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 السمخ ز  

العخبّيُة بسجسػعٍة مغ عػارِض البشاِء كالّتخكيِب، مثُل الححِؼ كاإلضساِر،  الّمغةُ امتاَزت  
كالّتقجيِع كالّتأخيِخ، كقْج جاَءت ىحِه الّجراسُة ِلَتْخصَج مػاشَغ الّتقجيِع كالّتأخيِخ في شعِخ ابِغ زيجكَف، 

ذلَظ الّتغييِخ، كذلظ  جُة مغَثعَّ الّجًلًلُت الستػلِّ كالتغّيَخ اّلحؼ يصخُأ عمى الجسمِة العخبّيِة، َكِمْغ 
.  باًلعتساِد عمى السشيِج الػصفيِّ الّتحميميِّ

الجسمِة   كتحّجْثُت مغ خالؿِ  ،-اًلسسّيِة كالفعمّيةِ  -الجسمِة العخبّيِة  تشاكَلت الّجراسُة قدسي 
ـٍ ىي: ، فكاَف عمى ثالثفقط اًلسسّيِة عغ الّتقجيِع كالّتأخيِخ اّلحؼ يصخُأ عمى السبتجِأ كالخبخِ  ِة أحكا
ـِ السبتجِأ. ـِ الخبِخ، ككجػُب تقّج  جػاُز تقجيِع الخبِخ، ككجػُب تقّج

ـُ   ُثعَّ تشاكْلُت الجسمَة اًلسسّيَة السشدػخَة بكاف كأخػاِتيا، ككاَف ىحا في أربِع حاًلٍت ىي: تقّج
ـُ اسِع الّشاسِخ عمى خبِخه كجػباا، كتقجّ ك خبِخ الّشاسِخ عمى الّشاسِخ نفِدو،  ـُ خبِخ الّشاسِخ عمى تقّج

ـِ اسِع الّشاسِخ عمى خبِخه.  اسِسو كجػباا، كجػاُز تقّج

الفعِل، كاقترَخت عمى  متعّمقاتفقج تشاكَلت الّجراسُة  ،أّما فيسا يتعمُق بالجسمِة الفعمّيةِ  
 السفعػِؿ بو، كالسفعػِؿ ألجِمو، كالسفعػِؿ فيو، كالحاِؿ، كالّتسييِد.

لمحجيِث عغ السفعػِؿ بو؛ ِلكثخِة انتذاِره كتغّيِخ مػقِعو في الجسِمة،  َد السبحُث األكؿُ ُأْفخِ  
ا ـُ السفعػِؿ بو عمى الفعِل كالفاعِل معا ـٍ ىي: تقّج ، أك جػازاا ككجػباا فجاَء السبحُث عمى أربعِة أقدا

ـُ السفعػِؿ بو عمى الفاعِل كجػباا، أك جػازُ  ـُ الفاعِل عمى السفعػِؿ بو كجػباا، أك تقّج ـِ  تقّج تقّج
 الفاعِل عمى السفعػِؿ بو.

السفعػِؿ فيو، كالسفعػِؿ  :الفعِل، مثلُ  متعّمقاتفقج تشاكَؿ بعَس  ،أّما السبحُث الّثاني 
 بالّشدبِة لمفعِل كالفاعِل. ستعّمقاتألجِمو، كالحاِؿ، كالّتسييِد، حيُث تشاكْلُت تختيَب ىحه ال

في الّتخاكيِب الّذعخّيِة مع  كصفِ حاًلِت الّتقجيِع كالّتأخيخِ كقاَمِت الّجراسُة عمى مدِج  
، كإثارُة أبخِز الّجًلًلِت: تقجيُع األىعِّ  ، ككاَف مغتمَظ الطػاىخِ لّجًلًلِت اّلتي ُتمحُع مغ ااإلشارِة إلى 

ـِ، كالّتعطيُع، كاًلمتشاُف، كالفخُخ، كالسجُح، حيُث كّضَف الّذاعُخ ىحه  الّتذّػِؽ، كالّتمحُذ بحكِخ الستقّج
  .هأخيخِ ت كأ بعِس عشاصِخ التخكيبِ  قجيعِ كشػاعيَتيا في ت الّجًلًلِت مدتغالِّ مخكنَة الجسمِة العخبّيةِ 
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َمة                                            الس َقج  

الحسُج هلِل ربِّ العالسيِغ، كالّرالُة كالّدالـُ عمى الّشبِي محّسٍج بِغ عبِج هللِا اّلحؼ ُغِفَخ لو ما 
ـِ إلى يػـِ الّجيغ، أّما بعُج: ـَ مغ ذنِبو كما تأّخَخ، كعمى آِلِو كصحِبو الكخا  تقجَّ

العخبّيِة، كِلحلَظ  الّمغةفإفَّ الّتقجيَع كالّتأخيَخ مغ أىعِّ مطاىِخ الّتخكيِب اّلتي تتسيُد بيا جسُل  
 لعخِض حاًلِت الّتقجيعِ  ؛"ابغ  زيجوفَ  في ديػاف   الت قجيع والت أخيخجاَءت ىحِه الّجراسُة السػسػمُة بػػ " 

 كأغخاضٍ  ، كما يتختُب عمى ذلَظ مغ دًلًلتٍ كالّتأخيِخ في شعِخه

الّتقجيُع -يعػُد اختياُر ىحا العشػاِف ألسباٍب عّجٍة، مشيا ما يتعّمُق بالّطاىخِة المغػّيِة ك 
 ، كمشيا ما يتعّمُق بالّذاعِخ كبيئِتو.-كالّتأخيخُ 

أّما ما يتعّمُق بالّطاىخِة، فمكػِنيا مغ العػارِض السيّسِة في تخكيِب الجسمِة العخبّيِة؛ كألفَّ ىحِه 
العخبّيِة اّلتي ُتعصي متكمسييا مداحاٍت كاسعةا مغ الّتعبيِخ تشبُت  الّمغةتكذُف عغ مخكنِة  الّطاىخةَ 

 فييا أزىاُر البالغِة كالّجًلًلِت.

أّما ما يتعّمُق بالّذاعِخ ابِغ زيجكَف، فمكػِنو مغ الّذعخاِء السسيديغ اّلحيغ عاشػا في عرِخ 
ىسا: قخشبُة في حكِع بشي جيػٍر، كإشبيميُة في حكِع آِؿ ممػِؾ الّصػائِف، حيُث عاَش في مسمكتيغ، 

زدىَخ فييا بُغ زيجكَف بسكانٍة رفيعٍة، كعاَش في قرػِرىع اّلتي اا السسمكتيِغ َحِطَي اتعّباٍد، كفي كم
 األدُب كالّذعُخ، كاّلتي ساعَجت في سصػِع نجِع ابِغ زيجكَف أدبياا.

تتبِع شعِخ ابِغ زيجكَف، كاستخخاِج ما  في لّتحميميِ اعتسَجت الّجراسُة عمى السشيِج الػصفِي اك 
َكَصَف الباحُث حاًلِت الّتقجيِع كالّتأخيِخ في  بياِف مالمِح ىحه الّطاىخِة، إذ يتعّمُق بالّتقجيِع كالّتأخيخِ 

ـَ الّتقجيِع مغ حيُث الجػازُ  الّمغةجسِل  ضيخت  ا، كاًلمتشاُع، كسكالػجػبُ  ،العخبّيِة، كَبّيَغ أحكا
إلييا ابُغ زيجكَف عمى ضيػِر جياِد الّتقجيِع  الّجًلًلِت اّلتي رمى في تػضيحِ  مُح السشيِج الّتحميميمال

 كالّتأخيِخ.

يشجرُج تحَت كلِّ كاحٍج مشيسا  تسييٍج، ُثعَّ فرميغِ راسُة مقدسةا إلى مقّجمٍة، ك جاَءت الجّ 
الفيارُس لمسرادِر كالسخاجِع، تمييا  ْبت  الّجراسِة، كبعجىا ثَ  تائجِ مبحثاِف، ُثعَّ خاتسٍة لعخِض أىعِّ ن

 .الفّشّيةُ 
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 حياِة ابِغ زيجكَف كشعخِه، كتحّجَث الّثاني عغ جاَء الّتسييُج في قدسيِغ، تحّجَث األّكُؿ عغك 
 ّشحػييغ كالبالغييغ.الّتقجيِع كالّتأخيِخ بيغ ال

ؿ  أّما  "، كجاَء في مبحثيِغ االسسي ة   الت قجيع  والت أخيخ  في الجسمة  جاَء بعشػاِف:" ف الفرل  األو 
 عمى الّشحِػ اآلتي:

ؿ   "، حيُث َدَرَس حاًلِت تقجيِع "الت قجيع  والت أخيخ  في ركشي الجسمة  االسسي ة  : السبحث  األو 
ـُ الخبِخ كجػباا، كجػاُز  ـُ السبتجِأ كجػباا، كتقّج الخبِخ كالسبتجِأ كتأخيِخىسا، فكاَنت ىحه الحاًلُت: تقّج

 بتجِأ أك الخبِخ.تقجيِع الس

" ، حيُث تشاكَؿ حاًلِت تقجيِع السبحث  الث اني: "الت قجيع  والت أخيخ  في نػاسخ  الجسمة  االسسي ة 
ـُ خبِخ الّشاسِخ  ـُ اسِع الّشاسِخ كجػباا، كتقّج أسساِء كاَف كأخباِرىا، فجاَء عمى ثالِث حاًلٍت ىي: تقّج

 ا.كجػباا، كتقجـُ اسِع الّشاسِخ أك خبِخه جػازا 

"، حيُث جاَء الت قجيع  والت أخيخ  في الجسمة  الفعمي ة  " فقج جاَء بعشػاِف: الفرل  الث انيأّما 
 كجاَء في مبحثيغ ىسا:ِل، الفعِل، بالّشدبِة لمفعِل كالفاع متعّمقاتِلَيِرَف بعَس 

ؿ   السفعػِؿ بو  "، حيُث تشاكَؿ حاًلِت تقجيعِ الت قجيع  والت أخيخ  في السفعػؿ  بو: "السبحث  األو 
ـٍ ىي: متعّمقات؛ألنَُّو األكثُخ انتذاراا مغ   تقّجـُ  الجسمِة الفعمّيِة، كجاَء السبحُث في أربعِة أقدا

أخيُخ السفعػِؿ بو عغ الفاعِل كجػباا، كتقجيُع السفعػِؿ بو عمى ت، ك كالفاعلِ  بو عمى الفعلِ  السفعػؿِ 
ـُ الفاعِل أك السفعػِؿ بو   .عمى اآلخِخ جػازااالفاعِل كجػباا، كتقّج

"، حيُث تشاكَؿ بعَس الفعل  األخخى  متعم قاتالسبحث  الث اني: "الت قجيع  والت أخيخ  في و 
ـُ السفعػِؿ فيو كتأخيُخه ، كىي:ستعّمقاتال تقجيُع ، ك تقجيُع الّتسييِد كتأخيُخهك  ،تقجيُع الحاِؿ كتأخيُخه، ك تقّج

 السفعػِؿ ألجِمو كتأخيُخه.

الّتقجيِع كالّتأخيِخ َنْحػيِّا، بْل َتَخمَل الػصَف تحميل   ضاىخةِ  عمى َكْصفِ  الّجراسةُ كلْع تقترْخ 
 .في الّتخاكيِب المغػيةِ  يػّضُح السعاني البالغّيَة الّجًللّيَة اّلتي َخَخَج إلييا الّتقجيُع كالّتأخيخُ 

، كمجسػعِة شجه، الحؼ مغ تحقيِق عبج هللا سيػاِف ابِغ زيجكفَ اعتسَجت الّجراسُة عمى دك 
دليُل الّدالِظ عمى ألفّيِة ك  الكتاب لديبػيو، ، فكاَف مغ أىعِّ كتِب الّشحِػ:بالغّيةٍ ك مرادَر نحػّيٍة، 
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أّما ّيِع الجػزّيِة، كغيخىا، ابِغ مالٍظ لعبِج هللِا الفػزاِف، كإرشاُد الّدالِظ إلى حلِّ ألفّيِة ابِغ مالٍظ ًلبِغ ق
غِة الّتمخيُز في عمػـِ البالغِة لمقدكيشّي، كفُغ البالك  العمػـِ لمّدكاكي،مفتاُح  كتُب البالغِة فسشيا:

 ، كغيُخىا.لعبِج القادِر حديغ

ـِ أك  ٍة ليا مغ بسجسػعِة دراساٍت مػازي ّف  ىحه الّجراسَة ُسِبَقتمسا ُيذاُر إليو في ىحا السقا
جػانَب عّجٍة، فمع أقْف مع كاحجٍة تشاكلت ضاىخَة الّتقجيِع  مغ عشيا ، كلكشَّيا مختمفة  جانٍب ُمعّيغٍ 

 ابِغ زيجكَف، كمغ ىحه الّجراساِت: كالّتأخيِخ في شعخِ 

الّتقجيُع كالّتأخيُخ في السثِل العخبِي، رسالُة ماجدتيخ قجَمْتيا غادُة أحسج البّػاب، في  * 
ـَ   ىػػػػ.ٕٚٗٔـ/ ٕٙٓٓجامعِة مؤتَة عا

ُخ في نيِج البالغِة، دراسة  نحػّية  أسمػبّية ، رسالُة ماجدتيخ َقَجَميا رافُج الّتقجيُع كالّتأخي *
ـَ   ىػػ.ٖٓٗٔـ/ٜٕٓٓناجي الجميحاكؼ، في جامعِة بابَل عا

الّتقجيُع كالّتأخيُخ في الحجيِث الّشبػؼ الّذخيِف تصبيق  عمى كتاِب المؤلِؤ كالسخجاِف فيسا  *
ـَ اتفَق عميو الّذيخاف، َقَجَميا محّسج  ِـّ درماَف اإلسالمّيِة عا صالح حديغ، في جامعِة أ

 ىػػ.ٖٔٗٔـ/ٕٓٔٓ

زِل هللِا ًل يخمػ عسل  إندانيّّ مغ نقٍز أك خمٍل، فإفَّ ما أصْبُتُو مغ تػفيٍق فيػ مغ فك 
، ك   ما َكَقْعُت فيو مغ َزَلٍل فيػ مغ نفدي، كمغ الّذيصاِف.كمشَِّتِو عميَّ

ـِ إًّل أْف  كًل َيَدُعشي مّجكتػِر ياسخ محّسج الحخكب عمى ما َجُو بالّذكِخ الجديِل لأتػ في الختا
ـِ الّرحِة كالعافيِة.   قّجمو مغ نرائَح مّيَجْت لي درَب ىحه الّجراسِة، كأْف أدعَػ لو بتسا

  وهللُا َكَليُّ الّتػفيقِ                          

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 الت سييج   

 حياُة ابِغ زيجكَف كشعُخه -أو الا           

 الّتقجيُع كالّتأخيُخ بيغ الَشحػييغ كالبالغييغ -ثانياا          
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 حياة  ابغ  زيجوَف وشعخ ه -أو الا  

ه -1   اسس و ومػلج 

، يعػُد ندُبُو إلى مخدكـٍ مغ (ٔ)ىػ أبػ الػليِج أحسُج بُغ عبِج هللِا بِغ أحسَج بِغ زيجكفَ  
ـَ ثالِثسئٍة كأربعٍة كتدعككاَف مػلُجه في قخ ، (ٕ)قخيرٍ   .(ٖ)يغشبَة عا

ياسة -ب   ابغ  زيجوَف والد 

جساعِة أبي الحدـِ بِغ جيػِر،  ، كانزّع إلى(ٗ)الػزراِء في قخشبةَ  كاَف ابُغ زيجكَف زعيعَ  
إلى السمػِؾ كاألمخاِء الججِد في األنجلِذ، َكَدَخَل  كتػّلى شؤكَف أىِل الّحمِة، َكَسُفَخ عشَج الجياكرةِ 
ـَ أبي الحدـِ، ُثعَّ عاَد إلى مخكِده، كقّخبَ   .(٘)و أبػ الػليِج بِغ جيػرِ الّدجَغ أّيا

ـِ أربِعسئٍة   انتقَل مغ قخشبَة إلى إشبيميَة في حكِع السعتزِج بِغ عّباِد، ككاَف ذلظ في عا
و، فجالَدو في خمػاِتو، ككاَف مَعو في صػرِة كزيخٍ ككاحٍج كأربعيغ، فجعَمو السعتزُج  ، (ٙ)مغ خػاصِّ

غػّيِة، حيُث ُكِصَفت كتُبو بأّنيا بالسشطػـِ أشبُو َكَأْسَفَخ لو في ميعِّ رسائِمو بفزِل بالغِتو كبخاعِتو المّ 
 .(ٚ)ِلوامشو بالسشثػِر، كبعَج كفاِة السعتزِج استمَع السعتسُج الحكَع، كأقخَّ ابَغ زيجكَف عمى حَ 

َل في الّدياسِة في مسمكتيغ مغ مسالِظ الّصػائِف، األكلى قخشبُة، ككاف سِ زيجكَف عَ  فابغُ    
يعسُل فييا لجػ بشي جيػر، كالّثانيُة إشبيميُة، ككاَف يعسُل لجػ آِؿ عّباِد، كما كاَف ىؤًلِء السمػُؾ 

 ليدتخجمػه لػًل ما َلَسحػه فيو مغ فصشٍة كذكاٍء.

  

                                                           
.ٜٚ/ٔ، السعجب في تمخيز السغخب: السخاكذي، ُيْشَطخُ   (1)  
.ٕٔٔ، رايات السبخزيغ وغايات السسيديغ: ابغ سعيج األنجلدي، ُيْشَطخُ   (2)  
.ٔٗٔ/ٔ، وفيات األعياف: ابغ خمكاف، ُيْشَطخُ   (3)  
.ٚٙٔ، السصخب مغ أشعار أىل السغخب: ابغ دحية، ُيْشَطخُ   (4)  
ابق السرجر: ابغ سعيج األنجلدي، ُيْشَطخُ   (5) .ٕٔٔ، الد   
.ٓٗٔ/ٔ، الدابق السرجر: ابغ خمكاف، ُيْشَطخُ   (6)  
.ٜٕٔ، الكتاب إعتاب: ابغ األّبار القزاعي، ُيْشَطخُ   (7)  
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عخ ه -ج  ما قيَل في َوصف  ش 

، كقيَل إنَُّو شاعخ  مقّجـ  بميغ  (ٔ)بخَع ابُغ زيجكَف في األدِب حيُث جاَد شعُخه، كانصمَق لداُنو  
، كإنَُّو ليَذ لمبحِخ تجفُق أدِبو، كليذ لمبجِر تألُقو، كًل لمدحِخ (ٕ)د  كثيُخ الّذعِخ قبيُح اليجاءِ مجػّ 

 .(ٖ)بياُنو، كًل لمشجػـِ اقتخاُنو

 وفات و -د 

في مجيشِة إشبيميَة، كُدِفَغ فييا، ككاَف ذلَظ في  -رحَسو هللُا كأسكَشو فديَح جشاِنو -ُتُػفِّيَ  
ـَ أربِعسئٍة كثالثٍة كستيغ  .(ٗ)رجٍب عا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.ٖٕٔ، إعتاب الكت اب: ابغ األّبار القزاعي، ُيْشَطخُ   (1)  
.ٖٖٕ/ٗٔ، األنجلذبغية السمتسذ في تاريخ رجاؿ أىل : الّزبي، ُيْشَطخُ   (2)  
.ٖٖٙ/ٔ، الحخيخة في محاسغ أىل الجديخة: ابغ بّداـ، ُيْشَطخُ   (3)  
.ٓٗٔ/ٔ، األعياف وفياتكابغ خمكاف، ؛ ٕٓٗ/ٛٔ، سيخ أعالـ الشبالء: الحىبي، ُيْشَطخُ   (4)  
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 لبالغييغبيغ الش حػييغ وا والت أخيخ   الت قجيع   -ثانياا 

ـَ عمساِء الّشحِػ، كعمساِء البالغِة، حيُث إفَّ الّتقجيَع كالّتأخيَخ مغ األساليِب اّلتي   ناَلت اىتسا
 ذىَب كلُّ فخيٍق مشيسا يجرُس ىحا األسمػَب ضسَغ معصياِت تخرِرو.

قجيِع درَس عمساُء الّشحِػ الّتقجيَع كالّتأخيَخ مغ حيُث تختيُب عشاصِخ الجسمِة، كإمكانّيُة ت 
ـَ ثالثِة بعِزيا عمى بعسٍ  ، كمستشع .، فكاَنت الّشتيجُة استخجا ، ككاجب   مرصمحاٍت ىي: جائد 

عمساُء الّشحِػ عغ أحػاِؿ الخبِخ في الجسمِة اًلسسّيِة، كقالػا إفَّ الخبَخ بالّشطِخ إلى  تحّجثَ  
ـٍ كىي: قدع  يجػُز فيو الّتقجيُع كالّتأخيُخ،  تقجيِسو عمى السبتجِأ، أك تأخيِخه عشو يشقدُع إلى ثالثِة أقدا

 .(ٔ)، كقدع  يجُب فيو تقجيُع الخبخِ -أْؼ يستشُع تقجيُسو-الخبِخ  كقدع  يجُب فيو تأخيخُ 

ا- كتحّجثػا  تشاكلػا تقجيَع خبِخ الّشاسِخ، فكاَنت اًلسسّيِة السشدػخِة بفعٍل، ك عغ الجسمِة  -أيزا
ـُ عمى اسِع الّشاسِخ  ـُ عمى الّشاسِخ نفِدو جػازاا أك كجػباا، كأفَّ الخبَخ يتقّج جػازاا أك الّشتيجَة أّنو يتقَج

 .(ٕ)كجػباا، كقج يتأّخُخ عشو كجػباا

عمى السفعػِؿ  الفعِل، ككاَف الّتخكيدُ  متعّمقاتـِ أّما الجسمُة الفعمّيُة فقج تحّجثػا فييا عغ تقجّ  
ا كجػباا أك جػازاا، أك  بو، إذ قّدسػا حاًلِتو إلى أربِع حاًلٍت ىي: تقجيُسو عمى الفعِل كالفاعِل معا

ِل كالفاعِل كجػباا، أك تأّخُخه عغ الفاعِل كجػباا، أك جػاُز مجيِئو بيغ الفعِل تػّسُصو بيَغ الفع
 .(ٖ)كالفاعلِ 

َف أّما البالغيػف فقج َدَرُسػا ىحا األسمػَب مغ جػانَب أخخػ، إْذ َذَىبػا يقّدسػَنو، كيحكخك  
 أنػاعاا لو، كَذلَظ عمى الّشحػ اآلتي:

                                                           
(1)

        ،؛ ابغ ىذاـ األّنرارؼ ٖٕٙ/1شخح السفرل في صشعة األعخاب السػسـػ بالت خسيخ،  الخػارزمي ،ُيْشَطُخ:   
الظ؛ كالفػزاف، عبج هللا، ٕٙٓ/ ٔ، أوضح السدالظ     ٜٚٔ/ٔ،إلى ألفي ة ابغ مالظ دليل الد   

(2)
ل في عمع العخبي  ؛ الّدمخذخؼ، ٛٛ/ٗ ،السقتزبالسبخد، ُيْشَطُخ:    ،    السقخ  ب؛ كابغ عرفػر، ٜٔ/ٔ، ةالسفر 
.ٕٙٙ/ٔ، ومعاف   أحكاـ   حػ العخبي  الش  ؛؛ الّدامخائي، ٜٙ/ٔ     

(3)
الظ إلى حل   ابغ قّيع الجػزّية، يشطخ:       شخح ابغ شػلػف ابغ شػلػف،   ؛ٖٖٗ/ٔألفي ة ابغ مالظ، إرشاد الد 
.ٖٕٖ/ٔ، عمى ألفي ة ابغ مالظ     
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يُخ الفػائِج، جعُّ السحاسِغ، كاسُع الّترخِؼ، ُثعَّ تحّجَث دًلئِل اإلعجاِز: أّنو باب  كث جاَء في  
فيو عغ نػعيِغ: األّكُؿ الّتقجيُع عمى نّيِة الّتأخيِخ، مثُل تقجيِع الخبِخ عمى السبتجِأ، كتقجيِع السفعػِؿ بو 

 .(ٔ)عمى الفاعِل، إّما الّثاني فيػ تقجيع  ليَذ عمى نّيِة الّتأخيخِ 

إلى مفيٍج، كغيِخ مفيٍج، فقاؿ:" كاعمْع أفَّ ِمغ  تقدَع الّتختيبِ  ىػػ(ٔٚٗ)ت: رفَس الجخجانيُّ ك  
ـِ، كغيَخ  ا في بعِس الكال الخصِأ أّف ُيْقَدَع األمُخ في تقجيِع الّذيِء كتأخيِخه قدسيغ، فيجعُل مفيجا

 .(ٕ)اتِب"مفيٍج في بعٍس، كأْف ُيعملَّ تارةا بالعشايِة، كأخخػ بأنَُّو تػسعة  عمى الّذاعِخ كالك

فقج جعَل الّتقجيَع نػعيغ: األّكُؿ يختزُّ بجًللِة األلفاِظ عمى  ىػػ(ٖٚٙ)ت: ّما ابُغ األثيخِ أ 
السعاني، كالّتقجيُع فيِو يغّيُخ السعشى، كَجَعَل ىحا الّشػَع قدسيغ ىسا: ما كاَف الّتقجيُع فيِو أبمَغ، كما 

ما يختزُّ بجرجِة الّتقجيِع في الّحكِخ ًلختراِصِو بسا  كاف الّتأخيُخ فيو أبمَغ، إّما الّشػُع الّثاني فيػ
 .(ٖ)يػجُب لُو كًل ُيفيُج تأخيُخه السعشى

كالّتأػخيِخ في باِب شجاعِة العخبّيِة في  فقج تحّجَث عغ الّتقجيعِ  ىػػ(ٜٙ٘)ت: جّشيٍّ  ّما ابغُ أ 
، (ٗ)اني ما يدّيُمُو اًلضصخارُ كتاِبو "الخرائز"، َكَجَعَمو قدسيغ: األّكُؿ ىػ ما يقبُمو القياُس، كالثّ 

ليا في كتاِبو  كلْع يتعّخْض لمجًلًلِت البالغّيِة لمتقجيِع كالّتأػخيِخ في ىحا الباِب، بل تعّخَض 
، فإْف كْ ع ذِ اىُ شَ فإذا عَ "  إذ قاؿ: "السحتدب" ُخ السفعػِؿ قّجمػه عمى الفاعِل، فقالػا َضَخَب َعْسخاا زيج 

 .(٘)ازداَدت عشايُتيع بو قّجمػه عمى الفعِل الّشاصِبو"

:" كأّنيع إّنسا يقّجمػَف ىػػ(ٓٛٔ)ت: ولّدابِق أنَُّو يػافُق قػَؿ سيبػيا جّشيٍّ َحُع مغ قػِؿ ابِغ ميُ  
ذىَب عبُج القاىِخ الجخجانيُّ محىَبُيسا، كلكشَّو لع يقْف ، ك (ٙ)أعشى"الّحؼ بياُنو أىعُّ ليع، كىع ببياِنو 

 .(ٚ)ذكِخ العشايِة كاألىسّيِة، بْل تداَءَؿ :" ِمْغ َأْيَغ كاَنت العشايُة؟، كِلَع كاَف أىعَّ؟" عشج

                                                           
(1)

.ُٙٓٔيْشَطُخ:  الجخجاني، عبج القاىخ،      
(2)

.ٓٔٔ، دالئل اإلعجاز     
(3)

اعخالسثل ُيْشَطُخ:    ائخ في أدب الكاتب والذ  .ٕٓٔ/ٕ، الد   
(4)

.ٕٖٛ/ُٕيْشَطُخ:      
(5)

  ٔ/ٙ٘.  
(6)

.ٖٗ/ٔ، الكتاب     
(7)

ٛٓٔ، السرجر الدابقالجخجاني، عبج القاىخ،     
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عشيسا، حيُث َأخحكا يػّضحػف مشابَع  الغيػف بعج سؤالْي الُجخجانيِّ  ُيجيُبػفَ البَ  َشَخعَ  
ـٍ ىي: دًلًلُت تقجيِع السدشِج إليو، كدًلًلُت األىس ّيِة، كأسباَب الّتقجيِع، كركدكا حجيَثيع في ثالثِة أقدا

 الفعِل. متعّمقاتِ تقجيِع السدشِج، كدًلًلُت تقجيِع 

فإّما ألّف ذكَخه أىعُّ، أك ألّف األصَل ىػ الّتقجيُع، أك لتسكيِغ  (ٔ)ّما دًلًلُت تقجيِع السدشِج إليوأ 
الخبِخ في ذىِغ الّدامِع، أك لػجػِد الّتذػيِق، أك لتعجيِل السدّخِة لمتفاؤِؿ، أك السداءِة لمتذاؤـِ، أك 

ـُ لمتخريِز، أك لمتشبيِو إليو، (ٕ)ألّنو ُيَتَمَحُذ بحكِخه أك لمتفاؤِؿ، أك ، أّما السدشُج فقالػا إّنُو يتقّج
 .(ٖ)لمتذػيِق إلى ذكِخ السدشِج إليو

الفعِل فيي إّما لتحجيِج الّرػاِب، كإّما لجعػػ اًلنفخاِد، كإّما لمتأكيِج  متعّمقاتِ ّما دًلًلُت أ 
اليجَؼ ، كإّما ألفَّ (٘)، كإّما لمتبخِؾ، كإّما لمعشايِة بالفاصمةِ (ٗ)كالّتقخيخ، كإّما لمعشايِة الّتاّمِة بالستقّجـِ 

 .(ٙ)معخفُة كقػِع الفعِل عمى َمْغ، كليَذ معخفَة الفاعلِ 

في جػانِب  حاًلِت اّلتقجيِع كالّتأخيخِ  بتػضيحِ  -كتػفيِقو هللاِ  بعػفِ -ُـّ كفي ىحه الّجراسِة سأقػ  
 . لجائدِ الّتقجيِع الػاجِب أك ا ُح حاًلتُ ػضَّ نحػيِّا كدًلليِّا،  ففي السجاِؿ الّشحػؼِّ ستُ  شعِخ ابِغ زيجكفَ 

سيتعُّ تػضيُح الّجًلًلِت الّتي يخخُج إلييا الّتقجيُع أك الّتأخيُخ، كسيكػُف الّتخكيُد كفي السجاِؿ الّجًللِي 
 عمى مػاشِغ الّتقجيِع الجائِد؛ ألّف فييا مػاشَغ الّجًللِة.

  

  

 
                                                           

،الكتابسيبػبو ،  "، أؼ أف الخبخ ىػ السدشج إليو في الجسمة اًلسسيةكالسبشى عميو مدشج إليو السبتجأ مدشج،"(:       
..ٜٗ/ٕ،شخح ابغ عقيل. كىػ الفعل في الجسمة الفعمية، يشطخ، ابغ عقيل، ،ٛٚ/ٕ(   1

 ( 

(2)
؛ كالسيجاني، ٙٚ-ٗٚ، الت مخيز في عمـػ البالغةالقدكيشي،   ٜ٘ٔ-ٜٗٔ، مفتاح العمـػكالّدكاكي،  ُيْشَطُخ:  

.ٖٖٙ/ٔ، ةالبالغة العخبي        
(3)

     فغ  ؛ كحديغ، عبج القادر، ٙٙ، والت شبييات في عمع البالغةاإلشارات ُيْشَطُخ: الجخجاني، محّسج بغ عمي،   
.ٜٓٔ-ٚٓٔ، البالغة      

(4)
ابقُيْشَطُخ: الّدكاكي،    .ٕٕٙ-ٕٕ٘، السرجر الد   

(5)
.ٕٚٔ، ةأساليب بالغي  ُيْشَطُخ: مصمػب، أحسج،     

(6)
.ٛٓٔ-ٙٓٔ، عمػـ البالغةُيْشَطُخ: السخاغي،     
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 ةأخيخ في الجسمة االسسي  قجيع والت  الت   -ؿالفرل األو  
ؿ             ةأخيخ في ركشي الجسمة اًلسسيّ قجيع كالتّ التّ  -السبحث األو 
 ةأخيخ في نػاسخ الجسمة اًلسسيّ قجيع كالتّ التّ  -انيالسبحث الث            
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ؿ  ةأخيخ في ركشي  الجسمة االسسي  قجيع والت  الت   -السبحث األو 
 كجػباا السبتجأِ  ـُ تقجّ  -الأو                     

 اكجػبا  الخبخِ  ـُ تقجّ  -ثانياا                   
 أك الخبخِ  السبتجأِ  تقجيعِ  جػازُ  -اثالثا        
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ـ   -الا أو         اوجػبا  السبتجأ   تقج 

  في الّتعخيف كالخبخُ  إذا تداكػ السبتجأُ  -أ                 

  خَ لمترجي امدتحقا  السبتجأُ  أف يكػفَ  -ب          

  ا مدتتخا  السبتجأِ  ا لزسيخِ   رافعا فعالا  الخبخُ  أف يكػفَ  -ج                

   السبتجأِ في ا محرػرا  الخبخُ  أف يكػفَ  -د                   

  لػًل  بعجَ  معخفةا  السبتجأُ  أف يكػفَ  -ق                 

 جالػاح الخبخِ  ةِ ا كىػ في قػّ متعجدا  الخبخُ  أف يكػفَ  -ك                       

 أف يكػَف السبتجُأ معخفةا كالخبُخ نكخةا  -ز
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 ة  االسسي   في ركشي الجسمة   أخيخ  والت   قجيع  : الت  ؿ  األو   السبحث         

ـ  السبتجأ  وجػباا: أو ألا     تقج 

ـٍ يقػـُ عمى الّختبِة لمجدأيغ  ةِ كالفعميِّ  ةِ تخزُع الجسمُة العخبّيُة بشػعييا اًلسسيِّ  إلى نطا
األساسييِغ ليا، حيُث إّف السبتجَأ كالخبَخ المحيغ ىسا ركشا الجسمِة اًلسسّيِة يتشاكباف في الّتقجيِع 
كالّتأخيِخ، فأحياناا يتقّجـ السبتجُأ كجػباا، كأحياناا يتقّجـ الخبُخ كجػباا، كأحياناا يكػُف تقّجـ أحِجىسا عمى 

ُخ عّسا يختمُج في ا، فتؤدؼ كلُّ صػرٍة رتبّيٍة مغ ىحه الّرػِر الّثالِث معشىا دًلليِّا يعبّ اآلخِخ جػازا 
 .نفِذ السبجعِ 

مييا تحاًلِت كجػِب تقّجـ السبتجِأ،  عخُض  -إف شاَء هللاُ -في ىحه الجدئّيِة مغ البحِث سيتعُّ  
عمى الّشحِػ  أحِجىسا عمى اآلخِخ، كذلظَ  مييا حاًلُت جػاِز تقّجـِ كتحاًلُت كجػِب تقّجـ الخبِخ، 

    :اآلتي
 ى السبتجأ  والخبخ  في الت عخيف  إذا تداو  -أ         

تتفاكُت األسساُء مغ حيُث الّتعخيُف كالّتشكيُخ، فإّما أف يكػَف اًلسُع معخفةا أك نكخةا، كإذا 
الّتعخيُف كالّتشكيُخ، فإّف الستقّجـ اجتسَع في الجسمِة اًلسسّيِة اسساف ليسا الّجرجُة نفُديا مغ حيُث 

ألّنو  ؛ا عمى " إذا كاف الخبُخ معخفةا كالسبتجِأ لع يجْد تقجيُع الخبخِ مشيسا ىػ السبتجُأ، كذلظ اعتسادا 
، كُيدَتَذفُّ مغ قػِلو (ٔ)ا يذكُل كُيْمِبُذ، إذ كلُّ كاحٍج مشيسا يجػُز أف يكػَف خبخاا كمخبخاا عشو"مسّ 

ـُ العمساِء بح ـِ الستمقيغ.اىتسا    رػِؿ الفائجِة ككصػِؿ السعشى إلى أفيا
إذف يجُب تأخيُخ الخبِخ في حاؿ الّتداكؼ في الّتعخيِف أك الّتشكيِخ، كلكّغ كجػَد قخيشٍة تعّيُغ  

يتسيُد السبتجُأ مع "، أّما القخيشُة فيي كجػُد الّتذبيِو حيُث (ٕ)ابتجائيَة أحِجىسا يشفي ذلظ الػجػبَ 
 .(ٖ)ِو السذبَو ًل السذبِو بو"الّتعخيِف بكػنِ 

                                                           
.ٕٓٔ/ٕش حػ، الطائخ في ش  الشباه و األيػشي، الدّ   (1)  

.ٜٛٔ-ٜٚٔفػائج، الػاىج وتمخيز الذ  تخميز نرارّؼ، األ: ابغ ىذاـ ُيْشَطخُ   (2)  
الإرشاد جػزّية، الابغ قّيع   (3) .ٚٚٔظ، الفي ة ابغ مال حل  إلى ظ الد   
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  :الّذاعخِ  قػؿُ  كمشو
 ]الص ػيل[ (1)األباعج   وَبشات شا    بشػىغ  أبشاء  الخ جاؿ   ،َبش ػنا َبش ػ أبشائ شا               

الخبُخ كىػ "بشػنا" عمى السبتجِأ " بشػ"، كسّػغ ذلَظ كجػُد قخيشِة الّتذبيِو إذ شّبو    حيُث تقّجـَ  
، "إذ (ٕ)كالخبُخ ىػ السذّبَو بو كإف تقّجـَ  ،خَ أبشاَء أبشاِئو بأبشاِئو، فيكػُف السذّبُو ىػ السبتجَأ كإْف تأخّ 

،  أّؼ أّف الّتذبيِو جعَل الخبَخ (ٖ)شا"السعشى أّف بشي أبشاِئشا مثُل بشيشا، ًل أّف بشيشا مثُل بشي أبشائِ 
  يتقّجـ عمى السبتجِأ َرْغَع كػِنيسا معخفتيغ، كاألحقُّ تقّجـ السبتجِأ كجػباا.

أّما إذا كاف أحُج السعخفتيغ مذتقِّا فيػ الخبُخ حيُث جاء "السذتقُّ خبخ  كإف تقّجـ نحػ   
" لّتعخيِف، كتأتي عمى الّتختيِب اسُع الجاللِة ثّع ، كالسعارُؼ ذاُتيا تختمُف في درجِة ا(ٗ)القائُع زيج 

، (٘)"ؿػ "أضسيُخ الستكمِع، ثّع ضسيُخ السخاشِب، ثّع العمُع، ثّع اسُع اإلشارِة، ثّع السػصػُؿ كالسعخُؼ ب
  .(ٙ)كيكػُف األعمى درجةا في الّتعخيِف ىػ السبتجأَ 

عخيِف ليدت مصمقةا بل تحجُدىا فإّف قاعجَة تقّجـ السبتجِأ في حاؿ التّ  ؛بشاءا عمى ما سبق 
 .ا، أك اختالِؼ درجِة الّتعخيفبعُس الّزػابط، مثل كجػِد القخيشِة، أك كػِف أحِج السعخفتيغ مذتقِّ 

ـِ، كالّتذػيُق،   كيجؿُّ الّتقجيُع أك الّتأخيُخ عمى معاٍف متعجدٍة مشيا: الّتمحُذ بحكِخ الستقّج
ـِ زكاِؿ الّذيِء مغ الخاشِخ.  كالّتعطيُع، كالّتفاؤُؿ، كالّتيّكُع كتػّىُع عج

ِؿ ابِغ في قػ  لمعجكِؿ عْشو ُمْقَتَزىكرَد تقجيُع السبتجِأ عمى أْصِل القاعجِة الّشحػّيِة اّلحؼ ًل  
  زيجكَف: 
ىا َمغ َيْدأؿ الشَّاَس عْغ حالي          ياف      فذاى ج   ]البديط[ (7)الح ي ي ْغشي َعغ الَخَبخ   َمحس  الع 

 ]البديط[

                                                           
   ديػان ولكّشي لع أعثْخ عميو في .،ك ٗٗٗ/ٔعخب، الدب ولب  لباب لداف األخدانة بغجادّؼ لمفخزدؽ في الندبو   (1)

. ٔٛٔ-ٜٕٔ/ٔسػجػدة في ال ّجاؿالبدتاني، ضسغ قافية الكـخ   حّققو الّحؼ       
.ٖٖٕ/ٔشخح ابغ عقيل، ابغ عقيل،  :ُيْشَطخُ   (2)   
.ٗٗٗ/ٔ، خدانة األدببغجادّؼ، ال  (3)  
.ٖٓ٘ مبيب،المغشي ابغ ىذاـ،   (4)  
.ٕٕٔ/ٔػافي، الش حػ ال: حدغ، عّباس، ُيْشَطخُ   (5)  
.ٖٓ٘، سرجر الدابقالابغ ىذاـ،   (6)  
.ٛ٘ٔ،  ديػانو  (7)  
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، الياء ضسيخ  مّترل  في محلِّ جخِّ مزاِؼ إليو، جأ  مخفػع  شاىج: مبت  ، كىػ مزاؼ 
ا لألصِل. خبخ  مخفػع   محُس: ، فيشا كاف التقّجـ كاجباا تبعا  ، كىػ مزاؼ 

 ابِغ زيجكَف: ككحلظ قػؿُ 

َفة         ػر ْكت  في ص  ا وَتْبي يشا َفَحْدب شا الَػْصف          إذا انَفَخْدت  وما ش    ]البديط[  (1)إيَزاحا
، كمغ (ٕ)الستقّجـتتزافُخ مع األصِل معاٍف دًللّية  أخخػ، كمغ تمَظ السعاني الّتمحُذ بحكِخ ك   

  ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف: 
 ]البديط[ (3)َفمي حَفخ  القبخ  أْو فمي حَزخ  الَكَفغ  فإْف ي ْقَجْر ف خاق َظ لي          أْنَت الحياة         

الّذاعَخ  ، كُيالَحُع أفّ السخفػُع  حلِّ رفِع مبتجٍأ ، الحياُة: خبُخه: ضسيخ  مشفرل  في مأنتَ  
ـَ الّزسيَخ الّحؼ يجؿُّ عمى السحبػبةِ   ّحكِخ حتى كإْف كاف يخذى الفخاَؽ.ألّنو يتمحُذ بحلظ ال ؛قّج

   قػُلو: -اأيزا – ي تمّحذ بيا  ابُغ زيجكفَ كمغ األبياِت اّلت 
خ ىاَتبكي ف َخاَقَظ َعيغ            ]البديط[ (4)قج َلجَّ في َىجخ ىا عغ َىجخ َؾ الَػَسغ        أنَت ناض 

، السخفػعُ  محلِّ رفِع مبتجٍأ، ناضُخ: خبُخه أنت: ضسيخ  مشفرل  مبشيّّ في  ، كىػ مزاؼ 
 كالياء ضسيخ  مّترل  في محلِّ جخِّ مزاِؼ إليو.

، فالستكمُع أثشاَء تمّحِذه بالحجيِث عغ شيٍء ما يدعى إلى (٘)الّتذػيقَ  -أحياناا–كيفيُج الّتأخيُخ  
ـِ السعخفِة عغ ذلَظ الّذيِء، كلديادِة الّتذػيِق يعسُج إلى الفرِل بيَغ السبتجِأ إلى تذػيِق الّدامِع  إلتسا

 ُذ تذّػقاا لسعخفِة الخبِخ، كمغكالخبِخ؛ كذلظ إلدراِكو أّنو كّمسا شالت السدافُة بيشيسا ازداَدت الّشف
 ذلظ قػُؿ ابِغ زيجكَف: 

ىخ  َحيًّا وَ                َيخ   ز يَشة  اآلثار  فشَيت     َحيات و  إْف  ىػَ يا َبيَجَة الج    ]البديط[ (6)والد 

                                                           
.ٗٔ،ديػانو (1)  
، ،، ك الّدكاكيّ ٘ٚ،لت مخيز في عمـػ  البالغةا: القدكيشّي، ُيْشَطخُ  (2) .ٜ٘ٔمفتاح العمـػ  
.ٕٛ،  ديػانو (3)  
.ٕٛ، يػانود (4)  
.ٕٕٔ ،مفتاح العمػـ، كاكيّ الدّ : ُيْشَطخُ   (5)  
.ٔٙٔ، ديػانو  (6)  
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، اآلثاِر:   ىػ: ضسيخ  مشفرل  مبشيّّ في محلِّ رفِع مبتجٍأ، زيشُة: خبخ  مخفػع ، كىػ مزاؼ 
مزاؼ  إليو، كُيالَحع أفَّ الّذاعَخ فرَل بيغ السبتجِأ كالخبِخ بالجسمِة الّذخشيِة ) إْف َفشَيْت حياُتو( 

 : ِغ زيجكفَ الخبِخ، كىػ ما يذابُو قػَؿ ابمبتغياا مغ ذلظ تذػيَق الّدامِع لسعخفِة 

ـ  غجا اْرتياحي      و      َغ اأَلنا  ]الػافخ[ (1)مجى اقتَخاحيعمى الد ماف   أنت  إليظ  م 

ـَ الّذاعُخ الزسيَخ "أنت" اّلحؼ في محلِّ رفِع مبتجٍأ عمى الخبِخ "مجػ"   حيُث جاَء  ،قّج
ـَ ما  مّحذَ تّ بتقجيِع الّزسيِخ ال  الخبُخ معخفاا بإضافتو إلى " اقتخاحي"، كأراَد الّذاعخُ  بحكِخ محبػبِتو فقّج

 فأّخخه، كفرل بيشيسا بذبِو الجسمِة "عمى الّدماف".  ، كشّػَؽ الّدامَع لسعخفِة الخبخِ يجؿُّ عمييا

معشى الّتعطيِع، حيُث" إّف ما ُيعشى اإلنداُف بتفخيِسو كتعطيِسو في  -أحياناا-كيؤدؼ الّتقجيُع  
 ذلَظ في شعِخ ابِغ زيجكَف:  ، كمغ(ٕ)يَسو في الّحكِخ"كالِمو يحاكُؿ تقج

شي الد ماف  وَ                ذ  يأي ػح  يَوي ْطم ع  لي الشَّيار  وَ       أنَت أ ْند     ]الػافخ[ (3)أنَت َشْسد 

 تفخيَع السخاَشبِ  "أنت" عمى الخبِخ" ُأنُذ" الّزسيخِ  السبتجأِ  مغ تقجيعِ أراَد الّذاعُخ 
 كيَف ًل يفّخُسو كيعّطُسو كىػ الّشقيُس اإليجابيُّ لمدمبيات؟! فيػ األنُذ في حاؿِ ، كتعطيَسو

ـِ. في حاؿِ  الػحذِة، كىػ الّذسُذ    الّطال

خُة عمى تحجيِج (ٗ)معشى الّتفاؤؿِ  -أحياناا -كيفيُج الّتقجيعُ   ، كتداعُج الكمسُة الستقّجمُة أك الستأخِّ
، ففي قػِؿ ابِغ زيجك    َف:السعشى الّجًلليِّ

ة               ح   ]مجدوء الكامل[  (5)َتْجخ ي إلى َغْيخ  اْنت ياءْ       ب ْذَخاَؾ ع قب ى ص 

"عقبى" ، كجاء التقجيع كاجباا؛ ألّف كالِّ مغ السبتجِأ  الخبخ"بذخػ"عمى  السبتجأَ  اعخُ ذّ ال ـَ قجّ  
كالخبِخ جاَء معّخفاا باإلضافِة، حيُث ُأضيَف السبتجُأ إلى ضسيِخ الكاِؼ، كُأضيَف الخبُخ إلى 

  "صحٍة".
                                                           

.ٖ٘،ديػانو  (1)  
.ٖٖٙ/ٔ، العخبي ةبالغة ال ،السيجانيّ  (2)  
ٕٛ،يػانود  (3)  
.ٜ٘ٔ، العمـػمفتاح ، الّدكاكيّ : ُيْشَطخُ   (4)  
.ٗٗٔ، ديػانو  (5)  
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"ُبذخػ" يحسُل معشى السدّخِة  عمى الّتفاؤِؿ؛ ألفَّ المفَع الستقّجـَ السبتجِأ عمى الخبِخ  قجيعُ دؿَّ ت 
، كالتّ  فاؤِؿ، كفي مػاشَغ أخخػ يكػُف المفُع الستأّخُخ ىػ السداعَج عمى معخفِة السعشى الّجًلليِّ

كمغ األمثمِة عمى استسجاِد السعشى الّجًللّي عغ  كدليُل الّدامِع أيَشسا ُكِجَجت، فاأللفاُظ أكعيُة الّجًللةِ 
 قػُؿ ابِغ زيجكفَ  شخيِق الّتأخيخِ 

شَ             مػع      َوَسبيل  الَيَػى َوَقْرج  الَػل ػع   ىأْنت  َمعشى الزَّ خُّ الجُّ  ]الخفيف[ (1)َوس 

ـَ الّذاعُخ الّزسيخَ   كالميَغ،  لُيطيَخ ضعَفو، ككأّنو يصمُب مغ السحبػبِة الّخحسةَ  "أنِت" قّج
"معشى الّزشى"، كلكي يؤّكَج  عمى الّزعفِ  ككي ُيذعَخىا بزعِفو أضاَؼ الخبَخ إلى لفٍع يجؿُّ 

ِة مثل "سّخ الّجمػع، قرج ضعَفو عصَف عمى الخبِخ تخاكيَب تجؿُّ كمُّيا عمى الّزعِف كقّمِة الحيم
 ، سبيل اليػػ".الػلػع

 و:قػلُ  ذلظَ  ، كمثاؿُ (ٕ)بالسخاَشب أك الّتيكعِ  يكػُف الّتأخيُخ لمتحقيخِ ك 

           :  ] الخفيف[ (3)َوْيَحَظ ال ى ػ أنَت الَعميل  قاَؿ لي اعَتلَّ َمغ َىػ يَت َحدػد     ق مت 

عمى  اعخُ الذّ  ، إذ أشمقَ عِ يكّ معشى التّ  ليفيجَ  ؛""العميلُ  "أنت" عمى الخبخِ  السبتجأِ  جاء تقجيعُ  
 أفَّ  يطغُّ  الحدػدَ  ؛ ألفَّ ة  عقميّ  ة  نفديّ  ة  ىي عمّ  اعخُ ىا الذّ تي أرادَ الّ  ةُ "العميل"، كالعمّ  حكعَ  الحدػدِ 

 يشدى محبػبَتو إذا أصابتيا عّمة .قج  اعخَ الذّ 

ا-كمغ معاني الّتقجيِع    ، كمثاؿ ذلظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:(ٗ)أك الّتصيخُّ  تعجيُل السداءةِ  -أيزا

يار ى عْ فإْف َيْكف خوا الش ْعَسى        ْسع  ت ْشَدف        َفت ْمَظ د   ]الصػيل[ (5)بَدْيف َظ قاع  َصْفَرف  الخ 

ـَ الّذاعُخ اسَع اإلشارِة اّلحؼ في محلِّ رفِع مبتجٍأ "   "، عمى الخبِخ "دياُر" تمظَ حيُث قّج
الّتقجيُع تعجيَل السداءِة عمى اآلخخيغ، كليَذ عمى الّشفِذ، ككْي يبعَج  حسلَ السزاِؼ إلى "ىع"، ك 

                                                           
.٘ٙ، ديػانو  (1)  
.ٕٜ، البالغةفي عمػـ  الت مخيز، القدكيشيّ : ُيْشَطخُ   (2)  
.ٜ٘، ديػانو  (3)  
ابق السرجر، القدكيشيّ : ُيْشَطخُ   (4) َيَخُة كالّصْػَرُة.  .ٗٚ، الد  الّتصيخ: ما يتذاءـُ بو مغ الفأِؿ الخدؼِء، كمثُميا الصِّ

، مادة "شيخ".ٕٖٗ، القامػس السحيطيشطخ: الفيخكزأبادؼ،       
.ٗٔٔ، يػانود  (5)  
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عمى البعِج، كالبعُج ىشا ليَذ  السداءَة عغ قػِمو كنفِدو استخجـ اسَع اإلشارِة اّلحؼ يجؿُّ الّذاعُخ 
 مكانياا كإّنسا بعج  عغ الخيِخ كاألماِف؛ ألّف أىَل تمَظ الّجياِر أنكخكا الفزَل.

ـِ زكاؿِ ك                 ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:     ، كمغ(ٔ)الّذيءِ  يحسُل الّتقجيُع معشى تػّىِع عج

ْعج  َقْج َغسَّ مغ أْجفاف  َواشيشا       والَػْصل  ثال ث شاَكأن َشا َلع َنب ْت             ]البديط[ (2)والدَّ

، نا: ضسيخ  مّترل    مبشيّّ في الػصل: مبتجأ  مخفػع ، ثالث: خبخ  مخفػع ، كىػ مزاؼ 
ـَ الّذاعُخ السبتجَأ "الػصل" محلِّ جخِّ مزاٍؼ إليو، ف تػّىساا مشو أّف ذلظ الػصَل لغ يشقصَع، كلكّغ قّج

 الطخكَؼ كانت أقػػ مغ الّذاعِخ كمحبػبِتو، َفَقّصَعت حباَؿ كصاِليسا.

أّف الّتقجيَع أك الّتأخيَخ كإف جاَء عمى أصِل القاعجِة الّشحػّيِة إًّل أّنو يحسُل  نخمُز إلى 
 خِة، كىحا ما ضيخَ لكمسِة الستقّجمِة أك الكمسِة الستأخّ دًلًلٍت بالغّيةا يسكُغ الّتػّصُل إلييا بالّشطِخ إلى ا

 الّدابقِة. لشا في أشعاِر ابِغ زيجكفَ 

ا لمت رجيخ  أف ي -ب   كػَف السبتجأ  مدتحقا
ـِ، ،كالّذخطِ  ،الّتعجبِ  :مثل غػّيِة،المّ  مغ األساليبِ  مجسػعة   الّمغةِ يػجُج في    كاًلستفيا

 .كالّذخطُ  لو أدكاُتو ككحلظ اًلستفياـُ  محجدٍة، فالّتعجبُ  كمساتٍ كتعتسُج ىحه األساليُب عمى 
   
، كتكػُف أحَج ركشي الجسمِة، فإذا جاَءْت في غػيُة  في الجسِل اًلسسّيةِ تقُع تمظ األدكاُت المّ  

 يا أّنيا مغفي تقّجمِ  ، كالعّمةُ (ٖ)الّرجارِة، كعميو يجُب تأّخُخ الخبخِ  فإفَّ ليا حقَّ  ؛محلِّ رفعِ السبتجأِ 
ـِ أْف يتقّجـ أّكُلو ما يجؿُّ عميو كحخِؼ الّذخطِ  ـِ، ك القياُس في كلِّ باٍب مغ أبػاِب الكال ـِ الكال  ،أقدا

عشو  جكا تبييَغ القدِع السقرػِد بالّتعبيخِ َر ألّنيع قَ ؛ كالّتسشي، كإّنسا كاف ذلظ ،كالّشفي ،كاًلستفياـِ 
لػ كاف مؤّخخاا لجّػَز الّدامُع عشج أّكِؿ  لسا عجاه ألّنوَغ فيُسو األمِخ ِليتفخّ  ليعمَسو الّدامُع مغ أّكؿِ 

ـِ فيبقى في حَ  ـِ الكال   .(ٗ)خٍة كاشتغاؿ خاشخٍ يْ كمسٍة أْف تكػَف مغ كلِّ كاحٍج مغ أقدا

                                                           
.ٜ٘ٔ، العمـػمفتاح ، الّدكاكيّ : ُيْشَطخُ   (1)  
.٘ٔ، ديػانو  (2)  
        ، الت حييل والت كسيل،حياف األنجلديّ  أبػ ؛ٖٖٚ/1الدجاجي، شخح جسلكابغ عرفػر اإلشبيمّي،  :ُيْشَطخُ  (3)
. ٕ٘ٔ/ٔ،ىسع اليػامعالّديػشّي،  ؛ٖٕٛ/ٔ، شخحو كابغ عقيل، ؛ ٕٖٗ/ٖ   
ل، اليزاح في شخح اإلحاجب، ال: ابغ ُيْشَطخُ   (4) .ٕٜٔ/ٔسفر   
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  و:قػلُ  زيجكفَ  ابغِ  في شعخِ  -اّلحؼ لو حقُّ الّرجارِة في الكالـِ  – اًلستفياـِ  أمثمةِ كمغ  

ىخ   عَ ا مَ نا دْ ح      ع  ي  اح  يشا بانتدَ د  ب  مْ الس   غ  م  بْ م   غْ مَ               ]البديط[ (1)ايشَ بم  مى وي  بْ ال يَ  الج 

 "َمغ" اًلستفياـِ  تقّجـ اسعُ ه، ف: خبخُ غُ مِ بْ ، مُ مبتجأٍ  في محلِّ رفعِ  عمى الّدكػفِ  مبشيّّ  استفياـٍ  : اسعُ غْ مَ 
و دّؿ عمى  أنّ ًلّ إ و عمى األصلِ مجيئِ  غعَ ، كرَ (ٕ)عشو لمعجكؿِ  ُمْقَتَزىحؼ ًل الّ  عمى األصلِ  كجػباا

 ؛ ألّنوُ و في البحثِ ، كاستججائِ وُ رسالتَ  غُ يبمّ  عغ رسػؿٍ  و الحثيثِ ، كبحثِ فييا الّذاعخُ  الّتي كقعَ  خةِ يْ الحَ 
 .(ٖ)"ةِ السدخّ  "تعجيلُ  الّتقجيعِ  ذلظ ، كمغ دكاعيبالّدخكرِ  و سيذعخُ رسالتَ  غُ يبمّ  مغْ  ججَ كَ  إفْ 

 :ابِغ زيجكفَ  قػؿُ  و الحثيثِ كبحثِ  ،الّذاعخِ  خةِ يْ عمى حَ  -اأيزا -ا يجّؿ كمسّ       

 ]البديط[ (4)حي اعتجالال   غَ ْر والغ   غ  دْ صمع الح  ال    في مَ س  حي كَ ال   جرَ ي البَ ش  ع غ  م  بْ م   غْ مَ          

 غ " لمجًللةِ بمِ و:"مُ كىػ قػلُ  "مغ" عمى الخبخِ   السبتجأَ  ـَ قجّ  أّف الذاعخَ  الّدابقِ  تِ كُيمَحُع في البي     
 .ما آَؿ إليو َبْعَج ُبْعِجه عشيعكاأَلحّبَة أخباَره ك  ِتو، كبحِثو عّسغ يبّمُغ البجرَ عمى َحْيخ 

ـٍ آخخَ  خةِ يْ الحَ  كمغ مػاشغِ   :وقػلُ  باستفيا

 ] الص ػيل[ (5)ل  فْ الحَ  ة  شَ د  لأ عج  بَ  شيلتَ أال      إذا سى بو الع  َض خْ تَ  شظَ عَ  اب  ػَ جَ  غَ يْ أَ وَ       

                                                                                                                                                                  :وقػلُ  وو الّزّسة. كمشرفعِ  كعالمةُ  مخفػع   ، جػاب: خبخ  مبتجأٍ  في محلِّ رفعِ  ضخُؼ مكاٍف في : غَ يْ أَ 

ـ  جي       ج  يَ  ألْت مَ  وقجْ  دياف  ش  ب   فَ يْ كَ وَ            ]الص ػيل[ (6)؟خ  فْ ىا الػَ خ  دَ يْ أَ  شظَ م   اد  أيَ  دا

متعّمقاف  كمجخكر   ، بشدياف، جارّّ مبتجأٍ  في محلِّ رفعِ  الفتحِ  عمىِ  مبشيّّ  استفياـٍ  : اسعُ فَ يْ كَ 
 عُ كىػ تػىّ  معشى مغ معاني الّتقجيعِ  البيتُ  أفادَ  حيثُ ، خبخٍ  في محلِّ رفعِ  بسححكٍؼ تقجيخه "مدتقخ"

                                                           
 السحكع، . الُسْمبديغ: الَمبذ: اختالط األمخ، ُيْشَطُخ: ابغ سيجة،ٕٓٗ، ٛٗٔ، ٗٚيشطخ مثمو:  .ٔٔ ،ديػانو  (1)

، مادة "لبذ"، كالُسْمِبذ: اسع فاعل مغ الفعل َأْلَبَذ: أؼ اّلحؼ َيْخِمُط األمػَر.   ٔٔ٘/ٛ                            
.ٔٓٔ، البالغةعمػـ ، سخاغيّ لا ؛ٗٚ، البالغةفي عمػـ  الت مخيز، القدكيشيّ : ُيْشَطخُ  (2)  
.ٖٖٙ/ٔ، العخبي ة البالغة، السيجانيّ   (3)  
.ٗٚديػانو،    (4)  
.٘ٚٔو، يػاند  (5)  
.ٜٔٔو، يػاند  (6)  
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أغجَؽ عمى ابِغ زيجكَف في حياِتو العصايا السادّيَة قْج  -السعتزج باهللِ  -؛ ألّف السخثيَّ (ٔ)الّدكاؿ عجـِ 
ا، كسفيخاا، كبدبِب ىحه العصايا يطغُّ ابُغ زيجكَف أّنو  مغ أمػاٍؿ، كاًلجتساعّيَة إذ جعَمو كزيخاا، كجميدا

 لغ يشدى السعتزجَ 

يا، بحدختِ  السسدكجةِ  فذِ الشّ  خةِ يْ عمى حَ  لَ ليجلّ  ؛اًلستفياـِ  اسعَ  الّذاعخُ  أخخػ قّجـَ  كفي مػاشغَ  
 :ابغ زيجكفَ  كمثاؿ ذلظ قػؿُ 

 ]الكامل[ اؿ  ػفَ ػػػػػا األغْ ػػيػاع  ػػػأنْ  و  ػػػػب   ْت ػػػسَ ػػػس  و       حي     ال   ع  مَ العَ  ى ػ ىَ  جْ قَ فَ  ؟مػـ لمع   غْ مَ         

 اؿ  ػػػا إشكَ ػػيَ ػػل ة  ػػػػسَ ػػ  مػػطْ ػػم   زاح  ػػػػإي            و  ػػائ  ػػشَ ػػفي أثْ  دُّ ػػع  يَ  ؟زاء  ػػلمقَ  غْ ػػػمَ         

 (2)اؿ  سال الحاني وضاعَ  ب  األَ  ظَ مَ ىَ       زاؤه      ت أرْ ػػػعَ ابَ تَ تَ   ؟ع ػػػيػػتلميَ  غْ ػػػػمَ          

ـِ "مغ" اّلحؼ في محلِّ رفِع مبتجٍأ، عمى أشباِه الجسِل الستعّمقِة         ـَ الّذاعُخ اسَع اًلستفيا قّج
 يخةُ ، فالحَ الّذاعخِ  تي في نفذِ الّ  دخةِ كالحَ  خةِ يْ معشى الحَ  باألخباِر السححكفِة، كحّسَل تقجيِع السبتجأِ 

تي الّ  األشياءِ  بفقجافِ  الّذاعخِ  لعِ أمغ  جة  فسدتس ، أّما الحدخةُ اًلستفياـِ  اسعِ  مغ تقجيعِ  مدتسجة  
 يا الّرحيحِ في نرابِ  الحقػؽِ  ا عمى كضعِ ا قادرا ا، كقاضيا ا قجيخا ، حيُث فقج عالسا ىا السجتسعُ سيفقجُ 

 ىحهِ  كفقجافُ  كىػ السعتزُج بُغ عّباٍد، ،عمى اليتيعِ  اا حانيا ، كأبا مةا ذكِ مُ  دةا بِ مْ ػػ مُ عميسا كانت الجّ 
 .كبيخةا  حدخاتٍ  فَذ الشّ  يحّسلُ  كاحجٍ  شخزٍ  بفقجافِ  األشياءِ 

 لشا ذلظ ، كيطيخُ ة"" كع الخبخيّ  السبتجأُ  ، كذلظ إذا كافَ "الّتكثيخِ "عمى  السبتجأِ  تقجيعُ  يجؿُّ ك 
 ابِغ زيجكَف:  في قػؿِ 

يارَ  ـَ ػْ بيا       يَ  تَ سْ م  يشي عَ في عَ  ظَ لَ  ة  خَ طْ نَ  عْ كَ   البديط[]  (3)ذابا قجْ  بَ مْ القَ  أفَّ  ة  الد 

إليو  ، نطخة: مزاؼ  ، كىػ مزاؼ  مبتجأٍ  في محلِّ رفعِ  عمى الّدكػفِ  ة  مبشيّ  ة  كع: خبخيّ 
 .خبخٍ  في محلِّ رفعِ  كمجخكرّّ  ، لظ: جارّّ جّخه الكدخةُ  كعالمةُ  مجخكر  

 

                                                           
.ٜ٘ٔ، العمـػ، مفتاح الّدكاكيّ : ُيْشَطخُ   (1)  

.ٕٕٓديػانو،   (2)  
.ٔٛ، ديػانو  (3)  
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 :حجيُثو عِغ الّربِخ الحؼ يكػُف رغَع الّزعفِ  الّتكثيخَ  ا أفادَ كمسّ 

 ]الػافخ[ (1)بار  ص  عغ اْص  كػف  يَ  خ  بْ َص  عْ كَ وَ       ػر  ب  َص  ج  مْ شي جَ أن   ظَ ابَ رَ وَ 

 إليو مجخكر   ، صبخ: مزاؼ  مبتجأٍ  في محلِّ رفعِ  عمى الّدكػفِ  ّية  مبش يخّية  تكث كع: خبخية  
 مدتتخ   و ضسيخ  و الّزّسة، كاسسُ رفعِ  كعالمةِ  مخفػع   مزارع   ، يكػف: فعل  ه الكدخةُ جخِّ  كعالمةُ 

 .خبخٍ  في محلِّ رفعِ  ةُ الفعميّ  ه ىػ، كالجسمةُ تقجيخ  

ا- الّتقجيعُ  يجؿُّ ك   :ومثل قػلِ  ،ةُ الّتعجبيّ  "ما" ، كذلظ إذا كاف الستقّجـُ (ٕ)بِ عمى الّتعجّ  -أيزا
 ]الكامل[ (3)اؿ  تَ خْ يا تَ ش  دْ في ح   ب و   تيَ ش  غَ      ع  ػدَّ م   الؼَ نيا! خ  الجُّ  حَ بَ قْ ما أَ     

 مدتتخ   ضسيخ   ، كالفاعلُ ماضٍ  : فعل  ، أقبحَ مبتجأٍ  في محلِّ رفعِ  عمى الّدكػفِ  ة  مبشيّ  ة  تامّ  ما: نكخة  
 .خبخِ ال في محلِّ رفعِ   ه ىػ، كالجسمةُ ا تقجيخُ كجػبا 

 أف يكػَف الخبخ  فعالا رافعاا لزسيخ  السبتجأ  مدتتخاا -ج 

ـِ، كالسعمػماُت تختمُف نػعاا كمزسػناا، كعميو فإفَّ الخبَخ يأتي    الخبُخ ضخب  مغ اإلعال
ـٍ مختمفٍة: مفخٍد كجسمٍة كشبِو جسمةٍ    .(ٗ)عمى أقدا

، كإذا جاء الخبُخ جسمةا فعميةا ككاف فاعُميا اّلحؼ سمُة في العخبّيِة إّما اسسّية  أك فعمّية  كالج   
" ـَ  ـَ ؛ كذلظ ألّف تقجُّ (٘)فإّف الخبَخ يتأخخُّ كجػباا ؛يعػُد عمى السبتجِأ ضسيخاا مدتتخاا، نحػ "زيج  قا

يشقُل الجسمَة مغ اًلسسّيِة  ـَ ، كألّنو إذا تقجَّ (ٙ)الخبِخ في ىحه الحالِة يؤدؼ إلى التباِس السبتجِأ بالفاعلِ 
 .(ٚ)إلى الفعمّيِة مغ باِب الفعِل كالفاعلِ 

                                                           
.ٕٚٚ، ديػانو  (1)  
.ٕ٘ٔ/ٕ، ائخالد  سثل الثيخ، األ: ابغ ُيْشَطخُ   (2)  
.ٕٔٓ، ديػانو  (3)  
.ٕٖٔ/ٔ، اليػامعىسع  ،الّديػشيّ : ُيْشَطخُ   (4)  
.ٔ٘،عمى األلفي ة السكػدي  شخح  ؛السكػدؼّ ،ك ٖٕٗ/ٔشخحو،: ابغ عقيل، ُيْشَطخُ  (5)  
الظإرشاد ، الجػزّيةع : ابغ قيّ ُيْشَطخُ   (6)     أوضح ،األنرارؼّ ابغ ىذاـ ؛ ك ٚٚٔ/ٔ، مالظفي ة ابغ لأ حل   إلى الد 

.ٖٖٓ/ٔ، ىسع اليػامع، كالّديػشيّ ؛ ٕٛٓ/ٔ، السدالظ       
ابق السرجر: ابغ عقيل، ُيْشَطخُ  (7) .ٖٕٗ/ٔ، الد   
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ا لزسيٍخ مدتتٍخ يعػُد عمى  أمثمةِ كمغ  تقجيِع السبتجِأ عمى الخبِخ لكػِف الخبِخ فعالا رافعا
 :جغِ و في الدّ و عغ نفدِ بِغ زيجكَف حجيثُ السبتجِأ في شعِخ ا

ـ  في الَجْفغ   َبقاء  و          يع       َيْثشي الح دا ْشو  َبْعَج الَسَزاء  والت ْرس   ]الخفيف[ (1)م 

ـَ الّذاعُخ السبتجَأ "   " عمى جسمِة الخبِخ "يثشي" ؛ألفَّ في كمسِة "بقاء" دًللةا عمى بقاءُ حيُث قّج
اّلتي ُتعّبُخ عغ كجػِده في الّدجِغ، كألفَّ ذلظ اًلستسخاَر كالبقاَء يزعُف الّذاعَخ كسا  اًلستسخايةِ 

يزعُف الغسُج الّديَف إذا بقَي الّديُف فيو، ككأّنو أراَد مغ ىحا الّتذبيِو شمَب الّخحسِة الّدخيعِة 
 .كاإلفخاِج عشو

 :ابِغ زيجكفَ  قػؿُ  عمى السبتجأِ  ا يعػدُ ا مدتتخا ضسيخا   رفعَ فعالا  ولكػنِ  الخبخِ  مغ تأخيخِ ك   

ْشَتَطع                ْمظ  الشَّْجع  م  ْرَت َوس  ئَت ز   ]البديط[ (2)في َثػب  مَغ الَغَبر   واأل ْفق  َيختاؿ  َلػ ش 

 األفق: مبتجأ  مخفػع ، كجسمُة "يختاُؿ" في محلِّ رفِع الخبٍخ.

يفيُج لمعجكِؿ عشو، كلكّشو  ُمْقَتَزىجاء الّتقجيُع في البيَتيِغ الّدابَقيِغ عمى األصِل اّلحؼ ًل 
 :، كمثاُؿ ذلَظ قػُلو(ٖ)أحياناا معشى العسػـِ 

جر  أْف ضاقا ج  ك لٌّ َييي  ق شا      إَليظ  لع َيعج  َعْشيا الر  كَخى َتَذػ   ]البديط[ (4)لشا ذ 

"كّل" عمى َفْيِع دًللِة العسػـِ، كسا يفيُج تقخيَخ الحكِع في ذىِغ  إذ يداعُج تقجيُع السبتجأِ  
الجسمِة الفعمّيِة اّلتي في محلِّ رفِع خبٍخ"  ، كالّتكخاُر حاصل  مغ(٘)الّدامِع كتػكيِجه بدبِب تكخاِره

ا عمى السبتجأ الدّ يييج"، حيَث جاَء الفاعُل   ابق "كّل".ُمزسخاا مدتتخاا عائجا

 

                                                           
.ٕٖٔ، ديػانو  (1)  
.ٓٛ، ويػاند  (2)  
.ٗٛ، البالغةفي عمػـ  الت مخيز، القدكيشيّ : ُيْشَطخُ   (3)  
ٕ٘، ديػانو  (4)  
.ٖٗ، الت شبيياتو  اإلشارات، محّسج بغ عميّ ، الجخجانيّ : ُيْشَطخُ   (5)  
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فإّف تقجيَع السبتجِأ  ،عمى الستكمِع "أنا"، كالخبُخ جسمةا فعميِّةا  أّما إذا كاف السبتجُأ ضسيخاا يجؿُّ 
، كمثُل ذلظ قػُؿ (ٔ)يفيُج اّدعاَء اًلنفخاِد كإزالَة اًلشتباِه، كالّخدَّ عمى مغ يدعُع غيَخ ما يقػُؿ الستكمعُ 

 ابِغ زيجكَف:

ػأي َيا ذا الَػز يخ  ىا          يا لمَحم يع      أَنا َأْشك   ]الخفيف[ (2)َوالَعَرا َبجء  َقْخع 

تي في الّ  ةِ الفعميّ  ، عمى الجسمةِ مبتجأٍ  رفعِ  حؼ في محلِّ "أنا" الّ  الزسيخَ  اعخُ الذّ  ـَ قجّ  حيثُ 
اّلحؼ يذكػ؛ بدبب ما  ، ككأنَّو أراَد أْف يػصَل لمػزيِخ السخاَشِب أّنو كحَجه"أشكػ" خبخٍ  رفعِ  محلِّ 

 كقَع عميو مغ ضمٍع، في حيغ أفَّ اآلخخيَغ يشعسػف بعجِؿ الػزيِخ في تعامِمِو معيع.

ا-كُيعجُّ الّتخريُز   ، كمغ ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف: (ٖ)مغ دكاعي الّتقجيعِ  -أيزا

 ] السجتث[ (4)أن ي     َأْصَبْحت  ف يظ  ل َسا بي هللا  َيْعَمع                

ـَ السبتجَأ "هللا" عمى الجسمِة الفعمّيِة اّلتي في محلِّ رفِع خبٍخ "يعمع"، ك  "هللا "  خزَّ حيُث قّج
بالّحكِخ ألّنو عالُع كلِّ شيٍء قبَل حجكِثو، كأثشاَءه كبعَجه، كليػحَي لمستمقي أّف محبػبَتو تتجاىُمو 

  .تجاىالا يكاُد يػصُميا إلى الّشدياِف الّتاـِ 

 

 

 

 

 

  

                                                           
.ٕٛٔ، اإلعجاز دالئل، القاىخ، عبج الجخجانيّ : ُيْشَطخُ   (1)  
.ٕٖٔ، ديػانو  (2)  
.ٔٓٔ، البالغةعمػـ ، السخاغيّ : ُيْشَطخُ   (3)  
٘٘، ديػانو  (4)  
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  كػف الخبخ  محرػراا  في السبتجأ  أف ي -د
ؼ يريُب فيَع الستمقي، فيعسُج إلى أسمػِب الحرِخ، لستكمُع إلى تحجيِج الّذتاِت اّلحيمجُأ ا  

كإذا َعِسَج الستكمُع إلى ىحا األسمػِب فال بجَّ أف يؤخخَّ السحرػَر، ككأّنو يخيُج أْف يػحَي لمستمقي أّنو 
  بعج ىحا الخبِخ.ًل يػجج كالـ ، كًل يػجج خبخ  

ا لسبتجِأ يعصي الحرُخ فائجَة بياِف انحراِر الخبِخ، ف  تتعجُد أخباُره  يػ يحجُد خبخاا كاحجا
ـِ "إّنسا"كي ، كفي الحرِخ يجُب ، كذلَظ إذا ُسبَقت "إًّل" بشفيٍّ أك َنْييٍّ (ٔ)إًّل""ككػُف الّتحجيُج باستخجا

ا؛ ألفَّ السقرػَر عميو بػػ "إّنسا" ىػ السؤّخُخ، كمع إًّل أْف يتأخخَّ السحرػُر سػاء  أكاف مبتجأا أـ خبخا 
ـ الخبُخ ًلنعكذ السعشى، كأصبَح السبتجُأ محرػراا(ٕ)ما بعجىا  .(ٖ)، كذلظ ألّنو لػ ُقجِّ

 كمغ األمثمِة عمى الحرِخ بػػػػ "ما كإًّل" في شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو: 

قاؿ  أْصَبَح َشيَّو        َنْر  َجْفغ  إال  ال أْنتَ ما              باب  ص   ] الكامل[ (4)ل  َعَمْيو  م غ الذَّ

: الخبُخ، حيُث أنت: ضسيخ  مشفرل  مبشيّّ عمى الفتِح في مح  تقّجـَ لِّ رفِع مبتجٍأ، الجفغ 
السبتجِأ "الجفُغ" في  خبخِ حرُخ ال، كىي  السبتجُأ كجػباا كذلظ عمى أصِل القاعجِة المغػّيِة الّشحػّيةِ 

 ."أنت"َ 

كمغ السػاشِغ اّلتي استخجـَ فييا ابُغ زيجكَف الحرَخ في حجيِثو عغ الفخاِؽ بيَشو كبيَغ  
 محبػبِتو:

يَبا َلْع َيْذح  َفاه  ب و  الغ َخاب  َلْػال أنَّو       الَبْيغ  إال   الَيْجخ  ما       ]الكامل[  (5)َنع 

كاف الغخَض مغ خ  مخفػع  كعالمُة رفِعو الّزّسة، حيُث : خب، كالَبْيغُ جأ  مخفػع  اليجخ: مبت
جَخ الحرِخ أْف يػّضَح الّذاعُخ الحالَة الّشفدّيَة اّلتي يعاني مشيا، ككأفَّ تخكيَده كمَّو انحرَخ في الي

 الحؼ َرَمْتُو بِو محبػبُتو. 
                                                           

.ٕٛ/ٔ، الش اضعشخح ابغ ، الّشاضع: ابغ ُيْشَطخُ   (1)  
 ،كاأللػسيّ ؛ ٖٜٔ/ٔشخح ابغ شػلػف، ابغ شػلػف، ك ؛ ٖٓٗ/ٖ،الت كسيلو  الت حييل، األنجلديّ : أبػ حّياف ُيْشَطخُ   (2)

الظدليل ، هللافػزاف، عبج الك ؛ الش حػفي عمع  القصخحاشية شخح       .ٕٛٔ، مالظفي ة ابغ لأ إلى الد   
.ٖٗٗ/ٔباف، الر  حاشية باف، ّر لا: ُيْشَطخُ   (3)  
.ٕٔٓ، ديػانو  (4)  
.ٜٖٔ، ويػاند  (5)  
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 :-اأيزا – كقػُلو

ف           َتَػىُّع  بالخ اح  إال   َوَلعيوما          ]الصػيل[    (1)لَطمع  ب و  كالخ اح  لػ  ي تَخش 

ـَ الّذاعُخ السبتجَأ "كلع"؛  ليعّبَخ عغ حالِة الميفِة اّلتي كضعتو فييا جساُؿ أسشاِنيا، حيُث قّج
كاّلتي جعمَتو يتػىُع كلَّ خسٍخ تمَظ األسشاَف ،كيبحُث في الخسِخ عشيا بػلٍع كشػٍؽ، كأّخَخ الخبَخ 

 "تػّىع "؛ ألفَّ الكسمَة تحسُل دًلًلِت الّزياِع، كبالّتالي الّزعِف.

الّشحػّيِة، كلكغَّ إذف تأخيُخ الخبِخ في حاؿ حرِخ السبتجِأ بو كاجب  تابع  ألصِل القاعجِة 
 :، كذلظ مثُل قػُلو(ٕ)تذػيِق الّدامِع لمخبِخ كي يتسّكَغ في ذىِشوِ  :يحسُل معانَي أخخػ مثل الّتأخيخَ 

حػَػاب   الَبْجر  ما                   ] السجتث[َشفَّ َسَشاه        َعمى َرقيق  الد 

ػػػػػظإال                   ػػػػا       أَضاء َتػْحػػَت الش  َقاب   كػػَػَػْجػػػي   (3)لػػػػس 

ـَ الّذاعُخ السبتجَأ "البجر"، حيثُ   كي يجعَل الّدامَع مشتطخاا  "كػجيظ" الخبخَ كَأّخَخ  قّج
متذّػقاا إليو، كجعَل بيَشو كبيَغ السبتجِأ فاصالا شػيالا يصػُؿ ِبِو كقُت اًلنتطاِر كيدداُد اًلشتياُؽ 

 لسعخفِة الُحْكِع اّلحؼ سيصمُقو عمى البجِر، فكاف الحكُع أّنو كػجِو محبػبِتِو.

ّدامِع، كذلظ إذا كاف الخبُخ جسمةا فعمّيةا؛ تأكيَج السعشى في ذىِغ ال -أحياناا-كيفيج الّتأخيُخ   
 :، كمثاؿ ذلظ قػُلو(ٗ)ألّف تأخيَخ الفعِل يػقُعو في نفِذ الّدامعِ 

يَغ إال        َرد يوَما          يت  َعمى الَػاش  يت   َرض   ]الػافخ[ (5)ب َجْػر  مال َكتي َرض 

ـَ الّذاعُخ السبتجَأ "رد"، كأّخَخ جسمَة الخبِخ  ، كأّكَجُه بثالِث الخبخَ  "رضيت"؛ ليؤّكجَ حيُث قّج
، األكلى: َجْعُل الخبِخ جسمةا فعمّيةا متأّخخةا، كالّثانيُة: ىي تكخاُر الجسمِة الفعمّيِة مخةا أخخػ، شخؽٍ 

ء  بقبػٍؿ لحكٍع مصمٍق لسحبػبِتو، كالثالثُة :مجيُئُو بالخبِخ عمى صيغِة كفي ىحا الّتكخاِر إيحا
 الساضي.

                                                           
.ٓٔٔ، وديػان  (1)  
.ٓٗ، الت شبيياتو  اإلشارات، محّسج بغ عمي، جخجانيّ ال: ُيْشَطخُ   (2)  
.٘٘، ديػانو  (3)  
.ٜٕٔ-ٕٛٔ، اإلعجاز دالئل، القاىخ، عبج جخجانيّ ال: ُيْشَطخُ   (4)  
.ٜ٘، ديػانو  (5)  
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ـِ األسمػِب الّثاني مغ الَحرِخ، كىػ استخجاَعسج ابُغ زيك  إّنسا"، كذلظ "ـُ جكَف إلى استخجا
 :في قػِلو

مل[ (1)اْخت الس   الَعْير  َواغَتش ع َصْفَػ الم َيالي          إنََّسا              ]مجدوء الخ 

السبتجُأ كجػباا تبعاا ألصِل القاعجِة  تقّجـبخ  مخفػع ،مبتجأ  مخفػع ، اختالس: خالعيُر:
الّدعيجِة مغ  ، كذلظ ليحَث الستمقَي عمى اًلستستاِع بحياِتو، كيدتخخَج زبجَة المحطاتِ الّشحػّيةِ 
  الميالي.

 :"، كيطيُخ ذلظ في قػِلوالّتعطيعِ " عمى يأتي الّتقجيُع كالّتأخيُخ داًلِّ ك 

 ]الصػيل[  (2)ليحي الم يالي الغ خُّ َوْىَي ث ياب          الب ذ   أْنتَ فأْبل  َوَأْخم ْق إن سا            

 أنت: ضسيخ  مشفرل  مبشيّّ عمى الفتِح في محلِّ رفِع مبتجٍأ، ًلبذ: خبخ  مخفػع .

ـَ الّذاعُخ مسجكَحو كي يعّطَسُو، كيجؿُّ عمى ذلظ معشى البيِت إذ جعَمو يتحّكُع بالميالي  قّج
 بثياِبو.كسا يتحّكُع اإلنداُف 

ا -كيعجُّ الّتمّحذُ  ـُ يجؿُّ عمى السحبػِب، (ٖ)مغ دكاعي الّتقجيعِ  -أيزا ، كًل سّيسا إذا كاَف الستقّج
 قػِلو: في ذلظ كيطيخُ 

م ػب            َنديع   أْنتَ إن سا  ػاه  الق  مل[ (4)َتػَتػػَمق   ]مجدوء الخ 

ـَ  أنت: ضسيخ  مشفرل  مبشيّّ عمى الفتِح في محلِّ رفعِ مبتجٍأ، نديع: خبخ  مخفػع ، حيث قّج
الّذاعُخ السبتجَأ "أنت" اّلحؼ يخاشُب بو مسجكَحو؛ لكي يػحَي لمدامِع أّنُو يتمحُذ بحكِخه، كلكي يدتسَخ 

 الّتمحُذ جعَل الخبَخ "نديع" مغ األشياِء اّلتي َتبعُث الّمّحَة كالّدخكَر في الّشفِذ.

                                                           
.ٜٛ، ديػانو  (1)  
،         الفخاىيجؼ :ُيْشَطخُ ػب: "َيخُمق ُخُمػقةا أؼ بمى"، الثّ "خمق"، خمق  فعلِ الغ مِ  خ  مْ : أَ قْ مِ خْ . أَ ٕٚٔ، ويػاند  (2)

      :ُيْشَطخُ ػب يبمى بمىا كَبالء، الثّ فعل "بمي"، أؼ بمي لا: فعل أمخ مغ لِ بْ أّ ، مادة "خمق" .ٜٖٗ/ ٔ ،عيغال     
متخادفتاف.كمستاف الك ، مادة "بمَي". ٕٗٙٔ، سحيطال قامػسالفيخكزأبادؼ، ال        

.ٖٖٙ/ٔ، العخبي ة البالغة، السيجانيّ : ُيْشَطخُ   (3)  
.ٓٚ، ديػانو  (4)  
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 :، كمغ ذلظ قػِلو(ٔ)الّتذػيقَ  -أحياناا-أّما الّتأخيُخ فيفيُج 

ػد  م َعش ى          أْنت  إن سا               ]الخفيف[ (2)َيْدَتقيع  َبعَج الخ جػع   َكْػَكب  َوالَحد 

 َأْنِت: ضسيخ  مشفرل  مبشيّّ عمى الكدخ في محلِّ رفِع مبتجٍأ، كػكب: خبخ  مخفػع .

بجسمِة الحاِؿ "الحدػُد ُمَعشَّى"؛ أّخَخ الّذاعُخ الخبَخ "كػكب"، كفرَل بيَشو كبيَغ السبتجِأ 
ـِ مباًلِة  ليديَج شػَؽ الّدامِع لسعخفِة الخبِخ، كسا أفَّ حجيَثو في جسمِة الحاِؿ عغ الحدػِد أكحى بعج

ِب كلْغ يسحَػ نػَره غباُر الّذاعِخ حياؿ مسارساِت الحدػِد، ككأّنُو يقػُؿ: إّف الحبَّ كاضح  كالكػك
ـُ الّذاعِخ جسمةَ حدػٍد، كَدَعَع ىحا السعشى ا  ْت أفادَ  ، حيثُ نعتٍ  رفعِ  تي في محلِّ "يدتقيع" الّ  ستخجا

عمى  اعخُ الذّ  قصعَ  ، كفي ىحا اإليحاءِ كالقصيعةِ  بعج الغيابِ  كالػصاؿِ  الحبِّ  استقامةَ  الجسمةُ 
 .هِ حقجِ  بِ اأبػ  كلَّ  الحدػدِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.ٙٓٔ، البالغة عمـػ، السخاغيّ : ُيْشَطخُ   (1)  
.٘ٙ، ديػانو  (2)  
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 وقػع  السبتجأ  معخفةا بعج "لػال"  -ىػػ

كذلظ إذا دخمت عمى جسمتيغ اسسّيٍة  ،(ٔ)امتشاَع حرػِؿ الّثاني لػجػِد األّكؿتخبُط لػًل  
، كيكػُف الخبُخ بعجىا (ٖ)كإذا كاف السبتجُأ بعجىا معخفةا فإّف الّشيَة تكػُف عمى تأخيِخ الخبخِ ، (ٕ)ففعمّيةٍ 

  .(ٗ)مححكفاا كجػباا

 :"لػًل" في شعِخه كمغ األمثمِة عمى السبتجِأ السعخفِة بعجَ  

ظَ َوَلْػال             ة  َأْو َمَخْض  اخت َراص  حَّ  ] الستقارب[ (5)َلْع أْلَتف ت     لحاَليَظ م ْغ ص 

، كالكاُؼ ضسيخ  مّترل  في محلِّ جخِّ مزاؼا  اختراُص: مبتجأ  مخفػع ، كىػ مزاؼ 
إليو، كالخبُخ مححكؼ  كجػباا، كفي حاِؿ ححِؼ الخبِخ يتزافُخ الّتقجيُع مع الححِؼ إلفادِة 

 .الّتخريِز، ككأّف الححَؼ يػّجُو عشايَة الّدامِع إلى السبتجِأ فقط كيخّرُرو 

 :كمشو في شعخه

يَّو        َلػال          خ   ت قاؾَ َعيُّ َقَمبَت إلى الَبالَغة  ع  مت  إن َظ ساح   ]الكامل[ (6)َلق 

ُتَقى: مبتجأ  مخفػع  كعالمُة رفِعو الّزّسُة السقّجرُة عمى األلِف لمتعحِر، كالخبُخ مححكؼ  
، -ادائسا -قػػ التّ  بخمقِ  يتستعُ و مسجكحَ  أفَّ  اعخُ الذّ  ليػحيَ  الخبخِ  تقجيخه "مػجػد" كتّع ححؼُ  كجػباا

 التقػػ تكػُف في حالةٍ  ، ككأفَّ كجػَد الخبِخ يػحي أف صفةَ دائسة   مدتسخة   قػػ لجيو صفة  فالتّ 

 :بتجُأ " بشػ" في قػِلوالس -اأيزا -كمشو 

َرع   بشػلْػال          وَنيا الجُّ ْثل  ب يس  الم يالي د   ]البديط[ (7)َجيَػر  ما أشَخَقت ى َسسي      َكس 

                                                           
.ٖٓ٘/ٔة، حػي  الش  سقاصج لايغ، الجّ عيشي، بجر ُيْشَطُخ: ال (1)  
.ٖٗٓ/ٔمبيب، المغشي : ابغ ىذاـ، ُيْشَطخُ   (2)  
.ٖٖٗ/ٖ، الت كسيلو  الت حييل، نجلديّ األ: أبػ حياف ُيْشَطخُ  (3)  
.ٕٛٗ/ٔشخح ابغ عقيل، : ابغ عقيل: ُيْشَطخُ   (4)  
.ٜٚ، ديػانو  (5)  
.ٕٕٔ، ديػانو  (6)  
َرُع: ثالُث لياٍؿ يصمُع فييا القسُخ عشَج كجِو الّربِح، كسائُخىا .ٖٛٔ،  ديػانو  (7) أسػُد مطمع . ُيْشَطُخ: الفخاىيجؼ،  الجُّ

، مادة "درع".ٕٔ/ٕ، العيغ كتاب       
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ا  -و   وىػ في قػ ة  الخبخ  الػاحج  أف يكػَف الخبخ  متعجدا
يكػُف لمسبتجأ " ك  :يجػُز أف تتعجَد األخباُر لمسبتجِأ الػاحِج، حيُث جاء في شخِح الّتدييلِ  

ا بعصٍف أْك بغيِخ عصٍف" ، أّما العصُف فُيؤتى بِو إذا لْع يكْغ الخبخاِف في معشىا (ٔ)خبخاف فراعجا
   :، كمشو قػُؿ الذاعخِ (ٕ)أّما إذا كانا في معشى خبٍخ كاحٍج فال ُيؤتى بالعاشفِ كاحٍج، 

ْقَمَتْيو  وَيتَّقي    بأ خخى الَسشايا َفْيَػ             ـ  بإْحجى م  ع  َيشا  ]الص ػيل[  (3)َيْقطاف  ىاج 

السبتجِأ "ىػ" بخبخيغ الّذاىُج في ىحا البيِت قػُلو " َفْيَػ َيقطاُف ىاجُع"، حيُث أخبَخ عغ  
  .(ٗ)ىسا "يقطاُف، ىاجُع"

ـُ كجػباا إذا كاف لمسبتجِأ أكثُخ مغ خبخٍ ك   ، كيكػُف (٘)في القّػِة نفِديا، فإّف السبتجَأ يتقّج
ا مغ مجسػِع األخبارِ   و:قػلُ  زيجكفَ  ابغِ  في شعخِ  ذلظَ  ، كمثاؿُ (ٙ)اإلخباُر عغ السبتجِأ عائجا

سا  الح دغ  َليم و  َوَنَيار ه     فيا َمْغ َتآَلَف             يء  م ْطم ع  َبْيَشي  م ز 
 ]الكامل[ (7)

ْع : مبتجأ  مخفػع ، مزيء : خبخ  أّكؿ  مخفػع ، مطمع : خبخ  ثاٍف مخفػع ، لغُ دْ الحُ فقػُلو:  
ألنَُّو أراَد أْف يػحَي لمستمقي أّنو يػجُج امتداج  بيَشيا، كًل يسكُغ فرُل  يعِصْف الّذاعُخ بيغ الخبخيِغ؛

اعِخ أصاَب  الخبِخ األّكِؿ عغ الّثاني، كأَف صاحَب الُحدِغ مزيء  بجساِلو، كلكّشُو إذا تسّشَع عغ الذَّ
 في كججاِف الّذاعِخ.تػلُِّج الطُّْمَسَة الّجاخمّيَة كججاَنو بالحدخِة اّلتي 

 

 

 

                                                           
.ٕٖٙ/ٔيغ، الجّ  اؿ، جسنجلديّ األ الجّياني (1)  
.ٕٚ٘/ٔشخح ابغ عقيل، : ابغ عقيل،ُيْشَطخُ  (2)  
.٘ٓٔ ديػانو،ابغ ثػر، حسيج،  (3)  
ابق السرجر: ابغ عقيل، ُيْشَطخُ  (4)   اني" نائع" بجًل مغ "ىاجع"،الثّ خبخ ال، جاء في شخح ابغ عقيل ٕٓٙ/ٔ، الد 

اعخ.الذّ أما "ىاجع" فجاءت في ديػاف        
.ٕٙٓ/ٔ، السدالظأوضح : ابغ ىذاـ، ُيْشَطخُ  (5)  
.ٜٜ/ٔل، سفر  الشخح : ابغ يعير، ُيْشَطخُ  (6)  
.ٚٙ، ديػانو  (7)  
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 السبتجأ  معخفةا والخبخ  نكخةا  أف يكػفَ  -ز

: "كأحدُشو إذا اجتسع نكخة  كمعخفة  أف تصّخَؽ إلى ىحه الحالِة شيُخ الّشحاِة سيبػيِو في قػِلو 
ـِ" ا لتحجيِج السبتجِأ كىػ كػُنو األعخَؼ،  أّؼ أّنو ؛(ٔ)ُيبتجأ باألعخِؼ كىػ أصُل الكال كضَع حجِّ

ـُ خبِخ كىػ الشكخُة، كلتحجيِج ال ـِ" أشاَر إلى الّتختيِب اّلحؼ يقتزي تقّج كفي قػِلو "عمى أصِل الكال
 . السبتجَأ عمى الخبخِ 

ـ  جاء في شعِخ ابِغ زيجكَف أبيات  تذتسُل جسالا اسسّيةا مبتجؤىا معخفة  كخبُخىا  نكخة ، كُقجِّ
ىا مغ ِؽ، أك غيخِ الّتخريِز، أك الّتعطيِع، أك الّتذػّ  :عصاِء معشى بالغيٍّ مثلإل فييا السبتجُأ؛

 األغخاِض.

 : كالحرِخ، ففي مثِل قػِلولّتخريِز أّما ما يجّؿ عمى ا 

خيع[ (2)حاك ع  فيسا بيَششا  هللا  َتْزَحظ  في الح ب   وأبكي أنا                   ]الد 

ليػحَي لمدامِع أّنو ًل يخيُج حاكساا إًّل هللا،  السبتجَأ  قّجـَ  حيثُ  هللا : مبتجأ، حاكع: خبخ، 
 كخّرز هللَا لمحكع بيشو كبيغ محبػِبو، كفي ىحا تعطيع  هلل تعالى.

 أّما ما يجّؿ عمى الّتعطيِع ففي مثِل قػِلو: 

 ]الصػيل[ (3)؟َسبيل  إلى ن ياَيت يا  َوَأْنتَ أأْيأس  مغ م داَعَفة  الم يالي             

ـَ السبتجَأ؛ ليجّلَل عمى عطسِة السخاَشِب؛ ألّف بو يشتيي سبيل: خب، أنت: مبتجأ  ، حيُث قّج خ 
 اليأس.

 ففي مثِل قػِلو: "الّزعفِ "أّما ما يجّؿ عمى ك       

ياح  َىل           سذ  والَقَسخ      ؟ عاَصَفة  بَشْجع  األرض   الخ  ـ  الك دػؼ  لَغيخ  الذ   [البديط] (4)أ

                                                           
.ٕٖٛ/ٔ، الكتاب (1)  
.ٕٙ، ديػانو  (2)  
.ٚٚٔ،ديػانو (3)  
.ٛ٘ٔ، ديػانو (4)  
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"عاصفة"  ليجعَل  السبتجَأ " الّخياح" كىػ ما يجؿُّ عمى القّػِة، عمى الخبخِ حيُث قّجـ الّذاعُخ  
ـَ تمظ الّخياِح، أّما اليجُؼ مغ تأخيِخ الخبِخ فيكػُف لتسكيِشو في ذىِغ  الستمقَي يذعُخ بزعِفو أما

 ، كذلظ في قػؿ ابغ زيجكف:(ٔ)الّدامعِ 

مػاا مَغ الَيػى          م ْخَتَيغْ الَيْػـَ  فأَناك ْشت  خ 
 ]مجدوء الخفيف[ (2)

 ، تّع تدكيُشو لمزخكرِة الّذعخّيِة، أّما تأخيُخه فكاف لمتذػيِق اّلحؼ  أنا: مبتجٍأ، ُمْخَتَيْغ: خبخ 
َعسج الّذاعُخ إلى زيادِتو بالفرِل بيغ السبتجِأ كالخبِخ بكمسة "يػـ"، ككأّنو كّمسا ابتعَج الخبُخ ازداّد 

 الّذػُؽ لسعخفِتو.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.ٙٙ، والت شبييات اإلشاراتج بغ عمي، ، محسّ جخجانيّ ُيْشَطُخ: ال  (1)  
.ٖٕ، ديػانو  (2)  
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ـ  الخبخ  وجػباا -ثانياا  تقج 

 سبتجُأ نكخةا كالخبُخ شبَو جسمةٍ أف يكػَف ال-أ    
 يكػَف الخبُخ مدتػجباا لمترجيخِ  أف -ب
 كاسِسيا كخبخىا" ا مؤّكًل مغ "أفَّ أف يكػَف السبتجُأ مرجرا -ج
 بخِ أف يكػَف السبتجُأ محرػراا في الخ -د
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ـ  الخبخ  وجػباا -ثانياا   تقج 

 قدعِ ا جاَءت الّتدسيُة، كفي الاألصُل في الجسمِة اًلسسّيِة أْف َتبتجغ بالسبتجِأ، كمغ ىش 
عخُض  سيتعُّ  ىحا السقاـِ  السبتجِأ، كفي مغ البحِث تعَّ عخُض الحاًلِت الّتي يجُب فييا تقّجـ الّدابقِ 

الحاًلِت الّتي تخخُج عغ األصِل في تختيِب الجسمِة، حيُث سيتقّجـ الخبُخ عمى السبتجِأ كجػباا، كذلَظ 
 كاختالفاٍت بيَغ العمساِء بيغ قبػِؿ الّتقجيِع كرفِزِو.، دّػغاتٍ كمُ  ،َكفَق شخكطٍ 

يدكف تقجيَع أفَّ الكػفييغ ًل يج "اإلنراؼِ "أّما مغ حيُث القبػُؿ كالّخفُس، فقج جاَء في  
" قائع   ا مثل  جسمةا نحػ "أبػه قائع زيج"، محتجيغ  ـ" أزيج   الخبِخ عمى السبتجِأ، سػاء أكاف الخبُخ مفخدا

" كجػَد ضسيٍخ بعج "قائع"  ،بأّنو ًل يجػُز تقّجـ ضسيِخ اًلسِع عمى ضاىِخه ركف في "قائع  زيج  حيُث يقجِّ
"، ف  .(ٔ)إّف الياَء ضسيخ  لديج الستأخِخ عشيايعػُد عمى "زيج"، أّما في "أبػه قائع  زيج 

ـِ العخِب شعِخه كنثِخهجَ أّما البرخّيػف فقج قّجمػا حُ    ، (ٕ)َجيع عمى جػاِز تقجيِع الخبِخ مغ كال
، حيُث إّف الّزسيَخ في ىحا (ٖ)ُع"كَ ى الحَ حيُث جاَء في الشثِخ العخبيِّ السثُل الّحؼ يقػُؿ:" في بيِتو ُيؤتَ 

 .(ٗ)ُع ُيؤتى في بيِتوكَ الحَ  :ألّف الّتقجيخَ  ؛عمى الّطاىخِ  ـَ السثِل تقجَّ 

 أّما مغ الّذعِخ العخبيِّ فاحتجػا بقػِؿ الّذاعِخ: 

 ]الػافخ[  (5)َفتىا ما اْبغ  اأَلَغخ   إذا َشَتْػنا         وح بُّ الد اد  في َشيَخي ق ساح                

، حيُث تعخُب كمسُة " ابغ" مبتجأا، ككمسة "فتى" (ٙ)"ابُغ األغخِّ فتىا ما إذا َشَتػنا" :كالّتقجيخُ  
 خبخاا ليا.

إّف جػاَز تقجيِع الخبِخ عمى السبتجِأ ىػ الّخأُؼ األقخُب لمرػاِب، خاصةا إذا أّدػ ىحا الّتقجيُع  
ـِ يجُب فييا تقجيُع الخبِخ،  فائجةا معشػّيةا أْك دًللّيةا، أك كاَف مختبصاا بحالٍة مخرػصٍة مغ الكال

                                                           
.٘ٙ/ٔنبارّؼ، األ ُيْشَطُخ:   (1)  
.٘ٙ/ٔخالؼ، النراؼ في مدائل اإل نبارّؼ، األ ُيْشَطُخ:  (2)  
.ٜٕٚ/ٕ، ٚٛ/ٔعخب، ال اؿجسيخة أمثعدكخّؼ، ال ؿأبػ ىال  (3)  
ابق السرجرنبارؼ، األ   (4) .ٙٙ/ٔ، الد   
      كانػف ألّنيسا يكخه فييسا شخبالساح: شيخا قُ ال، ٘/ٖيحلييغ، الديػاف يحلّي، في ال الجبغ خ سالظبيت لال  (5)

، مادة "قسح"ٙٙ٘/ٕ، العخبلداف : ابغ مشطػر، ُيْشَطخُ ساء، ال        
ابقنبارؼ، األ  (6) .ٚٙ/ٔ، السرجر الد   
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و أىعُّ ليع، كىع ببياِنو أعشى، كإف "كأّنيع إّنسا يقّجمػف الّحؼ بيانُ  سيبػيو: كذلَظ كسا جاَء في كتابِ 
ا ييسانيع كيعشيانيع" ، أؼ أّنو إذا كاف تقجيُع الخبِخ أكثَخ أىسّيةا مغ تقجيِع السبتجِأ تّع (ٔ)كانا جسيعا

 مشيا: ،تقجيُع الخبِخ، كثّسة حاًلت  يجُب فييا تقجيُع الخبخِ 

 سمة  ج شبوَ   أْف يكػَف السبتجأ  نكخةا والخبخ   -أ

 ةفػَؽ الّذجخ " ٍة مثلجسمٍة ضخفيّ  ذبوِ ب متعمق  مححكؼ   السبتجُأ نكخةا، كالخبخُ إذا جاَء  
"، أك شبو جسمٍة جارّ  "، فإفّ  ،كمجخكر عرفػر   يكػفُ  الجسمةِ  بذبوِ  الستعمقَ  مثل " في الّجاِر رجل 

، يكػُف خبخاات عمى السبتجِأ الّشكخِة  تقّجـُ ، كىحا الستعّمُق ي(ٕ)قجيُخه "ثابت أك كائغ"، كىػ مححكؼ 
كجػباا؛ كذلَظ ألّف الّشكخَة تصمُب الػصَف شمباا حثيثاا كي تختَز بِو، كإذا تقّجمْت الّشكخُة فإّنو يقُع 

 .(ٖ)الػىُع في كػِف شبِو الجسمِة صفةا ليا أك خبخاا عشيا

اكسا أّف تقجيَع الخبِخ في ىحِه الحالِة جعَل اًلبتجاَء بالشّ   ، حيُث إّنو ًل يػجُج (ٗ)كخِة صحيحا
 .(٘)الخبخِ  ـَ  تقجُّ إًلّ مدّػغ  لالبتجاِء بالّشكخِة ىشا 

كيأتي الّتقجيُع حامالا لجًلًلٍت مثِل: الّتعطيِع، أك الّتذػيِق إلى ذكِخ السدشِج إليو، أك الّتمحِذ  
ـِ، أك الّتخريِز، أك شّجِة العشايِة، أك الّتذاؤـِ  لتعجيِل السداءِة،  أك الّتعجب، أك بحكِخ الستقّج

 اًلمتشاف، أك غيخىا مغ الجًلًلت.

 قػُلو: الّجالِة عمى الّتعطيعِ  كمغ األمثمةِ  

ـ              خا  ]الخفيف[ (6)ف يو  َوم يس  جاَوَرْت َحس ةا م َذيََّجَة الَسبػػػػ        َنى ل َبخؽ  الخُّ

                                                           
.ٖٗ/ٔ: سيبػيو، ُيْشَطخُ   (1)  

.ٕٛٙ/ٔيشطخ: الخػارزمي، شخح السفرل، ( 
2
 ( 

       رخيح،الت  شخح ، هللابغ عبج  جالزىخّؼ، خاأل ؛ ٕ٘ٔ/ٔش جى، الشخح قصخ نرارؼ، األ: ابغ ىذاـ ُيْشَطخُ  (3)
  ٕٜٔ.  
الظإرشاد ، الجػزّية: ابغ قّيع ُيْشَطخُ  (4) .ٕٖٖ/ٔ، اليػامعىسع ، الّديػشيّ ك  ؛ٓٛٔ، الد   
    .، لمسديجٕٓٗ/ٔشخح ابغ عقيل، ك ابغ عقيل،  ؛ٖٖٚ/ٔ، الد جاجي  شخح جسل ، اإلشبيميّ ابغ عرفػر   (5)

.ٔٗٔمبيب، المخترخ مغشي ح، العثيسيغ، محّسج بغ صال:  ُيْشَطخُ ّشكخة البتجاء باًلحػؿ مدّػغات         
(6)

.ٔ٘ٔ، ديػانو    
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الّذاعُخ السجخكَر يعػُد عمى جاء الّتقجيُع ىشا حامالا دًللَة الّتعطيِع، حيُث جعَل حيُث  
ـِ، كذلظ ليعّطَع قيسَتو بدبِب لسعاِنو كبخيِقو.  الّخخا

ُع السبتجَأ ليبقى ، حيُث يؤّخُخ الستكمّ (ٔ)الّتذػيَق إلى ذكِخ الُسْدشِج إليو كيفيُج تقجيُع الخبخِ 
 :قػُلوكُع، كمثاُؿ ذلظ الّدامُع في شػٍؽ كليفٍة لسعخفِة الّذيِء اّلحؼ ُأشِمَق عميو الح

ْبَخة  وفي               ـ   م ػسى ع   ]الصػيل[ (2)أْف َرَمْت ب و      إلى الَيع   في الت ابػت  فاْعَتبخي َواْسمي أ

ـّ مػسى"  ـٍ، عبخة: مبتجأ  مؤخّ متعمق  بسححكٍؼ  فذبُو الجسمِة "في أ  .خ  مخفػع  في محلِّ رفِع خبٍخ مقّج

ّـِ الّذاعُخ شبَو الجسمةِ  ـَ فقجّ  مػسى" الستعمقَة بسححكٍؼ في محلِّ رفِع خبٍخ تقجيُخه " " في أ
، ةِ عمييا مغ تمظ الّذخرّيِة الّجيشيّ ؛ ليبقَي الّدامَع في تذّػٍؽ لسعخفِة الفائجِة اّلتي سيحرُل مػجػد"

ّـِ َخ الفائجَة أخَح يفّدُخ العبخَة مغ سِّ خَ َؼ ذلظ الّذػَؽ، ككي يُ فأخّخ السحكػـَ عميو "ِعْبَخة "؛ ليغحّ  قّرِة أ
 مػسى عمييسا الّدالـ.

 في قػلو: "الّتذػيقِ "ابُغ زيجكَف إلى  كَعسج

ع          َبْيشي         ع   سخٌّ َوَبْيَشَظ ما لْػ شئَت لع َيز   ]البديط[ (3)إذا ذاعت  األْسَخار  لع َيح 

ـَ الّذاعُخ شبَو الجسمةِ  "بيشي" الستعمقَة بسححكٍؼ في محلِّ رفِع خبٍخ تقجيُخه  حيُث قّج
"، ثع عصَف عمييا شبَو جسمٍة أخخػ كىي "بيشظ"، ككأّنو أراَد أف يبعَج بيَغ الخبِخ كالسبتجِأ "مػجػد

ـِ  ليجعَل الّدامَع يدداُد شػقاا لسعخفِة تمظ العالقِة اّلتي تخبُط بيَشيسا، كزاَد ذلَظ الّذػَؽ باستخجا
كبعَج الّذػِؽ يعخُؼ أّف تمظ  "ما لػ شئت لع يزع" اّلتي فرَل بيا بيِغ الخبِخ كالسبتجِأ،الجسمِة 

، بل ىػ سخّّ يبقى محفػضاا حتى لػ ذاعت األسخاُر جسيُعيا.  العالقَة ىي ذلظ الّدُخ كليذ أؼَّ سخٍّ

 زيجكَف:، كمثاُؿ ذلظ قػُؿ ابِغ (ٗ)الّتمّحَذ بحكِخ الستقّجـِ  -أحياناا-كيفيُج الّتقجيُع 

       

                                                           
.ٙٙ، الت شبيياتو  اإلشاراتجخجاني، محّسج بغ عمي، ال؛ ك ٕ٘ٔ، البالغةفي عمػـ  الت مخيز، القدكيشيّ : ُيْشَطخُ   (1)  

.ٔٚٔ، ديػانو  (2)  
.ٖٚ، ديػانو  (3)  
.ٖٖٙ/ٔ، العخبي ة البالغة، السيجانيّ ك  ؛٘ٚ ،لسرجر الدابقا، القدكيشيّ : ُيْشَطخُ   (4)  
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 ]البديط[ (1)في أَصائ م و       كأنَّو  َرؽَّ لي فاْعَتل  إْشَفاَقا لمشَّديع  اْعت الؿ  وَ 

.بسححكٍؼ   متعمق   لمشديع: جارّّ كمجخكر   ـٍ، اعتالؿ: مبتجأ  مؤّخخ   في محلِّ رفِع خبٍخ مقّج

ـَ الّذاعُخ شبَو الجسمةِ  في محلِّ رفِع خبٍخ،  "أك كائغ "لمشديع" الستعمقَة بسححكٍؼ تقجيخُه "مػجػد قّج
"، كأّخخ السبتجأديع"كجعَل مجخكَرىا "الشّ  ألّنو بجساِلو يجاعُب  ؛ديعِ ؛ ألّنو يتمّحُذ بحكِخ الشّ " اعتالؿ 
 الّخكَح كُيشذَي الفؤاَد.

 :، كمثاُؿ ذلظ قػُلو(ٕ)يفيُج الّتقجيُع الّتخريَز  كسا 

ذي مغ و َصاؿ  كشت  وار َده      ىْل            م ة  لي  م ْشظيا م ْعص  ي غ  حت  وَاعصذ   ]البديط[ (3)إف ص 

ـَ الّذاعُخ شبَو  متعمقاف بسححكؼٍ  رّّ كمجخكر  مشظ: جا في محلِّ رفِع خبٍخ، السبتجُأ "غّمة "، حيُث قّج
الجسمِة اّلتي في محلِّ خبٍخ، كاّلتي تذتسُل عمى ضسيٍخ يعػُد عمى محبػبِتو ؛ ليفيَج أّنو ًل يخيُج غّمةا 

 مغ عصِذو إًّل مغ محبػبِتو، فأفاَد الّتقجيُع الحرَخ كالّتخريَز.

  ، كمغ ذلظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:(ٗ)شّجَة العشايةِ كسا أّف الّتقجيّع يفيُج  
بيع  بجائعي                  خي  َفس غَوال ألََّفْت أيجي الخ   ]الصػيل[ (5)َومغ َزىخ ه  َلْقط   َنْثخ   خاش 

،  متعمقاف بسححكؼٍ  "مغ خاشخؼ": جارّّ كمجخكر   : مبتجأ  مؤّخخ  في محلِّ رفِع خبٍخ، َنْثخ 
ـَ الّذاعُخ الخبَخ شبَو الجسمِة اّلتي مجخكُرىا كمسُة "خاشخؼ" " حيُث قّج ؛ ليبّيَغ أّنو عمى السبتجأ "نثخ 

 يعتشي جّيجا بتعبيخاِتو كيختُبيا في خاشِخه قبَل أف يشصَق بيا.

 :ظ قػُلو، كمغ ذل(ٙ)كسا يفيُج الّتقجيُع  تعجيَل السداءةِ   

ْع َيْدأؿ  عغ حا      لي             مُّي  مل[  (7)اعت داس   َول مح ئب  ك   ]مجدوء الخ 

                                                           
.ٔ٘، ديػانو  (1)  
.ٕٖٙ/ٔ، العخبي ة البالغة، السيجانيّ : ُيْشَطخُ   (2)  
.ٜٚ، ديػانو  (3)  
.ٕ٘ٔ/ٕ، ائخالد  سثل الثيخ، األ: ابغ ُيْشَطخُ   (4)  
.ٕٜ، يػافد  (5)  
ابق السرجر، السيجانيّ : ُيْشَطخُ   (6) .ٖٖٙ/ٔ، الد   
، مادة "عدذ".ٛٙ/ٔ السحكع،اعتداس: شمب الّريج في الّميل، ُيْشَطُخ: ابغ سيجة،  .ٛٛ، ديػانو  (7)  
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ـَ   ، حيُث قّج ـٍ، اعتداس : مبتجأ  مؤّخخ  لمحئب: جارّّ كمجخكر  في محلِّ رفِع خبٍخ مقّج
سػٍء قج يرُل  الّذاعُخ الّحئَب اّلحؼ أراد بو الػاشَي؛ ليجلل عمى استياِئو مشو لسا يجمُبو عميو مغ

 العالقِة مَع السحبػبِة.  إلى حاِؿ إفدادِ 

  ، كذلظ في مثِل قػِؿ ابِغ زيجكَف:"اًلمتشافِ "كيخخُج الّتقجيُع إلى معشى  
مل[   (1)اْقت باس  في       َغَدق  الَخْصب   ليَسَشا َرْأي َظ  غْ م                    ]مجدوء الخ 

خبٍخ، اقتباس: مبتجأ  مؤّخخ  مخفػع ،  إذ قّجـ الّذاعُخ لي: جارّّ كمجخكر  في محلِّ رفِع 
ِع اّلحؼ يعػُد عميو كذلَظ ليعّبَخ عغ مجػ امتشاِنو كشكِخه الخبَخ اّلحؼ يذتسُل عمى ضسيِخ الستكمّ 

 لمسخاَشب اّلحؼ يدتسُج مشو صػاَب الّخأِؼ.

 مثالا  يؤدييا الّتقجيُع، فالّديفُ  عمى معخفِة نػِع الفائجِة الّجًلليِة اّلتي كيداعُج المفُع الستقّجـُ  
 :ى الّذجاعِة، كمشو قػُلويجّؿ عم

ْيف   عمى          ياَمة   الدَّ يَدع  مغ ت مَظ الذَّ ْوض  مغ تمَظ الص الَقة  ز خخ ؼ     م   ]الصػيل[ (2)َوفي الخَّ

عمى الّديف: شبُو جسمٍة في محلِّ رفِع خبٍخ، ميدع: مبتجأ، فالّتقجيُع ىشا يجلل عمى  
ـَ ىػ أحُج أدكاِت القتاِؿ الّخئيديِة في ذلَظ الػقِت.الّذجاعِة كًل سّيسا أفَّ ا  لستقّج

، كمغ أسباِب الّتعجِب في الحياِة مجيُء الّذيِء مغ نقيِزو (ٖ)الّتعجبَ  يفيُج الّتقجيعُ كسا  
أثاَر تعجَب كأف يأتَي الساُء ذك الّدالسِة كالميِغ مغ الّرخِخ ذؼ الجسػِد كالّرالبِة، كىػ ما 

 الّذاعِخ فقاؿ :

ْىخ                     ْخخ   ء     َفم مساوإْف قدا الج  مل[ (4)اْنب جاس  م غ الرَّ  ]مجدوء الخ 

 لمساء: جارّّ كمجخكر  في محلِّ رفِع خبٍخ، انبجاس: مبتجأ  مخفػع .

 

                                                           
. ٛٛ،ديػانو  (1)  
.ٕٔٔ، ديػانو  (2)  
.ٕ٘ٔ/ٕ، ائخالد  سثل الثيخ، األ: ابغ  ُيْشَطخُ   (3)  
.ٛٛ، ديػانو (4)  
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 :قػُلو و كمثمُ  

 ]الصػيل[ (1) م عَتجٌّ َوفي هللا  م ْذَتجُّ  َوب الل      خائ ف   ولل   أو اب   هللا   إلى               

، عتجّّ ، مُ ، خائف  )إلى هللا، هلل، كباهلل، في هللا(: جارّّ كمجخكر  في محلِّ رفِع أخباٍر، )أّكاب   
 (: مبتجآت  مؤّخخة .ذتجّّ مُ 

شبِو الجسمِة اّلتي مجخكُرىا اسُع الجاللِة "هللا" شّجَة الّتعّمِق باهلِل سبحاَنو  الخبخِ  أفاد تقجيعُ  
 كتعالى في كلِّ األحػاِؿ.

ُيالحُع مّسا سبَق أَف الّتقجيَع أك الّتأخيَخ كإف كاف قج جاء عمى أصِل القاعجِة الّشحػّيِة إًّل 
ـِ، مثل الّتذػيِق، كا ُتدتفاُد مشو أّنو يخخُج لسعاٍف دًلليةٍ  ـِ، كشّجِة العشايِة بالستقّج لّتمحِذ بحكِخ الستقّج

 كتعجيِل السداَءِة، كالّتعجِب، كاًلمتشاِف. 

 يكػَف الخبخ  مدتػجباا الت رجيخَ أف  -ب

ـِ، فإّنو يتقجَّ   ـٍ أك مزافاا إلى اسِع اًلستفيا ألّف ، (ٕ)كجػباا ـُ إذا كاَف الخبُخ اسَع استفيا
ـَ لو صجُر الكالـِ   .(ٗ)، كًل يجػُز إخخاُج ما لو حقُّ الّرجارِة عغ صجرّيِتو(ٖ)اًلستفيا

ـِ "أَ    ؟"، كالس يغَ كمثاُؿ اًلستفيا ـِ "صبيحُة أؼُّ زيج  يػـٍ سفُخؾ؟"، حيُث  زاِؼ إلى اًلستفيا
 .(٘)ُتعخُب كمسُة "سفخ" مبتجأا مؤّخخاا

ـِ عمى الَحيخةِ اّلتي تقُع في نفِذ الستكمِع،  ـِ يجؿُّ تقجيُع اسِع اًلستفيا ـُ اسَع اًلستفيا حيُث يقجُّ
 ليحرَل عمى اإلجابِة اّلتي تبجُد َحيخَتو بأسخِع كقٍت مسكٍغ، كمغ ذلظ في شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو:

ؾ   أْيغَ             َعاؤ  س ا َبَجا اد   ]مجدوء الكامل[ (6)لمػفا    ء  َوَما َعَجا م 

                                                           
(1)

.ٜٕٕ، ديػانو    

الظإرشاد ، الجػزّية: ابغ قّيع ُيْشَطخُ  (2) .ٔٛٔ-ٓٛٔ، الد   
ل، الشخح ابغ يعير، ك  ؛ٖٕٗ/ٔشخح بغ عقيل، : ابغ عقيل، ُيْشَطخُ  (3) .ٕٙٙ/ٔسفر   
.ٕٙٗ، القصخحاشية شخح ، األلػسيّ : ُيْشَطخُ  (4)  
.ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٔرخيح، الت  شخح ، هللابغ عبج  الجّ زىخؼ، خاأل: ُيْشَطخُ   (5)  
.ٖٚ، ديػانو  (6)  



39 
 

ـٍ، اّدعاُء: مبتجأ   رفِع خبخٍ  أيغ: ضخُؼ مكاٍف في محلِّ  ، الكاؼ: مقّج في محلِّ  مؤّخخ  كىػ مزاؼ 
ـِ "أيغ"؛ ليعّبَخ بتقجيِسو عغ دىذِتِو بدبِب ابتعاِد  ـَ الّذاعُخ اسَع اًلستفيا جخِّ مزاٍؼ إليو، حيُث قّج

ـِ الشّ  دياِف، السحبػبِة عغ الػفاِء، كلجػِئيا إلى الّشكخاِف كالّشدياِف بعَج أْف أكَثَقْت لو العيػَد بعج
ْىَذِة كالّتعجِب.    فالّتقجيُع حسَل معشى الَحْيخِة السسدكجِة بالجَّ

ا- كمغ اًلستفياـِ     :قػُلو -أيزا

ْىخ  َوْسشاف  َوالَعْير  َغس   ذاؾَ  أْيغعام خ   َأبا  ]الستقارب[ (1)الَػفاء     إذ  الج 

في محلِّ رفِع خبٍخ، ذاؾ: اسُع إشارٍة في محلِّ رفِع مبتجٍأ، كفي البيتيغ  ضخُؼ مكافٍ  أيغ:
ـُ الحيخَة مع الّتعجِب، فيػ يتعجُب مغ غياِب الػفاِء َرغَع كجػِد كعػٍد في  الّدابقيغ أفاد اًلستفيا

 الساضي.

 :قػُؿ ابِغ زيجكفَ  وكمش

  []الخفيف (2)َكخ ياض  َلب ْدَغ َأْفػاَؼ َزْىخ     وَأْيغ  َلياؿ   َأْيام شا أْيغَ            

أ مخفػع  كعالمُة رفِعو الّزّسُة  َأْيَغ: ضخُؼ مكافٍ  في محلِّ رفِع خبٍخ، )أياـ، لياٍؿ(: مبتج 
 الّطاىخُة في األّكِؿ كالسقّجرة عمى الّثاني.

ـِ بػ "ك  : يف" الّجالَِّة عمى الحاِؿ، قػُؿ ابِغ زيجكفَ كمغ اًلستفيا

َباري  َكْيفَ                  ]البديط[ (3)وفي َكان ػَف َفاَرَقشي    َقْمبي َوىا َنْحغ  في أْعقاب  تذخ يغ   اْصص 

ـٍ في محلِّ رفِع خبٍخ، اصصبار: مبتجأ  مؤّخخ  مخفػع  كعالمُة رفِعو  كيف: اسُع استفيا
 .ّسةُ الّز 

ـِ "كيف"؛    ليطيَخ ضعَفو كعجـَ قجرِتو عمى الّربِخ؛ إْذ لجأ الّذاعُخ إلى تقجيِع اسِع اًلستفيا
 الفخاِؽ بيشو كبيغ محبػبِتو قاربت عمى الّدشِة.  ألّف مّجةّ 

                                                           
.ٜٙ، ديػانو  (1)  
      القامػس. األفػاؼ:  ضخب  مغ بخكد اليسغ ،أك قصع مغ القصغ، ُيْشَطُخ: الفيخكز أبادؼ، ٕٙٔ، ديػانو  (2)

. مادة "فػؼ"ٕٗٛ، السحيط     
.ٜٕ، ديػانو  (3)  
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"اؤو الا مغ "أفَّ واسس يا وخبخ ىالسبتجأ  مرجراا مأف يكػَف -ج ، أو مغ أْف والفعل  السزارع    
، كالسرجُر يأتي السبتجُأ عمى ُصَػٍر عجيجٍة كأْف يكػَف اسساا معخباا، أك مبشّيا،  أك مرجراا مؤّكًلا

" مع اسِسيا كخبِخىالسؤّكؿ نػعاف: إّما "أفْ  ا." مع فعِميا السزارِع، أك "أفَّ   

، كالعّمُة في تقجيِع (ٔ)إذا جاَء السبتجُأ مكّػناا مغ "أفَّ كاسِسيا كخبِخىا"، فإّنو يتأخخُّ كجػباا
 " ،كخػفاا مغ كقػِع (ٕ)السفتػحِة بػػ" إفَّ السكدػرِة"الخبِخ كجػباا إلى كػِف تأخيِخه يؤدؼ إلى التباِس "أفَّ

" السؤكجِة اّلت ؛ ألّف أّف السفتػحَة كمعسػلييا ُتقّجُر مرجراا مؤّكًلا ليا مػقع  ي بسعشى لعلّ الّمْبِذ مع "أفَّ
، (ٖ)مغ اإلعخاِب، أّما "إّف" السكدػرُة، كأّف اّلتي بسعشى "لعّل" فال يسكُغ أف تكػنا في محلَّ مفخٍد 

ا إلى َأّما أًّل يكػفَ  الخبخِ  قّجـِ كيذتخُط لػجػِب ت   ، (ٗ)مدشجا

 يفيُج الّتقجيُع إضياَر الّزعِف كقّمِة الِحيمِة، مثاؿ ذلظ قػؿ ابغ زيجكف: ك  

َتيَّع   َحْدب  إْف َساَء ف ْعم ظ  بي َفسا َذْنبي أنا؟                     ]الكامل[ (5)َأْحَدشا َقجْ  أن والس 

، الستّيع: مزاؼ  إليو، َأّف: حخؼ مرجرؼّ ـ  مخفػع  خبخ  مقجّ : بُ دْ حَ   كتػكيجٍ  ، كىػ مزاؼ 
، قج: حخؼ تحقيق، أحدغ: فعل  ماٍض فَّ كنرب، كالياء ضسيخ  مّترل  في محلِّ نرِب اسِع أَ 

فَّ مبشيّّ عمى الفتِح، كالجسمُة الفعمّية )َأْحَدغ( : في محلِّ رفِع خبِخ "أف"، كالسرجُر السؤّكؿ مغ أَ 
 كاسِسيا كخبِخىا في محلِّ رفِع مبتجٍأ.

 ،وقّمَة حيمتِ  السرجِر السؤكؿِ   عمى السبتجأ "َحدُب" أضيَخ الّذاعُخ في تقجيِسو الخبخَ حيُث   
كعجـَ قجرِتو عمى اإلتياِف بفعٍل سّيٍئ يقابُل بو اإلساءَة اّلتي تعّخض ليا، كلع تشبْع قّمُة الحيمِة مغ 

 .الّزعف كإّنسا مغ الُحبِّ 

                                                           
       ،الت كسيلو  الت حييل، األنجلديّ أبػ حّياف ؛ ك ٖٖٚ/ٔ، الد جاجي  شخح جسل ، اإلشبيميّ : ابغ عرفػر ُيْشَطخُ  (1)

     ٖ/ٖ٘ٓ.  
ٕٖٖ/ٔ، اليػامعىسع  يػشي،الدّ : ُيْشَطخُ  (2)  
        رخيح،الت  شخح ، هللابغ عبج  لجازىخّؼ، خكاأل؛ ٕٗٔ/ٔ ،السدالظأوضح ، األنرارؼّ : ابغ ىذاـ ُيْشَطخُ  (3)

   ٔ/ٕٔٛ.  
.ٕٖٖ/ٔ ،ىسع اليػامعيػشي، الدّ : ُيْشَطخُ  (4)  
.ٙٙ، ػانويد (5)  



41 
 

ا-كيفيج الّتقجيُع   يكػُف حالياا، كإلفادِة ُف مكانياا، ك يكػ ، كالعسػـُ يكػُف زمشياا ك (ٔ)العسػـَ  -أيزا
عسػـِ الحاِؿ فإفَّ الستكمَع يحكُخ شيئيِغ متشاقزيِغ يبقى فييسا عمى الحاِؿ نفِدو، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ 

 ابِغ زيجكَف :

خ ي               ـَ بَظ الع ْحر  فال الئ ع       ىائ ع   أن شيَوَجْيخ ي  س  قا
خيع[ (2)  ]الد 

: حخؼُ  ، َأفَّ تػكيٍج كنرٍب، الياء: ضسيخ   مرجرؼّ  سّخ: خبخ  مخفػع ، جيخ: معصػؼ 
مّترل في محلِّ نرِب اسِع أّف، ىائع : خبخ أفَّ مخفػع ، كالسرجُر السؤّكُؿ مغ "أفَّ كاسِسيا كخبِخىا" 
ـِ الّشقيزيغ  في محلِّ رفِع مبتجٍأ مؤّخٍخ، حيُث عّبَخ الّذاعُخ عغ عسػـِ ىياِمو بسحبػبِتو باستخجا

  الّدخِّ كالجيِخ.

 جأ  محرػراا  في الخبخ  ػَف السبتأْف يك-د

، حيُث إّف السحرػَر ًل يجػُز (ٖ) أك إّنسا، فإّنو يجُب أْف يتأّخخَ ًلّ إذا ُحِرَخ السبتجُأ بعج إ 
"، كمثمُ (ٗ)لو أْف يتقّجـ ، ما عشجؾ إًّل زيج  ، (٘)"ما لشا إًّل اتباُع أحسجَ " و:، كمثاؿ ذلَظ "إّنسا عشجؾ زيج 

، كمغ حرِخ السبتجِأ في (ٙ)ألّف "السبتجأ" محرػر  بػػ "إًّل" ؛الّتقجيعِ فالخبُخ شبُو الجسمِة "لشا" كاجُب 
 شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو :

ع  َفسا                  ْشي   ]الصػيل[ (7)ن داع و     إ َلْيَظ م قيع  الَقْمب  َوالجدع  َراحل   َشجيج  إال   م 

، خ  مخفػع  : مبتجأ  مؤخّ شجيج  مشيع: شبُو جسمٍة مغ جارٍّ كمجخكٍر في محلِّ رفِع خبٍخ، 
، فأراَد أف يذّػَؽ مسجكَحو إلى معخفِة شعػِر الّخعيِة اّلتي تحيُط بو ُث َعِسَج الّذاعُخ إلى الّتذػيقِ حي

ا عمى الحبِّ الّذجيِج الّثابِت في القمػِب حتى كلػ ابتعَجت  ا مجتسعا تجاَىو، فكاَف الّذعػُر مػّحجا
ـُ.   األجدا

                                                           
.ٗٛ ،البالغةفي عمػـ  الت مخيز، القدكيشيّ :  ُيْشَطخُ   (1)  
.ٕٛ، ديػانو  (2)  

الظ، ابغ قّيع الجػزّية، ك ،  ٖٖٖ/ٔىسع اليػامع، : الّديػشي، ُيْشَطخُ  (3) .ٔٛٔ/ٔإرشاد الد   
.ٖٓٗ/ٖالت حييل والت كسيل، : أبػ حّياف األنجلدّي، ُيْشَطخُ  (4)  

.ٖٕٗ/ٔشخح ابغ عقيل، يشطخ: ابغ عقيل،    (
5
 ) 
.ٕ٘، عمى األلفي ة شخح السكػدي  : السكػدّؼ، ُيْشَطخُ  (6)  
.ٚٙٔ، ديػانو  (7)  
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ـ السبتجأ   جػاز   -ثالثاا  أو الخبخ   تقج 

 ع كجػِد قخيشٍة تجؿ عمى السبتجأَ م ،أف يتداكػ السبتجُأ مع الخبخِ -أ             
 نكخةا مع كجػِد مدّػٍغ لالبتجاءِ أف يكػَف الخبُخ ب_            

  بتجُأ معخفةا كالخبُخ شبَو جسمةٍ أف يكػَف الس -ج            
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 تقجيع السبتجأ أو الخبخثالثاا: جػاز  

ـُ   ـُ السبتجِأ، كالحاًلِت الّتي يجُب فييا تقّج َعَخْضُت فيسا سبَق الحاًلِت اّلتي يجُب فييا تقّج
 الخبِخ، كفيسا يمي َعْخض  لمحاًلِت الّتي يجػُز فييا تقّجـ الخبِخ.

الّتقجيُع  ِة مغ حيثُ غ الحاًلٍت الحخّيَة الّشحػّيَة في تختيِب الجسمم ُع في بعسٍ يستمُظ الستكمّ  
تػجُج في الّشفِذ غايات  كدًلًلت  تجفُعو إلى تقجيِع السبتجِأ أك تقجيِع الخبِخ، كمغ  كالّتأخيُخ، كلكغْ 

  ىحه الحاًلِت:
 عمى السبتجأ . ، مع وجػد  قخيشة  تجؿُّ والت شكيخ   أْف يتداوى السبتجأ  مع الخبخ  في الت عخيف  -أ

ـِ كجػِد قخيشٍة، فإّف السبتجَأ يتقّجـُ  إذا تداكػ السبتجُأ كالخبخُ    في الّتعخيِف كالّتشكيِخ مع عج
كمثاُؿ الّتداكؼ في الّتعخيِف" زيج  أخػؾ"، كمثاُؿ الّتداكؼ في الّتشكيِخ" أفزُل مشَظ أفزُل  كجػباا،

القخيشُة تكػف ، ك (ٕ)ىػ الخبُخ فحلظ جائد   أّما إذا ُكججت قخيشة  أك دليل  عمى أَف الستقّجـَ ، (ٔ)مشي"
 ، مثل قػِؿ حداِف بِغ ثابت:(ٖ)معشػيةا يحرُل بيا الّتسييُد فيربُح تقجيُع السبتجُأ جائداا

 ]البديط[  (4)وَأْغجر  الش اس  بالجيخاف  وافييا        َأأْلَـ  األْحياء  َأْكَخم ياَقبيَمة        

مؤّخخ  مع الّتداكؼ في الّتعخيِف؛ ألّف يا" مبتجأ  " خبخ  مقجـ ، ك"أكخمُ حيُث إّف "أألـُ األحياءِ  
"، كفي األصِل أف األحياءِ  ألـُ الّذاعُخ عمى "أكخميا" بأّنيع "أ ، حيُث حكعَ (٘)السعشى يرحُّ بحلظ

 .(ٙ)يكػَف" السبتجُأ ىػ السحكػـَ عميو كالخبُخ ىػ السحكػـَ بو"

 كمشو في شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو: 

بي     في اْلَيػى  شاف عي                 ظ  يا م َعح    ]مجدوء الخفيف[  (7)الَحَدغ   َوْجي 

                                                           

.202/ٔ، ، أوضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظيشطخ: ابغ ىذاـ األنرارؼ  ( 
1
 ( 

.ٖٖٕ/ٔشخح ابغ عقيل، : ابغ عقيل، ُيْشَطخُ   (2)  
.ٕٗٛ-ٖٕٛ/ٔشخح الت دييل، األنجلدي،  الجّياني: ( ُيْشَطخُ ٕ ) 

.ٕٗ٘ديػانو،  (4)  
ابق، األنجلدي،  الجّياني، ُيْشَطخُ   (5) .ٕٗٛالسرجر الد   
ل، الخػارزميُيْشَطُخ:  (6) .ٖٕٙ/ٔ، في صشعة اإلعخاب شخح السفر   
.ٕٕ، ديػانو  (7)  
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حيُث شّبو الّذاعُخ كجَو محبػبِتو بالّذفيِع، كاألصُل أف يكػَف السذّبُو ىػ السبتجَأ كعميو فإفَّ 
، كالياء: ضسيخ  مّترل  في محلِّ جخِّ  اإلعخاَب يكػُف: شافع: خبخ  مقّجـ  مخفػع ، كىػ مزاؼ 

، كالكاؼ: ضسيخ  في محلِّ جخِّ مزاٍؼ مزاٍؼ إل يو، كجو: مبتجأ  مؤّخخ  مخفػع ، كىػ مزاؼ 
 إليو. 

ا-كمشو   :وقػلُ  -أيزا

ـ   َفَأْنتَ              ئ َمْتش و     َوع  ا الح دا ْشو  َمزَخب  َوذ باب  لَعْزب  أ ْصج  َل م    ]الصػيل[ (1)ص  

ـِ، كعميو فإّف اإلعخاَب يكػُف: أنت: ضسيخ  مشفرل    حيُث شّبو الّذاعُخ مسجكَحو بالُحدا
مبشيّّ عمى الفتِح في محلِّ رفِع مبتجٍأ، الحداـ: خبخ  مخفػع  كعالمُة رفِعو الّزّسُة، جاء الّتقجيُع 

، كىشا (ٕ)وما يذعُخ بعطستِ ـُ يقجِّ  ألّف اإلندافَ  ئجةا دًلليةا، كىي الّتعطيعُ جائداا، كسا أّنو أعصى فا
ـُ ما يجؿُّ عميو.  يذعُخ ابُغ زيجكَف بعطسِة السخاَشب فيقّج

ا-كمثُمو     :قػُلو -أيزا

ـ   ى ػَ              ار  ف   الر  ْمَيت و  َبْحؿ  الش جى والت َعف  ه     َوح   ]الصػيل[ (3)الَعْزب  ال حي الَعْدـ  حجُّ

يكػُف: ىػ: ضسيخ  مشفرل  في محلِّ رفِع  بالّديِف، كعميوو حيُث شّبو الّذاعُخ مسجكحَ   
 .السخفػعُ  : خبُخهمبتجٍأ، الّرارـُ 

، إذ إّف "الّتفاؤِؿ بالخيخِ "تتزافُخ مع الّتعطيِع دًللة  أخخػ ُتدتسُج مغ الّتقجيِع، كذلظ مثل ك  
ا  : ، كمثاُؿ ذلظ قػُلو(ٗ)الّتقجيَع يحسُل ىحيغ السعشييغ معا

ف   ى َػ الَغْيع                شَّة  َبْخق و      َولمص ْبل  َرْعج  في َنَػاحيو  َيقر  ْرؽ  األس   ]الصػيل[ (5)مغ ز 

ي محلِّ رفِع يكػُف: ىػ: ضسيخ  مشفرل  مبشيّّ ف، كعميو و بالغيعِ حيُث شّبو الّذاعُخ مسجكحَ  
ا–السبتجُأ جػازاا ليجلَل عمى عطسِة السسجكِح، كسا أفاَد  تقّجـَ ف، السخفػعُ  مبتجٍأ، الغيع: خبُخه  -أيزا

                                                           
، مادة "ذبب".ٙٙ/ٕ،العيغذباب الّديف: رأسو اّلحؼ فيو ُضَبُتو، ُيْشَطُخ: الفخاىيجّؼ،  .ٕٛٔ، ديػانو  (1)  
.ٖٖٙ/ٔ، العخبية البالغة: السيجاني،  ُيْشَطخُ   (2)  
.ٗٔٔ، ديػانو  (3)  
.ٕٓٔ، البالغة عمـػ: السخاغي، ُيْشَطخُ   (4)  
.٘ٔٔ، ديػانو (5)  
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حسَل معشييغ متشاقزيغ، أّما األّكُؿ فيػ تعجيُل الَسَدّخِة كالّتفاؤِؿ، كىػ ما ُيدتذُف مغ كخـِ السسجكِح 
اّلحؼ تّع تذبيُيو بالغيِع، أما الّثاني  فيػ تعجيُل السداءِة كالّتذاؤـِ اّلحؼ سيقُع عمى األعجاِء أثشاَء 

 محاربِة السسجكِح لقػِتو كعطسِتو.

ا-كيفيُج الّتقجيُع    ، كمثاُؿ ذلَظ في قػِؿ ابِغ زيجكَف:(ٔ)الّتخريَز  -أْيزا

نَيا                     مجدوء الكامل[] (2)م غ كل   داءْ  َدَواؤَىا تَ     فْ َفأَ َوَبق يَت لمج 

، مبتجٍأ، دكا أنت :ّجكاِء كعميو يكػفُ حيُث شّبو الّذاعُخ مخاَشَبو بال ، كىػ مزاؼ  ء: خبخ 
أفاَد الّتقجيُع الّتخريَز، حيُث إفَّ الّذاعَخ خّرز الّجكاَء بالسخاَشِب، كِمّسا ف مزاٍؼ إليو، الياء:

يداعُج  عمى َفيِع ىحا السعشى ابتجاُء الّذاعِخ البيَت بخصاٍب يبّيغ فيو تفّخَد السخاَشب بالبقاِء حيُث 
 قاؿ: بقيَت، فيػ مفخد  ًل أحَج مَعو في دنيا الّذاعِخ.

 :، كمشو في شعِخه(ٖ)عمى الّتمحذِ  يكػف الّتقجيُع داًلِّ ك   

 ]الستقارب[ (4)َيأبى عمى َقاب س     وَيْسَشع  ز ْبَجَتو  َمغ َمَخْس  ىَي الساء                

يكػُف: ىي: ضسيخ  مشفرل  مبشيّّ عمى الفتِح  َتو بالساِء، كعميوحيُث شّبو الّذاعُخ محبػب 
 في محلِّ رفِع مبتجٍأ، الساء: خبخ  مخفػع  كعالمُة رفِعو الّزّسُة.

 يا مع أّنو يدتصيُع تأخيَخه؛ عمي َفَتمّحَذ الّذاعُخ بحكِخ محبػبِتو حيُث قّجـ الّزسيَخ اّلحؼ يجؿُّ  
 َنو يتمحذ بحكِخىا.أل

 و ًل تػججُ األبياِت جائداا عمى الّخغِع مغ الّتداكؼ في الّتعخيِف؛ ألنّ جاَء الّتقجيُع في ىحه  
عمى  السعخفةُ  فيو السبتجأُ  ـُ يتقجّ  مغ البحثِ  آخخَ  قخيشة  تجؿُّ عمى السبتجِأ، في حيِغ جاَء في مػشغٍ 

 .(٘)عمى الخبخِ  تجؿُّ  قخيشة   و ًل تػججُ ا؛ ألنّ كجػبا  السعخفةِ  الخبخِ 

                                                           
ائخالسثل : ابغ األثيخ ، ُيْشَطخُ   (1) .ٕٔٔ/ٕ، الد   
.ٗٗٔ، ديػانو  (2)  
.ٜ٘ٔ،مفتاح العمـػ  ،: الّدكاكيّ ُيْشَطخُ   (3)  
، مادة        ٖ٘ٙ القامػس السحيط،َمَخس: َمَخَس المبَغ أؼ َأَخَح ُزْبَجه، يشطخ:الفيخكزأبادؼ،  .ٜٛ، ديػانو  (4)

"َمخَس".       
.٘ٔ، البحثيشطخ:    (5)  
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 مع و جػد  م دػ غ  لالبتجاء   والسبتجأ  نكخةا  ،أف يكػَف الخبخ  شبَو جسمة   -ب

السدّػِغ يجعُل  ألفَّ ُكجػدَ  ؛(ٔ)يجػزاف ّػغ  فإفَّ الّتقجيَع كالّتأخيخَ إذا كاَف لمخبِخ الّشكخِة مد 
ا  الى:"قػِلو تع؛ ألفَّ الّشكخَة أصبَحت أقػػ بُػجػِد السدّػِغ في مثِل (ٕ)شمَب الّشكخِة لمطخِؼ ضعيفا

اًلبتجاِء بالّشكخِة فيػ   " مبتجأا، كالطخُؼ خبخاا، أّما مدّػغُ ل  جَ ، حيُث ُتعَخُب "أَ (ٖ)" ٰر ٰذ يي

 .(ٗ)الَػصفُ 

 كمّسا جاَء مدّػغاا بالػصِف في شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو: 

غ   كَخمق   َعْحب   ُخُمق   َلوُ                  ]الصػيل[ (٘)َكضخؼ  كعخِؼ الّصيِب أك نذَػِة الَخْسخِ       ُمَحدَّ

لُو: شبُو جسمٍة جاٍر كمجخكٍر في محلِّ رفِع خبٍخ، خمق: مبتجأ  مؤّخخ  مخفػع  كعالمُة رفِعو  
الخبُخ جػازاا؛ ألّنو جاَء شبُو جسمٍة مغ جارٍّ كمجخكٍر في حيغ  ـَ ت  مخفػع ، تقجَّ الّزّسُة، عحب: نع

 عائجٍ  عمى ضسيخٍ  و يذتسلُ لكػنِ  فيعػدُ  الخبخِ  تقجيعِ  ا سببُ ، أمّ ة بالػصفِ مدّػغا  جاَء السبتجُأ نكخةا 
في  السحّدغِ  قِ مْ كالخَ العحِب  قِ مُ الخُ  اجتساعِ  و حرخَ بتقجيسِ  و أرادَ ، ككأنّ اعخِ الذّ  عمى محبػبةِ 

 و.محبػبتِ 

فعَمو ، كىحا ما (ٙ)يأتي تقجيُع الخبِخ عمى السبتجِأ مغ أجِل الّتذػيِق إلى ذكِخ السدشِج إليوك  
كي يذّػَؽ الّدامَع إليو، ثّع أخَح يعصُف عمى السبتجِأ أسساءا ذات دًللٍة  الّذاعُخ إذ أّخَخ السبتجأَ 

 .شيبٍة تجفُع الّشفَذ إلى الّتذّػِؽ كشمِب السديِج مشيا

 أراد ابغ زيجكف الّتذػؽ في قػلو: 

ع                        ]الصػيل[ (7)َقتيل   َأَمل  أْثَشاَءىا  َوليَأَتْحيا َأْنف ذ  اآلماؿ  َفيك 

                                                           

.ٕٓٗ/ٔ، عقيلشخح ابغ يشطخ: ابغ عقيل،   (1)   
.ٜٕٔ/ٔ، رخيحشخح الت  ( يشطخ: األزىخؼ، خالج بغ عبج هللا، ٕ)   
.ٕ/ٙ األنعاـ(  3)   

4
) .ٕٕٙ/٘، رػف في عمـػ الكتاب السكشػف السَ  ر  الج  ، سيغ الحمبيّ يشطخ: الدّ  (  4)  

.ٖٔ، ديػانو  (5)  
.ٕ٘ٔ،خيز في عمػـ البالغةمالت  ُيْشَطُخ: القدكيشّي،   (6)  
.ٙٚٔ، ديػانو  (7)  
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كذلظ  ؛بذبِو جسمٍة ضخفّيةٍ  ـِ كفرَل بيشو كبيغ الخبِخ الستقجِّ  " أمل"أّخخ الّذاعُخ السدشَج إليو  
 ليديَج شػَؽ الّدامَع لمػصػِؿ لمسبتجِأ.

ُؽ إليو ىػ ك   يفيُج الّتقجيُع الّتحدَخ السسدكَج بشكيِة الّذػِؽ، كًل سّيسا عشجما يكػُف الستذػَّ
 الّذباَب اّلحؼ ذىَب كأبقى في الّشفِذ الحدخَة، كمثاُؿ ذلظ قػُؿ ابِغ زيجكَف: 

با َكَثب      َقبَل الث الثيَغ إْذ َعْيج                 بيَبة  الر    ]البديط[ (1)َغْيخ  م ْيَتَرخ   غ ْرغ   ولمذ 

كذلظ عشجما يكػُف الحجيُث عغ  ،شعػَر الستحّجِث بالّتحّدخِ  " "لمذبيبةِ  يفيُج تقجيُع الخبخِ ك 
 و قػُؿ ابِغ زيجكَف:لّشديِع السعّبِق بالّخائحِة، كمثمفقجاِف شيٍء يبعُث الّخاحَة في الّشفِذ، مثُل ا

يح   َنديع  فيَأَما             ؼ   َعْخؼ   الخ  ْدع  َمػق ف       م َعخَّ  ]الصػيل[ (2)لشا َىْل ل حات  الَػْقف  بالج 

ـَ الّذاعُخ شبَو الجسمِة الخبخ" في الشّ  لصخِح  ديع"؛ ألفَّ الّشديَع الجسيَل يقػُد نفَدوإذ قّج
ـَ دافَع الّدؤاِؿ. األسئمِة، فيكػُف بيحا  قّج

ـِ زكاِلوِ  كتػّىعَ  ،الّتقجيُع الّتمّحَذ بحكِخ الستقّجـِ كيفيُج    ، كيطيُخ ذلظ في قػِلو:(ٖ)عج

ْشو   َخْرخ ىا عمى         ْسط   و شاح  م  ىا س  يا تاج  َوفي جيج  ل      َوفي َرأس  م َفرَّ
 ]الصػيل[ (4)

 ]الصػيل[

 .مخفػع   ت  ، مفّرل: نعأ  مخفػع  : مبتجفي محلِّ رفِع خبٍخ، كشاح   خرخىا: شبُو جسمةٍ  عمى

تمّحَذ الّذاعُخ بحكِخ خرِخ محبػبِتو فّقّجمو عمى الّخغِع مغ جػاِز تأخيِخه، كلكّشو يدتمحُّ إذ  
ـُ، ككحلظ فعل في عجِد البيِت إذ قَ  " عمى الّخغِع مغ خبَخ "في رأسيا" عمى السبتجِأ "تاج  ال ـَ جَّ فيقّج

، ككحلَظ الحاُؿ في قػِلو:" في جيِجىا لّتمّحذِ كػِف الّتقجيِع كاجباا، إًّل أّف كالِّ مشيسا يحسُل معشى ا
 . ِسْسُط"

                                                           
: مكدػر، ُيْشَطُخ: ابغ سيجه،  .ٛ٘ٔ، ديػانو  (1) ، مادة "ىرخ".ٕ٘ٓ/ٗ، السحكعُمْيَتَرخ   
ابقِجْدِع الػادؼ: جانبو أك مشعصفو، ُيْشَطُخ: ابغ سيجه،  .ٚٓٔ، ديػانو (2) ، مادة           ٕٖٓ/ٔ، السرجر الد 

"جدع".      
.ٜ٘ٔ، مفتاح العمـػ: الّدكاكّي، ُيْشَطخُ   (3)  
.ٖٜ، ديػانو (4)  
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، كمثاُؿ ذلظ (ٔ)ألّنيا تجعُل الّشكخَة مفيجةا  ؛بالّشكخةِ  دّػغاِت اًلبتجاءِ عجُّ اإلضافُة إحجػ مُ كتُ  
 : في قػلو

 ]الصػيل[ (ٕ)َتَقّزى َتَشاِئييا َمجاِمَعُو َنْدحا     ناِزحٍ  َأْكَبةُ  الدَّْىخاء إلىأًل َىْل            

، خ  مخفػع  إلى الّدىخاء: جارّّ كمجخكر  في محلِّ رفِع خبٍخ، أكبُة: مبتجأ  مؤخّ   ، كىػ مزاؼ 
 .: مزاؼ  إليو مجخكر  نازحٍ 

، حيُث إّف الّذاعَخ تمّحَذ بحكِخ جاء الّتقجيُع جائداا حامالا معشى الّتمّحِذ السسدكِج بالّتحّدخِ  
ا  ؛و، كفي الػقِت نفِدو يتحّدُخ عمى ذلظ السكافِ السكاِف اّلحؼ عاش فيو شباَبو كحبَّ  ألّنو أصبَح بعيجا

 عشو.

ـُ ا، ف(ٖ)الّتقجيُع الّتخريَز  كيفيجُ    ـُ ما يجؿُّ  لّذاعُخ مسجكَحو دكَف غيِخه،يقّج عميو،  فيقّج
سجكِحو كىػ ضسيُخ الياِء في كمثاُؿ ذلظ حجيُثو عغ ضّل الّشعسى كىػ الكخـُ، إذ قّجـ ما يجّؿ عمى م

 : قػِؿ ابِغ زيجكفَ 

با بل ذاَؾ أْنجػ َكَأْكَرؼُ  ِضلُّ  َلوُ             ]الصػيل[ (ٗ)ُنْعَسى َيحُكخ الِيعُّ ِعْشَجه    ِضالَؿ الرِّ

، كالياء تعػُد عمى مسجكِح الّذاعِخ،  ضّل: مبتجأ  مؤّخخ  مخفػع  كىػ مزاؼ  إليو، لو: خبخ   
.  نعسى: مزاؼ  إليو مجخكر 

 

 

 

 

                                                           
.ٖٗٔ، سمع المدافُيْشَطُخ: عصية، جخجي،   (1)  
.ٕ٘،ديػانو  (2)  
.ٕٓٔ، عمػـ البالغةسخاغي، ُيْشَطُخ: ال  (3)  
ا، ُيْشَطُخ: ابغ سيجه،  .ٕٔٔ، ديػانو (4) ، مادة "كرؼ"، الِيعُّ: الّذيُخ  ٖٕٖ/ٓٔ، السحكعَأْكَرُؼ: أكثخ نعسةا كاّتداعا

، مادة "ىسع"ٔٚٔٔ، القامػس السحيطالفيخكزأبادؼ، الفاني، يشطخ:        
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 جسمة  أف يكػَف السبتجأ  معخفةا والخبخ  شبَو -ج
ـِ ا لكػِف الخبِخ شبَو جسمٍة لخبِخ عمى السبتجِأ كجػباا؛ َعخضُت في مػضٍع سابٍق حالَة تقّج

تأتي جسمة  تتفُق مع ىحه الحالِة في كػِف الخبِخ شبَو جسمٍة، كتختمُف معيا ، لكغ (ٔ)كالسبتجِأ نكخةا 
ـُ الخبِخ خخَج مغ حاِؿ الػجػِب إلى حاِؿ الجػاِز، إذ جاء في كػِف السبتجِأ معخفةا،  كعميو يكػُف تقّج

ـَ أحِجىسا عمى اآلخخ يكػُف  في كتِب الّشحػ أّنو إذا لع يػجج مػجب  لتقّجـِ  السبتجِأ أك الخبِخ فإّف تقّج
 .(ٕ)جائداا

يِّيسا عمى يَع أالخبِخ شبَو جسمٍة يجعُل تقجبشاءا عمى ما سبق فإّف كػَف السبتجِأ معخفةا ك  
 اآلخِخ جائداا، كمثاؿ ذلظ قػؿ ابغ زيجكف:

غَّ  فالَقْمب  ةا َلص َفْت مش ي مشاز ل يا     يا َضْبيَ              ْشي    ]البديط[ (3)َواألحجاؽ  والَكب ج   م 

، حيُث قّجـ الّذاعُخ السبتجَأ "القمب" ليجلَل عمى شّجِة (ٗ)الّتقجيُع عمى شّجِة العشايِة كاًلىتساـِ  جؿُّ إذ ي 
 ، عشايِتو بو، كالّجليُل عمى ذلظ أّنو عصَف عميو ما يطغُّ أّنو أقلُّ مكانةا مغ القمِب في مجاِؿ الحبِّ
ـَ ما يخػ أّنو  كىسا األحجاُؽ كالكبُج، كلع يكغ العصُف إًّل بعَج أْف  جاَء بالخبِخ، أؼ َأفَّ الّذاعَخ قّج

 أكثُخ أىسّيةا كاألحُق بالعشايِة كاًلىتساـ. 

:  ابُغ زيجَكف  كأضيخَ  ـِ عشجما تحّجَث عغ ِىسَِّتو قائالا  شّجَة العشايِة كاًلىتسا

س ة                     ]الصػيل[ (5)العالي َوإْف ناليا َحط   الَخَصخ   لياَعَمْيَظ أبا َبْكخ  َبَكْخت  ب ي 

أ  في محلِّ رفِع خبٍخ، الَخَصخ: مبتج متعمقاف بسححكؼ كمجخكرٍ ليا: شبُو جسمٍة مغ جارٍّ  
 .مخفػع  

 

 
                                                           

.ٖٗ، البحثيشطخ:     ( 
1
 ( 

.ٕٜٗ/ٔ، ، الش حػ الػافياسحدغ ،عبّ ك ،  ٕٙٔ/ٔأوضح السدالظ،: ابغ ىذاـ، ُيْشَطخُ   (2)  
.ٜٖ، ديػانو  (3)  
ائخثيخ، ُيْشَطُخ: ابغ األ  (4) .ٕ٘ٔ/ٕ، السثل الد   
.ٜٔ، ديػانو  (5)  
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 "الفخِخ"، مثُل قػِؿ ابِغ زيجكفَ يحسُل الّتقجيُع معشى ك 

ْشجي ْكخ َؾ  َوع   ]الستقارب[ (1)َتَشاَسق  ف ييا اآللي التَُّؤـْ     الع قػد   َنطع  لذ 
، العقػِد:  عشجؼ: شبُو جسمِة ضخفّيٍة في محلِّ رفِع خبٍخ، نطع: مبتجأ  مؤّخخ  مخفػع ، كىػ مزاؼ 
، قّجـ الّذاعُخ ما يجؿُّ عميو كىػ ضسيُخ الستكمِع "الياء" كذلظ ليفتخَخ بشفِدو  مزاؼ  إليو مجخكر 

 كبقجرِتو عمى نطع األشعاِر. 

ا -كمشو   : قػُؿ ابِغ زيجكفَ  -أيزا

ػـ  ت ْمظَ  ش م ػع   في اليػى               ]الخفيف[ (2) والس شى في ى بػب  ذاَؾ الشَّديع      الشُّج 

)اليػػ، الُسَشى(، ككلّّ مشيسا مبتجأ  عمى الخبِخ شبِو الجسمِة )في ُشُمػع تمظ  حيُث قّجـَ  
حيُث أراَد الّذاعُخ مغ ىحا البيِت أْف يقػَؿ :إفَّ قمَبو  الّشجػـِ، في ُىبػب ذاؾ الّشديِع( عمى الّتختيِب.

 الشدساتُ  الميلَ  اليػػ إذا صاحبَ  عميو، كيددادُ  "شمػع الشجػـ"؛ ليجللَّ  ييػػ الميَل، كاستخجـَ 
 .الباردةُ 

 :كذلَظ في قػِلو ،(ٖ)يفيج الّتقجيُع الّتفاؤَؿ كتعجيَل الَسَدّخةِ ك  

فيع   ياح  ال ل مغ ي ػـ والَحْسج  في  الث شاء   لمذَّ  ]الخفيف[ (4)َصْػ      ب  الَحَيا ال لمخ 

، عمى "شفيع"الّذاعُخ شبَو الجسمِة اّلتي في محلِّ رفِع خبخٍ، كاّلتي مجخكُرىا  حيُث قّجـَ  
ُل السبتجِأ "الّثشاءُ  "؛ ليطيَخ تفاؤَلو بالحرػِؿ عمى الّذفاعِة، فال يدتصيُع الّذفاعَة إًّل عطيع ، ُيَفزَّ

 :ه، كىػ ما يذبو قػَلوذكخِ  تقّجـ

فاَعة   لظَ           ب َسقبػؿ  مغ الع ح ر   الذ  وَف الَقب ػؿ   ش ت يا     د   ]البديط[  (5)ال ت ْثشي أع 

حيُث قّجـ الّذاعُخ شبَو الجسمِة اّلتي في محلِّ رفِع خبٍخ "لظ" عمى السبتجِأ "الّذفاعة"،  
 ليػحَي لمدامِع بعطِع ذلظ الّذفيِع. كجعَل السجخكَر يجّؿ عمى الّذخِز اّلحؼ يذفع

                                                           
".ٕٜٔ/ٔ، الَعيغُتَؤـ: ُمْشَتطسة، ُيْشَطُخ: الفخاىيجّؼ،  .ٕٛٔ، ديػانو (1) ـَ ،مادة "َتَأ  
.ٖٓٔ، ديػانو  (2)  
.ٗٚ، الت مخيز في عمـػ البالغة: القدكيشّي، ُيْشَطخُ   (3)  
مادة "حيي". ٖٓٛ/ٔٔ،العيغالحيا: ما تحيا بو األرض مغ الغيث، ُيْشَطُخ: الفخاىيجّؼ،  .ٖٖٔ، ديػانو  (4)  
.ٕٙٔ، ديػانو  (5)  
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، أك في الّتخاكيِب المّ  أفَّ الخبخَ  كمِّو محُع مغ ذلظي  غػيِة يأتي عمى ثالِث ُصَػٍر: مفخد 
ا، أك شبَو جسمٍة تكػُف الجسمُة اًلسسّيُة ذات جسمة   ، أك شبُو جسمٍة، كفي حاِؿ كػِف الخبِخ مفخدا

مثُل الّتذػيِق، أك  ّيةا ُمتعجدةا يزفي عمى الجسمِة دًلًلٍت بالغكىحا  ،مخكنٍة في الّتقجيِع كالّتأخيخِ 
ـِ، أك التفاؤِؿ بحكِخه، كغيِخىا مغ الّجًلًلِت كسا اتَّزَح في  ـِ بحكِخ الستقّج الّتعطيِع، أك اًلىتسا

 السبحِث.
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 االسسي ةأخيخ في نػاسخ  الجسمة  السبحث  الث اني: الت قجيع والت   

 تقجيُع اسِع الّشاسِخ كجػباا -أو الا             

ـُ خبِخ الّشاسخ كجػباا -ثانياا                  تقّج

ـُ  -ثالثاا              اسِع الّشاسِخ أْك خبِخِه جػازااتقّج
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 تقجيع  اسع  الش اسخ  وجػباا -أو الا   

 اسساا ضاىخاا إذا كاَف اسُع الّشاسِخ ضسيخاا كالخبخُ  -أ             

 ذا كاَف خبُخ كاَف جسمةا فعمّيةا إ -ب                

 خبُخ الّشاسِخ محرػراا في اسِسوِ إذا كاَف  -ج               
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 أخيخ في نػاسخ  الجسمة  االسسي ةالسبحث  الث اني: الت قجيع والت    

ـ  اسع  الش اسخ وجػباا -أو الا   تقج 

ـِ السبتجِأ عمى الخبِخ أك العكِذ كجػباا أك جػازاا.    َعَخْضُت في السبحِث األّكِؿ حاًلِت تقّج

يتسّشى الستحجُث أْف  يٍج أك تذبيٍو، كأحياناايحتاُج الّخكشاِف السكػناِف لمجسمِة اًلسسّية إلى تأكك  
يحرَل الحكُع السعصى في الجسمِة أك يتخجى حجكَثَو، ككي يعبََّخ الستحجُث عغ ىحِه السعاني يمجُأ 

ـِ الّشػاسِخ الحخفّيِة،إلى اس ، كَلكّغ". تخجا  "إّف، كأّف، ككأّف، كَلْيَت، كَلَعلَّ

يحجُث تغييخ  عمى ركشي الجسمِة، ، كًل تجخُل ىحِه الّشػاسُخ الحخفّيُة عمى الجسمِة اًلسسّيةِ ك  
ـُ خبُخىا عمى اسِسيا ، كسا ًل (ٕ)، كذلَظ بدبِب ضعِف ىحِه الحخكِؼ في العسلِ (ٔ)إْذ إّنو ًل يتقّج

ـُ عمى  ـَ اسُسيا أك خبُخىا عمييا؛ ألّف ما َعِسَل بو حخؼ  أك اّترَل بو حخؼ  ًل يتقّج يجػُز أف يتقّج
 .(ٖ)الحخؼِ 

تػسَع فييا العخُب، كأجازكا  اًلسِع عمى الخبخِ  ُتدتثشى ِمغ تقّجـِ  كاحجة   ىشاؾ حالة   كلكغْ   
ـَ الخبِخ عمى اًلسِع،  ، كذلَظ بدبِب ضعِف (ٗ)كراا أك ضخفااكىي إذا كاَف الخبُخ جارِّا كمجخ تقّج

، حيُث يكػُف اجتسَع ضعُف العامِل كىػ الحخكُؼ الّشاسخُة مع ضعِف السعسػِؿ كىػ (٘)السعسػؿِ 
 ، كبدبِب ضعِف كمييسا أصبَح تقجيُع الخبِخ جائداا.خِ خبُخ الّشاس

ـِ الجسمِة اًلسسّيةِ  ا َسبَق أّنو يجُب مخاعاُة الّتختيبِ يالحُع مسّ  السشدػخِة بحخٍؼ،  في أقدا
حيُث يأتي الّشاسُخ، فاسُسُو، فخبُخُه، إًّل في حاِؿ كػِف الخبِخ شبَو جسمٍة، كىي حالة  كاحجة ، كلحلَظ 

 لْغ تكػَف ىحِه الّشػاسُخ ضسَغ الّجراسِة الّتحميمّيِة عمى عكِذ الّشػاسِخ الفعمّية.

                                                           
.ٕٖٕ، الظالد  إرشاد ة، : ابغ قّيع الجػزيّ ُيْشَطخُ   (1)  
ب،رفػر، ع: ابغ ُيْشَطخُ  (2) .ٚٓٔ/ٔ السقخ   
.ٜٕٓ/ٔ، الش حػطائخ في الش  األشباه و ، يػشيّ الدّ : ُيْشَطخُ  (3)  
ابقالسرجر ، كابغ عرفػر، ٚٔ،الش حػاألنسػذج في  ،مخذخؼّ الدّ : ُيْشَطخُ   (4) .ٚٓٔ/ٔ، الد   
.٘ٔٔ ،الش حػأسخار : ابغ كساؿ باشا، ُيْشَطخُ   (5)  
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، تخفُع السبتجَأ،  الّشػاسُخ الفعمّيةُ ك  كتشرُب الخبَخ، يعسُل بعُزيا بذخٍط، ثالثَة عذَخ فعالا
طخفّيٍة، كاألفعاُؿ " زاَؿ، انفّظ، َفِتَئ، بخح" السرجرّيٍة الكىػ الفعُل "داـ" حيُث يعسُل إذا ُسِبَق بػػ "ما" 

ـٍ أك نييٍ  ، كإذا ُسبَقت بشفيٍّ بذخِط أْف ُتدَبَق بَشفٍي أك استفيا ؛ ألّنيا تجؿُّ في ذاِتيا عمى معشى الّشفيِّ
، أّما بقّيُة األفعاِؿ كىَي: "كاَف، كأصبَح، (ٔ)السعشى إلى اإلثباِت؛ ألّف نفَي الّشفِي إثبات   يشقمبُ 

، كباَت، كصاَر، كليَذ"  فتعسلُ   (ٕ)ٍط ك شخ  مغ دكفِ  كأضحى، كأمدى، كضلَّ

، أْؼ أّنو يجػُز (ٖ)، كيذبُو مشدػخاىا الفاعَل كالسفعػَؿ بوِ الستعّجؼَ تذبُو ىحه األفعاُؿ الفعَل  
ـُ  في اسِسيا كخبِخىا ما يجػُز في الفاعِل كالسفعػِؿ بِو مغ حيُث الّتقجيُع كالّتأخيُخ، إذ يػأتي تقّج
ـُ الخبِخ عمى اًلسِع كجػباا، كفي  اسِسيا عمى خبِخىا كاجباا في حاًلٍت، كفي حاًلٍت يأتي تقّج

ـُ أحِجىسا عمى اآلخِخ.  حاًلٍت يجػُز تقّج

ـَ قػؿُ ك   في أسساِء ىحه الّشػاسِخ كأفعاِليا:" كمسا يرحُّ تقجيُسو  جّشيٍّ ابِغ  الّجليُل عمى ما تقّج
ـِ خبِخىا عمى اسِسيا إلى أنَّيا (ٗ)تقجيُع خبِخ كاف كأخػاِتيا عمى أسساِئيا" ، كيعػُد سبُب جػاِز تقّج

، كاألخباُر مذبيات  بالسفعػِؿ، فكسا جاَز تقجيُع السفعػِؿ عمى الفاعِل، جاَز تقجيُع ال خبِخ عمى أخبار 
 (٘)اًلسع

يكػُف اًلسُع كالخبُخ في األصِل مبتجأا كخبخاا، كعميو فإّف تختيَبيسا مغ حيُث الّتقجيُع  
، فإذا كاَف الخبُخ مّسا يجُب تقّجُمُو عمى السبتجِأ ثعَّ دخَل (ٙ)كالّتأخيُخ مذابو  لتختيِب السبتجِأ كالخبخِ 

، أّما إذا لع يػجْج ما يػجُب الّتػّسَط (ٚ)كجػباا ي الّتختيبِ ، فإّنُو يبقى لو مػضُعُو فعميو الفعُل الّشاسخُ 
، فإّف الّتقجيَع يكػُف جائداا ـَ  .(ٛ)الّتػّسَط أك الّتقّج

                                                           

.ٕٙ٘/ٔ، الػافي حػالش  يشطخ: عّباس، حدغ،   ( 
1
 ( 

.ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٔ، شخح ابغ عقيلابغ عقيل،  ُيْشَطُخ: (2)  
.ٜٔٔ ل،السفر  ، مخذخؼّ الدّ : ُيْشَطخُ   (3)  
.ٕٖٛ/ٕ، الخرائز  (4)  
.ٖٛٔتػجيو المسع، از، : ابغ الخبّ ُيْشَطخُ   (5)  
.ٜ٘/ٔ، وشخحاضع، الشّ ، ك ابغ ٛٚٔ/ٕ، افيةالذ  السقاصج ، اشبيّ الذّ : ُيْشَطخُ   (6)  
.ٕٛٗ، ىالسرف   الش حػ: عيج، محّسج، ُيْشَطخُ   (7)  
.ٕٔٓ/ٔ، الظالد   دليلالفػزاف، عبج هللا،  :ُيْشَطخُ   (8)  
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ـِ الفاعِل عمى   ـِ اًلسِع كالخبِخ تجسُع حاًلِت تقّج بشاءا عمى ما َسَبَق، فإفَّ حاًلِت تقّج
ـِ الخبِخ عمى السبتجِأ، ككأفَّ  مديج  مغ جسمتيغ  جسمَة الفعِل الّشاسخِ السفعػِؿ بو، مَع حاًلِت تقّج

 فعمّيٍة كاسسّيٍة.

فإفَّ السعانَي الّجًللّيَة السدتفادَة مغ تقجيِع اًلسِع عمى الخبِخ، أك  ؛بسا أفَّ الحاًلِت متذابية   
 تقجيِع الخبِخ عمى اًلسِع تكػُف مذابيةا لمسعاني الّجًللّيِة السدتفادِة مغ تقجيِع الخبِخ عمى السبتجِأ، 

عمى تقجيِع اسِع الّشاسخ أك خبِخه في شعِخ  اسة  تصبيقّية  أك تقجيِع الخبِخ عمى السبتجِأ، كفيسا يمي در 
 ابِغ زيجكَف.

ـ  اسع  الش اسخ   -أو ال   وجػباا تقج 

ـِ السبتجِأ عمى الخبِخ، أك   ـُ اسُع الّشاسِخ كجػباا في حاًلٍت عّجٍة، كيأتي ذلَظ مذابيةا لتقّج يتقّج
ـِ الفاعِل عمى السفعػِؿ ِبِو، كجاَء تعميُل ىحِه األسباِب سابقاا، كفيسا يمي عخض  مذابيةا  لتقّج

ـِ اسِع كاف كجػباا.  لحاًلِت تقّج

 الش اسخ  ضسيخاا، والخبخ  ضاىخااإذا كاَف اسع   -أ 

ـُ الفاعُل عمى السفعػِؿ بو كجػباا إذا كاف الفاعُل ضسيخاا مّترالا غيَخ محرػرٍ   يتقّج
(ٔ) ،

، ك كب ـُ كجػباا عمى خبِخىا إذا كاف اًلسُع ضسيخاا مّترالا يطيُخ ذلَظ القياِس عميو فإفَّ اسَع كاف يتقّج
 قػِؿ ابِغ زيجكَف: في 

يغ          ْشظ  األَماني َبَجؿْ  أْصَبْحت  َحْدبَ َعمى ح  يخ     َوَلْع َتْبغ  م  س   ]الستقارب[  (2)الز 

الّدكػِف، كالّتاُء ضسيخ  مّترل  مبشيّّ عمى الفتِح في أصبَح: فعل  ماٍض ناسخ  مبشيّّ عمى  
، كعالمُة نرِبو الفتحُة.  محلِّ رفِع اسِع أصبح، حدَب: خبُخ أصبح مشرػب 

 :زيجكفَ  قػُؿ ابغِ  -أيزا -كمثُمو  

ـ  َلح ات  َلشا اْنَرَخَمْت             ىخ   ب ْتَشاَيػـ  َكأي ا ـَ الج  يَغ نا خ اَقاَليا ح  س 
 ]البديط[  (3)

                                                           
.ٕٚٓ، المداف سمعجي، جخّ ة، ، كعصيّ ٗٙٔ، اضعالش   ابغ شخحاضع، الشّ : ابغ ُيْشَطخُ   (1)  
.ٖٛ، ديػانو  (2)  
.ٔ٘، ويػاند  (3)  
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بت )بات(: فعل  ماٍض ناسخ  مبشيّّ عمى الّدكػِف، كالّزسيُخ "نا" مّترل  مبشيّّ عمى  
، كعالمُة نرِبو الفتحُة.  الّدكػِف في محّل رفِع اسِع بات، ُسّخاقا: خبُخ بات مشرػب 

 الّذاعخَ لمعجكِؿ عْشُو، كلكّغ  ُمْقَتَزىُيالحُع أفَّ تأخيَخ الخبِخ جاَء عمى األصِل اّلحؼ ًل  
ـِ الفرِل، إذ َفَرَل بيَغ اسِع بات كخبِخىا بذبِو الجسمِة "ليا"،  أضاَؼ معشىا دًلليِّا لمّتأخيِخ باستخجا
ـَ الّجىُخ"، ِليجعَل الستمقَي في حالِة اشتياٍؽ إلى ذكِخ  كضخِؼ الّدماِف "حيغ"، كالجسمِة الفعمّية " نا

 .(ٔ)ستمقي في حاِؿ شػٍؽ لمػصػِؿ إلى الخبخِ َجْعَل ال الخبِخ، إذ إفَّ مغ فػائِج الّتأخيخِ 

 ، كَضَيَخ ذلظ في قػِؿ ابِغ زيجكَف:"الّجًللَة عمى اًلكتفاءِ " -أحياناا-يحسُل الّتقجيُع  ك 

ْشَت َحط يَ َلػ   ضا لع َيبَق َمأم ػؿ   ك  ْشَظ الخ  ْمت  م   ]البديط[  (2)َلع َأشمْب بو  َبَجالا      أْو ن 

ناسخ  مبشيّّ عمى الّدكػِف، كالّتاُء: ضسيخ  مّترل  مبشيّّ  كغ )كاَف(: فعل  ماضٍ   
، كعالمُة نرِبِو الفتحُة، ُحخَِّؾ  عمى الفتِح في محّل رفِع اسِع كاف، حّع: خبُخ كاف مشرػب 

لسحّل بالحخكِة السشاسبِة لمياِء، حيُث إفَّ الّذاعَخ يكتفي بسحبػبِتو كىي ما تداُؿ بالكدِخ ًلشتغاِؿ ا
سشي، كلع تشتقْل إلى أرِض كاقِعو اّلتي تربُح بيا حجائَق أزىاُرىا الّخضا كاألمُل، كفي في إشار التّ 

 بيا. جيجِ الذّ  عمى اًلكتفاءِ  ىحا دًللة  

ـِ زكاِؿ الّذيِء عغ الخاشخِ "كُيعجُّ      ـُ الّدامِع بعج مغ السعاني الّجًللّيِة السدتفادِة مغ  "إييا
 ابِغ زيجكَف: في قػؿِ  ، كىحا ما ضيخَ (ٖ)الّتقجيع

 ]الكامل[  (ٗ)َفَأَذْقِتشي ُغَرَز األذػ     يا َلْيَتشي ما ُفْيُت ِفيِظ ِبَمْيَتشي ُكشِت الُسشى  

كغ )كاَف(: فعل  ماٍض ناسخ  مبشّي عمى الّدكػِف، كالّتاُء ضسيخ  مّترل مبشّي عمى الكدِخ 
، كعالمُة نرِبو الفتحُة السقّجرُة عمى األلِف في محّل رفِع اسِع كاف، السشى : خبُخ كاَف مشرػب 

ا بالحدخِة عمى فخاِؽ محبػبِتِو اّلتي أذاَقْتُو األذػ بعَج أْف كاَنْت ُمْشَيَة فلمتعّحر،  ـُ مسدكجا جاَء اإلييا
 نفِدِو.

                                                           
.ٜٗٔ، العمـػ مفتاح، كاكيّ الدّ : ُيْشَطخُ   (1)  
.ٓٚ، ديػانو  (2)  
.٘ٚ، في عمػـ البالغة مخيزالت  : : القدكيشيّ ُيْشَطخُ   (3)  
.ٔٚ، ديػانو  (4)  
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ـُ الّتقجيع ك     :ذلَظ في قػِلو ، كضيخَ "معشى الفخخِ "ليعصَي  -أحياناا -ُيدتخَج

 ]الكامل[  (ٔ)ِبباِخعِ لمّشْفِذ األَُلػِؼ  َلْدتُ َمْغ ُمْبَمغ  َعشي الِبالَد إذا َنَبْت    َأْف   

ـَ الّذاعُخ   ، كَفَرَل بيَشيسا بذبِو "بباخٍع" اّلحؼ يجّؿ عميو، كأّخخَّ الخبخَ  "الّتاء"زسيَخ الّ قّج
ىحه الّرفِة عغ نفِدو استخجـَ فعالا يجؿُّ ؛ ألفَّ الخبَخ مغ الّرفاِت الّديئِة، كإلبعاِد "لمشفِذ" الجسمةِ 

ـِ الفعِل كالفرِل، إذ نفى بالفعِل الّرفة ، كأبعَجىا -عمى الّشفِي، أْؼ أّنو افتخَخ بشفِدو باستخجا ََ
 بالفرِل عغ نفِدو.

 :في قػلو، كضيَخ ذلَظ "السجحِ "عمى  -أحياناا-كيجؿُّ الّتقجيُع   

َجَىعْ َلْػ    شَت شاى   ]الكامل[  (2)َلَقلَّ م خاؤ ىع      ألَغخ  ف يو  مع الَفَتاء َجالؿ   ك 

ـَ الّذاعُخ الّزسيخَ    ، فيِع معشى السجحِ  ذلظ عمى داعجَ ف ،اّلحؼ يجؿُّ عمى السسجكحِ  حيُث قّج
ُـّ لمبيتِ  كقْج تزافخَ   كحَجُه. ، كليَذ الّتقجيعُ مع الّتقجيِع إلفادِة معشى السجحِ  السعشى العا

 ،العاـِ  يتزافُخ معو معشى البيتِ ك  يحسُل معانَي دًلليةا بشفِدو، ا َسَبَق أّف الّتقجيعَ ُيالَحُع مسّ  
لكػِنو ضسيخاا ا كجػبا  اسخِ الشّ  اسعَ  اعخُ فييا الذّ  ـَ قجّ  زيجكفَ ابِغ  في ديػافِ  كثيخة   كىشاؾ شػاىجُ 

، كلكػِف الخبِخ اسساا ضاىخاا  .(ٖ)مّترالا

  

 

 

 

 

                                                           
.ٛٗٔ، ديػانو  (1)  
.ٕٕٓ، ديػانو  (2)  
  ، ٔٚٔ، ٓٙٔ، ٖٖٔ، ٕٖٔ، ٗٓٔ، ٜٚ، ٖٜ، ٜٛ، ٛٙ، ٕٙ،ٕٙ،ٓٗ،ٖٓ،ٖٕ،ٙٔ،ٔٔ، وديػان :ُيْشَطخُ   (3)

،كغيخىا.ٕٕٕ، ٕٙٔ، ٜٕٓ، ٕٚٓ       
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 جسمةا فعمي ةا  إذا كاَف خبخ  الش اسخ   -ب

ا لزسيِخ السبتجِأ ِق مخَّ في السبحِث الّداب  ـُ كجػباا إذا كاَف الخبُخ فعالا رافعا أفَّ السبتجَأ يتقّج
 .(ٔ)السدتتخِ 

ب  جاء في ك   ـُ كجػباا عمى خبِخِه إذا كاَف الخبُخ فعالا مخفػُعُو مدتتخ   السقخ  أفَّ اسَع كاف يتقّج
 كمثاُؿ ذلَظ في قػِؿ ابِغ زيجكَف:، (ٕ)فيو

يب  الَبْخؽ  لس ا َتَأل َقا        َلْسع  َوَما زَاَؿ     ]الص ػيل[  (3)ب َجْمع  الَعيغ  َحت ى َتَجف َقا ي ي 

فعل  مخفػُعو مدتتخ  فيو، كيعػُد  ألّنو ؛هخبخَ  خَ "ما زاؿ"، كأخّ  اسخِ الشّ  الفعلِ  اسعَ  ـَ قجّ حيُث   
، أّما الّتختيُب الّدمانيُّ  سبُب تقجيِع السبتجِأ "لسع" عمى الخبِخ بشاءا عمى الّتختيِب الّدمانيِّ كالّدببيِّ

؛ فمكػِف البخِؽ ىػ ما يييُب دمػَع العيِغ.   فيعػُد؛ لكػِف البخِؽ قبَل إثارِة الييبِة، أّما الّدببيُّ

ا-كمثُمو    :ػُلوق  -أيزا

ْىخ  ت رس يَوال زَاَلت    َباؿ  الج   ]الػافخ[  (4)ع جاَتَظ أي َيا الَسم ظ  الش ب يل         ن 

ـَ الّذاعُخ اسَع ما زاَؿ  كخبُخه الجسمُة الفعمّيُة "ترسي"، ،" مخفػع  اسُع "ما زاؿِنباُؿ:          حيُث قّج
أدكاِت القتاِؿ الّخئيدّيِة في ذلَظ  أّنيا كاَنت إحجػّػِة، كًل سّيسا "نباُؿ"؛ ألّف الكمسَة تحسُل معشى الق

الػقِت، كألّنيا مغ األسمحِة التي تريُب ضحيَتيا عغ بعٍج، فالّتقجيُع نابع  مغ إحداِس الّذاعِخ بقّػِة 
ـِ.  الُستقجِّ

ا-كمثُمُو    :قػُلو -أيزا

ا َتَحكُّخ ه     نا    إ ْلفا  ]البديط[  (5)مَدى ي َعش يَشاأَ َواسَأْؿ ى شال َظ: َىْل َعش ى َتَحكُّخ 

                                                           

.21 يشطخ البحث،    (
1
 ( 

.ٜٙ/ٔ: ابغ عرفػر، ُيْشَطخُ   (2)  
.ٓٗ، ديػانو  (3)  
.ٚٚٔ، ويػاند  (4)  
.ٖٔ، يػانود  (5)  
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إلى  جَ سِ سا عَ ، كربّ "أمدى" خبخِ  رفعِ  حؼ في محلِّ الّ  السدتتخَ  سيخَ الّز  اعخُ الذّ  ـَ قجّ  حيثُ        
؛ كلكي يديَج مغ "خُ حكُ كىػ : التّ  اعخِ الذّ  في نفذِ  عبَ كالتّ  العشاءَ  محقُ يُ  عمى شيءٍ  و يعػدُ و ألنّ إخفائِ 

السػقِف استخجـَ الفعَل الّشاسَخ اّلحؼ يجؿُّ عمى قجكـِ الميِل "أمدى"، كجعَل الخبَخ جسمةا  سػداكيةِ 
فعميةا مزارعةا، يحسُل فعُميا معشى العشاِء كالّتعِب، كيحسُل زمَشو معشى اًلستسخايِة الّدمانيةِّ، حيُث 

 يخّيُع عمييا الّدػاُد كالعشاُء.افَخت ىحه األشياُء لتخسَع لػحةا تز

ا-كمثُمو    قػُؿ ابِغ زيجكَف: -أيزا

و  َأْنَت الَحبيب  ال حي    ف  َمالا     ما ز ْلت  أ ْلح  َضا ع  يو  الخ  لَّ الَيَػى َوأ َسق   ]البديط[  (1)ض 

كخبُخه الجسمُة الفعمّيُة  ، كالّتاُء في محّل رفِع اسِع "ما زاؿ"،ماٍض ناسخ   زؿ )زاؿ(: فعل   
 تي في محلِّ الّ  ةَ الفعميّ  بو الجسمةَ  اسَع "ما زاؿ" ضسيخاا مّترالا كألرقَ  ، حيُث جعَل الّذاعخُ "ُأْلِحُف"
ىحه  في تقػيةِ  و، كساعجَ تِ محبػب و كبيغَ كحي بيشَ الخّ  راؿِ اًلتّ  ةِ عغ شجّ  خَ ه "ألحف" ليعبّ خبخِ  نربِ 

 ةِ و لذجّ بخكحِ و ى محبػبتَ غصّ  اعخَ الذّ  ، ككأفَّ عمى الغصاءِ  حؼ يجؿُّ الّ  "ألحف" الفعلِ  السعشى استخجاـُ 
 .يا مشوقخبِ 

جاَء تقجيُع أسساِء الّشػاسِخ في األبياِت الّدابقٍة كاجباا عمى أصِل القاعجِة الّشحػّيِة، كما جاَء  
، كلكشَّو حسَل دًلًلٍت متعجدةا كسا ضيَخ في (ٕ)لمعجكِؿ عْشوُ  ُمْقَتَزىعمى القاعجِة فإّنُو ًل يػجُج 

 األبياِت الّدابقِة.

 

 

 

 

 

                                                           
.ٛٙٔ، ٕٛٔ، ٕٙٔ، ٜٙ، ٜ٘، ٖٙ، ٓٙ، ٓٗ، ٖٚ، ٜٕأيزا في  ُيْشَطخُ ، ك ٘ٚ: ديػانو  (1)  
.ٔٓٔ، عمػـ البالغة، ، أحسج: السخاغيُيْشَطخُ   (2)  
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 كاَف الخبخ  محرػراا في االسعا إذ -ج 

ـُ  أوضح السدالظجاَء في         أّنو إذا كاَف الخبُخ مقخكناا بػػ "إًّل"، أك معشاىا فإفَّ اًلسَع يتقّج
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ، كمثاُؿ ذلَظ في القخآِف الكخيِع قػُلو تعالى:"(ٔ)كجػباا

كاءا: خبخ اسع كاف، مُ  :نافية، ككاَف فعل  ماٍض، كصالةُ  "ما"، حيُث ُتعَخُب (ٕ)"ٍّ ٌّ

ا-جاَء .(ٖ)كاف مشرػب في الّشحػ الػافي أّنُو إذا اّترَل السحرػُر بِو في "إًّل" فإّنُو يجُب   -أيزا
 :كجاَء ذلَظ في مثاليغ مغ شعِخ ابِغ زيجكَف، كالسثاُؿ األّكُؿ قػُلو ، (ٗ)أْف يتأّخَخ عْشيا

ور  َفسا       خ  ك ع َعيج  الد  ْشت عْ  لي دَق َعْيج  َشا إال   ك  يَشاأَلْرَواح   ]البديط[  (5)َرَياح 

محّل رفِع اسِع كاَف، رياحيغ: خبُخ  ع" مّترل  ، كالّزسيُخ "تماٍض ناسخ   كغ )كاف(: فعل   
، كعالمُة ن  ذُ و يتمحّ ؛ ألنّ سيخَ الّز  اعخُ الذّ  ـَ قجّ  رِبِو الفتحُة، كاأللُف لإلشالِؽ، حيثُ كاَف مشرػب 

و عمى حؼ أشمقَ الّ  الحكعَ  أفَّ  "رياحيغ" ؛ كي يػحيَ  الخبخَ  خَ عميو، كأخّ  يجؿُّ  حؼالّ  خزِ الذّ  بحكخِ 
 عمى صيغةِ  بالخبخِ  جاءَ  البقاءِ  ةِ مغ مجّ  يديجَ  ه، ككيْ عغ خاشخِ  و، كلغ يدكؿَ يفارقَ  لغْ  سيخِ الّز 

 . الجسعِ 

 قػُلو: سثاُؿ الّثانيكالِ  

بُّظَ َما َكاَف    َرت      َىل َيْدَتصيع  الفتى أْف َيْجَفَع الَقَجرا  ف ْتَشةا إال   ح   ]البديط[  (6)ق ج 

فُحِرَخ خبُخ كاف كىػ قػُلو " فتشةا" في اسِسيا "حبُّظ" فػجَب تقجيُع اًلسِع عمى الخبِخ،  
الّشفدّيَة  كجاء تقجيُع اًلسِع "حُب" ؛ ألفَّ الكمسَة تحسُل شيئاا مغ الّتفاؤِؿ كاأَلَمِل المحيِغ يبعثاف الّخاحةَ 

 حؼ يػقعُ الّ  باليأسِ  مذبعة   "؛ ألّف الكمسةَ "فتشةا  الخبخَ  خَ أخّ  حيغِ  كاًلستقخاَر في نفِذ الّذاعِخ، في
عمى  اًلستقخارَ  ـَ ، كقجّ عمى اليأسِ  األملَ  ـَ قجّ  وُ أنّ  ، أؼْ استقخارٍ  كعجـِ  اضصخابٍ  بحالةِ  فَذ الشّ 

 .اًلضصخابِ 
                                                           

. ٕٕٗ/ُٔيْشَطُخ: ابغ ىذاـ ،   (1)  
.ٖ٘/ٛ، األنفاؿ  (2)  
.ٖٚ٘/ٖ، وبيانو الكخيع القخآف إعخابيغ، الجّ ركير، محيي الجّ : ُيْشَطخُ  (3)  
.ٓٚ٘/ٔاس، : حدغ، عبّ ُيْشَطخُ   (4)  
.ٖٔ، ديػانو  (5)  
.ٕٛ، وديػان   (6)  
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ُخ خبِخ الّشاسخِ  كىيجاَء الّتقجيُع في الَبيَتيِغ الّدابقيِغ عمى أصِل القاعجِة الّشحػّيِة  ألنَُّو  ؛تأخُّ

، كعمى الّخغِع مغ ذلَظ فإفَّ دًللَة الّتقجيِع لع تغْب لمعجكِؿ عْشيا ُمْقَتَزىمحرػر  في اسِسو اّلتي ًل 
 .عْشُيسا

مجسػعة  مغ الحاًلِت الّشحػّيِة اّلتي يجُب أف يتأّخَخ فييا الخبُخ كجػباا عغ اًلسِع،  كىشاؾ 
 .(ٔ)لكْغ لع ُيعثْخ في الّجيػاِف عمى أبياٍت تشصبُق عمييا تمَظ القػاعجُ 

  
   
 
     
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،جاجي  الد   شخح جسل: ابغ عرفػر، ُيْشَطخُ يغ. مّترم ضسيخيغِ  كالخبخُ  اًلسعُ  يكػفَ  أفْ  -: أالحاًلتِ  مغ تمظَ   (1)

    ٔ/ٖٚٙ.  
  : ابغ ُيْشَطخُ يغ. مبشيّ يسا عمييسا، أك لكػنِ  الحخكةِ  ضيػرِ  ، كذلظ لعجـِ كالخبخِ  اًلسعِ  بيغَ  الفارؽُ  عجـَ يُ  أفْ  -ب  

.ٛٛ،الش حػروس في الج  شخح ىاف، الجّ ابغ ك  ؛ٕٕٗ/ٔ ،أوضح السدالظىذاـ:          
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ـ  خبخ  الش اسخ  وجػباا -ثانياا  تقج 

 نكخةا، كخبُخُه شبَو جسمةٍ  إذا كاَف اسُع الّشاسخِ  -أ             

 "معسػِلياك  فْ مكّػناا مغ "أَ  مرجراا مؤكًلا  اسُع الّشاسخ إذا كاف-ب          
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  اوجػبا  اسخ  الش   خبخ   ـ  تقج   -اثانيا   

 ش اسخ نكخةا، والخبخ  شبَو جسمة  إذا كاَف اسع  ال -أ

سِع كاَف أْف يكػَف معخفةا األصَل في ااألصُل في السبتجِأ أْف يكػَف معخفةا، كعميو فإفَّ  
ا؛  ألّف اسَع كاف مشدػخ  عغ السبتجِأ. أيزا

كٍر، أك شبَو الخبُخ شبَو جسمٍة مغ جارٍّ كمجخ يأتي السبتجُأ أك اسُع كاف نكخةا، كيأتي مَعُو   
ـَ خبُخ كاف عمى اًلسِع؛ ألّف اًلسَع نكخة ، كًل مدّػَغ  جسمٍة ضخفّيٍة، كفي ىحه الحالِة يجُب أْف يتقّج

ُأكِجَب  (ٕ)،أْؼ أْف يكػَف اًلسُع نكخةا محزةا (ٔ)لالبتجاِء بيا؛ لكػِف الخبِخ شبَو جسمٍة متقّجماا عمييا
تأخيُخه عغ الخبِخ؛ ألفَّ اًلسَع خخَج عغ أصِل الّتعخيِف إلى الّتشكيِخ الخالِز، فخخَج مغ حقِِّو في 

ـِ إلى الّتأخيِخ، كمثاُؿ ذلظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:  الّتقّج

ْع     إ ْف كاَف    َؾ ب اأَلْعجاء  َيرَخع ي  جود  الش اس  م ْرصَخع  اَل زَاَؿ َججُّ  لبديط[]ا (3)َبْيَغ ج 

، كشبُو الجسمِة الّطخفّيِة في محلِّ  مزاؼ  إليو، ، ججكِد:َغ: ضخُؼ مكافٍ بي  كىػ مزاؼ 
ـٍ، مرصخُع: اسُع كاف مؤّخخ   ـَ الّذاعُخ شبَو الجسمِة؛ ليعّبَخ عغ نرِب خبِخ كاف مقّج ، حيُث قّج

 . الّذسػِؿ، إذ أراَد أفَّ الججكَد كمَّيع يريبيع الّرخُع كىػ السػتُ 

ا-كمثُمو    :قػُلو -أيزا

م ػَع الَعيغ     َياَوأَرى د     ]الكامل[  (4)إ ذا ما الَقمب  كاَف َقم يَبا َغْيس       َليَذ ل َفْيز 

 الغديخةَ  مػعَ ت الجّ جَ تي كلّ و الّ ضعفِ  ةِ و عغ شجّ ب خَ ليعبّ  "لفيزيا"؛ الخبخَ  اعخُ الذّ  ـَ حيث قجّ   
عمى  ما يجؿُّ  يا، فتقجيعُ نفدِ  ًللةِ عغ الجِ  خَ ليعبّ "؛ غيس  " ليَذ  اسعَ  خَ و أخّ نفدِ  ، كفي الػقتِ الستتاليةَ 

 .يجًلف عمى الّزعِف اّلحؼ أصاَب الّذاعخَ  ىا عمى انحرارِ  ما يجؿُّ  ، كتأخيخُ مػعِ الجّ  كثخةِ 

                                                           
ب: ابغ عرفػر، ُيْشَطخُ   (1) .ٖٙٚ/ٔ، جاجيالد   جسل شخح، كابغ عرفػر، ٜٙ/ٔ، السقخ   
ـِ كجػِد قيٍج يجعُميا محرػرةا في  (  ا بيَغ أفخاِد مجلػِليا؛ لعج الّشكخُة السحزُة: ىي الّشكخُة اّلتي يكػُف مجلػُليا شائعا

.ٖٕٔ/ٔ، الشحػ الػافي(بعِزيع، كالقيُج مثُل: الّتحجيِج كالّتخريِز. يشطخ، حدغ، عباس،  2
 ( 

.ٚٛٔ، ديػانو  (3)  
، مادة "َقمَب".ٕٔٗ/ٖ، العيغَقميب: البئُخ قبَل أف ُتصػػ. يشطخ: الفخاىيجؼ،  .ٜٖٔ، ويػاند  (4)  
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ا-كمثُمو   قػُؿ ابِغ زيجكَف: -أيزا

ْشو     ْسذ  َنَقَع َكتيَبة           ما زَاَؿ م  ػ إ َلْيو  الذَّ  ]الكامل[  (1)إْرَماد   ل َعْيش ياَتْذك 

: اسُع ما زاؿلعيشيا:    شبُو الجسمِة مَغ الجارِّ كالسجخكِر في محّل نرِب خبِخ ما زاؿ، إرماد 
ـُ مشو لكػِنو مخض  يريُب العيَغ.مخفػع    ، حيُث أّخَخ الّذاعُخ اسَع ما زاَؿ "إرماُد"؛ ألّنو يتذاَء

ا-كمثُمو    :قػُؿ ابِغ زيجكفَ  -أيزا

خ   لمَسجج  َعْيغ        َيك ْغ أْنَت اْبغ  َمغ َمَجَج الس مػَؾ فإ ْف    ْشيا َناض   ]الكامل[  (2)َفْيَػ م 

-شبُو الجسمِة مغ جارٍّ كمجخكٍر في محلِّ نرِب خبِخ يكغ، عيغ: اسُع يكغ لمسجج:  
ـَ الّذاعُخ الخبَخ" لمسجج" ؛ألفَّ فيو دًللةا -مؤّخخ   اّلتي يصيُب  العاليةِ  كالسكانةِ  عمى الفخخِ  ، حيُث قّج

 لمداِف السخِء ذكُخىا.

يدتصُع الخخكَج عشيا،  خزَع الّذاعُخ في األبياِت الّدابقِة إلى القاعجِة الّشحػّيِة اّلتي ًل  
 ِدًلًلٍت َبالغّيٍة لمّذػاىِج الّدابقِة كسا تعَّ تػضيُحو. إضافةِ كلكّغ الّذاعَخ تسّكَغ مغ 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
.ٖٕٗ، ديػانو  (1)  
  ، ٕٙ٘، ٕ٘ٗ، ٖٕٔ، ٕٕٓ، ٙٛٔ، ٙٙٔ، ٖ٘ٔ، ٜٕٔ، ٕٓٔ، ٚٚ، ٖٕمثمو :  ُيْشَطخُ ، ك ٕٕٔ، ديػانو  (2)

    ٕٕٛ.  
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 ومعسػل يا" ش اسخ مرجراا مؤوالا مكػناا مغ "أفَّ أف يكػَف اسع  ال -ب 

ـُ  فَّ أَ كاَف السبتجُأ مرجراا مؤكًلا مغ " أّنو إذا سبق أف ذكخنا كمعسػِليا"، فإّف الخبَخ يتقّج
أفَّ حكَع خبِخ كاف يذابُو حكَع خبِخ السبتجِأ في جسيِع األحػاِؿ مغ حيُث  كسا ذكخ الّشحاُة  ،(ٔ)كجػباا

، كعميِو فإّنو إذا كاَف اسُع كاَف مكّػناا مغ "أف كاسِسيا كخبِخىا" فإّنو يتأّخُخ كجػباا (ٕ)الّتقجيُع كالّتأخيخُ 
 عغ اسِسيا، كجاَء مثُل ذلَظ في قػِؿ ابِغ زيجكَف:

نيَوَما كاَف     ]الص ػيل[  (3)الس شى     َولمغ خ   مغ الَعْذػاء  في َضش  و  َخْبط   َضش ي أْف َتغ خَّ

، حيُث قّجَمو الّذاعُخ؛ ألّنو يحسُل الّذَظ، كنفى الّذَظ عغ  مقّجـ   ضّغ: خبُخ كافَ   مشرػب 
مغ أْف  "أْف تغخني" مرجر  مؤّكؿ   ك،شخيِق نفيِّ الفعِل كاف، ككأّنو أراَد أْف يقػَؿ: "كاف يقيشي"

حيُث أّخَخ اًلسَع؛ ألّنو يتذاءـُ مشو؛ ألّف اإلغخاَء مغ  ،لػػػ "كاف" فعِميا في محلِّ رفِع اسٍع مؤّخخٍ ك 
 فعِل الّذيصاِف.

 : قػُلو -أيزا-كمثُمو   

يَئةا       لَسا   ا َخص  اَوَلْػ َأنَّشي َواَقْعت  َعْسجا  ]الص ػيل[  (4)أْف ت سميمغ سَجاياَؾ  كاَف ب َجعا

اسٍع مؤّخٍخ  في محلِّ رفعِ  كالسرجُر السؤّكُؿ "أف تسمي"  ،مشرػب   بجعاا: خبُخ كاَف مقّجـ   
كجػباا لمفعِل كاف، حيُث أّخَخ الّذاعُخ اًلسَع؛ ليػحَي لمسخاّشِب أّنو يخيُج مشو أف يبقى عمى ىحه 

 الحاِؿ، كىي حاُؿ اإلمياِؿ عشَج كقػِع الّذاعِخ في الخصِأ.

ـُ خبِخ كاَف كت  في ديػاِف ابِغ  أقف عمى اسِسيا، كلكغ لعػجُج حاًلت  أخخػ يجُب فييا تقّج
 .(٘)الحاًلتِ  زيجكَف عمى أبياٍت تشصبُق عمى تمظ

                                                           

. .ٓٗيشطخ البحث،   ( 
1
 ) 
.ٕٛٗ، ىالسرف   الش حػ، عيج، محّسج، ٜٛٔ-ٚٛٔ/ٕ، افيةالذ   السقاصجاشبي، الذّ : ُيْشَطخُ   (2)  
.ٕٜ، ديػانو  (3)  
.ٖٚٔ، ويػاند (4)  
         جسل شخح في البديطي، بتالدّ : ُيْشَطخُ . عشاه" إًّل" أك في م ػػػا بمقخكنا  اًلسعُ  يكػفَ  : أفْ األولى الحالة    (5)

.ٜٚٙ، جاجيالد         
ب: ابغ عرفػر، ُيْشَطخُ ضاىخا.  كاًلسعُ ، مّترالا ضسيخا  الخبخُ  : أف يكػفَ الث انية   الحالة      .ٜٙ/ٔ، السقخ   
.ٛٛ/ٗ، السقتزب: السبخد، ُيْشَطخُ . في الخبخِ  عمى شيءٍ  يعػدُ  بزسيخٍ  ل اًلسعُ : أف يتّر الث الث ة   الحالة       
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ـ   -اثالثا   اسع  الش اسخ أْو خبخ ه  جػازاا تقج 

 اسُع الّشاسخ، كخبُخُه معخفتيغ إذا كافَ  -أ          

 َف اًلسُع معخفةا، كالخبُخ نكخةا أْف يكػ  -ب         

 سُع معخفةا، كالخبُخ شبَو جسمةٍ أْف يكػَف اًل -ج         

 َو جسمةٍ ، كالخبُخ شبةا أف يكػَف اًلسُع نكخةا مدّػغ -د         
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ـ  اسع  الش اسخ  أو خبخه  جػازاا -ثالثاا  تقج 

اّلتي يمتدـُ الّذاعُخ فييا بتقجيِع اسِع كاف أك خبِخىا، كفي ىحه  سبق أف ذكخنا الحاًلتِ  
الجدئّيِة سيتعُّ عخُض الحاًلِت اّلتي يكػُف الّذاعُخ حخِّا في تقجيِع اسِع كاف أك تأخيِخه، كفي ىحه 

ـِ تقشّيِة الّتقجيِع، كمغ ىحه  الحاًلِت تبخُز الّجًلًلُت البالغّيُة اّلتي يخمي إلييا الّذاعُخ باستخجا
 الحاًلِت:

  كاف اسع  الش اسخ وخبخ ه معخفتيغإذا  -أ 

ـِ تختيِب السبتجِأ كالخبِخ، كلكغ يخخُج عغ ىحا  يتذابُو الحكُع في تقجيِع اسِع كاف أك تأخيِخه مع أحكا
فإّنُو ، أْؼ أّنو إذا تداكػ كالىسا في الّتعخيِف (ٔ)الّتذابِو كػُف اًلسِع كالخبٍخ متداكييغ تعخيفاا كلفطاا

قػلو: "إذا كاف اًلسُع كالخبُخ معخفتيغ فأنَت ب ُخ، كىحا ما نّز عميو السبّخُد يجػُز الّتقجيُع كالّتأخي
 تيغ:يغ فإفَّ الّتختيَب يأتي عمى حال، أْؼ أّنو إذا جاَء اًلسُع كالخبُخ معخفت(ٕ)فييسا بالخياِر"

ـ  االس -1        السعخفة  ع  السعخفة  عمى الخبخ  جػاز  تقج 

 قػُلو:عشج ابغ زيجكَف  ىحا الّتقجيِع  ػاىِج اّلتي ضيخ فييامغ الذّ 

َؾ الَجَفاءَ ال َيك ْغ    دَّ إْف ساَعَجْت َحَياتي َقرخ ي  َقرخ   ]الخفيف[ (3)فإفَّ اؿ     و 

 عخيفِ ؿ" التّ بػػ "أ ؼِ السعخّ  ؾ" عمى الخبخِ "قرخُ  باإلضافةِ  ؼِ السعخّ  اسخِ الشّ  اسعَ  اعخُ الذّ  ـَ قجّ  
 الخبخَ  اعخُ الذّ  خَ أخّ  ه معخفتاف، حيثُ كخبخِ  اسخِ الشّ   مغ اسعِ كالا  ألفَّ  ؛جائد   قجيعُ " الجفاَء"، كىحا التّ 

 و بو. تخميَ  أفْ  السحبػبةُ  حؼ تخيجُ الّ  عمى البعجِ  و يجؿُ "؛ ألنّ "الجفاءَ 

ـُ الستكّمُع بعَس كالِمو ليعّبَخ عغ ك   اَء مثُل ذلظ في ، كج(ٗ)"تذاؤِمو كاستياِئو مغ الحاؿِ "يقّج
 :قػِلو

 

                                                           
.ٛٗٔ، الش حػأسخار : ابغ كساؿ باشا، ُيْشَطخُ   (1)  
.ٜٛ/ٗ، السقتزب  (2)  
.ٕٛٔ، ديػانو  (3)  
.ٖٖٙ/ٔ، العخبي ةالبالغة : السيجاني، ُيْشَطخُ   (4)  
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و       َزَمشي فَكاَف    جغ  ق ْل لمَػزيخ  َوَقْج َقَصْعت  بَسْجح  ْشو   الد   ]الكامل[  (1)َثَػابيم 

ا عمى ما تحسُمو ىحه الكمسُة مغ    ـَ الّذاعُخ اسَع كاف "الّدجغ"؛ ليعّبَخ عغ تذاؤِمو معتسجا قّج
ضيٍق يقُع داخَل الّشفِذ، قج يكػُف أكبَخ كأعطَع مغ الّزيِق السادؼِّ اّلحؼ يقُع عمى الكياِف الجدجؼِّ 

 في حاِؿ األسِخ.

، كغالباا ما يكػُف الّتمحُذ بحكِخ (ٕ)"الّذيءِ الّتمحِذ بحكِخ "دًللَة  -أحياناا-يحسُل الّتقجيع ك  
 :ِغ قػُلوابُغ زيجكَف مغ األماك بو ذَ األماكِغ أك السحبػبِة، كمّسا تمح

َصاَفة  م ْذع خ ي  َوما اْنَفظَّ   كخى ت ْعق ب  اأَلَسَف الَبْخحا    ج ػفيُّ الخُّ  ]الص ػيل[  (3)َدواعَي ذ 

، الّخصافِة: مزاؼ  إليو جػفّي: اسُع "ما انفظ" مخفػع ، عالمُة   رفِعِو الّزّسُة، كىػ مزاؼ 
، كعالمُة نرِبو الفتحُة، كُحخَِّؾ  ، كعالمُة جّخه الكدخُة، مذعَخ: خبُخ "ما انفظ" مشرػب  مجّخكر 

ّدكػِف في بالكدِخ ًلشتغاِؿ السحلِّ بالحخكِة السشاسبِة لمياِء، كالياُء: ضسيخ  مّترل  مبشيّّ عمى ال
 .إليو محلِّ جخِّ مزاؼٍ 

مشيا: الّتعبيُخ عغ  استخجـَ ابُغ زيجكَف تقجيَع اًلسِع السعخفِة عمى الخبِخ السعخفِة لجًلًلتٍ  
عغ تقجيِع الّتذاؤـِ مغ شيٍء ما، أك استياِئو مغ الحاِؿ، أك الّتمحُذ بحكِخ الّذيِء، كنشتقُل لمحجيِث 

في الّتخاكيِب  ًلًلِت تقجيِع الخبخِ د عمى اًلسِع السعخفِة، مَع ذكخِ ابِغ زيجكَف الخبَخ السعخفَة 
 .الّذعخّيةِ 

ـ   -ٕ   فة  السعخ  واسس  الش اسخ  السعخفة  عمى  خبخ  جػاز  تقج 

ـَ   حافَع الّذاعُخ في تقجيِع اًلسِع السعخفِة عمى الخبِخ السعخفِة عمى أصِل الّتختيب، إذ قّج
تقجيِع الخبِخ عمى اًلسِع، أّما في ىحه اًلسَع عمى الخبِخ عمى الّخغِع مغ كجػِد الحخّيِة لُو في 

ة فإفَّ الّذاعَخ استخجـَ  الّتقجيَع لمخخكِج عمى أصِل الّتختيب، كإْف غاَب السػجُب الّشحػؼُّ الجدئيّ 
، حيُث إّف الّتقجيَع أْك الّتأخيَخ يؤدؼ إلى  لمتقجيِع كالتأخيِخ، فال يشبغي أف ُيشدى السػجُب العخكضيُّ

 ضيِّ اختالِؿ الػزِف العخك 
                                                           

.ٜٕٚ، ديػانو  (1)  
.ٜ٘ٔ، العمـػ مفتاحكاكي، الدّ : ُيْشَطخُ   (2)  
.ٖٔٔ، ٖٔٔ، ٗٙ، ٜٖمثمو:  ُيْشَطخُ ، ك ٖٕ، ديػانو  (3)  
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يجؿُّ عمييا  اّلتي يتيُح ىحا الخخكُج لمّذاعِخ الّتعبيَخ عغ دًلًلٍت مختمفٍة، كمغ الّجًلًلتِ  
 ، كجاَء مثُل ىحا في قػِؿ ابِغ زيجكَف:(ٔ)تذػيُق الستكّمِع إلى ذكِخ الستأّخخِ  الّتقجيعُ 

َلْت       كاَف    مات  َتَيجَّ ػف  الَسْكخ  َتَخن  ع   الثَّشاَء َىجيم ياَوإذا غ ر   ]الكامل[  (2)الس 

، كعالمُة نرِبو الفتحُة، ىجيلُ  -مقّجـ  جػازاا-الّثشاء: خبُخ كاف    -: اسُع كافمشرػب 
، كالّزسيُخ "ىا" مّترل  مبشيّّ عمى  -مؤّخخ  جػازاا مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة، كىػ مزاؼ 

 .لّدكػِف في محلِّ جّخ مزاٍؼ إليوا

اعتسَج الّذاعُخ عمى تقجيِع الخبِخ "الّثشاء"؛ لكي يذّػَؽ الّدامَع إلى الحكِع اّلحؼ يخيُج أْف ف 
أفَّ كمساِت الّثشاِء تذبُو ىجيَل  كاًلعتخاُؼ بالفزِل، فكاَف الحكعَ يصمَقُو عمى خمٍق جسيٍل كىػ الّثشاُء 

، كعميو فإفَّ في  ـِ جساؿ  ـِ الستخّنِع، كفي ىجيِل الحسا  الّثشاِء جساًلا كركنقاا.الحسا

، كيحجُث ىحا غالباا عشجما يأتي الستكّمُع بذيٍء "الّتعجبِ "لسعشى  كيخخُج تقجيُع الخبخِ  
، كلكشَّو مدبػؽ  بالفعِل اّلحؼ يحسُل معشى الّشفِي كىػ الفعُل "ليَذ"،  :ك ضيَخ ذلَظ في قػِلو إيجابيٍّ

ضى الَسْصب ػع  الَعْت      َب دَ  بالَسؤندي َتَكمُّف ظ  َليَذ    َغ الخ    ]خفيف[  (3)الالا م 

ـَ الّذاعُخ خبَخ الّشاسِخ "بالسؤندي" عمى اسِع الّشاسِخ "تكّمف"، ك   جاَء الّذاعُخ بكمسِة حيُث قّج
" مؤنذ" اّلتي تجؿُّ عمى الّصسأنيشِة كالّدخكِر بعَج الفعِل "ليذ" اّلحؼ يجؿُّ عمى الّشفِي؛ ِليعصَي معشى 

يػّلُج الّتعجَب، كيداعُج في زيادِة الّتعجِب أَف أنَذ الّذاعِخ يأتي مغ شيٍء قج يػقُع الّشقيِس اّلحؼ 
في الّشفِذ السزَس كىَػ العتاُب، كًل سّيسا إذا كاَف العتاُب نفُدو متكّمفاا، أْؼ أنَّو عتب  بيجِؼ 

جعَمْتو يجؿُّ عمى  العتِب، كليَذ مغ باِب السحّبِة، فيحِه الستشاقزاُت الستتاليُة في البيِت نفِدو
 الّتعجِب.

ـْ ابُغ زيجكَف تقجيَع الخبِخ السعخفِة عمى اًلسك   ، ِع السعخفِة إًّل في ىحيغ البيتيغلع يدتخج
 دًللةا كبيخةا  حسلَ  كلكغَّ الّتقجيعَ 

                                                           
.ٕ٘ٔ، مخيز في عمػـ البالغةالت  ، : القدكيشيّ ُيْشَطخُ   (1)  
.ٖٔٓ، ديػانو  (2)  
.٘ٙ، ويػاند  (3)  
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 أْف يكػَف االسع  معخفةا والخبخ  نكخةا  -ب 

اجتسَع في الجسمِة اًلسسّية اسساف تختمُف حاًلُت اًلسِع بيَغ الّتعخيِف كالّتشكيِخ، كإذا  
أحُجىسا معخفة  كاآلخُخ نكخة ، فإفَّ السعخفَة ىي السبتجُأ، كالّشكخَة ىي الخبُخ بغّسِ الّشطِخ عغ الحالِة 

 الّتختيبّيِة ليسا.

مختمفةا بيَغ تعخيٍف  -كسا تأتي في الجسمِة اًلسسّية-تأتي األسساُء بعَج األفعاِؿ الّشاسخِة  
ا لمفعِل الّشاسِخ، كُيْجَعُل كتشكيٍخ، كإ ذا اجتسَع اسساف أحُجىسا معخفة  كاآلخُخ نكخة  ُيْجَعُل السعخفُة اسسا

 .(ٕ)؛ ألّف السعشى عمى ذلظ(ٔ)الّشكخُة خبخاا لوُ 

جاَء في شعِخ ابِغ زيجكَف عجد  مغ الجسِل اًلسسّية السشدػخِة ضسَغ ىحِه الحالِة، كجاَء  
 فييا الّتختيب كسا يمي:

ـ  -1   ع  السعخفة  عمى الخبخ  الش كخة  االس جػاز  تقجُّ

ـَ ابُغ زيجكَف اًلسَع السعخفَة عمى الخبِخ الّشكخِة في قػِلو:   قّج

سذ  كاَنت َلو     ئخاا الذ   ]بديط[  (3)في أكم ت و      بل ما َتَجم ى ليا إال  أَحاي َيشا ض 

.، ضئخاا: خبُخ كف مخفػع  الّذسُذ: اسُع كا   اف مشرػب 

ـُ الّذاع يسكُغ كضُع اسِع الّشاسخ في مشدلِة ك ، أؼ التذاؤـُ  (ٗ)ُخ السدشَج إليو إلفادِة التصّيخيقّج
ذلَظ في قػِؿ ابَغ  مثلُ  ، كضيخَ صّيخِ السدشِج إليِو، كعميِو فإفَّ تقجيَع اسِع كاف يأتي داًلِّ عمى التّ 

 زيجكَف:

يب  ل ْقيانا َتَجاف يشا الت شائي َبجيالا َأْضحى    يَشا     َوَناَب َعغ ش  ]البديط[  (5)عغ َتجان 

  

                                                           
ب: ابغ عرفػر، ُيْشَطخُ   (1) .ٜٚ/ٔ، السقخ   
.ٛٛ/ٗ، السقتزب: السبخد، ُيْشَطخُ   (2)  
.ٗٔ، ديػانو  (3)  
ٕٓٔ، عمػـ البالغة، ُيْشَطُخ: السخاغي (4)   
.ٔٔ، يػانود  (5)  
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ـَ الّذاعُخ اًلسَع " الّتشائي" اّلحؼ يجؿُّ عمى البعِج كالقصيعِة بيَشو كبيَغ محبػبِتو   حيُث قّج
غ تقجيِسيا ليعّبَخ عغ تصّيِخه كتذاؤِمو مغ ىحه الحاِؿ اّلتي حمَّت محلَّ الػصاِؿ كالقخِب، ككأّنو أراَد م

 لفطاا أْف يتخمَز مشيا فكخاا، ألّف ىحه الفكخَة في نفِدو تحقُق الّتذاؤـَ.

ا لمتصّيِخ، حيُث يخخُج إلى  -أحياناا-يخخُج الّتقجيع ك   الّتفاؤِؿ "إلى معشى مشاقٍس تساما
 السعشى عشَجما كاَف حجيُث ابِغ زيجكَف عغ الػصاِؿ، كذلَظ في قػِلو: ، ككاَف ىحا(ٔ)"كتعجيِل السدّخةِ 

ْرت و َبْل ع ْجت و  إف  الَيػى       َمَخض  يك ػف  َلو      ]الكامل[  (2)الػ َصاؿ  َشبيَباَوَلد 

ـَ الّذاعُخ اًلسَع ف" مشرػب  ، شبيباا: خبُخ "يكػ "يكػف" مخفػع  الػصاُؿ: اسُع   ، حيُث قّج
ككأّنو يدتحثُّ قجكَمو بدخعٍة؛ ألّف بو يتحقُق شفاُء الّخكِح مغ اشتياِقيا، ككأّنو استدقاُء "الػصاؿ" 

 األرِض الغيَث.

ا- كيفيُج الّتقجيعُ    ذلَظ في قػِؿ ابِغ زيجكَف: ، كضيخَ (ٖ)العسػـَ  -أيزا

اَكاَف    خ ي م َكتَّسا  ] مجدوء الخفيف[  (4)َوى َػ اآلَف َقْج َعَمغْ       س 

ـَ الّذاعُخ اًلسَع "سخؼ"؛ ليجللَّ عمى افّتسا: خبُخ ككَ ، مُ ف مخفػع  اسُع كاسّخ:   ، حيُث قّج
العسػـِ، كالعسػـُ ىشا نفدي  أسقَصو الّذاعُخ عمى الّدماِف، حيُث أراَد لكِل أسخاِره الكتساَف عمى شػِؿ 

ّلتي يجتيُج لداُنو في الّدماِف، كلكْغ لع يكْغ لو ذلظ؛ ألّف قدساِت كجِو العاشِق تفزُح األسخاَر ا
 إخفاِئيا.

إذف يأتي تقجيُع اسِع الّشاسخ لجًلًلٍت متعجدٍة مشيا: الّتفاؤُؿ، كالّتذاؤـُ، كالعسػـُ، كىحا ما  
ـِ الخبِخ الّشكخِة عمى اًلسِع  اّتزَح في ىحه الجدئّية، كفي الجدئّية الّتاليِة سيتعُّ الحجيُث عغ تقّج

 تقجيِع الخبِخ. السعخفِة، مع الّتصّخِؽ لجًلًلتِ 

 

                                                           
.ٕٓٔ، عمػـ البالغة، ُيْشَطُخ: السخاغي  (1)  
.ٖٛٔ، ديػانو  (2)  
.ٗٛ، في عمػـ البالغةمخيز الت  : القدكيشّي، ُيْشَطخُ   (3)  
.ٜٕٓ، ٕٕٛ، ٕٕٔ، ٔٗٔ، ٜٛ، ٕ٘، ٖٔمثمو:  ُيْشَطخُ . ك ٖٕ، ديػانو  (4)  
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ـ  الخب -2   خ  الش كخة  عمى االسع  السعخفة  جػاز  تقج 

ـَ فييا ابُغ زيجكَف الخبَخ الّشكخَة عمى اًلسِع السعخفِة قػُلو:   مغ األبياِت اّلتي قّج

ي          َفَكاَف     []الػافخ  (1)الت َسش ي َمش ي ةا ذاؾَ َتَسش ْت َأْف َتَشاَؿ ر َضاؾ  َنفد 

 .مؤّخخ   كاف ، ذاؾ: اسُع مشرػب   قّجـ  م اف: خبُخ كَمِشيَّةا  

ـِ زكاِلو"معشى  فيُج تقجيُع خبِخ كاف عمى اسِسيايك   ، كمثاُؿ (ٕ)"الّتمحِذ بحكِخ الّذيٍء، كتػّىِع عج
 ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:

ع    ا َوَكاَنت ب ك  ػدا ع  أي ام شا فَغَجْت         س  ك  ا َحاَلْت ل َفْقج    ]البديط[  (3)َلَيال يَشاب ْيزا

في محلِّ جخِّ  ّزسيُخ "نا"، كالّخخ  مخفػع  ، ليالي: اسُع كاف مؤ ـ  ا: خبُخ كاف مقجّ بيزا  
ـَ الخبَخ "بيزا مزاٍؼ إليو  ا"؛ ألنَّو يتمحُذ بحكِخ الساضي اّلحؼ ًل يغيُب عغ خاشِخه.، حيُث قّج

 ذلظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:، كمثاُؿ (ٗ)"الّتفاؤؿَ " -أحياناا-كيفيُج الّتقجيُع  

ا َذميساا َعْيج  َوَليَذ    ح       َفأْقَبَل في َفخط  الَػل ػع  ب و  ن ْرحا  ]الص ػيل[ (5)َمْجم ذ  َناص 
، مجمِذ، مخفػع   : اسُع ليذ مؤّخخ  جُ يْ ، عَ ـ  مشرػب  ا: خبُخ ليذ مقجّ ذميسا   ، كىػ مزاؼ 

ا"  ـَ الّذاعُخ الخبَخ "ذميسا ٍء، كلكشَّو قمَب السعشى يّ ٍء سَ يْ اّلحؼ يجؿُّ عمى شَ مزاؼ  إليو، حيُث قّج
ـِ الفعِل اّلحؼ يجؿُّ عمى الّشفِي، كبقمِب السعشى مغ الّدػِء إلى الَحَدِغ، ُقِمَبت  إلى الّشقيِس باستخجا

 الّجًللُة مغ الّتذاؤـِ إلى الّتفاؤِؿ.

 

 

 
                                                           

.٘ٙ، ديػانو  (1)  
.ٕٓٔ، عمػـ البالغة، ُيْشَطُخ: السخاغي  (2)  
.ٕٔ، ديػانو  (3)  
.ٜ٘ٔ، مفتاح العمـػكاكي، الدّ : ُيْشَطخُ   (4)  
.ٕٗ، ديػانو  (5)  
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  سع  معخفةا، والخبخ  شبَو جسمة  أْف يكػَف اال -ج 

ـُ أِييسا عمى اآلخِخ؛ قْج يكػُف   الخبُخ شبَو جسمٍة، كاًلسُع معخفةا، كفي ىحِه الحالِة يجػُز تقّج
ـِ أحِجىسا عمى اآلخِخ، كإذا لع يػجْج السػجُب جاَز الّتقجيُع كالّتأخيخُ  ، كعميو (ٔ)ألنَّو ًل مػجَب لتقّج

ـَ تختيبيغ ىسا:  فإفَّ الستحّجَث يكػُف أما

 ة ، وتأخيخ  الخبخ  شبو  الجسمة  لسعخفتقجيع  االسع  ا -1           

 كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف: 

 ]البديط[  (2)ما كاَف َيْعَمع  ما في قمبَي الَبَجف      بيجيفي َكتع  الَيَػى  َأْمخيَ َلْػ َكاَف   

بيج: جارّّ كمجخكر  في محلِّ ، ليوفي محلِّ جّخ مزاٍؼ إ ، الياءُ ف مخفػع  أمخ: اسُع كا 
ـُ اًلسِع معشى الّتسّشي، إذ تسّشى الّذاعُخ أف يستمَظ القجرَة عمى نرِب  خبِخ كاف، حيُث أفاَد تقّج

، كأّخَخ الخبَخ "بيجؼ"؛ ليػحَي لمستمقي بزعِف حاِلو؛ ألفَّ كمسَة  إخفاِء ما يختمُج  في نفِدِو مغ حبٍّ
ـُ الّتسشي جعَل القّػةَ   تخخُج إلى الزعِف. "يج" ُتدَتْخجـُ لمجًللِة عمى القّػِة، كاستخجا

 معشى الّتمحِذ بحكِخ الّذيِء، كىحا ما أراَده ابُغ زيجكَف في قػِلو: -أحياناا-يعصي الّتقجيع ك 

مل[ مجدوء]  (3)َعاَد في َسْيف  َصج ي   َكف خ ْنج  في َعرخ َنا     َدْوَلت و  َأْصَبَحْت     الخ 

، الياُء: مزاؼ  إليو، كفخنج: جارّّ كمجخكر   ،ف مخفػع  دكلة: اسُع كا  في محلِّ  كىػ مزاؼ 
ـَ الّذاعُخ اسَع الّشاسِخ" دكلة" ألنَّو يتمحُذ بحكِخه ألنَّو في ضلِّ الّجكلِة َنِعَع  ؛نرِب خبِخ كاف، حيُث قّج

ـِ كالحياِة اليانئِة، كىحه أشياُء ُتْسَتَجُح، ككحلظ ُيَتَمَحُذ بحكِخ ا لّذيِء اّلحؼ تػجُج في باألمِغ كالّدال
 ضمِِّو.

اّتبَع الّذاعُخ في ىحه األبياِت أصَل الّتختيب عمى الّخغِع مغ إمكانّيِة تقجيِع الخبِخ عمى ك  
ـَ الخبَخ، كأّخَخ اًلسَع.  اًلسِع نحػيِّا، كفيسا يمي عخض  لسا خخَج بو الّذاعُخ عغ األصِل، حيُث قّج

                                                           
.ٕٔٓ/ٔ، الظالد  دليل ، الفػزاف، عبج هللا، ٖٔٔ/ٔ، األشسػنيشخح : األشسػني، ُيْشَطخُ   (1)  
ٕٛ، ديػانو  (2)  
، السحيط القامػسالِفِخنج: الّديُف كجػىُخه ككشُيو. يشطخ: الفيخكزأبادؼ،  .ٖٚٔ،ٕٕ٘كمثمو :  .ٜٕ٘، وديػان  (3)

     ٖٓٙ   .                                              
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 االسع  السعخفة . تقجيع  الخبخ  شبو  الجسمة ، وتأخيخ   -2 

يتستُع الّذاعُخ بحخّيِة الّتختيب الّشحػيِة إذا انصبَقت عمى اسِع الّشاسخ كخبِخه صفُة كػِف  
 اًلسِع معخفةا، كالخبِخ شبَو جسمٍة، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:

ْشظ  اليػى َلْيَذ    ْشو     اىب   م   ]الخفيف[  (1)ػسىم   ـ ػْ قَ  غْ م   ت  نْ أَ  خَ ْر صي م  وال َأْنت  م 

ـٍ، اليػػ: اسُع مشظ:   شبُو الجسمِة مغ الجارِّ كالسجخكِر في محلِّ نرِب خبِخ ليذ مقّج
ألفَّ السحبػبَة تشكُخ الحبَّ كالػصاَؿ، ى التصّيِخ، ، حيُث أفاَد الّتأخيُخ ىشا معشخ  مخفػع  ليذ مؤخّ 

ككأنَّو أراَد أْف يعدَؿ شعػَره نحَػ السحبػبِة َفَعِسَج الّذاعُخ إلى تأخيِخ اًلسِع اّلحؼ يجؿُّ عمى اليػػ، 
 نفدياا عغ شخيِق الّتأخيخ.

 

  البتجاء  بيا والخبخ  شبَو جسمة  أْف يكػَف االسع  نكخةا مدػ َغ ا -د

، (ٕ)الخبخِ  نكخةا محزةا، فإّنُو يجُب تقّجـُ  مخَّ سابقاا أنَّو إذا كاَف الخبُخ شبَو جسمٍة كاًلسعُ 
كيشتفي ىحا الػجػُب إذا كانت الّشكخُة مدّػغةا بالػصِف، حيُث يربُح الّتقجيُع كالّتأخيُخ جائداا، كمثاُؿ 

 تقجيِع اسِع كاف الّشكخِة السدػغِة بالػصِف قػُؿ ابِغ زيجكَف: 

ظ  َواَل زَاَؿ  َصاَفة  َضاح  ـ        َنْػر  في الخُّ  ]الص ػيل[  (3)ب َأْرجائ يا َيْبكي َعَميو  َغَسا

في محلِّ نرِب خبٍخ مؤّخٍخ لمفعِل  رّّ كمجخكرّّ جاالخصافة:  ، في" مخفػع  نػر: اسع "ًل زاؿ
ِت الَحُع فرُل الّذاعِخ بيَغ السشعػ ، ضاحظ: نعت  مخفػع ، كعالمُة رفِعِو الّزّسُة، حيُث يُ "ًل زاؿ"

سبُب تقجيِع اًلسِع ىشا فيػ الّتعبيُخ  ، أّما(ٗ)"، كىحا الفرُل جائد  في الّذعخِ ظ  ِت "ضاحِ " كالّشعػر  "نَ 
 عغ الّتفاؤِؿ بالشَّػِر اّلحؼ ما زاَؿ يزحُظ كيتفتُح كيبعُث عصَخه في الّخصافِة.

                                                           
.ٖٔٓ، ديػانو  (1)  

.ٖٗ، البحثيشطخ:    (
2
 ) 
.ٙٚ، ديػانو  (3)  
.ٕٗٓ، عخالذ  ضخائخ : ابغ عرفػر، ُيْشَطخُ   (4)  
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الخبُخ شبُو الجسمِة عمى اًلسِع الّشكخِة السدّػِغ اًلبتجاُء بيا، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ ابِغ  يتقّجـُ ك  
 زيجكَف:

يل     َغْيَخ أن ي َأَتَجسَّلْ  لي َصْبخ  َليَذ    مل[  (1)َجس    ]مجدوء الخ 

: اسُع ليذ   ـٍ، صبخ  لي: شبُو جسمٍة مغ جارٍّ كمجخكٍر في محلِّ نرِب خبِخ ليذ مقّج
 ، جسيل: نعت  مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة.مخفػع   مؤّخخ  

يعصي الّذاعَخ حخّيةا أكبَخ في  أك الّتأخيخِ  ا َسَبَق أفَّ انتفاَء مػجِب الّتقجيعِ ُيالَحُع مسّ  
الّتعبيِخ عغ السعاني الّجًللّيِة، كىحا ما تعَّ تػضيُحو في جدئّياِت ىحا الفرِل اّلحؼ تشاكَؿ الجسمَة 

ع الّتقجي مطاىخِ  السشدػخُة، أّما الفرُل القادـُ فديكػُف الحجيُث فيو عغ اًلسسّية، كالجسمُة اًلسسّيةُ 
 -إف شاء هللا-إلى دًلًلِت ىحا الّتقجيعِ  -قجَر اإلمكافِ  -ِة مع اإلشارةِ كالّتأخيخ في الجسمِة الفعميّ 

 كذاَؾ الّتأخيِخ.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.ٜٛٔ، ٙٛٔ، كمثمو ٖٙ، يػانود  (1)  
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ع  والت أخيخ  في الجسمة الفعمي ةالت قجي -الفرل الث اني        

ؿ          الّتقجيُع كالّتأخيُخ في السفعػِؿ بو -السبحث األو     
الفعِل األخخػ  متعّمقاتالّتقجيُع كالّتأخيُخ في  -الث انيالسبحث                   
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ؿ الت قجيع  والت أخيخ  في السفعػؿ  بو -السبحث األو      
تأخيُخ السفعػؿ بو عغ الفاعِل كجػباا -أو الا        

ػباتقجيع السفعػؿ عمى الفاعِل كج -ثانياا  
       السفعػِؿ بو عمى الفعِل كالفاعلِ  تقجيعُ  -ثالثاا      
ـُ الفاعِل أك السفعػِؿ بو عمى اآلخِخ جػازا  -رابعاا           اتقّج  
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 الت قجيع  والت أخيخ  في الجسمة  الفعمي ة   -الفرل  الث اني

اّلتي تخُد أحياناا،  ستعّمقاتتتكػُف الجسمُة الفعمّيُة مغ ركشيغ أساسييغ، كمجسػعٍة مغ ال 
 ستعّمقاتكتغيُب أحياناا، كذلظ َكْفَق حاجِة الّتعبيِخ، كالخكشاف األساسياف ىسا  الفعُل كالفاعُل، أّما ال

فسثُل السفاعيِل الخسدِة " السفعػِؿ بو، كالسفعػِؿ معو، كالسفعػِؿ السصمِق، كالسفعػِؿ فيو، كالسفعػِؿ 
 ألجِمو"، كالحاِؿ، كالّتسييِد.

الجسمِة الفعمّيِة  متعّمقاتفي ىحا الفرِل ستتعُّ دراسُة عػارِض الّتخكيِب مغ حيُث تقجيُع  
 بالعالقِة مع ركشييا، كذلظ كسا يمي: 

ؿ    يع  والت أخيخ  في السفعػؿ  ب و  الت قج -السبحث  األو 

حيُث تقجيُع مخَّ في الفرِل الّدابق تػضيُح السخكنِة اّلتي تتستُع بيا الجسمُة اًلسسّيُة مغ  
عمى اآلخِخ، كتػضيُح الّتقجيِع كالّتأخيِخ فيسا كاف أصُميسا مبتجأا  -السبتجأ كالخبخ -أحِج ركشييا

 كخبخاا، أْؼ اسَع الّشاسِخ الفعمِي كخبَخه.

السخكنِة اّلتي تحجُث في الجسمِة الفعمّيِة، اّلتي ركشاىا الفعُل  شيُخ إلىأفي ىحا الفرِل   
ـَ الفاعُل عمى فعِمو، بْل يجُب أف يتأّخَخ عشو كالفاعُل عمى الّتخت يِب الّجائِع، إذ ًل يسكُغ أف يتقّج

أخخػ أـ لْع يػجْج، فالفاعُل يجُب أْف يمَي الفعَل،  متعّمقات  كاَف بيَغ الفعِل كالفاعِل أدائساا، سػاءا 
؛ ألنَّو كالجدِء  كإْف كاَف " األصُل أْف يمَي الفاعُل الفعَل مغ غيِخ أْف يفرَل بيَشُو كبيَغ الفعِل فاصل 

 .(ٔ)مشو"

فَّ ركشي الجسمِة اًلسسّيِة قْج يكػناف اسسيِغ، كعميِو فإفَّ تقجيَع أحِجىسا عمى اآلخِخ يبقي أ 
:" لجسمَة ضسَغ إشاِر الجسمِة اًلسسّيِة، أّما الجسمُة الفعمّيُة فإّنيا مكػنة  مغ فعٍل كفاعٍل، كالفاعلُ ا

، كلػ مبشيّّ لمسعمػـِ  اسع  مخفػع  قبَمو فعل  تاّـّ  ا أْك مؤّكًلا ، أْؼ أفَّ الفاعَل ًل يكػُف إًّل اسساا صخيحا
ـَ الفاعُل عمى الفعِل فإفَّ الجسمةَ  ستشتقُل مغ إشاِر الجسمِة الفعمّيِة إلى إشاِر الجسمِة  حجَث أْف تقّج

 .(ٕ)اًلسسّيِة؛ ألفَّ اًلسَع إذا كقَع قبَل الفعِل يكػَف مبتجأا 

                                                           
.ٜٙ/ٕ، شخح ابغ عقيلابغ عقيل،   (1)  
.ٛ٘ٔ، اضعالش  شخح ابغ اضع، الشّ : ابغ ُيْشَطخُ   (2)  
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ا سبَق أفَّ الّتقجيَع كالّتأخيَخ ًل يحجُث بيَغ أركاِف الجسمِة الفعمّيِة، بْل يحجُث بيَغ ُيالَحُع مسّ  
 الفعِل الستعجدِة مثل السفاعيِل الخسدِة، كالّتسييِد، كالحاِؿ، كغيِخىا. متعّمقات

، كىَػ مغ  متعّمقاتِ قْج يكػُف السفعػُؿ بو أكثَخ   ـِ العخبيِّ الجسمِة الفعمّيِة انتذاراا في الكال
ـَ عمى الفعِل نفِدو، كسا يجػُز  ـَ عمى الفاعِل، أْف يتق -أحياناا–أكثِخىا مخكنةا، إذ يسكُغ أْف يتقّج ّج

ـَ عميو، كبدبِب ىحه السخ ويتأّخَخ عشكقْج  لو دكَف  كنِة قْج تعَّ إفخاُد ىحا السبحثِ ، أْك أْف يتقّج
:بو مغ حيُث الّتقجيُع كالّتأخيُخ عمى الّشحِػ اآلتيالسفعػِؿ  األخخػ، كسشتشاكُؿ حاًلتِ  ستعّمقاتِ ال

 تأخيخ  السفعػؿ  بو عغ الفاعل  وجػباا -أو الا  

تقتزي أصالُة الّتختيِب في الجسمِة الفعمّيِة أْف يكػَف الفاعُل بعَج الفعِل، كأْف يمَييسا  
ألمخيغ ىسا: المدكـُ، كعجـُ  وِ تقجيُع مخفػِع الفعِل عمى مشرػبِ  السفعػُؿ بو؛ ألفَّ األصلَ 

كًل يسكُغ أْف يدتغشَي  ، أْؼ أنَّو يمدـُ لكِل فعِل مخفػع ،(ٕ)، فالسخفػُع كالجدِء مغ الفعلِ (ٔ)اًلستغشاءِ 
الفعُل عغ مخفػِعو، كيكػُف السخفػُع فاعالا إذا كاَف الفعُل تامِّا مبشيِّا لمسعمػـِ، كيكػُف نائباا لمفاعِل إذا 

ا. ا لمفعِل إذا كاَف الفعُل ناسخا  كاَف الفعُل تامِّا مبشيِّا لمسجيػِؿ، كيكػُف اسسا

عمى الّتختيِب الػاجِب عمى  الستعّجؼالسبشيِّ لمسعمػـِ  تأتي الجسمُة الفعمّيُة ذاَت الفعِل الّتاِـّ  
 يميو الفاعُل يميو السفعػُؿ بو، كيأتي ىحا الّتختيُب في حاًلٍت مشيا:  ُثعَّ  الّشحِػ اآلتي: فعل  

 إذا كاَف الفاعل  ضسيخاا -أ

مّترالا أحقُّ مغ غيِخه باًلّتراِؿ بالفعِل، حيُث إفَّ الّزسيَخ السدتتَخ  أكاَف مدتتخاا أـ الّزسيُخ سػاءَ 
يكػُف ذائباا في الفعِل مدتتخاا في ثػِبو، كقبَل أْف يتّرَل ضسيخ  آخُخ بالفعِل يكػُف الّزسيُخ السدتتُخ 

ـَ عميو ضسيخ  غيُخه.  قْج امتدَج بالفعِل، فال يتقّج

؛ ألنَّو يّترُل بالفعِل أك باًلسِع، فإذا اّترل باًلسِع  أّما الّزسيُخ السّترُل فقج ُسّسيِ   مّترالا
، فإّنُو يكػُف في محلِّ جخِّ مزاٍؼ إليو، كإذا اّترَل بالفعِل فإنَّو يكػُف في محلِّ رفِع معسػٍؿ لمفعلِ 

 لو. الفاعُل، أك نائُب الفاعِل، أك اسع  مخفػع   ،كىي

  
                                                           

.ٖٓٔ، يةالش حػ راسات الج  أبػ عبج هللا الفخار وجيػده في سالي، حساد، الثّ : ُيْشَطخُ  (1)  
.ٖٛٚ/ٔ، العخبي الش حػامخائي، فاضل، الدّ : ُيْشَطخُ   (2)  
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 كجػباا، كذلَظ ضسَغ تفخيعاِت ىي: عمى السفعػؿِ  فإّنو يتقّجـُ  ضسيخاا الفاعلُ  إذا كافَ ك 

 إذا كاَف الفاعل  ضسيخاا مدتتخاا -1  

ـُ كجػباا عمى مفعػِلو،  ؛إذا كاَف الفاعُل ضسيخاا مدتتخاا  كمثاُؿ ذلَظ في شعِخ ابِغ فإنَُّو يتقّج
 و:زيجكَف قػلُ 

و     َوَقْج َيئ ْدشا َفَسا لميأس                ]البديط[  (1)ي ْغخ يَشاك ش ا َنَخى الَيْأَس ت ْدم يشا َعَػار ض 

يغخؼ: فعل  مزارع  مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة السقّجرُة عمى الياِء، كالفاعُل ضسيخ   
 محلِّ نرِب مفعػٍؿ بو.مدتتخ  تقجيُخه ىػ، كالّزسيُخ "نا" : مّترل  مبشيّّ عمى الّدكػِف في 

اسساا ضاىخاا، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ ابِغ  الفاعُل في حالٍة أخخػ ضسيخاا مدتتخاا، كالسفعػؿُ  يأتيك  
 زيجكَف:

عخ ي وَلْع       َغ الع ْتبى أعاديَشا      ن ْعت ْب َأعادَيكعيا َلْيَت ش   ]البديط[  (2)َىْل َناؿ حطًّا م 

: مفعػؿ  بو "، أعادؼَ غُ حْ ، كالفاعُل ضسيخ  مدتتخ  تقجيُخه "نَ "لع"ػػػػ نعتب: فعل  مزارع  مجدكـ  ب
ـَ الفاعُل اّلحؼ ىػ ضسيخ  مدتتخ  عمى السفعػِؿ اّلحؼ مشرػب   ، في ىحا البيِت تقّج ، كىػ مزاؼ 

لمعجكِؿ عشيا،  ُمْقَتَزىجاَء اسساا ضاىخاا، كالّتقجيُع ىشا كاجب  عمى أصِل القاعجِة الّشحػّيِة اّلتي ًل 
ماا عمى السفعػِؿ  كلكغَّ الّتقجيَع حسَل معشى دًلليِّا، حيُث جعَل الّذاعُخ الفاعَل ضسيخاا مدتتخاا متقجِّ
بو "أعاديكع"، ككأنَّو أراَد بجعِل الفاعِل مدتتخاا أف يػحَي لمستمقي أنَّو يحاكُؿ قجَر اإلمكاِف اًلبتعاَد 

 بتو، أـ سساعاا مغ األعادؼ. عغ العتاِب سػاءا  أكاَف قػًلا لسحبػ 

ا–كمثُمو    في شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو: -أيزا

ا َأْشَشَع الب َجع   َأفجي َبجائعَ  َي َعْسجا َخةا    ل َقْتل  َنْفد     ]البديط[  (3)َشْكل  مشظ  م ْزس 

                                                           
.ٔٛ، ٓٛ، ٙ٘، ٕٔ، ٘ٔ، ٖٔ، ٔٔمثمو:  ُيْشَطخُ . ك ٕٔ، ديػانو  (1)  
.ٕٔ، ويػاند  (2)  
.ٓٙٔ، ٙٗٔ، ٜٛ، ٜٙ، ٔٛ، ٙ٘، ٘٘، ٖٛ، ٖٚ، ٕٓ، ٛٔ، ٘ٔمثمو:  ُيْشَطخُ .ك ٚ٘، يػانود  (3)  
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، حيُث  ، كالفاعُل ضسيخ  مدتتخ  تقجيُخه أنا، بجائَع: مفعػؿ  أفجؼ: فعل  مزارع   بو مشرػب 
ـَ الّذاعُخ الفاعَل السدتتَخ ليقػَؼ معشى الفجاِء، حيُث إفَّ الفجاَء يكػُف مغ الستقجميغ نحَػ  قّج

 الخصِخ، كًل يكػُف مغ الستأخخيَغ عْشُو.

ماا كجػباا عمى م  فعػِلو ألّنو كاَف ضسيخاا مدتتخاا،جاَء الفاعُل في األبياِت الّدابقِة متقجِّ
الفاعِل  ُث عغ تقّجـِ كفي ما يمي سشتحجّ ًلًلت  تعَّ تػضيُحيا، ككاف إلضساِر الفاعِل كتقجيِسو د

.  كجػباا إذا كاَف ضسيخاا مّترالا

 إذا كاَف الفاعل  ضسيخاا مت رالا  -2 

إذا اجتسَع في الجسمِة الفعمّيِة ضسيخاف مّترالف، يربُح لكمييسا األحّقّيُة في اًلّتراِؿ  
إلى الّتختيِب األصمي لمجسمِة الفعمّيِة، فيكػُف  السّترِل األّكؿِ ىحه الحالِة يشتقُل حكُع بالفعِل، كفي 

الحكُع أفَّ السّترَل األّكَؿ ىػ الفاعُل، كأفَّ الستأّخَخ ىػ السفعػُؿ بو؛ ألفَّ األصَل أْف يشفرَل 
 ، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:(ٔ)السفعػُؿ عغ الفعِل بأْف يتأّخَخ عغ الفاعلِ 

يشي َفاَرق ػنيَوهللا  َما    وه  َيْخم  ْىخ  بالَسْكخ   ]البديط[  (2)ب اْخت يار ى ع       َوإ نَّسا الجَّ

فارَؽ: فعل  ماٍض مبشيّّ عمى الّزعِّ، الػاك: ضسيخ  مّترل  مبشيّّ عمى الّدكػِف في محلِّ  
نرِب مفعػِؿ بو، الياُء: ضسيخ  مّترل  مبشيّّ عمى الّدكػِف في محلِّ  رفِع فاعِل، كالّشػُف لمػقايِة،

؛ ألّف الّزسيَخ السّترَل "الػاك" بو كجػباا عغ الفاعلِ  الّزسيَخ السّترَل "الياء" حيُث تأّخَخ السفعػؿُ 
.  كمييسا ضسيخ  مّترل 

ا-كمثُمو   :قػُؿ  ابِغ زيجكفَ  -أيزا

ا   ا َأْبَمْيَتشي َأَسفا ا َأْوَرْثَتشي       َأْتَمْفَتشي َكَمفا َماَل َقصَّعَتشي َشَغفا  ]البديط[   (3)ع 

األفعاُؿ )أتمف، أبمى، قّصع، أكرث( عمى الّتختيِب ماضية  مبشّية  عمى الّدكػِف، كالّتاُء  
السّترمُة بيا مبشّيُة عمى الفتِح في محلِّ رفِع فاعٍل، كالّشػُف لمػقايِة، كالياُء: ضسيخ  مّترل  مبشيّّ 

                                                           
.ٖٖٓ/ٔ، الظالد  دليل : الفػزاف، عبج هللا، ُيْشَطخُ   (1)  
.ٜٕ، ديػانو  (2)  
.ٖٓ، وديػان  (3)  
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ـَ الفاعُل كجػباا عمى السفعػؿِ عمى الّدكػِف في محلِّ نرِب مفعػٍؿ بو، حيُث  ألفَّ كالا مغ  ؛تقّج
. ا-كمثُمو  الفاعِل كالسفعػِؿ جاء ضسيخاا مّترالا  :قػُؿ ابِغ زيجكفَ  -أيزا

 ]البديط[  (1)ب الد ْىخاء  م ْذتاَقا    َواألْفق  َشْمق  َوَمْخأى اأَلْرض  َقْج َراَقا َذكْخت ظ  إن ي  

الّدكػِف، كالّتاُء: ضسيخ  مّترل  مبشيّّ عمى الّزعِّ في محلِّ ذكخ: فعل  ماٍض مبشيّّ عمى  
 رفعِ فاعٍل، كالكاُؼ، ضسيخ  مّترل  مبشيّّ عمى الكدِخ في محلِّ نرِب مفعػٍؿ بو.

ـَ الفاعُل كجػباا،   جاَء في األبياِت الّدابقِة الفاعُل كالسفعػُؿ بو ضسيخيغ مّترميغ فتقّج
ـَ فييا الفاعُل اّلحؼ جاَء عمى صػرِة ضسيٍخ، كجاَء السفعػُؿ بو كفيسا يمي سيتعُّ عخُض أبياٍت ت قّج

 اسساا ضاىخاا.

ـُ الفاعُل كجػباا إذا كاَف ضسيخاا، ككاف السفعػُؿ بو اسساا ضاىخاا  ، كذلَظ بذخِط (ٕ)حيُث يتقّج
 ابِغ زيجكَف:، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ (ٖ)جَب تأخيُخهكَ غيَخ مشحرٍخ؛ ألنَّو لػ انحرَخ  أف يكػَف الّزسيخُ 

شا َأْف    وا َعْيغَ َما َحق  ا ف يَشا ت ق خ  حا وا َكاش  خ   ]البديط[  (4)ذي َحَدج       ب شا َوال َتد 

في محلِّ رفِع فاعِل، عيغ: مفعػؿ  بو  ضسيخ  ، كالػاُك مشرػب   تقخكا،: فعل  مزارع   
، كعالمُة نرِبو الفتح ـَ الّذاعُخ فُة، مشرػب  ألّنو يتمحُذ بحكِخه؛ ألّنو ضسيخ  ي البيِت الّدابِق؛ قّج

كأّخَخ السفعػَؿ فيو؛ ألّنُو يتذاءـُ مشو إْذ إّنو يعػُد عمى  ،يعػُد عمى شخٍز يتأمٍل الّذاعُخ فيو خيخاا
 غعِ الخّ  عمى ًلًلتِ أشخاٍص يشتطخكف الفخَص إلشفاِء غميِل حقِجىع مغ الّذاعِخ، كجاءت ىحه الجّ 

 ا.كاجبا  قجيعِ التّ  مغ كػفِ 

ا- كمثُمو   في شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو: -أيزا

ْيَغ     ]الػافخ[  (5)م ْغ و دادي     َوَلْع َتْجَيْل َمَحم َظ م غ ف ؤادي َعم سَت َحطَّظَ َأح 

                                                           
.ٜ٘، ٓٛ، ٕٚ، ٔٚ، ٓٚ، ٙٙ، ٜ٘، ٛ٘، ٖٚ، ٕٚ، ٕٕ، ٕٓمثمو:  ُيْشَطخُ ، ك ٔ٘، وديػان  (1)  
.ٕٖٛ/ٔ، العخبي الش حػ، الّدامخائي: ُيْشَطخُ   (2)  
.ٗٙٔ، اضعالش  شخح ابغ اضع، الشّ ، كابغ ٖٕٖ/ٔ، شخح ابغ شػلػف : ابغ شػلػف، ُيْشَطخُ   (3)  
.ٕٔ، ديػانو  (4)  
، ٗٔٔ، ٘ٚ، ٗٚ،ٕٚ، ٓٚ، ٘ٙ، ٗٙ، ٛ٘، ٜٖ، ٖٛ، ٕٗ، ٕٔ، ٕٓ، ٖٔمثمو:  ُيْشَطخُ . ك ٕٚ، وديػان  (5)

ٔٔٙ ،ٕٔٙ .      
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ـَ  ،بو مشرػب  في محلِّ رفِع فاعٍل، حّع: مفعػؿ   ، كالّتاءُ ع: فعل  ماضٍ عم  حيُث قّج
الّذاعُخ الزسيَخ الحؼ يتفاَءُؿ بو؛ ألّنو يعػُد عمى محبػبِتو، كأّخَخ السفعػَؿ "حطظ" كما تعّمَق بو 

 مغ جارٍّ كمجخكٍر "مغ فؤادؼ"؛ كي يؤّخَخ سبَب ضعِفو، كىػ مكانُة السحبػبِة في قمبو.

عمى أصِل القاعجِة الّشحػّيِة ، ككاَف الّتقجيُع ل كاجباا؛ ألفَّ الفاعَل ضسيخ  جاَء تقجيُع الفاعك  
، كلع يخُل الّتقجيُع َرغَع كجػِبو مغ الّجًللِة كسا اّتزَح في األبياِت ُمْقَتَزى لمعجكِؿ عشواّلحؼ ًل 
 الّدابقِة.

 السفعػؿ  بو محرػراا في الفاعل   إذا كافَ  -ب 

كِخ، ا في الّحكِخ كالفِ الحرُخ أحُج األساليِب اّلتي تجسُع شتاَت الفكِخ؛ ألّنو يحجُد شيئاا كاحجا  
كالحرُخ الّشحػؼُّ يعسُج إلى تأخيِخ السحرػِر، ككأّنو يخيُج أْف يػقَف العقَل عشَج ذلَظ السحرػِر، 

 كأًّل يبقّي لُو حخّيةا في البحِث عغ أشياَء أخخػ.

إفَّ ، حيُث (ٔ)ُيحَرُخ السفعػُؿ بو في الجسمِة الفعمّيِة، كعشجئٍح يجُب أف يتأّخَخ عغ فاعِمو 
 .(ٕ)كلَّ محرػٍر يتأخُخ ألفَّ حرَخه جعَمو مدتحقاا لمّتأخيخِ 

ـِ أدكاِت الحرِخ   ، كمغ األمثمِة عميو مغ (ٖ)"إًلّ ك  الّشفي إّنسا أك"يكػُف الحرُخ باستخجا

، يخجعػف: فعل  مزارع  مخفػع ، (ٗ)"يب ىب نب مب و تعالى:"القخآِف الكخيِع قػلُ 

حرٍخ، أنفَذ:  كالػاُك ضسيخ  مّترل  في محلِّ رفِع فاعٍل إًّل: أداةُ كعالمُة رفِعو ثبػُت الّشػِف، 
يغ شكأفَّ هللَا كالسؤم ،كأفاَد الحرُخ ىشا أفَّ الخجاَع ًل يقُع إًّل عمى السذخكيغ ،مفعػؿ  بو مشرػب  

 كمثاؿ  ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف: يعمسػف الحقيقَة،

يَشا إال  الَػفاءَ  َبْعَجك عَنْعَتق ْج َلْع     ]البديط[  (5)َلك ع       َرْأياا َوَلْع َنَتَقم ْج َغْيَخه  د 

                                                           
.ٔٓٔ/ٕ، شخح ابغ عقيل، ابغ عقيل، ٖٖٗ/ٔ، الظالد  إرشاد : ابغ قيع الجػزية، ُيْشَطخُ   (1)  
.ٗٙٔ، اضعالش  شخح ابغ اضع، الشّ : ابغ ُيْشَطخُ   (2)  
.ٙٚٔ/ٔ، شخح األشسػني: األشسػني، ُيْشَطخُ   (3)  
.ٜ/ٕ، البقخة  (4)  
.ٕٔ، ديػانو  (5)  
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ه نحغ، إًّل: أداُة حرٍخ، الػفاَء: نعتقْج: فعل  مزارع  مجدكـ ، كالفاعُل ضسيخ  مدتتخ  تقجيخُ  
، حيُث أّخَخ الّذاعُخ السفعػَؿ بو عغ الفاعِل كجػباا لػجػِد سببيغ يػجباف مشرػب   مفعػؿ  بو

،الّتأخيَخ، كىسا:  ، كأفاَد الحرُخ أفَّ شعػَر الّذاعِخ  أفَّ الفاعَل ضسيخ  مدتتخ  السفعػَؿ بو محرػر 
نحَػ محبػبِتو مشحرخ  في الػفاِء، كلغ يتغّيَخ عشو، كإف تغّيَخت الّطخكُؼ مغ الػصاِؿ إلى 

 القصيعِة.

ا كىػ الحرُخ، كمثاُؿ ذلظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:ك    يكػُف ما يػجُب تقجيُع الفاعِل سبباا كاحجا

ْغ َمَحبَّت ك ْع      ال    ػح  م  اإال   َعحََّب هللا  َما َتْػَبتي ب َشر  قا  ]البديط[  (1)َتاَبا َعاش 

إًّل: أداُة حرٍخ عاشقاا: مفعػؿ  بو ، مخفػع   َعحََّب: فعل  ماٍض مبشيّّ عمى الفتِح، هللُا: فاعل   
 ر  بعَج إًّل، كأفادَ محرػ  "عاشقاا" ، حيُث جاَء سبُب الّتأخيِخ أفَّ السفعػؿَ ا مشرػب  مؤّخخ  كجػبا 

كتابػا  يع إذا ابتعجكا عغ العذقِ بُ ، بل يعحّ العذقِ ع في يالعاشقيغ لػقػعِ  بُ ًل يعحّ  هللاَ  أفَّ  الحرخُ 
  .التائبُ  بُ حَّ عَ يُ  في حيغِ  بُ حَّ عَ ًل يُ  السحنبَ  ، كىػ أفَّ ةا مفارق في األمخِ  و، ككأفَّ عشْ 

 كمثاُؿ تأخيِخ السفعػِؿ بو لعّمة الحرِخ قػُؿ ابِغ زيجكَف: 

ىع     ال   ْؤَدد  ح  الَػْصف  َقْػـ  َمتى َتْحتفْل في َوْصف  س    ]البديط[  (2)ما َيَجع  َبَعَس إال   َيأخ 

الػصُف: فاعل  مخفػع ، كعالمُة رفِعو  جػاُب الّذخِط، رع  مجدكـ  ألّنوُ يأخْح: فعل  مزا 
عّمة لتأخيِخ السفعػِؿ بو كجػباا، ، حيُث جاَء الحرُخ خ  مشرػب  الّزّسُة، بعَس: مفعػؿ  بو مؤخّ 

ّـِ لدؤدِد القػـِ، فسيسا حاكَؿ اإلنداُف أْف يرَف  كأفاَد الحرُخ استحالَة القجرِة عمى الػصِف الّتا
 َع الحجيَث إًّل عغ بعِزو؛ كلحلَظ حرَخ السفعػَؿ ِبِو " بعس".سؤدَدىع فمغ يدتصي

، (ٖ)تشصبُق عمييا في الّجيػاِف عمى أشعارٍ  لْع أعثخْ  لتقجيِع الفاعِل كجػباا حالة  أخخػ  كىشاؾ 
ـِ السفعػِؿ بو عمى الفاعِل كجػباا، كىػ ما يخخُج عغ أصِل الّتختيِب كنشتقُل إلى دراسِة  حاًلِت تقّج

ـُ السفعػِؿ بو عمى اّلحؼ  ا بقػاعَج نحػّيٍة ُتمدـُ تقّج تخزُع لو الجسمُة الفعمّيُة، كلكشَّو يبقى مقّيجا
 الفاعِل.

                                                           
.ٔٛ، وديػان  (1)  
.ٗٛٔ، ديػانو  (2)  
.ٖٖٗ/ٔ، الظالد  إرشاد : ابغ قيع الجػزية، ُيْشَطخُ : أف ُيخاؼ المبذ بدبب خفاء اإلعخاب. الحالة  (3)  
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 السفعػؿ  بو عمى الفاعل  وجػباا تقجيع   -ثانياا

 أف يكػَف السفعػُؿ بو ضسيخاا -أ     

 أف يكػَف الفاعُل محرػراا -ب   
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ـ  السفعػؿ   -ثانياا  جػباابو  عمى الفاعل  و  تقج 

، كالَفْزَمُة ِخالَؼ العسجِة، إذ ُيَعجُّ السفعػُؿ بو مغ الَفْزالِت في الجسمِة الفعمّيةِ  
 ، ك(ٔ)ُيسكغُ اًلستغشاُء عغ الَفزَمِة مثِل السفعػِؿ بو، كًل يسكُغ اًلستغشاُء عغ العسجِة مثِل الفاعلِ 

ُة الستعّجيالفعِل؛ ألفَّ نػعاا مغ األفعاِؿ، كىػ األفعاُؿ انتذاراا مع  السفعػُؿ بو مغ أكثِخ الَفْزالتِ 
 يحتاُج إليو كي يتعَّ معشاه.

أدَّت كثخُة انتذاِر السفعػِؿ بو في الجسِل الفعمّيِة إلى مخكنٍة في تختيِب الجسمِة اّلتي يقع  
ـَ عمى الفاعِل،  -أحياناا-فييا، حيُث يجػُز  ـَ عمى الفاعِل، كفي أحياٍف أخخػ يجُب أْف يتقّج أْف يتقّج

 :الّشحِػ اآلتي عمى عخُضو في ىحا السقاـِ  كىحا ما سيتعُّ 

 أْف يكػَف السفعػؿ  بو ضسيخاا -أ 

ـُ الّزسيُخ اّلحؼ في محلِّ نرِب مفعػٍؿ بو كجػباا إًّل إذا كاَف الفاعُل اسساا ضاىخاا؛   ًل يتقّج
، كالّثانَي مفعػًلا بو، كذلَظ َكْفَق أل ّف اجتساَع ضسيخيِغ عمى فعٍل كاحٍج يجعُل األّكَؿ مشيسا فاعالا

 الّتختيِب األصميِّ لمجسمِة الفعمّيِة.

، كالفاعُل اسساا جاءَ   ـُ السفعػِؿ بو  ضاىخاا، َكَجبَ  أنَُّو إذا كاَف السفعػُؿ بو ضسيخاا مّترالا تقّج
 ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف: ، كمثاؿُ (ٕ)عمى الفاعلِ 

يَغ    نَنكاد  ح  ع َضسائ خ  يك  يَشات شاج   ]البديط[  (3)ا       َيقزي َعَمْيشا اأَلَسى َلْػال َتَأس 

، ، ضسائُخ: فاعل  مؤّخخ  مخفػع  كجػباا ، ُكْع: مفعػؿ  بو مقّجـ  تشاجي: فعل  مزارع  مخفػع   
جكِؿ عشيا، كيداعُج لمعُ  ُمْقَتَزىجاَء تقجيُع السفعػِؿ بو كجػباا عمى أصِل القاعجِة الّشحػّيِة اّلتي ًل 

معشى الكمسِة الستأّخخِة "ضسائخ" في صشاعِة السفارقِة، إْذ إفَّ الزسائَخ تمترُق باألفعاِؿ كاألسساِء، 
كُفِرَل بيَشيسا، أّما الغايُة مغ الّتأخيِخ  كعشجما جاَءت كمسة  صخيحة  تعّبُخ عشيا تأخَخت عغ الفعلِ 

فيي محاكلُة إخفاِء الّزعِف، حيُث إفَّ الّذاعَخ، كإْف أضيَخ القّػَة فإنَّو يذعُخ بالّزعِف الّجاخمّي 
  الّشاتِج عغ صخاِعو مع ضسيِخه؛ كليحا أّخَخ كمسَة "الزسائخ"؛ ألفَّ ضعَفو ناتج  مشيا.

                                                           

.٘٘ٔ/ٕشخح ابغ عقيل، ُيْشَطُخ: ابغ عقيل،   : (
1
 ) 

.1/101شخح جسل الدجاجي، ابغ عرفػر،  :ُيْشَطخُ   (2)  
.ٕٔ، ديػانو  (3)  



88 
 

ا -كمثُمو   زيجكَف قػُلو شعِخ ابغِ في  -أيزا

فَحا شاَقشي َشْخؽ  َلئ ْغ    ]الص ػيل[  (1)الع قاب  َفَمْع َأزؿ     َأخ زُّ بَسسحػض  الَيَػى َذل َظ الد 

ـَ، شخُؽ: مبشيّّ الّدكػِف في م ماٍض، كضسيخ "الياء" شاَؽ: فعل    حلِّ نرِب مفعػٍؿ بو مقّج
، حيث أخخ الفاعل "شخؽ" ػِؽ؛ ألفَّ فاعل  مؤّخخ  ؛ رغبةا بإخفاِء سبِب ضعِفو الّشاتِج عغ الذَّ

 أّخَخ الفاعَل؛ ألّنو متذائع  مشو؛ ألّنو سبُب ضعِفو. الّزعَف، كعميو فإفَّ الّذاعخَ اًلشتياَؽ يػّلُج 

ـَ فيو السفعػُؿ بو كجػباا لكػِنو ضسيخاا قػُؿ ابِغ زيجكَف:   كمّسا تقّج

شا   َنا َعْيذ  يع  َسخ  ور  لمس ْدَتج  خ  وـ  الدُّ قيق  الَحَػاشي       َلْػ َيج   ]الخفيف[  (2)الخَّ

: فعل  ماٍض مبشيّّ عمى الفتِح، نا: ضسيخ  مّترل  مبشيّّ عمى الّدكػِف في محلِّ   سخَّ
ـَ الّذاعُخ الّزسيخ "نا"؛ ألّنُو ـٍ كجػباا، عيُر: فاعل  مخفػع  نرِب مفعػٍؿ بو مقجّ  يتمحُذ بو؛ ، حيُث قّج

ألفَّ الّزسيَخ استصاَع أْف يجسَع بيَشو كبيَغ محبػبِتو، في حيغ فّخَقت السدافاُت بيشيع، كيحسُل 
ـِ زكاِؿ الّذيِء مغ الخاشِخ.  تأخيُخ الفاعِل "عير" دًللَة تّػىِع عج

ا–كمثُمو    قػُؿ ابِغ زيجكَف: -أيزا

ْغ ق َياديفانَقْجت  َشْػعاا     وَما َمك شْ  َوَقاَدني الَيػى     ]الػافخ[  (3)ت  َغْيَخَؾ م 

ـٍ كجػباا لياُء:اقاد: فعل  ماٍض،   ، اليػػ: فاعل  مخفػع ، في محلِّ نرِب مفعػٍؿ بو مقّج
؛ ليعّبَخ عغ تذاؤِمو بدبِب ضعِفو الّشاتِج عغ ذلظ اليػػ؛ إذ "اليػػ" الفاعلَ  اعخُ الذّ  خَ أخّ  حيثُ 

 .أصبَح بو سيَل اًلنقيادِ 

، كلكػِف ا  ـُ السفعػِؿ بو في األبياِت الّدابقِة كاجباا لكػِنو ضسيخاا مّترالا لفاعِل جاَء تقّج
 اسساا ضاىخاا، كعمى الّخغِع مغ كػِف الّتقجيِع كاجباا، إًّل أفَّ األبياَت جاَءت محسمةا بالّجًلًلِت.

 
                                                           

مادة "َمَحَس".  ٖ٘ٙ، ، القامػس السحيطالفيخكزأبادؼالسسحػض: الخالُز الّشقُي. يشطخ:  .ٖٕ، وديػان  (1)
، مادة "سفح".ٕٕٗ، السرجر نفدوالّدفح: ُعخُض الجبِل أك أصُمو. يشطخ: الفيخكزأبادؼ،         

.ٖٓٔ، ديػانو  (2)  
، ٘ٔٔ، ٖٔٔ، ٓٔٔ، ٜٛ، ٜٚ، ٖٛ، ٚٚ، ٔٙ، ٚ٘، ٖٛ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٗمثمو:  ُيْشَطخُ . ك ٕٚ، وديػان  (3)  

     ٕٔٙ  ،ٕٓٛ .  
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 أف يكػَف الفاعل  محرػراا. -ب 

ِغ اّلتي يتأّخُخ فييا السحرػُر "السبتجأ، كالخبخ، الحجيُث عغ السػاش تقّجـَ            
ا تشصبُق قاعجُة تأخيِخ السحرػِر عمى الفاعلِ كالسفعػؿ بو"، ك  ، حيُث يتأّخُخ الفاعُل إذا ُحِرَخ أيزا

  خص حص مس خس حس جس ، كمثاُؿ ذلظ في القخآِف الكخيِع قػُلو تعالى:"(1)إّنساأك بػ إًّل 
، ، يخذى: فعل  مزارع  مخفػع ، (2)" كعالمُة رفِعو الّزّسُة السقّجرُة، هللَا: مفعػؿ  بو مقّجـ  مشرػب 

كعالمُة نرِبو الفتحُة، العمساُء: فاعل  مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة، كالسعشى حرُخ الخذيِة في 
ـَ الفاعُل يشقمُب السعشى إلى أفَّ هللَا ىػ الّ  حؼ يخذى العمساِء، أْؼ أفَّ العمساَء يخذػف هللَا، كإذا تقّج

.(3)العمساءَ   
ـَ ابُغ زيجكَف السفعػؿَ    في قػِلو: اّلحؼ ُحِرَخ فيو فاعُمو قّج

 ]الّصػيل[  (ٗ)ِف اْرُتِجَع الثَّغخُ أَ  إًلّ  ُيْخِضوِ َكَلْع َيْحِع ِمغ َأْف ُيْدَتباَح ِحسى الَيػػ      َفَمْع  

في محلِّ نرِب مفعػٍؿ  :"، كعالمُة جدِمو ححُؼ حخِؼ العّمِة، كالياءُ يخَض: فعل  مزارع   
، ارت  ، الّثغُخ: فاعل  جَع: فعل  ماضٍ بو، إًّل: أداُة استثشاٍء كحرٍخ، أْف: حخؼ  مرجرؼّّ كناصب 

، كالسرجُر السؤّكُؿ مغ "أف ارتجَع"  في محلِّ رفِع فاعٍل مؤّخٍخ، حيُث إفَّ الفاعَل قج يأتي مخفػع  
َل السحرػَر؛ ألفَّ ما يجؿُّ عميو الفاعُل، كىػ استخجاُع ، حيُث أّخَخ الّذاعُخ الفاع(٘)مرجراا مؤّكًلا 

 الّثغػِر يحتاُج إلى مّجٍة زمشّيٍة شػيمٍة، ككأّنُو أراَد بالّتأخيِخ أْف ُيصيَل الفتخَة الدمانّيةَ 

ا    قػُؿ ابِغ زيجكَف: -السحرػرِ  تأخيُخ الفاعلِ  –كمثُمو أيزا

دإنَّسا    ب َشا الح  مل[  (6)ال َغَشاءَ  ف  َعَشاءا      ي ْكد   ]مجدوء الخ 

، كالّزسيُخ "نا" مّترل  مبشيّّ عمى الّدكػِف في محلِّ نرِب مخفػع   يكدُب: فعل  مزارع   
ـٍ، الحدُف:  ، اجتسَع لتقجيِع السفعػِؿ بو في ىحا البيِت عّمتاف، السؤّخخ  مخفػع  فاعل  المفعػٍؿ بو مقّج

                                                           
.ٖٕٖ/ٔ، شخح ابغ شػلػف ، ابغ شػلػف، ٔٓٔ/ٕ، شخح ابغ عقيل: ابغ عقيل، ُيْشَطخُ   (1)  
كُتْقخُأ بخفِع اسِع الجاللِة " إّنسا يخذى هللُا مغ عباِدِه العمساَء"، كذلظ عمى معشى " إّنسا يعّطُع    .ٕٛ/ٖ٘، فاشخ (2)

.ٖٕٔ/ٜ، السرػف  ر  الج  يِع. ُيشطُخ: الّدسيغ الحمبي، هللُا مغ عباِده العمساَء"، أْؼ عمى تأكيِل الّتعط     
.ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٛ، إعخاب القخآف الكخيع وبيانو، يغالجّ ركير، محيي الجّ : ُيْشَطخُ   (3)  
.ٜٓٔ، ديػانو  (4)  
.ٕٛٓ، سمع المدافجي، جخ : عصية، ُيْشَطخُ   (5)  
.ٕٗٔ، ديػانو  (6)  
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، كفاعُمو  ـِ إّنسا، أمّ اسساا ضاىخاا، كالعّمُة الثّ األكلى كػُنو ضسيخاا مّترالا ا انيُة ىي الحرُخ باستخجا
 و.مشْ  و يتذاءـُ "الحدف"؛ ألنّ  الفاعلَ  اعخُ الذّ  خَ أخّ ف ، ةُ ًلليّ الجّ  ةُ العمّ 

 .(ٔ)حالة  أخخػ لع أعثْخ عمى أبياٍت شعخّيٍة ًلبِغ زيجكَف تشصبُق عمييا كىشاؾ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. ا كرتبةا لفطا  خٍ غمى متأخّ  سيخُ الّز  كي ًل يعػدَ  ؛بو عمى السفعػؿِ  يعػدُ  بزسيخٍ  الفاعلُ  رلَ يتّ  : أفْ الحالة  (1)

.ٖٖٚ/ٔ، الظالد  دليل ، الفػزاف، عبج هللا، ٖٗٗ/ٔ، الظالد  إرشاد ة، ع الجػزيّ : ابغ قيّ ُيْشَطخُ   
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    السفعػؿ  بو عمى الفعل  والفاعل  تقجيع   -ثالثاا

ـُ السفعػِؿ بو عمى الفعِل كالفاعِل كجػباا - أ  تقّج
ـُ السفعػِؿ بو عمى الفعِل كالفاعِل جػازاا - ب  تقّج
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 السفعػؿ  بو عمى الفعل  والفاعل  تقجيع   -ثالثاا

السفعػِؿ بو بدبِب كقػِعو في أكثَخ تدتسُج الجسمُة الفعمّيُة الجدَء األكبَخ مغ مخكِنتيا مغ  
مغ مػقٍع فييا، إْذ "يحجُث الّتختيُب في الجسمِة الفعمّيِة بالسفعػِؿ، فيػ اّلحؼ يتخُؾ مػضَعو ليتػّسَط 

ـَ عميِيسا"  .(ٔ)أحياناا بيَغ الفعِل كالفاعِل، أك يتقّج

ـ  السفعػؿ  بو عمى الفعل  و  -أ   الفاعل  وجػبااتقج 

ـُ السفعػُؿ   ـِ، أك الّذخِط، أك أضيَف يتقّج بو عمى الفعِل كجػباا إذا تزّسَغ معشى اًلستفيا
لمعجكِؿ  ُمْقَتَزى، حيُث يعجُّ ىحا الّتقجيُع ضسَغ أصِل القاعجِة اّلحؼ ًل (ٕ)إلى ما تزّسَغ أحَجىسا

 عشو، كمثاُؿ تقجيِع السفعػِؿ بو إذا كاَف اسَع شخٍط في شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو:

يعْ ْست  َمْيسا َذمَ    َظ بالح م  َمام   ]مجدوء الكامل[  (3)َفَسا َزَما     ني في ذ 

ميسا: اسُع شخٍط مبشيّّ عمى الّدكػِف في محلِّ نرِب مفعػٍؿ بو مقّجـ ، ذمع: فعل  ماٍض  
مبشيّّ عمى الّدكػِف، كالّتاُء: ضسيخ  مّترل  مبشيّّ عمى الّزعِّ في محلِّ رفِع فاعٍل، حيُث إفَّ الفعَل 

؛ كلحلظ أُْعِخَب اسَع الّذخِط مفعػًلا بو.  "ذمع" متعجٍّ لع يمحْقو مفعػؿ 

ـُ السفعػُؿ بو كجػباا عمى فعِمو إذا كاَف السفعػُؿ "كع الخبخيّ ك   ، كمثاُؿ ذلظ في (ٗ)ة"يتقّج
 شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو:

وَؽ َجَػاب  َفَسا         ي يجي َوعيَجه َوَكْع َراَسَل الَغْيَخاف                   ]الص ػيل[  (5)َراَعو  إال  الصُّخ 

ـَ كجػباا، َراَسَل: فعل  ماٍض مبشيّّ    كع: خبخية  مبشّية  عمى الّدكػِف في محلِّ نرِب مفعػٍؿ بو مقّج
 عمى الفتِح، الغيخاُف: فاعل  مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة.

   
                                                           

.ٙٓٗ، ىالسرف    الش حػعيج، دمحم،   (1)  
.ٕٓٔ، الش حػأسخار : ابغ كساؿ باشا، ُيْشَطخُ   (2)  
.ٛٔٔ، ديػانو  (3)  
.ٖٓٔ، يةالش حػ راسات الج  أبػ عبج هللا الفخار وجيػده في سالي، حساد، الثّ : ُيْشَطخُ   (4)  
.ٕٔٔ، ديػانو  (5)  
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ا في جػاِب "أّما"، كًل يػجُج ك  ـُ السفعػُؿ بو عمى فعِمو كجػباا إذا كاَف العامُل فيو كاقعا يتقّج
 ، كمثاُلو في شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو:(ٔ)كالفعِل مغ معسػًلِتو سػػ ىحا السفعػؿِ  "أّما"ما يفرُل بيَغ 

ؿَفَمع  َىَػاؾ   أم ا   يَشا َنعج  ْخباا َوإ ْف كاف ي ْخو يَشا َفي ْطس    ]البديط[  (2)بَسْشَيم و    ش 

، كعالمُة نرِبو الفتحُة السقّجرُة عمى األلِف لمتعّحر، كىػ   ىػػ: مفعػؿ  بو مقّجـ  مشرػب 
، الكاؼ: ضسيخ  مّترل  مبشيّّ عمى الّدكػِف في محلِّ جخِّ مزاٍؼ إليو، نعجْؿ: فعل   مزاؼ 

 ، كعالمُة جدِمو الّدكػُف، كالفاعُل ضسيخ  مدتتخ  تقجيُخه "َنْحُغ".مزارع  مجدكـ  

ـُ عمى فعِمو كجػباا إذا كاف لو حقُّ الّرجارِة، كإذا َكَقَع   خالصُة القػِؿ إفَّ السفعػَؿ بو يتقّج
  .(ٖ)بعَج أّما، كيػجُج حالة  أخخػ لع أعثْخ في الّجيػاِف عمى أبياٍت شعخّيٍة تشصبُق عمييا

ـ  السفعػؿ  -ب   بو عمى الفعل  والفاعل  جػازاا تقج 

ـُ ىػ الّجافُع األكثُخ أىسّيةا لمتقجيِع كالّتأخيِخ، حيُث جاَء في كتاِب سيبػيو" كأّنيع   اًلىتسا
، حيُث يتعُّ تقجيُع السفعػِؿ بو عمى الفاعِل إذا (ٗ)إّنسا يقّجَمػَف اّلحؼ بياُنو أىعُّ ليع، كىع ببياِنو أعشى"

، حّتى كإْف لْع (٘)عمى الفعِل اّلحؼ يشرُبو زدادت العشايُة بو فإّنُو يتقّجـُ العشايُة بحكِخه، كإذا اُكِجَجت 
ـُ ليكْغ مغ األلفاِظ اّلتي ليا حقُّ الّرجارِة الػاج ذّجِة العشايِة بو، كمثاُؿ ذلَظ ِب تقّجُميا، أْؼ أّنُو يتقّج

 في شعِخ ابِغ زيجكَف قػُلو:

ْخؼَ اد  الَقْرَخ َواْسق  بو    َمْغ َكاَف يا َسار َي الَبْخؽ  غ د    ص   ]البديط[  (6)َيدقيَشااليَػى َوالػ 

، كعالمُة نرِبو الفتحُة، يدقي: فعل  مزارع  مخفػع ،  ـَ مشرػب  صخَؼ: مفعػؿ  بو ثاٍف مقّج
عمى كعالمُة رفِعو الّزّسُة، كالفاعُل ضسيخ  مدتتخ  تقجيُخه ىػ، كالّزسيخ "نا": مّترل  مبشيّّ 

 .ِف في محلِّ نرِب مفعػٍؿ بوالّدكػ 

                                                           
.ٜٚ/ٕ، شخح ابغ عقيل ،: ابغ عقيلُيْشَطخُ  (1)  
.٘ٔ، ديػانو  (2)  
. ٜٚ/ٕ، شخح ابغ عقيل: ابغ عقيل، ُيْشَطخُ و. رالُ اتّ  ـَ دِ لَ  خَ  لػ تأخّ ا مشفرالا بو ضسيخا  السفعػؿُ  إذا كافَ  :الحالة  (3)  
(4)  ٔ/ٖٗ.  
.٘ٙ/ٔ، السحتدب، جّشيٍّ : ابغ ُيْشَطخُ  (5)  
.ٖٔ، ديػانو  (6)  
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ـَ السفعػؿَ  بو لذّجِة عشايِتو بو، كيَف ًل؟ كىػ يتحّجُث عغ حبٍّ صاٍؼ ًل  "ِصخَؼ" حيُث قّج
ـُ ذكُخه؛ ألّف ما الترق بالّحاكخِة ليَج  تذػبُو شائبة ، كمثُل ذلَظ الحّب يمترُق بالّشفِذ كالّحاكخِة، فيتقّج

 المداُف بحكِخه.

ـَ اك    بُغ زيجكَف السفعػَؿ بو عمى الفعِل جػازاا في قػِلو:قّج

ني َعْشَظ َشْحط  الش َػى         ]الستقارب[  (1)َفَحط ي َأَخذَّ َوَنْفدي َضَمعَوإ ْف َيعج 

، لمفعميغ ) أخّذ  مقّجـ  نفذ(: كل  مشيسا مفعػؿ  بو )حع،   ، ضمع( عمى الّتختيِب مشرػب 
ـَ الّذاعُخ  كعالمُة نرِبو الفتحُة، كُحخَِّؾ بالكدِخ ًلشتغاِؿ السحلِّ بالحخكِة السشاسبِة لمياِء، حيُث قّج
ىحيِغ السفعػليِغ لديادِة اعتشاِئو بيسا، حيُث يدعى اإلنداُف لتحديِغ األّكِؿ " الحعَّ"، كيدعى لمحفاِظ 

ـِ الّشفديِّ كالّتفكيخؼِّ ، فكالىسا يقعاِف ضسَغ عمى الّثاني " الّشفَذ" ، كانعكَذ ىحا لإلندافِ  اًلىتسا
ـُ بتقّجمِ   ِيسا لفطاا.اًلىتسا

ـَ ابُغ زيجكَف السفعػَؿ بو عمى فعِمو   ا-كقّج  في قػِلو: -أيزا

َدى؟ َأْقَرجَ َنْفذ  في الَػَرى  َأَأْنَفذ     جى  أخَصخَ وَ        الخَّ مق  لمي  ؟َأْفَقَج ع  ْىخ   ]الص ػيل[  (2)الجَّ

، "َذ: مفعػؿ  بو مقّجـ  لمفعِل "أقرج" مشفَ نْ أَ   مفعِل "أفقَج" : مفعػؿ  بو مقّجـ  ل"أخصخَ رػب 
 ، ـَ الّذاعُخ السفعػَؿ بومشرػب  ُه الّذاعُخ  "أنفَذ"؛ حيُث قّج ألّنو يجؿُّ عمى شخٍز عديٍد عميو، يعجُّ

أكثَخ الّشاِس قيسةا كمكانةا في خمِق هللِا جسيِعيع،  أّما تأخيُخ الفعِل فقج كاَف ألّنُو يجؿُّ عمى الفقِج 
 كالخدارِة، كىػ ما يبعُث في الّشفِذ التصّيَخ كالّتذاؤـَ.

ـَ فييا ابُغ زيجكَف السفعػَؿ بو عمى ُعِخَض في األبياِت الّثالثِة الّدابقِة السػا  شُغ اّلتي قّج
ـَ  ـُ الكبيُخ بالّذيِء السقّج ، -صخَؼ اليػػ، الحعَّ، الّشفَذ -فعِمو، كُلػِحَع أفَّ دافَع الّتقجيِع ىػ اًلىتسا

ـَ في ي كُميا ذاُت قيسٍة عاليٍة، كنشتقُل إلى دراسةِ اّلت بو أك يا الفاعُل عمى السفعػِؿ الحاًلِت اّلتي يتقّج
 العكذ جػازاا.

 

                                                           
.ٕٛٔ، ويػاند  (1)  
.ٜٛٔ، ديػانو  (2)  
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ـ  الفاعل  أ -رابعاا  و السفعػؿ  بو عمى اآلخخ  جػازااتقج 

 الفاعِل عمى السفعػِؿ بو جػازاا تقّجـُ  -أ   

 السفعػِؿ بو عمى الفاعِل جػازاا تقّجـُ  -ب   
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ـ  الفاعل  أو السفعػؿ  بو عمى اآلخخ  جػازاا -رابعاا   تقج 

الّتختيِب أْف يأتَي الفاعُل بعَج الفعِل دكَف فاصٍل بيَشيسا؛ ألّنيسا ركشا الجسمِة يقتزي أصُل  
 .(ٔ)الفعمّيِة، كالّدبُب في ذلَظ أفَّ الفاعَل كالجدِء مغ الفعلِ 

، مفعػؿ  بو-قْج يأتي الّتختيُب في الجسمِة الفعمّيِة ك   ، فاعل  كاجباا، كىحا ما تعَّ الحجيُث  -فعل 
، مفعػؿ  بو، فاعل  -لّتختيُب عشو، كقْج يأتي ا ا-كاجباا، كىحا  -فعل   تعَّ الحجيُث عْشو. -أيزا

يخخُج عغ الػجػِب حاًلت  يأتي تقجيُع الفاعِل عمى السفعػِؿ بو جائداا، أك العكذ، كذلظ  
ـَ أحِجىسا عمى اآلخِخ، كىحا م مغ البحِث كسا  ا ستتعُّ دراسُتو في ىحا السقاـِ إذا انتفى ما يػجُب تقّج

 يمي:

ـ  الفاعل  عمى السفعػؿ  بو جػازاا -أ   تقج 

يجػُز تقجيُع الفاعِل عمى السفعػِؿ بو إذا لع يكْغ الفاعُل ضسيخاا، كلْع يكْغ الفاعُل  
، أْؼ أّنُو يجػُز تقجيُع الفاعُل عمى السفعػِؿ بو  محرػراا، كإذا لع يكْغ السفعػُؿ بو ضسيخاا مشفرالا

 الفاعِل عمى السفعػِؿ بو. حيَغ ًل يجُب تقّجـُ 

ليعّبَخ عغ الّجًلًلٍت اّلتي تختمُج في صجِره،  ؛إفَّ كػَف التَّقجيِع جائداا يعصي الّذاعَخ مداحةا  
ـُ، إذ  ـُ ما يخجـُ تمَظ الّجًللَة، كإفَّ أكثَخ ما رّكَد عميو سيبػيو مغ الّجًلًلِت ىػ اًلىتسا حيُث يقّج

. كمغ األبياِت اّلتي كاَف فييا (ٕ)اؿ:" كأّنيع إّنسا يقّجَمػف اّلحؼ بياُنو أىعُّ ليع، كىع ببياِنو أعشى"ق
 تقجيُع الفاعِل لألىسّيِة قػُؿ ابِغ زيجكَف:

ْبخ  َأْجخااَكْع َأفاَد     ْكخ  َنَساءَ َواْقَتزى       الرَّ مل[  (3)الذُّ  ]مجدوء الخ 

ـَ ، )أجخاا، نساء(: مفعػًلف مشرػباففاعالف مخفػعاف )الّربُخ، الّذكُخ(:        ، حيُث قّج
الّذاعُخ الّربَخ؛ ألّنُو أكثُخ أىسّيةا؛ ألّنو يػّلُج األجَخ، أْؼ أّنو ىػ الّدبُب في األجِخ، ككأّنُو أراَد أْف 

                                                           
.ٜٙ/ٕ، عقيل ابغ شخح: ابغ عقيل، ُيْشَطخُ   (1)  
.ٖٗ/ٔ، الكتاب  (2)  
.ٕٗٔ، ديػانو  (3)  
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ـَ الّذكَخ عمى الّشساءِ (1)" هث مث هت مت هب مب يعّبَخ عغ قػِلو تعالى:" ألّف  ، كقّج

 ِّ ُّ َّ قػِلو تعالى:"الّذكَخ سبُب الّشساِء، ككأّنو ضّسَغ السعشى مغ 
ـَ الّدبَب عمى الّشتيجِة، ألفَّ الّدبَب أكثُخ أىسّيةا، كلػًل كجػُد ت، أْؼ أّنو في كم(2)" ا الجسمتيغ قّج

 السدبِب لسا ُكِجَجِت الّشتيجُة.
تعطيُع الفاعِل "يحسُل الّتقجيُع باإلضافِة إلى األىسّيِة معانَي دًللّيةا أخخػ، كمشيا ك  
ـُ الّذاعُخ ما يذعُخ أنَُّو عطيع  في نفِدو، ، كغالباا ما يكػُف ذلظ عشجما يكػُف "كإجالُلو ، إذ يقّج

 الفاعُل اسَع الجاللِة، كمثاُؿ ذلظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:

َغ هللا  اَل    اَقا َقْمبااَسكَّ ْػؽ  َخفَّ خ بَجشاح الذ  ْكَخك ع       َفَمْع َيص   ]البديط[  (3)َعقَّ ذ 

كاستخجـَ الفعَل الساضَي اّلحؼ خخَج إلى السفعػِؿ بو "قمباا"؛ عمى  "هللُا" الفاعلَ  اعخُ الذّ  ـَ قجّ   
البجىيِّ أفَّ القادَر عمى معشى الّجعاِء؛ ألّنو يدتذعُخ عطسَة الفاعِل، كقجرَتو عمى اًلستجاِبة، كمغ 

ا.  استجابِة الّجعاِء سيكػُف عطيسا

ـَ فيو ابُغ زيجكَف الفاعَل ًلستذعاِر عطسِتو قػُلو:   كمّسا قّج

مل[ مجدوء]  (4)َأْشَمَعظ َحف َظ هللا  َزماناايا َأخا الَبْجر  َسَشاءا َوَسشا           الخ 

ـَ الّذاعُخ الفاعِل "   حيُث حسَل البيُت معشى الّجعاِء اّلحؼ  "، زماناا" بو" عمى السفعػِؿ هللاُ قّج
 كقجرَتو. -اسَع الجاللةِ  -يدتذعُخ عطسَة الفاعِل 

ذلظ في قػِؿ ابِغ  خُ يَ طْ يَ إلى الكذِف عغ قّػِة الفاعِل، كَ  -أحياناا-تخخُج دًللُة الّتقجيِع ك   
 زيجكَف:

ػؽ  الَحَذاَقْج    ْحت  ب و  َغخ يبا َمألَ الذ  وَبا    في الَغخب  إ ْذ ر  جد[مجدوء  ]  (5)ن ج   الخ 

                                                           
ٓٔ/ٜٖ، الد مخ (1)  
ٚ/ٗٔ، إبخاىيع  (2)  
.ٕ٘، ديػانو  (3)  
.ٖٔٔ، يػافالج  أيزا مغ . ك مثمو ٓٓٔ، وديػان  (4)  

       
ٚٔ، ديػانو (5)  
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ـَ الّذاعُخ الفاعَل لحذا: مفعػؿ  بو مشرػب  ، امخفػع   الّذػُؽ: فاعل    عمى ، حيُث قّج
،  السفعػِؿ بو؛ ليػحَي لمستمقي ، كأفَّ نفَذ الّذاعِخ ضعيفة  أماَمو، فالّذػُؽ قػؼّّ أفَّ الفاعَل قػؼّّ

كالحذا ضعيفة  ًل تدتصيُع أْف تخدَّ ضخباِت الّذػِؽ اّلتي مألتُو نجكباا، كبسا أفَّ الّذػَؽ قػؼّّ َفِسَغ 
 اأَلْكلى تقجيُسُو عمى الّزعيِف.

ـِ تقشّيِة تقجيِع الفاعِل قػُلو: كمغ األبياِت اّلتي عّبَخ فييا ابُغ زيجكَف عغ قّػةِ    الفاعِل باستخجا

ْمق  َثس يغ       الح بُّ ف ؤاديَأْرَخَز     مل[ مجدوء]  (1)َلَظ َوالع   الخ 

: فاعل    َؾ بالكدِخ ًلشتغاِؿ السحلِّ بالحخكِة مخفػع   الحبُّ ، كُحخِّ ، فؤاد: مفعػؿ  بو مشرػب 
ـَ الفاعُل  ؛ ليعّبَخ عغ مجػ قّػِة الحبِّ "فؤاد"، كأّخَخ السفعػَؿ بو "الحبّ "السشاسبِة لمياِء، حيُث قّج

 كاستبجاِده عمى نفِذ الّذاعِخ اّلحؼ أصبَح ًل يسمُظ حيمةا إًّل الخزػَع.

 إلى مجِحو كالّتفاخِخ بو، كمثاُؿ ذلظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:  -أحياناا-يخخُج تقجيُع الفاعِل ك  

ع       ساءَ َباَىت  اأَلْرض  ب ي  سػس  َوأيج  مغ حيا الس ْدف  َأْوَكف   الد  و     ش   ]الص ػيل[  (2)َفَأْوج 

ـَ الّذاعُخ الفاعَل اّلحؼ يجػُز فيو الّتقجيُع كالّتأخيُخ    ؛ ليػحَي أفَّ األرَض  "األرض"حيُث قّج
عمػِّىا كنجػِميا ًل تفتخُخ عمى الّدساِء باألشخاِص اّلحيَغ مجَحيع الّذاعُخ؛ ألفَّ الّدساَء اّلتي تفتخُخ ب

 تستمُظ تمظ الجساعَة السسجكحَة.

يكػُف تقجيُع الّذيِء بدبِب الّتذاؤـِ مشو كالّخغبِة في الّتخمِز مشو في الّحاكخِة عغ شخيِق ك  
ـِ المدافِ اللفِطو مغ   :،  كمثاُؿ ذلَظ قػُلوجػِؼ باستخجا

نا    َأْف َشاَلَسا َغي َخ    بيشاال َتْحَدب ػا َنْأَيك ْع عش ا ي َغي خ   []البديط  (3)الشَّْأي  الس ح 

ـَ الّذاعُخ الفاعَل    ؛ ألّنُو متذائع  مشو، ككأّنُو أراَد أْف يتخّمَز مشو عغ "الّشأؼ"حيُث قّج
 قّجماا.شخيِق ذكِخِه مُ 

                                                           
.ٕٔ، ديػانو  (1)  
،   ٔٙٛ، السحيط القامػس. َأْكَكُف: أكثُخ َغدارةا. يشطخ: الفيخكزأبادؼ: ٕ٘ٔ، الجيػاف: كمثمو .ٖٔٔ، ويػاند  (2)

مادة "ككف".        

.ٖٔ، ديػانو  (3)  
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 كمغ الّتقجيِع  اّلحؼ أراَد ابُغ زيجكَف أف يعّبَخ بو عغ تذاؤِمو قػُلو: 

خَ َلئ ْغ    ْشَظ  َقرَّ َيلْ جش ي   َوَحاَؿ تَ       اأَلْملالَيْأس  م  وَف الح   ]الستقارب[  (1)ظ  د 

ـَ الّذاعُخ الفاعَل بو مشرػب، األمُل: مفعػؿ  مخفػع   اليأُس: فاعل    كي "؛ اليأس"، حيُث قّج
يتخّمَز مشو، كيصخَده مغ ذىِشو ألّنو متذائع  مشو، كفي الػقِت نفِدو أّخَخ الّذاعُخ السفعػَؿ بو 

؛ ألّنو أراَد أْف يبقَي األمَل كالّتفاؤَؿ في باِلو "مشظ" ، كفرَل بيَشو كبيَغ الفاعِل بذبِو الجسمةِ "األمل"
ج أشخَبو حدناا، فإّنو يدعى لكي ُيْصِخَبو ، فإْف كاَف اليأُس قعغ شخيِق تأخيِخه أشػَؿ مّجٍة مسكشةٍ 

ا.  األمُل فخحا

ُيالَحُع مسا سبَق أفَّ حخّيَة الّتقجيِع تعصي الّذاعَخ حخيَّةا في الّتعبيِخ، فيجعُل األبياَت  
ـِ دًلًلت  أخخػ مثلالّذعخّيَة تحسُل معانَي دًللّيةا تتزافُخ مع أىس : الّتعطيُع، كاإلجالُؿ، ّيِة الستقّج

، كالفخُخ، كالّتذاؤـُ، كإضياُر قّػِة الفاعِل، كىحا ما تعَّ تػضيُحو بتػضيِح دًلًلِت األبياِت كالسجحُ 
 .(ٕ)الّدابقِة مغ شعِخ ابِغ زيجكفَ 

ِة تقجيُع الفاعِل عمى السفعػِؿ بو، كىػ أصُل القاعجِة الّشحػّيِة، إًّل أْف في ىحه الّطاىخ جاَء  
ا-ُز الّتقجيَع كاف جائداا، حيُث كاَف يجػ  ـِ كجػِد ما يػجُب تقجيُع  -أيزا تقجيُع السفعػِؿ بو؛ ِلعج

ِة الّتاليِة سيتعُّ عخُض أبياٍت شعخّيٍة خخَج فييا الّذاعُخ عغ عِل، أك السفعػِؿ بو، كفي الّطاىخ الفا
ـَ فييا السفعػَؿ بو عمى الفاعِل جػازاا، كذلَظ لجًلًلٍت بالغّيٍة سي تعُّ أصِل القاعجِة الّشحػّيِة، إذ قّج

 .تعالى تػضيُحيا بعػِف هللاِ 

 

 

 

 

 
                                                           

.ٖٚ، ديػانو  (1)  
يػاف: ُيْشَطخُ   (2) .ٕٔٚ، ٕٗ٘، ٖٕٗ، ٜٕٔ، ٔٚٔ، ٓٚٔ، ٕٓٔ، ٔٔٔ، ٚٓٔ، ٗٓٔ، ٓٙ: الج   
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ـ   -ب   السفعػؿ  بو عمى الفاعل  جػازاا تقج 

السفعػُؿ بو فزمة  في الجسمِة الفعمّيِة، كلكّشُو يقتخُب مغ كػِنو ركشاا فييا بدبِب كثخِة كركِده  
 إليو كي يتعَّ معشاىا. ةِ الستعّجي، كحاجِة عجٍد كبيٍخ مغ األفعاِؿ فييا

ـُ   ألفَّ الفاعَل ركغ  في الجسمِة  ؛(ٔ)السفعػُؿ بو عمى فاعِمو عمى نّيِة تأخيِخ الفاعلِ يتقّج
ـَ الستكّمُع أحَج  الفعِل عمى الفاعِل فإّنُو ًل يعشي أّنُو أراَد  متعّمقاتِ الفعمّيِة، كًل يدتغشى عشو، كإذا قّج

 ححَؼ الفاعِل، كإّنسا نػػ تأخيَخ الفاعِل.

يخخُج تقجيُع السفعػِؿ بو عمى الفاعِل لعّجِة دًلًلٍت، كمشيا أفَّ العشايَة بالسفعػِؿ بو أكبُخ،   
 ، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:(ٕ)أك لكػِنو أبمغُ 

قجَ    ني الع  سان و       َوت ْحك خ  فَّ ج  ْرؽ  في ذ َرى اأَلْيظ  َتْيت ف   م خ ن ات  الس خ   ]الص ػيل[  (3)و 

ـَ الّذاعُخ السفعػَؿ بو  ألىسّيِتِو؛ ألّنو يعبُّخ عغ الّديشِة اّلتي تمبُديا  "العقَج" حيُث قّج
 محبػبُتو، ككلُّ شيٍء متعّمق  بالسحبػبِة أقخُب لمشفِذ كالّحاكخِة، كبالّتالي يكػُف أقخَب لمحكِخ.

ـَ ابُغ زيجكَف السفعػَؿ بو ألىسّيتِو في قػِلو:    كقّج

ْيعَ َوال       َشػى الَبْجَر َىْػَدج  َفسا َقْبَل مغ أىَػى   ْجر  الَقفخ   صاَف ر  م دجَّف   خ 
 ]الص ػيل[  (4)

ـَ الّذاعُخ السفعػَؿ بو ألنَّو أكثُخ أىسّيةا ألّنو متعّمق  بسحبػبِتو اّلتي  "البجَر، الّخيَع"؛ حيُث قّج
ـَ ما يجؿُّ عمييا، فاألىسيُة نابعة  مغ  شبَييا بالبجِر تارةا، بالّخيِع تارةا أخخػ، كفي كال الحاّلتيغ قّج

 أىسّيِة السحبػبِة في نفِذ الّذاعِخ. 

  

                                                           
.ٜٙٔ، ةأساليب بالغي  : مصمػب، أحسج، ُيْشَطخُ   (1)  
ائخ: ابغ األثيخ، ُيْشَطخُ   (2) .ٕٓٔ/ٕ، السثل الد   
   القامػس السحيط، جساف: المؤلؤ، أك ىشػات تذبو المؤلؤ مغ الفزة، يشطخ: الفيخكزأبادؼ،  .ٓٔٔ، ديػانو  (3)

، مادة "جسغ".ٙٛٔٔ    
: مغصى مدتػر. يشطخ: الفيخكزأبجاؼ،  .ٓٔٔ،ويػاند  (4) ، مادة "سجف".ٛٔٛ، السرجر الدابقُمدجَّف   
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ألفَّ اليجَؼ ذكُخ السفعػِؿ بو، كليَذ ذكَخ الفاعِل،  ؛يكػُف تقجيُع السفعػِؿ بو عمى الفاعلِ ك      
 :، كمثاُؿ ذلَظ قػُلو(ٔ)كلحلظ يدارُع الّذاعُخ إلى ذكِخه

خ ىا    ف َخاَقَظ َعيغ  َتبكي     ]البديط[  (2)قْج َلجَّ في َىجخ ىا َعْغ َىجخ َؾ الَػَسغ    أنَت ناض 

ـَ الّذاعُخ السفعػؿَ   ألّنو أكقَع في الّشفِذ ُحْدناا عسيقاا كاف سبباا في  ؛كأسخَع بحكِخه "فخاؽ"، قّج
مغ البجىيِّ أفَّ  ؛ ألفّ "عيغ"بكاِء العيِغ، كحخماِنيا مغ الّشػـِ، كلكغَّ اليجَؼ لع يكغ ذكَخ الفاعِل 

 "تبكي العيغُ "بالعيِغ، فال بأَس إْف تأّخَخ الفاعُل، ألفَّ العالقَة بيَغ الفعِل كالفاعِل  البكاَء مقتخف  
 عمى الّتختيِب شبُو التراقّيٍة التدامّيٍة.

ـَ ابُغ زيجكَف السفعػَؿ بِو عمى الفاعِل في قػِلو:   كقّج

َع    بٌّ َودَّ ْبَخ م ح  خ ه  َما اْسَتْػَدَعظْ  الرَّ َعْظ     َذائ ع  م ْغ س  مل[ مجدوء]  (3)َودَّ  الخ 

ـَ الّذاعُخ السفعػَؿ بو  ألىسّيتِو؛ ألفَّ الّربَخ مرجُر الّصاقِة اّلتي تسجُّ  "الّربَخ" حيُث قّج
السحبَّ بالقّػِة، كذىاُبو يعشي ذىاَب القػِة؛ كليحا قّجَمو الّذاعُخ ليػحَي أّنَو فقج قّػَتو، كأصبَح 
ضعيفاا، كمغ البيِت كامالا ُيَتَػَصُل إلى أفَّ سبَب الّزعِف ىػ أفَّ السحبػَب نفَدو اّلحؼ ُيْفَتَخُض أْف 

.ي  كػَف مدتػدعاا لمدخِّ قج أباَح بالّدخِّ

ـِ السفعػِؿ بو عمى الفاعِل جػازاا أْف يكػَف السفعػُؿ بَو مّترالا بزسيٍخ يعػُد عمى  كمغ حاًلِت تقّج
، كذلَظ ألفَّ الفاعَل كإْف تأّخَخ لفطاا فيػ متقّجـ  رتباة؛ ألفَّ األصَل فيو أْف يّترَل بالفعِل، (ٗ)الفاعلِ 

ـٍ رتبةا فيكػُف الّزسي ا عمى متأّخٍخ لفطاا متقّج  .(٘)ُخ عائجا

 ، كضيخ ذلظ في قػِؿ ابِغ زيجكَف:(ٙ)"ؾِ الّتبخُّ  "معشى-أحياناا -يحسُل تقجيُع السفعػِؿ بوك  

    

                                                           
.ٕٖٙ/ٔ، السحتدب، جّشيٍّ ، ابغ ُيْشَطخُ   (1)  
.ٕٛ، ديػانو  (2)  
.ٜٜ، وديػان  (3)  
.ٖٗٛ/ٔ، العخبي الش حػامخائي، فاضل، الدّ : ُيْشَطخُ   (4)  
الظ دليل: الفػزاف، عبج هللا، ُيْشَطخُ   (5) .ٖٖٚ-ٖٖٙ/ٔ، الد   
.ٕٚٔ، ةأساليب بالغي  : مصمػب، أحسج، ُيْشَطخُ   (6)  
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ظَّ الَيق يغ  َوَضَح الَحقُّ الس ب يغ      مل[  (1)َوَنفى الذ   ]مجدوء الخ 

ـَ الّذاعُخ السفعػَؿ بو  ليبقَيو في  "اليقيغ"؛ ليصخَده مغ باِلو، كأّخَخ الفاعلَ  " الّذظ"؛حيُث قّج
ـُ الستكّمعُ  باِلو، كيحرَل ببقاِئو عمى البخكِة. ا-كيقّج ما يتمحُذ بحكِخه، كمثاُؿ ذؾ قػُؿ ابِغ  -أيزا

 زيجكَف:

ا     ما     كخ َي َكأسا ْر ذ  مل[  (2)َظ كاس  اْمَتَصْت َكفَّ َوَأد   ]مجدوء الخ 

ـَ الّذاعخُ     ألنَّو كاف يتمحُذ بذخِبيا، فمّحُة ك ؛ ألّنو يتمحُذ بحكِخىا؛ "كفَّ " السفعػَؿ بو حيُث قّج
 الّذخِب كّلجت لّحَة الّحكِخ.

يجؿُّ عمى شعػريِغ شبِو متشاقزيِغ في الّشفِذ، إذ أفاد الّتقجيُع  يتيغ الّدابقيغالب فالّتقجيُع في 
حيغ أفاَد في البيِت الّثاني الّتمحَذ اّلحؼ ًل يكػُف بذيٍء إًّل إذا  في البيِت األّكِؿ معشى الّتذاؤـِ،

 كاَنت الّشفُذ مصسئشةا متفائمةا.

ـُ السفعػُؿ بو عمى فاعِمو   ، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:(ٖ)لذخِؼ ذكِخه -أحياناا -كيتقّج

ج  م شو   ي َخاق ب     ىخ  َيقدػ في ر َضاه َوَيْخْأؼ   هللَا م ْعَتز   ]الص ػيل[  (4)ب و     َيَج الج 

: فاعل  مؤّخخ    ، كعالمُة نرِبو الفتحُة، معتزج  هللُا: اسُع الجاللِة مفعػؿ  بو مقّجـ  مشرػب 
ـَ الّذاعُخ اسَع الجاللِة لذخِؼ ذكِخه  إْذ ًل يػجْج ذكخ  أكثخُ  ،مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة، حيُث قّج

 شخفاا مغ ذكِخ هللِا كأسساِئو، كصفاِتو.

ـِ السفعػِؿ بو عمى الفاعِل جػازاا أْف يكػَف السفعػُؿ بَو مّترالا بزسيٍخ  كمغ حاًلِت تقّج
ألفَّ الفاعَل كإْف تأّخَخ لفطاا فيػ متقّجـ  رتباة؛ ألفَّ األصَل فيو أْف يّترَل ؛ (٘)يعػُد عمى الفاعلِ 

ـٍ رتبةا بالفعِل، فيكػُف الّزسيُخ  ا عمى متأّخٍخ لفطاا متقّج  (ٙ)عائجا

                                                           
.ٕٔ، ديػانو  (1)  
.ٜٛ،  يػانود  (2)  
..ٕٙٚ، الد جاجي جسل شخح في البديطبتي، الدّ : ُيْشَطخُ   (3)  
.ٕٔٔ، ديػانو  (4)  
.ٖٗٛ/ٔ، العخبي الش حػامخائي، فاضل، الدّ : ُيْشَطخُ   (5)  
الظ دليل: الفػزاف، عبج هللا، ُيْشَطخُ   (6) .ٖٖٚ-ٖٖٙ/ٔ، الد   
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كمثاُؿ تقجيِع السفعػِؿ بو عمى فاعِمو جػازاا ًلتراِلو بزسيٍخ يعػُد عمى الفاعِل في شعِخ          
 ابِغ زيجكَف قػُلو:

يو  الد َماف     يَمة  َفَكَفاؾ   َناَدى مَداع  لَّ َفز  ا    َأْحخْزت  ك  م َشاف دا
 ]الكامل[   (1)

، كالياُء ضسيخ    ، كعالمُة نرِبو الفتحُة، كىػ مزاؼ  مداعي: مفعػؿ  بو مقّجـ  مشرػب 
مّترل  مبشيّّ عمى الكدِخ في محلِّ جخِّ مزاٍؼ إليو، الّدماُف: فاعل  مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة، 

ـِ ا ًلسِع الّطاىِخ "نادػ حيُث يعػُد الّزسيُخ "ىػػػػ" عمى الفاعِل الستأّخِخ، فتربُح الجسمُة باستخجا
ّدماُف"، حيث أّخَخ الّذاعُخ الفاعَل "الدماُف"؛ ألّنو يتذاءـُ مْشو؛ ألفَّ شػَؿ فتخِة مداعي الّدماِف ال

 الفخاِؽ يدبُب الزعَف لجيو.

ـَ السفعػِؿ بو عمى فاعِمو يخخُج لجًلًلٍت بالغّيٍة متعجدٍة مشيا: ُيالحُع مسّ   ا سبَق أفَّ تقّج
ـِ، أك لكػِف تقجيِع السفعػِؿ بو أبمَغ، أْك ألفَّ اليجَؼ ذكُخ السفعػِؿ بو، أك الّتبّخُؾ، أك أىسّيُة الستقجّ 

ـَ فييا السفعػُؿ بو عمى  ُؼ السحكػِر، أك الّتمحُذ بحكِخه،الّتذاؤـُ، أك شخ  كىشاَؾ شػاىُج أخخػ تقّج
لألسباِب نفِديا اّلتي تعَّ تػضيُحيا في األبيات  الّتقجيَع كاف أفَّ  الحعُ سيُ  فاعِمو، كعشَج الّخجػِع إلييا

 .(ٕ)الّدابقة

ـِ   الفعِل عجا السفعػِؿ بو، حيُث ستتعُّ  متعّمقاتفي الجدئّيِة القادمِة سيتعُّ عخُض حاًلِت تقّج
 أخخػ لمفعِل، كىي: السفعػُؿ فيو، كالحاُؿ، كالّتسييُد، كالسفعػُؿ لو. متعّمقاتٍ دراسُة تقجيِع 

 

 

 

 

 
                                                           

.٘ٓٔ، ديػانو  (1)  
، ٙٚٔ، ٓٚٔ، ٜ٘ٔ، ٜٕٔ، ٕ٘ٔ، ٜٔٔ، ٚٔٔ، ٖٔٔ، ٔٔٔ، ٖٓٔ، ٖٚ، ٕٔ : الجيػاف"لالستدادة يشطخ  (2)

ٔٛٓ ،ٔٛ٘ ،ٔٛٚ ،ٜٔٛ ،ٜٔٔ ،ٜٔٚ ،ٜٔٛ ،ٕٓٔ ،ٕٓٚ ،ٕٖٓ ،ٕٖٛ ،ٕٗٙ ،ٕٛٔ.     
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 الفعل  األخخى  متعم قاتالت قجيع  والت أخيخ  في  -السبحث  الث اني 

ـُ السفعػِؿ فيو كتأخيُخه -أو الا     تقّج

 تقجيُع السفعػِؿ ألجمو كتأخيُخه -ثانياا  

 تقجيُع الحاِؿ كتأخيُخه -ثالثاا  

 تقجيُع الّتسييِد كتأخيُخه -رابعاا  
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 الفعل  األخخى  متعم قاتالسبحث  الث اني: الت قجيع  والػت أخيخ  في 

ا، أك شبَو  متعّمقاتِ عغ  نتشاكُؿ في ىحا السبحِث الحجيثَ   الفعِل في حاِؿ كػِف الستعّمِق مفخدا
 .يخ  فييا تقجيع  كتأخ حرلَ  اّلتي ستعّمقاتِ ال ، مع الّتخكيِد في الحجيِث عمى-ليذ جسمةا  -جسمٍة 

، أك مغ حيُث مػقُعيا مغ الفعِل مغ حيُث مػقُعيا مغ الفاعلِ  ستعّمقاتِ السبحُث ال يتشاكؿُ  
 إذا ُكِجج ليا تقّجـ  عميو.

، كالحاُؿ، كالّتسييُد، كالسفعػُؿ ألجِمو، أّما جرُس ىي: السفعػُؿ فيواّلتي ستُ  ستعّمقاتُ الك  
كِمو متأّخخاا عغ الفعِل كالفاعِل، كفيسا السفعػُؿ السصمُق فمغ ُيْجرَس؛ ألّنُو جاء في شعِخ ابِغ زيجكَف 

 الّجًللّيُة. لّجراسُة الّتصبيقّيةُ يمي ا

خ ه -أو الا   ـ  السفعػؿ  فيو وتأخ   تقج 

ماٍض، "يجؿُّ عمى الػقِت أحياناا زمُغ الفعِل ك يحتاُج الحجُث إلى كقٍت كمكاٍف يقُع فييسا،  
كلكغَّ ىحا الّدماَف ًل يحجُده بالّزبِط، كلكي يتعَّ الّتحجيُج الّجقيُق ُيْمَجأ إلى  ،"أك مزارع ، أك لمسدتقبلِ 

ـِ األسساِء السكانّيِة أك الّطخكِؼ الّجاّلِة عميو.  ضخِؼ الّدماِف، أّما السكاُف فال يتعُّ تحجيُجه إًل باستخجا

ـِ الّطخِؼ كتأخيِخه بالّشدبِة لخكشي الجسمِة الفع  ـَ عمى أّما حاًلُت تقّج مّيِة، فيي إّما أْف يتقّج
ا، كذلَظ كسا يمي: ـَ عمى الفعِل كالفاعِل معا  الفاعِل، أك أْف يتأّخَخ عشو، أك أْف يتقّج

 لسفعػؿ  فيو عمى الفعل  والفاعل  تقجيع  ا -أ

ـَ عامُل السفعػِؿ فيو عمى السفعػِؿ، بْل قج يكػُف العامُل متأّخخاا عغ    ًل ُيذتَخُط أْف يتقّج
ـَ السفعػؿُ (ٔ)لِ الفع فيو عمى عامِمو إذا كاَف لو حقُّ الّرجارِة، مثُل أسساِء  ، بْل يجُب أف يتقّج

ـِ، مثاؿ ذلظ قػُؿ يأتي في محلِّ نرِب مفعػٍؿ فيو، ك "متى" اّلحؼ  ، كمشيا اسُع الّذخطِ (ٕ)اًلستفيا
 ابِغ زيجكَف:

َراب   َمتىَجَػاد     َزع   ع  َغ الَبْحخ  الخ  َبات و       َكَفاَؾ م   ]الص ػيل[  (3)اسَتعَجْمَت أ ولى ى 

                                                           
.ٕ٘ٗ/ٕ، ش حػ الػافيالُيْشَطُخ: حدغ، عباس،   (1)  
.ٜٖ٘/ٔ، البالغة العخبي ةحسغ، الخّ : السيجاني، عبج ُيْشَطخُ   (2)  
.ٖٕٔ، ديػانو  (3)  
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ـٍ، كمثُمو الّدكػِف في محلِّ نرِب مفعػٍؿ في متى: اسُع شخٍط مبشيّّ عمى  ا-و مقّج  -أيزا
 مغ تقجيِع الّذخِط اّلحؼ في محلِّ نرِب مفعػٍؿ فيو اًلسُع "متى" في شعِخ ابغ زيجكَف:

ْج َشْأَوه  َأْبَعَجا َمتىَقخ يس     ْشو       أَداءا َأج   ]الستقارب[  (1) َأْبغ  لمَقْخض  م 

 و:كقػلُ     

ْخس  الف راح   َمتى   شى الخ  َشة  الز  دسي     ب َأْلد  ْفو  ج  ـَ َير    ]الػافخ[  (2)أ ْخف  الَغَخا

ـَ عمى عامِمو فجاَء السفعػُؿ فيو اسَع شخٍط، ففي ىحه الحالةِ  "استعجمت،  يجُب أْف يتقّج
 ، كفاعِل عامِمو.أبغ، أخف" عمى التختيب

 ل  عمى السفعػؿ  فيوتقجيع  الفاع -ب

ألفَّ تختيَب الجسمِة الفعمّيِة يأتي كسا يأتي:  يتأّخَخ السفعػُؿ فيو عغ الفاعل؛ األصُل أفْ  
السفعػُؿ ف فالفاعُل، فالسفعػُؿ بو األّكُؿ فالّثاني، فالسفعػُؿ السصمُق، فالسفعػُؿ فيو، فالحاُؿ،  الفعلُ 
 قػُؿ ابِغ زيجكَف: الّتختيبِ  أصلِ كمغ األبياِت اّلتي جاءت عمى  ،(ٖ)ألجِمو

خ    ْشَجه عُّ الي  َلو  َضلُّ ن ْعَسى َيحك  با بل ذاؾ أنجى َوأْوَرؼ       ع  الَؿ الر   ]الص ػيل[  (4)ض 

ـَ الّذاعُخ الفاعَل "اليِ ح   ا لقجِر يُث قّج ّع" عمى شبِو الجسمِة الّطخفّيِة "عشجه"؛ كذلظ احتخاما
 .الكبيِخ في الّدغِ 

، كذلَظ إذا كاف الفعُل ذا أثٍخ (٘)الجسمِة "الّتيػيُل" متعّمقاتِ لفاعِل عمى ا يعِ تقج كمغ دًلًلتِ  
ا السؤّثُخ الّذػَؽ، كيَف ًل يكػُف كىػ مغ يجعُل القمَب خفاقا  عطيٍع قػؼٍّ في الّشفِذ، كقج يكػُف ىحا

زيجكَف الفاعَل عمى السفعػِؿ فيو ليجّلَل عمى الّتيػيِل  كصائٍخ يتخبُط في قفٍز، كضيَخ تقجيُع ابغِ 
 في قػِلو:

                                                           
.ٕٗٙ، وديػان  (1)  
.ٗٛٔ، ٕٚمثمو،  ُيْشَطخُ . ك ٕ٘ٓ، ديػانو  (2)  
.ٕٖ٘/ٔ، لسرجر الدابقاحسغ، الخّ : السيجاني، عبج ُيْشَطخُ   (3)  
، مادة "ىسع".ٔٚٔٔ، السحيط القامػسالِيعُّ: الّذيُخ الفاني. يشطخ: الفبخكزأبادؼ،  .ٕٔٔ، ديػانو  (4)  
.ٜٖٛ/ ٔ،العخبي ةالبالغة : السيجاني، ُيْشَطخُ   (5)  
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ْمت  َسْمَػةا         م َسا ر  َض َشْػؽ  دوفَ َخميميَّ ما لي ك   ]الص ػيل[  (1)َذل َظ حائ ل   َتَعخَّ

: فاعل  مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة، دكَف:   تعخض: فعل  ماٍض مبشيّّ عمى الفتِح، شػؽ 
. ، كعالمُة نرِبو الفتحُة، كىػ مزاؼ   مفعػؿ  فيو مشرػب 

ـَ ابُغ زيجكَف الفاعَل عمى السفعػِؿ فيو في قػِلو:   كقّج

ر     َساد       َوي ْدع   َقْبل  ب اْلَكي    ي َباد  َزْس الز  ع   ال ب الح   ]الستقارب[  (2)ط  بالد 

، قبل: مفعػؿ  فيو "ىػ"، كالفاعُل ضسيخ  مدتتخ  تقجيُخه ع  مخفػع  يبادر: فعل  مزار  
، جاَء تقجيُع الفاعِل عمى السفعػِؿ فيو؛ ألفَّ الفاعَل  ، كعالمُة نرِبو الفتحُة، كىػ مزاؼ  مشرػب 

، كا ـُ ضسيخ  مدتتخ   الجسمِة الفعمّية كجػباا. متعّمقاتِ  عمى كلِّ لفاعُل السدتتُخ يتقّج

ـ  السفعػؿ  فيو عمى الفاعل   -ج   تقج 

ـَ عمى   ـَ السفعػُؿ فيو عمى الفعِل العامِل فيو، كبالّتالي يجػُز أْف يتقّج يجػُز أف يتقّج
ـُ الفعِل عمىمعسػًلِت فعِمو؛ ألفَّ  ـُ السفعػِؿ فيو جسيِعيا معسػًلِتو اأَلْكلى تقّج عمى الفعِل ، كتقّج

 يعشي جػاَز تقّجِمو عمى معسػِؿ الفعِل، أْؼ مخفػَع الفعِل كىػ الفاعُل، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف:

ْغ َحالي َمْيَسا       ساالف ْكَخ  َأَجاؿَ َلس ْخَتم فاف  م  يل   َبْيَشي  م ج 
 ]الػافخ[  (3)

، ىسا: يو مشرػب  أجاَؿ: فعل  ماٍض مبشيّّ عمى الفتِح، بيغ: مفعػؿ  ف  ، كىػ مزاؼ 
: فاعل   ـَ مخفػع   ضسيخ  مّترل  مبشيّّ عمى الّدكػِف في محلِّ جخِّ مزاٍؼ إليو، مجيل  ، حيُث قّج

 ّذاعُخ السفعػَؿ فيو عمى الفاعِل.ال

، كقْج يكػُف اليػُؿ مشبعثاا مغ الخػِؼ، كمشو (ٗ)عمى تيػيِمو -أحياناا-يجؿُّ تأخيُخ الّذيِء ك 
 قُػؿ ابِغ زيجكَف:

 
                                                           

.٘ٙٔ، ديػانو  (1)  
.ٕٕٛ، ٖٕ٘، ٘ٙٔ، ٙٗٔ، ٗٗٔ، ٖٔٔ، ٕٔٔ، ٚٚمثمو:  ُيْشَطخُ . ك ٜٜ، ديػانو  (2)  
.ٙٚٔ، ديػانو  (3)  
.ٜٖٛ/ٔ، العخبي ةالبالغة حسغ، الخّ : السيجاني، عبج ُيْشَطخُ   (4)  
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ك َدْت    شَّة  َوأْف ر  جور  َأس  اب حات  ق باب     َحْػَؿ الخ   ]الص ػيل[  (1)َوَحفَّْت ب ق ب   الد 

ركد: فعل  ماٍض مبشيّّ لمسجيػِؿ مبشيّّ عمى الفتِح، كالّتاُء لمتأنيِث، حػَؿ: مفعػؿ  فيو  
، أسّشة : نائُب فاعٍل مخفػع ،  ، كعالمُة نرِبو الفتحُة، كىػ مزاؼ  كعالمُة رفِعو الّزّسُة، مشرػب 

 ؛ ألّنُو دؿَّ عمى آًلِت الحخِب اّلتي تثيُخ في نفِدو الخػَؼ.نائَب الفاعلِ  حيُث أّخَخ الّذاعخُ 

 حاًلِت تقجيِع السفعػِؿ ألجِمو كتأخيِخىا. إلى دراسةِ  كنشتقلُ   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
                                                           

.ٕٕٕ، ٕٔٓ، ٜٛٔ، ٜٛٔ، ٖٓٔمثمو:  ُيْشَطخُ . ك ٕٔٔ، ديػانو  (1)  
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 تقجيع  السفعػؿ  ألجم و وتأخيخ ه -ثانياا

 الفاعِل عمى السفعػِؿ ألجِمويُع تقج -أ   

 تقجيُع السفعػِؿ ألجِمو عمى الفاعلِ  -ب   
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 تقجيع  الفاعل  عمى السفعػؿ  ألجم و. -ثانياا

نتائَج، كلحلَظ يجُب تػضيُح الّدبِب  -أحياناا-تحتاُج كلُّ نتيجٍة إلى سبٍب، كتكػُف األفعاُؿ  
 اّلحؼ كاَف الفعُل مبشيِّا عميو.

ـِ عمى الفعِل، كىػ جػاب  لدؤاٍؿ مبجكٍء بػػػ ِلعَ  السفعػؿُ   ، كىػ أحُج (ٔ)ألجِمو ىػ عّمُة اإلقجا
 .(ٕ)السفاعيِل اّلتي ُيْذَتَخُط بيا أْف تكػَف مرجراا

، إذ ستعّمقاتأّما مغ حيُث تختيُب السفعػِؿ ألجِمو في الجسمِة، فإفَّ شأَنو شأُف جسيِع ال 
 ي:تأخيُخه عشو، كذلَظ َكْفق اآلتك يجػُز تقجيُسو عمى الفاعِل، أ

 يع  الفاعل  عمى السفعػؿ  ألجم وتقج -أ 

ـَ ابُغ زيجكَف الفاعَل عمى السفعػِؿ ألجِمو في قػِلو:   قّج

ْكخ  َيْكف يَشا َأْبكي َوفاءا    َمةا    َفالص يف  ي قش ع شا َوالح     ]البديط[   (3)َوإ ْف لع َتْبح لي ص 

ـَ و مشرػب  ، كفاءا: مفعػؿ  ألجمِ و ضسيخ  مدتتخ  فاعمُ ، ك  أبكي: فعل  مزارع    ، حيُث قّج
" عمى السفعػِؿ ألجِمو السدتتخَ  الّذاعُخ الفاعلَ  ، كإذا كاَف  ؛كجػباا "كفاءا ألّف الفاعَل ضسيخ  مدتتخ 

ـُ عمى غيِخه مغ   الفعِل كجػباا. متعّمقاتِ الفاعُل ضسيخاا مدتتخاا فإّنو يتقّج

ـَ فييا الّذاعخُ كمغ األبياِت اّلتي ق   عمى السفعػِؿ ألجِمو قػُلو: الفاعلَ  ّج

ؿُّ    يَفةَ َلو   َيح  َتَغْصخ ؼ   الَجب ار  خ  و     َوَيْعشػ إ َلْيو  األْبَمج  الس   ]الص ػيل[  (4)َبْأس 

: فعل  مزارع  مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة، الجبّ   اُر: فاعل  مخفػع ، كعالمُة رفِعو يحؿُّ
ـَ الّذاعُخ الفاعَل "الجّباُر"؛ خيفةا: مفعػؿ  ألجمِ الّزّسُة،  ، كعالمُة نرِبو الفتحُة، حيُث قّج و مشرػب 

ألفَّ في المفِع دًللةا عمى القّػِة كالييبِة اّلتي تّػلُج في األخخيَغ الخػَؼ، كرغَع ذلَظ فإفَّ الجّباَر يحُؿ 

                                                           
. ٔٚ، العخبي ة السفرل في عمعمخذخؼ، الدّ ك  ،ٚٔٗ/ٔ، شخح السفرل في صشعة اإلعخاب: الخػارزمي، ُيْشَطخُ  (1)  
.ٕٕٙ/ٕ أوضح السدالظ: ابغ ىذاـ، ُيْشَطخُ   (2)  
.ٙٔ، ديػانو  (3)  
، مادة ٕٗٛ القامػس السحيط،الُسَتَغْصِخؼ: اَلحؼ فيو كبخ كخيالء. يشطخ: الفيخكزأبادؼ،  .ٔٔٔ، ديػانو  (4)

    "َغْصَخَؼ". 
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" أف يجلَل عمى العسػـِ؛ ألّنو مغ الَبَجىي أْف خػفاا مغ السسجكِح، ككأنَّو أراَد بتقجيِع الفاعل "الجبارُ 
 يحؿَّ الزعيُف إذا كاف الجّباُر قج ذؿَّ كَخَزَع.

ا-كمثُمو   قػُؿ ابِغ زيجكَف: -أيزا

اَبْيَت هللا   َوَجاَوْرتَ    كَّعاا َوأَناب ػا أ ْندا وا ر   ]الص ػيل[  (1)ب َسعَذخ     َخذػه  َفَخخ 

ا: جاكرت: فعل  ماٍض مبشيّّ عمى   الفتِح، الّتاُء ضسيخ  مّترل  في محلِّ رفِع فاعٍل، أندا
، كعالمُة نرِبو الفتحُة، حيُث أّخَخ الّذاعُخ السفعػَؿ ألجِمو عغ الفاعل؛ مفعػؿ  ألجمِ  و مشرػب 

، كفرَل بيغ الفاعِل  ألّنو يخيُج أف يدتسَخ األنُذ، ككأفَّ الّتأخيَخ تختيباا أعصاه اًلمتجاَد الّدمانيَّ
 ػِؿ ألجِمو بالسفعػِؿ بو " بيت هللا"؛ لعطسِة مكانِة بيِت هللِا في نفِدو.كالسفع

 مى الفاعل  تقجيع  السفعػؿ  ألجم و ع -ب

يجػُز تقجيُع السفعػِؿ ألجِمو عمى فاعِمو، كلكْغ لع أعثْخ في شعِخ ابِغ زيجكَف إًّل عمى بيٍت  
 كاحٍج ىػ:

الَيا  َتْيف ػَشاَرت إ َليَظ ب َأْول َيائ َظ ى دَّة           َجاؾَ  َأَسفا  ]الكامل[  (2)ق مػب  ع 

  ، تيفػ: فعل  مزارع  مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة السقّجرُة، أسفاا: مفعػؿ  ألجِمو مشرػب 
-كعالمُة نرِبو الفتحِة، قمػُب: فاعل  مخفػع ، كعالمُة رفِعو الّزّسُة، حيُث أّخَخ الّذاعُخ الفاعَل 

 ه ليا.استحقارِ  عغ ؛ ليعّبَخ عغ مجػ خػِؼ تمِظ القمػِب كضعِفيا، كبالّتالي-قمػب

 

 

 

 

 
                                                           

.ٕٚٔ، ويػاند  (1)  
.ٙٓٔ، ديػانو  (2)  
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 تقجيع  الحاؿ  وتأخيخ ه -ثالثاا

ـُ الحاِؿ عمى الفعِل كالفاعلِ تق - أ  ّج

ـُ الفاعِل عمى الحاؿ-ب  تقّج

ـُ الحاِؿ عمى مخفػِع الفعلِ  -ج  تقّج
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 تقجيع  الحاؿ  وتأخيخ ه -ثالثاا 

تكػُف الييئُة متعّمقةا يشبغي لكلَّ حجٍث أْف يكػَف فاعُمو عمى ىيئٍة ما عشجما يقػـُ بو، كقْج  
بالفعِل، كذلظ عشجما يكػُف الػصُف مغ حقِل الفعِل، كقج تكػُف الييئُة متعّمقةا بالفاعِل، كذلظ 

 عشجما يكػُف الػصُف مغ حقِل الكمساِت السذابيِة لمفاعِل.

، كُتعَخُؼ الكمسُة اّلتي تج  ا الكالـَ ُل أْف ُيبّيَغ الستكّمُع تمظ الييئَة مدتخجما ؿُّ عمى الييئِة ُيفزَّ
، عمى أْف (ٔ)بالحاِؿ، فالحاُؿ ىػ كصف  محكػر  فزمة  لبياِف ىيئِة ما ىَػ َلوُ  -في عمِع الّشحػِ -

ا لجػاِب كيفَ   .(ٕ)يكػَف اسساا مذتقِّا مشرػباا صالحا

ـُ عمى صاحِبو، كقج  ،أّما مغ حيُث الّتقجيُع كالّتأخيخُ   فإفَّ لمحاِؿ حاًلٍت عّجةا، فقج يتقّج
 ، كذلظ َكْفَق ما يمي:(ٖ)يتأّخُخ عشو جػازاا، كىػ األصُل، أك أْف يتأّخَخ عشو كجػباا

ـ  الحاؿ  عمى الفعل  والفاعل   -أ   تقج 

ـُ كجػباا، يُ   ـِ تتقّج عَخُب أحُج أسساِء إفَّ األسساَء اّلتي ليا حقُّ الّرجارِة مثُل أسساِء اًلستفيا
، كىػ اًلسُع "كيف"، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف: ـِ حاًلا  اًلستفيا

الح   َكْيفَ َوَأْعَجب     ْغ َأمَزى س  وٌّ   ر َضاؾ  َعَمْيو  م    ]البديط[   (4)َيْغم ب شي َعج 

ـٍ مبشيّّ عمى الفتِح، في محلِّ نرِب حاٍؿ، حيُث جاَء تقّجُمو كاجباا ًل   كيف: اسُع استفيا
 معجكِؿ عشو.ل ُمْقَتَزى

خ  الحاؿ  عغ الفاعل   -ب     تأخ 

تأّخِخ الحاِؿ  ، كمثاؿُ (٘)يجػُز أْف تتأخَخ الحاُؿ عغ فاعِميا، كذلَظ إذا كاف عامُميا مترخفاا 
 قػُؿ ابِغ زيجكَف: عغ الفاعلِ 

                                                           
(1)

.ٕٕٚ، شخح ابغ الش اضع: ابغ الّشاضع، ُيْشَطخُ     

.ٚ٘٘ٔ، خب مغ لداف العخبالز  ارتذاؼ ، أبػ حياف األنجلديُيْشَطُخ:   (2)  
.ٖٛٔ/ٕ ،أوضح السدالظ: ابغ ىذاـ األنرارؼ، ُيْشَطخُ  (3)  
.ٜٛ، ٗ٘كيشطُخ مثمو:  .ٖ٘، ديػانو  (4)  
.ٖٕٛ، شخح ابغ الش اضعاضع، الشّ : ابغ ُيْشَطخُ   (5)  
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يو   االدَّماف   َنادى َمداع  يَمة  َفَكَفاؾ      َمَشاف دا لَّ َفز   ]الكامل[  (1)َأْحَخْزت  ك 

ا: حامخفػع   نادػ: فعل  ماٍض مبشيّّ عمى الفتِح، الّدماُف: فاعل     .ؿ  مشرػب  ، مشافدا

 عمى ضعِف الفاعِل كعجِده، كمثاُؿ ذلَظ قػُؿ ابغ زيجكَف: الحاِؿ عغ الفاعلِ  يجؿُّ تأّخخُ ك   

ْئَت ب الح ْنب  إال     بٌّ َشأن و  َعَجب     ما ج  َراَيفجيَظ مش ي م ح   ]البديط[  (2)َجاَء م ْعَتح 

ؿ  جاء: فعل  ماٍض مبشيّّ عمى الفتِح، كالفاعُل ضسيخ  مدتتخ  تقجيُخه ىػ، معتحراا: حا 
ـَ مشرػب   ،  "ىػ"؛ الّذاعُخ الفاعلَ ، قّج أّما تأخيُخ الحاِؿ فألّنُو يعّبُخ عغ ضعِفو ألّنو ضسيخ  مدتتخ 

ا مغ اًلعتحاِر نفِدو، بل يشبُع مغ اًلعتحاِر مغ الّذخِز  ـَ محبػِبو، كالّزعُف ىشا ليَذ نابعا أما
 اّلحؼ أذنَب في حقِّو.

ؽَ ك   تي كاَف عمييا، الّدامَع لبياِف الحاِؿ الّ  يجؿُّ تقجيُع الفاعِل عمى رغبِة الستحّجِث أْف ُيَذػِّ
 ابِغ زيجكَف:  كضيخ ذلَظ في قػؿِ 

 ]البديط[  (3)َواأل ْفق  َشْمق  َوَمْخأى اأَلْرض  َقج َراَقا    م ْذتاقابالد ىخاء   َذكْخت ظ  إن ي   

ـَ الّذاعُخ الفاعَل عمى الحاِؿ، كفرَل بيشيسا بالسفعػِؿ بو كشبِو الجسمِة، كي  حيثُ    قّج
 يزَع الّدامَع في حاِؿ انتطاٍر كشػٍؽ لسعخفِة الييئِة اّلتي كاَف عمييا.

 يجؿُّ تقجيُع الفاعِل عمى الّتيػيِل، كمثاُؿ ذلظ قػؿ ابِغ زيجكَف:ك  

رايا ن طامااتأتي    ث َيا   إ ذ  الَفَػائ ج  في َأْثشائ يا ل َسع   الد    ]البديط[  (4)مغ َحَػاد 

ـَ الّذاعُخ الفاعلَ    ليجّلَل عمى ىػِلو، ككي يديَج مغ  " الخزايا" عمى الحاؿ "نطاماا"؛حيُث قّج
 ىحا اليػِؿ استخجـَ الجسَع ليعّبَخ عغ كثخِة السرائِب اّلتي تمحُق بو.

 

                                                           
.٘ٓٔ، ديػانو  (1)  
.ٕٚ، وديػان  (2)  
.ٔ٘، ويػاند  (3)  

.ٖٛٔ، ديػانو  (4)  



115 
 

ـ  الحاؿ  عمى  -ج  مخفػع  الفعل  تقج 

ـَ الحاِؿ عمى   ـُ الحاِؿ عمى مخفػِع الفعِل جػازاا، إْذ ًل تػجُج حالة  نحػّية  تػجُب تقّج يأتي تقّج
ا، كبسا أفَّ الّتقجيَع يأتي  مخفػِع الفعِل كحَجه، بل إَف كجػَب الّتقجيِع يكػُف عمى الفعِل كمخفػِعو معا

الغّيِة، كمغ أمثمِة تقجيِع الحاِؿ عمى نائِب الفاعِل قػُؿ ابِغ  جائداا؛ فإّنُو يكػُف محّسالا بالّجًلًلِت الب
 زيجكَف:

ثَّْت َنْأسى َعميظ  إذا    س ػؿ  ف يشا     م َذْعَذْعةا  ح   ]البديط[  (1)َوَغش اَنا م َغش يَشا الذَّ

ـَ الّذاعُخ الحاَؿ    عمى الفعِل؛ ليعّبَخ عغ الجساِؿ اّلحؼ تقُع عميو العيُغ  "مذعذعةا "حيُث قّج
ا يخاعي فيو  عشج رؤيِة الخسِخ؛ كألفَّ رؤيَة الخسِخ أسبُق مغ شخِبيا، ككأّنو أراَد أْف يخسَع مذيجا

، ُثعَّ الّحكؽُ  ، الّخؤيُة أّكًلا ، كلكغ قبل ىحيغ الحاستيغ ُيراُب الّذاعُخ باألسى ثانياا تختيَب الحػاّسِ
كالحدِف، أْؼ أفَّ الّذاعَخ خخَج مغ جساِؿ مشطِخ الخسِخ كشعِسيا إلى الحدِف كاألسى، كفي ىحا رسَع 

 مفارقةا بيغ شيئيِغ ىسا:  كجػُد الجساِؿ، ككجػُد الحدِف.

ـَ ابُغ زيجكَف الحاؿَ    عمى الفاعِل في قػِلو: كقّج

اَتغ زُّ َثشائي مثَمسا    جا ػار       َغزَّ َجاى  ْعَرع  الَخْجؿ   الَفتاة   س   ]الص ػيل[  (2)الخ اد  بالس 

ـَ الّذاعُخ الحاَؿ؛ ألفَّ فيو بؤرَة السفارقِة اّلتي تجسُع بيغ الّتعِب كالميِغ، كتجسُع   حيُث قّج
 ، كاأَلْكلى أْف يكػَف العكُذ، كغزَّ بيغ الغّرِة كالّذخاِب الّدائِغ، حيُث غزَّ السسجكُح بالّثشاءِ 

 الّدػاُر في يِج الفتاِة، كاأَلْكلى عجـُ ذلظ.

قج يعسُل عمى صشاعِة السفارقاِت، كىحا ما  الحاِؿ عمى مخفػعاِت األفعاؿِ  عَ فَّ تقجيُيالَحُع أ 
فدػَؼ تتشاكُؿ حاًلِت تختيِب الّتسييِد  يتيِغ الّدابقيِغ، أّما في القزيِة الّتخكيبيِة القادمةِ تػّضَح في الب

 .مغ حيُث الّتقجيُع كالّتأخيخُ  عِل كالفاعلِ بالّشدبِة لمف

 

   
                                                           

.ٙٔ، ديػانو  (1)  
.ٕٚٔ، وديػان  (2)  
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. -رابعاا  الت قجيع  والت أخيخ  في الت سييد 

مع بقاِء شيٍء مغ الغسػِض في كالِمو، تػفياا أركاَف الجسمِة الفعمّيِة، ديتحّجُث السخُء مُ 
 .كالّتسييِد مثالا  الفعلِ  متعّمقاتِ كلتحقيِق اإلبانِة كاإلفراِح، كإزالِة الغسػِض يمجُأ الستكّمُع إلى 

ـُ السدتقخُّ خفُع ا، كبالّتسييِد "يُ (ٔ)ُيصَمق عمى الستعّمِق اّلحؼ ُيَبيُِّغ الكالـَ كيفدُخه تسييداا  إلييا
 .(ٕ)عغ ذاٍت محكػرٍة أك مقّجرٍة"

أّما مغ حيُث تختيُب الّتسييِد في الجسمِة فيجػُز أْف يتػّسَط بيَغ عامِمو كمعسػِلو بذخِط أْف  
ا عمى باقِي الَفْزالِت السشرػبِة بفعٍل (ٖ)يكػَف العامُل فعالا  ، كسا يجػُز تقجيُسو عمى الفعِل قياسا

 عمى الّشحِػ الّتالي: ، كذلظَ (ٗ)مترّخؼٍ 

 الت سييد  عمى الفعل  والفاعل   تقجيع   -أ 

ألفَّ التفاَت الخاشِخ  يِد عمى الفعِل كفاعِمو، كقج يكػُف اليجُؼ مغ الّتقجيعِ يجػُز تقجيُع الّتسي 
 كمثُل ذلَظ قػُؿ ابِغ زيجكَف: (٘)يتدايُج إليو

اَوَكْيَف َوفي َسبيل  َىَػاؾ     َغ الَسَكار ه  ما َلق يت   َلق يت          َشْػعا  ]الػافخ[  (6)م 

ـَ كفاعُمو الفعلُ شػعاا: تسييد  مشرػب  مقّجـ ، كعالمُة نرِبو الفتحُة، لقي:   ، حيُث قّج
ا"الّذاعُخ الّتسييَد  يجحُب خاشَخ السحبِّ كىػ الّصاعُة، إْذ يمتفُت كلُّ  ألنَّو يحسُل معشىا  ؛(ٚ)"شػعا

حبيٍب لمحرػِؿ عمى الّصاعِة السصمقِة مغ محبػِبو، كىحا ما عبََّخ عشو الّذاعُخ في ىحا البيِت، إْذ 
 َأَباَف أّنُو عمى الّصاعِة رغَع كجػِد الّرعػباِت كالسكارِه.

 

                                                           
خب: أبػ حياف األنجلذُيْشَطُخ:   (1) .ٕٔٙٔ، ارتذاؼ الز   
.ٖٛٗ/ٔ، في شخح السفرلاإليزاح ابغ الحاجب،   (2)  
.ٕ٘ٗ/ٕ، الش حػ الػافي: عباس، حدغ، ُيْشَطخُ   (3)  
ٖٗٓ/ٕ، شخح الت دييليغ، الجّ اني، جساؿ : الجيّ ُيْشَطخُ   (4)  
.ٖٕٚ/ مفتاح العمـػكاكي، الدّ : ُيْشَطخُ   (5)  
.ٛ٘، ديػانو  (6)  

ا  .  "ُيسكُغ أف ُيعخَب حاًلا عمى تأكيِمو "شائعا ( 7 ( 
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 عغ الفاعل   الت سييد   تأخيخ   -ب

جػازاا عمى أصِل القاعجِة الّشحػّيِة اّلتي تقتزي عجـَ الفرِل  عغ الفاعلِ يتأخُخ الّتسييُد  
بيغ الفعِل كفاعِمو؛ ألفَّ الفاعَل كجدٍء مغ الفعِل، كمغ أمثمِة تقجيِع الفاعِل عمى الّتسييِد في شعِخ 

 ابِغ زيجكَف قػُلو:

اَأْتَمْفَتشي    ا َأْبَمْيَتشي َكَمفا اَقص عَتشي     َأَسفا َماَل َأْوَرْثَتشي  َشَغفا  ]البديط[  (1)ع 

( تسيي  ، كالعامُل في الّتسييِد ىػ د  مشرػب  إعخاُب الكمساِت ) كمفاا، كأسفاا، كشغفاا، كعمالا
الّزسيِخ السّترِل عمى  األفعاُؿ )أتمْفَتشي، كأبمْيَتشي، كقصعتشي، كأكرثتشي( الستقّجَمُة مع فعِميا

تسييِدىا، حيُث أّخَخ الّذاعُخ الّتسييَد في الجسِل األربِع؛ ألّنو في كلِّ كاحجٍة يحسُل معشىا تتذاءـُ 
 مشو الّشفُذ، كيتعّكُخ بو الخاشُخ. 

 كمغ تقجيِع الفاعِل عمى الّتسييِد قػُؿ ابِغ زيجكَف: 

َشى إ ْذ َأْبَعجَ َأْدنى ا      َساَمشي َتْعحيباَعميل  َدْىخ     مل[ مجدوء]  (2)الص ب يبا لزَّ  الخ 

ساـ: فعل  ماٍض مبشيّّ عمى الفتِح، كالّشػُف لمػقايِة، كالفاعُل ضسيخ  مدتتخ  تقجيُخه ىػ،  
ـَ الّذاعُخ الفاعَل الزسيخ السدتتخ في الفعل "سامشي"،تعحيباا ، حيُث قّج كأّخَخ  : تسييد  مشرػب 

ألّنُو يخيُج أْف يخفَي ألَسو ككجَعو، كعميو فإّف  ؛يجؿُّ عمى الّزعِف كالسعاناةِ  اّلحؼ" تعحيباا"الّتسييَد 
 اليجَؼ مغ تأخيِخ الّتسييِد ىػ محاكلُة إخفاِء الّزعِف.

 قجيعُ التّ  مغ حيثُ  الجسمِة الفعمّيِة تكُدبيا مخكنةا  متعّمقاتنخمُز مّسا سبق إلى أفَّ  
أك  قجيعُ ، كىحا التّ وُ عشْ  ، أك تتأخخُ عمى الفاعلِ  كتتقجـُ  ا،أحيانا  عمى الفعلِ  يا تتقجـُ ، إذ إنَّ أخيخُ كالتّ 

 ، كإضيارِ ، كالفخخِ ، كالسجحِ عطيعِ التّ  مثلُ  متعجدةٍ  دًلًلتٍ  ةَ الفعميّ  الجسمةَ  يكدبُ  أخيخُ ذلظ التّ 
 ىا.، كغيخِ ذاؤـِ ، كالتّ فاؤؿِ ، كالتّ ـِ الستقجّ  شخؼِ  ، كإبانةِ عفِ الّز 

 

                                                           
.ٖٓ، ديػانو  (1)  
.ٙٓٔ، ٖٙ، ٔ٘، ٖٚ، ٕٛ، ٕٗ، ٗٔ، ٖٔمثمو:  ُيْشَطخُ . ك ٚٔ، ويػان  (2)  
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 الخاتسة  

البالغِة، ك العخبّية اّلتي َشَغَمت عمساَء الّشحِػ  الّمغةُتعجُّ ضاىخُة الّتقجيِع كالّتأخيِخ مغ ضػاىِخ  
كجاَءت ىحه الّجراسُة عمى شعِخ ابِغ زيجكَف بشاءا عمى تمَظ اًلىتساماِت، حيُث ُلػِحَع أفَّ الّتقجيَع 

قػالِب الّتقجيِع كالّتأخيِخ، كمغ ّثَع استصاَع  كالّتأخيَخ أعصى الّذاعَخ القجرَة عمى سكِب إبجاعاِتو داخلَ 
َمت ىحه الّجراسُة ك أْف َيشقَر الّجًلًلِت البالغّيَة عمى مجدساِت الّتقجيِع كالّتأخيِخ،  إلى مجسػعٍة َتَػصَّ

 مغ الّشتائِج، مشيا:

َع البالغيػف الّتقجيَع كالّتأخيَخ إلى عّجِة أنػاٍع َكْفَق شخِؽ تفكيِخىع كإدر  -ٔ اِكيع، كفي الػقِت نفِدو َقدَّ
َع الشّحػيػف الّتقجيَع كالّتأخيَخ إلى عّجِة أنػاٍع مغ حيُث الُحْكُع، فكاَف مشو الجائُد، كالػاجُب،  َقدَّ

 كالسستشُع.

 يأتي الّتقجيُع كاجباا، كلكْغ يكػُف محّسالا بالّجًلًلِت مثل الّتعطيِع كالسجِح كالفخِخ.  -ٕ

ُل الّتقجيَع  معشى  -ٖ ـِ الّتقجيِع كالّتأخيِخ عغ معاٍف متشاقزٍة، حيث ُيَحسِّ ُيَعبُخ الّذاعخ  باستخجا
ا-الّتفاؤِؿ في بعِس السػاشِغ، كُيَحّسُمو معشى الّتذاؤـِ في مػاشَغ أخخػ، كىحا  ما يحجُث  -أيزا

 مع الّتأخيِخ.

فدو في مػاشَغ يجؿُّ الّتقجيُع أك الّتأخيُخ عمى السعشى نفِدو، حيُث يحسُل كالىسا السعشى ن -ٗ
يجؿُّ الّتقجيُع عمى الّتمحِذ بحكِخ الّذيِء في مػاشَغ، كقج يجؿُّ الّتأخيُخ عمى الّتمحِذ مختمفٍة، فسثالا 

 بحكِخ الّذيِء في مػاشَغ أخخػ.

 

 

 

 

 



120 
 

ـِ تتقجـُ األسساُء السبشيُة م  -٘ األسساُء اّلتي ليا حقُّ -ثُل أسساِء اإلشارِة، كالّذخِط، كاًلستفيا
بغّسِ الّشطِخ عغ مػِقِعيا اإلعخابي، حيُث تتقجـُ كىي في محلِّ رفِع مبتجٍأ، أك في محلِّ  -الّرجارةِ 

رفِع خبٍخ، أك في محلِّ نرِب مفعػٍؿ بو، أك في محلِّ نرِب حاٍؿ، كلعلَّ الّدبَب في ذلظ ىػ 
ِؿ  الّمغةيا مغ األفعاِؿ السبشّيِة مغ حيُث لدكـُ حخكٍة إعخابّيٍة كاحجٍة، فكأفَّ قخبُ  أعصْتيا بجَؿ  َتَبجُّ

ـِ   .-دائساا-الحخكاِت َكْفَق السػقِع اإلعخابِي حقَّ الّتقّج

، أك مفعػًلا بو، أك-ٙ  يتأّخُخ السحرػُر في حاًلِتو اإلعخابيِة كمِّيا، حيُث يتأّخُخ إذا كاَف فاعالا
 مبتجأا، أك خبخاا.

إلى صشاعِة السفارقاِت، حيُث يكػُف تقجيُع الكمسِة أك تأخيُخىا  -أحياناا-يخخُج الّتقجيُع كالّتأخيُخ  -ٚ
 ىػ بؤرَة السفارقِة.

يدتخجـُ الّذاعُخ الّتأخيَخ لكي يجعَل الَدامَع في حالِة تذّػٍؽ لسعخفِة الحكِع، كِلتقػيِة ذلَظ  -ٛ
 شيَة الفرِل بيغ الستالزماِت.الّتذّػِؽ يدتخجـُ تق

يداعُج معشى الكمسِة الستقّجمِة أك الستأّخخِة عمى فيِع دًللِة الّتقجيِع أك الّتأخيِخ، حيُث إفَّ دًللَة  -ٜ
ـُ تقجيُع ضسيِخ الستكّمِع ِلُيَجِلَل  الّتقجيِع تكػُف متػّلجةا مغ الحقِل الّجًللي لمكمسِة، فسثالا ُيْدَتْخَج

 ليِل عمى القّػِة.عمى الفخِخ، كيتعُّ تقجيُع أسساِء األسمحِة لمتج

ُل السعشى الّجًللُي بالكمسِة الستقّجمِة أك الستأّخخِة فقط، بل إفَّ كمساِت البيِت كمَّيا    -ٓٔ ًل َيَتَحرَّ
ا ِلتعصَي السعشى الّجًللَي، أْؼ أفَّ الّجًللَة تخخُج مغ حجكِد الجدِء  إلى  -الكمسة-تتزافُخ معا

 .-الجسمة -آفاِؽ الكلِّ 

الجسمِة مغ حيُث الّتقجيُع كالّتأخيُخ كمسا ازدادت قّػُة العامِل، فالجسمُة اًلسسّيُة  تدداُد مخكنةُ  -ٔٔ
السشدػخُة بعامٍل حخفٍي أقلُّ مخكنةا مغ الجسمِة اًلسسّيِة السشدػخِة بعامٍل فعمٍي، إذ إفَّ األكلى 

ـُ فييا الخبُخ عمى اًلسِع إًّل في حالٍة كاحجٍة، أّما في الّثانيِة ف ـُ عمى ًل يتقّج إفَّ الخبَخ يتقجَّ
ـُ عمى الّشاسِخ نفِدِو.  اًلسِع، كقج يتقّج
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فييا، كفي الػقِت  ستعّمقاتتدداُد مخكنَة الجسمِة مغ حيُث الّتقجيُع كالّتأخيُخ كمسا ازداَد عجُد ال -ٕٔ
ـَ العامَل أك بيغ  نفِدِو يكػُف الستعّمُق األكثُخ انتذاراا ىػ األكثَخ مخكنةا مغ حيُث الّتشقُل أما

الفعِل عسػماا،  متعّمقاتكسا َضَيَخ في حاًلِت تقجيِع -العامِل كالسعسػِؿ، أك بعَج السعسػِؿ 
ا  .-كتقجيِع السفعػِؿ بو خرػصا

لجسمِة عامالا في اآلخِخ، فإفَّ تقجيَع السعسػِؿ عمى العامِل يكػُف مسشػعاا، إذا كاَف أحُج ركشي ا -ٖٔ
ـِ الفاعِل عمى الفعِل.  كضيَخ ذلظ في امتشاِع تقّج

يجعُل الجسمَة أكثَخ مخكنةا مغ  -اًلسع، كالفعل-إفَّ تذابَو ركشي الجسمِة ضسَغ أنػاِع الكمسِة  -ٗٔ
ـِ حيُث الّتقجيُع كالّتأخيُخ، كىحا ما َضيَ  ـِ الفاعِل عمى الفعِل، كفي جػاِز تقّج َخ في مشِع تقّج

ـِ الخبِخ عمى السبتجِأ إذا كاَف  الخبِخ عمى السبتجِأ في حاِؿ كػِنيا اسسيغ، كفي امتشاِع تقّج
 الخبُخ جسمةا فعمّيةا.

 التػصية:*  

الحجيِث عسػماا، أكصي الباحثيغ أْف يتصّخقػا لجراسِة الّتقجيِع كالّتأخيِخ لجػ شعخاِء العرِخ 
ـِ ميالتفع كشعخاءِ  ا؛ ألفَّ شعَخ الّتفعيمة ُيعصي الّذاعَخ مداحةا أكسَع ًلستخجا ِة خرػصا

 مغ الػزِف العخكضِي اّلحؼ يجبُخ شعخاَء الّذعخِ  متحخراايعِ كالّتأخيخ؛ ألّنو يكػُف دًلًلِت الّتقج
 ؼ عمى تقجيِع شيٍء كتأخيِخ آخِخ.ػدالعس
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 السخاجعالسرادر 
 القخآف الكخيع 

، تحقيق: الكتاب إعتابىػػػ(، ٛ٘ٙابغ األبار القزاعي، دمحم بع عبج هللا بغ أبي بكخ )ت: -ٔ
 ـ.ٜٔٙٔىػػػ/ٖٓٛٔالعخبية،  الّمغة، دمذق: مصبػعات مجسع ٔصالح األشتخ، ط

ب أدب الكات السثل الدائخ فيىػػ(، ٖٚٙابغ األثيخ، ضياء الجيغ نرخ هللا بغ دمحم )ت:  -ٕ
 شبانة، القاىخة: دار نيزة مرخ، )د.ت(. تحقيق: أحسج الحػفي، كبجكؼ ، والذاعخ

، السصبعة األزىخية ٕ، طشخح الترخيح عمى التػضيحاألزىخؼ، خالج بغ عبج هللا،  -ٖ
 ىػػػ/.ٕٖ٘ٔالسرخية، 

األشسػني عمى  شخحىػػ(، ٜٓٓاألشسػني، أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ عيدى )ت:  -ٗ
، بيخكت: دار الكتاب العخبي، ٔ، تحقيق: دمحم محيي الجيغ، طمالظألفية ابغ 

 ـ.ٜ٘٘ٔىػػػ/ٖ٘ٚٔ
شخح قصخ  حاشيةىػػ(، ٕٓٚٔاأللػسي، شياب الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحديشي )ت: -٘

 ـ.ٕٔٔٓ، مجيات: دار نػر الرباح، ٕ، تجقيق: فؤاد ناصخ، طالشجى في عمع الشحػ
 اإلنراؼ في مدائلىػػ(، ٚٚ٘ بغ أبي سعيج )ت:أبػ البخكات، عبج الخحسغ بغ دمحم -ٙ

، دار الفكخ، ٔ، تحقيق: دمحم محيي الجيغ، طالخالؼ بيغ الشحػييغ البرخييغ والكػفييغ
 )د.ت(.

، الجديخة الحخيخة في محاسغ أىلىػػػ(، ٕٗ٘ابغ بداـ، أبػ الحدغ بغ عمي )ت:  -ٚ
 ىػػػ.ٚٔٗٔـ/ٜٜٚٔتحقيق: إحداف عّباس،)د.ط(، بيخكت: دار الثقافة، 

، خدانة األدب، ولب لباب لداف العخبىػػ(، ٙٛٗالبغجادؼ، عبج القادر بغ عسخ )ت: -ٛ
 ـ.ٜٜٚٔىػػػػ/ٛٔٗٔ، القاىخة: دار الخانجي، ٗتحقيق: عبج الدالـ ىاركف، ط

، )د.ط(، الجدائخ: دار مشحة األتخاب شخح السمحة عمى اإلعخاببمعالع، دمحم باؼ،  -ٜ
 ىػػػ.ٕٕٗٔـ/ ٕٔٓٓىػصة، 

، بيخكت، دار ٕ، تحقيق: عبج عمي ميشا، طديػانوىػػ(، ٖ٘ابغ ثابت، حّداف )ت:  -ٓٔ
 ـ.ٜٜٗٔىػػ/ٗٔٗٔالكتب العمسية، 
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 رسالة، أبػ عبج هللا الفخار وجيػده في الجراسات الشحػيةالثسالي، حساد بغ مّحسج،  -ٔٔ
 ـ.ٜٜٛٔىػػ/ٓٔٗٔ، الدعػدية، جامع أـ القخػ، دكتػراه

، تحقيق: عبج العديد السيسي، )د.ط(، القاىخة: دار ديػانوىػػػ(، ٖٓابغ ثػر، حسيج)ت: -ٕٔ
 ـ.ٜٔ٘ٔىػػ/ٖٔٚٔالكتب السرخية، 

، تحقيق: محسػد دالئل اإلعجازىػػ(، ٔٚٗالجخجاني، عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ)ت: -ٖٔ
 ج شاكخ، )د.ط(، )د.ـ(، )د.ت(.محسّ 

، تحقيق: اإلشارات والتشبييات في عمع البالغة، ىػػػ(ٜٕٚالجخجاني، دمحم بغ عمي)ت -ٗٔ
 ـ.ٜٜٚٔىػػػ/ٛٔٗٔعبج القادر حديغ، )د.ط(، مكتبة األدب، 

 ىػػػ(:ٜٙ٘، أبػ الفتاح عثساف)ت:جّشيٍّ ابغ  -٘ٔ
 ، تحقيق: دمحم عمي الشجار، )د.ط(، دار الكتب السرخية، )د.ت(.الخرائز -أ          
، تحقيق: عمي واإليزاح عشيا شػاذ القخاءات السحتدب في تبييغ وجػه -ب          

 ، )د.ـ(، )د.ت(.ٕناصف، كعبج الفتاح شمبي، ط
شخح التدييل،تدييل الفػائج ىػػ(، ٕٚٙالجياني، جساؿ الجيغ دمحم بع عبج هللا)ت: -ٙٔ

، بيخكت: دار الكتب العمسية، ٔ، تحقيق: دمحم عصا، كشارؽ الّدّيج، طالسقاصج وتكسيل
 ـ.ٕٔٓٓىػػ/ٕٕٗٔ

، اإليزاح في شخح السفرلىػػػ(، ٙٗٙابغ الحاجب، أبػ عسخك عثساف بغ عسخ)ت: -ٚٔ
تحقيق: مػسى العميمي، )د.ط(، الجسيػرية العخاقية: كزارة األكقاؼ كالذؤكف الجيشية، 

 )د.ت(.
، الشحػ الػافي مع ربصو باألساليب الخفيعة والحياة المغػية الستججدةحدغ، عّباس،  -ٛٔ

 رؼ، )د.ت(.، مرخ: دار السعاٖط
 ـ.ٜٕٗٛىػػ٘ٓٗٔ، عالع الكتب، ٕ، طفغ البالغةحديغ، عبج القادر،  -ٜٔ
 ىػػػ(:٘ٗٚنجلدي، دمحم بغ يػسف)ت:أبػ حياف األ -ٕٓ

،القاىخة: مكتبة ٔ، تحقيق: رجب دمحم، طارتذاؼ الزخب مغ لداف العخب -أ             
 ـ.ٜٜٛٔىػػ/ٛٔٗٔالخانجي، 
، السسمكة ٔ، تحقيق: حدغ ىشجاكؼ، طل في شخح التدييلالتحييل والتكسي -ب            

 ـ.ٕٙٓٔىػػ/ٖٚٗٔدار كشػز إشبيميا،  دية:العخبية الدعػ 
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، ٔ، تحقيق: فايد دياب، طتػجيو المسعىػ(، ٖٛٙابغ الخباز، أحسج بغ الحديغ)ت  -ٕٔ
 ـ.ٕٕٓٓىػػ/ٖٕٗٔدار الدالـ لمصباعة، 

 وفيات األعيافىػ(، ٗٔٛابغ خمكاف، أبػ العباس، شسذ الجيغ أحسج بغ محع)ت:  -ٕٕ
، تحقيق: إحداف عّباس، )د.ط(، بيخكت: دار صادر، وأنباء أبشاء الدماف

 ـ.ٜٛٚٔىػػ/ٜٖٛٔ
شخح السفرل في صشاع اإلعخاب، ىػػ(، ٚٔٙالخػارزمي، القاسع بغ الحديغ )ت: -ٖٕ

، بيخكت: دار الغخب ٔط الخحسغ بغ سميساف،تحقيق: عبج السػسـػ بالتخسيخ، 
 ىػػ.ٓٔٗٔـ/ٜٜٓٔاإلسالمي، 

، تحقيق: السصخب مغ أشعار أىل السغخبىػػ(، ٖٖٙابغ دحية، عسخ بغ حدغ)ت -ٕٗ
 إبخاىيع األبيارؼ، كحامج عبج السجيج، )د.ط(، بيخكت: دار العمع لمجسيع، )د.ت(.

، )د.ط(، بيخكت: اليسامة لمصباعة يانوإعخاب القخآف الكخيع وبالجركير، محيي الجيغ،  -ٕ٘
 كالشذخ، كدار ابغ كثيخ، )د.ت(.

، تحقيق: إبخاىيع شخح الجروس في الشحػىػػ(، ٜٙ٘سعيج بغ السبارؾ)ت: ابغ الجىاف،  -ٕٙ
 ـ.ٜٜٔٔىػػ/ٔٔٗٔ، القاىخة: مصبعة األمانة، ٔاإلدكاكؼ، ط

، خ أعالـ الشبالءسيىػػ(، ٛٗٚالحىبي، شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عثساف)ت: -ٕٚ
، بيخكت: مؤسدة الخسالة، ٔاألرنؤكط، ودمحم العخقدػسي، طيع إبخاىتحقيق:
 ـ.ٜٗٛٔىػػ/٘ٓٗٔ

 ىػ(:ٖٛ٘الدمخذخؼ، دمحم بغ عسخ)ت: -ٕٛ
 ـ.ٜٜٜٔىػػ/ٕٓٗٔ، )د.ـ(، ٔ، تحقيق: سامي السشرػر، طاألنسػذج في الشحػ-أ          
، عساف: دار عسار، ٔفخخ قجارة، ط، تحقيق: السفرل في عمع العخبية -ب          

 ـ.ٖٕٓٓ
، تيحيب كدراسة: عبج هللا سشجه، ديػانوىػ(، ٖٙٗابغ زيجكف، أحسج بغ عبج هللا)ت: -ٜٕ

 ـ.ٕ٘ٓٓىػػ/ٕٙٗٔ، بيخكت: دار السعخفة، ٔط
، بيخكت: دار ابغ كثيخ، ٔ، طالشحػ العخبي أحكاـ ومعافالدامخائي، دمحم فاضل،  -ٖٓ

 ـ.ٕٗٔٓىػػ/ٖ٘ٗٔ
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، تحقيق: البديط في شخح جسل الدجاجيىػ(، ٛٛٙالدبتي، عبيج هللا بغ أحسج)ت: -ٖٔ
 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٚٓٗٔ، بيخكت: دار الغخب اإلسالمي، ٔعياد الثبيتي، ط

، رايات السبخزيغ وغايات السسيديغىػػ(، ٘ٛٙابغ سعيج األنجلدي، عمي بغ مػسى)ت: -ٕٖ
 ـ.ٜٛٚٔ، دمذق: شالسجار، ٔتحقيق: دمحم الجاية، ط

، ٔ، تحقيق: نعيع زرزكر، طمفتاح العمـػىػػ(، ٕٙٙالدكاكي، يػسف بغ أبػ بكخ)ت: -ٖٖ
 ـ.ٖٜٛٔىػػ/ٓٗٔبيخكت: دار الكتب العمسية، 

 الجر السرػف في عمـػ الكتابىػػ(، ٙ٘ٚالدسيغ الحمبي، أحسج بغ يػسف)ت: -ٖٗ
 ، تحقيق: أحسج الخخاط، )د.ط(، دمذق، دار القمع، )د.ت(.السكشػف 

، تحقيق: عبج الدالـ ىاركف، الكتابىػػ(، ٓٛٔعسخك بغ عثساف بغ قشبخ)ت: سيبػيو، -ٖ٘
 ـ.ٜٛٛٔىػػ/ٛٓٗٔ، القاىخة، دار الخانجي، ٖط

، تحقيق: عبج السحكع والسحيط األعطعىػػ(، ٛ٘ٗابغ سيجه، عمي بغ إسساعيل)ت: -ٖٙ
 ـ.ٕٓٓٓىػػ/ٕٔٗٔ، بيخكت: دار الكتب العمسية، ٔالحسيج ىشجاكؼ، ط

 ىػػ(:ٜٔٔ:الديػشي، جالؿ الجيغ)ت -ٖٚ
، تحقيق: عبج اإللو نبياف، )د.ط(، دمذق: األشباه والشطائخ في الشحػ -أ           

 ـ.ٜٚٛٔىػػػػ/ٚٓٗٔالعخبية،  الّمغةمصبػعات مجسع 
، ٔ، تحقيق: أحسج شسذ الجيغ، طىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع -ب          

 ـ.ٜٜٜٔىػػ/ٛٔٗٔبيخكت: دار الكتب العمسية، 
 السقاصج الذافية في شخحىػػ(، ٜٓٚالذاشبي، أبػ إسحق إبخاىيع بغ مػسى)ت: -ٖٛ

، السسمكة العخبية الدعػدية، مخكد ٔ، تحقيق: عبج الخحسغ العثيسيغ، طالخالصة الكافية
 ـ.ٕٚٓٓىػػ/ٕٛٗٔإحياء التخاث، 

سعج، )د.ط(، ، تحقيق: شو حاشية الربافىػػ(، ٕٙٓٔدمحم بغ عمي)ت: الرباف، -ٜٖ
 السكتبة التػفيقية، )د.ت(.

بغية السمتسذ في تاريخ أىل ىػػ(، ٜٜ٘الزبي، السفزل بغ دمحم بغ يعمي)ت: -ٓٗ
، القاىخة: دار الكتاب السرخؼ، ٔ، تحقيق: إبخاىيع األبيارؼ، طاألنجلذ
 ـ.ٜٜٛٔىػػػ/ٓٔٗٔ
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 عمى ألفية ابغ شخح ابغ شػلػف ىػػ(، ٖٜ٘ابغ شػلػف، شسذ الجيغ دمحم بغ عمي)ت: -ٔٗ
 ـ.ٕٕٓٓىػػ/ٖٕٗٔ، بيخكت: دار الكتل العمسية، ٔ، تحقيق: عبج الحسيج الكبيدي، طمالظ

، الدعػدية: ٔ، طمخترخ مغشي المبيب عغ كتب األعاريبالعثيسيغ، دمحم بغ صالح،  -ٕٗ
 ـ.ٕٙٓٓىػػ/ٕٚٗٔمكتبة الخشج، 

 ىػػ(:ٜٙٙعمي بغ مؤمغ بغ دمحم )ت: ابغ عرفػر،  -ٖٗ
، بيخكت: دار الكتب ٔ، تحقيق: فػاز الذعابي، طشخح جسل الدجاجي -أ           
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔالعمسية، 

 ـ.ٜٓٛٔ، دار األنجلذ لمصباعة، ٔ، تحقيق: إبخاىيع دمحم، طضخائخ الذعخ -ب              
 ـ.ٕٜٚٔىػ/ٕٜٖٔ، )د.ـ(، ٔط، تحقيق: أحسج الجػادؼ، السقخب -ج          

، بيخكت: دار الخيحاني، ٗ، طسم ع المداف في الرخؼ والشحػ والبيافجخجي، عصية،  -ٗٗ
 )د.ت(.

، ٕٓ، طشخح ابغ عقيل عمى األلفيةىػػ(، ٜٙٚابغ عقيل، بياء الجيغ عبج هللا )ت:  -٘ٗ
 ـ.ٜٓٛٔىػػ/ٓٓٗٔالقاىخة: دار التخاث، 

 ط(،)د.ـ(،)د.ت(.  ٓعيج، دمحم، الشحػ السرفى، )د -ٙٗ
 السقاصج الشحػية في شخح شػاىجىػػ(، ٘ٛٛالعيشي، بجر الجيغ محسػد بغ أحسج)ت: -ٚٗ

 ـ.ٕٓٔٓىػػػ/ٖٔٗٔدار الدالـ،  ، القاىخة:ٔ، تحقيق: عمي فاخخ، طشخوح األلفية
، ا عمى أحخؼ السعجعكتاب العيغ مختبا ىػػ(، ٓٚٔالفخاىيجدؼ، الخميل بغ أحسج)ت:  -ٛٗ

 ـ.ٖٕٓٓىػػ/ٕٗٗٔخكت: دار الكتب العمسية، ، بئتحقيق: عبج الحسيج ىشجاكؼ، ط
، تحقيق: كـخ  البدتاني، بيخكت: دار ديػانوىػػ(، ٗٔٔالفخزدؽ، ىساـ بغ غالب)ت:-ٜٗ

 ـ.ٜٗٛٔىػػ/ٗٓٗٔبيخكت، 
، تحقيق: كتب القامػس السحيطىػػ(، ٚٔٛمجج الجيغ دمحم بغ يعقػب)ت: الفيخكزأبادؼ،  -ٓ٘

 ـ.ٕ٘ٓٓىػػ/ٕٙٗٔمؤسدة الخسالة، ، ٛالتخاث تحت إشخاؼ دمحم العخقدػسي، ط
، )د.ط(، دار السدمع لمشذخ دليل الدالظ إلى ألفية ابغ مالظالفػزاف، عبج هللا،  -ٔ٘

 كالتػزيع،)د.ت(.
، التمخيز في عمـػ البالغة ىػػ(،ٕٛٙلجيغ دمحم بغ عبج الخحسغ)ت:القدكيشي، جالؿ ا -ٕ٘

 )د.ت(. تحقيق: عبج الخحسغ البخقػقي،)د.ط(، دار الفكخ العخبي،
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 إرشاد الدالظ إلى حل ألفيةىػػ(، ٕٙٚابغ قيع الجػزية، بخىاف الجيغ إبخاىيع بغ دمحم)ت: -ٖ٘
 مالظ، تحقيق: دمحم الديمي، )د.ط(، أضػاء الدمف، )د.ت(.

، تحقيق: أسخار الشحػىػػ(، ٜٓٗابغ كساؿ باشا، شسذ الجيغ أحسج بغ سميساف)ت: -ٗ٘
 كخ العخبي، )د.ت(.أحسج حامج، )د.ط(، عساف: دار الف

، ٖ، تحقيق: دمحم عزيسة، طالسقتزبىػػ(، ٘ٛأبػ العباس دمحم بغ يديج)ت:السبخد،  -٘٘
 ـ.ٜٜٗٔىػػ/٘ٔٗٔالقاىخة: لجشة إحياء التخاث اإلسالمي، 

، بيخكت: دار الكتب ٖ، طعمـػ البالغة البياف والسعاني والبجيع، السخاغي، أحسج  -ٙ٘
 ـ.ٖٜٜٔىػػ/ٗٔٗٔالعمسية، 

، السعجب في تمخيز أخبار السغخبىػػ(، ٜ٘ٙالسخاكذي، دمحم عبج الػاحج بغ عمي) -ٚ٘
 ـ.ٕٙٓٓىػػػػ/ٕٙٗٔ، بيخكت: السكتبة العرخية، ٔتحقيق: صالح الجيغ اليػارؼ، ط

، الكػيت: ككالة ٔ، طأساليب بالغية الفراحة والبالغة والسعانيمصمػب، أحسج،  -ٛ٘
 ـ.ٜٓٛٔالسصبػعات، 

 ، )د.ط(،)د.ـ(،)د.ت(.دليل الصالبيغ لكتاب الشحػييغي، السقجسي، مخع -ٜ٘
 شخح السكػدي عمى األلفية في عمسيىػػػ(، ٚٓٛالسكػدؼ، عبج الخحسغ بغ عمي)ت:  -ٙ٘

 ية،جاكؼ، )د.ط(، بيخكت: الكتبة العرخ ، تحقيق: عبج الحسيج ىشالرخؼ والشحػ
 ـ.ٕ٘ٓٓىػػ/ٕ٘ٗٔ

، تحقيق: أميغ الػىاب، لداف العخبىػػ(، ٔٔٚابغ مشطػر، دمحم بغ مكـخ بغ عمي)ت:  -ٔٙ
، بيخكت: دار إحياء التخاث، مؤسدة التاريخ العخبي، ٖودمحم العبيجؼ، ط

 ـ.ٜٜٜٔىػػػػ/ٜٔٗٔ
، دمذق: دار ٔ، طالبالغة العخبية أسديا وعمػميا وفشػنياالسيجاني، عبج الخحسغ،  -ٕٙ

 ـ.ٜٜٙٔىػػ/ٙٔٗٔار الذامية، القمع، بيخكت: الج
شخح ابغ الشاضع ىػػ(، ٙٛٙابغ الشاضع، أبػ عبج هللا بجر الجيغ بغ جساؿ الجيغ)ت:  -ٖٙ

، بيخكت: دار الكتب العمسية، ٔ، تحقيق: دمحم عيػف الدػد، طألفية ابغ مالظ عمى
 ـ.ٕٓٓٓىػػ/ٕٓٗٔ

 ـ.ٜ٘ٙٔىػػ/ٖ٘ٛٔكالشذخ،  ، القاىخة: الجار القػمية لمصباعةديػاف اليحلييغاليحلييغ،  -ٗٙ
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، كتاب جسيخة األمثاؿىػػ(، ٜٖ٘أبػ ىالؿ العدكخؼ، الحدغ بغ عبج هللا بغ سيل)ت: -٘ٙ
 ، بيخكت: السكتبة العرخية، )د.ت(.ٔتحقيق: أحسج عبج الدالـ، ط

 ىػػ(:ٔٚٙ جساؿ الجيغ بغ يػسف)ت: عبج هللا ابغ ىذاـ، -ٙٙ
، )د.ط(، بيخكت: السكتبة العرخية، ابغ مالظ ألفية أوضح السدالظ إلى -أ            
 )د.ت(.

، ٔتحقيق: عباس الرالحي، ط تخميز الذػاىج وتمخيز الفػائج، -ب            
 ـ.  ٜٙٛٔىػػػػػػ/ٙٓٗٔبيخكت: دار الكتاب العخبي، 

، ٔ، تحقيق: مازف السبارؾ، ودمحم حسج هللا، طكتب األعاريب مغشي المبيب عغ -ج         
 ـ.ٜٗٙٔىػػ/ٖٗٛٔر الفكخ، دمذق: دا

، بيخكت: دار ٕ، طالتحفة البيية بذخح السقجمة اآلجخوميةىشجاكؼ، عبج الحسيج، -ٚٙ
 ـ.ٕٗٓٓىػػػػ/ ٕ٘ٗٔالكتب العمسية،

، شخح السفرلىػػػ(، ٖٗٙابغ يعير، مػفق الجيغ يعير بغ عمي بغ يعير)ت:  -ٛٙ
  )د.ط(، الصباعة السشيخية، )د.ت(. 
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 الفيارس الفش ي ة

 القخآنّيةِ  اآلياتِ  فيخُس  -أو الا           

 األشعارِ  فيخُس  -اثانيا           

 األعالـِ  فيخُس  -ثالثاا          

 السحتػياتِ  فيخُس  -رابعاا          
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 ةفيخس اآليات القخآني   -أو الا 

 الرفحة رقع اآلية اآلية الدػرة ورقسيا

" زت رت  يب ىب نب مب (ٕالبقخة) " 9 84 

 (ٙاألنعاـ)
"ٰر ٰذ يي  " 2 46 

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي "ٱ (ٛاألنفاؿ)
ٌّ ٍَّّ "  

 

35 61 

 (ٗٔإبخاىيع)
 َّ ُّ ِّ" " 

7 97 

 (ٖ٘فاشخ )
"خص حص مس خس حس جس"  

28 89 

 (ٜٖالدمخ)
" هث مث هت مت هب مب"  

10 97 
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 فيخس األشعار -ثانياا

 الرفحة اسع الذاعخ البحخ البيت القافية

 ٖٖ مالظ بغ خالج اليحلي الػافخ ابُغ...َشيَخؼ ُقساحِ  ما تىا فَ  الحاء

 ٗٔ الفخزدؽ الصػيل  ...األباعجِ شػػنا بَ شُ بَ  الجاؿ

 ٜٕ حسيج بغ ثػر الصػيل ُمْقَمتيو...َيْقطاُف ىاِجعُ  بإحجػ شاـُ يَ  العيغ

 ٖٗ حداف بغ ثابت البديط أألـُ...بالجيخاِف كافييا بيمة  قَ  الياء
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 فيخس األعالـ -ثالثاا

 الرفحة اسع العمع الحخؼ

 األلف

 الجيع

 8 ابغ األثيخ

 2،8 جّشيٍّ ابغ 

 30،34،93،96، 8 سيبػبو الديغ

 8 عبج القاىخ الجخجاني العيغ
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 فيخس  السحتػيات   -رابعاا

فحة   السػضػع    الر 
 ب اإلىجاء    
كخ      ج الذ 
 د العخبي ة   الم غةالسمخ ز  ب  
مة      ٔ السقج 
 ٗ :الت سييج    

 ٘ حياُة ابِغ زيجكَف كشعُخه -أّكًلا     
 ٚ الّتقجيُع كالّتأخيُخ بيغ الّشحػييغ كالبالغييغ -ثانياا     

ؿ : الت قجيع  والت أخيخ  في الجسمة  االسسي ة      ٓٔ الفرل  األو 
ؿ : الت قجيع  والت أخيخ  في ركشي الجسمة  االسسي ة            ٔٔ السبحث  األو 

ـ              : تقج   ٕٔ  السبتجأ  وجػباا أو الا
 ٖٔ إذا تداكػ السبتجُأ كالخبُخ في الّتعخيفِ  -أ               

 ٛٔ ا لمترجيخِ أف يكػَف السبتجُأ مدتحقِّ  -ب               
ا لزسيِخ السبتجِأ مدتتخاا -ج                 ٕٔ أف يكػَف الخبُخ فعالا  رافعا
 ٕٗ  أف يكػَف الخبُخ محرػراا في السبتجأِ  -د               
 ٕٛ أف يكػَف السبتجُأ معخفةا بعَج لػًل -ق               

ا كىػ في قّػِة الخبِخ ال -ك                 ٜٕ ػاحجِ أف يكػَف الخبُخ متعجدا
 ٖٓ أف يكػَف السبتجُأ معخفةا كالخبُخ نكخةا  -ز               

ـ  الخبخ  وجػباا             ٕٖ ثانياا: تقج 
 ٖٗ يكػَف السبتجُأ نكخةا كالخبُخ شبَو جسمةٍ  أفْ  - أ               
 ٖٛ يكػَف الخبُخ مدتػجباا لمترجيخِ  أفْ  - ب               
 ٓٗ ىا"كاسِسيا كخبخِ  "أفَّ   مغيكػَف السبتجُأ مرجراا مؤّكًلا  أفْ  -ج              
 ٔٗ يكػَف السبتجُأ محرػراا في الخبخِ  أفْ  -د              

ـ              ٕٗ السبتجأ  أو الخبخ   ثالثاا: جػاز  تقج 
 ٖٗ يتداكػ السبتجُأ مع الخبِخ مع كجػِد قخيشٍة تجؿ عمى السبتجأَ  أفْ  - أ              
 ٙٗ أف يكػَف الخبُخ نكخةا مع كجػِد مدّػٍغ لالبتجاءِ  - ب              
 ٜٗ أف يكػَف السبتجُأ معخفةا كالخبُخ شبَو جسمةٍ  -ج              



134 
 

 ٕ٘ في نػاسخ  الجسمة  االسسي ة   والت أخيخ   السبحث  الث اني: الت قجيع           
 ٗ٘ تقجيع  اسع  الش اسخ  وجػباا -أو الا            

 ٙ٘ ضسيخاا كالخبُخ اسساا ضاىخاا اسخِ الشّ  اسعُ  إذا كافَ  -أ              
 ٜ٘ إذا كاَف خبُخ كاَف جسمةا فعمّيةا  -ب              
 ٔٙ إذا كاَف خبُخ الّشاسِخ محرػراا في اسِسوِ  -ج              

ـ  خبخ  الش اسخ وجػباا -ثانياا             ٖٙ تقج 
 ٗٙ إذا كاَف اسُع الّشاسخ نكخةا، كخبُخُه شبَو جسمةٍ  -أ              
 ٙٙ مكّػناا مغ "أفَّ كاسِسيا كخبِخىا" أْف يكػَف اسُع الّشاسخِ  -ب              

ـ  اسع  الش اسخ   -ثالثاا             ٚٙ أْو خبخ ه  جػازاا تقج 
 ٛٙ ، كخبُخُه معخفتيغإذا كاَف اسُع الّشاسخِ  -أ              
 ٔٚ أْف يكػَف اًلسُع معخفةا، كالخبُخ نكخةا  -ب              
 ٗٚ أْف يكػَف اًلسُع معخفةا، كالخبُخ شبَو جسمةٍ  -ج              

 ٘ٚ أف يكػَف اًلسُع نكخةا مدّػَغ اًلبتجاِء بيا، كالخبُخ شبَو جسمةٍ  -د          
 ٚٚ الفرل  الث اني: الت قجيع  والت أخيخ  في الجسمة  الفعمي ة     

ؿ             ٛٚ في السفعػؿ  بو والت أخيخ   الت قجيع   -السبحث  األو 
 ٓٛ اوجػبا  بو عغ الفاعل   السفعػؿ   أخيخ  ت -أو الا            

 ٔٛ اضسيخا  الفاعلُ  إذا كافَ  -أ              
 ٗٛ ا في الفاعلِ بو محرػرا  السفعػؿُ  إذا كافَ  -ب              

 ٙٛ اوجػبا  بو عمى الفاعل   السفعػؿ   تقجيع   -ثانياا           
 ٚٛ ضسيخاابو  أف يكػَف السفعػؿُ  -أ              
 ٜٛ ا    محرػرا  أف يكػف الفاعلُ -ب              

 ٜٔ الفاعل   الفعل   تقجيع  السفعػؿ  بو عمى -ثالثاا           
 ٕٜ اكجػبا  كالفاعلِ  بو عمى الفعلِ  السفعػؿِ  تقجيعُ  -أ              
 ٖٜ اجػازا  كالفاعلِ  بو عمى الفعلِ  السفعػؿِ  تقجيعُ  -ب              

ـ   -رابعاا             ٜ٘ الفاعل  أو السفعػؿ  بو عمى اآلخخ  جػازاا تقج 
ـُ الفاعِل عمى السفعػِؿ بو جػازاا -أ                ٜٙ تقّج
 ٓٓٔ السفعػِؿ بو عمى الفاعِل جػازاا تقّجـُ  -ب              

 ٗٓٔ الفعل  األخخى  متعم قاتأخيخ  في الت قجيع  والت   -السبحث  الث اني         
ـ  السفعػؿ  فيو وتأخيخ ه -أو الا              ٘ٓٔ تقج 
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 ٘ٓٔ تقجيُع السفعػِؿ فيو عمى الفعِل كالفاعلِ  -أ              
 ٙٓٔ تقجيُع الفاعِل عمى السفعػِؿ فيو -ب              
ـُ السفعػِؿ فيو عمى الفاعلِ  -ج                ٚٓٔ تقّج

 ٜٓٔ هو وتأخيخ  ألجم   السفعػؿ   تقجيع   -ثانياا           
 ٓٔٔ .وألجمِ  عمى السفعػؿِ  الفاعلِ  عُ جيتق -أ               
 ٓٔٔ و عمى الفاعلِ ألجمِ  السفعػؿِ  يعُ تقج -ب               

 ٕٔٔ وتأخيخ ه حاؿ  تقجيع  ال -ثالثاا           
 ٖٔٔ عمى الفعِل كالفاعلِ  الحاؿِ  تقجيعُ  -أ               
 ٖٔٔ أّخُخ الحاِؿ عغ الفاعلِ ت -ب               
 ٘ٔٔ الفعلِ  عمى مخفػعِ  الحاؿِ  تقجيعُ -ج               

 ٚٔٔ هوتأخيخ   سييد  الت  تقجيع   -رابعاا           
 ٚٔٔ كالفاعلِ  الفعلِ عمى  سييدِ لتّ تقجيُع ا -أ               
 ٛٔٔ الفاعلِ تأخيُخ الّتسييِد عغ  -ب               

 ٜٔٔ الخاتسة    
 ٕٕٔ السرادر  والسخاجع    
 ٜٕٔ الفيارس الفشي ة  
 ٖٓٔ فيخس  اآليات  القخآني ة    
 ٖٔٔ فيخس  األشعار    
 ٕٖٔ فيخس األعالـ  
 ٖٖٔ السحتػيات   فيخس    
 ٖٙٔ اإلنجميدي ة   الم غةالسمخ ز  ب  
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Abstract 
     The Arabic Language is characterized by a group of grids of 
composing an synthesis such as deletion and using pronouns, 
antedating and adjournment. This study has been introduced in order to 
collect the areas of antedating and adjournment in Ibn- Zaidoun’s 
verse. In addition, it puts the light on the change that had been occurred 
on the Arabic sentence, and the connotations which were coming from 
that change.  
 
     The case study introduced the two parts of the Arabic sentence: the 
nominal and the verbal sentences. In the first one, I talked about the 
antedating and the adjournment that occurred on the inchoative and the 
enunciative. This was shown in three rules: the permissibly of 
antedating the enunciative, the compulsion of antedating the enunciative 
and the compulsion of antedating the inchoative.  
     Then, I continued by talking about the engrossed nominal sentence 
with (was and its family). That was shown in four cases: the antedating 
of the engrosser’s enunciative on the engrosser itself, the antedating of 
the engrosser’s noun on its enunciative compulsorily, the  antedating of 
the engrosser’s enunciative on its noun compulsorily and the permissibly 
of antedating the engrosser’s noun on its enunciative.   
     However, in the part of the verbal sentence, the study explained the 
associations of the verb which were confined in the following: the object, 
the causative object, the adverbial object, the accusative and the 
accusative of specification.  
     The first section was specialized to deal with the object because of 
its spread and its location change in the sentence. Therefore, the 



137 
 

subject of which came in four sections that were: the antedating of the 
object on the verb and the subject, the antedating of the subject on the 
object compulsorily, the antedating of the object on the subject 
compulsorily and the permissibly of antedating the subject on the object.  
     Meanwhile, the second section dealt with some of the verb’s 
belongings like the causative object, the adverbials objects and the 
accusative.  
      
     The study combined the description of antedating and adjournment 
cases in verse compositions and pointing to the connotations that were 
observed from those phenomena.  
     The most distinguished connotations were: antedating the most 
important, arousing thrill, the desire of mentioning the antedating, 
greatening, thanking, pride and praise. The poet had used these 
connotations by utilizing the flexibility of the Arabic language in 
antedating some of synthesis and adjournment elements. 

 


