أْي: أْن 

 ُیْنَصَب الفاعُل، وُیْرَفع المفعوُل ِبِه.
. وذكَر )٣(الَّذي ال ُیقاُس علیِه) َعَقَد ابُن السَّرَّاِج باًبا بعنواِن: (ِذْكُر ما جاَء كالشَّاذِّ 

أنَّها َسْبَعُة أنواٍع، منها: النَّوُع الثَّالُث: ممَّا جاَء كالشَّاذِّ، وهَو َوْضُع الكالِم في 
 غیِر موضِعِه. 

الحْظ قوَلُه (جاَء كالشَّاذِّ)؛ أي: أنَُّه لیَس شاذOا، وٕانَّما یشِبُه الشَّاَذ، وَجَعَل ِمْن 
 الكالِم إذا لم ُیْشِكْل، وِمْن شواهِدِه قوُل الشَّاعِر: أحسِنُه: َقْلبُ 

 

                                                           

، عمدة القاري (ج١(  ). ١٤/١٠٣) العینيُّ
 ).٢٠٣الُجَمل في النَّحو (ص ) الزَّجاجي،٢(

 ).٣/٤٣٥) ُینظر: ابن السَّرَّاج، األصول في النَّحو (ج٣(
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)١(وَســاِئُرُه َبــاٍد إلــى الشَّــْمِس َأْجَمــعُ   تَــرى الثَّــْوَر فیهــا ُمــْدِخَل الظِّــلَّ رَْأَســهُ 

)، ولكْن َجَعَل الظِّلَّ مفعوًال َعلى  َعقََّب ابُن السَّرَّاِج: "فالمعنى: (ُمْدِخُل َرْأِسِه الظِّلَّ
. وقد ساَق )٢(َعِة وأضاَف إلْیِه، والنَّْحویُّوَن ُیجیزونَ ِمْثَل هذا في غیِر ضرورٍة"السَّ 

َفَال َتْحَسَبنَّ الّلَه ُمْخِلَف َوْعِدِه تعالى: ﴿ -عنَد تفسیِرِه لقوِلهِ  )٣(الفرَّاُء هذا الشَّاهدَ 
 . )٤(...﴾ُرُسَلهُ 

 َع المفعوُل ِبِه قوُل الشَّاعِر:وِمَن الشَّواهِد الَّتي ُنِصَب فیها الفاعُل، وُرفِ 
ـــتْ  ـــْد َبَلَغ ـــدَّاجوَن َق ـــراِت َه ـــى الِعی   َعل

ــرُ   ــْت َســْوءاِتِهْم َهَج  )٥(َنْجــراَن َأْو َبَلَغ

َوَعدَّ ابُن هشاٍم ذلَك َمْلَمًحا ِمْن مالمِح كالِم العرِب (َتقاُرُض اللَّفظیِن في 
اَب المفعوِل وعكُسُه عنَد َأْمِن اللَّبِس ، قاَل: والثَّامُن إعطاُء الفاعِل إعر )٦(األحكاِم)

 ، ومنُه قوُل الشَّاعِر:)٧(كقوِلِهْم: (َخَرَق الثَّْوُب الِمْسماَر)، و(َكَسَر الزُّجاُج الَحَجَر)
 

                                                           

(ُمْدِخَل الظِّلَّ َرْأَسُه) أضاَف (ُمْدِخَل)،  الشَّاهد:) البیت ِمَن الطَّویل، لم یقف الباحث له على قائل. ١(
)، ثمَّ نصَب (َرْأَسهُ  ) بِه َعلى االتِّساِع والقلِب، وكاَن وهَو اسُم الفاعِل ِمْن (أدخل) إلى (الظِّلِّ

 . ؛ ألنَّ الرَّأس هو الدَّاخُل في الظِّلِّ  الوجُه أْن یقوَل: ُمْدِخل رأِسِه الظِّلَّ
 ).٣/٤٦٤) ُینظر: ابن السَّرَّاج، األصول في النَّحو (ج٢(

 ).٢/٨٠) ُینظر: الفرَّاء، معاني القرآن (ج٣(

 ].٤٧) [إبراهیم: ٤(

، وهو في دیوانه (ص) البیت ِمَن ال٥( قوُلُه: (َبَلَغْت َسْوءاِتِهْم  الشَّاهُد:). ١٠٩بسیط، لألخطِل التَّغلبيِّ
َهَجُر) فاألصل (َبَلَغْت سوءاُتهم هجرا)، فُقِلَب الكالم وُنِصَب الفاعُل، وُرِفَع المفعوُل ِبِه ِعلى عادِة 

 بعِض العرِب.
 ).٦/٧١٩) ینظر: ابن هشام، مغني اللَّبیب (ج٦(

 ).٦/٧٢٥) ینظر: المرجع السَّابق (ج٧(
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  َغـــَداَة َأَحلَّـــْت ِالْبـــِن َأْصـــَرَم َطْعَنـــةً 
ــرُ   ــَداِئِف والَخْم ــاُت السَّ  )١(ُحَصــْیٍن َعِبیَط

"وقد یحمُلُهْم ظهوُر المعنى َعلى إعراِب ُكلِّ واحٍد ِمَن َعقََّب ابُن مالٍك: 
 . )٢(الفاعِل والمفعوِل ِبِه بإعراِب اآلخِر"

وفي البیِت َنَصَب الشَّاعُر (َطعَنًة)، وَرَفَع (عبیطات) َعلى َجعِل الفاعِل 
 مفعوًال، وهذا ِمْن فلسفِة الكالِم، والتَّالعِب باأللفاِظ.

 
 

 نتائُج الدِّراسةِ 
 

لْت إلیها         َص أهمَّ القضایا والنَّتائِج الَّتي توصَّ یطیُب المقاُم، وَقد َوَصَل البحُث إلى نهایِتِه أْن ُأَلخِّ
 الدِّراسُة، أقوُل وباِهللا التَّوفیُق:

أنَّ لغتَنا  یتَّضُح للقارِئ بعَد دراسِة هِذِه األلفاِظ غیِر المشهورِة في باِبها لدى دارسي اللُّغِة العربیَّةِ        
 العربیََّة فیها الشَّيُء الكثیُر الَّذي یستحقُّ الدِّراسَة والبحَث.

آَن لهِذِه اللُّغِة أْن تُفاخَر بنفِسها وبأهِلها أماَم اللُّغاِت األخرى، وأنَّ ألفاَظها تتَِّصُف بالمرونِة، وأنَّها       
كیكِة، غیِر تحتملُّ األوجَه المتنوِّعَة، الَّتي ال تََتعارُض فیم ا بیَنها َتعاُرًضا ُیؤدِّي إلى النُّطِق باللُّغِة الرَّ

 الرَّاقیِة، وأنَّها لیسْت قوالَب جامدًة. 
وٕاْن َدلَّْت هِذِه األلفاُظ غیُر المشهورِة في باِبها َعلى شيٍء، فإنَّها َتُدلُّ َعلى ِسَعِة األفِق لدى      

قوها ولمسوا ِمْن خالِل هذا التَّذوِق أنَّ هِذِه األلفاَظ تحتمُل الكثیَر واضعي قواعِد هِذِه اللُّغِة، فإنَّهْم ت ذوَّ
.  الكثیَر بما یتَّفُق وسیاَق الحاِل التَّعبیريِّ

واختالُف النُّحاِة حوَل مسألٍة نحویٍَّة ال ُیفسُد للودِّ قضیًَّة، فكلٌّ أدلى بدلوِه، فَمْن أصاَب فتوفیُقُه ِمَن       
طَأ فِمْن نفِسِه، وكلُّهْم اجتهَد، وَیْسَتِحقُّ الثَّناَء َعلى اجتهاِدِه، ولوال هذا الجهُد العظیُم َلَما وَمْن أخ -اهللا

 َوَصَلْتنا اللُّغُة َعلى صوِرتها المهذَّبِة الَّتي نعرُفها.

                                                           

قوُلُه (َأَحلَّْت... َطْعَنًة...  الشَّاهد:) ٢٢٥) البیت ِمَن الطَّویل، للفرزدق، وهو في دیوانه (ص١(
عِبیَطاُت) (طعنة) مفعوٌل ِبِه في اللَّفِظ، وٕاْن كاَن فاعًال في المعنى، و(عبیطات) فاعٌل في اللَّفِظ، 

على هذه  -ي المعنى، و(الَخْمر) معطوٌف على (عبیطات)، وقد أتى الشَّاعرُ وٕاْن كاَن مفعوًال ِبِه ف
وایةِ  بالفاعِل منصوًبا والمفعوِل مرفوًعا على طریقِة: (َخَرَق الثَّوُب المسماَر). و(ُحَصْین) بالجرِّ  -الرِّ

 بدٌل ِمْن (ابن أصرم)، أو عطف بیان علیه.
 ).٢/٦١٢) ابن مالك، شرح الكافیة الشَّافیة (ج٢(
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َل إلیها البحُث:         وِمَن النَّتائِج الَّتي توصَّ
ة: -أوَّالً   النتائج الخاصَّ

میَر الُمستِتَر،اسُم التَّ  -١ وال بأَس في  فضیِل قد یرفُع االسَم الظَّاهَر (غیر مشهور)، وأكثُر ما َیْرَفُع الضَّ
أْن یرفَع اسُم التَّفضیِل االسَم الظَّاهَر؛ ألنَّه َوصٌف ُمْشتقٌّ، والمعروُف أنَّ المشتقاِت ترفُع الظَّاهَر كما 

 ترفُع المضَمَر.
ِم الزَّائدِة (غیر مشهور)، مع أنَّ المشهوَر قد یقُع الفاعُل المجروُر  -٢ لفًظا المرفوُع محالO بعَد الالَّ

ورِة بعَد (ِمْن) أو (الباء) الزَّائدتیِن.  وقوُعُه بهِذِه الصُّ
َمَع الِعْلِم أنَّ ضمیَر المخاطِب َیْستَِتُر  (غیر مشهوٍر)،قد یستتُر الفاعُل (ضمیر الغائب) وجوًبا  -٣

 ْستَِتُر ضمیُر الغائِب جواًزا.وجوًبا، بینما یَ 

ِن (غیر مشهور)، مع أنَّ المشهوَر إعماُل المصدِر  المصدرِ  بعدَ  یأتي الفاعُل مرفوًعا قد -٤ المنوَّ
ًفا بـ (أل). ًنا) أكثُر ِمْن إعماِلِه معرَّ ًنا، وٕاعماُلُه (منوَّ  (مضاًفا) أكثُر ِمْن إعماِلِه منوَّ

، مع أنَّ المتعارَف (غیر مشهور)الشَّرطیَّتین مبتدًأ (إذا) أو  بعَد (إْن) االسِم المرفوِع الواقعِ إعراُب  -٥
 علیِه أنَُّه ُیعَرُب فاعًال لفعٍل محذوٍف یفسُِّرُه المذكوُر بعَدُه.

، والمشهوُر أنَّه ال ُبدَّ لكلِّ فعٍل ِمْن (غیر مشهور) لیَس لها فاعٌل مذكوٌر أو محذوفٌ أفعاٌل هناك  -٦
 أكاَن ظاهًرا أم مستتًرا.فاعٍل، سواٌء 

، وَمَع ذلَك قد ُیحَذُف الفاعُل وجوًبا، َمَع أنَّ الفاعَل األصُل في الكالِم العربيِّ أالَّ ُیحَذُف شيٌء ِمَنهُ  -٧
 ، وال ُیْسَتْغنى عنه؛ ألنَُّه ُرْكٌن أساسيٌّ في الجملِة (عمدة).ُیحَذفُ ال 
فِع. قد یستتُر ضمیُر الغائِب وجوًبا ُمْطَلًقا، -٨ مائِر یختصُّ بضمیِر الرَّ  َمَع أنَّ االسِتتاَر في الضَّ

َفْصُل الفعِل (العامل) َعِن الفاعِل (المعمول) بالمفعوِل ِبِه َمَع أنَّ األصَل في الفاعِل أْن یتَّصَل  -٩
 بعامِلِه؛ ألنَُّه كالجزِء مْنُه.

مع أنَّ المشهوَر في الفاعِل أالَّ یتقدََّم َعلي فعِلِه قد یَتَقدَُّم الفاعُل َعلى عامِلِه (خروٌج َعِن الباِب)  -١٠
 أبًدا.

فَع للفاعِل والنَّصَب  (غیر مشهور) مجيُء الفاعِل منصوًبا، والمفعوُل ِبِه مرفوًعا -١١ مع أنَّ الرَّ
 للمفعوِل ِبِه.

 النَّتائج العامَّة: -ثانًیا
تي تمَّْت مناقشُتها كلَّما َوَجَد الباحُث إلى ذلك سبیًال، تناوَل البحُث آراَء علماِء العربیَِّة األفذاذ، والَّ  -١

حیث أظهرْت هذه الدِّراسُة َتَمیَُّز مجموعٍة ِمْن هؤالِء العلماِء بما قدَّموه ِمْن دراساٍت نحویَّة، كان لها 
، األثُر األعظُم في تنشیِط الدِّراساِت اللُّغویَّة الَّتي عملْت على ِخْدَمِة اللُّغِة العربیَّ  ِة وخدمة النَّصِّ القرآنيِّ
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وما قامت علیه ِمْن دراسات، ممَّا كان له األثُر البالُغ في إیجاِد مجتمٍع علميٍّ متمیِّز قادٍر على مسایرِة 
 التَّطور اللُّغويِّ بكلِّ ما یحمُلُه ِمْن معًنى.

صًال للباب، وهذا ما َذَكَرُه ابن هشام یسمعوَن بیًتا واحًدا فیجعلونه أ -أحیاًنا -َوَجَد الباحُث الكوفیِّینَ  -٢
عادُة الكوفیِّین إذا سمعوا لفًظا في شعر أو نادر كالم جعلوه "الخضراوي حیث نقل عنه السُّیوطيُّ قوله: 

الشَّاذُّ إذا كان له " ، مع أنَّ سیبویه عدَّ الشَّاذ جیًدا إذا كان له وجه، یقول:"باًبا أو فصًال، ولیس بالجیِّد
. والباحث في الشَّواهد الَّتي ُعدَّْت ِمَن الشَّواذِّ، واستشهد بها الكوفیُّون ال یعدم وجود هذا "دوجٌه، جیِّ 

 الوجه.
ل الباحُث ِمْن خالل عرِضِه لآلراء المتعدِّد للمسائل النَّحویَّة الَّتي تناولها بالبحث والدِّراسة إلى  -٣ توصَّ

راِء إْن دلَّ على شيء، فإنَّه یدلُّ على اتِّساع المعرفة، كما یدلُّ على فكرٍة مفاُدها أنَّ اتِّساَع رقعِة هِذِه اآل
 الثَّراء الفكريِّ الَّذي كان یتَّصف به علماؤنا األجالء. 

تبیَّن للباحث أنَّ أنصار المدرسة البصریَّة كانوا األرسَخ َقَدًما واألكثَر تنظیًما للقواعد النَّحویة،  -٤
لطاًنا على اللُّغة، وشواهُدهم كانت أكثَر خضوًعا لالنتقاء واتصاًفا بالدِّقة، وكانت طریقُتهم األقوى س

 .وهذا یدلُّ على أنَّهم محافظون متمسِّكون بالقدیم الرَّاسخ الثَّابت
الواضح  في خروج بعض األلفاظ النَّحویَّة َعْن أصِل  یلعُب الدَّور أو التَّوهم أحیاًنا تجُد التَّأویل  -٥

 باِبها.
هناك اسِتعماالٌت لغویٌَّة ونحویٌَّة، ثََبَت ِمْن خالل البحث والتَّأمُّل أنَّها صحیحٌة مقبولة، فال یجوُز  -٦

 إنكاُرها أو الشَُّك فیها.

 توصیات:
ُتوِصي الدِّراسُة بالمزیِد ِمَن البحِث ِمْن ِقَبِل طالِب الِعْلِم المتخصِّصیَن حوَل الوقوِف َعلى المزیِد        

 األلفاِظ النَّحویَِّة غیِر المشهورِة في بابها بالتَّأمُِّل والتَّحرِّي والبحِث، ُمراِعْیَن ما تتمیَُّز بِه اللُّغُة العربیَّةُ ِمَن 
ِمْن خصائِص السََّعِة والتَّدرُِّج في مستویاِت الفصاَحِة والبالغِة، َمع مراعاِت فقِه الخالِف بیَن النَّحویِّیَن 

وما ال ُیقَبُل، ُمضاًفا إلى ذلَك النَّظرة العلمیَّة الُمنِصَفة ِلَما ُیْوَصُف بأنَّه مشهوٌر، ُیمثُِّل وما ُیقَبُل منُه 
 رأَس الباِب أو غیُر مشهوٍر أو شاذٌّ أو ناِدٌر أو قلیٌل أو ضعیٌف، أو نحَو ذلَك.

َد مواصلَة البحِث ِلِمْن أرا -كما أوصي الباحثیَن اآلخریَن ِمْن بعدى ثانًیا -أوًال  -ُأوصي نفسي
أْن ُیواِصلوا طریَق البحِث حوَل هِذِه األلفاِظ، وما  -في هِذِه األلفاِظ النَّحویَِّة الَّتي َخَرَجْت َعْن باِبها

فالكماُل ِهللا  -أحیاًنا -َأْكَثَرها! وال یمكُن لباحٍث بعیِنِه أْن ُیحیَط بها ُخْبًرا؛ ألنَّنا بشٌر، یعترینا النَّقُص 
قد ُأِتَي َجواِمَع   --ِلَم ال؟ وأنَّه  --لَبَشُر قاصروَن، فهِذِه اللُّغُة ما أحاَط بها إالَّ نبیُّناوحَدُه، وا

 الَكِلِم، وهو أفصُح العرِب َبْیَد أنَّه ِمْن قریش.    
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هذا ما انتهى إلیه الباحُث ِمْن معالجِة المسائل التي خرجت عن بابها التي تخص الفاعل 
 القبول والرِّضا. - -سائًال المولى
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 بیروت. مؤسسة الرِّسالة. –. لبنان (د. ط) الحسین الفتلي.
، أبو القاسم عبد الرَّحمن بن عبد اهللا األندلسي.  - فكر في نتائج ال ).م١٩٩٢ -ه١٤١٢(السُّهیليُّ

 .  دار الكتب العلمیَّة. بیروت. ١. طالنَّحو
تحقیق: عبد السَّالم . الكتابم). ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن َقْنبر. ( -

 . القاهرة. مكتبة الخانجّي.٣هارون. ط
لى ألفیة شرح السُّیوطي ع ).م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١عبد الرَّحمن بن أبي بكر.(جالل الدِّین  ،الّسیوطيّ  -

 .دار السَّالم. القاهرة. ١ط .محمَّد صالح بن أحمد الغرسيتحقیق: . ابن مالك (البهجة المرضیَّة)
في شرح   همع الهوامعم). ١٩٩٨ -هـ١٤١٨عبد الرَّحمن بن أبي بكر. (جالل الدِّین الّسیوطّي،  -

 ة.. بیروت. دار الكتب العلمیَّ ١تحقیق: أحمد شمس الدِّین، ط .َجْمع الجوامع
بَّان - بَّان على شرح األشموني . )م١٩٩٧-هـ  ١٤١٧( أبو العرفان محمَّد بن علّي. ،الصَّ حاشیة الصَّ

 لبنان. دار الكتب العلمیة. -. بیروت١. طأللفیَّة ابن مالك
 .دار صادر. بیروت). دیوان ِشْعر. (د. ط). د. ت. (لبید بن ربیعةّي، العامر  -
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. تحقیق: شرح ُجَمل الزَّجاجيِّ م). ١٩٨٠- ه١٤٠٠.(شبیلياأل علّي بن مؤمنابن عصفور،  -
 . دار األندلس.       اإلسكندریَّة. (د. ط). صاحب أبو جناح

. شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك). م١٩٨٠-ه١٤٠٠ابن عقیل، عبد اهللا بن عبد الرَّحمن. ( -
 راث.. القاهرة. دار التُّ ٢٠تحقق: محمَّد محیي الدِّین عبد الحمید. ط

اللُّباب في ِعَلِل البناء م). ١٩٩٥هـ ١٤١٦الُعْكُبري، أبو البقاء ُمِحّب الدِّین عبد اهللا بن الحسین. ( -
 . دمشق. دار الفكر.   ١. تحقق: عبد اإلله النَّبهان. طواإلعراب

، أبو محمَّد بدر الدِّین محمود بن أحمد بن موسى. (د. ت).  - عمدة القاري شرح صحیح العینيُّ
 . (د. ط). بیروت. دار إحیاء التُّراث العربي.لبخاريا
(د. ط). (د. م). دار عالم . معاني القرآن ).م١٩٨٣-ه١٤٠٣، أبو زكریا یحیى بن زیاٍد. (الفرَّاء -

 الكتب.
 .دیوان ِشْعر م).١٩٨٧-ه١٤٠٧.(، أبو فراس همام بن غالب بن َصْعَصَعة التَّمیميّ الفرزدق -

 یروت. دار الكتب العلمیَّة.. ب١ضبطه: علّي فاعور. ط
 فخر الدِّین قباوة. تحقیق: ُمْشِكل إعراب القرآنم). ١٩٨٥-هـ١٤٠٥القیسّي، مكِّي بن أبي طالب. ( -

 (د. ط). بیروت. مؤسسة الرِّسالة. 
شرح م). ١٩٩٠ -ه١٤١٠. (األندلسي ابن مالك، أبو عبد اهللا جمال الدِّین محمَّد بن عبد اهللا -

 . (د. م). هجر للنَّشر.١: عبد الرَّحمن السَّیِّد وآخرون. ط. تحقیقالتَّسهیل
شرح الكافیة ). م١٩٨٢-ه١٤٠٢. (األندلسي ابن مالك، أبو عبد جمال الدِّین اهللا محمَّد بن عبد اهللا -

افیة  . السَّعودیَّة. دار المأمون للتُّراث.١. تحقیق: عبد المنعم أحمد هریري. طالشَّ
د، أبو العبَّا - . تحقق: محمد عبد الخالق عضیمة. (د. المقتضبس محمَّد بن یزید. (د. ت). المبرِّ

 ط). بیروت. عالم الكتب.
توضیح المقاصد والمسالك بشرح م ). ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨( .بدر الدِّین الحسن بن قاسم ،المراديّ  -

 دار الفكر. . القاهرة.١. تحقیق: عبد الّرحمن علّي سلیمان. طألفیة ابن مالك
. الجنى الدَّاني في حروف المعانيم). ١٩٩٢ -هـ١٤١٣ّي، بدر الدِّین الحسن بن قاسم.( المراد -

 . بیروت. دار الكتب العلمّیة.١تحقیق: فخر الدِّین قباوة وآخرون. ط
- ). . تحقیق: محمَّد الرّد َعلى الّنحاةم). ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ابن َمضاء، أحمد بن عبد الرَّحمن الُقرطبيُّ

 . دار االعتصام.(د. م). ١. طإبراهیم البنَّا
. ٣. طلسان العربم). ١٩٩٣-هـ ١٤١٤( أبو الفضل جمال الدِّین محمَّد بن مكرم. ابن منظور، -

 . دار صادر .بیروت
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مرقاة م). ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الَهَرويُّ القاري، أبو الحسن نور الدِّین عليٌّ بن سلطان محمَّد.(  - 
      یروت. دار الفكر.. ب١. طالمفاتیح شرح مشكاة المصابیح

أوضح ). م١٩٩٣-ه١٤١٤عبد اهللا بن یوسف. ( أبو محمَّد، جمال الدِّین ابن هشام األنصارّي، -
 . راجعه: یوسف البقاعّي. (د. ط). بیروت. دار الفكر.المسالك إلى ألفیَّة ابن مالك

شرح شذور الذَّهب في . )د. تعبد اهللا بن یوسف. ( أبو محمَّد، جمال الدِّین ابن هشام األنصارّي، -
 .سوریا. الشركة المتَّحدة للتَّوزیع. (د. ط). عبد الغني الّدقر. تحقیق: معرفة كالم العرب

شرح قطر ). م١٩٦٣ -ه١٣٨٣عبد اهللا بن یوسف. ( أبو محمَّد، جمال الدِّین ابن هشام األنصارّي، -
 .القاهرة. (د. ن). ١١. طدمحمَّد محیى الدِّین عبد الحمی. تحقیق: النَّدى وبلِّ الصَّدى

مغني م). ٢٠٠٠-هـ١٤٢١عبد اهللا بن یوسف. ( أبو محمَّد، جمال الدِّین ابن هشام األنصارّي، -
 . الكویت. التُّراث العربّي.١. تحقیق: عبد اللَّطیف محمَّد الخطیب. طاللَّبیب عن كتب األعاریب

ل. (د. ط). ابن یعیش، أبو البقاء یعیش بن علّي بن یعیش بن أبي السَّ  - رایا. (د. ت). شرح المفصَّ
 مصر. إدارة الطِّباعة المنیریَّة.
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ِلّیاتِ اإلعالل   في دیواِن الُمَفضَّ

 ِدراَسٌة َوْصِفیٌَّة َتْحلیِلیَّةٌ 
  

 خالد موسى أبو الُعالأ.   د.أسامة خالد حّماد 
 ملخص

ِلیَّ   اِت، ومناقشة آراء علماء یتناول هذا البحث مسائل اإلعالل بالحذف في دیوان الُمَفضَّ
النحو في هذه المسائل، وهي على ضربین: حذف قیاسّي الزم، وحذف قیاسّي عارض، وقد كشفت 
الدراسة اإلحصائیة كثیًرا من الظواهر اللغویة في دیوان المفضلیات، السیما اإلعالل، ما یجعلها 

لدراسُة إلى ثمرٍة من النتائج، فقد مادة خصبة تقوم علیها الكثیر من الدراسات اللغویة، وَخَلَصِت ا
كشفت لنا شیًئا من خصائص اللسان العربي، یتمّثل في المیل السهولة في النطق، والتخفیف على 
اللسان، باتباع سبٍل عدة، كالحذف، ونقل الحركات، والمجانسة بین األسماء واألفعال في البنیة، 

 وغیر ذلك.
ف بعلم األصوات، وكذلك اشتمال اإلعالل بالحذف كما أبانت الدراسة عن اّتصال علم الصر  

 على أحرف العلة والحركات؛ ألّن الحركات ما هي إال أبعاض حروف المّد. 

 
Abstract 

 

This study is about the issues of the substitution by deletion in Al- 

Mufaḍḍalīyāt (The Collection of Poems for al-Mufaḍḍal) and the 

Grammarians' views about these issues, and it has two kinds of 

deletions: the first one is the  compulsory regular deletion and the 

second one is the temporary regular deletion. The statistical studies 

have demonstrated a lot of linguistic phenomena in Al-Mufaḍḍalīyāt: 

the substitution in particular, which can be a rich context the linguistic 

studies may depend on. The study has found some results; it reveals 

some of the characteristics of Arabic language: the easiness in 

pronunciation and no much stress on the tongue, which can be 

achieved by numerous ways, for example, the deletion,  
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the ḥarakāt (vowel marks) transfer, homogenization between the 

verbs and nouns in structure. Moreover, the study has showed that 

there is a link between morphology and linguistics, and that the 

substitution by deletion includes deleting the ḥarakāt and huroof al-

illah (vowels) since the the ḥarakāt look like huroof al-mad ( the 

letters of elongation ).    

 
 المقدمة

رســلین الحمــد هللا ربِّ العــالمین، والصــالة والســالم علــى خــاتم األنبیــاء والم  
 )، وبعد،محمد (

) مـــن الظـــواهر الصـــرفیة المهّمـــة، بـــل هـــي مـــن أدقِّ (اإلعـــاللُتَعـــدُّ ظـــاهرة 
ظـــــواهر الصـــــرف، وهـــــي مـــــن موضـــــوعات الریاضـــــیات فـــــي اللغـــــة العربیـــــة؛ ألنَّ 
التعلــیالت لإلعــالل واإلبــدال هــي تعلــیالت تقتضــي دقــة وتمییــز للباحــث المتمــرس 

یًضــــا فــــي أنَّهــــا تكشــــف لنــــا شــــیًئا مــــن فــــي اللغــــة، وتظهــــر أهمیــــة هــــذه الدراســــة أ
خصائص اللسان العربّي، وذلك أنَّ العرب قد سـلكت فـي كالمهـا طرًقـا؛ مـن أجـل 

 تخفیف النطق، كـالحذف، والقلب، والنقل، والتسكین، والمشاكلة.  
، والـدافع وراء (المفضلیات)أمَّا میدان الدراسة، فقد جعله الباحث في دیوان 

فضــلیات قــد اشـتملت علــى ثــروة لغویـة تســهم فــي الحفــاظ ذلـك یكمــن فــي  كـون الم
على لغتنا العربیة، ناهیك عن كونها من مصادر االحتجـاج اللغـوّي، كمـا أنَّ هـذه 
األشــعار تنتمــي إلــى شــعراء مــن عصــور أدبیــة مختلفــة، مــا ســاهم فــي غنــى هــذا 

 .اإلعاللالدیوان بالظواهر اللغویة، السّیما ظاهرة 
ن مقدمــة، وتمهیــد، وثالثــة فصــول، وخاتمــة، أذكرهــا وتتكـون هــذه الدراســة مــ 

 على النحو اآلتي: 
: وتتنــاول الحــدیث عــن أهمیــة الدراســة، والمــنهج الُمّتبــع فیهــا، والدراســات المقدمــة

 الّسابقة، وخطة البحث، والصعوبات التي واجهت الباحث في دراسته. 



 
 -١٥٥-

 ، ویتضمن اآلتي:التمهید

 المفضلیات. ترجمة للمفضل الضبّي، ولدیوانه  -١

 اإلعالل: مفهومه، وأنواعه.   -٢

 ، وفیه مبحثان:: مسائل اإلعالل بالحذف في المفضلّیاتالفصل األول -٣

 المبحث األول: الحذف القیاسّي في المفضلّیات.
 المبحث الثاني: الحذف غیر القیاسّي في المفضلّیات.

 مباحَث:، وفیه ثالثة : مسائل اإلعالل بالقلب في المفضلّیاتالفصل الثاني
 المبحث األول: مسائل قلب الهمزة.

 المبحث الثاني: مسائل قلب الواو والیاء.
 المبحث الثالث: مسائل قلب األلف.

 ، وفیه مبحثان:: مسائل اإلعالل بالنقل والّتسكین في المفضلّیاتالفصل الثالث
 المبحث األول: اإلعالل بالنقل في الُمفضلّیات.

 سكین في الُمفضلّیات.المبحث الثاني: اإلعالل بالتّ 
 وفیها أهّم النتائج والتوصیات.: الخاتمة

 .المصادر والمراجع

 :تمهید
لِ   -١ ل بن محمد بن یعلى، أحد َتْرَجَمُة الُمَفضَّ : هو أبو عبد الرحمن الُمفضَّ

، )١(كبار علماء الكوفة، كان راویًة عالًما في اللغة واألدب والشعر واألخبار
بِّيُّ نسبٌة إ لى َضبَُّة، وهي قریٌة تقع في بالد الحجاز، وتقع بجوارها قریة والضِّ

) َضبَّةَ )، والمسافة بین ()، القریة التي عاش فیها نبيُّ اهللا یعقوب (بدا(

                                                           

 ).٦/٢٧١٠) الحموّي، إرشاد األریب إلى معرفة األدیب (ج١(
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ل الضبي عارًفا أخبار األدب وأیامها، راویًة )١() سبعون میًال بداو( . وكان المفضَّ
لم ، و )٢(هارون الرشیداسّي لألدب ثقًة، وقد أتى بغداد في عهد الخلیفة العب

لم ال تقول یعرف عنه قول الشعر، وٕانما غلبت علیه الروایة، وقد سئل یوًما: " 
 وأنشد: ،من قوله يبه یمنعن يالشعر وأنت أعلم الناس به؟ فقال: علم

 امَ كَ حْ مُ  انَ ا كَ مَ  هُ نْ ى مِ بَ أْ یَ وَ  يَّ لَ عَ     هُ یئُ دِ رَ  ءَ يفِ یَ  نْ  أَ الَّ إِ  رُ عْ ى الشِّ بَ أَ 
 )٣(امَ حِ فْ مُ  تُ نْ كُ  هِ انِ سَ رْ فُ  نْ مِ  كُ أَ  مْ لَ وَ      هِ یِ شْ وَ  كَ وْ حَ  دْ جِ أَ  مْ لَ  ذْ إِ  ينِ تَ یْ ا لَ یَ فَ 
شهد له ابن سّالم الجمحّي بعلمه في الشعر، وثقته في روایته، یقول في  

من غیر أهل البصرة المفّضل بن  ،أعلم من ورد علینا بالشعر وأصدقهطبقاته: " 
. ال یوجـُد خبٌر عن تاریـخ مولده، ولكن یبقى الظنُّ أنَّه )٤(ّي "كوفال يّ محمد الّضب

ُوِلد في أوائل القرن الثاني الهجري؛ ألنَّه شیوخه الذین أخذ عنهم كانت وفاتهم 
بین مائٍة واثنتین وثالثین إلى مائٍة وثماٍن وأربعین، كما أنه كـان قـد وقع فـي أسر 

ه)؛ ١٤٥المنصـور سنة مائٍة وخمٍس وأربعین ( الخلیفـــة العباســّي أبي جعفــر
ثّم عفا عنه المنصور، وأطلق ، )٥(إبراهیم بن عبد اهللا بن حسنلوقوفه في صّف 

ُل واحًدا من الُقّراء، أخذ قراءته  .)٦(سراحه، وجعله مؤدًبا البنه المهديّ  كان الُمَفضَّ

                                                           

 ). ٨/٣٨٦) السمعانّي، األنساب (ج١(
 ).٣/٢٩٨) القفطّي، إنباه الرواة على أنباه النحاة (ج٢(

)؛ القلقشندي، صبح ٣/٢٩٩) البیتان من الطویل، للمفضل الضبي، ینظر: القفطي، إنباه الرواة (ج٣(
 ). ٢/٣٤٥األعشى (ج

 ).١/٢٣الجمحّي، طبقات فحول الشعراء (ج )٤(

) خرج على الخلیفة المنصور، بعد مقتل أخیه بالمدینة، الذي خرج هو اآلخر على المنصور، وقف ٥(
في صّفه ناٌس من أعیان بني الحسن، وكثیر من الفقهاء والعلماء، ونشبت بینه وبین المنصور 

ات أبوه في سجن المنصور، ابن تغري ه)، وم١٤٥حروٌب، حتَّى تم القبض علیه، وقتل سنة(
 ).   ٢/٣،٤بردي، النجوم الزاهرة (ج

 ).٣/٣٠٢)؛ القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة (ج٢٥) المفضل الضبي، المفضلیات (ص٦(
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د بن عن عاصم بن أبي النجود، ومن شیوخه أیًضا سماك بن حرب، ومجاه
. ومن تالمذته أبو )١(رومّي، وأبو إسحق السبیعي، وسلیمان األعمش، وغیرهم

زكریا الفّراء، وأبو كامل الجحدرّي، ومحمد بن عمر القصبّي، وأحمد بن مالك 
 .)٢(القشیرّي، وأبو عبید اهللا محمد بن زیاد األعرابيّ 

َأرََّخ لوفاته اختلف أصحاب التراجم في تحدید تاریخ وفاته؛ فالحافظ الذهبّي  
، أّما ابن تغري بردي فقد َأرََّخ لوفاته سنة )٣(ه)١٦٨(  سنة مائٍة وثماٍن  وستین
 .)٤(ه)١٧١مائٍة وواحدٍة وسبعین (

ِلّیات  -٢ ِلّیات أقدم المجموعات الشعریة التي وصلتنا مما ُتّعدُّ : الُمَفضَّ الُمَفضَّ
ندیم في (الفهرست) سبب جمع ، وقد ذكر ابن الُصنَِّف في القرن الثاني الهجريّ 

ِلّیات، حیث قال: "  خرج مع إبراهیم بن عبد اهللا بن حسن فظفر به الُمَفضَّ
شعار المختارة المسماة المنصور فعفا عنه وألزمه المهدي وللمهدي عمل األ

ِلّیات  وعشرون قصیدة وقد تزید وتنقص وتتقدم القصائد  وثمانٍ وهي مائة الُمَفضَّ
ِلّیات كان تعلیمیOا تأدیبیOا.فالغ .)٥(" وتتأخر  رض من الُمَفضَّ
وثّمة روایٌة أخرى تقول بأنَّ إبراهیم بن عبد اهللا كان یختبئ عند الُمَفضَّل  

ل قد أخرج له شیًئا من كتبه؛  بعد خروجه على المنصور بالبصرة، وكان الُمَفضَّ
ل یتركه ویخرج، ولّما ر  جع الُمَفضَّل حّتى ال یشعر بالملل عندما كان الُمَفضَّ

وجده قد اختار بعین قصیدة، وجعل علیها عالمة، وكان صاحب ذوٍق رفیٍع في 

                                                           

 ). ٢٤) المفضل الضبي، المفضلیات (ص١(
    ).٣/٢٩٨) القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة (ج٢(
 ).١٠/٤٧١ریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم (ج) الذهبّي، تا٣(

 ).٢/٦٩) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج٤(

 ).٩٤ابن الندیم، الفهرست (ص  )٥(
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الشعر، فأخذها الُمَفضَّل، وزاد علیها عشًرا أخرى، ولّما ظفر أبو جعفر المنصور 
به، كان قد عفا عنه، وألزمه المهدي، فقّدمها إلیه، فقرأها علیه، ثمَّ قرئت على 

ضاف علیها قصائد، وأضاف أبیاًتا في بعض األصمعّي، فاعتمدها، وأ
ِلّیاتومن ثمَّ فإنَّ القصائد التي ُجِمَعْت في . )١(قصائدها لیست جمیعها من  الُمَفضَّ

بِّيِّ نفِسِه. ل الضِّ  اختیار الُمَفضَّ
ِلّیاتوالقصائد في   تنتمي إلى عصور أدبیة مختلفة، فهي موزعة  الُمَفضَّ

وٕاسالمیین، أّم طول القصائد في على شعراء جاهلیین، ومخضرمین، 
ِلّیات ِلّیات، فهي متفاوتة في الطول؛ فقد اشتملت الُمَفضَّ على مقطوعات،  الُمَفضَّ

وعلى قصائد كاملة، أو مقطوعاٍت منها، وال ُیوَجد منهج أو طریقة معینة في 
ِلّیاته إلى أنَّ . ورّبما یرجع اختیاره المقطوعات في )٢(ترتیٌب تلك القصائد ها ُمَفضَّ

أیسر في الحفظ، وتماشًیا والغرَض الذي ُجِمَعْت ألجله، وربَّما ألنَّ الشعراء الذین 
اختار لهم ال یغِلُب علیهم إال المقطوعات، أو أّن المعیار في اختیار ذلك هو 

   الذوق.  
ِلّیاتالتي وردت في  القصائدأمَّا عدد   ت مائًة وثالثین ، فقد بلغ الُمَفضَّ

ِلّیات، فقد بلغ ستًة وستین شاعًرا،  قصیدًة، وأّما ستًة  عدد الشعراء في الُمَفضَّ
وعشرین شاعًرا تُنسب لكلِّ واحٍد منهم قصیدٌة واحدٌة فحسُب، وثمانیٌة وعشرون 

لكلِّ واحٍد منهم قصیدتان، وتسعة شعراء لكلٍّ منهم ثالث قصائَد، وشاعٌر له أربع 

                                                           

 ). ٧٢) إسماعیل، المصادر األدبیة واللغویة في التراث العربي (ص١(
 ).١٠٠بیة واللغویة والمعجمیة (ص) قنیبي والحرباوي، المدخل لمصادر الدراسات األد٢(



 
 -١٥٩-

ثاٍن له خمس قصائد، وهو  ، وشاعرٌ ربیعة بن مقروم الضبيقصائد، وهو 
 . )٢(األكبر الُمَرقُِّش ، وشاعٌر آخر له اثنتا عشرة قصیدة، هو )١(األصغر الُمَرقُِّش 
ل للقصائد، فقد ترك لذائقته الحكم في انتقاء وأّما آلیة اختیار   الُمَفضَّ

، واتَّبع هواه، الشعراء، فلم یتقیَّْد بأسباب االختیار، وٕانَّما سار على هدى ذوقه
. وكان یختار لشعراء مغمورین؛ للتعریف )٣(فكان ینتقي أجود ما یرى لدى الشاعر

بهم، وٕاحیاء شعرهم، واختار أیًضا للُمِقّلین، فلم یأبْه بإیراد شعٍر للعمالقة، كامرئ 
 . )٤(القیس، وطرفة، بل انتقى لمن لیس له شیوٌع في دائرة األدب

لِ و   ها قیمٌة تاریخیٌَّة تتمثَّل في كونها تجمع ّیات قیمٌة علمیٌة كبیرٌة، فلللُمَفضَّ
اختیارات من أجود ما قیل في الشعر القدیم، لشعراء جاهلیین، ومخضرمین، 

لِ وٕاسالمیین، إضافة إلى أّن تلك األشعار موثوٌق بروایتها، كما أنَّ ا ّیات ُتَعدُّ لُمَفضَّ
كاَألْصَمِعّیات، أول كتب المختارات الشعریة، وفاتحًة للمختارات الشعریة األخرى 

ولها أیًضا قیمٌة أدبیٌَّة تتمثَُّل في أنَّها اشتملت على قصائد من أجود ما قیل في 
، كما َتْكُمُن قیمتها العلمیة في أّن صاحبها كان موضع ثقة وأمانة )٥(الشعر القدیم

                                                           

) هو ربیعة بن سفیان بن سعد بن مالك، شاعر جاهلي، من أهل نجد، وكان أجمل الناس وجًها ١(
ومن أحسنهم شعرًا، أشهر شعره حائیته، وهي إحدى المجمهرات، كانت وفاته سنة خمسین قبل الهجرة، 

 ). ٣/١٦الزركلي، األعالم (ج

 

لك بن ضبیعة، من بني بكر بن وائل، شاعر جاهلي، ُولد في الیمن، ) هو عمرو بن سعد بن ما٢(
واتصل مدة بالحارث أبي شمر الغساني ومدحه، واتخذه الحارث كاتبًا له، ومن المؤرخین من یسمیه 
عمرو بن سعد، وربیعة بن سعد، وهو عّم المرقش األصغر، وهذا عم طرفة بن العبد، ینظر، دیوان 

 ).١٤ -٧المرقشین (ص

 ).٧٤إسماعیل، المصادر األدبیة واللغویة في التراث العربي (ص )٣(

 ). ٣) العسكرّي، الصناعتین: الكتابة والشعر (ص٤(

 ).٧٥) إسماعیل، المصادر األدبیة واللغویة في التراث العربي (ص٥(
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وصدق واحترام من معاصریه، ِممَّن أتى بعده، ومّما یدعُم ذلك أنَّه كان من أوائل 
، ولها قیمٌة ُلَغِویًَّة تتمثَُّل في )١(تنبَّه إلى قضیة االنتحال عند بعض الرواةمن 

كونها ُتَشكُِّل ثروًة ُلَغِویًَّة كبیرًة، تقوم علیها الكثیر من الدراسات اللَُّغِویَّة، وقیمُة 
 الكتاِب أیًضا بكثرِة شروحاته.

لِ وقد شرح ا  ّالِء، منهم أبو القاسم بن محمد ّیاِت ُثلٌَّة ِمَن العلماِء اَألجِ لُمَفضَّ
ه)، وأبو ٤٢١ه)، وأبو عليٌّ أحمُد ْبُن محمٍد المرزوِقيُّ (ت٣٠٥األنبارّي (ت

 . )٢(ه)٥٠٢زكرّیا یحیى ْبُن عليِّ ْبِن الخطیِب التبریزّي (ت
 اإلعالل: مفهومه، وأنواعه -ثانًیا

 : اإلعاللمفهوم    -١
)، الرباعيّ  مصدر: لغةً  :" وَعلَّ الرجُل َیِعلُّ من المرض، نظوریقول ابن م(أعلَّ

وتعّلل باألمر واعتّل، أي: تشاغل، والُعاللة ما تعللت به، أي: لهوت به، والعلُة: 
 .)٣("المرُض 

وُیَسمَّى اإلعالُل تعلیًال ، )٤(تغییر یصیب أحرف العلة تخفیًفا: هو اصطالًحا
ها وتغّیرها ُألحقت بأحرف . وقد ألحقت بها الهمزة؛ لكثرة تبّدل)٥(واعتالًال أیًضا

" والهمزة كالحرف الصَّحیح، غیر َأن َلَها حاالت  یقول األزهرّي:العّلة، وفي ذلك 
من التَّْلیین والَحْذف واإلبدال والتَّحقیق، تعتّل ِفیَها، فُألحقت باألحرف المعتلة 

كما أّن الهمزة  .)٦(الُجوف، َوَلْیَست من اْلجوف، ِإنََّما ِهَي حلقیة ِفي أْقَصى اْلحلق"

                                                           

 ).٩٤) الطرابلسي، حركة التألیف عند العرب (ص١(

 ).١٠٨، ١٠٧) مكي، دراسة في مصادر األدب (ص٢(

 ).٤٧١ -١١/٤٦٧) ابن منظور، لسان العرب (ج٣(
 ).١/٩٤) ابن الحاجب، الشافیة في علم التصریف والوافیة نظم الشافیة (ج٤(
 ).٢٣٤، ١/٢٣٣) التهانوّي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (ج٥(

 ).١٥/٤٩٠) األزهرّي، تهذیب اللغة (ج٦(
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وبالتالي ؛ ألّنها نصف األلف، وهي هوائیة كأصوات العّلة، ُأْلِحَقْت بأحرف العلة
 .اإلعالل هو ذلك التغییر الذي یطرأ على أحرف العلة، وعلى الهمزة فإنّ 

وتكمُن أهمّیة اإلعالل في التخفیف وتسهیل النطق، وهذا ما أشار إلیه   
ذلك أّن النطق بالكلمة حین یصیبها اإلعالل  ابن الحاجب في تعریفه لإلعالل؛

، كما أن اإلعالل یفید في )١(أیسر من النطق بها على أصلها قبل اإلعالل
 . )٢(التعرف على أصل الكلمة، ما یسّهل عملیة البحث عنها في المعاجم العربّیة

  :أنواع اإلعالل  -٢
، أو الهمزة إسقاُط حرٍف ِمْن أحرِف العلةِ  هو: اإلعالل بالحذف  -أ 

 . )٣(من بناء الكلمة
، أّما القیاسّي )٤(سماعيّ  والحذُف في البنیة نوعان: األول قیاسّي، واآلخر      

فهو الحذف الذي تتعرض له بنیة الكلمة؛ نتیجة لوجود علة صرفیة، كــالتقاء 
ساكنین، أو ثقل، وأّما الحذف غیر القیاسّي فهو: الحذف االعتباطي، الذي 

والحذف القیاسي على ضربین:  .)٥(بنیة الكلمة لغیر علة صرفیةتتعرض له 
 .)٦(الزم، كحذف الهمزة والواو، وعارض، للوقف أو للجزم أو اللتقاء ساكنین

تحویُل أحِد أحرِف العلِة أو الهمزة حرًفا آخر منها، هو  :اإلعالل بالقلب  -ب
واٌء أكان الحرفان بینما عّرف اإلبدال بأّنه إسقاط حرٍف وٕاحالل آخر مكانه، س

 .)٧(معتلین، أم صحیحین، أم مختلفین
                                                           

 ).٥/٢٩٥) السیرافي، شرح كتاب سیبویه (ج١(

 ).٨٨، دراسات في علم الصرف (ص) درویش٢(

 )، بتصّرف.٢٧) المیداني، نزهة الطرف في علم الصرف (ص٣(

 ).٣٣٣شرح الملوكي في التصریف (ص ) ابن یعیش،٤(

 ).١٣٨) الحمالوي، شذا العرف (ص٥(

 ).٣٤٤شرح الملوكي في التصریف (ص ) ابن یعیش،٦(

 ).٤/٧٥٧) النحو الوافي (ج٧(
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قلٌب عن أصٍل، نحَو: قلب الواو یاء في (میقات)،  والقلُب ثالثُة أنواٍع:      
قلٌب عن زائٍد، نحَو: قلب ألف (ضاربة) واًوا عند تكسیرها، ، و واألصل: ِمْوقات
أللِف المنقلبِة قلٌب عن حرٍف منقلٍب عن آخر، نحَو: قلُب ا، و فتقول: ضوارب

 .)١(عن واٍو همزًة في (ُدعاء)
 :اإلعالل بالنقل  -ت

هو نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحیح قبله، وهو نوعان:   
غیر وٕاعالٌل  ،، نحَو: َیُقوُل، و: َیِبیُع، واألصُل: َیْقُوُل، و: َیْبِیعُ مجانٌس إعالٌل 
وقد یتبع ، )٢(َوف، و: ُیْخِوفُ ، نحو: َیَخاُف، و: ُیِخیُف، واألصل: َیخْ مجانسٍ 

 .)٣(اإلعالَل بالنقل قلٌب، أو حذٌف، أو قلٌب وحذفٌ 
هو حذف حركة حرف العّلة؛ تجّنًبا للثقل،  :اإلعالل بالتسكین  -ث 

، أو ، نحَو: َیْدُعو، واألصُل: َیْدُعوُ المعتّل اآلخر بالواوالفعل المضارع ویقع في 
االسم المنقوص المعرفة في حالتي أیًضى في  ویقع ، نحَو: َیْقِضي،بالیاء المعتل

أو غیر الزمة، نحو: اِعي ، سَّ نحو: السواء أكانت الیاء الزمة، الرفع والجّر، 
 )٤(الدَّاِعي

ِلّیاتِ  الالزم في يُّ یاسِ قِ الْ  فُ ذْ حَ مبحث األول: الْ ال  اْلُمَفضَّ
الزمة، فهذا اْلَحْذُف اْلِقیاِسيُّ الالزم: هو الحذف الذي یقع؛ لوجود عّلة   

الحذف معتدٌّ به، الزٌم للزوم عّلته ویجرى على كّل كلمة ُوِجَدْت فیها هذه 
 . ویقع في حرفین: الواو، والهمزة.)٥(العلة

                                                           

 ).٢٣٣، ٢٣٢لمیّسر (ص) عكاشة، علم الصرف ا١(
 )، بتصرُّف.١٣٦) الحمالوي، شذا العرف في فنِّ الصَّْرف (ص٢(

 ).٢/١١٤) الغالییني، جامع الدروس العربیة (ج٣(

 ، بتصرف. ١١٤، ١١٣) ینظر، المرجع السابق، ص٤(

 ).٣٤٤) ابن یعیش، شرح الملوكي (ص٥(
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 في الحاالت اآلتیة: الزًما اتحذف الواو حذًفا قیاسیO : حذف الواو -أوًال 
 كسرة،و  وقعت فاًء بین یاءٍ  إذا وذلك ):َیفِعلالمضارع على وزن (الفعل  -١

وكان المضارع على وزن (َیفِعل)، وماضیه على وزن (َفَعَل)، نحو: وعد، ووزن؛ 
ول في المضارع: َیِعُد، وَیِزن؛ فحذفت الواو؛ لوقوعها بین الیاء والكسرة، وذلك ـتقف

 .)١(مستثقل

ویرى سیبویه أن أصل هذا الباب على (یفُعل)، فاستُثِقلت الواو مع الیاء،  
لضمة أثقل، فآل هذا الباب إلى باب (یفِعل)؛ فوقعت الواو بین كما أن الواو مع ا

، وقد اجتمعت في الفعل ثالثة أشیاء ثقیلة: الیاء، )٢(الیاء والكسرة؛ فُحِذفت الواو
والواو، والكسرة، ناهیك عن ثقل الفعل، ولم ُتحَذف الیاء وال الكسرة، على الرغم 

اء لبناء المضارع، كما أن حذفها من ثقلهما أیًضا، إنما حذفت الواو؛ ألنَّ الی
یؤدي إلى االبتداء بالواو، وذلك مكروه؛ فلم تحذف الیاء، كما لم تحذف الكسرة؛ 
ألنها دلیل على وزن الفعل، فكان األجدر حذف الواو على الرغم من سكونها 

 .)٣(وضعفها، لكنها أثقل
الالزم والمتعدَّي، وقد َفسََّر الكوفیون سقوط الواو بأنَّ ذلك تفرقٌة بین الفعل  

ال لمجیئها بین الیاء والكسرة، والالزم نحو: وجل یوجل، ووحل یوحل، والمتعدِّي 
 .)٤(نحو: وعد یعد، ووزن یزن

دَّ علیهم بأنَّ ثمة أفعاًال رَ في ذلك، وَ  األنباريابن أبو البركات خالفهم وقد  
ب ینم، كما ردَّ الزمًة ُحِذَفْت منها الواو، نحو: وكف البیت یكف، وونم الذبا

                                                           

 ).٢٨١، ٢٨٠) ابن عصفور، الممتع الكبیر في التصریف (ص١(

 ).٥٣، ٤/٥٢) سیبویه، الكتاب (ج٢(

 ).٣٣٥، ٣٣٤) ابن یعیش، شرح الملوكي (ص٣(

 ).٢/٦٤٤اإلنصاف (ج ) ابن األنباري،٤(
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علیهم بأنَّ الواو في یوَجل، ویوَحل لم ُتْحَذْف؛ ألنَّ العین بعدها مفتوحة، ویشترط 
 .)١(لحذفها أن تأتي بین الیاء والكسرة

المضارع المبدوء بالهمزة والتاء والنون على (َیْفِعل)؛ حتى  لَ مِ وقد حُ  
 .)٢(تتجانس األفعال، وال یختلف باب المضارع

الواو في بعض األفعال، على الرغم من انفتاح ما بعدها،  وقد ُحِذفت 
نحو: َیَسُع، وَیَطُأ، وأصلها: َیْوِسع، وَیْوِطئ؛ فُحِذَفِت الواو، ثم فتحت عین 
الكلمة؛ ألجل حرف الحلق؛ فإذا وقع حرف الحلق الًما لـ (یفِعل) ُفِتَحت العین، 

الحلق ثقیلة، والفتحة تزیل هذا ؛ ألنَّ أحرف )٣(وٕاذا وقع عیًنا ُفِتَحت العین ذاتها
ال اعتبار للفتحة في المضارع (َیْفِعل) إذا كانت ف . ومن ثمّ )٤(الثقل؛ لخفتها

عارضة؛ حیث یتم الحذف بناء على الحركة األصل، أما لو كانت الفتحة 
 أصلیة، فال تسقط الواو، نحو: َیْوَجل، وُیْوَعد. 

، على الرغم من انفتاح ما بعدها، وأمَّا الفعل (َیَذُر) فقد سقطت منه الواو 
حلق في موضع العین، وال الالم، وأصلها (َیْوِذُر)؛ حیث  وعدم وجود حرف

الواو، ثم  انفتحت العین؛ إلحاًقا لها  انحصرت الواو بین الیاء والكسرة؛ فحذفت
 .)٥(بالفعل (َیَدع)

في  األمر مجرى المضارعفعل یجرى : إذا وقعت الواو فاًء لفعل األمر  -٢
الحذف؛ َفُتْحَذُف الواو منه، كما ُحِذَفْت من المضارع؛ ألنَّ األمر والمضارع 
ُمْجَتِمَعان في الوزن والمعنى، والدلیل على ذلك أنَّ المضارع المبدوء بالم األمر، 

                                                           

 .٦٤٥) المصدر السابق، ص١(

 ).٣/٣٠٧) ابن الّسراج، األصول في النحو (ج٢(

 ).٢٠٦) ابن جني، المنصف (ص٣(

 ).٢/٥٨) أبو الفداء، الكناش في فني النحو والصرف (ج٤(

 ).٣٧٧) الثمانیني، شرح التصریف (ص٥(
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نحو: ِلَتِعْد یوافق األمر، نحو: ِعْد وزًنا ومعًنى، ولو لم ُیْحَمِل األمر على 
القلب، فتقول: ِاْیِعْد، وهذا مستثقٌل؛ لوقوع الیاء بین  المضارع، القتضى ذلك

 .)١(كسرتین؛ فكان القصد إلى الحذف
ُتْحَذُف واو المصدر وفق أربعة شروط، : إذا وقعت الواو فاًء للمصدر  -٣

 هي:

 أن تكون محذوفة من فعله.  -أ
ا أن تكون الواو مكسورة، وذلك مستثقٌل، فإذا تحقََّق هذان الشرطان معً   -ب

ُحِذَفِت الواو، وٕاال لم ُتْحَذْف؛ فالواو في المصدر: ِوَصال لم ُتْحَذُف؛ 
ل؛ فلم ُتْحَذُف من: َواَصَل، والواو في  ، و )الَوْعد(النتفاء الشرط األوَّ

 .    )٢(لم ُتْحَذْف؛ لعدم تحّقق الشرط اآلخر )الَوْزن(
لواو إال شذوًذا، أن تكون مصدًرا، نحو: ِعَدة؛ فلو كانت اسًما لم تحذف ا  -ت

 كلٌّ كون ی، وُیحَتَمل أن )لألرض الموحشة(نحو: ِرَقة (للفضة)، وِحَشة 
 مصدًرا یوصف به. )ِحَشة(و )ِرَقة(

 . )٣(أال تكون مصدر هیئة، نحو ِوْعَدة، وِوْقَفة  -ث
والمصدُر یتبُع فعَلُه صحًة، نحو: الوذُت لواًذا، واعتالًال، نحو: لذُت لیاًذا؛  

الواو من المصدر كما ُحِذَفْت من المضارع، ذلك أنَّ من أغراض لذلك حذفت 
ومن األمثلة على هذا الحذف: ِعَدة،   .)٤(الحذف المشاكلة والموافقة

، حیث ُنِقَلْت حركة فاء الكلمة إلى عینها، )ِوْزنٌ (، و)ِوْعدٌ (وِزَنة، واألصل: 

                                                           

)؛ ناظر الجیش، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد ٣٤٠) ینظر، ابن یعیش، شرح الملوكي (ص١(
 ).١٠/٥١٩٤(ج

 ).٢٣٤) ابن إّیاز، شرح التعریف بضروري التصریف (ص٢(

 ).٣/١٦٣٣) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك (ج٣(
 ).٢٣٤إّیاز، شرح التعریف بضروري التصریف (ص ) ابن٤(
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 ،)١(الواو حذفالواو یاًء، فتُ فصارت الفاء ساكنة: اْوِعٌد، و: اْوِزٌن، وال یجوز قــلُب 
، وفي ذلك )ةٌ ــــلَ ــعِ (لى وزن ــ، ع)ةٌ ــِزنَ و(، )َدةٌ ــعِ (ارت: ــصـ، فاءٌ ــا تـــــعنه ُیَعـــوَُّض و 
  األنبارّي:ابن ول ـــیق

القیاس فیما ُحِذَف منه المه أن ُیَعوَّض بالهمزة في أوله، وفیما ُحِذَف منه فاؤه  "
 . )٢(" آخره أن ُیَعوَّض بالهاء في

قد ، و دون شرطٍ سیبویه جواز إسقاط هذه التاء (تاء العوض)  ویرى  
رجال ال تلھیھم تجارة وال بیع عن ذكر هللا وإقام الصالة ﴿ ى:لاستشهد بقوله تعا

، واشترط الفرَّاء أْن )٣(﴾وإیتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فیھ القلوب واألبصار
 یقوم المضاف إلیه مقامها، واستشهد بقول الشاعر:

 )٤(َوَعُدوااَألْمِر الذي  ِعدَ إنَّ الَخِلیَط َأَجدُّوا الَبْیَن َفاْنَجَرُدوا    َوَأْخَلُفوَك 
 

 .(٥): ِعَدَة األمرِ والمقصود
التاء جاءت عوًضا عن حرف  إلى رأي الفرَّاء؛ ألنّ  الباحث میلُ یو   

محذوف، وال یجوز حذفها إال إن قام مقامها شيٌء، كما قامت (َعَشَر) مقام نون 
 المثنى في العدد المركب (اثني عشر).

                                                           

 )، بتصرُّف.٣٤٠، ٣٣٩) ابن یعیش، شرح الملوكي (ص١(

 ).١/١٠) ابن األنبارّي، اإلنصاف (ج٢(

 ).٤/٨٣]؛ سیبویه،  الكتاب (ج٣٧) [النور:٣(

)؛ ابن ٣/١٧٤) البیت من البسیط، وهو للفضل بن عباس، انظر، ابن جني، الخصائص (ج٤(
 ).٤/١٤٩)؛ األشموني، شرح األشموني أللفیة ابن مالك (ج١/٦٥١العرب (ج منظور، لسان

 ).٢/٢٥٤) الفراء، معاني القرآن(ج٥(
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لكلمة؛ " لئال تحذف في ولم تحذف الواو إال بعد نقل حركتها إلى عین ا  
المصدر واو متحركة؛ فیزید االسم على الفعل في اإلعالل، واالسم فرع على 

 .     )١(" الفعل في ذلك، فإذا لم ینحط عن درجة الفعل فیساویه، فأما أن یفوقه فال
أمَّا الجمع بین الواو والتاء، بین الُمَعوَِّض والُمَعوَِّض عنه، كما في قوله   
: أْن تكون (ِوْجَهٌة) أحدهماففیه احتماالن، ، )٢(﴾..ولكل وجھة ھو مولیھا.﴿تعالى:

: أْن تكون واآلخرمصدًرا جاء على األصل دون إعالل؛ تنبیًها على األصل، 
 .)٣( اسًما للقبلة، ال مصدًرا

 :الدراسة التطبیقیَّة
 :حذف الواو من الفعل المضارع   -١

  ي خمسِة أفعاٍل، منها:  وقع هذا النوع من الحذف ف: باب (فَعل یفِعل)    -أ
 حاجب بن حبیب األسدّي:)، وذلك في قول یِردالفعل ( -

 )٤(ُسدَّ ُمرَّاُنَها دْ قَ ُعَماَن وَ     ُوُروَد الَقَطا  َیِرْدنَ َوُهنَّ 
وقعت ماضیه (َوَرَد)، فِعل)، ُد، على زنة (یَ رِ )، َوَأْصُلُه: َیوْ ِردُ الفعل (یَ الشاهد: 

ُحِذَف ما یقابلها في المیزان؛ و  ،؛ ِلِثَقِلهاِذفت الواوالواو بین یاء وكسرة؛ فحُ 
 )، على وزن (َیِعُل).    ِردُ فصارت صورته (یَ 

 )، ورد في قول الخصفّي المحاربّي:َیِطدُ الفعل ( -
 
 

                                                           

 ).١٠/٦١) ابن یعیش، شرح المفصل (ج١(

 ].١٤٨) [البقرة: ٢(
 ).٣٧٩) الثمانیني، شرح التصریف (ص٣(

ِلّیات (ص) البیت من المتقارب، لحاجب بن حبیب األسدي، لیس في دیوانه، ینظر: ا٤( )؛ ٣٦٩لُمَفضَّ
 ).٢٢٠األصمعیات (ص
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 )١(یاٍن وَأْعَجَماَمْن َفْوَقها ِمْن ذي بَ بِ     ْت مَ ْرتَ ا مُ الهُ وْ لَ  األرَض  َیِطُدونَ ُهُم 
؛ فُحِذفت الواو؛ لوقوعها بین یاء مفتوحة ِطدُ )، وأصُلُه: َیوْ ِطدُ یَ الفعل (الشاهد: 

 وكسرة.
)؛ بكسر الدَّال، من الدَّعة، ولم ُیذكر هذا الفعل بكسر الدال َیِدعُ الفعل ( -

 سوید بن أبي كاهل الیشكرّي:، وقد ورد هذا الفعل في قول )٢(في المعاجم
َق الَعْیَن َخَیاٌل َلْم   )٣(ؤاِدي ُمْنَتَزعْ فُ ُسَلْیَمى فَ  نْ مِ        َیِدعْ َأرَّ

 َرْغمَ  عین الفعل مكسورة،و ؛ فحذفت الواو، ِدعُ أصله: َیوْ ، )َیِدعُ : الفعل (شاهدال
نَّ الفعل المعتل فاًء ال تضبطه قاعدة؛ ألنه قلیٌل، فإن كان ألأّنها حرف حلق؛ 

 ووَعظ یِعظ، ،عینه أو المه من أحرف الحلق، فقد یأتي بالكسر، نحو: َوَعَد َیِعدُ 
 .)٤(، ووَدع یَدعُ بالفتح، نحو: َوَضَع َیَضعُ  وأ

وقع في خمسَة عشَر موضًعا، ومن : باب (فَعل یفِعل)قیاس الحمل على   -ب
 ذلك: 

 ورد في قول الحارث بن حلزة:وقد )، َتِهُص الفعل ( -
 )٥(اْلَحَصى ِبَمَواِقٍع ُخْنسِ  َتِهُص      َأْنِمي ِإلى َحْرٍف ُمَذكََّرٍة 

                                                           

ِلّیات (ص١( )؛ ابن ٣٢٠) البیت من الطویل، للخصفي المحاربي، لیس في دیوانه، ینظر: الُمَفضَّ
 ).٣٠٥، ١/٣٠٤المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب (ج

ِلّیات (ص٢( بِّّي، الُمَفضَّ ل الضِّ  ).١٩٥) الُمَفضَّ

)؛ ابن ١٩٥؛ ینظر: المفضلیات (ص٢٨بن أبي كاهل في دیوانه ص) البیت من الرمل، لسوید ٣(
 ). ٤/٢٥٣)؛ الحموي، معجم البلدان (ج٨/٣٨٢منظور، لسان العرب (ج

 ).٣/٣١٠)؛ السیوطي، همع الهوامع (ج٦٢) الرعیني، إقتطاف األزاهر والتقاط الجواهر (ص٤(

)؛العسكري،الصناعتین ١٣٣ِلّیات(ص)؛ ینظر: الُمَفضَّ ٤٩) البیت من الكامل، للحارث في دیوانه(ص٥(
 ).٤٥٣(ص
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حذفت الواو، على الرغم من عدم ف؛ ُص هِ )، واألصل: َتوْ ُص هِ الفعل (تَ  الشاهد: 
عین ، و )؛ لئال تختلف األفعالَیِهُص وقوعها بین یاء وكسرة؛ حمًال لها على(

 مع أنها حرف حلق.مكسورة،  الفعل

 )، ورد في قول الحادرة:َتِخدُ الفعل ( -
 )١(َیْعُدو ِبُمْنَخِرِق الَقمیِص َسَمْیَدعِ      ا ــــــــاِل وكلُّهـــَي بالرِّحـــالَفیافِ  ِخدُ تَ 

ُد)؛ خِ على (یَ  لفعلحذفت الواو؛ حمًال لف ُد،خِ ُد)، واألصل: َتوْ خِ الفعل (تَ  الشاهد:
 من باب المجانسة. 

 )، وذلك في قول ربیعَة ْبِن مقروٍم:َتِرعُ الفعل ( -
 )٢(اْمِتَناعُ  َتِرعِ م َفَلجَّ بها ول     وقالْت ِإنَُّه َشْیٌخ َكبیٌر 

، من باب قیاس الحمل، الواو ُأسِقَطت، ِرعُ )، واألصل: َتوْ ِرعُ الفعل (تَ  الشاهد:
 .لئال تختلف األفعالو 
 )، في قول الُمَرقِِّش األكبِر:َتِقُص الفعل ( -

 )٣(ُمَطواِئها ىُخِلَقْت َمَعاِقُمها َعلَ      الذُّباَب ِبَطْرِفها  َتِقُص بُمحالٍة 

جرًیا  حذفت الواو من الفعل؛ماضیه (َوَقَص)،ف)،َتِقُص الفعل (:الشاهد
 .ِقُص )، وأصله: َتوْ َیِقُص على(

  وقع هذا النوع من الحذف في خمسِة أفعاٍل، منها:  : ل)ل یفعَ باب (فعَ    -ت
 الُمَزرُِّد:)، وذلك في قول َیَذرُ الفعل ( -

                                                           

ِلّیات (ص٣٢١) البیت من الكامل، للحادرة في دیوانه (ص١( )؛ ابن حمدون، ٤٧)؛ ینظر: الُمَفضَّ
 ).٣٩٤/ ٣التذكرة الحمدونیة (ج

ِلّیات (ص٣٢) البیت من الوافر، لربیعة بن مقروم في دیوانه (ص٢(  ).١٨٦)؛ ینظر: الُمَفضَّ
ِلّیات (ص٨٤كامل، للمرقش األكبر في دیوانه (ص) البیت من ال٣( )؛ وبال نسبة ٢٣٤)؛ ینظر: الُمَفضَّ

 ). ١٢/٦١٤في لسان العرب (ج
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ُز غایاٍت وإِْن َیْتُل عاَنٍة                              )١(ِفیها ُمَخاِیلُ  َذْوٍد عاثَ كَ  َیَذْرها     ُمبرِّ
الواو، ثم انفتحت العین؛ إلحاًقا  ، حذفتوأصلها (َیْوِذُر) ،)َیَذرُ الفعل ( الشاهد:

 .)٢(لها بالفعل (َیَدع)
 ثعلبَة ْبِن ُصَعْیٍر:)، ورد في قول َیَدأُ الفعل (  -

 (٣)الَعُدوَّ َزِئیُرُه للزَّائرِ  َدأُ یَ       ةٍ رَّ ِذي مِ  بمقالٍة ِمْن حاِزمٍ 

 لتخّفف ثقل الداُل؛ ، فحذفت الواو، ثم ُفِتَحتْ ئُ ) وأصله: َیْودِ أُ َیدَ الفعل (الشاهد: 
  .حرف الحلق

 سوید بن أبي كاهل الیشكرّي:)، ورد في قول َیَلعُ الفعل ( -

 (٤)یَلعْ والشَّاُة  یْخَتِلیَن اَألرَض        ِه ــــــــنَّ عَلى ُمْهَلتِ ـــــــــــَفَترَاهُ 

 ؛ ألنهاالكلمة ُع؛ َفُحِذَفِت الواو، ثم فتحت عینلِ وأصله: َیوْ  ُع)،لَ الفعل(یَ  الشاهد:
 حرف حلق.

وقع هذا النوع من الحذف في سبعِة : ل)باب (فَعل یفعَ قیاس الحمل على    -ث
 موضَع، ومنها: 

 :سبیع بن الخطیم التیميورد في قول وقد )، َتَزعُ الفعل ( -
 
 

                                                           

ِلّیات(ص٣٧) البیت من الطویل، للمزرد في دیوانه (ص١( )؛ ابن أبي الفرج ، ٩٦)؛ ینظر: الُمَفضَّ
 ).٢/٣٢٢الحماسة البصریة (ج

 ).٣٧٧) الثمانیني، شرح التصریف (ص٢(
ِلّیات (ص )٣( )؛ ابن ١٣١البیت من الكامل، لثعلبة بن صعیر، ولیس في دیوانه، ینظر: الُمَفضَّ

 ).١/١٦١المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب (ج

ِلّیات (ص٢٩) البیت من الرمل، لسوید بن أبي كاهل  في دیوانه (ص٤( )؛ ١٩٧)، ینظر: الُمَفضَّ
 ).٨/٤١٠، لسان العرب (ج)؛ ابن منظور٣/٢٩١الشیباني، كتاب الجیم (ج
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َبا َرْیعاَنُه وَدَنْت لَ  َزعُ تَ   )١(ِعظاَمُهنَّ َضِعیفُ َیُنْؤَن ُدُلٌح      ُه الصَّ

مفتوحة؛  والزاي، للمجانسة حذفت الواو؛ف ُع؛زِ وأصله: َتوْ  )،عُ زَ تَ ( الفعل الشاهد:
 حرف الحلق. ألجل 

 :عمِرو ْبِن األهتمورد في قول وقد )، َتَهبُ الفعل ( -
 )٢(یرُ تِ وجاِهْدُهْم ِإذا َحِمَي القَ       َتَهْبُهمْ وإِْن َجَهُدوا علیَك فال 

 فتحت الهاء؛و أسقطت الواو إلحاًقا بـ(َیَهب)،  ،ْوِهبَ تَ : هأصل ،)َهبُ تَ الفعل(الشاهد:
.  ألنَّه حرٌف حلقيٌّ

 الُحَصین بن الُحَمام الُمرِّي:)، وذلك في قول َیَطأُ الفعل (: ل)ل یفعَ باب (فعِ   -ج
 )٣(اـــــَن ِإالَّ َتَجشَّمَ ــــا َیْجِریـــارًا فمــَخبَ      ى وِمن ِقَصِد الَقَنا ِمن الَقْتلَ  َیطْأنَ 
ثمَّ ُفِتَحت الطاء؛ ألنَّ  حذفت الواو،، فالفعل (َیَطأ)، واألصل: َیْوِطئالشاهد: 

الهمزة بعدها حرف حلق وقع الًما لـ (یفِعل). وُیَعدُّ الفعل (َیَطأ) أیًضا من األفعال 
 . )٤(تي جاءت على َفِعَل َیْفِعلالشاذة ال

 المثقب العبدّي:)، وذلك في قول َیَسعُ الفعل ( -
 )٥(َأفاِعیَلُه َحْزُم الُمُلوِك وُجوُدها      َیَسعْ ِإلى َمِلٍك َبذَّ الُمُلوَك فلْم 

                                                           

ِلّیات(ص١( )؛ األصمعیات ٣٧٤)البیت من الكامل، لسبیع بن الخطیم، ولیس في دیوانه، ینظر: الُمَفضَّ
 ). ٢٢٣(ص

ِلّیات (ص٨٥) البیت من الوافر، لعمرو بن األهتم، في دیوانه (ص٢(  ). ٤١٠)، ینظر: الُمَفضَّ

ِلّیات (ص٨٦في دیوانه ص ) البیت من الطویل، للحصین بن الحمام المري٣( )؛ ٦٦، ینظر: الُمَفضَّ
 ).٢٩٧المرزوقي، شرح دیوان الحماسة (ص

 ).٢٨٤) ابن عصفور، الممتع الكبیر في التصریف (ص٤(

ِلّیات (ص١٠٥) البیت من الطویل، للمثقب العبدي في دیوانه (ص٥( )؛ ابن ١٥١)، ینظر: الُمَفضَّ
 ).١٢٨المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب (ص
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الواو بین الیاء والكسرة؛ َفُحِذَفْت،  فوقعتُع، سِ ُع)، وأصله: َیوْ سَ الفعل (یَ الشاهد: 
وقع هذا النوع من : ل)ل یفعَ باب (فعِ قیاس الحمل على    -ح .ت الالمثم انفتح

 الحذف في ثالثِة مواضَع، منها:
 :ذو اإلصبع العدوانيّ ورد في قول وقد )، َتَسعُ )، و(َتَدعُ الفعالن ( -

 (١)َتَسعاَلْوِمي وَمهَما ُأِضْع َفَلْن       َتَدَعاِإنَُّكَما َصاِحبيَّ َلْن 

 )َیَدعُ حیث ُحِذَفت الواو؛ حمًال لها على ((َتَدُع)، و(َتَسُع)،  نالفعالالشاهد: 
، والفعل (َوِسع َیَسُع) من باب (وِطئ والالم مفتوحة ألجل حرف الحلق و(َیَسُع)،

 .أیًضا من األفعال الشاذةَیَطأ) 
)، وذلك في قول َیليوقع في موضٍع واحٍد، الفعل (: ل)ل یفعِ باب (فعِ   -خ

 المثقب العبدّي:
  )٢(َیِلیِنيُأریُد الَخْیَر َأیُُّهما      وما َأْدِري ِإَذا َیمَّْمُت َأْمرًا   
من األفعال الشاّذة من وهو : َیْوِلي؛ فُحِذَفِت الواو، أصلهالفعل(َیِلي)،  :الشاهد

 .)٣(َیْفِعُل) باب (َفِعلَ 
، منها: قول اموضعً  ثالثَة عشرَ ورد في : حذف الواو من فعل األمر -٢

 :ظالم الحرث بن

                                                           

ِلّیات (ص٥٨) البیت من المنسرح، لذي اإلصبع في دیوانه (ص١( )؛ الجوالیقي، ١٥٣)؛ ینظر: الُمَفضَّ
 ).٨٤)؛ ابن المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب (ص٢٥٨شرح أدب الكاتب (ص

، ینظر، المفضلیات، المفضل الضبي ٢١٢) البیت من الوافر، للمثقب العبدي في دیوانه ص٢(
)؛ العسكري، ١٥/٣٦٥)؛ األزهري، تهذیب اللغة(ج١/٣٨٤ابن قتیبة، الشعر والشعراء (ج)؛ ٢٩٢(ص

 ). ١٨٥الصناعتین (ص
 ).١٩٢، ١٩١) الرائقي، فتح المتعال على القصیدة المسماة بالمیة األفعال (ص٣(
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                       )١(َالُن ناِدمُ ــــْوالُه وَثكْ ــــــــُمحاِرُب مَ      فاْسَمعا ُأْخِبْرُكما ِإْذ سأَْلُتما  ِقَفا
مجرى  له؛ َفُحِذَفِت الواو تخفیًفا؛ إجراًء ِقفا)، واألصل: ِاوْ ِقفاالفعل (الشاهد: 

 ).ِقفالمضارع (یَ 
 :الشنفرى األزديّ قول   -أ

 )٢(ِنْعمَة الَعْیِش َزلَّتِ  فَهْبهاَطِمْعُت      َكِبَدا على ُأمْیَمَة َبْعَد ما َفَوا

والهاء مفتوحة؛  (َیَهُب)، ِاْوَهْب؛ فحذفت الواو حمًال على وأصله: (َهْب)، الفعل
 حرف الحلق.وجود ل
 عمِرو ْبِن األهتم:قول  - أ

 )٣(َأخالِق الرِّجاِل َسُروقُ  ِلَصاِلحِ      فِإنَّ الُبْخَل َیا ُأمَّ َهیْثٍم  َذریِني
الفعل (َذْر)، ُأْسِقَطِت الواو من األمر (َذْر)؛ ألنها ُأْسِقَطْت من مضارعه الشاهد: 

 (َیَذُر)، والذال مفتوحة، مع عدم وجود حرف حلق؛ إلحاًقا لها بالفعل (َیَدُع).
 عبد قیس بن خفاف:قول  - ب

 )٤(دِّلِ ـــِن الُمَتبَ ــــاَل الخائِ ـَــْحَذْر ِحبوا     الُمَواِصَل ما َصَفا لَك ُودُُّه  ِصلِ وَ 

، كما حذفت من ُحِذَفِت الواو، فصار: ِصلْ ف، : ِاْوِصلْ ه)، أصلفعل األمر (ِصلْ 
 مضارعه (َیِصُل).

                                                           

ِلّیات (ص١(  ).٣١٢) البیت من الطویل، للحرث بن ظالم، ولیس في دیوانه، ینظر: الُمَفضَّ

ِلّیات (ص٣٢بیت من الطویل، للشنفرى في دیوانه (ص) ال٢( )؛ ابن حمدون، ١٠٨)؛ ینظر: الُمَفضَّ
 ). ٦/١٦٢التذكرة الحمدونیة (ج

ِلّیات (ص٩٢) البیت من الطویل، لعمرو بن األهتم في دیوانه (ص٣( )؛ ابن ١٢٥)، ینظر: الُمَفضَّ
 ).١١٥٦ة (ص)؛ المرزوقي، شرح دیوان الحماس٢/٦١٨قتیبة، الشعر والشعراء (ج

)؛ ابن ٣٨٥) البیت من الكامل، لعبد القیس بن خفاف، ولیس في دیوانه، ینظر: المفضلیات(ص٤(
 ).١/٧١٢منظور، لسان العرب (ج
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سوید بن أبي قول  منهافي تسعِة مواضَع،  ورد: حذف الواو من المصدر  -٣
 كاهل الیشكرّي:

 )١(َفاتْت وَال َوْهیًا َرَقعْ  ِتَرةً    َزَرَع الدَّاَء ولم ُیْدِرْك بهِ 
ُأْسِقَطِت  ،)٢()، من الفعل(وَتر یِتُر)، والمعنى: الثأرِعَلةعلى زنة:( )،ِتَرةٌ (المصدر

؛ حمًال على رٌ تْ ، وتسكینها، واألصل: وِ للتاءالواو من المصدر، بعد نقل حركتها 
 )، والتاء عوٌض.َیِترُ المضارع (

 المرار بن منقذ:قول  - أ

 )٣(تْأُخُذها ِمْثَل السُُّكرْ  ِسَنةٌ      ِعَشاًء َطَفًال  ما النَّومُ ِإنَّ 
ُسكَِّنِت الواو، ف؛ نٌ : ِوسْ وأصله ،)٤()، من: وِسَن َیْوَسُن، كفِرح یفَرحُ ِسنةٌ المصدر (

 ولم ُتحذف، ُحِذَفِت الواو، وُعوَِّض عنها تاءٌ ثمَّ ، نٌ حركتها إلى السین: ِاْوسِ  وُنِقَلتْ 
 (َیْوَسُن)؛ النفتاح العین. من مضارعها

 :سوید بن أبي كاهل الیشكريّ قول  - ت

َلعْ  َسَعةَ      َكَتَب الرَّحمُن والَحْمُد لُه  )٥(اَألْخَالِق ِفیَنا والضَّ
                                                 

ُسكَِّنِت الواو، وُنِقَلْت حركتها إلى السین،  ؛)ِوْسعٌ ((َسَعة):أصلهالمصدر

                                                           

ِلّیات (ص٣٣) البیت من الرمل، لسوید بن أبي كاهل الیشكري في دیوانه ص١( )؛ ١٩٩، ینظر: الُمَفضَّ
 ).٩٠الخالدیان، حماسة الخالدیین (ص

 ).١٤/٣٤٤زبیدي، تاج العروس (ج) ال٢(

)؛ األخفش ٩٢) البیت من الرمل، للمرار بن منقذ، ولیس في دیوانه، ینظر: المفضلیات (ص٣(
 ) .١/٣٦٠األصغر، االختیاران (ج

 ).٣٦/٢٥٦) الزبیدي، تاج العروس (ج٤(

ِلیّ ٣٠) البیت من الرمل، لسوید بن أبي كاهل الیشكري في دیوانه ص٥( )؛ ١٩٧ات (ص، ینظر: الُمَفضَّ
 ).٢٢٥/ ٨ابن منظور، لسان العرب (ج
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في  هافتحل، والسین مفتوحة؛ والتاء عوٌض الواو،  ُحِذَفتِ و ، )ِاْوِسعٌ (فصار
 .)١()ِهَبة(المضارع، كما یجوز في بعضها عدم الفتح

 المزرد:قول  - ب

 )٢(اِهلُ ا جَ نَ في الدَّْهِر ِإْذ أَ  ِثَقةٍ َأُخو      ُه ــــــاِب فِإنـــاِن الشَّبــــــــًا ِلَرْیعَ ـــــــوَسْقی
ُنِقَلْت حركة الواو إلى الثاء، وُسكَِّنْت الواو، فتمَّ  )،األصل (ِوْثٌق)،ةِثقَ المصدر(

حذفها، والتعویض عنها بالتاء؛ حمًال على المضارع (َیِثُق)، فصارت: ِثَقة، على 
 وزن: ِعًلة.

 الحارث بن حلزة الیشكري:قول  - ث

 )٣(الَجباِن اَألْهَوج َعةُ رِ وَتَبیََّنْت      وَلِئْن َسأَْلِت ِإَذا الَكِتیَبُة َأْجَحَمْت 
 نَ مِ ) یِرعُ كـ: (وِثَق َیِثُق ِثَقٌة)، مضارعه ( )،َوِرَع یِرُع ِرَعةً تقول: ( )،رَِعةُ المصدر (

، ُنِقَلْت َكْسَرُة الواِو إلى ِوْرعٌ : هأصل، )٤(، و(َیِرُث)(َیِثُق)ل الشاذة، كـ:األفعا
 الهمزة: حذف  -ثانًیا .عوضالتاء ، ُثمَّ ُحِذَفِت الواُو، وَ ِرٌع)اوْ الراء(

تحذف همزة (َأْفَعَل) في المضارع حذًفا قیاسًیا الزًما إذا اجتمعت همزة  
المضارعة مع همزة (َأْفَعَل) في أّول الكلمة، نحو: ُأْكِرُم، وأصله: ُأَؤْكِرُم، ولم 
ُتْحَذْف همزة المضارعة؛ ألنها دخلت لتدلَّ على الحال، فكان ال بّد من حذف 

ِكَها؛ ألنها تعّرضت لإلعالل وهي ساكنة، فاألحرى الثانیة،  على الرغم من َتَحرُّ
التقاء  ، وهووقد بّین ابن یعیش سبب وجوب الحذف هنا. )٥(أْن ُتَعلَّ وهي متحركة

                                                           

 ).٣/٨٩) الرضي، شرح شافیة ابن الحاجب (ج١(

ِلّیات (ص٣٣) البیت من الطویل، للمزرد في دیوانه (ص٢( )؛ التذكرة الحمدونیة ٩٤)؛ ینظر: الُمَفضَّ
 ).٢١/ ٦(ج
لِ ٤٣) البیت من الكامل، للحارث بن حلزة في دیوانه ص٣(  ).٢٥٦ّیات (ص؛ ینظر: الُمَفضَّ
 ).١٩٢، ١٩١الرائقي، فتح المتعال على القصیدة المسماة بالمیة األفعال (ص )٤(

 ).٢/٣٥٨) العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب (ج٥(
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همزتین، كما بّین أنَّ القاعدة تقتضي قلب همزة (َأْفَعَل) واًوا؛ َفُیَقال: ُأَوْكِرُم، ولّما 
َذُف في األمر؛ استثقلوا االبتداء بالواو، فكان الحذف كانت همزة المضارعة ُتحْ 

وقد ُحِذَفْت همزُة (َأْفَعَل) مَع سائر أحرف المضارعة؛ لئال یختلَف  .)١(هو الوجه
، وقد أوضح ابن جني أن هذا سمة في كالم العرب، حیث قال: )٢(بناُء المضارع

على األصل ما إذا  " واعلم أنَّ العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع
وقد ُحِذَفِت الهمزة أیًضا من  .)٣(تأملته عرفت منه قوة عنایتها بهذا الشأن"

مشتقات هذا الفعل، كاسم الفاعل، واسم المفعول؛ حمًال لها على الفعل، إّال أنها 
لم ُتْحَذْف من المصدر، وهذا دلیٌل على أنَّ المصدر هو أصل االشتقاق، ال 

 .)٤(الفعل
 على األصل؛ للضرورة، كما في قول الشاعر: ومشتّقاته الفعل وقد یرد 

 )٥(ُیَؤْكَرَمــــــــــــــــــــــافإنـــــــــــــــــــه أهـــــــــــــٌل ألْن         ...   ...   ...   ...
 قول لیلى األخیلیة:و 

ُؤوِس َكَأنََّها  )٦(ُمــــَؤْرَنــــبِ ــــــــاٍء ــــــسَ كِ  ــــــــنْ ٍم مِ ــــــَال ــــــــــرات غُ كُــ      َتَدّلْت َعَلى ُحصِّ الرُّ
وربما كانت العلة في الخروج عن القاعدة  .)٧(: مصنوٌع من جلد األرنبوالمقصود

الصرفیة التنبیه على األصل، كما في الجمع بین المعوض والمعوض عنه في 
 المصدر (ِوْجَهة).

                                                           

 ).٣٤٣، ٣٤٢) شرح الملوكي (ص١(

 ).١٩٢) ابن جني، المنصف (ص٢(

 ).١/١١٢) ابن جني، الخصائص (ج٣(

 ).٢/٣٥٨لبناء واإلعراب (ج) العكبري، اللباب في علل ا٤(

)؛ البیت بال نسبة، وهو من الرجز المشطور، انظر، ابن منظور، ٢/٩٨) المبرد، المقتضب (ج٥(
 ).١/١٤٥)؛ ابن جني، الخصائص (١/١٢)؛ ابن األنباري، اإلنصاف (ج١٢/٥١٢لسان العرب (ج

 ).٤/٢٨٠)؛ سیبویه، الكتاب (ج٢٧) البیت للیلى األخیلیة، انظر، دیوانها (ص٦(

 ).٤/٢٨٠) سیبویه، الكتاب (ج٧(



 
 -١٧٧-

ِلّیات في لهمزة قیاًسااشواهد حذف : الدراسة التطبیقیة  اْلُمَفضَّ
ا قول موضًعا، أذكُر منه ستٍة وثالثین فيورد : المضارع المبدوء بالهمزة   -١

 (١)الخیَل َالَبَة َضْرَغدِ  ْهِبَطنَّ وَألُ      َفَألْنعینَُّكُم الَمَال وُعَواِرضًا  عامر بن الطفیل:

همزة المضارعة؛ ، ال لثانیةا ُخّففت الهمزة؛ )ْهِبطُ ُأؤ ()، أصلهْهِبطُ أُ (:الفعل
  االستقبال.داللة ها فتاضإل
 :متمم بن نویرةقول   -ب

 )٢(عن َبثِّهم ِإْذ أُْلِبُسوا وَتَقنَُّعوا     ِفْتیًة  أُْلِهيبها یومًا و  وأَْلهُ 

اجتمعت همزة المضارعة مَع همزة (أفعل)؛  )،يْلهِ ُأؤَ ()، أصلهيْلهِ أُ الفعل(
 .فُأْسِقَطِت األخرى تخفیًفا

 ضمرة بن ضمرة النهشلي:قول   -ت

ِدیَق رَأَفِتي وإِحاَطتي  ُأِذیقُ   )٣(وقد َیشَتِكي ِمنِّي الُعَداُة اَألباِعدُ      الصَّ

)، أصله(ُأَؤْذِوُق)، ُحذفت الهمزة الثانیة؛ فراًرا من التقاء الهمزتین، ُأِذیقُ الفعل (
، ثمَّ ُق)وْ ذِ أُ :(، وُسكَِّنِت الواوذالالُنِقَلْت حركُة الواو إلى  فصار الفعل: ُأْذِوُق، ثمّ 

 (ُأِذیُق).ُقِلَبِت الواو یاًء؛ النكسار ما قبلها:
مائٍة وخمسٍة وستین،  في وقع: حذف الهمزة مع سائر أحرف المضارعة -٢

 الحادرة:منها قول 

 

                                                           

)؛ ابن ٣٦٣)، ینظر: المفضلیات (ص٥٥) البیت من الكامل، لعامر بن الطفیل في دیوانه (ص١(
 ).١/١٦٣)؛ سیبویه، الكتاب (ج٣/٧٤)؛ البغدادي، خزانة األدب (ج٣/٢٦٤منظور، لسان العرب (ج

)؛ تاج ٥٢المفضلیات(ص )؛ ینظر:٩٩) البیت من الكامل، لمتمم بن نویرة في دیوانه(ص٢(
 ).٢٢/٩٧العروس(ج

)؛العسكري، دیوان المعاني ٣٢٥)البیت من الطویل لضمرة، ولیس في دیوانه، ینظر: المفضلیات(ص٣(
 ). ١/٨١(ج



 
 -١٧٨-

 )١(ا وَیْظَعُن َغْیُرنا ِلَألْمَرعِ نً َزمَ      اِر الِحفاِظ ُبُیوَتنا في دَ  ُنقیمُ و 
فصار ، )قیمُ ؛ قیاًسا بالفعل (أُ الهمزة منه ُحِذَفته(ُنَؤْقِوُم)، )، وأصلِقیمُ نُ عل (الف

 ، على وزنِقیمُ نُ ، ثمَّ حصل إعالل بالنقل مع القلب، لیصبح الفعل: ُم)وِ :(ُنقْ الفعل
 .)ْفِعلُ (نُ 
 متمم بن نویرة الیربوعي:قول   -ب

 )٢(علیَك مَن الالَّئي َیَدْعَنَك َأْجَدَعا     ٌة ــِلمَّ مُ  مَّ ـــُتلِ ًا َأْن ــــــــَك یومــلَّ ـــــــَلعَ 
مُّ)، لِ جرًیا على سنن الفعل (أُ  ؛سقطت الهمزةأُ  )،ِممُ (ُتَؤلْ  ، واألصل)ُتِلمَّ الفعل (

، وُسكَِّنِت المیم، فصار الفعل: الالم، ثمَّ ُنِقَلْت كسرة المیم إلى )ِممُ (ُتلْ  فصار الفعل
 .)ْفِعلُ (تُ  َوِوَزاُنهُ ، مَّ)صار (ُتلِ ْمُم، ثمَّ لِ تُ 
 ربیعة بن مقروم:قول  - أ

                                            )٣(ِإَذا اللََّزباُت اْلتَحْیَن الُمِسیَما     في الحقِّ َأمواَلُهْم  ُیِهیُنونَ 
ا طلبً )؛ ُأِهین(المضارع قیاًسا ب الهمزة ُحِذَفت)، وأصله(ُیَؤْهِونون)، ُیِهینونالفعل:(

، وُسكَِّنِت الهاءُنِقَلْت حركُة الواو إلى  : (ُیْهِونون)، ثمّ للتماثل والتجانس
، ُیِهینون، ثمَّ ُقِلَبِت الواو یاًء؛ النكسار ما قبلها؛ فصار الفعل: (ُیِهْونون)الواو:

 ).ُیْفِعلونعلى زنة (
 عوف بن عطیة:قول  - ب

 

                                                           

)؛ العسكري، دیوان ٤٥)، ینظر: المفضلیات(ص٣١٢)البیت من الكامل، للحادرة في دیوانه (ص١(
 ). ١٨٨/ ٢المعاني (ج

)؛ خزانة ٢٧٠)؛ ینظر: المفضلیات (ص١١٩ل، لمتمم بن نویرة في دیوانه(ص) البیت من الطوی٢(
 ).٣/٧٤)؛ المبرد، المقتضب (ج١١/٤٧٤)؛ ابن منظور، لسان العرب (ج٥/٣٤٥األدب (ج

)؛ الزبیدي، ١٨٣، ینظر: المفضلیات (ص٥٣) البیت من المتقارب، لربیعة بن مقروم في دیوانه ص٣(
 ).٤/٢٠٦تاج العروس (ج



 
 -١٧٩-

 )١(ِإالَّ ِسرارَا ِلسائِلها القولَ       ُتِبینُ َوَقْفُت بها ُأُصًال ما 
عند و ، بانَ ): أَ تُبینُ (وماضي )، َبَینَ وهذا الفعل من مادة ( )،ُتِبینُ ( الفعلالشاهد: 

؛ إلحاًقا الهمزةسقطت أُ ، ثم ُتَؤْبِینُ یكون أصله: المبدوء بالتاء، اشتقاق المضارع 
لنهائیة: ، ثمَّ حصل اإلعالل بالنقل، فكانت صورته اتُْبِینُ )، فأصبح: ُأِبینُ بالفعل (

 ْفِعل.تُ ، على وزن: تُِبینُ 
وقد ُحِذَفِت الهمزة أیًضا من  :حذف الهمزة من مشتقات الفعل المضارع  -٣

مشتقات هذا الفعل، كاسم الفاعل، واسم المفعول؛ حمًال لها على الفعل، إّال أنها 
لم ُتْحَذْف من المصدر، وهذا دلیٌل على أنَّ المصدر هو أصل االشتقاق، ال 

 .)٢(الفعل
ِلّیاِت نماذُج على حذفورد في وقد   الهمزة من المشتقات حمًال على  اْلُمَفضَّ

 ، وذلك في ثالثة أنواع:المضارعحذفها من 
: بلغ عدد مواضع حذف الهمزة من اسم الفاعل حمًال على اسم الفاعل  -أ

  منها: ،مائةَ فعله 
 :بشِر ْبِن َعْمٍروقول   -

 )٣(الُمْعِشَباِممَّْن َیُحلُّوَن اَألِمیَل      َغْیَرهْم  ولقْد َأَرى َحیYا ُهناِلكَ 
)، األصل(ُمَؤْعِشٌب)، حذفت الهمزة تخفیًفا، فصار(ُمْعِشٌب)، ُمْعِشبٌ اسم الفاعل:(
 ).ُمْفِعلعلى وزِن (

 :عمِرو ْبِن األهتمِ قول  -

                                                           

ِلّیات (ص) البی١( )؛ اآلمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري ٤١٣ت من المتقارب، ینظر: الُمَفضَّ
 ).٣٤)؛ ابن المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب (ص١/٥٠٨(ج
 
 ).٢/٣٥٨) العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب (ج٢(

 ).٢٧٦المفضلیات (ص) البیت من الكامل، لبشر بن عمرو، ولیس في دیوانه، ینظر: ٣(



 
 -١٨٠-

 )١(الُمجیرُ  الُموفيوَعلَّى اَألْهَتُم      ي ــــرَّفانِ ـــدُّ َفشَ ـــيٌّ واَألشَ ــــمَ ـــسُ 
 ؛سقطت الهمزةواْلُمَؤْجِوُر)، أُ ، ما (الُمَؤْوِفي، أصله)والُمجیرُ ، الموفي:(الوصفان

واْلُمْجِوُر، ، الُمْوِفي: انفصار الوصفحمًال على مضارعیهما(یوفي، وُیجیُر)، 
) لإلعالل بالنقل والقلب؛ فنقلت حركة الواو الُمْجِورُ ومن ثمَّ تعرض اسم الفاعل (

الكسرة) إلى الجیم، فُسكَِّنِت الواو، وصار الوصف: الُمِجْوُر، ومن ثمَّ ُقِلَبِت الواو (
 یاًء؛ النكسار ما قبلها، فصار: الُمجیر، على وزن: الُمْفِعل. 

 ستة وخمسینحمًال على فعله من بنیته : بلغ حذف الهمزة المفعولاسم   -ب
  ها:، ومناموضعً 

 :نویرة متمم بنقول   -
 )٢(ُمْتَرعُ عظیٌم  يوقِ وُ ارَ َریَّا وَ      بقُت العاِذالِت بَشْرَبٍة ولقد سَ 

)، وأصل ُأْتِرعَ ( )، وهو من الفعل المبني للمجهولْتَرعٌ اسم المفعول (مُ الشاهد: 
حمًال على  ؛سقطت الهمزة من اسم المفعولأُ حیث  ُمَؤْتَرٌع،هذا الوصف: 

وزنه و  ، فصار: ُمْتَرٌع ،بابطرًدا لل مضارعه (ُیْتَرُع)، وذلكمن  إسقاطها
: ُمْفَعلٌ   .الصرفيُّ

 :بشر بن أبي خازمقول  -

 )٣(ُمغارُ َغَداَة َوِجیِفها َمَسٌد      كَأنَّ َسرَاَتُه والَخْیُل ُشْعٌث 

                                                           

ِلّیات (ص٨٦) البیت من الوافر، لعمرو بن األهتم في دیوانه (ص١(  ). ٤١١)، ینظر: الُمَفضَّ

 
)؛ ابن المبارك، ٥٢، ینظر: المفضلیات (ص٩٨) البیت من الكامل، لمتمم بن نویرة في دیوانه ص٢(

 ). ٢٨٤منتهى الطلب من أشعار العرب (ص

)؛ أبو ٣٤٤)، ینظر: المفضلیات (ص٦٨أبي خازم في دیوانه (ص) البیت من الوافر، لبشر بن ٣(
 ).٦٩)؛ ابن المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب (ص٣٦عبیدة، الخیل (ص



 
 -١٨١-

ُحِذَفِت ٌر)، وَ غْ ُمؤَ )، أصله:(ُأغیرَ )، من الفعل (ُمغارٌ اسم المفعول: (الشاهد: 
ُنقلت فتحة ، ثمَّ ٌر)وَ غْ مُ فصار:( ،(ُیغاُر)هحذفت من مضارع ا، كمبنائه الهمزة من

ٌر، وبموجب ذلك ُقلبت الواو ألًفا؛ وْ غَ مُ الراء إلى ما قبلها، فسّكنت، فصار: 
 ، على وزن (ُمْفَعل).َغارمُ  لمناسبة الفتحة المنقولة، فصار:

ِلَیاِت في موضٍع واحٍد، وهو قول : المكاناسم  - أ الُمرَّقِِّش ورد في الُمَفضَّ
 ِر:اَألْصغَ 

حُ ــــَأْهلُ  امٍ ـــُمقَغَدا من      َأِمْن َرْسِم َداٍر ماُء َعْیَنیَك َیْسَفُح   )١(واــُه وَتَروَّ
حمًال على  ؛فحذفت الهمزةله(ُمَؤْقَوٌم)، )، أصَأقامَ من الفعل ( )،ُمقامٌ (:المكان اسم

؛ فنقلت ثم اعترى الفعَل إعالٌل بالنقل، ُمْقَومٌ : ، فصار)ُیقامحذفها من المضارع (
حركة الواو إلى القاف: ُمَقْوٌم، ومن ثمَّ ُقِلَبْت الواو ألًفا؛ النفتاح ما قبلها، فصار: 

 )، على وزن: ُمْفَعل.ُمقامٌ (
ِلّیاتِ  العارض في يُّ یاسِ قِ الْ  فُ ذْ حَ : الْ الثانيمبحث ال  اْلُمَفضَّ

، فهذا اْلَحْذُف اْلِقیاِسيُّ العارض: هو الحذف الذي یقع؛ لوجود عّلة طارئة 
الحذف غیر معتدٌّ به، ویكون المحذوف في حكم الموجود، وٕان لم تنطق به، وهو 
على ثالثة أضرب: الحذف للجزم، والحذف للوقف، والحذف اللتقاء ساكنین، 
فالجزم لیس الزًما؛ ألنه قد یتغّیر العامل، وكذلك الوقف؛ ألّنك قد تذهب إلى 

 .   )٢(لساكنین، ویعود ألصلهالوصل، والتقاء الساكنین؛ فقد یزول أحد ا
ُیحَذف آخر الفعل المضارع المعتّل اآلخر في حالة الجزم : الحذف للجزم -أوًال 

؛ تمییًزا له عن حالة ولم َیْخَش  ،ولم َیْغزُ  ،: لم َیْرمِ حذًفا قیاسیOا عارًضا، نحو

                                                           

)؛ قدامة، نقد ٢٤١، ینظر: المفضلیات (ص٨٧) البیت من الطویل، للمرقش األصغر في دیوانه ص١(
 ).٢/٤٥تاج اللغة وصحاح العربیة (ج)؛ الصغاني، التكملة والذیل والصلة لكتاب ١٥الشعر (ص

 ).٣٤٤) ابن یعیش، شرح الملوكي (ص٢(



 
 -١٨٢-

 ؛جْزمن في الرفع ُحذف في الكّ سَ علم أن اآلِخَر إذا كان یُ او " یقول سیبویه: الرفع،
 .)١(" لئال یكون الجزم بمنزلة الرفع

وقد اختلف النحاة فیما یحذفه الجازم؛ فیرى بعضهم أنَّ حرف الجزم قد  
حذف الضمة المقّدرة، وأنَّ حذف حرف العّلة إّنما كان؛ تمییًزا للمضارع المجزوم 
عن المرفوع، وذا یفهم من كالم سیبویه السابق، ویرى أكثر النحاة ومنهم ابن 

 .)٢(سراج أنَّ حرف الجزم إّنما حذف حرف العّلة؛ ألنه أصل الحركةال
ویمیل الباحث إلى أنَّ الجازم قد حذف الضمة المقّدرة، ال حرف العّلة،  

وٕاّال لكان الّرفع بالسكون، وهذا غیر ممكٌن، فالضمة في حالة الرفع موجودة 
العلة، ودلیٌل ثاٍن أّن  حكًما، وٕان حذفت لفًظا؛ ألّنها ثقیلة أو متعّذرة على أحرف

االسم المقصور معرٌب، وتقّدر علیه الحركات اإلعرابیة الثالث، ولو لم تكن هذه 
الحركات موجودة حكًما، لكان االسم المقصور مبنیOا، ودلیٌل ثالٌث قراءة ابن كثیر 

 ، وقول الشاعر أیًضا:)٣(﴾..إنھ من یتق ویصبر.﴿(َیتَِّقي) في قوله تعالى: 
 )٤(قِ لَّ مَ َوَال تَ  اهاضَّ رَ تَ َوَال       قِ لِّ َفطَ  تْ ِإذا اْلَعُجوز غِضبَ 

وما دام األمر كذلك، فالضمة في حكم الموجود، فعندما یدخل الجازم على  
المضارع المرفوع، فإنه یجزم هذه الضمة (عالمة الرفع) لفًظا وحكًما، وفي هذه 

ف العّلة؛ الحالة یستوى المضارع المرفوع، والمضارع المجزوم؛ فتعّین حذف حر 
 حتى ال یكون الجزم بمرتبة الرفع.

                                                           

 ).١/٢٣) سیبویه، الكتاب (ج١(

)؛ ابن یعیش، شرح الملوكي ١/٢٩١) ناظر الجیش، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد (ج٢(
 ).٣٤٦(ص

 ].٩٠) [ یوسف: ٣(

ت لرؤبة بن الَعجاج في ملحق )؛ البی١٣٦) العكبري، إعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث (ص٤(
 ). ١٧٩دیوانه، انظر، دیوان رؤبة (ص
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موضًعا، منها قول  سبعینورد هذا اللون من الحذف في  :الدراسة التطبیقیَّة
 )١(َعْبٌد ِإلیها َفِصیال ُیْشلِ ولم     َتَطرَُّد َأْطرَاَف عاٍم َخصیٍب بشامة بن عمرو: 

؛ استثقاًال للضمة على ، سّكنت الیاء أوًال يُ ُیْشلِ )، أصلُه: ُیْشلِ الفعل المضارع: (
)، لمالیاء، لكنَّ الضمة في حكم الموجود؛ فهي عالمة الرفع، ثمَّ دخلت علیها (

وهي إحدى الجوازم؛ فحذفت الضمة (عالمة الرفع)، ثّم حذفت الیاء؛ تفریًقا بین 
 ).َیْفعِ )، على وزن: (ُیْشلِ الرفع والجزم، فصار الفعل: (

 الُمَرقِّش األصغر:قول  - ب

 )٢(ال َیْعَدْم على الَغيِّ َالِئَما َیْغوِ  نْ مَ وَ       هُ رَ مْ أَ  اُس النَّ  دِ مَ حْ َخْیرًا یَ  َیْلقَ  نْ مَ فَ 

)، وهو جواب َیْغوِ )، وهو فعل الشرط، الفعــل اآلخر (َیْلقَ الفعــل المضـــارع (
كها، ) فقلبت یاؤه ألًفا؛ لتحرُّ َیْلقَ الشرط، أصـلـهما: َیْلَقُي، وَیْغِوُي، أّما الفعل (

وانفتاح ما قبلها، وعالمة الرفع یتعذَّر ظهورها على األلف، لكنَّها موجودة حكًما، 
وعندما دخلت (من)الجازمة للفعلین على التركیب جزمت حركته حكًما، ثمَّ حذفت 

) فقد سّكنت الیاء أوًال؛ َیْغوِ األلف؛ فرًقا بین المرفوع والمجزوم، وأّما الفعل (
لیاء، لكنَّ الضمة في حكم الموجود؛ فهي عالمة الرفع، استثقاًال للضمة على ا

ولّما وقع جواًبا للشرط، ُجِزم، فحذفت الضمة (عالمة الرفع) حكًما، ثّم حذفت 
 الیاء؛ تفریًقا بین الرفع والجزم.

 متمم بن نویرة:قول  - ت
 

                                                           

)؛ ابن ٥٧) البیت من المتقارب، لبشامة بن عمرو، ولیس في دیوانه، ینظر: المفضلیات (ص١(
 ).١/١٥الشجري، مختارات شعراء العرب (ج

وبال  )؛٢٤٧)، ینظر: المفضلیات (ص١٠٠) البیت من الطویل، للمرقش األصغر في دیوانه (ص٢(
)؛ السیوطي، شرح شواهد المغني ١/٢١٠)؛ ابن قتیبة، الشعر والشعراء (ج٢/٢٣٨نسبة في العین (ج

 ).١/٤٥٦(ج
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 )١(َم َأْن َیَتمزََّعاالَفْرِث َیْحِمي اللَّحْ  ىلَ عَ       كٌ الِ مَ  فَ لْ یُ  مْ وإِْن َشِهَد اَألْیَساَر لَ 

)، على زنة (ُیْفَع)، وأصله قبل الجزم: ُیْلَفُي، فَ لْ یُ الفعل المضارع ( الشاهد:
تحّركت الیاء، وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألًفا للتخفیف، ثمَّ إنَّ الضمة (عالمة الرفع) 
تَُقدَُّر على األلف؛ للتعذُّر، لكن عند دخول (لم) على المضارع حذفت هذه 

 ة حكًما، وتبعها حذف األلف؛ فرًقا بین المرفوع والمجزوم.الضم
 علقمة بن عبدة:قول  -٤

 )٢(وُتْرِضي ِإَیاَب البعِل حیَن َیُؤوبُ      ِسرَُّه  ُتفشِ ِإَذا غاَب عنها الْبعُل لم 

)، وعند رّد الفعل إلى األصل قبل دخول الجازم تقول: لم ُتفشِ قوله ( الشاهد:
لالم، لكّنها بقیت حكًما، ولّما دخل الجازم لم یبَق لها وجود تُْفِشُي، تّم تسكین ا

لفًظا، أو حكًما، تبع ذلك حذف الالم؛ تمییًزا للمرفوع عن المجزوم؛ فصار: 
 )، على وزن (تُْفِع).تُفشِ (
 یزید بن الخذاق الشنئ:قول  -٥

 )٣(يالكتاِئَب ُدوَننا َتْردِ  قَ َتلْ      بالَخْرقاِء ُأْسَرَتَنا  َتْغزُ ِإْن 

: (لم تغُز)، وعند إرجاع هذا الفعل إلى أصله قبل الجزم یصیر: تغُزُو، الشاهد
والضمة مستثقلٌة على الواو؛ فحذفت، لكنها باقیة حكًما على أنها عالمة رفٍع، 
وبعد وقوع الفعل المضارع في جواب الشرط الجازم، لم یبَق للحركة أيُّ وجوٍد، ال 

 حذف األلف؛ تمییًزا للمرفوع عن المجزوم. لفًظا وال حكًما، ثّم تبع ذلك

                                                           

)؛ القرشي، ٢٦٧)، ینظر: المفضلیات (ص١١٠) البیت من الطویل، لمتمم بن نویرة في دیوانه (ص١(
 ). ٨١٧ة اللغة (ص)؛ وبال نسبة في جمهر ١٤٤١)، المبرد، الكامل (ص٧٤٩جمهرة أشعار العرب (ص

)؛ األعلم، ٣٩١)، ینظر: المفضلیات (ص٢٢) البیت من الطویل، لعلقمة بن عبدة في دیوانه (ص٢(
 ). ٣/١٠١٩)؛ العیني، شرح الشواهد الكبرى (ج٢٥أشعار الشعراء الستة الجاهلیین (ص

 ). ٢٩٦) البیت من الكامل، لیزید بن الخذاق الشنئ، ولیس في دیوانه، ینظر: المفضلیات (ص٣(
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یقع هذا الحذف في فعل األمر من المعتّل الالم، وذلك : الحذف للوقف -ثانًیا
نحو: اغُز، و:ارِم، و: اخَش، ولیس المراد بـ (الوقف) ههنا الذي ضّد الوصل، 
إنما المراد البناء على السكون، والعّلة في هذا الحذف المشاكلة بین المضارع 

وذلك نحو: لم یضرْب، واضرْب؛  المجزوم واألمر؛ حیث استویا في الصّحة،
فُسوَِّي بینهما اعتالًال، وذلك بحذف آخر األمر؛ حمًال على المضارع المجزوم، 

. وفي المسألة الخالفیة حول تأثیر الجازم في الفعل )١(نحو: لم یغُز، واغزُ 
زم قد حذف الضمة المقّدرة على المضارع المعتّل اآلخر مال الباحث إلى أّن الجا

حرف العّلة، ال الحرف نفسه، وأن حرف العّلة إّنما ُحِذَف؛ لئال یكون المجزوم 
بمرتبة المرفوع، وهذا الرأي ینسحب على األمر منه؛ ألّن فعل األمر " یبنى على 

، وبناًء على الرأي السابق فإّن الباحث یرى أّن األمر ال )٢(ما یجزم به مضارعه "
نى على حذف حرف العّلة، وٕاّنما عالمة بنائه السكون على حرف العّلة یب

المحذوف؛ حمًال على حذفه من مضارعه المجزوم؛ حیُث ُسوَِّي بینهما في 
 المعتّل، كما ُسوَِّي بینهما في الصحیح.

عبد قول  منها، موضًعاأحَد عَشَر  ورد الحذف للوقف في: الدراسة التطبیقّیة
 قیس بن خفاف:
 )٣(وإَِذا َحَلْفت ُمماِریًا َفَتَحلَّلِ      ِبنْذرِِه  وَأْوفِ  فاتَِّقهِ  اهللاَ 

)، وقد تعّرض هذان الفعالن لإلعالل بحذف َأْوفِ )، و(اتَّقِ فعال األمر ( الشاهد:
َیتَِّق/ لم  لم)؛ حمًال على حذفه من المضارع في حالة الجزم (الیاءحرف العلة (

 ).ُیوفِ 
                                                           

 ).٣٤٧)؛ ابن یعیش، شرح الملوكي (ص٢/١٦٤) ابن السراج، األصول في النحو (ج١(

 ).٩١) ابن هشام، شرح شذور الذهب (ص٢(

)؛ ٢٢٩)؛ األصمعیات (ص٣٨٤) البیت من الكامل، لعبد قیس بن خفاف، ینظر: المفضلیات (ص٣(
 ).١/٢٧٢)؛ السیوطي، شرح شواهد المغني (ج١/٧١٢ابن منظور، لسان العرب (ج
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 الغامدي:عبد اهللا بن سلمة قول  -٣
 )١(َحْرٍف َكُعود الَقْوِس َغْیِر َضُروسِ      ٍة ــــَأْت ِبِشِملَّ ــنَ  ا ِإذْ ـــــَعنه دَّ ــــَفَتعَ 

)، أسقطت (األلف) من بنیته؛ حمًال على حذفه من مضارعه دَّ ــــَتعَ فعل األمر(
 المجزوم (لم َیَتَعدَّ).

، وذلك )٢(إذا تالها ساكنٌ یقع مع أحرف المّد،  :الحذف اللتقاء ساكنین -ثالثًا
في الحاالت اآلتیة: الحذف بسبب الجزم، الماضي األجوف المسند إلى ضمیر 

 رفع متحرك، الفعل المعتل الًما، فعل األمر، االسم المنقوص.
وذلك في مضارِع الفعِل المعتلِّ األجوِف، وذلك  :الحذف بسبب الجزم   -١

حیث حذفت أحرف المّد؛ اللتقاء ساكنین:  نحو: لم َیُقْل، ولم َیِبْع، ولم َیَخْف؛
 .)٣(حرف المّد، والحرف الصحیح الذي تالها

وٕاّنما كان التخلُّص من التقاء الساكنین بحذف أحرف المّد، ال بتحریكها؛  
ألّن تحریكها سیؤدِّي إلى الثقل، فنكون قد هربنا من ثقل إلى ثقل آخر، یقول 

وٕانما  ،، ولم یخفيَ مَ لرجل وأنت ترید رَ فأما حذف األلف فقولك: رمى اسیبویه:" 
ألنها إذا حركت صارت یاًء أو واًوا، فكرهوا أن تصیر إلى ما  ؛كرهوا تحریكها

 .)٤(" یستثقلون فحذفوا األلف حیث لم یخافوا التباًسا
فلو رجعت هذه األفعال في حالة الجزم إلى أصلها (بالتحریك)؛ أي: لم  

ْخَوْف؛ تخلًُّصا من التقاء ساكنین، ما تحّقق الغرض من َیْقُوْل، ولم َیْبِیْع، ولم یَ 
اإلعالل، وهو التخفیف؛ ألّنه بذلَك َعْوٌد إلى ِثَقٍل آخر قد ُفرَّ منه بالّنقل.

                                                           

)؛ ١٠٦البیت من الكامل، لعبد اهللا بن سلمة الغامدي، ولیس في دیوانه، ینظر: المفضلیات (ص )١(
 ).١٩ابن المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب (ص

 ).٤/١٥٦) سیبویه، الكتاب (ج٢(

 ).٢١٥) الثمانیني، شرح التصریف (ص٣(
 ).٤/١٥٦) سیبوبه، الكتاب (ج٤(
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والحذف ههنا الزٌم، ما الزم الفعل الجازم، وٕان ُحّرك الساكن اآلخر لوجود  
 ولم یبِع الرجلُ  لم یخِف الرجلُ التقاء ساكنین آخر مع كلمة أخرى، وذلك نحو: 

 .)١(بقي الحذف؛ ألّن الساكن اآلخر عارٌض 
ویجوز التقاء ساكنین عند الوقف، بصرف النظر عن كون الساكن األول  

صحیًحا، أو معتًال، نحو: َبْحر، و: ُمْخَتار، وكذلك إذا كان األول حرف مدٍّ، 
 .)٢(واآلخر مدغًما فیما بعده في نفس الكلمة، نحو: داّبة

ُتْحَذُف عین : عل الماضي األجوف المسند إلى ضمیر رفع متحركالف   -٢
الفعل المعتلِّ األجوف عند إسناده إلى ضمیر رفٍع متحّرك، فإذا كان الفعل من 
باب (َفُعَل)، كـ: ُطْلُت، أو (َفِعَل)، كـ: ِخْفُت، ُنِقَلْت َضمَُّة العین، أو كسرتها إلى 

َنِت العین؛ فالتقى ساكنان: العین، والالم الفاء، وذلك بعد حذف حركة الفاء، وُسكِّ 
التي ُسكَِّنْت؛ ألجل الضمیر؛ َفُحِذَفِت العین، وٕانَّما ُنِقَلْت حركة العین؛ تجنًُّبا 
لحذف الحرف وحركته، وفرًقا بین المتصرف والجامد؛ وقد ال یرى البعض ذلك 

عینه ساكنة؛  ألجل التفریق بین الجامد والمتصرف؛ ألنَّ الفعل الجامد (َلْیَس)
فینتفي النقل، وُیَردُّ على ذلك بأنَّ الفعل (َلْیَس) أصله: َلِیَس، وسقطت حركة 

 . )٣( عینه؛ طلًبا للخفة
وٕاذا كان الفعل من باب (َفَعَل)، ُنِقَل إلى باب (َفُعَل)، إذا كان أجوًفا واویOا،  

ْعُت، ولو ُنِقَلْت فتحة العین كـ: ُقْلُت، وٕالى باب (َفِعَل)، إذا كان أجوًفا یائیOا، كـ: بِ 
في (َفَعَل) دون صرف هذا الباب إلى (َفُعَل)، و (َفِعَل)، فقد ُیَظنُّ أّنها حركة 

، وهذ التوّجه السائد لدى أغلب )٤(الفاء األصلیة، أو أّنها المنقولة من العین
                                                           

 ).٢/٣٧١صول في النحو (ج) ابن الّسّراج، األ١(

 ).٩/٤٦٥٤) ناظر الجیش، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد (ج٢(

 ).٢٨٨) ابن عصفور، الممتع الكبیر في التصریف (ص٣(

 .٢٨٩) المصدر السابق، ص٤(
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، وابن )٢(ه)٣١٦، وابن الّسّراج()١(ه)١٨٠النحاة، ومنهم سیبویه (
، وغیرهم. أّما ابن الحاجب فله رأٌي آخُر في هذه المسألة؛ إذ )٣(ه)٣٩٢جّني(

م لبیان بنات الواو، ال النقل، وكذلك  یقول: " وأّما باب ُسْدُتُه فالصحیح أنَّ الضَّ
. ویمیل الباحث إلى رأي ابن )٤(باب ِبعُتُه، وراعوا في باب ِخْفُت بیان البنیة "

ي األوَّل، كما أنَّ األولى اتباع القاعدة الصرفیة الحاجب؛ ألّنه أقلُّ تكلًُّفا من الرأ
في باب (ُقْلُت) و (ِبْعُت)، التي  ترى أنَّ الواو، أو الیاء تقلبان ألًفا إذا تحرَّكتا، 
وانفتح ما قبلهما، وذلك أولى من تحویل الفعل من باب إلى آخر، وكذلك الحال 

إلى الفاء؛ ألنَّ اتِّباع القیاس في باب (ِخْفُت)؛ فقلبها الواو ألًفا أولى من نقلها 
 أولى.

یقع الحذف اللتقاء الساكنین في الفعل المعتّل الًما في : الفعل المعتل الًما   -٣
 حالتین، هما: 

إذا اّتصل بواو الجماعة، أو یاء المخاطبة: األفعال معتّلة الالم، عند  - أ
واًوا، نحو: تدُعون، اتَّصالها بواو الجماعة، أو یاء المخاطبة، سواٌء أكانت الالم 

أو یاًء، نحو: ترِمین، أو ألًفا، نحو: تخَشون، واألصل: َتْدُعُووَن، وَتْرِمِییَن، 
 .)٥(وَتْخَشاْونَ 

أما إذا كان الفعل معتًال بالواو، أو الیاء، فإنه یلتقي ساكنان بعد تسكین  
ن یأتي بعد قلب الواو والیاء، وأما إذا كان الفعل معتًال باأللف، فإّن التقاء الساكنی

 الواو والیاء ألًفا، وسیتّم تفصیل ذلك عند الحدیث عن اإلعالل بالّتسكین. 

                                                           

 ).٤/٣٤٠) سیبویه، الكتاب (ج١(
 ).٣/٢٧٨) ابن الّسراج، األصول في النحو (ج٢(

 ).٢٣٩) ابن جني، المنصف (ص٣(

 )١/١٩) ابن الحاجب، الشافیة في علم التصریف والوافیة نظم الشافیة (ج٤(

 )، بتصرف.٢/١٤٦) أبو حیان، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل (ج٥(
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إذا اّتصل بتاء التأنیث الساكنة: إذا كان الفعل الماضي معتلَّ الالِم، وكان  - ب
على وزن (َفَعَل)، حذفت المه، إذا اتصلت به تاء التأنیث الساكنة؛ اللتقاء 

وَمَضْت، وَدَعْت، واألصل: َسَعاْت، وَمَضاْت، ساكنین، وذلك نحو: َسَعْت، 
 وَدَعاْت. 

وذلك نحو: ُقْل، وِبْع، وقد تعّرضت هذه األفعال لإلعالل؛ ألّن  فعل األمر: -٤
، )١(ماضیها قد اعتّل، فأرادوا أن تسیر األفعال على َسَنٍن واحٍد صحًة واعتالًال 

ُاْقُوْل، ِوَزاُن (ُاْقُتْل)، و(ِاْبِیْع)،  ولو ُردَّ الفعالن (ُقْل)، و(ِبْع) إلى األصل، قیل:
، ثمَّ إّن الضمة على الواو، والكسرة على الیاء مستثقلتان؛ )٢(ِوَزاُن (ِاْضِرْب)

َفُأْرِسَلْت حركة العین إلى الفاء؛ فسقطت همزة الوصل؛ النتهاء وظیفتها، وسّكنت 
عین الكلمة، والمها؛  العین، وصار الفعالن: ُقْوْل، و: ِبْیْع؛ حیث التقى ساكنان:

 ، وصار الفعالن (ُقْل)، و(ِبْع)، على زنة (ُفْل)، و(ِفْل). )٣(فحذفت العین
وٕان تمَّ تحریك الساكن اآلخر لوجود ساكٍن بعده في كلمة أخرى، بقي  

 .)٤(وبِع الّثوبَ  ،قِل الحقَّ الحذف؛ ألنَّ حركته إّنما كانت ِلَعَرٍض، وذلك نحو: 
حذف یاء االسم المنقوص؛ اللتقاء ساكنین، وذلك في ت :االسم المنقوص  -٥

حالتین: إذا كان نكرة رفًعا، وجرOا، وٕاذا ُجِمَع جمَع مذكٍر سالًما، ویمكن توضیح 
 ذلك على النحو اآلتي:

إذا كان نكرة رفًعا، نحو: هذا قاٍض، وجًرا، نحو: مررُت بقاٍض؛ وأصله  - أ
الیاء؛ لثقل الضمة والكسرة علیها؛  رفًعا: قاِضٌي، وجًرا: قاِضٍي؛ حیث تّم تسكین

                                                           

 ).٣٤٩) ابن یعیش، شرح الملوكي (ص١(

 ).١/٨٣) المبرد، المقتضب (ج٢(

 ).٧٣اح في الصرف (ص)؛ الجرجاني، المفت٥/٤٠٨) السیرافي، شرح كتاب سیبویه (ج٣(

 ).٤٥٧) الثمانیني، شرح التصریف (ص٤(
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فالتقى ساكنان: الیاء، والتنوین الذي هو نوٌن ساكنة؛ فسقطت الیاء، والكسرة 
والعّلة في حذف  ،)١(قبلها قرینٌة، أما نصًبا فال تحذف الیاء؛ ألنَّ الفتحة خفیفةٌ 

 .)٢(الیاء ال التنوین هي أّن التنوین عالمة

ًال على حذفها وصًال، نحو: هذا قاْض، وُتحذف یاء المنقوص وقًفا؛ حم 
وغاْز، ونقل یونس عن بعض العرب قولهم: هذا رامي، وغازي؛ ألّن الثقل قد 

 .)٣(ذهب بزوال التنوین وقًفا، والحذف ههنا أفصح
یتبّین من الكالم السابق أّن الوقف عارٌض، لذلك لم ُیعَتدَّ به، وُحِمَل على  

 كما ُحذفت وصًال. الوصل؛ فحذفت یاء المنقوص وقًفا،
أّما إذا ُحذفت عین المنقوص، كـ (اسم الفاعل) من الفعل (رأى)، أو الفاء  

في الفعل المضارع (َیِفي) إذا نقل إلى العلمیة، وجب إثبات الیاء وقًفا، فُیقال: 
 .   )٤(هذا ُمري، وهذا یفي

وَحْذُف الیاء في المنقوص النكرة في حالة الوقف أجود، وٕاثباتها في  
المنقوص المعرفة أجود، وقد حذف بعض العرب الیاء في المنقوص المعرفة 

وقًفا، فقالوا: هذا القاِض، كأّن (ال) دخلت على المنقوص بعد وجوب حذف الیاء 
 .  )٥(رفًعا وجرOا، أّما نصًبا فتثبت الیاء وقًفا؛ لثبوتها وصًال 

و: (القاُضون) رفًعا، و االسم المنقوص عندما ُیْجَمُع جمَع مذكٍر سالًما، نح  -ب
(القاِضین) نصًبا وجرOا، واألصل: الَقاِضُیون، و: الَقاِضِیین؛ حیث ُتْحَذُف حركة 

                                                           

 ).١٤) ابن جني، اللمع في العربیة (ص١(

 ).١٧٥) ابن الوّراق، علل النحو (ص٢(

 ).٤/١٨٣) سیبویه، الكتاب (ج٣(

 ).٤/١٧٢) ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك (ج٤(

 ).٢/٣٧٥) ابن السراج، األصول في النحو (ج٥(
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َكٌة بالضم، والكسر، كما أّنها سبقت بكسرة ، وهذا یعني ِثَقَل )١( الالم؛ ألّنها ُمَحرَّ
 یف.الضمة والكسرة على الیاء، كما أنَّ وجود الكسرة قبلهما أثقل؛ فلزم التخف

)، مفاعلَ على إیقاع ( يأتیاالسم المنقوص الممنوع من الصرف الذي  أمَّا 
اء فیه تحذف أیًضا رفًعا وجرOا إذا كان نكرًة، على الرغم من یفإنَّ ال) مفاعیلَ أو (

ال تُنسى،  لیالٍ فتقول رفًعا: هذه )، ساكنینالالتقاء عدم وجود تلك العّلة الصوتیة (
تتالیة. ولو قمَت بتحلیل هاتین الكلمتین، تجد أّن أصلهما م للیالٍ وجرOا: سافرُت 

على التوالي: لیاِلُي، ولیاِلِي، بال تنوین؛ لعدم انصرافهما، ومن ثّم سكنت الضمة 
فال یوجد التقاء ساكنین ههنا، ورغم ذلك  ثمَّ والكسرة على الیاء؛ تخفیًفا، ومن 

باحث أنَّ هذا من باب ویعتقد ال حذفت الیاء، وُعوَِّض عنها تنویُن كسٍر.
أّما في حالة النصب فإنَّ  التجانس، وطرًدا لباب المنقوص؛ ِلَئالَّ یختلف الباُب.

) في قوله لیاليَ الیاء تثبت، وال ُتسّكن؛ لخفة الفتحة، ومن ذلك االسم المنقوص (
  . )٢(﴾سیروا فیھا لیالي... ﴿تعالى: 

 : ةالدراسة التطبیقی
 د في خمسٍة وأربعین موضًعا، منها:م:  ور شواهد الحذف بسبب الجز   -١
 المزرد:قول  - أ

 )٣(ِللشَّاِم غاِسلُ  َس یْ َكشاَمِة َوْجٍه لَ      بِه  َیُلحْ منها ِبَبْیٍت  َفَمْن َأْرِمهِ 

                                                           

 ).٤/١٦٣السیرافي، شرح كتاب سیبویه (ج )١(

 ].١٨) [سبأ: ٢(
د في دیوانه (ص٣( ِلّیات (ص٤٧) البیت من الطویل، للُمزرِّ )؛ العكبري، شرح ١٠٠)، ینظر: الُمَفضَّ

 ).١٤٥/ ٣دیوان المتنبي (ج
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)، وهو جواب الشرط، واألصل: َیْلُوُح، َیُلحْ الفعل المضارع المجزوم ( الشاهد:
م قب لها:(َیُلْوْح)، ثّم حذفت الواو؛ اللتقاء وزاُن(یقتُل)، ثّم نقلت حركة الواو إلى الالَّ

 ساكنین؛ فصار:(َیُلْح)، على وزن:(َیُفْل).
 سوید بن أبي كاهل الیشكري:قول  - ب

 )١(ِقَطَع الَغْیِظ ِبَصاٍب وَصِبرْ       ولقْد َبلَّْعُتُه  َیِضْرِنيَلْم 
ر الفعل (َیِضْر)، وأصله: َیْضِیُر، نقلت حركة العین إلى الفاء؛ فصا الشاهد:

) على الفعل، جزمته، فالتقى ساكنان؛ فسقطت لمالفعل: َیضیُر، وعندما دخلت (
 العین؛ فأصبح وزن الفعل: َیِفْل.

 :أوس بن غلفاء الهجیميقول  -ت
 )٢(ْتٍم َأو ِخَصامِ َفِتیًال َغیَر شَ       ُتِثْبُهمْ ُهُم َمنُّوا علیَك فلم 

ُتَؤْثِوب، حذفت الهمزة من  الفعل المضارع المجزوم (تُِثْب)، وأصله: الشاهد:
المضارع؛ حمًال على (ُأِثیُب)، فصار الفعل: تُْثِوب، وزان (ُتْكِرُم)، نقلت كسرة 

الواو إلى الثاء، فسّكنت الواو، ثّم قلبت یاًء؛ لمناسبة الكسرة قبلها:(تُِثیب)، على 
وتیة، ) على الفعل ُأسِقطت الیاء؛ لعّلة صلموزن (تُْفِعُل)، وبعد دخول الجازم (

 ).ُتِعلْ وهي التقاء الساكنین، وصار الفعل بعد دخول الجازم: تُِثْب، على زنة (
 علقمة بن عبدة:قول  - ت

 )٣(وبُ ـــــــُركُ ـــٌة فَ ــــدَّى ِرْحلَ ـــِإنَّ الُمنَ ـف       َتَعفْ اُد عَلى ِدْمِن اْلِحیاِض فِإْن ُترَ 

                                                           

 ).٨٧)، ینظر: المفضلیات (ص٧/١٦٧) البیت من الرمل، وهو بال نسبة في معجم العین (ج١(
)؛ األصمعیات ٣٨٨یت من الوافر، ألوس بن غلفاء، ینظر:  المفضل الضبي، المفضلیات (ص) الب٢(

 ).٢٣٣(ص

)؛ سیبویه، ٣٩٤)، ینظر: المفضلیات (ص٤٢) البیت من الطویل، لعلقمة الفحل في دیوانه (ص٣(
)؛ المرزوقي، شرح دیوان الحماسة ١/٤٣٤)؛ ابن منظور، لسان العرب (ج٣/١٩الكتاب (ج

 ). ٧٢٦(ص
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َتْسَمُع، ثّم حصل للفعل إعالل )، أصله: َتْعَیُف، وزاُن: َتَعفْ المضارع المجزوم (
بنقل حركة الیاء للصحیح الساكن قبلها، ثّم قلبت الواو ألًفا؛ لوجود الفتحة قبلها؛ 

، ُجِزم، وحینئٍذ فعل الشرطفصار الفعل: َتعاُف، ولما صار الفعل في موضع 
 التقى ساكنان؛ فحذفت األلف؛ فأصبح وزن الفعل: َتَفْل.

: ورد في ضمیر رفع متحركلوف المسند شواهد الفعل الماضي األج -٢
 ثمانین موضًعا، منها:

 المسیب بن علس:قول  - أ

 )١(َوَداعِ بِ  َهاتَ وُرعْ قبَل الُعَطاِس      ِر َمتَاِع یْ غَ َسْلَمى بِ  َأَرَحْلَت ِمنْ 
الماضي المسند إلى تاء الفاعل: ُرْعَت، وأصله: َرَوَع، فتحرَّكِت الواو، وانفتح ما 

ألًفا: راَع، وعند اإلسناد ُسكَِّنِت الالم، فاجتمع ساكنان: َراْعَت؛ قبلها، فُقِلَبْت 
َفُحِذَفِت األلف، ُثمَّ ُحِذَفْت حركة الفاء، َوُعوَِّض عنها ضمٌة مجانسٌة للعین 

 المحذوفة (األلف المنقلبة عن واو): ُرْعَت، على زنة: ُفْلَت. 
 :أوس بن غلفاء الهجیميقول   - ب

 )٢(ِل الشَُّرْیِف ِإلى َشَمامِ على َأهْ        اــــِفْئنم ـــا ثُ ــنْن َأصبْ ـــا مَ ــَأَصْبن
)، من الجذر(َفَیأ)، قلبت الیاء ألًفا لّما تحّركْت، وُسِبَقْت بحرف مفتوح، ِفْئنا(قوله:

ولّما اّتصل ضمیر رفٍع متحّرٍك بالفعل، اجتمع ساكنان: َفاْءَنا، فُحِذَفِت األلف، ُثمَّ 
د حذف حركتها؛ لتكون دلیًال على العین المحذوفة(األلف التي ُكِسرِت الفاء، بع

 أصلها یاٌء)، فصار الفعل: ِفْئنا، على وزن (ِفْلَنا).
 عوف بن األحوص:قول  - ت

                                                           

)؛ ابن ٦٠)، ینظر: المفضلیات (ص٩١) البیت من الكامل، للمسیب بن علس في دیوانه (ص١(
 ). ٨/٣٣حمدون، التذكرة الحمدونیة (ج

)؛ األصمعیات ٣٨٨) البیت من الوافر، ألوس بن غلفاء، ولیس في دیوانه، ینظر: المفضلیات (ص٢(
 ). ٢٣٢(ص
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 )١(ا َیْنِمي الَعَالءُ مَ ِإلْیهِ  انَ كَ وَ      اِل خَ َمْجَد َأٍب وَ  ِنْلتُ ْن كِ لَ وَ 
لًفا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها، فصار )، األصل(ِنَیَل)، ُقِلَبْت الیاء أِنْلتُ الفعل:(

الفعل: ناَل، ولمَّا اتصل الفعل بضمیر التاء، ُسكَِّنِت الم الفعل: ناْلُت، فالتقى 
ساكنان؛ فُحِذَفِت األلف، ثمَّ سقطت حركة الفاء، َوُعوَِّض عنها كسرٌة مجانسٌة 

 ، على وزن: ِفْلُت.ِنْلتُ للعین، فصار الفعل: 
هذا المقام إلى أنَّ المضارع إذا اّتصل بنون النسوة،  وینبغي اإلشارة في 

فإنَّه أیًضا یتعّرض لإلعالل بالحذف؛  اللتقاء ساكنین، نحو: َیُرْحَن، وَیِسْرَن 
ویعتقد الباحث أّن الم الفعل ُسّكنت ههنا؛ حمًال على تسكینها في الماضي: 

للون من اإلعالل في ُرْحَن، وِسْرَن. وهذا سبب التقاء الساكنین. وقد ورد هذا ا
 مواضع، منها: ستةالمفضلیات في 

 ربیعة بن مقروم:قول  - أ

ْبَن ُدوَن الِعَیاِل وُجْردً   )٢(یَماالشَّكِ  َیُلْكنَ ِخَالَل الُبُیوِت      ا ُیقرَّ
)، واألصل قبل دخول الضمیر: َیُلْكنَ المضارع المتصل بنون النسوة (الشاهد: 

متحرك به، ُسّكنت الكاف؛ حمًال على َیُلوُك، وبعد اتصال ضمیر الرفع ال
، على َیُلْكنَ )، فالتقى ساكنان، ومن ثّم حذفت الواو، فصار الفعل: ُلْكنَ الماضي (

 وزن (َیُفْلَن).
 الُمَرقِِّش األصغِر:قول  - ب

 )٣(اِئَماَنعَ  ُیَخْلنَ ا ُخوٌص ُهنَّ ِبنَ وَ      َمْتَك اْبَنُة الَبْكِريِّ َعْن َفْرِع َضاَلٍة رَ 

                                                           

 ).١٧٥نه، ینظر: المفضلیات (ص) البیت من الوافر، لعوف بن األحوص، ولیس في دیوا١(
 ).١٨٥، ینظر: المفضلیات (ص٦٥) البیت من المتقارب، لربیعة بن مقروم في دیوانه ص٢(
)؛ العسكري، ٢٤٤، ینظر: المفضلیات (ص٩٧) البیت من الطویل، للمرقش األصغر في دیوانه ص٣(

 ).٢٣)؛ التبریزي، شرح القصائد العشر (ص١/٢٢٢دیوان المعاني (ج



 
 -١٩٥-

)، واألصل قبل دخول الضمیر: ُیَخْلنَ المضارع المتصل بنون النسوة (: الشاهد
ُیَخال، وبعد اتصال ضمیر الرفع المتحرك به، ُسّكنت الكاف؛ حمًال على 

)، فالتقى ساكنان: ُیَخْاْلَن، ومن ثّم حذفت األلف، فصار الفعل: ِخْلنَ الماضي (
 ، على وزن (ُیَفْلَن).ُیَخْلنَ 

 عتل الماً الفعل المشواهد   -٣
 خمسٍة وخمسین في ورد: عند اتصاله بواو الجماعة، أو یاء المخاطبة - أ

 موضًعا، منها:

 سوید بن أبي كاهل الیشكري:قول  -

 )١(ِس َبَیاٌض وَصَلعْ ي الرَّأْ ِسَقاِطي َبْعَد ما      َالَح فِ  َیْرُجونَ كیَف 
ْفُعُلوَن)، حذفت )، وأصل الفعل: َیْرُجُوون، على وزن (تَ ْرُجونَ یَ قوله: ( الشاهد:

حركة الالم؛ استثقاًال، ثمَّ حذفت الواو األولى؛ اللتقاء ساكنین؛ فأصبح وزن الفعل 
 (َیْفُعوَن).

 َسَلَمَة ْبِن الُخْرُشِب اَألنمارّي:قول  -

 )٢(وبِ جُ نْ مُ  نِ أْ في َسْحَبٍل ِمن مُُّسوِك الضَّ     ي ـــبِ لِ تَ حْ تَ وَ  يْ ـــظَ حْ تَ ِك َأْن ــــَفاْقَنْي لعلَّ 
)، وأصله: َتْحَظِوي، ُقِلبت الواو ألًفا؛ لتحرُّكها، وانفتاح ما يْ ـــظَ حْ تَ قوله: (الشاهد: 

قبلها، فصار الفعل: َتْحَظْاْي، فالتقى ساكنان، فُحذفت األلف، وصار الفعل: 
 َتْحَظْي، على زنة (َتْفَعْي).

 عبدة بن الطبیب:قول  -

                                                           

)؛ ١٩٩، ینظر: المفضلیات (ص٣٢ت من الرمل، لسوید بن أبي كاهل الیشكري في دیوانه ص) البی١(
)؛ البغدادي، خزانة األدب ١/٤١١)؛ ابن قتیبة، الشعر والشعراء (ج٢/١٤٥الفراهیدي، معجم العین (ج

 ). ٦/١٢٥(ج

)، ٣٦المفضلیات (ص ) البیت من البسیط، لَسَلَمَة ْبِن الُخْرُشِب األنماري، ولیس في دیوانه، ینظر:٢(
 ).١٠/٤٨٦)؛ ولسان العرب (ج٢٣٥وهو لسالمة بن جندل في ملحق دیوانه (ص



 
 -١٩٦-

 )١(اُم الُمْنَقعُ ا َذاَك السِّمَ حً صِّ نَ تَ مُ        مُ كُ نَ یْ بَ  مَ مائِ ي النَّ جِ زْ الَِّذي یُ  َواْعُصوا
)، وعند رّده إلى أصله یقال: اْعِصُیوا؛ حیث ُسكَِّنِت الیاء اْعُصوا( قولهالشاهد: 

بعد حذف حركتها؛ فاجتمع ساكنان؛ فحذفت الیاء، ثم ُضمَِّت الصاد؛ لمناسبة 
 الواو، فصار وزن الفعل (اْعُصوا) هو (اْفُعوا).

 علقمة بن عبدة: قول -

 )٢(اِر ُغُروبُ هَ ِس النَّ مْ اَن ِمْن شَ حَ  دْ قَ وَ      ِبَكْبِشِهْم  اتََّقْوكَ فقاَتْلَتُهْم حتَّى 
وعند رّده لألصل تقول: اتََّقُیوَك، ُقلبت الیاء ألًفا؛ )، اتََّقْوكَ : (قولهالشاهد: 

، فأسقطت األلف، لتحرُّكها، وانفتاح ما قبلها: اتََّقاوَك، ومن ثمَّ التقى ساكنان
 فصار الفعل: اتََّقوَك، على زنة (اْفَتَعْوَك).

 األكبِر: الُمَرقِّشِ قول  -

 )٣(اینَ عِ ادْ فَ  اسِ ا َسرَاَة ِخیاِر النَّ مً وْ یَ      وإِْن َدَعْوِت ِإلى ُجلَّى وَمْكُرَمٍة 

 )، ُسّكنت الواو، فالتقىانُصرینا)، األصل: ُاْدُعِویَنا، وزان(اْدِعیَنا(الشاهد: 
ساكنان: الواو، والیاء، ومن ثّم ُحذفت الواو، ثم ُكِسرِت العیُن؛ لمناسبة الیاء، 

 ).اْفِعیَنا)، على وزن(اْدِعیَنافصار الفعل(
، ومن هذه مائٍة واثنین: وقد ورد في عند اّتصاله بتاء التأنیث الساكنة - ب

 النماذج:
 المثقب العبدي:قول  -

                                                           

)؛ الشعر والشعراء ١٤٦)؛ ینظر: المفضلیات(ص٤٦) البیت من الكامل، لعبدة في دیوانه(ص١(
 ). ٧٣١(ص

 ).٣٩٥)؛ ینظر: المفضلیات (ص٤٤) البیت من الطویل، لعلقمة الفحل في دیوانه (ص٢(

)، وهو لبشامة ٤٣١، ینظر: المفضلیات(ص٨٠ت من البسیط، للمرقش األكبر في دیوانه ص) البی٣(
)؛ ٧٦)؛ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي (ص٨/٣٠١بن حزن النهشلي في خزانة األدب للبغدادي (ج

 ). ١١/١١٧)؛ ولسان العرب البن منظور (ج١/٣٨٧وعیون األخبار البن قتیبة (ج



 
 -١٩٧-

 )١(اَل ُعُنوُدهاطَ بِإْجَناٍب وَ  َتَواَصتْ      فِإْن َتُك ِمنَّا في ُعَماَن َقِبیَلٌة 

)، وأصله: تواَصَي؛ حیث انقلبت الیاء ألًفا؛ لتحرُّكها، تواصىالفعل ( الشاهد:
وانفتاح ما قبلها، وعندما دخلت تاء التأنیث على الفعل، اجتمع ساكنان؛ فحذفت 

 األلف، وصار وزن الفعل: تَفاَعْت.
 عبد اهللا بن سلمة الغامدي:قول  -

 )٢(َلى الَبْلَوى َنُعوبُ مَواِشكٌة عَ      الَمِطيُّ َذَكْت َوُخوٌد  َوَنتِ ا ِإذَ 
وأصله: َوَنَیت، حیث تحّركت الیاء، وكان ما قبلها مفتوًحا؛ )، َوَنتِ ( قولهالشاهد: 

فقلبت ألًفا، ولّما دخلت التاء التي للتأنیث التقى ساكنان: األلف، والتاء، ثّم 
عن یاء، وأصبح وزن الفعل: َفَعْت، أما انكسار التاء فال  سقطت األلف المنقلبة

 یعتّد به؛ ألنه عرٌض؛ فهي ساكنة حكًما.

 وقع هذا اللون من الحذف في موضعین، هما:شواهد فعل األمر:   -٤
 عمرو بن األهتم:قول  - أ

 )٣(حتَّى َیِصیُروا َفُجرْ اُروا وإِْن جَ      اْقِصْد فِإْن َقَصُدوا ِلُمرِّ الَحقِّ فَ 
، حیث حذفت الواو اللتقاء ساكنین، واألصل: ُاْجُوْر، ُجْر)فعل األمر ( الشاهد:

ِوزاُن (ُاْرُكْض)، في البدایة حصل إعالل بالنقل؛ استثقاًال للضمة على الواو، 
ومن ثّم استغني عن الهمزة لتحرُّك التاء؛ فحصل التقاء الساكنین بسبب النقل 

 ) على وزن (ُفْل).ُجرْ فعل ()، فأسقطت الواو، وصار الُجْورْ (

                                                           

)؛ ابن ١٥١)، ینظر: المفضلیات (ص١٠٥ب العبدي في دیوانه (ص) البیت من الطویل، للمثق١(
 ).١٢٨المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب (ص

ِلّیات (ص٢( )؛ ابن المبارك، منتهى الطلب ١٠٤) البیت من الوافر، لعبد اهللا بن سلمة، ینظر: الُمَفضَّ
 ). ١٩(ص

ِلّیات (ص)، ٨٥) البیت من الوافر، لعمرو بن األهتم في دیوانه (ص٣( )؛ وبال ٤١٠ینظر: الُمَفضَّ
 ). ٣/١١٨٤نسبة في ارتشاف الضرب (ج



 
 -١٩٨-

 سنان بن أبي حارثة المري:قول  - ب

 )١(اْسَتْقِدمِ ِإْن ُكْنَت رَاِئَم ِعزِّنا فَ      ِللُمَثلَِّم واْبِن ِهْنٍد ماِلِك  ُقلْ 
)، ثّم ألقیت ضمة الواو إلى ُاْكُتبْ الفعل (ُقْل)، وأصله: ُاْقُوْل، وزان ( الشاهد:

)، واجتمع ساكنان: ُقْولْ لوصل، وسّكنت الیاء (القاف قبلها؛ فاسُتغِني عن ألف ا
 ).ُفلْ ) هو (ُقلْ الواو، والّالم؛ فحذفت الواو، وصار وزن الفعل (

 شواهد االسم المنقوص  -٥
ِلّیات في االسم المنقوص النكرة:  - أ موضًعا، من هذه سبعین ورد في الُمَفضَّ

 المواضع:

 أبي ذؤیب:قول  -

 )٢(اِن وَأْجَدعُ یَ َوافِ  َضَوارٍ ُغْبٌر      َجُه اَج مْن َفَزٍع وَسدَّ ُفُرو اْهتَ فَ 
)، واألصُل: ضوارُي؛ حیث استثقلت الضّمة على الیاء، ضوارٍ قوله ( الشاهد:

فحذفت الضمة، وأصبحت الیاء ساكنة (ضواِري)، ومن ثمَّ حذفت الیاء، مع عدم 
التقاء الساكنین بعد التسكین، وعوض عنها تنویُن كسٍر، وصار وزن االسم: 
 فواٍع، وهذا من باب المجانسة كما یرى الباحث؛ لئال یختلف باب المنقوص.

 ربیعة بن مقروم:قول  -

                                )٣(وما َلَغَبا وفي الَفْجِر اْنِصَداعُ       َداجٍ فَأْوَرَدها وَلْوُن اللَّْیِل 
حذفت الضمة، )، واألصُل(داِجٌي)؛ استثقلت الضّمة على الیاء، فداجٍ قوله:(

                                                           

ِلّیات ١( بِّّي، الُمَفضَّ ل الضِّ ) البیت من الكامل، لسنان بن أبي حارثة، ولیس في دیوانه، ینظر:  الُمَفضَّ
 ).٣٤٩(ص

كري، شرح )؛ الس٤٢٦)، المفضلیات (ص٥٣) البیت من الكامل، ألبي ذؤیب الهذلي في دیوانه (ص٢(
 ).٢/٣٤١)؛ ابن منظور، لسان العرب (ج٢٨أشعار الهذلیین (ص

 ).١٨٩،  ینظر: المفضلیات (ص٣٦) البیت من الوافر، لربیعة بن مقروم في دیوانه ص٣(



 
 -١٩٩-

وأصبحت الیاء ساكنة؛ فالتقى ساكنان: الیاء، والتنوین الذي هو نوٌن ساكنٌة، 
 فحذفت الیاء، وصار وزن االسم: فاٍع.

 معاویة بن مالك:قول  -
ُقُه وحاَذَر َأْن ُیعاَبا     َبِصیٍر  هاجٍ اَب ُمَحبٍِّر تَ كِ   (١)ُیَنمِّ

اًء؛ ألنَّها وقعت طرًفا، وسبقت )، واألصُل: هاِجٌو، قلبت الواو یهاجٍ قوله: (
بحرٍف مكسور، فصار االسم (هاِجٌي)، ومن َثمَّ استُثقلت الضّمة على الیاء، 

فحذفت الضمة، وأصبحت الیاء ساكنة؛ فالتقى ساكنان: الیاء، والتنوین الذي هو 
 نوٌن ساكنٌة، فحذفت الیاء، وصار االسم (هاٍج)، على زنة (فاٍع).

 المزرد: قول -

 (٢)لها في كلِّ َأرٍض َأزَاِملُ  َضَواحٍ       ٍة ُتْلَقى كثیرًا ُرَواُتها ُمَذكَّرَ 
)، واألصُل: ضواِحُو، في البدایة قلبت الواو یاًء؛ ألنَّها ضواحٍ قوله ( الشاهد:

وقعت طرًفا، وسبقت بحرٍف مكسور، فصار االسم (ضواحُي)، ومن ثمَّ استثقلت 
الیاء ساكنة (ضواِحي)، ومن ثمَّ الضّمة على الیاء، فحذفت الضمة، وأصبحت 

حذفت الیاء، مع عدم التقاء الساكنین، وعوض عنها تنوین كسر، وصار وزن 
 االسم: فواٍع، وهذا من باب المجانسة كما یرى الباحث.

مواضع: قول  خمسة: وقع في االسم المنقوص المجموع جمع مذكر سالم - ب
 تأّبط شرYا:

 )٣(اقِ بَ رْ ُذو َثلََّتْیِن وُذو َبْهٍم وأَ       هُ ُت لَ لْ قُ  النَّاُمونَ كالِحْقِف َحدََّأُه 

                                                           

)؛ األصمعیات ٣٥٨) البیت من الوافر، لمعاویة بن مالك، ولیس في دیوانه، ینظر: المفضلیات (ص١(
 ).٢١٣(ص

د في دیوانه (ص ) البیت من الطویل،٢( ِلّیات (ص٤٧للُمزرِّ  ).١٠٠)، ینظر: الُمَفضَّ

 ).٢٩)، ینظر: المفضلیات (ص٤٠٠) البیت من البسیط، لتأبط شرOا في دیوانه (ص٣(



 
 -٢٠٠-

اّتصل االسم المنقوص بواو الجماعة، واألصل: الّناِمُیوَن، : (النَّاُمون)، قوله
ُسّكنت الیاء؛ تخفیًفا، فالتقى ساكنان: الیاء، والواو، فُحِذفت الیاء (الّناِموَن)، ثمَّ 

 ُحّركت المیم بالضمِّ؛ لمناسبة (الواو).
:قول  -  الُحَصیِن ْبِن الُحَماِم الُمرِّيِّ

َنا َبنِ   (١)ُب ُمْعَظَمارْ ْت ِبَنا الحَ امَ َفزَارَة ِإْذ رَ      وَرْهَطَنا  مْ هُ نْ مِ  نَ یْ نَ دْ األَ ي َعمِّ

أصله تقول: اَألْدَنِییَن، ثّم قلبت الیاء ألًفا؛ لتحرُّكها  )،األْدَنْیناالسم المنقوص (
اْیَن، ومن ثمَّ حذفت األلف؛ اللتقاء ساكنین، وصار االسم وانفتاح ما قبلها: اَألْدنَ 

 (اَألْدَنْیَن)، على وزن (اَألْفَعْیَن).
 جابِر ْبِن ُحَنيٍّ التغِلبّي:قول  -

(٢)وَمْن َال َیِشْد ُبنیاَنُه َیَتَهدَّمِ      َقبَل اختالِفهْم  الَباِنینوكانوا ُهُم 
 

یَن، في البدایة ُسّكنت الیاء األولى، أصله: الباِنیِ  )،الباِنینَ االسم المنقوص (
فالتقى یاءان ساكنتان، ومن ثمَّ حذفت األولى؛ اللتقاء ساكنین، وصار االسم 

 (الباِنیَن)، على وزن (الفاعیَن).
 حاجب بن حبیب األسدّي:قول  -

 )٣(رَانِ ِر ِهجْ یْ غَ  نْ تَّى َتَجنَّْبُتها مِ حَ      واْخَتَلُفوا  الَواُشونَ نا نَ یْ َسَعى بَ  دْ قَ وَ 

                                                           

)؛ ٦٤)، ینظر: المفضلیات (ص٨١) البیت من الطویل، للحصین بن الحمام المري في دیوانه (ص١(
 ). ٣/٣٢٣)؛ البغدادي، خزانة األدب (ج٥٣(ص ابن المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب

)؛ ابن ٢١٠) البیت من الطویل، لجابر بن حني التغلبي، ولیس في دیوانه، ینظر: المفضلیات (ص٢(
 ). ١٣١المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب (ص

)؛ ٣٧٠) البیت من البسیط، لحاجب بن حبیب األسدي، لیس في دیوانه، ینظر: المفضلیات (ص٣(
 ).٢٢١ألصمعیات (صا
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أصله(الواِشُیون)، ُسّكنت الیاء األولى، فالتقى  )،الواشوناالسم المنقوص:(
ساكنان: الیاء والواو، فأسقطت الیاء، وحركت الشین بالضم؛ لمناسبة الواو، 

 وصار االسم (الواشون)، على وزن(الفاعوَن).
 أبي ذؤیب:قول  -

 )١(َدْیُموَما اُدونَ الهَ ا هَ اُر بِ ا َیحَ ضً َأرْ      ٍل َقَطْعُت بها الَمْشِي ِشْمَال  ةِ حَ مْ سَ وَ 
أصله: الهاِدُیون، ُسّكنت الیاء األولى، فالتقى  )،الهادوناالسم المنقوص:(

ساكنان: الیاء والواو، فأسقطت الیاء، وحركت الّدال بالضم؛ لمناسبة (الواو)، 
 وصار االسم(الهادون)، على وزن(الفاعوَن).

، وذلك نحو اسم النقلء ساكنین؛ بسبب ویقع الحذف في البنیة اللتقا 
وأصله: َمْخُووٌف، حیث ُنِقَلْت ضّمة العین استثقاًال إلى )، (َمُخوفالمفعول: 

، فحذفت فالتقى ساكنانالساكن الذي قبلها، وُسكَِّنْت، فصار الوصف: َمُخْوْوٌف، 
 وورد هذا واو المفعول على مذهب سیبویه، فصار: َمُخوف، على وزن (َمْفُعل).

  ربیعة بن مقروم:الوصف في المفضلیات في قول 
 )٢(ُیِقیَما ِه غیُرنا َأنْ َیَهاُب بِ       ِه َأَقْمَنا بِ  َمُخوفٍ وَثْغٍر 

 الخالصة والنتائج

وجد الباحث خالل دراسته اإلحصائیة والتطبیقیة في المفضلیات وفرًة في  -١
 الشواهد لمختلف المسائل الصرفّیة، السّیما اإلعالُل.

ن من خالل الدراسة التطبیقیة في المفضلیات أن أكثر مواضع اإلعالل تبیّ  -٢

                                                           

)؛ البغدادي، خزانة األدب ٤١٩) البیت من البسیط، ألبي ذؤیب، ینظر: المفضلیات (ص١(
 ).٣/٣٨٣(ج
)؛ ابن أبي ١٨٥، ینظر: المفضلیات (ص٥٥) البیت من المتقارب، لربیعة بن مقروم في دیوانه ص٢(

 ).٤٧/ ١الفرج، الحماسة البصریة (ج
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بالحذف تمثلت في الحذف اللتقاء ساكنین، یلیها حذف الهمزة، ثّم الحذف 
للجزم، ومن ثمَّ حذف الواو، وأقل مواضع اإلعالل بالحذف هو الحذف 

 للوقف (البناء على السكون).  

ین موضًعا، كان أكثر بلغت مواضع حذف الواو في المفضلیات ست -٣
مواضع حذف الواو هو حذف واو المضارع، حیث بلغت ثمانیة وثالثین، 
تبعها حذف الواو في فعل األمر، حیث بلغت ثالثة عشر، وأقلها حذف 

 الواو من المصدر، وقد بلغت تسعة مواضَع.

مواضع حذف الهمزة في المفضلیات بلغت ثالَث مائٍة وثمانیَة وخمسین،  -٤
ك المواضع حذف الهمزة من المضارع المبدوء بالتاء والنون كان أكثر تل

والیاء، المحمول على المبدوء بالهمزة، فقد بلغت تلك المواضع قریًبا من 
مائٍة وخمسٍة وستین، یتبعه في الترتیب اسم الفاعل، الذي بلغت مواضع 
حذف الهمزة فیه مائًة، ثّم اسم المفعول، وقد بلغت مواضع حذف الهمزة 

ستًة وخمسین، ومن ثّم المضارع الُمَصّدر بالهمزة أتى في ستة فیه 
 وثالثین موضًعا، وأخیًرا اسم المكان في موضع واحد فحسب.

بلغت مواضع الحذف للجزم في المفضلیات سبعین موضًعا، ومواضع  -٥
 الحذف للوقف أحد عشر.

معظم مواضع اإلعالل بالحذف كانت نتیجًة اللتقاء ساكنین، حیث بلغت  -٦
ث مائة وستین، أكثرها في األفعال المتصلة بتاء التأنیث الساكنة، ثال

 وأقلها في فعل األمر، وتفصیل ذلك على النحو اآلتي:

 مواضع الحذف اللتقاء ساكنین بسبب الجزم: بلغت خمسة وأربعین. - أ

 الماضي األجوف المسند إلى ضمیر رفع متحرك: بلغت واحًدا وثمانین. - ب

سند إلى ضمائر الرفع الساكنة: بلغت خمسة األفعال المعتّل الًما الم - ت
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 وخمسین.

األفعال المتصلة بتاء التأنیث الساكنة: مائًة واثنین، وبلغ الحذف في فعل  - ث
 األمر موضعین.

 االسم المنقوص النكرة رفًعا وجرOا: بلغت سبعین موضًعا. - ج

 االسم المنقوص المجموع جمع مذكر سالم: خمسة مواضع. - ح

ى التخفیف، إال أّن أمر التخفیف والثقل قد یختلف اللسان العربّي یمیل إل -٧
 من قبیلة ألخرى، فقریٌش تنفر من الهمز في كالمها، بخالف تمیم.

اّتصال علم الصرف بعلم األصوات، فاإلعالل یتناول التغییر الذي یصیب  -٨
أصوات العّلة؛ ألّنها تتمّیز بالتحّول والتبّدل؛ لعدم وجود حّیز لها، وقد 

بها؛ لكثرة تبّدلها وتغیُّر أحوالها أیًضا، وألنَّ الهمزة نصف ألحقت الهمزة 
 األلف، وألّنها هوائّیة كأصوات العّلة.

اإلعالل بالحذف یشمل أحرف العلة والحركات؛ ألنَّ أصوات العّلة ما هي  -٩
 إال مدٌّ للحركات األصل.

 المصادر والمراجع
بین شعر أبي تمام الموازنة م). ١٩٩٤اآلمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر. ( -١

 . القاهرة: مكتبة الخانجي.٤تحقیق: عبد اهللا المحارب. طوالبحتري. 

االختیارین. م). ١٩٩٩األخفش األصغر، أبو المحاسن علي بن سلیمان بن الفضل. ( -٢
 . دمشق: دار الفكر.١تحقیق: فخر الدین قباوة. ط

تحقیق: واضح الصمد. . دیوان لیلى األخیلیةم). ٢٠٠٣(. األخیلیة، لیلى بنت عبد اهللا -٣
 . بیروت: دار صادر.٢ط

تحقیق: محد عوض تهذیب اللغة. م). ٢٠٠١األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد. ( -٤
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربي.١ط مرعب.
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(د. ط). المصادر األدبیة واللغویة في التراث العربي. إسماعیل، عز الدین. (د. ت).  -٥
 القاهرة: مكتبة غریب.

). ١(ط شرح األشموني على ألفیة ابن مالك.م). ١٩٩٨وني، علي بن محمد. (األشم -٦
 بیروت: دار الكتب العلمیة.

م). ١٩٩٣األصمعي، أبو سعید عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع. ( -٧
. مصر: دار ٧تحقیق: أحمد محمد شاكر، وعبد السالم محمد هارون. طاألصمعیات. 

 المعارف.

ف بن سلیمان بن عیسى الشنتمري األندلسي. (د. ت). األعلم، أبو الحجاج، یوس -٨
 . (د. ط). (د. م. ن). (د. ن).أشعار الشعراء الستة الجاهلیین

اإلنصاف في  مسائل الخالف بین النحویین م). ٢٠٠٣ابن األنباري، أبو البركات. ( -٩
 . بیروت: المكتبة العصریة.١. طالبصریین والكوفیین

محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان.  األندلسي، أبو حیان أثیر الدین -١٠
. ١تحقیق: رجب عثمان محمد. طارتشاف الضرب من لسان العرب. م). ١٩٩٨(

 القاهرة: مكتبة الخانجي.
. تحقیق: هادي شرح التعریف بضروري التصریفم). ٢٠٠٢ابن إّیاز، الحسین. ( -١١

 والتوزیع.. األردن: دار الفكر للطباعة والنشر ١نهر، وهالل ناجي المحامي. ط

شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن م). ١٩٨٤ابن بدر، الزبرقان وابن األهتم، عمرو. ( -١٢
 . بیروت: مؤسسة الرسالة.١تحقیق:سعود محمود عبد الجابر. طاألهتم. 

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب. م). ١٩٩٧البغدادي، عبد القادر بن عمر. ( -١٣
 اهرة: مكتبة الخانجي.. الق٤تحقیق: عبد السالم محمد هارون. ط

منتهى الطلب من أشعار البغدادي، محمد بن المبارك بن محمد بن میمون. (د. ت).  -١٤
 (د. ط). (د.م.ن).(د.ن).العرب. 

شرح القصائد م). ١٩٣٤التبریزي، أبو زكریا یحیى بن علي بن محمد الشیباني. ( -١٥
 (د. ط). القاهرة: إدارة الطباعة المنیریة.العشر. 
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، أبو المحاسن جمال الدین یوسف بن تغري بردي بن عبد اهللا ابن تغري بردي -١٦
(د. ط). القاهرة: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. الظاهري الحنفي. (د. ت). 

 دار الكتب. 
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم. م). ١٩٩٦التهانوي، محمد بن علي. ( -١٧

 اشرون.. بیروت: مكتبة لبنان ن١تحقیق: علي دحروج. ط
. تحقیق: إبراهیم بن شرح التصریفم). ١٩٩٩الثمانیني، أبو القاسم عمر بن ثابت. ( -١٨

 . الریاض: مكتبة الرشد.١سلیمان البعیمي. ط

المفتاح في الصرف. م). ١٩٨٧الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن. ( -١٩
 . بیروت: مؤسسة الرسالة.١تحقیق: علي توفیق الَحَمد. ط

. قسطنطینیة: مطبعة ١ط نقد الشعر.م). ١٨٨٥أبو الفرج قدامة. (ابن جعفر،  -٢٠
 الجوائب.

طبقات فحول الشعراء. الجمحي، أبو عبد اهللا محمد بن سّالم بن عبید اهللا. (د. ت).  -٢١
 تحقیق: محمود محمد شاكر. (د. ط). جدة: دار المدني.

 قباوة. . تحقیق: فخر الدیندیوان سالمة بن جندلم). ١٩٨٧ابن جندل، سالمة. ( -٢٢
 . بیروت: دار الكتب العلمیة.٢ط

. مصر: الهیئة المصریة ٤. طالخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان. (د. ت).  -٢٣
 العامة للكتاب.

. تحقیق: فائز فارس. (د. ط). اللمع في العربیةابن جني، أبو الفتح عثمان. (د. ت).  -٢٤
 الكویت: دار الكتب الثقافیة.

. بیروت: دار إحیاء التراث ١. طالمنصفم). ١٩٥٤ابن جني، أبو الفتح عثمان. ( -٢٥
 القدیم.

الجوالیقي، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن. (د. ت).  -٢٦
تحقیق: مصطفى صادق الرافعي. (د. ط). بیروت: دار شرح أدب الكاتب البن قتیبة. 

 الكتاب العربي.

تاج اللغة وصحاح  الصحاحم). ١٩٨٧الجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد. ( -٢٧
 . بیروت: دار العلم للمالیین.٤. تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار. طالعربیة
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الشافیة في علم التصریف م). ١٩٩٥ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر. ( -٢٨
 . مكة: المكتبة المكیة.١. تحقیق: حسن أحمد العثمان. طوالوافیة نظم الشافیة

تحقیق: ناصر الدین األسد.  (د. دیوان الحادرة. ن. الحادرة، ُقْطبة بن أوس بن ِمْحصَ  -٢٩
 ط). (د.م.ن).(د.ن).

 . القاهرة: دار المعارف.١٥ط النحو الوافي.حسن، عباس. (د. ت).  -٣٠

. ١تحقیق: إمیل یعقوب. طدیوان الحارث بن حلزة. م). ١٩٩١ابن حلزة، الحارث. ( -٣١
 بیروت: دار الكتاب العربي.

التذكرة الحمدونیة. م). ١٩٩٧مد بن علي. (ابن حمدون، محمد بن الحسن بن مح -٣٢
 . بیروت: دار صادر.١ط

تحقیق: نصر اهللا  شذا العرف في فن الصرف.الحمالوي، أحمد بن محمد. (د. ت).  -٣٣
 عبد الرحمن نصر اهللا. (د. ط). الریاض: مكتبة الرشد.

معجم األدباء م). ١٩٩٣الحموي، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا. ( -٣٤
. بیروت: دار الغرب ١تحقیق: إحسان عباس. طرشاد األریب إلى معرفة األدیب). (إ

 اإلسالمي.

معجم البلدان. م). ١٩٩٥الحموي، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا. ( -٣٥
 . بیروت: دار صادر.٢ط

 التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل.ابن حیان، محمد بن یوسف. (د. ت).  -٣٦
 . دمشق: دار القلم.١هنداوي. ط تحقیق: حسن

م). ١٩٩٥الخالدي، أبو بكر محمد بن هاشم والخالدي، أبو عثمان سعید بن هاشم. ( -٣٧
 تحقیق: محمد علي دقة. (د. ط). سوریا: وزارة الثقافة.حماسة الخالدیین. 

. مكة المكرمة: مكتبة ٣طدراسات في علم الصرف. م). ١٩٨٧درویش، عبد اهللا. ( -٣٨
 الطالب الجامعي.

تحقیق: رمزي جمهرة اللغة. م). ١٩٨٧ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن األزدي. ( -٣٩
 . بیروت: دار العلم للمالیین.١منیر بعلبكي. ط

. ١تحقیق: أحمد خلیل الشال. طدیوان أبي ذؤیب الهذلي. م). ٢٠١٤أبو ذؤیب. ( -٤٠
 مصر: دار الكتب المصریة.
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م). ٢٠٠٣بن عثمان بن َقاْیماز. ( الذهبي، أبو عبد اهللا شمس الدین محمد بن أحمد -٤١
. بیروت: ١تحقیق: بشار عواد معروف. ط تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم.

 دار الغرب اإلسالمي.

دیوان ذي اإلصبع العدواني. م). ١٩٧٣ذو اإلصبع العدواني، ُحْرثاُن بن محرث. ( -٤٢
 .تحقیق: عبد الوهاب الدلیمي. (د. ط). الموصل: مطبعة الجمهور

فتح المتعال على القصیدة المسماة بالمیة م). ١٩٩٦الرائقي، حمد بن محمد. ( -٤٣
تحقیق: إبراهیم بن سلیمان البعیمي. (د. ط). المدینة المنورة: مجلة الجامعة  األفعال.

 اإلسالمیة.
. تحقیق: محمد نور شرح شافیة ابن الحاجبم). ١٩٧٥الرضي، محمد بن الحسن. ( -٤٤

 بیروت: دار الكتب العلمیة.الحسن، وآخرین. (د. ط). 
. إقتطاف األزاهر والتقاط الجواهرم). ١٩٨٢الرعیني، أبو جعفر أحمد بن یوسف. ( -٤٥

 تحقیق: عبد اهللا حامد النمري. (د. ط). مكة: جامعة أم القرى.
تاج العروس من جواهر الزبیدي، أبو الفیض محمد بن محمد الحسیني. (د. ت).  -٤٦

 لهدایة.. (د. ط). الكویت: دار االقاموس

. تحقیق: عبد األصول في النحوابن الّسراج، محمد بن السري بن سهل. (د. ت).  -٤٧
 الحسین الفتلي. (د. ط). بیروت: مؤسسة الرسالة.

تحقیق: شرح أشعار الهذلیین. م). ١٩٩٥السكري، أبو سعید الحسن بن الحسین. ( -٤٨
 عبد الستار أحمد فراج. (د. ط). القاهرة: مطبعة المدني.

تحقیق: عبد الرحمن  األنساب.م). ١٩٦٢أبو سعد عبد الكریم بن محمد. ( السمعاني، -٤٩
 . حیدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانیة. ١بن یحیى المعلمي الیماني، وآخرین. ط

. القاهرة: ٣. تحقیق: عبد السالم محمد هارون. طالكتاب). ١٩٨٨سیبویه، عمرو. ( -٥٠
 مكتبة الخانجي.

. تحقیق: أحمد شرح كتاب سیبویهم). ٢٠٠٨بن عبد اهللا. ( السیرافي، أبو سعید الحسن -٥١
 . بیروت: دار الكتب العلمیة.١حسن مهدلي، وعلي سید علي. ط

(د. شرح شواهد المغني. م). ١٩٦٦السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر. ( -٥٢
 ط). بیروت: لجنة التراث العربي.
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همع الهوامع في شرح د. ت). السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر. ( -٥٣
 تحقیق: عبد الحمید هنداوي. (د. ط). مصر: المكتبة التوفیقیة. جمع الجوامع.

المقاصد الشافیة في شرح م). ٢٠٠٧الشاطبّي، أبو إسحق إبراهیم بن موسى. ( -٥٤
. مكة ١تحقیق: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، وآخرین. ط الخالصة الكافیة.

 العلمیة وٕاحیاء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى. المكرمة: معهد البحوث

م). ١٩٢٥ابن الشجري، أبو السعادات ضیاء الدین هبة اهللا بن علي بن حمزة. ( -٥٥
 . مصر: مطبعة االعتماد.١تحقیق: محمود حسن زناتي. ط العرب.  شعراء مختارات

قوب. تحقیق: إمیل بدیع یعدیوان الشنفرى. م). ١٩٩٦الشنفرى، عمرو بن مالك. ( -٥٦
 . بیروت: دار الكتاب العربي.٢ط

تحقیق: إبراهیم كتاب الجیم. م). ١٩٨٣الشیباني، ابو عمرو إسحق بن مرار. ( -٥٧
 . مصر: مجمع اللغة العربیة.١األبیاري وآخرون. ط

التكملة والذیل والصلة لكتاب تاج م). ١٩٧٠الصغاني، الحسن بن محمد بن الحسن. ( -٥٨
العلیم الطحاوي وآخرون. (د. ط). القاهرة: مطبعة تحقیق: عبد اللغة وصحاح العربیة. 

 دار الكتب.

تحقیق: تماضر دیوان ربیعة بن مقروم الضبي. م). ١٩٩٩الضبي، ربیعة بن مقروم. ( -٥٩
 . بیروت: دار صادر.١حرفوش. ط

تحقیق: أحمد المفضلیات.  الضبي، المفضل بن محمد بن یعلى بن سالم. (د. ت). -٦٠
 . القاهرة: دار المعارف.٦هارون. طمحمد شاكر، وعبد السالم محمد 

. ٢ط نظرة تاریخیة في حركة التألیف عند العرب.م). ١٩٥٦الطرابلسي، أمجد. ( -٦١
 دمشق: مطبعة الجامعة السوریة.

(د. ط). بیروت: دار دیوان عامر بن الطفیل. م). ١٩٧٩ابن الطفیل، عامر. ( -٦٢
       صادر. 

 . بغداد: دار التربیة.١طب. شعر عبدة بن الطبیم). ١٩٧١ابن الطیب، عبدة. ( -٦٣

. تحقیق: ولیم بن الورد . دیوان رؤبة بن العجاجم)١٩٩٦العجاج، رؤبة بن عبد اهللا. ( -٦٤
 البروسّي. (د. ط). الكویت: دار ابن قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع.

العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران. (د.  -٦٥
 (د. ط). بیروت: دار الجیل.عاني. دیوان المت). 
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العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران.  -٦٦
تحقیق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهیم. (د. الصناعتین. م). ١٩٩٨(

 ط). بیروت: المكتبة العصریة.
. لبنان: مكتبة ١. طالممتع الكبیر في التصریفم). ١٩٩٦ابن عصفور، علي. ( -٦٧

 لبنان.
شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك. م). ١٩٨٠ابن عقیل، عبد اهللا بن عبد الرحمن. ( -٦٨

 . القاهرة: دار التراث.٢٠تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید. ط
. القاهرة: األكادیمیة الحدیثة ١طعلم الصرف المیسر. م). ٢٠٠٥عكاشة، محمود. ( -٦٩

 .  للكتاب الجامعي
إعراب ما یشكل من ألفاظ م). ١٩٩٩ي، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین. (العكبر  -٧٠

. القاهرة: مؤسسة المختار للنشر ١. تحقیق: عبد الحمید هنداوي. طالحدیث النبوي
 والتوزیع.

شرح دیوان العكبري، أبو البقاء محب الدین عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا. (د. ت).  -٧١
 ا وآخرون. (د. ط). بیروت: دار المعرفة.تحقیق: مصطفى السق المتنبي.

. اللباب في علل البناء واإلعرابم). ١٩٩٥العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین. ( -٧٢
 . دمشق: دار الفكر.١تحقیق: عبد اإلله النبهان. ط

تحقیق: عبد الرحمن محمد دیوان المسیب بن علس. م). ٢٠٠٣ابن علس، المسیب. ( -٧٣
 مكتبة اآلداب. . القاهرة:١الوصیفي. ط

. ١تحقیق: سعید نسیب مكارم. طدیوان علقمة بن عبدة. م). ١٩٩٦علقمة الفحل. ( -٧٤
 بیروت: دار صادر.

. بیروت: المكتبة ٢٨طجامع الدروس العربیة. م). ١٩٩٣الغالییني، مصطفى. ( -٧٥
 العصریة.

. تحقیق: ریاض بن الكناش في فني النحو والصرفم). ٢٠٠٠أبو الفداء، إسماعیل. ( -٧٦
 الخوام. (د. ط). بیروت: المكتبة العصریة للطباعة والنشر. حسن

. تحقیق: أحمد یوسف معاني القرآنالفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد. (د. ت).  -٧٧
 . مصر: دار المصریة للتألیف والترجمة.١النجاتي، وآخرین. ط
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تحقیق: مهدي العین. الفراهیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد. (د. ت).  -٧٨
 زومي، وٕابراهیم السامرائي. (د. ط). بیروت: دار ومكتبة الهالل.المخ

ابن أبي الفرج، أبو الحسن صدر الدین علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري.(د.  -٧٩
 تحقیق: مختار الدین أحمد. (د. ط). بیروت: عالم الكتب.الحماسة البصریة. ت). 

(د. الشعر والشعراء.  م). ٢٠٠٢ابن قتیبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم الدینوري. ( -٨٠
 ط). القاهرة: دار الحدیث.

(د. ط). عیون األخبار. م). ١٩٩٨ابن قتیبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم الدینوري. ( -٨١
 بیروت: دار الكتب العلمیة.

تحقیق: علي جمهرة أشعار العرب. القرشي، أبو زید محمد بن أبي الخطاب. (د. ت).  -٨٢
 .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع محمد البجادي. (د. ط). مصر:

إنباه الرواة على أنباه م). ١٩٨٢القفطي، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف. ( -٨٣
 . بیروت: مؤسسة الكتب الثقافیة.١تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم. طالنحاة. 

. صبح األعشى في صناعة اإلنشاءالقلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد. (د. ت).  -٨٤
 بیروت: دار الكتب العلمیة.(د.ط). 

المدخل لمصادر م). ٢٠٠٥قنیبي، حامد صادق، والحرباوي، محمد عریف. ( -٨٥
. عّمان: دار ابن ١طالدراسات األدبیة واللغویة والمعجمیة (القدیمة والحدیثة). 

 الجوزي.
العمدة في محاسن الشعر وآدابه. م). ١٩٨١القیرواني، أبو علي الحسن بن رشیق. ( -٨٦

 . بیروت: دار الجیل.٥محیي الدین عبد الحمید. ط تحقیق: محمد

شرح تسهیل م). ١٩٩٠ابن مالك، أبو عبد اهللا جمال الدین محمد بن عبد اهللا. ( -٨٧
هجر للطباعة : . الجیزة١تحقیق: عبد الرحمن السید، ومحمد بدوي المختون. ط الفوائد.

 .والنشر والتوزیع واإلعالن

. تحقیق: محمد عبد الخالق عضیمة. (د. ضبالمقتالمبرد، محمد بن یزید. (د. ت).  -٨٨
 ط). بیروت: عالم الكتب.

تحقیق: دیوان شعر المثقب العبدي. م). ١٩٧١المثقب العبدي، عائذ بن ِمْحَصن. ( -٨٩
 حسن كامل الصیرفي. (د. ط). القاهرة: دار الكتب.

 (د. ط). (د. م. ن). (د. ن).كتاب الخیل. ابن المثنى، أبو عبیدة معمر. (د. ت).  -٩٠
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. تحقیق: توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالكم). ٢٠٠٨لمرادي، حسن. (ا -٩١
 . القاهرة: دار الفكر العربي.١عبد الرحمن علي سلیمان. ط

الحصین بن الحمام المري الفارس الشاعر: م). ٢٠٠٢المّري، الحصین بن الحمام. ( -٩٢
 المناهج.تحقیق: شریف راغب عالونة. (د. ط). عمان: دار سیرته وشعره. 

 شرح دیوان الحماسة.م). ٢٠٠٣المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن. ( -٩٣
 . بیروت: دار الكتب العلمیة.١تحقیق: غرید الشیخ. ط

م). ١٩٩٨المرقش األكبر، عمرو بن سعد والمرقش األصغر، عمرو بن حرملة. ( -٩٤
 . بیروت: دار صادر.١تحقیق: كارین صادر. طدیوان المرقشین. 

دیوان المزرد بن ضرار م). ١٩٦٢، یزید بن ضرار الذبیاني الغطفاني. (المزرد -٩٥
 . بغداد: مطبعة أسعد.١تحقیق: خلیل إبراهیم العطیة. طالغطفاني. 

. القاهرة: دار الفكر ٨. طدراسة في مصادر األدبم). ١٩٩٩مكي، الطاهر أحمد. ( -٩٦
 العربي.

. بیروت: دار ٣. طعربلسان الم). ١٩٩٣ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم. ( -٩٧
 صادر.

. ١ط نزهة الطرف في علم الصرف.م). ١٢٩٩المیداني، أحمد بن محمد. ( -٩٨
 القسطنطینیة: مطبعة الجوائب.

شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد م). ٢٠٠٧ناظر الجیش، محمد بن یوسف. ( -٩٩
م . القاهرة: دار السال١. تحقیق: علي محمد فاخر، وآخرین. طبشرح تسهیل الفوائد

 للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة.
ابن الندیم، أبو الفرج محمد بن إسحق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشیعي.  -١٠٠

 . لبنان: دار المعرفة بیروت.٢تحقیق: إبراهیم رمضان. طالفهرست. م). ١٩٩٧(

غداد: (د. ط). بدیوان متمم بن نویرة الیربوعي. م). ١٩٦٨ابن نویرة، متمم الیربوعي. ( -١٠١
 مطبعة اإلرشاد.

 شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب.ابن هشام، عبد اهللا بن یوسف. (د. ت).  -١٠٢
 تحقیق: عبد الغني الدقر. (د.ط). سوریا: الشركة المتحدة للتوزیع.

. تحقیق: محمود علل النحوم). ١٩٩٩ابن الوراق، أبو الحسن محمد بن عبد اهللا. ( -١٠٣
 ض: مكتبة الرشد.. الریا١جاسم محمد الدرویش. ط
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. دیوان سوید بن أبي كاهل الیشكريم). ١٩٧٢الیشكري، سوید بن أبي كاهل. ( -١٠٤
 . العراق: دار الطباعة الحدیثة.١ط. تحقیق: شاكر العاشور

. تحقیق: فخر الدین شرح الملوكي في التصریفم). ١٩٧٣ابن یعیش، أبو البقاء. ( -١٠٥
 . حلب: المكتبة العربیة.١قباوة. ط
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