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 الشكر والتقدير

أتقدم بجزيل الشُّكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل, وأخصُّ بالذِّكر األستاذ 

 وأتقدم أيًضا الدكتور عبد القادر مرعي بني بكر الذي كان لي طوال كتابة هذا العمل ناصًحا, وداعًما.

رشادات أسهمت  بالشكر لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة المحترمون لما قدموه من نصائح وا 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من علَّمني حرًفا في كل مراحل دراستي  في إثراء هذه األطروحة,

 اتهم جميًعا.    لعمل في ميزان حسناالمدرسية والجامعية. وأسأل اهلل العليَّ القدير أن يجعل هذا 
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 الملخص

, باسل, مفلح. أثر شاهد الضرورة الشِّعرية في مسائل الخالف النحوي  دراسةة الدالبيح

م. )المشةةرف: أ.د. بنةةي بكةةر, عبةةد 2016وصةةفية تحليليةةة. أطروحةةة دكتةةوراه, جامعةةة اليرمةةوك  

 القادر, مرعي(

ةرورة الشِّةعرية فةي الخةالف بةين النحةاة, ويسةعى  ةن أثةر شةاهد الضَّ جاءت هذه الدِّراسة للكشةف عن

ةةفنت عةةل أنَّهةةا تمثةةل ضةةرورًة شةةعرية هةةي فةةي الباحةة ث إلةةى إثبةةات أنَّ بعةةو الشَّةةواهد الشِّةةعرية التةةي وَّصا

ةرورة الشِّةعرية  لورودهةا فةي اللَّهجةات العربيةة, وفةي  الحقيقةة تمثةل أنماًطةا لهجيةةب وجةا إخراجهةا مةن الضَّ

 نقله عن العرا. أنماطب نثرية أخرى كالقراءات القرآنية, والحديث النبوي الشريف, وما صحَّ 

وتنقسم هذه الدِّراسة إلى أربعة فصول: الفصل األول  ويتناول مفهوم الضَّرورة الشِّعرية, 

 وموقف النحاة واللغويين منها, وعالقتها باللهجات العربية. 

وتي,  ويتناول الفصل الثاني  أثر شاهد الضَّرورة الشِّعرية في الخالف على المستوى الصَّ

: الحذف, والزيادة, والبدل. فيما تناول الفصل الثالث  أثر شاهد الضَّرورة الشِّعرية ويتناول موضوعات

في الخالف على المستوى الصَّرفي, وقد تناول هذا الفصل موضوعات: العدد, والتذكير والتأنيث, 

 وخروج بعو الكلمات من االسميَّة إلى غيرها.

رة الشِّعرية في الخالف على المستوى النَّحوي. أمَّا الفصل الرَّابع, فيتناول أثر شاهد الضَّرو 

وتناول موضوعات الحذف, والزيادة, والتقديم والتأخير, والفصل, واستعمال الحروف لغير ما وضعت 

 له. 



 ك

 

وتقوم الدراسة على المنهج الوصفيِّ التحليليِّ من خالل رصد شواهد الضَّرورة الشِّعرية, وتحليل 

 أثرها في التَّقعيد.أثرها في الخالف النَّحوي, و 

 الكلمات المفتاحية: الشاهد, الضرورة الشعرية, الخالف النحوي.
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 المقدمة:

 أهمية الدراسة :  

الخالف النحوي من المسائل التي اهتم بها الدرس اللغوي منذ بداية الدراسة اللغوية وكان لهذا 

مصنفات كثيرة درست هذه  أَّلِّفتى الخالف أسباا عديدة من أهمها اختالف المنهج بين اللغويين . حت

الظاهرة , وبحثت في مسائلها محاولة أن تصل إلى الرأي الراجح بينها . من خالل عرو الحجج التي جاء 

 بها كل فريق ليدعم بها رأيه .

, وكان في االحتجاج للقواعد وكان من أهم أسباا الخالف بين النحاة استخدامهم للشاهد الشعري

ودقيق للضرورة الشعرية مما أّدى  ,شعرية النصيا األكبر فهم لم يتفقوا على مفهوم محددلشاهد الضرورة ال

فيه من عدة نواح ب , فمنهم من أدخله في باا النحويون  اختلفن فإلي اختالفهم حول شاهد الضرورة  

, وما تفرضه  الضرورة  أي االستعماالت اللغوية التي يضطر الشاعر إلى استخدامها تماشًيا مع لغة الشِّعر

إلقامة الوزن في البيت الشعري . في حين أن بعضهم نظر إلى هذه االستعماالت على   عليه من قوانين

 أنَّها من كالم العرا , فال يجوز إدخالها تحت مفهوم الضرورة . 

عالم  والتخريج للشواهد تختلف من عالم آلخر. فكلُّ  ,من جوانا الخالف بينهم أن طريقة التحليلو 

غوي في سبيل االستخدام اللُّ  تحكم فييجد للشاهد تخريًجا يوافق منهجه حتى ولو كان في ذلك  ن  اول أن يح

ه صورة من موافقة القاعدة التي وضعها اللُّغويون . في حين أنَّ غيرهم كان ينظر إلى الشاهد على أنَّ 

 ا االستخدام  .هجات فوسعوا القاعدة لتستوعا هذاستخدام فصيح للغة يندرج تحت باا اللَّ 
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شاهد الضرورة الشعرية في كتا النحو العربي محاواًل رصد مسائل  الدراسة بحث مسألةلذلك رأت 

بعوه في المنهج الذي اتَّ  تكشفن لالخالف فيها, وذكر آراء النحويين في هذه الشواهد ودراستها دراسة تحليلية 

 عرضهم لهذه الشواهد. 

 هدف الدراسة :

  .ديد مفهوم الضرورة الشعرية عند النحاةتهدف الدراسة إلى تح -1

ث تشتمل رصد مسائل الخالف النحوي في شاهد الضرورة الشعرية في كتا النحو, بحي -2

 ودراستها  في إطار النظريات اللغوية الحديثة. نحاةلمسائل الخالفية بين الهذه الدراسة على أهم ا

إن أمكن ذلك من خالل جعلها إخراج المسائل التي أدرجها النحاة تحت مفهوم الضرورة,  -3

تمثل قواعد فرعية تندرج تحت القاعدة العامة المطردة, وذلك بإثبات ورودها في االستعمال النثري في: 

, وأمثالهم, أو كونها تمثل صورة من صور يث النبوي الشريف, أو كالم العراالقراءات القرآنية, أو الحد

 اللهجات العربية.  

غويون في دراسة شواهد الضرورة اللُّ النحاة, و  بعهاالتي اتَّ بيان الخصائص المنهجية  -4

 الشعرية .

 الدراسات السابقة:

 لقد تعددت الدراسات التي تناولت موضوع الضرورة الشعرية وكان من هذه الدراسات:

اللغة الشعرية عند النحاة : دراسة للشاهد الشعري والضرورة الشعرية في النحو العربي  لمحمد  -1

 . عبده فلفل
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وقد عالجت هذه الدراسة الضرورة الشعرية من حيث. دواعي وجود الضرورة الشعرية , والنشأة التاريخية 

للضرورة , وتناول قضية تلحين بعو النحاة لما عده بعضهم من الضرورة وهذا ما يشير إلى اختالف 

تعماالت اللغوية موقف النحاة من الضرورة الشعرية .فمنهم من قبلها في حين عدها آخرون من االس

المرفوضة .ثم تحدث عن ارتباط الضرورة الشعرية بلغة الشعر , وعالقتها بالوزن والقافية, والبعد 

 الجمالي في الضرورة الشعرية.

 لغة الشعر : دراسة في الضرورة الشعرية لمحمد حماسة عبد اللطيف .  -2

أهمها: نشأة الضرورة الشعرية وقد  وقد تناول المؤلف في هذه الدراسة الضرورة الشعرية من عدة نواحب 

حاول أن يؤرخ لمصطلح الضرورة منذ بداية الدراسة اللغوية عند الخليل وسيبويه . ثم درس بعد ذلك 

آراء النحاة في الضرورة الشعرية , وقد بين االختالف الواضح بين النحويين في تحديدهم لمفهوم 

 لضرورة الشعرية .الضرورة الشعرية , كذلك موقفهم من بعو شواهد ا

ثم يعرو بعد ذلك لموضوع مهم وهو العالقة بين الضرورة الشعرية واللهجات العربية .إذ يمكن أن 

تكون بعو الضرورات التي استخدمها الشعراء بقايا لهجية لقبائل عربية .وعليه يجا أن تدرس على 

 الوزن والقافية . أنها دليل على القاعدة وليست استعماالت اضطر إليها الشاعر لموافقة

: رورة في كتاا األصول البن السراج. رسالة ماجستير إعداد الطالا: الشاذ والضالشاهد النحوي -3

 محمد أحمد عبد اهلل المسيعدين  .

وقد تناول الباحث في هذه الدراسة مفهوم الضرورة الشعرية عند ابن السراج في كتابه األصول , كما قدم 

ورة الشعرية , وشواهد الشذوذ في كتاا األصول البن السراج . وعرو دراسة إحصائية لشواهد الضر 

في جانا من الدراسة لرأي ابن السراج في شواهد الضرورة الشعرية الواردة في كتابه , ومنهجه في 

 دراسة هذه الشواهد . 
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الضرورة وهناك أيضا مجموعة من الدراسات التي تتعلق بالضرورة الشعرية ,لكنَّها تناولت موضوع     

بشكل عام دون الخوو في موضوع الدراسة الذي يهتم في دراسة أثر الضرورة الشعرية في الخالف 

 الصوتي والصرفي والنحوي. 

على الرغم من أن هذه الدراسة تعتمد على الدراسات السابقة في بعو الجوانا , إال أنها تختلف عنها 

خالف في كتا النحو , وتحليل هذه الشواهد وفق في استقصاء أثر شاهد الضرورة الشعرية في نشوء ال

 النظريات اللغوية الحديثة.

 منهج البحث:

شواهد الضرورة الشعرية في كتا النحو, قامت الدراسة بتتبع أهم المسائل الخالفية المتعلقة ب

آرائهم  القراءات القرآنية, وكتا فقه اللغة , ورصد مظاهر الخالف لدى العلماء من خالل ذكر و والمعاجم, 

 رائهم الترتيا الزمني .آفي توجيه هذه الشواهد . مراعًيا في عرو 

الدراسة على تحليل هذه اآلراء ومناقشتها للوصول إلى الرأي الراجح منها, أو ذكر  اعتمدتكذلك 

 الصواا وفق منهج علمي يعتمد على الدراسات اللغوية الحديثة .

ة في الدراسة, فقد اعتمدت في توثيقها على ذكر موضع أمَّا فيما يتعلق بالشواهد الشعرية الوارد

ن تعذَّر العثور على  الشاهد في ديوان الشَّاعر, أو كتا المجموعات الشَّعرية أن تمكنت من العثور عليه, وا 

الشَّاهد في ديوان الشاعر, أو المجموعات الشِّعرية, أو كان الشَّاهد مجهول النَّسا اكتفيت بذكر أهم 

 مراجع التي ورد فيها هذا الشَّاهد.المصادر وال
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وقد بدأت الدراسة في فصلها األول بعرو مفهوم الضرورة الشعرية عند النحاة, وموقفهم منها. 

ودراسة موقف النحاة من التداخل الحاصل بين الضرورة الشِّعرية, واللَّهجات العربية وبيان موقفهم من هذا 

 عمالين اللَّهجي, وما أطلقوا عليه مصطلح الضرورة.التداخل, وضبط الحدود الفاصلة بين االست

أمَّا الفصل الثاني, فتناولت فيه أثر شاهد الضرورة الشِّعرية في المسائل الخالفية على المستوى 

الصوتي ودراسة أهم المسائل الصوتية التي دار الخالف حولها بين النحاة في عدِّها من الضرورة الشِّعرية, 

تناول الفصل الثالث أثر شاهد الضرورة الشِّعرية في المسائل الخالفية على المستوى أو إخراجها منها. و 

الصرفي بدراسة ما يطرأ على بنية الكلمة من تغييرات تؤثر في معناها. وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة 

وما يطرأ عليها من أثر شاهد الضرورة الشِّعرية في المسائل الخالفية على المستوى النحوي, بدراسة الجملة 

 تغيير يخالف القاعدة العامة.  
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 الفصل األول:

 مفهوم الضَّرورة الشِّعرية عند النحاة وعالقتها باللَّهجات.
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 مفهوم الضرورة الشعرية: 

الشعر العربي مصدر مهم من مصادر االحتجاج التي استخدمها اللغويون لوضع قواعد اللغةة, 

. إاّل إليهابه عناية كبيرة. ونجدهم يستشهدون به في كتبهم على كل قاعدة يتطرقون واعتنوا , واهتموا به

ا لةةةبعو األبيةةةات الشةةعرية عةةةن القاعةةةدة العامةةة التةةةي أرادوا لهةةةا االطةةراد فةةةي اللغةةةة. أّنهةةم الحظةةةوا خروًجةة

ن لغةة األبيات خرجت عن القاعدة بتةأثير مة لعامة التي وضعوها قالوا بأّن هذهولخروجها عن قواعدهم ا

, الخةةروج عةةن القاعةةدة إلةةىوالموسةةيقى الشةةعرية  ,الشةةعر فقةةالوا: إّن الشةةاعر اضةةطر بحكةةم الةةوزن والقافيةةة

 فالشعر موضع ضرورة. لذلك عّدوا هذه الشواهد من ضرورة الشعر. 

ولهجةاتهم. فوجةد منهةا مةا , مةن خةالل استقصةاء لغةات العةرا إليهةافي حين أّن منهم مةن نظةر 

 اللهجات فأدرج هذه المسائل ضمن ما قالته العرا واحتجَّ له.  يَّعبَّةر عنه في هذه

, مفهةةةوم الضةةةرورة الشةةةعرية عنةةةد النحةةةاة -إن شةةةاء اهلل -الدراسةةةة  عرووفةةةي هةةةذا الفصةةةل سةةةت

 العالقة بين الضرورة الشعرية واللهجات.و , اءهم فيهاوآر 

 مفهوم الضرورة عند النحاة وتعريفه لغًة واصطالحا.   

 الضرورة لغةً : 

: "رجل ذو ضرورة أي: ذو حاجة. ... والضرورة: هة(711)الضرورة لغة "الحاجة " يقول ابن منظور
. (1)وقد اضطر فالن إلى كذا وكذا ", اسم لمصدر االضطرار. تقول: حملتني الضرورة على كذا وكذا

ومن  .(2)ومعنى االضطرار في اللغة "االحتياج إلى الشيء" .إذا فالضرورة مأخوذة من االضطرار

                                                           

 (
1
 4/483. دار صادر,  بيروت. لسان العربم,   1968نظور, أبو الفضل جمال الدين األنصاري. ابن م(

(
2
 .4/483السابق:  (
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: "ومكان ذو هة(370)المعاني التي تندرج تحت معنى االضطرار الضيق في المكان يقول األزهري
 . (1)ق "ضيِّ  ار أي:ضر 

ةةنا فةةي قولةةه تعةةالى: ف ةةلَّ باةةها لاغني ةةرا اللَّةةها فنمن ةةا أَّها من ن زايةةرا ون ةةمن ال خا لنح  ي تنةةةن ونالةةدَّمن ون لنةةي كَّمَّ ال من ةةرَّمن عن ةةا حن ﴿إانَّمن

ي   طَّرَّ غن يٌم﴾اض  لني ها إانَّ اللَّهن غنفَّوٌر رنحا ادب فنالن إاث من عن  (173)البقرة: رن بناغب ونالن عن

وألجئ إلى أكل ما حةرم اهلل لمةا قةد  ن احتاجمعنى االضطرار في هذه اآلية الكريمة أن من يكون 

غوي ا اللُّ يلحقه به الجوع من الضيق فال بأس أن يأكل غير باغ وال عاد. وعليه فإن الضرورة في معناه

 هي االحتياج والضيق الشديد.

وسةةةبا ذلةةةك , فقةةةد اختلةةةف النحةةةاة فةةةي تحديةةةد مفهةةةوم دقيةةةق للضةةةرورة الشةةةعرية, أّمةةةا اصةةةطالًحا

اخةةةتالفهم فةةةي فهةةةم الضةةةرورة وتطبيقهةةةا علةةةى الشةةةواهد الشةةةعرية فنةةةتج عةةةن هةةةذا االخةةةتالف عةةةدة آراء فةةةي 

 تعريف الضرورة الشعرية. 

 عنه مندوحة " أواًل: الضرورة "ما ليس للشاعر 

هةةة(. ويةةرى أصةةحاا هةةذا 672)(3)وابةةن مالةةكهةةة(, 180)(2)ينسةا هةةذا المفهةةوم للضةةرورة لسةةيبويه

أّمةةا إن أمكنةةه ذلةةك فةةال وجةةود , أن الضةةرورة توجةةد إذا لةةم يكةةن للشةةاعر خيةةار فةةي الةةتخلص منهةةا الةةرأي

 مه في الشعر والنثر على السواء. بل يكون استعماال سائغا يجوز استخدا, للضرورة

                                                           
 .11/316تحقيق: محمد عوض مرعب,   دار إحياء التراث,   بيروت.  تهذيب اللغة.م . 2001األزهري. محمد بن أحمد . ((1

,  3. تحقيق: عبد السالم هارون,   مكتبة الخانجي,   طالكتابم. 1988ر. ينظر: سيبويه,   أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنب ((2
 .1/85القاهرة.

. تحقيق: عبد الرحمن السيد و محمد بدوي شرح التسهيلم. 1990ينظر: ابن مالك,  جمال الدين محمد بن عبد هللا الطائي,    ((3
 .202-201/ 1تون. هجر للطباعة والنشر. المخ
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نمةا كةةان يشةةير , والحقيقةة أن سةةيبويه لةم يصةةرح بتعريةةف واضةح للضةةرورة الشةعرية فةةي الكتةةاا وا 

ن اضةةةطر شةةةاعر" . وقةةةد فهةةةم شةةةراح الكتةةةاا هةةةذا (2)وقولةةةه: "هةةةذا اضةةةطرار" (1)إلةةةي وجودهةةةا بقولةةةه: " وا 

 ومةن خةالل, المفهوم للضرورة مةن خةالل دراسةتهم لمسةائل الكتةاا التةي تعةالج شةواهد الضةرورة الشةعرية

وأولهةا )بةاا مةا يحتمةل الشةعر( ويقةول فيةه: " اعلةم , األبواا التي عقدها للحديث عن الضرورة الشعرية

ف يشةةبهونه بمةةا ينصةةرف مةةن أنةةه يجةةوز فةةي الشةةعر مةةا ال يجةةوز فةةي الكةةالم. مةةن صةةرف مةةا ال ينصةةر 

 .(3), وحذف ما ال يحذف يشبهونه فيما قد يحذف, واستعمل محذوفا "األسماء

مجموعة من الشواهد التي تدل على ما ذها إليه من أن الشعر يحتمل مةا ال  ثم يقدم بعد ذلك

يحتملةةه الكةةالم مةةن االسةةتعماالت التةةي تخةةرج عةةن القاعةةدة اللغويةةة العامةةة التةةي كةةان سةةيبويه يحةةاول أن 

يجعلها مطردة على كل االستعماالت اللغوية. لكنه أدرك أن لغة الشعر تختلةف عةن الكةالم وهةذا األمةر 

الدارس ألراء الخليةل فةي كتةاا العةين, وعنةد  إذ إنَّ  هة(170) الخليل بن أحمد جده عند أستاذهواضح ون

سيبويه في الكتاا يجد أنه كان يولي لغة الشعر واألسلوا الشعري أهمية خاصة وكثيةر مةا تجةد عبةارة 

م,  وفةيتدل على ذلك كأن يقةول: " سنةاا والكنةرن ةوز  والعةرا تقةول: إنةه لمَّعنةرٌَّق لةه فةي الحن اللةؤم والقةرم ويجَّ

والَّه تنعري وق. وعنرَّقنة أعمامهَّ وأخ  رنقوا فيةه إعراقًةقً في الشِّع ر إنَّه لمنع رَّ ةرَّق فيةه اللئةام,  وأعةرق اا,  وأع  ,  وعن

لَّةقن بةأخالقهم. وتندا .فيه إعراقن العنبيد واإلمةاء إذا خالنطنةه ذلةك وتنخن كنةهَّ أعةراقَّ خيةرب وأعةراقَّ شةرب ونجةد  (4)"رن

و الةةةنص أنةةةه أفةةةرد اسةةةتخدام ) فةةةي هةةةذا ( فةةةي الشةةةعر دون النثةةةر ألنةةةه أدرك دورهةةةا فةةةي االسةةةتعمال َمْعرررر 

 الشعري.

                                                           

 .1/98. سيبويه. الكتاب  (1)

 .1/169السابق: ( 2)

 . 1/26: السابق ((3

 .1/153. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي,   دار ومكتبة الهالل. مادة كتاب العينالخليل بن أحمد. الفراهيدي,   (4)
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الكتةاا التةي وقةةف جليةة عنةد سةيبويه فةي بعةو المواضةع فةي ومفهةوم الضةرورة يتضةح بصةورة 

ومةةن هةةذه  ؟أم خةةارج عنهةةا ومحلةةه الضةةرورة ,مةةع القاعةةدة هةةو منسةةجمٌ عنةةد الشةةاهد الشةةعري لةةيحكم أفيهةةا 

أو , وهةو النكةرة أال تةرى أنةك لةو قلةت: كةان إنسةان حليمةا, مواضع قوله: " وال يبةدأ بمةا يكةون فيةه لةبسال

ألنةه ال يسةتنكر أن يكةون فةي الةدنيا إنسةان هكةذا, فكرهةوا أن يبةدءوا بمةا ;كان رجل منطلقةا. كنةت تلةبس 

 ويجعلون المعرفة خبرا لما يكون فيه هذا اللبس. , فيه لبس

ة, في الشعر وقد يجوز ه وأنَّة, (ان رن وفي ضعف من الكالم. حملهم على ذلك أنه فعل بمنزلة )ضن

ة, ه صةاحا الصةفةا. أنَّةوجعلتةه خبةرً , اقد يعلم إذا ذكةرت زيةدً  داش علةى ضةعف مةن الكةالم وذلةك قةول خا

 : (1)بن زهيرا

لب  و   )الوافر(  كن أم حمارَّ أظنب ٌي كانن أمّ   فإنكن ال تَّبالي بعدن حن

 : (2)وقول: حسان بن ثابت

 (3) )الوافر("  ها عنسنٌل وماءَّ ينكَّونَّ مازناجن   كأننَّ سَّالفةن مان  بي تا راسب 

وفةةي , وفةةي هةةذا الةةنص جةةواز أن يةةأتي اسةةم كةةان نكةةرة   "ألنهةةا أفعةةال مشةةبهة باألفعةةال الحقيقيةةة

فأجريةةةت هةةةذه األفعةةةال مجراهةةةا عنةةةد , والمفعةةةول معرفةةةة, األفعةةةال الحقيقيةةةة يجةةةوز أن يكةةةون الفاعةةةل نكةةةرة

                                                           

(
1
 شرح يش,ابن يع .1/767 اللبيب مغني ,   ابن هشام.4/94,المقتضبالمبرد. . و  1/48الشاهد لزهير بن خداش في الكتاب  (

. ولثروان بن فزارة,  أو لخداش في: 170,  168,ةالضرور في للشاعر يجوز مااني. القيرو,  و4/339 ريللزمخش المفصل
 .7/194 ,. خزانة األدب ولب لباب لسان العربلبغداديا

(
2
: عبد الرحمن البرقوقي. . وضعه وضبطهشرح ديوان حسان بن ثابتم. 1929الشاهد لحسان بن ثابت . حسان بن ثابت.  (

 . 3المطبعة الرحمنية. مصر. ص

(
3
 .49-1/48سيبويه: الكتاب,  (
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ولكنةةه ضةةعفه فةةي الكةةةالم , . وهةةذه العلةةة جعلةةت سةةيبويه يقبةةل بهةةذا االسةةتعمال فةةي الشةةعر(1)لضةةرورة "ا

 العادي.

ومن النصوص التي توضح موقف سيبويه من الضرورة الشعرية بشكل واضح وجلي قوله: "وال 

مةةن حتةةى تخةةرج , وال تةةذكر عالمةةة إضةةمار األول, علةةى االسةةم مبنيةةايحسةةن فةةي الكةةالم أن تجعةةل الفعةةل 

وتشغله بغير األول حتى يمتنع من أن يكون يعمل , لفظ اإلعمال في األول. ومن حال بناء االسم عليه

 :  (2)وهو ضعيف في الكالم. قال أبو النجم العجلي, ولكنه قد يجوز في الشعر, فيه

يارا حن أصبن  د  قن  ننعا  م  ه لن ا كَّلُّ بً ن  ّي ذن لن عن   يتنّدعا  ت أمُّ الخا  )الرجز(  أنص 

وال يخةل , وهةو بمنزلتةه فةي غيةر الشةعر  ألن النصةا ال يكسةر البيةت, ضعيف في الكةالمفهذا 

".  (3)به إظهار الهاء. وكأنه قال: كلُّه غير مصنوعب

دون أن , ومن هذا النص يظهر لنا أن سةيبويه يقبةل مثةل هةذا االسةتعمال فةي الشةعر خصوصةا

س خطةأ. فةي الوقةت الةذي صةرح فيةه يرفضه في الكالم العادي حيث صرح بأنه ضعيف فةي الكةالم ولةي

 : (4)قول الشاعر حميد األرقط بأنَّ 

 ) الرجز(  ا اكن يَّ ت إا غن لن ى بن تَّ حن  يكن لن إا 

                                                           
,  ةدار الكتب العلمي  ,1ط . تحقيق: إميل بديع يعقوب,شرح المفصل للزمخشريم. 2001ابن يعيش,  يعيش بن علي بن يعيش. (1)

 .341/ 4بيروت. 

. جمعه وشرحه: محمد ديوان أبي الفضل العجليم. 2006الفضل بن قدامة.الشاهد ألبي نجم العجلي في: أبو النجم العجلي.  (2)
 256أديب. )د.ط(, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.ص

 .1/85سيبويه: الكتاب,     (3)

. األنباري. وصدر البيت )أتتك عنس تقطع اآلراكا( وقد ورد في:  1/307.الخصائص :   ابن جني.الشاهد لحميد األرقط. في   (4)
 ,281, 5/280. البغدادي. خزانة األدب, 2/699. اإلنصاف في مسائل الخالف
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 . (1)في الشعر فقط وال يجوز في الكالمجائز 

وفي هذا الشاهد أجاز سيبويه استخدام الضمير المنفصل في موضةع الضةمير المتصةل وحملةه 

في الشعر واألصل أن يقول: "بلةَّغةنتك"   ألن األصل أن يأتوا بالضمير على الضرورة وال يكون ذلك إال 

وهو آثر في نفوسةهم ,وأقةرا رحمةا عنةدهم حتةى , المتصل  ألن السبا في استخدامه " هو طلا الخفة

ومعنةى هةذا الكةالم أنهةم ال يتركةون اسةتخدام الضةمير (2)أنهم متى قدروا عليه لم يأتوا بالمنفصةل مكانةه."

  عند االضطرار إلى ذلك.الَّ المتصل إ

وعلى هذا فإن الضرورة الشعرية عند سيبويه هةي "مةا لةيس للشةاعر عنةه مندوحةة" بحيةث تكةون 

 ما يجوز للشاعر في شعره وال يجوز أن يستخدمه في الكالم. ويشترط سيبويه في الضرورة أمرين: 

 وال يجد عنه مندوحة. , أن يضطر إلى ذلك .1

 غيةر جةائزب  ,أو تشةبيهَّ  علةى أصةلب  فرعب  ا ردُّ الضرورة. وهي إمَّ ة لهذه أن يكون هناك علَّ  .2

 . بجائزب 

فار الفقيه وقد أشار   عةدَّ  إذإلى رأي سةيبويه فةي الضةرورة مةنهم الصةفار الفقيةه  هة(630)(3)الصَّ

, سيبويه ممن "جعةل الضةرورة أن يجةوز للشةاعر مةا ال يجةوز لةه فةي الكةالم بشةرط أن يضةطر إلةى ذلةك

                                                           

(
1
 .2/362ينظر: سيبويه: الكتاب,     (

(
2
. تحقيق: محمد علي النجار. )د.ط(, دار الكتب المصرية, الخصائص. )د.ت(.  الموصلي أبو الفتح  عثمان بن جنيابن جني.   (

 . 2/193القاهرة. 

(
3
محمد بن سليمان األنصاري البطليوسي, الشهير بالصفار: عالم بالنحو. له ) شرح كتاب سيبويه ( ذكره  قاسم بن علي بن"  (

, دار العلم 5. طاألعالمم.1980الزركلي. خير الدين.  الميمني, يقال: إنه أحسن شروحه, رد فيه كثيرا على الشلوبين."
 .5/178للماليين,بيروت.
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ويضةيف بةأن  (1)أو تشةبيه غيةر جةائز بجةائز.", وأن يكةون فةي ذلةك رد فةرع إلةى أصةل, اوال يجد منةه بةد  

 وقد صرح به حين أنشد: , هذا ظاهر كالم سيبويه

يار تنّدعيحن صبن قد أن  ننعا  ا كَّلُّه لم بً ن  ذن  يَّ لن عن   ت أمُّ الخا  )الوافر(   (2)"أنص 

: " يجةوز للشةاعر فةي الشةعر مةا ال ئاًل ومن العلمةاء الةذين ذهبةوا إلةى رأي سةيبويه أبةو حيَّةان قةا

وتشةةبيه غيةةر جةةائز بجةةائز. , ورد فةةرع إلةةى أصةةل ,م عنةةد سةةيبويه بشةةرط االضةةطرار إليةةهيجةةوز فةةي الكةةال

  (3)جني في كونه لم يشترط االضطرار."خالفا البن 

ا ابن مالك فرأيه موافق لرأي سيبويه في الضرورة الشعرية في حديثةه عةن )ال( التعةرف التةي أمَّ 

 :الفرزدقووصل األلف والالم بفعل مضارع نحو قول  تدخل على الفعل المضارع فيقول:"

تَّهَّ  كَّومن ى حَّ كنما التَّر ضن دنلا   ما أنت بالحن ي الرَّأ يا والجن  )البسيط(     (4)وال البنلايغا وال ذا

 

 

 

                                                           

(
1
. 92دار الشروق. القاهرة. ص 1. طلغة الشعر )دراسة في الضرورة الشعرية(م. 1996. حماسة, محمد عبد اللطيف حماسة  (

 .21نقال عن شرح كتاب سيبويه للصفار الفقيه,   ورقة 

(
2
 . 92نفسه: ص  (

(
3
. تحقيق: رجب عثمان محمد,  ارتشاف الضرب من لسان العربم. 1998أبو حيان األندلسي,   محمد بن يوسف بن علي.   (

 .5/2377,   القاهرة. 1لخانجي,  طمكتبة ا

(
4
إيليا . شرح ديوان الفرزدق. م1983ينسب هذا الشاهد للفرزدق ولم أعثر عليه في ديوانه: الفرزدق. همام بن غالب.     (

. والبغدادي. 2/521, بيروت. وهو  للفرزدق في:  األنباري. اإلنصاف, مكتبة المدرسة –اللبناني ب ا, دار الكت1.طالحاوي
. ي. السيوط1/201. و ابن مالك. شرح التسهيل, 288,. ضرائر الشعرابن عصفور,  و  وبال نسبة في: 1/32نة األدب, خزا

 .1/370 .همع الهوامع في شرح جمع الجوامع
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 :ذي الخرق الطهويوكقول 

ما  يقولَّ  ننا وأنب غنوَّ العَّج  دَّعَّ  الحمارا  وتَّ إلى ربِّننا ص  نناطًقا الخن  )الطويل(     (1)اليَّجن

 وكذا قول اآلخر:

ًيا منراحا ما كالين  وحَّ وينغ دَّو الها زمن ذو رنشندمَّشنمًِّرا يستديمَّ الحن  رَّ
 )البسيط( (2)

  ومثله:

لِّ ما و  لُّ أهال أن يَّعنّد خلياًل   ىالذي ير  لَّ ث  ليس اليَّرنى للخا  (4)")الطويل(    (3)له الخا

الةك بعةد سةرد هةذه الشةواهد قةوة اسةتدالل ابةن برهةان علةى أن األلةف والةالم تكةون ثم يبةين ابةن م

ةةموصةةولة بةةدخولها علةةى الفعةةل المضةةارع فةةي )التَّ  أسةةماء ى(. وأّنهةةا رن وح( و)اليَّةةرَّ جةةدع( و)الينةةو)الين  ى(رضن

لةتمكن قائةل  , وعنةدي أن مثةل هةذا غيةر مخصةوص بالضةرورة بمعنى )الذي( ال حرف تعريةف يقةول: "

إلةى ربنةا صةوت  ولةتمكن قائةل الثةاني مةن أن يقةول:, ما أنةت بةالحكم المرضةي حكومتةه ن يقول:األول أ

فةإذ . ولتمكن الرابع من أن يقول: ومةا مةن يَّ , روحولتمكن الثالث من أن يقول: ما منن  ين , الحمارا يَّجدع

 (5)"لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار باالختيار وعدم االضطرار.

                                                           

(
1
. تحقيق:محمد عبد القادر النوادر في اللغةم. 1981البيت لذي الخرق الطهوي في: األنصاري. أبو زيد سعي بن أوس.  (

. الجنى الداني في حروف م1992,  وبال نسبة في: المرادي. الحسن بن قاسم.276,دار الشروق,بيروت. 1أحمد.ط
.  2/378. وابن يعيش. شرح المفصل 202, دار الكتب العلمية, بيروت.  1,تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل.طالمعاني

 .1/201و ابن مالك. شرح التسهيل 

(
2
 .1/32. البغدادي. خزانة األدب, 1/332. السيوطي.  همع الهوامع, 1/201ي:  ابن مالك. شرح التسهيل, البيت بال نسبة ف  (

(
3
 .1/32. البغدادي. خزانة األدب, 1/332. السيوطي.  همع الهوامع, 1/201البيت بال نسبة في: ابن مالك. شرح التسهيل,   (

(
4
 .201/ 1ابن مالك. شرح التسهيل,   (

(
5
 .1/202 السابق:  (
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هةذا الةنص نفهةم موقةف ابةن مالةك مةن الضةرورة وأنهةا عنةده مةا يجةوز للشةاعر فةي  ومن خةالل 

وهةةذا مةةا حملةةه علةةى عةةدم جعةةل هةةذه , ر وال يجةةوز فةةي الكةةالم بشةةرط أن يكةةون قةةد اضةةطر إلةى ذلةةكعالشة

 الشواهد من الضرورات. 

و أبةو حيةان, حيةث , وقد وجةد هةذا الةرأي معارضةة مةن بعةو المتةأخرين علةى رأسةهم الشةاطبي

السيوطي رد أبي حيان على ابن مالك قوله: " لم يفهم ابن مالك معنةى قةول النحةويين فةي ضةرورة  ينقل

ففهةم أن , الشعر. فقال: في غير موضةع لةيس هةذا البيةت ضةرورة   ألن قائلةه مةتمكن مةن أن يقةول كةذا

يقولةوا إذ يمكةن أن , ون إلةى ذلةكال يلجةؤ  فقةال: إنهةم, الضرورة في اصطالحهم هو اإللجةاء إلةى الشةيء

كذا. فعلى زعمه ال توجد ضرورة أصال  ألنه ما من ضرورة إال ويمكةن إزالتهةا ونظةم تركيةا آخةر غيةر 

نما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعةة فةي الشةعر المختصةة بةه, وال يقةع فةي  ذلك التركيا. وا 

النحويون بالضةرورة أنةه ال  وال يعني, كالمهم النثري, إنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكالم

نما يعنون ما ذكرناه, فظمندوحة عن النطق بهذا اللَّ  ال كان ال توجد ضرورة   ألنَّ , وا  ه مةا مةن لفةظ إال وا 

 (1)ويمكن للشاعر أن يغيره."

 انتقادا لرأي ابن مالك في الضرورة وعرضه في أربع نقاط:  هة(590) ه الشاطبيكما وجَّ 

ولو  , وعلى إهماله في النظر القياسي جملة , ا على عدم اعتبار هذا المنزع: أن النحاة قد أجمعو أوال

 .كان معتبرًا لنبهوا عليه

ثانيًا: أن الضرورة ال تعني عند النحويين أنه ال يمكن في الموضع غير ما ذكر  ألنه ما من ضرورة 

من الشياع في  فإنها , دليل ذلك الراء في كالم العرا , إال ويمكن أن يعوو من لفظها غيره

                                                           

(
1
مؤسسة )د.ط(, .تحقيق: عبد العال سالم مكرم. األشباه والنظائر في النحوالسيوطي: جالل الدين عبد الرحمن بن بكر.   (

 . 200/ 2 .الرسالة
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وال يكاد ينطق أحد بجملتين تعريان عنها. وقد هجرها واصل بن عطاء  , االستعمال بمكان ال يَّجهل

حتى صار  , بل كان يناظر الخصوم ويخطا على المنبر فال يَّسمع في نطقه راءٌ  , لمكان لثغته فيها

ن الضرورة الشعرية لهي أسهلَّ من هذا بكثير ذا كان األ , مثاًل. وا  مر هكذا أدى إلى انتفاء الضرورة وا 

نما معنى الضرورة أن الشاعر قد ال يخطر بباله إال لفظة ما  , في الشعر وذلك خالف اإلجماع وا 

في الوقت الذي قد يتنبه  , اقتضت ضرورة النطق بها في ذلك الموضع زيادة أو نقص أو غير ذلك

 .غيره إلى أن يحتال في شيءب يزيل تلك الضرورة

نه قد يكون للمعنى الواحد أكثر من عبارة بحيث يلزم في إحداها ضرورة ولكنها هي المطابقة ثالثًا: أ

وهنا يرجع الشاعر إلى الضرورة  ألن اعتناء العرا بالمعاني أشد من اعتنائهم  , لمقتضى الحال

ذا تبيَّن في موضع ما أن ما ال ضرورة فيه يصلح هنالك مطابق  فمن أية جهة يعلم أنه , باأللفاظ. وا 

 .لمقتضى الحال؟

رابعًا: أن العرا قد تأبى الكالم القياسي لعارو زحاف فتستطيا المزاحف دون غيره أو بالعكس 

 (1).فتركا الضرورة لذلك

وهنةةةاك مةةةن الدارسةةةين مةةةن رأى أن هةةةذا الفهةةةم للضةةةرورة ال يمثةةةل رأي سةةةيبويه فيهةةةا إذ هةةةي عنةةةد 

مةا وقةع فةي الشةعر دون النثةر. سةواء أكةان للشةاعر  سيبويه توافق "ما جاء به الجمهور فةي أن الضةرورة

 .(3)الحديثيومن هؤالء إبراهيم حسن وخديجة  (2)أم ال ", عنه مندوحة

                                                           

(
1
. تحقيق: عبد السالم هارون. مكتبة خزانة األدب ولب لباب لسان العربم. 1997البغدادي,  عبد القادر بن عمر,ينظر:   (

 .1/34القاهرة. الخانجي,  

(
2
 .35,  القاهرة.  1. مطبعة حسان,   طسيبويه والضرورة الشعرية. 1983إبراهيم حسن إبراهيم,     (

(
3
. مطبعة التعليم العالي,   الموصل. الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقديةم.1990ينظر: عبد الوهاب محمد العدواني.  (

دراسات في األدب . ضمن كتاب " 205-193. صيه من الضرورة الشعريةموقف سيبو. نقال عن خديجة الحديثي. 67-66ص
 م.1977" اصدار جامعة الكويت. واللغة
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 بعدة حجج منها:  وقد احتجوا لقولهم

 اعلةةم أنةةه يجةةوز فةةي الشةةعر مةةا ال " :تصةةدير سةةيبويه حديثةةه عةةن الضةةرورة الشةةعرية بقولةةه -1

 مندوحة للشاعر عنه.  ز بما الولم يقيد ذلك الجوا , "في الكالم يجوز 

كثير من الشواهد التي أوردها سيبوبه للضرائر الشعرية جاءت فيها روايات أَّخرى تخرجها   -2

 عن الضرورة. 

كثير من الشواهد التي ذكرها سيبويه في أقسام الضرورة يمكن بقليل من التصرف إخراجها  -3

 من حيز الضرورة دون كسر للوزن أو إخالل بالمعنى. 

ولةةيس فةةي المثةةل إلجةةاء وال  , سةةيبويه أن األمثةةال يسةةتجاز فيهةةا مةةا يسةةتجاز فةةي الشةةعريةةرى  -4

 فكيف يقال: إن الضرورة عنده ما ال مندوحة عنه للشاعر ؟ , اضطرار

أما تعليقه على بيت أبي النجم ) قد أصبحت أم الخيار. .. البيت ( فإنه يمكن القول بأنه   -5

تب حكةم عليهةا بالضةرورة مةع إمكةان الةتخلص منهةا قد رجع عنه بما ذكةره بعةد ذلةك مةن أبيةا

ر , بأدنى تغيير  (1)منهما. األخيرإلى  والعالم إذا وقع له قوالن متعارضان نَّظا

النصةوص الةواردة فةي  إنَّ إليه هةذا الةرأي. حيةث  ان سا ا خديجة الحديثي فهي ترى أن سيبويه نَّ أمَّ 

هةةا وأنَّ , ورة تشةير إلةةى خةالف مةا نسةا إليةهالكتةاا باإلضةافة إلةى األبةواا التةةي خصصةها سةيبويه للضةر 

فةي النثةر اضةطر الشةاعر إلةى ذلةك أم  يةأتا : ما جةاء فةي الشةعر ولةم وهوموقفه من الضرورة  عنتعبر 

 . (2)لم يضطر

                                                           

 . 46-41نظر: إبراهيم حسن,  سيبويه والضرورة. ص ( ا1)

(
2
 .305. مطبوعات جامعة الكويت, الكويت. ص الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهم. 1974خديجة الحديثي.  ينظر: (
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أو , أن عبارات سيبويه في الكتاا تدل على هذا فهو يقةول: )جةاز فةي الشةعر( الحديثيوتذكر 

إلةةى ذلةةك. وقةةد كةةان  الشةةاعر اضةةطرَّ  إلةةى أنَّ . دون اإلشةةارة أو )جةةائز فةةي الشةةعر(, )يجةةوز فةةي الشةةعر(

إال أنةةه جةةائز فةةي , ومسةةتكره, وقليةةل, سةةيبويه يشةةير إلةةى أن هةةذا االسةةتعمال يةةأتي فةةي النثةةر ولكنةةه قبةةيح

كمةا تةرى أن سةيبويه عبةر عةن الضةرورة , الشعر. دون أن يصرح كذلك بأن قد دفعته الضرورة إلى ذلك

  (1)شاعر إليها بألفاظ مثل: " و إن اضطر شاعر" أو "لو اضطر".التي كان سببها اضطرار ال

لمةةا فةةي كالمةةه , والحقيقةةة أنَّ األمثلةةة التةةي ذكرتهةةا ال تسةةاعد علةةى بيةةان مفهةةوم سةةيبويه للضةةرورة

ذا عدنا إلى كالم سيبويه في قول الشاعر: , وتعليقاته من تداخل بهام كما سبق. وا   وا 

يار تنّدعي  )الوافر(   عا نن ّي ذنبا كَّلُّه لم أص  عل  قد أصبحت أمُّ الخا

و االضةةطرار الةةذي يةةدفع , وجةةدناه دلةةيال علةةى أن الضةةرورة عنةةده تةةأتي نتيجةةة الحاجةةة واإللجةةاء

 وخديجة الحديثي. , الشاعر إليه. خالفًا لما ذها إليه إبراهيم حسن

 أن والواجةةا أن ننظةةر إلةةى أمثلةةة سةةيبويه فةةي )بةةاا مةةا يحتمةةل الشةةعر( نظةةرًة عروضةةية. ذلةةةك

بويه قد يالتحليل المقطعي لهذه الشواهد يجعلنا نقف على مقدار الحاجة إلى لفظ الضرورة فيها. وكأنَّ س

اختارها دون غيرها من األشعار  ألنه الحظ استحكام هذه الحاجة فيه. األمر الذي أدى إلى وجود هذه 

لنسةةةةيج المقطعةةةةي للبحةةةةور والتةةةةي ظهةةةةرت  ألنهةةةةا تنةةةةافي ا, االسةةةةتعماالت اللغويةةةةة الخارجةةةةة عةةةةن القيةةةةاس

 . (2)الشعرية

 : النجاشي الحارثيويظهر األمر عند تحليل شواهد سيبويه في هذا الباا ونأخذ منها قول 

                                                           

(
1
 .314-305نظر: خديجة الحديثي. الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه, ي  (

(
2
 .68-67ينظر: عبد الوهاب العدواني: الضرورة الشعرية. ص   (
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يعَّه قاني إان كان ماؤَّكا ذا فضلاوالكا   فلستَّ بآتايه وال أنستطا  )الطويل((1)س 

 . , ووزنهوهذا البيت من البحر الطويل

يلن فنعَّولَّن  فناعا يلن فنعَّولَّن من فناعا يلن  من فناعا يلن فنعَّولَّن من فناعا  فنعَّولَّن من

وقد دفعته الحاجة , ا نجد أن الشاعر قد اضطر إلى حذف النون اضطراراً وعند تحليله عروضيً 

إلى هذا " فالذي تجدر اإلشارة إليه. . أن إسقاط النون ال يعدو أن يكون التزامًا بالقياس المعياري لبحر 

لن(. بزيادة مقطع قصير بين  ةتخرج وحدته اإليقاعيالطويل. وذلك لكي ال  فناعا األولى: )فنعَّولن( إلى: )من

 (2)"البيت. رة أخرى بين الكاف والسين من نصِّ رابعها وخامسها. وبعبا

 ومن خالل التقطيع تظهر حاجة الشاعر إلى الحذف لكي يستقيم الوزن في البيت كالتالي. 

 }قاناي  وال كاس  قاناي ______ وال كا ناس  {

فنا { لَّن من فنا عا  }فنعَّو لَّن منفا _______ من

ومن هذا أن مفهوم الضرورة كما نسةبه النحةاة إلةى سةيبويه " مةن أّن الضةرورة تجيةز فةي الشةعر 

 .(3)ماال يجوز في الكالم بشرط االضطرار. صحيح صحة تامة"

 

 

                                                           

(
1
 .56. )د.ط(, مؤسسة المواهب, بيروت. صديوان النجاشي الحارثيم. 1999الشاهد للنجاشي الحارثي قيس بن عمر.  (

(
2
 . 69ة الشعرية. ص عبد الوهاب العدواني: الضرور (

(
3
 .71السابق: ص  (
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 هر(215: رأي األخفش. )ت ثانًيا

يةةرى األخفةةش أن الشةةعراء طبقةةة غيةةره مةةن النحةةاة. حيةةث ا عةةن ا مختلفًةةلقةةد ذهةةا األخفةةش مةةذهبً 

لم يجز لغيرهم,  وليس هذا الجواز مختصا بالشعر وحده,  بةل  متميزة من الناس,  ومن ثم جاز لهم ما

واعتةرف بةأن للشةعراء تةأثيرا فةي الكةالم العةادي, حيةث يتةأثرون هةم بدايةة بمةا ا,  يشمل الشعر والنثةر مًعة

كيةةا جاريةةة علةةى ألسةةنتهم فةةي الشةةعر والكةةالم العةةادي, حتةةى تصةةل مثةةل هةةذه يقولونةةه, فتصةةبح هةةذا الترا

إن الشةةاعر يجةةةوز لةةه فةةةي  "يقةةةول:  التراكيةةا إلةةى غيةةةر الشةةعراء فيسةةةتخدمونه فةةي النثةةةر تقليةةدا للشةةعراء.

كالمه وشعره ما ال يجوز لغير الشاعر في كالمةه,  ألن لسةان الشةاعر قةد اعتةاد علةى الضةرائر فيجةوز 

 .(1)"لغيره له ما ال يجوز 

ومةةن األمثلةةة علةةى موقةةف األخفةةش مةةن الضةةرورة أنةةه أجةةاز صةةرف مةةا ال ينصةةرف مطلقةةا دون 

وزعةةم قةةوم أن صةةرف مةةا ال ينصةةرف  التقييةةد بضةةرورة الةةوزن. ويةةذكر هةةذا الةةرأي السةةيوطي فةةي الهمةةع: "

 هةةةذه لغةةةة الشةةةعراء ألنهةةةم قةةةد وكةةةأنّ  :مطلقةةةا أي فةةةي االختيةةةار لغةةةة لةةةبعو العةةةرا حكاهةةةا األخفةةةش قةةةال

.ويتضةةح مةةن هةةذا أّنةةه يصةةح للمةةتكلم (2)"الشةةعر فجةةرت ألسةةنتهم علةةى ذلةةك فةةي الكةةالم  فةةياضةةطروا إليةةه 

هذه عنةد األخفةش لغةة مةن لغةات العةرا, أن  بغير الشعر أن يصرف الممنوع من الصرف اختيارا, ألنَّ 

 هذه أشبه بلغة للشعراء لكنها جرت على ألسنتهم فاستخدموها في النثر.

 

 
                                                           

 . 21. نقال عن الصفار الفقيه ورقة 106محمد حماسة. لغة الشعر,   ص   (1)

(
2
. تحقيق: عبد الحميد الهنداوي, همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي , جالل الدين عبد الرحمن بن بكر.     (

 .1/132 (,المكتبة التوفيقية , القاهرة.)د.ط
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يقلِّةةةلَّ مةةةن وجةةةود مةةةا سةةةمَّاه النحةةةاة ضةةةرورة, ألنَّةةةه يبةةةيح للشةةةعراء فةةةي كالمهةةةم ومةةةذها األخفةةةش 

العادي, بل أنه يحتج لهم بذلك, ويقبةل أن يجةاريهم غيةر الشةعراء ألنهةم طبقةة مةن المتكلمةين يجةوز لهةم 

 . (1) يجوز عند غيره إال في االضطرارما ال

 والجمهور.  هر( 392)ت: رأي ابن جنيثالثًا

أن الضةرورة الشةةعرية هةي كةل مةا وقةع فةةي الشةعر ممةا ال تجيةز القواعةد مجيئةةه يةرى ابةن جنةي و 

اًل أم لم يكن كذلك. في النثر سواء كان الشاعر مضطرا إليه ال   (2)يجد عنه مع دا

الشعر لما كان كالمةا موزونةا تكةون الزيةادة فيةه والةنقص منةه يخرجةه عةن  أنّ  "هذا  والسبا في

يله عن طريق  , صحة الوزن يز فيه لتقويم وزنه مةن زيةادةب  , الشعر المقصود مع صحة معناهويَّحا استَّجا

تجاز فةي الكةالم مثلةه  ونقصان وغير ذلك مما ال وموقةف  , الشةعر موضةع اضةطرار "كمةا أن  , (3)"يَّس 

ينغها ألجله  , وكثيرا ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته , اعتذار  لوينق (4)"وتحال فيه المَّثَّل عن أوضاع صا

ةةة " قولةةةه: هةةةة(745)عن أبةةةي حيَّةةةانهةةةة(911طي)و السةةةي ه ال مندوحةةةة عةةةن أنّنةةة ورةر ال يعنةةةي النحويةةةون بالضَّ

مةن لفةظ أنو ضةرورنة إاالَّ ويمكةن إازالتهةا ونظةم تركيةا  االنُّطق بهذا اللَّفظ وا االَّ كان ال توجد ضرورة ألننَّه م

 الكيبهم الواقعةة فةي الّشةعر المختصةة باةها و أنن ذلك من تةرا ةآخر غير ذلك التَّركيا وا انَّما يعنون بالضَّرور 

ة دون الك يالنثر وا انَّما يستعملون ذلك ففي مهم يقع ذلك في كال مالّشعر خاصَّ  (5)".الن

                                                           

(
1
 .106ينظر: محمد حماسة. لغة الشعر,   ص  (

(
2
 .98 السابق.صينظر:   (

,  1. تحقيق: رمضان عبد التواب. دار النهضة العربية,   طضرورة الشعرم. 1985السيرافي,   أبو سعيد الحسن بن عبد هللا.   (3)
 .34القاهرة. ص 

 . 3/188ابن جني: الخصائص,   (4)

(
5
 .3/273 ,الهوامع السيوطي . همع   (
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 ودليل الجمهور على هذا الذي ذهبوا إليه قول الشاعر: 

ودب مَّق رافب ننالن العَّالن  عنه     كم باجَّ لَّهَّ قد ونضن  )الرمل( (1)وشنرايفب بَّخ 

بين كم ومدخولها بالجار والمجرور وذلك ال يجةوز إاالَّ فةي الّشةعر ولةم يضةطر إالةى ذلةك  "فصل

 (2)صبه "يزول الفصل بينهما برفع )مقرف( أنو ن قد إاذ

وهةةو غيةةر جةةائز لمةةا فيةةه مةةن  , حيةةث فصةةل بةةين ) كةةم ( وتمييزهةةا المجةةرور بالجةةار والمجةةرور

إذ بإمكانه أن يرفةةةةع ) مقةرف (  , لى هذا الفصلوليس الشاعر هنا مضطرا إ , الفصل بين المتضايفين

 أو ينصبه فيخرج من الضرورة. 

 واحتجوا أيضا بقول عامر بن جوين الطائي: 

قنهنا   د  ننٌة ودنقنت  ون ونالن أنر ون أبق لن إب قنالهنا  فنالن مَّز 
 )المتقارا( (3)

قةد أمكنةه إثباتهةا لةو قةال: قلةت و أال تةرى أنةه حةذف التةاء مةن أب "قال الصفار في شرح الكتةاا: 

 (4)".كة الهمزة إلى الساكن الذي قبلهابقالها ( وينقل حر إأبقلتا )

مام القائلين بهذا الرأي هو ابن جنيو  ليه ينسا, ا  والناظر في رأيه يجد أنةه يحةاول أن يفسةر . وا 

 : األسباا التي تدفع الشاعر الستخدام الضرورة. ويحددها في ثالثة أسباا

                                                           

(
1
. تحقيق: مختار الحماسة البصريةالبيت لعبد هللا بن كريز في : البصري .أبو الحسن علي بن أبي الفرج بن الحسن. )د.ت(.   (

 .2/421.  ابن مالك. شرح التسهيل, 1/303. وبال نسبة في: األنباري. اإلنصاف, 2/10الدين أحمد.)د.ط(,عالم الكتب, بيروت. 

(
2
 .273/ 3لهوامع, السيوطي. همع ا  (

(
3
. و البغدادي. خزانة األدب 275,  وابن عصفور. وضرائر الشعر,  2/46في: سيبويه. الكتاب, عامر بن جوين الطائي البيت ل (
 .  2/411, الخصائص. جني ابن.210. وبال نسبة في: السيرافي. ضرورة الشعر,45/ 1

 . 21لصفار الفقيه ورقة نقال عن شرح الكتاب ل 99محمد حماسة. لغة الشعر. ص (4)
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يمنعنةةك قةةوة القةةوي مةةن إجةةازة الضةةعيف  وال "يقةةول:  , لوقةةت الحاجةةة إليهةةا الضةةرورة إعةةدادأواًل: 

ةةا بةةةه  , لتصةةح بةةه طريقةةةك , فةةإن العةةةرا تفعةةل ذلةةةك تأنيسةةًا لةةك بإجةةةازة الوجةةه األضةةةعف , أيضةةاً  وير حَّ

فمةا ظنةك بهةم إذا  , مندوحة فتقول: إذا أجازوا نحو هذا ومنه بد وعنه , إذا لم تجد وجها غيره , خناقك

و ال عنةةه معةةداًل ؟ أال تةةراهم كيةةف يةةدخلون تحةةت قةةبح الضةةرورة مةةع قةةدرتهم علةةى  , لةةم يجةةدوا منةةه بةةدالً 

 : ه فمةن ذلك. .. قول , ليعدوها لوقت الحاجة إليها , تركها

راهنا  ئ زن لا ما دَّ فاي العَّلناا   لنم  تنتنلفَّع  بافنض  لنم  تَّس قن دنع  دنعٌد ون
 )المنسرح((1)

وأمةةن الضةةرورة أو ضةةعف  , ولةةو لةةم يصةةرفها لمةةا كسةر وزنةةا , عةةد األولةىكةذا الروايةةة بصةةرف د

 .(2)"إحدى اللغتين. .. 

لةم يرتكةا  , وسةفور مةراده , فكأنه ألنسةه بعلةم غرضةه "وضوح المعنى في نفس الشاعر : ثانًيا

ةةم أمًمةة , اصةةعبً  شا  , ااثقًةةإال أنةةه هةةو استرسةةل و  , أو صةةادف غيةةر آنةةسب بةةه ,  لةةهوافةةق بةةذلك قةةاباًل  , اوال جن

 (3)".اوبنى األمر على أن ليس ملتبسً 

مثلةه فةي ذلةك. . مثةل  "و  , واعتةداده بنفسةه , : أن الشاعر يستخدمها ليدل بها علةى قوتةهثالثًا

ري الجموح بةال لجةام ن كةان ملوًمة ,فهةو , ا مةن غيةر احتشةامووارد الحةرا الضةروس حاسةرً  , مَّج  ا فةي وا 

أو  , أال تراه ال يجهل أن لو تنكنفَّر فةي سةالحه , وفيو مَّنَّتاه ,تهه مشهود له بشجاعفإنَّ  , عنفه وتهالكه

                                                           

(
1
,دار3.بشرحمحمدبنحبيب.تحقيق:نعمانمحمدأمين,طديوان جريرم.1969جريربنعطيةالخطفي. في: الشاهد لجرير (

. تحقيق: محمد يوسف نجم.)د.ط(, ديوان عبيد هللا بن قيس الرقيات,  ولعبيد بن قيس الرقيات .)د.ت(. 1021 المعارف.القاهرة.
 , برواية )ولم تسق دعُد في العلب(. 178ادر, بيروت.دار ص

 . 61-3/60ابن جني. الخصائص   (2)

 . 2/393السابق:   (3)
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ةمه علةى علمةه بمةا  لكنه جشم ما , وأبعد عن المنل حاة , لكان أقرا إلى النجاة , أعصم بلجامب جوادنه جشا

 .(1)"وداللة على شهامة نفسه , بقوة طبعه إدالالً  , يعقا اقتحام مثله

أكان للشاعر  ها ما يختص بالشعر دون النثر سواءً بأنَّ , للضرورةفابن جني هنا يقدم لنا تصوره 

ا ا لمةا يفعلةه قاصةدً عنه مندوحة أم ال. ويقدم تفسيرين الرتكاا الضرورة. أولهما: أن يكون الشاعر واعًية

ليةدل بهةا علةى قوتةه  وهةذه االسةتعماالت إلةى وقةت الحاجةة, أ ويكون السةبا فةي ذلةك إّمةا إعةدادها .إليه

وداللةةة علةةى ,  بقةةوة طبعةةهه " جشةةم مةةا جشةةمه علةةى علمةةه بمةةا يعقةةا اقتحةةام مثلةةه إدالاًل نَّةةوشةةجاعته أل

يعبر عما يجةول والتفسير اآلخر أن الشاعر يفعل ذلك دون وعي منه, وذلك أنه حين  (2)شهامة نفسه."

 (3)ا بأن ليس فيه لبس.مقتنعً , ا بوضوحهتتضح في ذهنه فيصبح واثقً  ,بخاطره من المعاني

 هر(395)ت رأي ابن فارس. : ارابعً  

ا مةةن فةةي تخريجةةه لةةيس إال خطةةًأ محًضةة كلفةةواوت , اه النحةةاة ضةةرورةسةةمَّ  يةةرى ابةةن فةةارس أن مةةا

وال  ,: " والشةةعراء أمةةراء الكةةالم يقصةةرون الممةةدودويقةةول , والتعسةةف فةةي تخريجةةه ,األولةةى عةةدم التكلةةف

ويسةةةتعيرون. فأّمةةةا لحةةةن فةةةي , ويختلسةةةون, ويشةةةيرون, ويةةةؤخرون ويومةةةون, ويقةةةدمون, يمةةةدون المقصةةةور

وال معنةةى لقةةول مةةن يقةةول: إن للشةةاعر عنةةد فلةةيس لهةةم ذلةةك. , أو إزالةةة كلمةةة عةةن نهةةج الصةةواا, إعةةراا

 : (4)وال معنى لقول من قال , الضرورة أن يأتي في شعره بما ال يجوز

بامنا القت لبون بني زايناد   ألم يأتيك واألنباء تنن ماي  
 )الوافر(  

                                                           

 .394/ 2ابن جني. الخصائص,    (1)

(
2
 .394/ 2لسابق:ا  (

(
3
 .102ينظر: محمد حماسة. لغة الشعر. ص  (

(
4
. وعجز البيت )بما القت لبون 29مطبعة اآلداب, النجف.  . )د.ط(,شعر قيس بن زهيرالشاهد لقيس بن زهير العبسي )د.ت(.   (

 بني زياد(. 
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ن صح  : (1)أشبهه من قوله وما وهذا وا 

 )السريع(    لما جفا إخوانه مصعباً                                

 : (2)وقوله

 )الطويل(     قفا عند مما تعرفان ربوعَّ                       

ن الخطةةةأ والغلةةةط , فكلةةةه غلةةةط وخطةةةأ قنةةةو  فمةةةا صةةةح مةةةن  , ومةةةا جعةةةل اهلل الشةةةعراء معصةةةومين يَّون

 . (3)"أبته العربية وأصولها فمردود  ماو  , شعرهم فمقبول

ذكةر فةي بةدايتها رسةالة سةماها ) ذم الخطةأ فةي الشةعر ( ف ابن فارس فةي هةذا الموضةوع وقد ألَّ 

ا مةن قةةدماء إن ناًسةة ": حيةث يقةولن فيهةا موقفةةه ممةا سةةماه النحةاة ضةرورة شةةعرية. بةيّ , و سةبا تأليفةه لهةةا

فجعةل  , فةي اليسةير مةن ذلةك خطةأواأ و , مةن شةعرهمومن بعدهم أصابوا فةي أكثةر مةا نظمةوه  ,الشعراء

حتةةى صةةنعوا فيمةةا  , ويتمحلةةون لةةذلك تةةأويالت , انةةاس مةةن أهةةل العربيةةة يوجهةةون لخطةةأ الشةةعراء وجوًهةة

 (4) ".اوصنفوا في ضرورات الشعر كتبً  , اذكرناه أبوابً 

تهم ويظهةةةر أن سةةةبا وضةةةعه لهةةةذه الرسةةةالة إنكةةةاره مةةةا قةةةام بةةةه النحةةةاة مةةةن تكلةةةف فةةةي توجيهةةةا 

ه يجةا أن ا ووضعوا فةي مصةنفات. وهةو يةرى أنَّةحتى ألفوا فيه كتبً , وتعليالتهم لما يضطر إليه الشاعر

                                                           

(
1
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في م. 1997البيت بال نسبة في:  ابن فارس. أحمد بن فارس. (

المزهر في علوم م. 1998.  ,  و السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر213 دار الكتب العلمية, بيروت.. 1طكالمها.
 .2/423, دار الكتب العلمية, بيروت. 1. تحقيق: فؤاد علي منصور. طاللغة وأنواعها

(
2
 .2/423,   السيوطي. المزهر, 213البيت بال نسبة في: ابن فارس. الصاحبي,   (

 .213اللغة,  ابن فارس. أحمد بن فارس. الصاحبي في فقه  (3)

,  1,  ج25م. مجلد 1979. تحقيق رمضان عبد التواب. مجلة معهد المخطوطات العربية,   ي الشعرذم الخطأ فابن فارس.   (4)
 . 46-45ص
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الشةةعراء  إنَّ فهةذه االسةتعماالت تنةدرج عنةده تحةت بةاا الغلةط والخطةأ. حيةث  ,ى األشةياء بمسةمياتهاسةمَّ تَّ 

النحاة بالضرورة هو من باا الخطأ.  ل لها تعلَّ مَّ أجادوا في كثير مما قالوا ,وما جاء في القليل عندهم ما 

ولةو صةلح ذلةك  , و االحتجاج لةه جةنس مةن التكلةف ,وكل الذي ذكره النحويون في إجازة ذلك فيقول: "

 فةةإن   , مةدودمكمةا جةةاز عنةدهم القصةر فةةي ال , و المةد موضةةع القصةر ,لصةلح النصةا موضةةع الخفةو

 ,ه نقص في البناءألنَّ   يل ال يجوز قصر الممدودق , ه زيادة في البناءألنَّ   قالوا: ال يجوز مد المقصور

 (1)".فرق و ال

يتساءل عن سبا إجةازة مثةل هةذا للشةعراء دون غيةرهم. ولمةاذا ال تكةون مثةل هةذه الرخصةة  ثم 

 ,ما الوجه في إجازة مةا ال يجةوز إذا قالةه شةاعر ؟ ومةا الفةرق بةين الشةاعر "قال: أو الكاتا. , للخطيا

 , اقصةةدني أنةةت و الكا  ,: لسةةت أقصةةدكريقةةول آلخةة ا أن  ال يجةةوز لواحةةد منَّةة من والكاتةةا ؟ ولاةة ,والخطيةةا

  (2)"؟طبه: فعلت هذا ككما فعلت أنت كذاوأن يقول لمن يخا

ال يكةون الخطبةاء  ولمن  ذلك: " ا علىويقول ردً الشعراء أمراء الكالم.  ثم ينكر على من قالوا: إنَّ 

لةةم  ويقولةةوا مةةا , أجزنةةا لهةةؤالء األمةةراء أن يخطئةةوا من لاةة , الكةةالمأمةةراء الكةةالم ؟ وهبنةةا جعلنةةا الشةةعراء أمةةراء 

  (3)"يقله غيرهم ؟

ه وأنَّة, الشاعر يضطر إلى ذلك  إلقامة الوزن في شعره على من يجيز الضرورة بحجة أنَّ  ويردُّ 

شةاعر فةإن قةالوا: إن الوانكسر الوزن. بقوله:: " ,ولم يستقم له شعره, لو لم يفعل ذلك لوقع في المحظور

قيةةل لهةةم: ومةةن  , ه لةةم يفعةةل ذلةةك لةةم يسةةتقم شةةعرهولةةو أنَّةة , ه يريةةد إقامةةة وزن شةةعرهيضةةطر إلةةى ذلةةك ألنَّةة
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أو  ,نسمع بشاعر اضطره سلطان ولم   ,نرن  ا ال يستقيم إال بإعمال خطأ ؟ ونحن لم  اضطره أن يقول شعرً 

  (1)"نه أنتم في كالم غيره.ا ال تجيزو وم ,أو سيف إلى أن يقول في شعره ما ال يجوز ,ذو سطوة بسوط

 , وأّنةةهفةةال يسةةتطيع أن يوضةةحه إال بوقوعةةه بالضةةرورة, الشةةاعر يتةةأتى لةةه معنةةى إنّ أّمةةا قةةولهم: 

عنةةةد تأليفةةةه لةةةه يضةةةع نصةةةا عينيةةةه المعنةةةى فةةةال يلتفةةةت إلةةةى وقوعةةةه فةةةي الخطةةةأ. فهةةةو ينكةةةر علةةةيهم هةةةذا 

نُّ لةه معنةى ويرفضه بقوله: "  , فةظ القبةيح المعيةاكنةه إبةرازه إال بمثةل اللَّ فةال يم ,فإن قالوا: إن الشاعر ينعا

ا علةةى الصةةواا أن ومةةا الةةذي يمنةةع الشةةاعر إذا بنةةى خمسةةين بيتًةة , قيةةل لهةةم: هةةذا اعتةةذار أقةةبح وأعيةةا

 (2)"مروءة.با أو يَّزري وال يكون في تجنبه ذلك ما يوقع ذنبً  ؟يتجنا ذلك البيت المعيا

رتضاه النحويون من قبةولهم للضةرورة. ويةرفو أن ا سبق يتبين لنا أن ابن فارس ينكر ما امَّ وما 

, مةا ينةدرج تحةت مسةمى الضةرورة هةو خطةأ وعليةه فهةو يةرى أن كةلَّ , تعطى مثل هةذه الرخصةة للشةعراء

والتأويةةل لةةه. وقةةد وافةةق رأي ابةةن فةةارس عةةدد مةةن العلمةةاء  ,ببنائةةها قةةد عنةةي النحةةاة هةةو بهةةذا يهةةدم صةةرحً و 

 . (3)العزيز الجرجانيوعلي بن عبد , منهم: أبو هالل العسكري

وال يمةةةدون , أّمةةةا عبةةةارة ابةةةن فةةةارس فةةةي الصةةةاحبي " والشةةةعراء أمةةةراء الكةةةالم يقصةةةرون الممةةةدود

أو إزالة , ويختلسون ويستعيرون. أّما لحن في إعراا, ويومون ويشيرون, ويقدمون ويؤخرون, المقصور

رأي الرجةل. فمةرد ذلةك ومةا قةد تةوحي بةه مةن اضةطراا فةي  (4)كلمة عن نهج صةواا. فلةيس لهةم ذلةك."

ه قد صرح بهذه العبارة بعد حديث طويل له في باا )سنن العرا في كالمهةا( ومنةه هنةا يجةا أن ال أنَّ 
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النظةر إليةةه فةي ضةوء حديثةةه ك وجةا " لينظةر إلةى رأي ابةن فةةارس بمعةزل عةن كالمةةه فةي هةذا البةاا لةةذ

 , ربيةة فةي التوسةع والمجةاز والتسةمحعما سماه بة ) سَّنن العرا في كالمها ( وقد ضمنها كل أساليا الع

ابةن فةارس  ومن هنا كنا نرى أنَّ  , ومنها غير قليل مما دخل في تصنيف الكثيرين في عداد الضرورات

وذلك قبل أن يغلق عليهم ة من زاوية  , من هذا السنن ا واسعةً فتح أمام الشعراء من الوجهة العملية أبوابً 

 حةن ومةا ال يجةوز. .. كمةا أن كةالم ابةن فةارس الا التصريح برد اللَّ ا يمثله هذا صغيرً نظرية فحسا ة ثقبً 

يةةر مةةن اللغةةويين والنقةةاد فةةي اإلعةةالن النظةةري بةةالقبول أو الةةرفو ثةةم مخالفةةة ذلةةك عنةةد يعةةدو مسةةلك كث

 (1)".التطبيةق

                                                           

. نظرية اللغة في النقد العربي "دراسة في خصائص اللغة االدبية من منظور النقاد العرب"م. 2003عبد الحكيم راضي.  (1)
 .61-60القاهرة. ص ,المجلس األعلى للثقافة,1ط
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 موقف المحدثين من الضرورة: 

. وعليةه يجةا وبةين مؤيةد ومعةار  الفصل بين لغة الشعر ولغة النثةر اختلف المحدثون في 

ه لةةيس مةةن الصةةواا أن وأنَّةة, وآخةةر بةةالنثر, أن يكةون هنةةاك نوعةةان مةةن القواعةةد: نةةوع يخةةتص بالشةعر

" أيةةة ظةةاهرة  أنَّ  ونحكمهةةا علةةى مةةا جةةاء بةةه الشةةعراء. ذلةةك, نعمةةد إلةةى قواعةةد وضةةعت للكةةالم المنثةةور

  (1)على النثر كذلك."تنطبق , ها ال تصلح قاعدة عامة في الشعر فإنَّ ال تعرف إالَّ , نحوية معينة

فالشعر له نظام موسيقي في أوزانةه  ,الخاصة التي تتميز عن لغة النثر للشعر لغته ذلك أنَّ 

 ا مةةن األلفةةاظ فةةي شةةعره تسةةمى األلفةةاظ الشةةعرية. كمةةا أنَّ ا خاًصةةالشةةاعر يتخيةةر قةةدرً  كمةةا أنَّ , وقوافيةةه

ء العواطةةف واألخيلةةة وينتةةزع مةةن والخيةةال لةةذلك تجةةد الشةةاعر فةةي سةةما ,الشةةعراء يهةةدفون إلةةى العاطفةةة

 . (2)ا ال تكاد تخطر على بالقريحته صورً 

 إنَّ  : "يقولةةون فةةال  ,ا تاًمةةفصةةاًل  ولغةةة الشةةعر ,وهةةم ال يةةرون وجةةوا الفصةةل بةةين لغةةة النثةةر

الشةةاعر كالطةةائر  بةةل نقةةول: إنَّ , ا فةةي ترتيةةا كلماتةةه ال يمةةت لنظةةام النثةةر بصةةلةا خاًصةةللشةةعر نظاًمةة

ا ال ا معينً غة أن تلزمه حدً فال يسمح لقيود اللُّ , هوينشد الحرية في فنِّ  ,من األخيلةلق سماء خيالطليق 

 (3)".ن تلك القيود كلما سنحت له الفرصبل يلتمس التخلص م, يتعداه

وقةد "فيقةول:  ,اةعلةى النحةفةي معةرو حملتةه رية رأيه في الضرورة الشعإبراهيم أنيس  بينوي

ية التي أعدها وصمة وصموا بها الشعر العربي عن حسةن نيةة كثر حديثهم عن تلك الضرورة الشعر 

.. ومةا كةان أغنةاهم عةن مثةل األمم تصف شةعرها بمثةل هةذا الوصةف.ة من ولست أعرف أمَّ  , منهم

                                                           

(
1
 . 157,  القاهرة. ص2الخانجي,   ط. مكتبة فصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب.   (

2
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(
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ةة , هةةم بحثةةوا الشةةعر وحةةدههةةذا لةةو أنَّ   , وه بةةبعو األحكةةام التةةي يجةةا أن تتةةرك للشةةعراء وحةةدهموخصُّ

ضةةلوا بةةين هةةذه هةةم فاثةةم ينكةةر علةةى النحةةاة أنَّ , (1)".ونؤ يشةةةا ويهملةةون مةةا , يشةةاءون يتخةةذون منهةةا مةةا

أساس مفاضلتهم بينها كان شيوع بعو االستعماالت عند الشعراء أكثر من  نَّ االستعماالت ويقول إ

التي تبرعةوا لنةا بهةا وأجازوهةا  , أما الضرورات المباحة فقد جعلوها بمثابة الرخص الشعرية غيرها. "

 (2)".ويمنعون منها ما يشاءون , ا لهم وحدهم يعطون منها ما يشاءونغة ملكً اللُّ ما كانت كأنَّ  , لنا

ن ا رمضان عبد التواا,أمَّ  كان من المنادين بضرورة الفصل بين لغة الشعر ولغة النثةر.  وا 

, غةةةإال أخطةاء غيةةر شةعورية فةةي اللُّ , الضةرورة الشةةعرية " ليسةت فةةي كثيةةر مةن األحيةةان يةةرى أنَّ  فإنَّةه

ا على النظام المةألوف فةي العربيةة شةعرها ونثرهةا. بةدليل ورود اآلالف مةن األمثلةة الصةحيحة وخروجً 

ا علةى فهةو يعةد الضةرورة الشةعرية مةن الخطةأ والغلةط وخروًجة إذاً  (3)."والنثةر علةى السةواء ,في الشةعر

 موفق ابن فارس في الضرورة. ه تأثر بذلك بويبدو أنَّ , نظام العربية

وأنغةام ,  بموسةيقى شةعرهومشةغواًل , ا" الشاعر يكون منهمكً هذا الخطأ أنَّ  ا سبا الوقوع فيأمَّ 

لما يرتكا  فهو بهذا يجعل الشاعر غير واعب  (4)".فيقع في هذه األخطاء عن غير شعور منه, قوافيه

 من الضرورة. 
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 الضرورة ما يجوز في الشةعر دون النثةر سةواء اضةطر الشةاعر إلةى على من ذها إلى أنَّ  ويردُّ     

غةوي وهةو )االضةطرار( عرية عن معناهةا اللُّ هم " يبعدون بالضرورة الشِّ أم ال. بأنَّ  ,ذلك بالوزن والقافية

 (1)".أو برهان, والتحكم بغير دليل, ا من إلغاء التفكير المنطقيا يجعل قبول رأيهم ضربً مَّ ما 

أسةاس أن لةه لغةة ان مع هذا االتجةاه القائةل بضةرورة أن يةدرس الشةعر علةى ام حسَّ فق تمَّ ويتَّ 

, يكون المعنى هو الذي يقتضي القرينة رخص بالقرائن. حين" أوضح ما يميزها التَّ  بقوله: خاصة به

القرينةة التةي يمكةن التةرخص فيهةا مةن قبةل صةاحا  وليست القرينة هي التي تقتضي المعنى. أي أنَّ 

 . 2لمعنى بواسطة قرائن أخرى"ما هي القرينة الفائضة بعد أن يستوفي اعراء. إنَّ ليقة من الشُّ السَّ 

رخص فةي القةرائن. وهةو ان هو التَّةام حسَّ ما يميز لغة الشعر من منظور تمَّ  أهمَّ  ويظهر أنَّ  

ويظهر هذا من خالل حديثه عن فكرة القرائن اللفظية. , ا على قواعد اللغةا صارخً ال يعد هذا خروجً 

ا عةةةن تفسةةةير الظةةةواهر النحويةةةة والعالقةةةات بحيةةةث إذا كةةةان العامةةةل الةةةذي أواله النحةةةاة عنةةةايتهم قاصةةةرً 

فةةةةإن القةةةةرائن مةةةةن خةةةةالل تةةةةوزع اهتمامهةةةا بالتسةةةةاوي بةةةةين قةةةةرائن التعليةةةةق النحويةةةةة واللفظيةةةةة , السةةةياقية

و وضةةوح المعنةةى. بحيةةث يةةؤدي االعتمةةاد علةةى , والمعنويةةة تكةةون مسةةؤولة جميعهةةا عةةن أمةةن اللةةبس

وكةل مةا جةاء  ,والمنطقية لظةواهر السةياق ,لظنيةالقرائن في فهم التعليق النحوي إلى نفي التفسيرات ا

أن , به النحاة من أصالة عمل بعةو الكلمةات مةن عدمةه. ويضةيف أن تضةافر القةرائن يترتةا عليةه

فةإذا كةةان هنةاك سةبيل للوصةةول إلةى المعنةةى دون , تغنةي بعةو القةةرائن عةن بعةةو. عنةد أمةن اللةةبس

                                                           
 .163نفسه: رمضان عبد التواب. فصول في فقه اللغة, - 1
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العةرا تتةرخص أحيانةا فةي هةذه  فةإنَّ  ,المعنةىفظيةة الدالةة علةى لبس مةع عةدم تةوفر أحةدى القةرائن اللَّ 

 (1).وبعدمه, القرينة   ألن أمن اللبس يتحقق بوجودها

 :األحوصومن أمثل ذلك قول  .ق مفهومه هذا على بعو الضرورات الشعريةوقد طبَّ  

قب  ر  لًة مان ذاتا عا منةَّ اهللا السَّالمَّ   أال يا ننخ  لني كا ونرنح  عن
 )الوافر( (2)

واالعتةةةراف بوجةةةود رتبةةةة غيةةةر ,  فةةةي عةةةدم حفظهةةةاالتةةةرخص فةةةي الرتبةةةة أواًل "فيقةةةول: يتضةةةح 

وكةةذلك عنةةدما تغنةةي عنهةةا القةةرائن األخةةرى. فالةةذي أغنةةى عةةن رتبةةة المتعةةاطفين , محفوظةةة فةةي النحةةو

 هنا: 

مةا بةين المتعةاطفين مةةن شةهرة التعةاطف علةةى نسةق خةاص حتةةى أصةبحا كالمثةل. وذلةةك  ( أ

 هو التضام. 

 طف والمعطوف. حفظ الرتبة بين حرف الع ( ا

والمبتةةةدأ المةةةؤخر. ممةةةا جعلةةةه ال يةةةزال فةةةي حيةةةز , توسةةةط المعطةةةوف بةةةين الخبةةةر المقةةةدم ( ج

 الجملة. 

 (3)"قرينة أخرى يتضح المعنى بدونها. فكذلك تغني القرائن حين تتضافر عن

لالسةةتعمال العربةةي الفصةةيح  ال يجةةوز أن نجعةةل لغةةة الشةةعر نموذًجةةا هويةةرى تمةةام حسةةان أنَّةة

فةإن , كان المقصود بإنشةاء النحةو وصةف الكةالم العةادي الةذي تتمثةل فيةه اللغةة العربيةةإذا  نَّهإحيث 

لغةةةة الشةةةعر بمةةةا ينسةةةا إليهةةةا مةةةن خصوصةةةية فةةةي البنةةةاء والتركيةةةا تكةةةون قاصةةةرة عةةةن تمثيةةةل اللغةةةة 
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ولغةة النثةر  ,مةن الفصةل بةين لغةة الشةعر ه ال بةدَّ . ومةن كالمةه يفهةم أنَّة ومقبواًل  كاماًل الفصحى تمثياًل 

  (1).التقعيد لكل منهمافي 

ان لعدم قبول الترخص في النثر الفني والنثر العلمي بأنه "ربما كان امتناعه ام حسَّ تمَّ  لَّ ويعلِّ 

ذا تةةرخص مةةن ال , فيهمةةا ألنهمةةا نشةةآ بعةةد عصةةر السةةليقة   ألن التةةرخص إنمةةا يكةةون مةةع السةةليقة وا 

ةةدَّ ذلةةك منةةه فةةي قبيةةل الخطةةأ والعلمةةاء بعةةد عصةةر االحتجةةاج أن وهكةةذا اضةةطر األدبةةاء , سةةليقة لةةه عَّ

ومةةن افتقةر إلةةى , يلتزمةوا بقواعةةد النحةاة. إذ أصةةبحت هةذه القواعةةد هةي البةةديل العملةي للسةةليقة والطبةع

 . 2هذي القواعد فال رخصة له "

                                                           

(
1
 . 109ينظر: تمام حسان. األصول. ص (

(
2
 .87ام حسان. األصول,   صتم  (
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ين الضَّرورة الشِّعرية واللهجاتالعالقة ب  المبحث الثاني:    

هجةةات العربيةةة ومةةا أطلةةق بةةين اللَّ  وتةةداخاًل  اهنةةاك تقارًبةة النةةاظر فةةي كتةةا التةةراث يجةةد أنّ  إنَّ 

 القرشي:  أبو سعيد إذ قد توافق الضرورة بعو لهجات العرا كما قال الشِّعرية رورةضَّ العليه النحاة 

 (1) بعو لغاتا العرا المشهورة  رورةالضَّ  ما توافقَّ وربَّ 

ورة حيةث يظهةر ا يفصةل بةين اللهجةة والضةر ا واضةحً علمةاء اللغةة لةم يضةعوا حةدً  والحقيقة إنّ 

هةةةةةا مةةةةةن الضةةةةةرائر. ويةةةةةذكر أم أنَّ , الظةةةةةاهرة اللغويةةةةةة الواحةةةةةدة لهجةةةةةة اخةةةةةتالف كبيةةةةةر بيةةةةةنهم فةةةةةي عةةةةةدِّ 

مةا بعةو الضةرائر ربَّ  يقول: " اعلم أنَّ إذ ها من الضرائر مذها الجمهور عدّ  أنَّ  (هة1342)األلوسي

ويستشةهد  (2)ور."استعملها بعو العرا في كالمهم. ومع ذلك ال يخرجهةا عةن الضةرورة عنةد الجمهة

هجةات مةن ه يعةد الضةرورة التةي توافةق اللَّ لذلك بقول أبي زيد القرشي السابق. فالواضح مةن كالمةه أنَّة

هجةةات. لةةذلك نجةةده يقةةول فةةي صةةرف مةةا ال ينصةةرف إن مةةن ويخرجهةةا مةةن بةةاا اللَّ , بةةاا الضةةرائر

 أسبابه الضرورة الشعرية كقول الشاعر: 

لَّق يشا حن و ا بالجن ائااا  فنوقنه م   إاذا منا غنزن ي بعنصن ائاَّ طنيرب تنه تندا  )الطويل(   (3)عنصن

 

 

 
                                                           

(
1
 .34لمكتبة العربية. بغداد. صا.)د.ط(,  الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثرمحمود شكري. )د.ت(.  األلوسي.  (

2
 .34ص سابق:ال  ((

(
3
ر الكتب , دا3, شرحه: عباس عبد الستار. طديوان النابغةم. 1996البيت للنابغة في:  النابغة الذبياني. زياد بن معاوية.   (

 .30العلمية, بيروت. ص
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 وقول امرئ القيس: 

مَّ دخلتَّ الخد رن خد رن عَّننيزنةب  لي  وينو  يالتَّ إّنك مَّر جا  )الطويل(  (1)فقالت  لك الون

ن ذكةةر األخفةةش "وكأنَّ  يعةةّدهفهةو  هةةم اضةةطروا إليةةه هةةا لغةة الشةةعراء إال أنَّ مةةن بةةاا الضةرورة وا 

 .2فجرت على ألسنتهم على ذلك في الكالم" , الشعرفي 

, هجةةات مةةن بةةاا الضةةروراتمةةذها الجمهةةور فةةي جعةةل اللَّ  هةةة(669)ويةةذها ابةةن عصةةفور

صةةةرف مةةةا ال  : "إنَّ قةةةائاًل , : إن صةةةرف مةةةا ال ينصةةةرف لغةةةة عنةةةد العةةةرايةةةذها إلةةةىويةةةرد علةةةى مةةةن 

فال يجرون صرف شيء منه  ,لعراا سائر البعو العرا. ... وأمَّ  ما هو لغةٌ ينصرف في الكالم إنَّ 

ه جعةل صةرف مةا ال ويفهةم مةن كالمةه أنَّة (3)في الكالم. فلذلك جعل من قبيل ما يخةتص بةه الشةعر."

ها محصورة عند بعةو العةرا. وسةائر العةرا ال يسةتخدمونها فةي الكةالم. لةذلك ضرورة ألنَّ  فينصر 

ومةن القةراءات , هةا أمثلةة مةن الكةالمه أورد لنَّةمةع أ, فهو يعد وصل همزة القطع من الضرائر الشعرية

 القرآنية. ومثال ذلك قول أبي األسود: 

لب  يرةا, رَّاَّ أمرب مَّعضا نِّي, والدَّها  يابا المَّغا فنرَّجتَّهَّ بالمنكرا ما
 )الكامل(         (4)

ى الرغم من كونه ن الضرورة علحيث وصل همزة القطع. أراد: )يا أبا المغيرة ( وهو يعده م

والقةةراءات وأنةةه "قةةد جةةاء منةةه شةةيء فةةي الكةةالم. حكةةى أبةةو زيةةد: )ال بةةا  عليةةه مةةن الكةةالم , ورد أمثلةةةأ

                                                           

(
1
, دار الكتب العلمية, 5. تحقيق: حسن السندوبي. طديوان امرئ القيسم. 2004امرؤ القيس بن حجر. : الشاهد المرئ القيس في  (

 .112ص  بيروت.

(
2
 .134-133الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر,  ينظر: األلوسي.  (

(
3
 .25ابن عصفور. الضرائر,  ص (

(
4
. تحقيق: محمد حسن آل األسود يديوان أبم. 1998ظالم بن عمر, , أبو األسود.الدؤليفي:  الشاهد ألبي األسود الدؤلي  (

 .378, دار ومكتبة الهالل, بيروت. 2ياسين.ط
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 ﴾فمةةةن تعجةةةل فةةةي يةةةومين فةةةال إثةةةم عليةةةه﴿:  (1)وقةةةرأ سةةةالم بةةةن عبةةةد اهلل, لةةةك( يريةةةدون )ال أبةةةا لةةةك(

. فحةةةذف همةةةزة )إثةةةم(. ... وحكةةةى أبةةةو علةةةي الةةةدينوري: إن العةةةرا يقولةةةون: )مخيةةةرك( (203)البقةةةرة:

و )مةةا خيةةر  حةةم للمةةريو(ا أخيةةرك(. وحكةةي عةةن المةةازني أن العةةرا يقولةةون: )مةةا شةةر اللَّ يريةةدون )مةة

 (2)وما أخير.", اللبن(. يريدون: ما أشر

بةةدليل وهةةي لهجةةات عنةةدهم  ,فةةابن عصةةفور علةةى الةةرغم مةةن ذكةةره لهةةذه األمثلةةة عنةةد العةةرا

فهةو يوافةق الجمهةور فةي  ,يجعل وصل همةزة القطةع مةن الضةرائر هإال أنَّ  ورودها في القراءة السابقة,

 هجات من الضرائر. هم اللَّ عدِّ 

ن كةان لهةا مثيةل وعلى هذا ذها ابن جني أيضَّ  ا حيث كان يعد كل لهجةة ضةرورة ,حتةى وا 

فةي قولةه تعةالى:  (3)-ممةدودة -في القةراءات. ونلمةح هةذا فةي تعليقةه علةى قةراءة" )و آثةاروا األرو( 

أشةةبع  إنَّةةهلةةه وجةةه ,حيةةث  نّ هةةذا منكةةر إال إ نَّ بةةأ (9روم:الةة﴾ )كةةانوا أشةةد مةةنهم قةةوة وأثةةاروا األرو﴿

 : (4)ويستشهد بقول ابن هرمة, ا فصارت )آثاروا(فأنشأ عنها ألفً , فتحة الهمزة

مى ينن تَّر  , حا , مانن الغنوائلا , بمَّن تنزاحا    فأننتن مان  ذنمِّ الرجالا  )الوافر(  ون
فأنشةةأ عنهةةا ألفةةا. وهةةذا لعمةةري ممةةا , يفاشةةبع فتحةةة الةةزا, يريةةد: بمنتةةزح )منفعةةل( مةةن النةةازح

 (5)".تختص به الضرورة ال تخير القرآن

                                                           

(
1
 .1/165دس, القاهرة.,شركة الق 1.ط. التبيان في إعراب القرآنم2008العكبري. عبد هللا بن الحسين.  :ينظر (

(
2
 .101-100ابن عصفور. الضرائر. ص   (

(
3
. وزارة  عنها المحتسب في تبيين وجوه القراءات  واإليضاحم. 1999عثمان بن جني الموصلي. أبو الفتحابن جني.   ينظر: (

 .2/162المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية. -األوقاف

(
4
. تحقيق: محمد نفَّاع و حسين ديوان إبراهيم بن هرمة. م1969الشاهد البن هرمة في: ابن هرمة. إبراهيم بن هرمة القرشي.  (

 . 92عطوان. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق, 

(
5
 .2/162ابن جني: المحتسب,    (
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بل من الضةرورة الشةعرية علةى الةرغم مةن  ,هجاتا من اللَّ إشباع الفتحة ألفً  فابن جني ال يعدُّ 

الةةذي كةةانوا تبعةةوه. و عةةود ذلةةك إلةةى مةةنهجهم الةةذي اوجةةود مثةةال لهةةذه الظةةاهرة فةةي القةةراءة القرآنيةةة. وي

ن  , وه ضرورةفها عدُّ ليخا ن وجدوا ماد في قواعدهم. فإاالطرا يريدون له كةان هنةاك مةا يشةاكله مةن  وا 

 وكالم العرا. , القراءات

هجة والضةرورة يفهةم مةن قولةه: " وقةد تبةدل فله رأي في التفريق بين اللَّ  هة(368)ا السيرافيأمَّ 

ك لغةتهم كإبةدال بنةي تمةيم ال يجري ذلك مجةرى الضةرورة   ألنَّ ذلة, ا من حروفبعو العرا حروفً 

 كما قال ذو الرمة: , العين من الهمزة

ن زالنةً  قناءن من ر  ومَّ    أعنن  تنرنسَّم تن مان  خن ي نني كن منس جَّ بنابنةا مان  عن مناءَّ الصَّ
 )البسيط(   (1)

كقولهم: )منش , نة. .. وقد يبدل بعضهم من الكاف شيناعن ن  عن  ين مِّ سَّ ون  .... وكثر ذلك في أن  

 مرأة( يريد منك قال الشاعر: يا ا

يدَّها  يدَّشا جا يناها, وجا وى فعنيناشا عن أنَّ عنظمن السَّاقا مانشا دنقايقَّ  سا
 (3))الكامل(" (2)

الشةاعر يتحةدث بلغةة  هجيةة ال تنةدرج تحةت الضةرورة الشةعرية ألنَّ الظةواهر اللَّ  هذه فهو يرى أنَّ 

ذا كةةان الشةةاعر مةةن ذلةةك لغةتهم ". فةةإ ده بقولةةه: " ألنَّ اهجةة. وهةةذا مةةا أر قبيلتةه التةةي اشةةتهرت فيهةةا هةةذه اللَّ 

 ه تحدث بلسان قومه. هذا من الضرورة  ألنَّ  فال نعدُّ , وأبدل العين من الهمزة ,بني تميم

                                                           

(
1
 . 254,دار الكتب العلمية, بيروت.1طديوان ذي الرمة.م. 1995الشاهد لذي الرمة في ديوانه: ذو الرمة.غيالن بن عقبة.  (

2
 .45, دار الكنب العلمية,بيروت.1.طديوان قيس بن الملوحم. 1999ليلي في ديوانه: قيس بن الملوح.  الشاهد لمجنون(  (

(
3
 .151-150السيرافي: ضرورة الشعر,   ص  (
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 وهو إشارته إلى معيار الكثرة والشيوع بقوله: "وكثر ذلك في أن  , ا آخر في كالمهحظ أمرً النثم 

ن, الشةةاعر إذا اسةةتخدم لهجةةة مشةةهورة عنةةد العةةرا يقةةول: إنَّ  ة". وكأنةةه أراد أنننةةعن ن  ي عن مِّ وسَّةة لةةم يعةةدها  وا 

 من الضرورة الشعرية بسبا اشتهارها بين الناس.  عدُّ ها ال تَّ فإنَّ  ,هجات الفصيحةالنحاة من اللَّ 

ومن األمثلة التي تؤكد ما ذهةا إليةه السةيرافي قولةه فةي إبةدال خيبةر والنضةير مةن الثةاء تةاًء 

وفةي )المبعةوث(: )مبعةوت( وفةي )الخبيةث(: , روف: " كقةولهم: فةي )الثةوم(: )تةوم(فةي كثيةر مةن الحة

 : الشاعر )الخبيت( قال

يِّاَّ القليلَّ من الرِّ   )الخفيف( (1)الخبيتَّ  ال كثيرَّ  ونالن ينفعَّ    قا ز ينفنعَّ الطا

يجعلةون مكةان الثةاء , الخليل قال لألصةمعي: لةم قةال الخبيةت ؟ فقةال: هةذه لغةتهم ويروى أنَّ 

 (2)"فسكت األصمعي., فقال الخليل: فلم جعل الكثير بالثاء ؟, اءً ت

, الشةةةاعر قةةةد اضةةةطر إلةةةى إبةةةدال الثةةةاء تةةةاًء لمناسةةةبة القافيةةةة الخليةةةل يريةةةد أن يثبةةةت أنَّ  وكةةأنَّ 

فيةرد السةيرافي علةى سةؤاله بقولةه: " وهةذا عنةدي يحتمةل , والبيت من قصةيدة قافيتهةا التةاء المضةمومة

وال يبةدلونها , والخبيث منها, إبدالهم التاء من الثاء في حروف ما بأعيانها وجهين: أحدهما أن يكون

وال يجةا , و) ثةوم(, و)فةوم(, و)مغثةور(, كما أبدل من الثاء الفاء فةي )مغفةور(, في جميع المواضع

 البدل في كل موضع. 

ء علةةى مةةا والوجةةه الثةةاني: أن يكةةون الشةةاعر قالةةه: )الكتيةةر( بالتةةاء غيةةر أن الةةرواة نقلةةوا بالثةةا

 وفيها:, ولم ينقل )الخبيث( بالثاء للقافية التائية, تتكلم به العرا

                                                           
1
. تحقيق: أحمد محمد األصمعياتاألصمعي. أبو سعيد عبد الملك بن قريب.)د.ت( . الشاهد للسموأل بن عادياء اليهودي في: ((

 . 86, دار المعارف, مصر. 5الم هارون. طشاكر وعبد الس

(
2
 .154السيرافي. الضرورة الشعرية. ص  (
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 )الخفيف(   قايلن أنقرنأ عَّنوناننهنا وقنراياتَّ   ليتن شعراي وأشعرننَّ إاذا منا 

لى الحسااا مَّقيتَّ  ألي  الفضلَّ أم  عليَّ إذنا حوسبت   (2)"(1)إنِّي عن

بةل كةان , ها ضرورة شعريةول هذه الظاهرة على أنَّ السيرافي لم يؤ  ويظهر من هذا النص أنَّ 

ه فةي اليهةودي. ونجةد أنَّة ءها ظاهرة لهجيةة تمثةل قبيلةة الشةاعر وهةو السةموأل بةن عاديةاا على أنَّ مصر  

ه قةد يكةون ورد اإلبةدال التوجيهين الذين ذكرهما لسبا عدم إبدال الثةاء تةاء فةي )الكثيةر( لةم نلمةح بأنَّة

ولم يضةطر , هذه لهجة للشاعر كال التوجيهين يصبان في أنَّ  بل إنَّ , رةفي )الخبيت( بسبا الضرو 

 إليها. 

وهةم , كل مةا حمةل علةى الضةرورة الشةعرية يعةد لهجةة عربيةة فيرى بعضهم أنَّ  ونا المحدثأمَّ 

 ويةةرون أنَّ , وهةةم بهةةذا ينفةةون القةةول بالضةةرورة الشةةعرية, هةةا لهجةةات للعةةرايوجهةةون الضةةرورة علةةى أنَّ 

  ظواهر لهجية قديمة ظهرت في الشعر. ي أالَّ الضرورة ما ه

, ومن هؤالء عبده الراجحي الذي يقول: " والضرورة الشعرية كذلك بحاجة إلةى دراسةة جديةدة

ليست في , هذه التي يسمونها ضرائر تلجئ إليها طبيعة الشعر وتردها إلى أصولها   ألنَّ , تستقرئها

 (3)".شعروهي ليست خاصة بال,  لهجات عربيةرأينا إالَّ 

 رأي أبي سعيد القرشي بقوله:  , فعلق على ا أحمد الجنديأمَّ 

 بعو لغات العرا المشهورة  وربةَّما تصادف الضرورة 

                                                           

(
1
 . 86صمعيات,ي. األصمعاأل األبيات للسموأل في: (

(
2
 .155-154السيرافي. ضرورة الشعر, ص (

 (
3
 .68ص. اإلسكندرية., دار المعارف الجامعيةاللهجات العربية في القراءات القرآنيةم. 1996عبده الراجحي              (
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 عربيةً  الضرورة إذا وافقت لغةً  وعقا على ذلك بقوله: " وال أوافق على رأي هذا العالم  ألنَّ 

فهةو بهةذا يعةد  (1)".هةا تمثةل بيئةة لغويةةا   ألنَّ فال تكون ضرورة بةل لهجةة يجةا أن نحسةا لهةا حسةابً 

ها تمثل لهجة عربيةة فةي بيئةة لغويةة ويجا دراستها ألنَّ , الضرورة إن وافقت لهجة من لهجات العرا

 لها سماتها المميزة لها. 

يجةةوز  ا سةةائًغاكةةل لهجةةة مةةن لهجةةات العةةرا تعبيةةرً  فهةةو يعةةدُّ  ,رأي فةةي هةةذا ولمحمةةد حماسةةة

ن ذكرها النحاة على أنَّ استخدامه بين أبناء البيئة  هةا ا   ألنَّ ها ضرورة ليس صةحيحً اللغوية الواحدة. وا 

وهناك أمثلة علةى اسةتخدام العةرا لهةا. حتةى تلةك التةي لةم ينسةبوها إلةى قبائةل  ,لهجات لقبائل بعينها

وتخةةةرج مةةةن إطةةةار الضةةةرورة. ومةةةا دامةةةت هةةةذه  ,هةةةا لهجةةةات عربيةةةةمعينةةةة يجةةةا أن تصةةةنف علةةةى أنَّ 

غةةة األدبيةةة المشةةتركة بحكةةم تةةأثر القبائةةل بلهجةةات فةةي الشةةعر فهةةي تعبةةر عةةن اللُّ  االسةةتعماالت وجةةدت

ةةهةةا تقةةع ما  علةةى أنَّ قصةةر النحةةاة فةةي استقصةةائها ودراسةةتها لةةيس دلةةياًل  ن  . وا  ها الةةبعوبعضةة ا اضةةطر مَّ

 (2).وفي القراءات القرآنية, الشاعر إلى استخدامه في الشعر خاصة بدليل ورود أمثلة له في الكالم

 ,هجيةةة التةي وسةمت بالضةةرورة مةن بةاا الضةةرورةأن تخةرج الظةواهر اللَّ  ا الدراسةة إلةةىوتةذه

هةةا تمثةةل لهجةةات أم غيةةره  ألنَّ  ,وتةةدخل فةةي اللهجةةات سةةواء تحةةدث بهةةا مةةن هةةو مةةن أحةةد أبنةةاء القبيلةةة

 القبائل.  لهجات فهناك تأثر وتأثير بين ,ا على قبيلةعربية ولهجات العرا لم تكن حكرً 

 

 

 

                                                           
1
 .484/ 2, الدار العربية للكتاب, ليبيا. . اللهجات العربية في التراث1978الجندي.   ((

(
2
 .321محمد حماسة. لغة الشعر ص (
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ثاني:الفصل ال  

في المستوى الصَّوتي عرية في الخالف النحويضرورة الشِّ أثر شاهد ال  
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وعنوا باستقصاء هةذه , فوا فيه مصنفات خاصة بهى ألّ حتَّ , اهتم النحاة بشاهد الضرورة الشعرية

المصةةنفات اختلةةف أصةةحابها  تنةاثرة فةةي كتةةا النحةةاة. وكةةل مةن هةةذهوالم, الشةواهد والمسةةائل المتعلقةةة بهةةا

 وترتيا الشواهد فيه وفق المسائل التي تعبر عنها.  ,نيفهفي تص

وابةةةةن , والتغييةةةةر وهةةةةذا مةةةةا فعلةةةةه السةةةةيرافي, والحةةةةذف, فها علةةةةى أسةةةةاس الزيةةةةادةفمةةةةنهم مةةةةن صةةةةنَّ 

, والنقصةةةان, يقةةةول السةةةيرافي: " وضةةةرورة الشةةةعر علةةةى سةةةبعة أوجةةةه وهةةةي: الزيةةةادة ,واأللوسةةةي, عصةةةفور

, وجةةه آخةةر علةةى طريةةق التشةةبيه إلةةى اإلعةةرااوتغييةةر وجةةه مةةن  ,واإلبةةدال, والتةةأخير, والتقةةديم, والحةةذف

 (1)".وتذكير المؤنث, وتأنيث المذكر

أو شةةذوذها  ,: حسةةن وقبةةيح علةةى أسةةاس قربهةةا مةةن القاعةةدةإلةةىا ا ذاتًيةةمها تقسةةيمً ومةةنهم مةةن قسَّةة

أصةل  ىإلةأو الرجةوع  ,الضرورة من مشةابهة إلىجوء اللُّ  إلىأو لوجود علة مناسبة دعت الشاعر  ,عنها

 ,: رخصةةإلىالحكم النحوي ينقسم  ر عنه األلوسي بقوله: " اعلم أنَّ كصرف ما ال ينصرف وهذا ما عبَّ 

ا. فالضةةةرورة مةةةا ال ا وقبًحةةةوتتفةةةاوت حسةةةنً  ,وغيرهةةةا. فأّمةةةا الرخصةةةة مةةةا جةةةاز اسةةةتعماله لضةةةرورة الشةةةعر

ا تسةتوحش منةةه وال تسةتوحش منةه الةةنفس كصةرف مةا ال ينصةرف. .. والضةةرورة المسةتقبحة مة, يسةتهجن

وهةةةذا التقسةةةيم  (2)أو نقةةةص.", الةةةنفس. كاألسةةةماء المعدولةةةة عةةةن وضةةةعها األصةةةلي بتغييةةةر مةةةا مةةةن زيةةةادة

لنف معين للضرورة ال  ا للمؤلف نجده يعبر عنه في ثنايا الكتاا. يمثل رأيً  هولكنَّ , نجده في مؤن

ر نمةةاذج لمةةا ويةةذك, و أّنمةةا كةةان يسةةردها, ومةةنهم مةةن قسةةمها مةةن دون ترتيةةا علةةى مةةنهج معةةين

فةةي كتابةةه )مةةا يجةةوز للشةةاعر فةةي  هةةة(412)يعةةده ضةةرورة فةةي الشةةعر. وهةةذا مةةا عملةةه القةةزاز القيروانةةي

                                                           

(
1
 . 34السيرافي. ضرورة الشعر,   ص  (

(
2
 .21-20األلوسي. الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر,   ص  (
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السةيوطي فةي ( مسألة يجوز للشاعر أن يأتي بمثلها. ومثله مةا فعلةه 143الضرورة( وذكر هذا الكتاا )

 (1)الهمع في باا الضرائر.

ولكةن لةم  الضرائر علةى أبةواا النحةو, من قسَّمهناك  نَّ  عن األلوسي أة نقاًل وذكر محمد حماس

 (2).وضع على هذا التصنيف اً نجد مؤلف

والنحويةةةة. , ةيوالصةةةرف, ال تميةةةز بةةةين المسةةةتويات اللغويةةةة: الصةةةوتية هةةةذه التقسةةةيمات ونجةةةد أنَّ 

 مستوياتها.ا لوفقً فنجدهم يخلطون بين المستويات دون تصنيفها 

, الحةذف: ضةرائر إلةىصةوتية وتنقسةم  إلةىلضةرائر تصةنيف ا إلةىلذلك فإّن هةذا البحةث سةيعمد 

ويكةون لهةا تةأثير فةي , , و اإلبدال. وضرائر صرفية تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على بنية الكلمةةوالزيادة

 ا الضرائر النحوية. المعنى. وأخيرً 

ةوتي مةن خةالل  ويتناول هذا الفصل أثر شاهد الضرورة الشِّةعرية فةي الخةالف فةي المسةتوى الصَّ

صةوًرا ل تمثل كل هذه التغيرات هراسة التغيرات التي طرأت على األصوات بسبا الضرورة الشِّعرية, و د

 نَّه يمكن اعتبارها تغيرات لهجية؟ للضرورة الشِّعرية, أم أ

 

 

 

                                                           

(
1
 . 3/273لهوامع,   ينظر: السيوطي,   همع ا  (

(
2
 .129ينظر: محمد حماسة. لغة الشعر,   ص  (
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 .المبحث األول: أثر شاهد الضرورة الشعرية في الخالف في مسائل الحذف

 . ون فيهاحذف نون لكن لالتقاء الساكنين, وأصل الن   (1

ةةن( اللتقةةاء السةةاكنين ضةةرورة  حةةذف النةةون السةةاكنة مةةن مثةةل: )لكةةن, أجمةةع النحةةاة علةةى أنَّ  وما

كةذلك فهةو ضةرورة , و ه سيبويه في باا ما يحتمل الشةعرإلقامة الوزن. وقد ذكر   شعرية تأتي في الشعر

 والقيرواني. , وابن عصفور, عند السيرافي

نحةو: , لسةاكنة مةن الحةروف التةي بنيةت علةى السةكونقال السةيرافي: " ومةن ذلةك حةذف النةون ا

نَّ  ( وا  ( و )لكن   : النجاشي الحارثيما تحذف اللتقاء الساكنين كما قال )من 

يعَّه قاني إان كان ماؤَّكا ذا فضل  فلستَّ بآتايه وال أنستطا  )الطويل( والكا أس 

 فلم يستقم له. ومنه قول األعشى: , أراد: ولكن  اسقني

م   كنأننَّ الخن ًة باماءب زَّالنلا   رن المَّدنامنةن ما األنس  ون وجن زَّ فنن طا منم 
 )الحفيف(  (2)"(1)

ين. يقةةول أبةةو علةةي الفارسةةي: " مشةةابهتها لحةةروف المةةد واللِّةة, ة حةةذف النةةون السةةاكنة عنةةدهموعلَّةة

وتةزاد حيةث , هةا مشةابهة لهةاكما تحذف حروف اللةين لةذلك   ألنَّ , حذف النون من لكن اللتقاء الساكنين

فأبةدلت , وبهرانةي. وكةان حكمةه صةنعاوي ,وبهةراوي, ويقةال فيهةا فةي صةنعاني, زدن ثانية وثالثة ورابعةي

                                                           

(
1
. شرح وتعليق: محمد محمد حسين, المطبعة النموذجية, ديوان األعشىم. 1950الشاهد لألعشى . ميمون بن قيس. (

 .5القاهرة.ص

 (
2
 .100-99السيرافي. ضرورة الشعر,   ص(
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ةفنًعا( كمةا  , وتكةون إعراًبةا فةي تضةربان , النون كمةا أبةدلت األلةف مةن النةون فةي )ضةربت زيةًدا(, و )لنننس 

  (1)يكون أبعاوَّ هذه الحروف إعراًبا أعني الحركات."

ة الحذف عنده مشةابهتها لحةروف المةد واللةين مةن ناحيةة ّن علَّ إإذ , عيشو إلى ذلك يشير ابن ي

يمكن النطق بها  ذا كانت ساكنة من الخيشوم   ألّنه الإمخرجها  وألنَّ , ة كحروف المدِّ نَّ أّن في النون غَّ 

  (2)إذا أمسكت أنفك عند النطق بها.

 

فةةي الشةةعر وفةةي الكةةالم ومةةنهم مةةن قةةاس حةةذف النةةون السةةاكنة فةةي الشةةعر علةةى حةةذف التنةةوين 

نهةم "يحةةذفون التنةوين الةةذي هةو عالمةةة الصةرف الجتمةةاع السةاكنين, ألنَّ  , كةةان االختيةار فيةةه التحريةةك وا 

  (3)والتنوين نون ساكنة فشبهوا هذه النون التي وصفنا بالتنوين."

(. حيث ذهةا البصةريون إلةى أّنهةا بسةيطة, ورأي الإالَّ  كةوفيين  أّن النحاة اختلفوا في أصل )لكنَّ

ونةةون "لكةةن"  , وأصةةلها: )لكةةن إن( فطرحةةت الهمةةزة للتخفيةةف, أنهةةا مركبةةة فةةذها الفةةراء إلةةى أّنهةةا مركبةةة

  بقول الشاعر: للساكنين مستداًل 

يعَّه قاني إان كان ماؤَّكا ذا فضل  فلستَّ بآتايه وال أنستطا  )الطويل((4)والكا أس 

                                                           

(
1
. تحقيق: عوض بن حمد القوزي,  التعليقة على كتاب سيبويهم. 1990غفار. الحسن بن أحمد بن عبد ال علي أبوالفارسي.   (
 .1/51. 1ط

(
2
 . 315/ 5ينظر: ابن يعيش. شرح المفصل,    (

(
3
 . 100السيرافي. ضرورة الشعر,   ص (

 (
4
 .56. مؤسسة المواهب.بيروت. صديوان النجاشي الحارثيم. 1999البيت للنجاشي الحارثي قيس بن عمر.(
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وحةةذفت الهمةةزة , ئةةدة ليسةةت التشةةبيهيةوقةةال بةةاقي الكةةوفيين: هةةي مركبةةة مةةن )ال إن( والكةةاف الزا

 .(2)قال بعضهم: هي مركبة من )ال كأن(. و (1)ا تخفيفً 

وقد قد ذها الكوفيون إلةى جةواز دخةول الم االبتةداء فةي خبةر لكةن مسةتدلين بةذلك بةأن األصةل 

( )ال إن(. حيث ذهبوا إلى جواز دخولها في خبر لكنَّ  قام ( "نحو: ما إنَّ كما يجوز في خبر ), في )لكنَّ

 (3)".عمًرا لقائم لكنَّ  زيد

 فقول الشاعر:  ,ومن القياس. أّما النقل, ة من النقللد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدوق

 )الطويل( (4) ولكنَّني في حبِّها لنكنميدَّ 

 ارت حرًفا واحًدا. صف ,والكاف, األصل في )لكّن( )إن( زيدت عليها )ال( وأّما القياس فقد استدلوا بأنَّ 

 ي حين ذها البصريون إلى عدم جواز دخول الم االبتداء على خبر لكّن. ف 

 :(5)يلي وما استدل به الكوفيون على أن األصل في لكن أنها مركبة ما

والكةاف( علةى )إن( بزيةادة الةالم والهةاء عليهةا فةي مثةل  ,هم يستدلون على زيةادة )الكما أنَّ  - أ

 قول الشاعر: 

                                                           

(
1
. تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي مغني اللبيب عن كتب األعاريبم.1985ابن هشام. جمال الدين عبد هللا بن أحمد. : ينظر (

 .1/617,  و المرادي. الجنى الداني. 1/384 ,دار الفكر, دمشق. 5الحمد هللا.ط

(
2
 .1/484ينظر: السيوطي. همع الهوامع (

 (
3
. تحقيق: محيي الدين عبد الحميد, اإلنصاف في مسائل الخالفم. 2003محمد.األنباري. أبو البركات, عبد الرحمن بن (
 .1/171.,مطبعة السعادة, مصر4ط

(
4
و األنباري .اإلنصاف,   . 2/58.اإلعراب صناعة سر   ..ابن جني2/149الشاهد بال نسبة في :  ابن النحاس. إعراب القرآن, (
2/209. 

(
5
 .1/171لخالف,  األنباري. اإلنصاف في مسائل ا ينظر : (
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سا  ّيةب لنون ب سا  )الطويل( (1)على هنننوات كناذاا من ينقَّولهنا  يمةٌ لنهانَّك مان عن

 زاد عليها )ال( والكاف. , والهاء على إن, فكما زاد الالم

ثةةم حةةذفت األلةةف , ك( حيةةث األصةةل فيهةةا )مةةا( زيةةدت الكةةاف عليهةةاالَّةةمن  هةةا مركبةةة كقولنةةا: )كةةم  أنَّ 

 وسكنت الميم. , من آخرها   لكثرة الكالم بها

 األصل فيها )ال إن( على مذهبهم. قياسها على )لن(   إذ   - ا

كمةا تغيةر حكةم )هةاّل( بعةةد , بةت تغيةر حكمهةا عمةا كانةت عليةةه قبةل التركيةاالحةروف إذا ركِّ  إنَّ 

فجةاز أن تعمةل , إلةى التحضةيو االسةتفهامفتغيةر حكمهةا بتغيةر معناهةا مةن , التركيا عن حكمها قبلةه

 بما بعدها. 

( أن تكةون مركبةة ويةرد علةى مةا قول الكوفيين بأّن  هة(577)ويرفو األنباري األصل في )لكن َّ

ا واحةةًدا. ذهبةةوا إليةةه بقولةةه: " أّمةةا قةةولهم: إن األصةةل فةةي )لكةةن( إن زيةةدت عليهةةا ال والكةةاف فصةةارتا حرفًةة

 (2)وال معنى.", قلنا: ال نسلم   فإن هذا مجرد دعوى من غير دليل

)لكةن( علةى زيةادة الةالم والهةاء فةي والكةاف فةي  ورد األنباري ما ذهبوا إليه من قياس زيةادة )ال(

نَّ  ,(. فيقةول: إنهةا ليسةت زائةدةلنهاّنةكا قول الشاعر: ) الهةاء تبةدل مةن  إنَّ هةي مبدلةة مةن الهمةزة, حيةث  مةاوا 

و)هرحةت الدابةة( يريةد: أرحتهةا. , الهمزة فةي كثيةر مةن المواضةع مثةل قةولهم: )هرقةت المةاء( يريةد: أرقةت

  (3).وعليه تكون الهاء مبدلة من الهمزة

                                                           

(
1
.  البغدادي. خزانة 1/209.  األنباري. اإلنصاف, 12الشاهد بال نسبة في : ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة,  (

 .10/340األدب

(
2
 .1/173األنباري. اإلنصاف في مسائل الخالف,   (

(
3
 .1/174  السابق: (
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, أصةةل البيةةت ")واهلل إنةةك لوسةةيمة( أنَّ ذكةةر  إذكمةةا ذكةةر فةةي الشةةاهد وجهةةين: أحةةدهما للفةةراء   

حةدى الالمةين فحذف الهمةزة مةن )إن( وهةو قةول  ,(. أّمةا الوجةه الثةانيلنهاّنةكا فبقةي ), والةواو مةن )واهلل(, وا 

ةةةون ك لن إنَّةةة المفضةةةل بةةةن سةةةلمة إن أصةةةله   )هللا  والهمةةةزة مةةةن )إن(, فبقةةةي , ( فحةةةذف المةةةان مةةةن )اهلل(ةٌ يمن سا

 وبهذا يسقط االحتجاج بهذا الشاهد.(1)"(.لنهاّنكا )

ال توكيةةد  (لكةةن) ا  وذلةةك أنَّ ا دعةوى التركيةةا فبعيةةد جةدً و إلةى ذلةةك ذهةةا العكبةري إذ قةةال: "وأّمةة

ن تغير حكمه ,والمركا , )أن( للتوكيدو , فيها  من بقاء المعنةى فيةه كمةا ذكرنةا فةي )لةوال زيةد فال بدَّ  ,وا 

ولكن معنى النفي بةاق والتوكيةد هنةا غيةر بةاق.  , ها مركبةولو قدر أنَّ  .ا )لن( فغير مركبةوأمَّ  , ألتيتك(

)ال( باقيةةة و , والهمةةزة محذوفةةة , والوجةةه الثةةاني: فةةي فسةةاد دعةةوى التركيةةا: أن الكةةاف زائةةدة علةةى قةةولهم

ضوعة على هذا اللفظ ممكةن فةال وكون الكلمة مو  , وكل ذلك ال يهتدي لما زيادته القياس , على النفي

 (2)لما ال يعلم إال بوحي أو توقيف."يعدل عنه 

ال توكيةةد  لكةةنَّ  إنَّ   حيةةث  واحةةدةٌ  هةةا وحةةدةٌ ويةةرى أنَّ  ,فةةالعكبري يةةرفو دعةةوى التركيةةا فةةي لكةةنَّ 

ن للتوكيد, فيها لكةن موضةوعة  تكةون )لةن( مركبةة. ويقةول: إنّ  ا يةرفو قةول الكةوفيين بةأن  وهةو أيًضة, وا 

وال يعلةةم إال بةةوحي أو , بالتأويةةل معلةةوم لمةةا كةةان ال يعلةةم حقيقتةةه إالّ وال يتةةرك مةةا هةةو , فةةظذا اللَّ علةةى هةة

 توقيف. 

                                                           

(
1
 .175-174/ 1 ق:الساب (

(
2
. التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيينم.1986بن الحسين بن عبد هللا العكبري. العكبري. أبو البقاء عبد هللا (

 . 358-1/357, دار الغرب اإلسالمي. 1تحقيق: عبد الرحمن عثيمين, ط
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 إنَّهةا, و هةا بسةيطةفقال البصةريون: إنّ , (وفي الخالصة نقول: إن النحاة اختلفوا في أصل )لكنَّ 

عليهةةا )ال( والكةةاف لةةذلك هةةا مركبةةة مةةن )إن( زيةةدت تمثةةل وحةةدة واحةةدة. فةةي حةةين ذهةةا الكوفيةةون إلةةى أنَّ 

 أجازوا دخول الالم على خبرها خالفا للبصريين الذين رفضوا دخول الالم على خبرها. 

وهةةي , ويةةري الباحةةث أّن رأي البصةةريين هةةو الصةةواا فةةي كةةون )لكةةن( بسةةيطة ال تركيةةا فيهةةا

, قةةةال األنبةةةاريوهةةةو كمةةةا , تمثةةةل وحةةةدة واحةةةدة. وأّن مةةةا قالةةةه الكوفيةةةون بشةةةأن تركيبهةةةا قةةةائم علةةةى التأويةةةل

 ه مجرد دعوى ال دليل عليها. ألنَّ   ال نسلم بما ذهبوا إليه, والعكبري

 حذف الياء من االسم المنقوص في حالة اإلضافة ومع األلف والالم.  (2

ذا  , االسم المنقوص هو اسم معرا آخره ياء ثابتة مكسةور مةا قبلهةا مثةل )القاضةي والراعةي, وا 

نحةةو: )حكةةم قةةاو علةةى  , ا فةةي حةةالتي الرفةةع والجةةرا وخًطةةؤه لفًظةةتجةةرد مةةن )أل( واإلضةةافة حةةذفت يةةا

ا إليةةةةه".أّما مةةةةع )أل( داعًيةةةة , ا إلةةةةى الحةةةةقنحةةةةو "جعلةةةةك اهلل هادًيةةةة , النصةةةةا ةا وثبتةةةةت فةةةةي حالةةةة , جةةةةان(

 .(1)واإلضافة فتثبت في جميع األحوال

لةالم. ف واومةع األلة, وقد اختلف النحاة في حذف الياء مةن االسةم المنقةوص فةي حالةة اإلضةافة

ورود شواهد على حذف الياء من المنقوص مع اإلضافة والتعريف ا)أل(.   وكان سبا هذا االختالف

 ومن هذه الشواهد: 

 قول خفاف بن ندبة: 

                                                           

(
1
ب الثقافية, . تحقيق:فائز فارس. )د.ط(,دار الكتمع في العربيةالل  . )د.ت(.  الموصلي ينظر: ابن جني. أبو الفتح  عثمان بن جني (

 .14ص  الكويت.
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يَّةب   دا مامنة ننج  فن اإلث مادا      كنننواحا رايشا حن تا باللثنتني نا عنص  ومنسنح 
 )الكامل( (1)

 وقول مضرس األسدي:

ر             لاي فاي ينع منالتب فنطا باط ن السَّرايحا  تَّ بمَّن صَّ دنوناماي األي دا ينخ 
 )الوافر( (2)

 وقول األعشى: 

ننهَّ  رام  و الغنونانا منتنى ينشأ  ينص  داًء بَّعني دن ودادا   وأنخَّ  )الكامل( (3) وينعَّد نن أنع 

يةاء فةي حالةة : " ومةن ذلةك حةذف الإذ يقةول وا حذف الياء من الضرورة السةيرافيومن الذين عدّ 

  ا بحةةذفها لهةةا مةةع التنةةوينحةةذفها تشةةبيهً  م. .. غيةةر أّن الشةةاعر إذا اضةةطرَّ ومةةع األلةةف والةةالَّ , اإلضةةافة

 (4)والقيةام مقامةه.", فكل واحد منهما يشبه صاحبه في النيابة عنه, واإلضافة يتعاقبان ,التنوين وذلك أنَّ 

. وهةم بةذلك يتبعةون سةيبويه فةي (6)القيروانةي  ومةا ذهةا إليةه القةزاز (5)وهذا مةا ذهةا إليةه ابةن عصةفور 

عةةدِّه حةةذف اليةةاء مةةن الضةةرورة الشةةعرية. حيةةث عةةدها مةةن ضةةرورة الشةةعر لةةذلك أورد شةةواهد علةةى حةةذف 

 (7).الياء في باا "ما يحتمل الشعر"

                                                           
1
. تحقيق: نوري حمَّودي شعر خفاف بن ندبة السٍّلميم. 1967الشاهد  لخفاف بن ندبة في ديوانه: خفَّاف بن ندبة السَّلمي. ( (

 . 106القيسي. )د.ط(, دار المعارف, بغداد. ص 

 (
2
 . 2/545. واالنباري. اإلنصاف, 2/269. وابن جني. الخصائص, 1/27الشاهد  لمضرس بن ربعي في:  سيبويه. الكتاب,(

(
3
 َويَُكنَّ أعداًء بَُعي َد وداِد( .  منَّهرِ برواية )وأخو النِّساِء متى يََشأ يَص   129الشاهد لألعشى في ديوانه ص  (

4
 .105-104السيرافي. ضرورة الشعر,   ص (  (

(
5
 . 120ص , دار األندلس.1يد إبراهيم محمد, ط. تحقيق: السضرائر الشعرم. 1980ابن عصفور. علي بن مأمون. ينظر:  (

(
6
 . 233-232ينظر: القيرواني. ما يجوز للشاعر في للضرورة,   ص (

7
 .1/27ينظر: سيبويه. الكتاب,  ( (
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وهذه العلةة  ,ولمعاقبة التنوين واإلضافة ا بحذفها لها مع التنوين,ة حذف الياء عندهم تشبيهً وعلَّ 

هةةةذه  ألنَّ   واأللةةةف والةةةالم مةةةا كنةةةت تحذفةةةه للتنةةةوين ,ا ابةةةن السةةةراج فيقةةةول: " أن تحةةةذف ل ضةةةافةذكرهةةة

 األشياء تتعاقا. قال الشاعر:

يَّةب  دا مامنة ننج  فن اإلث مادا  كنننواحا رايشا حن تا باللثنتني نا عنص   )الكامل(  ومنسنح 

مةع التنةوين وأمةا حةذفها مةع  فحذف الياء من "نةواحي" لمةا أضةافها إلةى "ريةش" كمةا كةان يحةذفها

 األلف فنحو قوله:

ننهَّ  رام  و الغنونانا منتنى ينشأ  ينص  داًء بَّعني دن ودادا   وأنخَّ  )الكامل( (1)"وينعَّد نن أنع 

المشابهة هي  نَّ إعن مسوغات الوقوع في الضرورة حيث ه ا ما ذكره سيبويه في بداية حديثوهذ

ه يجةوز ومخالفة القاعدة يقول سةيبويه: " واعلةم أنَّة ,لى الضرورةجوء إأهم األسباا التي تبيح للشاعر اللُّ 

   مةةن صةةرف مةةا ال ينصةةرف يشةةبهونه بمةةا ينصةةرف مةةن األسةةماء...فةةي الشةةعر مةةا ال يجةةوز فةةي الكةةالم

  (2)"ونه بما قد يحذف واستعمل محذوفا.وحذف ما ال يحذف يشبه

 ,ومةةا قبةةل الةةواو مضةةموم ,انو تسةةكنن أو وا ,اء النحةةاة فةةي ذلةةك ومذهبةةه أنَّ " كةةّل يةةاءوخةةالف الفةةرَّ 

فهةذا  (3)" .وبالكسةرة مةن اليةاء , وتنجتةزئ بالضةمة مةن الةواو ,العةرا تحةذفهما وما قبل الياء مكسةور فةإنَّ 

 هم يكتفون بالكسرة عن الياء. ا قالته العرا إذ  مَّ عنده ما 

                                                           

(
1
 . 457-456/ 3ابن السراج,  األصول في النحو,   (

(
2
 . 1/26سيبويه. الكتاب,  (

(
3
 . 2/27الفراء. معاني القرآن,  (
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فةي القةرآن    لمةا جةاءمن الضةرورةوقد أنكر جماعة من النحويين على سيبويه عّده حذف الياء 

ةةن﴿ : كقولةةه تعةةالى ,(1)اءب ة قةةرَّ عةةدَّ  ها د قةةرأ بةةوقةة, الكةةريم بحةةذف اليةةاء بغيةةر رؤوس اآليةةات من يهةةدا اهلل فهةةو  ون

من ينةد عَّ الةدَّاعا إالنةى﴿: قولةه تعةالى, و   (18-17)الكهةف: ﴾ن يضلل فلن تجةد لةه وليةًا مرشةداومن  المهتدا   ينةو 

ءب نَّكَّ  .ووجةا (2)ال يدخل فةي بةاا الضةرورة , وقرأ به القراء, لقرآنوما جاء مثله في ا (6)القمر:  ﴾رشني 

 أن يذكر على أنه لهجة من لهجات العرا كما ذكر الفراء. 

حةذفها  ما ذهةا إليةه سةيبويه أنَّ  ويرون أنَّ  ,إال أّن السيرافي وابن عصفور يدعمان رأي سيبويه

الذين من لغةتهم إثبةات اليةاء يحةذفونها  أنَّ ما أراده سيبويه  وأكثرهم يثبتونها. وأنَّ  ,يتكلم به بعو العرا

 هجات وما يأتي منها في الضرورة. . وهذا مذها سيبويه في اللَّ (3)للضرورة 

"  إذ يقةةول: الخةةالف الحاصةةل بةةين النحةةاة فةةي هةةذه المسةةألة هةةة(542)ابةةن الشةةجري وقةةد لخةةصَّ 

فأثبتهةةةا  , يةةةه الم التعريةةةفإذا كةةان ف , المرفةةةوع والمجةةةرور , الوقةةةف علةةةى االسةةم المنقةةةوص يواختلفةةوا فةةة

فةةةزال حكةةةم  , فالحّجةةةة لمةةةن أثبتهةةةا أّن حةةةرف التعريةةةف حماهةةةا مةةةن التنةةةوين , وحةةةذفها آخةةةرون , بعضةةةهم

فحةذفها كمةا تحةذف الحركةة  , ا. ومن حذفها شّبهها لسكونها بالحركةكما زال حكمه لفظً  , االتنوين تقديرً 

نحو يدعو  يهم قد نّزلوا حروف الّلين فترى أنَّ  أال , ومررت بالرجل , نحو: هذا الرجل يف , الوقف يف

 كما يحذفون الحركة من الحرف الصحيح. , فحذفوهّن للجزم , ويقضي ويخشى منزلة الحركة

 

                                                           

 ( 
1
معاني م. 1991. وأيضا: األزهري. أبو منصور محمد بن أحمد. 386,391ن مجاهد. السبعة في القراءات, صاب ينظر:(

 .2/129جامعة الملك سعود, المملكة العربية السعودية.  –. مركز البحوث في كلية اآلداب 1. طالقراءات

(
2
 .121,   ص. وينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر106ينظر: السيرافي. ضرورة الشعر,   ص (

 (
3
 .107وينظر: السيرافي. ضرورة الشعر,   ص 121ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر,   ص(
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بِّةةي  ﴿ :(1),  كقةةراءة مةةن قةةرأالوقةةف ييةةاء إذا سةةكنت حةةذف يةةاء المةةتكّلم فةةونظيةةر حةةذف هةةذه ال رن

بِّي أنهانننا ﴿ و  (15)الفجر: ﴾ أنك رنمننا   (.16الفجر:﴾ )رن

 وكقول األعشى: 

فب ونجهَّهَّ   ) المتقارا( (2) إذا ما انتسنبتَّ لهَّ أن كنرنن    ومن شانئ كاسا

 يفأثبتهةةةا فةةة , فريةةق خةةةالف بةةين وصةةةله ووقفةةه , والةةذين حةةةذفوها مّمةةا فيةةةه األلةةف والةةةالم فريقةةةان

 الوصل والوقف. يوفريق حذفها ف , الوقف يوحذفها ف , الوصل

حةذف  عمةدوا إلةىكمةا  , حةذفها  لداللةة الكسةرة عليهةا لةى‘عمةدوا هةم أنَّ الوصةل  يوعّلة حذفها ف

غةةة قةةالوا: وعلةةى هةةذه اللُّ  (40)البقةةرة: ﴾ ونا اّيةةاين فنةةار هنبَّونا ﴿ :نحةةو يفةة , يةةاء المةةتكّلم لداللةةة الكسةةرة عليهةةا

 (3)وحذيفة بن اليمان." , عمرو بن العاص

حةةذفها  ألنَّ   يس مةةن ضةةرورة الشةةعرالسةةم المنقةةوص لةةوبعةةد الدراسةةة نجةةد أّن حةةذف اليةةاء مةةن ا

مةةا جةةاء مةةن حةةذفها فةةي القةةرآن الكةةريم فةةي وسةةيبويه كةةذلك لا , اءلهجةةة وردت عةةن العةةرا بةةدليل كةةالم الفةةرَّ 

هةا ليسةت وأنَّ , ها ظاهرة لهجية عند بعةو القبائةل العربيةةبعو القراءات. وعليه يجا أن تدرس على أنَّ 

 مختصة بالشعر. 

 

 
                                                           

(
1
 . والقراءة البن كثير.684ينظر: ابن مجاهد. السبعة في القراءات ص (

2
 .19الشاهد لألعشى في ديوانه ص ( (

(
3
. تحقيق: محمود محمد الطنجي  لي ابن الشجريأمام. 1991ابن الشجري. ضياء الدين أبو السعادات هبة هللا بن علي.  (

 .291-2/290,مكتبة الخانجي,مصر.1.ط
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 قصر الممدود.  (3

فهةذه الهمةزة تقةع  (1)كل شيء وقعت ياؤه. أو واوه بعد ألف."أنَّه " فه سيبويه بيعرِّ دود االسم المم

هةو كةل اسةم وقعةت واالسةم الممةدود: "  (2)أو واو., بقد ألف زائدة. وهي فةي األصةل ألةف مبدلةة مةن يةاء

  (3)."في آخره همزة قبلها ألف نحو: كساء, و رداء

ومتبعا , ه لنا ابن جني بالتفصيل مبينا سبا قلبها إلى همزةفيذكر , أو الواو همزة, أّما قلا الياء

 خطوات تحولها فيقول: 

قضةاي وسةقاي وشةفاي  وأصةل هةذا كلةه ,بعةد ألةف زائةدة ا طرفةاً ,أو واوً  "كل مةا وقعةت المةه يةاءً 

والواو , ا وقعت الياءها من قضيت وسقيت وشفيت وكسوت والشقوة وعلوت فلمَّ كساو وشقاو وعالو  ألنَّ 

ووقوعهما بعد األلف الزائدة المشبهة للفتحة في زيادتها. فكما , ن بعد ألف زائدة ضعفتا   لتطرفهماطرفي

ا أيضةةا ووقوعهمةا بعةد الفتحةةة فةي نحةو: عصةا ورحةى. كةذلك قلبتةا ألفًة, ا لتحركهمةاقلبةت الةواو, واليةاء ألفًة

تقدير )قضاا وسةقاا وشةفاا فصار ال ,وكون األلف زائدة قبلهما في نحو كساء ورداء, لتطرفهما وضعفهما

فيعةةود الممةةدود مقصةةورا فحركةةوا األلةةف  ,وكسةةاا وشةةقاا وعةةالا ( فلمةةا التقةةى سةةاكنان كرهةةوا حةةذف أحةةدهما

 (4)"وسقاء وشفاء وكساء وشقاء وعالء. فصارت قضاء ,فانقلبت همزة ,اآلخرة اللتقائهما

ها منقلبة ء كساو  ألنَّ وأصل كسا, األصل فيها الياء ,أو الواو فأصل قضاء قضاو فهو يرى أنّ 

والةةواو إلةةى ألةةف. , وقبلهةةا ألةةف زائةةدة. تنقلةةا اليةةاء, عةةن يةةاء أو واو. ولكةةن لوقةةوع الةةواو واليةةاء متطرفةةة

                                                           

(
1
 .3/539سيبويه. الكتاب,  (

 (
2
عالم الكتب, )د.ط(  . تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة.المقتضبالمبرد. أبو العباس محمد بن يزيد.)د.ت(. ينظر: (

 .3/88.بيروت

 (
3
 .17ابن جني. اللمع في العربية,  ص(

(
4
 .107-1/106سر صناعة اإلعراب,   ابن جني. (
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, احةةدهما كراهةةة أن يصةةبح الممةةدود مقصةةورً أوبهةةذا يلتقةةي سةةاكنان فلةةم يحةةذفوا  كسةةاا(, )قضةةاا افتصةةبح

 فانقلبت إلى همزة.  -أو الواو, المنقلبة عن الياء -فحركوا األلف الثانية 

ذا أردنا اختصار هذه الخطوات   حددها كاآلتي: نوا 

 ةةة قضاا ةة قضاء. اي  ضن ةةة قن  ين ضن قن 

 ةةة كساا ةةة كساء.  او  سن ةةة كا  ون سن كن 

وليست  .والواو, ما هي منقلبة عن األلف التي هي منقلبة عن الياءالهمزة إنَّ  وهو يؤكد على أنَّ 

واأللف التةي أبةدلت الهمةزة عنهةا بةدل مةن  .ما هي بدل من األلفة في الحقيقة إنَّ بدل الواو والياء "فالهمز 

ولةم يقولةوا مةن  ,الهمزة منقلبة من يةاء أو واو ما اعتادوا هنا أن يقولوا إنَّ إال أن النحويين إنَّ  .الياء والواو

ا فلمَّة ,من الياء أو الةواو تلك األلف التي انقلبت عنها الهمزة هي بدل وألنَّ  ,هم تجوزوا في ذلكألنَّ   ألف

فإن الهمةزة بةدل مةن األلةف المبدلةة  ,ا الحقيقةالهمزة منقلبة عنهما فأمَّ   منهما جاز أن يقال إنَّ كانت بداًل 

وعليةةةه حةةةذاق أصةةةحابنا  ,وهةةةذا مةةةذها أهةةةل النظةةةر الصةةةحيح فةةةي هةةةذه الصةةةناعة .عةةةن اليةةةاء أو الةةةواو

 1))فاعرفه."

, و (kadāy)فةةي الممةةدود هةةو تشةةكل مةةزدوج حركةةي فةةي ونجةةد أنَّ مةةا أّدى إلةةى تشةةكل الهمةةزة 

(kisāw) .قحام الهمزة إلغالق المقطع الصوتي  فيتم حذف شبه الحركة, وا 

 وقد أجمع النحاة على جواز قصر الممدود في ضرورة الشعر. ذلك نحو قول الراجز: 

                                                           

(
1
 .1/107ابن جني. سر صناعة اإلعراب,  (
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ن  طنالن السَّفنر   ن عنا ونا   )الرجز( (1)ولو تحني كَّلُّ عَّودب ودبر  الن بَّدَّ مان  صن

 وقول األعشى:  

قذالنهنا ويلا الطَّ  دَّ ين  ما إن تنالَّ    رَّةب ما طا  لَّ العندَّا وكَّ  القارحن و 
 )الكامل( (2)

 وقول الشاعر: 

اها  الناسَّ بالظَّواهار منها  أنزل ه بنط حن  )الخفيف(  (3)وتنبنوَّا لنفسا

 : العرجي لوقو 

 )الطويل(   (4)ا ين اصا قن األن  دا الن البا  اما الشَّ  فا ر ا طن رن ون     هن وا با مَّ ى رن تَّ حن  النسوانا  ها با  ت  ترامن 

 

وغيرهةا أجمةةع النحويةون علةى جةواز تقصةةير الممةدود للضةرورة. وعلَّةةتهم فةةي , وفةي هةذه الشةواهد

ال , وهةو "األلةف التةي قبةل همةزة التأنيةث(5)هذا أنَّ التقصير هو ردُّ االسم إلى األصل بحذف الزائةد منةه.

ةةذف مةةن االسةةم الممةةدود  ألنَّ األلةةف فةةي  يجةةدر بنةةا أن نقةةول : إنَّ و  (6)".همةةزة التأنيةةث الهمةةزة هةةي مةةا حَّ

                                                           

(
1
. تحقيق: بولس برونله, مطبعة المقصور والممدودم. 1900الشاهد بال نسبة في: ابن والّد. أبو العباس أحمد بن محمد التميمي. (

 .3/277امع, السيوطي. همع الهو ,2/175ليدن. ابن جني. سر صناعة اإلعراب, 

2
 .29الشاهد لألعشى في ديوانه (  (

(
3
. تحقيق: سمير  األغانيالشاهد لعبد هللا بن عمر بن عمر العرجي في: األصبهاني. أبو الفرج علي بن الحسين. )د.ت(.  (

  145 ,  وبال نسبة في ابن والّد. المقصور والممدود, 1/385, دار الفكر, بيروت.2جابر.ط

(
4
 .برواية: 15/390.  وفي لسان العرب 3/153ابن جني. الخصائص,  . 145الممدود والمقصور, ابن والد.  بال نسبة  في: (

 ورا طرف الشام البالد األقاصيا (.  ) تقاذفه الرواد حتى رموا به

(
5
 . 92. و ينظر: السيرافي. ضرورة الشعر,   ص116ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر,  ص (

(
6
 . 118ائر الشعر,  صينظر: ابن عصفور. ضر (
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االسم الممدود ليست منقلبة عن واو أو ياء, بل هي فتحة طويلة, والهمزة هي الزائدة , وزيةدت إلغةالق 

 المقطع الصوتي.

 .(1)النحاة ا أهملها غيره منفقد اشترط في قصر الممدود شروطً  اءوقد خالفهم في ذلك الفرَّ 

أن يجيء في بابه, فال يجةوز  ما يجوز إالّ ومذها الفراء " أّنه ال يجوز أن يقصر من الممدود 

الصةفة إذا كانةت لمةذكر علةى وزن )أفعةل( لةم يكةن و  ,مذكرها )أفعل( وصفراء   ألنَّ , عنده قصر حمراء

 (2)".المؤنث إاّل على )فعالء(

والعكبةةري حيةةث قةةال: " ويجةةوز للشةةاعر  (3)السةةيرافي وأشةةار إلةةى مخالفةةة الفةةراء لسةةائر النحةةويين 

 (4)ا. وقال الفراء: إاّل إذا كان له بعد القصر نظير في األبنية."قصر الممدود مطلقً 

ورجةوع إلةى أصةل فةال فةرق , ه حةذف زائةدوذلةك ألنَّة ,وعرو لحجةة النحةويين فةي جةواز القصةر

هم بةةأنَّ الضةةرورة تةةرد إلةةى األصةةل فةةي وجهةةين: علةةي ومةةا ال نظيةةر لةةه. أّمةةا الفةةراء فةةردّ  ,ريةةبةةين مةةا لةةه نظ

 .كر. وهو رجوع من األصل إلى الفرع"أحدهما: أن هذا ال يطرد في كل موضع لذلك جاز تأنيث المذ

والثاني: أن قصةر الممةدود ردإ إلةى األصةل مةن وجةه وهةو حةذف الزائةد. وال يعتبةر أن يكةون ردا 

 (5)إلى كل األصول إذ ذلك محال." 

                                                           

(
1
 .92ينظر: السيرافي. ضرورة الشعر,   ص(

(
2
 . 118ابن عصفور. ضرائر الشعر,   ص  (

 (
3
 .93-92السيرافي. ضرورة الشعر,   ص(

 (
4
 . 2/97العكبري. اللباب في علل البناء و اإلعراب, (

(
5
 .2/98السابق:  (
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هةةا إذا قصةةرت صةةارت إلةةى مثةةل ورداء( ألنَّ , ودعةةاء, اء يجةةوز عنةةده قصةةر )سةةماءفةةالفرَّ  ,وعليةةه

 فال يخرج عن بابه.  , مثال له من مقصورما الفأّما , وهدى ,و حجى(, )رحى

 حذف الياء والواو الواقعتين صلة لهاء الضمير.  (4

رة الشةعرية والةواو الةواقعتين صةلة لضةمير المتصةل )الهةاء( فةي بةاا الضةرو , أدخلوا حذف اليةاء

 كقول الشاعر: 

تنمنرا ما حجَّ رُّبهٌ    أنو مَّع بنرَّ الظهر يَّب ني عن وليتاه في الدنيا وال اع 
 )البسيط( (1)

 وقول الشَّماخ: 

وتَّ  ل كأنهَّ صن يرَّ  إاذا طلان     حادب  لنهَّ زنجن يقةن أنو زما سا الون
 )الوافر( (2)

 وقول مالك بن حريم: 

ثًَّا أنو سن  ق ننعا   فإننَّي ا ينن ما فنإن  يكَّ غن علَّ عي نني ها لننف سها من سأج 
 )الطويل( (3)

كأنَّةةةهَّ( واالجتةةةزاء منهةةةا بالضةةةمة , والشةةةاهد فةةةي هةةةذه األبيةةةات حةةةذف الضةةةمة الطويلةةةة فةةةي )ربُّةةةهَّ 

ها( حيث اجتزأ منها بالكسرة القصيرة.   القصيرة. وكذلك فعل مع الكسرة الطويلة في )نفسا

                                                           

(
1
, و البغدادي. خزانة 2/516وبال نسبة في: األنباري.  اإلنصاف ,  . 1/30الشاهد لرجل من باهلة في :  سيبويه. الكتاب,  (

 .5/269األدب 

(
2
. تحقيق: صالح الدين الهادي. )د.ط(,دار المعارف, (. ديوان الشمَّاخلذبياني.)د.تاالشماخ بن ضرار  :الشاهد للشماخ في (

 .155مصر.ص

(
3
 .2/517. األنباري. اإلنصاف, 67يات, ص, واألصمعي. األصمع1/28الشاهد لمالك بن خريم في: الكتاب  (
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 قةةال: " واعلةةم أنَّ  هةةة(268), وكةةذلك فعةةل المبةةرد (1)شةةعروقةةد أدخةةل سةةيبويه هةةذا فةةي ضةةرورة ال

تين بعد الهاء إذا لم يكونا وقبل الهاء حرف متحرك. حذف الياء والواو اللَّ  ,الوزن إلىالشاعر إذا احتاج 

 كما قال الشَّاعر: (2)لضرورة أن يحذف الحركة." من أصل الكلمة. .. وأشد من هذا في ا

ل تَّ لندنى البني تا ال تاقان لنه    عنتايقا أَّريغَّهَّ فنظا منط واين مَّش   )الطويل( (3)أراقانا  ون

لى ذلك ذها ابن الّسراج حيث قال بحذفها ضةرورة  وأنهةم يبقةون علةى الحركةة للداللةة علةى , وا 

  (4)ويبين أن الشاعر يحذفها ألنها زوائد., المحذوف

الحركةة فةةي الضةةرورة( وذكةةر بأنهةةا )اخةةتالس  القضةيةعنةةون لهةةذه  إذوالجميةل مةةا فعلةةه السةيرافي 

 إليةهوأن الشاهد فيه حذف الياء التي هي صلة الضمير المجرور الذي أضيفت , بيت ابن حريم السابق

لى (5)النفس و وافقةه , إذ عدَّ حذف الياء والواو من الضرورة (6)هذا ذها السيرافي في ضرورة الشعر. وا 

 .(8)والقيرواني, (7)ابن عصفور

يجعةةل اخةةتالس الحركةةة بعةةد  هةةة(189) ا للكسةةائيذكةةر فةةي شةةرح التسةةهيل رأًيةةابةةن مالةةك  إاّل أنَّ 

هةةةا ا" وأّمةةةا اخةةةتالس الضةةةمة, والكسةةةرة بعةةةد المتحةةةرك. فلغةةةة رو المتحةةةرك لغةةةة عنةةةد بعةةةو العةةةرا يقةةةول: 

                                                           

 (
1
 .30-1/28ينظر: سيبويه. الكتاب(

(
2
 .267-1/266. وينظر: نفسه. 39-1/38المبرد. المقتضب,  (

3
 .1/128.والخصائص 1/39. وبال نسبة في : المقتضب, 3/461الشاهد لرجل من أزد السراة في األصول في النحو (  (

(
4
 . 460-3/459النحو,  ينظر: ابن السراج. األصول في (

(
5
. تحقيق: محمد علي هاشم. دار الفكر شرح أبيات سيبويهم. 1974ينظر: السيرافي. يوسف بن أبي سعيد الحسن المرزبان.  (

 . 1/167للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة. 

(
6
 .110-109ينظر: السيرافي. ضرورة الشعر,   ص  (

(
7
 .125-122ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر,   ص ( 

(
8
 . 242ينظر: القيرواني. ما يجوز للشاعر في الضرورة ص  (
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ثةم يةذكر كةالم  (1)ه ( ومةا أشةبهها."ه  , و باةالكسائي عن بنةي عقيةل, وبنةي كةالا. وبهةذا قةرأ أبةو جعفر)لنة

 (2)بةةةالجزم ( 6﴾)العاديةةةات:لكنود ها إنَّ اإلنسةةةان لرباةةة﴿ :معت أعةةةراا عقيةةةل, كةةةالا يقولةةةونالكسةةةائي: "سةةة

 (3)و)لربها لكنود( بغير تمام و)له  مال(, )لهَّ مال(."

ه ال يعةد حةذف اليةاء, والةواو مةن ضةرورة الشةعر. بةل لةم يشةر إلةى ويتضح من كالم الكسائي أنَّ 

ه  أّن اإلنسةان لربِّة﴿وبنةي كةالا. ويستشةهد لكالمهةم بقةراءة  ا. وهو يرى أّنهةا لغةة عنةد بنةي عقيةلذلك أبدً 

 .بالجزم, واالختالس.(6﴾)العاديات:لكنود

نا نالحظ عدم وضوح في كالم ابن مالك نفسه في هذه المسألة فعلى الرغم من إقراره بةأّن إاّل أنَّ 

ها مةن ضةرورة ه يعةدُّ وبنةي كةالا . إاّل أنَّة حذف الياء, والواو من الضمير المتصل لغة عند بني عقيةل,

كان من أفراد القبيلتين فهي لهجة ترتبط بالنظام الصوتي لدى هذه  إنأّما  .الشعر إذا تحدث بها غيرهم

فيقول: "وغير بني عقيل, وبني كالا ال يوجد في كالمهم اختالس, وال سكون في )له ( إاّل فةي القبيلة. 

 (4)".الضرورة

هجةات التةةي توافةةق ف ابةةن مالةك مةةن الضةرورة الشةةعرية واللَّ وفةي الحقيقةةة فةإّن هةةذا يعةود إلةةى موقة

غوية التي تكون في بيئة عدَّ الظاهرة اللُّ  ضرورة من ضرورات الشعر حيث نجده اتبع موقف سيبويه بأن  

لهجيةةة معينةةة ضةةرورة شةةعرية اضةةطر إليهةةا المةةتكلم إذا تحةةدث بهةةا غيةةر أهلهةةا. ومنهجةةه هةةذا يتمثةةل فةةي 

 عنةد ولكةن ,الحركة الطويلة في بني عقيل وبني كةالا إذ هةي لغةة عنةدهمموقف ابن مالك من تقصير 

 غير بني عقيل, وبني كالا ال يكون مثله إال ضرورة.  
                                                           

 (
1
 . 1/132ابن مالك. شرح التسهيل, (

(
2
 .1/231ينظر القراءة: السيوطي. همع الهوامع, (

(
3
 .1/132ابن مالك. شرح التسهيل ,  (

(
4
 .1/132السابق:  (
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 ويذكر لنا ابن جني أّن حذف صلة الضمير, وتسكينه لغة ألزد السراة. ومنه قول الشاعر:

ل تَّ لندنى البني تا العنتايقا أَّريغَّهَّ  تاق  فنظا منط واين مَّش   )الطويل(    ان لنه أراقانا ون

ا ورد عن النحاة بأنَّ تقصير الحركة الطويلة من صلة الضمير, أو حذفها لغة عنةد العةرا مَّ وما 

 , كمةةا ذكةةر نقةةاًل  (1)مةةا ذكةةره ابةةن عصةةفور مةةن رأي األخفةةش  بةةأّن حةةذف صةةلة الضةةمير لغةةة ألزد السةةراة

فضةل ذو أكةرمكم اهلل بةها, والكرمةة ذات أكةرمكم كقولةه: "بال ,ه قةد يةأتي مثةل ذلةك فةي الكةالمالفراء أنَّة عن

و بهذا يخرجها من باا الضرورة ويدخلها في اللهجات والكالم العادي . كمةا ذكةر البغةدادي  (2)اهلل به ".

 .(3)ةأيضا أّن مثل هذا لغة ال ضرور 

ومةةن خةةالل مةةا سةةبق يتضةةح لنةةا أّن تقصةةير الحركةةة الطويلةةة التةةي هةةي صةةله لهةةاء الضةةمير, أو 

 في الشعر بحكةم ه بعضهم ضرورة شعرية ال تكون إالَّ فعدَّ  ,كان من المسائل الخالفية بين النحاة حذفها

 أوزانه وقوافيه, وال يجوز أن تأتي في الكالم.

فةةي حةةين ذهةةا بعضةةهم إلةةى أّنهةةا لغةةة عةةن العةةرا كمةةا ذكةةر الكسةةائي, وأشةةار إلةةى أنهةةا لغةةة   

به ( بتقصير الحركة, أو حذفها. وذهةا األخفةش, , بها منسوبة لبني عقيل, وبني كالا, وأنهم يقولون: )

ة, المتصل للغائا لغة ألزد السةراحذف الحركة الطويلة التي هي صلة لهاء الضمير  أنَّ إلى وابن جني 

 بل وذها الفراء أنه يجوز أن يأتي الحذف, أو التقصير في الكالم دون حرج.

                                                           

(
1
, مكتبة الخانجي, 1. تحقيق: هدى محمود قراعة. طالقرآن. معاني م1990األخفش. أبو الحسن سعيد بن مسعدة.  ينظر : (

 .124ابن عصفور . ضرائر الشعر , .1/28القاهرة. 

(
2
 .125ابن عصفور. ضرائر الشعر,  (

(
3
 .5/270ينظر: البغدادي . خزانة األدب ,  (
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لهةاء ضةمير الغائةا, أو حةذفها ليسةت  وعليه نقول: إّن تقصةير الحركةة الطويةة التةي هةي صةلة

ّنمةةا هةةي تمثةةل صةةورً  يكةةون فةةي ضةةمير الغائةةا وعليةةه  ,ا لهجيةةة مةةن لغةةات العةةرامةةن ضةةرورة الشةةعر. وا 

 لغات: المفرد ثالث

  ( أ

 (hū))ةهَّو(                      

 (hī))ةهاي(                      

 تقصير الحركة الطويلة. وهي لغة بني عقيل وبني كالا. ( ا

 (hu)ةهَّ(                      )

 (hi)                      )ةها( 

حةةذف الحركةةة الطويلةةة مةةن آخةةر الضةةمير. وهةةي لغةةة ألزد السةةراة كمةةا ذكةةر األخفةةش,  ( ج

 وابن جني.

  (*lah)              )لنه (      

لةةةورود مثلةةةه فةةةي لهجةةةات   ا مةةةن بةةةاا الضةةةرورةوالةةذي يةةةرجح أن يكةةةون مثةةةل هةةةذا الحةةةذف خارًجةةة

د ز ومةا ذكةره ابةن جنةي مةن أّنهةا لغةة ألالكسائي أنَّه سمعه من بني عقيل وبني كالا,  ذكرالعرا. كما 

هم كةالم الفةراء بةأنَّ  أنَّ بةل , السراة. ولما ورد من قراءة أبي جعفر التي ذكرها ابن مالك في شةرح التسةهيل

 رورة الشعر. كانوا يحذفون األلف في سعة الكالم لدليل واضح على خروج مثل هذا من ض
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 حذف الياء والواو من الضمير المنفصل الغائب من )هي و هو(.  (5

 ذكر النحاة أنَّ حذف الياء والواو من )هي وهو( ضرورة في الشعر كقول الشاعر: 

ل مى إاذ  ها مان  هنوناكا  )الرجز(  (1) دناٌر لاسن

 ومما ورد من الشواهد على الحذف أيضا قول العجير السلولي: 

لنه ينش ري ناهَّ فنبني    )الطويل( (2)طويلَّ  الماالطا  راخوَّ  جملٌ  لامن    ائلٌ ق قالن  رنح 

 وقول اآلخر: 

لنهَّ  يها سَّؤ  طا شى وأَّع  فايها ما ينخ  قَّ   وأنك  تَّاهَّ الحا قَّهَّ بالقنوما حن  )الطويل( (3)وأَّل حا

 وقول الشاعر: 

دقب قند أقنامن باها  ا نَّعنلِّلَّهَّ يَّعنلِّلَّنا و  احينً   بنينناهَّ في دنارا صا من
  )البسيط(  (4) 

. (5)وقةد ذكرهةا سةيبويه فةي بةاا مةا يحتمةل الشةعر .ومثل هذه األمثلةة عةّدت مةن ضةرورة الشةعر

لى ذلك ذها ابن جني يقول: " أّما قوله: )فبينا هَّ يشةري...( فللضةرورة والتشةبيه للضةمير المنفصةل , وا 

                                                           

  (
1
 .2/309ش. شرح المفصل, ,   ابن يعي1/89, و  ابن جني. الخصائص 1/27 : سيبويه. الكتاب,الشاهد بال نسبه في:  (

(
2
, مركز البابطين لتحقيق المخطوطات 1. طشعر بني سلولم. 2008راقي, وليد محمد. الشاهد للعجير السلولي في:  الس   (

 .160الشِّعرية ودار الوفاء, اإلسكندرية. ص

 (
3
 .9/472, و البغدادي. خزانة األدب, 126الشاهد بال نسبة في : ابن عصفور. ضرائر الشعر,  (

(
4
 .126. و ابن عصفور.  ضرائر الشعر, 2/557. و األنباري. اإلنصاف, 1/31الشاهد بال في : سيبويه. الكتاب,  (

(
5
 .31,  27/ 1ينظر: سيبويه. الكتاب,  (
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, فةي ضةرورة الشةعر إالّ ا الحةذف ال يةأتي فهةو يةرى أن مثةل هةذ (1)."بالضمير المتصل فةي عصةاه وفتةاه

 ومشابهته للضمير المتصل. , الحذف أّنما هي الضرورة إلىويتأول له بأن ما جعل الشاعر يلجأ 

 أّما في حذف الياء من الضمير )هي( في قول الشاعر: 

ل مى إاذ  ها مان  هنوناكا  )الرجز(  دناٌر لاسن

حالةة ألن الحةرف الواحةد ال يكةون سةاكنا متحركةا فيقول: " إنه خةرج مةن بةاا الخطةأ ال بةاا اإل

في حال. .. والذي قال: )إذ ها من هواكا( هو الذي يقول في الوصل: )هي  قامت( فيسكن الياء. وهةي 

" إلىواحتاج , فإذا حذفها في الوصل اضطرارا, لغة معروفة   (2)الوقف ردَّها حينئذب

ن  إلىربط هذا الحذف بصورة عميقة لها رّدها  وهو هنا يؤكد على أنَّ الحذف فيها للضرورة. وا 

 لغة من أسكن الياء في الوصل في قولهم: )هي  قامت(.

كةةم والمحةةيط ةةة حيةةث ينقةةل صةةاحا المح( هةةي وهةةولغةةات فةةي ) إلةةىوفةةي المقابةةل نجةةد مةةن أشةةار 

: أصله أن يكون على ثالثةة أحةرف مثةل: أنةت. فيقةال: هةةوَّ فعةل ذلةك. قةال:  األعظم عن الكسائي: "هَّون

, : وحكةةى الكسةةائي عةةن بنةةي سةةعدب هةة(637)ومةن العةةرا مةةن يخففةةه فيقةةول: هةون فعةةل ذلةةك. قةةال اللحيةةاني

 وأنشد لعبيد:, وقيس: هَّةو  فعل ذلك. بإسكان الواو, وتميم

 )الطويل( (3)فأصبحتن قد جاوزت قوًما أعاديا     لقيتن الذي لنقَّوا  و  ةورنك ضَّكن لوال هَّ 

                                                           

(
1
 .1/69ابن جني. الخصائص,  (

(
2
  .1/89السابق:  (

(
3
. تحقيق: عبد الحميد الهنداوي. لمحكم والمحيط األعظمام. 2000أبو الحسن علي بن إسماعيل.:  ابن سيده. الشاهد  لعبيد في (
 .1/241, و السيوطي. همع الهوامع 15/467و ابن منظور. لسان العرب   .4/345. , دار الكتب العلمية, بيروت1ط
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( إذا كةةان قيلقةةي الةةو  وقةةال الكسةةائي: بعضةةهم بلهةةا ألةةف سةةاكنة فيقةةول: حتةةى هَّ فعةةل او مةةن )هَّةةةون

نَّما هَّ فعل ذلك. قال: وأنشد أبو خالد األسدي: , ذلك  وا 

ذنن  لنهَّ لم  ينن باسا  إاذا هَّ لم يَّؤ 
(2)" )الرجز(  (1)

 

( بالتضةعيف ( لغةات: )هَّةةوَّ ومةنهم مةن يخففهةا , فكما يظهر من هذا الةنص فةإنَّ للعةرا فةي )هَّةةون

(فيقول ( ,من يسكن الواو فيها, : )هَّةون هةذا مشةروط  ( إاّل أنَّ ةخرها حذف الواو فيقول: )هَّةوآ, فيقول: )هَّةو 

 ساكنة.  ن يكون قبلها ألفٌ بأ

وهةةةذا يةةةدل علةةةى أّن الكسةةةائي ال يعةةةد حةةةذف اليةةةاء والةةةواو مةةةن الضةةةمير المنفصةةةل مةةةن ضةةةرورة 

ّنمةةا هةةي لغةةة عةةن العةةرا. ويبةةدو أّن الكسةةائي كةةان يس تقصةةي هةةذه الظةةاهرة عنةةد العةةرا حيةةث الشةةعر. وا 

يةةذكر صةةاحا اللسةةان: "وقةةال الكسةةائي: لةةم أسةةمعهم يلقةةون الةةواو واليةةاء عنةةد غيةةر األلةةف وتثنيتةةه همةةا 

 (3) ".ومَّ وجمعه هَّ 

وكان الستشهاد النحويين هذه الشةواهد أثةر فةي نشةوء خةالف آخةر يتعلةق بأصةل الحةروف التةي 

أّن االسةةم مةةن هةةو وهةةي الهةةاء  ذهةةا الكوفيةةون إلةةى حيةةث (4)عليهةةا الضةةمير المنفصةةل فةةي )هةةو وهةةي( 

أّنهما تحذفان فةي   ةةةةةةةةة الهاء وحدها دون الواو والياء االسم فيها أنَّ ةةةةةةة  إليهما ذهبوا  إلىوا وحدها. واحتجُّ 

قةةالوا: أن الةةواو واليةةاء  إذولةةو أّنهمةةا أصةةل لمةةا حةةذفتا. والةةدليل اآلخةةر مةةن السةةماع , التثنيةةة نحةةو: )همةةا(

تحذف من الضمير فةي حالةة اإلفةراد واستشةهدوا ببيةت العجيةر السةلولي: )فبينةا هَّ يشةري رحلةه...( فهةذا 

                                                           

(
1
 .15/476, و ابن منظور. لسان العرب 4/345الشاهد ألبي خالد األسدي في: ابن سيده.  المحكم,   (

(
2
 . 4/345لمحكم, ابن سيدة. ا (
 .15/477ابن منظور. لسان العرب . - 3
 . 2/557ينظر: االنباري. اإلنصاف في مسائل الخالف,   - 4
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ّنما زادوا الواو والياء تكثيرً , فيها الهاء وحدها األصليدل على أّن  ا لالسم كراهية أن يبقى االسم علةى وا 

 حرف واحد. 

اء واليةةةاء مةةةن )هةةةي( همةةةا االسةةةم. وهةةةم والهةةة, أّمةةةا البصةةةريون فقةةةالوا: إنَّ الهةةةاء والةةةواو مةةةن )هةةةو(

صةل ال والضةمير المنف, ه ضةمير منفصةليقولون: إّن الواو والياء أصل في االسم. والدليل علةى ذلةك أنَّة

 والوقوف على حرف. ,   ألّنه ال بدَّ من االبتداء بحرفيجوز أن يبنى على حرف واحد

أن التثنية على )هما( صةيغة مرتجلةة الكوفيون أن قالوا:  إليهوكان ردُّ البصريين على ما ذها 

وليست قياسية كةة )زيةد ,زيةدان(. أّمةا مةا استشةهدوا بةه مةن قةول الشةاعر: )فبينةا هَّ يشةري( فةإّنهم , للتثنية

 (1).وما جاء للضرورة ال يؤخذ به في القياس, قالوا: أن هذا جاء للضرورة

الشةةاهد  تالف النحةاة فةةي عةةدِّ ويتضةح بعةةد دراسةةة المسةألة أنَّ أصةةل الخةةالف بةةين النحةاة فيهةةا اخةة

أنَّ  إلةىفةذها الكوفيةون  عن العةرا؟ أم هو لغة, الشعري الواحد هل هو ضرورة ال تأتي إاّل في الشعر

األصةل فةةي الضةمير الهةةاء وحةدها. فةةي  حةذف الةواو واليةةاء هةو لغةةة عةن العةةرا مسةتدلين بةذلك علةةى أنَّ 

الشةواهد التةةي  إلةىولةةم يلتفتةوا , الضةمير كةاماًل  حةين أنَّ البصةريين قةالوا: بةةأّن االسةم مةن )هةو وهةةي( هةو

هم يرونها من ضرورة الشعر والضرائر ال يجةوز االستشةهاد بهةا  على الحذف   ألنَّ ذكرها الكوفيون دلياًل 

 والقياس عليها.

ويرى الباحث أّن ما ذها إليه الكوفيون هو الصواا, بدليل ورود لغات عن العرا في )هةو,  

حةدى هةذه اللغة  فةالواو, و اليةاء فةي  الضةميرين تشةكالي حةذف الةواو واليةاء مةن الضةمير. ات هةوهةي( وا 

                                                           

(
1
 .2/561ينظر: السابق.  (
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, ثم انزلقت الواو, والياء لتصحيح النظام المقطعةي  ألنَّةه ال يجةوز التقةاء حةركتين نتيجة لالتقاء حركتين

  في العربية.

hua                     huwa 

hia                     hiya  

شكلت الواو, واليةاء وهةي بالتةالي انزالقةات حركيةة نتيجةة التقةاء حةركتين, وليسةت وبهذه الكيفية ت

 من أصل بنية الضمير.

 من الضميرين, فيمكن فهمه من خالل الخطوات التالية: شبه الحركةأمَّا حذف 

Huwa                     huu                   hu 

 هَّةون    هَّةو        ةهَّ 

Hiya                        hii                     hi 

 هاين                       هاي                   ها 

( مةةع ضةةمير الغائةةا  (ū: ضةةمة طويلةةة او واليةةاء هةةي عبةةارة عةةنوفةةي الحقيقةةة فةةإّن هةةذه الةةو 

, العبريةة ( للمؤنث. وهذا ما نجده في اللغات السامية فهي حركات طويلةة فةيīو كسرة طويلة ), للمذكر

بةةل هةةو , أو اليةةاء, . والةةذي حةةدث ل )هةةو وهةةي( فةةي الشةةواهد لةةيس حةةذف للةةواو(1)والسةةريانية , واآلراميةةة

 تقصير للحركة الطويلة. 

  وليس الواو أو الياء.أّن الذي حذف من الضميرين هو المزدوج الحركي كاماًل  تراه الدراسةوما 

                                                           

(
1
 .85, ترجمة: رمضان عبد التواب. مطبوعات جامعة الرياض.ص . فقه اللغات الساميةم1977ينظر: كارل بروكلمان.  (
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 حذف اإللف الالحقة لهاء التأنيث.  (6

ه يةةةأتي إلفةةةادة معنةةةى التأنيةةةةث ة ألنَّةةةةحةةةاالن هلهةةةا التأنيةةةةث )لهةةةا( ال يجيةةةز  لالحقةةةةلةةةف اوحةةةذف األ

 ومنه قول الشاعر:  (1)بعو النحاة أجاز حذفها في الوقف للضمير. إاّل أنّ 

باسنةن واجدب فنلن   )الطويل( (2) وننه ننه تَّ ننف سي بعد ما كادتَّ أنف عنلنه    م  أنرن مثلنها خَّ

ه حةذف وفةتح الةالم  ليةدل علةى أنَّة, هةا( فحةذف األلةفهد أنه أراد: )أفعلن ورأي الفراء في هذا الشا

 (3) .األلف ألن الفتحة من جنس األلف

 عةن أبةي عثمةان يقةول: " وهةذا التأويةل حكةاه أبةو عثمةان اإلنصةاف نقةاًل  فةي وقد ورد هذا الةرأي

 يقةةال لةةه: رجةاًل بعةةو العةرا قتةةل  كمةةا حكةي أنَّ  -مةن أصةةحابكم  -لتةةوزي عةن الفةةراء عةن أبةةي محمةد ا

فقةال , فقةال اآلخةر: )طةاح مرقمةة( ,فقتل مرقمةة ,يبتلعا جردان الحمار فامتنعا أن  فه آخر )مرقمة( قد كلَّ 

ةةةه   وكمةةا قةةال , ألقةةى حركةةة الهةةاء علةةى المةةيمو , ا. فحةةذف األلةةفهنةة(. يريةةد تلقمن لةةه القاتةةل: )وأنةةت إن لةةم تلقمن

 الشاعر:

مي  )الوافر( (4)ائاان كَّن تَّ في لنخمب أنخافنه  ننو    فإانِّي قد رأني تَّ بادارا قنو 

  (5)لخم."وهي لغة , وألقى حركة الهاء على الفاء, فحذف األلف

                                                           

(
1
, دار 2. تحقيق: بدر الدين قهوجي و بشير جويجابي. طالحجة للقراء السبعةم.  1993حسن بن أحمد.الفارسي. أبو علي ال (

 . 1/139المأمون للتراث, دمشق. 

(
2
.  ولعامر بن جوين أو امرئ القيس في: ابن سيدة.  المحكم 1/307الشاهد لعامر بن جوين الطائي في: سيبويه.  الكتاب,   (
 . 2/561ي اإلنصاف .  ولعامر بن الطفيل ف5/87

(
3
 . 285القيرواني. ما يجوز للشاعر في الضرورة,  ص(

(
4
 .188, 125. و ابن عصفور. ضرائر الشعر, 2/568الشاهد بال نسبة في: األنباري.  اإلنصاف,  (

(
5
 .2/568األنباري. اإلنصاف,  (



69 

 

مةا حصةل فةي )أفعلنةةه( إّنمةا هةو حةذف لأللةف الالحقةة  ويظهر من هذا النص أّن الفراء يرى أنَّ 

م بةدليل الروايةة التةي جةاء ونقل حركة الهاء إلى الالم. وأنَّ مثل هذا جائز في سةعة الكةال, لهاء الضمير

ةةةه  تةةمةةن قةول القا األنبةةاري بهةا هةةذا الحةةذف  علةى أنَّ  ( عةةالوة علةى أنَّ األنبةةاري نةةصَّ ل: )وأنةةت أن لةم تلقمن

 وأورد شاهدا عليها. , لغة في لخم

ت لةفةي هةذا الشةاهد ضةرورة حيةث عم إنَّ  :قةال ذإا ا آخةرً سيبويه خّرج البيت تخريًجة في حين أنَّ 

ههنةا  (أن  )ألنَّ الّشةعراء قةد يسةتعملون  (أن  )محذوفةة. قةال فةي هةذا البيةت: "فحملةوه علةى أن المصدرية ال

  (1)مضطرين كثيرا."

ا ما في هذا البيت ضرورة في إعمال أن المصدرية المحذوفة ألنَّ الشعراء كثيرً  فسيبويه يرى أنَّ 

  .يضطرون إليها فيعملونها

, فاده أنَّ الفتحة التي على الالم فةي )أفعلنةةه( فتحةة بنةاءا للشاهد ما ثالثً وقد ذكر األنباري تخريجً 

 .(2)للخفة  تالفعل مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الخفيفة التي حذف وأنَّ 

وهةو  ,األولى هي أّنه جعل أن المصدرية خبرا لكاد :بويه قد حمَّل البيت ضرورتينيس ونرى أنَّ 

. والضرورة الثانية هي إعمةال أن المصةدرية مةع حةذفها إذ عةّد عملهةا (3) في الشعرها ال تأتي إالَّ يرى أنَّ 

  ضرورة في الشعر.

 

                                                           

(
1
 .3/307سيبويه. الكتاب,  (

(
2
 .2/568ينظر: األنباري. اإلنصاف,  (

 (
3
 .160-3/159سيبويه. الكتاب,  ينظر:(
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 حذف نون التوكيد الخفيفة . (7

ذكر النحةاة أنَّ نةون التوكيةد الخفيفةة الداخلةة علةى الفعةل المضةارع تحةذف مةن غيةر أن يلقاهةا 

 . وذلك نحو قول الشاعر:(1)ساكن في ضرورة الشعر

بنكن بالسَّوطا قنوننسن الفنرنسا    , طاراقنهااضراان عننكن الهَّمَّومن  ر  ضن
 )المنسرح(  (2)

ويجد الدارس لهذه المسألة في كتا النحو اختالف النحاة فيها, ففريق منهم قال بجواز حذف 

نون التوكيد الخفيفة الداخلة على الفعل المضارع في الشعر دون النثر. وأشاروا إلى أّن مثل هذا يأتي 

 (3)م.ا في الكالشاذً 

ومنةه ابةن جنةي إذ يقةول: " وأّمةا ضةعف الشةيء فةي القيةاس, وقّلتةه  ,وفريق رفو هذا الحةذف

 أنَّه قليل, وذلك نحو ما أنشةده أبةو في االستعمال, فمرذول مطروح غير أنَّه قد يجيء منه الشيء. إالَّ 

 زيد من قول الشاعر:

بنكن بالسَّوطا قنو   اضراان عننكن الهَّمَّومن, طاراقنها ر   )المنسرح(   ننسن الفنرنسا ضن

عنك( فحذف نون التوكيد. وهذا من الشذوذ في االستعمال على ما تةراه,  ن  بن را قالوا: أراد )اض   

ومن الضعيف في القياس على ما أذكره لك. وذلك أنَّ الغرو فةي التوكيةد إنَّمةا هةو التحقيةق والتسةديد 

                                                           

(
1
 .11/452. والبغدادي. خزانة األدب, 111ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر, (

(
2
. وبال نسبة 1/140,المزهر في علوم اللغة وأنواعها ., والسيوطي165ر في اللغة,الشاهد مصنوع لطرفة في: أبي زيد األنصاري. النواد (

 .2/568في: األنبار ي. اإلنصاف, 

(
3
 .11/452. والبغدادي. خزانة األدب, 111ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر, (
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جاز واالختصار, ففةي حةذف هةذه النةون نقةص عنه اإلي يواإلسهاا, وينتف طنااوهذا مما يليق به اإل

 (1)فجرى وجوا استقباح هذا في القياس." ,الغرو

فةةي سةةر صةةناعة اإلعةةراا أنَّ هةةذا الشةةاهد مصةةنوع, و إلةةى ذلةةك ذهةةا  ابةةن جنةةي كمةةا يشةةير

ومةةن نةةص ابةةن جنةةي السةةابق يتضةةح لنةةا موقفةةه مةةن حةةذف نةةون التوكيةةد الخفيفةةة الداخلةةة  (2)السةةيوطي.

. فهةو باإلضةافة لرفضةه الشةاهد. وقولةه بأنَّةهَّ مصةنوع. يةرفو الحةذف مةن ناحيةة على الفعةل المضةارع

ال الحةذف, اإلسةهاا, و  تأكيد, وهو موضع يليق به اإلطنةااأَّخرى, وهي أنَّ هذه النون تأتي لمعنى ال

 واالختصار. 

 

ةةرنح لنةةكن (3)ا ومنةةه قةةراءةوقةةالوا: إّن النةةون الخفيفةةة تحةةذف فةةي الكةةالم شةةذوذً  صةةدرك﴾  : ﴿أنلنةةم  ننش 

(. 1)الشرح: (, وقد حملوا القراءة على الشاهد في حذف نون التوكيد الخفيفة من )اضران ( بفتح )نشرحن

( لغة عن العرا تنصا الفعل بعد لم.  (4)وقال بعضهم: إنَّ النصا في )نشرحن

الحذف لم  , وهو أنَّ عا لحذف نون التوكيد الخفيفة من الفعل المضار وقد ذكر ابن جني توجيهً 

 ا عن النون. قال ابن جني: الوقف عوضً  دل عنعلفان للنون, بل كان الحذف لأللف التي لحقت يك

بنكن بالسَّوطا قنوننسن الفنرنسا    "اضراان عننكن الهَّمَّومن, طاراقنها ر   )المنسرح( ضن

                                                           

(
1
 .1/126ابن جني. الخصائص,  (

(
2
 .1/140. و السيوطي. المزهر, 1/97ينظر: ابن جني. سر صناعة اإلعراب,  (

 (
3
 .2/367ينظر: ابن جني. المحتسب,(

(
4
 .1/842ينظر: ابن هشام. مغني اللبيب, (
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وهةةةذا إشةةةارة إلةةةى أّن مةةةا حصةةةل هةةةو اختةةةزال (1)فقةةةالوا: أراد: اضةةةربا, بةةةالنون الخفيفةةةة, وحةةةذفها."

ا عةن النةون. والوقةف علةى نةون التوكيةد الخفيفةة الطويلة التي أَّلحقت بالفعةل عنةد الوقةف عوًضة للفتحة

ا ثةم وقفةت جعلةت ه إذا كان الحرف الةذي قبلهةا مفتوًحةباأللف ذكره سيبويه في الكتاا إذ قال:" اعلم أنَّ 

فيفةة والتنةوين مةن النةون الخ ا كما فعلت ذلةك فةي األسةماء المنصةرفة حةين وقفةت  وذلةك ألنَّ مكانها ألفً 

موضةع واحةد, وهمةا حرفةان زائةدان, والنةون الخفيفةةة سةاكنة كمةا أن التنةوين سةاكن, وهةي عالمةة توكيةةد 

كما أن التنوين عالمة المتمكن, فلما كانت كذلك أجريت مجراها في الوقف, وذلةك قولةك: اضةربا: إذا 

 (2)أمرت الواحد وأردت الخفيفة, وهذا تفسير الخليل."

( هةةةي األثةةةر المتبقةةةي مةةةن الفتحةةةة سةةةي ومةةةن نةةةصِّ  بويه يفهةةةم أنَّ الفتحةةةة القصةةةيرة فةةةي )اضةةةراان

 الطويلة التي تشكلت عند الوقف على نون التوكيد الخفيفة. 

 

 حذف النون التي هي عالمة الرفع للفعل المضارع . (9

ذها جمهور العلماء إلى جواز حذف النون من األفعال الخمسةة بةال ناصةا , أو جةازم  فةي 

 . نحو قول الشاعر:وفي الشعر النثر ,

ونجهنكا بالعنن بنرا والماس ك الذكي   أبايتَّ أس راي وتنبايتاي تندلَّكاي
 )الرجز( (3)

                                                           

(
1
.2/366سب,ابنجني.المحت(

(
2
 .3/521سيبويه. الكتاب,  (

(
3
 .  8/339. والبغدادي. خزانة األدب,4/370. وابن منظور, لسان العرب, 1/388الشاهد بال نسبة في: ابن جني. الخصائص, (
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﴿سةةةاحران   (1)حيةةةث "ورد حةةةذف هةةةذه النةةةون فةةةي حالةةةة الرفةةةع فةةةي النثةةةر, والةةةنظم .وقةةةد قَّةةةرائ 

ؤمنةةةةةوا, حتةةةةةى (, وفةةةةةي الصةةةةةحيح : )ال تةةةةةدخلون الجنةةةةةة حتةةةةةى تؤمنةةةةةوا, وال ت48)القصةةةةةص: ﴾تظَّةةةةةاهرا

 3)) ."(2)تحابوا(

ا بقراءة وكان ابن مالك يرى جواز حذف نون الرفع دون سبا في النظم, وفي النثر  مستشهدً 

 (4)أبي عمرو,  والحديث النبوي الشريف.

. وذكر تار عمر, وأحمد تيمورأحمد مخوأيد بعو المحدثين جواز الحذف في النظم والنثر ك

 (5)ند عدم وجود نون الوقاية, فيمكن تصحيحه  لوروده في الحديث.": "أّما حذف النون عأحمد مختار

وهذا ظةاهر مةن قولةه: "و  ,وقد خالفهم بذلك ابن جني, إذ عدَّ حذف النون من ضرورة الشعر

 رحمه اهلل عن قوله : ي  لت أبا علأس

 )الرجز(  ونجهنكا بالعنن بنرا والماس ك الذكي   أبايتَّ أس راي وتنبايتاي تندلَّكاي

كمةةةا حةةةذف الحركةةةة  (,تبيتةةةين)ه حةةةذف النةةةون مةةةن األمةةةر فيةةةه علةةةى أنَّةةة واسةةةتقر ,فخضةةةنا فيةةةه

 :للضرورة في قوله 

                                                           

(
1
 . 4/128ينظر: الزجاج. معاني القرآن و إعرابه, (

(
2
)د.ط(. دار  .بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر الحجاج النيسابوري. )د.ت(.  نمسلم ب (

 (54. رقم الحديث: )إحياء التراث, بيروت

(
3
 .1/201السيوطي. همع الهوامع,  (

(
4
 .1/53ابن مالك. شرح التسهيل, (

(
5
 .1/218. , عالم الكتب, القاهرة1ط .معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربيم. 2008أحمد مختار عمر. (
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 (تةةدلكي) :فكيةةف تصةةنع بقولةةه :فقةةال لةةي ,( كةةذا وجهتةةه معةةه غيةةر مسةةتحقاب  أشةةرا   ) فةةاليومَّ  

فاطمةأن  ,كمةا حةذفها مةن األول فةي الموضةعين ,فنحةذف النةون ,أو حةااًل  , من تبيتينجعله بداًل : قلت

 (1)."في غير الجواا (أن)في موضع النصا بإضمار  (تبيتي)يكون  أنوقد يجوز  .األمر على هذا

ا علةةى حةةذف حركةةة اإلعةةراا, ويةةذكر فةةأبن جنةةي يةةرى حةةذف النةةون مةةن ضةةرورة الشةةعر قياًسةة

 آخر لحذف النون, هو أن تكون في موضع نصا بإضمار )أن(. كما يفهم من النص أنَّ هذا تأوياًل 

 قبله أبو علي الفارسي وارتضاه . الرأي

ا علةةى حةةذف حركةةة وقةةد ذهةةا ابةةن عصةةفور إلةةى أنَّ حةةذف النةةون مةةن ضةةرورة الشةةعر. قياًسةة

 (2)اإلعراا.

مةةا أقةةّره الجمهةةور هةةو الصةةواا فةةي هةةذه المسةةألة, فحةةذف النةةون مةةن  وتةةذها الدراسةةة إلةةى أنَّ 

, أو جازمب , جائز في النثر, وفي الشة عر لةورود مةا يؤكةد ذلةك مةن القةرآن, الفعل المضارع, بال ناصاب

 والحديث النبوي الشريف.

 حذف األلف من هؤالء: (10

 نحو قول الشاعر: (3)مّما ورد عند النحاة أنه من ضرورة الشعر حذف األلف من )هؤالء(

لَّد  ال تنقَّل هنو الءا هذا  )الطويل( (4)ا وغّيا فً بكى لّما بكى أس  تنجن

                                                           

(
1
 .1/388. الخصائص, يابن جن (

(
2
 .111-109ينظر ابن عصفور. ضرائر الشعر,  (

(
3
 .357القيرواني. ما يجوز للشاعر, ص (

(
4
 . 5/438, وخزانة األدب 2/367, وشرح المفصل 358البيت بال نسبة في: في ما يجوز للشاعر, ص (
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بفتح الهةاء, وسةكون الةواو, فخفةف مةن )هنةؤَّالء( بحةذف األلةف, والشاهد في البيت أّن )هنو الء( 

   ا.وقلا الهمزة واوً 

وقةةد اختلةةف النحةةاة فةةي تفسةةير هةةذه الظةةاهرة فقةةال الفةةراء: "قةةال هةةذا: ألّن الةةواو سةةاكنة, وقبلهةةا 

وقةةد فّسةةر البغةةدادي كةةالم الفةةراء بةةأّن مةةا حةةدث فةةي  (1)ألةةف سةةاكنة, فحةةذف األلةةف لاللتقةةاء السةةاكنين."

لةف الضةمة علةى الةواو أسةكنت, فحةذفت األا من غير قيةاس, فلمةا اسةتثقل ء( أّنه "أبدل الهمزة واوً )هؤال

ا لةرأي الفةراء يمكةن إجمالةه ويتضح من هذا الكالم أّن ما حدث لصيغة )هةؤالء( وفقًة 2اللتقاء الساكنين"

 بالخطوات التالية:

 ةةاو الء          هنةةو الءهن           هنةةاوَّالء          هةناةؤَّالء           

hā>ulā>i               hāwulā>i                hāwlā>i      hawlā>i 

ا رأيه بأّن "األصل )هنؤَّالء( فحذفت األلف, أّما الرأي الثاني فقد نسبه البغدادي البن جني ذاكرً 

د(, فسكن, تمَّ إبدال الهمزة واوً  ساكنة بعد فتحة تنبيها على حركتها  كانت هاا, وأنثم شبه )هنؤَّل( )عنضَّ

فما حدث في هذه  (3)األصلية. ومثله في المعتل قول بعضهم في )بنئاس: بني س( بياء ساكنة بعد الباء."

 الصيغة وفقا لما جاء في كالم ابن جني وفق الخطوات التالية:

 و الءا هنةؤ الءا         هنة             هنةؤَّالءا       هناؤَّالءا         

hā>ulā>i               ha>ulā>i          hawulā>i         hawlā>i 

                                                           

(
1
 .358القيرواني. ما يجوز للشاعر, ص (

(
2
 .438 /5خزانة األدب, البغدادي.  (

(
3
 .438, ص5السابق: ج (
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ّمما سبق يتبين االختالف بين الفراء, ابن جني, فقد رأى الفراء أن التغير في )هؤالء( بدأ من 

لاللتقةاء ا في البدايةة, ثةم تسةكين هةذه الةواو, فلّمةا اسةتثقلوا الةواو بعةد ألةف حةذفوا األلةف إبدال الهمزة واوً 

ةدن( تقةاس  ( لةة )عنضَّ الساكنين. أّما ابن جني فالعملية تبدأ عنده من حذف األلف أوال, ثم لمشابهة )هنؤَّلن

 .اسكن الهمزة, ثم تبدل الهمزة واوً عليها, فت

ا عةةن هةةذين الةةرأيين نجةةد مةةن يةةرفو أن يكةةون حةةذف األلةةف مةةن )هنةةؤَّالء( مةةن ضةةرورة وبعيةةدً 

هةةةةذا مةةةةا ذكةةةةره ابةةةةن يعةةةةيش إّن فةةةةي )هةةةةؤالء( " ثةةةةالث لغةةةةات: الشةةةةعر بةةةةل هةةةةي تمثةةةةل صةةةةورة لهجيةةةةة. و 

أشةةةةهرها)هنؤَّالء( بالمةةةةد, و)هةةةةاؤال( بالقصةةةةر, و)هنةةةةو الء( بحةةةةذف ألةةةةف )هةةةةا( التةةةةي للتنبيةةةةه. كأّنةةةةه لكثةةةةرة 

    (1)االستعمال صار كالكلمة الواحدة فخففوه بحذف ألفه."

 ومن هذا النص نستنتج ما يلي : 

 أن في )هنؤَّالء( ثالث لغات: - أ

 .  hā>ulā>i    ء( بالمد    )هؤال (1

 .hā>ulā    )هاؤال( بالقصر   (2

 .hawlā>i  )ها( ف)هنو الء( بحذف أل (3

ه رّبمةةةا كةةان السةةةبا فةةي الحةةةذف هةةو كثةةةرة االسةةتعمال, حيةةةث أصةةبحت بالنسةةةبة لهةةم كالكلمةةةة أنَّةة - ا

 ا. الواحدة فرأوا أن يحذفوا األلف منها تخفيفً 

 

                                                           

 (
1
 .367/ 2ابن يعيش. شرح المفصل, (
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 وصل همزة القطع . (11

 همزة القطع, كقول  أبي األسود الدؤلي:ومن ضرائر الحذف , وصل 

 )الكامل( (1)فرَّجتهَّ بالمكرا منَّي والدَّها  يا با المغيرةا راَّ أمرب معضلب 

 وقول حاتم الطائي:

 )الرجز(  (2)بن جحدرا  ي بقيسا ومتِّعنا  م  عا ن  أن فن  ا اتَّنن هن اتَّ امَّ ي واالمَّهن با م أن وهَّ بَّ أن 

.إالَّ 4,والسيوطي3يأتي في ضرورة الشعر ابن عصفوروصل همزة القطع مما  وممن ذكروا أنَّ 

هنةةاك مةةن خةةالفهم فةةي ذلةةك. يقةةول ابةةن الشةةجري: "ومةةن األسةةماء المحةةذوف منهةةا الهمةةزة فةةاء )أبةةو  أنَّ 

 قد حصر وصل همزة القطع في النداء.  نجد أنَّه ابن الشجري ومن خالل نصِّ  (5)فالن( إذا نادوه."

يضةاح إنَّةه يجةوز حةذف همةزة )ال أا لةك( فتقةول: كما ذكر صةاحا كتةاا إيضةاح شةواهد اإل

  (6)كثرة استعمالهم لها.ذف هي  )ال بنا لك( , وذكر إّن علة جواز الح

سالم بن عبةد اهلل:  وقد ورد في كتا النحاة أمثلة على وصل همزة القطع في الكالم منه قراءة

}فمن تعجل في يومين فال اثم عليه{
ةدناهَّنَّ {ة ابةن محيصةن: . ومةن ذلةك قةراء)203)البقرة:(7) ونآتني ةتَّمَّ اح 

                                                           

(
1
 . 378في ديوانه, صالشاهد ألبي األسود الدؤلي  (

(
2
. تحقيق: عادل سليمان جمال. )د.ط(, مطبعة المدني, ديوان حاتم الطائي وأخباره: حاتم بن عبد هللا الطائي. )د.ت(. الشاهد لحاتم الطائي (
 . 193لقاهرة. صا

(
3
 .98ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر,  (

(
4
 .3/284السيوطي. همع الهوامع,  ينظر: (

(
5
 .2/99ابن الشجري. أمالي ابن الشجري, (

(
6
, دار الغرب اإلسالمي, 1. تحقيق: مجمد بن حمود الدعجاني. طإيضاح شواهد اإليضاحم. 1987القيسي. أبو علي الحسن بن عبد هللا. (

 .1/274.بيروت

(
7
 .1/120ينظر: ابن جني. المحتسب,  (
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(1)قان طنةاًرا
( بحةذف همةةزة )إثةم(. وحكةةى أبةو علةةي الةدينوري: إنَّ العةةرا يقولةون: )مخيةةرك( 20)االسةةراء:}

يريةةدون )مةةا أخيةةرك(. وحكةةي عةةن المةةازني أن العةةرا يقولةةون: )مةةا شةةر اللحةةم للمةةريو(, و )مةةا خيةةر 

 (2)اللبن(. يريدون: ما أشر, وما أخير.

ةة ا يةةذكر مةةن الضةةةرورة وصةةل همةةزة القطةةةع مةةن )أَّم( فةةي ضةةةرورة الشةةعر يقةةول القيروانةةةي: وممَّ

 "وممَّا يجوز له حذف همزة تكون أصال في الكلمة كما قال امرئ القيس:

ي في األر وا منطلواَّ  وِّ ّطالابنًة       وال كنهنذنا اّلذا ويلَّمِّها في هنواءا الجن
 )البسيط(  (3)

 (5)كذلك رأى العكبري أن تكون من ضرورة الشعر. (4)"فحذف الهمزة من )أمها(

كةي عةن العةرا. كقةول ابةن درسةتويه  ومن جانا آخر نرى بعو اإليماءات لكون هذا ممَّةا حَّ

وكةةالم ابةةن (6): "ومةةن العةةرا مةةن يحةةذف ألةةف )أم( فةةي مواضةةعن كثيةةرةب بمنزلةةة ألةةف الوصةةل."هةةة(347)

ا مةن , وأبو زيد: رجٌل ويلمإه: للداهية فهذا أيضً ي أيضا قال األصمعين"وأخبر : جني في سر الصناعة

 فمن هذا النص نجد أنَّ حذف الهمزة من )أم( لغة عن العرا . (7)ا."م سعد سعدً أقولهم: ويل 

                                                           

(
1
 .1/184ينظر: السابق.  (

(
2
 .101-100ينظر: ابن عصفور. الضرائر. ص  (

(
3
 . 47صينظر: الديوان,   في هواء الجو طالبة(. الشاهد المرئ القيس في ديوانه برواية: )ال كالتي (

(
4
 .353القيرواني. ما يجوز للشاعر,  (

(
5
 .2/107. اللباب في علل البناء واإلعراب,  ينظر: العكبري (

(
6
. تحقيق: محمد بدوي مختون. المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية, تصحيح الفصيح وشرحهم. 1998ابن درستويه. عبد هللا بن جعفر.  (

 .204القاهرة. 

(
7
 .1/247ابن جني. سر صناعة اإلعراب, (
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 عةةن الكةةوفيين: "والحةةذف لكثةةرة االسةةتعمال, وأّمةةا علَّةةة هةةذا الحةةذف, فيةةذكرها لنةةا األنبةةاري نقةةاًل 

ةا( فةي )وأنعةم صةباحً (, )وعةم صةباحً أيُّ شةيءب كنثَّر في كالمهم, كقةولهم: )أيةش( فةي ) ه( فةي ا(, و)ويلمِّ

 (1))ويل أمه(."

ومن هذا النص يتبين أنَّ علة وصل همزة القطع هي كثرة االستعمال, وكثرة االستعمال تعني 

 رن ثَّةةاسةةتعماله فةةي الكةةالم العةةادي, حتةةى جةةاز وكن  رن ثَّةةا علةةى الشةةعر فقةةط, بةةل كن أّن مثةةل هةةذا لةةيس مقصةةورً 

 ة الناس.  على ألسن

فةةي قولةةه تعةةالى: ﴿إلحةةدى الكبةةر﴾  هةةة(744)ووصةةل همةةزة القطةةع قةةرأ بهةةا عبةةد اهلل بةةن كثيةةر

 .(2)ى الكبر(دن ح  ( بوصل همزة القطع: )لن 35)المدثر:

ونتيجةب لما سبق ذكره من إشةارة إلةى أنَّ وصةل همةزة القطةع ممَّةا سَّةماع عةن العةرا, نقةول: إنَّ 

عر. يقةوي ذلةك مةا ذكةروه مةن أمثلةة عليهةا مةن كةالم العةرا, وصل همزة القطع ليست من ضةرورة الشة

 -اكمةةا ذكرنةةا سةةابقً  -ومةةا ذكةةره أبةةو علةةي الفارسةةي مةةن قةةراءة عبةةد اهلل بةةن كثيةةر, وغيرهةةا مةةن القةةراءات,

 بوصل همزة القطع.

 

 

 

 
                                                           

(
1
 .2/812األنباري. اإلنصاف في مسائل الخالف,  (

(
2
ة للقراء السبعة و علي.ينظر القراءة: الفارسي. أب (  .6/339, الحجَّ



80 

 

 ضرائر الزيادة. المبحث الثاني: أثر شاهد الضرورة الشِّعرية في الخالف في

 .إثبات ألف أنا في الوصل (1

هةةا مةةن الضةةرورة الشةةعرية وال تةةأتي فةةي الكةةالم إثبةةات مةةن الشةةواهد التةةي يةةذكرها النحةةاة علةةى أنَّ 

نما يثبت في الوقف  ومنه قول األعشى: (1).ألف )أنا( في الوصل وا 

 )المتقارا(   (2)  بنع د المشياا كنفنى ذناك عنارا       فكي فن أننا وان تاحالي القوافاي 

 حميد بن ثور:وقول 

رافنوناي  أنن  ي رنةا فاع  يٌد قند  تنذنرَّي تَّ السَّننامنا             ا سني فَّ ال عنشا ما  ) الوافر(       (3) حن

 أبي منجم العجلي:وقول 

ع راي       ع راي شا شا ما ون نُّ صن        أنننا أنبَّو النَّج   ) الرجز(      (4)  يرا د  لالَّها دنرِّي ما يَّجا

األصةل ذ إنَّ ت ألف )أنا( في الوصةل فةي الشةعر ضةرورة عنةد النحةاة إوالشاهد فيها جواز إثبا

 . في الوقفال تثبت في الكالم إالَّ  أنفيها 

 

                                                           

(
1
ابن عصفور. ضرائر الشعر,  . وينظر:77. ضرورة الشعر, صالسيرافي , وينظر:3/455 ينظر: ابن السَّراج.  األصول في النحو. (

 .49ص

 

(
2
  .53الشاهد لألعشى في ديوانه ص. (

(
3
  .133. تحقيق: عبد العزيز الميمني. دار القومية للطباعة والنشر, القاهرة.ان حميد بن ثورديو. 1951الشاهد لحميد بن ثور . (

(
4
 .198صديوانه,  الشاهد ألبي نجم العجلي في (
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ثةةةم يةةةورد األبيةةةات السةةةابقة  (1)".قةةةال السةةةيرافي: " وربمةةةا اضةةةطر الشةةةاعر فيثبتهةةةا فةةةي الوصةةةل 

 (3).والقيرواني (2)وكذلك فعل ابن عصفور

ياةةي ﴿فيقةةول "  (4)رة علةةى الةةرغم مةةن وجةةود قةةراءة فيةةههةةذا مةةن الضةةرو  نَّ أالنحةةاس بةةيقةةرُّ  و أنننةةا أَّح 

يةةتَّ  ( فةةإذا قلةةت: أنةةا أو: أننةة (258)البقةةرة: ﴾ونأَّما وال يقةةال: أنةةا  ,فةةاأللف والهةةاء لبيةةان الحركةةة ه  االسةةم )أنن

ياةي ون  ,ا قد أثبت األلفا في الشعر على أّن نافعً فعلت بإثبات األلف إاّل شاذً  : ) أنننةا أَّح  يةتَّ (فقرأ قةالن  أَّما

  (5)وال وجه له."

 بإثبةات األلةف فةي أنةاتفةرد نةافع وحةده فةي هةذه القةراءة  القراءات في معاني  وقد ذكر األزهري

فإذا لقيت ألف ...مضمومة  أو "قرأ نافع وحده بإثبات األلف من )أنا( إذا لقيتها الهمزة مفتوحة, بقوله:

ةةير إان  ﴿ مكسةةورة حةةذفها كقولةةه فةةي األعةةراف: )أنةةا( همةةزة ير وبنشا ,  وفةةي (188)األعةةراف: ﴾أننةةا إاال ننةةذا

ير مباةةةةةين﴿الشةةةةعراء:  ير مباةةةةةين﴿وفةةةةةي األحقةةةةاف:  (115)الّشةةةةعراء: ﴾إان أننةةةةةا إالا ننةةةةذا ةةةةةا أننةةةةا إال ننةةةةةذا  ﴾ومن

ه حذف األلف في هذه المواضع. والباقون من القراء يطرحون ألف )أنا( في القرآن ,  فإنّ (9)األحقاف:

 كله.

                                                           

(
1
 . 77نظر: السيرافي. ضرورة الشعر , صي (

2
 . 49ابن عصفور. ضرائر الشعر, صينظر:  ((

 (
3
 .160ص,القيرواني. ما يجوز للشاعر في الضرورةينظر:  (

(
4
. تحقيق: عبد العال سالم مكرم. الحجة في القراءات السبعم. 2000ينظر القراءة: ابن خالويه. الحسين بن أحمد بن خالويه.  (

 .99, بيروت. ص 4دار الشروق, ط

(
5
 .1/127النحاس. إعراب القرآن,  (
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حهةةا إذا لةةم يلقهةةا همةةزة. قةةال أبةةو منصةةور: فةةي )أنةةا( ثةةالث لغةةات: )أننةةا( ولةةم يختلفةةوا فةةي طر 

بإثبات األلةف,  كقولةك: )عننةا(,  وليسةت بالجيةدة. و )أنن فعلةت( ممالةة النةون إلةى الفةتح,  وهةي اللغةة 

 (1)ن( مخففة الحركة,  وهي رديئة."أالجيدة,  و )

بةةت هةةذه األلةةف فةةي الوصةةل و ينقةةل ابةةن يعةةيش كالمةةا عةةن سةةيبويه " أن بعةةو العةةرا مةةن يث

ن اسةةتدل بكةةالم سةةيبويه (2)فيقةةول: )أنةةا فعلةةت( " إثبةةات األلةةف فةةي الوصةةل لغةةة عةةن  أنَّ  علةةى فهةةو وا 

هةا تةأتي فةي نَّ إعر أي هةا الشِّةمحلَّ  هةا لغةة رديئةة وأنَّ غة في موضع آخةر بأنَّ ه يصف هذه اللُّ  أنَّ العرا إالَّ 

ثباتها في الوصل لغة  ,الشعر ضرورة  رديئة, وبابه الشعر نحو قوله: فيقول: "وا 

 (3) ")المتقارا(    بنع د المشياا كنفنى ذناك عنارا      فكي فن أننا وان تاحالي القوافاي 

  في الشعر. فهؤالء اتفقوا على أن إثبات األلف في الوصل ضرورة ال تكون إالَّ 

ا  ووقفًةةتهةا وصةاًل فةي األلةةف ثةالث لغةات هةي: " وفةي األلةةف لغةات إثبا وقةد ذكةر السةيوطي أنَّ 

 وقال أبو النجم:  ,وهي لغة تميم وبها قرأ نافع

ع راي       ع راي شا شا ما ون نُّ صن     أننا أنبَّو النَّج   )الرجز( يرا د  لالَّها دنرِّي ما يَّجا

ثباتها وقفً وحذفها فيهما, وحذفها وصاًل    (4)" .ا وهي الفصحى ولغة الحجاز وا 

إثبةةات األلةةف فةةي الوصةةل والوقةةف, ونسةةبها إلةةى  :منهةةا فةةي األلةةف ثةةالث لغةةات فهةةو يبةةين أنَّ 

ثباتها في الوقف هي الفصحى, وهي لغة الحجازيين.   تميم. في حين أّن حذفها في الوصل وا 
                                                           

(
1
 .217األزهري. معاني القراءات. /  (

(
2
 .235/ 5شرح المفصل.   ابن يعيش. (

(
3
 . 3/37 السابق: (

(
4
 .236/  1 همع الهوامع, السيوطي. (
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 نَّ إوردَّ روايةةةة بيةةةت األعشةةةى بقولةةةه:  إثبةةةات األلةةةف مةةةن )أنةةةا( فةةةي الوصةةةل,  وقةةةد أنكةةةر المبةةةرد

 :الرواية الجيدة للبيت

  (1)")المتقارا(     بعد المشيا كنفنى ذناك عنارا    ي القوافيالا حانتا  كونَّ ين  فن ي  كن "فن  

ومن هنا يتضح أنَّ النحاة اختلفوا في اعتبار إثبات ألةف )أنةا( فةي الوصةل فهةي عنةد بعضةهم 

وعلةةى رأسةةهم المبةةرد فةةي ذلةةك فلةةم  ,بعضةةهم وشةةدَّد فةةي الوقةةف. هةةذه األلةةف ال تثبةةت إالَّ  ضةةرورة   ألنَّ 

ا فةةي ذلةةك فيقةةول: " إثبةةات األلةةف فةةي أنةةا هةةو عنةةد رأًيةة هةةة(644) لعبةةاس المهلبةةيويةةورد أبةةو ا .يجيةةزوه

وكةان محمةد بةن يزيةد يتشةّدد فةي ذلةك,   .هذه األلف ال تثبت إاّل في الوقف بعو الّناس ضرورة,  ألنَّ 

 وال يجيزه وقد جاء في مواضع كثيرة,  من ذلك قول األعشى: 

 )المتقارا(     ع د المشياا كنفنى ذناك عنارابن       فكي فن أننا وان تاحالي القوافاي 

 :(2)وقول حميد بن بحدل

رافنوناي   ي رنةا فاع  يٌد قند  تنذنرَّي تَّ السَّننامنا             أننا سني فَّ ال عنشا ما  ) الوافر(        حن

ن كةةان يريةةد بعضةةهم اآلخةةر,  إوأقةةول: قةةول الّشةةيا: إثبةةات األلةةف عنةةد بعةةو الّنةةاس ضةةرورة 

ن كةان يريةد أن إثباتهةا ال يجةوز,  ال فةي الكةالم وال فةي الّشةعر,  إثبا تها مةن غيةر ضةرورة فصةواا,  وا 

﴾ ا اهلل هةةةو ربةةةيلكنَّةةة﴿هةةةا قةةةد جةةةاءت فةةةي القةةةرآن فةةةي قولةةةه تعةةةالى: فةةةذلك خطةةةأ علةةةى خطةةةأ,  وذلةةةك إنَّ 

ثبةةات األلةةف,  وهةةي قةةراءة ابةةن عةةامر( 38)الكهةةف: لةةه . وفةةي قو (3)بحةةذف الهمةةزة مةةن أنةةا واإلدغةةام وا 
                                                           

(
1
 .30/ 2 ,األدب اللغة في الكامل المبرد.  (

 

(
2
 .133البيت  لحميد بن ثور في ديوانه , (

(
3
 .99ينظر القراءة: ابن خالويه. الحجة في القراءات السبع, (
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بإثبات األلف من أنا فكيف ال يجوز المّبرد إثباتها في الشعر,  وهو  (258﴾)البقرة:ييا ح  ا أَّ نن أن ﴿تعالى: 

 . (1)موضع ضرورة,  وقد جاءت فيما ال ضرورة فيه؟ "

 ا, كمةةا أنَّ إثبةةات األلةةف مةةن الضةةرورة لةةيس صةةحيحً  ومةةن هةةذا الةةنص يتبةةين لنةةا أّن القةةول بةةأنَّ  

بةدليل ورود أدلةة مةن القةراءات القرآنيةة بإثبةات األلةف   وال يستسةاغ ,ال يجةوزا التشدد برفو هذا أيًضة

سبق من كالم سيبويه  ا.عالوة على م(2) (258﴾)البقرة:أنا أحيي وأميت﴿بقراءة نافع في قوله تعالى: 

ها رديئة ن وصفوها بأنَّ ا  وابن يعيش من أن إثبات األلف في )أنا( في الوصل لغة عند بعو العرا, و 

 ويدخلها فيما يضطر إليه الشاعر.  ,هذا ال يخرجها من الكالم فإنّ 

وقةةد اختلفةةوا فةةي أصةةل األلةةف فةةي )أنةةا( أهةةي أصةةل فةةي الكلمةةة أم زائةةدة ؟ قةةال: البصةةريون إّن 

( بفتح النون دون ألف. وقالوا: إّن األلف زيدت في الوقف لبيان الحركة كهاء  ضمير المتكلم هو )أن ن

ا أننة :وال يقةال ,فاأللف والهةاء لبيةان الحركةة ه  ا ,أو أنن فإذا قلت: أنن  (أنن )السم السكت. يقول النحاس: " ا

(,  فالنحةاس يةذكر صةراحة بةأنَّ  (3)".ا في الشةعر شاذً فعلت بإثبات األلف إالَّ  األصةل فةي الضةمير )أن ن

نافع فقال: ا ينكر قراءة ا في الشعر للضرورة. وهو أيضً وال تثبت في الوصل إال شاذً  ,وأن األلف زائدة

 (5)فقرأ: )أنا أحيي وأميت( وال وجه له." (4)," على أن نافع قد أثبت األلف

, يريةد أّنةه قةد خةرج عةن مكانةه مةن االسةمّية إلةى شةبه (غيةر مةتمّكنقوله: )يقول ابن يعيش: " 

 الحةةرف,  فبَّنةةى. فمةةن ذلةةك )أنةةا( االسةةمَّ فيةةه األلةةفَّ والنةةون,  واأللةةف دخلةةت لبيةةان الحركةةة فةةي الوقةةف, 
                                                           

(
1
اح ديوان أبي الطيب المتنبيالمآخذ م. 2003المهلبي. أبو العباس أحمد بن علي بن معقل.  ( . تحقيق: عبد العزيز بن على شرَّ

 .2/9, الرياض. 2ناصر المانع , مركز الملك فيصل للدراسات اإلسالمية , ط

(
2
 .217/  1ينظر: األزهري. معاني القراءات.  (

(
3
 .127/ 1النحاس. إعراب القرآن ,  (

(
4
 .217/  1ينظر: األزهري. معاني القراءات.  (

(
5
 .127/ 1ابق: الس  (
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". والوصةلَّ مّمةا يةرّد األشةياء إلةى  ,  فتقةول: "أنن فعلةتَّ ,  سةقطت األلةفَّ يدّل علةى ذلةك أّنةك إذا وصةلتن

  (1)".أصولها في الغالا

األلف في )أنا( زائدة بدليل حذفها عند الوصل بالكالم  ألّن الوصل قد  فالبصريون يرون أنَّ  

هةم أشةاروا نَّ إركةة, وشةبهوها بهةاء السةكت, بةل يرد األشياء إلى أصولها. وقد ثبتت في الوقف لبيةان الح

علةى غيةر  الوقف عليها بالهاء لبيان الحركة كما قال النحاس, والزمخشري " وتقول في الوقف إلى أنَّ 

  (2)".بالهاء (ه  ةن أن)و باأللف, (أنا)المتمكنة 

ومةةذها  األلةةف أصةلية فةةي ضةمير المةةتكلم ) أنةا ( يقةةول السةيوطي: " أّمةا الكوفيةةون فيةرون أنَّ 

 في لغةب. وقةالوا: الهةاء وتبعهم ابن مالك أّن الضمير هو المجموع بدليل إثبات األلف وصاًل  ين,الكوفي

ا, وهي لغة تميم. .. وحذفهما فيهما, , ووقفً إثباتها وصاًل  :في )أنةنه( بدل من األلف. وفي األلف لغات

ثباتهةةا وقفًةةوحةذفها وصةةاًل   مةةن خةالل هةةذا الةةنص يظهةةر لنةةا أنَّ و  (3)"ا, وهةي الفصةةحى ولغةةة الحجةةاز., وا 

 ودليلهم في هذا إثباتها في الوصل مستشهدين بلغة تميم.  .ون األلف أصليةيعدُّ  ينالكوفي

المبرد أنكر ما  ولكنَّ  (4)ألف )أنا( منقلبة من ياء أو واو وقد احتج النحويون بهذه األبيات بأنَّ 

ا ه لةةو كةةان كمةةا يقولةةون لةةم تقلةةا اليةةاء والةةواو ألفًةة: " هةةذا ال يصةةلح ألنةةوقةةال بةةأنَّ  ,ذهةةا إليةةه النحويةةون

فمةن ههنةا فسةد ولهةذا  .فةال سةبيل إلةى القلةا ,هذا اسم مضمر مبني  ساكنين ألنَّ هما ال يكونان إالَّ ألنَّ 

الحةروف ال حةق لهةا  ها غيةر منقلبةة ألنَّ  ألنَّ كانت األلف في جميع الحروف التي جاءت لمعنى أصاًل 

                                                           

(
1
 .235/ 5ابن يعيش. شرح المفصل,  (

(
2
 .234/ 5 السابق: (

(
3
 .236/ 1السيوطي. همع الهوامع ,  (

(
4
 .3/454ابن السراج. األصول في النحو ,  (
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نَّ  الَّ  ,اوأمَّة ,ىكنة فال تكون ألفاتها منقلبة وذلك: حتَّةما هي مسفي الحركة وا  ومةا أشةبهها هةذه ألفاتهةا  ,وا 

 (1)".والفعل األلف فيهما ال تكون أصاًل  ,واالسم .من األصل غير منقلبة

أو  ,األلةف منقلبةة عةن واو المبةرد يةرفو مةا ذهةا إليةه النحةاة مةن أنَّ  من هذا النص نجةد أنَّ 

األلةةف فةةي كةةل الحةةروف التةةي جةةاءت   سةةبيل إلةةى القلةةا, وهةةو يقةةول بةةأنَّ فةةال ,الضةةمير مبنةةي يةةاء ألنَّ 

ةةلمعنةةى تكةةون أصةةال. وهةةو يقةةيس األلةةف فةةي )أنةةا( بةةاأللف فةةي: حتَّةة الَّ ى, وأمَّ  فهةةذه األلفةةات أصةةول ا, وا 

 . والفعل فإن األلف فيهما ال تكون أصاًل  ,ا االسمغير منقلبة. أمَّ 

أو حذفها. وكون األلةف  يق منهم في إثبات األلف,ة كل فر حجَّ  هة(370) وقد قدم ابن خالويه

فيقةةول: " يقةةرأ ( 258)البقةةرة: ﴾أنةةا أحيةةي وأميةةت﴿ عةةن قولةةه تعةةالى:وذلةةك فةةي حديثةةه  .أم زائةةدة أصةةالً 

ه أتى بالكلمةة علةى بإثبات األلف في كل ما استقبلته الهمزة وطرحها في الدرج. فالحجة لمن أثبتها: أنَّ 

ه (. والحّجةة لمةن طرحهةا أنَّةتن ا( كالتةاء فةي )أن ةاأللةف فةي )أننة ,  ألنَّ أصةلها ومةا وجةا فةي األصةل لهةا

فةال  (أنةا)ا في الوقةف علةى اجتزأ بفتحة النون,  ونابت الهمزة عن إثبات األلف. وهذا في اإلدراج. فأمَّ 

  (2)خالف في إثباتها."

ير المةتكلم األصةل فةي ضةمإنَّ  فهو يقول: إّن من أثبتها في الوصةل أتةى بهةا علةى األصةل إذ

(. أّما من حذف األلف ولم يثبتها في الوصةل, فحجتةه  )أنا( باأللف   ألن األلف فيها كالتاء في )أنتن

 الهمزة التابعة لها نابت عن األلف.  أنَّ و في ذلك أنه اجتزأ بفتحة النون, 

                                                           

(
1
 .454/ 3السابق:  (

(
2
 .99ابن خالويه.  الحجة في القراءات السبع, ص  (
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﴾ أنةةةا أحيةةةي وأميةةةت﴿والحقيقةةةة أن هةةةذا الخةةةالف يةةةدفعنا إلةةةى دراسةةةة قةةةراءة نةةةافع لقولةةةه تعةةةالى: 

وغيرها من اآليات الكريمة التي قرأت فيها األلف مثبتتا في الوصةل, ودراسةة آراء القةراء  (258)البقرة:

 فيها. 

ال وجه لها بقوله: " علةى  كما ذكرنا سالفا فالنحاس رفو قراءة نافع بإثبات األلف وقال: بأن  

 (1)أن نافع قد أثبت األلف فقرأ: )أنا أحيي وأميت( وال وجه له."

ّنه يثبتها إن لقيتها همزة مفتوحةة, أو مضةمومة. أّمةا أّما   األزهري, فقال إّن هذه قراءة نافع, وا 

 (2).إن تبعتها همزة مكسورة, فإّنه يحذفها

ه لةةم يكةةن يقةةرأ ا وحةةده مةةن قةةرأ بإثبةةات األلةةف. ولكنَّةةنافًعةة ه يةةنص علةةى أنَّ نسةةتنتج مةةن كالمةةه أنَّةة

بعتها همزة مفتوحة أو مضمومة. وقد بين المواضةع التةي أثبتةت ه كان يثبتها إذا تإنّ ا   إذ بإثباتها دائمً 

 فيها. أّما إذا لقيها همزة مكسورة, فلم يكن يثبتها. 

ويةةذكر أن هةةذه القةةراءة لةةم يقةةرأ بهةةا نةةافع وحةةده إذ قةةرأ بهةةا أبةةو  هةةة(833)ثةةم يةةأتي ابةةن الجةةزري

. وشةبهه إذا أتةى بعةد أنةا (258﴾ )البقةرة:أنةا أحيةي وأميةت﴿: (3)ا. فيقول: "نةافع وأبةو جعفةرأيضً  جعفر

همةةزة مضةةمومة أو مفتوحةةة بإثبةةات األلةةف فةةي الحةةالين وروى أبةةو نشةةيط عةةن قةةالون إثباتهةةا مةةع الهمةةزة 

. .. هةةذه (9﴾ )األحقةةاف:ومةةا أنةةا إال نةةذير﴿ (115﴾ )الشةةعراء:إن أنةةا إال نةةذير﴿المكسةةورة فةةي قولةةه 

                                                           

(
1
 .1/127السابق:  (

(
2
 .1/217لقراءات, ينظر: األزهري: معاني ا (

(
3
تحبير م. 2000ابن الجزري. شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف.  , و1/217ينظر القراءة: األزهري. معاني القراءات, (

 .308,عمان. األردن. ص1. تحقيق: أحمد مفلح القضاة , دار الفرقان, طالتيسير في القراءات العشر
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 الموفةةق. والبةةاقون يحةةذفون األلةةف فةةي واهلل ,وقةةرأ علةةى أبةةي الفةةتح بةةالوجهين ,قراءتةةه علةةى أبةةي الحسةةن

 (1) الوصل خاصة وكلهم يثبتها في الوقف."

ففي هذا النص إشارة واضحة إلى أن القراءة بإثبات األلف ليست مقتصرة على قراءة نافع بل 

إثبةةات األلةةف لةةم يقتصةةر علةةى  وهةةي أنَّ  ,ه رواهةةا عةةن أبةةي جعفةةر المةةدني. كةةذلك هنةةاك إشةةارة أخةةرىإّنةة

ن لحقتهةةا همةةزة مكسةةورة و  ,هنةةاك مةةن يثبتهةةا حتةةى نَّ إبةةل  أو مضةةمومة, ا همةةزة مفتوحةةة,كةةون مةةا قبلهةة ا 

 نشيط عن قالون.  يبرواية أب

فيحكم بضعف هذه القراءة. وأّن مثل هةذا ال يجةوز إاّل  ,ويأتي عبد الفتاح شلبي من المحدثين

لك فةي جميةع القةرآن,  إاذا بإثبةات األلةف بعةد النةون,  قرأهةا نةافع, وكةذفي ضرورة الشعر. فهو يقةول: "

هذه الكلمة هي  ووجه ذلك: أنَّ . لقيت همزة مفتوحة أو مضمومة,  فإذا كانت مكسورة فال يثبت األلف

ةة ا األلةةف التةةي بعةةد النةةون فإّنمةةا ألحقةةت ضةةمير المةةتكلم,  واالسةةم منهةةا هةةو الهمةةزة والنةةون فحسةةا,  فأمَّ

  كتةه,  كمةا ألحقةت  هةاء الوقةف حيةث أَّلحقةت  حالة الوقف ليوقف عليهةا,  وليبقةى آخةر االسةم علةى حر 

أن تسةقط هةذه األلةف فةي الوصةل,  كمةا يسةقط الهةاء فةي الوصةل,   يلذلك فهي تجةري مجراهةا,  فينبغة

مةةا يةةأتي فةةي مثةةل ذلةةك إنَّ  إالَّ أن نافًعةةا أراد أن يَّجةةري الوصةةل مجةةرى الوقةةف,  وهةةو ضةةعيٌف جةةدا  ألنَّ 

 ضرورة الشعر,  نحو قول األعشى: 

 )المتقارا(    بنع د المشياا كنفنى ذناك عنارا      أننا وان تاحالي القوافاي فكي فن 

 (2)وليس هذا مما يحسن األخذ به في القرآن."

                                                           

(
1
 .308لعشر. صتحبير التيسير في القراءات ا ابن الجزري. (

(
2
, ودفعها دوافعها رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريمم. 1999عبد الفتاح إسماعيل شلبي.  (

 .42, القاهرة. ص4مكتبة وهبة ط
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(, وأنَّ األلف بعد النون زائدة  لبيان الحركة عند نَّ ويالحظ أ ه يرى أنَّ ضمير المتكلم هو )أن ن

فهي تجري مجراها تثبت عنةد الوقةف وتحةذف عنةد الوقف ,كما زيدت الهاء عند الوقف لبيان الحركة, 

ه ال يحسةن األخةذ ها ضعيفة, وأنَّةالوصل. األمر اآلخر المهم في هذا النص حكمه على قراءة نافع بأنَّ 

 بها في القرآن. 

ها ضةعيفة حكةِّم القاعدة في االستعمال, فال يجوز أن يحكم على قراءة بأنَّ ه يَّ وهذا ال يجوز ألنَّ 

قاعدة وضعها النحاة وأرادوا لها أن تطرد على كل االستعماالت. وهو ال يجوز من وجةه ها تخالف ألنَّ 

حتى نسبه بعضهم إلةى ه لغة لبعو العرا هذا االستعمال ورد بنص النحاة أنفسهم بأنَّ  آخر, وهو أنَّ 

ى وهي تميم. فكيف نهمل استعمال استخدمته قبيلة من قبائل العرا وتواضعت عليه حتة ,قبيلة بعينها

  ا؟ا وشعرً كثر في كالمهم نثرً 

مةةا فعلةةه نةةافع فةةي قراءتةةه مةةن إثبةةات األلةةف بعةةد الهمةةزة المفتوحةةة والمضةةمومة  ه يقةةول أنَّ ّنةةإثةةم 

ا للتغيةةر الةةذي يطةةرأ علةةى بنيةةة المتحةةدث للغةةة ال يكةةون واعًيةة ا أنَّ كةةان إلرادة األخةةذ بةةالوجهين, متناسةةيً 

 ,ي حالة الوصل وبعدها همةزة مضةمومةات األلف فجرى إثبيا أن كالمه الصوتية, ويجعل منه متعمدً 

 أو مفتوحة. 

فال تثبت فةي الوصةل,  ,سانها تثقل على اللِّ ه لم يثبت األلف مع الهمزة المكسورة ألنَّ نَّ إويقول 

فةي  (1)نشةيط عةن قولةون يتى مع الهمزة المكسورة بروايةة أبةه روي إثبات األلف حولكن في الحقيقة أنَّ 

 (9﴾ )األحقاف:رٌ ي  ذا  نن الَّ ا إا نن ا أن من ون  ﴿, وقوله تعالى: (115﴾ )الشعراء:رٌ ي  ذا  نن الَّ ا إا إن أنن ﴿قوله تعالى: 

                                                           
1
 .308ينظر: ابن الجزري. تحبير التيسير في القراءات العشر , ص ((
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ثبةةات نةةافع هةةذه األلةةف مةةع الهمةةزة المفتوحةةة والمضةةمومة دون المكسةةورة, هةةو إلرادة األخةةذ  "وا 

د رة فيهةةا بعةةالهمةةزة بعةةد األلةةف أبةةين,  وامتناعةةه عنهةةا عنةةد كسةةر الهمةةزة السةةتثقال الكسةة بةةالوجهين, وألنَّ 

هذا هو األصةل الةذي  بغير ألف,  وكذلك روي عن نافع,  وذلك أنَّ  (نن أن )األلف والفتحة. وقرأ الباقون 

 (1) في حال الوصل."األلف إالَّ  ("أنا)يلحق يكون عليه الكالم, وهو أن   ينبغي أن  

 ألنَّ  وبعةد هةذا العةةرو نقةول: إنَّ إثبةات األلةةف فةي الوصةةل يجةا إخراجهةا مةةن بةاا الضةةرورة

وهةذه اللغةة  ,استخدامها ال يقتصر على الشعر فقط   لورود لهجةة عربيةة ورد فيهةا إثباتهةا فةي الوصةل

ا ورودهةا فةي الكةالم فةي قةراءة نةافع بإثبةات األلةف فةي لتميم كما ذكر السيوطي. ويةدل علةى ذلةك أيًضة

 ﴾أنا أحيي وأميت﴿قوله: 

يست زائةدة عليةه لبيةان الحركةة فةي الوقةف ّما األلف في ضمير المتكلم )أنا(, فهي أصلية ولأو 

وهةةةي األصةةةل فةةةي  (anā<) فتحةةةة طويلةةةة هةةةذه األلةةةف مةةةا هةةةي إالَّ  كمةةةا قةةةال البصةةةريون. والحقيقةةةة أنَّ 

ةةةاه بالدراسةةةة المقالضةةةمير, وعليةةةه يكةةةون رأي الكةةةوفيين أقةةةوى, وأجةةةدر بالدراسةةةة  ألنَّةةة مائر فةةةي رنةةةة للضَّ

(, وفةةي السةةريانية anā<الفتحةةة الطويلةةة فةةي اآلرميةةة )اللغةةات السةةامية نجةةد أنّ  الضةةمير )أنةةا( جةةاء ب

(>anā( وفةةي اآلشةةورية ,)>anaaku( وفةةي العبريةةة ,)>anohi)(2).  وهةةذه الصةةيغة للضةةمير فةةي

 اللغات السامية تقوي ما ذها إليه الكوفيون.

 

  

                                                           

(
1
 . 43-42, ص العثماني وأوهام المستشرقين عبد الفتاح إسماعيل شلبي. رسم المصحف (

(
2
 . 85ينظر: كارل بروكلمان. فقه اللغات السامية , ص  (
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 إثبات هاء السكت في الوصل. (2

 وصل نحو قول الشاعر:ومّما ذكروا أّنه من الضرورة الشعرية, إثبات هاء السكت في ال

ينه   منار ناجا بناهَّ باحا ب تَّهَّ لالسن    يا منر حن  )الرجز( (1)اناينه  إذنا أنتى قنرَّ

, فقةةالوا: 2))أّن إثباتهةةا ال يجةةوز إالَّ فةةي الشةةعر للضةةرورة مةةا عةةدا )هنةةاه( إلةةى فةةذها البصةةريون

وخةروج عةن كةالم العةرا...  "وال تكون هذه الهاء أالَّ ساكنة  ألنَّهةا موضةوعة للوقةف, وتحريكهةا لحةن,

 (3)وهو رديء في الكالم ال يجوز."

وذهةةا الكوفيةةون, وعلةةى رأسةةهم الفةةرَّاء إلةةى جةةواز إثباتهةةا فةةي الشةةعر, وفةةي سةةعة الكةةالم. يقةةول 

 )حسرتى( فيخفضونها مرة, ويرفعونها. قال: يلت العرا الهاء بعد األلف التي فربما أدخالفراء: " 

 د:أنشدني أبو فقعس, بعو بني أس

بَّاهَّ إيَّاكن أسنل   ل    ينا رناِّ ينا رن بَّاهَّ مان  قنب لا األنجن ف رناءن ينا رن عن
 )الرجز( (4)

 فخفو, قال: وأنشدني أبو فقعس:

ينه   منار ناجا بناهَّ باحا ب تَّهَّ لالّساناينه     يا منر حن  )الرجز(  إذنا أنتى قنرَّ

 

                                                           

(
1
 .7/269. والبغدادي. خزانة األدب,5/157شرح المفصل,  , و ابن يعيش.2/358نسبة في : ابن جني. الخصائص,  الشاهد بال (

(
2
 .7/253ينظر البغدادي. خزانة األدب, (

(
3
 .177-5/176رح المفصل, ابن يعيش. ش (

(
4
 .11/458دب,. و البغدادي. خزانة األ5/176الشاهد لعروة بن حزام العذري في: ابن يعيش. شرح المفصل, (
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ويةا هنتةاه, فةالرفع فةي هةذا أكثةر مةن  ,فةي قةولهم: يةا هنةاه والخفو أكثر في كةالم العةرا, إالّ 

1))"ه حرف واحد مدعو.فكأنَّ  ,ه كثر في الكالمألنَّ   الخفو
 

وبهةذا يجةوز عنةةد الفةرَّاء إثبةات هةةاء السةكت فةي وصةةل الكةالم فةي الشةةعر والنثةر علةى السةةواء, 

 ويجوز تحريك الهاء بالرفع, والجر. والجر أكثر عند العرا من الرفع إالَّ في )هناهَّ(.

( وعلةى هةذا نأخةذ 259)البقةرة: ﴾لنةم  ينتنسةنَّه  ﴿فةي قولةه تعةالى:  (2)قةرئ بإثبةات هةاء السةكتوقد 

 عليةه فةي برأي الكوفيين في جواز إثبات هاء السكت في الوصل, لما ورد عن العرا, ومةا جةاء دلةياًل 

 وغيره من القّراء. ,القراءات القرآنية عن أبي جعفر

 مدُّ المقصور (3

فةي ضةرورة الشةعر.  (3)المقصةور, فأجةازه الكوفيةون, وبعةو البصةريين واختلف النحاة في مةدِّ 

واحتجوا على إجازته بأدلة من السماع, و القياس. أّما السماع فما رووه عةن العةرا فةي مةد المقصةور 

 الشاعر:

لامنت  أخت بني السَّعةةةةةةالءا   )الرجز(  قند  عن

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع الجةةراءا  وعلمت ذاك

 واءةةةةةةةةةةةةةالخ على مأكوالً  عمن أن

                                                           

(
1
 .2/422الفراء. معاني القرآن, (

(
2
 ه ( :وأخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى أنه قال في قوله: )لَم  يَتََسنَّ ". 1/220ينظر: األزهري. معاني القراءات, (

اء السبعة,  قرأها أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم بإثبات الهاء إن  َوصلوا وإن قَطعوا." ة  للقرَّ  .2/374وينظر: الفارسي. الحجَّ

3
 .2/745(ينظر:األنباري.اإلنصاف,(
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يشن  ر ومن شا  اءا ةةةةةةةةةةةيا لنكن من تنم 

 (1)اءا ةةةةةةةةةةةهينشا في المسعل واللّ  

 والّلهى( وهي مقصورة. والخوى, فمدَّ )السعلى,

هةى( فتجتمةع أّما القياس, فقالوا: ال فرق بين زيادة األلف قبل األخةر فةي )الخةوى والسةعلى واللّ 

د ذلك, وتنقلا الثانية همزة. وبين زيادة األلف في : منتزاح,  والوراق , والكلكال. فكما زيدت ألفان عن

 (2)األلف قبل اآلخر في هذه األسماء زيدت قبل آخر المقصور.

ه ال يجةوز فرفضوا مةّد المقصةور فةي ضةرورة الشةعر. وحجةتهم فةي ذلةك , " إنَّة ,أّما البصريون

األلةف تكةون  أنَّ  ,المقصور هو األصةل على أنَّ  األصل, والذي يدلُّ المقصور هو  ألنَّ   مد المقصور

ه لةو لةم يعلةم أنَّة ,علةى ذلةك أيضةا  زائدة, والذي يدلَّ فيه أصلية وزائدة, واأللف ال تكون في الممدود إالَّ 

ه األصةةل, أو ممةةدود لوجةا أن يلحةةق بالمقصةور دون الممةةدود  فةدّل علةةى أنَّة ,االسةم هةل هةةو مقصةور

ذا ثبت  ألّدى ذلةك إلةى أن نةرّده إلةى غيةر أصةل,   المقصةور المقصور هو األصل فلو جّوزنةا مةدَّ  أنَّ وا 

دإ إلةةةى أصةةةل, بخةةةالف مةةةدِّ مةةةا جةةةاز ألنَّةةةه إنَّ وذلةةةك ال يجةةةوز, وعلةةةى هةةةذا يخةةةرج قصةةةر الممةةةدود  فإنَّةةة  ه رن

الةةرّد إلةةى ه يجةةوز ه ردإ إلةةى غيةةر أصةةل, ولةةيس مةةن ضةةرورة أن يجةةوز الةةرّد إلةةى أصةةل أنَّةةالمقصةةور  ألنَّةة

 (3)."غير أصل

                                                           

 (
1
.2/746اف,.األنباري,اإلنص39.ابنعصفور.ضرورةالشعر.217الشاهدبالنسبةفي:القيرواني.مايجوزللشاعر,(

(
2
 .2/749بنظر:األنباري.اإلنصاف,(

 (
3
.750-2/749األنباري.اإلنصاف.(
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ةةدَّ, ألّنةةه يجةةوز  وبنةةى البصةةريون حّجةةتهم علةةى أّن المقصةةور هةةو األصةةل  لةةذلك ال يجةةوز أّن يَّمن

فةةةةي ضةةةةرورة الشةةةةعر ردُّ الفةةةةرع إلةةةةى األصةةةةل, ولكةةةةن ال يجةةةةوز ردُّ أصةةةةلب إلةةةةى فةةةةرع. لةةةةذلك رفضةةةةوا مةةةةد 

 المقصور.

: أّمةةةا دليةةةل (1)وفيين بةةةأن قةةةالوقةةةد وافةةةق األنبةةةاري البصةةةريين فيمةةةا ذهبةةةوا إليةةةه, ورّد حّجةةةة الكةةة

 السماع, فما أنشدوه :

لامنت  أخت بني السَّعالءا   قند  عن

 ه ال يعرف قائله. وأّما قول الشاعر:ال حجة فيه ألنَّ 

 )الوافر( (2)ناءَّ فال فقٌر يدوم وال غا   سيغنيني الذي أغناك عني    

نةاءَّ  (, والغنةةاء ممةدود بمعنةةى الكفايةةة, أو قةال األنبةةاري: إنَّ اإلنشةاد فيةةه بفةتح العةةين, والمةةّدة )غن

 أّنها مصدر غانيته أي: فاخرته بالغنى.

أمَّا القياس, فإّن ما قالوه بالقياس على إشباع الحركات مردود ألّنةه يةؤدي إلةى تغييةرين: زيةادة 

ولةةةيس مةةةن ضةةةرورة الشةةةعر مةةةا يجةةةوز أن يةةةؤدي إلةةةى  األلةةةف قبةةةل اآلخةةةر, وقلةةةا األلةةةف الثانيةةةة همةةةزة.

 ر. تغييرين فأكث

 

                                                           

(
1
.752-2/751ينظر:األنباري.اإلنصاف,(

(
2
 .2/285.والسيوطي.المزهر,2/747.واألنباري.اإلنصاف.146الشاهدبالنسبةفي:ابنوًلّد.المقصوروالممدود,(
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هة( إلى جواز مد المقصور, وزعما أن سيبويه 609هة( وابن خروف )332وقد ذها ابن واّلد)

بقةةةول سةةةيبويه: "وربَّمةةةا مةةةدُّوا مثةةةل مسةةةاجد, ومنةةةابر, فيقولةةةون: مسةةةاجيد,  (1)دّل علةةةى جةةةوازه فةةةي الشةةةعر

 2ومنابير"

 ,فزيادة األلف قبل آخر المقصور كزيادة هذه الياء في الشعر قال ابن واّلد:"

 .إذ كانا جميعًا ليسا من أصل الكلمة

: طلحةة بةن مصةرفالمقصور لما ورد العرا كذلك بةدليل قةراءة  وتذها الدراسة إلى جواز مدِّ 

قاها( )سننناءَّ بنر 
قاةها ﴾في قوله تعالى: (3) ( وعليةه قةد يكةون مةّد َّ المقصةور صةورة 43)النةور: ﴿ ينكنةادَّ سنةننا بنر 

 من صور اللهجات العربية.

 .رف العلَّةإثبات ح (4

 اتفق النحاة على جواز إثبات حرف العلة في ضرورة الشعر, كقول جرير:

لَّ   فيومًا يجازين الهوى غير ماضي  )الطويل((4)ويومًا ترى منهن غوال تغوَّ

.) ( للضرورة, واألصل )ماو ب  قال: )ماضي ب

 

 
                                                           

(
1
.41لشعر,ينظر:ابنعصفور.ضرائرا(

(
2
.1/28سيبويه.الكتاب,(

(
3
.2/114ينظر:قراءةطلحةبنمصرففي:ابنجني.المحتسب,(

(
4
لُصباافيوماايجازينالهوىغيرما,برواية:)366الشاهدلجريرفيديوانه.داربيروت,(  (,ويومااترىمنهنغوًلتغوَّ
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 ومنه قول قيس بن زهير:

 )الوافر(  (1)نَّ بنناي زاينادبامنا القت لنبَّو   ألم يأتيك واألنباءَّ تنن ماي  

 ومنه قول المتنخل الهذلي:

ٌا كن   فاخراتب أبيتَّ على منعناراين   )الوافر(  (2)العباط ما دن باهانَّ مَّلنوَّ

ن كان في البيت رواية بحذف اليةاء,  (, وتحريكها بالفتحة للضرورة. وا  بإبقاء الياء في )معارين

زن البيةةةت, ولكةةةنَّ اليةةةاء أَّثبتةةةت هربةةةًا مةةةن الزحةةةاف, وهةةةي ال تةةةؤثر فةةةي المعنةةةى, وال تةةةؤثر أيضةةةا فةةةي و 

 والرواية: 

ٌا كدم العباط   فاخراتب  أبيتَّ على منعنارب   (الوافر)   باهانَّ مَّلنوَّ

البيةت  علةم أنَّ ا ومنهم من رفو األخذ برواية إثبات الياء في بيت الهذلي, يقول ابةن جنةي: "

 أدَّىالجفاة الفصحاء ال يحفلون بقبح الزحةاف إذا  إنَّ ف ,وقبح الزحاف ,زيغ اإلعراا :إذا تجاذبه أمران

ونةةرى مةةن خةةالل نةةّص ابةةن جنةةي أّن العةةرا الفصةةحاء. إذا عةةرو لهةةم فةةي  (3)."إلةةى صةةحة اإلعةةراا

البيت قبح اإلعراا, والزحاف, فإّنهم ال يهتمةون كثيةرا باألخةذ بالضةرورة, ويةرون أنَّ الواجةا مةا يوافةق 

 اإلعراا.

 

                                                           

(
1
.وبالنسبةفي:سيبويه.1/223,والسيرافي.شرحأبياتسيبويه,223فيالنحو,الشاهدبقيسبنزهيرفي:الفراهيدي,الجمل(

 .1/93,وابنجني.سرالصناعة,1/213,ابنفارس.الصاحبي,3/316الكتاب,

(
2
كريالشاهدللمتنخلالهذليمالكبنُعويمر.في:( تَّارعبد:تحقيق.الهذليين أشعار شرح(.ت.د.)الحسينبنالحسنسعيدأبو.السٌّ السَّ

اجأحمد .3/1268.القاهرة,العروبةدارمكتبة(,ط.د.)شاكرمحمدومحمود,فرَّ

(
3
.1/333ابنجني.الخصائص,(



97 

 

 الكلمة نحو قول الشاعر: ومنه إثبات الواو في

بَّانن ثم جئت معتذًرا  بَّانن لم تهجو ولم تدع ن  ما   هجوت زن وا زن  )البسيط( (1)هنج 

 (2)إاّل أّنهم اختلفوا في إثبات األلف, فأجازه الفراء, وأبو علي الفارسي.

هة( إلى أّن إثبات حةرف العلةة لغةة للعةرا 337وعلى الرغم من هذا اإلجماع أشار الزجاجي )

ثةةةم يةةةذكر بيةةةت قةةةيس بةةةن زهيةةةر السةةةابق  (3)يقةةةول: "وهةةةي لغةةةة للعةةةرا مشةةةهورة, متفةةةق علةةةى حكايتهةةةا."

ا به على هذه اللغة, ويرى أنَّه جعل إسكان الياء في )يأتيك( عالمة الجزم  ألنَّه كان يضةمها مستشهدً 

  (4)في حال الرفع.

كونةةةه ضةةةرورة فةةةي ومّمةةةا سةةةبق نجةةةد أنَّ إثبةةةات حةةةرف العلةةةة لةةةم يحصةةةل علةةةى إجمةةةاع النحةةةاة ب

ّنمةةا هنةةاك مةةن يعةةارو هةةذا الةةرأي, ويةةرى أنهةةا لغةةة مشةةهورة للعةةرا. وهةةذه اللغةةة تثبةةت حةةرف  الشةةعر, وا 

 العلة في حالة الجزم بإسكان الحركة, تشبيها لها بالحرف الصحيح. 

وذها أحمد مختةار عمةر مةن المحةدثين إلةى أّنةه يمكةن تصةحيح إثبةات حةرف العلةة فةي سةعة 

 .(5)العرا من أمثلة عليه الكالم  لما ورد عن

                                                           

(
1
ناعة,( ,5/488وابنيعيش.شرحالمفصل,.159,للشاعريجوزما.القيروانيو,2/275الشاهدبالنسبةفي:ابنجني.سرالصِّ

(
2
 .1/92,وابنجني.سرصناعةاًلعراب,2/188نيالقرآن,ينظر:الفراء.معا(

(
3
 .104,دارالنفائس,بيروت.3.تحقيق:مازنالمبارك.طاإليضاح في علل النحوم.1979الزجاجي.أبوالقاسمعبدالرحمنبنإسحاق.(

(
4
 .15/481.واألزهري.تهذيباللغة,104ينظر:السابق,(

(
5
واباللغوي,ينظر:أحمدمختارعمر.مع(  .1/89جمالصَّ
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ما رآه أحمد مختار عمةر بقبةول إثبةات حةروف العلةة فةي النثةر, لمةا  إلى تذها إليه الدراسة و

ورد عليه من أمثلة عن العرا, ولما ذكره الزجاجي بأنَّ إثبات اليةاء فةي حالةة الجةزم لغةة مشةهورة عةن 

 العرا. 

 إشباع الحركة . (5

الضةمة, والفةتح, والكسةةرة لتصةبح حركةةات طويلةة. وقةةد  وهةو أن يةتم إشةةباع الحركةات القصةةيرة:

 أجمع أكثر النحاة على أّن إشباع الحركة من ضرورة الشعر, وذلك نحو قول ابن هرمة:

مى ينن تَّر  , حا , مانن الغنوائلا , بمَّن تنزاحا    فأننتن مان  ذنمِّ الرجالا ون
 )الوافر(  (1)

علةةةى رأي النحةةةاة, فاألصةةةل فيهةةةا  حيةةةث أشةةةبع فتحةةةة الةةةزاي, فتشةةةكلت فتحةةةة طويلةةةة, أو ألةةةف

 )مَّن تنزنح(.

 وكذلك إشباع الضمة, وذلك نحو قول ابن هرمة:

من حيثما سلكوا أدنو فنأنن ظَّورَّ     وأنني حيثما ينث ناي الهوى بصري 
 )البسيط( (2)

 يريد: فأنظَّر, فأشبع الحركة.

مةن  أال تةرى أنَّ الحركة حرف صةغير فهم يرون أنَّ هذا من ضرورة الشعر يقول ابن جني: " 

والفتحة األلف الصغيرة .  ,والكسرة الياء الصغيرة ,القوم من كان يسمى الضمة الواو الصغيرة يمتقدم

ا مةةن جنسةها . وذلةةك قولةةك مطلةت الحركةةة أنشةةأت بعةدها حرفًةة و ,ويؤكةد ذلةةك عنةةدك أنةك متةةى أشةةبعت

                                                           

(
1
 . 92 ديوانه, الشاهد البن هرمة في(

(
2
 . 239,في ديوانه هد البن هرمةالشا (
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 ة,إقامة الوزن مطل الحرك. ولهذا إذا احتاج الشاعر إلى (ضوريبا)في إشباع حركات ضرا ونحوه : 

1))."عنها حرفا من جنسها وأنشأ
 

فابن جني يرى أنَّ إشةباع الحركةة مةن ضةرورة الشةعر, ويفهةم هةذا مةن كالمةه بةأنَّ الشةاعر إذا 

ا مةةن جنسةةها. أو أّنةةه يشةةبع الحركةةة القصةةير اضةةطر إلةةى إقامةةة الةةوزن أشةةبع الحركةةة, فأنشةةأ عنهةةا حرفًةة

 لتصبح حركة طويلة.

ضهم أشار إلى أّن إشباع الحركات يأتي في سعة الكةالم, وال يخةتص بالشةعر فقةط. إالَّ أنَّ بع

 ... وهةةو إشةةباع لةةيس :قةةال (ليسةةا)خةةذه مةةن حيةةث و ":ومثةل هةةذا مةةن النثةةر روي عةةن ثعلةةا بأّنةةه حكةةى

  (2)".وحكى الفراء عنهم : أكلت لحما شاة أراد : لحم شاة فمطل الفتحة فأنشأ عنها ألفا

مضان عبد التواا إلى أثر النبر في تطويل الحركة, أو مطلهةا بمصةطلح وقد أشار الدكتور ر 

 (3)ابن جني. ويقول إن النبر هو ما أدَّى إلى تطويل الحركة في مثل: )أكلتَّ لحما شاة(

 هذا ما جاء في إشباع الفتحة والكسرة أّما إشباع الياء نحو قول الفرزدق:

رنةا  ى فاي كَّلِّ هناجا ينارايفا       تنن فاي يدناهنا الحنصن يما تنن قنادَّ الصَّ  )البسيط( (4) ننف ين الّدرناها

                                                           

(
1
 .2/315ابن جني. الخصائص,  (

(
2
 .3/123ابن جني . الخصائص,  (

(
3
 .105ينظر: رمضان عبد التواب, المدخل إلى علم اللغة,  (

(
4
. ولم أعثر عليه في ديوانه. وهو بال نسبة في: المبرد. 36وابن عصفور. ضرائر الشعر, .1/28الشاهد للفرزدق في: سيبويه. الكتاب, (

 .2/315. وابن جني. الخصائص,3/12. وابن السراج. األصول في النحو,2/258المقتضب,
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إلى أن ذلك جائز في كل اسم يجمع علةى )مفاعةل( "ذها الكوفيون فاختلف النحاة فيه حيث 

ة), نحةو: ا أن يكةون مةا قبةل اآلخةر سةاكنً في الكالم والشةعر, إالَّ  ذلةك ال يجةوز, بةل تقةول  , فةإنَّ (ر  طا ب  سا

 (1)"اإلشباع ال يتصور إذ ذاك في المفرد فيبني الجمع عليه. غير, ألنَّ  في جمعه سباطير ال

ا, إن كةان اسةم فهم يرون أّن إشباع الياء ليس من ضرورة الشعر, وأنَّه جائز فةي الكةالم أيًضة

 (.ر  طا ب  سا نحو: ) ط أن ال يكون ما قبل اآلخر ساكًنايجمع على )مفاعل(, بشر 

ه ال يجةةةوز إشةةةباع اليةةةاء فةةةي رطين آخةةةرين: األول أنَّةةةوقةةةد أضةةةاف الفةةةّراء إلةةةى هةةةذا الشةةةرط شةةة

فهةةو مةةا كةةان علةةى وزن  ,المضةةعف المةةدغم اآلخةةر نحةةو: )مةةرّد( فةةال يجةةوز فيهةةا )مراديةةد(. أّمةةا الثةةاني

فاعل لم يجز جمعه على مفاعيل مثل: سابغ: سوابيغ. وما أجازه لكوفيون مرفوو عند البصريين وال 

 (2)على الشذوذ.يجوز عنهم أاّل في ضرورة الشعر أو 

وبعد عرو أهم اآلراء في هذه المسألة نرى أّن إشباع الحركةات قةد تكةون صةورة مةن الصةور 

وقيةاس علةى هةذه  اللهجية للغة العربية لما ذكره العلماء بأّن إشباع الواو في )أنظور( لغة عن العةرا.

( 31)يوسةةف:﴾ت لهةةنَّ متًَّكأوأعةةدَّ ﴿فةةي قولةةه تعةةالى:  (3)ه ورد فةةي اإلشةةباع قةةراءة الحسةةناللغةةة. كمةةا أنَّةة

حيةةث قةةرأ: )متَّكةةاًء( بإشةةباع الفتحةةة. وعليةةه يمكننةةا أن نعةةد إشةةباع الحركةةة مّمةةا يجةةوز فةةي الشةةعر وسةةعة 

 الكالم  لما ورد من شواهد من اللغة تدعم جوازه في سعة الكالم.

 

 
                                                           

(
1
 .37ابن عصفور. ضرائر الشعر, (

 (
2
 .38-37ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر,(

(
3
 .1/339ابن جني. المحتسب, (
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 تحريك نون المثنى بالفتحة والضمة بدال من الكسرة. (1

ا لاللتقاء الساكنين. وذكر النحةاة أّن سةبا حركة نون المثنى الكسرة, وهذه الحركة وجدت منعً 

كةةوا نةةون جمةةع المةةذكر السةةالم اختيةةار الكسةةرة هةةو مخالفةةًة لأللةةف إذ هةةي األصةةل فةةي حالةةة الرفةةع. وحرَّ 

 (1)بالفتحة للتمييز بينهما.

 نحو قول حميد بن ثور: ,مةجاءت حركة النون بالفتحة, أو الضَّ  وقد ورد خالف ذلك بأن  

يَّي نن استنقنلَّت  عليهما وذا لى أنح  ياَّ   عن  )الطويل( (2) فنما هين إاال لمحٌة فنتنغا

يَّي نن والشاهد فيه تحريك نون ) وذا  ( بالفتحة بدال من الكسرة.أنح 

 كذلك قول رؤبة:

 )الرجز(  انَّ ةةةةةةةةةةةةةةنةةةةني القةةةةةةةةةقا أر ةةةيا أبت

 فالغم وَّ ال تنط عنمه العني نانَّ 

 انَّ ةةةمن أجل بَّرغوث له أسن

نةةةةةةوللبعووا فوق  (3)   انَّ دن ةةةةةةةةةةنا دن

                                                           

(
1
 .2/151ينظر:ابنجني.سرصناعةاإلعراب,(

(
2
.55الشاهدلحميدبنثورفيديوانه,(

(
3
.عناية:وليمبنالورد.دارمجموع أشعار العرب مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاجالشاهدلرؤبةفيديوانه.رؤبةبنالعجاج.)د.ت(.(

.186ابنقتيبة,الكويت.
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.)  والشاهد فيه تحريك نون المثنى بالضمة في: )العينانَّ

ةةعةةدَّ تحريةةك نةةو  وفةةي هةةذه المسةةألة انفةةرد ابةةن عصةةفور بةةأن    مة مةةن ن المثنةةى بالفتحةةة, أو الضَّ

 (1)الضرورة الشعرية.

مة لغةٌة لبنةي الحةارث أّما النحاة, فكانوا مجمعين على أّن تحريك نون المثنى بالفتحة, أو الضَّ 

الةةذين كةةانوا يثبتةةون ألةةف المثنةةى فةةي حةةالتي النصةةا, والجةةر. وكةةانوا  (2)مةةن ربيعةةة بةةن كعةةا, وبطةةنٌ 

  (3)النصا ويعربونها إعراا المفرد.يحركون النون بالفتحة في حالة 

 وذلك نحو قول رؤبة:

ي نا أشبها ظبيانا  والعني نانا أعرف منها األنفن  رن ن خن ومن
 )الرجز( (4)

ك نةون األصةل أن يةأتي باليةاء. كمةا أّنةه حةرَّ و لة النصةا, احيث أثبت األلف في المثنى في ح

 المثنى بالفتحة. 

وقةةد حكةةي عةةن يًضةةا عةةن العةةرا يقةةول  ابةةن يعةةيش: " أ نةةون المثنةةى لغةةةٌ  كمةةا ذكةةروا أّن ضةةمَّ 

. وهةةذا مةةن الشةةذوذ بحيةةث ال يقةةاس (العمةةرانَّ )و (الزيةةدانَّ )النةةون فةةي التثنيةةة, نحةةو:  ه ضةةمَّ بعضةةهم أنَّةة

كينت عن العرا فضمُّ  (5)"غيرهما عليهما.  ولكّنه يرى أنَّ هذا شاذ ال يقاس عليه. ,نون المثنى لغة حَّ

                                                           
1
 .219-217ئرالشعر,(ينظر:ابنعصفور.ضرا(

(
2
 .2/339.وينظر:ابنجني.سرصناعةاإلعراب,157ينظر:الفراهيدي.الجملفيالنحو,(

(
3
 .2/355ينظر:ابنيعيش.شرحالمفصل,(

(
4
.187الشاهدلرؤبةبنالعجاجفيديوانه,(

(
5
 .3/191ابنيعيش.شرحالمفصل,(
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ون المثنى بالفتحة, والضمة عوًضةا عةن الكسةرة لغةة عةن العةرا. وممَّا سبق نجد أّن تحريك ن

هذا ما ذها إليه جمهور النحاة, وأّن هناك لغة أَّخرى هي لبني الحارث بن كعا, وبطةون مةن ربيعةة 

ا, ويحركون النةون بالفتحةة فةي حالةة ا, وجر  ا, ونصبً , الذين كانوا يثبتون األلف في جميع الحاالت رفعً 

 النصا. 

دراسةةةة إلةةى أّن مةةةا نةةصَّ عليةةةه ابةةةن عصةةفور بةةةأّن تحريةةك نةةةون المثنةةى بالفتحةةةة مّمةةةا وتةةذها ال

ّنما هي لغة عن العرايضطر إليه الشاعر ليس صحيحً  ويمكن عدُّها صورة مةن صةور التطةور  ,ا. وا 

 الذي حدث في اللغة العربية.

: اللغة العربية بأّنه مرَّ بثالث وعليه يمكن أن نتتبع تطور إعراا المثنى في  مراحلب

مرحلةةة اإلعةةراا الموحةةد بةةاأللف فةةي : الرفةةع, والنصةةا, والجةةر. وكانةةت فيةةه حركةةة نةةون المثنةةى  ( أ

 الكسرة القصيرة ألنَّها أصل الحركة لالتقاء الساكنين.

مرحلةةةة اإلعةةةراا بالحركةةةات القصةةةيرة الضةةةمة, والفتحةةةة, والكسةةةرة فةةةي الحةةةاالت اإلعرابيةةةة الرفةةةع,  ( ا

نةي الحةارث, وقةد يكةون مةا حكةي عةن بعةو العةرا بةأّنهم والنصا, والجةر. والةذي تمثلةه لغةة ب

 يحركون نون المثنى بالضم من بقايا هذه المرحلة. 

ج(  اإلعةةراا بةةاأللف فةةي الرفةةع, واليةةاء فةةي النصةةا, والجةةر وتحريةةك النةةون بالكسةةرة مخالفةةة 

 لأللف, وتمييزا لها عن األلف في جمع المذكر السالم.
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 تحريك نون الجمع بالكسرة. (2

لك ورد ا يةةدلُّ علةةى تحريكهةةا بالكسةةرة. كةةذ أنَّةةه ورد مةةفةةي حركةةة نةةون الجمةةع الفتحةةة إالَّ  األصةةل

تحريك النون بالضمة, والكسرة, بجعل اإلعراا يكون بها, وليس بالواو, والياء. ومن تحريكها بالكسرة 

  من الفتحة قول جرير:بداًل 

بنناي أنبايها    ع فنًرا ون ف ننا جن ننا     عنرن رينا ونأنن كنر  انافن آخن  )الوافر(  (1)زنعن

( وكةةان األصةةل فيهةةا الفةتح. ومّمةةا ورد علةةى إعةةراا جمةةع  حيةث كسةةر نةةون الجمةةع مةن )آخةةرينا

 ا.ا, وجرً ا, ونصبً المذكر السالم بالحركات, رفعً 

 قول سعيد بن قيس:  ومنه

نحن لنهَّ بنناينَّ       النا أنبنا حسنب عليً  ونأننَّ   )الوافر(  (2)أٌا برإ ون

 ا قول الفرزدق:أيضً  ومنه

ا ي ٌت منسندَّهَّمن يإ ونالن من ئافَّ مان  بنع دا النبايِّينا    منا سندَّ حن الن  )البسيط( (3)إاالَّ الخن

ا للحالةة اإلعرابيةة تحريةك نةون جمةع المةذكر السةالم بالضةمة, والكسةرة تبًعة ويظهر فةي الشةواهد

 اا بالواو, أو الياء. من اإلعر لتكون هذه الحركات هي العالمة اإلعرابية بداًل 

                                                           

(
1
.475الشاهدلجرير:فيديوانه.داربيروت,(

(
2
.ابنعصفور.243.وبالنسبةفي:الفراهيدي.الجملفيالنحو,8/76الشاهدلسعيدبنقيسالهمدانيفي:البغدادي.خزانةاألدب,(

.219ضرائرالشعر,

(
3
.ولمأعثر8/60.البغدادي.خزانةاألدب2/81.المبرد.الكاملفياللغةواألدب,243الشاهدللفرزدقفي:الفراهيدي.الجملفيالنحو,(

 عليهفيديوانالفرزدق.
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وقةةد اختلةةف النحةةاة فةةي تحريةةك النةةون بغيةةر الفتحةةة, كمةةا اختلفةةوا بةةإجراء إعةةراا جمةةع المةةذكر 

السالم إعراا المفرد بالحركات القصيرة . فقال بعضهم هي مّما يجوز في الشةعر فهةذا ابةن جنةي يةرى 

ل ابةن هشةام: "ونةون الجمةع . ويقةو (1)أّن كسر نون الجمع ضرورة شعرية, أَّجريةت تشةبيها بنةون المثنةى

فن تحريك نةون الجمةع بالكسةرة بالشةذوذ يقةول  (2)مفتوحة. وكسرها جائز في الشعر بعد الياء." وقد وَّصا

 (3)ا."ابن عقيل: "حق نون الجمع وما ألحق به الفتح, وقد تكسر شذوذً 

عرابهةا إعةراا المفةرد بالحركة ات القصةيرة هذا رأي من قالوا: إنَّ تحريك نون الجمع بالكسةرة, وا 

 ضرورًة شعرية, أو قالوا: إنَّه شاذُّ ال يقاس عليه.

 وقال آخرون وعلةى رأسةهم الخليةل: إّن تحريةك النةون بالكسةرة لغةة عةن العةرا, يقةول الخليةل:"

ه ال يكةةون ت الةةواو يةةاء فةةي الرفةةع ألنَّةةبةةفقل وهةةؤالء البنةةينَّ  ورأيةةت البنةةينن  ,ا مةةررت بةةالبنينا ويقولةةون أيًضةة

 :ال الفرزدقرفعان في بنية ق

ا فاي الّدين يبكيني  إانِّي ألبكي على اب ني يَّوسَّف أبدا مثلهمن عمري ون
 )البسيط( (4)

ا ي ٌت منسندَّهَّمن يإ ونالن من ئافَّ مان  بنع دا النب   منا سندَّ حن الن   يِّينا ةةةةةةةةةةةةةا إاالَّ الخن

                                                           

(
1
 .2/273ينظر:ابنجني.سرالصناعة,(

 .1/85ألفيةابنمالك.إلىأوضحالمسالكابنهشام.(2)

(
3
.تحقيق:محمدمحييالدينعبدالحميد.شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكم.1980ابنعقيل.عبدهللابنعبدالرحمنالمصري.(
 .1/67.القاهرة.,دارالتراث20ط

(
4
 .ولمأعثرعليهفيديوانالفرزدق.8/66.البغدادي.خزانةاألدب2/81المبرد.الكاملفياللغةواألدب,(
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فهةو يةرى أنَّهةا  (1)يةدين."مةررت بالزيةدين ورأيةت الزيةدين وجةاء الز  :هةذه اللغةة لىوهم يقولون ع

لغةةة يجعةةل إعةةراا جمةةع المةةذكر السةةالم بالحركةةات. ويفسةةر ثبةةات اليةةاء فةةي جميةةع اإلعرابيةةة بةةأن الةةواو 

 وال يكون عالمتا رفعب في بنية واحدة.  ,تقلا ياًء في الرفع ألّنها مرفوعة بالضمة

. لغةةة عةن العةةرا  كمةا كةان تحريةةك نةون المثنةىهةا لغةةة عةن العةةرا, ا أنَّ وقةول ابةن مالةةك أيًضة

يقول: "ويجوز أن  تكون كسةرة نةون الجمةع ومةا حمةل عليةه لغةة, كمةا أّن فةتح نةون المثنةى, ومةا حمةل 

   (2)عليه لغة."

ثم يتحّدث عةن الملحةق بجمةع المةذكر السةالم ويقةول: إّنةه لةو أَّعربةت بالحركةات القصةيرة لكةان 

فةي  ا, فكةان لهةا حةقإ هةا ليسةت جموًعة, ألنَّ الو عومل بهذه المعاملة عشرون وأخواته لكان حسةنً ا " حسنً 

فهةةو يةةرى أّن اإلعةةراا بالحركةةات لةةو كةةان فةةي الملحةةق بجمةةع المةةذكر  (3)."اإلعةةراا بالحركةةات كسةةنين

 ا. لكان حسنا أن يأتي فيه  ألّنها ليست جموعً 

رد والذي نذها إليه أّن ن تحريك نون الجمع بالكسر, ومعاملة جمع المذكر السالم معاملةة المفة

هةةا بالشةعر دون النثةر. ألنً  لعةرا, كمةا كةان الحةال فةي المثنةى. وأّن هةذا ال يخةتصُّ فةي اإلعةراا, لغةة ل

لغةةة تحةةدث بهةةا العةةرا. وهةةي تمثةةل مرحلةةة مةةن مراحةةل التطةةور الةةذي طةةرأ علةةى صةةيغة جمةةع المةةذكر 

 السالم في اللغة العربية. 

 

 
                                                           

(
1
.244الفراهيدي.الجملفيالنحو.(

(
2
 .1/85ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
3
.1/85السابق:(
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 اإلبدال في الهمزة. (3

 إبدال األلف همزة. ( أ

 من ضرورة الشعر إبدال األلف همزة كقول ابن كثوة:ه وممَّا قالوا إنَّ 

وزنأنةً  , زن فوانن , قند وثنبنا      ولَّى ننعامَّ بنناي صن  )البسيط(  (1)لنمَّا رأنى أنسنًدا, في الغااا

, والى القول بالضرورة ذها المازني هذا ما نقلةه عنةه (2)ذكره ابن عصفور في ضرائر الشعر

؟ قةةال: ال, وال أنقبلَّةةابةةن جنةةي " قةةال أبةةو العبَّةةاس:  : أنتنقةةيسَّ هةةذا النحةةون وهةةذا رأي  (3)"ه.قلةةتَّ ألبةةي عَّثمةةانن

ابةةن جنةةي بةةأنَّ مةةا جةةاء عةةن العةةرا مةةن قةةولهم: العةةألم, والخةةأتم, وقوقةةأت الدجاجةةة, حةةألت السةةويق, 

 (4)ورثأت المرأة زوجها شاذ ال يطرد بالقياس.

 ا من قول الشاعر:وهو بهذا يرد على ما رواه الفراء من جواز هذا عند العر 

 )الرجز(  (5)ا فقد هيجت شوق المشتئقصبرً  يا دار مي بدكاديك البرق 

هةا تقابةل ه اضطر إلةى حركةة األلةف التةي قبةل القةاف مةن "المشةتاق", ألنَّ فالقول فيه عندي: أنَّ 

كسةةرة التةةي ه أراد الكهةةا بالكسةةر, ألنَّةةه حرَّ الم" مسةةتفعلن". فلمةةا حركهةةا انقلبةةت همةةزة كمةةا قةةدمنا, إال أنَّةة

 كانت في الواو المنقلبة األلف عنها.

                                                           

(
1
.1/216,ابنعصفور.الممتعبالتصريف,3/145بنجني.الخصائص,,ا1/105الشاهدًلبنكثوةفي:ابنجني.سرالصناعة,(

(
2
.221ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشعر,(

(
3
.1/281,دارالحياءالتراث,القاهرة,1مصطفىوعبدهللاأمين.طإبراهيم.تحقيق:المنصفم.1954ابنجني.أبوالفتحعثمانبنجني.(

(
4
 .1/105,اإلعرابينظر:ابنجني.سرصناعة(

(
5
.5/354.ابنيعيش.شرحالمفصل,3/145.ابنجني.الخصائص,1/105الشاهدبالنسبةفي:ابنجني.سرالصناعة,(



109 

 

, لتحركها وانفتاح مةا قبلهةا, اً ه "مفتعل" من الشوق, وأصله مشتوق, ثم قلبت الواو ألفوذلك ألنَّ 

 (1)"كها بمثل الكسرة التي كانت في الواو, التي هي أصل األلف.ا احتاج إلى حركة األلف, حرَّ فلمَّ 

 وأنَّ الشةةةاعر اضةةةطر إلةةةى ذلةةةك إلقامةةةة الةةةوزن. وأنَّ  ورة يةةةرى أّن قلةةةا األلةةةف همةةةزة ضةةةر  فهةةةو

هةةةا جةةةاءت أنَّ  ااأللةةةف إذا تحركةةةت قلبةةةت همةةةزة, أّمةةة ألنَّ  السةةةبا فةةةي تشةةةكل الهمةةةزة هةةةو تحريةةةك األلةةةف 

 فألّن هذه حركة الواو التي هي األصل. ,مكسورة

 إبدال الواو همزة. ( ب

ذلةك ذهةا ابةن عصةفور فةي  إبدال الواو همةزة مةن ضةرورة الشةعر إلةى نَّ إبعضهم: كذلك قال 

ا يكةون مةا قبلهةا حرفًة  فةي ضةرورة, بشةرط أن  كانةت الةواو سةاكنة لةم تهمةز إالَّ  الممتع حيةث يقةول:" فةإن  

مثةةل  فةةيا, فتقةةدر الضةةمة علةةى الةةواو, فتهمةةز كمةةا تهمةةز الةةواو المضةةمومة. فتقةةول فةةي الشةةعر مضةةمومً 

  :نحو قول جرير (2)"موعد: مؤعد.

ينن إليَّ  قَّودَّ  مَّؤسنى  أنحناُّ المَّؤقادا ع دةَّ, إاذ أضاءهَّما الون  )الطويل( (3)وجن

 بقةةراءة طلحةةة بةةن العةةرا تقةةول: مؤسةةى, ويؤسةةف, مسةةتداًل  نَّ وقةةد أجةةاز هةةذا النحةةاس وذكةةر إ

ن  فَّ وسا يَّ  الن قن  إاذ  ﴿في قوله تعالى:  (4)مصرف )يؤسف(  (4)يوسف: ﴾ ها ي  با ألا

 

                                                           

(
1
 .1/105,اإلعرابابنجني.سرصناعة(

(
2
 .226ابنعصفور.الممتعفيالتصريف,(

(
3
.116الشاهدلجريرفيديوانه.داربيروت,(

(
4
 .2/190قرآن,الإعرابينظر:النحاس.(
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لى ذلك يذها أبو علي الفارسي من قولةه  (1)و همزة في قراءة ابن كثيرفقد أجاز إبدال الوا ,وا 

قا(.33)ص: ﴾تعالى: ﴿بالسوق واألعناق  ( بإبدال الواو همزة )بالسَّؤ 

غة والذي تذها إليه ومن خالل هذه اآلراء يتبين لنا الخالف في إبدال الهمزة من الواو في اللُّ 

قتصر إبدالها من الواو  على  الدراسة أّن إبدال الهمزة من الواو جائز في الشعر وفي سعة الكالم, ال ي

 لما ورد عليها من القراءات القرآنية التي تدعم هذا الرأي.  الشعر فقط 

 ج( إبدال الهاء همزة.

 وّمما ورد في إبدال الهمزة أّنها تبدل من الهاء كقول الشاعر:

واؤَّها ة أنم  ى أفياؤها   وبلدة قالصا تننُّ في رنادا الضُّحن تنس 
 )الرجز( (2)

لت الهةةةاء مةةةن : )أمواههةةةا( همةةةزة. وهةةةذا اإلبةةةدال سةةةببه الضةةةرورة الشةةةعرية عنةةةد ابةةةن حيةةةث أبةةةد

يريد: قالصة أمواهها, فأبدل الهاء همزة لما كانت مقاربة لها, لتتفق القةوافي, عصفور يقول في ذلك: "

 وليكون الجمع على وفق المفرد في ذلك. وقوله:

وتَّهمأفقالن فنرايٌق:  يٌق: لنيمَّنَّ اهللا ما نندرايننعنم, وفنرا  أنذا, إاذ ننحن
 )الطويل( 3

نَّ  الةوزن اضةطره  مةا فعةل ذلةك ألنَّ يريد: أهذا, فأبدل الهاء همزة وفصل بةين الهمةزتين بةألف. وا 

بين الهمةزتين لكراهيةة اجتمةاعهم . لزيادة هذه األلف الفاصلة, وحكم هذه األلف الفاصلة أن يفصل بها

                                                           

(
1
.2/326ينظر:قراءةابنكثيرفي.األزهري.معانيالقراءات,(

(
2
 .225.ابنعصفور.ضرائرالشعر,5/360.ابنيعيش.شرحالمفصل,1/112الشاهدبالنسبةفي:ابنجني.سرصناعةاإلعراب,(

(
3
.94معوتقديم:داودسلوم,مطبعةاًلرشاد,بغداد..جشعر نصيب بن رباحم.1967الشاهدلنصيببنرباحفي:نصيببنرباح.(

انشدتهم ,و3/503.كذلكهيفي:سيبويه.الكتاب,َنَعم,وَفِريٌق:لَيُمُنهللِاماَندِريوروايةالبيتفيالديوان:فقالفريقالقوملمَّ
.2/90المبرد.المقتضب,
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همةةةزة ليسةةةوغ اإلتيةةةان بهةةةا. وسةةةهل لةةةه ذلةةةك تجاورهمةةةا فةةةي  نحةةةو قةةةولهم: أأنةةةت فعلةةةت كةةةذا, فأبةةةدل الهةةةاء

 (1)"الخروج.

ا فةةابن عصةةفور يةةرى أنَّ إبةةدال الهةةاء همةةزة مةةن ضةةرورة الشةةعر  ألنَّ الشةةاعر يةةأتي بةةه مضةةطرً 

إلقامة الوزن, ولتتفةق القةوافي. وعلةة جةواز هةذا القلةا فةي الشةعر هةو مقاربةة الهةاء للهمةزة فةي النطةق, 

 .  وألنَّهما من مخرج واحد

فيفهم من كالمه أنَّ إبدالها  (2)".لى ذلك ذها ابن سيده إذ يقول: "وقد جاء في الشعر أمواءوا  

 بالشعر. من الهاء مختصُّ 

نا نجد من النحاة منن  يرى أّن إبدال الهاء همزة جائز في غير ضرورة الشعر ومةن هةؤالء ولكنَّ 

ة عن الهةاء فقةولهم: مةاء, وأصةله: مةوه لقةولهم ا إبدال الهمز وأمَّ ابن جني حيث يقول بجواز هذا بقوله: "

ا فةي الجمةع: أمةواء, ا, وقلبت الهاء همزة, فصةار مةاء, كمةا تةرى, وقةد قةالوا أيًضةقلبت الواو ألفً فأمواه, 

  (3)"أمواه. ءا بدل من هافهذه الهمزة أيضً 

ء, وأنَّ ويظهر هنةا أنَّةه لةم يشةر إلةى كونهةا ضةرورة, بةل أّنةه يةرى أنهةم يقولةون فةي الجمةع أمةوا

 هذه الهمزة في األصل هاء. فالهمزة في ماء منقلبة عن الهاء.

                                                           

(
1
.225ابنعصفور.ضرائرالشعر,(

(
2
,دارإحياءالتراثالعربي,1.تحقيق:خليلإبراهيمجفَّال.طالمخصَّصم.1996حسنعليبنإسماعيل.ابنسيده.أبوال(

 .4/224بيروت.

(
3
.1/112,اإلعرابابنجني.سرصناعة(
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وذكر كذلك ابن دريد بأنَّ الماء " أصله الهاء مكان الهمةزة كأنةه مةاه. تقةول: ماهةت الركةي إذا 

 (1)كثر ماؤها. ويجمع الماء أمواها وأمواء."

 أن   ه صةةحَّ جةةائز ألنَّةةفهةةذا يةةدل علةةى أّن إبةةدال الهةةاء همةةزة مةةن لةةيس مةةن ضةةرورة الشةةعر, وهةةو 

 (2)ه جاز أن تبدل من قولهم: )أل فعلت( لكثرة االستعمال.يَّقال في سعة الكالم: أمواه, وأمواء . و ألنَّ 

 .ياء المتكلمكسر  (4

 ياء المتكلم ضمير متصل, وهذه الياء يجوز فيها الفتح أو التسكين إذا لم تسبق بساكن نحو:  

 ulāmiyaġ               غالماين             

 ulāmī  ġ     غالماي                       

 أّما إن سبقها ساكن كاأللف, أو الياء, فال يجوز فيها إال الفتح نحو:

اين                        āya  ṣaὲ     عنصن

يها لغتان: الفتح والتسكين إذ فهذا هو الكثير المستعمل في العربية يقول النحاس: "ياء النفس 

  (3)يكن قبلها ساكن, فإذا كان قبلها ساكن, فالفتح ال غير."لم 

إال أّن هنةةاك مةةن يجيةةز للشةةاعر أن يكسةةر يةةاء المةةتكلم, ويعةةدها مةةن الضةةرورة الشةةعرية. يقةةول 

ذا احتةةاج الشةةاعر, كسةةر اليةةاء  القيروانةةي: "وممةةا يجةةوز لةةه: كسةةر يةةاء المةةتكلم التةةي هةةي مفتوحةةة....وا 

                                                           

(
1
,,دارالعلمللماليين1.تحقيق:رمزيمنيربعلبكي,طاللغةجمهرةم.1987ابندريد.أبوبكرمحمدبنالحسناألزدي.(

 .1/248بيروت.

(
2
.5/361شرحالمفصل,ابنيعيش.(

(
3
 .2/269النحاس. إعراب القرآن, (
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العرا تجيز أن يحرك الحرف إلى  كها إلى ما يحرك إليه الساكن, ألنَّ ه حر وتوهمها كانت ساكنة, وأنَّ 

ن    هةم أجةازوا أن يقةول القائةل: لةم أرهَّ  تةرى أنَّ كةان أصةله غيةر ذلةك, أالن  الكسر في اجتمةاع السةاكنين, وا 

ا, أصةةةل المحةةةرك اللتقةةةاء السةةةاكنين أن يكةةةون مكسةةةورً  اليةةةوم, وحةةةق الةةةذال أن تحةةةرك بالضةةةم, ولكةةةنَّ  مةةةذا 

 (1)شاعر الياء إلى ذلك."فيحرك ال

فهو يرى أّن الشاعر إذا اضطَّرَّ جاز له أن يكسر ياء المتكلم, وهو بهةذا يعةدها مةن الضةرائر 

 فةةي الشةةعر. ويةةرى أنَّ الةةذي دفعهةةم إلةةى ذلةةك أّنهةةم توهمةةوا أّن اليةةاء سةةاكنة, فحركوهةةا التةةي ال تجةةوز إالَّ 

ن يتحةةةرك الحةةةرف إلةةةى الكسةةةر فةةةي اجتمةةةاع إلةةةى الكسةةةر اللتقةةةاء السةةةاكنين  ذلةةةك أنَّ العةةةرا يجيةةةزون أ

ن كان أصله غير ذلك.   الساكنين, وا 

 ومثال ذلك قول الشاعر:

يِّ  أنتن  ما: لنهَّ  قالنت     تافايِّ  ينا لنكا  هنل  : لنهنا قنالن  بالمنر ضا
   )الرجز( 2

( بالكسر, وكان الوجه أن تحرك بالفتح.ه حرَّ والشاهد في ذلك أنَّ   ك الياء من )فيِّ

المةةتكلم كةةان فيةةه خةةالف كبيةةر بةةين النحةةاة , ويبةةرز خالفهةةم فةةي تعرضةةهم لقةةراءة  وكسةةر يةةاء

( بكسر الياء. حيث انقسةموا فيمةا بيةنهم بةين موافةق لهةذا يِّ خا را ص  مَّ األعمش من قوله تعالى: )وما أنتم با 

القةةراءة ورافةةو لهةةا ومةةن أبةةرز مةةن رفةةو هةةذا القةةراءة الفةةراء, ووصةةف مةةن رواهةةا بةةالتوهم يقةةول الفةةراء: 

ا. حدثني القاسم بن معن عن ( األعمش, ويحيى بن وثاا جميعً يِّ خا را ص  مَّ "وقد خفو الياء من قوله )با 

ه خفو الياء. قال الفةراء: ولعلهةا مةن وهةم القةراء طبقةة يحيةى فإنةه قةل مةن سةلم األعمش عن يحيى أنَّ 

                                                           

(
1
 .305القيرواني. ما يجوز للشاعر, (

(
2
.4/433.والبغدادي.خزانةاألدب,306الشاهدبالنسبةفي:القيرواني.مايجوزللشاعر,(
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ةمَّ البةاء فةي )با  أنَّ  منهم من الوهم. ولعله ظةنَّ  اليةاء مةن المةتكلم خارجةة ( خافضةة للحةرف كلةه, و يِّ خا را ص 

   (1)من ذلك."

ن كان يفهةم مةن كالمةه أّنةه رفةو هةذه القةراءة , إالَّ  ,إال أّن الفراء مةن العةرا   أّنةه يةروي أنَّ وا 

ن   مةةن يكسةةر يةةاء المةةتكلم عنةةد التقةةاء السةةاكنين, كةةان األصةةل فيهةةا غيةةر ذلةةك يقةةول: " وقةةد سةةمعت  وا 

 بعو العرا ينشد:

يِّ  أنتن  ما: لنهَّ  قالنت     تافايِّ  ينا لنكا  هنل  : لنهنا قنالن   (  الرجز)  بالمنر ضا

( فإن  فهةو ممةا يلتقةي مةن السةاكنين فةيخفو اآلخةر  ,اذلك صةحيحً  كانفخفو الياء من )فيِّ

ن كان له أصل في الفتح: أال ترى أنَّ  والرفع في الذال  .اليوم ومذا  ,اليوم مذَّ  هم يقولون: لم أرهَّ منهما, وا 

خفضت ولها أصةل فةي  (مصرخي)والخفو جائز, فكذلك الياء من  (مذ)حركة ه أصل هو الوجه ألنَّ 

 (2)النصا."

قبلهةا يةاء الجميةع  نَّ وخطةأ فيقةول: "فتحةت يةاء اإلضةافة ألوقال األخفش: إّن هذه القراءة لحن 

رنكنتاهةا بةدإ ألنن  الكسةر مةن اليةاء. وبلغنةا انَّ  ( فلم يكةن  مةن  حن يَّ راخا األعمةش  الساكنة التي كانت في )مَّص 

( فكسروا هذه لحن لم نسمع بها من أحد من العرا وال أنهل النحو." راخيِّ قال )بامَّص 
(3)  

حن. ويَّفهم من هذا النص أّن األخفش يرفو كسر الياء مةن ضةمير المةتكلم, بةل ويصةفه بةاللَّ 

ه كمةةا أّنةةه ينفةةي أن يكةةون قةةد سةةمع بةةه مةةن أحةةد مةةن العةةرا, أو أهةةل النحةةو, وهةةو بةةذلك يةةرفو مةةا قالةة

 الفراء من أّنه سمع هذا عن العرا.
                                                           

 (
1
 .2/75الفراء. معاني القرآن,(

(
2
 .2/76السابق:  (

(
3
 .2/407خفش. معاني القرآن,األ (
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 ) ىِّ ةةراخا ثةةم يةةأتي الزجةةاج ليصةةف هةةذه القةةراءة بالرديئةةة حيةةث يقةةول:" وقةةرأ حمةةزة واألعشى)بمَّص 

 وجه ضعيف ذكره بعةو وال وجه لها إالَّ  .بكسر الياء, وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة

:ويةةرد علةةى الشةةاهد الةةذي أورده الفةة (1)النحةويين." "وهةةذا  راء مةةن قةول الشةةاعر فةةي كسةةر يةةاء المةةتكلم بةةأنَّ

ةةالشةةعر ما  ا ال يلتفةةت إليةةه, وعمةةل مثةةل هةةذا سةةهل, ولةةيس يعةةرف قائةةل هةةذا الشةةعر مةةن العةةرا, وال هةةو مَّ

 (2)به في كتاا اهلل عز وجل." حتجُّ ا يَّ مَّ ما 

ا آخةر وحيًنةا بالضةعف, فوصةفوها حيًنة ,هذا مجمل ما ذكةره النحةاة الةذين لةم يقبلةوا هةذه القةراءة

حن, والخطأ. حتى الذين كانوا ميالين إلى قبول كسةر اليةاء مةن ضةمير المةتكلم بةأن ذكةر بالرداءة, واللَّ 

 (3)"ضعيف.  وجهٌ ال وجه لقراءته إالَّ  "  عن العرا, كالفراء قال:لها استعمااًل 

ين قبةةةول القةةةراءة, ووصةةةفها ومةةةن جهةةةة أخةةةرى نجةةةد أبةةةا القاسةةةم المعةةةرف بةةةأبي شةةةامة يفةةةرق بةةة

غةة فةي هةذا فيقةول: " يسةتفاد مةن كةالم أهةل اللُّ  وبين قبول الكسر فةي يةاء المةتكلم. عف,, والضَّ ذالشذو ب

فال فقةد  ,ا عدم الجوازضعف هذه القراءة, وشذوذها على ما قررنا في ضبط القراءة القوية والشاذة, أمَّ 

ن شذَّ  .هذه لغة نقل جماعة من أهل اللغة أنَّ  أبو علي: قال الفراء فةي كتابةه استعمالها, قال  ت وقلَّ وا 

ه لغةة أنَّة هةة(206)ا, وزعةم قطةراه صواا قال: وكان ثقة بصةيرً في التصريف: زعم القاسم بن معن أنَّ 

 (4)في بني يربوع يزيدون على ياء اإلضافة ياء."

                                                           
 .3/159الزجاج. معاني القرآن وإعرابه, (1)

 .3/160السابق:  (2)

 .2/62األزهري. معاني القراءات, (3)

. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. )د.ط(, شركة مصطفي البابي إبراز المعاني من حرز األماني(. )د.تعبد الرحمن بن إسماعيل. أبو القاسم.   (4)
 .2/550.الحلبي, مصر
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ن وصفت بالضعف والشذوذ, فةإنَّ هةذا ال يمنةع مةن جةواز الكسةر فةي يةاء المةتكلم   فالقراءة, وا 

ن كانةت شةاذة. ,.ويستشف من كالمه أّنه يرى وجةا االستشةهاد بةالقراءة في الكالم كمةا أّن مةا روي  وا 

 وال يدخله في ضرورة الشعر. عن قطرا من أنها لغة لبني يربوع يجيز استعمال الكسر في الكالم,

فةةالرد  ,وال قاعةدة أّمةا مةن قةةال بةأّن هةةذا البيةت مجهةةول النسةا, وال يجةوز أن يبنةةى عليةه حكةةم,

  (1)بأّن هذا البيت لألغلا العجلي. عليه

غةةة هةةذه لغةةة مةةا زال العةةرا يتكلمةةون بهةةا حتةةى زمانةةه فيقةةول: "وهةةذه اللُّ  كمةةا أّنةةه يشةةير إلةةى أنَّ 

 (2)أفعل كذا." باقية في أفواه الناس إلى اليوم, يقول القائل: ما فيِّ 

فأولها:  (3)القراءة في الخزانة ذها إليه العلماء في توجيه هذه هة(1093) يدوقد أجمل البغدا

"أن ياء اإلضافة تشبهت بهاء الضمير التي توصل بةواو إذا كانةت مضةمومة وبيةاء إذا كانةت مكسةورة 

وتكسر بعد الكسر والياء السةاكنة. ووجةه المشةابهة: أن اليةاء ضةمير كالهةاء كالهمةا علةى حةرف واحةد 

سةةرت كمةةا تكسةةر الهةةاء فةةي يشةةترك فةةي لفظةةه النصةةا والجةةر. وقةةد وقةةع قبةةل اليةةاء هنةةا يةةاء سةةاكنة فك

 (4)."عليها 

ةةة ةةةمَّ با )ا الوجةةةه الثةةةاني: فهةةةو أن يكةةةون الكسةةةر فةةةي أمَّ لةةةى هةةةذا  ا  ألجةةةل التقةةةاء السةةةاكنين و  (يِّ خا را ص 

 ه الفراء.الوجه نبَّ 

                                                           

(
1
 .4/431, والبغدادي. خزانة األدب, 2/551ينظر: السابق : (

(
2
 . 551/ 2. إبراز المعاني من حرز األمانيعبد الرحمن بن إسماعيل. امةأبو ش (

(
3
 .437-4/435ينظر: البغدادي. خزانة األدب,  (

(
4
.4/435السابق:(
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( الوجه الثالث: أن الكسر في يِّ راخا ل تباع للكسرة التي بعدها وهي كسر همزة إني كمةا  )بامَّص 

 م بعدها.الدال إتباعا لكسر الالَّ قرأ بعضهم: الحمد هلل بكسر 

وعنةةد بنةةي  ,هةةو لغةةة عنةةد العةةرا مكسةةر اليةةاء فةةي ضةةمير المةةتكل وبعةةد تةةذها الدراسةةة إلةةى أنَّ 

 كما ذكر قطرا وال يجوز أن تدرج في باا الضرورة الشعرية.  ,يربوع بالتحديد

أردت  إنسةةةرة ي الفتحةةةة إذا أردت المخالفةةةة بةةةين الحركةةةة واليةةةاء, أو الكهةةةف ,وأّمةةةا حركةةةة اليةةةاء

المماثلةة. وهةةذا مةا ذَّكةةر عةن أبةةي عمةرو ابةةن العةةالء  " قةال خةةالد المقةرئ: حةةدثنا حسةين الجعفةةي قةةال: 

مةةةا أراد ا  إنَّ فقةةةال: هةةةي جةةةائزة أيًضةةة ,ا فيهةةةاننةةةنونن حِّ لن قلةةةت ألبةةةي عمةةةرو بةةةن العةةةالء: إن أصةةةحاا النحةةةو يَّ 

 (1)سفل حركتها أو إلى فوق."تحريك الياء فليس يبالي إذا حركتها, وفي رواية: ال تبالي إلى أ

 

                                                           
 .2/551عبد الرحمن بن إسماعيل. إبراز المعاني من حرز األماني - 1
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غوية, وهو علم يعنى بدراسة بنية لغوية التي تتكون منها الدراسة اللُّ الصرف أحد المستويات الُّ 

وسةةنتناول فةةي هةةذا الفصةةةل  (1)لمعنةةى.الكلمةةة, والتغيةةرات التةةي تطةةرأ عليهةةا, والتةةي تةةةؤدي إلةةى خدمةةة ا

بعو المسائل الصرفية التي دار خالف بين النحةويين فيهةا, وكةان لشةاهد الضةرورة الشةعرية دوٌر فةي 

إذكاء هذا الخالف بين النحاة. بحيث عدَّ بعو النحاة هذه الشواهد الشِّعرية خارجة عن القاعةدة التةي 

عنت فةي بابهةا, وأنَّ هةذا الخةروج ال يجةوز إالَّ فةي الشِّةعر للضةرورة. فةي حةين استشةهد بهةا غيةرهم,  وَّضا

مستدلين بها صحة القواعد التي وصفها الفريق األول بالضةرورة, حيةث أجةازوا هةذه االسةتخدامات فةي 

 سعة الكالم, وفي الشِّعر.

ويَّعنى هذا الفصل بدراسة المسائل الصرفية بحيث تكون دراسة الكلمة على أنَّها قيمة صةرفية 

ي المعنى, وخدمة العبارة. لذلك فهذا الفصل ناقش القضايا التي تتعلق بةتقسيم الكلمةة مةن حيةث تفيد ف

االسمية والفعلية, وتقسةيم الكلمةة مةن حيةث العةدد: اإلفةراد, والتثنيةة, والجمةع. وتقسةيم الكلمةة مةن حيةث 

 النوع: التذكير, والتأنيث, وغير ذلك. 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1
 .221,كمال بشر. دراسات في علم اللغة (
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 أواًل: تقسيم الكلمة من حيث العدد:

 إبدال المفرد من الجمع. (1

 اختلف النحاة في إبدال المفرد من الجمع نحو قول الشاعر:

فُّوا  مايصَّ   كَّلَّوا في بنع وب بنط ناكَّمَّ تنعا فإّن زنماننكَّم  زنمنٌن خن
 )الوافر( (1)

 ( وأراد الجمع : )بطونكم(.بنط ناكَّمَّ ذكر المفرد: )

 وقول علقمة بن عبدة :

س رنى فأمَّ  ينفَّ الحن ظامَّهابها جا لاياَّ   ا عا ل دَّها فصن  )الطويل( (2)فنبياٌو وأنما جا

 ذكر المفرد: )جلدهم( وأراد الجمع: )جلودهم(.

فقةةال: "ولةةيس بمسةةتنكرب فةةي كالمهةةم أن يكةةون  ,هةةذا مخةةتص بالشةةعر ذهةةا سةةيبويه إلةةى أنَّ و 

ا: وقةال أيًضة (3)"والمعنى الجميع, حتَّى قال بعضهم في الشعر ما ال يستعمل في الكالم. ,اللفظ واحداً 

 , ويراد به الجميع قول الشاعر:دا جاء في الش عر على لفظ الواحمَّ " وم

فُّوا "  كَّلَّوا في بنع وب بنط ناكَّمَّ تنعا مايصَّ فإّن زنماننكَّم  زنمنٌن خن
 )الوافر( (4)

                                                           

 .7/559البغدادي. خزانة األدب,  .2/172 ,المبرد. المقتضب, 1/210 ,الكتاب سيبويه. الشاهد بال نسبة في: (1)

دار الكتاب , 1. تحقيق: حنا نصر الحتي.طشرح ديوان علقمة بن عبدة الفحلم. 1993الشاهد لعلقمة بن عبدة في: األعلم الشنتمري. (2)
 .27بيروت.ص العربي,

  .1/209سيبويه. الكتاب, (3)

 .1/210 السابق: (4)
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فسةيبويه يةةرى أنَّ يةةأتي اللفةظ علةةى الواحةةد ويةةراد منةه الجمةةع مةةن ضةرورة الشِّةةعر, فهةةو مخةةتٌص 

 ر فقط, وهذا ما يفهم من كالمه. بالشع

و إلى هذا ذها المبرد فقال: " وقد جاز في الشِّعر أن  تفرد وأنت تريد الجماعة, إذا كةان فةي 

 .(3), والبغدادي في خزانة األدا(2)وقد قال بالضرورة ابن عصفور (1)الكالم دليل على الجمع." 

لجمةع. وقةال : بأنَّةه جةائز فةي الكةالم , فأجاز إبدال المفرد من اذلك خالف إلى ذها الفراء و

 وقد استشهد الفراء بقول الشاعر: (4)تصب بالشعر.خغير م

فُّوا مايصَّ   كَّلَّوا في بنع وب بنط ناكَّمَّ تنعا  )الوافر( فإّن زنماننكَّم  زنمنٌن خن

 (5)على جواز إبدال الجمع من المثنى.

قةد ذكةر أنَّ قولةه تعةالى: ﴿ ثَّةمَّ وهذا ما ذها إليه ابةن جنةي, إذ قةال بجةواز ذلةك فةي الكةالم. و 

ًمة ظنةامن لنح  ننا ال عا ظناًمةا فنكنسنةو  ةغنةن عا لنق ننةا ال مَّض  ةغنًة فنخن لنق ننةا ال عنلنقنةةن مَّض  لنقنةًة فنخن لنق ننا النُّط فنةن عن ل قًةا خن ا ثَّةمَّ أنن شنةأ نناهَّ خن

﴾)المؤمنون: الاقاينن سننَّ ال خن رن فنتنبنارنكن اللَّهَّ أنح  : إحداهما للسلمي, وقتادة, واألعرج: (6)قراءتانفيه  ( 14آخن

) فخلقنةةا المضةةغة عظًمةةا فكسةةونا العظةةام لحمةةا( بةةإفراد األولةةى وجمةةع الثانيةةة. والقةةراءة الثانيةةة لمجاهةةد: 

                                                           

(
1
 .2/173المبرد. المقتضب, (

(
2
 .251ابن عصفور. ضرائر الشعر, (

(
3
 .7/559البغدادي. خزانة األدب,(

(
4
 .7/561ينظر: البغدادي. خزانة األدب,(

(
5
 .1/307ينظر: الفراء. معاني القرآن, (

(
6
ة للقراء السبعة, 2/87بن جني. المحتسب, ينظر: ا ( . )فقرأ عاصم: )عظماً فكسونا العظم لحماً( واحدا ليس 5/289. وينظر: الفارسي. الحجَّ

 قبل الميم ألف.(
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فراد الثانية. فهذا عنةده مةن إبةدال المفةرد المضغة عظامًا فكسونا العظ م لحمً )فخلقنا ا ( بجمع األولى, وا 

 من الجمع.

ةا ّمةأمَّة ق علةى هةذه القةراءة بقولةه: "وقد علَّة  ه ذهةا إلةى لفةظ إفةراد اإلنسةان والنطفةة د فإنَّةن وحَّ

ه أراد أن هةةذا أمةةر عةةةام فةةي جميةةع النةةةاس. وقةةد شةةاع عةةةنهم وقةةوع المفةةرد فةةةي والعلقةةة, ومةةن جمةةع فإنَّةةة

لواحةد لفةظ الواحةد ر باه جةاو   ألنَّةا بالجمع أشبه لفظاً م اإلفراد ثم عقَّ من قدَّ  إال أنَّ .. موضع الجماعة.

هةةا هةةي الغةةرو. . ثةةم عقةةا بالجماعةةة  ألنَّ (مضةةغة)و (علقةةة)و (نطفةةة)و (سةةاللة)و (إنسةةان)الةةذي هةةو 

م الجماعة بادر إليها إذ كانت هي المقصود. ثم عاد فعامةل اللفةظ المفةرد بمثلةه. واألول أحةرى ومن قدَّ 

ذا فيحسةن النصة ,إخوتةك على قوانينهم. أال تراك تقةول: مةن قةام وقعةدوا رافه عةن اللفةظ إلةى المعنةى, وا 

 ,وانصةةرفت عةةن اللفةةظ ,ك قةةد انتحيةةت بةةالجمع علةةى المعنةةىقلةةت: مةةن قةةاموا وقعةةد إخوتةةك, ضةةعف ألنَّةة

  (1)"فمعاودة اللفظ بعد االنصراف عنه تراجع وانتكاث, فاعرفه وابن عليه فإنه كثير جدا.

, وذلةةك أنَّهةةم أفةةردوه لمةةا جةةاء ومةةن الةةنصِّ نجةةد أنَّ ابةةن جنةةي يبةةين سةةبا ذكةةرهم )العظ ةةم( مفةةرداً 

( أنَّمةا فعةل ذلةك  ألنَّ هةذا أمةر عةام والمضغة. وأمَّا من جمعها )عظاًمةاقبله مفردًا مان: النطفة والعلقة 

 يحدث في جميع الناس.

ثم يفسر سبا تقديم المفرد تارًة, وتأخيره تارًة أخرى, فيقول: إنَّ من قدَّم المفةرد إنَّمةا فعةل ذلةك 

فرد في: نطفة, وعلقة. ثم ذكر الجمع ألنَّه هو المقصود. ومن قةدَّم الجمةع فعةل ذلةك ألنَّةه لمجاورته الم

 هو المقصود, فبادر إلى ذكرها أواًل, ثم يشير إلى أن  مثل هذا كثير جدا.   

 

                                                           

 (
1
 .89-2/87ابن جني. المحتسب, (
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 وضع التثنية موضع المفرد, وجعلها بداًل منه. (2

وضةع التثنيةة موضةع المفةرد,  -ية وممَّا  ورد في المؤلفات التي عَّنيةت بجمةع الضةرائر الشِّةعر 

. كذلك فعل القزاز القيرواني حيث ذكر أنَّةه (1)وقد أدخلها في الضرورة ابن عصفور -وجعلها بداًل منه

".  وذلك نحو قول الفرزدق: (2)ممَّا يجوز للشاعر" تثنية الواحد الذي ال يعلم له في مكانه ثانب

و أرا  صاحاا  ابنَّ  أنِّي تعلنمَّوا ألم    سنامنا وعندي     صن ائالَّه   ها ي فا سن  حَّ من وحن
 )الطويل(  (3)

ا بين ابن عصفور, والقيرواني فةي عرضةهما لهةذا البةاا, فإبةدال المثنةى إالَّ إنَّه يالحظ اختالفً 

ا. وهةو يعةد جميةع ا, ولكةن ثَّنةةِّي لفًظةمن المفرد واسةع عنةد ابةن عصةفور, فهةو يتسةع لكةل مةا كةان مفةردً 

ر هةةةذا الفهةةةم عنةةةد ابةةةن عصةةةفور مةةةن خةةةالل األمثلةةةة التةةةي سةةةاقها فةةةي هةةةذا مةةةن ضةةةرورة الشةةةعر. ويظهةةة

 س:مثل قول المتلمِّ  (4)كتابه.

, بنا  لعمرو قَّوال ن دب ننسن  يا    مَّتّئااب  غنيرن  ها  )البسيط( (5)كالعندنسا  واألضراسَّ  األنفا  أنخ 

 وقول سويد بن كراع:

راني ونا ان ّفانن  ابنن  ينا تنز جَّ ر   عن ما  دنعانيت ونا ان        أنن زنجا ر ضاً  أنح  نَّعا عا مَّمن
 )الطويل(  (6)

                                                           

 .253ابن عصفور. ضرائر الشعر, (1)

(
2
 القيرواني. ما يجوز للشاعر   (

(
3
 . 740ه, صالشاهد للفرزدق في ديوان (

(
4
 . 255-253ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر, (

(
5
. تحقيق: حسن كامل الصيرفي. الناشر: معهد المخطوطات . ديوان المتلمس الضبعيم1970الشاهد للمتلمس .جرير بن عبد المسيح. (

 . و األنباري. 297العربية. جامعة الدول العربية. القاهرة.ص

(
6
م.الشاهد لسويد بن كراع النخع ( عراءم. 2001ي في: الجمحي. محمد بن سالَّ . دراسة: طه أحمد إبراهيم. )د.ط(. الكتب طبقات فحول الش 

 .2/839,جمهرة اللغة وبال نسبة في : ابن دريد.. 73العلمية, بيروت. ص



124 

 

(, ولةةو أراد التثنيةةة لقةةال: )غيةةر  ( بةةدليل قولةةه: )غيةةر مَّتئةةاب ففةةي المثةةالين قةةال: )قةةوال( أراد: )قَّةةل 

متئبين(. كذلك في البيت الثاني قةال: )تزجرانةي( وأراد: )تزجرنةي(. فهةو يةرى أنَّ إيةراد التثنيةة بةداًل مةن 

. وعليةةه بةةاقي األمثلةةة التةةي ذكرهةةا ابةةن عصةةفور. فمةةا يضةةطر إليةةه الشةةاعر المفةةرد مةةن ضةةرورة الشةةعر

 واسع بابه عند ابن عصفور.

إالَّ أنَّنةةةا نجةةةد القيروانةةةي يضةةةيق هةةةذا, وال يةةةرى كةةةل مةةةا ذكةةةره ابةةةن عصةةةفور مةةةن بةةةاا الضةةةرورة 

 (1)"ثةةانب  مكانةةه فةةي لةةه يَّعلةةم ال الةةذي الواحةةد تثنيةةة: لةةه يجةةوز وممةةاالشةةعرية, وهةةذا واضةةح مةةن قولةةه: " 

ويفهم من كالمه السابق أّن الشاعر يجوز له أن يضع المثنى بداًل من المفرد إن كان هذا المفرد ممَّةا 

 :خازم أبي بن بشرفي قول  -كاألبهر–ال يكون إالَّ واحدًا في مكانه 

ي عنةب  ذيا  كَّلّ  على ي ها  ذو يَّقنطِّعَّ   سابحب  من ا أب هنرن زنامن  )المتقارا(  (2) الحا

 يريةده هألنَّ  األبهر  وثنى جنبيه, النتفاخ الحزام, عقطِّ يَّ  هأنَّ  يريد: " هذا البيت قائاًل فيعلق على 

ا فةةةي مكانةةةه, إالَّ أنَّ الشةةةاعر قةةةام فةةةاألبهر ال يكةةةون إالَّ واحةةةدً  (3)".أبهةةةرين ذلةةةك فجعةةةل حولةةةه, ومةةةا هةةةو

 بتثنيته  ألنَّه أراد األبهر وما حوله.

أّمةةا جمهةةور العلمةةاء فكةةان لهةةم رأي آخةةر فةةي هةةذه  هةةذا مةةا كةةان مةةن ابةةن عصةةفور, والقيروانةةي

المسألة, فقد ذهبوا إلى جواز إبدال التثنية من المفرد في سةعة الكةالم وفةي الشةعر فهةذا الفةراء يقةول: " 

ونرى ذلك مةنهم أنَّ الرَّجةل أدنةى أعوانةه فةي إبلةه وغنمةه اثنةان, وكةذلك الرفقةة أدنةى مةا يكونةون ثالثةة, 

                                                           

(
1
 .246القيرواني. ما يجوز للشاعر, (

(
2
 .134, دار الكتاب العربي. بيروت. ص1. طازمديوان بشر بن أبي خم. 1994الشاهد لبشر بن أبي خازم االسدي.  (

(
3
 .246القيرواني. ما يجوز للشاعر, (
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فهو يجيز هذا, وال ينكره ويستدل على جوازه بدليل عقلي إذ هذا  (1)صاحبيه."فجرى كالم الواحد على 

ما تفرضه حياة العربي في بيئته فأقل أعوانه اثنان, كمةا أنَّ أقةل مةن يرافقونةه فةي سةفره اثنةان ليتحملةوا 

 مشقات السفر.  

سةنن  ويذها ابن فارس إلةى أبعةد مةن هةذا حيةث جعةل وضةع التثنيةة بةداًل مةن المفةرد مةن ,بل

العةةةرا فةةةي كالمهةةةم. فمةةةن سةةةننهم أن يةةةأمر الواحةةةد بلفةةةظ االثنةةةين, فتقةةةول العةةةرا: "افعةةةال ذلةةةك" ويكةةةون 

هننَّمن  فاي أنل قاينا ﴿المخاطا مفردا, ومنه قوله تعالى:  نايدب  كنفَّارب  كَّلَّ  جن  (2)(.24)ق: ﴾عن

هةم يفعلةون ذلةك في حين لفت ابن مالك إلى البعد المجازي إلبةدال التثنيةة مةن المفةرد, فيةرى أنَّ 

 بلفةظ مخاطةا واحةد ضةمير إلةى المسةند الفعل يقع وقد بقصد التوكيد, واإلشعار بإرادة التكرار يقول: "

 التكرار, بإرادة واإلشعار التوكيد بذلك والقصد مضارًعا, أو أمًرا كان إذا مخاطبين, ضمير إلى المسند

يّ  يا: الحجاج قول من روى ما ذلك ومن رنسا  :الشاعر قول ومنه قنه,عَّنَّ  اضربنا حن

راني فإن   ّفانن  بنن  يا تنز جَّ دجر عن ن      أز  ما  تندنعاني وا  ر ضا أح  نَّعا عا  (3))الطويل("    مَّمن

 من المفرد جائز في العربية حيث يؤدي إلى معاني أنَّ وضع التثنية بداًل  يإل وتذها الدراسة

ارس. ن غيرها من اللغات كما ورد عةن ابةن فةالتوكيد والتكرار. بل هو من سنن العربية التي تميزها ع

  من الفرد من ضرورة الشعر. وضع التثنية بداًل  وعليه نقول بأنَّ 

 

                                                           

(
1
 . 3/78راء. معاني القرآن,فال (

(
2
 .1/166ابن فارس. الصاحبي,  (

(
3
 .1/111ابن مالك. شرح التسهيل,  (
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 إيقاع لفظ الجماعة على المفرد. (3

ذهةةةا بعةةةو النحةةةاة إلةةةى أّن إيقةةةاع لفةةةظ الجماعةةةة علةةةى المفةةةرد مةةةن الضةةةرورة الشةةةعرية. ومةةةن 

, فقةةد (2)وابةةن منظةةور فةةي اللسةةان(1)فةةي المحكةةم, ليةةه ابةةن سةةيده. هةةذا مةةا نسةةبه إالقةةائلين بةةذلك ابةةن جنةةي

ا على أن ابن جني رأى أن الفرزدق قد وقع في الضرورة في قوله:  نصَّ

فارا   أنصبنحنت   بالمدينةا  دناراين  ليتن  فنينا , بأنح  ما  باسيفا  أنو فنل جب  )الطويل( (3)الكنواظا

ف ر والكاظمة, فجمعهما ضرورة."  (4)قال ابن جني: "أراد: الحن

هذا من الضرورة, فقد ورد تعليقه على بيةت الفةرزدق فةي  الحقيقة أنَّ ابن جني لم يصرِّح بأنَّ و 

الخصائص في باا )من شجاعة العربية( وأدرج إيقاع لفظ الجماعة على المفرد في ما اسماه )الحمل 

الّحف ةةر  علةى المعنةى(  وكةالم ابةن جنةةي لةم يةذكر فيةه أّن يجعةل هةةذا مةن ضةرورة الشةعر فيقةول: " أراد:

   (5)وكاظمة."

ويبدو أّن ما نقله عنه انَّ ما نقله عنه ابن سيده, وابن منظور كةان نتيجةة لفهمهةم موقةف ابةن 

جني من الضرورة الشعرية باألصةل. حيةث كةان يةرى أنَّ الضةرورة كةلُّ مةا وقةع فةي الشةعر سةواء أكةان 

خدام الضةةرورة أمةةور منهةةا: وضةةوح ا إليةةه, أم ال. وهةةو يةةرى أنَّ الشةةاعر يدفعةةه إلةةى اسةةتالشةةاعر مضةةطرً 

, أو ليةةدل بهةةا (6)ويبنةةي األمةةر علةةى أّنةةه لةةيس ملتبًسةةاا,  واثقًةةالمعنةةى فةةي نفسةةه حتةةى أنةةه يبقةةى مسترسةةاًل 
                                                           

 .3/311ينظر: ابن سيده. المحكم,  (1)

 .4/207ينظر: ابن منظور. لسان العرب, (2)

 . 851د للفرزدق في ديوانه, الشاه  (3)

 .4/207.و ابن منظور. لسان العرب, 3/311ابن سيدة. المحكم,  (4)

 .2/240ابن جني. الخصائص,  (5)

 .2/393ينظر: ابن جني .الخصائص,  (6)
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ته, واعتةداده بنفسةه وبةاا شةجاعة (2). وأّنةه قةد يفعةل ذلةك ليعةد الضةرورة لوقةت الحاجةة إليهةا.(1)على قوَّ

وهةةذا الفهةةم لموقةةف ابةةن جنةي مةةن الضةةرورة بالكليَّةةة هةةو مةةا العربيةة تطبيةةق لهةةذا الفهةةم عنةةد ابةن جنةةي.  

 دفعهما إلى نسبة هذا الرأي إليه.  

 وقد يفسر موقف ابن جني في هذه المسألة قوله في بيت للفرزدق:

ذا ي ثَّ  أخزاك  أيامه أو أباك ذكرتن  وا  ارَّ  تَّقنبَّل حن األحجن
 )الكامل(  (3)

ةةر. فإنَّةةه جعةةل كةةلَّ نافيقةةول: "يريةةد: الحن  . أال تةةرى أنَّةةك لةةو مسسةةت كةةلَّ ناحيةةة منةةه حيةةة حجةةًراجن

... وهذا عندي سةبا إيقةاع لفةظ الجماعةة علةى معنةى الواحةد." رن جن وقةد  ((4 لجاز أن تقول: مسست الحن

يفهةةم مةةن كالمةةه أمةةران: أنَّ الشةةاعر كةةان مسترسةةاًل فةةي كالمةةه, فةةأطلق لفةةظ الجماعةةة علةةى المفةةرد ولةةم 

. أو أّن الشاعر قصد ذكر لفظ الجماعة على المفرد.يكن مدركًا أنه قد وقع في أمر م  لبسب

ا إلةى عةدِّ إليقةاع لفةظ الجماعةة علةى المفةرد مةن ضةرورة الشِّةعر. وقد ذها ابةن عصةفور أيًضة

حيةةث ذكةةر أنَّ مةةن الضةةرورة " وضةةع الجمةةع موضةةع المفةةرد وجعلةةه بةةداًل منةةه. حيةةث ال يسةةوغ ذلةةك فةةي 

 (5)حال السَّعة."

ويه إلى جواز لك , وأّنه يَّراد به التعظيم هذا ما رواه اللحياني عةن وقي مقابل ذلك ذها سيب 

, كمةا قةالوا:  : إنَّةه لمنةتفا المنةاخرا سيبويه في المحكم فيقول: " قال اللحيةاني: وقةالوا فةي كةلِّ ذي منخةرب

                                                           

(
1
 .2/392ينظر: ابن جني. الخصائص,  (

(
2
 16-3/60السابق:ينظر:  (

(
3
 . 467الشاهد للفرزدق في ديوانه,   (

(
4
 .2/422جني. الخصائص, ابن  (

(
5
 .255ابن عصفور. ضرائر الشعر, (
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العضةو, م إنَّه لمنتفا الجوانا, قال: كأنَّهم فرَّقوا الواحةد فجعلةوه جمعةًا, وأمَّةا سةيبويه, فةذها إلةى تعظةي

  (1)."فجعل كل واحدب منه مَّنخًرا

نرى أنَّه قةد أجةاز إبةدال الجمةع مةن المفةرد   -إن صحَّت روايته عن سيبويه-ومن هذا النص 

 إلفادة معنى التعظيم. وهو بهذا يجعله من باا المجاز الذي يخدم المعنى.

 مةا أرادت العةةرا أن  هةةة( إلةى أنَّ هةةذا جةائز عنةةد العةرا, فقةةال: " وربَّ 309وذهةا كةةراع النمةل )

نَّمةا لهةا  تذكر الشةيء مةن جسةد اإلنسةان, فتجعلةه بمةا حولةه. مةن ذلةك قةولهم: امةرأة ضةخمة األوراك, وا 

فهو يجيز ذلك لما ورد عةن العةرا مةن أنَّهةم  (2)وركان, وامرأة حسنة اللَّبَّات يريدون اللَّبَّة, وما حولها."

 ء. يذكرون الشيء بصيغة الجمع بما حوله من األعضا

ه فةةي ذلةةك حمةةل الشةةيء علةةى مةةا حولةةه, و تةةوقةةد ذكةةر السةةيوطي فةةي المزهةةر جةةواز ذلةةك, وعلَّ 

ا فةي كتةاا لةه سةماه )المثنةى والمكنَّةى والمبنةي كما ذكر أنَّ ابن السِّكيت وضع بابً  (3).ساق عليه أمثلة

لةةةه: لهةةةوات والمةةةواخي ( ذكةةةر فيةةةه األلفةةةاظ التةةةي وردت بصةةةيغة الجمةةةع, أَّريةةةد بهةةةا واحةةةد, أو اثنةةةان. ومث

 (4)األسد.

ويظهر مّما سبق أنَّ إيقةاع لفةظ الجماعةة علةى المفةرد خةارج مةن ضةرورة الشةعر لكثةرة األمثلةة 

التي ساقها النحاة , ومنها ما ليس بشعر. وأّن هذا االستعمال قد يذكر وّيراد منع خذمة المعنى بقصد 

 التعظيم, أو التكثير بذكر الشيء وما يحتويه, أو ما يكون حوله.

                                                           

(
1
 .5/168ابن سيده. المحكم,  (

(
2
, الناشر: جامعة 1. تحقيق: محمد بن أحمد العمري.طالمنتخب من غريب كالم العربم. 1989كراع النمل. علي بن الحسن الهنائي األزدي.  (

 .1/641 .المي(أُم القرى )معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلس

(
3
 .2/174ينظر: السيوطي. المزهر,  (

(
4
 .2/171السيوطي. المزهر,  (
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 إيقاع لفظ التثنية والمراد منه الجمع. (4

وهذا ممَّا أدخله ابن عصفور في ضرورة الشعر بقوله: " ومنه: وضةع التثنيةة موضةع الجمةع, 

 ومن األمثلة التي ساقها على هذا قول الفرزدق:  (1)وجعلها بداًل منه. حيث ال يجوز مثله في الكالم."

 )الطويل(  (2)األعاجما  ثيااا  يمسودَّ  لبسن لي     مسلماً  كان من كادن  حتَّى قمتَّ  وما  

 (3)والشاهد فيه أّنه أراد: مسودات ثياا األعاجم, لكنَّه اضطر فذكر المثنى.        

وذها أبو علي الفارسي مذهبا آخرن في ذلك, فقد رأى أّنه قةد يةذكر التثنيةة, ويةراد بهةا الكثةرة, 

لنم  ﴿ ويستشهد لرأيه بقوله تعالى: (4)فيقول في بيت الفرزدق: إنَّ المراد هنا الكثرة. ينن  ينرن  أنون وا الَّذا  أننَّ  كنفنرَّ

نر ون  السَّمناوناتا  ت ًقا كناننتنا وناأل  عنل ننا فنفنتنق نناهَّمنا رن ءب  كَّلَّ  ال مناءا  مانن  ونجن ةي   شنةي  نَّةونن  أنفنةالن  حن ما ( 30)األنبيةاء: ﴾ يَّؤ 

نَّمةةا يةة  اللَّةةهَّ ﴿راد بهةةا األرضةةون. يةةدلك علةةى ذلةةك قولةةه تعةةالى: فيقةةول: " واألروَّ ال يةةراد بهةةا الواحةةد, وا 

ي لنقن  الَّذا مانن  سنمناوناتب  سنب عن  خن نر وا  ون ث لنهَّنَّ  األ   (5)( "12)الطالق:﴾ ما

وقد ذكر العلماء إنَّ مثل هذا يأتي في سعة الكالم فةي تراكيةا محةددة مخصوصةة حيةث تفيةد 

ل: سةةةةعديك, وحنانيةةةك, ودواليةةةك. حيةةةةث تةةةرد هةةةةذه التثنيةةةة فيهةةةا الكثةةةةرة. ومنهةةةا المصةةةادر المضةةةةافة مثةةة

                                                           
1
 .255ابن عصفور. ضرائر الشعر, ((

(
2
 ليلبس سوداً ثياب األعاجِم( .   . ورواية الديوان : )فما قمت حتَّى من كان مسلما845الشاهد للفرزدق في ديوانه,  (

(
3
 .255ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر,  (

(
4
حسن هنداوي. . تحقيق: إيضاح الشِّعر, أو كتاب شرح األبيات المشكلة اإلعراب. م1987الفارسي. أبو علي الحسن بن عبد الغفَّار.ينظر:  (
 .152ص ., دار القلم. دمشق. دار العلوم والثقافة, بيروت1ط

(
5
 . 153السابق:  (
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المصةةادر بصةةيغة التثنيةةة, ولكةةنَّ الغةةرو الةةذي يةةراد منهةةا الكثةةرة. أي أنَّ الشةةيء يعةةود مةةرًة بعةةد مةةرة. 

 (1)وليس يراد منها االثنين فقط.

 : المراوحة بين التذكير والتأنيث.ثانًيا

 تذكير المؤنث. (1

 إالَّ في الشعر. وقد صرَّح بأنَّ قول جرير: ذها المبرد إلى أنَّ تذكير المؤنث ال يجوز

لندن  لنقند   لن  ون ي طا لنى   سَّوءب  أَّمُّ  األَّخن تاها بااا  عن لَّاٌ  اس  شنامَّ  صَّ ون
 )الوافر( (2)

. فهةةو ال يجيةةز تةةذكير المؤنةةث إاّل فةةي الشةةعر, ويمنعةةه فةةي الكةةالم ويةةدل (3)مةةن ضةةرورة الشةةعر

م جاريتةةك, لصةةلح, ولةةيس بحسةةنب حتَّةةى تةةذكر بينهمةةا إلةةى مةةا ذهةةا إليةةه قولةةه: "ولةةو قةةال فةةي الشِّةةعر: قةةا

فهةو ال يقبةل حةذف  (4)ا, فتقول: قام يوم كذا وكذا جاريتَّك, وال يجوز مثل هةذا عنةدنا فةي الكةالم."كالمً 

عالمةةةة التأنيةةةث مةةةن الفعةةةل عنةةةد إسةةةناده الةةةى المؤنةةةث الحقيقةةةي إذا فَّصةةةل بينهمةةةا بكةةةالم إالَّ فةةةي الشةةةعر 

 م. ضرورًة. وال يقبله في الكال

الشِّةعر, فقةد أورده فةي كتابةه وذها السيرافي مذها المبرد في عدِّ تذكير المؤنث مةن ضةرورة 

 ة الشَّعر ومن أمثلته عند السِّيرافي قول عامر بن جوين الطائي:ضرور 

ننةٌ  فنالن    دنقنت   مَّز  قنها ون د   )المتقارا( إاب قنالنهنا أنب قنلن  أنر ون  ونالن    ون

                                                           

(
1
 .1/289ينظر: ابن يعيش. شرح المفصل, (

(
2
.9/121.البغدادي.خزانةاألدب,3/357.وابنيعيش.شرحالمفصل,283رفيديوانه.دارالمعارف,صالشاهدلجري(

(
3
 .3/349ينظر: المبرد. المقتضب,  (

(
4
 .3/349المبرد. المقتضب,  (
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: وال أرو أبقلةةةت إبقالهةةةا, ولكنَّةةةه عامةةةل األرو معاملةةةة المؤنةةةث لّمةةةا أراد الشةةةاعر أن يقةةةول 

اضةةةطر, مةةةع أنَّةةةه كةةةان بإمكانةةةه أن ال يقةةةع فةةةي الضةةةرورة, فيقةةةول: )وال أرو أبقلةةةتا اب قالهةةةا( فيخفةةةف 

 (1)الهمزة. إاّل أنه آثر تحقيق الهمزة , فاضطر إلى تذكير األرو, وأن يتأولها باألرو.

ضةةرورة الشةةعر وضةةرا أمثلتةةه لةةه كقةةول عةةامر بةةن جةةوين ,  وجعلةةه ابةةن عصةةفور أيضةةا مةةن

 وكقول الشاعر:

مَّنا والمروة ماحةن السَّ  إنَّ   )الكامل( (2)الواضحا  الطريقا  على بمرو قبراً    ضَّ

 وكقول الشاعر:

رب  في وقائعَّ  رة  كانت وائلب  وفي    تسعةَّ  مَّضن  )المتقارا(      (3)العاشا

 (4)عددها." في التاء أدخل ولذلك يام,األ بمعنى هاألنّ  الوقائع  "فذكَّر

وينقةةل رأي المبةةرد فةةي عةةدِّه حةةذف عالمةةة التأنيةةث مةةن الفعةةل المسةةند إلةةى المفةةرد مةةن المؤنةةث 

 (5)الحقيقي ضرورة. ويوافقه على أّن كل ما يأتي على مثاله في الكالم شاٌذ يحفظ وال يقاس عليه.

سةعة الكةالم فيقةول: " وقةد تسةقط هةذه وأجاز الخليل سقوط تاء التأنيث مةن الفعةل المؤنةث فةي 

 آينةةٌ  لنكَّم   كنانن  قند  ﴿التاء من الفعل المؤنث, يكتفون بداللة االسم عن العالمة, كقول اهلل تبارك وتعالى: 

                                                           

(
1
 .211ينظر: السِّيرافي. ضرورة الشعر, (

(
2
ة. ص3. تحقيق. يوسف بكَّار. طجم. شعر زياد األعام1983زيد بن سلمى. الشاهد لزياد األعاجم في:  (  . 54, دار المسرَّ

(
3
. وابن عصفور. 2/399. ابن مالك. شرح التسهيل, 259. القيرواني. ما يجوز للشاعر, 1/126الشاهد بال نسبة في: الفراء. معاني القرآن,  (

 .276ضرائر الشعر, 

(
4
 .276ابن عصفور. ضرائر الشِّعر,  (

(
5
 .279-278لشعر,ينظر: ابن عصفور. ضرائر ا (
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ةةةانن  لنقنةةةد  ﴿(  وقولةةةه جةةةلَّ ذكةةةره: 13)آل عمةةةران:﴾ال تنقنتنةةةا فائنتنةةةي نا  فاةةةي ةةةونةٌ  اللَّةةةها  رنسَّةةةولا  فاةةةي لنكَّةةةم   كن ةةةننةٌ  أَّس  سن  ﴾حن

فهو يرى أن حذف تاء التأنيث من الفعل الذي أَّسند إلى المؤنةث جةائز فةي الكةالم  (1)(."21األخزاا:)

 بدليل وروده في اآليات الكريمة.

ثمَّ يذكر أنَّ الفصل بين الفعل واالسم المؤنث عند حذف تاء التأنيث أحسن فيقول: " والفصل 

ةةةل  (2)أن تقةةةول: )جةةةاء المةةةرأةَّ(."أحسةةةن  ألّنةةةك إذا قلةةةت: )جةةةاء اليةةةوم المةةةرأةَّ( أحسةةةن مةةةن  فالخليةةةل يفضِّ

الفصةةل إن حةةذفت تةةاء التأنيةةث مةةن الفعةةل. ولكنَّةةه أيضةةا لةةم يَّخطِّةةئ مةةن قةةال: )جةةاء المةةرأةَّ(. فهةةو جةةائز 

 مقبول عنده.

وقةةد ذكةةر سةةيبويه أنَّ حةةذف تةةاء التأنيةةث عنةةد اسةةناد الفعةةل إلةةى المؤنةةث لغةةة عةةن العةةرا قةةال: 

وأمَّا حذف التاء من الفعل مع الفصل فيجيزه سةيبويه, ويقةول فيةه  (3)(""وقال بعو العرا: )قال فالنةَّ 

قول الخليل بأنَّه أحسن , وأجمل من حذفها دون فصلب فيقول:" وكلَّمةا طةال الكةالم, فهةو أحسةن. نحةو 

  (4)قولك: ) حضر القاضي امرأٌة(  ألنَّه إذا طال الكالم كان الحذف أجمل."

فصةل بةين الفعةل وفاعلةه المؤنةث أجمةل مةن إثبةات التةاء  ألنَّ فهو يعد حةذف تةاء التأنيةث إذا 

الكةةالم إذا طةةال كةةان الحةةذف فيةةه أجمةةل. ويضةةرا أمثلةةة علةةى حةةذف تةةاء التأنيةةث مةةن القةةرآن الكةةريم 

ةن  ﴿, ومنةه قولةه تعةالى: (5)ا إلةى أنَّ هةذا كثيةر فةي القةرآن الكةريمويشةير أيًضة ةاءنهَّ  فنمن ظنةةٌ  جن ةن   منو عا بِّةها  ما  رن

 (.276)البقرة: ﴾ىفنان تنهن 

                                                           

(
1
 .276الفراهيدي. الجمل في النحو, (

(
2
 .276السابق:  (

(
3
 .2/38سيبويه. الكتاب, (

(
4
 .2/38السابق:  (

5
 .2/39ينظر: سيبويه. الكتاب,( (
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, فحةةذفها بالفصةةةل, أو (1)وذكةةر الفةةرَّاء أنَّ العةةرا ذكَّةةرت الفعةةل وأسةةقطت منةةه عالمةةة التأنيةةث

 بغير الفصل مذكور عن العرا كما يروي الفرَّاء. 

سَّةنن  وذها األخفةش إلةى جةواز حةذف تةاء التأنيةث  ألنَّ كةلَّ مؤنةث يفصةل بينةه, وبةين فعلةه حن

ه وصةةف الحةةذف بةةالقبيح إذا كةةان فةةي األنةةس, أو مةةا شةةابههم مةةن العاقةةل  لشةةدة ان تَّةةذكِّر فعلةةه. إالَّ أنَّةة

  (2)استحقاق العاقل بالفعل.

ا غيةةر حقيقةةي, ومنعةةه مةةن  التأنيةةث الحقيقةةي. وأجةةاز الزمخشةةري تةةذكير المؤنةةث إذا كةةان تأنيثًةة

ن كةان المختةار: طلعةت. :قال:" امتنع في حةال السةعة (, وا  وأجةاز  (3)")جةاء هنةد(, وجةاز)طلع الشَّةمسَّ

ل بين الفعل والفاعل المؤنث.  (4)اسقاط تاء التأنيث إذا فَّصا

ن كةةةان 607كمةةةا أجةةةاز الجزولةةةي ) هةةةة( إسةةةقاط تةةةاء التأنيةةةث مةةةن الفعةةةل الةةةذي فاعلةةةه مؤنةةةث, وا 

غةةة المشةةهورة, يقةةول: " فةةإذا أَّسةةند الفعةةل إلةةى المفةةرد, أو المثنةةى مةةن إظهةةار عالمةةة التأنيةةث الزم فةةي اللُّ 

قيقةةي, ولةةم يفصةةل بينهمةةا, فالعالمةةة الزمةةة فةةي اللغةةة المشةةهورة, وحةةذفها مةةع الفصةةل ظةةاهر المؤنةةث الح

 . (5)أسهل منه بال فصل."

                                                           
1
 .1/127ينظر: الفراء. معاني القرآن,( (

2
 .1/95األخفش. معاني القرآن, ( (

(
3
مخشري. أبو القاسم جار هللا محمود بن ع ( , مكتبة الهالل, 1. تحقيق: علي أبو ملحم. طالمفصل في صناعة اإلعرابم. 1993مر. الزَّ

 . 1/247بيروت.

4
 .1/247ينظر: الزمخشري. المفصل في صناعة اإلعراب, ((

(
5
عة أم . تحقيق: شعبان عبد الوهاب محمد. )د.ط(. مطبالمقدمة الجزولية في النحوالجزولي. أبو موسى عيسى بن عبد العزيز. )د.ت(.  (

 .50القرى. ص
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ل إذا الحذف وأجاز  والةى  (1).ال أم, حقيقيةا التأنيث كان سواء المؤنث الفاعل وبين بينه, فَّصا

 .(3)وابن هشام, (2)جواز تذكير المؤنث في الكالم ذها ابن مالك

ة إلةةةةةى أنَّ تةةةةةذكير المؤنةةةةةث لةةةةةيس مةةةةةن الضةةةةةرورة الشةةةةةعرية, فهةةةةةو لةةةةةيس مةةةةةن وتةةةةةذها الدراسةةةةة

االستعماالت التي تختص بالشِّعر دون الكالم العادي والةدليل علةى هةذا ورود كثيةر مةن الشةواهد علةى 

تذكير المؤنث في القةرآن الكةريم. كمةا تةذها الدراسةة إلةى أنن حةذف تةاء التأنيةث مةن الفعةل الةذي أَّسةند 

ا أم ال  لمةةةا ذكةةةره سةةةيبويه, والفةةةةراء, فةةةي سةةةةعة الكةةةالم سةةةواء أكةةةان التأنيةةةث حقيقًيةةةة إلةةةى المؤنةةةث جةةةائز

والجزولةي مةن أنَّ حةذفها لغةة عةن العةرا. وأنَّ حةذفها مةع الفصةل بةين الفعةل والفاعةل المؤنةث أحسةن  

 ألّن الكالم إذا طال كان الحذف فيه أجمل كما ذكر الخليل, وسيبويه, واألخفش.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
1
 .50ينظر: الجزولي. المقدمة الجزولية, (

(
2
 .2/112ينظر: ابن مالك. شرح التسهيل, (

(
3
 .100-2/98ينظر: ابن هشام. أوضح المسالك,  (
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 ر.تأنيث المذك (2

ومن المسائل التي وردت في كتا النحاة وأدخلوها في باا الضرورة الشِّعرية, معاملة المذكر 

ويشد بن كثير الطائي: (1)معاملة المؤنث, وجعل حكمه كحكم المؤنث.  وذلك نحو قول رَّ

ي الرَّاكااَّ  أنيُّها ينا يَّتنهَّ  المَّز جا ا أنسندب  بنني سنائل     منطا ها  من تَّ  هنذا و   )البسيط(   (2)الصَّ

 (4), لكنَّ الشاعر أنَّثه على معنى الصيحة, أو االستغاثة.(3)والصوت: الجرس وهو مذكَّر

 منه أيضًا قول الشاعر:

رَّ  ازا  بني تاً  أتنه جَّ جن فَّ  بنها          تنلنّفعنت   باال حا و  داءَّ  الخن انااا  كَّلّ  مان   واألع   )الطويل(   (5)جن

 ه بمعنى المخافة.  ألنَّ رٌ الخوف, وهو مذكَّ  حيث أنَّثن 

وقةةةد اختلةةةف النحةةةاة فةةةي تأنيةةةث المةةةذكر, فةةةذها السةةةيرافي إلةةةى أنَّ تأنيةةةث المةةةذكر مةةةن ضةةةرورة 

وكةةذلك فعةةل ابةةن جنةةي, فةةذها إلةةى أنَّةةه مةةن ضةةرورة الشِّةةعر, بةةل إنَّةةه عةةدَّ تأنيةةث المةةذكر مةةن  (6)الشةةعر.

في الخصائص, فقد وصةف لى هذا ذها وا   (7)الضرورات القبيحة  ألنَّه خروج عن األصل إلى الفرع.

                                                           

(
1
 .271ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر,  (

(
2
شرح ديوان م. 2003زوقي. أبو علي أحمد بن محمد.. المر1/25الشاهد لرويشد بن كثير الطائي في: ابن جني. سر  صناعة اإلعراب,  (

 .4/416بال نسبة في: ابن جني. الخصائص, .  و124(. دار الكتب العلمية. بيروت. 1. تحقيق: غريد الشيخ. )ط.الحماسة

(
3
 .8/369ينظر: ابن سيده. المحكم,  (

(
4
 .272. وينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر, 3/363,. و ينظر: ابن يعيش. شرح المفصل1/25ينظر: ابن جني. سر صناعة اإلعراب,  (

(
5
 . 272. وابن عصفور. ضائر الشعر, 2/242. وابن جني. سر صناعة اإلعراب, 2/415الشاهد بال نسبة في: ابن جني. الخصائص,  (

(
6
 .208-207ينظر: السيرافي. ضرورة الشعر, (

(
7
 .1/25ينظر: ابن جني. سر صناعة اإلعراب,  (
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يقةول: " وتةذكير  علةى المعنةى, فإالَّ أنَّةه أجةازه فةي الشِّةعر حمةاًل  .تأنيث المذكر باألمر المنكر والغريا

 (1)  ألنَّه ردَّ فرعب إلى أصل, لكنَّ تأنيث المذكر أذهناَّ في التناكر واإلغراا."المؤنث واسٌع جًدا

ن كان ظاهر كالم ابن جني في الخصائص ال يو  حي بوضوح بأنَّه يةرى تأنيةث المةذكر مةن وا 

نةةا نجةةد هةةذا بعةةد ذكةةره لألمثلةةة التةةي يكةةون فيهةةا تأنيةةث المةةذكر مةةن الضةةرورة فيقةةول: بةةأنَّ الضةةرورة. فإنَّ 

ت ناي بعيٌر لي( ليس من الضرورة  ألنَّ البعير يطلق على الجمل, والناقة. رنعن  (2)قولهم: )صن

ت ناي)فتصريحه بأنَّ قولهم:  رنعن ليس من الضرورة الشعرية, يَّفهم منةه أنَّ مةا سةبقه  (لي بعيرٌ  صن

 من الشواهد داخل في ضرورة الشعر. 

ابةةن يعةةيش  وذهةةا .(3)ابةةن سةةيده, ووصةةف بأنَّةةه مةةن قبةةيح الضةةرورة وقةةد قةةال بهةةذا الةةرأي أيًضةةا

ال يجةوز فةي سةعة الكةالم , وقةد  للضةرورة حمةال علةى المعنةى, و أنَّةهكذلك إلةى جةواز هةذا فةي الشِّةعر 

  (4)ألنَّ المذكر هو األصل.  أشار إلى إنَّ تأنيث المذكر من أقبح الضرائر

: الكةةالم بعةةو فةةي قةةالوا وربَّمةةا فيقةةول: " ,وقةةد أجةةاز سةةيبويه تأنيةةث المةةذكر فةةي الّشةةعر والنثةةر

نما أصاباعه, بعوَّ  ذهبت    يَّؤنَّث ةه, لةم منةه يكةن لةم ولةو منةه, هو مؤّنثب  إلى أضافه ألّنه البعون  ثن أنَّ  وا 

سَّةةن   لةةم أمَّةك عبةةدَّ  ذهبةةت  : قةال لةةو هألنَّة بةةل يجعلةه مةةن كةةالم  ,فسةيبويه ال يعةةد هةةذا مةن الضةةرورة 5))".ينح 

 العرا, ويستشهد سيبويه لهذا بقول األعشى:

                                                           

(
1
 .2/416لخصائص, ابن جني, ا (

(
2
 .2/418ينظر: ابن جني. الخصائص,  (

(
3
 .8/369ينظر: ابن سيده. المحكم, (

(
4
 .3/363ينظر: ابن يعيش. شرح المفصل,  (

(
5
 .1/51سيبويه. الكتاب ,  (
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تنهَّ  قد اّلذي بالقول وتنش رنق د رَّ  شنراقنت   كما      أذنع   )الطويل( (1)الدَّما  مانن  القنناةا  صن

من النحويين ومنهم: ابن مالك, وابن هشام, يجيزون تأنيث المذكر  وكثير (2)وقد أجازه المبرد

ا بحيةةةةث يكتسةةةةا المضةةةةاف التأنيةةةةث مةةةةن المضةةةةاف إليةةةةه, واشةةةةترطوا فةةةةي ذلةةةةك صةةةةحة إذا كةةةةان مضةةةةافً 

وقةةد استشةةهد ابةةن مالةةك لهةةذا بحةةديث ابةةن عبةةاس: " اجتمةةع فةةي البيةةت قرشةةيان,  (3)االسةةتغناء بةةه عنةةه.

فسةرى تأنيةث البطةون ,والقلةوا  (4)شةحم بطةونهم, قليلةة فقةه قلةوبهم."وثقفي, أو ثقفيان, وقرشةي, كثيةرة 

 على الشَّحم, والفقه.

وقد أطلق عباس حسن من المحدثين على هذا النوع مةن األلفةاظ المؤنثةة )الةةتأنيث التةأويلي(, 

فةةه بقولةةه: " وهةةو مةةا كانةةت صةةياغته مةةذكرة فةةي أصةةلها اللُّغةةوي, ولكةةن يةةراد لسةةبا بالغةةي تأويلهةةا  وعرَّ

  (5)بكلمة مؤنثة معناها."

ا يوازن فيه بين آراء النحاة القدامى. فهو يجيز استخدام التأنيث التأويلي ويذها في قبولها رأيً 

بس, ولكةةن دون التوسةةع فةةي اسةةتخدامه  لكةةي ال تكةةون اللغةةة مضةةطربة الةةدالالت. ويشةةترط إن أمةةن اللَّةة

سةةةةماء مةةةةذكرة علةةةةى بعةةةةو الصةةةةحف لجةةةةوازه أن يكةةةةون مةةةةن األلفةةةةاظ المشةةةةهورة فةةةةي زمانةةةةه, كةةةةإطالق أ

 (6)ل: ظهر الهالل , أو ظهرت الهالل.والمجالت مثل: الهالل, والعربي, فيجوز فيها أن تقو 

                                                           

(
1
 . 123الشاهد لألعشى في ديوانه, ص (

(
2
 .4/198/199ينظر المبرد. المقتضب,  (

(
3
. تحقيق: طه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيحهـ. 1405مد بن عبد هللا الطائي.ينظر: ابن مالك. جمال الدين مح (

 .667.وينظر: ابن هشام. مغني اللبيب, 144,مكتبة ابن تيمية. ص1ُمحسن.ط

(
4
حديث  4/1818يروت. , دار ابن كثير, ب3. تحقيق: مصطفى ديب البغا.طالجامع الصحيح المختصرم. 1987البخاري. محمد بن عبد هللا .  (

 .4539رقم:

(
5
 . 4/588. دار المعارف, القاهرة.4.طالوافي النحوعباس حسن.  (

(
6
 . 4/589ينظر: عباس حسن. النحو الوافي, (
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ه رأي وسةةط بةةين اآلراء القديمةةة األخةةرى التةةي أطلقةةت الحكةةم ويةةرى أنَّ رأيةةه أنسةةا اآلراء  ألنَّةة

 (1)المذكر إمَّا بالخطأ , أو اإلجازة المطلقة. تأنيث على المطلق

ذلك ويمكن أن نستخلص من رأي عباس حسن قبوله لتأنيث المذكر إن أمن اللبس, ويشترط ل

وهةةةذا قةةةد يفهةةةم منةةةه أنةةةه قةةةد يؤنةةةث المةةةذكر إذا تواضةةةع مجموعةةةة مةةةن  .أن يكةةةون مةةةن األلفةةةاظ المشةةةهورة

غةةة علةةى جةةواز تأنيثةةه, وقبلةةوه فةةي كالمهةةم ألّن التأنيةةث والتةةذكير أمةةر اعتبةةاطي يخضةةع النةةاطقين باللُّ 

 (2)غوي الذي يختلف حسا عرف أصحاا البيئة اللغوية.ستعمال اللُّ لال

 إان   السَّةةيَّارنةا  بنع ةةوَّ  ينل تنقاط ةةهَّ  ﴿وقةةد جةةاء فةةي القةةراءات القرآنيةةة تأنيةةث المةةذكر منةةه  قولةةه تعةةالى: 

ةةةةتَّم   لاينن  كَّن  ةةةةوَّ السَّةةةةيارةا( وهةةةةي قةةةةراءة مجاهةةةةد, أبةةةةو الر 10)يوسةةةةف: ﴾فنةةةةاعا جةةةةاء, ( فقةةةةد قَّةةةةرأ )تنلتنقاطةةةةهَّ بنع 

وورود هذا في القةراءات القرآنيةة يةدعم جةواز تأنيةث المةذكر فةي سةعة الكةالم, ويخرجةه مةن  (3)والحسن.

 الضرورة الشِّعرية. 

غةةةات أمةةةر اعتبةةةاطي كمةةةا يةةةذكر محمةةةد ويجةةةدر بنةةةا أن نةةةذكر هنةةةا أنَّ التةةةذكير والتأنيةةةث فةةةي اللَّ 

الذي تختلف فيةه لهجةة عةن أخةرى غوي حماسة ال يخضع لقواعد النحاة, بل هو خاضع لالستعمال اللُّ 

ا الواقةةع الطبيعةةي بةةل غةةوي ال يطةةابق دائًمةة. وأنَّ الجةةنس اللُّ (4)بحسةةا  عةةرف أبنةةاء هةةذه اللهجةةة, أو تلةةك

ا فةةةي غةةةة فاالصةةةطالح هةةةو وحةةةده الةةةذي جعةةةل )القمةةةر( مةةةذكرً يجةةةري علةةةى منطةةةق خةةةاص عنةةةد أبنةةةاء اللُّ 

 اف فةةي التةةذكير والتأنيةث قةةد يكةةون عائةةدً لةةذلك فمةةا يَّةةرى مةن اخةةتال (5)العربيةة. وجعةةل ا)لشةةمس( مؤنثةة.

                                                           

(
1
 .4/489ينظر: السابق.  (

2
 .228ينظر: حماسة. لغة الشعر, ( (

 (
3
 .1/237 .  وابن جني. المحتسب,2/36ينظر: القراءة في: الفراء. معاني القرآن, (

(
4
 .228ينظر: حماسة. لغة الشعر,  (

(
5
 . 178ينظر: عبده الراجحي. اللهجات في القراءات القرآنية. (
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وظهةور هةذا الخةالف الةةذي وجةدناه عنةد النحةاة فةي هةذه المسةألة مةةرده  (1)إلةى االخةتالف فةي اللهجةات.

هةا تعبةر هجات على أنَّ هم لم يراعوا جميعهم الفروق اللَّهجية في التذكير والتأنيث, فنظروا إلى اللَّ إلى أنَّ 

ص موحةةدة, فحكمةةوا علةةى مةةا خةةرج منهةةا عّمةةا وضةةعوه مةةن قواعةةد عةةن لغةةة واحةةدة ذات سةةمات وخصةةائ

 شاذإ أو ضرورة ال تجوز إالَّ في الشِّعر.  هة بأنَّ دمطر 

 : أن يستعمل االسم لغير ما يستعمل في سعة الكالم.ثالثًا

 أن ترد )مهما( اسم استفهام. (1

هةةةذا مةةةا رآه ابةةةن  ا لالسةةةتفهام االَّ فةةةي الشِّةةةعر ضةةةرورةً تكةةةون )مهمةةةا( اسةةةم شةةةرط, وال تةةةأتي اسةةةمً 

 عصفور, فيرى استعمال الشاعر لها على أنَّها اسم استفهام ضرورة , وذلك نحو قول الشاعر:

لنةن  لاين  منه منا   ا اللَّي  دنى  لاينه   منه من لنيَّ  أنو  بنالينه   باننع  ر  سا ون
 )السَّريع( (2)

ًة, فيقةول: " أال تةرى أنَّ فأورد هذا الشاهد على أنَّ )مهما( ترد اسةم اسةتفهام فةي الشِّةعر ضةرور 

)مهما( ال يستعمل في سعة الكالم إالَّ اسم شرط, إالَّ أنَّه لمَّا اضطَّرَّ استعملها اسم استفهام. بدل ذلةك 

ال تكةةون إالَّ اسةةم شةةرط, وال تكةةون  (مهمةةا) فهةةو يةةرى أنَّ  (3)االسةةتعمال الجةةائز فيهةةا فةةي حةةال السِّةةعة."

السةيوطي أن يكةون )مهمةا( اسةم اسةتفهام قةال: " وال تةرد مهمةا لالستفهام في سعة الكةالم. و قةد رفةو 

 (4)ما."استفها

                                                           

(
1
 . 178.و عبده الراجحي. اللهجات في القراءات القرآنية. 228ينظر: حماسة. لغة الشِّعر, (

(
2
 .267لعمر بن مرقط في: األنصاري, نوادر أبي زيد,  الشاهد (

(
3
 . 287. ضرائر الشعر, ابن عصفور (

(
4
 .2/548السيوطي. همع الهوامع, (
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هةا ضةرورة, ولكنَّه لم يةرى أنَّ  ,وقد ذكر أبو علي الفارسي أنَّ )مهما( في هذا الشاهد لالستفهام

فيقول: " قال أبو علي في التةذكرة: هةذا عنةدي مثةل قةول الخليةل فةي  ,وقد نقل البغدادي رأي أبي علي

في الجزاء  أنَّه )منا منا( فقلبت األلف هةاًء, وذلةك ألنَّةه يريةد: )مةا لةي اللَّيلةة؟( ومةا تسةتعمل فةي )مهما( 

يَّةرن كراهيةة التقةاء األمثةال.  نَّمةا غن االستفهام على حد استعمالها في الجزاء أي  غيةر موصةولة فيهمةا, وا 

لنقنةد  ﴿أال ترى أنَّ قوله تعالى:  ةا منكَّنَّةاهَّم   ون ةا مكنةاكم 26)األحقاف:﴾كَّنَّةاكَّم  فايةها من  إان   فايمن ةا من ( ولةم يقةل: )من

 (1)فيه(, فعدل إلى )إن( لئالَّ تلتقي األمثال."

ونجةةةد مةةةن خةةةالل الةةةنَّص السةةةابق أنَّ أبةةةا علةةةي الفارسةةةي ال يةةةرى أنَّ )مهمةةةا( هنةةةا هةةةي )مهمةةةا( 

عنةدي مثةل قةول الشرطية بل هي اسم استفهام مشتق من )مةا( االسةتفهامية يةدل علةى ذلةك قولةه: هةذا 

ةا هما( في الجزاء. وقد ذها الخليةل إالخليل في )م لةى أّن )مهمةا( التةي هةي اسةم شةرط مركبةة ممةن )من

 فةإن مهما منا( ولكنهم أبدلوا من األلف األولى الهاء ليختلف اللفظ لكي ال تلتقي األمثال, يقول: " وأّما

 و الجةزاء,( مةا) هةي األولةى( مةا) فةة. اللفةظ ليختلةف هةاء األولى األلف من أبدلوا ولكن منا, منا: أصلها

 (2)وكيفما." ,ماومنتنى  ,أينما :مثل الجزاء لحروف يًداتأك تزاد التي هي الثانية( ما)

ةةةةا(  فةةةةأبو علةةةةي الفارسةةةةي يةةةةرى أنَّ )مهمةةةةا( فةةةةي قةةةةول الشةةةةاعر: )مهمةةةةا لةةةةي اللَّيلةةةةة( أصةةةةلها )من

ةةا( فحصةةل بهمةا مةةا حصةةل لةة )مةةا( ا لشةرطية فةةي )مهمةةا( مةن إبةةدال األلةةف االسةتفهامية زيةةدت عليهةا )من

بةةو علةةي الفارسةةي فقةةال: إنن ائغ إلةةى مةةا ذهةةا إليةةه أهةةاء لكةةي ال تلتقةةي األمثةةال. وقةةد ذهةةا ابةةن الصةة

                                                           

 (
1
 .9/18البغدادي: خزانة األدب, (

 (
2
 .3/358الفراهيدي. العين,  (
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)مهما( في قول الشاعر: )مهما لي اللَّيلة( مركبة من )ما االستفهامية( التي قلبت ألفها هةاًء لزيةادة مةا 

    (1)الثانية عليها.

غةويين إلةى أنَّ )مهمةا( مةن معانيهةا االسةتفهام فوصةف ذلةك لنحةويين واللُّ و قد ذها فريق من ا

كةذلك فعةل الرضةي األسةترباذي بةةأن  2ابةن مالةك بالنةادر يقةول: " وقةد نةدر مجةيء مهمةةا اسةم اسةتفهام."

و هةةذا مةةا رآه ابةةن يعةةيش بأنَّهةةا تةةأتي  (3)قةةال: إنَّ )مهمةةا( قةةد تةةأتي لالسةةتفهام بمعنةةى )مةةا االسةةتفهامية(.

 ستفهام من دون أن يذكر أنَّها ضرورة في الشعر. اسم ا

وقد صرَّح غيرهم بمعاني )مهما( و أنَّ منها االستفهام من دون أن يشيروا إلى أنَّها تأتي على 

: األول: مةا ال يعقةل غيةر الزمةان مةع تضةمن ا. يقةول الفيروز هذا المعنةى نةادرً  آبةادي: " لهةا ثالثةة معةانب

ةا﴿معنى الشةرط نحةو:  ةن   باةها  أ تاننةاتن  منه من ا ( الثةاني: الزمةان والشةرط, فتكةون ظرفًة132)األعةراف: ﴾آينةةب  ما

 لفعل الشرط كقوله: 

نَّك  )الطويل( (4)أجمعا الذَّم مَّن تنهى ناال وفرجك   سؤله بنط نك تعطا  مهما ونا 

 (5)والثالث: االستفهام."

                                                           

(
1
, عمادة البحث 1. تحيقي: إبراهيم بن سالم الصاعدي. طاللمحة في شرح الملحة م. 2004محمد بن حسن الجذامي. ينظر: ابن الصائغ. (

 .2/872 المية, المدينة المنورة. السعودية.العلمي بالجامعة اإلس

(
2
 .4/69ابن مالك. شرح التسهيل,  (

(
3
. تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر. )د.ط( , شرح الرضي على الكافية م. 1978رضي الدين محمد بن الحسن.  سترباذي.ينظر:  األ (

 .4/88جامعة قاريونس. بنغازي.

(
4
 183الشاهد لحاتم الطائي في ديوانه .(

(
5
 .1/1354, مؤسسة  الرسالة, بيروت.8تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي.ط القاموس المحيط.م. 2005الفيروزآبادي.  (



142 

 

أنَّةةةه لةةةم يجعةةةل معنةةةى فمةةةن خةةةالل الةةةنص نجةةةد أنَّ لمهمةةةا ثالثةةةة معةةةانب منهةةةا االسةةةتفهام  كمةةةا  

هةةةةةةة( , 1094)(1)ا بالشةةةةةةعر. وقةةةةةةد ذكةةةةةةر هةةةةةةذه المعةةةةةةاني لمهمةةةةةةا كةةةةةةلإ مةةةةةةن الكفةةةةةةوياالسةةةةةةتفهام مختًصةةةةةة

 هة(.1205)(2)والزبيدي

ةةه( فتكةةون اسةةم فعةةل بمعنةةى:   وقةةد ذهةةا ابةةن الحاجةةا أن )مهمةةا( فةةي الشةةاهد مركبةةة مةةن: )من

, ثةةم اتصةةلت بمةةا االسةةتفهامية, فأصةةبحت علةةى صةةيغة )  أن مهمةةا(, فيقةةول: "يجةةوزاسةةكت , أو أكفةةف 

ة: قولهم من فعل اسم اللَّيلة, لي اهمن من : قوله من ه()من  يكون  مةن فيةه أنةت عمَّةا واكفةف   اسةكت: أي ه,من

 التةةي للحةةال اتعظيًمةة الليلةةة؟ لاةةين  مةةا: قةةال ثةةم. الولةةه مةةن رآه مةةا علةةى االئًمةة يخاطةةا كأنَّةةه. وشةةبهه اللَّةةوم

 وسةةرباليه, بنعلةةي أودى: فقةةال األمةةر تعظةةيم يحقةةق الةةذي راألمةة ذكةةر ثةةم. أدركتةةه التةةي والشةةدة أصةةابته

فهو يرى أنَّ مهما مركبة مةن اسةم الفعل)مةه( واسةم االسةتفهام )مةا(,   (3)وسرباليه." بنعلي ذها: يعني

وباجتماعهمةا تتكون)مهمةا( و يةرى أنَّ االسةتفهام غرضةه التعظةيم. إالَّ أنةه ال يةرفو أن تكةون )مهمةا( 

ةةةةا( ح ةةةا من  االسةةةةتفهامية مةةةةا كةةةررت مامةةةةا,: أصةةةله" مهمةةةةا" يكةةةون أن ويجةةةةوز يةةةث يقةةةةول:"مركبةةةة مةةةةن )من

 (4)للتأكيد."

وتةةذها الدراسةةة إلةةى أنَّ مهمةةا فةةي الشةةاهد لةةم تخةةرج مةةن معنةةى الشةةرط إلةةى معنةةى االسةةتفهام 

بةةةةو علةةةةي الفارسةةةةي بأنَّهةةةةا مةةةةا ابةةةةن عصةةةةفور. والقةةةةول فيهةةةةا مةةةةا قالةةةةه أللضةةةةرورة فةةةةي الشةةةةاهد كمةةةةا زعةةةةم 

ا )مةةا( زائةةدة فقلبةةت ألةةف األولةةى هةةاًء كراهةةة تةةوالي األمثةةال. فهةةي صةةيغة تعرضةةت االسةةتفهامية لحقتهةة

                                                           

(
1
. تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري. )د.ط(, مؤسسة الرسالة, الكلياتم. 1998ينظر: الكفوي. أبو البقاء أيوب بن موسى. (

 .840بيروت.

(
2
. تحقيق: مجموعة من المحققين. )د.ط(, دار من جواهر القاموس لعروساتاج  الحسيني.)د.ت(.  محمد بن محمد ينظر: الزبيدي. (

 .40/513الهداية.

(
3
ار, األردن. أمالي أبن الحاجبم. 1989ابن الحاجب. عثمان بن عمر بن أبي بكر.  (  .  2/658. تحقيق: فخر الدين قباوة. )د.ط(, دار عمَّ

(
4
 .2/658 لسابق:ا (
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ةا( فقلبةت األلةف  ا من لنفس الظروف التي في )مهما( الشرطية التي هي في األصل كما قال الخليل: )من

 األولى هاًء  كراهة توالي األمثال في اللفظ.  

 ظرف.ا, وتخرج بذلك عن الأن تأتي )وْسط( ساكنة السين اسمً  (2

ةا إذا كانةت السةين متحركةة, فتخةرج  يرى النحاة أنَّ )وس ط( ساكنة السين تدل علةى الظةرف, أمَّ

ةط سةاكن السةين اسةمً من الظرفية وتكةون اسةمً  ا ا. وقةد أجةاز البصةريون, وبعةو الكةوفيين أن يكةون وس 

 (3)ابةن عصةفور, و (2), ولم يجيزوا ذلك في سعة الكالم.  وقد ذكر ذلك األخفش (1)في الشِّعر ضرورًة 

 وذلك نحو قول الفرزدق:

 )الطويل( (4)تفلَّقا قد وس طها ورسب  صالءةَّ   جبينه كأنَّ  بمجلومب  أتتهَّ 

 وقول قتال الكالبي:

س طا  مان   عا  ون م  بيعةَّ  هنتنفت    بعدما فريصةن  بني جن وَّااا  بني يا رن  )الكامل((5)جن

ةةط) سةةين فسةةكن  عةةن خةةرج الظةةرف علةةى خةةلد إذا الجةةر وحةةرف(. مةةن) بةةة مجةةرورة وهةةي ,(وس 

 (6).األسماء بحكم لها وحكم الظرفية, حكم

                                                           

(
1
 .158-2/157. والسيوطي. همع الهوامع,290بن عصفور. ضرائر الشعر, ينظر: ا (

(
2
 .3/92ينظر: البغدادي. خزانة األدب,   (

(
3
 .291-290ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشِّعر  (

 (
4
. وابن 2/369. ورواية الديوان: )رمته بمجموٍش كأنَّ جبينه...(.  وله في: ابن جني. , الخصائص, 596الشاهد للفرزدق في ديوانه (

 . 2/158. والسيوطي. همع الهوامع,290عصفور. ضرائر الشعر, 

(
5
. تحقيق: إحسان عباس. )د.ط(, دار الثقافة, ديوان القتَّال الكالبيم. 1989الشاهد للقتَّال الكالبي في ديوانه . عبيد هللا بن مجيب الكالبي.  (

 . 60بيروت.ص

(
6
 .291ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر, (
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 :  وقد انقسم النحاة واللغويون في هذه المسألة إلى ثالثة مذاهاب

ةط( بالسةكون و )وسنةةط( بالفتحةة ظرفةان بمعنةةى واحةد  أي أنَّةه ال فةةرق  المةذها األول: أنَّ )وس 

غةة ووس ط كلُّ شيء, ووسنطه واحد عند أهةل اللُّ وقد قال هذا الرأي صاعد البغدادي إذ يقول: "  .بينهما

ةطًا, ووسنةطًا واحةٌد, ولةيس ويقول أيًضا (1)حكاه ابن دريد." : " وجمهور أهل اللغة غير النحويين أن وس 

  (2)عندي بجيد."

ةط)فأصحاا هذا الرأي يرون أنَّه ال فةرق بةين  بالتحريةك. وأنَّةه يمكةن ( وسنةط) و بالسةكون (وس 

غةةويين ن أن تحةةل محةةل األَّخةةرى, وتسةةدُّ مسةةدَّها. وينسةةا هةةذا الةةرأي إلةةى جمهةةور اللُّ مةةن الصةةيغتي ألي  

 (3)ا إلى جماعة من الكوفيين يرون أن ال فرق بين الصيغتين.ومنهم ابن دريد, كما ينسا أيضً 

 المذها الثاني: وهو مةذها جمهةور الكةوفيين, ويمثةل هةذا المةذها رأي الفةراء إذ يقةول: " إذا

ةةط قعةةد نحةةو: اظرفًةة كةةان( بةةين) فيةةه حسةةنت ن القةةوم وس  رأسةةه.  وسنةةط احةةتجم نحةةو: فاسةةم يحسةةن, لةةم وا 

 فةةةةي أحسةةةن والتحريةةةك الظةةةةرف فةةةي أحسةةةن السةةةكون لكةةةةنَّ  والتحريةةةك التسةةةكين منهمةةةةا كةةةل فةةةي ويجةةةوز

   (4)االسم."

سَّنن فيها أن تكون بمعنى )بين( كانت ظرفً  ا, وأن لم تةأتا بمعنةى فالفراء يرى أنَّ )وسط( إذا حن

بسةةكون السةةين, أو  -, والفةةرَّاء أن يحةةل أحةةدهما محةةل اآلخةةر(5)ا. كمةةا أجةةاز الكسةةائيكانةةت اسةةمً  بةةين

                                                           

(
1
. تحقيق: عبد الوهاب تازي السعود.)د.ط(, منشورات وزارة األوقاف كتاب الفصوصم. 1993صاعد بن الحسن الربعي البغدادي.  (

 . 36-1/35والشؤون اإلسالمية . المغرب.

(
2
 .1/36صاعد البغدادي. كتاب الفصوص,   (

(
3
 .2/157ينظر: السيوطي. همع الهوامع,  (

(
4
 .2/157السيوطي. همع الهوامع.  (

(
5
مخشري. أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر.  ( . تحقيق: إبراهيم بن عبد هللا الغامدي. معهد البحوث  العلمية شرح الفصيحهـ.1417ينظر: الزَّ

 2/548إحياء التراث اإلسالمي. مكة المكرمة.
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ولكةةن السةةكون أحسةةن فةةي الظةةرف , والتحريةةك أحسةةن فةةي االسةةم. وأشةةار الزمخشةةري أنَّةةه إذا  -تحريكهةةا

كنةذنلاكن  ومنةه قولةه تعةالى: ﴿ (1)أريد بة )وسنط( العدل, فهو ال يكون إالَّ بالفتحة. عن  ون سنةًطا﴾  أَّمَّةةً  ل ننةاكَّم  جن ون

 (.143)البقرة:

ةةةط(  ةةةط( بالتسةةةكين ظةةةرٌف, و)وسن المةةةذها الثالةةةث: مةةةذها البصةةةريين. وقةةةد ذهبةةةوا إلةةةى أنَّ )وس 

بالفتحةةة اسةةم. وقةةد انقسةةموا الةةى قسةةمين: قسةةم راعةةى اللفةةظ فقةةط للتفةةرق بةةين الظةةرف واالسةةم. فةةةةة)وس ط( 

 (2).م. وعلى رأسهم سيبويهساكنة السين ظرف, فيما )وسنط( متحركة السين اس

أمَّا القسم اآلخر, فراعى اللفةظ والمعنةى. اللفةظ بجعةل سةكون السةين عالمةة الظةرف, وحركتهةا 

ةةا  ةةط( بالسةةكون, اشةةترطوا فيةةه أن يكةةون ممَّ ةةا المعنةةى, فاشةةترطوا إذا كةةان )وس  بةةالفتح عالمةةة االسةةم. أمَّ

ن كةان )وسنةط( بالتحريةك اشةترطوا أن يتفرق نحو: )جلست وس ط القوم( فوس ط القوم ليس من القوم.  وا 

يكةةون مةةع مةةا ال يتفةةرق نحةةو: )جلسةةتَّ وسنةةط الةةدَّار(   ألنَّ وسنةةط الةةدار منهةةا. وهةةذا مةةذها المبةةرد إذ 

 السةين, فأسةكنت الموضةع, ذلك في استقر أنَّه خبَّرت فتى. ألنك  يا دهنٌ  رأسك وس ط وتقول: يقول: "

 ألنَّةه وسنةطه ضةربت وتقةول ظةرف, غيةر اسةم ألنَّةه ا.صةل رأسةك وسنةط وتقةول:, ظرف هألنَّ  ونصبت 

 الدار." وسط خرا كقولك بئرا كلَّه الوسط جعلت إذا بئرا, الدار وسنط حفرت بعينه. وتقول به المفعول
 (4)وتبعه في هذا ابن السَّراج. (3)

                                                           

(
1
 .2/548ينظر: الزمخشري. شرح الفصيح,   (

(
2
 .1/411ينظر: سيبويه. الكتاب, (

(
3
 .342-4/341رد. المقتضب, المب (

(
4
 . 1/201ينظر: ابن السراج. األصول في النحو, (
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ةةط( بالسةةكون  أنَّ مةةذها البصةةريين هةةو الةةراجح, (1)ويةةرى إبةةراهيم عسةةيري وهةةو أن تكةةون )وس 

 ا. و يعزو ترجيحه ألسباا منها:, و بالتحريك اسمً افً ظر 

 أنَّ هذا الرأي قال به جمع كبير من النحاة على رأسهم سيبويه. ( أ

 أنَّ هذا الرأي اختاره جمع كبير من اللغويين المتأخرين. ( ا

ةط( و)وسنةط( فكالهمةا ظةرف.  ويجعل سبا رفضةه للمةذها األول وهةو عةدم التفريةق بةين )وس 

 يفتقر الى وجود العلماء المعتبرين فيه. كما أنَّ الفوضى, واالضطراا ظاهران فيه.بأنَّ هذا المذها 

ةةةةط( بالسةةةةكون تكةةةةون ظرفًةةةة ا, ومةةةةا ذهةةةةا إليةةةةه عسةةةةيري مةةةةن ترجيحةةةةه رأي البصةةةةريين بةةةةأنَّ )وس 

ةةةا لةةةيس دقيقًةةةوبالتحريةةةك تكةةةون اسةةةمً  ة قويةةةة  ألنَّنةةةا عنةةةد ذلةةةك نقةةةف حةةةائرين أمةةةام بيةةةت ا, وال يسةةةتند لحجَّ

وال يسعنا عند األخةذ بهةذا الةرأي إالَّ أن نرضةا لمةا ذكةره أصةحاا هةذا الةرأي  .ال الكالبيالفرزدق, وقتَّ 

ةةط( سةةاكنة السةةين اسةةمً  ا ال يكةةون إالَّ فةةي الشةةعر للضةةرورة, وهةةذا التخةةريج هةةو مةةن أنَّ اسةةتعمالهم )وس 

 أسهل ما يمكن أن يقال في هذه المسألة  لجعل القاعدة مطردة على ما أراده لها النحاة.

وتذها الدراسة إلى أن ما ذها إليه الكوفيون وعلى رأسهم الفةرَّاء هةو األقةرا للصةواا حيةث 

ن لةةم  ( أي: بيةةنهم. وا  تكةةون )وسةةط( ظرفةةا إن أمكةةن وضةةع )بةةين( مكانهةةا نحةةو: ) جلسةةتَّ وسةةط القةةوما

 يمكن أن تكون بمعنى )بين(نحو: ) احمرَّ وسط وجهها(كان اسما. 

والتحريةةةك فيهمةةةا إالَّ أن السةةةكون فةةةي الظةةةرف أحسةةةن,  كمةةةا أنةةةه يجةةةوز فةةةي )وسةةةط( التسةةةكين,

والتحريك في االسم. وقةد أخةذ بهةذا الةرأي مةن المحةدثين عبةاس حسةن إذ يقةول: " وسةط بسةكون السةين 

                                                           

(
1
إشراف: أ.د.  )المسائل النحوية و الصرفية في كتاب الفصوص ألبي العالء صاعد البغدادي(.هـ. 1429ينظر: عسيري. إبراهيم بن علي.  (

 .67عبد الكريم عوفي. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. ص
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, وفي غير الغالا يجوز في كليهمةا التسةكين, , فاسم متصرف في الغالا أيًضافي الغالا أّما بفتحها

جةةوز فيهمةا التسةةكين, والتحريةةك بةةالفتح إالَّ أنَّ الغالةةا التسةةكين فةةي فعبةةاس حسةةن يةةرى أنَّةةه ي (1)والفةتح."

 الظرف, والتحريك بالفتحة في االسم.

ةط( نةادرً وممَّا يؤكد أنَّه يج ا مةا تخةرج عةن وز فيهما التسكين والتحريك قول ابةن مالةك بةأنَّ )وس 

يقةول: " ومثةل حيةث فةي  ا بةين اسةتخدامها مفتوحةة السةين أو سةاكنة إذالظرفية من دون أن يذكر فروقً 

ا, ندور التجرد عن الظرفية )وس ط( بالسكون, كقولك: جلستَّ وس ط القوم. فهذا كثير أعني وقوعه ظرفً 

   (2)ال يكاد يعرف." تجرُّده عن الظرفية, فقليٌل جًدا وأمَّا

ةواا اللُّغةوي أنَّ مجمةع اللغةة العربيةة المصةري قةد  وقد ذكةر أحمةد مختةار عمةر فةي معجةم الصَّ

سنةةط( موقةع الظرفيةةة دون أن يسةبقها حةةرف جةر  ألنَّهةةا ال تخلةو مةةن اإلبهةام وعةةدم أ جةاز إيقةةاع كلمةة )ون

ومةةا قةةام بةةه المجمةةع مةةن إجةةازة )وسنةةط( ظرفةةا مةةع أنَّهةةا متحركةةة بالفتحةةة يسةةوغ لنةةا مةةا  (3)االختصةةاص.

ن كةةان الغا لةةا التسةةكين فةةي رأينةةاه مةةن تةةرجيح رأي الكةةوفيين بأنَّةةه يجةةوز فيهمةةا التسةةكين والتحريةةك, وا 

ةةط ةةا سةةبق فةةإنَّ تسةةكين )وس   ( التةةي تخةةرج عةةن الظرفيةةة لةةيس خاًصةةاالظةةرف, والتحريةةك فةةي االسةةم. وممَّ

 بالشعر, ويجا أن يخرجن من باا الضرورة.

 

                                                           

(
1
 .2/267النحو الوافي, عباس حسن.(

(
2
 .2/233ابن مالك. شرح التسهيل, (

(
3
واب الل غوي,  (  .1/792ينظر: أحمد مختار عمر. معجم الصَّ
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وي, وذلةةك كبيةةر فةةي الخةةالف بةةين النحةةاة فةةي المسةةتوى النحةة كةةان لشةةاهد الضةةرورة الشِّةةعرية أثةةر

عةةن القاعةةدة العامةةة المتعةةارف عليهةةا عنةةد النحةةاة, فبعضةةهم رأى أنَّ هةةذه  بسةةبا ظهةةور تراكيةةا خارجةةة

التراكيةةا تمثةةل خروًجةةا عةةن القاعةةدة, وال يجةةوز هةةذا الخةةروج إالَّ للضةةرورة الشةةعرية ألنَّ الشةةاعر اضةةطَّرَّ 

عر من قوافب وأوزان, في حين رأى غيرهم في هذه التراكيا تنوًعةا يثةري المعنةى, إليها بسبا ما في الشِّ 

 ويخدم العبارة, ويجد أنَّها جائزٌة في الشِّعر وسعة الكالم.

وقد تناول هذا الفصل أثر شاهد الضرورة الّشعرية في الخالف في المسةتوى النحةوي مةن خةالل 

لنحوي في مواضيع: الحذف, والزيادة, والتقةديم والتةأخير, دراسة الضرورة الشعرية وتأثيرها في الخالف ا

 والفصل, واستعمال الحروف لغير ما وضعت له.  
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 المبحث األول: أثر شاهد الضرورة في الخالف النحوي في ضرورات الحذف.

 أواًل: حذف العامل.

بقاء عمله. (1  إضمار الجازم, وا 

بقةةاء و اختلةةف النحةةاة فةةي جةةواز حةةذف الجةةازم,  , فةةذها الجمهةةور إلةةى أنَّةةه ال يجةةوز فةةي (1)عملةةها 

 سعة الكالم, وأجازوا أن يأتي في الشِّعر للضرورةا. وذلك نحو قول متمم بن نويرة:

ي  مَّشا ةا فاخ  ث لا أصحاا البنعَّوضن ها أو ينب كا من بنكنى على ما رن الونج  ي ل حَّ لنكا الون
 )الطويل((2)

 أراد: ليبكا من بكى.

 وقول الشَّاعر:

ف تن من شيءب تنباال  إذا ما  نفسب  دَّ تنف دا ننف سنك كلُّ محمّ   )الوافر( (3)خا

 أراد: لتفدا نفسك.

فسةةيبويه  (4)م قةةد يجةةوز حةةذفها فةةي الشِّةةعر, وتعمةةل مضةةمرًة."يقةةول سةةيبويه: " واعلةةم أنَّ هةةذه الةةالَّ 

ةةةةعر. وقةةةةد صةةةةرَّح السةةةةيرافي ب جةةةةواز ذلةةةةك يجةةةةوز عنةةةةده أن تحةةةةذف الم األمةةةةر, وأن يبقةةةةى عملهةةةةا فةةةةي الشِّ

( وهةةو أمةةٌر للغائةةا, واألمةةر  :للضةةرورة, إذ يقةةول فةةي بيةةت مةةتمم بةةن نةةويرة: " الشةةاهد فةةي قولةةه )أو يبةةكا

                                                           

(
1
.9/11ينظر:البغدادي.خزانةاألدب,(

(
2
.84بغداد.ص.مكتبةاإلرشاد,اليربوعيمتمم ابنا نويرة شعر مالك وم.1968الشاهدلمتممبننويرةفي:ابتسامالصفَّار.(

(
3
شرح شذور الذهب في بنأحمد.)د.ت(.ألبيطالبعمالنبيعليهالصالةوالسالمفي:ابنهشام.حمالالدينعبدهللابنيوسفالشاهد(

.3/8بالنسبةفي:سيبويه.كتاب,.و275.تحقيق:عبدالمغنيالدقر,)د.ط(,الشركةالمتحدةللتوزيع,سوريا.صمعرفة كالم العرب
اج.األصولفيالنحو,2/132والمبرد.المقتضب, .2/175.ابنالسرَّ

(
4
 .2/132.والمبرد.المقتضب,3/8سيبويه.الكتاب,(
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فالسةيرافي يةذكر   (1)م."للغائا يكون بالفعل المضارع, ويدخل عليه حرف الالم  فلمَّا اضطرَّ حذف الالَّ 

بةةاألمر للغائةةا, فهةةذا ينطبةةق  الةةه مخصوًصةةلضةةرورة, إالَّ أنَّةةه جعأنَّ حةةذف الم األمةةر ال يكةةون إالَّ فةةي ا

على بيت متمم بةن نةويرة, أمَّةا األمةر للمخاطةا, فيبةدو أن السةيرافي ال يعةدَّه كةاألمر للغائةا فةي وجةوا 

 دخول الم األمر على الفعل المضارع فيه. 

ةةا المبةةرد, فمذهبةةه منةةع حةةذف الم األمةةر حتَّةةى فةةي الضةةرورة, وأنكةةر علةةى النحةةاة أنَّهةةم أجةةازو  ا أمَّ

الحةةذف فةةي الشِّةةعر, إذ يقةةول: " ال أرى ذلةةك علةةى مةةا قةةالوا  ألنَّ عوامةةل األفعةةال ال تَّضةةمر, وأضةةعفها 

الجازمة  ألنَّ الجزم في األفعال نظيرَّ الخفو في األسماء."
(2) 

إبقةةاء عملهةةا فةةي الفعةةل المضةةارع فةةي سةةعة الكةةالم, وفةةي و فةةالمبرد ال يجيةةز حةةذف الم األمةةر, 

ةةة ةةةعر. وأنكةةةر علةةةى من تةةةه فةةةي ذلةةةك أنَّةةةه ال يجةةةوز إضةةةمار عوامةةةل الشِّ ةةةعر للضةةةرورة. وحجَّ ن أجةةةازه فةةةي الشِّ

األفعةال. وأنَّ عوامةل الجةةزم أضةعف مةةن غيرهةا مةةن العوامةل, فهةةي كعوامةل الجةةرِّ فةي األسةةماء, فكمةا لةةم 

بقاء عمله. لم يجز عنده أيضًا حذف الجازم إبقاء عمله في الفعل. , وا   يجز عندَّه حذف حرف الجرِّ

نَّةةوا وقةةد أجةة ينن آمن از الكسةةائي أن تحةةذف الم األمةةر فةةي غيةةر الشِّةةعر فةةي قولةةه تعةةالى:  ﴿قَّةةل  لالَّةةذا

وا ﴾  )الجاثية:   (3).اسقط الالم وترك ) يغفروا( مجزومً ( على أنَّه أ14ينغ فارَّ

ل ابن مالك األمر في هذه المسألة, فحذف الم األمر عنده على ثالثة أنماط:  وقد فصَّ

                                                           

(
1
 .2/106السيرافي.شرحأبياتسيبويه,(

(
2
 .2/133المبرد.المقتضب,(

(
3
 .4/60ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(
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وا ﴾ كثيةةةةٌر مطةةةةرٌد إذا كةةةة ( أ نَّةةةةوا ينغ فاةةةةرَّ ينن آمن ان بعةةةةد أمةةةةر كقولةةةةه تعةةةةالى: ﴿قَّةةةةل  لالَّةةةةذا

( علةةى أنَّ )يغفةةروا( مجةةزوم عنةةده "بجةةواا األمةةر علةةى معنةةى: إن تقةةل لهةةم: 14)الجاثيةةة: 

(1)اغفروا يغفروا."
 

, وهو على قسمين: ( ا  2)) ما لم يأتا بعد أمرب

 :ما كان من االختيار كقول متمم بن نويرة 

ث لا أصحاا ا يعلى ما مَّشا ةا فاخ  ها أو ينب كا من بنكنى    لبنعَّوضن رن الونج  ي ل حَّ  )الطويل(  لنكا الون

.)  فهذا عند ابن مالك من اختيار الشِّاعر, وليس من الضرورة  لتمكُّنه من أن يقول: )وليبكا

  :ما يكون للضرورة كقول الشَّاعر 

ل  منِّي بقائي ومَّدَّتي  تنطا  )الطويل( (3)ك نصياَّ ولكن  يكن  للخيرا من  فال تنس 

, لكنَّه اضطرَّ فحذف.   أراد: ليكن للخير منك نصياَّ

 أمَّا قوله: 

ف تن من شيءب تنباال  إذا ما  محّمدَّ تنف دا ننف سنك كل نفسب   )الوافر( خا

, أراد: األيادي.   فهذا عنده من باا تخفيف الياء, كما حذفوها من األيدا

                                                           

(
1
 .4/60ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
2
.4/59ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
3
.297.ابنهشام.مغنياللبيب,4/59.ابنمالك.شرحالتسهيل,2/69الشاهدبالنسبةفي:ابنجني.سرصناعةاإلعراب,(
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لةك إذ هةو يوفةق بةين جميةع اآلراء, وعليةه توسةع القاعةدة وتذها الدراسة إلى األخذ برأي ابةن ما

ألمةر. كمةا يجةوز فةي االختيةار فةي بعةو  امر فةي سةعة الكةالم إذا كانةت جواًبةفيجوز أن تحذف الم األ

 لشِّعر. ابعد أمر, إالَّ أن يضطر الشاعر إلى حذفها بما يتوافق مع لغة  المواطن إذا لم تأتا 

بقاء عمل (2  ها من غير بدل.إضمار )أن( المصدرية وا 

ةةةا إضةةةمارها  اا, ووجوًبةةةتضةةةمر )أن( ويبقةةةى عملهةةةا جةةةوازً  فةةةي مواضةةةعن محةةةددة ذكرهةةةا النحةةةاة, فأمَّ

 (1)أو. جوازًا, فبعةد سةتةا أحةرفب هةي: الم التعليةل, والم العاقبةة, وحةروف العطةف: الةواو, والفةاء, وثةمَّ, و

.اأمَّا إضمارها وجوبً  ود كقولةه تعةالى: ﴿ لنةم  ينكَّةنا اللَّةهَّ لاينغ فاةرن بعةد الم الجحة (2), فيكون بعةد خمسةة أحةرفب

ينهَّم  سنباياًل ﴾ )النسَّاء:   .  (4), وأو المقدرة بحتَّى(3)( وبعد فاء السببية, وبعد واو المعية137لنهَّم  ونالن لاينه دا

, فةةذها البصةةريون (5)المصةةدرية فةةي غيةةر هةةذه المواضةةع أن  واختلةةف النحةةاة فةةي إجةةازة إضةةمار  

)أن المصةةدرية( المخففةةة مةةن الثقيلةةة ال تعمةةل  مةةع الحةةذف مةةن غيةةر بةةدل. وهةةم يةةرون أنَّةةه إذا إلةةى أنَّ 

ذفت )أن   ( فةي غيةر المواضةع السةابقة وجةا رفةع الفعةل المضةارع بعةدها  لةزوال عامةل النصةا. يقةول حَّ

ن شةةئت جعلتةةه علةةى ) أن  ةةر هَّ يعطينةةي(  إن شةةئت جعلتةةه علةةى )فهةةو يعطينةةي(, وا  األخفةةش: " ومثلةةه )مَّ

ةةا ألقيةت أن  ارتفةةع." ةةذفت, فيرفةع الفعةةل   (6)يعطينةي(, فلمَّ فةاألخفش يقةةدر فيهةا أن, ولكنَّةةه ال يعملهةا إذا حَّ

 المضارع بعدها.
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ها( " وقةد جةاء رفعةه علةى شةيء هةو قليةل فةي الكةالم, علةى ويقول سيبويه في قولهم: )مَّر هَّ يحفرَّ 

ةةر هَّ أن  يحفرن  ( جعلنةةا المعنةةى مَّ ةةف  ا نن نن ي  سنةةبمنزلةةة: فةةي عن هةةا, فةةإذا لةةم يةةذكروا )أن  ال  . وهةةو فةةي الكةةالم قليةةلٌ لَّ عن

( م منصوا, كأنَّه قال: )عسى زيٌد قائاًل سيكادون يتكلمون به, فإذا تكلموا به, فالفعل كانَّه في موضع ا

  (1)ثمَّ وضع يقول في موضعه, وقد جاء في الشِّعر."

نَّ هةةذا قليةةل جةةدًا ال يكةةادون إل: ( ويبقةةى عملهةةا فةةي الفعةةل ويقةةو فسةةيبويه يَّنكةةر أن تَّضةةمرن )أن  

ن فةةةي موضةةع اسةةم منصةةوا علةةى تقةةدير: زيةةٌد يقةةةولَّ  اتكلمةةوا بةةها, فيكةةون الفعةةل مرفوًعةة يتكلمةةون بةةها, وا 

. فجعل الفعل في موضع نصا. ( كأنَّه يقول: زيٌد قائاًل الخيرن . بعد حذف )أن   الخيرن

 ومثل ذلك قول طرفة بن العبد:

رايُّ أن  رن الوغنىأنال أنيُّهنذا الزاجا ضَّ لدي؟  ح  , هنل  أننتن مَّخ  هندن اللَّذَّاتا وأنن أنش 
 )الطويل((2)

ة البصريين لما ذهبوا إليةه  ( النقطاع عمل أن بحذفها, وحجَّ فالبصريون يرفعون الفعل ) أحضرَّ

أنَّ )أن( حةةرف مةةن عوامةةل النصةةةا فةةي األفعةةال, وعوامةةل األفعةةةال ضةةعيفة, فينبغةةي أن ال تعمةةل  مةةةع 

ةةذفت, وهةةي مةةن عوامةةل الحةةذف مةةن غيةة ( المشةةددة ال تعمةةل إذا حَّ ةةة أخةةرى , وهةةي أنَّ )أنَّ ر بةةدل. وحجَّ

جةةةج  (3)األسةةماء, وعوامةةل األسةةماء أقةةوى مةةةن عوامةةل األفعةةال. ويظهةةر هنةةةا اعتمةةاد البصةةريين علةةى الحَّ

 غة.العقلية في دفاعهم عن رأيهم, والتقعيد للُّ 
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ة فةي الفعةل المضةارع  مةع الحةذف مةن غيةر أمَّا الكوفيون, فجائٌز عندهم أن تعمل أن المصدري

ننا  -رضةي اهلل عنةه – (1)أبيِّ بن كعابدل. ويحتجون لما ذهبوا إليه بقراءة  ةذ  مةن قولةه تعةالى: ﴿ ونا اذ  أنخن

يثناقن بنناي إاس رنائايلن الن تنع بَّدَّوا إاالَّ اللَّهن﴾ )البقرة: يه: أن  التقدير ف بأن  مقدَّرة ألنَّ  (2)( فنصا )ال تعبدوا(83ما

 ال تعبدوا إالَّ اهلل. فحذف أن, وأعملها مع الحذف.

 وسيتدلون على ذلك أيضًا بما ورد عن العرا, كقول طرفة بن العبد:

رن الوغنى  ضَّ رايُّ أنح  لدي؟  أنال أنيُّهنذا الزاجا , هنل  أننتن مَّخ  هندن اللَّذَّاتا  وأنن أنش 

, فحةذف )أن( وا ( علةى تقةدير: أن أحضةرن عملهةا فةي الفعةل. ومةا يةدلُّ علةى أنَّ بنصا )أحضةرن

(, فةةدلَّ علةةى أنَّهةةا  ةةهندن اللَّةةذَّاتا طرفةةة بةةن العبةةد أعملهةةا فةةي الفعةةل بعةةد إضةةمارها أنَّةةه عطفهةةا علةةى )وأنن أنش 

 تنصا الفعل بعد إضمارها.

وقةةد وافةةق العكبةةري الكةةوفيين فةةي جةةواز ذلةةك إذ يقةةول فةةي المثةةل: )تسةةمعن بالمعيةةديِّ خيةةٌر مةةن أن 

فيرى العكبري أنَّ )خيةٌر( خبةٌر للمصةدر المةؤول )سةماعك( وتقةديره: )أن تسةمعن( " وحةذف )أن(  (3)تراه.(

ذنك( (4)وهي مراد جائٌز." ذنك(. (5)ومثل ذلك أيضا قولهم: ) ٌخذ اللِّصَّ قبل يأخَّ  على تقدير: )أن يأخَّ
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الةذي يةرى أنَّ أمَّا المحدثون, فقةد سةاروا علةى مةذها البصةريين ننقةل مةنهم رأى سةعيد األفغةاني 

وكةذلك فعةل عبةاس حسةن الةذي قةال بإجةازة هةذه األمثلةة فةي  (1)وال يقاس عليها. ,مثل هذه األمثلة تحفظ

ةةا محمةةد عيةةد, فقةةد جعةةل كةةلَّ مةةا روي مةةن  (2)غةةة.علةةى سةةالمة اللُّ  اليهةةا حفاًظةةالسةةماع, وعةةدم القيةةاس ع أمَّ

وايةةة, ومةةا ورد فةةي الشِّةةعر , يجعلةةه النثةةر بنصةةا الفعةةل المضةةارع بعةةد )أن( المضةةمرة مةةن الخطةةأ فةةي الر 

و ا هةذه العبةارات النثريةة عةن العةرا  أنَّ  -إن لم يجانبني التوفيق-من الضرورة, إذ يقول: "ويبدو  ون مةن رن

ةة " مةةن النطةةق فةةي الروايةةة ثةةةم درسةةت كةةذلك, أمَّ ا البيةةت الشةةةعري قةةد أخطئةةوا السةةماع, فسةةقط الحةةةرف "أن 

" إلقامة الو    (3)زن ضرورة."وأمثاله, فقد سقط منه "أن 

ةة  وهذا إجحاف منه, ومبالغة, فقد ورد إعمةال )أن( مةع إضةمارها فةي قةراءةب قرآنيةةب, والقةراءة حجَّ

األمثلةة بالنصةا دون الرفةع. غة. كما ال يعقل أن يتواطأ كل الةرواة مةن النثةر علةى أن يةرووا هةذه في اللُّ 

تةروَّ أن تعبِّةر عةن و األمثةال يف ,ثةالهمعلةى ألسةنتهم مةن أم اا إذا ما وجةدنا منهةا مةا كةان سةائرً خصوصً 

 .اا صادقً كالمهم تعبيرً 

بقةاء عملهةا دون عةوو جةائٌز و وعلى ما تقّدم تذها الدراسة إلى أنَّ إضةمار )أن( المصةدرية,  ا 

و لكثةرة األمثلةة الةواردة فيهةا  -رضةي اهلل عنةه –في سعة الكالم لورودهةا فةي قةراءة عبةد اهلل بةن مسةعود 

 .  من النثر, والشِّعر
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 العطف على ضمير الخفض دون إعادة الخافض. (3

اختلةف النحةاة فةي جةواز العطةةف علةى ضةمير الخفةو مةةن دون إعةادة الخةافو, وانقسةموا فيةةه 

: جمهةةور البصةةريين, والفةةرَّاء مةةن الكةةوفيين الةةذين ال يجةةوز عنةةدهم العطةةف علةةى ضةةمير (1)إلةةى فةةريقين

: )قمةةت أنةةت وزيةةٌد(, ولةةم يجةةز: )مةةررت بةةك الخفةةو مةةن دون إعةةادة الخةةافو, يقةةول سةةيبويه: " وجةةاز

(  النَّ الفعل يستغني بالفاعل, والمضاف ال يستغني بالمضاف إليه, ألنَّه بمنزلة التنوين وقد  أنت, وزيدب

 وقد أجاز سيبويه مثل قول الشَّاعر: (2)يجوز في الشِّعر."

وننا قنرَّب تن  فاليوم تامَّننا تنه جَّ  )البسيط( (3) عنجناا  من اما واأليّ  بك فما فاذ هنا     وتنش 

فسيبويه يجيز العطف على ضمير الرفةع مةن دون إعةادة العامةل  النَّ الفعةل يسةتغني بالفاعةل. 

وعلةةة ذك أنَّ حةةرف الجةةرِّ شةةبيٌه  .ولكنَّةةه يمنةةع عطةةف الضةةمير المجةةرور مةةن دون إعةةادة عامةةل الخفةةو

خةرى لوجةوا إعةادة ذكةر حةرف الجةر بالتنوين, فال يعطف عليه كما ال يعطف على التنةوين. والعلةة األ

عند العطف على ضمير الخفو, هي أنَّ حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كلب واحةد 

   (4)محلَّ اآلخر, وضمير الجرِّ غير صالح لحلوله محلَّ ما يَّعطف عليه.

يالَّةةةة اللَّةةةةهن  وناتَّقَّةةةةوا ﴿وهةةةةم بهةةةةذا يرفضةةةةون قةةةةراءة حمةةةةزة الزيَّةةةةات فةةةةي قولةةةةه تعةةةةالى:  ةةةةاءنلَّونن  ذا  باةةةةها  تنسن

ةةةامن  حن نر  ( بةةةالخفو عطفًةةةا1)النسةةةاء: ﴾وناأل  . فةةةأنكر (5)علةةةى الضةةةمير المتصةةةل فةةةي )بةةةها( ( بقةةةراءة )األرحةةةاما
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  ألنَّ العةةران ال تةةردُّ البصةةريون, والفةةرَّاء هةةذه القةةراءة, وأجةةازوا القةةراءة بالنصةةا. يقةةول الفةةرَّاء: " وفيةةه قةةبحٌ 

  (1)ه."على مخفوو, وقد كَّنِّي عن مخفوًضا

جازتةةه فةةي الشِّةةعر غيةةر قليةةل مةةن النحةةاة كالسةةيرافي إذ  وقةةد أشةةار إلةةى قبحةةه فةةي سةةعة الكةةالم, وا 

ةةا المخفةةوو فةةال يجةةوز أن يعطةةف  (2)يقةةول: " وهةةذا قبةةيح, ويجةةوز فةةي الشَّةةعر." ويقةةول ابةةن السةةرَّاج: " أمَّ

كاين أنَّه جاء في الشِّعر ( وقد حَّ  (3)."عليه ظاهٌر, فال يجوز: )مررت بك, وزيدب

ن تأول لقراءة حمزة بالخفو, وأجازها إذ يقةول: " ليسةت  مةن عنةدنا القةراءة هةذه أمَّا ابن جني وا 

 ذلةك دون فيهةا األمةر بةل ,العبةاس أبو إليه وذها ,فيها رآه ما على والضعف والشناعة والفحش اإلبعاد

ن أنَّ ابةةن جنةةي ال يحمةةل وهةةذه الخفةةة, واللطافةةة التةةي يراهةةا ابةةن جنةةي تةةأتي مةة (4)وألطةةف." وأخةةفُّ  وأقةةرا

 , القراءة على العطف على الضمير المجرور, بل إعتقاٌد منه أنَّها من الحذف على أنَّ فيها حرف الجةرِّ

ذفت البةاء لتقةدُّم ذكرهةا كمةا يحةذف فةي قةولهم: )بمةن تمةرر, أمةرر( و )علةى مةن تنةزل,  وهو الباء, ثمَّ حَّ

   (5)ذكرهما.أنزل( ولم تقل: أمرر به, وأنزل عليه  لتقدُّم 

فابن جنةي يجيةز قةراءة حمةزة بةالخفو, ال علةى أنَّهةا مةن بةاا العطةف علةى الضةمير المجةرور 

مةع يجعةل من دون إعةادة الخةافو, بةل علةى تةأول حةذف حةرف الجةرِّ  لتقةدم ذكةره. ولكنَّةه فةي كتةاا اللُّ 

 ال يجوز عنده, ويجيزه في الشِّعر فقط. كقول الشَّاعر:  هذا لحًنا

وننا ب تن قنرَّ  فاليوم تامَّننا تنه جَّ  (البسيط)   عنجناا  من واألّياما  بك فما فاذ هنا     وتنش 
                                                           

(
1
اء.معانيالقرآن,(  .1/252الفرَّ

(
2
 .2/192السيرافي.شرحأبياتسيبويه,(

(
3
اج.األصولفيالنحو,(  .2/119ابنالسرَّ

(
4
.1/285ابنجني.الخصائص,(

(
5
 .286-1/285ينظر:ابنجني,الخصائص,(



159 

 

قةول: " إذ ي ة بالخفو. إالَّ أنَّه جعله لحًنامع أنَّه كان بإمكانه أن يتأول له كما تأول لقراءة حمز 

. ونفةةإن كةةان المضةةمر مجةةروًرا زلةةت عليةةك , لةةم تعطةةف عليةةه إالَّ بإعةةادة الجةةار. تقةةول: مةةررت بةةك وبزيةةدب

.  (1)."اولو قلت: مررن بك وزيدب كان لحنً  وعلى جعفرب

ةةا الكوفيةةون , فأجةةازوا أن يعطةةف علةةى الضةةمير المجةةرور دون (3), واألخفةةش مةةن البصةةريين(2)أمَّ

 إعادة حرف الجر, محتجين لجةوازه بأنَّةه قةد جةاء فةي القةرآن الكةريم فةي قةراءة حمةزة  مةن قولةه تعةالى: ﴿

يالَّ  اللَّهن  وناتَّقَّوا اما  باها  تنسناءنلَّونن  ذا نر حن ةتنف تَّوننكن ﴿ ( كذلك فةي قولةه تعةالى: 1)النساء: ﴾وناأل  ينس   قَّةلا  النِّسنةاءا  فاةي ون

ةا فاةيهانَّ  يَّف تايكَّم   اللَّهَّ  من لنةي كَّم   يَّت لنةى ون ( فةة)ما( الموصةولة فةي موضةع جةر  ألنَّةه عطةف علةى 127)النسةاء: ﴾عن

ونن  كاةنا لن  ﴿الضمير في )فيهن(. وقوله تعالى:  ةخَّ ل ةما  فاةي الرَّاسا ةن هَّم   ال عا نَّةونن  ما ما نَّةونن  ونال مَّؤ  ما ةا يَّؤ   إالني ةكن  أَّن ةزالن  بامن

ا من ةن   أَّن زالن  ون لاةكن  ما ةينن  قنب  ةن ﴾ )النسةاء: ونال مَّقايما ةالن ( فةة)المقيمين( فةي موضةع خفةو بةالعطف علةى 162الصَّ

قولةه تعةالى:  إلى المقيمين الصالة. ومنه أيًضةا الكاف في ) إليك( والتقدير فيه: يؤمنون بما أَّنزل إليك,

دإ ﴿  كَّف رٌ  اللَّها  سنبايلا  عنن   ونصن دا  باها  ون رناما  ونال منس جا ( فعطف )المسةجد الحةرام( علةى الهةاء 217﴾ )البقرة:  ال حن

 .في )بها(

هذه اآليات الكريمة, وما جاء عن العرا من العطف الضمير المجرور من دون إعادة الجار, 

 ل الشَّاعر:كقو 

وننا قنرَّب تن  فاليوم تامَّننا تنه جَّ  (البسيط)   عنجناا  من واألّياما  بك فما فاذ هنا     وتنش 

                                                           

(
1
 .97ابنجني.اللمعفيالعربية,(

(
2
 .464-2/463األنباري,اإلنصاف,ينظر:(

(
3
 .1/243ينظر:األخفش.معانيالقرآن,(
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دليٌل عند الكوفيين على جةواز العطةف علةى الضةمير المجةرور فةي سةعة الكةالم مةن دوم إعةادة 

 الجر. 

( وردَّ ابن خالويه ما ذها إليه البصريون من رفضهم لقراءة حمزة بالخفو فة ي: )بةها و األرحةاما

ذا كةةان البصةةريون لةةم يسةةمعوا الخفةةو فةةي مثةةل هةةذا, وال عرفةةوا إضةةمار الخةةافو, فقةةد عرفةةه  قةةال: " وا 

ه إذا كةةان البصةريون لةم يصةةلهم فهةو يةرى إجةةازة العطةف علةى الضةةمير المجةرور, ويقةول بأنَّة (1)غيةرهم."

بقةةاء و  ,اَّ م إجةةازتهم حةةذف رَّ مثةةل هةةذا فةةي السةةماع عةةن العةةرا, فقةةد وصةةل لغيةةرهم وعرفةةه, وينكةةر علةةيه ا 

 (2)(1باها واألرحامن﴾) النساء:﴿عملها ثمَّ يختارون النصا في : 

في هذه المسألة لما استدلوا به من آيات القرآن الكريم. كما  (3)وقد أخذ ابن مالك برأي الكوفيين

, -صةلَّى اهلل عليةه وسةلم –احتجَّ لذلك بحديث النبةي  بةالجرِّ فةي  (4)والنصةارى.( : ) إنَّمةا مةثلَّكم, واليهةودا

بقول بعو العرا: ) مةا فيهةا غيةره,  اى الضمير في )مثلكم(. واستدل أيضً عل االيهود, والنصارى عطفً 

ه(  والتقدير: غيره, وغير فرسه. (5)وفرسا

وبعةةد هةةذا العةةرو نةةرى أنَّ رأي الكةةوفيين هةةو الصةةواا, فعطةةف االسةةم الظةةاهر علةةى الضةةمير 

حةةةرف الجةةةرِّ جةةةائٌز فةةةي سةةةعة الكةةةالم  لةةةوروده فةةةي القةةةرآن الكةةةريم, وفةةةي  المجةةةرور مةةةن دون إعةةةادة ذكةةةر

                                                           

(
1
 .119ابنخالويه.الحجةفيالقراءاتالسبع,(

(
2
 .119ينظر:السابق.(

(
3
.3/376ينظر:ابنمالك,شرحالتسهيل,(

(
4
(2149حريثرقم:)2/792البخاري.الجامعالصحيحالمختصر.(

(
5
لقطربينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,الحكايةفيهذا( .ابنهشام.أوضحالمسالك,3/221.والسيوطي.همعالهوامع,3/376النصِّ
3/392. 
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مةةا  ا, ومةةا ورد عةةن العةةرا. ولةةيس صةةحيحً -وسةةلم عليةةه اهلل صةةلَّى –الصةةحيح مةةن الحةةديث عةةن النبةةي 

 ذها إليه البصريون من تحاملهم على قراءة حمزة بالخفو. 

 النصب على نزع الخافض. (4

و جةةةائز, وذكةةةروا الحةةاالت التةةةي يةةةأتي عليهةةةا حةةةذف ذكةةر النحةةةاة أنَّ النصةةةا علةةةى نةةزع الخةةةاف

إذا كةةان الحةةذف مةةع  ا مطةةرًداف الجةةر, فقةةالوا: أنَّةةه يكةةون قياًسةةحةةرف الجةةر مةةع تعةةدي الفعةةل بغيةةر حةةر 

, فهنا يكون الحذف على القياس عندهم ويجوز أن يتعةدي الفعةل , وأن  وينصةا  ,الحروف المصدرية أنَّ

, وذلةك فيمةا كنثَّةر عةن العةرا اا, وشةعرً حةذف فيهةا جةائٌز فةي الكةالم نثةرً فالاالسم بعده. أّما الحالة الثانية, 

 (1)من األفعال التي تعديتها مع حذف حرف الجر كقولهم: )دخلت الدَّار( وأجازوا ذلك لكثرة االستعمال.

 . وذلك نحو قول جرير:(2)لهذا جاء على السماع في ضرورة الشِّعر اوما جاء خالفً 

ون وا ولم الدِّيارن  تمرُّ لنيَّ  كالمَّكَّم    تنعَّوجَّ رنامَّ  إذن عن حن
 )الوافر( (3)

. , وأراد: تمرون على الديارا  على أنَّ جرير حذف الجرَّ

 وقول اآلخر:

يهَّ  لستَّ  ذنًبا اللَّهن  أستغفرَّ  صا بنادا  رناُّ     مَّح   )الطويل( (4)والعملَّ  الوجهَّ  إليها  ال عا

.حذف حرف الجر ونصا االسم بعده على تقدير: استغف  ر اهلل من ذناب

                                                           

(
1
.150-2/149ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
2
 .1/283ينظر:ابنعصفور.شرحالجمل,(

(
3
ا.وروايةالديوان:)أ416الشاهدلجريرفيديوانه.داربيروت,ص( سوَموًلَتَحيَّ إذنحراُم(وبهذهيمضونالرُّ كالُمُكمعليَّ

وايةًلضرورةفيالبيت.والبيتلجريرفي:المبرد.الكاملفياللغةواألدب, 1/33الرِّ حفيدجريرقدقال:إنَّ .بروايةالديوان,وقدذكرأنَّ
 (.ورواية:)تمرونالدياَر(هيالثابتةفيأكثركتبالنحو.َحَرامُذنإَعلَيَّكالُمُكمَتُعوُجواولمجديقال:)مررتمبالديار

(
4
 .27الشاهدللنابغةالذبيانيفيديوانه,ص(
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 وقول النابغة:

ننناي العائاداتا  كنأننَّ  فنباتُّ  لى باها  هنراًسا   فنرنش  يَّق شناَّ  فاراشي يَّع  ون
 )البسيط( (1)

 أراد: فرشن لي.

 عنةد لةه يجةوز فأجاز هذا فةي الشِّةعر للضةرورة الكوفيةون, كمةا ذكةر القيروانةي, إذ يقةول: " وممةا

 سةةةةائر هةةةةذا وأنكةةةةر زيةةةةدًا... مةةةةررت: فأجةةةةازوا بزيةةةةد, مةةةةررت: همقةةةةول فةةةةي اإللةةةةزاق, بةةةةاء حةةةةذف: الكةةةةوفيين

فمن خالل نصِّ القزاز القيرواني يتضةح الخةالف فةي  (2)".شعر وال كالم في يجوز ال: وقالوا البصريين,

ةةا هةةذه المسةةألة حيةةث أجةةاز الكوفيةةون حةةذف حةةرف الجةةر, وحصةةره هةةو بالبةةاء التةةي بمعنةةى اإللصةة اق. أمَّ

, وابن (3)ال في النثر وال في الشِّعر. وقد أجاز هذا في الضرورة ابن عصفورك البصريون فلم يجيزوا ذل

 .(4)هشام

 حكةةةى " قةةةد يقةةةوا ابةةةن بعةةةيش: (5)البصةةةريين مةةةن الشَّةةةاذ الةةةذي ال يقةةةاس عليةةةه. فيمةةا عةةةدَّه جمهةةةور

 (6)".شاذّ  قليل وهو الضعف, إلى ينظر ولم اقتضائه, بحسا أعمله كأنَّه ,"زيًدا مررت: "عنهم

 الجةر حةرف حةذف بةاطراد يحكةم "أن  سةليمان بةن علةي الحسن ز األخفش األصغر أبووقد أجا

  (7)فيه." لبس ال فيما والنصا

                                                           

(
1
.27الشاهدللنابغةالذبيانيفيديوانه,(

(
2
 .222القيرواني.مايجوزللشاعر,(

(
3
 .1/283.وشرحالجمل,146ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشعر,(

(
4
.616ظر:ابنهشام.مغنياللبيب,ين(

(
5
 .4/138ينظر:اًلسترباذي.شرحالرضيعلىالكافية,(

(
6
 .4/455ابنيعيش.شرحالمفصل,(

(
7
.2/150ابنمالك.شرحالتسهيل,(
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توسعة في األسلوا في الشَّةعر النَّ فيه  النصا على نزع الخافوباألخذ  ويذها الباحث إلى

ة للتوسع تشةمل الكاتةا غة, كما أنَّ هذه الحاجساليا مرنة في اللُّ بلغته الخاصة التي تقتضي استعمال أ

 لهةةةذا حاجةةةة "ال بس, ووضةةةوح المعنةةةى, كمةةةا يقةةةول محمةةةد عيةةةد:ا إذا أمةةةن اللَّةةةفةةةي غيةةةر الشِّةةةعر خصوًصةةة

 ال الخاصةة للغتةه الشةاعر وحاجةة للتوسةع النةاثر حاجةة ألنَّ  العرا  عن ورد ما على والتوقف التضييق

 ذلك يباح أن -الصواا انبنييج لم إن- فاألحسن آخر, دون قائل وال عصر, دون عصر على تتوقف

 (1)".شعًرا أو نثًرا إليه الحاجة ألصحاا

 حذف حرف الجرَّ مع إبقاء عمله. (5

وانفةرد (2).اعمله, فلم يجز عندهم إالَّ سةماعً  اختلف النحاة في جواز حذف حرف الجرَّ مع إبقاء

وذلةك .(3)ورة الشَّةعرعلى عمله جةائٌز فةي ضةر واإلبقاء  ,ابن عصفور بأن صرَّح بأنَّ إضمار حرف الجرِّ 

 نحو قول الشَّاعر: 

لت ال عنمك ابنَّ  الها     سناب  في أفضن نَّا        حن  )البسيط((4)فنتنخزوني ديَّاناي أنت وال عن

 وقول الشاعر:

 ) الطويل( (5)الكواملا  السنينن  سبعون بفوديه    تلعاَّ  أحوى بعد اخليسً  رأينن 

                                                           

(
1
.683محمدعيد.النحوالمصفى,(

(
2
 .2/150ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
3
 .145-114عر,ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشِّ(

(
4
.دار6ط.تحقيق:أحمدشاكروعبدالسالمهارون.المفضلياتالمفضلبنمحمداليعلي.)د.ت(.الشاهدلذياألصبعالعدوانيفي:(

 160 المعارف,القاهرة.

(
5
ة النُّميريم.1975ألبيحيَّةالنُّميري.الهيثمبنالربيع.الشاهد:( وري.منشوراتوزارةالثقافةواإلرشاد.تحقيق:يحيىالجبشعر أبي حيَّ

 .167القومي,دمشق.ص
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حةرف الجةّر فةي قولةه: )الها ابةن عمِّةك( وأراد:  الشَّةاعر أضةمر حيث ذها ابن عصةفور إلةى أنَّ 

 يجةوز )هلل ابن عمِّك(. وكذلك قول الشَّاعر: )سبعون السنين(  أراد: )سبعون من السنين( وهةذا عنةده ال

 , ويجيزه هو في الشِّعر ضرورًة. افي سعة الكالم إالَّ سماعً 

ع اإلبقةةاء علةى عملةه فةةي وهةو بهةذا يخةةالف جمهةور النحةاة الةةذين أجةازوا إضةمار حةةرف الجةرِّ مة

ةا يقةوي جةوازه فةي السَّةماع مةا ذكةره الخليةل بةأنَّ العةرا فةي  االسم المجرور في السَّماع دون القياس. وممَّ

ةةا جةاء اإلسةةالم كرهةوا ذلةةك, وكةانوا يقولةةون  الجاهليةة كانةةت تقةول: ) الها أنةةت( فةي معنةةى: )هلل أنةت(, ولمَّ

   (1)أيضا: )الهمَّ( في: )اللهمَّ(.

ختلف سةيبويه, والمبةرد فةي توجيةه قةولهم: )الها(, فةذها سةيبويه إلةى أنَّةه أراد: )هلل( فحةذف وقد ا

, والم التعريةةف, وبقيةةت الةةالم األصةةلية. ويعلِّةةلَّ ذلةةك بةةأنَّهم أرادوا الخفَّةةة, إذ يقةةول: " قةةولهم  الها : الم الجةةرِّ

  (2)ان."ساللِّ  على الحرف ليخففِّوا األخرى  والالم اإلضافة الم حذفوا أبوك,

فةةي موضةةع آخةةر مةةن الكتةةاا, ولكنَّةةه يةةرى أنَّةةه مةةن المسةةموع الةةذي ال يوافةةق  اويةةذكر هةةذا أيًضةة

, فيقول: " الها  مين األلف حذفوا أبوك, هلل: تريد أبوك, سالمة كالم العرا أن يضمروا حرف الجرِّ . والالَّ

 (3)".الجار يَّضمروا أن كالمهم من ليس هألنَّ  سبيله  وال الكالم, طريقةن  هذا وليس

ةةا المبةةرد, فةةأنكر مةةا ذهةةا إليةةه سةةيبويه, وكةةان يقةةول: إنَّ المحةةذوف هةةو الم التعريةةف, والةةالم  أمَّ

  (4)األصلية, والمتبقية هي الم الجرِّ  ألنَّ الجار ال يجوز حذفه.

                                                           

(
1
 .4/90ينظر:الفراهيدي.العين,(

(
2
.3/498سيبويه.الكتاب,(

(
3
.3/115السابق:(

(
4
 .7/174ينظر:البغدادي.خزانةاألدب,(
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فةةالمبرد يةةرى أنَّ الةةالم الباقيةةة فةةي )الها( هةةي الم الجةةرِّ  ألنَّ حةةرف الجةةرِّ ال يجةةوز أن يحةةذف  

 ك حذفت الم التعريف, والالم األصلية.لذل

, ومثاله قول أبي حيَّةة  و رأي سيبويه هو الصواا لما ورد عن العرا أنَّهم يحذفون حرف الجرِّ

 النميري: 

 (الطويل)  الكواملا  السنينن  سبعون بفوديه   تلعاَّ  أحوى بعد اخليسً  رأينن 

مةةا روي عةةن رؤبةةة أنَّةةه كةةان إذا وكةةذلك مةةا ورد مةةن أمثلةةة مةةن النثةةر علةةى حةةذف حةةرف الجةةرِّ مثل

 (1)قيل له: )كيف أصبحت عافاك اهلل؟ (, فيقول: )خيرب والحمد هلل( على تقدير: بخير, أو على خير.

بقاء عمله ليس مختًصا بضرورة الشِّعر, بل هو  , وا  وتذها الدراسة إلى أنَّ إضمار حرف الجرِّ

لخليل من أنَّ العةرا فةي الجاهليةة كةانوا يقولةون: ا غ في سعة الكالم يؤكِّده ما السيوطي عنجائز ومسوَّ 

 (2))الها أبوك(, وما تركوا ذلك لشةيءب إالَّ أنَّهةم كرهةوا هةذا عنةدما جةاء اإلسةالم لخصوصةية لفةظ الجاللةة.

 (3)وألمن اللبس فيما كثر االستعمال فيه.

 حذف حرف العطف. (6

ك إلةى فةريقين: فريةق اختلف النحاة فةي جةواز حةذف حةرف العطةف مةن عدمةه, وانقسةموا فةي ذلة

ةائغ. فقةد عةدَّ ابةن جنةي حةذف حةرف  (4)منع حذف حرف العطف, وهم: ابةن جنِّةي, والسُّةهيلي, وابةن الصَّ

                                                           

(
1
 .145ينظر:ابنعصفور,ضرائرالّشعر,(

(
2
.2/611ينظر:ابنالشجري,أماليابنالشجري,(

(
3
 .3/520ينظر:السيوطي.همعالهوامع,(

(
4
 .3/226ينظر:السابق:(
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ةذافن فةي بعةو الكةالم إالَّ أنَّةه مةن  االعطف شاذً  ال يجوز, إذ يقول: " واعلم أنَّ حةرف العطةف هةذا قةد حَّ

 (1)الشَّاذ الذي ال ينبغي ألحد أن يقيس عليه."

ن جةةاء فةةي بعةةو الكةالم, فإنَّةةه مةةن الشَّةةاذ الةةذي ال فةابن ج نةةي يةةرى أنَّ حةةذف حةرف العطةةف, وا 

لى ذلك ذها السُّهيلي, إذ يصرِّح بأنَّه " ال يجوز إضمار حروف العطف."   (2)يَّقاس عليه. وا 

 ومن حذف حرف العطف قول الشَّاعر:

بنحتن  كنيفن  سني تن  كنيفن  أص  دَّ  ينغرسَّ     مّما أم   )الخفيف( (3)الكنريم دفَّؤا فاي الوَّ

 وقول اآلخر: 

كني فن  لنى أنب كي, الن  ون تي, عن الَّ ي   عا بنائاحا بائاقاي صن  )الرجز( (4) قنيالتي غن

وهةذا ضةعيف عنةدهم فةي القيةاس, ومةا  (5)(اا تمةرً ا سةمكً لكالم المنثور قةولهم: ) أكلةت لحًمةومن ا

, كمةةةا أنَّ (6)ار العامةةةل, فتعمةةةل عملةةةهمةةةن تكةةةر  كانةةةت لالختصةةةار, فهةةةي تسةةةتخدم بةةةداًل  يضةةةعفه أنَّ الةةةواو

الحروف تدلُّ على معانب في النفس, فلو أَّضمرت حروف العطف اللتبس األمر, ولم يفهم مةا فةي نفةس 

  (7)المتكلم.

                                                           

(
1
صناعةاإلعراب,(  .1/290,وينظر:الخصائص,2/279ابنجني.سرُّ

(
2
هيلي.أبوالقاسم,عبدالرحمنبنعبدهللابنأحمد.(  .207,دارالكنبالعلمية,بيروت.1.طنتائج الفكر في النحوم.1992السُّ

(
3
 .3/226.السيوطي.همعالهوامع,3/380.وابنمالك.شرحالتسهيل,1/290الشاهدبالنسبةفي:ابنجني.الخصائص,(

(
4
صناعةاإلعراب,1/291الشاهدبالنسبةفي:ابنجني.الخصائص,( .6/503.ابنسيده.المحكم,2/279.وابنجني.سرُّ

(
5
صناعةاإلعراب,( .2/635ابنجني.سرُّ

(
6
 .2/280ينظر:ابنجني.سرصناعةاإلعراب,(

(
7
هيلي.نتائجالفكر,( .207ينظر:السَّ
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حةذف حةروف العطةةف مةن الضةرائر التةةي تجةوز للشةاعر دون النةةاثر أن أنَّ وقةد ذكةر القيروانةةي 

ل الشَّاعر بعو النحويين حذف واو العطف, فأجازوا ان يقو  يستخدمها, إذ يقول: " ومامَّا يجوز له عند

: رأيت زيدً  صةه كذلك خصَّ   (1)."اا وعمرً البدل, ولكن على معنى: رأيت زيدً  . على غيراا عمرً إذا اضطرَّ

اشةترط لةذلك  ابن عصةفور بالشِّةعر, فأجةاز أن يَّحةذف حةرف الجةرِّ إذا اضةطرَّ الشةاعر إلةى ذلةك, ولكنَّةه

  (2)من غير لبس في المعنى. اواضحً  أن يكون الكالم

ةةا الفريةةق اآلخةةةر, فقةةد أجةةازوا أن ٌيحةةةذف حةةرف العطةةف فةةةي سةةعة الكةةالم. ومةةةن أعةةالم هةةةذا  وأمَّ

 . (5), والسيوطي(4), وبعو المتأخرين كابن مالك(3)الفريق أبو علي الفارسي

لنى ونالن  وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: ﴿ ينن  عن ا إاذنا الَّذا كن  من لنهَّم   أنتنو  ما دَّ  الن  قَّل تن  لاتنح   أنجا

ا لَّكَّم   من ما لني ها﴾ )التوبة: أنح   ( على تقدير: وقَّل تن ال أجدَّ.92عن

 -صةلَّى اهلل عليةه وسةلم –كما استدل ابن مالك على جواز حذف حرف العطف بحديث النبي  

ويفسةةر ابةةن مالةةك الحةةديث  6))تمةةره.( صةةاع مةةن بَّةةرِّه, صةةاع مةةن درهمةةه, مةةن دينةةاره, مةةن رجةةل )تصةةدق

 ر,بَّة ذا كةان إن هرِّ بَّة صةاع ومن درهم, ذا كان إن درهمه ومن دينار, ذا كان إن ديناره من: بقوله: " أي

(7)".تمر ذا كان إن تمره صاع ومن
 

                                                           

(
1
.264القيرواني.مايجوزللشاعر,(

(
2
 .161ينظر:ابنعصفور,ضرائرالشِّعر,(

(
3
هيلي.نتائجالفكر,( .207ينظر:السُّ

(
4
.3/380ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
5
.3/226لسيوطي.همعالهوامع,ينظر:ا(

(
6
.1017,رقمالحديث:2/704مسلم.صحيحمسلم.(

(
7
.3/381ابنمالك.شرحالتسهيل,(
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 عليةه قةول عمةر وذكةر مثةااًل  ,حةذف )أو( إذا أمةن اللةبس فةي المعنةى اوقد أجاز ابن مالك أيضً 

أي:  (1)وقنباء( إزار في وقميص, إزار في ورداء, إزار في رجل : )صلَّى -نهرضي اهلل ع–بن الخطَّاا 

ها درهمً  ا, في إزار ورداء, أو في إزار وقميص, أو في إزار وقباء. ومنه أيضًا قول بعو العرا: ) اعطا

   (2)درهمين, ثالثة(

راسةة ا الدِّ وتةذه(3)بس.وقد أجاز مجمع اللغة العربية المصري حةذف حةرف العطةف إذا أمةن اللَّة

بس  لةةةوروده فةةةي الفصةةةيح مةةةن الكةةةالم فةةةي القةةةرآن الكةةةريم, إلةةةى جةةةواز حةةةذف حةةةرف العطةةةف إذا أمةةةن اللَّةةة

 والصحيح من الحديث الشريف. أنَّه يجا أن ال يختصَّ بالضرورة. 

بقاء المضاف أليه على إعرابه.  (7  حذف المضاف وا 

بقةةاء المضةاف إلية (4)ذهةا بعةو النحةاة ةا يَّضةةطرُّ إلةةى أنَّ حةذف المضةاف, وا  ه علةةى إعرابةه منمَّ

 إليه الشَّاعر, فجعلوه من الضرورة. وذلك كقول أبي دواد:

 )المتقارا( (5)انارً  باللَّيلا  توقَّدَّ  ونارب    امرأً  تحسبين امرئب  أكلَّ 

( فحذف المضاف, وأبقى المضاف إليه على إعرابه.   أراد: )وكلُّ نارب

 

 
                                                           

(
1
.358.رقمالحديث:1/143البخاري.الجامعالصحيح,(

(
2
 .3/381,التسهيلشرح.مالكابن(

(
3
واباللغوي,(  .2/935أحمدمختارعمر.معجمالصَّ

(
4
.165عصفور.ضرائرالشعر,ينظر:ابن(

 (
5
اج.( .تحقيق:أنوارمحمودالصالحيديوان أبي دواد اإلياديم.2010الشاهدألبيدواداإلياديفي:اإليادي.أبيدواد,جاريةبنالحجَّ

.112,دارالعصماء,دمشق.ص1وأحمدهاشمالسامرائي.ط
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 قول عبيد بن قيس الرقيات: اومن ذلك أيضً 

جستانن     دنفننوها اأعظَّمً  اهللَّ  رحمن  ) الطلحاتا  طلحةا  بسا
1
 )الخفيف((

.  على تقدير أنَّ الشاعر أراد: أعظم طلحة الطلحاتا

 وقد كان لهذه األبيات أثر في بروز خالف بين النحاة في تخريجها, واختالف آرائهم فيها. 

ا حةةةةذف المضةةةةاف, إبقةةةةاء , وسةةةةيبويه إلةةةةى أنَّ مةةةةا جةةةةاء فةةةةي األبيةةةةات مةةةةن بةةةةا(2)فةةةةذها الخليةةةةل

بقةاء عملةه  المضاف إليه على إعرابه. واستدلوا بذلك على جواز حذف المضةاف إذا دلَّ عليةه الكةالم, وا 

في المضاف إليه.  وقد جعله سةيبويه كقةولهم:  )مةا كةل ُّ سةوداءن تمةرًة, وال بيضةاءن شةحمٌة( علةى تقةدير: 

(  ألنَّه  اكتفى بذكره أواًل, ولقلة التباسه. )وال كلُّ بيضاء شحمًة( فحذف المضاف )كلإ

ةه ولقلّةة الكةالم أّول فةي إايَّةاه لةذكرك كةل تثنيةة عةن ويقول في بيت أبي دواد: " فاستغنيتن    التباسا

ث ةةلَّ  مةةا: قولةةك فةةي جةةاز كمةةا وجةةاز. المَّخاطنةةاا  علةةى يةةها, وال ذاك يقةةول اهلل عبةةدا  ما ن أخا  وال: قلةةت شةةئتن  وا 

الشةةاعر جةةاز لةةه أن يحةةذف المضةةاف ألنَّةةه ذَّكاةةر فةةي أول الكةةالم, فةةأمن  فسةةيبويه يةةرى أنَّ  (3)".أخيةةه مثةةلَّ 

ن جعلةةه شةةاذً اللةبس, وعليةةه جةةاز الحةةذف فيةةه. وقةةد أجةة ال يكةةون إالَّ فةةي السةةماع  اازه كةذلك الزمخشةةري, وا 

.   (4)كإضمار حرف الجرِّ

                                                           

(
1
.20الشاهدلعبيدبنقيسالرقياتفيديوانه.ص(

(
2
.2/197ينظر:ابنيعيش.شرحالمفصل,(

(
3
.1/66سيبويه.الكتاب,(

(
4
 .138ينظر:الزمخشري.المفصل,(
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بقةةاء المضةةاف علةةى إعرابةةه يكةةون علةةى ضةةربين:  وذهةةا ابةةن مالةةك إلةةى أنَّ حةةذف المضةةاف, وا 

ةةفن عليةةه ا, ويكةةون قةةد ذَّكاةةرن قبلةةه مثلةةه لفًظةةوهةةو أن يَّحةةذنف المضةةاف ,يسمقةة . (1)ومعنةةى, ويكةةون قةةد عَّطا

:ويقول ابن مالك هذا في ألفيته
(2)  

وا الذي أنب قَّوا كنمنا ا تنقندَّمنا وربَّما جرُّ ذ فا من  قند  كنانن قنب ل حن

ذاف لايها  لنكان  باشنرطا أنن  ينكَّونن حَّ اثااًل لامنا عن ف مَّمن  قند  عَّطا

لما اشترطه ابن مالةك فةي الحةذف المقةيس, وهةو  اا غير المقيس, فهو ما جاء مخالفً أمَّ  

ومةن   (3)العطف على مثل له يكون قبله في الكالم. وهذا عنده جائز في السَّةماع ولكةن ال يَّقةاس عليةه.

ةةةاز فةةةي قولةةةه تعةةةالى:  ةةة تَّرايةةةدَّونن ﴿مثةةةال المقةةةيس عنةةةد ابةةةن مالةةةك قةةةراءة ابةةةن الجمَّ  يَّرايةةةدَّ  وناللَّةةةهَّ  الةةةدُّن ينا رنون عن

رنةن  خا  ( بجرِّ )اآلخرةا( على تقدير: واهلل يريد عرو اآلخرةا.67)األنفال: ﴾اآل 

 ومن غير المقيس قول عبيد اهلل بن قيس الرقيات:

جستانن     دنفننوها أعظَّماً  اهللَّ  رحمن   (الخفيف)  الطلحاتا  طلحةا  بسا

مةةن دون عطةةف علةةى  ألنَّ الشةةاعر حةةذف المضةةاف اهةةذا الحةةذف عنةةد ابةةن مالةةك لةةيس مقيًسةةو 

 متقدَّم يماثله.

                                                           

(
1
 .3/270ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
2
 .38.)د.ط(.دارالمعارف.ألفية ابن مالكابنمالك.جمالالدينمحمدبنعبدهللا.)د.ت(.(

(
3
 .3/271ل,ينظر:ابنمالك.شرحالتسهي(
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, فيقولون أنَّ قول أبي داود هو من باا جواز العطف على عاملين. (1)أمَّا األخفش, والكوفيون

( فجعلوا قوله:   إذ أجاز األخفش مثل قولهم: )مرَّ زيٌد بعمرو وخالٌد بكرب

 (المتقارا)  ناراً  للَّيلا با توقَّدَّ  ونارب    امرأً  تحسبين امرئب  أكلَّ 

( عطفًةةفةةا علةةى  اا( عطفًةةأن ينصةةا )نةةارً علةةى )امةةرئ( ويجةةوز عنةةده  األخفش يةةرى أنَّةةه جةةرَّ )نةةارب

مةةن بةةاا  (شةةحمةٌ  بيضةةاءن  وال, تمةةرةً  سةةوداءن  كةةلُّ  مةةا))امةةرأ( فعطةةف علةةى عةةاملين. وهةةم يجعلةةون قةةولهم: 

ةرَّ عطفًةالعطف على عاملين و كةل( وقولةه:  وداء(, والعامةل فيهةا )مةاعلةى )سة ا, وذلك " أنَّ )بيضاء( جَّ

  (2)على خبر )ما(." ا)شحمًة( منصوا عطفً 

 وقد جعل السيوطي قول عبيد اهلل بن قيس الرقيات:

جستانن     دنفننوها أعظَّماً  اهللَّ  رحمن   (الخفيف)  الطلحاتا  طلحةا  بسا

الفصةةيح نحةةو قولةةه , والةةذي يةةرى أنَّةةه جةةائٌز  لةةوروده فةةي (3)علةةى أنَّةةه مةةن بةةدل الكةةل مةةن الةةبعو

لَّونن  فنأَّولنئاةةكن  ﴿تعةالى:  نَّةةةن  ينةةد خَّ ةةونن  ونالن  ال جن ةةي ًئا يَّظ لنمَّ نَّةةاتا ( 60) شن ةةد نب  جن ةةدن  الَّتاةةي عن مننَّ  ونعن بنةةادنهَّ  الةةرَّح   باال غني ةةاا  عا

ةةدَّهَّ  كنةةانن  إانَّةةهَّ  أ تاي ةةا ونع  و, مةةن جنَّةةة "وهةةو بةةدل كةةل  مةةن بعةة ( فجنةةات عنةةده أَّعربةةت بةةداًل 61-60يم:)مةةر  ﴾من

 (4)وفائدته تقرير أنَّها جنَّات كثيرة, ال جنَّة واحدة."

 

                                                           

(
1
 .2/197ينظر:ابنيعيش.شرحالتسهيل,(

(
2
 .2/197ابنيعيش.شرحالمفصل,(

(
3
.3/179ينظر:السيوطي.همعالهوامع,(

(
4
 .3/179السيوطي.همعالهوامع,(
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 حذف جملة الشرط بعد إن. (8

( للضةرورة, وال ن إلةى أنَّ فعةل الشَّةرط وفعةل جةواا الشةرط يحةذفا (1)ذها ابن عصةفور بعةد )إن 

 يجوز حذفهما في غير الشِّعر, ومثال ذلك قول رؤبة:

ل مى ينا العنمِّ: بننناتَّ  قالت     ونا ان   سن

مً  افنقيرً  كنانن  : امَّع دا ن   قنالنت   )الرجز(   (2)وا 

ن كةةان فقيةةًرا وجةةاء الشةةاهد علةةى حةةذف فعةةل الشةةرط, وجةةواا الشةةرط بعةةد  ( علةةى تقةةدير: وا  )إن 

( دون غيرهةةا مةةن أدوات الشةةرط ألنَّهةةا "أمُّ  امعةةدمً  أتزوجةةه. وكانةةت إجةةازة ابةةن عصةةفور للحةةذف فةةي )إن 

 (3)لم يجز في غيرها." أدوات الشرط, فجاز فيها من الشرط ما

( يكةةون بعةةدها دون غيرهةةا مةةن  اوقةةد ذهةةا الرضةةي أيًضةة إلةةى أنَّ حةةذف جملةةة الشةةرط بعةةد )إن 

وكةذلك عةدَّها  (4)أدوات الشرط, وهو يعدُّ حذفها خاصإ في الشِّةعر مةع وجةود قرينةة تةدل علةى المحةذوف.

 (5)البغدادي في خزانة األدا من الضرورة.

لةك يةرى أنَّهةا مةن الضةرورة, إالَّ أنَّ ابةن مالةك لةم يشةر إلةى أنَّ حةذف وذكر السيوطي أنَّ ابةن ما

( يكون في الشِّعر للضرورة وقد اكتفى في شرح الكافية بأن قال: "أنَّ هذا ال يجوز  جملة الشرط بعد )إن 

                                                           

(
1
 .185ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشعر,(

(
2
.186الشاهدلرؤبةبنالعجاجفيديوانه,(

(
3
 .185رالشِّعر,بنعصفور.ضرائ(

(
4
 .4/86ينظر:الرضي.شرحالكافية,(

(
5
.9/15ينظر:البغدادي.خزانةاألدب,(
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( وهو ما يدل على أصالتها في باا المجازاة." فال دليل على ما نسبه السيوطي  ,وعليه (1)في غير )إن 

( حصرً  إلى ابن مالك من أنَّه يعدُّ   من الضرورة. احذف جملة الشرط بعد )إن 

( فتكون حةرف جةواا  ومن الجدير بالذكر أنَّ  ( أو )أجل  ( تكون بمعنى )نعم  الخليل يرى أنَّ )إن 

. وهةو بهةذا ينهةةي (2)وذكةر الخليةل أنَّهةا لغةة لةبعو العةرا. واسةتدل ببيةت رؤبةة علةى هةذا المعنةى لةة)إن(

( في هذا الشاهد حرف جواا بمعنى نعم, وال وجود لحذف في الشاهد.الخال  ف ف )إن 

ةةةمن  ( جةةةائٌز إذا دلَّ عليةةةه الكةةةالم, وفَّها وتةةةذها الدراسةةةة إلةةةى أنَّ حةةةذف الجملةةةة الشةةةرطية بعةةةد )إن 

المعنى. وفي هذا الشةاهد العناصةر المحذوفةة ذكةرت فةي بدايةة الكةالم, فكانةت قرينةة واضةحة دلَّةت علةى 

  (3)هذا يجعل الذهن يقدر ما يحذف من الكالم بتقدُّم ذكره, أو اإلشارة  إليه.المعنى. و 

 

 حذف اإلعراب. (9

ورد في كتا النحو عن النحاة أنَّ من ضرورة الشِّعر حةذف حركةة اإلعةراا. نحةو قةول امةرئ 

 القيس:

قااب  تنح  إثًما من اهللا وال وناغل   فاليومن أشرا  غير مَّس 
 )السريع( (4)

                                                           

(
1
 .3/1610ابنمالك.شرحالكافيةالشافية,(

(
2
 .133ينظر:الفراهيدي.الجملفيالنحو,(

(
3
 .1/560,دارالقلم,دمشق.1.طالبالغة العربيةم.1996كة.عبدالرحمنبنحسن.ينظر:حبن(

 (
4
محمد بن  المبرد. أبو العباس, :إثما من هللا وال واغل( في وبرواية: )فاليوم أسقى غير مستحقبٍ . 143الشاهد المرئ القيس في ديوانه, (

 .1/195 , القاهرة.3دار الفكر العربي, ط محمد أبو الفضل إبراهيم. . تحقيق:. الكامل في اللغة األدبم1997يزيد.
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ةةذفت ا ةةا اضةةطر إليةةه الشةةاعر, حيةةث حَّ ( فعةةدوا هةةذا الحةةذف ممَّ لضةةمة مةةن آخةةر الفعةةل )أشةةراَّ

 كذلك قول جرير:

يروا بني العمِّ فاألهواز    )البسيط((1)تعرف كم العنراَّ  فماونهر تايرنى       منزلكمسا

والشاهد فيه حذف الضمة التي حركة اإلعراا من الفعل المضارع )تعرفَّكم( لضةرورة الشةعر. 

ركةةة اإلعةةراا فةةي هةةذه الشةةواهد ومةةةا شةةابهها, أثةةر كبيةةر فةةي الخةةالف بةةين النحةةةاة. إذ وكةةان لحةةذف ح

يزب له في الشعر ضرورًة دون النثر, وهذا مذها سيبويه.   انقسموا بين مَّجا

 

ّنةةه يجةةوز تسةةكين حيةةث ذكةةر إ (2)فقةةد أجةةاز سةةيبويه حةةذف حركةةة اإلعةةراا فةةي ضةةرورة الشةةعر.

ةذ( الحرف المرفوع, والمجرور في الشعر. وعل ذ( حيةث حةذفوها, فقةالوا: )فخ  ة ذلك مشابهتها لكسرة )فخا

د(, وذلك نحو قول األَّقيشر األسدي: د( حيث قالوا: )عض   وبضمة )عضَّ

لني كا ما فيهما      تا وفي راج  را   رَّح  ئ زن  )السريع((3)وقد بندنا هنن كا من الما

 وأّنه قد يسكن بعضهم في الشعر, ويشم, وذلك نحو قول امرئ القيس:

قااب  تنح   )السريع( إثًما من اهللا وال وناغل   فاليومن أشرا  غير مَّس 

 

                                                           

(
1
 .45, بيروت. بيروتط(, دار . )د.ديوان جريرر بن عطية الخطفي. )د.ت(. الشاهد لجري (

(
2
 .204-4/203ينظر: سيبويه. الكتاب,  (

(
3
 . 78, دار صادر, بيروت. 1ذمة, ط. صنعه: محمد علي ديوان األقيشر األسديم. 1997الشاهد لألُقيشر األسدي. المغيرة بن عبد هللا.  (
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ن اسةتدل علةى ذلةك  وقد وافق السةيرافي سةيبويه فةي جةواز تسةكين حركةة اإلعةراا للضةرورة, وا 

لنةةى يَّوسَّةةفن  ﴿بقةةراءة مةةن قةةرأ:  نَّةةا عن النةةكن الن تنأ من بنةةون واحةةدة باإلدغةةام بغيةةر  (1) (, )تأمنةةا(11)يوسةةف: ﴾من

ةةا تةةذها فيةةه حركةةة اإلعةةراا إشةةمام , وقةةد "وافقهةةم النحويةةون علةةى جةةواز اإلدغةةام فيةةه, وفةةي غيةةره, ممَّ

ويسةةةتدل بجةةةواز حةةةذف حركةةةة اإلعةةةراا ل دغةةةام للخفةةةة علةةةى جةةةواز حةةةذف جةةةواز ذهةةةاا  (2)ل دغةةةام."

 (3)ا للخفة.الكسرة, والضمة طلبً 

الضةمير المتصةل للجمةع  وّمما استدل به أّن كثيرا من العرا يسكنون الم الفعل إذا اتصل بةه

(, ومثالةةه قةةراءة مةةن قةةرأ: ﴿إّن اهلل يةةأمرَّكم أن تةةذبحوا  (, والضةةمير المتصةةل لجماعةةة الغةةائبين )هَّةةم  )كَّةةم 

كم(  (67البقةةةةةةرة:﴾ )بقةةةةةةرة بالسةةةةةةكون فةةةةةةي )يةةةةةةأمر 
ويعلِّمَّكَّةةةةةةم الكتةةةةةةاا والحكمةةةةةةة﴾  ﴿وقولةةةةةةه تعةةةةةةالى:  (4) 

كم(.151)البقرة: ( بالسكون في )يعلِّم 
(5) 

جني مذهبهما, فعدَّ حذف الحركةة مةن ضةرورة الشةعر, وقةد ذكةر ذلةك صةراحًة, وقد ذها ابن 

كم( (هة154)إذ ذكر أنَّ قراءة أبي عمرو )يأمر 
وردت بالتسكين, واالختالس, أّما قةول امةرئ القةيس:  (6)

( فبالسكون فقط والوزن شاهد على ذلك.   (7))فاليوم أشرا 

                                                           

(
1
 ."قرأ يزيد بن القعقعاع, وعمرو بن عبيد, قالوا: )يا أبانا مالك ال تأمنا( باإلدغام بغير إشمام".2/194آن,ينظر: النحاس. إعراب القر  (

(
2
 .124السيرافي. ضرورة الشعر, (

(
3
 .124ينظر: السابق. (

(
4
, دار الكتب 2هيم أطفيش. ط. تحقيق: أحمد البردوني وإبراالجامع ألحكام القرآنم. 1964ينظر : القرطبي. أبو عبد هللا محمد بن أحمد.  (

 . وذكر أنها قراءة أبي عمرو.1/144المصرية, القاهرة. 

(
5
 .2/77الفارسي. الحجة للقراء السبعة,  ينظر: (

(
6
 .213ينظر:مجاهد.السبعةفيالقراءات,(

(
7
 .2/340ينظر: ابن جني. الخصائص, (
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إلعراا. حيث ذها المبرد والزجةاج إلةى وذها فريق من النحويين إلى إنكار حذف حركات ا

لشةذوذها وضةةعف   وال يعتةدان باألبيةةات الةواردة فيةةهأّن هةذا الحةذف ال يجةةوز ال فةي الشةةعر, وال غيةره, 

 ا رواية بيت امرئ القيس:وقد رنفنضً (1).الرواية فيها

قااب  تنح   )السريع( إثًما من اهللا وال وناغل   فاليومن أشرا  غير مَّس 

 :(2)وقالوا أن الرواية الصحيحة للبيت

قااب فاليوم أَّسقى  تنح   )السريع( إثًما من اهللا وال وناغل   غير مَّس 

 

كم(  "ألنَّ الةّراء  وبهذه الرواية ال ضرورة في الشاهد . وقد رفضوا قةراءة أبةي عمةرو فةي: )يةأمر 

  (3)حرف اإلعراا."

ا علةةةى اعتةةةراو المبةةةرد:" وقةةةال معلقًةةة ,يةةةةوقةةةد ردَّ ابةةةن جنةةةي قةةةول المبةةةرد, ورفةةةو إنكةةةاره للروا

مجةردة مةن الم على السماع بالشةهوة وتحكُّ  ,للرواية ما هو ردإ واعتراو أبي العباس في هذا الموضع إنَّ 

ة :ومنةه إسةكانهم نحةو .وهةذا واضةح ,ونفسه ظلم ال من جعلةه خصةمه .النصفة ة ,لرس  ة ,زوعج   ,دوعض 

 (4)".روعص   ,بدوك   ,فوكت   ,موعل   ,رموك   ,فوظر  

                                                           

(
1
 . 2/110ينظر: العكبري. اللباب في علل البناء واإلعراب, (

(
2
 .1/195ينظر: المبرد. الكامل في اللغة واألدب, (

(
3
 .1/144القرطبي. الجامع ألحكام القرآن, (

(
4
 .1/75ابن جني. الخصائص, (
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ا للروايةةةة, والنقةةةل عةةةن ا, وظلًمةةةابةةةن جنةةةي نجةةةد أّنةةةه يةةةرى فةةةي اعتةةةراو المبةةةرد تكلفًةةة ومةةةن نةةةصِّ 

عنةق االسةتعمال  ليتوافةق  العرا, وأّن ما فعله هو عبارة عن إخضةاع اللغةة للقاعةدة, ومةا فيةه مةن لةيِّ 

 مع القاعدة. ويذكر أمثلة على ذلك من اللغة.

لةك فةي معةرو حديثةه أنَّ لغةة ممَّا يميز العربية, وذ س الحركةثمَّ نجد ابن فارس يجعل اختال

فةةي مثةةل  (1)العةرا أفضةةل اللغةات, وأوسةةعها, فيقةول: إنَّةةه مّمةةا اختصةت بةةه العربيةة, اخةةتالس الحركةات

 قول امرئ القيس:

قااب  تنح   )السريع( إثًما من اهللا وال وناغل   فاليومن أشرا  غير مَّس 

ركةةة اإلعةةراا مةةن ضةةرورة الشةةعر, لكونةةه سةةمة, وبهةةذا الفهةةم عنةةد ابةةن فةةارس يخةةرج حةةذف ح

ا يميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات. ولو كان مةن الشةاعر اضةطر إلةى الحةذف لمةا كةان وأسلوبً 

ّنمةا وجةا جةةواز هةذا فةي الشةعر, وغيةره , ليكةون سةمة بةارزة تخةةتص  هةذا الحةذف سةمة تميةز اللغةة , وا 

 بها العربية عن سواها من اللغات.

راء القدماء في هذه المسألة. أمَّا المحدثون, فلةم يستسةيغوا قةول القةدماء بالضةرورة هذا مجمل آ

" أن "أشةةةرا   بةةةأّن هةةةذا إخضةةةاع للقاعةةةدة فةةةي االسةةةتعمال. يقةةةول محمةةةد عيةةةد: "قةةةالوا  فةةةي هةةةذا البيةةةت, و

ولكةةن غيةةره ,األصةةل فةةي البيةةت هةةو "أَّسةةقى"  أو أنَّ , "حةةذفت منةةه الضةةمة للضةةرورة, واألصةةل "أشةةراَّ 

 ا ما يفعلون ذلك.أو النحاة, وكثيرً  ,الرواة

 

                                                           

(
1
 .1/21ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة, (
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والحق أن ذلك كلةه ال يفسةره غيةر لغةة الشةعر الخاصةة, فقةد حةذفت اليةاء مةن الفعةل "تفةد" مةن 

 (1)"أجل الوزن, وأن الفعل "أشرا" سكن أيضا لوزن البيت, وللشعر أحكامه.

 ) حةةذفت منهةةا وبهةذا فهةةو يةةرفو محاولةةة النحةةاة إخضةةاع القاعةةدة فةةي االسةةتعمال, وأّن )أشةةرا 

الحركة للضرورة. كذلك ال يستسيغ ما ذها إليه المبرد من أّن أصل الرواية )أسقى(. وهو يرجةع ذلةك 

ذفت الضمة من أجل إقامة الوزن. والحقيقة  إلى لغة الشعر الخاصة التي لها أحكامها الخاصة, فقد حَّ

بالضةرورة, فكالهمةا يرجعةان الحةذف ا بينةه, وبةين مةن قةال ا كبيةرً أّنه ال يجةد الةّدارس لهةذا الةرأي اختالفًة

 إلى إجبار أوزان الشعر الشعراء إلى الحذف.

نصل إلى إبةراهيم مصةطفى الةذي قةال بجةواز الحةذف. يقةول: " وقةد جعلةوا اإلسةكان عالمةة  و

, وال تفعةةةل  )التشةةةديد, والبةةةت فةةةي الطلةةةا, كمةةةا تةةةرى التزامةةةه فةةةي األمةةةر, وفةةةي  . وأنةةةت تعلةةةم مةةةا (لتفعةةةل 

ةةا أتةةوا بالسةةكون فةةي غيةةر األمةةر داللةةًة يسةتدعيه األمةةر فةةي  أغلةةا حالةةه مةةن البةةت والتشةةّدد والجةةزم, وربمَّ

  (2)على التأكيد, وتقوية للكالم."

ومةةن هةةذا الةةنص يظهةةر لنةةا رأي إبةةراهيم مصةةطفى, وهةةو أّن التسةةكين يةةأتي للتأكيةةد والبةةت فةةي 

المتحةدث التأكيةد علةى  األمر, ويمكن أن يأتي التسكين في غير موضةعه لهةدفب يخةدم المعنةى إذا أراد

المعنى. فقد يكون ما فعله امرؤ القيس من قبيل هذا إذ أراد التأكيد على معنى الشرا, كمةا يمكةن أن 

ا يعةةرفهم مةةن يحمةةل قةةول جريةةر: )فةةال تعةةرف كم( لغةةرو تأكيةةد المعنةةى, وكأّنةةه أراد أن يثبةةت أن ال أحةةدً 

 العرا.

                                                           

(
1
 .351. )د.ط(, مكتبة الشباب, القاهرة. النحو المصفَّى. م1989محمد عيد.  (

(
2
 .86شر. ننة التأليف والترجمة وال. )د.ط(, مطبعة لجحياء النحو. إم1937إبراهيم مصطفى.  (
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فةةي  نَّ الحركةةات يمكةةن أن تحمةةل معةةانب وقةةد ردَّ كمةةال بشةةر مةةا ذهةةا إليةةه إبةةراهيم مصةةطفى بةةأ

أصةةواتا معينةةة تةةدل علةةى  ربةةط الظةةواهر الصةةوتية بةةالمعنى, أي: ادعةةاء أنّ  وفةةي رأينةةا أنَّ " بقولةةه:ذاتهةةا 

ن جةاز األخةذ بهةا  معان معينةة أو تةوحي بهةا, قضةية لةم يتفةق علةى صةحتها الدارسةون. وهةي قضةية وا 

هةا عتمةاد عليهةا فةي البحةث اللغةوي الحةديث. ذلةك ألنَّ . ال يصح االفي بعو العلوم كالنقد األدبي مثاًل 

ا فةةي دراسةةة ا مرفوًضةةوهمةةا يمةةثالن اتجاًهةة .والنظةةرة الذاتيةةة ,تعتمةةد فةةي أساسةةها علةةى الةةذوق الشخصةةي

  (1)"اللغة.

ومن خالل رّد كما بشر نالحظ رفضه لفكةرة حمةل الحركةات معةاني تفيةدها فةي نفسةها, ويقةول 

 ها  في علوم اللغة وبابها النقد األدبي, أو غيره من العلوم.أّن هذه القضية ال يصح األخذ ب

وبعةةد عةةرو آراء اللغةةويين القةةدماء والمحةةدثين فةةي حةةذف حركةةة اإلعةةراا تةةذها الدراسةةة إلةةى 

وجةةةوا إخةةةراج حةةةذف حركةةةة اإلعةةةراا مةةةن الضةةةرورة الشةةةعرية  اسةةةتنادا إلةةةى مةةةا ورد فةةةي كتةةةا اللغةةةة, 

حَّ أن يك ون الحذف لغة عن العرا يجوز األخةذ بهةا فةي الشةعر, وفةي والقراءات من أمثلة وشواهد ترجَّ

الكةةالم العةةادي. وأّن مةةا ذهةةا إليةةه النحةةاة مةةن تشةةكيك فةةي الروايةةة, أو قةةولهم بانةةه مةةن الضةةرورة, هةةو 

 على حساا االستعمال. اصورة من صور اعتداد النحاة بالقاعدة, واهتمامهم باضطراده

 

 

 

 
                                                           

(
1
 .173. )د.ط(, دار المعارف, القاهرة. دراسات في علم اللغةم. 1971كمال بشر.  (
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 و )ِمْن(, و )َقْد(.حذف نون الوقاية من: )ليت(, و)َعْن(,  (10

(, و  ةن  ومّما ورد في كتا النحاة علةى أّنةه مةن الضةرورة حةذف نةون الوقايةة مةن: )ليةت(, و)عن

(. ونون الوقاية, وهي نةون مكسةورة تَّل حةق قبةل يةاء المةتكلم حمايةة لحركةة آخةر الكلمةة مةن  (, و)قند  )مان 

رورة الشةةعر, ومنةةةه قةةول زيةةةد . إال أّن ورود شةةواهد شةةةعرية علةةى حةةذف هةةةذه النةةون عةةدَّ مةةةن ضةةالكسةةر

 الخيل:

 )الوافر( (1)أَّصادفَّه  وأفقادَّ بعون مالي   كمَّنيةا جابرب إذ قال ليتاي

والشةاهد فيهةةا حةذف نةةون الوقايةة مةةن )ليتةي( قةةال سةيبويه: "قةةال الشةعراء: )ليتةةي( إذا اضةةطَّروا 

 الشُّةةعراء ضةةرورًة. كةةذلك إالَّ  بةةه فحةةذف النةةون ضةةرورة عنةةد سةةيبويه, وال يةةأتي (2)كةةأنَّهم شةةبهوه باالسةةم."

ةةا )ليتنةةي(, فةةال يجةةوز حةةذف النةةون منهةةا إال أن  ذهةةا المبةةرد إلةةى أّنهةةا مةةن ضةةرورة الشةةعر قةةال: " فأمَّ

يضطر شاعر فيحذفها  ألن الضرورة ترد األشياء إلةى أصةولها واألصةل اليةاء وحةدها, وليسةت )ليةت( 

من )ليتني( إالَّ في الضرورة, كما  ايةالوقفالمبرد يرفو صراحة حذف نون  (3)بفعل إنما هي مشبهة."

 أنَّه يذكر على زيادة نون الوقاية عليها  إذ هي مشبهة بالفعل لذلك اتصلت بها نون الوقاية. 

وكةةان مةةا ذهبةةوا إليةةه أنَّ حةةذف نةةون الوقايةةة مةةن ضةةرورة الشةةعر, وأنَّةةه ال يجةةوز فةةي الكةةالم إالَّ 

وخةالفهم الكوفيةون فةي ذلةك وقةالوا: إّن يجةوز فةي  ليتني, وعني, ومني, وقدني. هذا مذها البصريين.

                                                           

(
1
, دار مأمون 1. تحقيق: أحمد مختار البرزة. طشعر زيد الخيل الطائيم. 1988. د الخيل بن مهلهل الطائيالشاهد لزي (

 .137للتراث,دمشق.ص

(
2
 .2/370سيبويه. الكتاب,  (

(
3
 .1/250المبرد. المقتضب, (
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(, فمةةن نصةةا عبةةد اهلل قةةال: )قةةدني درهةةم, اهلل درهةةمَّ  مةةا بعةةد )قةةد( النصةةا, والخفةةو, يقةةال: )قةةد عبةةدن 

 .ومن ذلك قول حميد بن مالك األرقط:(1)ومن خفو عبد اهلل قال: )قدي درهم(

ي  را الخبني بني نا قندا ني من ننص   )الرجز( (2)لشحيحا الملحدا با ليس اإلمامَّ   قند 

ا عن )قد(, فيقول: إنَّ فيها أوجًها:" فأحةد أوجههةا أن تكةون اسةمً  هة(905) ويتحدث الجرجاوي

ليةه بمعنى حسا أي كافي وفيهةا مةذهبان: أحةدهما أنَّهةا معربةة رفًعة ا علةى االبتةداء ومةا بعةدها خبةر, وا 

لمتكلم:) قدي درهم( بغير نون للوقايةة كمةا ذها الكوفيون. وعلى هذا فيقال فيها إذا أضيفت إلى ياء ا

 ا.درهم بغير نون وجوبً  ييقال: حسب

هةةا مبنيةةة علةةى السةةكون لشةةبهها بالحرفيةةة لفظةةا, وهةةو مةةذها البصةةريين. وعلةةى هةةذا والثةةاني أنَّ 

 (3), و)قدني( بالنون حفظا للسكون ألنه األصل في البناء."ييقال: )قدي( بغير نون حمال على حسب

نص يظهر الخالف بين الفريقين, فالكوفيون يرون أنَّ )قد( اسم بمعنى )حسبي( ومن هذا ال  

وهي عنةدهم معربةة. أّمةا البصةريون,  , وعليه لم تتصل بها نون الوقاية عند إضافتها إلى ياء المتكلم,

فهةةم يةةرون أنَّهةةةا مبنيةةة علةةى السةةةكون لشةةبهها بةةالحروف  لةةةذلك فهةةم يقةةول: )قةةةدني( بنةةون الوقايةةة عنةةةد 

منهةةا بضةةرورة  الوقايةةةتها إلةةى يةةاء المةةتكلم للمحافظةةة علةةى سةةكون الكلمةةة, وأجةةازوا حةةذف نةةون إضةةاف

 الشعر حمال على )حسبي( فقالوا: )قدي درهم(.

                                                           

(
1
 .114ابن عصفور. ضرائر الشعر, ينظر: (

(
2
ال ب. و3/289. ولحميد بن ثور في لسان العرب 3/347, 1/344, ولسان العرب 5/382الشاهد لحميد بن مالك األرقط في خزانة األدب  (

 ديوانه.ولم أعثر عليه في  .2/371نسبة في الكتاب 

(
3
دار الرسالة,  ,1. تحقيق: عبد الكريم مجاهد. طوصل الطالب إلى قواعد اإلعرابم. 1996الجرجاوي. خالد بن عبد هللا بن أبي بكر.  (

 . 136بيروت. 
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. اا وحرفًةفيقول: "قد لفظ مشترك  يكةون اسةمً  ,آراء النحويين في قد هة(749)وينقل لنا المرادي

ةة بمعنةةى حسةةا. تقةةول: قةةدني, بمعنةةى: حسةةبي. واليةةاء  ا قةةد االسةةمية فلهةةا معنيةةان: األول: أن تكةةونفأمَّ

المتصلة بها مجرورة الموضع باإلضافة. ويجوز فيها إثبات نون الوقاية, وحذفها. والياء, في الحالين, 

 في موضع جر. هذا مذها سيبويه, وأكثر البصريين.

مةا تلةزم مةع الثاني: أن تكةون اسةم فعةل بمعنةى كفةى. ويلزمهةا نةون الوقايةة, مةع يةاء المةتكلم, ك

 (1)سائر أسماء األفعال. والياء المتصلة بها في موضع نصا. وهذا القسم نقله الكوفيون عن العرا."

وبعد عرو آراء النحاة في حذف نون الوقاية من )قدي( نجد أنَّ البصريين ذهبوا إلةى أنَّةه ال 

ا حةذفها فةي الشَّةعر ضةرورًة  بدَّ من إثبات نةون الوقايةة فيهةا فةي الكةالم  لشةبهها بةالحرف لفظةا, وأجةازو 

    (2)لمشابهتها حسبي إذ المعنى واحد.

ا بمعنةةى )حسةةبي( وعليةةه فهةةم يقولةةون: )قةةدي أّمةةا الكوفيةةون, فةةذهبوا إلةةى أّن )قةةدي( تةةأتي اسةةمً 

 درهم( بغير نون  ألّنها اسم, واألسماء ال تتصل بها نون الوقاية إذ ٌأضيفت إلى ياء المتكلم.

)قد( فهةو أن تةأتي اسةم فعةل بمعنةي: )كفةى( وهنةا ال بةدَّ مةن التزامهةا لنةون ةأّما المعنى الثاني لة

ا لةنص الوقاية إذا أَّضةيفت إلةى يةاء المةتكلم, كمةا تلتةزم مةع األفعةال. وهةذا مةا ورد عةن الكةوفيين اسةتنادً 

 المرادي السابق. 

شِّةةعر وعليةةه تةةذها الدراسةةة إلةةى أنَّ حةةذف نةةون الوقايةةة مةةن )قةةدي(  جةةائز فةةي الكةةالم, وفةةي ال

ا بمعنةى: حسةبي. أمَّةا إن كانةت اسةم فعةل بمعنةى: )اكتةفا بةه(, فإنَّةه ال بةدَّ ذا كانت اسمً إعلى السواء, 

                                                           

(
1
 .253المرادي. الجنى الداني في حروف المعاني,  (

(
2
 .2/370ينظر: سيبويه. الكتاب,  (
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مةةن النةةون فيهةةا  ألّنهةةا فعةةل, واألفعةةال يجةةا أن تتصةةل بهةةا نةةون الوقايةةة وجوبةةا, إذا أَّضةةيفت إلةةى يةةاء 

 المتكلم.

 : حذف روابط الكالم.ثانًيا

 شَّرط.حذف الفاء والواقعة في جواب ال (1

ا, أو جملةةةةة صةةةةريحً  اا, أو ماضةةةةيً ا, أو نهًيةةةةر الفةةةةاء, إذا كةةةةان جةةةةواا الشةةةةرط أمةةةةرً ال بةةةةدَّ مةةةةن ذكةةةة

 ويكون دور الفاء هنا رابطة بين الجملتين: جملة الشرط, وجملة الجواا. (1)أسمية.

فرق: حيةث ذهةا  ف النحاة فيه, وانقسموا إلى ثالثأمَّا حذف الفاء من جواا الشرط, فقد اختل

النحويين إلى أنَّه ال يجوز حذف الفاء من جواا الشَّرط في سعة الكالم, وذهبوا إلةى أنَّ حةذفها  جمهور

 جائٌز في الشِّعر للضرورة الشِّعرية.

 نحو قول الشاعر: 

سنناتا  ينف عنل منن   ن دن  بالشَّرَّ  والشَّرُّ    ينش كَّرَّها اهللَّ  الحن ث النا  اهللا  عا  )البسيط( (2)ما

فيقول: " سألته عن قوله: )أن تأتني أنا كريم( فقال: ال يكون هذا  ,ه على ذلكوقد نصَّ سيبوي 

  (3)إالَّ أن يضطرَّ شاعر."

                                                           

(
1
 .440ينظر:الزمخشري.المفصل,(

(
2
.تحقيق:ساميمكِّيالعاني.)د.ط(,مكتبةاألنصاري ديوان كعب بن مالكالشاهدلكعببنمالكفي:كعببنمالكاألنصاري.)د.ت(.(

.288النهضة,بغداد.

(
3
 .3/65سيبويه.الكتاب,(
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فسيبويه يرى أنَّه ال يجوز أن تقذف الفةاء مةن جةواا الشةرط إالَّ فةي الشِّةعر إذا اضةطرَّ الشَّةاعر 

 .(3), وابن هشام(2), وابن مالك(1)إلى ذلك. وكان هذا مذها ابن الورَّاق

فيمةةا قةةال  (4)ا فةةي الشِّةةعر, وفةةي سةةعة الكةةالم.وقةةد ذكةةر السةةيوطي أنَّ مةةذها المبةةرد المنةةع مطلقًةة

إالَّ  (5)."احةذفها مطلقًة منةع عنةه ونقةل األخفةش, كمةذها عنةه فنقةل المبةرد, عةن النقةل المرادي: "واختلف

فةةي سةةعة الكةةالم,  نَّ ظةةاهر كةةالم المبةةرد فةةي المقتضةةا أنَّةةه علةةى مةةذها سةةيبويه فةةي منعةةه لحةةذف الفةةاءأ

ةةا( بةةأنَّ فيهةةا معنةةى الجةةزاء لةةذلك ال بةةدَّ مةةن  إجازتةةه فةةي الضةةرورة, وهةةذا يظهةةر مةةن خةةالل حديثةةه عةةن )أمَّ

 ( فيقول المبرد:9)الضحى: ﴾تنق هنر   فنالن  ال ينتايمن  فنأنمَّا﴿ دخول الفاء عليها كقوله تعالى: 

ا " فنالمنعنى   يريةدها ونهَّةون  الفنةاء فنحةذف شنةاعر اضةطرَّ  لنةوون  الينتاةيم تقهةر فنةالن  ,شنةيء مةن يكن منهمن

از  ويستشهد بقول الشَّاعر: (6)".لجن

راوا  فاي اسي رً  ولكنَّ    لندني كَّمَّ  قاتالن  الن  القاتالَّ  أّماف المنواكااا  عا
 ( الطويل)  (7)

ةن  مسةألة حةذف الفةاء مةن جةواا الشةرط كةان موافقًةا  وبهذا يمكننا القول بأنَّ المبةرد فةي مذهبةه ما

 رأي سيبويه, والجمهور بأنَّ منع حذف الفاء في سعة الكالم, جائٌز للشَّاعر إذا اضطرَّ إلى ذلك.ل

                                                           

(
1
اق.عللالنحو,( .440ينظر:ابنالورَّ

(
2
.3/1597ينظر:ابنمالك.شرحالكافيةالشافية,(

(
3
.133ينظر:ابنهشام.مغنياللبيب,(

(
4
 .2/555ينظر:السيوطي.همعالهوامع,(

(
5
.69المرادي.الجنىالداني,(

(
6
 .2/71المبرد.المقتضب,(

(
7
وري..تحقيق:يحيىالجبشعر الحارث بن خالد المخزوميم.1972لحارثبنخالدالمخزوميفي:الحارثبنخالدالمخزومي.الشاهد(
.45,مطبعةالنعمان,النجفاألشرف.ص1ط
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وذها جماعة من النحويين إلى أنَّه يجوز حذف الفاء مةن جةواا الشةرط فةي الشِّةعر للضةرورة, 

صةلَّى  –اهلل كما أجازوه في النادر من سعة الكالم. ومامَّا أجازوه في سعة الكالم وهو نةادر قةول رسةول 

الَّ استمتع بها.( -اهلل عليه وسلم فحذف الفاء من جواا الشرط. ومن هةؤالء  (1): ) إن جاء صاحبها, وا 

. ومنهم كذلك العكبري الذي يقول: " (2)الزمخشري الذي أشار إلى أنَّ حذف الفاء من جواا الشرط شاذإ 

   (3)."االشرط ماضيً  كان فعلوربَّما حذفت, وهو قليل, وأكثر ما يأتي حذفها إذا 

 (4)وذهةةا غيةةرهم إلةةى إجةةازة حةةذف الفةةاء مةةن جةةواا الشةةرط فةةي سةةعة الكةةالم, ومةةنهم األخفةةش,

ي ةةًرا تنةةرنكن  إان   ﴿الةةذي اسةةتدلَّ علةةى إجةةازة الحةةذف بقولةةةه تعةةالى:  ةةيَّةَّ  خن لةةةى ( ع180)البقرة:﴾لال ونالاةةدني نا  ال ونصا

إلةى مةا ذهةا إليةه األخفةش مةن االسةتدالل بقولةه , فةذها (5)النحةاس اتقدير: فالوصية. وأجاز ذلةك أيًضة

ي ًرا تنرنكن  إان  ﴿ تعالى:  يَّةَّ  خن ( فأقرَّ النحةاس علةى "أنَّ حةذف الفةاء فةي الشةرط 180)البقرة: ﴾لال ونالادني نا  ال ونصا

 (6)جائٌز."

بقةةةراءة نةةةافع, وابةةةن عةةةامر بحةةةذف الفةةةاء مةةةن جةةةواا الشةةةرط فةةةي قولةةةه  (7)اواسةةةتدل النحةةةاس أيًضةةة

منا ﴿تعالى:  ةابنكَّم   ون ةن   أنصن ةيبنةب  ما ةا مَّصا يكَّم   كنسنةبنت   فنبامن ينع فَّةو أني ةدا ةن   ون (  فقةراءة نةافع, 30)الشةورى: ﴾كنثايةرب  عن

                                                           

(
1
 .2305,رقمالحديث:2/859ينظر:البخاري.الجامعالصحيح,(

(
2
 .440ينظر:الزمخشري.المفصل,(

(
3
 .2/59العكبري.اللبابفيعللالبناءواإلعراب,(

(
4
 .1/168ينظر:األخفش,معانيالقرآن,(

(
5
.1/93ينظر:النحاس,إعرابالقرآن,(

(
6
 .4/57النحاس.إعرابالقرآن,(

(
7
.6/316ينظر:النحاس,معانيالقرآن,(
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ةةا من ةةابنكَّم   وابةةن عةةامر بحةةذف الفةةاء مةةن جةةواا الشةةرط: )ون ةةن   أنصن ةةيبنةب  ما ةةا مَّصا يكَّم   كنسنةةبنت   بامن ينع فَّةةو أني ةةدا ةةن   ون  عن

)  .(1)كنثايرب

نَّ حةةذف الفةةاء الواقعةةة فةةي جةةواا الشةةرط جةةائٌز فةةي سةةعة الكةةالم, وأنَّةةه ال وتةةذها الدراسةةة إلةةى أ

يختصُّ بالشِّعر دون النثر, وما يدلُّ على ذلك ما ورد عليةه مةن شةواهد مةن القةرآن الكةريم كقولةه تعةالى: 

ي ًرا تنرنكن  إان  ﴿  يَّةَّ  خن عةامر بحةذف الفةاء مةن  . وما ورد من قراءة نافع, وابةن(180:البقرة﴾ )لال ونالادني نا  ال ونصا

منا﴿ قوله تعالى:  ابنكَّم   ون يبنةب  مان   أنصن يكَّم   كنسنبنت   فنبامنا مَّصا ينع فَّو أني دا . ومةا ورد ( 30:الشةورى﴾ )كنثايةرب  عنن   ون

 .  -صلَّى اهلل عليه وسلم –في حديث الرسول 

 العطف على الضمير المرفوع المتَّصل. (2

, فالفصةيح ا, أو مسةتترً ا متصةاًل ا مرفوًعةضةميرً  ف عليهذها البصريون إلى أنَّه إذا كان المعطو 

. نحةةةو قولةةةه تعةةةالى: (2)عنةةةد العطةةةف عليةةةه أن يفصةةةل بينةةةه وبةةةين المعطةةةوف بالتوكيةةةد, أو بطةةةول الكةةةالم

قَّل ننا﴿ و جَّكن  أنن تن  اس كَّن   آدنمَّ  ينا ون نَّةن  ونزن  ( 35)البقرة:  ﴾ ال جن

, افاصل, فعدَّه البصريون قبيحً  ع من دونأمَّا ما جاء من العطف على الضمير المتصل المرفو 

ةةا مةةا يقةةبح أن يشةةركه المظهةةر, فهةةو المضةةمر فةةي الفعةةل المرفةةوع, وذلةةك قولةةك:  إذ يقةةول سةةيبويه: " وأمَّ

 ,القبةيح مةن المرفةوع الضةمير علةى الظةاهر عطةف يجعةل فسةيبويه (3)فعلتَّ وعبدَّ اهلل. وأفعةلَّ وعبةدَّ اهلل."

 وذلك نحو قول عمر بن أبي ربيعة: .(4)وهو يعدُّهَّ من ضرورة الشِّعر

                                                           

(
1
.2/356ينظر:األزهري.معانيالقراءات,(

(
2
.2/280ينظر:ابنيعيش.شرحالمفصل,(

(
3
 .2/387سيبويه.الكتاب,(

(
4
 2/379ينظر:سيبويه.الكتاب,(
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الن  تنعنسَّف نن  المنال كنناعناجا    تنهنادنى وزَّه رٌ  أنق بنل تَّ  إاذنا قَّلتَّ  رنم 
 )الخفيف(     (1)

 وقول جرير:

ا لَّ  ونرنجن ي طا  )الكامل(     (2)لايننناالن  له وأاٌ  يكن لم ما   رنأ ياها  سنفناهنةا  من األَّخن

 

 وقوله أيضًا:

ونعَّ  يستوي ونال     عَّودَّه يَّخلقَّ  ّنب عن ال أن تنر ألم ر   )الطويل( (3)المتقّصف والخا

 أنَّ  قبةةل مةن قنةبَّح إنَّمةا هةذا أنَّ  الخليةل وينقةل علةة اسةتقباحه لةه عةن الخليةل, فينقةل عنةه: " وزعةم

 بعةةد إذا حالةةه عةةن الفعةةل يَّغيِّةةرَّ  امضةةمنرً  المظهةةر يشةةرك أن فاسةةتقبحوا الفعةةل, عليةةه يَّبنةةى اإلضةةمار هةةذا

 (4)".نهم

حيةث الضةمير المتصةل إن  فالخليل يرى أنَّه ال يجوز هذا العطف ألنَّه يغير الفعل عةن حالتةه,

ويحةدث هةذا إن كةان  من الفعل ال ينفصةل عنةه فهةو هنةا كعطةف اسةم علةى فعةل, كان ظاهًرا كان جزًءا

   (5).الضمير مستتًرا

                                                           

(
1
,دارالكتابالعربي,2.تحقيق:فايزمحمد.طديوان عمر بن أبي ربيعةم.1996نأبيربيعة.الشاهدلعمربنأبيربيعةفي:عمرب(

 .305بيروت.

(
2
 .362الشاهدلجريرفيديوانه.داربيروت,ص(

3
 .298(الشاهدلجريرفيديوانه.داربيروت,ص(

(
4
.2/378سيبويه.الكتاب,(

(
5
 .2/477ينظر:األنباري.اإلنصاف,(
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لى عدم جواز العطف على ضمير الرفةع المتصةل فةي سةعة الكةالم, جازتةه فةي  وا  إالَّ بفاصةل. وا 

الشِّةةعر للضةةرورة ذهةةا المبةةرد ويظهةةر هةةذا مةةن قولةةه : " والشةةاعر إذا احتةةاج أجةةراه بةةال توكيةةد الحتمةةال 

ةةةةةعر مةةةةةا ال يحسةةةةةن فةةةةةي الكةةةةةالم." ةةةةةعر. وتبعةةةةةه ابةةةةةن جنةةةةةي (1)الشِّ , (2)فهةةةةةو يعةةةةةدُّهَّ مةةةةةن الضةةةةةرورة فةةةةةي الشِّ

 .(4)ضرائر, وقد صرَّح ابن عصفور بأن جعله في كتاا ال(3)والزمخشري

ةةا الكوفيةةون, فقةةد أجةةازوا العطةةف علةةى الضةةمير المرفةةوع المتصةةل فةةي سةةعة الكةةالم, فأجةةازوا  أمَّ

. واسةةتدلوا إلةةى جةةواز العطةةف علةةى الضةةمير المتصةةل (5)قةةولهم: ) ذهبةةتَّ وزيةةٌد( أو قةةولهم: )اذهةةا وزيةةٌد(

تنونى مارَّةب  ذَّو ﴿المرفوع بقوله تعالى:  َّفَّقا  ونهَّون ( 6) فناس  ن  بااأل  لنةىاأل  ( يقةول الفةرَّاء فةي 7-6)الةنَّجم:  (﴾7) ع 

ةةا أَّسةةري بةةها, وهةةو مطلةةع الشَّةةمس  تفسةةير هةةذه اآليةةات الكريمةةة: " واسةةتوى هةةو, وجبريةةل بةةاألفق األعلةةى لمَّ

. وأكثر كالم العرا أن يقولوا: )استوى هةو, وأبةوه( وال  األعلى, فأضمر االسم في استوى, وردَّ عليه هَّون

 (6), وأبوه( وهو جائٌز."يكادون يقولون: )استوى

ومن كالم الفرَّاء نجد أنَّةه يحةتجُّ لجةواز العطةف علةى الضةمير المتصةل المرفةوع باآليةة الكريمةة, 

ذاف منها ضمير الرفةع المتصةل فتقةدير الكةالم عنةده: )اسةتوى هةو وجبريةل.( كمةا أننةه  وهو يرى أنَّه قد حَّ

لعةةرا, وهةةو علةةى قلَّتةةةه جةةائٌز  اسةةتناًدا ل يةةةة أشةةار إلةةى أنَّ العطةةف علةةةى الضةةمير المرفةةوع قليةةٌل عةةةن ا

 الكريمة, وما ورد عن العرا.

                                                           

(
1
 .1/254برد.الكاملفياللغةواألدب,الم(

(
2
.96ينظر:ابنجني.اللُّمعفيالعربية,(

(
3
.161ينظر:الزمخشري,المفصل,(

(
4
 .181ينظر:ابنعصفور,ضرائرالشعر,(

(
5
 .2/474ينظر:األنباري.اإلنصاف,(

(
6
اء.معانيالقرآن,(  .3/95الفرَّ
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فالعطف على الضمير المرفوع جائٌز عند الكوفيين في سعة الكالم, وليس مةن ضةرورة الشِّةعر, 

 وال يشترطون لجوازه الفصل كما ذها البصريون.

جائز في االختيار وليس  ومن المتأخرين ذها ابن مالك إلى أنَّ العطف على الضمير المرفوع

, وعمةةر بةةن أبةةي ربيعةةة لةةيس مةةن ضةةرورة الشِّةةعر ألنَّةة ه مةةن الضةةرورة الشةةعرية. وأشةةار إلةةى أنَّ قةةول جريةةرب

للمصةاحبة الستخدام العطف  لتمكنه من النصا علةى أن تكةون الةواو  ايرى أنَّ الشَّاعر لم يكن مضطرً 

  (1) معه.لكونه مفعواًل  اويكون االسم بعده منصوبً 

علةةى المعيةةة, وأنَّ الرفةةع علةةى العطةةف جةةائٌز إالَّ أنَّةةه ضةةعيف إذ  و يةةرى أنَّ األفصةةح النصةةاَّ وهةة

على ضةعفب  ألنَّ المعطةوف  يقول: " ما صنعتَّ وأباك. فإنَّ نصبه على المعية المختار. وعطفه جائزٌ 

, وما كان كذلك, فعطفةه ضةعيفٌ  كثةر مةا , وأعليه ضمير رفعب متصلب غير مفصول بينه, وبين العاطفا

 (2)يكون في الشِّعر."

قهةا ابةن مالةك نفهةم موقفةه مةن هةذه المسةألة, فهةو يةرى أنَّ لة التي طبَّ ثفمن هذا النص ومن األم

ن كةةةان النصةةةا علةةةى المعيةةةة هةةةو المختةةةار فةةةي مثةةةل هةةةذا التركيةةةا. إالَّ أنَّةةةه ال  يمنةةةع العطةةةف, فيجيةةةزه وا 

"وأكثر مةا يكةون فةي الشِّةعر" دليةٌل علةى جةوازه عنةده وقوله:  ,, وهو ال يعدُّه من الضرورة الشِّعريةاضعيفً 

 في غير الشِّعر. 

وقد استشهد ابن مالك على العطف على ضمير الرفع بأمثلة من النَّثر كقول عمر بن الخطَّاا 

فعطةةةف الجةةةار علةةةى الضةةةمير المرفةةةوع.    (3): )وكنةةةت وجةةةاٌر لةةةي مةةةن األنصةةةار( -رضةةةي اهلل عنةةةه  –

                                                           

(
1
 .3/374ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
2
.2/261ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
3
 .2336.حديثرقم:2/871البخاري.الجامعالصحيحالمختصر,(
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: ) كنةتَّ وأبةو بكةرب وعمةر, وفعلةتَّ وأبةو  -رضةي اهلل عنةه  –أبةي طالةا  واستشهد أيضًا بقول علي بةن

فما ورد في هذه األحاديث من عطف علةى الضةمير المرفةوع  (1)بكرب وعمر, وانطلقتَّ وأبو بكر وعمر.(

 دليل عند ابن مالك على جوازه في سعة الكالم.

واا اللُّ  الضمير المرفوع من غير غوي العطف على وقد أجاز أحمد مختار عمر في معجم الص 

  (2)فاصل بالتوكيد, أو غيره. وذها إلى أنَّ مثل هذه التراكيا صحيحة.

الضةةةمير وتةةةذها الدراسةةةة إلةةةى األخةةةذ بةةةرأي الكةةةوفيين فةةةي هةةةذه المسةةةألة, فيكةةةون العطةةةف علةةةى 

ثلةة في سةعة الكةالم, وال يخةتصُّ بالضةرورة الشِّةعرية. لمةا ورد عليةه مةن أم االمرفوع من غير فاصل جائزً 

رضةةوان اهلل  –فةي الفصةةيح مةةن سةةعة الكةةالم فةةي القةةرآن الكةةريم. والصةةحيح مةةن األحاديةةث عةةن الصةةحابة 

 وما ورد عن العرا في أشعارهم. -عليهم

 حذف الضمير العائد الرابط لجملة الصلة. (3

. وال يجةوز عنةدهم (3)عنةه بمفةردب  عائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبةراً أجاز النحاة حذف الضمير ال

ةا اللةذانئةد فةي قةولهم: )جةاء ذف إالَّ في المبتةدأ, وخبةره مفةرد, فةال يجةوز عنةدهم حةذف العاالح ( ألنَّةه قامن

فةةي الةةدار.( ألنَّ الخبةةر لةةيس  غيةةر مبتةةدأ. وال يجةةوز كةةذلك فةةي قةةولهم: )جةةاء الةةذي هةةو يقةةوم.( أو )هةةو

   (4).امفردً 

                                                           

(
1
 .3474.حديثرقم:3/1345البخاري.الجامعالصحيحالمختصر,(

(
2
 .1/103أحمدمختارعمر.معجمالصواباللغوي,ينظر:(

(
3
.1/171ينظر:ابنهشام.أوضحالمسالك,(

(
4
 .1/348.والسيوطي.همعالهوامع,1/171ينظر:ابنهشام.السابق,(
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ه لو كان أحةدهما, ثةمَّ حةذف   ألنَّ اف أن ال يكون الخبر جملة, أو ظرفً واشترطوا في جواز الحذ

  (1)المبتدأ لم يعلم حذفه ألنَّ ما بقي من الجملة, أو الظرف صالح للوصل به دون شيء آخر.

وقد أجاز البصريون حذف العائد في )أي( من دون شروط. واشترطوا في الحذف بغيرها طةول 

لة. وعدُّوا كلَّ ما جاء عل   (2)ال يَّقاسَّ عليها. اى حذف العائد بغير هذا الشرط شاذً الصِّ

سَّةةن عنةةد البصةةريين الحةةذف فةةي قولةةه تعةةالى: ﴿ ونهَّةةون  ي فحن فاةةي إالنةةهٌ  السَّةةمناءا  فاةةي الَّةةذا نر وا  ون  إالنةةهٌ  األ 

كايمَّ  ونهَّون  سَّةنن 84ال عنلايمَّ﴾ )الزخرف: ال حن ( على تقدير: وهو الذي في السماء إلٌه, وهو في األرو إلٌه. فنحن

لة. ل ومثله إجازة سةيبويه لمةا حكةاهَّ الخليةل عةن العةرا: ) مةا أنةا بالةذي قائة (3)الحذف عندهم لطول الصِّ

لة. (4).(الك سوءً   (5)فأجاز فيه حذف العائد وحسن الحذف لطول الصِّ

لة في الكةالم  ويعلِّق ابن جنِّي على إجازة سيبويه لما نقله الخليل بأنَّ السبا في ذلك طول الصِّ

ذا طال الكالم جاز فيه ما ال  ر."" وا    (6)يجوز فيه إذا قنصَّ

لة من قصر الصلة في ضةرورة الشِّةعر,  وقد أجاز ابن عصفور أن يحذف العائد من جملة الصَّ

 وذلك نحو قول عدي بن زيد: 

 

                                                           

(
1
.1/208ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
2
 .1/207ينظر:السابق:(

(
3
 .1/207ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
4
 .89الفراهيدي.الجملفيالنحو,(

(
5
 .2/108ينظر:سيبويه.الكتاب,(

(
6
ص(  .2/60ناعةاإلعراب,ابنجني.سرُّ
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بنن في الفات يان مثل أرن  لم ن ةةةةةأيَّام    الة غن  )المنسرح(       (1)عواقبَّها ما ين سنو 

ا في سعة الكةالم شةاٌذ ال يَّقةاس عليةه. ومةن ذلةك يحيةى وذكر ابن عصفور أنَّ ما يأتي على هذ

اًما ال كاتناان  مَّوسنى آتني ننا ثَّمَّ ﴿بن يعمر من قوله تعالى:  لنى تنمن ي عن سننن  الَّذا ( بةالرفع فةي 154)األنعةام: ﴾أنح 

) (. وقةةةراءة رؤبةةةة مةةةةن قولةةةه تعةةةالى: ﴿أنن   (2))أحسةةةنَّ ةةةةراان  علةةةى تقةةةةدير: )الةةةذي هةةةو أحسةةةةنَّ ةةةثناًل  ينض  ةةةةا من  من

ًة﴾ )البقرة:    (3) ما هو بعوضٌة.(( بالرفع على تقدير: )مثاًل 26بنعَّوضن

ةةة ةةةا الكوفيةةةون, فهةةةم يجيةةةزون الحةةةذف فةةةي سةةةعة الكةةةالم فةةةي )أي( وغيرهةةةا. أطالةةةت الصِّ لة, أم امَّ

 (4)في القياس. اقنصَّرت, ويجعلون ذلك جائزً 

( مرفو  وقد أجاز الفرَّاء قراءة يحيى بن يعمر تريةد: علةى الةذي هةو  اًعةإذ يقول: " ويكةون )أحسةنَّ

".  (5)أحسنَّ

 وأجاز قول عدي بن زيد:

بنن في الفات يان مثل أرن  لم ن ةةةةةأيَّام    الة غن  (المنسرح)        عواقبَّها ما ين سنو 

 

 

                                                           

(
1
.ورفضابنالشجري,472الشاهدلعديبنزيدالعباديفي:الفارسي.كتابإيضاحالشِّعرأوشرحاألبياتالمشكلةاإلعراب,(

.3/353.والبغدادي.خزانةاألدب,1/111البغدادينسبةالبيتإلىعدي.ينظر:ابنالشجري.أماليابنالشجري,

(
2
.7/142رطبي.الجامعألحكامالقرآن,ينظر:الق(

(
3
هذهلغةلتميم.ينظر:القرطبي.الجامعألحكامالقرآن,( .1/242ذكرالقرطبيأنَّ

 (
4
 .1/207ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
5
 .1/365الفراء.معانيالقرآن,(
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 بقول الشاعر:  اواستدلَّ الكوفيون أيضً 

دا  يَّع نن  منن    م  ق   ال باال حن ا ينن طا دا ا سنبايلا  عنن   ينحد   ونال  سنفه بامن م ل منج  ونالكنرن
 )البسيط( (1)

وقد أجاز أبو علي  الفارسي حذف العائد إذ يقول: " وتقدير حذف المبتدأ غيةر ممتنةع هنةا, وقةد 

لة." ذاف المبتدأ في الصِّ  فهو يري جواز حذف المبتدأ من الصلة ويقيس عليه.  (2)حَّ

 

 حذف واو الجماعة واالجتزاء عنها بالضمة.  (4

( وهةذه هةي ūيدل على جمةع الةذكور وهةو عبةارة عةن ضةمة طويلةة ) واو الجماعة ضمير رفع

الصورة الفصيحة لهةذا الضةمير. إاّل أّن النحةاة الحظةوا أّن هةذه الةواو تقصةر فةي بعةو االسةتعماالت. 

) فوجةدوا أّن بعضةهم يقةول فةي: )ضةربوا( ,ومةا وضةعوا عليةه قواعةدهم ,وهةذا مخةالف لمةا هةو الغالةا

)arabūḍ) )  (3)مثل هذا من ضرورة الشعر. إنّ فقالوا:  )ḍ(arabu, )ضراَّ

وممةةن ذهبةةوا إلةةى هةةذا العكبةةري يقةةول: " وممةةا جةةاء فةةي الشةةعر ضةةرورة, حةةذف الضةةمير مةةن 

 الفعل لداللة الضمة عليه كقول الشاعر:

لي و   )الوافر( (4) وكانن منعن األطّباء األَّساةَّ      فنلنو أنَّ األطّبا كانَّ حن

                                                           

(
1
.1/349لهوامع,.السيوطي.همعا1/208الشاهدبالنسبةفي:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
2
 .433الفارسي.كتابالشعر,أوشرحاألبياتالمشكلةاإلعراب,(

(
3
 . 297.  القزويني.ما يجوز للشاعر في الضرورة,112السيرافي. ضرورة الشعر,  ينظر: (

(
4
 ,مؤسسةالرسالة,بيروت.5قباوة.ط.تحقيق:فخرالدينالجمل في النحوم.1995الفراهيدي.الخليلبنأحمد. الشاهد بال نسبة في : (

 .1/229. السيوطي. همع الهوامع. 1/385. األنباري.  اإلنصاف, 213
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الضةةمة دلةةت  نَّ بةةأ شةةعرية, ويعلةةل جةةواز الحةةذف فةةي الشةةعر فهةةي عنةةده ضةةرورة (1)كةةانوا." أي:

 فسوغت الحذف. ,على الواو

ا كةان ذإ وقال السيرافي مثل ذلك قةال: "ومةن ذلةك أّنهةم يحةذفون الةواو السةاكنة, واليةاء السةاكنة

 (2)قبلها ضمة, أو كسرة فيكتفون بالضمة من الواو."

 قول الشاعر :فهي عنده من ضرورة الشعر إاّل أّنه حين يعلق على 

منل   بالا الصمِّ ال رفّو الجبل    لو أنَّ قومي حين أدعوهم حن  )الرجز( (3)على الجا

( علةى لغةة مةن حةذف الةواو,  ةلَّ من يقول: "فهذا البيت فيه وجهان: أحةدهما أن يكةون قةد أراد: )حن

ها مةن يعةدُّ  اجتةزاء الضةمة عةن الةواو لغةة عةن العةرا لكّنةه رغةم ذلةك فهو يقر بأنَّ  (4)فيكتفي بالضمة."

 ضرورة الشعر. 

إلةى عةّد تقصةير الضةمة الطويلةة فةي واو الجماعةة  من المحدثين ذها رمضان عبد التواا و

 :ا في العربية. ويستدل على ذلك بقول الشاعرا شائعً من ضرورة الشعر. وأّنه ليس أمرً 

ارارن ضا  دٌ حن م أن هَّ و لن لَّ أ   ين الن ون    واوا من أرادَّ رُّ ضن  إذا ما شاءَّ  
 الوافر() (5)

  

                                                           

(
1
 .2/111 اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري.  (

(
2
 . 112السيرافي. ضرورة الشعر,  (

 (
3
بن عصفور. ضرائر . و ا1/123. ابن مالك. شرح التسهيل, 5/229الشاهد بال نسبة في: ابن يعيش.  شرح المفصل, (

 .128الشعر,

(
4
 .112السابق:  (

(
5
 . 1/230. والسيوطي. همع الهوامع,1/386. واإلنصاف في مسائل الخالف,1/91معاني القرآن, الشاهد بال نسبة في: الفراء. (
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    (1)ا إلى جنا مع الصورة الفصيحة للضمير في نفس البيت.بً نتقصير جالإذ أورد الشاعر 

واو الجماعةةة ةةةةةة مةةن ضةةرورة لةةم يةةرن بةةاّن تقصةةير الضةةمة الطويلةةة ةةةةة  اآخةةرً  اإاّل أّن هنةةاك اتجاًهةة

: "وقةةد تسةةقط العةةرا ومةةن أبةةرز القةةائلين بةةذلك الفةةراء إذ يقةةول الشةةعر. بةةل يةةرون أّنهةةا لغةةة عةةن العةةرا.

(. وفي قالوا )قد قالَّ ذلك(.  :الواو وهي واو الجماعة. واكتفي بالضمة قبلها. فقالوا: في ضربوا:)ضراَّ

ويتبةين مةن كةالم الفةراء أّن تقصةير الضةمة الطويلةة هةو أسةلوا عنةد  (2)وهي في هةوازن, وعليةا قةيس."

 س.بعو العرا. كما أّن هذا األسلوا ينسا إلى هوازن, وعليا قي

في علة بنةاء الفعةل الماضةي علةى الفةتح, ولةيس علةى الضةم: "ولةم  هة(381) وقال ابن الوّراق

فلةو … يجز أن يبنى على الضم  ألّن بعو العرا يجزئ بالضمة عن الواو. فتقول فةي قةاموا: )قةامَّ(

بةةأّن وكالمةه واضةةٌح, وجلةي  (3)فأَّسةقط لاللتبةةاس." ,بَّناةين علةةى الضةم اللتةةبس بةالجمع فةةي بعةو اللغةةات

العرا لةم تةبنا الفعةل الماضةي علةى الضةم خشةية التباسةه بةالجمع فةي لغةة مةن يقصةر الضةمة الطويلةة 

 من ضمير جماعة الغائبين.

ّن تقصةير الحركةةة الطويلةة مةن ضةمير جماعةةة الغةائبين هةو لغةة للعةةرا أ وتةذها الدراسةة إلةى

نسبها إلى هوازن, وعليةا قةيس. فةي  ذكرها النحاة في مصنفاتهم. وقد نسبها الفراء إلى قبائل بعينها. إذ

ذكةةروا إّنهةةا لغةةات للعةةرا دون نسةةبتها إلةةى قبائةةل  (4)حةةين أن غيةةره مةةن النحةةاة كةةابن الةةوراق, والسةةيوطي

 معينة.

                                                           

(
1
 ., )د.ط(, مكتباااة الخااااانجي ,القاااااهرةالمدددددخل إلددددى علدددم اللغددددة ومنددداه  البحدددد  اللغددددويم. 1997رمضاااان عبااااد التاااواب. (

273. 

(
2
 .1/91الفراء. معاني القرآن,  (

(
3
دار  )د.ط(, . تحقيق: محمود جاسم محمد درويش.علل النحوم. 1999أبو الحسن محمد بن عبد هللا بن العباس.ابن الوّراق.  (

 .149  الرشد , الرياض.

(
4
 .1/230ينظر: السيوطي. همع الهوامع, (
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﴾ سةةةةندعَّ الزبانيةةةةة﴿كمةةةةا أّن ورود أمثلةةةةة يقةةةةاس عليهةةةةا فةةةةي القةةةةرآن الكةةةةريم فةةةةي قولةةةةه تعةةةةالى: 

مثلةه فةي الكةالم العةادي. وقةد أشةار البغةدادي إلةى يؤيةد مةا ذهبنةا إليةه مةن جةواز ورود  (1) (18)العلةق:

أّن األصةةل )قةد أفلحةةوا( علةةى لغةةة  >(uḥafla)(1)المؤمنةةون: (2) ﴾نقةةد أفلةحَّ المؤمنةةو ﴿: قةراءة مةةن قةةرأ

 3) )أكلوني البراغيث. فحدث فيها تقصير للضمة الطويلة.

)ūḥfla)<                     )uḥfla)< 

ا علةةةى الةةةذي ًمةةة:﴿تما(4)زي فةةةي قةةةراءة يحيةةةى بةةةن يعمةةةرعةةةن التبريةةة هةةةة(761)وذكةةةر ابةةةن هشةةةام

 بالرفع على أّن األصل أحسنوا. (154﴾ )األنعام:أحسنَّ 

وعليةه فةإّن القةول بةأّن تقصةير الضةمة الطويلةةة مةن ضةمير جماعةة الغةائبين مةن ضةرورة الشةةعر 

ذكةر الفةراء.  هةا لغةة عنةد هةوازن, وعليةا قةيس كمةاا لما ورد مةن أدلةة عنةد النحةاة بالسةماع أنَّ ليس صحيحً 

 ولورود شواهد على تقصير الضمة الطويلة في القراءات القرآنية.

 

 

 

 

                                                           

(
1
.1/206. 1/91ينظر: الفراء. معاني القرآن,  (

(
2
. تحقيق: محيي الدين إيضاح الوقف واالبتداءم. 1971ينظر قراءة  طلحة بن مصرف. األنباري. أبو بكر محمد بن القاسم.  (

 .2/790عبد الرحمن رمضان.)د.ط(, مطبوعات مجمع اللغة العربية, دمشق. 

 (
3
 .5/231البغدادي. خزانة األدب,(

(
4
 .1/472و العكبري. التبيان في إعراب القرآن.1/365ينظر القراءة: الفراء. معاني القرآن, (
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 ثالثًا: الممنوع من الصرف.

 ترك صرف ما ينصرف. (1

هةةة( تةةرك صةةرف مةةا ينصةةرف  لضةةرورة 377أجةةاز الكوفيةةون, واألخفةةش, وأبةةو علةةي الفارسةةي)

  (1)الشعر.

 رداس: مستشهدين على ذلك بما جاء في الشعر نحو قول عباس بن م 

اباٌس  ٌن وال حن منعا  يفوقان مرداسن  فنمنا كان حاص   )المتقارا( (2) في منج 

 وقول ذي اإلصبع العدواني:

ذو الطُّولا وذَّو العنر وا   ومامَّن ولدَّوا عامرَّ 
 )الهزج(  (3)

 وكما قال دوسر بن ذهيل:

ا بالَّ دوسر بنعدننا ن دا   وقائلةب من حا قلبه عنن آل ليلى ونعنن ها صن
 )الطويل( (4)

 

 

                                                           

(
1
 .1/493ينظر: األنباري, اإلنصاف في مسائل الخالف,   (

(
2
,مؤسسة 1ط . تحقيق: يحيى جبوري,ديوان عباس بن مرداس السلميم.1991الشاهد: للعباس بن مرداس. في العباس بن مرداس.  (

 . 23الرسالة, بيروت. 

(
3
تحقيق: عبد الوهاب العدواني و محمد الدليمي.  .ديوان ذي اإلصبع العدوانيم. 1973ي. حرثان بن حارث. الشاهد: لذي اإلصبع العدوان (

 . 48الجمهور, الموصل. )د.ط(, مطبعة 

(
4
 .1/149ي. خزانة األدب, د. والبغدا1/501ألنباري. اإلنصاف,وا .150. ,تاألصمعيا في. األصمعي.  الشاهد: لدوسر بن ذهيل القريعي (
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والعتةدادهم فيهةا بعلةة  (1)ا في أشةعارهم.وقد أجازوا ذلك في ضرورة الشعر  ألّن هذا جاء كثيرً 

  (2)واحدة من علل منع الصرف, وهي العلمية, تشبيها لها بالعلة التي تمنع من الصرف وحدها.

لةو " وأضاف ابن السَّراج علة أخةرى لجةواز تةرك صةرف مةا ينصةرف وذلةك بالقيةاس إذ يقةول: 

مةن حةذف الةواو  التنةوين بأبعةدن  ت الرواية في تةرك صةرف مةا ينصةرف فةي الشةعر لمةا كةان حةذفصحّ 

 في قوله:

لنهَّ قنالن قنائالٌ  ياَّ   فنبني نناهَّ ينش راي رنح  وَّ الماالنطا ننجا منٌل راخ  لامنن  جن
 )الطويل( (3)

ئةدة فةال يجةوز حةذفها فةي غيةر زا( هةو)ه قد يحذف في الوقف والواو في التنوين زائد وألنّ  ألنَّ  

 (4)"الوقف كالهما رديء حذفهما في القياس.

, وهةو  وبهذا يكون لدى الكةوفيين دلةيالن علةى جةواز تةرك صةرف مةا ينصةرف: األول سةماعيإ

كثةةرة مةةا ورد عةةن العةةرا فةةي تةةرك صةةرف مةةا ينصةةرف فةةي الشِّةةعر ضةةرورًة. والةةدليل اآلخةةر دليةةٌل مةةن 

ثةةةل الشةةواهد السةةةابقة, بحةةةذفهم الةةةواو مةةةن ضةةةمير المنفصةةةل القيةةاس, وهةةةو قيةةةاس  حةةةذف التنةةةوين فةةةي م

 للغائا.

 

                                                           

(
1
 .1/493نظر: األنباري. اإلنصاف,ي (

(
2
 .105ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر, (

(
3
(ينظر:السراقي.شعربنيطويلُالِمالطِِرخوُجملٌلِمنْقائلٌقالََرْحلَهَيْشريَفَبْيناهُالشاهدللعجيرالسلوليبروية:)(

.160سلول,

(
4
 .3/437ابن الّسراج. األصول في النحو, (
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وقد رفو البصريون ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشةعر. واحتجةوا لرفضةهم, بةأّن فةي 

هةةةذا إخةةةراج لالسةةةم عةةةن أصةةةله, ألّن األسةةةماء المعربةةةة األصةةةل فيهةةةا أن تكةةةون منصةةةرفة. والجةةةائز فةةةي 

  (1)خراجها عن األصل.الضرورة أن ترد األشياء إلى أصلها, وليس إ

 ا لمذهبةةه ومةةذها البصةةريين إذ قةةال:" ونةةذكر كةةالم ابةةن جنةةي فةةي سةةر صةةناعة اإلعةةراا تأكيةةدً 

واعلةةةم أن الشةةةاعر لةةةه مةةةع الضةةةرورة أن يصةةةرف مةةةا ال ينصةةةرف, ولةةةيس لةةةه تةةةرك صةةةرف مةةةا ينصةةةرف 

أن للضةةرورة. هةةذا مةةذهبنا, وذلةةك أن الصةةرف هةةو األصةةل, فةةإذا اضةةطر الشةةاعر رجةةع إليةةه, ولةةيس لةةه 

 (2)"يترك األصل إلى الفرع.

وقد رفضوا رواية األبيات السابقة علةى تةرك صةرف مةا ينصةرف فقةالوا: إّن الروايةة الصةحيحة 

 في بيت العباس بن مرداس:

اباٌس  ٌن وال حن منعا  شيخييفوقان  فنمنا كان حاص   )المتقارا(  في منج 

 وبهذا ال شاهد في البيت على ترك صرف ما ينصرف.

 ية الجيدة الصحيحة في بيت دوسر بن دهبل القريعي:وأنَّ الروا

ن دا    بنعدنناللقريعيِّ وقائلةب منا  حا قلبه عنن آل ليلى ونعنن ها صن
 )الطويل(  (3)

 وأّما قول ذي اإلصبع العدواني:

 )الهزج(  ذو الطُّولا وذَّو العنر وا   ومامَّن ولدَّوا عامرَّ 
                                                           

(
1
 . 101ابن عصفور. ضرائر الشعر, ينظر: (

(
2
 .2/198ابن جني. سر صناعة اإلعراب, (

(
3
 .47ينظر: السيرافي. ضرورة الشعر,  (
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 (1)الطول, وذو العرو حمال على المعنى.فقالوا أراد اسم القبيلة, ولكنَّه قال: ذو 

هةذا مةةا ذهةةا إليةةه المبةةرد فةي إنكةةار تةةرك صةةرف مةةا ينصةرف. هةةذا مجمةةل رأي البصةةريين فةةي 

 المسألة.

ومةةن المتةةأخرين ذهةةا األنبةةاري, وابةةن مالةةك إلةةى جةةواز تةةرك صةةرف مةةا ال ينصةةرف للضةةرورة 

ا الكةوفيين  لكثةرة النقةل الةذي خةرج والذي أذها إليه في هذه المسةألة مةذهالشعرية, يقول األنباري: " 

 (2)"عن حكم الشذوذ, ال لقوته في القياس.

 :(3)وقد ردَّ ما ذها إليه البصريون بما ياتي

قول البصريين أنه لم يجز ترك صرف ما ينصرف ألّنه يةؤدي إلةى ردِّه  عةن األصةل إلةى غيةر  (1

) ألّن الةةواو أصةةلية عنةةد  أصةةل. رّد هةةذا علةةيهم, بةةأّن هةةذا يبطةةل بحةةذف الةةواو مةةن الضةةمير )هَّةةون

 البصريين, وجاز حذفها.

أّما قولهم بأنَّ حذف الواو ال يؤدي إلى االلتبةاس, بخةالف تةرك صةرف مةا ينصةرف فأّنةه يةؤدي  (2

 إلى االلتباس فالجواا عليه من وجهين:

(   ( أ ( فيكون الضمير )هَّون ( فأن قلت: )غزا هَّون بأنه ال يؤمن االلتباس في حذف الواو من )هَّون

 للضمير المرفوع باّنه فاعل, وبحذف الواو منه التبس بالضمير المتصل.توكيدا 

 أّن هذا يبطل بجوازهم صرف ما ال ينصرف في الضرورة  ألّنه كذلك يؤدي إلى االلتباس. ( ا

                                                           

(
1
 .46ينظر: السيرافي. ضرورة الشعر,  (

(
2
 .1/514األنباري. اإلنصاف,  (

(
3
 .518-1/514ينظر: السابق,  (
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 أّما ما ذكره المبرد من رواية لبيت العباس بن مرداس بقوله:

اباٌس     ٌن وال حن من  شيخييفوقان   فنمنا كان حاص   )المتقارا(  عا في منج 

البيةةت بةةذكر مةةرداس ثابةةت  " ّن ابةةن مالةةك يةةرفو هةةذه الروايةةة فةةي الشةةاهد و يةةنصُّ علةةى أنّ فةةإ

العةدل فةةي صةةحيح البخةاري وغيةةره. وذكةةر شةيخي ال يعةةرف لةةه سةند صةةحيح, وال سةةند  بنقةل العةةدل عةةن

 *(1)."يدنيه من التسوية, فكيف من الترجيح

ا إلةى ف في الشعر, وفي سةعة الكةالم  اسةتنادً وتذها الدراسة إلى جواز ترك صرف ما ينصر 

كثرة ما ورد عن العرا في هذه المسألة , وهذه الكثرة تدل على أنَّ ترك صةرف مةا ينصةرف مستسةاغ 

ه حكةةى بجةةواز تةةرك صةةرف مةةا ينصةةرف فةةي سةةعة ا إلةةى مةةا ذَّكاةةر عةةن ثعلةةا أنَّةةعنةةد العةةرا. واسةةتنادً 

 لصرف لعلة العلمية وحدها.وتذها الدراسة إلى جواز أن يمنع من ا (2)الكالم.

 صرف الممنوع من الصرف. (2

أجمع النحاة على جواز صرف الممنوع من الصرف في ضةرورة الشةعر  ألّنةه يجةوز لضةرورة 

الشعر ردُّ الشيء إلى أصله. ولهذا جاز " للشةاعر أن يصةرف فةي الشةعر جميةع مةا ال ينصةرف, ذلةك 

 النابغة: ذلك نحو قولمن و  (3)أّن أصل األسماء كّلها الصرف."

كبً  فلتأتينكن قصائدٌ  إليكن قوادمن األكوارا  جيًشا  اولنينر 
 )الكامل( (4)

                                                           

(
1
 .3/430ابن مالك. شرح التسهيل,  (

 (.1060يفوقان مرداس( في صحيح مسلم. رقم الحديث: )ورد البيت  برواية: ) *

(
2
 .1/132ينظر: السيوطي. همع الهوامع,  (

(
3
اج. األصول في النحو, (  .3/436ابن السرَّ

(
4
 .68في ديوانه, صالشاهد للنابغة الذبياني  (
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إاّل أنَّهةةم اختلفةةوا فةةي )أفعةةل منةةك( فقةةال الكسةةائي, والفةةّراء: إنَّةةه ال يجةةوز صةةرفها فةةي ضةةرورة 

ن( الشِّةةعر. وذهبةةوا إلةةى أنَّ )مةةن( هةةي السةةبا فةةي منعةةه لقةةوة اتصةةالها بأفعةةل التفضةةيل, وقةةولهم: إّن )مةة

 (1)نوين. هذا ما ذها إليه الكوفيون.تقوم مقام اإلضافة, وال يجوز الجمع بين اإلضافة والت

ه علةةى ال ابةةن السةراج فةةي ردِّ ا إليةةه الكوفيةةون, ووصةفوه بالخطةةأ قةوقةد أنكةةر البصةريون مةةا ذهة

ةالةذي معة (أفعل) ا ال ينصرف مصروف في الشعر إالَّ مَّ فقال قوم: كل شيء ما مقالة الكوفيين: "   ن  ه ما

وهةذا مةنهم  ,يقوم مقام المضاف إليه (منك) ورأيت أكرم منك وذهبوا إلى أنَّ , كذا نحو: هذا أفعل منك

نَّ  ك تقةول: مةررت بخيةر ا فصار كأحمر أال تةرى أنَّةنعتً  (بمنك)وتم  (أفعل)ه ما منع الصرف ألنَّ خطأ وا 

 (2)"(.أفعل)زن ه قد نقص عن و منك وشر منك فمنك على حالها وصرفت خيرا وشرا" ألنَّ 

والذي يراه البصريون أّنه يجةوز صةرف )أفعةل منةك( ألنَّ األصةل فةي األسةماء كّلهةا الصةرف, 

إّنما يمنع بعضها من الصرف ألسباا عارضة تدخلها على خالف األصل, فإذا اضطر شاعر ردَّهةا 

 إلى أصلها.

سةةع األخفةةش فةةي صةةرف مةةا ال ينصةةرف  ال ينصةةرف صةةرف مةةا  إنَّ وزعةةم قةةوم "  قةةال: إذوتوَّ

هةةم قةةد هةةذه لغةةة الشةةعراء ألنَّ  وكةةأنّ  :ا أي فةةي االختيةةار لغةةة لةةبعو العةةرا حكاهةةا األخفةةش قةةالمطلقًةة

  (3)".الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكالم فياضطروا إليه 

                                                           

(
1
 .1/488ينظر: األنباري. اإلنصاف,  (

(
2
اج. األصول في النحو. (  .3/437ابن السرَّ

(
3
 .132 /1يوطي. همع الهوامع. الس (
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هةذا لغةة عةن العةرا, أو أنَّ  والذي يفهةم مةن كةالم األخفةش أمةران: مةا ذكةره السةيوطي مةن أنَّ 

لةك فةي كالمهةم,  ينصةرف فةي أشةعارهم, فاستسةاغوا ذء يكثةرون مةن صةرف مةا الالعةرا وجةدوا الشةعرا

 حتى استخدموه في كالمهم العادي.

وبعد, فإّن صرف الممنوع من الصرف جائز في الشِّعر, وفةي سةعة الكةالم  لكثةرة مةا ورد عليةه 

رإ منةةةك(, مةةن األمثلةةة كمةةا أشةةار األخفةةةش. وهةةذا يشةةمل )أفعةةل منةةك( ألّنهةةةم صةةرفوا )خيةةٌر منةةك( و )شةة

نَّما حذفوا الهمزة لكثرة االستعمال.     (1)واألصل فيهما: )أخيرَّ منك(, )أشرر منك(, وا 

 

 حذف التنوين اللتقاء الساكنين.  (3

وأّن الشةاعر ال , ّن حذف التنةوين اللتقةاء السةاكنين مةن ضةرورة الشةعرإقال فريق من النحويين 

أنن بعةو العةرا يَّنشةةد  (2): " وزعةم عيسةةى, قةالبويها إلقامةة الةوزن هةةذا مةا ذكةره سةةييةأتي بةه إال مضةةطرً 

 ألبي األسود الدؤلي:  , هذا البيت

تنع تااب  ي رن مَّس  وال ذاكارا اهللن إال قنلايالن  فألفيتَّه غن
 )المتقارا( (3)

ذنفنه اللتقاء الساكنينا ولكنَّ  , ليَّعاقاان المجرورن  الم ينحذف التنوينن استخفافً   (4)".ه حن

 واألصلَّ تحريكَّه  ومنه قول الشاعر: , " وكذا له حذفَّ التَّنوين اللتقاء الساكنينقال القيرواني: 

                                                           

(
1
 .1/491ينظر: األنباري. اإلنصاف,  (

2
 .106ص 5هو عيسى بن عمر الثقفي من أئمة اللغة, وهو شيخ الخليل بن أحمد, وسيبويه. ينظر: الزركلي. األعالم, ج ((

(
3
 .54الشاهد ألبي األسود الدؤلي في ديوانه. .ص (

(
4
 . 169ص 1سيبويه. الكتاب. ج (
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تنع تااب    ي رن مَّس   )المتقارا( وال ذاكارا اهللن إال قنلايالن   فألفيتَّه غن

ةةةةا لنقاةةةةين الةةةةالمن السةةةةاكنةن  يحّركةةةةه بالكسةةةةر اللتقةةةةاء وكةةةةان حقةةةةه أن  , فحةةةةذف التنةةةةوين مةةةةن ذناكةةةةرب لمَّ

 الساكنين.

 ل اآلخر:ومنه قو 

ي هنشنم الثَّرايدن لقومها  و الَّذا رَّ افَّ  عنم  جن ناتَّونن عا ورجالَّ مكَّةن مَّس 
 )الكامل( (1)

 (2)".,  لما ذكرنافحذف التنوين من عمرو

اكنين ضةةرورة " منةةه حةةذف حةةذف التنةةوين التقةةاء السةة إذ عةةدَّ  هةةة(316) وكةةذلك فعةةل ابةةن السةةراج

 لتقاء الساكنين نحو قوله:التنوين ال

ي رن  هفألفيتَّ  تنع تااب  غن  (المتقارا) قنلايالن  إال اهللن  ذاكارا  وال  مَّس 

 وأقبح منه حذف النون. قال الشاعر:

يعَّه قاني إان كان ماؤَّكا ذا فضلاوالكا   فلستَّ بآتايه وال أنستطا  )الطويل((3)"س 

يعةةده مةةن ضةةرورة الشةةعر " ويحةةذف التنةةوين فةةي الشةةعر اللتقةةاء  هةةة(665) وكةةذلك كةةان العكبةةري

 لساكنين قال أبو األسود الدؤلي: ا
                                                           

(
1
. ولمطرود الخزاعي 3/405هد البنة هاشم أبو عبد المطلب جد الرسول _ صلّى هللا عليه وسلم _ في: الفراهيدي:  العين الشا  (

الصحاح تاج اللغة وصحاح م.1987,  والبن الزبعري في: الجوهري. أبو نصر إسماعيل بن حماد.6/60في: تهذيب اللغة 
 . 12/611. ,و ابن منظور. اللسان 5/2085العلم للماليين. بيروت., دار 4. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.طالعربية

(
2
. تحقيق: رمضان عبد التواا, و صالح الدين الهادي. ما يجوز للشاعر في الضرورةالقيرواني. محمد بن جعفر القزاز.)د.ت(.              (

 .210-209صدار العروبة, الكويت.
(

3
 . تحقيق: عبد الحسين الفتلي, )د.ط(, مؤسسة الرسالة, بيروتاألصول في النحو. ابن السَّراج. محمد بن السري بن سهل  (
.3/455. 
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ي رن  فألفيتَّه تنع تااب  غن  (المتقارا) قنلايالن  إال اهللن  ذاكارا  وال  مَّس 

وال اللَّيةلَّ سنةاباقَّ ﴿مةن قولةه تعةالى: (1)(ّراء ) وال الليلَّ سةابقَّ النهةارن بنصا اسم اهلل وقرأ بعو الق

 (2)".بالنصا أي سابٌق النهار (40)يس: ﴾النهارا 

حةذف التنةةوين مةن الضةةرورة وقةد أشةةار إلةى ذلةةك السةيرافي صةةراحة عنةةد  عةةدَّ ضةهم وقةد رفةةو بع

 حديثه عن حذف النون الساكنة في )لكن( و)من( ضرورة في مثل قول الشاعر: 

يعَّه قاني إان كان ماؤَّكا ذا فن اوالكا   فلستَّ بآتايه وال أنستطا  )الطويل( لض  س 

ن كةةةان , الجتمةةةاع السةةةاكنين, الصةةةرف"ومةةةع ذلةةةك فةةةإنهم يحةةةذفون التنةةةوين الةةةذي هةةةو عالمةةةة  وا 

غيةةر أن حةةذف , فشةةبهوا هةةذه النةةون التةةي وصةةفنا بةةالتنوين, والتنةةوين نةةون سةةاكنة, االختيةةار فيةةه التحريةةك

ثةم يصةرح بعةد ذلةك بةأن "حةذف التنةوين غيةر (3) ".كنين جائز في الكةالم وفةي الشةعرالتنوين اللتقاء السا

وقد رأيت بعو من ذكر ضرورة الشعر أدخل فيةه حةذف  داخل في ضرورة الشعر اللتقاء الساكنين. ..

 (4)".وليس هو عندي كذلك, التنوين

                                                           

(
1
 .2/81ينظر: ابن جني. المحتسب , (

(
2
 .2/100,  دمشق. 1. تحقيق: غازي مختار طليمات. دار الفكر,  طاللباب في علل البناء واإلعرابم. 1995العكبري.   (

(
3
 . 100السيرافي. ضرورة الشعر,   ص  (

(
4
 . 104السابق: ص (
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, فقد ورد عنه أنَّه أجاز اعن العرا حتى أصبح قياسً  رن ثَّ حذف التنوين قد كن  إنَّ  ابن جني يقول 

( في قوله تعالى:  قراءة من  ( فأجاز30)التوبة: ﴾قنالنت اليهودَّ عزيٌر ابن اهلل ﴿حذف التنوين من )عزيرَّ

 (2), بل جعل ذلك قياًسا لكثرته.(1)حذف التنوين منها

" اعلةم أن التنةوين نةون سةاكنة  بقولةه: إلةى كثةرة هةذا الحةذف عنةدهم هةة(643)ر ابن يعةيشيويش

نما كان ساكنً  نحةو نةون التثنيةة والجمةع  , ه حرف جاء لمعنى في آخةر الكلمةةا  ألنَّ تلحق آخر االسم. وا 

 فتمس الحاجةة إلةى تحريكةه نحةو وهاء تبيين الحركة. ولم يقع أواًل  , وألف الندبة  ,الذي على حد التثنية

 وال يمكن االبتداء بالساكن. , ونحو ذلك مما قد يبتدأ به , وهمزة االستفهام , وفائه , واو العطف

وقضةةيته أن يحةةرك بالكسةةرة  ألنةةه األصةةل فةةي  , ك اللتقةةاء السةةاكنينحةةرُّ  , فةةإذا لقيةةه سةةاكن بعةةده

 نا مةةةةررت بزيةةةةدن ),  و(العاقةةةةل نا رأيةةةةت زيةةةةدن ),  والعاقةةةةل" وذلةةةةك قولةةةةك: "هةةةةذا زيةةةةدنا  , سةةةةاكنين التقيةةةةاكةةةةل 

ى كةاد ين. وقةد كثةر ذلةك عةنهم حتَّةبمةا حةذفوه اللتقةاء السةاكنين تشةبيها لةه بحةروف المةد واللِّةورَّ (...العاقل

والمعنةى: (, 40)يس: ﴾باقَّ النهارا وال اللَّيلَّ سنا﴿: (3)فمن ذلك قوله تعالى في قراءة من قرأ , ايكون قياسً 

 يةرما ),  و(الجةيش يغةزا )بعةده كمةا يحةذف حةرف المةد مةن نحةو: فحةذف التنةوين للسةاكن  , منةون (سابقٌ )

 (4)."(الغرو

                                                           

(
1
, دار المعارف ,مصر.ص  2. تحقيق: شوقي ضيف , طالسبعة في القراءاتهـ . 1400ابن مجاهد. أحمد بن موسى التميمي. (

313. 

(
2
. تحقيق:  محمد حسن إسماعيل وأحمد سر الصناعة اإلعرابم. 2000ينظر: ابن جني. أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي.  (

 .2/186. دار الكتب العلمية, بيروت. 1رشدي عامر.ط

3
 .2/81ينظر: ابن جني. المحتسب , ( (

(
4
 .5/160ابن يعيش,   شرح المفصل (
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هةا أم أنَّ , حذف التنوين اللتقاء الساكنين مةن الضةرورة النحاة اختلفوا في عدِّ  ومن هنا يتضح أنَّ 

وقةد ذكةر  ,حذف التنوين جاء في القراءات القرآنية الثابتة عنةد القةراء وألنَّ , خارجة عن الضرورة لكثرتها

 النحاة أن هذه القراءة صحيحة ثابتة.

ةةةٌر : "﴿هةةةة(207)قةةةال الفةةةراء  ي  قالنةةةتا ال ينهَّةةةودَّ عَّزن بةةةالتنوين  قرأهةةةا الثقةةةات  (30)التوبةةةة:اب ةةةنَّ اللَّها﴾ون

( فاةي موضةع خبةر لعزيةر. فوجةه العمةل فاةي . والوجه أن ينّون ألن الكالم نةاقص )وابةن(1)وبطرح التنوين

ن ما رأيت الكالم محتاًجا إلى   (2) ينون."فوجه الكالم أالَّ  (بن)ا. فإذا اكتفى دون (ابن)ذنلاكن أن تنوِّ

ما حذفت النةون ا عليه يقول: "وربَّ  اللتقاء الساكنين وأورد شاهدً ما تحذف استثقااًل ه ربَّ ثم يذكر أنَّ 

ن لنم  يتمم الكالم ل  فحذفت استثقااًل  , ويستثقل النون إذ كانت ساكنة لقيت ساكًنا (ابن)سكون الباء من وا 

: من ذلك قراءة القّراء:)عزيَّ   من الرجز ز ابن اهلل(. وأنشدني بعضهم:لتحريكها. قنالن

دننِّي باألمير ب     )الرجز(  ر اةةةةةةةةةن لنتنجا
 رَّاةةةةةةةةةةوبالقننناة ماد عنًسا ماكن 

 (4)" (3)فَّ السُّلنمايُّ فنرَّاإذا غَّطني  

إذا , والواضح من كالم الفراء أن )ابن( إن كانت في موضع خبر فإن الوجه فيها إثبات التنوين

ذا كان تقدير الكالم )صاحبنا عزير( فالوجه فيه أالَّ ينون.   رأيت الكالم محتاًجا إلى )ابن(. وا 

                                                           

(
1
"واختلفوا فى التنوين وتركه من قوله : ﴿ عزيُر ابن هللا ﴾, فقرأ ابن كثير, ونافع وابن عامر وحمزة }عزيُر ابن هللا{ غير   (

 .313ينظر: ابن مجاهد. السبعة في القراءات, ابن هللا{ منونا".الكسائى }عزيٌر  منون, وقرأ عاصم و

(
2
 للتأليف المصرية دار, 1ط,الشلبي الفتاح وعبد ,النجار علي محمد: تحقيق. القرآن معاني. زياد بن يحيى زكريا أبو .الفراء  (

 . 1/431.مصر, والترجمة

(
3
 .321زيد األنصاري. نوادر أبي زيد,  .  وأبو1/431القرآن معاني. الفراءالشاهد بال نسبة في : (

4
  .1/431الفراء. معاني القرآن ((
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ي ةٌر( بةالتنوينئنةرا ه اختةار: " قَّ  أنَّةإالَّ  هةة(311) وكذلك قةال الزجةاج والوجةه  , وبغيةر تنةوين ,ت  )عَّزن

ًنةة إاثبةةات التنةةوين ألنَّ   , مةةا يحةةذف التنةةوين فةةي الصةةفةا نحةةو قولةةك: جةةاءنني زيةةد بةةن عمةةروب وا انّ  ا " خبنةةر." اب 

لنةم وأنَّ  انَّ ابًنةفيحذف التنوين اللتقةاء السَّةاكنين وأ  كالشةيء الواحةد. فةإاذا النعةت والمن عَّةوتن  مضةاف إالةى عن

ةد قَّةل  هَّةون اللَّة ت﴿ئن را ف اللتقاء السَّاكنين وقد قَّ وقد يجوز حذف التنوين على ضع .فالتنوين اكان خبرً  هَّ أنحن

ةمندَّ 1) لسةكونها وسةكون البةاءا فةي قولةه: )عَّزي ةر  , (1). بحةذف التنةوين(2-1)اإلخةالص:   ﴾ ( اللَّةهَّ الصَّ

 ,  فيكةةونيكةةون معناهةةا عزيةةر ابةةن اللَّةةه معبودنةةاف ا, ه وجةةه آخةةر: أن يكةةون الخبةةر محةةذوفً ابةةن اللَّةةها(. وفيةة

 (2)"النحويين أن إثبات التنوين أجود.ننع تًا. وال اختالف بين  (اب نَّ )

" وقالةت اليهةود عزيةر ابةن اهلل للنحةويين فةي هةذا أقةوال: فمةن هةة(:338)وقال أبو جعفةر النحةاس

 وأنشد األخفش:   , نا عزيرٌ والتقدير صاحبَّ  ,ه مرفوع على إضمار مبتدأأحسنها أنَّ 

ا أند راي ونا ان كنتَّ داريا ن قنرا  أم شَّعنياَّ  سنه مب  شَّعني اَّ ب نَّ   لنعنم رك من  )الطويل( (3)ب نا ما

ويحةةةذف التنةةةوين اللتقةةةاء السةةةاكنين أجةةةاز  , ويجةةةوز أن يكةةةون عزيةةةر رفةةةع باالبتةةةداء وابةةةن خبةةةره

ا اسةم عجمةي فلةذلك حةذفت ن عزيةرً وقةول ثالةث ألبةي حةاتم قةال: لةو قةال قائةل إ , سيبويه مثل هذا بعينه

وتعةزروه ﴿ :ا اسم عربي مشتق قال اهلل جةل وعةزعزيرً  منه التنوين. قال أبو جعفر: هذا القول غلط ألنَّ 

ه على ثالثة أحرف في األصل ثم زيدت عليةه يةاء ألنَّ   ا النصرفولو كان عجميً  (9الفتح: ) ﴾وتوقروه

 ه(117)ا. قةةرأ ابةةن أبةةي إسةةحاقمنوًنةة غةةة عزيةةرٌ واللُّ  ,اءةوقةةد قةةرأ القةةراء مةةن األئمةةة فةةي القةةر  , التصةةغير

قالنةةةتا ) ه(:189) والكسةةةائي ه(127)وعاصةةةمه( 141)وأبةةةان بةةةن تغلةةةا ه(149)وعيسةةةى بةةةن عمةةةر  ون
                                                           

(
1
 .701ابن مجاهد. السبعة في القراءات,  (

 (
2
 .2/242, عالم الكتب, بيروت.1. تحقيق: عبد الجليل شلبي.طمعاني القرآن وإعرابهم. 1988جاج. إبراهيم بن السري. الزَّ (

3
. صنعه: نوري حمدي القيسي. ديوان األسود بن يعفرر في: األسود بن يعفر. )د.ت(. ألبي الجراح األسود بن يعف الشاهد ((

 .37ص)د.ط(( سلسة كتب التراث, وزارة الثقافة واإلعالم. 
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ي رٌ  ال ينهَّودَّ  وهذا بين على االبتداء والخبر وكذا وقالت النصارى المسيح ابن اهلل وكذا ذلك  (1)(اللَّها  اب نَّ  عَّزن

 2))"قولهم بأفواههم.

 ه: ص النحاس لنا أقوال النحاة في حذف التنوين من )عزير( بأنَّ ويلخِّ 

(, مرفوع على إضمار مبتدأ -1  فيكون عزير خبرًا. , والتقدير )صاحبنا عزيرَّ

ء بةةانَّ الوجةةه فيةةه إثبةةات و)ابةةن( خبةةره. وفةةي هةةذا ذكةةر الفةةرا, أن يكةةون )عزيةةر( هةةو المبتةةدأ -2

 سيبويه أجاز ذلك بعينه في الكالم.  أنَّ  إلى يره يشا. غير أنَّ كما ذكر سالفً  ,التنوين

ما قاله أبو حاتم بأّن )عزير( اسم أعجمةي لةذلك حةذف منةه التنةوين. وقةد رفةو أبةو جعفةر  -3

واسةتدل علةى ذلةك بقولةه  ,تقعزير اسم عربي مشة هذا القول غلط ألنَّ  ورأى أنَّ , هذا الرأي

ولةو كةان  (9)الفةتح: ﴾وه بكرة وأصةياًل لتؤمنوا باهلل ورسوله وتغزروه وتوقروه وتسبح﴿تعالى: 

 ثم زيدت عليه الياء للتصغير., أعجمي النصرف ألنه على ثالثة أحرف في األصل

ا وكةةالم أبةةي جعفةةر هةةو الصةةواا إذ ذكةةر ابةةن منظةةور " والعةةزر: النصةةر بالسةةيف. وعةةزره عةةزرً 

 وعزرتمةوهم ﴾ ﴿ :  تعةالى,  وقةال اهلل﴾تعةزروه وتةوقروه ﴿اه ونصةره. قةال اهلل تعةالى: ه وقةوَّ وعزره: أعانة

  -صةلى اهلل عليةه وسةلم - , ومةن نصةر النبةي , لتنصةروه بالسةيف :  جاء في التفسير أي(12)المائدة:

وقيل: نصرتموهم. قال إبراهيم بةن السةري: وهةذا هةو  , فقد نصر اهلل عز وجل. وعزرتموهم: عظمتموهم

مةا أدبتةه إنَّ  :ا أيوتأويةل عةزرت فالًنة , والمنةع دُّ غةة الةر وذلةك أن العةزر فةي اللُّ  , واهلل تعالى أعلةم , الحق

كمةا أن نكلةت بةه تأويلةه فعلةت بةه مةا يجةا أن ينكةل معةه عةن  , فعلت به ما يردعةه عةن القبةيح ,تأويله

                                                           

(
1
 .313ابن مجاهد. السبعة في القراءات, ص (

2
وضع حواشيه وعلق عليه:  .1. طإعراب القرآنأحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي.  جعفر أبوالنحاس,  (( 

 2/115 .منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية, بيروت , عبد المنعم خليل إبراهيم



210 

 

ولةو كةان التعزيةر هةو التةوقير لكةان  , المعاودة  فتأويةل عزرتمةوهم نصةرتموهم بةأن تةردوا عةنهم أعةداءهم

نصرة األنبياء هي المدافعة  والنصرة إذا وجبت فالتعظيم داخل فيها ألنَّ  , ء بهغة االستغنااألجود في اللُّ 

رتةه ا بمعنةى عزَّ مةن عزرتةه عةزرً  , وتةوقيرهم  قةال: ويجةوز تعةزروه ,وتعظةيمهم ,والذا عن دينهم ,عنهم

: والتعزيةةر: النصةةر باللسةةان والسةةيف. وفةةي حةةديث المبعةةث , ا. والتعزيةةر فةةي كةةالم العةةرا: التةةوقيرتعزيةةرً 

المعنى  أنَّ و , اً مشتق اً عربي اً اسم فيكون عزير (1)".هه وأنصرَّ فسأعزرَّ  وأنا حيإ  ثن عا قال ورقة بن نوفل: إن بَّ 

 الذي يأتي به هو النصرة كما ذكر ابن منظور. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
1
 . 4/562ابن منظور. لسان العرب,    (
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 المبحث الثاني: أثر شاهد الضرورة الشِّعرية في الخالف النحوي في ضرورات الزيادة.

 األدوات.: الزيادة في أوًل 

 زيادة إْن وأْن. (1

تكون زائدة, وقالوا أنَّ زيادتها تكون مطَّةردة بعةد )لمَّةا(  (  يجوز أن  ذها جمهور النحاة إلى أنَّ )أن  

اءن  أنن   فنلنمَّا﴿كقوله تعالى: ﴾ )يوسف: جن يرَّ  ( وزيادتها بين القسم , ولو, كقول الشاعر:96ال بنشا

من     احرً  كنت لنو أنن   وناهللا  أما  )الوافر( (1)ال عنتايق ونالن  أنن ت باال حرِّ  اون

 وقد اختلفوا في زيادتها في غيرها من المواضع, حيث اختلفوا في:

 زيادتها بين الكاف, واالسم المجرور, فهو شاذإ قليٌل كقول الشاعر:  ( أ

لنم   واراقا  إلى تنع طَّو ظبيةب  كأن     مقسَّمب  بوجهب  تَّوافينا ويوماً  السَّ
 )الطويل( (2)

 إعمال الكاف الجارَّة في ظبية, وزيادة )أن( عليها للتأكيد.ب

 وقةةد نةةص  المبةةرد أنَّ هةةذا البيةةت يةةروى بةةالرفع )ظبيةةة(, ونصةةبها, وجرهةةا, فمةةن رواهةةا بةةالجرِّ " جعةةل

 أن و واهلل كلمته, زيدٌ  جاء أن لما: قولك في تزيدها كما وزاد )أن( كظبية,: أراد: الكاف وأعمل زائدة, )أن(

                                                           

(
1
.4/141.البغدادي.خزانةاألدب,1/50.ابنهشام.مغنياللبيب,1/200الشاهدبالنسبةفي:األنباري.اإلنصاف,(

(
2
.157لشاهدلعلباءبنأرقمبنعوففي:األصمعي.األصمعيات,ا(
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, والمجةةرور بهةةا." (1)".ألعطيةةك يجئتنةة لةةو وقةةد  (2)فيمةةا يةةذكر ابةةن مالةةك "أنَّ زيادتهةةا شةةذَّت بةةين كةةاف الجةةرِّ

 (3)جعلها ابن عصفور من الضرائر التي ال تجوز إالَّ في الشعر.
 

( بعةةد )كيمةةا(, وهةةي غيةةر عاملةةة. ذهةةا البصةةريون إلةةى أنَّةةه ال يجةةوز إظهةةار أن   ( ا زيةةادة )أن 

واحتمل البصريون أن تكون )كي( و)حتى( حرفي جر  بمعنةى الةالم,  (4)تَّى(.الناصبة بعد )كي(, وبعد )ح

وذلةك  (5)والفعل بعدهما منصوا بة )أن( الزمة اإلضمار, وال يجوز هةذا عنةد البصةريين إاّل فةي الضةرورة.

 نحو قول جميل العذري: 

 

تن  النَّاس أكلَّ : فنقنالت   بنح  دنعاو  تنغَّرَّ  أنن كنيما لاساننك  اماناحً  أص   )الطويل( (6)تنخ 

ذا اتصلت )كي( بالالم, فإنَّ إظهار )أن( بعدها ضرورة كقول الشاعر:  وا 

يرن  أن   لاكني منا أردت بنتاي تنطا  )الطويل( (7)بنل قنةةةةةةةعا  بابني دناءن  شنن ا فتتركها    باقار 

عةد )كةي( فإنَّةه ال ص ابن مالك هذا الةرأي بأنَّةه إذا ظهةرت )أن( الواجةا فةي حقهةا اإلضةمار بويلخِّ 

 بدَّ أن تكون أحد أمرين: 

                                                           

(
1
 .1/72المبرد.الكاملفياللغةواألدب,(

(
2
 .3/1530ابنمالك.شرحالكافيةالشافية,(

(
3
 .56ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشعر,(

(
4
 .2/579ينظر:األنباري.اإلنصاف,(

(
5
 .4/16ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
6
ر.(  .41.جمعهوصنفه:بشيريموت.)د.ط(,المكتبةاألهلية,بيروت,ديوان جميل بثينةم.1934الشاهدلجميلبثينةفي:جميلبنالمعمَّ

(
7
.8/481.والبغدادي.خزانةاألدب,5/131.ابنيعيش.شرحالمفصل,2/580الشاهدبالنسبةفي:األنباري.اإلنصاف,(
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( بعةدها مةن إمَّا أن تكون )كي( متصةلة بةالم قبلهةا, وعنةدها تكةون )كةي( جةارٌَّة, ويكةون إظهةار )أن  

مَّا أن نكون )كي( ناصبة للفعل, وتكون )أن   ( مؤكدة لهةا, وتكةون هنةا ضةرورة  ألنَّةه شةذَّ توكيةد الضرورة. وا 

 (1)الحرف بالحرف.

ةةا  لهةةا, ولكنَّهةةا ال  ا( توكيةةدً ( بعةةد )كةةي(, وتكةةون )أن  الكوفيةةون, فةةذهبوا إلةةى أنَّةةه يجةةوز إظهةةار )أن  أمَّ

توكيةةدان   م, وكةةي وأنأَّكرمةةك( الةةالَّ  تعمةةل. وقةةد ذهةةا الكوفيةةون إلةةى أنَّ العامةةل فةةي قولةةك: ) جئةةت لكةةي أن  

    (2)م.لالَّ 

ةا السَّةماع,  ( بعةد )كةي( بأدلةةب وقد استدل الكوفيون على جواز إظهةار )أن   مةن السةماع, والقيةاس. أمَّ

 فكما ورد من األمثلة كقول جميل العذري: 

تن  النَّاس أكلَّ : فنقنالت   بنح  دنعا تنغَّرَّ  أنن كنيما لاساننك  اماناحً  أص   (الطويل)  وتنخ 

 وقول الشاعر:

يرن  أن لاكني منا أردت بنتاي تنطا  الطويل()  ةةةعا بنل قنةةةة بابني دناءن  شنن ا فتتركها    باقار 

ةةةا القيةةةاس, " ( فةةةألننَّ أمَّ  لهةةةا, توكيةةةًدا" أن" فةةةدخلت العةةةرا  كةةةالم مةةةن والتوكيةةةد للتوكيةةةد, جةةةاءت )أن 

ن   المعنى في التفاقهما نَّ  (3)فظ."اللَّ  في اختلفتا وا   تفةاقهن ال بيةنهنّ  جمعةوا مةاوهذا ما ذكره الفةرَّاء إذ يقةول: "وا 

                                                           

(
1
 .4/17شرحالتسهيل,ينظر:ابنمالك.(

(
2
.2/579ينظر:األنباري.اإلنصاف,(

(
3
.2/581السابق::ينظر(
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ن ,وال ,مةةا بةةين جمعةةوا مةةاوربَّ لفظهةةن... واخةةتالف المعنةةى فاةةي  اوذلةةك قياًسةة (1)الجحةةد." معنةةى علةةى التةةي وا 

 على جواز التأكيد في قول العجاج:

اَّ  قد فا  ال بغير    الجافي الهادنانَّ  المالن  ينك سا رنافا  وال عنص  طا  )الرجز( (2)اص 

اسةا علةى وتذها الدراسة إلى أنَّه يمكن القبول بجواز زيادة )أن( بعد )كةي( مؤكةدة لةالم التوكيةد  قي

فا  ال الجواز في قول رؤبة: )بغير ( التفاقهمةا وال عنص  رنافا ةطا ن المعنةى فةي اص  اللفةظ. وعليةه  فةي اختلفتةا وا 

 ال تكون زيادة )أن( من الضرورة.

 الجمع بين أداة النداء, والميم في اللَّهمَّ. (2

داة النةةةداء )يةةةا(. ذهةةةا البصةةةريون إلةةةى أنَّ المةةةيم فةةةي )اللَّهةةةمَّ( زائةةةدة, وأنَّهةةةا جةةةاءت عوًضةةةا عةةةن أ

ومذهبهم في ذلك أنَّ األصل في النداء هو: يةا اهلل. وبسةبا الثقةل فةي النطةق حةذفوا أداة النةداء, وجعلةوا 

الميم مكانها. ويتضح هذا الرأي من خالل قةول الخليةل: " ومعنةى )اللَّهةمَّ( أرادوا أن يقولةوا: يةا اهلل. فثقةل 

وا المةيم مةن حةروف النةداء, فقةالوا: اللَّهةمَّ.  ألنَّ المةيم مةن عليهم, فجعلوا مكان حرف النداء المةيم, وجعلة

 (3)حروف الزوائد."

ولكةةون المةةيم فةةةي )اللَّهةةمَّ( عوًضةةا عةةةن أداة النةةداء منةةةع البصةةريون اجتماعهمةةا فةةةي الكةةالم, ولةةةم 

 يجيزوا ذلك إالَّ في الشعر للضرورة, كقول الشاعر: 

منا   لني ك ون  )الرجز(  (4)   ةةةةةةةةةةةةةةاكةةلَّةمةةةةةةةةة تقولي أنن عن

                                                           

(
1
اء.معانيالقرآن,(  .2/262الفرَّ

(
2
اءمعانيالقرآن,147الشاهدللعجاجفيديوانه,(  .ولمأعثرعليهفيديوانه.1/262.ولرؤبةفي:الفرَّ

(
3
 .111الفراهيدي.الجملفيالنحو,(

(
4
اء.معانيالقرآن,( .2/296.البغدادي.خزانةاألدب,1/342.األنباري.اإلنصاف,1/203الشاهدبالنسبةفي:الفرَّ
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ا اللَّهَّمَّ  ينا: صليت أنو سبحت      من

 مَّسلَّمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا شنيخننا علينا أردد

 كقول الشاعر:  (1)ومنه أيًضا ما ذكره المبرد أنَّه من الضرورة,

 رجز()ال (2) اللَّهَّمَّ  ينا اللَّهَّمَّ  ينا ّدعنوتَّ   إنِّي إذا ما حدٌث ألمَّا

عةةن أداة النةةداء ال  ع بةةين المةةيم المشةةددة التةةي هةةي عةةووهةةذا مةةا ذهةةا إليةةه البصةةريون, فةةالجم

 أيًضةا, آخةًرا المةيم زيةدت وقةد صةرَّح بةذلك ابةن جنةي إذ يقةول: " وقةد .يجوز أن تجتمعا إالَّ فةي الضةرورة

 ضةةرورة فةةي إالَّ  همةةابين يجمةةع وال أولةةه, فةةي يةةا مةةن آخةةره فةةي عةةوو مشةةدة فةةالميم اللَّهَّةةمَّ,: قةةولهم وذلةةك

 (3)الشِّعر."

 جمةةةع مةةةاإنَّ ويةةةذكر األنبةةةاري سةةةبا جةةةواز أن تجتمةةةع المةةةيم وأداة النةةةداء فةةةي الضةةةرورة, فيقةةةول: "

 أولةه, فةي والمعةوو االسةم, آخةر فةي العوو أن للضرورة بينهما الجمع وسنهَّل الشعر, لضرورة بينهما

 (4)."الشِّعر ضرورة في جائز منه والمعوو العوو بين والجمع

 أن اهلل نةداء فةي واألكثةر, وابةن مالةك إذ يقةول: "(5)وقد تبع البصريون في هذا الرأي ابن يعةيش

 (6)للضرورة." اجتمعا وقد )يا(, من الميم بتعويو اللَّهَّمَّ,: يقال

                                                           

(
1
.4/242ينظر:المبرد.المقتضب,(

(
2
بيّخراش..وًل191.)د.ت(.تحقيق:سجيعجميلالجبيلي.)د.ط(,دارصادربيروت.ديوان أمية بن الصلتالشاهدألميَّةبنالصلت.(

كري. .3/1346شرحأشعارالهذليين,خويلدبنمّرة.في:السٌّ

(
3
 .2/103ابنجني.سرصناعةاإلعراب,(

(
4
 .1/345األنباري.اإلنصاف,(

(
5
 .1/366ينظر:ابنيعيش.شرحالمفصل,(

(
6
 .1/401ابنمالك.شرحالتسهيل,(
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ا من )يا(, بل هةي جةزء مةن كةالم أمَّا الكوفيون, فيذهبون إلى أنَّ الميم في )اللَّهَّمَّ( ليست عوضً 

نةةا بخيةةر. إالَّ أنَّةةه لكثةةرة محةةذوف للخفةةة,  ااسةةتعمالها حةةذفوا بعةةو الكةةالم طلًبةة إذ األصةةل فيهةةا: يةةا اهلل أَّمَّ

ةه. و )أيةش(  وهذا الحذف كثير عند العةرا كقةولهم: )هلَّةمَّ( يريةدون: هةل أمَّ. و )ويلمَّةه( يريةدون: ويةل أمِّ

. وقولهم: عم صباًحا. أي: أنعم صباحً   (1).اأي: أيإ شيءب

 إال األسةةماء نةةواقص فاةةي المةةيم هةةذه مثةةل زادت العةةرا نجةةد فةةرَّاء فةةي هةةذه المسةةألة: " ولةةميقةةول ال

 فكثةرت بخيةر, نةامَّ أَّ  اللَّةه يةا: تريةد )أَّم(, إليهةا ضةم كلمةة كانةت أنَّهةا ونةرى وهةم. وابةنم, الفم, مثل: مخفَّفة

 (2)".قبلها ما إلى تتركت انتقل لما )أَّم( همزة من الهاء فاي التي فالرفعة. فاختلطت الكالم فاي

مةن )يةا(.  اليه البصريون من زيةادة المةيم عوًضةومن خالل نصِّ الفراء نجد أنَّه ينكر ما ذها إ

ةةةةذاف   لكثةةةةرة  وهةةةةو يةةةةرى أنَّ العةةةةرا لةةةةم تةةةةأتا بمثلةةةةه إالَّ مخففةةةةة. وهةةةةو يةةةةرى أنَّ المةةةةيم بقيةةةةة مةةةةن كةةةةالم حَّ

ة الضمَّة التي على )أَّمَّ( إذ تركةت, ثةمَّ انتقلةت االستعمال. ويرى أنَّ الضمَّة التي على الهاء إنَّما هي بقي

 إلى الهاء. 

وبهةذا الفهةةم فةإنَّ الفةةراء, والكةوفيين يجيةةزون أن يَّقةةال: يةا اللَّهَّةةمَّ فةي الشِّةةعر, فةي سةةعة الكةةالم. وال 

 يختصُّ  ذكرهما في ضرورة الشِّعر  ألنَّه ليس من باا الجمع بين العوو والمعوو منه.   

 

 

 

                                                           

(
1
 .1/341ينظر:األنباري.اإلنصاف,(

(
2
 .1/203.معانيالقرآن,الفراء(
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 ة حروف المعاني.: زياداثانيً 

 زيادة حرف الجر )على( من غير عوض. (1

اختلف النحاة فةي جةواز زيةادة )علةى(, فكةان رأي سةيبويه أنَّهةا ال تةزاد, وقةد نقةل هةذا الةرأي عةن 

 , وذلك في قول الشاعر:(1)سيبويه البغدادي

د   لم إن      ينع تنمال   وأبيك الكريم إنّ   )ارجز( (2)ينتَّكال   منن   على ايومً  ينجا

فيكةون األصةل: علةةى مةن يتكةل عليةةه. علةى حةذف الضةةمير مةع الجةار. وبهةةذا ال تكةون )علةةى( 

 إذا أنةةزل, تنةةزل مةةن وعلةةى أمةةره, تمةةرر بمةةن: تقةةول أن يجةةوز زائةةدة. وهةةذا يفهةةم مةةن كةةالم سةةيبويه: "وقةةد

فمةةن كةةالم سةةيبويه نجةةد أنَّةةه ال يةةرى فةةي  (3)".ضةةعفٌ  وفيةةه الكةةالم, بحةةد ولةةيس وبةةه  عليةةه معنةةى أردت

 بل هو على الحذف. ,شاهد زيادة لة )على(ال

وقةةد ذهةةا الرضةةي إلةةى أنَّ )علةةى( فةةي الشةةاهد ليسةةت علةةى الزيةةادة, بةةل الكةةالم فيهةةا يةةؤول علةةى 

 إلةى الراجةع المجةرور الضةمير حةذف فةامتنع من يتكةل عليةه. اصله: إن لم يجد يومً التقديم والتأخير, "وأ

بةةة  النتصةةابه, الضةةمير حةةذف فجةةاز يتكةةل, مةةن علةةى: فصةةار( يتكةةل مةةن علةةى) علةةى فقةةدم الموصةةول...

  (4)ا."صريحً  )يتكل(

فالرضي يخالف سيبويه, فال يرى أنَّ الشاهد فيه حذف لحرف الجر مع الضمير المجةرور, بةل 

 هو عنده على التقديم والتأخير  ليتسنى له أن يحذف الضمير المجرور. 

                                                           

(
1
 10/143ينظر:البغدادي.خزانةاألدب,(

(
2
.10/143.البغدادي.خزانةاألدب,2/305.ابنجني.الخصائص,3/81الشاهدبالنسبةفي:سيبويه.الكتاب,(

(
3
 .3/81سيبويه.الكتاب,(

(
4
 .4/322اًلسترباذي.شرحالكافية,(
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حذوف, فيقول فةي البيةت السةابق: " وقد أجاز ابن جني أن تزاد )على( للتعويو عن العائد الم

    (1)أي: من يتكل  عليه. فحذف )عليه( هذه, وزاد )على( متقدِّمتًة."

, ومنةةه قةةول (2)أمَّةا زيةةادة )علةةى( مةن غيةةر عةةوو, فقةةد جعلهةا ابةةن عصةةفور مةةن ضةرورة الشِّةةعر

 حميد بن ثور: 

ةن  أنَّ  إالّ  اهللَّ  أبى  )الطويل( (3)وقَّ تنر  العاضاةا  أفنانا  كَّلا  على   مالكب  سنر حن

 فزيادة )على( في هذا الشاهد بال عوو ضرورة عند ابن عصفور, وال تجوز في غير الشعر.

ا لزيةةةادة )علةةةى( وقةةةد أجةةةاز ابةةةن مالةةةك زيةةةادة )علةةةى( فةةةي الشةةةعر,  وفةةةي سةةةعة الكةةةالم. مستشةةةهدً 

  (4)) من حلف على يمين.( -صلَّى اهلل عليه وسلم –بحديث رسول اهلل 

لة تةةذها الدراسةةة إلةةى جةةواز زيةةادة )علةةى( فةةي سةةعة الكةةالم سةةواء كانةةت وبعةةد عةةرو هةةذه المسةةأ

زيادتهةةةا لعةةةوو عةةةن محةةةذوف, أو بغيةةةر عةةةوو لةةةورود أمثلةةةة, وشةةةواهد علةةةى زيادتهةةةا فةةةي سةةةعة الكةةةالم 

 وهو حديث صحيح. -صلَّى اهلل عليه وسلَّم -بحديث رسول اهلل 

 زيادة الم التوكيد. (2

( نحةو قةولهم: إنَّ أجاز جمهور النحاة دخول الالم على خبر ا لجملة االسمية الةداخل عليهةا )إنَّ

(, فةال يجةوز أن تقةول:  زيًدا لقائٌم. ولم يجةز عنةدهم دخةول الم التوكيةد علةى الخبةر فةي غيةر أخةوات )إنَّ

 (5)لعلَّ زيًدا لقائٌم.

                                                           

(
1
 .2/306ابنجني.الخصائص,(

(
2
 .66ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشعر,(

(
3
 .41الشاهدلحميدبنثورفيديوانه,(

(
4
 .2229.حديثرقم:2/831البخاري.الجامعالصحيحالمختصر,(

(
5
 .1/363ينظر:ابنعقيل.شرحابنعقيل,(
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( شةاذً  ا فةي سةعة الكةالم, وال يجةوز إالَّ فةي لذلك عدَّ البصةريون دخةول الم التوكيةد علةى خبةر)أنَّ

 . ومنه قول الشاعر:(1)الشِّعر للضرورة

 

لنف تن  تنكَّن ألنم    ي را  لنمان   منطنايناكن  أنن   العلاىِّ  باللَّه حن ىِّ  خن المنطا
 )الرجز( (2)

( وهذا ال يجوز عندهم إالَّ في سعة الكالم.  (3)دخل الالم التي للتوكيد على خبر)أنَّ

ةةا الضةةرورة التةةةي ويتضةةح رأي البصةةريين مةةن كةةالم ابةةةن جنةةي فةةي هةةذه المسةةةأ لة إذ يقةةول: " وأمَّ

( فمن ضرورات الشِّعر, وال يقاس عليها." لَّ لها الالم في خبر غير )إنَّ فابن جني يعدُّ دخول الم  (4)تَّدخن

( مةةةن ضةةةرورة الشةةةعر, وال يجةةةوز القيةةةاس عليةةةه,  يضةةةرا لةةةدخولها علةةةى و التوكيةةةد علةةةى غيةةةر خبةةةر )إنَّ

 (5)ورة.ا من الضر ويعدُّها جميعً  ,غير)إن( امثلة

 شارة ابن جني إلى أنَّ الشاعر في قوله:الَّ أنَّه ممَّا يلفت االنتباه إإ

لنف تن  تنكَّن ألنم   ي ر لنمان   منطنايناكن  أنن    العلاىِّ  باللَّه حن ىِّ  خن  (الرجز)  المنطا

( بةالفتح لورو  :لو قال دهةا )إنَّ مطايةاك ( بكسةر الهمةزة لزالةت الضةرورة, ولكنَّةه يعلةل التزامةه )أنَّ

فهذا إشارة إلى أنَّ الشاعر لم يكن قد وقع في الضرورة, بل كان بإمكانه   (6)مفتوحة الهمزة في السَّماع.

 .)  أن ال يقع فيها إن هو كسر همزة )إنَّ

                                                           

(
1
.10/323ينظر:البغدادي.خزانةاألدب,(

(
2
.10/323.البغدادي.خزانةاألدب,57.ابنعصفور.ضرائرالشعر,1/315ئص,الشاهدبالنسبةفي:ابنجني.الخصا(

(
3
 .57ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشعر,(

(
4
 .2/55ابنجني.سرصناعةاإلعراب,(

(
5
 2/56ينظر:ابنجني.سرصناعةاإلعراب,(

(
6
 .2/57ينظر:السابق,(
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وقد عدَّها ابن عصفور من الضرائر إذ يقول: إنَّ من الضرورة " إدخال الم التوكيد في موضةع 

 (1)ال تدخل فيه في سعة الكالم."

)الفرقةان:  ﴾الطَّعنةامن  لنينةأ كَّلَّونن  إانَّهَّةم   إاالَّ ﴿ وقد عدَّ ابةن عصةفور قةراءة ابةن جبيةر مةن قولةه تعةالى: 

 الطَّعنامن( عدَّها ابن عصفور شاذًة ال يقاس عليها. لنينأ كَّلَّونن  أنَّهَّم   : )إاالَّ (2)( بأنَّ المفتوحة20

( فةةي قةةراءة سةةعيد بةةن جبيةةر دخةةول الم التو  (4), والمبةةرد(3)وقةةد أجةةاز الكوفيةةون كيةةد علةةى خبةةر)أنَّ

 وجعةل ,إن ففةتح﴾ الطَّعنةامن  لنينةأ كَّلَّونن  إانَّهَّةم   إاالَّ : ﴿ جبيةر بةن سعيد قرأوينقل ابن السرَّاج عن المبرد قوله: "

 قول رؤبة بن العجاح:واستشهد ب  (5)"زائدة. مالالَّ 

لني س أَّمَّ  بنه   لنعنجوز الحَّ ى    شنه رن ماللَّ  من تنر ضن قنبنه   بعنظ ما  ح  الرن
 )الرجز( (6)

( وفةي  وتذها الدراسة إلى األخذ برأي المبرد والكوفيين , بجواز زيادة الم التوكيةد فةي خبةر )إنَّ

, وزياتها من دون دخول أن وأخواتها عليها كما في بيةت رؤبةة.  لةورده فةي قةراءة سةعيد بةن اخبر أخواته

ةةا يةةدعم هةةذا الةةرأي أن الشةةاعر  مَّ بيةةر. وما ةةن   منطناينةةاكن  عنةةد قولةةه: )أننجَّ ي ةةر لنما (  كةةان بإمكانةةه أن  خن ةةىِّ المنطا

( إالَّ أنَّه فتح الهمزة, وفي هذا دليل على أنَّها ليست من الضرورة.  يخرج من الضرورة بكسر همزة )إنَّ

 

 

                                                           

(
1
 .57ابنعصفور.ضرائرالشعر,(

(
2
.2/275ري.التبيانفيإعرابالقرآن,ينظر:العكب(

(
3
 .1/506ينظر:السيوطي.همعالهوامع,(

(
4
 .2/246ينظر:المبرد.المقتضب,(

(
5
 .1/274ابنالسراج.األصولفيالنحو,(

(
6
.170الشاهدلرؤبةبنالعجاجفيديوانه,(
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 زيادة واو العطف. (3

ليه ذها الخليل , والمبرد من , واألخفش(1)ذها الكوفيون إلى جواز أن تقع واو العطف زائدة وا 

القرآن الكريم, وفةي  واستدلوا على جواز أن تأتي واو العطف زائدة  بكثرة ورودها زائدة في .(2)البصريين

 (3)كالم العرا.

ينن  إانَّ ﴿ وقد أطلق الخليل عليها مصطلح  )واو اإلقحةام( ويمثةل عليهةا بقولةه تعةالى:  وا الَّةذا  كنفنةرَّ

دُّونن  ينصَّ :  ﴾ اللَّها  سنبايلا  عنن   ون  (4)( يقول فيها: " معناه: يصدون, والواو فيه واو إقحام."25)الحجُّ

لةةةى هةةةذا ذهةةةا الفةةةرَّاء , فيقةةةول: " وربَّمةةةا أدخلةةةت العةةةرا فةةةي مثلهةةةا الةةةواو, وهةةةي جةةةواا علةةةى  وا 

تَّةىونتعرف علةى رأيةه مةن خةالل تفسةيره تعةالى: ﴿ (5)حالها." ةت   إاذنا حن وجَّ  فَّتاحن وجَّ  ينةأ جَّ ةأ جَّ من ةن   ونهَّةم   ون  لِّ كَّة ما

دناب  لَّونن  حن دَّ  وناق تنرنان ( 96) ينن سا قُّ﴾ )األنبياء: ال ونع  : حتَّى  -واهلل أعلم –(يقول الفرَّاء: " معناه 97-96ال حن

". تَّةى﴿ا بقولةه تعةالى: ويستشهد الفرَّاء أيضً  (6)إذا فتحت, اقتران اءَّوهنةا إاذنا حن ةت   جن فَّتاحن قنةالن  أنب ونابَّهنةا ون  لنهَّةم   ون

ننتَّهنةةةا زن مٌ  خن ةةةالن لنةةةي كَّم   سن ةةةا﴿(  أي: فتحةةةت أبوابهةةةا. وقولةةةه تعةةةالى: 73)الزمةةةر: ﴾ عن ا فنلنمَّ ةةةلنمن تنلَّةةةهَّ  أنس  باةةةينا  ون  لال جن

ننادني نناهَّ ( 103) يمَّ  ينا أنن   ون ( أي: فلمَّا أسةلما وتلَّةه للجبةين, نةاداه. ومنةه أيضةا 104-103)الصافات: إاب رناها

ةا﴿مةن قولةه تعةالى:  -نةهرضةي اهلل ع – (7)قراءة عبد اهلل بن مسعود هَّةزنهَّم   فنلنمَّ م   جن هنةازاها عنةلن  باجن  السِّةقناينةن  جن

                                                           

(
1
 .288ينظر:الفراهيدي.الجملفيالنحو,(

(
2
 .2/456نصاف,ينظر:األنباري.اإل(

(
3
 .2/456السابق::ينظر(

(
4
 .288,النحوفيالجمل.الفراهيدي(

(
5
.2/50الفراء.معانيالقرآن,(

(
6
 .2/211السابق:(

(
7
.تحقيق:التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن افالكشَّ .)د.ت(.عمربنمحمودالقاسمأبوالزمخشري.ينظرالقراءة:(

2/462زاقالمهدي.)د.ط(,دارإحياءالتراث,بيروت.عبدالرَّ
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ةةلا  فاةةي يةةها  رنح  ةةا﴿ ( بزيةةادة واو العطةةف: 70)يوسةةف: ﴾أنخا هَّةةزنهَّم   فنلنمَّ م   جن هنةةازاها عنةةلن  باجن ةةلا  فاةةي السِّةةقناينةن  وجن  رنح 

يها   ﴾أنخا

واستدل أصحاا هةذا الةرأي مةن كةالم  (2), والمبرد في المقتضا(1)وقد أجاز زيادة الواو األخفش

 العرا بقول امرئ القيس: 

ننا فنلنمَّا ز  ةن  أجن يِّ  سناحن ى الحن ب تب  بنط نَّ  باننا    ونان تنحن ي خن قنن قنلا  قافنافب  ذا  )الطويل(  (3)عن

 فالتقدير فيه: انتحى, والواو زائدة  ألنَّه جواا لمَّا.

 ومنه قول الشاعر: 

لنت   إذا حتى  ّبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَّوا  أبناءنكَّم ورأيتَّةةةةةةم     كَّمَّ بَّطَّونَّ  قنما شن
 )الكامل( (4)

نّ  ظهرن  وقنلنب تَّم   الخاُّ  الفاحةةةةةةةةةةشَّ  اللَّئيم إنَّ      لنا الماجن

 والتقدير: قلبتم, والواو زائدة. 

دون النثةةر  وتبةةع ابةةن عصةةفور الكةةوفيين فةةي جةةواز زيةةادة واو العطةةف إالَّ أنَّةةه يجيةةزه فةةي الشِّةةعر

 (5)للضرورة الشِّعرية.

أمَّا البصريون, فال يجوز عندهم زيادة واو العطف , وذلةك ألنَّ الةواو حةرف وضةع لمعنةى, فةال 

 . (6)يجوز أن يحكم بزيادة الواو

                                                           

(
1
 .1/132ينظر:األخفش,معانيالقرآن,(

(
2
 .2/80ينظر:المبرد.المقتضب,(

(
3
 .114الشاهدًلمرئالقيسفيديوانه,(

(
4
 .11/44األدب,.البغدادي.خزانة2/458.األنباري.اإلنصاف,1/170الشاهدبالنسبةفي:الفراء.معانيالقرآن,(

(
5
.70ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشِّعر,(

(
6
.2/459ينظر:األنباري.اإلنصاف,(



223 

 

زائدة, ويقدرون العطف فيها جميعهةا   ألمثلة السابقة واو عطف, ال واًواوهم يجعلون الواو في ا

اءَّوهنةةةا إاذنا تَّةةىحن ﴿ ففةةي قولةةةه تعةةةالى:  ةةةت   جن فَّتاحن قنةةةالن  أنب ونابَّهنةةا ون ننتَّهنةةا لنهَّةةةم   ون زن مٌ  خن ةةةالن لنةةةي كَّم   سن  (73:الزمةةةر﴾ ) عن

ةت  ﴿فيقدرون أنَّ الواو عاطفًة, وليسةت زائةدة. وأنَّ قولةه تعةالى: لةة )إذا( بةل إنَّ  الةيس جواًبة ﴾ أنب ونابَّهنةا فَّتاحن

لةى هةذا يةذها سةةيبويه  (1), وفتحةت أبوابهةا, فةازوا ونعمةةوا.جوابهةا محةذوف, وتقةديره: حتَّةى إذا جاؤوهةةا  وا 

 .(2)ره على حذف جواا الشرط, ال على زيادة الواوفي الكتاا في قوله تعالى فيقدِّ 

وفيون ويصح المعنى والذي تذها إليه الدراسة أنَّه يمكن أن تزاد واو العطف كما ذها إليه الك

مثلةةةة فةةةي القةةةرآن الكةةةريم, وكةةةالم العةةةرا. وأنَّ مةةةا ذهةةةا أليةةةه بكثةةةرة مةةةا ورد عليةةةه مةةةن أ بةةةذلك, اسةةةتدالاًل 

البصريون من تأويل حذف جواا الشرط  يمكةن أن يقةال بصةحته إالَّ أنَّةه ال يقةوم إالَّ بالتأويةل فةي حةين 

ةةا مةةا ذهةةا إليةةه ابةةن عصةةفور مةةن أنَّ زيةةادة واو العطةةف مةةن  أنَّ القةةول بزيةةادة الةةواو بفهةةم بةةال تأويةةل. أمَّ

 رية, فال يمكن قبوله لكثرة ما ورد عليه من أمثلة, وشواهد من القرآن الكريم. الضرورة الشع

 

 دخول )أل( الموصولة على الفعل المضارع. (4

)أل( التعريةةف مةةن عالمةةات االسةةم فةةي العربيةةة, وأجةةاز فريةةق مةةن النحةةويين دخولهةةا علةةى الفعةةل 

 :المضارع في الشعر دون النثر للضرورة. وذلك نحو قول الفرزدق

تَّهَّ ما أ كَّومن ى حَّ كنما التَّر ضن دنلا   نت بالحن ي الرَّأ يا والجن  )البسيط(     (3)وال البنلايغا وال ذا

 :ذي الخرق الطهويوكقول 

                                                           

(
1
 2/459,اإلنصاف.األنباري:ينظر(

(
2
.3/103ينظر:سيبويه.الكتاب,(

(
3
. 1/201 ,تساااااهيلشااااارح الابااااان مالاااااك. , و1/32 ,خزاناااااة األدب و البغااااادادي., 2/521 ,اإلنصااااااف: األنبااااااري. البيااااات للفااااارزدق فاااااي (

 ولم أعثر عليه في ديوان الفرزدق.
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م نناطًقا ننا وأنب غنوَّ العَّج  دَّعَّ   يقول الخن  )الطويل(     (1)إلى ربِّننا صوت الحمار اليَّجن

 وكذا قول اآلخر:

ًيا من ما كالين  وحَّ وينغ دَّو الها مَّشنمًِّرا يستديمَّ الحزمن ذو رنشند راحا رَّ
 )البسيط( (2)

 ومثله:

لِّ مثل الذي ير لُّ أهال أن يَّعنّد خلياًل   وليس اليَّرنى للخا  (4))الطويل("    (3)له الخا

وفي هذه الشواهد نالحظ دخول )أل( على الفعل المضارع, وقةد عةدَّه النحةاة مةن الضةرورة التةي 

ر يقول ابن السَّرَّاج: "ومنه ما شذَّ عةن القيةاس, واالسةتعمال, فهةذا الةذي يطةرح, وال ال تكون إالَّ في الشِّع

فابن السَّرَّاج يةرى أنَّ دخةول )أل(  (5)يعرج عليه نحو: ما حكي من إدخال األلف والالم على )اليجدع(."

 به.  التي بمعنى الذي على الفعل المضارع ممَّا هو شاذإ في القياس واالستعمال, فال يؤخذ

دخول )أل( الموصةولة علةى الفعةل المضةارع بالشَّةاذِّ الةذي ال  اهة( أيضً 337ووصف الزجاجي )

 (6)يؤخذ به, وشكَّك في رواية الشواهد السابقة فقال: إنَّ هذه رواية الكوفيين, ولم ترد عن البصريين.

                                                           

(
1
شرح ابن يعيش. ,  202 , الداني ,  وبال نسبة في: المرادي. الجنى276اللغة.  في البيت لذي الخرق الطهوي في: األنصاري. النوادر (

 .1/201شرح التسهيل .  ابن مالك., 2/378 ,المفصل

(
2
 .1/32 ,خزانة األدب  . البغدادي.1/332 الهوامع, همع  . السيوطي.1/201 ,هيلشرح التسابن مالك. البيت بال نسبة في:  (

(
3
 .1/32, األدب خزانة.  البغدادي. 1/332, الهوامع همع.  السيوطي. 1/201, التسهيل شرح. مالك ابنالبيت بال نسبة في:  (

(
4
 .201/ 1ابن مالك. شرح التسهيل,  (

(
5
اج. األصول في النحو, (  .1/57ابن السَّرَّ

(
6
ماتم. 1985الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق.  (  .53-52, دار الفكر, دمشق.2. تحقيق: مازن مبارك. طالالَّ
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 اسةةةم هةةةي بةةةل للتعريةةةف, فيةةةه مالةةةالَّ  وقةةةال الرضةةةي فةةةي حديثةةةه عةةةن الشةةةواهد السةةةابقة: " فليسةةةت

 فةةي إال يجةةي ال قبةةيح شةةاذ ذلةةك مةةع وهةةو المفعةةول, السةةم لمشةةابهته الفعةةل صةةريح علةةى دخةةل موصةةول

فالرضي يرى أنَّ )أل( الداخلة على الفعل المضارع هي اسٌم موصةول بمعنةي الةذي,  (1)".الشعر ضرورة

قةبح الضةرورات التةي وأنَّ سبا اتصالها بالفعل مشابهة الفعل المضارع السم المفعول. وهو يعدُّها مةن أ

لى هذا أيضً  ا ذها ابن يعيش بأنَّ الشاعر قد يضطر إلةى ادخةال )أل( علةى ال تجيئ إالَّ في الشعر. وا 

 (2)الفعل المضارع.

 والفراء سيبويه عند موالالَّ  األلف عليه دخل فعل: العرا كالم في ليس خالويه: أنَّه " ابن وذكر

: أرادوا وكةةأنَّهم قبيلةةة,: واليحمةةد السةةالم, عليةةه نبةةي اسةةم واليسةةع بةةع,واليتت واليتقصةةع, اليجةةدع,: قةةولهم إالَّ 

ومةةن خةةالل نةةص ابةةن خالويةةه السةةابق نلحةةظ أنَّةةه ال يجةةوز ادخةةال )أل(  (3)يتقصةةع." والةةذي يجةةدع, الةةذي

علةةى الفعةةل المضةةارع فهةةو خةةارج عةةن كةةالم العةةرا, وهةةذا رأي كةةل  مةةن سةةيبويه والفةةرَّاء, ولكنَّةةه اسةةتثنى 

ليتقصةةع, واليتتبةةع, واليسةةع, واليحمةةد( مةةن هةةذه القاعةةدة. وهةةذا االسةةتثناء يفهةةم منةةه اقتصةةار )اليجةةدع, وا

 دخول )أل( على هذه األمثلة فقط.

ارع جةةائز فةةي الكةةالم, ولةةيس وذهةةا فريةةق مةةن النحةةويين إلةةى أنَّ دخةةول )أل( علةةى الفعةةل المضةة

ا  علةى المواضةع بعةو في أدخلت قد فةالمعر  الم أنَّ  واعلم ومنهم ابن جني إذ يقول: " .بالشِّعر مختص 

  (4))الذي(." لة الالم لمضارعة المضارع الفعل

                                                           
 .1/44األسترباذي. شرح الرضي على الكافية,  (1)

 .2/378ينظر: ابن يعيش. شرح المفصل,  (2)

 .70, مكة المكرمة. 2تحقيق: أحمد عبد الغفار عطار. ط .ليس في كالم العربم. 1979ابن خالويه. الحسين بن أحمد.  (3)

 .2/46ابن جني. سر صناعة اإلعراب, (4)
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وكان ابن مالك رافًضا ألن يكون دخول )أل( على الفعل المضارع مختٌص بالشِّعر فقط, وكان 

يرى أنَّه جائز في االختيار دون أن يضطر إليه الشاعر. وقد قةوَّى اسةتدالل ابةن برهةان علةى موصةولية 

فابن مالك يرى أنَّ )أل( اسٌم موصول لجةواز دخولهةا علةى الفعةل, وليسةت  (1)دخولها على الفعل.)أل( ب

 (2)هنا حرًفا للتعريف  ألنَّ حرف التعريف يختصُّ بدخوله على األسماء.

ورفةةو ابةةن مالةةك أن يكةةون دخةةول )أل( الموصةةولة علةةى الفعةةل المضةةارع مةةن ضةةرورة الشِّةةعر  

 غيةةةةةر هةةةةذا مثةةةةل أنَّ  ن ال يلجةةةةةئ إلةةةةى هةةةةذه الضةةةةرورة إذ يقةةةةةول: " وعنةةةةديألنَّ الشةةةةاعر كةةةةان بإمكانةةةةه أ

 قائةةل حكومتةةه, ولةةتمكن المرضةةي بةةالحكم أنةةت مةةا :يقةةول أن األول قائةةل لةةتمكن بالضةةرورة, مخصةةوص

 يروح, ولةتمكن منن   ما: يقول أن من الثالث يَّجدع, ولتمكن الحمارا  صوت ربنا إلى :يقول أن من الثاني

 وعةةدم باالختيةةار إشةةعار ذلةةك ففةةي اسةةتطاعته مةةع ذلةةك يفعلةةوا لةةم يةةري, فةةإذ مةةن ومةةا: يقةةول أن مةةن الرابةةع

 (3)".االضطرار

فسيًرا آخر ليدل على أن )أل( المتصلة بالفعل المضارع هةي اسةٌم موصةول فيقةول: تثم يقدم لنا 

 اأخواتهة بةه توصةل بمةا االسةمية, الموصةوالت مةن همةا إذ والةالم, األلةف وصةل النظةر فمقتضةى ا"وأيضً 

 وجعلةوا فةظ,اللَّ  فةي مثلهةا هاألنَّ  المعرِّفة, على حماًل  ذلك فمنعوها والظروف, والفعلية االسمية الجمل من

 وشةبهه الفاعةل اسةم وهةو عليةه, المعرفةة لةدخول صةالح اللفةظ فةي ومفرد المعنى في جملة هو ما صلتها

 التنصةيص فقصةدوا موصةول, اسةم ال معرفةة موالالَّ  األلف أنَّ  إيهام ذلك التزام في كان ثم. الصفات من

 علةى حةاملهم كةان فلمةا المضةارع, وهةو الفاعةل السم المشابه الفعل على فأدخلوها المعرفة, مغايرة على

                                                           

(
1
 . 1/201ينظر: ابن مالك. شرح التسهيل, (

(
2
 .1/202ينظر: السابق. (

(
3
 .1/202ابن مالك. شرح التسهيل,  (
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 فيه يحكم مما يجعل أن استحق خفاؤه, يصلح ال ما وكشف إبداؤه, يحق ما إبداء وفيه السبا, هو ذلك

 (1)باالضطرار." يخص وال باالختيار

 من النَّصِّ ما يلي: ومامَّا يفهم 

إنَّ األلةةف والةةالم الداخلةةة علةةى الفعةةل المضةةارع هةةي اسةةم موصةةول توصةةل بمةةا  ( أ

 توصل به األسماء الموصولة من الجمل االسمية والفعلية والظروف.

إنَّ رفةةةةو النحةةةةاة دخةةةةول األلةةةةف والةةةةةالم علةةةةى الفعةةةةل المضةةةةارع حملهةةةةةم )أل(  ( ا

اللفةةظ. فأدخلوهةةا علةةى اسةةم الفاعةةل,  الموصةةولة علةةى )أل( التعريةةف الحرفيةةة لمشةةابهتها فةةي

الةالم هةي واسم المفعول, والصفة المشةبهة. وكةان رفضةهم هةذا بسةبا إيهةامهم بةأنَّ األلةف و 

 . ا موصواًل )أل( التعريف, وليست اسمً 

ةةةةا يكةةةةون باالختيةةةةار, وال  ( ج إنَّ دخةةةةول )أل( الموصةةةةولة علةةةةى الفعةةةةل المضةةةةارع ممَّ

 يختصُّ بالضرورة.

ذا تناولنا آراء المح لدخول )أل( على الفعل المضارع فهذا  ادثين نجد أن َّ منهم من كان رافضً وا 

, وال يجةوز ا, واسةتعمااًل ل ال يجوز استعماله  لشذوذه قياًسةم على الفعسعيد األفغاني يرى أنَّ إدخال الالَّ 

 (2)أن يقاس عليه ألنَّه ضرورة, والضرورة ال يقاس عليها.

ةةا عبةةاس حسةةن خةةول )أل( الموصةةولة علةةى الفعةةل المضةةارع لهجةةة لقبائةةل فأشةةار إلةةى أن َّ د ,أمَّ

عربية قديمة كذلك دخولها على الظرف مثل: المعه, ودخولها علةى الجملةة االسةمية. إالَّ أنَّةه رأى أن ال 

                                                           

(
1
 .1/202ابن مالك. شرح التسهيل,  (

(
2
 167. )د.ط(, مكتبة الفالح. نحو العربيمن تاريخ ال سعيد األفغاني. )د.ت(. (
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مالها, تسةةةتخدم فةةةي الكتابةةةات الحديثةةةة  لقلةةةة المةةةأثور منهةةةا, ونفةةةور الةةةذوق البالغةةةي الحةةةديث مةةةن اسةةةتع

  (1), فالخير في تركها مهجورة.اا وحديثً وانصراف الكثرة عنها قديمً 

ن أجةةةاز دخةةةول )أل(علةةةى الفعةةةل المضةةةارع فةةةي سةةةعة الكةةةالم علةةةى أنَّةةةه صةةةورًة  ,فعبةةةاس حسةةةن وا 

لهجيةةة لقبائةةل عربيةةة علةةى الةةرغم مةةن ذلةةك مةةال إلةةى عةةدم اسةةتخدامها فةةي الكتابةةات الحديثةةة, وأن يكتفةةي 

 باإلشارة إليها ليعرفها الدارس للتراث العربي.  

ةة ا نةةازك المالئكةةة, فرفضةةت اسةةتخدام )أل( مةةع الفعةةل المضةةارع, وغيرهةةا مةةن األسةةاليا الشَّةةاذَّة أمَّ

 العبةث في الكتابات اإلبداعية عند بعةو الشةعراء المعاصةرين, والمةت النقةاد علةى سةكوتهم عةن "ظةاهرة

خضةاع الراسخة النحوية بالقواعد  نقادنةا مةن أي جيحةت لةم لمةاذا بةه؟ يعتةد ال الةذي الشةاذ للسةماع غةةاللَّ  وا 

  (2)األفعال." على يدخلها لبنان من شباا كامل جيل راح وقد التعريف" أل" على

حةةم والسةةنابل( يقةةول علةةى مةةا تقةةول بقصةةيدة للشةةاعر نةةذير العظمةةة  بعنةةوان )اللَّ  وتضةةرا مثةةااًل 

 فيها:

 الهياكل في الترنُّ  أفقاصه

 المعاول األروقة

 الغوائل الشوارع في الترنُّ 

 منازلال واألكهف

                                                           

(
1
 .1/388ينظر: عباس حسن, النحو الوافي,  (

(
2
 . 290. 3. مكتبة النهضة.طقضايا الشعر المعاصرم. 1967نازك المالئكة. (
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 (1)والتجددا الحياة بي تحبس أن التودُّ 

ن وردت في شواهد النحو "ذلك أنَّنا قد خرجنا  ة لمن استخدم هذه األساليا, وا  وتقول إنَّه ال حجَّ

اليوم من بداوة القرون األولى التي كانت تعزل كلَّ بطن من قبيلة ما, فتجعةل لغتةه تشةذُّ وتنحةرف. ولقةد 

 (2)لجميلة صورًة للغة العرا سارت عليها القرون وأغنتنا عن الشُّذوذ والعبث."لبث القرآن بلغته السهلة ا

 فهذا األساليا التي شذَّت واندثرت يجا أن ال تستخدم في الكتابات الحديثة  الستقرار اللغة وحفظها. 

م الداخلةةة علةةى الفعةةل المضةةارع هةةي )أل( الموصةةولة والةةذي تةةذها إليةةه الدراسةةة أنَّ األلةةف والةةالَّ 

االسمية التي بمعنى )الذي(, وليسةت )أل( التعريةف الحرفيةة, كمةا أنَّ دخولهةا علةى الفعةل قةد يكةون لغةة 

عن العرا  لوجود مثالها في العامية العربية المعاصرة, ومن أمثلتهةا الشةاهدة مةا جةاء فةي قصةيدة نةذير 

ر وحةده, بةل إنَّ دخولهةا العظمة السابقة. وعليه فةدخولها علةى الفعةل المضةارع جةائز, وال يخةتص بالشِّةع

 على الفعل المضارع جائز في النثر والشِّعر.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1
 .47م, ص1957, سنة 3. العدد مجلة شعرقصيدة بعنوان: )اللَّحم والسنابل( للشاعر نذير عظمة.  (

(
2
 .292قضايا الشِّعر المعاصر, نازك المالئكة.  (



230 

 

 المبحث الثالث: أثر شاهد الضرورة الشعرية في الخالف في ضرورات الرتبة.

 أواًل: أثر شاهد الضرورة الشعرية في الخالف في التقديم والتأخير.

 تقديم المضمر على الظاهر لفظًا ورتبًة. (1

جةوز أنَّةه ال يجةوز تقةديم ضةمير  المفعةول بةه علةى الفاعةل, فقةالوا: إنَّةه ال ي ذها الجمهةور إلةى

 (1)ورتبًة "ألنَّ حق الفاعل أن يكون قبل المفعول." اتقديم المضمر على الظاهر لفظً 

, فجعةةل تقةةديم المضةةمر علةةى الظةةاهر لفًظةةا (2)وقةةد أورده ابةةن عصةةفور ضةةمن الضةةرائر الشةةعرية

ةةةةعر, وال  حةةةةال فةةةةي ذلةةةةك مةةةةن شةةةةيء يجةةةةوز  يجيةةةةزه فةةةةي سةةةةعة الكةةةةالم إذ يقةةةةول: " والورتبةةةةًة مختًصةةةةا بالشِّ

 (3)".السعة

 :-رضي اهلل عنه –وذلك نحو قول حسان بن ثابت 

دً  أنَّ  فنلنو دً  الدَّهرن  أنخلندن  امنج  دَّهَّ  أنبقنى النَّاسا  مانن      اواحا ا الدَّهرن  منج  مطعمن
 )الطويل(  4

( مطعةةم) و بالفاعةةل متصةةل هألنَّةة ورتبةةة الفًظةة( مطعةةم) علةةى العائةةد الضةةمير قةةدم هأنَّةة تةةرى " أال

 (5)".المفعول قبل يكون أن الفاعل ورتبة مفعول,

 

                                                           

(
1
 .2/238ابنالسراج.األصولفيالنحو,(

(
2
 .210-208ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشِّعر,(

(
3
 210ابنعصفور.ضرائرالشِّعر,(

(
4
.398الشاهدلحسانبنثابتفيديوانهص(

(
5
 .209ابنعصفور.ضرائرالشِّعر,(
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 ومنه أيضًا قول النابغة الذبياني:

زنى يَّ  عننِّي ربُّهَّ  جن اتامب  بنن  عندا زاءن    حن ياتا  الكاالاا  جن قند   العناوا  )الطويل( (1)فنعنل   ون

, بأنَّةةه ال يجةةةوز إالِّ فةةي الشةةةعر ا ورتبةةةً ى الظةةاهر لفًظةةةكةةان هةةذا مةةةذهبهم فةةي تقةةدم الضةةةمير علةة

 للضرورة.

ةةا األخفةةش جةةازوا قةةولهم: ) ا تقةةدم المضةةمر علةةى الظةةاهر لفظةةًا ورتبةةة, فأ, وابةةن جنةةي فأجةةاز (2)أمَّ

ي عةديَّ ربُّةه عنة أجيز أن تكون الهاء فةي قولةه: )جةزى( يقول ابن جني: " أمَّا أنا فاضران غالمَّه محمدً 

  (3)على الجماعة." لى عدي خالًفا...( عائدة ع

ويسةةوغ هةةذا عنةةد ابةةن جنةةي أنَّ تقةةدم المفعةةول علةةى الفاعةةل قةةد شةةاع عةةنهم, واطَّةةرد فةةي مةةذهبهم, 

ن كان تقدم الفاعل  اا قائمً ى عدَّه أبو علي  الفارسي قسمً حتَّ  بذاته, كما أنَّ تقدم الفاعل قسٌم قائٌم بذاته. وا 

ةةا﴿المفعةةول علةةى الفاعةةل قولةةه تعةةالى:  جةةاء أكثةةر فةةي االسةةتعمال ومثةةال تقةةدم شنةةى إانَّمن ةةن   اللَّةةهن  ينخ  ها  ما بنةةادا  عا

 (28)فاطر:  ﴾ال عَّلنمناءَّ 

أن تقةةةديم  الةةةى تقةةةدم المفعةةةول علةةةى الفاعةةةل مثبتًةةةمةةةن الشةةةعر ع عةةةدة أمثلةةةة ويضةةةرا ابةةةن جنةةةي 

 تقةةديم كثةةرة فةةي غةةة ولةةيس مةةن القليةةل الشةةاذ إذ يقةةول: " واألمةةرفةةي اللُّ  االمفعةةول علةةى الفاعةةل جةةاء كثيةةرً 

ةةا مسةةتنكر غيةةر متعةةالم الكةةالم وفصةةيح ,القةةرآن فةةي الفاعةةل علةةى المفعةةول  المفعةةول تقةةديم وشةةاع كثةةر فلمَّ

 بةن عةديَّ  جةزى قةال: كأنَّةه ذلةك فعلةى التقةديم فموضةعه أخةر إذا إنَّةه حتةى لةه الموضع كان الفاعل على

                                                           

(
1
 .161وانهصالشاهدللنابغةالذبيانيفيدي(

(
2
.1/277ينظر:البغدادي.خزانةاألدب,(

(
3
 .1/294ابنجني.الخصائص,(
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 صةورته الةذي هةذا تسةتنكر وال ذلةك فجةاز لةه,مفعو  عليةه مقةدًما قدره قد أنَّه على الفاعل قدم ثم ربُّه حاتم

 (1)تتبشَّعه." وال تعافه, وال اللغة, هذه تقبله مامَّا فإنَّه عليك يجف وال لك,

 الى الفاعل يجوز في االختيار كثيرً وقد تبعه ابن مالك في إجازة ذلك فيرى أن َّ تقدم المفعول ع

 (2)لوروده عن العرا.كما قال ابن جني فأجاز أن يتقدم المضمر على الظاهر  

جةواز تقةدم  األخفةش, وابةن جنةي, وابةن مالةك إلةى مةا ذهبةوا إليةه مةنوتذها الدراسة إلى موافقة 

الشةةذوذ  , وأنَّ فيةةه مةةن الكثةةرة مةةا يخرجةةه عةةناظةةًا ورتبةةًة فةةي سةةعة الكةةالم اختيةةارً المضةةمر علةةى الظةةاهر لف

 .    لنثربخالف ما ذها إليه ابن عصفور من جعله في الشعر دون اوالقلة. 

 تقديم االسم على الفعل بعد أدوات االستفهام . (2

علةى االسةم فةي  ذها النحاة إلةى أن أدوات االسةتفهام يةأتي بعةدها اسةم وفعةل, وأنَّ الفعةل يتقةدم

واختلفةةوا فةةي تقةةديم االسةةم علةةى الفعةةل, فةةذها ابةةن عصةةفور إلةةى أنَّ تقةةدم االسةةم  (3).اسةةعة الكةةالم اختيةةارً 

 . نحو قول علقمة بن عبدة: (4)ستفهام ال يكون إالَّ للضرورة الشعريةعلى الفعل بعد أدوات اال

تنهَّ  ينق وا  لم بنكنى كنبايرٌ  هنل   أنم   ب رن بةا  إث رن    عن مشكومَّ  البني نن  يومن  األحا
 )البسيط( (5)

 

                                                           

(
1
.1/297ابنجني.الخصائص,(

(
2
 .162-1/161ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
3
 .208ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشعر,(

(
4
.208ينظر:ابنعصفور,ضرائرالشعر,(

(
5
.33دةالفحلفي:ديوانهصالشاهدلعلقمةبنعب(
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لةةةى هةةةذا أيًضةةة  أدوات . إذ يقةةةول ابةةةن مالةةةك: "وأصةةةةل(1)ذهةةةا ابةةةةن مالةةةك, وتبعةةةه أبةةةو حيةةةةان اوا 

ن. االسةم بعةد ما يفسره مضمر لفعل معمول أو باالبتداء, مرفوع اسم بعدها الفعل دميتق أن االستفهام  وا 

الضةةرورة ...  فةةي إالَّ  الفعةةل علةةى االسةةم بعةةده يتقةةدم أن امتنةةع االسةةتفهام أسةةماء مةةن غيرهةةا أو بهةةل كةةان

 اشةةتغل فيمةةا الظةةاهر الفعةةل عمةةل فيةةه عامةةل مضةةمر فعةةل علةةى حملةةه ووجةةا مبتةةدأ, كونةةه حينئةةذ وامتنةةع

  (2)".به

فةةةةابن مالةةةةك يةةةةرى أنَّ تقةةةةدم االسةةةةم علةةةةى الفعةةةةل بعةةةةد أدوات االسةةةةتفهام ال يجةةةةوز إالَّ فةةةةي الشةةةةعر 

ن حصةةل ذلةةك, فيجةةا حملةةه تقةةديرً للضةةرور  علةةى فعةةل مضةةمر يعمةةل فيةةه عمةةل الفعةةل الةةذي تةةأخر  اة, وا 

 عنه.

( هةل) دخةول أمَّا الكسائي فيما رواه السيوطي عنه, فقد أجاز في االختيةار, وفةي سةعة الكةالم "

 قةائٌم؟( زيدٌ  )هل  أجازوا:   ألنهماحسنً  اجوازً  قام؟( زيد )هل فأجاز: االختيار... في فعل بعده اسم على

سةةم علةةى الفعةةل فةةي سةةعة هةةذا مةةا ذهةةا إليةةه الكسةةائي, حيةةث أجةةاز تقةةدم اال (3)األسةةماء." بعةةدها وابتةةدأوا

 على إجازتهم : )هل زيٌد قائٌم(. االكالم قياسً 

 نى على إالَّ في االستثناء المفرغ.تقديم المستث (3

( ال يجةةةوز فةةةي النثةةةر, ولكنَّةةةه أجةةةازه فةةةي  أشةةةار ابةةةن عصةةةفور إلةةةى أنَّ تقةةةديم المسةةةتثنى علةةةى )إالَّ

 وذلك نحو قول األعشى:  (4)الشِّعر للضرورة.

                                                           

(
1
 .2/608ينظر:السيوطي.همعالهوامع,(

(
2
.4/75ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
3
 .2/608السيوطي.همعالهوامع,(

(
4
.212ينظر:ابنعصفور.ضرائرالشِّعر,(
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لَّ   تنرَّهَّ  وما  أث قالنهَّ    الشي اَّ  بها  أنحن تارارنا  إالّ  الشَّي اَّ  اغ  اغ 
 )المتقارا( (1)

. يري  د الشَّاعر ما اغترَّه اغتراًرا إالَّ الشَّياَّ

 ) فهةةذا عنةةد ابةةن عصةةفور ضةةرورة  شةةعريَّة ال تجةةوز إالَّ فةةي الشِّةةعر  ألنَّ فيةةه تقةةديم لمةةا بعةةد )إالَّ

 اا وتقةديرً جعلةت هةي الداخلةة علةى المصةدر لفًظة عليها في االستثناء المنقطع. وعلة المنع عنده أنَّه " لو

فهةةو يجيةةز تقةةدمها علةةى  (2)إذ المعلةةوم أنَّةةه ال يغتةةرُّه إالَّ الشةةيا خةةالف االغتةةرار." لةةم يكةةن للكةةالم فائةةدة

 المستثنى هنا ألنَّه لو دخلت على المصدر بعدها لم يكن للكالم فائدة.

أمَّا تأويل هذا الشاهد عند جمهور النحويين علةى خةالف ذلةك, إذ يَّنقنةلَّ رأيَّ أبةي علةي  الفارسةي 

) ( قةةةد توضةةع فيغيةةةر موضةةعها." بةةأنَّ مةةا بعةةةد )إالَّ ومثةةةال ذلةةك قولةةةه  (3)مفعةةول مطلةةةق إذ يقةةول:" إنَّ )إالَّ

( فيكون التقةدير فةي اآليةة الكريمةة: ) إن نحةن إالَّ نظةن ظًنةا( 32)الجاثية:  ﴾ظنن ا إاالَّ  ننظَّنُّ  إان  ﴿تعالى: 

 )  وفي قول األعشى: ) وما اغترَّه اغتراًرا إال  الشياَّ

االسةةتثناء المفةةرغ ال يكةةون فةةي المفعةةول المطلةةق  د أبةةي علةةي الفارسةةي ألنَّ لتقةةديم عنةةوجةةاز هةةذا ا

ةةا التقةةديم فةةي اآليةةة الكريمةةة, وبيةةت االعشةةى, فجةةائز  التوكيةةدي  ألنَّةةه ال يكةةون فيةةه فائةةدة  ألنَّةةه معلةةوم. أمَّ

 ألنَّ المصةةةدر فةةةي اآليةةةة الكريمةةةة, وبيةةةت األعشةةةى نةةةوعي, وحةةةذف منةةةه الصةةةفة علةةةى تقةةةدير: ) إالَّ ظًنةةةا

                                                           

(
1
 .45الشاهدلألعشىفيديوانه,ص(

(
2
 .212ابنعصفور.ضرائرالشِّعر,(

(
3
 .388هشام.مغنياللبيب,ينظر:ابن(
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( فةةةةي االسةةةةتثناء المفةةةةرغ مةةةةن  (1)ضةةةةعيًفا( و )إالَّ اغتةةةةراًرا عظيًمةةةةا( وقةةةةد أجةةةةاز تقةةةةديم المسةةةةتثنى علةةةةى )إالَّ

 .(3), وابن هشام(2)المتأخرين ابن يعيش

( في االسةتثناء  وتذها الدراسة إلى األخذ برأي أبي علي  الفارسي بأنَّ تقديم المستثنى على )إالَّ

: الجاثيةةة﴾ )ظنن ةةا إاالَّ  ننظَّةةنُّ  إان  ﴿ي الشِّةةعر  لةةوروده فةةي قولةةه تعةةالى: المنقطةةع جةةائز فةةي سةةعة الكةةالم, وفةة

32) .)  فتقدم المستثنى على )إالَّ

 تقديم حرف االستثناء في أول الكالم. (4

 (4)ذها البصريون إلى أنَّه ال يجوز أن يتقدم حرف االسةتثناء علةى المسةتثنى, والمسةتثنى منةه.

بيد الطائي:(5)وأجازوا ذلك في الشِّعر للضرورة  , وذلك نحو قول أبي زَّ

ال تاقن  أننَّ  خن سنن    المنطايا مانن  العا سا  )الوافر( (6)شَّوسَّ  إاليه فنهَّنَّ  باها, حن

اج:   وقول العجَّ

بنل دنةب  الن  ونالن    طَّوئايُّ  باهنا لني سن  ون نَّ  خن يُّ  باهنا ال جا  )الرجز( (7) إان سا

                                                           

(
1
 .389ينظر:ابنهشام.مغنياللبيب,(

(
2
.4/360ينظر:ابنيعيش.شرحالمفصل,(

(
3
.389ينظر:ابنهشام.مغنياللبيب,(

(
4
 .2/262.والسيوطي.همعالهوامع,1/273ينظر:األنباري.اإلنصاف,(

(
5
.2/84ينظر:اإلسترباذي.شرحالرضيعلىالكافية,(

(
6
.تحقيق:نوريحموديالقيسي.)د.ط(,المجمعالعلميشعر أبي ُزبيد الطائيم.1967الشاهدألبيُزبيدالطائي.حرملةبنمنذر.(

 .96العراقيومطبعةالمعارف.بغداد.ص

(
7
اجفيديوانه,ص( .299الشاهدللعجَّ
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المسةتثنى, والمسةتثنى منةه  ألنَّ ذلةك " يةؤدي إلةةى ومنةعن البصةريون تقةديم حةرف االسةتثناء علةةى 

األمةر اآلخةر الةذي احةتجَّ البصةريون بةه لمةنعهم تقةديم  (1)أن يعمل ما بعدها فيما قبلها, وذلك ال يجةوز."

الَّ (2)حرف االستثناء هو أنَّ االستثناء يضارع البدل ويشابهه , فأنةت تقةول: ) مةا جةاءني أحةٌد إالَّ زيةٌد, وا 

ةةا شةةابه االسةةتثناء البةةدل حكةةم لةةه بحكةةم زيةةدًا( علةةى ا لبةةدل, وعلةةى االسةةتثناء, والمعنةةى واحةةد بينهمةةا, فلمَّ

  (3)البدل, فامتنع تقديم حرف االستثناء عليه, كما امتنع تقديم البدل على المبدل منه.

ةةا الكوفيةةةون, فأجةةةازوا تقةةةديم حةةةرف االسةةةتثناء فةةي أول الكةةةالم, وهةةةذا مةةةا ذهةةةا إليةةةه الكسةةةائي,  أمَّ

, وهةةةةو " أنَّ العةةةةرا قةةةةد اسةةةةتعملته  (4)جةةةةاج.والزَّ  واسةةةةتدل الكوفيةةةةون علةةةةى مةةةةا ذهبةةةةوا إليةةةةه بةةةةدليل سةةةةماعي 

 مستدلين بما سبق ذكره من الشواهد.  (5)مقدًما."

ةةة البصةةريين بأنَّةةه ال يجةةوز تقةةديم المسةةتثنى علةةى المسةةتثنى منةةه لمشةةابهته  كمةةا ردَّ الكوفيةةون حجَّ

لبصريون لكان ينبغي أن ال يجوز تقديمه على المسةتثنى منةه, كمةا البدل. بأن قالوا: لو صحَّ ما زعمه ا

فةةي كةةالم  االمسةةتثنى علةةى المسةةتثنى منةةه كثيةةرً  ال يجةةوز تقةةديم البةةدل علةةى المبةةدل منةةه, وقةةد جةةاء تقةةديم

 ومن تقديم العرا المستثنى على المستثنى منه قول الكميت:  (6)العرا.

منش عناَّ  الحقِّ  منشعنا إالّ  لي وما   شيعةٌ  أحمدن  آلن   إالَّ  لاين  فما
 )الطويل(  (7)

                                                           

(
1
 .1/276األنباري.اإلنصاف,(

(
2
 .2/282ينظر:ابنجني.الخصائص,(

(
3
.1/276ينظر:األنباري.اإلنصاف,(

(
4
 .2/261.والسيوطي.همعالهوامع,1/273ينظر:اًلنباري.اإلنصاف,(

(
5
 .1/273اًلنباري.اإلنصاف,(

(
6
 .1/275ينظر:السابق.(

(
7
اودسلُّوم,ونوريحموديالقيسي..تحقيق:دالكميتهاشمياتشرحم.1986الشاهدللكميتفي:القيسي.أبورياشأحمدبنإبراهيم.(
.50,عالمالكتبومكتبةالنَّهضة,بيروت.ص2ط
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 فتقدم المستثنى على المستثنى منه. 

وقد أجةاز ابةن مالةك مةن المتةأخرين تقةديم حةرف االسةتثناء إذ يقةول: " وقةد يكةون المسةتثنى منةه 

وواضةح مةن  (1)لذلك المستثنى عليه, وعلةى مةا عمةل فيةه وأسةند إليةه." ادر وقوعه مقدمً جائز التقديم, فبق

 ابن مالك أنَّه يرى جواز تقديم حرف االستثناء على المستثنى منه وعلى عامله. نصِّ 

) ويةةرى أنَّ جةةواز تقةةديم )خةةال(  ,وقةةد اسةةتدل ابةةن مالةةك بجةةواز تقةةدم )خةةال( علةةى جةةواز تقةةدم )إالَّ

(هةةي األصةةل و)خةةال( فةةرع عليهةةا ( ألنَّ )إالَّ فيةةه ال يقةةع  ا, وال يقةةع الفةةرع موضةةعً إشةةعاٌر بجةةواز تقةةديم )إالَّ

  (2)األصل.

 تقديم الصفة على الموصوف. (5

فمنعه فريق مةن النحةاة علةى رأسةهم ابةن جنةي  ,اختلف النحاة في تقدم الصفة على الموصوف 

 رجةل اليةوم هةذا تجيةز: ال كأنَّة تةرى أال قبةيح موصةوفها علةى بهةا يتعلةق ما أو الصفة إذ يقول: " وتقديم

رى تقةةديم إًذا فةةابن جنةةي يةة (3)كةةذا." موضةةع مةةن اليةةوم ورد رجةةل هةةذا: تريةةد ألنَّةةك كةةذا. موضةةع مةةن ورد

 ال يجوز عنده. وذلك نحو قول الشاعر:  االصفة على الموصوف قبيحً 

الايا  األنك رنمانا  عنمِّي ذاك أنبنى   ظَّالمنة للرجال مَّقر ا ولنس تَّ   )الطويل( (4)وخن

 وقول علقمة بن عبدة:

                                                           

(
1
 .2/291ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
2
 .2/292ينظر:ابنمالك.شرحالتسهيل,(

(
3
.2/391ابنجني.الخصائص,(

(
4
 .3/156.والسيوطي.همعالهوامع,803بيب,.وابنهشام.مغنيالل212الشاهدبالنسبةفي:ابنعصفور.ضرائرالشِّعر,(
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تَّها د  رن منامنهَّ  كأننَّ  ماءً  فأنو  نا األن  من   جا نَّاءٌ  ج  باياَّ  امنعً  حا  )الطويل( (1)وصن

إلةةى منةةع تقةةديم الصةةفة علةةى الموصةةوف, وبةةيَّن حيةةدرة  (3), والسةةيوطي(2)وقةةد ذهةةا ابةةن يعةةيش

إذ يقةةول إنَّ تقةةديم الصةةفة علةةى الموصةةوف  (4)ة منةةع تقةةديم الصةةفة علةةى الموصةةوفهةةة( علَّةة599اليمنةةي)

 ممنوع لعلتين:

 لها. اقدم عليه, فيكون الموصوف تابعً تت أنَّ الصفة تابعة للموصوف, وال ( أ

أنَّ فةةةي الصةةةفة ضةةةميٌر يعةةةود علةةةى الموصةةةوف, فةةةإن تقةةةدمت الصةةةفة لةةةم يعةةةد   ( ا

 الضمير على الموصوف.

وكذلك ذها ابن عصفور إلى منع تقديم الصفة على الموصوف, وأجازه في السماع  إذ يقول: 

وأجازه ابن عصفور في الشَّةعر  (5)يٌل."" وال يجوز تقديم الصفة على الموصوف إالَّ حيث سَّمع, وذلك قل

 (6)للضرورة.

 : (7)وذكر ابن عصفور صورتين لتقدم الصفة على الموصوف

 أن تقدم الصفة وتبقيها على ما كانت عليه نحو قول النابغة:  ( أ

                                                           

(
1
.28الشاهدلعلقمةبنعبدةالفحلفيديوانه,ص(

(
2
 .2/20ينظر:ابنيعيش.شرحالمفصل,(
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(
5
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6
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(
7
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ها الطيرا  العائذاتا  والمَّؤمانا    )البسيط( (1)والسنند الغنيلا  بينن  منكة رَّكبانَّ    تنمسنحَّ

ةدُّ  تعةالى وأننَّهَّ ﴿: (2)ة إلى الموصوف إذا قدمتها عليه كقراءةأن تضاف الصف ( ا  جَّ

دُّ( أي: العظيم. فقةدم الصةفة, وحةذف منهةا األلةف والةالم 3)الجن: ﴾ربِّنا ( على تقدير: )ربُّنا الجَّ

 ألنَّها أَّضيفت إلى الموصوف. 

م الصةفة علةى هذا كةان رأي الفريةق األول الةذي كمةا تبةين سةابًقا فأصةحاا هةذا الةرأي منعةوا تقةد

ةةةعر الموصةةةوف, ووصةةةفوه بةةةالقبح , والقلَّةةة ة , فلةةةم يجيةةةزوه إالَّ فةةةي السَّةةةماع, وأجةةةازه ابةةةن عصةةةفور فةةةي الشِّ

 خاصة للضرورة.

ةةا الفريةةق اآلخةةر, فقةةد أجةةازوا تقةةدم الصةةفة علةةى الموصةةوف. وعلةةى رأس القةةائلين بجةةواز تقةةديم  أمَّ

الصةفة إن تقةدمت علةى الموصةوف كانةت فةي الصفة على الموصوف أبو علي   الفارسي الذي يةرى أنَّ 

ابةن األثيةر الةذي اشةترط لتقةديم الصةفة علةى الموصةوف أن تكةون  وكةذلك (3)موضع نصا على الحةال.

الصفة الثنين, أو لجماعة, ويتقدم أحد الموصوفين. إذ يقول: " يجوز تقديم الصفة على الموصوف إذا 

 (4)".ين, نقول: قام زيٌد العاقالن, وعمروكانت الثنين, أو جماعة, وقد تقدَّم ألحد الموصوف

                                                           

(
1
.15الشاهدللنابغةالذبيانيفيديوانه,ص(

(
2
.المحيطالبحرتفسيرم.1993ينظر:األندلسي.أبوحيَّانمحمدبنيوسف."بضمالجيممضافااومعناهالعظيم:دُّقرأحميدبنقيس:جُ"(

 .8/341,دارالكتبالعلمية,بيروت.1تحقيق:عادلأحمدغبدالموجود,وآخرين.ط

(
3
 .424ياتالمشكلةاإلعراب,ينظر:أبوعليالفارسي.إيضاحالشِّعر,أوشرحاألب(

(
4
يبانيالجزري.( ,جامعةأُمالقرى,1.تحقيق:فتحيأحمدعليالدين.طالبديع في علم العربيةهـ.1420ابناألثير.مباركبنمحمدالشَّ

 .1/328/م1مكةالمكرمة.
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, والرضةةي اشةةترطا لجةةواز تقةةديم الصةةفة علةةى الموصةةوف أن يصةةلح (1)فةةي حةةين أنَّ ابةةن مالةةك

 تقديمةةه جةةاز إيةةاه, العامةةل لمباشةةرة النعةةت صةةلح إن أنَّةةه النعةةت لمباشةةرة العامةةل. يقةةول الرضةةي: " اعلةةم

بدال ن المنعوت وا    (2)التأخير." به والنية ضرورة, إال يقدم لم إياه, لالعام لمباشرة يصلح لم منه... وا 

وبعد عرو آراء النحاة في هذه المسألة تذها الدراسة إلى موافقة ما ذها إليه الباحث إبراهيم 

 لمباشةرة النعةت صةلح إذا المنعةوت  علةى النعةت تقةدم جةواز فةي تبعه عسيري. بأنَّ رأي ابن مالك, ومن

 لمباشةرة النعةت يصةلح لم إذا أّما, العرا كالم ومن القرآن, من, المسألة في الشواهد لكثرة نظًرا العامل 

ورد مةةن  ومةةا, األسةةلوا فةةي واضةةحة ركاكةةة ثمةةة ألنّ  االختيةةار  فةةي الجةةواز عةةدم يةةرى فالباحةةث العامةةل

 (3)عليه. يقاس وال ,فيحفظ تقديم الصفة على الموصوف, من العرا عن أمثلة

 عليه. تقديم االسم المعطوف على المعطوف (6

منع البصةريون تقةديم المعطةوف علةى المعطةوف عليةه إذا كةان مرفوًعةا بغيةر الفاعليةة, إن كةان 

 وذلك نحو قول األحوص:  (4)مجروًرا مطلًقا في الشِّعر, وفي سعة الكالم.

لةً  أنالن يا قب  ذاتا  مان ننخ  ر  لني كا    عا منةَّ  عن  (الوافر)  السَّالمَّ  اهللا  ونرنح 

 

                                                           

(
1
.3/320ينظر:ابنمالك,شرحالتسهيل,(

(
2
 .2/326سترباذي.شرحالرضيعلىالكافية,األ(
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3
100ينظر:إبراهيمعسيري.المسائلالنحويةوالصرفيةفيكتابالفصوص,ص(

(
4
 .288.وحماسة.لغةالشِّعر,328ينظر:القيرواني.مايجوزللشاعر,(
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ورحمةةةة اهلل, وهةةةذا ال يجةةةوز عنةةةد البصةةةريين  ألنَّ المعطةةةوف عليةةةه مرفةةةوع  يريةةةد: عليةةةك السةةةالم

 مقةةدم خبةةر وعليةةك باالبتةةداء مرفةةوع عنةةده السةةالم باالبتةةداء. فمةةذها سةةيبويه فةةي هةةذا أنَّةةه ال يجةةوز " ألنَّ 

 (1)عليك." في المرفوع الضمير على معطوف اهلل ورحمة

لمعطةةوف عليةه, إذ يقةةول: " وال يجةةوز أن و ذهةا ابةةن السَّةراج إلةةى منةع تقةةديم المعطةةوف علةى ا

أجةةةازوه فةةةي  اصةةةل بةةةه, والةةةذين أجةةةازوا مةةةن ذلةةةك شةةةيئً يتقةةةدَّم مةةةا بعةةةد حةةةرف العطةةةف عليةةةه, وكةةةذلك مةةةا ات

فابن السرَّاج ال يجيز تقدَّم المعطةوف علةى المعطةوف عليةه, ويشةير فةي هةذا الةنص إلةى مةن  (2)الشِّعر."

 أجازوا التقديم في الشِّعر وهم الكوفيون.

ةةةا األخفةةةش, والسةةةيرافيأ فأجةةةازوا تقةةةديم المعطةةةوف علةةةى المعطةةةوف عليةةةه فةةةي  (4), والكوفيةةةون(3)مَّ

 أبةي مةذها السالم اهلل ورحمة عليك: الشِّعر للضرورة. حيث ذكر البغدادي رأي األخفش بقوله: " وقوله

 مرفةوع عنةده مالسةال ألنَّ  ضةرورة  المعطةوف فقةدم اهلل( ورحمةة السةالم أراد: )عليك أنَّه :األخفش الحسن

وعبيةةده عنةةدك( علةةى التقةةديم  وقةةد أجةةاز األخفةةش قةةولهم: )كةةم رجةةاًل  (5)الظةةرف." فةةي المقةةدر باالسةةتقرار

  (6)والتأخير.

وأجازه ابن جني دون أن يشير إلى أنَّه من الضرورة, لكنَّه ال يقول فيه ما ذها إليه النحاة من 

 أن وهو.  العطف قبل من تأخير وال فيه, تقديم تقديم المعطوف على المعطوف عليه فهو يرى أنَّه " ال
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.2/193البغدادي.خزانةاألدب,(
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 وخبةره باالبتةداء, مرفةوع(  السةالم) أنَّ  وذلةك( .  عليةك)  فةي الضمير على امعطوفً (  اهلل رحمه)  يكون

 ذهةا عليةه(  اهلل رحمةة)  عطفةت فةإذا بةالظرف, مرفةوع منةه ضمير اإذً  ففيه(  عليك)  وهو عليه, مقدم

 أسةهل وهةذا لةه, توكيةد غيةر مةن المتصةل المرفةوع المضةمر علةى العطةف هفي لكن.  التقديم مكروه عنك

 (1)عليه." المعطوف على المعطوف تقديم من عندي

فابن جني ال يةرى فةي الشةاهد تقةديم للمعطةوف علةى المعطةوف عليةه, بةل العطةف فةي )ورحمةة 

 .اهلل( كان على الضمير المتبقي في )عليك( من المبتدأ  المؤخر الذي هو )السالم(

ةة ةةا تمَّ  بوجةةود واالعتةةراف حفظهةةا, عةةدم فةةي أواًل  الرتبةةة فةةي التةةرخص "يتضةةح: ان, فيقةةولام حسَّةةأمَّ

 رتبةةة عةةن أغنةةى فالةةذي (2)".األخةةرى القةةرائن عنهةةا تغنةةي عنةةدما وكةةذلك النحةةو, فةةي محفوظةةة غيةةر رتبةةة

 :في قول األحوص المتعاطفين

لةً  أال يا  قب  ذاتا  مان ننخ  ر  لني كا    عا منةَّ  عن  (الوافر)  السَّالمَّ  اهللا  ونرنح 

 هةةةو وذلةةةك. كالمثةةةل أصةةةبحا حتةةى خةةةاص نسةةةق علةةةى التعةةةاطف شةةهرة مةةةن المتعةةةاطفين بةةةين مةةا

 والمبتةةدأ المقةةدم, الخبةةر بةةين المعطةةوف والمعطةةوف, و توسةةط العطةةف حةةرف بةةين الرتبةةة التضةةام, وحفةةظ

تغنةي عةن قرينةة الرتبةة, فهةذه القةرائن جميعهةا تكاتفةت ل  (3).الجملةة حيةز فةي يةزال ال جعله مما. المؤخر

 يميز ما أهمَّ  حيث إنَّ  عرية الخاصة في أن يجوز مثل هذا االستعمال في الشِّعر.غة الشِّ وقد ساهمت اللُّ 

ةة منظةةور مةةن الشةةعر لغةةة  علةةى صةةارًخا خروًجةةا هةةذا يعةةد ال وهةةو. القةةرائن فةةي التَّةةرخص هةةو انحسَّةة امتمَّ

 غة.اللُّ  قواعد

                                                           

(
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.2/386ابنجني.الخصائص,(
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اهد قليلة, وجاءت في عباراتب مشةهورةب ال لةبسن فيهةا كةرد التحيةة وحقيقة األمر أنَّ مثل هذه الشو 

ن الشاعر )السالمَّ عليكم ورحمة اهلل( فال لبسن فيها ألنَّ المتلقي معتاد على ترتيبها, فال تلبس عليه, فأما 

 (2)لذلك أجازها بعضكم كما نقل لنا البغدادي في الخزانة. (1)استخدامها.

 لشعرية في الخالف في قضايا الفصل بين المتالزمين.ثانيًا: أثر شاهد الضرورة ا

 الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو بالجار والمجرور. (1

لشةةةدة تعلةةةق  اصةةةل بةةةين المضةةةاف والمضةةةاف إليةةةه مطلقًةةةذهةةةا البصةةةريون إلةةةى أنَّةةةه ال يجةةةوز الف

الشِّةعر للضةرورة, أو الجةار والمجةرور فةي  ,المضاف بالمضاف إليه, وأجازوا أن يفصل بينهما بالظرف

" وال يفصةل  إذ يقةول الخليةل:  أو الجار والمجةرور عنةدهم فةي غيةر الشِّةعر. ,وال يجوز الفصل بالظرف

بةةين المضةةاف والمضةةاف إليةةه  ألنَّةةه ال يقةةال: جةةاء غةةالم اليةةوم زيةةد. ولكةةن نقةةول: جةةاء غةةالم زيةةدب اليةةوم, 

 ذا نحو قول ذي الرِّمة: وه (3)."زيدب وقد جاء في الشِّعر منفصاًل  وجاء اليوم غالم

وناتَّ الفنرنارايج كنأننَّ أصواتن من إايغنالاهانَّ بنا    رن المني سا أنص  أنوناخا
 )البسيط( (4)

إذ أراد الشةةاعر: )أصةةوات أواخةةر المةةيس.( ففصةةل بالجةةار والمجةةرور بةةين المضةةاف والمضةةاف 

 إليه.
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 وقول درنا بنت عبعبة :

ونا في الحرا منن  ال أخا لن   )الطويل(   (1)إذا خاف يوًما نبوًة فدعاهما هَّ هما أنخن

أرادت: )همةةا أخةةةوا مةةن ال أخةةةا لةةةه فةةي الحةةةرا( ففصةةلت بةةةين المضةةةاف والمضةةاف إليةةةه بةةةالجر 

 والمجرور.

 وكقول أبي حيَّة النميري:

ينهَّودي  يَّقاراَّ أو يَّزيلَّ   كما خَّطَّ الكتااَّ بكفِّ يومًا 
 )الوافر(  (2)

 ف والمضاف إليه. حيث فصل بالضرف بين المضا

لةةى هةةذا ذهةةا سةةيبويه , والمبةةرد الةةذي أشةةار صةةراحًة إلةةى وقةةوع الشةةاعر فةةي الضةةرورة عنةةد (3)وا 

 أن يضةطر ال يفصةل بةين المضةاف والمضةاف إليةه إالَّ  فصله بين المضاف والمضةاف إليةه إذ يقةول: "

 ن.هذا ما ذها إليه لبصريون وجمهور النحويي (4)شاعر فيفصل بالظروف وما أشبهها."

ولةم يكةن الفصةل  ,إالَّ إنَّ ابن مالك أجاز الفصل بين المضاف والمضةاف إليةه فةي سةعة الكةالم

ا بالضرورة. وذلك نحو قول الشاعر في الفصل بينهما بالظرف:  عنده مختصَّ
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ني بخير ال أكوننن  وماد حتي    )الطويل( (1)ا صخرةب بعنسيلكناحتا يومً   فنراش 

 .(اأراد: )كناحتا صخرةب يومً 

 وقول اآلخر في الفصل بينهما بالجار والمجرور:

لى بها كلُّ من عاداك نيرانا  في الهيجا مَّصابرةب  ألنت مَّع تادَّ   )البسيط( (2)ينص 

 مصابرةب في الهيجا(. أراد: ) معتادَّ 

ه فصةةل بمعمةةول المضةةاف, فكةةان فيةةه فهةةذا النةةوع مةةن أحسةةن الفصةةل, ألنَّةة إذ يقةةول ابةةن مالةةك: "

ذا الفصل يجوز في فهو يرى أنَّ ه (3)وال يختص باالضطرار." ,يجوز في االختيار أن  قوة, وهو جدير ب

 . وال يختصُّ بالضرورة. ا, وشعرً اسعة الكالم نثرً 

وهةو يةرى أنَّةه مةن أحسةن الفصةل ألنَّةه فصةل بةين المضةاف والمضةاف إليةه بمعمةول المضةةاف. 

المضةاف  في البيتين السابقين. فهو يةرى أنَّ وهو هنا الظرف, أو الجار والمجرور المتعلق باسم الفاعل 

ةةا يعمةةل عمةةل الفعةةل بةةه جةةاز أن يفصةةل بةةه بةةين  اً ن الظةةرف أو الجةةار والمجةةرور متقلعةةوكةةا ,إذا كةةان ممَّ

 المتضايفين. 

 لذلك عدَّ ابن مالك قول أبي حيَّة:

 )الوافر( ينهَّودي  يَّقاراَّ أو يَّزيلَّ    اكما خَّطَّ الكتااَّ بكفِّ يومً 
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ةطَّ( ولةيس بالمضةاف. ان متعلقً ( كاالشِّعر  ألنَّ الظرف )يومً ضرورة امن  " فمثةل هةذا بالفعةل )خَّ

 (1)ضعيٌف حقيٌق بأالَّ يجوز إالَّ في ضرورةب  لما فيه من الفصل بأجنبي."

:  -صةةلَّى اهلل عليةةه وسةةلَّم –ويستشةةهد ابةةن مالةةك لجةةواز الفصةةل فةةي سةةعة الكةةالم بحةةديث النبةةي 

أراد: هةةل أنةةتم تةةاركو صةةاحبي لةةي؟ ففصةةل بالجةةار والمجةةرور, ألنَّةةه  (2)()هةةل أنةةتم تةةاركو لةةي صةةاحبي؟

 متعلق بالمضاف.

وقد تبع ابن هشام رأي أبن مالك في إجازة الفصل في سةعة الكةالم. وذكةر المسةائل التةي يكةون 

 : (3)في سعة الكالم وهي عنده اصل بين المضاف والمضاف إليه جائزً الف

اف هو الفاعل, فيفصل بينهما بةالمفعول. و والمض اأن يكون المضاف مصدرً  ( أ

( فةةةةي قولةةةةه تعةةةةالى: ﴿(4)كقةةةةراءة أبةةةةن عةةةةامر كنائاهام  دنهةةةةم  شَّةةةةرن ةةةةنن  : )قنت ةةةةلَّ أنو الن يَّةةةةنن لاكنثايةةةةرب ما ةةةةذنلاكن زن كن ون

﴾ )األنعام: م  شَّرنكناؤَّهَّم  ها دا  (137ال مَّش راكاينن قنت لن أنو الن

مةةن الظةةرف أو الجةةار  , فيفصةةل بمةةا يتعلةةق بةةهامشةةتقً  اأن يكةةون المضةةاف اسةةمً  ( ا

 )هل أنتم تاركو لي صاحبي؟(  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم –والمجرور بمعموله. كقوله 

).  ج( أن يكون الفاصل بين المضاف والمضاف إليه القسم,  كقولهم: )هذا غالم واهلل زيدب
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 الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف, والجار والمجرور. (2

ه يجةةةوز الفصةةةل بةةةين المضةةةاف والمضةةةاف إليةةةه بغيةةةر الظةةةرف, والجةةةار ذهةةةا الكوفيةةةون إلةةةى أنَّةةة

 وذلك نحو قول الشَّاعر:(1)والمجرور  لضرورة الشِّعر.

ةب  تَّهنا بامنزنجَّ ج   )مجزوء الكامل( (2)زنجَّ القنلَّوصن أنباي منزنادنة  فنزنجن

( فف صةل بةالمفعول, حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه, إذ أراد: ) زجَّ أبي مةزادة القلةوصن

وليس بالظرف, أو الجار والمجرور. وقد احتجَّ الكوفيون لمةا ذهبةوا إليةه, بكثةرة اسةتعمال العةرا الفصةل 

  (3)بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف, والجار في أشعارهم.

(, وحكةةى زيةدب  واهللا  مَّةا ورد فةي النثةر وسةعة الكةالم مةا حكةى الكسةائي عةن العةرا: )هةذا غةالمَّ وما 

بِّهنةةةا, ففصةةةل بةةةين أبةةة تنةةةرُّ فتسةةةمع صةةةوت واهلل رن و عبيةةةدة قةةةال: سةةةمعت بعةةةو العةةةرا يقةةةول: إن الشةةةاة لنتنج 

المضاف والمضاف إليه بقولةه: )واهلل(. فمجيةئ مثةل هةذا الفصةل فةي سةعة الكةالم دليةل علةى وروده فةي 

( : )قنت لَّ أنو الن (5)قراءة ابن عامر: كقراءة أبن عامر اومنه أيضً  (4)الشِّعر أولى. كنائاهام   دنهم  شَّرن

هةةةذا مةةةا ذهةةةا إليةةةه الكوفيةةةون وتةةةبعهم فيةةةه ابةةةن جنِّةةةي حيةةةث رأى جةةةواز الفصةةةل بةةةين المضةةةاف 

والمضةةاف إليةةه بغيةةر الظةةرف والجةةار للضةةرورة مةةع قةةدرة الشةةاعر أن ال يقةةع فةةي الضةةرورة لةةو قةةال: )زجَّ 

ه مةن االبتعةاد عنهةا علةى ضةرورًة مةع تمكنة لوهو يستدل باستعمال الشةاعر للفصة(6)القلوصن أبو مزادة( 
                                                           

(
1
 .2/427ي.اإلنصاف,ينظر:األنبار(

(
2
 .3/278.وابنمالك.شرحالتسهيل,2/406.وابنجني.الخصائص,1/358,2/81الشاهدبالنسبةفي:الفراء.معانيالقرآن,(

(
3
 .2/427األنباري.اإلنصاف,(

(
4
.199.ابنعصفور.ضرائرالشعر,2/431ينظر:األنباري.اإلنصاف,(

(
5
.3/409.وأيضا:الفارسي.الحجةللقراءالسبعة,1/388ري.معانيالقراءات,ينظرالقراءة:األزه(

(
6
 .2/406ينظر:ابنجنَّي.الخصائص,(



248 

 

قوة إضافة المصدر إلى الفاعل, وأنَّه أقوى من إضافته إلى المفعول, إذ يقول: " وفي هذا البيةت عنةدي 

دليل على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم, وأنَّه في نفوسهم أقوى من إضةافته إلةى المفعةول. أال 

هةا ال لشةيء غيةر الرغبةة فةي إضةافة المصةدر إلةةى تةراه ارتكةا ههنةا الضةرورة مةع تمكنةه مةن تةرك ارتكاب

ن عةدَّ وروده فةي (2)وقال بأنَّها مةن ضةرورة الشِّةعر القيروانةي (1)الفاعل دون المفعول." ,وابةن عصةفور, وا 

 .(3)الكالم شاذإ ال يقاس عليه

فةي سةعة  ابةين المضةاف والمضةاف إليةه اختيةارً  وقد توسع بعو النحاة , فقالوا: بجةواز الفصةل

الفصل بمعمول المضاف  نَّ إوالمتأخرون إذ يقول ابن مالك: " ...  ,م. هذا ما ذها إليه ابن مالكالكال

باالضةةطرار, واسةةتدللت علةةى ذلةةك  ا فةي االختيةةار, وال يخةةتصُّ يكةةون جةةائزً  ا جةةدير بةةأن  إذا لةم يكةةن مرفوًعةة

ا نفسةةةك وًمةةةبقولةةه صةةةلى اهلل عليةةةه وسةةةلم: "هةةةل أنةةةتم تةةةاركو لةةةي صةةةاحبي؟" وبقةةةول بعةةةو العةةةرا: تةةةرك ي

 (4)وهواها, سعى لها في رداها. وأقوى األدلة على ذلك قراءة ابن عامر."

, وفصةةةل بينةةةه وبةةةين اا مشةةتقً أو اسةةةمً  اجةةواز الفصةةةل إذا كةةةان المضةةاف مصةةةدرً فةةابن مالةةةك يةةةرى 

(. مستداًل  ( و )أبي مزادة( بمفعوله الذي هو: )القلوصن  على المضاف إليه بمعموله, كما فصل بين )زجَّ

(. حيةث فصةل بةين المضةاف الةذي هةو المصةدر (5)لك بقراءة  ابن عامرجواز ذ كنائاهام  دنهم  شَّرن : )قنت لَّ أنو الن

 وبين المضاف إليه بأوالدهم. 
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وورود أمثلةةة ذلةةك فةةي القةةراءات القرآنيةةة المتةةواترة دليةةل, كمةةا يةةرى ابةةن مالةةك علةةى جةةواز الفصةةل 

بةةن مالةةك عةةن قةةراءة ابةةن عةةامر " ألنَّهةةا ثابتةةة بةةين المضةةاف والمضةةاف إليةةه فةةي سةةعة الكةةالم . ويةةدافع ا

مةةن كبةةار التةةابعين, ومةةن الةةذين يقتةةدى بهةةم فةةي  بةةل العلةةم بأنَّةةهالتةةواتر, ومعةةزوة إلةةى موثةةوق بعربيتةةه, ق

ا علةى مةا وصةفته بةه, أن أحةد شةيوخه الفصاحة, كما يقتدى بمن في عصره من أمثاله... ويكفيةه شةاهدً 

يقةوي االستشةهاد فكةل مةا ذكةره  (1)عثمةان بةن عفةان رضةي اهلل عنةه."الذين عّول عليهم فةي قةراءة القةرآن 

  على جواز الفصل بغير الظرف, أو الجار والمجرور في سعة الكالم.لياًل دبقراءة ابن عامر 

ةةا البصةةريون, والفةةرَّاء  , إالَّ أنَّ اصةةل بةةين المضةةاف والمضةةاف إليةةه مطلقًةةفلةةم يجيةةزوا أن يف (2)وأمَّ

وذهبةةوا إلةةى أنَّةةه ال يجةةوز الفصةةل (3)الجةةار والمجةةرور فةةي الشةةعر للضةةرورة. يفصةةل بينهمةةا بةةالظرف, أو

فالمضةةاف (4)بينهمةةا " ألنَّ المضةةاف والمضةةاف إليةةه بمنزلةةة شةةيء واحةةد  فةةال يجةةوز أن يفصةةل بينهمةةا."

والمضةةةاف إليةةةه كالشةةةيء الواحةةةد ال يجةةةوز الفصةةةل بينهمةةةا. ولكةةةن أَّجيةةةز أن يفصةةةل بينهمةةةا بةةةالظرف, أو 

  (5)ألنَّ الظرف, وحرف الجر يتسع فيهما ما ال يتسع في غيرهما. الجار والمجرور 

وقد رفو األنبةاري مةا قالةه الكوفيةون مةن إجةازة الفصةل بغيةر الظةرف, والجةار والمجةرور بكثةرة 

اسةةتعمال العةةرا إيةةاه فةةي أشةةعارهم بةةأنَّ هةةذه األشةةعار كلُّهةةا مجهولةةة القائةةل, فةةال يجةةوز االحتجةةاج بهةةا, 

  (6)والقياس عليها.
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بِّهنةا(  أمَّا ما حَّكي عن الكسائي: )هذا غالمَّ  تن واهلل رن ةو  ( وقول بعو العةرا )فتسةمع صن واهلل زيدب

هم لمةا جةازوا بهةا موضةعها اسةتدركوا هةا تةدخل علةى أخبةارهم للتوكيةد, فكةأنَّ "إنَّما جاء ذلةك فةي اليمةين ألنَّ 

  لزيادتهةا فةي الكةالم االنحةو لغةوً ذا يسمونها في مثل هذا ذلك بوضع اليمين حيث أدركوا من الكالم  وله

فاألنباري يةرى أنَّ هةذا الفصةل جةاء فةي القسةم فقةط ألنَّ المةتكلم متةى تةذكر  (1)في وقوعها غير موقعها."

 القسم ذكره, فيضعه في غير موضعه.

أمَّا قراءة ابن عامر فقد ردَّها النحاة ولم يقبلوها, واتهموا ابن عةامر بةالتوهم والخطةأ حيةث قةالوا: 

هم( ألنَّ مصحف أهل الشام كتبت فيه الهمزة بصورة الياء في حين أنَّها كتبةت فةي ه توهم جر )شركائا إنَّ 

  (2)مصاحف العراق والحجاز )شركاؤهم( بالواو.

ةة ا قةةراءة ابةةن عةةامر : ) قتةةلَّ أوالدنهةةم ولةةم يقبلةةوا االحتجةةاج بةةالقراءة  حيةةث يقةةول الزمخشةةري: " وأمَّ

ألوالد وجةةّر الشةةركاء علةةى إضةةافة القتةةل إلةةى الشةةركاء , والفصةةل بينهمةةا شةةركائاهم ( برفةةع القتةةل ونصةةا ا

, كما سمج ورّد .  امردودً  اوهو الشعر , لكان سمجً  بغير الظرف , فشيء لو كان في مكان الضرورات

ةةةزنادنه    فكيةةةف بةةةه فةةةي الكةةةالم المنثةةةور؟ فكيةةةف بةةةه فةةةي القةةةرآن المعجةةةز بحسةةةن نظمةةةه  زنجَّ ال قنل ةةةوصا أنباةةةي من

 (3)ته؟"وجزال
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ن جةاء فيةه  فهو يرفو هذه القراءة ألنَّ هذا ال يجوز في الشةعر الةذي هةو مةوطن للضةرورة , وا 

عجز بحسن نظمه وجزالته. وهةذا , فكيف يكون مثل هذا في القرآن الكريم الذي هو مامردودً  الكان سمجً 

 .(1)ما قاله األنباري في هذا القراءة اأيضً 

على  اإليه جائٌز في سعة الكالم اختيارً ن المضاف والمضاف وتذها الدراسة إلى أنَّ الفصل بي

مذها ابن مالةك. لةورود أمثلةة علةى هةذا الفصةل فةي النثةر, والشِّةعر علةى السةواء, كمةا أنَّ هةذا المةذها 

وهةو مةةن القةرَّاء الةذين يجةا األخةةذ عةنهم ألنَّةه ضةمن عصةةر  ,يدعمةه ورود الفصةل فةي قةةراءة ابةن عةامر

ال قراءتةةه كمةةا فعةةل النحةاة البصةةريون. كمةةا أنَّ الحةةديث النبةةوي الشةةريف الةةذي االحتجةاج, فةةال يصةةح إهمةة

: )هةةل أنةةتم تةةاركو لةةي صةةاحبي؟( دليةةٌل آخةةر -صةةلَّى اهلل عليةةه وسةلم  –أورده ابةن مالةةك مةةن قةةول النبةةي 

علةةةةى صةةةةحة مةةةةذها ابةةةةن مالةةةةك. وعليةةةةه, فالفصةةةةل بةةةةين المضةةةةاف والمضةةةةاف إليةةةةه بةةةةالظرف, والجةةةةار 

 ظرف , والجار والمجرور ال يختصُّ بضرورة الشِّعر, وهو جائٌز في سعة الكالم. والمجرور, أو بغير ال

 الفصل بين حرف العطف, والمعطوف. (3

ذهةةا أبةةو علةةي الفارسةةي إلةةى أنَّ الفصةةل بةةين حةةرف العطةةف, والمعطةةوف بةةالظرف, أو الجةةار 

ةةة والمجةةةرور قبةةةيح, وهةةةو مةةةن ضةةةرورة الشةةةعر, فجعةةةل الفصةةةل  ابةةةين حةةةرف العطةةةف, والمعطةةةوف مختص 

  (2)بالشِّعر.

 وذلك نحو قول األعشى: 

ب ه أردية ال ة يمنهنا ننغاال   يوًما تراها كشا اا ويوًما أندا  )المنسرح( (3)ةعنص 
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لةةى هةةذا ذهةةا ابةةن عصةةفور متَّبًعةة ةةا السةةيوطي, فقةةد عةةدَّ الفصةةل (1)رأي أبةةي علةةي الفارسةةي اوا  , أمَّ

ا غيرهمةا مةن حةروف العطةف, فجةائٌز أن بين حرفي العطف )الفاء, والواو( فقط من ضةرورة الشةعر. أمَّة

  (2)يفصل بينها, وبين المعطوف بالظرف, أو القسم.

ةةا ابةةن مالةةك, فأجةةاز الفصةةل بةةين حةةروف العطةةف والمعطةةوف. وقةةد علَّةةق علةةى بيةةت األعشةةى  أمَّ

ن فةةاب (3)."امجةةرورً  ا, وال اسةةمً المنثةةور, إن لةةم يكةةن المعطةةوف فعةةاًل  قةةائاًل: " وهةةو جةةائٌز فةةي أفصةةح الكةةالم

مالك يجيز الفصل بةين حةرف العطةف والمعطةوف فةي سةعة الكةالم  لةوروده فةي أفصةح الكةالم المنثةور, 

 . امجرورً  ا, وال اسمً ال يكون المعطوف فعاًل  وهو القرآن الكريم. إالَّ أنَّه يشترط أن  

م ابن مالك شواهد من القرآن الكريم على الفصل بين حرف العطةف والمعطةوف منهةا قولةه ويقدِّ 

كَّ تعةةة ةةةتَّم  بنةةةي نن النَّةةةاسا أنن  تنح  كنم  اننةةةاتا إالنةةةى أنه لاهنةةةا ونا اذنا حن نمن ﴾ الى: ﴿ إانَّ اللَّةةةهن ينةةةأ مَّرَّكَّم  أنن  تَّةةةؤندُّوا األ  ةةةوا باال عنةةةد لا مَّ

ل فاهام  سند ا﴾ )يةس:58)النساء: مان  خن يهام  سند ا ون عنل ننا مان  بني نا أني دا لى: ﴿ ( وقولةه تعةا9(.  وقوله تعالى: ﴿ونجن

ث لنهَّنَّ ﴾ )الطالق: نر وا ما مانن األ  لنقن سنب عن سنمناوناتب ون ي خن (  وفي هذه اآليات الكريمة فَّصل بين 12اللَّهَّ الَّذا

 في سعة الكالم.  الفصل جائزٌ  او, والمجرور, فدلَّ هذا على أنَّ حرف العطف الو 

ائٌز في سعة الكالم بدليل أنَّ الفصل بين حرف العطف والمعطوف ج الدراسة ذها إليهتوالذي 

وروده فةةةي القةةةرآن الكةةةريم فةةةي اآليةةةات الكريمةةةة التةةةي ذكرهةةةا ابةةةن مالةةةك, فالفصةةةل جةةةائز بينهمةةةا بةةةالظرف, 

 .اا مجرورً , أو اسمً وبالقسم, وغيرهما. بشرط أن ال يكون المعطوف فعاًل 

 

                                                           
.206ئرالشِّعر,ينظر:ابنعصفور.ضرا-1

 .3/228ينظر:السيوطي.همعالهوامع,-2

 .3/384ابنمالك.شرحالتسهيل,-3
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 المبحث الرَّابع: استعمال الحرف لغير ما وضع له في سعة الكالم.

 الظرفية. خروج )سوى( عن (1

إالَّ فةي الشِّةعر للضةرورة نحةو  اا, وال يكةون اسةمً إلةى أنَّ سةوى ال يكةون إالَّ ظرفًة ذها البصريون

 العجلي: سالمة بن ارقول المرَّ 

قَّ  وال وائانا مان   وال مّنا جلسوا إذا  منهمَّ  كان منن   الفحشانء يننطا  )الطويل( (1)سا

 قول األعشى: اومنه أيضً 

اننفَّ  دنت   وما  ناقتي يمامةال جوِّ  عن تنجن ونائاكنا أهلها من قنصن لاسا
 )الطويل( (2)

  دلَّ علةى ذلةك اتصةال حةرف الجةر بهةا فعمةل فيهةا اى( جاءت في كل  من الشاهدين اسةمً فة)سو 

فةةي الخفةةو, وهةةذا عنةةد البصةةريين ال يكةةون إالَّ فةةي الشةةعر للضةةرورة. قةةال سةةيبويه: " هةةذا سةةواءنك, فهةةذا 

إالَّ فةي الشِّةعر. قةال بعةو العةرا لمَّةا اضةطر  افي معنى بةذلك. وال يكةون اسةمً علته بمنزلة مكانك إذا ج

فةةي  ان جةةاز أن تةةأتي اسةةمً ا, ولكةةفسةةوى وسةةواء ال تكةةون إالَّ ظرفًةة (3)فةةي الشِّةةعر جعلةةه فةةي منزلةةة غيةةر."

 الشِّعر خاصة إذا اضطرَّ الشَّاعر الى استخدامها بمعنى غير.

 

                                                           

(
1
ار بن سالمة العجلي في: سيبويه. الكتاب,  ( . وابن مالك. شرح 292. وابن عصفور. ضرائر الشِّعر, 1/408, 1/31الشاهد للمرَّ

 .3/438. والبغدادي. خزانة األدب,2/316التسهيل,

(
2
 . 89لشاهد لألعشى في ديوانه ا (

(
3
 .1/407سيبويه. الكتاب,  (
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لى هذا ذها المبرد, بل إنَّه وصف يقول: "وممَّا ال يكون خروج سوى عن الظرفية بالقبيح إذ  وا 

)سةوى, وسةواء( ممةدودًة بمعنةى سةوى. وذلةك أنَّةك إذا قلةت: عنةدي رجةٌل  اا, ويقبح أن يكون اسمً إالَّ ظرفً 

, فمعناه عندي رجةٌل سةدَّ مسةدَّه, ويَّ    ألنَّ معنةاه اه. وقةد اضةطرَّ الشةاعر, فجعلةه اسةمً غنةي غنةاءسوى زيدب

  ألنَّ اا, ويقةةبح أن تكةةون اسةةمً اء عنةةد المبةةرد ال تكةةون إالَّ ظرفًةةفسةةوى وسةةو  (1)فحملةةه عليةةه." معنةةى غيةةر,

  ألنَّهةةا  اضةةطرَّ الشةةاعر الةةى جعلهةةا اسةةمً ا إالَّ فةةي الشِّةةعر ضةةرورًة حيةةث امعناهةةا مكانةةك, وال تةةأتي اسةةمً 

, وابةةةةن (4)القيروانةةةةي , والقةةةةزاز(3), واألنبةةةةاري(2)بمعنةةةةى غيةةةةر. وقةةةةد تةةةةبعهم فةةةةي هةةةةذا الةةةةرأي ابةةةةن السةةةةرَّاج

  (5)عصفور.

 اأنَّ الةدليل علةى أنَّهةا تكةون اسةمً . واحتجةوا بةاا, وظرفًةيون فقالوا: إنَّ )سوى( تكةون اسةمً أمَّا الكوف

 بمنزلة )غير(, وال تلزم اإلضافة دخول حرف الجر عليها. كقول مرَّار بن سالمة العجلي:

قَّ  وال وائانا مان   وال مّنا جلسوا إذا  منهمَّ  كان منن   الفحشانء يننطا  (الطويل)  سا

 اذلك اسةتدلوا علةى أنَّهةا تكةون اسةمً فدخول حرف الجر عليها دلَّ على أنَّها ال تلزم الظرفية. كة  

( فرفةةةةع )سةةةةواء( فةةةةدلَّ علةةةةى أنَّهةةةةا اسةةةةم, وال تلةةةةزم  ةةةةوناؤَّكن بمةةةةا رواه الفةةةةرَّاء مةةةةن قةةةةول أبةةةةي ثوبةةةةان: )أنتنةةةةاناي سا

  (6)الظرفية.

 

                                                           

(
1
 .4/350المبرد. المقتضب, (

(
2
اج. األصول في النحو,  (  .1/199ينظر: ابن السرَّ

(
3
 . 1/297ينظر: األنباري. اإلنصاف,  (

(
4
 .340ينظر: القيرواني. ما يجوز للشاعر في الضرورة. (

(
5
 . 292ينظر: ابن عصفور. الضرائر,  (

(
6
 .297-1/294ينظر: األنباري. اإلنصاف,  (
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لةةى هةةذا الةةرأي يةةذ , وغيةةر اا يكةةون ظرفًةةسةةواء بمعنةةى مكةةان, وكمةةا أنَّ مكاًنةةها العكبةةري "ألنَّ وا 

 في قول الشاعر: واء يدلُّ على أنَّها وقعت فاعاًل ظرف . كذلك س

لنم   ونى ينب قن  ون ونانا  سا نَّاهَّم     ال عَّد  ا دا  (2))الهزج(" (1)دنانَّوا كنمن

وى( بمعنى )مكان( فإن كان مكاًنةفهو يرى أنَّ ) عةن الظرفيةة, فهةذا يقةاس علةى سةوى  يخةرج اسا

 ألنَّها بمعناه.

ةا يميةز رأي ابةن مالةك أنَّةه احةتج وقد قال بخروج سوى عن الظرفية وجعلها اسةمً  ا ابةن مالةك وممَّ

الحةديث األول:  (3) -صلَّى اهلل عليةه وسةلم –لخروج سوى عن الظرفية بأن استشهد بحديثين عن النبي 

ةهام." :  -صةلَّى اهلل عليةه وسةةلم –قولةه  ةوى أنفسا لةى أَّمَّتةي عةدو ا مةةن سا فةةدلَّ  (4)" دعةوتَّ ربِّةي أالَّ يَّسةةلِّطن عن

ةةا الحةةديث اآلخةةر, فهةةو قولةةه  هةةا اسةةمدخةةول حةةرف الجةةر علةةى سةةوى أنَّ  صةةلَّى اهلل  –وال تلةةزم الظرفيةةة. أمَّ

ةةما إالَّ كالشَّةةعرةا البيضةةاء فةةي جلةةدا الثَّةةو  -عليةةه وسةةلم  ةةواكم مةةن األَّمن ر األسةةود, وكالشَّةةعرة : " مةةا أنةةتم فةةي سا

 (5)السوداء في جلد الثَّورا األبيو."

وى( ال تلتزم الظرفية, وأنَّةه يجةوز أن تكةون اسةًما بمعنةى غيةر, وال ذي تذها إليه الدراسة أنَّ )سا

بالشِّعر كما ذها البصريون, بةل هةو جةائٌز فةي الشِّةعر وفةي  اليس مخصوصً  وأنَّ خروجها عن الظرفية

                                                           

(
1
. والسيوطي. همع الهوامع, 2/132.  وبال نسبة في: اإلسترباذي. شرح الكافية, 3/434الشاهد لفند الزماني في : البغدادي. خزانة األدب,  (
2/161. 

(
2
 . 421العكبري. التبيين عن مذاهب النحويين,  (

(
3
 .2/315ينظر: ابن مالك. شرح التسهيل, (

(
4
 (2889. حديث رقم: )4/2215مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم,  (

(
5
 (.221حديث رقم: ) 41/201 السابق: (
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ما ورد على كونها اسًما من الشواهد نظًما, ونثًرا. كما أنَّ ورودها فةي أحاديةث نبويةة سعة الكالم  لكثرة 

ًة قويًة على أنَّ سوى ال تختص بالظرفيةة فقةط, بةل تكةون اسةمً   اشريفة واردة في كتا الصحاح ليعد حجَّ

 كذلك. 

 ا للضرورة.استعمال الحرف اسمً   (2

فةةي الشِّةةعر للضةةرورة,   ا إالَّ ال يكةةون اسةةمً  نَّ الحةةرفإقةةال بعةةو النحةةاة , وعلةةى رأسةةهم سةةيبويه 

 ا نحو قول األعشى:ومن ذلك أن تكون الكاف اسمً 

لن  ين هنى ذنوي شن  ونن هَّ تن ن  الن تن   )البسيط( (1)والفتلَّ  فايها الزَّي تَّ  يه لكَّ  نا ع  الطن كن    طب طن ون

 وقول ذي الرِّمة:

 )الطويل(   (2)حَّ طن بن تن ين  عالجب  ا منقن النن على كن   ا هن وبعلَّ  ايبً ئا كن  يب ى من لن عن  تَّ ي  أنبا 

 وقول امرئ القيس:

نَّ  ر  عن لن  كن وا  , ولن   فاخرب كن  يكن لن م ينف خن لاب كن ضعيفب  )الطويل( (3)اا مَّغنلَّ  مثلَّ  م ينغ 

الكاف في هذه الشواهد هي اسم ألنَّ معناها )مثةل( وأنَّةه ال يجةوز أن  وذها البصريون إلى أنَّ 

ا من العرا إذا اضطروا في الشعر جعلوها ورة, يقول سيبويه: " إنَّ ناسً ا إالَّ في الشعر للضر تكون اسمً 

                                                           

(
1
 . 63الشاهد لألعشى في ديوانه, (

(
2
مة في ديوانه,  (  يبيت على مثل النَّقا يتبطح.( وعليه ال ضرورة . ورواية الديوان: ) أبيت على مثل األشافي وبعلها45الشاهد لذي الرِّ

 فيه.

(
3
 .31الشاهد المرئ القيس في ديوانه (
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ا عنةةد بعةةو العةةرا إذا اضةةطرهم الكةةاف تكةةون بمنزلةةة )مثةةل( اسةةمً  فسةةيبويه يةةرى أنَّ  (1)بمنزلةةة )مثةةل(."

 الشعر إلى ذلك.

ةا الكةاف الزائةدة, فمعناهةا التشةبيه, نحةو: عبةد اهلل كز  لى هذا ذها المبرد إذ يقةول: "أمَّ , ومةا وا  يةدب

. فلةةةذلك إذا اضةةةطر شةةةاعر جعلةةةه بمنزلةةةة )مثةةةل( وأدخةةةل عليهةةةا الحةةةروف كمةةةا تةةةدخل علةةةى  أنةةةتن كخالةةةدب

 ومن ذلك قول الخطَّام المجاشعي:   (2)األسماء... فأدخل الكاف على الكاف."

ثنفنين   )مشطور السريع(  (3)وصالياتب كنكنما يَّؤ 

وأنَّ الشاعر إذا اضطر الى جعلها بمعنى )مثةل(  فالمبرد يرى أنَّ الكاف الزائدة معناها التشبيه,

. (6), وابةن عصةفور(5), وابن مالك(4)دخلت عليه الكاف للتشبيه. وقد تبعهم عدد من النحاة كابن السرَّاج

 (7)فيما عدَّه ابن فارس "من أغاليط من يغلط, والعرا ال تعرفه."

 افي الكالم من دون أن يكون مختصً  اا اختيارً لى أنَّه يجوز أن تكون الكاف اسمً وذها غيرهم إ

وطي فةي الهمةع أنَّ بالشعر للضرورة, ومن القائلين بهذا الرأي األخفةش, والفارسةي, فقةد نقةل عنهمةا السةي

 اا كثيةةرً كةةذلك اختيةةارً , إذ يقةةول: " وقةةال أبةةو الحسةةن األخفةةش, وأبةةو علةةي الفارسةةي: تقةةع االكةةاف تقةةع اسةةمً 

                                                           

(
1
 .1/408سيبويه. الكتاب,  (

(
2
 . 4/140المبرد. المقتضب,  (

(
3
. 304. وابن عصفور. ضرائر الشِّعر, 1/408, 1/32لخطَّام المجاشعي في: سيبويه. الكتاب,لالشاهد )من مشطور السريع( وهو  (

 . 2/313والبغدادي. خزانة األدب,

(
4
 .1/438ن السراج. األصول في النحو,ينظر: اب (

(
5
 .1/230ينظر: ابن مالك. شرح التسهيل,  (

(
6
 .301ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر,  (

(
7
 .1/31ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة, (
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الكةةاف فةةي موضةةع رفةةع, واألسةةد جةةوز فةةي )زيةةد كاألسةةد( أن تكةةون إلةةى كثةةرة السَّةةماع, وعلةةى هةةذا ي انظةةرً 

 (1)باإلضافة." امخفوضً 

الكةاف يجةوز أن تةأتي  . ومفةاده أنَّ  (3), وأبةي علةي الفارسةي(2)وهذا الرأي ألبي الحسن األخفةش

ا في سعة الكالم دون أن يختو ذلك في الشِّعر, وكما هو ظاهر من النص فإنَّهما يستشةهدان لمةا اسمً 

 في النثر, والشِّعر.  اتكون الكاف اسمً  ا إليه بكثرة السماع بأن  ذهب

جوء إلى الضرورة إذ وقد كان ابن جني من الذين ذهبوا إلى جواز اسميتها في االختيار دون اللُّ 

 اسةةتعمالهم علةةى عنةةدنا البينةةة الداللةةة قامةةت قةةد ألنَّةةه ذلةةك إلةةى فيةةه نضةةطر لةةم األعشةةى يقةةول: " وبيةةت

 الشةائع ونخةالف الظةاهر عةن ننةزل فلسةنا ا...اسةمً  كونها يؤكد عليها الجر حرف فدخولا... اسمً  الكاف

 لةةزوم مةةن يجةةا مةةا علةةى فةةنحن هنةةا ضةةرورة ال ذلةةك إلةةى يةةدعو بةةأمر إالَّ  واسةةتقباح ضةةرورة إلةةى المطةةرد

 (4)يؤيده." سماع وال يعضده قياس ال لما معتقدٌ  ومخالفنا الظاهر,

ا, ودخةةول حةةروف الجةةرِّ عليهةةا عنةةده تسةةتعمل عنةةده اسةةمً  فهةةذا مةةا ذهةةا إليةةه ابةةن جنةةي فالكةةاف

لذلك لم يجز أن تقول فيها أنَّهةا مةن  ا شائٌع مطردٌ ا, ويشير إلى أنَّ استعمال الكاف اسمً يؤكد كونها اسمً 

 الضرورة.  

ةةةا اسةةةتعملوه اسةةةمً ويةةةذكر ابةةةن ال بمعنةةةاه حةةةرًف الكةةةاف التةةةي للتشةةةبيه كقةةةول امةةةرئ  اشَّةةةجري أنَّةةةه ممَّ

 القيس: 

                                                           

(
1
 2/450السيوطي. همع الهوامع,  (

(
2
 .1/230ينظر: األخفش. معاني القرآن, (

(
3
عر, ينظر: أبو علي الفارسي. إيضاح  (  وما بعدها.288الشِّ

(
4
 .298-1/296ابن جنِّي. سر صناعة اإلعراب.  (
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نك   ر   لم وا  ,   كفاخرب  عليك ينف خن لاب ك ولم ضعيفب  (الطويل)  مَّغنّلاا  مثلَّ  ينغ 

فةأن يكةون  (1)ك تنزله منزلة االسم المبني."ا بلفظه أقيس  ألنَّ ويقول: إنَّ " استعمال الحرف اسمً 

ا علةةةى لفظةةةه أقةةةيس عنةةةده مةةةن أن يكةةةون تةةةةأكيده بلفةةةظ مةةةن معنةةةاه. كمةةةا يةةةرى ابةةةن الحةةةرف كالكةةةاف اسةةةمً 

 (2)ك.مال

أنَّهةا تكةون اسةما فةي الشةعر  (3)ا )على( فقد ذكر ابن عصفورومن الحروف التي استعملت اسمً 

 : العقيلي مزاحم قول نحو ضرورًة. وهذا

سَّها تنمّ  ما بعد عليه مان   غندنت   م  لُّ         خا هنلا  بزي زاءن  قيوب  وعن تنصا منج 
 )الطويل(    (4)

ال بهةذا إذ قةال سةيبويه بجوازهةا فةي الشِّةعر, وفةي كةالم والحقيقة أنَّ ابةن عصةفور وحةده مةن قة  

 علةى ويةدلك. اظرفًة إالَّ  يكةون ال اسةمٌ  وهةو .كالمثةل ويجةيء الكةالم, فةي هذا يتسع فقد العرا إذ يقول: "

)علةى( اسةمً  (5)عليةه." مةن نهةو: العةرا بعةو قول اسم هأنَّ  ا فسةيبويه يةرى جةواز أن يكةون حةرف الجرِّ

ه   بالشِّعر.في الكالم وال يخصُّ

 

                                                           
 .2/538ابن الشجري. أمالي ابن الشجري,  - 1

 .1/230ينظر: ابن مالك. شرح التسهيل,  - 2

 .305ينظر: ابن عصفور. ضرائر الشعر, - 3

. وبال نسبة في: سيبويه. الكتاب, 11/434. لسان العرب, . وابن منظور305الشاهد لمزحم العقيلي في: ابن عصفور. ضرائر الشِّعر,  - 4
4/231. 

 .4/231سيبويه. الكتاب,  - 5
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ليه  مةن جئةت: قةولهم ذلةك علةى يةدلك اسةم, وهةى علةوت, مةن( علةى)ذها المبرد إذ يقول: "  وا 

 ها اسم, وأنَّ الدليل على اسميتها دخول حرف الجرِّ عليها. فهو يرى أنَّ (1)فوقه." من: أي عليه,

ا اسةةًما عر وأجةةاز اسةةتخدامها فةةي الشَّةةكةةذلك )عةةن( فقةةد ذهةةا ابةةن عصةةفور إلةةى أنَّهةةا تكةةون اسةةمً 

 لضرورة الشِّعر وذلك نحو قول ذي الرِّمة: 

 )الطويل( (2)المشارقا  ينمينا  عنن   مان   نفحت إذا  تجاوز بعد البين تهيج وهيفا 

 ا لدخول حرف الجر )من( عليها.فجعل )عن( اسمً 

ا مةةن دون ضةةرورة  لةةدخول )مةةن( عليهةةا و)مةةن( تةةدخل أّمةةا سةةيبويه, فةةذها إلةةى أنَّهةةا تكةةون اسةةمً 

 في إال تعمل ال من ألنَّ  يمينك, عن من: قلت إذا فاسمٌ  عن, سماء, ويفهم هذا من قوله: " وأمَّاعلى األ

 (3)".األسماء

وذها الفرَّاء, وبعو الكوفيين إلى أنَّ )عن( إذا دخل عليها )من( باقية علةى حرفيتهةا, وقةالوا: 

 (5)عنه." االسم ونائبةٌ  مسدَّ  , "وأنَّها سادَّةٌ (4)بأنَّ )من( تدخل على حروف الجرِّ كلِّها

ا فةةي سةةعة الكةةالم, وأنَّةةه لةةيس مةةن والةةذي تةةذها إليةةه الدراسةةة أنَّةةه يجةةوز أن يكةةون الحةةرف اسةةمً 

ضرورة الشِّعر  لكثرة ما ورد فيه من الشواهد التةي تخةرج بةه عةن الشةّذوذ والقلةة, ولمَّةا نةصَّ عليةه النحةاة 

 بأنَّه من خواص األسماء دخول حروف الجرِّ عليها.

                                                           

(
1
 .3/53المبرد. المقتضب,  (

(
2
 . 185الشاهد لذي الرمة في ديوانه  (

(
3
 .4/228سيبويه. الكتاب, (

(
4
 .1/243ينظر: المرادي. جنى الداني,  (

(
5
 .307ابن عصفور. ضرائر الشِّعر,   (
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 دخال الكاف على الضمير المتصل.إ (3

لةى ذلةك  ذها النحاة إلى أنَّ الكاف ال تدخل غلى الضمير المتصل إالَّ في الشةعر للضةرورة. وا 

إذ يقةةةول: " إنَّ الشةةةعراء إذا  -مةةةا ال يجةةةوز فيةةةه اإلضةةةمار مةةةن حةةةروف الجةةةر –ذهةةةا سةةةيبويه فةةةي بةةةاا 

فسةةيبويه يةةرى أنَّ  (1)ولةةه: لنةةه, لهةةن."اضةةطروا أضةةمروا فةةي الكةةاف, فيجعلونهةةا علةةى القيةةاس... شةةبهوه بق

علةةةى إضةةةمار الضةةةمير  اضةةةمر فةةةي الكةةةاف الضةةةمير المتصةةةل قياًسةةةالشةةةاعر إذا اضةةةطر جةةةاز لةةةه أن ي

 المنفصل فيه. وذلك نحو قول العجاج:

با  أو كنها أوعالب  وأمُّ  أقرن
 )مشطور الرجز(    (2)

 وقول رؤبة بن العجاج: 

الئااًل  وال بنع اًل  تنرنى فال ال  إالَّ  كهَّنّ  وال كنهَّ    حن  )الرجز( (3)حاظا

 

 

 

                                                           

(
1
 .2/384بويه. الكتاب, سي (

(
2
تحقيق: عبد الحفيظ السطلي. )د.ط(. مكتبة  .. ديوان العجاج )رواية عبد الملك بن قريب األصمعي(م1969الشاهد للعجاج في: العجاج.  (

 . 2/269أطلس, دمشق. 

(
3
ون تحديد لالسم(. ولرؤبة في: )للعجاج على اإلطالق د 2/438. وسيبويه. الكتاب, 128الشاهد لرؤبة بن العجاج في: ديوان رؤبة. (

 .10/159. والبغدادي. خزانة األدب,3/169.وبال نسبة في: ابن مالك. شرح التسهيل, 2/157السيرافي. شرح أبيات سيبويه, 
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حيةةث أضةةمر الشةةاعر فةةي الكةةاف الضةةمير المتصةةل ضةةرورًة, وهةةذا ال يجةةوز عنةةد سةةيبويه ومةةن 

, (3), والقةةةةةةزاز القيروانةةةةةةي(2)وابةةةةةةن السَّةةةةةةرَّاج, (1)عر. وقةةةةةةد قةةةةةةال بهةةةةةةذا الةةةةةةرأي السةةةةةةيرافيوافقةةةةةةه إالَّ فةةةةةةي الشةةةةةة

 . (5), وابن عصفور(4)والزَّمخشري

ضةطر في ضرورة الشةعر إذ يقةول: " ولةو ا يه أن تضاف ياء المتكلم إلى الكافوقد أجاز سيبو 

إالَّ أنَّه خطَّأ من قال )كنةي( مفتوحةة الكةاف ألنَّةه  (6)شاعٌر, فأضاف الكاف إلى نفسه قال: ما أنت كاي."

 رفٌ حة العربيةة فةي لةيس أنةه قبةل مةن خطةأ  وكنةي ال يفتح في العربية حرٌف قبله ياء اإلضةافة, فيقةول: "

  (7)".اإلضافة ياء قبل يَّفتح

وذها الفرَّاء إلى أّنه ال يجوز أن تجر الكاف الضةمير المتصةل فةي سةعة الكةالم, ووصةفه بأنَّةه 

 فةةي هةةذا واسةةتعمال. كاةةي وأنةةتن  كنةةك أنةةا: البصةةري الحسةةن عةةن شةةذوذ ال يلتفةةت إليةةه. قةةال الفةةرَّاء: "وحكةةي

 (8)".إليه يلتفت ال شذوذ السعة حال

 أنَّ  كمةا , فأجةاز أن يضةمر الضةمير المتصةل فةي الكةاف فةي سةعة الكةالم إذ يقةول: "أمَّا المبرد

 كاةى. لست قلت إذا تكسرها بالك فما قال: فإن فتى. يا كه ولست كزيد, أنت قلت: إذا الفتح الكاف بنية

                                                           

(
1
 .157. 105, 2/104ينظر: السيرافي. شرح أبيات سيبويه,  (

(
2
اج,. في أصول النحو,  (  .2/123ينظر: ابن السَّرَّ

(
3
 .341ما يجوز للشاعر, القيرواني.  (

(
4
 .385ينظر: الزمخشري. المفصل في صناعة اإلعراب,  (

(
5
 .309-308ابن عصفور. ضرائر الشعر,  (

(
6
 .2/385سيبويه. الكتاب,  (

(
7
 .2/385سيبويه. الكتاب,  (

(
8
 .309ابن عصفور, ضرائر الشِّعر,  (
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ل اإلضةافة ياء ألنَّ  ذاك فإنَّما ةي, هةذا تقةول: كسةرة, إلةى حركةةب  كةلَّ  تَّحةوِّ ةي وضةربت غالما  والمةال ,غالما

 (1)لاي."

ومن خالل هذا النصِّ يمكن أن نستنتج أنَّ المبةرد ال ينكةر أن يَّجةر الضةمير المتصةل بالكةاف, 

حيث لم يذكر أن هذا من الضرورة الشِّعرية, أو أنَّه أسلوا مختص في الشِّعر دون النثر أذ يقةول: "إذا 

, ولسةةتن كنةةهَّ يةةا فتةةى." ضةةربه المبةةرد دليةةل علةةى أنَّةةه يقبةةل أن يجةةر  فهةةذا المثةةال الةةذي (2)قلةةت: أنةةتن كنزيةةدب

 الضمير المتصل بالكاف في سعة الكالم.

األمةةةر اآلخةةةر الةةةذي ورد فةةةي الةةةنَّصِّ السةةةابق أنَّ المبةةةرد يةةةرى أنَّ حركةةةة الكةةةاف الفتحةةةة. إالَّ أن  

حةول اتصلت الكاف بياء اإلضافة فإنَّ حركة الكاف تكون الكسةرة  ألنَّ كةلَّ حركةةب تسةبق يةاء اإلضةافة ت

 .(3)كسرة لمناسبة الياء. وقد نسا البغدادي هذا الرأي للمبرد في خزانة األدا

إلى هذا الةرأي إذ يقةول: "إالَّ أنَّ الكةاف خالفةت أصةلها فةي بعةو  اكما أنَّ ابن مالك ذها أيضً 

فةةابن مالةةك يةةرى أنَّ الكةةاف قةةد تخةةالف أصةةلها حيةةث  4الكةةالم  لخفَّتهةةا, فجةةرَّت ضةةمير الغائةةا المتصةةل."

 أنَّها تجرُّ األسماء الظاهرة, وذلك بسبا خفتها كما يرى ابن مالك, فتجرُّ ضمير الغائا المتصل.

 

 

 
                                                           

(
1
 .1/255المبرد. المقتضب,  (

(
2
 .1/255المبرد. المقتضب,  (

(
3
 .10/195ينظر: البغدادي. خزانة األدب, (

(
4
.3/169ابنمالك,شرحالتسهيل,(
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 جرُّ )حتَّى( للضمير المتصل. (4

, وتجةر الضةمير (1)هةا تجةر االسةم الظةاهرها لضمائر المتصل )حتَّى( إذ إنَّ ومثل الكاف في جرِّ 

 لشَّاعر:المتصل ضرورًة عند سيبويه والجمهور وذلك نحو قول ا

 )الوافر( (2)يزايد أبي اب ن ينا حتَّاك فنتى   أَّنناس يَّلقى الن  وناهلل فنالن 

ذهةةا البصةةريون إلةةى أنَّ )حتَّةةى( ال تجةةرُّ الضةةمير المتصةةل إالَّ فةةي الشَّةةعر للضةةرورة, وال يجةةوز 

ذاك. وبقةولهم: ذلك عندهم في سعة الكالم. ذلك أنَّهم "استغنوا عن اإلضمار بحتَّى بقولهم: رأيتهم حتَّى 

دعه حتَّى يوم كذا وكذا. وبقولهم دعه حتَّةى ذاك. وباإلضةمار فةي إلةى إذا قةال: دعةه إليةه  ألنَّ المعنةى 

    (3)واحد, كما استغنوا بمثلي, ومثله عن كاي, وكنه."

ة عةدم جةواز جةرِّ حتّةى للضةمير المتصةل عنةدهم هذا ما ذهةا إليةه البصةريون والجمهةور , وعلَّة

وكةان  (4)ل اإلضمار في حتَّى عن العرا  "ألنَّ العرا استغنت في المضمر بإلى عن حتَّى."أنَّه لم ينق

 (5)ذلك عندهم كاستغناء العرا بمثل عن كاف التشبيه.

م ردَّه تين, وقةدَّ وقد ذكر ابن هشام أنَّ النحاة امتنعوا عن جواز جر )حتَّى( للضمير المتصل لعلَّ 

ةةةا بعًضةةةا إاالَّ  يكةةةون ال مجرورهةةةا ة األولةةةى: "أننَّ عليهمةةةا. العلَّةةة  عةةةود يَّمكةةةن فنلةةةم منةةةهَّ  كةةةبعو أنو ,قبلهةةةا ممَّ

                                                           

(
1
 .166ينظر: ابن هشام. مغني اللبيب,  (

(
2
. والبغدادي. 3/11. ابن عقيل. شرح ابن عقيل,309ابن عصفور. ضرائر الشعر,  . 543الشاهد بال نسبة في: المرادي. الجنى الداني, (

 .9/474خزانة األدب,

(
3
 .3/384يه. الكتاب, سيبو (

(
4
 .1/152ابن مالك. شرح التسهيل,   (

(
5
 .1/152ينظر: ابن مالك. شرح التسهيل,  (
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ة بأنَّةةه قةةد يكةةون الضةةمير للمخاطةةا كمةةا فةةي وقةةد ردَّ ابةةن هشةةام هةةذه العلَّةة (1)الكةةل." علةةى الةةبنعو ضةةمير

: ) زيةد راد به البعو ولةيس الكةل, كمةا يقةالعلى ما تقدَّم ويَّ  اا عائدً يكون الضمير غائبً  )حتَّاك(, أو أن  

 (2)ضربت القوم حتَّاهَّ(.

دخلت  حيث هة(: "ومن581ة الثانية: خشية التباس )حتَّى( الجارَّة بالعاطفة. يقول السهيلي)العلَّ 

 قةام: تقةول ال خافضةة, كانةت إذا المضمر المخفةوو على دخولها يجز لم العطف, حروف في )حتَّى(

 وأكةرمتهم ,أنةت حتةى قةاموا العاطفةة فةي لقيةل عليةه خلةتد وكان ردُّ ابن هشام بأنَّه " لةو (3)حتاك." القوم

 البيةةت فةةي كمةةا بالوصةةل حتةةاك الخافضةةة وفةةي .بعاملةةه إال يتصةةل ال الضةةمير ألنَّ  بالفصةةل .إيةةاك حتةةى

ة القائمة عند ابن هشام وجمهور البصريين هي استغناء العرا عن حتَّى  (4)التباس." فال ,وحينئذ فالحجَّ

 بإلى.

هة( والكوفيون, فذهبوا إلى جواز أن يَّجرَّ الضمير المتصل 327) (6)ابن األنباري, و (5)أمَّا المبرد

ن .باليةاء( حتَّةى) كتبةت وا َّنمةا :األنبةاري ابن بة )حتَّى( وقد نقل السيوطي عن ابن ألنباري قوله: " قال  وا 

 :قةةةالوا حةةين المضةةمر مةةع األلةةف فيهةةا فلةةزم ,والمضةةمر الظةةاهر علةةى دخولهةةا بةةين افرقًةة تمةةال ال كانةةت

فةةابن األنبةةاري   (7)حتَّةةى زيةةد." قةةالوا حةةين الظةةاهر مةةع اليةةاء إلةةى وانصةةرف( حتَّةةاه) و( حتَّةةاك) و( حتَّةةاي)

                                                           

(
1
 .167ابن هشام. مغني اللبيب,  (

(
2
 .167ينظر: ابن هشام. مغني اللبيب,  (

(
3
 .198السهيلي. نتائج الفكر في النحو, (

(
4
 .167ابن هشام. مغني اللبيب,   (

(
5
 .2/424. وينظر: السيوطي. همع الهوامع,166. وينظر: ابن هشام. مغني اللبيب, 543لجنى الداني, ينظر: المرادي. ا (

(
6
 .3/527. وينظر: السيوطي. همع الهوامع, 1/152ينظر: ابن مالك. شرح التسهيل,  (

(
7
 .3/527السيوطي. همع الهوامع,  (
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يرى أنَّ )حتَّى( يجوز دخولها على الضمير ويرى أن كتابة ألفها مقصورة مع أنَّهةا ال تمةال للتفريةق بةين 

 )حتَّى( الداخلة على االسم الظاهر, والداخلة على الضمير.

 إلغاء العمل بر )لم( تشبيها لها بر )ما( النافية. (5

ذها جمهور النحاة إلى أنَّ )لم( تجزم الفعل المضارع, وأجازوا أن تهمل, فال تعمةل فةي الفعةل 

 في الشعر للضرورة تشبيها لها بة )ما( النافية, أو )ال( النافية, وذلك نحو قول الشاعر: 

 )البسيط( (1)بالجارا  يَّوفونن  لم الصليفاء ومين   وأسرتاهم ذهلب  من فنوارسَّ  لنوالن   

 حيث رفع الفعل )يوفون( وهو مسبوق بأداة جزم وهي )لم( .

 وقال الشاعر :

سنوا تطلعَّ  لم حولين الشَّمسا  على  أنق سنمَّوا لو ليلن  بها وأم 
 )المتقارا( (2)

 قال: )لم تطلعَّ( بالرفع حيث لم يَّعمل )لم( في الفعل المضارع.

إليه ابن جني بأنَّ )لم( ال تعمةل فةي الفعةل المضةارع  تشةبيها لهةا بةة )ال( النافيةة, وهذا ما ذها 

ة جةةواز ذلةةك فةةي الضةةرورة عنةةده أنَّةةه قةةد " يشةةبه حةةروف النفةةي بعضةةها بةةبعو, للضةةرورة الشِّةةعرية,  وعلَّةة

 (3)وذلك ال شتراك الجميع في الداللة عليه."

                                                           

(
1
.  و ابن 4/213. وابن يعيش. شرح المفصل,2/118سر صناعة اإلعراب, . ابن جني. 1/338الشاهد بال نسبة في:  ابن جني. الخصائص,  (

 .  1/28مالك. شرح التسهيل, 

(
2
 . 9/3. والبغدادي. خزانة األدب,310الشاهد بال نسبة في: ابن عصفور. ضرائر الشِّعر,   (

(
3
 .1/388ابن جني. الخصائص,  (
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. وجعلةه ابةن (1)لةى تشةبيه )لةم( بةة )ال( النافيةةوذها ابن يعيش إلى أنَّ إهمال عمل )لم( شةاذإ ع

 لمةا( مةا) بحكةم حكمهةا, من بداًل  ,(لم) لة عصفور في كتاا الضرائر من ضرورة الشعر إذ يقول: "حكم

)ما( النافيةة, إالَّ أنَّةه هنةا يشةببها بةة (2)"(.مةا) بعةد يرفةع كمةا بعةدها المضةارع فرفع مثلها, نافية( ما) كانت

ي إلى اختصاص إهمال عمل )لم( في الفعل المضارع عل المضارع. وقد أشار الرضم( بالففال تعمل )ل

 (3)بالشِّعر, إذ يقول: " وقد جاءت )لم( في الشِّعر غير جازمة."

هةةذا مةةا ذهةةا إليةةه الجمهةةور مةةن النحةةاة بةةأنَّ )لةةم( يجةةوز أن ال تعمةةل فةةي الفعةةل المضةةارع فةةي 

لة )لةم(  اعو فأجازوا ذلك في الشِّعر تشبيهً لنفي بعضها ببضرورة الشِّعر  ألنَّه يجوز أن تَّشبَّه حروف ا

 بة )ما( النافة, أو بة )ال(.

  على )ال( النافية, إذ يقول: " وقدأمَّا ابن مالك, فذها إلى أنَّه يجوز أن يلغى عمل )لم( حماًل 

غةة لةبعو العةرا قةال لغةاء عملهةا لَّ وقةد عةدَّ إ (4)بعةدها." الفعةل فيرفع النافية," ال" على حماًل " لم: "تلغى

 مجزوًمةا, بعةدها الفعةل يكةن لةم ولو أبًدا, المضي إلى صارفة أنَّها على تنبيها )لم( ابن مالك: " وأطلقت

 :الشاعر كقول

لي فاءا  يوم   وأسرتنهم نَّع مب  من فوارسَّ  لوال  )البسيط( الجار يَّوفَّونن  لم الصُّ

 (5)".القوم لغة وهي لم, بعد الفعل فرفع

                                                           

(
1
 . 3/214ينظر: ابن يعيش. شرح المفصل,  (

(
2
 .310ضرائر الشَّعر,  ابن عصفور. (

(
3
 . 4/82الرضي األسترباذي. شرح الرضي على الكافية,   (

(
4
 .4/66ابن مالك. شرح التسهيل,  (

(
5
 .1/28ابن مالك. شرح التسهيل,  (
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: األول: أن (1)نَّ )لم( تنقسم إلى ثالثةة أقسةامب دي هذا الرأي عن ابن مالك, وقال: إوقد نقل المرا

تكةةون جازمةةة تةةدخل علةةى الفعةةل المضةةارع, فتجزمةةه. والثةةاني: أن يلغةةى عملهةةا, فيرتفةةع الفعةةل المضةةارع 

ةةةرنح   أنلنةةةم   ﴿بعةةةدها. والثالةةةث: أن تكةةةون ناصةةةبة للفعةةةل, علةةةى قةةةراءة  بعةةةو السةةةلف لقولةةةه تعةةةالى:   لنةةةكن  ننش 

ةةد رنكن  (1)الشةةرح:  ﴾ صن قةةال بعضةةهم: إنَّ النصةةا فةةي حيةةث  .(2) ( بنصةةا الفعةةل المضةةارع: )ألةةم نشةةرحن

( لغة عن العرا تنصا الفعل بعد   (3).(لم))نشرحن

ن, فيطالعنا رأي كمال بشر الذي يرى أنَّ رفع الفعةل المضةارع بعةد )لةم( لهجةة عنةد المحدثو أمَّا 

لى هذا أيضً  (4)العرا.  آخةر اوبعًضة بهةا, ينصةا قةد العةرا بعةو نَّ باس حسةن إذ يقةول: "إا ذها عوا 

نَّ  تجزم, وال تنصا فال ,يهملها قد   (5)المحو." للنفي تتجرد ماوا 

فهو يرى أن نصا الفعل المضارع بعةد )لةم(, و إهمةال عملهةا لهجةات عةن العةرا. ويةرى أنَّهةا 

لفعل المضارع. لكنَّه على الرغم مةن عةدِّها هجات تكون أداة للنفي فقط, وتتجرد عن العمل بافي هذه اللَّ 

ا غةةة المعاصةةةرة منًعةةةلهجةةة عةةةن العةةرا, ولةةةم يَّخطةةةئ مةةن يقةةةول بهةةا. إالَّ أنَّ آثةةةر عةةةدم اسةةتخدامها فةةةي اللُّ 

 واحةةد محاكةةاة وعةةدم الةةرأيين, هةةذين عةةن االنصةةراف اآلن المستحسةةن للفوضةةى البيانيةةة . إذ يقةةول: "ومةةن

 (6)ارة."الضَّ البيانية  للفوضى امنعً  منهما 

                                                           

(
1
 .266ينظر: المرادي. الجنى الداني,  (

(
2
 .2/367ينظر: ابن جني. المحتسب, (

(
3
 .1/842ينظر: ابن هشام. مغني اللبيب, (

(
4
 .276نظر: كمال بشر. دراسات في علم اللغة, ي (

(
5
 .4/417عباس حسن. النحو الوافي,  (

(
6
 .2/417عباس حسن. النحو الوافي,  (
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ومن خالل مةا سةبق يجةا أن يكةون إلغةاء عمةل )لةم( غيةر مخةتص  بضةرورة الشةعر, بةل يجةوز 

ألنَّه لغة عن العرا, كمةا ذكةر ابةن مالةك. كمةا أنَّ نصةا الفعةل  ايأتي الفعل المضارع بعدها مرفوعً  أن

 المضارع بعد )لم( لغة عن العرا بدليل القراءة القرآنية.
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 :النتائج

بعةةد دراسةةة الضةةرورة الشِّةةعرية, وأثرهةةا فةةي الخةةالف النَّحةةوي بةةين النُّحةةاةا, توصةةلت الدراسةةة إلةةى 

 مجموعة من النتائج أهمها: 

كان لشاهد الضرورة الشعرية أثر كبير في نشوء الخالف بةين النحةويين. وقةد أدَّى هةذا  (1

ممَّةا ال يجةةوز إاّل فةي الشةةعر, إلةى اخةتالف النحةةاة  فةي وضةةع القواعةد فمةةنهم مةن عةةدَّ هةذه االسةةتعماالت 

 ومنهم من أخذ بهذه االستعماالت فوسعوا القاعدة لتشمل هذه االستعماالت. 

لم يكن عنةه  : ما اضطرَّ إليه الشاعر في الشعر دون النثر, مامَّاالشِّعرية الضرورة  أنَّ  (2

 من الضرورة. . أمَّا إن تمكن الشاعر من أن ال يقع فيها فإنَّه ال ينبغي أن تَّعدَّ مندوحة

أن الضرورة الشعرية: ما اضطرَّ إليه الشةاعر فةي الشةعر دون النثةر, ويخةرج منهةا كةل  (3

االسةةتعماالت اللغويةةة التةةي ثبةةت اسةةتعمال العةةرا لهةةا فةةي سةةعة الكةةالم. فيخةةرج مةةن بةةاا الضةةرورة كةةل 

كمةةا  .ضةةرورة وافقةةت لهجةةة مةةن لهجةةات العةةرا كةةون هةةذه اللهجةةات تمثةةل مةةادة علميةةة ال ينبغةةي إهمالهةةا

يخرج من باا الضرورة كل استعمال وافةق قةراءة مةن القةراءات القرآنيةة, أو الحةديث النبةوي الشةريف, أو 

  . العرا وكالمهم مما يحتج فيهأمثال 

دراجهةةا فةةي  (4 توسةةيع القواعةةد لتشةةمل االسةةتعماالت التةةي ثبةةت نفةةي الضةةرورة الشةةعرية عنهةةا, وا 

 عها النحاة. قواعد فرعية تنضوي تحت القاعدة العامة التي وض
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. تحقيق: عبد ديوان ذي اإلصبع العدوانيم. 1973ذو اإلصبع العدواني. حرثان بن حارث.  (61
 ة الجمهور, الموصل.الوهاا العدواني و محمد الدليمي. )د.ط(, مطبع

 ,دار الكتا العلمية, بيروت.1طديوان ذي الرمة.م. 1995ذو الرِّمة. غيالن بن عقبة. (62
. عناية: مجموع أشعار العرب مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاجرؤبة بن العجاج. )د.ت(.  (63

 وليم بن الورد. دار ابن قتيبة, الكويت.

 , القاهرة.2. مكتبة الخانجي, طفصول في فقه العربيةرمضان عبد التواا.)د.ت(  (64

, )د.ط(, مكتبة المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويم. 1997رمضان عبد التواا. (65
 الخانجي ,القاهرة.

. تحقيق: نوري حمودي شعر أبي ز بيد الطائيم. 1967أبو زَّبيد الطائي. حرملة بن منذر.  (66
 رف. بغداد.القيسي. )د.ط(, المجمع العلمي العراقي ومطبعة المعا

. تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي. محمد بن محمد الحسيني.)د.ت(.  (67
 مجموعة من المحققين. )د.ط(, دار الهداية.

عرابهم. 1988الزَّجاج. إبراهيم بن السري.  (68 , 1. تحقيق: عبد الجليل شلبي.طمعاني القرآن وا 
 عالم الكتا, بيروت.

ماتم. 1985ن بن إسحاق. الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحم (69 , 2. تحقيق: مازن مبارك. طالالَّ
 دار الفكر, دمشق.

. تحقيق: اإليضاح في علل النحوم. 1979الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق. (70
 , دار النفائس, بيروت.3مازن المبارك. ط

 , دار العلم للماليين, بيروت.5. طاألعالمم.1980الزركلي. خير الدين.  (71

. تحقيق: إبراهيم بن شرح الفصيحهة.1417خشري. أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر. الزَّم (72
 عبد اهلل الغامدي. معهد البحوث العلمية إحياء التراث اإلسالمي. مكة المكرمة.

الكشَّاف عن حقائ  التنزيل وعيون أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر.)د.ت(.  الزمخشري. (73
زاق المهدي. )د.ط(, دار إحياء التراث, بيروت.لاألقاويل في وجوه التأوي  . تحقيق: عبد الرَّ

. المفصل في صناعة اإلعرابم. 1993الزَّمخشري. أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر.  (74
 , مكتبة الهالل, 1تحقيق: علي أبو ملحم. ط

لبرزة. . تحقيق: أحمد مختار اشعر زيد الخيل الطائيم. 1988زيد الخيل بن مهلهل الطائي.  (75
 , دار مأمون للتراث, دمشق.1ط

 , دار المسرَّة.3. تحقيق. يوسف بكَّار. ط. شعر زياد األعاجمم1983زيد بن سلمى. (76
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. تحقيق: عبد الحسين الفتلي, األصول في النحوابن السَّراج. محمد بن السري بن سهل.  (77
 . )د.ط(, مؤسسة الرسالة, بيروت

, مركز البابطين لتحقيق المخطوطات 1. طسلولشعر بني م. 2008السُّراقي, وليد محمد.  (78
 الشِّعرية ودار الوفاء, اإلسكندرية.

 . )د.ط(, مكتبة الفالح.من تاريخ النحو العربي سعيد األفغاني. )د.ت(. (79

 . )د.ط(, دار الفكر, بيروت. الموجز في قواعد اللغة العربيةم. 2003سعيد األفغاني.  (80

. تحقيق: عبد السَّتَّار شرح أشعار الهذليين)د.ت(.  السإكري. أبو سعيد الحسن بن الحسين. (81
 أحمد فرَّاج, ومحمود محمد شاكر. )د.ط(, مكتبة دار العروبة, القاهرة.

. نتائج الفكر في النحوم. 1992السُّهيلي. أبو القاسم, عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد.  (82
 , دار الكنا العلمية, بيروت.1ط

. تحقيق: عبد السالم هارون, الكتابم. 1988مان بن قنبر. سيبويه, أبو بشر عمرو بن عث (83
 , القاهرة.3مكتبة الخانجي, ط

. تحقيق: خليل إبراهيم جفَّال. المخصَّصم. 1996ابن سيده. أبو الحسن علي بن إسماعيل.  (84
 , دار إحياء التراث العربي, بيروت.1ط

. تحقيق: عبد ألعظمالمحكم والمحيط ام. 2000ابن سيده. أبو الحسن علي بن إسماعيل. (85
 , دار الكتا العلمية, بيروت.1الحميد الهنداوي. ط

. تحقيق: رمضان عبد ضرورة الشعرم. 1985السيرافي, أبو سعيد الحسن بن عبد اهلل.  (86
 , القاهرة.1التواا. دار النهضة العربية, ط

. تحقيق: شرح أبيات سيبويهم. 1974السيرافي. يوسف بن أبي سعيد الحسن المرزبان.  (87
 محمد علي هاشم. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة.

. تحقيق: عبد العال األشباه والنظائر في النحوالسيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن بكر.  (88
 سالم مكرم. )د.ط(,مؤسسة الرسالة.

. المزهر في علوم اللغة وأنواعهام. 1998السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر .  (89
 , دار الكتا العلمية, بيروت.1تحقيق: فؤاد علي منصور. ط

. تحقيق: همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي , جالل الدين عبد الرحمن بن بكر.  (90
 عبد الحميد الهنداوي, )د.ط(,المكتبة التوفيقية , القاهرة.

.  ن الشجريأمالي ابم. 1991ابن الشجري. ضياء الدين أبو السعادات هبة اهلل بن علي.  (91
 ,مكتبة الخانجي, مصر.1تحقيق: محمود محمد الطنجي .ط
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. تحقيق: صالح الدين الهادي. )د.ط(,دار (. ديوان الشمَّاخالشماخ بن ضرار الذبياني.)د.ت (92
 المعارف, مصر.

. تحيقي: إبراهيم بن اللمحة في شرح الملحةم. 2004ابن الصائغ. محمد بن حسن الجذامي. (93
 ادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية, المدينة المنورة. السعودية., عم1سالم الصاعدي. ط

. تحقيق: عبد الوهاا تازي كتاب الفصوصم. 1993صاعد بن الحسن الربعي البغدادي.  (94
 السعود.)د.ط(, منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية . المغرا.

, دار 3مد ناصر الدين.ط. شرح مهدي محديوان طرفة بن العبدم. 2003طرفة بن العبد.  (95
 الكتا العلمية, بيروت.

. ديوان عباس بن مرداس السلميم.1991العباس بن مرداس. في العباس بن مرداس.  (96
 ,مؤسسة الرسالة, بيروت.1تحقيق: يحيى جبوري,ط

 . دار المعارف, القاهرة.4.طالوافي النحوعباس حسن.  (97

بي "دراسة في خصائص اللغة نظرية اللغة في النقد العر م. 2003عبد الحكيم راضي.  (98
 ,المجلس األعلى للثقافة, القاهرة.1. طاالدبية من منظور النقاد العرب"

رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في م. 1999عبد الفتاح إسماعيل شلبي.  (99
 , القاهرة.4دوافعها ودفعها, مكتبة وهبة ط قراءات القرآن الكريم

. مطبعة التعليم الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقديةم.1990عبد الوهاا محمد العدواني.  (100
 العالي, الموصل.

, دار المعارف الجامعية. اللهجات العربية في القراءات القرآنيةم. 1996عبده الراجحي (101
 اإلسكندرية.

. تحقيق: محمد يوسف ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقياتعبيد بن قيس الرقيات .)د.ت(.  (102
 .بيروتنجم.)د.ط(, دار صادر, 

تحقيق: عبد الحفيظ  .. ديوان العجاج )رواية عبد الملك بن قريب األصمعي(م1969العجاج.  (103
 السطلي. )د.ط(. مكتبة أطلس, دمشق.

. تحقيق: شرح جمل الزجاجيم. 1998ابن عصفور. علي بن مؤمن بن محمد اإلشبيلي.  (104
 , دار الكتا العلمية, بيروت.1فواز الشَّعار. ط

. تحقيق: السيد إبراهيم ضرائر الشعرم. 1980. اإلشبيلي مأمونابن عصفور. علي بن  (105
 , دار األندلس.1محمد, ط

. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكم.1980ابن عقيل. عبد اهلل بن عبد الرحمن المصري. (106
 ,دار التراث. القاهرة.20تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط
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. التبيان في إعراب م2008ن بن عبد اهلل العكبري. العكبري. أبو البقاء عبد اهلل بن الحسي (107
 ,شركة القدس, القاهرة. 1.طالقرآن

التبيين عن مذاهب م.1986العكبري. أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري. (108
 , دار الغرا اإلسالمي.1. تحقيق: عبد الرحمن عثيمين, طالنحويين البصريين والكوفيين

اللباب في علل البناء م. 1995قاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري العكبري. أبو الب (109
 ., دمشق1. تحقيق: غازي مختار طليمات. دار الفكر, طواإلعراب

, دار 2. تحقيق: فايز محمد. طديوان عمر بن أبي ربيعةم. 1996عمر بن أبي ربيعة.  (110
 الكتاا العربي, بيروت.

لصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ام. 1997ابن فارس. أحمد بن فارس. (111
 . دار الكتا العلمية, بيروت.1طفي كالمها.

إيضاح الشِّعر, أو كتاب شرح األبيات م. 1987الفارسي. أبو علي الحسن بن عبد الغفَّار. (112
 , دار القلم. دمشق. دار العلوم والثقافة, بيروت.1. تحقيق: حسن هنداوي. طالمشكلة اإلعراب

. التعليقة على كتاب سيبويهم. 1990فارسي. أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار. ال (113
 .1تحقيق: عوو بن حمد القوزي, ط

. تحقيق: بدر الدين الحجة للقراء السبعةم. 1993الفارسي. أبو علي الحسن بن أحمد. (114
 , دار المأمون للتراث, دمشق.2قهوجي و بشير جويجابي. ط

. تحقيق: محمد علي النجار, وعبد الفتاح معاني القرآنى بن زياد. الفراء. أبو زكريا يحي (115
 , دار المصرية للتأليف والترجمة, مصر.1الشلبي,ط

براهيم السامرائي, دار كتاب العينالفراهيدي, الخليل بن أحمد.  (116 . تحقيق: مهدي المخزومي وا 
 ومكتبة الهالل.

, مؤسسة 5حقيق: فخر الدين قباوة.ط. تالجمل في النحوم. 1995الفراهيدي. الخليل بن أحمد. (117
 الرسالة, بيروت.

, دار الكتاا 1. شرح إيليا الحاوي.طديوان الفرزد م. 1983الفرزدق. همام بن غالا.  (118
 مكتبة المدرسة, بيروت. –اللبناني 

, مؤسسة 8تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي.ط القاموس المحيط.م. 2005الفيروزآبادي.  (119
 الرسالة, بيروت.

. تحقيق: (. إبراز المعاني من حرز األمانيسم. عبد الرحمن بن إسماعيل. )د.تأبو القا (120
 إبراهيم عطوة عوو. )د.ط(, شركة مصطفي البابي الحلبي, مصر.
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. ديوان القتَّال الكالبيم. 1989القتَّال الكالبي في ديوانه . عبيد اهلل بن مجيا الكالبي.  (121
 .وتتحقيق: إحسان عباس. )د.ط(, دار الثقافة, بير 

. تحقيق: أحمد الجامع ألحكام القرآنم. 1964القرطبي. أبو عبد اهلل محمد بن أحمد.  (122
براهيم أطفيش. ط  , دار الكتا المصرية, القاهرة.2البردوني وا 

. تحقيق: رمضان ما يجوز للشاعر في الضرورةالقيرواني. محمد بن جعفر القزاز.)د.ت(.  (123
 روبة, الكويت.عبد التواا, و صالح الدين الهادي. دار الع

 , دار الكنا العلمية, بيروت.1.طديوان قيس بن الملوحم. 1999قيس بن الملوح.  (124

 . )د.ط(, مطبعة اآلداا, النجف.شعر قيس بن زهيرقيس بن زهير العبسي )د.ت(.  (125

. تحقيق: داود سلُّوم, الكميت هاشميات شرحم. 1986القيسي. أبو رياش أحمد بن إبراهيم.  (126
 , عالم الكتا ومكتبة النَّهضة, بيروت.2. طونوري حمودي القيسي

. تحقيق: مجمد بن إيضاح شواهد اإليضاحم. 1987القيسي. أبو علي الحسن بن عبد اهلل. (127
 , دار الغرا اإلسالمي, بيروت.1حمود الدعجاني. ط

, ترجمة: رمضان عبد التواا. مطبوعات  . فقه اللغات الساميةم1977كارل بروكلمان.  (128
 جامعة الرياو.

. المنتخب من غريب كالم العربم. 1989اع النمل. علي بن الحسن الهنائي األزدي. كر  (129
حياء 1تحقيق: محمد بن أحمد العمري.ط , الناشر: جامعة أَّم القرى )معهد البحوث العلمية وا 

 التراث اإلسالمي(. 

. تحقيق: سامي مكِّي ديوان كعب بن مالك األنصاريكعا بن مالك األنصاري. )د.ت(.  (130
 ي. )د.ط(, مكتبة النهضة, بغداد.العان

. تحقيق: عدنان درويش ومحمد الكلياتم. 1998الكفوي. أبو البقاء أيوا بن موسى. (131
 المصري. )د.ط(, مؤسسة الرسالة, بيروت.

 . دار المعارف., القاهرة.9. طدراسات في علم اللغةم. 1986كمال بشر. (132
 .. )د.ط(.دار المعارفابن مالك ألفيةابن مالك. جمال الدين محمد بن عبد اهلل. )د.ت(.  (133
. تحقيق: عبد شرح التسهيلم. 1990ابن مالك, جمال الدين محمد بن عبد اهلل الطائي,  (134

 الرحمن السيد و محمد بدوي المختون. هجر للطباعة والنشر.
شواهد التوضيح والتصحيح هة. 1405ابن مالك. جمال الدين محمد بن عبد اهلل الطائي. (135

 ,مكتبة ابن تيمية.1. تحقيق: طه مَّحسن.طيحلمشكالت الجامع الصح
. تحقيق: محمد أبو . الكامل في اللغة األدبم1997المبرد. أبو العباس, محمد بن يزيد. (136

 , القاهرة.3الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي, ط
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. تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة. المقتضبالمبرد. أبو العباس محمد بن يزيد.)د.ت(.  (137
 .د.ط( بيروتعالم الكتا, )

. تحقيق: حسن كامل . ديوان المتلمس الضبعيم1970المتلمس .جرير بن عبد المسيح. (138
 الصيرفي. الناشر: معهد المخطوطات العربية. جامعة الدول العربية. القاهرة.

. تحقيق: شوقي ضيف السبعة في القراءاتهة . 1400ابن مجاهد. أحمد بن موسى التميمي. (139
 ., دار المعارف ,مصر 2, ط

 . دار صادر, بيروت.لسان العربم, 1968ابن منظور, أبو الفضل جمال الدين األنصاري.  (140

 . )د.ط(, مكتبة الشباا, القاهرة.النحو المصفَّىم. 1989محمد عيد.  (141

, تحقيق: فخر الدين . الجنى الداني في حروف المعانيم1992المرادي. الحسن بن قاسم. (142
 العلمية, بيروت. , دار الكتا 1قباوة ومحمد نديم فاضل.ط

. تحقيق: سامي مّكي العاني أشعار النِّساءالمرزباني. أبو عبيد اهلل محمد بن عمران. )د.ت(.  (143
 و هالل ناجي. )د.ط(, عالم الكتا.

. تحقيق: غريد الشيا. شرح ديوان الحماسةم. 2003المرزوقي. أبو علي أحمد بن محمد. (144
 (. دار الكتا العلمية. بيروت.1)ط.

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى جاج النيسابوري. )د.ت(. مسلم بم الح (145
 . )د.ط(. دار إحياء التراث, بيروت.رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

. 6. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السالم هارون.طالمفضلياتالمفضل بن محمد اليعلي.)د.ت(.  (146
 دار المعارف, القاهرة.

المآخذ على شرَّاح ديوان أبي الطيب م. 2003بن علي بن معقل.  المهلبي. أبو العباس أحمد (147
. تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع , مركز الملك فيصل للدراسات اإلسالمية , المتنبي

 , الرياو.2ط

. تحقيق: محمد مَّحيي الدين عبد الحميد. األمثال مجمعالميداني. أحمد بن محمد. )د.ت(.  (148
 ت.)د.ط(, دار المعرفة, بيرو 

, 3, شرحه: عباس عبد الستار. طديوان النابغةم. 1996النابغة الذبياني. زياد بن معاوية.  (149
 دار الكتا العلمية, بيروت.

 .3. مكتبة النهضة.طقضايا الشعر المعاصرم. 1967نازك المالئكة. (150

. )د.ط(, مؤسسة المواها, ديوان النجاشي الحارثيم. 1999النجاشي الحارثي قيس بن عمر. (151
 .بيروت



281 

 

. جمعه وشرحه: ديوان أبي الفضل العجليم. 2006أبو النجم العجلي. الفضل بن قدامة. (152
 محمد أديا. )د.ط(, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

. إعراب القرآنأحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي.  النحاس, أبو جعفر (153
منشورات محمد علي بيضون, دار , مالمنعم خليل إبراهي وضع حواشيه وعلق عليه: عبد. 1ط

 .الكتا العلمية, بيروت

. جمع وتقديم: داود شعر نصيب بن رباحم. 1967نصيا بن رباح في: نصيا بن رباح. (154
 سلوم, مطبعة اإلرشاد, بغداد.

. تحقيق: محمد نفَّاع و . ديوان إبراهيم بن هرمةم1969ابن هرمة. إبراهيم بن هرمة القرشي. (155
 مجمع اللغة العربية بدمشق. حسين عطوان. مطبوعات

شرح شذور الذهب في معرفة بن أحمد. )د.ت(. ابن هشام. حمال الدين عبد اهلل بن يوسف  (156
 . تحقيق: عبد المغني الدقر, )د.ط(, الشركة المتحدة للتوزيع, سورياكالم العرب

ق: . تحقيمغني اللبيب عن كتب األعاريبم.1985ابن هشام. جمال الدين عبد اهلل بن أحمد. (157
 ,دار الفكر, دمشق.5مازن المبارك ومحمد علي الحمد اهلل.ط

. تحقيق: محمود علل النحوم. 1999أبو الحسن محمد بن عبد اهلل بن العباس.ابن الوّراق.  (158
  دار الرشد , الرياو. )د.ط(, جاسم محمد درويش.

: بولس . تحقيقالمقصور والممدودم. 1900ابن واّلد. أبو العباس أحمد بن محمد التميمي. (159
  برونله, مطبعة ليدن.

. تحقيق: إميل بديع شرح المفصل للزمخشريم. 2001ابن يعيش, يعيش بن علي بن يعيش.  (160
 , دار الكتا العلمية, بيروت.1يعقوا, ط

 
 :جامعية الرَّسائل

)المسائل النحوية و الصرفية في كتاب الفصوص ألبي العالء هة. 1429عسيري. إبراهيم بن علي.  (1
 إشراف: أ. د. عبد الكريم عوفي. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. دي(.صاعد البغدا

 الدوريات:

م. 1979. تحقيق رمضان عبد التواا. مجلة معهد المخطوطات العربية, ذم الخطأ في الشعرابن فارس.  (1 
 .1, ج25مجلد 

 , السنة األولى.3م . العدد 1957. مجلة شعر( 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


282 

 

 

Abstract 

Aldlabeeh,bassil,m. effect witness of poeitic necessty in the dispute Grammatical 

matters Descriptive and analytical study. doctoral Thesis, Yarmouk University,2016. 

(supervisor: Prof. Dr. BaniBaker Abdulqader. M) 

The study aimed to identify the effect of poetic necessity witness in the dispute 

between grammar scholars. The study seeks to verify that some of the poetic witnesses 

described as  a poetic necessity is actually a dialectical patterns that are to be taken from 

the poetic necessity as they were mentioned in the Arabic dialects and in other prose 

patterns such as Quranic readings and the Holy Suna and what was accurately transferred 

from Arabs.      

The study was divided into four chapters: the first chapter addressed the concept of 

poetic necessity, the position of grammar and language scholars about it and its 

relationship with Arab dialects. 

In the second chapter, the study addressed the concept of poetic necessity concept 

in the dispute at the phonetic levels and this included elimination, addition and alteration. 

As for the third chapter, it addressed the effect of poetic necessity in the dispute at the 

morphological level and this included various issues such as number, masculine feminine 

use and the derivative nature of some words from being  a noun to other syntactical form.   

As for the fourth chapter, it addressed the effect of poetic necessity in the dispute at 

the syntactical level such as elimination, addition, advancement and deference, separation 

and the use of letters for other than their designated functions.  
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The study employed the analytical descriptive approach by detecting the poetic 

necessity witnesses and then analyze their effect in grammatical dispute and their effect in 

grammar.  

key words: witness, poeitic necessity, dispute Grammatical. 
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