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 ُسلمى أيب بن زهري معلقة يف الرتكيب من عوارض
 

  فاطمة عّمار غّموقةأ.                                                                     
 اجلامعة األمسرية اإلسالمية                                                                   

 
 مقدمـــة
على  والسبلم والصبلة مبُت، عريب بلسان أنطقنا الذي األمُت، اؽبادي العاؼبُت، ربّ  هلل اغبمد

 يوم إىل إبحسان تبعهم ومن وصحبو، آلو دمحم، وعلى سيدان خامت األنبياء، وسيد الرسل أصبعُت،
فدراسة نظام اعبملة يف نصوصها العربية القددية واغبديثة، ىو األساس الذي قامت أما بعد ، الدين

عليو دراسة النحو العريب، فبالعودة إىل دراسة النصوص يتضح وجو الصواب فيما أوثر عن النحاة من 
على نسقها األصلي، لدواٍع النصوص قواعد، وتتمكن من دراستها دراسة شاملة، وقد زبرج ىذه 

وىذه الدراسة اؼبوسومة بـــــــ " من عوارض الًتكيب يف معلقة زىَت بن أيب سلمي" هتتم بدراسة ـبتلفة، 
 عوارض الًتكيب اليت زُبرج اعبملة عن تركيبها األصلي.

 سبب اختيار اؼبوضوع: 
  اعباىلي؛ للتعرف على الرغبة يف تطبيق موضوع عوارض الًتكيب على قصيدة من الشعر

 القصيدة وتذوقها وفهم معانيها.
 أمهية الدراسة:

  ،تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا ذبعل الباحث يتعرف على موضوع تركيب اعبملة العربية
 وما يعرض ؽبا من عوارض ذبعلها زبرج عن األصل، سواء كانت صبلة اظبية أو فعلية.

 ذف واليدادة، والتقد م والتخخَت، والفصل التعرف على بعض العوارض اؼبتمثلة يف )اغب
 واالعًتاض(.
 .وتكمن أمهيتها أيضا يف إبراز اعبانب الفٍت للقصيدة اعباىلية 

 أىداف الدراسة:
 .الوقوف على عوارض الًتكيب، واستخداماهتا، وأتثَتىا يف تركيب اعبملة العربية 
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 يان ما يعًتيو من عوارض، عرض لنماذج اعبملة العربية يف تركيبها اػبارج عن األصل، وب
 وبيان نوع العارض، وسبب ىذا اػبروج.

 منهجية الدراسة:
يف معلقة  الًتكيب اؼبتمثلة عوارض لرصد التحليلي الوصفي اؼبنهج على الدراسة قامت ىذه 

 زىَت بن أيب سلمى، وفق اؼبنهجية اآلتية:
 .وضع عنوان لكل عارض من ىذه العوارض، وحبثو كبودا 
  الشواىد من اؼبعلقة اليت سبثل ىذا العارض.ذكر بعض 
 .تقتصر الدراسة على عارض اغبذف واليدادة وعارض التقد م والتخخَت والفصل واالعًتاض 

 اقتضت ىذه اؼبنهجية تقسيم الدراسة بعد اؼبقدمة إىل سبهيد، ومبحثُت، وخاسبة.
 ىدافو.فاؼبقدمة: تناولت استهبلال ابؼبوضوع، وأسباب اختياره، وأمهيتو، وأ

أما التمهيد: فقد ُعٍِت ابلتعريف ابلشاعر، وبيان تعريف العارض ومعٌت الًتكيب واعبملة لغة 
 واصطبلحا، وتقسيم اعبملة، وأركاهنا عند النحاة.

وأما اؼببحث األول: فُعٍِت بدراسة عارض اغبذف واليدادة، وجاء يف مطلبُت، األول: عارض 
نادية، يف اعبملة االظبية والفعلية، واغبذف يف العناصر غَت اغبذف، وتناول اغبذف يف العناصر اإلس

 اإلسنادية، والثاين: عارض اليدادة، الذي تناول زدادة اغبروف.
أما اؼببحث الثاين: فُعٍت بدراسة عارض التقد م والتخخَت، والفصل واالعًتاض، وجاء يف 

تخخَت يف اعبملة االظبية، والتقد م مطلبُت، األول: عارض التقد م والتخخَت، وقد تناول التقد م وال
والتخخَت يف اعبملة الفعلية، وتقد م اؼبتعلق، والثاين: عارض الفصل واالعًتاض، وقد تناول الفصل بُت 

 كم وفبييىا، واالعًتاض بُت صبلة الشرط وجواهبا.
 واػباسبة: ذكر فيها أىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة.

 دــــــسبهي
 :تعريف ابلشاعر زىَت بن أيب ُسلمىالأوال: 

، من بن رداح بن قرط بن اغبارث بن مازن، أبوه ربيعة ىو زىَت بن أيب ُسْلمى :اظبو ونسبو
 .(1)ميينة بن أّد بن طاخبة بن إلياس بن مضر

                                                           

، واألغاين، لؤلصفهاين، 104، ومعجم الشعراء، لعفيف عبد الرضبن، ص41ينظر طبقات الشعراء، البن سبلم اعبمحي، ص (1)
10/288. 
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 .(1)م 609،ق ىـ13سنة تويف  
 سبّلم اعبمحيه ابن عدّ  ،(2)مع قبيلتو يف ببلد غطفان بنجد، وأسرتو أسرة شعراء كان يقيم

الشعراء، وأشعر أىل  صبيعأحد الثبلثة اؼبقدمُت على  ،(3)من شعراء الطبقة األوىل ىـ(393)ت
 .(5)، ويُعد حكيم الشعراء(4)اعباىلية

  :نظمو للمعلقةسبب 
واغبارث بن عوف اللذين سعيا ابلصلح بُت عبس  ،نظم معلقتو يف مدح ىرم بن سنان   

واؼبعلقة مؤلفة من طبسة وستُت بيتاً، جاءت من . (6)ضمضم يف ماؽبما وذبيان، وقد ضببل دية ىرم بن
 البحر الطويل، وحرف رويها اؼبيم.

 اثنيا: تعريف العارض:
 :َأي ،عرض عاِرض يقال:كل مانع َمَنعك من شغل وغَتِه، فهو عارض. و العارض يف اللغة:  

جبل شامخ  :أي ،الطريق عاِرضيق كذا فعرض يل يف ر يقال: سلْكُت ط حال حائل ومنع مانِع؛ ومنو
كاػبشبة اؼبنتصبة يف  وَعَرض الشيء يـَْعِرض واعًتض: انتصب ومنع وصار عارضا، (7)مذىيب يقطع عل

، (8)ل دونواح :َأي ،ِلكُت سلوكها. ويقال: اعتَـَرَض الشيء دون الشيءِ االنهر َوالطريق وكبوىا سبنع الس
، والعارض: ما اعًتض يف األفق فسّده من جراد ويقال: سرت فعرض يل يف الطريق عارض، أي: مانع

قَاُلوا َىَذا َعاِرٌض فبُِْطُرانَ ، ومنو قولو تعاىل: (9)أو كبل، والسحاب يعًتض يف األفق
، واعبمع (10)

 "عوارض".
                                                           

 .1/107ينظر شرح القصائد اؼبشهورات اؼبوسومة ابؼبعلقات، أليب جعفر النحاس،  (1)
 . 104ينظر معجم الشعراء، لعفيف عبد الرضبن، ص (2)
 .41ينظر طبقات الشعراء، البن سبلم اعبمحي، ص (3)
 .10/288ينظر األغاين، لؤلصفهاين،  (4)
 .1/107ينظر شرح القصائد اؼبشهورات اؼبوسومة ابؼبعلقات، أليب جعفر النحاس،  (5)
، وينظر 1/108، وشرح القصائد اؼبشهورات اؼبوسومة ابؼبعلقات، أليب جعفر النحاس، 10/293( ينظر األغاين، لؤلصفهاين، (6

، 2/271العشر الطوال، حملمد على طو الدرة،  ، وفتح الكبَت اؼبتعال إعراب اؼبعلقات97، 96شرح القصائد العشر، للتربييي، ص
272. 
 .179، 7/178ينظر لسان العرب، البن منظور، مادة ) عرض(،  (7)
 .425( ينظر ـبتار الصحاح، للرازي، مادة )عرض(، ص (8

 .594، 593ينظر اؼبعجم الوسيط، قام إبخراجو، إبراىيم مصطفى، وأضبد حسن اليدات، وآخرون، مادة )عرض(،ص  (9)
 (.24( األحقاف )(10
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ومن اؼبعٌت اللغــــــوي ديكن تعريف العارض أنو: ما يعرض للجملـــــة من حائل أو مانع خيرجــــــها 
 ـــــــها عن بنائــ

األصلي اؼبتفق عليو لدى النحاة، وىذا اػبروج ال يُعد تقويضا لقوانُت العربية وقواعدىا، وإمنا 
 اعبملة بناء إىل يعرض ما إىل ىـ(392جٍت )ت ابن تعرض أييت ألغراض ببلغية يقصدىا اؼبتكلم، وقد

 .(1)عارض" ىناك عرض إذا اؼبراتب نقض " ابب ربت وأدرجو وأتخَت وتقد م وزدادة، حذف من
  :معٌت الًتكيباثلثا: 

فًتّكب وتراكب،  ،وضع بعضو فوق بعضإذا من رّكب الشيء مخخوذ  :الًتكيب يف اللغة
وصبع  ،ويقصد ابلًتكيب ائتبلف الكلمات ،(2)يقال: تراكب السحاب وتراكم، صار بعضو فوق بعض

ولو  ،نو ما يًتكب من كلمتُت أو أكثرأبالنحاة  لذا عرّفو ،حبيث تكّون كبلما مفيداً  ،بعضها إىل بعض
ما ائتلف من  يف ابب :ىـ(377)ت الفارسي يجاء ىذا يف قول أيب علقد و  ،(3)معٌت مفيد مستقل
 ىـ(471)ت  . وذكر عبد القاىر اعبرجاين(4)كان كبلماً   -االسم والفعل واغبرف -ىذه األلفاظ الثبلثة

ذكر أقوال النحاة يف الًتكيب ففتنوعت . (5)مقصدىم ابالئتبلف أنو اإلفادةأن  ىـ(471
من كلـمتُت أسـندت إحدامها إىل األخرى. والًتكيب عند ما تكّون اؼبركب ىـ( أن 538)تاليـبشري

"أن تركب   نا، وحّده:ى اؼبقصودوىو  ،تركيب إفرادي وتركيب إسنادي :نوعانىـ( 642)تابن يعيش 
 . (6)..." مع كلمة تنسب إحدامها إىل األخرىكلمة 

 معٌت اعبملة:رابعا: 
واحدة اعبُمل، واعبمل صباعة من الناس، وصباعة الشيء، وأصبل الشيء صبعو  :اعبملة يف اللغة

 . (8)اؼبركب من كلمتُت أسندت إحدامها إىل األخرى""وىي  (اعبملة). ومنو أخذ النحاة (7)عن تفرقة

                                                           

 .1/360اػبصاص، البن جٍت،  (1)
 .1/432( ينظر لسان العرب، البن منظور، مادة ) ركب (، (2
 .16 15/ 1( ينظر النحو الوايف، لعباس حسن، (3
 .104( ينظر اؼبسائل العسكرية، أليب علي الفارسي، ص (4

 .1/93ينظر اؼبقتصد يف شرح اإليضاح، لعبد القاىر اعبرجاين،  (5)
  .1/72( شرح اؼبفصل، البن يعيش.(6
 128 1/123( ينظر لسان العرب، البن منظور، مادة ) صبل (،(7

 .1/72شرح اؼبفصل، البن يعيش،  (8)
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د ومن خبلل تتبع آرائهم ؼبفهوم اعبملة ُوجِ  ،وقد تعددت مذاىب النحاة يف تعريفهم للجملة
 : إىل فريقُتيف ذلك أهنم قد انقسموا 

  ٌث عن د ربدّ قــــفىـ(، 180)ت و رأي سيبويوىو : يرى أن الكبلم واعبملة مًتادفان فريق
  ح اعبملةــــــمصطل

اء بعده يستخدم اؼبصطلح كما تناولو من ج مل غَت أنو، (1)كبلمو عن اؼبسند واؼبسند إليوعند  
 ،(3)يف كتابو معاين القرآن (2)أوّل من استخدم مصطلح اعبملة ىـ(207)ت الفرّاء يُعدّ و  .من النحاة

اؼبصطلح فـي قولو: "وإمنا كان الفاعل رفعا؛ ألنو ىو والفعل صبلة حيسن ىـ( 285) واستعمل اؼبـربّد
 .(4)وذبب هبا الفائدة للمخاطب" ،عليها السكوت
"أما الكبلم فكل لفظ مستقل بنفسو مفيد  يف تعريفو للكبلم: ىـ(392)ت ابن جٍّت  ويقول

، وقال أيضا: "وأما اعبملة فهي كل كبلم مفيد مستقل (5)ن اعبمل"و يسميو النحوي ؼبعناه، وىو الذي
 ،(ىـ392ت) يف ذلك مستخدًما لفظ ابن جٍت (7)ىـ(538)ت . ووافقهم اليـبشريّ (6)بنفسو"

 
 .(9)، ووافقهم يف ىذا الرأي بعض من احملدثُت(8)يف ذلكىـ( 642)ت وتبعو ابن يعيش 
  الّرضيّ  : من أشهـــــــــر القائلُت بوة غَت مًتادفُتليرى أن الكبلم واعبمفريق آخر 

 د فّرق قـــــــف ىـ(،686)ت
قد تفيد وقد ال فإهنا  ،على اعتبار أن الكبلم ما أفاد معًٌت اتًما، خببلف اعبملة بينهما

قد نفى الًتادف ف ،من أكثر النحاة تفريًقا بيـن اؼبصطلحُتىـ( 761يُعّد ابن ىشام )تو ، (1)يدفت
                                                           

 .1/23( الكتاب، لسيبويو، (1
بناء اعبملة  ( يرى دمحم حـماسة أن اؼببـّرد ىو أوّل من استعمل مصطلح اعبـملة دبفهومو االصطبلحي، يف كتابو اؼبقتضب. ينظر(2

 .23العربية، حملمد ضباسة، ص
 .2/195معاين القرآن، للفّراء،  (3)
 .1/55اؼبقتضب، للمربد،  (4)
 .1/54( اػبصائص، البن جٍت، (5
 .73( اللمع يف العربية، البن جٍت، ص(6

 .1/72ينظر شرح اؼبفصل، البن يعيش. (7)
 .75، 74، 73، 1/72اؼبصدر نفسو،  (8)
، 16، ونظرات يف اعبملة العربية، لكر م حسُت اػبالدي، ص19ينظر اعبملة الوصفية يف النحو العريب، لشعبان صبلح، ص (9)

 .16، 15/ 1، والنحو الوايف، لعباس حسن، 14واعبملة الوصفية يف النحو العريب، لليث أسعد عبد اغبميد، ص
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 ، والسيوطي(3)ىـ(816)ت رأي اعبرجاين و أيضاً . وى(2)من اعبملة  الكبلم عنده أخصّ ف ،بينهما
 .، وغَتىم(4)ىـ(511)ت

يفيد  ،"إن اعبملة يف أقصر صورىا ىي أقل قدر من الكبلم :إبراىيم أنيس بقولووقد حّدىا 
 .(5)أو أكثر" ،سواء رّكب ىذا القدر من كلمة واحدة ،السامع معٌت مستقبل بنفسو

 أركان اعبملة:
 

خبلف بُت أصحاب االذباىُت السابقُت يف أن اعبملة تقوم على اإلسناد األصلي، وطرفاه  ال
 .أو اظبًا وفعبًل  ،اظبُْت  :د يكواننوىذان اعبيءان ق ،مسند ومسند إليو

وقد توسع النحاة القدامى يف بيان صور ىذا التخليف، فذىب بعضهم إىل أنو يتخلف من  
والتوابع،  ،والتمييي ،واغبال ،. وأما ماعدا اؼبسند واؼبسند إليو فهو الفضلة كاؼبفاعيل(6)ست صور

 .(7)وعندىم أن اؼبضاف إليو بُت الفضلة والعمدة
 :اعبملة عند النحاةتقسيم 

واعبملة  ،مها اعبملة االظبية :شاع تقسيم اعبملة عند النحاة القدامى إىل نوعُت رئيسيُت
ونوع اؼبكون الذي  ،الفعلية، انطبلقًا من فكرة اإلسناد، ومعيار ذلك يعود إىل موضع اؼبسند يف اعبملة

يرى أن اعبمل  ىـ(377)ت علي الفارسيإال أن أاب  ،ىذا ما ُفِهم من تعريفاهتم ؼبفهوم اعبملة ،تشغلو
ابن  وبُّت  ،(9)ىـ(538)ت . واتبعو يف ذلك اليـبشري(8)وشرطية ،وظرفية ،وفعلية ،اظبية :أربعة أنواع

واظبية؛ ألن الشرطية يف اغبقيقة مركبة من  ،فعلية :يف اغبقيقة ضرابن أن اعبملة ىـ(642)ت يعيش
 .(10)صبلتـُت فعليتُت

                                                                                                                                               

 .23، 1/22( ينظر شرح كافية ابن اغباجب، للرضي، (1
 .17، 16ينظر شرح قواعد اإلعراب، البن ىشام، ػبالد األزىري، ص( (2
 .83ينظر التعريفات، للجرجاين، ص ((3
 .37، 1/36ينظر مهع اؽبوامع، للسيوطي،  ((4
 .277، 276( من أسرار اللغة العربية، إلبراىيم أنيس، ص(5

 .77، 1/76ينظر شرح التصريح على التوضيح، ػبالد األزىري،  (6)
 .14، 13اعبملة العربية أتليفها وأقسامها، لفاضل السامرائي، ص ينظر (7)
 .92ينظر اإليضاح، أليب علي الفارسي، ص (8)
 .1/229ينظر شرح اؼبفصل، البن يعيش،  ((9

 اؼبصدر نفسو.  (10)
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 معتمداً يف ذلك ،وظرفية ،وفعلية ،مها ثبلثة أقسام: اظبيةفقد قسّ ىـ( 761)تأما ابن ىشام 
ىناك من لكن  .(1)ويرى أن اعبملة الشرطية ىي من قبيل اعبملة الفعلية، على األساس الشكلي

 .(2)هنا ديكن أن تدرج ربت اعبملة الفعلية عن طريق التقديرأل ؛اعًَتض عليو يف اعبملة الظرفية
ُوجد أن بعضهم يقّر التقسيم الثنائي ديث عن تقسيمات احملدثُت للجملة، يف ؾبال اغبو 

العبلقة إىل ر لنظيُقّر التقسيم الثنائي للجملة عند النحاة القدامى ابالذي سبام حّسان للجملة، منهم: 
 فاؼببتدأ االظبية اعبملة ، فخمابقولو: "للجملة عند النحاة ركنان: اؼبسند واؼبسند إليووبيّنو اإلسنادية 

 من ركن وكل، مسند والفعل إليو مسند انئبو أو فالفـاعل الفعلية اعبملة وأما، مسند واػبرب،  إليو مسند
 .(3)"بو إال اعبملة تقوم ال عمدة الركنيُت ىذين

من حيث اظبيتها وفعليتها إىل صبلة اظبية وفعلية، ومعياره يف ذلك  صنف اعبملةدمحم ضباسة و
فهو يتفق مع النحاة يف تسميتهم اعبملة ، (4)ىو موضع اؼبسند يف اعبملة، ونوع الكلمة اليت تقوم بو

 . (5)أو اؼببٌت الصريف للكلمة اؼبصدرة ،ألهنا تسمية قائمة على مراعاة الشكل؛ االظبية واعبملة الفعلية
أنو ويبدو ، (6)هدي اؼبخيومي مخخذ على األساس اللفظي يف التقسيم الثنائي للجملةن ؼبكاو 

خيالفو يف اعبملة اليت يكون خربىا فعبل، فهي  لكنو ،يف تقسيمو للجملة ىـ(761)ت يوافق ابن ىشام
 . (8)فعلية اؼبخيومي ، ويف رأي(7)اظبية ىـ(761) يف نظر ابن ىشام

أن  ،أن اعبملة تقوم على فكرة اإلسناد يظهرفهوم اعبملة، دب اؼبتعلقةوبعد تتبع آراء العلماء 
انطبلقا من ىذه الفكرة، إال أن  ،قد شاع تقسيمها إىل اظبية وفعليةأنو ومسند إليو، و  ،مسند :ويطرف

 إىل موضع  معيار ذلك يعود
 .اؼبسند يف اعبملة، من حيث تقدديو وأتخَته

                                                           

 .2/803ينظر حاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب، البن ىشام، (1)
 .116صينظر تلخيص اؼبفتاح، للخطيب القيويٍت،  (2)
 .130( األصول دراسة أبيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، لتمام حّسان، ص(3

 .38ينظر بناء اعبملة العربية، حملمد ضباسة، ص (4)
 .30ينظر العبلمة اإلعرابية يف اعبملة بُت القد م واغبديث، حملمد ضباسة، ص (5)
 .86، 85ينظر يف النحو العريب قواعد وتطبيق، ؼبهدي اؼبخيومي، ص (6)
 .2/810( ينظر حاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب، البن ىشام، (7

 .87، 86اؼبصدر نفسو ، ص (8)



  من عوارض الرتكيب يف معلقة زهري بن أيب ُسلمى                 العدد السادس         -جملة البحوث األكادميية 

- 364 - 

عوارض تدعو إىل تغيَت ىذا الًتتيب ؽبا سب نوعها، لكن قد ربصل حبلجملة ترتيب خاص لف
اؼبسند إليو وأتخَته، أو حذف أحد طريف اإلسناد، أو الفصل بينهما، وذلك على من تقد م اؼبسند 

فيكون ؽبذه األغراض قيم  ،أو لغرض ببلغي ،ألغراض ـبتلفة قد يكون غبكم كبوي يقتضي ذلك
 بحث.ية. وىذا ما سيتناولو الدالل

 عارض اغبذف واليدادة :اؼببحث األول
قبد األصل يف الكبلم الذكر وال حيذف إال بدليل يقتضيو اؼبعٌت، أو الصناعة النحوية، كخن 

من أكثر واغبذف نقيض اليدادة، وىو  أو معموال بدون عامل، أو ابلعكس، ،خبــرًا دون مــبتدأ
وكبلمها ظاىرة لسانية  ، سبيل إىل اإلـجـاز واالختصاراؼبوضـوعات تناسبًا مع طبـيعة اللغة العربيـة اليت

 عامة.
 عارض اغبذف :اؼبطلب األول

يقال: َحَذْفُت من شعري ومن ذنب  ،حْذف الشيء إسقاطوو  ،القطع واإلسقاط: اغبذف لغة
 .(1)أي أخذت، وَحذْفت رأسو ابلسيف إذا ضربتو فقطعت منو قطعة ،الدابة

جيء إسقاط ، أو ىو (2)اللفظ واؼبعٌت لدليل يدل عليو: إسقاط الشيء يف صطبلحالاويف 
 .(3)الكبلم أو كلو لدليل

 بعض حذف إىل الناطقون دييل حيث اإلنسانية اللغات فيها تشًتك عامة ظاىرة "اغبذف
 اؼبصاحبة القرائن على اعتماًدا فهمو للسامع ديكن قد ما حذف إىل أو الكبلم، يف اؼبكررة العناصر

 منها فيسقط الواحدة الكلمة عناصر بعض اغبذف يعًتى قد كما لفظية، أم عقلية أم كانت حالية
 يف أصلو كان وإن الكلم، حيذفون فبا أهنم ىـ(: "اعلم180.يقول سيبويو )ت(4)أكثر..." أو مقطع
ويعّوضون، ويستغنون ابلشيء عن الشيء الذي أصلو يف كبلمهم أن  وحيذفون ذلك، غَت الكبلم

 وأشباه أْدِر، وال َيك "مل ذلك، غَت الكبلم يف وأصلو حذف ساقطا...فممايستعمل حىت يصَت 
 .اللغة يف اغبذف وجود على واضحة إشارة فيو ىذا ىـ(180سيبويو)ت فحديث .(5)ذلك"

                                                           

 .4/38ينظر الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، للجوىري، مادة )حذف(،  (1)
 .385، 384أليب بقاء الكفوي، ص ينظر الكليات، (2)
 .3/102الربىان يف علوم القرآن، لليركشي،  (3)
 .4ظاىرة اغبذف يف الدرس اللغوي، لطو سليمان ضبودة، ص ((4
 .25، 1/24الكتاب، لسيبويو،  ((5
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 تعارضو وال اؼبعٌت، يقتضيو حملذوف تقدير كل أن إىل أشار فقد ىـ(392جٌت)ت ابن أما
 إال بو، اؼبلفوظ حكم يف كان عليو الداللة دلت إذا احملذوف: "بقولو وذلك األصل ىو النحو قوانُت

 .(1)"منو دينع ما اللفظ صناعة من ىناك يعًتض أن
 (4)،رحــــــــوالط (3)قــــــوط،الس واإلسقاط أو (2)،اإلضمار :للحـــــــذفرادفة اؼبصطلحات اؼبمــــن و 

 ( 5)،والًتك

 .(9)واػبلع، اء، والكفـواإللق( 8)،ابـوالذى والوقوع (7)ـد،والفق (6)،والنيع
 اغبذف يف العناصر اإلسنادية :أوال
 اغبذف يف اعبملة االظبية: 

وخرب ال  اغبجازية،واسم ال  ،واػبرب ،اؼببتدأ فبا ورد حذفو من العناصر اإلسنادية يف اؼبعلقة
 .وذلك لتحقيق أغراض ـبتلفة النافية للجنس،
  :جائـــي عند النحاة إذا دل عليو دليـل حـايل أو مقايل، حذف اؼبسنــد إليو حذف اؼببتدأ

 يقـول ابن يعيش
 معتمد دبجموعهما، فاؼببتدأ الفائدة ربصل مفيدة صبلة واػبرب اؼببتدأ أن اعلم"ىـ(: 642)ت

 النطق عن تغٍت أو حالية لفظية قرينة توجد قد أنو إال منهما، فبلبد الفائدة، ؿبل واػبرب الفائدة،
 بدون اؼبعٌت فهم فإذا اؼبعٌت، للداللة على جيء هبا إمنا األلفاظ ألن عليو؛ لداللتها حذففي أبحدمها،

مراداً حكماً وتقديراً.....فمما حذف فيو اؼببتدأ قول اؼبستهل: "اؽببلل  ويكون بو، أتيت أال جاز اللفظ،
 .(10)وهللا"، أي: ىذا اؽببلل وهللا" 

                                                           

 .1/284اػبصائص، البن جٍت،  (1)
فصل، البن ، وشرح اؼب1/271,260، ومعاين القرآن، للفرّاء،161، 2/160و 274، 1/273( ينظر الكتاب، لسيبويو، (2

 .1/214يعيش،
 .1/48، واألصول يف النحو، البن السراج، 78، 1/19، ومعاين القرآن، للفرّاء، 400/ 2ينظر الكتاب، لسيبويو،  ((3

 .2/229، واحملتسب، البن جٍت، 8، وحروف اؼبعاين، لليجاجي، ص262، 2/259ينظر الكتاب، لسيبويو،  (4)
 .1/224ينظر معاين القرآن، لليجاج،  (5)
 .2/273ينظر األصول يف النحو، البن السراج،  (6)
 .2/91ينظر إعراب القراءات السبع، البن خالويو،  (7)
 .2/276ينظر: الكتاب، لسيبويو،  (8)
 . 467، 211، 3/127، ومعاين القرآن، للفّراء، 184، 1/93ينظر الكتاب، لسيبويو،  (9)
 .1/239( شرح اؼبفصل، البن يعيش، (10
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 قولو: يف اؼبعلقة يف  سند إليوذف اؼبحُ و 
ا ِددارٌ   (1)َمراجُع َوْشٍم يف نَواِشِر ِمعَصمِ   ؽبا ابلرَّْقَمتَـُْت كَخهنَّ

وحذف ىنا تعظيما ؽبذا اؼبكان وتوقَتا لو،   ،(2)فــ "ددار" خرب ؼببتدأ ؿبذوف، تقديره: ىي ددار
لو، كما أضفى اغبذف على الداللة نوعا من التشويق لوقوعو يف صدر البيت، فبا يتيح للشاعر بناء 

 األفكار واؼبعاين عليو. 
 قرينة فهي إليو، إىل اؼبسند اؼبسند حاجة إـجازا، لوجود القرينة، وىي إليو اؼبسند وُحذف

 االظبية. اعبملة عمدات ألهنما أحدمها لآلخر؛ استدعاء يستوجب ًتكيبوال الصياغة ألن صياغة؛
 "قولو ورد حذفو يف اؼبعلقة يف ليس: عمل العاملة اغبجازية حذف اسم "ال : 
ْغنِ  ُذو فبل ِكرامٍ   ( 3)دبُْسَلمِ  َعَليِهمْ  اعباين اعبارِمُ  وال   تَبَلوُ  يُْدرِكُ  الضِّ

 ؿبذوف ؼبوصوف صفة واعبارم ليس، عمل العاملة ال اغبجازية ،اعبارم" فـ"ال" يف قولو: "وال
ألن الصفة ىي ؿبط  الشاعر؛ حذفو وإمنا، اعبارم ىو وتقديره: ،(4)"دبسلم" وخربىا، ال اسم وقع

 التخثر ذو يدرك ال الفائدة، فخراد الدخول فيها مباشرة دون ذكر اؼبوصوف. فوصفهم أبهنم قوم كــرام
  ظلموه َمن منهـــــم االنتقام على يقدر وال عندىم، أتثره

وجَتاهنم، ومن أجرم واحتمى هبم غَت ـبذول وال مسلم ؼبن  وحلفائهم فتياهنم من عليهم وجٌت
 .(5)اعتدى عليهم
  :من مواضع وجوب حذف اػبرب إذا كان اؼببتدأ نصِّا صرحيا يف القسم، كبو حذف اػبرب
 قولو تعاىل:
  َسْكَرهِتِْم يـَْعَمُهونَ َلَعْمُرَك ِإنَـُّهْم َلِفي (6) ،فلفظ "عمر" مبتدأ، وخربه ؿبذوف وجواب ،

 .(7)تقديره: قسمي
 ، يف قولو:يف اؼبعلقة وجوابً  ؼبسندذف اوحُ 

                                                           

 .102( ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(1
 . 2/275ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد على طو الدرة،  (2)
 .110ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص  (3)
 .323/ 2( ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة، (4

 .126علقات، أليب جعفر النحاس، صينظر شرح القصائد اؼبشهورات اؼبوسومة ابؼب (5)
 (.72( اغبجر)(6
 .216، وظاىرة اغبذف يف الدرس اللغوي، لطاىر سليمان ضبودة، ص1/117( ينظر شرح ابن عقيل، البن عقيل، (7
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 (1)دبا ال يـَُواتيهْم ُحَصُْتُ بُن َضمضمِ       يهمُ ـــــــــَم اغبي َجرَّ َعلــــري لَِنعْ لَعم              
 (2)لَّمِ ـــــــــــــــِل اؼبثَ ـــــــــٍك أو قتيـــــــــــــدَم اْبِن هَني      ما جرَّْت عَليهْم رماُحهمْ  َلَعْمُرك             

البلم يف قولو "لعمري، ولعمرك"، الم االبتداء، وعمري مبتدأ، واػبرب ؿبذوف وجواب، تقديره: 
كبلمو يف سياق مدحو للسيدين، فخقسم ، والقسم فيو نوع من التخكيد، فخراد الشاعر أن يؤكد  (3)قسمي

فخقسم يف البيت األول حبياتو أن القبيلة اليت جٌت عليها حصُت بن ضمضم، ال توافقهم وال تناسبهم، 
وىو يريد السيدين اللذين أصفامها مدحو، ومها ىرم واغبارثة، وحصُت مثلهما، أي: إهنم صبيعا من حي 

احهم مل تقتل أحداً من ىؤالء الذين يروهنم، وإمنا يغرمون ، ويف البيت الثاين أقسم حبياهتم أن رم(4)واحد
 .(5)يغرمون الددات عنهم تربعاً وطلباً للصلح

 كثر حـــــذف خرب ال النافية للجنس حىت قيل: إنو ال  النافية للجنس: حذف خرب ال
 عام مطلق.وكثر حذفو ألنو كون  ،(7):" ال ضرر وال ضرار"-ملسو هيلع هللا ىلص-، كبو قولــــــــو (6)يذكر

 وُحذف خرب ال النافية للجنس يف قولو: 
 (8)َيسَخمِ  َلكَ  أاب ال عاماً  شبانُتَ       يِعشْ  ومن اغبياةِ  تكاليفَ  سئِمتُ              

على أحد األوجو يف إعراب قولو "ال أاب لك"، "لك" اعبار واجملرور متعلقان دبحذوف صفة 
. أي: أن من عّمر طويبل مّل الكرب وسئم اغبياة، (9)لك موجودلـ"أاب"، واػبرب ؿبذوف، تقديره: ال أاب 

 وىذا موجود ال ؿبالة.
 اغبذف يف اعبملة الفعلية: 

                                                           

 .108( ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(1
 .109اؼبصدر نفسو. ص (2)
 .334، 2/326طو الدرة، ( ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي (3

 . 110ينظر شرح القصائد العشر، للتربييي، ص (4)
 .119ينظر شرح اؼبعلقات السبع، لليوزين، ص (5)
 .2/1299( ينظر حاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب، البن ىشام، (6
 (.2340اغبديث )، رقم 2/784( أخرجو ابن ماجو يف سننو، كتاب: األحكام، ابب: من بٌت يف حقو ما يضر جباره،(7

 .110ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (8)
 .2/350ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (9)
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 يرد حذف الفعل يف بعـــض اؼبواضع حيث يكون حذفو جائيا ال واجبا،  :لــــــحذف الفع
تبقى صحيحة كبودا إذا ظهر الفعل اؼبقّدر، إذا دلت عليـــــو قرينة لفظية أو حالية، دبعٌت أن اعبملــــــة 

 ، كبو قول الشاعر: (1)ذكر""ومن ىذه اؼبواضع حذف الفعــــــل 
 2))وال يَرى مثَلها ُعْجٌم وال َعَربُ       مية إذا َمىّّ ُمساِعفةٌ  ددارَ                   

 ذكر دداَر مية.على نصب " ددار" والتقدير: ا
 قولو:يف اؼبعلقة يف يف ىذا اؼبوضع  اؼبسندوحذف 

 (3)إحدى اللَّيايل دبُعَظمِ  ِإذا طرقت        غِبَيٍّ ِحبلٍل يَعِصُم النَّاَس أَمُرُىم            
، (6)، أو أذكر ىذا غبيّ (5)، تقديره: يعقبلن(4)فقولو "غبّي" جار وؾبرور متعلقان بفعل ؿبذوف

 الفعل لبلختصار، وفيو نوع من اإلـجاز يف القول.، وإمنا حذف (6)غبيّ 
  ونـــــويك، رواؼبفسَّ  رع بُت اؼبفسِّ ـــــألنو ال ـجموحذف الفعـــــل يف ابب االشتغال واجب؛ 

لفظًا أو معًٌت ، كبو: زيدا ضربتو، وزيدا مررت بو، أي : ضربت  ا لذلك اؼبظهرموافقً  رــاؼبضم الفعـــــل
 .(8). واعبمهور على أن الناصب فعل ؿبذوف وجواب يفسره اؼبذكور(7)زيدا ضربتو، وذباوزت زيدا

 يف اؼبعلقة، يف قولو: وحذف يف ىذا اؼبوضع
 (9)َصحيحاِت ألف بـَْعَد ألف ُمَصتَّمِ      لونوُ ــــــــــــبلِّ أَرَاُىْم َأْصبُحوا يَعقِ ـفكُ                

 ، أي أرى كبّلً. (10)فقولو "كبّلً" منصوب على االشتغال بفعل ؿبذوف يفسره اؼبذكور بعده
 سَت زيد" ؼبن داللة عليــــــــو، كبو قولك: "وحـــــــــــــذف العامـــــــــل يف اؼبفعول اؼبطلـــــــق جائي لل

 ، وجاء ىذا اغبذف يف قولو:(11)سرت"قــــــال: "أي سَت 
                                                           

 .262، 261، 260، وظاىرة اغبذف يف الدرس اللغوي، لطاىر سليمان ضبودة، ص1/280( ينظر الكتاب، لسيبويو، (1
 . ورويت) مساعفة( تساعفنا.60ديوان شعر ذي الرمة، ليىَت فتح هللا، صينظر  ( البيت لذي الرمة يف ديوانو.(2

 .109ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (3)
 (.17وجاز تعلقو بقولو )سعى ساعيا ( يف البيت رقم) (4)
 .2/321ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (5)
 .115زين، صينظر شرح اؼبعلقات السبع، لليو  (6)
 .5/158، ومهع اؽبوامع، للسيوطي، 2/58، وشرح ابن عقيل، البن عقيل، 2/68( ينظر شرح التسهيل، البن مالك، (7
 .2/58( والكوفيون على أنو منصوب ابلفعل بعده. ينظر شرح ابن عقيل، البن عقيل، (8

 .109ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (9)
 .336/.2َت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة، ينظر فتح الكب (10)
 .2/79، وشرح ابن عقيل، البن عقيل،1/313( ينظر شرح اؼبفصل، البن يعيش، (11
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 (1)سُبِْتُو وَمن زُبْطْئ يُعمَّْر فـَيَـْهَرمِ        رَأَْيُت اؼبَنادَا َخْبَط َعْشواَء َمْن ُتِصبْ         
. فحذف العامل ىنا للداللة (2)فقولو "خبط" مفعول مطلق لفعل ؿبذوف تقديره: زببط خبطاً 

 للداللة عليو.
 إصبالو لشروط اغبذف أال يكون ىـ( عند 761: ذكر ابن ىشام)تحذف الفاعل

حيذف الفاعل، وال انئبو؛ ألن كبل منها كاعبيء من الفعل، وال مشبو اعبيء كاسم   احملذوف كاعبــيء، فبل
الفعل. أما إذا كان العامل مصدرا وأضيف إىل اؼبفعول فجاز حذف  ، ىذا إذا كان العامل(3)كان

ْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اػبََْْتِ  ، كبو قولو تعاىل:(5)،عند صبهور النحاة(4)الفاعل اَل َيْسخَُم اإْلِ
، أي: دعائو (6)

ىـ( إىل جواز 189. وذىب الكسائي )ت(7)دعائو اػبَت، وعند الكوفية يكون العامل مضمرا ال ؿبذوفا
 .(8)جواز حذف الفاعل وحده دون عاملو لداللة اؼبعٌت عليو

 وجاء حذف الفاعل يف اؼبعلقة يف قولو:
َلو                (9)َعِمى  َغدٍ ا يف َولكنٍَّت َعْن عْلِم مَ       َوأَْعَلُم َما يف اليَـْوِم واأَلْمس قـَبـْ

اعبار واجملرور يف قولو "عن علم ما" متعلقان بعٍم بعده، وعلم مضاف، وما اسم موصول  
علمو دبا . بُّت الشاعر أنو قد حييط (10)مضاف إليو، من إضافة اؼبصدر إىل مفعولو، والفاعل ؿبذوف

 مضى، وما حضر، ولكنو عمي عن اإلحاطة دبا ىو منتظر ومتوقع، فهو يف علم الغيب.
 اغبذف يف العناصر غَت اإلسنادية :اثنيا

اؼبقصود ابلعناصر غَت اإلسنادية ما ليس ركنًا يف اعبملة، وتعرف ابلفضبلت، أو مكمبلت 
 اعبملة.

                                                           

 .110ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (1)
 .2/352ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (2)
 .2/1251البن ىشام، ينظر حاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب،  ((3
 .74، 5/73( ينظر مهع اؽبوامع، للسيوطي، (4
 ، 6/218ينظر التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أليب حيان األندلسي،  ((5

 (.49فصلت ) (6)
 .5/74ينظر مهع اؽبوامع، للسيوطي (7)
      ، والتذييل والتكميل،1/617، وشرح صبل اليجاجي، البن عصفور، 31، 30 ينظر الرد على النحاة، البن مضاء،ص (8)

 .6/217أليب حيان، 
 .110ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (9)

 .2/356ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (10)
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  أجـــــاز اة ـــــمن النحغة كثَتاً؛ لذا قبـــد كثَتا حيذف اؼبفعــــــــول بو يف الل :اؼبفعول بوحذف
 ا إذا مطلقً  ـــــــوحذف

مهما يف سبام  ا من أركان اعبملة، إال أن لو دوراً ا أساسيً وليس ركنً  ،ألنو فضلة ؛يو دليلـدل عل
 .(1)اؼبعٌت

 ومن ورود حذفو يف اؼبعلقة قولو:
 (2)لَيْخَفى َوَمْهَما ُيْكَتِم هللاُ يـَْعَلمِ         ُصُدورُِكمَفبَل َتْكُتَمّن هللا َما يِف              

فـ "يعلم" فعل مضارع، وفاعلو ضمَت مستًت تقديره: ىو عائد على هللا، واؼبفعول بو  
،فسبحانو وتعاىل عامل بكل ما تضمرونو يف نفوسكم من غدر أو نقض للعهد، فاهلل عامل (3)ؿبذوف

 ابػبفادا والسرائر.
 ذف اؼبفعولُت للداللة عليهما يف قولو:وقد ورد ح

 (4)َسُيْحَرمُ  يـَْوًما التَّْسخل َأْكثـَرَ  َوَمنْ       فـَُعْدسُبُو َوُعْدانَ  َفُخْعِطيُتم َسخَْلَنا               
؛ وإمنا حذفا؛ لتذىب نفس (5)حذف مفعوال "سخلنا" و"أعطيتم"؛ لداللة الكبلم عليهما

أي: سخلناكم العطاء واإلحسان، أو سخلناكــــــم رفدكم ومعروفكم، أو السامع يف تقديرمها كل مذىب، 
 أي شيء، ومهـــما سخلناكم أعطـــــيتم

 وجدمت دبا سخلتكم، ويف ىذا اغبذف إـجاز، يصحبو اتساع يف اؼبعٌت.  
وحذف لوقوعو عائد صلة اؼبوصول، حيث يكثر حذف الضمَت العائد على االسم اؼبوصول 

ُ َرُسواًل  ، منو قولو تعاىل: (6)و يف صبلة الصلةالواقع مفعوال ب أََىَذا الَِّذي بـََعَث اَّللَّ
 ،أي: بعثو.(7)

 ومن حذفو يف اؼبعلقة قولو:
 (8)اؼبرجَّمِ  ابغبَِديثِ  َعْنها ىوَ  وما     وُذقْـُتمُ  َعِلْمُتمْ  ما ِإالْ  اغبْربُ  وما        

                                                           

 ، وما بعدىا.223لدرس اللغوي، ص، وظاىرة اغبذف يف ا 1/90ينظر شرح صبل اليجاجي، البن عصفور،  (1)
 .107ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(2)
 .2/312ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (3)
 .112( ديوان زىَت بن أيب سلمي، لعلي حسن فاعور، ص(4

 .2/362ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (5)
 .228ينظر ظاىرة اغبذف يف الدرس اللغوي، لطاىر سليمان ضبودة، ص (6)
 (.41الفرقان ) (7)
 .107ديوان زىَت بن أيب سلمي، لعلي حسن فاعور، ص(8)
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، وحذف العائد ىنا لبلرتباط بُت االسم (1)فـ "إال ما علمتم" تقديره: إال اليت علمتموىا
اؼبوصول وصلتو، واغبذف أسهم يف إنتاج معٌت، فاغبرب ليست إال ما عرفتموىا وجربتموىا وذقتم 

 مرارهتا.
وحذف أيضا لوقوعو رابط اػبرب، قد أجاز النحاة حذف الضمَت الذي يربط صبلة اػبرب 

 ، منو قولو الشاعر:(2)ابؼببتدأ إذا كان منصواب
 (3)فثـَْوٌب لبست وثـَْوٌب َأُجرّْ      فـََلمَّا َدنـَْوُت َتَسّديتُـَها                    

 والتقدير: لبستو، أجره.
 وحذف يف اؼبعلقة يف قولو: 

 (4)و يف التََّكلُّمِ ــــــــصدَاَدتو، أَْو نـَقْ ز      وََكائْن تـََرى ِمْن َصاِمٍت َلَك معجب         
، وإمنا حذف لوجود الدليل عليو، حيث سلط اؼبعٌت (5)مفعول "ترى" ؿبذوف، تقديره: تراه 

على اؼبفعول الثاين؛ ألنو ؿبط الفائدة ىنا، فبُّت أنو كم من صامت يعجبك فتستحسنو، وإمنا يييد ما 
 .الوزن استقامة يف اغبذف أسهم استحسنتو أو ينقص عند تكلمو، وقد

  اللغة حذف اؼبوصوف وإقامة الصفة مقامو، وىو كثَت يف : يكثر يف اؼبوصوفحذف
 قول الشاعر:، ومنو (6)الشعر

 (7)َمْكُحول فِ يض الطّرْ ضِ غَ  نّ غَ ِإالَّ أَ      والُ حَ َوَما سعاد َغَداة اْلَبُت ِإْذ رَ               
 فقولو: "أغن" صفة ؼبوصوف ؿبذوف تقديره: ظيب.

  عدة، منها قولو:وقد جاء حذفو يف اؼبعلقة يف مواضع 
 (8)يَْظلمِ  ابلظُّلمِ  يـُْبدَ  وِإالَّ  َسريعاً     بظُلمو يُعاِقبْ  يُْظَلمْ  مىَت  َجرِيءٍ              

                                                           

 .2/314ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (1)
 .230ينظر ظاىرة اغبذف يف الدرس اللغوي، لطاىر سليمان ضبودة، ص (2)
 .159ت ألمرئ القيس، على رواية الرفع. ينظر ديوان امرئ القيس، حملمد أبو الفضل إبراىيم، صالبي (3)
 .111ديوان زىَت بن أيب سلمي، لعلي حسن فاعور، ص (4)
 .2/358ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (5)
 .241( ينظر ظاىرة اغبذف يف الدرس اللغوي، لطاىر سليمان ضبودة، ص(6
 .60( البيت لكعب بن زىَت. ينظر ديوان كعب بن زىَت، لعلي فاعور، ص(7

 .109ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (8)
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، وإمنا حذفو؛ ألن (1)فـ "سريعا" صفة ؼبفعول مطلق ؿبذوف، تقديره: يعاقب عقااًب سريعاً 
إليها، حيث وصف اعبيش ابلشجاعة، الصفة ىي ؿبط الفائدة، فغايتو إبراز ىذه الصفة ليلفت النظر 

ومىت ظلم عاقب الظامل بظلمو عقااب سريعا، وإن مل يظلمو أحد ظلم الناس؛ إظهارًا لقوتو، كما أن يف 
 عدم إطالة اعبملة داللة على عدم إطالة العقاب.

 ومنها قولو:
 (2)وُمْفَخمِ  َقِشيبٍ قـَْيٍتٍّ  ُكلِّ  على     جَيْعَنوُ  ُثَّ  السُّوابنِ  من ظَهرنَ               

، و"كل" مضاف، واؼبضاف إليو (3)فـ "على كل قيٍت" جار وؾبرور متعلقان ابلفعل جيعنو
ؿبذوف، وقيٍت صفة للموصوف احملذوف، وقشيب صفة اثنية للموصوف احملذوف. وإمنا حذفو 

وادج البلئي  الشاعر؛ إلبراز ىذه الصفات ليلفت إليها نظر القارئ؛ ألنو يصف رحلة سَت النسوة، واؽب
     كن يركبنها، فاستغٌت عن اؼبوصوف، ويف ىذا اغبذف إـجاز.

            وقولو:
َنوُ  يـَْعُلونَ  السُّوابنِ  يف وَورَّْكنَ               (4)اؼبتَـنَـعِّمِ  النَّاعم دلُّ  عليهنَّ     َمتـْ

دالل اإلنسان يتابع وصفو لرحلتهن فيقول: وقد مّر ىؤالء النسوة يف وادي السوابن، وعليهن 
، فحذف اؼبوصوف وجاء ابلصفة "الناعم"، و"اؼبتنعم"، وإمنا (5)الطّيب عيشو الذي يتكلف ذلك

ليسلط انتباه القارئ على ىذه الصفات، وىذا داللة على  -اؼبوصوف -حذف الشاعر اؼبضاف إليو
 اإلـجاز أيضا. 

 التكرار عن البعد حياول ويكثر ىذا النوع من اإلـجاز يف الوصف، والسبب يف ذلك أن الشاعر
 يف الدخول فَتى، أبيات عدة يف واحد شيء عن وصفو يف يتحدث ألنو ابؼبلل؛ القارئ يصيب الذي
 .للموصوف التعرض دون مباشرة الصفة

 

                                                           

 .2/333ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (1)
 .104( ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(2

 .2/288علي طو الدرة،ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد  (3)
 .104ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (4)
 .97ينظر شرح اؼبعلقات السبع، لبدر الدين حاضري، ص (5)
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  كبو قولو (1): حيذف اؼبضاف يف اللغة كثَتاً، إذا وجدت قرينة تدل عليواؼبضافحذف ،
 ، أي: أىل القرية.(2) اْلَقْريَةَ َواْسَخِل  تعاىل: 

 وقد رد حذفو يف اؼبعلقة يف قولو: 
 (3)فاؼبتثلِّمِ  الدَّرّاج حَبومانة     َتكلَّمِ  مل ِدمنةٌ  أوفَ  أم أمن                       

، وحذف (4)فقولو "أمن أم أوف" الكبلم على حذف مضاف، تقديره: أمن دمن أم أوف
السامع، ففي ذكره تطويبل ردبا ال يلفت انتباه السامع؛ لذلك آثر لداللة السياق عليو، وإلاثرة انتباه 

 اغبذف؛ ليسلط الضوء على اؼبضاف إليو، وفيو اتساع يف اؼبعٌت ، ونوع من اإلـجاز واالختصار.
 حذف اغبروف:  
 ذكر النحاة من مواضع إضمار"أن" جوازا، بعد الم التعليل، كبو قولك: أن" إضمار :"

 .(5)جئت لتحسن
 ورد إضمارىا يف ىذا اؼبوضع يف اؼبعلقة، يف قولو: 

يـُْعَلمِ  هللا يكتم َوَمْهَما لَِيْخَفى      ُصُدورُِكم يف َما هللا َتْكُتَمنَّ  َفبَل                   
(6) 

،وإمنا أضمرىا الشاعر (7)قولو: "ليخفى" فعل مضارع منصوب أبن مضمرة بعد الم التعليل
 "خيفي"، فمهما أضمرمت من غدر أو نقض للعهد علمو هللا.ليناسب معٌت الفعل 

  سواء أكان اؼبنادى ( 8): أجاز النحاة حذف حرف النداء( ءحرف النداء) الياحذف
 ، أي: دا يوسف.  (10)يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َىَذا ، كبو قولو تعاىل: (9)مفرًدا أم جاردًا ؾبراه أم مضافًا

 يوسف.
                                                           

 .233( ينظر ظاىرة اغبذف يف الدرس اللغوي، لطاىر سليمان ضبودة، ص(1
 (.82يوسف ) (2)
 .102ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(3)
 .2/273ظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة، ( ين(4

 .4/169، وشرح التصريح على التوضيح، ػبالد األزىري، 3/370ينظر شرح التسهيل، البن مالك،  (5)
 .107ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (6)
 .2/312ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (7)
، وشرح ابن عقيل، 3/243، وشرح التسهيل، البن مالك، 1/361شبان مسائل. ينظر شرح اؼبفصل، البن يعيش، ( إال يف (8

 .541-3/538، وشرح التصريح على التوضيح، ػبالد األزىري، 3/116البن عقيل، 
 اؼبصادر نفسها.  (9)

 (.29يوسف ) (10)
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 اؼبعلقة يف قولو:وحذف حرف النداء الياء يف 
 (1)واسَلمِ  الرَّبعُ  أَيُّها َصباحاً  انَعمْ  َأالَ      لرَْبعها قُلتُ  الدَّارَ  َعَرْفتُ  فلمَّا       

. (2)قولو: "أيها الربع" منادى نكرة مقصودة حذف منو حرف النداء، وتقديره: دا أيها الربع 
والتخمُت، حياىا ودعا ؽبا قائبل: طاب عيشك فالشاعر ؼبا عرف ددار أم أوف معرفة خالية من الظن 

 .(3)يف صباحك، وسلمت من عوادي اليمن وكوارثو
، العجلة من شدة فرحو دبعرفة ددار أم أوف، وىذا اغبذف يفيد النداء حرف وحذف

  .ال أو حقيقيا القرب كان سواء اؼبنادي من قريب اؼبنادى وأن، واإلسراع
 ( 4)ُجرثُِ  فوقِ  منْ  ابلَعلياءِ  رَبَمَّلنَ    ظعائنٍ  من تـََرى َىلْ  خليِلي تـََبصَّرْ   وقولو:

حذف حرف النداء من قولو: "خليلي" منادى منصوب، وعبلمة نصبو فتحة مقدرة على ما 
، فحذف (5)قبل داء اؼبتكلم منع من ظهورىا اشتغال احملل ابغبركة اؼبناسبة، وحرف النداء "دا" ؿبذوف

، وشدة وؽبو دبن حيب، حىت زبيل أن احملال فبكناً؛ ألن أْمَره ػبليلو أن حرف النداء من عجلتو، وؽبفتو
 ينظرىن بعد مضي عشرين سنة ؿبال. 

 إذا تقــــــدم على الشرط أو اكتنفــــــــــو ما يــدل على اعبواب، واب الشرطــــــحذف صبلة ج :
 وجب حـــــــذف 

أنت ظامل إن فعلت فخنت ظامل، وـجوز اعبواب، كبو قولك: أنت ظامل إن فعلت، والتقدير: 
، أو إذا دل عليو (6)حذفها إذا كان اعبواب معلوما، دون أن يكون الدليل صبلة متقدمة لفظا أو تقديرا

 .(7)دليل، أو فهم من اؼبعٌت
 وقد ورد حذف صبلة جواب الشرط وجواب يف اؼبعلقة يف قولو: 

 (1)إحدى اللَّيايل دبُعَظمِ  ِإذا طرقت      أَمُرُىمغِبَيٍّ ِحبلٍل يَعِصُم النَّاَس           

                                                           

 .103ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (1)
 .2/282ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (2)
 .112ينظر شرح القصائد اؼبشهورات اؼبوسوعة ابؼبعلقات، أليب جعفر النحاس، ص (3)
 .103ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (4)
 .2/284ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (5)
 .286 الدرس اللغوي، لطاىر سليمان ضبودة، ص( ينظر ظاىرة اغبذف يف(6

، ومهع اؽبوامع، للسيوطي، 21، 4/20، وشرح ابن عقيل، البن عقيل، 2/200ينظر شرح صبل اليجاجي، البن عصفور،  (7)
4/336.، 
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، وفعلها "طرقت"، وجواهبا ؿبذوف؛ لداللة ما (2)"إذا" شرطية، على أحد األوجو يف إعراهبا
ألنو  ؛، وحذفت صبلة اعبواب(3)... فهم يعصمون الناس، أي: دينعوهنم قبلو عليو، والتقدير: إذا طرقت

 يف الكبلم اؼبتقدم ما يدل عليها.
 وحذفت صبلة اعبواب جوازا يف اؼبعلقة يف قولو:

 (4)ولو راَم أن يرَقى السَّماء بُسلَّمِ       وَمن ىاب أسباَب اؼبنادا ينلْنوَ              
... ."لو" شرطية، وفعلها "رام"، وجواهبا ؿبذوف لداللة الكبلم عليو، إذ التقدير: ولو رام

 .(5)نالتو اؼبنادال
 وحذف اعبواب لوجود القرينة اليت تدل عليو من السياق.

         وقولو:
 (6)خاؽَبا زَبفى على الناس تُعَلمِ  إنو      ومهما تُكْن عند امرٍئ من خليقة          

. وحذف اعبواب (7)"إن" شرطية وخاؽبا فعل الشرط، وجوابو حذف لداللة جواب مهما عليو 
 عنو ابعبواب اؼبذكور، وليستقيم الوزن.لبلستغناء 
  وقد ورد حذف متعلق شبو اعبملة يف اؼبعلقة كثَتا، وكان خربا، وصفة، وحاال، وصلة

 ؼبوصول، فمنو قولو:
َهْضَن ِمْن ُكلِّ ؾَبَْثمِ       هِبَا اْلِعُُت، َواآلرَاُم دَيِْشَُت ِخْلَفةً                  (8)َوأَْطبَلُؤَىا يـَنـْ

 .(9)وؾبرور متعلقان دبحذوف خرب مقدم، والعُت مبتدأ مؤخر "هبا" جار
 

                                                                                                                                               

 .109ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(1) 
لسكون يف ؿبل نصب متعلق بيعصم. ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي والوجو اآلخر يف إعراهبا أهنا ظرف زمان مبٍت على ا ((2

 .2/321طو الدرة، 
 .2/322اؼبصدر نفسو،  (3)
 .111ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (4)
 .2/341ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (5)
 .111صديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور،  (6)
 .2/354ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (7)
 .103ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص ((8

 . 2/277ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (9)
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            ويف قولو:

 (1)َمرَاِجُع َوْشٍم يف نـََواِشِر ِمْعَصمِ       ِددَاٌر ؽَبَا ابلرَّْقَمتَـُْتِ َكخَنَـَّها                  
قان دبحذوف "ؽبا" جار وؾبرور متعلقان دبحذوف صفة ددار، و"ابلرقمتُت" جار وؾبرور متعل

 .(2)صفة اثنية لددار
            ويف قولو:

 (3)َمَغاًِلُ َشىتَّ ِمْن ِإفَاٍل ُمَيًلَِّ      َوَأْصَبَح حُيَْدى ِفيِهُم ِمْن ِتبَلدُِكمْ                  
"من إفال" جاز أن يكون اعبار واجملرور متعلقان دبحذوف حال من مغاًل، أو يكون متعلقان 

 .(4)اثنية ؼبغاًلدبحذوف صفة 
           ويف قولو:

 (5)لَِيْخَفى َوَمْهَما يُْكِتُم هللاُ يـَْعَلمِ      َفبَل َتْكُتُمنَّ هللا َما يف ُصُدورُِكمْ                  
 .(6)"يف صدوركم" جار وؾبرور متعلقان دبحذوف صلة اؼبوصول

  عارض اليدادة :اؼبطلب الثاين
 .(7)خبلف النقصان دةالنمو، واليدا :اليدادة لغة

ىي أن ينضم ما عليو الشيء يف نفسو، شيء آخر، واليائد يف كبلمهم البد  :صطبلحالاويف 
 .(8)أن يفيد فائدة معنوية أو لفظية وإال كان عبثا ولغوا

حبيث إذا حذفت من الكبلم  ،وجود كلمة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب :ىيويف اؼبعجم اؼبفصل، 
إمنا يؤتى هبا  ،وال يفهم من اليدادة أن الكلمة اليائدة ال معٌت ؽبا ،وتسمى أيضا اإللغاء ،اؼبعٌتمل خيتل 

 .(1)أو تثبيتو ،أو أتكيده ،لتقوية اؼبعٌت

                                                           

 .102ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (1)
 .2/275علي طو الدرة، ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد  ((2

 .106ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (3)
 .2/275ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  ((4

 28ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (5)
 .2/312ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (6)
 .3/198منظور، مادة ) زيد(،  ينظر لسان العرب، البن (7)
 .487الكليات، أليب البقاء الكفوي، ص (8)
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 (6)،واؼبؤكد (5)،واغبشو (4)،واإلقحام (3)،والصلة (2)،اللغو :اؼبصطلحات اؼبرادفة لليدادةمن و   
 .(7)والفضل

 اؼبعلقة، يلحظ عدم ورود اليدادة فيها إال يف اغبروف فقط، دون األفعال.واؼبتخمل يف ىذه 
 .البلم( ،ال ،الباء ،) من واغبروف اليت زيدت يف اؼبعلقة ىي:

  زدادة "من": ذكـر النحاة أن "من" ال تياد إال قبـل الفاعـل، واؼبفـعــول، واؼبـبتــدأ، بشرط أن
 تكون مسبوقة 

. خبلفا (8)بـ"ىل"، وأن يكـون ؾبرورىا نكرة، وتكون زائدة للتخكيدبنفي، أو هني، أو استفهام 
 .(10)اإلـجاب بشرط أن يكون ؾبرورىا نكرة ، وأجاز الكوفيون زدادهتا يف(9)ىـ(215لؤلخفش )ت

وأتيت "من" زائدة ؼبعنيُت: التنصيص على العموم، كبو: "ما جاءين من رجل"، فإنو قبـــل: 
ونفي الوحدة، وؽبذا يصح أن تقول "بل رجبلن" وديتنع ذلك بعد دخول "من" حيتمل نفي اعبنس، 

 .(11)دخول "من"، وتوكيد العموم، كبو: ما جاءين من أحد أو من ددار، فإن أحدا وددارا صيغتا عموم
 وقد زيدت يف اؼبعلقة مع اؼبفعول بو يف قولو:

 (12)ُجرثُِ  فوقِ  منْ  ابلَعلياءِ  رَبَمَّلنَ      ظعائنٍ  من تـََرى َىلْ  خليِلي تـََبصَّرْ            
 

                                                                                                                                               

 .1/542( اؼبعجم اؼبفصل يف النحو العريب، لعييية فوال اببيت، (1
، ومعاين 1/85، واألصول يف النحو، البن السراج، 1/179، ومعاين القرآن، للفّراء، 2/391ينظر الكتاب، لسيبويو،  (2)

 .20. وحروف اؼبعاين، لليجاجي، ص2/137، و75، 1/38القرآن، لليجاج، 
 .5/64البن يعيش،  وشرح اؼبفصل، 2/68وإعراب القراءات السبع، البن خالويو،  1/8ينظر معاين القرآن، للفراء،  (3)
 .1/73، ومعاين القرآن، للفرّاء، 1/161ينظر الكتاب، لسيبويو،  (4)
 .5/6وشرح اؼبفصل، البن يعيش،  31وحروف اؼبعاين، لليجاجي، ص 1/58( ينظر معاين القرآن، للفراء، (5

  .454، 2/375ينظر معاين القرآن، لليجاج،  (6)
 193حيب يف الفقو، البن فارس، ص، والصا2/223ينظر الكتاب، لسيبويو،  (7)
، 484/ 1، وشرح صبل اليجاجي، البن عصفور، 77/ 5، وشرح اؼبفصل، البن يعيش، 4/225ينظر الكتاب، لسيبويو،  (8)

487. 
 .2/272ينظر معاين القرآن، لؤلخفش،  ((9

 .1/485ينظر شرح صبل اليجاجي، البن عصفور،  (10)
 .693، 1/692ينظر حاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب، البن ىشام،  (11)
 .103( ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(12
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"من ظعائن" من حرف جر زائد، وظعائن مفعول بو لًتى، منصوب، وعبلمة نصبو فتحة 
؛ وإمنا زيدت من مع اؼبفعول لتخكيده، (1)مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة حرف اعبر اليائد

اء يف ىوادج على اإلبل، وىذا من فرط فهو يقول ػبليلو انظر ىل ترى ابألرض العالية من فوق اؼباء نس
 وؽبو دبن حيب حىت ظن أن احملال فبكناً. 

 يف اؼبعلقة يف قولو: -اسم تكن-دت مع ما أصلو مبتدأ وزي
 (2)تُعَلمِ  النَّاسِ  َعَلى زَبَْفى َخاؽَبا َوِإنْ      َخِليَقةٍ  ِمنْ  امرئٍ  عند تُكنْ  َوَمْهَما            

"ومهما تكن عند امرئ من خليقة" "تكن" فعل الشرط، و"عند" ظرف متعلق دبحذوف خرب  
"تكن" مقدم على اظبها، "من" حرف جر زائد، و"خليقة" اسم "تكن" مؤخر مرفوع، وعبلمة رفعو 

.زيدت "من" ىنا لتخكيد العموم، أي (3)الضمة اؼبقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة اغبرف اليائد
كل خلق من أخبلق الناس، وكل سجية من سجاداه مهما حاول إخفاءىا فبلبد أن تظهر يف   أي أن

 بعض أعمالو. 
 وزيدت كذلك يف اؼبعلقة مع سبييي "كم" يف قولو:

 (4)وؿُبْرِمِ  ؿبُِلٍّ  ِمنْ  اِبلقَنان وََكمْ     وَحْينَو ديُتٍ  َعن الَقنانَ  َجَعلنَ                   
" كم اسم مبٍت على السكون يف ؿبل رفع مبتدأ، وابلقنان جار وؾبرور "كم ابلقنان من  ؿبلٍّ

ؿبل رفع خرب اؼببتدأ، و "من" حرف جر زائد، و"ؿبل" سبييي "كم" منصوب،  متعلقان دبحذوف يف
 وعبلمة نصبو الفتحة اؼبقدرة منع من ظهورىا 

 . (5)اشتغال احملل حبركة اغبرف اليائد
          وقولو:

  (6)التََّكلُّمِ  يِف  أَْو نـَْقصوُ ، زدَِاَدتو       ُمْعَجب َلكَ  َصاِمتٍ  ِمنْ  تـََرى* وََكائنْ              

                                                           

 .2/284ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (1)
 .111ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (2)
 .2/355و الدرة، ( ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي ط(3
 .103( ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(4

 2/286ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (5)
 دبعٌت ) كم(. *

 .111ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (6)
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فــ "من صامت" من حرف جر زائد، صامت سبييي كم منصوب، وعبلمة نصبو فتحة مقدرة 
 .(1)منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة اغبرف اليائد

  :قولـــــو تعاىل، كبو " و "ما"ليس"رب ــــيف خ تياد قياساً اة أهنا ـــذكر النحزدادة الباء (2)  ، 
. وعند البصريُت لدفع توىم أن الكبلم (4)عند الكوفيُت لتخكيد النفي، (3)وقولو تعاىل: 

موجًبا، فلما جيء ابلباء ارتفع  موجب، الحتمال أن السامع مل يسمع النفي أول الكبلم، فيتومهو
 ، كبو قول الشاعر:(5)التوىم. وتياد الباء بقلة يف خرب ) ال ( النافية العاملة عمل ليس

 (6)دبُْغٍن فَِتيبًل َعْن َسَواِد اْبِن قَاِربِ       َفُكْن يل َشِفيًعا يـَْوَم اَل ُذو َشَفاَعةٍ            
 حيث جاءت ال دبعٌت ليس، ودخلت الباء يف خربىا.الشاىد يف قولو: ال ذو شفاعة دبغن 

 .(7)ىـ( تياد ضرورة، أو شذوذا، فبل يقاس عليو669وعند ابن عصفور )ت
ُمها  فَخصبَحتْ  ابؼبِِئُتَ  الُكلومُ  وقد زيدت يف خرب ليس يف اؼبعلقة يف قولو: تُعفَّى  ليس َمنْ  يـَُنجِّ

. (9)ائد، وؾبرم خرب ليس، ؾبرور لفظا منصوب ؿببل"من ليس دبجرم" الباء حرف جر ز  (8)دبُْجرِمِ  فيها
وزيدت الباء ىنا؛ لتخكيد النفي، أي: أن من يدفع األموال الكثَتة لتلتئم اعبراح، ليس دبجرم، وبعيد كل 

 البعد عن اإلث واعبناية.
 وزيدت مع خرب "ما" العاملة عمل ليس يف اؼبعلقة يف قولو:

 (10)اؼبرجَّمِ  ابغبَِديثِ  َعْنها ىو وما     وُذقْـُتمُ  َعِلْمُتمْ  ما ِإالْ  اغبْربُ  وما                 

                                                           

 .2/358ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (1)
 (.172األعراف ) (2)
 (.114الشعراء ) (3)
 .79، 78/ 5، 4/479ينظر شرح اؼبفصل، البن يعيش،  (4)
 .2/21، شرح التصريح على التوضيح، ػبالد األزىري، 1/388ينظر حاشية الصبان على شرح األمشوين، لؤلمشوين،  (5)
لتصريح على التوضيح، ػبالد األزىري، ، وشرح ا54البيت لسواد بن قارب، يف اعبٌت الداين يف حروف اؼبعاين، للمرادي، ص  (6)

2/21. 
 .50ينظر ضرائر الشعر، البن عصفور، ص  (7)
 .106ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (8)
 .2/308ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (9)

 .107ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (10)
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وإمنا  .(1)قولو "ابغبديث" الباء حرف جر زائد، واغبديث خرب "ما" ؾبرور لفظا منصوب ؿببل
زيدت لتخكيد النفي، فخراد التخكيد أبن اغبرب ما عرفتم وجربتم وذقتم مرارهتا، ونفى أن يكون ىذا ؾبرد 

 ، إمنا ىو الواقع واغبقيقة.حديث أو ظن
 وزيدت مع خرب "ال" العاملة عمل ليس يف اؼبعلقة يف قولو:

ْغنِ  ُذو فبل ِكرامٍ                      (2)دبُْسَلمِ  َعَليِهمْ  اعْبَاين  اعْبَارِمُ  َواَل      تَبَلوُ  يُْدرِكُ  الضِّ
وعبلمة نصبو فتحة  قولو "دبسلم" الباء حرف جر زائد، ومسلم خرب ال اغبجازية منصوب،

 . وزيدت الباء ىنا لتخكيد النفي.(3)مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة اغبرف اليائد
  زيـادة "ال": تياد "ال" يف الكـــــبلم لتقويتو وتوكيده يف مواضــــــــع عدة منها: بعد الواو

أحد اجمليئُت دون اآلخر، يف مثل قوؽبم:  ، فهي ترفع احتمال(4)لتخكيده أو بعد هنيالعاطفة بعـــــــد نفي 
، فقد صبعـت )ال( بُت الثاين واألول يف نفي اجمليء وحققت اؼبعٌت وأكدتو، (5)ما جاءين زيد وال عمرو

 .(6)أي نفت أن يكوان قد اجتمعا يف اجمليء
 وقد زيدت يف اؼبعلقة ثبلث مرات، يف قولو: 

ُحيَّمِ  ابنِ  َوال ِمْنها َوَىبٍ  وال     نـَْوفلِ  َدم يِف  اؼبْوتِ  يف َشارََكتْ  َواَل                 
 (7)اؼب

؛ وذلك لتحقيق اؼبنفي وتقويتو وأتكيده، (8)الزائدة يف "وال شاركت، وال وىب، وال ابن احملّيم"
وأتكيده، فقد أقسم يف البيت الذي قبلو أن رماحهم مل ذبن عليهم دماء ىؤالء، أي: مل يسفكوىا، ومل 

سفك دمائهم، فخكــــــــــد ىنا بـ"ال" رفع احتمال مشاركة رماحهم قاتليهم يف سفك  يشاركوا قاتليهـــم يف
 الدماء.

 : زدادة البلم: زيدت البلم يف اؼبعلقة، يف قولو    

                                                           

 .2/315ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (1)
 .110( ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(2

 .2/323ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (3)
 .301رادي، ص، واعبٌت الداين يف حروف اؼبعاين، للم273ينظر رصف اؼبباين يف شرح حروف اؼبعاين، ألضبد اؼبالقي، ص (4)
 .4/444( ينظر شرح كافية ابن اغباجب، للرضي، (5

 .5/76ينظر شرح اؼبفصل، البن يعيش،  (6)
 .109( ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور ، ص(7

 .335، 2/334ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (8)



  من عوارض الرتكيب يف معلقة زهري بن أيب ُسلمى                 العدد السادس         -جملة البحوث األكادميية 

- 376 - 

 (1)َيسَخمِ  َلكَ  أاب ال عاماً  شبانُتَ      يِعشْ  ومن اغبياةِ  تكاليفَ  سئِمتُ             
، وإمنا زيدت مراعاة لعمل "ال"؛ ألهنا ال (2)لك زائدة"ال أاب لك" جاز أن تكون البلم يف 

 .(3)تعمل إال يف النكرات، وتبتث األلف مراعاة لئلضافة
 واالعًتاض عارض التقد م والتخخَت ) الرتبة ( والفصل :اؼببحث الثاين
 عارض التقد م والتخخَت :اؼبطلب األول

من اغبديث سواء من قبل النحويُت أو  التقد م والتخخَت من اؼبوضوعات اليت انلت حظِّا وافرًا
 ،الببلغيُت ولو فوائد عدة تعرب عن مدى سعي العربية إىل ربصيل صبال التعبَت والصياغة قبل كل شيء

 يقول عبد القاىر اعبرجاين ،ولو كان ذلك على حساب الًتتيب الذي وضعو األولون لًتاكيبهم
"ىذا ابب كثَت الفوائد، جّم احملاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ال  :متحداثً عن فائدتو ىـ(471)ت

ييال يفًت لك عن بديعٍة، ويفضي بك إىل لطيفٍة، وال تيال ترى شعرًا يروقك مسمعو، ويلطف لديك 
موقعو، ث تنظر فتجد سبب أن راقك ولُطف عندك، أن قدم فيو شيء وحول اللفظ من مكان إىل 

 .(4)مكان"
 ث عن التقد م والتخخَت نكون بصدد اغبديث عن ترتيب عناصر اعبملة العربية.عند اغبديو 

الَقَدم والُقْدمة: السابقة يف األمر، وقّدم واستقدم: تقّدم، يقال: ّقّدم فبلن فبلان  :التقد م لغة
 .(6). واؼبقَدم نقيض اؼبؤخر(5)تقّدمو، وقّدم بُت يديّو أي: تّقدم

ومؤّخر كل شيء ، اؼبؤّخرم، وأخَّْرتو فتخّخر واستخخر كتخّخر، : التخخر ضد التقدالتخخَت لغة
 .(7)ابلتشديد خبلف مقدمو

فالتقد م والتخخَت يف اللغة متناقضان، حيث يُعٌت األول بوضع الشيء أمام غَته، وقد كان 
 خلفو، والثاين يُعٌت بوضع الشيء خلف غَته وقد كان أمامو.

                                                           

 .110( ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(1
وجاز أن يكون اعبار واجملرور متعلقان دبحذوف يف ؿبل رفع خرب ال، كما جاز أن يكون متعلقان دبحذوف صفة )أاب(. ينظر  ((2

 .2/350فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة، 
 اؼبصدر نفسو. (3)
 .106دالئل اإلعجاز، لعبد القاىر اعبرجاين، ص (4)
 .467 -12/465، مادة ) قدم (، ينظر لسان العرب، البن منظور (5)
 .5/382ينظر الصحاح، للجوىري، مادة ) قدم (،  (6)
 .4/12ينظر لسان العرب، البن منظور، مادة ) أخر(،  (7)
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من سنن العرب تقد م  إىل الداللة االصطبلحية، إذوبنفس اؼبعٌت انتقل من الوضع اللغوي 
 رتبتو قبل رتبة يف اللفظ جبعل الكبلم وىو يف اؼبعٌت مؤخر، وأتخَته وىو يف اؼبعٌت مقدم، وذلك

 .(1)ضرورة، أو غَت ذلك أو أمهية، أو اختصاص، لعارض بعدىا أو األصلية،
أىّم ؽبم وىم ببيانو أعٌت، وإن كاان كخهنم إمنا يقدمون الذي ببيانو ىـ(: "180يقول سيبويو )ت

 .(2)صبيعا يهّماهنم ويعنياهنم"
حالة من التغيَت تطرأ على جيء من أجياء وجاء يف اؼبعجم اؼبصطلحات النحوية والصرفية أنو: 

 .(3)وتوجب وضعو يف موضع مل يكن لو يف األصل ،اعبملة
 التقد م والتخخَت يف اعبملة االظبية  :أوال

 تقد م اػبرب، وتقد م خرب كان. ورد يف اؼبعلقة
 معيــــــنة مواضع ىناك ولكــــــــــــن، اػبرب وأتخَت اؼبـبتدأ تقد م : األصـــلتقد م اػبرب على اؼببتدأ 

 وقد ورد حذفو يف اؼبعلقة جوازا. .ـبتلفة ألغراض وذلك جوازًا؛ أو وجواب اػبربفيـــها  يقدم
اؼببتدأ معرفة، واػبرب شبو صبلة، وقد أُمن اللبس، كبو: يف ذكر النحاة جواز تقد م اػبرب إذا كان 

 .(4)الدار زيد
 ورد حذفو يف قولو:

 (5)ؾَبَْثم لِّ كُ   نْ وأطبلؤىا يـَْنهْضَن مِ      ِعُُت واألرآم دَيِْشُت ِخْلفةً ا الْ هبَِ              

، والعُت مبتدأ (6)إعراهبا"هبا" جار وؾبرور متعلقان دبحذوف خرب مقدم على أحد األوجو يف          
، وإمنا ىو جائي التقد م؛ ألن اؼببتدأ معرفة، ولكنو قدم اػبرب؛ ليسًتعي انتباه القارئ ويذّكره (7)مؤخر

 بتلك الددار قبل بيانو ؼبا فيها من بقر وضباء. 
 
 

                                                           

 .260-258ينظر الكليات، أليب البقاء الكفوي، ص ((1
 .1/34الكتاب، لسيبويو،  (2)
 .9معجم اؼبصطلحات النحوية والصرفية، حملمد ظبَت اللبدي، ص (3)
 .1/599، وشرح التصريح على التوضيح، ػبالد األزىري،1/106ينظر شرح ابن عقيل، البن عقيل،  (4)
 .103( ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(5

 .2/277فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة، وـجوز أن تكون اعبملة الفعلية ) ديشُت ( خرب اؼببتدأ. ينظر  (6)
 .2/276( اؼبصدر نفسو، (7
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            وقولو:
َنوُ                  (1)م اؼبتَـنَـعِّمِ نَّ دلُّ النَّاعِ هِ يْ لَ عَ      وَورَّْكَن يف السُّوابِن يـَْعُلوَن َمتـْ

. قدم اػبرب (2)"عليهن" جار وؾبرور متعلقان دبحذوف خرب مقدم، ودل الناعم مبتدأ مؤخر 
 للفت انتباه القارئ غبال ىؤالء النسوة، فعليهن دالل اإلنسان الطيب العيش الذي يتكلف ذلك.

        ويف قولو:
فـََلْم يـَْبَق إالَّ ُصورَة اللْحِم والدَّمِ      ِنْصٌف، َوِنْصٌف فـَُؤاُدهِلِساُن الَفىَت               

(3) 
 ، وقد أسهم ىذا التقد م يف استقامة الوزن.(4)فـ "نصف" خرب مقدم، وفؤاده مبتدأ مؤخر

             وقولو:
 ( 5)فاؼبتثلِّمِ  الدَّرّاج حَبومانة     َتكلَّمِ  مل ِدمنةٌ  أوفَ  أم أمن                       

. وإمنا كان جائي (6)فـ "أمن أم" جار وؾبرور متعلقان دبحذوف خرب مقدم ، ودمنة مبتدأ مؤخر
. ويف ىذا (7)جائي التقد م، وإن كان اػبرب شبو صبلة، واؼببتدأ نكرة؛ ألن اؼببتدأ ُوصف ابعبملة بعده

 التقد م إظهار الىتمامو ابمرأتو فذكرىا أوال قبل ذكره ؼبكاهنا.
   قولو:ويف 

 ( 8)لُو لَبٌد أَظفارُه ملْ تـَُقلَّمِ      َلَدى َأسٍد شاكي الَبناِن ُمقاِذفٍ                   
، وىذا التقد م جائي؛ (9)فـ"لو" جار وؾبرور متعلقان دبحذوف خرب مقدم، ولبد مبتدأ مؤخر

القارئ ؽبذا اعبيش قبل ذكر . ويف ذكره لفت انتباه (10)ألنو جاز يف اعبملة بعده أن تكون صفة للمبتدأ
 صفاتو.

                                                           

 .104ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(1)
 .2/289ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (2)
 .112ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (3)
 .2/359ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (4)
 .102ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (5)
 .2/273ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (6)
 اؼبصدر نفسو. ((7

 .108ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(8)
 .2/332مد علي طو الدرة، ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حمل (9)
 ( اؼبصدر نفسو.(10
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 ـجب تقد م اػبرب على الفعل الناســـــخ واظبو إذا كــــــان لو الصدارة يف تقد م خرب كان :
 الكــــــبلم كاســـــم 

 ، كبو قولك: أين كان زيد؟.(1)الشرط أو االستفهام
 ورد تقدديو يف اؼبعلقة يف قولو:

 (2)تُعَلمِ  اسِ ى النَّ لَ ى عَ فَ اؽَبا زبَْ خَ  ِإنْ وَ       ةٍ يقَ لِ خَ  نْ ٍئ مِ رِ امْ  دَ نْ ا تُكْن عِ مَ هْ مَ وَ               
، وىذا التقد م (3)"مهما" اسم شرط جازم خرب تكن مقدم، على أحد األوجو يف إعرابو

 واجب؛ ألن أظباء الشرط ؽبا الصدارة يف الكبلم فبل ـجوز أتخَتىا.
 التقد م والتخخَت يف اعبملة الفعلية  :اثنيا

 ، األصل يف ترتيب اعبملة الفعلية أن يتقدم الفعل، ث يليو الفاعل، ث اؼبفعول إذا كان متعدداِّ
 .ث الفضبلت، ولكن قد يتقدم أحد ىذه العناصر على اآلخر لغرض ببلغي أو لغرض يتعلق ابؼبعٌت

 وفبا ورد تقدديو يف اؼبعلقة اآليت:
  ورد تقدديو يف اؼبعلقة يف مواضع على الفعل، كما ورد تقدمو على الفاعل.اؼبفعولتقد م : 
  تقدديو على الفاعل: ـجب تقد م اؼبفعول على الفاعل، إذا اتصل ابلفاعل ضمَت يعود على
َوِإِذ ابـْتَـَلى إِبـْرَاِىيَم رَبُُّو  كبو قولو تعاىل: اؼبفعول، 

(4). 
 وقد ورد تقدديو على الفاعل يف قولو: 

 (5)ى اللَّيايل دبُعَظمِ دَ حْ إِ  تْ قَ رَ ا طَ ِإذَ        غِبَيٍّ ِحبلٍل يَعِصُم النَّاَس أَمُرُىم               
، وىو واجب التقد م؛ ألن (6)"يعصم" فعل، و"الناس" مفعول بو قدم على الفاعل "أمرىم"

 اؼبفعول، وقدم ليستقيم الوزن، وليظهر االىتمام ابؼبفعول بو.الفاعل متصل بضمَت يعود على 
 

                                                           

، والببلغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، لعبد الرضبن اؼبيداين، 3/1169ينظر ارتشاف الضــرب، أليب حيان األندلسي،  (1)
1/359. 

 .111ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (2)
 .2/355ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (3)
 .203( ينظر شرح قطر الندى وبل الصدى، البن ىشام، ص(4

 .109ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (5)
 .2/321( ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة، (6
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  تقدديو على الفعل: ـجب تقد م اؼبفعول على الفعل إذا تضمن شرطا، كبو: من تكرم
 .(1)أكرمو

 وقد ورد تقدديو وجواب يف اؼبعلقة يف قولو:
 (2)سُبِْتُو، َوَمْن زُبِْطيْء يـَُعمَّْر فَيْهَرمِ       رَأَْيَت اؼبَْنادَا َخْبَط َعْشَواء َمْن ُتِصبْ            

"من" أن تكون اسم شرط جازمًا مبنيًا على السكون يف ؿبل نصب مفعول بو ( 3)جاز يف 
، وقدم اؼبفعول ىنا لبيان حاؽبم، بُّت أن اؼبوت خيبط خبط الناقة اليت ال (4)مقدم لفعل الشرط، )تصب(

 وترتيب.ال تبصر، فيخخذ الناس على غَت نسق 
 وقد يتقدم جوازا ال وجواب، كبو قولو:

َرمِ  َسِحيلٍ  ِمنْ  َحالٍ  ُكلّ  َعَلى      ُوِجْدسُبَا السَّيَِّدانِ  لَِنْعمَ  دَيِيناً                   وُمبـْ
(5) 

، وإمنا قدمو لبلىتمام هبما وزبصيصهما ابؼبدح،  (6)لوجدسبا *صبلة لنعم السيدان مفعول بو اثن
 داللة على عظم العمل الذي قاما بو. كما أن يف تقدديو

 وقد ورد يف اؼبعلقة تقد م اؼبفعول اؼبطلق على فعلو، يف قولو:
 (7)لَِيْخَفى َوَمْهَما يُْكِتُم هللاُ يـَْعَلمِ       َفبَل َتْكُتُمنَّ هللا َما يف ُصُدورُِكمْ                  

مفعول مطلق لفعل الشرط  فـ "مهما" اسم شرط جازم مبٍت على السكون يف ؿبل نصب 
، وىنا ـجب تقدديو؛ ألنو اسم شرط، ولو (8)بعده، تقديره: أي كتمان كثَتا أو قليبل يعلمو هللا تعاىل

 الصدارة يف الكبلم. ويف ىذا تنبيو للسامع ؼبا سيخيت من حديث بعدىا.
ان يف اعبملة : ورد تقد م اؼبتعلق يف اؼبعلقة يف عدة مواضع منها: ما كتقد م اؼبتعلق :اثلثا

         االظبية، وذلك يف قولو:

                                                           

 .3/10، ومهع اؽبوامع، للسيوطي، 203ينظر شرح قطر الندى وبل الصدى، البن ىشام، ص (1)
 .110ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (2)
 .2/352وجاز أن تعرب مبتدأ، واؼبفعول بو ؿبذوف. ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  ((3

 اؼبصدر نفسو. (4)
 .105ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (5)

 صل، وإال فهو مفعول بو؛ ألن اؼبفعول األول أصبح انئب فاعل.حبسب األ *
 .2/300ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (6)
 28ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (7)
 .2/312ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (8)
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ُمها       فَخصبَحتْ  ابؼبِِئُتَ  الُكلومُ  تُعفَّى            ( 1)دبُْجرِمِ  ِفيَها لِْيسَ  َمنْ  يـَُنجِّ
 .، قدم اؼبتعلق ىنا ليستقيم وزن القصيدة(2)"فيها" جار وؾبرور متعلق خبرب ليس "ؾبرم"

أما ابقي اؼبواضع فكان اؼبتعلق مقدم على الفعل يف اعبملة الفعلية، وذلك يف عدة مواضع 
 منها: 

َعثُوىا ذميمةً                 َعثُوىا تـَبـْ  (3)َر إذا َضرَّيتموىا فَتْضرمِ وَتضْ       مىَت تـَبـْ
ابلفعل "مىت" اسم شرط جازم مبٍت على السكون يف ؿبل نصب على الظرفية اليمانية متعلق 

 ، وإمنا قدم اسم الشرط وجواب؛ ألن لو الصدارة يف الكبلم فبل ـجوز أتخَته. (4)بعده )تبعثوىا(
   وقولو:

َلو                    (5)َعِمى  َغدٍ ا يِف َولكنٍَّت َعْن عْلِم مَ      َوأَْعَلُم َما يف اليَـْوِم واأَلْمس قـَبـْ
، فقدم اؼبتعلق على الفعل؛ للفت االنتباه إليو، (6)فـــ "عن علم" جار وؾبرور متعلقان بعٍم بعده

 وىو ؿبط اغبديث، والستقامة الوزن.
   وقولو:

  (7)وإنَّ الَفىَت بـَْعَد السََّفاَىِة حَيْلمِ       َوِإنَّ َسَفاَه الشَّْيِخ اَل ِحْلَم بـَْعَدهُ                  
، قدم اؼبتعلق؛ ألن السفاىة ىي ؿبط (8)"بعد" ظرف زمان متعلق ابلفعل بعده "حيلم"

 اغبديث، وليستقيم الوزن. 
 واالعًتاض  عارض الفصل :اؼبطلب الثاين

َفَصل بينهما يفِصل  ،والَفْصل اغباِجي بُت الشيئُت ،الَفْصل بـَْوُن ما بُت الشيئُت :الفصل لغة
 .(9)، وفصلت الشيء فانفصل، أي: قطعتو فانقطعَفْصبلً فانفَصل

                                                           

 .106عور، صديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فا (1)
 .2/308ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (2)
 .107ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(3) 
 .2/315ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (4)
 .110ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (5)
 .2/356ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (6)
 .112ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (7)
 .2/361ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (8)
 .11/521ينظر لسان العرب، البن منظور، مادة )فصل(، (9)
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َعَرَض الشيء يـَْعِرُض واعًتض انتصب وَمَنَع وصار عاِرضاً كاػبشبة اؼبنتصبة يف : ةاالعًتاض لغ
 .(1)َأي حال دونو ،اعًتض الشيء دون الشيءِ  :ويقال ،النهر والطريق وكبوىا سَبَْنُع السالكُت ُسلوَكها

أو حيجي  ،ن كبل منهما يفصلإ ، حيثعبلقة بُت اؼبصطلحُت من الناحية اللغويةهناك ف   
 يكون حائبًل دون اتصاؽبما.: أي ،بُت شيئُت

أن يؤتى يف أثناء الكبلم أو كبلمُت متصلُت معٌت، بشيء يتم الغرض ىو : صطبلحالاويف 
 ،أن يؤتى يف أثناء الكبلم. أو (2)بدونو، وال يفوت بفواتو، فيكون فاصبل بُت الكبلم والكبلمُت؛ لنكتة

وفائدهتا أتكيد  .(3)ؿبل ؽبا من اإلعراب أكثر ال أو ،أوبُت كبلمُت متصلُت معٌت جبملة ،الكبلم
 .(4)وتسديد الكبلم الذي اعًتضت بُت أجيائو

، وشرطها أن (5)االعًتاض يكون جبملة مستقلة ابإلفـادة، وال يكـون ؽبـا ؿبل من اإلعرابف
وأال تكون  ،أو التنبيو على حال من أحواؽبا ،حبيث تكون كالتـخكيد ،تكون مناسبة للجمـلة اؼبقصـودة

 ،(6)وأال يكون الفصل هبا إال بُت األجياء اؼبنفصلة بذاهتا ،معمولة لشيء من أجياء اعبملة اؼبقصودة
 أما.(7)ال تقع إال بُت متبلزمُت :أي

يكون العنصر الفاصل غَت  :أي ،(8)أو الظرف ،أو اعبار واجملرور ،قد يكون ابلقسمفالفصل 
 .(9)مستقل ابإلفادة
  ورد الفصل بُت كم وفبييىا يف قولو:وفبييىاالفصل بُت كم : 

 (10)وؿُبْرِمِ  ؿُبلٍّ  من ابلقَنان وَكم     وَحْينَو ديُتٍ  َعن الَقنانَ  َجَعلنَ                   
                                                           

 .7/165اؼبصدر نفسو، مادة ) عرض(،  (1)
 .3/56ىان يف علوم القرآن، لليركشي، الرب  (2)
 .145الكليات، أليب البقاء الكفوي. ص (3)
 .4/51، ومهع اؽبوامع، للسيوطي، 2/823ينظر حاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب، البن ىشام،  (4)
 اؼبصادر نفسها. (5)
 .4/51ينظر مهع اؽبوامع، للسيوطي،  (6)
فقط، بل صبيع ما يتعلق بو من الفضبلت، والتوابع سواء أكاان مفردين أم صبلتُت متصلتُت ليس اؼبراد ىنا اؼبسند واؼبسند إليو  (7)

ومابعدىا، 1/407معٌت؛ وذلك إلفادة الكبلم تقوية أو إيضاحا وبياان لنكتة سوى دفع اإليهام. ينظر اػبصائص، البن جٍت، 
 .2/823وحاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب، البن ىشام، 

 ثورا يف مواضيع النحو اؼبختلفة.قبد ىذا من (8)
 .4/51، ومهع اؽبوامع، للسيوطي،2/823ينظر حاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب، البن ىشام،  ((9

 .103ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (10)
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كم ابلقنان من ، جاء بـ"من" ىنا لبيان أنو  (1)حيث فصل بُت "كم" وفبييىا حبرف اعبر اليائد
 وىذا على التكثَت، وىو جائي للضرورة الشعرية.  ،(2)حرمتنا يرعىصديق كم من و يستحيل دمنا، عدو 

 :االعًتاض: ذكر النحاة مواضع اعبملة اؼبعًتضة، منها 
 ورد االعًتاض بُت الفعل ومتعلقو يف قولو:(3)االعًتاض بُت الفعل ومتعلقو : 

 (4)أَلقْت َرْحَلها أُمُّ َقْشَعمِ  لَدى َحْيثُ       بُيواتً َكثَتَةً  يعْ ــــــــــــفَفَشدَّ وملْ يُ              
على أحد  -برفع بيوت، تكون صبلة "ومل يفيع بيوت" معًتضة (5)على رواية "ومل يفيع بيوت"

، وجاء ابالعًتاض ىنا للتنبيو على أن حصينا قد قتل (7)بُت الفعل "شد" ومتعلقو "لدى" -(6)الوجهُت
 لثخره. قصد وإمنا واحد، بطلب امةالع يفيع قتل الرجل دون أن تعلم بيوت كثَتة بذلك، ومل

 (8)االعًتاض بُت فعل الشرط وجوابو : 
 ورد االعًتاض يف قولو:

 (9)َيسَخمِ  َلكَ  أاب ال حوالً  شبانُتَ       يِعشْ  ومن اغبياةِ  تكاليفَ  سئِمتُ          
صبلة "ال أابلك" صبلة معًتضة بُت فعل الشرط وجوابو، والغرض من ذلك التييُت 

 ، والتنبيو على أن اؼبلل والسخم موجود ال ؿبال عندما يعمر اإلنسان طويبل.(10)والتحسُت
        وقولو:

  (11)خاؽَبا زَبفى على الناس تُعَلمِ  إنو      ومهما تُكْن عند امرٍئ من خليقة          
 

                                                           

 .2/286ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (1)
 .100ييي، صينظر شرح القصائد العشر، للترب  (2)
 .4/53، ومهع اؽبوامع، للسيوطي، 2/827ينظر حاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب، البن ىشام، ((3
 .108( ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص(4

 رواية الشنتمري، اؼبصدر نفسو. (5)
 .2/330وـجوز ان تكون حاال، ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (6)
 ( اؼبصدر نفسو.(7
 .4/53، ومهع اؽبوامع، للسيوطي، 824، 2/823ينظر حاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب، البن ىشام، ((8

 .110ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (9)
 .2/350ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (10)
 .111، صديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور (11)
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، وجيء ابعبملة (1)صبلة "وإن خاؽبا" معًتضة بُت فعل الشرط "مهما" وجواهبا "تعلم"
 اؼبعًتضة؛ للتخكيد على أن اإلنسان وإن أخفى طبعو على الناس، فبلبد أن يظهر يف عمل من أعمالو.

  وذلك يف قولو:(2)االعًتاض بُت صبلتُت مستقلتُت بينهما تبلزم :       
َها فََخْصَبْحُتَما                َوَمْخثَِ  ُعُقوقٍ  ِمنْ  َهاــــــــِفي َدْينِ ــــــــبَِعي      َمْوِطنٍ  َخَْتِ  َعَلى ِمنـْ

 (3)اجملِد يعظم من َكْنياً  يْسَتبحْ  وَمنْ       ِديُتماـــــــــىُ  مَعدٍّ  ُعليا يف َمُْت ــــــــعظي              
يف عليا معّد( وصبلة )ومن  (4)جاءت صبلة "ىديتما" معًتضة بُت صبلة )فخصبحتما...عظمُت 

للسيدين يف سياق مدحو ؽبما، أبهنما صارا حال عظمتهما  (5))ومن يستبح كنيا...(، اؼبراد منها الدعاء
عظمتهما يف مرتبة عليا من شرف معد وحسبهما لسعيهما للصلح، ث دعا ؽبما ابؽبداية والصبلح، ث 

ومن وجد كنيًا من اجملد مباًحا واستخصلو عظم أمره أو عظم فيما بُت عاد ليتابع حديثو، فقال: 
 .(6)الكرام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/354ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة،  (1)
 .70، وإعراب اعبمل وأشباه اعبمل، لفخر الدين قباوة، ص2/834ينظر حاشية الدسوقي على مغٍت اللبيب، البن ىشام،  (2)
 .106ديوان زىَت بن أيب سلمى، لعلي حسن فاعور، ص (3)
 .2/305ينظر فتح الكبَت اؼبتعال، حملمد علي طو الدرة، " عظمُت" خرب بعد خرب ألصبح.  ((4
 .2/306( اؼبصدر نفسو، (5
 .117( ينظر شرح القصائد اؼبشهورات اؼبوسومة ابؼبعلقات، أليب جعفر النحاس، ص(6
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 اخلامتــــة

عوارض الًتكيب يف معلقة زىَت بن أيب سلمي" من "وسومة بـــــ بعد االنتهاء من ىذه الدراسة اؼب
 اآليت:ديكن استنتاج 
  َّجيًدا يدركها ببلغية ألغراض وذلك ،معلقتو يف الًتكيب عوارض من كثَتًا زىَت صب 

ل والفص، والتخخَت التقد مو  واليدادة اغبذف فجاء ،صبيعا ذكرىا عن البحث ضاق وقد الببلغة، علماء
 .صبالية اقيمً  معاينَ  ليظهر واالعًتاض،
  تفاوتت عوارض الًتكيب يف اؼبعلقة بُت القلة والكثرة، فخكثرىا عارض اغبذف، ويليو

 عارض التقد م والتخخَت، ويليو عارض اليدادة، ث عارض الفصل واالعًتاض.
 إـجاز واختصار، قصيدة، وفيو كان عارض اغبذف األكثر يف اؼبعلقة؛ ؼبراعاة وزن ال

 .للبحث والتفكَت ؼبعرفة اؼبييد إاثرة عنصر التشويقوربصيل اؼبعٌت الكثَت يف اللفظ القليل، إضافة إىل 
 فنــجد أن، اؼبعلقة يف العوارض ؽبـذه الببلغية األغراض تنوع: 
 ولفت ، والتعظيم، وتكثَت اؼبعٌت ،االستعمال وكثرة، اإلـجاز واالختصار: اغبذف دواعي من

 الفائدة، والستقامة الوزن. وتعجيل االنتباه ألمر معُت والتنبيو عليو
 معُت أمر احتمال وأتكيد العموم، ورفع ،وتقويتو اؼبعٌت أتكيد :اليدادة دواعي ومن. 
 معُت أمر على والتنبــيو، ابلشيء والعناية االىتمام: والتخخَت التقد م دواعي ومن ،

 القصر، ولفت االنتباه ألمر معُت.  وإفادة، وزن القصيدة ومراعاة، الكبلم يف والصدارة، واالختصاص
 والتنبيو. والنفي،، وتقويتو اؼبعـٌت أتكـيد: واالعًتاض الفصل دواعي من و 

 النحوية  القواعد أو اعبملة بصحة زبُِلَّ  مل القصيدة يف جاءت اليت الًتكيب عوارض إن
 األسلويب. التنويع ابب من العوارض ىذه جاءت وإمنا فيها،
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