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 هبلول علوان انفع. د.م.أ  

 صاحل عيل صفاء

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 الطيب أ يب ديوان رشح يف االإعرابية الاحامتالت

 أ محد( معجز) املعري العالء ل يب املتنيب

 أحمد(االحتماالت اإلعرابية في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ألبي العالء المعري )معجز 
 نافع علوان بهلولأ.م.د. 

 كلية التربية للعلوم االنسانية
 صفاء علي صالح

 وزارة التربية / تربية صالح الدين
 

  الملخص:
اإلعرابية في شرح ديوان  )االحتماالتر الموسومة تيسهو بحث مستل من رسالة الماج

االحتماالت اإلعرابية الواردة  بحثت فيه ."احمد )معجزبي الطّيب المتنبي ألبي العالء المعّري أ
 احمد(، )معجزهـ( المسمى 334هـ( ألبي العالء المعّري )ت453في شرح ديوان المتنبي )ت

ودراسة تلك االحتماالت  والنصِب،فكان في الرفع  األسماء،ما يحتمل وجهين اعرابيين في  متناوالا 
  نحوية.دراسة 

 
 المقدمة

عرابي ، وسببه ، والروايات وتعددها واإلعراب ، واالحتمال اإل النحو،نتحدث في هذا المقام عن 
لى احتمال إختالف في المعاني ، إ، مما يؤدي ، وثقافة الشارح ، وعدم وضوح الفكرة والمعنى 

فهمهم لنصوص  بي الطيب المتنبي ، واالختالف فيرة الشّراح الذين تناولوا ديوان أوهذا سببه كث
من أهمية بالغة في تأريخ  شروح ديوان المتنبي ، لما له الديوان ، مما دفعني الى دراسة أحد

 دب العربي . األ
اختلفت مما  األسماء،ت اإلعرابية الواردة في حتماالوفي هذا البحث سنتناول أهم اال

وبالتحديد ) ما أحتمل وجهين  حتمل أكثر من وجه (وسنقف عند حدود ) ما ا اإلعرابية،عالمته 
وهنا سوف نعرض للرفع مع عرابيين ( ، ويشمل : احتمال الرفع مع غيره ، والنصب مع غيره ، إ 

، ووردت في هذه االحتمالية إحدى وستون مسألة ، واخترُت منها  وهو الرفع والنصب غيره ،
 .  نفسها االحتمالية نماذج لدراستها ، وأغفلُت عدداا من المسائل التي تتكرر فيها
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 التمهيد : 
  (1)بو العالء المعريأ
، أحمد بن  (2)هو الشاعر الحكيم الفيلسوف ، خاتمة شعراء العصر العباسي الثالث 

هـ ، وكان ابوه من أهل األدب والعلم ،  464عبدهللا بن محمد التنوخي ، ولد في المعرة سنة 
تولى جده القضاء فيها ، وكانت أمه من أسرة وجيهة يعرفون بـ )آل سبيكة ( ، وبذلك نشأ في 

 بيت عزِّ وشرف وعلم ، وكانت المعرة تحت سيطرة الدولة الحمدانية بحلب آنذاك . 
لم يتم أبو العالء الثالثة من عمره حتى أصابه الجدري ، فذهب بيسرى عينيه وغشي يمناها و 

بياض ، فكف بصره وهو طفل . لقنه أبوه النحو واللغة في حداثته ، ثم قرأ على جماعة من أهل 
 بلده ، ولّما أدرك العشرين من عمره عمد الى سائر علوم اللغة وآدابها ، ويقال أّنه أتصل براهب

. قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، وتحول إلى (4)دير الفاروس ، وأخذ عنه مبادئه الفلسفية
الشام وحلب ، ثّم رحل إلى طرابلس ، ثم إلى بغداد ، طلباا للعلم ، ورجع إلى المعرة واستقر فيها 

علماء هـ ، وشرع في التصنيف والتدريس ، فقصده الطلبة من كل اآلفاق ، وكاتبه ال 344سنة 
والوزراء ، وأطلق على نفسه ) رهين المحبسين ( محبس العمى ، ومحبس الدار ، وعاش زهاء 
الست وثمانين سنة ولم يأكل اللحم منها خمساا واربعين سنة ، وكان قوي الحافظة إلى ما يفوق 

كما  التصديق . وبعد رحلته بين المدن العربية نضج عقله ، وأمعن النظر في الوجود ورأى الدنيا
هي ، فزهد فيها وعزم االعتزال ، ليتسنى له التأمل والتفكير . وكان لوفاة والدته األثر الكبير في 
ذا به يجزع جزعاا شديداا ويبكي بكاءا مراا ، ويلم حياته تشاؤم  نفسه ، وعاد إلى داره ولم يدركها ، وا 

فس أبية ، مما ميزه من بقية ، وكان ألبي العالء ن(3)كان بّين األثر ، بعيد الباقيات من أيامه
 شعراء عصره بأنه لم يتكسب بشعره . وخّلف ابو العالء مؤلفات في األدب منها : 

 اللزوميات . -1
 سقط الزند . -2
 رسائل أبي العالء . -4
 رسالة الغفران . -3
 شرح ديوان المتنبي . -5
 شرح ديوان الحماسة .    -6
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 شرح ديوان أبي الطيب المتنبي المسمى ) معجز أحمد (
ُيعد هذا الكتاب مصدراا من مصادر التراث العربي ، وهو شرح لديوان أبي الطيب  

المتنبي ، فقد وقف ابو العالء المعري على كثير من القضايا اللغوية ، منها النحوية والصرفية 
والصوتية ، وبذلك بحث في كل مستويات اللغة ، وانفرد بقضايا لم يتطرق اليها أحٌد من قبلِه ، 

المعري لهذا الديوان جاء من معرفتِه بالمتنبي في تلك الحقبة التأريخية ، وما ذاع له من  واختيار
صيت ؛ ألّنه شغل الناس بشعره واستحوذ على فكرهم ، وتفنن باللغة وطّوعها أّيما تطويع ، ولكنه 

من خدرها  بفكره يطّوع القوافي ويصيغها للناس بألفاظ قلَّ من يدانيه ، وبذلك أخرج أبكار المعاني
 التي لم يسبقه إليها أحد . 

وهذا الشرح امتاز بميزات منها : تركيزه في الجانب النحوي ، فلم يغفل عن مسألة 
أحتاجت إلى إعراب لم يوفها حقها ، أو معنى احتاج إلى توضيح ولم يفسره . وفي أهمية هذا 

 "جني )الفسر( إذ قال : الشرح ما ذكره الدكتور صفاء خلوصي محقق شرح ديوان المتنبي البن 
شرح أبي العالء المعري ، فهو أعلم  –لو تيسر  –ونعتقد أّن من أحسن الشروح وأحسنها كافة 

الناس باللغة والغريب والعربية ، وأعلم الناس بمسالك الشعر ومذاهبه ومعانية ، وال سيما شعر 
معانية ؛ ألّنه شاعر هو المتنبي ، فهو أعرف الناس بدقائقه ومقاصده ووجوه بالغته وغوامض 

 .(5)"أقرب إلى الشعراء في الطريقة والنهج إلى المتنبي ، وأكثر تفهماا له 
وبهذه الشهادة التي صدرت من محقق أول شروح الديوان واطالعه الواسع على أكثر 
المخطوطات التي تخص شروح ديوان المتنبي لكي يقابلها ، واطالعه على جزء مـن مخطوطة 

[ ، مما يدلل على علو  343ي فـي االستانة كمـا يذكر فـي هامش الفسر ]صفحة شـرح المعر 
 مكانة هذا الشرح .

إنَّ  "ويقول الدكتور عبد المجيد دياب محقق الشرح الذي نحن بصدد الكالم عليه : 
الصفة البارزة التي يمكن أْن يتصف هذا الشرح كثرة رواياته ، فأبو العالء أكثر الشّراح ذكراا 

وايات أخرى ، وأكثرهم كذلك احتياالا على وجه آخر في تخريج المعنى ، حتى لكأنما كان لر 
. وهذا شرح شامل حوى كل أبيات (6)"قصده من هذا الشرح تجويز ما لم يستطع غيره تجويزه

 الديوان فكان وافياا موجزاا دقيقاا . وحسبي فالكمال هلل وحــــده ...
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 اإلعراُب في اللغِة العربية 
 اإلعراُب لغًة :

أصل داللة ) إعراب ( فيما ورَد عن المعجميين تدل على اإلفصاح واإلبانة ، وهذا ما 
ْفَصاُح، "ذكرُه ابن فارس في قاموسِه إذ قال:  باَنُة َواإْلِ اْلَعْيُن َوالرَّاُء َواْلَباُء ُأُصوٌل َثاَلَثٌة : َأَحُدَها اإْلِ

 .(7)"ِس، َوالثَّاِلُث َفَساٌد ِفي ِجْسٍم َأْو ُعْضوٍ َواآْلَخُر النََّشاُط َوِطيُب النَّفْ 
ُل َقوُلُهم : أَْعرَب الرَّجُل َعْن َنْفِسِه ، ِإَذا َبيََّن َوَأْوَضَح. َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ )َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  َوَسلََّم(  فاأْلَوَّ

 .(8)ُتْسَتْأَمُر ِفي َنْفِسَها () الثَّيُِّب ُيْعِرُب َعْنَها ِلَساُنَها، َواْلِبْكُر 
باا "َوأورد األزهري َقوالا أَلبي زيد األنصارّي : ُيَقاُل :  أعرَب األعجمي إعراباا، وتعّرب تعرُّ

واستعرب استعراباا كّل َهَذا لألْغَتم دون الصبّي، َقاَل : وأفصح الصِبّي ِفي َمْنِطقه ِإذا فهمت َما 
 .(4)"صح األغتم إفصاحاا مثلهَيُقول أّوَل َما يَتَكلَّم، وأف

اإِلْعراَب والتَّْعريَب َمْعَناُهَما َواِحٌد، َوُهَو اإِلبانُة، "في معجمِه أنَّ  (14)وأورَد صاحُب اللسانِ  
لََّم ُيَقاُل: أَْعَرَب َعْنُه ِلسانُه وَعرََّب َأي َأباَن وَأفَصَح. وأَْعَرَب َعِن الرَّجل: َبيََّن َعْنُه. وَعرََّب َعْنُه ، َتكَ 

ِته ،  َي اإِلعراب إِعراباا، ِلَتْبِييِنِه ِبُحجَّ نما ُسمِّ يضاحهواِ   ."واِ 
فمن خالل ما ورد في معاجم اللغة العربية إنَّ اإلعراب مرتبط بالفصاحة واإلبانة فمتى  

 العرب دون هم بمن األمر قورن إذا خاصة معرب فهو مراده في عما وأبانما افصح المتحدث 
 . الفصاحة في
 

 اإلعراُب إصطالحَا : 
لقد احتفظْت اللغُة " تأريخياا فيقول: يعرُض الدكتور إبراهيم السامرائي لإلعراِب عرضاا  

العربيِة بظاهرِة اإلعراِب ، وهي من صفاِت العربية الموغلِة في القدِم، في حين أنَّ اللغاَت الساميِة 
قد فقدْت اإلعراَب منُذ أقدم العصوِر، وقد دلَّ على هذا اإلعراِب بقايا نجدها في  –عدا األكدية  –

 .(11)"العبرية والحبشية
وتناولْت كتُب العربيِة اإلعراَب منذ بدايات التأليف وعدته إحدى الخصائِص التي ميزت هذه اللغة 

 ، ااّل إنَّ قسماا من هذه اللغات ال يخلو من ميزة اإلعراب . ( 12)عن مثيالتها من اللغات السامية 
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كتاٌب ِفيـِه جملَـة َهَذا "وأول من ذكَر االعراَب في كتبِه الخليل بن أحمد الفراهيدي فقاَل :  
ْعـَراب ِإْذ َكاَن َجِميع النَّْحـو ِفـي الّرْفـع َوالّنصـب والجـر والجـزم  .  (14)" اإْلِ

ْعَراَب اَل يكون ِإاّل بعامل َفِإذا جعلت َلَها عوامل تْعمل ِفيَها لزمك َأن تْجَعل "وقاَل المبرد :  إنَّ اإْلِ
 .( 13)"ِإَلى َما اَل ِنَهاَية لعواملها عوامل َوَكَذِلَك لعوامل عواملها

والضرُب الثاني من التغييِر هو الذي يسمى "موضوع اإلعراب فقال :  وتناول ابن السراج 
اإلعراب وهو ما يلحق االسم والفعل بعد تسليم بنائهما ونضد حروفهما نحو قولك : )هذا حكٌم 

، فسموا هذا الصنف الثاني من وأحمُر( ، و)رأيُت حكماا وأحمَر( ، و)مررُت بحكٍم وأحمٍر( ... 
التغيير الذي يقع لفروٍق ومعاٍن تحدث )إعراباا ( وبدءوا بذكره في كتبهم ؛ ألن حاجة الناس إليه 

 .   (15)"أكثر
أّما ابن مالك فأّنه يرى أنَّ : اإلعراَب ما جلبته العوامل في آخر االسم الذي ال يشبه الحرف      

من رفع نحو: ) نفعني زيٌد ( ، ونصٍب نحو: ) نفعُت زيداا ( ، وجٍر نحو : )انتفعُت بزيٍد ( وفي 
النحويين لما  أن". وفي اإليضاح يرى الزجاجي :  (16)آخر الفعل المضارع من رفٍع ونصٍب وجزمٍ 

 (17)"رأوا في أوآخر األسماء واألفعال حركات تدل على المعاني وتبين عنها سموها إعراباا أي بياناا 
. 

أنَّ اإلعراَب هَو األبانُة عن المعاني باأللفاِظ ، اال ترى أنك إذا سمعَت "وذكَر ابُن جني: 
خر الفاعل مـن المفعول ولـو كان أكرَم سعيٌد أباه وشكَر سعيٌد أبوه علمَت برفع أحدهما ونصب األ

 .(14) "واحداا ألستبهم أحدهما مـن   صاحبهِ (18)الكالُم شرجاا 
، (24)"أثٌر ظاهٌر أو مقدٌَّر َيْجلُبُه العامُل في آخِر الكلمِة "وحدََّد ابُن هشام اإلعراَب فقاَل : 

رُت بزيٍد( ، والُمَقدَُّر والظاهُر كالذي في آخر زيد في قولك: )جاَء زيٌد( و )رأيُت زيداا( و )َمرَ 
كالذي في آخِر الَفَتى في قولَك : )جاَء الفتى( و )َرأيُت الفتى( و )َمَررُت بالفتى( ، فأنَك تُقدُر 
الضمة في األول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث ؛ لتعذر الحركة فيها ، وذلك المقدَُّر هو 

 اإلعراُب . 
أنَّ اإلعراَب إختالُف اآلخِر ؛ ألنَّ  "ين االسترباذي :وفي شرِح الكافيِة يرى رضي الد

 . (21)"االختالَف أمٌر ال يتحقُق ثبوتُه في اآلخِر حتى ُيسمَّى إِعراباا 
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وقد عنى بإختالِف اآلخِر، أي يتصُف بصفٍة لم يكن عليها قبل ، فإّن )زيد( مثالا في حال اإلفراد 
دَّاَل بعَد التركيب في حالِة الرفِع، فقد اختلفْت ، أي لم يستحق شيئاا من الحركاِت، فلما ضممَت ال

انتقلْت من حالة السكون الى هذه الحركِة المعينة، فقد حصَل بالحركِة الواحدِة إختالٌف في 
اآلخِر، وانتقاُل اآلخر الى الفتحِة غيَر انتقاله الى الضمِة، وكذا انتقاله الى الكسرِة ، فههنا ثالثة 

ْن كانت داخلة في مطلق إختالفات مغاير بع ضها لبعض بحسب تغاير الحاالت المنتقل اليها ، وا 
 . (22)االختالف

هو اختالُف آخِر الكلمِة باختالف "وأورَد الشريف الجرجاني تعريفاا لإلعراِب فقاَل:  
 .(24)"العوامِل لفظاا وتقديراا 

فإنما ذلك في المتعارف فأمَّا من تكلَّم من العامِة بالعربيِة بغير إعراب فُيفهم عنُه، " 
المشهور والمستعمل المألوف بالدرايِة. ولو ألتجأ أحدهم الى اإليضاِح عن معنىا ملتبس بغيره ، 

 . (23)"من غير فهمه باإلعراب لم يمكنُه ذلك
فأدب العرب وديوانها هَو الشعُر، ولن يتمكن أحٌد من المولدين إقامته إاّل بمعرفة النحو وال يطيق 

كلفين قول الشعِر أْن يتعاطى قولُه إاّل بعد إتقانِه وجوه العربيِة، فإن تكلف منهم أحد من المت
 متكلف ، غيَر عارٍف بالعربيِة ،خبَط في عشواء ، وباَن عواره للعامِة في أقرب مدٍة. 

ومْن خالِل عرضنا للمعنى اللغوي واالصطالحي للفظِة )اإلعراب( نجد أنَّ المعنييِن  
لة على االيضاِح واإلفصاِح عن المعاني، وهذا أبرُز هدٍف لإلعراِب. ونشَأ يشتركان في الدال

اإلعراُب عملياا مع نشأة كالم العرِب ، وذلك بسبِب شيوع اللحِن في اللساِن العربي، بعد دخول 
االعاجم في االسالم واختالطهم بأهل العربية ، وهو مهم وله أثٌر فّعال في وظيفِة التفاهِم ، 

عبراا عن المعاني النحوية ، وُيعدُّ مْن أهِم الوسائل التي تضفي الصفة الجماليَة للغِة وُكونه مُ 
 العربيِة وتكسو النَص رونقاا   وبهاءا . 
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 المسائل مختلفة الوجه اإلعرابي في اأَلسماء
 ما احتمل وجهين في الرفع والنصب

 
 [فاَلَ أَقلَّ  ]و  [فال أقلُّ  ]المسألة األولى : 

 : ]من المنسرح[ (25)هـ(453أبو الطيب المتنبي )تقال 
ُدَها  أَقلُّ َفال ِقَفا َقليالا بها َعلّي                     ِمْن َنْظَرٍة َأُزوَّ

ويروى بالنصب وهو الوجه ؛ ألن )ال(   َفاَل أقلَّ  "هـ( : 334وفي قول أبي العالء المعري )ت
. فقد (26)"قل نكرة، وقد ُرِوي بالرفع على معنى ليسإذا كان نكرة، وأُيبنى االسم بعده على الفتح 

[ ، وأصُل  [ و ]فال أقلُّ أورد أكثر من احتمال إعرابي ، فذكر النصب والرفع فيها اي ]فال أقلَّ
الخالف في المسألة هو اختالف حالة االعراب السم )ال( النافية ، والذي ارتبط بداللتها، ؛ وما 

 االحتمال طبيعة )ال( النافية نفسها .حمل أبا العالء على هذا 
 

 )ال( النافية للجنس 
، والتي قصد منها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله ، اذ إّن (27)وهي العاملة عمل إنَّ

)ال( النافية للجنس تباشر االسم فتنصبه إذا دلت على نفي العموم أي نفي الجنس نحو: )اَل 
( ، في حين تعمل عمل )ليس( (28)ِإالَّ ِفي اْلَمْسِجِد(َصاَلَة ِلَجاِر اْلَمْسِجِد  ، وهي تعمل عمل )ِإنَّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ    فترفع االسم ، والرفع إذا نفت الواحد كقراءة قسم من القراء لقول هللا تعالى :

، اّمـا العاملة عمل )إّن( فهي النافية للجنس كله ، إذ تنصب المبتدأ  (24) ژںڱ  ڱ   ڱ

إّن "هـ( في باِب النفي بال 184وترفع الخبر ، وال يكون اسمها وخبرها إاّل نكرة . قاَل سيبويه )ت
، وهي ال (44)")ال( تعمل فيما بعدها فتنصبُه بغير تنوين ونصُبها لما بعدها كنصِب إّن لما بعدها

 في النكرة ، و)ال( وما تعمل فيه في موضع إبتداء ، وأجاز ابن جني ووافقه ابن مالك تعمل االّ 

ۈئ  ۈئ   ژ  ، واستدلوا بقول هللا تعالى :  (41)وابن الشجري إعمالها في المعرفة اذا تكررت

هـ( علة 481. وقد عدَّ ابن الوراق )ت( 42) ژ  یېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  ی

( إذ قال :  اْعَلم َأن )اَل( تنصب ااِلْسم َتْشِبيها بـ )إّن( ؛ "المشابهة سبباا في اعمال )ال( عمل )إنَّ
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َفَوَجَب َأن تنصب اأْلَْسَماء، ،  أِلَنََّها نقيضتها ، َوِهي تدخل على اأْلَْسَماء ، كدخول )ِإن( َعَلْيَها
هـ( إاّل إنَّه اسماها )علة النظير ( 577. وهو ما أكّده ابو البركات األنباري )ت(44)"َكَما تنصب ِإن

ال إّنما عملِت النصب ؛ ألّنها نقيضة إنَّ ؛ ألّن ال للنفي وأنَّ "أو ) حمالا على النظير ( فقال :
اا لألثبات ، وهم يحملون الشيء على ضده ، كما يحملونه على نظيره ، ااّل أن )ال( كانت فرع

( في العمِل وأّن تنصب مع التنويِن، نصبت )ال( في غير التنوين لينحطَّ الفرُع عن  على )إنَّ
  .(43)"درجِة األصلِ 

في حين أجرى الحجازيون )ال( مجرى )ليس( وأعملوها عملها بثالثة شروط وهي : أْن  
تقــدم خبرها على اسمها ، يكوَن االسُم والخبر نكرتيِن ، نحـو : ) ال رجٌل أفضَل منَك ( ، وأْن ال ي

وقد ُجعلْت، وليس ذلك باألكثِر ، ".وأشاَر إلى ذلك سيبويه فقال : (45)وأن ال ينتقض النفي بإالّ 
بمنزلِة ليس . وأْن جعلتها بمنزلة ليس كاَن حالها كحاِل ال ، في أّنها في موضع ابتداِء ، وأّنها ال 

 .   (46)"تعمل في معرفة
 : ]مجزوء الكامل[      (47)ق . هـ(45)ت فمن ذلك قول سعد بن مالك

 ال َبراحُ فأنا ابُن َقْيٍس    َمْن َصدَّ عن نيراِنها       
واالستشهاد في قوله )ال براُح( إذ أعمل فيه )ال( عمل ليس؛ فرفع بها االسم، وحذف خبرها، 

 . وتقدير الكالم: ال براُح لي
 

ال بمنزلِة ليس الجتماعهما في المعنى ، وال تعمل وقد تجعُل "إذ قاَل،  وهذا ما سار عليه المبردُ 
 .(48)"ااّل في النكرة

جعل " :هـ( 442وتحدَث الشراُح قبل وبعد المعري في هذا الموضع ، فقال ابن جني )ت 
َح الواحدي )ت(44)"بمنزلِة )ليس( فلذلك رفع بها أقل (ال) هـ( في شرِحِه للديوان الرفَع 368. ورجَّ

ووردت بالنصب عند العكبري  (.34)"ومن رفع أقّل جعل ال بمنزلة ليس"في هذا الموضع فقاَل : 
("هـ( وأجاز الرفع إذ قال : 616)ت  . (31)"بمنزلِة ليس بالرفع جعَل )ال( من روى )أقلَّ

ومن خالل قراءة السياق العام للقصيدة ومالحظة غرض القصيدة وهو مدح محمد بن عبيدهللا 
العلوي نرى المعنى الداللي أللفاظ البيت الشعري يشير إلى أّن أخذ الشيء القليل واالستمتاع به 

ال رجٌل ال يعني القليل بمعناه اللغوي ، وبذلك أراد نفي غير العام ، أي نفي الجزء فأنَّ قولك : )
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. وأفادت )ال( في هذا الموضع معنى ليس  (32)في الداِر وال امرأةا( دليل على نفي الفرد أو الجزء
اي النفي، وبذلك يكون الرفع هو الوجه الذي أراده ابو العالء في تأدية معنى المتنبي ؛ ألنَّ )فال 

(، أي فال شيء أقُل وبذلك نفى الجزء القليل وهو األقرب للمعنى   . أقلُّ
ولم يبتعد أبو العالء المعري كثيراا عن رأي ابن جني في هذه المسألة فقد وافقه في الرأي واعتمد 

   عليه.
ومما يقوي ذلك أنَّ المتنبي يلجأ الى اعمال )ال( عمل ) ليس ( في كلِّ ما دلَّ على نفي القليل أو 

 : ] من الطويل [  (34)الواحد أو النادر كقوله
 َباِقَيا َواَل اْلَمالُ َمْكُسوباا  َفاَل اْلَحْمدُ ... ُد َلْم ُيْرَزْق َخاَلصاا ِمَن اأَلَذى ِإذا اْلُجو        
 والشاهد فيه رفع الحمُد والماُل على انهما اسم ليس ، فأعمل )ال( النافية عمل )ليس( . 

معناه : هـ( ، وقال في 444ومن العلماء من تكلم على البيت السابق ، فقد علق ابن وكيع )ت
)معنى هذا البيت غير غريب ، ولكن ابا الطيب ال يحقر شيئاا بل يأخذ الشعر الرفيع 

. وأورد هذا البيت صاحب كتاب المنازل والديار مستشهداا به على ذكر الديار (33)والوضيع(
 . (35)والمرور بها

نافية للجنس هـ( في الخزانة هذا البيت واستشهد به على أّن )ال( ال1444وذكَر البغدادي )ت
( ويجوز رفع )أقّل( على أْن تكون عاملة عمل )ليس( . وكلُّ ذلك يقوي رواية (36)عاملة عمل )إنَّ

 الرفع على النصب .
 

  [الهوتيًة  ]و  [الهوتيٌة  ]المسألة الثانية : 
 هـ( : ] من الكامل [ 453قال أبو الطيب المتنبي )ت

 ... فتكاُد تعلُم عْلَم ما لْن ُيعلما  الهوتَّيهً ُنوٌر تظاهَر فيَك                    
 . ()فقد وردت لفظة ) الهوتية ( بالنصب والرفع في نسخ الديوان

هـ( في لفظة )الهوتية ( أكثر من احتمال إعرابي ، 334جعل أبو العالء المعري )ت
دقائق المسألة  فرأى فيها النصب على المصدرية ، والرفع على الفاعلية للفعل )تظاهر( . ولبيان

 سنقف على حدود المفعول المطلق وداللته وعلى حّد الفاعل وما يتعلق به من أحكام . 
 



 

 

00 
 

 هبلول علوان انفع. د.م.أ  

 صاحل عيل صفاء

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 الطيب أ يب ديوان رشح يف االإعرابية الاحامتالت

 أ محد( معجز) املعري العالء ل يب املتنيب

 الفاعل 
هو الذي "ذكر ابُن السراج األسماء المرتفعة ، وجعلها خمسة ، وذكر منها الفاعل فقال: 

نبنيه على الفعل الذي بني للفاعل، ويجعل الفعل حديثاا عنه مقدماا لما قبله كان فاعالا في الحقيقة 
  (. 37)"أو لم يكن . كقولك : جاَء زيُد 

والفاعل في ُعْرِف النحاة هو: االسم المسند إليه فعٌل، على طريقة َفَعل، أو شبهُه،   
وُقْل  ﴿. ومـن التام أصلي الصيغة قوله تعالى :(38)ول بهوحكمه الرفع، تام أصلي الصيغة أو مؤ 

َأَوَلْم  ﴿، والمؤول كما في قول هللا عّز وجل: (34)﴾جاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلباِطُل ِإنَّ اْلباِطَل كاَن َزُهوقاا 
اليمكن حدوث فعل دون . إذاا البـّد لكّل فعل مـن فاعٍل ؛ألّنه (54) ﴾َيْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا عليَك الِكتابَ 

فاعل، فإن لم يكن مظهراا بعده فهو مضمٌر المحالة، وكان إعرابه الرفع للفرق بينه وبين المفعول؛ 
ألنَّ الفعل ال يكون له إاّل فاعٌل واحٌد ويكون له مفعوالت كثيرة، وأنَّ الفاعل أقوى من المفعول 

المفعول لفظاا ومعنى ؛ ألنَّ الفعل والضمة أقوى الحركات فجعل له ما يناسبُه، والفاعل قبل 
  (.51)يصدر منه قبل وصوله الى المفعول فجعل له أول الحركات

ويرتفع الفاعل بإسناد الفعل إليه ، ال ألّنُه أحدث فعالا على الحقيقة ، والذي يدلُّ على ذلك أّنُه   
رو(، فترفعه كما لو يرتفع في النفي كما يرتفع في اإليجاب، تقول : )ما قام زيٌد ولم يذهْب عم

 .(52)أوجبته نحو: )قام زيٌد وذهب عمرو(
 

 المفعول المطلق 
اعلم أنَّ الفعل الذي ال يتعدى "وهو ما يسميه سيبويه الحدث والحدثان فقال في ذلك: 

، وذلك (54)"الفاعل ، يتعدى الى اسم الحدثان الذي ُأخذ منه ؛ ألّنه إّنما يذكر ليدل على الحدث
 قعدَة سوٍء ، وقعَد قعدتين (. في قولك : )قعدَ 

، واختلف البصريون والكوفيون في أصل االشتقاق ،فقالوا : (53)والمصدر اسم كسائر األسماء 
هـ( 548. وقال الزمخشري )ت(55)األفعال مشتقة من المصادر وفرع عليها، وهذا رأي البصريين

. وذكر ابن جني (56)"وسمي المصدر بذلك ؛ ألنَّ الفعل يصدر عنه "في أصل تسمية المصدر: 
هـ( المصدر فقال : كل اسم دل على حدث وزمان مجهول ، وهو وفعله من لفظ واحد ، 442)ت

 .(57)والفعل مشتق من المصدر ، وهو منصوب
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، ويأتي المفعول المطلق لمجرد التوكيد (58) ژڇ  ڇ       چ  چ  ڇ    ڇ  ژومنه قوله تعالى 

، أو لبيان عدد مرات الفعل نحـو : )أركُع ركعتين ( (54) ژڇ  ڇ    ڇ    ڍ    ژومنه قوله تعالى: 
. وعلى هذا اتفق اغلب النحاة في حد (64)، أو يأتي لبيان نـوع الفعل ، نحـو: )أركُع ركوعاا حسناا (

ومن سار على  (61)وأحكاماا خاصة به من النحاة القدامىالمفعول المطلق ، ووضعوا قواعد 
 . (62)خطاهم من الُمحَدثين

الهوتية نصب على المصدر ، كما يقال :  "قال ابو العالء المعري في هذه اللفظة : 
، وبذلك يكون أجراها على (64)"ويكون رفعاا ؛ ألّنه فاعل تظاهر   الهّية ، وروى ) الهوتيُة (

النصب فقد جعل الهوتية مفعوالا مطلقاا فحملها على المعنى ، المتعلق بالفعل  النصب والرفع فأّما
، وتدلُّ على  (63))تظاهَر( ؛ ألنَّ )ظهَر( تدلُّ على الوضوح والبيان ومنه أظهر الشيء : بيَّنه

، وما ذهب إليه المعري يدلل على أنَّ هناك عالقة بين الهوتية وبين أصل لفظة (65)البروز والقوة
  هر(. و)الهوتية(هي لفظة متعلقة بلفظ الجاللة ) هللا ( الذي كشف العلماء عن أصله. )تظا

إنَّما اصله )إله( ثم "هـ( في أصل لفظ الجاللة )هللا( : 447قاَل أبو القاسم الزجاجي )ت
دخلت عليه األلف والالم للتعريف وحذفت الهمزة ، وقال سيبويه أصله )اله(، ثم دخلت عليه 

هـ( في أصل )اله( وهي منقلبة عن )لوه( : 358. وقال ابن سيده )ت(66)"م للتعريف األلف والال
الَه السراب َلْوهاا وَلَوهاناا وَتَلوَّه: اْضِطَراب وبرق، َوااِلْسم اللُُّؤوَهُة، َوحكى َعن َبعضهم: الَه هللا "

في جعل )اله( بمعنى هـ( وابن سيده 515. واتفق ابن القّطاع )ت(67)"اْلخلق َيُلوهُهْم : خلقهْم 
. وبذلك تظهر العالقة بين النور والبرق ، وبين البروز والقوة (68)البرق او النور الذي يسطع

 والوضوح بعد الخفاء  .  
هـ( اشتقاق لفظ ) الهوت ( إذا صحَّ أنَّه من كالم العرب في اّن 444وحدََّد الجوهري )ت 

ت وليس بمقلوب كما كان الطاغوت اصله من )اله( ووزنه )فعلوت( مثل: رغبوت ورحمو 
هـ( مع 444هـ( وكالم الجوهري )ت442. وبذلك ظهر تباين بين كالم ابن جني )ت(64)مقلوباا 

فقال  –والقول البن جني  –انهما متعاصران ، في التعريف بلفظة ) الهوتية ( وأصل اشتقاقهما 
ب ، على أّن العامة أولعت : )الهوتية( كقولك: ألهية ، ولست أعرف هذه اللفظة في كالم العر 

بها ، ولو كان الهوت من كالم العرب لكان اشتقاقه من )اله( الذي ُأدخل عليه األلف والالم 
وصار علماا هلل تبارك وتعالى ، وذلك في أحد قولي الّنحوييَن . ويكون بوزن الطاغوت ، اال اّن 
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ون على هذا ) فعلوتاا ( بمنزلة الطاغوت مقلوب ، والالهوت لو كان عربياا لكان غير مقلوب فيك
 . (74)الرغبوت والرهبوت

أي هذا النور الذي تفردت  تظاهر،فاعل  )الهوتية(والرفع من قول أبي العالء المعري فقد جعل  
 به نوٌر سماوي أو ألهي .
هـ( دهشته من مبالغة المتنبي 444، فقد أظهر ابن وكيع )ت )الهوتية(أّمـا قول بقية الشّراح في 

 . (71)هـ( في وصف ممدوحه ، وعدَّ هذا مدح متجاوز، فيه قلة ورع وترك للتحفظ453)ت
هـ( على رواية ابن جني للفظة )الهوتية ( في نصبها على 355ولم يعترض ابن فورَّجة )ت 

      (.72)المصدرية أو الحالية ، وعدَّ الروايتيِن جيدتينِ 
هـ( فقد اعترض على أْن 368هـ( لم يلق قبوالا عند الواحدي )ت442وما ذهب إليه ابُن جني )ت

تكون )الهوتية( حاالا من الضمير الذي في تظاهر ، وعدها خطأ فــي الرواية واللفظ ؛ ألن اللفظ 
ة تبعية النعت هـ( : في عدم إجاز 174. معتمداا قول الخليل )ت(74)اذا كان مذكراا ال تؤنث صفته

هـ( : ] من 44)ت (75). ومستشهداا بقول العجاج(73)للمنعوت ، إذا لم يطابقه في التذكير والتأنيث
 الرجز [ 

  (76)َكأنَّ َنْسَج الَعْنَكبوِت الُمْرَملِ                                
 وال يصح ذلك ااّل إذا ُحِمَل على المعنى كما تذكر العرب ذلك .

هـ( بجديد فنقال كالم ابن جني 616، وال العكبري )ت (77)هـ(335سهل الزوزني )ت ولم يأِت أبو
 (. 78)اعتراض الواحدي عليه -أي العكبري  -في هذه المسألة ، وذكر 

لم يذهب بعيداا فبقى يدور في َفَلك ابن جني في توضيح هذه  هـ(1464وكذلك البرقوقي )ت
 (. 74)المسألة

الناظر للوهلة األولى الى شعر أبي الطيب المتنبي نظرة عابرة ،  وبعد هذا الذي عرضناه ، فأنَّ 
اليستطيع أدراك غاية المتكلم وال يصل إلى معانيه الدقيقة . ففي شعر المتنبي جانب باطني ، 
يخفي كثيراا من المعاني ، التي تتخذ أشكاالا مختلفةا ، منها : الغلو في الفخر ، ومنها تجاوز 

الالمعقول وغيرها . فهذه المعاني المركبة والمعقدة تحمل في طياتها  المدح حد المعقول إلى
 . (84)أغراضاا بعيدةا كان المتنبي يرمي إليها
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وعوداا على البيت الشعري الذي نحن بصدد فك رموزه ، ومحاولة كشف المقاصد من ورائِه ، فإنَّ 
    اعل تظاهر . أّمـا حملإحتمال الرفع ظاهر ويمكن الوصول إليه بسهولة في جعل )الهوتية( ف

) الهوتية ( على أّنها مصدر ، ومحاولة إدراك البحث عن الحقيقة ، والغرض الحقيقي الذي 
. فربط بين النور األلهي الذي (81)يقصده المتنبي ، فهو الغلو في المدح حد اإلغراق في الكفر

هللا تعالى [ وبذلك وصل إلى أظهرُه في الممدوح ، وبين إعطائه صفة علم الغيب ] التي انفرد بها 
حدود الالمعقول . ولكن أبا الطيب يخفي في نفسه شيئاا ، يحاول من خالل هذه الصورة المعقدة 
الوصول إليه وانتزاعه من الممدوح، يظهر ذلك من المناسبة التي قيلت فيها القصيدة . وهذا 

 بعيدة المنال.  يكشف لنا الوجه األرجح وهو النصب على المصدرية ؛ ألّن المعاني
 

 [سافراِت  ]و  [سافراتٌ ]المسألة الثالثة : 
 : ] من الوافر [ (82)قاَل أبو الطيب المتنبي

  (84)فــي ِحــَدادِ  َساِفرَاتٌ كَأنَّ َبَناِت َنْعٍش فــي ُدَجاهـَـا ... َخَراِئُد              
 أنَّها صفة لخرائد .ضبط عبد الوهاب عزام ) سافرات ( في رواية الديوان بالرفع على 

ورأى أبو العالء المعري في ) سافرات ( احتمالين : بين الرفع على أنَّها صفة لــ )خرائد( ، 
 والنصب على انها حال . 

 
 الحال : 

 .(83)"الوصُف الفضلُة المنتصب للداللة على هيأة " 
ــــــأة الفاعــــــل أو المفعــــــول ــــــين هي ــــــذلك اســــــٌم ، نكــــــرٌة ، فضــــــلٌة ، منصــــــوٌب ، يب ــــــه وقــــــت  وهــــــو ب ب

. (85)حــــدوث الفعــــل لفظــــاا نحــــو: )ضــــربُت زيــــداا واقفــــاا( ، أو معنــــى نحــــو: )زيــــد فــــي الــــداِر قائمــــاا(
ــــــُد ضــــــاحكاا( فضــــــاحٌك  ــــــت ، نحــــــو: )جــــــاَء زي ــــــر ثاب ــــــتقالا غي ــــــُب فــــــي الحــــــال أْن يكــــــون من والغال

، وهـــــــذا قـــــــول (86)وصـــــــٌف منتقـــــــٌل ، وأْن تكـــــــون مشـــــــتقة ال جامـــــــدة وذلـــــــك ايضـــــــاا غالـــــــب ال الزم
ـــــــم يخـــــــرج المبـــــــرد )ت(87)هــــــــ(841ســـــــيبويه )ت هـــــــو "هــــــــ( عـــــــن هـــــــذا القـــــــول ، فقـــــــال: 285. ول

، وتـــــابعهم فـــــي ذلـــــك بقيـــــة النحـــــاة كمـــــا أشـــــار (88)"اإلخبـــــار عـــــن الحـــــال التـــــي وقـــــع فيهـــــا الفعـــــل 
 . (84)إلى ذلك ابن جني
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يجوز فيها الرفع صفة لخرائد ، ويجوز نصبها "أّمــا أبو العالء المعري فقد قاَل في ) سافرات ( : 
، وتابعه الواحدي (41)هـ(442. وهو قوٌل قاَل به ابن جني )ت( 44)"على الحال فتكون مكسورة 

. وعليه قول العكبري (42)هـ( ، إذ قال : السافرات اللواتي كشفن عن وجوههن368)ت
 . (44)هـ(616)ت
هـ( كشف خفايا هذا البيت والوقوف على أوجه التشابه بين بنات 334وحاول المعري )ت 

نعش وبين الخرائد السافرات ، في أّن وجـــة الشبه بينهما ذلك الوجه المشرق الذي يتألأل نوره 
وسط العتمة ، وشبه سواد الليل بسواد الثياب . فاحتمال الرفع في جعل السافرات وصفاا لخرائد ، 

ما يؤيده مذهب كثير من الشراح ؛ ألنَّ عالقة الصفة بالموصوف أقوى من عالقة الحال  هو
. ويستحسن الحال (43)"فإذا استوى معنى الصفة والحال كان النعت أولى من الحال "بمعمولِه ، 

من المعرفة ، ويستقبح من النكرة . أّمــا إذا كان المنعوت نكرةا فاألصل فيه أْن ينعت ؛ ألنَّ 
غرض من النعت تخصيص المنعوت ، فلما كانت النكرات مجهولة احتاجت إلى ال

 . (45)التخصيص
هـ( هذا البيت من سرقات المتنبي لفظاا ومعنى إذ أورد بيتاا البن 344وعدَّ أبو سعد العميدي )ت

 : (46)هـ(  فــي لفظ بيت المتنبي ومعناه ، فقال246المعتز )ت
 (47)قدٌم تبدَّْت في ثياِب ِحدادِ   ا وأرى الُثريَّا في السماِء كأنَّه

 
  [الخياَل  ]و  [الخياُل  ]المسألة الرابعة : 

 قال أبو الطيب المتنبي : ]من الطويل[
 الزاِئِري َبْعَد َهجَعٍة . . . وَقْولته لي : َبْعَدنا الُغْمَض َتْطَعُم  الخيالُ بَنْفسي       

 على انَّها مبتدأ مرفوع . (48)نسخ الديوانفقد وردت لفظة ] الخياُل [ بالرفع في جميع 
يذكر أبو العالء المعري في هذه المسألة احتمالين : الرفع على االبتداء والنصب على  

 اضمار فعل . ونعرض هنا للمبتدأ وأحكامه وشروطه ، وللمفعول به وما يتصل به من أحكام . 
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 المبتدأ   
ويكّون مع الخبر جملة تامة ، وهو مرفوع باالبتداء، كما هو االسم المرفوع الذي نبدأ به الكالم 

. واختلف النحاة في الرافع (44)"المبتدأ كلُّ اسٍم ابتدئ به ليبنى عليه كالم "قال ذلك سيبويه :
للمبتدأ وذهبوا في ذلك مذاهب ، فمنهم من يرى أنَّه ارتفع لتعّريه من العوامل اللفظية ، وهذا 

هـ( في هذا 411هـ( والسيوطي )ت548وقد وافقهم الزمخشري )ت ، (144)مذهب سيبويه والمبرد
. واتفق الفاكهي (142). ومنهم من ذهب إلى أّنه ارتفع بالخبر، وهذا هو مذهب الكوفيين(141)الرأي
هو االسم المجرد عن عامل لفظي ، لفظاا "هـ( مع بقية النحاة فوضع حداا للمبتدأ فقال: 472)ت

، وتابع المحدثون القدماء في تعريف (144)"افعاا لما انفصل واغنىوحكماا ، مخبراا عنه أو وصفا ر 
هـ( بلورة أفكار القدماء وا عادة صياغتها 1448المبتدأ والوقوف على حده ، وأعاد عباس حسن )ت

اسم مرفوع في أول الجملة مجرد من "بلغة أسهل للمتلقي وأقرب إلى فهمه ، فعّرف المبتدأ وقال: 
محكوم عليه بأمر ، وقد يكون وصفاا مستغنياا بمرفوعه في اإلفادة واتمام  العوامل اللفظية األصلية

 . (143)"المعنى 
 

 المفعول به 
 "  هو الفضلة المنتصبة التي يقع عليها فعل الفاعل ، وما يعمل عمل الفعل . فقال فيه سيبويه: 

... وانتصب  هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول ، وذلك قولك ) ضرَب عبدهللا زيداا(
هو ". وذكر صاحب المفّصل أّن المفعول به: (145)"؛ألّنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل   )زيداا(

 . ويكاد يجمع أغلب النحويين في تحديد مفهوم المفعول به(146)"الذي وقع عليه فعل الفاعل 
 .  (147)ويتفقون عليه

أنَّ "وذكر ابن الوّراق سبب نصب المفعول به وجعله في أربعة أوجه ، فقال في وجٍه منها : 
الفاعَل اقوى من المفعول ؛ ألّنه ُيحدث الفعل ، فوجب أْن ُيعطى أقوى الحركات وهو الضم 

هـ( لم يخرج 472. والفاكهي )ت(148)"والمفعول لّمـا كان أنقص أُعطي أضعف الحركات وهو الفتح
  (.144)عن دائرة من سبقوه في رسم مالمح حد المفعول به

هـ( ففي شرحه لهذا البيت من الديوان فأنه يرى غير ذلك ، فجعل 334أّمـا أبو العالء المعري )ت
احتمالين لهذه اللفظة، فأجاز الرفع ) الخياُل ( على االبتداء ، والنصب )الخياَل( على المفعولية 
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وز في الخيال الرفع على االبتداء، أي : الخياُل مفدى بنفسي . والنصب على يج"، فقال: 
. وبذلك انفرد أبو العالء برؤية أوسع وأشمل في (114)"اضمار فعل النسبة ،أي أفدي الخياَل 

تفسير هذا البيت ، فرأى فيه النصب زيادة على الرفع، على إضمار فعل وجعل الخيال مفعوالا به 
؛ ألّن لفظة )الخيال( وردت في الشروح (111)لم يقل به أيُّ من شّراح الديوان، وهذا االحتمال 

جميعها مرفوعة على أنها مبتدأ مؤخر ، وشبه الجملة )بنفسي ( خبر مقدم . وألنَّ غالب الشّراح 
أوردها بالرفع ، لما في داللة الرفع من قوة . وذلك ألّن الجملة االسمية تدل على الثبات خالفاا 

، لذلك ترجيح (112)النصب التي تجعل من الجملة الفعلية دالة على التغّير وعدم الثبوتلداللة 
 الرفع على النصب أولى .

هـ( بهذا البيت ؛ ألّنه جعل عدداا من الصفات محصورة 354واستشهد أبو اسحاق القيرواني )ت
 .  (114)بالرجال ولو مدح النساء بها لكان نقصاا عليهنّ 

 
   [وقتًا  ]و  [وقٌت  ] المسألة الخامسة :

 هـ( : ] من الطويل [ 453قال أبو الطيب المتنبي )ت
 عن الجوِد شاِغُل  َوقتاً ُتَدبُِّر شرَق األرِض َوالغرَب كفُُّه    وليَس لها             

بالنصب ، على أنَّها مفعول فيه )ظرف زمان (  (113)وردت لفظة ) وقتاا ( في جميع نسخ الديوان
 ا شيء يشغلها وقتاا عن الجوِد . ، أي : ليس له

ويرى أبو العالء المعري في ) وقتاا ( أكثر من احتمال ، فيتوجه فيها النصب على   
المفعولية )ظرف زمان (، و الرفع على أّنها اسم ليس . وإلحاطة المسألة بكل جوانبها سنقف 

 على حدود المفعول فيه ، ونناقش عدداا من أحكام اسم ليس .
 

 فيه ) ظرفا الزمان والمكان ( المفعول
، فما حسن  (115)هو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل ويتعين بالحرف ) في ( 

ألّن األفعال تقع فيها وتحلها وال تؤثر فيها فهي كاالناء "منه فهو ظرف ، وسميت ظروفاا ؛ 
، ومنه يقال : ظرف الزيت ، وظرف الماء. قال ابن (117)، والظرف : هو وعاء لكل شيء(116)"

الظرف ما ضّمن معنى )في( باطراد ، من اسم وقت أو اسم مكان ، أو اسم "هـ( : 761هشام )ت



 

 

23 
 

 هبلول علوان انفع. د.م.أ  

 صاحل عيل صفاء

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 الطيب أ يب ديوان رشح يف االإعرابية الاحامتالت

 أ محد( معجز) املعري العالء ل يب املتنيب

، كقولك : )امكث هنا أزمناا( . وعرفها الشريف (118)"عرضت داللته على احداهما أو جاٍر مجراه 
 .  (114)"مذكور لفظاا او تقديراا  ما فعل فيه فعل "هـ( بأنها : 816الجرجاني )ت

وناصب المفعول فيه ما يقع فيه وهو المصدر ، نحو : )عجبُت من ضربك زيداا ، يوم الجمعة ، 
عند االمير ( ، أو الفعل نحو : )ضربُت زيداا يوم الجمعة عند االمير ( ، أو الوصف نحو : )أنا 

 . (124)ضارُب زيداا اليوم عندك (
، وأسماء الزمان كلها صالحة للظرفية ،  (121)تقسم على : مبهم ومختص وأسماء الزمان والمكان

 أّما أسماء المكان فالصالح منها للظرفية نوعان : 
األول : االسم المبهم ويشمل اسماء الجهات الست مثل : فوق وتحت وأمام ووراء وغيرها ، 

 انب وناحية .وشبهها في في الشياع ، مما يفتقره إلى غيره في بيان صورة مسماه كـج
 . (122)الثاني : ما اشتق من اسم الحدث كمذهب ومرمى

 
 اسم ليس 

هـ( وجوه الرفع وعدها واحداا وعشرين وجهاا ، وذكر 174أجمل الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت
على  –اي كان واخواتها  –هـ( دخولها 442. واشترط ابن جني )ت(124)منها اسم كان واخواتها
فيه ، فترفع المبتدأ ويصير اسمها ، وتنصب الخبر ويصير خبرها واسمها  المبتدأ والخبر ، وتعمل

 اا ( ، و )ليس الرجُل حاضراا (. كقولنا : )كان زيٌد قائم (123)مشبه بالفاعل وخبرها مشبه بالمفعول
ولكاَن أخوات تعمل عملها في حال دخولها على المبتدأ والخبر ، ومنها ) ليس ( ، ومعناها النفي 

وذهب الجمهور إلى أّنها افعال لتصرفها  "هـ( في أصلها : 616و البقاء العكبري )ت، وقال أب
 .  (125)"واتصال الضمائر وتاء التأنيث بها وداللتها على معنى في نفسها وهو الزمان 

وقتاا نصب على الظرف ، وروى وقٌت فيكون اسم ليس  "قاَل أبو العالء المعري في )وقتاا( : 
: إّن كفه تدّبر شرق األرض وغربها وال يشغلها عن الجود شاغل )وقتاا( ، وشاغل صفته . يقول 

يعني أّن مع شغله بتدبر األرض ، ال يشتغل عن الجود ساعة واحدة ، وعلى الرفع : انه يملك 
 . (126)"األرض وليس وقٌت يشغله عن الجود
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هـ( الذي 442جني )ت وبهذا يكون المعري قد نظر إلى البيت الشعري نظرةا عميقةا فزاد على ابن
نصب )وقتاا( ؛ ألنه ظرف لـ )شاغل( كأنَّه قال : "اكتفى بنصب )وقتاا ( على الظرفية ، فقال : 

 . (127)"وليس لها شاغل عن الجود وقتاا فما فوقه
هـ( وابن جني في رؤيتهما لهذه المسألة ويؤكد احتمالية النصب من 331واتفق ابن االفليلي )ت
 . (128)البيت خالل شرحه لمعاني هذا

هـ( في تأدية 453هـ( يرى في الرفع الغاية التي كان يرمي إليها المتنبي )ت355وابن فوّرجه )ت 
، أي أّنه (124)"والذي رويناه )وقت( بالرفع ، ووقت اسم ليس و)شاغل( صفة له "المعنى ، فقال : 

ا عن المجد ، يريد لهذه الكف الشرق والغرب وما تحويان من العظمة ، وليس لها وقت يشغله
 . (144)"وليس يمنع ما رواه ابو الفتح "ولكنه ال يعترض على ما رواه أبو الفتح وال يمنعه إذ قال : 

هـ( نقداا شنيعاا على ابن فوّرجه ، ووصفة بالجهل والضعف ، وحكم على 368ووجه الواحدي )ت
. (141)على الظرفيةقوله بالباطل ، في رفعه للفظة )وقت( ، وانتصر البن جني في نصب )وقتاا( 

. (142)هـ( فنصب ) وقتاا ( على أنها ظرف لشاغل542وعلى هذا جاء قول الخطيب التبريزي )ت
هـ( ، وَقِبل االحتمالين 334هـ( أبا العالء المعري )ت616في حين ساير أبو البقاء العكبري )ت

ايَّ  الرفع والنصب ، وذكر أقوال ابن فوّرجه والواحدي ، ولم يعلق عليهما ولم يرّجح
هـ( إذ قال 1464. ومن المحدثين تعرض عبد الرحمن البرقوقي لهذا البيت )ت (144)االحتمالين

النصب  فأّن األخذ برواية وعليه. (143)"ظرف ، و )لها( خبر ليس ، وشاغل اسمها "في )وقتاا( : 
 .  على احتمال الظرفية هو األولى لكثرة القائلين به من الشّراح
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 الخاتمة والنتائج
 من النتائج لعل أبرزها :  إلى عددٍ  توصلتبعد هذه الرحلة في دراسة االحتماالت االعرابية 

 اآلراء التي لم يسبقه إليها أحد . ء بعدد منالعال ـ تفرَّد أبو1
 العلل لدعم اآلراء التي كان يحتملها . ـ إعتماده على عدد من2
 ليها .ـ التوجيهات التي نّبه الشارح ع4
 ـ طريقته في معالجة النصوص معتمداا على الشّراح وعلى النحويين . 3
 عتماده على النحو البصري في الغالب .ـ إ 5
عتمد على مصادر النحو العربي كالكتاب والمقتضب وغيرها ، وأقوال غيره من العلماء ـ إ 6

 .  اكالخليل بن احمد الفراهيدي ، ومكي بن أبي طالب ... وغيرهم
 

 رثبت المصاد
 القرآن الكريم  
 ، تح  هـ(،344حمد العميدي )تمحمد بن أ االبانة عن سرقات المتنبي لفظاا ومعنى :

 . 1461ابراهيم الدسوقي البساطي ، دار المعارف ، القاهرة ، 
 رقم ، الناشر دار األ ، هـ(577، كمال الدين األنباري )ت  سرار العربية ، أبو البركاتأ

 . 1444،  1بيروت ، ط 
 تح  هـ(416صول في النحو ، أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج )ت األ ، 

 عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
  ، دار العلم للماليين ،  هـ(1446خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي )تاالعالم ،

 م .2442،  15ط  بيروت ،
 هـ( ، المكتبة 636الدين أبو الحسن القفطي )تجمال النحاة ،  إنباه الرواة على أنباه

 م .2444،  1العصرية ، بيروت ، ط
 هـ( ، تح 666، علي بن عدالن الربعي )ت بيات المشكلة لالعراباالنتخاب لكشف األ :

 م .1485،  2حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
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 هـ( ، تح 577نباري )ت، كمال الدين أبو البركات اال االنصاف في مسائل الخالف :
  م .2412،  1حياء التراث العربي ، بيروت ، طحمد محي الدين عبد الحميد ، دار إم

  هـ( 761،عبدهللا بن يوسف جمال الدين بن هشام )تأوضح المسالك إلى الفية ابن مالك
 يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر للطباعة والنشر . : ، تح 

  مازن المبارك ، دار : هـ( ، تح 447أبو القاسم الزجاجي ) ت، االيضاح في علل النحو
 . 1446،  6النفائس ، ط 

  هـ( 1245بن عبدالرزاق الزبيدي )تمن جواهر القاموس ، محمد بن محمد تاج العروس 
،  1ط، ، الكويت مجموعة من المحققين ، الناشر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : تح 

 م . 2441
  ، هـ( ، دار ومكتبة الحياة ، بيروت ، 1442جرجي زيدان )تتاريخ آداب اللغة العربية

 م . 1484
  ، 2444،  1عبدة الراجحي ، دار الصحابة للتراث ، طنطا ، طالتطبيق النحوي . 
  ، هـ( ، دار احياء التراث ، بيروت 816علي بن محمد الشريف الجرجاني )تالتعريفات

 م .2444،  1، ط
  ، 5، ط فخر الدين قباوة: هـ( ، تح 174دي )تالخليل بن احمد الفراهيالجمل في النحو 

 م . 1445، 
 فاضل السامرائي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد قسامها ، الجملة العربية تأليفها وأ

 ،1448  . 
  ، كي ، رمزي منير بعلب: هـ( ، تح 421أبو بكر محمد بن دريد االزدي )تجمهرة اللغة

 م . 1487،  1دار العلم للماليين ، بيروت ، ط
  ، هـ( ، تح 734بو محمد بدرالدين المرادي )تأالجنى الداني في الحروف والمعاني :

 م .1442،  1فخر الدين قباوه ومحمد نديم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
 محمد بن علي الصبان  لفية ابن مالكعلى أ حاشية الصبان على شرح االشموني ،

  م . 2442،  1محمود بن الجميل ، مكتبة الصفا ، القاهرة ، ط: هـ( ، تح 1246)ت
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  هـ( ، تح 1444ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي )تخزانة االدب
 .  1447،  3عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط: 

  دار محمد علي النجار ، : هـ ( ، تح 442عثمان ابن جني ) ، أبو الفتحالخصائص
 . 2، بيروت ، طالهدى للطباعة والنشر 

  ، لفاظه ووقف على هـ( ، فسر أ246ابو العباس عبدهللا بن المعتز )تديوان ابن المعتز
 .  1ي الدين الخياط ، بيروت ، ط يطبعه مح

  طلس ، الحفيظ السطلي ، مكتبة أ عبد تح : ،هـ( 44برواية االصمعي )تديوان العجاج
  م . 1464دمشق ، 

 1458ودار بيروت ، تحقيق دار النشر ، بيروت ، ، طبعة دار صادر  ديوان المتنبي . 
  عبدالوهاب عزام ، دار : هـ( ، تح 453حمد بن الحسين المتنبي )ت، أديوان المتنبي

 . 1الزهراء لالعالم العربي ، بيروت ، ط
  هـ( ، تح 354، ابراهيم بن علي أبو اسحق القيرواني )ت االلبابزهر اآلداب وثمر :

 . 3زكي المبارك ، دار الجيل ، بيروت ، ط
  هـ( ، تح محمد فؤاد 274، أبو عبدهللا محمد بن يزيد القزويني )تسنن ابن ماجة

 عبدالباقي ، دار الفكر ، بيروت .
  عبد القادر عطا ، دار الكتب محمد : هـ( ، تح 358، أبو بكر البيهقي )تالسنن الكبرى

 م .2444،  4العلمية ، بيروت ،ط
 هـ( 764، بهاء الدين عبدهللا بن عقيل الهمداني )ت لفية ابن مالكشرح ابن عقيل على أ

 م . 2414،  1ي الدين عبدالحميد ، دار ابن كثير ، بيروت ، طيمحمد مح: ، تح 
 هـ( ، 444رالدين االشموني )ت، علي بن محمد نو لفية ابن مالك شرح االشموني على أ

 م . 1448،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
  هـ( ، الناشر دار القلم 542، يحيى بن علي الشيباني التبريزي ) تشرح ديوان الحماسة

 ، بيروت .  
 ، صفاء خلوصي ،: تح  هـ( ،442عثمان بن جني )ت شرح ديوان المتنبي البن جني 

 م .1488،  1دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ط
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 دار  رضا رجب ، : تح هـ( ،442عثمان بن جني )ت ، شرح ديوان المتنبي البن جني
 م .2443،  1الينابيع ، دمشق ، ط

 عبد : هـ( ، تح 334، أبو العالء المعري )ت شرح ديوان المتنبي ألبي العالء المعري
 م .  1442،  2المجيد دياب ، دار المعارف ، القاهرة ، ط

 هـ( ، مراجعة وفهرسة 1464، عبد الرحمن البرقوقي )ت شرح ديوان المتنبي للبرقوقي
 م . 2445يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

 بو البقاء العكبري أ ،مسمى ) التبيان في شرح الديوان (، ال شرح ديوان المتنبي للعكبري
مكتبة ومطبعة مصطفى خرون ، ضبطه ووضع فهارسه إبراهيم االبياري وآ هـ( ،616)ت

 م .1471البابي الحلبي واوالده ، القاهرة ، ط االخيرة ، 
 هـ( ، دار ابن الجوزي ، 368حمد الواحدي )ت، علي بن أ شرح ديوان المتنبي للواحدي

 م . 2414،  1القاهرة ، ط
 مصطفى سبيتي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ن المتنبي لمصطفى سبيتي ، شرح ديوا

 م .2447،  4ط
  في معرفة كالم العرب ، شمس الدين محمد عبد المنعم الجوجري شرح شذور الذهب

جزاء الحارثي ، الناشر عمادة البحث العلمي بالجامعة نواف بن  : هـ( ، تح884)ت
 م . 2443،  1طاالسالمية ، المدينة المنورة ، 

  عدنان : هـ( ، تح 672جمال الدين محمد بن مالك )ت، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ
 م .1477،  1، بغداد ، ط العاني  طبعةمالدوري ، 

  هـ( ،تح761، ابو محمد عبدهللا بن جمال الدين بن هشام )تشرح قطر الندا وبل الصدا 
 ، الموصل .ي الدين عبدالحميد ، دار الميثاق يمحمد مح :

  إميل هـ( ، وضع هوامشه 636، رضي الدين االستربادي )تشرح كافية ابن الحاجب
 م . 2412،  1بديع يعقوب ، مؤسسة التاريخ العربي ، ط

  عبد المنعم : هـ( ، تح 672، محمد بن عبدهللا ابن مالك الطائي )نشرح الكافية الشافية
ى ، مكة التراث العربي في جامعة أم القر حياء حمد هريدي ، مركز البحث العلمي وا  ا

 . 1، ط المكرمة
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  هـ( ، تح 472حمد الفاكهي )تفي النحو ، االمام عبدهللا بن أشرح كتاب الحدود :
 م . 1444،  2رمضان احمد الدميري ، منشورات مكتبة وهبة ، القاهره ، ط

  مصطفى : هـ( ، تح 331ابراهيم بن محمد ابن االفليلي )ت ،شرح معاني شعر المتنبي
 م .1442،  1عليان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

  هـ( ، تح 444سماعيل بن حماد الجوهري )ت، إالعربية  تاج اللغة وصحاحالصحاح :
 .  1487،  3حمد عبدالغفور عطار ، دار العلم للماليين ، بيروت ، طأ
  هـ( ، تح محمود جاسم 481بن الوراق )تدهللا المعروف با، محمد بن عبعلل النحو

 م .1444،  1الدرويش ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
  براهيم ا  : مهدي المخزومي ، و تح هـ( ، 174، الخليل بن احمد الفراهيدي )تالعين

 هالل .الالسامرائي ، دار ومكتبة 
 عبد الكريم الدجيلي : هـ( ، تح 355، محمد بن حمد بن فوّرجه )تبي الفتح الفتح على أ

 م . 1473،  2، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ط 
  عبد العزيز ناصر : هـ( ، تح 335، العميد محمد بن الحسن الزوزني )تقشر الفسر

 م .2446، 1المانع ، الناشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ،الرياض ، ط 
 عبد السالم هارون ، مكتبة : هـ( ، تح 184، سيبويه عمرو بن عثمان )ت الكتاب

 م .  2443،  3الخانجي ، القاهرة ، ط
 1هـ( ، عالم الكتب ، ط 515، علي بن جعفر المعروف بأبن القطاع )تفعال كتاب األ 

 م . 1484، 
  هـ( ، 1443)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (، ابو البقاء الكفوي )تالكليات

 عدنان درويش ، ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت . : تح 
  مازن المبارك ، دار : هـ( ، تح 447، عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي )تالالمات

 م .1485،  2الفكر ، دمشق ، ط
  هـ( ، 616، أبو البقاء عبدهللا بن الحسين العكبري )تاللباب في علل البناء واالعراب

 م .1445،  1عبداالله النبهان ، دار الفكر ، دمشق ، ط: تح 
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  عمر أبو : هـ( ، تقديم واشراف 334أو لزوم ما يلزم ، ابو العالء المعري )تاللزوميات
 م .1464،  2النصر ، الشركة العربية للتوزيع والنشر ، بيروت ، ط

  ر ، هـ( ، دار صاد711أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور )ت، لسان العرب
 م .1444،  4بيروت ، ط

  فائز فارس ، دار الكتب الثقافية  : هـ( ، تح442، عثمان بن جني )تاللمع في العربية
 ، الكويت ،

 هـ( ، تح 724محمد بن حسن المعروف بأبن الصائغ )ت ،ة في شرح الملحة اللمح :
 م .2443،  1ابراهيم الصاعدي ، الناشر الجامعة االسالمية ، المدينه المنورة ، ط

  هـ( 358ابن سيده )تأبو الحسن علي بن اسماعيل المعروف ، المحكم والمحيط االعظم
 م .2444،  1عبدالحميد هنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: تح ، 

  1، احمد محمد قدور ، دار الفكر ، بيروت ، طمدخل الى فقة اللغة المقارن . 
 ة األديب( ، شهاب الدين ياقوت الحموي ريب الى معرف)إرشاد األدباء معجم األ

 م . 1444،  1سالمي ، بيروت ، ط، تح : إحسان عباس ، دار الغرب اإل هـ(626)ت
  عبدالسالم محمد : هـ( ، تح 445، احمد بن فارس القزويني )تمعجم مقاييس اللغة

 م .1474هارون ،دار الفكر ، 
  هـ( ، ضبطه وكتب 626)ت ، يوسف بن أبي بكر السكاكي الخوارزميمفتاح العلوم

 . 1487،  2هوامشه نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
  هـ( ، تح548، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري )تالمفصل في صنعة االعراب 

 م . 1444،  1علي بو ملحم ، مكتبة الهالل ، بيروت ، ط :
  محمد عبدالخالق : هـ( ، تح 285، محمد بن يزيد أبو العباس المبرد )تالمقتضب

 عالم الكتب ، بيروت ، ط  ،  م .عظيمه ، 
 هـ( ، تح 444، الحسن بن علي المعروف ابن وكيع )ت المنصف للسارق والمسروق منه

 م . 1443،  1عمر خليفه بن ادريس ، الناشر جامعة قات يونس ، بنغازي ، ط: 
 في شعر المتنبي والحكمة في شعر أبو العالء المعري ، زهدي الحكمة  موازنة بين

 م . 1482،  1صبري الخواجة ، منشورات دار االصالة ، الرياض ، ط
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  هـ( ، دار الفكر ، بيروت ، 1317فغاني )تسعيد األ، الموجز في قواعد اللغة العربية
 م .2444

 خلف : هـ( ، تح 542، أبو زكريا يحيى التبريزي )ت الموضح في شرح شعر المتنبي
 م .2442،  1دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، طرشيد نعمان ، 

 15هـ( ، دار المعارف ، القاهرة ، ط1448، عباس حسن )ت النحو الوافي . 
 ابراهيم : هـ( ، تح 577، أبو البركات االنباري )ت دباءنزهة األلباء في طبقات األ

 م . 1485،  4مكتبة المنار ، الزرقاء ، ط، السامرائي 
  هـ( ، تح411، أبو بكر جالل الدين السيوطي )تهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع 

 عبد الحميد هنداري ، المكتبة التوقيفية ، القاهرة .  :
 حمد بن محمد االربلي لدين أوأنباء أبناء الزمان ، أبو الحسن شمس ا وفيات االعيان

  حسان عباس ، الناشر دار صادر ، بيروت .: إتح هـ( ، 681)ت
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Abstract  

It is an assignment which is unsheathed from the Master's Ahesis entitled 

" The syntactic possibilities in the explaining of Al-Mutanabi's poems by 

Abu-Al-Ala'a Al-Ma'ari ( prodigious Ahmed )" I have searched the 

syntactic possibilities witch are accured in Al-Mutanabi poems D.(354 

A.H )by Abu Al-Ala'a Al-Ma'ari D.(449 A.H) called , I have taken the 

nouns that have two syntactic possibilities . as a subject and an object in 

the sentence . and study these possibilities grammatical study . 
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 الهوامش
                                                           

، ومعجم األدباء :  1/258ينظر ترجمته في : نزهة األلباء في طبقات األدباء :  .1
نباه الرواة على أنباه النحاة :  1/245 ،  1/114، ووفيات األعيان :  1/84، وا 

 . 1/157االعالم : 
 . 574 – 1/564ينظر : تاريخ آداب اللغة العربية :  .2
متنبي والحكمة في شعر أبي العالء المعري : ينظر : موازنة بين الحكمة في شعر ال .4

234 . 
 4ينظر : اللزوميات ألبي العالء المعري :  .3
 . 345 – 1/343الفسر :  .5
 . 1/62معجز احمد :  .6
 ، مادة ) عرَب ( . 3/244معجم مقاييس اللغة :  .7
 1872، الحديث بالرقم :  1/642سنن ابن ماجه :  .8
 ، )مادة عرب ( . 2/218تهذيب اللغة :  .4
 ، فصل العين المهملة ) مادة عرب ( . 1/588العرب :  لسان .14
 . 13فقة اللغة المقارن :  .11
اللغات السامية : مصطلح حديث يطلق على مجموعة من اللغات المتقاربة نسبة الى  .12

سام أحد أوالد نوح )عليه السالم (. وأول من أطلق هذا المصطلح هو العالم شلوتسرعام 
مشتركة للعبريين والعرب واالحباش الذين ظهر عندما كان يبحث عن تسمية  1781

 . 24في لغاتهم تشابه ، ينظر : مدخل الى فقة اللغة العربية : أحمد محمد قدور : 
 .64الجمل في النحو ) المنسوب الى الخليل ( :  .14
 . 3/84المقتضب :  .13
 . 1/33أالصول في النحو :  .15
 . 147ينظر : شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ :  .16
 . 41ي علل النحو : االيضاح ف .17
، من  46ص  رحاا( و)شرعاا( ، ينظر الهامشأي نوعاا ، ووردت في طبعات أخرى )ش .18

 كتاب  الخصائص .
 . 1/46الخصائص :  .14
 . 54شرح قطر الندى وبل الصدى :  .24
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  . 1/35شرح كافية إبن الحاجب : .21
 . 1/33المصدر نفسه :  .22
 . 25التعريفات :  .24
 . 46هـ( : 477الزجاجي )تااليضاح في علل النحو، أبو القاسم  .23
 . 2ديوان المتنبي )تح عزام( :  .25
  . 17/  1شرح ديوان المتنبي ألبي العالء المعري )معجز أحمد( : .26
 . 4/  2ينظر : شرح أبن عقيل :  .27
 . 81/ 4هـ( :  358ينظر : السنن الكبرى ، ابو بكر البيهقي )ت  .28
 . 253البقرة : جزء من االية  .24
 . 273/  2الكتاب :  .44
، والجنى الداني في الحروف  77االنتخاب لكشف االبيات المشكلة لالعراب :  ينظر : .41

 .  244والمعاني : 
 . 34يس : االية  .42
 . 346علل النحو :  .44
 . 287االنصاف في مسائل الخالف :  .43
 . 234/  1ينظر : شرح أبن عقيل  .45
 . 2/246الكتاب :  .46
سراة بني بكر، قتل في  سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري الوائلي ،من .47

وهو صاحب القصيدة الحائية، ونسب نفسه الى جده ، ينظر: األعالم  حرب البسوس ،
،ينظر: شرح ديوان الحماسة :  . وقال التبريزي : هو جّد طرفة بن العبد 4/87للزركلي 

1/142. 
 . 482/  3المقتضب :  .48
 . 277/  2شرح ديوان المتنبي ألبن جني )الفسر( :  .44
 . 3/  1ديوان المتنبي للواحدي : شرح  .34
 . 246/  1التبيان في شرح الديوان :  .31
 . 354/  34ينظر: تاج العروس :  .32
 . 344ينظر ديوان المتنبي)تح عزام( :  .34
 . 246المنصف للسارق والمسروق منه :  .33
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 . 412هـ( : 583اسامة بن منقذ الكناني ،ابو المظفر )ت .35
 . 6/166:  ينظر: خزانة االدب ولب لباب لسان العرب .36
37. ()  وردت لفظة ) الهوتيةا ( فــي الديوان بالنصب علـى انها حال، ينظر: الديوان )تح

،  13عزام( : أّمـا في بقية النسخ فقد ُأثبتت بالرفع) الُهوِتّيُة ( على أنها فاعل تظاهر . 
 . 16و الديوان )ط دار صادر(: 

 . 1/72االصول في النحو :  .38
)ط دار ابن كثير (. وشرح االشموني على الفية ابن  2/54ينظر شرح ابن عقيل :  .34

 . 2/64، وحاشية الصبان على شرح االشموني :  1/468مالك : 
 . 81االسراء :  .54
 .  51جزء من االية العنكبوت :  .51

 .  1/152ينظر: اللباب في علل البناء واالعراب : 
 . 74ينظر : اسرار العربية :  .52
 . 1/43الكتاب :  .54
 . 1/154، ابن السراج : االصول في النحو  .53
ذهب الكوفيون الى ان المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه ، ينظر: االنصاف في  .55

 . 1/185: 28مسائل الخالف ، المسألة 
 . 55المفصل في صنعة االعراب :  .56
 . 38ينظر : اللمع في العربية :  .57
 17نوح :  .58
 . 8المزمل :  .54
 . 2/655ينظر : شرح الكافية الشافية :  .64
، وشرح شذور الذهب  2/181ينظر : اوضح المسالك الى الفية ابن مالك :  .61

 . 2/43، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع :  2/322)للجوجري( : 
، وينظر:  256، وينظر:الموجز في قواعد العربية : 2/214ينظر: النحو الوافي :  .62

  244التطبيق النحوي : 
 . 1/51معجز احمد : .64
  2/742ينظر : الصحاح تاج اللغة وسر العربية :  .63
 4/371، ومقاييس اللغة :  1/447ينظر : جمهرة اللغة :  .65
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 . 38الالمات :  .66
 .  3/325المحكم والمحيط االعظم :  .67
 . 4/155ينظر : كتاب االفعال :  .68
 .  6/2234ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :  .64
 .  4/334ينظر : الفسر )تح رضا رجب( :  .74
 .  247ينظر : المنصف للسارق والمسروق منه :  .71
   . 441ينظر : الفتح على أبي الفتح :  .72
 . 21ينظر : شرح الواحدي :  .74
 .  2/368ينظر : االنصاف في مسائل الخالف :  .73
عبد هللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي، أبو الشعثاء، العجاج ، راجز  .75

اهلية وقال الشعر فيها. ثم أسلم، وعاش إلى أيام الوليد مجيد، من الشعراء. ولد في الج
 . 3/86بن عبد اللمك . ينظر : االعالم للزركلي : 

  .فالَة االجن كحمِّ الُجمَّلِ . وصدر البيت : ج 1/234ينظر : ديوان العجاج :  .76
. يجيز فيه الحمل على الجوار ، وان اختلف  1/347وهو من شواهد سيبويه في الكتاب : 

 جاوران .المت
 . 2/418ينظر : قشر الفسر :  .77
 .  3/41ينظر : التبيان في شرح الديوان :  .78
 .  2/444ينظر : شرح البرقوقي للديوان :  .74
 ينظر : االتجاه الباطني في شعر المتني : عزيز عارف . .84
  .  1/51ينظر : معجز احمد :  .81
 . 85 ، والديوان )ط دار صادر( : 77ينظر : ديوان المتنبي) تح عزام ( :  .82
بنات نعش : سبعة انجم ، اربعة نعش وثالث بنات ، ينظر: مفتاح العلوم ، للخوارزمي  .84

  246هـ( : 487)ت
خرائد : النساء البكر التي لم تمسس ، ينظر : المحكم والمحيط االعظم ، ابن سيدة  .83

 .   5/146هـ( : 385)ت
 . 2/234شرح ابن عقيل :  .85

   2/464، وينظر : النحو الوافي :   2/174ينظر : المصدر نفسه  : 
 2/74ينظر : اوضح المسالك الى الفية ابن مالك :  .86
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 1/33ينظر : الكتاب :  .87
 3/166المقتضب : .88
 62ينظر : اللمع في العربية : .84
 .  1/244معجز احمد :  .44
 .  4/431:  ) تح رجب (ينظر الفسر .41
 . 131ينظر : شرح الواحدي :  .42
 .  1/453: التبيان في شرح الديوان :  ينظر .44
 .  471علل النحو  :  .43
 .  484ينظر : علل النحو  :  .45
   77ينظر : االبانه عن سرقات المتنبي لفظاا ومعنى :  .46
 ، ووردت لفظة )قدٌم( في الديوان بدل )خرٌد( . 218ينظر : ديوان ابن المعتز : .47
ط دار صادر ودار بيروت( : ، والديوان ) 143ينظر: ديوان المتنبي )تح عزام( :  .48

113 . 
 .  2/126الكتاب :  .44
  . 3/126، والمقتضب :  1/287ينظر: الكتاب :  .144
. وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع :  34ينظر: المفصل في صنعة االعراب : .141

1/454  . 
 .  1/44( : 5ينظر: االنصاف في مسائل الخالف ، المسألة ) .142
   . 146شرح كتاب الحدود في النحو :  .144
 .  1/332النحو الوافي :  .143
  .  1/43الكتاب :  .145
  .  58الزمخشري :  .146
  278، وشرح شذور الذهب :  1/8ينظر: المقتضب :  .147
 .   274 – 264علل النحو :  .148
 . 244ينظر: الحدود في النحو :  .144
 . 2/33معجز احمد :  .114
،  3/84، والتبيان في شرح الديوان :  182، وشرح الواحدي :  4/518ينظر: الفسر : .111

 .  1/158، وشرح الديوان لمصطفى سبيتي :  2/466وشرح البرقوقي : 
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 هبلول علوان انفع. د.م.أ  

 صاحل عيل صفاء

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 الطيب أ يب ديوان رشح يف االإعرابية الاحامتالت

 أ محد( معجز) املعري العالء ل يب املتنيب

                                                                                                                                                                      

 . 185، 183، وينظر : الجملة العربية تأليفها واقسامها :  431ينظر : الكليات :  .112
 .1/422:ينظر زهر االداب وثمر االلباب )تح يوسف طويل(  .114
 .  477، والديوان )ط دار صادر( :  467ديوان المتنبي)تح عزام( :  .113
 . 228، وشرح قطر الندا وبل الصدا :  55: ينظر : اللمع في العربية  .115
 . 1/271اللباب في علل البناء واالعراب :  .116
 . 3/1448، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :  8/157ينظر : العين :  .117
 . 2/243الفية ابن مالك :  اوضح المسالك الى .118
 . 223التعريفات :  .114
 . 2/134ينظر : شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك :  .124
المبهم : ما ليس له صورة وال حدود محصورة ، والمختص : ماله صورة وحدود  .121

 . 2/184حاشية الصبان : محصورة . ينظر: 
 .  1/333ينظر : اللمحة في شرح الملحة :  .122
 .  134نحو : ينظر : الجمل في ال .124
  46ينظر : اللمع في العربية :  .123
 .  1/163اللباب في علل البناء واالعراب :  .125
 . 4/344معجز احمد :  .126
 . 2/835الفسر )تح رجب ( :  .127
 . 2/223ينظر : شرح معاني شعر المتنبي :  .128
 . 242الفتح على ابي الفتح :  .124
 .242الفتح على أبي الفتح :  .144
 . 544ينظر : شرح الواحدي :  .141
 . 2/243: الموضح في شرح شعر ابي الطيب المتنبي : ينظر  .142
 . 124، 4/114ينظر : التبيان في شرح الديوان : .144
 . 2/142ينظر : شرح ديوان المتنبي للبرقوقي :  .143


