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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

للغة العربية قواعد وأصول، جتب مراعاهتا عىل كل من قال وكتب هبا، ومنهم 
اللغة  األمر سعة يف  فإن يف  والقافية؛  بالوزن  مقيدا  الشاعر  كان  ملا  لكن  الشعراء، 
والنحو، إذ التمس له النحاة األعذار؛ فقالوا: جيوز للشاعر ماال جيوز لغريه، ومن 
الوزن  إلقامة  مضطرا؛  الشاعر  اليه  يلجأ  ما  وهي  الشعرية،  بالرضورة  قالوا  هنا 
والقافية. لكنها رضورة مقيدة بضوابط وأصول، عىل الشاعر أن ال يتجاوزها، وإال 
الكالم  خترج  إذ  القبيحة،  بالرضورة  النحاة  سامه  ما  وهو  واخلطأ،  اللحن  يف  وقع 

العريب عن أصوله وقواعده، وهذا ما يكون مدار بحثي هذا.

الكلامت املفتاحية: الرضورة الشعرية، الشاهد، الشاعر، النحو.
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 Abstract :
Arabic language has rules and principles, should be observed by 

everyone who uses it: poets. But when the poet is limited by meter 
and rhyme, there is a lot in the matter in language and grammar, as 
the grammarians sought excuses for it. They point out: "it is permis-
sible for a poet to do what is impermissible for anyone else. Hence-
forth they decide the poetic necessity, which is what the poet una-
voidably resorts to establish meter and rhyme. But it is a necessity 
bound by rules and principles ,a poet should not transcend, other-
wise he falls into melody and error, which is what the grammarians 
called ugly necessity as Arabic speech departs from its origins and 
rules, and this is what is the course of the research.

Keywords: Poetic Necessity, Witness, Poet, Grammar. 
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املقدمة

حظيت لغة الشعر بعناية علامء اللغة العربية يف بناء األلفاظ، وصياغة العبارات 
فكان الشعر األصل الثاين لالستدالل اللغوي بعد القرآن الكريم، وكان القياس هو 

اخلضوع لقواعد اللغة والنحو بحسب الكثرة والشيوع.

وقد ظهرت يف الشعر حاالت مل يراع فيها األصل، وكام نعلم فإنّ الشعر (ديوان 
، ومنع ما ينرصف وتأنيث املذكر وتذكري  العرب)، ومن تلك احلاالت نصب خرب إنّ

املؤنث، وغريها كثري.

إذ خرج كثري من الشعراء عن القواعد اللغوية والنحوية املعروفة، حتت مسمى 
رأيت  فيه،  العلامء  أقوال  واختالف  املوضوع  هذا  وألمهية  الشعرية).  (الرضورة 
أنْ أديل بدلوي فيه من خالل هذا البحث املتواضع، الذي أسميته (خرق القاعدة 
(١)؛  ، ويقال: يف ثوبهِ خرقٌ قَ الثوبَ رَ النحوية يف الرضورة الشعرية) فاخلرقُ من: خَ
والقياس يف  اىل غري األصل  عنها  باخلروج  النحوية  القاعدة  يكون يف  اخلرق  فهذا 
النحو العريب، وقد مجعنا يف هذا البحث ما فيه خروج واضح عن القاعدة النحوية، 
ومنه ما عده النحاة رضورة غري حسنة أو قبيحة، وهذا ما يؤخذ عىل الشاعر فيوقعه 
يف اللحن، فكان البحث عىل ثالثة مباحث، مسبوقة بتمهيد، حتدثت فيه عن تعريف 
العربية،  اللغة  علامء  عند  الرضورة  ومفهوم  واصطالحا،  لغة  الشعرية)  (الرضورة 

وأقسام الرضورة. 

بيان باألدلة والشواهد، ثم عرضت يف  (احلذف) مع  املبحث األول عن  وكان 
املبحث الثاين (الزيادة) ومدلوهلا وشواهدها، أما املبحث الثالث فقد كان (التغيري)

ت أهم النتائج. يف بناء اجلملة وترتيبها، وانتهى البحث بخامتة ضمّ
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كتاب  رشح  أمهها،  من  ولعل  واملراجع،  املصادر  من  عدد  عىل  اعتمدت  وقد 
سيبويه للسريايف، ورضائر الشعر البن عصفور، والرضائر وما يسوغ للشاعر دون 

الناثر لآللويس، ومن اهللا التوفيق.

التمهيد

الرضورة الشعرية وأقسامها

قبل الرشوع يف أبواب الرضورة الشعرية وما فيها من خمالفة القاعدة النحوية، 
رأيت انْ أعرف بالرضورة لغة واصطالحا، ثم أبني أقسامها. 

فالرضورة لغة: 

مأخوذة من االضطرار، وهو احلاجة إىل اليشء واإلجلاء إليه. قال تعاىل:{َفمِن 
اْضُطر َغير باٍغ وَال عاد َفال إِثْم عَليه ۚ إِن اللَّه َغُفور رحيم}[البقرة: ١٧٣]. جاء يف لسان 

العرب "وقد اضطُرَّ إىل يشء أي أجلئ إليه.

وكذا.  كذا  عىل  الرضورة  محلتني  تقول  االضطرار،  ملصدر  اسم  والرضورة 
فجعلت التاء طاءً الن التاء مل حيسن السكوت عليها مع الضاد. فهذا يعني أهنا من 
" بزنة "افتعل". والرضورة مشتقة من الرضر، وهو النازل  االضطرار وفعله "اضطرّ

مما ال مدفع له"(٢).

الرضورة اصطالحا: 

الكالم،  أمراء  "إهنم  الشعراء:  الفراهيدي (ت١٧٠هـ) يف  قال اخلليل بن أمحد 
يرصفونه أنى شاؤوا"(٣). وقال سيبويه (ت١٨٠هـ) يف باب ما حيتمل الشعر: "وليس 
يشء يضطرون إليه إال وهم حياولون به وجها"(٤). أما ابن جني (ت٣٩٢هـ) فقد 
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قال: "الرضورة هي ما وقع يف الشعر مما ال يقع يف النثر سواء كان للشاعر مندوحة 
عنه أم ال"(٥).

ثم جاء ابن فارس (ت٣٩٥هـ) فقال: "وما جعل اهللا الشعراء معصومني، يقعون 
يف الغلط واخلطأ، فام صح من شعرهم فهو مقبول وما أبته العربية فمردود"(٦).

أما ابن مالك (ت٦٧٢هـ) فقال يف الرضورة: "إن الرضورة ما ليس للشاعر عنه 
مندوحة، اعتامدا عىل أهنا مشتقة من الرضر، وهو النازل الذي ال مدفع له"(٧).

أقواهلم يف  النحاة واللغويني يف مفهوم الرضورة  ومما يوضح اختالف مذاهب 
بيت ذي اخلرق الطهوي(٨): 

جم ناطقا عِيقول اخلَنا وأبغضُ العُ دَّ إىل ربنا صوتُ احلامرِ اليُجَ

الفعل  املوصولة عىل  البيت رضورة، وهي إدخال (ال)  فاجلمهور عىل أن هذا 
املضارع ملشاهبته باسم املفعول، وذلك ال جيوز عندهم يف النثر. واختيار ابن مالك 
"(٩) واستدل عىل موصولية األلف  "إلمكان الشاعر أنْ يقول: صوت احلامر جيدعُ

اختصاصه  يف  التعريف  حرف  ألن  قوي؛  واستدالله  الفعل.  عىل  بدخوهلا  والالم 
عىل  التنفيس  حرف  يدخل  ال  فكام  بالفعل،  باختصاصه  التنفيس  كحرف  باالسم 
اسم، ال يدخل حرف التعريف عىل فعل، فوجب اعتقاد االلف والالم يف: (اليجدع) 

بمعنى الذي، ال حرف تعيني. 

ندرك من أقوال علامئنا: أن الرضورة الشعرية هي رخص او جوازات أعطيت 
والقافية  الوزن  إلقامة  العربية؛  اللغة  قواعد  وكرس  خمالفة  يف  الناثر  دون  للشاعر 

وإظهار مجال النص.
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للشاعر  ليس  ما  نوعان:  الشعرية)  (الرضورة  أن  العلامء  أقوال  خالل  من  تبني 
عنها مندوحة، وما يكون له مندوحة عنها، واالثنان يقعان يف الشعر. وحيكم النحاة 

عىل البيت بالرضورة عندما يكون البيت فيه خمالفة لقواعد اللغة العربية النحوية. 

أما (الشذوذ) فهو "ما شذ عن القاعدة وخالفها يف نثر الكالم"(١٠)، فعندئذ يكون 
شاذا فيحفظ وال يقاس عليه. أما (النادر) فيقصد به "ما ورد يف االستعامل قليال جدا 
خمالفا ملا هو معروف سامعا يف االستعامل كثريا جدا، كقول العرب: (مصائب) يف 
مجع (مصيبة) فإن هذا نادر، ال يوجد فيام كانت الياء فيه أصلية، ولكنه يوجد فيام 
الذي  (اضطرارا) الن  يسمى  فهو ال  (كبائر)،  (كبرية)  مثل  زائدة،  فيه  الياء  كانت 
يستعمله ال يضطر اليه، بل يستعمله يف املعتاد غري متحرج، والنادر هنا قد يسمى 

شاذا، وقد يسمى قليال وغري ذلك"(١١).

يتضح لنا أن الرضورة رضب من الشذوذ ينطبق عىل الشعر وحده دون سواه.

أقسام الرضورة الشعرية: 

تصنيفا  الشعرية  الرضورات  صنف  من  أول  (ت٣١٦هـ)  الرساج  ابن  يعد 
منهجيا، وحرصها يف (ستة أنامط)، وفق أصول يقاس عليها، فقال: 

"رضورة الشعر أن يضطر الوزن اىل حذف او زيادة، او تقديم او تأخري يف غري 

موضعه، وإبدال حرف، أو تغيري إعراب عن وجهه عىل التأويل"(١٢)، أضاف إليها 
فيام بعد السريايف (ت٣٦٨هـ) يف رشح كتاب سيبويه قسام سابعا، بقوله: "ورضورة 
والتأخري،  والتقديم  واحلذف،  والنقصان  الزيادة،  وهي:  أوجه،  سبعة  عىل  الشعر 
واالبدال، وتغيري وجه من االعراب إىل وجه آخر عن طريق التشبيه، وتأنيث املذكر، 

وتذكري املؤنث"(١٣). 
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وقد جر النظر يف تصنيف الرضورات عىل ثالث مراحل، وهي: 

األوىل: النقلة من التصنيف السباعي اىل تصنيف آخر قرره ابن عصفور (ت٦٦٣هـ) 
يف (رضائر الشعر)(١٤)، وقوامه: الزيادة، النقصان، التقديم والتأخري واإلبدال.

الثانية: النقلة من التصنيف الرباعي إىل تصنيف ثالثي، بنى عليه شعبان اآلثاري 
(ت٨٢٨هـ) رسده للرضورات يف منظومته (اللسان الشاكر يف رضورة الشعر)(١٥).

اعتمد حممود شكري  التقسيم  هذا  والزيادة. وعىل  والتغيري،  احلذف،  وقوامه: 
اآللويس (ت١٣٤٢هـ) وأقام عليه تصنيف رضوراته يف كتابه الرضائر. 

الثالثة: الرجوع إىل حالة االتساع البن عبد احلليم (ت١١٣٨هـ) يف كتابه (موارد 
البصائر لفرائد الرضائر) بعد االختصار الثالثي الذي وصل إليه شعبان اآلثاري من 

قبل واآللويس من بعد(١٦).

رشح  أثناء  يف  الحقا  منهام  كال  وسنبني  وقبيحة.  حسنة  اىل:  الرضورة  وتقسم 
الشواهد، وسنقترص عىل ما خيص النحو من هذه األقسام.



٤٠٣

أ.م.د. رافع إبراهيم حممد

املبحث األول
احلذف

احلذف لغة: 

 : ةٌ افَ ذَ ، وحُ هِ: أخذهُ عرِ ، ومن شَ طَهُ : أَسقَ هُ فُ ذِ هُ حيَ فَ ذَ جاء يف القاموس املحيط: "حَ
ةٌ بالفتح: فرس خالد بن جعفر، ويف العروض: ما سقط من  فَ ذَ حَ يشء من الطعام. وَ
ف حمركة: طائر، أو بط صغار، وغنم سود صغار.....  آخره سبب خفيف، واحلَذَ

.(١٧)" هُ نَعَ صَ يَّأَهُ وَ هُ حتذيفاً: هَ فَ ذَ حَ وَ

أما اصطالحا: 

يلزم  الذي  احلذف  "أن  (ت٧٦١هـ)  هشام  ابن   وير احلذف.  عدم  األصل: 
او  مبتدأ  بدون  خرباً  جيد  بأن  وذلك  الصناعة  اقتضته  ما  هو  فيه  النظر  النحوي 
العكس، أو رشطا بدون جزاء أو العكس، أو معموالً أو معطوفاً بدون عامل"(١٨).

 ينلَّذيَل لقوعند احلذف جيب وجود دليل عىل احلذف، كام يف قوله تعاىل: {و
 ۚ ريخ ةراْآلخ ارلَدٌة ۚ ونسا حنْيالد هٰذي هوا فنسأَح ينلَّذا ۗ لريقَالُوا خ ۚ ُكمبَل راَذا أَنْزا ماتَّقَو
ولَنعم دار الْمتَّقني } [النحل: ٣٠]، أي: أنزل خرياً، فحذف الفعل للدليل املقايل. 
وكذلك ال يؤدي احلذف اىل اختصار خمترص، وأال يكون املحذوف مؤكدا؛ ألن يف 

التوكيد تطويالً ويف احلذف اختصارا(١٩).

من  احلذف  ترتيب  يكون  أن  رأيت  وقد  العربية،  اللغة  يف  واسع  باب  واحلذف 
األصغر إىل األكرب (احلركة واحلرف والكلمة ثم اجلملة) كام يف الشواهد الشعرية اآلتية: 
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أوال: حذف حركة: 

أنني  أي  والكرسة)  والضمة  (الفتحة  هي  العربية  اللغة  يف  األصلية  احلركات 
بدأت باحلركات حسب خفتها، وعىل النحو اآليت: 

أ/ الفتحة: 

ب،  رْ ، هَ بٍ رَ لَ كقولك يف: هَ قال السريايف: ومن ذلك حذفهم الفتحة من عني فَعَ
، طَلْب.......(٢٠). ويف: طَلَبٍ

نفهم من قول السريايف أنه جيوز للشاعر إسكان املفتوح، وإن كان ذلك ال جيوز يف 
الكالم؛ ألن العرب تسكن املضموم واملكسور وتأبى إسكان املفتوح، إذا كان الفتح 
ذ". وال يقولون  "، "فَخْ ذْ د"، ويف: "فَخِ ضْ "، "عَ دٍ ضُ غري مستثقل، فيقولون يف: "عَ

ْل"، إال إذا اضطروا إىل ذلك؛ ألن السكون أخف من الفتح. "، "مجَ َلٍ يف: "مجَ

وحتذف الفتحة من الفعل معتل الالم وهي عالمة بناء، نحو قول الشاعر(٢١): 

ْ لكمُ يضِ وا ما رَ نَفُهو اخلليفة فارضَ هِ جَ مايض العزيمةِ ما يف حكمِ

. يريد: ريضَ

وقد حتذف الفتحة التي هي عالمة إعراب من آخر الفعل املضارع، والشواهد 
عىل ذلك كثرية، نأخذ منها قول الشاعر(٢٢): 

هـــــــــا هاتراكُ أمكنةٍ إذا لــــم أرضَ بِطْ بعضُ النفـــــــوسِ محامَ تَ رْ أو يَ

أال تر أنه أسكن "يرتبط" وهو يف األصل منصوب، ألنه بعد ((أو)) التي بمعنى 
)، وكأنه قال: إال أن يرتبط بعض النفوس محامها. (إال أنْ
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وحتذف (الفتحة) من آخر الفعل املضارع املعتل، نحو قول الشاعر(٢٣): 
وْ ببعضِ حديثها فعنَ وأنزلنَ القطنيَ املولداإذا شئتَ أنْ تلْهُ    رَ

الفتحة  نصبه  وعالمة  منصوب  مضارع  فعل  األصل:  يف  تلهو  إعراب  أن  نالحظ 
مراعاة  (تلهو)  يسكن  أن  البيت  هذا  يف  اضطر  الشاعر  ولكن  آخره،  عىل  الظاهرة 

للوزن، وهذا ما جيوز للشاعر دون الناثر.

ب/ الضمة: 

حتذف الضمة التي هي عالمة إعراب يف الكلمة ختفيفا، ومنه قول الشاعر(٢٤): 
إثمـــــــا مــــــن اهللاِ وال واغلِفاليومَ أرشبْ غــــــريَ مستحقبٍ

ن الشاعر الباء مع أن الفعل مضارع مرفوع، والسكون ال تصح أن تكون عالمة  سكّ
رفع، ولكن هذا جائز للشاعر رضورة.

ج/ الكرسة: 

حتذف الكرسة للرضورة الشعرية، ومنه قول الشاعر(٢٥): 
ويقاقالت سليمى اشرتْ لنا دقيقــــــا ِّ أو سَ وهـــــاتِ خبز َالربُ

نالحظ أن الشاعر سكن "اشرت" حفاظا عىل الوزن؛ ألن القافية مقيدة، والصحيح 
، فهو فعل امر مبني عىل حذف حرف العلة (الياء). نحويا أن يقال: اشرتِ

حذف التنوين: 

وحيذف التنوين اللتقاء الساكنني، كقول الشاعر(٢٦): 
وال ذاكــــــرَ اهللاَ إال قلــــــــيالوألفيتهُ غــــــــــريَ مستـــــــــعتبٍ
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"ذاكر" حتاشيا اللتقاء الساكنني، ونصبَ اسم اهللا تعاىل،  التنوين من  حذف الشاعر 
واختيار ذلك عىل حذف التنوين لإلضافة، وحيذف التنوين اللتقاء الساكنني؛ رضورة.

يكون  ان  فاألصل  املفعولية؛  عىل  منصوبة  وهي  (غري)  عىل  معطوف  فـ(ذاكر) 
ا (ذاكراً). منصوبً

ثانيا: حذف حرف أو أكثر، ومنه: 

- حذف مهزة االستفهام: 

حتذف مهزة االستفهام إذا أمن اللبس، ومنه قول الشاعر(٢٧): 
لَسَ الظالمِ من الربابِ خياالكذبتكَ عينُك أم رأيت بواسطٍ غَ

يريد: أكذبتك ؟ 

حذف الشاعر اهلمزة حفاظا عىل وزن البيت الشعري، وهذا جائز يف لغة الشعر.

- حذف األلف الكائنة يف آخر الكلمة: 

فمنه حذف األلف من ضمري املؤنث الغائب، وهذه األلف إنام زيدت للتأنيث، 
كقول الشاعر(٢٨): 

أو أنْ تبيعــــــــــهَ يف دبِّ األراكيبِإما تقــــــــودُ بــــه شاةً فتأكلَها

يريد: تبيعها، فحذف األلف رضورة، وهذا من قبيح الرضائر.

- حذف تاء التأنيث والوجه ثباهتا: 

ومنه قول الشاعر(٢٩): 
هـــــــَا قَ دْ قَتْ وَ دَ ةٌ وَ نَ زْ ــــــال مُ َافَ ـــــــــــاهلَ قَ ــــــــــلَ إبْ قَ ضُ أَبْ وال أَرْ

لَتْ  قَ أَبْ ضُ  أَرْ "وال  والتقدير  ثباهتا،  والوجه   " "أبقلتْ من  التأنيث  عالمة  فحذف 
َا". اهلَ قَ إِبْ
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- حذف النون، ويشمل: 

حذف نون التثنية واجلمع: 

كقول  إضافة،  لغري  واجلمع  التثنية  يف  األصلية  غري  النون  حذف  للشاعر  جيوز 
الشاعر(٣٠): 

مــــــــــي اللذا كـــــا األغالالأبني كليبٍ إن عَ قتال امللوكَ وفكّ

حيث حذف النون من "اللذان" رضورة، وهذا جائز يف هذا البيت.

حذف النون من الذين الستقامة الوزن: 

وهذا جائز يف لغة الشعر، كقول الشاعر(٣١): 
همُ القومُ كلُ القومِ يا أمَّ خالدِفإن الذي حانت بفلجٍ دماؤهم

وكذلك قول الشاعر(٣٢): 
األفعوانِ والشجاعَ الشجعمــاقد ساملَ احلياتِ منه القدما

يف رواية من نصب احليات، وقيل: القدما، تثنية، حذف نونه؛ للرضورة.

حذف النون التي هي عالمة رفع يف األفعال اخلمسة: 

الفعل املضارع إن مل يسبق بناصب أو جازم يرفع، وعالمة رفعه الضمة (وثبوت 
يف  جازم  او  ناصب  لغري  النون  حتذف  وقد  اخلمسة)،  األفعال  من  كان  إذا  النون 

رضورة الشعر، كقول الشاعر(٣٣): 
م إذا ملكـــــــوهم ومل يغصــــبواوإذ يغصبوا الناسَ أمواهلَ

يف  إال  جيوز  ال  وهذا  جازم،  وال  ناصب  لغري  يغصبون  من  حذفت  النون  أنّ   نر
رضورة الشعر.
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حذف نون التوكيد الثقيلة: 

اجاز ابن هشام حذفها للرضورة، ومنه قول الشاعر(٣٤): 
ا مجيـــــــــــــعاً نَأتِيَهَ ولـــــــــــو كانت هبا عربٌ ورومُفال وأيب لَ

خمالف  وهذا  الشعرية،  للرضورة  لنأتينّها)   – (ألفعلنَّ  من  النون  حذف  حيث 
للقياس. وكذلك حتذف من ليت، كقول الشاعر(٣٥): 

لَّ مــــــــايلكمنيةِ جابرٍ إذ قال ليـــــــــتي  أصــــــادفهُ وأتلفُ جُ

البرصيني، ولكن جيوز للشاعر ما ال  "ليتني" وهذا مذهب  الكالم إال  ال جيوز يف 
جيوز لغريه، وقال آخر(٣٦): 

إذ ذهبَ القـــــــــومُ الكرامُ لييسعددت قومي كعديدِ الطَيسِ

يريد: ليسني.

عد ابن مالك وكثري من النحاة حذف النون من (ليس) رضورة شعرية.

حذف النون من (لكن - من): 

حتذف النون من (لكن - من) اللتقاء الساكنني، تشبيها بالتنوين أو بحرف املد 
واللني؛ حيث كانت ساكنة، وهبا غنة، وهي فضل صوت يف احلرف، كام أن حرف 

املد واللني ساكن، واملد فضل صوت فيه، ومنه قول الشاعر(٣٧): 

تَطِيــــــعهُ تُ بِآتِيهِ وال أَسْ لَسْ ني إنْ كانَ ماؤكِ ذا فضلِفَ والكِ اسقِ

يريد: ولكنْ اسقني.

) فشاهدها قول الشاعر(٣٨):  نْ أما حذف نون (مِ

ةَ مــِلْ إِسْ رَ املُدامَ اللِوكأَنَّ اخلَمْ ءٍ زُ ـــــــــــــــــةً بِامَ وجَ ْزُ  فِنْطِ ممَ

قامة الوزن؛ رضورة. ، حذفها إلِ نْطْ فِ سْ نَ اإلِ يريد: مِ
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- حذف "الالم" اجلارة: 

حتذف "الالم" اجلارة ويبقى عملها وهو اجلر من غري ان يعوض منه يشء، نحو 
قول الشاعر(٣٩): 

كً ال أفضلتً يف حسبٍ ـــاين فتخزوينالهِ ابنُ عمِّ عنّي وال أنت ديّ

الهِ: أصل هذه الكلمة (هللاِ) فهي جار وجمرور متعلق بخرب مقدم حمذوف، ثم حذف 
الم اجلر وابقى عملها شذوذا، فصارت اهللاِ، ثم حذف أداة التعريف، فصار (الهِ).

- حذف "يف" اجلارة: 

حتذف "يف" للرضورة الشعرية، كام يف قول الشاعر(٤٠): 

فيه كـــام عسلَ الطريقَ الثعلبُلدنْ هبزِّ الكفِّ يعســـــــــــــــلُ متنهُ

بنصب الطريق بعد حذف اجلار "يف" من اجراء الالزم جمر املتعدي.

- حذف "عىل" اجلارة: 

من حذف "عىل" اجلارة رضورة، قول الشاعر(٤١): 

هُ بَّ العــــراقِ اليـــومَ أطعمُ واحلبُّ يأكلهُ يف القريةِ السوسُآليتُ حُ

. فانتصب حبّ عىل نزع اخلافض. يريد: عىل حبِّ

- منع املرصوف: 

ومنه قول الشاعر(٤٢): 

يفوقـــــــــــانِ مرداسَ يف جممعِوما كــــــــــــــان حصنٌ وال حابسٌ

مل يرصف مرداس، وهو أبوه وليس بقبيلة، وقد أجاز الكوفيون، وأبو عيل الفاريس 
للشاعر ان يمنع رصف ما حقه الرصف؛ رضورة.
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 :ترخيم االسم يف غري املناد -

يف  وذلك  املرخم،   املناد له  فيقال  ختفيفاً،   املناد آخر  حذف  هو  الرتخيم 
موضعني: 

.(( لامً كان أم غري علم، نحو: ((يافاطِمَ أوالً: يف ما كان خمتوما بتاء التأنيث، عَ

ثالثة  عىل  زائدا  مركب  غري  يكون  أن  برشط  املؤنث،  أو  املذكر  العلم  يف  ثانياً: 
ر)) (٤٣). )) يف: ((يا جعفَ عفَ أحرف، نحو: ((يا جَ

وقد جاء ترخيم غري املناد؛ للرضورة، نحو قول الشاعر(٤٤): 
ـــــشٍ وَ طَلْقٌ نـَ ـــــي أَبُو حَ نـِ قُ رِّ ؤَ ةً أَثااليُ نَ آوِ ــــــــــارٌ وَ مّ عَ وَ

يريد: "وآونة أثالة"، فحذف التاء، ونو ثبوهتا، ولذلك أبقى الالم مفتوحة، مع أنه 
بموضع رفع بالعطف عىل فاعل (يؤرقني).

- حذف أنْ من خرب عسى: 

" واذا جاء بال أنْ فهو من  جيب أن يكون خرب "عسى" فعال مضارعا مقرونا بـ "أنْ
" من خرب "عسى" قول الشاعر(٤٥):  رضائر الشعر، ومن شواهد سيبويه عىل حذف "أنْ

بمنهمرٍ جونِ الربابِ سكوبِعسى اهللاُ يغني عن بالدِ ابن قادرٍ

عىل تقدير أنه أراد "عسى اهللا أن يغني"

- احلذف يف الضامئر، ويشمل: 

١- حذف الياء وجعل الكرسة حملها، ومن ذلك قول الشاعر(٤٦): 
تِ دونَ مـــــــويت دوّ نَقِ الصدورِأما ترىض عَ ملِا يف القلبِ من حَ

يريد "عدويت".
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٢- حذف الواو الساكنة وجعل الضمة حملها، ومنه قول الشاعر(٤٧): 
وكـــــــــانَ مع األطباءِ األســاةُفلو أنّ األطبا كانُ حــــــــــــويل

عىل إرادة "كانوا" فاكتفى بالضمة عن الواو.

٣- العطف عىل ضمري الرفع املتصل: 

إن الضمري املتصل املرفوع، والضمري املسترت، ال حيسن أن يعطف عليهام إال بعد 
توكيدمها بضمري منفصل، نحو "جئت أنا وعيل" وجيوز يف لغة الشعر العطف عىل 
ضمري الرفع املتصل من غري أن يؤكد بضمري رفع منفصل، أو يكون يف الكالم طول 

يقوم مقام التأكيد، كقول الشاعر(٤٨): 
مــــــــــا مل يكنْ وأبٌ لهُ ليــناالورجا األخيطلُ من سفاهةِ رأيهِ

يريد "ما مل يكن هو وأب له".

٤- حذف الضمري الرابط للجملة الواقعة خربا باملخرب عنه: 

للعمل  العامل  هتيئة  إىل  يؤدي  خربا،  الواقعة  للجملة  الرابط  الضمري  كان  إذا 
وقطعه عنه، كقول الشاعر(٤٩): 

نى فُها املنازلُ من مِ نى أنا عارفُوقالوا تَعرّ ن واىف مِ  وما كل ّمَ

يريد: "أنا عارفه". 

أنا: ضمري منفصل مبني يف حمل رفع مبتدأ.

اهلاء، وهذا حيسن  املبتدأ واخلرب، وهو  الرابط بني  الشاعر  عارف: خرب، حذف 
عليه يف الشعر، ويقبح يف سعة الكالم، بل ان جاء يشء منه حفظ ومل يقس عليه.
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- حذف إما من الكالم: 

ال حتذف إما من الكالم إال يف رضورة الشعر، كقول الشاعر(٥٠): 
قتهُ الرواعدُ مـــــــن صــــــيفٍ     وإنْ من خــــــــريفٍ فلن يُعدماسَ

يريد: "إما من صيف وإما من خريف" فحذف "إما" االوىل و "ما" من "إما" الثانية 
فظهرت "النون"؛ ألن إما مكونة من (إن + ما)، وإنام قلبت النون ألجل اإلدغام، 

فلام حذفت "ما" زال موجب قلب النون ميام وهو اإلدغام، فظهرت.

ثالثا: حذف كلمة، ويشمل: 

- حذف املصدر: 

قول  نحو  لقبحها،  عليها؛  يقاس  ال  التي  الرضائر  من  البرصيني  عند  وهو 
الشاعر(٥١): 

جرتَكم نَّ إىل الديرينِ هِ كم صلبَكم رمحنُ قرباناهل تذكرُ ومسحَ

"يا رمحن قربانا"؛  "قولكم" وأبقى صلته، وهو  نالحظ أن الشاعر حذف املصدر 
ألنه يف موضع مفعول به. اي ان الشاعر يريد ان يقول: 

اللُّكنة  عريهم  وكأنه  قربانا))  رمحن  يا  وقولكم:  صلبكم  مسحكم  ((تذكرون 
التي يف النصار. وهو جائز عند الكوفيني يف سعة الكالم.

- حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه: 

مل جيز حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه إال يف الشعر، كقول الشاعر(٥٢): 
عـــــــرفتْ لهُ بيتُ العال عدنانَهُعباسُ يا امللكُ املتوجُ والــــــذي

يريد: "عباس يا أهيا امللك املتوج".
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إليه من مبارشة يف  ملا يؤدي  الشعر؛ وذلك  وإنام قبح ذلك فلم يستعمل إال يف 
حذف الالم والنداء، وذلك ال جيوز يف الكالم، فيام عدا اسم اهللا – تعاىل- 

ومن حذف املوصوف وإبقاء الصفة مقامه وهي جار وجمرور قول الشاعر(٥٣): 
هــــا مل تيثمِ يسمِلو قلتَ ما يف قومِ لهــــــــــا يف حسبٍ ومَ يفضُ

اجلملة  صفة  وأبقى  (أحداً)  املوصوف  فحذف  يفضلها"،  أحدا  تيثم  "مل  يريد: 
(يفضلها) وحذف املوصوف وإبقاء الصفة مع "من" أحسن منه مع غريها، وهذا 

خاص بالشعر.

لَكة الشاعر وقدرته  تبني لنا أنَّ ظاهرة احلذف هي من الظواهر الفنية التي تبني مَ
الظاهرة  النص، وهذه  الشاعر من  يريد  ما  بخياله  املتلقي وإدراكه  عىل اصطحاب 
تقوي النص وحتافظ عىل الوزن الشعري، وظاهرة احلذف يف الشعر كثرية جدا ال 
نستطيع أنْ نحصيها مهام تكلمنا، فهي يف دواوين الشعراء منذ العرص اجلاهيل حتى 

العرص احلديث، وإىل يومنا هذا.
املبحث الثاين

الزيادة
الزيادة لغة: 

خالف  والزيادة  الزوادة،  وكذلك  النمو،  "الزيادة:  العرب:  لسان  يف  جاء 
النقصان، زاد اليشءُ يزيدُ زيداً وزياداً ومزيداً، أي ازداد....... يقال للرجل: يعطى 

شيئاً: هل تزدادُ ؟ املعنى: هل تطلب زيادة عىل ما أعطيتك ؟

إذا  وكالمه  حديثه  يف  تزيد  إنسان  فيه،  الزيادة  تكلف   : دَ ايَ زَ تَ وَ هِ  مِ الَ كَ يف  دَ  يَّ زَ تَ وَ
تكلف جماوزة ما ينبغي....... الخ"(٥٤).
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فإذا تأملنا كالم ابن منظور هذا وجدناه يدور يف جممله حول معنى واحد للزيادة، 
وهو ختطي حد معني أو جماوزة قدرٍ معلوم، وما جاوز ذلك فهو زيادة أو فضلة. 
القتناء  املال  من  االنسان  يكفي  إنام  املثال:  هبذا  األذهان  إىل  ذلك  تقريب  ويمكن 
رضورات قوته اليومي، هو حاجته املجردة إىل املال، وما فضل عن ذلك فهو داخل 

يف باب الزيادة عن احلاجة.

وأر أن الزيادة هبذا املعنى ال ختلو من فائدة؛ فإن اإلنسان الذي يتزيد يف حديثه، 
مثال، يزيده ربام وضوحا وتوكيدا أكثر، مما لو وقف عن احلد الذي ينبغي له، كذلك 

الزائد من املال عن احلاجة يفيد صاحبه أكثر، وهكذا.

أما الزيادة اصطالحاً: 

فإذا عدنا إىل كتب النحو وطلبنا تعريف الزيادة نحويا، لن نحصل عليها؛ ألن 
ومل  برأسه  قائام  موضوعا  باعتبارها  الزيادة  إىل  يتطرقوا  مل   - أعلم  فيام   - النحويني 
يضعوا هلا تعريفا خاصا حمدداً. وإنام تناولوها يف مواضع متفرقة من كتبهم، عندما 
يتعلق األمر بزيادة حرف يف بعض الصيغ، أو زيادة كلامت يف الرتاكيب، سواء أكان 
ذلك يف النثر أم يف الشعر أم يف القرآن الكريم. لذلك فإن املراد بمصطلح الزيادة يف 
أقوال النحويني ومباحثهم يتضح - يف نظري - بتأمل املسألة يف سياقها، أي بتدبر 
الصيغ الرصفية املزيدة، والرتاكيب العربية الفصيحة التي أعرب بعض ألفاظها زائدا.

وجيب أن ال نفهم من أقوال النحويني (لفظ زائد) أنه جمرد عن كل وظيفة، بل 
قد يكون له دور معني يف حتقيق الغرض من الكالم، لكنه ال يضيف إىل اجلملة معنى 
فرعيا جديداً، مل يكن له معنى قبل دخوله فيها؛ ألنه جمرد من أي معنى من املعاين 
النحوية املعروفة، فال يؤدي معنى الفاعلية وال املفعولية وال النعت وال اإلضافة، 

فإن الكلمة يف اللغة هلا معنيان(٥٥): 
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- معنى معجمي لغوي، يظهر عليها عندما تكون منفردة. 

- معنى نحوي تكتسبه بعد إدراجها يف الكالم. 

من خالل ذلك ندرك أن اللفظ الزائد يمكن حذفه واالستغناء عنه، دون أن حيدث 
ذلك خلال يف بناء الرتكيب أو فساد معناه، ويف حاالت نادرة ال جيوز االستغناء عنه؛ 

ألنه يفوت بإسقاطه معنى ال يكون للجملة إال به. واألمثلة اآلتية توضح ما قلناه: 

ما يف الدار من رجل، حيث يصح حذف حرف اجلر "من" الذي يعرب زائدا 
رغم عمله (اجلر) يف االسم الذي بعده، الذي يعرب جمرورا لفظا ومرفوعا حمال، 

"، مل ينقص معناه إال التوكيد. فيصري بعد احلذف: "ما يف الدارِ رجلٌ

وأما: ما جاءين زيدٌ وال عمرو.

حيث تعرب ال: زائدة لتوكيد النفي، ولكنها يف احلقيقة جاءت مفيدة ملعنى معني.

والزيادة يف اللغة العربية ليست قارصة عىل احلروف كام قد يتوهم بعض الناس، 
بل متس أقسام الكلمة الثالثة، فقد يكون الزائد حرفا أو اسام أو فعال.

وتكون الزيادة يف الشعر من أجل اقامة الوزن، وتشمل زيادة: (حركة - حرف 
- كلمة - مجلة). 

زيادة النون يف اسم الفاعل

الفعل   جمر له  إجراء  به،  الضمري  اتصال  حالة  يف  الفاعل  اسم  يف  النون  تزاد 
املضارع، نحو قول الشاعر(٥٦): 

ني إىل قومي رشاحيوما أدري وظـــنّي كلَّ ظنٍّ أمســـــلمُ

ي" لو ال الرضورة. كان الوجه أن يقال "مسلمِ
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وكذلك قول الشاعر(٥٧): 

دثِ األمرِ معظامهمُ القائلونَ اخلريَ واآلمرونهُ إذا ما خشوا من حمُ

كان الوجه أن يقال: "اآلمروه" لو ال الرضورة.

- تنوين االسم العلم املوصوف بـ "ابن" املضاف إىل العلم أو ما جر جمراه: 

ينون االسم العلم املوصوف بـ "ابن" املضاف اىل العلم او ما جر جمراه ردا إىل 
أصله، نحو قول الشاعر(٥٨): 

هلهلِفإنْ ال مالَ يثـــــــــــــابُ فإنهُ ســــــــــــــيأيت ثنائي زيداً بنَ مُ

فان قال قائل: هل نستطيع أن نجعل "ابن" و "ابنة" بدلني مما قبلهام ؟، ال وصفني 
حتى ال يكون ثبات التنوين رضورة. فاجلواب ان ابنا وابنة انام تأيت العرب هبام عىل 
طريق الوصف، ال عىل طريق البدل، بدليل أهنم ال يثبتون التنوين يف قولك: قام زيد 
بن عمرو، قامت هند بنت بكر، وأمثاهلام إال يف رضورة الشعر. ولو كانا بدلني لكثر 

تنوين مثل ذلك يف الكالم.

- إحلاق النون يف آخر االسم الذي ليس يف املعنى الفعيل: 

ا عليه، تشبيها هلا  تزاد النون يف آخر االسم الذي ليس يف املعنى الفعيل وال جاريً
، إجراءً له  باالسم الذي هو يف معناه، وتزاد النون عىل "مَن" يف باب احلكاية وصالً

جمر الوقف، وهو نادر، ومل يسمع منه إال قول الشاعر(٥٩): 
نُونَ أنتــــم موا ظالماأتوا ناري فقلتُ مَ   فقــــــــــالوا اجلنُّ قلتُ عَ

كان الوجه أن يقال: "من أنتم ؟" إال أنه قال غري ذلك؛ من أجل إقامة الوزن.



٤١٧

أ.م.د. رافع إبراهيم حممد

- مد املقصور: 

إذْ أجازه الكوفيون وطائفة من البرصيني، ومنعه أكثر البرصيني؛ واحتجوا عىل 
ذلك ألنّ مد املقصور ال يتصور إال بأن يزاد يف الكلمة ما ليس يف أصلها، وإنام جيوز 

يف الرضورة رد الكلمة اىل أصلها، ال إخراجها عن ذلك.

قال الشاعر(٦٠): 
يشـــــــاءِ ينشــــــــــبُ يف احلَلقِ ويف اللهاءِيا لكَ من مترٍ ومن شِ

اة" رضورة. فمد "اللهاء" وهو مجع "هلَ

- إثبات حرف العلة: 

يثبت حرف العلة يف املوضع الذي جيب فيه حذفه يف سعة الكالم، إجراء املعتل 
جمر الصحيح؛ للرضورة الشعرية، نحو قول الشاعر(٦١): 

بٌ كـــــــدمِ العباطأبيتُ عىل معــــــاريَ فاخراتٍ هبــــــــنّ ملوّ

انه يصري مزاحفا؛ ألن اخلبن عىل  البيت مستقيام غري  "معار" لكان  أنشد عىل  ولو 
(مفاعلتن) من الوافر، فسكن خامسه حتى يصري عىل وزن (مفاعيلن)، ويسمى هذا 

). فلام كره الزحاف، أثبت الياء. بُ صْ الزحاف بـ (العَ

وأما زيادة حرف يف الكلمة، فمنه قول الشاعر(٦٢): 
أقــــــــولُ يا اللّهـــــــــمَ يا اللّهامإين إذا ما حـــــــــــــــــدثٌ أَملََّا

املشددة  امليم  الكالم؛ ألن  ذلك يف سعة  اللهم، وال جيوز  النداء عىل  أدخل حرف 
عوض منه، واجلمع بني العوض واملعوض منه ال جيوز إال يف رضورة الشعر.
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- إدخال الم التأكيد يف موضع ال تدخل فيه يف سعة الكالم: 

التأكيد يف موضع ال تدخل فيه يف سعة الكالم، نحو  جيوز للشاعر إدخال الم 
قول الشاعر(٦٣): 

لَال متشــــــــــــــاهبانِ وال سواءُوأعلم أنَّ تسلــــــــــــيام وتركــــــــا

." إنَّ الالم قد زيدت يف خرب "أَنَّ

- زيادة الالم يف خرب "أمسى": 

تزاد الالم يف خرب أمسى رضورة، ومنه قول الشاعر(٦٤): 
م وا عِجاال وقالوا كيفَ صاحبكُ رّ قال الذي سألوا أمسى ملَجهودامَ

" فزاد الالم يف خرب أمسى؛ رضورة. يريد: "أمسى جمهوداً

ومن زيادة احلرف يف خرب(لكن) قول الشاعر(٦٥): 
ـــــــــواذيل بّ ليىل عَ بِّها لَعميدُيلومونَني يف حُ ولكنّنــــــــــــي من حُ

عىل إرادة "عميد".

- زيادة الالم يف خرب املبتدأ: 

تزاد الالم يف خرب املبتدأ رضورة، ومنه قول الشاعر(٦٦): 
ةٌ بَ هــــــــــــــــْرَ وزٌ شَ جَ عَ بَةِأُمُّ احلُلَيْسِ لَ قَ مِ بِعِظْمِ الرَّ نَ اللَحْ ــى مِ ضَ تَرْ

عىل ارادة: "لعجوز شهربة".

- إظهار "أن" املضمرة: 

ومنه قول الشاعر(٦٧): 
افقالت أكلُّ الناسِ أصبحتَ مانحـاً عَ ْدَ ختَ زَّ وَ عُ يام أَنْ تَ لســـــــانَكَ كَ
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يام" اذا مل تدخل عليها الالم كان  ) فيه ناصبة ال زائدة، أُظهرت للرضورة؛ ألنَّ "كَ (أَنْ
" وهذا ال جيوز يف فصيح الكالم. الفعل بعدها منتصبا بإضامر "أَنْ

- زيادة "يف" اجلارة: 

من زيادة "يف" قول الشاعر(٦٨): 
عدٍ إذا الليــــــــــــلُ دَجا اأنا أبو سَ جَ نْدَ رَ  ختـــــــالُ فــــــــــي سوادِهِ يَ

ا. جَ نْدَ رَ ه يَ وادَ الُ سَ يريد: ختَ

د  ج، وهو جلد أسود تعمل منه األحذية، أو طالء أسود تسوَّ نْدَ : من األَرَ جُ نْدَ َ الريَ
به األحذية.

- زيادة الواو والفاء: 

تزاد الواو يف جواب ملا؛ رضورة، ومنه قول الشاعر(٦٩): 

درِوملـا رأ الرمحنُ أنْ لـيس فيهــمُ رشيـــــــــدٌ وال نـاهٍ أخاهُ عن الغَ

وكانوا عـليهـــــم مثـلَ راغيةِ البِكرِوصـبَّ عـلـيهـم تغلبَ ابنةَ وائلٍ
يريد: "صب عليهم" فزاد الواو يف جواب "ملا" رضورة.

وأما زيادة الفاء فهي ثابتة عند الكوفيني كالواو، وخصها ابن عصفور بالشعر يف 
كتابه رضائر الشعر، ومن زيادهتا قول الشاعر(٧٠): 

زيتــــــــــــــــهُ عمريفرأيتُ ما فيهِ فثمّ رَ ك غريَ راضٍ مَ فلبثــــتُ بعدَ

يريد: ما فيه ثم رزيته.
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- زيادة (ال) عىل التمييز: 

رشط التمييز أن يكون نكرة، نحو: طابَ زيدٌ نفساً، وعندي شربٌ أرضاً.

فإذا دخلت عليه (ال) فهو رضورة، كقول الشاعر(٧١): 
ـا أنْ عـرفـتَ وجـوهـَنـا ورأيـتـكَ لـمّ صددتَ وطِبتَ النفسَ يا قيسُ عن عمرٍ

يريد: وطبت نفسا، حيث زاد (االلف والالم) عىل التمييز؛ رضورة.

تبني لنا من خالل البحث يف ظاهرة الزيادة، أنّ الزيادة ال تشمل حرفا فقط، وإنام 
تكون بزيادة (حركة أو حرف أو كلمة أو مجلة) وهذا جائز يف لغة الشعر.

وهذه قد تكون مطردة يف الشعر حسنة، وقد تكون غري حسنة (قبيحة).

ويف رأيي هذه الرخص أو اجلوازات التي أعطيت للشعراء، إذا زادت عن حدها 
افسدت اللغة العربية، وهي كاحلرام يف بعض أحواهلا، كالذي يأكل امليتة؛ لرضورة، 
فال حيق له أن يمأل بطنه وأن يشبع، بل يأخذ ما يقيه اهلالك فقط. كذلك القصيدة، 
الرضورات  فيها  األعىل، وكلام كثرت  نحو  ترتقي  فهي  نحوية  كانت فصيحة  كلام 
انحدرت، وال حيق للشاعر أن يفسد اللغة من أجل اقامة الوزن. والزيادة يف رضورة 
الشعر، إذا كانت وفق احلد املطلوب للوزن؛ من أجل استقامته او إحداث جرس 

موسيقي، زادت النص مجاال ومتاسكا.
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املبحث الثالث
التغيري

التغيري لغة: 
يأخذ التحريف يف معاجم اللغة معنى التغيري، وامليل بالكلمة عن معناها، قال 
فَ  اخلليل (ت١٧٠هـ): ((والتحريف يف القرآن تغيري الكلمة عن معناها..... وحترّ

: أي مال))(٧٢). فالنٌ عن فالن وانحرفَ
له.  ه: جعله غري ما كان عليه وبدّ َ . وغريّ لَ َ عن حاله وحتوّ وتغري من ((التغيري: تغريّ

ري))(٧٣). واالسم: الغَ
غري  من  اللفظ  يف  تغيري  بأنه  التحريف  اجلرجاين  الرشيف  ف  يعرّ اصطالحا: 

املعنى، ومل يقل أحد بذلك(٧٤).
- تقديم بعض الكالم، ومنه: 

الفصل بني املضاف واملضاف إليه، كقول الشاعر(٧٥): 
هُكم بجودٍ مقرفٍ نـــــــــالَ العىل وكـــــــــــــــــــــريمٍ بخلُهُ قد وضعَ

وفصل  خربية،  كم  ألن  مقرف،  جر  نالحظ  بجود"،  العىل  نال  مقرف  "كم  يريد: 
بينهام بشبه اجلملة.

الفصل بني األعداد والتمييز املنتصب هبا، نحو قول الشاعر(٧٦): 
والً كميالعىل أنّني بعدَ ما قد مضــــــــــى ثــــــــــــــالثونَ للهجرِ حَ

يريد "ثالثون حوال كميال للهجر".
وأشار ابن عصفور إىل ذلك بقوله: ((وإنام قبح الفصل بني األعداد ومتييزاهتا؛ لضعف 
عملها فيها من حيث كانت حممولة يف العمل عىل الصفة املشبهة، والصفة املشبهة حممولة 

يف عملها عىل اسم الفاعل، واسم الفاعل حممول يف عمله عىل الفعل)) (٧٧).
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- تقديم املعطوف عىل املعطوف عليه: 
الواو، ولكن ال  املعطوف عليه، يف  املعطوف عىل  تقديم  وأحسن ما يكون من 

جيوز التقديم هبا إال برشوط، وهي: 
أال يؤدي التقديم اىل وقوعها صدرا يف الكالم، فال يقال: "وزيد عمرو قائامن".أ.
ا عمراً قائامن".ب. أال يؤدي التقديم إىل أن ييل عامال غري مترصف، فال يقال: "إن وزيدً
ان ال يكون املعطوف عليه خمفوضا، فال يقال: "مررت وزيد بعمرو".ت.

ومن ذلك قول الشاعر(٧٨): 
هـــــا معهـــــــا هنـــــــــــدَ اهلنــــــــــودِ طويلةَ البظرِلعنَ االلهُ وزوجَ

ها معها. يريد: لعن االلهُ هندَ اهلنودِ وزوجَ
- تقديم االسم الواقع بعد أداة االستفهام ما عدا (اهلمزة) عىل الفعل: 

والقياس تقديم الفعل عىل االسم، ومنه قول الشاعر(٧٩): 
ـهُ تَ   إثرَ األحـــــــبّةِ يـــــومَ البنيِ مشكومُأَمْ هلْ كبريٌ بكى مل يقضِ عربَ

." لوال الرضورة لقال: "أم هل بكى كبريٌ
- تقديم املجرور عىل حرف اجلر: 

وهو من القلة، بحيث ال يلتفت إليه أحد، ومن ذلك قول الشاعر(٨٠): 
هــــــــا فهــــــــالّ التي عن بنيَ جنبيكَ تدفعأجتزعُ إنْ نفسٌ أتاها محامُ

يريد: فهالّ عن التي تدفع بني جبينك.
تغيري حكم بحكم، ومنه: 

استعامل االسم يف الرضورة استعامال ال جيوز يف سعة الكالم، ومن ذلك قول 
الشاعر(٨١): 

ىض حكومتُهُ لِما أنتَ باحلكمِ الرتُّ وال األصيلِ وال ذي الرأيِ واجلَدَ

نالحظ أن الـ(األلف والالم) من األسامء املوصولة بمعنى (الذي) دخلت عىل الفعل 
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(ترىض)، وحكمها يف الكالم أن ال تدخل إال عىل اسم الفاعل واسم املفعول، إال 
 أنه ملا اضطر الشاعر جعل وصلها بالفعل بدال من االسم، إجراء هلا يف ذلك جمر

ما هي يف معناه.
ومنه أيضا استعامل احلرف للرضورة استعامال ال جيوز مثله يف غري الشعر، كقول 

الشاعر(٨٢): 
وأمّ أوعالٍ كها أو أقربا

فجر بالكاف الضمري املتصل، وحكمها يف سعة الكالم أالّ جتر إال الظاهر أو الضمري 
املنفصل جلريانه جمر الظاهر، فيقال: ما أنا كأنت – وال أنت كأنا، لكنه ملا اضطر 
أبدهلا من حكمها حكم ما هي يف معناه، وهو (مثل)، فجعلها جتر الضمري املتصل 

كام جتر الضمري املنفصل.
مثلها،  (ما)  ملا كانت  بدال من حكمها،  (ما)  لـ (مل) بحكم  منه احلكم  وكذلك 

فرفع بعد (ما)، ومن ذلك قول الشاعر(٨٣): 
م مٍ وأُســـرهتِ اءِ مل يوفونَ باجلارِلوال فوارسُ من نُعْ يفَ لَ يومَ الصُّ

ثبوت  رفعه  وعالمة  مرفوع  مضارع  فعل  يوفون:  وإعراب  باجلار،  يوفوا  مل  يريد: 
لكن  جمزوما،  يكون  أنْ  البيت  هذا  يف  واألصل  اخلمسة،  األفعال  من  ألنه  النون 

الشاعر اضطر اىل رفعه إلقامة الوزن.
الشعراء   لد لكثرهتا  نحصيها؛  أنْ  نستطيع  ال  الشعر  رضورة  يف  بحثنا  ومهام 
يبني  أو شاهدين عىل كل رضورة،  واحد  بشاهد  فاكتفينا  األدبية،  العصور  يف كل 

استعامهلا ورضورهتا.
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اخلامتة:

إذ من  الكامل كلّه هللا،  البحث حقه كامال؛ ألن  ويف اخلتام ال أدعي أين أوفيت 
الصعب أن نحيص مجيع أقوال الشعراء؛ لكثرهتا، وكثرة الشعراء منذ العرص اجلاهيل، 
حتى يومنا هذا. ولكن اجتهدت وبذلت وسعي ما استطعت، إذ بينت الرضائر التي 

وقع فيها خرق نحوي لد أغلب الشعراء البارزين يف عرص االحتجاج.

وكان من نتائج البحث ما يأيت: 

القواعد .۱ عن  الشاعر  ((خروج  العلامء  أغلب  عند  تعني  الشعرية  الرضورة  إن 
املألوفة يف النحو واللغة من أجل إقامة الوزن)).

بني علامؤنا األقدمون أنّ لغة الشعر هلا ميزة خاصة ختتلف عن لغة النثر..۲

النحو .۳ بقواعد  ملام  يكون  أن  جيب  (نحويا)  الشعرية  الرضورة  يف  الباحث  إن 
العريب؛ لكي يستطيع معرفة خروج الشاعر عن القواعد املعروفة.

إن الرضائر الشعرية عند أغلب الدارسني جاءت عىل وفق مستو لغوي معني، .٤
وكثري منها التمس له اللغويون األعذار.

رغم السامح للشاعر باخلروج عن القواعد الصحيحة، إال أنّ هناك إطارا عاما ال .٥
يقبل اخلروج عنه؛ ولذلك وجدنا مصطلح اخلطأ واللحن مل يغب عن أحكام النحاة 

يف بعض األشعار.

انواع الرضائر كثرية، لكننا أخذنا منها ثالثة: احلذف، الزيادة، والتغيري بحسب .٦
هبا بعض اللغويني، إذ نر أنّ األنواع األخر تندرج يف هذه الثالثة. ما بوّ

إذ .۷ القبيحة،  الرضورة  بحثنا من  أكثرنا يف  وقد  وقبيحة،  تكون: حسنة  الرضائر 
فيها خروج واضح عن قواعد اللغة والنحو.
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ويف هناية البحث أر أن هذه الرخص أو اجلوازات التي أعطيت للشاعر، إذا 
كالذي  أحواهلا؛  بعض  يف  كاحلرام  وهي  العربية،  اللغة  أفسدت  حدها  عىل  زادت 
يأكل امليتة؛ لرضورة، فال حيق له أن يمأل بطنه ويشبع، بل يأخذ ما يقيه اهلالك فقط. 
وحني نجوزها للشاعر؛ فذلك لكي نعطيه جماال أوسع إلبداع املعنى وخلق الفكرة، 

عىل أن يأخذ منها قدر احلاجة، ويرتكها إذا ما وجد إىل ذلك سبيال رحبا.

فالقصيدة، كلام كانت فصيحة نحوية فهي ترتقي نحو األعىل، وكلام كثرت فيها 
الرضورات انحدرت.
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هوامش البحث:
١) ينظر: خمتار الصحاح، الرازي/ ١٧٣. 

٢) لسان العرب: ابن منظور، مادة: "رضر". 
٣) زهر اآلداب وثمر االلباب: ابو اسحاق احلرصي القريواين ٣٣/٢. 

٤) رشح كتاب سيبويه: ابو سعيد السريايف ٢١٨/٢. 
٥) اخلصائص: ابن جني ٣٩٢/٢. 

٦) الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها: امحد ابن فارس/ ٣٩٨-٢٩٩. 
٧) رشح الكافية الشافية: ابن مالك ٣٠٠/١. 

٨) البيت من الطويل وهو لذي اخلرق الطهوي يف رشح التسهيل: ابن مالك ١٩٧/١، والشاهد 
فيه قوله: "اليجدع" يريد: "الذي جيدع". 

٩) رشح التسهيل ١٩٧/١. 
١٠) الرضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: حممود شكري االلويس/ ٣٦. 

١١) رشح التسهيل ١٩٧/١. 
١٢) األصول يف النحو: ابن رساج ٤٣٥/٣. 
١٣) رشح كتاب سيبويه: السريايف ١٨٠/١. 

١٤) ينظر: رضائر الشعر: ابن عصفور/٨. 
١٥) ينظر: الرضورة الشعرية/ دراسة لغوية نقدية، د. عبد الوهاب العدواين/ ١٩٣. 

١٦) ينظر: موقف املربد من الرضورة الشعرية، د. حازم سعيد يونس/ ١٠. 
١٧) القاموس املحيط: حممد بن يعقوب بن حممد بن ابراهيم الفريوز ابادي، باب الفاء/٨١٠. 

١٨) مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام االنصاري/٢٧٣. 
١٩) رضائر الشعر/١٢١. 

٢٠) رشح كتاب سيبويه: ٢٢٠/١. 
، فحذف  ٢١) البيت من البسيط، جلرير يف ديوانه/ ١٧٥، والشاهد فيه قوله: ريض، يريد: ريضْ

الفتحة من الفعل معتل الالم، ينظر: ما جيوز للشاعر يف الرضورة: القزاز القريواين/ ١٢٠. 
حيث  "يرتبط"  قوله:  فيه  والشاهد   ،١٨٨ ديوانه/  يف  ربيعة  بن  للبيد  الكامل،  من  البيت   (٢٢
حذف الفتحة للرضورة الشعرية وسكن الطاء وهو يف األصل منصوب، وينظر: رضائر الشعر/ 

 .٦٩
" اضطر الشاعر  ٢٣) البيت من الطويل، وهو لألخطل يف ديوانه/ ٨٦، والشاهد فيه قوله: "تلهوْ



٤٢٧

أ.م.د. رافع إبراهيم حممد

أن يسكن "تلهو" مراعاة للوزن، واألصل فيها النصب، وينظر: اخلصائص ٣٤٢/٢. 
حيث  "أرشب"  قوله:  فيه  والشاهد   ،١٢٢ ديوانه/  يف  القيس  المرئ  الرسيع،  من  البيت   (٢٤

سكن الشاعر "الباء" رضورة، وينظر: رشح كتاب سيبويه ٢٢١/١. 
٢٥) البيت من الرجز، للعذافر الكندي يف اخلصائص ٣٤٠/٢، والشاهد فيه قوله: "اشرت" حيث 

حذف الكرسة رضورة، وينظر: رضائر الشعر/ ٧٥. 
٢٦) البيت من املتقارب، أليب األسود الدؤيل يف ديوانه/ ٥٤، والشاهد فيه قوله: "حذف التنوين 

من "ذاكر" رضورة، وينظر: رشح ملحة اإلعراب: احلريري/ ٢٥٥. 
٢٧) البيت من الكامل، لألخطل يف ديوانه/ ١٩٨، والشاهد فيه قوله: "كذبتك" حيث حذف 
مهزة االستفهام؛ رضورة لداللة "أم" عليها، والتقدير: "أكذبتك عينك ؟"، وينظر: مغني اللبيب 

 .٦٧/١
" هَ ٢٨) البيت من البسيط، وهو جمهول القائل يف رضائر الشعر/ ٩٧، والشاهد فيه قوله: "تبيعَ

حيث حذف األلف رضورة، وينظر: رشح الشافية/٢٤٠. 
٢٩) البيت من املتقارب، لعامر بن جوين الطائي يف ديوانه/ ٦٣، والشاهد فيه قوله: "وال أرضَ 
" ا" حيث حذف تاء التأنيث من الفعل املسند إىل ضمري املؤنث، وهذا الفعل هو "أبقلَ اهلَ أبقلَ إبقَ

وهو مستند اىل ضمري مسترت يعود إىل "األرض"، وهي مؤنثة جمازية التأنيث، وترك التاء ال جيوز 
إال يف رضورة الشعر، وينظر: رشح ابن عقيل/ ٤١. 

النون  حذف  "اللذا"  فيه  والشاهد   ،٣٨٧ ديوانه/  يف  لألخطل  وهو  الكامل،  من  البيت   (٣٠
رضورة، ينظر: رشح ملحة اإلعراب/٢٥٩. 

٣١) البيت من الطويل، لألشهب بن حارثة التميمي يف مغني اللبيب ١٩٤/١، والشاهد فيه قوله 
"الذي حانت" االصل "الذين" حيث حذف النون رضورة، ينظر: املقاصد النحوية ٤٨٢/١. 

حذف  حيث  "القدما"  قوله  فيه  والشاهد   ،٣٣٣/٢ ديوانه  يف  للعجاج  الرجز،  من  البيت   (٣٢
النون؛ رضورة، وينظر: مغني اللبيب ٣٥٥/٢. 

"يغصبوا" حيث  ٣٣) البيت من املتقارب، أليمن بن خريم يف ديوانه/ ٦٠، والشاهد فيه قوله 
حذف النون لغري ناصب وال جازم؛ رضورة، ينظر: الرضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر/ ١٢٦. 
"لنأتيها" حيث  قوله  فيه  والشاهد  ديوانه/ ٨٥،  رواحة يف  بن  اهللا  لعبد  الوافر،  من  البيت   (٣٤

حذف النون الثقيلة من "لنأتينّها" رضورة، ينظر: مغني اللبيب/ ٢٩٨. 
٣٥) البيت من الوافر، وهو لزيد اخليل، ثم سامه النبي حممد (صىل اهللا عليه وسلم) بزيد اخلري، يف 
ديوانه/ ٨٧، والشاهد قوله "ليتي" اذ حذف نون الوقاية؛ رضورة، اذ االصل ان يقال "ليتني"، 
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ينظر: رشح االشموين ٦٥/١. 
٣٦) البيت من الرجز، لرؤبة اين العجاج يف رشح ابن عقيل ١٠٩/١، والشاهد فيه قوله "لييس"

حيث حذف نون الوقاية؛ رضورة، وينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب ٨/٢. 
" حيث  ٣٧) البيت من الطويل، للنجايش احلارثي يف ديوانه/ ١١١، والشاهد فيه قوله: "والكِ

حذف النون من "لكن" رضورة، واألصل إبقائها، وينظر: مغني اللبيب ٩٢/١. 
" حيث  ... فِنْطِ لْ إِسْ ٣٨) البيت من اخلفيف، وهو لألعشى يف ديوانه/ ٥، والشاهد فيه قوله: "مِ
سيبويه  كتاب  رشح  وينظر:  رضورة،  الوزن؛  إلقامة  اإلسفنط"  "من  واألصل:  النون،  حذف 

٢١٤/١، رشح ملحة اإلعراب/ ٢٥٧. 
" "الهِ فيه قوله  ديوانه/ ٨٦، والشاهد  العدواين يف  البسيط، وهو لذي االصبع  البيت من   (٣٩
حذف الالم اجلارة وأبقى عملها إلقامة الوزن، والقياس ان يقول "هللاِ"، وينظر: رشح بن عقيل 

١٢/٣، ومهع اهلوامع ٢٩/٢. 
قوله  فيه  والشاهد   ،٦٤ اهلذليني/  ديوان  يف  اهلذيل  جؤبة  بن  لساعدة  الكامل،  من  البيت   (٤٠

" حيث حذف حرف اجلر "يف" رضورة، وينظر: مهع اهلوامع ٢٠٠/١.  "الطريقَ
٤١) البيت من البسيط للمتلمس يف ديوانه/ ٥، والشاهد فيه قوله "اليت حب العراق" حذف 
حرف اجلر (عىل) ونصب (حب)، وهو ما يسمى بالنصب عىل نزع اخلافض؛ وحكم ذلك هنا –

عدم اجلواز، اال يف رضورة الشعر، وينظر: رشح األشموين٢٥٠/٢-٢٥١. 
٤٢) البيت من املتقارب، لعباس بن مرداس يف ديوانه/٨٤، والشاهد فيه قوله "مرداس" األصل 

ان يرصفها، وينظر: رشح األشموين ١٥٤/٥-١٥٥. 
٤٣) ينظر: رشح التسهيل ٢٧٩/٣، القواعد األساسية للغة العربية/ ٢٠٠. 

٤٤) البيت من الوافر، البن أمحر يف ديوانه/ ١٢٩، والشاهد فيه قوله: "أثاال" حيث حذف التاء؛ 
رضورة، وينظر: رشح التسهيل ٢٨٧/٣. 

قوله  فيه  والشاهد   ،١٤١/٢ سيبويه  كتاب  رشح  يف  اخلرشم  بن  هلدبة  الطويل  من  البيت   (٤٥
"عسى اهللا يغني" حذف أنْ من خرب "عسى" رضورة، ينظر: رضائر الشعر/ ١٢٠. 

" حيث حذف الياء رضورة،  ٤٦) البيت للفرزدق يف ديوانه/ ١٩٤، والشاهد فيه قوله "عدوتِ
وينظر: رضائر الشعر/ ٩٨. 

فيه قوله  القائل يف رشح كتاب سيبويه ٢١٨/١، والشاهد  الوافر، وهو جمهول  البيت من   (٤٧
" حيث حذف الواو رضورة، ينظر: رضائر الشعر/٩٩، ومهع اهلوامع ٥٨/١.  "كانُ

حذف  له"  وأب  يكن  مل  "ما  قوله  فيه  والشاهد  ديوانه/٥٧،  يف  جلرير  الكامل،  من  البيت   (٤٨
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الضمري "هو" إلقامة الوزن رضورة، وينظر: املقاصد النحوية ١٦٠/٤. 
٤٩) البيت من الطويل، ملزاحم بن حارث العقييل يف لسان العرب ٢٣٧/٩"عرف"، والشاهد 

فيه قوله "من واىف منى أنا عارف" حذف اهلاء رضورة، وينظر: رضائر الشعر ١٣٩. 
"من صيف  ٥٠) البيت من املتقارب، وهو للنمر بن تولب يف ديوانه/٣٨١، والشاهد فيه قوله 
وإن من خريف" حذف "إما" االوىل و "ما" من "إما" الثانية؛ رضورة، وينظر: رضائر الشعر/ 

 .١٢٨
٥١) البيت من البسيط، وهو جلرير يف ديوانه/١٦٧، والشاهد فيه قوله "ومسحكم صلبكم رمحن 

قربانا" حيث حذف "قولكم" من البيت؛ رضورة، وينظر: رضائر الشعر/ ١٤٤. 
٥٢) البيت من الكامل، وهو جمهول القائل يف رضائر الشعر/١٣٣، والشاهد فيه قوله "عباس يا 

امللك" حيث حذف املوصوف "أهيا"؛ رضورة، وينظر: مهع اهلوامع ١٧٤/١. 
٥٣) البيت من الرجز، حلكم بن معية يف رضائر الشعر/ ١٣٣، والشاهد فيه قوله "مل تيثم يفضلها"
والقياس أنْ يقال "مل تيثم أحداً يفضلها"، فحذف "أحدا" رضورة، وينظر: مهع اهلوامع ١٢٠/٢. 

٥٤) لسان العرب ١١٠/٢ (زاد). 
٥٥) القاموس املحيط (باب الزاي)، وينظر: لسان العرب ١١٠/٢ (زاد). 

٥٦) البيت من الوافر ليزيد ابن حمرم يف رضائر الشعر/ ١٨، والشاهد فيه قوله: "أمسلمني" فان 
النون فيه للوقاية، وهذه قد تلحق اسم الفاعل. كام يف الشاهد، وأفعل التفضيل. 

بني  اجلمع  فيه  والشاهد   ،١٨ الشعر/  رضائر  يف  القائل  جمهول  وهو  الطويل،  من  البيت   (٥٧
النون والضمري يف: "اآلمرون" رضورة، وينظر: مهع اهلوامع ١٥٧/٢، وينظر: املقاصد النحوية 

 .٣٨٥/١
" حيث نون رضورة،  ٥٨) البيت من الطويل، للحطيئة يف ديوانه/ ١٧٢، والشاهد فيه قوله: "زيداً

وينظر: رضائر الشعر/ ١٩. 
٥٩) البيت من الوافر، لشمر بن احلارث يف لسان العرب: ١٤٩/٣ (حسد)، والشاهد فيه قوله: 

"منون أنتم" حيث زاد الواو والنون؛ رضورة، وينظر: رشح ابن عقيل/ ٦١٨. 
٦٠) البيت من الرجز، وهو أليب املقدام يف: ما جيوز للشاعر يف الرضورة/ ٩٩، والشاهد فيه مدّ 

"اللهاء" رضورة، وينظر: مهع اهلوامع ١٥٧/٢. 
٦١) البيت من الوافر، للمتنخل اهلذيل يف أشعار اهلذليني: ١٢٦٨/٣، والشاهد فيه قوله "معاري"

حيث أثبت حرف العلة "الياء" رضورة، ينظر: رضائر الشعر/ ٣٢. 
٦٢) البيت من الرجز أليب خراش يف رشح ابن عقيل/ ٥١٩، والشاهد فيه قوله "يا اهلم" حيث 
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أدخل حرف النداء عىل "اللهم" رضورة، وينظر: مهع اهلوامع ١٧٨/١. 
"لال  ٦٣) البيت من الوافر أليب حزام العكيل يف املقاصد النحوية: ٢٤٤/٢، والشاهد فيه قوله 

" املفتوحة؛ رضورة، وينظر: مهع اهلوامع ١٤٠/١.  متشاهبان" حيث زيدت الالم يف خرب "أَنَّ
قوله  فيه  والشاهد   ،١٦٨/١ عقيل:  ابن  رشح  يف  القائل  جمهول  وهو  البسيط،  من  البيت   (٦٤

" إذْ زيدت الالم يف خرب "أمسى" رضورة، وينظر: مهع اهلوامع: ١٤١/١.  "أمسى ملجهوداً
قوله  فيه  والشاهد   ،١٦٨/١ عقيل:  ابن  رشح  يف  القائل  جمهول  وهو  الطويل،  من  البيت   (٦٥

"لعميد" حيث زاد الالم يف خرب "لكن" رضورة، وينظر: مغني اللبيب: ٢٣٣/١. 
٦٦) البيت من الرجز، لرؤبة يف ديوانه/ ١٧٠، والشاهد فيه قوله "لعجوز" حيث زيدت الالم يف 

خرب املبتدأ؛ رضورة، وينظر: رشح ابن عقيل: ١٦٩/١. 
" أنْ فيه ناصبة  رَّ غُ ٦٧) البيت من الطويل، جلميل بثينة يف ديوانه/ ١٠٨، والشاهد فيه قوله "أَنْ تَ

ال زائدة، أُظهرت للرضورة، وينظر: مغني اللبيب: ١٨٣/١. 
٦٨) البيت من الرجز، وهو لسويد بن أيب كاهل اليشكري يف مغني اللبيب ١٧٠/١، والشاهد فيه 

قوله "ختال يف سواده" حيث زاد "يف" رضورة. 
٦٩) البيتان من الطويل، لألخطل يف ديوانه/ ٤٣٠، والشاهد فيه قوله: "وصب" حيث زاد الواو 

يف جواب "ملا" رضورة، وينظر: رضائر الشعر/ ٥٦. 
٧٠) البيت من الكامل، أليب كبري اهلذيل يف رشح أشعار اهلذليني/ ١٠٨٢، والشاهد فيه قوله "فثم 

رزيته" حيث زاد "الفاء" رضورة، وينظر: رضائر الشعر/ ٥٧. 
الناثر:  اليشكري يف الرضائر وما يسوغ للشاعر دون  الطويل لرشيد بن شهاب  البيت من   (٧١
اآللويس/ ٣٠٥، والشاهد فيه قوله "وطبت النفس" حيث ذكر التمييز معرفا بـ (االلف والالم)؛ 

إلقامة الوزن، وكان حقه أن يكون نكرة. 
٧٢) العني: اخلليل ابن أمحد الفراهيدي ٢١٠/٤ (حرف). 

٧٣) القاموس املحيط/ ٤٥٢. 
٧٤) ينظر: التعريفات (باب التاء)/ ٦٦. 

"وكم  قوله  فيه  والشاهد  الكافية/٥٣،  الشافية  زئيم يف رشح  بن  الرمل، ألنس  البيت من   (٧٥
اهلوامع  وينظر: مهع  إليه؛ رضورة،  املضاف واملضاف  بني  العىل" حيث فصل  نال  بجود مقرف 

 .١/ ٢٥٥
٧٦) البيت من املتقارب، لعباس بن مرداس يف ديوانه/ ١٣٦، والشاهد فيه قوله "ثالثون للهجر 
وينظر:  رضورة،  كميال"  "حوال  ومتييزها  "ثالثون"  بني  وفصل  املجرور  فقدم  كميال"  حوال 
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رضائر الشعر/ ١٦١. 
٧٧) رضائر الشعر/ ١٦٠. 

٧٨) البيت من الكامل، حلسان بن ثابت يف ديوانه/ ٣٥٠، والشاهد فيه قوله "لعن االله وزوجها 
معها" حيث قدم املعطوف عىل املعطوف عليه؛ رضورة، وينظر: مهع اهلوامع ١٤١/٢. 

٧٩) البيت من البسيط، لعلقمة الفحل يف ديوانه/ ٥٠١، والشاهد فيه قوله: "أم هل كبريٌ بكى"
" عىل الفعل "بكى"؛ من أجل إقامة الوزن، وينظر: رضائر الشعر/ ١٦٢.  حيث قدم االسم "كبريٌ
 ،١٤٩/١ اللبيب  مغني  يف  امللوح  بن  رزين  بن  زيد  احلارثي  للملوح  الطويل،  من  البيت   (٨٠
والشاهد فيه قوله "التي عن" حيث قدم االسم املجرور "التي" عىل حرف اجلر "عن" رضورة، 

وينظر: رشح األشموين ٢٩٥/٢. 
٨١) البيت من البسيط، للفرزدق يف رشح ابن عقيل/ ٨٥، والشاهد فيه قوله "الرتىض" حيث 
ادخل (االلف والالم) عىل الفعل بدال من وصلها باسم الفاعل؛ رضورة، وينظر: مهع اهلوامع 

 .٨٥/١
٨٢) البيت من الرجز، للعجاج يف ديوانه ٢٦٩/٢، والشاهد فيه قوله "كها" حيث جر بالكاف 

الضمري املتصل؛ رضورة، وينظر: رشح ابن عقيل/ ٣٥٦. 
"مل  البيت من البسيط، وهو جمهول القائل يف رشح التسهيل ٣٥٨/٢، والشاهد فيه قوله:   (٨٣
يوفون" حيث أنّ الشاعر رفع "يوفون" بثبوت النون؛ رضورة، واألصل أنْ يكون جمزوما بحذف 

النون بعد "مل"، وينظر: مغني اللبيب ٢٧٧/١، ومهع اهلوامع ٥٦/٢.
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قائمة املصادر واملراجع:
(ت١٣٤٢هـ). * شكري  حممود  اآللويس، 

يسوغ  وما  الرضائر  ١٣٤١هـ-١٩٢٢م. 
للشاعر دون الناثر: رشح: حممد هبجت األثري 

البغدادي. القاهرة، املطبعة السلفية.
(ت٩٠هـ). * غوث  بن  غياث  األخطل، 

تح:  األخطل:  ديوان  ١٤١٤هـ-١٩٩٤م. 
حممد مهدي نارص الدين. بريوت، دار الكتب 

العلمية. ط٢.
(ت٨٠هـ)، * خريم  بن  أيمن  األسدي، 

تح:  خريم،  ابن  ديوان  ١٤١٩هـ-١٩٩٩م، 
املواهب  مؤسسة  بريوت،  العشاش،  الطبيب 

للطباعة والنرش.
(ت٦٢٩هـ)، * حممد  بن  عيل  األشموين، 

١٤٢٨هـ-٢٠١٤م، رشح األشموين عىل ألفية 
ابن مالك، منهج السالك إىل ألفية ابن مالك: 
تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، دار 

الطالئع، ط١.
(ت٧٦١هـ)، * هشام  ابن  األنصاري، 

كتب  عن  اللبيب  مغني  ١٤١٨هـ-١٩٩٨م، 
األعاريب، تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، 

بريوت، دار الكتب العلمية، ط١.
(ت١٠٦* حجر  بن  حندج  القيس،  امرؤ 

امرئ  ديوان  ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م،  ق.هـ)، 
القيس، بريوت، دار املعرفة، ط٢.

١٤١٤هـ-* (ت٥٤هـ)،  حسان  ثابت،  ابن 
١٩٩٤م، ديوان حسان بن ثابت، تح: عبد اهللا 

مهنا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط٢.

(ت٥١٦هـ)، * عيل  بن  القاسم  احلريري، 
اإلعراب،  ملحة  رشح  ١٤٣١هـ-٢٠١٠م، 
املغني،  املوىل  عبد  بن  ابراهيم  بن  أمحد  تح: 

القاهرة، املكتبة اإلسالمية، ط٢.
(٤٣٥هـ)، * عيل  بن  إبراهيم  احلرصي، 

وثمر  اآلداب  زهر  ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م، 
الدين  حميي  حممد  مبارك،  زكي  تح:  األلباب، 

عبد احلميد، بريوت، دار اجليل، ط٤.
١٤٠٦هـ-* (ت٥٧هـ)،  هدبة  اخلرشم،  ابن 

حييى  تح:  اخلرشم،  بن  هدبة  ديوان  ١٩٨٦م، 
اجلبوري، الكويت، دار القلم، ط٢.

(ت١١٠هـ)، * عطية  بن  جرير  اخلطفي، 
١٤٠٦هـ-١٩٨٦م، ديوان جرير، بريوت، دار 

بريوت للطباعة والنرش.
١٣٨٥هـ-* (ت٦٩هـ)،  األسود  أبو  الدؤيل، 

بغداد،  الدؤيل،  األسود  أيب  ديوان  ١٩٦٥م، 
مكتبة النهضة.

(ت٦٦٦هـ)، * بكر  أيب  بن  حممد  الرازي، 
دار  بريوت،  الصحاح،  خمتار  ١٩٨٦م، 

الكتاب.
١٤٠١هـ- * (ت٨هـ)،  اهللا  عبد  رواحة،  ابن 

بريوت،  رواحة،  بن  عبداهللا  ديوان  ١٩٨٢م، 
دار العلوم للطباعة والنرش، ط١.

(ت٣١٦هـ)، * سهل  بن  حممد  الرساج، 
النحو،  يف  األصول  ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، 
بـيـروت،  الـفـتـلـي،  الـحـسـيـن  عـبـد  د.  تـح: 

مـؤسـسـة الـرسـالـة، ط٣.
(ت١٨هـ)، * مرداس  بن  عباس  السلمي، 
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١٤١٢هـ-١٩٩١م، ديوان عباس بن مرداس، 
بريوت، مؤسسة الرسالة، ط١.

السريايف، أبو سعيد (ت٣٦٨هـ)، ١٤٣٨هـ-*
٢٠١٧ م، رشح كتاب سيبويه، تح: أمحد حسن 
الكتب  دار  بريوت،  عيل،  سيد  عيل  مهديل، 

العلمية، ط٣.
(ت٩١١هـ)، * الرمحن  عبد  السيوطي، 

١٤١٣هـ-١٩٩٢م، مهع اهلوامع يف رشح مجع 
اجلوامع، تح: عبد السالم حممد هارون، د. عبد 

العال سامل مكرم، بريوت، مؤسسة الرسالة.
الرشيف اجلرجاين، عبد القادر (ت٨١٦هـ)، *

دار  بريوت،  التعريفات،  ١٤٠٣هـ-١٩٨٣، 
الكتب العلمية، ط١.

(ت١٠هـ)، * مهلهل  بن  زيد  الطائي، 
١٣٨٧هـ-١٩٦٨ م، ديوان زيد اخليل الطائي، 

النجف األرشف، مطبعة النعامن. 
(ت١٤٥هـ)، * رؤبة  بن  اهللا  عبد  العجاج، 

١٣٩١هـ-١٩٧١ م، ديوان العجاج، تح: عبد 
احلفيظ السلطي، دمشق، مكتبة أطلس.

هـ)، * (ت٢٢ق.  اإلصبع  ذو  العدواين، 
اإلصبع  ذي  ديوان  م،  ١٣٩٣هـ-١٩٧٣ 
عيل  بن  حممد  الوهاب  عبد  د.  تح:  العدواين، 

العدواين، املوصل، مـطـبـعـة الـجمهور.
عيل، * حممد  الوهاب  عبد  العدواين، 

الشعرية- الرضورة  ١٤١٠هـ-١٩٩٠م، 
التعليم  مطبعة  املوصل،  نقدية،  لغوية  دراسة 

العايل يف جامعة املوصل.
(ت٦٦٣هـ)، * مؤمن  بن  عيل  عصفور،  ابن 

تح:  الشعر،  رضائر  م،  ١٤٢٠هـ-١٩٩٩ 
الكتب  دار  بريوت،  حممد،  ابراهيم  السيد 

العلمية، ط١.
ابن عقيل، عبد اهللا (ت٧٦٩هـ)، ١٤٢٨هـ-*

٢٠١٤ م، رشح بن عقيل عىل ألفية ابن مالك، 
تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، دار 

الطالئع، ط١.
(ت٨٥٥هـ)، * أمحد  بن  حممود  العيني، 

١٤٣١هـ-٢٠١٠م، املقاصد النحوية يف رشح 
شواهد األلفية - رشح الشواهد الكرب، تح: 
القاهرة، دار السالم للطباعة  عيل حممد فاخر، 

والنرش، ط١.
م، *  ١٩٦٩ ق.هـ)،  (ت١  علقمة  الفحل، 

الصقال،  لطفي  تح:  الفحل،  علقمة  ديوان 
حلب، دار الكتب العربية، ط١.

(ت١٧٠هـ)، * أمحد  بن  اخلليل  الفراهيدي، 
مهدي  تح:  العني،  ١٤٣٠هـ-٢٠١٠م، 
املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، بريوت، دار 

ومكتبة اهلالل.
١٤٠٧هـ-* غالب،  بن  مهام  الفرزدق، 

فاعور،  عيل  تح:  الفرزدق،  ديوان  ١٩٨٧م، 
بريوت، دار الكتب العلمية، ط١.

يعقوب * بن  حممد  ابادي،  الفريوز 
القاموس  ١٤٢٩هـ-٢٠٠٩م،  (ت٨١٧هـ)، 
للطباعة  القدس  مكتبة  القاهرة،  املحيط، 

والنرش، ط١.
القزاز، حممد بن جعفر (٤١٢هـ)، ١٣٨٨هـ-*

تح:  الرضورة،  يف  للشاعر  جيوز  ما  م،   ١٩٦٨
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منجي الكعبي، تونس، الدار التونسية للطباعة 
والنرش، ط١.

(ت٨٢هـ)، * عبداهللا  بن  مجيل  القضاعي، 
بثينة،  مجيل  ديوان  ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م، 

بريوت، دار بريوت للطباعة والنرش، ط١.
(ت٦٧٢هـ)، * عبداهللا  بن  حممد  مالك،  ابن 

تح:  التسهيل،  رشح  م،  ١٤٢٩هـ-٢٠٠٩ 
حممد عبد القادر عطا، ود. طارق فتحي السيد، 

بريوت، دار الكتب العلمية، ط٢.
(ت٦٧٢هـ)، * عبداهللا  بن  حممد  مالك،  ابن 

الشافية،  الكافية  رشح  م،  ١٤٠٢هـ-١٩٨٢ 
املكرمة،  مكة  هريدي،  أمحد  املنعم  عبد  تح: 
جامعة أم القر، مركز البحث العلمي وإحياء 

الرتاث اإلسالمي.
(ت٧١١هـ)، * مكرم  بن  حممد  منظور،  ابن 

بريوت،  العرب،  لسان  م،  ١٣٧٧هـ-١٩٥٦ 
دار صادر.

١٤٣٣هـ-٢٠١٢م، * أمحد،  السيد  اهلاشمي، 
حممد  تح:  العربية،  للغة  األساسية  القواعد 
لطباعة  املعارف  مؤسسة  بريوت،  التونجي، 

والنرش، ط٤.
(٣٩٢هـ)، * جني  بن  عثامن  املوصيل، 

حممد  تح:  اخلصائص،  ١٤٣١هـ-٢٠١٠م، 
عيل النجار، بريوت، عامل الكتب، ط٢.

م، * ١٤١٦هـ-١٩٩٥  ذؤيب،  أبو  اهلذيل، 
املرصية،  الكتب  دار  القاهرة،  اهلذليني،  ديوان 

ط٢.
م، * ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩  سعيد،  حازم  يونس، 

بغداد،  الشعرية،  الرضورة  من  املربد  موقف 
جملة آداب الرافدين، العدد (٥٣).


