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  قال تعاىل:

يَرْفَعِ اهللُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿

 ﴾وَاهللُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ
  (11اجملادلة، من اآلية: ) 
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 روح والدتي............ إلى 

 .روح والدي........... إلى 

 .رفيق دربيزوجي ........... إلى 

 الدرب، في هذا ألجلهم سرت  أبنائي الذين........... إلى 

 إلى........... إخوتي حفظهم اهلل ورعاهم.

 .إلى........... من أحببتهم في اهلل

 

.إليهم جميعا أهدي جهدي المتواضع   
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 شكر وتقدير
 ((1﴾َواِلَدي َوَعَلى َعَليَّ  َأْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعِني َرب   ﴿

 
ا مًًا ارفانًًاا مار،مفًًه  نسنًً  رفثًًاند يرفًًأتق مًًااش را رالمًًان مار ًً ا يا مالنًًاا  رًً  انطالق ًً

ارًً،ش مًًاند مًًا منًًاما كتمًً  مًًار أفا   زرنةةد  حممةةد كةةر  :األثًًالا، ارًًا اليارثًًالا،ش  يم ًًاند 
ا هلل مًنا فثًاف نًد اامًد ما اليان  فيما كا مًا فًا ارمثًاكاي رًد ينًد ،مفًا ارم،ًا    ي مًا  يار،ش 

 يفثا م  رماش يكث  را فطفه كماف رفمم  نمااثا مالألرئا ند نيا ارفتن يارفتماء.

 ا ارفاضتفا:فا،الاألث ما رالمان م،زفه ار  ا  ر  

 .عةان البةةد رمضةحممارا اليا: 

  .الفتا  محادخليل عبد ارا اليا: ي 

نًًًد قًًًااءي اثًًًارالد ارمالياضًًًفل يا  نائ ًًًا  ل كتًًً  مًًًا مًًً، ف مًًًا ، ًًًا م ًًً يا ًًًاقنمر،نًًًل ار كضًًًيش
 مممالا اال ن ارمفمل.

انًاند  ر  يذًي رثًالا،ش ارفاضًه:  ر  كتٍن ما ركًالن  ارتةًل  ارفامفًل  رقًانل ًَارري  ً اش يك  يا 
نتًً   رطًًاه اهلل نًًد كمًًاف ي،فتًً  ،ًًَا ا رلثًًالن يارمثًًتمفا نبيةةل خالةةد عبةةو علةة  :األثًًالا، ارًًا اليا

 .ند   ماه مثفاالد ارفتمفل -مفا اهلل الفار   -ارفضه 

 نيكت  ارث   رال،ئا  -ر-منا   زي اإلكااافل مااثل زمفالالد ند  ر  مار ُّ ا يرالي،َّ   ما
رمًا قًاميف رًد مًا   رفمًا كمًاا يارمًافا ارمثًاكا ا.  و حليةة بة نارميان عفاي ارفاضتل األثالا،ي: ارما

 اكن يمثاناي.

رًد مًا  قًاَّميفمًا  كتً  ذفًأن يثيثًا يم مًا يمارً ... -ر مًا  قتمًد –رنثً  رمنًائد  ي 
 ارم ث.  ذ،ا ر،ه  المان ميا   اراَّا ل ثمه ارمثاكاي يارفيا  يينايا رد

مثًًًفاالد ينًًًد ارن افًًًل فثًًًاند را رالمًًًان م،زفًًًه ار ًًً ا  رًًً   ًًًه مًًًا مًًًا رًًًد فًًًا ارفًًًيا نًًًد 
 ارفتمفل.
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 ملخــص الرسـالــة

 كيااض ارالا ف  ند  فا األممففا  )اااثل ن يفل(. :عنوان الرسالة

 : راياح كما ارا فن م ما ار،اي . اسم الباحثة

 : اااثل كيااض ارالا ف  )ارَايج كا األمه( ند األممففا .موضوع الرسالة

االمًل ين ًااة ننفًل.  : الال يا اراثًارل مًا أالأًل نمًيهمكونات الرسالة فالمًام ا الم فًا يالفمفم ًا َي
 مفن  ارفااض  يارالا ف   يارالفافف ماألممففا . ارالم فا فالضما

 : ثم الفصول الثالثة

 :من ثالثة مباحث ويتكونعارض الحذف  يتناولالفصل األول: 

 : كااض ار ،ف اريا، .المبحث األول .9
 : كااض ار ،ف ند ارفناما اإلثناافل.المبحث الثاني .2
 : كااض ار ،ف ند ارفناما  فا اإلثناافل.المبحث الثالث .3

 ويتكون من مبحثين: )الرتبة( التقديم والتأخيرعارض  يتناولالفصل الثاني : 

 : كااض ارالمافن ند ما  ار،متل اإلثمفل.المبحث األول .9
 : كااض ارالمافن ند ما  ار،متل ارففتفًًًًل.المبحث الثاني .2

 ويتكون من مبحثين: المطابقة عارض  يتناولالفصل الثالث : 

 : كااض ارمطاممل ند ارنيع )ارال، فا يارالننفث(.المبحث األول .9
 : كااض ارمطاممل ند ارفاا )ارمفاا يارمأن  يار،ما(.المبحث الثاني .2
 : كااض ارمطاممل مفا ارضمفا يما،ف   )ا رالفاف(.  المبحث الثالث .3

 .فنية فهارس: تضم نتائج البحث ثم  اخلامتة

قامً  ارما أًل كتً  ارمًن ق اريمًفد ارال تفتًد رامًا كًيااض ارالا فً  نًد األمفًا  : الرسةالة منهج 
 ار فافل ارالد المأت  م ا ذ،ف ارفيااض.
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 : المأت  كيااض ارالا ف  ند  فا األممففا  ند أالأل كيااض:نتائج الرسالة

 كااض ار ،ف. .9
 كااض ارالمافن يارالنَفا. .2
 كااض ارمطاممل. .3

م،ميكل  مفاي ما ار ياذا ارن يفل ارالًد اليضًا ارمضًافا ارن يفًل مًا   مًا  ما اليمت  ارما أل  ر  
األمأتًل ارممًنيكل ياألثًارف  ارالًد   الامًًد ارً،يي ارتةًيش ارانفًا  يقًًا الفيالً  كًيااض ارالا فً  نًًد 
ًًًًا . مثًًًًفا مفال ًًًًل يار أًًًًاي نن أاذًًًًا كًًًًااض ار ًًًً،ف المأًًًًه نًًًًد مائًًًًل يأالأًًًًل َي  األمًًًًمففا  مًًًًفا ارمت

 

يارالًنَفا يالمأًه نًًد مائًل يرامفًيا مفالًًا  يرقت ًا كًااض ارمطاممًًل المأًه نًد ثًًمفل فتفً  كًااض ارالمًًافن 
 يثالفا مفالا .

 

  



 

 ز    
 

 
يكتًً  هرًً    ارمًًالي ي ارثًًالن كتًً  ر ًًاف ارماثًًتفا ثًًفانا م مًًا ي ار مًًا هلل ا  ارفًًارمفا

 ما المف ن مس ثاا  ر  فين ارافا يمفا..ي   يم م  ر،مففا

ثًًفانا م مًًا كتفًً   ؛ممًًفا كتًً  ر ًًاف ارَتًًي ر،مفًًفارنًًزه اهلل ارمًًااا ار ًًافن متثًًاا كامًًد  
 فث ،فت ا   ن اا ذ،ا ر ما ال افن ما اهلل كز ي،ه رتةل ارفامفل  ارالثتفنرز    رنضه ارمتيا   ي

  يفف ًن مفانفً     مًالفتن ارتةًل ارفامفًل  ا فالفتن ارافا اإلثالمدنال فثالطفا ر ا ر  ا ار افنهرةل ارما 
ند ركماي ذ،ف ارتةل    رن  را فثالطفا را فثما ر يااذا؛ ،ر  رن ًا م ما  ايه ارماء را فةير  ي 

يطًًاليي   الي،ًًا نًًد رش رةًًٍل   ياينًًي  رةًًل  نفًًل مارمفًًاند يارالاا فًً  ياألرفًًاي ارالًًد الالمفًًز م،مًًاه
َتْنَفـَد َكِلَمـاُت َرب ـي  :﴿ ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َرب ي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبـَل َأنْ يقا قاه الفار   رَاى

 .(1)َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا ﴾"

ا فالًاني ممًا فًايش يمًن ارمًا أفا نفً  يمففن    ا   فنض   فزاه ار فا ند الااأنا ارفامد نمف  ي 
  يك ًًًف كتًًً  اااثًًًال  األامًًًاء يارمتةًًًاء يارن ًًًاي  قًًًا َتقًًًا قائتفًًً  كتًًً  مًًًاى ارفمًًًيا  ا ي ًًًافأ اقًًافم  

ير ًايا مًا َالرً    مًًا   ييقفًيا كتً  مًًياطا اإلمًااع يار،مًاه نفً   مًا اااف مًا فافًاياياثًالَا،يا 
يرأمالًًيا قاكًًاي ري نمضًًيا رًًَاى منال ًًفا م، ًًياذن  رًً   ك،ًًاز رةًًل ارمًًاها ارَارًًاي. يقًًا ي،ًًا  افًًياا 

ًا،ف م،ًا   رتاِّااثًل  َالفاارمما انفند   األممففا  من ال  ك،ما ما مناذه ار فا ذ،ا ارميضيع ياالَِّ
 يقا كنين  ذ،ف اراااثل مفنياا:

 "عوارض التركيب في األصمعيات دراسة نحوية وصفية تطبيقية"

 .ارمف يا رما ارفااض ن ي ما ففاض رت،متل م فث ف،فت ا الَاج كا الا فم ا ارأام 

  ارَمًا نًد ار،متًل ا ثًمفل ارممالًار ي يارفناما اإلثناافل ذد ارم ينًا  األثاثًفل رت،متًل؛
 يارففه يارفاكه ري ارففه ينائ  ارفاكه ند ار،متل ارففتفل.

ارالًًد   ال ًًالمه كتفًً  ار،متًًل كًًاا ارفنامًًا األثاثًًفل ارفنامًًا  فًًا اإلثًًناافل ذًًد  ًًه مًًا
   يارمفاكفًًًًه  ي فاذًًًًا.ياريًًًًاف  يارم،ًًًًايا فثًًًًالةند كن ًًًًا الا فًًًً  ار،متًًًًل مأًًًًه: ار،ًًًًاا را فم ًًًًا
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 الدراسة: أهمية  -أولً 

يمًًا   ال مًًا رذمفًًل اراااثًًل نًًد  ين ًًا الطتفنًًا كتًً  ميضًًيع فالفتًًي مالا فًً  ار،متًًل ارفامفًًل .9
 انً  ،متًل اثًمفل رففاض ر ،ف ار،متل م فث ف،فت ا الَاج كا األمًه نًد الا فم ًا ثًياء 

 رن ،متل نفتفل.
 .ارمطاممًًل(كًًان ي   ار ًً،في   ارالفًًاف كتًً  كًًيااض ارالا فًً  ارمالمأتًًل نًًد )ارالمًًافن يارالًًنَفا .2

 

 فًث الًامط   يامط ًا مارمال ًل ارفامفًل   فا ارفامد ارمًافن،ف ارفيااض ما َاله اراااثل ذ .3
 ارمال ل(.ي   اراااثل مفا  كتمد )ارن ي

 أسباب اختيار الموضوع: -ثانياً 

م فًًًث الالًًًينا   ارا مًًًل نًًًد الطمفًًًي ميضًًًيع كًًًيااض ارالا فًًً  كتًًً  ار ًًًفا ارفامًًًد ارمًًًافن .9
 كت  ،ر  ار فا يال،يق  ين ن مفانف .رتاااثفا ارفامل رتالفاف 

  يذًًي ميضًًيع م ًًيي  فطارفنًًا  أفًًاا  نًًد ارتةًًل ارفامفًًل  ا ارميضًًيع )كًًيااض ارالا فًً ( .2
 يالا فم ًًا ارمالفًًااف كتفًًً .  ففاننًًا كتًً  رثًًًما  ًًَايج ار،متًًل ارفامفًًل كًًًا نثًًم ا  يأًًاش

 

 أهداف الدراسة: -ثالثاً 

 يالنأفاذًًًًًا نًًًًًد الا فًًًًً  ار،متًًًًًل ارفامفًًًًًل.  ياثًًًًًالَااماال ا  اريقًًًًًيف كتًًًًً  كًًًًًيااض ارالا فًًًًً  .9
 

يمماانال ًًًا منمًًًا،ج    كًًًاض رنمًًًا،ج ار،متًًًل ارفامفًًًل نًًًد الا فم ًًًا  فًًًا ارًًًَااج كًًًا األمًًًه .2
 ينًًيع ارفًًااض ارًً،ش انًًا  رًً  ،رًً .  يمفًًاا ثًًم  ذًً،ا ارًًَايج  رًًَاى َا،ًً  كًًا األمًًه

 

يامط ًًا   يارفًًاض رطافمًًل اثًًالفمار ا  الطمفًًي ذًً،ف ارنمًًا،ج مًًا ًًَاله ار ًًفا ارفامًًد ارمًًافن .3
 مارمفاند ارن يفل.

 الدراسات السابقة: -رابعاً 

 : منها تتعلق بالموضوع اتدراسبعض الن خالل بحثي واطالعي وجدت م

اثًارل ما،ثًالفا نًد  )كيااض ارالا فً  نًد  ًفا كمفًا اهلل مًا قًفة اراقفًا  اااثًل ن يفًل( -
-ذًًًًً 9221 كًًًًان  ،امفًًًًل رن ارمًًًًاى   كًًًًااا: رمًًًًه منثًًًًد ارمًًًًافاش  ارتةًًًًل ارفامفًًًًل يهاام ًًًًا

 .ًذ9221
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اثًارل ما،ثًالفا نًد ارتةًل ارفامفًل  اااثل ن يفل يمففل( )كيااض ارالا ف  ند ثياي ارمماي  -
 ن.2092-ذًًً 9233كًًان   ار،امفًًل اإلثًًالمفل  نة رميثًًفففااؤ  كًًااا: ثًًامفل مًً  يهاام ًًا

 

م ًث  (ارممًاي ثًياي ضًيء نًد ن يفًل اااثًل ارفامفًل ار،متًل منًاء نًد ارالا فً  )كًيااض  -
 ارمفضًاء / اإلثًالمفل ثًا ااارا م تفًل ارالًاافة ذفئًل كضًي ر مًا طً  انًاكد :ا اليارتً

 .األثمافل ار،امفل
ًًًليًًًياذا ارالا فمار)  - نًًًد األمًًًمففا  اااثًًًل ن يفًًًل يمًًًففل( اثًًًارل ما،ثًًًالفا نًًًد ارتةًًًل  ف

   .2092-9233كًًًًًًان  يهاام ًًًًًًا   كًًًًًًااا:  فًًًًًًاا ارماضًًًًًًد  ار،امفًًًًًًل اإلثًًًًًًالمفل ارفامفًًًًًًل 
 منهج البحث: -خامساً 

فمًًًًًين مًًًًًن ق اراااثًًًًًل كتًًًًً  ارمًًًًًن ق اريمًًًًًفد ارال تفتًًًًًد ي ا ثًًًًًالماائد رت ًًًًًفا ارفامًًًًًد ارمًًًًًافن نًًًًًد 
 يا  ماء كيااض ارالا ف  مننياك ا نف .  األممففا 

 يتضمن منهج البحث مستويين من الدراسة:

يكاض ر ياذا ارن ًاي   : يفالن ما َال ه ار ال  األميه ند ارن ي يارتةلالمستوى النظري .9
 ند ارميضيع.

ــــــي .2 ًًًًًًافن )األمًًًًًًمففا (.المســــــتوى التطبيق ًًًًًًد ارم ًًًًًً  ار ًًًًًًفا ارفام ًًًًًًارالطمفي كت ًًًًًًين م  : يفم
 

 تقسيم البحث: -سادساً 

طل ارم ث.  يمن ق ارم ث  يالالضما: رثما  اَالفاا ارميضيع المقدمة  َي

  ياراااثًًل ارالطمفمفًًل   ًًه نمًًه من ًًا ف ًًمه اراااثًًل ارنيافًًل  أالأًًل نمًًيه ائفثًًلفالضًًما ارم ًًث ي 
 فالمام ا الم فا يالفمم ا َاالمل ين ااة.

   .                                         يارالفافف ماألممففا  يارالا ف   : مفن  ارفااضيتضمن التمهيد

 أن ارفميه ارأالأل:

 يفالنايه كااض ار ،ف يفال يا ما أالأل مما ث: الفصل الول: -

يكًااض ار ً،ف نًد ارفنامًا  فًا   اإلثًناافليكًااض ار ً،ف رتفنامًا   كااض ار ،ف اريا، 
 اإلثناافل  ند ار فا ارفامد ارمافن )األممففا (.
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 كااض ارالمافن يارالنَفا)اراالمل( يفال يا ما مم أفا: الفصل الثاني: -

نًًًد   كًًًااض ارالمًًًافن يارالًًًنَفا نًًًد ار،متًًًل ارففتفًًًلي   كًًًااض ارالمًًًافن يارالًًًنَفا نًًًد ار،متًًًل ا ثًًًمفل
 )األممففا (.

 يفالضما أالأل مما ث:كااض ارمطاممل  الثالث:الفصل  -

 كًااض ارمطاممًل مًفا ارضًمفا يما،فًً ي   فًاانًد اركًااض ارمطاممًل ي   نًد ارنًيعكًااض ارمطاممًل 
 .)ا رالفا (  ند ار فا ارفامد ارمافن )األممففا (

يقائمًل   )رآلفًا  ارماهنفًل يرمفًا  ار ًفا( ارف ًااةأًن   يال مه نالائق ارم ث ياراليمًفا  الخاتمة: -
   أن ن اة ارم اليفا .ارممااا يارماا،ا
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 تعريف العارض:  -أولً 

ن ًي كًااض. يقًا    ًةه ي فًاف مًا األمًااض ًه مًانا منفً  مًا  ذًي  ند ارتةًل ارفااض 
كاض كااٌض رش  اه  ائٌه يمنا مانا يمن  فمًاه:   الفًاض ي  اليف ًا ض رفًالا رش   اليف ًا ض  رً  
نف   ماكالااض   را فمما ملايااف يف،ذ  م،ذم . يفماه:  ثت   طافي  ،ا نيفياضي رًد نًد ارطافًي  ميم 

 .(1)كااض رش ،مه  امخ قطا كت  م،ذمد كت  ميالد 

ًًاَّفل مًًا ،ًًااا ري ن ًًه. يارثًً ا  ارمطًًه ينًًد ارالنزفًًه ارفزفًًز:   يمًًا اكالًًاض نًًد األنًًي نيثي
فمًاه:   فماه: ذي َففًف ارفااضًفا:  ًفا ارفااضًفا يار ائًه يارمًانا (2) مُّْمِطُرَنا َعاِرض   َهـَٰذا َقاُلوا 

   نمفًًل ارفًًيااض.يذًًد ارأنافًًا )ج( كًًيااض. يفمًًاه: امًًاري   كًًاض رًً  كًًااٌض. يارأنفًًل مًًا األثًًناا
يفمًًاه ذًًي قًًيش ارفااضًًل: ،ي ،تًًٍا يمًًاامل يقًًااٍي كتًً  ار ًًالن. ي،ي ماف ًًل يارش ،فًًا )ج( 

 . (3)كيااض

يذًً،ا   ر فانًًا  كًًا األمًًه ارمالفًًي كتفًً  رًًاى ارن ًًاييارفًًااض نًًد ا مًًطالح ًًَايج ارتةًًل 
نمًا فًنالد أل ًااٍض مال فًٍل فممًاذا ارمًال تن يذًي   ارَايج   ففا الميفضا رميانفا ارفامفل يقياكاذا يا 

 ما فثم   مفيااض ارالا ف  . 

 نارفااض ذي ما ففاض رت،متل م فث ف،فت ا الَاج كا الا فم ا ارأام . 

  

                                                           

ا اا طمفًًًل ماا،فًًًل يممًًً  ل ممفانًًًل نَمًًًل مًًًا ارثًًًااي األثًًًاال،ي ارمالَممًًًفا  رثًًًاا ارفًًًا   مًًًا منيًًًيا  (1)
 .6/911ن  2003  ارماذاي-ار افث 

 .22 :األ ماف (2)
 .9/412  3اإلثالمفل  طف  يهَايا  ارم المل ارمف،ن اريثفط  رَا، :  مااذفن ممط (3)
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 معنى التركيب:  -ثانياً 

 .(1))ارالا فًًً ( )نًًًد كتًًًن ارفتثًًًفل(: الًًًنرفف ار ًًًدء مًًًا م يناالًًً  ارمثًًًفطل. يفمامتًًً  ارال تفًًًه
 

   ميرنًا: كمًاي رًَي   ارفااثد:  ا ثن فنالتف ما ا ثن نف يا  الما  مففًاا  فميه رمي كت  
 .(2)يفًًًًًنالتف ارففًًًًه مًًًًا ا ثًًًًًن نف ًًًًيا ،رًًًًً   ميرنًًًًا:  الًًًً  كمًًًًًا اهلل يثلًًًًاَّ م ًًًًًا   يم ًًًًا مًًًًا م 

 

ي،رًًً    يقيرًًً  رفضًًًا:   يفًًًاَه ار ًًًاف كتًًً   ًًًه يا ًًًا مًًًا ذًًًاالفا ار،متالًًًفا نف ًًًيا  المًًًا  
ا زفاا    ن ي  ذه زفا رَي    ي ،ر  فاَه ار اف كت  ارففه يا ثًن  يما كماي منطتما    رَي يا 

يرًن فضًا    يمًا فً،ذ  كمًاي  ي،ر  ن ي: قا قان زفاٌ    ما اَه كت  ار،متل ارما مل ما ا ثمفل
 .(3)زفٌا 

 .(4)ي، ا ارزمَ اش الا ف  ار تمالفا ماإلثناا

 .(5) ي، ا كما ارماذا ار،ا،اند ممماذن ما ئالالف رن  اإلنااي

يالا فً   ثًناا  فًث فمًيه:  يالا فً    ي،فه اما فففش ارالا ف  كتً  نًيكفا: الا فً   نًااا
 ًًااذما  رًً  األًًَاى نفانًً  مميرًً : رثًًنا    ًًااذما  رًً   تمًًل مًًا  تمًًل رثًًنا  اإلثًًناا را الا ًً   

مًًه الا فًً  ار تمًًل مًًا  ار تمًًل  ،ا  ًًاا إل ًًااذا الفتًًي مًًاألَاى   األًًَاى رنًً  رًًن فًًاا مطتًًي ارالا فًً 
نمًا كمًا ماإلثًناا  ارثمفه ارً،ش مً  ف ثًا ميقًا ارَمًا يالمًان ارفائًايكت   يرًن ففمًا متفًي ارَمًا   يا 

ي،رًًً  مًًًا قمفًًًه را اإلثًًًناا ركًًًن مًًًا ارَمًًًا؛ ألا اإلثًًًناا ف ًًًمه ارَمًًًا ي فًًًاف مًًًا األمًًًا يارن ًًًد 

                                                           

 .361 /9: ارمف،ن اريثفط (1)
    2ا.  ثًًًًا  ًًًًا،رد ناذًًًًيا  ط اإلفضًًًًاح ارفمًًًًناش  الًًًًنرفف امًًًًي كتًًًًد ار ثًًًًا مًًًًا ر مًًًًا ارفااثًًًًد  ال مفًًًًي: (2)

 .44: ن 9111
  9ارمًاذاي  ط –ل ارمًاند رفف: رمي كتد ارفااثد  ال مفي: ا. م ما ار اطا ر مًا  مطمفًنارمثائه ارفث افل  ال (3)

 .904-902 :ن9112
 .6 :2ط رمناا  –رمد ارماثن ارزمَ اش  ااا ار،فه  مفاي   ارمفمه ند كتن ارفامفل  النرفف: (4)
  –ا ًًًًفا رتن ًًًًا ار،ا،ًًًًاند  ال مفًًًًي: ا.  ًًًًاين م ًًًًا ما،ًًًًاا  ااا ارممًًًًا نًًًًد  ًًًًاح اإلفضًًًًاح رفمًًًًا ارمًًًًاذا ارم (5)

 .9/13: 9112 ياارفا 
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ا  ًًاا ما،ًًا ار،مفًًا  رًً  ارَمًًا مًًا ، ًًل   ن ًًه َمًًا مثًًنا يرًًفة  ًًه مثًًنا َمًًاا    يا ثًًالف ان يا 
 . (1) ارمفن

 التعريف باألصمعيات:  -ثالثاً 

ثالمففا  انييا كت  يمَضامفا ذد م،ميكل قمائا اين ا األممفد ر فااء ،اذتففا  يا 
مًًاريا قمًًائاذن مًًاريقيف كتًً  األطًًاله يم ًًاء األ مًًل   ارمن ،فًًل ارفامفًًل ارميايأًًل نًًد نيًًن ار ًًفا

 .(2)أن فنالمه ار اكا  ر   اض   أن ا نالَاا مارنفة يمنفام ا  يارال مف  مارنثاء  ي فا ارنثف 

ياألمًًًمففا  اأنالًًًاا يالثًًًفيا قمًًًفاي يممطفًًًل ريا ًًًًٍا يثًًًمففا  ًًًاكاا  مًًًن ن ثًًًالل  ًًًًفااء 
  يثًمفل م، يرًيا  مًا ار،ًاذتففايرامفل يرامفيا   ما ارمَضامفا اكاا   يرامفل ك ا   ثالمفيا

 كمياذن.  فث  ر ن ند ارمياا الاا،ن ال  ف كار

 .(3)ارمَالًًااي مًًا كفًًيا ار ًًفا ارفامًًد ماثًًن مًًانا اَالفااذًًا األمًًمفديقًًا كانًً  ذًً،ف ارم،ميكًًل 
 

 إسنادها: 

 يرألممففا   مااااا. 

  ينًًًد ممامًًًل  مًًًاااذما المفًًًاا األ ًًًالط ارالًًًد كأًًًاا كتف ًًًا نًًًد طمفًًًل ارمثال ًًًاي األرمًًًاند
 يارفايي ارالد   فا كن ا مفا كاا ما األممففا  يمأفالال ا يارفافا ما ار تما . 

نمًًًًا ياا  مفًًًًض   را مًًًًفا ارمفضًًًًتفا  ياألمًًًًمففا  ضًًًًاما مًًًًا ارالًًًًااَه ي،افًًًًا مارًًًً، ا
يذي رما ما  مفاينا كنا ارمفنففا مال مفي م،ميكا    األممففا  كت  رن ا ند كااا ارمفضتفا 

 . (4)ار فا ارمافمل

 
                                                           

ارمائه ار،ا،اند يار الا   ما فففش  اح ارمفمه رميني ارافا فففش ما كتد ما فففش ارن ًيش  كًارن ار الً   (1)
 .   9/20ارماذاي: –مفاي   م المل ارمالنمد 

 .916: مفاي -ارتمناندا انيا األممفد اااثل يال تفه   كااا: ما،ا ارمافغ  ااا ارف  (2)
 –  ااا يم المًًًل ار ًًًاله قمًًًد ار ثًًًفاارمتًًً  مًًًا قافًًً   ال مفًًًي: ا. األمًًًمففا   اَالفًًًااا  رمًًًي ثًًًففا كمًًًا  (3)

 .7: 9111  9مفاي   ط
 .90 :كما ناايي ارطماع ا. :ال مفياألممففا   (4)
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 روايتها: 

ري مه امما  اا فَالاا رمفاالا      فايش ارممفاي  امتل  ناألممفد  فا اَالاا ذ،ف األ فاا
يما أن ففالما  ر    فاه ، ا ثائا األمفا   ، ن،ًا نًد األمًمففا  ارالًد مًفا رفًافنا   قطفا مةفاي

  فااء رن فياا ر ن األممفد    مفالفا ري أالأل ري رامفل. 

نمًًًًا اَالًًًًاا مًًًًأال رت ًًًًااث مًًًًا كمًًًًاا أالأًًًًل رمفًًًًا  ذًًًًد  ًًًًه مًًًًا ا ًًًًالمت  كتفًًًً  األمًًًًمففل 
 (. 97اقن)

رامفًل رمفًا    َالاا نف ا ما قيه ار اكا ارمفتي  الًنمط  ًاا  ( نما ا37رما األممففل اقن )
 نمط. 

 ميأيقل كت  ركت  اا،ل.   مثناذا يايافال ا  ناألممففا   ،ا  

  اكالمًًا  أًًاند ارم،ميكًًا  ار ًًفافل مفًًا ارمفضًًتفا   ير أًًاي مًًا نف ًًا مًًا األرفًًاي ارم ،ًًياي
ا  اا قتفال    رناا ما  افم ا ار ااح  ي الفتفن ار فا ارفامد مما ذًي ثً ه ألا األممفد  اا فن  يا 

 . (1)ن اا ،ر  مما مفز األممففا  كا ارمفضتفا     مما ذي  اف  نمط  ي ائا ي مفا  من 

 أعالم الشعراء في كتاب األصمعيات: 

 ترجمة أسمائهم الكاملة ونبذة عن مضمون قصائدهم: 

مائمً ا أًن فمًف مًماف   ارممفاي ارأانفل: متة  َمثل ك ا مفالًا  فمًار مطفًف ار مفمًل َي
يمًالمال  ي امً  يمةامااالً  نًد قطًًا ارمفًايز ي فًف  ًاا ارطفًا يارثًًماع فنفًااا منً  يمطاااالً  ممًًا 

ملا  .(2)اري ش يار ل

فزذًا ار ًاكا نًد ذً،ف ارممًفاي    نًد رمًافا قفًااي ار،فًيش   ارممفاي ارأارأل: أمانفل رمفا 
 يثماي اري ش يمفاف كت  م يي ناث  ارثافا. 

ثاذن كما ارمت  ما قاف  ند الايفا ار فا ار،اذتد ار،ش  اا فًالن الاايرً   ًفاذا  مًفا ذ ،ا 
يار ًًفا ار،ًًاذتد مًًا ارمفًًارن ار،اذتفًًل ارَارًًاي ارالًًد المًًيا ممًًاي يرمانًًل طمففًًل ارم،المًًا   ارممائًًه

                                                           

 .1 :ممففا   ال مفي: ا. قمد ار ثفااأل (1)
 .910-911: األممفد اااثل يال تفه (2)
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ا نمًًا طمففًل ارمًًايش را   فممً  رأًاا  نًًد النمتً  ارًًاائن ن ً،ا ار ًًف  ار،ًاذتد يكاااالً  يمفاذفمًً  يقفمً 
 يما َالر ا نااة مفارن ار ضااي ارفامفل ار،اذتفل.   ما اآلأاا ارماقفل

ارً،فا ،ثًًايا ارمفًًاند اإلثًالمفل ارثًًامفل نًًد ؛ ى األمًًمفد رفضًا  ر ًًفااء  ثًًالمففايقًا اي 
 ارًً،فا ركطينًًا مًًياي مًًااقل كًًا ارم،المًًا األقًًيى ارًً،ش ؛ر ًًفااذن يايى رفضًًا  كًًا  ًًفااء رمًًيففا

ار،اذتفل ما  فث األ ااض ار فافل يارمن ،فل ار،اذتفل ارميايأل المفز م فاف مارفياي  ر  األميه 
 . (1)ند نين ار فا

 :األصمعيترجمة  -اً رابع

 اسمه ونسبه وُكنيته:

رمي ثففا كما ارمت  ما قافً  األمًمفد. مًا م ًاذفا كتمًاء ارتةًل. يرًا مارممًاي كًان  ذي
 ن. 129ذً /293ن يما  نف ا كان 720ذً/922

يان ً َّ كتً  ارال مًفه نًد   نث   ر  ،ا ر  فاك   األممفد  ين ن ند يايٍف مضطامل
 . (2)،ا ين اط ند مثمط ارث 

ن اا فالمااع ما رطفًاه ار ًد نًد ريقًا    ماشءيارت ي ار  م ما  رت فا  ي اا ماليقا ار،ذا
ياألممفد رم    (3)يالت  طمففل ارماافل ارمااا كت  ارفايثفل المتفاا  رت ماا ند ثا ا  اري د  ناا  

 ر  ر ا ،اياف ذي رمما ما مي ا. قاه اما  زن  راا   نثمل-مال ي ما  اا ذي  – ت  كتف  
  ،مففًًا  يف نًًد كمًًا ارمتًً  األمًًمفد مًًنمد ثًًففاي ًً،ر  رمًًيف مي ًًا يرثًًتما   (ملسو هيلع هللا ىلص)رمًًما ارنمًًد 

 . (4)رن التاف ماذتل قط  فامألا قالفمل ما   يفماه ر  ارماذتد يرفة ند نثم  ماذتل

 مؤلفاته: 

ًًًًي اإلنثًًًًاا  ًًًًا  مالفًًًًااي من ًًًًا:  َت ًًًًف األمًًًًمفد مؤرف ًًًًاة   رر ًًًًياء    األ،ن    ار مًًًًزي    رن
   ارَفًًه    َتًًي ارفًًاة    ارمفثًًا يارمًًااح    األمًًيا     ارمًًفا     ارفًًاي    ارممًًايا    ارمممًًيا 

                                                           

 .917- 916:األممفد  اااثل يال تفه (1)
 .1 :ا. قمد ار ثفاممففا   ال مفي: األ (2)
 .6 :ثل يال تفه   كااا/ ما،ا ارمافغممفد  ااااأل (3)
 .6 :ناايي ارطماعاألممففا   ال مفي: ا. كما  (4)
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    فًًاي ارفًًا     ارثًًالح   األرفًًاي    ضًًااااأل   األمأًًاه    نفًًه يرنفًًه    ارًًي ش    ار ًًاء    اإلمًًه 
   مفنًًً  ار ًًًفا     الًًًا  ا  ًًًالماي    ،زفًًًاي ارفًًًا     ارمتًًً  ياإلمًًًااه    رمًًًيه ار ًًًالن    ارنًًًيااا 

 نًيااا     افً  ار ًافث    ما االفي رفيً  ياَالتًف مفنًاف    ارنما     ارنَتل    األاا،فز    ارممااا 
 .(1) ياأل،نفل   اإلكاا  

 ثقافته:

ال ًًمه أمانالًً   ًًال    نًً  ياثًًا اإلطًًالع   نثًًالنالق مًًا ًًَاله اثالفااضًًنا رمؤرفًًا  األمًًمفد
ًًًيا   ارمفًًًاافا اإلنثًًًانفل ياألامفًًًل يارتةيفًًًل يارالاافَفًًًل ن ًًًاا   ياألامًًًاء يارًًًاياييقًًًا ايى كنًًً  ارمؤَا

ماما  ند األَماا يارنيااا يارمتا يارةاائ  ارط ن طيفال    ثما ما األكاا   أفاا    ما   رةل يا    َي
ًًًا مًًًا  ًًًفا قمائًًًه ارفًًًا    نا الثًًً  رةًًًال ن ارفمًًًف ل ييكًًً  رام ًًًن ينًًًياااذن يقًًًا ايى كنًًً  ار أف

 . (2)يقمم ن ا ،الماكفل يمااكاال ن ارممتفل

  ينًًياااذن ارفًًا ي فًًي ار أفًًا مًًا قمًًائا   د ك ًًا ررًًف را،ًًيزيينثًً   رفًً   فيًً   أنًً
د نًن ن  األمًمفد الااأنًا ارفامً  يف اضا ند ميضًيكا  مَالتفًل  فلفتِّن ند ارمث،ا  ننمما  فَا  

 مل ند مام ا.  ممما ررف ما  الٍ  الفاُّ ممااا 

  ناقًًاا  ال ًًال  ن  مالًً،يقا  رام ًًن  مالمًًأال    مًًال ن  كمًًاف ي ًًفااء ر الًًا  رن ًًاا األمًًمفد فمًًا 
اؤمل ما ارف،اج ي   رمأاه  ماا اراايفل  من ن مارالارفة امال ما  مفض    م   ا  مآاائ ن ارمالفاضل رتافا

تًًًف األ مًًًا  أًًًن فز ًًً  مفضًًً ن اآلًًًَا  ن ًًًن فالفاضًًًيا رتًًًافا يفارثًًًيا نًًًد ايافًًًاال ن يرَمًًًااذن  َي
   مؤمنًًيا مارفامفًًل.ن ًًن أمًًل   يفًًينة مًًا ،فًً   يرمًًد كمًًاي مًًا ارفًًالء   ففثًً  مًًا كمًًا ارأمفًًد

كتًًً  فًًًاش رمًًًد ،ففًًًا   ارايانافًًًلي ًًً ا ن مًًًل   ياإلر ًًًاا  ي ًًًاا  األمًًًمفد ارمًًًاع ارافنفًًًل
ياكًًا   يذًً،ا  فًًا ي،مًً  م اامالًً   ا ارمنمًًيا ام ًًننيمًً  ن ًًن ارمًًائتيا مارالناثًًخ اراي ًًد  ارمنمًًيا

  ارنمًًًًيش ار ًًًًاففرفف مًًًًيا  مفمًًًًل ارمًًًًاها يار ًًًًافث    رًًًً   المًًًًاا ارتةًًًًل ارفامفًًًًل  األمًًًًمفد األكًًًًا،ن
 يفط ايا رنفث ن ما ار   ند ارافا. 

 

                                                           

 .7: ارطماعاألممففا   ال مفي: ا. كما ناايي   (1)
 .93 :األممفد  اااثل يال تفه  (2)
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 مصادر المعرفة عند األصمعي: 

يارفتين ارتةيفًل:   : ارفتين ارافنفل: ارماها يارثنلندكنا األممفد   يالالمأه ممااا ارمفانل
 يارفتًًين األامفًًل: ايافًًل ار ًًفا يارنًًيااا.   مًًا التمنًً  مًًا يارافًً  يمًًا  ًًفَي  يمًًا ثًًمف  مًًا األكًًاا 

 

الالمأًه ما تًل ارنضًًيج األامًد يارتةًًيش كنًا األمًًمفد نًد قًًااا ارا فًه  رًً  ارماافًل رف الًً  ي 
 كن ا ارتةل ياألا . 

 : وتالميذه شيوخه

ناطمًًنا  ااامفًًاي مًًا األ ًًفاا ياألَمًًاا يارنًًي كًًاا األمًًمفد  رًً  ارممًًاي م مًًال  مًً،َفاي  
  ،افًًاي نًًد ار،ًًاما ارممًًاش رًً  قًًااي األمًًمفد كتًً  ال ًًيفا  تمًًل   رثًًالا،ف رمًًي كمًًا مًًا ارفًًالء

 ارًً،ش الًًير   ،ازالًً  نًًد ارمثًً،ا.   نا األمًًمفد   فمًًه  فافًًل كًًا مفمًًا مًًا ارمأنًً مًً ًًفياا  منًً  
 

يقا المفز األممفد كا اياي كماف مال مفي ما فثًالمف  مًا  ًفا ار،ًاذتففا ي ًاا قًا ثًمي 
ن ًًًاا  مًًًاا اراايفًًًل   يامًًًا األكاامًًًد  ي مًًاا اراايفًًًل  يارمفضًًًه ارضًًًمد   رًً  مًًًا ،مفًًً  رمًًًي كمفًًًاي

 ن ًًًاا ر أًًًا الثًًًاذال  مًًًا  مًًًاا.   مًًًا امًًًا األكاامًًًدري   فاليثًًًا نًًًد ايافًًًل ار ًًًفا  فًًًااي رذًًًه ار ينًًًل
 

يرمي  االن ارث،ثالاند   يرمي كمفا ارماثن ما ثالن  رَف  كما اهلل كما ارا ما امال  ايى كا
نً،اع ارن ًيش ي فًاذن م ا ما م ما مًا كأمًاا ارمًازند ارممًاش   يرمي ارفضه ارافا د يرمي كأماا

 يارافا يارتةل.   األممفد  اايفل أمل رت فا مف 

ارًً،ش  ًًاا   انضًًمان رمًًي زفًًا األنمًًااش  األمًًمفد األامفًًل يا ،الماكفًًل م انًًلفؤ ًًا يممًًا 
  ر   تمال .   ف ضا  تمل رمد كماي ما ارفالء

 . (1)يار،امد  يارالام،ش  يار،م د  زشاراليَّ   يقا انضن  ر   تمال  رفضا  

 

 

 

                                                           

 .96:األممفد اااثل يال تفه (1)
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 شخصية األصمعي:

 َمًًفل مَضًًامل مًًفا ارفمًًافا األمًًيش يارفماثًًد ن ًً ا اضًًطاا  ار فًًاي ارثفاثًًفل نًًد 
 ارفما األميش يما اانم ا ما انمالما  ينالا رطا   ماألميففا. 

كًًًاا   نفًًًايى كنًًً  رنًًً  ف فًًًي ثًًًالل ك ًًًا ررًًًف را،ًًًيزي  فالمفًًًز األمًًًمفد م انيالًًً  ار،فًًًاي
  ي،اع مًًفال    أًًا طالمًً   ياففًًا    ثًًافا ارماف ًًل  رأمانًًلياثًًا ا  ايايفًًا ارفًًا   ًًاا ،فًًا اإلرمًًاء

يامالأل   ال  األا  ممًا ايى مًا   اراانافا اند مال   ال  رمم    افث ارناة   زا  مؤرفاال ي 
 ند  فاال ن ا ،الماكفل.   قمر ،مفتل كا ارفا  ياألكاا 

ا ال ًًاا األمًًمفد نًًد ايافًًل  ًًفا ار ،ًًاء   ارم ،ًًينًًألا نًًد ار ،ًًاء  طًًا  مًًا  اامًًل   يا 
 يقاثفل افن .   ي اف قمفتال 

فتيًً ل    َّ  ﴿اهلل الفًًار :  نألنًً  ففالمًًا ممًيه  رمًا امالناكًً  كًًا الفثًًفا ارمًاها مًًارارش تيًًنل الين ي  ًًا فيف  مي يي
ت ن   ياي ن د ار ف  َل  يذؤ ء ار،فا ند ررثنال  رفثيا من ن.  (1)﴾ارتَّ ل يياراَّاث 

ن ير   م  رً  رما   ،اافل كمً  ثًففا مًا ثًتفن يار،ش زاا ند    اا األممفد ن فه ار،ثن
 يطاه ارزما مفن ما.   ما قالفمل ارماذتد يرن فالم ا ما ارميح ر ا م م 

 يما  .   يمطيه رناال   كلا في األممفد م م  ر،اال 

ن ً،ا مًا   ن ي ففتن را ياراف فاك  اإلمًه يفا ً  ار مفًا  رن فالن ا األممفد رفااا  قيم 
اإلضًًانل  رًً  مثًًفط ارفًًفش ارالًًد مًًار  نفًًة األمًًمفد الانًًي م  ازن ارفًًفش نف ًًاممالضًًفا  ارمفئًًل يرًًي 

يارالًًًاف    ًًً  نفًًً  كًًًااا  ارمًًً، فارًًً،ش ال  َامًًًل مفًًًا ال،امالًًً  ارمًًًاَمل نًًًد قمًًًا مةًًًااامي    رفًًً 
 .(2)ياألمًًمفد   ف ًًً  ،رًً  الياضًًًفا    ن ًًاا ارفًًًا  فضًًاذيا رمًًً ا  ارالًًاف يارنفمًًًل  ارفااثًًفل

 

 مًًًا نًًًد ارماضًًًد مًًًا ممًًًنفا    فثًًًالميا ارفًًًين  ارفًًًا  ا مفيًًًن ممًًًنفد   يار ًًًي فمًًًاه
  ال   ننا نثالطفا را نثالَاج مفض  الم  مما اييف كن .   األممفد

                                                           

 .7هه كمااا:  (9)
 .97يال تفه:األممفد اااثل  (2)
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مًًه رياا   ن ًًي رًًن فمالمًًا نًًد ممًًنفاال  كتًً   فًًااا رمفًًا  منفًًااي مًًا ار ًًفا ارفامًًد ارمًًافن
 رفضا  ايايفا يقمائا مامال ا. 

ارالًًد يمًًت    مفيًًن ار ًًفااء ارفًًا فا،ًًا ارفضًًه نًًد ،مًًا ايايفًًا   نًًسر  األمًًمفد  ،ا
ارالًًًد   ارمفاينًًًل ماألمًًًمففا    رًًً  ،انًًً  م،ميكالًًً  ارفيفمًًًل ارفائًًًاي يار أفًًًاي األذمفًًًل ذًًً،ف   رفنًًًا

  (1) رالناف  يرد ك ا ارَتففل ذاايا ارا فا...  رمال    يضف ا

 وفاة األصمعي: 

  ثًتفما   يمًار ارضًفف فًا  نًد ،ثًم  ارً،ش كًاش  اَه األممفد ارفما ارفا ا ما كمًاف
أا ارالًزان مفالً  رفثًالممه مافافً  يم مفً  ارً،فا مًا انمطفًيا كنً . آنً  ي،ا اال  ارالد رمض  كماذًا قيفًل

يذًي ارً،ش رًن   يما رطًه ارفًان اراامًا يارالثًفيا مًا كمًاف  الً  ررًن مً  مًاض  ًافا رقفًاف نًد ناا ً 
يرًزن   نانمطا كا كًياافيرنا  م ت ت  كتف    أن أمه كتف  ارماض  ففاف ماضا   مفمفا  طياه  فاال 

 ا ثالةفاا ي، ا اهلل. 

نانطفًًن  ار ًًفتل   ينًًد مافنًًل ارممًًاي طًًيى ارًًااى ،رًً  ارًًن،ن  ذ297ًًًينًًد رفتًًل مًًا كًًان 
مًًا الًًزاه فن ًًه  فًًليفنًًامفا أاق   يالا ًً  رأل،فًًاه زااا    فنفًً،  ارالًًد رضًًاء  نًًد كًًارن ارفامفًًل يمًًا الًًزاه

يثًًاا يااء   فا  اي ًً   رًً  ارانفًًي األكتًً يمًً  يمًًم  ارمتمًًه ارًً،ش  ًًاا فطًًا  منةماالًً   من ًًا
 ورثاه أبو العتاهية بقوله: ،نازال  ارم ففيا. 

يقًا قًاه   يرَطا ارناة ،ذنا    ايرثاع ارناة ،يام    يذ ،ا انال    فاي ريأي ارناة ند ارتةل
مًًا ، ًًا  أل ًًٍا    اكًًا كتفًً  ري  ًًالم       نفًً  ذًًاايا ارا ًًفا: مًًا ارفًً  رينًً  مًًا األمًًمفدق مفًًال 

 . (2)األممفدق 
 

 

 

 

                                                           

 .91-97 :األممفد اااثل يال تفه (1)
  ااا مًًا اَالتفًً  ررفايًً  ياالفمًً  مفانفًً   كمًًا ارمتًً  مًًا قافًً  األمًًمفد  ال مفًًي ي ًًاح: ما،ًًا  ثًًا ارًً،ذمد (2)

 .39-30: 9116  9  طارف ا
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 .ملبحث األول: عارض احلذف الواجبا

 .املبحث الثان : عارض احلذف يف العناصر اإلسنادية

 .املبحث الثالث: عارض احلذف يف العناصر غري اإلسنادية
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 الفصل األول 
 عارض الحذف

ي  ف ،ف    مارفه فمالضف  ارمفن  ري المضف    ار، افاى ارن اي را األمه ند ار الن 
 .(1)كتف  قافنل رفيفل رن الاه كتف  قافنل ارممان يثياء الاهارمناكل ارن يفل 

ما ارطاف  ما  ار دءذي قطف  ار ،ف::  (2)قاه  ارمطف رةل: كنا ارَتفه ذي ار ،في 
 . ار اف ف ،ف طاف ،ن  

  ار فا فل ان  ف ،  ،َّ يار ي    ،نا  قطف  ما طان  ار دء:   ،ف (3)نثاف اما منييا ي
 

 يطااف ي ،فان ار فا ثياف ثياف فماه  ،ف ار ،َّ  ار دء  ،قف   ار ،فيما مفاند 
 .(4) يمفافم  ارَطف  ار الن ذ،ق 

  ار،متليقا  ،ن  ارفا     ،اكال اما ما  ياثا ند ارفامفل كاف اما ،ند يار ،ف 
ما  ما ال تف ما ،ر    ق كا ارفه كتف  يا    اا نف  ضا   دء يرفة  يار ا ليار اف   يارمفاا

 .(5) كتن ارةف  ند مفانال 

ن ي يثفتل رلف،از   ارالنأفا يا رال  يقااال  كت ه يفاالمط ار ،ف ااالماطا  يأفما  ممفن  ارمي 
 ار،ش ذي ر ا مماما ارفامفل.

يفزفا نمفم ا ما ارمال ل يارايني يفميش قااال ا كت    ار،مهيار ،ف ند ممام  ف ،  
 ارمااا .فماه  

نما فما ار ،ف ألا ارمال تن طمما    ي  الذما ياذاي رثانفل كامل  يار ،ف نمفض ارزفااي يا 
  ف،نا ند  الم   ر   ،ف ارفناما ارم ااي ارال  فم ا ن م ا ما ارثفاي  رمانيا ار، ا األقه

 .(6)يف يا ،ر  رةاض ند ارمفن   فمفمل رت،متليذي نمر ند ارمنفل ار  يار ،ف نيع ما ارم،از
 

                                                           

 .74: 2002  9انيا: ار،متل ارفامفل النرفف ا يرقثام ا  ا. ناضه مارا ارثماائد  ااا ارف ا  ط  (1)
مف،ًًن ارفًًفا رتَتفًًه مًًا ر مًًا ارفااذفًًاش  ال مفًًي: م ًًاش ارمَزيمًًد   مًًااذفن ارثًًاماائد  م المًًل ااا ار ًًاله    (2)
 ) ،ف(. :مااي 3/309
 مااي: ) ،ف(.2/366ن :2003رثاا ارفا    ما منييا  طمفل ماا،فل مم  ل  ااا ار افث  ارماذاي    (3)
 .9/962: 3َايا  ارم المل اإلثالمفل رتطماكل يارن ا  طارمف،ن اريثفط  النرفف:  مااذفن ممطف  يه (4)
 .362/ 2: 2ر فئل ارممافل ارفامل رت الا   طانيا: ارَمائر  رمي ارفالا كأماا ما ،ند  ا (5)
 .90: 9112  9انيا: ياذاي ار ،ف ياإلثناا يمَمماال   ا.ميث  ممطف  ارفمفااا  ط (6)
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 شروط الحذف:
 :ند ارمةن  يرذن ذ،ف ار ايط ا قا ر،مه اما ذ ان  ايط ار ،ف ي ا ي 

َقاُلوا َساَلًمايمن     مسضماا اضا  ارد  مير  رما انا ثيطا   زفا ا ي،يا ارفه .9
ثتمنا  رش (1)

 . (2)َماَذا َأْنَزَل َربُُّكْم َقاُلوا َخْيًرا  يمن  : ميا  رضا  ؟  زفا اقاهري ممارد  مير  رما   ثالما  
ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم    ،ف ارفاكه ي  نائم  ي  م م  نال فل   را   ف يا ما ف ،ف  ار،زء .2

الَِّذيَن َكذَُّبوا 
  ا ارالمافا مئة ارمأه مأه ارمين . (3)

ا  را فؤ ا منا ند ن ي  ار،ش ارف  زف  ما ، اف األَفش ار اط ريهيذ،ا   مؤ اا  را ف يا  .3
 .يار ا،ف مافا رالَالماا  :  نفث   ألا ارمؤ ا مافا رتطيهارفائا ارم ،يف ممير 

ألن    مفمير   فؤاش  ،ن   ر  اَالماا ارمَالما نال ف ،ف اثن ارفاكه ايا  را .2
ف اا   ناقالت  يند   ينني ي   رتففهاَالماا  كتف   ارالمافا:  اَّ  يار قي رما قيه ثفميف  ند  زي

 يكتف  ار ق.  زفاا  
   ند مياضا   رتففهنال ف ،ف ار،اا يار،ازن يارنام    ضفففا  را   ف يا كامال   .4

 ارفيامه.ي أا نف ا اثالفماه الت    قيف  نف ا ارا رل
 .ا ند  رمَّا رن  منطتما  انطتم  نال ال ،ف م  را   ف يا كيضا  كا  دء .6
كماه ارفامه ارضففف  ي   ر    يقطف  كن   فؤاش  ،ن   ر  ال فئل ارفامه رتفمه  را  .7

 .(4)ما  م اا  كماه ارفامه ارميش

 الحذف:أسباب 
 الستعمال:كثرة  األول:السبب 

ا ي فا ف ايرمن،ا را ارناط   تمل فنما ف أا اثالفمارنا رالا ف  مففا ري ،متل مففنل ري 
 نار تمل  ،ا  أا   مااان األما   فؤاش  ر  رمة  فا  ما اثالطارال اَفارالَتر ما مفض ر،زائ ا ال

 .ار،متل ي ،ر  (5) اثالفمار ا ،از نف ا ما ارالَففف ما رن ف،ز ند  فاذا 

                                                           

 .61ذيا:  (1)
 .30ارن ه:  (2)
 .4ار،مفل:  (3)
اا انيًًا: مةنًًد ارتمفًً  كًًا  الًً  األكاافًً   مًًا ذ ًًان األنمًًااش  ال مفًًي: م مًًا م ًًد ارًًافا كمًًا ار مفًًا  ا (4)

 .264- 2/260 :2001ارطالئا رتن ا ياراليزفا  
 .9/272األ ماف يارنيائا:  (5)
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 اللُّغوي:طول العنصر  الثاني:السبب 

نار،مه ارممفاي رثاع ند   ار،متلراَّ طيه ارفنما ارتةيش فؤأا كت  مثاليى ن ن      
امل رت،مهمف  ارناطي  ر  م، يا كضتد ر ما  يف الاج  ارطيفتلارف ن ما ار،مه   ارطيفتل. َي

 اللُّغوي:ثقل العنصر  الثالث:السبب 

نار تما  ارأمفتل ند   ار،متلفنالق ذ،ا ارأمه ما طمففل ار تما  يطافمل نيم ا ااَه 
  ف اث.ن،ا را الةفاا  ما قا   األَاىةيفل ارفناما ارتُّ كناما الالضان  ر  مفض طمففال ا 
 الكالم:المحافظة على موسيقا الفواصل أو السجع في  الرابع:السبب 

 .(1) فث الث ه مالامفل مفاند ار الن  ألن  ففطد ار الن ميثفما انانل  يذي ما مياذا ارَفل  

 الحذف:أنواع 
ي ،ف ر،زاء   اإلكاا ما  ،ف كالما    ارفامدالالفاا ميا ار ،ف ند ارن ي 

 نيكفا:يفالنيع ار ،ف  ر    ار،مهي ،ف   ارالا ف ر،زاء  ي ،ف  األايا ي ،ف   ار تما 

نال ف ي رتمال تن را ف، ا ارفنما   يذي  ،ف في،م  ارنيان ارن يش اريا، :ار ،ف  -9
 يفما ذ،ا ار ،ف ند  م فث ف يا ، ا ارفنما ارم ،يف َطن  ارم ،يف مطتما  

 كاا ارفاكه. –يارففه ند ار،متل ارففتفل   ثناافل  ارممالار ند ار،متل ا ثمفلرفناما اإلا
المد ير ا الن  اإلثنااففانار،متل قا ال يا ند ياذاذا ارمنطيي  فا مثالينفل رفنماف ا 

 : ر  نمي،، ا ارَار م ا يمن ا
 . (2)ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّت   :ارففه ي،يما  ند مأه قير  الفار  ،ف 

ند ي  ار ثهي  يار ثهي   ار اَّ ار اَّ :  ااء ري كت  ارال ،فا مأهيا ثن ارمنمي  كت  اإل
 .(3)ياإلَالر اإلَالر  ارفمه ارفمه :اإل ااء مأه

ألا ذنا  : يذي  ،ف فمالضف  ارميقف ا ثالفمارد نما ف ،ف ر ا ارفناما ر ،ف ار،ائزا -2
 .ند  ،ن  مفن    في،ا ند ، افيف يا   ممارفل اليمئ  رف  يالاه كتف  قاائا مفنيفل ري

 
 

                                                           

 .210: 9116  9انيا: ياذاي ارالَففف ند ارن ي ارفامد  ا. ر ما كفففد  ارااا ارممافل ارتمنانفل  ط (1)
 .9: ا ن ماي (2)
 .296: 9116  9تطفف  ااا ار ايي طمناء ار،متل ارفامفل  م ما  ماثل كما ار :انيا (3)
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* َقاَل َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُهَما  َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمين : فار نفد قير  ال
ثنااش يا ا ما كنماش ار،متل  ،امل ا الف  مفنما ن،ا اإل  (1) ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِنين

 .(2)يرن ال، ا ارممالار ألا ارميقف ارممارد  ا ف كن   ا ثمفل يذي ارَما
   : (3) ثاافميه المان   ارمفنيفل رينسا رذن  اط ند ار ،ف ار،ائز ي،يا ارمافنل ارتفيفل 

نار، ا رفيفل يار ،ف  نما ف يا ممافنل رفيفل  رفضا  ي  ف يا المافا ارم ،يف   ق ممفينل  
 . ثمي ار، ا اراارل كت  ارم ،يف ا ثالتزان ي  ارمافنل يرذن ارماائاذ،ف 

 :المحدثينالعربية بين القدماء و  قضية الحذف في اللغة
       رننا نفما ند  افأنا ري  الامالنا  ر   ،ف  أفا ما ارفناما ارالد الال اا ند ار الن

ارفمااا  ارالد ن ن ذ،ف ن ا نثالطفا ي   ري ارالد نثالطفا ا ثالا ه كتف ا ما قاائا  ارفل ري ممارفل
فل م فث ري انالاضنا ال،ااذا كا ذ،ش ارماائا رتزمنا تالَ  نف ا اكالمااا  كت  ارماائا ارم ،ف ،ان

 .(4)مفانف ا ما قمه ايا را نتفي م ا را نففا ارم ،ينا  ارالد ن منا

 يقا ي يقا النايه ارماماء ذ،ف ارياذاي ماراااثل ي نفاليذا مممطت فا ذما  ار ،ف  ي  اإلضماا 
 اثالفماه  ه من ا مفاقما  رآلَا م فث فماي رتنايا را ر ما ا رل يا اي.

ي  الي،ا الفاقل   يارياقا را ارممطت فا فثالفمالا ممفن  يا ا كنا ارن اي امالااء ما ثفميف 
 .(5)اقفمل الااك  ند اثالفمالذما ماثالأناء  ضماا ارفاكه ار،ش   فثمين   ،نا  

تل ال،فه ارالد الالثن م ا ارفامفل ي الفا ما َمائم ا األمفا ثمل اإلف،از ي فاى اما ،ند ر
ند  ر  الاى رن ا  يكا اإل أاا رمفا  :  ياكتن را ارفا   ر  اإلف،از رمفهار ،ف ياااا  نف ا م أاي

،مفا ما مض  ي ما ن ا مثمفت  اثال ااف الت  ار اه ي مالر ا يرا  اه  طارال ا ي ال افاذا مؤ،نل م
 .(6)ي قيي  ف،ازذن ي ،ف نضيه  الم ن مسفأاا ارمين  اتف  نالا ناف  اذا  ري نم نا ك  مما ر ضاناف

 ثممفا: ا  ممفنا  را ،ر  فا،ا را ار،ا،اند رالمافا ارم ،ينارماذ ا الق كما اقي 

                                                           

 .22  23ار فااء:  (1)
 .201انيا: مناء ار،متل ارفامفل:  (2)
 .229ن: 9112ارمةا   -ا. المان  ثاا  ااا ارأمانل ارااا ارمفضاء  مفناذا يممناذا  :ارتةل ارفامفل (3)
 .97ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش  ا.طاذا ثتفماا  مياي  ارااا ار،امففل رتطماكل يارن ا: (4)
 .91ارما،ا ارثامي: (5)
 .9/12َمائر: ار (6)
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 : ما ند قير  الفار   اض ارمال تنألما فا،ا  ر    فرير ما: را فمالنا  مه ار الن كت  ياذا 
َواْسَأِل اْلَقْرَية (1)  ،  نتفة ار ،ف ذنا اا،فا  ر،ا  ارالا ف  ارتةيش  ارةاض : ياثنه رذه ارمافل  

ي ،ر  را مأه ذ،ف ارفمااي   ال المه ار ،ف ري نطي م ا ا،ه ما ممافل قا َا،  ي ماا رذت ا 
كت   ا قير ن : ثه األاض ما  ي   ننااا را فميه رما م  ياكيا  م، اا  : ثه ارمافل كا رذت ا

  ،اا  نال  ،ف ند ارفمااالفا .ي  اة ر  رن اا 

رزين ار  ن مار ،ف اا،فا   ر  ار الن نفث   يا امالناع الا  ار الن كت  ياذافرا ف  اآلَا:ي 
ار،متل  ارممالار ند ن ي قير  ش ري،ر  مأه را ف يا ارم ،يف ر ا ،ز      ر   اض ارمال تن

،ر  را ا ثن   ا ما المافا م ،يف م   (3)َفَفِريًقا َكذَّْبُتم  : يقير   (2) َفَصْبر  َجِميل الفار : 
ي ند   ي،مفه :مفل رتمما  يارمفل ي ارميميف   م ا   ن ا ثن اريا ا  اريا ا   فففا

نالمافا ارممالار ارم ،يف ذنا يا،  ألا ا ثن اريا ا     : ما ذ،ا ؟ الميه : زفاهؤاارث ااإل،امل ك
  ري منفد   مأم  ر ي : مأم  ي  الذما فمالضد  فئفا  ارفائاي كت  اأما  ري نفدألا مااا   فففا
 .(4)منفد كن  ي 

يكت  ضاياي المافاف رتيميه  ر    مفا ارن اي كت   قااا ار ،ف ما  فث ارممار   َالفي 
ي ند ارالاا ف  ير ن ن قا فَالتفيا ند مفض ارمياضا رري رةفا ،ر  ما ممالضفا  ارمفغ ي  ارمفن 
 .(5)ارماا ارم ،يف ري قااف ،ا 

  الحذف:أغراض 
   اضار ،ف ند ميضا يا ا  ر  ر أا ما  يقا ففزى  مالنيكلمالفااي  ير ااض ار ،ف

يمفض ا فالمه مارتفي  فث   نف يفؤأا   مارمفن ي،ان   مفا ما األ ااض ري ارمماما فالمه 
كت  ثمفه  –ال ما  يذ،ف األ ااض فم ا را  يارنأاالمالضف ا ارمناكل ارتفيفل ند ار فا 

 فنالد:نفما  –ارالماف  
 التخفيف: -1

 دءن أاي ا ثالفماه ال،  اضا  رت ،ف أفا ما األثما  ارياذاي رت ،ف يااءذا ارالَففف  
ي ارالماء ارثا نفا فما مف  ار ،ف ا مل   مف ا ارا مل ند ارالَففف مار ،ف ند ارمفغ ري ارالاا ف 

                                                           

 .91فيثف:  (1)
 .12فيثف:   (2)
 .917هه كمااا :  (3)
 .22طاذا ثتفماا  مياي :  ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش  ا. (4)
 .23ارما،ا ارثامي : (5)



 

  17 
 

ي ،ر  ما فما ما   ن ي رن ففالاف ناطمي ارفامفلند ارالَففف رمفيمل ارنطي م ما متالمففا كت  
 األمأاه.ري كنا اليارد    ،ف رت مزي

 الكالم: والختصار فياإليجاز  -2
ي،ر    يا َالماا أفا ما رنياع ار ،ف ند ارالاا ف  النالق كا ا مل ارمال تن ند اإلف،از  

 .(1)يالاذت اا ثالطارل  يف،نم ا أمهف ث  ارفمااي قيي  -نضال كما نف  ما الَففف-را اإلف،از
 التساع: -3

  نمه ار تمل ر ن  فنالق كن  نيع ما ارم،از مثم  ا َالمااي  رلف،ازيذي نيع ما ار ،ف  
قامل ارمضيمأاه ،ر   ،ف ارمضاف ي   ما   ن  اا ر ا  ر    ن رفة م مفمل نف ا اف  رف  ا 

نار  ن ار،ش ف،  رتمافل   ياثنه رذه ارمافل :انارالماف َواْسَأِل اْلَقْريََة  ممام   ما ند قير  الفار : 
 .(2)يارنم  نف ا م،از  ند ار مفمل قمه ار ،ف ذي ار،ا

 اإلبهام:فيه من  واإلعظام لماالتفخيم  -4
ا ف ثا ار ،ف  نم  :(3)د كا  ازن ند من اج ارمتةاء رن ند مفاا ذ،ا ارةاض فنمه ارثفيط 

 ما رل ف الفدي نف ،ف   نف يا ند الفاااذا طيه يثآمل  ءري فمما م  الفافا ر فا  رميي ارا رل كتف 
 ند ارمما فؤأا ير ،ا قاه:  ، اذا كا مار اه ارم الفد األ فاء ند ال،يه ارنفة يالالا   ار اه

  .ارنفة يارال يفه كت  ارالف،  م ا فااا ارالد ارمياضا
 ارمافنل الميى كناما ارفااش  افأنا ند ارال يفه م  فمما ار،ش ار ،ف ذ،ا مأه يقا فما 
   ائما   رن  اا  اضاا   ما ر َر ارتين في، يا ،ماكل كت  اَه نثانا    راَّ  يرنفالاض  اراارل

 نفه رما ارةض : ري ماألث  ال فا منماي ر اذن نف،فم  ؟يما،ا نفه ارتين؟ ذ،ا  ه رن نثنر ن:
نيففل فثال ي نارثائه فف ن ما ذ،ف اإل،امل را ارمتين قا منا ر فاء   ي  ف، ا ما نفت   ينفه

 .(4)ارتين كتف ا
 له:صيانة المحذوف عن الذكر في مقام معين تشريفًا  -5

مأتل يما األ  يال اففا  قا ففاض ارميقف ار المد كت  ارمال تن ر  ف، ا ما ر  ،اله ند نفث  مينا  
 (5) ..السََّماَواِت َواأْلَْرضِ َقاَل َربُّ  *َربُّ اْلَعاَلِمين َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما الفار :ند ذ،ا ارماا قير  

                                                           

 .     11ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش: (1)
 .19ارما،ا ارثامي:  (2)
فامًًل رت الًًًا   ا المًًاا نًًد كتًًين ارمًًاها  ،ًًاله ارًًافا ارثًًفيطد  ال مفًًًي: م مًًا رمًًي ارفضًًه  مًًااذفن  ار فئًًل ار (3)

9172 :3 /910 – 919. 
 .12ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش: (4)
 .22 – 23: ار فااء (5)
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َربُّ  "ذد فث رضما ميث  كتف  ارثالن ند  ،امال  اثن اهلل الفار  الفيفما  ر  ند أالأل مياضا 
كتف  ارثالن اثالفين  اه ناكيا  ألن   "َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرب"ي "َآَباِئُكم َربَُّكْم َوَربَّ "ي "السََّماَوات

قاام  كت  ارثؤاهي   .(1)الفيفما  ا  ر  ي ننضما اثن اهلل الفار  ال افف  ا 
 المحذوف:تحقير شأن  -6

ما رمأتال   ،ف ارفاكه كنا  ثناا ارففه  ر  نائ  ارفاكه ند مفض ارمياضا ال مفاا  ر نا  
ير   أفا ما األمأتل ند  ال  ارثفا   ه،اف ي ما ماي،ش نالا  ،ا كين ذي رل   مير ن:ارم ،يف 

ثاءي كت ما  فٍا ير،ى  يما نار ن( يرم ام )اراثيه الن اإلثارالد الال اث كما ناه كيماء   يا 
 .(2)رفاش ثف اء قيم ن

 :قصد البيان بعد اإلبهام -7
 ،ف ارمففيه م  رتففه م  ) اء(  فث  (3) َوَلْو َشاَء َلَهَداُكم :،ر  ن ي قير  الفار ي  

  ءنس،ا ثما ارثاما   يري  ا  : يري  اء ذاافال ن ر اا ننارالمافا  اهَّ كت  ارم ،يف ،يا  ار اطي 
ير أا   نتما ، ا ار،يا  اثالماا مفا ،ر     فااش ما ذي  الفتم  نفث  مما يقف  ارم فئل كتف 

 . اط ألا ارمففيه م، يا ند ،يام امفا رااي  يقيك 
 :قصد اإلبهام -8

نفالفما ار ،ف  ال      الفففن   فا مففا ألا  اا ارمال تن مالفففا ارم ،يفقا   فالفتي ما  
طالي ضال  كما نف  ما  ف،از رتفمااي ي فنماف انالماف ارثاما  ر  رميا   فمماذا ارمال تن ن ا 

 :ثناا ارففه رنائم  ند قير  الفار يما رمأتال   ،ف ارفاكه يا    رمفناذا ايا المففاذا مارم ،ينا 
َفِإْن ُأْحِصْرُتم (4)كت  ناكت  ار،ش   ار تن كت  مطتي يقيع اإل ماا  فث فافا ار ااع الاالف  

 .(5)  فؤأا اَالالن  ري النيك  ند ار  ن
 الجهل بالمحذوف: -9

ذي ياضا ند مفض مياضا  ثناا ارففه رنائ  ي   رت ،ف ثمما  قا ف يا ار، ه مارم ،يف  
ففاف ارثااي يارمااله  ،ا رن   نالال  هي ال  قل ي  ارمالاعل  يي ا  ثل  :رفاكه رت، ه م  ن يارفاكه  فث ف ،ف ا

 .(6)ا  رتم، يهنفرل ممذي ثم  الثمفل ارففه ند ذ،ف ار اي 
                                                           

 .912 – 919/ 3ين ارماها:الماا ند كتاإل (1)
 .14ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (2)
 .1: ارن ه (3)
 .916: ارمماي (4)
 .16 :ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش (5)
 .11ارما،ا ارثامي:  (6)
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 العلم الواضح بالمحذوف:  -11
ارفمتفل م فث فثالنا ارففه  ر  نائم  ألا ارفاكه مفتين رتمَاط  مارمافنل قا ف يا ارفاكه ي  

ْنَساُن ِمْن َعَجل :ي،ر   مير  الفار     ف الاج را ف، ا ر  رَتي مفتين كنا نفاكه ا  (1) ُخِلَق اإلِْ
    فالي ف  فاف يرن   فاا مننال  كا اإلنفد ار ،ف  ف،ازا  نض  ذي اهلل الفار ،مفا ارمَاطمفا ي 

 .مالفاا م 
َعاِلُم اْلَغْيِب  : ما ند قير  الفار   تا    ر يألا ارَما   فم  قا ف ،ف ارممالار ريضي  ي 

افاف  ذي  رش اهلل ثم ان  َما رممالار م ،يف الم  كارن  نسا قير (2) َوالشََّهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعال
فاا ماَالمار ذ،ف ،اء ار الن كت  ار ،ف رل   يرما  اا ارَما   فمتا رةفاف  يالفار 

 .(3)َماا م  ثم ان  يالفار  ارمفا  ارالد ذد 
 :الخوف منه أو عليه -11

نففاض كا     م ايف  ،ا ، افنائم   فا فَ   ارمال تن را فنار فثالنا ارففه  ر قا ف ،ف ارفاكه ي 
ري فت ي م  ر،ى ري فَ   كت  ارفاكه  ،ا ثماف را فنار  م ايف   ارماشءل   ي ،ق  ميرنا: كل  ار، ا

 .ااي ل ارمَّ  يي تٍ  ميرنا: رلط  فثالنا ارففه  ر  نائم  نففاض كا ار، ا ي 
 :المحذوفأن الزمن يتقاصر عن ذكر اإلشعار باللهفة و  -12

 فث ف ،ف ارففه ند ن ي قير  الفار  كت  رثاا   ، ا  اضا  رما  ارال ،فا ياإل ااءفل  
اهَّ يقا   ناقل اهلل ي ارزميا ثمفاذا: ،ايا ارالمافا   (4) َناَقَة اللَِّه َوُسْقَياَها : ارثالنمارا كتف  

اهَّ كت  ر فال    مميم  ما،يا  نف نار ،ف ند ارفمااي كت  ر فل ارمائه كتف  ارثالن ار،ش  اا ا فما  
 ياناناك  ارثافا ن ي انا ارَطفئل ارميممل ر ن .  ي  اي  ام  كت  ن،اي قيم 

 :ة الفاصلة أو المحافظة على السجعرعاي -13
َما َودََّعَك َربَُّك َوَما   الفار : يما اكافل ارفامتل قير  يذي  اض رفيد فما ار ،ف أل،ت  

ارمال فيا ر ااضا  رَاى ارمفثايا ي  يقا ف،ا  ما قال يارالمافا: ي  فث  ،ف ارمففيه م  (5) َقَلى
 .(6)اآلفل   الالفتي مارتفيف المت ا ار ،ف ند ذ،ف 

 
                                                           

 .37األنمفاء:  (1)
 .1: اراكا (2)
 .11: ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش (3)
 .93: ار مة (4)
 .3ارض  :  (5)
 .11ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  انيا: (6)
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 :المحافظة على الوزن في الشعر -14
 :   نائ  ارفاكه  ما ند قيه األك  يذي  اض رفيد فما ار ،ف أل،ت  مسثناا ارففه  ر 

ـــــــــــــْت َرُجـــــــــــــالً َعلَّْقُتَهـــــــــــــا   َعَرَضـــــــــــــًا وَعلََّق

(1) الرَُّجــــــلُ ي و َعلَّــــــق ُأْخــــــَرى َذلــــــَك غيــــــر   
 

   
 ألن  ري ، ا ارفاكه ند  هٍ   نما رثنا ار اكا ارففه   كتي   أالث ماا  رنائ  ارفاكه 
 .(2)د مفض ا رما اثالمان ر  يزا ارمف ري ن  من ما

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 ما ارمثفط رألك  : ما  مفال  ارم  ياي ارالد مطتف ا:  ارمف  (1)
ا رف ا ارا،ه         ياع ذافاي  ا ارا   ماال ه . . .  يذه الطفي يااك 

 .900: ارتةيش ارااة ند ار ،ف ياذاي: انيا(2)
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  املبحث األول
 عارض احلذف الواجب

 

 .عواًل: حذف خرب املبتدع بعد لوال

 .ثانيًا: حذف الفعل الناصب للمصادر املنصوبة

 التحذير. عو اإلغراء عسلوب يف الناصب الفعل حذف: ثالثًا
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 المبحث األول 

 عارض الحذف الواجب

 لول:حذف خبر المبتدأ بعد  -أولً 

ري ار فنينل ارمطتمل نفال   اا   اري،يافالفي ارالزان  ،ف ذ،ا ارَما ما ما فاه كت  م،اا  
يقا ،ذ  نافي   مي،ياري  كتد  ::  ري  كتد ر ت  كما   نارالمافايمأار  قيه كما  اثما  رن 

 ي ،ن .رما  ،ا اهَّ كتف  نف،يز  فنئٍ، ، اف    ،ن ما ارن اي  ر  را ارَما ري  اا مطتما  ي،  
 

 رش راَّ   امطتم   ا  ف يا مفاذا     ين    يقا ري،  ،م يا ارن اي  ،ف ارَما مناء كت  رنَّ  
 .(1)فا  ري   كت  م،اا ي،يا ارممالارارالفمفا ارفامد األمفه ف،فه الفتفي امالناع ار،يا  م

نما ي،   :قاه اما مار   مفتين مممالض  ري   ا مالناكفل؛ ألن  ،ف ارَما مفا ري   يا 
 يارماريه كت   ار،يا  ذي امالناك  كت يارماريه   ري،يا ، ذد اارل كت  ا مالناع   ا مالناكفل

ي،يا زفا مانا ما   اان  ارمااا:رن ف   ند را   كماا  ري  زفٌا أل ام   قفه:نس،ا   ي،ياف ذي ارممالار
 .(2)ي تير  م ت   مثافي،  رثا ار،يا  ي   ارم ،يفنما ار ،ف رالففا   كماي

  ما ار ينففا رنَّ  يايى  فاف. مفاذامالناكفل ذد اراانفل رالثن ااء را ري  ا ارف يايى كا 
 ، رفة ند ار الن  اف   ر ألن ما مثالتزماا ما   نيفا   يارمي ا ماايااا  مانيع مففه مضما

ما ي،ااا   ارنيفاي  فممه ما فثالتزن كان   ااناي   اف ارالزن مفاف  ضماا نفه   ي  فنم فانا 
 نيفا.مار  

ننش ميضا ي،ا   ا ثنكت  ما مفا ند نمه  كاا   ارممالار رمه ارمانيكا  يرفضا  نسا 
 م  رير . ي فاف نا مالااءنف  اثن مانيع م المه رالمالااء 

اا    ن ما مالااء كت  ا ثن ارياقا مفا ري   اا ارم ،يف ما ار،متل  يرفضا  نس،ا  ،ا   مَؤ يا 
 األيائه.رير  ما  ياألياَا مار ،ف  مماما  مفاكتفال   اا ارم ،يف من ا    ن

                                                           

 .919: ارتةيشياذاي ار ،ف ند ارااة  (1)
 ًًًًاح ارالثًًًً فه  مًًًًا مارًًًً    : ا.كمًًًًا ارًًًًا ما ارثًًًًفا  ا. م مًًًًا مًًًًايش ارمَالًًًًيا  ذ،ًًًًا رتطماكًًًًل يارن ًًًًا   (2)
 .9:9/276طً
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ماف م ،يف( فاالفا ما مالااء اكتن را ا ثن مفا )ري :  (1)فميه ارمماايند ،ر    رما فاه  َي
ماف   ما مالااءااالفا  اهلل(نً )كما    ي أل امالل  اهللٍ  ري  كمال : ي،ر  قير   كتف   :يارالمافا م ،يف.َي

 أل امال .ري رثم   ،ا   مار ضايري  كما اهلل 

 .ري (َما مفتي م افث )  ( ي )أل امالل  نمير :

 اثن.ي )ري (  اف في،  امالناع ارففه ريقيع 

نس،ا  ،ن  ) ( ما   ريقفالا كت  ذ،ا ارمفن ي   يا اا  ،فتالا  فئا     (ي )ري (  نما ذد )ري( ي )
ري ،اءند زفا  قير :ي،ر   قمت .ند )ري( ف،  ريقيع ما  نمت  ارمفن  نماا ار دء)ري ( ا قير :

  ر ام .زفا  يري  اا  ألكطفال 

نسا قام  ا ثن قمه ارففه  نفه ي )ري(   الما    كت   اثن ند األمه   الما    كت   ري (نًً )
ُقْل َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكوَن َخزَاِئَن َرْحَمِة َرب ي: ي،ر   مير  كز ي،ه  مضمات  نفه نف ا  اا ك

(2). 

  األصمعياتفي  (لول)مواضع حذف خبر المبتدأ بعد: 
 ياا  ،ف َما ارممالار مفا ري  ي،يما  ند ارمياضا اآلالفل: 

 :(3)فميه َفاف ما ارنامل -9
ـــــــــْت ِســـــــــليبًا مـــــــــن ُأنـــــــــاس  ُتحـــــــــبُُّهمْ   فباَت

ـــــــــْم ُتَطلَّـــــــــقِ    ـــــــــْول طعَنتـــــــــي ل (4)َكئيبـــــــــًا ول
 

   
يارَما ذنا  يا مطتي   ألا ار،يا  ثا مثا ارَما ي ه م ت   ن ،ف َما ارممالار ي،يم ا  

 رن الطتي . مي،ياي رش: ري  طفنالد

 ارممل: ما يفميه اافا-2
ــــــــــــِل َأدَرَك َركُضــــــــــــنا ــــــــــــاُن الَلي ــــــــــــول َجن  َوَل

(5)ِبـــذي الَرمـــِث َواأَلرطـــى َعيـــاُض بـــُن ناِشـــبِ   
 

   
  

                                                           

 .76/ 3مفاي :  –ارممالض  ألمد ارفماة م ما ما فزفا ارمماا   : م ما كما ارَاري كضفمل  كارن ار ال   (1)
 .900اإلثااء:  (2)
ما كمفا ما ار ااث ما ار افا   اكا مَضان راا  ار،اذتفل ياإلثالن  ي  ا نالا  َفاف ما نامل ذي َفاف (3)

م ل  ي اا مف  رياء مند ثتفن ي  ا  نفن ا  يكاش  ر  َالنل كما  ي اا ر ا ناثاا قفة  يذي ر ا ر امل ارفا  
زانل األا :943  يارمؤالتف:9/322انيا: ار فا يار فااء:  رش ثياان ن.  .2/96  َي

 . ما م ا )ارطيفه(.94. مف  اقن:23األممففا :  (4)
 . ما م ا )ارطيفه(. ،ناا ارتفه:  اي يتمال   ،ي ارامث: ياا رمند رثا.92. مف  اقن:992األممففا :  (5)
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 يري  ،ناا ارتفه مي،يا. :يارالمافا  َما ارممالار ي،يم ا مفا ري ن ،ف 

 :(1)يفميه ثالمل ما ،ناه-3
 الليـــــــــِل َمـــــــــا آَب عـــــــــاِمر  ولـــــــــْول َجنـــــــــاُن 

قِ    (2)إلـــــــــى جعَفـــــــــر  ســـــــــرباُلُه لـــــــــْم ُيَخـــــــــرَّ
 

   
 يارالمافا: ري  ،ناا ارتفه مي،يا.

 :فميه ارم ت ه ما امففل-2
يُح أْســــــــــَمَع أهــــــــــَل َحْجــــــــــر ــــــــــْول الــــــــــر   فَل

(3)َصـــــــــــِليَل الَبـــــــــــْيِض ُيْقـــــــــــَدُع ِبالـــــــــــذُُّكورِ   
 

   
 متفه ارثفيف.يارالمافا: نتي  ارافا )مي،يا( رثما رذه  ،ا مي  

 :(4)اما كنمل ارضمد كمااهلليقيه -4
ــــــــَوتْ  ــــــــا والن هــــــــاُب التــــــــي َح ــــــــول َوَجاَه  فل

ــــــــا   ــــــــْعد  مَعاُدَه ــــــــاِء َس ــــــــى َأْبن (5)لكــــــــاَن عل
 

   
 :ف الفعل الناصب للمصادر المنصوبةحذ -ثانياً 

 :األيضاع اآلالفل مااا ارمنميمل ندف ،ف ارففه ارنام  رتم

 الفار :مأه قير    ارن د ،ا  اا ارمماا مثالفمال  ما   ما ارتفي مففت  ند األما ري  -9
  َفَضْرَب الر َقاب

ياكفا  :   ثمفا  مأه يند اراكاءما    قفياا      قفاناضاميا اراقا . ي :رش (6)
ار اي   مماا    اما ال، ا  فاا    يكن ي  اا      ماا   :اراليمفَد مأه يند ا ثالف ان ي،اكا   

  .،زكا  
 (7) الر َقاب َفَضْربَ  الفار : ،ا  اا ارمماا مثيقا  رالفمفه كاقمل ما المام  مأه قير   -2

ما الفايا  :يارالمافا  نااء .نسما المنيا منا  يا 
                                                           

ثًًالمل مًًا ،نًًاه مًًا كمًًا ارًًا ما:  ًًاكا ،ًًاذتد قًًافن  ،فتًً  امًًا ثًًالن نًًد ارطممًًل ارثًًامفل  ي ًًاا مًًا ا ًًا  (1)
ان ن ارمفًًايافا  ي ًًاا ر ًًا مًًا فمًًف ارَفًًه نف ثًًا  ير،ًًيا  ًًفاف كتًً  ار امًًه. انيًًا: ارفًًا  ارمًً، يافا يناثًً
 .2/21  يثمط ارآلرد:22  يارمؤالتف:9/272  يار فا يار فااء:9/944طمما  ن يه ار فااء:

 . ما م ا )ارمثفط(.21. مف  اقن: 934ا ممففا : (2)
 يا( ر،يا ارثفيف يرفمث ا ير اذا.. ما م ا )اريانا(. )ار، 1  مف  اقن:944األممففا :  (3)
كمًااهلل امًًا كنمًًل ارضًمد:  ًًاكا ،ًًاذتد مَضًًان  راا  اإلثًالن ننثًًتن  ي ًً ا مفا ًل ارمااثًًفل. انيًًا:  ًًاح  (4)

 .1/273  يارَزانل: 2/209  ي اح اَالفااا  ارمفضه رتالمافزش  ياإلمامل: 9/921ار ماثل رتمازيقد: 
 ا ارطيفه. )اريج( ي،ا ند ار انا.. ما م 23  مف  اقن:227األممففا :  (5)
 .2م ما:  (6)
 .2م ما:  (7)
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 مأه  رن  ثفاا    كفايقا يقا نائما  كا نفه مثنا  ثن   م مياا   ،ا  اا ارمماا م ااا  ري  -3
  .  ما رن     ثفاا  ثفاا    ي

ارمماا ارياقا مفا ،متل ذد نر ند مفناف مأه   ر  كتدَّ ررف كانا    ي فثم  ارمماا  -2
    نفث ا  ما في ا ند ارمأاهألا ارمماا ممنزرل  كااي ار،متل ارثاممل كتف  ن ننَّ   ارمؤ ا رنفث 

 ا   .  كانا كالااف ار،ش فاه كتف  ارمماا  ألا   ر  كتدَّ ررف   ذد نفة
 يفثم  ارمماا  نما  نالمفا ار،متل م    يال المه  فافارمماا ارياقا مفا ،متل ال المت   -4

  رن  امند  ما    نارمماا  :   فاذا مأهن ننَّ   ار،متلألن  فانا ا الماه  فاف ند   رةفافارمؤ ا 
 .   ما    انا ا الماه ارم،از ند   رن  امند 

 رزفاٍ  ن ي:ارمماا ار،ش فمما م  ارال مف  مفا ،متل م المتل كت  ناكه ارمماا ند ارمفن   -6
  ي،يما  مففه م ،يف  يذي منمي نارمماا ال مف د   ارأ ت  م اءل  ير  م اءل    مااٍ  مي ل  مي ل 

 .(1)ارأ ت  يفم د م اءي    مااٍ  فمي  مي ي  يارالمافا:

 صمعيات:في األل الناصب للمصادر المنصوبة مواضع حذف الفع
 :(2)فميه ارثميءه رَي ثففل -9

ـــــــــــًة مـــــــــــا ُمنيـــــــــــُت يـــــــــــوَم ُمنيـــــــــــتُ   ُنطَف

ـــــــــــــتُ    ـــــــــــــا ُربي ـــــــــــــَرْت أمَرهـــــــــــــا وفْيَه (3)ُأِم
 

   
 منف  نطفل ري قاا . :نارمماا)نطفل( منمي  مففه مضما المافاف

  :(4)وقال الجميح األسدي  -2
ــــــــــهْ  ــــــــــًا َنهَبَل ــــــــــِك ناب ــــــــــى الزمــــــــــاُن من  أبَق

ـــــــــــــَد اِللقـــــــــــــاِ     ـــــــــــــهَوَرِحمـــــــــــــًا ِعْن (5)ُمقَفَل
 

   
 .ارمماا )ا م ا( منمي  مففه مضما المافاف ا ن

 
 

                                                           

 .239انيا: ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (1)
يفمًًًاه:  ا ارفًًًا   ًًًانيا فنزرًًًيا  ارثًًًميءه مًًًا  مًًًاء ارف ًًًياش: مًًًا   الفمًًًاء ارالًًًد كانًًً  مالفمًًًاء ارف ًًًياش. (2)

رف  ارال،ن اماؤ ارمًفة. يءهممارث   316انيًا: مف،ًن ار ًفااء: ضفين ا  نفمالاايا ند  من   ي اا فمان نف  ثيي  يا 
 .4/271)كفا(  يارَزانل: 2/2719يرثاا ارفا :

 .ما م ا)ارَففف( .9  مف  اقن14 :ا ممففا  (3)
رمً  كًاف مً  ار ًاكا  ار،مفا ا ثاش: ذي منم، ما ارطمًاح مًا قًفة مًا طًاش مًا كمًاي مًا قفًفا  يار،مًفا (4)

 ًًًاا مًًًا   امًًًاشء ارمًًًفة  اانمًًً  نًًًد ر،يئًًً   رًًً  مًًًالا ارًًًاين. انيًًًا: ارمفضًًًتفا   رتمفضًًًه ارضًًًمد   : كمًًًا 
 .23  :9111  9ارطماع   ا ل ااا األاقن  ط

 . ما م ا )ارا،ز(.93  92.مف  اقن 234األممففا :  (5)
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 :(1)قال صحير بن عمير في أرجوزته -3
 هَلهْ ــــــــــــــــــا ُمبمــــــــــــــــوِم سَ ـــــــــــَغًة باُللــــــــــوُمض

 

ــــــــــــــــةْ  ــــــــــــــــي للوقــــــــــــــــاِر والَعَل ــــــــــــــــا ترْيِن (2)إمَّ
 

 

 مضغ ري يضا. :ارمماا )مضةل( منمي  مففه مضما المافاف
 التحذير:حذف الفعل الناصب في أسلوب اإلغراء أو  -ثالثاً 

. ار، ًًًاا   : ار، ًًًااي مأًًًه قيرنًًًا  م مًًًي تي  فثًًًالَان رت ًًًث كتًًً  نفًًًه م مًًًيا ي اإل ًًًااء رثًًً 
 .(3)رزن ار، ااي ا :يارالمافا

  ارمَاطًً يف ًً،ف نفًً  ارففًًه مًًا ناكتًً     ًًدءفممًًا مًً  ارال ًً،فا مًًا  يارال ًً،فا رثًًتي  
هق  ينا   يماكا   االي   :مارثفاي ن ييالمافاف )ا ،ا( ري ما فتفي   .(4)ياع   َي

  يار ًا فًا   مأًه:   ي ًاافمً  رففًه م ً،يف   ف،ًيز  ياإل ااء مففًيهيا ثن ند ارال ،فا  
فا   فا   فا  ما   ارمااءيا  ارث  يارثفف ند ارال ،فا را ف يا مسفا  ن ي  ار ثه؛يار ثه   األثايا 

 مًًا نًًد ي   . األثًًا األثًًا  ن ًًي: ارثًً  يارثًًفف   ري مًًارال ااا  ن ًًي:مًًارفطف  ري      فًًا  يارنفًًاي 
 .(5)  ارمايءي يارن،اي   : رَا  رَا    ري ارفطف مأه :اإل ااء ما ارال ااا ن ي

 : ضًماا ارنامً  مأًه ي ًم   ن ًي:  رر ًي مارال ً،فا ياإل ًااء نًد ارالًزان ي فميه امًا مارً  
  تف ما يالماا   ي  امار ينفث    ي   ار ال  كت  ارمما   ي   ر  فا يثًيء  فتًل  ي   مًا رنً  ي زفًاا  

   ا النالند ننذه ارتفه يارن اا   ي  ي   يذ،ا ي  زكماال     ه  دء ي  ذ،ا   ي      الفمل  اا    ي 
  يرالمفًًًًا  يراثًًًًه  ياعركطنًًًًد  مسضًًًًماا: ي   ما مًًًًا  يثًًًً ال    ي   كًًًً،فا    ي  افًًًًاا األ مًًًًا   

كتًً   يا، ًًا.  ير ضًًا  ييطئًً   يرالفًً   يرمًًم   يال،ًًا  رالًًيذني    الاال ًً ي    يامًًنا  يالًً، ا
 .(6)ارالاالف 

 

 

                                                           

 كأا ر  كت  الا،مل.رم فا ما كمفا: رن  (1)
 . ما م ا )ارا،ز(.92. مف  اقن234ممففا :األ (2)
 .911/ 9: 9110مفاند ارماها رتفااء  ال مفي: ر ما ن،االد  يم ما ارن،اا  ار فئل ارممافل   (3)
 .227ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (4)
 .297مناء ار،متل ارفامفل:  (5)
 .913ارالث فه  ما مار :  (6)
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 مواضع حذف الفعل الناصب في أسلوب اإلغراء والتحذير في األصمعيات:

 :(1)فميه امففل ما مماين ارضمدُّ  -1
 وَأْســـــــــــــــَمَر َخط ـــــــــــــــي  َكـــــــــــــــَأنَّ ِســـــــــــــــَناَنهُ 

 غًضــــــــــــى َشــــــــــــيَّْعَتُه فَتَلهََّبــــــــــــا. ِشــــــــــــَهابُ   

   
 ارزن(.):منمي  رففه م ،يف ي،يما  المافاف )رثما( مففيه م  

 ُســـــــَخاِميًَّة َصـــــــْهباَء ِصـــــــْرفًا  وتـــــــارةً  -2

ــــــــــــاَوُر َأيــــــــــــديهْم ِشــــــــــــَواًء ُمَضــــــــــــهََّبا.    َتَع

   
 )ارزن(.  :)ثَامفل( مففيه م  منمي  رففه م ،يف ي،يما  المافاف 

 :(2)فميه  ف  ما ثفا ارةنيش -3
 َوَعـــــــْورَاَء قـــــــْد ِقيَلـــــــْت َفَلـــــــْم اْســـــــَتِمْع َلَهـــــــا

ــــــــولِ    ــــــــي ِبَقُب ــــــــْورَاُء ِل (3)َوَمــــــــا اْلِكْلَمــــــــُة اْلَع
 

   
 )ا ،ا(. :)كيااء( مففيه م  منمي  رففه م ،يف ي،يما  المافاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

ثًًالن يرثًتن ير ًا  ارممًااا  ثًا  ثًًالم   يذًي مًا ارمفمًافا   ًاا  نًًد امففًل مًا ممًاين ارضًمد: راا  اإل (1)
 .366 ا  ارمااثفل  يففالما ما  ماا  فااء مضا. ارمفضتفا : 

 ف  ما ثفا ارةنيشق   اكا  ثالمد  ثمد  ف  األمأاه؛ ر أاي ما ند  فاف ما األمأاه  ،فت  اما ثالن ند  (2)
 .740  يا َالفاافا: 44،م اي ر فاا ارفا :  طممل رم ا  ارمااأد ما ار،اذتفا. انيا:

 . ما م ا )ارطيفه(.91. مف  اقن 74األممففا :  (3)
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  املبحث الثاني
 عارض احلذف يف العناصر اإلسنادية

 

 .النوع بني املبتدع واخلربعواًل: عارض املطابقة يف 

 .ثانيا: حذف املسند واملسند إليه يف اجلملة الفعلية
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 المبحث الثاني 
 عارض الحذف في العناصر اإلسنادية

يقا يضا ثفميف    رف  ارمثنا يارمثنا  :الالنرف ار،متل ارفامفل ما ا نفا رثاثففا ذما
ما ا نما ا ثن  ماي  ف،ا ارمال تن من   اآلَا يذما ما   فةن  ر اذما كا  ممير :ارممميا م ما 

رتففه  نالما  اهلليمأه ،ر  ف،ذ  كما   رَي  يذ،ا  رَي كما اهلل  :يارممند كتف  يذي قير  ارممالار
:   يذما ما (2)فميه ارمماا ند ،ر  (1)ما ا ثن  ما رن ف ا رالثن األيه ما ما اآلَا ند ا مالااء 

 .    فثالةند  ه يا ا كا ما م 
ي ه ا ا ما ذ،فا ارا نفا كماي   المين ار،متل   ق م  يما كاا ذ،فا ارا نفا مما ال المه  

. ذ،ا ذي رمه اريضا مارنثمل  ر  فم ا را فثالةند كا الا ف  ار،متل نضتلكتف  ار،متل ن ي 
 .(3)ار،متل ارفامفل

قافنل رفيفل ري   مي،يا  ي  فالن ار ،ف   ار،متلرف  ما  يقا ف ،ف ارمثنا ري ارمثنا  
 .(4)نف يا ما ار ،ف مفن    في،ا ند ار، ا  مفنيفل الاه كت  مفن  ارم ،يف

ارم ،يف   ق رفيفل رفضا  ي  ف يا المافا  لنل رفيفل يار ،ف  نما ف يا ممافننار، ا قاف 
يرذن ارماائا اراارل كت  ارم ،يف ذد ا ثالتزان يثمي ار، ا ي الذما ما   ممفينل ذ،ف ارمافنل

 .(5)ارماائا ارتفيفل
الالزن مفا كناما ارمنفل  :يقا يضا ارا اليا م ما  ماثل ارممميا ما ثالتزان منن  
رن ف ا ذنا  الالزن مفا ارمثنا يارمثنا  رف  رما رم ا قميه ، ا ر ا ارفنمافا ما  نتي  األثاثفل

  ارم ،يفرفنما ماائا األَاى كت  انارفنما ارم، يا فاه ما ار  مطتما  ال،اذه ارفنما اآلَا 
م اا ، ا ارفنما  ري نفما فماأت  الماما  ف،فه ار ،ف ،ائزا    ارم ،يف ند ارالفمفا ارمنطيي نفث يا 

 .(6) فث   في،ا مانا الا فمد ند مناء ار،متل ما ، اف
 
 

                                                           

 .9/23 :ار الا  رثفميف  (9)
 .2/962: ارممالض  رتمماا (2)
 .929ن :2000ارماذاي   –األميه  النرفف: ا. المان  ثاا  كارن ار ال   (3)
 يما مفاذا. 241: 9116  9مناء ار،متل ارفامفل  ا. م ما  ماثل كما ارتطفف  ااا ار ايي ط (4)
 .229ارتةل ارفامفل مفناذا يممناذا: (5)
 .269مناء ار،متل ارفامفل : (6)
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 السمية:عارض الحذف في الجملة  -أولً 

 السمية:حذف المسند إليه )المبتدأ( في الجملة  -1
    طد: في ثًً ًً،يف ذًًي ارممالًًار ري َمًًاف قًًاه ارارن ًًاي نًًد ارمفاضًًتل مًًفا  ًًيا ارمرمًًا اَالتًًف  

را ارفمًاش  :، ا ارثفيطدي  (1)ألا ارَما م ط ارفائاي ي مفالماذا     األير   يا ارم ،يف ارممالار
  ألا ار ،ف االثاع يالماف ي،رً  نًد ارَمًا ايا ارممالًار  ،ذ   ر  را األير  مار ،ف ذي ارَما

  ف ًيا    اثًما  يارممالًار   ارَما نف يا مفااا  ،اماا  ري م الما  يف يا ،متل مالنًيع رقثًام ا ، فالنيع 
 .(2)مفااا  

ا  قافنًًًل رفيفًًًل ري  ارفًًًل ر نًًً  كًًًا ارنطًًًي ،ًًًيارممالًًًار ري ارَمًًًا ففالاف مًًًا ار ًًً،ف  ،ا ي  
 رتمفن .من اذما ي اا ند ،ر  ن ن 

نارممالًار   ،متل مففًاي ال مًه ارفائًاي مم،ميك ًا:  اكتن را ارممالار يارَما (3)فميه اما فففش 
مفالمًًا ارفائًًاي يارَمًًا م ًًه ارفائًًاي نالمًًا من مًًا    رنًً  قًًا الي،ًًا قافنًًل رفيفًًل ري  ارفًًل الةنًًد كًًا 

 .طي من اذما نف ،ف را رال ا كتف  ارن
 :ًباوجو  مواطن حذف المبتدأ

  َمًا رممالًار م ً،يف كتً  رنًَّمانا )ار افن(   ارنف  ارممطيع  ر  ارانا ن ي: ماا  مزفا ار افن .9
 )ذي(. :ي،يما  المافاف

نزفًا يكمًاي   كمًايارا،ًه  يمًئة  زفًانفًن ارا،ًه  ن ًي:  يمئة ،ا  اا ارَما مَمير نفن  .2
 (4).ارا،ه ذي زفا ارفمااي: نفن ننمه  (َمااا رممالار م ،يف ي،يما  المافاف )ذي

الًد َمًا :  ند ،مالد ألنفتًا  نفًد ،ما  ند ارمثن ن ي ما   اف ارفااثدما  اا ارَما نف  ماف  .3
 .رممالار يا،  ار ،ف المافاف: فمفا ري قثن

 أن  ،مفال  رمما مماا   األمه:   ، ،مفهٌ  را ف يا ارَما ممااا  نائما  منا  ارففه ن ي  مماٌ  .2
 ،مفًًهٌ  مًًماٌ  نمفًًه:كًًاه  رًً  ارانًًا  أًًن  ،مًًفال  مًًماا   نمفًًه: ًً،ف ارففًًه رنفامًًل ارممًًاا كنًً  

 ،مفٌه. مماش مماٌ  نف :نارالمافا 

                                                           

األ ماف يارنيًائا نًد ارن ًي رلمًان ،ًاله ارًافا ارثًفيطد  ال مفًي: ا. كمًا ارفًاه ثًارن م ًان  مؤثثًل اراثًارل   (1)
 .3/904: 911  9مفاي   ط

 .904/ 3ارما،ا ارثامي:  (2)
 .9/12مفاي :  - اح ارمفمه  ما فففش  كارن ار ال  (3)
 .913ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (4)
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نًس،ا  ًاا  ً،ر  ن ًي   مانيكًا  ممالار ا ثن ارمانيع مفا   ثفما   فث ف،يز را فاا ا ثًن مفًاذا  .4
  م ً،يف)فًين( َمًاا  رممالًار  الفًا   مًارانا...   ي ثًفما فًينل  نميرً :  ي،يمًا  َما رممالار م ،يف 

 .(1)مأه ار،ش ذي فين   يارمفن :  فينل يارالمافا:  ثفما 
 :أهمهاو ف المبتدأ جوازًا حذمواطن 

 ، اف:كتف  يالةند كا ند ي،يا قافنل  ارفل الاه  .9
رننًًا  ي،رًً   م ًً،يف أفًًا ممًًا فًًاا نًًد ارتةًًل مفالمًًاا  كتًً  كنمًًا يا ًًا ذًًي ارَمًًا فمًًاا نفًً  ممالًًار 

ثًنااف  رً   نالمًا  ممفًاافي  فم ا رتفنما اريا ا را ف يا مففاا    م،مهنف ا  مًا المًافا اكالمًااف يا 
 ،متل.كنما هَا منيش ،ذنفا   ال  الال يا من ما 

نثًًياي َمًًا رممالًًار م ًًً،يف  (2)﴾ ُســوَرة  َأْنَزْلَناَهـــا ﴿":الفًًار يمًًا رمأتًًل ار ًً،ف رمافنًًل ار ًًًاه قيرًً  
 يرفة ذنا  رفي مالمان فاه كت  ارم ،يف ارمماا .  ذ،ف المافاف:

 ا ثالف ان:ند ،يا   .2
نًد ،متًل ار،ًيا  يمنً  قيرً   ارفناما ارم، ياي نًد ،متًل ا ثًالف ان فمًا ار ً،ف  أفًاا   اكالمااا  كت 

 ارالمافا ذد ناا.   (3)َنار  َحاِمَية  َوَما َأْدرَاَك َما ِهَيهْ : الفار 
 :،يا  ار اطمفا ناء  .3

َفِلَنْفِسـِه َوَمـْن َأَسـاَء َمْن َعِمـَل َصـاِلًحا  :ازا   ،ف ارممالار ن ي قير  الفًار ف أا ند ذ،ا ارميضا ،ي 
ثاءال  كتف ا  (4) َفَعَلْيَها  .ارالمافا: نفمت  رنفث  يا 

 ارميه:مفا  .2
ارَما ي ،ف ارممالار اكالمااا  كت  ارًارفه كتفً  مًا  يرثماء ، اف أا مفا ارميه يم الماال  ما رنفاه 

ياا  يقًًا  ،ًًائزنًًيع مًًا ار ًً،ف نًًد ارمطًًا ي ا ثًًالئناف يذًًي  ًً،ف  يذًًي  ارثًًاميارثًًفاي ارتفيًًد 
ـــين  الفًًًار :يمنًًً  قيرًًً    ار ًًًافن أفًًًاا  نًًًد ارمًًًاها  ِل ـــاُلوا َأَســـاِطيُر اأْلَوَّ (5)َوَق

  :ذًًً،ا ري ذًًًي  ارالمًًًافا
 (6)  ااي  ر  ارماها ار افن.  األيرفارثاطفا 

 

                                                           

 .913ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش: (1)
 .9ارنيا:  (2)
 .90 ارمااكل: (3)
 26: نمت  (4)

 .5الفرقان:  ) (5

 .910 – 971: ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش (6)
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 ليه )المبتدأ( في األصمعيات:إمواضع حذف المسند 
 :فميه َفاف ما نامل -9

ــــــــــــــل  إَذا ُضــــــــــــــِفزَ  ــــــــــــــهُ  َنِم  الِلجــــــــــــــاَم كأنَّ

 رُجـــــــــــــــل  ُينـــــــــــــــو ُه باليـــــــــــــــَديِن َســـــــــــــــليبُ   

   
ـــــــــــهُ  ـــــــــــِر الشـــــــــــياِه كأنَّ ـــــــــــى ُدْب  حـــــــــــام  عل

ــــــــــُه َمُصــــــــــبوبُ    ــــــــــْو جــــــــــدَّ َيســــــــــَحُل ُترَب  ل

   
َمـــــــــــــــُه الـــــــــــــــَدبوُر َمرَاتبـــــــــــــــاً   بـــــــــــــــرد  تَقحَّ

 ُملَقــــــــــــى َضـــــــــــــَواحي بيـــــــــــــنُهنَّ ُلُهـــــــــــــوبُ   

   
ــــــــــــِدما ــــــــــــنهُض ُمق ــــــــــــالكف  ي ــــــــــــع  ب  ُمتطل 

ـــــــــــــــهِ    ـــــــــــــــي َجرِي ـــــــــــــــاِبع  ف ـــــــــــــــوبُ  ُمَتت  َيعُب

   
 ربـــــــــــــُذ الجنـــــــــــــاِب إَذا تـــــــــــــ َب رجلُـــــــــــــهُ 

(1)فــــــــــــي وقِعَهــــــــــــا ولحاِقهــــــــــــا َتْجِنيــــــــــــب  
 

   
مفاث  يقا  ،ف ارمثنا ارف  )ارممالار( يارالمافا )ذ،ا نمه(   يار اكا ند األمفا  ارثاممل ففالَا  

 (.( )ذ،ا ماا( )ذ،ا مالطتا( )ذ،ا ام،)ذ،ا  انٍ 
 :يفميه كممل ما ثامي -2

ـــــــبِ حديـــــــُد الَطـــــــْرِف   والمْنكـــــــِب والُعرُقـــــــوِب والَكْع

  
(2)جــــــــواُد الشــــــــد  والتَّقريــــــــِب واإلحضــــــــاِر والَعقــــــــبِ 

 

   
 رف  )ارممالار( يارالمافا )ذي  افا ارطاف( ري )ذ،ا ،ياا ار ا(.  ،ف ارمثنا 

 فميه مار  ما  افن ار مااند:ي -3
ـــــــَق فـــــــي العـــــــْيِ  َتْرَحـــــــةً   ُمنعَّمـــــــة  لـــــــْم تْل

ـــــــَد    ـــــــق ُبْؤســـــــًا عْن (3)ذاَك فَتْجَزعـــــــاوَلـــــــْم تْل
 

   
  ،ف ارمثنا  رف )ارممالار( يارالمافا )ذد منفمل(.

  

                                                           

 . ما م ا)ار امه(.94-99. األمفا  اقن 21األممففا :  (1)
 . ما م ا)ار زج(.96  94.األمفا  اقن 29األممففا :  (2)
 . ما م ا)ارطيفه(.7. مف  اقن 63األممففا :  (3)
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 :ليه في األصمعيات هيإالمواضع التي ُحذف فيها المسند  باقيو 

 
الرقم 
 التسلسلي

 الصفحة البيت المقطوعة

9.  94 32 66 

2.  20 6 71 

3.  22 29 10 

2.  24 2 14 

4.  24 7 16 

6.  24 1 16 

7.  26 91 900 

1.  26 20 900 

1.  27 27 902 

90.  21 94 901 

99.  31 2 926 

92.  23 4 931 

93.  22 3 920 

92.  69 96 972 

94.  64 32 911 

96.  64 34 911 

97.  14 94 227 

91.  22 1 929 
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 السمية:حذف المسند )خبر المبتدأ( في الجملة 

 أهمها:لخبر وجوبًا في مواضع حذف ا

 ":خبر بعد "لولحذف ال .9
 ، ذد اارل كت  ا مالناع   ري  ،ف ارَما مفا ري  ا مالناكفل ألن  مفتين مممالض    ي ،  يل   نما

 يارماريه كت  ي،ياف ذي ارممالار.  ار،يا يارماريه كت  امالناك  ذي   ري،يا
نما   كمايزفا مانا ما   اان  ارمااا: ي،يارن ف   ند را   ري  زفٌا أل ام  كماا   :نس،ا قفه

 م ت . ي تير   مثافار،يا   يي،  رثا  ارم ،يفار ،ف رالففا 
 :ان المبتدأ نصًا صريحًا في القسمإذا ك .2

   رفما : ن ي  ماف ا  يرما ارممالار ارممثن م  نف،   ،ف َماف م اط  ين  قثما  
نما ي،   ،ف َماف ألا نف  ما ند َما ارممالار مفا  ما ثا   مفتيما  ري  ما  ين  يرفما اهلل. يا 

  ار ،فرن ف،    اهللنتي  اا ارممالار ند ارمثن مار ا  رةفا ارمثن ن ي: ك ا   مثافار،يا  
 نف ،ف  ألنفتاك ا اهلل  فماه:ي،ائز را   مارَماكتدَّ ك ا اهلل ألنفتا نفؤال   فماه:ن،ائز را 

نسن    ف فا  ال    اهللمَالف ك ا   كتف ، ا  رفما   ي رفما اهلل  م فا مارمثن  ألا  ارَما
 .،ائزفل ا ياآلَ  ار ،فر اذما يا،   ي،فه  مفن ما نفاي  كتف ف، ا ارممثن قمه ، ا ارمثن 

 المصاحبة:إذا كان بعد المبتدأ واو تدل على  .3
نما  اا ار ،ف ذنا يقفمال ي ه أي    ي،زاؤفي ه كمه   يارف  مير  رن   ألا ارياي   يا،ما  . يا 

ن ما رن  ري ،ئ  مما ميضا ارياي   ارمفن ما ي يا   م ايما مفاذا قاما ممان   ما   يما فن،ز 
  ف الاج  رف  ند ارتفي ما ارياي  ي ،ر   ارفائايفتف ا ند  ميه  يكت  مارن ال الق  ر  مزفا كتف ا 

  الةناء م ا كا األنفاها ثالةناء م ما كا ارَما منزرل   ثمفا   يرمأار  ند ا ث يمم يم ا ند
 .(1)ن ما را ار ،ف ذنا   زما   اا ذنا  زما  

 :خبرال سدت مسد الأن يكون المبتدأ مصدرًا وبعده ح .4
 ي   ارَماف،  ار ،ف ند ذ،ا ارميضا ألا ار اه ثا  مثا   َماا  يذد   المتا را ال يا 

يضامد   قائما  زفاا   قير ن: ضامديمأار    َماا  ألا ار اه   المتا را ال يا   ف يا ار ،ف ،ائزا  
ي  المتا ار اه را   (ي)ارفما يقائما  ري مثفئا   اه ما )زفا(  ذي: ضامدنارممالار   مثفئا  ارفما 

                                                           

انيًًًا:  ًًًاح ارالثًًً فه  مًًًا مارًًً   ال مفًًًي: ا. كمًًًا ارًًًا ما ارثًًًفا  ا.م مًًًا مًًًايش ارمَالًًًيا  ذ،ًًًا رتطماكًًًل  (1)
 .277-9/276يارن ا:
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 األَفش: ضامدزفاا   ،ا  اا قائما  يالمافاف  المافاف: ضامديارمفن  ارالان   ارضا فَما م ا كا 
 .(1)زفاا  ضام  قائما  

 جوازًا:حذف )المسند( خبر المبتدأ  -أولً 

 :(2)َما ارممالار ند مياضا رذم ا يف،يز  ،ف
ري ما  كنا ؟ري ما   اضا؟ما  ثائه:ند اإل،امل كا ثؤاه مً  ما   ري  رش  نس،ا ثنه  .9

ارَما اكالمااا   يف ،فنف، ا ارممالار   زفاٌ  فميه:نسا رتم،ف  را  قان؟ري ما  ارااا؟ند 
نف، ا كنماش   كناش ما را ر  را فميه زفا  اضا ري زفا   ارثؤاهكت  ، اف ند 

نسا  كنا ؟ري رف ن  نا،ا؟رف ن  ثائه:نس،ا ثنه   منشي ،ر  ا ثالف ان   ،ف.ار،متل مال 
 ار،متل.ش ررا ف، ا ارممالار نمط ري ف، ا ،ز  رتم،ف   ،ر 

 َماف:ند ارفطف كت  ممالار ، ا  .2
ما ،ا ، ا  ،متل م ينل ما ممالار    كطف كت  ارممالار نيفا ر  فما اإلَماا كن  أن   َي

يف،يز ار ،ف   قائنٌ رش   ،ر  يكمايٌ  :يارالمافا  يكمايٌ  قائنٌ  زفاٌ  ن ي:  مارَما ارثامي ،از  ،ن
 :(3)ار اكااأليه  ،ا كطف كتف  ممالار ، ا َماف  ميه ما 

 َنْحــــــــــــُن ِبَمــــــــــــا ِعْنــــــــــــَدَنا َوَأْنــــــــــــَت ِبَمــــــــــــا

ـــــــــــــــــرأي مختلـــــــــــــــــفُ    ـــــــــــــــــدك راض  وال  ِعْن

   
  

 ااٍض.رن   يذد:ارالارفل  يند ار،متل ياارم،  ارَمااه كتف    ااضيا المافاف:)ن ا( م ،يف نَما
ي اا ارَما كت  ك ة    ن ااش ،ا  اا ارممالار اثما  ميمي   ياقفا  مفا ذمزي اثالف ان  .3

 ارمفل.ارممالار ند 
يماح م، اف ند مياضا   ارماكايَما ند مياضا ال،مف ا ذ،ف ياا ند ارماها ار افن  ،ف اريقا 
َأْم َمْن ُهَو َقاِنت  َآَناَء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر  الفار :﴿يارَما م ،يف قير  ا ،اء منم  رَاى

 ف يا ري   ،ر  ما رفة  المافاف:يارَما م ،يف     ممالارا   مي  نال يا (4)﴾َرب هِ اْْلَِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة 
 ار انا.رما ذي قان  َفا رن ذ،ا  ارالمافا:

 
 
 

                                                           

 .913ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (1)
 .911ارما،ا ارثامي:  (2)
 ري رمفة ما ارَطفن  ما )ارمنثاح(. امائ ارمفة ارَزا،د ارمف  رفماي ما  (3)
 .1ارزما:  (4)
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 ارف،ائفل:مفا    ،ا    .2

  قتفهيار ،ف مفا  ،ا  ارثما.َا،  نس،ا  ن ي:  ارمفا،نييما ار ،ف ار،ائز ار ،ف مفا  ،ا 
ماف أام رن فاا ند ارماها ممالار مفا  ،ا     ير،ا  م ،يف. فا  َي

 .(2) ِهَي َبْيَضاء َفِإَذا ي   (1) َفِإَذا ِهَي َحيَّة  مير  الفار  : 

 الفعلية:في الجملة  والمسند إليهحذف المسند  -ثانيا

 :(3)(حذف المسند إليه )الفاعل

نائ   ي ،ر   رتففهألن   ار،زء مارنثمل   فماي ما  أفا ما رقياه ارن اي را ارفاكه   ف ،ف
نما فما  ،ن ا ما  يفايا رن ا  ياثن  ااارفاكه  يقا َارف ند ،ر    رنفار االثالالا ي  ال ،ف يا 
 فل:اآلالاريا ،ياز  ،ف ارفاكه رارفه ند ارمياضا نيارث فتد  ياما مضاءار ثائد 
ِبِهْم  :﴿ َأْسِمعْ ر  نيفا فاه كتف  ن ي قير  الفار ناكه )رنفه( ند ارالف،   ،ا المان  .1

َوَأْبِصرْ 
(4) 

.  مأه: ثلا يي م  ياي ،ف ارفاكه نف    ارفاكهكنا  ثناا ارففه  ر  نائ   .2  ارمف ل
نتفي )ذنا( ار،ش ففا  ناكال  رفة   ذناما قان     ن ي:كنا  قامل ارماه ممان ارفاكه  .3

مارفه ارالزان ارال، فا ند ارففه ا ن   ذناما قان ر ا     ار الن: ، رمه   ارال مفي ،ر  كنا 
 ارالننفث. يا ارفاكه مؤنأا   مفمد 

(  ،ا االمه م ا  ما   .4  ارفاكه. فث ال ف ا كا ارفمه ند   ارزائايناكه )قهَّ ي أاي يطاهي
قامل ارمضاف  رف   .5   االثاكا  كاف ثفميف  ما ار ،ف  يقا  ممام كنا  ،ف ارمضاف يا 

 ياألمه:  مني نالا فطؤذن ارطافي    ن ي: فث ففمه ارففه ند ارتفي   ند ارمفن  
  ممام  يرقفن ارمضاف  رف  (ارفاكه ند ارمفن  يذي )رذهن ،ف   ارطافيفطؤذن رذه 

 ناكال  ند ارتفي.
 ار اكا:ن ي قيه  :مفمت   ،ا رقفن ممان ارفاكه  اهٌ  .6

 كـــــــــــــــــــــــرة  ُضـــــــــــــــــــــــِرَبْت بصـــــــــــــــــــــــوالجة  

(5)فتلق فهـــــــــــــــــــــــا رُجــــــــــــــــــــــــل  رجــــــــــــــــــــــــلُ   
 

   
                                                           

 .20ط :  (1)
 .901األكااف:  (2)
 .923-922ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (3)
 .31: مافن (4)
 رن رقف كت  قائت . (5)
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 ارمفمًًًًًًتل.أًًًًًًن  ًًًًً،ف ارفاكًًًًًًه ينامًًًًًً  كنًًًًً  ار ًًًًًًاه   ا،ًًًًًال   نالتمف ًًًًًا ارنًًًًًًاة ا،ًًًًًًال   ار ًًًًًًالن:رمًًًًًه 
 

َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَبِإ اْلُمْرَسِلينَ  اثالةناء ممفال  كن  ند قير  الفار :ياا  ،ف ارفاكه يقا 
(1) 

ي ما ما ذ،ا ارالمافا كنا ما فاى    دء يذي:ن ،ف ارفاكه   ما نمن ارماثتفا  دء نارالمافا:
ألا   رنث  ند ارا رل كت  ارمفن  يذي  يذي ارش ار،م يا  اإلف،ا كان ،ياز زفااي  ما  ند 

  اإلف،ا رما ما فاى ،ياز زفااي   ما   ند   ار افن،مفا رنماء ارماثتفا رن المر ند ارماها 
 .(2)نارفاكه ذي   نمن  

  :حذف المسند )الفعل(

فاا ند ارتةل  ،ف ارففه ند مفض ارمياضا  فث ف يا  ،ن  ،ائزا    يا،ما  ممفن  را  ي اا 
  ذ،ا  ممير :كما ثفميف  كا ار ،ف ار،ائز  يقا  ن يفا  ارففه ارمماا المم  مف  ار،متل م ف ل 
 .(3)ما  فضما نف  ارففه ارمثالفمه  ي ااف  

ينال ي   ارم ،يفيذ،ا ار ،ف ،ائز ند  ه ميضا ار  نف  ارمافنل ارتفيفل ري ار ارفل كت  
 فل:اآلالاطاااف ند ارمياضا 

 ا ثالف ان:ند ،يا   -9
 فث  ،ف ارففه ما ارمففيه م  ما ار،متل ارأانفل  (4) َفاتَُّقون ِعَبادِ  َيا  الفار :من  قير  ي 
 َتم ن اهلل . :ارالمافاي 

يار ،ف  أفاا  ما ففالاش مفض كناما ،متل ،يا  ا ثالف ان اكالمااا  كت  ارمافنل ارتفيفل ند 
 ،ا  ان   يقا ال ،ف ار،متل  ت ا  ،يازا  ر انا  ر  ،ر  ند  ،ف ارممالار ري ارَما يقا   ارثؤاه

 .ر،ه( –مت   –   –)نفن  اإل،امل م اف ما ر اف ار،يا 

مماء  -2  ارَما: ،ف   اا  ما اثم ا يا 

اا  نَفا َف يذي  ،ف مطاا ممفة مفا   ا  ي  ري  ار اطفالفا ن ي   ارناة م،زفيا منكمار ن  ا  
ا  اا  ن ا   ارالمافا ا  اا كمت ن  اا  يا   ن،زاؤذن  ا.:  ا  اا كمت ن َفاا  ن،زاؤذن َفا يا 

 

                                                           

  .32األنفان:  (1)
 .923ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش: (2)
 .9/241: رثفميف ار الا  يانيا:  .232-233ارما،ا ارثامي: (3)
 .31 ارزما: (4)
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 ارميه: ،ف نفه  -3

اثًًالةناء مًً، ا ارممًًيه طتمًًا  رالَالمًًاا    رًًخف ًً،ف نفًًه ارمًًيه ارًً،ش فمًًاا ممًًاه ري فميرًًيا . . . 
ا ي   ًاج   ي،رًً  كتًًد ارفااثًد مننً    مًًا  ًافث ارم ًً يمًًف  رمًيير أاالً    كتفًً  يريضًيح ارا رًل
ثًالن  : فميرًياارالمًافاي     (1)  َساَلم  َعَلـْيُكم.وَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكل  َباب  َواْلَماَلِئَكُة َيْدُخلُ : ن ي قير  الفار 

 .كتف ن
ــْل ِمنَّــا  :يمأتًً  قيرًً  الفًًار  ْســَماِعيُل َربََّنــا َتَقبَّ ْذ َيْرَفــُع ِإْبــرَاِهيُم اْلَقَواِعــَد ِمــَن اْلَبْيــِت َواِل َواِل

 :ارالمًًافاي  (2)
 . يرمأتال  ند ارماها  أفاي  فمي ا امنا

 ما رل اثالةناء  ارمال تني)ا، ا( ما ناكت    ارمَاط )ا، ا( ما ناكت   ف ارففهياا  ، -2
ذِ :  ير   ياذا ند ارماها ار افن من ا قير  الفار  ارممانا ارممل ري ار افث يا رل ارم، يا م  َواِل

ْذ َصَرْفَنا ِإَلْيَك   :يقير   (3) اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمهِ  ارالمافا  (4)"َنَفرًا ِمَن اْلِجن  َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرَآنَ َواِل
َواْذُكْر َأَخا َعاد  ِإْذ َأْنَذَر   ارالمافا م  ند ن ي قير  الفار  :مارفه   نف ما ي ند ن يذما: يا، ا  ،

 .(6) َواْذُكُروا ِإْذ َأْنُتْم َقِليل  ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اأْلَْرضِ   :يقير    (5) َقْوَمهُ 

 ليه في )الجملة الفعلية( في األصمعيات:إمواضع حذف المسند والمسند 
 قيه ارثميءه رَي ثففل: -9

 لــــــيَس ُيعطــــــي الَقــــــويُّ فضــــــاًل ِمــــــَن الــــــِرزْ 

(7)ِق ول ُيحـــــــــــــَرُم الضـــــــــــــعيُف الَخِتيـــــــــــــتُ   
 

   
 ي )ف ان( يثا م ان  نائ  ارفاكه.  فث  ،ف ارفاكه ند قير  )ففط (

 قيه رك   ماذتل: -2
 أرَض ولــــــْم يســــــَمْع بَهــــــا َأَحــــــد  لــــــْم تــــــَر 

(8)إل بَهــــــا ِمــــــْن َبــــــَوادي َوقِعــــــِه َأَثــــــرُ   
 

   
( يثا م ان  نائ  ارفاكه )راض(  . فث  ،ف ارفاكه ند قير )اللاي

                                                           

 .22- 23اراكا: (1)
 .927ارمماي: (2)
 .60ارمماي:  (3)
 .21األ ماف:  (4)
 .29األ ماف:  (5)
 .24األنفاه:  (6)
 ارَالف : ارَثفة ما  ه  دء. . ما م ا)ارَففف(.96. ارمف  اقن 16األممففا :  (7)
 (. )ارمثفط . ما م ا92. ارمف  اقن   10ففا : ماألم (8)
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 قيه اافا ما ارممل: -3
 وُيخـــــِرُن ِمنـــــُه صـــــرُة القـــــوِم ِمصـــــَدقاً 

(1)وطــــــُوُل الُســــــَرى ُدر يَّ َعْضــــــب  ُمَهنَّــــــدِ   
 

   
         .(ماي) ارفاكه نائ  م ان  يثا( فَاج)قير  ند ارفاكه  ،ف  فث

 :(2)قيه كتماء ما راقن -2
ن ـــــــــي َلصـــــــــاِدق    فـــــــــَواِد َمـــــــــا َأْدِري واِل

ـــــْن َخَمـــــر  َيـــــْأِتي الط ـــــالَل أم َأتََّخـــــمْ    (3)أِم
 

   
 ارففه يارفاكه مفا ارمثن.  ،ف  فث

 قيه قفة ما ارَطفن: -4
ــــــــــــــــــــُع آثاَرَهــــــــــــــــــــا إَذا اْخُتَلَجــــــــــــــــــــتْ   يتَب

(4)َعِبـــــــــــــيط  ُعُروقُــــــــــــُه َتكـــــــــــــفُ ُســــــــــــْخن    
 

   
 .(ثَا) ارفاكه نائ  م ان  يثا( اَالت، ) قير  ند ارفاكه  ،ف  فث

  
 
 
 
     

  

                                                           

 .ما م ا)ار امه(.26. مف  اقن 990األممففا :  (1)
  مف،ًًًًن 367-362 /2انيًًًًا: ارَزانًًًًل  ًًًًاكا ،ًًًًاذتد  ًًًًاا مفامًًًًا ا رتنفمًًًًاا مًًًًا ارمنًًًً،ا. كتمًًًًاء مًًًًا راقًًًًن: (2)

 .302:اندارمازم
 (.هارطيف)م ا ما .99: اقن مف . 941: ألممففا ا (3)
 . ما م ا )ارمنثاح(.27. مف  اقن911األممففا : (4)
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  املبحث الثالث
 عارض احلذف يف العناصر 

 إلسناديةاغري 
 حذف املفعول به .9

 حذف التمييز .2

 حذف احلال .3

 حذف املوصوف .2

 حذف حرف النداء .4

 حذف مجلة جواب الشرط .6

 اجلملة من اجلار واجملرورحذف شبه  .7

 حذف حرف اجلر .1

 حذف املضاف .1

 حذف املضاف إليه .90
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 المبحث الثالث 
 عارض الحذف في العناصر غير اإلسنادية

 به:حذف المفعول  -1

: ألن  نضتل نف،يز رما قاه  مطتما   فماي ما ياذا  الن مفين ارن اي را ارمففيه م  ف،يز  ،ن 
 .(1)را فميه: ركطف ل   ااذما  زفاا   قاه: ركطف ل  يرما  ضام ل را فميه:   زفاا   ضام ل 

 : ر ،ف ارمففيه م  ضاماا (2)إلمان ارزا  دفميه ا
 مير   م ؛تفي يفماا ند  ه ميضا ما ف  رارفهرا ف يا مممياا  ما ار ،ف نفنيش  :أحدهما
 فافاف.رش   (3) َفعَّال  ِلَما ُيِريد  الفار :

 اااير  كنا  ؛ ي،زَّه ارففه ارمالفاش منزرل ارمامار  ف يا ارمففيه مممياا  رمال ؛ يفن وثانيهما:
نال فل، ا   ارففه ما فنث  ارفاكه كنا مناء   منثفا  ؛ ي،فه ارم ،يف نثفا  يقيع نفة ارففه نمط

 الفففن .؛ ألا ارففه   فااش مالفا    فا رن   زن ارأمي  كمال  رميضيع  ه نفهٍ ’ ي  فلماقا  ارمففيه
يقير    (4)َل َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الر َعاُء َوَأُبوَنا َشْيخ  َكِبير الفار :يما رمأتل ذ،ا اراا  قير  

َفَسَقى َلُهَما  الفار :
(5). 

  يةاْلتويرد حذف المفعول اختصارًا بكثرة في المواضع: 
يمن ا ارمفاا مفا اإلم ان  ما ند مففيه ارم فئل ثفاي ار اط  ياإلاااي ندمففيه ارم فئل . 9

َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصارِِهمْ  َوَلْو َشاَء اللَّهُ  الفار : مير    ف، اين   ف اايا  نسن ن  ياإلاااي
(6). 

َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى  هاللَّ َوَلْو َشاَء  ﴿ يقير  الفار : 
ارم فئل ار  مل ند  أاي  ،ف مففيه  (7)

ي  ارم فئل ند ااا  ان  اإل ار،يا ؛ ير،ر    مأفتل ارمثالتزمل رمضميا ار،يا    فم ا را ال يا 

                                                           

 .911ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (1)
 يما مفاذا. 3/962 ارماها:ارماذاا ند كتين  (2)
 .96 ارمايج: (3)
 .23 ارممر: (4)
 .22 ارممر: (5)
 .20ارمماي : (6)
 .34األنفان:  (7)
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نسن  فَالتف ارمفن  م ث   ارم فئل؛يفنمةد را فم ه ند المافا مففيه   ،ياز اطااا  ،ف مففير ا
 .(1)ارالمافا

 الصلة:عائد جملة . 2

    يمن  قير  ند ،متل ارمتلف أا  ،ف ارضمفا ارفائا كت  ا ثن ارميميه ارياقا مففي   م  
ي ،ر  قير    يذي مففيه م  ي ،ف ارفائا  : مفأ انارالماف  (2)َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اللَُّه َرُسولً  :الفار 
 : َتمال  .ارالمافا  (3) َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا: الفار 

 ن   (4)ي ،ف ارفائا ارمنمي  مففي   م  ند ،متل ارمتل  أفا  ال  قاه نف  ما    كاا  ارماها
 أكثر من أن أحصيه لك "  "

 :عائد جملة الصفة. 3

ار ،ف ند ذ،ا ير ا    ،ا يقا ارفائا ار،ش فامط ،متل ارمفل مارميميف مففي   م  ،از  ،ن 
ي ياياف ند ارماها ار افن   ارَار م،متل ارمتل ارثاميند ارتةل ما ارميضا ارميضا رقه ياياا  
ْلَناهُ يمأار  قير  الفار  :   م، ياا  ذي ارةار  َوَلَقْد ِجْئَناُهْم ِبِكتَاب  َفصَّ

مفل   ن،متل نمتناف (5)
يما ياياف م ،ينا  قير  الفار :   يذي م، يا ند اآلفل  يار اء ذد ارفائا ارمنمي   رت الا 

 َواتَُّقوا َيْوًما َل َتْجِزي َنْفس  َعْن َنْفس  َشْيًئا
:   ال،زى يارالمافا  مفل رتفين  ن،متل :   ال،زى (6)

ميف  ي مملثاليمياح* : اكايمأار  قيه ار  نف  ميا  ئ  ي  *يي

 .(7)ف ارفائا ارمنمي  ما ،متل ارمفل ن ،   مفال  دء: يما  اارالماف
 :الخبر لعائد على المبتدأ من جملةا. 4

مفا را ار ،ف ند ذ،ا    ،ا يقا ارضمفا ار،ش فامط ،متل ارَما مارممالار منميما  ،از  ،ن 
 مانا يمن  قااءي اما كاما   ي ه يكا اهلل ار ثن     ارميضا رقه ياياا  ما ارميضففا ارثاممفا

: يارالمافا   ،ف من  ارضمفا ارفائا ارمنمي  مففي   م   َما (يكا)ي،متل   ن ي ممالار ( ه)
                                                           

 .يما مفاذا 967ارماذاا ند كتين ارماها: انيا:  (1)
 .29ارفاقاا:  (2)
 .99ارماأا:  (3)
 ارماها ار افن ذي: م د ارافا اايفش. ( ما   اكاا 2)
 42األكااف:  (5)
 .923ارمماي:  (6)
 .202-203انيا: ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش: (7)
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يارَما ،متل   رمث      نأي  ممالار (1)ثوب  أجر*فثوب  لبسُت و *: يند قيه ار اكا  يكاف
 .(2): أي  ر،اارفائا ارمنمي  ي ،ر  ارالمافا ندن ،ف   رمثال  :يارالمافا

 :معناهبعد نفي العلم وما في . 5

يففالمًا ار ً،ف كتً  ، ًا ارًارفه   ف ،ف ارمففيه م   أفاا   ،ا يقا مفا نفه فففًا ارفتًن مثًميقا  منفًد
ثًؤاه ف ً،ف  ا:     رااش  نًد اإل،امًل كًنفًد قًير ن  رفي ثامي ري ند ثؤاهكت  ارمففيه م  ند 

 ن ًن ر   : ﴿ينًد  فًا اإل،امًل  ميرً  الفًار   ري ن ًيف  :   رااش ارمثًئيه كنً يه م  يارالمًافاارمفف
 (4)ارمففيرفا يارالمافا:   ففتميا رن ن ارثف اء،ف ما فثا كا    (3)ذن ارثف اء ير ا   ففتميا ﴾

رش مًا  (5)﴾يـل إذا سـجى. مـا ودعـك ربـك ومـا قلـىوالضـحى . واللن ًي : ﴿  ومنها رعاية الفاصلة
 .( 6)ألا نيامه اآلى كت  األرف  ن ،ف ارمففيه  قال 

ــا ِلْلَحــق   َأَتُقوُلــونَ  ُموَســى َقــالَ  :﴿قيرًً  الفًًار  ن ًًي يمًا  افمًً   ًً،ف ارممًًيه يممًًاء ارمًًيه  َجــاَءُكمْ  َلمَّ
فــأما مـن ﴿ يف،يز  ،ف مففيرد ركط  ن ًي:  ﴾ رش ذي ث ا مارفه ﴿رث ا ذ،ا (7)﴾َهَذا  َأِسْحر  
 (8) ﴾أعطى

   :حذف المفعول به في األصمعياتمواضع 
 :(9)ارةنيشقيه  ف  ما ثفا . 9

ـــــَدى ـــــى النَّ ـــــُب ِإَل ـــــْن ُيِجي ـــــا َم ـــــا: َي  َوَداع  َدَع

(10)ِعْنـــــــــَد َذاَك ُمِجيـــــــــبُ  َفَلـــــــــْم َيْســـــــــَتِجْبهُ   
 

   

                                                           

 ارممفاي ذ،ف يريه ي فاذما  ارضمد  يارمفضه ار فماند  كماي رمي ر  رأمال ا ارمفة رمائ قمفاي ما ارمف  ذ،ا(1)
 .9/291.انيا:  اح اما كمفه:رنا رند ارمين فاكد      ارفاماش امنل   يرمف  :قير 
 .202- 203انيا: ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (2)
 .93ارمماي: (3)
 .204انيا: ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش: (4)
 .3-9ارض  :  (5)
 .967ارماذاا ند كتين ارماها:  (6)
 .77فينة: (7)
 .4ارتفه: (8)
  ثالمد  ثمد  ف  األمأاه؛ ر أاي ما ند  فاف ما األمأاه  ،فت  اما ثالن ند(  ف  ما ثفا ارةنيش:  اكا 9)

 .740  ياألَالفاافا: 44طممل رم ا  ارمااأد ما ار،اذتفا. انيا: ،م اي ر فاا ارفا :
 . ما م ا)ارطيفه(.92.مف  اقن:16األممففا :  (10)



 

  44 
 

 رش ف،ف  م،ف  ن ،ف ارمففيه م  ري،يا ارفه كتف  ما ارثفاي.

 :(1)ا ار،ففدقيه األثف. 2
ـــــــــــــا وُمَســـــــــــــاِلًما ـــــــــــــَت ُمحاِرًب َذا َرَأْي  واِل

ـــــَد المحـــــارِب َمـــــْن َبَغـــــى   (2)فْلَيْبِغِنـــــي ِعْن
 

   
 يزا ارمف  ار فاش. يرماكاي  ن ،ف ارمففيه م  را رل ما المان كتف   رش مةاذن

 :(3)قيه كتماء ما األاقن. 3
ــــــــِحيفةً  ــــــــِئن  َص ــــــــَدين  ُمطم  أخــــــــْذُت ل

ـــلَّ َمـــْن جـــاَر أْو َظَلـــم   ـــُت فيَهـــا ُك (4)وحاَلْف
 

   
 .فيه م  مااكاي ريزا ارمف  ار فاشن ،ف ارمف  رش يتن ر ا ا

 قيه قفة ما ار طفن:. 2
ـــــــوا ـــــــذي َعِلُم ـــــــد ُموا الَّ ـــــــْو َق ـــــــا ول  إنَّ

ـــــــــــا    ـــــــــــفأكباُدَن ـــــــــــْم َتِج ـــــــــــْن َوَراِئِه (5)ِم
 

   
  ،ف ارمففيه م  مفا ،متل ارمتل.

 قيه كتماء اما األاقن:. 4
ـــــــي َلصـــــــاِدق   ن   فـــــــَواِد َمـــــــا َأْدِري واِل

ـــــالَل أم َأتََّخـــــمْ    ـــــر  َيـــــْأِتي الط  ـــــْن َخَم (6)أِم
 

   
 .رااش(ي ،ف ارمففيه م   فئ ا مفا نفه فففا ارفتن مثميق ا منفد )ما   رش ما رااش  فئ ا

 

 

 

                                                           

ار،ففًًد  يف نًً  رمًًا  مًًااا. يذًًي  ًًاكا األثًًفا ار،ففًًد: األثًًفا ذًًي رمًً  رًً   ياثًًم  ماأًًا مًًا رمًًد  مًًااا  (1)
 .920انيا: األممففا :،اذتد.

 . ما م ا)ار امه(.92.مف  اقن:922األممففا :  (2)
كتمًًاء مًًا األاقًًن مًًا كًًيف:  ًًاكا ،ًًاذتد كامًًا ارمتًً  ارنفمًًاا مًًا ارمنًً،ا  ي ًًاا ارنفمًًاا قًًا ر مًً   م ًًا   (3)

نيأ  كتف  كتماء ن،م    ن مه  ر  ارنفماا  نتما يقف مفا فاف  رن اف قمفاي  ذ،ا ارمف  ر ا رمفاال ا. انيا:  الا  
زانل ارمةاااش:9/960  ي اح رمفا  ارمةند:202  يمف،ن ار فااء: 204ا َالفاافا:  .9/222  َي

 .ما م ا)ار امه(.97. مف  اقن: 941األممففا :  (4)
 . ما م ا)ارمنثاح(.29.مف  اقن: 911األممففا :  (5)
 . ما م ا)ارطيفه(.   99. مف  اقن: 941األممففا :  (6)
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 وباقي المواضع التي حذف فيها المفعول به في األصمعيات :

الرقم 
 الصفحة البيت المقطوعة التسلسلي

9-  39 9 996 

2-  22 3 920 

3-  22 1 929 

2-  22 21 923 

4-  22 21 923 

6-  44 9 947 

7-  60 2 970 

1-  60 9 970 

1-  60 1 979 

90- 60 1 979 

99- 69 22 974 

 

 :حذف التمييز -2

 ي اا  ار فه ياريزا يارمثا ل يما ف م  ا  ر  المففزاألرفاي ارمم مل ما األكااا ي الاج ال    
نس،ا كتن ما ارماائا ممفز ذ،ف ارمم ما    ارمم نيف، ا ارالمففز كااي مفا ا ثن   فيضا  م ام ا

 اإل،املد ك ايا ري أالأيا ري رامفيا ري ن ي ،ر  ن: كناش ي،ر  ن ي  ،از ، اذا ايا المففز
 فث ف ،ف   : متغ نالا ما ارفما ثمففا ري أمانفاري ن ي قير ن   ن  الاما  كنا   :نهفث كما

 .(1)ري كاما  ( ر،اش ارفااي كت   ثام  مارثنفا ارالمففز يذي )ثنل  

                                                           

 .223ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (1)
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َيُكْن ِمْنُكْم إن : ﴿ يقير  الفار  (2)﴾َعَلْيَها ِتْسَعَة َعَشرَ : ﴿ ن ي قير  الفار  (1)ي ،ف ارالمففز
 .(3)﴾ َصاِبُرونَ ِعْشُروَن 

 :مواضع حذف التمييز في األصمعيات

 :(4)قيه ث فن ما يأفه ارافا د. 9
 َوَمــــــــــاَذا َيــــــــــدَِّري الشُّــــــــــَعَراُء ِمن ــــــــــي

(5)َوَقــــــــــْد َجــــــــــاَوْزُت َرْأَس اأَلْرَبِعــــــــــينِ   
 

   
 .ي ،ف را رل  ما قمت  كتف  ند قير   ارة األامففا   رامففا ثنل :يارالمافا

ا:. 2  يقير  رفض 
 َأخـــــــــو َخْمِســـــــــيَن ُمْجَتِمـــــــــع  َأُشـــــــــد ي

ــــــــــــَذِني ُمــــــــــــَداَواَرُة الشُّــــــــــــُئونِ    (6)وَنجَّ
 

   
  ي ،ف ارالمففز ثنل  را رل ما قمت  كتف .  َمثفا ثنل :رش
 :(7)قيه ار اكا ارممزي ارفماش. 3

ــــى التقـــــى مـــــن نســـــوِعها  َوَقـــــْد َضـــــَمرْت حتـ 

 ُعــــــرًى ذي ثــــــالث  لــــــم تكــــــْن قبــــــُل تلتقــــــي  

   
 ارياقا مفا أالث . ،ف ارالمففز 

 قيه ار اكا كما اهلل ما كنمل:
 ُتَعل ــــــُق أضــــــغاَث الَحشــــــيِ  ُغواُتهــــــا

ـــــر  ُمَراُدهـــــا   ـــــَد ِعْش ـــــس  بع ـــــَقى ِلِخْم (8)وُتْس
 

   
 يك ا ثنيا .: َمة ثنيا  يارالمافا

 

                                                           

 .219مةند ارتمف : (1)
 .30ارماأا:  (2)
 .64 نفاه: ا (3)
نًد ارطممًل ارأارأًل مًا ا ثًالمفا  يقًاه كن :  ًافف   اكا مَضان  ،فت  اما ثالن ث فن ما يأفه ارافا د: (4)

  يار فا يار فااء: 476-2/479ثالن   اكا َنافز  انيا: طمما  ن يه ار فااء:ر،اذتفل ياإلم  يا األما ند ا
 .9/202  يارَزانل:2/623
   ما م ا) اريانا(.6اقن:  مف  91األممففا :  (5)
   ما م ا) اريانا(.7  مف  اقن:91األممففا :  (6)
مًا رثًيا  يذًي امًا اًَ  ارمأمً  ارفمًاش   ًاكا ،ًاذتد  كامًا ارنفمًاا  ي ارفماش: ذي  اة ما ن ًااارممز  (7)

  يمف،ًًن ار ًًفااء: 9/272انيًًا: طممًًا  ن ًًيه ار ًًفااء:  متًً  ار فًًاي  ،فتًً  امًًا ثًًالن نًًد طممًًل  ًًفااء ارم ًًافا.
 . 4/927  ي اح رمفا  ارمةند:214

   ما م ا) ارطيفه(.1ف  اقن  م226األممففا :  (8)
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 :حذف الحال -3
َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن َواْلَماَلِئَكُة  :قير  الفار ما فاا ،ر   ،ا  اا قي   ر ن  كا ارمميه ن ي  ر أا

ْذ َيْرَفُع ِإْبرَاهِ :﴿يمأت   قائتفا ،ر  :رش(1) ُكل  َباب  * َساَلم  َعَلْيُكم ْسَماِعيُل  يُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيتِ َواِل َواِل
َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا

ثماكفه فميهرش ي   رم ،يف َمايرا ارميه ا  ف المه را ارياي رت اهي (2)  .(3)ا 
 

ي،ر  را ارةاض نف ا  نما ذي الي فا    ا  ،ن    ف ثا:  (4)فميه اما ،نديند  ،ف ار اه 
 نمفض . ألن  ضا ارةاض ي   ا  ئي م  ار ،فما طافم  طافي ارالي فا  في   ارَما م ا

 .ذف فيه الحالحُ  اموضعً لم أجد صمعيات من خالل استقراء ديوان األو  
 :الموصوفحذف  -4
 :فااط   اإلمان ارزا  د ند  ،ف ارميميف  الاطف

ن  ارمفل كامل ؛ نمال   اارميميف؛  ال  ف مه ارفتن مارميميفم:  يا ارمفل َامل ر اذما
 .امالنا  ،ف ارميميف

َواللَُّه  :الفار  مير    رالفتي  اض ارثفاي  ل ما  فث ذدف: را ففالما كت  م،اا ارمارأاند
نسا ا كالماا ند ثفاي ارميه كت  م،اا ارمفل  (6)َواللَُّه َعِليم  ِبالظَّاِلِمينَ  (5)  َعِليم  ِباْلُمتَِّقينَ 

 .(7) اض ارميه ما ارماح ري ار،ن م ارالفتي 
قامل ارمفل ممام  يذي  أفا ما ار فا م فث   ال اا الَتي   ي فاا ند ارتةل  ،ف ارميميف يا 

 :اي طيفتل  ما ند قيه  ف  ما زذفامن  قمف
 ُســـــــــَعاُد َغـــــــــَداَة الَبـــــــــْيِن ِإْذ َرَحُلـــــــــواَوَمـــــــــا 

  
 (8)ِإلَّ َأَغـــــــنُّ َغِضـــــــيُض الطَّـــــــْرِف َمْكُحـــــــولُ 

   

                                                           

 .22 -23اراكا:  (1)
 .927ارمماي:  (2)
  .2/210مةند ارتمف : (3)
 .2/310ارَمائر:  (4)
 .994: هه كمااا (5)
 .14: ارمماي (6)
 .3/942ارماذاا ند كتين ارماها:  (7)
مفًًاي   -افًًياا  فًً  مًًا زذفًًا  مًًنف : اإلمًًان رمًًد ثًًففا ار ثًًا مًًا ار ثًًفا ارفثًً اش  ااا ار الًًا  ارفامًًد (8)
  .27: 9112  9ط
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يقاه  (1) ،ف ارميميف يرقان ارمفل ممام ن   ( مفل رميميف م ،يف المافاف )يمد(نمير  )ر ا
  :ث فن

ـــــــــــا ُع الثََّناَي ـــــــــــالَّ ـــــــــــاَل وَط ـــــــــــُن َج ـــــــــــا اب  َأَن

(2)مَتـــــــــــى أَضـــــــــــِع الِعماَمـــــــــــَة َتعِرُفـــــــــــوني  
 

   
تنٌ م  د كت  رن  منميه ما ن ي قير  :  زفا   رنا اما ا،ه ،ال األميا :قفه المافاف يقفه : ،ال كي

 .(3)  ما قير  ،ال زفا  ،ال   نف يا ،متل

 :مواضع حذف الموصوف في األصمعيات

ا قاه. 1 يييل ما ارييا   :كلا 
 وِد ُصــــــــــــعُلوك  صــــــــــــفيَحُة وجِهــــــــــــهِ 

ركضـــــوِء شـــــهاِب القـــــاِبِس    ـــــو  (4)الُمَتن
 

   
 ا،ه مفتي   فث  ،ف ارميميف)ا،ه( يرقان ارمفل ممام . :يارالمافا

 قاه ارمنَه ارف  اش:. 2
ـــــــــــــــــــــــــُأَواِر حـــــــــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــــــــَواِرس  َك  َوَف

(5)النَّـــــــــــــــــــــاِر َأْحـــــــــــــــــــــاَلِس الـــــــــــــــــــــذُُّكورِ   
 

   
  ،ف ارميميف يرقان ارمفل ر الة ار، يا ممام .  ذن ر الة ار، يا :افايارالم

ه ار  ناندرملي  قاه. 3  :ارفيض 
 وُمســــتلِحم  َيخَشــــى اللحــــاَق وقــــْد َتَلــــى

ــــاِتر   ــــُه الجــــرُي ف ــــْد منَّ ــــِه ُمبطــــيء  ق (6)ب
 

   
 ذي ممطدء م   ،ف ارميميف يماح مارمفل ممطدء. :يارالمافا

  

                                                           

 .294ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (1)
 . ما م ا ) اريانا(.9.مف  اقن: 97ألممففا : ا (2)
 .212ا كااف : مةند ارتمف  كا  الا   (3)
 .ما م ا) ارطيفه(.2. مف  اقن: 47ا ممففا :  (4)
 . ما م ا) مانه ار امه(.4. مف  اقن: 41األممففا :  (5)
 . ما م ا) ارطيفه(.9. مف  اقن:77األممففا : ( 6)
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 صمعيات:مواضع حذف الموصوف في األ وباقي
 

الرقم 
 الصفحة البيت المقطوعة  التسلسلي

9-  3 1 20 

2-  4 1 20 

3-  1 1 20 

2-  1 1 20 

4-   2  20 77 

6-  2 20 77 

7-  6 20 71 

1-  1 29 10 

1-  6 23 14 

90-  90 23 16 

99-  96 22 10 

92-  97 22 10 

93-  20 22 10 

92-  29 22 10 

94-  2 24 14 

96-  1 26 11 

97-  1 26 11 

91-  90 26 11 
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الرقم 
 الصفحة البيت المقطوعة  التسلسلي

91-  97 26 11 

20-  91 26 900 

29-  20 26 900 

22-  22 27 902 

23-  26 27 902 

22-  92 21 901 

24-  94 21 901 

26-  93 21 901 

27-  24 21 901 

21-  3 41 962 

21-  2 64 916 

30-  1 64 916 

39-  91 64 917 

32-  29 64 917 

33-  32 64 911 

32-  34 64 911 

34-  31 64 911 

36-  31 64 911 

37-  1 61 917 

31-  6 73 290 
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الرقم 
 الصفحة البيت المقطوعة  التسلسلي

31-  90 76 293 

20-  1 220 22 

29-  99 12 224 

22-  92 12 224 

23-  92 12 224 

22-  94 12 224 

24-  6 11 239 

26-  36 19 223 

27-  37 19 223 

21-  3 41 962 

21-  92 2 23 

40-  97 2 23 

49-  91 2 22 

 :حذف حرف النداء -5
 .رقمه   ال : فا زفا رل ارماائا كتف  نفماه ند مأهف،يز  ،ف  اف ارنااء ا الفاء م

َربََّنا َل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا ي   (1)ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا:   يمن  قير  الفار  رقمه     زفاٌ 
يايا ي  (2)

  .رمناي  يارمثالةاث يارمالف،  من يفثالأن  ما ار ،ف ا  ند ارتةلارنااء م اف م ،يف  أفا 

يفمه  ،ف   ء ارم ،يف مارمفن ارم ااييفَالر رفي ار،الرل )اهلل( منا ففيض مف  كا  اف ارناا
 .(3)ي ري اثن ،نة ري ن اي  فا مممياي اف ارنااء  ،ا  اا ارمنااى اثن   اا 

                                                           

 .21: فيثف (1)
 .1: هه كمااا (2)
 .223: ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش (3)
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 :مواضع حذف حرف النداء في األصمعيات

 :في موضعين حذف حرف النداء في األصمعيات وردوقد 

 قال عروة بن الورد:أ. 
ـــــــــــي ـــــــــــاَن إنَِّن ـــــــــــي ُأمَّ َحسَّ ـــــــــــي ونفِس  َذِريِن

ـــــــَع ُمشـــــــَتِري   ـــــــَك البي ـــــــَل أل أِمل ـــــــا َقب (1)بَه
 

   
 .ء رتا رل كت   اي قام ا ما نفث ن  ثاا(  نفل امارال  ثتم  ن ،ف  اف ارنااريارالمافا فا )

 :مقرومقال ربيعة بن ب. 
ــــــــــــا ــــــــــــذ ْكرى ُتِهيُجــــــــــــَك َزْيَنَب ــــــــــــَذكَّْرُت وال  َت

ـــــــَبا   ـــــــد َتَقضَّ ـــــــاِقي َوْصـــــــِلها ق (2)وَأْصـــــــَبَح ب
 

   
 .( يذ،ا ار ،ف فميا قام ا ما نفث  ،ف  اف ارنااء يارالمافا )فا اقفل

 :حذف جملة جواب الشرط -6

ًًًاه كتًًً  ار،ًًًيا ،رًًً  يا،ًًً   ا المًًًان كي  ًًً  مًًًا ف ًًً  ري ا النف ًًًل  فمًًًيه امًًًا ذ ًًًان نًًًد  ًًً،ف  تف ،مت
ينًد قيرً  الفًار : :   ذًي  ا نفًه يًارن     ذًي يًارن  ا نفًه   يارأًاند ن ًي :: ناأليه ن ي(3)ار اط

 َنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه َلُمْهَتُدون  (4) واِل

مالمامًل يف،يز ار ،ف  ،ا  ًاا ار،ًيا  مفتيمًا  ايا را ف ًيا ارًارفه كتفً  ،متًل مً، ياي نًد ار ًالن 
َفـِإِن اْسـَتَطْعَت َأْن َتْبَتِغـَي َنَفًقـا ِفـي اأْلَْرِض َأْو ُسـلًَّما ِفـي السَّـَماِء  :الفًار  فيا  ري المًافاا  يمنً  قيرً ر

ــة ــْأِتَيُهْم ِبَيَي ري  ير أًًا ار ًً،ف نًًد ،ًًيا  رًًي ايا را الالمًًان  ،يامًً  م ًً،يف المًًافاف: نانفًًه  (5) َفَت
ًًًاه كتًًً  ارم ًًً،يف ًًًل ال ًًًن ارم ًًً،يف   ال النًًًف ،مت نمًًًا مفت ًًًل ارفمتفًًًليا  ًًًد مًًًا ثًًًفاي   مارمافن يممًًًا فت

  (6).ارنر

 

 

 
                                                           

 . ما م ا) ارطيفه(.2اقن:   مف  23ا ممففا : (1)
 . ما م ا) ارطيفه(.9  مف  اقن: 222ا ممففا : (2)
 .302/ 2ارمةن :  (3)
 .70ارمماي: (4)
 .34: نفاناأل (5)
 .244ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (6)
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 :ة الشرط في األصمعياتمواضع حذف جمل
     قول الشاعر سهم بن حنظلة الغنوي:-1    

ــــــــــــهُ  ــــــــــــِل َيْطُلُب ــــــــــــَد النَّْي ــــــــــــِة ِعن  وُذو الَقراَب

(1)َوْهــــــــَو الَبِعيــــــــُد ِإَذا َمــــــــا ِجْئــــــــَت ُمطَِّلَبــــــــا  
 

   
 ،ا ما ،ئ  مطتم ا ذي ارمففا. يارالمافا   را رل ارمالمان كتف    ،ف ،يا  ار اط    

 قيه ار اكا ضامد ما ار ااث: -9
 قطْعــــــــــــُت إلــــــــــــي معُروِفهــــــــــــا ُمنكراِتهــــــــــــا

ل   ـــــــوَّ ـــــــْت بالُضـــــــَحى أْن َتَغ (2)إَذا البيـــــــُد َهمَّ
 

   
 ألا ار،يا  ارمالمان  اا مفثا ا رتم ،يف.   ،ف ،يا  ار اط

 :(3)دواديقول أبو  -2
 فُهــــــــــــــــــــــــُم للُمالِئِمــــــــــــــــــــــــيَن أَنــــــــــــــــــــــــاة  

(4)ُيــــــــــــــــــــــراُد الُعــــــــــــــــــــــرامُ َوُعــــــــــــــــــــــرَام  إَذا   
 

   
 ،ا فااا ارفاان ن ن رتمالئمفا رناي.  :يارالمافا

 وباقي مواضع حذف جملة الشرط في األصمعيات:
                                     

الرقم 
 الصفحة البيت المقطوعة التسلسلي

9-  92 27 42 

2-  92 94 44 

3-  92 29 44 

                                                           

 . ما م ا) ارمثفط (.94. مف  اقن44ممففا : األ (1)
 م ا)ارطيفه(.. ما 94. مف  اقن 919ممففا : األ (2)
قًًافن مًا  ًًفااء ار،اذتفًًل  ير ًًا  رمًي اياا األفًًااش: ذًًي ،اافًًل مًا ار ،ًًاج  يقفًًه:  نيتًًل مًا ارم ًًاقد   ًًاكا (3)

  237مًًد اياا  انيًًا ار ًًفا يار ًًفااء:راا رمًًد اياا  نمًًاريا:  ،ًًاا  ،ًاا يمًاف ارَفًًه  يضًًام  ارفًًا  ارمأًه م،ًً
 .   2/171ثمط ارآلرد:  ي 966  يارمؤالتف:9/963يم،ما األمأاه رتمفااند:

 . ما م ا) ارَففف(.97  مف  اقن 917ممففا :األ (4)
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الرقم 
 الصفحة البيت المقطوعة التسلسلي

2-  92 24 46 

4-  92 39 46 

6-  94 93 62 

7-  22 3 12 

1-  22 6 12 

1-  22 7 12 

90-  26 1 11 

99-  27 92 903 

92-  27 96 903 

93-  21 92 901 

92-  30 2 992 

94-  32 4 922 

96-  22 32 936 

97-  23 4 931 

91-  44 96 941 

91-  44 22 960 

20-  63 91 919 

29-  64 1 916 

22-  64 91 917 

23-  66 90 919 
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الرقم 
 الصفحة البيت المقطوعة التسلسلي

22-  72 2 299 

24-  76 2 293 

26-  71 90 296 

27-  71 1 297 

21-  19 6 220 

21-  12 92 224 

30-  12 93 224 

39-  11 3 239 

32-  19 90 229 

33-  19 91 229 

32-  19 91 229 

 :المجرورالجار و شبه الجملة من حذف  -7

ي،رًً  ري اريمًًف ( ارمالفتمًًل مارففًًه مًًا ار،ًًائز نًًد ارتةًًل را ال ًً،ف  ًًم  ار،متًًل )ار،ًًاا يارم،ًًايا
 يطتما  رلف،از.  الَفففا  

 ألا ارثًًفاي نًد ار،متًًل ارمفطًًيف؛ فطًفيف أًا  ًً،ف ار،ًاا يارم،ًًايا نًد األثًًارف  ارمالضًًمنل رت
         .(1)ف اش  ر  ما  ،ف كتف ا 

 :جار والمجرور في األصمعياتمواضع حذف شبه الجملة من ال
     ار مااه: من  قيه ثفاى. 1

ـــــــوا أفلْيَس فيمْن قْد مضى لي ِعْبرة   ـــــــْن يرجُع ـــــــُت أْن َل (2)هَلكـــــــوا وقـــــــْد أيَقْن
 

   
                                                           

 .913ياذاي ار ،ف ند  فا ارم الاش : (1)
 . ما م ا)ار امه(.1  مف  اقن:902األممففا :  (2)
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 يارالمافا: را را فا،فيا  رف . 

ا:. 2  يقير ا رفض 
 كــــــْم مــــــْن جميــــــِع الشــــــْمِل مْلَتــــــِئِم الَهــــــوى

ـــــــــــبَلهْم فتصـــــــــــدَُّعوا   ـــــــــــانوا كـــــــــــذلَك ق (1)ك
 

   
 يارالمافا: نالماكيا كن .      

 :نفث ا ارممفاي يقار  ند. 2
 مـــــــــْن بعـــــــــَد أســـــــــعَد إْذ ُفِجْعـــــــــُت بَيْوِمـــــــــهِ 

ــــــــا قـــــــد يريــــــــُب و يْفجــــــــعُ    (2)والمـــــــوُت ممَّ
 

   
 مميال .ارالمافا: قا فاف  يفف،ا      

ا:. 3  يقار  رفضي
ــــــــــا ــــــــــالُب الحــــــــــي  تنــــــــــبُح بيَنَن ــــــــــْت ِك  باَت

(3)َيــــــــأُكلَن َدعَلَجــــــــًة وَيشــــــــَبُع َمــــــــْن َعَفــــــــا  
 

   
 .يارالمافا: ما كفا كن ن     

 :حذف حرف الجر-8
ارمفطًًيف  مَفًًيض م ًًايط مسكًًااي  ًًاف ارَفًًض مًًا،ذًً  ارممًًافيا  رًً  را ارفطًًف كتًً  ارضًًمفا ار 

 .مسكااي  اف ار،ا ما ارمفطيف كتف  (م  يمزفاٍ  ماا ل ): ثياء  اا ضمفاا  رن اثما  ننميه كتف 

   را   كمًًاي  ارم نًًد ارمَفًًيض ن ًًي: مًًاا  مًً  ي ف اريًًاذا كتًًي  ف،ًًيز كطًً:  (4)مًًيه امًًا ارثًًااجف
 .فضطا ار اكا 

َيُمنُّوَن َعَلْيـَك َأْن   :قير  الفًار يمن     ،ف قفاثد ر أاي ياياف ند ارتةلذي ي  (5) ف أا ي فطاا ما راَّ يرا  
َأْسَلُموا

   رثتميا. : مناارالمافا  (6)

 .(8)فةفا رد : ند راارالمافاي  (7) َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر ِلي: يقير  الفار 

                                                           

 ما م ا) ار امه(. .90  مف  اقن:902األممففا :  (1)
 .ما م ا) ار امه( .21  مف  اقن:902األممففا :  (2)
 .ما م ا) ار امه( .24  مف  اقن:923األممففا :  (3)
 .2/71األميه  (4)
 .2/216ارمةند  (5)
 .97ار ،اا  :  (6)
 .12ار فااء :  (7)
 .236ياذاي ار ،ف: =  (8)
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 :مواضع حذف حرف الجر في األصمعيات
 ار افا. ما كماي ما رمَا: األممفد هقي  -9

ــــــــُت أْخَشــــــــى أْن  ــــــــاَزةً وَمــــــــا ُكْن  أُكــــــــوَن ِجَن

ـــــــــــَدثانِ    ـــــــــــرُّ ِبالَح ـــــــــــْن َيْغَت ـــــــــــِك  وَم (1)علي
 

   
 يارالمافا: يما  ن  رَ   ما را ر يا.

 :(2)ارالفمد كطفل ما كيف هقي  -2
 ُهمـــــــــــا ِإِبـــــــــــالِن فيهَمـــــــــــا مـــــــــــا َعِلْمـــــــــــُتمُ 

(3)فَأدُّوُهمـــــــــــــا إْن شـــــــــــــْئُتُم َأْن  نســـــــــــــالماً   
 

   
 يارالمافا: ننايذما  ا  ئالن ما را نثارما. 

ا:  رقي  ي -3  رفض 
 ســـــــــــِخَرْت ُفطيمـــــــــــُة أْن رََأْتنـــــــــــي عاِرًيـــــــــــا

ــــــــِدي   ــــــــا َأْرَت ــــــــِه م ــــــــْم ُيْخِف ــــــــَرِزي إَذا ل (4)َج
 

   
 يارالمافا: ما اا ارالند كااف ا. 
 :(5)ار ااث ما ه ضامدقي  -4

 َقَطْعــــــــــــُت إلــــــــــــى معُروِفهــــــــــــا ُمْنَكرَاِتهــــــــــــا

ل   ـــــــوَّ ـــــــَحى أْن َتَغ ـــــــْت بالضُّ (6)إَذا الِبيـــــــُد َهمَّ
 

   
 الةيه.يارالمافا: ما را 

 

 

 
                                                           

 .. ما م ا) ارطيفه(  2  مف  اقن926األممففا : (1)
ارش يثًفااي  يمًا رذًه ار ًاف  ،فتً  كيف ما كطفل ارالفمد: ذي  اكا ،اذتد م، يا   اا نااثًا   ًافا ا ،ا  (2)

 .274  يمف،ن ار فااء:9/921اما ثالن ند ارطممل ارأامنل ما ار،اذتففا. انيا: طمما  ن يه ار فااء:
 . ما م ا)ارطيفه(.9. مف  اقن:  967األممففا : (3)
 . ما م ا)ار امه(.9. مف  اقن: 970األممففا :  (4)
 ار  ما  نيتل ما ارماا،ن  ي اا ضامدء مما راا  ارنمد متد اهلل  ضامدء ما ار ااث ما راطاي  ما مند (5)

كتف  يثتن.ي اا قا اثالفاا  تما  ما منًد ،ًايه مًا ن  ًه نطًاه م أً  كنًاف نطًارميف مً  نًامالنا  نفاضًيا رً  ننًَ،يف 
  من  نةض  ي ام  رم ن م  ند ذ،اء  نفا  ي اا كأماا ما كفاا مما ف مة كت  ار ،اء ن مث  أًن اثالفاضً 

رً  ار ًمة نتًن فًزه نفً   رً  را مًا . انيًا: ننَ، ث فنا  ن،فت ًا نًد رثًفه نفتً   نًنكتن كأمًاا مً،ر  نضًام  يااف  
 .971األممففا  :

 ارطيفه(.. ما م ا)94. مف  اقن: 919األممففا :  (6)
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 :(1)مار  ما مفايفل -5
ـــــــــــــــان  َبِصـــــــــــــــير   ـــــــــــــــاَب ُمَحب ـــــــــــــــر  ه  كت

قُـــــــــــــــــــُه وحـــــــــــــــــــاَذَر َأْن ُيعاَبـــــــــــــــــــا   (2)ُيَنم 
 

   
 يارالمافا: ي ا،ا ما را ففاما. 

 :حذف المضاف -9

را ف ،ف ارمضاف يفمان  :: رير ما ير أاذما(3)ند ارتةل كت  نيكفافاا  ،ف ارمضاف  
 ،ف ارمضاف ما  :يارأاند  كت  ارمضاف ارم ،يفارمضاف  رف  ممام  م اط ي،يا قافنل الاه 

 .كتف  مماء كمت  ند ارمضاف  رف  رش ما مماء األأا اإلكاامد ارااه

:  ار،ش فميه  كمتفل ري  ارفل كت  مضاف م ،يف رما ارنيع األيه نارةار  نف  را الاه قافنل
ارمضاف أن  ،ف ارمضاف يرقان   (ار اي   ر ني  ر ت ل )فف ن ما  الم  رن  فمما:   (ار ايي  ر ت ل )

 ممام . رف  
 .(4) َوُأْشِرُبوا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهمْ : ار  ند ارماها ار افن قير  الفار يمأ 

ُحر َمْت : رطت    فالفتي   ق ماألنفاه ن ي؛ ألا ا،ر  ما نث  نف    ن  اكد  ر  ،ا يما 
 رش ر ت ا .  (6) ُحر َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةُ   رش اثالمالاك ا  (5)َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكمْ 

َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَّهِ   (7)﴾ َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ  ت  مما قا يقا ن ي ﴿ما كتي نف  ارط يما ،ر  رفضا  
(8) 

نما ارمااا اريناء مممالضاذا  نسن ما قي ا قا يقفا نال فالميا نف ما نمض ي  يناء َواْسَأِل ي   يا 
 يقاه األك  :  ارففا م ا ير  رش رذه ارمافل  (9)واْلِعيَر الَِّتي َأْقَبْلَنا ِفيَها اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها

                                                           

ارمتمً  مًًًً يفل مًا مارً  مًا ،ففًا مًا  ًال  مًا امففًل مًا كًاما مًا مفمًفل  يذًي اذي مف :مفايفل ما مار  (1)
)مفًًًيا ار  مًًًاء( يذًًًي مًًًا ارفاثًًًاا يار ًًًفااء ارمامًًًيقفا يذًًًي ارًًًَامة مًًًفا  َيالًًً  ارَمًًًة ارًًً،فا يثًًًميا مارثًًًفااي. 

 .326ارمفضتفا : 
 . ما م ا) اريانا(.1. مف  اقن: 293األممففا :  (2)
 .207ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش:  (3)
 .13ارمماي: (4)
 .22ارنثاء:  (5)
 .3 ارمائاي: (6)
 .9ارمائاي:  (7)
 .19ارنمه:  (8)
 .12فيثف:  (9)
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ـــــــــداً  ـــــــــة أرم ـــــــــاَك َلْيَل ـــــــــَتِمْض َعْيَن ـــــــــْم َتْغ  أََل

(1)َو ِبـــــــتَّ َكَمــــــــا بــــــــاَت الســــــــليُم ُمَســــــــهََّداً   
 

   
  ه رامًا،ًرش ا المًاض رفتًل ا   يرقًان مًفال  ممامً  ن ،ف ارمضاف  ر  رفتل يارمضاف  رف 

ارممًًاا كًًًا ننًًا    ارممًًاا كًًًا ارزمًًاا  ،ئالًً  طتًًًيع ار ًًمة  رش يقًً  طتيك ًًًا ليك ثًً  نفامًً
 .(2)مه ارممان اثن رزما ارماين  يرفة ما ،ر   ،ئال  ممان ار اج  َالنا  رتزمَ اش  ارزماا

   المضاف إليه :حذف -11

 :(3)ما فنالدةل نفم أاي ند ارت ارمضاف  رف  ند ارتةل فاا  ،ف 
ـــيفًًًاء ارمًًًال تن  ،ا رضًًًفف  رف ًًًا ارمنًًًااى ن ًًًي  .9 ـــْر ِل َرب  اْغِف

ًًً  الفًًًار   (4) ـــاِد  يقير ـــا ِعَب َي
ــاتَُّقون َف

 أمًًا .فًًا را ياياف نًًد ارتةًًل ر أًًا مًًا اإليار ًً،ف ،ًًائز نًًد ذًً،ا ارميضًًا م  (5)
 

يالمنًً  األرفًًاي   رثًًماء ار، ًًا ريه ي  قمًًه يمفًًا ي: ار ًً،ف مفًًا ررفًًاي ارةافًًا  مأًًهف،ًًيز  .2
ِللَّـِه اأْلَْمـُر ِمـْن َقْبـُل   ن ًي:ارم، ياي كت  ارضن كنا  ،ف ارمضاف  رف  رفيا  ينفال  مفنً  

ا  ،ا قطف  كا اإلضًانل رفيًا  يمفنً (6) َوِمْن َبْعدُ    رش مًا قمًه ارةتً  يمًا مفًاف   يالنيق
يمنًً  ارتفيًًاا كتًً  ارضًًن رنفًًل مفنًً  ارمضًًاف   ن ًً،ف ارمضًًاف  رفًً  را رًًل ارثًًفاي كتفًً 

 ار اكا: يمن  قيه   رف 
ـــــــ اغَ َســـــــ دْ َقـــــــلَ   الً بْ َقـــــــ تُ ْنـــــــوكُ  الشـــــــرابَ  يَّ ِل

ــــــــــــادُ    ــــــــــــأَ  أك ــــــــــــاءِ  صُّ ُغ ــــــــــــلحَ ا بالم (7)مِ يْ ِم
 

   
  يقا ف ،ف ارمضاف  رف  ما مماء رفي ارمضاف كت   ارًل مًا اإلكًاا  مةفًا النًيفا ي،رً

 .ند  ارل نفل رفي ارم ،يف
يمنًً  قيرًً   (رًًفة)ارياقًًا مفًًا  ( فًًا)يمفًًا رفًًي   ار ًً،ف مفًًا ررفًًاي:  ًًه ي مفًًض ي رشف،ًًيز  -9

ـــــاِنُتونَ : الفًًًًًار  ـــــُه َق ـــــُل َل ـــــْوُه ي ًًًًً،ا   رش:  ًًًًًه مًًًًًا نًًًًًد ارثًًًًًميا  ياألاض (8) ُك ـــــُل َأَت َوُك
َداِخِرينَ 

 .د ارماها ار افنيذي  أفا ن  رش: ي ت ن(9)
                                                           

 ما م ا )ارطيفه(. 185البيت لألعشى في ديوانه ص (1)
 .271-271ارمةند:  (2)
 .292-293ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيش: (3)
 .34ر:  (4)
 .96ارزما:  (5)
 .2اراين:  (6)
 .3/73ارمف  رفزفا ما ارمففي. انيا:  اح اما كمفه: (7)
 .26اراين:  (8)
 .17ارنمه:  (9)
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ه ارم ًًً،يف مًًًا ا ثًًًن األيه مأًًًف،ًًًيز ار ًًً،ف  ،ا كطًًًف كتًًً  ارمضًًًاف اثًًًن مضًًًاف  رًًً   -2
 .ن ،ف ما رضفف  رف   فا    مير ن: قطا اهلل فا ي ا،ه ما قار ا

 مًا نًد قًااءي   ارممأارًلي يفمه  ،ف ارمضاف  رف  كنا كان ال مي ار اطفا ارم، يافا ما ارفطًف 
  ارمضًاف  رفً كتً  نفًل رفًي   مانا )َيف( مًا  فًا النًيفا (1) َعَلْيِهمْ  َفاَل َخْوفُ  ما قار  ،ي،ا  

 .(2)دء: نال َيف  يارالمافا

 مواضع حذف المضاف إليه في األصمعيات:
 ار مااه: من  قيه ثفاى -9

ــــــْد َمَضــــــى ــــــا َق ــــــُل ِفيَم ــــــي َقْب ــــــَدا ِل ــــــْد َب  َوَلَق

(3)نَّ ِعْلًمـــــــــا َيْنَفـــــــــعُ أَوَعِلْمـــــــــُت َذاَك َلـــــــــَو   
 

   
 رف  مفا ارياف قمه.  ن ،ف ارمضاف   يارالمافا: يرما ماا رد قمه ،ر 

 ارثميءه: ما  اأاا هيقي  -2
 َبَغـــــــــــــــــــــــــى َبْعُضـــــــــــــــــــــــــُهْم َبْعًضـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــضِ    ـــــــــــــــى َبْع ـــــــــــــــوا َعَل ـــــــــــــــْم ُيْرُع (4)َفَل
 

   
  نما  ،ف ارمضاف ارف  مفا  مفض  يارالمافا: نتن فاكيا كت  مفض ن.

 قيه قفة اما ارَطفن: -3
ــــــــــي ــــــــــاَر َبِن ــــــــــَدْن ِدَي ــــــــــا َرب  ل تُْبِع  ي

(5)وانَصـــــــَرُفواُعـــــــْذَرَة َحْيـــــــُث انصـــــــرْفُت   
 

   
يار ،ف ،ائز ند ذ،ا ارميضا مفا را ياياف ند ارتةل ر أا    ،ف فاء ارمال تن ا الفاء مار ثاي  فث

 ما ا أما .
 :(6)ارف  اش قيه ارمنَه -2

ـــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــْوم  ِلْلُم ـــــــــــــــــــــــــــا ُرب  َي  َي

ــــــــــــِه َقِصــــــــــــيرِ    ــــــــــــا ِفي ــــــــــــْد َلَه ــــــــــــِل َق (7)خَّ
 

   
                                                           

 .93األ ماف:  (1)
 .292 – 293: ياذاي ار ،ف ند ارااة ارتةيشانيا:  (2)
  .ما م ا)ار امه( .2. مف  اقن 902األممففا :  (3)
  .ما م ا )ار زج( .2  مف  اقن72ممففا :األ (4)
 .ما م ا )ارمنثاح(  .92  مف  اقن 917ممففا :األ (5)
 ًًفااء ار،اذتفًًل  ي ًًاا  امًً ًً اش   ًًاكا ممًًه فنًًَه مًًا كًًاما مًًا امففًًل مًًا كمًًاي ارارف ًً اش:ذي ارمارمنًَه  (6)

ًًفد مًً   رفًً  نًًد رماذًًا نمالتًً  . انيًًا:فمًًاا مًًا ارمنًً،ا ارًً،ش اال مًً  مسمارنًًافما  رتن   2/202ار ًًفا يار ًًفااء : الًً   نثل
 . 90/901  يارَزانل:279  يارمؤالتف: 371يمف،ن ار فااء: 

 .. ما م ا)مانه ار امه(20. مف  اقن: 60 األممففا : (7)
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  ،ف فاء ارمال تن ا الفاء  مار ثاي. 
  :(1)كما ار نفده  ما ما ي ق  -3

ـــــــــــــي  يـــــــــــــا ُربَّ ِنْكـــــــــــــس  إْن َأَتْتـــــــــــــُه َمِنيَِّت

(2)َفـــــــــــِر   وِخـــــــــــْرق  إْن َهَلْكـــــــــــُت َحـــــــــــِزينُ   
 

   
 

 

   :األصمعيات في الحذف عارض مواضع يبين جدول

 عدد أبيات العارض نوع الحذف

 4 ار ،ف اريا،   ،ف َما ارممالار مفا ري  

 3  ،ف ارففه ارنام  رتممااا ارمنميمل 

 3  ،ف ارففه ارنام  ند رثتي  اإل ااء 

 الحذف في العناصر اإلسنادية 

 ار،متل ا ثمفل  -9

 24  ،ف ارمثنا  رف  )ارممالار(

  في،ا  ،ف ارمثنا )ارَما( 

 ار،متل ارففتفل  -2

  ،ف ارفاكه 

2 

 9  ،ف ار،متل ارففتفل ما ارففه يارفاكه 

 الحذف في العناصر غير اإلسنادية

 96 م  ،ف ارمففيه 

 2  ،ف ارالمففز 

                                                           

 ما ما كماي ار نفد: ر ا  فااء مند  نففل مارفمامل. يند األ اند را  ما ذ،ا قاله ارمن،ا مًا مًاء ارثًماء  (1)
 فتًًل  ي ًًاا ار ًًااث مًًا ،متًًل ارةثًًاند قًًا مفًًث  رًً  ارمنًً،ا ممئًًل  ًًالن ال ًً  رًًياء  ًًما ذًً،ا فثًًنر  األمًًاا  نًًا ا 

 :األ ًًاند رنيًًا:.مًًا  ًًاا مًًا ارمنًً،ا يانالم ًًيا كثًً اف الارًً   ًًما  يالفًًاي ا رًً  ،رًً  يرقًًان ارةتمًًاا مفًً   ن ،اارمنًً
1/972 . 
 .ار امه(. ما م ا)4. مف  اقن: 926األممففا :  (2)
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 عدد أبيات العارض نوع الحذف

   في،ا  ،ف ار اه 

 44  ،ف ارميميف 

 2  ،ف فاء ارنااء

 37  ،ف ،متل ،يا  ار اط 

 2 يا،ا مار م  ار،متل ما ار،اا ي   ،ف

 4  اف ار،ا ،ف 

   في،ا  ،ف ارمضاف 

 4  ،ف ارمضاف  رف 

 
يقا الفاي  مفا رميا  ارن ي ا را ار ،ف ند افياا األممففا  قا ي ا ياض   يفالمفا ما ار،ايه 

أن  ،ف   فتف ا  ،ف ،متل ،يا  ار اط  نن أا مياضا ار ،ف ند  ،ف ارميميف  ارمَالتفل
 .ارممالار
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  الفصل الثاني
 عارض التقديم والتأخري

 
 .االمسية اجلملة يف والتأخري التقديم عارض :األول املبحث

 .الفعلية اجلملة يف والتأخري التقديم عارض :الثان  املبحث

  
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
 عارض التقديم والتأخير
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 ففا  ما   ارالمافن يارالنَفا ما رذن مما ث كتن ارمفاند يار،ش ف  ه ر ا كتين ارمال ل  
ن ي فثما رتمال تن را فال ا  م افل   ما رذن اريياذا ارتةيفل ارالد ر ثم  ارتةل ماينال ا يطياكفال ا

نفَالاا ما ارالاا ف  ما فمنا ميقف  ارف اش ياري،ااند َميمفال    مالَطفا  اراال  ارم فييل
يم ميا  الن ارن يففا نف ا   يرما راا  ارمال فيا رذمفل ذ،ف ارياذاي ريريذا كنافال ن  يالفااف

يما رماز ارفتماء ار،فا ريريذا اذالمام ن ي  فيا كا  أفا ما   يثفيا ند الطيفاف  ياثالفاايا من 
،ن   :  ما   أفا ارفيائا (1)فميه ند ارالمافن يارالنَفا  ارماذا ار،ا،اندرثاااذا ارمال فل كما 

ي    ليففض  م   ر  رطفف    فزاه ففالا ر  كا ماففلٍ   مففا ارةافل  ياثا ارالماف  ارم اثا
  أن النيا نال،ا ثم  را ااق  يرطف كنا   يفتطف راف  ميقف   الزاه الاى  فاا  فايق  مثمف 

ه ارتفي كا م اا  ر  م اا .  را قلاِّن نف   دء يِّ  ي ل

يالمافن مفض األرفاي يالنَفاذا ند مياضا  نما ف اث  ما ر يا ارثفاي ند  ه ميضا 
ما رمما ارالفنا ند ارفما ل  فمالضد ما يقا نف  َااج ار الن كت  كاي رثارف   يا  ر،ا نال فاا   يا 

نما ف يا كمال  مم  ارالمافن يارالنَفا اكالماطا  ند نين ار الن  ري ااعٍ   مياا  فمالضف   اض مال ديا 
 .(2)ما اياكف ا

 التقديم والتأخير في ضوء قرينة الرتبة:
يكتف ا فاليقف ار  ن كت  ارالا ف    ه   اراالمل ،ا  رذمفل  ماى ند مناء ارالا ف  ارن يش

 ،  ا   ن د ا ا رثاة رمفاا ارفالقل مفا كناما ارالا ف   ما  فث  ين  ن يفا  ري  فا ن يش
الةففا  فا مااية ند ارالاالف  مفا كناما ارالا ف  ما  نن  را فؤاش  ر  َته مفِّا ند ذ،ا رش 

  قافنل رفيفل يكالقل مفا ،زرفا (3): ، ا ناراالملن  ي،يا ،مه  فا ن يفل مما فنالق ك  ارالا ف 
 ه من ما ما اآلَا كت  مفناف . ماالمفا ما ر،زاء ارثفاي فاه ميقا 

: ذ،ا مفا مااكاي ما ال،  ر   ا ،اال  رير  مارالمافن ما اآلَا ند يرفة  دء ما ر،زاء ار الن
  ما  فث ذد ررفاي ؛ألا ،مفا األرفاي  ي فاذا ارماااي ند ار الن  نايا  ار اط يا ثالف ان

 .(4)ال الا  ند اا،ل ا كالماا

                                                           

 .906ك،از  كما ارماذا ار،ا،اند: ا ئه اإل (1)
 .921: 9111  4ارفاقاا  ط  ثا كماة  اااانيا: ارمال ل ارفامفل  كتن ارمفاند   ا. نضه   (2)
 .201ارفامفل   مفناذا يممناذا :  ارتةل (3)
 .921ن ارمفاند  : انيا ارمال ل ارفامفل   كت (4)
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يفي ا ،ر     فا را األمه ارتةيش ففالاض را ف يا مفا  ه ،زء ياآلَا الاالف  مففا
ي ا ارممالار يارَما  فث   ي ا ارمففيه   ما ياا  ا ارفاكه  ن يش ما  ال  ارماماء ند  ه ما 

  ذي ا ثن ار،ش :(1)فميه اما ارثااج ند الفافف ارفاكهنمأال    ف، ايا االمل ارميقا ار،ش ف الت 
قمت   يف،فه ارففه  افأا  كن  مماما    فاالفا منن  ناكه ذي ار،ش مينيف الي ل كت  ارففه ار،ش مند رتفاكه

يمفن  قيرد   يما ر م  ،ر   يما  كماي  : ،اء زفاٌ  مير    اا ناكال  ند ار مفمل ري رن ف ا
رش : ، ا  ارففه قمه ا ثن ؛ ألن  ري رالف  مارففه مفا ا ثن   منفال  كت  ارففه ار،ش مند رتفاكه

  االفا ا ثن ما مالااء   .

 :اإلعراب وحفظ الرتبة
النم  ارماماء  ر  ار افل ارالد الالف  ا ياذاي اإلكاا  ند ارتةل ارفامفل رت تمل ي الفاا ارمياقا 

نماح ارز،ا،د مناَّ ارثم  ند ر،يئ ن  ر    (2) ارالد فم ا را ف الت ا  ه ،زء ما ر،زاء ار،متل
يرن ف ا   اإلكاا  ذي )را األثماء رما  ان  الفالياذا ارمفاند يال يا ناكتل يمففيرل يمضانل  رف ا

،فت   ا ا  اإلكاا  نف ا النمدء كا ذ،ف ارمفاند   ند مياذا يرمنفال ا رارل كت  ذ،ف ارمفاند
يمنم  كماي كت  را ارففه ياقا   ناريا مانا زفا كت  را ارففه ر   نماريا :   ضا  زفٌا كماا   

يفماميا ارفاكه  ،ا   م  ي ،ر  ثائا ارمفاند ،فتيا ذ،ف ار ا ا  ا ئه كتف ا رفالثفيا ند  الم ن
 .(3)(يال يا ار ا ا  اارل كت  ارمفاند  ري ارمففيه كنا ار ا،ل  ر  المافم   رااايا ،ر 

 ،   يفالضا رنا ما َاله  الن ارز،ا،د را ار،ش  في رتفامفل ذ،ا ارمثت  ذي اإلكاا 
ارفاكه ند ار،متل نارمففيه م  فالمان كت     افماالالالال ا  ار تمل ااَه ارثفاي ارتةيش ما ا الفاي ا م

 ارففتفل يفيه مففي   م  .

ن ا ا  اإلكاا  ذد   نارفالقل اإلكاامفل الالفا رت،متل را الالثا ند ارالمافن يارالنَفا ما رم ا
نفااكد   يمفضت ا فثالطفا ار اال  ري ارمال اث را فالماف ند ار،متل  ارالد رالا   ارماينل رتفامفل

نارمففيه فمان يفيه مففي   ؛ ألن    ميانفا ارن يفل ارأاماللاياكد ارالمافن يارالنَفا ايا را فالمفا مار

                                                           

األميه ند ارن ي  ألمد م ا م ما ما ث ه ارثااج  ارن يش ارمةاااش  ال مفي: كما ارم ثا ارفالتد  مؤثثل  (1)
 . 9/19  9114  9اراثارل  ط

 . 292مما :  –كما ار  فن ااضد  م المل ارَان،د رتةل ند ارنما ارفامد رتا الياانيا نيافل ا (2)
ذً :   9206  4مفاي   ط –رتز،ا،د  ال مفي: مازا ارمماا   ااا ارنفائة  انيا: اإلفضاح ند كته ارن ي (3)

 . 9/10ه: 9204  9مفاي   ط  –  يانيا األ ماف يارنيائا ند ارن ي رتثفيطد  ااا ار ال  ارفتمفل 70 – 61
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  ق را ذ،ف ار افل ارالد فالف  ا اكه قان كت  ارمففيه يفيه ناكال ؛ ألن  مانيع يارف  منمي 
 .(1)اإلكاا  رفث  مطتمل  

 :أنواع التقديم والتأخير

 يقا ،فه ار،ا،اند ارالمافن كت  ضامفا:
ي    يند ذ،ا   ف يا ارالمافن مَا،ا  ار دء كا مام   ف يا ارالمافن نف  كت  نفل ارالنَفا األول :

ري ارمففيه م  كت    : ند ارااا ا،هٌ افن ارَما ارياف كت  ارممالار ن يم ي   ر  كا رمت   الم
  (2) ِإنَّ اللََّه َعِزيز  َغُفور ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  ارفاكه ي اف  ما ند قير  الفار  :

نارالمافن ند ذ،ا  ت  ند   (3)َفَفِريًقا َكذَّْبُتم ري المافم  كت  ارففه يارفاكه مفا  ن ي قير  الفار  : 
يرن ف يقه كا رمت  ؛ ألا ارَما ارممان ا الفي   ر،ا رن فنماف ارمالمان كا مام   ارتفي ايا اراالمل

رفضا  ممففيرالف  .  ما ا الفي  ار،متل رفضا  منمارال ا نيت    ارممان  ما ا الفي ارمففيه  مَماالف 
ييت  ارففتفل م الفيل مففتالف ا كت  ارا ن ما المااذا ما ثن ند قير    ار،متل ا ثمفل  ما ذد

  .نفافما   ،مالن:  الفار 

 اهلل.يذ،ا ارضا  ما ارالمافن يارالنَفا ذي مااي م أنا  ا  اء 
ا رمت  كيف يه   ر ،ا فَاج نف  ارممان كا مام   ف يا ارالمافن نف  رفة كت  نفل ارالنَفا :الثاني 

 ن ي:ي،ر   المافن ارَما ارمفانل كت  ارممالار ارمفانل   يفنَ،   ما  ،افاا  رن ف ا ما قمه را فالمان
ن  ارمنطتي  كا يند ذ،ف ار ارل َاج ارمماَّ  زفاٌ  ارمنطتيل  الميه:نس،ا ما يقا ارالمافن   ارمنطتيل  زفاٌ 
ا كا مام    مام  نماا ممالار مفا را  اا. ند ار،متل األير  َماا  رتممالار  زفا   ما َاج ارمَؤ
ممالار يما ،ر  رفضا  المافن ارمففيه م    نماا  زفاا   َماا  مفا را  اا ند ار،متل األير   رفضا  

  زفاا  نالماَّن يالميه: زفٌا ضامال  ضام ل  ن ي: فنما المام  يالزفا م  ا مالااء يال ةه ارففه مضمفاف 
 .(4) ر  ا مالااء لنفال يه ا ثن  زفاا   ما ارمففيرف

 

 

                                                           

ضيامط ارالمافن ي في ارمااال  ند ارن ي ارفامد  ا فا مت مف   من ياا   تفل اآلاا  يارفتين اإلنثانفل  مطمفل  (1)
 . 29: 9111ارن،اح  ارااا ارمفضاء  

 .21ناطا:  (2)
 .17ارمماي:  (3)
 .907-906ك،از:انيا: ا ئه اإل (4)
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 املبحث األول 
 عارض التقديم والتأخري 

 يف اجلملة االمسية
 

 .عواًل: تقديم اخلرب على املبتدع

 .ثانيًا: تقديم اخلرب "شبه اجلملة من اجلار واجملرور" على املبتدع

 .عارض التقديم والتأخري يف باب النواسخثالًثا: 
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 المبحث األول 
 عارض التقديم والتأخير في الجملة السمية

 

 :تقديم الخبر على المبتدأ -أولً 

ي،رً   الً  فالثًن  الفمًه   فاى ارن يفيا را األمه ند ار،متل ا ثمفل المًافن ارممالًار يالًنَفا ارَمًا
مفًا رنً  قًا ال،ًا مفًض األثًما  ارالًد ال،فًه   ار  ًنارم  ين كتف  يال مفه مياال  ند ارً،ذا قمًه 
 مًًا قًًا الي،ًًا رثًما  الي،ًً  ك ًًة ،رًً  يالفًًاض   ذً،ا األمًًه يا،ًً  ا رالًًزان   فمًًا ارفًايه كنًً 
يمًا أًن فًاى ،م ًيا ارن ًاي را رتفالقًل   رش ارممالًار  ، ًا ارم  ًين مً ؛ رش ارَمًا مأًه ار  ًن كتفً 

 :(1)يذد ا ما  فث ارالاالف  أالث  ا  مفا ارممالار يارَم
 .ارَمااألير : ي،ي  المافن ارممالار كت  

 .: ي،ي  النَا ارممالار كا ارَماارأانفل
 .ارأارأل: ،ياز األمافا

يارالًًد ف،ًًيز نف ًًا ارالمًًافن يارالًًنَفا مًًفا را ًًاا ار،متًًل   يار ارًًل ارأارأًًل ذًًد ارالًًد الفنفنًًا نًًد اااثًًالنا
  األمًه نًد االمًل ارممالًار  :(2)المًان  ثًاافمًيه ا.   ن د َاضفل رتمال تن  ا ثمفل   ارممالار يارَما 

ير ا ذ،ف اراالمل  فا م فييل  ، قا الَضا رالكالمًااا  ارثًفاقفل   يارَما المافن ارممالار يالمافن ارَما
 .  ما قا الَضا ر،ياز ك ث ا يي،يم   ياألثتيمفل

يا  رً  ار ينفًي،ذً    نً،ذ  ارممًافيا  رً  ،ًيازف  يقا اَالتف ارن اي ند المافن ارَمًا كتً  ارممالًار
 نمًًا قتنًًا   ف،ًًيز ألنًً  فًًؤاش  رًً  المًًان ضًًمفا ا ثًًن كتًً  يًًاذاف ي   :كًًان ،ًًيازف يا ال،ًًيا ممًًير ن

 َالف ند را االمل ضمفا ا ثن را ف يا مفا ياذاف.

ا  ًًًاا ممًًًاما  نًًًد ارتفًًًي    رنًًً  مالًًًنَا نًًًد ارالمًًًافا  (3)ياا ارممًًًافيا  ،ًًًال ن ممًًًير ن:  اَّ ارَمًًًا يا 
ارممافيا م،ياز المافن ارَما كت  ارممالار ؛ ألنً  ،ًاء نًد  ًالن ارفًا  ي،ًاز  ما ،ذ   رف ياألا،ا 

 .(4)المافم  ر أاي اثالفمار  

                                                           

 .42: 2007  9ارماذاي  ط-مؤثثل ارمَالاا رتن ا ياراليزفاارم اان   كتد رمي ار،متل ا ثمفل  ا. (1)
 .901: 2000  9ارَالمل ارن يفل  ا. المان  ثاا  كارن ار ال   ط (2)
 .61  9/61انيا: ا نماف ند مثائه ارَالف:  (3)
 .2/927ار الا :  (4)
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 :(1)   ا   ،ياز المافن ارَما نديقا  ما اما مار

 ارممالار.ف،يز المافم   ا رن فيذن امالاائفل ارَما ري ناكتفل  -9
 ا َالفاا.رفيا  ري مفن  ند  ما ري    ،ا رن فماا مارفاء -2
ًًًًاا مًًًًالن ا مالًًًًااء -3 ري مضًًًًاف  رًًًً    ري رااي اثًًًًالف ان ري  ًًًًاط  ري ضًًًًمفا ار ًًًًنا  ر  فمال

 .ر اذما
 المبتدأ:أغراض تقديم الخبر على 

فاى ارن يفيا را المافن ارَما كت  ارممالار ف يا رةاض ارالنمفً  كتً  را ارمالمًان َمًا   نفً   الً  
نمًا ففًاي مفن مًا ماكالمًااا   –ألا ارَمًا يارنفً  مفن مًا المًاا      فتالمة ارَما مارنفً   –مفنيفًليا 

يارَما رقيى ما ارنف  ند ا رال ؛ ألن  ا ا يرفة ارنفً    فمتا نفالا  قا فمتا را ف يا َماا   نما
َوَلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْسَتَقُر َوَمتَاع  ِإَلى ِحين  الفًار :ير،ر  ،اء المافن ارَما  ما ند قير     ،ر 

(2) 
 (3)نف .ر د الاا  ما ريه يذتل رن  َما   نف  

 :  ا ذالمان  ارممالار ف اف  ر  ر ااض مالفااينسا المافن ارَما كت  رما كنا ارمال ففا -
يارمما يا نالَاا  يفما رتال يفي  ر  ، ا ارمثنا  رف  نف يا ر  يقا ند ارنفة يم ٌه ما 

 .(4)ارمميه  
يما فمما  رف  ارمال تن   يالَالتف  ث  ارمااا ما ارمفن يالال ا ر ااض المافن ارَما كت  ارممالار 

  ث  ما فمالضف  ارممان .
 : الخبر على المبتدأ في األصمعيات مواضع تقدم

 :(5)قيه  افمل ما مثانا ارفمثد -9
ــــــــــاُؤهُ  ــــــــــب  ِفَن ــــــــــْدِر َرْح ــــــــــاِد الِق ــــــــــُر َرَم  َكِثي

ـــــــــوبُ    ـــــــــُه ُغُي ـــــــــْم َتْحَتِجْن ـــــــــَند  َل ـــــــــى َس (6)ِإَل
 

   
 ثَــــــــــــرَاُه َل َيَنــــــــــــاُل َعــــــــــــُدوُّهُ َقِريــــــــــــب   -2 

ـــــــــوبُ    ـــــــــَواِن َقُط ـــــــــَد اْلَه ـــــــــا ِعْن ـــــــــُه َنَبًط (7)َل
 

   
                                                           

 . 300  9/216انيا:  اح ارالث فه:   (1)
 . 36ارمماي :  (2)

 .230 – 211نضه  ثا:  يرننان ا: ا.ارمال ل ننين ا  (3)
 .979: 9111  9رثارف  مال فل  ا. ر ما مطتي   ي ارل ارمطميكا   ط انيا: (4)
   اا  اكاا  ند اإلثالن  ي اا ثن م، يه افمل ما مثانا ارفمثد: مضن ارةفا ارمف،مل يمارماف. يذي ا (5)

 .11نيا: األممففا : ذ،اء رتناة  نارى ند ارنين  نن  فن ه نااا   ير   افث  ا
 .ه ري اريااش)ار امه(. ارثنا: ما ااالفا ما األاض ند قمه ار،م. ما م ا97. مف  اقن 11ممففا : األ (6)
  ما م ا)ار امه(. قاف  أااف: قاف  َفاف  ارنمط: ارماء ار،ش فَاج ما 91. مف  اقن 900األممففا :  (7)

 ارمئا ريه ما ف فا.
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 (1)يقيه رمي ارن ناش ارن  تد: -3 
ـــــــــــــاِئل   ـــــــــــــُل وَس ـــــــــــــَن الرَِّحي ـــــــــــــاِئَلة  أي  وَس

ــــــهْ    ــــــْعُلوَك أيــــــَن َمذاِهُب (2)وِمــــــْن َيْســــــَأُل الصُّ
 

   
 ه كما اهلل ما كنم  ارضمد:قي  -2 

ـــــــــــــُه إذ َعَصـــــــــــــاَك  ـــــــــــــركفـــــــــــــاَك اإلل  َمَعاِش

(3)ِضــــــــــــَعاف  قليــــــــــــل  للعــــــــــــدو  ِعتاُدهــــــــــــا  
 

   
ـــــــْزُو ُمْعِلًمـــــــا -5  رََأْت َرُجـــــــاًل قـــــــد لَحـــــــُه الَغ

ــــــِد راس  ِعَماُدهــــــا   ــــــي الَمْج ــــــه ُأســــــرة  ف (4)ل
 

   
ي اض ارالمافن ذنا اَالمار ارَما مارممالار   يند األمفا  ارثاممل المان ارَما ارمفاا كت  ارممالار 

 كنا ار اكا ما ارممالار.يرن  رذن   يقماف كتف 

يند ارمف  ارأاند   ( كت  ارممالار )نناؤف( رفاه كت   أاي ار اننفد ارمف  األيه قان ارَما )ا  ٌ 
 قان ارَما )قاف ( كت  ارممالار )أااف(  ال  فمفا را َفاف قاف .

 تقديم الخبر "شبه الجملة من الجار والمجرور" على المبتدأ:

 ار اكا كما اهلل ما كنم : قيه-9
 َلــــــــــــــَك الِمربــــــــــــــاُع منَهــــــــــــــا والصــــــــــــــفَّاَيا

ــــــــــــــولُ    ــــــــــــــيَطُة والُفُض ــــــــــــــَك والَنِش (5)َوُحْكُم
 

   
يفاه ،ر  كت  اذالمان ار اكا مارمالمان    فث قان ارَما  م  ار،متل )ر ( كت  ارممالار )ارماماع( 

 )ارَما( يكنافال  م .

 :(6) ارمنَه ارف  اش يقيه-2
 اُلمســـــــــــــــــــــَبَغاتوَعَلـــــــــــــــــــــى الجيـــــــــــــــــــــاِد 

(7)فـــــــــــــــــــــوارس  ِمثـــــــــــــــــــــل الُصـــــــــــــــــــــقِور  
 

   
                                                           

ما رمير ارفا  ما مند المفن   اا ففالاض ارميانه ند  ،ا، ما ارفا  مفا ار ،از رمي ارن ناش ارن  تد:  (1)
 .3/392يار ان  ي اا ند كما ماياا ما ار  ن. انيا: ار،تفة ارمارا ار اند ياألنفة ارناما ار اند:

 . ما م ا)ارطيفه(.9. مف  اقن 991األممففا :  (2)
 فه(.. ما م ا )ارطي 99. مف  اقن 227األممففا :  (3)
 . ما م ا )ارطيفه(.91. مف  اقن 227األممففا :  (4)
 .ما م ا)اريانا(. ارماماع: اما ارةنفمل.6. مف  اقن 37األممففا :  (5)
قا  ارمنَه ارف  اش: ذي ارمنَه ما مثفيا ما كاما ما امففل ما كماي ارف  اش   اكا ،اذتد قافن.  اا  (6)

قمف ا   ي اا ارمنَه ما  ما رماشي فماا ما ارمن،ا  ي اا ارنفماا امرتنف م نا رَ  كماي ما ذنا  ي اا نافما   م  
ر،مه ارفا   ي اا فامد مارمال،ااي زي،ل ارنفماا  نمالت  ارنفماا ي مث  أن  مض َماف. انيا: ار فا 

 . 90/901  يارَزانل:279  يارمؤالتف:371  يمف،ن ار فااء:2/202يار فااء:
 ما م ا)مانه ار امه(.. 1  مف  اقن 41األممففا :  (7)
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  فث قان َما ارممالار  م  ار،متل )كت  ار،فاا( كت  ارممالار )نيااة(. 

 مار  ما  افن ار مااند: يقيه-3
ـــــــــــــورِهِ  ـــــــــــــيس  ُيْسَتَضـــــــــــــاُء ِبُن ـــــــــــــا َرِئ  َوِمنَّ

(1)َســــــــَناًء َوِحْلًمــــــــا ِفيــــــــِه َفاْجَتَمَعــــــــا َمَعــــــــا  
 

   
كت   –يارالمافن ند ذ،ف األمفا    ار،متل )منا( كت  ارممالار )ائفة( فث قان َما ارممالار  م   

 يارفنافل م . –يذي ارَما  –نف  اذالمان ما ار اكا م، ا ارمالمان  –اإل،ماه 
 باقي المواضع التي تقدم فيها الخبر شبه الجملة على المبتدأ في األصمعيات فهي:

 الصفحة البيت المقطوعة رقم مسلسل

9.  2 37 26 

2.  1 9 36 

3.  99 2 21 

2.  99 96 40 

4.  91 2 72 

6.  91 4 72 

7.  91 1 72 

1.  26 2 11 

1.  26 91 900 

90.  26 20 900 

99.  37 2 934 

                                                           

 .ما م ا )ارطيفه(.        36  مف  اقن  66األممففا :  (1)
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 الصفحة البيت المقطوعة رقم مسلسل

92.  31 2 924 

93.  22 2 937 

92.  22 26 923 

94.  42 2 943 

96.  44 22 960 

97.  69 30 976 

91.  62 2 912 

91.  61 3 916 

20.  61 90 200 

29.  76 22 292 

22.  14 93 227 

23.  11 2 232 

 عارض التقديم والتأخير في باب النواسخ: -الثً ثا

 اا يرَياال ا النثخ   ن ارممالار يارَما كنا ارمماففا يالةفا   ن ارَما نمط كنا 
: يارياضا را ار،متل (2)فميه ارا اليا المان  ثاا  يذد الضفف  ر  ار،متل مفن  ارزما (1)ار ينففا

ي  ال فا  ر    ،متل المف ارمثنا  رف ا ثمفل ند ارتةل ارفامفل   ال المه كت  مفن  ارزما ن د 

                                                           

 .2/62انيا: ذما ار ياما:  (1)
 .913ارتةل ارفامفل مفناذا يممناذا : (2)
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نس،ا راانا را نضفف كنما ا زمنف ا طاائ ا  ر  مفن  ذ،ف ار،متل ،ئنا ماألايا     اث ي   ر  زما
نفمما يمف ارمثنا  رف    ارمنميرل كا األنفاه؛ يذد األنفاه ارناثَل  كت  ار،متل ا ثمفل

اثخ ند ا رال ا كت  ارزما ال م  ما ر انا  رف  ما ن ،ف ارني   مارمثنا منييا ا ما ي، ل زمنفل مففنل
 األنفاه ارمثاكاي ند ارتةل ا ن،تفزفل .

  رمث   يه  رض    رمما  :  ااكت  را كااذا أالأل ك ا نفال  ذديفالفي ارن اي 
ما ،اء  (مااً ): اما مار  ميرر ي مفض ارن اي من ن  يذ،ف الفمه مال  ايط  رفة  ماا  ما 

  : زاه ماضد فزاهما ند كمت ا را فالمام ا نفد يذداه يرامفل رنفاه رَاى  ممفناذا ما رنف
يرضاف اما مار  رننن يين  ياان. يرَفا ا من ا نفه  ما را الثمم  )ما(   يانف   ينالئ  يماح

 .(1)ارمماافل اريانفل يذي ما اان

،ا اَه رش نفه ما  ارييففل اإلكاامفل األنفاه كت  ار،متل ا ثمفل  اث الةففا ند ذ،ف يا 
رما ارالةففا ند ارييففل اإلكاامفل نفالمأه ند نم  ارَما ند ار،متل ا ثمفل ما   يمأت  ند ارمفن 

ا  رما ارالةففا  ند ارمفن  نفايا  يه امط ار  ن ارمثالفاا ما   مماء ارمثنا  رف   ارممالار مانيك 
،ر  را ذ،ف األايا  رن الفا ال مه   ف،ام اا  ار،متل ا ثمفل مارزما ارمثالفاا ما   اا يرَياال ا  ثتم ا ي 

نما اقالما  ا رال ا كت  ارزما ن ث   ر ااأ ا  ما ال مت ا ممفل األنفاه ير،ر  فمطتا كتف ا   يا 
ند ارالااث ارن يش ماألنفاه  ارناقمل  رل ااي  ر  كان ي،يا ر ااث م ا ياقالمااذا كت  ارا رل 

 .(2)مي  يكان ا  الفاء ممانيك انضال  كا  ا،ال ا  ر  ارمن  ارزمنفل ي اذا

  يذًًد ارالًًد اثًًالين  كتف ًًايالًًاَه ) ًًاا( يرَياال ًًا كتًً  ار،مًًه ا ثًًمفل ارمًًار ل رًًاَير ا 
 .ثناا نف اإل ايط ا م اياي ند  ه ما ا ند ا

 :(3)رما ارممالار نف الاط نف 
 ا مالااء.ي ن ارَمافل يارمماا مالن   يار اط   نثماء ا ثالف ان  را   فتزن ارماااي -
 را   ف يا يا،  ار ،ف  ارمَما كن  منف  ممطيع. -
ًًً   را   فتًًًزن ا مالاائفًًًل منفثًًً  ري مةفًًًاف - ًًً  ارياقًًًا مفًًًا  ،ا   ن ًًًي: رقًًًه ا،ًًًه فمًًًيه ،ر يمأت

 ارمفا،ني يري  ا مالناكفل.
 يثالن كتف .  ييفه رت انا  را   فتزن كان ارالماف ن ي: طيم  رتمؤما -

                                                           

 .9/913ارالمافا ممضميا اراليضفا:  (1)
 .71كتد رمي ارم اان : :ار،متل ا ثمفل (2)
 .77 – 76 ارم اان:ار،متل ا ثمفل  كتد رمي  (3)
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 يرما ارَما نف الاط نف :
 : رما ا ري ن ف ا.  ف يا طتم ارا  -
 را   ف يا رثتيم ا  ن ائف ا. -

  اى رَياال ا. نس،ا اثالين  ار،متل ا ثمفل ذ،ف ار ايط مت   رمميه ) اا( ري 

 :(1)أالأل رقثان ي،اماي  ر يالنمثن   اا يرَياال ا  ما  فث  ين ا مالمانل ر 

ألن ا يضف  يضا ار ايف ند رن ا   فف ن  ارن اي؛ما   فنماف م اه يذي  رفة  ماالفاي  .9
 (ماً )ألن ا متل ر ارن اي؛ي أفا ما مالنَاى   مفناذا    م، ا مالفتم ا ي  اان  كنا ارفااء

 اريانفل.
نسن  فنالد من ا ارمضااع ي    ماح ينالئ يانف  يرَياال ا :يذي  زاه   ما فالماف المانا  ناقما   .2

 اريمف.فنالد من ا األما ي  ارمماا ي  
ما فالماف المانا  الاما  يارممميا مالمان ارالماف  م اا اإلالفاا من  مارمضااع ياألما   .3

  .يماا  يما   ييه  يرض    يرمما  يرمث   يذد:  اا  ياثن ارفاكه  يارمماا
 ذ،فا ارمثمفا ما رتماضد ما ر  ان: يرتالماافف ند

  (2)َقاَلْت َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلم  َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشر  َوَلْم َأُك َبِغيًّا  :قير  الفار نارمضااع ن ي   
  (3)ُقْل ُكوُنوا ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا  :  ياألما ن ي قير  الفار 

 :(4)رما ما  فث ا ثالفماه نالنمثن    اا يرَياال ا    ر  قثمفا

مًه ال الًاج   ن ًد   ال الفًد ممانيك ًا  اثالفمار ا الامل قطي  ثمفه  ر    رنفاه ناقمل اائما   -1
 يرفة .  يمازاه  نالئما ر  َما يذد : 

  يرمًًًًما  :  ًًًًاايالًًًًاه كتًًًً  ار ًًًًاث يارًًًًزما مفًًًًا  يذًًًًد  رنفًًًًاه فم ًًًًا را الثًًًًالفمه الامًًًًل -2
 .يانف   يماح  يماا  يما   يرمث   ييه  يرض  

                                                           

 .9/231 ارمثار :ريضا  انيا: (1)
 .20 مافن: (2)
 .20 ا ثااء: (3)
 .9/231انيا: ريضا ارمثار :  (4)
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رالاالفًً  مًًفا  ًًاا يمفميرف ًًا مًًا يارماكًًاي ارفامًًل را ا  يمًًا ر  ًًان   ًًاا يرَياال ًًا  ارالاالفًً 
مًا مااكًاي را األمًه المًان   ًاا    ا ثن يارَما ،ائز مًا رًن في،ً  ذً،ا ارالاالفً  ري فمنفً 

 .(1)نال ف،يز ارفايه كا ذ،ا األمه    رمماا مال د  ففمم  َماذا  فتف ا اثم ا
 تقديم خبر كان:

ر  ان اري،ي  يارمنا ند يالما   المافن َما  اا كت  اثم ا ذي ميضا َالف مفا ارن اي
 أالأل رقثان:

 ي،ي  المافن ارَما. .9
 .منا المافن ارَما .2
 .يمااان  ،ياز المافن ارَما ما كاا َماش رفة .3

نس،ا المان ارَما كت  ا ثن ن ي رتفنافل يا ذالمان؛ ألا ارَما ند ذ،ا ارممان رير  ما ذالمان 
 ما ا ثن.

يند   ارممالار كت  ارممالار ن ي قائٌن رَي : يمما فما يف،يز المافم  َما (2)فميه اما ،ند
ي ،ر  َما  اا يرَياال ا كت  اثم ا يكتف ا رنفث ا ي ،ر  َما رفة ن ي: زفاا    ارااا ما م 
 ."يمنطتمفا رفة رَيا   رفة رَي 

ن ارَما كت   اا يف،يز رفضا  را فالما  نف،يز را فالمان َما  اا يرَياال ا كت  اثم ا
يثمم  رمي كتد ارفااثد ياما ،ند ما   اف اما مار  ند  اح ارالث فهيقا قا  يرَياال ا نفث ا 

 .فاارمةاااف

يارماكاي ارفامل را ارالاالف  مفا ) اا( يمفميرف ا ما ا ثن يارَما ،ائز ما رن في،ا ما 
نال ف،يز   ما مااكاي را األمه المان ) اا( فتف ا اثم ا ففمم  َماذا  في،  ذ،ا ارالاالف  ري فمنف 

 .(3)ذ،ا األمه    رمماا مال د ارفايه كا

يما مي،ما  المان َما  اا كت  اثم ا را فضاف ا ثن  ر  ضمفا ففيا  ر   دء ند 
يما ارمانا من  مأال َيف   يرفة م اا ارافاا رم ام ا  ن ي :  اا َائا األمانل  ااث ا  ارَما

َوَما َكاَن َصََلتـُُهْم ِعْنَد اْلبَـْيِت : ري  ما ا ثن ند ارَما ن ي  ارتمة ن ي :  اا مافمد كايش

                                                           

 .2/17انيا: ارممالض : (1)
 .2/312: ارَمائر (2)
 .10ار،متل ا ثمفل  كتد رمي ارم اان: (3)
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ِإَّلا ُمَكاًء َوَتْصِديَة
ي اا   رش )،متل( ن ي :  اا زفا رميف مثانا  ري  يا ارَما الا فما   ثناافا    (1)
 .(2)زفا فما م  كماي

يه م  يكته اما فففش ،ياز المافن َما  اا يرَياال ا كت  اثم ا منن  ند   ن ارمفف
ارفاكه    رما  اا ارمانيع نف ا  ارفاكه ي : (3)م ا كتف ا؛ ألن  ند   ن ارفاكه رمير يامالناع المافن اث

رمففيه ف،يز المافم  يرما  اا ا  ف،يز المافم  كت  ارففه رن ف،ز المافن رثماء ذ،ف األنفاه كتف ا
رن رنفث ا ما ثمائ ا يكتف ا از المافن رَماا ذ،ف األنفاه كت  ر،  كت  ارففه نفث كت  ارفاكه ي 

 .فمنا ما ،ر  مانا 

 :(4)ه ر ا َمثل ر  انن،ف  يقا نضه مفض ارن يففا ر  ان اري،ي  يارمنا ذ،ف
ي ًًًاا التمفًًً،ش   : مًًًا  ًًًاا َارًًًٌا    مَتمًًًا  ن ًًًي  اثًًًم اي،ًًًي  نمًًًه ارَمًًًا كًًًا  ًًًاا ي  .9

 .مافمد
 .ن ي: رمما ثا اي ارااا  مةالممل ا  ي،ي  اليثط ارَما مفا  اا ياثم ا .2
 ؟ ي ن  اا مارل   : رفا  اا زفٌا ؟ن ي  ي،ي  المان ارَما كت   اا ياثم ا  .3
ن ي: ذه  اا ثًفٌا مَطئًا ؟ يذًه  ًاا مَطئًا    رش ،ياز النَاف ياليثط   منا المان ارَما  .2

 ؟ثفاٌ 
يثًا ال ارًااا    ن ًي:  ًاا ثًا اي ارًااا مًا مل ا  رش ،ًياز المامً  يالًنَاف  منا النَا ارَما .4

 . اا ما مي ا
 ورد تقدم خبر كان وأخواتها على اسمها في األصمعيات في المواضع اْلتية:وقد 

 :قيه ار اكا كما اهلل ما كنمل -9
 ِبِمْطَعــــــــــــــــــام  ِإَذا اأَلْشــــــــــــــــــَواُل رَاَحـــــــــــــــــــتْ 

ــــــــْيَس َلَهــــــــا َفِضــــــــيلُ    ــــــــى الُحُجــــــــراِت َل (5)ِإَل
 

   
 قيه رك   ماذتل: -2 

 ولـــــــــــيس فيـــــــــــه إذا اســـــــــــتنظرته َعَجـــــــــــل  

(6)ياســـــــــــرَتُه عَســـــــــــرولـــــــــــيس فيـــــــــــه إذا   
 

   

                                                           

 .34نفاه: األ (1)
 .19ار،متل ا ثمفل  كتد رمي ارم اان:  (2)
 .993/ 7 اح ارمفمه:  (3)
 .19ار،متل ا ثمفل  كتد رمي ارم اان : (4)
   ما م ا)اريانا(  األ ياه: ،ما  يه  يذد اإلمه ارالد  ار  ررمان ا.90  مف  اقن 31األممففا :  (5)
   ما م ا)ارمثفط(.93  مف  اقن 10األممففا :  (6)
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 يقيه  ف  ما ثفا ارةنيش: -3 
ـــــــِجيَعهُ  ـــــــرو  َض ـــــــا ُأمَّ َعْم ـــــــَدى َي ـــــــُت النَّ  َيِبي

ـــــــوبُ    ـــــــاِت َحُل ـــــــي اْلُمْنِقَي ـــــــْن ِف ـــــــْم َيُك (1)ِإَذا َل
 

   
 :(2)يقيه ار اكا كماي ما مفا ف ا  -2 

 فَكـــــــــْم ِمـــــــــْن غـــــــــاِئط  ِمـــــــــْن ُدوَن َســـــــــَلمى

(3)قليــــــــــِل اأُلنــــــــــِس لــــــــــيَس بــــــــــِه َكتيــــــــــعُ   
 

   
 يقيه ار اكا ضامد ما ار ااث: -4 

 َمـــــــــن َيـــــــــُك َأمســـــــــى ِبالَمديَنـــــــــِة َرحُلــــــــــهُ 

َفــــــــــــــِإن ي َوَقي ــــــــــــــار  ِبهــــــــــــــا َلَغريــــــــــــــبُ   
(4)

 

   
 :(5)قيه مار  ما نيفاي -6 

ـــــــــْم وِنســـــــــاِئِهمْ  ـــــــــي أهِلِه ـــــــــْم ف  وكـــــــــاَن لُه

(6)َمبيــــــت  ولــــــْم َيــــــْدُروا ِبَمــــــا ُيْحــــــِدُث الَغــــــدُ   
 

   
 رفضا : يقير  -7 

ــــــى ــــــِو اْنَتَه  وقــــــْد كــــــاَن لبــــــِن الَحــــــْوَفزَاَن ل

ـــــــدُ    ـــــــر  َمْقَع ـــــــْن الشَّ ـــــــَطام  َع ـــــــَوْيد  وِبْس ُس
(7)

 

   
 : (8)يقيه ار اكا زماا ما ثفاا -1 

 َأَبِنـــــــــي َمُنوَلـــــــــَة قــــــــــد َأَطْعـــــــــَت َســــــــــرَاَتُكمْ 

ـــــِديِق ســـــبيلُ    ـــــْرِب الصَّ ـــــو كـــــاَن عـــــن َح (9)ل
 

   
  

                                                           

 ما م ا)ارطيفه(  ارمنمفا  ،يا  ارنمد يذي ار  ن   تي : ارالد ال ت .  90  مف  اقن 16األممففا :  (1)
كماي ما مفا ف ا : يف ن  رما أيا   اا نااة ارفمفا يفمان كت  زفا ارَفه ند ار اي يارمنة  يقان كماي  (2)

نتمد كت  اراثيه مت  اهلل كتف  يثتن ند م، ق ننثتميا  أن ااالا كماي كا اإلثالن  ال   ان   زيي المي   
 :ؤالتفمار :انيا اثيه اهلل ند منمانل من ا ناكاف  ر  اإلثالن ننثتن  ي  ا كماي ارمااثفل يذي اما مائل يث .

 . 72:   ارثمط927: 3  األمار  226-222 :9  ارَزانل 20-92:22  ياأل اند 946
   ما م ا)اريانا(.21  مف  اقن 976األممففا :  (3)
 : اثن ناث   يقفه اثن ،مت .ا  ما م ا)ارطيفه(  قفا9مف  اقن   912األممففا :  (4)
مار  ما نيفاي: ذي مار  ما نيفاي ما ،ماي ما  ااا ما المفن ي اا فماه رمار   نااة ،ش ارَماا  يذي اثن  (5)

ناث  ي اا مار  قا رثتن قمه يناي اراثيه مت  اهلل كتف  يثتن ي اا مار   اكاا  مفاياا  ما ناثاا مند فاميع 
 .912ي اا ما راااف ارمتي  انيا: األممففا : 

   ما م ا)ارطيفه(.1  مف  اقن 913: األممففا  (6)
   ما م ا)ارطيفه(.26  مف  اقن 914األممففا :  (7)
زفاا ما ثفاا: ما كماي ارماش ارفزااش.  اكا ،اذتد قافن  ما رذه ارمناناا   كاش قمفه اإلثالن  يالزيج  (8)

نالزي، ا امن  منييا يرثتن ذ،ا نفاي اإلثالن مفن ما  انيا: ثمط  :  َاا،فل ارمزنفل  يما  يذد  املمتف ل من
 .  9263   اح ارمفضتفا  رتالمامزش: 3/36ارآلرد: 

   ما م ا)ار امه(.9  مف  اقن290األممففا :  (9)
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 ار اكا كيف ما األ ير: يقيه -1
ــــــــــــا  ــــــــــــمَأَتتن ــــــــــــَري   حــــــــــــاِفليَن ِبَجمِعِه  ُق

ــــــــَرحَمِن واق  َوناِصــــــــرُ    ــــــــَن ال ــــــــيِهم ِم (1)َعَل
 

   
ي،ر  ألا ارَما ف ن ار اكا ر أا ما   ند األمفا  ارثاممل يقا قان ار اكا رَماا األنفاه ارناثَل 

 ن ي ف ار كت  الميفا رذمفل ارَما مالمافم  كت  ا ثن.  ا ثن

 تقديم خبر إن وأخواتها على اسمها:
مًًًًا مًًًًفا األايا  ارالًًًًد   ًًًًي ارن ًًًًاي رن ًًًًا الًًًًاَه كتًًًً  ار،متًًًًل ا ثًًًًمفل نال ًًًًاث نف ًًًًا الةفًًًًا ا ) ا 

 يرَياال ا(.

يرمًًا ارالةفًًا نًًد ارمفنًً  نفالمأًًه نًًد التًً  ارمفًًاند   رمًًا ارالةفًًا نًًد ارتفًًي نفال،تًً  نًًد نمًً  ا ثًًن
 ارَامل ماألايا  ارالد الضفف ا كت  مضميا ار،متل ا ثمفل.

ري المًيفا اؤفالً    ارمًال تن مياءمًل ارميقًف ارتةًيش يالتمفًل  ا،االً  مًا نا فًليذد مفاٍا ف ًايه م ًا 
يذًًًًد رايا  المًًًًنف كتًًًً  رن ًًًًا  ًًًًايف ماالفًًًًاي   ارَامًًًًل  زاء  ًًًًفياف  ال،اذًًًً  مًًًًا نا فًًًًل رًًًًَاى

 .(2)ارن اي

ي،رً  مًا ، ًل اَالمامً ا ماألثًماء  ،   الًاَه      يقا كمت  ذ،ف األ ًاف ألن ًا ال ًم  األنفًاه
يمًًا ، ًًل رن ًًا كتًً  رفًًي األنفًًاه نًًد رن ًًا ر أًًا مًًا  ًًانفا يمًًا ، ًًل رن ًًا   اهكتًً  رثًًماء  األنفًً

ًًً  ارفًًًالا  األنفًًًاه ارماضًًًفل ًًًل كت ًًًي م ًًًا  الفتمًًً    ممنف يرن ًًًا فالمًًًه م ًًًا ارضًًًمفا ارمنمًًًي  يفالفت
 .(3)ماألنفاه

ياألمه ند االمًل  ا يرَياال ًا را الالمًاا ار،متًل أًن فتف ًا اثًم ا نَماذًا. ي  ف،ًيز را فالمًان كتف ًا 
 .(4) ا ي  َماذا مال َالفاثم

 يند كان المافن َماذا أالث  ا  :

 فمالنا المافن َماذا كتف ا  ما امالنا المافن اثم ا كتف ا. -9

                                                           

   ما م ا)ارطيفه(.9  مف  اقن 297األممففا :  (1)
 .933: نانيا: ار،متل ا ثمفل  كتد رمي ارم اا  (2)
 .2/902: ارمفمه :انيا  (3)
 .2/902انيا :ارما،ا ارثامي : (4)
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: فميه اما فففش    ف،يز المافن َماذا كتف ا يكت  اثم ا ي،ر  ألن ا رايا   فا مالمانل -2
  نفًًًاه نًًًد ارفمًًًهر ين ًًًا نايكًًًا  كًًًا األ    ف،ًًًيز المًًًافن َمًًًا  ا يرَياال ًًًا ياثًًًم ا كتف ًًًا

 نان ط  كا اا،ل األنفاه  .
  ف،يز المافن َماذا كت  اثم ا؛ ألن  ف الاط ند كمت ا را فالمه اثم ا م ا؛     ،ا  ًاا  -3

َنــا َلْلُهــَد ي،رًً  مأًًه قيرًً  الفًًار :  ري ،ًًااا  يم،ًًاياا    ارَمًًا ،متًًل يانفًًل ِإنا َعَليـْ
مًًه قًًا  (1)

 :ف،  المان َماذا كت  اثم ا ند مياضا من ا 
ن ًًي قيرًً  :    ا نًًد ارًًااا ثًًا ن ا   رمًًا المًًان مفمًًيه َمًًا  ا   را فالمًًه ما ثًًن ضًًمفاف

ًًًل ًًًل يانف ًًً  كتًًً  ثًًًمفه اراليثًًًا   ري ،ًًًااا  يم،ًًًاياا    كتًًً  َماذًًًا ن،ًًًائز  ا  ًًًاا ،مت ي،ر
 .(2)نف ما

 وأخواتها على اسمها في األصمعيات في المواضع اْلتية : وقد ورد تقدم خبر إنَّ 

 كماي ما مفا ف ا : قيه -9
ــــــــــــــا ــــــــــــــى َعَواِرِضــــــــــــــِهنَّ راًح ــــــــــــــأنَّ َعَل  ك

ــــــــــــــان  َينيــــــــــــــعُ    ــــــــــــــضُّ عليــــــــــــــِه ُرمَّ (3)ُيَف
 

   
 ما ار ااث: ءه ضامديقي  -2 

ــــــــــا ــــــــــْن َنَجاِئَه ــــــــــا َشــــــــــْيَطاَنًة ِم  كــــــــــأنَّ ِبَه

ــــال   ــــِت ُشْلُش ــــى اللي ــــذ ْفَرى عَل ــــُف ال (4)إَذا َواِك
 

   
  

 مفايفل ما مار  ما ،ففا ما  ال : يقيه -3
 َفــــــــــــــــِإنَّ َلهــــــــــــــــا َمنــــــــــــــــاِزَل خاِويــــــــــــــــات  

(5)َعلـــــــــى َنملـــــــــى َوَقفـــــــــُت ِبهـــــــــا الِركابـــــــــا  
 

   
 رفضا :  ريقي  -2 

 وناِجَيــــــــــــــة  َبَعثْــــــــــــــُت َعَلــــــــــــــى َســــــــــــــِبيل  

ــــــــــــــا   ــــــــــــــى َمغاِبِنهــــــــــــــا َمالَب (6)كــــــــــــــَأنَّ عَل
 

   
 يذ،ا ارالمافن فففا رذمفل ارَما يرن  ركين  يقا المان ارَما )ار،اا يارم،ايا( كت  اثن  ا يرَياال ا 

  ننا  ما ا ثن.
                                                           

 .92ارتفه :  (1)
 .2/90انيا:  اح ارمفمه : (2)
   ما م ا)اريانا(.1  مف  اقن 973األممففا :  (3)
   ما م ا)ارطيفه(.91  مف  اقن 919األممففا :  (4)
   ما م ا)اريانا(.6 ف  اقن:  م293ممففا : األ (5)
   ما م ا)اريانا(.90  مف  اقن 293األممففا :  (6)
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  املبحث الثاني
 عارض التقديم والتأخري 

 يف باب اجلملة الفعلية
 

 .أواًل: عارض التقديم بني معموالت الفعل

 .الفاعل على به املفعول تقديم .9

 .الفاعل على ألجله املفعول تقديم .2
 

 .ثانيًا: عارض التقديم بني متعلقات الفعل عليه وعلى معموالته

 .الفعل على بالفعل املتعلق اجلملة شبه تقديم .9

 .الفاعل على بالفعل املتعلق اجلملة شبه تقديم .2

 .الفاعل نائب على بالفعل املتعلق اجلملة شبه تقديم .3

 .به املفعول على بالفعل املتعلق اجلملة شبه تقديم .2

 .القول مقول مجلة على بالفعل املتعلق اجلملة شبه تقديم .4

 .احلال على بالفعل املتعلق اجلملة شبه تقديم .6

 .املطلق املفعول على بالفعل املتعلق اجلملة شبه تقديم .7

 .ألجله املفعول على بالفعل املتعلق اجلملة شبه تقديم .1

 .الصفة على بالفعل املتعلق اجلملة شبه تقديم .1

 .الفاعل اسم معمول على اجلملة شبه تقديم .90

 .املفعول اسم معمول على اجلملة شبه تقديم .99

 التفضيل عفعل متييز على اجلملة شبه تقديم .92
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 المبحث الثاني 
 عارض التقديم والتأخير في باب الجملة الفعلية

 

 عارض التقديم بين معمولت الفعل: -أولً 

 فالنايه ار افث كا ارالاالف  ند ار،متل ارففتفل كنا ارن اي ،يان  أالأل:

 األيه: ارالاالف  مفا ارففه يارفاكه.

 .ند: ارالاالف  مفا ارفاكه يارمففيهارأا

 ارأارث: ارالاالف  مفا ارففه يارمففيه.
 الترتيب بين الفعل والفاعل: -أولً 

  ما نفت  ما نا فل -ري  ار،زء–في،  ،م يا ارن يففا النَا ارفاكه كا نفت ؛ ألا ارفاكه ،زء 
 فم ا را فالمان مفض ار تمل  ،    أن  ا ارففه كامه نف  . يمفن  ذ،ا رن    فما را فالمان كتف 

 .(1)فضكت  م

 الترتيب بين الفاعل والمفعول : -ثانًيا

 (2)  زفٌا كما ا  ي متة ل األمهي  مأه قير :  ضا ي   ارمففيه م :  ذي ار،ش فما كتف  نفه ارفاكه

ا فمًًا رياألمًًه  (3)ارن ًًاي  ،نًً  ر،ًازيفثًًالةند ار ًًالن كنًً ؛ رًً،ر    يذًي نضًًتل فمًًا ار ًًالن ماينً 
ير ًا مًا ارمم ًا نًد مفًض –ذ،ا ذي ارالاالف  ارطمففًد نًد ار،متًل ارففتفًل ي  -ارمففيه مفا ارفاكه 

مًًا ارمم ًًا را   مًًا راَّ   األ فًًاا را فالمًًان ارمففًًيه كتًً  ارفاكًًه َطًًيي نفاليثًًط مًًفا ارففًًه يناكتًً 
 .(4)نفما قمه ارففه  فالمان َطيالفا

 

 

                                                           

 .19: 9  2007  9انيا: ار،متل ارففتفل  كتد رمي ارم اان  مؤثثل ارمَالاا  ط (1)
 .9/219انيا: ارالمافا ممضميا اراليضفا : (2)
 .9/212انيا:  اح اما كمفه : (3)
 .12ار،متل ارففتفل:  (4)
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 : فاعل والمفعول به على ثالثة أضربوالتقديم والتأخير بين ال

ري   ف،يز نف  المافن ارمففيه كت  ارفاكه ي،ر  را ف ًيا ارفاكًه ضًمفا ا مالمًال     ضا   -9
ارممًاا ارممًاا مًنا  يارففًه ري    ف يا ند ار الن  دء ممفا ري ف يا ارفاكه مضان ا  رفً 

 .  (1)ري را ف يا ارمففيه م ميا ا  مناَّ ارالد َماذا نفه ري اثن م الي من 
كتًًً  ارفاكًًه؛ ي،رًًً  را ف ًًًيا ارمففًًيه ضًًًمفا ا مالمًًًال  يضًًا  ف،ًًًيز نفًًً  المًًافن ارمففًًًيه  -2

يارفاكه اثم ا ياذا ا ري ف يا ارفاكه م ميا ا ري را فالمه مارفاكه ضمفا ارمففيه
(2). 

يضا  ف،يز نفً  المًافن ارمففًيه كتً  ارفاكًه يالًنَاف كنً  يذًي مًا كًاا ارضًامفا ارثًاممفا  -3
  نًاالق كًا ارالا فً  يينم ًا رةًاٍض يذ،ا ارضا  ذي م ط اراااثل ألا ،ر  ارالمافن ارياقًا نفً

فمالضًًف  ارممًًان يف ًًار ارمًًال تن كتًً   مًًاازف يال افًًاف يارةًًاض مًًا المًًافن ارمففًًيه مًً  كتًً  
:  ضًا  زفًًا ا كمًا اهلل  ألنً   نمًًا راا  (3)ارفاكًه فًايا كتًً  ا ذالمًان يارفنافًل قًًاه ثًفميف 

ا ا ا   يذًي كامًد ،فًا  أفًا  ًنن ن فمًاميا ارً،ش مفانً  رذًن ر ًن  م  مًَؤ يذًن ممفانً  ركنً  يا 
 .  انا ،مفف ا ف مان ن يففنفان ن
 ية:عل في األصمعيات في المواضع اْلتوقد ورد تقديم المفعول به على الفا

 قيه رثماء ما َاا،ل: -9
ــــــــــَوِقيِر َفِإنََّمــــــــــا ــــــــــى َأْهــــــــــِل اْل  َفاْعِمــــــــــْد ِإَل

ْربِ    (4)َيْخَشــــــــــى َشــــــــــَذاَك ُمَقــــــــــْرِمُص الــــــــــزَّ
 

   
 :(5)قيه ا ه ما  ندي  -2 

 َبْيَنـــــــا الفتَـــــــى فـــــــي َنعـــــــي م يطمـــــــِئنُّ بـــــــه

ـــــــــا   ـــــــــَدهُر فانَقلب ـــــــــِه ال ـــــــــيَس علي (6)ردَّ الَبِئ
 

   
 قيه ارمنَه ارف  اش: -3 

 وُأحبَُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وُتحبُِّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

(7)وُيحــــــــــــــــــــــبُّ ناَقَتهــــــــــــــــــــــا َبِعيــــــــــــــــــــــِري  
 

   
                                                           

 .9/212: ارالمافا ممضميا اراليضفا:. يانيا3/931انيا: األ ماف يارنيائا:  (1)
 .9/913  يانيا:  اح ارالمافا: 3/931انيا: ارما،ا ارثامي:  (2)
 .92  9/94ار الا :  (3)
   ما م ا)ار امه(.26  مف  اقن 49األممففا :  (4)
ا،ه ما  ند: ذي ث ن ما  نيتل  ر ا مند  ند ما ركما  نااة م  يا  اكا م ثا  يذي مَضان   (5)

ايى ر  اما ارث ف  مفالفا فَاط  م ا ماياا ما ار  ن. يقا اَطن اآلماش ند ارمؤالتف نيا را ث ما  ما   ذ،ف 
 .924-2/923  يارَزانل:72  ارثمط :936ؤالتف :مارممفاي  فا ث ن ما  نيتل انيا: ار

   ما م ا)ارمثفط(.91  مف  اقن 44األممففا :  (6)
   ما م ا)ار امه(.91  مف  اقن 60األممففا :  (7)
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 قيه  ف  ما ثفا ارةنيش: -2 
 ألـــــــــــــْم تعَلمـــــــــــــي ال  ُيراخـــــــــــــي َمنيَّتـــــــــــــي

ـــــــــاَة    ـــــــــدنى الوف ـــــــــودي ول ُي ـــــــــيُقُع (1)َرحيل
 

   
 :(2)يقيه ثفاى من  ار مااه -4 

 َفْلَتْبـــــــــــــِك َأْســـــــــــــَعَد ِفْتَيـــــــــــــة  ِبَسَباِســـــــــــــب  

ــــــــــــزَّغُ    ــــــــــــْم ُيَتَم ــــــــــــَوْوا َوَأْصــــــــــــَبَح زَاُدُه (3)َأْق
 

   
 قيه اافا ما ارممل:ي  

ــــــــــوا َتغَشــــــــــى الِجبــــــــــاَل رجاُلَنــــــــــا  إذا أحَزُن

ـــــــــبِ    ـــــــــدُر الُوُعـــــــــوِل الَقرَاِه (4)اْســـــــــَتْوَفَزْت ُف
 

   
 :(5)يقيه كما اهلل ما ،نا ارن اش -7 

 َمْعَشــــــــــــــر  َيــــــــــــــْأَبى اْلَهــــــــــــــَواَن َأُخــــــــــــــوُهمُ 

ُنـــــــــــوِف َجَحـــــــــــاِجح  َســـــــــــاَداتِ    (6)ُشـــــــــــم  اأُل
 

   
 ه كماي ما مفا ف ا :يقي  -1 

ـــــــــــــــــــــا أَنْكُمـــــــــــــــــــــُن أم ُنبـــــــــــــــــــــاِدي  فَناَداَن

ــــــــــــــا مــــــــــــــسَّ حاِلَبــــــــــــــُه الَقِطيــــــــــــــعُ    (7)فلمَّ
 

   
 ه رمي اايا:يقي  -1 

 بـــــــــــاِكرات  هـــــــــــل تـــــــــــَرى ِمـــــــــــْن ظعـــــــــــاِئن 

(8)كالَعـــــــــــــــــَدولي  ســـــــــــــــــْيَرُهنَّ انِقحـــــــــــــــــامُ   
 

   
 :(9)ه  ا،  ما  مف ي يق -90 

ــــــــــــَبقاً  ــــــــــــاِتِهْم َس ــــــــــــى غاي ــــــــــــاِن ِإل  والحاِرث

ــــــودانِ    ــــــْبَق اْلَج ــــــوًا كمــــــا َأْحــــــَرَز السَّ (10)َعْف
 

   

                                                           

   ما م ا)ارطيفه(.7  مف  اقن 72األممففا :  (1)
ثفاى من  ار مااه: ذد ثفاى من  ار مااه ار، فنل  رن نفاف كن ا  فا ،ر   يمفض ارممااا فثمف ا  (2)

ا الااي )ثتم ( يالااي )ثفاى( يرَيذا ار،ش الاأف  ذي  رثفا ما م،اكل ار ،رد  نارياذا ما )ثتم ( يارتثاا فثمف 
 .909. انيا: األممففا :هفذ، مارَيذا ألم ا ن د ما ، فنل يذي  ذ،ا رن 

   ما م ا)ار امه(.99  مف  اقن 902األممففا :  (3)
   ما م ا)ارطيفه(.1  مف  اقن 992( األممففا : 7)
 ما ،نا ارن اش: رن النالد ر  الا،مل ي  ، اا . كما اهلل (5)
   ما م ا)ار امه(.4  مف  اقن 992األممففا :  (6)
   ما م ا)اريانا(.97  مف  اقن 972األممففا :  (7)
   ما م ا)ارَففف(.3  مف  اقن 916األممففا :  (8)
 ا،  ما َارا ما قفة...  يفنال   نثم  ار  مند قففا  يذي ما رنماء ار،مفا   ا،  ما  مف :ذي (9)

 .341األثاش. انيا: ارمفضتفا :
   ما م ا)ارمثفط(.99  مف  اقن 229األممففا :  (10)
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 :الفاعل على ألجله المفعول تقديم
ارم اا  رفامت    :  ارمماا ارمف ن كتلري ارمففيه ر  ذي  ري ارمففيه ما ر،ت   ارمففيه أل،ت 
ألا ارمفن  ،ا ألمه  ؛يذي مف ن رتالفتفه  : مماايارفاكه ن ي   ،ا   اا    ن  اا  ند اريق  

؛ را ند ارفاكهي   ألا زما ار  ا ذي زما ار،يا ؛يم اا  رفامت  يذي   ،ا ند اريق   ار  ا
 .(1)ناكه ار،يا ذي ارمَاط  يذي ناكه ار  ا 

 :(2)اب المصدر على أنه مفعول ألجلهتصشروط ان
 :ي،مفا ما ا الاطيا ر  َمثل رميا

 نال ف،يز:  ،ئال  ارثما يارفثه  .   ين  ممااا   .9
   قالال  رت انا .ف،يز:  ،ئال  قااءي رتفتن   ي   نال   ين  قتمفا   ارا مل .2
 :  قفا كا ار ا  ،نما  . ًً  ري  فا كاض  كاضا   اا  ا مل :ي ين  كتل .3
  .ارثفاي  نال ف،يز:  النذم ل   مارمفته م  ناكال   ياال ااف .2
 .نال ف،يز:  ،ئال  م مال   فاش    ياال ااف مارمفته م  ناكال   .4

َواأْلَْرَض َوَضَعَها  يمال  نما ارمفته  اطا  من ا ي،  را ف،ا م اف ارالفتفه ن ي قير  الفار : 
اَّ مارالن.  ير ن ا رفث  ممااا    ي،  ا ثال  اا: م،دء  األنان  كتل اريضا  (3)ِلْ ََنام  ن،ل

ر ن  ياا مالماما  كت  ارمففيه م  ي،ر    يرن فاا المافن ارمففيه أل،ت  كت  ارفاكه ند األممففا 
 ند قيه ار اكا  ا،  ما  مف  ما َارا:
 َوالُمعِطيــــــــــاِن ِابِتغــــــــــاَء الَحمــــــــــِد ماَلُهمــــــــــا

ــــــــــــــانِ    (4)َوالَحمــــــــــــــُد ل ُيشــــــــــــــَترى ِإل  ِبَأثم
 

   
 نارمففيه أل،ت  رذن ما ارمففيه م  ند ارثفاي ير،ر  المان. 

يألا ار اكا اذالن مالمافن ارثم  قمه ارمثم  يألا ارثم  ،اء ند ارماالمل األير  كناف قمه ارمثم  
يالمافن ارثم  )ارمففيه أل،ت ( نيكا  ما ارال يفي ار،ش ف اأ  ارمال تن  –ار،ش ذي ارمففيه م   –

 ال يفي ما انالياا ارثاما رم،دء ارثم .في ا ذ،ا ار  كنا ارثاما

 
                                                           

  ي اح  ،يا ار،ذ   ،ماه ارافا ما ذ ان األنمااش  ال مفي: م ما م د ارافا 9/472 اح اما كمه:  (1)
 .227ارف ا  مفاي  :كما ار مفا  ااا 

 .911  2/917رنيا ريضا ارمثار :  (2)
 .90ارا ما:  (3)
 .92  مف  اقن 229األممففا :  (4)
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 :تعلقات الفعل عليه وعلى معمولتهعارض التقديم بين م -ثانياً 

يقًا ثًمف  م ًم  ار،متًل   اريًاف م  ار،متل ما ار،اا يارم،ًايا ري يمالفتما  ارففه ذد 
 انً  رقًا   رً   ينياا  رالفتم ا مارففه ر أًا مًا الفتم ًا ما ثًن   ؛ألن ا مالاااي مفا ارمفااا  يار،مه

 يألا  ًه   ن ًًد الالفتًي مارففًه ألا نًد ارففًه ضًمفا فثًالما نفً   (1)ار،مه؛ ر،ا ثمف   م  ار،متًل 
كاليي كت  را  م  ار،متل   ال مي  (2)من ما رش ار،اا يارم،ايا يارياف فاقه كت  ،متل يمفناذا 

 مًًًفا   نمًًًيه : نًًد ارفمًًًه  نفنًًًاما  ارفائًًاي يارمفنًًً  ممفااذًًا  نمًًًا مانضًًًمام ا  رًً  مًًًا ف مًًًه مفناذًًا
نسا ارمفن  رن فالن ؛ر،ر  ن د ال الاج  ر  مالفتي ند ار الن يمناء  كت  ،ر   نما اليثا نف ا   ارزذيا 

  يارمضًاف  ير،ازيا ر ا را الفمه مفا ارمالالزمفا؛  ارففه يناكتً   ارن اي نفما رن فاليثا ند  فاذا
 يرنفه ارالفضفه يارالمففز.  يارمضاف  رف 

 والمجرور:الجار 
رطتي ارن اي ارممافيا األيائه كت  ار،ا   ايف ار،ا  ي  ًايف اإلضًانل  ألن ًا الضًفف 

 .(3)مفاند األنفاه  ر  األثماء رش اليمت ا  رف ا

يرطتي كتف ا ار ينفيا   ًايف ارَفًض  ي  ًايف اإلضًانل  ي  ًايف ارمًفا   ألن ًا المًا مًفا  
 .(4)يارمفضفل يا ثالفالء ي فاذا ما ارمفا  رتن اا  قمت ا ري ال اث مفل ند ا ثن  اريانفل

 يقا ،مف ا اما مار  ند قير :  ي ايف ار،ا ك ايا  انا  
 َهـــــــاَك ُحـــــــُروَف الَجـــــــر  َوْهـــــــَي ِمـــــــْن ِإَلـــــــى

ـــــى   ـــــي َعـــــْن َعَل  َحتَّـــــى َخـــــاَل َحاَشـــــا َعـــــَدا ِف

   
 ُمـــــــــْذ ُمْنـــــــــُذ ُربَّ الَّـــــــــالُم َكـــــــــْي َواو  َوتَـــــــــا

ـــــــــــــلَّ    ـــــــــــــا َوَلعَّ ـــــــــــــاُف َوالَب ـــــــــــــى َواْلَك (5)َوَمَت
 

   
يقا كمت   ايف ار،ا ند األثماء كت  ما ذًي األمًه؛  ألن ًا مَالمًل مارًاَيه كتً  األثًماء؛  

 .(6)ر،ر    فثنه كا كتل كمت ا ار،ا 

                                                           

 . 260 -241ااا اآلناي ار،افاي  مفاي :  انيا:  كاا  ار،مه ير ماف ار،مه  ا. نَا ارافا قمايي  (1)
 .9/276: 2ارن ي ارياند  كماة  ثا  ااا ارمفااف  مما  طًً (2)
 . 3/4 :انيا: مفاند ارن ي (3)
 . 3/4 :  مفاند ارن ي2/91انيا: ذما ار ياما  (4)
 .32ررففل اما مار   م ما اما كما اهلل  اما مار  ارطائد ار،فاند  رمي كما اهلل  ،ماه ارافا  ااا ارالفايا:  (5)
 .243: ارمفطاا  مطمفل ارالاقد  ام ي ،  انيا: رثااا ارفامفل؛ ألمد ارما ا  األنمااش  ال مفي: ا.م ما م (6)
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نًًار اف اريا ًًا قًًا فففًًا   يالَالتًًف مفًًاند  ًًايف ار،ًًا  ثًً  مًًا فمالضًًف  ارممًًان يارثًًفاي
  يارالفًًًيفض  يارالفافًًًل  فففًًًا ا ثًًًالفانل نمًًًأال   ًًًاف ارمًًًاء قًًًا  مفًًًاند مالفًًًااي  ثًًً  ارةًًًاض منًًً 

 .(1) ر   فا ،ر  ما ارمفاند  ياإلرماي

ي ًًايف ار،ًًا الففًًا الميفًًل األنفًًاه ارالزمًًل يالفًًافال ا  رًً  ارمففًًيه ن ًًد اليمًًه ذًً،ف األنفًًاه 
رياثًن ماثًن   ري نفًه مففًه  يقًاه كن ًا ارفتًيش  ن ا  المًاه ،متًل م،متًل   ر  األثًماء ارالًد مفًاذا

 . (2)هَا 

 الظرف:
 ا اريايف ذًد ارالًد ال ًاا ارزمًاا يارم ًاا ارً،ش فمًا نفً  ارففًه نًد ار،متًل ي، ًا اريًاف 
ند ار،متل ف يا كتً  ثًمفه ارزفًااي نًد  فضًاح مفنً  ار ًالن  ، رًن ففًا مًا ارفمًا ارالًد ذًد رثًاة 

 .يارففه يارفاكه  ار،متل  ارممالار يارَما

 معنى الظرف:
 :قاه اما مار 

ــــــــــــان   ــــــــــــت  أو مك َنا الظــــــــــــرُف وق  ضــــــــــــم 

 "فـــــــــي" ِبـــــــــاط رَاد  َكُهَنـــــــــا أمُكـــــــــْث َأْزُمَنـــــــــا  

   
 فاْنُصــــــــــــْبُه ِب اَلواِقــــــــــــِع ِفيــــــــــــِه ُمْظِهــــــــــــرًا

ل َفـــــــــــــــــــــاْنِوِه ُمَقـــــــــــــــــــــدَّرَا   ـــــــــــــــــــــاَن وال (3)َك
 

   
 أقسام الظرف:  

 .اايياف ارم   : ياف ارزماافنمثن ارياف  ر  قثمفا ذما

 ظرف الزمان: :أولً 

يرطتًًي كتفًً  يًًاف ارزمًًاا ألا  ًًه نفًًه   يقًًيع ارففًًهيمًًا مفنًًاف فالضًًا رنًً  مًًا اه كتًً  زمًًا 
 :(4)يفنمثن  ث  ارا رل  ر  قثمفا   ما ر  ما زما نماا  اريكاء ر 

                                                           

  9ل اراثارل  ااا األمه  طًانيا:  ايف ارمفاند ألمد ارماثن ارز،ا،د  ال مفي: ا.كتد الينفي ار ما  مؤثث (1)
 .37 – 3/34يانيا: ريضا ارمثار :   16 – 26: 9112

 .927: 2ارن ضل ارفامفل  طًًؤما  م المل ارتما ند ارفامفل ألمد ارفالا كأماا ما ،ند  ال مفي: ا. اما ارم (2)
 .    9/426  يانيا:  اح اما كمفه:30انيا: ررففل اما مار :  (3)
 .9/412 اح اما كمفه:   (4)
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يذًًي مًًا اه كتًً  زمًًاا مفًًفا مَمًًير ن ًًي: ارفًًين يارتفتًًل يارمًًفف  اريًًاف ارمًًَالر: -9
 يار الاء.

يفثًًم    يذًًي مًًا اه كتًً  قًًاا مًًا ارزمًًاا ايا الففًًفا ري ال افًًا اريًًاف  فًًا ارمًًَالر: -2
 زماا.ارياف ارمم ن ن ي:  فا ييق  ي 

 :(1)وينقسم ظرف الزمان من حيث التصرف إلى قسمين

 ًًًنا فثًًًالفمه ممالًًًار ري   اريًًًاف ارمالمًًًاف: يذًًًي مًًًا ففًًًااي اريانفًًًل  رًًً   ارًًًل   ال ًًًم  ا -9
الميه : ارفين فين مماا   ي رك،منًد ارفًين    ري ناكال  ري مففي   ري مضانا   رف  ؛ ارفين  َماا  
 ر مم  فين قايم    .ي 

  اريًًًًاف  فًًًًا ارمالمًًًًاف: يذًًًًي نيكًًًًاا: األيه يذًًًًي مًًًًا   ففًًًًااي اريانفًًًًل رمًًًًال ؛  مًًًًط -2
ريانفًًل    مًًاَيه ار،ًًاا كتفًً  يارأًًاند مًًا   فًًَاج كًًا ا  ننميه: مًًا نفتالًً  قًًط   يكًًيض

 يكنا.  : قمه يمفا يراان ي

ألا  رمًًه ارفيامًًه   يرمًًا اليثًًا ارن ًًاي نًًد يًًاف ارزمًًاا ر أًًا مًًا اليثًًف ن نًًد يًًاف ارم ًًاا
  ارففه يا رال  كت  ارزماا رقًيى مًا ا رالً  كتً  ارم ًاا؛ ألنً  فًاه كتً  ارزمًاا ممًفالف  يمًا رالزان

 .(2)نتن فالفا  ر  رثمائ    يفاه كت  ارم اا ما رالزان نمط

ي،رً  مًا ًَاله   نفالضا رنا را ارففه فتالزن منا فاه كت  ارزما ارماضًد ري ار اضًا ري ارمثًالممه
ذنا  اا  ير ن    فاه كت  ارم اا مه فتزن ضاياي را ار اث   ف يا    ند م اا. يما   مفةال

 .(3)اراليثا ند يايف ارزماا ر أا ما يايف ارم اا

 ظرف المكان: -ثانياً 
  ينًيي  ي ًماه  يفمًفا  يرمًان  يما مفناف فالضا رن  ما اه كت  م اا يقيع ارففه مأه َتف

 :اف ارم اا  ث  ارا رل  ر  قثمفايفنمثن ي  ي فاذايايا   يركت   يرثفه  يال  

 

                                                           

 .231  2/231ريضا ارمثار  :  (1)
 . 2/930 ا فل ارمماا:  (2)
 .2/201  ي ريضا ارمثار  :9/433انيا:  اح اما كمفه : (3)
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  ارمثًً،ا  مأًًه: ارًًااا(1)اريًًاف ارمًًَالر:  يذًًي ارًً،ش رًً  اثًًن فًًاه كتفًً  يف ًًفط منمفًًااف   -9
يقًًا كانًً  ارن يفًيا مننًً :  مًًا  ًًاا رفيً  مَالمًًا  مًًمفض األمًًا ا ايا   ارطافًًي  ار ًاني 
 .(2)مفض

مًا رًن ف ًا رً  ن افًل ي   ًايا ال امًاف ارياف  فا ارمَالر: يفثم  ارياف ارمًم ن يذًي  -2
 ي فا ،ر .  يااء  نيي  قاان  مأه: َتف

 يفنمثن ياف ارم اا ما  فث ارالماف  ر  قثمفا:

اريًًاف ارمالمًًاف:  يذًًي اريًًاف ارًً،ش فم ًًا را ففًًااي ارنمًً  كتًً  اريانفًًل  رًً   ارًًل  -1
ماه   مًًا نًًد  مًًا نًًد  تمًًل  فمًًفا ري  ًً (3)رًًَاى ف ًًم  ا  ارفاكتفًًل يارمففيرفًًل ياإلضًًانل  

  (4)ِإْذ َيَتَلقَّى اْلُمَتَلق َياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الش َماِل َقِعيد  :قير  الفار 
ارياف  فا ارمالماف:  يذي ما فتزن ارنم  كت  اريانفل ري  م   ري ار،ا مما َامل  -2

يفمما م م   ارياف ار،ش   فَاج كا اريانفل     (5)ايا  فاذا ما  ايف ار،ا 
ي  ال،ا كنا    مما نال فماه:   ماثالفمار  م،اياا  مما ن ي:  َا،  ما كنا زفا 

 . َا،   ر  كناف 

ياراالمل ند  م  ار،متل ما اراال  ارم فييًل نًال فالمًان ارم،ًايا كتً   ًاف ار،ًا ي  ارمضًاف 
 كت  ارياف.

يارالًًد الالمالًًا م افًًل ار ا ًًل ااًًَه    ًًد مًًا اراالًً   فًًا ارم فييًًلرمًًا  ًًم  ار،متًًل  الا فًً  ن
ن ًد الالمًان كتً  ارفاكًه يكتً  ارمففًيه   ارالا ف ؛ ،ر  راليثا ارن ًاي نف ًا مًا رًن فاليثًفيا نًد  فاذًا

يذًً،ا ارالمًًافن   فًًنالد    رةًًاض فثًًالاكف  ارممًًان ري رضًًاياي  ًًفافل ري   مًًه يكتًً  ارففًًه نفثًً   مًً 
يقفًًًه   ا المًًًافن  - ،ا المًًًام  كتًًً  ارففًًًه نفثًًً   –ارممًًًا يارالَمًًًفر ري  نًًًااي   راكافًًًل ارثًًً،ا

يذًًًي   يمالامفًًًل األ ًًًياه  ارمالفتمًًًا  كتًًً  مفًًًض نسنًًً  ف،ًًًاش كتًًً  نثًًًي اقفًًًي نًًًد مااقمًًًل ارمفًًًاند
 (6)مال ف  ارنيا د مالفاا األميه  

                                                           

 .919ار،متل ارففتفل  ا. كتد رمي ارم اان:  (1)
 .200/ 9انيا: ذما ار ياما:  (2)
 .2/23مه:  اح ارمف (3)
 .97ي:  (4)
 9/417 اح اما كمفه:  (5)

 .367: 9116ارماذاي   -( َمائر ارالاا ف   م ما رمي ميث   م المل يذمل(6
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 وقد ورد تقديم شبه الجملة في األصمعيات بصور متعددة وقد جاءت على النحو اْلتي:

 شبه الجملة المتعلق بالفعل على الفعل في األصمعيات: . تقديم1

 قيه ار اكاي ثفاى من  ار مااه: .9
ــــــــــــــَعًدا ــــــــــــــي َأْس ــــــــــــــًة ُأَبك  ــــــــــــــُت ُمْخِلَي  َوَأِبي

(1)َوِلمْثِلـــــــــــِه َتْبِكـــــــــــي اْلُعُيـــــــــــوُن َوَتْهَمـــــــــــعُ   
 

   
 (2)يقيه ار اكا كماة ما ماااة: .2 

 علــــــى ُقُلـــــــص  َنُعلـــــــوِ بَهــــــا ُكـــــــلَّ َسْبَســـــــب

ـــــــاَء أشـــــــَمط جاِلســـــــاً َتخـــــــاُل ِ    ـــــــِه الحرب (3)ب
 

   
 (4)يقاه كاما ما ارطففه: .3 

 بالخيـــــــــِل َتْعثُـــــــــُر فـــــــــي الَقِصـــــــــيِد كَأنَّهـــــــــا

ـــــــَدأ  َتتـــــــَاَبَع فـــــــي الطَِّريـــــــِق اأَلْقَصـــــــر   (5)ِح
 

   
 (6)يقيه ثياا ما ارمضا : .2 

 َدَعـــــــــــــــاني ِمـــــــــــــــْن َأَذاِتُكَمـــــــــــــــا ولِكـــــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــِة َعل الِن (7)بــــــــــــــــــِذْكِر الَمْذِحِجيَّ
 

   
 ه ثياا ما ارمضا  رفضا :يقي  .4

 وليـــــــــــل  فيــــــــــــِه َتْحَســـــــــــُب كــــــــــــلَّ َنْجــــــــــــم  

(8)بــــــــدا لــــــــَك ِمــــــــْن َخصاَصــــــــِة َطْيَلســــــــانِ   
 

   
ي اا ارمفمل ارمفنيفل رالثن   يفمان ار،اا يارم،ايا ند األمفا  ارثاممل رالذالمان يارفنافل  يا 

 ضانل  ر  ما ند ذ،ا ارالمافن ما  نااي ارمما يا َالمار. نالمان ار،اا   ارم،ايا كنا ار اكا

                                                           

   ما م ا)ار امه(.2  مف  اقن 902األممففا :  (1)
ا ماااة: ر ا ارم امل  رثتن قمه نالا م ل فثفا يينا  ر  ارنمد مت  اهلل كتف  يثتن نتما ركط  ارفماة م (2)

ارمؤرفل قتيم ن نضه كتف  كففنل اما  ما ياألقاع ما  امة  نمان يرن اف  فاا  قار  ند ،ر   ننما مال   ننكطاف 
 .202 ال  اض  ند َما م  يا  انيا: األممففا : 

   ما م ا)ارطيفه(.1مف  اقن   204األممففا :  (3)
 ن ي ئة قيم   ير ا نالا  ارفا  ي فااا مار  ما ،ففا ارفماش  ما مفمففل. نا كاما ما ارطففه ما (4)

 .9/32ارالمفا: ي    ارمفاا991  ار فا يار فااء: 9/27ثاااال ن ند ار،اذتفل .  نفال  رمي كتد. انيا َزان  األا  
   ما م ا)ار امه(.2  مف  اقن 296األممففا :  (5)
ثياا ما ارمضا : ذي ثياا ما ارمضا  ارثفاش  يذي  اكا  ثالمد ، ا ارمماا رن  ذا  ما ار ،اج   (6)

َيذا رفضام  مارثفف مائل ماي  نضام  ريثمد م،ر  ألن   م  ماماري ن تف يارمضا  مال افا ارااء ارمفالي ل  
 .231ر،ر . انيا: األممففا :  نة د كتف   نثم  مضاما  

   ما م ا)ارينا(.23  مف  اقن 222األممففا :  (7)
   ما م ا)اريانا(.39  مف  اقن 222األممففا :  (8)
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نار اكاي قما  م اء ارففيا   يارم،ايا  رمأت   كت  مالفتمل ارففه )الم د( رناا مفن  ارمما
 ر َر مأه رَف ا نمط.

 تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على الفاعل:.2

 فميه رمي اايا: .9
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــوُل َلَه ــــــــــــــــــــُدونَ ودار  يق  الرائ

ــــــــــــــــــــــــــذاقي  دارا   ــــــــــــــــــــــــــُل أم  داِر الُح وي
(1)

 

   
 فث المان  م  ار،متل ما ار،اا يارم،ايا كت  ارفاكه ند ارمف  ارثامي نالمان  اف ار،ا  ارالن   

 (2)ما ارضمفا  ار اء  كت  ارفاكه )اراائايا( يرناا مفن  ارمت فل

 (3)فميه ارمفضه ارن اش: .2
ــــــــــــــَرَداً  ــــــــــــــا َفَجــــــــــــــاُءْوا َعاِرَضــــــــــــــًا َب  َوِجْئَن

ــــــــْيِل َضــــــــاَق ِبــــــــِه الطَِّرْيــــــــقُ    (4)َكِمْثــــــــِل السَّ
 

   
 فث قان  م  ار،متل ما ار،اا يارم،ايا )م ( كت  ارفاكه  ارطافي  يرناا ارالمافن مفن  اإلرماي 

 .(5)ري اإلضانل

 يقاه كما قفة ما َطاف: .3
ذا َتشـــــــــــــاَجَر فـــــــــــــي فُـــــــــــــؤاِدَك َمــــــــــــــرَّةً   َواِل

(6)اأَلجَمـــــــــــلِ  َأمـــــــــــراِن َفِاعِمـــــــــــد ِلَ َعـــــــــــف    
 

   
يند ارمف  ارأارث المان ار،اا يارم،ايا )ند نؤاا ( كت  ارفاكه  رمااا  يرناا ارالمافن مفن   

 .(7)اريانفل

 

 

                                                           

   م ا)ارمالماا (.9  مف  اقن 910األممففا :  (1)
 .44انيا: مفاند  ايف ار،ا:  (2)
نما ثمد مفضال  ارمفضه ارن اش (3) : ذي  اكا ،اذتد  ي، ا ارثفيطد را اثم  كاما ما مف ا ما رث ن يا 

 يه ار فااء: نانيا: طمما  ر ،ف ارممفاي  ي ،ر  قاه اما ثالن:  نضت  قمفاال  ارالد فماه ر ا ارمنمفل  
 .9/321ند: ة  ي اح رمفا  ارم229يا َالفاافا:  9/272
   ما م ا)اريانا(.99  مف  اقن 209األممففا :  (4)
 .32انيا: مفاند ار ايف رتاماند:  (5)
   ما م ا)ار امه(.99  مف  اقن 230األممففا :  (6)
 .16انيا: مفاند ار ايف:  (7)
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 وباقي المواضع التي تقدم فيها شبه الجملة المتعلق بالفعل على الفاعل:

 الصفحة البيت المقطوعة الرقم التسلسلي

9.  2 97 23 

2.  1 3 37 

3.  1 4 37 

2.  1 7 37 

4.  1 1 37 

6.  1 99 31 

7.  1 9 31 

1.  29 97 19 

1.  22 92 10 

90.  22 24 19 

99.  22 21 19 

92.  22 30 12 

93.  22 33 12 

92.  24 6 14 

94.  24 92 16 

96.  24 96 16 

97.  24 91 17 

91.  24 20 17 

91.  24 22 17 

20.  21 29 901 
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 الصفحة البيت المقطوعة الرقم التسلسلي

29.  21 4 992 

22.  37 3 924 

23.  22 91 932 

22.  22 2 920 

24.  21 2 921 

26.  40 1 949 

27.  58 9 962 

21.  69 1 973 

21.  69 20 974 

30.  63 92 910 

39.  63 93 919 

32.  66 7 910 

33.  61 93 917 

32.  61 34 203 

34.  76 1 293 

36.  71 6 297 

37.  10 1 291 

31.  12 2 229 

31.  17 7 221 
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 تقدم شبه الجملة المتعلق بالفعل على نائب الفاعل:. 3

 قيه َفاف ما نامل: .9
 ُيعقـــــــــــُد فـــــــــــي الجيـــــــــــِد عليـــــــــــِه الرُّقـــــــــــى

(1)األنفُـــــــــــِس والحاِســـــــــــدِ مـــــــــــْن خيَفـــــــــــِة   
 

   
 قيه ثفاى من  ار مااه: .2 

ــــــــــة   ــــــــــْت ِبَأْســــــــــعَد ِفْدَي ــــــــــْو ُقِبَل  َفــــــــــَوِدْدُت َل

ـــــــعُ    ـــــــِه الُمَصـــــــاُب اْلُموَج ـــــــا َيَضـــــــنُّ ِب (2)ِممَّ
 

   
 قيه اافا ما ارممل: .3

 وُيخــــــــِرُن ِمنـــــــــُه َصـــــــــرَُّة القـــــــــوِم َمْصـــــــــَدًقا

ــــــــدِ    ــــــــَرى ُدر يَّ َعْضــــــــب  ُمَهنَّ (3)وطــــــــوُل السُّ
 

   
 قيه رمي ارن ناش ارن  تد ارتر:ي  .2 

ــــــــرَّدى ــــــــة َتْيهــــــــاء ُيْخشــــــــى بهــــــــا ال  وَداِويَّ

ــــــه   (4)َســــــرت بــــــأبي النَّْشــــــنا  فيهــــــا َركائُب
 

   
 (5)قيه كيف ما األ ير .4 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــاِب وَأْهِله ـــــــــــــــا ِلْلِقي ـــــــــــــــا َدَنْون  َلمَّ

ـــــــاِجرُ    ـــــــب  مـــــــَع اللَّيـــــــِل ف ـــــــا ِذْئ ـــــــيَح لن (6)ُأِت
 

   
ـــــــــتَ   ـــــــــر  َوَتح ـــــــــا َبك ـــــــــت َلن ـــــــــا ُأتيَح  ِلواِئه

ـــــــــُب َيرضـــــــــاها الَعزيـــــــــُز الَمفـــــــــاِخرُ    (7)َكتاِئ
 

   
ند األمفا  ارثاممل المان  م  ار،متل ما ار،اا يارم،ايا كت  نائ  ارفاكه ي،ر  زفااي ند  -

 ارالفمفه ياراليضفا.
نفد ارمف  األيه المان  اف ار،ا  كت   ما ارضمفا ار اء كت  نائ  ارفاكه  اراق   يرناا  -

 يذ،ا فماز كنافل ار اكا م، ا ارالفامفه ارماانمل رت اث.  ا ثالفالء اف ار،ا مفن  
اكه ند يند ارمف  ارأاند يارااما المان  اف ار،ا ارماء ما ارضمفا  ار اء  كت  نائ  ارف -

 إلنااي ارالفمفه ياراليضفا.قير   م    م ا  ي،ر  

                                                           

   ما م ا)ارثافا(.7مف  اقن  30األممففا :  (1)
   ما م ا)ار امه(.21  مف  اقن 902األممففا :  (2)
   ما م ا)ار امه(.26  مف  اقن 990ممففا : األ (3)
   ما م ا)ارطيفه(.2  مف  اقن 991األممففا :  (4)
كيف ما األ ير ما ،ففا ما امففل ما قفة كفالا ما مضا. اثن رمف  امففل  يرمم  األ ير  ي اا  (5)

 .909فضتفا : . انيا: ارمثنل ما يراف كيف 70،اي من أا ما ثفا قيم .  ضا فين  ف  ،متل قمه ار 
   ما م ا)ارطيفه(.2  مف  اقن297األممففا :  (6)
   ما م ا)ارطيفه(.3  مف  اقن297األممففا :  (7)
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رفاكه ند قير  يند ارمف  ارأارث المان  اف ار،ا  ما  ما ارضمفا  ار اء  كت  نائ  ا -
  من   ي،ر  رلنااي ارالمففض.

إلنااي مفن  نائ  ارفاكه ند قير   رنا  ،اء   ه  كت يند ارمف  ارَامة المان  اف ار،ا  -
 ارمت فل.

 تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على المفعول به في األصمعيات:. 4
 قيه كماي ما مفا ف ا : .9

ـــــــــــــــــــرِب َفْضفاَضـــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــَدْدُت للح  أْع

(1)ِدلًصــــــــــــا َتَثنَّــــــــــــى َعَلــــــــــــى الــــــــــــراِه ِ   
 

   
 قيه ارفماة ما ماااة: .2 

ـــــــــــا ـــــــــــا كريمـــــــــــًا فإنَّن ـــــــــــوا منَّ ـــــــــــإْن يقتُل  ف

ـــــــــى تـــــــــذل  المَعاِطســـــــــا   (2)أَبأنـــــــــا بـــــــــه قتَل
 

   
 قيه ثياا ما ارمضا : .3 

ـــــــــــــَة ُمْجِهَضـــــــــــــات   ـــــــــــــِه أِجنَّ  وَضـــــــــــــْعَن ب

ـــــــــــــانِ    ـــــــــــــا وث ـــــــــــــث  َعلًق ـــــــــــــْعَن لثال (3)ُوِض
 

   
نفد ارمف  األيه المان  اف ار،ا ارالن   كت  ارمففيه م  ند األمفا  ارثاممليقا المان  م  ار،متل  

يكمه ار،ا ند ا ثن ارياذا  ار ا   يند المافم  الفمفه   ما ا ثن ارم،ايا كت  ارمففيه م 
 رااا ار اكا  ماازف ما ار اث.

د ،ر   مااز يند ارمف  ارأاند المان  اف ار،ا  ما  ما ارضمفا  نا  يرناا مفن  ارالمففض ين
 رفنافل ار اكا مسضانل ارالفمفه كت  ار اث.

 نناا مفن  ا ثالفانل.نيند ارمف  ارأارث المان  اف ار،ا  ارماء  ما ارضمفا  م   

 

 

 

 

 
                                                           

     ما م ا)ارمالماا (  نضفاضل: ياثفل  فافا ارااع. ارا ر: ارتفن  ارمااقل.9  مف  اقن977األممففا :  (1)
   ما م ا)ارطيفه(.22  مف  اقن 206األممففا :  (2)
   ما م ا)اريانا(.30  مف  اقن 222األممففا :  (3)



 

  95 
 

 :ة بالفعل على الفاعل هيفيها شبه الجملة المتعلق توباقي المواضع التي تقدم

 الصفحة البيت المقطوعة الرقم المتسلسل

9.  2 23 22 

2.  99 1 21 

3.  99 92 21 

2.  93 7 47 

4.  94 1 63 

6.  94 99 63 

7.  94 20 67 

1.  22 27 19 

1.  22 30 12 

90.  27 93 903 

99.  21 2 906 

92.  21 93 993 

93.  21 94 993 

92.  34 2 923 

94.  31 9 927 

96.  22 3 920 

97.  66 2 910 

91.  61 32 203 

91.  70 1 204 

20.  70 92 206 
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 الصفحة البيت المقطوعة الرقم المتسلسل

29.  70 22 206 

22.  19 30 222 

23.  19 32 222 

22.  12 90 224 

 تقديم شبه الجملة على مقول القول:

 (1)قيه مار  ما  افن ار مااند: .9
 َفُقْلـــــــــُت َلَهـــــــــا ِبيِتـــــــــي َلـــــــــَدْيَنا َوَعر ِســـــــــي

ـــــــــ   ـــــــــاِد ِلَتْنَفَع َق ـــــــــَد الرُّ ـــــــــْت َبْع (2)اَوَمـــــــــا َطَرَق
 

   
 قيه  ف  ما ثفا ارةنيش: .2 

ـــــــلْ  ـــــــَك َفاْرَتِح ـــــــاَل ُنْوُم ـــــــْد َط ـــــــُه َق ـــــــُت َل  َفُقْل

(3)النَّــــــــْوِم َغْيــــــــَر َقِليــــــــلِ  َوَمــــــــا َذاَق َطْعــــــــمَ   
 

   
 قيه رفضا : .3 

ــــــــــراض وأصــــــــــحاب عــــــــــارض ــــــــــت لع  وقل

ــــــط بنــــــي الســــــوداء والقــــــوم شــــــهدي   (4)وره
 

   
 قيه اافا ما ارممل:  .2 
 ِصــــَبا َمــــا ِصــــَبا َحتَّـــــى َعــــال الشَّــــْيُب رَْأَســـــهُ  

ـــــــــا َعـــــــــالُه َقـــــــــاَل ِلْلَباِطـــــــــِل اْبِعـــــــــدِ    (5)َفَلمَّ
 

   
َن وْجــــــــدي أننــــــــي لــــــــم   أقــــــــْل لــــــــهُ َهــــــــوَّ

(6)كــــــذْبَت ولــــــم أبخــــــْل بمــــــا ملَكــــــْت يــــــدي  
 

   
يالمان ار،اا يارم،ايا ند األمفا  ارثاممل كت  مميه ارميه نف  الفمفه ياليضفا يال افا رتزما ري 

 رتمَاط  يذ،ف ارالفامفه ف ار ار اكا كت  ، اذا ألذمفال ا راف .

                                                           

مار  ما  افن ار مااند:  اكا ن ه ،اذتد  ما رمير ذمااا  ياَالتف ند ضمط    افن   ناراا،ا رن   (1)
نفالا ار اء ارم متل ي  ثا ارااء  رَطن ارمازماند يالمف  ما   ارمامية نزكما را منر ا  ذ،ا ،ا مثايي ما 

 .721-721  ارثمط: 2/923امفد  انيا: اآلمار : األ،اع ار مااند ارال
   ما م ا)ارطيفه(.6  مف  اقن 63األممففا :  (2)
   ما م ا)ارطيفه(.94  مف  اقن 74األممففا :  (3)
   ما م ا)ار امه(.2  مف  اقن 907األممففا :  (4)
   ما م ا)ار امه(.96  مف  اقن 901األممففا :  (5)
   ما م ا)ار امه(.97اقن   مف  901األممففا :  (6)
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 تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على الحال:. 5

 األصمعيات في المواضع األتية:وقد ورد في 

 (1)ه ار  ن ارَضاش:قي  .9
ـــــــا ـــــــريُح صـــــــدَّْت بخطِمه  إذا اســـــــتقَبَلْتها ال

ــــــــبِ    ــــــــْن َنجــــــــاء  ُمنحَّ ــــــــياًل وحثَّــــــــْت ِم (2)قل
 

   
 قيه رثماء ما َاا،ل: .2 

ــــــــــــــــــــــــَزرًا ــــــــــــــــــــــــِه َج ــــــــــــــــــــــــا ِلِعَياِل  َفَتَرْكُتَه

(3)َعْمــــــــــــًدا َوَعلَّــــــــــــَق َرْحَلَهــــــــــــا َصــــــــــــْحِبي  
 

   
 ما ماااة:قيه ارفماة  .3 

ـــــــى كأنَّمــــــــا  َتَضــــــــوََّع منهــــــــا الِمســــــــُك حتَـّ

ْيَحـــــــــــاِن َرطًبـــــــــــا وَيابَســـــــــــا   ـــــــــــُل بالرَّ (4)تَرجَّ
 

   
 قيه مفايفل ما مار : .2 

 َأَجـــــــــدَّ الَقلـــــــــُب ِمـــــــــن َســـــــــلمى ِاجِتنابـــــــــا

(5)َوَأقَصـــــــــَر َبعـــــــــَد مـــــــــا شـــــــــاَبت َوشـــــــــابا  
 

   
 قيه ثياا ما ارمضا : .4 

 َعَلــــــــــــْوَن ِمْنهــــــــــــا إَذا مــــــــــــا الُمْســــــــــــِنَفاتُ 

(6)َرَقاًقـــــــــــــــا أو َســـــــــــــــَماَوَة َصْحَصـــــــــــــــَحانِ   
 

   
يالمان ار،اا يارم،ايا   المان ار،اا يارم،ايا )مَطم ا( كت  ار اه )قتفال ( ند ارمف  األيه 

يالمان ار،اا يارم،ايا كت  ار اه )اطما ( ند ارمف    )رففار ( كت  ار اه )،زاا ( ند ارمف  ارأاند
يذ،ا ارالمافن رناا ارفنافل   كت  ار اه )ا،الناما( ي)من ا( كت  ار اه اقاقا   ي)ما ثتم (  ارأارث

 يا ذالمان ارالد فيرف ا ار اكا إلمااز ارالفامفه ارم انفل رت اث.

                                                           

ار  ن ارَضاش: ذي ار  ن ما مفما ما قنما ما ، اش ما ثتمل ما أفتمل ما مار  ما طافف  ي ارَضا   (1)
يرا مار  ما طافف   افا األامل  ي ،ر  َاج يراف نثميا ارَضا  ذي  اكا اثالمد  ي اا ما المام  ند ار فا 

ي اا مفن  يمفا اراماح ما رماا ارمفايف ماما مفااي م ا،اي يمياقف  ث،فا   أفا ارث،ا  ي اا ذ،اء َمفث ارتثاا 
 212  ارمازماند: 2/12  األ اند: 9/202يذي مالنَا  راا   األممفد يثما من  ذ،ف ارممفاي انيا: ارَزانل: 

 . 2/921يمف،ن األاماء: 
   ما م ا)ارطيفه(.1  مف  اقن 33األممففا :  (2)
   ما م ا)ار امه(.36  مف  اقن 42األممففا :  (3)
   ما م ا)ارطيفه(.4  مف  اقن 204األممففا :  (4)
   ما م ا)اريانا(.9  مف  اقن 293األممففا :  (5)
  ما م ا)اريانا(  اراقاي: األاض ارث تل ارمنمثطل ارم م اا: األاض 27  مف  اقن 222األممففا :  (6)

 ارمثاليفل ارياثفل.
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 تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على المفعول المطلق:. 6

 قيه األ،اع ما مار  ار مااند: .9
ـــــــــةِ  ـــــــــزو فـــــــــي األِعنَّ ـــــــــَنُهمْ  والخيـــــــــُل تْن  بْي

ـــــــــــاعِ    ـــــــــــْت ِبالق َش ـــــــــــاِء ُتُحو  ـــــــــــْزَو الِظب (1)َن
 

   
 قيه اافا ما ارممل:. 2

 وُمــــــــــــــرََّة َقــــــــــــــْد أخــــــــــــــَرْجَنُهْم فَتــــــــــــــَرْكَنُهمْ 

ـــــــــــْلَعاِء َرْوَغ الثََّعاِلـــــــــــبِ    (2)َيُروُغـــــــــــوَن بالصَّ
 

   
 ه رمي اايا:يقي  .3 

ــــــــــتُ  ــــــــــْو ُكْن ــــــــــَة ل  وســــــــــَبْتِني بنــــــــــاُت نخَل

(3)قِريبـــــــــــــــــًا ألـــــــــــــــــمَّ بـــــــــــــــــيَّ الِتمـــــــــــــــــامُ   
 

   
 ه ارمفضه ارن اش:يقي  .2 

ــــــــــــــي الَمــــــــــــــْرَء بالِحــــــــــــــْدثاِن َلْهــــــــــــــواً   ُتَله 

(4)وَتْحِدُجـــــــــــه  كمـــــــــــا ُحـــــــــــِدَن الُمِطيـــــــــــقُ   
 

   
يالمان ار،اا يارم،ايا   المان ار،اا يارم،ايا )مفن ن( كت  ارمففيه ارمطتي )نزي( ند ارمف  األيه 

يالمان ار،اا يارم،ايا )مد( كت    )مارمتفاء( كت  ارمففيه ارمطتي )ايغ( ند ارمف  ارأاند
 ذ،ا ارالمافن رناا ارفنافل يا ذالمان.  ارمففيه م  ) رمان( ند ارمف  ارأارث

 تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على المفعول ألجله:. 7

 ه مار  ما  افن ار مااند:قي  .9
 وأكــــــــــرُم نفســــــــــي عــــــــــن أمــــــــــور  كثيــــــــــرة  

ها أن َتطلََّعـــــــــا   ـــــــــحَّ ـــــــــى ُش ـــــــــا وأنه (5)حفاًظ
 

   
 ه رفضا :يقي  .2 

ـــــــــــــورِه ـــــــــــــيس  ُيْسَتَضـــــــــــــاُء ِبُن ـــــــــــــا َرِئ  َوِمنَّ

(6)َســــــــَناًء َوِحْلًمــــــــا ِفيــــــــِه َفاْجَتَمَعــــــــا َمَعــــــــا  
 

   
 فميه  ف  ما ثفا ارةنيش: .3 

ــــــــــــةً  ــــــــــــُه َعَفاَف ــــــــــــفَّ َعْن ــــــــــــُت اْلَك  َوزَاد  َرَفْع

ـــــــــــَر ِفـــــــــــي زَاِدي َعَلـــــــــــيَّ َأِكيِلـــــــــــي   (7)أُلوِث
 

   
                                                           

   ما م ا)ار امه(.90  مف  اقن61األممففا :  (1)
   ما م ا)ارطيفه(.1  مف  اقن 992األممففا :  (2)
   ما م ا)ارَففف(.4  مف  اقن 916األممففا :  (3)
   ما م ا)اريانا(.4  مف  اقن 200األممففا :  (4)
   ما م ا)ارطيفه(.92  مف  اقن 63األممففا :  (5)
   ما م ا)ارطيفه(.36ن   مف  اق66األممففا :  (6)
   ما م ا)ارطيفه(.92  مف  اقن 74األممففا :  (7)
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يارم،ايا )كا اميا( كت  ارمففيه أل،ت  ) فايا ( ند ارمف   فث قان  م  ار،متل ما ار،اا  
يالمان ار،اا   يقان  م  ار،متل ما ار،اا يارم،ايا )منياف( كت  ارمففيه أل،ت  ثناء    األيه

 يارم،ايا )كن ( كت  ارمففيه أل،ت  كفانل.
 تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على الصفة:. 8

 فتي مارففه كت  ارمفل ند األممففا  ند ميضا يا ا يذي:يقا ياا المافن  م  ار،متل ارمال
 (1)ه كما قفة ما َفاف:قي 

ــــــــك ناصــــــــح   ــــــــِر   ل  أوصــــــــيَك إيصــــــــاَء اْم

ــــــــر ُمغفَّــــــــلِ    ــــــــدهِر غي ــــــــِب ال ــــــــِبن  ِبَرْي (2)َط
 

   
 فث قان  م  ار،متل ما ار،اا يارم،ايا  ر   ارمالفتي مارففه  ريمف   كت  ارمفل  ناما  يقا  

 ارفنافل يا ذالمان.رناا ذ،ا ارالمافن 
 تقديم شبه الجملة على معمول اسم الفاعل:. 9

 يقا ياا ند المافن  م  ار،متل كت  مفميه اثن ارفاكه ند األممففا  ند أالأل مياضا ذد:
 قيه رمي ارفضه ار ناند: .9

 َوُمســـــــَتلِحم  َيخشـــــــى الِلحـــــــاَق َوَقـــــــد تَـــــــال

(3)ِبـــــــِه ُمبِطـــــــا  َقـــــــد َمنَّـــــــُه الَجـــــــرُي فـــــــاِترُ   
 

   
 قيه اافا ما ارممل:ي  .2 

ـــــــــى َرْزء الَمَصـــــــــائب حـــــــــافظ  صـــــــــبور عل

ـــــد   ـــــث فـــــي َغ ـــــار األَحادْي ـــــوم َأْدب (4)مـــــن الي
 

   
 قيه ضامد ما ار ااث:ي  .3 

ـــــــــْي َحاجـــــــــةً  ـــــــــا ل قاِضـــــــــًيا ل  وقفـــــــــُت بَه

ـــــــــَأل   ـــــــــيًئا فَأْس ـــــــــداُر َش ـــــــــيَن ال (5)ول أْن ُتِب
 

   
مفميه اثن ارفاكه  ار اى  ي  ما ارفين   فث قان  م  ار،متل ما ار،اا يارم،ايا  من   كت   

 يذ،ا ارالمافن رناا ارفنافل يا ذالمان.  كت   راماا  ي  رد  كت   ا،ل

 

 
                                                           

كما قفة ما َفاف: ما مند كماي ما  نيتل ما ارماا،ن . ي نفالل رمي ،مفه   اكا المفمد ن ه  كاش ند  (1)
يا رالاافخ يناال . انيا:  اح ارمفضتفا  رتالمافزش:   ياما 137  يارثمط:9444ارفما ار،اذتد  يرن ف الا  ارمؤَا

 .997  يار فا يار فااء:934ار ،اش:
   ما م ا)ار امه(.9  مف  اقن 221األممففا : (2)
   ما م ا)ارطيفه(.9  مف  اقن 77األممففا :  (3)
   ما م ا)ار امه(.94  مف  اقن 901األممففا :  (4)
   ما م ا)ار امه(.3  مف  اقن 901األممففا :  (5)
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 مواضع عارض التقديم والتأخير في األصمعيات جدول يبين

 أوًل: في باب الجملة السمية:
 عدد أبيات العارض نوع المؤخر نوع المقدم
 4 ارممالار ارَما ارمفاا

 26 ارممالار  م  ار،متل ارَما
 1 اثن  اا ياَياال ا َما  اا يرَياال ا
 2 اثن  ا يرَياال ا َما  ا يرَياال ا

 ثانيا: في الجملة الفعلية:
 عدد أبيات العارض نوع المؤخر نوع المقدم
 90 ارفاكه ارمففيه م 
 4 ارفاكه ارمففيه أل،ت 
 4 ارففه  م  ار،متل
 24 ارفاكه  م  ار،متل

 4 نائ  ارفاكه ار،متل م  
 27 ارمففيه م   م  ار،متل
 2 مميه ارميه  م  ار،متل
 2 ار اه  م  ار،متل
 2 ارمففيه ارمطتي  م  ار،متل
 3 ارمففيه أل،ت   م  ار،متل
 9 ارمفل  م  ار،متل
 3 اثن ارفاكه  م  ار،متل
   في،ا اثن ارمففيه  م  ار،متل

ارالد المأه نف ا كااض ارالمافن يارالنَفا ثياء ند ار،متل ا ثمفل ري مما ثمي فالضا  أاي األمفا  
 ار،متل ارففتفل.

  يرامففا مفالا   لي اا ر أا ياياا  ند ما  المافن ارَما   م  ار،متل  كت  ارفاكه  فث ياا ند َمث
 م  يرفضا  المان ارَما   ي ،ر  المان  م  ار،متل كت  ارمففيه م   فث ياا ند ثمفل يك افا مفالا  

  ار،متل كت  ارممالار  فث ياا ند ثالل يك افا مفالا .
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 الفصل الثالث
 عـارض املطــابقة

 
 .(والتأنيثالتذكري ، ) النوع يف املطابقة عارض :األول املبحث

 .(واجلمع والتثنية، اإلفراد،) العدد يف املطابقة عارض :الثان  املبحث

 .(االلتفات) ومرجعه الضمري بني املطابقة عارض :الثالث املبحث
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 الفصل الثالث 
 عارض المطابقة

 مفهوم المطابقة:
 مفهوم المطابقة في اللغة: 

  (1) ، ،فتال ما كت   ،ٍي يا ا يررزقال ما  : ا الفاي ي طامم  مفا ار فئفاارميانمل يارالطامي
يارمطاممل   الثايفا : يالطامي ار فئاا (2) ما قاه اما منييا ند رثان   يذي ارالماأه يارالثايش

 فتال ما كت   ،ي يا ا ي ررزقال ما .يطامم  مفا ار فئفا  ، ،  ا الفاييارالطامي   ارميانمل
 المطابقة اصطالحًا:

   رن    في،ا الفافف   :  ثفما ند ما  ارالياماا ن ما  أاي الاااذا ند  ال  ارن يكت  ار
يذد ارمطاممل   ر ا ند مياي ما مياذاقا ر اا اما مار  ي   ري المففا م اا رتممطتا ند  الم ن

ند  رمه ارَما ارالنَا ر م ل مارمفل   الثمفل مااانل رتمطاممليذد   ثماذا مارميانملي   اإلكاامفل
 .(3)ري كت   دء ما ثمم    ااه كت   مفمال   ما  فث ذي مياني ند اإلكاا  رما ذي ر 

قفل َماا  ما  فا اامط ن، ا ند ير اا ر ا رفضا  ند مفاض ار افث كا ار،متل ارَمافل اريا
 الفتفت ا:  ألا ا االماط قا ف مه م يا ار،متل نفة ارممالار ند ارمفن  مثالةنفا  كا اامطل  فاذا  

نثالطفا را نفاقف ارمطاممل منن ا: ارالياني مفا ،زرفا ما   يما َاله الالما ذ،ا ارممطتا ند  الم ن
  ياإلنااا يارالأنفل يار،ما  نار  ن  ارال، فا يارالننفث  ر،زاء ار،متل ند   ن؛ ري،يا كالقل مفن ما

 . (4)ي يا ر اذما  ا   ما ما م    يارفالقل  ارالمففل ياإلثناا  يارانا يارنم  يار،ا يار،زن

يذد ما ارضمائن ار  تفل ارالد الانا   مما المان نف ن را ارمطاممل ما كناما اريضيح ند ار،متل
 .(5)ارةميض يالؤاش  ر  رما ارتمة

                                                           

ارفامفًًل إلثًًماكفه مًًا  مًًاا ار،ًًيذاش  ال مفًًي: ر مًًا كمًًا ارةفًًيا كطًًا  ااا ارفتًًن مًً اح الًًاج ارتةًًل ي انيًًا:  (1)
   مااي :)طمي(.2/9492  9311  2مفاي   طًً-رتمالففا

   مااي: )طمي(.290  90/201انيا: رثاا ارفا   ما منييا   (2)
مًا ارمًنفن ر مًا ذافًًاش  ااا  ًاح ار انفًل ار ًانفل  ر،مًاه ارًًافا م مًا مًا مارً  ارطًائد ار،فًًائد  ال مفًي: ا.ك (3)

 .2/366ارمنميا رتالااث: 
  9 طام ًًي –رةفًًيا كطًًاا  ااا امًًا  أفًًاارفًًايه كًًا ارمطاممًًل مًًفا ر،ًًزاء ار،متًًل  ن،ًًالء م مًًا نًًيا كمًًا ا (4)

9111 :99-92. 
 .221انيا: ارضاياي ار فافل ند ارن ي ارفامد : (5)
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يارالفافف   يارفاا  يارنيع  نارالامل ال يا ند اإلكاا   يارمطاممل ارن يفل  ما را ال يا الامل ري ،زئفل
رش ند مياالفا ما ارميا األاما. يذاالاا   يارالن فا يار،زئفل ال يا ند مفض ارميا يارماائا

ارن اي ارماماء ارمياالاا  ارما  ما ال يناا ند ارفاا يارنيع؛ ،ر  را رذن ارَمائر ارالد   ي ا 
 . (1)ند ارالطامي ار،زئد ذد ارنا فل ار مفل أن ارنا فل ارنيكفل

  ،ا رذن ميا ارالطامي ارالد الااكف ا ارتةل مياالاا؛ ذما:

 ارالطامي ند اإلنااا يارالأنفل يار،ما. .9
 ارالطامي ند ارال، فا يارالننفث. .2

ا نماط ا الفاي يا َالالف   يالؤ ا ارتةل يارمياكا ارن يفل كت  ضاياي ارالطامي ند ذ،فا ارم،ارفا يا 
يذنا ي ا ايا ارتةل ،تفا  ند   ند ذ،ف ارمثائه ذد مثائه ،يذافل ي  فيفل ند األااء ارتةيش

ي،ميع  أاي  ي   ارالفافي ند ارفاا مفا ارمفاا يارمأن  يار،ما  فث قثم  ار،ميع  ر  ،ميع قتل
ارةائ   ث  ار َر ارمااا ند يناق  رفضا  مفا ارمال تن يارمَاط  ي   ر ه من ا مفةل م ااي

 ما را ذنا  ضمائا مثالالاي الماا   ن نا  ارضمائا ارمالمتل يارضمائا ارمنفمتل  ارثفاي ارتةيش
 يارمؤنث ضمفاف فماا مًًًً)ذد(.  نارم، ا ضمفا ارمثالالا فماا مًًً)ذي(   ث  ار َر

ارمؤنث يفي ا ،ر  ند  نما كامت  ارتةل ارم، ا مفامتل الَالتف كا فث ارال، فا يارالننفث  رما ما
نمأال  ارمؤنث فالطت  ما   ياألنفاه يارمفا   يرثماء اإل ااي  لثماء ارميميراألارضمائا ي 

 .(2)الما  َامل م    فالطتم ا ارم، ااألنفاه يارمفا  ك

نن،ا ارمال ففا فثالفمتين  ممفن  ار،ما مفا   ي  فَف  راَّ ذ،ا ارممطتا مالاايٌه كنا ارمال ففا
 َوُهمْ  َأْيَقاًظا َوَتْحَسُبُهمْ ن ي: قير  الفار :  –يذما قا ف يناا اثمفا   مالمامتفا ند ارمفن رفيفا 
ُرُقود  

ري  انفا  (4) َوَأْحَيا َأَماتَ  ُهوَ  َوَأنَّهُ   َوَأْبَكى َأْضَحكَ  ُهوَ  َوَأنَّهُ  :ن ي: قير  –ري نفتفا  (3)
اْكَتَسَبت َما َوَعَلْيَها َكَسَبتْ  َما َلَها  :قير  الفار  :ن ي

 َوَمنْ   :قير  الفار  : ن ي ري مَالتففا  (5)
  (6) َهاد ِمنْ  َلهُ  َفَما اللَّهُ  ُيْضِللِ 

                                                           

 .914-913:ريياذا ارتةيفل ند ارالااث ارن يشانيا: ا (1)
 .941انيا: ما رثااا ارتةل:  (2)
 .91ار  ف:  (3)
 .241ارمماي:  (4)
 .216ارمماي:  (5)
 .33اراكا:  (6)
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 .(1)ما فزفا ار الن  ثنا  يطاانلف يا المامه ارمفنففا ي الَارف ما من
 أهمية المطابقة:

 ثفما مفا ارمالطاممفا   اريا اييرتمطاممل رذمفال ا ند الميفل ارمتل مفا ر،زاء ارالا ف  ند ار،متل 
يقا ال يا ارمطاممل قافنل رفيفل كت     فث  ن ا ال يا قافنل كت  ما مفن ما ما ااالماط ند ارمفن 

ارما  ار،ش الما نف   نمارمطاممل الاليأي ارمتل مفا ر،زاء ارالا ف  ارالد الالطتم ا يماين ا الالف   ارفاى 
 .(2)مفض يفمما ارمفن  كثفا ارمناه يالمما ار تما  ارمالاامل منفز   كا مفض ا ار

 وتتحقق المطابقة في خمسة مظاهر هي:

 اإلكاا . -9
 ارةفمل(. –ارَطا   –ار َر )ارال تن  -2
 ار،ما(. –ارمأن   –ارفاا )ارمفاا  -3
 ارالننفث(. –ارنيع )ارال، فا  -2
 ارالن فا(. –ارالفففا )ارالفافف  -4

 ارن يش.يال مي ارمطاممل ند ذ،ف ارمياذا فث ن ند ال افا ارمفن  

يا اي ما ذ،ف ارم،ا   ارَمثل الميش  (3)فميه ارا اليا المان  ثاا:  ي    را ارمطاممل ند هفل
 .(4)   ما مفن ما ما ااالماط ند ارمفن طاممفا نال يا ذد نفث ا قافنل كتالارمتل مفا ارم

 نًد َامًل ،رً  يفمًاز رةيفًل  يًاذاي   ن يفًا   أًاا   ر ففا   نسن  يارالن فا ارالفافف مفا ا َالالف رما
:   مًًأال  تتنًًا نتًًي ارن ًًاا    ضًًانل  اثًًالفاا  قًًا ن ًًاي يذًًد  ااا    تمًًل ري،ًًانا   ارفتًًين ااا  تفًًلً 
  رً   ضًانال ا مًا ارالفافًف اثًالفاا  قا   تفل    تمل ي ،ر  منه  ارمفاف  ر   ضانال ا ما ارالفافف

 .(5)ما رضفف ار  ارمفانل

 

                                                           

،ًًًياذا ارمال ًًًل نًًًد ارمفًًًاند يارمفًًًاا يارمًًًافا  ر مًًًا مًًًا  مًًًااذفن ار ا ًًًمد  ضًًًمط يالًًًاقفي ياليأفًًًي: ا. فيثًًًف  (1)
 .303/ 9مفاي :  –ارممفتد  ارم المل ارفمافل 

 .293انيا: ارتةل ارفامفل مفناذا يممناذا:  (2)
 .1﴾اإلنفطاا: ِفي َأي  ُصوَرة  َما َشاَء َركََّبكَ األنضه را فماه:  رش يا اي   ما ند قير  الفار :﴿ ( 2)
 .292ارما،ا ارثامي:  (4)
 .218: 1أبو المكارم، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،ط الظواهر اللغوية في التراث النحوي، د.علي( 5)
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نس،ا  اا ما ارمم ا   كا مفض كنا رما ارتمة ،ا  فم ا ارميه  ا مفض ارماائا قا فةند 
 اريميه  ر  ارمفن  مال رمة ما كان اليانا   اى ارماائا ارتفيفل اراارل كت  ذ،ا ارمفن .

ر ند ذ،ف ارمافنل ارتفيفل اإلضانفل؛ ألا رما ارتمة فال مي  يمن ا ارمطاممل نسا ارفا   ان  الالَا
 .(1)مي،ياذا يمفام  

  

                                                           

 .233انيا: ارتةل ارفامفل مفناذا يممناذا:  (1)
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  املبحث األول
 عارض املطابقة يف النوع 

 )التذكري والتأنيث(
 

 .عواًل: عارض املطابقة يف النوع بني املبتدع واخلرب

 .ثانيًا: عارض املطابقة يف النوع بني الفعل والفاعل

 .واملنعوت النعت بني النوع يف املطابقة ثالثًا:

 واملؤكد التوكيد بني النوع يف املطابقة رابعًا:
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 المبحث األول 
 عارض المطابقة في النوع )التذكير والتأنيث(

 عارض المطابقة في النوع بين المبتدأ والخبر:-أولً 

 ، قا   يرن ف الاطيا ارالفافف يارالن فا  ا الاط ارن اي ارالطامي مفا ارممالار يارَما ند ار،نة يارفاا
 يذي األمه  ما ثف،دء.  يقا فَالتفاا  فالفماا

 يارممالار ند ارفامفل كت  ضامفا:

ي ارما  ما ف يا ذ،ا ارممالار   يارأاند ممالار ر  ناكٌه فثا مثا ارَما  األيه من ما: ممالار فالمف  َما
 مثميقا  منفد ري اثالف ان.

يذي   يذي نيكاا: ممالار ر  َما  ي،اء ند  اح  ،يا ار،ذ :  يرقيه ارأارث ما ارمانيكا  ارممالار
 .(1)كا ارَما ر ا ر  مانيع فةند   يممالار رفة ر  َما  ارةار 

نما ياا  من    رما ارنيع ارأاند  يقا ياا ارممالار يارَما ند ارماها ار افن ما ارنيع األيه م أاي
ماف ند ر ت  اآلفا    هفا  مفاياي ا ارنين ارماهند قا  اني كت  ارمطاممل مفا ارممالار َي يا 

   ي افال  ارمفانفل.ير ،ا رثمام     ند مياطا م ااي ،اء ياذاذا كان ارالطامي  ارماهنفل

يرن فنر ارن اي كت  ارمطاممل يمفا ارممالار يارَما ند ارنيع    ما ، اف اما ار ،اش ياراضد يرمي 
  فاا.

نما امالنا قير : ار مة طتا   قاه اما ار ،اش ممفنا    ن ارمطاممل مفا ارممالار يارَما ند ارنيع:  يا 
يالي فاف يالأنفال    يالننفأ   ما كن  ند ال، فافيي،  امالناع ذ،ا را ارَما ارمفاا   م    ن ارمَ
اء ي،يما  نتما يقا نفه ميقا ناكه ر مال  ارال  ي،مف  ما  فث  اا ارَما ارمفاا ذي ارمَما كن 

 .(2) ما ر م  اثن ارفاكه  

ناااا  يالأنفل ي،مفا    .(3)يقاه اراضد:  يارَما ارم الي ف،  مطاممال  رتممالار ال، فاا  يالننفأا  يا 

                                                           

 .910 اح  ،يا ار،ذ :  (1)
 .963- 2/962مفاي :  –األمارد ار ،افل  ما ار ،اش  ااا ارمفانل رتطماكل يارن ا  (2)
ارطًًائد ار،فًًائد  ال مفًًي: ا.كمًًا ارمًًنفن ر مًًا ذافًًاش  ااا  ًًاح ار انفًً  ار ًًانف  ر،مًًاه ارًًافا م مًًا مًًا مارًً   (3)

 .46/ 2ارمنميا رتالااث: 
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 فاا نماه:  يارممالار يارَما مارنثمل  ر  ارال، فا يارالننفث  ا  اا ارممالار ذي ارَما ما ، ل رما رمي 
  يناطمل ذ،ا ارا،ه  ،ا  اا اثم  ناطمل  نال،يز ارمَارفل م ث  ارتفي ن ي: ا ثن  تمل  ارمفن 

ري  يقا فَارف  ا  اا ارالننفث  فا  مفمد  مير :  يارففا ماإلأما ار ايش م  يه   رش: كضي
 . (1) دء م  يه   

ار يارَما    نفما ، ا نارمطاممل يا،مل مفا ارممال  يفماي را رما  فاا قا ر،از ما منف  اما ار ،اش
 يذ،ا ذي األمه. ما ريضاع  

 يما َاله اثالمااء افياا األممففا  رن ر،ا كااض كان ارمطاممل ند ارنيع مفا ارممالار يارَما.

 عارض المطابقة في النوع بين الفعل والفاعل: -ثانياً 

يذ،ا ار  ن فنَ،   ن اري،ي  ند مياضا ي  ن   األمه را فطامي ارففه ناكت  ري نائم  ند ارنيع
يف،  الننفث ارففه   نس،ا ،اء ارفاكه ري نائم  م، اا  نف،  ال، فا ارففه  ار،ياز ند مياضا رَاى

  يالثمم   ا  اا نفال  مضااكا    ننفث  ا  اا نفال  ماضفا  نالت م  الاء ارال  ري نائم  مااكاي رتنيع
  :   يألا الننفث رفي ارفاكه  فا ميأيي م (2)فميه اما مار    يال ،ف من   ،ا  اا ارفاكه م، اا  

نا الاطيا ند ارا رل كت  الننفث ارفاكه ميمه ارففه   ر،ياز را ف يا رفيا  مؤنأا  ثمد م  م، ا
 ما ريه يذتل را ارفاكه مؤنث .مارالاء ارم، ياي؛ رففتن 

 ف،  الننفث ارففه ند ميضففا:

يمأار :   م،ازفا    اا ارالننفث  مفمفا  رنررا ف يا ارفاكه ضمفاا  مالمال  ففيا كت  مؤنث ثياء  .9
 نتي رن فؤنث ارففه ند مأه ذ،ا ارميضا ر اا ارالا ف  َطن.  يار مة طتف      ذنا قام 

 اْمرََأةُ  َقاَلتِ  ِإذْ  ن ي قير  الفار :   مفمد ارالننفث مالمال  مارففهرا ف يا ارفاكه اثما  ياذاا   .2
رًا َبْطِني ِفي َما َلكَ  َنَذْرتُ  ِإن ي َرب   ِعْمرَانَ   . (3)اْلَعِليُم  السَِّميعُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ِمن ي َفَتَقبَّلْ  ُمَحرَّ

 

 

                                                           

انيًًا: ااال ًًاف ارضًًا  مًًا رثًًاا ارفًًا  ألمًًد  فًًاا األنارثًًد  ال مفًًي يالفتفًًي: ا. ممًًطف  ر مًًا ارن ًًاة   (1)
 .21  2/27: 9117مطمفل ارماند  

 .2/414 اح ار انفل ار انفل:  (2)
 .34هه كمااا:  (3)
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 يف،يز الننفث ارففه ند ميضففا:

: (1)فميه ثفميف    مفمد ارالننفث منفمال  كا ارففه مفامهرا ف يا ارفاكه اثما  ياذاا   -9
 ي تما طاه ار الن ن ي ر ثا ن ي قير :  ضا ارماضد اماري  ؛ ألن   ،ا طاه ار الن  اا 

 ار ،ف ر،مه.
  مما ،اء ما اآلفا  قا  (2)را ف يا ارفاكه اثما  ياذاا  م،ازش ارالننفث فميه ثفميف  -2

 َما َبْعدِ  ِمنْ  يقير  الفار : (3) َرب هِ  ِمنْ  َمْوِعَظة   َجاَءهُ  َفَمنْ  :قير  الفار    ،ن  نف  ارالاء
 يذ،ا ارن ي  أفا ند ارماها .  (4) اْلَبي َناتُ  َجاَءُهمُ 

ا مياضا الننفث ارففه ما ارفاكه ارم،ازش ارالننفث ارمفميه كا كامت  ر أا م أفا ما ال، فا  يا 
:   نسا  اا ارمؤنث  فا  مفمد منا ف يا (6)اما فففشفميه   (5)ارففه ما ذ،ا ارنيع ما ارفاكه 

ين ي ،ر  نسن   ،ا رثنا  ارففه  ر   دء ما ،ر    ما  فا ار فياا ن ي: ارففه يارماا يارثيي
 ن  مَفاا  ند  ر اي ارفالمل ي الا  ا ...؛ ألا ارالننفث رما رن ف ا  مفمفا  ضفف يرن فففا 

 مارا رل كتف  .
 وع بين الفعل المسند إلى الفاعل المفرد ونائبه:عارض المطابقة في الن

 يما ،اء كت   فا األمه ن ي كااض ما كيااض ارمطاممل.  األمه ند ارففه مطاممل ناكت 

 :(7)م ما ارفمفثد رمدميضا يا ا ي،ر  ند قيه يقا ياا ذ،ا ارفااض ند األممففا  ند 
ــــــــــــــْوِء ِإْذ َأَحبَّــــــــــــــا  َضــــــــــــــْرَب َبِعيــــــــــــــِر السُّ

ــــــــكَأنَّم  ــــــــا َتْلحَ ـــــ ــــــــُك فَ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  (8)اـاُه الُّربُّ
 

 يذي مَارف رألمه.     فث ،اء ارففه )الت  ( مؤنأ ا رتفاكه )ناف( يذي م، ا
                                                           

 .2/31ا : ار ال (1)
 .2/31نفث :  (2)
 .274ارمماي:  (3)
 .904هه كمااا:  (4)
 .266- 1/262انيا: اااثا  ألثتي  ارماها ار افن  كما ارَاري كضفمل  ااا ار افث  ارماذاي:  (5)
 .4/13ارمفمه:  (6)
: اا،ًًز  ثًًالمد. انيًًا: ثًًمط ارآلرًًد: رمًًي م مًًا ارفمفثًًد: ذًًي رمًًي م مًًا كمًًااهلل مًًا امفًًد مًًا َارًًا ارفمفثًًد (7)
9/921. 
 . ما م ا )ارا،ز(.6  4  مفالا اقن 963األممففا :  (8)
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 الفعل المسند إلى الجموع:

 ا األمه فمالضد ي،ي  ال، فا ارففه  ،ا  اا ارفاكه ،ما م، ا ثارم ا. ي،ر  مااكاي رتمطاممل 
ند ارنيع. يذ،ا ما ،ذ   رف  ارممافيا مفتتفا ،ر  منا ثالمل نين اريا ا ند  مفا ارففه يناكت 

 .(1)،ما ارم، ا ارثارن ري،م  ال، فا ارففه

يرما كا رنياع ار،ما األَاى نما ،يز ارن اي ال، فا ارففه يالننفأ  يذ،ا ار،ما ف مه ،ما ارمؤنث 
 ياثن ار،ما.  ي،ما ارال ثفا  ارثارن

 المؤنث السالم:الفعل المسند إلى جمع 

ف،  الننفث ارففه  ،ا  اا ارفاكه ،ما مؤنث ثارم ا كنا ارمماففا ي،ر  رتمطاممل مفا ارففه 
 .(2)ي،ر  رثالمل رفي مفااف  يناكت  ند ارنيع

ياثالاه ار ينفيا   ير،از ار ينفيا ال، فا ارففه كت  مفن  ار،ما يارالننفث كت  مفن  ار،ماكل
   ،ياند ارففه ارمثنا  ر  ،ما ارمؤنث ارثارن ممير  الفار :  كت  م ل ،ياز ارال، فا يارالننفث

اءي ي  نيا ل  ،ي م  ار ملؤ 
(3).  

يقا اا ارممافيا كت  ذ،ف األارل:  منا  (4) ا  نث ثارميارفاكه ،ما مؤ    فث ،اء ارففه م، اا  
 .(5)ري ألا )ره( ممااي مارالالد يذد اثن ،ما    ارال، فا ند )،اء ( رتفمه

  ه ،ما ثيى ،ما ارم، ا ارثارن ف،يز ال، فاف  ار ينفيا ند م،ذم ن اما مار   ، فميه:يالما 
يمفض ارن يففا فتالزن   يقام  ارا،اه  ن ي: قان ارا،اه  ماكالماا ار،ما يالننفأ  ماكالماا ار،ماكل
 .(6)الننفث ذناا  ين يف رثالمل نين يا اي  

مالمال   ه  ،ا  اا ارفاكه ،ما مؤنث ثارنفياألا،ا ما ،ذ   رف  ارممافيا ما ي،ي  الننفث ارف
مففت  يارفتل اراا، ل ر،ياز ارال، فا يارالننفث ذد قاكاي ارن يففا ارمائتل م،ياز ال، فا ارفاكه  ،ا 

  اا مؤنأا   مفمد ارالننفث مفمي   كا نفت  مفامه  فا )  (.

                                                           

 .2/902انيا: ريضا ارمثار :  (1)
 .2/902انيا: ارما،ا ارثامي:  (2)
 .92ارممال نل:  (3)
 .996/ 2انيا: ريضا ارمثار :  (4)
 .991/ 2ارما،ا ارثامي:  (5)
 .292/ 2األميه:  (6)
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 يذ،ا ارالا،فا قائن كت  ارمطاممل مفا ارففه يناكت  ند ارنيع.

يفاه كت  ،ر  را ارنين ارماهند ،اء مارمطاممل   ند ذ،ا ار  ن ارمؤنث ارفاقه ي فا ارفاقهيفثاليش 
 مفا ارففه ارمثنا  ر  ،ما ارمؤنث ارثارن.

من خالل استقراء ديوان األصمعيات لم أجد عارض عدم المطابقة بينهما مما يدل على أن األكثر 
 في الستعمال المطابقة بينها!

 جمع التكسير:الفعل المسند إلى 

فميه اما ارثااج ند   ف،يز ند ،ما ارال ثفا اري، اا؛ ارال، فا يارالننفث؛ ،ر  ألا مفااف قا الةفا
يالؤنث  ،ا راا    ارففه ار،ش ف،يز ال، فاف يالننفأ  ما ار،ما:  ر  را ال، ا  ،ا راا  ار،ما

 .(1)ار،ماكل  

  مَفا ند ال، فا نفت  يالننفأ    نما  اا ما ار،ما م ثياا  نان :يففثا اما فففش ،ر  ممير 
يقام  ارا،اه   ما  فا الا،فا؛ ألا رفي اريا ا نف  قا زاه مارال ثفا يماا    ن ي:  قاني ارا،اه

 ارمفامتل ما رفي ار،ما  .

يفي ا ما َاله قيه اما فففش را ارن اي رن فا، يا ال، فا ارففه ري الننفأ  ما ،ما ارال ثفا 
يقا ،ذ    يقا ف يا ،ما ارال ثفا مفااف م، ا  مفمد ارال، فا  ثماكالماا مفااف ارم، ا ري ارمؤن

ارن اي  ر  ،ياز ال، فا ارففه كت  مفن  ار،ما يالننفأ  كت  مفن  ار،ماكل    را ارال، فا 
 .(2)را،ا

رما  ،ا  اا ارمفاا ما ،ما ارال ثفا م، اا   فا  مفمد ارال، فا ن ي رفضا  مما ف،يز نف  اري، اا 
 . (3) السََّماء َأْبَوابُ  َلُهمْ  ُتَفتَّحُ  َل   ير  الفار :ايا الا،فا يمن  ق

رما  ،ا  اا ،ما ارال ثفا مفااف  فا  مفمد ارالننفث نف،يز را الت ي مارففه ارمثنا  رف  كالمل 
 .(4)ارالننفث يذي األا،ا اثالنااا   ر  اثالمااء  ياذا ارماها ار افن 

 

 
                                                           

 .2/292األميه:  (1)
 .221  221انيا: ارفايه كا ارمطاممل:  (2)
 .20األكااف:  (3)
 .244انيا: ارفايه كا ارمطاممل:  (4)
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 وقد ورد هذا العارض في األصمعيات في:

  قول خفاف بن ندبة:. 1
 الرُّقـــــــــــى عليـــــــــــهِ  الجيـــــــــــدِ  فـــــــــــي ُيعقـــــــــــدُ 

  
(1)والحاِســــــــــــــدِ  األنُفــــــــــــــسِ  خَيفــــــــــــــةِ  مــــــــــــــنْ 

 

   

 فث رثنا ارففه  ففما  ارَارد ما ارالننفث  ر  نائ  ارفاكه  اراق   يذي ،ما ال ثفا مفااف مؤنث 
  فا  مفمد ارالننفث نف،يز را ال تي مارففه ارمثنا  رف  كالمل ارالننفث يذي األا،ا.

 ل أخو سعية:وقول السموء. 2
ــــــــــــــا ــــــــــــــي إذا َم ــــــــــــــاُء أن  ــــــــــــــي األنب  وأَتتن

(2)َمْبُعــــــــــــــــــوثُ ُمــــــــــــــــــتُّ أْو َرمَّ أعُظِمــــــــــــــــــي   
 

   
 فث ،اء ارففه  رالالند  مؤنأا  رتفاكه  األمناء  يذي ،ما ال ثفا مفااف م، ا  مفمد ارال، فا  نمن  

 ن ي مما ف،يز نف  اري، اا ايا الا،فا.

 ل:وقول سعدى بنت الشمرد. 3
 فْلَتْبـــــــــــــِك أْســـــــــــــَعَد فْتي ـــــــــــــة بَسباِســـــــــــــب  

ــــــــــــــرَّعُ    ــــــــــــــْم يتم ــــــــــــــَوْوا وأصــــــــــــــبَح زادُه (3)ْأق
 

   
   فث ،اء ارففه  الم د  مؤنأا  رتفاكه  نالفل  يذي ،ما ال ثفا مفااف  نال   م، ا  مفمد ارال، فا 

 يف،يز نف  اري، اا.

 

 أما باقي مواضع الفعل المسند إلى جمع التكسير في األصمعيات فهي:

 الصفحة البيت المقطوعة التسلسليالرقم 

9-  2 1 22 

2-  91 3 72 

3-  20 4 71 

                                                           

   ما م ا )ارثافا(.1  مف  اقن 30األممففا :  (1)
   ما م ا )ارَففف(.99  مف  اقن 16األممففا :  (2)
   ما م ا )ار امه(.99  مف  اقن 902األممففا :  (3)
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 الصفحة البيت المقطوعة التسلسليالرقم 

2-  23 99 16 

4-  26 96 11 

6-  30 9 992 

7-  32 2 991 

1-  32 4 991 

1-  22 24 923 

90-  49 2 942 

99-  43 3 942 

92-  41 2 962 

93-  69 7 973 

92-  61 23 941 
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 الفعل المسند إلى اسم الجمع واسم الجنس الجمعي: 

  يا ا ر  ما رفي  يرفة كت  يزا َار مار،ميع ري  ار  نف ا.  مين اثن ار،ما ذي:   ما 
ي،ما اا   يما   رير  يا ا ذي   رير  يا ا ر ن  مَارف أليزاا ار،ما  ا   يم    يايذ طٍ 

 .(1)ر ا مثاٍي رتيا ا ند ارنث   رف  ن ي ا ا  كت  يزا ا،اه اثن ،ما ا يمل   مياني ر ا

مين ياذط ري ارمؤنث  نثاء ري نثيي.  ما قا فنالد رةفا ارفاقه رم، ا  ا فنالد اثن ار،ما رتفاقه ايق
فه. :ن ي   مه َي

ي قا ،ذ  ارن اي  ر  ،ياز ال، فا ارففه مف  كت   اااي مفن  ار،ما ي الننفأ  كت   اااي مفن  
:  يرما ار،مفا ما ار فياا ار،ش ف ثا كتف  اريا ا نممنزرل ار،مفا ما (2)ثفميف ار،ماكل . فميه 

 فاف ار،ش ف ثا كتف  اريا ا ند رن  مؤنث ...يما ر م  ،ر  ف،اش ذ،ا ارم،اى؛ ألا ار،مفا فؤنث 
ا  اا  ه يا ا مف  م، اا  ما ار فياا ألن  قا َاج ما   نتما  اا  ،ر  مفايف ممنزرل ارميا   يا 

قاريا   نتما  اا ،ر  ا المتيا را  ف،ايف م،اى ار،مفا ارميا   األيه األم ا  فث راا  ار،ما
يقاريا نفما رن ف ثا كتف  اريا ا ألن  ند مفن  ار،ما   ي،اء مناال   ي،اء نثاؤ   :،اء ،يااف 

ن  لن    ما قاه اهلل الفار  ،اف:   ما قاريا ند ذ،ا م  اليم فلياي  ميا   يي   ريف  ي  فيث 
(3). 

قياهي   ،  اا ند مفن  ار،مفا ي،ر  قير  الفار : يييٌ  يي فنيل   ن د ن ث  ار ميا 
(4). 

يففاي مفن  يمفا يا اف   رما اثن ار،نة ار،مفد ن ي:  ارتفي ارااه كت  ،ما ير  يا ا ما رفي 
ري اا   ي ،ا   ي  مماي يمما  يذ،ا ذي ارةار   مارالاء؛ منا ال يا ارالاء ند ارمفاا ن ي:   ،اي

يقا ففاي مفا اريا ا يارااه كت    ال يا ارالاء ند ارااه كت  ار،ما ن ي:   مني ي نء  يذ،ا نااا
(5)وعجمي "   زنجيوزنج و   روميو ار،ما مفاء م اياي ن ي:  اين 

. 

 

 

 
                                                           

  999: 9111  9 ً،ا ارفًًاف نًًد نًا ارمًًاف  الًًنرفف: ار ًفخ ر مًًا ار مًًاليش  مؤثثًل اراثًًارل  ارمًًاذاي  طًًًً (1)
 .2/222يانيا: ريضا ارمثار : 

 .20- 31/ 2ار الا :  (2)
 .22فينة:  (3)
 .30فيثف:  (4)
 .226/ 2ريضا ارمثار :  (5)
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 يات في المواضع اْلتية:وقد ورد هذا العارض في األصمع

 قول الحكم الخضري:-1
 إذا َغِضــــــــبْت أْن ُيزَجــــــــَر الِعــــــــيُس َخلَفَهــــــــا

ــــــــْن ِمســــــــمار  ســــــــان  ُمضــــــــبَّبِ    ــــــــاطُح ِم (1)ُتَن
 

   
يذي يا،    ،اء ارففه  فز،ا  م، اا  ينائ  ارفاكه  ارففة  اثن ،ما م، ا  فا كاقه فث 
 ارالننفث.

 وقول مقاس العائدي:-2
 تـــــــــــــذكرت الخيـــــــــــــل الشـــــــــــــعر عشـــــــــــــية

 

ـــــــــــــون األياصـــــــــــــرا  ـــــــــــــا أناســـــــــــــًا يعلف (2)وكن
 

  

 

 فث رنث ارففه  ال، ا   ارمثنا  ر  اثن ار،ما ارم، ا  ارَفه  يذي يا،  ارالننفث ألن  كت   فا  
 ارفاقه.

 وقول ذو الخرق الطهري:-3
 لمــــــــــــا رََأْت ِإِبلــــــــــــي جــــــــــــاَءْت َحُلوَبُتَهــــــــــــا

 

يُ  والـــــــَوَرقُ   َهْزَلـــــــى ِعجافـــــــًا َعليهـــــــا الـــــــر 
(3)

 

  

 

  فث رنث ارففه  ار   ارمثنا  ر  اثن ار،ما ارم، ا  اإلمه  يذي رةفا ارفاقه ر،ر  ي،  ارالننفث.

 يماقد مياضا ارففه ارمثنا  ر  اثن ار،ما ياثن ار،نة ار،مفد ند األممففا   اآلالد: 
 الصفحة البيت المقطوعة الرقم التسلسلي

9.  2 3 21 
2.  6 2 32 
3.  94 39 66 

2.  23 2 16 

4.  24 6 14 

6.   21 90 901 

                                                           

   ما م ا )ارطيفه(.2  مف  اقن 32األممففا :  (1)
   ما م ا )ارطيفه(.3  مف  اقن 47األممففا :  (2)
   ما م ا )ارمثفط(.9  مف  اقن 922األممففا :  (3)
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 الصفحة البيت المقطوعة الرقم التسلسلي

7.  21 29 901 

1.  49 2 942 
1.  44 7 941 

90.  63 92 919 

99.  72 6 201 

92.  13 92 223 

 .والمنعوت النعت بين النوع في المطابقة -ثالثاً 

 .(1)ري نفما فالفتي م     ما رال  كت  مفن  نف   ارنف  ذي  ارالاما ار،ش ف مه مالميك 

 :(2)ن ارنف  ماكالماا مفناف  ر  قثمفايفنمث

ري نفما ذي ند   م .   ارنف  ار مفمد ذي:  ه ما فاه كت  مفن  ند نفة مالميك  األمتد - ر
ا  ئ  نمه: ذي ما  ففيا  ر  ارمنفي .  رثنا  ر  ضمفا مثالالا رمارل ري ال يفال   يا 

 ي  م  را فالما ارمنفي  ند رامفل ر فاء:

 .-يما فني  كن ا-   ا ا  اإلكاا  -9
 اإلنااا ينايك . -2
 ارالفافف يارالن فا. -3
 ارال، فا يارالننفث ... -2

ن ي: ر  متل يااالماط مارمنفي ؛   ارنف  ارثممد: ذي ار،ش فاه كت  مفن  ند  دء مفاف -  
 ماففٌل نا ل ل.  نيففٌل  انل   ذ،ا مف  مالثٌا را،اؤلف

                                                           

 .3/270ريضا ارمثار :  (1)
 .3/242: 94ارن ي ارياند  كماة  ثا  ااا ارمفااف  طً (2)
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م المه كت  ضمفا ففيا كت  ارمنفي    مانيع م - ارما  –يكالقال : را ف، ا مفاف اثن ياذا 
 يفامط مفن  يمفا ذ،ا ا ثن ارياذا ار،ش فنم  كتف  مفن  ارنف .  مما اي

 ي  م : رن  فطامي ارمنفي  ند رمافا مفا :

 يارالفافف يارالن فا .  -يما فني  كن ا  –ا   ا ل اإلكا  -9

يرما ارالأنفل   ي،يازا  ند  فاذا  ي،يما  ند مفض  ا    رما ارال، فا يارالننفث نفالما نف ما ارثممد
ناااف ،مف  نف،يز ار،ما يرما نال فأن .  ر . يمطاممل    رتثممد المفا   ار ا    ه ند يا 

 النعت المقطوع: 

 ارنف  َماا  رممالار؛ ري مففي   رففه.ي مفمل ارمطا: را ف،فه 

ي،   ،ف ارممالار يارففه؛  مير ن:  ار ما   ري الا ن  نسا  اا ارنف  ارممطيع رم،اا ماح ري ،ن
مارنم  مسضماا  (1) اْلَحَطب َحمَّاَلةَ  َواْمرََأُتهُ  يقير  الفار :  هلل ار مفا  مارانا مسضماا  ذي 

  ر،ن .

 اْعَملْ  َأنِ  ي اا ارنف   ما مار ا  رمما اي ارفامه؛ ن ي:  كتن ف،يز م أاي  ،ف ارمنفي   اي 
ا قطف  األيه مارانا .ري مفض اثن ممان مارنم   ؛ اايكا  ثامةا (2) َساِبَغات   ري ارنم ؛   يا 

األيه؛ مه ف،يز ارالياني رن فتزن ،فه ارالارد:    نسا قطف  ار،مفا  ي،  مارالارد ارمطا  ،ر 
 .(3)يارالَارف

  وقد ورد عارض النعت والمنعوت في األصمعيات في المواضع اْلتية: 
 

   
   

 قول المنخل اليشكري: -1
ــــــــــــــــــــَمراتِ  ــــــــــــــــــــاِد الُمْض ــــــــــــــــــــى اْلِجَي  َوَعَل

ــــــــــــــــــــــــُقورِ    ــــــــــــــــــــــــُل الصُّ (4)َفــــــــــــــــــــــــَواِرس  ِمْث
 

   
فا يذي ث ن ما ارمنفي   ار،فاا  يذي ،ما ال فث كما مارنف   ارمضماا   يذي ،ما مؤنث ثار 

  فث ف،يز ال، فا ارنف  يالننفأ .  م، ا  فا كاقه

                                                           

مارل ار طً  ي،متًل ر،ن   ي،  ا ثال  اا: يقيع   مارل  مففي   م  رففه م ،يف ي،يما ؛ المافاف: ر،ن  3ارمثا:  (1)
  مارل ار ط   اكالااضفل     م ه ر ا.

   ي،  ا ثال  اا:  ،ف ارميميف  اايكا  ؛ ألا األمه: اكمه اايكا  ثامةا .99ثمن:  (2)
 .3/261انيا: ريضا ارمثار : (3)
 . ما م ا )مزمه ار امه(.1. مف  اقن 41األممففا :  (4)
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 قول عمر بن معد يكرب: -2
 رباعيــــــــــــــــــــة  وقارُحهــــــــــــــــــــا وجحــــــــــــــــــــ   

 

(1)وهاديـــــــــــــــــــــة  وتاليــــــــــــــــــــــة  َزمــــــــــــــــــــــُوعُ  
 

  

 

كا ارمنفي   الارفل  يذي مفاا    فث كما مارنف   زميع  يذي مفاا م، ا  فا  مفمد ارال، فا 
 ارثاففل ارن فطل.مؤنث ي ارزميع  يذي مما فيمف م  ارم، ا يارمؤنث يارممميا م ا 

 المطابقة في النوع بين التوكيد والمؤكد: رابعًا: 

زارل ا الثاع   يف،دء ارالي فا (2) ففاف اما ،ند ارالي فا منن  :  رفي فالما ا ثن ارمؤ ا رانا ارتمة يا 
 كت  ضامفا:

ما ففاا ننما   يضا  ففاا مفناف )ارالي فا ارمفنيش(  ضا  ففاا نف  ا ثن متفي  )ارالي فا ارتفيد( 
يذ،ا ارضا  فمتا ند األنفاه يار ايف   يرمف  كماا  كماا    متفي  نن ي قير : ارف  زفاا  زفاا  

 يند  ه  الن الافا الن فاف.  يار،مه

 ما نميه ماا  مزفٍا     يارأاند: ار،ش ذي  كااي ارمفن  متفي هَا ن ي قير : ماا  مزفا نفث 
 .(3)يماا  مزفٍا  ما  رالزفه ار    ر  

 المطابقة في التوكيد المعنوي:  

 .كامل – ،مفا –  تالا –  ال – كفا – ر  ا ررفاي : نفة

يرا   يرا الطامم  ند اإلكاا   يذ،ف األرفاي ف،  را فثمم ا ارمؤ ا ار،ش فنمةد را ف يا مفانل
 الضاف  ر  ضمفا ففيا  ر  ارمؤ ا ننميه:

 يالثالفمه   ال ي تالا  رالي فا ارمأن  ننميه:  نفث  (ماا  مزفٍا )  ارف  زفاا  نفثي ()  )،اء زفا نفثل (

 .(4) ماا  ماألثالا،فا  تف ما      ضا األثالا،اا  الذما   ارف  األثالا،فا  تف ما 

 

 

 
                                                           

  ا )اريانا(.. ما م96. مف  اقن 972األممففا :  (1)
 .9/12ار يف :  –ارتما ند ارفامفل  ما ،ند  ال مفي: نائز نااة  ااا ار ال  ارأمانفل  (2)
 .2/91: 9انيا: األميه ند ارن ي ألمد م ا ما ارثااج  ال مفي: كما ار ثفا ارفالتد  مؤثثل اراثارل  طًًً (3)
 .9/371انيا: ارن ي ارياند:  (4)
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 توكيد النكرة: 
نتن ف الق  ر  اأماال ا  ،ا  ان        ف،يز را الؤ ا ارن اي؛ ألن  رفة ر ا كفا أامالل  ارمفااف

ألا ركفان ا   يرما  ان  ارمضماا  مفااف ،از الي فاذا  رثمط ارالي فا كن انت ،ا   الأم  مارالي فا
 .(1)أامالل 

فيما   قير :  قفا  ،ا  ان  مؤقالل ن ي   ي ،ذ  ار ينفيا  ر  را الي فا ارن اي مةفا رفي ا ،ائز
  يي،ذ  ارممافيا  ر  را الن فا ارن اي مةفا رفي ا  فا ،ائز كت  اإلطال  يقم ل رفتل  ت ا    ت 

ماا ل ما،ٍه ا،ٍه   يما ر م  ي   ير،مفيا كت  ،ياز الن فاذا متفي ا ن ي:  ،اءند ا،ال  ا،ال  
 .(2)،ر 

رما ارمطاممل ند ارالي فا ارتفيد ن د ياقفل   م ارل ألا ارالي فا ارتفيد ذي ال ااا ارتفي األيه 
 .(3)مففن  اكالناء  م  ن ي:  ااا،د ااا،د  

نفد ا ثن   يند  ه  الن الافا الن فاف  ياألنفاه يار ايف يار،مهيذ،ا ارضا  فمتا ند األثماء 
 يا،تة ا،تة.  يقن قن  رما ارففه ننميه: قان كماي قان  ذ،ا م ما م ما  ،اء زفا زفا

 َفِفي ُسِعُدوا الَِّذينَ َوَأمَّا  يقاه اهلل كز ي،ه:  يرما ند ار ايف نن ي قير : ند ارااا زفٌا قائٌن نف ا
  . (4) ِفيَها َخاِلِدينَ  اْلَجنَّةِ 

الافا  ي ه  الن  ياهلل ر ما اهلل ر ما  ي زفٌا منطتيٌ   : قان كماي قان كماييرما ار،مه نن ي قير 
 .(5)الن فاف نت  را ال ااف متفي 

 وقد ورد هذا العارض في األصمعيات في المواضع اْلتية:

 قول عمر بن معد يكرب:-1
 أَزنَّ عشـــــــــــــــــــــــــــــــيَُّه فأســـــــــــــــــــــــــــــــتعَجلْتهُ 

ـــــــــــــــــطوعُ    ـــــــــــــــــذ  َس ـــــــــــــــــا َرب ـــــــــــــــــوائُم كلُّه (6)ق
 

   

                                                           

 .9/317كته ارن ي : (1)
 .2/361اإلنماف ند مثائه ارَالف مفا ارن يففا:  (2)
 .2/292انيا:  اح اما كمفه:  (3)
 .901ذيا:  (4)
 .20- 91/ 2انيا: األميه ند ارن ي:  (5)
 . ما م ا )اريانا(.91. مف  اقن 972األممففا :  (6)
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 فث ر ا  قيائن  يذد ،ما ال ثفا رةفا ارفاقه مارالي فا ارمفنيش   ت ا  مسضانل   ه   ر  ارضمفا 
 يند ذ،ف ار ارل ارالننفث يا،  ألا نفت ا  اثالف،تال   مؤنث.   ذا  ارااه كت  ارمفاا ارمؤنث

 يقول أبو داود:-2
ـــــــــنع  نَنخـــــــــاَلت  مـــــــــن َنخـــــــــل بيســـــــــان أي

ــــــــــــــــــــــَؤامُ       ــــــــــــــــــــــُتُهنَّ ُت ــــــــــــــــــــــا ونب (1)جميًع
 

   
 فث ر ا ارضمفا ند ارففه  رنففا  ارفائا كت   نَال   يذي ،ما مؤنث ثارن  فا  مفمد ارالننفث 

 مارالي فا ارمفنيش  ،مففا  .
 وقول المفضل النكري:-3

 فأشــــــــــــــــــَبْعَنا الِســــــــــــــــــباَع واشــــــــــــــــــبُعوَها

ــــــــــــــــوقُ    ــــــــــــــــق  َيف ــــــــــــــــا َتِئ ــــــــــــــــْت كلَُّه (2)فراَح
 

   
 ارثماع  يذي ،ما ال ثفا رةفا ارفاقه مارمؤ ا   ت ا   فث اضاف   ه   ر  ارضمفا  فث ر ا 

  ذا  ارااه كت  ارمفاا ارمؤنث.
  

                                                           

   ما م ا )ارَففف(.1  مف  اقن 916األممففا :  (1)
 . ما م ا )اريانا(.27. مف  اقن 202األممففا :  (2)
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 املبحث الثاني 
 العدد يف املطابقة عارض

 (اجلمع – املثىن – املفرد)
 

 .عارض املطابقة يف العدد بني املبتدع واخلرب

 .املطابقة يف العدد بني الفعل والفاعلعارض 

 .عارض املطابقة يف العدد بني النعت واملنعوت

 .عارض املطابقة يف العدد بني اسم كان وخربها
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 المبحث الثاني 
 الجمع( –المثنى  –عارض المطابقة في العدد )المفرد 

 ارمفاا رما  يار،ما يارمأن  هي: المفرد أقسام ثالثة إلى العربية في العدد حيث من السم ينقسم
 .قمل ري مأه:  الا  يا ا كت  ياه ،مف ا ي  ممأن  رفة ما ن ي

 زفااي مثم   يارمفن   يار ايف  ار ا ا  ند مالفمفا  اأنفا ري اأنالفا كت  فاه اثن يارمأن : ذي
 ارفاء ري  انف ا ارم ثياي يارنيا األرف :ارزفااي يذ،ف  يارمفطيف ارفاطف كا الةند  هَاف ند

ي،ا ا نمم ا ارم ثياي يارنيا ارمفالي ل
(1). 

: مأه  رف ا مسضانل ري  مفااف مياي مالةففا  ري اأنالفا اأنفا ما ر أا كت  اه ما ذي يار،ما
 ي،ما ثارن مؤنث ي،ما ثارن م، ا ،ما: أالأل يذي  نالفا : نالاي  نا، يا: نا،ا  ميا :مياي
 .ال ثفا

 مأه ارانا  ارل ند ينيا ياي مزفااي اأنفا ما ر أا كت  اه ما  ه :السالم المذكر جمع -
 ما ا نالَاما  ند ارنا، فا زا   :مأه يار،ا ارنم   ارل ند ينيا فاء ري ارمااثيا ماذايا  

 .،مف   فا ارمفاا فالةفا ي   ما  فا اناي
 ارف   كت  مفااف مأه يالاء ررف مزفااي اأنالفا ما ر أا كت  اه ما :السالم المؤنث جمع -

 .ارف   ما ارمفاا ميا ند الةفا نال   م،ال اا  طارما 

 ،ما ن ي كنااه  :كنارف   مأه:  ،مه: ،ماه مفااف مياي نف  الةفا  ،ما  ه :التكسير جمع -
 .ارثماع كت  ،ر  ند يارمااا  ،ما ما ر أا رتمفاا فاا يقا  يزنا يك ايا يا ا يريزان   ال ثفا

 :قثمفا  ر  ارال ثفا ،ما يفنمثن

 َأْفُعل وَأْفَعال وَأْفِعَلة وِفْعلة. :هي أوزان ولها أربعة القلة جموع -

  .(2)الجموع منتهى صيغ عدا وزًنا عشر سبعة ولها الكثرة جمع -

ا ناق  نما يار،ما يارالأنفل اإلنااا ند ارمفامل األثماء مفا ارتةل ناق  ي ما األثماء  ند مفن ا رفض 
 .اإل ااي يرثماء  ارميميرل ياألثماء  ارممنفل ياألثماء   ارضمائا  ارممنفل

                                                           

 .9/72انيا: ريضا ارمثار  : (1)
-9/923  2003انيا: ارمي،ز ند قياكا ارتةل ارفامفل  النرفف: ثففا ما م ما األنةاند  اااارف ا_رمناا    (2)

927. 
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 يذاالاا  ارم، ا رتمأن  يذ،اا  ارمؤنأل رتمفااي يذ،ف  ارم، ا رتمفاا ذ،ا ،فت  اإل ااي رثماء نفد
 .(1)ارثياء كت  يارمؤنث ارم، ا ر،ما يذؤ ء  ارمؤنث رتمأن 

  ارم، ا رتمأن  يارت،اا  ارمؤنأل رتمفااي يارالد  ارم، ا رتمفاا ار،ش ن،فت  ارميميرل األثماء رما
 .(2)ارمؤنث ر،ما يارالئد يارتياالد يارالالد  ارم، ا ر،ما يار،فا  ارمؤنث رتمأن  يارتالاا

 . (3)ذما قثمفا  ر  ارفامفل ارتةل قثمال ا نما ارضمائا رما

  .قم    الاء  ارتفي ند مياي ر  ما يذي :بارز .9
  .قان يفمين يقن  ند:  ارمماا‘ ارمااز ارضمفا مَالف يذي :مستتر .2

 : ر  ارمااز ارضمفا يفنمثن
 .ثتنف  يفائ  يذاء  ر ام  ي اف  امند  فاء  ا  مفا فما ي   ارنطي م  ففالالا   ما يذي :متصل

 . ذي ا  قان يما  مؤما رنا ن ي   ا   مفا يفما  م  فمالار ما يذي :منفصل

 :أقسام ثالثة إلى العراب مواقع حسب المتصل وينقسم

 :الرفع بمحل يختص ما. 1

 . ميمد ارمَاطمل يفاء   مما يارنيا   ماميا يارياي   ماما ياألرف  ؛  مم  ارالاء : َمثل يذد
 :فقط والجر النصب محل بين مشترك هو ما. 2

َما َودََّعَك َربَُّك َوَما  ﴿:ن ي قير  الفار  ارمَاط ؛ ي اف  ر اما امد: ارمال تن؛ ن ي فاء :أالأل يذي
 .(4)قلي﴾

 َسوَّاك ُنْطَفة  ثُم ِمنْ  ثُمَّ  ُترَاب   ِمنْ  َأَكَفْرَت بالَِّذي َخلَقكَ  َوُهَو ُيَحاِورُهُ  َصاِحُبهُ  َقال َلهُ  ﴿وقوله تعالى:
 (5)َرُجاًل﴾

 

                                                           

 .9/931: ريضا ارمثار : ( انيا9)
 .9/924: ارما،ا ارثامي: ( انيا2)
  9:2009 : م ما كما ارفزفز ارن،اا  مؤثثل اراثارل  ط انيا: ضفاء ارثار  ار  ريضا ارمثار   (3)
9/12. 
 .3ارض  :  (4)
 .37ار  ف:  (5)
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 (1)﴾اً ُمَناِدي َربََّنا ِإنََّنا َسِمْعَنا﴿ :ن ي قير  الفار  َامل؛  نا  يذي: الثالثة بين مشترك هو وما. 3

 . ،ر   ذن  ي تمل  ارفاء  مه  نا  م تمل ،ر  فَالر  : مفض ن يقاه
 :والخبر المبتدأ بين العدد في المطابقة عارض

 اإلنااا– يارفاا – ارالننفث ري ارال، فا – ارنيع ند يفطامم  ارممالار فياني را ارمفاا ارَما ند األمه
 :ند  ما – ار،ما ري ارالأنفل ري

 .                                                                               يارفاا ارنيع :ذما رمافا ند  ارممالار  ار ،ايل  ما   مأمايٌ   ارَما الياني نما   مأمايٌ  ار ،ايل   
 أن على يدل مما ماهبين المطابقة عدم عارض أجد لم األصمعيات ديوان استقراء خالل من 

 .بينهما المطابقة اللغوي الستعمال في األكثر

 :والفاعل الفعل بين العدد في المطابقة عارض

 اريا ًًا نفًًه مًًفا رتالفافًًي مأنًً  اريًًاذا ارفاكًًه  ًًاا  ا ارمأنًً  كالمًًل ارففًًه الت ًًي را ارمفًًاة  اَّ 
 نفًًه مًًفا رتالفافًًي ارمؤنًًث  رًً  ارمثًًنا مارففًًه ارالننفًًث الًًاء  ر ًًاي ارمفًًاة  ًًاا  مًًا  يار،مًًا يارمأنًً 
 .ارمؤنث ينفه ارم، ا

 .ارزفنماا قامالا – ارزفااا قاما: ننميه

 ارففه مفا ارمطاممل كا ارفايه يرمما  ارفم   ارفامفل ند ماطااا كن  كاه قا ارمفاة ذ،ا ير ا
 األمه ذد ارالد ارمطاممل يرمم    ا ثالفماه ند ارمالما ارمفاة ذي ارفاا ند ارياذا يارفاكه
 . ،ي،ا  

 ما ال،افاف ي،  م،ميع ري مأن  ياذا  ر  ارففه رثنا  ،ا رن  ارفا  ،م يا م،ذ   ا  فث
 ارزفايا يقان ارزفااا قان ننميه مفاا  ر  رثنا  ،ا   ار  نف يا ار،ما ري ارالأنفل كت  الاه كالمل
 .(2)ار ناا  قما ي  ارزفايا قاميا ي   ارزفااا قاما: ذؤ ء م،ذ  كت  الميه ي   ار ناا  يقام 

 ف،فئيا  نما ن ي ء  ارماا فث ر تيند: قاه ما رةل كت  ارزفايا فميميا ي ارزفايا قاميا:  ف،يز ي
: نفميريا يضاميا ضاما: ند يارياي يماألرف يفضاميا فضاماا: ند يارنيا يمارياي يارنيا ماألرف
  ريا ا ي   أنفا ي  ير،مفا ريا ا    أنفا ارففه ذ،ا را رففتميا ارزفايا ضاميا ي ارزفااا ضاما
 مفا رففاقيا مفانا   زاايا ن ،ر   يارمؤنث ارم، ا نفه مفا رالفمه ارمؤنث نفه ند ارالاء راَت   ما

                                                           

 .913اه كمااا: (1)
 .2/71:  اح اما كمفه: ااني (2)
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 قير ن ما ارالاء ند كتف  ر،مفيا ما كت  ارمفاة ذي رفماش يذ،ا  يار،مفا اريا ا يمفا ا أنفا نفه
 ن اا  يارالنَفا ارالمافن  الم ن ما  اا  ،   رماة  ر  راى ذ،ا ر او ثتم ؛  يقفا   ذنا قام :

 ار،ما كتن ارياي رن ضمفا نف  يارياي ممان َما ذي ذه فااش    ارزفايا قاميا  ثما  ،ا ارثاما
 .(1) ارزفااا قاما  ند األرف ي ،ر   ضمفا  فا نمط

 ما رل يا  الفاء اإلف،از  ر  المفه ارالد ارتةل  ر  طمففل األقا  ذي ثفميم   رف  ،ذ  ما يرفه
 .ارفاا كت  ارياذا

  ارزفااا قان: ننميه ارثماع ند ارمطاا ذي ارمأن   ر  ارمثنا ارففه  نااا را رنا فالضا المان مما ي
 . ارزفااا قاما:  نميه نال ارمطاا ارثماع كيااض ما كااض ن ي ياألمه ارمفاة كت  ،اء يمما

اثالفما   ند  الن ارفا  مما المان فالضا را  نااا ارففه ارمثنا  ر  ارمأن  ري ار،ما ذي األ أا 
 يقا ياا   ياذا  أفاي كت  ارمطاممل مفن ما ند ارفاا من ا:

يمالئ ًًًل   :  فالفًًًاقميا نًًًف ن مالئ ًًًل مارتفًًًهارمًًً فا قيرًًً  كتفًًً  ارمًًًالي يارثًًًالنيقًًًا ياا نًًًد   .9
  .(2)مارن اا 

 :(3)يقيه ار اكا: كماي ما متمط  .2

 ( 4)ررففالا كفنا  كنا ارمفا 

 .تم، يه ما ي،يا نائ  ارفاكه مفافررف ارالأنفل مارففه ارممند ريار اذا نف   ر اي 

 .(5)فتيمينند ند ا الااء ارنَفه   .3

 .ا ياإلالفاا مارفاكه ياذاا  مفافيار اذا  ر اي ارففه )فتين( كالمل ار،م

 

 

                                                           

 .973– 9/972األميه : (1)
 ار  ندرمَااش يرَا،  ماارمزاا ند م فا  رش: النالد طائفل كم  رَاى  يذي  افث م فا  اياف :فالفاقميا  (2)

 .2/14ميطئ . انيا  اح اما كمفه: 
 .يرن ففأا ر  كت  رش الا،مل يانفل ؛ اكا ،اذتد :كماي ما متمط  (3)
 .9/321 اح ،،يا ار،ذ  رت،ي،اش:  . انيا:ذ،ا ماا ارمف  يك،زف: رير  ننير  ر  ،ا ياقفل  (4)
نما ذي أل ف ل يذ،ا ماااما رمد ارمتف   ي نث  ذ،ا ارمف  ألمفل   (5)  ا،ا ،اما افيان  را ارمف  رفة ر  يا 

 .9/471ذما ار ياما ند  اح ،ما ار،ياما:  :انيا .ارمف   يك،زف: قيمد ي ت ن ررين
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 :والمنعوت النعت بين العدد في المطابقة عارض

 يند  يار،ما يارالأنفل اإلنااا يند  يارالن فا ارالفافف يند  اإلكاا  ند منفيال  فطامي نارنف 
 اليمف   ارن اي راَّ   ما  ممفانل    اليمف   ارمفانل را ياكتن:  ثفميف  فميه  يارالننفث ارال، فا

 .(1)  من اف   

( ر يار  ند رتميميف الامفل ارمفل  ا) قيرنا المان قا :ار ااح قاه:  ارمفمه  اح ند ي،اء
فض  ينمم  انف   ر فاء ك اي ي،متال ا ناااف  َي  يال، فاف  يالفافف  يالن فاف  ي،مف  يالأنفال  يا 
 .(2) يالننفأ 

نما:  فففش اما فميه    اريا ا  ا ثن  يارمنفي  ارنف  را ارالطامي؛ ذ،ا يثم   را رتنف  ي،  يا 
 فت ي ما نماا  اريا ا  ار دء يارمنفي  ارنف  را قمه ما  ، اناف نفما رتمنفي  الامفا   ف يا
نما  ارنف  فت ي ا ثن   ر  نيع ما ارمنفي  فَاج ارنف  را قمه ما  اريا ا  ار دء رن ما قتنا يا 
 .(3) ي اف ارمنفي  نيع ما رَر نيع ممنزرل يارمنفي  نارنف   رَر من  نيع

موضع  في احتمالً  األصمعيات في العدد حيث من والمنعوت النعت بين المطابقة عارض ورد وقد
 وذلك في قول مالك ابن حريم الهمداني:  واحد فقط

ــــــــــرة   ــــــــــق ســــــــــقيطَا مــــــــــن نعــــــــــال  كثي  ويل

ــــــــــــاً    ــــــــــــًا تقطع (4)إذا خــــــــــــدم األوســــــــــــاغ يوم
 

  

 

يف،يز   ارنفاه ،ما ال ثفا رةفا ارفاقه  يمف  ارنفاه  يذي ،ما  مار أفاي  يذي مفاا مؤنث  فث
 را فيمف مارمفاا ارمؤنث.

 
 
 
 
 

                                                           

 . 2/6ار الا  :  (1)
 .3/42 اح ارمفمه: (2)
 .3/44 اح ارمفمه: (3)
   ما م ا )ارطيفه(.22  مف  اقن 64األممففا :  (4)
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 :وخبرها كان اسم بين العدد في المطابقة عارض

يا ا نمط ي،ر  ند قيه  اأاا ما  ند ميضا األممففا  افياا ند ارفااض ذ،ا ياا يقا
 ارثميءه:

ـــــــــــــــــْن َعـــــــــــــــــْدوا  َعـــــــــــــــــِذيَر الحـــــــــــــــــي  ِم

(1)ن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُنوا َحيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األرضِ   
 

   
  فث كما مارمفاا   فل  كا ار،ما ند قير    انيا   فث ،اء َما   اا  مفااا  ياثم ا ،مفا .

ار اكا   انيا مأه  فل األاض   ،ف  مأه  يارفا  ال م  ما  اا  افا ار فاي يامما  اا قمال 
 ذي  فل اريااش. :كت   يزال  ممير ن

  

                                                           

   ما م ا )ار زج(.9  مف  اقن 72األممففا :  (1)
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 املبحث الثالث 
 ومرجعه الضمري بني املطابقة عارض

 

 .عارض املطابقة بني الضمري ومرجعه يف اإلفراد

 .عارض املطابقة بني الضمري املثنى ومرجعه

 .بني الضمري ومرجعه يف اجلمععارض املطابقة 

 .عارض املطابقة بني الضمري ومرجعه يف اخلطاب والتكلم والغيبة )االلتفات(
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 المبحث الثالث 
 عارض المطابقة بين الضمير ومرجعه

 رمي فميه   فمل يضمفا  َطا  يضمفا  ال تن ضمفا :أقسام ثالثة لىإ الضمير النحاة قسم
  ر  ف الاج ي   يارم ند ار نافل ار ينفيا يفثمف   ارمماففا الثمفل يذ،ف  ارمضما ما :   فاا
 .(1) ي ائ  يمَاط  مال تن  ر  فنمثن ي  م ميا ألن  اثن؛

 يذ،ا  (2) ففثاف ما  ر  نف الاج ارةائ  ضمفا رما  ارم اذاي ففثاذما يارَطا  ارال تن ضمفا ي
 كائاي نار اء  ضامال  م ما:   ننميه  (3) ضمفاف كت  مماما   ياذاا   اثما   ف يا ارةار  ند ارمفثا
  ما  ثا   كتف  فاه ما ؛ري،يا األ فاا مفض ند ارضمفا ما،ا متفي فماح   يقا  م ما كت 
 (4)﴾ اأْلَِمين اْلَقِويُّ  اْستَْأَجْرتَ  َمنِ  َخْيرَ  ِإنَّ  اْستَْأِجْرهُ  َأَبتِ  َيا ِإْحَداُهَما َقاَلتْ ﴿ : الفار  قير  ند

ا  ارثالن كتف  ميث  يارممميا  ند  ما كتف  فاه ما ري،يا ري   اضاا   ر ين  متفي  فماح رن يا 
 . ار افن ارماها رش  (5) ﴾اْلَقْدر َلْيَلةِ  ِفي َأْنَزْلَناهُ  ِإنَّا﴿ : الفار  قير 

 ي،  م، اا   مفااا   ارما،ا  اا نس،ا  ار،نة يند ارفاا ند ما،ف  مطاممل ما  ما ارضمفا يذ،ا
ا  م، اا   مفااا   ارضمفا ف يا را  ي ،ر   مؤنأا   مفااا   ارضمفا ف يا را ي،  مؤنأا   مفااا    اا يا 

 .منيكف ما يار،ما ارمأن  ند األما
 :اإلفراد في ومرجعه الضمير بين المطابقة عارض

 :مذكرأ مفرداً  الضمير كان إذا -أولً 

يذ،ا ما ،اء كتف  ارماها   را ف يا مطامما  رما،ف   ناألمهل كنا م،دء ضمفا  ائٍ  مفاٍا م، اٍ 
﴿ ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا  الفار :  قاه  ار افن

فاا يقا ،اء مطامما  رما،ف  ند ار  نارضمفال )ذي( كائٌا كت  )ازقا (  (6)َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَّه﴾
 نارضمفال مفاٌا م، ٌا ي ،ا ما،ف  .  يار،نة

                                                           

 9/262ااال اف ارضا :  (1)
 . 3/12انيا:  اح ارمفمه :  (2)
 .9/219انيا: ااال اف ارضا  : (3)
 .26ارممر:  (4)
 .9ارماا:  (5)
 .37هه كمااا: (6)
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األمه ند ضمفا ارةائ  ارمفاا ارم، ا را ف يا مطامما  رما،ف  يما َاج كا األمه ف يا 
 المطابقة عدم عارض أجد لم األصمعيات ديوان استقراء خالل منو   كااضا  ما كيااض ارالا ف 

 .بينهما المطابقة الستعمال في األكثر أن على يدل مما بينهما

 :مؤنثاً  مفرداً  الضمير كان إذا -ثانياً 

   يالننفأا    ناااا   ر  مطامما   ارةائ  ارضمفا ف يا را نف،  مؤنأا   ري م، اا   مفااا   ارما،ا  اا  ،ا

ند ارماها يذ،ا ذي ارةار    ناريا، ل ند ارضمفا ارمفاا ارمؤنث ارمطامملل ما ما،ف   ناااا  يالننفأا  
ْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُلوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغدا قاه الفار  :   ار افن َواِل

نارضمفا ند   (1)
  .يارمطاممل  امتٌل مفا ارضمفا يما،ف   ناااا  يالننفأا    )من ا( كائٌا كت  ارمافل

 اْلتية:وقد ورد عارض عدم المطابقة بينهما في األصمعيات في المواضع  
 ا ارةنيش:فثي،ر  ند قيه  ف  ما  .9

ــــــــــــا ــــــــــــوِم َكَأنََّه ــــــــــــاُز النُُّج ــــــــــــَحْيرًا َوَأْعَج  ُس

ُصـــــــــــَوار  َتـــــــــــَدلَّى ِمـــــــــــْن َســـــــــــَواِء َأِميـــــــــــلِ   
(2)

 

   
نما كاا ارضمفا ارمؤنث ند قير    نن ا  كت  ار،ما  رك،از  ،ر  را  تمل  رك،از  ذد ،ما 

 ارضمفا ارمؤنث ارمفاا كتف ا.ر،ا ،از را ففيا   ال ثفا م، ا رةفا ارفاقه

 يقيه ثفاش من  ار مااه:  .2
 ُنعيـــــــــُت َمـــــــــْن ل َيِغـــــــــبُّ الحـــــــــيُّ جفَنَتـــــــــهُ 

(3)إَذا الكواِكـــــــــــُب أخطـــــــــــأ نوَءهـــــــــــا المطـــــــــــرُ   
 

   
 فث كاا ارضمفا ارمؤنث ند قير   نيءذا  كت  ار،ما  ار يا    ي،ر  را  تمل  ار يا    ذد 

 ففيا ارضمفا ارمؤنث ارمفاا كتف ا. ،ما ال ثفا م، ا  فا كاقه؛ ر،ا ،از را

 يقيه كما هلل ما كنمل:  .3
 بمطعــــــــــــــــــام  إَذا األشــــــــــــــــــواُل راَحـــــــــــــــــــتْ 

(4)الـــــــــي الُحُجــــــــــراِت لـــــــــيَس َلَهــــــــــا َفصــــــــــيلُ   
 

   

                                                           

.41 ارمماي:    (1)  
   ما م ا )ارطيفه(.96  مف  اقن 74األممففا :  (2)
   ما م ا )ار امه(.6  مف  اقن11األممففا :  (3)
  ما م ا )اريانا(  األ ياه: ،ما  يه  يذد اإلمه ارالد  ار  ررمان ا رش 90  مف  اقن 31األممففا :  (4)

 .31ااالفف   األممففا : 
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نما كاا ارضمفا ارمفاا ارمؤنث ند قير   ر ا  كت   األ ياه  يذي ،ما ال ثفا رةفا ارفاقه؛ ر،ر  
 كت  ،ما ارال ثفا رةفا ارفاقه.ف،يز را ففيا ارضمفا ارمفاا ارمؤنث 

 :ومرجعه المثنى الضمير بين المطابقة عارض

  يذ،ا ما ياا ند ارماها ار افن  ي،  را ففيا كت  ما،ٍا مأن   مأت   نس،ا ياا ضمفا  ائ  مأن 
( ما نارضمفااا )ذما  )ا( َفَأَزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا ِفيهِ   قاه الفار  :
رش   يزي،   كائًًااا كت  نمًًًد اهلل هان   (ياألرف ما )  انًًا  يما ) ننَا، ما (  )ننزر ما (

 راَّ ضمفا ارمأن  كاا كت  مأن  مأت .
 وقد ورد عارض عدم المطابقة بينهما في األصمعيات في المواضع اْلتية:

 ي،ر  ند قيه  ف  ما ثفا ارةنيش: .9

ـــــــَرى ـــــــي اُلق  وحـــــــدَّثُتماني أنَّمـــــــا المـــــــوُت ف

ــــــــــــــبُ    ــــــــــــــا هضــــــــــــــَبة  وقِلي ــــــــــــــَف وَهاَت (1)فكي
 

   
 ه ثفاى من  ار مااه:ي يق .2

ــــــــــــــــوَن كلِيهمــــــــــــــــا  أنَّ الحــــــــــــــــوادث واَلَمن

(2)ل ُيْعِتبــــــــــاِن ولــــــــــْو َبكــــــــــى مــــــــــْن يجــــــــــَزعُ   
 

   
يذما ،ما  فث ياا ضمفا ارةائ  مأن  ند قير    تف ما  يذي ففيا كت  قير   ار يااث يارمنيا  

 ند ارمفن  يرفه ،ر  مااكاي رتفي.

 :الجمع في ومرجعه الضمير بين المطابقة عارض

 مذكرًا: جمعاً  الضمير كان إذا - أولً 

 :الفار  قير   ما ند  مأت  ما،اٍ  كت  ففيا را ي،   م، اٌ  ،ماٌ  يذي ارةائ  ارضمفا ياا نس،ا
 نً  (1)﴾النَّارِ  َوُقودُ  ُهمْ  َوُأوَلِئكَ  َشْيئاً  اللَّهِ  ِمنَ  َأْولُدُهمْ  َول َأْمَواُلُهمْ  َعْنُهمْ  ُتْغِنيَ  َلنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿
  امتلٌ  يارمطامملل   ( فايا ار،فا) كت  ضمائا كائاي( ذن)ي  (ري اذن) يما( رميار ن) ما( ذن)

 . يال، فاا   ،مفا   يما،ف  ارضمفا مفا
 

                                                           

   ما م ا )ارطيفه(.91  مف  اقن 17األممففا :   (1)
   ما م ا )ار امه(.4  مف  اقن 902األممففا :  (2)



 

  132 
 

موضعين  في األصمعيات في ومرجعه المذكر الجمع ضمير بين المطابقة عدم عارض ورد وقد
 :هما

 ه:ند قيه  اأاا ما ارثميء . 9
ـــــــــــــــــْن َعـــــــــــــــــْدوا  َعـــــــــــــــــِذيَر الحـــــــــــــــــي  ِم

(1)ن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُنوا َحيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األرضِ   
 

   
 فث كاا ارضمفا ياي ار،ماكل ند   انيا  كت  ارمفاا   افا ار د  يارالمافا: ذا  ك،اا  ألذه 

 كتف .ار د ما مند كاياا فماايا ما ذن 

 يقيه كماي ما األثيا: .2
ـــــــــــــــب  ُيزْجـــــــــــــــون كـــــــــــــــلَّ ِطِمـــــــــــــــرَّة    وُحبي 

(2)ومـــــــــَن اللهـــــــــاِزم َشـــــــــْخُت غْيـــــــــر مَصـــــــــرَّمِ   
 

   
 فث كاا ارضمفا ياي ار،ماكل ند  فز،يا  كت  ارمفاا   مف   يقا قما ار اكا هه  مف  ري 

 رذه  مف .

 : مؤنثاً  جمعاً  الضمير كان إذا: ثانياً 
 قير   ما ند  ي،  را فا،اي  ر  ،مٍا مؤنٍث مأت   كت  ،ما الننفثٍ   ائٍ  اا   نس،ا ،اء ضمفال 

د يقُ  َأيَُّها ُيوُسفُ  :﴿الفار   ُسْنُبالت   َوَسْبعِ  ِعَجاف   َسْبع   َيْأُكُلُهنَّ  ِسَمان   َبَقرَات   َسْبعِ  ِفي َأْفِتَنا الص 
( فن ت ا) ند(  ذا)  نارضمفا  (3) ﴾ َيْعَلُمونَ  َلَعلَُّهمْ  النَّاسِ  ِإَلى َأْرِجعُ  َلَعل ي َياِبَسات   َوُأَخرَ  ُخْضر  
 .  يالننفأا   ،مفا   يما،ف  ارضمفا مفا الاملٌ  يارمطامملل   ( مماا ٍ ) كت  كائاٌ 

صمعيات في في األ ومرجعه المؤنث الجمع ضمير بين المطابقة عدم عارض ورد وقد
 :المواضع اْلتية

 ند قيه كايي ما ارياا: .9
ـــــــــــا ل القـــــــــــِوم باَلقَن  ُنطـــــــــــاِعُن َعْنهـــــــــــا أوَّ

ــــــــــــهَّرُ    ــــــــــــنَّ ُمَش ــــــــــــاف  َوقُعُه ــــــــــــيض  ِخف (4)وب
 

   
 فث كاا ضمفا ار،ما ارمؤنث  ذا  ند قير   يقفا  كت  رثن ار،ما ند قير   مفض  يند ذ،ف 

 ار ارل ففامه مفامتل ارمؤنث ألن  اثن ،ما فاه كت   فا ارفاقه.
                                                           

   ما م ا )ار زج(.9  مف  اقن 72األممففا :  (1)
   ما م ا )ار امه(.1  مف  اقن 10األممففا :  (2)
 .46يوسف: ( 3)

   ما م ا )ارطيفه(.22  مف  اقن 27األممففا :  (4)
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 يقيه ارمنَه ارف  اش: .2
 مـــــــــــــــــن َخلـــــــــــــــــل الُغبـــــــــــــــــايخـــــــــــــــــرْجَن 

(1)ر َيجْفــــــــــــــــــــــَن بــــــــــــــــــــــالَنَعم الكثيــــــــــــــــــــــر   
 

   
 فث كاا ضمفا ار،ما ند قير   فَا،ا  كت   ار،فاا  يذي ،ما ال ثفا مفااف م، ا رةفا 

 يذي ما ف،يز نف  اري، اا ارال، فا يارالننفث.  ارفاقه

 يقيه  افمل ما مثانا ارفمثد: .3
ـــــــــــِن األيـــــــــــاُم أحســـــــــــنَّ مـــــــــــرةً   فـــــــــــإْن تُك

(2)عـــــــــــاَدْت لُهـــــــــــنَّ َذُنـــــــــــوبُ إلـــــــــــي فَقـــــــــــْد   
 

   
 . فث كاا ارضمفا  ذا  ند قير   ر ا  كت  ،ما ارال ثفا  األفان 

 :يقيه األثفا ار،ففد .2
ـــــــم ـــــــر تغمغ ـــــــوت غي  ل يشـــــــتكون الم

ــــــوبهن مــــــن الشــــــذى   (3)حــــــك الجمــــــال جن
 

   
  فث كاا ضمفا ار،ما ند قير   ،نيم ا  كت   ار،ماه  يذي ،ما ال ثفا رةفا ارفاقه.

 يقيه ايثا ما ،ذفه ارماففد: .-4
ــــــــــوُؤهُ  ــــــــــاَلل  َتُس ــــــــــْن ِخ ــــــــــَذْر ِم ــــــــــْم َأَتَع  وَل

ـــــــدِ    ـــــــى َعم ـــــــثَلهنَّ عل ـــــــأتي ِم ـــــــان ي ـــــــا ك (4)ِلَم
 

   
 فث كاا ضمفا ار،ما  ذا  ند قير   مأت ا  كت   َاله  يذي ،ما ال ثفا مفااذا  َتل  مؤنث 

 مفن ما. فا  مفمد ارالننفث نف،يز اري، اا ارالطامي ري كان ارالطامي 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   ما م ا )مزمه ار امه(.1  مف  اقن 41األممففا :  (1)
   ما م ا )ار امه(.96  مف  اقن 11األممففا :  (2)
   ما م ا )ار امه(.91  مف  اقن 922األممففا : ( 3)
    ما م ا )ار امه(.90  مف  اقن 949األممففا :  (4)
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 :(اللتفات) والغيبة والتكلم الخطاب في ومرجعه الضمير بين المطابقة رضعا

 ضمفا كتف  نففيا  يارةفمل يارال تن ارَطا  ند ما،ف  ارضمفا فطامي را ارتةل ند األمه
  ،ا ارةائ  ضمفا كتف  يففيا  مال تما    اا  ،ا ارال تن ضمفا كتف  يففيا  مَاطما    اا  ،ا ارَطا 

 .ف ال ل  يذي   الم ل  يرنا   الم ي  رن : ننميه  ائما    اا

 .ارالا ف  كيااض ما كااضا   ففا األمه ،ر  َارف ما ي ه
ـــات ًًًاا    رتثًًًاما ياثًًًالااااا   الطافًًًل هًًًَا رثًًًتي   رًًً  رثًًًتي  مًًًا ار ًًًالن نمًًًه:  مفهـــوم اللتف  يال،اف

  .(1)  ثمف  كت  اريا ا األثتي  مايان يارضمفا ارمته ما رَاطاف يمفانل  رن اط 

 رن ًًًاط الطافًًًل ر ثًًًا ،رًًً   ًًًاا رثًًًتي   رًًً  رثًًًتي  مًًًا نمًًًه  ،ا ار ًًًالن اا ذًًًي ارزمَ ًًًاش ي، ًًًا
 .(2)يا ا رثتي  كت   ،اائ  ما  رف  رلمةاء  فمايا   ير أا  ارثاما

رًً  اريًًاذاي ذًً،ف  رًً  ارن ًًاي نطًًا يقًًا  ارمال فًًفا را     ار ًًافن ارمًًاها نًًد َامًًل ارمال ًًد ثًًاذا يا 
 اثًًالَاميف ارفًًا   ا  فًًث  ارمال فًًل رثًًاااف كًًا يارم ًًث  ارن ًًاي مًًا ما رالفًًا  اذالمامًًا   ر أًًا  ًًانيا
 مًفانل مًا نفً  يرمًا  انالماذً  ياثًالاكاء  ارثًاما الن ًفط نًد مًنأا ايا مًا رً  رمًا  الم ًن نًد  أفاا  

  رًً  رثًًتي  مًًا فنالمًًه  نمًًا  يا ًًا منًًياه كتًً  ار ًًالن فًًنالد   م فًًث  يارضًً،ا ارمتًًه مًًا رتثًًما
 .(3)ارثامففا راى قمي    ف،ا يم،ر  رثتي 

 :اللتفات صور
 :اللتفات من الغيبة الى الخطاب -أولً 

رتا رًًل يرًًن فمًًه:  رمًًا ،ًًاءيا    (4)﴾ َلَقــْد ِجْئــُتْم َشــْيًئا ِإدًّا .وا اتََّخــَذ الــرَّْحَمُن َوَلــًداَوَقــالُ  ﴿ ميرًً  الفًًار :
ًا   َ ًا   من ًاا كتفً  قيرً   كتفً كت  را ما قاه مأه قير ن فنمةد را ف ينًيا ميم  ننً  فَاطً  مً  قيم 

 . (5) اضافا

  

                                                           

 .3/392ارماذاا ند كتين ارماها:  (1)
 .209-911انيا: مفالاح ارفتين:  (2)
 ا  : ي لمان رمد ففمي  ارث ا د كمي  ارث ا د  ضمط  مفالاح ارفتين ر لمان رمد شانيا: مفالاح ارفتين ر (3)

 .209-911  ااا ار ال   مفاي : 9113  9نففن زازيا  طً
 .11  11مافن: (4)
 .3/323: ارماذاا ند كتين ارماها (5)
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 وقد ورد هذا العارض في األصمعيات في المواضع التية: 

 وذلك في قول زيان بن سيار: -1

ــــــــــــي اســــــــــــِتهِ  ــــــــــــاءِة ف ــــــــــــياًل بالهَب نَّ قت  واِل

ــــــــــــــاِلمُ    ــــــــــــــم ظ  صــــــــــــــحيفُته إن عــــــــــــــاد للْظل

   
ـــــــن ضـــــــالِلكم ـــــــِدكم م ـــــــا ته ـــــــى تقرؤوه  مت

(1)ُفــــــــضَّ عنهــــــــا الخــــــــواتمُ وُتعــــــــَرْف إذا مــــــــا   
 

  

 

م ففال    ر  اثتي  ارَطا  ند قير :   اثال    فث انالمه ما ارةفمل ند قير :   ا قالفال  
ي،ر  ر،،  انالماف ارثاما ري ارماائ ي فث  ا ارمَاط  رقا  كنا   ضالر ن   الماؤيذا  ن اف ن

 ارمال تن ما ارةائ .

 صحير بن عمير: وقول-2

ـــــــــــــــي زَأُ ته  طيَســـــــــــــــلهْ  آل أخـــــــــــــــتُ  ِمْن
ــــــــــتْ  ــــــــــا أراهُ  قاَل ــــــــــهْ  شــــــــــيءَ  ل ُممِلًق  ل

 موَءلـــــــــــــهْ  بْنـــــــــــــتُ  من ـــــــــــــي وهزيَّـــــــــــــتْ 
ـــــــــتْ  ـــــــــا أراهُ  قاَل ـــــــــدْ  َداِلًف ـــــــــىَ  ق ـــــــــهْ  ُدْن  ل
 الَولـــــــــــهْ  تبـــــــــــريحَ  جنبـــــــــــتِ  ل وأنـــــــــــتِ 

ـــــــــــــــًدا أوْ  مـــــــــــــــزُءوًدة ـــــــــــــــهْ  أو فاِق  ُمثِكل
ــــــــــامَ  الســــــــــتِ  ــــــــــا أيَّ ــــــــــة حللَن  (2) األعَزل

 

ر    ر  رثتي  ارَطا  ند قير :  رن   –رااف  –ما رثتي  ارةفمل ند قير :  رَ  انالمه ار اكا 
 ذزئ   ينف   أااي رتثاما يال يفي ر  ي،،  رالنالماف. –

 اللتفات من الخطاب الى التكلم:-ثانًيا
فالم   ؛ يذ،ا  نما (3)ِإنَّا َآَمنَّا ِبَرب َنا﴾.َما َأْنَت َقاض  ِإنََّما َتْقِضي َهِذِه اْلَحَياَة الدُّْنَيا  ﴿:الفار   مير 

  كت  قيه ما رن ف الاط را ف يا ارمااا ما رالفا  يا اا ؛ ننما ما ا الاط  نال ف ثا را فمأه م 

                                                           

   ما م ا )ارطيفه(.3-2  مفالا اقن 299األممففا :  (1)
   ما م ا )ارا،ز(.7-9  األمفا  اقن 234األممففا :  (2)
 .73-72ط :  (3)
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كت  رن  ثم ان  نزه نفث  (1) ﴿َمْكرًا ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْكتُُبوَن َما َتْمُكُروَن﴾يفم ا را فمأه ممير  الفار : 
 .(2)منزرل ارمَاط 

 المواضع اْلتية:وقد ورد هذا العارض في األصمعيات في 

 وذلك في قول دوسر بن ذهيل القريعي: .1

ــــــــــــُت الِقــــــــــــالَص ول َأَرى ــــــــــــئُت لقي  إَذا ِش

(3)لقـــــــــــــــــــوِمي أبـــــــــــــــــــداًل فيـــــــــــــــــــأَلُفهْم ود ي  
 

   
 قف    ر  رثتي  ارال تن   انالمه ار اكا ما رثتي  ارَطا   فث فَاط  نفث  ند قير :   ئ  

 ار،ذا ي،ت  ا نالماف.ي،ر  إلأااي   ياش   رميش  ند قير :  راى

 سنان بن أبي حارثة: وقول. 2

 ُقــــــــــــل للمــــــــــــثلَِّم وابــــــــــــِن هنــــــــــــد بعــــــــــــَده

نـــــــــــــــًا فاســـــــــــــــتقدمِ    ـــــــــــــــَت رانـــــــــــــــَم ِعز   إن كن

   
ــــــــُدوُّ وَتْصــــــــَطبحْ  ــــــــى الَع ــــــــذي لق ــــــــَق ال  َتْل

ـــــــــــــــمِ    ـــــــــــــــم العلق ـــــــــــــــَباَبُتها كطع  كْأســـــــــــــــًا ُص

   
ــــــــا ــــــــِرُ  الَقَن ــــــــَة حــــــــيَن َتْقَت ــــــــو الكتيب  َنحُب

(4)َطعنــــــــــــًا كالهــــــــــــاِب الحريــــــــــــِق الُمْضــــــــــــَرمِ   
 

   
التي المطما   ر  رثتي  ارال تن    ن   انالمه ار اكا ند  افأل ما رثتي  ارَطا  ند قير :  قه

 الفالاش  يند ،ر  ااالماء ما ار اكا ما مياي ارمَاط   ر  مياي ارمال تن.  ند قير :  ن مي

 اللتفات من التكلم الى الغيبة: -ثالثًا
يرن  ند  الم  رفة    ضا ري  ا   فف ن ارثاما را ذ،ا نمط ارمال تن يقماف ما ارثامايذي را 

يرااا ما نالماه ار  ارةفمل ارمماء كت    نف يا ند ارمضما ين يف ،ا رينفا  مما فالتيا يفالي، 
  يرمم  كت  ماء ي،   را ففي   ايح ر نارةفمل ر  ارمَاط ؛ ما قاك  ند اري،  مث ان ار ،ا

ا كت  نفه   (5)َفَصل  ِلَرب َك َواْنَحْر﴾.﴿ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ : الفار   مير   فث رن فمه  رنا  ال افض 
 .(6)ارمالي ر ي اراميمفل

                                                           

 29فينة:  (1)
 .3/397ارماذاا:  (2)
   ما م ا )ار امه(.7  مف  اقن 940األممففا :  (3)
   ما م ا )ار امه(.2 -2  رمفا  اقن201األممففا :  (4)
 .2  9ار يأا: (5)
 .3/397ارماذاا: (6)
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 صمعيات في المواضع اْلتية:وقد ورد هذا العارض في األ

صخر بن عمرو بن الشرير: قول .1  

ــــــــــا ــــــــــا َتجــــــــــفُّ دمُوُعه  أَرى أمَّ صــــــــــخر م

ــــــــــــانيوَملَّــــــــــــْت    ــــــــــــليمى َمضــــــــــــَجعي وَمك  ُس

   
 وَمــــــــُا ُكنــــــــُت أخَشــــــــى أن أكــــــــون جنــــــــاَزةً 

ــــــــــــــــرُّ بالحــــــــــــــــَدثانِ    ــــــــــــــــْن يغَت ــــــــــــــــِك وَم  علي

   
ــــــــــأيُّ امــــــــــر   ســــــــــاَوى بــــــــــأم  حلَيًلــــــــــةً   ف

ــــــــــوانِ    ــــــــــًقا َوَه ــــــــــي َش ــــــــــال عــــــــــاَ  إلَّ ف (1)ف
 

   
ر يا   ر  رثتي  ارةفمل ند قير :    ن   انالماه ار اكا ما رثتي  ارال تن ند قير :  راى

 يذ،ا ا رالفا  رةاض   ااي ار،ذا يرف  األنياا ي،،  ا نالماف.  فةالا   كاش  ثايى   اميك ا
 علباء بن أرقم: قول. 2

 لَبْســـــــــَت ثيـــــــــاَب المقـــــــــِت إن آَب َســـــــــاِلًما

ــــــــــــا أِفْتــــــــــــُه أْو أَجــــــــــــرَّ إلــــــــــــى الــــــــــــَرَجمْ     َولمَّ

   
 ُيِثيــــــــُر َعلــــــــىَّ التُــــــــْرَبَ فْحًصــــــــا ِب رْجِلــــــــهِ 

(2)الشــــــــوِارَب أو َنَجـــــــــمْ وقــــــــْد َبلــــــــغ اَلــــــــذْلُق   
 

   
   ر  رثتي  ارةفمل ند قير :  فأفا  ر،ا   رنال   انالمه ار اكا ما رثتي  ارال تن ند قير :  رمث 

 متغ .  ما،ت 
 الممزق العبدي: وقول. 3

ــــــــــَنة ــــــــــيَّ ِس ــــــــــَدْع بَعين ــــــــــْم َتْخ ــــــــــُت َفل  ِأرْق

 وَمــــــــْن َيْلـــــــــَق مـــــــــا َلقيـــــــــْت ل َبـــــــــدَّ َيـــــــــأَرق  

   
 الطاِرَقـــــــــــاُت َيُعـــــــــــْدَننيَتبْيـــــــــــُت الهُمـــــــــــوُم 

ــــــــــــري األهــــــــــــوال رَأَس الُمطل ــــــــــــق    كَمــــــــــــا َتْعَت

   
 وَناجيـــــــــة  َعـــــــــدَّْيُت ِمـــــــــْن ِعْنـــــــــِد ماجـــــــــد  

ـــــــرق   ـــــــخط  ُمف ـــــــر ُس ـــــــْن غي ـــــــد  ِم ـــــــى واِح (3)إَل
 

   
ارةفمل ند ففانند   ر  رثتي    ف  ق  كفند  انالمه ار اكا ما رثتي  ارال تن ند قير :  راق 

 نا،فل  يذ،ا ا رالفا  مةاض  أااي ار،ذا.  ار مين  قير :  مف 

 

 

                                                           

   ما م ا )ارطيفه(.3-9  األمفا  اقن 926األممففا :  (1)
   ما م ا )ارطيفه(.20-97  األمفا  اقن 941األممففا :  (2)
   ما م ا )ارطيفه(.3-9  مف  اقن 962األممففا :  (3)
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 اللتفات من الخطاب إلى الغيبة: -رابًعا
  نما ارالف  كا   نالن   ر   ،افا م ن   (1)َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم﴾ ﴿الفار :  مير 

 ، ري اثالما كت    ي فاذنرالف،م  ما نفت ن   ينائاي ارفايه كا َطام ن  ر    افل  ار ن رةفاذن
 .(2)َطام ن رفاال  الت  ارفائاي 

 صمعيات في المواضع اْلتية:وقد ورد هذا العارض في األ

 ان بن سيار:زي قول. 1

 ِســــــــيري إليــــــــِك فســــــــوَف يمنــــــــُع َســــــــْرَبها

ــــــــــــــولُ    ــــــــــــــرَّة بالحجــــــــــــــاِز ُحل (3)مــــــــــــــن آل ُم
 

   
  ارةفمل ند قير   ثام ا  رف    ر  رثتي   انالمه ار اكا ما رثتي  ارَطا  ند قير   ثفاش

 ي،اء ا رالفا  مةاض  أااي ار،ذا ي،،  ا نالماف.  فمنا 

 أيضًا: وقوله. 2

ـــــــــيكمُ  ـــــــــد أب ـــــــــراس عن ـــــــــرْبِط األف ـــــــــَدى َم  ل

 َحـــــــــــذاكم بهـــــــــــا ُصـــــــــــْلُب العـــــــــــداوة حـــــــــــازمُ   

   
ــــــــــــا فــــــــــــوارَس دارم   ــــــــــــإن تســــــــــــألوا عنَّ  ف

 

ــــــــــــَك عنهــــــــــــا مــــــــــــن َرواحــــــــــــةَ    عــــــــــــالمُ  ُينبَّْئ

  

 

ـــــــــك  فَأْقَســـــــــَم مرتاحـــــــــًا شـــــــــريُك   بـــــــــُن مال

 

ـــــــــــــا خصـــــــــــــمُه ل ُيســـــــــــــالمُ    إذا مـــــــــــــا التقين

  

 

ــــــــيم طائعــــــــاً   وأقســــــــم يــــــــأتي ُخطَّــــــــَة الضَّ

 

ــــــــــى ســــــــــوف تأتيهــــــــــا وَأنُفــــــــــَك راِغــــــــــمُ   (4)بَل
 

  

 

فنم    ر  رثتي  ارةفمل ند   الثنريا  ،،ا ن  انالمه ار اكا ما رثتي  ارَطا  ند قير :  رمف ن
 ي،،  ا نالماف. ذنا ما اإلأااي رت،ذاتي ا رالفا  الننف ا  ي  فَ  فنالد  قير   رقثن

 وقول سالمة بن جندل:. 3

ـــــــــــا ـــــــــــا أن طـــــــــــرْدُتْم فوِارًس  فَخـــــــــــْرُتْم َعلْيَن

 وقـــــــــول ِفـــــــــراس هـــــــــاَن ِفْعلـــــــــي َوَمْنِطقــــــــــي  

   
تـــــــــــــين علـــــــــــــيكمُ  ـــــــــــــا ُحجَّ  عْجلـــــــــــــُتْم عليَن

ـــــــــــق   ـــــــــــْد وُيطِل ـــــــــــرحمُن يعِق ـــــــــــا َيَشـــــــــــِأ ال  وَم

   
 هــــــَو الجــــــابُر العظــــــَم الكســــــيَر وَمــــــا َيُشــــــأ

ـــــــــــنَ    قِ  ِم ـــــــــــر  ـــــــــــُه وُيف ـــــــــــْع بيَن ـــــــــــِر يجَم  األم

   
                                                           

 .22فينة: (1)
 .3/391ا:اارماذ (2)
   ما م ا )ار امه(.3  مف  اقن290األممففا :  (3)
 . ما م ا )ارطيفه(.1-4  األمفا  اقن 299األممففا :  (4)
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ــــــــا ســــــــماُؤهُ   هــــــــَو اُلمــــــــدِخُل الُنْعمــــــــان بيًت

ــــــــرَدقِ    ــــــــت  ُمَس ــــــــْد بي ــــــــول َبع ــــــــُدوُر اُلفُي (1)ُص
 

   
ار  رثتي  ارةفمل     كتف ن  -ك،تالن -طاالن -نَاالنانالمه ار اكا ما رثتي  ارَطا  ند قير :  

 ي،،  ا نالماف. ا رالفا  ذنا ما اإلأااي رت،ذاتي ي  فَذي  -ففاي-مفن -ف،ما-ف ن-ند قير :  ذي

 اللتفات من الغيبة إلى التكلم:-خامًسا
ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي  ﴿:تعالى كقوله

 .(3)﴾السََّماَء الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيحَ  َوَزيَّنَّاَوَأْوَحى ِفي ُكل  َسَماء  َأْمَرَها  ﴿يقير :   (2)َباَرْكَنا َحْوَلُه﴾

 صمعيات في المواضع اْلتية:وقد ورد هذا العارض في األ

 في قول عبد اد بن جنح النكري: وذلك. 1

 َزَعــــــــــــــَم اْلَغــــــــــــــَواِني َأْن َأَرْدَن َصــــــــــــــِريَمِتي

ــــــــــــــْرُت    ــــــــــــــْد َكِب ــــــــــــــاتيَأْن َق ــــــــــــــَرْت حاَج  َوَأْدَب

   
ـــــــــــي َســـــــــــاَعًة َوَســـــــــــأَْلَنِني  َوَضـــــــــــِحْكَن ِمن 

 ُمــــــــــْذ َكــــــــــْم َكــــــــــَذا َســــــــــَنًة َأَخــــــــــْذُت َقَنــــــــــاِتي  

   
 َمـــــــا ِشـــــــْبُت ِمـــــــْن ِكَبـــــــر  َوَلِكن ـــــــي اْمـــــــُرؤ  

ـــــــــَداتي   ـــــــــا َتِشـــــــــيُب ِل  َأْغَشـــــــــى الُحـــــــــُروَب وَم

   
ــــــــــِريُمُهمْ  ــــــــــاَ  َح ــــــــــي أْن ُيَب ــــــــــي ُأناِس  أْحِم

ـــــــــــــَذاَك    ـــــــــــــُم َك ـــــــــــــاِتيَوُه ـــــــــــــُت ُحَم (4)إَذا ُعِني
 

   
ثنرنند   ر  رثتي  ارمال تن ند قير :   ض  ا  رااا  رنالمه ما رثتي  ارةائ  ند قير :  زكن

  ئ   يذ،ا ا رالفاف رةاض اإلأااي يارال يفي.   ا،االد  راما     ما 
 قول دوسر بن ذهيل القريعي: وفي. 2

ـــــــــــا بـــــــــــاُل دوســـــــــــَر بعـــــــــــَدنا  وقائلـــــــــــة  َم

 ِمــــــــْن آِل ليَلـــــــى ومـــــــْن ِهْنــــــــدِ صـــــــَحا قلُبـــــــُه   

   
ــــــــــى ــــــــــزَّقَن ِللِبل ــــــــــوابي تم ــــــــــُك أث ــــــــــإْن ت  ف

(5)فـــــإن ي َكنصـــــِل الســـــيِف فـــــي َخَلـــــِق الِغمـــــدِ   
 

   
رند  يند   انالمه ما رثتي  ارةائ  ند قير :  يقائتل  قتم    ر  رثتي  ارمال تن ند قير :  رأيامد

 ،ر   أااي رت،ذا ي،ت  رالنالماف.

                                                           

   ما م ا )ارطيفه(.31-34  األمفا  936األممففا :  (1)
 .9ا ثااء:  (2)
 .92 :مت ن (3)
   ما م ا )ار امه(.2-9  مف  اقن 992األممففا :  (4)
   ما م ا )ار امه(.2-9  رمفا  اقن 940األممففا :  (5)
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 وقول علباء بن أرقم:. 3

 لـــــــــــــُه الَيـــــــــــــه  كأنََّهـــــــــــــا َشـــــــــــــطُّ نَاقـــــــــــــة  

ـــــــــــــــا ُمـــــــــــــــسَّ أ   ـــــــــــــــحَّ َإ ذا َم  َفَحـــــــــــــــمْ  ُرهُ بَهأَي

   
ــــــــــــاَللْوم حتَّــــــــــــى أطــــــــــــاَعني ــــــــــــُه ب  َوقطَّْعُت

ـــــــــِة أْو وَجـــــــــمْ    ـــــــــَي ظْهـــــــــر الحقيَب  ُوألقـــــــــى عَل

   
 وُرْحنــــــــا َعلــــــــى العــــــــبِء اُلمعلَّــــــــق ِشــــــــْلُوهُ 

 وأْكُرُعـــــــــــــُه والـــــــــــــرأُس للـــــــــــــِذْ  ب والـــــــــــــَرَخمْ   

   
 وكانــــــــــــْت تريًكـــــــــــــة مَواريــــــــــــث آَبـــــــــــــائي

ــــــــــــر والحطــــــــــــمْ    (1)ْللقــــــــــــَدا ر صــــــــــــاحب الُنْك
 

   
 ر  رثتي    ر افم   ررم   قطفالا  رم اف   نن ا  انالمه ار اكا ما رثتي  ارةفمل ند قير :  ر 

 همائد .  ا نا  ارال تن ند قير :  رطاكند

 المفضل النكري: قول. 4

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــرَّان  َجريًض ـــــــــــــــْن ق ـــــــــــــــا اب  وافلْتَن

ـــــــــــــــــُزُوقُ    ـــــــــــــــــاَعًفة َخ ـــــــــــــــــِه ُمَس ـــــــــــــــــرَّ ب  َتُم

   
 تُشـــــــــــــــــقُّ األرَض شـــــــــــــــــاَئَلة الــــــــــــــــــذَناَبا

 وهاِديَهــــــــــــــــا كــــــــــــــــأن ِجــــــــــــــــْذع  َســــــــــــــــُحُوقُ   

   
ــــــــــــــا ــــــــــــــا اســــــــــــــتَيقُنوا بالصــــــــــــــبر منَّ  فلمَّ

 تــــــــــــــــــــــذكََّرِت العشــــــــــــــــــــــاِئُر والَحِزيــــــــــــــــــــــقُ   

   
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــئَنا تَرْكَن ــــــــــــــــْو ِش ــــــــــــــــا ول  فأبقْيَن

ـــــــــــــــــــــــوقُ    ـــــــــــــــــــــــوُد ول َتُس ـــــــــــــــــــــــا لُتق  ُلْجيًم

   
 واْبأْســــــــــــــــــــــَنا علــــــــــــــــــــــيهمْ وأنعْمَنــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــقُ    ـــــــــــــات  َطِلي ـــــــــــــل  أبي ـــــــــــــي ُك ـــــــــــــا ف (2)لَن
 

   
ال، ا    ر  رثتي  ارال تن   اثالفمنيا  ذااف ا  ال ي  انالمه ار اكا ما رثتي  ارةفمل ند قير :  الما

 رنا .  منثنا  رنفمنا  الا نا   ئنا  ند قير :  رممفنا

 معاوية بن مالك: وقول. 5

ـــــــــوَص فلـــــــــم  ـــــــــيَوَقْفـــــــــُت ِبهـــــــــا الَقُل  ُتْجِبِن

ـــــــــــــا   ـــــــــــــُي َأجاَب ـــــــــــــا َح ـــــــــــــى به ـــــــــــــو َأْمَس  ول

   
 وناِجَيــــــــــــــة  َبَعثْــــــــــــــُت َعَلــــــــــــــى َســــــــــــــِبيل  

 كــــــــــــــــــَأنَّ عَلــــــــــــــــــى َمغاِبِنهــــــــــــــــــا َمالَبــــــــــــــــــا  

   
ـــــــــاِفرْ  ـــــــــْن ُيَس ـــــــــاَب َوَم ـــــــــْرُت ِبهـــــــــا اإِلي  َذَك

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــد ِكِر اإِلياَب (3)كمــــــــــــــــا َســــــــــــــــاَفْرُت َي
 

   

                                                           

   ما م ا )ارطيفه(.24-22  رمفا  اقن 960األممففا :  (1)
   ما م ا )اريانا(.31-34  األمفا  اقن 203األممففا :  (2)
   ما م ا ) اريانا(99-1  األمفا  اقن 293األممففا :  (3)
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مةانف ا   ر  رثتي  ارمال تن ند قير :   ر،اما  انالمه ار اكا ما رثتي  ارةفمل ند قير :  م ا
 ثانا  .   ، ا 

 جدول بياني إلحصاء عارض المطابقة في األصمعيات

عدد أبيات  نوع المتعارضين نوع عارض المطابقة
 العارض

 كااض ارمطاممل
 ند ارنيع ارال، فا يارالننفث

 ارممالار يارَما
 ارففه ارمثنا  ر  ارفاكه ارمفاا ينائم 

 ،ما ارال ثفا ارففه ارمثنا  ر 
ارففه ارمثنا  ر  اثن ار،ما ياثن ار،نة 

 ار،مفد
 ارنف  يارمنفي 
 ارالي فا يارمؤ ا

9 
   في،ا
97 
94 
 
3 
3 

 كااض ارمطاممل 
 –ارمأن   –ارمفاا )ند ارفاا 
 ار،ما(

 ارممالار يارَما
 ارففه يارفاكه

 ارنف  يارمنفي 
ماذا  اثن  اا َي

   في،ا
   في،ا
9 
9 

مفا ارضمفا كااض ارمطاممل 
 يما،ف .

 ضمفا ارمفاا ارم، ا يما،ف 
 ضمفا ارمفاا ارمؤنث يما،ف 

 ضمفا ارمأن  يما،ف 
 ضمفا ،ما ارم، ا يما،ف 
 ضمفا ،ما ارمؤنث يما،ف 

 ا رالفا  ما ارةفمل  ر  ارَطا 
 ا رالفا  ما ارَطا   ر  ارال تن
 ا رالفا  ما ارال تن  ر  ارةائ 

 ا رالفا  ما ارَطا   ر  ارةفمل
 ا رالفا  ما ارةائ   ر  ارمال تن

  في،ا
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
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المأه نًد ثًمفل يثًالفا اض ارمطاممل ند افياا األممففا  ففالمفا ما َاله ار،ايه ارثامي راَّ كا
ي،رًًً  ألا ارتةًًًل   ذًًً،ا ارفًًًااض األقًًًه مارنثًًًمل رفااضًًًد ار ًًً،ف يارالمًًًافن يارالًًًنَفا يففًًًا  ميضًًًف ا

اااي رلن ان يافضاح ارمفن .ارفامفل المفه  ر  ارمطاممل   مفا ر،زاء ار الن منف ا رتمة يا 
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 ةـــــــــامتــاخل
هلل ار،ش منفم  الالن ارمار ا   ي ماا ر  كت  مًا مًنا مًا رثًما  ارمفًاا  يكتً  مًا  ار ما

 نالا ما رميا  ارالمفاا  يارمالي يارثالن كت  اثيه اهلل ارممفيث ا مل رتفارمفا.

ارنالًًائق ارالًًد اليمًًت  م ًًث  فطفًً  رًًد را ررًًَر رذًًن اهلل كتًًد مسالمًًان ذًً،ا ار مفًًا را مًًاَّ 
  رف ا ند ذ،ا ارم ث يذد:

   ًًفالًًاني ينفًً  ار أفًًا  فا نًًد الااأنًًا ارفامًًد ارمًًافن نمًًا   فنضًً   يمفًًفارا ار ًًارالن فًًا كت
 ار،ش فثال ي را ناليقف كناف مارم ث ياراااثل يارالنمه.

   ر ًًًا ي  فم ًًًا ارمًًًيه مالمًًًافن  األثًًًاة ارًًً،ش ف  ًًًن ار،متًًًلرا ن ًًًاي ارمنفًًًل األثاثًًًفل ذًًًد 
  .َفاف ري  ،ن      ،ا  ان  منفل ار،متل ال  ن م ،ا اريضانال ارفناما ري

 ذد ارالًد الثًما مي،ًيا ارفًااض نًد ار،متًل  نارمافنًل فل رن مفنيفليثياء ر ان  رف افنلارم  
 .مالمافن ارَما كت  ارممالارثما ذد ارالد ال اا نيع ارفااض نمافنل اراالمل ذد ارالد ال

   را اراااثًًل ارن يفًًل الثًًالففا مًًا ارمفًًااف ارتةيفًًل األًًَاى نًًد اثًًالنالاج ر  ام ًًا   اراااثًًا
 ارتةيفل يارن يفل يارمال فل.

 .را ذ،ف ار ياذا الفمه كت   أااي ارفمه ما ر،ه مفانل ارمفن  يامط  مارماكاي ارن يفل 
   ار ًً،ف  ضمًًفا ارمتًًل يار أًًاي نن أاذًًا كًًاا الفايالًً  كًًيااض ارالا فًً  نًًد افًًياا األمًًمففا

مثًًفا مفالًًا   ارالمًًافن يارالًًنَفا يقًًا المأًًه نًًد مائًًل  ض  فتفًً  كًًاا يقًًا المأًًه نًًد مائًًل يأالأًًل َي
 يرامففا مفالا يرقت ا كااض ارمطاممل يالمأه ند ثمفل يثالفا مفالا .

   يقًًا المًًان را يًًاذاي ارالمًًافن يارالًًنَفا  مًًا اريًًياذا ارالًًد ر ثًًم  ارتةًًل ماينال ًًا يطياكفال ًًا
 م  ار،متل ما ار،اا يارم،ايا رما ر  ما  افل ند ارالا ف   فث اليثا نف  ارن اي اليثًفا  

  مفاا .
  ًًًل را كًًًااض ارمطاممًًًل  ًًًاا رقًًًه ارفًًًيااض نًًًد افًًًياا األمًًًمففا  ،رًًً  ألا ارتةًًًل ارفامف

 الفضه ي،يا ارالطامي مفا ر،زاء ار الن ياض ا  ،تفا .

رَطًن   اا  ي    اهلل نمًا رمًم  نًسا    رف ًا اليمًت  ارالًد ائقارنالً رذًن ذً،ف  انً  نمًا   يمفًا      
    نما نفثد.

 .ارميني ياهلل
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 القرآنية فهرس اْليات

 الصفحة رقم اْلية السورة اْلية الرقم

 ﴾ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصارِِهمْ  اللَّهُ َوَلْو َشاَء ﴿  .9

 ارمماي

20 29 

 61 36 ﴾َوَلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْسَتَقُر َوَمتَاع  ِإَلى ِحين   ﴿  .2

ْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُلوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم  ﴿  .3 َواِل
 ﴾ َرَغدا

41 930 

ذِ  ﴿  .2  31 60 ﴾اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه  َواِل

 66 17 ﴾َفَفِريًقا َكذَّْبُتم  ﴿  .4

 41 13 ﴾ ُأْشِرُبوا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهمْ  َ ﴿  .6

 27 14 ﴾ َواللَُّه َعِليم  ِبالظَّاِلِمينَ  ﴿  .7

 22 923 ﴾ َواتَُّقوا َيْوًما َل َتْجِزي َنْفس  َعْن َنْفس  َشْيًئا ﴿  .1

ــَماِعيُل  ﴿  .1 ْس ــِت َواِل ــَن اْلَبْي ــرَاِهيُم اْلَقَواِعــَد ِم ــُع ِإْب ْذ َيْرَف َواِل
 ﴾ َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا

927 31  27 

   916 91َفِإْن ُأْحِصْرُتم ﴿  .90

 903 241 ﴾ َوَأْحَيا َأَماتَ  ُهوَ  َوَأْبَكى  َوَأنَّهُ  َأْضَحكَ  ُهوَ  َوَأنَّهُ  ﴿  .99

 901 274 ﴾َرب هِ  ِمنْ  َمْوِعَظة   َجاَءهُ  َفَمنْ  ﴿  .92

 903 216 ﴾اْكَتَسَبت َما َوَعَلْيَها َكَسَبتْ  َما َلَها ﴿  .93

 ﴾َربََّنا َل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا ﴿  .92

هه 
 كمااا

1 49 

 ِفــي َمــا َلــكَ  َنــَذْرتُ  ِإن ــي َرب   ِعْمــرَانَ  اْمــرََأةُ  َقاَلـتِ  ِإذْ  ﴿  .94
رًا َبْطِني  ﴾ اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ِمن ي َفَتَقبَّلْ  ُمَحرَّ

34 901 

ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقـًا  ﴿  .96
 ﴾ َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَّه

37 921 
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 901 904 ﴾ اْلَبي َناتُ  َجاَءُهمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  ﴿  .97

 27 994 ﴾ َواللَُّه َعِليم  ِباْلُمتَِّقينَ  ﴿  .91

 922 913 ﴾ ُمَناِدي َربََّنا ِإنََّنا َسِمْعَنا ﴿  .91

 96 917 ﴾َفَفِريًقا َكذَّْبُتم  ﴿  .20

 41 22 ارنثاء ﴾ ُحر َمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكمْ  ﴿  .29

 ﴾ َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ  ﴿  .22
 ارمائاي

9 41 

 41 3 ﴾ َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةُ ُحر َمْت  ﴿  .23

 ﴾ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَبِإ اْلُمْرَسِلينَ  ﴿  .22
 األنفان

32 37 

24.   َفِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َتْبَتِغَي َنَفًقـا ِفـي اأْلَْرِض َأْو ُسـلًَّما
 ﴾ ِفي السََّماِء َفتَْأِتَيُهْم ِبَيَية

34 42 

 ﴾ السََّماء َأْبَوابُ  َلُهمْ  ُتَفتَّحُ  َل  ﴿  .26

 األكااف

20 999 

ْلَناهُ  ﴿  .27  22 42 ﴾ َوَلَقْد ِجْئَناُهْم ِبِكتَاب  َفصَّ

 36 901 ﴾ َفِإَذا ِهَي َبْيَضاء ﴿  .21

 َواْذُكُروا ِإْذ َأْنُتْم َقِليل  ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اأْلَْرِض  ﴿  .21

 األنفاه

24 31 

 74 34 ﴾ُمَكاًء َوَتْصِدَيةَوَما َكاَن َصاَلُتُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت ِإلَّ  ﴿  .30

 26 64 ﴾ َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُرونَ إن  ﴿  .39

 ﴾ َمْكرًا ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْكُتُبوَن َما َتْمُكُرونَ  ﴿  .32

 فينة

29 936 

 931 22 ﴾ َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهمْ  ﴿  .33

 992 22 ﴾ِإَلْيَك  َيْسَتِمُعونَ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  ﴿  .32

ــا ِلْلَحــق   َأَتُقولُــونَ  ُموَســى َقــالَ ﴿   .34  َأِســْحر   َجــاَءُكمْ  َلمَّ
 ﴾َهَذا

77 23 
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 ﴾ َقاُلوا َساَلًما ﴿  .36
 ذيا

61 93 

37.   991 901 ﴾ِفيَها  َخاِلِدينَ  اْلَجنَّةِ  َفِفي ُسِعُدوا الَِّذينَ َوَأمَّا 

 ﴾ َواْسَأِل اْلَقْرَية ﴿  .31

 فيثف

91 96 

 49 21 ﴾ ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا ﴿  .31

 992 30 ﴾ اْلَمِديَنةِ  ِفي ِنْسَوة   َوَقالَ  ﴿  .20

د يقُ  َأيَُّها ُيوُسفُ  ﴿  .29  ِسَمان   َبَقرَات   َسْبعِ  ِفي َأْفِتَنا الص 
ــْأُكُلُهنَّ   َوُأَخــرَ  ُخْضــر   ُســْنُبالت   َوَســْبعِ  ِعَجــاف   َســْبع   َي
 ﴾ َيْعَلُمونَ  َلَعلَُّهمْ  النَّاسِ  ِإَلى َأْرِجعُ  َلَعل ي َياِبَسات  

26 932 

 96 12 ﴾ َفَصْبر  َجِميل ﴿  .22

 ﴾اِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعال ﴿  .23

 اراكا

1 91 

 27  31 23 ﴾ َباب   ُكل   ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َيْدُخُلونَ  َواْلَماَلِئَكةُ  ﴿  .22

 27  31 22 ﴾ َساَلم  َعَلْيُكم ﴿  .24

 903 33 ﴾ َهاد ِمنْ  َلهُ  َفَما اللَّهُ  ُيْضِللِ  َوَمنْ  ﴿  .26

ـــْياًل ِمـــَن اْلَمْســـِجِد  ﴿  .27 ـــِدِه َل ُســـْبَحاَن الَّـــِذي َأْســـَرى ِبَعْب
 ﴾ اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلهُ 

 ا ثااء

9 931 

 72 20 ﴾ُقْل ُكوُنوا ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا  ﴿  .21

 23 900 ﴾ ُقْل َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكوَن َخزَاِئَن َرْحَمِة َرب ي ﴿  .21

 ﴾ ُرُقود   َوُهمْ  َأْيَقاًظا َوَتْحَسُبُهمْ  ﴿  .40

 ار  ف

91 903 

 َأَكَفـْرَت بالَّـِذي َخلَقـكَ  َوُهَو ُيَحـاِوُرهُ  َصاِحُبهُ  َقال َلهُ  ﴿  .49
 َرُجاًل﴾ َسوَّاك ُنْطَفة  ُثم ِمنْ  ُثمَّ  ُترَاب   ِمنْ 

37 923 

ُقْل َلْو َكـاَن اْلَبْحـُر ِمـَداًدا ِلَكِلَمـاِت َرب ـي َلَنِفـَد اْلَبْحـُر ﴿  .42
 َقْبَل َأْن َتْنَفَد َكِلَماُت َرب ي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا

 ه 901
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َقاَلْت َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلم  َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشر  َوَلْم  ﴿  .43
  َأُك َبِغيًّا

 مافن

20 72 

 36 31 ﴾ َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصرْ  ﴿  .42

 932 11 ﴾َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا  ﴿  .44

 932 11 ﴾ َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدًّا ﴿  .46

 ﴾ َفِإَذا ِهَي َحيَّة ﴿  .47
 ط 

20 36 

 934 73 ﴾ ِبَرب َنا َآَمنَّا ِإنَّا ﴿  .41

ْنَساُن ِمْن َعَجل ﴿  .41  91 37 األنمفاء ﴾ ُخِلَق اإلِْ

 22 29 ارفاقاا ﴾ َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اللَُّه َرُسوًل  ﴿  .60

         ﴾ َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمين  ﴿  .69
 ار فااء

23 94  97 

َقـاَل َربُّ السَّـَماَواِت َواأْلَْرِض َوَمــا َبْيَنُهَمـا ِإْن ُكْنــُتْم  ﴿  .62
 ﴾ ُموِقِنين

23 94 

 ﴾ َوُكُل َأَتْوُه َداِخِرينَ ﴿  .63
 ارنمه

17 41 

 41 19 ﴾ َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَّهِ  ﴿  .62

 ﴾ َفَسَقى َلُهَما ﴿  .64
 ارممر

22 29 

ـــتْ  ﴿  .66 ـــَداُهَما َقاَل ـــا ِإْح ـــتِ  َي ـــرَ  ِإنَّ  اْســـتَْأِجْرهُ  َأَب ـــنِ  َخْي  َم
 ﴾ اأْلَِمين اْلَقِويُّ  اْستَْأَجْرتَ 

26 921 

 ﴾ ِللَِّه اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعدُ  ﴿  .67
 اراين

2 41 

 41 26 ﴾ ُكُل َلُه َقاِنُتونَ ﴿  .61

 997 99 ثمن ﴾ َساِبَغات   اْعَملْ  َأنِ  ﴿  .61
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ـــاِدهِ  ﴿  .70 اْلُعَلَمـــاُء ِإنَّ اللَّـــَه  ِإنََّمـــا َيْخَشـــى اللَّـــَه ِمـــْن ِعَب
 ناطا ﴾ َعِزيز  َغُفور

  21 66 

 41 34 ر ﴾ َرب  اْغِفْر ِلي ﴿  .79

َأْم َمْن ُهَو َقاِنت  َآَناَء اللَّْيـِل َسـاِجًدا َوَقاِئًمـا َيْحـَذُر  ﴿  .72
 ﴾ َرب هِ اْْلَِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة 

 ارزما

1 34 

 37 96 ﴾ َيا ِعَباِد َفاتَُّقون ﴿  .73

 41 96 ﴾ َيا ِعَباِد َفاتَُّقون ﴿  .72

 39 26 نمت  ﴾ َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها ﴿  .74

 ﴾ َقْوَمهُ  َأْنَذرَ  ِإذْ  َعاد   َأَخا َواْذُكرْ  ﴿  .76

 األ ماف

29 31 

ذْ  ﴿  .77  31 21 ﴾اْلُقْرَآنَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلِجن   ِمنَ  َنَفرًا ِإَلْيكَ  َصَرْفَنا َواِل

 2 22 ﴾ مُّْمِطُرَنا َعاِرض   َهـَٰذا َقاُلوا﴿"  .71

 22 2 م ما ﴾ َفَضْرَب الر َقاب ﴿  .71

 46 97 ار ،اا  ﴾ َأْسَلُموا َأنْ  َعَلْيكَ  َيُمنُّونَ  ﴿  .10

ـــَمالِ  َوَعـــنِ  اْلَيِمـــينِ  َعـــنِ  اْلُمَتَلق َيـــانِ  َيَتَلقَّـــى ِإذْ  ﴿  .19  الش 
 ي ﴾ َقِعيد  

97 11 

 12 90 ارا ما ﴾ ِلْ ََنام َوَضَعَها َواأْلَْرَض  ﴿  .12

 990 92 ارممال نل ﴾ اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءكَ  ِإَذا ﴿  .13

 93 4 ار،مفل ﴾ َكذَُّبوا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ِبْئَس  ﴿  .12

 ﴾ َوِحيًدا َخَلْقتُ  َوَمنْ  ْرِني ﴿  .14
 ارماأا

99 22 

 26 30 ﴾َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعَلْيَها ﴿  .16

 29 96 ارمايج ﴾ ُيِريد ِلَما َفعَّال   ﴿  .17
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 91 93 ار مة ﴾ َوُسْقَياَها اللَّهِ  َناَقةَ  ﴿  .11

 ﴾ أعطى من فـأما ﴿  .11
 ارتفه

4 23 

 71 92 ﴾ َلْلُهَدى َعَلْيَنا ِإنَّ  ﴿  .10

 ﴾ والضحى ﴿  .19

 ارض  

9 23 

 23 2 ﴾ سجى إذا والليل ﴿  .12

 91 3 ﴾ َقَلى َوَما َربُّكَ  َودََّعكَ  َما ﴿  .13

 39 90 ارمااكل ﴾ َحاِمَية َنار   ِهَيْه  َما َأْدرَاكَ  َوَما ﴿  .12

 ﴾ اْلَكْوَثرَ  َأْعَطْيَناكَ  ِإنَّا ﴿  .14
 ار يأا

9 936 

 936 2 ﴾ َواْنَحرْ  ِلَرب كَ  َفَصل   ﴿  .16

 997 3 ارمثا ﴾ اْلَحَطب َحمَّاَلةَ  َواْمرََأُتهُ  ﴿  .17
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 فهرس القوافي

 الصفحة المقطوعة البحر الشاعر القافية الرقم
 ارماء اف 

 32 1 ار زج كممل ما ثامي ار ف   .9
 27 12 ارطيفه امففل ما مماين ارضمد الت ما  .2
 32 3 ار امه َفاف ما نامل مي مم  .3
 32 3 ار امه َفاف ما نامل ففمي   .2
 32 1 ار زج كممل ما ثامي ارفم   .4
 23 21 ارطيفه اافا ما ارممل نا    .6
 27 12 ارطيفه امففل ما مماين مض ما  .7
 32  23 3 ار امه َفاف ما نامل ثتف   .1
 32 3 ار امه َفاف ما نامل ر ي   .1

 32 3 ار امه َفاف ما نامل نف ،ال  .90
 23 24 ارطيفه  ف  ما ثفا ارةنيش م،ف   .99
 42 12 ارطيفه امففل ما مماين المضما  .92
 41 76 اريانا مفايفل ما مار  ماافف  .93
 43 92 ارمثفط ث ن ما  نيتل ارةنيش مطتما  .92
 61 26 ار امه  افمل ما مثانا ارفمثد  في   .94
 77 24 ارطيفه  ف  ما ثفا ارةنيش  تي   .96
 77 62 ارطيفه ما ار ااث  ءضام  اف   .97
 71 76 اريانا مفايفل ما مار  ما ،ففا مالما  .91
 61 26 ار امه  افمل ما مثانا ارفمثد قطي   .91
 12 92 ارمثفط ا  ندا،ه م نانمتما  .20
 13 21 ارطيفه ا  ندا،ه م ااذ مار  .29
 17 76 اريانا مفايفل ما مار  ي اما  .22
 11 21 ارطيفه اافا ما ارممل ارأفار   .23
 994 6 ارطيفه ار  ن ارَضاش مضم   .22
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 17 6 ارطيفه ار  ن ارَضاش ن    .24
 17 99 ار امه  ف  ما ثفا ارةنيش  مدم  .26
 901 47 ارا،ز  افمل ما مثانا ارفمثد اراما  .27
 939 24 ارطيفه كممل ما ثامي قتف   .21
 933 26 ار امه امففل ما مماين ارضمد ،ني   .21

  اف ارالاء
 24 23 ارَففف ارثميءه رَي ثففل امف   .30
 31 23 ارَففف ارثميءه رَي ثففل ارَالف   .39
 931 30 ار امه كمااهلل ما ،نا ارن اش  ا،االد  .32
 931 30 ار امه كمااهلل ما ،نا ارن اش قناالد  .33
 931 30 ار امه كمااهلل ما ،نا ارن اش رااالد  .32
 931 30 ار امه كمااهلل ما ،نا ارن اش  ماالد  .34
 13 30 ار امه كمااهلل ما ،نا ارن اش ثااا   .36
 992 23 ارَففف ارثميءه رَي ثففل ثممفي   .37

  اف ارااه
 13  31 21 ار امه اافا ما ارممل م نا  .31
 47 60 ار امه كيف ما كطفل شاالز ر  .31
 77 67 ارطيفه مار  ما نيفاي ممفا  .20
 77 67 ارطيفه مار  ما نيفاي ارةا  .29
 16 21 ار امه اافا ما ارممل فاش  .22
 11 21 ار امه اافا ما ارممل  ا  .23
 16 21 ار امه اافا ما ارممل   اش  .22
 992  13 2 ارثافا اافا ما ارممل ار اثا  .24
 16 21 ار امه َفاف ما نامل امفا  .26
 936 40 ار امه ايثا ما ،ذفه ارماففد ياش  .27
 931 40 ار امه ايثا ما ،ذفه ارماففد ذنا  .21
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 10 17 933 40 ار امه ايثا ما ،ذفه ارماففد كما  .21

  اف ارااء
 31 24 ارمثفط رك   ماذتل رأا  .40
 22 53 اريانا ارم ت ه ما امففل ار، يا  .49
 21 10 ارطيفه كايي ما ارياا ارمالنيا  .42
 11  21 20 ارطيفه رمي نضه ار ناند ناالا  .43
 21 14 ار امه ارف  اشارمنَه  ار، يا  .42
 71 79 ارطيفه كيف ما األَير ناما  .44
 60 14 مانه ار امه ارمنَه ارف  اش قمفا  .46
 76 24 ارمثفط رك   ماذتل كثا  .47
 11 77 ار امه كاما ما ارطففه األقما  .41
 13 79 ارطيفه كيف ما األ ير نا،ا  .41
 12 14 مانه ار امه ارمنَه ارف  اش مففاش  .60
 10 66 ارمالماا  اإلفااشياا ارمي  اااا  .69
 13 79 ارطيفه كيف ما األَير ارمفاَا  .62
 994 13 ارطيفه مماة ارفائاش األفاماا  .63
 991 20 ارطيفه رمي ارفضه ار ناند َااا  .62
 932 10 ارطيفه كايي ما ارياا م  ا  .64
 933 14 مانه ار امه ارف  اش ارمنَه  ار أفا  .66
 997  70 14 مانه ار امه ارف  اش ارمنَه  ارمميا  .67
 930 24 ارمثفط رك   ماذتل ارمطا  .61

  اف ارثفا
 17 70 ارطيفه ارفماة ما ماااة اثفام  .61
 12 70 ارطيفه ارفماة ما ماااة ارمفاطثا  .70

  اف ار فا
 12 62 ارمالماا  مفا ف ا  ما كماي اذشا ار  .79
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  اف ارضاا

  932  927 91 ار زج  اأاا ما ارثميءه األاض  .72
  اف ارففا

زيكا  .73  32 94 ارطيفه مار  ما  افن ار مااند نالي، 
 44 27 ار امه ثفاش من  ار مااه فا،فيا  .72
 46 27 ار امه ثفاش من  ار مااه فف،ا  .74
 46 27 ار امه ثفاش من  ار مااه الماكيا  .76
 60 27 ار امه ثفاش من  ار مااه فانف  .77
 77 69 اريانا كماي ما مفا ف ا   الفا  .71
 13 69 اريانا ف ا كماي ما مفا  ارمطفا  .71
 11 27 ار امه ثفاش من  ار مااه ال ما  .10
 13 27 ار امه ثفاش من  ار مااه ي،امار  .19
 16 94 ارطيفه مار  ما  افن ار مااند فافرالن  .12
 11 96 ار امه األ،اع ما  افن ار مااند ارماع  .13
 11 94 ارطيفه مار  ما  افن ار مااند الطتفا  .12
 991 69 اريانا كماي ما مفا ف ا  زميع  .14
 939 27 ار امه ثفاش من  ار مااه ف،زع  .16
 926 94 ارطيفه مار  ما  افن ار مااند المطفا  .17
 991 69 اريانا كماي ما مفا ف ا  ثطيع  .11
 79 94 ارطيفه مار  ما  افن ار مااند مفا  .11
 13 27 ار امه ثفاش من  ار مااه غفالمز   .10

  اف ارةفا
 22 22 ار امه األثفا ار،ففد مة   .19
 31 61 ارمنثاح قفة ما ارَطفن ال ف  .12

  اف ارفاء
 22 61 ارمنثاح قفة ما ارَطفن ال،ف  .13
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 60 61 ارمنثاح قفة ما ارَطفن انمانيا  .12
 937 41 ارطيفه ارممزي ارفماش ارمطتي  .14
 23 2 ارطيفه َفاف ما نامل الطتي  .16
 22 22 ارمثفط ثالمل ما ،ناه فَاي  .17
 26 41 ارطيفه ارممزي ارفماش التالمد  .11
 11 10 61 اريانا ارمفضه ارن اش ارطافي  .11
 994 36 ارمثفط شي اي ارط َ،ي ار ارياي  .900
 11 61 اريانا ارمفضه ارن اش ارمطفي  .909
 920 61 اريانا ارمفضه ارن اش ففيي  .902
 937 41 ارطيفه شاارممزي ارفم فناي  .903
 937 41 ارطيفه شاارممزي ارفم مفاي  .902
 931 22 ارطيفه ثالمل ما ،ناه فطتي  .904
 931 22 ارطيفه ثالمل ما ،ناه منطمد  .906

  اف ارالن
 11 63 ار امه ما ار ااث  ءامض ننثا   .907
 71 63 ار امه ما ار ااث  ءامض  ت ال  .901
 27 91 ارطيفه  ف  ما ثفا ارةنيش قميه  .901
 47  43 63 ارطيفه ما ار ااث  امض الةيه  .990
 70 1 اريانا كمااهلل ما كنمل ارفضيه  .999
 930 1 اريانا كمااهلل ما كنمل نمفه  .992
 77 73 ار امه زفاا ما ثفاا ثمفه  .993
 13 63 ارطيفه  ف  ما ثفا ارةنيش ا فتد  .992
 10 17 ار امه كما قفة ما َفاف األ،مه  .994
 16 63 ارطيفه  ف  ما ثفا ارةنيش قتفه  .996
 11 17 ار امه كما قفة ما َفاف  فه  .997
 933 22 ار امه األثفا ار،ففد  ،ى  .991
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 930 91 ارطيفه  ف  ما ثفا ارةنيش رمفه  .991
 11 91 ارطيفه  ف  ما ثفا ارةنيش ر فتد  .920

  اف ارمفن
 22  31 44 ارطيفه كتماء ما األاقن رالَن  .929
 22 44 ارطيفه كتماء ما األاقن يتن  .922
 43 64 ارَففف رمي اايا اإلفااش ارفاان  .923
 930 64 ارَففف رمي اايا اإلفااش اللؤيانل   .922
 932 29 ار امه كماي ما األثيا ممان  .924
 934 72 ارطيفه زفاا ما ثفاا يارن  .926
 934 72 ارطيفه زفاا ما ثفاا ارَياالن  .927
 936 79 ار امه ثناا ما رمد  ااأل اثالمانن  .921
 936 79 ار امه ثناا ما رمد  ااأل ارفتمن  .921
 936 79 ار امه ثناا ما رمد  ااأل ارمضان  .930
 931 72 ارطيفه زفاا ما ثفاا  ازن  .939
 931 72 ارطيفه زفاا ما ثفاا فثارن  .932
 931 72 ارطيفه زفاا ما ثفاا اا ن  .933
 937 44 ارطيفه كتماء ما األاقن ارا،ن  .932
 937 44 ارطيفه كتماء ما األاقن ن،ن  .934
 11 64 ارَففف رمي اايا اإلفااش مانالر   .936
 931 72 ارطيفه زفاا ما ثفاا كارن  .937

  اف ارنيا
 937 27 ارطيفه امَا ما كماي ما ار اف م اند  .931
 47 27 ارطيفه اما كماي ما ار اف مَا ار اأاا  .931
 937 27 ارطيفه امَا ما كماي ما ار اف ذياا  .920
 934 10 ارا،ز يا م فا ما كم ميءرل  .929
 934 10 ارا،ز يا كمم فا ما  ر ز األك  .922
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  اف ار اء

 934 10 ارا،ز يا م فا ما كم ر   .923
 934 10 ارا،ز يا م فا ما كم ارير   .922
 934 10 ارا،ز يا م فا ما كم ت ثطف  .924
 934 10 ارا،ز يا م فا ما كم ر   .926
 934 10 ارا،ز يا م فا ما كم مأ ت   .927
 13 132 ارطيفه رمي ارن ناش ارن  تد ا ائم   .921
 70 14 ارطيفه كمااهلل ما كنمل كالااذا  .921
 70 14 ارطيفه كمااهلل ما كنمل كمااذا  .940
 70 32 ارطيفه رمي ارن ناش ارن  تد م،اذم   .949
 26 14 ارطيفه نملككمااهلل ما  ماااذا  .942
 22 14 ارطيفه نملككمااهلل ما  مفااذا  .943
 24 26 ارا،ز شار،مفا األثا ممفت   .942
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم                                                                              
 ال مفي: -ذً( 199ارثفيطد) رت اني ،اله ارافا كما ارا ما   اإلالماا ند كتين ارماها -9

 ن.9111 -ذً 9201مفاي   –مفاا  -ارم المل ارفمافل –م ما رمي ارفضه  مااذفن 
ا،   ال مفي: -ذً(724ااال اف ارضا  ما رثاا ارفا   ألمد  فاا األنارثد)   -2

 -ارطمفل األير  –ارماذاي  -كأماا م ما  ي امضاا كما اراليا   م المل ارَان،د
 ن.9111

. د: وتعليق تحقيق األندلسي، حيان ألبي العرب لسان من الضرب ارتشاف -3

 .1987 المدني، مطبعة النحاس، أحمد مصطفى

 ال مفي: -ذً(431رثاة ارمال ل  رلمان ،اا اهلل رمي ارماثن م ميا ما كما ارزمَ اش)  -2
 ن .9171ذ9311ً -رمناا -مفاي  –ااا ارمفانل  –رمي األثالا، كما ارا فن م ميا 

 .9111  9ط ارمطميكا   ي ارل مطتي   ر ما. ا مال فل  رثارف  -4
 ارالاقد  مطمفل ارمفطاا  م ،  م ما .ا: ال مفي األنمااش  ارما ا  ألمد ارفامفل؛ رثااا  -6

 .ام ي
 .2002  3رثة ارااة ارماند ند ارفامفل  ا.  ان زاناح  ار،امفل اإلثالمفل ط -7
 .ه9204  9مفاي   ط  –رفتمفل األ ماف يارنيائا ند ارن ي رتثفيطد  ااا ار ال  ا -1

ًًًًًًًً امل  المففًًًًًًًز نًًًًًًًد اإلمًًًًًًًامل -1   (ه 142:  )ارفثًًًًًًًًمالندِّ   ،ًًًًًًًا  مًًًًًًًا ارمَّ
 ط. مفاي   ار،فه  ااا ارم،ايشق   . ن 9119 -ه 9292م مَّا كتد:ال مفي

  9مفاي   ط -األممفد اااثل يال تفه  ما،ا ارمافغ  ااا ارف ا ارتمناند -90
9110 

ما قاف  األممفد  ال مفي: قمد ار ثفا  األممففا  اَالفاافا  رمي ثففا كما ارمت   -99
 .9111  9طً -مفاي –ااا يم المل ار اله 

ا. كما ناايي  األممففا  مَالااا  رمد ثففا كما ارمت  قاف  األممفد  ال مفي: -92
 رمناا. -مفاي  –ارطماع  ااا األاقن 

 .ن2000 ارماذاي  – ار ال  كارن  ثاا  المان. ا: النرفف األميه  -93
ال مفي :ارا اليا ار ثفا  -ذً(396األميه ند ارن ي  ألمد م ا ما ارثااج ارمةاااش )  -92

 ن.9117-ذً 9207 – 2طً -مفاي -مؤثثل اراثارل -ارفالتد
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 مفاي . -ااا اآلناي ار،افاي - كاا  ار،مه ي ر ماف ار،مه  نَا ارافا قمايي -94
اح قطا ارناى يمه  كاا  ار ياذا ارماهنفل ياأل اافث ارنميفل ار اففل ند  الا    -96

 –مفاي   -مفاا -ارم المل ارفمافل -افاض ما  ثن ارَياان -ارماى   ما ذ ان
 ن. 2000- 9طً

 ال مفي:-ذً(331 كاا  ارماها  ألمد ،ففا ر ما ما م ما ما  ثماكفه ارن اة )  -97
 ن. 9111 -ذ9201ً –مفاي   – 3طً -كارن ار ال  –ارا اليا زذفا  ازش زاذا 

)   يه ارن ي  رلمان ار اني ،اله ارافا كما ارا ما ارثفيطدا قالااح ند كتن رم -91
 -مفاي  – 9طً -ااا ار ال  ارفتمفل -ال مفي: م ما  ثا  ثماكفه ار انفد ذً(199
 ن.9111-ذ9291ً

 ،ماه ارافا  ااا ارالفايا. اما مار  ارطائد ار فاند  ررففل اما مار   م ما ما كما اهلل  -91
  (ط. ا) مفاي   ارفتمفقل  ار ال  ااا  (ه 346:  )  ارماردق  كتد ألمد األمارد  -20

 .ن 9171ه 9311
ثيًن دق  م مًَّا مًا كتًدق  مًا اهلل ر مًل ار ًَّ،اشق  امًا رمارد -29  ال مفًي  (ه٢٤٥:  ) ارفتًيشق  ار ي

 .ن 9112ه9293  (ط. ا) ارماذاي  ارَان،دق  م المل ارطقنا  ق  م مَّا م ميا :ياااثل
 .مفاي  – يارن ا رتطماكل ارمفانل ااا ار ،اش   ما ار ،افل األمارد -22
ًًًًًًًًًفا ارن ًًًًًًًًًيففا ارممًًًًًًًًً -23 ًًًًًًًًًد مثًًًًًًًًًائه ارًًًًًًًًًَالف م  مًًًًًًًًًا  اففا ي ار ًًًًًًًًًينففا اإلنمًًًًًًًًًاف ن

 ن. 9111 -9طً–رمناا  –مفاي   –ااا ار ال  ارفتمفل  -ذً(477نمااش)األ
ريضا ارمثار   ر  ررففل اما مار   ألمد م ما كما اهلل ،ماه ارافا ما فيثف ما ر مًا  -22

 –م مًًا م فًًد ارًًافا كمًًا ار مفًًا  ال مفًًي:-ذًًً(769ذ ًًان األنمًًااش) امًا كمًًا اهلل مًًا 
 ن.9171-ذ9311ً – 4طً–رمناا  -مفاي  –ااا   فاء ارالااث ارفامد 

مًًًازا  ال مفًًًي ارًًًا اليا: -ذًًًً(337اإلفضًًًاح نًًًد كتًًًه ارن ًًًي  ألمًًًد ارماثًًًن ارز،ًًًا،د )  -24
 ن.9116-ذً 9206- 4طً-مفاي –ااا ارنفائة  -ارمماا 

  4مفًاي   ط –رتز،ًا،د  ال مفًي: مًازا ارممًاا   ااا ارنفًائة   ًياإلفضاح ند كتًه ارن -26
 .ذً 9206

 2طًً -م مًا كمًا ارمًنفن َفًا،د اإلفضاح ند كتين ارمال ل  رتَطف  ارمزيفند  ال مفًي: -27
 ن.9143 –

 .9111  4 ط ارفاقاا  ااا كماة   ثا نضه. ا   ارمفاند كتن  ارفامفل ارمال ل -21
  .9111  4  ااا ارفاقاا  طكماة  ثا نضه. ا: يرننان ا ننين ا ارمال ل -21
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 .9116  9ط ار ايي ااا ارتطفف  كما  ماثل م ما ارفامفل  ار،متل مناء -30
 كما: ي اح ال مفي  (ه 244:  ) ار،ا ي  م ا ما كماي كأماا ألمد يارالَّمففا  ارمفاا -39

 .ن 9111  7 ط ارماذاي  ارَان،دق  م المل ارثَّالن ذاايا 
. ا) ار اافل  ااا ارم ممفا  م اي  م،ميكل ال مفي  (ه 9204:  ) رتزَّمفاشِّ  ارفاية  الاج -32

 (. . ا)  (ط.ا) (ي
ممًًًطف   ال مفًًًي: -الًًًاج ارفًًًاية مًًًا ،ًًًياذا ارمًًًامية  رتثًًًفا م مًًًا ماالضًًً  ارزمفًًًاش -33

 ن.9117 -ذ9201ً -مما–ارمطمفل ارَفافل  -4طً- ،ازش
 ارةفيا كما ر ما: ال مفي ار،يذاش   ماا ما إلثماكفه ارفامفل يارم اح ارتةل الاج -32

 .9311  2طًً مفاي  -رتمالففا ارفتن ااا كطا 
  رت فخ َارا األزذاش  اااثل يال مفي: كما ارفالاح م فاش اراليضفا ممضميا ارالمافا -34

   .9117  9ط  مااذفن 
  9ط ارمًًًاذاي -ياراليزفًًًا رتن ًًًا ارمَالًًًاا مؤثثًًًل ارم ًًًاان  رمًًًي كتًًًد. ا ا ثًًًمفل  ار،متًًًل -36

2007. 
 .2007  9ط ارمَالاا  مؤثثل ارم اان  رمي كتد ارففتفل  ار،متل -37
ًًا اليا نًًَا ارًًافا  ال مفًًي: ذًًً(974)  ار،مًًه نًًد ارن ًًي  رتَتفًًه مًًا ر مًًا ارفااذفًًاش -31 ار

 ن.9112 -ذ9204ً -مفاي  -9طً -مؤثثل اراثارل -قمايي
كتًد  ال مفًي:-ذًً(320ار،مه ند ارن ي  ألمد ارماثن كما ارا ما ما  ث ي ارز،ًا،د)  -31

 ن.9112 -ذ9202ً – 9طً –ااا األمه  – مؤثثل اراثارل–ار ما 
 ار ا مد ممطف  ما  مااذفن ما ر ما: النرفف يارمافا يارمفاا ارمفاند ند ارمال ل ،ياذا -20

 .مفاي  ارفمافل  ارم المل ارممفتد فيثف. ا: ياليأفي يالاقفي ضمط
ل ارمًًًماا كتًًً   ًًًاح األ ًًًميند كتًًً  ررففًًًل امًًًا مارًًً   رم مًًًا مًًًا كتًًً  ارمًًًماا ف ا ًًً -29

 )ا. (. –ارماذاي  -ااا   فاء ار ال  ارفامفل -ذً(9206) 
-كتًًد الينفًًي ار مًًا ال مفًًي ارًًا اليا: ذًًً(337 ًًايف ارمفًًاند  ألمًًد ارماثًًن ارز،ًًا،د)  -22

 ن.9112 -ذ9202ً -مفاي  -9طً -مؤثثل اراثارل
ال مفًًي -ذًًً(9013َزانًًل األا  يرًً  رثًًاا ارفًًا   رفمًًا ارمًًااا مًًا كمًًا ارمةًًاااش  )  -23

 ن.9111-ذً 9201 -ارماذاي -3طً-المل ارَان،دم -كما ارثالن ذاايا ي اح:
 .9116 ارماذاي  -يذمل م المل ميث   رمي م ما ارالاا ف   َمائر -22
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ًًًد) -24 ااا -م مًًًا كتًًًد ارن،ًًًاا ال مفًًًي: -ذًًًً(319ارَمًًًائر ألمًًًد ارفًًًالا كأمًًًاا مًًًا ،ن
 .)ا. (-رمناا-مفاي  -2طً -ار اش

 .2000  9ط ار ال   كارن  ثاا  المان. ا ارن يفل  ارَالمل -26
 ارًَان،   م المًل  ًا ا م مًا م مًيا  ال مفًي ار،ا ًان  ارمًاذا  رفما اإلك،از ا ئه – -27

 .9112-ه9293  3يارن ا ط رتطماكل
 ار الًا  ااا ارفث اش  ار ثفا ما ار ثا ثففا رمد اإلمان :منف  زذفا  ما  ف  افياا -21

 .9112  9ط مفاي  -ارفامد
 .ارماذاي ار افث  ااا كضفمل  ارَاري كما ار افن  ارماها ألثتي  اااثا  -21
 ثًًًا  ال مفًًًي ارًًًا اليا:-ذًًًً(319ثًًًا مًًًناكل ا كًًًاا   ألمًًًد ارفًًًالا كأمًًًاا مًًًا ،نًًًد) -40

 ن.9114-ذ9202ً-ام ي – 9طً -ااا ارمتن-ذناايش
رًد  ثًمط -49 نيم ًدق  ارم ًاشق  كلمفًا ألمًد ارآلَّ نًدق  ارفزفًز كمًا: ال مفًي  (ه ٢٨٥:  ) األي   ارمفمي

 .ن٥٣٤١ -ه٥٤٢٤  (ط: ا) ار نا  يارنَّ ا  يارالَّا،مل ارالنرفف ر،نل مطمفل
 ارماذاي  اراثارل  مؤثثل ار ماليش  ر ما ار فخ: النرفف ارماف  نا ند ارفاف  ،ا -42

 .9111  9طًً
 ال مفي ارا اليا:-ذً(314 اح رمفا  ثفميف   ألمد م ما فيثف ما ارمازماا ارثفااند)  -43

 ن.9116-ذ9296ً -مفاي  -9طً-ااا ار،فه -م ما ارافا ذا ن
األ ميند كت  ررففًل امًا مارً   ألمًد ار ثًا نًيا ارًافا كتًد مًا م مًا مًا كفثً   اح  -42

 -ااا ا ال ًًًاا ارفامًًًد -م مًًًا م فًًًد ارًًًافا كمًًًا ار مفًًًا ال مفًًًي:-ذًًًً(100األ ًًًميند) 
 .)ا. ( -مما -3طً

ًًًًً  ارطًًًًًائد  -44 ًًًًًا اهلل مًًًًًا مار ًًًًًد كمًًًًًا اهلل ،مًًًًًاه ارًًًًًافا م مًًًًًا مًًًًًا كم  ًًًًًاح ارالثًًًًً فه  ألم
 -كما ارا ما ارثفا  يارا اليا م ما مايش ارمَاليا اليا:ال مفي ارا -ذً(672األنارثد) 

 ن.9110 -ذ9290ً -ارماذاي -9طً-ااا ذ،ا رتطماكل يارن ا ياراليزفا
ال مفًًًًي -ذًًًًً(661 ًًًًاح ،مًًًًه ارز،ًًًًا،د   مًًًًا كمًًًًفيا كتًًًً  مًًًًا مًًًًؤما مًًًًا م مًًًًا)   -46

 ن.9179-ذ9319ً –ما   رمي ،ناح  ارا اليا:
ا م مًًًًا مًًًا ار ثًًًًا األثًًًًالااما،ش  ًًًاح  ًًًًانفل امًًًًا ار ا،ًًً   الًًًًنرفف ار ًًًًفخ اضًًًد ارًًًًاف -47

 –ااا ار الًًً  ارفتمفًًًل -م مًًًا نًًًيا  ثًًًا يهًًًَايا ال مفًًًي األثًًًالا،:-ذًًًً(616ارن ًًًيش) 
 ن.9174-ذ9314ً -رمناا–مفاي  
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  ،مًًاه ارًًافا مًًا ذ ًًان األنمًًااش  ال مفًًي: م مًًا م ًًد ارًًافا كمًًا ارًً،ذ   ًً،يا  ًًاح -41
  ارف ا  مفاي .  ااا ار مفا 

 -ذًً(199) ارًافا كمًا ارًا ما مًا رمًد م ًا ارثًفيطد اح  ًياذا ارمةنًد  رألمًان ،ًاله  -41
 ن.9166 -ذ9316ً –مفاي   -ااا ار فاي -ار فخ ر ما ار نمفطد ال مفي:

 ًًًًًًًًًاح امًًًًًًًًًا كمفًًًًًًًًًه  رماضًًًًًًًًًد ارمضًًًًًًًًًاي م ًًًًًًًًًاء ارًًًًًًًًًافا كمًًًًًًًًًا اهلل مًًًًًًًًًا كمفًًًًًًًًًه ارفمفتًًًًًًًًًد  -60
 -م مًًا م فًًد ارًًافا كمًًا ار مفًًا ال مفًًي: –كتًً  ررففًًل امًًا مارًً   -ذًًً(611ارممًًاش) 
 ن.9111 -ذ9220ً –ارماذاي  -2ًط -ااا ارالااث

م مًا  ال مفًي ارًا اليا: -ذً(769ما ذ ان األنمااش)   اح قطا ارناى يمه ارماى   -69
 ن.9136-ارماذاي  –ااا ارأمانل  –م فد ارافا كما ار مفا 

 كًااا فيثًف  ثًا كمًا -ذًً(616)  اح ار انفل رتاضًد  م مًا مًا ار ثًا األثًالااما،ش -62
 ن.9173 -ذ9313ً -من ياا  ،امفل قاافينة–

 ارمًنفن كمًا.ا: ال مفًي ار،فائد  ارطائد مار  ما م ما ارافا ر،ماه ار انفل  ار انفل  اح -63
 .رتالااث ارمنميا ااا ذافاش  ر ما

 ممً  يكتًي كتفً  ارًا اليا: امضًاا -ذًً(361 اح  الا  ثفميف   ألمد ثًففا ارثًفااند)  -62
 ن.9110 -ار فئل ارممافل ارفامل رت الا  -كما اراليا 

م المًًًل  -مفًًًاي  -كًًًارن ار الًًً  -ذًًًً(623ارمفمًًًه  رففًًًفش مًًًا كتًًًد مًًًا ففًًًفش)  ًًًاح  -64
 )ا. (-ارماذاي –ارمالنمد 

 ال مفًي:-ذًً(311ارم اح الاج ارتةًل يمً اح ارفامفًل  إلثًماكفه مًا  مًاا ار،ًياذاش)  -66
 ن.9171-ذ9311ً- 2طً -مفاي -ااا ارفتن رتمالففا -ر ما كما ارةفيا كطاا

  .9116  9  رم ما  ماثل  ااا ار ايي  طمدارفا  ارن ي ند ار فافل ارضاياي -67
ضًًيامط ارالمًًافن ي فًًي ارمااالًً  نًًد ارن ًًي ارفامًًد  ا ًًفا مت مفًً   من ًًياا   تفًًل اآلاا   -61

 .9111رن،اح  ارااا ارمفضاء  يارفتين اإلنثانفل  مطمفل ا
  9ط ارتمنانفًًًًل  ارممًًًًافل ارًًًًااا كفففًًًًد  ر مًًًًا. ا ارفامًًًًد  ارن ًًًًي نًًًًد ارالَففًًًًف يًًًًاذاي -61

9116. 
 رتطماكل ار،امففل ارااا  مياي  ثتفماا طاذا .ا ارتةيش  ارااة ند ار ،ف ياذاي -70

 .يارن ا
 ،مد   مي،مفل: ارا اليا النرفف  فماع  مال فل اااثل ارم الاش  فا ند ار ،ف ياذاي -79

 .ارمةا  ن 2003  ه 9222 األير   ارطمفل
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 .9112  9ط ارفمفااا  ممطف  ميث  .ا يمَمماال   ياإلثناا ار ،ف ياذاي -72
  اريياذا ارتةيفل ند ارالااث ارن يش  ا.كتد رمي ارم اان  ااا  اف  رتطماكل يارن ا -73

 .2006  9ارماذاي  ط
 اما اااكطاا  ارةفيا كما نيا م ما ن،الء ار،متل  ر،زاء مفا ارمطاممل كا ارفايه -72

 .9111  9ط ام ي  – أفا
 -مفًاي  -ار الً  ارفتمفًلااا ذًً(626مد كماي كأمًاا مًا ار ا،ً )ار انفل ند ارن ي  أل -74

 .)ا. (
كمًًا ارثًًالن م مًًا  ال مفًًي ي ًًاح:-ذًًً(626ار الًًا   رثًًفميف  كمًًاي مًًا كأمًًاا ار ا،ًً ) -76

 ن.9177 -ذ9317ً -ارماذاي -ار فئل ارممافل ارفامل رت الا  -ذاايا
رثًًًًًًاا ارفًًًًًًًا   رتفالمًًًًًًًل ،مًًًًًًًاه ارًًًًًًًافا رمًًًًًًًد ارفضًًًًًًًه م مًًًًًًًا مًًًًًًًا م ًًًًًًًان مًًًًًًًا منيًًًًًًًيا  -77

 .)ا. (-مما -ااا ارمفااف-ذً(799األنمااش) 
 ارمةًًًا  - ارمفضًًًاء ارًًًااا ارأمانًًًل ااا  ثًًًاا  المًًًان. ا .يممناذًًًا  مفناذًًًا :ارفامفًًًل ارتةًًًل -71

 .ن9112
 ارن ضل م المل ارمؤما   اما.ا: ال مفي ،ند  ما كأماا ارفالا ألمد ارفامفل ند ارتما -71

 .2طًً ارفامفل 
 نًاَّاج  ارثًَّالاا كمًا: ال مفًي  (ه ٤٤٣:  ) اآلمًاشق  م ًا ما رت ثا يارمَالتف  ارمؤالتف -10

 ن ٥٣١٥ -ه ٥٤٨٥  (ط. ا) ارماذاي  ارفامفَّل  ار ال    فاء ااا
 ما،ًًا: ي ًاح ال مفًًي األمًمفد  قافً  مًًا ارمتً  كمًًا مفانفً   ياالفمً  ررفايًً  اَالتفً  مًا -19

 ن.9116  9ط ارف ا  ااا ار،ذمد   ثا
ارمزذًًًًًًًًا نًًًًًًًًد كتًًًًًًًًين ارتةًًًًًًًًل يرنياك ًًًًًًًًا  رلمًًًًًًًًان ار ًًًًًًًًاني ،ًًًًًًًًاله ارًًًًًًًًافا كمًًًًًًًًا ارًًًًًًًًا ما  -12

-مفًاي  – 9طًً -ااا ار الً  ارفتمفًل -ذًً(  ال مفًي: نًؤاا كتًد منمًيا199ارثفيطد) 
 ن.9111-ذ9291ً

ال مفًي :كانًًاا مًًا ثًًتفن ارف ًًا  -مفًاند ار ًًايف  ألمًًد ار ثًًا كتًد مًًا كفثًً  ارامًًاند -13
 )ا. ( -ارم المل ارفمافل – ثينل ارام مد 

ًًنرفف رمًًد ز افًًا ف فًً  مًًا زفًًاا ارفًًااء)  -12  -3طًًً–ارن ار الًً  كًً-ذًًً(207مفًًاند ارمًًاها  ال
 ن.9113 -ذ9203ً -مفاي 
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  (ط. ا) مفًًًاي   ارفتمفًًًَّل  ار الًًً  ااا  (ه 626:  ) ار مًًًيشق  رفًًًاقي  األامًًًاء  مف،ًًًن -14
 .ن 9119-ه 9299

 ااا  ان ًًًي .ف: يالفتفًًًي المًًً فا  (ه 312:  ) ارمازمًًاندق  رلمًًًان ار ًًًُّفااء  مف،ًًن - -16
 مفاي   ارفتمفَّل   . ن 9112 -ه 9202 ار ال 

مةند ارتمف  كا  ال  األكااف   النرفف اإلمان رمد م ما كما اهلل ،ماه ارافا فيثف ما  -17
ارم المًل ارفمًافل  -م مًا م فًد ارًافا كمًا ار مفًا ال مفًي: -ذً(769ذ ان األنمااش) 

 ن.9112 -ذ9299ً -مفاي  –مفاا  –
  9113  9طًًً زازيا  نفًًفن: ي ًًا   ضًًمط  ارثً ا د  ففمًًي  رمًًد رلمًًان ارفتًًين مفالًاح -11

  .مفاي  ار ال   ااا
رمنًًاا   –رمًًد ارماثًًن ارزمَ ًًاش  ااا ار،فًًه  مفًًاي   ارمفمًًه نًًد كتًًن ارفامفًًل  الًًنرفف: -11

 .2ط
 .9111  9ط األاقن  ااا  ا ل ارطماع  كما:   ارضمد  رتمفضه ارمفضتفا   -10
 رمنًًًاا -ارف ًًًا ااا األنةًًًاند  م مًًًا مًًًا ثًًًففا: الًًًنرفف ارفامفًًًل  ارتةًًًل قياكًًًا نًًًد ارمًًًي،ز -19

2003. 
 .94اة  ثا  ااا ارمفااف  طًارن ي ارياند  كم -12
 .مما –نيافل ارتةل ند ارنما ارفامد رتا اليا كما ار  فن ااضد  م المل ارَان،د -13
ذمًًا ار يامًًًا نًًد  ًًًاح ،مًًا ار،يامًًًا  الًًنرفف ارفالمًًًل اإلمًًان ،ًًًاله ارًًافا كمًًًا ارًًًا ما  -12

 -ذ9229ًً –ارماذاي  –كارن ار ال   -كما ارفاه ثارن م ان ال مفي:-ذً(199ارثفيطد) 
 ن.2009

ينفا  األكفاا يرنماء رمناء ارزماا   ما َت اا رمد ارفماة  ًمة ارًافا ر مًا مًا م مًا  -14
 -ااا مًًًًًااا -  ثًًًًًاا كمًًًًًاة ال مفًًًًًي ارًًًًًا اليا: ذًًًًًً(619)  مًًًًًا رمًًًًًد م ًًًًًا األامفتًًًًًد

 .مفاي )ا. (
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 فهرس المحتويات 

    :اآلفل
 ج  :اإلذااء

 ا  :  ا يالمافا
 ه مارتةل ارفامفل: متَر اراااثل

 ز المقدمة
 ح  رذمفل اراااثل: -ري   
 ح  رثما  اَالفاا ارميضيع: -أانفا  
 ح  رذااف اراااثل: -أارأا  
 ح  اراااثا  ارثاممل: -اامفا  

 ط  من ق ارم ث: -َامثا  
 ط  المثفن ارم ث: -ثااثا  

 9 التمهيد
 2 الفافف ارفااض: -ري   
 3 مفن  ارالا ف : -أانفا  
 2 ارالفافف ماألممففا : -أارأا  
 6 الا،مل األممفد: -اامفا  

 99 الفصل األول عارض احلذف
 29 المبحث األول  عارض الحذف الواجب

 22  ،ف َما ارممالار مفا ري : -ري   
 22  ،ف ارففه ارنام  رتممااا ارمنميمل: -أانفا  
 26 ارال ،فا: ،ف ارففه ارنام  ند رثتي  اإل ااء ري  -أارأا  

 21 المبحث الثاني  عارض الحذف في العناصر اإلسنادية
 30 كااض ار ،ف ند ار،متل ا ثمفل: -ري   
 36  ،ف ارمثنا يارمثنا  رف  ند ار،متل ارففتفل: -أانفا

 20 المبحث الثالث  عارض الحذف في العناصر  غير اإلسنادية
 29 .  ،ف ارمففيه م :9



 

  166 
 

 24 .  ،ف ارالمففز:2
 27 .  ،ف ار اه:3
 27 .  ،ف ارميميف:2
 49 .  ،ف  اف ارنااء:4
 42 .  ،ف ،متل ،يا  ار اط:6
 44 .  ،ف  م  ار،متل ما ار،اا يارم،ايا:7
 46 .  ،ف  اف ار،ا:1
 41 .  ،ف ارمضاف:1

 41 .  ،ف ارمضاف  رف  :90
 63 الفصل الثاني  عارض التقديم والتأخري

 67 التقديم والتأخير  في الجملة السمية المبحث األول  عارض
 61 المافن ارَما كت  ارممالار: -ري   

 70 المافن ارَما   م  ار،متل ما ار،اا يارم،ايا  كت  ارممالار:
 72 كااض ارالمافن يارالنَفا ند ما  ارنياثخ: -أارأ ا

 10 المبحث الثاني  عارض التقديم والتأخير  في باب الجملة الفعلية
 19 كااض ارالمافن مفا مفمي   ارففه: -ري   
 14 كااض ارالمافن مفا مالفتما  ارففه كتف  يكت  مفمي ال : -أانفا  

 909 الفصل الثالث عـارض املطــابقة
 906 المبحث األول  عارض المطابقة في النوع  )التذكير والتأنيث(

 907 كااض ارمطاممل ند ارنيع مفا ارممالار يارَما:-ري   
 901 كااض ارمطاممل ند ارنيع مفا ارففه يارفاكه: -أانفا  
 996 ارمطاممل ند ارنيع مفا ارنف  يارمنفي . -أارأا  

 991 اامفا : ارمطاممل ند ارنيع مفا ارالي فا يارمؤ ا:
 929 الجمع( –المثنى  –المبحث الثاني  عارض المطابقة في العدد )المفرد 

 922 ارممالار يارَما:كااض ارمطاممل ند ارفاا مفا 
 922 كااض ارمطاممل ند ارفاا مفا ارففه يارفاكه:

 926 كااض ارمطاممل ند ارفاا مفا ارنف  يارمنفي :
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ماذا:  927 كااض ارمطاممل ند ارفاا مفا اثن  اا َي
 921 المبحث الثالث  عارض المطابقة بين الضمير ومرجعه

 921 اإلنااا:كااض ارمطاممل مفا ارضمفا يما،ف  ند 
 939 كااض ارمطاممل مفا ارضمفا ارمأن  يما،ف :

 939 كااض ارمطاممل مفا ارضمفا يما،ف  ند ار،ما:
 932 كااض ارمطاممل مفا ارضمفا يما،ف  ند ارَطا  يارال تن يارةفمل )ا رالفا (:

 923 الخــاتمـــــــــة
 922 الفهارس العامة

 924 ن اة اآلفا  ارماهنفل
 949 ارمياندن اة 

 941 ارممااا يارماا،ا
 964 ن اة ارم اليفا 

Abstract A 
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Abstract 

Title: the syntactic appositives in the poetry of Al- Asmaiyyat (syntactic  

Study).  

Researcher's Name: Arwah  AbdelRahim Mohammed Al Jaro . 

The topic: Studying the syntactic appositives (away from the origin) in 

Asmaiyyat - the poetry collected by Al Asmai . 

Research Contents: The research consists of three chapters preceded by 

an Introduction and ended with a conclusion and index . 

The Introduction includes the meaning of elision, syntactic structure in 

addition to introduction about Asmaiyat. Then comes the three chapters 

which are:  

 The 1st Chapter which consists of three sections and tackles 

appositive of omission the compulsory appositive of elision, the 

elision in the supportive elements and the elision in the non-

supportive elements . 

 The 2nd Chapter: discusses forward and backward inversion, and 

consists of two sections: bringing forward in the noun clause and 

bringing forward in the verb clause . 

 The 3rd chapter deals with the simulation appositive and consists of 

two sections: the simulation of gender (male and female ) and the 

simulation of number (singular , pair and plural). 

Conclusion: it includes the research results and indexes . 

The study approach: the study followed the descriptive and analytic 

approach to show the syntactic appositives in verses of poetry . 

Research Results  : 

The syntactic appositives in the poetry of Asmaiyat are represented in three 

types :omission, inversion and simulation. also the study stated a large 

group of grammatical examples that point out the grammatical issues 

instead of the artificial examples and techniques that don't bringing up the 

linguistic sense . The syntactic  
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appositives in the poetry of Asmaiyat varied.  

The most frequent linguistic device was omission which was presented in 

about one hundred fifty-three verses. Inversion came second with one 

hundred and forty verses. The least in occurrence was simulation with 

seventy six lines. 

 


