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احلمد هلل األول واآلِخر، الظاهر الباطن، القادر القاهر، شكًرا على تفضُّله وهدايته، وفَزًعا 
يف املزيد من كرمي آالئه، ومجيل  إىل توفيقه وِكفايته، ووسيلة إىل ِحفظه ورعايته، ورغبًة

بالئه، ومحًدا على ِنَعمه اليت َعُظَم خطُرها عن اجلزاء، وجلَّ عدُدها عن اإلحصاء، وصلى 
 اهلل على حممد خامت األنبياء، وعلى آله أمجعني، وسلَّم تسليًما.

وعوارض  ،اديَبي بن زيد الِعِدث فيه عن عوارض التركيب يف جممهرة َعهذا حبث أحتدَّ
ناَوله بالبحث والدراسة كثرٌي من األساتذة والباحثني، تالتركيب كما هو معروف موضوع 

 كتٍب ألساتذة، ورسائل علمية لباحثني.يف صورة  فجاءت مؤلفات هذا املوضوع

اجلملة تعرف على موضوع يتعلق بتركيب يالباحث ن أمهية الدراسة يف أهنا جتعل كُمَت -1
وما َيعِرض هلذه اجلملة؛ حيث جيعلها خترج عن األصل يف  -االمسية والفعلية  -العربية 
  .تركيبها

، والزيادة احلذفوالتقدمي والتأخري،  :التعرف على ماهية هذه العوارض وأنواعها؛ مثل -2
  ... إخل. تضمنيالوالفصل، االعتراض، وو، املطابقةو

من أفضل األشياء  -ُمطبَّقًة على قصيدٍة ما  -ودراستها استخدام عوارض التركيب  -3
 اليت ُتربز اجلانب الفين يف القصيدة، وال سيما القصيدة اجلاهلية.

أمهيَة دراسة عوارض التركيب وتطبيقها على الشعر،  (هتاين حممد ويل)وقد ذكرت الباحثة 
عفها بالنظر لعربية وَضقائلًة: "إن حماولة حتليل النصوص الشعرية ومعرفة قوة اجلملة ا

ليس باألمر اليسري، بل حيتاج هذا إىل  -والرجوع إىل املوضوعات النحوية وتطبيقها غالًبا 
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دقيق، وهذان يساعدان على تفتيح املدارك وشد انتباه الدارسني،  تأمُّل طويل وفحٍص
عرية، مث وتنمية القدرة على احلكم على سالمة اجلملة أو العكس مبجرد قراءة األبيات الش

الشاعر إليها إنه يساعد على تذوُّق الشعر بشكل صحيح، وَفْهم املعاين اليت َيرمي 
 . 1باستخدام عوارض التركيب"

دراسات فهناك  ،موضوع عوارض التركيباليت تناولت السابقة عت الدراسات تنوَّلقد 
فتجد عنوان الدراسة  ،النحاة فيهانظرية تقوم على احلديث عن العوارض واستعراض أقوال 

دراسة حنوية، أو عوارض التركيب يف النحو العريب، ومن  :عوارض التركيب :مثاًل
 :قريبة من هذا النمطالدراسات اليت جاءت 

رسالة ماجستري ليسري البنية األساسية للجملة الفعلية بني الثبات وعوارض التركيب،  -1
 م.2000 ،صبحي الصاوي

 1223رسالة ماجستري لفكري عبداملنعم النجار عوارض التركيب يف اجلملة االمسية،  -2
 م.2002 - ـه

العوارض املانعة من العمل يف النحو العريب، رسالة دكتوراه للدكتور حجاج أنور  -5
 م.2005عبدالكرمي، 

ديوان شعر، ق هذه العوارض على طبِّمث ُت ،عطي مقدمة تنظرييةدراسات تطبيقية ُت هناكو 
 :أمثلة ذلكومن  ،أو سورة من القرآن الكرمي

دكتوراه رسالة عوارض التركيب يف ديوان احلماسة أليب متام: دراسة حنوية داللية،  -1 
بإشراف الدكتور طه اجلندي رمحه اهلل، والدكتور عرفة  ،ليوسف حممد عويهان

 .عبداملقصود

                                                           
 .2ص  ،ماجستري للباحثة هتاين حممد ويلعوارض التركيب يف شعر عبداهلل الفيصل؛ رسالة  1
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ألمحد دكتوراه رسالة عوارض التركيب يف شعر يوسف النبهاين: دراسة حنوية داللية،  -2
والدكتور عبدالعاطي بإشراف الدكتور حامد حممد أمني شعبان،  ،أمحد السيد حممد

ش هذه الرسالة الدكتور علي أبو املكارم رمحه اهلل، والدكتور أمحد حممد وقد ناَقكيوان، 
 .عبدالراضي

رسالة ماجستري عوارض التركيب يف شعر عبداهلل الفيصل: دراسة تركيبية داللية،  -3
 .م2010 -هـ  1231بإشراف الدكتور حممد عبيد  حممد ويل إبراهيم خان، لتهاين

، وخامتة مشتملة على نتائج البحث، فصولأربعة و ،يف مقدمة جاء هذا البحث متمثاًل
 .باملوضوعات، وفهرس وقائمة باملراجع

أمهيته، والدراسات السابقة اليت تناولت  فيها املوضوَع، وذكرُت فأما املقدمة فقد عرَّفُت 
 يها النظري والتطبيقي.قَّموضوع عوارض التركيب بِش

معىن العوارض والتركيب واجلملة  ا علىحمتوًي الفصل األولجاء قد ربعة، فوأما الفصول األ
الفصل ثالثة مباحث:، ويضم هذا لغة واصطالًحا

والدراسات  ،وعدي بن زيد ،أيب زيد القرشي ةترمج احتوى علىقد ، فالفصل الثاينما أو
 ويضم هذا الفصل مبحثني: اليت دارت حوهلما،
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. 

الفصل معاين كلماهتا، ويضم هذا بعض مهرة ونص اجمل حمتوًيا على الثالثوجاء الفصل 
  مبحثني:

 

 ةبعسيف اجملمهرة، ويضم هذا الفصل عوارض التركيب  حمتوًيا على بعاالرالفصل جاء وقد 
 مباحث:

إليه من نتائج من خالل هذا البحث، وما قدَّمْته  لُت، فأذكر فيها ما توصَّوأما اخلامتة
 .اجملمهرةومعرفة دقائق تركيبها يف  ،عوارُض التركيب من إثراء لَفْهم اجلملة
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 ،واستعنُت هبا يف إمتام هذا البحثإليها  وأما قائمة املراجع، فأذكر فيها املراجع اليت رجعُت
 ا ألفبائيًّا.ترتيًب رتبًةُم

ق ْفَومها ْقوأمامها َر ،عناوين البحث الرئيسة والفرعيةوأما فهرس املوضوعات، فأذكر فيه 
.ترقيم البحث
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وغريه من  عك من شغٍلكل مانٍع مَن: "هـ370ت  ؛ قال األزهريمجع عارض :العوارض
ال  :، ومنه قيلع مانٌعومَن ،؛ أي: حال حائٌلض عارٌضاألمراض، فهو عارض، وقد عَر

ه، ويذهب َمذهبه، َتعِرض لفالن؛ أي: ال َتعترض له، فَتمَنعه باعتراضك أن يقصد مراَد
ع عليَّ شامخ قَط ويقال: سلكُت طريَق كذا، فعَرض يل يف الطريق عارٌض؛ أي: جبل

 .2"مذهيب

وقال أيًضا: "العارض: ما بني الثنية إىل الضرس، وقيل: عارض الفم: ما يبدو منه عند 
 .3الضحك"

حول بينك وبينه، وقد وَي ،منعك من بلوغ قصدكاملانع الذي َيفالعارض هنا ُيطلق على 
األسنان ق العارض على طَل، ويف النص الثاين ُييكون هذا املانع إنساًنا أو مجاًدا أو مرًضا

  .وتكون ظاهرة عند الضحك ،اليت بني الثنية واألضراس

د مصطلح العوارض عند النحاة القدامى، وجاء مرادًفا ملصطلح العدول أو الترك؛ يقول وَر
هـ: "هذا باب ما يكون يف اللفظ من األعراض: اعلم أهنم مما َيحذفون  180سيبويه ت 

عوِّضون، وَيستغنون بالشيء عن وإْن كان أصُله يف الكالم غري ذلك، وحيذفون وُيالكلم 
 .2صري ساقًطا"الشيء الذي أصله يف كالمهم أن يستعمل حىت َي

                                                           
 .282، ص 1هتذيب اللغة؛ أليب منصور األزهري، ج 2
 .222، 1السابق نفسه، ج 3
 .25، ص 1الكتاب لسيبويه، ج  2 
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باستفاضة عن العوارض، ومسَّاها أكثر من اسم؛ مثل:  هـ322وحتدَّث ابن جين ت 
يف العدول عن الثقيل إىل " الترك، العدول، العوارض، التغيري، التحول، وذلك حتت باب:

ما هو أثقل منه لضرب من االستخفاف"، وباب: "يف نقض املراتب إذا عرض هناك 
عارض"، وباب: "يف إقرار األلفاظ على أوضاعها األول ما مل َيْدُع داٍع إىل الترك 

 .5والتحول"

وبعد هـ بني اجلملة قبل دخول العوارض عليها 271فرَّق عبدالقاهر اجلرجاين ت  وقد
دخوهلا، وذكر أن أسلوب اجلملة قد ازداد مجااًل بعد دخول هذه العوارض، يقول: "فإذا 
رأيتها قد راَقْتَك وَكُثَرْت عندك، ووجدَت هلا اهتزاًزا يف نفسك، فُعْد فانُظر يف السبب 
واستقِص يف النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إال أنه قدَّم وأخَّر، وعرَّف ونكَّر، وحَذف 

ضَمر، وأعاد وكرَّر، وتوخَّى على اجلملة وجًها من الوجوه اليت يقتضيها علم النحو، وأ
 .2فأصاب يف ذلك كله، مث َلُطَف موضع صوابه، وأتى مأتى ُيوجب الفضيلة"

ض للتركيب األصلي عِرهي األمور اليت َت"ف الدكتور متام حسان العوارض بقوله: عرَّوقد 
 -صل اجلملة أفاخلروج عن أصل احلرف أو أصل الكلمة أو  ،للجملة ليخرج عن املألوف

 .7"عد من عوارض التركيبُي -باحلذف أو الزيادة أو باإلضمار 

تقول الباحثة أرواح عبدالرحيم اجلرو: "العارض يف االصطالح: خروج اللغة أحياًنا عن 
عربية وقواعدها، األصل املتفق عليه لدى النحاة، وهذا اخلروج ال ُيعد تقويًضا لقوانني ال

سمى بعوارض التركيب، فالعارض ما وإمنا يأيت ألغراض بالغية يقصدها املتكلم، وهو ما ُي
 .8حبيث جيعلها خترج عن تركيبها الثابت" ،َيعِرض للجملة

                                                           
 .20، ص 3، وج 252، ص 2، وج 225، ص 1ينظر اخلصائص؛ البن جين، ج 5
 .85، ص 1ج  اجلرجاين، دالئل اإلعجاز؛ لعبدالقاهر 2
 .83يف روائع القرآن؛ للدكتور متام حسان، ص  البيان 7
عوارض التركيب يف األصمعيات: دراسة حنوية وصفية تطبيقية، رسالة ماجستري للباحثة أرواح عبدالرحيم اجلرو، ص  8

15 . 
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 ي العدول والعوارض كما َمرَّ،النحاة والبالغيني القدامى بني مصطلَح كتُب فْتراَد وقد
ن األصل يف اجلملة ذكر "إ :قائاًل الدكتور متام حسانه الَّوَج هذا الترادفوقد أشار إىل 

عناصرها اإلسنادية، واألصل أيًضا اإلظهار، والرتبة، واإلفادة، وقد ُيعَدل عن هذه 
األصول، فُيعَدل عن الذكر باحلذف، وهنا وَجَب التقدير، وقد ُيعَدل عن اإلظهار، وهنا 

عناصر اجلملة بالتقدمي والتأخري، وهذا العدول عن  جيب اإلضمار، وقد ُيعَدل عن الرتبة بني
األصل هو عوارض التركيب، ويشترط جلواز العدول واخلروج عن األصل أْمن اللبس 
لتحقق الفائدة، فال جيوز احلذف إال بوجود ما يدل عليه، وال جيوز اإلضمار إال بوجود ما 

 .2"ُيفسِّره، وال جيوز التقدمي والتأخري إال مع وضوح املعىن

ال تأيت على هيئة  -مع تعدُّد أقسامها وحجمها وموقعها  -وعلى ذلك، فاجلملة العربية 
واحدة، وإمنا َتعِرض هلا عوارض َتحيد هبا عن األصل، لكن هذه العوارض ال تأيت اعتباًطا، 

؛ ذلك أن فها جيًدا علماء البالغةعِربل تأيت لفائدة تتمثل يف إضافة معاٍن ودالالت جديدة َي
ر ودو - اوتأخرًي اأو تقدمًي اوِذكر أن يف هذه اجلملة حذًف -دور النحوي وصف الظاهر 
 ،ا، وبيان القيمة اجلمالية لوقوع احلذف أو التقدمي والتأخريالبالغي التعليل للظاهرة بالغيًّ

   يف اجلملة.أو غريمها من العوارض 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 122 -121األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب؛ للدكتور متام حسان، ص  2
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فَتَركََّب  ،ٍضا: وَضع بعَضه على بعكيًبَركََّبه تر": هـ 817ت  يقول الفريوزآبادي
 .10"اَكَبوَتر

تأليف الشيء من مكوناته البسيطة، ويقابله  :التركيبوجاء يف املعجم الوسيط: "
 .11"التحليل

 ضمُّأنه  -أو للفظ الفعل )ركَّب( مبعناه اللغوي  -لتركيب ابقني لالس نييتضح من التعريف
 واحدة.  حمٍةصريان يف سياج واحد وُلحيث َي ؛على شيٍء ووضع شيٍء ،إىل شيٍء شيٍء

 

؛ يقول أبو علي ائتالف الكلمات :جاء تعريف التركيب عند النحاة القدامى حتت باب
كقولنا: عمرو  ا؛مفيًد ، فيكون كالًمااالسماالسم يأتلف مع " :هـ377 ت الفارسي

 ،ب عبداهللفيكون ذلك كقولنا: كَت ،ك، ويأتلف الفعل مع االسمشر صاحُبأخوك، وِب
 .12رَّ بكر"وُس

 ، أو فعٍلاسٍمجانب إىل  اسٍم أو َرْصُف ضمُّالفارسي فالتركيب من خالل كالم أيب علي  
على عدة  هو، ووَيقبله املتلقي كالًما مفيًدا يؤدي وظيفته االتصالية انكوِّ؛ لُياسٍمجانب إىل 

                                                           
 .21، ص 1القاموس احمليط؛ للفريوزآبادي، ج  10
 . 328، ص 1املعجم الوسيط؛ جملمع اللغة العربية بالقاهرة، ج 11
 .2الفارسي، ص  علي العضدي؛ أليب اإليضاح 12
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واسم وهو اجلملة  صور، فقد يكون مركًبا من امسني وهو اجلملة االمسية، أو من فعٍل
من الظرف  -شبه اجلملة ك ؛الفائدةبه م تما ت فيتصل به ،الفعلية، وقد يطول التركيب

وإن كانت غري أصيلة يف  اليت وغريها من املكمالت بأنواعها،املفاعيل و -واجلار واجملرور 
ظهر ُت اإذ إهن ؛ا من ناحية املعىن والداللةفإهنا أصيلة جدًّ ،اللفظ وأاجلملة من ناحية الظاهر 

 عله. ِف أو غايَة ،وهيئته ح حالهوضِّأو ُت ،الفاعل ع عليه فعُلن وَقَم
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اجليم وامليم والالم أصالن: أحدمها جتمُّع وِعَظُم  :: ")مجل(هـ325ت  يقول ابن فارس
اخَلْلق، واآلخر ُحسٌن، فاألول قولك: أمجلُت الشيء، وهذه ُجملة الشيء، وأمجلُته 

اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة{ }َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَلا ُنزَِّل َعَلْيِه حصَّلُته، وقال اهلل تعاىل: 
 .13"قهْلَخ ِمَظمل من هذا لِع، وجيوز أن يكون اجُل[32]الفرقان: 

، ويأيت مبعىن حتصيل شيٍءمع  جتميع شيٍءيأيت مبعىن  (مجل)يتضح مما سبق أن الفعل 
سن واجلمال، وما خيص الباحث هنا هو معىن وقد يأيت مبعىن احُل، أو إمجاله حساٍب
 . والضم التجميع

ستخدم يف النحو إال يف وإن لفظ اجلملة مل ُيم: "2015يقول الدكتور علي أبو املكارم ت 
الداللة حممد بن يزيد املربد يف  إذ كان أول من استعمله مصطلًحا حمدَد ؛عصر متأخر نسبيًّا
 .12كتابه املقتضب"

، يف معرض حديثه عن الفاعل "املقتضب"اجلملة يف كتابه  هـ285ل املربد ت استعَم
وإمنا كان  ،وجلس زيد ،اهللقام عبد :وذلك قولك ،وهو رفع، "هذا باب الفاعل :قائاًل

 ،وجتب هبا الفائدة للمخاطب ،ن عليها السكوتحُسألنه هو والفعل مجلة َي ؛االفاعل رفًع
 .15القائم زيد" :فهو مبنزلة قولك ،قام زيد :إذا قلت ،فالفاعل والفعل مبنزلة االبتداء واخلرب

                                                           
 .281، ص 1مقاييس اللغة؛ البن فارس، ج  13
 .20للدكتور علي أبو املكارم، ص ؛مقومات اجلملة العربية 12
 .8، ص 1املقتضب؛ للمربد، ج  15
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ل الفعل والفاعل جَعقد واملبتدأ واخلرب، و ،الفعل والفاعل :املربد يقصد مبصطلح اجلملةف
 لمبتدأ واخلرب.ل نظريين

بل  ،: "ومل يكن قبل املربد استعمال ملصطلح اجلملةالراضيعبديقول الدكتور أمحد حممد 
ليه إىل ما أشار إشر ن املربد مل ُيأغري  ،املسند واملسند إليه :سنادكين اإلطلق سيبويه على ُرأ

وظل مفهوم  - سنادوهي عالقة اإل -كين اجلملة و الرابطة بني ُرأسيبويه من العالقة 
ن جاء أىل إ -واخلرب  أواملبتد ،ا به الفعل والفاعلمقصوًد -اجلملة يتردد يف كتب النحو 

 وبني عدٍد اجلملة عن طريق املقابلة واملقارنة بينهماد مفهوم فحدَّ، هـ322ابن جين ت 
 .12سها مصطلحا الكالم والقول"أعلى رو ،من املصطلحات األخرى

عند ابن هشام  -ه ازدهاِر َجْوغ َأوبَل ،وقهمفهوم اجلملة واستوى على ُس َجِضوقد َن
مغين اللبيب "و ،"اباإلعراب عن قواعد اإلعر" :ه املاتعنيْيهـ يف كتاَب721ت األنصاري 

وحجمها  ،ع يف بيان أقسامهاوتوسَّ ،همهايف َفابن هشام ق فقد تعمَّ، "عن كتب األعاريب
ت الزخمشري  َةَيِوْسفرِّق بينها وبني الكالم، وانتقد َتوموقعها، وسار يف االجتاه الذي ُي

وقد .. . بينها وبني الكالم، فذكر أهنما غري مترادفنيهـ 223ت وابن يعيش  هـ538
و جار وجمرور أبظرف  أوهي اليت تبد -فعلية وامسية وظرفية أنواع: قسم اجلملة إىل ثالثة 

عه على ذلك الشيخ خالد وتاَب ،ىل ذات حمل وغري ذات حملإو ،ىل صغرى وكربىإو -
 .17 هـ 211والسيوطي ت  ،هـ205األزهري ت 

 :"واجلملة على أربعة أضرب: ؛ يقولقسامأو أىل أربعة أنواع إم الزخمشري اجلملة وقد قسَّ
ن إزيد ذهب أخوه، وعمرو أبوه منطلق، وبكر  :وذلك ،وشرطية وظرفية ،فعليه وامسية

 .18"ك، وخالد يف الدارْرشُكه َيعِطُت

                                                           
 .33للدكتور أمحد حممد عبدالراضي، ص  ؛حنو النص بني األصالة واملعاصرة 12
 .32 - 35السابق بتصرف ص  17
 .22، ص 1املفصل يف صنعة اإلعراب؛ جلار اهلل الزخمشري، ج 18
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ك، والظرفية: يف ْرشُكه َيعِطإن ُت :أبوه منطلق، والشرطية :فالفعلية: ذهب أخوه، واالمسية
 .يف الدار استقرَّ؛ أي: الدار

: "للجملة عند النحاة ركنان: لافق ،اجلملةأركان الدكتور متام حسان عن  ثحتدَّوقد 
املسند إليه، واملسند، فأما يف اجلملة االمسية، فاملبتدأ مسند إليه، واخلرب مسند، وأما يف 
اجلملة الفعلية، فالفاعل أو نائبه مسند إليه، والفعل مسند، وكل ركن من هذين الركنني 

فهو فضلة  -مما تشتمل عليه اجلملة  -لة إال به، وما عدا هذين الركنني عمدة ال تقوم اجلم
 .12اجلملة، هذا هو أصل الوضع بالنسبة للجملة العربية" ميكن أن يستغين عنه تركيُب

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .121األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب؛ للدكتور متام حسان، ص  12
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: 

مد حمأبو زيد هو: طبعة دار صادر ما نصه: " "مجهرة أشعار العرب"جاء يف مقدمة كتاب 
وقف له على ألنه مل ُي ؛ف عنهعَرنيته أبو زيد، هذا كل ما ُييب اخلطاب القرشي، وُكأ بن

تاريخ آداب العربية"، فجعله من رجال القرن وقد ذكره جرجي زيدان يف كتابه "ترمجة، 
 ؛للهجرة 170وجعل وفاته سنة ، "اإللياذة"الثالث، وذكره سليمان البستاين يف مقدمة 

الذي تقوم  "اجلمهرة"... وقد يكون أليب زيد آثار غري كتاب . العصر العباسي يف :أي
 .20، ولكن مل يصل إلينا سواه"منزلته عليه

: 

شعار العرب جمموعة سباعية تشتمل أ"كتاب مجهرة يقول األستاذ علي حممد البجاوي: 
ى من العناوين ًلاملعلقات السبع، وحتمل األقسام الستة الباقية ِح :أوهلا :على سبعة أقسام

، واملراثي، واملشوبات، وامللحماتهي اجملمهرات، واملنتقيات، واملذهَّبات، و، املختارة
ويشتمل القسم األخري منها على قصائد لشعراء من العصر األموي فحسب، وتغلب يف 
األقسام األخرى قصائد للشعراء اجلاهليني، وسبقت ذلك كله مقدمة نقدية يف الشعر 

ربعني ا وأ، وتسًع، فالكتاب حيوي مقدمة أدبيةواختالف العلماء يف تفضيل مشاهري الشعراء
جاوز العصر األموي، ومن هذه من عيون الشعر اجلاهلي واإلسالمي الذي ال ُيقصيدة 

                                                           
 .5بريوت، ص  -أليب زيد القرشي، ط دار صادر  ؛مقدمة حتقيق كتاب مجهرة أشعار العرب 20
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فهو مرجع أديب من األصول األدبية النادرة اليت  ،د بروايتها هذا الكتابالقصائد ما انفَر
 .21"ا يف املكتبة العربيةتسد فراًغ

 

بنية القصيدة يف مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم أليب زيد القرشي: دراسة  -1
 ُنوِقشْت عام  فنية، رسالة دكتوراه لعلي عبدالتواب، كلية دار العلوم جامعة الفيوم،

 م.2013

حبث قراءة نقدية يف مجهرة أشعار العرب أليب زيد القرشي، لغة العرب ولغة القرآن:  -2
، منشور مبجلة التربية والعلم، جامعة املوصل -أمني لقمان احلبار، كلية التربية  للدكتور
  .م2012سنة ، 2، العدد 12اجمللد 

جدل اللغة واهلوية: قراءة نقدية يف مجهرة أشعار العرب أليب زيد القرشي، حبث  -3
جامعة املوصل، منشور مبجلة كلية التربية  -أمني لقمان احلبار، كلية التربية للدكتور 

 م.2013سنة ، 13األساسية، العدد 

شيتر  لباحثةتداولية النص الشعري: مجهرة أشعار العرب منوذًجا، رسالة دكتوراه ل -2
 .م 2002نسانية، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر، رحيمة، كلية اآلداب والعلوم اإل

املراثي يف مجهرة أشعار العرب: دراسة حتليلية فنية موازنة، رسالة ماجستري للباحث  -5
 .م 2003 ،حممد علي الشهري، جامعة أم القرى السعودية

للدكتور سليمان صغري شعار العرب، حبث أضوء جديد على زمن تأليف مجهرة  -2
  .كلية اآلداب جامعة الكويت الشطي،

                                                           
 . 3مقدمة حتقيق كتاب اجلمهرة؛ لألستاذ علي حممد البجاوي، الناشر هنضة مصر، دون تاريخ، ص  21
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أساليب اإلنشاء الطليب يف مجهرة أشعار العرب: دراسة تركيبية بالغية، رسالة  -7
  .م 2007، هدى البيطاويماجستري، للباحثة 
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 : 

ى أبا عمري، كان نصرانيًّا كنَّمحاد بن أيوب بن زيد بن متيم، وُيهو عدي بن زيد بن 
ى، اجتمعوا يف احلرية اد احلرية، وهم مجاعات من قبائل شتََّبنسب إىل ِعاديًّا، ُيَبِع

رون أهنم عباد اهلل يف مقابل أن حيث َي ؛واعتنقوا املسيحية، فُلقُِّبوا هبذا االسم ،واستوطنوها
 د األصنام.عُبالعرب َت

ا له كرًما لكسرى هو وأخ له يقال له: عمري بن زيد، وكان كسرى ُمكان عدي كاتًب
ه على َكملِّ، ولو أراد كسرى أن ُيأهل احلرية، وأجودهم منزلًة ا، وكان عدي أنبَلحبًُّم

ا يف ملك العرب، وكان حيب اللهو والصيد، فلما مات كه، لكنه مل يكن راغًبلََّماحلرية َل
وكان النعمان ، وكان عنده من الولد اثنا عشر ولًدا -املنذر بن املنذر بن النعمان اللخمي 

ن د كسرى ِمعدي على كسرى حىت قلَّ احتاَل - ومصاحًبا له ا إىل عديبن املنذر منقطًع
 جَّفحبسه وَل ،اعلى عدي يوًم َبغِض ،بعد متليكهمث إن النعمان كَم، النعماَن احُلبني إخوته 

، قه، والنعمان يأىب إخراجه من السجنرقِّرسل إليه الشعر لُيل عدي ُيد، فجَعيف أمره وتشدَّ
فكتب أخيه،  ره أمَركسرى وأخَبأرسل إىل  ،بأخيه ما حلَّ -أخو عدي  -فلما رأى عمري 

ا يف سجنه، ل عديًّقُتالنعمان سرًّا َمن َيرسل إليه عديًّا، فبعث كسرى إىل النعمان أن ُي
على  ثالثني قبل اهلجرةووكان ذلك سنة مخس  ،ر كسرى أن عديًّا قد ماتَبله، وأَخفقَت

 ،فة بن العبدَرم يف الطبقة الرابعة من فحول الشعراء مع َطه ابن سالَّ، وقد عدَّالتقريب
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عمرو بن العالء: عدي بن زيد يف ، وقد قال عنه أبو بدةبن َع لقمةوَع ،بيد بن األبرصوَع
  .22رضها وال جيري جمراهااعُي ،الشعراء مثل سهيل يف الكواكب

 : 

من منظور علم النفس  اديَبأثر احلضارة الفارسية يف شعر عدي بن زيد الِع -1
 ،االجتماعي، رسالة دكتوراه للباحث حسني قائمي أصل، جامعة أصفهان إيران

 هـ.1233

لعبداملتعال الصعيدي، جامعة  ؛بن زيد عامة الشعر اجلاهلي بني امرئ القيس وعديز -2
 املطبعة احملمودية التجارية باألزهر. ،م1232 -هـ 1353، 1ط األزهر،

بني القبول والرفض: دراسة حنوية، حبث للدكتور حممود حممد شعر عدي بن زيد  -3
 م.2003، سنة 2العدد  11العامودي، منشور مبجلة اجلامعة اإلسالمية، اجمللد 

لغوية، رسالة دكتوراه للباحث  أدبية وشعره: دراسة حياته العبادي زيد بن عدي -2
 ،السودان ،جامعة اخلرطوم ،قسم اللغة العربية ،كلية التربية عبدالنيب، عبداهلل النيبعبد

 .م2002

لت الثقفي، رسالة مية بن أيب الصَّادي وُأَبتوظيف املوروث يف شعر عدي بن زيد الِع -5 
اهلل، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ستري للباحثة سناء أمحد سليم عبدماج

 .م2002 ،نابلس، فلسطني

 

 

                                                           
فحول الشعراء؛ البن سالَّم هـ، وطبقات  272ُتنظر ترمجة عدي وأقوال العلماء فيه يف الشعر والشعراء؛ البن قتيبة ت  22

 هـ.382هـ، ومعجم الشعر واملوشَّح؛ للمرزباين ت 232اجُلمحي ت 
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 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن = فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
23: 

قد رجعت إىل نص اجملمهرة يف ديوان عدي ومجهرة أيب زيد، فلم أجد أي اختالف يف 
بيًتا يف الديوان واجلمهرة، وقد وجدت وأربعون  سةعدد األبيات؛ فاجملمهرة عدد أبياهتا مخ

خالًفا يسرًيا يف بعض األلفاظ يف بعض األبيات، ولكن هذه األلفاظ على اختالفها َتحمل 
 ، وإليكم نص اجملمهرة:معىن واحدة أو متقارًبا

ــِد   -1 ــن ُأمِّ َمْعَب ــداِر ِم ــَم ال ــِرُف رس  َأَتع
  

ــدِ   ــَل التجل  ــوُق قب ــاَك الش ــْم وَرم  َنع
   

ــا   -2 ــراَم كأنَّم ــقي الغ ــا َأْس ــُت هب  َظِلل
  

 َســقْتين النَّــدامى َشــربًة مل ُتَصــرَّدِ   
   

 فيــا لــَك ِمــن شــوٍق وطــائِف َعْبــرٍة -3
  

 َكَسْت َجْيـَب ِسـْربايل إىل غـرِي ُمْسـِعِدي    
   

ــوُمين -2 ــٍل َتلـ ــْت بليـ ــٍة َهبَّـ  فلمَّا َغَلْت يف اللـوِم قلـُت هلـا اْقِصـِدي     وعاذلـ
                                                           

اقتصرت يف نقل نص اجملمهرة على كتاب مجهرة أشعار العرب؛ أليب زيد القرشي فقط؛ حتقيق األستاذ علي حممد  23
 البجاوي، وجاءت األبيات مرتبة الترتيب املوجود يف حتقيقه. 
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 َأعــاِذُل إنَّ اللــوَم يف غــرِي ُكْنِهــهِ    -5
  

ــردِّدِ     ــك املَت ــن َغيِّ ــى م ــيَّ ِثًن  عل
   

ــىت   -2 ــذَِّة الَف ــن ل ــَل ِم ــاِذُل إن اجله  َأع
  

 وإنَّ املنايــــا للرجــــاِل مبرَصــــِد
   

 شــاَد مــن الفــىتأعــاذُل مــا َأْدَنــى الرَّ -7
  

 وأْبعــــَده منــــه إذا مل ُيســــدَِّد 
   

ــاُر َيْلَقهــا -8 ــْب لــه الن  أعــاذُل َمــن ُتكَت
  

 كفاًحا وَمـن ُيكَتـْب لـه الفـوُز َيْسـَعدِ     
   

ــَزُع الفــىت -2 ــا َي ــُت م ــد القي  َأعــاِذُل ق
  

ــدِ   ــَي املقيَّ ــني َمْش ــُت يف احِلْجل  وطاَبْق
   

 أعــاذُل مــا ُيــدريك أن َمنــيَّيت    -10
  

ــاعٍة يف ــِدإىل س ــحى الغ ــوِم أو يف ُض   الي
   

ــى   -11 ــا َمَض ــا يل َم ــإين إنَّم ــي ف  َذِريِن
  

ــوَِّدي  ــفَّ ُع ــايل إذا َخ ــن م ــامي ِم  أم
   

ــت مليقـــايت إيلَّ َمنـــيَّيت   -12  وُحمَّـ
  

 وُغــوِدرْت إن ُوسِّــدُت أو مل ُأوسِّــدِ  
   

 وللوارِث البـاقي مـن املـاِل فـاْتُركي     -13
  

ــدِ   ــري ُمفس ــلٌح غ ــإين ُمص ــايب ف  ِعت
   

ــاأعــا -12  ذُل َمــن ال َيزُجــر الــنفَس خالًي
  

ــدِ  ــوِل اْلُمفنِّ ــد لق ــيِّ ال َيرُش ــن احل  ع
   

ــِرهِ  -15 ــاُم ده ــرُء أي ــًرا للم ــى زاج  كف
  

 َتــروُح لــه بالواعظــاِت وَتغتــِدي   
   

ــبحتْ  -12 ــاَل وأص ــُت الرج ــُت وأْبلي  َبِلي
  

 ُســنوَن طــواٌل قــد َأَتــْت قبــَل َمولــِدي
   

 فال أنـا ِبـدٌع مـن حـوادَث َتعتـري      -17
  

 ًلا َعَرْت ِمـن بعـِد ُبْؤسـي وَأْسـُعِدي    رجا
   

ــرَّدى  -18 ــيِّ وال ــن الَغ ــا ع ــَك فاْحَفْظه  فنفَس
  

 مــىت ُتْغوهــا َيْغــِو الــذي بــَك َيقتــِدي
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ــرئٍ  -12 ــَدَك الْم ــاءد عن ــت النعم  وإن كان
  

ــَب واْزَددِ    ــاْجِز املطال ــثاًل هبــا ف  فِم
   

ــوادًة -20 ــَك َه ــرُج من ــرٌ  مل َي ــا ام  إذا م
  

ــه و  ــا من ــال َترُجه ــَهِدف ــَع َمش  ال َدْف
   

ــه  -21 ــْم بأنَّ ــوَل واْعَل ــواه الق ــدِّ ِس  وع
  

 مىت ال َيـِبْن يف اليـوِم َيصـِرْمك يف الَغـدِ    
   

 عن املرُء ال َتسـأْل وَسـْل عـن َقرينـهِ     -22
  

ــدِ  ــارِن ُمقتـ ــريٍن باملقـ ــل  قـ  فكـ
   

 إذا أنــت فاَكهــَت الرجــاَل فــال َتَلــْع -23
  

ــدِ    ــالوا وال َتتزيَّ ــا ق ــَل م ــْل مث  وق
   

ــواَلهم  -22 ــاَل َن ــَت الرج ــت طاَلب  إذا أن
  

 فِعـــفَّ وال تـــأيت َهـــٍد َفَتْنَكـــِد
   

ــه  -25 ــك كلَّ ــِش حقَّ ــن ذي الُفح ــُتدرك ِم  س
  

 حِبلمـــك يف ِرفـــٍق وَلمَّـــا َتشـــدَِّد
   

ــه   -22 ــه أٌب ل ــٍر مل َيُسْس ــائِس أم  وس
  

 ورائـــِم أســـباِب الـــذي مل ُيعـــوَِّد
   

ــا  -27 ــن َيناَله ــًة ل ــوًرا َجمَّ ــي أم  وراج
  

 ُبه عنــها َشــُعوٌب ِلُملحــدِ  سَتْشــَع
   

ــدٍ  -28 ــه وماجـ ــٍد مل َينْلـ  ووارِث جمـ
  

ــدِ   ــِر ُمْتل ــارٍف َغْي ــٍد ط ــاَب مبج  أص
   

 فال َتْقِصـَرْن عـن َسـْعي َمـن قـد َوِرثَتـه       -22
  

 وما اْسَطْعَت مـن خـرٍي لنفُسـك فـاْزَددِ    
   

ــْم -30 ــانِطْق إن َنَطقــَت وال َتُل  وبالعــدِل ف
  

ــه وذا احلمــ  ــذمِّ فاْذُمْم ــِدوذا ال  ِد فاْحَم
   

ــمْ  -31 ــن أالَم وال َتُلـ ــُح إال َمـ  وال َتلـ
  

 وبالبــذِل ِمــن شــكوى صــديِقك فاْفَتــِد
   

ــه  -32 ــٍة إن مَنعَت ــائٌل ذو حاج ــى س  عس
  

ــدِ   ــَر يف غ ــْؤاًل أن ُيَيسَّ ــوِم ُس ــن الي  م
   

ــاخالً   -33 ــان ب ــن ك ــِق إذالٌل مل ــدِ   وللخل ــِذلَّ وُيْزَه ــْل َي ــن َيبَخ ــنيًنا وَم  ض
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ــِة األ -32 ــاخالً وللَبخل ــان ب ــن ك  وىل ِلَم
  

ــدِ    ــمَّ وُيْزَه ــْل ُيَل ــن َيبَخ ــفُّ وَم  َأِع
   

ــه    -35 ــدهُر أن ــاُم وال ــَدْت يَل األي  وَأْب
  

 َمـن ال ُيْصـلِح املـاَل َيفُسـدِ     -ولو حـبَّ   -
   

ــاَبين   -32 ــىن وأص ــذَّاِت الِغ ــُت ل  والقي
  

ــدِ   ــا ُيخلَّ ــِبر عليه ــن َيص ــوارُع َم  ق
   

ــرئٍ   -27 ــَة الم ــَت اخلليق ــا تكرَّه  إذا م
  

ــدِ  ــواها مَلخَل ــْد ِس ــها، واْخِل ــال َتْغَش  ف
   

ــه -38 ــد حقِّ ــن مل يكــن ذا ناصــٍر عن  وَم
  

ــري وُيْضــَهدِ    ــه ذو النص ــْب علي  ُيغلَّ
   

 ويف كثرِة األيـدي عـن الظ لـِم زاجـرٌ     -32
  

ــَهدِ   ــاِل مبْش ــدي الرج ــرْت أي  إذا حَض
   

ــةٍ   -20 ــرُي َمغبَّ ــوِر خ ــُر ذو امليس  ولألم
  

ــر    ــورِة املت ــِر ذي املعس ــن األم  دِِّدم
   

ــَوائحُ  -21 ــوُم َن ــًدا أو َتق ــُب َمْج  َسَأْكُس
  

ــوَِّدي  ــايت وُعـ ــٍل ناِدبـ ــيل بليـ  علـ
   

ــةً   -22 ــنَّ َرنَّ ــٍت وَأْعَل ــى َمْي ــُنْحَن عل  َي
  

ــعدِ   ــاٍك وُمْس ــلِّ ب ــي ك ــؤرُِّق َعيَن  ُت
   

ــهُ  -23 ــُث أْهَل ــرَّ َيْبَع ــَت الشَّ ــا َرأْي  ِإذا َم
  

ــدِ    ــرِّ فاْقُع ــرِّ للشَّ ــاُة الشَّ ــاَم ُجَن  َوَق
   

ــه،    -22 ــُودِّك أهَل ــْع ب ــت مل َتنف  إذا أن
  

ــدِ   ــدوَّك فاْبُع ــى ع ــِك بالبؤس  ومل َتن
   

ــةً  -25 ــدُّ َمَضاَض ــى أَش ــُم َذوي الُقْرَب  وُظْل
  

 على الـنَّفِس ِمـْن َوْقـِع احُلسـاِم امُلَهنَّـدِ     
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 ل املشاق.وجماهدة النفس على حتمُّ ،ر: التصبُّ -

 : التصريد مبعىن التقليل. -

 .: قميصي -

 لو الذي هو جماوزة احلد يف الشيء.طت، من الُغَر: أْف -

 طي.ُتفرِّ: أقلِّي وَتخفَّفي وال  -

 : حينه أو وقته. -

 إنه مل يقع منها اللوم مرة واحدة. :: مرة بعد مرة: أي -

         الضالل. :لك، والغي: جْه -

 : ُيوفَّق إىل فعل أمٍر ما. -

 : مقابلة. -

  فُّ.ُك: َي -

 : ُقدِّرْت. -

 .لتوبيخالالئم، والتفنيد: اللوم وا  -
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ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن } :ومنه قوله تعاىل ،والبدع يف كل شيء أوله ،أول  -
[؛ أي: ما كنت أوَل رسوٍل ُأرِسل إىل قومه ليدعوهم إىل عبادة اهلل 2الرُُّسِل{ ]األحقاف: 

 الواحد األحد.

 غشى.صيب وَت: ُت -

 من واخلري.َسْعد، وهو يف الُي: مجع  -

 .ا بالًيااله: صار قدمًيْبي الثوب وَأِلَب  -

 .والتَُّؤدةصفح ال  -

  .: املكان املخوف -

 حت.ماَز  -

 : فال تكذب. -

  ة.عوب: املنيَّهلكه، والشَّ: سُت -

 ث إىل غريه. اتركه، وحتدَّ  -

 : حوادثه ونوائبه. -

 ه.بُتعاِق :غبة الشيء: َم -
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املعاجم العربية، ُوِجد أنَّ هلا معايَن عديدة، من هذه عند البحث عن مادة )َقَدَم وأَخَر( يف 
ر يف معجم العني قوله: الُقْدَمة والُقدُم السابقُة يف األمر؛ كقوله تعاىل: املعاين: ما ُذِك

[؛ أي: سبٌق هلم عند اهلل 2}َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّهْم{ ]يونس: 
لكافرين قدم شرٍّ، والِقَدُم: مصدر القدمي من كل شيء، وتقول: َقُدَم َيْقُدُم، وَقَدَم خري، ول

فالن قوَمه؛ أي: يكون أمامهم، وتقول: ميضي ُقُدًما وال َينثين، ورجٌل ُقُدم: مقتحم 
ٌر لألشياء، يتقدَّم الناس، وميضي يف احلرب ُقُدًما، ومل يأِت يف كالمهم ُمقدٌَّم ومؤخَّ

 .22رها، وسائر األشياء بالتشديدوُمؤِخم العني ُمقِدف إال بالتخفي

فها الدكتور متام احلديث عن التقدمي والتأخري يدخل يف إطار احلديث عن الرتبة، وقد عرَّ
يدل موقع كل  ،بني من أجزاء السياقرتَُّم جزأينحسن، فقال: "قرينة لفظية وعالقة بني 

 .25منهما من اآلخر على معناه"

                                                           
 . 55، ص 2، وهتذيب اللغة؛ لألزهري، ج 122، ص 5للخليل بن أمحد، ج ينظر العني؛  22
 .205اللغة العربية معناها ومبناها؛ للدكتور متام حسان، ص  25
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ىل مصطلح التقدمي والتأخري، إن أشار هـ أول َم175 ت ُيعد اخلليل بن أمحد الفراهيدي
، تلك كانت ضمن دراسته للتراكيب يف أسلوب التقدمي والتأخري إشارتهويظهر أنَّ 

سبقه بالغية مل َيمن أهم الكتب النحوية اليت حوت حملات هـ 180ت وكتاب سيبويه 
... وذكر سيبويه التقدمي  ، فقد ذكر موضوع التقدمي والتأخري يف مواضع عديدةإليه أحٌد

هبا مبنزلة أيهما كان ذا الكالم إبعد اهلمزة وربطه مبقصد املتكلم؛ حيث قال يف باب: )أم 
ُمدٍَّع أنَّ  شًرا  فأنت اآلنوأيهم(: "وذلك قولك: أزيٌد عندك أم عمرو  وأزيًدا لقيَت أم ِب

عنده أحدمها ... واْعَلْم أنك إذا أردت هذا املعىن، فتقدمي االسم أحسن؛ ألنك ال تسأله 
 .22"عن اللقي، وإمنا تسأله عن أحد االمسني، ال تدري أيهما هو

قدِّمون معياًرا جامًعا مانًعا للغاية اليت من أجلها كان العرب ُيهبذا قد وضع  سيبويهو
مون الذي بيانه أهم هلم، وهم ببيانه أغىن، وإن كانا مجيًعا قدِّ"إنَّما ُيل: وقيويؤخرون؛ 

 .27اِنهم وَيْعِنياهنم"ُيِهمَّ

فسيبويه هنا يذكر الغاية والعلة اليت من أجلها جلأت العرب إىل التقدمي والتأخري، وهي 
 االعتماد الكالم، وعليه ةمدتسليط الضوء على األهم وإبرازه للمتلقي، ولُيفهمه أنه هو ُع

يف السياق الكالمي، وأنه هو املقصود إيصاله أو إثباته من الكالم، وإن كان العرب 
 جزاء اجلملة أو الكالم عامة.أيهتمون ببيان كل 

ومنها غرض التنبيه الذي  أغراضه،وذكر  ،مصطلح التقدمي أيًضاهـ 285 ت وذكر املربد
وآمن  ،سيبويه يف تقدمي املفعول به، كما ذكر أمهية التقدمي والتأخري املراد به التوضيح ذكره

 .28عن املعىن"وضًحا ذا كان ُمإمنا يصلح التقدمي والتأخري إو" :لوقي ؛اللبس يف الكالم

                                                           
 10ص  ،رسالة ماجستري للباحثة رملة رشيد إمساعيل الناصري ،التقدمي والتأخري يف صحيح البخاري: دراسة بالغية 22

 بتصرف.
 . 32، ص 1الكتاب؛ لسيبويه، ج  27
 .25، ص 3املقتضب؛ للمربد، ج 28
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فقال: "فصل يف التقدمي والتأخري: وذلك على ضربني:  ،وذكر ابن جين التقدمي والتأخري
واآلخر ما ُيسهله االضطرار؛ األول: كتقدمي املفعول على الفاعل  ،أحدمها ما َيقبله القياس

وكذلك  ،تارًة، وعلى الفعل الناصب أخرى؛ كضرب زيًدا عمرو، وزيًدا ضرب عمرو
ويوم اجلمعة سار  ،جلمعة جعفروسار يوم ا ،وعندك قام زيد ،الظرف؛ حنو: قام عندك زيد

 .22وضاحًكا جاء زيد" ،وكذلك احلال حنو: جاء ضاحًكا زيد ،جعفر

راح و ،أحدمها قياسي، واآلخر ُيضَطرُّ إليه :فابن جين جعل التقدمي والتأخري على بابني
، على الفعل والفاعل وتقدمي الظرف ،ل لذلك بتقدمي املفعول على الفاعل وعلى الفعلمثُِّي

ومنه ما هو  ،وعلى ذلك فالتقدمي والتأخري منه ما هو واجب، وتقدمي احلال على صاحبه
 .(عوارض التركيب)جائز، وما خيص الباحث هنا هو اجلائز الذي يدخل حتت مسمى 

: 

 املَتردِِّدَأعاِذُل إنَّ اللوَم يف غرِي ُكْنِهِه = عليَّ ِثًنى من َغيِّك  -5

 فالشاعر قدَّم اجلار واجملرور )عليل( على خرب إن )ِثًنى(.

 َأعاِذُل إن اجلهَل ِمن لذَِّة الفىت = وإن املنايا للرجاِل مبرَصِد -2

قدَّم الشاعر اجلار واجملرور )للرجاِل( على متعلقه مبرصد، فأصل القول: مبرَصِد للرجاِل، 
ر نعًتا، فلمَّا ُقدِّم اجلار واجملرور، صار حااًل؛ ذلك أن نعت النكرة إذا وقد وَقع اجلار واجملرو

 ُيعَرب حااًل.عليها تقدَّم 

: 

                                                           
 .382، ص 2، جبن جينال ؛اخلصائص 22
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 َذريين فإين إمنا يل ما مضى = أمامي من مايل إذا َخفَّ ُعوَِّدي -11

يف هذا البيت تقدَّم اجلار واجملرور )يل( على االسم املوصول ومجلة الصلة )ما مضى(، 
م الظرف أمامي على اجلار واجملرور )من وقع التقدمي يف الشطر الثاين، فقد تقدَّ وكذلك

 مايل( املتعلق بالفعل )مضى(، وأصل التركيب: إمنا ما مضى من مايل أمامي يل.

: 

 غري ُمفسِد فاْتُركي = ِعتايب فإين ُمصلٌح وللوارِث الباقي من املاِل -13

 .املبتدأوهو اخلرب على الباقي وهو  (للوارث) واجملروراجلار قدَّم الشاعر 

: 

 وإن كانت النعماءد عندك المرٍئ = فِمثاًل هبا فاْجِز املطالَب واْزَدِد -12

اْجِز املطالَب ِمثاًل هبا ففالشاعر قدَّم املفعول به الثاين )ِمثاًل( للفعل )اجِز(، وأصل التركيب: 
 ِد.َدواْز

 إذا ما اْمُرٌ  مل َيْرُج منَك َهوادًة = فال َترُجها منه وال َدْفَع َمشَهِد -20

، واجلار واجملرور )منك( يف األصل )هوادة(على ( منك) قدَّم اجلار واجملرورفالشاعر هنا 
نعت لـ)هوادة( اليت هي مفعول الفعل )مل يرُج(، فلما ُقدِّم اجلار واجملرور )منك( على 

 ة، صار حااًل.منعوته النكر

 عن املرُء ال َتسأْل وَسْل عن َقرينِه = فكل  قريٍن باملقارِن ُمقتِد -22
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فالشاعر قدَّم اجلار واجملرور )عن املرء( على متعلقه الفعل )ال تسأل(، وأصل التركيب: ال 
 تسأل عن املرء.

: 

 الذمِّ فاْذُمْمه وذا احلمِد فاْحَمِد وبالعدِل فانِطْق إن نطقَت وال َتُلْم = وذا -30

 .(انطق)املتعلق بالفعل على الفعل  (بالعدل)ُقدِّم اجلار واجملرور 

: 

 وال َتلُح إال َمن أالَم وال َتُلْم = وبالبذِل من شكوى صديِقك فاْفَتِد -31

من شكوى بالبذل قدَّم الشاعر اجلارَّ واجملرور )بالبذل( على الفعل )افتِد(، واألصل: فافتِد 
 صديقك.

: 

 أن ُيَيسََّر يف غِد ٍة إن مَنعَته = من اليوِم ُسْؤاًلعسى سائٌل ذو حاج -32

(، )سؤاًل علىاجلار واجملرور )من اليوم(  مقدَّ ،فالشاعر يف مجلة )إن منعته من اليوم سؤاًل(
وأصل اجلملة: إن منعته سؤاًل من اليوم، فاجلار واجملرور يف األصل نعت لـ)سؤاًل( اليت 

 على منعوته -النعت  -من اليوم ، فلما ُقدِّم اجلار واجملرور (منعتلفعل )هي مفعول ثان ل
 ، صار حااًل.النكرة

:  

 لَّ وُيْزَهِد= ضنيًنا وَمن َيبَخْل ُيَذ وللخلِق إذالٌل ملن كان باخاًل -33

، والناظر للوهلة على املبتدأ )إذالل( -وهو اخلرب  -)للخلق(  اجلار واجملرورم الشاعر قدَّ
، ولكن هذه النكرة والنكرة ال ُيبدُأ هبا ألن املبتدأ نكرة ؛األوىل يظن أن التقدمي هنا واجب
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غ سوَّف -قول الشاعر: ِلَمن كان باخاًل وهو  -نعت البُخصِّصت  -وهي املبتدأ إذالل  -
  .بالتقدمي هنا من قبيل اجلائز ال الواج نذلك أن يكو

: 

 = َأِعفُّ وَمن َيبَخْل ُيَلمَّ وُيْزَهِد وللَبخلِة األوىل ِلَمن كان باخاًل -32

، فأصل القول: )َأِعفُّ(( على متعلقه الفعل ِلَمن كان باخاًلم الشاعر اجلار واجملرور )قدَّ
وقدَّم أيًضا اجلار واجملرور للبخلة األوىل على متعلقه باخاًل،  ،َأِعفُّ ِلَمن كان باخاًل

 واألصل: َأِعفُّ ِلَمن كان باخاًل للبخلة األوىل.

: 

 ويف كثرِة األيدي عن الظ لِم زاجٌر = إذا حَضرْت أيدي الرجاِل مبْشَهِد -32

اجلار واجملرور )عن الظلم(، الذي كان نعًتا للمبتدأ )زاجر( النكرة، فلمَّا ُقدِّم  قدَّم الشاعر
وتقدمي اجلار  ،عليه، صار حااًل له، وأصل التركيب: ويف كثرة األيدي زاجٌر عن الظلم

 عوارضباب   يدخل يفال ،واجملرور )يف كثرة األيدي( على املبتدأ )زاجر( تقدمي واجب
 بدأ هبا.التركيب؛ ألن املبتدأ )زاجر( نكرة والنكرة ال ُي

: 

 وُظْلُم َذوي الُقْرَبى أَشدُّ َمَضاَضًة = على النفِس ِمَن وْقٍع احُلساِم امُلَهنَِّد -25

ِمن وْقِع(، وأصل القول: أشد مضاضًة من على ) الشاعر اجلار واجملرور )على النفس( مقدَّ
 .املهنَّد على النفسِع احلسام ْقَو
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ه، وُيقال: حذف ِفعه من طَر، "يقال: حذف الشيء حذًفا: قَطاإلسقاط
 . 30: هذَّبه وصفَّاه"وحذف اخلطيب الكالَم ،احلجَّاُم الشعر: أسَقطه ..

 .31الكالم أو كله لدليٍل جزُءإسقاط 

 واحلذف ظاهرة كثرية الذكر يف كتب العربية، وقد تناَوهلا النحاة والبالغيُّون واملفسرون؛
 ال لدليٍلفابن جين أعدَّ هلا باًبا مسَّاه: "باٌب يف شجاعة العربية" وذكر أن العرب ال حتذف إ

واحلرف واحلركة، وليس شيء من قد حذفت العرب اجلملة واملفرد ، يقول: "وغايٍة وبيِّنٍة
 . 32ذلك إال عن دليل عليه، وإال كان فيه ضرٌب من تكليف علم الغيب يف معرفته"

عبدالقاهر اجلرجاين: "هو باٌب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، عنه وقال  
شبيٌه بالسحر، فإنك ترى به ترَك الذكر أفصَح من الذكر، والصمَت عن اإلفادة أزيَد 

 .33إذا مل ُتِبْن" بياًنامَّ ما تكون لإلفادة، وجتُدك أنطَق ما تكون إذا مل تنطق، وأَت

يقول الدكتور سليمان ياقوت: "والنحاة انطلقوا يف ظاهرة احلذف من قاعدة أساسها أن 
التركيب اللغوي ال بد له من طرفني أساسني؛ مها: املسند، واملسند إليه، فإذا استغىن 
املتكلم عن أحدمها، ُقدِّر حمذوًفا؛ لتتمَّ به الفائدة أو اجلملة ..... فهي ظاهرة ترتبط كثرًيا 

ويات اللغوية؛ كاملستوى التركييب، واملستوى الداليل، وال ميكن إقامة هذين باملست
                                                           

 .122، ص 1املعجم الوسيط، ج 30
 .115، ص 3الربهان يف علوم القرآن؛ للزركشي، ج 31
 .320، ص 2ج البن جين،  ؛اخلصائص 32
 .122، ص 1دالئل اإلعجاز، ج 33
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ه إىل مكانه، على ضوء ما متَّ وضعه من دِّاملستويني يف اجلملة دون تقدير ما هو حمذوف وَر
 .32قواعد وقوانني"

 قول عدي:ي

 لوِم قلُت هلا اْقِصِديوعاذلٍة َهبَّْت بليٍل َتلومين = فلمَّا َغَلْت يف ال -2

)ُرب( بعد  حذُفو ،، فُحِذفْت )ُرب( بعد الواو(وُربَّ عاذلٍة) :األصل فيها (عاذلةـ)ف 
 النحاة. كما قالكثري الواو وبقاء عملها 

 وجاء احلذف أيًضا يف قوله:

 كفى زاجًرا للمرُء أياُم دهِرِه = َتروُح له بالواعظاِت وَتغتِدي -15

 نيالسابق ينواجملرور نْيبه، لداللة اجلارَّ اناملتعلق انجملروروا انارَّاجلفالفعل )تغتدي( ُحِذف 
 .، فأصل التركيب: َتروح له بالواعظات وَتغتدي له بالواعظاتماعليه

 : 

 وسائِس أمٍر مل َيُسْسه أٌب له = ورائِم أسباِب الذي مل ُيعوَِّد -22

)وسائس أمٍر(: األصل فيها )وُربَّ سائس أمٍر(، فُحِذفْت )ُربَّ( بعد الواو، وَبِقي عمُلها، 
فجرَّت كلمة )سائس(، ويف الشطر الثاين: )ورائِم أسباِب(: األصل فيها )وُربَّ رائم 

 أسباِب(، فُحِذفْت )ُربَّ( بعد الواو، وَبِقي عمُلها، فجرَّت كلمة )رائم(. 

: 

 أموٍر مجًة لن يناهلا = سَتْشَعُبه عنها َشُعوٌب ِلُملحِد وراجي -27

                                                           
 .202قضايا التقدير النحوي بني القدماء واحملدثني؛ للدكتور سليمان ياقوت، ص  32
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)وراجي أموٍر(: األصل فيها )وُربَّ راجي أموٍر(، فُحِذفْت )ُربَّ( بعد الواو، وَبِقي 
 عمُلها، فجرَّت كلمة )راجي أموٍر(.

: 

 ووارِث جمٍد مل َينْله وماجٍد = أصاَب مبجٍد طارٍف غرِي ُمْتَلِد - 28

، فُحِذفْت )ُربَّ( بعد الواو، وَبِقي عمُلها، (وُربَّ وارِث جمٍد)وارِث جمٍد(: األصل فيها و) 
جٍد، فُحِذفْت )ُربَّ( ا، وكذلك )وماجٍد( األصل فيها وُربَّ مفجرَّت كلمة )وارث جمٍد(

 .بعد الواو، وَبِقي عمُلها، فجرَّت كلمة )ماجٍد(

 فنفَسَك فاْحَفْظها عن الَغيِّ والرَّدى = مىت ُتْغوها َيْغو الذي بك َيقتِدي -18

 وبالعدِل فانِطْق إن نطقَت وال َتُلْم = وذا الذمِّ فاْذُمْمه وذا احلمِد فاْحَمِد -30

وحذف الفعل هنا  ،على االشتغال ات( منصوب، وذا الذم، وذا احلمدك)نفَس اتكلمالف
 واجب.

 وقوله: 

 إذا أنت فاكهَت الرجاَل فال َتَلْع = وقْل مثَل ما قالوا وال َتتزيَِّد -23

 إذا أنت طاَلبَت الرجاَل َنواَلهم = فِعفَّ وال تأيت َهٍد َفَتْنَكِد -22

 دوَّك فاْبُعِدؤسى َعنفْع بُودِّك أهَله = ومل َتنِك بالُبإذا أنت مل َت -22

وأنت فاعل للفعل احملذوف، ونظري ذلك يف القرآن فالفعل هنا قد ُحِذف وجوًبا بعد )إذا( 
[، فالسماء فاعل مرفوع بفعل حمذوف 1قوله تعاىل: }ِإَذا السََّماءد اْنَشقَّْت{ ]االنشقاق: 

 ره املذكور، والتقدير: إذا انشقت السماء انشقت.فسُِّيا وجوًب
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 .35، ومضاعفة الشيءواإلضافة ،: النمو

يقول الدكتور متام حسان: "للجملة أركاهنا وفضالهتا من املنصوبات واجملرورات، فإذا ورد 
فيها غري ذلك، فهو زائد على مطالب الصحة واإلفادة، وما دامت زيادة املبىن تدل على 
زيادة املعىن، فإن يف زيادة املبىن تأكيًدا للمعىن .... والزيادة إحدى وسائل التوكيد ال 

 .32مشاحة يف ذلك"

 ُدؤكَّكأن ُي ؛الزيادة إضافة كلمة إىل اجلملة أو حرف إىل إحدى كلمات اجللمة لغرٍض ماف
املضافة ال تفيد  ، فكل زيادة يف املبىن تقابلها زيادة يف املعىن، وهذه الزيادةى موجوٌدعًنَم

صحة وإفادة، ذلك أن اجلملة صحيحة مفيدة دون هذه الزيادة.

 

 فنفَسَك فاْحَفْظها عن الَغيِّ والرَّدى = مىت ُتْغوها َيْغو الذي بك َيقتِدي -18

 زاد الشاعر الفاء يف فعل األمر )احفظ(. 

                                                           
 .281، ص 2، جالصحاح؛ للجوهري 35
 .172، ص البيان يف روائع القرآن؛ للدكتور متام حسان 32
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: 

 هبا فاْجِز املطالَب واْزَدِد = فِمثاًل وإن كانت النعماءد عندك المرٍئ -12

 اْجِز املطالَب وازدِد(.فمثاًل هبا فالفاء يف قولك: )فاْجِز( زائدة، وأصل التركيب: )

 : 

 منك َهوادًة = فال َترُجها منه وال َدْفَع َمشَهِد ُجْرإذا ما امر  مل َي -20

 ذا وكلمة )امر (.إبني  (ما)فالشاعر قد زاد 

 : 

 إذا ما تكرَّهَت اخلليقَة المرٍئ = فال َتْغَشها، واْخِلْد ِسواها مَلخَلِد -27

 زاد الشاعر )ما( بني إذا والفعل )تكرَّهت(.

: 

 فاْحَمِدوبالعدِل فانِطْق إن نطقَت وال َتُلْم = وذا الذمِّ فاْذُمْمه وذا احلمِد  -30

 زاد الشاعر الفاء يف فعل األمر: )اْنِطْق(، و)اذممه(، و)اْحَمِد(.

: 

 وال َتلُح إال َمن أالَم وال َتُلْم = وبالبذِل من شكوى صديِقك فاْفَتِد -31

 تِد(.فزاد الشاعر الفاء يف فعل األمر )ا

 : 

 َوَقاَم ُجَناُة الشَّرِّ للشَّرِّ فاْقُعِدِإذا َما َرأْيَت الشَّرَّ َيْبَعُث أْهَلُه =  -23

 زاد الشاعر )ما( بني إذا والفعل )رأيَت(.
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: َقَطَعه أيَصَل(؛ فانف) ء،الشي")َفَصَل( هـ: 222ت  قال أبو عبداهلل حممد الرازي
 القطع. :، فالفصل37"فانَقَطع

جعلوا للمفردات  ،ايقول الدكتور متام حسان: "حني وضع النحاة للجملة النحوية منًط
داخل اجلملة دراجات متفاوتة من االرتباط، مث جعلوا ملفردات اجللمة ميزة انتمائها إىل 

 الفصل بني املتالزمني بأجنيب، اهووجعلوا كل ما ال ينتمي إىل اجلملة أجنبيًّا، وكِر ،اجلملة
هم حيول دون نسبتها ما هلا من استقالل يف الَفكرهوا الفصل باجلملة املعترضة، ِلوإن مل َي

حيط بالكالم إىل جمرى الكالم، فالقضية كما ترى قضية احلفاظ على قرينة التضام أن ُي
 .38ص يف تطبيقها"بسبب الترخُّ لبٌس

: إدخال عنصر والفصل، وهصطلح جامًعا مل اتعريًف ضعيبكالمه هذا الدكتور متام حسان ف
ُيفَصل به  -مجلة له حمل من اإلعراب  وأ ،قد يكون حرًفا أو كلمة  -على اجلملة أجنيب 

، بني متالزمني؛ كالفعل والفاعل، واملضاف واملضاف إليه، والنعت ومنعوته، وغري ذلك
  فيكون مبثابة القاطع والعازل بني هذين املتالزمني.

 

                                                           
 .220، ص 1خمتار الصحاح؛ للرازي، ج  37
 .172البيان يف روائع القرآن؛ للدكتور متام حسان، ص  38
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: 

 وقع فيها الفصل هو قول الشاعر: تلقى الباحث من أبياما َيأول 

 وُحمَّت مليقايت إيلَّ َمنيَّيت = وُغوِدرْت إن ُوسِّدُت أو مل ُأوسِِّد -12

فالشاعر قد فصل بني الفعل املبين للمفعول )ُحمَّْت( وبني نائب الفاعل )منيَّيت( باجلار 
 منييت إيلَّ مليقايت.، وأصل التركيب ُحمت (مليقايت وإيلَّ)واجملرور 

 : 

 كفى زاجًرا للمرُء أياُم دهِرِه = َتروُح له بالواعظاِت وَتغتِدي -15

وأصل (، التمييز )زاجًرابني الفعل )كفى( وفاعله )أيام( بالشاعر  لفَصففي هذا البيت  
، وقد أجاز النحاة توسُّط التمييز بني الفعل (كفى للمرء أياُم دهِره زاجًرا)التركيب 
 ومرفوعه. 

: 

 فنفَسَك فاْحَفْظها عن الَغيِّ والرَّدى = مىت ُتْغوها َيْغو الذي بك َيقتِدي -18

ل بني االسم املوصول )الذي(، وبني مجلة الصلة )يقتدي( باجلار فالشاعر هنا قد فَص
  .واجملرور )بك(

: 

 وَأْبَدْت يَل األياُم والدهُر أنه = ولو حبَّ َمن ال ُيْصلِح املاَل َيفُسِد -35

 باجلار واجملرور )يل(. (األيام)فالشاعر فصل بني الفعل )أبدت( وفاعله 
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عَرض الشيء َيعِرض واعَتَرض: انتَصب " :ابن منظور (، يقولهو مشتق من الفعل )عرض 
 .32"كاخلشبة املنتصبة يف النهر والطريق وحنوها، َتمَنع السالكني ؛ومَنع وصار عارًضا

: 

يقول:  ؛هـ بني االعتراض واحلشو يف التعريف222خلط أبو يعقوب السكاكي ت 
"ومنه االعتراض: ويسمى احلشو، وهو أن تدرج يف الكالم ما يتم املعىن بدونه؛ كما قال 

 النابغة:

 20"على األقارِع قت بطاًل= لقد نَط - هبيٍِّن وما عمري عليل -لعمري 

"ما يتم املعىن  إذ إن قوله: ؛أنه ال مينع دخول احلشو فيهالسكاكي واملالحظ على تعريف 
يف االعتراض خبالف  على االعتراض واحلشو، إال أن الفرق إفادة معىن زائد ينطبق ،بدونه"
 احلشو.

                                                           
 .128 ، ص 7البن منظور، ج  ؛لسان العرب 32
 . 228، ص 1للسكاكي، ج ؛مفتاح العلوم 20
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لوا القول يف يقول الدكتور رابح العريب: "يعترب ابن جين من النحاة األوائل الذين فصَّ
وقد عقد ابن جين له خرى بالغية، األونظروا إليه بعينني؛ إحدامها: حنوية، واالعتراض، 

 ،وأشار إليه يف أكثر من موضع من الكتاب، ومل يذكر ابن جين تعريفه ،ا يف اخلصائصباًب
ل بني بعض أجزاء فَصُير أن ستنَكجمرى التوكيد، وأنه غري ُم بل ذكر فائدته، وأنه جاٍر

اقعه يف وقد بيَّن ابن جين بعض مو واملبتدأ واخلرب، ،كالفصل بني الفعل والفاعل ؛اجلملة
 ،من القرآنبآيات وراح يستشهد لذلك الكالم، وأجاز االعتراض بأكثر من مجلة، 

  .21العرب"أشعار و

صداق ذلك قول ابن جين: "واالعتراض يف شعر العرب ومنثورها كثرٌي وحسٌن، ودالٌّ وِم
يف  على فصاحة املتكلم، وقوة َنْفُسه، وامتداد نَفُسه، وقد رأيته يف أشعار احملدثني، وهو

 .22شعر إبراهيم بن املهدي أكثر منه يف شعر غريه من املولدين"

حول "املقصود باالعتراض: اعتراض جمرى النمط التركييب مبا َي :يقول الدكتور متام حسان
حقق به مطالب التضام النحوي فيما تدون اتصال عناصر اجلملة بعضها ببعض، اتصااًل ت

أحواهلا أجنبية عن جمرى السياق النحوي، فال صلة هلا بينها، واجلملة املعترضة يف كل 
من دعاء أو قسم، أو  ؛بغريها وال حمل هلا من اإلعراب، وإمنا هي تعبري عن خاطر طارئ

لفت إليه أو تنبيه إىل ما يريده املتكلم أن َي ،أو هني ،أو أمر ،أو وعد ،قيد بشرط، أو نفي
 .23"انتباه السامع

الفصل،  كالم الدكتور متام قريب جدًّا ومتداخل مع تعريفوتعريف االعتراض من خالل 
، واالعتراض يكون أو مجلة هلا حمل من اإلعراب ،أو حرف، إال أن الفصل يكون بكلمة

، فهو على كل حال ال ما معًنىلتأكيد غالًبا يأيت ن االعتراض فإ يًضاَملة أو مجلتني، وأ
 خلو من فائدة.َي

                                                           
 ، بتصرف. 22أسلوب االعتراض يف القرآن الكرمي من خالل الكشاف للزخمشري؛ للدكتور رابح العريب، ص  21
 . 321، ص 1البن جين، ج ؛اخلصائص 22
 .183البيان يف روائع القرآن؛ للدكتور متام حسان، ص  23
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 جاء االعتراض يف اجملمهرة يف بيت واحد وهو قول الشاعر:

 َمن ال ُيْصلِح املاَل َيفُسِد -ولو حبَّ  -وَأْبَدْت يَل األياُم والدهُر أنه =  -35

 ربوبني مجلة اخل ،)أنه(يف وامسها الضمري  بني أنَّ (ولو حبَّ)ض َملة فالشاعر هنا اعتَر
  .)َمن ال ُيْصلِح املاَل َيفُسِد(
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"تطاَبق الشيئان: تساَوَيا، واملطابقة: املوافقة، والتطابق:  :هـ 711 ت قال ابن منظور
 .22إذا جعلتهما على َحذو واحٍد، وألزقتهما" :االتفاق، وطاَبقت بني الشيئني

: "املطابقة: هي اتفاق أجزاء التركيب على طريقة م2015ت يقول الدكتور طه اجلندي 
خمصوصة جتعل بينهما اتصااًل ومتاسًكا، حبيث حيس كل من املتكلم والسامع أن التركيب 

 .25جيري يف صورة لغوية صحيحة، وليس بني وحداته اللغوية تنافر"

من أجزاء  جزأينالغفور: "املطابقة هي التوافق بني الدكتورة جنالء حممد نور عبدوتقول 
كم كالتأنيث والتذكري، واإلفراد والتثنية احلاجلملة يف حكم لوجود عالقة بينهما، ف

 اًلاوكون أحدمها ح ،واجلمع، والرفع والنصب واجلر واجلزم، والعالقة كالتبعية واإلسناد
 . 22من صاحبه"

  

                                                           
 .202، ص 10لسان العرب؛ البن منظور، ج  22
 م. 1288االستعمال القرآين، رسالة دكتوراه للدكتور طه اجلندي،  ضوء يف النحوية املطابقة مقدمة كتاب: ظاهرة 25
للدكتورة جنالء حممد نور عبدالغفور عطار، جامعة أم القرى،  ؛العدول عن املطابقة بني أجزاء اجلملة، رسالة ماجستري 22

 .12م، ص 1222 -هـ 1215اللغة العربية،  كلية
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 صور املطابقة؛ مثل: بعُض تتضح من تعريف الدكتور جنالءوبذلك 

 

 

وتعد املطابقة وسيلة من يقول الباحثان يوسف حممد العنزي، ورائد سعد الشالحي: "
يف كثري من أبواب النحو؛ إذ ميكن  د املعىن النحويحدِّوذلك ألهنا ُت ؛وسائل أمن اللبس

القول: إن التطابق وسيلة من الوسائل اليت تصنعها اللغة ألمن اللبس يف كثري من أبواب 
 .27"واحلال والتوابع وغريها ،غطي أبواب الفاعل واملبتدأ واخلربالنحو، فالتطابق ُي

: 

إذا أنت طاَلبَت الرجاَل َنواَلهم = فِعفَّ وال تأيت َهٍد َفَتْنَكِد -22

فالفعل )ِعفَّ( فعل أمر، جاء بعده الفعل )تأيت( مرفوًعا، وكان حقه أن ُيجَزم لعطفه على 
 :فيه وجهان تأيت(وال ) الفعل فرفُع مَّن َثوِم ،فعل األمر

 .الواو استئنافية، واجلملة بعدها مستأنفة وذلك أن تكونالستئناف؛ الرفع على ا :أوهلما 

حاليَّة،  واجلملة بعدها ،للحالتكون الواو أن الرفع على احلالية؛ وذلك ثانيهما: و 
، ونظري فِعفَّ غرَي آٍت َهٍدتقدير: ال، ووجوًبا وصاحب احلال فاعل الفعل )ِعفَّ( املستتر

                                                           
حبث للباحثني: يوسف حممد العنزي، ورائد سعد الشالحي،  ؛دارسة حنوية حتليلية :العدول عن املطابقة يف اجلملة العربية 27

، العدد الثاين، 21، اجمللد 2012، وقد ُنِشر هذا البحث مبجلة: )دراسات( عام م2013كلية اآلداب، جامعة الكويت، 
 .523 ص
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: طه{ ]َتْخَشى َوَلا َدَرًكا َتَخاُف َلا َيَبًسا اْلَبْحِر ِفي َطِريًقا َلُهْم َفاْضِرْب}قوله تعاىل:  ذلك
 ،رفع الفعل على االستئناف أو احلالية{ َتْخَشى َوَلا َدَرًكا َتَخاُف َلافقوله: }، [77

)ختاف( قبل الفعل املضارع وهنا مل يأت بالواو  ،خاٍش وال خائٍف غرَي اضربه :والتقدير
، وتعليل ذلك ما ذكره ابن يعيش يف فقد جاء بالواو قبل الفعل )تأيت( عكس بيت عدي

، فإذا أتى وال يأيت هبا يف موضع آخر ،قد يأيت بالواو يف موضوعشرح املفصل؛ إذ قال: "
   . عفألنه فعل مضار ،هبا اجلملة الفعلية باالمسية ملكان حرف النفي، وإذا مل يأِت ِهَبَشهبا فِل

 ين = قوارُع َمن َيصِبر عليها ُيخلَِّدوالقيُت لذَّاِت الِغىن وأصاَب -32

، فنَزَع تاء التأنيث من الفعل )أصابين( وفاعله املؤنث )قوارع( فالشاعر مل ُيطابق بني الفعل
)أصابين(، واألصل أن يقال: أصابتين قوارع، وقد أجاز النحاة ذلك؛ ألن الفاعل جمازي 

[، فكلمة موعظة 275التأنيث، ونظري ذلك يف القرآن: }َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة{ ]البقرة: 
 عها مذكر )جاءه(. )فاعل( مؤنث جمازي، فجاء الفعل م
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التضمني مأخوذ من قوهلم: ضمَّنُته الشيَء تضميًنا، فَتضمَّنه عنِّي: "قال الفريوزآبادي: 
 .28فالَتَزَمه" ،َغرَّْمُته

وامليَِّت  ،إياه، كما ُتوِدع الوعاَء املتاَعَدَعه ْوالشيَء: َأ قال ابن منظور: "وَضمََّن الشيَءو
 .22القرَب"

قصًدا لالستعانة  ؛ا آخر لغريهه كالًمنثَر ه والناثُرشعَر ن الشاعُرضمِّيقول ابن األثري: "أن ُي
 .50على تأكيد املعىن املقصود"

"وبني التضمني والسرقة خيٌط دقيق، لذا كان من : أمحد حسن حامديقول الدكتور 
 .51شروط البيت املضمَّن أن يكون مشهوًرا؛ لئال َيلتِبس بالسرقة"

الشاعُر أو الناثُر كالَمه شيًئا من القرآن أو  َنوهناك نوع آخر من التضمني وهو أن ُيضمِّ
 احلديث، وُيسميه بعُض علماء البالغة اقتباًسا.

                                                           
 .1212، ص 1القاموس احمليط؛ للفريوزآبادي، ج  28
 .257، 13لسان العرب؛ البن منظور، ج  22
 .203، ص 2ج ،املثل السائر؛ البن األثري 50
 .18، ص حامدالتضمني يف العربية؛ للدكتور أمحد حسن  51
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من فالتضمني عند البالغيني هو أن يأخذ الشاعر أو الناثر بعض الكلمات  ،وعلى ذلك
نها شعَره، لالستعانة على تأكيد وُيضمِّ ،شعر غريه، أو من القرآن أو احلديث الشريف

   .ما أو غرٍض ،فكرة ما

به؛ ألنه يف معىن فعل يتعدَّى به، يقول ابن جين: "وهو اتصال الفعل حبرف ليس مما يتعدَّى 
[، َلمَّا 187من ذلك قوله تعاىل: }ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم{ ]البقرة: 

 .52"كان يف معىن اإلفضاء عدَّاه بإىل

ث عن التضمني يف إطار حديثه عن قضية احلمل على املعىن، وجعل التضمني فابن جين حتدَّ
 باب احلمل على املعىن. من

 .53ا"سمى ذلك تضميًنوُي ،هعطونه حكَمفُي ،ا معىن لفٍظشربون لفًظ"قد ُي يقول ابن هشام:

 .52وقال أيًضا: "وفائدة التضمني أن يدل بكلمة واحدة على معىن كلمتني"

 كَمُح فيأخذ اللفُظ ،آخَر معىن لفٍظ فابن هشام جعل التضمني قائًما على إشراب لفٍظ
 يف املعىن والعمل والداللة. خراآل اللفِظ

يقول الشيخ حممد اخلضر حسني:  ،ويف بيان صلة التضمني بعلمي النحو والبالغة
يه باحلرف، وصلة ي الفعل بنفسه أو تعدِّفللتضمني صلة بقواعد اإلعراب من جهة تعدِّ"

له، ومن ع ِضوعدم الوقوف به عند حد ما ُو ،ان من جهة التصرف يف معىن الفعليبعلم الب
الناس  هذه الناحية مل يكن كبقية قواعد علم النحو، فقد يستوي يف العمل هبا خاصُة

.55هم"ُتوعامَّ

                                                           
 .237، ص 2اخلصائص؛ البن حين، ج  52
 .827، ص 1البن هشام األنصاري، ج  ؛مغين اللبيب 53
 .287، ص 1، ج السابق 52
 .207دراسات يف العربية وتارخيها؛ للشيخ حممد اخلضر حسني، ص  55
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 أن ُيَيسََّر يف غِد ٍة إن مَنعَته = من اليوِم ُسْؤاًلعسى سائٌل ذو حاج -32

وذلك  ،(يف)ل معانيها، فمثاًل تأيت الباء مبعىن عند النحاة أن حروف اجلر تتباَدثابت من ال 
الباء مبعىن  ت[، فهنا جاء123يف قوله تعاىل: }َوَلَقْد َنَصَرُكُم اللَُّه ِبَبْدٍر{ ]آل عمران: 

من هذا القبيل، فقوله:  ، ويف بيت عدي بن زيد السابق شيٌء(يف بدر) :واألصل (،يف)
ت  قال املراديقد ، و(يف اليوم) :ألصل، فامبعىن )يف(هنا : جاءت )من( (من اليوم)

: "وحيتمل أن تكون )من( فيه للتبعيض على حذف مضاف؛ أي: من مسؤوالت هـ722
  .52اليوم"

وعلى رأسهم الفراء ت  - هو قول الكوفيني (يف)يف هذا البيت مبعىن  (من)والقول: إن 
َماَذا َخَلُقوا ِمَن } وهي قوله تعاىل: ،دوا كالمهم هذا بآية من القرآنعضَّقد و -هـ 207

، أما وا يف األرضُقَلفقالوا: إن )من( هنا مبعىن )يف(، والتقدير: َخ[، 20اْلَأْرِض{ ]فاطر: 
 البصريون فقد رأوا أن )من( هنا لبيان اجلنس.

                                                           
 .312اجلىن الداين يف حروف املعاين؛ للمرادي، ص  52
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 وقععدد األبيات اليت  نوع العارض مسلسل
 رضاالع فيها

َرْقم األبيات اليت وقع فيها 
العارض َوْفق ترقيم 

 جملمهرةا

1 

2 

3 

2 

5 
2 
7 
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كان هذا حبًثا حتدَّثت فيه عن عوارض التركيب يف جممهرة عدي بن زيد الِعَبادي، ذكرت 
فيه تعريًفا لغويًّا واصطالحيًّا للعوارض والتركيب واجلملة عند القدامى واحملدثني من 
النحويني والبالغيني، وذكرت أيًضا ترمجة موجزة أليب زيد القرشي صاحب كتاب 

وذكرت بعض الدراسات اليت  ،للشاعر عدي بن زيدرمجة وت"مجهرة أشعار العرب"، 
وذكرت  ،ا، وذكرت نص اجملمهرة مضبوًطتناولت كتاب اجملمهرة والشاعر عدي بن زيد

أن يل ضح واتَّ ،قت عوارض التركيب على اجملمهرةمعىن بعض الكلمات الصعبة، مث طبَّ
واالعتراض، خري، والفصل التقدمي والتأ :منهالت مبجموعة من العوارض؛ اجملمهرة قد حَف

 ن، وقد توصلت من خالل كل ذلك إىل جمموعة مالتضمنيواملطابقة و ،والزيادة واحلذف
 أمهها: من  ؛النتائج

العدول والنقل  :مثل ؛رادفه من مصطلحات أخرىأن مصطلح العوارض له ما ُي -1
   ، وقد ذكر ذلك ابن جين يف اخلصائص.والترخص ...إخل

التركيب، فمنها ما هو كتب  دراسات كثرية تناولت موضوع عوارض كأن هنا -2
 ومنها ما هو تطبيقي.  ،ومنها ما هو رسائل علمية لباحثني، ومنها ما هو نظري ،ألساتذة

وأن ابن هشام هو أن املربد أول من استخدم مصطلح مجلة يف التراث النحوي العريب،  -3
 ودالالته احلالية.ع يف املعىن وأعطاه بريقه الذي توسَّ

، ودراسات كتاب مجهرة أشعار العرب أليب زيددراسات كثرية دارت حول  كأن هنا -2
 ودراسات تناولت جممهرة عدي بشكل خاص. ،دارت حول شعر وحياة عدي بن زيد

صبَّ عدي بن زيد كثرًيا من عوارض التركيب يف جممهرته، وذلك له أغراض بالغية  - 5
لبالغة، وقد ضاق البحث عن ذكرها، فجاء التقدمي والتأخري يدركها جيًدا علماء ا

 .ظهر معايَن وِقَيًما مجاليةلُي -والتضمني واملطابقة والفصل  ،واحلذف والزيادة
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بصحة اجلملة أو القواعد النحوية  لَِّخأن عوارض التركيب اليت جاء يف القصيدة مل ُت -2
يف هذه اجملمهرة  فيها، وإمنا جاءت هذه العوارض من باب التنويع األسلويب، وقد وجدُت

، لكن هذه الظواهر خطأ تركييب ابعد الظواهر اليت رمبا يظن الناظر للوهلة األوىل أهن
فوع على موجودة يف كالم العرب والشعر والقرآن؛ مثل: عطف الفعل املضارع املر

اجملزوم، وعدم املطابقة بني الفعل والفاعل، وذلك كأن يكون الفاعل مؤنًثا، ويأيت الفعل 
 معه مذكًرا.
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أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  ؛الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -
بريوت،  -أمحد عبدالغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليني  ؛ حتقيق(ـه323 )املتوىف

 .م1287 - هـ 1207 ،2ط

الشيخ مقاييس اللغة؛ ألمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسني؛ حتقيق  -2
 م.1272 -هـ  1322 ،عبدالسالم حممد هارون، الناشر: دار الفكر

للدكتور أمحد حممد عبدالراضي، الناشر مكتبة  ؛حنو النص بني األصالة واملعاصرة -3
 م.2008، 1الثقافة الدينية، ط 

عوارض التركيب يف األصمعيات: دراسة حنوية وصفية تطبيقية، رسالة ماجستري  -2
 -هـ 1235للباحثة أرواح عبدالرحيم حممد اجلرو، بإشراف الدكتور كرم حممد زرندح 

 م. 2012

 ،لوم، بريوتللدكتور أمحد حسن حامد، الناشر: الدار العربية للعالتضمني يف العربية؛  -5
 م.2001، 1، ط ودار الشروق فلسطني

للدكتور متام حسان، الناشر  ؛األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب -2
 م.2000 -هـ 1220عامل الكتب 

-هـ 1227، 5ط  ،الكتبعامل اللغة العربية معناها ومبناها؛ للدكتور متام حسان،  -7
 م.2002

 -هـ 1213، 1للدكتور متام حسان، الناشر عامل الكتب، ط ؛البيان يف روائع القرآن -8
 م.1223
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عوارض التركيب يف شعر عبداهلل الفيصل؛ رسالة ماجستري للباحثة هتاين حممد ويل،  -2
 -هـ   1321 اململكة العربية السعودية، -كلية اآلداب جامعة امللك عبدالعزيز، جدة 

 م.2010

 حتقيق ؛هـ(370)املتوىف:  الفارسي أمحد بن احلسن علي العضدي؛ أليب اإليضاح -10
 م.1222 -هـ   1382، 1فرهود، ط شاذيل حسن. د

أليب حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبداهلل بن اجلىن الداين يف حروف املعاين؛  -11
د فخر الدين قباوة، واألستاذ  ؛ حتقيقهـ(722علي املرادي املصري املالكي )املتوىف: 

 -هـ  1213، 1لبنان، ط -حممد ندمي فاضل، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
م. 1222

املفردات يف غريب القرآن؛ أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب  -12
: دار القلم، الدار صفوان عدنان الداودي، الناشر ؛ حتقيقهـ(502األصفهاين، )املتوىف: 

 هـ. 1212 ،1ط ،دمشق بريوت -الشامية 

العني؛ أليب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )املتوىف:  -13
 -الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت احلميد هنداوي، الدكتور عبد ؛ حتقيقهـ(170

 م. 2003 -هـ 1222، 1لبنان، ط

التقدمي والتأخري يف صحيح البخاري: دراسة بالغية؛ رسالة ماجستري للباحثة رملة  -12
 م.2003 -هـ 1223رشيد إمساعيل الناصري، كلية التربية للبنات يف جامعة تكريت، 

أسلوب االعتراض يف القرآن الكرمي من خالل الكشاف للزخمشري: دراسة حنوية  -15
بالغية، رسالة ماجستري للدكتور رابح العريب، جامعة اجلزائر، كلية اآلداب، قسم اللغة 

 م.  2002-هـ  1223العربية وآداهبا، 
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لناشر دار ا ،للدكتور سليمان ياقوت ؛قضايا التقدير النحوي بني القدماء واحملدثني -12
 م.1285املعارف، 

ظاهرة املطابقة النحوية يف ضوء االستعمال القرآين، رسالة دكتوراه للدكتور طه  -17
 .م1288اجلندي، 

عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه )املتوىف: الكتاب؛ ل -18
، 3 اخلاجني، القاهرة، طالسالم حممد هارون، الناشر: مكتبة عبد قيق؛ حتهـ(180

 .م 1288 -هـ  1208

حتقيق األستاذ  ؛(ـه322املتوىف أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي ) ؛اخلصائص -12
 يخ.ر، دون تا2ط، لعلميةا ةكتبحممد علي النجار، الناشر امل

 ،بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد الفارسي األصل أليب دالئل اإلعجاز؛ -20
، الناشر: مطبعة املدين ق حممود حممد شاكريقحت ؛هـ(271)املتوىف:  ،اجلرجاين الدار

 م.1222 -هـ 1213 ،3دار املدين َدة، ط  -بالقاهرة 

عبدالرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: لاملزهر يف علوم اللغة؛  -21
، 1 ط بريوت، -ق فؤاد علي منصور، الناشر: دار الكتب العلمية يقحت ؛هـ(211

 م.1228هـ 1218

مقدمة حتقيق كتاب اجلمهرة؛ لألستاذ علي حممد البجاوي، الناشر هنضة مصر، دون  -22
 تاريخ.

 ،علي أبو املكارم، دار غريب للطباعة والنشرللدكتور  ؛النحوي التفكريأصول   -23
 م. 2002، 1ط ،القاهرة

ط  ،للدكتور علي أبو املكارم، الناشر دار غريب، القاهرة ؛مقومات اجلملة العربية -22
 م.2002، 1
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 املقتضب؛ حملمد بن يزيد بن عبداألكرب الثمايل األزدي، أبو العباس، املعروف باملربد -25
يمة، الناشر: اجمللس األعلى للشؤون ضحتقيق حممد عبداخلالق ع ؛هـ(285)املتوىف 
 م.2002 -هـ 1230جلنة إحياء التراث اإلسالمي،  ،اإلسالمية

؛ هـ(370حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف:  ؛هتذيب اللغة -22
 م.2001، 1 ط، بريوت -حممد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العريب  حتقيق

عبدالقادر احلنفي  خمتار الصحاح؛ لزين الدين أيب عبداهلل حممد بن أيب بكر بن -27
الدار  -يوسف الشيخ حممد، الناشر: املكتبة العصرية  ؛ حتقيقهـ(222الرازي، )املتوىف: 

 م.1222 -هـ 1220، 5 صيدا، ط -النموذجية، بريوت 

ابن منظور  ،، أبو الفضل، مجال الدينيبن مكرم بن عل حملمدلسان العرب؛  -28
 ،3 ط، بريوت -هـ(، الناشر: دار صادر 711)املتوىف:  ياإلفريق ياألنصاري الرويفع

 هـ. 1212

)املتوىف:  يطاهر حممد بن يعقوب الفريوزآباد الدين أيب جملد ؛القاموس احمليط -22
يم حتقيق مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حممد نع ؛هـ(817
، 8 لبنان، ط -وزيع، بريوت وسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتالعرقس
 م. 2005 -هـ  1222

الربهان يف علوم القرآن؛ أليب عبداهلل بدر الدين حممد بن عبداهلل بن هبادر، الزركشي  -30
 ،حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية ؛ حتقيقهـ(722)املتوىف: 

 م.1257 -هـ  1372، 1ط  ،عيسى البايب احلليب
الناشر املكتب اإلسالمي دراسات يف اللغة العربية، للشيخ حممد اخلضر حسني،  -31

 م.1220، 2ومكتب دار الفتح، دمشق، ط
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أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار  ؛املفصل يف صنعة اإلعراب - 32
، 1بريوت، ط -هـ(؛ حتقيق د. علي بو ملحم، الناشر: مكتبة اهلالل 538اهلل )

 م.1223

للدكتورة جنالء حممد نور  ؛رسالة ماجستري ؛العدول عن املطابقة بني أجزاء اجلملة -33
 م.1222 -هـ 1215عبدالغفور عطار، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 

مفتاح العلوم؛ ليوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي، احلنفي،  -32
ـ(، ضَبطه وكتب هوامشه وعلَّق عليه: نعيم زرزور، الناشر: ه222أبو يعقوب )املتوىف: 

 م. 1287 -هـ  1207، 2لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بريوت 

ن: يوسف ْيحبث للباحَث ؛دارسة حنوية حتليلية :العدول عن املطابقة يف اجلملة العربية -35
ر ِش، وقد ُنم2013حممد العنزي، ورائد سعد الشالحي، كلية اآلداب، جامعة الكويت، 

 م.2012هذا البحث مبجلة: )دراسات( عام 
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