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 )هـ٠١/٠١/١٤٤٣؛ ونشر يف هـ١٦/٠٣/١٤٤٢يف  رشوقبل للن هـ؛١٨/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر يف  

هـذا البحـث بعنـوان (الجمـع بـين الجـائزين يف بيـت بروايـة واحـدة دراسـة نحويـة  المستخلص:

صرفية داللية) هو محاولة للوقوف علـى ظـاهرة لغويـة وردت يف تراثنـا الشـعري، وأردت بـه دراسـة 

وتصنيفه نحويا وصـرفيا ودالليـا، ولقـد جـاءت صورها وأسباهبا والدافع إليها مع ترتيب ما ورد منها 

دون ، يف بطـون الكتـب والمراجـعمتنـاثرة  ةجمع الشـاعر بـين الجـائزين يف بيـت بروايـة واحـدظاهرة 

جمع لشتاهتا أو استقصاء لصورها. فعزمت أن أكتب يف هذا الموضوع بحثا يجلـي غواشـيه ويوضـح 

تناثر منـه يف عقـد واحـد وتناولتـه بالدراسـة  مفهومه ويجمع ما تفرق منه ويظهر أحكامه، وجمعت ما

  والتحليل.

وقد اتضح لي أن الدافع لهذه الظاهرة هـو إظهـار تمكـن الشـاعر مـن اللغـة وإحاطتـه بقواعـدها، 

ومعرفته بلغات العرب ولهجاهتم، واطالعـه علـى أشـعار السـابقين ومحاكـاهتم، واسـتخدامه لهـا إذا 

 العربية.  وجوهاضطر إلى ضبط أوزانه على وجه من 

وقد جمعـت خمسـة وعشـرين بيتـا مـن عيـون الشـعر العربـي الصـحيح الموثـوق بـه، وأسـأل اهللا 

 التوفيق والسداد.

 .شعر ،ناالجائز ،الجمع الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This research, entitled (Combining the Two Prizes in a House with One 
Novel Syntactic Morphological Study) is an attempt to find out a linguistic phenomenon 
mentioned in our poetic heritage, and I wanted it to study its images, reasons, and 
motives for it with the arrangement of what was mentioned and its classification 
grammatically, morphologically and semantically, and the phenomenon of collecting 
the poet came between The winners in a house with a single novel are scattered in the 
stomachs of books and references, without collecting their scattered or surveying their 
pictures. I intended to write on this topic a study that clarifies his feelings, clarifies his 
concept, collects what is dispersed from him and reveals his rulings. 

It became clear to me that the motive for this phenomenon is to show the poet's 
ability to speak the language and to familiarize him with its grammar, his knowledge 
of the languages and dialects of Arabs, and to inform him of the ex-poems and their 
simulations, and his use of it if he had to adjust his weights in the face of some of his 
Arabic hues. 

I gathered twenty-five verses from the eyes of authentic and authentic Arabic 
poetry, and I ask God for success. 

Keywords: Combined, Prize, Poetry.  
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 المقدمة

 

الحمــد هللا رب العــالمين والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين وعلــى آلــه 

 وصحبه أجمعين، وبعد؛

فقـد أكرمنــي اهللا بكتابــة بحـث ســابق عــن ظـاهرة الجمــع بــين لغتـين يف بيــت مــن 

الشعر، فأردت أن أكمل سلسـلة دراسـة بعـض الظـواهر اللغويـة التـي وردت يف تراثنـا 

  به.الشعري الفصيح الموثوق 

لكن لم يتطرق إلى ظاهرة الجمع بين الجائزين يف بيـت  )١(والجواز كتب فيه كثيرا

مــن الشــعر بروايــة واحــدة، ولــذلك عزمــت أن أكشــف عنــه النقــاب وأجلــي غواشــيه 

وأوضح مفهومه وأجمع ما تفـرق منـه قـدر المسـتطاع، فجمعـت مـا تنـاثر منـه يف عقـد 

ن مفتاحا لدراسات أخـرى تتعلـق بالشـعر واحد وتناولته بالدراسة والتحليل، عله يكو

العربي من الناحية اللغويـة فالشـعر العربـي كنـز لغـوي ملـيء بـالكثير. وال أسـتطيع أن 

أجزم أين قد استقصيت هذه الظاهرة، ولعل من يأيت بعـد ذلـك أن يجـد مـا يـتمم بـه مـا 

 نقص من جمع هذه الظاهرة اللغوية الشعرية المتناثرة.

ين الجـائزين يف بيـت بروايـة واحـدة هـو االضـطرار فقـط، وليس الدافع للجمع ب

ضـَطّرون إليـه إال وهـم ولـيس شـيء يُ «، قال سيبويه: )٢(فاالضطرار دافع من عدة دوافع

 . )٣(»يحاولون به وجها

وتأيت أهمية هذا البحـث مـن حيـث تنـاول ظـاهرة الجمـع بـين الجـائزين يف بيـت 

دراسة نحوية صـرفية لغويـة. كمـا أنـه  واحد وتصنيف هذه الظاهرة وتوثيقها ودراستها

ــم يكتــب يف هــذه الظــاهرة حــديثا أوقــديما فاحتاجــت هــذه الظــاهرة إلــى استقصــاء  ل
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ودراسة، وقد تبين لي من خالل البحث معرفة الشعراء بلغـة العـرب ودرايـتهم بأوجـه 

الجواز اللغوي والنحوي والصريف، وتمكن الشـعراء مـن التعبيـر عـن المعنـى الواحـد 

 بين المتفاوت فيه قوة وضعفا. مكالمهمتعددة، وأن الشعراء قد يجمعون يف  بألفاظ

 ولقد قسمت البحث ثالثة مباحث، تسبقها المقدمة والتمهيد: 

المبحـث الدراسـة الصـرفية،  المبحث الثـاين:: الدراسة النحوية، المبحث األول

 الدراسة الداللية.  الثالث

يف تنـاول المسـألة الواحـدة أن أضـع  وكان منهجي هو المنهج الوصفي التحليلي

لها عنوانا مناسبا وتحت العنوان مباشرة كتبت البيت محل الشاهد بخط واضح ولـون 

مميز، ووضعت له رقمـا، ثـم أمهـد للموضـوع باختصـار، ثـم أتنـاول موضـع المسـألة 

بــالعرض والدراســة مــع ذكــر آراء العلمــاء يف المســألة، وبيــان مــوطن الشــاهد بالبيــت 

 د به. المستشه

وبلغ عدد األبيـات المستشـهد هبـا للجمـع بـين الجـائزين يف بيـت بروايـة واحـدة 

 أربعة وعشرين بيتا. 

ــم فهــرس  ــت المصــادر والمراجــع، ث ــم ذكــرت ثب وأهنيــت البحــث بالخاتمــة، ث

 موضوعات البحث. 
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 التمهيد

 

 الجواز:

وتعـداه، جـاء الجواز يف اللغة من ُجزت الطريق، وأجازه بمعنى تجاوزه وتخطاه 

ا وُجـُؤوزا وَجـوازا وَمجـازا وجـاَز بـه ُجْزُت الطريَق وجـاَز الموضـَع َجـْوزً «يف اللسان: 

وَأجازه وَأجاز غيَره وجاَزه: سار فيـه وسـلكه، وَأجـاَزه: َخلَّفـه وقطعـه،  اوجاَوزه ِجوازً 

 . )٤(»وَأجازه: َأْنَفَذه

ــطرار، وم ــاع واالض ــذوذ واالمتن ــوب والش ــيم الوج ــة والجــواز قس ــه: إباح فهوم

 . )٥(الحكم أو الرتكيب النحوي أو الصريف أو اللغوي بعامة دون وجوب أو امتناع

أو أن تتعاقب حركتان إعرابيتان أو أكثر على كلمة بعينها يف أسلوب معين متحـد 

 الرتكيب. 

ز الحكم وال يوجبه وال يمنعه، ألن الوجـوب يقتضـي وجهـا  والجواز سبب ُيجوِّ

 واحدا. 

 يب الجواز: صيغ وأسال

تنوعت صيغ الجواز النحوي والصريف واللغـوي، فيعـرب عنـه بـالجواز، ويجـوز، 

ز، وسّوغ، وجه آخر، ويحتمل، وإن شئت قلت، ولـك أن  وجاز، وجائز، وأجاز، وجوَّ

 تجعله، وفيه وجهان، وفيه أوجه، وغير ذلك من أساليب وصيغ الجواز. 

 صور جواز الحركات اإلعرابية: 

ز الحركـات اإلعرابيـة مـن ناحيـة عـدد األوجـه الجـائزة علـى تعددت صور جـوا

 : )٦(النحو التالي
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 أوًال: ما يجوز فيه وجهان ويشمل: 

ما يجوز فيه النصب والرفع، مثل (ما) الحجازية والتميمية، واقـرتان (ليـت)  -١

بـ(ما) الزائدة، وأسلوب االشتغال، وتابع المنادى المبني، ومـا المصـدرية الناصـبة إذا 

 هملت.أ

 ما يجوز فيه النصب والجر، مثل إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه. -٢

 ما يجوز فيه النصب والجزم، مثل العطف على الشرط. -٣

ما يجوز فيه الرفع والجر، مثل إضافة المصدر إلى فاعله، والمعرفـة بعـد (ال  -٤

 سيما). 

رط المقـرتن ما يجوز فيـه الرفـع والجـزم، مثـل المضـارع الواقـع جوابـا للشـ -٥

 بالفاء والمجرد منها. 

 ثاني�: ما يجوز فيه ثالثة أوجه، ويشمل: 

ما يجوز فيه الرفع والنصـب والجـر، مثـل أسـلوب (ال سـيما) إذا وقـع بعـده  -١

 نكرة. 

ما يجوز فيه النصب والرفع والجزم، مثل العطف على جواب الشرط كقوله  -٢

                    تعالى: 

، فيجوز يف (يغفر) األوجه الثالث الفتح، والضم، والسكون. ونحو: ال ]٢٨٤البقرة: [

 تأكل السمك وتشرب اللبن. 

 : ما يجوز فيه أكثرمن ثالثة أوجه ويشمل: ثالث�

يف كتـاب  »مـا الكلـم« ب معمول الصفة المشبهة، ومثل إعراب أسلوبمثل إعرا

ال « ، ومثـل إعـراب أسـلوب»ال حول والقـوة إال بـاهللا« سيبويه، ومثل إعراب أسلوب
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 ووقوع النكرة بعدها، وغير ذلك من األوجه الجائزة.  »سيما

 أسباب الجواز ودوافعه: 

تنوع داللة اللفظ الواحـد، للجواز أسباب ودوافع متعددة وقد تنوعت األسباب ب

 ومن أهم أسبابه:

التوسع يف المصادر المستشهد هبا خاصة عنـد الكـوفيين فقـد اعتمـدوا علـى  -١

 .)٧(الفصيح واألقل

ــواترة  -٢ ــة مت ــين قــراءات قرآني تنــوع الشــواهد، فقــد تنوعــت شــواهد الجــواز ب

 أوشاذة، وشواهد شعرية كثيرة أو قليلة. 

لكــوفيين واخــتالف شــروط االستشــهاد عنــدهم، الخــالف بــين البصــريين وا -٣

ومعلوم أن شروط قبول الشواهد الشعرية عنـد البصـريين تختلـف عـن الكـوفيين قـال 

اتفقــوا علــى أن البصــريين «السـيوطي يف الرتجــيح بــين مــذهب البصـريين والكــوفيين: 

 أصح قياسا ألهنم ال يلتفتون إلى كل مسموع وال يقيسون على الشاذ والكوفيين أوسع

 .)٨(»رواية

 .)٩(تنوع لغات العرب ولهجاهتم-٤

 .)١٠(اتصال العلماء بأعراب البوادي ومشافهتهم-٥

الضرورة الشعرية، وهي ما وقع يف الشعر دون النثر، سواء أكان للشـاعر عنـه  -٦

، وللشـــاعر جـــواز اإلتيـــان )١٣(. فالضـــرورة جـــواز خـــاص بالشـــعر)١٢(أم ال )١١(مندوحـــة

لغـــة الشـــعر، والجمهـــور لـــم يشـــرتطوا يف الضـــرورة  بالضـــرورة أو أن يرتكهـــا فهـــذه

 االضطرار، بل جوزوا له يف الشعر ما لم يجز يف الكالم. 

 تعدد رواية الشعر.-٧
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 .)١٤(كثرة االستعمال-٨

ــباب  -٩ ــن األس ــا م ــوع، وغيره ــائز والممن ــرع والج ــل والف ــين األص ــع ب الجم

 والدوافع. 
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 المبحث األول

 الدراسة النحوية

 

 ما) على المعنى، و(كال) على اللفظحمل (كاله

]١[ 

ـــينَ  ـــا ِح ـــ كِالُهَم ـــ دَّ َج ـــاهُ نَ َبيْ  رُ يْ السَّ   َم

 

ــــ * ــــلَ قْ أَ  دْ َق ــــا وَ َع ــــهِ يْ فَ نْ أَ  الَ كِ ــــا رَ َم   يابِ

مفــردان لفًظــا مثنيــان  »كلتــا«و »كــال« أنوجمهــور نحــاة البصــرة  )١٥(يــرى ســيبويه 

الفاء وفتح العـين، نظيـر  ل بكسرعَ فِ  »كال« معنًى، واأللف فيهما هي الم الكلمة، فوزن

 جمع أمعاء، وألف كال منقلبة عـن واو أو عـن يـاء فهـي مثـل عصـا ورحـا. ىعً ا ومِ ًض رِ 

ياء، أمـا وقيل  ،والتاء فيها هي الم الكلمة، وأصلها واو، ىرَ كْ ى مثل ذِ لَ عْ فِ  »اتَ لْ كِ « ووزن

ن الكلمتـين فهي زائدة لداللـة التأنيـث، قـالوا: والـدليل علـى أن هـاتي »كلتا« األلف يف

ان لفًظا مثنيان معنًى أنه يخرب عنهما بـالمفرد ويعـود الضـمير إليهمـا مفـرًدا، ولـو تمفرد

كانا مثنيين لفًظا ومعنًى لما جاز أن يخـرب عنهمـا بـالمفرد وال أن يعـود إليهمـا الضـمير 

مفـردا، وأيضـا فإنــا نجـد العــرب جميًعـا إذا أضــافوهما إلـى االســم الظـاهر يلزموهنمــا 

 ،كلتا المرأتين صالحة: و ،كال الرجلين مؤدب: نحو ، الرفع والنصب والجراأللف يف

ولو كانا مثنيين لفظا ومعنى لوجـب أن يجيئـا باليـاء ، إن كال هذين الرجلين مستقيم: و

يف حال النصب والجر يف لسان أكثر العرب من غير تفرقة بين ما إذا كان المضاف إليـه 

كــال، « إلــى أن )١٧(ذهــب الكوفيــون. و)١٦(ئر المثنيــاتمضــمًرا ومــا إذا كــان مظهــًرا، كســا

فحذفت الالم الثانية  فخّففت الالم »ّل كُ « فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل كال »وكلتا

للتأنيـث، واأللـف  »كلتـا« ، وزيـدت األلـف للتثنيـة، وزيـدت التـاء يفثم كسرت الـالم
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تثنيــة منهمــا للزومهمــا ولــزم حــذف نــون ال »العمــران«، و»الزيــدان« فيهمــا كــاأللف يف

مثنَّيـان لفًظـا ومعنًـى وأن األلـف فيهمـا كـال وكلتـا  الكوفيون على أنواحتج  اإلضافة.

 أما النقل فقد قال الشاعر:معا،  النقل والقياسبللتثنية 

ـــَت رِ  ـــيْ لَ ْج يف كِْل ـــالَ َه ـــَدهْ ا ُس   َمى َواِح

 

ــــــــَدهْ  * ــــــــٌة بَِزائِ ــــــــا َمْقُروَن   )١٨(كِْلَتاُهَم

، )١٩(. فكال وكلتا اسمان مفردان يفيدان معنى التثنيةيها فأفردأراد يف إحدى رجل 

حمال على اللفظ وهو األصل،  عود الضمير إلى كل واحد منهما مفرًداذلك ويدل على 

، ]٣٣الكهف: [       تعالى: ، كقولهفاللفظ مفرد وإن دل على التثنية

وأما القياس  .على المعنىحمال  ىمثن )كال(عود الضمير إلى يوقد  ،ولم يقل آتتا أكلها

فقالوا: الدليل على أهنا ألف التثنية أهنا تنقلب إلى الياء يف النصب والجر إذا أضيفتا إلى 

المضمر، وذلك نحو قولك: رأيت الرجلين كليهما، ومررت بالرجلين كليهما، 

فلما انقلبت األلف فيهما ....... لتيهماورأيت المرأتين كلتيهما، ومررت بالمرأتين ك

 . انقالب ألف الزيدان، والعمران دل على أن تثنيتهما لفظية ومعنوية

وجمع الشاعر بين الحمل على (كال) يف اللفظ والحمل على (كال) يف المعنى يف 

 قوله:

ـــينَ  ـــا ِح ـــ كِالُهَم ـــ دَّ َج ـــاهُ نَ َبيْ  رُ يْ السَّ   َم

 

  )٢٠(يابِـــا رَ َمـــهِ يْ فَ نْ أَ  الَ كِـــا وَ َعـــلَ قْ أَ  دْ َقـــ *

، )رابـي(قـيس يف قولـه وهـو األفقد جمع الشاعر بين الحمل على (كـال) يف اللفـظ  

 »كــال« مراعــاة للفــظ »رابــي« وأخــرب عــن كــال بمفــرد، وذلــك يف قولــه ولــم يقــل رابيــان،

فأعـاد  ) باإلفراد،قد أقلع(، ولم يقل ) بألف التثنيةقد أقلعا(والحمل على المعنى يف قوله 

فـدل ، »هماكال« مراعاة لمعنى »أقلعا« يف العبارة مثنى وذلك قوله »كالهما« إلىالضمير 

 . ومراعاة معناها يف الكالم الواحد »كال« ذلك على أنه يجوز مراعاة لفظ
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  :َويجوز ُمَراَعاة لفظ كال وكلتا فِي اِإلفَراد َنْحو«قال ابن هشام:      

       ]َوقد اْجتمَعا فِي َقْوله ،ومراعاة َمْعنَاُهَما َوُهَو َقلِيل ،]٣٣لكهف: ا: 

ـــينَ  ـــا ِح ـــ كِالُهَم ـــ دَّ َج ـــاهُ نَ َبيْ  رُ يْ السَّ   َم

 

ــــ * ــــلَ قْ أَ  دْ َق ــــا وَ َع ــــهِ يْ فَ نْ أَ  الَ كِ ــــا رَ َم   يابِ

 :قول األسود بن يعفرب ل َأُبو َحيَّان لَذلِكَومثَّ  

ــــــنِ مَ ال إِنَّ  ــــــوَف  ةَ يَّ ــــــا والحت   كِالُهَم

 

  َواِديبـــــان َســــــرقُ يَ  ُيـــــويف المنيــــــةَ  *

َويكـون َمـا  ،َخـربا َعـن المنيـة والحتـوف )يرقبـان(عين لَجـَواز َكـون نتممَوَلْيَس ب 

ـَواب فِـي إنشـاده ا َخربا أول َأو اعرتاضا ثمَّ الصَّ كِالُهَمـا ُيـويف المخـارم إِذ ال  :َبينهَما إِمَّ

 يماَقدِ  َوقد ُسئِلُت ، ُيَقال إِن المنية توّفي َنفسَها

ـَواب ،»قائمان زيد َوَعْمرو كِالُهَما َقائِم َأو كِالُهَما« :َعن َقول اْلَقائِل  ؟َأيهَمـا الصَّ

مبتـدأ  رَ دِّ ُقـ وإنْ  ،توكيدا قبل قائمان ألنه خرب عن زيد وعمـرو )كِالُهَما( رَ دِّ قُ  إِنْ  َفكتبُت 

َفـإِن قيـل كليهَمـا  ،اإِن زيـدا وعمـر :وعلى هـذا فـإذا قيـل ،َواْلُمْخَتار اإلفراد ،فالوجهان

ْفــظ فِــي َنْحــو ،قائمــان َأوكَِالُهَمــا فالوجهــان :قيــل كِالُهَمــا محــب  :َويَتَعــيَّن ُمَراَعــاة اللَّ

 .)٢١(»لَصاحبه ألَن َمْعنَاُه كل مِنُْهَما

* * * 

 حذفهاقلة وعلى (ليت) نون الوقاية كثرة دخول 

]٢[ 

ـــــــِري ـــــــْيُت ُعْم ـــــــاَلْيَتنِي َأْنَض   أال ي

 

ـــِدي * ـــل ُيْج ـــي؟ وه ـــوَم َلْيتِ ـــيَّ الي   عل

إذا اتصلت بفعـل أو بـبعض  )٢٢(نون الوقاية هي نون مكسورة تأيت قبل ياء المتكلم 

الحروف، أو ببعض األسماء، وتكون الزمـة أو جـائزة، وسـميت نـون الوقايـة بـذلك؛ 

ألهنا تقي الفعل وتصونه من الكسر عند إسناده لياء المـتكلم، حيـث إهنـا تـأيت قبـل يـاء 
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وهو المشهور،  )٢٣(وياء المتكلم تقتضي كسر ما قبلها، وهذا مذهب الجمهور المتكلم،

وقيل: سميت نون الوقاية؛ ألهنا تقي آخر الفعل من الكسر الذي هو أخو الجر، والجر 

ال يدخل األفعال، وقيل: إنما جئ هبا؛ لتقـي اللفـظ مـن تغييـر آخـره فهـي تصـون آخـر 

فعــال، أم اسـما، أم حرفــا، وقيـل: ســميت الكلمـة مـن االخــتالل سـواء أكانــت الكلمـة 

بذلك؛ ألهنا تقي وتمنع اللبس يف فعل األمر نحو (أْكِرْمنِي) فلوال نون الوقاية اللتبست 

ياء المتكلم يف نحو َأْكِرْمنِي بياء المخاطبة يف نحو: َأْكِرمِي، ولوالها أيضا اللتبس فعـل 

ِرمِينِـي، ففعـل األمـر أحـق هبـا مـن األمر للمذكر نحو أْكِرْمنِـي بفعـل األمـر للمؤنـث َأكْ 

 غيره، ثم حمل الماضي والمضارع على األمر. 

ومما تتصل به نون الوقاية من الحروف (ليت)، والكثير ثبوت نون الوقاية مع 

(ليت) قبل ياء المتكلم فنقول: ليتني وكل ما ورد منها يف القرآن بثبوت نون الوقاية 

  كقوله تعـالى:                   ] :وقوله تعالى:]٧٣النساء ،      

            ] :وقوله تعالى:، ]٤٠النبأ               ] :الفجر

 عر: ، وقد تحذف نون الوقاية من الحرف (ليت) قليال كقول الشا]٢٤

  يتِــــــَليْ  :اَل َقــــــ إِذْ  َكُمنَيــــــِة جــــــابِرٍ 

 

ـــــُف ُأَصـــــ * ـــــُجـــــلَّ اِدُفُه َوُأتلِ   )٢٤(يالِ َم

 وكقوله:  

  مْ اُكـــــذَ  فيـــــا َليتـــــي إذا مـــــا كـــــانَ 

 

َلُهـــكُ َوَلْجـــُت و *   )٢٥(اوَجـــُولُ  مْ نـــُت أوَّ

 وجمع حارثُة بُن ُعبيد الَبْكِرّي بين ذكر نون الوقاية مع (ليت) وحذفها يف قوله:  

ـــــــاَليْ  ـــــــْيُت ُعْمـــــــِريأال ي   َتنِي َأْنَض

 

ــوَم َلْيتِــي؟ * ــيَّ الي ــِدي عل ــل ُيْج   )٢٦(وه

اإلتيان بنون الوقايـة مـع (ليـت)، ويجـوز يف السـعة  )٢٧(ومذهب الفراء وابن مالك 

واالختيار تركها، وعبارة سـيبويه أن تـرك نـون الوقايـة مـع (ليـت) شـاذ للضـرورة قـال 
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الضـاربى  :كأهنم شبهوه باالسـم حيـث قـالوا وا،رُّ الشعراء: ليتى إذا اضطُ قال «سيبويه: 

 والمضَمر منصوب. قال الشاعر زيد الخيل:

  يتِــــــَليْ  :قــــــاَل  إِذْ  َكُمنَيــــــِة جــــــابِرٍ 

 

ــــ * ــــُف ُأَص ــــلَّ اِدُفُه َوُأتلِ ــــُج   )٢٨(»يالِ َم

 : )٢٩(قال ابن مالك يف األلفية مشيرا إلى هذه الموضع 

  َدَراـنـــــــ يا َوَليتِــــــــَفَشـــــــي َوَليَتنـِــــــ

 

  اَوُكـــن َمَخيَّـــرَ  اعكِـــس َوَمـــع َلَعـــلَّ  *

ــــ  ــــطَِرارً  يفِ ــــاِت َواض ــــ االَباقَِي َف   اَخفَّ

 

ـــ * ـــ يمِنِّ   َلَفاـَبعـــُض َمـــن َقـــد َســـ يوَعنِّ

 * * * 

 كثرة دخول نون الوقاية على (قد) وقلة حذفها

]٣[ 

ـــِدي ـــْيِن َق ـــِر الُخَبْيَب ـــْن َنْص ـــْدنِي مِ   َق

 

ــــِحيِح الُمْلِحــــدِ  *   َلــــيَْس اإلمــــاُم بالشَّ

لوقاية على ثالثة أسماء مضافة إلى ياء المتكلم وهي (َلُدن)، و(َقْد)، تدخل نون ا 

مبنيان علـى السـكون بمعنـى  )٣٠(و(َقط) بمعنى حسب أي كاف). و(َقْد) و(َقْط) اسمان

حسب أي كاف ويعربان على حسب موقعهما من الكـالم، والكثيـر فيهمـا ثبـوت نـون 

يه، فنقول: َقْدنِي وَقْطنِـي، أي: َحْسـبِي الوقاية قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم مضاف إل

وكاف نحو: َقْدنِي هذا الحـديث وَقْطنِـي، ويقـل حـذف نـون الوقايـة مـع (قـد) و(قـط) 

اسمين؛ ألهنما بمعنى (حسب) وحسـب ال تلحقهـا النـون، فكـذلك مـا كـان بمعناهـا، 

  فيقل أن نقول: َقِدي وَقطِي أي حسبي بإثبات ياء المتكلم بدون نون الوقاية.

 ومن شواهد الجمع بين حذف نون الوقاية وإثباهتا مع (قد) قول الشاعر: 

  َقـــْدنِي مِـــْن َنْصـــِر الُخَبْيَبـــْيِن َقـــِدي

 

ـــِحيِح الُمْلِحـــدِ  * ـــْيَس اإلمـــاُم بالشَّ   )٣١(َل

فقال: (َقْدنِي) و(َقِدي) بإثبات نون الوقاية يف األولى على وجـه الكثـرة، وحـذف  
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 ،وقد جاء يف الشـعر: قطِـي وَقـدي«وجه القلة، قال سيبويه:  نون الوقاية من الثانية على

فأما الكالم فالبّد فيه من النـون، وقـد اضـطر الشـاعر فقـال قـِدي، شـبهه بحسـبي؛ ألن 

 المعنى واحد. قال الشاعر:

  َقـــْدنِي مِـــْن َنْصـــِر الُخَبْيَبـــْيِن َقـــِدي

 

ــــِحيِح الُمْلِحــــدِ  * ــــْيَس اإلمــــاُم بالشَّ   َل

سبي وَهني؛ ألن ما بعد هٍن وحسب مجرور كما أن ما بعد قد لما اضطر شبهه بح 

مجــرور، فجعلــوا عالمــة اإلضــمار فيهمــا ســواء، كمــا قــال ليتــى حيــث اضــطر فشــبهه 

باالسم نحو الضاربي؛ ألن ما بعدهما يف اإلظهار سواء، فلما اضـطر ُجعـل مـا بعـدهما 

قــوُل لربِّهــا: وعــدَتنِي إنَّ النــاَر ت(. وجــاء يف الحــديث الشــريف: )٣٢(»يف اإلضــمار ســواء

بفـتح قـاف (َقـْط)  )٣٣()مِْلئِي، فيضُع فيها قدَمه فتقوُل: َقْط َقْط، وَيْزِوي بعَضها إلى بعضٍ 

وسكون الطاء، ومذهب الكـوفيين أن مـن جعـل (قـد) و(قـط) اسـمين بمعنـى حسـب 

 قال: (َقِدي وَقطِي) بياء المتكلم وبدون نون الوقاية، كما يفعل من قال: حسبي.

* * * 

 )٣٤(تقديم االسم وتأخيره عند اجتماعه مع اللقب مفردين

]٤[ 

ي   َأَنـــا اْبـــُن ُمَزْيِقَيـــا َعْمـــٍرو، َوَجـــدِّ

 

ـــــــَماءِ  *   َأُبـــــــوُه ُمنْـــــــِذٌر َمـــــــاُء السَّ

نحو: مررت  )٣٥(إذا اجتمع االسم واللقب فالكثير تقديم االسم وتأخير اللقب 

ه الموصوف، واللقب يشبه الصفة، بعبد اهللا جمال الدين، والعلة يف ذلك أن االسم يشب

والصفة ال تتقدم على الموصوف، وقيل إنما جعل اللقب تاليا لالسم؛ ألن اللقب 

غالبا أوضح من االسم، فُقدم غير األوضح ليكون لذكر األوضح فائدة، نحو: زيد 

أنف الناقة، والقليل تقديم اللقب على االسم إذا كان اللقب أشهر من االسم كقوله 
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  تعالى:                       ] :وقوله ]٤٥آل عمران ،

 : تعالى                  ] :١٥٧النساء[،         

             ] :وكقول الشاعر: ]١٧١النساء ، 

ــَرُهْم َحَســَبا ــًرا َخْي ــِب َعْم ــَأنَّ َذا الَكْل   بِ

 

يُب  *   )٣٦(بَِبْطِن ِشـْرَياَن َيْعـِوي َحْوَلـُه الـذِّ

 فقدم اللقب (ذا الكلب) على االسم (عمرا). 

ت واحـد ومثال ما جمع فيه بين الوجهين تقديم االسم على اللقب وتأخيره يف بي

 قول الشاعر: 

ي   َأَنــــا اْبــــُن ُمَزْيِقَيــــا َعْمــــٍرو، َوَجــــدِّ

 

ـــــــَماءِ  * ـــــــاُء السَّ ـــــــِذٌر َم ـــــــوُه ُمنْ   )٣٧(َأُب

ـر اسـم صـاحب اللقـب (عمـرو)   ففي الشطرة األولـى قـدم اللقـب (مزيقيـا) وأخَّ

، ويف الشـطرة الثانيـة جـاء باألصـل، فقـدم أو بدل منـه )مزيقيا(بالجر، عطف بيان على 

ر اللقب (ماُء السماِء)، وقيل ضرورةاالسم (مُ   . )٣٨(نِْذٌر) وأخَّ

* * * 

 الجمع بين اسمي الموصول: (الالئي، والذين)

]٥[ 

ـــمُ  ـــِذيَن إَذا ُه ـــي الَّ ـــِر الالَّئِ ـــَن النََّف   مِ

 

ــوا * ــاِب َقْعَقُع ــَة الَب ــاُم َحْلَق َئ ــاُب اللِّ   َيَه

ألن العـرب  األصل أال يجمع بين اسمي موصول بمعنى واحد يف جملة واحـدة؛ 

كذا البغداديون الذين على مذهب الكـوفيين تكره أن تجمع بين شيئين بمعنى واحد، و

 وينشدون: ،)٣٩(ويذكرون أنه إن اختلف جاز، يقولون: إنه ليس من كالم العرب

ـــِذيَن إَذا ُهـــمُ    مِـــَن النََّفـــِر الالَّئِـــي الَّ

 

َئــاُم َحْلَقــَة الَبــاِب َقْعَقُعــوا *   )٤٠(َيَهــاُب اللِّ

 قـال ابـن السـراج: .)٤١(»الالئـي والـذينَ « هذا البيت رواه الرواة فلم يجمعوا بـينو 
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وال مـا كـان يف معنـى ذلـك ، وقد كنت عرفتك أن العرب ال تجمع بين الـذي، والـذي«

وكذا يقول البغداديون الذين على مذهب  ،شيٌء قاسُه النحويون ليتدرب به المتعلمون

 وينشدون: ،ويذكرون أنه إن اختلف جاز ،العربالكوفيين يقولون: إنه ليس من كالم 

ـــِذيَن إَذا ُهـــمُ    مِـــَن النََّفـــِر الالَّئِـــي الَّ

 

َئــاُم َحْلَقــَة الَبــاِب َقْعَقُعــوا *   َيَهــاُب اللِّ

 فلم يجمعوا بين ،قالوا: فهذا جاء على إلغاء أحدهما، وهذا البيت قد رواه الرواة 

فقـال  ،علـى اِإللغـاء »بالـذي ذو قـال ذاكعلى هذا مررُت « ويقولون: »الالئي والذينَ «

 ،مـن العـرب طـيءٌ  »الذي« يف معنى »ذو« أبو بكر: وهذا عندي أقبُح؛ ألن الذي يجعل

 على اللغو؟ ويحتجون بأنَّ  »الذي مْن قاَم زيدٌ « فكيف يجمع بين اللغتين وال يجيزون:

أللـف والـالم علـى أن تجعـل ا »أبـوهُ « مررُت بالذي القـائم ،تكون معرفة ونكرة »منْ «

وهـذا ال  »الـذي« ويخفـض القـائم يتبـع ،وما عاد من األب على األلـف والـالم ،للذي

ومتى حذفت الصلة يف كالمهـم  ،ال بّد لها من صلة توضحها »الذي« يجوز عندنا؛ ألن

كان  ،وإذا حذفت الصلة وهي التي توضحه وال معنى له إال هبا ،فإنما ذاك ألنه قد علم

ويقولــون: إن العــرب إذا  ،يــف تحــذف الصــلة وتــرتك الصــفةحــذف الصــفة أولــى فك

 . )٤٢(»تركوه بال صلة ،لمجهول مذكر أو مؤنث »الذي والتي« جعلت

* * * 

 الجمع بين األلى اسما موصوال جمعا مذكرا عاقال، وجمعا مؤنثا غير عاقل

]٦[ 

  األَُلـى َعَلـى َيْسـَتْلئُِمونَ  األَُلـى َوُتْبلِي

 

ْوعِ الــ َيـــْومَ  َتــَراُهنَّ  *   الُقْبـــلِ  َكالِحـــَدإِ  رَّ

، وهـو جمـع للمـذكر )٤٣(األَُلى: اسم موصول يكتب بدون واو واألشهر فيـه القصـر 

 .مطلقا عاقال كان أو غير عاقل، وقد يستعمل يف جمع المؤنث فيكون بمعنى الاليت قليالً 
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 ومن استعمال (األَُلى) يف جمع المذكر العاقل قول الشاعر: 

  مٍ اِشـــهَ  آلِ  نْ مِـــ فِّ لطَّ اى بِـــَلـــاألُ  نَّ إِ َفـــ

 

ــــتَ  * ــــا فَ وْ آَس ــــلْ وا لِ نُّ َس ــــالتَّ  امِ رَ كِ   )٤٤(ايَ آِس

 وكقول اآلخر:  

ــأَ رَ  ــبَ  ُت ْي ِ ــي عَ ن ــي األُ مِّ ــى يَ َل   ينِ ونَ لُ ذُ ْخ

 

ـــقَ تَ يَ  ذْ إِ  رِ هْ الـــدَّ  انِ ثَ دَ ى َحـــَلـــعَ  *   )٤٥(ُب لَّ

 ومن استعمال (األَُلى) يف جمع غير عاقل قول الشاعر:  

  ىَلــــا األُ نَــــامُ يَّ أَ  لِ ْصــــوَ لْ ي لِ نِــــجُ يِّ هَ تُ 

 

  )٤٦(يـــــُق رِ وَ  انُ َمـــــالزَّ ا وَ نَـــــيْ لَ عَ  نَ رْ رَ َمــــ *

 ومن استعمال (األَُلى) يف جمع اإلناث العاقالت قول الشاعر: 

ــا ُحبُّهــا ُحــبَّ األَُلــ   هــاى ُكــنَّ قبلَ َمح

 

  )٤٧(َقْبـُل  نْ ْن ُحلَّ مِ كُ يَ  مْ ا لَ انً كَ َحلَّْت مَ وَ  *

، »حـب الالئـي«أي:  ،»يالالئِـ« اث العاقل بمعنىفاستعمل (األَُلى) يف جمع اإلن 

).  بدليل عود ضمير المؤنث عليها  يف (ُكنَّ

 ونظيره أيضا قول اآلخر: 

ــــى َيْســــُكن َغــــْوَر تَِهامــــةٍ  ــــا األَُل   َفَأمُّ

 

ــَما * ــَل َأْقَص ــُرُك الَحْج ــاٍة َتْت ــل َفَت   )٤٨(َفُك

اقـل يف قـول وقد اجتمع األمران جمـع المـذكر العاقـل، وجمـع المؤنـث غيـر الع 

 الشاعر:

ـــْت َشـــمَ تَ  دْ وٌب َقـــُطـــُخ  َك ْلـــتِ وَ    اَبنابَ لَّ

 

  ا ُنْبلِـــيوُن وَمـــنُـــينـــا المَ ُتْبلِ ا فَ يمً دِ َقـــ *

  األَُلـى َعَلـى َيْسـَتْلئُِمونَ  األَُلـى َوُتْبلِـي 

 

ــَراُهنَّ  * ــْومَ  َت ْوعِ  َي ــرَّ ــلِ  َكالِحــَدإِ  ال   )٤٩(الُقْب

لعاقل؛ ألنـه يقصـد الجنـود الـذين فاستعمل (األَُلى يستلئمون) يف جمع المذكر ا 

يلبســون الألمــة وهــي الــدروع، والــدليل علــى اســتعماله يف جمــع المــذكرالعاقل واو 

الجماعة يف (َيْسَتْلئُِموَن)، واستعمل (األَُلى) الثانية يف جمع المؤنث غير العاقل بـدليل 

 .(  قوله: (َتَراُهنَّ
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 االكتفاء بأحد الخربين

]٧[ 

 قال الشاعر: 

  هُ لَ ْح رَ  ةِ ينَ دِ المَ ى بِ َس مْ أَ  ُك يَ  نْ مَ فَ 

 

ـــــ * ـــــقَ ي وَ نِّ إِ َف ـــــبِ  اًراـَّي ـــــرِ غَ ا لَ ـَه   )٥٠(ُب ي

 ]٨[ 

 وقال آخر: 

  اَمـــــبِ  َت ْنــــأَ ا وَ نَ دَ نْــــا عِ َمــــبِ  نـُْحــــنَ 

 

ــــعِ  * ــــرَّ اٍض وَ رَ  كَ دَ نْ ــــتَ خْ مُ  ُي أْ ال   )٥١(ُف لِ

 ]٩[ 

 وقال آخر: 

ــإِ  ــلِ  ُت نْ مِ ي َضــنِّ ــانِ َتــأَ  نْ َم   ىنَــا َج ي َم

 

  )٥٢(ورِ دُ َغـــ رَ ْيـــغَ  ُت نْـــكُ وَ  انَ َكـــى وَ َبــأَ وَ  *

 ]١٠[ 

 وقال حسان: 

ـــ إنَّ  ـــ رَخ َش ـــوَ  اِب بَ الشَّ ـــاألَ  عرَ الشَّ   ـْس

 

  )٥٣(اوَنـــنُ ُج  انَ َكـــ َض اَعـــيُ  مْ ا َلـــَمـــ دَ وَ ــــ *

 ]١١ [ 

 وقال آخر: 

ـــرَ  ـــانِ َم ـــكُ  رٍ مْ أَ ي بِ ـــمِ  ُت نْ ـــوَ وَ  هُ نْ   يدِ الِ

 

ــا وَ رِ بَ  * ــيًئ ــ نْ َم ــول الطَّ ــرَ  يِّ وِ ج   )٥٤(يانِ َم

 ]١٢ [ 

 ر: وقال آخ

ـــ ـــَم ـــ انَ ا َك ـــك والشَّ ـــتَ نْ يَ اء لِ قَ حين   يِه

 

ـــَح  * ـــ كَ ورَ زُ ى أَ تَّ ـــمَ  يفِ   )٥٥(محصـــدٍ  ارٍ َغ

   يحذف المبتدأ، أو الخرب جوازا إذا دل عليه دليل، أو سبق ذكره كقوله تعالى: 
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                                   ] :أي ]٣٥الرعد ،

وظلها دائم، ونحو: من عندك؟ فنقول: زيد، والتقدير: زيد عندي، ونحو: ماذا معك؟ 

فنقول: الكتاُب، أي: الكتاب معي. ومثال حذف المبتدأ جوازا بعد فاء الجزاء كقوله 

  تعالى:                       ]:والتقدير: فعمُله لنفسه، ]٤٦فصلت ،

  ومن أساء فإساءُته عليها، وكقوله تعالى:                   ] :األنعام

   ، أي: فاإلبصار لنفسه والعمى عليها. وكقوله تعالى:]١٠٤       

 : هي ناُر اهللا، ونحو: كيف زيد؟ فتجيب: صحيٌح، والتقدير هو صحيح. ، أي]٦الهمزة:[

وقد يحذف المبتدأ والخرب معا جوازا للداللة عليهما نحو: هل أنت مسافر؟ 

  فتجيب: نعم، والتقدير: نعم أنا مسافر، وكقوله تعالى:         

                                                 

                      ] :فيجوز يف اآلية تقدير: فعدهتن ثالثة ]٤الطالق ،

عا لداللة ما قبله عليه، والجملة من المبتدأ والخرب أشهر، فحذف المبتدأ والخرب م

المحذوفين خرب (الالئي)، ويجوز يف اآلية أن يكون المحذوف هو الخرب فقط وليس 

جملة المبتدأ والخرب، والتقدير: والالئي لم يحضن كذلك. ويجوز يف اآلية أن يكون 

 حذف يف اآلية.  قوله (والالئي لم يحضن) معطوفة على (الالئي يئسن) وعليه فال

ويحذف أحد الخربين اكتفـاء بـاآلخر لداللـة المـذكور علـى المحـذوف يف بيـت 

 واحد كقول الشاعر: 

ـــــا ـــــَت بِم ـــــِدنا َوَأن ـــــا ِعن   َنحـــــُن بِم

 

  ِعنـــــَدَك راٍض َوالـــــَرأُي ُمخَتلِـــــُف  *

ــاء   ــون اكتف ــدنا راض ــا عن ــن بم ــدير نح ــن)، والتق ــدأ (نح ــرب المبت ــذف خ ــد ح فق

 بـ(راٍض). 
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قـال  ،)٥٦(ومن قال: الرجل والمرأة قام أضـمر خـرب المـرأة«األنباري:  قال أبو بكر

 :يُّ مِ ُج رْ البُ  ُئ ابِ َض 

ـــُك  ـــ فمـــن ي ـــة رحُل   هأمســـى بالمدين

 

ــــــــفــــــــإين وقَ  *   اًرا هبــــــــا لغريــــــــُب يَّ

ــر:  ــال اآلخ ــرب، وق ــمر الخ ــب، فأض ــا لغري ــارا هب ــب، وإن قي ــا لغري ــإين هب  أراد: ف

  بمـــا عنـــدك راٍض، فـــاكتفى  أراد: نحـــن بمـــا عنـــدنا راضـــون وأنـــتالبيـــت.....، 

قـول  )٥٧(، ونظيـره يف االكتفـاء بخـرب واحـد عـن خـرب الجماعـةبأحد الخربين مـن اآلخـر

 الفرزدق:

  ىنَــا َج ي َمــانِ َتــأَ  نْ َمــلِ  ُت نْ مِ ي َضــنِّــإِ 

 

  ورِ دُ َغــــ رَ ْيـــغَ  ُت نْـــكُ وَ  انَ َكـــى وَ َبـــأَ وَ  *

البيـت:  ، وقـال سـيبويه يف تعليقـه علـىأراد: وكان غير غدور، وكنت غيـر غـدورٍ  

ترَك أن يكون لألول خربٌ حين استغنى باآلِخر لِعلم المخاَطب أنَّ األّوَل قـد دخـل يف «

وحذف خرب كان وأخواهتا جائز لعلم المخاطـب وللضـرورة باعتبـار أصـله،  .)٥٨(»ذلك

فأصله خرب للمبتدأ أو باعتبار ما آل إليـه وهـو تشـبيهه بـالمفعول بـه، والمفعـول يجـوز 

صـار عنـدهم عوًضـا مـن المصـدر؛ أال ف خرب كان وأخواهتا ألنه حذفه، ومن منع حذ

وإنما  ،لئال تجمع بين العوض والمعوض منه »كان زيد قائًما كوًنا« :ترى أنك ال تقول

ولما صار عوًضـا  ،عوض ألنه يف معنى المصدر؛ أال ترى أن القيام كون من أكوان زيد

وأيًضـا فـاألعواض  ،ف لـذلكفلـم يحـذ ،فكأنـه جـزء منـه ،صار كأنه من كمـال الفعـل

 .)٥٩(الزمة ال يجوز حذفها

ج حذُف خرب كان يف بيـت الفـرزدق    أي: كنـت  ،علـى فهـم المعنـى ضـرورةوُخرِّ

ــا ــدي بريًئ ــا ووال ــه بريًئ ــوأَ  ،من ــدور ىَب ــر غ ــان غي ــع  ،فك ــرد موض ــع المف ــى وض   أو عل

علـى أو  ،فكان وكنت غيـر غـدورين: و ،أي: كنت منه ووالدي بريئين ،المثنى ضرورة
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نحـو عـدو  ،أن بريًئا وغدوًرا ممـا يقـع علـى المفـرد والمثنـى والمجمـوع بلفـظ واحـد

 .)٦٠(وفريق وصديق

 : حساننظير الحذف يف هذا الموضع قول و

ـــ إنَّ  ـــ رَخ َش ـــوَ  اِب بَ الشَّ ـــاألَ  رَ عْ الشَّ   ـْس

 

  اوَنـــنُ ُج  انَ َكـــ اَص َعـــيُ  مْ ا َلـــَمـــ دَ وَ ــــ *

كـان  عـاَص خ الشـباب مـا لـم يُ فأكثر النحويين خرجه علـى الحـذف، أي: إن شـر 

أراد: ما لم يعاصيا فـاكتفى بـالخرب ، ف)٦١(اكان جنونً  عاَص ما لم يُ  األسودَ  ا، والشعرَ جنونً 

الشـعر األسـود  ُيعاَص ُكـلُّ واحـِد منهمـا. وقيـل: إنّ  ألنه أراد ما لمقيل: عن أحدهما، 

اســتغنى ، فلهــذا وهــو الشــرخ، فاالثنــان بمعنــى واحــد الشــباب أول داخــٌل تحــت ذكــر

 .)٦٢(بالضمير الواحد واكتفى به

  وقال اآلخر:

  رمــــاين بــــأمر كنــــت منــــه ووالــــدي

 

ـــاين * ـــوى رم ـــول الط ـــن ج ـــا وم   بريًئ

: كنت منـه بريًئـا، وكـان ، والتقديرفخرج على حذف الخرب لفهم المعنى ضرورة 

أي: كنـت منـه ووالـدي  ،أو على وضع المفرد موضع المثنى ضرورة ،والدي منه بريًئا

نحـو  ،أو على أن بريًئا مما يقع علـى المفـرد والمثنـى والمجمـوع بلفـظ واحـد ،بريئين

 وقال آخر: .)٦٣(عدو وفريق وصديق

ـــي ـــقاء لينته ـــك والش ـــان حين ـــا ك   م

 

  حتــــــى أزورك يف مغــــــاٍر محصــــــدٍ  *

 .)٦٤(»: ما كان حينك لينتهي، وما كان لشقاؤك لينتهييأ 

* * * 

 

 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  »دراسة حنوية صرفية داللية«ي بيت برواية واحدة ـاجلمع بني اجلائزين ف
� �

١١٤ 

 استعمال (ليت) حرفا مبنيا، واسما معربا

]١٣[ 

ــــُت؟ ــــْيًئا َلْي ــــُع َش ــــْل َينَْف ــــَت َوَه   َلْي

 

ـــــوَع َفاْشـــــَتَرْيُت  * ـــــَت َشـــــَباًبا ُب   )٦٥( َلْي

) يفيــد التمنــي، مبنــي علــى   األصــل يف (َلْيــَت) أنــه حــرف ناســخ مــن أخــوات (إنَّ

الفــتح، ولكــن يســتعمل الحــرف اســتعمال االســم، فيعامــل الحــرف معاملــة األســماء 

واستعمال الحروف استعمال األسماء على  المتمكنة فيعرب الحرف ويضم وينصب،

 .)٦٦(ضربين: ضرب أعربوه ونّونوه، وضرب أعربوه ونّونوه وشّددوا آخره

َن قـول  فمن الضرب األول الذي عومل فيه الحـرف معاملـة االسـم فـُأعِرب وُنـوِّ

 رؤبة بن العجاج: 

ــــُت؟ ــــْيًئا َلْي ــــُع َش ــــْل َينَْف ــــَت َوَه   َلْي

 

ــــــ * ــــــوَع َفاْش ــــــَباًبا ُب ــــــَت َش   َتَرْيُت َلْي

فاســتعمل رؤبــة (ليــُت) الثانيــة اســما، وأعربــه فضــمه، وجعلــه فــاعال لـــ(ينفع)،  

 والجملة ال محل لها معرتضة. 

د  َن وُشـدِّ ومن الضرب الثاين الذي عومل فيه الحرف معاملة االسـم فـُأعِرب وُنـوِّ

 قول َحْرَمَلَة بن الُمنِْذر الطَّائِّي: 

  ليـــَت شــــعري وأيــــن منِّــــي ليــــٌت؟

 

ــــــــــاءُ إ * ا عن ــــــــــو� ــــــــــا وإنَّ َل   )٦٧(نَّ ليًت

فالشاعر أعرب (ليت) الثانية بالضم والثالثة بالنصب مع التنوين، كما أعـرب (لـو)  

). قــال  فنوهنــا وشــددها فعاملهــا معاملــة األســماء المتمكنــة فنصــبها علــى أهنــا اســم (إنَّ

ه التَّشـديد فقلـت: هـذه فإن َصيَّْرت الثنائّي مثل َقْد وَهْل وَلْو اسما أدَخْلَت عليـ«الخليل: 

لوٌّ مكتوبـٌة، وهـذه قـدٌّ َحَسـنَُة الكِْتبـة، ِزْدَت واوا علـى واو، وداًال علـى دال، ثـم َأْدَغْمـَت 

ْدَت  وكّل حرف أداٍة إذا جعلَت فيـه ألفـا «. وقال أيضا: )٦٨(»فالتَّشديُد عالمُة اإلدغام، وَشدَّ
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َي وُثقِّل. وإذا جاءت الحـروف الليّنـة يف كلمـة، نحـو لـو وأشـباهها  وال ما صار اسما فُقوِّ

َلْت، ألّن الحرَف الّليّن خّوار أجوف ال بّد له من حشو َيْقَوى به إذا ُجِعل اسمً   .)٦٩(»اُثقِّ

 كما استعمل عمر بن أبي ربيعة (ليت) اسما، فأعرهبا بالضم مع التنوين فقال: 

  َلْيــــَت ِشــــْعِري َوَهــــْل َيــــُرَدنَّ َلْيــــٌت 

 

ـــ * ـــَذا ِعنْ ـــْل لَِه ـــَزاءُ َه ـــاِب َج َب   ؟)٧٠(َد الرَّ

ويمكن اعتبار معاملة الحرف معاملة األسـماء مـن بـاب الضـرورة الشـعرية، وال  

يفهم منه أنه خارج عن استعمال العرب، فالضرورة البد وأن يكون لهـا وجـه صـحيح 

ون إليه إال وهم يحاولون به ضَطرُّ وليس شيء يُ «، قال سيبويه: )٧١(يف العربية تخرج عليه

 . )٧٢(»اوجهً 

* * * 

 وقوع الحال التي ال تصلح خربا مفردة وجملة

]١٤[ 

  ايَف ِرًض لِ خيُر اقتِرابي من المْولى َح 

 

  وَشـــرُّ ُبْعـــِدَي عنْـــُه وهـــو َغضـــبانُ  *

دُأ مصدرا، أو اسم َتفضيٍل مضافا تأن يكوَن المبمن مواضع وجوب حذف الخرب  

وإنما َتصُلُح أن َتسـدَّ َمَسـدَّ الخـربِ ا، لى مصدٍر، وبعدهما حاٌل ال تصُلُح أن تكون خربًإ

ـًرا، وضـربي العبـَد مسـيئا، وشـربي الشـاَي تـأديبي الغـالَم مُ  :نحـويف الداللِة عليـه.  قصِّ

مخلوًطا باللبن، فالخرب محذوف وجوبـا والتقـدير: تـأديبي الغـالَم إذا كـان مقصـرا إذا 

را، فــ(تأديبي) مبتـدأ وهـو أردنا المستقبل، وإذا أردنا الماضي كان التقدير إذ كان ُمقَ  صِّ

مصدر عامل، والياء مضاف إليه وهو من إضافة المصدر لفاعله، والغـالَم: مفعـول بـه 

ــرا وهــو حــال مــن الضــمير المســترت يف (كــان) المقــدرة، أو حــال مــن  للمصــدر، ُمَقصِّ

مثال المبتدأ الـذي يكـون اسـم تفضـيل مضـافا و(الغالم)، والحال سدت مسد الخرب. 
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ونحو: إكرامي الناجَح متفوقا، وأكثُر  .أوقاتك ذاكًرا هللاأفضُل  :نحوصريح إلى مصدر 

وال فرَق بين أن يكوَن شربي الشاي مخلوطا باللبن، وأتمُّ َتبييني الحقَّ منوطا بالِحَكِم. 

اليكـون و أاسُم التفضيل مضافا الى مصدٍر صـريٍح،  أحسـُن مـا : نحـو  بالصـريح،ُمـؤوَّ

 . تعمُل الخيَر ُمسترتا

 أقـرُب ( :، أو جملـًة كحـديثمرال فرَق بين أن تكوَن الحاُل ُمفردًة، كما لك وكذ

فـإن جملـة (وهـو سـاجد) يف محـل نصـب حـال  )٧٣()ه وهو ساجدٌ بِّ العبُد من ر ما يكونُ 

 . سدت مسد الخرب

 جملة:وقوِل الشاعر وقد اجتمعت فيه الحاالن المفردة وال

  اخيُر اقتِرابي من المْولى حليَف ِرًضـ

 

ـــُه وهـــو َغضـــبانُ  *   )٧٤(وَشـــرُّ ُبْعـــِدَي عنْ

فقد وقع بعد المبتـدأ وهـو اسـم التفضـيل (خيـر) مضـافا إلـى مصـدر (اقرتابـي)،  

، وإنمـا َتصـُلُح أن َتسـدَّ وهي (حليَف) )٧٥(اال تصُلُح أن تكون خربً مفردة وبعدهما حاٌل 

قـد جمـع الشـاعر يف ، والحال قد تكـون مفـردة أو جملـة، وَمَسدَّ الخربِ يف الداللِة عليه

 البيت بين الحال المفردة (حليَف)، والحال الجملة وهو (وهو غضبان). 

ومنع سيبويه وقـوع الحـال التـي هـي جملـة اسـمية مقرونـة بـالواو أن تسـد مسـد 

ا عبُد اهللا أحسُن ما يكوُن قائما فال يكون فيه إّال النصُب؛ ألنه ال يجوز «الخرب قال:  وأمَّ

 .)٧٦(»َأحوالِه قائما على وجٍه من الوجوهلك أن َتجعل أحسَن 

وأما عبد اهللا أحسن مـا يكـون قائمـا، فـال يكـون فيـه إال النصـب «وقال السيرايف: 

قال أبـو سـعيد: ، ألنه ال يجوز لك أن يجعل أحسن أحواله قائما على وجه من الوجوه

يكـون، أحسـن مـا  كان األخفش يجيز رفع قائم، وأجازه المربد كان التقـدير إذا قلـت:

فقد قلت: أحسن أحواله، وأحسن أحواله هـو عبـد اهللا ويكـون قائمـا خـربا لـه، وعلـى 
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مذهب سيبويه إذا قلت: أحسن ما يكون، فمعناه: أحسن أحواله، وأحواله ليست إياه، 

وقائم هو عبد اهللا، وال يجوز أن يكون خربا ألحسن، وهذا اختيار الزجاج، وهو عندي 

 .)٧٧(»الصحيح

حجة على سيبويه حيث منع من ذلك، وقال الحال  )٧٨(وهذا الشطر« وقال العيني:

التي هي جملة اسمية مقرونة بالواو ال تسد مسد الخرب إال إذا كانت اسما منصوبا كمـا 

وخالفــه يف ذلــك الكســائي والفــراء  ،»رضــا حليــَف « يف الشــطر األول مــن البيــت وهــو

 واحتجا عليه بقول الشاعر:

  وَشــــرُّ ُبْعــــِدَي عنْــــُه وهــــو َغضــــبانُ  * ....................................

  .)٨٠(»)أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد(: )٧٩(وقوله  

* * * 

 الجمع بين ما يلزم اإلضافة وعدم إضافته

]١٥[ 

  انَ تِ دَ ْلـــــــــي بَ فِـــــــــ اهللاِ  آُل  نُ ْحـــــــــنَ 

 

ــــــ * ــــــ مْ َل ــــــآال عَ  ْل زَ َن ــــــى عَ َل   مْ رَ إِ  دِ ْه

ل ْهـَأصـله أَ لفظ (آل)، واختلف يف أصل (آل) فقيل  من األسماء المالزمة لإلضافة 

ألفـا لسـكوهنا فقلبت  سهلت الهمزة على قياس أمثالها ثمفصار: َأْأل، أبدلت هاؤه همَزة 

ر رجع إلى أْصلِه، فقيل: أَهْيٌل  والذي «، قال ابن جني: بعد همَزة َمْفُتوَحة ولهَذا إذا ُصغِّ

 ،)٨١(»لْيـوَ ل، ولو كان من الواو لقيـل أُ يْ هَ ر أُ يدل على أن أصل آل أهل، قولهم يف التحقي

قلبـت واوه ألفـا  بوزن ُجَمل، فهو مشتق من آل يـؤول إذا رجـع، لوَ أُ  وقيل: أصل (آل)

 إذا كـان بمعنـى »اآلل««، قـال ابـن مالـك: يلوَ لتحركها وانفتاح َما قبلَها بَِدلِيل َقْولهم أُ 

ــرا ويضــاف »الشــخص«فهــو كـــ »الشــخص« ــه يفــرد كثي ــرا يف أن  وإذا كــان بمعنــى، كثي
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 . )٨٢(»، وال يضاف إلى غير علم إال قليالندر استعماله غير مضاف »األهل«

وشـذ قطعـه عـن «وحكم أبو حيان على عـدم إضـافة (آل) لفظـا بالشـذوذ فقـال: 

 اإلضافة نحو قوله:

ــــــــــنَ  ــــــــــ اهللاِ  آُل  نُ ْح ــــــــــي بَ فِ   انَ تِ دَ ْل

 

ـــــ * ـــــ مْ َل ـــــآال عَ  ْل زَ َن ـــــى عَ َل   )٨٣(مْ رَ إِ  دِ ْه

. وحكم ناظر الجـيش علـى عـدم إضـافة (آل) بالقلـة فقـال: )٨٤(»نزل آل اهللا أي لم 

 . )٨٥(»ويقل استعماله غير مضاف لفظا«

ــاف وَ  ــظ (آل) أن يض ــب يف لف ــم الغال ــى عل ــلإَِل ــا عاق ــي )٨٦( َغالِب ــ، وه  ةمخصوص

 . )٨٧(باإلضافة إلى األشرف واألخص دون الشائع األعم

 إضافته يف قوله:  وقد جمع الشاعر بين إضافة لفظ (آل) وعدم

ــــــــــنَ  ــــــــــ اهللاِ  آُل  نُ ْح ــــــــــي بَ فِ   انَ تِ دَ ْل

 

ــــــ * ــــــ مْ َل ــــــآال عَ  ْل زَ َن ــــــى عَ َل   مْ رَ إِ  دِ ْه

حيـث أضــاف الشــاعر لفـظ (آل) يف الشــطرة األولــى إلـى لفــظ الجاللــة (اهللا)، ويف  

 الشطرة الثانية لم يضف لفظ (آال) فجمع الشاعر بين بين ما يلزم إضافته وعدم إضافته.

* * * 

 دى المستحق للبناء وتنوينهضم المنا

]١٦[ 

  َســـــــــالُم اهللاِ َيـــــــــاَمَطٌر َعَلْيَهـــــــــا

 

ـــــالمُ  * ـــــاَمَطُر السَّ ـــــَك َي ـــــيَْس َعَلْي   َوَل

للمنادى أربعة أحكام إعرابية، منها جواز الضم والنصـب مـع التنـوين للضـرورة  

كـأن يكـون مفـردا  )٨٨(الشعرية، وذلك إذا كان المنادى مسـتحقا للبنـاء علـى مـا يرفـع بـه

رفة، أو نكرة مقصودة، ولكن الشاعر اضطر فنونه مع الضم أو النصب، فقـد يضـطر مع

الشـاعر فينـون مـع ضـم المنـادى المسـتحق للبنــاء علـى مـا يرفـع بـه، فمثـال مـا تنــوين 
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 المنادى مع الضم قول كثير عزة: 

ــ ُة َبعــَد الَهجــِر َواِنَصــَرَفْت َحيَّْت ــزَّ   َك َع

 

ــنْ  * ــَك َم ــيِّ َوَيَح ــا َفَح ــاَك ي ــُل  َحّي   َجَم

ـــَة كاَنـــْت َلْيـــ    ُكَرهاي َفَأْشـــلـِــ َت الَتِحيَّ

 

ــٌل ُحيِّ  * ــا َجَم ــاَن ي ــُل َمك ــا َرُج ــَت ي   )٨٩(ي

مـل حالمقصـودة بَوُهـَو نكـَرة فالشاعر يف البيت األول عامل المنـادى (ياجمـُل)  

على األصل، فبناه على الضم، وقال يف البيت الثاين (ياجمٌل) بضم المنادى مع تنوينـه 

  للضرورة.

 وجمع األحوص األنصاري بين الوجهين يف بيت واحد من الشعر فقال: 

ــــــــــا ــــــــــاَمَطٌر َعَلْيَه   َســــــــــالُم اهللاِ ي

 

ــــالمُ  * ــــاَمَطُر السَّ ــــَك َي ــــْيَس َعَلْي   )٩٠(َوَل

فنون الشاعر المنادى (يامطٌر) مضموما مـع أنـه يسـتحق البنـاء علـى الضـم؛ ألنـه  

شاعر باألصل يف الشطرة الثانية مـن مفرد علم للضرورة محافظة على الوزن، ثم قال ال

البيت فقال (يا مطُر) بالبناء على الضم فجمع الشاعر بين الوجهين: األصل وهو البناء 

 على الضم، والتنوين مع الضم للضرورة. 

وقالوا: إذا اضـطر «قال اآللوسي موضحا الضرورة ومقدارها يف بيت األحوص: 

قــدر المضــطر إليــه مــن التنــوين والقــدر إلـى تنــوين المنــادى المضــموم اقتصــر علــى ال

المضطر إليـه هـو النـون السـاكنة فألحقـت وأبقيـت حركـة مـا قبلهـا علـى حالهـا، إذ ال 

 . )٩١(»ضرورة إلى تغييرها فإهنا تندفع بزيادة النون

* * * 
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 المبحث الثاين

 الدراسـة الصـرفية

 

 المصدر: بكى بالقصر، وبكاء بالمد

]١٧[ 

ــــبَ  ــــيْ ْت عَ َك ِ ــــقَّ ي وَ ن ــــلَ  ُح ــــاكَ ا بُ َه   اَه

 

  يـــــُل وِ ال العَ اُء وَ َكـــــي البُ نـِــــغْ ا يُ َمـــــوَ  *

َفَعَل الالزم يأيت مصدره القياسي علـى وزن ُفُعـول، نحـو: َسـَجَد ُسـُجوًدا، مـا لـم  

ــأيت علــى وزن ُفَعــال إن دل علــى صــوت نحــو، َصــَرَخ َيْصــُرُخ  ــا آخــر، في يســتحق وزن

عي ُنَعاًقا، ومن أمثلته: َبَكى ُبَكاًء بالمد، وُبًكـى ُصَراًخا، وَنَعَب الغراب ُنَعاًبا، وَنَعَق الرا

اِعُر بالقصر،   :َفَقاَل  بين المصدرين: ُبَكى بالقصر، وُبكاء بالمد،َوَجَمَع الشَّ

ــــا ــــا ُبَكاَه ــــقَّ َلَه ــــي َوُح ــــْت َعْينِ   َبَك

 

  )٩٢(َوَمــــا ُيْغنِــــي الُبَكــــاُء َوال اْلَعِويــــُل  *

بـه الـدموع، وبـين البكـاء الممـدود  فقد جمع الشاعر بين ُبَكى المقصور ويقصـد 

ويقصد الصوت بدليل العطف عليه بقولـه (وال العويـُل)، والعويـل هـو رفـع الصـوت 

الُبكا ُيَمدُّ وُيْقَصُر، فإذا مددت أردت الصوَت الـذي يكـون «، قال الجوهري: )٩٣(بالبكاء

 . )٩٤(»الدموَع وخروجها مع البكاء، وإذا َقَصْرَت أردت

الَقْصـر َمـَع ب ، ونسـب للخليـل أن ُبًكـى)٩٥(»اء ممدود ومقصـورالبك«قال الخليل: 

ُموعِ  ْوِت  الَمدِّ ، وُبَكاء بَ ُخُروِج الدُّ َقاَل اْلَخلِيل: مـن مـدَّ «، قال ابن سيده: َعَلى إَراَدِة الصَّ

ْوت المعبَّر بِِه َعن اْلحزن َومن قَصره ذهب بِِه إَِلى معنى نفـس  ،اْلبكاء ذهب بِِه إَِلى الصَّ

ا. َقـاَل َأُبـو َعلـّي: والمـدُّ َأقـيس ألَنَّـُه علـى َبـاب وُبًكـ اءً كَ حزن َوكِالُهَما مصدر َبَكى بُ الْ 

ْوت َأكثر من ا ِفْعل فِي األَْمَراض َواألَْحـَزان َوَلـو َجـاَء علـى لاألَْصَوات فالُفعال فِي الصَّ
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 .)٩٦(»ىًى كَجِوَي َجوً القَياس الَغالِب والمثال الُمْعَتاد فِي َهَذا اْلَباب لقيل بكَِي َبك

ولم أعثر على هذا النص المنسوب للخليل يف كتاب العين، فلعله قد روي عنـه، 

 أو ذكر يف مؤلف مفقود.

* * * 

 جمع جبل على أجبال وأجبل

]١٨[ 

ـــا ـــَن اْجُبلِه ـــاٍل َع ـــي بَأْجَب ـــي ألَْكنِ   إِّن

 

  وَباْســـِم َأْوِدَيـــٍة َعـــْن ِذْكـــِر َواِديَهـــا *

ما كان على وزن (َأْفُعل) ويطرد يف نـوعين: األول مـا كـان  من أوزان جموع القلة 

على َفْعل بفتح الفاء وسكون العين اسما صحيح العين نحو َفْلـس وَأْفُلـس وَدْلـو وَأْدٍل 

وَوْجه وَأْوُجه، الثاين ما كان اسـما رباعيـا قبـل آخـره مـدة مؤنثـا بـال عالمـة نحـو َعنَـاق 

 ليه فقد شذ جمع َجَبل بوزن َفَعل على َأْجُبل. وِذَراع والجمع َأْعنُق وَأْذُرع، وع

ومن أوزان جموع القلة أيضـا (َأْفَعـال) ويطـرد يف كـل اسـم ثالثـي ال يطـرد علـى 

َأْفُعل إما ألنه على وزن َفْعل بفتح الفاء وسكون العـين ولكنـه معتـل العـين نحـو ثـوب 

وَجَبـل وأجبـال، وأثواب وسيف وأسياف وإما ألنه على غير َفْعل نحو َجَمل وأجمـال 

 وقد جمع الشاعر بين جمع َجَبل على َأْجَبال وَأْجُبل يف بيت واحد يف قوله: 

ـــا ـــَن اْجُبلِه ـــاٍل َع ـــي بَأْجَب ـــي ألَْكنِ   إِّن

 

ـــا * ـــِر َواِديَه ـــْن ِذْك ـــٍة َع   )٩٧(وَباْســـِم َأْوِدَي

ال أقـوى مـن َبـْج وأَ «فقد جمع الشـاعر بـين (َأْجَبـال) و(َأْجُبـل)، قـال ابـن جنـي:  

 .)٩٨(»يف بيت واحد - كما ترى -ل، وهما بُ ْج أَ 

* * * 
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 القلب المكاين يف: انتاق الشيء، بمعنى انتقاه

]١٩[ 

ـــــنَ ا المُ َهـــــاقَ تَ انْ  ّي اِســـــيَ القِ  َل ْثـــــمِ    يقِّ

ـي الـذي ينتِقـي ويختـار، )٩٩(انتقى الشيء وانتاقه من النقاوة وهو االختيار  ، والُمنَقِّ

ادة الهمــزة والتــاء، وأصــله اْنَتَقــو بــوزن افتعــل مــن واْنَتَقــى بزيــ. )١٠٠(انتاقــه: أي اختــارهو

 النقاوة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. 

واْنَتاَق الشيَء مقلوب عن اْنَتَقاه أي اختاره، فقد حدث بالفعل اْنَتَقى بوزن افتعـل 

فـا لتحركهـا قلبا مكانيا فصار اْنَتـاَق، وأصـل اْنَتـاَق: اْنَتـَوَق بـوزن افتلـع، قلبـت الـواو أل

وانفتاح ما قبلها، وحدث قلبا مكانيا، حيث تقدمت األلف المنقلبـة عـن واو وهـي الم 

 الكلمة على القاف وهي عين الكلمة فصار اْنَتاَق بوزن افتلع. 

 قال الراجز: 

ــــا المُ َهــــاقَ تَ انْ  ّي اِســــيَ القِ  َل ْثــــمِ    )١٠١(ينَقِّ

ــي) بــدون قلــب قهــا) بالقلــب المكــاين وااللفظــين (انتبــين الشــاعر جمــع ف  (الُمنَقِّ

ي، فجمع الشـاعر  و قلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسر فصارت الُمنَقِّ مكاين وأصله الُمنَقِّ

بين القلب المكاين وعدمه، وقـد أشـار ابـن سـيده إلـى القلـب المكـاين يف اْنَتـاَق فقـال: 

 .)١٠٢(»قيل: اْنَتاَق الشيء مقلوب عن اْنَتَقاه«

* * * 

 )١٠٣(هامطل الحركة، وعدم مطل

]٢٠[ 

  هُ َفـــــــنْ َيْجـــــــَدُع أَ  اهللاَ  نَّ أَ َكـــــــ اهُ رَ َتــــــ

 

  رُ ْفــــه وَ َلــــ اَب اله َثــــوْ َمــــ نْ أ هِ ْيــــنَ يْ عَ وَ  *
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قد يمطل الشاعر الحركة أي يمدها، فيتولد منها حرف، وقد يكتفي الشـاعر بالحركـة 

الضـمير المتصـل وهـو مطـل يجـوز ف »عنـدي ه مما لهُ أعطيتُ «بدون مطل، ويتمثل لذلك بـ: 

كـذلك يجـوز مطـل الضـمير المتصـل و ،»هُ أعطيُتـ« يف ائب الذي هو يف محل نصبهاء الغ

ضـمة كـل منهمـا واو، مطـل مـن فينشـأ  »هُ َلـ« يفالذي هـو يف محـل جـر، وهـو هـاء الغائـب 

رك مطـل واحـدة وتـكمـا يجـوز يف كـل منهمـا،  فقـط بالضمةعدم المطل واالكتفاء ويجوز 

 .)١٠٤(ن الوجهين بأولى من اآلخرخرى بال مطل، كل ذلك جائز، وليس واحد ماأل

ومثال ما جمع فيه الشاعر بين مطل الحركة، وعدم مطلهـا جـوازا يف بيـت واحـد 

 قول الشاعر:

ـــــــ ـــــــ اهُ رَ َت ـــــــَدُع أَ  اهللاَ  نَّ أَ َك ـــــــنْ َيْج   هُ َف

 

  )١٠٥(رُ ْفـــه وَ َلـــ اَب اله َثـــوْ َمـــ نْ أ هِ ْيـــنَ يْ عَ وَ  *

فنشأ عنها  »هُ أنفَ « ) يفهاءحركة ضمير الغائب المتصل (ال جمع الشاعر بين مطلف 

 »هِ ْيـنَ يْ وعَ « يف حرف مد مجانس للحركـة فصـار (َأْنَفُهـْو)، وعـدم مطـل مـد حركـة الهـاء

 . مطلبدون بالحركة  اءكتفا

اب مضـارعة الحـروف للحركـات والحركـات قال ابن جني عـن مطـل الحركـة يف بـ

ان أال ترى أن مـن متقـدمي القـوم مـن كـ ،وسبب ذلك أن الحركة حرف صغير« للحروف:

والفتحـة األلـف الصـغيرة. ويؤكـد  ،والكسـرة اليـاء الصـغيرة ،يسّمي الضمة الواو الصغيرة

ذلك عندك أنك متـى أشـبعت ومطلـت الحركـة أنشـأت بعـدها حرًفـا مـن جنسـها. وذلـك 

ونحوه: ضوريبا. ولهذا إذا احتاج الشاعر إلى إقامـة الـوزن  َب رِ قولك يف إشباع حركات ُض 

فإذا ثبت أن هـذه الحركـات أبعـاض للحـروف ، رًفا من جنسهاوأنشأ عنها ح ،مطل الحركة

ت ووفت جرت ،ومن جنسها  .)١٠٦(»جرى الحروفم وكانت متى أشبعت ومطلت تمَّ

* * * 
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 المبحث الثالث

 الدراسة الداللية

 

 البالء من األضداد يستعمل يف الشر والخير

]٢١[ 

ــ ــانِ  ى اهللاُ زَ َج ــا فَ  باإلحس ــم ــال بِ َع   مُك

 

ـــبْ ي يَ اّلـــذِ  الءِ الـــبَ  رَ ْيـــَخ ا َمـــالهُ بْ أَ وَ  *   وُل

ستعمل ىف الخير والشر؛ ألن واأصل البالء ىف كالم العرب االختبار واالمتحان، ف 

 : )١٠٨(هوالبالُء على وجو. )١٠٧(االختبار واالمتحان قد يكون ىف الخير والشر جميعا

 وتكون بمعنى المنحة تارة وبمعنى المحنة تارة أخرى. البلية  األول:

 .)١٠٩(»البالء يكون نعمة ومنحة، ويكون نقمة ومحنة«قال األصمعي:  مُ عَ لنِ ا والثاين:

 تعالى: قال اهللا                                 

                         ] :فيه قوالن: أحدهما أن ، ]٤٩البقرة

يكون مما صنع بكم من إنجائه إياكم من فرعون وقومه، واآلخر أن يكون من البلية 

 ويكون المعنى يف ما كان يصنع بكم فرعون من أذاه إياكم بلية عظيمة. 

  تعالى:يكون البالء االختبار. قال  والثالث:               ] :األنبياء

  تعالى: قالومعناه: نختربكم. ، ]٣٥                     

  تعالى: وقال، اختربناهم، أي ]١٦٨األعراف:[      ] :فمعناه ، ]٩الطارق

بالء؛ غير أن األكثر ىف الشر أن يقال: بلوته أبلوه بالء، وىف الخير:  يسمى ُتخترب. والشر

 .أبليته أبليه إبالء وبالء

 :جامعا بين المعنيينقال زهير 
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١٢٥ 

ــ ــْح اإلِ بِ  ى اهللاُ زَ َج ــ انِ َس ــا فَ َم ــال بِ َع   مْ ُك

 

ــا َخ َمــالهُ بْ أَ وَ  *   )١١٠(وُلــبْ ي يَ الــذِ  الءِ الــبَ  رَ ْي

هبا  وَيبتلِي النعمة التى يختربُ عليهما خيرَ  اهللاُ  ألنه أراد: فأنعمَ  ؛ضدينفجمع بين ال 

 ه.عبادَ 

واإلنسـان ُيبلـى «وقد أثبت ثعلب هذا المعنى عند تعليقه على بيـت زهيـر فقـال: 

. وأثبته أيضا األعلم الشنتمري فقال: )١١١(»بالخير والشر، فيقول: أبالهما خير ما يبلو به

ع الذي يبتلي به عبـاده. وإنمـا قـال وقوله فأبالهما خير البالء أي صنع لهما خير الصن«

خير البالء ألن اهللا تعالى يبلي بالخير والشر، فيقول أبالهما اهللا تعالى خيـر مـا يبلـو بـه 

 . )١١٢(»عباده. وقوله فأبالهما معناه الدعاء لهما

* * * 

 الناهل من األضداد: يستعمل بمعنى العطش، وبمعنى الريان

]٢٢[ 

ـــــ ـــــُن الطَّ اعِ الطَّ ـــــَة َي ـــــَوغَ  مَ وْ ْعنَ   ىال

 

ــــــُل مِ  * ــــــنْ َينَْه ــــــا األَ َه ــــــُل النَّاِه   ُل َس

ُل   . والناهـل مـن األضـداد فيطلـق ونَِهـَل بالكسـر ، والثانية الَعَلـل،النََهُل: الُشْرُب األوَّ

علــى العطشــان وعلــى الــذي قــد شــرب. وأشــار الخليــل إلــى األضــداد يف الناهــل فقــال: 

ــ« ــدَّ الَعَط ــَش أش ــُل: َعطِ ُج ــل الرَّ ــاُل: نَِه ــش، ونَ وُيق ــن َل ِه ــذا م ــى َرِوَي، وه ــِرَب حت  إذا َش

وقال أبو زيـد: الناهـل «. وأثبت األزهري صفة األضداد للفظ (الناهل) فقال: )١١٣(»األضداد

   نشد:أ، وة، واألنثى ناهليَروِ  يف كالم العرب: الَعطشان. والناهل: الذي قد َشِرب حتى

ـــــُل مِ  * .................................... ـــــنْ َينَْه ـــــا األَ َه ـــــُل النَّاِه   )١١٤( ُل َس

ــه العطشــان  ــه أي يشــَرب األســُل  أي يــرَوى من ــد: ينهــل من ــو الولي قــال: وقــال أب

قلـت: وقـول جريـر ، وإن شئَت كـان العطشـان ،قال: والناهل هاهنا الشارب، الشارب
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 : يدل على أن الِعطاش تسمى نِهاال، وهو قوله

ـــــَأ خَيَلـــــه اُح َظمَّ ـــــفَّ   وأخوهمـــــا السَّ

 

 )١١٦(»)١١٥(َوَردَن َجبَا الُكالِب نِهاال حتى *

العطشان. والناهُل: الَريَّاُن، وهو من األضداد.  أبو زيد: الناهُل:«قال الجوهري: 

 وقال الشاعر:

ـــــ   ىَم الـــــَوغَ وْ ْعنَـــــَة َيـــــُن الطَّ اعِ الطَّ

 

  ُل َســــــُل النَّاِهــــــا األَ َهــــــنْ َينَْهــــــُل مِ  *

طشــاُن. وجمــع الناهــُل َنَهــٌل، قــال أبــو عبيــد: هــو هاهنــا الشــارُب، وإْن شــئَت الع 

 .)١١٧(»نِهال وجمع النََهلِ 

الجوهري وغيره: الناِهـل يف «ونقل ابن منظور معنيا الناهل عن الجوهري فقال: 

الَعْطشان، والناِهل الذي قـد شـرب حتـى روي، واألُنثـى ناِهلـة، والناِهـل  كالم العرب

يَّان، وهو من األَضداد الَعْطشان، والناِهل كما أثبت ابن قتيبة األضداد يف لفـظ . )١١٨(»الرَّ

َوقـد يكـون فِـي غيـر ، والناهل الَِّذي قد شـرب َحتَّـى ُرِوَي «الناهل الوارد بالبيت فقال: 

  .َهَذا اْلموضع العطشان َوُهَو حرف من األضداد

ـــــ   ىَم الـــــَوغَ وْ ْعنَـــــَة َيـــــُن الطَّ اعِ الطَّ

 

  ُل َســــــُل النَّاِهــــــا األَ َهــــــنْ َينَْهــــــُل مِ  *

يين َجِميًعـا فِـي اْلَبْيـت َأي يـْروى مِنَْهـا الـرْمح والعطشـان َوُيَقـال أصـل َأَتى بالمعن 

اْلَحْرف َوُهَو الّرّي َوإِنََّما قيل للعطشان ناهل على َوجه التفـاؤل َلـُه بِـالريِّ والتطيـر مـن 

 . )١١٩(»اْلَعطش َكَما قيل للديغ سليم وللفالة مفازة

* * * 

 )١٢٠(به الربو(َربَا) بمعنى عال، و(ربا) بمعنى أصا

]٢٣[ 

ــــــَح  ــــــتَّ ــــــيَ  َس أْ رَ  الَ ى َع ــــــرَ ع فَ اٍ َف   اَب

 

ـــــا * ـــــا َرَب ـــــَها َوَم ـــــْن َأْنَفاِس ـــــَه َع   َرفَّ
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١٢٧ 

باوة يستعمل الفعل (َرَبا) بمعنى عال الشيء،  ْبوة والرَّ ْبَوُة والرِّ ْبَوُة والرُّ ْبُو والرَّ والرَّ

ابَِيـة بـاَوة والرَّ باوة والرِّ بـاُة: كـلُّ مـا اْرَتَفـ والرُّ . كمـا يقـال َرَبـا )١٢١(َع مـن األَرض وَربـاوالرَّ

ْبوُ  ْبـوُ «قال ابن منظور:  )١٢٢(الرجل: أي أصابه الرَّ ْبـو: )١٢٣(»وَرَبـا َيْرُبـو َرْبـًوا أخـذه الرَّ . والرَّ

الُبْهُر وهو النهيج واالنتفاخ وتواتر النفس النََّفس العالي الذي َيعرض للُمسرع يف مشيه 

ــووربــا فــالنٌ «، قــال الخليــل: )١٢٤(وحركتــه ــٌة هبــا َرْب ، ، أي: أصــابه َنَفــٌس يف جوفــه. وداّب

َبى والّرابِيُة: ما ارتفع من األرض. ْبوة: أرٌض ُمْرتفعٌة، والجميُع: الرُّ  .)١٢٥(»والرَّ

 :المعنيينقال الراجز، فجمع بين 

ــــــَح  ــــــتَّ ــــــيَ  َس أْ رَ  الَ ى َع ــــــرَ ع فَ اٍ َف   اَب

 

ــــَه َعــــْن َأْنَفاِســــَها َوَمــــا َرَبــــا *   )١٢٦(َرفَّ

د بـ(حتى عال رأَس َيَفاٍع فَرَبا)، أي: ارتفع بدليل قولـه (عـال) قبلـه، فالشاعر يقص 

َه َعْن َأْنَفاِسَها َوَما َرَباويقصد بـ( )، أي ومـا أصـابه الربـو وهـو النهـيج وتـواتر الـنََّفس َرفَّ

العالي، بدليل قوله (أنفاسها) قبله، واألنفاس الزم من لوازم الربو، فجمع الشاعر بين 

 البيت الواحد.المعنيين يف 

وأرى أنه بناء على ما سبق فإن لفـظ (ربـا) هـو مـن بـاب المشـرتك اللفظـي الـذي 

. )١٢٧(يستعمل فيه اللفظ الواحد يف معنيين أو أكثر داللة على السواء عند أهل هذه اللغـة

 فيكون لفظ (َرَبا) يف األصل استعمل للعلو ثم تطور استعماله فاستعمل يف داء الربو. 

* * * 

 اهنوى بمعنى سقطهوى، و

]٢٤[ 

  َلْوالَي طِْحـَت َكَمـا َهـَوى وَكْم َمنِْزلٍ 

 

ـــِق  * ـــِة النِّي ـــن ُقلَّ ـــِه مِ ـــِوي بَأْجرامِ   ُمنَْه

يءُ   َسَقَط مِـن َفـْوق إَِلـى إذا : بالكسر َهِوي�ا، وكذلك اْنَهَوى َيْهِوي بالفتح َهَوى الشَّ
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ْهم وغيِرِه،  ، بمعنى هوى اْنَهَوىنفعل، فيقال: ويصاغ منه على وزن اَأْسَفل كُسُقوِط السَّ

دخلـت أوقولـه: اهنـوى يشـبه قـولهم: «، قال أبو العـالء المعـري: )١٢٨(وسقط إلى أسفل

 وال يقولون: دخلت يدي. وقال الكميت:  ،يدي يف الوعاء فاندخلت

 .)١٢٩(»لِخ دَ نْ تَ  مِ وْ القَ  اءِ عَ ي يف وِ دِ وال يَ 

و(ُمنَْهِوي) الذي هو اسم فاعل من  بين (َهَوى) يزيُد بُن الَحَكم الثَّقفيوقد جمع 

 :(اْنَهَوى) فقال

  وَكْم َمنِْزل َلْوالَي طِْحـَت َكَمـا َهـَوى

 

ــِة النِّيــِق ُمنْهــِوي *   )١٣٠(بَأْجرامِــِه مِــن ُقلَّ

 * * * 

 هينمة، وهتملة

]٢٥[ 

ـــــــَر والقَ وَ  ـــــــهِ ال َأْشـــــــَهُد الُهْج   ائِلِي

 

  واا ُهــــــــــْم بَِهْينَمــــــــــٍة َهْتَمُلــــــــــإِذَ  *

 َل وَهْتَمـُيَهْتِمـُل،  وقد َهْتَمَل  ،الَهْتَمَلُة: الكالُم الخفيُّ ، وأخفى كالمه هينم هينمًة: 

انه عـن غيرهمـا، وهـي الَهْتَملـة، وجمعهـا َهتامِـل   . قـال )١٣١(الرجالن: تكلَّما بكالم ُيِسـرَّ

قـال و .)١٣٢(»الَهتملة مثل الَهيمنة، وهو الكالم الخفّي؛ هتمـَل ُيهتِمـل هتملـةً «ابن دريد: 

 الكميت:

ـــــــَر والقَ  ـــــــَهُد الُهْج ـــــــهِ وال َأْش   ائِلِي

 

  )١٣٣(واا ُهــــــــْم بَِهْينَمــــــــٍة َهْتَمُلــــــــإِذَ  *

، والهينمة والهتملـة: الصـوت الـذي ال يفهـم ،يف بيتبين (َهيْنََمة) و(َهتَْمُلوا) فجمع  

ويقولون: «ذكر الصفدي أن بعض الناس يخطأ فيقول: وفيكون من باب الرتادف يف اللغة، 

 .)١٣٤(»ة أيضالَ مَ تْ ة وهَ مَ نَ يْ والصواب: هَ وبعضهم يقول: َهتَْلَمة،  يمة،لة عظمَ يْ سمعنا هَ 

* * * 
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 الخاتمة

 

 بعد أن انتهيت بفضل اهللا من كتابة هذا البحث اتضح لي اآليت: 

أن ظاهرة الجمع بين الجائزين يف بيت من الشعر برواية واحدة متنوعة المقاصد، 

 فمنها: 

ومنها ما يكون بالحمل على المعنـى كمـا هـو  : ما يكون بالحمل على اللفظ ًأوال

 يف بيت:

ـــينَ  ـــا ِح ـــ كِالُهَم ـــ دَّ َج ـــاهُ نَ َبيْ  رُ يْ السَّ   َم

 

ــــ * ــــلَ قْ أَ  دْ َق ــــا وَ َع ــــهِ يْ فَ نْ أَ  الَ كِ ــــا رَ َم   يابِ

ومنها ما يكون خاصا بالضرورة كتنوين المنادى المستحق للبناء مع الضم  :ثاني� 

 مثل بيت: 

ــــــــــ ــــــــــاَمَطٌر َعَلْيَه   اَســــــــــالُم اهللاِ َي

 

ـــــالمُ  * ـــــاَمَطُر السَّ ـــــَك َي ـــــْيَس َعَلْي   َوَل

بالبحث والتوثيق تأكد لي وجود هذه الظاهرة يف الشـعر العربـي الصـحيح  :ثالث� 

الموثق وليس من صنع النحاة كما يدعي ويزعم بعض الناس، فـبعض األبيـات موثقـة 

 مـن ديــوان الشــاعر وبعضـها اآلخــر مــذكور يف أمــات المراجـع والمصــادر مثــل كتــاب

 سيبويه والمقتضب للمربد، وغيرها من المؤلفات الموثوق هبا وبما فيها.

اســتعمال الشــعراء لهــذه الظــاهرة يف شــعرهم دليــل علــى درايــة الشــعراء  :رابعــ�

 بلغات العرب وخصائص لغتهم، واإللمام بالمشهور والغريب منها. 

أكـان  أن معظم شواهد هذه الظاهرة قـد ورد علـى أحـد الـوجهين سـواء :خامس�

 الوجه غريبا أم مشهورا كما هو يف بيت: 

ــــُت؟ ــــْيًئا َلْي ــــُع َش ــــْل َينَْف ــــَت َوَه   َلْي

 

ــــــَتَرْيُت  * ــــــوَع َفاْش ــــــَباًبا ُب ــــــَت َش   َلْي
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 فقد قال حرملة بن المنذر الطائي أحد الوجهين: 

  ليـــَت شــــعري وأيــــن منِّــــي ليــــُت؟

 

ـــــــــــاءُ  * ا عن ـــــــــــو� ـــــــــــا وإنَّ َل   إنَّ ليًت

 ربيعة (ليت) اسما، فأعرهبا بالضم مع التنوين فقال: فقد جاء يف بيت عمر بن أبي 

نَّ ليــــٌت  بــــاب جــــزاُء؟ *  ليــــَت شــــعري وهــــل َيــــُرذَّ   هــــل لهــــذا عنــــد الرَّ

أن الشاعر حين يجمع بين الجائزين يف بيت برواية واحدة قد يجمع بين  :سادس� 

 األقوى واألضعف وال مانع من ذلك، فإن العرب تفعل ذلـك للتنبيـه علـى القـوي مـع

اإلشارة إلى الضعيف، وقد يكون الجمع بين القوي والضعيف لتقوية الضـعيف، كمـا 

 يف مسألة جمع جبل على أجبال وأجبل 

ال أقـوى مـن َبـْج وأَ «و(َأْجُبـل)، قـال ابـن جنـي:  ،فقد جمع الشاعر بين (َأْجَبـال)

 .)١٣٥(»يف بيت واحد - كما ترى -ل، وهما بُ ْج أَ 

ين بقصد الجمع بين الشـيء وضـده يف البيـت قد يكون الجمع بين الجائزسابعا: 

 الواحد للداللة على تمكن الشاعر من لغته وسعة اطالعه كما هو يف بيت: 

ـــــ   ىَم الـــــَوغَ وْ ْعنَـــــَة َيـــــُن الطَّ اعِ الطَّ

 

  ُل َســــــُل النَّاِهــــــا األَ َهــــــنْ َينَْهــــــُل مِ  *

 فقد استعمل الناهل بمعنى العطش، وبمعنى الريان أيضا. ونحو كقول الشاعر:  

ــ ــمج ــال بك ــا فع ــان م   زى اهللا باإلحس

 

ـــذي يبلـــو * ـــبالء اّل   وأبالهمـــا خيـــر ال

 فقد استعمل البالء يف الشر والخير معا.  

أن الجمع بين الجائزين قد يرد أيضا يف غير الشعر نحو: جنبني وأجنبنـي،  :ثامن�

نِـي وَأْجنِبْ «فلـو قـرأ قـارئ: «وهو مما يجوز يف القـرآن ولكـن لـم يقـرأ بـه، قـال الفـراء: 

 المـاُل ( :. ويف حـديث الرسـول )١٣٧(»ألصاب ولكن لم أسـمعه مـن قـارئ )١٣٦(»َوَبنِيَّ 

تأنيث المال يف (خضرة حلوة) فجمع بين  ،)١٣٨()ههو لصاحبِ  العونُ  مَ عْ ، ونِ لوةٌ ُح  ةٌ رَ ِض َخ 
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 وبين تذكيره يف (هو)، وإن كان تأنيث المال قليال، كقول الشاعر: 

ـــ ـــَأقواٍم ذِوي َحَس ـــْزِري ب   ٍب المـــاُل ُت

 

ـــيِّد المـــاُل  * ـــر الس د غي ـــوِّ ـــد ُتَس   )١٣٩(وق

 :من تأنيث المال قليال قول اآلخرو 

ــــــاعلمن ــــــلحها ف ــــــاُل ال تص   والم

 

  )١٤٠(إال بإفســــــــادك دنيــــــــا وديــــــــنْ  *

 * * * 
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 الهوامش والتعليقات

 

من أمثلة ما كتـب يف الجـواز: الجـائز يف كتـاب سـيبويه مـدخل لدراسـة المصـطلح النحـوي    )١(

 م بمجلة كليـة اآلداب بـالقيروان٢٠٠٠) سنة ١ومعانيه، لعلي العشي بمجلة المورد العدد (

داللــة اإلعــراب علــى تــونس، الجــواز النحــوي يف العالمــة اإلعرابيــة، والجــواز النحــوي و

المعنى، الجواز يف الفكر النحوي، الجـواز وعدمـه يف أحكـام النحـويين، والجـواز وعدمـه، 

 وجوه الجواز النحوي وعالقتها بسياق الحال.

) ٦، ٥)، وبحثــي بعنــوان الجمــع بــين لغتــين يف بيــت مــن الشــعر (ص٣/٣٢٠الخصــائص (   )٢(

 بمجلة الجامعة اإلسالمية للغة العربية. 

) أنـه البـد للضـرورة مـن وجـه ١٨وذكر اآللوسي يف كتابـه الضـرائر (ص )،١/٣٢الكتاب (   )٣(

 تخرج عليه.

 اللسان (جوز).    )٤(

 ). ٦٠، ٥٩معجم المصطلحات النحوية والصرفية (ص   )٥(

 التمثيل هنا على سبيل المثال ال الحصر.    )٦(

 ). ٨٢، ٨١نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة (ص   )٧(

 ). ٤٢١رتاح (صاالق   )٨(

)، باب يف الفصيح يجتمع يف كالمه لغتـان فصـاعدا، ٢/١٢( ،)٣٧١، ١/١١٦الخصائص (   )٩(

)، وبـاب يف جــواز القيــاس علـى مــا يقــل ١/١١٦وبـاب يف اخــتالف اللغـات وكلهــا حجــة (

 ورفضه فيمت هو أكثر منه.

، ١٥٥، ١/٧١اب (تكرر بكتاب سيبويه: (سمعناه ممن يوثق بعربيته) وأشـباهه، ينظـر الكتـ   )١٠(

ــا ٤٦٥، ١٩٨، ٤/١٢١)، (٣١٥، ٣/٩٨)، (٣١٩، ١١١، ٢/١١٠)، (٣١٣ ــر أيض ). وانظ

أهنــم يــؤثرون الســماع علــى «) قــال المؤلــف: ١٠١نشــأة النحــو وتــاريخ أشــهر النحــاة (ص

القيــاس فــال يصــيرون إليــه إال إذا أعــوزهتم الحاجــة، وحملهــم علــى هــذا ســهولة اتصــالهم 
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ولهم قـد تعصـبوا يف روايـاهتم فـال يحملوهنـا إال عـن موثـوق بجمهرة العـرب، ولكثـرهتم حـ

 . »بفطرته

المندوحة: المتسع أو السعة، من ندح، يقـال: لـيس لـي عـن هـذا األمـر مندوحـٌة، أي سـعة.    )١١(

 الصحاح واألساس (ندح).

ــة (   )١٢( ــاثر (ص٥٣، ٣٣، ٣٢، ١/٣١الخزان ــاعر دون الن ــوغ للش ــا يس ــرائر وم ــا ٦)، والض )، م

)، ١٣)، وضــرائر الشــعر البــن عصــفور (ص٣٤لشــعر مــن الضــرورة (صيحتمــل مــن ا

 ).١١)، والقول المبين يف الضرورة الشعرية عند النحويين (ص٩٠واالقرتاح (ص

، ١٥٥، ١/٧١تكرر بكتاب سيبويه: (سمعناه ممن يوثق بعربيته) وأشـباهه، ينظـر الكتـاب (   )١٣(

ــا ٤٦٥، ١٩٨، ٤/١٢١)، (٣١٥، ٣/٩٨)، (٣١٩، ١١١، ٢/١١٠)، (٣١٣ ــر أيض ). وانظ

أهنــم يــؤثرون الســماع علــى «) قــال المؤلــف: ١٠١نشــأة النحــو وتــاريخ أشــهر النحــاة (ص

القيــاس فــال يصــيرون إليــه إال إذا أعــوزهتم الحاجــة، وحملهــم علــى هــذا ســهولة اتصــالهم 

بجمهرة العـرب، ولكثـرهتم حـولهم قـد تعصـبوا يف روايـاهتم فـال يحملوهنـا إال عـن موثـوق 

 . »بفطرته

عراب وسـبب جـواز وهذا التغيير باب مختص باألعالم أعني الحكاية يف اإل« قال ابن جني:   )١٤(

المـبهج يف تفسـير . »ذلك فيه كثرة االستعمال له وما يكثر استعماله مغير عما يقـل اسـتعماله

 ).٦٠ص( ،أسماء شعراء ديوان الحماسة

بـين النحـويين البصـريين  اإلنصاف يف مسـائل الخـالف)، و٦٢٢، ٤١٣، ٣/٣٦٤الكتاب (   )١٥(

 المقاصد النحوية الشاهد الخامس والعشرون.  )،٢/٣٥٩والكوفيين (

  ).٢/٣٥٩اإلنصاف ()، و٦٢٢، ٤١٣، ٣/٣٦٤الكتاب (   )١٦(

 ). ٣٦١، ٢/٣٥٩اإلنصاف (   )١٧(

)، وعلــل النحــو للــوراق ٢/٢٧٦ال يعلــم قائلــه، والرجــز يف المــذكر والمؤنــث لألنبــاري (   )١٨(

ــة (ص )، وأســرار٣٨٩(ص ــاء ٢/٣٥٩)، واإلنصــاف (٢١٠العربي ــاب يف علــل البن )، واللب

 ). ٣٢٧، ١/٢١٩)، توضيح المقاصد والمسالك (١/٣٩٩واإلعراب (
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 ).٧٠المرتجل يف شرح الجمل البن الخشاب (ص   )١٩(

ــــــه (   )٢٠( ــــــرزدق يف ديوان ــــــائص (١/٣٤للف ــــــاف ٣/٣١٧)، (٢/٤٢٣)، والخص )، واإلنص

)، وشــرح ٢٧٣)، وتوجيــه اللمــع (ص٧٠(ص)، والمرتجــل يف شــرح الجمــل ٢/٣٦٥(

)، وتمهيـد ٤/١٠٠)، وشرح األلفيـة للشـاطبي (٢٣)، وشرح ابن الناظم (١/٦٧التسهيل (

ـــــة ٢٤)، والمقاصـــــد النحويـــــة، الشـــــاهد (٧/٣٢٠٨)، (١/٣٢٦القواعـــــد ( )، والخزان

 )، ويروى: (جد الحري)، و(جد الحرب). ٤/٢٩٩)، (٣/٩٦)، (١/١٣١(

 ). ٢٢٤المغني (ص   )٢١(

وتسمى أيضا ياء النَّْفس، وقد تحذف ياء المتكلم وتبقى نون الوقاية مكسورة للداللة عليها    )٢٢(

 كقراءة قوله تعالى:                     ]:بكسر ٥٤الحجر ،[

ُروِن)، ويجوز أن يكون األصل: ف بم تبشرونني؟ حذفت نون الوقاية النون خفيفة يف (ُتَبشِّ

الثانية تخفيفا الجتماع المثلين، فاتصلت الياء بنون الرفع فكسرت النون لمناسبة الياء، ثم 

حذفت الياء استغناء بالكسرة، وضعفت هذه القراءة بأن هذا الوجه ال يكون إال يف الشعر 

ين القرآن لألخفش )، معا٣٦٨اضطرارا، ونسبت هذه القراءة إلى لغة غطفان. السبعة (

)، والبحر المحيط ٢/١٩١)، الكشاف (٢/٩٠)، معاين القرآن للفراء (١/٢٣٥(

)، والنشر ٢/٢١٧)، واألمالي الشجرية (٢/٣٠)، الكشف عن وجوه القراءات (٥/٤٥٨(

 ). ٢٧٥)، اإلتحاف (٢/٣٠٢(

ـــك (   )٢٣( ـــن مال ـــة اب ـــد القواعـــد ١/١٠٠توضـــيح المقاصـــد والمســـالك بشـــرح ألفي )، وتمهي

 ). ١/٦٨)، ومعاين النحو (١/٤٨٥(

)، وكان اسـمه: (زيـد الخيـل) ألنـه كـان فارسـا ١٣٧البيت لزيد الخير الطائي يف ديوانه (ص   )٢٤(

)، والمقتضـــب ٢/٣٧٠بــــ(زيد الخيـــر) تيمنـــا، والبيـــت يف الكتـــاب ( فبدلـــه الرســـول 

 )، وشرح ابـن عقيـل٢/١٨٦)، والتذييل والتكميل (١/١٣٦)، وشرح التسهيل (١/٢٥٠(

)، والبيت يروى: (وَأْفِقُد بعَض مالي)، والُمنْيـة: اسـم للشـيء الـذي تتمنـاه وكـان ١/١١١(

رجل من بني أسد اسمه مزيد يتمنى لقاء زيد الخيـر لينـال منـه فلمـا تالقيـا طعنـه زيـد الخيـر 
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طعنة فولى هاربا، وشـاهده حـذف نـون الوقايـة يف قولـه (ليتـي) قلـيال، وقـد اتصـلت بـه يـاء 

 المتكلم. 

قالـه حينمـا أخربتـه بمـا  البيت من بحر الوافر لورقـة بـن نوفـل ابـن عـم السـيدة خديجـة    )٢٥(

، وشــاهَده أثنــاء ســفره يف تجــارة لخديجــة، والبيــت يف نتــائج الفكــر حــدث لرســول اهللا 

)، وتخلــيص الشــواهد وتلخــيص الفوائــد البــن ٢/١٨٦)، والتــذييل والتكميــل (١٥١(ص

يـة الشـاهد الخـامس والسـبعون، ولجـت أي دخلـت يف )، والمقاصد النحو١٠٠هشام (ص

اإلسالم، و(كان): تامة تكتفي بالمرفوع ويعرب فاعال وهو اسم اإلشارة (ذا)، وإذا: ظـرف 

متضمن معنى الشرط خافض لجوابه، و(ما) زائدة، والشاهد يف قوله: (ليتي) حيث حـذفت 

 ر اقرتانه بنون الوقاية. منها نون الوقاية للضرورة مع اتصالها بياء المتكلم، واألكث

 البيت ضمن ثالثة أبيات منسوبة لحارثة بن العبيد البكري وهي:    )٢٦(

ــــري ــــْيُت عم ــــي أْنَض ــــا ليتن   أال ي

 

  وهـــل ُيْجـــدي علـــيَّ اليـــوَم َلْيتـــي *

ــــى  ــــدْهِر حت ــــاُت ال ــــي حاني ــــــًة يف *  حنْتن ــــــُت َرِذّي ــــــرِ  بقي ــــــي َقْع   بيت

ـــــارُب إذ رأْوين ـــــي األق ـــــَأذَّى ب   ت

 

ـــُت  * ـــويتَبقيِ ـــوَم م ـــي الي ـــن من   وأي

)، ومنحـة الجليـل ٧٥والبيت يف كتاب (المعمرون والوصايا) ألبـي حـاتم السجسـتاين (ص   

)، والشاهد (ياليتني)، وقوله (ليتي) حيث أثبت يف األولى ١/١١٢بتحقيق شرح ابن عقيل (

ن كان نون الوقاية مع الحرف (ليت) ولم يذكرها يف الثانية، فدل ذلك على جواز األمرين وإ

 دخول النون أكثر وأولى من تركها.

 ). ١/١٣٦شرح التسهيل (   )٢٧(

 ). ٢/٣٧٠الكتاب (   )٢٨(

 ). ٧٥األلفية (ص   )٢٩(

قد تستعمل حرفا واسما، فـ(قد) الحرفية تختص بالدخول على األفعال فإن دخلت على    )٣٠(

  ماض فهي للتحقيق أي ثبوت وقوع الفعل نحو قوله تعالى:       

]، وإن دخلت على فعل مضارع فهي حرف تقليل غالبا نحو: قد ينجح ١المؤمنون: [
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 الكسالن، و(قد) الحرفية ال تتصل هبا ياء المتكلم ألهنا تختص بالدخول على األفعال. 

فلها معنيان: أحدهما: أن تكون اسما مبنيا علـى السـكون بمعنـى حسـب،  أما (قد) االسمية  

قها نـون الوقايـة بكثـرة وتسـبق بيـاء المـتكلم، ويـاء المـتكلم مضـاف إليـه فنقـول: وهذه تلح

(َقْدنِي)، ويجوز حذفها بقلة فنقول: َقِدي) وهذا النوع هو المقصود يف هذا الباب. والمعنى 

الثاين لـ(قد) أن تكون اسـم فعـل مضـارع بمعنـى أكتفـي وتكـون اليـاء المتصـلة هبـا يف محـل 

ا نون الوقاية فنقول: َقْدنِي بمعنى أكتفي وقال البعض هي اسم فعـل نصب مفعول به وتلزمه

 ماض بمعنى كفاين وجعله البعض اسم فعل أمر بمعنى ليكفني ولكنه ضعيف.

فلها ثالثـة اسـتعماالت األول: تكـون اسـم مبنـي علـى السـكون بمعنـى حسـب  * أما (قط)  

ضـاف إليـه فنقـول: َقْطنِـي علـى ويكثر معها نون الوقاية ويقل حذفها وتكـون يـاء المـتكلم م

وجه الكثرة. والثاين: تكون اسـم فعـل مضـارع بمعنـى يكفـي وتلزمهـا نـون الوقايـة قبـل يـاء 

المتكلم وتكون ياء المتكلم مفعول به السم الفعل فنقول: َقْطنِي بمعنى يكفينـي. والثالـث: 

البـا ال تكون ظرف زمان يخـتص بالجملـة االسـمية السـتغراق الماضـي وتخـتص بـالنفي غ

)، ١/٧١تتصل هبا ياء المتكلم، فال تلزمها نون الوقاية نحو مـا فعلتـه قـط. شـرح التسـهيل (

)، ورصـــف ٢٥٣)، الجنــى الـــداين (ص١٨٧، ٢/١٨٣)، (١/٢٨٦والتــذييل والتكميـــل (

 ). ٤٩١، ١/٣٣٥)، وتمهيد القواعد (٣٦٢المباين (ص

 له لعبد الملك بن مروان، والرجـز يف، قاوليس يف ديوانهرجز ينسب لحميد بن ثور األرقط،    )٣١(

)، التـــذييل ١/٧١وشـــرح التســـهيل ( )،٢٠٥ص(ونـــوادر أبـــي زيـــد  )،٢/٣٧١الكتـــاب (

  وشـــرح ) و(لحـــد)، خبـــب(ولســـان العـــرب )، ١٨٧، ٢/١٨٣)، (١/٢٦٨والتكميـــل (

ورصـف  )،١٠٨وتخلـيص الشـواهد (ص )،٢٥٣ص(والجنى الـداين  )،١/٦٤ابن عقيل (

ــاين  ــد  )،٣٦٢ص(المب ــد (وتمهي ــة)، وال٤٤٦٨، ٩/٤٤٦٥)، (٤٩١، ١/٣٣٥القواع  خزان

ـــــواهد )٧/٤٣١( )،٦/٢٤٦( )،٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٩، ٣٨٥، ٣٨٣، ٥/٣٨٢( ـــــرح ش ؛ وش

وقـدين: اسـم بمعنـى حسـب، أو اسـم  ).١/٣٥٧)، والمقاصـد النحويـة (١/٤٨٧المغني (

أبي خبيـب فعل مضارع بمعنى يكفيني، والُخَبيَبين: ويقصد هبما عبد اهللا بـن الزبيـر ويكنـى بـ
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وأخيه مصعب بن الزبير على سـبيل التغليـب والمعنـى: يكفـي نصـر هـذين الـرجلين فلـيس 

إمامنا متصفا بالبخل والجور بل هو كريم سخي، والشاهد قوله (َقِدنِي وَقِدي) حيـث أثبـت 

نون الوقاية يف األولى على وجه الجواز بكثرة، وحذفها مـن الثانيـة علـى وجـه الجـواز بقلـة 

ابن مالك، أما سيبويه فيرى لزوم نون الوقايـة مـع قـد وقـط ألهنمـا اسـمان بمعنـى وهذا رأي 

 حسب وحذفها للضرورة الشعرية كما يف البيت السابق. 

)، وانظـر أيضـا الضـرائر ومـا يسـوغ للشـاعر دون النـاثر مـن ٣٧٢، ٣٧١، ٢/٣٧١الكتاب (   )٣٢(

 ). ٦١الضرورة لآللوسي (ص

)، ومســـــلم بـــــاب (النـــــار يـــــدخلها ١٣٤، ٩/١١٦()، ٨/١٣٤)، (٦/١٣٨البخـــــاري (   )٣٣(

)، ويـروى (َقطِـي َقطِـي) بفـتح القـاف وكسـر الطـاء ٢١٨٨، ٢١٨٧، ٤/٢١٨٦الجبارون) (

وإثبات ياء المتكلم،كما يروى: َقْطنِي َقْطنِي بفتح القاف وسكون الطاء وإثبات نـون الوقايـة 

)  وقبلها ياء المتكلم، كما يروى: (َقٍط َقٍط) بفتح القاف وكسر الطـاء مـع تنوينهـا، و(َقـطُّ َقـطُّ

 بفتح القاف وتشديد الطاء مع ضمها. 

)، والتــذييل ١/١٠٧)، شــرح المفصــل (١/١٧٤لمراجعــة المســألة ينظــر شــرح التســهيل (   )٣٤(

)، وشرح ابن عقيـل ٨٩)، وشرح قطر الندى (٢/٩٦٥)، واالرتشاف (٢/٣١٧والتكميل (

)، ١/٢٨٣)، والهمــع (٢/٦٠٢لقواعــد ()، تمهيــد ا٢/١٤٨)، وتعليــق الفرائــد (١/١٢٠(

إرشاد  )،١/١٣٣بمضمون التوضيح ( التصريحو )،١/٣٥٤شرح شواهد شروح األلفية (و

 ١/٣١٧)، والنحو الوايف (١/١٣٢السالك إلى حل ألفية ابن مالك (

)، والتـذييل والتكميــل ١/١٧٣)، وشـرح التسـهيل (١/١٠٧شـرح المفصـل البـن يعـيش (   )٣٥(

 ). ٢/٦٠١قواعد ()، وتمهيد ال٢/٣١٧(

البيت لجنوب الهذلية أخت عمرو ذي الكلب بن العجالن، والبيـت يف شـعرها بالموسـوعة    )٣٦(

)، واالرتشـــاف ٢/٣١٧)، والتـــذييل والتكميـــل (١/١٧٤الشـــعرية، وشـــرح التســـهيل (

ــل (٢/٩٦٥( ــن عقي ــرح اب ــد (١/١٢٠)، وش ــق الفرائ ــد ٢/١٤٨)، وتعلي ــد القواع )، تمهي

 ). ١/٢٨٣)، والهمع (٢/٦٠٢(
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بضـم المـيم  ، و(ُمَزْيِقَيـا)ألوس بن الصامت بن قـيس بـن أصـرم األنصـاري الخزرجـي    )٣٧(

لقـب عمـرو األخيـرة:  وفتح الزاي وسكون الياء المثناة التحتية وكسر القاف وتخفيف اليـاء

بذلك؛ ألنه كان يلبس كل يوم حلتين، فإذا أمسى لقب ، القدامى بن مالك، أحد ملوك اليمن

هـو منـذر بـن امـرئ  )منذر ماء السماءو( ،اهية أن يلبسهما ثانية وأن يلبسهما غيرهمزقهما كر

القيس بن النعمان مالك الحيرة، أحد أجداد أوس ألمه، ولقب بماء السماء؛ لحسنه، أو هـو 

بـذلك أنـه كـريم الطـرفين الشـاعر لقب ألمه ماوية بنت عوف بن جشـم بـن الخـزرج. وأراد 

)، وتعليــق الفرائــد ٢/٩٦٥االرتشــاف (، مر) بــدل (منــذر)ويــروى: (عــا نســيب الجهتــين،

ــة ()، و٢/١٤٨( ــروح األلفي ــواهد ش ــرح ش ــريحوا )،١/٣٥٤ش ــيح لتص ــمون التوض  بمض

 ). ١/١٣٢وإرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك ( )،١/١٣٣(

 ). ١/١٣٢إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (   )٣٨(

  ).٢/٣٥٤األصول يف النحو (   )٣٩(

اختلــف يف روايــة هــذا الشــاهد، فــرواه ، والــربيس بــن عبــاد بــن عبــاس بــن عــوفنســب إلــى    )٤٠(

  صاحب الموشح:

مـن النفـر البـيض ( ورواه القـالي:)، وهـاب اللئـام.... *من النفر البيض الـذين إذا اعتـزوا (  

* مـن النفـر البـيض الـذين إذا انتمـوا ( ورواه الجاحظ:)، وهاب اللئام...* الذين إذا انتموا 

 الكامـل للمـربد) مـن النفـر الشـم...(: يوكـذلك رو)، وهاب الرجال حلقـة البـاب قعقعـوا

الحيــــوان ، )٢/٣٥٥األصــــول يف النحــــو (و)، ٣/١٣٠المقتضــــب ()، و١٤٧، ١/١٤٦(

ــاحظ ( ــاين (٣/٤٨٦للج ــح للمرزب ــة ()٢٤٥)، والموش ــم  ).٢/٥٣٠، والخزان ــر: اس والنف

وحلقـة بفـتح الـالم الثالثـة إلـى العشـرة،  مـنجماعة اليقع على ال مفرد له من لفظه، وجمع 

وقعقعــوا بمعنــى: ضــربوا  ،جمــع: حــالق، وحلقــة القــوم وهــم الــذين يجتمعــون مســتديرين

  .َت الحلقة على الباب ليصوِّ 

 ). من النفر البيض الذين إذا اعتزوا... وهاب اللئام....( فرواه صاحب الموشح:   )٤١(

 ). ذا انتموا... وهاب اللئام...من النفر البيض الذين إ( ورواه القالي:   
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 ). من النفر البيض الذين إذا انتموا... وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا( ورواه الجاحظ:   

األصـول يف و)، ٣/١٣٠المقتضـب (و )،١٠٣الكامـل () انظـر: من النفر الشـم...(روى: و   

الخزانـة و، )٢٤٥)، والموشـح للمرزبـاين (٣/٤٨٦الحيوان للجـاحظ (، )٢/٣٥٤النحو (

)٢/٥٣٠.(  

 ).٣٥٦، ٢/٣٥٤األصول يف النحو (   )٤٢(

  ).١/١٥٣( بمضمون التوضيح لتصريح)، وا١/٢٧٠شرح اللمحة البدرية البن هشام (   )٤٣(

 ). ١/١٤٣منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ( )،٦/١٣٩شرح أبيات مغني اللبيب (   )٤٤(

بمضـمون  لتصـريح)، وا١/١/٨٢مـع ()، واله١/٢٧٠شرح اللمحة البدرية البـن هشـام (   )٤٥(

  ).١/١٥٣( التوضيح

س بــن ٢/١٠٢)، والحماســة البصــرية (٢/٢٥٨البيــت يف أمــالي القــالي (   )٤٦( )، منســوبا لُمَضــرَّ

ــام ( ــن هش ــة الب ــرح اللمحــة البدري ــّي، وش ــِن الحــارث الُمَزنِ ــْرٍط ب ــريح)، وا١/٢٧٢ُق  لتص

 ). ١/١٤٣بن عقيل (ومنحة الجليل بتحقيق شرح ا )،١/١٥٣( بمضمون التوضيح

 ). ١/١٥٤( بمضمون التوضيح لتصريحا   )٤٧(

لرجل من بني سليم، يف بعض مصادر البيت، ويف اللسان (قصم) منسوبا لعمارة بـن راشـد،    )٤٨(

)، (األُوَلى) ٦٦) حاشية (٢١وذكره عبد العزيز الميمني يف تحقيق ديوان حميد بن ثور (ص

)، والتـذييل ١/٢٧٢)، شـرح الكافيـة الشـافية (١/١٩٣بالواو، والبيـت يف شـرح التسـهيل (

)، وتخلـيص الشـواهد وتلخـيص الفوائـد ١/١٤٥)، وشرح ابـن عقيـل (٣/٤٠والتكميل (

 ). ١٢٠)، الشاهد رقم (١/١٤٩)، والمقاصد النحوية (١٣٨(ص

)، ٢/٦٦٩)، وتمهيـد القواعـد (١/١٤٢البيتان ألبي ذؤيـب الهـذلي، يف شـرح ابـن عقيـل (   )٤٩(

)، (َيْسَتْلئُِموَن) من استألم الرجل أي لبس الألمـة وهـي الـدرع، وهـو ١/١٢٩واألشموين (

 يقصد الجنود يلبسون الألمة وهي الدروع أو السالح.

والبيـت يف  وفرسـه أو رفيقـه.أبعيـره  :ارقيَّ لَضابِئ بن الحارث الُبْرُجِمّي، والرحل: المنزل، و   )٥٠(

ــــاب ( ــــد (ص١/١٧٥الكت ــــي زي ــــوادر أب ــــث ()، والمــــ١٨٣)، ون )، ١/٣٦٩ذكر والمؤن
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)، وشـرح ٥/٢١٣)، والتـذييل والتكميـل (١/٣٦٥)، وشرح الكتـاب للسـيرايف (٢/٢٧٨(

ــاطبي ( ــة للش ــاهده ٣/١٧٣األلفي ــالا). وش ــار عــن األول إذ اءكتف ــان المعطــوف  باإلخب ك

 . إين لغريٌب هبا وقيار أيضا غريب، والتقدير: كالمعطوف عليه

، )٣/١١٢( ، والمقتضـــب)١/٧٥(، والكتـــاب )٢٣٩ص(لقـــيس بـــن الخطـــيم يف ديوانـــه    )٥١(

، )٣/١٥٢(، واألشموين )٨١٠ص(، والمغني )٣/١٣)، (٤٥، ٢/٢٠(واألمالي الشجرية 

، والشاهد قوله (نحن بما عندنا) حيث حـذف الخـرب اختصـارا )١/٢٤٥(عقيل  وشرح ابن

 والتقدير: نحن بما عندنا راضون. لداللة خرب المبتدأ الثاين عليه

) للفرزدق وليس يف ديوانه، وشرح أبيات الكتـاب للسـيرايف ١/٧٦ه سيبويه يف الكتاب (نسب   )٥٢(

)، والــرد ٧/٩٢)، (٤/٢٠٦)، والتــذييل والتكميــل (٢/٥٠)، وشــرح التســهيل (١/١٥٦(

 ). ١٣٩٠، ٣/١١٥١)، وتمهيد القواعد (٩١على النحاة (ص

ــت    )٥٣( ــن ثاب ــان ب ــه (ص لحس ــرو٣٤٢يف ديوان ــاد، وي ــاَض بالض ــاد، )، ُيع ــاَص بالص ى: ُيع

)، وشــرح ٢/٤٤والشــرخ: أول الشــباب، وُعضــُته: أعطيتــه، والبيــت يف األمــالي الشــجرية (

ــــذييل والتكميــــل (١/١٠التســــهيل ( ــــد ٢١٣، ٥/٥٥)، (٢/٨٧)، والت ــــق الفرائ )، وتعلي

 ). ٧/٣٥١٣( ،)١/٤١٨)، وتمهيد القواعد (١/٢٩٦(

  )، والمــذكر والمؤنــث ١/٧٥كتــاب ()، وال١٨٧لعمــرو بــن أحمــر البــاهلي يف ديوانــه (ص   )٥٤(

)، وشـرح الكتـاب ١/١٦٩)، وشـرح أبيـات الكتـاب للسـيرايف (٢/٢٧٩أبي بكراألنباري (

ــل (١/٣٦٥للســيرايف ( ــذييل والتكمي ــن ١/٤٢٦)، والهمــع (٤/٢٠٦)، والت ــه: (وم )، وفي

 ). ٣/١١٥١أجل الّطوّي)، وتمهيد القواعد (

 ). ٢/٢٨٠المذكر والمؤنث (   )٥٥(

 ). ٢٨٠ ،٢/٢٧٩والمؤنث ( المذكر   )٥٦(

 ). ١/٣٦٦شرح الكتاب للسيرايف (   )٥٧(

 ). ١/٧٦الكتاب (   )٥٨(

 ).٤/٢٠٥التذييل والتكميل (   )٥٩(
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 ).٤/٢٠٦التذييل والتكميل (   )٦٠(

 ). ٢/٨٧( التذييل والتكميل   )٦١(

  ).٢/٥٤٠كنز الكتاب ومنتخب األدب ()، و١/٣١٦كتاب الشعر ألبي علي الفارسي (   )٦٢(

 ). ٤/٢٠٦لتذييل والتكميل (ا   )٦٣(

 )، بدون نسبة. ٢/٢٨٠المذكر والمؤنث (   )٦٤(

أسـرار العربيـة و وفيـه (بيـع) بـدل (بـوع)،)، ١٧١يف ملحقات ديوان رؤبـة بـن العجـاج (ص   )٦٥(

اللمحة يف شرح و)، ٢٣٣ابن النّاظم (صشرح و)، ٢/٦٠٥وشرح الكافية الشافية ()، ٩٢(

ـــيص الّشـــواهد  )،١/٣١٨الملحـــة ( ـــل (٤٩٥(وتخل ـــن عقي )، والمقاصـــد ١/٤٥٧)، واب

وعـدة السـالك إلـى أوضـح )، ٢/٦٣)، واألشـموينّ (٦/٣٧)، والهمـع (٢/٥٢٤ة (يالنحو

 ). ٢/١٣١المسالك (

 . )٢/٥٣٨أمالي ابن الشجري (   )٦٦(

)، والكتـاب ٣/٣٥٢)، والعـين بـاب الهـاء مـع الـالم (٢٤ألبي زبيـد الطـائي يف ديوانـه (ص   )٦٧(

ــــب٣/٢٦١( ــــول (٤/٣٢( ،)١/٢٣٥( )، والمقتض ــــناعة ٣/٣٢٧)، واألص ــــر ص )، وس

 ). ٨/٣٨٣٧)، وتمهيد القواعد (٢/٥٣٨)، واألمالي الشجرية (٢/٤٠٩اإلعراب (

 . )١/٥٠( ، المقدمةالعين   )٦٨(

 . )٣/٣٥٢( ،العين   )٦٩(

 ). ٧لعمر بن أبي ربيعة يف ديوانه (ص   )٧٠(

) مبحثا سماه (البد ١٨دون الناثر) (صجعل األلوسي يف كتابه (الضرائر وما يسوغ للشاعر    )٧١(

 للضرورة من وجه تخرج عليه). 

 ). ١/٣٢الكتاب (   )٧٢(

)، وسنن أبي داود باب مـا يقـال مـن الـدعاء ١/٣٥٠صحيح مسلم باب ما يقال يف الركوع (   )٧٣(

 ). ١/٢٣١يف الركوع والسجود (

ــذييل والتكميــل (   )٧٤( المقاصــد والمســالك  )، وتوضــيح٣/٣٠٦ال يعلــم قائلــه، والبيــت يف الت
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)، وتمهيــد ٢/١١٧شــرح ألفيــة ابــن مالــك للشــاطبي ( )،١/٤٨٩بشــرح ألفيــة ابــن مالــك (

 ). ١/٣٩٩)، والهمع (١/٢٠٩)، وشرح األشموين (٩٠٥، ٢/٨٧٨القواعد (

 أي الحال الممتنع كوهنا خربا.    )٧٥(

 ). ١/٤٠٢الكتاب (   )٧٦(

 ). ٢/٢٩١شرح الكتاب للسيرايف (   )٧٧(

 ت المسألة: يقصد بي   )٧٨(

يـَف لِ خيُر اقتِرابي من المـْولى َح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِرًض

  وَشرُّ ُبْعِدَي عنُْه وهو َغضـبانُ *
 

 سبق تخريجه.    )٧٩(

 ). ١/٥٦٥المقاصد النحوية (   )٨٠(

  ).١/١١٨سر صناعة اإلعراب (   )٨١(

 ).٢/٩٥٣شرح الكافية الشافية (   )٨٢(

)، اتفاق المباين وافـرتاق ٣/٢٤٤يل (ينسب لعبد المطلب بن هاشم، والبيت يف شرح التسه   )٨٣(

  ).٢/٥١٦همع ()، وال٧/٣٢٠٦)، وتمهيد القواعد (١٩١المعاين (ص

 ).٤/١٨١٨االرتشاف (   )٨٤(

  ).٧/٣٢٠٦تمهيد القواعد (   )٨٥(

 وقد أضيف (آل) إلى غير عاقل يف قول الفرزدق:    )٨٦(

  التقريب مـن آل أعوجـا دبزسوى  *  هنجــوت ولــم يمــنن عليــك طالقــ

  عمر بن أبي ربيعة: وقولغير عاقل،  وهو اسم فرس )أعوجـ(ضافه لفأ  

ـــ ـــن آِل ُنْع ـــرُ َأمِ ـــَت غـــاٍد َفُمبكِ   ٍم َأن

 

ـــــرُ  * ـــــٌح َفُمَهجِّ ـــــٍد َأم رائِ ـــــداَة َغ   َغ

شـرح و )،٢/٩٥٥شـرح الكافيـة الشـافية ( .عاقـل امرأةعلى وهو علم  )معُ نـ(لفأضاف (آل    

ــاجي (ص ــهاب الخف ــواص للش ــ )،٤٤درة الغ ــاطبي والمقاص ــة للش ــرح األلفي ــافية ش د الش

 ). ١٠/٥٠٣٠)، وتمهيد القواعد (١/١٤(

 ).٤٣درة الغواص للشهاب الخفاجي (صشرح    )٨٧(
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فيبنى على الضم إن كانت الضمة عالمة رفعه، وال ينون، وحجـتهم يف بنـاء المنـادى المفـرد    )٨٨(

ــل المنــادى العلــم مب ــه بمنزلــة مرفــوع مــا ال ينصــرف فلحقــه، وقي نــي علــى الضــم العلــم أن

لمضارعته لألصوات، وقيل لقلة تمكنه ولوقوعه موقـع الضـمير. ينظـر الضـرائر ومـا يسـوغ 

)، ومــا يجــوز للشــاعر مــن الضــرورة للقــزاز القيــرواين ٢٧٨، ٢٨٦للشــاعر دون النــاثر (ص

 ). ١٥٦(ص

 )، بدون نسبة. ٨١الجمل يف النحو للخليل (ص   )٨٩(

)، ٤/٢١٤)، والمقتضـب (٢/٢٠٢، والكتـاب ()٢٣٧لألحوص األنصاري يف ديوانه (ص   )٩٠(

 ). ١/٢٥٣)، والمسائل البصريات (١/٥٨٩)، والمسائل البصريات (٢٢٤(

 ). ٢٨٦الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لآللوسي (ص   )٩١(

)، وقيل لكعب بن مالك األنصاري، وقيل لحسان يف ١٣٢لعبد اهللا بن رواحة يف ديوانه (ص   )٩٢(

 ده:، وبعرثاء حمزة 

  َعلــــى َأَســــِد اِإلَلــــِه َغــــداَة قــــالوا

 

  ؟َأَحمــــَزُة َذلـِـــَك الَرُجــــُل الَقتيــــُل  *

ولم أعثر عليه يف ديوان حسـان، ولكنـه مثبـت يف شـعره بالموسـوعة الشـعرية ضـمن خمسـة      

 ). ٥/٢٥٨٥)، وتمهيد القواعد (١/٢٠٨)، والمزهر٥/١٦أبيات، والبيت يف المخصص (

أْعَوَلِت المرأة إعـواًال، وهـو شـّدة رفع الصوت بالبكاء، الصحاح (عول). و الَعْوًل والَعْوَلُة:   )٩٣(

 ، العين (عول).بكاءالصياِحها عند 

 الصحاح (بكى).    )٩٤(

 العين (بكى).    )٩٥(

  ).٤/٩٠( المخصص   )٩٦(

 )،٣/٣١٩)، والخصـائص (١/٥٤)، والكامـل (٢/٢٠٠ال يعرف قائله، والبيت يف المقتضب (   )٩٧(

)، والبيـت بـه أكثـر مـن شـاهد، فالشـاعر ٤/٤٧٦٣)،وتمهيد القواعـد (١٩٧٨، ٥/١٩٧٦(

حرك نون (عن)، ووصل همـزة القطـع يف (أجبلهـا)، وأضـاف الجمـع (أوديـة) إلـى المفـرد 

 (باسم) والقياس: (بأسماء أودية). 
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 ). ٣/٣١٩الخصائص (   )٩٨(

  ).١٠/٦٨٠٦شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم (   )٩٩(

اه واْنَتقاه: اختاره«سان نقا: يف الل   )١٠٠(  . »وَأنقاه وَتنَقَّ

والمحكــم والمحــيط األعظــم (نقــى)، ولســان  )،٢٤٦(ص للجــواليقي شــرح أدب الكاتــب   )١٠١(

 العرب والتاج (نوق). 

 )، واللسان (نوق). ٦/٥٧١المحكم والمحيط األعظم (نوق) (   )١٠٢(

 هذه المسألة هي ظاهرة صوتية.    )١٠٣(

 ). ٢/٤٢٠نصاف للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد بتصرف يسير (االنتصاف من اإل   )١٠٤(

) منسـوبا ٦/٤٠الحيـوان ()، و٤٢٠ ،٢/٤١٩اإلنصـاف ()، و٣١٨ ،٢/٣١٧الخصائص (   )١٠٥(

، الزبرقـان بـن بـدرونسـب إلـى  )٣٧٥ ،٢/٢٥٩المرتضـى (وأمـالي  إلى خالد بن الطيفـان،

لعدم صـحة  »أنفه«للعطف علىيصح  اله فإن »وعينيه« : قولهوالبيت به شاهد نحوي آخر يف

تسلط العامـل (يجـدع) علـى المعمـول (وعينيـه) إذ العـين ال تجـدع وإنمـا تفقـأ، فالبـد مـن 

مفعــوال بــه لفعــل محــذوف فيكــون  )عينيــه تقــدير فعــل عامــل يناســب المعنــى وهــو (ويفقــأ

 قة. ية السابعلى جملة الفعله معطوفة هذ الفعلية جملةتكون الو ،ويفقأ عينيه: تقديره

 ).٣١٨ ،٢/٣١٧الخصائص (   )١٠٦(

 ). ١٠٩أمالي المرتضى (ص   )١٠٧(

نزهة األعين النواظر يف علم الوجوه والنظائر وانظر أيضا  )،٢/٢٦٠( اإلبانة يف اللغة العربية   )١٠٨(

 ).١٨٩(ص

 ). ٥٩ثالثة كتب يف األضداد لألصمعي وللسجستاين والبن السكيت (ص   )١٠٩(

)، واإلبانـة يف ٨/٩٤)، والصحاح (بلى)، والخزانـة (٥٠انه (صلزهير بن أبي سلمى يف ديو   )١١٠(

 ). ٢/٢٦١اللغة العربية (

 ). ١٠٩شرح ديوان زهير بن أبي ُسامى صنعة ثعلب (ص   )١١١(

 ). ٢١شرح ديوان زهير لألعلم الشنتمري (ص  )١١٢(
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 العين (هنل).    )١١٣(

 تمامه:    )١١٤(

ــــ ــــُن الطَّ اعِ الطَّ ـــــُل  *  ىَم الــــَوغَ وْ ْعنَــــَة َي ـــــنْ مِ َينَْه ـــــا األَ َه ـــــُل النَّاِه   ُل َس

)، واالقتضـاب يف ١/٥٣٩والبيت للنابغة يف زيادات الديوان، وغريب الحديث البن قتيبـة (  

)، واألساس والتاج (هنل)، واألسل: نبات له أغصان كثيرة بال ورق ٣/١٨٠أدب الكتاب (

 ال يكاد ينبت إال يف موضع ماء أو قريب من الماء. 

)، وكتاب األلفاظ البن السكيت ٢/١٠١٧)، (١/٥٣٢نه، وجمهرة اللغة (لألخطل يف ديوا   )١١٥(

)، ٣/٣٣)، بـاب الحيـاض (١/٤٥٤)، والمخصـص (العطـش) (١/٣٣٥باب (العطش) (

 ). ٦/٨والخزانة (

 هتذيب اللغة (هنل).    )١١٦(

 الصحاح (هنل).    )١١٧(

 اللسان (هنل).    )١١٨(

  ).١/٥٣٨غريب الحديث البن قتيبة (   )١١٩(

 الموضع جاء فيه لفظ واحد بمعنيين مختلفين، وهو مايسمى يف علم البالغة بالجناس. هذا    )١٢٠(

 اللسان (ربو).    )١٢١(

 األساس (ربو).    )١٢٢(

 اللسان (ربو).    )١٢٣(

 السابق.    )١٢٤(

 ). ٢/٤٨٣العين (ربو)، وانظر أيضا مقاييس اللغة (   )١٢٥(

م ودواء كـالم العـرب مـن الكلـوم شمس العلو)، و١/٤١٧البيت بال نسبة يف مجمل اللغة (   )١٢٦(

ــل المشــرف مــن  ).٤/٢٣٩١( ــع وقي ــاع: المرتف ــين العــيش، والَيَف ــه: رغــد الِخصــب ول َرفَّ

 األرض والجبل. 

 ). ٣٠٢دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصالح، (ص   )١٢٧(
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ــة األدب (   )١٢٨( ــاء ( )،٣/١٣٦خزان ــاب اله ــيط ب ــم الوس ــاجم ٢/١٠٠١المعج ــة المع )، وتكمل

  ).١١/٢٩(هوى) (

  ).٣٠٥الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي (ص   )١٢٩(

 )،٢/٦٩١)، واإلنصـاف (١/٧٢)، والمنصـف (٢/٢٥٩)، والخصائص (١/٣٨٨الكتاب (   )١٣٠(

)، والبيت به شاهد نحـوي يف قولـة: (لـوالي) حيـث وقـع ١٠/٣٣٣)، (٥/٣٣٦والخزانة (

اء والكاف بعـد لـوال واختلفوا يف موضع اليضمير الخفض المتصل (ياء المتكلم) بعد لوال 

 وقـال األخفـش الكـاف واليـاء يف ،فقال سيبويه، موضعه جـّر، وحكـاه عـن الخليـل ويـونس

 ، والبيت به شاهد آخر وهو حذف الالم من جواب (لوال) والتقدير: (لطحت).موضع رفع

 العين، والتهذيب باب الهاء والتاء (هتمل)، والصحاح (هتمل).    )١٣١(

 . جمهرة اللغة (هتمل)   )١٣٢(

)، والزاهـر ١٤٦)، ومقاييس اللغة (هـنم)، وفقـه اللغـة وسـر العربيـة (٣٢٠ديوان الكميت (   )١٣٣(

 ). ٧١تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ()، و١/٣٦٣(

 ). ٥٣٥تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (ص   )١٣٤(

 ). ٣/٣١٩الخصائص (   )١٣٥(

 إشارة إلى قوله تعالى:    )١٣٦(            ] :٣٥إبراهيم .[ 

 ). ٢/٧٨معاين القرآن للفراء (   )١٣٧(

ـاد  َرةِض َخ    )١٣٨( خص وزيـادة التـاء، بَِفْتح اْلَخاء َوكسر الضَّ ـاد مـن النََّبـات الـرُّ َواْلخضـر بَِكْسـر الضَّ

 الغض.

ولـم  ) منسوبا لألنصاري، ويف اللسان (مول) لحسان،١/٤٥٧المذكر والمؤنث لألنباري (   )١٣٩(

 أعثر عليه يف ديوانه. 

  ).١/٥٤٨إيضاح شواهد اإليضاح (   )١٤٠(

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  أمحد حممد عبد العزيز عالمد. 

  

١٤٧ 

 المصادر والمراجع قائمة

 

حارّي، تحقيق -  عبد الكـريم خليفـة، نصـرت  :اإلبانة يف اللغة العربية، سلمة بن مسلم الَعويتّ الصُّ

عبــد الــرحمن، صــالح جــرار، محمــد حســن عــواد، جاســر أبــو صــفية، وزارة الــرتاث القــومي 

 م. ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠والثقافة، سلطنة عمان، 

 :تحاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشرة، الدمياطي الشهير بالبناء، صـححه وعلـق عليـهإ - 

 عبد الحميد أحمد حنفي.  :علي محمد الضباع، نشره

مباين وافرتاق المعـاين، سـليمان بـن بنـين بـن خلـف بـن عـوض، تقـّي الـدين، الـدقيقي، اتفاق ال - 

 - هـــ١٤٠٥تحقيــق: يحيــى عبــد الــرؤوف جــرب، الناشــر: دار عمــار بــاألردن، الطبعــة األولــى، 

 م. ١٩٨٥

رجـب عثمـان محمـد، طبعـة  :ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألبي حيان األندلسي، تحقيق - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة األولى،  ،الخانجي بالقاهرة

محمـد بـن  :إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالـك، برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد، تحقيـق - 

 -هـــ ١٤٣٠عــوض الســهلي، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة، 

 م.  ٢٠٠٩

هــ ١٤١٩دار الكتـب العلميـة،  محمد باسل عيون السود، :أساس البالغة، للزمخشري، تحقيق - 

 م. ١٩٩٨ -

أسرار العربية، أبو الربكات، كمال الدين األنباري، الناشـر: دار األرقـم بـن أبـي األرقـم، الطبعـة  - 

 م. ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،األولى

أحمـد بـن سـعيد قشـاش، عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة  :إسفار الفصيح، للهـروي، تحقيـق - 

 هـ. ١٤٢٠نورة، اإلسالمية بالمدينة الم

ــراج -  ــن الس ــو، الب ــول يف النح ــق ،األص ــروت،  :تحقي ــالة، بي ــة الرس ــي، طبع ــين الفتل ــد الحس عب

 هـ.١٤٠٥
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مصطفى السقا، حامد عبد المجيـد، دار  :االقتضاب يف شرح أدب الُكتاب، للبطليوسي، تحقيق - 

 م. ١٩٩٦الكتب المصرية، 

 م. ١٩٩٨ة، مكتبة لبنان ناشرون، فخر الدين قباو :األلفاظ، البن السكيت، تحقيق - 

 ألفية ابن مالك، طبعة مكتبة الرتاث اإلسالمي، بدون تاريخ. - 

 هـ.١٤٢٨ألفية ابن مالك، تحقيق سليمان عبد العزيز العيوين، مكتبة دار المنهاج بالرياض،  - 

 -هـــ ١٤٢٧البــن الشــجري، تحقيــق محمــود الطنــاحي، مكتبــة الخــانجي،  ،األمــالى الشــجرية - 

 م. ٢٠٠٦

أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القالئد)، للشريف المرتضـى علـي بـن الحسـين الموسـوي  - 

محمد أبو الفضـل إبـراهيم، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب العربيـة (عيسـى البـابي  :يققالعلوي، تح

 م. ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣الحلبي)، الطبعة األولى، 

محمد محي الـدين عبـد الحميـد، طبعـة  :تحقيقمسائل الخالف ومعه االنتصاف،  اإلنصاف يف - 

 هـ.١٤٠٧بيروت، 

أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك البــن هشــام، ومعــه عــدة الســالك إلــى تحقيــق أوضــح  - 

 هـ. ١٤٢٩ -م ٢٠٠٨لمحمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت،  ،المسالك

 الحديثة بالرياض.  البحر المحيط، ألبي حيان الغرناطي، مطابع النصر - 

 تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، الطبعة األولى، دار مكتبة الحياة.  - 

مصـطفى  :دم لـهتثقيف اللسان وتلقيح الجنان، أبو حفص عمر بن خلف بـن مكـي الصـقلي، قـ - 

 م. ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠القادر عطا، دار الكتب العلمية، عبد

عبــاس مصــطفى الصــالحي، دار  :البــن هشــام، تحقيــق تخلــيص الشــواهد وتلخــيص الفوائــد، - 

 م. ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الكتاب العربي، الطبعة األولى، 

 حسن هنداوي، طبعة دار كنوز إشبيلية، الرياض.  :التذييل والتكميل، ألبي حيان، تحقيق - 

السـيد  :تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، صالح الدين خليل بن أيبـك الصـفدي، تحقيـق - 

الدكتور رمضان عبـد التـواب، الناشـر: مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، الطبعـة  :اوي، مراجعةالشرق

 م. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧األولى، 
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التصــريح بمضــمون التوضــيح، الشــيخ خالــد بــن عبــد اهللا بــن أبــي بكــر بــن محمــد الجرجــاوّي  - 

وطبعـة  ،م٢٠٠٠ - هــ١٤٢١ ،لبنـان، الطبعـة األولـى - بيروت -األزهري، دار الكتب العلمية 

 أخرى لدار الفكر. 

ى،  :تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، للدماميني، تحقيق -  هــ ١٤٠٣محمد عبد الرحمن المفـدَّ

 . م١٩٨٣ -

ــ  -  : ٨ -  ١تكملة المعاجم العربية، المؤلف: رينهارت بيرت آن ُدوِزي، نقله إلـى العربيـة وعلـق عليـه: ج

ــليم النَعيمــي جـــ  ــد َس ــة، الطبعــة : جمــال ا١٠، ٩محمَّ ــاط، وزارة الثقافــة واإلعــالم العراقي لخي

 م. ٢٠٠٠ - م١٩٧٩األولى، من 

 ،علي فاخر وآخـرون، الطبعـة األولـى :تمهيد القواعد على تسهيل الفوائد لناظر الجيش، حققه - 

 هـ. ١٤٢٨دار السالم، 

 -هـــ ١٤٢٨فـايز زكـي محمــد ديـاب، طبعـة دار السـالم،  :توجيـه اللمـع، البـن الخبــاز، تحقيـق - 

 م. ٢٠٠٧

محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العربــي بيــروت،  :هتــذيب اللغــة، لألزهــري، تحقيــق - 

 م. ٢٠٠١

عبـدالرحمن سـليمان، الكليـات  :توضيح المقاصد والمسالك شرح األلفية، للمـرادي، تحقيـق - 

 م. ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األزهرية، 

ن السكيت، نشرها: أوغـت هفنـر، المكتبـة ثالثة كتب يف األضداد لألصمعي وللسجستاين والب - 

 م.١٩١٢ ،بيروت ،الكاثوليكية

ــدد  -  ــورد الع ــة الم ــي، مجل ــي العش ــيبويه عل ــاب س ــائز يف كت ــنة ١الج ــة اآلداب ٢٠٠٠، س م، كلي

 بالقيروان تونس. 

الجمــع بــين لغتــين يف بيــت مــن الشــعر، للباحــث، بحــث مقبــول للنشــر بمجلــة العلــوم العربيــة  - 

 م. ٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠ ،جامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةواالجتماعية بال

فخـر الـدين قبـاوة، الطبعـة الخامسـة،  :الجمل يف النحو، للخليل بن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق - 

 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦
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علـي محمـد البجـادي، مطبعـة هنضـة مصـر للطباعـة  :جمهرة أشعار العرب، ألبي زيـد، تحقيـق - 

 والنشر والتوزيع. 

 م. ١٩٨٧رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين بيروت،  :هرة اللغة، البن ُدريد، تحقيقجم - 

فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضـل، دار  :الجنى الداين يف حروف المعاين، للمرادي، تحقيق - 

 م. ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣لبنان، الطبعة األولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

 هـ. ١٤٢٤لكتب العلمية بيروت، الحيوان، للجاحظ، دار ا - 

عبــد الســالم هــارون. مطبعــة  :لســان العــرب، للبغــدادي، تحقيــق ،ولــب لبــاب ،خزانــة األدب - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،الخانجي

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،محمد علي النجار، الهيئة المصرية :الخصائص، البن جني، تحقيق - 

 -هـ ١٣٧٩ ،دراسات يف فقه اللغة، صبحي إبراهيم الصالح، دار العلم للماليين، الطبعة األولى - 

 م. ١٩٦٠

شـوقي ضـيف، مطبعــة  :عـادل ســليمان جمـال، مراجعـة :ديـوان األحـوص األنصـاري، تحقيـق - 

 م. ١٩٩٠ -هـ ١٤١١الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

بيــروت،  ،محمــد ناصــر الــدين، دار الكتــب العلميــةمهــدي  :ديــوان األخطــل، شــرحه وقــدم لــه - 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

ــت  -  ــن ثاب ــوان حســان ب ــر،  :، تحقيــقدي ــة بمص ــة الرحماني ــوقي، المطبع ــرحمن الربق ــد ال عب

 م. ١٩٢٩ -هـ ١٣٤٧

 وليم بن الورد الربوسي. دار ابن قتيبة بالكويت.  :جمع وترتيبديوان رؤبة بن العجاج،  - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦حمدو طماس، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية،  :يقديوان زهير، تحق - 

أحمـد مختـار الـربزة، دار المـأمون للـرتاث، الطبعـة األولـى،  :ديوان زيد الخيل الطائي، تحقيق - 

 م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

وليـد قصـاب، دار العلـوم للطباعـة والنشـر،  :ديوان عبد اهللا بـن رواحـة ودراسـة شـعره، تحقيـق - 

 م. ١٩٨١ -هـ ١٤٢١
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 حسين عطوان، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.  :ديوان عمرو بن أحمر الباهلي، تحقيق - 

 عبد اهللا الصاوي، طبعة المكتبة التجارية بمصر. :ديوان الفرزدق، تحقيق - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،على فاعور، طبعة بيروت :ديوان الفرزدق، تحقيق - 

 م. ٢٠٠٠بيروت، الطبعة األولى،  ،محمد نبيل طريفي، دار صادر :ديوان الكميت، تحقيق - 

الــرد عــل النحــاة، البــن َمَضــاء، تحقيــق: الــدكتور محمــد إبــراهيم البنــا، دار االعتصــام، الطبعــة  - 

 م. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩األولى، 

أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم  :رصف المباين يف شـرح حـروف المعـاين، للمـالقي، تحقيـق - 

 م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٣٢ بدمشق،

حــاتم الضــامن، مؤسســة  :الزاهــر يف معرفــة معــاين كلمــات النــاس، أبــو بكــر األنبــاري، تحقيــق - 

 م. ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الرسالة، 

ــق -  ــي، تحقي ــن جن ــراب، الب ــناعة اإلع ــر ص ــة :س ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــن هن ــروت ،حس  ،بي

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

ثين، طبعة دار الفالح للبحث العلمـي وتحقيـق الـرتاث، عدد من الباح :سنن أبي داوود، تحقيق - 

 م. ٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧مصر، 

نصـر اهللا عبـد الـرحمن نصـر اهللا،  :شذا العرف يف فن الصرف، الشيخ أحمد الحمالوي، تحقيق - 

 مكتبة الرشد بالرياض. 

ف محمـد علـي الـريح هاشـم، مراجعـه: طـه عبـد الـرءو :شرح أبيات سيبويه، للسيرايف، تحقيـق - 

 -هـــ ١٣٩٤ســعد، مكتبــة الكليــات األزهريــة، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع بالقــاهرة، 

 م. ١٩٧٤

 بيروت.  ،مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي :شرح أدب الكاتب، للجواليقي، قدم له - 

حاشـية شرح األشموين على ألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابـن مالـك، ومعـه  - 

 الصبان، ومعه شرح الشواهد للعيني، طبعة عيسى الحلبي بمصر.

عبـد الـرحمن السـيد، محمـد بـدوي المختـون، دار هجـر،  :شرح التسهيل، البن مالك، تحقيـق - 

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ،الطبعة األولى
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 :شرح درة الغواص يف أوهام الخواص، أحمد بن محمد الشهاب الخفـاجي المصـري، تحقيـق - 

 م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بيروت،  ،لحفيظ فرغلي علي قرين، دار الجيلعبد ا

 هـ. ١٣٢٣شرح ديوان زهير بن أبي ُسْلمى لألعلم الشنتمري، المطبعة الحميدية المصرية،  - 

ــْلمى صــنعة ثعلــب، مطبعــة دار الكتــب المصــرية -  ــي ُس ــن أب ــر ب ــوان زهي  -هـــ ١٣٦٣ ،شــرح دي

 م. ١٩٤٤

أحمد ظـافر كوجـان، وعليـه تعليقـات الشـيخ محمـد  :تحقيقشرح شواهد المغني، للسيوطي،  - 

 م. ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦محمود ابن التالميد الرتكزي الشنقيطي، الناشر: لجنة الرتاث العربي، 

علـي  :شرح شواهد شروح األلفية (المقاصـد النحويـة)، للعينـي علـى هـامش الخزانـة، تحقيـق - 

 م.٢٠١٠ -ـ ه١٤٣١فاخر وآخرين، طبعة دار السالم بالقاهرة، 

دار  ،الـدين يشرح ابن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك، ومعـه كتـاب منحـة الجليـل، لمحمـد محـ - 

 هـ.١٤٠٠ ،الرتاث

 محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة دار الفكر.  :شرح قطر الندى، البن هشام، تحقيق - 

 ،جامعـة أم القـرىعبـدالمنعم أحمـد هريـدي، طبعـة  :شرح الكافية الشافية، البن مالك، تحقيق - 

 م.١٩٨٢ - هـ١٤٠٢

أحمد حسـن مهـدلي، وعلـي سـيد علـي، دار  :شرح كتاب سيبويه، ألبي سعيد السيرايف، تحقيق - 

 م.٢٠٠٨الكتب العلمية، 

صـالح  :شرح اللمحة البدرية يف علم العربية ألبي حيان، تأليف ابـن هشـام األنصـاري، تحقيـق - 

اي، دار مرجان للطبعة بالقاهرة، ا  م. ١٩٨٤ ،لطبعة الثانيةروَّ

 م. ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢إميل بديع يعقوب، الطبعة األولى،  :شرح المفصل، البن يعيش، تحقيق - 

محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب  :شــرح ابــن النــاظم علــى األلفيــة، بــدر الــدين، تحقيــق - 

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠العلمية، 

ــد اهللا  :وان الحميــري، تحقيــقشــمس العلــوم ودواء كــالم العــرب مــن الكلــوم، نشــ -  حســين عب

دار  –العمري، مطهر بن علـي اإليريـاين، يوسـف محمـد عبـد اهللا، دار الفكـر المعاصـر بيـروت 

 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دمشق،  ،الفكر
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أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، تحقيق - 

 م. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧للماليين، 

مصطفى البغا، طبعة دار طـوق  :محمد زهير بن ناصر الناصر، تعليق :حقيقتصحيح البخاري،  - 

 هـ. ١٤٢٢ ،النجاة، الطبعة األولى

 بيروت.  ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العربي :صحيح مسلم، تحقيق - 

للطباعـة والنشـر،  السـيد إبـراهيم محمـد، دار األنـدلس :ضرائر الشـعر، البـن عصـفور، تحقيـق - 

 م. ١٩٨٠

الضــرائر ومــا يســوغ للشــاعر دون النــاثر، لآللوســي، المكتبــة العربيــة ببغــداد، المطبعــة الســلفية  - 

 م. ١٩٢٢ -هـ ١٣٤١بمصر، 

- هــ١٤٠١ ،محمد عبدالعزيز النجار :ضياء السالك إلى أوضح المسالك، البن هشام، تحقيق - 

 م، بمصر.١٩٨١

يف بيت من الشعر عرضا ودراسة (نحوية، صرفية داللية) بحث منشـور ظاهرة الجمع بين لغتين  - 

ــة،  بمجلــة الجامعــة اإلســالمية للغــة العربيــة والعلــوم االجتماعيــة، العــدد الثالــث، الســنة الثاني

 هـ، النسخة اإللكرتونية. ١٤٤٠جمادى األولى 

ــدينوري، تحقيــق -  ــة ال ــن قتيب ــد اهللا الجبــوري، مطبعــة  :غريــب الحــديث، الب بغــداد،  ،عــاينالعب

 م. ١٩٩٧

ياســين األيــوبي، المكتبــة  :فقــه اللغــة وأســرار العربيــة، أبــو منصــور الثعــالبي، شــرحه وقــدم لــه - 

 م. ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٦العصرية، 

محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار الفكــر بالقــاهرة،  :الكامــل يف اللغــة واألدب، للمــربد، تحقيــق - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧

 م.١٩٩١-هـ ١٤١١ ،بيروت ،عبد السالم هارون، طبعة الجيل :تحقيق الكتاب، لسيبويه، - 

الـدكتور محمـود  :كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب، أبو علي الفارسّي، تحقيـق - 

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، الطبعة األولى، 
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ل يف وجـوه التأويـل، للزمخشـري، مكتبـة الحلبـي الكشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـ - 

 م. ١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧بالقاهرة، 

 :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهـا وحججهـا، مكـي بـن أبـي طالـب القيسـي، تحقيـق - 

 م. ١٩٨١ -هـ ١٤٠١بيروت، الطبعة الثانية،  ،محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة

  ول مـن النسـخة الكـربى)، ألبـي إسـحاق إبـراهيم بـن كنز الكتاب ومنتخـب اآلداب (السـفر األ - 

أبي الحسن الفهري المعروف بالبونسي، تحقيق: حياة قارة، الناشر: المجمع الثقايف، أبو ظبـي، 

 م. ٢٠٠٤

الالمع العزيزي شرح ديون المتنبي، ألبي العالء المعري، تحقيق محمـد سـعيد الولـوي، مركـز  - 

 م. ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩سالمية، الملك فيصل للبحوث والدراسات اإل

عبد اإلله النبهان، دار الفكر بدمشق، الطبعة  :اللباب يف علل البناء واإلعراب، العكربي، تحقيق - 

 م. ١٩٩٥ - هـ١٤١٦األولى، 

 لسان العرب، البن منظور محمد بن مكرم األنصاري، طبعة دار المعارف بمصر. - 

نصــاري، دار صــادر بيــروت، الطبعــة الثالثــة، لســان العــرب، البــن منظــور محمــد بــن مكــرم األ - 

 هـ. ١٤١٤

اللمحة يف شـرح الملحـة، لمحمـد بـن الحسـن الصـايغ، تحقيـق إبـراهيم بـن سـالم الصـاعدي،  - 

 هـ. ١٤٢٤عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 

 :و الفتح عثمـان بـن جنـي الموصـلي، تحقيـقالمبهج يف تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة، أب - 

مروان العطيـة، شـيخ الراشـد، دار الهجـرة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، دمشـق، الطبعـة األولـى، 

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

زهيــر عبــد المحســن ســلطان، مؤسســة الرســالة بيــروت،  :مجمــل اللغــة، البــن فــارس، تحقيــق - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

محمـد عبـد الخـالق عضـيمة، وزارة األوقـاف  :ر األنبـاري، تحقيـقالمذكر والمؤنث، ألبـي بكـ - 

 م.١٩٨١ - هـ١٤٠١المصرية، 
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عبد السالم عبد الشـايف  :المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي، تحقيق - 

 هـ. ١٤٢٢ ،بيروت، الطبعة األولى ،محمد، دار الكتب العلمية

عبدالحميـد هنـداوي، دار  :ن سيده علي بـن إسـماعيل، تحقيـقالمحكم والمحيط األعظم، الب - 

 م.٢٠٠٠الكتب العلمية بيروت، 

هيم جفـال، اخليـل إبـر :المخصص، البن سيده علي بـن إسـماعيل اللغـوي األندلسـي، تحقيـق - 

 م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧طبعة دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، 

الخــالق عضــيمة، مراجعــة: رمضــان محمــد عبــد المــذكر المــذكر، أبــو بكــر األنبــاري، تحقيــق:  - 

لجنة إحياء  -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة  -التواب، طبعة وزارة األوقاف عبد
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* * * 
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