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الحمػػػد  رب المػػػولمصف كاللػػػ ة كالشػػػ ـ لقػػػب أ ػػػرؼ ال قػػػؽ كح صػػػب 
  .الحؽ أفلح مف نطؽ  ولضود محمد  ف ل د هللا كلقب آله كألحو ه كشقـ

 ،،،وبعــد
فإنػػػػه لمػػػػف ال مػػػػد لػػػػف اللػػػػكاب أف مػػػػدرس الق ػػػػ   مصػػػػدة لػػػػف منو م ػػػػو 
األلقص ، كركادف و الممصن  المي ممد الدارس  مزصد مػف المركنػ  الق كصػ ، كالمػودة 
ال لػػػ   لدراشػػػم وب كمنػػػو ت الق ػػػ  مممػػػددة كراكفػػػدعو الػػػرة ممنكلػػػ ، كصمػػػد ال ػػػمر 

  ورعػو، كالػذاار المر ي مف أ لب مقؾ المنو ت  ف ك دصكاف المرب، كالجومت أل
لحرك  ػػػػو كأصوم ػػػػو كالحػػػػوفظ لم لرعػػػػو فول ػػػػمر عػػػػك الحومػػػػؿ مقػػػػؾ الممػػػػوني  ق مػػػػه 
المنطكقػػػ ، كالم قػػػ   ػػػصف ال ػػػمر كالق ػػػ  كطصػػػدة راشػػػ   كممػػػو صؤاػػػد أف لق ػػػمر 

فػػػي  ماونمػػػه المظصمػػػ  فػػػب الػػػدرس الق ػػػكم مػػػو نشػػػب لح ػػػر األمػػػ   ػػػف ل ػػػوس 
، جمكا إلب ال مر فإنه دصكاف المرب: إذا أ اؿ لقصاـ ال يء مف القرآف فأر قكله

كمػػػػف لػػػػـ اػػػػوف اعممػػػػوـ المػػػػرب  ول ػػػػمر فػػػػي جػػػػوعقصم ـ ك مػػػػد ا شػػػػ ـب إذ اػػػػونكا 
 صحمفقكف  ول مر،  كصجمقكف له أشكاقون صم وركف فص و كصفم ركف 

كاشػػمن وط فػػ  لجػػب أف صاػػكف اعممػػوـ الق ػػكصصف  ول ػػمر كا  ػػم وؿ  ػػه 
الممػػػػوني كالقكالػػػػػد مػػػػف   لػػػػػه مػػػػف أكلكصػػػػػوم ـ ، ف داصػػػػ  المػػػػػألصؼ م ػػػػ د  ػػػػػذلؾ، 
كشػػػػػؤا ت نػػػػػوفت الم ػػػػػ كرة مؤصػػػػػدض،  امػػػػػو أف المقمػػػػػوء كضػػػػػمكا ل  ػػػػػذ الق ػػػػػكم 
كا حمجوج  ركطو حصث حددكا زمونو ل ذا األ ذ، ك حددكا له أمػواف مػف جزصػرة 

فػي حػدكدعو رصػر المػرب  المرب ف  صأ ػذ مػف ق صقػ  دب فص ػو القحػف أك مو مػت
حمب صضمنكا ش م  الق   ك مدعو لف الفشػود كم ولطػ  األلػوجـ، كاونػت ق صقػ  
أشػػد مكضػػكع ال حػػث فػػي مقدمػػ  الق واػػؿ المػػي أجػػوز المقمػػوء األ ػػذ لن ػػو ل مػػدعو 
لف القحف كالمجم  نظرا لمو فرضمه الط صم  ال دكص  المي مشاف فص و كمو ممممت 

 .ا ـ ملدرا لذلؾ ا حمجوج الق كمٌ اوف  مر  مرا، ف ه مف   كن  فب الط وع
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ك ػػػو ط ع فػػػي امػػػب الق ػػػ  كجػػػدت ظػػػكاعر ل كصػػػ  لدصػػػدة نشػػػ ت ل ػػػذا 
الحػػٌي مػػف المػػرب لػػف طرصػػؽ أقػػكاؿ مركصػػ  مػػف لقمػػوء الق ػػ  األفوضػػؿ كجػػوممب 
الق ػػ  األكااػػؿ ،  فحوكلػػت جمم ػػو لانػػب كجػػدت ممظم ػػو صحمػػوج إلػػب  ػػوعد مػػف 

صنقضػػه ، فممقػػت لقػػب جقػػب ال ػػوعد ال ػػمرم مػػف  ال ػػمر صؤصػػد ذلػػؾ القػػكؿ ، أك
 مراء  ني أشد ألر ط  صنه ك صف القكؿ المركل كذلؾ لف طرصؽ اشمقراء  مرعـ 
مف   ؿ امب الق ػ  كاألدب كالممػوجـ إضػوف  إلػب ا شػممون   ػدكاكصف  ػمراا ـ 
مو أماف ، كاذا ا شممون   ػدصكاف  نػي أشػد الػذم لػنمه كدرشػه الػدامكر محمػد 

، كاػػوف دافمػػي إلػػب ا مصػػور عػػذا المكضػػكع عػػك ر ػػط الظػػوعرة الق كصػػ   لقػػب دقػػ 
المنشػك   ل نػػب أشػػد  ول ػػوعد ال ػػمرم كالكقػكؼ لقػػب مػػدل ا رم ػػوط  ػػصف ال ػػوعد 
كالراكصػػ  كلمػػو اػػوف دراشػػ  ل ػػ  ق صقػػ  اأشػػد دراشػػ  اومقػػ  صحمػػوج إلػػب لػػدة  حػػكث 

كاؿ المركصػػ  فقػػد شػػ ؽ أف درشػػت ظػػوعرة ا  ػػداؿ الق ػػكم لنػػد  نػػي أشػػد  ػػصف األقػػ
كال كاعد ال مرص  دراش  لكمص  في ضكء لقـ الق   الحدصث، كعذا ال حث الذم 
أنػػو  لػػدد امو مػػه درشػػت فصػػه المراصػػب كال نصػػ  فػػي ل ػػ  أشػػد مػػف  ػػ ؿ ال ػػوعد 
ال ػمرم لػػدص ـ، كقػد قػػوـ  مػض ال ػػوحلصف  دراشػػوت شػ قت دراشػػمي لػف ل ػػ   نػػي 

صـ محمػػػػد أ ػػػػك شػػػػاصف ، لػػػػف أشػػػػد مػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػو ام ػػػػه األشػػػػموذ الػػػػدامكر/ إ ػػػػراع
ـ ضمف امو ػه الق جػوت ُٗٗٗق/ ُُْٗ لواص مقؾ الق ج  كقد ط ت شن  

المر ص  كالقػراءات القرآنصػ  امػو امػب لقػي نولػر رولػب امو ػه: ل جػ  ق صقػ  أشػد 
، كقػػػد لػػػولن اػػػؿ مػػػف ُٖٗٗط ممػػػه دار ال ػػػاكف اللقوفصػػػ  المومػػػ     ػػػداد شػػػن  

 ػوعد ال ػمرمب كقػد جػوءت ممػولجمي ال وحلصف الق جػ    ػاؿ لػوـ دكنمػو ر ػط  ول
 لممزج  صف الظوعرة الق كص ، كال وعد ال مرم.

 : وجاء البحث متضمنا اآلتي
  .فص و ذارت ال دؼ مف ا مصورم ال حث ، كالمن ن الذم شرت لقصه :المقدمة
كا ػػػػممؿ لقػػػب حػػػػدصث مػػػػكجز لػػػػف مػػػورصل مقػػػػؾ الق صقػػػػ  فػػػػي الجوعقصػػػػ   :التمهيــــد
  .كا ش ـ

 أشد. نب قمت فصه  دراش  قضوصو المراصب في ل    :المبحث األول
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 قمت فصه  دراش  قضوصو ال نص .  :المبحث الثاني
كفػي اػ  الم حلػصف قمػت  و شم ػػ ود لقػب المشػواؿ المملػق   مكضػػكع 
ال حػػث   ػػمر  نػػي أشػػد كذلػػؾ مػػف  ػػ ؿ مػػو أمػػصح لػػي مػػف امػػب الق ػػ ، كدكاكصػػف 

كاألحودصػػػػث الن كصػػػػ ، كاأل صػػػػػوت ال ػػػػمر، امػػػػو قمػػػػت  م ػػػػرصن ال ػػػػػكاعد القرآنصػػػػ ، 
 ال مرص  المملق   مكضكع ال حث مف   ؿ امب الق  .

راجصو مف هللا ممولب أف أاكف قػد كفقػت فػي امو ػ  مػو ام ػت  دمػ  لق ػ  
 الضود كطول و مف هللا الشداد كهللا كلٌي ذلؾ كالقودر لقصه. 

 
 

 احلفيظ اخلويلد. عبد العزيز عبد                                  
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 التنَٔد

 إطالل٘ علٙ بين أسد

 )نش  ـ ، كفركل ـ كمنوزل ـ ، كل جم ـ(
 ىسب بين أسد:  -1

 نػػك أشػػد ق صقػػ  لدنونصػػ  مضػػرص ، كأشػػد عػػك: أشػػد  ػػف  زصمػػ   ػػف مدراػػ  
 ػػف إلصػػوس  ػػف مضػػر  ػػف نػػزار  ػػف ممػػد  ػػف لػػدنوف، كلػػدنوف صنم ػػي نشػػ ه إلػػي 

، كم ػػػمرؾ مػػت أشػػػد  ػػف  زصمػػػ  فػػي ا شػػػـ  (ُ)-الشػػ ـلقصػػػه –شػػصدنو إشػػمولصؿ 
 .(ِ)ق واؿ الصرة"

 أبياء أسد ّفزّعُ:  -2

اوف ألشد  مش  أ نوءعـ دكداف كاوعػؿ كلمػرك كلػمب كحقمػه كقصػؿ: 
 حمق .

 بيْ دّداٌ بً أسد:  -أ

، (ْ)، فكلػػد دكداف: لمق ػػ  كرػػنـ(ّ)أمػػو دكداف ففػػص ـ ال صػػت كالمػػدد كالالػػرة
ـ: ا صر كلػومر كمولػؾ، كمػن ـ ل ػد هللا كأ ػك أحمػد كل صػد فكلد رنـ  ف دكداف ع

 (ٓ)هللا  نك جحش  ف راوب، كأ م ـ أـ المؤمنصف زصنب  نت جحش.
 
 

                                                           

دار  -محقصػػػػؽ ل ػػػػد الشػػػػ ـ عػػػػوركف ُُصنظػػػػر: جم ػػػػرة أنشػػػػوب المػػػػرب   ػػػػف حػػػػـز ص - ُ
، مؤشش  ُِ/ُ، كممجـ ق واؿ المرب القدصم  كالحدصل  لممر رضو احول  ْط -الممورؼ
 ـ. ُٖٓٗ -عػَُْٓ -ٓط - صركت -الرشول 

، كا صنػػػوس  مقػػػـ النشػػػوب لقػػػكزصر ا ػػػف ُْْراجػػػت فػػػي ذلػػػؾ: جم ػػػرة أنشػػػوب المػػػرب ص - ِ
، كاألنشػػػػػػػوب ٖٔ، كم مقػػػػػػػؼ الق واػػػػػػػؿ كمؤمقف ػػػػػػػو   ػػػػػػػف ح صػػػػػػػب ص: ِٗ ػػػػػػػي ص: الم ر 

 . ُّٖ/ُلقشمموني 
 . ُُٗص –صنظر: جم رة أنشوب المرب  - ّ
 . ُٖٔصنظر: الشو ؽ اللفح  نفش و، كجم رة النشب ص - ْ
، كصنظر في  صوف نشب كلد لمق    ف دكداف، كلد ُُٗصنظر: جم رة أنشوب المرب ص - ٓ

 في المرجت نفشه..  ُْٗ، ُّٗ، ُِٗ:مولؾ  ف لمق ه ص
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 بيْ كاٍل بً أسد:  -ب

 -كأمو اوعؿ  ف أشػد فكلػد موزنػو، كمػف  نصػه لق ػوء  ػف حورلػ   ػف عػ ؿ
 (ُ)كعك الذم قمؿ حجر  ف لمرك كالد امرئ القصس -كاوف  ولرا

 بيْ عنزّ بً أسد:  -ج

كأمػػو كلػػد لمػػػرك  ػػف أشػػػد ف ػػـ: المشػػػصب كرعػػـ كالققصػػػب كالمقػػصح كعو ػػػـ 
كال ولؾ، كاػوف ال ولػؾ  ػف لمػرك أكؿ مػف لمػؿ الحدصػد  -كاشمه شمد -ممرض

مػػػػف المػػػػرب، فمصػػػػرت المػػػػرب  نػػػػي أشػػػػد  ػػػػولقصكف، كمػػػػف  نػػػػي ممػػػػرض: األق ػػػػر 
 ػداد  ػف لمػرك  ػف ال ولر، كمف  ني الققصػب: أصمػف ا ػف  ػرصـ  ػف األ ػـر  ػف 

.  (ِ)الفومؾ  ف الققصب، كلمه ش رة  ف األ ـر
 بيْ صعب بً أسد:  - د

ككلد لمب  ف أشد ل د هللا، كمف كلدض:  نػك النمومػ ، كعػـ  نػك جمػدة، 
ك نػػك ال جصػػر كعػػـ  نػػك الن ومػػ ، كالنمومػػ  كال جصػػر عمػػو ا نػػو ل ػػد هللا  ػػف مػػرة  ػػف 

عذا عك الذم شػرؽ لص ػ  رشػكؿ هللا  ل د هللا  ف لمب  ف أشد، كال جصر
 (ّ) 

 كالمص   ز صؿ مف أدـ صجمؿ فصه اللصوب كالمموع.
 بيْ محل٘ بً أسد:  - ٍـ

، (ْ)كأمػػو  نػػك حقمػػ  فقػػد ذاػػر ا ػػف ل ػػد ر ػػه أف امػػرأ القػػصس أفنػػوعـ  أ صػػه
كذاػػر رصػػرض أن ػػـ أعػػؿ أ صػػوت فػػي  نػػي جذصمػػ   ػػف مولػػؾ  ػػف نلػػر  ػػف قمػػصف  ػػف 

 .(ٓ)داف  ف أشد، كقوؿ ا ف قمص  : "حمق   ف أشد"الحورث  ف لمق    ف دك 
 
 

                                                           

 . َْٓ، كن وص  األرب صُُٗ، كجم رة أنشوب المرب صُٖٖصنظر: جم رة النشب ص - ُ
 . َُٗص –، كجم رة أنشوب المرب َُٕص -، كا صنوسُٖٔص –جم رة النشب  - ِ
 . َُٗ، كجم رة أنشوب المرب ُٖٖجم رة النشب ص - ّ
 –، محقصػػؽ محمػػد شػػمصد المرصػػوف َّْ/ّالمقػػد الفرصػػد ألحمػػد  ػػف محمػػد  ػػف ل ػػد ر ػػه األندلشػػي  - ْ

  دكف.  - صركت -دار الفار
، كا صنػػوس  مقػػـ األنشػػوب ٖٓص -، كم مقػػؼ الق واػػؿ كمؤمقف ػػؤُٖصنظػػر: جم ػػرة النشػػب ص - ٓ

 . ٓٔ، كالممورؼ صِّٓ، ِّْ، كن وص  األرب صَُٗ، كجم رة أنشوب المرب صٓٓص
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 مياسل بين أسد:  -3

مػػف الممػػركؼ أف حصػػوة الق واػػؿ ال دكصػػ  مقػػـك لقػػي الحػػؿ كالمرحػػوؿ مػػف 
ماػػوف إلػػي ماػػوف م مػػون لمشػػوقط ال صػػث كمنو ػػت الاػػ ، كاػػوف عػػذا عػػك الحػػوؿ مػػت 
ق صق   ني أشد " فقد اونت الحجػوز منػوزؿ مضػر كر صمػ  ا نػي نػزار  ػف ممػد  ػف 

نػػوء ر صمػػ  لػػدنوف، كظقػػت الق صقمػػوف فص ػػو ممجػػوكرمصف حمػػب كقمػػت الحػػرب  ػػصف أف
فورمحقػػػت ر صمػػػ  مػػػف ماػػػ  نحػػػك الصمومػػػ  كنجػػػد كمػػػو لػػػوق  و، لػػػـ إلػػػي الجزصػػػرة 
الفرامصػػ .... كانقشػػمت مضػػر إلػػي قػػصس لػػص ف ك نػػدؼ، لػػـ احمر ػػت الق صقمػػوف، 
فرحقت قصس ك قي جذمو  ندؼ: طو  ػ  كمدراػ ، كلػـ مق لػت أف رحقػت طو  ػ  

عػػذصؿ  ػػف مدراػػ   ج ػػ  نجػػد، كأقومػػت مدراػػ  فػػي م ومػػ  كمػػو حكل ػػو.... ف ػػ قت
 .(ُ)ج و ن مف ج وؿ الشراة كلدكر أكدصم و كً مو  و"

ــة: ــال األاــتار رمــك كضــا  حال "اونػػت   دعػػـ فصمػػو صقػػي الاػػرخ مػػف  ق
أرض نجد، كفي مجوكرة طصئ، كصقوؿ: إف   د طصيء اونػت ل نػي أشػد،  رجػكا 

 (ِ)مف الصمف رق كا لقي أجأ كشقمي، كجوءكا أك الطقحكا ل ني أشد".
فػػػي ا شػػػ ـ فقػػػد نزلػػػكا الاكفػػػ  المػػػي كضػػػت  طط ػػػو أ ػػػك ال صػػػوج  كأمػػػو"

، "كلـ صنزؿ أحد مف  ني أشد  ف  زصمػ  (ّ)األشدم  أمر مف لمر  ف ال طوب"
ال لرة، كأمو  طػ   نػي أشػد المػي  ول لػرة ف ػي ل نػي أشػد  ػف  ػرصؾ  ػف مولػؾ 

 .(ْ) ف لمرك  ف مولؾ  ف ف ـ، كلصشت  ول لرة  ط  ل ني أشد  ف  زصم "
قػد اشػمن ط الػدامكر محمػػد لقػي دقػ  مػف اػػؿ ذلػؾ أف منػوزؿ  نػي أشػػد ك 

قػػد "انم ػػرت مػػف م ومػػ  إلػػي نػػكاحي الاكفػػ  كال لػػرة، ك ط صمػػ  الحػػوؿ لػػـ م ػػ ؿ 

                                                           

محقصػؽ  ٖٖ، ٖٓ، ٓص -صنظر: ممجـ مو اشممجـ مف أشموء ال  د كالمكاضت لق اػرم - ُ
ـ، كصنظر أصضو: دصكاف ُّٖٗ -عػَُّْ -ّط - صركت -لولـ الامب -ملطفي الشقو

 . ِّ/ُ ني أشد 
 . ُِ/ُممجـ ق واؿ المرب  - ِ
 . ْْ/ْصنظر: مورصل الط رم  - ّ
 . ُّٖ/ُاألنشوب لقشمموني  - ْ
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نمػو حقػػت أك ارمحقػت فػػي مقػؾ المػػكاطف، مجػػوكرة  أشػد مقػػؾ األرضػصف الكاشػػم ، كال
 .(ُ)فص و رصرعو مف الق واؿ المقصم  كالظولن  في نجد كالحجوز كم وم "

 هلج٘ بين أسد بني اللَجات العزبٔ٘ -4

لندمو قوـ لقموء الق   األكااؿ  مدكصف الق ػ ، كرحقػكا إلػي الق واػؿ ل  ػذ 
لن ػػػو، كضػػػمكا  ػػػركطون كضػػػكا ط لقق واػػػؿ المػػػي صلػػػح األ ػػػذ لن ػػػو، كأعػػػـ عػػػذض 
الضػػػكا ط كال ػػػركط: أ  محػػػدث م ولطػػػ   صن ػػػو ك ػػػصف األلػػػوجـ، فاقمػػػو أكرقػػػت 

، ك مػػدت لػػف الحكاضػػر، شػػقمت ل م ػػو فػػي آفػػ  القحػػف كلكلػػ  الق صقػػ  فػػي ال ػػداكة
 المجم .

كقػػد اونػػػت ق صقػػ   نػػػي أشػػد مػػػف عػػػذض الق واػػؿ المم دصػػػ  المػػي  مػػػدت لػػػف 
م ولط  األلوجـ، كفي ذلؾ صقكؿ ا ف  قدكف: "....... كل ػذا اونػت ل ػ  قػرصش 
أفلح الق وت المر ص  كألرح وب ل مدعـ لف   د المجـ مف جمصت ج وم ـ، لػـ 
مػػف اامػػنف ـ مػػػف لقصػػؼ كعػػذصؿ ك زالػػػ  ك نػػي انونػػ  كرطفػػػوف ك نػػي أشػػد ك نػػػي 
صػود كقضػول  كلػرب  ممصـ، كأمو مف  مد لن ـ مف ر صمػ  كل ػـ كجػذاـ كرشػوف كال
الػػػصمف المجػػػوكرصف ألمػػػـ الفػػػرس كالػػػرـك كالح  ػػػ ، فقػػػـ ماػػػف ل ػػػم ـ مومػػػ  المقاػػػ  

 .(ِ) م ولط  األلوجـ"
لػح األ ػذ لن ػو، كذلػؾ فصمػو نققػه كقد حدد الفورا ي عػذض الق واػؿ المػي ص

الشػػصكطي لنػػه  قكلػػه: "كالػػذصف لػػن ـ نققػػت الق ػػ  المر صػػ ، ك  ػػـ اقمػػدم، كلػػن ـ 
أ ذ القشوف المر ي مف  صف ق واؿ المرب عـ: قػصس كممػصـ كأشػد، فػإف عػؤ ء عػـ 
الػػذصف لػػن ـ أالػػر مػػو أ ػػذ كممظمػػ ، كلقػػص ـ اماػػؿ فػػي ال رصػػب كفػػي ا لػػراب 

ض انون  ك مض الطواصصف، كلـ صؤ ذ لػف رصػرعـ مػف كالملرصؼ، لـ عذصؿ ك م

                                                           

 . ِٖ/ُ ني أشد دصكاف  - ُ
 -َُِٖ، ُِٕٗص -محقصػػؽ الػػدامكر/ لقػػي ل ػػد الكاحػػد كافػػي –مقدمػػ  ا ػػف  قػػدكف  -ِ

 ـ. ُٕٗٗ -ّالقوعرة ط -دار ن ض  ملر



 مالمح الرتكيب والبنية ىف لغة بىن أسد ىف ضوء الشواهد الشعرية
 )العدد التاسع والعشزون( حولية كلية اللغة العزبية بإيتاى البارود

  ﴿َٕٔ﴾  
  

شوار ق واق ـ، ك ولجمقػ  فإنػه لػـ صؤ ػذ لػف حضػرم قػط، ك  لػف شػاوف ال ػرارم 
 .(ُ)ممف اوف صشاف أطراؼ   دعـ المجوكرة لشوار األمـ الذصف حكل ـ"

ك نػػوء لقػػي ذلػػؾ فػػإف ل ػػ   نػػي أشػػد مػػف الق ػػوت الفلػػصح  المػػي الممػػد 
 دكصن و كاشمن وط قكالدعو. لقص و في جمت الق   كم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

محقصػػؽ محمػػػد أحمػػد جػػػود  -ُِِ، ُُِ/ُالمزعػػر فػػػي لقػػـك الق ػػػ  كأنكال ػػو لقشػػػصكطي  -ُ
 –مػػب المر صػػ  دار إحصػػوء الا -المػػكلي كلقػػي محمػػد ال جػػوكم، كمحمػػد أ ػػك الفضػػؿ إ ػػراعصـ

  دكف.  –القوعرة 
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 املبخــــح األّل

 قضآــــا الرتكٔــــب

 ويشمل:
 .)اللغات في ضميك الغائب: )هو، هي 
 .لغات الملحق بجمع المر ك الاالم 
 .مجىء المثنى باأللف في األحوال اإلركابية المختلفة 
 .إاناد الفعل وشبهه إلى فارل ظاهك 
  ِمْن( الجاكة.حرف نون( 
 .حرف الالم واأللف من )رلى( الجاكة 
 .التكخيم في غيك النداء، أو ظاهكة القطعة 
 .إاناد الفعل المضعف إلى ضمائك الكفع المتحك ة 
 :االاتثناء، وفيه ماألتان 

 االاتناء المنقطع -
 بناء "غيك" مطلقا -
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 اللغات يف ضنري الغائب

)ٍٕ ،ٍْ( 

لقمفػػػرد المػػػذار: "عػػػك"، كضػػػمصر ال واػػػب لقمفػػػردة جػػػوء ضػػػمصر ال واػػػب 
 المؤنل : "عي" لقب أر ت ل وت لند المرب:

ــى: ، كعػػذا عػػك  األول ، عػػيى ال نػػوء لقػػب الفػػمح مػػت الم فصػػؼ، فصقػػوؿ: عػػكى
 الم  كر.

" مػػت الفػػمح،  الثانيــة: "، كالصػػوء فػػي "عػػيي م ػػدصد اػػؿ مػػف الػػكاك فػػي  "عػػكي
 .(ُ)كنش ت ل مداف

 لقب عذض الق    قكؿ ال ولر:كقد اشم  د المقموء 
 (2)وإنَّ لساين ُشْهَدٌة ُيْشتَ َفى هبا                        وُهوَّ على من َصبَُّه هللاُ َعْلَقمُ 

"  ولم دصد  قكؿ اآل ر:  كاشم  د لػػ"عيي
َا                             ُُتَنِّيَك ما ال َتْسَتطيُع غُ   (3)ُرورُ أال هيَّ هيَّ َفَدْعَها فَِإَّنَّ

حػػذؼ الػػكاك مػػف: "عػػك" كالصػػوء مػػف "عػػي" إذا اػػوف ق ق مػػو ألػػؼ  الثالثــة:
نمػػػوضي فمػػػؿ ذلػػػؾ، حاػػػب ذلػػػؾ  ميػػػوًض فىمىقػػػٍت، كال ػػػؿ، كحى فمقػػػكؿ: حقػػػوضي، حقػػػوًض، كحميػػػوضي فىمى

 .(ْ)لن ـ الاشواي فصمو نققه ا ف منظكر، كالز صدم
قػػصس  إشػػاوف الػػكاك مػػف "عػػك"، كالصػػوء مف"عػػي"، كذلػػؾ فػػي ل ػػ  الكابعــة:

. كقد  ص ال صلـ  ولنش    نػي (ٓ)كأشد، كنشب لممصـ إشاوف الكاك مف "عك" فقط
 أشد، كأن د:

 (6)فقد َعِلُموا أين وُهْو فَ َتيانِ                          وكّنا إذا ما كان يْوُم ِكريهةٍ 
                                                           

 .ُِ/ّصنظر:  رح الاوفص :  -ُ
ب كالمقولػد النحكصػػ  ُْٖ/ ُلرجػؿ مػف عمػداف فػػي الملػرصح ال صػت مػف الطكصػؿ ، كعػػك  ِ-

ُ /ُْٓ. 
 ال صت مف الطكصؿ، كعك    نش   في الم ذصب )عو(، كلشوف المرب  )عو(.ّ-
 صنظر: لشوف المرب )عو(، كموج المركس )عو(. ْ-
 صنظر: لشوف المرب مودة "عو" لف القحصوني. -ٓ
 ال صت مف الطكصؿ، كعك    نش   في لشوف المرب  )عو(ب كموج المركس )عو(. -ٔ
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 كقد اشم  د الق كصكف لقب مشاصف الصوء مف "عي" صقكؿ ال ولر:
 (1)أَتْت َتْطلبه                             فإذا هْي بعظاٍم وَدَمافَ َقَدْتُه ُثَّ 

 شعزاء أسد ّظاٍزٗ اإلسكاٌ:

ظوعرة ا شاوف منشك   ألشد، ك وام  في  مرعـ، فقد جػوء إشػاوف كاك ضػمصر 
 المذار "عك" في  مر الحشف  ف مًطر، صقكؿ:

 يا أي َُّها القلُب احلزيُن الكائبُ 
 ذاِهبُ  باَن الشباُب والشبابُ 

 (ِ)أودى فال ُهْو يثين وال ُهْو آيب
 كأمو إشاوف الصوء مف "عي" فقد جوء في  مر ل صد  ف األ رص، صقكؿ:

 (3)ال ِحقٌَّة هْي وال نَيوبُ   َأْخَلَف ما بَازاًل َسِدُيِسَها
و:  كقكله أصضن

 (4)بَالِ ُثَّ انصرفُت، وِهْي مين َعَلى  قد بتُّ أُْلِعبُ َها طورًا وتُلِعُبيِن 

                                                           

مػػف الرمػػؿ، كلػػـ أقػػؼ لقػػب قواقػػه، صنظػػر ال صػػت فػػي:  ػػرح  ػػكاعد ا صضػػوح   ػػف  ػػرم:  -ُ
، كالقشػػػػوف: ْٖ/ ٓ، ك ػػػػرح المفلػػػػؿ: ُْٖ/ ِ، كالمنلػػػػؼ   ػػػػف جنػػػػي: ِٖٕ، ِٕٕ
، كال ػوعد فػي إشػاوف الصػوء مػف الضػمصر ّٖ/ ٖ، ّٗ/ٔ"، كالم لص   ف شصدض: "أطـ

 "عي" ل   لقصس كأشد.
، كانظػر: اللػنولمصف ص َُّمف الرجز في  مر الحشصف  ػف مطصػر فػي دصكانػه ص  - ِ

،  ػػػػوف: ذعػػػػب، أكدل: عقػػػػؾ، ُِْ ، كالقشػػػػوف )لمػػػػب(، كالموج)لمػػػػب(، كالاواػػػػب: الم مػػػػـك
 في "عك" في ل    ني أشد.كال وعد شاكف كاك الضمصر 

، كصنظػر:  ػرح القلػواد الم ػر ُٕمف ال شصط المجزكء لم صد  ف األ ػرص فػي دصكانػه:  - ّ
 .ََُ، كجم رة أ مور المرب: ُِِ/ ّ، كجم رة الق     ف درصد: ُٗٓلقم رصزم: 

كفصه صلؼ ل صد النوق ، كممنب: أ قؼ: أمب لقص و شػن ،  مػدمو  زلػتب كالشػدصد: الشػف المػي 
أمب  مػػد شػػ ت شػػنصف لق مصػػر، فػػإذا أمػػـ لػػه لمػػوني شػػنصف كا ػػممؿ الموشػػت  ػػزؿ لػػه نػػوب عػػك نػػ

 آ ر أشنونه.
، كالقشػوف: ِّٗ/ ُٓ، كم ػذصب الق ػ : َُّمف ال شصط لم صد  ف األ رص في دصكانػه:  - ْ

 كالقشوف: "لمب"، كالموج: "لمب، كألمب المرأة: جمق و ممقب، أك جوءعو  مو مقمب  ه".
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 ػػؿ ر مػػو مػػألر  مضػػ ـ   مػػداف ف ػػدد الػػكاك مػػف "عػػك" أك أف م ػػدصد الػػكاك لػػ مض 
  طكن ـ، كعذا كاضح في  مر الامصت، كذلؾ في قكله:

 (1)بأيٍد َما وبَْطَن َوَما يَِدينا  فأيّاما يكن ُهوَّ منا
 كقكؿ الحشف  ف مًطصر:

 (2)من السَّحاِب ِسَحاءُ وعلى البحور  ذاَب السََّحاُب فَ ُهوَّ ََبٌْر كلُّه 
كشػكاء اػػوف الم ػػدصد أك الم فصػػؼ فػػولم حظ أف أشػػد ممصػػؿ إلػػب المقػػوطت 
الم ققػػػ  ف ػػػد ن مػػػف المقطمػػػصف القلػػػصرصف المفمػػػكحصف فػػػي "عػػػك"، "عػػػي" )لػػػكت 
شواف + لصف قلصر( قولكا: عيٍك، كعٍي  مقطػت كاحػد م قػؽ ممكشػط مػت ا شػاوف 

عػٌك" أ ػدلكا المقطػت القلػصر )لكت شواف + لصف قلصر+لكت شواف(، كفي "
."  المفمكح األكؿ  مقطت م قؽ "عيٍك/كى

األكؿ: لكت شواف+ لصف قلصر+ لكت شواف، كاللوني: لكت شواف+ لصف 
 قلصر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، كأشػوس ال  رػػ  "صػدم"، كالقشػػوف: "صػػدم"، ِٔٗفػػي عو ػػمصومه ص  مػف الػػكافر لقامصػت - ُ
 كالموج "صدم".

 .َٗ، ال مر كال مراء: ٓمف الاومؿ لقحشصف  ف مطصر في دصكانه  ص  - ِ
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 لغات امللخل جبنع املذكز السامل

كردت في الق ػ  ألفػوظ جممػت جمػت مػذار شػولمو مػت أن ػو فقػدت  ػرطنو 
الجمػػػت، كذلػػػؾ ملػػػؿ: )شػػػن ، كلػػػزة، كلضػػػ ، كأرض( أك أالػػػر مػػػف  ػػػركط عػػػذا 

قصػػػؿ: شػػػنكف، كلػػػزكف، كأرضػػػكف، كلضػػػكفب كلػػػذلؾ لػػػدعو الق كصػػػكف، كالنحػػػوة 
 مقحق   جمت المذار الشولـ، كفي عذا المقحؽ ل وت كعي مو صأمي:

 :اللغة األوىل

أف صمػػػػرب إلػػػػراب جمػػػػت المػػػػذار الشػػػػولـ فصرفػػػػت  ػػػػولكاك كصنلػػػػب كصجػػػػر  
الحجػػػوزصصف، كلقصػػػو قػػػصس، مقػػػكؿ: عػػػذض شػػػنكف، كأمصػػػت شػػػنصف،  ولصػػػوء، كعػػػذض ل ػػػ  
 .(ُ)كلج ت مف شنصف

كلقب عذض الق   كرد الحدصث الن كم ال رصؼ في إحدل ركاصومه: "كاجمق و لقص ـ 
." ؼى شنصف اىًشًنٌي صيكشي
(ِ) 

 :اللغة الثانية

أف صقػػػػـز عػػػػذا النػػػػكع مػػػػف األلفػػػػوظب الصػػػػوء فػػػػي األحػػػػكاؿ الل لػػػػ  كصمػػػػرب  
 لقب النكف، كنش ت عذض الق   ل ني أشد كممصـ ك ني لومر.  حراوت ظوعرة

قوؿ الفراء: كمف المرب مف صجمق و  ولصوء لقب اؿ حوؿ، كصمرب نكن و، فصقكؿ: 
، (ّ)ًلًضػػصنيؾ، كمػػػررت  مضػػصًنؾ، كشػػػنصًنؾ، كعػػي الصػػػرة فػػي أشػػػد كممػػصـ كلػػػومر

 كلقص و قكؿ ال ولر:
 
 
 

                                                           

 . ُٔٓ/ ُصنظر: عمت ال كامت لقشصكطي:  - ُ
، امػوب اآلداب  ػوب ص ػكل حػصف صشػجد، َّٗ/ ِجزء مف حدصث فػي لػحصح ال  ػورم  - ِ

، اموب الج ود  وب الدلوء َُٓ/ ٔاموب ل ة ا شمشقوء  وب الدلوء الن ي  ِْٗ/ ِ
 اموب المفشصر  وب لصس لؾ مف األمر  يء كرصرض. -ِّٔ/ ٖلقب الم راصف، 

 .ّّْ/ ُصنظر: مموني القرآف كاللرا ه لقفراء:  - ّ
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 ذراين م         ن ي         د ف         إن س         نيَنه
 

  نَ َنا ُم              ْرَداِش              يًبا وش              يَّب ْ َلِع              َ  بن              ا 
 

 م   ن ن   نا حْب   وا م   ن س   نٌٍن ُملح   ةٍ 
 

 (1)تش     مر انخ     رى نن     زل انعص     م الق     ردا 
 

 كأن د  مض  ني أشد:
 

ػو مشػممرنا،  كذار ا ف فورس: أف عذا الضرب في الجمت قد الػر، كلػك جمػؿ قصوشن
 ضركرة  مرص .اوف مذع نو، لاف ا ف جني لد ذلؾ 

كلقػػػب عػػػذض الق ػػػ : كرد الحػػػدصث الشػػػو ؽ  ركاصػػػ  أ ػػػرل: "الق ػػػـ اجمق ػػػو 
 لقص ـ شنصننو اشنصف صكشؼ".

، امػو قػوؿ  كعذض الق   أجصزت فػي الجمػت نفشػه أصضػو امػو مقػكؿ: عػؤ ء مشػقمكفي
 ال ولر:

 (3)وماذا يَدَِّري الشعراُء مين                        وقد جاوزُت حدَّ انربَِعٌنِ 

                                                           

ؿ: ال صمػػوف مػػف الطكصػػؿ لقلػػم   ػػف ل ػػد هللا القشػػصرم، كنشػػ  مو الزم  ػػرٌم فػػي المفلػػ - ُ
/ ُكمموني القرآف كاللرا ه  -ِٔٔ، ُْٕ، لشحصـ  ف كلصؿ، صنظر: مجولس لمقب: ُٖٗ
/ ٓ، ك ػػرح المفلػػػؿ ّٗٓك ػػرح  ػػػكاعد ا صضػػوح  -ُِٔ/ ِكأمػػولي ال ػػجرم  -ّّْ
 كرصرعو. ُِ

كال ػػػوعد "فػػػإف شػػػنصنه"، "مػػػف شػػػنصف" حصػػػث ألػػػرب القفػػػظ  ولحراػػػوت لقػػػب النػػػكف، فنلػػػ ه 
 اللوني مت لزـك الصوء.  ولفمح  أك ن، كجرض  ولاشرة في 

/ ٗمػػػف م ػػػطكر الرجػػػز، كعػػػك  ػػػ  نشػػػ   فػػػي لشػػػوف المػػػرب "قػػػ "، كالم ػػػذصب ل زعػػػرم  - ِ
، كالمقولي: جمت مق ض، أك مققب كققه، كاؿ ذلؾ ألكاد صقمب   و اللػ صوف، كالققػ : ِٔٗ

 ال     الل صرة المي منلب لذلؾ.
 وعرة مت لزـك الصوء، كرفمه  ولضم .كال وعد في قكله: )ققصني و( حصث ألرب  ولحراوت الظ

، كعػػك فػػي  ػػرح ٕٓٓال صػػت مػػف الػػكافر نشػػب مػػت  صمػػصف آ ػػرصف لجرصػػر فػػي دصكانػػه ص  -ّ
، كالقشػػػػػػػػػػوف)درل( ، ٖٔ،  ُٓ/ُ، ك ػػػػػػػػػػرح المشػػػػػػػػػػ صؿ   ػػػػػػػػػػف مولػػػػػػػػػػؾّ،ُُ/ٓالمفلػػػػػػػػػػؿ
 ، كصركلُُٔ/ُكال مت

ت لػػزـك كال ػػوعد: "حػػد األر مػػصف" حصػػث ألػػرب األر مػػصف  ولحراػػوت الظػػوعرة لقػػب النػػكف مػػ
 الصوء مجركرة  ولاشرة.

 (2)مث                    ِ ا ق                    ا  ُض                    رَِبْت ِقِلينُ َه                    ا
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 اللغة الثالثة:

لػػزـك ا لػػراب  ولحراػػوت الػػل ث لقػػب النػػكف مػػت المنػػكصف، فمقػػكؿ: عػػذض  
، ذار ذلؾ الرضٌي نق ن لف الم رد ، كرأصت شنكننو، كمررت  شنكفو  .(ُ)شنكفه

 :اللغة الزابعة

و، كفمح النػكف مطققنػو، كصمػرب القفػظ حػصف إذف  حراػوت   لزكـ الكاك أصضن
ب ذاػػػرض مقػػػدرة لقػػػب الػػػكاك، فمقػػػكؿ:  ، كمػػػررت  شػػػنكفى ، كرأصػػػت شػػػنكفى عػػػذض شػػػنكفى

 .(ِ)ال صل  ولد األزعرم نق ن لف الشصرافي
 ّالذٖ َٓه البخح مً ٍذِ اللغات، األّىل ّالجاىٔ٘ ملا ٓأتٕ:

نش ت الق   األكلب لقحجوزصصف كلقصو قصس، كلـ منشب في نص الفػراء ل نػي  -ُ
رعـ الصػرنا مػف ذلػؾ أشد، مت أف  نػي أشػد نطقػت   ػذض الق ػ  ككردت فػي  ػم

 قكؿ نوفت  ف نفصت الفقمشي:
 وإذا الس    نوُن َدأَبْ    َن ف طل    ب الف     ن

 

  َالُس           نوَن وأدرَ  ا طل           وب ََ  (3)حلِ          
 

 كقكؿ ل صد  ف األ رص:
 ك         أنَّ م         ا أبْ َق         ِت ال         روامُ  من         هُ 

 

  ُ(4)والس                       نوَن ال                        واهُب انول 
 

:  كقكؿ   ر  ف أ ي  وـز
 ََتَ            رََّم ِم            ْن بع            د َعه            دي هب            ا

 

 (5)س             ُنون  تُ َعفِّي             ِه عاًم             ا فعام             ا 
 

                                                           

 –دار الامػب المقمصػ   صػركت  -محقصؽ: إمصؿ صمقكب -ّْٔ/ ّ  -صنظر:  رح الاوفص  - ُ
 عػ.ُُْٗالط م  األكلب 

 دار إحصوء الامب المر ص  القوعرة. -ُٔ/ُصنظر: الملرصح لق صل  ولد األزعرم   - ِ
 ، كالقشوف "فرط".ُّٗ/ ِفي دصكاف  ني أشد  مف الاومؿ لنوفت  ف نفصت الفقمشي - ّ
، كالقشػػػوف ِّٓ/ ٖ، كم ػػػذصب الق ػػػ  ل زعػػػرم ٔٗمػػػف المنشػػػرح لم صػػػد فػػػي دصكانػػػه  ص  - ْ

 "قضـ".
مػػف الممقػػورب ضػػمف قلػػصدة صلػػؼ فص ػػو منػػوزؿ مح ك مػػه، كالضػػمصر فػػي   ػػو صمػػكد إلػػب  - ٓ

ظػػر: م مػػورات ، كصنُٖٔمنػػوزؿ شػػقمب فػػي ال صػػت الشػػو ؽ لقصػػه فػػي دصػػكاف ال ػػولر  ص 
ب كال وعد لفظ: "شنكف" حصػث ألػرب إلػراب جمػت المػذار الشػولـ ِٗٔا ف ال جرم  ص 

 فرفت  ولكاك. 
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 كفي قكؿ الامصت  ف صزصد:
 ف                أيَّ عم                ارٍة ك                احليِّ بك                رٍ 

 

 بَ               ِت السِّ               ِنيَنا  (1)إذا اللَّزِيَ               اُت ُلقِّ
 

 كفي لفظ "لزصف" جوء قكؿ لمرك  ف  وس:
 ونع              م ف              واس ا                ا إذا م              ا

 

 (2)رأين             ا ااي             ِ  س             كة عزين             ا 
 

 كقكؿ الامصت:
 تركن                اوحن                ن وجن                دل ب                ا  

 

 (3)كتائ            ب جن            دل ش            ن عزين            ا 
 

 كفي لفظ "أرضصف" جمت أرض جوء قكؿ ل صد ا ف األ رص:
 أوص             رت ذا بوم             ة ف رأس رابي             ة

 

  (4)أوف ق           رار م           ن انرض           ٌن ِق            روا 
 

كرصػػػر ذلػػػؾ مػػػف اقمػػػوت جػػػوءت مقحقػػػ   جمػػػت المػػػذار الشػػػولـ، كممر ػػػ  
كمف المحممػؿ أف صاػكف  إلرا ه ف ذا صدؿ لقب أف أشد نطقت   ذض الق   الصرنا، 

مو جوء مف  مر  مراا ـ لقب عذض الق   رر   من ـ في محواوة الق ػ  األجػكد، 
و مف ل جم ـ ال ول  حصث   ضركرة مدفم ـ إلب النطؽ   و.  كم قلن

نش ت الق   اللونص  إلص ـ، كذلؾ كاضح مف نػص الفػراء الشػو ؽ، كقػد كردت  -ِ
 كأن د  مض  ني أشد:في  مرعـ، كعذا كاضح مف قكل ـ الشو ؽ، 

 مث                            ِ ا ق                            ا  ض                            ربت قليُنه                            ا
 

 كعذا الرجز اشم  د  ه لقموء الق   في ام  ـ الصرنا.
 كفصه أف مقـز الصوء في األحكاؿ الل ل  كممرب  حراوت ظوعرة لقب النكف.

                                                           

 .ُِٖ، ك رح ال و مصوت  ص َُْْ/ ِمف الطكصؿ لقامصت في دصكانه  - ُ
حصػػث ألػػرب لفػػظ "لػػزصف" إلػػراب جمػػت المػػذار  ُٔمػػف الػػكافر لممػػرك فػػي دصكانػػه  ص  - ِ

 الشولـ فنلب  ولصوء.
، كالقشػػوف "لػػزا" كالا ػػوؼ ِْٕ، كال و ػػمصوت  ص ِِْٔ/ ِمػػف الطكصػػؿ فػػي دصكانػػه  - ّ

 .ِّٓ/ ُ، كال حر المحصط ُٓٔ/ ْلقزم  رم 
، صف ػر فصػه  نفشػه، كالقػركاح: الػذم   صشػمرض مػف ُْمف ال شصط لم صد في دصكانػه  ص  - ْ

 الشموء  يء.
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كالق ػػ  األكلػػب انم ػػت  مقطػػت مفمػػكح قلػػصر، كأمػػو الق ػػ  اللونصػػ  فقػػد أجػػرم فص ػػو 
جمػػػت الشػػػ م ، كالمقحػػػؽ  ػػػه مجػػػرل المفػػػرد، ك مضػػػ ـ صنػػػكف النػػػكف ك مضػػػػ ـ 

  صنكن و، امو ش ؽ في األملق .
ف نكنػػت انم ػػت  مقطػػت  فػػإذا لػػـ منػػكف انم ػػت  مقطػػت قلػػصر مفمػػكح اػػوألكلب، كال

 م قؽ.
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 جمٙء املجيٙ باأللف 

 يف األحْال اإلعزابٔ٘ املختلف٘

صرفت الملنب  وأللؼ كصنلب كصجر  ولصوء المفمكح مو ق ق و الماشػكر مػو 
 مػػدعو، كعػػذا عػػك الم ػػ كر فػػي إلرا ػػهب لاػػف  مػػض المػػرب صنطقكنػػه  ػػوأللؼ فػػي 

م ػػػػددة   ػػػػإفٌ  (ُ)﴾ِإْن َه    َ اِن َلَس   اِحَرانِ ﴿ :حػػػكاؿ ا لرا صػػػػ  الل لػػػ ، كقػػػػد قػػػرئاأل
 .(ِ)النكف

قد ا مقؼ فصه القراء فقػوؿ  (ّ)﴾ِإْن َهَ اِن َلَساِحَرانِ ﴿"كقكله:  قال الفكاء:
فقراءمنػػػو "إٌف"  – مضػػػ ـ: عػػػك لحػػػف، كلاننػػػو نمضػػػي لقصػػػه لػػػا  ن ػػػولؼ الامػػػوب 

لقػػػػب ل ػػػػ   نػػػػي الحػػػػورث  ػػػػف امػػػػب صجمقػػػػكف ا لنػػػػصف فػػػػي نلػػػػ  مو  - ػػػػوأللؼ
 .(ْ)ك فض مو  وأللؼ

ــال األخفــ : عػػو لقصقػػ  أم: "إٌف"، كعػػي ل ػػ  ل نػػي الحػػورث  ػػف كنقرؤ  وق
امػب، كقػوؿ ا ػف جنػي: مػف المػػرب مػف   ص ػوؼ القػ س ... فصػدع األلػؼ لو مػػ  
فػػي األحػػكاؿ الل لػػ ، فصقػػكؿ: قػػوـ الزصػػداف، كضػػر ت الزصػػداف، كمػػررت  ولزصػػداف، 

 كرصرض. (ٔ)ب كاذا ذار ا ف صمصش(ٓ)كعـ  نك الحوث  ف امب ك طف مف ر صم 
 
 
 

                                                           

 (.ّٔشكرة طه اآلص  ) - ُ
مر كحمػػزة كالاشػػواٌي كطقحػػ   ػػف ملػػرؼ، امػػو قػػرأ   ػػو أ ػػك كقػػد قػػرأ  ػػذلؾ نػػوفت كا ػػف لػػو - ِ

، ْٗ/ ٕجمفػػػػػر كالحشػػػػػف ك ػػػػػص   كاأللمػػػػػش ك قػػػػػؼ كرصػػػػػرعـ، صنظػػػػػر: ال حػػػػػر المحػػػػػصط 
 ، كرصرعو مف المراجت.ُُْ، كمقرصب الن ر  ص  ُّّ/ ُُكالقرط ي 

 .ُْٖ، ُّٖ/ ِصنظر: ممونب القرآف لفراء  - ّ
 .َْٖ/ ِصنظر: ممونب القرآف ل  فش  - ْ
 دار أشوم   صركت. -محقصؽ: الممصمي -ٕٓصنظر: لقؿ الملنص    ف جني  ص  - ٓ
عػػ، َُْٖط األكلب  -لولـ الامب المقمص  -ُِٗ/ ّصنظر:  رح المفلؿ   ف صمصش - ٔ

 ـ.ُٖٖٗعػ، َُْٖ
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 ىسب٘ اللغ٘: 

لزصػػػت الق ػػػ  ل نػػػي الحػػػورث  ػػػف امػػػب فػػػي ممظػػػـ أقػػػكاؿ المقمػػػوء، امػػػو  
 ، كرصرعـ.(ِ)، ك لمـ كزصد(ُ)لزصت ل طف مف ر صم 

قوؿ الشصكطي: كلزكـ األلؼ في األحكاؿ الل ل  ممركف  لزصت لانون ، 
ك نػػي الحػػورث  ػػف امػػب، ك نػػي المن ػػر، ك نػػي ال جػػصـ، ك طػػف مػػف ر صمػػ ، ك اػػر 

 .(ّ)كز صد، ك لمـ، كعمداف، كفزارة، كلذرة ف كااؿ، 
 الشْاٍد علَٔا:

لػػقب هللا لقصػػه –جػػوء لقػػب عػػذض الق ػػ  رصػػر القػػراءة الشػػو ق  قػػكؿ الن ػػي  
 .(ْ): "  كمراف في لصق "-كشقـ

امو جوء لقص و لدد مف ال كاعد ال مرص  المي اشم  د   و المقموء  ل وم وب مف 
رجػػػؿ مػػػف  نػػػي أشػػػد لػػػن ـ صرصػػػد  نػػػي  ذلػػػؾ مػػػو جػػػوء فػػػي قػػػكؿ الفػػػراء، كأن ػػػدني

 الحورث  ف امب:
 فَ       أْطَرَق إط       راَق الش        اِ  َول       ْو يَ        َرى

 

 (5)َمَس         اًغا لَِنابَ         اُا الش          اُ  لَص         مََّما 
 

:" مػػو رأصػػت أفلػػح مػػف عػػذا األشػػدم، كحاػػب الرجػػؿ لػػن ـ: عػػذا -ممققنػػو-قػػوؿ: 
 .(ٔ) ط صدا أ ي  مصنه"

                                                           

 .ٕٓصنظر: لقؿ الملنص   ص  - ُ
 .ُٕصنظر:  رح  ذكر الذعب   ف ع وـ  ص  - ِ
 دار الامب المقمص   صركت ل نوف. -ُّْ/ ُلقشصكطي صنظر: عمت ال كامت - ّ
، ِِٗ/ ّقصػػوـ القصػػػؿ  ِٗ، كالنشػػواي فػػػي  ػػوب ِٖ/ ْالحػػدصث ركاض أحمػػد فػػػي مشػػندض  - ْ

 . ّّّ/ ِ، كالمرمصذم في مشندض َِّ
، ُْٖ/ ِ، كممػػػػونب القػػػػرآف لقفػػػػراء ٖال صػػػػت مػػػػف الطكصػػػػؿ لقمػػػػمقمس فػػػػي دصكانػػػػه  ص  - ٓ

، ٕٗ/ ُ، ك ػػرح األ ػػمكني ُِٖ/ ّك ػػرح المفلػػؿ  ،ّّٔ/ ّكممػػونب القػػرآف لقزجػػوج 
، كنشػػػ ه ا ػػػف شػػػصدض لممػػػرك  ػػػف ِٖٓكالقشػػػوف: "لػػػمـ"، كالحقػػػؿ فػػػي  ػػػرح أ صػػػوت الجمػػػؿ 

 ػػأسب كال ػػجوع: ذاػػر األفػػػولي، كال ػػوعد: "لنو ػػوض" حصػػث ألػػػـز الملنػػب األلػػؼ ررػػـ مقػػػدـ 
 حرؼ الجر لقصه.

 .ُْٖ/ ِصنظر: ممونب القرآف لقفراء - ٔ
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  ﴿ِٕٕ﴾  
  

 امو جوء قكؿ اآل ر:
 ُأْذنَ             اُا طعن             ةً تَ              َزوََّد ِمنَّ             ا ب             ٌن 

 

  ُ(1)َدَعْت          ُه إا َه          ا  ال          رتاب َعِق          يم 
 

و:  كجوء أصضن
 إنَّ أبَاَه                              ا وأبَ                              ا أبَاَه                              ا

 

 (2)ق           د بَ َلغَ           ا ف ا َْ            د َغايَتاه           ا 
 

 مْقف بين أسد مً ٍذِ اللغ٘:

 –لـ منشب الق   ل ني أشد لراح  إ  أنه كرد في نػص الفػراء الشػو ؽ  
رجػػػؿ مػػف  نػػػي أشػػد لػػػن ـ صرصػػد  نػػػي الحػػورث .... لػػػـ قػػوؿ: مػػػو رأصػػػت  كأن ػػدني

أفلػػح مػػف عػػذا األشػػدم، كحاػػب الرجػػؿ لػػن ـ: عػػذا  ػػط صػػدا أ ػػي  مصنػػه، ف ػػؿ 
 صقلد  ني الحورث؟

كال صػػػت ال ػػػمرم: فػػػأطرؽ .... ال صػػػت، ركاض  مػػػض المقمػػػوء لممػػػرك  ػػػف 
  أس كعك مف  ني أشد.

كضػكح المصػوف، فقػد جػوء فػي  ػمر ك ولمكدة إلب أ مورعـ نجػد الظػوعرة كاضػح  
 ش رة  ف لمرك األشدم:

  غَ          ًْناُن يَ ْلَح          ُ  َأْس          َكَتا زِْئِنيَّ          ٍة 
 

      ُ(3) َغِل       ٌم َيُس       وُر َعلَ       ى ال       َ اِ ِن َأْعق       د 
 

 
 
 

                                                           

، ك ػػرح المفلػػؿ ٗٔ/ ِ ػػكصر الحػػورلي فػػي م ػػاؿ إلػػراب القػػرآف لماػػي مػػف الطكصػػؿ ل - ُ
، كالقشػػوف: "ع ػػو"، كعػػو ي المػػراب: مػػو ارمفػػت كدؽ، كال ػػوعد: "أذنػػوض" ُِٖ/ ّ  ػػف صمػػصش 

 حصث جوء الملنب  وأللؼ، كعك مضوؼ إلصه مجركر.
 /ُكنشػب لرؤ ػ   ػف المجػوج، صنظػر:  ػرح األ ػمكني  -مف الرجز أل ي الػنجـ المجقػي - ِ

 ، كال وعد: "روصموعو".ٓٔ/ ُ، كالملرصح َٕ
ال صػػػت مػػػف الاومػػػؿ لشػػػ رة  ػػػف لمػػػرك األشػػػدم ضػػػمف مقطكلػػػ  ص جػػػك فص ػػػو ا ػػػف ضػػػمرة  - ّ

 الن  قي كله ركاص  أ رل عي: )اشامي زانص ...( كلقص و ف   وعد.
د ا شاموف: جون و الفرج، كال قم :   كة الضراب، كال رالف: جمت  رلف، صنظر: دصكاف  نػي أشػ

 .ُّٗ/ ُ، كالحصكاف لقجوحظ ٖٓ/ ِ، كالجصـ أل ي لمرك ال ص وني ّٔ/ ِ
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 كقكؿ األقص ر األشدم:
 َوم       ا َخ       ِدَرْت رِْج       الَي ِإال ذََك       ْرُتُكمْ 

 

   ِ(1)فَ يَ       ْ َهُب َع       ن رِْج       الَي م       ا ََتِ       َدان 
 

فقفظ: "أشامو" في ال صت األكؿ جوء  وأللؼ مت أنه ملنب منلكب، ألنه مفمكؿ 
ػػو  ػػوأللؼ،   ػػه، كلفػػظ: "رجػػ م" فػػي ال ػػطر اللػػوني مػػف ال صػػت اللػػوني جػػوء أصضن

 كعك ملنب مجركر  ػ"لف".
لقب أف الظوعرة مكجكدة لند  ني أشػد، كأن ػـ  فهرا يدل داللة واضحة

ػو أن ػـ اػونكا ل جكا   و، كاوف ذلؾ لقب األقػؿ لػ م ض  طػكن ـ، امػو صظ ػر أصضن
  صمصقػكف إلػػب نصو ػػ  الحػػركؼ لػػف الحراػوت ففػػي المقحػػؽ  جمػػت المػػذار الشػػولـ 
نشػػػب إلػػػص ـ أن ػػػـ ألزمػػػكض الصػػػوء فػػػي األحػػػكاؿ الل لػػػ ، كاػػػوف ا لػػػراب  حراػػػوت 
ظػػػوعرة لقػػػب النػػػكف كعنػػػو ألزمػػػكا الملنػػػب األلػػػؼ كاػػػوف ا لػػػراب  حراػػػوت مقػػػدرة 

 لقص و.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

، َٔٔ/ ِكشػػمط اليلػػي  -ُُٗال صػت مػػف الطكصػػؿ ل قص ػر األشػػدم فػػي دصكانػه  ص  - ُ
 كال در: امذ ؿ ص  ب األلضوء.
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 إسياد الفعل ّشبَُ

 إىل فاعل ظاٍز

إذا أشػػػػند الفمػػػػؿ أك  ػػػػ  ه إلػػػػب فولػػػػؿ ظػػػػوعر ملنػػػػب، أك مجمػػػػكع فػػػػإف 
جم كر المرب   مقحؽ   ذا الفمؿ، أك مو صجرم مجراض ل م  ملنص ، ك  جمػت، 

 فمقكؿ: قوـ أ كاؾ، كقوـ إ كمؾ.
لاػػف  مػػض المػػرب صطػػو قكف  ػػصف الفمػػؿ كفولقػػه، كعػػك ا شػػـ الظػػوعر، 
حصػػػث صقحقػػػكف  ولفمػػػؿ أك مػػػو صجػػػرم مجػػػراض ل مػػػ  مػػػدؿ لقػػػب ملنصػػػ  الفولػػػؿ أك 
جممػػه، كعػػـ  نػػي الحػػورث  ػػف امػػب كطصػػئ كأزد  ػػنكءة لقػػب ا ػػم ؼ الركاصػػوت 

 .(ُ)المي ركاعو المقموء
ف ذلػػؾ قػػراءة :  مػػض القػػراءات القرآنصػػ  مػػوقــد خــكج رلــى هــر  اللغــة

، فػػألحؽ  ولفمػػؿ )أفقػػح ( ل مػػ  (ِ)طقحػػ   ػػف ملػػرًٌؼ حقػػد أفحقػػكا المؤمنػػكف.. 
مػػػػػدؿ لقػػػػػب أف الفولػػػػػؿ جمػػػػػت، كعػػػػػي كاك الجمولػػػػػ  مػػػػػت أف الفولػػػػػؿ كعػػػػػك لفػػػػػظ 

 )المؤمنكف( فولؿ ظوعر.
 
 
 

                                                           

، كم ػػػورؽ ْٖٔ/ ِ، ك ػػػرح ا ػػػف لقصػػػؿ ِٔ/ ِ صنظػػػر: ارم ػػػوؼ الضػػػرب أل ػػػي جصػػػوف - ُ
/ ّ، كالن وصػػػ  فػػػي ررصػػػب الحػػػدصث كاأللػػػر   ػػػف األلصػػػر ٖٗ/ ِاألنػػػكار لققوضػػػي لصػػػوض 

 كرصرعو. ُُٕ، كالجنب الداني لقمرادم  ص ِٕٗ
" شكرة المؤمنكف اآلص : ) - ِ (، كانظر: القػراءة فػي ال حػر المحػصط ُقراءة الجم كر "قد أفقحى

/  ُٖ، كركح الممػػػػػوني ليلكشػػػػػي ِٓ/ ّكالا ػػػػػوؼ لقزم  ػػػػػرم ، ْٔٓ/ ٕأل ػػػػػي حصػػػػػوف 
 كرصرعو. ِٔٔ
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ب إذ (ِ)، ك ق ػ  )صممػوق كف((ُ)كممرؼ عػذض الق ػ   ق ػ  )أاقػكني ال رارصػث(
جوء لقص و الحدصث ال رصؼ الذم ا م ر في ا شم  ود  ه لقب مقؾ الق ػ  كعػك 

 .(ّ): )صمموق كف فصاـ م اا   ولقصؿ كم اا   ولن ور(قكله 
 كقد جوء لقص و أ صوت الصرة اشم  د   و لقموء الق   من و:

 قكؿ ل د هللا  ف قصس الرقصوت:
 تَ              َواَّ ِقت             اَل ا              ارِِقٌن بِنَ ْفِس             هِ 

 

  َُع            ٌد َو َِ            يم  (4)وق            ْد أْس            َلَماُا ُمب ْ
 

 كقكؿ أمص  ا ف أ ب اللقت:
 يَ ُلوُم               وَنيِن ف اش               رتاِء النَِّ ي               ِ 

 

  ُ(5)أْهِل                       ي َفُكلُُّه                       ْم يَ ْع                       ِ ل 
 

 كقكؿ أ ي ل د الرحمف المم ي:
                                                           

/ ُكردت نشػػ   عػػذا القػػكؿ أل ػػي لمػػرك ال ػػذلي ركاض لنػػه أ ػػك ل صػػدة فػػي مجػػوز القػػرآف  - ُ
 ، حصث قوؿ: شممم و مف أ ي لمرك ال ذلي. َُُ

 كانظػػر قػػكؿ األ فػػش: فػػي قكلػػه ممػػولب: حلػػـ لمػػكا كلػػمكا الصػػر مػػن ـ  حصػػث قػػوؿ: إف  ػػات
جمقػػت الفمػػػؿ اآل ػػػر فجمقمػػػه لقػػػب ل ػػػ  الػػػذصف صقكلػػػكف "أاقػػػكني ال رارصػػػث" ممػػػونب القػػػرآف 

 .ِّٔ، ِِٔل  فش  ص 
كذعػػب  مػػض النحػػكصصف إلػػب أف عػػذض الضػػموار عػػي الفولػػؿ كا شػػـ الظػػوعر  مػػدعو  ػػدؿ مػػف 
الضمصر، قوؿ الزجوج: في قكله: حكأشػركا النجػكل الػذصف ظقمػكا  الػذصف ظقمػكا فػي مكضػت 

 .ّّٖ/ ّالكاك في "أشركا" ، ممونب القرآف لقزجوج  ال دؿ مف
/ ِِ، كمفػػومصح ال صػػب ْٔٓ/ ٕ، كال حػػر المحػػصط ِٓ/ ّصنظػػر: الا ػػوؼ لقزم  ػػرم  - ِ

ُّْ. 
/ ُالحػػدصث فػػي لػػحصح ال  ػػورم، امػػوب مكاقصػػت اللػػ ة  ػػوب فضػػؿ لػػ ة الملػػر  - ّ

 .ُْٓ/ ِ، كاموب  داص  ال قؽ ٕٕ
، كصنظػػػػر: األمػػػػولي  ِْٔالرقصػػػػوت فػػػػي دصكانػػػػه  ص مػػػػف الطكصػػػػؿ لم ػػػػد هللا  ػػػػف قػػػػصس  - ْ

ر الذعب   ف ع ػوـ  ػوعد رقػـ ، ك ذك ّٕٔ/ ُ، كالم ني   ف ع وـ ُِّ/ ُلق جرم 
، كال صػػت ضػػمف قلػػصدة صرلػػي   ػػػو ملػػمب  ػػف الز صػػر، كممنػػب أشػػػقموض: ُٕٕص   ُٖ

  ذ ض.
، كأكضػح المشػولؾ ُّّ/ ُال ػجرص   مف الممقورب ألمص   ػف أ ػب اللػقت فػي األمػولي - ٓ

 .ُُّٕ/ ِ، ك رح  كاعد الم ني ّْٕ/ ُ
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 رأي   َن الغَ   َواين الشَّ   ْيَب الَ  ِبَعاِرض   ي
 

  ِ(1)فََأْعَرْض           َن َع           ينَّ بِااُ           ُدِود الن ََّواِض           ر 
 

 كقكؿ آ ر:
 أُْلِفَيتَ                ا َعين                ا  ِعن                َد الَقَف                ا

 

  ْ(2)َأْوَا فَ                  أوا لَ                  َك َذا َواِقيَ                  ه  
 

 كرصر ذلؾ مف أ صوت.
كررػػػػػػـ كضػػػػػػكح ال ػػػػػػوعد فػػػػػػي القػػػػػػراءة، كالحػػػػػػدصث، كاأل صػػػػػػوت كشػػػػػػ م  
ا شم ػػػػ ود، كأف ذلػػػػؾ مػػػػف شػػػػنف المػػػػرب فػػػػي ا م ػػػػو إٌ  أف  مػػػػض الق ػػػػكصصف 
صممشػػفكف فػػي المأكصػػؿ فص رجكن ػػو لقػػب المفشػػصر كا   ػػوـ، كذلػػؾ ملػػؿ م ػػرصج ـ 

 ﴾ْم َخاِشُعونَ الَِّ يَن ُهْم ِف َصاَلتِِ ﴿لققراءة الشو ق  حصث قولكا: كاأف قكله ممػولب: 
 .(ّ)اآلص  مفشصر لمو أ  ـ في قكله: حقد أفقحكا... 

 مْقف شعزاء بين أسد مً الظاٍزٗ:

لػػػـ أجػػػد فصمػػػو ذاػػػر مػػػف الػػػركاة لػػػزكنا ل نػػػي أشػػػد أك  ػػػوعدنا صنشػػػب إلػػػب 
 مراا ـ، لاف  ولرجكع إلب  مرعـ مجد الظػوعرة كاضػح  كل ػو كجػكد فػي ال ػمر 
األشػػدم، كممنػػب ذلػػؾ أن ػػو منشػػب إلػػص ـ، أك لقػػب األقػػؿ لػػ مض  طػػكن ـ ممػػف 
 جوكركا مف نش ت إلص ـ كعـ  ني الحورث  ػف امػب، كطصػئ، ك ػنكءة كمػف ذلػؾ

 قكؿ األقص ر األشدم:
 فَ َلي            َت زِي            اًدا ال يَ             َزْلَن بَ َناتُ            هُ 

 

 (4)ََيُ        ْلَ َوأَلَق        ى ُكلََّه        ا ِعْش        ُت َعاِبس        ا 
 

فقكلػػػه: )  صػػػزلف  نومػػػه( لحقػػػت نػػػكف النشػػػكة الفمػػػؿ )صػػػزاؿ( مػػػت أنػػػه مشػػػند إلػػػب 
 ) نوت(، كعك فولؿ ظوعر، كذلؾ لقد ل  لقب أف الفولؿ جمت مؤنث.

 األشدم: كقكؿ الامصت  ف صزصد

                                                           

/ ِ، كحو ػص  اللػ وف لقػب  ػرح األ ػمكني  ُْٕ/ ُمف الطكصؿ في  رح ا ف لقصػؿ  - ُ
ْٕ. 

دار ال ػػركؽ، كصنظػػػر:  -ِٖٔمػػف الشػػرصت لممػػر  ػػف مققػػط فػػي نػػكادر أ ػػي صزصػػد  ص  - ِ
 .ُِّ/ ُاألمولي ال جرص  

 .ُّْ/ ِِ، كمفومصح ال صب ِٓ/ ّصنظر: الا وؼ  - ّ
 .ٕٖمف الطكصؿ ل قص ر األشدم في دصكانه  ص  - ْ
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 وف ِض                     حق                   ف يُراِجْعنَ                   هُ 
 

  ُ(1)َخطَ                اَ وس                رحُة واَنْح                َدل 
 

طىػوؼ، كشػرح ي، كاألحػدؿ  -فمقب ل   الجم كر اوف صن  ي أف صقػكؿ )صراجمػه(  ى
 فقحؽ الفمؿ نكف النشكة لقب ل   "أاقكني ال رارصث". -كعي أشموء ا ب

أ ػي  ػوـز لقػب كمف إجراء اشـ الفولػؿ المومػؿ مجػرل فمقػه جػوء قػكؿ   ػر  ػف 
و:  عذض الق   أصضن

اِمَياِت حُنُورُه         ا  َحَلْف         ُت بِ         َربِّ ال         دَّ
 

  ُ(2)وم       ا ض       مَّ أج       واُز ا َ       َواِء وُم       ْ ِنب 
 

فقكلػػه: )الػػدامصوت نحكرعػػو( جػػوء لقػػب عػػذض الق ػػ  كلػػك جػػوء لقػػب الق ػػ  الم ػػ كرة 
 لقوؿ: )الدامص  نحكرعو(.

الاقمػػوت المػػي لحق ػػو ك  ص فػػب لقػػب دارس اللػػكمصوت زصػػودة مقطػػت فػػي  مػػض 
 الضمصر الداؿ، أك اشم دؿ مقطت من و    ر أطكؿ منه، فمل ن:

مماػػكف مػػف المقػػوطت اآلمصػػ :    س+ ح ح / م  س+ ح / زا  س+ ح ح / ؿ   
 زؿ  -م  س+ح   -س+ح /، ك"  صػػػػػػػػػػػػػػػػزلف" مماػػػػػػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػػػػػػف:    س+ح ح 

اللونص  ف   س+حب فولمقطت اللولث في األكلب مفمكح ممكشط، كفي  س+ح+س
 م قؽ ممكشط.

جػػػت  س+ح+س    -را  س+ح ح   -كفػػػي )صراجمػػػه( مماػػػكف مػػػف م  س+ح   
 -را  س+ح ح   -عػػػػػػ    س+ح ب ك)صراجمنػػػػػه( مماػػػػػكف مػػػػػف : م  س+ح   -

عػػػػ    س+حب ف نػػػو زادت المقػػػوطت كاحػػػدنا  -ف  س+ح     –جػػػت  س+ح+س 
 كعك المقطت "ف".

ة   -ح   صػػػػػػػػػ  س+ح  ـ   س+ -دا س+ح+ح   -ك)الدامصػػػػػػػػ ( / اد س ح س  
 س+ح.

ـ   س+ح   صػػو  س+ح+ح   -دا   س+ح+ح   -ك)الػػدامصوت(  اد  س ح ح  
ة    س+حب   كعنػػػػو محػػػػكؿ المقطػػػػت ق ػػػػؿ األ صػػػػر مػػػػف قلػػػػصر مفمػػػػكح إلػػػػب   -

                                                           

 .ْْٔ، كصنظر: المفضقصوت ِّٔ/ ِمف الممقورب لقامصت في دصكانه  - ُ
 .ُْٓ، كانظر: شمط اليلي  ص ٖمف الطكصؿ ل  ر  ف أ ي  وـز في دصكانه  ص  - ِ



 مالمح الرتكيب والبنية ىف لغة بىن أسد ىف ضوء الشواهد الشعرية
 )العدد التاسع والعشزون( حولية كلية اللغة العزبية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٕٖ﴾  
  

ممكشػػػط مفمػػػكح، كم صػػػر المقػػػوطت كا ػػػم ؼ نكل ػػػو أك لػػػددعو صػػػؤلر فػػػي انمقػػػوؿ 
 الن ر.

ًْ( اجلارٗ  حذف ىٌْ )ِم

مف حركؼ الجر "مف" كنكن و شػوان ، كمفػمح إذا كلص ػو شػواف، لانػه قػد 
ػػو لكجػػكد شػػواف  مػػػدعو، فصقػػوؿ فػػي "مػػف القػػكـ": ـ القػػػكـ،  كرد حػػذؼ النػػكف أصضن

 كاشم  د النحوة كالق كصكف لقب ذلؾ  قكؿ ال ولر: 
ََع               اِجِم م               ن بَِعي               دٍ  َْ  َدَلْفن               ا ِل

 

  ِ(1)ِبَْم                  ٍع ِم ا َزِي                  رِة كالسَّ                  عًن 
 

 فقكله: )ـ الجزصرة( فصه حذؼ لنكف "مف" لشاكن و كشاكف ال ـ  مدعو.
كقػػد ذاػػر ا ػػف ال ػػجرم: أف ذلػػؾ م ػػ ص نو لقنػػكف الشػػوان   حػػركؼ القػػصف، 

 .(ِ)ألف فص و رن  مضورع مو فص ف مف المد كالقصف
:  كملقه: قكؿ لمرك  ف اقلـك

 (3)َوَما أَبْ َقت انَياُم ِم ا اِل ِعْنَدنا                      سوى ِحْ م َأذواد ُُمَ ََّفة النَّسِ
 

 

 كقكؿ اآل ر:
 (4)أبِْلْغ أبَا ُدْخَتنوَس َمْأَلَكًة                              غًَن ال ي قد يُقال ِم الَكِ بِ 

 

ال صػػت األكؿ: )مػػف المػػوؿ( فقػػد حػػذفت نػػكف "مػػف" الجػػورة، كاأللػػؿ فػػي 
 كفي ال صت اللوني: )مف الاذب(.

                                                           

، كمػػػػػورصل ُّٓ/ ِجػػػػػـ ال قػػػػداف دار لػػػػمب، كمم -ّٕ/ ِمػػػػف الػػػػػكافر فػػػػي األرػػػػػوني  - ُ
 .ُْٓ، ُْْ/ ُ، كأمولي ال جرم ُْ/ ّالط رم 

 .ُْْ/ ُاألمولي  - ِ
، كالقشػػػوف: "زكد"، ك ػػػرح دصػػػكاف ِْمػػػف الطكصػػػؿ لممػػػرك  ػػػف اقلػػػـك فػػػي دصكانػػػه   ص  - ّ

 .ُْٔ/ ُالحموش  لقمرزكقي القشـ األكؿ 
، ك ػػ  نشػػ   فػػي ِٖٖصكعػػك لققػػصط  ػػف زرارة فػػي  ػػرح  ػػكاعد ا صضػػوح مػػف المنشػػرح  - ْ

/ ٖ، ك ػػػرح المفلػػػؿ ُِٔ/ ِ، كأمػػػولي ا ػػػف ال ػػػجرم ِٕٓ/ ّ، ُُّ/ ُال لػػػواص 
 .ُُِْ، كا رم وؼ  ص ِّٓ، كرلؼ الم وني ََُ/ ٗ، ّٓ
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كذاػػر ا ػػف صمػػصش أف الحػػذؼ لقم فصػػؼ، كلػػصس  لمقػػوء الشػػوانصف، حصػػث 
 .(ُ)قوؿ: كقد حذفكعو    لمقوء الشوانصف  ؿ لضرب مف الم فصؼ

، أمػو أ ػك حصػوف فمػد الحػذؼ (ِ)كذار ا ف للػفكر: أف الحػذؼ ضػركرة
و  ولضركرةجواز في شم  الا ـ مت   .(ّ)ال ـ المظ رة، كلصس م لكلن

 كأمو المصني، فأكرد قكؿ ال ولر:
َْسِر والَقْتِ َْ  (4) لقْد ظَِفَر الزُّوَّاُر َأْقِفيِة الِعَدا                           ِبَا َجاَوَز اآلمال َم

: قكلػػػه: ـ األشػػػر لقػػػب ل ػػػ  أعػػػؿ الػػػصمف، فػػػإن ـ (ٓ)لػػػـ لقػػػؽ لقصػػػه قػػػوا ن 
" فىرو ص دلكف المصـ مف ال ـ، امو في قكله: " لىٍصسى ًمٍف اٍمً رٌو اٍمًلصىوـه ًفي اٍمشى
(ٔ). 

كفػػي الملػػػرصح: ـ األشػػر، ألػػػقه مػػف األشػػػر، فحػػذفت نػػػكف "مػػف" ل ػػػ  
 .(ٕ)ز صد ك لمـ مف ق واؿ الصمف

مػف أعػؿ الػصمف، كقػد كجػوءت ككاضح مف الشو ؽ أف الحذؼ ل   ل مض المرب 
 الظوعرة في  مر أشد لقب لشوف  ولرعـ ل صد  ف األ رص، في قكله:

ِْ أْشياِء َما ُهَو ذاِهبُ  ِْ على أفواق س      ْهِمك إنّ        ما                    تكّلفَت ِم فأْقِب
 (8) 

 كقكله:
ِْ َعْبقرّي عليها ِإذ َغَدْوا َصَبٌح                      (9)كَأهنا مْن َيِيع ا َْوَ َمْ ُموَمةْ م
 

                                                           

 .ّٓ/ ٖ رح المفلؿ - ُ
 .ُُٔ، ُُٓضراار ال مر  ص  - ِ
 .ُِْْارم وؼ الضرب  ص  - ّ
، ُّٗ/ ّ، كالمقولػػػد النحكصػػػ  ّٗ/ ّمػػػف الطكصػػػؿ لػػػـ أقػػػؼ لقػػػب قواقػػػه فػػػي أكضػػػح المشػػػولؾ  - ْ

 .ِٗ/ ِكالملرصح 
 دار لودر  صركت.  - ُّٗ/ ّالمقولد النحكص  في  رح  كاعد  ركح األلفص   - ٓ
"لمػػف ظقػػؿ لقصػػه   ػػوب قػػكؿ الن ػػي  –امػػوب اللػػـك  –صنظػػر: الحػػدصث فػػي لػػحصح ال  ػػورم  - ٔ

 .ّْْ/ ٓ  كا مد الحر............ الحدصث"، كركاض ا موـ أحمد في مشندض
 .ِٗ/ ِالملرصح لقب المكضصح لق صل  ولد األزعرم - ٕ
 ، كالموج "فكؽ".ٗمف الطكصؿ لم صد  ف األ رص في دصكانه  ص  - ٖ
 .ِْٕ/ ُ، كالجصـ أل ي لمرك ُِٕمف ال شصط في دصكانه  ص  - ٗ
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 حذف الالو ّاأللف

 مً: )علٙ( اجلارٗ

مػػف حػػركؼ الجػػر "لقػػب" كعػػك حػػرؼ ل لػػي صماػػكف مػػف: المػػصف كالػػ ـ 
كاأللػػػؼ، كذلػػػؾ فػػػي كضػػػت الق ػػػ ، إٌ  أف ألفػػػه محػػػذؼ نطقنػػػو   امو ػػػ  إذا كلص ػػػو 

كذلؾ نحك: "د قػتي لقػب شواف حمب   صقمقي شوانوف فصمو عك اولاقم  الكاحدة 
القػػػكـ"، فػػػ  مجػػػد نطقنػػػو ل لػػػؼ، ك مػػػض المػػػرب صحػػػذفكف الػػػ ـ كاأللػػػؼ، كذلػػػؾ 

 م  ص نو  قكل ـ: " قحورث، ك قمن ر" في: " نب الحورث، ك نب المن ر".
"كمف ال وذ قػكل ـ فػي  نػب لن ػر، ك نػب الحػورث:  قمن ػر  قال ايبويه:

  مظ ر فص و  ـ الممرف ب فأمو ك قحورث،  حذؼ النكف، كاذلؾ صفمقكف  اؿ ق صق
إذا لـ مظ ػر الػ ـ فص ػو فػ  صاػكف ذلػؾب ألن ػو لمػو اونػت ممػو الػر فػي ا م ػـ، 
كاونػػت الػػ ـ كالنػػكف قرص مػػي الم ػػورج حػػذفكعو ك ػػ  كعو  ػػػ"مشت" ألن مػػو حرفػػوف 
ممقور ػػػػوف، كلػػػػـ صلػػػػقكا إلػػػػب ا درػػػػوـ، امػػػػو لػػػػـ صلػػػػقكا فػػػػي: "مششػػػػت"  شػػػػاكف 

عػػذا قػػكؿ  مضػػ ـ: ع المػػوء  نػػك فػػ ف،  حػػذؼ الػػ ـ،  الػػ ـ...........، كملػػؿ
 .(ُ)صرصدكف لقب الموء  نك ف ف، كعي لر ص "

 فم حظ في ا ـ شص كصه اآلمي:
أنػػه ذاػػػر حػػػذؼ النػػػكف مػػػف نحػػػك " نػػػب المن ػػػر، ك نػػػب الحػػػورث" لمػػػو لػػػـ  -ُ

صشػػػمطت المر ػػػي إدروم ػػػو فػػػي الػػػ ـ لقػػػرب م رجص مػػػو ف ػػػ   مو  حػػػذؼ 
ت" فقػػولكا: "مشػػت" كال مػػصف فػػي نحػػك: إحػػدل الشػػصنصف فػػي نحػػك "مششػػ

"ظققت" كالنكنصف في : "ظننػت" فقػولكا: "ظقػت، كظنػت" كرصػرض، كشػصأمي 
 الحدصث لف ذلؾ فصمو صممقؽ  ولملقصف.

أف الحذؼ صحدث إذا اونت  ـ الممرصػؼ ظػوعرة رصػر مدرمػ ، كمظ ػر  -ِ
ػػػػه" كعػػػػي الحػػػػركؼ  ػػػػؾى ك ػػػػؼ لقصمى  ـ الممرصػػػػؼ مػػػػت حػػػػركؼ "ا ػػػػَ حجي

قمرصػػػ ، أمػػػو مػػػت الحػػػركؼ المػػػي   مظ ػػػر مم ػػػو الػػػ ـ فػػػ  الممركفػػػ   ول

                                                           

 .ْْٗ/ ْصنظر: الاموب لشص كصه  - ُ
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محػػذؼ النػػكف ملػػؿ  نػػب النجػػور ك نػػب النمصػػر، كعػػب الحػػركؼ الممركفػػ  
  ولحركؼ ال مشص .

و لقػب  -ّ أف مو صنط ؽ لقب النكف مت  ـ الممرصؼ المظ رة، صنط ؽ أصضن
 ال ـ كاأللؼ مف "لقب" الجورة ملؿ: ع المو  نك ف ف.

جػػػوء لالرمػػػه فػػػي الػػػ ـ م فصفنػػػوب كعػػػذا مػػػو أاػػػدض أف عػػػذا الحػػػذؼ لر ػػػي  -ْ
: "كممػػو حػػذؼ اشػػم فوفنو ألف مػػو ظ ػػر دلصػػؿ لقصػػه (ُ)الم ػػرد حصػػث قػػوؿ

قكل ـ في اؿ ق صقػ  مظ ػر فص ػو  ـ الممرصػؼ ملػؿ: " نػب الحػورث ك نػب 
ال جصـ..... فصحذكفكف لقر  و، ألن ـ صارعكف المضمصؼ، فإف اوف ملؿ 

ـ صحػػذفكا، لػػا  صجممػػكا لقصػػه لقمػػصف:  نػػب النجػػور ك نػػب النمصػػر .... لػػ
ا درػػوـ كالحػػذؼ، كصقكلػػكف: ع المػػوء  نػػي فػػ ف، صرصػػدكف لقػػب المػػوء، 

 فصحذفكف  ـ "لقب" امو قوؿ:
 (3)" (2)فما ُسِبَ القيسي من َضْعِف ِحيَلٍة ... ولكْن طََفْت َعْلماِء قُ ْلَفُة خاِلدِ 

األن ػػػورم مػػػف  ، كلػػػٌدعو ا ػػػف(ْ)كذاػػر الزجػػػوجي: أن ػػػو ل ػػػ  لر صػػػ  فو ػػص 
نمو كقت في ا م ـ لالرة ا شممموؿ  .(ٓ)ال وذ الذم   صقوس لقصه، كال

كاشم  دكا لقب ظوعرة حذؼ الػ ـ كاأللػؼ مػف "لقػب"  ول صػت الشػو ؽ، 
و  قكؿ اآل ر:  امو اشم  دكا أصضن
 ٍِ  غ     داَة طف     ْت   ا      اِء بك     ُر ب     ُن وائ     

 

  ِش       طَر ُت       يم ِِ  (6)وع ن       ا ص       دوَر ااي       
 

                                                           

 .ِٗ/ ّالاومؿ لقم رد - ُ
، كالحقػػػؿ  ص ِْٖ، كالجمػػػؿ لقزجػػػوجي  ص ِٗ/ ّمػػػف الطكصػػػؿ لقفػػػرزدؽ فػػػي الاومػػػؿ لقم ػػػرد  -ِ

 .ُٓٓ/ َُ، ك رح المفلؿ َُٖ/ ِ، كأمولي ا ف ال جرم ُْٕ، ُْْ
 .ِٗ/ ّالاومؿ لقم رد  -ّ
 .ُْٖالجمؿ في النحك  ص  -ْ
 .ِْٗأشرار المر ص    ف األن ورم  ص  -ٓ
، ِٖٗ، ِٕٗ/ ّ، كنشػب ل صػرض فػي الاومػؿ ُْٕفي دصكانه ص  مف الطكصؿ لقطرل  ف الفجوءة -ٔ

/ َُ، ك ػػػرح المفلػػػػؿ ِْٗ، كأشػػػرار المر صػػػػ   ص َُٖ/ ِ، ُْٓ/ ُكأمػػػولي ا ػػػف ال ػػػػجرم 
 .ََٓ، ُْٖ، ك رح  كاعد ال وفص  ُٓٓ
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أجػد لػزكنا ل ػذض الظػوعرة فقػـ أللػر فصمػو رجمػت إلصػه مػف كقد حوكلت أف 
 مراجت كملودر.

كذاػػرت ال وحلػػ / لػػولح  را ػػد: أف عػػذا مػػف  لػػواص الق واػػؿ ال دكصػػ  
اممػصـ، كأشػد ك مػض عػذصؿ، ك نػب لػومر كرنػب كرطفػوف كلقصػؿ  ػف  اػر ك نػب 
الحػػػورث كم قػػػػب كشػػػػقصـ، كأاػػػػدت أف الحػػػػذؼ قػػػد كرد فػػػػي  صمػػػػصف ل ػػػػولرصف مػػػػف 

 .(ُ)ممصـ
كصقكم مو ذع ت إلصه مف أف الظوعرة ل ذض الق واؿ الممجوكرة اممصـ كأشػد 

 مجصئ ذلؾ في قكؿ أ ب الشموؿ األشدم:
 َوَللم       وُت خ       ًٌن الم       رٍ  م       ن حياتِ       ه

 

  ُ(2)ب                دارِة ذلٍّ   البالي                ا يُ                 َوق َّر 
 

 فشقطت ال ـ كاأللؼ مف  "لقب".
كعػػػذا صمفػػػؽ مػػػت طػػػو ت الق واػػػؿ ال دكصػػػ  حصػػػث المصػػػؿ إلػػػب الم فصػػػؼ كالشػػػرل  فػػػي 
األداء، امو إنه مصؿ إلب المقػوطت الم ققػ ، ف ػد  مػف "لقػب" "س ح +س ح ح" 
مقطمػػصف مفمػػكح قلػػصر، كم قػػؽ ممكشػػط، لػػور "لػػؿ" مقطمنػػو كاحػػدنا "س ح س" 

 م ققنو ممكشطنو.
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           

، ٕٓٓصنظػػػر: الق جػػػوت فػػػي امػػػوب شػػػص كصه ألػػػكامنو ك نصػػػ   للػػػولح  را ػػػد حشػػػصف  ص  -ُ
ٖٓٓ. 

ميوؿ األشدم في دصكاف  ني أشد  ص مف الطكصؿ أل ب ال -ِ  .ْٔٓشي



 مالمح الرتكيب والبنية ىف لغة بىن أسد ىف ضوء الشواهد الشعرية
 )العدد التاسع والعشزون( حولية كلية اللغة العزبية بإيتاى البارود

  ﴿ّٕٖ﴾  
  

 الرتخٔه يف غري اليداء

 ظاٍزٗ الكطع٘أّ 

المر صـ: عك حذؼ آ ر ا شـ في النداء نحك: صو حػور  فػي صػو حػورث، 
 كصو موؿ في صو مولؾ ... كرصر ذلؾ.

كصقت الحذؼ ل مض الاقمػوت فػي نطػؽ  مػض الق واػؿ فػي رصػر النػداء، 
 كقد ا مقؼ المقموء حكله  ولم ورض مر صمنو في رصر النداء كلصس  مر صـ.

جػػكز مػػر صـ رصػػر المنػػودل فػػي الضػػركرة إ  فػػذعب الم ػػرد: إلػػب أنػػه  ص
 .(ُ)لقب ل   مف   صنمظر

كذعب شص كصه كجم كر النحكصصف إلب أنه صجكز لق ولر إذا اضطر أف 
 .(ِ)صر ـ رصر المنودل لقب الق مصف: ل   مف صنمظر كل   مف   صنمظر

ػػػو، كفػػػي  كلاننػػػو صماػػػف أف نطقػػػؽ لقػػػب ظػػػوعرة الحػػػذؼ فػػػي النػػػداء مر صمن
ػػػػو لقػػػػب كجػػػػه الم ػػػػ صه أك القػػػػكس كاألفضػػػػؿ  رصػػػػر النػػػػداء صماػػػػف مشػػػػمصم و مر صمن

 مشمصم و  ولقطم ، كعي ظوعرة ممركف  لطصئ، كعي قطت القفظ ق ؿ ممومه.
فقػػد ذاػػر ال قصػػؿ: "إف القطمػػ : فػػي طصػػبء اولمنمنػػ  فػػي ممػػصـ، كعػػك أف 

صػػو أ ػػو الحاػػو كعػػك صرصػػد: صػػو أ ػػو الحاػػـ، فصقطػػت ا مػػه لػػف إ ػػوف مػػو  قصػػ  صقػػكؿ: 
 .(ّ)الاقم "

كقػػػد جػػػوء ذلػػػؾ القطػػػت فػػػي النػػػداء فكافػػػؽ المػػػر صـ فػػػي  ػػػمر أ ػػػب حػػػومـ 
 الطواي، حصث قوؿ:

 يا مال إحدى صرَو الدهر ق د طرق ت
 

  ي           ا م           ال أن           تم عنه           ا بن           زا 
 

 (4)ف ضناا وضحضا من بٌن غمر   يا مال جاءت حياُض ا وِت واردةً 
 

                                                           

 .ِِٓ، ُِٓ/ ْصنظر: المقمضب لقم رد -ُ
 .ِْٕ، ِٗٔ/ ِ، ِّٗ/ ِصنظر: الاموب لشص كصه  -ِ
مط مػػ  المػػوني    ػػداد  -محقصػػؽ: ل ػػد هللا دركصػػش -ُٔٓ/ ُالمػػصف لق قصػػؿ  ػػف أحمػػد   -ّ

 عػ.ُّٖٔ
 .ُٓ، ُْمف ال شصط أل ي حومـ الطواي في دصكانه  ص  -ْ
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 كقوؿ ل صد  ف ر صم :
 (1)دَرَس ا َنَ                                     ا ِبُتَ                                     الٍع فَأَبَ                                     انِ 

 

 صرصد: المنوزؿ.
و، فقد ذار ا ف منظكر   ؼ المقمػوء حػكؿ  كنش ت الظوعرة ألشد أصضن

 .(ِ)اقم  "صوفؿ" أم: صو ف ف المر صـ كلدمه كنشب النطؽ ألشد
المػػػػدكم، حصػػػػث ك ػػػػولرجكع إلػػػػب  ػػػػمر  نػػػػي أشػػػػد مجػػػػد لقظػػػػوعرة لػػػػداعو 

 ال كاعد الالصرة لقظوعرة مف ذلؾ قكؿ ل صد  ف األ رص:
 (3)ل                   ي  ح                   ّي عل                   ى ا ن                   ون ِ َ                   الِ 

 

 أم:   ولد
:  كقكؿ   ر  ف أ ب  وـز

 مسع             ت ب             دارَة الَقْلتَ             ٌن ص             وتًا
 

  (4)حلن               تم ف               الف اد ب               ه م               رو 
 

 
 

                                                           

دار لػػودر  صػػركت،  -َِٔلػػدر  صػػت مػػف الاومػػؿ لق صػػد  ػػف ر صمػػ  فػػي دصكانػػه   ص  -ُ
 كلجزض:

 وتقادمت باحلبِ  فالسُّوبَان
صنظػر:  -كممولت: ج ؿ ل ني، كأ ػوف كالحػ س: جػ  ف  ول ودصػ ، كالشػكصوف: كادم ل نػي ممػصـ

 .َِٔعومش الدصكاف  ص 
 صنظر: لشوف المرب مودة: )ؼ/ؿ/ف(. - ِ
، كالػػػػػدر القكامػػػػػت ّّٖ، ِّٖ ػػػػػف األ ػػػػػرص فػػػػػي اللػػػػػوح ي   ػػػػػف فػػػػػورس  ص لم صػػػػػد  - ّ

 كلصس في دصكانه، كلدرض: ُٕٓ/ ُلق نقصطي 
 نكرت منا بعد معرفة  ي 

 .ِْٓ، ِّٓ/ ِكلجزض في الا وؼ 
 وبعد القصاف والشباب ا كرم

 كعك في الاموب لكااؿ  ف حجر.
 .ُِّمف الكافر ل  ر  ف أ ي  وـز في دصكانه  ص  - ْ
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 كقكؿ الامصت:
ِِّ قت       ادة  وش        يت ع       نهم ش       وَ  ك       

 

   ُ           (1)ا غّم           زُ بف           ارَس ُش           اها انني 
 

فقػػػػصس المقطػػػػت أك لصشػػػػت القطمػػػػ   ولػػػػ   طصػػػػبء كحػػػػدعو  ػػػػؿ ظػػػػوعرة 
 .(ِ)ممركف  لدل الق واؿ ال دكص  اأشد كل ـ كممصـ كشمد

كعذا القطت صممو ب مػت  كفي ق واؿ  دكص  ممصش لقب مقر   مف طصبء
قػػونكف الشػػ كل ، كالػػذم صقػػت الصػػرنا فػػي ل ػػ  ال ػػدك كصرجػػت  مػػض المحػػدلصف حػػذؼ 
أكا ر الاقموت، إلب األ طوء الشممص  المي منجـ لف ضمؼ  مض األلكات، 
كقد صن أ لف ذلػؾ شػقكط و مػف الاػ ـ لقػب مػر األجصػوؿ لنػد انمقػوؿ الق ػ  مػف 

 .(ّ)جصؿ إلب آ ر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، كالقشػػوف، كالمػػوج: ُْٕ/ ُٓ، كم ػػذصب الق ػػ  َُِ/ ُمػػف الطكصػػؿ لقامصػػت فػػي دصكانػػه - ُ
 )أنٍت( كصقوس ألقه صفورس فرحمه في رصر النداء، كعك قطم .

 صنظر: القشوف )ؼ ؿ ف(. - ِ
ط اللوللػػػػ   -ّٖٔالق جػػػوت المر صػػػػ  ن ػػػػأة كمطػػػكرنا  د. ل ػػػػد ال فػػػػور حومػػػد عػػػػ ؿ  ص  - ّ

 الج  كم.مط م   -ـَُٗٗعػ، َُُْ
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 سياد الفعل املضعفإ

 إىل ضنائز الزفع املتخزك٘

 مممد ل وت المرب في عذا  صف الفؾ كا دروـ كالحذؼ كا  داؿ كرصرعو:
 فاللغة األوىل:

إنه إذا املؿ الفمؿ المضمؼ أك المضولؼ  ضموار الرفت الممحرا ،  
فولمشمممؿ كالم  كر كعك مو لقصه ا ـ المرب فػؾ المضػمصؼ، كلػدـ ا درػوـ، 
" ك "رددًت"  وملػػػػػوؿ مػػػػػوء المػػػػػماقـ أك الم وط ػػػػػ   " ك"رددتى كذلػػػػػؾ نحػػػػػك: "رددتي

" ك "رددنو"  وملوؿ نكف النشكة كنوء الفولقصف.   ولفمؿ ك "رددفى
"أعػػػػؿ الحجػػػػوز كرصػػػػرعـ مجمممػػػػكف لقػػػػب أن ػػػػـ صقكلػػػػكف  قــــال اــــيبويه:

لقنشوء: "رددف" ألف الداؿ لـ ماف عوعنو ألمر، ك  ن ػي، كاػذلؾ اػؿ حػرؼ ق ػؿ 
.... كملػػػػؿ ذلػػػػؾ قػػػػكل ـ: رددت  نػػػػكف النشػػػػوء   صشػػػػاف ألمػػػػر ك  لحػػػػرؼ صجػػػػـز
كمددت، ألف الحرؼ  ني لقب عذض الموء، امو  ني لقػب النػكف كلػور الشػاكف 

 .(ُ)نزل  فصمو فصه نكف النشوء" م
فشػاكف  ـ الفمػؿ لػوني المضػمؼب   ص ػ ه شػاكف قال ابن رصـفوك: 

ف اوف "ارددف" أمرب ألن ػو إنمػو شػانت مػف  الجـز ك  شاكف األمر ك  الن ي، كال
 .(ِ)أجؿ النكف امو شانت مف أجؿ الموء في "رددت"

فػػػي فػػػؾ أف  نػػػي ممػػػصـ كافقػػػكا الحجػػػوزصصف ور ـــك الشـــيا كضـــي الـــدين: 
 .(ّ)ا دروـ لقزـك شاكف الحرؼ اللوني مف المضمؼ

نمػػو صظ ػػرب ألف الػػذم  مػػدض شػػواف  ف شػػاكف اللػػوني صظ ػػر المضػػمصؼ، كال
فػػػإف أشػػػانمه جممػػػت  ػػػصف شػػػوانصف، فمػػػو ق ػػػؿ نػػػكف جمولػػػ  النشػػػوء   صاػػػكف إ  

 .(ْ)شواننو ... كاذلؾ مو ق ؿ الموء إذا ليني   و المماقـ نفشه، أك م وط ه"

                                                           

 .ّْٖ، ِْٖ/ ْ، ِّْ/ ْ، كصنظر: ّْٓ/ ّالاموب لشص كصه مت الملرصؼ - ُ
 .َٔٔ/ ِالمممت في الملرصؼ - ِ
 .ِْٔ/ ِصنظر:  رح ال وفص  - ّ
 .ُّٗ/ ُالمقمضب أل ي الم وس الم رد - ْ
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و مقدـ: أف الحرؼ اللوني لقمضمؼ، كعك  ـ الفمؿ، كلػوني ك  ل  م
 ، ػػو ألمػػر أك ن ػػي، كلػػصس  حػػرؼ جػػوـز الملقػػصف شػػواف، كأف شػػاكنه لػػصس لورضن
نمػػػػو صجػػػػب مشػػػػاصنه إذا املػػػػؿ  ػػػػه ضػػػػمصر الرفػػػػت ال ػػػػورز اراعصػػػػ  مػػػػكالي أر ػػػػت  كال
ممحراػػػوت فصمػػػو عػػػك اولاقمػػػ  الكاحػػػدة، ك  صماػػػف المشػػػاصف إ   ولفػػػؾب ألنػػػه لػػػك 

و لاػػػوف الحػػػرؼ األكؿ مػػػف الملقػػػصف شػػػواننو، أم المػػػدرـ فصػػػه  مػػػد المشػػػاصف أدرمنػػػ
 .(ُ)فصقـز  ذلؾ المقوء شوانصف فصحرؾ األكؿ كصفؾ ا دروـ

كعػػذض ل ػػ  جمصػػت المػػرب، كصػػد ؿ ضػػمف عػػذا  نػػي أشػػد فقػػد كجػػدت فػػي 
  مر  ني أشد الفؾ مت كجكد الضمصر الممحرؾ، كذلؾ ملؿ قكؿ   ر:

 ةً فظلل             ُت مكتمبً             ا ك             أن َمَ مَّ             
 

  ُ(2)يس            عي بل             َّتا عل            يَّ ُمَنطِّ            ف 
 

و:  كقكله أصضن
 فظلل      ت م      ن فَ      رِو الصَّ      َبابِة وا َ      َوى

 

 (3)أعم        ى ا لي        ة مث        ِ ِفع        ِ انه        يم 
 

 كمنه قكؿ ل صد  ف األ رص:
 ظلل         ُت تغ         ينِّ أن أخ          ت ذليل         ةً 

 

 (4)ك         أن مع         ًدا أص         بحت ف ِحبالك         ا 
 

 اللغة الثانية:

الشو ؽ كعـ ق صق   ار  ف كااػؿ، فػإن ـ صػدرمكف صكجد مف  ولؼ الجمت  
مػػػت كجػػػكد ضػػػمصر الرفػػػت الممحػػػرؾ، فصقكلػػػكف: "رٌدت"  مػػػوء المػػػماقـ كالم وطػػػب، 

 كرٌدنو، كرٌدف"  نو الفولؿ كنكف النشكة.
ػػو مػػف  اػػر  ػػف كااػػؿ صقكلػػكف: رٌدنػػو  قــال اــيبويه: "كزلػػـ ال قصػػؿ أف نوشن

 .(ٓ)مصف "كمٌدنو كرٌدف كمٌدف، كردت كمدت ... كعذض ل   ض

                                                           

ط: اللونصػ   – ُّّد. ل ػد ال فػور عػ ؿ   ص  -صنظر: الق جوت المر ص  ن أة كمطػكرنا - ُ
 .ُٗٗٗػ، عَُُْ

 .ُِٓال صت مف الاومؿ ل  ر  ف أ ي  وـز في دصكانه  ص  - ِ
 .ُٕٗمف الاومؿ ل  ر في دصكانه  ص  - ّ
 .ْٗمف الاومؿ لم صد  ف األ رص في دصكانه  ص  - ْ
 .ّٓٓ/ ّالاموب لشص كصه - ٓ



 مالمح الرتكيب والبنية ىف لغة بىن أسد ىف ضوء الشواهد الشعرية
 )العدد التاسع والعشزون( حولية كلية اللغة العزبية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٖٖ﴾  
  

 االستعنال ّتلك اللغ٘:

 ػػػرًٌج لقػػػب عػػػذض الق ػػػ  قػػػراءة قرآنصػػػ  امػػػو  ػػػرج لقص ػػػو لػػػدد مػػػف ركصػػػوت 
َِ اْنَوَّلِ ﴿الحدصث ال رصؼ، ففي قكله ممولب:  ، قػرأ  م ػدصد الصػوء (ُ)﴾َأفَ َعِييَنا بِاْاَْل

مف رصر إ ػ وع فػي اللونصػ  جمولػ  مػف القػٌراء مػن ـ أ ػي ل قػ  كالكلصػد  ػف مشػقـ 
 .(ِ)أ ي جمفرلف 

"قػرأ الجم ػكر  صػوء ماشػكرة  مػدعو صػوء شػوان ، موضػػي  قـال أبـو حيـان:
لنٌي ارضي، كقرأ ا ف أ ي لق ػ  كالكلصػد  ػف مشػقـ، كالقكلػي لػف أ ػي جمفػر، 
كالشػػػمور لػػػف  ػػػم  ، كأ ػػػك  حػػػر لػػػف نػػػوفت  م ػػػدصد الصػػػوء مػػػف رصػػػر إ ػػػ وع فػػػي 

ده مكجص  ػػو،  رجم ػػو اللونصػػ ... كفاػػرت فػػي مكجصػػه عػػذض القػػراءة، إذ لػػـ صػػذار أحػػ
لقػػب ل ػػ  مػػف أدرػػـ الصػػوء فػػي الصػػوء فػػي الموضػػي....فقمو أدرػػـ ألحقمػػه  ضػػمصر 

 .(ّ)"لٌصنو، كعي ل   ل مض  ار  ف كااؿالمماقـ، كلـ صفؾ ا دروـ، فقوؿ: 
ػو لقػب مقػؾ الق ػ   كجوءت ركاصػوت الصػرة لقحػدصث ال ػرصؼ ك رجػت أصضن

... قػػػوؿ  مضػػػ ـ: (ْ)كأيلٌػػًت" مػػف ذلػػػؾ مػػو جػػػوء فػػي حػػػدصث لوا ػػػ : "مًر ػػٍت صػػػداؾً 
لػػػػكا ه: ألقػػػػت  اشػػػػر الػػػػ ـ األكلػػػػب كشػػػػاكف اللونصػػػػ  لقػػػػب كزف طمنػػػػت، قػػػػوؿ: 
كممنوض: طمنت  وآلل ، كعي الحر   لقب ممنب أكلصػ  المػرب المممػودة فػي دلػـ 
ا عمو، كالذم   صراد كقكله، كصجكز: أيٌلت امو ركل مف  ار  ف كااؿ ممف   

                                                           

 (.ُٓة ؽ : اآلص  )ر شك  - ُ
م طػػكط  ػػدار الامػػب الملػػرص  رقػػـ ب/  -ِِٖصنظػػر:  ػػكاذ القػػراءات لقارمػػوني  ص  - ِ

 مام   الممن ي. -ُْْ، كم ملر  كاذ القراءات   ف  ولكصه  ص ََّْٕ
دار  –ـ ُّٖٗعػػػػػػ، َُّْط/ اللونصػػػػػ  شػػػػن   -ُِّ/ ٖال حػػػػر المحػػػػصط أل ػػػػػي حصػػػػوف  - ّ

 الفار.
ال شػػؿ لقػػب المػػرأة    ػػركج  ػػوب كجػػكب  -الحػػدصث فػػي لػػحصح مشػػقـ امػػوب الحػػصض - ْ

 عػ.ّٗٗط شن   -ُّٕ/ ُالمنٌي 
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،  ممنػػب: صػػرل المضػػمصؼ فػػي الفمػػؿ إذا  املػػؿ  ػػه ضػػمصر الرفػػت، فمقػػكؿ: رٌدتي
"  .(ُ)رددتي

ػػػػػو قكلػػػػػه: )فرأصػػػػػت النشػػػػػوء صىٍشػػػػػًندف فػػػػػي الج ػػػػػؿ( كمػػػػػف ذلػػػػػؾ أصضن
، أم (ِ)

صلمدكف  ولنكف كالشصف الم مقػ  .. قػوؿ ا ػف األلصػر:"... كالػذم جػوء فػي امػوب 
ال  ورم ص ٌدف  داؿ كاحدة، كالذم جوء رصرعمو صشندكف  شصف م مق  كنكف أم: 
صلػػمدكف فصػػه، فػػإف لػػحت الاقمػػ  لقػػب مػػو فػػي امػػب الحػػدصث، كعػػك ق ػػصح فػػي 
المر ص ب ألف ا درػوـ إنمػو جػوز فػي الحػرؼ المضػمؼ لمػو أشػاف األكؿ كمحػرؾ 
اللوني، كأمو مت جمول  النشوء، فإف المضمصؼ صظ رب ألف مو ق ػؿ نػكف النشػوء 

ف، فصاف م رصجه   صاكف إ  شواننو فصحرؾ األكؿ، كصنفؾ ا دروـ فمقكؿ: ص مدد
 الل.(ّ)لقب ل    مض المرب مف  ار  ف كااؿ، صقكلكف: رٌدت....

كأملقػػػػ  أ ػػػػرل رصػػػػر ذلػػػػؾ الصػػػػرة كردت فػػػػي ركاصػػػػوت  مػػػػض األحودصػػػػث 
ال رصف ، كقد الممد ألحوب مقؾ الق ػ  لقػب أف الضػمصر قػد د ػؿ لقػب الفمػؿ، 

 كعك مدرـ فقـ صفاكا ا دروـ لمركض الضمصر لقب الفمؿ.
"اػػأن ـ قػػػد ركا ا درػػوـ ق ػػؿ د ػػكؿ النػػكف كالمػػػوء:  وك:قــال ابــن رصــف

 .(ْ)فأ قكا القفظ لقب مو اوف لقصه ق ؿ د كل و
ذا اػػوف الفػػؾ عػػك القصػػوس فػػي عػػذض الحولػػ ، فػػإف ا درػػوـ م ػػولؼ لمػػو  كال
لرؼ في الق   لذا كلفه المقموء  أكلػوؼ مممػددة من ػو: إنػه ل ػ  ضػمصف ، أك 

 .(ٓ)ردصا  فو ص  في لكاـ أعؿ   داد إن و لي ٌص ، أك مراصب ق صح، أك ل  
 

                                                           

 .ُّ/ ُصنظر: م ورؽ األنكار لقب لحوح اآللور لققوضي لصوض - ُ
 .ُٓ/ ّ وب رزكة أحد  -اموب الم وزم -الحدصث في لحصح ال  ورم - ِ
 .ُْٓ/ ِالن وص  في ررصب الحدصث كاأللر   ف األلصر - ّ
 .َٔٔ/ ِالمممت   ف للفكر - ْ
، حو ص  اللػ وف لقػب  ػرح ّّٓ/ ّانظر عذض األكلوؼ في المراجت اآلمص : الاموب  - ٓ

 كرصرعو. ِّٓ، ُّٓ/ ْاأل مكني
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 اللغة الثالثة:

ا دروـ مت زصودة ألؼ  صف الفمؿ كالضمصر: حدكث ا درػوـ مشػ ب فػي  
م صصػػػر طرصقػػػ  الضػػػ ط لقػػػب مقػػػوطت الاقمػػػ  "الن ػػػر" فقػػػد انمقػػػؿ إلػػػب األمػػػوـ مػػػف 
المقطت "رد" مل ن إلب المقطت "د"، كانمقوؿ الن ر إلب ملػؿ عػذا المقطػت قػد صطصػؿ 

 :(ُ)كت القصف فصل ح "دا"، كل ذا ذار  مض المحدلصفل
أف قػػصس لػػص ف مزصػػد ألفنػػو  مػػد المػػدرـ كق ػػؿ الضػػمصر، فصقػػوؿ: "مػػدات" 

 لانه لـ ص ر إلب ملدر مقؾ النش  .
مرجصح نش م و ل مض  ني  ار كااؿ  دلصؿ المطػؼ كلػكد  حثاويكى الب

، كقوؿ الرضػي: (ِ)الضمصر في قكؿ أ ي حصوف: كحاب  مض ـ في ردت: ردات
كجوء في ل    وذ ققصؿ ك مض و صزصد ألفنو  مد ا دروـ نحك ردات لص قب مػو ق ػؿ 

ب كص حػظ (ّ)عذض الضموار شػواننو امػو فػي رصػر المػدرـ، نحػك: ضػر ت كضػر ف
أف عػػػذض الق ػػػ  جممػػػت  ػػػصف المحوفظػػػ  لقػػػب ا درػػػوـ ك قػػػوء مػػػو ق ػػػؿ الضػػػموار 

 شواننو.
 اللغة الزابعة، اخلامسة:

فػػ  أ ػػرل إلػػب الم فصػػؼ مػػف اجممػػوع المممػػولقصف لنػػد املػػوؿ مقجػػأ طوا
الفمػػػؿ المضػػػمؼ  ولضػػػمصر الممحػػػرؾ إلػػػب حػػػذؼ لػػػصف الفمػػػؿ كعػػػك مػػػو حقػػػه أف 

 صدرـ فصمو  مدض كصم ذ ذلؾ طرصقصف:
كعػك الق ػػ  الرا مػػ : الحػػذؼ مػػت نقػػؿ الحراػػ ، فصقكلػػكف فػػي نحػػك: ظققػػت،  األول:

 كًمششت كأحششت: ًظٌقت، ًمشت، ًحشت.
 كعك الق   ال ومش : الحذؼ مت الفمح، فصقكلكف: ظىقت كمىشت كأىحشت. الثاني:

                                                           

ط. لونصػػ  مط مػػ   – ّْأ. حفنػػي نولػػؼ  ػػؾ   ص  -امػػوب: ممصػػزات ل ػػوت المػػرب  - ُ
 ـ.ُٕٓٗالقوعرة 

 محقصؽ: د. ملطفب النموس . -ُٓٔ/ ُصنظر: ارم وؼ الضرب أل ي حصوف  - ِ
 .ُْٓ/ ّ رح ال وفص    ف الحوجب  - ّ
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كقد ذار شػص كصه الق مػصف الشػو قمصف، فقػوؿ: "كملػؿ قػكل ـ: ًظقػت كًمشػت 
حػػذفكا كألحقػػكا الحراػػ  لقػػب الفػػوء، امػػو قػػولكا: ً فػػت كلػػصس عػػذا النػػكع إ   ػػوذ ا، 

ت، كأمػػو كاأللػػؿ فػػي عػػذا لر ػػي الصػػر، كذلػػؾ قكلػػؾ أحششػػت، كمشٌشػػت، كظققػػ
ٍشػػت، ف ػػ  كعو  قشػػت، فأجركعػػو لقػػب فىًمقػػت مجراعػػو فػػي  مى الػػذصف قػػولكا: ظىقػػت كى
"فىمىػػؿ" كارعػػكا محرصػػؾ الػػ ـ فحػػذفكا، كلػػـ صقكلػػكا فػػي فىًمقػػتي لشػػت ال مػػ ، ألنػػه لػػـ 

 .(ُ)صمماف مماف الفمؿ...."
:" كقػد مقػكؿ المػرب مػو أحشػت   ػـ أحػدنا فصحػذفكف الشػصف (ِ)كقوؿ الفػراء

 كاذلؾ رددت، كمششت، قوؿ: كأن د  مض ـ:األكلب، 
 (3)هِ ينفَعْنك اليوم إن ََهْْت هبْم                          كثَرُة ما ُتوصي وتَ ْعقاُد الرَّتَْ 

 .(ْ)كاذا ذار الق مصف رصرعمو مف المقموء
، (ٔ)، امػػو نشػػ ت لقحجػػوزصصف(ٓ)كمنشػػب ل ػػ  الحػػذؼ مػػت نقػػؿ الحراػػ  ل نػػي شػػقصـ

، امػو صماػف (ٕ)لػدـ النقػؿ أك مػت الفػمح ل نػي لػومر ك نػي ممػصـكل   الحذؼ مت 
نشػػ م و ل نػػي أشػػد ف ػػـ مجػػوكركف لقمممصػػصف، كقػػد كرد ذلػػؾ فػػي  ػػمرعـ الصػػرنا مػػف 

:  ذلؾ قكؿ   ر  ف أ ي  وـز
 فظل             ت أكفك             ف الع              ات م             ينِّ 

 

  (8)ودم            ُع الع            ٌن منهم            ٌر س            فو 
 

 
                                                           

 .ِِْ/ ْالاموب لشص كصه - ُ
 ُِٕ/ ُصنظر: ممونب القرآف لقفراء - ِ
 كلشوف المرب )رمـ(، كالموج )رمـ(. الرجز    نش   في أشوس ال  ر  )رمـ( - ّ

، كالممػركؼ  ٍمػتي كأنت مرل أف الفٌراء ركل )عمت(  شػاكف المػصـ كمػوء الم وط ػ . كألػقه: عىمى
 .الركاص  )عمت(  م دصد المصـ مفمكح  كموء المأنصث الشوان في 

 دار الممرف  لقط ول  كالن ر. -ّْٖ/ ُصنظر: األمولي   ف ال جرم  - ْ
 .ُّْصنظر: مش صؿ الفكااد   ف مولؾ  ص  - ٓ
 .ّٕٗ/ ّكالملرصح لقب المكضصح  -َُُ/ ٔصنظر: مكضصح المقولد  - ٔ
 .ّّٓ/ ِ، كالملرصح ُُِ/ ٔكمكضصح المقولد  ،ٖٔٔ/ ِصنظر: المل وح المنصر - ٕ
 .ْٗال صت مف الكافر ل  ر في دصكانه  ص - ٖ
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 كقكله:
 ذك         رت هب         ا س         لمى فظل         ت ك         أنين

 

  (1)فاق     ًدا م     ت م     رم ذك     رت حبيبً     ا 
 

 كقكؿ ل صد  ف األ رص:
 فظل         ت ات         بعهم عينً         ا عل         ى ظ         رب

 

 (2)غ           رة ف مائه           ا مع            ُ  إنس           اهُنا 
 

و:  كقكله أصضن
 ظل                   ت هب                   ا ك                   أنين ش                   اربٌ 

 

 ِ               (3)ص               هباء  ّ               ا عّتق               ْت باب 
 

كل ػػػػػ  الحػػػػػذؼ ألحػػػػػد الملقػػػػػصف لنػػػػػد املػػػػػوؿ الفمػػػػػؿ  ولضػػػػػموار ال ػػػػػورزة 
الممحرا  أ  ر كألرؼ مف ل   ا دروـ، فولمقفظ   و   صؤدم إلب ل س امو أنه 
صمحقػػؽ   ػػو مػػو صمحقػػؽ  و درػػوـ كعػػك الم فصػػؼ، كل ػػذا نػػزؿ   ػػو القػػرآف فػػي قكلػػه 

كفػػػي قػػػراءة المطػػػكلي  (ْ)﴾َعاِكًف   اَواْنظُ   ْر ِإَا ِإَ ِ   َك الَّ   ِ ي ظَْل   َت َعَلْي   ِه ﴿ممػػػولب: 
"ًظقػػت"  اشػػر الطػػوء، امػػو كردت فػػي ال ػػمر كعػػذا كاضػػح مػػف األ ػػمور الشػػو ق  
ذا اػوف  ػو، كال لقب عذض الق  ، امو كردت في ركصػ   مػض األحودصػث الشػو ق  أصضن
ا دروـ كالحػذؼ كشػصقنصف لقم فصػؼ مػف فػؾ المضػمصؼ، فػإف عنػوؾ كشػصق  لوللػ  

فػػػي مظننػػػت كمشػػػررت، مظنصػػػت كمشػػػرصت، كعػػػذض  كردت لػػػف المػػػرب ملػػػؿ قػػػكل ـ
الق   الشودش  في المضمؼ: كعي إ داؿ لػوني الملقػصف إلػب صػوء، كقػد كردت فػي 
اقمػ  أمقػب لػف ممػصـ كقػصس فػي ق واػؿ الفػؾ لنػد الحجػوزصصف ك نػي أشػد كجػوءت 

ِْ َولِيُّ   ُه ﴿ ـ، ففػػػي لشػػػوف المػػػرب: كفػػػي المنزصػػػؿ:الق مػػػصف فػػػي القػػػرآف الاػػػرص فَ ْلُيْمِل   
ػػػػو: (ٓ)﴾َع    ْدلِ بِالْ  َفِه    َي ُُتْلَ    ى َعَلْي    ِه بُْك    َرًة ﴿، كعػػػػذا مػػػػف أمػػػػٌؿ، كفػػػػي المنزصػػػػؿ أصضن

                                                           

، كانظػػر: م مػػورات ا ػػف ال ػػجرم  ص ََُال صػػت مػػف الطكصػػؿ ل  ػػر فػػي دصكانػػه ص  - ُ
ّْٔ. 

 .ُٔمف ال شصط لم صد  ف األ رص في دصكانه  ص  - ِ
 .ٖٗمف الشرصت لم صد  ف األ رص في دصكانه  ص  - ّ

 .ٕٗكرة طه اآلص  ش ْ-
 . ِِٖشكرة ال قرة  اآلص  - ٓ
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كعػػذا مػػف أمقػػب، كحاػػب أ ػػك صزصػػد: أنػػو أمقػػؿ لقصػػه الامػػوب  إظ ػػور  (ُ)﴾َوَأِص  ياًل 
المضمصؼ، كقػوؿ الفػراء: أمققػت ل ػ  أعػؿ الحجػوز، ك نػي أشػد، كأمقصػت ل ػ   نػي 

م ػػه، كأمقػػب لقصػػه، كنػػزؿ القػػرآف المزصػػز ممػػصـ كقػػصس، كصقػػوؿ: أمػػٌؿ لقصػػه  ػػصانو صا
 .(ِ) ولق مصف ممنو، كصقوؿ: أمققت لقصه الاموب، كأمقصمه

فإذا اوف في ا دروـ كعك الممولق  الاومق  نكلممف أنكاع الم فصؼ، فإف 
فػػي الم ولفػػ   و  ػػداؿ ألحػػد الملقػػصف صػػوء، كاػػذا حػػذؼ أحػػدعمو نػػكع مػػف الشػػ كل  

و.  أصضن
كص حظ أف  ني أشد ام مت من ن الممصمصصف في الحذؼ مت لػدـ النقػؿ 
في نحك ظقت، كام مت الحجوزصصف في لفظ "أمقؿ"  مدـ ا  داؿ كعػذا إنمػو صمنػي 

 أف الق وت   مشصر لقب كمصرة كاحدة في نطق و.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 . ٓشكرة  الفرقوف اآلص  - ُ
 مودة "مقؿ". -لشوف المرب   ف منظكر - ِ
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 االستجيـاء

 املسألة األوىل: االستثناء املنقطع

ػػو صمفػػؽ مػػت مػػن ن ممػػصـ رصػػر أنػػه لػػـ ل نػػي أشػػد فػػي  ا شػػملنوء المنقطػػت من جن
صنشػػب إلػػص ـ كاامفػػب المقمػػوء  نشػػ   ذلػػؾ لممػػصـ كحػػدض فولحجػػوزصصف صنلػػ كف المشػػملنب 
المنقطت، كعك مو اوف المشملنب مف رصػر جػنس المشػملنب منػه، فصقكلػكف: مػو انلػرؼ 

مشػػملنب لقػػب أنػػه  ػػدؿ الرجػػوؿ إ  طفػػ ن، كحضػػر القػػـك إ  حمػػور، لاػػف ممػػصـ ممومػػؿ ال
، إ  انػػه لػػـ صمػػز عػػذا (ُ)مػػف المشػػملنب منػػه، كال ػػكاعد لقػػب ذلػػؾ الصػػرة فػػي امػػب النحػػك

 الن ن ألشد.
كصرل د/ رمضوف ل د المكاب أف عذا المزك لممصـ كحدعو قػواـ لقػب ا شػمقراء 
 النوقص، كشوؽ  وعدنا مف  مر  ني أشد لقب ا م وع كذلؾ، قكؿ ضرار  ف األزكر:

يةَ  ُِ إالَّ ا َْشَرفُّ ا َُصمِّمُ  َعشِّ الَ تُ ْغيِن الّرِماُ  َمَكاهَنا                         والَ النَّْب
(2) 

 كشوؽ أحد ال وحلصف  وعدنا آ ر ل  ر ا ف أ ي  وـز كعك قكله:
 أض        حت خ        الء قف        ارًا ال أن        ي  هب        ا

 

  ُْلَم           اَن  تل           ف  (3)إال ا            وازَ  والظِّ
 

 الظوعرة لند النجدصصف جمصمنو، ك ول   ني أشد.كعذا صدؿ لقب ألول  
 املسألة الثانية: نصب غري مطلًقا

: إف  مض  ني أشد صنل كف رصر مطققنػو لػـ الاػ ـ ق ق ػو أك لػـ (ْ)ذار الفراء
 صنظـ كأن د:

 وال عي         ب فيه         ا غ         ًَن ُش         ْهَلِة عيِنه         ا
 

 (5)ك      ا  ِعتَ     اُق الطَّ     ًن ُش     ْهال عيوهُن     ا 
 

 األشقت: امو أن د أل ي قصس  ف
 مل َين      ع الش      رب منه      ا غ      ًن أن هتف      ت

 

  ِ(6) ام      ة م      ن َس      ُحوٍق ذاِت َأْو قَ      ال 
 

                                                           

 انظر في عذض المشأل  امب النحك الم مقف   وب ا شملنوء كا شملنوء المنقطت. - ُ
 .ُّٖ/ ّك زان  األدب ب َّّال صت مف الطكصؿ، كعك لضرار  ف األزكر في مذارة النحوة ص  - ِ
 .َُُال صت مف ال شصط، كعك ل  ر  ف أ ي  وـز في دصكانه ص  - ّ
 صنظر: لشوف المرب مودة "رصر". - ْ
 ال صت مف الطكصؿ كلـ أقؼ لقب قواقه في القشوف مودة "رصر". - ٓ
ػػػو: ّّٖ، ِّٖ/ ُال صػػت مػػػف ال شػػصط نشػػػب أل ػػي قػػػصس فػػي ممػػػونب القػػرآف لقفػػػراء  - ٔ ارم ػػػوؼ ، كصنظػػر أصضن

، كالكقػؿ ُِْٓالضرب  ص  ، كعك في القشوف رصر منشكب في مودة "كقؿ"، كالشحكؽ: مو طوؿ مػف الػدـك
 ممورة، كجممه أك قوؿ كالركاص   ولفمح ل صر في القشوف.
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 املبخح الجاىـــــٕ

 قضـــآا البئــــ٘

 ويشمل:
 .بناء الفعل األجوف للمفعول 
 .اام المفعول من الفعل الثالثي المعتل العين 

 .)صيغة: )َفَعاِل 

 .)صيغة )َفَعل وَأْفَعَل 
  جكاء الوصل مجكا .الوقف رلى ضميك  المت لم "أنا" وا 
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 بياء الفعل األجْف للنفعْل

 الفمؿ األجكؼ الم ني لقمج كؿ ذار المقموء في ل وت مممددة، كعي:
إ  ص الاشر في نحك قصؿ،  صت شكاء أاوف صواصنو أك كاكصنو، ففي الػكاك  -ُ

 "كشصؽ".م قب الاشرة، فمققب الكاك صوء، كذلؾ نحك: قصؿ، 
 (ُ)أف م ـ الاشرة الضـ، كعذا صدرؾ  ولشموع. -ِ
إ  ص الضـ، فمققب الضم  فػي عػذض الحولػ ، كمققػب: الصػوء كاك، كقػد  -ّ

نشػػػب ألشػػػد ا  ػػػموـ، امػػػو نشػػػب إلػػػص ـ إ ػػػ ص الضػػػـ ففػػػي القشػػػوف: 
 الفراء:  نك أشد صقكلكف: قيكؿ، كقصؿ  ممنب كاحد كأن د:

 وابتــــــــدأت غْضــــــــبى وأم الكِ حــــــــال
 

 ـــــول ال ـــــه وال مـــــال وق ـــــل ل  (2)أه
 

 .(ّ)قكؿ  ممنب: قصؿ
 .(ْ)ك ص أ ك حصوف إ  ص الضـ لفقمس كد صر

فولم ػػػ كر ا  ػػػموـ، كال ػػػ ص الضػػػـ كرد فصمػػػو أن ػػػدض الفػػػراء، فول ػػػوعد 
 ال مرم صؤصدض.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ُّْصنظر في عذا امب النحك كلقب ش صؿ الملوؿ ارم وؼ الضرب أل ي حصوف  ص  - ُ
ُِّْ. 

 ه في لشوف المرب مودة: "قكؿ".مف ال شصط كلـ أقؼ لقب قواق - ِ
 صنظر: الشو ؽ قكؿ. - ّ
 .ُِّْصنظر: ارم وؼ الضرب أل ي حصوف  ص  - ْ



 مالمح الرتكيب والبنية ىف لغة بىن أسد ىف ضوء الشواهد الشعرية
 )العدد التاسع والعشزون( حولية كلية اللغة العزبية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٕٗ﴾  
  

 اسه املفعْل مً الفعل الجالثٕ املعتل العني

اشـ المفمكؿ مف اؿ فمؿ ل لي مممػؿ المػصف صلػوغ لنػد أعػؿ الحجػوز 
 حذؼ كاك مفمكؿ شكاء أاونت صوء أك كاكنا نحك: "م صت، كمدصف، كمقكؿ، كمقكـ" 
 كلقب عذض اللصور  أالر نطؽ المرب، ففصه إل ؿ  ولنقؿ م مه إل ؿ  ولحذؼ.

الػػكاكم أمػػو  نػػك ممػػصـ فصفرقػػكف  ػػصف مػػو عػػك كاكم، كمػػو عػػك صػػواي، فصمػػؿ 
 حذؼ إحدل الكاكصف كذلػؾ لنقػؿ الػكاك، أمػو الصػواي فصلػححكنه ل فمػه فصقكلػكف: 

 ، كمنه قكؿ ال ولر:(ُ)م صكع، كمدصكف، كم صكـ
 ح           نَّ تَ            َكََّر بَ ْيض           اٍت َوَهيََّ            هُ 

 

  ِ(2) َعَلْيِه الدَّْجُن مغيومُ  يوُم الرََّذاذ 
 كقوؿ اآل ر: 

 (3)َمْعيُ                   ونُ .... وِإَخ                   ُال أنَّ                   َك َس                   يٌِّد 
 

كأمو  نك أشد فقد نشب إلص ـ في الصواي ل   أ رل كعي حذؼ الصوء مت 
، ففػي لشػوف المػرب: دصػر  ا مصػوف  ػكاك مفمػكؿب فصقكلػكف: م ػكع، كمػدكف، كم ػـك

ماصؿ، كصجكز في القصوس ماصكؿ، كل    ني أشد: ماػكؿ كل ػ  ردصاػ : مياػوؿ
(ْ) ،

 كاآل صرة  وأللؼ مت ضـ المصـ كفمح الاوؼ.
 ففي الاقم : أر ت ل وت: مىًاصؿ، كماصكؿ، كماكؿ، كمياوؿ.

 كقد رمب األزعرم الق وت حشب درجم و في الفلوح  إلب اآلمي:

                                                           

ف ل ػػػ   - ُ صنظػػػر: القشػػػوف مػػػودة:"دصف،  صػػػت، كلػػػصف، كرػػػصـ" لمقػػػؼ لقػػػب الق ػػػوت فػػػي ذلػػػؾ كال
 ا دروـ رصم  في مقو ؿ ل   النقص كعي ل   أعؿ الحجوز أك ل   الموم .

، َُُ/ُ، كفػي المقمضػبٗٓكعك لمققمػ   ػف ل ػدة فػي دصكانػه ص ال صت مف ال شصط،  - ِ
 ، كفي القشوف: "رصـ".ّٔٗ/ِ، كالجم رة ِِٔ

، ٔٓٗب كجم ػػرة الق ػػ  ص َُٖكعػػك لقم ػػوس  ػػف مػػرداس فػػي دصكانػػه ص مػػف الاومػػؿ  - ّ
 كالقشوف )لصف( كلدرض:

 قد كان قومك حيسبونك سيدا
 

 

 صنظر: القشوف: "اصؿ". - ْ



 مالمح الرتكيب والبنية ىف لغة بىن أسد ىف ضوء الشواهد الشعرية
 )العدد التاسع والعشزون( حولية كلية اللغة العزبية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٖٗ﴾  
  

قػػػػوؿ األزعػػػػرم: أمػػػػو مياػػػػوؿ فمػػػػف ل ػػػػوت الحضػػػػرصصف، كمػػػػو أراعػػػػو لر صػػػػ  
، لػػـ صقص ػػو فػػي  محضػػ ، كأمػػو مىايػػكؿ: ف ػػي ل ػػ  ردصاػػ ، كالق ػػ  الفلػػصح : ماصػػؿه

 .(ُ)الجكدة: ماصكؿ
فولحجوزصكف كلوم  المرب حذفكا كاك مفمكؿ كأ قكا الصػوء مػت نقػؿ حراػ  
الػػكاك المحذكفػػ  إلص ػػو، كعػػي الق ػػ  الفلػػصح  المػػي ا ػػممقت لقػػب الم فصػػؼ مػػف 

 .(ِ)النقؿ، كمشمب ل   النقص
كأمػػو الممصمصػػكف فصجممػػكف  ػػصف الصػػوء، كاك مفمػػكؿ فػػ  صمقػػكف ذلػػؾ ل فػػ  

  القدصم  المي حوفظت لقب األلؿ، كلـ الصوء كعذا عك القصوس األلقي أك الق 
محدث مطكرنا لحركؼ المق ، كمشمب عذض ل   ا دروـ
(ّ). 

كأمو  نػك أشػد فػألقكا الصػوء  حػذف و كأ قػكا لقػب كاك مفمػكؿ، كقػد الم رعػو 
األزعرم ل   رداص ب حصث حذؼ من ػو حػرؼ ألػقي كأ قػكا كاك مفمػكؿ، كلػـ صمػد 

ل ػػوت الحضػػرصصف ك  أراعػػو لر صػػ   "ماػػوؿ" مػػف اػػ ـ المػػرب ال قػػص فقػػوؿ: مػػف
محضػػ ، ف ػػذض اللػػص   مػػؤدم إلػػب فشػػود ال نػػوء حصػػث أ ػػدلكا الاشػػرة فمحػػ  كأ ػػدلكا 

 الصوء ألفنو.
كالق ػػػ  األكلػػػب كاللوللػػػ  م ػػػممؿ لقػػػب مقطػػػت مػػػف النػػػكع األكؿ القلػػػصر 
المفمػػكح فػػي أكل ػػو،  صنمػػو م ػػممؿ اللونصػػ  لقػػب مقطػػت مػػف النػػكع اللولػػث الم قػػؽ 

و، كالمصؿ إلب المقوطت الم قق  مف شموت المر ص .الممكشط في   أكل و أصضن
أمػػػو  ولنشػػػ   لق ػػػوعد ال ػػػمرم لق ػػػ   نػػػي أشػػػد فقػػػـ أجػػػد فصمػػػو قػػػرأت مػػػف 

 أ مورعـ  صمنو صؤاد الظوعرة لدص ـ إ  أن و لو م  ل ـ  ركاص  المموجـ ل و.
 

 
 

                                                           

 "اصؿ" كالقشوف: "اصؿ". صنظر: الم ذصب: - ُ
 صنظر: القشوف : "لصف". - ِ
 صنظر: القشوف : "لصف". - ّ



 مالمح الرتكيب والبنية ىف لغة بىن أسد ىف ضوء الشواهد الشعرية
 )العدد التاسع والعشزون( حولية كلية اللغة العزبية بإيتاى البارود

  ﴿ٕٗٗ﴾  
  

 ()َفَعاِل صٔغ٘
لقػػب نطقػػه كمن ػػو مػػو مػػأمي عػػذض لممػػوني مممػػددة من ػػو مػػو صمفػػؽ المػػرب 

 ص مقؼ فصه مف ال نوء لقب الاشر أك الفمح، كمفلؿ ذلؾ امو صقي:

 مو صمفؽ المرب في  نواه الاشر مف عذا المموني مو صأمي:  أواًل:

أف صاكف كلفنو لمؤنث جػورم مجػرل األلػ ـ شػكاء أاػوف منػودل، ملػؿ: )صػو  -أ
  ولر:لاوع(، أك رصر منودل، ملؿ: ح ؽ، لقمنص ، كمنه قكؿ ال

 حلق          ت ح          الق عل          ى أكس          ائهم
 

 (1)ض          رب الرق          اب وال يه          م ا غ          نم 
 

 أف ماكف ملدرنا ممدك ن ملؿ: فجور، كمنه قكؿ ال ولر: -ب
 إن              ا اقتس              منا خطنين              ا بينن              ا

 

 (2)فحمل          ت ب          رة واحتمل          ت ف           ار 
 

 أف ماكف حو  م نص  لقب عذا الكزف ملؿ قكؿ ال ولر: -ج
 (3)وااي             ِ تع             دو بالبعي             د م             داد  وشربت من ل  احمللَ شربة

 

 ثانًيا: ما خيتلف العزب يف بنائه من هذا ما يأتي:

، ملػؿ: نػزاؿ،  ممنػب: نػزؿ، كحػذار  ممنػب: أن ت ون الصيغة اام فعل أمك -أ
احذر، كعك   ػذا الممنػب ص نصػه جمصػت المػرب لقػب الاشػر إ   نػي أشػد فػإن ـ 

 . (ْ)ص نكنه لقب الفمح

                                                           

، كالمقمضػػػػب لقم ػػػػرد ِّٕ/ ّمػػػػف الاومػػػػؿ ل  ػػػػـر الطػػػػواي، صنظػػػػر: الاومػػػػب لشػػػػص كصه  - ُ
 كرصرعو. ٖٗٓ/ ِ، كالاومؿ فب الق   كاألدب لقم رد ّّٕ/ّ
د. فػػػػػكزم لطػػػػػػكل،  محقصػػػػػؽ: -َُِمػػػػػف الرجػػػػػز لقنو  ػػػػػػ  الػػػػػذ صوني فػػػػػي دصكانػػػػػػه ص:  - ِ

 .ِٓ/ ُٕكالم لص   ف شصدة 
/ ُمف الاومؿ لمكؼ  ف لطص  الصمني في لشػوف المػرب مػودة )ب/د/د(، كفػب الجم ػرة  - ّ

، كاػػػذا ِٕٓ/ ّلمطصػػػ   ػػػف الجػػػرع الممصمػػػي، كنشػػػب لقنو  ػػػ  الجمػػػدم فػػػب الامػػػوب  ِٔ
 .ِٗ/ ُ، كعمت ال كامت لقشصكطي ُّٕ/ ّالمقمضب 

/ ِ، كارم ػوؼ الضػرب ُّٔ/ْ  ػرح ألفصػ  ا ػف مولػؾ لقمػرادم انظر: مش صؿ المقولد  - ْ
 ، كالقشوف مودة )منت(.ُٖ



 مالمح الرتكيب والبنية ىف لغة بىن أسد ىف ضوء الشواهد الشعرية
 )العدد التاسع والعشزون( حولية كلية اللغة العزبية بإيتاى البارود

  ﴿ََٖ﴾  
  

فمػوؿ أمػرنا أشػدص قوؿ ا ػف مولػؾ: كفػمح 
، امػو صكضػح المقمػوء أف  نػكض (ُ)

اذلؾ طق نو لق ف 
. لانػه  ػولرجكع إلػب  ػمر  نػي أشػد مجػد أن ػـ صشػصركف لقػب (ِ)

ن ػػن لومػػ  المػػرب فػػي ال نػػوء مػػف ذلػػؾ قػػكؿ جر صػػ  الفقمشػػي: لرضػػنو نػػزاؿ فقػػـ 
، فنزاؿ لقب كزف فموؿ: اشـ فمؿ أمر م نػي (ّ)صنزلكا... كاونت نزاؿ لقص ـ أطـ

 ب الاشر،  ممنب: انزؿ.لق
 )فعال( رلًما لمؤنث: -ب

)فمػػػوؿ(   ػػػذا الممنػػػب ص مقػػػؼ المػػػرب فصػػػه، فأعػػػؿ الحجػػػوز ص نكنػػػه لقػػػب 
الاشر مطققنو ملػؿ )قطػوـ، كرقػوش، كحػذاـ( كرصرعػو، كذلػؾ م ػ ص نو لػه   صػرض ممػو 
ف اػػػػوف حقػػػه أف صمنػػػت مػػػػف اللػػػرؼ لقمقمصػػػػ   شػػػ ؽ كاػػػوف لقػػػػب عػػػذا الػػػكزف، كال

 كالمدؿ.
صـ فصمر كنه إلراب مو  صنلرؼ، كذلؾ إذا لـ صاف آ رض راء كأمو  نك مم

 ؿ أف جمصت أعؿ نجد صجركنه عذا المجرل، فصقكلكف: عذا رقوشي  ػولرفت، كرأصػت 
 .(ْ)رقوش، كمررت  رقوش

ذا اوف آ رض راء فإف جم كر الممصمصصف صم مكف أعؿ الحجوز فب ال نوء  كال
راء، فإف أعؿ الحجػوز ك نػي ممػصـ ، قوؿ ش صكصه: أمو مو اوف آ رض (ٓ)لقب الاشر

 .(ٔ)فصه ممفقكف كص مور  نك ممصـ فصه ل   أعؿ الحجوز"
كالشػػ ب فػػب ام ػػوع ممػػصـ أن ػػـ صرصػػدكف المحوفظػػ  لقػػب ا مولػػ  المػػي عػػي 
مػػف  لػػواص ل جػػم ـ، كالاشػػر صحقػػؽ عػػذض ا مولػػ ب ألن ػػـ إذا ضػػمكا الػػراء فػػي 

ـ أف  نػػػي ممػػصـ مراػػػكا نحػػك:  ضػػور لققػػػت لقػػص ـ ا مولػػػ ، قػػوؿ أ ػػك شػػػمصد: القػػ
                                                           

 .ُّٔ/ْمش صؿ المقولد   رح ألفص  ا ف مولؾ لقمرادم  - ُ
  محقصؽ النموس. ّْٔ/ ُانظر: الشو ؽ، كاذا ارم وؼ الضرب أل ي حصوف  - ِ
 مف الطكصؿ جرص   الفقمشي األشدم في لشوف المرب مودة )نز(. - ّ
 كرصرعو. ُُٓ/ ِ، كالاومؿ فب الق   كالدب لقم رد ِٖٕ/ّانظر: الاموب لشص كصه  - ْ
 انظر: الشو ؽ نفس اللفحوت. - ٓ
 .ِٖٕ/ّانظر: الاموب لشص كصه  - ٔ



 مالمح الرتكيب والبنية ىف لغة بىن أسد ىف ضوء الشواهد الشعرية
 )العدد التاسع والعشزون( حولية كلية اللغة العزبية بإيتاى البارود

  ﴿َُٖ﴾  
  

ل ػػم ـ فػػي نحػػك قػػكل ـ:  ضػػور، كشػػفور كم مػػكا ل ػػ  أعػػؿ الحجػػوز  شػػ ب الػػراء 
ذا اشركا  فت ا مولػ  أالػر مػف  فم ػو مػف رصػر الػراءب  مقولت لقص ـ ا مول ، كال
ألف الػػراء حػػرؼ ماػػرر كالاشػػرة فص ػػو ماػػررة، اأن ػػو اشػػرموف فلػػور اشػػر الػػراء 

ر ضػػـ الػػراء فػػي منػػت ا مولػػ  أ ػػد مػػف أقػػكل فػػب ا مولػػ  مػػف اشػػر رصرعػػو كلػػو
 .(ُ)منت رصرعو مف الحركؼ

كمو صنط ؽ لقب  ني ممصـ صنط ؽ لقب  ني أشػد كأعػؿ نجػد جمصمنػو، إ  
و إذا اوف آ رض راء  .(ِ)أنه قد كرد أف  مض  ني ممصـ صمنمكنه مف اللرؼ أصضن
قػػكؿ كاأل ػػمور  مومػػ  جػػوءت لقػػب ل ػػ  أعػػؿ الحجػػوز، إ  أنػػه قػػد كرد  ػػولق مصف 

 ال ولر:
 وم                  ر دع                  ر عل                  ى دب                  ار

 

  ُ(3)فهلك                         ت جه                         را دب                         ار 
 

 كقد للرت لقب  صت أل ي الم كس األشدم  ولاشر في قكله:
 ق      د كن      ت أحس      بكم أس      ود خفي      ة

 

 تب        ي  في        ه احلم        ر َِ  (4)ف        إذا لص        ا
 

 فقلوؼ م نص  لقب الاشر لقب كزف )فموؿ( اشـ مكضت مف منوزؿ  ني ممصـ.
إلػػػػراب الممنػػػػكع مػػػػف اللػػػػرؼ، قػػػػوؿ الجػػػػكعرم: كجػػػػوءت القفظػػػػ  نفشػػػػ و ممر ػػػػ  

ك مضػػػػ ـ صمر ػػػػه كصجرصػػػػه مجػػػػرل مػػػػو  صنلػػػػرؼ مػػػػف األشػػػػموء قػػػػوؿ ا ػػػػف  ػػػػرم 
 ك وعدض:

 حن            ن وردن            ا حاض            ري لص            افا
 

 (5)بس                       لف يل                       تهم انس                       افا 
 

كن قػػص ممػػو شػػ ؽ أف لػػص   )فمػػوؿ( م نػػب لقػػب الاشػػر مطققنػػو إذا لػػـ 
كالممصمصكف كشوار المػرب إ   نػي ماف لقمو لمؤنث، كصمفؽ في ذلؾ الحجوزصكف 

ذا اػوف )فمػوؿ(  أشد، فإن ـ ص نكنه لقػب الفػمح إذا اػوف )فمػوؿ( اشػـ فمػؿ أمػر، كال
                                                           

 . ُْٓ/ِ، كاذا األمولي ال جرص  ٕٔ/ُٕانظر: الم لص   ف شصدض  - ُ
 .ّْٔ/ُانظر: ارم وؼ الضرب أل ي حصوف  - ِ
 الط م  الشودش . ّٓل ل ب في دصكانه ص:  مف ال شصط - ّ
 مف ال شصط فب القشوف مودة )للؼ(. - ْ
 مف ال شصط فب اللحوح: )للؼ( كالقشوف: )للؼ(.- ٓ
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لقمػو لمؤنػػث، فػإف الحجػػوزصصف ص نكنػه لقػػب الاشػػر أمػو  نػػك ممػصـ، فػػإف جم ػػكرعـ 
ػػو   ػػو،  ػػو  ػػراء، فػػإف اػػوف م مكمن صمر كنػػه إلػػراب مػػو  صنلػػرؼ إذا لػػـ صاػػف م مكمن

مشػػقؾ الحجػػوزصصف فػػب ال نػػوء لقػػب الاشػػر حمػػب صماػػن ـ ذلػػؾ مػػف فػػإن ـ صشػػقاكف 
ف اػػػوف  المحوفظػػػ  لقػػػب ا مولػػػ ، كمػػػو صنط ػػػؽ لقػػػب ممػػػصـ صنط ػػػؽ لقػػػب أشػػػد، كال

  مض الممصمصصف صمر كنه إلراب مو  صنلرؼ.
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 (صٔغ٘ )َفَعل َّأْفَعَل

شػ  نو  مف اللصَ المي م مرؾ فب الممنب، كصاكف ا م ؼ نطؽ الق واؿ
فػػب ا ػػم ؼ القفػػظ لػػص مي )فمػػؿ كأفمػػؿ( كقػػد جػػوءت اللػػص موف فػػي ل ػػ  أشػػد 
كنطقػػت ) فمػػؿ( فػػي مقو ػػؿ نطػػؽ رصػػرعـ أفمػػؿ فػػي  مػػض المػػكاد، كالماػػس مػػف 

 ذلؾ: )جف، كأجف(.
، امػػو ذاػػركا أف (ُ)ذاػػر المقمػػوء أنػػه صقػػوؿ: جنػػه القصػػؿ كأجنػػه كجػػف لقصػػه

، كأناػػر األلػػممي: (ِ)األكلػػبجػػف ل ػػ  أشػػد، كأجػػف ل ػػ  ممػػصـ، كعػػي أفلػػح مػػف 
 ، لانه صركم لدرصد  ف اللم :(ّ)جف القصؿ جنوننو كجنكننو

 ول    وال جن    ون اللي    ِ أدر  ركض    نا
 

 (4)ب     ي الرف      وانرط    ي عي    اض ب    ن ناش    ب 
 

و. (ٓ)كصرل: كلك  جنوف القصؿ  أصضن
ف ػػذا صػػدؿ لقػػب  (ٔ)كجػػوءت فػػب القػػراءات القرآنصػػ  )لنػػدعو جنػػ ي المػػأكل(

 لح  الق مصف فب الممنب.
 )فنت ّأفنت(: 

إذا اونت أشد قد نطقت  وللص   الل لص  في جف فقد ا مورت اللػص   
، (ٕ)الر ولصػػػػػ  فػػػػػي مػػػػػودة: )أفػػػػػمف(، حصػػػػػث ذاػػػػػر المقمػػػػػوء: أن مػػػػػو ل مػػػػػوف  ممنػػػػػب

                                                           

، َُِص:  -، كفمقػػػت كأفمقػػػت أل ػػػي حػػػومـُٓص:  -انظػػػر: فمقػػػت كأفمقػػػت لقزجػػػوج - ُ
 كالقشوف )جنف(.

 .ُٓٗ/ْالم صوف في مفشصر القرآف  - ِ
 .ُِٕص:  -أل ي حومـ فمقت كأفمقت - ّ
 -ُِٕص:  -، كفمقػػت كأفمقػػت أل ػػي حػػومـّٓٔ/ِمػػف الطكصػػؿ فػػب ال ػػمر كال ػػمراء  - ْ

 كرصرعو. ْْٔ/ْك زان  األدب 
 .ِٔص: -فمقت كأفمقت أل ي حومـ - ٓ
(. كالقػػراءة لمقػػي  ػػف أ ػػي طولػػب كأنػػس  ػػف مولػػؾ، كأ ػػي عرصػػرة، ٓاآلصػػ ) –شػػكرة الػػنجـ  - ٔ

 عػ.ُّٕٖدار الامب  -ٔٗ/ُٕانظر: مفشصر القرط ي 
 –، كأدب الاومب   ف قمص  ّْٔ/ِ، كمموني القرآف لقفراء ُِٖ/ٖانظر: المصف لق صؿ  - ٕ

 .ِٕ-، كفمقت كأفمقت لقزجوج ِْٖص:  –قمص  
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كاشم ػػ دكا لقػػب ذلػػؾ  ول ػػمر كالنلػػر، فمػػف الجمػػت  ػػصف الق مػػصف فػػي  صػػت كاحػػد، 
 ال ولر:قكؿ 

 ل       من فتنت       ين         ي ب       انم  أفتن       ت
 

 (1)س     عيًدا ف     أم  ق      د ق     ال ك     ِ مس      لم 
 

و لدصف المفمف  .(ِ)كقوؿ رؤ  : صمرض إلراضن
 .(ّ)كفب األلر: )ف ف فمنمه الدنصو كافمنمه(

ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَ ْن ِ  َواَل تَ ْفِتينِّ ﴿كقوؿ ممولب:  ، كقػرأ لصشػب  ػف (ْ)﴾َوِمن ْ
َم  ا َأنْ   ُتْم َعَلْي  ِه ﴿مػػف أفػػمف، كمػػف الل لػػي قكلػػه ممػػولب:  (ٓ) ػػف لمػػر:  ضػػـ المػػوء

، كقد نش ت أفمف ألعؿ نجد، كأمو فمف ف عؿ الحجػوز، كمػف المقمػوء (ٔ)﴾بَِفاتِِنٌنَ 
، كمػػن ـ مػػف نشػػ  و لقػػصس كأشػػد كجمصػػت (ٕ)المقمػػوء مػػف نشػػب أفػػمف لممػػصـ كر صمػػ 

 .(ٖ)أعؿ نجد  جونب ر صم  كممصـ
ذا اونػت ق صقػ  أشػد قػد نطقػت مػػرةب  فمػؿ، كمػرة  أفمػؿ، ف ػذا صمنػي أف الق ػػوت  كال

  مشػػػػػصر لقػػػػػب كمصػػػػػرة كاحػػػػػدة فػػػػػي نطق ػػػػػو كمطكرعػػػػػو، كأن ػػػػػو   ممػػػػػرؼ القػػػػػكانصف 
 اللورم .

لانػػػي أمصػػػؿ إلػػػب أف: ا مصػػػور اللػػػص   الر ولصػػػ  عػػػك ال ولػػػب فػػػي نطػػػؽ 
الق واػؿ ال دكصػ  اأشػد حصػث صمصقػػكف إلػب طػكؿ ال نصػ ، كقػػد أل ػت ذلػؾ مػف  ػػ ؿ 

                                                           

، كاألفمػػػػػوؿ ِٖٗ/ُْ، كالم ػػػػػذصب ُّٖ/ٖمػػػػػف الطكصػػػػػؿ ألل ػػػػػب عمػػػػػداف فػػػػػب المػػػػػصف  - ُ
 ، كالقشوف )فمف(.ّ/ْلقشرقشطي 

، كفمقت كأفمقت أل ي ِٓ/ِ، كالجم رة   ف درصد ُُٔص:  -الرجز لرؤ   في دصكانه - ِ
 .ّ/ْ، كاألفموؿ لقشرقشطي ٗص: -حومـ

 .ُْٔ/ِانظر: م ورؽ األنكار لققوضي لصوض  - ّ
 (.ْٗمف اآلص  ) -شكرة المك   - ْ
 .ّّٗ/ّانظر: ال حر المحصط  - ٓ
 (.ُّٔاآلص  ) –شكرة اللوفوت  - ٔ
 .ّْٗ/ِالقرآف لقفراء  مموني - ٕ
 .ّّٗ/ّال حر المحصط  - ٖ
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اللصَ اللرفص ، حصث نشب لممصـ: أحزف في مقو ػؿ: حػزف   حلي ا  مراؾ فب
لقرصش، كأحػؿ فػي مقو ػؿ: حػؿ ألعػؿ الحجػوز، كأاػف ألعػؿ نجػد، كأمػض لممػصـ، 

 .(ُ)كأفمف ألشد كر صم  كقصس كممصـ كجمصت أعؿ نجد، كأراب ل ذصؿ
ػػو: مػػو جػػػوء فػػي  ػػمر ل ػػد  نػػػي الحشػػحوس مػػف  نػػي أشػػػد   كصؤاػػدض أصضن

 ن، حصث قوؿ:حصث نطؽ: أن ن في مقو ؿ ن 
 فم      ا زال ب      ردي طيبً      ا م      ن  بات      ا

 

 (2)إا احل         ول ح         ن أهن         ا ال          و بالي         ا 
 

 في حصف جوءت اللص   الل لص  في قكؿ اآل ر:
 (3)وكي            ف رج            ائي ج            ّدة النَّ            اها الب            ا 

 

امو   ص فب أنه فب النطؽ  ػ)أفمؿ(  د  مػف )فمػؿ( انمقػوؿ مػف مقطػت 
 الاقم . قلصر مفمكح إلب ممكشط م قؽ في  داص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

، َٓ، ِٖ، ِٔص:  -صنظػػػر: ا  ػػػمراؾ فػػػب اللػػػصَ اللػػػرفص  دراشػػػ  ل كصػػػ  لق وحػػػث - ُ
 كرصرعو. ٖٖ، ِٖ، ٕٕ

محقصػػػؽ: ل ػػػد المزصػػػز  -َّمػػف الطكصػػػؿ لشػػػحصـ ل ػػػد  نػػػي الحشػػػحوس فػػػي دصكانػػػه ص:  - ِ
 .َِِ/ ُ صضوح ، كالقشوف: ن ن، كالمن صه كأّْ/ُالمصمني، كاللحوح 

 .ّّٗ/ ّال طر مف الطكصؿ، كعك    نش   في اموب المصف   - ّ



 مالمح الرتكيب والبنية ىف لغة بىن أسد ىف ضوء الشواهد الشعرية
 )العدد التاسع والعشزون( حولية كلية اللغة العزبية بإيتاى البارود

  ﴿َٖٔ﴾  
  

 الْقف علٙ ضنري املتكله

 "أىا" ّإجزاء الْصل جمزاِ

ص مقؼ المقموء في ألول  األلؼ األ صرة في ضمصر المماقـ "أنو" كزصودم و كذلػؾ 
ا  ػػم ؼ مػػو ت لنطػػؽ المػػرب لقضػػمصر فػػي الكلػػؿ كالكقػػؼ، فول لػػرصكف صػػركف 

 .(ُ)أن و زاادة  صنمو صراعو الاكفصكف ألقص 
فولحجوزصكف صل مكف األلؼ األ صرة في حػوؿ الكقػؼ كصحػذفكن و فػي حػوؿ الكلػؿ 
أمػػو الممصمصػػكف فصل مػػكف األلػػؼ كلػػ ن ككقفنػػو كنشػػب ا ل ػػوت كقفنػػو لػػ مض قػػصس 

 .(ِ)كر صم 
كقد جوء القراءة القرآنص  لنػوفت  إل ػوت األلػؼ فػي اػؿ آصػ  كردت فص ػو القفظػ  فػي 

 ال ولر:القرآف الارصـ، كجوء لقص و قكؿ 
 (3)أن                    ا أب                    و ال                    ن م وش                    عري ش                    عري

 

 كقكؿ اآل ر:
 أن            ا س            يف العش            ًنة ف            اعرفوين

 

 (4) ي            ًدا ق            د ت             ريت الس            ناما 
 

ك رجػػػت عػػػذض األ ػػػمور كأملول ػػػو لقػػػب أن ػػػو مػػػف إجػػػراء الكلػػػؿ مجػػػرل 
كر صمػ ، ك رج ػو  مضػ ـ لقػب الضػركرةب ذالكقؼ، لقب ل   ممصـ ك مض قػصس 
 .(ٓ)فصل م و كعك كالؿ"حصث قصؿ: "كر مو اضطر ال ولر 

 مْقف شعزاء أسد مً الظاٍزٗ:

مػػف الشػػػو ؽ صمضػػػح أف إل ػػػوت األلػػػؼ فػػي الكلػػػؿ لممػػػصـ ك مػػػض قػػػصس  
كر صم ، كلـ صرد نشػ م و ألشػد لاػف  ػولرجكع إلػب  ػمرعـ نجػد لقظػوعرة كجػكدنا ك  

                                                           

 .َُ، ٗ/ ُصنظر: المنلؼ   ف جني - ُ
 .ٖٖ/ ِصنظر: ال حر المحصط أل ي حصوف - ِ
 .ّٖ/ ٗ، ك رح المفلؿ   ف صمصش  ِٖٖ/ ِصنظر: الشو ؽ  - ّ
، كالمنلػػؼ ّٕ/ ِلقم ػػرد ، كالاومػػؿ ُّّمػػف الػػكافر لحمصػػد  ػػف لػػكر فػػي دصكانػػه  ص  - ْ

 .ّٗ/ ّ، ك رح المفلؿُٓٗ/ ِ، ك رح ال وفص َِ/ ّ، ك رح الاوفص  ََُ/ ُ
 . ُِّ، ُُّ/ ِش ح اموب شص كصه لقشصرافي - ٓ
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ص فب أف ممصـ كقصس كر صم  مف الق واؿ ال دكص  المي مجوكر أشدنا، كم مرؾ مقؾ 
الق واؿ في الصر مف ال لواص الق جص  كمف مجصئ الظوعرة في ل جػ  أشػد مػو 

 كرد في دصكان ـ، مف ذلؾ قكؿ ال ولر:
 لك        ن أن        ا قاتلته        ا قب        ِ الي        وم

 

 (1)إذ كن        ت ال تغض         ي أم        وري ف الق         وم 
 

 كقكؿ اآل ر:
 حبي                      ب وأ  مظ                      اهرأن                      ا 

 

 (2)ف          ارس هي           اء وح          رب تس          عر 
 

 كقكؿ طقصح   ف  كصقد:
 أن            ا ض            ربن احل            النوس ض            ربة

 

 (3)حي          جي        اد ااي        ِ وس          الكب        ة 
 

 الصٔغ٘ يف السامٔات ّأًٓ احملدثني:

لص   الضمصر في المر ص  منشب إلب حد ا صر اللػص   فػي الشػومصوت  
، كفػػي اآلرامصػػ   ane، كفػػي الشػػصنص  الممنمػػ  as hianiاأل ػػرل ففػػي الم رصػػ  

 (ْ).an / zu، كال و قص  كاآلكرص   ana، كالح  ص   ane – canaكالشرصونص : 
كلقػػػػػب عػػػػػذا صػػػػػرل أحػػػػػد ال ػػػػػوحلصف أف "أنػػػػػو" كمػػػػػو  ػػػػػو   و فػػػػػي اآلرامصػػػػػ  

" ماكنػ  مػف الضػمصر "أ" المملػؿ  ولمضػورع كالن وصػ  ا  ػورص  anaكالح  ص : "
صنملر لق   ممصـ، كمذعب الاكفصصف ممممدنا لقػب كجػكد اللػص   "نو"، كعك   ذا 

 .(ٓ)في الشومصوت األ رل
كاػػذا ذاػػر د/ لفصشػػكف أف الضػػمصر "أنػػو" فػػي الق ػػوت عػػك ال مػػزة كالنػػكف 

 .(ٔ)كاأللؼ، كمو صقو ق و مف كاك أك صوء

                                                           

، َِٗ/ ِمػػػف الشػػػرصت الم ػػػطكر ل ػػػأس  ػػػف  قػػػي مػػػف أشػػػد، صنظػػػر: دصػػػكاف  نػػػي أشػػػد  - ُ
 دار لمب. -ّٗ/ َُكاألروني 

 .ِْٓ/ ِدصكاف  ني أشد مف الرجز لح صب  ف مظوعر في - ِ
 . َٗٓ/ ِمف م طكر الرجز لطقصح   ف  كصقد األشدم في دصكاف  ني أشد - ّ
 .َِصنظر: الضموار في المر ص   د. محمد ل د هللا ج ر  ص  - ْ
 .ُْٗصنظر: ق س مف كحي الق   د.  م وف ل د المظصـ  ص  - ٓ
 .ُّٗمورصل الق وت الشومص   ص  - ٔ
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كصؤصػػػد عػػػذا الػػػدامكر/  ػػػم وف ل ػػػد المظػػػصـ أف امفػػػوؽ المر صػػػ  كاآلرامصػػػ  
 .(ُ) رص  في كجكد المد دلصؿ لقب أنه ألقيكاألاودص  كالم

كعذا صمنػي أف الق واػؿ ال دكصػ   ػورات الشػومصوت األ ػرل فػي ا حمفػوظ 
 وللػػػص   األلػػػقص ، أك القدصمػػػ ، كأف المطػػػكر لحػػػؽ الق جػػػ  الحجوزصػػػ  فػػػي حولػػػ  

 الكلؿ  أف حذفت األلؼ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .ُْٗص  ق س مف كحي الق    - ُ
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 ثبت بأٍه مصادر البخح

ارم وؼ الضػرب مػف لشػوف المػرب أل ػي حصػوف مػح/ د/ ملػطفب أحمػد النمػوس  -
 ـ ن ر ال ونجي.ُْٖٗعػ/ َُْْ

  صركت. -دار الامب -زعصر روزم ط/ اللونص  :،  محإلراب القرءاف لقنحوس -
 ـُّٖٗعػ / َُّْال حر المحصط أل ي حصوف، الط م  اللونص   -
دار المقػـ  -ل فػكر لطػورموج الق   كلحوح المر صػ  لقجػكعرم مػح/ أحمػد ل ػد ا -

  صركت. –لقم صصف 
 عػ.ُّٕٖدار الامب  -ٔٗ/ُٕمفشصر القرط ي  -
  .عػ الط م  األكلي ُّْٓ جم رة الق     ف درصد ط/ حصدر آ ود شن  -
دار  -محقصػػػػؽ ل ػػػػد الشػػػػ ـ عػػػػوركف ُُجم ػػػػرة أنشػػػػوب المػػػػرب   ػػػػف حػػػػـز ص -

 .ْط -الممورؼ
دم ػػؽ  -ط/ دار الققػػـ   ػػف جنػػي مػح/د/ حشػػف عنػػداكم شػر لػػنول  ا لػػراب -

 .ُٖٓٗ-َُْٓالط م  األكلي شن  
اللػػوح ي فػػي فقػػه الق ػػ  أل ػػي الحشػػف أحمػػد  ػػف فػػورس ، محقصػػؽ/ الشػػصد أحمػػد  -

 .لقر مط م /لصشب الحق ي
، محقصػػؽ محمػػد َّْ/ّالمقػػد الفرصػػد ألحمػػد  ػػف محمػػد  ػػف ل ػػد ر ػػه األندلشػػي  -

  دكف.  - صركت -دار الفار –شمصد المرصوف 
مط مػػ  المػػوني  -محقصػػؽ: ل ػػد هللا دركصػػش -ُٔٓ/ ُف أحمػػد  المػػصف لق قصػػؿ  ػػ -

 عػ.ُّٖٔ   داد 
قػػ س مػػف كحػػي الق ػػ  د/  ػػم وف ل ػػد المظػػصـ ، الط مػػ  األكلػػي، مط مػػ  األمونػػ   -

 ـ.ُُٖٗعػ / َُِْ
 َُِْالط ػػػت اللونصػػػ   –ا/ ل ػػػد الشػػ ـ عػػػوركف : مػػػح ّّْ/ْالامػػوب لشػػػص كصه  -

 .ـ ط م  دار الجصؿُِٖٗعػ/
 ط م  دار الممورؼ. ِٓ/ُف منظكر لشوف المرب    -
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  ﴿َُٖ﴾  
  

ط  -ّٖٔالق جػػػوت المر صػػػػ  ن ػػػػأة كمطػػػػكرنا  د. ل ػػػد ال فػػػػور حومػػػػد عػػػػ ؿ  ص  -
 مط م  الج  كم. -ـَُٗٗعػ، َُُْاللولل  

دار  ٖٓٓ،  ٕٓٓالق جوت فب اموب لشص كصه ألػكامون ك نصػ  للػولح  را ػد لػػ  -
 .عػ َُْٓالمدنب جدة ط أكلب شن  

 م ملر  كاذ القراءات   ف  ولكصه، ن ر  راجشمراشر، مط م  الممن ي   داد. -
المزعػػػر فػػػي لقػػػـك الق ػػػ  كأنكال ػػػو لقشػػػصكطي  محقصػػػؽ محمػػػد أحمػػػد جػػػود المػػػكلي  -

 –دار إحصػوء الامػب المر صػ   -كلقي محمد ال جوكم، كمحمد أ ك الفضؿ إ ػراعصـ
 . دكف –القوعرة 

 ط/ دار المراث  ولقوعرة . -ضي لصوضم ورؽ األنكار لقي لحوح اآللور لققو -
ال صاػػ  الملػػرص   –محقصػػؽ د/ ل ػػد الفمػػوح  ػػق ي  ِٖٔ/ِممػػوني القػػرءاف لقفػػراء  -

 الموم  لقاموب.
 -ممجػػػـ ق واػػػؿ المػػػرب القدصمػػػ  كالحدصلػػػ  لممػػػر رضػػػو احولػػػ ، مؤششػػػ  الرشػػػول   -

 ـ. ُٖٓٗ -عػَُْٓ -ٓط - صركت
ؽ لضػػصمه، ط/ المجقػػس المقمضػػب أل ػػي الم ػػوس الم ػػرد مػػح/ محمػػد ل ػػد ال ػػول -

 األلقي لق ؤكف ا ش مص .
محقصػػػػؽ الػػػدامكر/ لقػػػي ل ػػػػد الكاحػػػد كافػػػي، دار ن ضػػػػ   –مقدمػػػ  ا ػػػف  قػػػدكف  -

 ـ. ُٕٗٗ -ّالقوعرة ط -ملر
ط. لونصػػػػ  مط مػػػػ  القػػػػوعرة  –أ. حفنػػػػي نولػػػػؼ  ػػػػؾ   -ممصػػػػزات ل ػػػػوت المػػػػرب  -

 ـ.ُٕٓٗ
 .دار الامب المقمص   صركت ل نوف -عمت ال كامت لقشصكطي -

 
 




