
1 
 

 



2 
 

 

  ةُ ي  عر  الشِّ ةُور  رُالض  

ِِةِ ويِ ن ِحِةِ راسِ دِ  َِ ف  ِِيلِ قِ عِ ِابنِ ِرحِ ِ

ِهـ(967)ت

ِ

ِ

ِ

ِ
ِبقلمِ

ِالدكتورِسعدالدينِإبراهيمِاملصطفى
 اعد يف النحو والصرف جبامعة طيبةأستاذ مس

 فرع العال

 



3 
 

ِملخصِالبحث:
الضَُّرورُة  عِن " الضَُّرورِة الشِ عرِيَِّة " يف كتاب: )شرِح ابِن عقيل عَلى ألفيَِّة ابِن مالك(، ف  "الَبحُث  َحدَُّث هذايَ تَ 

ُدها َمبُثوثًَة ِمن  رُب هَي جمموَعة  الشِ عريَِّة " كما يَ رَاها النُّحاة العَ  خَتِلَفِة الَِِّت َنَِ
ُ
يف ُكُتِب النَّحو وُكُتِب النقِد الظَّواِهِر اللَغويَِّة امل

 األدِبِ  الَقِدمِي.

َداً غَ وقد تَ َعدََّدِت اآلراُء يف ََتِديِد َمفُهوِم " الضَُّرورِة ا َهَب بَعُضُهم إََل إطالِقها عَلى ُكلِ  ذَ رَي قَِليِل، فَ لشِ عرِيَِّة " تَ َعدُّ
ا ما َيضَطرُّ الشَّاِعُر إلَيها اضِطراراً، ِِبي ما جاَء يف  اِعِر عنُه َمنُدوحة  أم ال. وِمنُهم َمْن رَأى أَّنَّ ث ال الشِ عِر، َسواء  كاَن للشِ 

 .وِمنُهم َمْن يَ َرى غرَي ذِلكَ ، َتُكوُن َلُه عنُه َمنُدوحة  

راسةُ وجاءَ  مثيُل ِِبا،  جاَء التَّ ِِت ِه الشِ عرِيَّة الَّ دِ عقيل وشواهِ  ابنِ  رحِ  شَ ِِت َوَرَدْت يف روراِت الَّ الضَّ  لِتَتحدََّث عنِ  ِت الدِ 
راسُة آراءَ . وقد واإلبدالُ  ،، والتقدميُ ، واحلذفُ باحَث، هي: الز ايدةُ ى أربعِة مَ علَ  ةً موزَّع  َبَق ابنسَ  منْ  وضََّحْت هذِه الدِ 

وَل يف آرائِهم ِِبَسِب انِتماءاِِتِم يف ُكلِ  شاِهٍد ََتَّ االسِتشهاُد ِبِه. ف  " الضَُّرورُة الشِ عرِيَُّة " عنَد ُمعَظِم عقيل، وَفصََّلِت القَ 
ً بل جاَءتْ  ً أو لَُغوايَّ ٍ  علمائِنا الُقداَمى لَيَسْت َخطًأ ََنوايَّ فقد تَ َناوُلوا هِذِه الظَّاِهرَة عَلى َأساِس  ،تفِسرياً ِلُمستوى لَُغويٍ  ُمَعّيَّ

 .صحَِّة الرتَِّكيِب وسالمِتهِ 

ِأهدافِالبحث:
 :األهداِف اآلتيةِ  إََل ََتِقيقِ هذا البحُث  َيسَعى 

 النَّثِر.علمائِنا األقدِمَّي ُخُصوِصيَة لُغِة الشِ عِر، وََتيُّزِها عن لَُغِة م هْ ف َ -1

ا جاَءْت َوفَق ُمستَ رَة الشِ عرِيََّة " عنَد أو أنَّ " الضَّرُ  بَيان-2 .غَلِب الدَّارِسَّي إَّنَّ  وى لُغِويٍ  ُمعّيَّ

حاَفظة-3
ُ
 .وَصرِفي ٍة وَصوتِيَّةٍ  ويَّةٍ االسِتعانَِة ِبقراِئَن َنَ  نَ ، وال بُدَّ مِ عَلى أَمِن اللَّبِس ِفيهِ  عَلى املعََن، واحلَرصُ  امل

ُر احلاَجَة إََل الَوزِن والقافَيِة والرَّوي وحَ  الشِ عرِيَّة " " الضَُّرورة -4  بُ سْ ال تُ َفسِ 
ُ
ويِ  لغَ وى الَّ ستَ ، بِل احلاجَة إََل َتفِسرِي امل

 والنَّحويِ  الَِّذي كاَن ساِئداً.

  

 



4 
 

 منهجِالبحثِ

 َسَلْكُت يف هذا البحِث َمنَهَجّْيِ: 

1-  : يِل اآلراِء النَّحويَّة فيها، وذِلَك فصِ يِلها، وتَ لِ ريِها وَتَ فسِ َعَمْدُت فيِه إََل ََجِع املادَِّة العلميَِّة وتَ املنهَج الوصِفيَّ
ا.   من َمظاَّنِ 

َ
  ةِ حويَّ والنَّ  ةِ لغويَّ الُّ  راساتِ  الد ِ يف  دُ ائِ السَّ  هو جُ نهَ وهذا امل

ُ
 .رةِ عاصِ امل

2-  
َ
حَدِثَّي عن  النُّحاِة الُقدماِء و بَعضَ  خييَّ: ذََكْرُت ِفيِه آراءَ ارِ نهَج التَّ امل

ُ
 مفُهومَ ، وَحدَّْدُت " الضَُّروَرِة الشِ عرِيَِّة"امل

ِب َوفَ َياِِتِم، وِِبَسِب انِتماءاِِتِم ، كما ذَكْرُت آراَء النُّحاِة ِِبَسَ ِكيِب واملعََن نيِة والرتَّ لبُ الضَُّرورِة إْذ إنَُّه يَ َتعلَُّق بِ 
 .أحيانً  لِلوُصوِل إََل فواِئَد ُمستنَبطٍة منها، وَشرِح معانِيها وبياِن مبانِيهاالنَّحويَِّة، 

 ُخط ُةِالب حثِ 

ِ:َقَسْمُت الَبحَث إََل  

ْثُت ِفيها عنِ  :مقدمة  -1 )شرح   كتابِ يف  اِدهِ و ِع ُورُ واضِ عن مَ  راسةٍ دِ ، و ِعنَد النَّحويّيَ " الضَّرورِة الشِ عرِيَِّة " َتدَّ
 ، وبي َّْنُت ِقيمَة الَبحِث، وَأهداَفُه، وَمنَهَجُه.على ألفية ابن مالك(ابن عقيل 

2-   
َ
 مسُبوقًا ِبِدراسٍة عن " الضَُّروَرِة الشِ عرِيَِّة " وآراء العلماء قِدميًا وحِديثًا فيها، ،َمَباِحثَ  ةُ ربعَ أَ  : ِفيهِ وُضوعُ امل

 اوفاِئدِتِِ  اهِدها،و ا وشَ هلو الزايدة ومدلُ َبَسْطُت يف األوَِّل الَقوَل عِن 
َ
 احلْذفَ  بَحِث الثَّاِن ، ُُثَّ َعَرْضُت يف امل

ِة والشَّواِهِد.لَّ ألدِ بِ  يلٍ فصِ وتَ  يانٍ بَ  عَ ، مَ تابِ  الكِ يف  تْ  جاءَ الِِت  واملواِضعَ 

ْثُت عنِ  ،  َوَرَدتْ ِِت الَّ  دِ واهِ الشَّ  ن خاللِ عقيل مِ  ابنُ ِت َتعرََّض هلا الَّ  ميِ قدِ التَّ  مواِضعِ  ويف املبحِث الثَّاِلِث ََتدَّ
َمُه ِفيها آراءَ َأوَرْدُت و  ، حركة بداًل ِمن َحرَكٍة، اإلبدالِ  َتدَّْثُت عن مواِضعِ  ، ويف املبحث الرابع اإلبدالُ َمْن تَ َقدَّ

.وحرٍف بداًل من حرف، وَمنِع الِتَقاِء السَّاِكنَ ّْيِ 

  جِ اخلاَتة وأهم ُّ النتائِ  -3
ا، ومنها الضَّرائُِر النَّحويَّة والصَّرِفيَّة، وأمهيِتهِ  مفهوم " الضَُّرورِة الشِ عرِيَِّة "خباَتة بي َّْنُت ِفيها َخَتْمُت الَبحَث 

راَسةِ   .جِ تائِ همَّ النَّ ْرُت أَ كَ ذَ  كَ ذلِ  بعدَ وَ  ،وَطريقة الدِ 
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ِمقدمة:

بَِنقِلِه وِحفِظِه ولكنَّهم اختَ َلُفوا يف َفهِمِه وَتفِسريِِه، فظهَرْت  ربُ قَاُلوا َقِدمياً: " الشِ عُر ِديواُن الَعَرِب "، ِلذلَك اهَتمَّ العَ 
 ةُ الضرورَ " و .وَسالَمِة املعََن  ِكيبِ حَِّة الرتَّ َأساِس صِ  عَلى اوُلوا هِذهِ نَ ت َ ف َ  " الضَُّرورة الشِ عرِيَّة " رةُ ظاهِ ظواِهَر، منها  عدَّةُ عنَدُهم 

 يف  عَ قَ ما وَ  لُّ كُ   يَ هِ  " ةَ عريَّ الش ِ  ورةَ رُ الضَّ "  أنَّ . و أو ال نهُ عَ  وحة  ندُ مَ  اعرِ لشَّ لِ  أكانَ  سواء   ثرِ النَّ  ونَ دُ  عرِ  الش  يف  عَ قَ ما وَ  الشِ عرِيَُّة "
 .كَ لِ ذَ  نْ كُ مل يَ  مْ ْعِداًل أَ مَ  نهُ عَ  دُ يَِ  ال يهِ إلَ  ضطراً مُ  رُ الشاعِ  كانَ   واء  سَ  ثرِ  النَّ يف  هُ يئَ جمَِ  دُ واعِ القَ  يزُ ا ال تُِ مَّ  عرِ الش ِ 

عن  هُ نِ ، وُيُِيالزنِ الوَ  ةِ حَّ عن صِ  انِهِ جُ رِ خيُ  نهُ مِ  قصَ والنَّ  يهِ فِ  ايدةَ الز ِ  فإنَّ  وزونً مُ  الماً كَ   ا كانَ ملَّ  عرَ الش ِ  أنَّ  هذا عََن مَ و 
  عرِ الش ِ  طريقِ 

َ
 المِ  الكَ يف  جازُ ُيْستَ  ا المَّ  كَ ذلِ  وغريِ  ،انٍ قصَ ايدٍة ونُ ن زِ مِ  زنهِ وَ  قوميِ تَ لِ  يهِ فِ  اسُتِجيزَ فَ ، عناهُ مَ  حةِ صِ  عَ مَ  ودِ قصُ امل

 .هِ ثلِ مِ 

، ثريةً شواِهَد كَ  يهِ َجْدُت علَ وَ تاِب )َشرِح ابِن َعقيل عَلى ألفيَِّة ابِن مالك( ف َ وَدَرْسُت " الضَُّرورَة الشِ عرِيََّة " يف كِ 
 راَء النُّ َكْرُت آ. وقد ذَ ، واإلبدالُ ميُ قدِ ، والتَّ ذفُ : الز ايدة واحلَ يَ ا، وهِ يهَ ْقُت إلَ رَّ طَ تَ 

َ
 يانِ بَ  عَ سائِل، مَ حاِة الَِّذيَن قاُلوا يف هِذِه امل

 اِن املقُصوِد وَتقيِق الفاِئدِة.ارِح، وذِلَك لِبيالشَّ  أيِ رَ 
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ِاملبحثِاألول

ِحاةِ النِ ِندِ عِ ِةِ ورِ رُِالضِ ِومُِفهُِمِ 
د اضَطرَّ ، وقَ ةٍ اجُة إََل الشَّيِء، أو اإلجلاُء إلَيِه، فَ ُيقاُل: َرُجل  ُذو َضُرورٍة، أي: ُذو حاجَ احلَ  وَ االضِطراُر، وهُ  :لُغةِ والض ُرورُةِ

 .1، واضَطرَُّه: َأحَوَجُه وَأجلََأهُ االحِتياُج إََل الشَّيءِ  إََل الشَّيِء، أي: ُأجلَئ إلَيِه، واالضِطراُر هوَ 

ِاالصط الحِ  " ما َوَقَع يف الشِ عِر ُُماِلفًا للِقياِس مَّا مل يَ َقْع َلُه َنِظري  يف النَّثِر، سواء  أكاَن عنُه َمنُدوحة   الض ُرورُةِف 
ا ُُمالفة  ِلَقواِعَد ِمعيارِيٍَّة َوَضَعها . أو ميكُن الَقوُل إ2أم ال، أو ما َوَقَع يف النَّثِر للتناسِب أو السَّجِع عَلى ِخالِف ذِلك" َّنَّ

 يقا.يٍة وُموسِ زٍن وقافِ حويوَن، وخاَلَفها الشُّعراُء، وَخَرُجوا ِِبا عن األصِل امِتثااًل ِلُمَتطلَّباِت الشِ عِر ِمن وَ النَّ 

ى تَ أَ  مُ هْ حو، وهذا الفَ  النَّ ُمصنَّفاٍت يف  ورِ هُ ، وظُ اِن الثَّ  ي ِ جرِ رِن اهلِ يف القَ  دوينِ عَد َمرحلِة التَّ ُثَّ َتطوََّر َمفُهوُم الضَُّرورِة بَ 
 ه (392جنٍ  )ت وابنِ  ه (،313ه (، وابِن السراج )ت282ه (، واملب ِد )ت181يِه )تيبوَ وُِّر النَّحوِيَّي أَمثاَل سِ صَ ن تَ مِ 

 حاٍت تُفيدُ لَ صطَ ن مُ ها مِ وغريُ  ، والُعُدوُل النَّحويُّ،عِن القاِعدِة، والشُّذوذُ  َلحاٍت َجِديدًة، َنو: اخلُُروجُ فأَخَذْت ُمصطَ 
 النَّثِر. لُغةِ  اَزْت ِِبا عنِ يف لُغِة الشِ عِر امتَ  ةً يَّ ُخُصوصِ 

الَِّذي َضاَق َمفُهوُمُه واَنَصَر، واخَتصَّ بَعَد  رِة ُوِلَد ُمصطََلُح الشُُّذوذِ و اً الشُُّذوَذ، َفِمْن َرِحِم الضَّرُ يضَ وَتعِن الضَُّروَرُة أَ 
اِه صَ الشِ عري غالِباً  ذلَك ِبلشَّاِهِد النَّحوي ِ   روجَ اَر الَقوُل بلضروَرِة والشُُّذوِذ واِحداً، فُكلٌّ ِمنُهما يَعِن اخلُ ، وُهنا يف هذا االتِ 

 
ُ
  دِ واعِ القَ  عنِ  عدَ ، والبُ ةَ خاَلفَ وامل

َ
 .المِ  الكَ رعيَِّة يف امل

ِت عَليها الَكالُم يف لُغِة النَّثِر أواًل، ولُغِة الَقاِعدَة الَّ  الَِِّت َكَسَرتِ  ُه الضَُّرورةُ واَنَصَر َمفُهوُم الشُُّذوِذ َكثرياً لُِيفَهَم ِمنُه أنَّ 
ُشُذوذاً، فصاَر الشُُّذوُذ  نا َفُكلُّ ُشُذوٍذ َضُروَرة ، ولَيَس ُكلُّ َضُرورةٍ هُ  نْ اِعدِة النَّحويَِّة، ومِ َو ُُماَلفُة القَ ، فالشُُّذوُذ هُ ياً الشِ عِر اثن

 ُخروجاً عَلى بَعِض َقواِعِد النحويَّي، وهذا خطا  ال ينقاُس عَليِه.

أنَّه يوُز ( بِب ما َُيَتِمُل الشِ عَر  : )مل يعرِ ْف ِسيبَ َويه الضَّرورَة الشِ عريََّة َتعريفًا َدِقيقاً، ولِكْن يُفَهُم ِمن كالِمِه يف 
، وال َيُكوُن َلُه بُدٌّ ِمنُه، وأْن َيُكوَن فيِه َردُّ َفرٍع إََل كَ إََل ذلِ  الِم، َشرِيطَة أْن َيضطرَّ وُز َلُه يف الكَ ِر ما ال يَُ ع الش ِ اِعِر يف لشَّ لِ 

                                                            
 ، مادة: "ضرر ".م1923ه (، دار صادر، بريوت، 111ي )تلسان العرب: ابن منظور، حممد بن مكرم اإلفريقي املصر  1
 .3، صه 1341، القاهرة ، املطبعة السلفيةلوسي، شرح حممد ِبجت األثري، د شكري اآلو : حمموما يسوغ للشاعر دون الناثر الضرائر 2
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ما ال يَنَصِرُف،  رفِ ن صَ الِم مِ  الكَ ، فَ َقاَل: " اعَلْم أنَُّه َيُوُز يف الشِ عِر ما ال َيُوُز يف زٍ ائِ ٍز جِب رِي جائِ َأصٍل، أو َتشبيُه غَ 
 .3ُيشبِ ُهونَُه ِبا يَنَصِرُف ِمن اأَلمساِء، وَحذِف ما ال ُُيَذُف، ُيشبِ ُهونَُه ِبا َقد ُحِذَف واسُتعِمَل حَمُذوفاً "

َأجَروُه ويف موِضٍع اثٍن يلجُأ إََل الضرورة فَ ُيجري الشِ عَر عَلى اأَلصِل، فَ َقاَل: "كما قاُلوا ِحَّي اضطرُّوا يف الشِ عِر فَ 
 )من الوافر ( صِل، قاَل الشَّاِعُر اهلَُذِلُّ:عَلى األَ 

 4ِِبِنَّ ُمَلوَّب  َكَدِم الِعباطِ    ُت عَلى َمَعارَِي واِضحاتٍ أَبِيْ 

 )من الطويل( وقاَل الَفرزدُق:

 2وَلِكنَّ عبَد هللِا موََل َمَوالِيا    فَ َلو كاَن عبُد هللِا َموََل َهَجْوتُهُ 

 وا إَل ذلك يف َموِضٍع ال بُدَّ هَلُم ِفيِه ِمن احلَرَكِة َأخرُجوُه عَلى األصِل.فلمَّا اضطرُّ 

 )من املنسرح( قاَل الشَّاعُر بُن قَيٍس الرُِّقي اِت:

 3ُيصِبْحَن إالَّ هَلُنَّ ُمطََّلبُ      ال بَرَك هللاُ يف الَغواِنِ هلْ 

 )من الطويل( رير:وقاَل وأنشَدِن أعراِبٌّ ِمن َبِن ُكَليٍب، جلِ 

 1وَيوماً تَ َرى ِمنُهنَّ ُغواًل تَ َغوَّلُ    فَ َيوماً يُواِفيِن اهلَوى َغرَي ماِضيٍ 

بَ ر ِد الضَّرورَة يف الشِ عِر ُدوَن النَّثِر، وَمثََّل هلَ  و العبَّاسِ بُ وذََكَر أَ 
ُ
َشاِعر  َفَحَذَف  اَل: "وَلِو اضَطرَّ قَ ِّي َمعاً، ف َ نِ ا يف االثامل

 يُرِيُدها جَلاَز، كما قاَل: )من الطَّويل( وَ الَفاَء، وهُ 

                                                            
-ه  1422، 4ه (، َتقيق: عبدالسالم هارون، مكتبة اخلاَني، القاهرة، ط181الكتاب: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنب )ت 3

 .23 : 1، م2114
 نكرة، ولكنَّه حذفها تنباً  ه يف حال اجلرِ  جمرى السامل. والصحيح: معاٍر ِبذف الياء، ألنه اسم  منقوص،جراأ " معاري "والشاهد فيه  4

 للزحاف.
 ، والشاهد فيه إجراؤه " مواِل " على األصل للضرورة، وحقُّه حذف األلف.313: 3الكتاب  2
. 144: 1وجعلها على األصل ضرورة. وينظر املقتضب للمبد  فيه: َتريك الياِء من " الغوان .. والشاهد 314:  3الكتاب  3

  .129: 3واخلصائص 
. والشاهد فيه: 314: 3الكتاب وينظر .421ص ، م1913بن عطية: َتقيق: نعمان أمّي طه، دار املعارف، القاهرة،  جرير ديوان  1

 َتريك الياء يف " ماضي " جرَّاً ضرورة.
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َواِكبِ      وأَمَّا الِقَتاُل ال ِقتاَل َلَديُكمُ 
َ
 8وَلِكنَّ َسرياً يف ِعراِض امل

ا قد َجَزَمْت، وألنَّ اجلَ  وُز إالَّ وأمَّا ما ال يَُ  زاَء يف الشِ عِر فَ ُهَو: " إْن ََتِْتِن آتِيَك "، و " أنَت ظامل  إْن ََتِْتِن "، ألَّنَّ
يُع ُحُروِف اَل: " وَجَِ قَ ف َ  فهامِ وِف االستِ َحِديثِه عن ُحرُ  ندَ عِ  كَ وِضٍع آخر عن الضَُّروَرِة، وذلِ  مَ لََّم يف كَ وتَ  9 َموِضِعِه.يف 

 .11رُ الشَّاعِ   أْن َيضَطرَّ  َتقِدمَي الِفعِل، إالَّ نَّ إذا اجَتَمَع اسم  وِفعل  إالَّ ال َيصُلُح ِفيهِ  -غرَي أِلف االستفهامِ -االسِتفهامِ 

ا واِقعة  يف الشِ عِر وَ أَ ، ورَ الضَُّرورةِ  يِه عنِ ٍع آخر تكلََّم فِ وضِ  مَ ويف  ُف  َيُوُز َحذْ اَل: " فَأمَّا )ليِِت( فالقَ ُه، ف َ حدَ ى أَّنَّ
يَت( حَدها، ولَيَسْت )لَ صُل الَياُء وَ ها، ألنَّ الضَُّرورَة تَ ُردُّ األشياَء إََل ُأُصوهِلا، واألَ  أْن َيضَطرَّ شاِعر  فَ َيحِذفَ ا إالَّ النُّوِن ِمنهَ 

ا ِهَي ُمشبَّهة . َفِمْن ذلَك قوله: )من الوافر(  ِبفعٍل إَّنَّ

 ا اختَ َلَف الَعواِل ا ثِقٍة إذَ َأخَ     َفالَقى  زَيداً  َمزَيد   ََتَنَّ 

 11اِدفُُه وَيهِلُك ُجلُّ َماِل ُأصَ    اَل لَيِِت اِبٍر إْذ قَ َكُمنَيِة جَ 

 

  نَ فهذا مِ 
َ
 .12وِف الَِّذي بُِلَغ ِبِه اأَلصلُ حذُ امل

" َجَعَل ِفيِه َقواِعَد وُأُسَساً  رِ اعِ الشَّ  رورةُ ًا يف ِكتاِبِه )األصول( ِبعنوان "ضَ السرَّاج فقد أَفرَد هلا بًب خاص   وأمَّا ابنُ 
ُر يف وال يُ  ،هُ َق لَ فِ  ما اتُّ إالَّ  فُ ذِ زيُد وال ُيَ َيِسرُي عَليها الشَّاِعُر، وال يَ َتَخطَّاها إََل ِسواها، فال يَ  ُم وال يُؤخِ  ، هِ عِ وضِ رِي مَ  غَ قدِ 

الَوزُن إََل َحذٍف أو زايدٍة، أو َتقِدمٍي أو َتخرٍي يف  َضُروَرُة الشَّاِعِر أْن َيضَطرَّ : " الَ قَ ف َ  اُس عَليها،نقَ يَ  ى ُأصولٍ رُي علَ سِ وهو يَ 
إعراٍب عن َوجِهِه عَلى التَّأِويِل، ولَيَس للشَّاِعِر أْن َُيِذَف ما اتُِّفَق َلُه، وال أْن يَزِيَد ما  ، وإبداِل حرٍف، أو َتغيريِ غرِي َموِضِعهِ 

                                                            
ة، ه (، َتقيق وشرح: عبدالسالم هارون، مكتبة اخلاَني، القاهر 1193ولبُّ لباب لسان العرب: عبدالقادر البغدادي )ت خزانة األدب 8

. والشاهد فيه: " ال قتال لديكم " فقد حذف الفاء من جواب " أمَّا " مع أنَّ الَكالَم ليَس عَلى تضمُِّن َقوٍل 422: 1 ،م1989، 3ط
  حمذوف، وهذا ضرورة.

، م1999-ه 1421، 1طه (، َتقيق: حسن محد، دار الكتب العلمية، بريوت، 282املقتضب: ألب العباس حممد بن يزيد املب ِد )ت 9
 .313-312: 1مج 

 .311: 1املصدر نفسه،  مج  11
 .وضرورة وهذا ندر .. والشاهد فيهما قوله " ليِت " حذف نون الوقاية312: 2خزانة األدب  11
 .211-213: 1املقتضب مج  12
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َر إذا ُل عَليها، فِمنها ما َُيُسُن أْن ُيسَتعَمَل، ويُقاُس عَليِه، وِمنها ما جاَء كالشَّاذِ ، ولِكنَّ الشَّاعِ ول  يَعمَ ل ِلذِلَك ُأصُ َشاَء، بَ 
، وِمنُه بَعيد  َع َشيئاً ِبَشيٍء، ولِكنَّ التَّشبِ ارَ فَ َعَل ذِلَك فال بُدَّ ِمن أْن َيُكوَن قد ضَ   .13يَه خَيَتِلُف، َفِمنُه َقريب 

يَع ما ال  فيُجوُز للشَّاِعِر أنْ  ،رِف ما ال يَنَصِرفُ ن صَ مِ مثلًة من واِقِع اللغِة، فَ وَضَرَب ِلذِلَك َشواِهَد وأَ  َيصِرَف َجَِ
، وَمَرْرُت َك َقوهُلُم يف الشِ عِر: َمَرْرُت ِِبمَحٍر، ورَأَْيُت َأمحراً يَنَصِرُف، فقاَل: "وذِلَك أنَّ َأصَل اأَلمساِء ُكلِ ها الصَّرُف، وذلِ 

 )من الكامل( ِبَساِجٍد اي فَ ًًت، كما قاَل النَّاِبغُة:

  14َجيش  إلَيَك َقواِدَم اأَلكوارِ      فَ َلَتأتِيَ ْنَك َقَصاِئد  وَلرَيَكَبْ 

: ولُ ُف قَ رِ نصَ ما ال يَ  رفِ ن صَ مِ ، فَ ورةَ رُ بٍة ذََكَر ِفيها الضَّ تَّ رَ بواٍب مُ ى ِبِ وأتَ   )من اهلزج( ِذي اأُلصَبِع الُعدوان ِ

 12 طوِل وُذو الَعرضِ    َوِمَْن َوَلُدوا عاِمُر ُذو الط  

ا عامُر اسُم قَ  ا رَ  "، ومل يَ ُقْل " ذاتِ  ولِ و الطُّ وَن ِبقولِِه: " وذُ جُّ حتَ يَ ، ف َ بيلةٍ وإَّنَّ  " احليِ  "، كما دَُّه للضَُّرورِة إََل "، فإَّنَّ
 )من جمزوء البسيط( اَل:قَ 

 َمْن ِلَ ِمْن بَعِدَك اي عاِمرُ      يِه عَلى َقبِهِ تُ َبك ِ  قَاَمتْ 

اِر ذا ُغربَةٍ   13َلُه نِصرُ  َقد ذلَّ َمْن لَيسَ      تَ رَْكَتِن يف الدَّ

ا أراَد لِ   .11كَ إنسانً ذا غربة، فهذا نظرُي ذلِ  ورةِ رُ لضَّ فإَّنَّ

هل  ): نوانِ بً ِبعُ بَ  هَلَا دَ قَ عَ ف َ الضَُّرورِة الشِ عريَِّة  عنِ  )اخلصائص( هِ تابِ يف كِ ه ( 392ََتدََّث أبُو الَفتِح ابُن جنِ   )تو 
ه (، فهو 311)ت عِليٍ  الفارِِسيِ  ِه أِب َشيخِ  الَم عنْ ونَ َقَل الكَ َرِب أو ال(؟ لعَ لِ  ما جازَ  ورةِ رُ ن الضَّ عِر مِ  الش ِ نا يف وُز لَ يَُ 

                                                            
عبداحلسّي الفتلي، مؤسسة الرسالة،  د.ه (، َتقيق: 313األصول يف النحو: أبو بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي )ت 13

 .432: 3، م1982-ه 1412بريوت، 
موضع الشاهد " قصائد "رداً و  .89م، ص1982، دار املعارف، القاهرة، 2ديوان النابغة الذبيان، َتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،ط 14

 . 111: 1ينصرف ضرورة. ينظر املقتضب مج . وعند املبد صرف ما ال 211: 3السِم من الصرف. ينظر الكتاب اعلى أصل 
والشاهد فيه " عامر " مل يصرف هذا االسم، ألنه اسم للقبيلة، وقال الشاعر " ذو " ومل يقل  " ذات " ألنَّه محله على اللفظ، وحقه  12

 محله على املعَن.
ا قالت: تر  13 كتن والشاهد فيه " ذا غربة "، والقياُس أْن يَ ُقوَل: " ذات غربة " لكنه ردَّ الكالم إَل معَن اإلنسان، ألَّنا إنسان، فكأَّنَّ

 إنسانً ذا غربة، وإَّنا أنشد البيت األول لُيعَلَم أنَّ قائله امرأة.
 .439-438: 3األصول  11

 



11 
 

 وَ هُ ينا، ف َ علَ  هُ تْ عَ ن َ م مَ يهِ علَ  هُ تْ عَ ن َ نا، وما مَ لَ  هُ تْ ازَ جَ م أَ جازْتُه الضَُّرورُة هلَُ ا أَ مَ فَ  م،هِ عرِ وشِ  دماءِ القُ  ورِ نثُ مَ  ىعلَ  عرَ والش ِ  ورَ املنثُ  يسُ قِ يَ 
اَز أْن نَِقيَس َمنُثوَرن فَ َقاَل: كما جَ  عن هذا -َرمِحَُه هللاُ -عِلي ٍ ُت أب ألْ سَ اَل: "قَ ، ف َ انٍ قصَ أو نُ  ايدةٍ زِ  ونَ دُ  ّيَ مِ قدَ األَ  ثرَ ي أَ فِ قتَ يَ 

، وما َحَظَرْتُه عَليِهم َحَظَرْتُه عَلى َمنُثورِِهم َفَكذِلَك َيُوُز أْن نَِقيَس ِشعَرن عَلى ِشعرِِهم. َفما أجاَزْتُه الضَُّروَرُة هَلُم َأجاَزْتُه لَنا
أَقَبِحها ِعنَدُهم فَ ْلَيُكْن ِمْن  اَن ِمنْ راتِِه فْلَيُكْن ِمن َأحَسِن َضُروراتِنا، وما كَ و حَسِن َضرُ اَن ِمْن أَ ا كَ عَلينا. وإذا كاَن كذِلَك َفمَ 

  .18"َّي ذِلك َبَّي ذِلكَ أَقَبِحها ِعنَدن، وما بَ 

ثُلُه يف اَل: " ومِ قَ ، ف َ يرِ قدِ والتَّ  ذفِ واحلَ  صلِ فَ الو  أِخريِ تَّ الو  تَّقِدميِ ال ة اهلامَِّة، َنو: النَّحويَّ اايوَوَقَف ِعنَد بَعِض الَقضَ 
 )من املنسرح( بِ :ااألعر  َقوُل اآلَخِر ِفيما أَنَشَدُه ابنُ  املَتضايَفّْيِ  ّيَ بَ الَفصِل 

 كأنَّ َقفراً ُرُسوَمها قَ َلما     فََأصَبَحْت بَعَد َخطِ  َِبَجِتها

 .راهُ أِخرِي ما تَ مِي والتَّ قدِ صِل والتَّ ن الفَ َأوَقَع مِ نَّ قَ َلماً َخطَّ ُرُسوَمها، فَ أراَد: فََأصَبَحْت بَعَد َِبَجِتها َقفراً، كأ

 )من الوافر( يضاً:ن أَ دَ وأَنشَ 

َ ِل َعناء    19ِبَوشِك ِفراِقِهم ُصَرد  َيِصيحُ     فَ َقْد والشَّكُّ بَ ّيَّ

َ ِل ُصَرد  َيِصيُح ِبوْشِك ِفراِقِهم، أراَد:  ن الُفُصوِل الَِِّت ال َوجَه هَلا، يِه مِ  ما فِ ى إََل رَ والشَّكُّ َعناء . فقد ت َ فَ َقد بَ ّيَّ
 ا.وال ِلَشيٍء ِمنهَ 

 )من الطويل( وأمَّا قوُل اآلَخِر:

يِن َشاِكرُ    ارَعَهاُمعاِويُّ ملَْ َترَع اأَلمانََة فَ   وَُكْن حاِفظاً هلِل والدِ 

نَت وُكْن حاِفظًا هلِل شاِكُر، فارَعها أَ  مانَةَ رَع األَ اكُر( هِذِه قَبيلة ، وَتقِديرُُه: ُمعاويُّ مل تَ َفحَسن  ََجيل ، وذِلَك أنَّ )شَ 
 21."اُض للتَّسِديدِ َّي الِفعِل والفاِعِل، واالعرتِ بَ  االعرتاضُ  ، هذاُر ما يف كث َ يِن، فأَ والد ِ 

                                                            
م، 2111-ه 1431، 2ه (، َتقيق: حممد علي النجار، عامل الكتب بريوت، ط923اخلصائص: أبو الفتح عثمان بن جن )ت 18

 .229ص
 .932: 1خزانة األدب  19
 .234اخلصائص ص 21
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 وأخرياً نُ َلخِ ُص ما ِقيَل عِن الضَُّررِة عِ 
ُ
تاِبِه )االقرتاح  كِ ه (، يف 911ا أَوَرَد ذلَك اإلماُم السِ ُيوطيُّ )تمَ َّي كَ مِ تقد ِ نَد امل

  يثِه عنِ يف ِعلِم ُأُصوِل النَّحو( يف حدِ 
ُ
 يف  َقِدماتِ الَكالِم يف امل

َ
ها، ريِ سألِة السَّاِبَعِة، فَ َقاَل: " ويَنَقِسُم إََل ُرخَصٍة وغَ  امل

نًا وقُبحاً، وَقد يُ ْلَحُق ِبلضَُّروَرِة ما يف َمعناَها، وُهَو احلَاجُة إََل ُت ُحسْ ِلَضُرورَِة الشِ عِر، ويَ َتفاوَ اَز اسِتعمالُُه ُة: ما جَ والرُّخصَ 
 ََتِسِّي النَّثِر ِبالزِدواِج.

مُدوِد، وَمدِ  فالضَُّرورُة احَلَسنُة: ما ال ُيسَتهَجُن، وال َتسَتوِحُش ِمنُه النَّفُس َكَصرِف ما ال يَنَصِرُف، وَقصِر اجلَ 
َ
مِع امل

قُصوِر. وأسَهُل الضَُّروراِت َتسِكُّي َعِّي )َفعَلة( يف اجَلمِع بأللِف والتَّاء حَ 
َ
ُب اإلتباُع َكَقوِلِه:اجلمِع امل  يُث يَِ

 

 )من الرجز(  فَ َتسرَتِيَح الن َّْفُس ِمن َزفْ رَاِِتا              

سَتقَبَحُة: ما َتستَ 
ُ
 " مَ اعِ طَ مَ  " وِحُش منُه النَّفُس كاألمساِء املعُدولِة، وما أَدَّى إََل الِتباِس ََجٍع جِبمٍع َكَرد ِ والضَُّرورَُة امل

 .21باِس ِمطَعم ب  ِمطَعام" التِ كُسُه، فإنَُّه يُؤدِ ي إََل ، أو عَ " َمطاِعيم" إَل 

وقاَل  .22" نُه َمنُدوحة  يَس للشَِّعِر عَ ما لَ  وَ " هُ ه (: 312لَف النَّاُس يف َحدِ  الضَُّرورِة، َفقاَل ابُن مالِك )تاختَ  دِ وقَ 
 23.خَلالُص ِبِعبارٍة ُأخرى"ا" الشِ عُر نَ ْفُسُه َضُرورة ، وإْن كاَن مُيِكُنُه  :ابُن ُعصُفور

اخِلالُف الَِّذي يُعبِ ُ عنُه اأُلُصولُِيوَن: ِِبنَّ التَّعِليَل ِبملظَنَِّة، هل َيُوُز أم ال بُدَّ ِمن  وَ وقاَل بَعُضُهم: "وهذا اخِلالُف هُ 
 
َ
 ُحُصوِل امل

ُ
 ِب َحِقيقة؟".ناسِ عََن امل

  . 24"ِة وَنظُم َشيٍء َمكاََّناللَّفظَ  ومُيِكُن تَبِديُل تِلَك اُه لَيَس يف َكالِم الَعرِب َضُرورًة إالَّ نَّ وأيََّد بَعُضُهم اأَلوََّل: ِبِ 

                                                            
خليل، ه (، َتقيق وتعليق: د.محدي عبدالفتاح مصطفى 911االقرتاح يف علم أصول النحو:  عبدالرمحن جالل الدين السيوطي )ت 21

 .31م، ص 2113-ه 1434 ،2مكتبة اآلداب، القاهرة، ط
ه (، ومعه تتمة شرح التسهيل البنه بدر الدين، َتقيق: د.عبدالرمحن السيد، 312شرح التسهيل: حممد بن مالك األندلسي )ت 22

 .  212-211: 1م، 1991، 1ود.حممد بدوي املختون، دار هجر، القاهرة، ط
د إبراهيم حممد، بريوت، دار األندلس ، : السي ِ ه  ( ، َتقيق333: ابن عصفور أبو احلسن علي بن مؤمن اإلشبيلي ) ضرائر الشعر 23
 .13، صم1981، 1ط
رجب حممد عثمان، مكتبة ه (، َتقيق: د.142)حممد بن يوسف الغرنطي حيان األندلسيِ   ارتشاف الضََّرب من لسان العَرب: أبو 24

 .32وينظر االقرتاح ص .2418-2411: 2م، 1998، 1اخلاَني، القاهرة، ط
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فقال الدكتور إبراهيم أنيس: "  عريَِّة،الضَُّروَرة الش ِ  َحد ِ  يفِ وصِ َلَف الُقدماُء يف تَ ا اخت َ مَ اخَتلُفوا كَ فَ  عاِصُرونَ وأمَّا امل
الَفصَل بَّي الشِ عِر والنَّثِر يف َتقِعيِدِهم الَقواِعَد، َبل ظاِم الشِ عِر مَل ُُيَاوُلوا ُمطَلَقًا َع أنَّ الُقَدماَء الَحظُوا تِلَك اخلاِصيَِّة يف نِ مَ 

 اومل َيُكْن رَأُي الدكتور حممد عيد بعيدًا عمَّ  .22َخَلطُوا بَينَ ُهما فََأدَّى ِمثُل هذا اخلَلُط إََل اضِطراٍب يف بَعِض َأحكاِمِهم"
ى، غَة الُفصحَ يَع اللُّ مِ ثِر، ولُغاِت الَقباِئِل فاعتَ بَ ُروا اجلَ غِة الشِ عِر ولَُغِة النَّ  لُ ّيَ اَل: " إنَّ النُّحاَة مل يُفر ُِقوا بَ قَ ، ف َ ساِبُقهُ  هُ الَ قَ 

 .23"وَأخَضُعوا ذِلَك ُكلِ ِه ِلَمسَلٍك ِدراِسيٍ  واِحدٍ 

  أنَّ ِمن ُأُصوِل " َذَهَب إََل  يثُ َأى رَأاًي آخَر حَ فَقد رَ  -هللاُ  هُ رمحَ -لوانُّ ن احلَ وأمَّا أستاذُ 
َ
الَفصَل بَّي  ةِ يَّ رعِ النَّحِو امل

  .21لَُغِة النَّثِر، ولُغِة الشِ عِر"

وا دُ بعَ ما أَ عندَ  ةِ العربيَّ  اءِ لمَ عُ  ورَ هُ وِمَّْن َوقَ ُفوا عنَد الضَّرورة الشعريَِّة الدكتور رمضان عبدالتوَّاب الَِّذي نَ َقَد َجُ 
، والتَّ ربً مِ م ضَ ُل قَ ُبوَل رَأيهِ عَ ، ِمَّا يَ رارُ االضطِ  ، وهوَ وي ِ لغَ عناها الُّ عن مَ  ةَ عريَّ الش ِ  رورةَ الضَّ  يِم ِبغرِي حكِ ن إلغاِء التَّفِكرِي املنِطِقيِ 

 اللُّغِة، وُخُروجاً عَلى النِ ظاِم رَي ُشعوريَّة يف  َأخطاًء غَ حياِن إالَّ ن األَ يف َنَظرِن لَيَسْت يف َكثرٍي مِ  َدلِيٍل أو بُرهاٍن، " فإنَّ الضرورَةَ 
، غايُة ما َسواءٍ   الشِ عِر والنَّثِر عَلى حد ٍ مثلِة الصَِّحيَحِة، يف ن األَ اآلالِف مِ املأُلوِف يف العَربِيَِّة، ِشعرِها ونَثرِها، ِبَدلِيِل ُوُروِد 

 .28، ِمن َغرِي ُشُعوٍر ِمنُه"ِم َقواِفيِه، فَ يَ َقُع يف هِذِه اأَلخطاءِ وُن ُمنَهِمكاً ِبوِسيقا ِشعرِِه، وأنغاَك أنَّ الشَّاِعَر، َيكُ نالِ هُ 

ثُوا عن هِذِه الَقِضيَِّة بِثَ  د نَقَش قَ هو الدكتور حممد محاسة عبداللطيف، ف َ  بٍت وتَ َروٍ  وَلعلَّ ِمن أكثِر الَِّذيَن ََتَدَّ
 
َ
حَدِثّيَ قِد القُ والنَّ  حوسأَلَة ِمن َِجيِع جوانِِبها، وذََكَر آراَء علماِء النَّ امل

ُ
ا ِهَي خروج  عَلى ، ورَ ِفيَها داَمى وامل َأى أنَّ الضَُّروَرَة إَّنَّ

ورَة الشِ عرِيََّة ُمصطَلح  رُ ى أنَّ: " الضَّ رَ عِض نُ ُقوالٍت َوَردْت عن األقَدِمَّي، وي َ إََل بَ  ن َمباِحِث النَّحِو ُمسَتِنداً مِ  يَ القاعدِة، وهِ 
ُدها ُمَوزَّعًة ومبُثوثَةً الن ُّقَّاُد العَ يُطِلُقُه النُّحاُة و  خَتِلَفِة الَِِّت َنَِ

ُ
يف أبواِب النَّحو  رُب الُقدماُء عَلى عِديِد الظَّواِهِر الُّلَغِويَِّة امل

  .29وََنُدها َكذِلَك يف ُكُتِب النَّقِد األدِبِ  الَقِدمِي"عاً، والصَّرِف مَ 

 

                                                            
 .242ص م،1918، 3مكتبة األَنلو املصرية، ط من أسرار اللغة: د.إبراهيم أنيس، 22
 .122ص م،1981: د.حممد عيد، عامل الكتب، القاهرة، املستوى اللغوي للفصيح وللهجات وللنثر والشعر 23
 .31ص م،1919مطبعة جامعة تشرين،  أصول النحو العرب: د.حممد خري احللوان، 21
  .133م، ص1991-ه 4،1411غة العربية: د.رمضان عبدالتواب، مكتبة اخلاَني، القاهرة، طفصول يف فقه الل 28
 .2م، ص 1993-ه 1413لغة الشعر دراسة  يف الضرورة الشعرية: د.حممد محاسة عبداللطيف، دار الشروق، القاهرة،  29
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وابِن مالك ه (، 181دماِء يف " الضَُّرورِة الشِ عرِيَّة " فهو يَرى أنَّ: "رَأَي إماِم النُّحاِة سيبويِه )توخلَّص لنا آراَء القُ 
ه (، ورأي الكوفيّي التطبيقي، تلَتقي ُكلُّها يف غايٍة 392ه (، ورأي ابن فارس )ت212ه ( ورأي األخفش )ت312)ت

 هِذِه الغايَِة، إذ ُكلُّ ِمن هِذِه اآلراِء َُيُصُر الضَُّرورَة يف ِنطاٍق َضيِ ق، ِِبيُث ُل إََل بيواِحدٍة أو ُمتقارِبٍة، وإِن اختَ َلَفِت السَّ 
ناَك ها ِِبيُث ال ُيصِبُح هُ ريِ َّي الضَّرورِة وغَ خفُش احلُدوَد بَ َيعُلها سيبويه وابن مالك ِفيما ال َمنُدوحَة للشَّاِعِر عنه، ويُزِيُل األَ 

ا َضُرورة   َلى ظاِهرٍة ما يف لَقوِل عُمَسو ِغ  لِ   .الشِ عِر إَّنَّ

يها َضُروَرًة، ويَ  يُز ابن فارس بَعَض الظَّواِهِر فقط، وإْن كاَن ال ُيَسمِ  ِِبُجَِّة أنَُّه َخطَأ  أو حَلن ،  عَض اآلخرَ ُض البَ رفُ ويُِ
ا ِهيَ ال فوأمَّا الُكوِفيوَن فَ ُهم بِناًء عَلى ِقياِسِهم عَلى الشَّاِهِد الواِحِد  خَتِلفِة َضُروَرًة أو ُشُذوَذاً، وإَّنَّ

ُ
 يَ َروَن يف هِذِه األلواِن امل

دة  ِمن التَّعِبرِي لَنا أْن نَ تَ َرسََّم ُخطَ   اها ونَنُسَج عَلى ِمنواهِلا.أَّناط  ُمَتعدِ 

مةُ  ذِلَك رَأُي اجلُمُهوِر، وإمامُ  ويَبَقى بَعدَ  حاَفظََة عَلى َطرِد الظَّواِهِر اللَغِويَِّة ولَ  ابُن ِجنِ  ِ  رأي اجلُمُهوِر هو العالَّ
ُ
علَّ امل

خَتِلَفِة للُّغِة ِهَي الَِِّت َدفَ َعْت ِِبؤالِء إََل إبعاِد ُكلِ  ما خاَلَف القاعِ 
ُ
ستَ َوايِت امل

ُ
نا  اذٌّ، وِمن هُ ِِبُجَِّة أنَُّه َضُرورة  أو شَ  دةَ يف امل

 .31ِِبنَُّه َضُرورة  لَِتسَلَم الَقاِعدَة وَيطَّرَِد الِقياُس" اَء يف الشِ عرِ ُهم عَلى ُكلِ  ما جَ كاَن ُحكمُ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .113لغة الشعر ص 31

 



14 
 

ِالثايناملبحثِ
ِةُِايدِ الز ِ 

الزايَدُة َفهَي زايدُة حرٍف أو زايدُة َحرََكٍة، أو إظهاُر ُمدَغٍم أو َتصِحيُح ُمعتٍل أو َقطُع ألِف َوصٍل، أو َصرُف  افأمَّ 
 ما ال يَنَصِرُف.

ا ال ُتوَصُل إالَّ الز ايدِة َوصُل األلِف والَّ  ن حاالتِ ومِ  ضارِع، واألصُل أَّنَّ
ُ
ا  ِبلصِ َفِة الصَّرُيِة، واملعِنُّ ِبِ الِم ِبلِفعِل امل

ضاِر صُل األلِ وقد شذَّ وَ  :، قاَل ابُن عقيل:هةُ املشبَّ  فةُ ، والص ِ املفعولِ  ، واسمُ لِ الفاعِ  نا اسمُ هُ 
ُ
ِم ِبلِفعِل امل ِع، ومنه ِف والالَّ

 )من البسيط( قوله:

 31وال اأَلِصيِل وال ِذي الرَّأِي واجَلَدلِ       ما أنَت ِبحَلَكِم الرُتَضى ُحُكوَمُتهُ 

 32.عرِ لش ِ بِ  وص  صُ ُمَ  يّيَ صرِ البَ  ورِ هُ َجُ  ندَ وهذا عِ 

 الوافر(جلملِة االمسيَِّة، وبلظَّرِف ُشُذوذاً، فمن األوَِّل َقولُُه: )من وقد جاَء وصُلها بِ 

 33هَلُم َداَنْت رِقاُب َبِن َمَعد ِ      ِمَن الَقوِم الرَّسوُل هللِا ِمنُهم

 ومن الثَّاِن َقولُُه: )من الرَّجز(

َعهْ 
َ
 34اِت َسَعهْ فَ ُهَو َحٍر ِبِعيَشٍة ذَ     َمْن ال يَزِاُل َشاِكراً عَلى امل

ِف : " إذا ُوِقَف عَلى املنُدوِب حلََِقُه بَعَد األلِ ، فقالَ هِ يف شرحِ  هُ ندَ رَدْت عِ ، وقد وَ رورةً أيضاً ضَ  صلِ اُء يف الوَ زاُد اهلَ وتُ 
 هاُء السَّكِت، َنو: وازَيَداُه، ال تَثُبُت اهلاُء يف الَوصِل إال َضُروَرًة، كقوله:

 32َوَعمُر بُن الزَُّبريَاهُ     أال اي َعمُرو َعمرَاهُ         

                                                            
 َجلة فعلية فعلها مضارع. " أل " حكومته "  حيث أتى بصلة  : " الرتضىهوالشاهد في   .149: 1شرح ابن عقيل  31
 . 121 : 1شرح ابن عقيل  32
مسية ، وهذا  منهم "فقد وصل أل بجلملة اال. والشاهد فيه: " الرسول هللا 121: 1 . وينظر شرح ابن عقيل82: 1مهع اهلوامع  33

 ضرورة.
ومغن اللبيب عن كتب األعاريب:عبدهللا بن يوسف ابن أمحد، ابن هشام ، 122: 1 . وينظر شرح ابن عقيل32: 1خزانة األدب  34

ه (، قدم له وشرحه ووضع حواشيه: حسن محد، وأشرف عليه: د.إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، 131املصري األنصاريُّ )ت
 هذا شاذ.والشاهد فيه: " املعه" فقد جاء بصلة " أل " ظرفاً، و  113: 1م، مج1998-ه 1418، 1ط
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ابن عقيل: " وال َيُوُز اجَلمُع  ، قالَ ن الز ايدةِ أيضًا مِ  هِ ، وهذِ  غرِي اسِم هللاِ ، و " أل " يف النداءِ  حرفِ  بّيَ  واجلمعُ 
 :هِ ، كقولِ رورةٍ ضَ   يف ، إالَّ َي ِبِه من اجلُملِ وما مُس ِ  -تعاَل–َبَّي حرِف النِ داِء، و" أل "يف غرِي اسِم هللا 

ُكما أْن تُعِقَباِن َشرَّا      فَ َيا الُغالماِن اللَّذاِن فَ رَّا  33إايَّ

 هِ هذِ  وَتِت ، حرفٍ  ايدةُ أو زِ  بَلُه إذا ما اضَطُروا إََل ذلَك،كِة فإن َُّهم قد ُُيَر ُِكوَن احلَرَف السَّاِكَن ِِبَرَكِة ما قَ احلَر  ايدةُ وأمَّا زِ 
ا َضُرورة  ، ويُعلَُّل هلا ِبِ وايف القَ  عضِ  بَ يف  ايدةُ الز ِ   ولُ قَ  كَ علٍَّة. ومن ذلِ  ِبرفِ  املطلقةَ  وايفَ القَ  قُ لحَ يَ  يذِ ، وهو الَّ ّنُّ الرتَّ  نوينِ تَ كَ .  َّنَّ

 )من الوافر( :رِ اعِ الشَّ 

 َلَقد َأَصاَبنْ  :-إْن َأَصْبتُ -َوُقوِل      والِعَتاَبنْ  -عاِذلَ  -أَِقلِ ي اللَّوَم 

 ، ّنُِّ  )من الكامل( وَكَقولِِه:َفِجيَء ِبلتَّنوِيِن َبَداًل من األلِف ألجِل الرتَّ

 َلما تَ َزْل ِبرِحالِنا وََكأْن َقدنْ      أَِزفَّ الت ََّرحُُّل َغرَي أنَّ رِكابَنا

َُقيََّدَة، كقولِِه: وهو الَِّذي يَلَحُق الَقوايفَ  -ه (312وأثبته األخفش )ت-والتنوين الغاِل
 امل

 

ْختَ َرقْ 
ُ
 31نْ وقاَتِِ األعماِق خاِوي امل

 ُكلِ  األمساِء ُمطَّرِد  ِفيها، ألنَّ األمساَء َأصُلها الصَّرُف، ز  يف أيضًا َصرُف ما ال يَنَصِرُف، وهو جائِ َك ن ذلِ ومِ 
ا ََتَتِنُع مِ  مَّا مِ لِل، فَ لعِ صِلها، ومل َُيَفل بِ  أَ ِلِعَلٍل َتدُخُلها، فإذا اضطرَّ الشَّاِعُر َردَّها إََل  رفِ ن الصَّ وُدُخوُل التنويِن عَليها، وإَّنَّ

 )من الطويل( :امرئ القيس ولُ ُف قَ رِ نصَ اَء ُمنَ وَّنً مَّا ال يَ جَ 

     تَ َبصَّْر َخِليِلي هل تَ َرى ِمْن َظعاِئنٍ 

 .صرِيُوَن والُكوِفُيونَ َع عَليِه البَ َجَ . وأَ ثري  وهو كَ 

 

                                                                                                                                                                                                     
 . والشاهد فيه " عمراه " فقد زيدت اهلاء للسكت، يف حالة الوصل للضرورة. 231: 2شرح بن عقيل  32
 . والشاهد فيه: " فيا الغالمان " َجع بّي حرف النداء " اي " و" أل ".يف غري اسم هللا، للضرورة.242-241: 2املصدر نفسه   33
 .24-23:  1شرح ابن عقيل   31
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ناَسَبِة ما بَعَده. 38وَسِعرياً(َوَرَد أيضًا َصرفُُه لِلَتناُسِب، َكَقولِِه َتعاََل: )َسالِساًل وَأغالاًل وَ 
ُ
، َفَصَرَف " َسالسَل"، مل

)من  كثُر البصرِيَّي، واستشهُدوا ملنِعِه ِبقولِه:م أَ وأمَّا َمنُع املنَصِرِف من الصَّرِف لِلضَُّرورِة، فََأجاَزُه َقوم ، وَمنَ َعُه آَخُروَن، وهُ 
 اهلزج(

 39طوِل وُذو الَعرضِ  ُّ   ُر ُذو ال          ْن َوَلُدوا عامِ َوِمَّ 

 41َفَمَنَع " عامر " من الصَّرِف، ولَيَس ِفيِه ِسوى الَعَلِميَّة.

اِعُر إلَيِه، َكَقوِلَك: " اي زَيد  " يف ن األمساِء الَِِّت اسُتعِمَلْت ُمنَ وَّنًَة يف حاِل اضطرَّ الشَّ وَقد يُ نَ وَُّن أيضًا ما ُبِنَ مِ 
ُب بِناُؤُه عَلى الضَّمِ ، وإذا اضطُرَّ شَ َضُرورِة الشعر، قاَل ابُن عقيل: " إ اِعر  ذا كاَن املناَدى ُمفَرَداً َمعرِفًة، أو َنِكرًة َمقُصوَدًة يَِ

ناَدى كاَن َلُه تَنوِيُنُه وهُ 
ُ
 َلُه َنصُبُه، َفِمن األوَِّل َقولُُه: )من الوافر( وم ، وكانَ َمضمُ  وَ إََل تَنوِيِن هذا امل

 

 41ولَيَس عَليَك اي َمَطُر السَّالمُ       عَليهاَسالُم هللِا اي َمَطر  

 )من اخلفيف( ومن الثان:

ً َلَقد َوقَ ْتَك اأَلواِقي    َضَرَبْت َصدَرها عَليَّ وقَاَلتْ   42اي َعِدايَّ

ُم يف َخِب " أمسى " الفعل النَّاِقِص، ولذلَك أشاَر ابن عقيل يف شرحه، فقاَل: " وُخر َِج عَلى أنَّ  َم زاِئدة ، كما  وتُزاُد الالَّ الالَّ
 )من الطويل( َشذَّ زايَدُِتا يف َخَبِ " أَمَسى "، َنو َقولِِه:

 43وَلِكنَِّن ِمن ُحبِ ها َلَعِميدُ    يَ ُلوُموَنِن يف ُحبِ  لَيَلى َعَواِذِل 

                                                            
 سورة  اإلنسان.   .من  4اآلية  38
والشاهد فيه " عامر " مل يصرف هذا االسم، ألنه اسم للقبيلة، وقال الشاعر " ذو " ومل يقل  " ذات " ألنَّه محله على اللفظ، وحقه  39

 محله على املعَن.
 .313-311: 2شرح ابن عقيل  41
عادل سليمان َجال، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، . شعر األحوص األنصاري: َجع وَتقيق ديوانهيف البيت لألحوص األنصاري 41

 .294: 1، واخلزانة   313: 1الكتاب  وينظر: ،189ص م،1911القاهرة، 
 نه.فقد اضطر إَل تنوين املنادى فنوَّ  عداي " والشاهد فيه: " .241 :2شرح ابن عقيل  42
 د فيه: " َلَعِميُد " زِيَدت الالم يف خب " لكنَّ " للضرورة.. والشاه422: 1. وينظر مغن اللبيب مج 13: 1خزانة األدب  43
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 )من البسيط ( وقولِِه:

  44 افَ َقاَل َمْن َسأَُلوا: أَمَسى َلَمجُهودَ       َمرُّوا َعَجاََل، فَ َقاُلوا: َكيَف َسيِ دُُكم؟

بَتدأ ُشُذوَذاً، َكَقولِِه:أي: أمسى جَمُهوَداً 
ُ
 ) من الرَّجز ( ، كما زِيَدْت يف َخَبِ امل

 42َترَضى ِمن الَّلحِم ِبَعظِم الرَّقَ َبهْ       أُمُّ احلَُليِس َلَعُجوز  َشْهَربَه

ُدُخوهَلا يف َخِب " أنَّ " املفُتوحِة، وقد قُرَِئ َشاذ اً: )إالَّ أَن َُّهم لََيأُكُلوَن ه ( 282وأجاز أبو العبَّاس املب ِد )ت
 41، ويَ َتَخرَُّج أيضاً عَلى زايدِة الَّالم.43الطَّعاَم(

ِه، فقد َمدَِّت الَعرُب بَ وزِ  : َمساِجيد، ونَ قولُ يَ ، " ف َ رَ نابِ ، ومَ دَ ساجِ مَ  :مساِء، َنواألَ  عضَ ايدُة احلرِف أيضًا َتُكوُن ِبَدِ 
َع عَلى غَ    ُق:رزدَ الفَ  الَ الِم، كما قَ رِي واِحِدِه يف الكَ ومنابري، َشب َُّهوُه ِبا َجُِ

 ) من البسيط (

 

َنِنرِي تَنَقاُد الصَّيارِيفِ    تَنِفي َيَداها احَلَصى ِمْن ُكلِ  هاِجَرةٍ    48نَفَي الدَّ

فيها،  دَ اَل َجع " أظفور "، وال شاهِ قَ  نْ م مَ نهُ . ومِ ورة  رُ فر، وهذا ضَ ظُ  عُ َجَ  يَ يف " أظافري " وهِ  الياءِ  ايدةُ زِ  كَ وكذلِ 
 : ) من املتقارب (هُ ولُ قَ  كَ ومن ذلِ 

 49ََنَْوُت وأَرَهنُ ُهم َماِلَكا   فَ َلمَّا َخِشْيُت َأظاِفريَُهم

                                                            
وتروى " عجاَل " بكسر العّي وضمها  . والشاهد فيه: " جملهودا " زيدت الالم يف خب " أمسى " ضرورة.224اخلصائص ص 44

 وفتحها.
 . والشاهد فيه: لعجوز " زايدة الالم يف خب املبتدأ.333: 11خزانة األدب  42
 من سورة الفرقان.   21اآلية    43
 .333: 1شرح ابن عقيل  41
. وينظر خزانة 211ص م،1933(،َتقيق: عبدهللا الصاوي، مطبعة الصاوي، القاهرة، ه 111ت )ب بن غال مديوان الفرزدق، مها 48

 . واهلاجرة: وقت اشتداد احلر ..93: 2، وشرح ابن عقيل 222: 1األدب 
 .293: 1شرح ابن عقيل  49
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وَذَهَب الُكوِفُيوَن إََل  َّي الَبصرِيَّي والُكوِفيَّي.دِ  املقُصوِر للضَّرورِة، وهذا َموِضُع ِخالٍف بَ مَ  وازُ أيضاً جَ  ايدةِ ن الز ِ ومِ 
 اجلواِز. وِمنُه َقولُُه:

سَعِل والَّلهَ    اي َلِك ِمْن ََتٍر وِمْن ِشيَشاءِ 
َ
 اءِ يَنَشُب يف امل

 . 21قُصور  " للضَّرورِة، وهو مَ  اءَ َفَمدَّ " الَّلهَ 

َّنارِيَُّة الَكَمَلَة ِمن َبِن َعبٍس مل يُوَجُد نُت اخلُْرُشبِ  األَ " َوَلَدْت فاِطمُة بِ  َكَقوهِلم:وتُ زَاُد " كاَن " َبَّي الِفعِل وَمرُفوعِه،  
َع زايَدُِتا بَ نُهم. وقَ ُل مِ فضَ أَ –كاَن –  )من الوافر( َّي الصِ فِة واملوُصوِف َكَقولِِه:د مسُِ

 ِكرامِ   -كانُوا–وِجرياٍن لَنا     َفَكيَف إذا َمَرْرَت ِبداِر َقومٍ 

 ) من الوافر( وَشذَّ زايَدُِتا َبَّي حرِف اجلرِ  وجَمُرورِِه، َكَقولِِه:

 

َسوََّمِة الِعرابِ  -كانَ –عَلى    َسراُة َبِن أِب َبكٍر َتَساَمى
ُ
 امل

 )من الرجز ( مِ  عقيِل بِن أِب طاِلٍب:وأكثُر ما تُزاُد بِلفظ املاِضي، وقد َشذَّْت زايَدُِتا بِلفِظ املضارِِع يف َقوِل أُ 

 21إذا تَ ُهبُّ ََشأل  بَِليلِ    ماِجد  نَِبيلُ  -َتُكونُ  -أنَت 

 اخلةُ الدَّ  يَ غرُي الالزِمِة فهِ  ابن عقيل: " وأمَّا الزاِئدةُ  يف الشِ عِر اضِطراراً، فقالَ  تْ اءَ لِم، وقد جَ  العَ وتُزاُد الَّالُم يف 
 ) من الكامل ( عَلم  ِلَضرٍب ِمن الَكَمَأِة " بنات األوبر"، ومنه َقولُُه: يَ َر " وهِ ناِت َأوب َ اضطراراً عَلى الَعَلِم، َكقوهِلم يف " بَ 

ُتَك َأكُمؤاً وَعساِقال ُتَك عن بَناِت األوبَرِ      وَلَقد َجنَ ي ْ  وَلَقد نَ َهي ْ

 .22واألصُل: " بنات أوبر " َفزِيَدِت األلُف والَّالمُ 

                                                            
 .412: 2شرح ابن عقيل  21
 .211-231: 1شرح ابن عقيل  21
والشاهد فيه: بنات األوبر " فقد زاد " أل " على العلم مضطراً، ألنَّ . 329: 2وينظر املقتضب مج . 111-111: 1شرح ابن عقيل  22

 فّي، العلمية و" أل " فزاَدها َضرورة. عر ِ " بنات األوبر " علم على نوع من الكمأة رديء، والعلم ال تدخله " أل "فراراً من اجتماع مُ 
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و" زيد  يف  "،جَمُروراً، َنو: " زَيد  ِعنَدكَ وُن ظرفًا أو جارًَّا و كُ أنَّ اخلَبَ َر عنَدما يَ  وَمذَهُب اجلمُهوِر ومَعُهم سيبويهِ 
اِر" فُكلٌّ ِمنُهما ُمَتعلِ ق  ِبَحُذوٍف واجِب احلذِف، وهناك آراء    د ُصر َِح ِبِه ُشُذوذاً، كقولِِه: )من الطويل (، وقَ دة  تعد ِ مُ  الدَّ

 23فَأنَت َلَدى ُِبُبوحِة اهلُوِن كاِئنُ      ، وإْن يَ ُهنْ َلَك الِعزُّ إْن َموالَك َعزَّ 

َ لنا أنَّ الز ايدَة َتُكوُن يف حرٍف أو َحركٍة أو إظهاِر ُمضمَ  ٍر، أو َتصِحيِح ُمعَتلٍ ، أو َقطِع ألِف وصٍل، وهكذا تَ بَ ّيَّ
 َتُكوُن َغرَي َحسنٍة.أو صرِف ما ال يَنَصِرُف. وهذِه قد تكوُن مطردًة يف الشِ عِر َحَسنًة، وقد 

 

ِلثاملبحثِالثا

ِفُِذِحالِ 
ُف ِخيُم وهو َحذْ الرتَّ  كَ ن ذلِ ومِ  ها.ريَ كَة وغَ رَف واحلَر لمَة واحلَ ُل هنا الكَ شمَ ، ويَ ع  يف العربِيَّةِ ف بب  واسِ ذْ واحلَ 

َد "، ومنه محَ صاحِلًة للنِ داء ك  " أَ أْن َتُكوَن شرِط النِ داِء، بِ آِخُر الَكِلمِة يف غرِي  أواِخِر الَكِلِم يف النِ داِء، وقد ُُيَذُف للضَُّرورَةِ 
 )من الطويل( قوله:

 َطرِيُف بُن ماٍل لَيَلَة اجلُوِع واخَلَصرْ       لَِنعَم الَفًَت َتعُشو إََل َضوِء نرِهِ 

 24.أي: طرِيُف بُن ماِلكٍ 

: ) الرَّجز جم الن  أِب  ولُ أيضاً قَ  نهُ ومِ  يف الشِ عِر يف غرِي النِ داِء. لنِ داِء قد ُتسَتعَملُ وهناك بعُض األمساِء املخُصوَصِة بِ 
)  

  22ُفلِ  نْ يف جلٍَّة أَمِسْك ُفالنً عَ     َتِضُل ِمنُه إبِِلي ِبهلَوَجلِ 

مُدوِد إذ ال ِخالَف بَّي البَ قَ  نهُ ومِ 
َ
 قوله: )من الوافر( صِر املمُدوِد للضَُّرورِة. ومنهيَّي يف قَ صريَّي والُكوفِ صُر امل

                                                            
 .191: 1شرح ابن عقيل  23
. والشاهد فيه: " طريف بن ماٍل " ترخيم ماٍل يف غري النداء ضرورة، وجعله ِبنزلة 224: 2، وينظر الكتاب 211:  2شرح ابن عقيل   24

 اسٍم مل ُيذف منه شيء. 
والشاهد فيه: " عن ُفِل "  فقد استعمل " فل " يف   ،248: 2والكتاب  ،389: 2خزانة األدب  ، وينظر224: 2شرح ابن عقيل 22

 غري النداء، فجرَّها ِبرف اجلر  ضرورة، وقيَل األصل " فالن "، وُحِذفِت األلف والنون للضرورة.
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 23وكاَن َمَع اأَلِطبَّاِء اأُلَساةُ    فَ َلو أنَّ األطبَّا كاَن َحوِل 

 ُه.دَّ والِقياُس يُوِجُب مَ 

 :رُ اعِ  املوِضِع الَِّذي يَقُبُح يف الَكالِم ِمثُلُه، قاَل الشَّ ُمقاَم املوُصوِف يف الشِ عِر يف  الصِ فةَ  ومن احَلذِف أيضاً إقاَمتُ ُهمُ 
 لرجز ()من ا

ُكما أنْ    فَ َيا الُغالَماِن الَّلذاِن فَ رَّا   َشرَّاُتكِسَبان إايَّ

ُم، قاَم الُغالَمّْيِ ُمقاَم " أي "، وقَ ُبَح هذا ألنَّ حرَف النِ داِء ال يَِليِه ما ِفيِه األلِ أَ اِن، فَ ا أيُّها الُغالمَ يَ أراَد: ف َ  ُف والالَّ
 
ُ
ُم يُعرِفانِِه وال َيَتِمُع َتعرِيفاِن يف اسٍم واِحدواأللِ  ناَدى إذا ُقِصَد،ألنَُّه يُعرَُّف امل  . 21ُف والالَّ

. ومِ ُف حَ ن احَلذِف َحذْ ومِ  وِم أنَّ اجلَرَّ بغرِي " ُربَّ " حَمُذوفاً عَلى ِقسَمّْيِ: ُمطَّرٍد وَغرِي ُمطَّرِد. فغرُي ن املعلُ رِف اجلرِ 
طَّرِِد كَقولِ 

ُ
 )من الطويل( ُرؤبة ِلَمْن قاَل َلُه: " َكيَف َأصَبحَت؟ ": " َخرٍي واحَلمُد هلِل " التقدير: عَلى َخرٍي، وقول الشاعر: امل

 28أَلُكفِ  اأَلصاِبعُ ْت ُكَليٍب بِ رَ اشأَ    يلةٍ إذا ِقيَل أيُّ النَّاِس َشرٌّ قَبِ 

 )من الكامل( أي: أشارْت إََل ُكَليٍب. وقولُه أيضاً:

 حًتَّ تَ َبذََّخ فارتَ َقى األعالمِ     ٍة من آِل ِقيَس أَِلْفُتهُ وَكرمي

 . 29أي: فارتَ َقى إََل األعالمِ 

َمَعها ِقياَسًا إال ي: ال َتفَتأُ، وال ُُيَذُف النَّايف قِديرًا َقولُُه َتعاََل: )قَاُلوا: اتهلِل َتفَتُأ َتذُكُر يُوُسَف(. أَ ثاُل النَّفِي تَ ومِ 
 ، َكَقوِل الشَّاِعِر: )من الوافر(مِ سَ وِن القَ دُ ُفها بِ ذْ وَُتَذُف " ال " النَّافيُة يف َغرِي الَقَسِم، وش ذَّ حَ  كاآليِة الَكرميِة،بَعَد الَقَسِم،  

 31ِِبَْمِد هللِا ُمنَتِطقاً جمُِيَدا   وأَبرَُح ما أَداَم هللاُ َقوِمي

                                                            
 . والشاهد فيه: "األطبا " قصر املمدود.383-382: 2خزانة األدب  23
 .149-148وينظر ما ُيتمل الشعر من الضرورة ص. 228:  1واخلزانة  ،241:  2شرح ابن عقيل   21

. والشاهد فيه " كليب " يف موضع 29ص  1. ومغن اللبيب مج 112-113: 9وينظر خزانة األدب  421:  1ديوان الفرزدق  28
 خفض بجلارِ  احملذوف.

 .39-38: 2 شرح ابن عقيل 29
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ا ُُيَذُف اللِتقاِء  ،ِِت بُِنَيْت عَلى السُُّكونِ ن ذِلَك َحذُف النُّوِن السَّاِكنِة من احلُُروِف الَّ ومِ  َنو: " َمْن ولِكْن"، وإَّنَّ
َضارُِع من " كاَن " ِقيَل: مل َيُكْن، واألصُل " َيُكونُ 

ُ
"، َفَحَذَف اجلازُِم الضَّمََّة الَِِّت عَلى  السَّاِكنَ ّْيِ، َنو: إذا ُجزَِم الِفعُل امل

لفُظ " مل َيُكْن "، والِقياُس يَقَتِضي أالَّ اَر الَّ اللِتقاِء السَّاِكنَ ّْيِ، َفصَ  ، والنُّوُن، َفَحَذَف الواوَ اوُ اِكناِن: الوَ النُّوِن، فالتَقى سَ 
ه ( 181)ت ُب سيبويهذهَ ومَ  .31ِفيفاً ِلكثرِة االسِتعمالِ نُه بَعَد ذِلَك َشيء  آخُر، لِكن َُّهم َحَذُفوا النُّوَن بَعَد ذِلَك تَ ُُيَذَف مِ 

 .ال َُتَذُف ِعنَد ُمالقاِة ساِكن ِه النُّونَ اتبَ َعُه أنَّ هذِ  نْ ومَ 

اُء  ُأكرُِمَك. وهِذِه الفَ نَ أَ يُر: فَ قدِ ْن ََتِتِن أن ُأكرُِمَك " التَّ وِلَك: "إِ قَ ُف الَفاِء يف َجواِب الشَّرِط، كَ ِلَك َحذْ ذَ  نْ ومِ 
 َكَقولِِه:اَء َحذُفها يف الشِ عِر،  د جَ ُملَتزَِمُة الذ ِكِر، وقَ 

      فََأمَّا الِقتاُل ال ِقتاَل َلَديُكمُ 
َ
 واِكبِ وَلِكنَّ َسرياً يف ِعراِض امل

أمَّا فَ عزَّ وجلَّ: )-ِف الَقوِل َمَعها، َكَقولِِه نَد َحذْ عِ  ثرةُ الكَ أي: فال ِقَتاَل، وُحِذَفْت يف النَّثِر أيضًا بكثرٍة وِبقلَّة، فَ 
 33أي: فُيقاُل هَلُم: َأَكَفْرَُت بَعَد إمياِنُكم. والَقِليُل ما َكاَن خِبالِفِه.32َأَكَفْرَُت بَعَد إمياِنُكم؟( الَِّذيَن اسَودَّْت ُوُجوُهُهم

ا كَ  ا اُء واِجَبًة ها هنا ألنَّ جَ ِت الفَ انَ وإَّنَّ ا إَّنَّ واَب الشَّرِط مًت كاَن َُجلًة أو ِفعاًل َمرُفوعًا مل َيُكْن بُدٌّ من الَفاِء، ألَّنَّ
يُز هذا بَلها عَلى ما بَعَدها. َفَحْذُف الَفاِء َمَع احلَاجِة إلَيها ِمْن َضُروَرِة الشِ عِر، وقد كا ُيسلََّط ما قَ ُأِت ِِبا لِئالَّ  َن ِسيبَ َويِه يُِ

 الَوجَه.

سَنِد إََل مؤنٍَّث َحِقيقيٍ  ِمن غَ وقد ُُيذُف 
ُ
اً، وقد َُتَذُف التَّاُء ِمن لِ قَ  وَ رِي َفصٍل، وهُ َحرُف التاِء ِمن الِفعِل امل يل  ِجدَّ
، وهُ  جازِيِ 

َ
سَنِد إََل َضِمرِي املؤنَِّث امل

ُ
 )من املتقارب( :هِ و َُمُصوص  ِبلشِ عِر، كقولِ الِفعِل امل

 34رَض أَبَقَل ِإبَقاهَلاوال أَ      َفال ُمزنة  َوَدَقْت َودَقها

                                                                                                                                                                                                     
 .بلقسم جمرداً من النفي أو شبهه، مع كونه غري مسبوق. والشاهد فيه: " أبرح " فقد جاء 242: 1شرح ابن عقيل  31
 .213-212: 1شرح ابن عقيل   31
 .آل عمرانمن سورة    113  اآلية 32
 .331: 2شرح ابن عقيل  33
. والشاهد فيه:  " أبقل 449ص  2، واملقتضب مج 42: 1، وينظر خزانة األدب 43: 2. وينظر الكتاب 432:  1شرح ابن عقيل  34

 إبقاهلا" الفعل مسند إَل ضمري عائد على األرض، وهو مؤنث جمازي، فحذفت التاء للضرورة.
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 بَ الِ هو الطَّ  كاَن األوَّلُ   ، فإنْ دٍ وٍل واحِ ى َمعمُ الِن علَ نازَع عامِ ، فإذا تَ عِ نازُ التَّ   ببِ يف  ورةِ رُ لضَّ وقد ُُيَذُف الضَِّمرُي لِ 
د وُز احَلذُف، وقَ ، فتقوُل: " َضَرَبِن وَضَربْ ُتُه زَيد  "، وال يَُ َجَب اإلضمارُ  وَ اِن الثَّ  وَ ُه هُ ُب لَ الِ كاَن الطَّ   ، وإنْ اإلضمارَ  زِ مل يَُ 
 ) من جمزوء الكامل( :عرِ  الش ِ يف  جاءَ 

   َن إذا ُهُم َلَمُحوا ُشَعاَعهْ      النَّاِظرِي       ِبُعكاَظ يُعِشي

 .32اذٌّ شَ  وَ صُل: " َلَمُحوُه "َفَحَذَف الضَِّمرَي َضُروَرًة، وهُ واألَ 

عاِماًل حَمُذوفًا بَِقَي َمعُمولُُه،  ُحُروِف الَعطِف َتعِطُف ن بَّيِ مِ  ن أنَّ الواوَ َرَد يف حُروِف الَعطِف مِ ن الَعطِف ما وَ ومِ 
 )من الوافر( نُه َقولُُه:ومِ 

 ونَ ْجَن احلَواِجَب والُعيُ وَزجَّ       انِياِت بَ َرْزَن َيوماً إذا ما الغَ 

ْلَن الُعُيوَن " والفِ قدِ عٍل حَمُذوٍف، والتَّ ول  ِبفِ فعُ مَ  وَن "يُ ف  " العُ   يُر: " وَكحَّ
َ
 .33" نَ جْ جَّ " زَ وف  عَلى عطُ وُف مَ حذُ عُل امل

  ذِف أيضاً َحْذُف الضَِّمريِ ن احلَ ومِ 
ُ
. فمِ يف اخلِب امل  )من البسيط( َك َقوُل الشَّاِعِر:ن ذلِ شتقِ 

جِد َبنُوَها، وَقد َعِلَمتْ 
َ
  31ِبُكنِه ذِلَك َعدَنن  وَقحطانُ     َقوِمي ُذرا امل

 وها ُهم، َفَحَذَف الضَِّمرَي أَلمِن اللبِس.والتقدير: بنُ 

 َحْذُف املتعجَّب منُه، كقول الشاعر: ذِف الشاذ ِ ومن أنواِع احلَ 

َِنيََّة يَلَقها
يَداً، وإْن َيسَتغِن َيوماً فََأجِدِر!   َفذِلَك إْن يَلَق امل  38 محَِ

 أي: فََأجِدْر ِبِه! َفَحَذَف املتعجََّب ِمنُه بَعَد " أفعل " وإْن مل َيُكْن َمعطُوفاً عَلى " أفعل " مثِلِه، وهو شاذٌّ. 

                                                            
"حملوا " و" يعشي " تنازع الفعالن على " شعاعه "  . والشاهد فيه:311ص 2. وينظر مغن اللبيب مج 211: 1شرح ابن عقيل  32

 احملذوف ضرورة.  " حملوا " يف الضمري " اهلاء، ، وأعمل الفعل الثانل  يعشي  شعاعه " فاعالً  "فجعل 
 .222-221:  2شرح ابن عقيل    33
. والشاهد فيه: "بنوها " فقد جاء خبب املبتدأ مشتقاً، ومل ُيِبِز الضمري، مع أنَّ املشتقَّ ليَس َوصفًا لنفِس 193: 1شرح ابن عقيل   31

 مبتدئه يف املعَن.
 .142: 2شرح ابن عقيل   38

 



23 
 

ْت  ُع الِت نُوِقَشْت كانَ ، واملواضِ كَ ذلِ  غريُ  وَ و جيِ د ومنُه ما هُ نُه ما هُ شرِح ابِن عقيل َكثري، مِ  واحلذُف كما رأينا يف
ذِف اجلازِم، وحَ  الشرطِ  ، والفاِء الرابطِة جلوابِ نهُ نازِع، واملتعجَِّب مِ ويف بِب التَّ  لبسِ الَّ  أمنِ  مرِي عندَ الضَّ  فِ حذْ كَ   ثريةً كَ 
، وإقامةِ  ، وحروفِ اكنةِ وِن السَّ النُّ    صرِ ُمقاَم املوُصوِف، وقَ  فةِ الص ِ  اجلرِ 

َ
 ورِ دِ  املقصُ ، ومَ مدودِ امل

َ
لنِ داِء خُصوَصِة بِ ، واألمساِء امل

  قد ُتسَتعَمُل يف الشِ عِر يف غرِي النِ داِء.ِِت الَّ 
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ِالرابعِثُِبحِ املِ 
ِالت قد يُِ

 

ُب أْن يُوَضَع ِفيِه، ويُزِيُلُه عَ د َيضَطرُّ الشَّاِعُر أْن َيَضَع الَكالَم يف غَ وقَ  َقصِدِه الَِّذي ُوِضَع َلُه،  نْ رِي َموِضِعِه الَِّذي يَِ
فُعوَل فاِعاًل، اًن اإلعراَب، فَيجَعلُ والَِّذي ال َُيُسُن يف الَكالِم َغريُُه، ويَعِكُس أحيَ 

َ
ُم ما َحقُُّه  الَفاِعَل َمفُعواًل، وامل ويُقدِ 

 )من البسيط( وُل الشَّاِعِر:ِمْن ذِلَك قَ ُيشِكُل َمعناُه، فَ ُر ما َيرِي ذِلَك ِفيما ال كث َ وأَ ويُؤِخرُّ ما َحقُّه التقِدمُي،  التَّأِخرُي،

قُدوُر، يَنَتِصرُ     َلمَّا رََأى طالُِبوُه ُمصَعَباً ُذِعُروا
َ
 39وَكاَد، َلْو َساَعَد امل

  ". على اجلملة االعرتاضية " لو ساَعَد املقُدورُ  وحقُّه أن يتقدَّمَ  ،وقد َتخَّر خب كاد، وهو َجلة " ينتصر "

 )من الطويل( وقولُُه:

جدِ     َكَسا ِحلُمُه ذا احلِلِم أثواَب ُسؤَددٍ 
َ
 11وَرقَّى َنَداُه ذا النََّدى يف ُذَرى امل

 )من الطويل( وقولُُه:

 11ِمن النَّاِس أَبَقى جَمُدُه الدَّهَر ُمطِعما     وَلو أنَّ جَمَداً َأخَلَد الدَّهَر واِحداً 

 )من الطويل( وقوله:

 12َجزَاَء الِكالِب الَعاِدايِت، وقد فَ َعلْ      بَن حاَِتٍ َجَزى َربُُّه عنِ  عِدَي 

 )من البسيط( وقوله:
                                                            

.والشاهد فيه: " رََأى طالُِبوُه ُمصَعَبًا " فقد أخرَّ املفعول عن الفاعل، علمًا أنَّه مع الفاعل ضمريًا يعود على 448: 1شرح ابن عقيل   39
 املفعول، فعاد الضمري على متأخر لفظاً ورتبة.

املفعول فيهما متأخر عن الفاعل، ومع الفاعل  .والشاهد فيه: " كسا حلمه ذا احللم، ورقى نداه ذا الندى" فإنَّ 449: 1املصدر نفسه   11
 ضمري يعود على املفعول، فيكون فيه الضمري عائد على متأخر يف اللفظ والرتبة.

. والشاهد فيه: " أبقى جمده مطعما " فقد أخرَّ املفعول، وهو " مطعما " عن الفاعل وهو قوله: " جمده " مع 449: 1املصدر السابق  11
 إَل ضمري يعود إَل املفعول، فيقتضي أن  يرجع الضمري إَل متأخر لفظاً ورتبة.أنَّ الفاعل مضاف 

. والشاهد فيه: " جزى ربه ...عدي" أخر املفعول به، وهو قوله: " عدي "، وقدم الفاعل، وهو قوله:       421: 1شرح ابن عقيل  12
 " ربُّه "  مع اتصال الفاعل بضمري يعود على املفعول لفظاً ورتبة.
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 13وُحسِن ِفعٍل كما ُيَزى ِسِنمَّارُ      َجَزى بَ ُنوُه أب الِغيالِن عن ِكَبٍ 

ِم عاِئداً عَلى ما  سأَلُة.فلو كاَن الضَِّمرُي املتَِّصُل بلَفاِعِل املتَقدِ 
َ
تَأِخِر امتَ نَ َعِت امل

ُ
 اتََّصَل ِبملفُعوِل امل

 )من البسيط( وقولُُه:

 14َكما أََتى َربَُّه ُموَسى عَلى َقَدرِ     جاَء اخِلالَفَة أو كاَنْت َلُه َقَدراً 

فُعوُل ِبِه " ربَّه " عَلى الَفاِعِل " ُموَسى "، وكاَن حقُُّه التأِخرَي َمَع أنَّ فيهِ قَ ت َ 
َ
َم امل  َضِمرياً يعوُد عَلى متأِخٍر َلفظاً ورُتبًة. دَّ

 )من الطويل( ومن التقدمِي أيضاً تقدمُي املفعوِل ِبِه عَلى الفاِعِل. ومن ذِلَك َقوهُلُم:

 12َفَما زَاَد إالَّ ِضعَف ما ِب كالُمها    تَ َزوَّْدُت ِمن لَيَلى بَِتكِليِم َساعةٍ 

 

ا زَيد  قائِم  " أو ب  " إالَّ "، وعنَدما َيُكوُن اخلَبَ ُر حَمُصوراً  ا، َنو: " إَّنَّ راُد بَِتقِدمِي إبَّنَّ
ُ
َنو: " ما زَيد  إالَّ قائِم  "، وهو امل

" قائم " على " زَيد "، وقد جاَء التقِدمُي َمَع " إالَّ " ُشُذوَذاً، َكقوِل  املبتدِأ وَحصِر اخَلَبِ، فال يوُز يف املثالّْيِ تقدميُ 
 ن الطويل()م الشَّاِعر:

 

عوَّلُ     فيا َربِ  هل إالَّ ِبَك النَّصُر يُرَتَى
ُ
  13عَليِهم؟ وهْل إالَّ عَليَك امل

َعوَُّل إالَّ عَليَك" ف َ 
ُ
َم اخلَبَ َر.واألصُل: " وهِل امل  َقدَّ

وِل قَ مُي ُشُذوَذاً، كَ قدِ َصدُر الَكالِم، وقد جاَء التَّ  داءِ ائِم  َلَزيد  "، ألنَّ الَم االبتِ وُز َتقِدمُي اخَلِب عَلى الَّالِم، فال تَ ُقوُل: " قَ وال يَُ 
 )من الكامل( الشَّاِعر:

                                                            
. والشاهد فيه: " جزى بنوه أب الغيالن " فقد أخر املفعول " أب  الغيالن" عن الفاعل " بنوه " مع أنَّ الفاعل 421: 1شرح ابن عقيل  13

 متصل بضمري يعود على املفعول لفظاً ورتبة.
 .214: 2شرح ابن عقيل   14
ِب كالُمها" قدم املفعول به "ضعف " على الفاعل " كالمها " مع  . والشاهد فيه: " َفَما زَاَد إالَّ ِضعَف ما 442: 1املصدر السابق  12

 كون املفعول منحصراً ب  "إال ".
 . والشاهد فيه: " بك النصر" و " عليك املعول " فقد قدم اخلب احملصور إبال يف املوضعّي شذوذاً.221: 1شرح ابن عقيل   13
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  11يَ َنِل الَعالَء، وُيكرِِم اأَلخَواال      خاِل أَلَنَت، وَمْن َجرِير  خالُهُ 

 و" خاِل " َخبَ ر  ُمَقدَّم .  واألصل: " ألنَت " مبتدأ مؤخر،

 

ُب أْن يُوَضَع ِفيِه، َوضُع الَكالمِ  وَ هُ  ميَ التَّقدِ بعد فإنَّ و  ،  َُيُسُن يف الَكالِم َغريُهُ والَِّذي ال يف َغرِي َموِضِعِه الَِّذي يَِ
ُم ما َحقُُّه التَّأِخرُي، ويُؤِخرُّ ما َحقُّه التقِدمُي، وَأكثَ ُر ما َيرِي ذِلَك ِفيما ال ُيشِكُل َمعناهُ   علَ  ، فرأينا تقدمَي اخلبِ ويُقدِ 

ُ
، بتدأِ ى امل

 احلاالُت جاَءْت يف الشِ عر َضُرورًة. هِ ، وهذِ اخلبِ  ، وَتخريِ لِ اعِ ى الفَ به علَ  واملفعولِ 

 

 

 

 

  

                                                            
 فقد دخلت الالم على اخلب ضرورة، وحقها التقدمي..  . والشاهد فيه: " خاِل ألنت "221: 1شرح ابن عقيل    11
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ِاملبحثِاخلامس
ِاإلبدال

ََترِيِك  ُُياِوُلونَُه، من احلَرَف ِمن احلرِف يف الشِ عِر يف املوِضِع الَِّذي ال يُبَدُل ِمثُلُه يف الَكالِم ِلمعًَن  ُلونَ بدِ وقد يُ 
أو َتشِبيِهِه بِنِظريِِه، وقد يُبِدُل بَعُض الَعَرِب َشيٍء إََل أصِلِه  َي َوزُن الشِ عِر ِبِه، أو َردَّ ساِكٍن، أو َتسِكِّي ُمَتحر ٍِك لِيسَتوِ 

) من  من اهلمزِة، كقوِل ِذي الرُّمَِّة:َرى الضَُّرورِة، ألنَّ ذِلَك لَُغتُ ُهم َكإبداِل َبِن ََتِيٍم الَعَّي ُروفًا ِمن ُحُروٍف ال َترِي جمُ حُ 
 البسيط (

 18ماُء الصََّبابَِة ِمن َعيَنيَك َمسُجومُ     تَ َرمسََّْت ِمن َخرقاَء َمنزَِلةً  َأَعنْ 

ا يَفَعُلوَن هذا يف اهلمَزَتِّي إذا اجَتَمعَ رَ أَ  َت، وإَّنَّ  .ََتِيمٍ  نعنةَ ما، وهذا الَِّذي ُيسمَّى عَ هِ ماعِ ا كراِهيًة الجتِ تَ اَد: أَأْن تَ َرمسَّ

 )من الطويل ( التَّوِكيِد عَليِه يف قولِِه: ونِ ِبُدُخوِل نُ التَّعجُّب  ِفعلِ عليَِّة " أَفِعْل " واسَتَدلُّوا عَلى فِ 

 19ايَ فََأحِر ِبِه ِمن طُوِل َفقٍر وَأحرِ      َوُمسَتبِدٍل ِمن بَعِد َغضََب ُصَرميَةً 

 قِف.وَأحرَِيْن " بنوِن التَّوِكيِد اخلَِفيَفِة، فأبدهَلا ألفاً يف الوَ أراَد " 

 )من الرجز( " كقولِِه: وُن التَّوِكيِد اخلَِفيَفة يف الِفعِل املضارِِع الواِقِع بَعَد " ملوأُبِدَلْت نُ 

 81َشيخاً عَلى ُكرِسيِ ِه ُمَعمَّما      َُيَسُبُه اجلاِهُل ما مَل يَعَلَما

شُهوُر ِفيها فَتُح  اسم  ِلَمكاِن االصِطحابِ  صلِ ألَ بِ  يَ  الشِ عِر، وهِ يف  ورة  رُ " ضَ  عَ ِّي " مَ عَ  ّيُ سكِ وتَ 
َ
أو َوقِتِه، وامل

ُنها، ومِ الَعِّي، وفَتَحُتها فَتَحُة إعراٍب، ومِ   )من الوافر( ولُُه:قَ  نهُ ن الَعَرِب َمْن ُيَسكِ 

 كاَنْت زايَرُتُكم ِلَماَماوإْن      َفرِيِشي ِمنُكُم، وَهواَي َمْعُكم

 .81ورة  رُ ها ضَ وزَعَم سيبويِه أنَّ َتسِكينَ 

                                                            
ديوان ذي الرُّمة غيالن بن عقبة العدوي: شرح اإلمام أب نصر أمحد بن حاَت الباهلي صاحب األصمعي، رواية اإلمام أب العباس ثعلب  18

 .311ص م،1912ه _ 1392ه (، َتقيق: د. عبدالقدوس أبو صاحل، مطبعة طربّي، دمشق، 291)ت 
 رين " دخول نون التوكيد على فعل التعجب " أفعل " دليل على فعليته.ح. والشاهد فيه: " فأ141: 2عقيل  شرح ابن 19
يَعَلمن "  ندرة دخول نون التوكيد على املضارع الواقع بعد " مل "، وقُِلَبت النون ألفَا عند " . والشاهد فيه: 284:  2شرح ابن عقيل   81

 الوقِف عليها.
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 )من الكامل( :هِ ولِ قَ ورًة، كَ رُ ضَ  عرِ  الش ِ " زفرات " يف  ّيِ ن ذِلَك أيضاً َتسكُّي عَ ومِ 

  82وما ِل ِبَزفْ رَاِت الَعِشي َيَدانِ     َومُحِ ْلُت َزفْ رَاِت الضَُّحى فََأَطْقتُ َها

 عَّي " َزَفرات " َضُرورًة، والِقياُس فَتُحها إتباعاً.َفَسكََّن 

" تَ َفعََّل " أيت " تَ ْفِعلة "، وقد جاء  :ويف الصرِف قد يَلجُأ الشاِعُر إََل الضَُّرورِة، فمصَدُر الفعل املعتلِ  على زنة
 يف الشِ عِر: )من الرجز (

 َبَتْت تُ نَ ز ِي َدلَوها تَ نَ ز اي 

روِد " َحيقال ن وُ ومِ  ،ياُسُه: َحوقَلة، َنو: َدحرََج َدحَرَجةً وقِ  ،َحوَقَل ِحيَقاالً  : َمصَدرِ م يف وهلُُ ة "، وقَ والِقياُس: " تَنزِي
 ) من الرجز ( ":

 83وَشرُّ ِحيقاِل الر ِجاِل املوتُ        اي َقوِم َقد َحوقَ ْلُت أو َدَنوتُ 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                     
 تسكّي عّي " مع " وهو يف الشعر ضرورة عند سيبويه ال يوز ارتكاِبا إال يف الشعر. والشاهد فيه: " مع ".13: 2 شرح ابن عقيل  81
 .414: 2شرح ابن عقيل  82
 .123: 2شرح ابن عقيل  83
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:اخل ِاةمةِوأهم ِالنتاِ ج 
َ لنا  ا هِ وهكذا تَبّيَّ ُدها َمبُثوثًَة يف ُكُتِب  وَعة  ِمنمُ َي جمَ أنَّ   " الضَُّرورُة الشِ عريَِّة " إَّنَّ خَتِلَفِة الَِِّت َنَِ

ُ
الظَّواِهِر اللَغويَِّة امل

 النَّحو وُكُتِب النقِد األدِبِ  الَقِدمِي.

عرِيَِّة "، َفَذَهَب بَعُضُهم إََل إطالِقها عَلى ُكلِ  ما جاَء يف وقد تَ َعدََّدِت آراُء النَّحاِة يف َتفسرِي َمفُهوِم " الضَُّرورِة الش ِ 
ا ما َيضَطرُّ الشَّاِعُر إلَيها اضِطراراً، ِِبي اِعِر عنُه َمنُدوحة  أم ال. وِمنُهم َمْن رَأى أَّنَّ ث ال َتُكوُن َلُه عنُه الشِ عِر، َسواء  كاَن للشِ 

 َمنُدوحة ، وِمنُهم َمْن يَ َرى غرَي ذِلَك.

راسُة ََتدَّثْت عِن الضَّروراِت الَِِّت َوَرَدْت يف )َشرح ابِن عقيل (، موزَّعًة عَلى  مفهوم  َمباحَث، هي: مخسةوالدِ 
راسُة آراءَ واإلبداُل. وقَ  والتقدمي حلذُف،االز ايدُة، و الضرورة، و   وَل يف عقيل، وَفصََّلِت القَ  َبَق ابنْن سَ مَ  د وضََّحْت هذِه الدِ 

 ِِبَسِب انِتماءاِِتِم النَّحويَّة. آرائِهم

ِالِ ِجِ وأهم ِالنتاِِ  َ  ِالتـ و ص ُلِإل يهاِه::ت  ِِ

 ها عن لَُغِة النَّثِر.لُغِة الشِ عِر، وََتي ُّزُ  ُخُصوِصيَّةُ  _1

ا جاَءْت َوفْ و بَياُن أنَّ " الضَّرُ -2 .وى َق ُمستَ رَة الشِ عرِيََّة " عنَد أغَلِب الدَّارِسَّي إَّنَّ  لُغِويٍ  ُمعّيَّ

حاَفظُة عَلى املعََن، واحلِ ا-3
ُ
 .ويٍَّة وَصرِفي ٍة وَصوتِيَّةٍ راِئَن َنَ عَلى أَمِن اللَّبِس ِفيِه، وال بُدَّ من االسِتعانَِة ِبقَ  رصُ مل

 .فكاَن يقوُل: هذا َضُرورة  أو َشاذٌّ  ،واءً  احلُكِم سَ دَّمُها يف اذِ  وعَ الشَّ  ّيَ َّي الضَُّرورِة الشِ عريَّة وبَ يل بَ عقِ  ابنُ مل مُييِ ْز  -4
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