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 مقدمة :  

عليه وسلم           نبينا حممد صلى هللا  على  محدا هلل وصالة وسالما 
 :أما بعدوعلى آله وصحبه أمجعني 

، قدميا لبالغةيعد علم الرتاكيب من العلوم اليت مجعت بني النحو وا    
العلوم   تدوين  بداية  منذ  علماؤان  أواله  وقد  اخلادمة   اإلسالميةوحديثا 

والسنة   يف    النبويةللقرآن  أثر  أول  يف  جليا  ذلك  ظهر  وقد  عناية كبرية 
والصرف  النحو  بني  مجع  حيث  سيبويه  وهو كتاب  أال  العربية  علوم 

العربية وبصيغة أ العربيةوالبالغة  ، مث توالت خرى كل ما خيدم الرتاكيب 
من   بعده  من  جاء  حيث  العربية  العلوم  شىت  يف  والتأليف  اجلهود  بعده 

رف والبالغة واألصوات كاملربد صاحب املقتضب فصل بني النحو والص
وابن املعتز صاحب وابن جين صاحب اللمع واملازين صاحب التصريف  

لدراسة البديع عناية كبرية  فأوىل  القاهر اجلرجاين  ، حىت جاء عصر عبد 
اإلعجاز   دالئل  الكرمي يف كتابه  القرآن  هذا نظم  العصر ويف  هذا  ،ويف 

ظهر   اخلصوص  وجه  على  علم  الكتاب  أو  النظم  بنظرية  يسمى  ما 
الفهم   تقريب  الدروس  هذه  خالل  من  هللا  إبذن  وسأحاول  الرتاكيب، 
قد   احلديثة  العلوم  الن  مباضينا  حاضران  نصل  علنا  الكرام  لطالبنا 
بيه  أوصي  وما   ، والعريب  والغريب  والسمني  الغث  فيها  تشابكت ودخل 
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ما كت على  اإلطالع  عليهم  ينبغي  انه  األعزاء  قدميا  طلبيت  علماؤان  به 
احلديثة   العلوم  من  أييت  فيما  عليه  البناء  ميكن  ،حىت  ابلرتاث  واالهتمام 

 ألن الغربية ألن الغربيني أنفسهم يقرون أبخذهم من الرتاث العريب ذلك  
العلمية   املسائل  يذكرون  ما  أهنم كثريا  علماؤان جيد  ما كتبه  على  املطلع 

وتقريراهتم   ثنااي كتاابهتم  يف  وأمثلة متناثرة   ، ملوسوعيتهم  ذلك  العلمية 
 ذلك كثرية ومن ذلك علم الرتاكيب . 
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 المحاضرة األولى: التركيب والمعنى  

الّّتكيب   بقصد  يعّد  الكالم؛  إنشاء  يف  الّلغة  متحّدث  يعتمدها  اّليت  اإلجراءات  أحد 
االصطالح؛ فهو يف اللغة يدل على اإلفادة. وخيتلف مفهوم الّّتكيب يف اللغة عن مفهومه يف  

علو الّشيء على الّشيء أو االستعالء. أّما يف االصطالح فهو يدّل على ضّم الكلم بعضها 
إىل بعض بقصد اإلفادة. كما خيتلف مفهوم الّّتكيب يف الكلمة عن الّّتكيب يف اللغة عموما، 

ا بقصد جعلهما  إىل كلمة  يعين ضّم كلمة  مرّكبة؛  الكلمة  أّما يف عموم فهو يف  واحدا،  مسا 
اللغة فهو يدّل على ضّم كلمة إىل كلمة بقصد اإلفادة. ويف ما يلي الّتفصيل يف هذه املعاين  

 اليت أيخذها مفهوم الّّتكيب يف اللغة واالصطالح معا.

الّشيء،   لغة:  -1 الّلغة على كّل علّو للّشيء على  تدّل ماّدة )ر ك ب( يف معاجم 
د رَِكبه، وقد جاء يف معجم مقاييس الّلغة، أّن "الرّاء والكاف والباء،  فكّل شيء عال شيئا فق

شيًئا."  علّو شيء  وهو  ُمنَقاس  مطّرد  واحد  "كّل شيء عال   1أصل  العرب  لسان  وجاء يف 
ومل خيرج هبذا مفهوم  2شيًئا: فقد ركَبه... وتراكب الّسحاب وتراكم: صار بعُضه فوق بعض." 

العلو أو االستعالء بني شيئني أو أكثر، وهو يف االصطالح ميكن الّّتكيب يف اللغة عن معىن  
أن يشّتك مع هذا املعىن اللغوّي على الّرغم مما بينهما من تباعد، يف جميء الكلم بعضه إثر 
وبعبارة   االعتالء.  يف  اآلخر  بعد  واحدا  غريه  مع  ركُّب 

ُ
امل يشبه جميء  مبا  الّّتكيب،  يف  بعض 

ال نعترب شرط  أن  على أخرى ميكن  أحدمها  فيهما  يعلو  شيئني  وجود  وهو  اللغة،  ّّتكيب يف 
اللغة   يف  الّتكيب  أن  ابعتبار  االصطالحّي؛  واملفهوم  اللغوّي  املفهوم  بني  مشّتكا  اآلخر، 
اللغوّي  املعنيني  بني  القرابة  وجه  وهذا  األخرى  الواحدة  فيهما  تلي  يشّتط كلمتني  كذلك، 

 واالصطالحّي كما سيأيت بيانه.  

 
،  د هارون الم محم  عبد الس  ، تح:  غةمعجم مقاييس الل    ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  -1

 . 432، ص2، جدار الفكر،  1979 دط. دب:
ين ابن منظور، لسان العرب،  -2  . 324-428، ص 1، دار صادر، ج1414. بيروت: 3طأبو الفضل جمال الد 
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القدمية حا:  اصطال   -2 الّنحويّة  الّدراسات  يف  أكرب  حّيزا  الّّتكيب  مفهوم  أخذ 
الّظواهر املرتبط ابلكالم عموما: كالّتقدمي والّتأخري،   واحلديثة، ألمهّيته ابلّنسبة لدراسة خمتلف 
والّزايدة واحلذف، واإلجياز واإلطناب وغريها من الّظواهر املرتبطة هبذا املستوى من اللغة. وقد  

وعرّفه   3هـ( الّّتكيب بقوله: "الّّتكيب إّّنا هو ضّم مفرد إىل مفرد." 316ابن الّسراج )عّرف  
وعرّفه   4هـ(بقوله: "حدُّ الّّتكيب: ضمُّ كلمٍة إىل مثِلها فأكثر."860شهاب الّدين األندلسّي ) 

 ( العكربّي  البقاء  امس616أبو  املرّكبة  الكلمة  على  الّّتكيب  مفهوم  فيه  يقتصر  بشكل  ا،  هـ( 
امْسا   َجعِلهَما  قصد  على  ُمْفرد  ِإىَل  ُمْفرد  َضمٌّ  ألنَّه  اإِلفْـرَاد؛  على  ففرع  الّتَِّْكيب  "وأمَّا  بقوله: 

وعرّفه مصطفى الغالييين يف كتابه )جامع الّدروس العربّية( بشكل يقتصر فيه    5لَشْيء َواِحد." 
ينطبق عليه اليت  اللغويّة  الّّتاكيب  الّّتكيب، على جممل  الّّتكيب، دون غريها  مفهوم  ا مفهوم 

أكثَر   أو  مؤلٌَّف من كلمتني  قوٌل  رَكَّب 
ُ
"امل قوله  وهذا يف  أو حرفا،  امسا  املركَّبة  الكلمات  من 

الشَّمس  نوُر  مثل:  انقصة،  الّصدق.أم  يف  الّنجاُة  مثُل:  اتّمًة،  الفائدُة  أكانت  لفائدة،سواٌء 
َعَمَلك." تـُْتِقن  وإْن  الفاضلة،  اإلفادة؛ فخرج  وه6واإلنسانّية  الّّتكيب هو  ذا ألّن األساس يف 

ركَّبة  
ُ
بذلك ما ميكن أن يُركَّب يف اللغة من كلمتني، من دون أن يفيد: كاألمساء أو احلروف امل

يف العربّية مثال. وهذا ألّن الكلمة تكون قبل تركيبها مع غريها مستقّلة مبعناها؛ فإذا رُكِّبت مع 
تركيب، أّما إذا رُكِّبت مع غريها ومل تُِفْد معىن جديدا؛ فهي    غريها وأفادت معىن جديدا؛ فهي

كلمة ُمركَّبة، واألوىل حنو: جاء زيد وانتصر احلّق، وسُتحرَّر فلسطنُي، وعليٌّ انجح، وفاطمة  
الّناعمة. والثّانية، حنو:   البيضاء، واألايدي  الغيب واحلَمامات  متخّرِجة، وزايرة املريض، وعلم 

 
محم    -3 بكر  الس  أبو  بن  الن    ري  د  سهل  الس    حوي  بن  بابن  الن    ،راجالمعروف  في  تح:  حواألصول  الحسين  ،  عبد 

 . 111، ص2، جسالةسة الر  مؤس   : دت،بيروت، دط. الفتلي
ين    -4 األندلسي  أحمد بن محم د بن محم د البجائياألٌبَّذٌي، الحدود في علم الن حو، تح: نجاة حسن عبد  شهاب الد 

عودي ة:   .435، الجامعة اإلسالمي ة بالمدينة المنورة، ص2001هللا نولي، دط. المملكة العربي ة الس 
، باب في علل البناء واإلعرابالل    ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين  -5

 . 505، ص 1، جدار الفكر. 1، ط1995: دمشق، بهانعبد اإلله الن  تح: 
، العصري ة  المكتبة،  1993:  بيروت.  28ط،  العربي ة  الد روس  جامع،  الغالييني  سليم  محمد  بن  مصطفى  -6

 . 12ص
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وعبد   هللا،  شرا،  عبد  وأتّبط  علم(  )اسم  املوىل  وجاد  ماجه،  وابن  مناف،  وعبد  املطّلب، 
إىل  ضم كلمة  أنّه  على  االصطالح  يف  الّّتكيب  تعريف  ميكن  أخرى  وبعبارة  قرانُه.  وشاب 

 أخرى على وجه اإلفادة، سواء كانت هذه اإلفادة اتّمة أو انقصة.  

ابعتبار اجلملة،  مفهوم  مع  الّّتكيب  مفهوم  عادة  على   ويلتبس  يقوم  منهما  أّن كال 
من  أعّم  فالّّتكيب  واخلصوص.  العموم  يف  يكمن كذلك  بينهما  الفرق  أّن  إال  الّّتكيب، 
أخرى   بعبارة  أو  يتضّمن،  مل  أو  إسناديّة  عالقة  اللفظ  من  تضمن  ما  على  اجلملة؛النطباقه 

زيد، وانتصر النطباقه على ما اشتمل على كلمتني، حتّقق فيهما اإلسناد أم غريُه. حنو: جاء  
الغيب،  وعلم  املريض،  وزايرة  متخّرِجة،  وفاطمة  انجح،  وعليٌّ  فلسطنُي،  وسُتحرَّر  احلّق، 
يف  حتّقق  ما  على  النطباقها  منه  أخّص  واجلملة  الّناعمة.  واألايدي  البيضاء،  واحلَمامات 

وفا انجح،  وعليٌّ  فلسطنُي،  وسُتحرَّر  احلّق،  وانتصر  زيد،  جاء  حنو:  غري،  ال  طمة  اإلسناد 
متخّرِجة. وهبذا يّتضح أّن كّل مجلة هي تركيب، وال يصّح العكس؛ أي ليس كل تركيب هو  

 مجلة؛ الشّتاط اجلملة اإلسناد، وعدم اشّتاط الّّتكيب هذه العالقة. 

وخالصة القول يف جممل هذه اإلصالحات الّنحويّة اليت اعتمدها الّنحاة يف الّتعبري عن  
 ما جيمع بينها يف اللغة، هي صفة اللفظ؛ ابعتبارها مسة أو  مستوايت خمتلفة من اللفظ، أنّ 

والقول. أو ابالستلزام كما يف:    صفة مشّتكة بني كّل منها، سواء ابلّتطابق كما يف: الكلمة
الكلم، والكالم، واجلملة، والّنظم والّّتكيب. غري أّن ما ميّيز بينها هي الّسمة أو الّصفة الفارقة 

هي   واليت  منها،  يف بني كّل  واإلفادة  فأكثر(  )ثالثة  الكلم  يف  والعدد  الكلمة،  يف  اإلفراد 
ملعاين الّنحويّة يف الّنظم، وأخريا العدد كذلك وا  الكالم، واملعىن يف القول، واإلسناد يف اجلملة 

 الّّتكيب )اثنني فأكثر(.  يف
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اكيب علم قضااي -3  : الرتر

الّصويّت   املستويني  بعد  عموما،  للفظ  الّلغويّة  املستوايت  أحد  الّلغة  يف  الّّتكيب  ميّثل 
ويهتّم علم الّّتاكيب فيه جبملة من القضااي اّليت تتعّلق أبنواع الّّتاكيب اللغويّة، من  ،  والّصريفّ 

حيث طبيعتها، وأنواعها، وعالقة أجزاء بعضها ببعض، وكيفّية إعراهبا، ورتبة عناصرها، وعلى 
علم   يتناوهلا  اليت  القضااي  الّتعريف مبختلف  لتقف على  احملاضرة؛  األساس جاءت هذه  هذا 

 .يف هذا املستوى من اللغة حتديدااكيب الّتّ 

اكيب:   ( ابللغة syntaxeيُْطَلُق مصطلح )علم الّّتاكيب( ابللغة العربّية أو )علم الرتر
الذي   األجنبّية العلم  وأنواعها،    بدراسة   يهتمّ   على  طبيعتها،  حيث  من  اللغويّة؛  الّّتاكيب 

عناصرها. وقد جاء تعريفه ضمن املعجم وعالقة أجزاء بعضها ببعض، وكيفّية إعراهبا، ورتبة  
هبا   تتأّلف  اليت  للقواعد  الواصف  الّنحو  من  "اجلزء  أبنّه  اللسانيات،  ملصطلحات  املوحَّد 
يُدرِج  الذي  رف،  الصِّ الوظائف  حيّلل  الذي  الّّتكيب  وخيالف  اجلملة.  يف  الّدالة  الوحدات 

و  الّنحو  بني  خَيِْلُط  من  وهناك  واشتقاقها،  الكلمات  الّّتكيب." تكوين  حامد    7بني  وعرّفه 
تُنظَّم وتُرتَّب الّداللّية داخل    موسى أبنّه "الطّريقة اليت من خالهلا  الكلمات؛ لتبنيِّ العالقات 

( اليت  Syntaxis( إىل الكلمة اليواننّية )syntaxeاجلملة، وبني اجلمل. ويرجع املصطلح )
قيقة أّن هذين الّتعريفني يـَْنِطِبقان على  واحل8(." Arrangementتـَْعيِن الّّتتيب أو الّتنظيم ) 

الّتَّكيب يف حّد ذاته ال العلم الذي يُعىَن بدراسته؛ ألّن الطّريقة أو الكيفّية نتيجة وموضوع،  
ودراستها علم. ومهما يكن من تعريفات لعلم الّّتاكيب؛ فإن مجيعها يّتفق على أّن الّتكيب  

اجلمل، مع العلم أّن مفهوم الّّتكيب ال يقتصر   هو دراسة لطريقة نظم الكلمات أو رصفها يف

 
ار  المنظ مة العربي ة للت ربي ة والث قافة والعلوم: مكتب تنسيق الت    -7 د لمصطلحات اللسانيات، الد  عريب، المعجم الموح 

 .  146، مطبعة الن جاح الجديدة، ص 2002البيضاء: 
القدماء    -8 بين  اللساني ة  وأهم يته  "الت ركيب  سالمي  القادر  عبد  عن:  نقال  اللغوي ة،  المستويات  موسى،  حامد 

 .  133، ص13، ع2017ست، الجزائر: راوالمحدثين" مجل ة آفاق علمي ة، م.ج. تمن 
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اجلملة الّّتاكيب    على  من  اجلملة  وغري  اجلملة  على  ينطبق  بل  الّّتاكيب،  أنواع  من  كنوع 
 اللغويّة، كما سيأيت بيانه يف أنواع الّّتاكيب اللغويّة. 

 الرتكيب واملعىن:  -4

ر هام يف الّتكيب ،فقد كان منطلقا واضحا يف تناول الكالم  و لقد كان للتعليق النحوي د  
يف موروثنا النحوي ،ألن اللفظة الواحدة من االسم والفعل ال تفيد شيئا ، الن الفائدة جتىن  

الكالم   الواحدة وإّنا جتىن من اجلمل     ألنهمن  الكلمة  للفائدة والفائدة ال جتىن من  "وضع 
ولو جترد الكالم منه لكان يف حكم األصوات   اإلسناديق  ومدارج القول " وأهم وسائل التعل 
 اليت ينعق هبا كما قال الزخمشري .

وهذه اإلشارات كثرية متناثرة يف تراثنا النحوي ، ولكن الذي جعل منها نظرية متكاملة         
الذي يعطينا نظرية يف النظم )النحو( هي  هو عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه دالئل اإلعجاز ،

حلد اآلن قائمة على أصوهلا وهي نظرية النظم اليت هي "توخي معاين النحو وترتيب الكالم  
وفق قواعد تراعي الصواب النحوي واملعنوي" وهي نظرية شاملة تعين أنه ال فصل بني النحو  

 والبالغة . 

تصور  يقول عبد القاهر :"ومما ينبغي أن يعلمه اإلنسان وجيعله على ذكر ، أنه ال ي          
أن يتعلق الفكر مبعاين الكلم أفرادا وجمردة من معين النحو ، فال يقوم يف وهم وال يصح يف 

يعمله يف اسم ، وال أن يتفكر يف اسم دون   أن  عقل أن يتفكر متفكر يف معىن فعل من غري
أن يعمل فيه فعل ، .... وإن أردت ذلك عياان فاعمد إىل أي كالم شئت وأزل أجزاءه عن 

 من معاين النحو فيها ، فقل يف :  شيئ ، وضعها موضعا ميتنع دخول موضعها 

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل  
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ال   أينكلمة منها ، واعلم    مبعىن"من قفا حبيب ذكرى منزل " ، مث انظر هل يتعلق منك فكر  
مفر  الكلم  مبعاين  يتعلق  الفكر ال  إن  يدأٌقول  إنه ال  أقول  وإّنا   ، هبا جمردة من تعة أصال  لق 

 .  .9معاين النحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  . 410م،  ص  1413/1992اجلرجاين عبد القاهر  : دالئل اإلعجاز ، شركة القدس للنشر والتوزيع  ،  9
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اكيب اللرغويرة:  -5  أنواع الرتر

تـَُعدُّ     اليت  املرّكبات  الّلغويّة؛  املرّكبات  من  نوعني  بني  الّّتاكيب  علم  الّتمييز يف  ميكن 
الّنحو؛ ابعتبارها  مبثابة كلمة، وهي ابلّتحديد األمساء املرّكبة اليت تشّكل بدورها موضوعا لعلم  

تدّل على ما تدّل عليه الكلمة مفردة، وأّن إفرادها بذلك أو تركيبها يـَُعدُّ مبثابة كلمة واحدة ال  
تدّل   ابعتبارها  الّّتاكيب؛  لعلم  موضوعا  بدورها  تشّكل  اليت  الّلغويّة  والّّتاكيب  لغواّي،  تركيبا 

األمساء املرّكبة أو الكلمات املرّكبة    على ما ال تدّل عليه الكلمات مفردة. وتشّتك بدورها هذه
مع الّّتاكيب اللغويّة يف بعض العالقة الّنحويّة: كعالقيت اإلسناد واإلضافة، ما جيعلها تلتبس 
يف كثري من األحيان على طلبة الّدراسات اللغويّة، وعلى هذا األساس سنتعّرض إىل كّل من 

اللغويّة،   والّّتاكيب  رّكبة 
ُ
امل األمساء  اللغويّة أنواع  الّّتاكيب  ألنواع  املخصَّص  اجلزء  هذا  حتت 

 عاّمة.

املُركَّبة:  -1 امسا  األمساء  لتكون  اجتمعت  اليت  الكلمات  تلك  ركَّبة 
ُ
امل يـُْقَصُد ابألمساء 

تسميتها   على  ِاْصطُِلَح  ما  وهو  علم،  تركيب  ُمركَّبة  أمساء  نوعني:  إىل  تنقسم  وهي  واحدا  
ركَّبة

ُ
كَّبة تركيبا غري علم، أو ما اصطلح على تسميتها ابألمساء املرّكبة من  وأمساء ُمر   ابألعالم امل
 غري علم: 

ركَّب الذي اجتمعت األمساء املركربة تركيب علم:
ُ
ينطبق هذا الّنوع من املرّكبات على امل

اسم   أو  ذات  اسم  العلم  هذا  سواء كان  األعالم،  من  علم  على  داللتهما  مع  فيه كلمتان 
 أنواع:  مكان، وهو بذلك ثالثة 

إليه. إضايفر:  مركرب ومضاٍف  مضاٍف  من  رُكِّب  ما  ما  10هو  نوعني:  إىل  ينقسم  وهو 
أضيف منه إىل لفظ اجلاللة أو صفة من صفاته، حنو: عبد هللا، وعبد اإلله، وعبد ربِّه، وعبد  

 
بة  األسماء"  الحميدي    هللا   عبد  بن  الر حمن   عبد   -10 ،  الد رعي ة  مجل ة"  نحوي ة  دراسة :  عرابها  وإ   أنواعها..    المرك 

 .245ص، 29ع، 2005: الر ياض
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عبد    وعبد  الّرمحن األمساء، حنو:  من  إىل غريه  منه  ُأِضيف  إخل.وما  العليم...  وعبد  الّسميع، 
طَّلب، وسيُف الّدولة، وأبو بكر، وأّم كلثوم، وابن ماجه، و 

ُ
 امرؤ القيس... إخل. امل

  : حَّتَّ صاَراَت    -ال على جهة اإلضافة  -هو ما رُكِّب من كلمتني امتزَجَتا  مركرب مزجير
اثنيُتهما منزلَة اتء الّتأنيث ممَّا قبلها، من ِجهة أنَّ اإلعراب والبناء    كالكلمة الواحدة، فنـُزِّلت

فيلزم حالًة واحدة. و  األوىل؛  آِخُر  أمَّا  آِخرها،  وَحْضَرَمْوُت، يكون على   ، بـَْعَلَبكُّ أمثلته:  من 
 11وَمْعِد يَكِرُب وسيبَوْيِه...إخل.

ْسَند امسًا أْم فعاًل، مركرب إسنادير:  
ُ
هو ما رُكِّب من ُمْسَند وُمْسَند إليه، سواء كان امل

نقول عن  فهو َعَلم منقول من مجلٍة امسيَّة أو فعليَّة؛ ولذلك مسَّاه بعُضهم )املركََّب اجلُْمِليَّ(وامل
وزاد  املوىل،  وجاد  حَنْرُه،  وبَرَق  شرًّا،  وأتبَّط  قـَْرانها،  شاَب  الفعليَّة:  ابجلمل  مسُِّي  مما  العرب 
وعلي   سعيد،  العصر: كأمحد  هذا  يف  االمسيَّة  ابجلمل  التَّسمية  عليه  ويُقاس  اجلمال...إخل. 

 12حسن، وجنيب حمفوظ ...إخل. 

علم:   غري  من  املُركربة  الذي األمساء  ركَّب 
ُ
امل على  املرّكبات  من  الّنوع  هذا  ينطبق 

اجتمعت فيه كلمتان مع داللتهما على معىن من معاين األمساء: كالعدد، واحلال، والظّرف،  
مركّبة،   وظروف  عددّي،  مرّكب  إىل  املعاين  هذه  حسب  تنقسم  فهي  وهلذا  الفعل؛  واسم 

 ء أفعال مرّكبة. وهي بذلك أربعة أنواع: وأحوال مرّكبة، وأمسا

 
 . 246-245ص، ينظر: المرجع نفسه -11
عبد  -12 بة   األسماء"  الحميدي    هللا  عبد   بن  الر حمن  ينظر:   مجل ة"  نحوي ة  دراسة:  إعرابها  و  أنواعها..    المرك 

 . 246ص،  29ع ،الد رعي ة
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العددير:-2 وبينهما حرُف عطٍف املركرب  والنـَّيِّف،  العشرة  من  رُكِّبا  هو كلُّ عددين 
مقدَّر ويشمل األعداَد من )أحد عشر( إىل )تسعة عشر( وما ِصيَغ منها على وزن فاعل من 

 13)احلادي عشر( إىل )الّتاسع عشر(.

املركربة:  -3 َبنْيَ، وصباَح مساَء،  هي  الظرروف  العرب مركَّبًة: كَبنْيَ  ظروف استعملْتها 
هذا  بني  أو  وامليِّت،  احليِّ  بنَي  أي:  بنَي؛  بنَي  سقط  تقوُل:  حنَي،  وحنَي  يوَم،  ويوَم 

يوٍم، وَكلَّ .وذاك يوَم، وحنَي حنَي؛ أي: كلَّ صباٍح ومساٍء، وكلَّ  وآتيك صباَح مساَء، ويوَم 
 14حنٍي.

 :األبرصقال عبيد بن 

نَـ   حَنِْمي َحِقيَقتَـنَـا َوبَـعْ  َنا ُض اْلَقْوِم َيْسُقُط بـَيـْ  15بَـيـْ
: جاءت يف لغة العرب بعض األحوال مرّكبة على الّسماع، وهي األحوال املركربة  -4

 على ضربني:

العطف:  -أ أصله  وبـَْيَت ما  بـَْيَث،  وَحْيَث  ِمذََع،  وِخذََع  بغَر،  وشغَر  َمَذَر،  كَشَذَر 
ِمذََع؛  وِخذََع  مذَر،  وشذَر  بغَر،  شغَر  تفرَّقوا  العرب:  تقول  ََبَْرَة،  وَصْحَرَة  وَكفََّة َكفََّة،  بـَْيَت، 
أي: منتشرين متفّرِقني، وتركُتهم حيَث بيَث؛ أي: متفرِّقني ضائعني، وفيها لغات. وتقول: هو 

أي بيَت؛  بيَت  أي  جاري  ولقيته َكفََّة َكفََّة؛  أي  مالصًقا،  ََبَْرَة؛  َصْحَرَة  وأخربتُه    مواجهًة، 
 .كاشًفا للخرب

 
 .246ص،  29المرجع نفسه، ع -13
 .246ص،  29ع، المرجع نفسه -14
 .247ص،  29ع، المرجع نفسه -15



  

13 
 

كبادي بدا، وفيها لغاٌت. وأيدي سبأ، وأايدي سبأ، تقول: ما أصله اإلضافة:  -ب
أي بَِدي؛  وابِدي  بدا،  ابدي  سبأ؛    فعلته  وأايدي  سبأ،  أيدي  وذهبوا  به،  مبدوًءا 

َلَة السَّْعِديُّ 16أميتفرِّقني.   :قال أبو ُُنَيـْ

يف   ْتِنيُذْرأٌَةاَبِديَبِدي َوَقْدَعلَ  تـَنـَْهُض  َوَرثـَْيٌة 
 17َتَشدُِّدي

 :وقال ذو الرُّمة

اْلَبنْيُ  َطريََّ  َداٍر  َأْجِل  أَِمْن 
 أَْهَلَها

 18َأاَيِديَسَبابـَْعِديَوطَااَلْحِتَياهُلَا  

املركربة:  -5 األفعال  املرّكبةأمساء  األفعال  أمساء  بهك  تنقسم  جاء  حّيان    ما  إىل  أبو 
مركَّب من جار وجمرور، ومركَّب من غريمها؛ فاألّول ما رُكِّب من حرف جر وجمروره،    قسمني،

أو ظرف مضاف ومضاف إليه، ومثاله مما ركُّب من حرف جّر وجمروره )عليك( مبعىن اْلزم،  
]املائدة:    ) َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمنْ (تعاىل:    كقوله
زيًدا؛ أي 105 تقول: عليَّ  أْوِلين،  و)َعَلْيِه( مبعىن  [. و)عليَّ( مبعىن  زيًدا،  ليلزْم، ومنه    أولين 

احلديث الّشريف: "اي معشَر الشَّباب، َمِن استطاَع منكم الباَءَة؛ فليتزوْج؛ فإنَّه أغضُّ للبصر، 
ِطع؛ فعليه ابلصَّوم؛ فإنَّه له ِوجاٌء." أّما مثاله مما ركُّب من مضاٍف وأحصُن للفرج، وَمْن مل َيست 

هو ظرف، ومضاٍف إليه؛ فـ )َمَكاَنَك(مبعىن اِثِْبْت، و)عندك( و)لديك( و)دونك(مبعىن ُخْذ، 
 19.تقدَّم أتخَّر، و)أمامك( مبعىن و)َورَاَءَك( مبعىن

 
بة  األسماء"  الحميدي    هللا   عبد  بن  الر حمن   عبد   -16 ،  الد رعي ة  مجل ة"  نحوي ة  دراسة :  عرابها  وإ   أنواعها..    المرك 
 . 247ص، 29ع
 .248-247ص، المرجع نفسه -17
 .248-247ص، المرجع نفسه -18
 . 249-248ص، ينظر: المرجع نفسه -19
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أّما الثّاين ممّا رُكَِّب من غري جار وجمرور؛ فـ )هُلمَّ( بلغة أهل احلجاز، فهي عندهم تلزم  
 )ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكم(طريقًة واحدة وال تلحقها الضَّمائر، وبلغتهم جاء الّتنزيل؛ يف قوله تعاىل:  

سُم فعل أمر مبعىن  [. ولغة متيم إحلاق الضَّمائر هبا فهي عندهم ِفعل. وهي ا150]األنعام:  
)أَْقِبْل( فتتعدَّى ابحلرف  )ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكم()أْحِضر( فتتعدَّى بنفسها كما يف اآلية:   ومبعىن 

تعاىل: قوله  يف  َنا()إىل( كما  إِلَيـْ َهُلمَّ  إِلْخَواِِنِْم  َوالَقائِِلنَي  ِمْنُكْم  َعوِِّقنَي 
ُ
امل هللاُ  يـَْعَلُم   )َقْد 

)اِْئِتِه(  [.وكذلك  18]األحزاب:   مبعىن  الثّريَد؛  حيَّهل  فيقال:  بنفسها،  وتتعدَّى  )حيـََّهْل( 
فيقال:   وبـ)الباء(  عليه(  )أقبْل  مبعىن  اخلري؛  على  حيَّهل  فيقال:  )على(  اجلر  َبرف  وتتعدَّى 
حيَّهل ابلكتاب؛ أي: أسرع به، كما تتعدَّى بـ )إىل( فيقال: حيَّهل إىل الثّريد، مبعىن )أسرع 

 20ركبة من )حيَّ( مبعىن )أقبل( و)هل( أو)هالَّ( وهي حثٌّ واستعجال.إليه( وهي م 

األ  -6 تركيب  املركربة  والظرروف: األمساء  مركَّبان،األّولحوال  بـَْيَص(من )ومها  َحْيَص 
هلم   خملِّص  ال  أمر  يف  أو  أمرهم،  من  واختالط  فتنة  يف  أي  بـَْيَص؛  َحْيَص  يف  وقعوا  قوهلم: 

 :عائذ اهلذيلقال أمية بن أيب 21.منه

 22ملَْ تـَْلَتِحْصيِن َحْيَص بـَْيَص حَلَاصِ   َصرْيَفًا َوُلوًجا َخرَّاًجا َقْدُكْنتُ 
 :وقال الرَّاجز

 23َصاَرْت َعَلْيِه اأَلْرُض ِحيٍص بِيصٍ 
والثّاين )خاِز ابِز( وفيه سبع لغات، وله مخسة معاٍن، فهو ضرب من العشب وذابب 

 : قال عمرو بن أمحر 24أزرق يكون فيه. 

 
 . 250-249ص، ينظر: المرجع نفسه -20
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 25َوُجنَّاخْلَازاَِبزهِِبُِجُنوانَ   السََّوارِي  اْلَقَلعُ  تـََفقَّأفـَْوَقهُ 
وهو كذلك صوُت الذُّابب، وداٌء يكون يف اللَّهزمتني، ومها عظمان انتئان حتت األذن،  

نـَّْور؛ قال ابن يعيش: وهو أغرهبا  26.والسِّ

املركَّبة   املركَّبة:  الكناايت  -7 )كم(  تشمل    من)كاف(الّتشبيه  الكوفّيني  عند  وهي 
لدخول  احملذوفة   و)ما(االستفهاميَّة  وُسكِّنت   اجلرّ   حرف   ألفها؛  لكثرة   عليها،    امليُم؛ 

تعدُّ  بينما  )َكأيِّْن(  بسيطة.   البصرّيني  عند  االستعمال؛    الّتشبيه   من)كاف(  املركَّبة  وكذلك 
املركَّبة و)كذا(  (املنوَّنة،  ُتستخَدم   من)الكاف(واسم   و)أيٍّ منهما  واألوىل  )ذا(.  اإلشارة 

)كم(   مبعىن  والثّانية  عدد كثري،  عن  هبا  ُيكىنَّ  وخربيّة  مبهم،  عدد  عن  هبا  ُيسَأُل  استفهامّية 
 27ُمبهم. عددٍ  عن هبا  اخلربيّة، أّما الثّالثة فُيكىن

اكيب اللغويرة:  -8 ُد ابلّّتاكيب اللغويّة عند الّنحاة ما اجتمعت فيه كلمتان  يـُْقصَ   الرتر
مع داللتها على معنيني خمتلفني، إال ما كان منها على سبيل الّتأكيد أو الّتحذير أو اإلغراء. 
وهي تنقسم من حيث العالقة اليت جتمع بني أجزائها إىل: مرّكب إسنادّي، ومرّكب إضايّف،  

حيث  ومن  تبعّي،  أو   ومرّكب  الّتخصيص  وظيفته  وما  اإلخبار،  وظيفته  ما  إىل:  وظيفتها 
الّتبعّية،   املرّكبات  أو  الّتوابع  يف  الّتوضيح، كما  أو  اإلشراك  أو  الّتعيني  وظيفته  وما  الّتعريف، 

 وفيما يلي الّتفصيل يف كّل نوع منها على حدة: 

الّنحاة؛تلك املركرب اإلسنادير:  -9 العالقة اليت جتمع    يُقَصُد ابملرّكب اإلسنادّي عند 
بني امسني أو اسم وفعل على مستوى اجلملة، أو بعبارة أخرى هو عالقة إسناديّة جتمع بني  

سواء أفادت معىن اتماً،حنو: جاء خالٌد، وزيٌد مسافٌر،وحذاِر أو صٍه يف    امسني أو اسم وفعل

 
 .252ص،  29ع، المرجع نفسه -25
 .252ص،  29ع، المرجع نفسه -26
 .254-252ص، المرجع نفسه -27
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 28عل الشَّرط أو جوابه. أمساء األفعال.أم مل تفْد حنو:إن جتتهْد،وإذا قام زيٌد، وحنوها من مجل ف
املرّكب اإلسناديّ  الّنحاة  إىل نوعني: مجلة امسّية ومجلة فعلّية؛ واألوىل منهما ما كان    ويقّسم 

امسا.أّما املسند  وزيٌد    فيها  واحٌد،  األوىل: هللا  ومثال  فعال،  املسند  فيها  ما كان  فهي  الثّانية 
ا ومثال  أخوك...إخل.  ومْن  ُمسافٌر،  وَعْمُرو  وذهب منطلٌق،  علٌي،  وانطلق  زيٌد،  جاء  لثّانية: 

حممٌد، وختّرجت فاطمُة.وبتعبري آخر، املرّكب اإلسنادّي هو ما ُأسِنَد فيه اسم إىل اسم أو اسم 
 إىل فعل، على وجه اإلفادة أو اإلخبار ال العلمّية؛ متييزا له عن املركَّب اإلسنادّي العلم. 

الّنحاة؛ ما ُأضيَف فيه اسم إىل يـُْقَصُد ابملرّكب اإلاملركرب اإلضايفر:  -10 ضايّف عند 
أو   الّصدر  وطّب  الّنص،  ولسانيات  الّّتاكيب،  علم  حنو:  الّتخصيص،  وجه  على  اسم 
بياِن، وقراءة القرآن.   األعشاب. أو الّتعريف، حنو: فنجان قهوٍة، وفرشاة أسناٍن، وحكاية الصِّ

األ الثّاين من  فيه  نـُّزِل  ما  أبنّه  الّنحاة  التّنوين. ويُعرِّفه  نون  منزلة  اإلضافة يف  29ّول  وذلك ألّن 
األمساء تعادل الّتنوين لفظا ومعىن؛ فالّتنوين زايدة على االسم واإلضافة كذلك؛ والّتنوين يدلُّ  
ختصيص  أو  تعريف  مبثابة  وهو  وكتاٌب...إخل.  وعلٌم،  اجلنس: كرجٌل،  يف  االستغراق  على 

فهو   إليه،  املضاف  املضاف.وبتعبريلالسم، وكذلك  االسم  الّتعريف من  ركَّب   مبنزلة 
ُ
امل آخر؛ 

اإلضايّف هنا، هو كّل امسني ُأِضيَف فيهما األّول إىل الثّاين على وجه الّتخصيص أو الّتعريف،  
 ال العلمّية؛ متييزا له عن املركب اإلضايّف العلم. 

11-    : عند الّنحاة    ّتبعية؛ ما يُعَرفُ أو املرّكبات ال  يُقَصد ابملرّكب الّتبعيّ املركرب التربعير
يتبع فيهما الثّاين األّول يف اإلعراب؛ رفعا   جتمع بني امسني  تلك الّّتاكيب اليت  ابلّتوابع وهي

بني   جلمعها  لغويّة،  مرّكبات  بدورها  الّتوابع  هذه  ومتّثل  ابلّتوابع.  مسُِّيت  وجرّا؛ولذلك  ونصبا 
 

سعيد األفغاني، الموجز في قواعد  و.13ص، العربي ة الد روس جامع ، الغالييني سليم  محمد بن مصطفىينظر: -28
مكتبة دط. عمان: دت،  محم د عيد، الن حو المصف ى،  و.395ص، دار الفكر،  2003اللغة العربي ة، دط. بيروت:  

باب، ص  . 469الش 
ين:  ينظر  -29 ، تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار  كابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مال  جمال الد 

 . 133، ص 1، ج28الفكر للط باعة والن شر والت وزيع، ط
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  ة جتمع بينهما، ووظيفة تتمّثل يف:الّتعيني، أو كلمتني فأكثر على وجه اإلفادة، مع عالقة حنويّ 
حسب طبيعة الّّتكيب الّتبعّي. وهو    اإلشراك،أو الّتصحيح أو الّتوضيح  أو الّتأكيد، أو البيان

الّنسق(  )عطف  بـ  يسمَّى  ما  أو  العطفّي  واملرّكب  الوصفّي،  املرّكب  أنواع:  مخسة  يشمل 
الّتوكيديّ  ركُّب 

ُ
وامل البديّل،  وبتعبري  و   واملرّكب  البيان(.  )عطف  بـ  ُيَسمَّى  ما  أو  البيايّن  املرّكب 

آخر، املرّكب الّتبعّي هو ما رُكِّب فيه اسم مع اسم لعالقة من العالقات التبعّية املعروفة، وهي: 
إّما الّتعيني، أو اإلشراك، أو الّتصحيح أو الّتوضيح  أو الّتأكيد، أو البيان.وفيما يلي الّتفصيل  

 30ن أنواع هذه الّّتاكيب على حدة:يف كّل نوع م

 . هو ما ترّكب من صفة وموصوف املركرب الوصفير: -12

النرسق(: )عطف  العطفير  و املركرب  املعطوف  من  ترّكب  ما  حنو    هو  عليه،  املعطوف 
 قولك: جاء زيد وعلّي، أو دخل علّي مث زيد، أو دخل زيد فعلّي.  

البديلر: أخوك،  املركرب  حمّمد  جاء  قولك:  حنو  منه،  ومبَدل  بدل  من  ترّكب  ما  هو 
 .ورأيت علّيا ابَن عّمك 

 . هو ما ترّكب من مؤكِّد ومؤكَّداملُركرب التروكيدير: 

هو ما ترّكب من مبنيِّ ومبنيَّ أو بتعبري آخر، من امسني البيان(:املركرب البياينر )عطف  
 .علّيا   أحدمها أوضح من اآلخر، حنو قولك: جاء أخوك حمّمد، ورأيت ابَن عّمك 

 

 

 
 

مصطفى  -30  المكتبة،  1993:  بيروت.  28ط،  العربي ة  الد روس  جامع،  الغالييني  سليم  محمد   بن  ينظر: 
 . 15ص، العصري ة
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   إعراب املركربات اللغويرة:

يشّكل اإلعراب هنا حتديدا، موضوعا مشّتكا بني علم الّنحو وعلم الّّتاكيب، ابعتبار  
يعىن   والثاين منهما  تركيبّية،  الذي هو يف حقيقته ظاهرة  بدراسة اإلعراب  يُعىَن  األّول منهما 

من    بدراسة العالقة اليت جتمع بني أجزاء الّّتكيب. ومبا أّن الّّتاكيب اللغويّة يف جمملها تتشّكل
لنا إعراب كّل واحدة   ر  يفسِّ الّنحو أن  فإّن على علم  أو اسم وفعل؛  كلمتني فأكثر؛ امسني 
الّّتاكيب  من  غريه  عن  املرّكبة(  )األمساء  بـ  ُيسمَّى  ما  إعراب  هنا  وخيتلف  حدة.  على  منها 
اللغويّة؛ الختالف العالقة اليت جتمع بني أجزائهما من جهة؛ والختالف وظيفتهما من جهة  

 . نية اث

 كثرة املمكنات وغزارة الداللة : :   احملاضرة الثانية  

إن اللفظ يتفاعل مع املعىن النحوي من فاعلية ومفعولية أو حالية ... َبيث                 
يكتسب هذا اللفظ بعينه إذا كان فاعال مثال معىن جديدا ال يكتسبه لفظ آخر يف الوظيفة  
نفسها ، َبيث خيتلف هذا املعىن نفسه ابختالف الفعل الذي يكون فاعال له ، وابختالف  

النص القاهر  السياق  عبد  إىل كالم  اجلانب  هذا  أضفنا  إذا   : أقول   ، فيه  يكون  الذي  ي 
اكتملت نظريته يف التفسري الداليل القائم على نظرية النظم ، وقد أشار عبد القاهر إىل شيء 
من هذا يف سياق حديثه عن املفعول حيث يقول :" إن الكالم خيرج بذكر املفعول إىل معىن 

ال وزن  وإن  الذي كان  إىل غري  به  يقصد  فلم  أطلق  وقد   ، معه  مفعول  إىل  عدى  قد  فعل 
شياعه كقولك   على  املّتوك  االسم  مع  ابلصفة  املخصص  االسم  وزان  مفعول  دون  مفعول 
:"جاءين رجل ظريف" مع قولك جاءين رجل يف أنك لست يف ذلك كمن يضم معىن إىل  

آخر ، فإذا قلت ضربت معىن وفائدة إىل فائدة ، ولكن كمن يريد ههنا شيئا وهناك شيئا  
زيدا كان املعىن غريه إذا قلت ضربت ومل تزد زيدا ، وهكذا يكون األمر أبدا كلما زدت شيئا  
وجدت املعىن قد صار غري الذي كان ، ومن أجل ذلك صلح اجملازات ابلفعل الواحد إذا اتى  
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"  : تعاىل  اجلزاء كقوله  يف  شيء  إىل  ومعدى  الشرط  يف  مطلقا  أحس به  أحسنتم  نتم  إن 
 .32"وإذا بطشتم بطشتم جبارينوقوله عزوجل"  31"ألنفسكم

مع العلم أبن الشرط ينبغي أن يكون غري اجلزاء من حيث كان الشرط سببا واجلزاء مسببا ،  
املعىن يف   أن  فلوال  لنفسه  سببا  يكون  "وانه  وأِنا يف    "أحسنتم  األوىل  املعىن يف  غري  الثانية 

 33حكم فعل اثن ملا ساغ ذلك "

          " املخاطبني  إىل ضمري  وإسنادمها  الصيغة  يف  متحدان  الفعالن  أن     أحسنتم" فنرى 
ومع ذلك اختلف معنامها لدخول الثاين يف عالقة جديدة إذ تعلق به جار وجمرور "ألنفسكم 
" فاختلف معناه عن األول ،... وهكذا األمر يف تداخل العالقات وتفاعلها من حيث ذكر 
اللفظ معزوال وحده عن  الفعل وفاعله ، ومن هنا اليصح يف التفسري أن يؤخذ  املفعول مع 

أو اخلاص  هلا داللة    سياقه  يكون  فالكلمة يف نص   ، النص كله  العام هو  والسياق   ، العام 
ختتلف عن داللتها يف نص آخر ، وهبذا ينبين املعىن ويتكامل كما يقرر تودوروف إذ يرى ان  
هذه  وتتكامل   ، أكرب   منطوقات  من  جزءا  بوصفها  معا  تتكامل  األدب  يف   ": اجلملة 

 . 34ذا حَّت تصل إىل كامل العمل " املنطوقات مع وحدات أكرب حجما ، وهك

 

 

 

 

 

 
 

 . .  534م،  ص  1413/1992اجلرجاين عبد القاهر  : دالئل اإلعجاز ، شركة القدس للنشر والتوزيع  ،  33
 . 18ينظر حممد محاسة عبد اللطيف : النحو والداللة ، ص 34
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 : التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية املطلقة :احملاضرة الثالثة 

 توطئة :  

ترتيب  قواعد  طبيعة  إىل  ابلنظر  إال  اليتسىن  تصلبها  أو  اللغات  من  لغة  مبرونة  احلكم  إن 
العناصر فيها ، فمما مييز فصائل اللغات بعضها عن بعض نظام ترتيب العناصر من انحية  
على   التعرف  يف  اجلملة  دراسة  أمهية  تنحصر  وال   ، أخرى  انحية  من  الّتتيب  تغيري  وألوان 

املمكنة ذاهتا    التقاليب  اجلملة  على  التعرف  إىل  ذلك  تتجاوز  بل   ، الكالم  فيها  خيرج  اليت 
ابإلعتماد على عناصرها املكونة هلا ، وإىل خصائص البنية فيها ، ووجوه ارتباطها ببقية أجزاء  

  ، يف  35الكالم  غرضها  لـتادية  اجلملة  بناء  على كيفية  يرتكز  الكالم  من  املراد  املعىن  ،ألن 
ا يف التصوير البياين حيث يكون تنظيم الكلمات عنصرا هاما يف مجاليات  الكالم ، وال سيم

االمجال  على  العريب  الشعر  نسميه عمود  ما  توضيح  ويف  التقدمي 36االستعارة  ميثل  ولذلك   ،
 والتأخري ىف بناء اجلملة ركيزة أساسية يف بالغتها وحتيق الكالم . 

التأخري ، وقد زعم بعض البالغيني أن التقدمي وقد أدرك علماؤان تلك الوظيفة اجلليلة للتقدمي و 
انزلنا   :"فإذا  تعاىل  قوله  املثىن  بن  معمر  عبيدة  أبو  أورد  حيث   ، اللغوي  اجملاز  من  والتأخري 

، قال  37عليها املاء اهتزت وربت" ، وقال : إنه من جماز املقدم واملؤخر ، أراد ربت واهتزت  
التق يف  القول  ابب  يف  اجلرجاين  القاهر  جم  عبد   ، الفوائد  هو ابب كثري   "  : والتأخري  دمي 

احملاسن ، واسع التصرف  بعيد الغاية ، اليزال يفّت لك عن بديعة ، ويفضي بك إىل لطيفة ، 
راقك   أن  سبب  فتجد  تنظر  مث   ، موقعه  لديك  ويلطف  مسمعه  يروقك  شعرا  ترى  والتزال 

 
 .   283حممد اهلادي الطرابلسي ، خصائص األسلوب، ص 35
 .   15ة والنشر والتوزيع ،بريوت ـلبنان ،دت، صمصطفى انصف، نظرية املعىن يف النقد العريب، دار االندلس للطباع 36
خمتار عطية ، التقدمي والتأخري ومباحث الّتاكيب بني البالغة واألسلوبية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع    37

 .  16،ص
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قد اثرت حفيظته ملا  ، و 38ولطف عندك أن قدم فيه شئ وحول اللفظ من مكان إىل مكان"
رأى أن من العلماء من يستصغر من شأن هذه املسألة  حيث قال :" قد صغر أمر التقدمي  
فيه،   والنظر  تتبعه  يرى  أكثرهم  لّتى  إنك  فيه، حَّت  اخلطب  وهونوا   ، نفوسهم  يف  والتأخري 
التكلف، وليت شعرى إن كانت هذه أمورا هينة وكان املدى فيها قريبا واجلدى   ضرب من 

سريا ، فمن أين كان نظم أعظم من نظم ومب عظم التفاوت، واشتد التباين، وترقى األمر إىل ي
، بل إن صاحب املفتاح جيعل للّتكيب أمهية كبرية عند أصحاب املعاين بل هي  39اإلعجاز " 

من أوىل األولوايت لدراسة صاحب العلم ويف ذلك يقول :" اعلم أن املعاين هو تتبع خواص  
الم يف اإلفادة وما يتصل هبا من االستحسان وغريه ليحّتز ابلوقوف عليها عن  تراكيب الك

اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال ذكره وأعين بّتاكيب الكالم الّتاكيب الصادرة  
لنزوهلا يف صناعة   الصادرة عمن سواهم  البلغاء ال  تراكيب  متييز ومعرفة وهي  له فضل  عمن 

الّتكيب ما يسبق  منزلة أصوات حيواانت   يتفق، وأعين خباصية  تصدر عن حماهلا َبسب ما 
ال  البليغ  عن  صادرا  لكونه  له  الالزم  جاراي جمرى  الّتكيب  ذلك  عند مساع  الفهم  على  منه 
لنفس ذلك الّتكيب من حيث هو هو أو الزما له هو هو حينا وأعين ابلفهم فهم ذي الفطرة 

تركيب من  فهمك  على  يسبق  ما  مثل  بصياغة    السليمة  العارف  عن  مسعته  إذا  منطلق  إن 
الكالم من أن يكون مقصودا به نفي الشك أو رد اإلنكار أو من تركيب زيد منطلق من أنه  
يكون   أن  يلزم  أنه  من  إليه  املسند  بّتك  منطلق  حنو  من  أو  اإلخبار  على  القصد  جمرد  يلزم 

إفادة لطيفة مما يلوح هبا مقامها به وجه االختصار مع  إليه    املطلوب  إذا لفظ ابملسند  وكذا 
وهكذا إذا عرف أو نكر أو قيد أو أطلق أو قدم أو أخر على ما يطلعك على مجيع ذلك 

 . 40شيئاً ف شيئاً مساق الكالم يف العلمني إبذن هللا تعاىل "

 
 .  106دالئل اإلعجاز ،ص  38
 . 109املرجع السابق ، ص  39
 .161السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص  40
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التقدمي   أمهية  لنا  تبني   ، والنحو  البالغة  يف  الشأن  أصحاب  عن  املنقولة  األقوال  هذه  من 
انزايحا ،  والتأخري يف ع الدراسات األسلوبية  املعاصرين يف  العربية ويسمى عند  ناصر اجلملة 

الشاعر خلاصية ابرزة من خصائص  استثمار  البعد اجلمايل هلذا األسلوب منخالل  و"يظهر 
يتطلع  الذي  املتلقي  نظر  يلفت  مما   ، الّتكيب  داخل  التصرف ابأللفاظ  ، وهي حرية  اللغة 

جاءت األلفاظ مرتبة على غري ترتيبها الذهين، بكسر العالقة ملعرفة السبب الذي من أجله  
القائمة بني اأّللفاظ وتشكيلها يف سياق جديد وعالقة جديدة متميزة ليكون مظهرا ابرزا من  

 .41مظاهر ذلك االحنراف يف الّتكيب النحوي " 

ل تراكيبه،  َبال  لريتقي  سلما  األسلوب  هذا  من  األندلسي كغريه  الشاعر  اختذ  تكون  لذلك 
 أكثر أتثريا يف املتلقي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  278آزاد حممد الكرمي الباجالين ، القيم اجلمالية يف الشعر األندلسي، ص  41
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األصل يف اجلملة االمسية أن يتقدم املبتدأ على اخلرب ، وأرجعوا السبب يف ذلك إىل أن "املبتدأ  
، إال أنه قد يرد يف االستعمال 42حمكوم عليه واخلرب حمكوم به ، وحق احملكوم عليه أن يتقدم"

عنصري اجلملة االمسية ، فيتقدم اخلرب ويتأخر املبتدأ على  اللغوي ما خيالف هذا الّتتيب بني  
خالف بني حناة البلدين يف ذلك ، "فالكوفيون مينعون تقدم خرب املبتدأ عليه مفردا كان او 
مجلة ، فال يقال:"قائم زيد" وال "أبوه قائم زيد" ، واحتج الكوفيون لصحة مذهبهم أبن قالو  

دميا لضمري االسم على ظاهره ، فإذا قلنا: "قائم زيد"  كان  :"إن تقدمي خرب املبتدأ عليه ، تق
:"قائمان   فيقال  واجلمع  التثنية  يف  يظهر  انه  ذلك  على  والدليل   ، زيد  ضمري  قائم  يف 
الزيدان"وقائمون الزيدون"، ولو كان خاليا من الضمري الستعمل مفردا يف كل األحوال، أما 

اخل تقدمي  جبواز  القول  إىل  فذهبوا  مجلة" البصريون  أو  مفردا كان  املبتدأ  على  واجلملة  43رب   ،
او جمرور واسم مرفوع  او جار  أو ظرف  تكونت من امسني مرفوعني  املطلقة هي ما  االمسية 

احملدثون   األسلوبية كما يسميها  الظاهرة  تعد هذه  ذلك  مع  لغواي-،ولكن  ظاهرة    -انزايحا 
 :  اتسمت هبا اللغة يستعملها الشعراء لعدة أغراض ، منها

 :  التشويق _  

 ومن ذلك قول ابن زيدون :  
 بيين وبينك ما لـــوشــئــت لَــــْم يَــــَضـــــعْ 

 يـــابـــائـــعـــا حــظـــه مـــنـــي ولـــــو بَـــَذلَــــــتَ 

 يكفيك أنك إن محلت قَــــْلـــبِــــَي َمــــا 

 ته أحتمل،واستطل أصرب ،وعز َأِهنْ 

 األسرار ََلْ يَــــــــذَعْ سر إذا ذاعت   

 يل احلياة بــحـــظــي مــنـــه لَــْم أَبَـــعْ 

 َل تستطعه قلوب الناس َيْسَتِطع

 44وول أقبل وقل أمسع ومر َأِطــــــــعْ 

 
 . 94أمحد اهلامشي ، القواعد األساسية، ص  42
 . 146م ، ص 2014أمين حممود موسى، التوجيه الداليل للظاهرة النحوية، عامل الكتب القاهرة،  43
 . 163 ابن زيدون ، الديون، ص 44
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جاء       فقد  املبتدأ،  معرفة  إىل  املستمع  تشويق  قصد  املبتدأ  على  اخلرب  الشاعر  قدم  فقد 
مع   املضاف  بواو  ابلظرف  املقدم  اخلرب  أعقب  مث  بيته،  وبدأ  استهالل  إليه"بيين"يف  املضاف 

شوق  من  ليزيد  يضع"،  مل  "مالوشئت  اعّتاضي  بفاصل  أتى  املعطوف،مث  العطف،و"بينك" 
السامع إىل معرفة املبتدأ، مث أتى ابملبتدأ "سر"، واألصل يف الكالم هو "بيين وبينك سر لو  

 لتعظيم ما بينه وما بني حمبوبته من وجد وهيام وشوق .  شئت مل يضع"، وجاء ابملبتدأ نكرة

 وقد ورد تقدمي شبه اجلملة على املبتدأ  أيضا يف قول ابن زيدون : 

 أذكرتين سالف العيش الذي طَاابَ 

 إذ حنن يف روضة ،للوصل نَِعُمَها

 إين ألعجب من شوق يُــــطَـــــاِولُــنِــي 

 ايليت غائب ذاك العهد الذي آابَ  

 السرور غمام فــــوقـــهـــا َصــــابَـــــا من 

 45فكلما قيل فــيــه قــد قــــضـــى ثَـــابَــــا 

فنرى يف البيت الثاين أن ابن جلأ إىل تقدمي اجلار واجملرور على املبتدأ، وذلك لتعجيل املسرة 
نسان الذي  الواقعة حال لقاء احملبوب، وقد جاء الشاعر بصورة بديعة حيث شبه الغمام ابإل

 يسر بلقاء احملبوب، وهي كناية تعرب عن اليت جيدها الشاعر يف لقاء من حيب . 

 ومن ذلك قوله أيضا :

 أجد ومن أهواه، يف احلب َعابِــــثُ 

 حبيب أنى عين مع القرب واأَلَسى

 جــفـانـــي بـــــإلـــطـــاف الـــــعـــدا وَأزَالَــــهُ 

 ــــَقـاتغريت عن عهدي وما زلت َواثـِـ 

 وما كنت إذ ملكتك القلب َعاِلَمــا 

 وأوىف لـــه بـــالعهد، إذ هــــو نَــاِكــــــثُ  

 مقيم له يف مضمر القلــب َمـــاكِــــــثُ 

 القطيعة َحاِدثُ عن الوصل رأي يف 

 بـــعــهــدك لــكــن غــيــرتــك الـــَحـــــَواِدثُ 

 بــــأنـــي عـــن حـــتــــفـــي بـــكــفــي بَــاِحـثُ 
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 فديتك إن الشوق يل مذ َهَجْرتَــنِــي 

 ســتــبــلــى اللــيـالـــي والـــوداد بِـــَحـــالِـــهِ 

 مميت فهل يل مــن وصالك بَـــاِعـــثُ 

 46جــديــد وتــفـــنــى وهـــو لــألرض َواِرثُ 

لتوظيف ظاهرة أتخري املبتدأ عن اخلرب بنفس  جند أن ابن زيدون قد جلأ يف أكثر من موطن  
واجملرور"يف   اجلار  عن  املبتدأ  أخر  األول  البيت  يف  أنه  فنرى  مرة،  يف كل  والّتكيب  الشكل 
يف  اخلرب  عن  املبتدأ  بتأخري  الّتكيب  نفس  أعاد  الثاين  البيت  "عابث"،ويف  احلب"واملبتدأ 

واجملرور   اجلار  قدم  حيث  ماكث"،  القلب  مضمر  هذا  قوله:"يف  وقد كرر  املبتدأ،  على 
األسلوب يف البيت السادس يف قوله:"فهل يل من وصالك ابعث" وويف البيت األخري:"وهو  
لألرض وارث"، ويبدو أن ابن زيدون جلأ إىل هذا األسلوب أكثر من مرة يف مقطوعة واحدة،  

القاتل   وشوقه  وجدانه  زيدون  ابن  فيه  يبث  خرب  من  يلقى  ما  إىل  املستمع  حملبوبه  لتشويق 
واختصاصه به وكذلك مراعات نظم الكالم، وقد ذكر البالغيون أن من أغراض تقدمي اجلار  
واجملرور يف الّتاكيب االمسية يفيد االختصاص وراعات نظم الكالم كما قال الزخمشري معقبا 
على من قال أن تقدمي الظرف واجلار واجملرور ال يكون إال لالختصاص :" والذي عندي فيه  

أن يستعمل وجهني : أحدمها االختصاص واآلخر مراعات نظم الكالم ، وذاك ال يكون  أنه  
نظمه ال حيسن إال ابلتقدمي ، وإذا أخر املقدم ذهب ذلك احلسن، وهذا الوجه أبلغ وأكد من 

 " األغلب  47االختصاص  يف  الشعراء  أن  الزخمشري  من كالم  ج  ويستنت  يبدو  والذي   ،
ت نظم الكالم، ألن املقام واملوقف يقتضي ذلك، وال سيما  يستعملون هذا األسلوب ملراعا

مراعات  فيها  املقام  يستدعي  مما  وأوزان حمددة،  بفواصل  القدمية حمكمة  العربية  القصيدة  أن 
 فواصل األبيات، ورمبا قد يتعدى الشعراء األحكام النحوية ملا تقتضيه الضرورة الشعرية .

 االهتمام :  -

 
 . 54ابن زيدون ، الديوان، ص  46
اجلليب    47 مطبعة مصطفى   ، احلميد  عبد  الدين  تح حممد حمي  والشاعر،  الكاتب  أدب  السائر يف  املثل   ، األثري  ابن 
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ابن زيدون يف غري موضع ومن ذلك   وقد ورد تقدمي اخلرب على به يف شعر  املبتدأ لالهتمام 
 قوله:

 يـــا فــتــــنـــة الـــُمــــتَـــــَقــــــرِري 

 الشمس أنت ، تـََواَرتْ 

 مــا الـــبـــدر شـــف َســـنَـــه

 وحـــجــة الُــُمـــتَــــَصــــابِـــي  

 عن انظري اِبحلَِْجابِ 

ــَحــــابِ على رقيق    48الــسَّ

فالشاعر يف البيت الثاين قد اخلرب املعرفة"الشمس" على املبتدأ املعرفة "أنت"، لالهتمام         
التشبيه وحذف األداة، وقد   فيها حمبوبته ابلشمس حيث ذكر طريف  بليغة شبه  به يف صورة 

احتمال   أمت، "ألن  الفائدة  لتكون  إليه هنا  واملسند  السند  أبعد  عرف  حتقق احلكم مَّت كان 
 .49كانت الفائدة يف اإلعالم به أقوى" 

 حتقيق اخلرب وأتكيده :  -
 فهذا خفاجة يستعمل هذا األسلوب لتأكيد وقوع اخلرب يف قوله : 

 وأغيد يف صدر الندى حِلُْسِنهِ 

 من اهليف أمـــا ردفـــه فَـــُمـــْنـــِعـــــمِ 

 حلي، ويف صدر القصيد َنِسيبُ  

  50وأمـــا خــصــره فَــَرِطـــيــــــــبُ خصيب 

يذكر الشاعر هذه األبيات واصفا ليلة أنس ومسر، حيث يذكر جملس اللهو الذي جلسه وفيه  
يتغزل ابلساقي، ويظهر يف البيت األول أن الشاعر قد وضف أسلوب تقدمي اخلرب على املبتدأ  

به اجلملة اخلرب "حلسنه" على املبتدأ  لتأكيد اخلرب وحتقيق وقوعه ، ففي الشطر األول قدم ش
املؤخر   واملبتدأ  اخلرب  القصيد"  صدر  "يف  نفسه  للغرض  الثاين  الشطر  يف  ،وورد  "حلي" 

 
 . 30ابن زيدون ، الديوان، ص  48
 . 86ية اإليضاح، ص عبد املتعال الصعيدي ، بغ 49
 . 325ابن خفاجة ، الديوان، ص  50
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قصد  اخلرب   أتخري  أسلوب  الستعمال  القصيدة  من  األخري  البيت  يف  يعود  مث  "نسيب"، 
 تشويق املستمع إىل معرفته ، يف قوله : 

 وغازلنا جفن هناك َكنَـْرَجس  

 ه ذيل للتصايب َسَحْبــتُـــــهُ فلل

 ومــــبــتــسم لألقــــحــــوان َشـــنِــــيــــبُ  

 51وعيش أبطراف الشباب َرِطيبُ  

الشباب"،             "أبطراف  اجلملة  بشبه  واخلرب  املبتدأ  بني  فصل  الشاعر  أن  نرى  حيث 
لتشويق املستمع إىل معرفته، واألصل  فأخر اخلرب وكان حقه أن يتصل اتصاال مباشرا ابملبتدأ  

 يف الكالم "عيش رطيب أبطراف الشباب". 

 

 

 

 

 

 

 

 : التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية املنسوخة :احملاضرة الرابعة 

األصل يف اجلملة االمسية املنسوخة أن يكون ترتيبها على مايلي: انسخ _اسم الناسخ _وخرب  
الناسخ،  ولكن قد يتقدم ماحقه التأخري أو يتأخر حقه التقدم، لغرض من األغراض البالغية  
كالتشويق  أتعجيل املسرة ، أو التلذذ وغري ذلك مما ذكر يف كتب البالغة، على" أن النحاة  
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قوا على انه الجيوز تقدم خرب كان او إحدى أخواهتا على امسها أن حدث لبس بني قد اتف
االسم واخلرب،أماإذا أمن اللبس ومل يكن اخلرب حمصورا فالنحاة على جواز تقدم خرب كان أو  

عليها"  أخواهتا  امسها يف شعر  52إحدى  على  أخواهتا  إحدى  أو  تقدمي خرب كان  ورد  وقد   ،
 قبة من الزمن، ومن ذلك قول ابن زيدون : االندلسيني يف هذه احل

 قد علقنا سواك علقنا نَـــــــــِفــيســا  

ــــ   ولبسنا اجلديد من خلع الـُحــــ

 ليس منك اهلوى وال أَْنَت ِمْنهُ 

 

 

 وصرفـــنـــا إلـــيــه عــنــــك الــــنُّـــُفـــوَســـــا

 اللَــّــتبِـــيــــَســـا بُّ وَل أنل أن خلعنا 

 53اهبطي مصر أنت من قوم ُموَسى

األايم   تلك  مانتهت  سرعان  لكن  املستكفي،  بنت  والدة  مع  احلب  أايم  زيدون  ابن  يتذكر 
 النصراف والدة عنه بعد أن رأته يتغزل إبحدى جواريها، فولت عنه وهي تقول :

نَـَنا   لو كنت تنصف يف اهلوى َما بـَيـْ

 مــــثــــمـــرا بِـــَجــــَمـــالِــــــهِ  وتركت غــصـنــا 

 َل هتو جارييت ولــــم تَـــــتَــــَخـــــيَّــــــرْ  

  54وجنحت للغصن الذي َل يـُْثِمرْ 

ابن زيدون جلأ إىل استعمال ظاهرة تقدمي اجلار واجملرور            الثالث أن  البيت  ونرى يف 
احلكم الذي أقوله اآلن خيتص بك أنت اي والدة، على اسم ليس لالختصاص، أي أن هذا  

فأنت من مصر اليت نزل هبا قوم موسى اليهود، ويظهر يف هذه األبيات شدة غضب وأمل ابن 
 زيدون مما جرى له. 

ومن ذلك أيضا قول ابن زيدون يف نونيته املشهورة ، اليت أرسلها ابن زيدون إىل              
 يها أن تدوم على مودهتا :  والدة بنت املستكفي يسأهلا ف
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 نكاد حني تناجيكم َضَمائُِرانَ 

 حالت لفقدكم أايمنا فـََغَدتْ 

يَنا   يقضي علينا األسى لوال أتََسِر

 55سودا وكانت بكم بيضا لََيالِيَنا

يقارن الشاعر بني حاليه يف املاضي واحلاضر، فهو أيسى للحاضر بعد فراق والدة            
املاضي، فقد تغريت أزماته بسبب فقدانه لوالدة، فاألايم اليت هي يف احلقيقة له ويتحسر على  

بنت املسكفي،  الذي حصل من والدة  للفراق  تبدو مظلمة سوداء  بيضاء أصبحت  مشرقة 
ويظهر يف البيت الثاين تقدمي تقدمي خرب كان على امسها يف قوله "كانت بكم ليالينا"، وذلك  

عله حمورا للمعىن، وكأنه يريد لفت انتباه املخاطب إىل مدى ليضمن ظهور اخلرب على حنو جي
 فرط سعادته يف ليايل الوصال وأصل الكالم "وكانت ليالينا بيضا بكم" . 

وهذا ابن حزم القرطيب يعقد اباب يف صفات من أحب صفة يف حمبوبه ومل يستحسن غريها 
 بعد ذلك ويف ذلك يقول :

 ـــَرةُ إن املها وهبا األمـــثـال َســـائِ 

 وقص فليس هبا عنقاء َواِحَدةُ 

 وآخر كان يف مـــحـــبـــوبــه فُــــوهُ 

 واثلث كان يف مـحبوبه قَـــْصــرُ 

 ال ينكر احلسن فيها الدهر ِإْنَسانُ  

 وهل تـــزان بـــطول الــــجـــيـــد بِـــَعــــَرانُ 

 يــقول حـــســبــي فـي األفــــواه ِغــــْزاَلنُ 

 56ل: إن ذوات الـــطــــول غَــــْيـــــــاَلنُ يــقــو 

إىل            جلأ  أنه  احملبوب،  صفات  يف  حزم  ابن  نظهما  اليت  التالية  األبيات  يف  يظهر 
البيت األول منها تقدمي اجلار   التقدمي والتأخري يف غري ما موضع ، حيث جند يف  استعمال 
واجملرور على املبتدأ الختصاص املها ابحلسن واجلمال، فهي اليت ال ينكر حسنها إنسان، مث  

الثا البيت  يف  وأتكيد  أييت  لتحقيق  اسم كان  على  واجملرور  اجلر  تقدمي  واخلامس  والرابع  لث 
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قصر يف  و"كان  حمبوبه"  فوه يف  "كان  الكالم  أصل  التزم  ولو  املوصوف،  على  املعىن  وفوع 
 حمبوبه"، فإن ذلك سيقلل من فاعلية اخلرب يف إبراز املعىن والتأكيد عليه . 

 أما ابن احلداد فيقول :

 ــيــي َعـــاِمـــرُ وعـــرجا يــافــتـ

 فـــإن بـــي لـلـــروم ُروِمـــيَّـــةُ 

 أهيم فيها واهلوى ُضلَّةُ 

 ابلفتيات الـــَعـــْيـــَســـِويَـــــــاتُ  

 تكنس ما بني الَكِنيَساتُ 

 57بــيـــن صوامـــيـــع َوبِـــيـــَعـــاتُ 

حنو           يعرج  أن  البد  أنه  للمخاطب  احلداد  ابن  ألِنا  يقول  النصرانيات  الفتيات  تلك 
بينهن اليت حيبها، وهو بذلك يوظف يف البيت الثاين التقدمي يف ابب اجلملة املنسوخة، حيث  

بذلك على أن حبه    ليدل  قدم اجلار واجملرور على اسم الناسخ، يف قوله :"فإن يب للروم رومية" 
 اختص هبا دون غريها من الفتيات النصرانيات األخرايت .

 رد تقدمي خرب كان عليها وعلى امسها يف قول ابن زيدون : وقد و 

 خنت عهدي وَل َأُخنْ 

 قــــائـــــال هــــــــــل ُمـــــــَزايِــــــدْ 

 عــــدتــــي كــــنـــت لِــلـزََّمــــا 

 بــــعــت ودي بِـــالَ ثَـَمــنْ  

 رابـــــحــــا ثــــم مـن يَـــــــَزنْ 

 58ِن فقد حلت َوالزََّمنْ  

الشاعر هنا واقع حتت أتثري عاطفة حزن عميق ، بعدما خان حمبوبه عهده، وابعه             
بال مثن بعدما كان يعتربه عتاده وعدته اليت يستعني هبا على تقلبات الزمان وصروفه ،وكان  
وإبرازه  لتأكيد هذا اخلرب  الشاعر  الثالث عديت وسيلة من وسائل  البيت  تقدمي خرب كان يف 

اعنا إىل ماكان ميثله حمبوبه هلمن عون ، وكان إبمكانه أن يقول :"كنت ولفت انتباهنا وأمس
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عديت للزمان" ،ولكن الّتكيب هبذا الشكل يقلل من فاعلية اخلرب يف براز املعىن الذي يريده  
 الشاعر ،كما يصبح الّتكيب تركيبا عاداي ال يلفت االنتباه وال األمساع . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مي والتأخري يف ابب اجلملة الفعلية :: التقداحملاضرة اخلامسة 

األصل يف ترتيب اجلملة الفعلية أن يلي الفاعل الفعل متصال به غري منفصل، ألنه يتنزل من  
أو   املتكلم  إذا ضمري  الفعل  آخر  له  يسكن  لذلك  الوحيد  فهما كالشئ  اجلزء،  منزلة  الفعل 

حنو: يكرهون  خماطب  وهم  متحركات،  أربعة  يتواىل  أن  فسكنوه كراهية  وضربت،  "ضربت 
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ذلك يف الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع الفعل كجزئي كلمة، كما ان األصل  
 .59يف املفعول به أن ينفصل من الفعل ويتأخر عن الفاعل 

ألأغر  الّتكيب  هذا  خيالف  ما  اللغوي  االستعمال  يرد يف  قد  أنه  ،قد ذكرت  إال  بالغية  اض 
بعضها يف أول املبحث، وقد جلأ الشاعر األندلسي يف كثري من األحيان إىل استعمال هذه  

 الظاهرة وتوظيفها يف شعره .

 ومن ذلك قول ابن خفاجة : 

 يـــطـــول عـــلـــي اللـــيــل، يــــا أم َمــــالِـــكِ 

 وَل أدر ما أشجى وأدعى إىل اهلََوى 

َلةِ وخضخضت دون   احلي أحشاء لَيـْ

 فـــقـــضـــيـــتـــهــا مــا بــيــن رشــفــة لَـــــْوَعــــــةِ 

 وأحــســـن مـــا الـــتــــفـــت عـــلـــيــه َدْجنَــةِ 

 وكــــل ليايل الصب ليل تَــــَمـــامُ  

 أخــفــقــة بـــرق أم غـــنــاء حـــَمــاَمُ 

 غَـــَمـــامُ حيفزين فـيـهــا ومــــيـــض 

 وأنـه شكوى واعـــتــــنـــاق غَــــَرامُ 

 60عناق حبيب عن عناق َحـــَســــمُ 

شبابه،             أايم  أفول  خفاجة  ابن  فيها  يرثي  اليت  الشعرية  املقطوعة  هذه  يف  نالحظ 
الفعلية، حيث  ويتذكر أايم أنسه وليايل هلوه، وتظهر فيها جمموعة من االنزايحات يف اجلمل  

على  واجملرور  اجلار  قدم  أنه  نرى  األول  البيت  ففي  مرة،  من  أكثر  الظاهرة  هذه  تكررت 
الفاعل"يطول علي الليل" وكان حق الفاعل أن يتصل ابلفعل وهو األصل عند النحاة "يطول  

  ، الليل علي"، أما يف البيت الثالث فقدم فيها أيضا اجلار واجملرور "حيفزين فيها وميض غمام"
التفت   البيت األخري أيضا حيث قال:"وأحسن ما  واألصل"حيفزين وميض غمام فيها"، ويف 
التفت دجنة عليه"، والذي يظهر يف هذه األبيات   فيها "وأحسن ما  عليه دجنة"، واألصل 
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واهليام   العز  فبعد   ، عليها  اليت كان  حاله  لبيان  وذلك  الفعلية  اجلمل  يف  التقدمي  تكرار  هو 
واهليام بني طول   والشوق  يتأمل  فهو  األحباب  وتفرق  السن  إىل عجز وكرب يف  ذلك  آل كل 

 الليل وثقل يف احلركة .

 ومن ذلك قول ابن زيدون :

 هل تذكرون غريبا عـــاده َشــــَجـــنُ 

 خيفي لواعجه والشوق يـََفَضُحهُ 

 من ذكركم وجفا أجفانه الـَوَسنُ  

 . 61فقد تساوى لديه السر والَعَلنُ 

يذكر الشاعر هذه األبيات يف يتذكر فيها أهله ملا فر من سجنه يف قرطبة إىل إشبيلية وهنالك 
هل العيد، فتذكر بذلك أحبابه وأهله ووطنه، ملا جيده من معاانت يف غربته وأمل يسببه البعد  
وحنينه   شوقه  ألن  لذلك  هيهات  ولكن  وآالمه،  حنينه  إخفاء  يريد  بذلك  وهو  والشوق، 

و  سواء،  يفضحانه   وإعالنه  سره  جتعل  اليأس  إىل  يصل  حَّت  ابلفشل،  حماوالته  تبوء كل 
فهو"خيفي لواعجه والشوق يفضحه"، ولقد أوحى تقدمي الظرف"لدى"على الفاعل"السر"يف  
البيت الثاين، أبن تساوي السر والعلن  يف هذه احلالة ال خيص إال الشاعر فقط وال ينصرف 

يتساواين عند سائر الناس، واألصل يف اجلملة "فقد تساوى إىل غريه، فاإلسرار واإلعالن ال  
 أبن هذه احللة الختص الشاعر فقط السر والعلن لديه"، وهذا يوحي 

 وهذا املعتمد بن عباد يقول : 

 ولـــمـــا الـــتـــقـــيـــنـــا للــوداع َغِديَّةُ 

 وقربت اجلود العتاق وَصفََّقتْ 

 يُـــونَـــنَـــا بكينا دما حـــتـــى كــأن ُعـــ

 

 

 وقد خفقت يف ساحات القصر رَااَيتُ 

 طـــبــــول والحـــت لـلـــفـــــراق َعــــاَلَمــــــــــاتُ 

 جلرى الدموع احلمر مــنــهـــا ِجــــَراَحـــاتُ 
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طــالــت   وكنا نــرجــي األب بــعـــد ثَــالَثَــــةِ  وقــــد  عــــلـــيـــهــا  فكيف 
 62زِيَـــاَداتُ 

يذكر املعتمد هذه األبيات إثر توديعه لفتاة، وتظهر يف هذه االبيات جمموعة من االنزايحات  
اللغوية اخلاصة بّتكيب اجلملة الفعلية، واملقصود من ذلك بيان حاله أثناء الفراق فقد الحت  

بذلك يكين للفراق عالمات احلزن، وجرت دموعه حَّت تركت جراحات عل  ى خديه، وهو 
عن شدة حزنه وكثرة دموعه، واألصل يف اجلملة "خفقت راايت يف ساحة القصر" و"الحت  

 عالمات للفراق" و"طالت زايدات عليها" . 

إىل  ابحلاجة  لشعورهم  األندلسيني،  أشعار  من  موضع  ما  واجملرور يف  اجلار  تقدمي  تكرر  وقد 
حتقيق وأتكيد احلكم احلاصل يف الّتكيب،    اختصاصهم أبحكام تلزمهم وكذلك وكذلك إىل

 ومن     ذلك قول ابن خفاجة : 

 وضيف طيف أم من َهِاِجر

 وقد جال احلسن َلُه َسَنةِ 

 وصحفة تنشر من َصْفَحةِ 

 ابت به املشكو َمْشُكـــــــــورَا 

 يلقى هبا املعذول َمْعــــــــذورَا 

 63رأيت فيها احلسن َمْسُطورَا 

الفاعل             انئب  أخر  حيث،  الفت  بشكل  التقدمي  ظاهرة  بروز  األبيات  يف  نالحظ 
فيها احلسن مسطورا"، واملراد   الثالث يف قوله:"رأيت  البيت  الضمري ، وتكرر ذلك يف  وقدم 
الغائب  احملبوب  عذر  قد  معذول  قد  احملبوبة  فطيف  وحتقيقه،  الفاعل  أتكيد  هو  ذلك  من 

"رأيت احلسن  املعذول يف غيبته، وق الكالم  أدوات احلسن يف حمبوبه، وأصل  د سطرت كل 
 فيها مسطورا" وهذا احلكم على هذه احلال يصبح عاما ال خيتص به وحده . 
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شعره             فيبدؤ  حمبوبه،  إىل  وشوقه  حنينه  مدى  األبيات  هذه  يف  خفاجة  ابن  يذكر 
اجلمل  متممات  وأبقى  "أقسم"  القسم  فعل  منه  حذف  الذي  االسم  ابلقسم  يف  املتمثلة  ة 

  ، إبمجال  العريب  الشعر  يف  شائع  األمر  وهذا   ، اإلجياز  دواعي  من  وهو  وصلته،  املوصول 
وحذف اجلار واجملرور يف قوله "وتنفرج الكروب"والتقدير"وتنفرج به الكروب" وحذف لإلجياز  

 يف القول ألنه قد ذكر قبل ذلك ،ولو ذكر مرة أخرى الختل نظم الكالم وتركيبه .

 ومن ذلك أيضا قول ابن حزم :

 أرعى النجوم كأنين ُكلِرْفُت َأنْ 

 فكأهنا والليل نريان الـــــَجــــَوى

 أرعـــــى جــمـــيـــع ثـــبـــوتـــها واخلَــْنـسَ  

 64قد أضرمت يف فكريت من َحْنَدسِ 

الشاعر قد جلأ يذكر ابن حزم هذه األبيات يف ابب عالمات احلب، ويهر يف البيت األول أن 
ثبوهتا   مجيع  "أرعى  فقال   ، عليه  تدل  اليت  القرينة  ولوجود  لالختصار  الفعل  حذف  إىل 
واخلنس" فحذف الفعل و الفاعل واملفعول به واألصل يف الكالم "أرعى مجيع ثبوهتا وأرعى  
اخلاصية   هلذه  الشاعر  فاستعمال  العربية،  اللغة  وسعة  مجال  من  يعد  وهذا  اخلنس"  النجوم 

 ه بالغة يف التعبري وقوة يف إبالغ السامع املراد دون تكرار . يكسب

 

 

 

 األساليب

 
 . 180ابن حزم ، الديوان، ص 64
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نصوصهم                               لتكوين  ومتنوعة  كثرية  أساليب  إىل  الشعراء  يلجأ 
أبنه   القدماء  وقد عرفه   ، واملألوف  الراتبة  وتبعدها عن  تربزها  اليت  اجلمالية  القيمة  وإعطائها 
"طريقة األداء والتعبري اليت يسلكها األديب لتصوير ما يف نفسه أو لنقله إىل سواه ابستخدام  

طريقة اخلاصة اليت يصوغ فيها الشاعر أفكاره وأحاسيسه مبينا فيها  العبارات اللغوية "، مبعىن ال 
اجلمالية   القيمة  وتعطيها  ذاته  تكون  اليت  واالنفعاالت  العواطف  من  نفسه  يف  ،  65ماجيول 

ويتضح لنا من خالل هذان مهمة األسلوب ليست مهمة إفهامية فحسب ، وإّنا الغرض منه 
واالجتذاب   واالقناع  والعم66التأثري  بينها من عالقات ،  فيما  والتآلف  الّتابط  ل على خلق 

الوجداين   الشعر  تتبع  وبعد   ، الشعرية  للنصوص  اجلمالية  يعطي  الذي  هو  التآلف  وهذ 
االندلسي يف هذه احلقبة ، وجدت أن الشعراء األندلسيني مل يذهبوا مذهبا واحدا يف مجيع 

 اجلمالية هبذا التنوع .  أساليبهم وطرق تركيبها ، وهو ما أضفى على شعرهم القيمة

وإذا نظران يف أقوال أهل البالغة جندهم يقسمون الكالم العريب إىل خرب وإنشاء  فاإلنشاء هو  
ما اليصح أن يقال لقائله، إنه صادق أو كاذب وقد مر معنا ىف املطلب السابق، وأما اخلرب  

قا وإن كان خبالف  فهو ما حيتمل الصدق والكذب، فإن كان مطابقا للواقع كان قائله صاد
 .67ذلك كان قائله كاذاب، وينقسم بدوره إىل مجلة امسية وفعلية 

 

 

 

 تعريف اجلملة-
 

 . 274ازاد حممد كرمي الباجالين ، القيم اجلمالية ، ص 65
 . 19م ، ص 1952_  1371أمحد أمني ، النقد األديب ، مطبعة جلنة التأليف والّتمجة ،  66
م،  2005هـ/1426غة،دط، املكتبة العصرية،صيدا /بريوت،اتريخ النشر حممد الطاهر الالدقي، املبسط ىف علوم البال67

 . 27ص 



  

37 
 

احلساب كذلك،   لغة:  -أ له  وأمجل  تفرقه  عن  مجعه  الشئ  وأمجل  الشئ،  مجاعة  واجلملة: 
واجلملة: مجاعة كل شئ بكماله من احلساب وغريه يقال أمجلت له احلساب والكالم، قال 

 .3268﴾ الفرقان   ﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال نـُزِرَل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلة  َواِحَدة  تعاىل: 

أن صطالحاا  -ب   إىل  منهم  املتقدمون  فذهب  اجلملة  تعريف  يف  النحو  علماء  اختلف   :
اجلملة ما تكون من كلمتني فأكثر، وأفاد السامع فائدة حيسن السكوت عليها، قال ابن جين  
يف تعريف الكالم  : »هو كل لفظ مستقل بنفسه، مفيد ملعناه، وهو الذي يسميه النحويون  

هذا   إىل  ذهب  وقد  وغريهم  اجلمل«،  والزخمشري  اجلرجاين  بعده  بعض 69القول  وذهب   ،
سواء  األخرى  إىل  إحدامها  أسندت  من كلمتني  تركب  ما  عن  عبارة  اجلملة  أن  إىل  النحاة 

 ،وتنقسم إىل : 70أفادت كقولك :زيد قائم ، أو مل تفد كقولك إن يكرمين

إمسية- َصاحلًِ مجلة  َعِمَل  تعاىل:﴿َمْن  قوله  حنو  ابسم  بدئت  ما  وهى  َأَساء :  َوَمْن  فَِلنَـْفِسِه  ا 
َها﴾ اجلاثية   . 15فـََعَليـْ

 . 1املؤمنون 71﴾  ﴿ َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ : وهي ما بدئت بفعل حنو قوله تعاىل: وفعلية -

 

 

 األسلوب اخلربي:  احملاضرة السادسة : 

 
 .   1، مج686ابن منظور ،لسان العرب ،ص  68
 .  21حممد محاسة عبد اللطيف ، العالمة اإلعرابية بني القدمي واحلديث ،دط ت ،دار الفكر العرىب ابلقاهرة ،ص 69
70    ، التعريفات  الشريف اجلرجاين،معجم  بن حممد  للطباعة  على  الفضيل  دار  املنشاوي ، دط،  الصديق  حتقيق حممد 

 .   70م، ص2004والنشروالتوزيع ابلقاهرة ،اترخ النشر 
والتوزيع    71 للنشر  املختار  الثانية،مؤسسة  العربية،الطبعة  للغة  األساسية  اهلامشي،القواعد  أمحد 

 .324م ص  2006هـ/1427ابلقاهرة،
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عرف علماء البالغة اخلرب أبنه كل ما حيتمل الصدق والكذب لذاته، وإن شئت فقل: اخلرب 
هو ما يتحقق مدلوله يف اخلارج بدون النطق به حنو العلم انفع، وتلك الصفة اثبتة له ألن نفع  
العلم أمر حاصل يف احلقيقة والواقع وإّنا أنت حتكي ما اتفق غليه الناس قاطبة، وقضت به  

به الشرائ وقضت  قاطبة،  الناس  عليها  اتفق  ما  حتكي،  أنت  وإّنا  العقول،  إليه  وهدت  ع 
إثبات جديد   إىل  نظر  بدون  العقول  إليه  اخلرب يف  72الشرائع وهدت  احنصار  واختلفوا يف   ،

منهم   األكثر  فقال  اختلفوا  مث  فيهما  منحصر  انه  إىل  اجلمهور  فذهب  والكاذب،  الصادق 
وك الواقع   حلكم  مطابقة  مطابقة  صدقه  صدقه  بعضهم  وقال  له،  حكمه  مطابقة  عدم  ذبه 

حكمه العتقاد املخرب صوااب كان أو خطأ وكذبه عدم مطابقة حكمه له، ومثال األول كأن 
يعتقد أحد أن حكمه مطابق للواقع مث يظهر حالفه مثل قول عائشة رضي هللا عنها فيمن  

ا تعمد  النفي  ورد ابن   " وهم  ولكنه  ما كذب   ": بدليل شأنه كذلك   ، الكذب  لكذب ال 
الكافر كاليهودي إذا قال : االسالم ابطل"   ، وهذا األسلوب حيقق االنسجام    73تكذيب 

إزاء   إحساس  من  نفسه  متلكه  مبا  خيرب  ،فالشاعر  املتلقي  على  التأثري  يف  والعاطفي  الروحي 
اقف مبكية ،  املواقف اليت تطرأ عليه من طبيعة خالبة وعاطفة قوية ، وامرأة فاتنة مجيلة ومو 

الشاعر،  نفسية  مع  متألقا  منسجما  يكون  الذي  املتلقي  يف  مؤثرا  بذلك  الشاعر  ويكون 
 وينقسم اخلرب عند البالغيني إىل ثالثة أضرب هي:  

 : اخلرب  االبتدائي :  أ

لعدم  الكالم  يؤكد  ال  َبيث  احلكم  من  الذهن  خلو  حالة  يف  يكون  أبنه  البالغيون  وحده 
، ويربز ضرب اخلرب االبتدائي يف الشعر األندلسي يف هذه احلقبة كظاهرة   74احلاجة إىل ذلك

عن  تعبريه  حيث  من  نتناوله  وسوف  ترددا  اخلربية  األساليب  أكثر  من  يعد  أسلوبية، حيث 

 
 . 55العربية، ص أمحد اهلامشي،القواعد األساسية للغة  72
 .36عبداملتعال الصعيدي،بغية االيضاح يف شرح االيضاح ،ص 73
 . 57أمحد اهلامشي،القواعد األساسية للغة العربية، ص 74
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وجدان الشاعر، حيث مال الشعراء االندلسيون يف هذه  احلقبة إىل توظيف األسلوب اخلربي 
األس هذا  يعطيه  ملا  أشعارهم  خاطر  يف  يف  جيول  عما  للتعبري  واسعة  فنية  مساحة  من  لوب 

الشاعر من وجدان وكوامن نفسية ، وسأحاول من خالل هذا املبحث إبراز هذه الظاهرة من  
خالل التدليل عليها مبختلف األمثلة اليت وردت عند الشعراء األندلسيني يف الغرض املقصود  

 بوبته :  ، ومن أمثلة ذلك قول ابن محديس يصف شوقه إىل حم

 دُ ّر شوقي إلــيـــــك ُمــــَجـــــــــــدَ 

 وجواحني جينحن ِمــــــــنْ 

 نقلت من الدرر الُدُموعَ 

 ضَّىَن ـــولبست فيه من ال

 

 

 يـــــبـــلي جديد َتَصربُِّي 

 حرق اهلوى املُْسَتِعرِ 

 إىل العقيق اأَلْحـــــــَمــــرِ 

 75عرضا يالزم َجْوَهــِري 

مدى شوقه وحرقته إىل لقاء معشوقته ، فيخرب عن ذلك أبسلوب خربي خيلو  يصف    فالشاعر
من التوكيدات وهو ما يسمى عند البالغيني اخلرب االبتدائي ، وهو يريد بذلك الزم الفائدة  
النه يريد أن يبعث برسالة إىل حمبوبته اليت علمت وجده وكلفه هبا ، ولكن رغم ذلك فقد  

جلفاء، فيستعطفها هبذه االبيات علها ترجع عما فعلته به ، فبدأ  جرعته حرقة اهلجر والبعد وا
لطول  متجدد  دائم  شوقه  ابن  ليخرب معشوقته  إليك جمدد"  " شوقي  بقوله  األول  البيت  يف 
البعد ، ولكن رغم ذلك يبلى من اجلفاء رغم جتدده يف كل حني ، حَّت تلونت دموعه بلون  

س ثوب احلزن حَّت أصبح يالزمه صباح مساء ، الدم األمحر لكثرة سيالِنا على خديه  ولب
 وهذا االسلوب كثري يف شعر ابن محديس وغريه  ومن ذلك أيضا قوله : 

 
 . 178ابن محديس،الديوان، ص 75
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 صـــــب يــــذوب إلـــــــى لــــقـــــاء ُمـــِذيـــــبِـــــه 

 عمى هواه مــــــــن الــــــــــوشــــاة ُمــــَكـــــتَــــَما 

 والسمــــــــع يــــــدفــــــع لَــــــْوَمـــــــهُ كم الئم 

 ملك القلوب هوى احلسان فَـــُقــــْل لَــنَــا 

 وبــــمــــا السلــــو إذا بــــــدا لــــي ُمــــثْـــــِمَرا 

 والشوق يـــــزجــــر بــــــــحـــــــره بِــــُقـــتبُـــولِـهِ 

 

 

 

 ــْعــِذيـبِــــهِ يستعذب اآلالم مـــــــن تَ 

 فجرت مدامعه بــــشـــرح غَــرِيبِــهِ 

 والقلب يدفع قـــــلــــيــه بِـــَوِجـــيــبــِهِ 

 كيف انتفاع جسومنا بِـــــــُقــــُلوبِــــهِ 

 خوط مييس على ارجتاج َكِثيِبهِ 

 76ودبــــــوره وشـــــمــــالــــه َوَجــــــــُنوبِـــــــــهِ 

اليت        الآلالم  يستعذب  أصبح  حَّت   ، وجفائها  بعدها  من  يالقيه  مبا  حبيبته  خيرب  فهو 
حاقت به جراء طول اجلفاء ، حَّت جرت دموعه على وجنتيه لشرح كتمانه وجواه ، وكيف ال  
يبتدؤ   االبيات  هذه  ففي   ، بغريها  عنها  السلو  يستطيع  ال  إنه  حَّت  قلبه  هواها  ملك  وقد 

منها ابألسلوب اخلربي الذي يريد منه لزوم الفائدة اليت يريد منها إخبار حبيبته  الشاعر كال  
ما   أِنم كثريا  جند  فإننا  االندلسي  الشعر  نقرأ  وعندما   ، عنه  ببعدها  له  لتعذيبها  يلقاه  مبا 
العامرة  زيدون  ابن  حياة  أن  وال شك  حمبوهبم،  من  يلقونه  الذي  والبعد  اهلجر  من  يشكون 

 ، ومن ذلك قوله : ابحلب مل ختل من

 أرخصتين مــــن بـــعـــــد مــــا َأْغــــلَـــْيـــتَــــيِن 

 ابدرتين ابلعزل عن خــــطـــط الْـــِرَضــــــى 

 الــــصــبـــــر شـــهـــــد عــنـــدمــا َجـَرْعــتَــــنِـي 

 كنت املىن فأذقتين غــصـــص اأَلَذى

 

 

 ـلَــــيـْـــــتَـــيِن وحططتين ولــطــالــمــا َأْغــ

 ولقد حمضت النصح إذ َولَــْيـــَتنــِــــي 

 والنار برد عـــنــــدمــــا َأْصــــــلَـــــْيـــــتـَــيِن 

 77ايليتين ما فهت فـــــيــــك بَـــلَــْيـــَتنــِي 

 
 . 10ابن محديس،الديوان، ص 76
 . 312ابن زيدون ،الديوان، ص 77
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أن كان          بعد  رخيصا  فجعلته  به،  فعلته  مبا  راض  أنه  حبيبته  خيرب  زيدون  غاليا    فابن 
عليها وحطت من قدره بعد إعالء شانه ، ورغم ذلك تقبل ما بدر من حبيبته بل رأى أن كل 
بردا   انه ملا جرع الصرب وجده شهدا وحينما أحرقته ابلناؤ وجدها  به مجيال لدرجة  تفعله  ما 

 وسالما على نفسه ، ويقول يف قصيدة أخرى خمربا عما جيده يف نفسه : 

 احلب َعاِبثُ أجد ومن أهواه يف 

 حبيب أنى عين ابلقرب َواأَلَسى

 جفانــي إبلـــطـــاف الــــعــــــدا وَأزَالَــــهُ 

 تغريت عن عهدي وما زلت َواثَِقا

 

 

 وأويف له ابلـــعـــهـــد إذ هــــو نَـــــاِكـــــــثُ 

 نَـــــاكِــــــــــثُ مقيم يف مظمر الـــــقــــلــــب  

 عن الوصل رأي يف الــقــطيعة َحــــاِدثُ 

 78بعهدك لكن غــــيــــرتـــك الــَحــــــــَواِدثُ 

فاحلبيب مبتعد عنه على الرغم من القرب املكاين ، وهذا ما دعى قلبهّ إىل األسى            
ابن زيدون   عنه إىل أعدائه وقصة والتوجع ذلك ملا كان بينه وبني حبيبه من وفاء وهيام ، فتغري

 مع والدة مشهورة جدا  

غرض نفسه ومن ذلك قول ابن وقد تكرر هذا االسلوب عند غريه من شعراء هذه احلقبة يف ال
 خفاجة  

 غــــازلـــتــــه وفـــي وجـــــهــــــــــه فَـــــــلَـــــقُ 

 َخـــــْجــلَـــــتِـــــهِ وارتج يعثر يف أذايل 

 ختال جيالنه يف نـــــــور َصْفَحتــــِهِ 

 عجبت وعيين ماء واحلشا هَلَبُ 

 

 

 فما عدا أن بدا يف خـــده َشـــَفـــــــقُ 

 غصن بعطفيه من اســـتــــبـــرق َوَرقُ 

 كواكبا يف شعاع الشمس حَتْرَتِقُ 

 79كيف التقت هبما يف جــــنة َطَرقُ 

 
 . 183ابن زيدون،الديوان، ص 78
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جارية وقعت عينه عليها ، كأن وجهها نور الصباح صابه الشفق   فابن خفاجة يصف         
وهي احلمرة يف أول الليل، وهذا وصف حليائها ومحرة خديها الفاتنني، حَّت متايلت كالغصن  
هتزه نسمة الصباه وميوج كاحلرير، فالشاعر بقوله :" يف وجهه فلق ، يف خده شفق" استطاع  

يصف وجه و خد حبيبته الذي يشبه نور الصباح و    أن يعرب عن داللة املعىن وثبوته ، وهو 
 الشفق حني يشبع ابحلمرة ، ومن ذلك قوله أيضا:  

 صحا عن اللهو صاح عافه ُخُلَقا

 وعطل الكأس من شقراء َساِبَةُ 

 ورب ليلة وصل قد لَــــَهــــْوُت هِبَـا

 وال نثر الــدر فــــيــــه بــيـــنـــنــا َكلِـَمــا 

 ى قـــد َشـــَرقَـــْت بِــــَهـــا ورب غـــبـــر 

 ختال ما امحر من خديه ُمْلَتِهَبا 

 

 

 فقام يـــخـــلــع ســـربـــاال لــــه َخــــلَــــَقــــا 

 أال كفاها بـــــريــــعـــــان الــصـــبـا طََلَقا 

 َشــــَفــــَقــــــا مغازال فـــلـــقـــا أو شــــاربــــا  

 حــتـــى أقــبـلــه مــن مــبــسم نَـــــَســـــــــَقا

 يف موقف للنوى أضرمــتـــه َحــــَرقَـــــا 

 80هبا وما اسود من صدغيه حُمْرَتَِما 

فالشاعر ابن خفاجة يصف يف هذه االبيات جملس هلو وأنس له ، وأتى هبا الكثري           
البديعة اليت زادت أسلوبه رونقا ومجاال ، فقوله: "شقراء ساَبة" كناية عن اخلمرة ، من الصور  

ننثر الدر فيه"   وقوله :" مغازال فلقا" و"شاراب شفقا" كناية عن حمبوبه واخلمرة، وقوله: " ال 
كناية عنتناسق أسنانه وشدة بياضها ، مث شبه محرة خديه ابللهيب من النار وما اسود من 

احّتق من احلطب لشدة سواده ، إذن نالحظ من خالل هذه االبيات أن ابن    سدغيه ما
خفاجة قد وصف جملسا للهو له عن طريق االسلوب اخلربي االبتدائي الذي يراد منه إفادة  

 املخاطب احلكم اليت تضمنته أبيات القصيدة . 
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 ويف وصف احملبوب يقول ابن احلداد :

 تمُ والشمس مشس احلسن متن بـَْيِنِهـــــ

 ونـــــــاظـــــري مـــخـــتــــلـــــس لــــَمـــْحــــُهـــــــاَ 

 وفــــــي الــــحـــــــشــــــا نـــــار نَـــــِويــــــَريَــــــــــــةُ 

 ال تـــــــنـــطــــفــــي وقــــتــــا وقـــد رََمـــْتــــــــَها 

 

 

 اللِرـثَاَمـــــــاتِ حتت غمامات 

 ولـــمــحهـــا يــضرم َلْوَعـــــــــايت 

 علقتها مــــنــــذ َســـــــنِـــــيَــــاِت 

   81بل تلتظي يف كل َأْوقَاتِــــــي 

النصرانيات            النساء  بني  حمبوبته  مكانة  عن  االبيات  هذه  يف  خيرب  احلداد  فابن 
ا فيشبهها أبِنا مشس  ، األخرايت   أفواههن  اللثامات على  اللوايت وضعن  بينهن من  حلسن 

فهو قد كلف هبا وذهبت بعقله وقلبه منذ صغره أشعلت انر العشق والوجد بني جواحنه اليت  
ال تنطفي ، وقد جلأ الشاعر إىل هذا األسلوب البسيط ، ألنه يتحرر به من كل قيد ويعطي 

 لة . اجلملة إحياءات جديدة ويبعدها عن الراتبة املم

 وهذا ابن زيدون يتأثر بن نظرات حمبوبته فيخرب عن ذلك بقوله : 

 ورامــشـــة يــشــفـــي الـــعــلــيل نَــــِسيُمَهــــا 

 أشــــار بـــهـــا نـــــحـــــوي بـــــنـــــان ُمــْنـــَعـــمِ 

 سرت نضرة من عهدها يف ُغُصوهِنَا

 الــــيــــاســـمــــيــــن بِــــَكـــــِفـــهِ إذ هو اهدى 

 

 

 مضمخة األنـــفـــاس طـــيـــبــة الــنَّـــْشـــــــــرِ 

 ألغيد مكحول الـــمــدامـــع بــِالــسََّحــرِ 

 وعلت مبسك من مشــائـــلــه الـــــزَّْهــــرُ 

 82أخذت النجوم الزهر من راحة الَبْدرِ 

ن إشارة احملبوب ببنان انعم وعينني مكحولتني إىل ابقة من الرحيان يشفي  فهو خيرب ع        
املعهود يف غصوِنا  الرونق  انتشر  رائحة مجيلة،حيث  ذات  ابلطيب  ، معطرة  نسيمها  العليل 
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وسقيت مسكا صافيا نقيا منها ، فكأن الشاعر إذا سقي زهر اليامسني بكف حمبوبه حيسب 
 البدر .  أنه آخذ ابلنجوم املشعة من راحة

ويقول يف قصيدة أخرى يشكو فيها البعد واجلفاء الذي جيده من حمبوبته، وهو يرجو بذلك  
 ان تعفو عنه وترجع إليه : 

 لئن فاتين منك حظ الـــنَـَظرِ 

 وغن عرضت عفلة لِْلرَِّقيبِ 

 أحاذر أن تــتــظـــي الــــُوَشــــاةُ 

 مـــســـتـــيـقــنــا أَنَـّـــــــهُ وأصـــبــــر 

 

 

 الكـــتـــفـــيــت بســـمـــاع الـــَخرَبُ 

 فحسيب تسلــيــمـــة تُـــْخــــتَــَصــــُر  

 وقد يستدام اهلوى بِـــالـــَحــــــَذرِ 

 83سيحظى مبثل املىن من َصرَبُ 

بسماع خرب من عن حمبوبته الن النظر  فيخرب الشاعر عن آالمه وما خيتلج بنفسه ، ويّتبص    
إىل مفاتنها قد فاته ، ولو سنحت الفرصة يف غفلة الرقيب الكتفى بسالم خمتصر ، مع احلذر  
من الوشاة حَّت ال يسوء الظن به ، الن احلب قد يستدام مع احلذر لعل الصرب يبلغه يوما ما  

 يتمناه . 

عن كونه جمرد خرب يلقى إىل املتلقي وهكذا نرى أن األسلوب اخلربي يف أشعارهم قد خرج  
بل صار حيمل معان كثرية منها ما يعج ابلشكوى وأمل احلزن من طول اجلفاء والبعد ، ومنه ما  

 يعج ابلشوق واهليام ابحملبوب .

 : اخلرب الطليب :  ب

احلكم  وحده البالغيون أبنه اخلرب الذي يلقى إىل املتلقي حال تردده، فيكون َباجة إىل أتكيد  
 .  84ليتمكن من نفسه ويطرح اخلالف وراء ظهره 
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الروحي  االنسجام  حتقيق  من  له  ملا  اخلربي  األسلوب  استعمال  إىل  األندلسيون  مال  وقد 
والعاطفي يف التأثري يف املتلقي ، فالشاعر خيرب مبا متلكه نفسه من إحساس إزاء املواقف اليت  

موقف معني أو حدث ما ، ويكون الشاعر   تطرأ عليه من طبيعة خالبة أو عاطفة جياشة أو
القيم اجلمالية   املتلقي الذي يكون منسجما متآلفا مع الشاعر ، فيكوانن معا  هبذا مؤثرا يف 

 . 85املرجوة يف التأثر والتأثري من خالل النص الشعري 

 وقد ورد هذا النوع بكثرة يف أشعار األندلسيني يف هذه احلقبة من الزمن ، ومن ذلك قول ابن
 حزم يف ابب عالمات احملبة : 

 إذا مارأت عيناي البـــــس ُحـــْمــــَرةِ 

 غدا لدماء الناس ابللحظ َساِفَكا

 

 

 ــــَفــــطََّرا ــتقطع قليب حسرة َوتَ 

 86وضرج منها ثوبه فـَتَـَعْصَفَرا 

يبدو على   وأثبت من عالماهتا اضطراب   ، احملبة  لعالمات  الباب  ابن حزم هذا  احملب عقد 
عند رؤية من يشبه حمبوبه أو عند مساع امسه فجأة ، فنظم هذه القطعة الشعرية اليت يريد ان  
ليتمكن   الطليب  اخلرب  أبسلوب  فاستعان   ، حمبوبه  رؤية  أثناء  احملب  حال  خالهلا  من  يصف 
الوصف من نفس املتلقي ، وهو بذلك قد وظف التوكيد ابحلروف الزائدة يف الفعل "تقطع  

رج" ابلتضعيف  ومن ذلك قول املعتمد ابن عباد يتحصر على ملكه بعد سجنه  وتفطر وض
 وهو يرى بناته وقد وطأن الطني أبقامهن احلافية:

 يطأن يف الطني واألقدام َحــاِفـــيَــــةُ 

 الخد إال ويشكو اجلدب ظَاِهُرهُ 

 كأهنا َل تطأ مسكا وََكـــافُـــــــــورَا  

 87رَا وليس إال مع األنفاس مَمْطُو 

 
 .57أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة، ص  84
 . 274آزاد حممد كرمي الباجالين ،القيم اجلمالية، ص 85
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ويفيد اخلرب يف البيات السابقة الشكوى والتحسر، وللتعبري عن شدة اإلحساس هبذا الشعور  
القصيدة   املفرغ ، مث أييت يف آخر  املؤكد ابالستثناء  الشاعر األسلوب اخلربي  يستخدم  املؤمل 

 نفسها ابألسلوب اخلربي ليخرج إىل معن أخرى منها العربة واالتعاظ ، وذلك يف قوله : 

 قد كان دهرك إن أتمره ُمـــْمتَــــثِـــاَل 

 من ابت بعدك يف ملك َيْسِر ِبهِ 

 فردك الدهر منهيا َوَمــْأُمـــورَا 

 88فإمنا ابت ابألحالم َمْغُرورَا

املعتمد  هيهات    فيتذكر  ولكن  أبمره  أيمتر  الدهر  حيث كأن   ، ملكه  أايم  االبيات  هذه  يف 
وأصبح امللك مقهورا مغلواب فليتعظ كل ملك مغرور ، وقد لذلك ألن الذي وقع قد كان،  

علم من سرية املعتمد أنه كان ملكا مطاعا ، فتح البلدان ووطد أركان مملكته وثبت دعائمها  
بعد اجلهود العظيمة ، حَّت قهره املرابطون بعد دخوهلم األندلس فكان عربة ملن يعترب وبقيت 

يف أخبار املعتمد :"وما زالت عقارب تلك الدخلة يف نفسه غصة إىل أن مات ، قال الفتح  
تدب ، ورحيها العصاصفة هتب ، وتضمر احلقد وتعتقد ، حَّت دخل البلد من واديه ، وبدت 
من املكروه بواديه ، وكر عليه الدهر  بعوائده وعواديه ، وهو مستمسك بعرى لذاته منغمس  

واريه ، اليت اسّتجعت منه يف يومه ،  فيها بذاته ، ملقى بني جواريه ، مغّت بودائع ملكه وع
ونبهه فواته من نومه ، وملا انتشر الداخلون يف البلد ، وأوهنوا القرى واجللد ، خرج واملوت 

 .89يتسعر من أحلاظه ، ويتصور من ألفاظه " 

 وهذا ابن محديس خيرب عن حمبوبته بقوله : 

 ـــَهــــاوقــاتــلـــتــي بــــيـــن الـــغـــوانــي َكـــأَنَـّ

 حياة، ولـــكـــن طـــرفـــها ذو َمــــْنــــــيَـــةِ 

 مــــصــــورة بــــالـــعـــيـــن فـــي حـــبــــة الــــَقـــــْلـــــــــبِ  

 ـــــــَضـــــــبِ أما يتوقى املوت مـــن طــــرف الــــعَ 
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 شكوت إليها لوعة احلب فَانـْثـََنتِ 

 فقيل:عذاب لو احــــطــتت بِـــِعـــْلِمهِ 

؟  تـــقــــول لـــتــربــيــهـــا: ومـــا لــوعـــــة الــــــُحــــــــــبِر

 90جلدت على الصادي مباء اللمى الَعـــــــــــْذبِ 

فالشاعر يف قوله :"كأِنا .." استطاع أن يعرب عن مكان حمبوبته من نفسه ، فيجعلها مصورة 
ابِنا ال تفارقه يف جلوسه ومقامه ، مث اييت يف البيت الثاين ليشكو  يف قلبه، وهذا إحياء منه  

لوعة   وما   ": بقوله  واالنشاء  بيناخلرب  ذلك  يف  فيمزج   ، احلب  من  جيدها  اليت  الوعة  إليها 
 احلب..؟". 

 : اخلرب االنكاري :  ج

نفسه   وحده البالغيون أبنه اخلرب الذي حيتاج يف املتلقي إىل أكثر من مؤكد لوجود شك يف  
وضعفا قوة  إنكاره  حسب  على  ذلك  يف    91ويكون  بكثرة  اخلرب  من  النوع  هذا  ورد  وقد   ،

 أشعار األندلسيني ، ومن ذلك قول ابن محديس خيرب عن لوعته :

 ولوعة ابلشوق غــيــر لَــْوَعـتِـــــي 

 وإمنا يبكي بـكائـي َشــــجـــــَنَــــــا

 لو انطق املربع وهو َاْخَرسُ 

 ــــة ردت قــــــيــــا َورَقَــــــــــــةُ ووقــــعـ

 كأنـهـا ومــا لــهــــا مـــــن َاْدُمـــــعِ 

 

 

 وأضلع يف الوجد غري َأْضلُـــــــــِعي  

 ذو وجع يعــرف فــــيــــه َوَجـــــِعــــــي 

 تَـــــَضـــــرُِّعــــــــي تـــضـــرع، انــــطــــقــــه 

 نوائحا ابحلزن يبكيـــن أْدُمــــــِعـــــي 

 92أعارها القطر سجال َأْدُمـــــِعـــــــــــــي
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خيرب الشاعر يف هذه االبيات عما جيده يف نفسه من لوعة وشوق وأمل وجوى ، فيكرر أداة  
مثل بكائي إال من عرف سر الوجع  التوكيد مرتني إذ يذكر يف البيت االول أن الذي يبكي  

 الذي أحس به ، ليعود بعد ذلك لتشبيهها ابلقطر الذي ينزل من السماء لكثرهتا . 

 مث يعود بعد ذلك أببيات ليصف حمبوبته يف قوله : 

 سيف وسهم حلظها وهلذم 

 كأمنا تبسم إن َمازَْجــــــتَـــــَهـــــا

 كأقحوان روضة يَـــــْصــــُقــلُــَهـا

 فيها ســـــالف قَــــــــــْهــــــَوةِ   كأن

 يــا عـــجــــبــا لــفــتــكــهـــا الـــُمــــنَــــــــــــَوعِ  

 عـــــن بــــرد بــيــــن بـــــروق لَــــــْمـــــــــــــــِع  

 مدوس مشس يف الندى املُِميعِ 

 93ُمــــَشـــْعـــــَشـــعِ صرف بــــمــاء ظلمها 

يصف الشاعر حلظ حمبوبته أبنه اترة كالسيف ومرة كالسهم يف فتكه املتنوع ، مث شبه أسناِنا  
َببات الربد من شدة بياضها ، مستعمال يف ذلك أداة التوكيد "كأّنا" ، مث يشبهها ابلورد يف 

 عل على حمبوبته .  الروض وشعاع الشمس يصقلها ، وهو بذلك يريد حتقيق داللة الف

 ومن ذلك أيضا قول ابن خفاجة وهو يودع عهد الوفاء من حمبوبته : 

 سالم على عهد الوفاء ُمــــــوِدَعــا 

 سالم له فوق احملاجـــــر بَــــــــلَـــــةُ 

نَـَنا   وقد كان يسري والنتائف بـَيـْ

 سالم فراق ما أقام َعــِســيــــبُ  

 هَلِيبُ وطورا أبحناء الضلوع 

 94فتندى به ريح وينفح ِطـــيــــبُ 

فالشاعر يف هذه األبيات يودع عهده مبحبوبه، "سالم فراق ما أقام عسيب" وهي كناية عن 
مرة  من  أكثر  "سالم"  لفظة  يكرر  بذبك  وهو   ، "عسيب"  اجلبل  هذا  أقام  ما  الفراق  دوام 

الذ اليت جيدها يف نفسه من األمل واحلزن  الغصة  ي حلقه جراء ذلك ، وتوظيفه  للداللة على 
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التكرار يف هذه االبيات فيه من داللة االنكار على ما حصل ، لكنه مرغم على فعل ذلك ، 
وقد الحظت من خالل التحليل لكثري من االبيات عند االندلسيني يف هذه احلقبة ، كثرة  

لك الفّتة وقوع الشعراء االندلسيني يف هذه املواقف وذلك يرجع للّتف الذي اختصت به ت
 من الزمن .

 وهذا ابن حزم القرطيب يعرض له يف الصبا من اهلجر ممن آلفه أحبه ، فيقول يف ذلك :

 تـــذكـــرت ودا لــلــــحــبـــيــب َكــــــــــأَنَـّـــــــهُ 

 وعهدي بعهد كان يل منــــه ثَــــابِــــتِ 

 بِـــــُرُجــــــوِعـــــــهِ وقـــفـت بـــه ال مـــــوقـــنـــا 

 إىل أن أطال الناس عذيل َوَأْكثـَُروا 

 كأن فنون السخـــــط مــــمــن َأَحــــبَـــــهُ 

 كأن انقالب اهلجر والوصل ُمرََكبُ 

 "لــــخــــولــة أطـــالل بــبــرقــــة ثَــــْهــــَمــــــــِد"  

 ي"لوح كباقي الوشم يف ظاهر اْلَيِد" 

 سا أبكي وأبكي إلــــى الـــــغَـــــِد" "وال آي

 "يقولون ال تـــهـــلك أســـى َوتَـــــَجــــلَّـــــَد" 

 "خالاي ســــفــــيــــن بـــالنواصف من دد" 

 95"جيور بـــه املالح طـــــورا َويَــــــْهـــتَـــِدي" 

  ، أن هجرته  بعد  حمبوبته  إىل  يتدلل  املقطوعة  هذه  هذا  فالشاعر يف  أن  ابن حزم  ذكر  وقد 
التدلل ألذ من كثري من الوصل ويف هذا قال أبياته ، وهو يف ذلك خيتم كل بيت منه بقسم 
من أول قصيدة طرفة ابن العبد، واملالحظ يف هذه االبيات أنه جلأ فيها إىل استعمال أكثر 

"أكثر   "كأن  التوكيد  ألداة  استعماله  ذلك  ومن   ، منها  موضع  غري  يف  مؤكد  مرة،  من  من 
 وكذلك استعماله للتكرار يف قوله "وال آيسا أبكي وأبكي إىل الغد"  . 
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 سلوب االنشائي :  : األ احملاضرة السابعة 

يعرف علم املعاين أبنه تتبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة وما يتصل هبا من اإلستحسان 
احلال ذكره   تقتضي  ما  الكالم على  تطبيق  ليحّتز ابلوقوف عليها عن اخلطأ يف  ،  96وغريه 

ويقسم علماء املعاين الكالم إىل خرب وإنشاء ، فاخلرب ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق أو  
وأ من مجل  كاذب،  ولكل مجلة  الكذب،  أو  ابلصدق  عليه  احلكم  فما اليصح  اإلنشاء  ما 

مسندا   والثاين  إليه  مسندا  األول  ويسمى  به  ،وحمكوم  عليه  ،حمكوم  ركنان  واإلنشاء  اخلرب 
ما  97 هي  فالطلبية  طلبية،  وغري  طلبية  إىل  اإلنشائية  األساليب  البالغة  علماء  ،ويقسم 

الط وقت  حاصل  غري  مطلواب  والنهي    لبيستدعي  :األمر  أشياء  خبمسة  ذلك  ويكون 
وقت  حاصل  غري  مطلواب  يستدعي  ماال  فهو  الطليب  غري  والنداء،وأما  والتمين  واإلستفهام 

وإذا كان اخلرب ميثل اللغة يف جانبها   98كصيغ املدح والذم والقسم والرجاء وكم اخلربية   الطلب
ساليب اإلنشائية الطلبية منها وغري الطلبية،  القار، فإن اإلنشاء ميثلها يف جانبها املتحرك، فاأل

 من أبرز مظاهر اللغة اليت تعرب عن حيويتها، ويتمثل ذلك يف عدة عوامل منها :

 :من مقومات الّتاكيب اإلنشائية، وخاصة منها الطلبية:   العامل الصويت -

فهذه التنخفض يف آخرها، لبقاء الكالم يف حاجة إىل جواب ابلقول  : النغمة الصوتية  - 
 أو إستجابة ابلفعل، مما جيعل الكالم منفتحا غري منغلق 

: األساليب اإلنشائية تنبئ بقيام حوار، وقد تفضي إليه وقد ال تفضي،    العامل النفسي  -
 وَبسب ذلك تتلون معانيها ودالالهتا. 
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اإلنشائ األساليب  تنشط  من  وبذلك  غريها  من  أكثر  وتعرب  دخلته،  إذا  النص  مراحل  ية 
 .99األساليب عن حاجة الباث إىل مسامهة املتلقي

ومن خالل نظري يف دواوين شعراء األندلس يف هذه احلقبة رأيت كثرة تردد بعض األساليب 
املقام ألن  اإلنشائة هي مثل اإلستفهام والنداء والتمين والقسم والرجاء ، ذلك ملا يستدعيه  

واترة   االستفهام  إىل  اترة  ذلك  فاستدعاهم  حمبوابهتم  يف  خبيبات  أصيبوا  الشعراء  من  الكثري 
 أخرى إىل االنداء ومتين ورجاء. 

 :   ا: أسلوب النداءأ

هو طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه َبرف انب مناب أاندي، وأدواته هى: اهلمزة  وأي،  
،ووا  ،وهيا  أاي  و  تر ،  100  واي،  لغرض  وقد  بكثرة  احلقبة  هذه  يف  األندلسيني  أشعار  يف  دد 

 االستلطاف  ومن ذلك قول ابن اللبانة ينادي مغنية أعجب هبا : 

 اي شادان حل يف الَســـَوادِ 

 وكعبة للــجــــمـــال طَـــــافَــــتَ 

 مازدتين يف الوصال َحظَا 

 

 

 من حلظ عيين ومن فـَُؤاِدي

 أنـــفــــس الَــــِعــــبَــــادِ من حوهلـــا 

 101إال غدا الشــوق فـــي ِاْزِديَـــــادِ 

فابن اللبانة استهل هذه االبيات بنداء وجهه إىل جارية أعجب هبا ، فوقع نظرته عليه كان  
أشد ما يكون حللوله يف شغاف قلبه ، حَّت لكأنه الوصل منه زايدة يف االشتياق إليه وهذا 

 احملبني ،ومن ذلك أيضا قول ابن خفاجة : حال 

 أتصغي على شحط النوى فََأُقولُ   فيا ابنة الوادي مبنعرج اللَّـــــــَوى 
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 102أال جاد من ذاك النسيم بَـــِخــيــــــلُ  واي نفحات الريح من بطن َلْعجِ 

وابن خفاجة هبذا  وهي من أشجار البادية وأسندها للوادي ، كما اندى الرايح  فنادى البانة  
النداء يشرك معه الطبيعة ويبث فيها احلياة يف عذرية بدوية تسمح من خالل هذا األسلوب  

 ابلشكوى، ودل بتكرار حرف النداء على عمق األسى يف نفسه ورغبته يف بثها .

 وهذا املعتمد ابن عباد يقول عندما زارته جاريته سحر وهو عليل :  

 َوى سأسأل ريب أن يدمي يب الشَّكْ 

 إذا عـــــلــــو كــــانـــــت لــقــربــك ِعـــلَـــةُ 

 شكوت وسحر قد أغبت زِيــَارَتِــــــي 

 فيا عليت دومي فانـــــــت َحـــبِــــــيـــــبَــــةِ 

 

 

 فقد قربت من مضجعي الرشأ اأَلْحَوى 

 تَـــــْقــــــــــــَوى متنيت أن تبقى جبسمي وأن 

 فجاءت هبا النعمى اليت مسيت بـَْلَوى 

ندائي   من  مسعا  ريب  واي 
 103َوالـــــَشــــْكــــــــَوى 

فالشاعر يف هذه االبيات حيس أبنس حبيبه رغم ما جيده من علة ومرض ، حَّت يتمىن لو أنه  
أنسته وجعه وأمله ، ويتمثل النداء يف  يبقى مريضا ملا جلب عليه من نعمة زايرة احملبوبة اليت  

النداءات يف أشعار املعتمد بن عباد ومثال  قوله "فيا عليت دومي" و" ايريب مسعا" ، وتكثر 
 ذلك قوله :

 اي صفويت من الَبَشرِ 

 اي غصنا إذا َمـــــــــَشــــى 

 اي نفس الروض قَــــــدْ 

 يـــــــا كــــوكــــبـا بل اي َقَمــــــرْ  

 يـــــــــــــا رشــــأ إذا نَـــــــــظَــــــــرْ 

 هبت هلا الريـح َســـــَحـــــــــرْ 
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 ايربة اللحظ الـــــــِذي 

 ا مىت أداوي اي فِـــــــدَ 

 شـــــــد وثـــــاقــــي إذا فَـــــتَــــرْ 

 104ِك السمع مين والَبَصـــــــــــرْ 

االبيات بكثرة ليدل بذلك على اهليام الذي وقع فيه  الشاعر أسلوب النداء يف هذه    استعمل
تردد  ذلك  على  يدل  ومما  لذلك  هيهات  ولكن   ، حمبوبه  وبني  بينه  اللقاء  إىل  له  سبيل  وال 
النداء يف كل بيت"اي صفويت،اي غصنا ، اي نفس الروض ، اي ربة اللحظ" ، ففي كل بيت  

ما أعطى اجلمالية هلا من خالل   ينادي الشاعر معشوقته علها تسمعه فتداوي جواه ، وهذا
 داللة األلة واجلفاء وما يقابله من إصرار من الشاعر .

الغزل   أببيات من  فيأيت يف مستهل قصيدته   ، بن صمادح  املمعتصم  احلداد ميدح  ابن  وهذ 
على طريقة الشعراء اجلاهليني ، مستعمال اسم لبىن زمزا للوفاء و احلب وهي من األمساء اليت  

 نة الشعراء ، وذلك يف قوله :ختف عى ألس 

 رويدا فذا وادي لــبـــيــىن َوِإنَـّـــــهُ 

 واي حبذا من آل لبىن َمَواِطــــــنُ 

 ميادين هتيامي ومسرح اَنِظِري

 لورد لبــانـــاتـــي وإنـــــي لَــــــظَـــــاِمــــــئُ  

 واي حبذا من أرض لبىن َمــــــــــَواِطئُ 

 105غايــــات بــــه َوَمــــــبَــــاِدئُ فللشوق 

 

فالشاعر يتذكر حمبوبته عندما اقّتبت راحلته من موطن عزيز على قلبه، له يف ذكرايت مجيلة  
فيها   يستعيد  لعلة  فيه  تربك  أن  ميتطيها  اليت  راحلته  من  فيطلب   ، وهلو  أنس  وجمالس 
ووطأته   احلبوبة  تسكنه  اليت كانت  املكان  وهو  مواطن"،  لبىن  آل  من  حبذا  ذكرايته،"فيا 
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أ ذلك  خاللأقدامها، كل  من  الشاعر  يبغي  حارا  شوقا  اخلضراء اثر  الربوع  تلك  يف  القاء  ه 
 وهذه والدة بنت املستكفي تودع ابن زيدون بعد لقاء معه، فتقول :  .

 ودع الصرب مــــحــــب َوَدْعــــكَ 

 يقرع السن على أن َل َيُكنْ 

 اي أخا الــبـــدر ســـــنــــاء وســــنــا 

 ـــتَــــْوَدَعــــكَ ذائع من سـره مــــا اْسـ 

 زاد يف تلك اخلطى إذ َشيـََّعـــــــــكَ 

   106حــفـــظ هللا زمـــانــــا َأطْـــلَــــَعــــــــــكَ  

االبيات   قبل تفالشاعرة يف هذه  وقد كانت  معه،  اجلمر  أحر من  لقاء  بعد  زيدون  ابن  ودع 
وذاع كل ما كان مستورا قبل  ذلك متمنعة منه فالصرب الذي كان قبل ذلك ذهبت لوعته ،  

 اللقاء ، مث تشبهه ابلبدر هباء ومجاال ، مستهلة يف ذلك التشبيه َبرف النداء "اي" .

 وهذه والدة بنت املستكفي تبث أشجاِنا يف ابن زيدون فتقول :

َنا   حان ابن زيدون حني فيه تـََولَيـْ

 اي من عن البدر تـــغــنـــي طَـــْلـَعــتَــهُ 

 أرواح السرور َكَمـا هزتنا لالنس  

 

 

 وصال فيدين تالقينا َأَمـــانِـــيـــــــــَنا 

 ولفظه عن كؤوس الراح يـُْغِنينَــا 

  107يف روض أفراحنا هزت َأفَانِيَنا 

 

فوالدة يف هذه االبيات تّتقب وصال من ابن زيدون ، الذي تشبه طلعته ابلبدر هباء ومجاال ،  
تسحر العقول واأللباب ، وهي بذلك تبتدأ تشبيهه أبداة  وجتعل حديثه أحلى من اخلمر اليت  

 النداء "اي" . 

 
 . 206املقري  ،نفح الطيب، ص 106
 . 34ابراهيم األحدب الطرابلسي ، الوزير ابن زيدون مع والدة ، ص 107
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من   خائفا   ، احملبوب  للوصل  الّتقب  دائم  احلقبة  هذه  يف  األندلسي  الشاعر  أن  شك  وال 
لوعات اهلجر واجلفاء  ، وقد بدى ذلك يف األشعار املنقولة عنهم كما مر يف هذه االبيات ،  

يق ال  معظمه  يف  األندلسيني  أغرموا  وغزل  األندلسيني  ان  على  يدل  مما  واحدة  على  تصر 
ابجلمال يف تلك احلقبة من الزمن ، ملا كان فيها من بذخ وتوافر للجواري ، فكانوا ال يرون  

 اجلمال ممثال يف واحدة كما اِنم ال يكتفون بطيف احملبوب .  

 : أسلوب االستفهام :  ب

حد أدواة اإلستفهام: اهلمزة وهل ومن هو طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل وذلك أب
، "وهو من أساليب االنشاء الطلبية اليت يستعني  108ومَّت وأاين وكيف وأين وأىن  وكم وأي  

الشعرية من جهة   العملية  املتلقي وإشراكه يف  التأثري يف نفس  إىل  الدافع  لتكون  الشاعر  هبا 
أخرى، ويعد االستفهام من األساليب وللتعبري عن معاانة الشاعر النفسية والشعورية من جهة  

اليت ترددت كثريا يف أشعار األندلسيني يف هذه احلقبة من الزمن، َبيث شكل لوحده ظاهرة  
 .109أسلوبية من خالهلا استطاع الشاعر أن يبث وجدانه ومهومه وأحزانه" 

ة يف شعره وقد جلأ الشاعر األندلسي إىل هذا األسلوب ، ليجنب نفسه الصور التقريرية املباشر 
نراه   لذا  املتلقي بشغف وهلفة  املعىن داللة وعمقا ، ويتقبلها  تزيد  إحيائية  ، واستبداهلا بصور 
األمل  تعبريا عن  أقدر من غريه  يكون  املختلفة يف شعره النه  أبنواعه  األسلوب  يستعمل هذا 

ما مضى  واحلسرة والتوجع والوجدان والشعور ، مضيفا اجلمال للشعر وال سيما التحسر على  
من أايم لقاء وأنس وسرور ، وهبذا يكون االستفهام هو األسلوب الذي يعرب به الشاعر من 

 خالله عما خيتلج يف نفسه ، مشركا إحساسه ومشاعره من جهة أخرى . 

 ومن ذلك قول ابن زيدون أينب حبيبته على طول فراقها له : 

 
 .78أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة ، ص 108
 . 105سالم علي محادي الفالحي، البناء الفين ، ص 109
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 مىت أبثك َما بِــــــي 

 مىت ينوب ِلَساين 

 ـلـــم أَنرِــــــــــي هللا يـــعــ

 فال يطيب طََعاِمي 

 

 

 اي راحــــتــــي َوَعــــَذابِــــي

 يف شرحه عـن ِكتَــابِـــي 

 أصبحت فيك ِلَما يب  

 110وال يــــصــوغ َشـــــَرابِــــــــــي 

يؤنب   و  يعاتب  فالشاعر   ، واالنكار  للعتاب  "مَّت"  االستفهام  أبداة  قصيدته  الشاعر  يبدأ 
حمبوبته على طول فراقها له ، فهو يتساءل عن الذي ال جيد طعما بدونه فمَّت مينح له لقاء،  
يعلم أين  فاهلل   ، أحواله  لسانه عن بث رسائله وأحزانه وشرح  لينوب  الفرصة  له  تسنح  حَّت 

 أصبحت بكلييت عندك مقيم فـ :" هللا يعلم أين ... أصبحت فيك ملا يب" . 

 السياق :  ومن ذلك أيضا قوله يف نفس

 أهتجرين وتـــغــــصــبــنـي ِكـــتَـــــابِــــــي 

 أجيمل أن أبيح مــــحـــض ِوِدي

 فديتك كم تغض الطرف ُدوين 

 وكم يل من فــــؤاد بـــــعــــد قُـــــْربِ 

 وما يف احلق غصيب َوِاْجـــتِــــنَــــايب   

 وأنت تسومـنــــي ســـــــوء الــــَعــــَذابِ 

 أدعوك من خلف احِلَجابِ  وكم

 111مكان الشيب يف نفس الِكَعابِ 

منحه    الذي  معذبه  عن  يتساءل  فهو   ، اإلنكاري  االستفهام  يستعمل  الشاعر  أن  نلحظ 
خالص حبه ، ومع ذلك يضيقه أشد العذاب ابهلجر واجلفاء الذي يلقاه ، ومع ذلك ال زال 

 حبه فتيا عنده بينما شاب كل حب آخر . يفديه بنفسه مع انه أشاح النظر عنه وال يزال 

 وهذا ابن احلداد يقول يف مذهب الغزل : 

 
 . 30ابن زيدون، الديوان ، ص 110
 . 33ابن زيدون، الديوان ، ص 111
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 ماابل ريقته فـــي ســــلـــم َمــــْبـــَســـِمـــهِ 

 أعدى جناين فحاطى طرفه َمَرَضا 

 كأن كفي يف صدري يُـــــَصـــاِفــُحــــهُ 

 وواجب أن تذيب القهوة الرَبََدا  

 ـــــــَدا وغره أن حياكي خصره َجــــلَ 

 112فما رفعت يدا إال وضعت يَــــــَدا 

فالشاعر يتساءل عن ماابل ريقتها استسلمت ملبسمها ، ملذا مل تتحرر من إسارها فتربد ما  
حتركت له نفسي من حر وشوق ، أمل تعلم ان اللثم يوري الوجد وخيفي لوعة احلب ، ولذلك 

 املالمسة طريقه . سيظل حريان أسري الوجد فال العناق سبيله وال 

وجيد ابن احلداد مرة أخرى أسلوب االستفهام فرصة مناسبة لتقدمي رؤية عن احلب انبعة من 
 نفسيته وشعوره اخلاص ، ويف ذلك يقول :

 أىن أراع هلم وبني َجَواحِنــِي 

 أىن يهاب ضراهبم َوِطَعاهُنُمْ 

 شوق يهون خطبهم فـَيَـُهونُ  

 113صب أبحلاظ العيون طَِعنيُ 

فالشاعر يفتتح حديثه متساءال أبداة االستفهام "أىن" اليت وردت يف بدء البيتني، وقد جاءت 
االستغراب  حالة  تستمر  األداة  هذه  داللة  فمع  احلال،  تعيني  على  تدل  اليت  "كيف"  
وتتصاعد  فالشاعر يتساءل متعجبا عند حديثه عن أهل حمبوبته، فكيف له أن خيافهم  وبني 

الشو  من  ،  جواحنهم  عنده  مكان  للخوف  يكون  ان  دون  قدما  املضي  إىل  يدافعه  ما  ق 
 فجسجه اعتاد الطعن والضرب أبحلاظ احلبيبة . 

 ومن األمثلة على ذلك أيضا قول ابن خفاجة :  

 وُل  ــ أتصغي على شحط النوى فََأقُ   فيا ابنة الوادي مبنعرج اللََّوى

 
 . 193ابن احلداد، الديوان ، ص 112
 . 30الديوان ، ص 113
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 114النسيم بَــِخـــــــيـــــلُ  أال جاد من ذاك  واي نفحة الريح من بطن لَْعلَــــعِ 

أبيات تعج ابلشكوى أشرك    فالشاعر النداء واالستفهام ، وهي  جيمع يف هذه األبيات بني 
فيها ابن خفاجة عناصر الطبيعة، وبث فيها احلياة يف عذرية بدوية ودل جبمعه هذا بني النداء  

 واالستفهام على عمق األسى الذي حييق بنفسه . 

سياق   يف  أداة   من  أكثر  يستعمل  قد  انه  جند  الشاعر  لدى  لالستفهام  أخرى  صورة  ويف 
 واحد، ومن ذلك قوله :  

 أأدعـــــوا فــــــال تـــــــلـــــوي وانـــــــت قَـــــــــرِيــــــــبُ 

ــــا   وما كنت أخــــشــــى أن أرانــــــي َضـــــاِحــــك 

 أشتكي الصََّدى وهل يستجيز اجملد أن  

 وكيف بــــمــــطــــلــــويب إذا شطــــت الــــنَّـــــَوى 

 فهل شيب من تلك الــــمـــصــافـــاة َمـــْشـــرَعَ 

 

 

 

 وأشكو فال تشكى وانت طَِبيبُ 

 وأيكك مطلول الــــفـــروع َرطْـــيــبُ 

 وانت رشاء مــــحــــصــد وقَـــِلـــيـــــــبُ 

 فليس جيُِيُب  وقد صم من قرب 

 115وهيل على ذاك اإلخاء َكـــثِـــيــــــبُ 

نالحظ أن الشاعر قد استعمل يف هذه االبيات عدة أكثر من أداة لالستفهام ، للداللة على  
الطبيب  وانت  الشكوى  تفيد  وال   ، مين  جدا  قريب  حال كونك  الدعوى  تنفع  فال  القرب 

الشاعر   يعود  ، مث  أمل اجلوى  يداوي  الذي جيده من  الذي  اجلفاء  ليستفهم متوجعا مستنكرا 
حمبوبه بقوله :" وكيف مبطلويب إذا شطت النوى ... وقد صم من قرب فليس جييب" ، وهي  

 كناية عن الفراق والبعد واجلفاء، فرغم القرب فقد بعدت االجابة وكأنه قد حلق به صمم . 

من خالله عن صعوبة وقع اهلجر   وقد استخدم املعتمد ابن عباد االستفهام االنكاري، معربا
 على فؤاده ، وذلك يف قوله  : 

 
 . 1112عبد هللا العقيلي، االجتاه البدوي ، ص فوزية 114
 .344ابن خفاجة ، الديوان ، ص  115
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 تـظـــن بـــنـــا أم الربـــيـــــع َســـــآَمـــة  

 أأهجر ظبيا يف فؤادي ِكَناُسهُ 

 وروضة حسن أجتنيــها وبَــــاِرد ا 

 إذا عدمت كفي نواال تَـــِفيُضــهُ 

 أال غفر الرمحان ذنـــبــا تُــَواِقـــُعـــهُ  

 در متام يف جفوين َمــــطَـــالِــُعـــهُ وب

 من الظلم َل حتظر علي َشَرائُِعهُ 

 116على معتفيها أو عـــدوا تُــــَقــارُِعــــــهُ 

إىل   ومال  قد هجرها  أنه  سوء  به  ظنت  وقد  اعتماد،  زوجه  االبيات يف  هذه  نظم  فالشاعر 
التاريخ منهن،   الكثري من اجلواري والزوجات فذكرت كتب  له  املعتمد كان  غريها، ذلك أن 
جوهرة وسحر ووداد وقمر، وزجه اعتماد وأم أوالده، فكيف يطيب له هجرها وهي مقيمة يف 

  تطلع جفونه إال عليه .  فؤاده، والبدر الذي ال

 : أسلوب األمر :  ج

التكليف وااللزام  وقد   البالغيون أبنه طلب حصول الفعل على سبيل  ، وقد اهتم 117حده 
النقاد والبالغيون العرب هبهذا االسلوب أميا اهتمام ، لكونه من أساليب االإنشاء اليت تسهم  

الفنية وا النص ، والكشف عن مالحمه  العبارة أو  يف استجالء قيمة  جلمالية املؤثرة يف تركيب 
من  الشاعر يف كثري  ، ألن  االندلسية  الوجدانية  األشعار  قليل يف  األسلوب  وهذا   ، اجلملة 
أحواله حيتاج إىل استعطاف حمبوبته وعتاهبا ال أن أيمرها ، ولذلك بعد تتبع أشعار األندلسيني 

 ومن ذلك قول ابن خفاجة :  يف هذا الباب ، وجدت نزرا يسريا تضمنه أسلوب األمر ،

 قل للقبيح الفعال: اي َحَسـنَــا 

 قامسين طرفك الضىن، َأَفاَل 

 مألت جفين ظلمة َوَسنَـا  

 قاسم جفين ذلك الَوَسَنا 

 
 . 25ابن عباد، الديوان ، ص 116
 . 174القزويين، االيضاح يف علوم البالغة ، ص 117
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 118أهتز للحسن لوعة ُغْصَنا   إين وإن كنت هضبة ِجـــْلــــــَدا

فنية يف   أداة  يتكؤ على  بذلك  األمر وهو  اسلوب  الشاعر  يتضمن  استعمل  بناء نصه ،ألنه 
طاقة تنبيهية تعكي للمتلقي ، لكي ينجذب حنو اجلمال املوجود يف احلبيب، فهو قبيح بفعاله  
البيت، فهو مّتاوح  يف جفاء الشاعر اتركا بفراقه أثرا مؤملا، دل عليه تكرار الطباق يف آخر 

 القصيدة :  بني اخلطيئة والتوبة والظلمة والنور ، وقد دل على ذلك قوله يف ِناية 

 فإنين والعفاف من ِشَيِمي

 طـــــورا منيب وتـــــارة غَـــــــْزلِ 

 آيب الداناي وأعشق الـــَحَسنَــا  

 119أبكي اخلطااي وأندب الُدَمَنا

أنه  إال  األوىل  شيمته  العفاف  ذلك  مع  ولكن   ، واخلطيئة  إىل هللا  االانبة  بني  أنه جيمع  أي 
 يعشع احلسن واجلمال .

 فيقول ستمال حمبوبه إليه عله يصفح عنه،ابن زيدون فيختار طريقة يف استعمال األمر الوأما 

 ثــــقـــي بــي يـــا مــعــذبــتــي فَـــِإنرِـــــــي 

 وإن أصبحت قد أرضيت قـَْوَما 

 وهل قلب كقلبك يف ُضُلوِعـــي 

 متنت أن تنال رضاك نَــــــْفـــِســـي

 فَـــتَــــْحـــِقـــِديـَهـا وَل أجن الذنوب 

 

 

 

 سأحفظ فيك ما َضيـَّْعِت ِمنـرِـــــي 

 بسخطي َل يكن َذا ِفيِك َظينِر 

 فأسلو عنك حني َسَلْوِت َعـــنرِـي 

 فــــكــــان مــــنــــيــة ذاك الـــــتَّـــــَمــــنرِــــي 

 120ولـــكـــن عــــادة مـــنــــك الـــتَّـــَجـــنرِـــي

فالشاعر يعاتب حمبوبه ويرجو قبوله والصفح عنه ، ويستجدي ثقتها به ألن املعلوم أن ابن 
بذلك  لبعض جواريه،  فعلمت والدة  بسبب عشقه  بينه وبني والدة جفوة  زيدون حصلت 

 
 . 384ابن خفاجة، الديوان ، ص 118
 . 385ابن خفاجة، الديوان ، ص 119
 . 310ابن زيدون، الديوان ، ص 120
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فصار بينهما من اجلفاء والبعد ما حصل ومالت والدة يف حبهاّ إىل ابن عبدوس الشاعر ، 
 لته الشنيعة : فقالت وهي جتيبه عن فع

نَـَنا   لو كنت تنصف يف اهلوى ماَ بـَيـْ

 وتركت غـــصنــا مـــــثــــمــرا بِــــَجــــَمـــــالِــــهِ 

ـــَمــا   ولقد عــلــمــت بــأنــنــي بـــدر الــــسَّ

 َل هتوى جارييت َولَـــْم تَـــــتَــــَخــــيَّــْر   

 وجنحت للغصن الذي ََلْ يـُْثِمرْ 

 121ت لشقويت اِبْلُمْشتَــــِري لكن ولع

فميول ابن زيدون جلارية والدة جعلها تفقد ثقتها به، وهذا من عدم انصافه هلا  ولذلك صار  
بعد ذلك يستعطفها يف هذه االبيات ويطلب صفحها لكن دون جدوى ، وبسببها خاطب  

بن نباتة وغريه،  ابن عبدوس ابلرسالة املشهورة اليت شرحها غري واحد من املشارقة كاجلمال ا
 وفيها خياطب ابن عبدوس بقوله : 

 وغرك مــــن عــهـــد ِواَلَدةِ 

 هي املا يعز على قاَِبضِ 

 سراب تراءى وبرق َوَمــــــــــض   

 122ومينع زبدته من َمــــْحــــــــــض  

 أما املعتمد فقد استخدم أسلوب األمر لصرف انتباه معشوقه إليه يف قوله : 

 تعلمي إنت غــيــر َعـــِلـــيــَمــــــــةِ سلي 

 وان يل القلب الذي ليس َخالَِيا

 

 

 أبن ليس يف حيب لغريك َمـــــطْـــَمــــــعُ 

  123من الوجد واجلفن الذي ال يـَْهَجعُ 

فالشاعر خياطب حبيبته راجيا منها أن تعلم من غريه أن حبه هلا متمكن من قلبه، إذ عمد  
استعمال أسلوب األمر ليعرب عن مدى األمل الذي يعانيه جراء هجر حبيبته له، وهو ما  على  

 زاد من مجاليتها زحسنها عنده، فال خيلو قلبه من الوجد وال هتجع عينه من الدمع . 

 
 205املقري، نفح الطيب ، ص 121
 .   209املقري، نفح الطيب ، ص 122
 .   13ابن عباد، الديوان ،ص 123
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 ويقول يف جاريته وداد : 

 اشرب الكأس يف وداد ِوَداَدكِ 

 قمر غاب عــــن جـــفــــونــــك َمْرآ

 ها يف انْــِفــــــــَراَدكِ وأتنس بذكر  

 124ه، وسكناه يف سواد فـَُؤاَدكِ 

انفراده بغياب  فاملعتمد بن عباد يتأسف للهجر الذي وجده من حمبوبه، وأينس بذكرها يف 
    احلبيب الذي يشبهها ابلبدر الذي غاب يف غري امي متامه .

بنار   الشاعر األندلسي يف هذه احلقبة قد أصيب  ، إال قليال منهم ويبدو أن  اجلوى واحلزن 
ويظهر ذلك يف قصائدهم ، إذ قل أن ختلو قصيدة من بث أالم احلزن والشكوى من اجلفاء 

 واهلجر .

 : أسلوب التمين :  د

وهو من األساليب اإلنشائية ، واللفظ املوضوع له "ليت"، وقد يتمىن بـ :"هل" كقول القائل 
انه ال يعلم  "، يف مكان  أتتيين  "هل يل من شفيع  "لو  بلو كقولك  يتمىن  وقد   ، له   شفيع 

 .    125فتحدثين"

ليمزج بذلك عرباته  التمين  الشاعر األندلسي فيهذه احلقبة ، إىل استعمال أسلوب  وقد جلأ 
ولوعات حزنه من أمل البعد واجلفاء ، عله أن يفوز بوصل يشفي غليله من حمبوبه، ألنه يكون  

 وى والتلطف ... مضيفا ملسة مجالية إىل شعره . بذلك أقدر من غريه تعبريا عن الشك

 فهذا ابن خفاجة مير على داير احملبني فيتذكر أايم الصبا ، يف قوله : 

 عناق حبيب عن عناق ُحَسامُ   وأحسن ما التفت عــــلـــيــه َدْجـــنَـــــةِ 

 
 .  10ابن عباد، الديوان ، ص 124
 . 250عبد املتعال الصعيدي، بغية اإليضاح ، ، ص 125
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 فليت نسيم الريح رقرق َأْدُمـــِعـــــــي 

 وعاج على أجراع واد بذي الَغَضـا 

 َلْعَلعَ فيا عرف ريح عاج على بطن 

 تلذذ بدار القصف عــــنــي َســـاَعـــــةَ 

 خالل ديــتار بـاللــــوى َوَخـــيَــــامُ 

 فصافح عين فــرع كـــل بَــَشـــامُ 

 جير على األنداء فــضل زَِمــــامُ 

 126وأبــــــــلــغ نــدامـــاها أعـــم َســـاَلمُ 

االبيات يتذكر أايم صباه مع حمبوبته أثناء مروره أبطالل الداير، فيتمىن لو  فالشاعر يف هذه  
أن نسيم الريح يرقرق أدمعه ويطوف جبنبات األطالل ، ليصافح بذلك كل شجر طيب ، عله 
يبلغ نداماها كل سالم ، وهي كناية عن األمل الذي جيده يف نفسه ، فيبثه من خالل هاته  

 د عرب عن ذلك يف بداية القصيدة بقوله : االبيات يف قالب شكوى ، وق

 يـــطــــول عـــلـــي اللـــيــــل يـــا أم مــــالـــــــك

 وَل أدر ما أشجى وأدعي إىل اهلوى 

 إذا مـــا اســـتــخـــــفــــتـــنــي لـــهـــا أريـــحـــيـــة

 

 

 وكل ليايل الصب ليل متام 

 حـــمـــــامأخفقة برق أم غناء 

 127عثرت بذيلي لوعة وظــــــــالم

 فرغم طول الليل على الشاعر إال أن ليال اهلوى هي ليال متام وكمال . 

 وقد أييت التمين بـ"هل" ومن امثلة ذلك قول ابن خفاجة أيضا  : 

 وأقرىء عفرياء السالم ، َوقُـــــْل لَــَهــا 

 ـْضـــَرة  وهل يتــثـــىن ذلـك الـــغــــصــن نَــــ 

 ومن يل بذاك اخلشف من ُمتَـَقنرِـصِ 

 

 

 

 أال هل أرى ذاك السهــا َقَمر ا تَـَمــا؟ 

 َمَعاِطُفُه َضـــَماجبزعي وهـــل ألـــوي 

 فــــآكــــلــــه عــــــضـــا وأشــــربــــه َشــــَمــــــا  

 
 . 332ابن خفاجة، الديوان ، ص 126
 . 332ابن خفاجة، الديوان ، ص 127
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 ودون الصبا إحدى ومخسون ُحجَّةُ 

 فيا ليت طري السعد يسنح بـالـُمـــــنَـــى 

 واي لــيــتــين كــنــت ابــن عشر َوَأْربَـــــــع  

 كأين وقد ولت أريت هبا ُحـــــْلـــــَمـــا 

 فأحظى هبا سهما واأنى هِبَا َقَسَما

 128فلم أدعها بنتا وَل تــدعـــنــــي َعــــَمــــا

خدام أسلوب التمين أبكثر من أداة"هل وأال  نرى يف هذه األبيات أن ابن خفاجة جلأ إىل است
هل وليت"، حيث نرى أنه وقع يف حب امرأة صغرية امسها "عفرياء"، لكن هيهات للوصل  
بينهما ألن الكوكب الصغري مل يتم بدره بعد وهي كناية عن صغر حمبوبته ، مث يتمىن لو أنه  

ط ،"فياليت  ابللقاء  الفرصة  له  تسنح  حَّت  الصبا  عمر  إىل  ،  يرجع  ابملىن  يسنح  السعد  ري 
 وايليتين كنت ابن عشر وأربع". 

 وهذا ابن احلداد خياطب حمبوبته نويرة بقوله  : 

 أيها الواصل َهْجِري

 ليت شعري أي نـَْفعِ 

 أان يف هجران َصرْبِي  

 129لك يف إدمان ُضرِري

لوعة   أجلها  من  فجىن  حبها،  يف  وقع  اليت  الفتاة  "تلك  "نويرة  خياطب  العذاب فالشاعر 
والشكوى، ليأيت يف هذه االبيات ليستعطف قلبها ، علها أن ترفق بقلبه الذي هده اهلجران،  
بني   ابلطباق  شعره  مزينا  له  الدائم  ضرها  "نويرية"من  معرفة  جدوى  مدى  ويتمىن 

 "النفع"،"الضر"الذي حلق به . 

 

 

 
 . 381ابن خفاجة، الديوان ، ص 128
 . 221الديوان ، ص ابن احلداد،  129
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 : الفصل والوصل .  احملاضرة الثامنة 

العلم مبواطن الفصل والوصل يف الكالم، أو العلم مبا ينبغي أن  من أسرار البالغة                
 يصنع يف اجلمل من عطف بعضها على بعض أو تركه واإلتيان هبا مستأنفة. 

ال يتأّتى إاّل ملن طبعوا على البالغة وأوتوا حظّا من املعرفة يف ذوق الكالم،   وإدراك مواطنهما 
أمهّيته وصعوبته، وجعله بعضهم حّدا للبالغة، وكان اجلاحظ من وقد حتّدث القدماء كثريا عن  

أوائل من تكّلموا عنه يف كتبهم، ووقف عنده أبو هالل العسكري وقفة طويلة، وذكر أقواال  
كثرية تدّل على أمهّيته، وَبثه عبد القاهر َبثا مفّصال يقوم على الّتقسيم والّتحديد، وعّده من  

واب فيها إاّل للخّلص من العرب، وتناوله احملدثون َبذر شديد فنقلوا األمور اّليت ال يتّم الصّ 
 .130عن القدماء الّشواهد واملواضع ذاهتا 

أو    االّتصال  يكون عليه من  الكالم، وما  املسلك ومعرفة وجوه  املدخل ودقّة  بلطف  يتمّيز 
تقول إنّه فيه  ، يقول عبد القاهر: )واعلم أنّه ما من علم من علوم البالغة أنت  131االنفصال 

وأصعب( وأدّق  وأخفى،  أغمض  الباب  هذا  وعلم  إاّل  صعب،  ودقيق  غامض،  ،  132خفّي 
دقيق  املسلك،  صعب  اخلطر،  عظيم  فّن  الوصل  من  الفصل  متييز  القزويين  اخلطيب  ويرى 
املأخذ، ال يعرفه على وجهه إاّل من أويت فهم كالم العرب طبعا سليما، ورزق يف إدراك أسراره  

 
م،  1987، مطبوعات اجملمع العلمي العراقي، 3ـ ينظر: أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغّية وتطّورها، ج 130

/ وعبد القادر عبد هللا فتحي، الفصل والوصل يف القرآن الكرمي )سوريت النّبأ وعبس أّنوذجا(، مقال جمّلة  118ص: 
 . 137، ص: 4، العدد: 8:  أَباث كلّية الّّتبّية األساسّية، مج

،  154ـ عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، دار الّنهضة العربّية، د ط، د ت، ص:  131
، ص:  1991/ وتوفيق الفيل بالغة الّّتاكيب، دراسة يف علم املعاين، مكتبة اآلداب، مطبعة العمرانّية، القاهرة،  155
163. 
 . 237دالئل اإلعجاز، ص: ـ  132
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إاّل كمل يف سائر فنوِنا ذوقا صحيحا فيه  أنيس 133، وأّن أحدا ال يكمل  إبراهيم  ، ويصف 
الّلغة العربّية أبِّنا لغة الوصل، وأّن الفصل والوصل يف الّلغات ال يعدو أن يكون أمر أسلوب، 

 .  134ومن هنا تّتضح أمهّية املوضوع وصعوبته 

 مفهوم الوصل:  
الف الفصل، وصَل الّشيء ابلّشيء َيِصُله  جاء يف معجم املصطلحات البالغّية: )والوصل خ

 .135َوْصاًل وِصَلًة وُصَلًة، واّتصل الّشيء ابلّشيء: مل ينقطع( 
البالغة عرّفه علماء املعاين أبنّه عطف مجلة على أخرى ابلواو فقط دون سائر حروف   ويف 

 العطف األخرى، ومنه قول املتنيّب: 
 136جليس يف الّزمان كتاب أعّز مكان يف الّدان سرُج سابٍح       وخري  

 :مفهوم الفصل
اجلسد:   من  والفصل  الّشيئني،  بني  ما  بون  )الفصل  البالغّية:  املصطلحات  معجم  يف  جاء 
موضع املفصل، وبني كّل فصلتني وصل، والفصل احلاجز بني الّشيئني، فصل بينهما يفِصل  

 137فصال فانفصل وَفَصْلت الّشيء فانفصل: أي قطعته فانقطع(
 والفصل يف البالغة أو الكالم يقصد به علماء املعاين ترك عطف بعض اجلمل على بعض، 

 

 

ـ ينظر: القزويين اخلطيب جالل الّدين أبو عبد هللا حمّمد بن سعد الّدين، اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين والبيان  133
 . 151والبديع، دار الكتب العلمّية، بريوت لبنان، دط، دت، ص: 

القرآن الكرمي )سوريت الّنبأ وعبس أّنوذجا(، مقال جمّلة  ـ ينظر: عبد القادر عبد هللا فتحي، الفصل والوصل يف  134
 . 136، ص: 4، العدد: 8أَباث كلّية الّّتبّية األساسّية، مج:  

م، ص:  1987، مطبوعات اجملمع العلمي العراقي، 3ـ أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغّية وتطّورها، ج135
118.  
  . 479م، دط، د ت، ص: 1983شر، بريوت، ـ ديوان املتنيّب، دار بريوت للطّباعة والنّ 136

م، ص:  1987، مطبوعات اجملمع العلمي العراقي، 3أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغّية وتطّورها، ج 137
117. 
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 ومنه قول الّشاعر:
 عادة األاّيم ال أنكرها             فرح تقرنه يل بّتحْ 

ألّن   ابلواو،  اجلمل  البحث يف عطف  على  الباب  هذا  عنايتهم يف  املعاين  علماء  قصر  وقد 
احلاجة إليها، ويتطّلب فهم العطف هبا دقّة يف اإلدراك، فهي ال    الواو هي األداة اّليت ختفي

زائدة   معاين  مع  االشّتاك  يدّل غريها على  واالشّتاك، يف حني  اجلمع  إاّل على مطلق  تدّل 
يظهر   منها  بواحدة  والعطف  مثّ،  يف  الّّتاخي  مع  والّّتتيب  الفاء،  يف  والّتعقيب  كالّّتتيب 

    .138الفائدة ويسهل إدراك موطنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/  155ـ عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، دار الّنهضة العربّية، د ط، د ت، ص: 138
 . 118م، ص: 1987، مطبوعات اجملمع العلمي العراقي، 3ب، معجم املصطلحات البالغّية وتطّورها، جأمحد مطلو 
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 مواضع الفصل:  احملاضرة التاسعة : 

 جيب الفصل يف ثالثة مواضع:

اد اتمر  ، ويقال عندها: إّن بينهما "كمال االّتصال"، وذلك أبن  أـ أن يكون بني اجلملتني احتر
الفصل   جيب  فحينئذ  منها،  بدال  أو  هلا،  بياان  أو  لألوىل،  توكيدا  الثّانّية  اجلملة  تكون 

 .139بينهما 

الثرانيرة مؤكردة لألوىل تكون  أن  ـ  فتنزل أورال  والغلط،  التجّوز  توّهم  دفع  للتأكيد  واملقتضي   ،
الّتقرير  إفادة  متبوعه يف  من  الّتأكيد  منزلة  األوىل  من  الثّانّية  قوله   ،140اجلملة  اللفظي  ومثال 

ا"  تعاىل: ُرَوْيد  َأْمِهْلُهْم  اْلَكاِفرِيَن  ِل  يف  ( 17الطارق:  )  "َفَمهِر األوىل  توافق  الثانية  فاجلملة   ،
أمهل(، فصارت توكيًدا لفظيًّا هلا قوية الصلة هبا؛ ومن مَثَّ ال حتتاج إىل    –اللفظ واملعىن )مهل  

رابط؛ ألن التوكيد من املؤكد كالشيء الواحد، ومن مَثَّ ترك العطف لعدم ِصحة عطف الشيء 
 ة توكيدا لألوىل؛ قول املتنيّب:  ومن األمثلة اّليت أتيت فيها الثّانيّ على نفسه . 

 141وما الّدهر إاّل من رواة قصائدي       إذا قلت شعرا أصبح الّدهر منشدا

الثّانية )إذا قلت ...( جاءت توكي احّتاد اتّم،  وهلما معىن فاجلملة  دا لألوىل، وبني اجلملتني 
 .142واحد

 

ـ ينظر: عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، دار الّنهضة العربّية، د ط، د ت، ص:   139
 . 172، 168املعاين، ص: / وتوفيق الفيل بالغة الّّتاكيب، دراسة يف علم 156

/ و  155،  154ـ ينظر: القزويين اخلطيب جالل الّدين، اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين والبيان والبديع، ص: 140
 . 119م، ص: 1987، مطبوعات اجملمع العلمي العراقي، 3أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغّية وتطّورها، ج

  . 373م، دط، د ت، ص: 1983باعة والّنشر، بريوت، ـ ديوان املتنيّب، دار بريوت للطّ  141
ـ ينظر: عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، دار الّنهضة العربّية، د ط، د ت، ص:   142
156. 
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تكون الثّانّية مبّينة لألوىل، أبن تنزل منزلة عطف البيان : وذلك أبن  اثنيا ــ أن تكون الثرانيرة بياان لألوىل
فتأيت  إزالته؛  يقتضي  للّتبيني أن يكون يف األوىل خفاء واملقام  اإليضاح، واملقتضي  إفادة  من متبوعه يف 

 كقول أيب العالء: الثّانّية لتزيل هذا اخلفاء،

 دمالّناس للّناس من بدو ومن حضر      بعض لبعض وإن مل يشعروا خ

فبني اجلملتني احّتاد اتّم، وقد جاءت اجلملة الثّانّية )بعض لبعض...( إليضاح إهبام يف اجلملة 
 .143األوىل )الّناس للّناس...(؛ فهي بيان هلا 

: واملقتضي لإلبدال كون األوىل غري وافّية بتمام املراد،  اثلثا ــ أن تكون الثرانيرة بدال من األوىل
 وقد تكون : فتوّضحه الثّانّية وتعتين بشأنه، 

تعاىل:    -أ تـُرَااًب  "بدل كل من كل؛ كقوله  وَُكنَّا  َنا  ِمتـْ أَِإَذا  قَاُلوا  اأْلَوَُّلوَن  قَاَل  َما  ِمْثَل  قَاُلوا  َبْل 
ُعوثُونَ َوِعظَاًما أَِإانَّ لَ  ، فاجلملة الثانية شارحة وموضحة وأوىف بتأدية  (82،  81املؤمنون:  )  " َمبـْ

بني   الربط  لقوة  العطف  ترك  مَثَّ  وِمن  املطابق،  البدل  موقع  هنا  فوقعت  األوىل،  من  املعىن 
 اجلملتني.

بدل البعض من كل؛ كقوله تعاىل: قوله تعاىل :" أمدكم مبا تعلمون أمدكم أبموال بنني   -ب 
يعلمونه وإمالؤه عزَّ ،  (132الشعراء:  )  " . بعَض ما  به  فما ذكره هللا عزَّ وجلَّ مما أمدهم 

بني  يعطف  مل  مَثَّ  وِمن  يشكرون.  ال  الناس  أكثر  ولكن  عليهم  املنزلة  النعم  من  هلم  وجلَّ 
تعاىل:   قوله  ومثلها  بينهما.  الربط  لقوة  ابلواو  ُل  "اجلملتني  يـَُفصِّ اأْلَْمَر  الرعد: ")تِ اآْلاييَُدبُِّر 

 وكقول الّشاعر:  .(2

 أقول له ارحل ال تقيمّن عندان       وإاّل فكن يف السّر واجلهر مسلما 

 

العربّية، د ط، د ت، ص:  ـ ينظر: عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، دار الّنهضة  143
م، ص:  1987، مطبوعات اجملمع العلمي العراقي، 3/ وأمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغّية وتطّورها، ج156
121. 
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الكراهة إلقامته، ألّن سرّه خمالف لعلنه، ومجلة )ال تقيمن عندان( بدل اشتمال من مجلة  ومعناه كمال 
 .  144)ارحل(، ففصل بينهما، وهي أدّل على الغرض 

: ويقال عندها: "إّن بينهما كمال االنقطاع"، ممّا حيّتم  اجلملتني تباين اتمر بـ ـ أن يكون بني  
بينها   توجد  ال  اّليت  األمور  بني  تصّح  ال  واملشاركة  املشاركة،  يقتضي  العطف  ألّن  الفصل، 

 ، وذلك أبن:  145صلة، 

وإنشاء_    خربا  اجلملتان  ويكون  ختتلف  إنشاء،  واألخرى  خربا  إحدامها  تكون  أبن   ،
فيهمااالختال ابلرّفع  األجرة؟  إليك  أدفُع  يل كذا  تصلح  هل  حنو:  واملعىن؛  الّلفظ  يف    ،   ف 

تعاىل:  و  ِإنَّ  "كقوله  اْلُمْقِسِطنيَ َوأَْقِسُطوا  حيُِبُّ  "أمر"،  (9احلجرات:  )"اَّللََّ  إنشائية  فاألوىل   ،
والثانية خربية مؤكدة بـ "إنَّ" ولفظ كل منهما ومعناه اتبع لنوعها، فحدث تباين اتم يستوجب 
الوصل.  تعني  وإال  املقصود  خالف  يوهن  ما  الفصل  يف  ليس  أنه  وخاصة  بينهما،  الفصل 

تعاىل:   قوله  اآلية  السَّيَِّئةُ "ونظري  َوال  احلََْسَنُة  َتْسَتِوي  َأْحَسنُ ا  َوال  ِهَي  اِبلَّيِت  فصلت:  )  "ْدَفْع 
هللا.  ( 34 وفقه  خالد  جنح  قوهلم:  ومثاهلا  ومعىن،  لفظًا  خربية  األوىل  أن  مالحظة  مع   ،

فتعني  بينهما  التباين  فحدث  دعاء،  يف  إنشائي  معناها  والثانية  خربي  لفظهما  فاجلملتان 
 وكقول الّشاعر: ،  إذ ليس فيه ما يوهم خالف املقصودالفصل؛ 

 ال تسأل املرء عن خالئقه              يف وجهه شاهد من اخلرب 
ويتعنّي الفصل هنا، ألّن بني اجلملتني تباين اتّم، وابتعاد يف املنتهى، فاألوىل إنشائّية والثّانية  
خربيّة، وقد يكون االختالف يف املعىن فقط؛ مثل: جنح زيد وفّقه هللا، فاجلملة األوىل خربيّة  

 . 146والثّانّية إنشائّية معىن ال لفظا لفظا ومعىن، 

 

/ وتوفيق الفيل بالغة  157، 156ـ ينظر: القزويين اخلطيب جالل الّدين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص: 144
 . 170 الّّتاكيب، دراسة يف علم املعاين، ص:

/ وتوفيق الفيل بالغة الّّتاكيب، دراسة يف علم املعاين،  157ـ ينظر: عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، ص:  145
 .154/ والقزويين اخلطيب جالل الّدين، اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين والبيان والبديع، ص: 170ص: 
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ما_   مناسبة  بينهما  تكون  )الّسماء  أن ال  بنفسها، كقوهلم:  تكون كّل مجلة مستقّلة  بل   ،
املعىن،  يف  بينهما  مناسبة  وال  اجلملتني  بني  صلة  فال  مبكرا(؛  عمله  إىل  يغدو  علّي  ممطرة 

 ولذلك ترك العطف، ومثله قول الّشاعر: 
 أبصغريه       كّل امرئ رهن مبا لديه وإّّنا املرء  

فبني اجلملتني متام الّتباين ومنتهى االبتعاد ألنّه ال مناسبة بينهما يف املعىن، وال رابطة تربط بني  
 .  147معىن اجلملة األوىل واجلملة الثّانّية 

  : فيمتنع الوصل، ويقال حينئذ أن تكون اجلملة الثرانيرة جوااب عن سؤال يفهم من األوىل_  
الّسؤال  منزلة  األوىل  اجلملة  تنزل  أن  والّضابط هلذا  االّتصال"،  اجلملتني "شبه كمال  إّن بني 
للثّانّية، وأتيت الثّانّية فيها نوع من اإلابنة عّما أاثرته األوىل، يقول اخلطيب: )وأّما كوِنا مبنزلة  

فتفص منزلته  فتنزل  األوىل،  اقتضته  سؤال  عن  جوااب  فلكوِنا  هبا  عنها كما  املّتصلة  الثّانّية  ل 
الّسؤال( عن  اجلواب  للّسؤال؛  148يفصل  بفحواها كاملورد  األوىل  اجلملة  الّسكاكي  وجيعل   ،

 ومنه قول الّشاعر:،   فتنزل منزلته يف الواقع، أي تصبح كأِّنا سؤال يف الواقع
 يقولون إيّن أمحل الّضيم عندهم       أعوذ بريّب أن يضام نظريي

شبه كمال   سبقتها  اّليت  األوىل  واجلملة  نظريي  يضام  أن  بريّب  أعوذ  الثّانّية:  اجلملة  فبني 
من  يقولونه  ما  وهل  يسأل:  سائال  وكأّن  األوىل،  عن  نشأ  لسؤال  فالثّانّية جواب  االّتصال، 

 

/ وتوفيق الفيل بالغة  158ـ ينظر: عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، ص:  146
 . 171الّّتاكيب، دراسة يف علم املعاين، ص: 

/ وتوفيق الفيل بالغة  158ـ ينظر: عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، ص:  147
، مطبوعات اجملمع العلمي العراقي،  3/ وأمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغّية وتطّورها، ج171اكيب، ص: الّتّ 

 . 121م، ص: 1987
 . 91ـ اإليضاح، ص:  148
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  أّنك تتحّمل الّضيم صحيح؟ فاجلملة الثّانّية مفصولة عن األوىل وال سبب هلذا الفصل إاّل قّوة
 .149الرّابطة املعنويّة بني اجلملتني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 159ـ ينظر: عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، ص:  149
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 مواضع الوصل:  احملاضرة العاشرة :  

 جيب الوصل يف ثالثة مواضع:

اإلعرايب:   إشراك اجلملتني يف احلكم  إذا قصد  ـ  األوىل حمّل من  أ  للجملة  إذا كان  وذلك 
 ابلواو؛ كقول الّشاعر:اإلعراب وقصد إشراك الثّانّية يف حكمها، فيتعنّي عطفها عليها  

 أنت أيقظتين وأطلعت عيين       على عامل من السّر أخفى

فاجلملة األوىل "أيقظتين" هلا حمّل من اإلعراب؛ فهي خرب للمبتدأ، والّشاعر أراد إشراك اجلملة 
 . 150الثّانية "أطلعت" يف احلكم، أي أرادها خربا اثنيا للمبتدأ، وهلذا يتعنّي عطفها ابلواو

ـ   اترفقت اجلملتان خربا أو إنشاءب  : وهو ضرب للتوّسط بني حاليت كمال االنقطاع إذا 
جهة   بينهما  وتكون  وإنشاء،  خربا  اجلملتان  فتّتفق  القزويين،  اخلطيب  عند  االّتصال  وكمال 

 كقول الّشاعر:   جامعة، أي مناسبة اتّمة، ومل يكن هناك سبب يقتضي الفصل؛

 وال تقطع الّتسآل عيّن وتقعد      فال تّتك األعداء حويل ليفرحوا 

 .151فاجلملتان مّتحداتن إنشاء، ومتناسبتان معىن، لذلك عطفتا ابلواو 

: لدفع إيهام خالف املقصود،  ج ـ إذا اختلفتا خربا وإنشاء وأوهم الفصل خالف املقصود
وتتمّثل شواهد هذا الّنوع يف اإلجابة ابلّنفي على سؤال أداته "هل" أو "مهزة الّتصديق"، مع 
الّتعقيب على مجلة اجلواب املنفي جبملة دعائّية؛ كقولك: ال، وحفظك هللا، تقول ذلك يف 

يّة تقديرها: ال حاجة  جواب من سأل: ألك حاجة أقضيها لك؟ فـ "ال" قائمة مقام مجلة خرب 
يل، ومجلة حفظك هللا دعائّية، والفصل هنا يوهم خالف املقصود، فقولك: ال حفظك هللا 

 

 . 162ـ ينظر: عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، ص:   150
/ والقزويين اخلطيب جالل  163ـ ينظر: عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، ص:  151

 . 162الّدين، اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين والبيان والبديع، ص: 
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من   العدول  وجب  ولذلك  له،  تدعو  أّنك  حني  يف  عليه،  تدعو  أّنك  يتوّهم  الّسامع  جيعل 
 .152الفصل إىل الوصل، وكقول البلغاء: ال، وأيّدك هللا، وهذا عكس الفصل للقطع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 164ـ ينظر: عتيق عبد العزيز، يف البالغة العربّية، علم املعاين ـ البيان ـ البديع، ص:  152
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 اجلملة عند  علماء العرب  .  :  عشر  ةاحلادياحملاضرة 

 تعريف اجلملة:  

الشيءلغة:    -أ مجاعة  ابلظم  أن  153اجلملة  النحاة  أخذ  ومنه  الكثرة،  معىن  فيها  واعترب   ،
األخرى إىل  احدامها  اسندت  من كلمتني  تكونت  ما  الذين  154اجلملة  )وقال  تعاىل:  قال   ،

(  32القرآن مجلة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال( )الفرقان:كفروا لوال نزل عليه  
أي: جمتمعا ال مفرقا، ويقال للحساب الذي مل يفصل والكالم الذي مل يبني تفصيله جممل،  
أشياء   املشتمل على  أنه  اجململ  بيان، وحقيقة  إىل  أنه ما حيتاج  ويستخدمه األصوليون على 

 . 155كثرية حتتاج إىل تفصيل 

اجلملة مصطلح لغوي ظهر متأخرا يف كالم النحاة مقارنة مع املصطلحات   اصطالحا:  -ب
األخرى كـ "الكالم والكلم..."، مث اِنم قد اختلفوا يف تعريف هذا املصطلح، فمنهم من يرى  
املتقدمني من  قول  السكوت عليها، وهذا  أكثر وحسن  أو  اجلملة ما تركب من كلمتني  أن 

ين، وجنده يف قول الثمانيين رمحه هللا: "اجلملة هي كل كالم مستقل بنفسه النحاة ومجع املتأخر 
جزأين" من  تكون  ما  وأقل  غريه  عن  هللا  156يستغين  رمحه  اشّتاطه  يف  واضح  قول  وهذا   ،

الّتكيب مع الفائدة يف اجلملة، غري أن هذا القول خالفه بعض املتأخرين حيث ال يشّتطون  
اب ويكتفون  اإلفادة،  اجلملة  )تويف يف  اجلرجاين  تعريفات  يف  يظهر  ما  وهذا  فقط،  لّتكيب 

إىل  816 احدامها  من كلمتينأسندت  مركب  عن  عبارة  هي  "اجلملة  يقول:  حيث  هـ(، 

 
 .481، دار الكتب العلمية، بريوت، طبعة منقحة، )ب ت(، ص3الفريوز آابدي، القاموس احمليط، مج - 153
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،وهذا قول صريح يف  157األخرى، سواء أفادت، حنو "زيد قائم"، أو مل تفد، حنو "إن يكرمين" 
املسألة جتران إىل مسألة أكرب الفائدة، وهذه   منها حيث قل أن جتد حنواي إال عدم اشّتاطه 

وقد تكلم عنها فغي كتابه، وهي مسألة الفرق بني اجلملة والكالم، ولذلك سأعرضها بشيء  
 من التفصيل متوقفا عند أبرز األراء النحوية فيها. 

 اختتلف النحويون يف هذه املسألة على قولني وانقسموا إىل طائفتني:  اجلملة والكالم: -2

القول   القائلون ابلرتادف:   -أ الكالم واجلملة، وذهب إىل هذا  بّتادف  يقولون  الذين  وهم 
مجع من النحاة منهم من صرح بلفظ اجلملة، ومنهم من مل يصرح هبذا املصطلح، ومل يرد يف  
كالمه اطالقا، وإّنا استنتج ذلك من شواهده، منهم سيبويه واملربد وتلميذه ابن سراج وابن  

ئص"، واتبعهم على ذلك اجلرجاين يف كتابه "اجلمل"، وذهب أيضا إىل هذا جين يف "اخلصا
الرأي الزخمشري يف "مفصله"  وابن يعيش يف "شرحه على املفصل"، ومن علماء القرن الثامن  

 قال بقوهلم العامل املفسر الرحالة أبو حيان األندلسي. 

ه على االطالق، وإّنا استنتج  فإنه مل يرد مصطلح اجلملة يف كتاب   هـ( 180أما سيبويه )تويف  
ذلك من كالمه حيث تراه يقول يف ابب املسند واملسند إليه: "مها ما ال يستغين أحدمها على 
"عبد هللا   قولك  عليه، وهو  واملبين  املبتدأ  االسم  ذلك  فمن  بدا  منه  املتكلم  األخر، وال جيد 

قلت: "فيها عبد هللا"،  ، ويف موضوع أخر يقول: "أال ترى لو  158اخوك"، و"هذا عبد هللا" 
أنه   وجدات  وأمثلته  يف كالمه  النظر  دققت  فإذا  مستقيما"،  قوال  فيها  وكان  السكون  حسن 
يشّتط يف الكالم الّتكيب مع الفائدة، وهذا ما تبلور عند من جاءوا بعده،حيث يشّتطون  

ها عبد هللا"  يف الكالم نفس الشرط، وجيعلونه يف مقابل اجلملة، فقوله: "هذا عبد هللا"، و "في
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مجلتان اتمتان ال حتتاجان إىل شيء نضيفه، عكس قوله: "هذا" فإنه ليس كالما ألنه حيسن 
 .159السكوت عليه

)تويف املربد  العباس  أبو  "اجلملة"  285أما  مصطلح  'املقتضب"  يف كتابه  يستعمل  فإنه  هـ(، 
الفاع إّنا كان  "الفاعل"  ابب  يف  يقول  فتجده  النحو،  اتريخ  يف  مرة  هو  ألول  ألنه  رفعا  ل 

، فاشّتط الّتكيب يف 160والفعل مجلة حيسن السكوت عليها، وجتب هبا الفائدة للمخاطب
قوله: "الفعل مع الفاعل"، ومثل له بقوله: "قام عمر"، والفائدة اليت حيسن السكوت عليها،  

ومما    ابالضافة إىل تصرحيه بلفظ اجلملة وهذا كفيل للداللة على مرادفة الكالم للجملة عنده، 
يدل على ذلك داللة واضحة أيضا، أنه يقول يف ابب املسند: "فاالبتداء حنو قولك: "زيد"  
فإذا ذكرته فإّنا تذكره للسامع ليتوقع ما ختربه به، فإذا قلت: "منطلق" وما أشبهه، صح معىن 

اخلرب" يف  للسامع  الفائدة  وكانت  إال 161الكالم  الكالم  لدينا  يتكون  ال  هذا  قوله  فعلى   ،
قّتان الّتكيب مع اإلفادة، وابلعودة إىل ما قاله يف ابب الفاعل جند أنه اصطلح على الكالم اب

 املوجب الفائدة ابجلملة، وهذا ما يزيدان داللة على أن الكالم واجلملة مّتادفني.

)تويف  السراج  بكر  أبو  النحو"  يف  "األصول  صاحب كتاب  تلميذه  عنده  جند  هذا  ونظري 
بىن رأي استاذه، فّتاه يقول: "واالسم الذي يرتفع فاعل هو الفعل مجلة  هـ(، حيث أنه ت316

يستغين عليها ابلسكوت وتتم هبا الفائدة"، والفعل والفاعل عنده مبنزلة اإلبتداء واخلرب أال ترى 
أنك إذا قلت: "قام زيد"، فهو مبنزلة "القائم زيد"، وهذا نقل دقيق أبمانة لرأي أستاذه "املربد"  

هللا  أبو  162رمحه  اجلهبذ  العامل  ظهر  هللا  رمحه  السراج  ابن  فيه  تويف  الذي  القرن  نفس  ويف   ،
( وألف كتاب "اخلصائص" الذي يعد من أهم كتبه، فإذا نظران  392عثمان بن جين )تويف  

بوضوح  اجلملة  يذكر مصطلح  وتلميذه رمحهما هللا، فّتاه  املربد  يرى رأي  أنه  رأيه وجدان  يف 
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، حيث يقول: "الكالم يف لغة العرب كل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه،  أثناء تعريفه للكالم
النحويون "اجلمل"  ، وهذا قول واضح ال أتويل فيه على أن ابن جين 163وهو الذي يسميه 

وقد  الّتكيب،  مع  االفادة  عنده  اجلملة  الكالم  فشرط  إذن  اجلملة،  يرادف  الكالم  أن  يرى 
امل الّتاكيب  ملختلف  أمثلة كثرية  زيد،  ظرب  دار  ويف  حممد،  وقام  أخوك"،  "زيد  حنو  فيدة، 

وضرب زيد وصه ومه..."، فكل مثال من هذه األمثلة إن أفاد فائدة حيسن السكوت عليها 
فهو الكالم، وابلتايل فهو مجلة اصطلحوا عليه رمحهم هللا، مث إذا نظران يف حناة القرن اخلامس 

( اجلرجاين  بكر  أبو  العالمة  رأسهم  على  النافعة يف 471تويف  وجدان  الكتب  هـ(، صاحب 
النحو والبالغة، ومن بني ما ألف يف النحو "كتاب اجلمل"، الذي عرض يف خمتلف املسائل 
النحوية عكس ما يتوهم القارئ هلذا العنوان، ألن النحاة كانوا يطلقون هذا املصطلح عرضا  

الفائ به  تتم  الذي  الكالم  عليه  املبين  الّتكيب  ذلك  يف  عليه  وقصدهم  يقوم  والذي  دة، 
اإلعراب، وهذا املقصود من علم النحو كما تقدم، وقد سبق اجلرجاين يف اطالق هذا العنوان  

هـ( إال أنه مل يورد هذا املصطلح يف مضمون  337على بعض مصنفاته أبو إسحاق الزجاج )
األفعا "ابب  النحاة، كـ  عند  عرفت  اليت  النحو  أبواب  خمتلف  فيه  عرض  وإّنا  ل  كتابه، 

 واالبتداء وغري ذلك...". 

االسم   الواحد من  أن  "اعلم  يقول:  املصطلح، حيث  هبذا  فقد صرح  اجلرجاين رمحه هللا  أما 
زيد" مسي كالما  "خرج  حنو:  فأفادا،  اثنان  منها  ائتلف  فإذا  يسمى كلمة،  واحلرف  والفعل 

مجلة..."  الكالم  164ومسي  أن  الوضوح  غاية  يف  أوردها  اليت  األخرية  فعبارته  عنده  ،  واجلملة 
من   ذكر  من  رآه  الذي  الرأي  نفس  سنجد  الزخمشري  "مفصل"  نظران يف  إذا  أما  مّتادفني، 
النحاة، حيث يقول: " الكالم هو املركب من كلمتني أسندت احدامها إىل األخرى، وذلك 
ال يتأتى إىل يف امسني كقولك: "زيد أخوك..."، أو فعل واسم، حنو قولك: "ضرب زيد..."،  
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ا "وتسمى  165جلملة" ويسمى  واملؤلف":  "املفرد  يف كتابه  هذا  من  أوضح  قال كالما  بل   ،
يعيش 166اجلملة كالما"  بن  البقاء  أبو  املفصل"  الرأي صاحب "شرح  تبعه على هذا  وقد   ،

مستقل  643)تويف لفظ  عن كل  عبارة  النحويني  عند  الكالم  أن  "أعلم  يقول:  حيث  هـ( 
، وهذا تعري ورأي ال خيرج عن 167حويون "اجلمل"بنفسه مفيد ملعناه، وهو الذي يسميه الن

 أراء سابقيه من االحناة القائلينبّتادف الكالم واجلملة. 

هـ( رغم معاصرته للرضي وابن هشام الذين خالفا سيبويه يف  745أما أبو حيان األندلسي ) 
سيبويه، قال  هذه املسألة "الكالم واجلملة"، إال أن ذلك مل يزحزحه على رأيه الذي وافق فيه  

سيبويه"  ظاهر كالم  اجلملة...وهو  هو  الكالم  أن  "والصحيح  هللا:  ترجيح  168رمحه  وهذا   ،
جلي منه، مع ما يظهر من كالمه أنه مل يقله إال بعد االطالع على أقوال املخالفني، فكان 
الراجح عنده ما ذكر وممن ذهب إىل هذا الرأي أيضا من املتأخرين، ابن انظر اجليش وشيخ  

 مام السيوطي العالمة الكافيجي.اإل

وهم الذين يرون عدم ترادف الكالم واجلملة، وذهب إىل هذا   القانون بعدم الرتادف:  -ب
وابن هشام يف  اإلسّتاابذي،  الرضي  الكافية  منهم شارح  املتأخرين،   النحاة  من  الرأي مجع 

 ربية. املغين، والشريف اجلرجاين يف "التعريفات" وصاحب مجع اجلوامع يف الع

اإلسّتاابذي)تويف الرضي  فّتا 686أما  سبقه،  ملن  خالفا  والكالم  اجلملة  بني  يفرق  فإنه  هـ( 
سواء كانت  األصلي،  اإلسناد  تضمن  ما  اجلملة  أن  واجلملة  الكالم  بني  "والفرق  يقول: 
مقصودة لذاهتا أو ال، كاجلملة اليت هي خرب املبتدأ والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان 
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، وهذا قول يف غاية الوضوح يف الفريق 169ا لذاته، فكل كالم مجلة وال ينعكس..." مقصود
 بني الكالم واجلملة، وأن اجلملة عند أعم من الكالم.

)تويف   هللا  رمحه  هشام  ابن  مع 761أما  مستفيضة،  دراسة  اجلملة  درس  من  أول  فهو  هـ( 
هللا   رمحه  قال  النحاة،  من  أحد  إليه  يسبقه  مل  الذي  والكالم:  التفصيل  اجلملة  تعريف  بعد 

"والصواب أِنا )اجلملة( أعم منه )الكالم( إذ شرطه اإلفادة خبالفها، وهلذا تسمعهم يقولون 
دليل   وهذا  فليس كالم..."،  مفيدا  ليس  ذلك  الصلة وكل  اجلواب مجلة  الشرط، مجلة  مجلة 

ب فقط، أم الكالم على أن ابن هشام يرى أن الكالم اعم من اجلملة، ألنه يشّتط فيها الّتكي
 فيشّتط فيه االفادة مع الّتكيب، وقد نظم هذا املعىن انظم املغىن يف قوله:

 لفظ مركب مفيد كامتثل:           هو كالم فاهم ما نقل

 .170يف مجلة خلو اإلفادة أتى:     وهي اليت تركيبها قد ثبتا 

اجلرجاين حني عرف مصطلح اجلملة، وقد ذهب إىل هذا الرأي صاحب التعريفات الشريف  
سواء   األخرى  إىل  إحدامها  اسندت  من كلمتني  مركب  عن  عبارة  "اجلملة  هللا:  رمحه  فقال 
من   أعم  اجلملة  فتكون  يكرمين"...،  "إن  تفد كقولك:  مل  أو  قائم"  "زيد  أفادت كقولك: 

 تشّتط فيها  ، وهذا دليل على أن اجلملة أعم من الكالم يف رأيه ألِنا ال171الكالم مطلقا"
 إال اإلفادة، وهو الذي استنتجه بعد ذلك بقوله: "فتكون اجلملة أعم من الكالم مطلقا".

 
ج  -169 الكافية،  شرح  االسّتابذي،  ا1الرضي  حتقيق  ط،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  ،  1مييل 
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ومن الذين ذهبوا إىل هذا القول أيضا صاحب "مجع اجلوامع يف العربية" حيث جتده يقول يف  
 .172منت اهلمع: "اجلملة ترادف الكالم واألصح أعم لعدم شرط الفائدة" 

اجلملة عن- ينقسمون    د احملدثني:تعريف  فإننا جندهم  احملدثني  نظران يف مناهج علمائنا  إذا 
القدماء فلم يزد على ذلك شيء إال  العريب كما درسه  النحو  إىل طائفتني، منهم من درس 
بعض الّتجيحات النحوية اليت يراها صحيحة كما هو معروف عند القدماء، ومنهم من أتثر  

 نحى الذي سار عليها القدماء.ابلدراسات الغربية، فخرج عن امل

مصطفى   أبرزهم  فمن  القدماء،  عن  توارثوه  القدمي كما  أصله  على  النحو  درسوا  الذين  أما 
الغالليين صاحب "جامع الدروس العربية"، وأمحد اهلامشي صاحب "القواعد األساسية"، فقد  

د اهلامشي )تويف رجحا قول ابن هشام يف التفريق بني اجلملة والكالم، فإذا قرأت تعريف أمح
يفد"1362 مل  أو  أفاد  مركب  قول  "اجلملة  رمحه هللا  قال  ذلك  لك  تبني  للجملة  ،  173هـ( 

هـ( نفس الرأي، حيث يرجح قول من يرى أن  1363ويرى الشيخ مصطفى الغالليين )تويف  
فيما   إليه، وال يشّتط  "اجلملة قول مؤلف من مسند ومسند  قال:  الكالم،  أعم من  اجلملة 

بنفسه" نسميه مجل  أو مركبا اسناداي أن يفيد معىن اتما مكتفيا  ، وقد اتبعهم على هذا 174ة 
نقل   ان  بعد  يقول  إذ  العربية"  اللغة  "حنو  النادري يف كتابه  املعاصرين، كأسعد  بعض  القول 
صاحب   إليه  ذهب  ما  خبالف  للكالم  مرادفة  "وليست  والغالليين:  هشام  ابن  كالم 

يف  175املفصل"  "املفصل  اببيت يف كتاهبا  فؤال  عزيزة  الدكتورة  أيضا  القول  هذا  إىل  وذهب   ،
النحو" ويتبني ذلك جليا يف قوهلا: "ذهب مجاعة من النحاة إىل أن اجلملة والكالم مّتادفني،  

 
بريوت، )ب ت(  ، حتقيق عبد السالم هارون وسامل املكرم، دار البحوث العلمية،  1السيوطي، مهع اهلوامع، مج  -172
 .36ص
 . 255م، ص2004هـ/1425، 1أمحد اهلامشي، القواعد األساسية، دار الرسالة، بريوت، ط -173
العربية، ج  -174 الدروس  العلمية، بريوت، ط3الغالليين، جامع  ،  2004،  5، حتقيق عبد املنعم خليل، دار الكتب 
 .32ص
 .671، ص2002،  3العصرية، بريوت، طأسعد النادري، حنو اللغة العربية، املكتبة   - 175
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الكالم..."  من  أعم  اجلملة   ألن  متاما  ذلك  عكس  تثبت  حسن 176واحلقيقة  عباس  أما   ،
" فإنه بقي برأي متشبثا برأي املربد وابن السراج وغريهم، قال يف صاحب كتاب "النحو الوايف

 .  177أول كتابه: "الكالم أو اجلملة":"هو ما تركب من كلمتني أو أكثر وله معىن مستقل..." 

فمنهم من   تعريف اجلملة  اختلفوا يف  فقد  الغربية احلديثة  العلوم  الذين ِنلوا من  احملدثني  أما 
ال يشّتط، ومن أبرز من اهتم بدراسة اجلملة من احملدثني مهدي  يشّتط االسناد ومنهم من  

اللغات، لغة من  املفيد يف أي  للكالم  الصغرى  اللفظية  "الصورة  يعرفها أبِنا   خمزومي حيث 
بنفسه" مستقال  معىن  السامع  يفيد  الذي  الكالم  من  قدرا  أقل  فيها  178وأبِنا  ويشّتط   ،

ب النداء مجلة كقوهلم "اي عبد هللا" فإن مثل  االسناد لذلك أخذ على ابن هشام عده ألسلو 
فيه   اسناد  ال  الذي  الّتكيب  ان  نستنتج  هذا  ومن  للتنبيه،  اداة  يكون  أن  يعدوا  ال  هذا 
الرأي متمسكا بقيمة   النداء" ال يعده مجلة على االطالق، ومن ذهب إىل هذا  كـ"أسلوب 

يف َبثنا  يف  ُنرج  "ولن  يقول:  الذي  السمرائي  ابراهيم  االسناد  االسناد  عن  اجلملة  مسألة   
إسنادية"  قضية  فعلية  أو  امسية  يف  179فاجلملة كيفما كانت  أنيس  ابراهيم  الرأي  وخالفهما   ،

كتابه "أسرار العربية"  حيث يرى أن فكرة االسناد ليست الزمة يف تركيب مجلة صحيحة،  
يفيد السامع  ويظهر ذلك جليا يف قوله: "إن اجلملة يف أقصر صورها هي أقل قدرا من كالم  

بنفسه سواء تركب من كلمة من كلمة واحدة أو أكثر"  ، وقد وافقه 180معىن معىن مستقال 
على هذا الرأي استاذان حممد محاسة عبد اللطيف بعد ان انقش خمتلف اآلراء يف اجلملة مث  

 .181قال: "حنن نرتضي تعريف اجلملة لديهم ونرفض اشّتاط اإلسناد مقوما من مقوماهتا" 

 
 . 419، ص1992، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1عزيزة فؤال، املعجم املفصل يف النحو، مج - 176
 .15هـ، ص1424، 3عباس حسن، النحو الوايف، دار املعارف، ط - 177
 ، نقال عن مهدي املخزومي. 53حممد محاسة، العالمة االعرابية، ص -178
 . 22حنلة، مدخل إىل دراسة اجلملة، صحمخمود  -179
 . نقال عن ابراهيم أنيس. 21حممود حنلة، املصدر السابق، ص -180
 .57حممد محاسة، العالمة االعرابية، ص -181
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 :  اجلملة عند الغربيني عشر :  ةاحملاضرة الثاني

او    الغربيون  سواء  بدراساهتم  الدارسون  أوالها  ولذا  جدا  مهم  مصطلح  اجلملة  مصطلح  إن 
فالدراسات  أراها جامعة ومهمة،  اليت  الغربية  التعريفات  بنقل بعض  العرب، ولذلك سأعرج 
على اجلملة سلسلة طويلة منذ أفالطون إىل عصران، وقد تعددت اآلراء فيها حَّت بلغت عند 

 تعريف منها.  300يزيد عن بعض الدارسني ما 

هو عامل االسكندرية يف القرن األول قبل امليالد، يقول: "اجلملة نسق من    تعريف ثراكس:  -
 ، وهذا تعريف قال به الكثري من حناتنا فيما بعد. 182الكلمات يؤدي إىل فكرة اتمة" 

اليت يعرب هبا  إذا نظران يف حتليل فندريس للجملة فإننا جند أبِنا "الصيغة    تعريف فندريس:   -
قوله   اللفظية يف  الصورة  واملقصود من  األصوات"،  بواسطة  تدرك  واليت  اللفظية،  الصورة  عن 
الصورة الذهنية أو النظام املخزون يف عقل اإلنسان واجلملة هي الصورة اللغوية املنطوقة، فلو  

وخزتين"   "لقد  فقلت:  مثال  انسان  الس   فاإلحساسوخزين  إىل  نقله  إىل  أدى  يالة ابلوخز 
العصبية، ومن مث يتم استدعاء مباشر لصورة لفظية يف الذهن تّتجم بصورة لغوية على اللسان  

 .183وهذا ما يطلق عليه اسم مجلة

 سأتناول أقسام اجلملة وفق معيارين مها:  تقسيم اجلملة:

 املعيار األول: الرتكيب الداخلي للجملة: -

نحاة القدامى جند أِنم يقسمون اجلملة إىل إذا أتملنا يف بعض تعريفات ال  عند القدماء:  -أ
املبتدأ   إليه: "فاالسم  املسند  إذ يقول يف ابب  امسية وفعلية، وهذا ما يظهر يف كالم سيبويه 
"يذهب  قولك  ذلك  ومثل  هللا"،  عبد  و"هذا  أخوك"  هللا  "عبد  قولك:  وهو  عليه  واملبين 

 
 . 12حممد حنلة، مدخل إىل دراسة اجلملة، ص -182
 .48حممد محاسة، العالمة االعرابية، ص -183
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اسم  184زيد"  لالسم من  وكذلك البد  االسم،  من  للفعل  فالبد  تتم  ،  لكي  إليه  يسند  آخر 
أوضح:   السراج  ابن  قول  ولعل  فعلية،  والثانية  امسية  عبد هللا"  "هذا  األوىل  فاجلملة  الفائدة، 

أو خرب" مبتدأ  وإما  وفاعل  فعل  إما  املفيدة على ضربني:  االمسية 185"واجلمل  فاجلملة  إذا   ،
اسم وفع أو  تركبت من امسني  بدأت ابسم سواء  التعريفات هي ما  ل، واجلملة حسب هذه 

الفعلية هي ما صدرت بفعل سواء فعال ماضيا أو مضارعا أو أمرا، حنو "يذهب زيد" وهذا  
قول أغلب النحاة األوائل، إال ابن جين بعد أن عرف الكالم، ضرب عدة أمثلة من الّتاكيب 
وأف...و   و...  ورويدا  ومه  أبوك، وصه  الدار  زيد، يف  يذهب  عمرو،  "قام  املختلفة، حنو: 

 "، وهذا ما يتيح الفرصة لدراسة أّناط خمتلفة من الّتاكيب.أوه..

أربعة   على  "واجلملة  فقال:  أقسام  أربعة  إىل  تنقسم  اجلملة  أن  إىل  فأشار  الزخمشري  جاء  مث 
 .186أضرب فعلية وامسية وشرطية وظرفية" 

أقسام:  أربعة  إىل  قسما  أنه  "أعلم  فقال:  يعيش  بن  البقاء  أبو  املفصل  عليه شارح  واعّتض 
)تويف الفارسي  علي  أيب  قسمة  وهذه  وظرفية،  وشرطية  وفعلية  قسمة 377امسية  وهي  هـ( 

وفعلية" احلقيقة ضرابن امسية  اليت  187لفظية، وهي يف  القسمة  فأرجعها رمحه هللا إىل أصل   ،
كانت عند سيبويه ومن جاء بعده وأول الشرطية أبِنا مركبة من مجلتني فعليتني، فالشرط فعل 

 فهي مجلة فعلية. وفاعل وابلتايل

اللبيب"،  النحاة ابجلملة اهتماما كبريا هو ابن هشام يف كتابه "مغىن  إال أن الذي اهتم من 
 حيث فصل يف هذه املسألة وأصل، وقسمها إىل ثالثة أقسام: امسية وفعلية وظرفية.

 
 . 48سيبويه، الكتاب،ص -184
م،  1999هـ/1420،  4، حتقيق عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1مج  ابن السراج، األصول،  -185
 .64ص
 . 44الزخمشري، املفصل، ص -186
 . 229، ص1ابن يعيش، شرح املفصل، مج -187



  

85 
 

 هي اليت تصدر ابسم، حنو "زيد قائم".  فاالمسية:

 م زيد" و "ضرب اللص".هي اليت صدرها فعل، كـ "قا والفعلية:

قال   والظرفية: زيد"،  الدار  "يف  و  زيد"  "أعندك  حنو  وجمرور،  جار  أو  بظرف  املصدر  هي 
 الناظم: 

 فامسية فيما لديهم قد شهر.  ***وإن يك امسك صدر مجلة ذكر  

 أو ظرف أو ما جر فالظرفية.  ***     ةوإن أتـــاك الـفـعـل فـالـفـعلـيـ 

عنده ما كان أصال يف الصدارة، فال عربة مبا تقدمه من احلروف حنو "ما  واملراد بصدر اجلملة  
زيد قائم" و "أقائم زيد"، فهذه مجل امسية، وإن تصدرها االستفهام أو النفي، وكذلك مجلة 
وآتينا   ابلرسل  بعده  من  وقفينا  الكتاب  موسى  آتينا  "وقد  تعاىل:  وقوله  زيد"  جاء  "كيف 

وأيدان البينات  مرمي  ابن  أنفسكم عيسى  هتوى  ال  مبا  رسول  جاءكم  أفكلما  القدس  بروح  ه 
)البقرة تقتلون"  وفريقا  ففريقا كذبتم  تعاىل: 87استكربمت،  قوله  وكذلك  فعليتان  مجلتان   ،)

(، وقولك "اي عبد هللا" مجلة فعلية ألن أصلها "أقسم والليل" و 1"والليل إذا يغشى" )الليل 
 .188"أدعوا عبد هللا" 

 انقسم يف هذه املسألة النحاة احملدثون طائفتني:  احملدثني: عند  -ب

هم الذين نقلوا لنا النحو العريب القدمي ودرسوه على الطريقة القدمية اليت    الطائفة األوىل:  -
أهم  ومن  القدامى،  آراء  نفس  هي  أثبتوها  اليت  آرائهم  أن  نرى  ولذلك  النحاة،  عليها  كان 

غالليين وأمحد اهلامشي، حيث أِنما يراين أن اجلملة تنقسم النحاة الذين وقفت على آرائهم ال
 ، وهذا قول سيبويه واملربد وغريمها. 189إىل قسمني امسية وفعلية 

 
 . 507، ص2ابن هشام، مغين اللبيب، مج -188
 . 213، ص5.، والغالليين، جامع الدروس العربية، ج255امحد اهلامشي، القواعد األساسية، ص - 189
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الثانية:   - يف    الطائفة  الكالم  أن  ورأوا  احلديثة،  الغربية  ابلدراسات  أتثروا  الذين  النحاة  هم 
ديثة وابلتايل تغيري التقسيم الذي  اللغة العربية حيتاج إىل تقسيم جديد يف ضوء الدراسات احل

عون   اجلملة حسن  تقسيم  إعادة  يف  هلم جهود  الذين كان  ومن  قدميا،  اجلملة  عليه  كانت 
حيث قسم الكلمة العربية إىل مثانية أقسام: االسم والفعل واحلرف والصفة والضمري واإلشارة  

ال داخل  من  انبع  ليس  ألنه  هذا،  تقسيمه  رد  ولكن  والظرف،  بل  واملوصول  العربية،  لغة 
مستمد يف اللغات األخرى كـ "الالتينية واليواننية"، ألن ما ينطبق على لغة قد ال ينطبق على  

 ، مث جاء بعده ابراهيم أنيس فقد تقسيما جديدا للكلمة وهو:190أخرى

 االسم: ويندرج حتته االسم العام والعلم واخلاص.  •
 اإلشارة واملوصوالت والعدد. الضمري: وتندرج حتته الضمائر وهي ألفاظ  •
 الفعل: واملقصود به عنده ما يفيد احلدث يف زمن معني. •
 .  191األداة: وتتضمن ما بقي من ألفاظ ومنها احلروف والظروف وغري ذلك •

ولكن هذا التقسيم الذي قدمه يبقى فيه قصور ألن األسس اليت وضعها جمملة فاندرج العدد  
نستطيع أن نصنف "اسم الفعل" داخل هذه األقسام،   حتت الضمري والصفة حتت االسم، ومل

العربية إىل   الكلمة  بتقسيم  الدكتور متام حسان، فقام  اثرمها جاء  ينفرد خبصائصه وعلى  ألنه 
 سبعة أقسام:

املبهمة ومجيع    -1 واملكان واألمساء  الزمان  اسم اجلنس واسم احلدث واسم  االسم: ويشمل 
 .192األمساء

الفا  -2 صفة  وهي  وصفة  الصفة:  املبالغة  وصيغ  املفعول  وصفة  املشبهة  والصفة  عل 
 .193التفضيل 

 
 ، نقال عن ابراهيم انيس. 71حممد محاسة، العالمة االعرابية، ص - 190
 ، نقال عن ابراهيم انيس. 72حممد محاسة املرجع السابق، ص - 191
 .91-90م، ص1998هـ/1418، 3متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب، القاهرة، ط- 192
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 . 194الفعل: ويشمل مجيع أنواع األفعال سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمر -3

 . 195الضمري: وهو ما دل على احلضور أو التكلم أو اخلطاب أو االشارة -4

ة، حنو "إذ و إذا وملا وأاين  الظروف: وهي املباين اليت يقع يف نطاق املبنيات غري املتصرف-5
 ومَّت وغري ذلك. 

تستعمل     -6 اليت  األساليب  يف  أي  إفصاحيه،  أساليب  يف  تستعمل  وهي كلمة  اخلوالف: 
وخالفة  الفعل"  "اسم  النحاة:  ويسميها  اإلخالة  ما، كخالفة  انفعايل  موقف  عن  للكشف 

لتعجب" وخالفة الصوت، ويسميها النحويون: "اسم الصوت"، وخالفة التعجب وهي "صيغ ا
 .  196املدح وهي "أفعال املدح والذم"

من   -7 حمولة  أو  والعطف"،  اجلر  "حروف  املعاين  ذات  أصلية كاحلروف  إما  وهي  األداة: 
الظريفة، إذ تستعمل الظروف يف تعليق يف حروف االستفهام والشرط، أو االمسية كاستعمال  

التامة إىل صورة األداة مثل "كان وأخواهتا  بعض األمساء املبهمة، أو كتحويل بعض األفعال  
 . 197وكاد...أو ضمريية كنقل "من وما وأي" على معاين الشرط واالستفهام 

تقسيمها   ويصبح  األساس،  من  العربية  اجلملة  تقسيم  يتغري  احلديثة  التقسيمات  هذه  وعلى 
 على اآليت: 

التامة:   ❖ اجلمل  األول:  يكون  القسم  اليت  االسنادية  اجلمل  االسناد مقصودا  وهي  فيها 
لذاته، وال جيوز حذف املسند او املسند إليه إال إذا دلت عليه قرينة، وهي بدورها تنقسم إىل 

 ثالثة أقسام: 
 

 .99-98متام حسان، املرجع السابق، ص  -193
 .105-104متام حسان، املرجع السابق، ص  -194
 .109-108متام حسان، املرجع السابق، ص  -195
 .114-113متام حسان، املرجع السابق، ص  -196
 . 123متام حسان، املرجع السابق، ص  -197



  

88 
 

هي ما تكونت من مبتدأ وخرب، واملبتدأ ال بد أن يكون امسا أو ضمريا  اجلملة االمسية:    -أ
من االسم أو اجلملة أو اجلار أو  مرفوعا، وكذلك اخلرب جيب أن يكون وصفا أو ما ينقل إليه  

 (. 35، حنو قوله تعاىل: "هللا نور السموات واألرض" )النور198اجملرور أو الضرف 

الفعلية:  -ب أن   اجلملة  الفعل  والشرط  فاعل،  او انئب  تكونت من فعل وفاعل  وهي ما 
الواحد أو أمر للمخاطب  الياء  أوالنون أو  لغري    يكون ماضيا أو مضارعا غري مبدوء ابهلمزة 

 املخاطب الواحد، حنو "جلس عمر" و "قام بكر". 

الوصفية:-جـ   صيغة    اجلملة  أو  مشبهة  صفة  أو  الفاعل  اسم  وصف  من  أتلف  ما  وهي 
 .199مبالغة أو اسم مفعول، حنو "أانجح أخوك، "أحمبوب اجملتهد" 

وهي اليت يذكر فيها عنصر واحد من عناصر االسناد    القسم الثاين: اجلمل املوجزة: ❖
وقول معروف فإذا عزم   ، ومثاله يف قوله تعاىل: "طاعة200ذف اآلخر إما للوجوب أو غالباوحي

(، ففي هذه اجلملة فإما أن يكون املبتدأ هو  21األمر فلوا صدقوا هللا لكان خريا هلم" )حممد
مذكور    واملبتدأاملضمر وتقدير "أمري طاعة وقول معروف"، وإما أن يكون اخلرب هو املضمر  

والتقدير " طاعة وقول معروف أمثل"، ومثاله أيضا يف قوله تعاىل: " صورة أنزلناها وفرضناها  
)النور  تذكرون"  لعلكم  بينات  آايت  فيها  وتنقسم 1وأنزلنا  "هذه"،  تقديره  ففيها حمذوف   ،)

 بدورها إىل ثالثة أقسام:

املوجزة:  -أ الفعلية  ال  اجلملة  عند  وجواب  فاعله  استّت  فعل  املضارع كل  الفعل  حنو  نحاة 
املبدوء ابهلمزة مثل: "أكلم، أوافق"، أو الفعل املضارع املبدوء ابلتاء حنو "تتكلم..." أو فعل  

 األمر للمخاطب الواحد حنو "استقم". 

 
 .79-78حممد محاسة، العالمة االعرابية، ص -198
 .84-83حممد محاسة، نفس املرجع، ص  -199
 .79فس املرجع، ص حممد محاسة، ن -200
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هو كل اسم أفاد معىن حيسن السكوت عليه حنو قولنا "اهلالل    اجلملة االمسية املوجزة:  -ب
قدير "هذا اهلالل وهللا" أو رأيت شخصا فقلت "عبد هللا وريب"،  وهللا"، فأوجزت الكالم، والت

والتقدير فيها "ذاك عبد هللا وريب"، ومثاله أيضا يف قوله تعاىل: "ولوال فضل هللا عليكم ورمحته  
 (. 10وأن هللا تواب حكيم" )النور

 . 201د..." ففي هذه احلالة يعرب املبتدأ، اسم مرفوع حمذوف بعد "لوال"، والتقدير "لوال وجو 

املوجزة:  -جـ اجلوابية  مفهما    اجلملة  بنفسه  مكتفيا  لسؤال  اجابة  ما كان  وهي كل 
، حنو قوله تعاىل: "ألست بربكم قالوا بلى شهدان أن تقولوا يوم القيامة إان كنا عن 202للمراد

(، ومثاله أيضا يف جوابك على من سألك عن أخيك فيقول:  172هذا غافلني" )األعراف  
الد زين  الكلمة كفيلة  "هل  فهذه  "نعم"  فتقول  أخوك؟"  السكوت    إبيرادين  حيسن  فائدة 

 عليها.

الثالث: اجلمل غري االسنادية: ❖ انفعاليا سواء كانت    القسم  هي اجلمل اليت تعد تعبريا 
 .203تعجبا أو مدح أو ذم تندرج حتتها عدة أنواع من اجلمل

 اخلوالف اليت ذكرها متام حسان: إبحدى وهي اجلمل اليت تبدأ  اجلملة اخلالفة: -1
خالفة اإلخالة: كما اصطلح عليها متام حسان، وخالفه يف هذا استاذان حممد محاسة عبد    -أ
للطيف، وفضل أن يبقى التسمية اليت أطلقها عليها ابن صابر، وهي "اخلالفة" حنو هيهات  ا

 وأف وغريها، ألنه ال سند يف االستعمال اللغوي هلذا املصطلح.
التعجب "ما أفعله" و "أفعل به"، حنو "ما أحسن زيد"    -ب  خالفة التعجب: وهي صيغتا 

 .204و"أحسن زيد" 

 
 .91-90حممد محاسة، نفس املرجع، ص  -201
 .95حممد محاسة، نفس املرجع، ص  -202
 .97حممد محاسة، نفس املرجع، ص  -203
 .98-97حممد محاسة، نفس املرجع، ص  -204
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مجلة املدح أو الذم، وتكون مبدوءة بـ "نعم أو بئس أو حبذا  خالفة املدح والذم: وهي    -جـ
 أو ال حبذا" حنو "نعم الرجل زيد"، "وبئس القول الكذب".

: وهي اجلمل اليت تبدا أبمساء األصوات، وهي نوع خياطب هبا من ال 205خالفة الصوت  -د
ل و"سأ"  يناخ  الذي  للبعري  "نخ"  الصغري، كقوهلم  الطفل  أو  احليوان  من  الذي  يعقل  لحمار 

 .206يورد للماء، و"كخ" لزجر الطفل عن تناول شيء ما 
املخاطب    -هـ اإلقبال من  النداء، وهو طلب  أسلوب  فيها  اليت  اجلملة  الندائية: هي  اجلملة 

أبداة من أدواته، وهي "أاي واي وهيا وأي وا"، وكلها للبعيد إال اهلمزة فهي للقريب و"وا" فهي  
 (. 1"اي أيها الناس اتقوا ربكم " )النساء، حنو قوله تعاىل: 207للندبة

اجلملة القسمية: وهي اجلمل املبدوءة أبسلوب من أساليب القسم، وهي اليت تتكون من    -و
نص يف   بكلمات هي  مبدوءا  يكون  أو  وابهلل"،  وات هللا  "وهللا  به، حنو  واملقسم  القسم  أداة 

 القسم حنو "لعمرك أو أمين هللا"، أو "أمين هللا ألفعلن". 
االغراء   -ز أو  التحذير  لسبيب  اليت تكون متضمنة  اجلمل  والتحذيرية: وهي  اإلغرائية  اجلملة 

"أخاك  رفالتحذي قولك  االغراء  أمثلة  ومن  "احذر"  فيها  والتقدير  والشر"،  "اايك  حنو   ،
 ، والتقدير فيه " الزم أخاك". 208أخاك" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .102.103حممد محاسة، نفس املرجع، ص  -205
 . 122، ص1الغيالين، جامع الدروس العربية، ج -206
 . 392معجم النحو، مؤسسة الرسالة، بريوت، )ب ت(، صعبد الغين الدقر،  -207
 .108حممد محاسة، نفس املرجع، ص  -208
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 االعراب:اجلمل اليت هلا حمل من عشر :  ةاحملاضرة الثالث
وهي اجلمل اليت يصح أتويلها مبفرد فإن أولت مبفرد مرفوع كان حملها الرفع، وإن أولت مبفرد  

 منصوب كان حملها النصب، وإن أولت مبجرور كان حملها اجلر وهي:
اجلملة الواقعة خربا: وحملها الرفع ان كانت خربا للمبتدأ، حنو "العلم يسمو أبهله" وكذلك -أ

ل خربا  من إن كانت  على  يعفو  هللا  "إن  حنو  للجنس،  النافية  أوال  ابلفعل  املشبهة  لحروف 
فحكمها   الناقصة  لألفعال  خربا  وقعت  إن  أما  الناس"،  يكرهه  علم  رجل  "ال  وحنو  اتب" 

 .209النصب، حنو "كان الطالب جمتهدا" و"كاد الفقر يكون كفرا"
النكرات املخصوصة، بشرط    اجلملة الواقعة حاال: وحملها النصب: وتقع بعد املعارف أو  -ب 

، حنو قوله تعاىل: "اي  210أن يتصل هبا ضمري يعود على صاحب احلال، أو تسبق بواو احلال
)النساء سكارى"  وأنت  الصالة  تقربوا  ال  آمنوا  الذين  متنن  43أيها  "وال  تعاىل:  وقوله   )

 ا. (، فجملة "وأنتم سكارى" و"تستكثر" يف حمل نصب حال ملا قبله6تستكثر" )املدثر
"أن هللا    -جـ قادر" فجملة  أن هللا  النصب، حنو "علمت  به: وحملها  مفعول  الواقعة  اجلملة 

 قادر" يف حمل نصب مفعول به للفعل "علمت"، والتقدير "علمت قدرة هللا". 
اجلملة الواقعة مضاف إليه: وحملها اجلر وتقع مضافا إليه بعد كلمة تون مضافة إىل مجلة    -د

حنو "قابلت زيد يوم حضر"، فجملة حضر يف حمل جر مضاف إليه لــ    إما جوازا أو وجواب،
 (.119"يوم"، وحنو قوله تعاىل: "قال هللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم" )املائدة 

وكذلك تقع بعد الظروف الزمانية، حنو "تذكر إذا كنا أطفال" فجملة "كنا أطفاال" يف حمل 
 .211جر مضاف إليه لــ "إذ" 

ا  -هـ الفجائية اجلملة  "إذا"  "الفاء" أو  بـ  إذا قرنت  ، حنو قوله  212لواقعة جوااب لشرط جازم: 
تعاىل: "وإذا اذقنا الناس رمحة فرحوا هبا، وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون"  

يف 36)الروم ويذرهم  له  هادي  فال  هللا  يضلل  "من  تعاىل:  قوله  "الفاء"  بــ  املقرونة  ومثال   )
 (. 48( وقوله تعاىل: "إذا هم يستبشرون" )الروم186مهون" )األعرافطغياِنم يع

 
 . 256أمحد اهلامشي، القواعد األساسية، ص -209
 . 678أسعد النادري، حنو اللغة العربية، ص -210
 .233-232، ص1998عبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار املعارف، اجلامعية، السويس،  -211
 .559، ص2املغىن، مجابن هشام،  -212
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اجلملة الواقعة صفة: وحملها حسب املوصوف، إما الرفع يف حنو "تكلم يف الدرس خطيب   -و
 لسانه فصيح" فجملة " لسانه فصيح" يف حمل رفع صفة. 

يل" يف حمل  وإما أن يكون حملها النصب حنو "مسعت مقروءا صوته مجيل" فجملة "صوته مج
 .   213نصب صفة للمفعول به "مقروءا"

اجلملة الواقعة مستثىن: وهي اليت تقع بعد "إال" حنو قوله تعاىل: "لست عليهم مبسيطر   -ز
األكرب")الغاشية   العذاب  فيعذبه هللا  توىل وكفر  توىل وكفر 24-22إال من  "من  (، فجملة 

 . 214فيعذبه هللا" يف حمل نصب على االستثناء
ة التابعة جلملة هلا حمل من اإلعراب: وحملها َبسب متبوعها إما الرفع حنو "علي اجلمل   -ي

يقرأ ويكتب" أو النصب حنو "كانت الشمس تبدوا وختتفي"، وإما اجلر حنو "ال جتلس مع 
 .215من يسرق ويكذب"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .230عبده الراجحي، املرجع السابق، ص -213
 .156عبد العين الدقر، معجم النحو، ص -214
 . 214، ص3الغالليين، جامع الدروس العربية، ج -215
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   اجلمل اليت ال حمل هلا من االعراب: عشر :  ةاحملاضرة الرابع
 وابلتايل ال يقال أِنا يف موضع رفع أو نصب أو جر وهي:  وهي اجلمل اليت ال حتل حمل الفرد

قوله  -أ امسية حنو  أو  فعلية  سواء كانت مجلة  الكالم  هبا  يفتتح  اليت  وهي  االبتدائية:  اجلملة 
 ل صاحلا جتد خريا". (، و"اعم35تعاىل: "هللا نور السماوات واألرض" )النور

 اجلملة االستئنافية: وهي اليت تقع يف أثناء الكالم حنو قول الشاعر: -ب 

 صدقوا لكن غمريت ال تنجلي  ***زعم العواذل أنين يف غمرة 

 فجملة "صدقوا" مجلة استئنافية ال حمل هلا من االعراب.
وضعتها قالت ريب إين وضعتها  وقد تكون اجلملة االستئنافية ابلواو، حنو قوله تعاىل: "فلما  

أنثى، وهللا اعلم مبا وضعت، وليس الذكر كاألنثى وإين مسيتها مرمي، وإين أعيذها بك وذريتها  
 (. 36من الشيطان الرجيم" )آل عمران 

 ومن االستئناف بعد النداء قول حسان بن اثبت. 

 ب اي أيها الناس أبدوا ذاات أنفسكم *** ال يستوي الصدق عند هللا والكذ

 وقد يكون االستئناف بعد حَّت حنو قول جربيل: 

 ومازالت القتلى متج دماءها *** بدجلة حىت ماء دجلة أشكل

اجلملة التعليلية: وهي اليت تقع تعليال ملا قبلها حنو قوله تعاىل: ""خذ من أمواهلم صدقة    -جـ
(، وحنو  103)التوبة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم وهللا مسيع عليم"  

 قول احلطيئة:

 دع املكارم ال ترحل لبغيتها *** واقعد فأنت الطاعم الكاسي. 

قوة    -د االعّتاض  هذا  ويزيد  متالزمني  شيئني  بني  تقع  اليت  اجلملة  وهي  املعّتضة:  اجلملة 
 للمعىن وأتكيدا له، ويقع بني ما يلي:

 سفرك.  –أعزك هللا  –الفعل والفاعل: حنو: بلغين -
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 بتدأ وخربه: حنو قول الشاعر:امل-

 *** نوادب ال ميللنه ونوائح  -واألايم يعثرن ابلفىت –وفيهن 

 (. 76الصفة واملوصوف: حنو قوله تعاىل: "وإنه لقسم لو تعلمون عظيم" )الواقعة-

 بني القسم وجوابه: حنو قول الشاعر: -

 وما عمري علي هبني *** لقد نطقت على بطال األقارع  –لعمري 

 لشرط وجوابه: حنو قول زهري بن ايب سلمى:بني ا-

 يسأم -ال أىب لك–سئمت تكاليف احلياة، ومن يعش *** مثانني حوال  

 بني املوصول والصلة: حنو قول جرير:  -

 216وأبيك تعرف مالك *** واحلق يدفع ترهات الباطل -ذاك الذي

 على ثالث حاالت: اجلملة التفسريية: وهي الكاشفة واملميزة ملا يليها، وأتيت  -هـ

مقّتنة بـ أي حنو "أشرت لصديقي أي" "هيا نذهب"، وقد تكون مقّتنة بـ "أن" املخففة حنو 
قوله تعاىل: "فأوحينا إليه أن اصنع الفلك أبعيينا ووحينا فإذا جاء أمران وفار التنور فاسلك 

ختاطبين   وال  منهم،  القول  عليه  سبق  من  إال  وأهلك  اثنني،  زوجني  من كل  الذين  فيها  يف 
(، وقد ال يتصدرها شيء حنو قوله تعاىل: "إن مثل عيسى  27ظلموا إِنم مغرفون" )املؤمنون

(،فجملة "خلقه هللا  59عبد هللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون" )آل عمران 
 من تراب" مفسرة ملا قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. 

حنو    -و القسم:  جواب  يف  الواقعة  املرسلني" اجلملة  ملن  إنك  احلكيم  "والقرآن  تعاىل:  قوله 
تنطقون"  3-2)يس أنكم  ما  مثل  حلق  إنه  واألرض  السماء  "فورب  تعاىل:  قوله  وحنو   ،)

 
 .375-374اسعد النادري، حنو اللغة العربية، ص -216
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من  23)الذارايت  هلا  حمل  ال  القسم  جواب  مجلة  "وإنه حق"  املرسلني"  ملن  "إنك  فقوله:   )
 االعراب. 

الواقعة اتبعة جلواب شرط غري جازم: حنو    -ي قوله تعاىل: "فهزموهم إبذن هللا وقتل  اجلملة 
داوود جالوت وأاته هللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء ولو ال دفع هللا الناس بعظهم بعض 

)البقرة العاملني"  على  فضل  ذو  ولكن هللا  األرض  "فمن  251لفسدت  تعاىل:  قوله  وحنو   ،)
"لو حضر زيد أكرمته" فجملة (، ومثاله أيضا يف قوله  7يعمل مثقال ذرة خريا يره" )الزلزلة  

 . 217جواب الشرط "أكرمته" ال حمل هلا من االعراب
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