
 

٣٩٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

املقدمة

محمد وعلى الھ الطاھرین واصحابھ أجمعین.

اما بعد:

فان اللغة العربیة لغة شرفھا هللا بأن جعلھا لغة كتابھ المنزل على خاتم أنبیائھ، 

صدق نبوة الصادق المصدق، ورفع شأنھا بأن جعل القرآن العربي معجزة ودلیالً على

واتمَّ فضلھ علیھا وعلى أھلھا بأن تكفل ھو سبحانھ بحفظ القرآن الكریم الذي بحفظھ 

ُحفظت اللغة العربیة إلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا، من أجل ذلك فإن طلب علوم 

ة. العربیة واجب، وتعلیمھا فضل، وخدمتھا ِعزَّ

لھ ذلك حتى یفھم لغة القوم التي نزل بھا ومن أراد فھم كتاب هللا فلن یكون 

وبعرف أسالیبھم وطرائقھم في طَْرق معانیھم، وأھمُّ مصدر یعیننا على فھم كتاب هللا بعد 

ُسنَّة نبیھ صلى هللا علیھ وعلى آلھ وسلَّم ھھ الشعر الجاھلي، ھذا اإلرث اللغوي الكبیر 

في سبیل الحفاظ علیھ وتقلھ إلى الذي عرف أھمیتھ علماؤنا األوائل فبذلوا جھداً مضنیاً 

األجیال الالحقة، ونحن ندین لھم بذلك.

وبعد اطالعي على شعر درید وجدت أنھ یكاد یستوعب كل األسالیب التي 

تتضمنھا الدراسات اللغویة.

ویقع البحث في سبعة مباحث نحویة ھي (االستفھام، والنفي، واالستثناء، 

والتأخیر).والشرط والتوكید والنداء والتقدیم



 

٣٩٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

دريد بن الصّمَّة

متهيد:
(درید بن الصمة الجشمي) من قبیلة ھوازن، والصمة لقب أبیھ، وأسمھ على 

األرجح (معاویة بن الحارث). وإلیك بعض ھذه الروایات:

ھـ): ((وعاش درید بن ٢٣٥یقول أبو حاتم سھل بن محمد السجستاني (ت:

.)١(جشم بن سعد بن بكر.. نحواً من مائتي سنة حتى سقط حاجباه))الصمة الجشمي من

ویقول أبو زید محمد بن ابي الخطاب القرشي (من علماء القرن الثالث الھجري 

لم یُْھتََد إلى سنة وفاتھ) في كتابھ جمھرة أشعار العرب: ھو درید بن الصمة بن بكر بن 

بكر بن ھوازن بن منصور بن عكرمة علقمة بن خزاعة بن غزیة بن جشم بن معاویة بن 

.)٢(ابن خصفھ بن قیس عیالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

في أمالیھ: ھو درید بن الصمة -ھـ)٣١٠أبو عبد هللا (ت:–ویقول یقول الیزیدي 

.)٣(الجشمي بن جشم بن معاویة بن بكر بن ھوزان

ر معنى اسم (درید) في تفسی-ھـ)٣٩٢أبو الفتح عثمان (ت:–ل ابن جني وویق

في كتابھ المبھج: ((درید بن الصمة: یجوز أن یكون درید تحقیر أْدَرد، یقال: رجل أدرد، 

وامرأة درداء، وھو الذي كبر حتى سقطت أسنانھ، فصار یعّض على ُدْرُدِرِه، ومنھ أبو 

. )٤(الدرداء، غیر أن دریداً تحقیر أدرد على الترخیم... والصمة الشجاع، وجمعھ ِصَمم))

وتصغیر الترخیم: ھو تصغیر االسم بعد حذف حروف الزیادة منھ، أي أن تجعل المزید 

مجرداً، وسمي ترخیماً ألن حذف الزائد تسھیل للكلمة بتقلیل لفظھا، والترخیم لغة: 



 

٣٩٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

طلیق، مدحرج، فإن كان االسم مؤنثاً لحقتھ التاء في –التسھیل، ومثالھ: منطلق 

.)٥(فنقول في سعاد: سعیدة، وفي حمراء: حمیرةالتصغیر، أي تصغیر الترخیم

األساليب النحوية يف ديوان دريد

: متهيــــد

بهــایعبــرأصــوات: اللغــة)، و اللغــة(اتو أدمــن المعــانيعــنالتعبیــرأنیخفــىال
تمتـزج، صـوتاً وعشـرونتسـعةالعربیـةاللغـةفـياألصواتوهذه.)٦(أغراضهمعنقومكل
تــدلصــرفیةوحــداتمكونــةمعــیناشــتقاقينظــاموفــقلــىعبعضــهامــعاألصــواتهــذه
نظــاموفــقعلــىالــبعضبعضــهامــعالصــرفیةالوحــداتهــذهتنــتظم، بــذاتهامعنــىً علــى
). النحو(یسمىبعضهامعالمفرداتتركیبیحكمالذيالنظاموهذا، كالماً مكونةمعین

: النحوتعریف

: شـيكـلمنوالناحیة، قصدهقصدتأي: نحوهنحوت، الشيءنحوالقصد: النحو: لغة
)٧(.واحدنحوعلىیثبتالأي: أنحاءعلىوهو، جانبه

:  اصطالحاً 

أهــلمـنلـیسمـنلیلحـق، وغیـرهإعـرابمــنتصـرفهفـيالعـربكـالمسـمتانتحـاء: هـو
. )٨(الفصاحةفيبأهلهالیلحق، أهلهامنشذمنأوالعربیةاللغة



 

٣٩٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، والبنـــاءاإلعـــرابجهـــةمـــنالعربیـــةالكلمـــاتالأحـــو بهـــایعـــرفبأصـــولعلـــم: والنحـــو
تـالزممبنیـةفهـيمعربـةالكلمـةتكـنلـمفـإن، وخفضـهاونصـبهاالكلمةرفعهوواإلعراب

.)٩(واآلنكأمسِ واحدةحالة

علـموهـو، العـربلسـانلغـةإلـىبالنسـبةوأواخرهاالكلمذواتتغییربأقیسةعلم: هوأو
أجزائـهأحكاممعرفةإلىالموصلةالعربكالماستقراءمنالمستنبطةبالمقاییسمستخرج

.)١٠(منهاائتلفالتي

اإلسـالمیةالعربیـةالدولـةرقعـةاتسـاعبعـدالجلیـلالعلـمهـذاإلـىالحاجةواشتدت
االخــتالطهــذاوبـدأ، اإلســالمدخلـتالتــياللغویــةالمجتمعـاتمــنبغیـرهالعــربواخـتالط

وتــركالخطــأ: واللحــن)؛ اللحــن(ظــاهرةهــيخطیــرةظــاهرةلتبــرزالعــربألســنةفــيیــؤثر
مـال: كالمـهفـيوَلَحـنَ ، اإلعـرابتـركهـو: وقیل، ذلكونحووالنشیدالقراءةفيالصواب

. )١١(المنطقصحیحعن

كــانالتمــامحــدإلــىتصــلحتــىرویــداً تــأتيبــلفجــأةتظهــرالالعلــومكانــتولمــا
علــمفــيحــدثمــاوهــذا، المبكــرینواضــعیهافــيلاألقــواتضــطربأنإلــىمــدعاةذلــك

) طالبأبيبنعلي(المؤمنینأمیرهوالنحووضعمنأولإنیقولمنفمنهم، النحو
مــنومــنهم)، هـــ٦٩ت(عمــروبــنظــالمالــدؤلياألســودأبــووتلمیــذه) عنــهاهللارضــي(

عمـر(مـؤمنینالأمیـرعهـدإلـىیرجعـهمـنومـنهم، وحـدهاألسـودأبـيعملمنإنهیقول
األســـودأبـــافـــأمرالكـــریمالقـــرآنفـــياللحـــنســـمععنـــدما) عنـــهاهللارضـــي) (الخطـــاببـــن



 

٤٠٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

منوهناك)، ه٨٩ت(اللیثيعاصمبنالنصرإلىینسبهمنومنهم، النحوعلمبوضع
.)١٢(الدؤلياألسودأبو–الصحیحعلى–واضعهأنیرجح

لـم إلـى أن اسـتوى صـرحا عظیمــا توالـت جهـود العلمـاء فـي تثبیـت دعـائم هـذا العثـم
وبناًء شامخا یهدینا إلـى همَّـٍة عالیـة وعقـول متفتحـة وقلـوب مخلصـة لهـؤالء العلمـاء الـذین 
تبقى األجیال مدینة لهم على مرِّ العصور رحمهم اهللا وجزاهم عن لغة قرٌآنه خیر الجزاء.

النحو:أهمیة

ســته المنتظمــة وأحكامــه الثابتــة هــو علمنــا ممــا تقــدم أن النحــو بقواعــده المطــردة وأقی
الطریــق الواضــح لبنـــاء یرســـمالــذي یصــون اللســان مـــن الزلــل واللحــن والخطـــأ وهــو الــذي 

ـــى المتلقـــي ، فبـــالنحو تتمیـــز المعـــاني ویوقـــف علـــى أغـــراض  الكـــالم وٕایصـــال المعـــاني إل
المتكلمــین، وذلــك أن قــائال لــو قــال: مــا أحســن زیــد ، غیــر معــرب، لــم یوقــف علــى مــراده، 
فــإن قــال: مــا أحســَن زیــدًا !، أو مــا أحســَن زیــٌد ؟، أو مــا أحســَن زیــٌد  نافیــًا إحســان زیــٍد ، 
أبــان بــاإلعراب عــن المعنــى الــذي أراده، وللعــرب فــي ذلــك مــا لــیس لغیــرهم، فهــم یفرقــون 

).١٣(بالحركات وغیرها بین المعاني

لــــــم وكــــــان العــــــرب فــــــي مرحلــــــة مــــــن مراحــــــل نشــــــأة علــــــم النحــــــو  یســــــمون هــــــذا الع
).١٤(بـ(اإلعراب)

نعم إن علم النحو هو الخیط الذي تنـتظم علیـه جـواهر الكلـم وتتنـاغم فـإذا انفـضَّ أو 
ُقِطــَع تنــاثرت الكلمــات ولــم تــؤد المعنــى المــراد منهــا، اعمــد إلــى بیــت شــعر أو فصــل نثــر 



 

٤٠١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وانثــر كلماتــه وفرقهــا كیفمــا اتفــق مــن دون نظــام وانظــر إلــى نتیجــة ذلــك، مــاذا لــو فرقنــا
(منـزل قفـا ذكـرى إلـى) ١٥(من ذكرى حبیب ومنـزل))ك((قفا نب)(كلمات قول امريء القیس

من نبك حبیـب) هـل سـیبقى فیـه بیـان وداللـة علـى معنـى ؟ بـل هـل مـن المكـن أن ینسـب 
).١٦(هذا القول إلى عاقل یعرف ما یقول أم أنه سیكون  ضربا من الهذیان ؟

كلف وما زاد منه على معرفة الرفـع والنصـب لذا فإن من یرى أن النحو ضرب من الت
وما یتصل بذلك، فهو فضل ال یجدي نفعا وال تحصل منـه فائـدة، لـو علـم مغبـة رأیـه ومـا 
یقود إلیه الستعاذ باهللا منه وألنف لنفسه أن یرضى مثل هذا الرأي ذلـك أنـه بإیثـاره الجهـل 

الذي یستطیع أن یطفئ نورا بهذا العلم كالصاد عن سبیل اهللا المبتغي إطفاء نوره ومن ذا
((واعلــم أنــك إذا رجعــت إلــى نفســك علمــت علمــا ال یعترضــه الشــك، ،)١٧(ال ینطفــئ أبــدا؟

أْن ال نظَم في الكلـم وال ترتیـب، حتـى یعلـق بعضـها بـبعض، ویبنـى بعضـها علـى بعـض، 
كـذلك، فبنـا أن ننظـر إلـى التعلیـق فیهـا والبنـاء، نوتجعل هذه بسـبب مـن تلـك.... وٕاذا كـا

وجعل الواحدة منها بسبب مـن صـاحبتها، مـا معنـاه ومـا محصـوله ؟ وٕاذا نظرنـا فـي ذلـك، 
علمنا أن ال محصول لها غیر أن تعمد إلى اسم فتجعلـه فـاعال لفعـل أو مفعـوال، أو تعمـد 

. فبالنحو یتوصل إلى التكلم بكالم وهكذا) ١٨(إلى اسمین فتجعل أحدهما خبرا عن اآلخر))
ه تقــویم كتــاب اهللا الــذي هــو أصــل الــدین والــدنیا، وبــه فهــم الســنة العــرب علــى الحقیقــة، وبــ

).١٩(النبویة الشریفة

وأول ما ینبغي إتقان معرفته لكـل واحـد ینطـق باللسـان العربـي هـو علـم النحـو لیـأمن 
).٢٠(معرَّة اللحن



 

٤٠٢
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ب والنحو أبرز ما یمیز اللغة العربیة من غیرها من اللغات فهي  لغـة تعتمـد اإلعـرا
).٢١(بوصفه عنصرًا أساسًا من الناحیة التركیبیة

إیاها على مباحث سبعة هي:ةوسأبین ما ورد من ظواهر نحویة في دیوان درید جاعل

االستفهام في دیوان دریدصوراألول: المبحث

من أسلوب النفي في دیوان دریدصورالثاني:المبحث

ن دریدمن االستثناء في دیواصورالثالث:المبحث

أسلوب الشرط في دیوان دریدصورالرابع:المبحث

أسلوب التوكید في دیوان دریدصورالخامس: المبحث

أسلوب النداء في دیوان دریدصورالسادس: المبحث

التقدیم والتأخیر في دیوان دریدصورالسابع: المبحث



 

٤٠٣
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االستفهام يف ديوان دريدصوراألول: املبحث

ل) (من الطوی):٢٢(قوله

دِ موعِ كلَّ أخلفتْ و بعاقبـــــةٍ من أم معبدِ الحبلِ جدیــــدُ أرثَّ 

روایة (أم أخلفت).وفي

) همــزة االســتفهام وعلــى روایــة (أم أخلفــت) فاالســتفهام (تصــور)، والبیــت الهمــزة فــي (أرثَّ
على هذه الروایـة یظهـر خصیصـة مـن خصـائص الهمـزة تمیزهـا عـن هـل وهـي اسـتعمالها 

) مكانها.لتفهام التصور وورود أم المعادلة العاطفة في جملتها، فال تصح (هفي اس

)واعلم شاهد فیه إذ ذاك.وال) ٢٣(أن هناك من یجعل أرّث جمیعا فعل بمعنى (رثَّ

(من الوافر) ):٢٤(وقوله

أعدُّ سابغًة ونهدًا      وذا حدَّیِن مشهورًا صقیالألستُ 

علـى كـالم منفـي فـي اسـتفهام التصـدیق، ویمكـن أن في ألست حرف استفهام دخـل الهمزة
یكـــون االســـتفهام هنـــا مجازیـــا خـــرج إلـــى معنـــى التقریـــر. وال تصـــح (هـــل) هنـــا الن الكـــالم 

(من الوافر) :منفي. وقوله

)٢٥(یغدو ویسريهبشرِّ عليَّ ذَّاً هَ الدهرُ یكونَ أنْ أسرَِّك◌ِ 



 

٤٠٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

والكـالم موجـب لـذا یصـح أن یقـال: في (أسـرَّك) حـرف اسـتفهام، اسـتفهام تصـدیق الهمزة
هل سرَِّك ؟ ألن هل تشـترك مـع الهمـزة فـي اسـتفهام التصـدیق فـي الكـالم المثبـت. وقولـه: 

(من الطویل) 

)٢٦(ِزیَُّةأْرَشدِ غَ ترشدْ وٕانْ غویتُ َوتْ غَ إنْ ِزیَّةَ أنا إال من غَ وما

ج إلــى معنــى النفــي : وهــل أنــا. وعلــى روایــة (هــل)، فــإن (هــل) حــرف اســتفهام خــر یــروى
والتقدیر (وما)، وتتمیز (هل) من الهمزة في أنها تخرج إلى معنى النفي.

(من البسیط) ):٢٧(وقوله

من كلـبِ اهللاجـدعان عبدِ أم بابنِ واألیام من عجـــبٍ بالحوادثِ هل

: حـــرف اســـتفهام ال محـــل لـــه مـــن اإلعـــراب، أمـــا (أم) الـــواردة بعـــد (هـــل)؛ فهـــي (أم) هـــل
والمعنـى علـى اإلضـراب أي: بـل هـل بـابن –تـرد مـع (هـل) الألن المتصلة –نقطعة الم

: (من البسیط) ) ٢٨(جدعان ؟.  وقوله

والُحبُّ بعَد َمِشْیِب المرِء َمْغُرْورُ ْعُذورُ مَ في األهواءِ كَ قلبِ مثلُ هل

لوافر) (من ا):٢٩(: حرف استفهام خاص بالتصدیق اإلیجابي كما في البیت. وقولههل

َطَلٌل بــذاِت الخمِس أمسى       عفا بین العقیـِق فَبْطُن ضـِـْرسِ ِلَمنْ 



 

٤٠٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

: اسم استفهام یسأل به عن العاقل، دخـل علیـه حـرف الجـر (الـالم) فهـو فـي موضـع من
(من الطویل)):٣٠(جر بحرف الجر. وقوله

كاِیسِ األ غیرُ األمثالَ یعقلُ نْ ومَ قبلكمْ كانَ نْ مَ مثلُ أنتمفوٕاال

: األولــى فــي البیــت (موصــولة). َمــْن: الثانیــة اســم اســتفهام خــرج عــن معنــى االســتفهام َمــنْ 
الحقیقــي لیــؤدي معنــى (النفــي)، أي: ومــا یعقــل األمثــال... ، وقــد جــاء بعــدها فعــل متعــد 

(من البسیط) ):٣١(استوفى مفعوله فتعرب في محل رفع مبتدأ .  وقوله

ٕایجافِ و ْعثٍ فاضطرها الطعُن في وِ ـردتْ إذ طللخـیلِ ـنْ ذفافة مَ أبا

: اسم استفهام مبني علـى السـكون، وهـو هنـا خـارج عـن االسـتفهام الحقیقـي إلـى النفـي َمنْ 
إذ المعنى: أن (أبا ذفافـة) وهـو أخـو الشـاعر بعـد أن قتـل لـم یبـق أحـد للخیـل حـین تطـارد 

(َمـْن للخیـل) ، مـا للخیـل فیضطرها الطعن إلى الطریق الوعر وٕایجاف السیر فیه، فمعنى
بعدك من أحد. وَمْن: في محل رفع مبتدأ خبره ما تعلق به شبه الجملة بعده.

(من الكامل) ):٣٢(وقوله

بيالجمیَع الخطُب ما خطضَّ إذا        عَـ ــُـــَناُس عنِّي خفسلیهمُ 

ن مــا : اســم اســتفهام یسـأل بــه عــن غیــر العاقـل، وٕاعرابــه: فــي محــل رفـع خبــر مقــدم، ألمـا
(من الطویل) ):٣٣(بعده اسم معرفة. وقوله



 

٤٠٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

يتُ وماذا لُ المرجَّ منكَ وابیضَّ َقبٌ بالسالمة بعدمـا          نـأت حِ َرجِّ

: تحتمــل هنــا وجهــین: األول: مــا: اســم اســتفهام و(ذا) اســم موصــول بمعنــى (الــذي) مــاذا
ة واحـدة مركبـة تفیـد ، والثـاني: أن تكـون (مـاذا) كلهـا كلمـهوجملة (ترجـي بالسـالمة) صـلت

االستفهام. وعلى الوجه األول: ما: في محل رفع مبتـدأ خبـره االسـم الموصـول بعـده(ذا) ، 
(من الوافر) ):٣٤(وعلى الثاني:ماذا في محل رفع مبتدأ خبره ما بعده.  وقوله

)٣٥(َمامُ صَ مِّيصِ والیةٌ عليَّ ِطیناً لكم قَ الملوكُ كانُ متى

للســؤال عــن اســتعملام یســأل بــه عــن الزمــان وهــو فــي األصــل ظــرف : اســم اســتفهمتــى
الزمن، وٕاعرابه هنا النصب على الظرفیة ألن ما بعده فعل ناقص استوفى خبره. 

(من المتقارب)):٣٦(وقوله

ولم تقدرواالوعیدُ فكیفَ نٍ بني مازِ لدیكَ وأْبِلغْ 

إلعـــراب هنـــا خبـــر مقـــدم كونـــه : اســـم اســـتفهام یســـأل بـــه عـــن الحـــال، موضـــعه مـــن اكیـــفَ 
(من الطویل) ):٣٧(متبوعا بمعرفة. وقد خرجت للتعجب.  وقوله

ـبِ قد ثأرنا بغالأنْ غالبٍ أبـاغـَـنْ فبلِّ ـتعرضاإمَّ راكباً یا

وطالبِ ـولىً فأيُّ مَ ْأِبهاعلى نـدارِهابتَ مررْ إنْ َمْیراً نُ وأبِلغْ 



 

٤٠٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ام أضـــیف إلـــى العاقـــل فهـــو دال علـــى العاقـــل كــــ(َمن)، وهـــو مـــولى: أّي: اســـم اســـتفهأيُّ 
(من الوافر) ):٣٨(مرفوع على أنه  مبتدأ خبره محذوف تقدیره (موجود).  وقوله

ْمِروعَ بنَ معــاویةَ ْسِمعْ أُ أدعـــو      فلمْ َقْفتُ یوم وَ ْزءَ الرُّ وٕانَّ 

بكرِ یا ابنَ رزءٍ مقیــــلِ وأيُّ ْدءاً بِ ـتُ فعرضْـــ مكانهُ رأیتُ 

مقیل: أي: اسم استفهام مضاف إلى (مقیل) دال علـى غیـر العاقـل، وهـي مبتـدأ خبـره أيُّ 
محذوف، وربما تكون منصوبة على المفعولیـة المطلقـة والتقـدیر: أيَّ مقیـل رزء یقـال مثـل 

َقِلُبونَ َأيَّ ﴿ َقَلٍب يـَنـْ ).٢٢٧(الشعراء: ﴾ُمنـْ

م فیمـا بعــده ذلــك أن االسـتفهام إذا دخــل علـى الجمــل كــان وال یعمـل مــا قبـل االســتفها
؟ ، فقــدمت ضــربت علــى الهمــزة لــم یبــق زیــدااســتفهاما عــن جمیعهــا فلــو قلــت: أضــربت 

معنى االستفهام فیـه وهـو مقـدم، والمعـاني لـیس لهـا قـوة تصـرف فیمـا قبلهـا وفیمـا بعـدها ، 
م فیمـا قبلهـا ألنهـا ال تقـوى أي حروف المعاني كهمـزة االسـتفهام لـن تـؤدي معنـى االسـتفها

علـــى ذلـــك ، فلـــذلك لـــم یجـــز أن یعمـــل: ضـــربت زیـــدا، وبینهمـــا همـــزة االســـتفهام، وأســـماء 
االستفهام نحو (َمْن وما وأي) ال یجوز أیضا أن یعمل مـا قبلهـا فیمـا بعـدها ذلـك أنهـا فـي 

ٌة إذا الحقیقـة قامــت مقــام حــرف االســتفهام ، إذ أصــل االســتفهام بحــروف المعــاني ألنهــا آلــ
).٣٩(دخلت الكالم أعلمت أن الخبر صار استخباراً 



 

٤٠٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

من أسلوب النفي يف ديوان دريدصورالثاني:املبحث

(من الوافر) ):٤٠(قوله

السؤالِ غیرَ هِ أخذِ ــائلُ حبْیَستْ فلَ ما تمنعوا شیئاً متى

لسـاكنة ال محـل : فعل ماض ناقص یفید النفي مبني على الفتح ، التاء تـاء التأنیـث الیَس 
لهــا مـــن اإلعـــراب، حبائـــل: اســم لـــیس مرفـــوع بالضـــمة وهــو مضـــاف وأخـــذ: مضـــاف إلیـــه 
مجــرور بالســكرة. (أخــذ) مضــاف و(الهــاء) ضــمیر فــي محــل جــر باإلضــافة، (غیــر) خبــر 

(من الطویل) ):٤١((لیس) منصوب بالفتحة وهو مضاف والسؤال مضاف إلیه. وقوله

ــَّه بمكبابٍ ولیس سِ في المعرَّ أدلجواإذا ما نــئومٌ إذا اللیل جنـ

: فعــل نــاقص جامــد، واســمه ضــمیر مســتتر فیــه تقــدیره (هــو). وتــزاد البــاء فــي خبــر لــیَس 
: (من الرجز)                                     )٤٢((لیس) كثیرًا كما في البیت ویكون مجرورًا لفظًا منصوبًا محًال. وقوله

الَوِرعْ سِ ال تكثري ما أنا بالنِّكْ َزعْ الفَ یومِ فيالنفُس إليَّ جاَشتْ 

: في (ما أنا بالنكس) حجازیة عاملة عمل لـیس بـدلیل زیـادة البـاء فـي خبرهـا مـع تـوافر ما
(إْن) الزائـدة ولـم ینـتقض نفیهـا بعلى خبرها وهي غیـر مقترنـة تقدمشروط عملها فاسمها م

: (من الطویل))٤٣((إال) ولم تتكرر. وقولهب

عن یدِ المرءُ أهلكَ فیما ءَ وال رز في مثل خالدٍ الرزءَ إنَّ أعاذلُ 



 

٤٠٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

رزَء: ال نافیة للجنس عاملة عمل إنَّ ، رزء اسمها مبني على الفتح في محل نصـب، ال
وقـــد بنـــي اســـمها ألنـــه مفـــرد لـــیس مضـــافا وال شـــبیها بالمضـــاف. والخبـــر محـــذوف تقـــدیره 

یل) (من الطو ):٤٤(موجود.  وقوله

َقیَّدِ المُ وال خروجَ إذا برزتْ َماُرهاِخ◌ِ ال سقوطاً َفرَاتِ الخَ من

ـــة للجـــنس، ســـقوطًا: اســـم (ال) منصـــوب بالفتحـــة ،ُنِصـــب ألنـــه شـــبیه ال ســـقوطًا: ال: نافی
لـــ(سقوطا)، وال خــروج المقیــد: الــواو فاعــلبالمضــاف بتعلقــه بمــا بعــده بالعمــل ، خمارهــا: 

هملة، خـروج معطـوف علـى (سـقوطا)، وال یجـوز إعمالهـا عمـل (لـیس) عاطفة، ال نافیة م
: (من البسیط)                                   )٤٥(ألن اسمها لیس نكرة، وهي مكررة.  وقوله

َعْقبي إذا أبطَأ الُفْحُج الَمَخاِصْیرُ شرفاً كمتسبقوني ولو أمهلتُ لنْ 

لــى الفعــل المضــارع فتنفیــه وتنصــبه وتخلصــه : أداة نفــي ونصــب، تخــتص بالــدخول علــنْ 
لالســتقبال، تســبقوني: تســبقوني: فعــل مضــارع منصــوب بحــذف النــون ألنــه مــن األفعــال 

الخمسة. 

(من الكامل) ):٤٦(وقوله

ْغَرمِ مَ َحمُّلِ في تَ َضْبِعكَ بِ یـنهْض ـمْ ولزَّاعِ هحیاتِفْدكَ تُ لمْ َمنْ 

ــألَّمِ ولم تتْصـَرِعهِ لمَ تجزعْ لم  و حزناً هلك موتُ ْنَبِعثْ یَ لمْ 



 

٤١٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

: أداة جزم ونفي وقلب تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب داللته إلى الماضي.لم

(من الطویل) ):٤٧(وقوله

سِ وداحِ َلْیبٍ كُ يْ من حربَ انبما كْخَبرواتُ ألمَّابن منصورٍ ُسَلْیم

ع وتجزمه وتقلب داللته إلى الماضي بشـرط : أداة جزم ونفي وقلب تنفي الفعل المضار لمَّا
(من الوافر) ):٤٨(اتصال نفیها بالحال.  وقوله

نفسِ خبیــــثَ ضـــیفي      وال جاري یبیتُ الحيُّ ال ینالُ وأنِّي

الوافر) من():٤٩(الفعل المضارع. وقولهعلى: في الموضعین نافیة غیر عاملة داخلة ال

عمريـولِ ُهْلُكُه في طَیُضـرُّكمــاالً و َفســاً نَ ـرَزئيتُـ وأالَّ 

فـي (أال)  زائــدة عمــًال لتوصــل مــا قبلهــا للعمــل فیمـا بعــدها، أمــا مــن جهــة المعنــى فهــي ال
):٥٠(نافیة لما بعدها ، وهي مزیدة بعد (أْن) المصدریة.  وقوله

ْفَتِخرِ لمُ ْخرٌ فَ وال فیهمُ ْفـــــظٌ حِ عندهمُ ما للعهــــدِ فارَس أوالدُ 

:(مـــن )٥١(:نافیــة غیـــر عاملـــة لتقـــدم خبرهـــا علـــى اســـمها. ال: زائـــدة لتوكیـــد النفـــي. وقولـــهما
الطویل) 

َحاِذرُ علیها أُ نفٌس فال وألتْ بعدهُ ةَ المنیَّ ْرتُ أنا حاذَ إذا



 

٤١١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فعـل الماضـي وعنـد دخولهـا : نافیة غیر عاملـة واقعـة فـي جـواب الشـرط، داخلـة عـن الال
(من الوافر) ):٥٢(على الماضي غالبا ما تؤدي معنى الدعاء كما في البیت. وقوله

وصبرِ من عزمٍ وما لي عنكَ وعمرٍ ابنَ یا ْلُككَ علي هُ فَعزَّ 

: في (ما لي عنـك) نافیـة غیـر عاملـة لتقـدم الخبـر علـى االسـم فـي الجملـة التـي دخلـت ما
(من المتقارب) ):٥٣(علیها.  وقوله

ـربْ العجدعان وسطَ أرى    شبیــه ابنِ البــالد فمـا إنْ رحلــتُ 

: نافیة غیر عاملة دخلت على الفعل المضارع (أرى)، و(إْن) زائدة لتوكید النفـي، وهـي ما
(من الوافر) ):٥٥(وقوله).٥٤((ما) عن العمل فیما بعدهالكافة 

ِمیحُ یُ كلبـــه فیمـنْ بحبـلٍ حین دلَّى    ما كلــیبٌ َلَعْمُركَ 

ـحُ وكلُّ َعُدوِّهم منهم ُمِریـــــغیاً بمن بني سفیانَ بأعظمَ 

: حجازیــة عاملــة عمــل لــیس، اســمها (كلیــب) وخبرهــا (بــأعظم)، زیــدت البــاء فــي خبرهــا مــا
ون كما تزاد في خبر لیس. وهذا دلیـل علـى تـأثر لغـة نجـد البدویـة بلغـة الحجـاز ، فالنجـدی

لمجاورتهم لهـم.  یینوٕان أشبهت لهجتهم لهجة تمیم فهذا ال یمنع من تأثرهم بلهجة الحجاز 
: (من الطویل).) ٥٦(وقوله

ِزیَُّةأْرَشدِ غَ ترشدْ وٕانْ غویتُ َوتْ غَ إنْ ِزیَّةَ أنا إال من غَ وما



 

٤١٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

(من البسیط)         ):٥٧(: نافیة مهملة ال نتقاض نفیها بـ(إال).  وقولهما

)٥٨(رُ وال ُصوْ ْیلٌ ال ِم◌ِ َغِزیَّةَ كال سیمنعها         بنو بليٳأوعدتموا

: حرف زجر وردع ال محـل لـه مـن اإلعـراب، فـإن قـال القائـل: اقتـْل زیـدًا، قلـت: كـال، كال
).٥٩(أي ارتدع عن هذا أو ازدجر وهي بسیطة ال مركبة

افیة غیر عاملة. میل وال صور: ال، في الموضعین نال

) الطویل(من ):٦٠(وقوله

ذي عهدِ أو غیرَ حدیثًا بعهد الناسِ أنیـــــسهُ ماًء قلیالً فأوردتها

: نافیة للمضاف إلیه بعدها، وهي معطوفة على (حدیثا).غیر

(من البسیط) ):٦١(وقوله

قَّافِ وَ غیرَ ُرْورَاً دَ ــنِ كلتا الیدیِغلتْ إذ شُ یجاءِ في الهالخیلِ فارَس یا

: نفت المضاف إلیه بعدها، والمعنى: لیس وقَّافًا.غیر



 

٤١٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

من االستثناء يف ديوان دريدصورالثالث:املبحث

(من الطویل) ):٦٢(قوله

الغدِ َحىإال ضُ یستبینوا الرشدَ فلمْ َوىاللِّ ْنَعــَرجِ بمُ ِريأمْ أَمْرُتُهمُ 

غاة، ضحى: ظرف زمان منصوب وهو مضاف ومـا بعـده ضحى: إال: أداة استثناء ملإال
منفـي والمسـتثنى منـه الكـالم(یسـتبینوا). واالسـتثناء هنـا (مفـرغ) ألن بمضاف إلیـه متعلـق 

(من الطویل) ):٦٣(محذوف.  وقوله

ِزیَُّةأْرَشدِ غَ ترشدْ وٕانْ غویتُ َوتْ غَ إنْ ِزیَّةَ أنا إال من غَ وما

ســتثناء ملغــاة، مــن حــرف جــر وغزیــة اســم مجــرور وشــبه الجملــة مــن غزیــَة: إال: أداة اإال
(من الطویل) ):٦٤(متعلقة بمحذوف خبر للمبتدأ (أنا). االستثناء مفرغ. وقوله

أَبْوا غیَرُه والَقْدُر یجري إلى الَقْدرِ إال آَل ِصمََّة إنَّهم قتلُ الأبى

ـــه. (أبـــى) وهـــو مضـــل: أداة اســـتثناء ملغـــاة، آل: مفعـــول بـــه إال اف ومـــا بعـــده مضـــاف إلی
واالسـتثناء مفـرغ ألن الكــالم وٕان كـان موجبــًا لفظـًا إال أنــه منفـي معنــًى، فمعنـى (أبــى) أي 

(من الطویل) ):٦٥((ال یرید)، فالكالم منفي والمستثنى منه محذوف.  وقوله

ْضرِ إال من الخُ ْیتَ هاجَ إنْ فهل أنتَ َطِجعْ ال تهُج واضْ السوءاتِ َكمَ حَ أیا

قفرِ الطیر في بلدٍ ُلوخِ ثوت في سَ مات فرخها    أنت إال بیضةٌ وهل



 

٤١٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

من الخضر: إال : أداة استثناء ملغاة، مـن الخضـر: شـبه جملـة خبـر للمبتـدأ (أنـت)، إال
فـــالكالم فیـــه شـــبه النفـــي وهـــو االســـتفهام الـــذي یخـــرج  ألداء النفـــي مجـــازا والمســـتثنى منـــه 

محذوف، فاالستثناء مفرغ.

: إال : أداة اســـتثناء ملغـــاة، بیضـــة: خبـــر للمبتـــدأ (أنـــت) والتقـــدیر: مـــا أنـــت إال بیضـــةإال
(من الطویل) ):٦٦(بیضة.  وقوله

َكبَّلِ مُ أو لعانٍ لیلٍ لطارقِ هِ إال لبذلِ المالَ كسبتُ إنْ وما

لبذله: إال: أداة استثناء ملغاة، لبذله: جار ومجـرور متعلـق بــ(كسبت).واالستثناء مفـرغإال
: (من الوافر) )٦٧(فالكالم منفي والمستثنى منه محذوف. وقوله

السؤالِ غیرَ هِ أخذِ ــائلُ حبْیَستْ فلَ ما تمنعوا شیئاً متى

الســؤال: غیــر: خبــر (لــیس) منصــوب بالفتحــة وهــو مضــاف. واالســتثناء هنــا مفــرغ غیــرَ 
(من الرمل) ):٦٨(فالكالم منفي والمستثنى منه محذوف. وقوله

َشمْ جُ مثلــكم           حین یرفضُّ العــدا غیرَ ي األرض قبیلٌ فلیس

جشــــم: غیــــر: خبــــر لــــیس منصــــوب وهــــو مضــــاف. والكــــالم منفــــي والمســــتثنى منــــه غیــــر
(من المتقارب) ):٦٩(محذوف.  وقوله

العربْ جدعان وسطَ ابنِ هأرى         شبیفمـا إنْ الدالبـرحلــتُ 

ـبْ الذهله البحر یجري وعینُ ـكهشامــخ ململكٍ سـوى



 

٤١٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

(رأى) على أن (رأى) بمعنى (َوَجَد)، وٕانما قلنا ل: منصوبة على أنها مفعول به ثان سوى
(إْن) الزائدة والمستثنى منه ب(ما) وهذا النفي مؤكد بإنها منصوبة ألن الكالم منفي 

ى أیضا لكن مع محذوف، ولو قال: ما إن أرى شبه ابن جدعان أحدًا سوى، لنصبت سو 
جواز الوجهین، النصب على اإلبدال من (أحدًا)، أو النصب على االستثناء.

(من الطویل) ):٧٠(وقوله

سوى هذه حتى تــدور الدوائرُ إن أتـت لك شتوةٌ دریداً َثِكْلتِ 

: یجوز فیها وجهان:سوى

: النصب على االستثناء بفتحة مقدرة وما بعدها مضاف إلیه.األول

: اإلتباع على البدلیة ، بدل من (شتوة) مرفوع.ثانيال

الوجهان ألن الكالم منفي والمستثنى منه مذكور، فإن قیل: أین النفي ؟ یجـاب: إْن وجاز
أتــت، المعنــى مــا أتــت ، فالشــرط أفــاد النفــي، وأصــل الكــالم: إن أتــت لــك شــتوة.... ثكلــت 

(من البسیط) ):٧١(دریدا. وقوله

َبــِريما خال كِ أمرٍ عزیمةَ ـيمنِّ قَــُدواي وما فَ دونأمرهمُ ُیْمضونَ 



 

٤١٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

(خـــال) ل، خـــال فعـــل اســـتثناء فاعلـــه مضـــمر فیـــه، ِكَبـــر: مفعـــول بـــه صـــدریة: مـــا ممـــاخال
منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لیـاء المـتكلم وهـو 

مضاف و(الیاء) في محل جر مضاف إلیه.

أن تكــون (خــال) حــرف جــر لســبقها بـــ(ما) المصــدریة  ، ومــن المعلــوم أن یجــوز هنــاوال
قیل إن ،(ما) المصدریة تؤوَّل مع الفعل بمصدر، فما موضع هذا المصدر من اإلعراب؟

المصـدر المــؤول مـن (مـا) والفعــل (خـال أو عــدا) النصـب إمـا علــى الحـال بمعنــى ضـعمو 
مضــاف وٕاقامــة المضــاف إلیــه مقامــه (متجــاوزا كبــري)، وٕامــا علــى الظرفیــة علــى حــذف ال

).٧٢(والتقدیر: مدة مجاوزة



 

٤١٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أسلوب الشرط يف ديوان دريدصورالرابع:املبحث

(من الطویل) ):٧٣(قوله

ـِب قد ثأرنا بغالأنْ غالبٍ أبـاغـَـنْ فبلِّ ـتعرضاإمَّ راكباً یا

ن میما وأدغمت في میم : في األصل (إْن ما) إْن الشرطیة و(ما) الزائدة أبدلت النو إمَّا
(ما)، والكالم: إن عرضت فبلغن، و(إما) هذه لیست (إما) العاطفة ألنها لم تتكرر وألن 
معنى الشرط واضح و(الفاء) دلیل علیه، وفعل الشرط ماض وجوابه مقترن بالفاء ألنه 

(من المتقارب) ):٧٤(جمله طلبیة.  وقوله

َجــحْ رَ ــْرنٍ بقِ وازنـوهُ نْ إ و خـْزِهمْ الناس لم یُ ضرَ حَ وٕانْ 

(لــم)، ب: األولـى شـرطیة، فعــل الشـرط مــاض (حضـر)، وجــواب الشـرط مضــارع مجـزوم إنْ 
وٕاْن: الثالثة شرطیة فعل الشرط وجوابه ماضیان لفظًا مستقبالن معنى.

(من الوافر) ):٧٥(وقوله

فصیالَتَجتْ نَ ْرُبُهمما حَ إذاقوميسراةَ سألتِ إنْ فإنَّكِ 

وذا حدَّیِن مشهورًا صقیالونهدًا  ــغةً أعدُّ سابلستُ أ

: شرطیة، فعل الشرط ماض (سألت)، وجواب الشرط محذوف، ذلك أن الجواب معلـوم إنْ 
باإلیجــاب، أو أن یكــون المحــذوف هــو جــواب قســم كیقتضــیه الكــالم والتقــدیر: فســیجیبون



 

٤١٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

یقـــدر القســم قبـــل (إن) محــذوف دل علــى جـــواب الشــرط والتقـــدیر: ألجــابوك، ویجــب أن 
أي: فإنَّك واهللا إن سالت، هذا على تقدیر: ألجابوك، ألن الالم المزحلقة الم االبتداء التي 

) إلــــى خبرهــــا ال تــــدخل علــــى الفعــــل الماضــــي التــــام فــــإْن كــــان التقــــدیر: )،٧٦(تــــدفعها (إنَّ
) وجملة الشر للیجیبونك، فیجوز أن تكون الالم الم االبتداء تركت محلها  فـيط حینئـذ (إنَّ

) الضمیر الظاهر (الكاف) والرابط الضمیر المتصـل بفعـل  محل نصب حال من اسم (إنَّ
الشــرط (التــاء فــي ســالت)، أو أن یكــون جــواب الشــرط محــذوفا لداللــة مــا قبــل (إن) علیــه 

) حینئذ محذوف تقدیره (ستجابین). والتقدیر: إن سالت فإنك ستجابین، وخبر (إنَّ

مـــن الزمـــان متضـــمن معنـــى الشـــرط، وفعـــل الشـــرط محـــذوف بقـــي : ظــرف لمـــا یســـتقبل إذا
نتجـت، وجـواب الشـرط محـذوف ربهممعمولـه دل علیـه مـا بعـده والتقـدیر: إذا مـا نتجـت حـ

أي اشـــتدت –لداللـــة (ألســـت أعـــد ســـابغة ونهـــدا) فالتقـــدیر: إذا مـــا نتجـــت حـــربهم فصـــیال 
، أي: درع ســابغة وفــرس حـربهم حتــى فصـلوا ولــد الناقــة عـن أمــه فـإني أعــدُّ ســابغة ونهـدا 

جسیم مشرف وسیف ذو حدین مشهور صقیل.

(إذا) فجائیة ألن معنى المفاجأة لیس فیها، كما أنها وٕان تالها االسم فـي الظـاهر ولیست
فالفعــل مقــدر بعــدها منــوي وٕانمــا حــذف لداللــة مــا بعــده علیــه، و(إذا) الفجائیــة حــین تكــون 

صة بالجمل االسمیة.خلفا عن الفاء في ربط الجواب بالشرط  مخت

(من الطویل) ):٧٧(وقوله

مالي فدونِك فاْسأِليْشَتَركٌ لمُ فإنَّنييعنِّ األقوامَ أليتسوٕان



 

٤١٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، فعــل الشــرط (تســألي) مجــزوم بحــذف النــون، وجــواب الشــرط مقتــرن مــة: شــرطیة جاز إنْ 
)، وجملــة (فــإنني لمشــترك مــالي) فــي محــل جــزم جــواب الشــببالفــاء ألنــه مصــدر  رط، (إنَّ

لتوافر الشرطین، فاألداة جازمة، والجواب مقترن بالفاء.

(من الوافر) ):٧٨(وقوله

لــومُ كُ ـداً وأوجهــها بها أبـــالظٌ غِـ ِهَنتْ دُ ٕانْ و أنامُلها

ــــت)، وجــــواب الشــــر إنْ  ــــل (إن) ط: شــــرطیة، فعــــل الشــــرط (دهن ــــه مــــا قب محــــذوف دل علی
ة، وجملة الشرط معترضة بین المبتدأ والخبر.والتقدیر: أناملها وٕان دهنت فهي غلیظ

(من الوافر) ):٧٩(وقوله

ْبرِ صَ إجمالُ ٕانْ و َزعٌ جَ فإنْ ِبیهافاكذُ نفسكِ ْتكِ كذبَ فقد

: فإن جزعًا وٕان إجماَل صبر.ویروى

علـى حـذف (مـا) مـن (إمَّـا) فـي الشـعر ضـرورة، )،٨٠(البیت في شواهد سـیبویه وغیـرهوهذا
تقدیر: فإمَّا أمري جـزع وٕامَّـا إجمـال صـبر، وعلـى روایـة النصـب فعلـى فعلى روایة الرفع ال

ــا ٤(محمــد:﴾فَِإمَّــا﴿إضـمار فعــل كقولــه تعــالى:  ــا تمنــون منــا وٕامَّ )، أي إمَّ
) ٨١(تفدون فداًء.



 

٤٢٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

مـــع فعـــل الشـــرط وبقـــي مـــا نـــاب عـــن امـــن یقـــول إن (إْن) شـــرطیة حـــذف جوابهـــوهنـــاك
(من الطویل) ):٨٣(وقوله).٨٢(والتقدیر: فإْن كنت ذا جزٍع فاجزعمعموله،

یبـعِد◌ِ من األرضِ ركنٌ هُ ومن یعلَ تاً ومــیِّ اً اهللا حیـَّ كَ یبعدنْ فال

ـــْد، بفـــتح العـــین بمعنـــى َمـــنْ  ـــه، وجـــواب الشـــرط: َیْبَع : اســـم شـــرط جـــازم، فعـــل الشـــرط: َیْعَل
(من الوافر) ):٨٥(هوٕانما كسر آخره ضرورة. وقول)،٨٤(یهلك

السؤالِ غیرَ هِ أخذِ ــائلُ حبْیَستْ فلَ ما تمنعوا شیئاً متى

: اســم شــرط جــازم مــن الظــروف التــي تــرد بمعنــى (إْن) ، و(مــا) زائــدة ، فعــل الشــرط: متــى
بحذف النون، جواب الشرط مقترن بالفاء ألنه مصدَّر بفعـل مـاض جامـد. جزومتمنعوا، م

قارب)(من المت):٨٦(وقوله

ــرعــدُ تــصهفرائولَّتْ لـــوَّةً قـيبنَّ لو أفأقـســمُ 

: أداة شـرط غیـر جازمـة، وجملـة الشـرط (أنَّ بـي قـوة) وهـذا شـاذ عنـد سـیبویه ألن (لـو) لو
) بعــد (لــو) فــي موضــع رفــع باالبتــداء، کمختصــة باألفعــال  (إْن) وهــو یــرى أن جملــة (أنَّ

) فـــي ، وزعـــم ویـــرى غیـــره أن جملـــة (أنَّ موضـــع رفـــع بفعـــل محـــذوف والتقـــدیر لـــو ثبـــت أنَّ
) التالیة لـ(لو) ال یكون إال فعل، ولیس بشيء، بدلیل البیت ).٨٧(البعض أن خبر (أنَّ

(لــو) هــو (لولَّــْت)، هــذا هــو الظــاهر، وفیــه تفصــیل، ذلــك أن (لــو) إن وقعــت فــي وجــواب
، والجــواب علــى التحقیــق  جــواب القســم لــزم جوابهــا الــالم وهــي الــالم المجــاب بهــا القســم



 

٤٢١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

(لــو) بــل للقســم وجــواب (لــو) محــذوف دلَّ علیــه جــواب القســم، ومــا قبــل (لــو) فعــل للــیس 
. دال على القسم والتقدیر: أقسم باهللا لو أنَّ

وهنــاك مــن یــرى أن (لــو ولــوال) حیــث وجــدا تلــزم الــالم جوابهمــا علــى كــل حــال، كــان 
رة، وهنـــاك مـــن قـــال إن الـــالم ال تقـــع فـــي قســـما أو لـــم یكـــن، ومـــا جـــاء مـــن حـــذفها فضـــرو 

جوابهمـا إال إذا كانـا بعــد قسـم ظــاهر أو مقـدر، وٕان لــم یكـن هنـاك قســم فـال تقــع الـالم فــي 
وربمــا یصــح أن تقــول أن الــالم تكــون واجبــة فــي جوابهمــا مــع القســم، وهــي ).٨٨(جوابهمــا

جائزة ال الزمة بدونه.

ـــوال) ـــو ول ـــع فـــي جـــواب (ل ـــالم التـــي تق تســـمى (الم الجـــواب) وهـــي مختصـــة وهـــذه ال
).٨٩(بالدخول على جواب القسم، وجواب (لو ولوال)

وربمــا یتبــادر إلــى الــذهن ســؤال مفــاده: مــا هــذه الــالم التــي تــدخل علــى جــواب (لــو 
؟، وقد تكون اإلجابة أن هذه وظیفتهاولوال) حین ال یسبقهما القسم ؟، ما الذي تؤدیه وما 

مؤكدة المتناعه المتناع الشرط ولو كـان الشـرط منفیـا نحـو: لـو الالم هي في جواب (لو)
لم یقْم زید لما قام عمرو، ألن المعنى امتناع بقاء عمـرو المتنـاع بقـاء زیـد ، فهـي مؤكـدة 

المتناع الجواب، وفي جواب (لوال) هي مؤكدة المتناعه لوجود الشرط.

(من المتقارب)):٩٠(وقوله

َضـــــحْ فَ یزیدٍ غیرُ ولو كانَ اهبأطهارِ النســــــاءَ وردَّ 



 

٤٢٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

: حرف شرط غیر جازم یدل على امتناع الجواب ما دام الشرط ممتنعا وفعـل الشـرط: لو
(من الطویل) ):٩١(كاَن، وجوابه: َفَضَح.  وقوله

)٩٢(وهو قائلُ عندهُ ْلــديجِ مـاللتي       تزلَّعَ اللو الشمَس راعيأُ َظللتُ 

جود، أو كما یقول سیبویه: البتداء وجواب، األول سبب مـا وقـع ومـا : حرف امتناع لو لوال
یقــع بعــد (لــوال) وأختهــا (لومــا) االســم وهــو مرفــوع بهــا علــى رأي الكــوفیین  ومــا)،٩٣(لــم یقــع

واالسم الواقع بعد )،٩٤(ومرفوع باالبتداء على رأي البصریین والخبر محذوف تقدیره موجود
مول محذوف لداللة ما قبله علیه والتقدیر: لوال ماللتي (لوال) في البیت هو(ماللة) وله مع

تقـدیره: موجـودة، وجـواب –علـى رأي البصـریین –من مراعاة الشمس ، والخبر محـذوف 
(من الطویل) ):٩٥((لوال) قوله: تزلََّع جلدي، ولم یقترن بالالم. وقوله

ــَّ رأیت الخیل قبالً ولمَّا مغتـديلریحِ ایباري وجهةَ جرادٌ ـهاكأن

الغدِ َحىإال ضُ یستبینوا الرشدَ فلمْ َوىاللِّ ْنَعــَرجِ بمُ ِريأمْ أَمْرُتُهمُ 

ـا : حـرف وجـوب لوجــوب یـربط بـین جملتــین حصـلت الثانیـة لحصــول األولـى وهـي مثــل لمَّ
(لــو) اســتعماًال ضــّدها معنــًى، والقــول بحرفیتهــا هــو قــول ســیبویه مســتدال بمجــيء جوابهــا 

َنا فـََلمَّـا﴿(إذا) الفجائیـة ومـا بعـدهما ال یعمـل فیمـا قبلهـا نحـو: بما) أو مصـدرا (بمنفیا  َقَضـيـْ

ــا﴿) ، و١٤(ســبا:﴾َدابَّــُة اْألَْرِض تَْأُكــُل ِمْنَســأََتهُ الَّ َعَلْيــِه اْلَمــْوَت َمــا َدلَُّهــْم َعلَــى َمْوتِــِه إِ  ــاُهْم ِإلَــى فـََلمَّ َنجَّ

)، وهناك من یـرى أن (لمَّـا) ظرفیـة فیهـا معنـى الشـرط ٦٥عنكبوت:(ال﴾اْلبَـرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكونَ 
ویجــب أن یكــون مــا بعــدها فعــًال ماضــیًا لفظــًا ومعنــًى، أمــا الجــواب ).٩٦(وعاملهــا الجــواب



 

٤٢٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فیأتي ماضیا لفظا ومعنى أو جملة اسمیة مقترنـة بــ(إذا) الفجائیـة أو فعـال ماضـیا مقترنـا 
تهم)، و(لمَّا) أداة شرط غیر جازمة.بالفاء. وفعل الشرط (رأیت) وجوابه (أمر 

(من المتقارب)):٩٧(وقوله

َضبْ الغَ وحلیمَ ضـاالرِّ جوادَ امــرءاً قيحتى تالْفَض خَ فال

الحطبْ ْزلِ علیها بجَ ــینُ یعـــهإذا الحرب مرَّت بوجلداً 

(الحرب) الشــرط، وعلــى رأي ســیبویه فـــى: ظــرف لمــا یســتقبل مــن الزمــان متضــمن معنــإذا
معمــول لمضــمر دل علیــه مــا بعــده والتقــدیر: إذا مــرت بــه الحــرب مــرت بــه، ألن (إذا) ال 
یلیها االسم، أما األخفش وابـن مالـك فیجیـزون ذلـك وعلـى رأیهـم فــ(الحرب) مبتـدأ مـا بعـده 
خبـره، وجــواب الشــرط قولـه: یعــین علیهــا، وهـو العامــل فــي (إذا) علـى رأي الجمهــور وهــي 

(من الطویل) ):٩٨(. وقولهمضافة لما بعدها

َحاِذرُ علیها أُ نفٌس فال وألتْ بعدهُ ةَ المنیَّ ْرتُ أنا حاذَ إذا

: ظــرف لمــا یســتقبل مــن الزمــان فــي محــل نصــب بتقــدیر عامــل هــو الجــواب قبــل الفــاء إذا
الجمهـور ألن العامـل فـي (إذا) عنـدهم الجـواب لحذف لداللة (فال وألت) علیـه، هـذا تأویـ

بعــد الفــاء ال یعمــل فیمــا قبلهــا، وعلــى رأي ســیبویه، قولــه: (أنــا) توكیــد لفظــي لضــمیر ومــا 
الفعــل المضــمر الــذي یفســره مــا بعــد (أنــا) والتقــدیر: إذا حــاذرت أنــا حــاذرت، فــإن قیــل: لــم 
اقترنت جملة (ال وألـت) بالفـاء إذًا ؟ فـیمكن اإلجابـة عـن ذلـك بـالقول إن جملـة (ال وألـت) 



 

٤٢٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فاقترنــت ةمحــذوف والــدلیل كالــذي دلَّ علیــه، والجملــة طلبیــه  دعائیــدلیـل علــى الجــواب ال
(من الوافر)):٩٩(بالفاء.  وقوله

َنْحسِ بِ َرَقـــــتْ طَ وال ِیْنِكْحــــِك مثلي         إذا ما لیلةٌ ِلِديتَ َفال

: ظـــرف متضـــمن معنــــى الشـــرط، فعــــل الشـــرط مضــــمر والتقـــدیر: إذا مــــا طرقـــت لیلــــة إذا
(من الطویل) ):١٠٠(شرط محذوف لداللة ما قبل (إذا) علیه. وقولهطرقت، وجواب ال

الئمُ وللحزمِ ــهامننَّةٍ ظِ علىوال تكنْ نفساً تشفِ دْ له عُ فقال

: عد تشِف، جزم (تشِف) في جواب الطلب (ُعْد)، و(تشف) مجزوم بالطلب لتضـمنه قوله
لـى رأي سـیبویه ومـن وافقـه معنى الشرط والتقدیر: عـد فإنـك إن عـدت تشـِف نفسـًا، هـذا ع

(من الكامل) ):١٠١((إْن) محذوفة.  وقولهب(تشِف) مجزوم ف،أما على رأي غیره 

ْغَرمِ مَ َحمُّلِ في تَ َضْبِعكَ بِ یـنهْض مْ ولزَّاعِ هحیاتِفْدكَ تُ لمْ َمنْ 

ـــألَّمِ ولم تتْصـَرِعهِ لمَ تجزعْ ولم  حزناً هلك موتُ ْنَبِعثْ یَ لمْ 

: اســم شــرط جــازم مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع مبتــدأ خبــره جملــة الشــرط، فعــل َمــنْ 
الشرط: لم تفدك، وجوابه: لم ینبعْث.



 

٤٢٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أسلوب التوكيد يف ديوان دريدصوراخلامس: املبحث

(من الطویل) ):١٠٢(قوله

َتَجنَّبُ أثالثٌ یـــومٌ یكُ نْ وإ هماكلیعن یومي عكـــاظٍ تغیَّبتُ 

(یومي) منصوب بالیاء ألنه ملحق بالمثنى. لوكید معنوي : تكلیهما

(من الكامل) ):١٠٣(وقوله

مـــن الحـبِّ ْبلٌ تَــ ـهُ بكم    وأصابــَؤادُ قد هام الفُـــ أخناُس 

: حرف تحقیق یفید التوكید، فهي تؤكد ثبات هیام الفؤاد بمحبوبته.قد

(من الوافر) ):١٠٤(وقوله

نفسِ خبیــــثَ ــیفي      وال جاري یبیتُ ضـالحيُّ ال ینالُ وأنِّي

: حـــرف مشـــبه بالفعـــل  یفیـــد التوكیـــد، وفـــي البیـــت مؤكـــد آخـــر وهـــو جعـــل الفاعـــل فـــي أنَّ 
المعنى مبتدأ وفعله خبره في قوله: جاري یبیت، وٕانما صار ذلك توكیـدًا ألن إسـناد الخبـر 

–الیاء مضـاف إلیـه مضاف و –إلى المبتدأ كأنه حاصل مرتین مرة بقولك: جاري: مبتدأ 
وجملة: یبیت خبره، ومرة بوجود الضمیر العائد على (جاري) وهو فاعل (یبیـت) المسـتتر 

(من الوافر) ):١٠٥(فیه. وقوله

ٕاْنسِ و جنٍّ ــنمبذات الخالِ وعمرٍ كوجدِ ما سمعتُ فأقِسمُ 



 

٤٢٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ي فـي قولـه: ِمــن مؤكـد أوال بــ(أقسم)، وفیـه مؤكــد آخـر ، وهـو: ِمـن الزائـدة بعــد النفـالبیـت
.  وقوله (من الطویل) ):١٠٦(جنٍّ

ـِب قد ثأرنا بغالأنْ غالبٍ أبـاغـَـنْ فبلِّ ـتعرضاإمَّ راكباً یا

: مؤكــد بنــون التوكیــد الخفیفــة، وهــي مختصــة بالــدخول علــى الفعــل المضــارع وفعــل َبلَِّغــنْ 
ـــة وفیهـــ ـــة مـــن الثقیل ا ضـــمیر شـــأن األمـــر، وفـــي البیـــت مؤكـــد آخـــر إن كانـــت (أْن) مخفف

قد ثأرنا بغالب، والمؤكـد األخیـر فـي البیـت هـو: قـد –أي الشأن –محذوف والتقدیر: أنه 
(من الطویل) ):١٠٧(في قوله: قد ثأرنا. وقوله

بني بدرِ وبیُض بحیث التقى عیطٌ ـنازلٌ على رغم العذول لفإنِّي

: حــرف مشـــبه بالفعــل یفیــدالمؤكــدات توكیــد النســبة بــین االســـم التــي فــي البیــت هــي: إنَّ
) إلـى خبرهـا، البـاء فـي:  والخبر، والالم في: لنازٌل، وهي الم االبتداء المؤكدة زحلقتهـا (إنَّ
بحیث، وهي زائدة في معمول (نازل)، وقد تكون الزمة للتعدیة إذا كان معنـى (نـازل) هـو 

(من الوافر) ):١٠٨(الحلول كقولك: نزلت بالدار. وقوله

َنْحسِ بِ َرَقـــــتْ طَ ِیْنِكْحــــِك مثلي         إذا ما لیلةٌ والِلِديتَ َفال

(من الطویل) ):١٠٩(: الزائدة بعد (إذا) تفید التوكید.  وقولهما

ْسرِ وال نَ قابٍ من عُ لیستْ وُسالءهاعلمتُ طیرٍ شرُّ بغاثٌ حواها



 

٤٢٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

نافیـة زائـدة لتوكیـد : الزائدة بعد النفي في قولـه: لیسـت مـن عقـاب، تفیـد التوكیـد ، ال: ِمن
(من الوافر)):١١٠(وقولهالنفي.

ِبَوْهسِ والفي األمورِ ِظیمٌ عَ حین یسمو   َزجَّىأنا بالمُ وما

مؤكــد بالبــاء الزائــدة فــي خبــر (مـا) الحجازیــة العاملــة عمــل (لــیس) ، ال: نافیــة زائــدة البیـت
(من الكامل) ):١١١(لتوكید النفي. وقوله

لم یقتِل◌ِ الظعیـنة فارساً ـاميحبمثلهِ وال سمعتُ رأیتُ إنْ ما

: الزائدة بعد (ما) النافیة تفید توكید النفي. ال: نافیة زائدة لتوكید النفي. إنْ 

(من الطویل) ):١١٢(وقوله

عن یدِ المرءُ أهلكَ فیما ءَ وال رز في مثل خالدٍ الرزءَ إنَّ أعاذلُ 

ن النكرة بعدها تفید العموم، وفي صدر البیت أكد الكالم : النافیة للجنس تفید التوكید ألال
) الحرف المشبه بالفعل. وقوله (من الطویل) ):١١٣(بـ(إنَّ

ْطرِ على شَ إال ونحنُ يفما ینقضـًة◌ً قسمطرینِ شالدهرَ ناقسمْ بذاكَ 

مصــدر مؤكــد لفعلــه (َقَســَم) منصـــوب علــى المفعولیــة المطلقــة ، التوكیــد بالقصـــر :قســمةً 
بالنفي واالستثناء. 



 

٤٢٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أسلوب النداء يف ديوان دريدصورالسادس: املبحث

(من البسیط) ):١١٤(قوله

اِرِم الذََّكرِ َبِريوال كِ يشیبِ ْنكِريال تُ ْندُ هِ یا َفِهمَّتي مثُل َحدِّ الصَّ

: حرف نداء ، هند: منادى مبني في محل نصب، وفي البیت مسـألة، وهـي أنَّ هنُد: یایا
فُیطَلــب منــه، ویلیــه النهــي كمــا فــي البیــت (ال تنكــري) خاطــبالمنــادى ُیعاَمــل معاملــة الم

ویلیه االستفهام یا زیُد أتحب عمرًا، واألمر: یا زیُد أقبْل، وغیره. 

):١١٥(نفسهامن القصیدةوقوله

ِطرِ المَ العـارضِ صوتِ مثلُ مثاُلهُ سیروا واطلبوا رجالً عدنانَ آلَ یا

آل عـــدنان: یـــا: حـــرف نـــداء، آل: منـــادى منصـــوب بالفتحـــة وهـــو مضـــاف و(عـــدنان) یـــا
مضــاف إلیــه مجــرور بالفتحــة نیابــة عــن الكســرة ألنــه ممنــوع مــن الصــرف للعلمیــة وزیــادة 

(من الوافر)):١١٦(األلف والنون.  وقوله

لحمي قبل بعضِ بعُض ــدَّمَ تقـُـْرسيعْتكَ سبـَّ اهللا إن أعبدَ 

اِهللا: أ: الهمــزة حـــرف لنــداء القریـــب، عبــَد اهللا: عبـــَد: منــادى منصـــوب بالفتحــة وهـــو أعبــدَ 
(من الطویل) ):١١٧(مضاف ولفظ الجاللة مضاف إلیه. وقوله

ْضرِ من الخُ إالْیتَ هاجَ إنْ فهل أنتَ َطِجعْ ال تهُج واضْ السوءاتِ َكمَ حَ أیا



 

٤٢٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

حكـَم الســوءات: یـا: حــرف لنـداء البعیــد، حكـَم: منــادى منصـوب بالفتحــة وهـو مضــف أیـا
(من الوافر)):١١٨(والسوءات مضاف إلیه . وقوله

في كبوِلِهم الثِّقالِ أسرىو جاريوامالَ الدیَّاِن ُردُّ بني

وب بالیــاء ألنــه ) منصــبنــيالــدیَّان: بنــي: منــادى بحــرف نــداء محــذوف والتقــدیر (یــا بنــي
ملحـــق بجمـــع المـــذكر الســـالم وهـــو مضـــاف و(الـــدیَّان) مضـــاف إلیـــه، وقـــد یحـــذف حـــرف 

(من المتقارب) ):١١٩(النداء، وال ُیَقدَّر غیر (یا).  وقوله

ْضــَجُرواال تَ ـزارةُ فْهــالً القــنا        فمَ ْمرَ سُ فزارةَ َصَبْحنــا

وف مبنـــي علـــى الضـــم فـــي محـــل نصـــب، فـــزارُة: فـــزارة: منـــادى بحـــرف نـــداء محـــذفمهـــال
والتقدیر: مهال یا فزارُة، والمنادى مبني على الضم هنا ألنه اسم علم مفرد. 

(من البسیط)):١٢٠(وقوله

ٕایجافِ و ْعثٍ فاضطرها الطعُن في وِ إذ طـردتْ للخـیلِ ـنْ ذفافة مَ أبا

بـــاأللف ألنـــه مـــن ذفافـــة: أبـــا: منـــادى بحـــرف نـــداء محـــذوف (یـــا أبـــا ذفافـــة) منصـــوب أبـــا
األسماء الستة وهو مضاف و(ذفافة) مضاف إلیه مجرور بالفتحـة نیابـة عـن الكسـرة ألنـه 

(من الطویل) ):١٢١(ممنوع من الصرف للعلمیة والتأنیث. وقوله

ـائمُ نالفتـكِ آمــنُ وهذاامَ فنهِ ظنِّ اللیل عن قدرِ حربُ تطاولَ 



 

٤٣٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

)١٢٢(مُ جاثِ یرعاها على السیفِ َماَمةُ ثُ لهـاَنىوَ علیهِ تْ راثَ طَّةً خِ فیا

: یا ِخطَّة: إما أن تكون (ِخطَّة) نكرة غیر مقصودة لذا فهي منصوبة، وٕامـا أن تكـون قوله
–فـــي حكـــم المســــتغاث –منصـــوبة علـــى حـــذف الــــالم وهـــي فـــي الحقیقـــة متعجــــب منـــه 

لمعنـى یوافقـه، والتقدیر: یا َلِخطٍة، فلما حـذفت الـالم انتصـبت (ِخطـة)، وهـو األقـرب ألن ا
ُب منها.  وقوله (من الرمل) ):١٢٣(فال تنادى (ِخطَّة) حقیقًة بل ُیُتَعجَّ

مْن كفِّ ریَّااللَّوىِنیَّاتِ في ثَ ُحَمیَّاالأَس كِنياسقِ ندیميْ یا

نـدیمْي: یـا: حـرف نـداء، نـدیمي: نـدیم: منـادى منصـوب بفتحـة مقـدرة منـع مـن ظهورهـا یا
(یــاء المــتكلم)، وهــو مضــاف و(الیــاء) ضــمیر متصــل لكــة المناســبة اشــتغال المحــل بالحر 

.إلیهمبني في محل جر مضاف 

فــي (نــدیمي) عــدا اللغــة التــي ورد بهــا البیــت بإثبــات الیــاء ســاكنة ، أن تحــذف الیــاء ولــك
وهـي –وتبقي كسرة تدل علیها علـى المـیم فتقـول (نـدیِم) أو أن تحـذف الیـاء وتضـم المـیم 

ُم)، أو أن تثبـت الیـاء مـع فتحهـا (یـا نـدیمَي)، أو أن تبـدل الكسـرة قبـل (نـدی–لغة ضـعیفة 
الیاء فتحة فتبدل الیاء ألفًا (یا ندیَما)، أو أن تحذف األلف المبدلة من الیاء وتبقي الفتحـة 

.)١٢٤((یا ندیَم)، هذه ست لغات جائزة في المنادى المضاف إلى یاء المتكلم 

(من الرمل) ):١٢٥(وقوله

ودعـاني أبِصٌر الشییَّن شیَّاْ اسقیانـي خمـرةً ندیميَّ یـا



 

٤٣١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

: منــادى منصـــوب بالیــاء ألنــه مثنـــى وحــذفت النـــون یــا : یـــا: حــرف نــداء، نـــدیميَّ نــدیميَّ
لإلضافة وهو مضاف و(الیاء) في محل جر باإلضافة، وحرِّك بالفتح ألجل إدغامه  بیاء 

تظهر علـى الیـاء بـل التـي تظهـر علیـه المثنى، ولم یكسر اللتقاء الساكنین ألن الكسرة ال 
) غیر هذه اللغة إثبات  من الحركات الثالث الفتحة فِصیَر إلیها.  وال یجوز في (یا ندیميَّ

ـــاء مدغمـــة بیـــاء المثنـــى مفتوحـــة ، ألن (یـــاء المـــتكل ) لـــم تباشـــر االســـم مباشـــرًة فهـــي مالی
(من الطویل) ):١٢٦(مفصولة عنه بـ(یاء المثنى). وقوله

َشِديوٕاْن كاَن ِعْلم الَغْیِب عندِك فارْ صِديواقْ لومكِ بعَض مهالً أعاذلُ 

: الهمزة: حرف لنداء القریب، عاذُل: منـادى مـرخم مبنـي علـى ضـم التـاء المحذوفـة أعاذلُ 
فــي محــل نصــب، وتــرى أنــه أبقــى حركــة الحــرف الســابق للمحــذوف علــى حالهــا علــى لغــة 

ن الطویل) (م):١٢٧(من ینتظر الحرف وینویه.  وقوله

ضلوعك وابأسيوشدِّي على رزءٍ ميواجشَ الرزءِ عافيَ دِّيأجِ أمیمَ 

: منادى مرخم بحرف نـداء محـذوف والتقـدیر: یـا أمـیم واألصـل (أمیمـة)، حـذف التـاء أمیمُ 
مرخما وأبقى الفتحة قبله على حالهـا علـى لغـة مـن ینتظـر، ولـو جـاء بـه علـى لغـة مـن ال 

(من الكامل) ):١٢٨(. وقولهینتظر لقال: یا أمیمُ 

مـــن الحـبِّ ْبلٌ تَــ ـهُ وأصاببكم    ــَؤادُ قد هام الفُـــ أخناُس 



 

٤٣٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

: الهمزة لنداء القریب ، وهي هنا لنداء القریب حكمًا ال حقیقة فهي ألنها محبوبته أخناُس 
م مبنــي علــى الضــم فــي محــل نصــب،  قریبــة منــه وٕان كانــت بعیــدة، خنــاُس: منــادى مــرخَّ

بناء على الضم على لغة من ال ینتظر الحرف وال ینویه.وال

أي ال تــتم صــیغة (َفْعــالء) –: أخنســاُء، حــذف الهمــزة واأللــف ألنهمــا زیــدا معــا واألصــل
مثل (أسماء) فبقي المرخم: (َخْنُس) مثل (أْسُم)، وجاء باأللف ضرورة لیستقیم –بأحدهما 

(من مجزوء الكامل) ):١٢٩(الوزن.   وقوله

َقـــــــنْ رأسي وذَ نفـُض َزَمْن      أْهــــــدُ عَ ـنيتلییا

داخــل علــى التمنــي وال نــداء فــي البیــت، والثــاني: بیــه: فیهــا رأیــان: األول: أنهــا حــرف تنیــا
أنهــا حــرف نـــداء والمنــادى محـــذوف ، والتقــدیر: یـــا قــوم لیتنـــي، علــى أن هنـــاك رأیــا ثالثـــا 

حـرف نـداء والمنـادى محـذوف، وٕان ولیهـا یفصل: فإن كـان بعـد (یـا) أمـر أو دعـاء؛ فهـي
).١٣٠((لیَت ، ُربَّ ، َحبَّذا) فهي لمجرد التنبیه



 

٤٣٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

التقديم والتأخري يف ديوان دريدصورالسابع: املبحث

(من البسیط) ):١٣١(قوله

ْفَتِخرِ لمُ ْخرٌ فَ وال فیهمُ ْفـــــظٌ حِ عندهمُ ما للعهــــدِ فارَس أوالدُ 

حفظ: قدم الخبر ومعمول المبتدأ على المبتدأ، واألصل: ما حفـظ عنـدهم للعهد عندهم ما
للعهد، ومع أن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة جار ومجرور إال أن الخبر متقدم هنا جوازًا 

: تقـدم الخبـر جـوازًا خرذلك أن هناك مسوغا لالبتداء بالنكرة وهو النفي قبلها ،  وال فیهم ف
ة بنفي.  ألن المبتدأ نكرة مسبوق

(من المتقارب) ):١٣٢(وقوله

واتقدرِ الوعیُد ولمْ فكیفَ بني مازنٍ لدیكَ وأبلغْ 

الوعیــُد: كیــف: اســم اســتفهام مبنــي فــي محــل رفــع خبــر مقــدم، الوعیــد: مبتــدأ مــؤخر كیــفَ 
هنـا واجـب ألن الخبـر مـن األلفـاظ التـي لهـا الصـدارة فـي الكـالم. لتقدیممرفوع بالضمة، وا

ن المتقارب) (م):١٣٣(وقوله

أراه القلیالالكثیرُ وعنديقاءیوم اللِّ الجمعَ وأحتقرُ 

الكثیــر: عنــدي ظــرف منصــوب مضــاف والمضــمر مضــاف إلیــه، متعلــق بمحــذوف عنـدي
خبر مقدم، الكثیر: مبتدأ مؤخر مرفوع، والتقدیم هنا جائز ألن المبتدأ معرفة.



 

٤٣٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

: (من الوافر))١٣٤(وقوله

لــومُ كُ ـداً وأوجهــها بها أبـــالظٌ غِـ ِهَنتْ دُ ٕانْ و أنامُلها

وأوجهها بها أبدًا كلوُم: أوجهها: أوجه: مبتدأ مرفوع وهو مضاف والهاء ضمیر في محل 
جر واأللف للتنبیه، بها: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقـدم، أبـدًا: ظـرف معتـرض 

لجملـة االسـمیة (بهـا كلـوم) فـي بین المبتدأ والخبر كلوُم: مبتدأ مؤخر مرفـوع خبـره (بهـا) وا
ـــا واجـــب ألن المبتـــ ـــدأ األول: أوجههـــا، والتقـــدیم هن ـــوم) نكـــرة.  دأمحـــل رفـــع خبـــر للمبت (كل

) المتقارب(من ):١٣٥(وقوله

ــرعــدُ تــصهفرائولَّتْ لـــوَّةً قـيبنَّ لو أفأقـســمُ 

: مــن األحــرف المشــبهة بالفعــل تفیــد التوكیــدأنَّ  ، بــي: جــار ومجــرور متعلــق بــي قــوًة: أنَّ
) منصوب بالفتحة.   بمحذوف خبر (أّن) مقدَّم ، قوة: اسم (أنَّ

یجــوز تقــدیم خبــر(أّن) وأخواتهــا علــى اســمها إال أن یكــون شــبه جملــة ظــرف أو جــار وال
لیس الخبر حقیقة بل معموله.هاومجرور ألن المتقدم حین

(من الطویل) ):١٣٦(وقوله

سِ الفوارِ من هالكِ عاثٍ بُ بحربِ وقبلهمیمٍ لَ سُ رَبيْ في حَ كانَ وما



 

٤٣٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

: فعـــل مـــاض نـــاقص، فـــي حربـــي ســـلیم جـــار ومجـــرور متعلـــق بمحـــذوف فـــي محـــل كـــانَ 
نصــب خبــر (كــان) مقــدم، مــن هــالك الفــوارس: مــن حــرف جــر زائــد هــالك: اســم مجــرور 
لفظــا مرفــوع محــال علــى أنــه اســم (كــان) مــؤخر وهــو مضــاف و(الفــوارس) مضــاف إلیــه، 

(من الوافر) ):١٣٧(م هنا جوازا. وقولهوالتقدی

َشمْ مثلــكم           حین یرفضُّ العــدا غیر جُ في األرض قبیلٌ لیس

ـــیس ـــق األرضفـــي ل ـــیس: فعـــل مـــاض جامـــد، فـــي األرض: جـــار ومجـــرور متعل ـــٌل: ل قبی
بمحذوف خبر (لیس) مقدم، قبیٌل: اسم (لیس) مؤخر مرفوع بالضمة، والخبر مقدم جوازا.  

(من الطویل) :)١٣٨(وقوله

العزائمُ ْنـــهاتخُ لمْ ثارٍ بضربةِ هشخصَ تبیَّـــــنَ المَّ فَقلََّدهُ 

مضارع مجزوم بالسـكون لتخنها العزائم: لْم: حرف نفي وجزم وقلب، تخنها: تخْن: فعلم
و(الهــاء) ضــمیر متصــل مبنــي فــي محــل نصــب مفعــول بــه مقــدم واأللــف للتنبیــه، العــزائُم: 

خر مرفوع بالضمة والتقـدیم فـي البیـت واجـب الن المفعـول بـه ضـمیر متصـل لـو فاعل مؤ 
تأخر لوجب انفصاله. 

(من الطویل)):١٣٩(وقوله

بُ التحوُّ لو ینجي الذلیلَ لدیـــننا           قضاعةُ دانتْ ْومِ الدُّ شباكِ ویوم

البیت تقدیم ما حقه التأخیر یتبین فیما یأتي:في



 

٤٣٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ه وهــو (یــوم) واألصــل: دانــت قضــاعُة لــدیننا یــوم شــباك الــدوم، الظــرف علــى عاملــتقــدیم
والعرب یتوسعون في الظرف والجار والمجرور فیجیزون فیه ماال یجیزون في غیره.

علــــى الفاعــــل فــــي: دانــــت لــــدیننا قضــــاعُة، –الجــــار والمجــــرور –معمــــول الفعــــل تقــــدیم
واألصل: دانت قضاعة لدیننا.

ُب، واألصــل: لــو ینجــي التحــوُب بــه علــى الفاعــل فــالمفعــولتقــدیم ي: ینجــي الــذلیَل التحــوُّ
الذلیَل.

(من الطویل) ):١٤٠(وقوله

هْ كواكبُ ما تغــــورُ لیالً ـراقبُ تهاریشُ الطلَّ ینفـُض علیهِ فباتتْ 

الطـلَّ ریُشـها: تقـدم المفعـول بـه علـى الفاعـل جـوازا واألصـل: یـنفض ریشـها الطـل. ینفض
یل) (من الطو ):١٤١(وقوله

لِ مُ أغرٍّ من یومٍ وكم ليَ هاغشیتُ حربٍ من نارِ كمْ أعاذلُ  َحجَّ

: الهمـــزة لنـــداء القریـــب، عـــاذُل: منـــادى مـــرخم مبنـــي علـــى الضـــم علـــى لغـــة مـــن ال أعـــاذلُ 
ینتظر واألصل (عاذلة)، كم: خبریة مبنیة في محل رفع مبتدأ، وهو مضاف، من: حـرف 

إلیـه، مضـافمجـرور باإلضـافة وهـو مضـاف و(حـرٍب) ، ناِر: تمییز (كم) الخبریة )(جر
غشــیتها: غشــي: فعــل ماضــي مبنــي علــى الســكون التصــاله بتــاء الفاعــل و(التــاء) ضــمیر 
مبنــي فــي محــل رفــع فاعــل، و(الهــاء) ضــمیر مبنــي فــي محــل نصــب مفعــول بــه، واأللــف 



 

٤٣٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

خبریــة للتنبیـه، وجملــة (غشــیتها) فــي محــل رفــع خبــر للمبتــدأ (كــم)، والــواو: عاطفــة، كــم: 
مبنیة في محل رفع مبتدأ وهي مضافة، لي: جار ومجرور متعلق بمحذوف  خبر للمبتـدأ 
(كـــم)، مـــن حـــرف جـــر، یـــوم: تمییـــز (كـــم) الخبریـــة مجـــرور ،أغـــّر: نعـــت لــــ(یوم) مجـــرور 
بالكسرة وكذلك (ُمَحجَّل)، وجملة (كم لي من یوم) معطوفة على جملة (كم من نار حـرب 

غشیتها). 

الخبـــر علـــى بعـــض المبتـــدأ جـــوازًا كونـــه جـــارا ومجـــرورا، ذلـــك أنَّ (كـــم) تقـــدم معمـــول وقـــد
الخبریـــة البـــد لهـــا مـــن (تمییـــز) لفظـــًا أو تقـــدیرا، وتمییزهـــا یكـــون مجـــرورًا بإضـــافتها إلیـــه، 
وجوزوا الفصل بینها وبین تمییزها بالجملة والظرف والجار والمجرور كما في (كم لي من 

ا حمــال علــى (كــْم) االســتفهامیة مــا لــم یكــن مجــرورا یــوم)، إال أنهــم یوجبــون نصــب تمییزهــ
).١٤٢(بـ(من) الزائدة

أن هناك من یرى أن تمییز (كم) إذا فصل عنها بظرف أو جار ومجرور مخفـوض على
).١٤٣(كحاله قبل الفصل



 

٤٣٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

اخلامتة 

شعر درید كغیره من الشعراء الجاهلین تبـدو فیـه األواصـر النحویـة التـي تجمـع بـین أجـزاء 
ثم بین أجـزاء الـنص، وهـو یثبـت ان العربـي كـان یـأتي بـالكالم معربـًا علـى سـلیقته الجملة

وسـجیته وصـفاء منهلــه اللغـوي مـن دون علــم منـه بـأن هــذا اللفـظ موقعـه الرفــع ألنـه فاعــل 
وذاك النصب ألنه مفعول، وٕانما هو یتـوارث لغتـه عـن أسـالفه والسـیما أن شـاعرنا نجـدّي 

ٍف الیشــوبه تــأثر بمجتمعــات لغویــة أخــرى، إال التــأثر بــدوّي عــاش فــي مجتمــع لغــوّي صــا
بلهجة جیرانهم الحجازیین، ومن صور هذا التـأثر ورود (مـا) النافیـة عاملـة عمـل (لـیس)، 

وٕاعمال (ما) لغة الحجاز. 



 

٤٣٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

املصادر

م.١٩٩٢- هـ ١٤١٣–القاهرة - إحیاء النحو: إبراهیم مصطفى: الطبعة الثانیة-١

هـ): تحقیق: ٢٧٦محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة (ت:أدب الكتاب: ألبي-٢
م.١٩٨٥بیروت، - محمد الدالي: مؤسسة الرسالة

هـ) تحقیق: ٧٤٥ارتشاف الضرب من لسان العرب: آلبي حیان األندلسي (ت:-٣
-د. رجب عثمان محمد، مراجعة: د. رمضان عبد التواب مكتبة الخانجي 

م.١٩٩٨- هـ ١٤١٨-الطبعة األولى - القاهرة

هـ):٥٣٨أساس البالغة: جار اهللا  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت:-٤

–لبنان - بیروت–تحقیق: محمد باسل عیون السود: دار الكتب العلمیة - أ
م.١٩٩٨- هـ ١٤١٩–الطبعة األولى 

- هـ ١٤٢٢-١ط- لبنان- بیروت- طبعة دار إحیاء التراث العربي- ب
م.٢٠٠١

إعرابه: حسن طه الحسن: مطبعة - حكمه-نوعه–االستثناء في القرآن الكریم-٥
موصل.- عراق–الزهراء 

االستغناء في االستثناء: شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي -٦
–بیروت -هـ): تحقیق: محمد عبد القادر عطا: دار الكتب العلمیة٦٨٤(ت:
م.١٩٨٦- هـ ١٤٠٦- الطبعة األولى-لبنان



 

٤٤٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید األنباري: أسرار العربیة: أ-٧
تحقیق: محمد بهجة البیطار: مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، 

م.١٩٥٧-هـ ١٣٧٧

هـ): دار ٩١١-هـ ٨٣٩األشباه والنظائر في النحو: جالل الدین السیوطي (-٨
لبنان.–بیروت –الكتب العلمیة 

د بن سهل بن السراج النحوي البغدادي األصول في النحو: ابو بكر محم-٩
بیروت الطبعة -هـ): تحقیق: د. عبد الحسین الفتلي: مؤسسة الرسالة٣١٦(ت:

م.١٩٦٦- هـ ١٤١٧- الثالثة

إعراب القرآن الكریم وبیانه: أ. محیي الدین الدرویش: دار الیمامة، دار ابن - ١٠
- السابعةالطبعة-سوریا–حمص –دار اإلرشاد للشؤون الجامعیة –كثیر 
م.١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین –األعالم - ١١
الطبعة الخامسة –والمستشرقین: خیر الدین الزركلي: دار العلم للمالیین 

م.٢٠٠٢-عشر

- بیروت–األغاني: ألبي الفرج االصفهاني: تحقیق سمیر جابر: دار الفكر - ١٢
الطبعة الثانیة.

هـ): مطبعة مجلس ٣١٠مالي: أبو عبد اهللا محمد بن العباس الیزیدي (ت:األ- ١٣
م.١٩٤٨- هـ ١٣٦٧-الهند–دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن 



 

٤٤١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین: كمال الدین - ١٤
).٥٧٧- هـ ٥١٣أبي البركات عبد الرحمن بن محمد أبي سعید االنباري (

ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف: محمد محیي الدین عبد الحمید: دار - أ
مصر.- إحیاء التراث العربي

مراجعة: د. رمضان عبد التواب: مكتبة –تحقیق: د. جودة مبروك - ب
م.٢٠٠٢–الطبعة األولى –القاهرة - الخانجي

وسف بن عبد أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك: أبو عبد اهللا جمال الدین بن ی- ١٥
هـ)، ومعه كتاب عدة المسالك إلى تحقیق أوضح ٧٦١اهللا بن هشام (ت:

هـ): تحقیق: ٣٣٧المسالك: محمد محیي الدین عبد: ألبي القاسم الزجاجي (ت
- هـ ١٣٩٩-بیروت-الطبعة الثالثة–د. مازن المبارك: دار النفائس 

م.١٩٧٩

تحقیق: عادل احمد عبد البحر المحیط: محمد بن یوسف الشهیر بأبي األندلس:- ١٦
علي محمد معوض، شارك في التحقیق: د. زكریا عبد المجید - الموجود
- لبنان–بیروت –د. احمد النجولي الجمل: دار الكتب العلمیة - النوفي

م.٢٠٠١- هـ ١٤٢٢–الطبعة األولى 

البسیط في شرح جمل الزجاجي: ابن الربیع عبد اهللا بن احمد بن عبد اهللا - ١٧
هـ): تحقیق عیاض بن عید الثبیتي: دار الغرب ٦٨٨االشبیلي (ت:القریشي 
م.١٩٨٦- هـ١٤٠٧–الطبعة األولى -بیروت–اإلسالمي 



 

٤٤٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسیني الزبیدي: تحقیق: - ١٨
- هـ ١٤٢٢مجموعة محققین: سلسلة تصدرها، وانتهت بالجزء األربعین سنة 

م.٢٠٠١

یل في شرح التسهیل: أبو حیان األندلسي: تحقیق: د. حسن التذلیل والتكم- ١٩
م.١٩٩٧-هـ ١٤١٨–الطبعة األولى - دمشق–هنداوي: دار القلم 

تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد: جمال الدین بن مالك تحقیق محمد كامل - ٢٠
م.١٩٦٧- هـ١٣٨٧–بركات: دار الكتاب العربي 

میة:محمد بن صالح العثیمین: دار التعلیقات الجلیة على شرح المقدمة االجرو - ٢١
العقید.

التعلیقة على كتاب سیبویه: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي - ٢٢
-هـ ١٤١٠هـ) تحقیق: د. عوض بن حمد القوزي: الطبعة األولى: ٣٧٧(ت:

م.١٩٩٠

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك للمرادي المعروف بابن أم - ٢٣
هـ): تحقیق: أ. د. عبد الرحمن علي سلیمان: دار الفكر العربي ٧٤٩القاسم (ت:

م.٢٠٠١-هـ ١٤٢٢- الطبعة األولى-القاهرة–

جامع الفوائد المنظومة في النحو والصرف: ألبي العباس احمد بن احمد بن - ٢٤
م.٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧-١ط- صنعاء–صالح شمالن: مكتبة اإلمام األلباني 



 

٤٤٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

هـ) ٣٤٠اسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي(ت:الجمل في النحو: أبو الق- ٢٥
هـ ١٤٠٥: ٢ط–دار األمل –مؤسسة الرسالة -تحقیق: د. علي توفیق الحمد

م.١٩٨٥- 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة واإلسالم: ألبي زید محمد بن أبي الخطاب - ٢٦
م.١٩٨١- القریشي: تحقیق علي محمد البجاوي: نهضة مصر

بي محمد علي بن سعید بن حزم األندلسي: تحقیق: جمهرة أنساب العرب: أل- ٢٧
م.١٩٤٨- هـ ١٣٦٨-مصر–أ.إ.لیفي بروفنسال: دار المعارف 

الجني الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي: تحقیق: د. فخر - ٢٨
- لبنان–بیروت –أ. محمد ندیم فاضل: دار الكتب العلمیة –الدین قباوة 

م.١٨٨٢- هـ ١٤١٣-١ط

- الریاض–دیث النبوي في النحو العربي: د. محمود فجال: أضواء السلف الح- ٢٩
م.١٩٩٧-هـ ١٤١٧–الطبعة الثانیة 

الحلقة المفقودة في تاریخ النحو العربي: د. عبد العال سالم مكرم: مؤسسة - ٣٠
م.١٩٩٣-هـ ١٤١٣–الطبعة الثانیة –الرسالة 

عمر البغدادي خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن- ٣١
- القاهرة-هـ): تحقیق: عبد السالم محمد هارون: مكتبة الخانجي١٠٩٣(ت:

م.١٩٩٧- هـ ١٤١٨-٤ط



 

٤٤٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

دار -هـ) تحقیق: الشربیني٣٩٢الخصائص: ابو الفتح عثمان بن جني (ت:- ٣٢
م.٢٠٠٧- هـ ١٤٢٨-القاهرة-الحدیث

م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠-١ط- الخالصة النحویة: د. تمام حسان: عالم الكتب- ٣٣

- ١ط–دلیل السالك إلى الفیة ابن مالك: عبد اهللا صالح الفوزان: دار مسلم - ٣٤
م.١٩٩٨

دیوان درید بن الّصمة الجشمي: تحقیق: محمد خیر البقاعي: تقدیم: د. شاكر - ٣٥
م.١٩٨١–دمشق –الفحام: دار قتیبة 

-القاهرة–دیوان درید بن الّصمة الجشمي: د. عمر عبد الرسول: دار المعارف - ٣٦
م.١٩٨٥

رصف المباني في شرح حروف المعاني: احمد بن عبد النور المالقي: - ٣٧
الطبعة -دمشق–هـ): تحقیق: أ.د. احمد محمد الخراط: دار القلم ٧٠٢(ت:

م.٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣- الثالثة

الزاهر في بیان معاني كلمات الناس: ألبي بكر محمد بن القاسم - ٣٨
-مؤسسة الرسالة-لضامنهـ): تحقیق: د. حاتم صالح ا٣٢٨- ٢٧١االنباري(

م.١٩٩٢هـ ١٤١٤- الطبعة االولى

سر صناعة اإلعراب: ألبي الفتح عثمان بن جني: تحقیق: د. حسن هنداوي: - ٣٩
م.١٩٨٥-الطبعة االولى- دمشق- دار القلم



 

٤٤٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ومعه منحه الجلیل بتحقیق شرح ابن - ٤٠
طبعة جدیدة -القاهرة- بة دار التراثعقیل: محمد محیي الدین عبد الحمید: مكت

م.١٩٩٨-هـ ١٤١٩- منقحة

شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك: ابن الناظم أبو عبد اهللا بدر الدین محمد - ٤١
هـ): تحقیق: محمد باسل ٦٨٦بن اإلمام جمال الدین محمد بن مالك: (ت:

هـ ١٤٢٠- الطبعة االولى- لبنان- بیروت–العیون السود: دار الكتب العلمیة 
م.٢٠٠٠- 

شرح االشموني المسمى منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك: نور الدین علي بن - ٤٢
-صیدا- محمد االشموني: تحقیق: احمد محمد عزوز، المكتبة العصریة

م.٢٠١٠- هـ ١٤٣١- ١ط- بیروت- بیروت

شرح التسهیل البن مالك جمال الدین محمد بن عبد اهللا الطائي الجیاني - ٤٣
د. محمد بدوي - هـ): تحقیق: د. عبد الرحمن السید٦٧٢-٦٠٠(اآلندلسي 

م.١٩٩٠- هـ ١٤١٠- ١ط- مصر- المختون: هجر للطباعة والنشر

شرح دیوان حسان بن ثابت األنصاري: عبد الرحمن البرقوقي: المكتبة التجاریة - ٤٤
م.١٩٢٩- هـ ١٣٤٧- مصر- الكبرى

ات جامعة  قادر شرح الرضى على الكافیة: تصحیح: یوسف حسن عمر: منشور - ٤٥
م.١٩٩٦- الطبعة الثانیة-بنغازي- یونس

شرح السیوطي على ألفیة ابن مالك المسمى بالبهجة المرضیة: إعداد: د. زین - ٤٦
م.٢٠٠٠- هـ ١٤١٢-كامل الخویسكي: دار المعرفة الجامعة



 

٤٤٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب: آلبي محمد عبد اهللا جمال الدین - ٤٧
هـ): رتبه وعلق علیه: عبد الغني الدقر: ٧٦١-٧٠٨(أبن هشام األنصاري

م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٤- دمشق- سوریا–الشركة المتحدة 

(أ) شرح قطر الندى وبل الصدى:ألبي محمد عبد اهللا جمال الدین بن هشام - ٤٨
هـ): ومعه كتاب سبیل الهدى بتحقیق شرح قطر الندى: ٧٦١االنصاري(ت: 

الطبعة - مصر- ة التجاریة الكبرىمحمد محیي الدین عبد الحمید: المكتب
م.١٩٦٣- هـ ١٣٨٣- الحادیة عشر

(ب) شرح قطر الندى وبل الصدى: تحقیق: تركي عبد الكریم مصطفى: دار 
م.٢٠٠١-هـ ١٤٢٣- لبنان-بیروت–الطبعة األولى - إحیاء التراث العربي

الك شرح الكافیة ألبي عبد اهللا جمال الدین محمد بن عبد اهللا بن محمد بن م- ٤٩
عادل - هـ): تحقیق: علي محمد معوض٧٧٢الطائي الحیاني األندلسي (ت:

-الطبعة االولى- لبنان- بیروت–احمد عبد الموجود: دار الكتب العلمیة 
م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

شرح الكافیة: محمد بن ابراهیم بن سعد اهللا بن جماعة: تحقیق: د. محمد عبد - ٥٠
م.١٩٨٧-هـ ١٤٠٨- طبعة األولىال-مصر-النبي عبد الحمید: دار البیان

شرح المعلقات السبع: أبو عبد اهللا الحسین بن احمد الزوزني: تحقیق: لجنة - ٥١
م.١٩٩٢-التحقیق في الدار العالمیة: الدار العالمیة

هـ) ٦٤٣شرح المفصل: موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي (ت:- ٥٢
مصر.- ة المنیریةتصحیح وتعلیق ومراجعة: مشیخة األزهر: ادارة الطباع



 

٤٤٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

شرح المفصل في صنعة االعراب الموسوم بالتخمیر: صدر األفضل القاسم - ٥٣
هـ): تحقیق د. عبد الرحمن سلیمان ٦١٧- ٥٥٥أبن الحسین الخوارزمي (

بیروت.- العثیمین: دار الغرب االسالمي

شرح المقدمة الجزولیة الكبیر: االستاذ ابو علي عمر بن محمد بن عمر االزدي - ٥٤
هـ): تحقیق: د. تركي بن سهو بن نزال العتیبي: مؤسسة ٦٥٤-٥٦٢ن (الشلوبی

هـ.١٩٩٤- هـ ١٤١٤- ٢ط-بیروت–الرسالة 

شرح المكودي على ألفیة ابن مالك: ألبي زید عبد الرحمن بن علي بن صالح - ٥٥
- هـ): تحقیق: د. فاطمة راشد الراجحي: جامعة الكویت٨٠٧المكودي (ت:

م.١٩٩٣

هـ): ٢٧٦محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري (ت:الشعر والشعراء: ألبي - ٥٦
م.١٩٣٢- هـ ١٣٥٠- تصحیح: مصطفى افندي السقا: المكتبة التجاریة الكبرى

هـ): ٣٩٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أسماعیل بن حماد الجوهري (ت:- ٥٧
- ٤ط- لبنان-بیروت-تحقیق: احمد عبد الغفور العطار: دار العلم للمالیین

م.١٩٩٠

الصفوة الصفیة في شرح الدرة األلفیة: تقي الدین ابراهیم بن الحسین المعروف - ٥٨
بالنیلي من علماء القرن السابع الهجري: تحقیق: أ.د. محسن بن سالم العمیري: 

هـ.١٤١٩- المملكة العربیة السعودیة- جامعة ام القرى

–المتحدة العربیة واإلعراب: د. عبد السالم المسدي: دار الكتاب الجدید- ٥٩
م.٢٠١٠- الطبعة االولى-لبنان- بیروت



 

٤٤٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

علل النحو: آلبي الحسن محمد بن عبد اهللا الوراق: تحقیق: محمود جاسم - ٦٠
الطبعة - المملكة العربیة السعودیة- الریاض- محمد الدرویش: مكتبة الرشید

م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠- االولى

ن رشیق القیرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ألبي علي الحسن ب- ٦١
- هـ): تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید: دار الجیل٤٥٦- ٣٩٠االزدي (

م.١٩٨١-هـ ١٤٠١- الطبعة الخامسة- بیروت

هـ): تحقیق: ١٧٥العین: ألبي عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراهیدي (ت:- ٦٢
- مد. ابراهیم السامرائي، منشورات وزارة الثقافة واالعال- د.مهدي المخزومي
بغداد.–دار الحریة –دار الرشید - الجمهوریة العراقیة

الفاءات في النحو العربي والقرآن الكریم: د. شرف الدین علي الراجحي: دار - ٦٣
م.١٩٩٥- االسكندریة–المعرفة الجامعیة 

الفصول في العربیة: ألبي محمد سعید بن المبارك بن الدهان - ٦٤
- ومؤسسة الرسالة- دار االملهـ): تحقیق: د. فائز فارس:٥٦٩النحوي(ت:

م.١٩٨٨- هـ١٣٨٨- الطبعة االولى

-في التطبیق النحوي والصرفي: د. عبده الراجحي: دار المعرفة الجامعة- ٦٥
م.١٩٩٢- االسكندریة

-مصر-القاموس المحیط: مجد الدین الفیروز آبادي: المكتبة التجاریة الكبرى- ٦٦
م.١٩٥٤-هـ ١٣٧٣- الطبعة الخامسة-شركة فن الطباعة



 

٤٤٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

القواعد الثالثون في العربیة: شهاب الدین احمد بن إدریس القرافي - ٦٧
- هـ): تحقیق: د. عثمان محمود الصیني: مكتبة التوبة: الریاض٦٨٤(ت:

م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢- الطبعة االولى- المملكة العربیة السعودیة

هـ): تحقیق: ١٨٠(أ) كتاب سیبویه: ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت:- ٦٨
- هـ ١٤٠٨–القاهرة الطبعة الثالثة - السالم محمد هارون: مكتبة الخانجيعبد

م.١٩٨٨

- (ب) الكتاب: ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: المطبعة االمیریة، بوالق
هـ.١٣١٦

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون اآلقاویل في وجوه التأویل: ألبي القاسم - ٦٩
قیق: عبد الرزاق المهدي: دار إحیاء محمود ابن عمر الزمخشري الخوارزمي: تح

بیروت.- التراث العربي

لسان العرب: ألبي الفضل جمال الدین محمد بن كرم بن منظور اإلفریقي - ٧٠
-الطبعة السابعة-بیروت- دار صادر–المصري: طیعة جدیدة منقحة 

م.٢٠١١

ما فات االنصاف من مسائل الخالف: د. فتحي بیومي حموده: طبع في شركة - ٧١
ة: على نفقة جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة.المرو 

المنهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة: ألبي الفتح عثمان بن جني - ٧٢
–ودار المنارة - دمشق–هـ): تحقیق: د. حسن هنداوي: دار القلم ٣٩٢(ت:

م.١٩٨٧- هـ ١٤٠٧- الطبعة االولى- بیروت



 

٤٥٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

د االنطاكي: دار الشرق المحیط في اصوات العربیة ونحوها وصرفها: محم- ٧٣
الطبعة الرابعة.- بیروت- العربي

-مختار الصحاح: محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي: دار الفكر العربي- ٧٤
م.٢٠٠٢- ١ط-لبنان- بیروت

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جالل الدین السیوطي: ضبط - ٧٥
محمد ابو الفضل -ويعلي محمد البجا- وشرح: محمد احمد جاد المولى
عیسى البابي وشركاءه.- ابراهیم: دار احیاء الكتب العربیة

المسائل العضدیات: ألبي علي الحسن بن احمد الفارسي: تحقیق: د. علي - ٧٦
- الطبعة االولى- مكتبة النهضة العربیة- جابر المنصوري: عالم الكتب

م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦

لقرن الثالث الهجري: عوض حمد المصطلح النحوي نشأنه وتطوره حتى أواخر ا- ٧٧
-المملكة العربیة السعودیة- جامعة الریاض- القوزي: عماده شؤون المكتبات

م.١٩٨١- هـ ١٤٠١–الطبعة االولى 

هـ): تحقیق: ٣١١معاني القرآن واعرابه للزجاج ابي اسحاق ابراهیم ین السري(ت:- ٧٨
- هـ١٤٠٨-لىالطبعة االو -بیروت- د. عبد الجلیل عبده شلبي: عالم الكتب

م.١٩٨٨

الطبعة - االردن-عمان- معاني النحو: د. فاضل صالح السامرائي: دار الفكر- ٧٩
م.٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣-الثانیة



 

٤٥١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

م: كامل سلیمان ٢٠٠٢معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة - ٨٠
الجبوري.

هـ) ٣٩٥معجم مقاییس اللغة: ألبي الحسین احمد بن فارس بن زكریا (ت:- ٨١
م.١٩٧٩- هـ١٣٩٩-دار الفكر–الم محمد هارون تحقیق: عبد الس

محمد - حامد عبد القادر- احمد الزیات- المعجم الوسیط: ابراهیم مصطفى- ٨٢
النجار: تحقیق: مجمع اللغة العربیة: دار الدعوة.

المعجم الوسیط في االعراب: د. نایف معروف: د. مصطفى الجوزو: دار - ٨٣
م.٢٠١٠- هـ١٤٣١-الطبعة الرابعة-لبنان- بیروت–النفائس 

المعمرین العرب وطرف من اخبارهم وما قالوه في  منتهى اعمارهم: آلبي حاتم - ٨٤
هـ): طبع على نفقة ٢٣٥سهل ابن محمد بن عثمان السجستاني البصري (ت:

-مصر- مطبعة السعادة-احمد ناجي الجمالي ومحمد امین الخانجي واخیه
م.١٩٠٥- هـ١٣٢٣- الطبعة االولى

ن كتب االعاریب: جمال الدین بن هشام االنصاري: مغني اللبیب ع- ٨٥
محمد علي حمد اهللا: مراجعة: سعید - هـ): تحقیق: د. مازن المبارك٧٦١(ت:

م.١٩٩٨-هـ ١٤١٩-الطبعة االولى- لبنان-بیروت- االفغاني: دار الفكر

هـ): تحقیق: محمد ٢٨٥- ٢١٠المقتضب: البي العباس محمد بن یزید المبرد (- ٨٦
وزارة االوقاف لجنة احیاء التراث - ضیمة: جمهوریة مصر العربیةعبد الخالق ع

م.١٩٩٤-هـ ١٤١٥–القاهرة -االسالمي



 

٤٥٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

عبد الجلیل زكریا: - المنصف في النحو واللغة واالعراب: نصر الدین فارس- ٨٧
م.١٩٩٠- دار المعارف بحمص: الطبعة الثانیة

- لبنان-العربيالمنهاج في القواعد واالعراب: محمد االنطاكي: دار الشرق- ٨٨
طبعة جدیدة.- بیروت

نتائج الفكر في النحو: ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا السهیلي - ٨٩
علي محمد معوض: دار الكتب - هـ) تحقق: عادل احمد عبد الموجود٥٨١(ت:

م.١٩٩٢-هـ ١٤١٢- الطبعة االولى-لبنان- بیروت- العلمیة

صطفى النحاس زهران: د. محمد النحو االساسي: د. احمد مختار عمر: د. م- ٩٠
-هـ ١٤١٤-الطبعة الرابعة- الكویت- حماسیة عبد اللطیف: ذات السالسل

م.١٩٩٤

النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي والداللي: د. محمد حماسة عبد - ٩١
م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠- الطبعة االولى-بیروت-دار الشروق- اللطیف

الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة: عباس حسن: النحو الوافي مع ربطه باألسالیب - ٩٢
الطبعة الثالثة.-دار المعارف بمصر

–نشأة النحو وتاریخ اشهر النحاة: الشیخ محمد الطنطاوي: دار المعارف - ٩٣
م.١٩٩٥- الطبعة الثانیة- مصر

النكت في تفسیر كتاب سیبویه: ألبي الحجاج بن سلیمان بن عیسى المعروف - ٩٤
هـ): تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان: منشورات ٤٧٦ت:باالعلم الشنتمري (



 

٤٥٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

–المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم - معهد المخطوطات العربیة
م.١٩٨٧- هـ ١٤٠٧- الطبعة االولى-الكویت

همع الهوامع في شرح الجوامع: جالل الدین عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي - ٩٥
-لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة- هـ): تحقیق: احمد شمس الدین٩١١(ت:

م.١٩٩٨- هـ ١٤١٨- الطبعة االولى

-بیروت- الوفي في النحو والصرف: د. حبیب مغنیة: دار ومكتبة الهالل- ٩٦
م.٢٠٠٤- الطبعة الثانیة



 

٤٥٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الھوامش

.٢١ص: الشنقیطيأمینمحمدتصحیح: السجسانيحاتمألبيالمعمرینكتاب)١(
.٤٤٦ص: البجاويمحمدعليتح: القرشيالخطاببنمحمدزیدألبي: العربأشعارجمھرة)٢(
.٣٤ص: الیزیديالعباسبنهللاعبدأبيعن: لياالماكتاب: ینظر)٣(
.١١٩-١١٨ص: ھنداويحسن. د: تح: جنيابن: الحماسةشعراءأسماءتفسیرفيالمبھج)٤(
.٥٣٠-٣/٥٢٩: بركاتمحمد. د: تح: التسھیلكتابعلىعقیلابنشرح:  الفوائدتسھیلعلىالمساعد: ینظر)٥(
.١/٧٦: الخصائص: ینظر)١(

.  ٢/٢٥٧: السودالعیونباسلمحمدتح: البالغةأساس،٣٠٣-٣٠٢/ ٣: العین: ینظر)٧(

.  ١/٧٨: الخصائص: ینظر)٨(

الســنیةالتحفـة، ١ص: مصـطفىالبــراهیمالنحـواحیـاء، ١١ص: الســراجعلـيلمحمـداألدبآالتفــياللبـاب: ینظـر)٩(
.   ٤ص: األجرومیةالمقدمةبشرح

.   ٢٣–٢٢ص: للسیوطياالقتراح، ١/١٤: األندلسيیانحألبي، والتكمیلالتذییل: ینظر)١٠(

رمضــان.د: تــح: للزبیــديالعــواملحــن،٣٦/١٠٣: العــروستــاج، بعــدهامــاو ١/٤: األمــالي، ٣/٢٣٠: العــین: ینظــر)١١(
.  ٥٩ص: التوابعبد

الحلقــة، ومابعــدها٢ص: ضــیفشــوقي. د: النحویــةالمــدارس، بعــدهاومــا٩ص: وواقــعاســطورةالنحویــةالمــدارسینظــر: )١٢(
.بعدهاوما٢١ص: النحونشأة، بعدهاوما١١ص: النحوتاریخفيالمفقودة

وما بعدها.١١٧، دراسات في فقه اللغة: صبحي الصالح: ص١/٣٢٩) ینظر: المزهر: ١٣(

وما بعدها.١٤ینظر: المصطلح النحوي: عوض حمد القوزي: ص)١٤(

)(قــال الشــعر وهــو غــالم، خالــه المهلهــل بــن ربیعــة، مــن اصــحاب المعلقــات القــیس بــن حجــر بــن الحــارث الكنــديامــرؤ ،
.)١١قبل الهجرة). (شرح المعلقات السبع للزوزني مطلع معلقته.: ص٨٠-١٣٠(

).  ١٣مطلع معلقته. (شرح المعلقات للزوزني: ص)١٥(



 

٤٥٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٣-٢ینظر: اسرار البالغة: عبد القاهر الجرجاني: محمد رشید رضا: دار الفكر: ص)١٦(

وما بعدها.٧جاني: محمد محمود شاكر: صر ینظر: دالئل االعجاز: ألبي بكر عبد القاهر الج)١٧(

.٥٥ینظر: دالئل االعجاز: ص)١٨(

وما بعدها.٩٥ینظر: االیضاح في علل النحو: ص)١٩(

.    ٤١والشاعر البن االثیر: القسم االول: صالكاتبینظر: المثل السائر في ادب)٢٠(

.٦٣عربیة واالعراب: د. عبد السالم المسدي: صینظر: ال)٢١(

٥٧الدیوان: ص)٢٢(

.٥/٢٥٨ینظر: تاج العروس: )٢٣(

.١٣٩الدیوان: ص)٢٤(

.١١٠: صالمصدر نفسه)٢٥(

.٦٢الدیوان: ص)٢٦(

.٤٦: صالمصدر نفسه)٢٧(

.٨٨: صالمصدر نفسه)٢٨(

.١١٥: صالمصدر نفسه)٢٩(

.١٢٢الدیوان: ص)٣٠(

.١٣٣: صالمصدر نفسه)٣١(



 

٤٥٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٤٤: صالمصدر نفسه)٣٢(

.١٤٤: صالمصدر نفسه)٣٣(

.١٥٧: صنالدیوا)٣٤(

القطین: االماء والحشم االحرار وقیـل الممالیـك، صـمي صـمام: مثـل معنـاه زیـدي یاداهیـة، وقیـل: ان یـاتي الرجـل )٣٥(
).  ٢٢/٥١٤، ٣٦/٧: روسالداهیة أي اخرسي یا صمام . (تاج الع

.١٠١الدیوان: )٣٦(

.٣٦: صالمصدر نفسه)٣٧(

.١١١الدیوان: ص)٣٨(

ـــدرویش: ص)٣٩( ـــح: محمـــود جاســـم محمـــد ال ـــوراق: ت ـــن عبـــد اهللا ال ـــو الحســـن محمـــد ب ـــل النحـــو: اب ، ٢٥٢ینظـــر: عل
.٢/١٣٥االصول في النحو: 

.١٤٩الدیوان: ص)٤٠(

.١٢٤: صالمصدر نفسه)٤١(

.١٣٠: صالمصدر نفسه)٤٢(

.٥٩: صالمصدر نفسه)٤٣(

.٥٨الدیوان: ص)٤٤(

.٩١ص: المصدر نفسه)٤٥(

.١٦٤: صالمصدر نفسه)٤٦(



 

٤٥٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١٢٢الدیوان: ص)٤٧(

.١١٧: صالمصدر نفسه)٤٨(

.١١٠: صالمصدر نفسه)٤٩(

.٩٨المصدر نفسه: ص)٥٠(

.٨٦المصدر نفسه: ص)٥١(

.١١٣: صالدیوان)٥٢(

.٣٣المصدر نفسه: ص)٥٣(

ـــداني: صی)٥٤( ـــول البصـــریین، امـــا الكوفیـــون فیـــرون٢١٠نظـــر: الجنـــى ال انهـــا بمعنـــى (مـــا) . والقـــول بزیـــادة (ان) ق
).٥٠٥(ینظر: االنصاف: تح: د. جودة: ص

.٥٣الدیوان: ص)٥٥(

.٦٢: صالمصدر نفسه)٥٦(

.٩٣الدیوان: ص)٥٧(

)، صـــور: جمـــع اصـــور، وهـــو المائـــل بعنقـــه ٨/٣٤٥میـــل: جمـــع امیـــل، واالمیـــل مـــن الرجـــال الجبـــان. (العـــین: )٥٨(
).٧/١٤٩ن: یووجهه. (الع

هـــ):  تــح: أ.د احمــد ٧٠٢حــروف المعــاني: احمــد بــن عبــد النــور المــالقي: (ت:ینظــر: رصــف المبــاني فــي شــرح )٥٩(
وما بعدها.٥٧٧، الجنى الداني: ص٢٨٧محمد الضراط: ص

.٧٨الدیوان: ص)٦٠(



 

٤٥٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١٣٣: صالمصدر نفسه)٦١(

.٦١الدیوان: ص)٦٢(

.٦٢: صالمصدر نفسه)٦٣(

.٩٦: صالمصدر نفسه)٦٤(

.١٠٦: صالمصدر نفسه)٦٥(

.١٥٣الدیوان: ص)٦٦(

.١٤٩: صالمصدر نفسه)٦٧(

.١٥٥: صالمصدر نفسه)٦٨(

.٣٣: صالمصدر نفسه)٦٩(

.٨٦الدیوان: ص)٧٠(

.١٠٤: صالمصدر نفسه)٧١(

.٢٢٥ینظر: شرح ابن الناظم: ص)٧٢(

.٣٦الدیوان: ص)٧٣(

.٥٢: صالمصدر نفسه)٧٤(

.١٣٩: صالمصدر نفسه)٧٥(

.٣٠٧-٣٠٦ینظر: رصف المباني: ص)٧٦(



 

٤٥٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١٥٣الدیوان: ص)٧٧(

.١٦٣دیوان: صال)٧٨(

.١١٠: صالمصدر نفسه)٧٩(

.٥٣٤، ٢١٢، الجنى الداني: ص١/٢٦٦ینظر: الكتاب: )٨٠(

.٢٢٧-١/٢٢٦ینظر: الكتاب: )٨١(

.٥٣٤ینظر: الجنى الداني: ص)٨٢(

.٧٠الدیوان: ص)٨٣(

.١/١٢٩ینظر: مجمل اللغة البن فارس: تح: زهیر عبد المحسن سلطان: )٨٤(

.١٤٩الدیوان: ص)٨٥(

.٨٣: صنفسهالمصدر)٨٦(

وما بعدها.٥٠٥ینظر: شرح ابن الناظم: ص)٨٧(

.٣١٦-٣١٥ینظر: رصف المباني: ص)٨٨(

، المعجــم الوســیط فــي ٢٠٥/ ٣ونحوهــا وصــرفها: ربیــة، المحــیط فــي اصــوات الع٢٣٦ینظــر: مغنــي اللبیــب: ص)٨٩(
.٢٥٨االعراب: ص

.٥١الدیوان: ص)٩٠(

.١٤٦الدیوان: ص)٩١(

).   ٧/٤٨:تزلع زلعا وتزلعتا: تشققتا من ظاهر وباطن. (اللسان: مادة: زلعتزلع: زلعت كف القدم )٩٢(



 

٤٦٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٢٣٥/ ٤ینظر: الكتاب: )٩٣(

وما بعدها.٦٦ینظر: االنصاف: تح. د.جودة/ )٩٤(

.٦١الدیوان: ص)٩٥(

.٢/١٨٠، شرح ابن مالك على الشافیة ١٩٩-٣/١٩٨ینظر: المساعد: )٩٦(

.٣٣الدیوان: ص)٩٧(

.٨٦ص: المصدر نفسه)٩٨(

.١١٦الدیوان: ص)٩٩(

.١٦٠: صالمصدر نفسه)١٠٠(

.١٦٤: صالمصدر نفسه)١٠١(

.١٧١الدیوان: )١٠٢(

.٤٣: صالمصدر نفسه)١٠٣(

.١١٧: صالمصدر نفسه)١٠٤(

.١١٥: صالمصدر نفسه)١٠٥(

.٣٦الدیوان: ص)١٠٦(

.١٠٦: صالمصدر نفسه)١٠٧(

.١١٦: صالمصدر نفسه)١٠٨(



 

٤٦١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١٠٦: صالمصدر نفسه)١٠٩(

.١٢٠الدیوان: ص)١١٠(

.١٥١: صالمصدر نفسه)١١١(

.٥٩: صالمصدر نفسه)١١٢(

.٩٧: صالمصدر نفسه)١١٣(

.٩٨الدیوان: ص)١١٤(

.٩٨: صالمصدر نفسه)١١٥(

.١٢٦: صالمصدر نفسه)١١٦(

.١٠٦: صالمصدر نفسه)١١٧(

.١٤٩الدیوان: ص)١١٨(

.١٠١: صالمصدر نفسه)١١٩(

، وابو ذفافة: كنیة عبد اهللا اخیه.١٣٣: صالمصدر نفسه)١٢٠(

.١٥٩ص:المصدر نفسه)١٢١(

راث: مــن الریــث وهــو االبطــاء، ومــن معانیــه: الغیبــة، وهــي المقصــودة فــي البیــت: أي غابــت علیــك أي فاتتــك، )١٢٢(
)، ثمامـــة: هـــو ثمامـــة بـــن المســـتنیر ١٦/٢٨٧مـــادة: ونـــي/،٦/٢٧٤ونـــى: أي ضـــعف وتعـــب، (ینظـــر: اللســـان: مـــادة: ریـــث: 

قـال دریـد هـذه االبیـات:(ینظر:المحبر:البي جعفـر محمـد بـن السلمي وقصته مشـهورة مـع معاویـة بـن الحـارث الجشـمي، وفیهـا 
).٢١٢–٢٠٦حمید اهللا: صحمدهـ)، تقدیم: م٢٤٢حمید البغدادي(ت



 

٤٦٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١٦٧صالدیوان: )١٢٣(

٣٢٠:ص٢، شـرح األشـموني: ١١٦ومـا بعـدها ، شـرح قطـر النـدى: ص ٢٠٢:ص٢) ینظر: الصفوة الصـفیة: ١٢٤(
وما بعدها .

.١٦٧) الدیوان: ص١٢٥(

.٥٩: صدر نفسهالمص)١٢٦(

.١٢٤: صالمصدر نفسه)١٢٧(

.٤٣: صالمصدر نفسه)١٢٨(

.١٦٦الدیوان: ص)١٢٩(

.٣٥٨-٣٥٤ینظر: الجنى الداني: ص)١٣٠(

.٩٨الدیوان: ص)١٣١(

.١٠١: صالمصدر نفسه)١٣٢(

.١٤١: صالمصدر نفسه)١٣٣(

.١٦٣الدیوان: ص)١٣٤(

.٨٣: صالمصدر نفسه)١٣٥(

.  ١٢٢: صالمصدر نفسه)١٣٦(

.١٥٥الدیوان: ص)١٣٧(

.  ١٦٠: صالمصدر نفسه)١٣٨(



 

٤٦٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٣٥: صالمصدر نفسه)١٣٩(

.٥٠الدیوان: ص)١٤٠(

.١٥٣: صالمصدر نفسه)١٤١(

)(فــي الموضــعین (مــن نــار حــرب، ومــن یــوم) حــرف جــر شــبیه بالزائــد ذلــك ان راي ســیبویه وجمهــور البصــریین مــن
انها ال تزاد اال بشرطین: 

یكون ما قبلها غیر موجب، أي فیه نفي او شبهه.=ان- أ
علــى النكــرة كانــت زائــدة عمــال ال معنــى النهــا ان زیــدت قبــل النكــرة تفیــد دخلــتیكــون مجرورهــا نكــرة.  فــان نأ-ب

التخصیص على العموم وتسمى (الزائدة الستغراق الجنس)، لذا فقوله: كم مـن نـار حـرب، وكـم مـن یـوم، اوكـد مـن: كـم نـار 
وما بعدها). ٣١٦روجها.(ینظر: الجني الداني: صوكم یوم، فهي زائدة عمال اما من جهة المعنى فلیس دخولها كخ

وما بعدها.٢/٤٢٠ینظر: شرح التسهیل: )١٤٢(

.٢٦٥-٢٦١ینظر: االنصاف: تح جودة: ص)١٤٣(



 

٤٦٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

Abstract

The research addressed –after reminding with the name of Duraid

Ibn Al-Simma and his kinship-. It came in seven sections as the

following: (interrogation, negation, exception, condition, emphasis,

interjection, preceding and delaying)

Each section included images of Duraid Divan representing the

studied syntactic style. So, after citing the poetic line, the syntactic

instruments of that style are extracted with the illustration of words

if they were unclear and analyzing those instruments with their two

parts the nominal and the literal.


