مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )8ايلول 2102

ُ
ُ ْ َ
ُ َ
حذف أحد ركني اإلسناد يف شعز هدبة بن خشزو انعذري \ د .ايم صاحل يهدي
قسى انهغة انعزبية
يقدية
ىدبة بف خشرـ العذرؼ شاعر فصيح مف بادية الحجاز  ،عاش في عصر االحتجاج ،عاش
في عصر االحتجاج ،كىك شاعر مطيل ،امتاز شعره بسالسة لغتو كسيكلة تراكيبو ،فمـ تكف
معقدة  ،أؼ :إنيا ليست محبككة كمسبككة في صنعتيا المفظية ،كلـ تكف مخالفة في عمكميا
لما سنتو العرب في كالميا ،فمـ يأت في شعره ما ىك غريب مستيجف .
كمما لفت انتباىي في شير ىدبة ىك االختصار كاحتراز عف التكرار مع االحتفاظ بالكزف
كالنسق المكسيقي  ،فيك يكثر مف الحذؼ كالسيما حذؼ ما ال يصح حذفو في الكالـ المنثكر
،كمنو حذؼ احد ركني اإلسناد (المبتدأ كالخبر) ألغراض شعرية كمكسيقية  ،أك إلغراض
داللية مقصكدة اك حذؼ المبتدأ اك الخبر أك كمييما جكا اًز  ،كماؿ في احاييف إلى حذؼ
الفعل اكالفاعل اك كمييما لكجكد دليل عمى حذفيما كغير ذلؾ مف أساليب الحذؼ سنحاكؿ
إيجازه في ىذا البحث.
يتألف ىذا البحث مف مقدمة كتمييد كاربعة مباحث فضالً عف خاتمة كقائمة المصادر
كالمراجع .بينا في التمييد ما يتعمق بالشاعر كحياتو  ،كمفيكـ الحذؼ في المغة كاالصطالح
 ،كجاء المبحث األكؿ ليتطرؽ إلى حذؼ المبتدأ أك الخبر أك كمييما جكا اًز  ،كتحدثنا في

181

المبحث الثاني عف مكاطف حذفيما كجكباً  ،أما المبحث الثالث فقد تحدثت فيو عف حذؼ
(أف ) مف خبر (عسى) ،كأخي اًر جاء المبحث الرابع ليركز في حذؼ الفاعل .
اعت مدت في كتابة ىذا البحث عمى مصادر كثيرة منيا :كتاب سيبكيو(ت081:ىػ)،
كالخصائص البف جني(ت293ىػ) ،كاألغاني لألصفياني(ت256ىػ) فضال عف المراجع
كاألبحاث المغكية الحديثة.
كفي الختاـ أتمنى أف أككف قد كفقت في إعداد بحثي ىذا كمف هللا التكفيق كالسداد .التمييد :
التعريف بالشاعر كالحذؼ
أكالً :التعريف بالشاعر
-1امسه وكنيته:
اسمو ُىدبة بف خشرـ بف كرز بف أبي حية بف الكاىف كىك سممة بف أسحـ بف عامر بف
ثعمبة بف عبد هللا بف ذبياف بف الحارث بف سعد بف ىذيـ(.)0
كاختمف في تفسير معنى اسمو ،فقيل في معناه :إنو اسـ طائر،كقيل :ىدبة مف ىدبة
الثكب،كىدب الثكب خممو ،كاسـ ابيو خشرـ ،كالخشرـ :جماعة النحل كاميرىا ،ككاف مف
كجكه رىطو مف بني عامر ،كىك مف قبيمة عذرة كترفع كتب النسب نسبو إلى قضاعة ،كلذلؾ
يمقب ىدبة بف الخشرـ بالعذرؼ ،نسبة إلى قبيمة عذرة كىي مف القبائل العربية المشيكرة جدا،
كقد عرفت بشعر الغزؿ العذرؼ(.)3
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ٕ-حياته:
ليس في المصادر الكثير عف حياتو كشعره إال ما كاف بينو كبيف ابف عمو زيادة مف المقاتمة
التي أفضت إلى سجنو كقتمو صب اًر.
ككػػاف أكؿ مػػا اثػػار الخصػػكمة بينػػو كبػػيف ابػػف عمػػو زيػػادة بػػف زيػػد مراىنػػة بػػيف حػػك بػػف خشػػرـ
التي جرت الحرب بيف القبيمتيف.ثـ ما ارتجػز كأفحػش زيػادة فػي أخػت ىدبػة ،ثػـ رد ىدبػة عميػو
بالتفحش بأخت زيادة ....ثـ تقاتال فقتل ىدبة زيادة فقبض عميو كسجف ،ثـ حكػـ بتسػميمو إلػى
أىل المقتكؿ ليقتصكا منو فقتمكه أماـ كالي المدينة(.)2
ٖ-يهكاته انشعزية:
ىدبة بف الخشرـ شاعر فصيح معدكد مف البمغاء المحتج بشعرىـ في بادية الحجاز ،ككاف
راكية لعدد
كبير مف الشعراء كمف ىؤالء الحطيئة ،كالحطيئة كاف راكية لكعب بف زىير ،ككعب بف زىير
كاف راكية ألبيو زىير ،ككاف يركؼ عف ىدبة األشعار جميل بثينة(.)4
كىدبة مف الناحية الفنية شاعر في اسرة مف الشعراء ،فكاف أبكه كامو كاخكتو الثالثة كابف
عمو عبد الرحمف شعراء ،كىك -أعني -ىدبة شاعر مف الشعراء المطيميف ،الذيف كتبكا
القصائد الطكاؿ فضالً عف األراجيز الطكيمة أيضا ،الذيف تميزكا بقدرة عالية عمى االرتجاؿ،
كيتميز أسمكب ىدبة بأنو شعر بدكؼ  ،يتسـ ببعض الغمكض إلى جانب قدر عاؿ مف
()5

الصناعة المفظية

.
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كيبدك أف ممكاتو الشعرية بمغت أكج العطاء الفني عندما دخل الشاعر إلى السجف كبدا
متجردا مف الغايات صاد ار عف نزعة فردية يمفيا قدر كبير مف الصدؽ كالعكاطف الغريزة
التي حاكؿ ىدبة قدر اإلمكاف أف يغمفيا بقدر عاؿ مف الصناعة المفظية كضعتيا في مرتبة
عالية مف مراتب األداء الفني(.)6
كيبدك ىدبة في ديكانو شاع ار مف الشعراء الذيف بذلكا حياتيـ في خدمة قبيمتو كالدفاع عنيا
ضد مف يحاكلكف الحط مف شأنيا ،فيك لساف القبيمة كحامييا ضد مف يحاكلكف النيل منيا،
فقد كاف ىدبة يجسد قبيمتو كينطق عنيا،كمف ثـ برز في شعره نزعة عالية مف (نحف)) كميل
كاضح إلى انتصار الجمع عمى حساب الفرد ،فالشاعر القبمي يحتل مكانة عالية في القبيمة،
كاليتكقف دكره عند المنافحة المفظية عنيا ،كلكنو أيضا يسيـ بالتظاىرات األساسية في حياة
الجماعة ،فيك يشارؾ في الغزكات كالمعارؾ كافة ( ،)7كىك ما صرح بو بقكلو:
()8

ولست بشاعر السفساف فييم ....ولكن مدره الحرب العوان

كىذا يتضح بشكل جمي فيما نجده مف قصتو مع زيادة ،اذ إف ثأر ىدبة بدأ في صكرة
االنتقاـ الجمعي أكثر منو االنتقاـ الذاتي ،فإنو يدافع عف القبيمة التي أىانيا زيادة كحط مف
شأنيا ،فقد كانت القبيمة ىي مصدر الفخر كمكرد القيـ كمنبع الكجكد في نظر ىدبة ،كمف
ىنا نجده يدلل عمى ذلؾ بقكلو:مف الكافر
()ٜ

إني من قضاعة من يكدىا ....أكده وىي مني في أمان

181

كقػد تركػػت ممكػات ىدبػػة الشػعرية أثػ ار قكيػا فػػي بعػض مػػف تعػرض لػػو ممػف ترجمػكا لػو أك ممػػف
دفعي ػػـ اإلعج ػػاب ب ػػو كبش ػػعره إل ػػى الش ػػيادة ل ػػو بعم ػػك المكان ػػة ف ػػي الص ػػنعة الش ػػعرية ،كأكؿ م ػػا
يصادفنا ما قالو صاحب األغاني حيث قاؿ:
((كاف ىدبة أشعر الناس منذ يكـ دخل السجف إلى أف أقيد منو))(.)01
فاألصفياني يصف شعر ىدبة عمى مرحمتيف :المرحمة األكلى :كىي المرحمة التي كاف فييا
خارج السجف قبل محنتو ،كالمرحمة الثانية :ىي التي تبدأ مع بداية محنتو في السجف ،كيرػ
االصفياني أف المرحمة الثانية مف شعره شيدت تطك ار كبي ار في صنعتو الفنية جعمتو مف
كجية نظر االصفياني أشعر الناس عمى اإلطالؽ ،كىك أمر نجد لو أصداء كاسعة عند عدد
مف القدماء الذيف بذؿ التصنيف نفسو في تعاطييـ مع شعر ىدبة بف الخشرـ ،فراحكا
يتكممكف عف شعره قبيل المحنة كفي اثنائيا كيعدكنيا مف الكنكز الثقافية التي يزخر بيا كل
بيت يقكؿ الزبيرؼ ":كنا بالمدينة أىل البيكتات،إذا لـ يكف عند أحدنا أخبار ىدبة كزيادة
كاشعارىما ازدريناه ،ككنا نرفع مف قدر أخبارىما كاشعارىما ،كنعجب بيا"( ،)00فقد كانت
البيكت في الحجاز تتغنى بأبيات ىدبة كماكاف منو مع زيادة كقتمو لزيادة.
كلقد لفتت أشعار ىدبة كالسيما بعد سجنو أنظار كثير مف النقاد كالشعراء الذيف سجمكا
إعجابيـ الشديد بشعره كعدكه في مصاؼ الشعراء العظاـ،كالسيما عندما سادد شعره في تمؾ
المدة مف النزكع إلى الحكمة كاألمثاؿ التي يخبرىا الشخص الذؼ يقبل عمى المكت ،يقكؿ
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صاحب معجـ الشعراء :كىدبة يكنى أبا سميماف،كىك شاعر مفمق كثير األمثاؿ في شعره
(.)03
كانت ىذه نبذة مما ذكره العمماء كالنقاد كالشعراء عف ىدبة بف الخشرـ كشعره كمكانتو في
تاريخ األدب العربي ،كسكؼ أحاكؿ في دراستي ىذه أف أقدـ دراسة الظكاىر النحكية لشعر
ىذا الشاعر ،كالسيما ما كاف مخالفا منيا،كالذؼ حاكلت اف أبرزه في ىذه الدراسة ىك حذؼ
احد ركني االسناد محاكال أف اتممس أبعادىا الداللية ما امكف ذلؾ.
حذف أحد ركني اإلسناد في شعر ىدبة بن خشرم العذري :وفيو أربعة مباحث:
المبحث االكؿ-:حذؼ المبتدأ أك الخبر أك كمييما معا جكا از
كجكبا
المبحث الثاني-:الحذؼ
ً
المبحث الثالث-:حذؼ (أَف) مف خبر (عسى)
المبحث الرابع-:حذؼ الفعل كالفاعل
ثانياً:الحذف لغة :ىك القطع" ،حذؼ الشيء يحذفو حذفاً :قطعو مف طرفو ،كالحذؼ يعني
اإلسقا أيضا ،حذفو يحذفو حذفا :أسقطو"( ،)02كلو معاف عدة ،إال أف ما ذكرتو ىك األقرب
لما نحف بصدده.
ولمحذف أسباب دعت إليو لعل مف أبرزىا :االختصار ،كاالحتراز عف التكرار ،ككثرة
الكالـ()04؛ ألف العربية لغة اإليجاز ،ككذلؾ إقامة الكزف الشعرؼ ،كالنسق المكسيقي ،كىذا ما
ذىب إليو السيرافي بقكلو" :اعمـ أف الشاعر يحذؼ ما ال يجكز حذفو في الكالـ؛ لتقكيـ
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الشعر ،كما يزيد تقكيمو"( ،)05كربما كاف لغرض داللي مقصكد في أحاييف أخرػ ،إال أنو مف
الصعكبة بمكاف تحديد أسباب الحذؼ ،كىذا ما استخمصو الجرجاني(ت470ىػ) ليذا
الباب(،)06بقكلو" :باب دقيق المسمؾ ،لطيف المأخذ ،عجيب األمر ،شبيو بالسحر ،فإنؾ ترػ
بو ترؾ الذكر أفصح مف الذكر ،كالصمت عف اإلفادة أزيد لإلفادة  ،كتجدؾ أنطق ما تككف
إذا لـ تنطق،كاتـ ما تككف بيانا إذا لـ تبف"(.)07
كم ف جممة فكائد الحذؼ أنو يثير االنتباه ،كيبعث عمى التفكير فيما حذؼ ،كيمفت النظر
إليو( ،)08ككذلؾ فيو داللة عمى التفخيـ كاإلعظاـ؛ لما فيو مف اإلبياـ؛ لذىاب الذىف كل
مذىب ،فيرجع قاص اًر عف إدراكو ،كيككف سبباً في تعظيمو ،كيبعث في النفس زيادة استنبا
المحذكؼ ،ككمما كاف الكصكؿ لممحذكؼ أصعب ،كاف االلتذاذ بو أشد ،كالتشكؽ لمعرفتو
أكثر ،فتحدث عممية إشراؾ لممتمقي في الرسالة المكجية إليو.
ولمحذف أربعة أنواع:حذؼ الجممة – حذؼ المفرد – حذؼ الحرؼ – حذؼ الحركة(،)09
كسيأتي بياف كل عمى حدة في مكضكعو ،إف كاف لو شاىد في شعر ىذا الشاعر ،إال انو
مما ينبغي مالحظتو أف حذؼ الحركة أك الحرؼ قد يككف صرفيا ال نحكيا ،كما لك حذفت
الحركة مف حشك الكممة،اك الحرؼ كذلؾ،فمثاؿ االكؿ _اؼ :خذؼ الحركة مف حشك الكممة
()31

طْمب"
طَمب" " َ
(ى ْرب) ،كقكليـ في " َ
(ى َرب)َ :
(فعل) ،كقكليـ في َ
 :حذفيـ الفتحة مف عيف َ
()30

 ،كذىب ابف عصفكر إلى أف ذلؾ إنما ىك مبالغة في التخفيف

 ،كمثاؿ حذؼ الحرؼ

(الب لؾ) ،أؼ
في غير اآلخر حذؼ ىمزة "أب" عند دخكؿ ال النافية لمجنس عميو ،فيقكلكفَ :
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()33

(ال أب لؾ) ،حيث حذؼ ىمزة (أب)

 ،كىذا مثاؿ عمى حذؼ الحرؼ في الحشك ،كىك

نقصا كمنيـ ابف عصفكر ،إال انو قسمو
صرفي ال نحكؼ ،مع مالحظة أف بعضيـ سماه ً
عمى ثالثة :نقص حركة -نقص حرؼ -نقص كممة( ،)32في حيف سماه صاحب مكارد
البصائر لفرائد الضرائر ،دمحم سميـ بف حسف بف عبد الحميـ (ت 0028ىػ) بػ (منيل النقصاف
كالحذؼ)" ،كقسمو عمى سبعة كخمسيف نكعاً ،إال أف ما جعل تقسيمو ليذا المنيل_ عمى
حسب تسميتو_ يصل الى ىذا الحد مف العدد ،ىك تدقيقو في التقسيـ ،حتى إنو عد كل حالة
()34

قسما"

ً
ً
ادلبحث األول:حذف ادلبتدأ واخلرب أو كالهًا يعا جىاسا
تتألف الجممة مف ركنيف أساسيف ىما :المسند كالمسند إليو ،كال يمكف أف تتألف مف غيرىما؛
المسند إليو إما أف يككنا مبتدأً
كخبرا ،كىك ما يعرؼ
ألنيما عمدتا الكالـ ،كىذا
المسند ك ُ
ُ
ً
كخبرا ،كاما أف يككنا فعالً كفاعَمو اك فعال كنائب
بالجممة االسمية ،أك ما كاف أصمو مبتدأ
ً
فعمو  ،كىك ما يعرؼ بالجممة الفعمية ،مع مالحظة أف اسـ الفعل يمحق بالفعل( ،)35كالذؼ
يعنينا منيما_ اآلف_ األكلى.
معا)،
كحذؼ المبتدأ كالخبر لو حالتاف :األولى :الحذؼ جك ًا
از (حذؼ احدىما ،اك كمييما ً
كجكبا( :حذؼ المبتدأ كجكبا_ حذؼ الخبر كجكبا) ،كقد أضاؼ الشيخ دمحم
الثانية :الحذؼ
ً
خبر
محيي الديف عبد الحميد حالة ثالثة :كىي امتناعو ،كذلؾ إذا كانت جممة المبتدأ كالخبر ًا
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عف ضمير شأف ،فإنو ال يجكز حذؼ المبتدأ كالخبر المذيف تتككف منيما ىذه الجممة ،كال
يجكز حذؼ احدىما كذلؾ(.)36
ُ
معا)(.)37
الحالة األولى :الحذؼ جك ًا
از (حذؼ أحدىما اك كمييما ً
يجكز حذؼ المبتدأ كالخبر إذا ُعمـ كدؿ عميو دليل( ،)38كلـ يتأثر التركيب كال المعنى
بحذفو( ،)39فعدـ تأثر التركيب مرتبط بإقامة الدليل ،كىك شر النحاة ،كعدـ تأثر المعنى
مرتبط بأف يككف الحذؼ في مكطف أرجح مف الذكر فيو ،كادعى لمقيمة الداللية لمتعبير ،كىك
شر البالغييف()21؛ "ألف األلفاظ إنما جيء بيا لمداللة عمى المعنى ،فإذا ُفيـ المعنى بدكف
كتقديرا"(،)20
حكما
المفع جاز حذفو ،كيككف المحذكؼ_ سكاء أكاف مبتدأ أـ ًا
ً
خبرُ -مرًاداً ،
فيجاب :بخير ،كتقدير الكالـ :ىك بخير ،كمف
از قكلؾ :كيف
فمثاؿ حذؼ المبتدأ جك ًا
ً
أحمد؟ُ ،
الشعر قكؿ الشاعر :
يل َح َّتى َّ
وجوىيم ُ ...دجى َّ
الم ِ
ثاقبو
الجزع
نظ َم
سابيم َو
ْ
َ
أَضاءت ليم ْ
أح ُ
ُْ
قض َكوكب  ...بدا كوكب تأوِي إليو كو ِ
بو
جوم
ٍ
سماء كمما اْن ّ
اك ْ
ٌ
َ
ٌ
ُن ُ

(ٕٖ)

ٍ
سماء ،كتقديره بالظاىر ىك األصل ،إال اف تقديره بالضمير ىك ما
نجكـ
تقدير الكالـ :ىـ
ُ
جرت بو عادة النحكييف ،كتقديرىـ إياه بالضمير؛ لئال ُيتكىـ المغايرةُ(.)22
خالد عندنا ،كىذا مثاؿ عما
كمثاؿ حذؼ الخبر جك ًا
خالد ،أؼٌ :
از قكلؾ :مف عندكـ؟ ،فيجابٌ :
جاب بو معرف ًة ،أما مثالو إذا كاف نكرة فقكلؾ :درىـ ،في إجابة مف سألؾ :كـ
الم ُ
إذا كاف ُ
ٍ
ضعف؛
عندؾ؟ ،كالتقدير :درٌىـ عندؼ ،كال يجكز أف يككف التقدير :عندؼ درىـ ،إال عمى
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ٍ
ضعف؛ ألف الجكاب ينبغي أف ُيسمؾ بو
كال يجكز أف يككف التقدير :عندؼ درىـ ،إال عمى
سبيل السؤاؿ ،كالمقدـ في السؤاؿ ىك المبتدأ ،فكاف ىك المقدـ في الجكاب ،كألف األصل ىك
تأخير الخبر( ،)24كعندىا يصبر ككنو جك ًابا الستفياـ ،ىك المسكغ لالبتداء بالنكرة(.)25
بعيد ،اذ قاؿ" :كأما حذؼ المبتدأ
معا فذىب ابف يعيش(ت642ىػ) إلى انو ٌ
كاما حذفيما ً
جميعا فاعرفو"( ،)26كلعمو يقصد بقكلو( :فبعيد) أؼ :قميل؛ ألنيما عمدتا الجممة
كالخبر
ً
معا قميل ،كمثالو قكلؾ :نعـ ،في إجابة مف سألؾ :أز ٌيد قائـ؟،
االسمية ،كبالتالي فحذفيما ً
كتقدير الكالـ :نعـ ،ز ٌيد قائـ ،كمف شكاىده مف القرآف الكريـ ،قكلو تعالى( :ك ا
الالِئي َيِئ ْس َف
َ
ٌ
َشي ٍر ك ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ض ََۚف)( ،)27أؼ :فعدتيف
الالئي َل ْـ َيح ْ
م َف اْل َمحيض مف ّن َسائ ُك ْم إ ِف ْارتَْبتُ ْـ َفع ادتُ ُي اف ثَ َالثَةُ أ ْ ُ َ
ثالثة أشير ،فحذفت الجممة االسمية المككنة مف المبتدأ كخبره؛ لداللة ما قبميا عمييا ،كىذا
ما ذىب إليو الفارسي في إيضاحو بقكلو" :التقدير :كالالئي لـ يحضف فعدتيف ثالثة أشير"،
فحذفت الجممة التي ىي خبر المبتدأ الثاني؛ لداللة ما تقدـ عميو ،كما يحذؼ المفرد لذلؾ في
نحك :يزيد منطمق كعمرك" ،إال اف ابف ىشاـ(ت760ىػ) ضعف ىذا القكؿ في مغنيو(.)28
مكضكعا ،بينما ُح ِذؼ الخبر في
كقد ُح ِذؼ المبتدأ في شعر ىدبة بف الخشرـ في اثني عشر
ً
مكضع ك ٍ
مكضكعيف اثنيف ،كح ِذؼ المبتدأ كالخبر معا في ِ
احد.
ً
ُ
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أوال :مواضع حذف المبتدأ:
كقد حذؼ الشاعر المبتدأ في اكثر مف مكضع بدليل لفظي اك معنكؼ مف ذلؾ قكلو:
()ٖٜ

شيب
َنت أَحياناً َ
َ
بت وأ َ
ط ِر َ
روب َ ...و َ
كيف َوَقد َ
الم ُ
ط ُ
تع ّّل َك َ

المشيب ،كالمحذكؼ مبتدا
طركبا كقد تعاله
كتقدير الكالـ :ككيف ذلؾ؟ ،إشارة إلى ككنو
ً
ُ
ألنو اسـ استفياـ ،كفي حذفو ىنا دليل
مؤخر كجكبا؛ ألف الخبر لو حق الصدارة في الكالـ؛ ُ
المشيب؛ ألف المخاطب
عمى شدة استغرابو ذلؾ؛ ألف الطرب ليس مف سمات مف تعمى رأسو
ُ
ىنا عالـ بحالو ،كالجانب االخر انو مف استغرابو ذلؾ ،حتى إنو قدـ السؤاؿ الذؼ فيو
استغراب كانكار قبل أف يبيف حاؿ المستغرب منيا.
ش ِإذا حَّنت َتو ِ
ِ
َج ُّ
رش ُح
كاد َي َ
اليو أ َ
مقاء ما َ
َ
أَ
َرزَمت َ ...مطافيُم ُو ت َ

(ٓٗ)

أؼ :ىك أجش ،كىك عائد عمى السحاب المثقل الذؼ في رعده غمع ،كجاز حذفو ىنا؛ داللة
عمى كجكد ألفاظ متقدمة عميو ،مشيرة إليو ،مكضحة معناه ،فجاز حذفو مف دكف إحداث لبس
في الفيـ ،اك غمكض في المعنى ،فالبيت الذؼ سبقو دؿ عميو ،كىك قكلو:
ِسجال يس ُّح الماء ح ّتى َتياَل َكت  ...بطو ُن رو ِ
ابيو ِمن ِ
الماء ُدَّل ُح
َ
َ َ
ُ
َ
ٌ َُ
كمثالو كذلؾ:
َن األَمر أَمرك ِإن َت ِدن َ ...فر ٌّب واِن َت ِ
فور
ألَعَم ُم أ َّ
غفر فأ َ
َ َُ
َنت َغ ُ
َ َ

(ٔٗ)

كرب ،كفي حذفو داللة عمى
(فرب) ،اذ حذؼ المبتدأ جكازا؛ كالتقدير :فأنت َ
الشاىد فيو قكلوَ :
العمـ ،فحذفو اكتفاء بذلؾ.كنحكه قكؿ الشاعر:
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(ٕٗ)

أحوس في الحي وبالرمح خطل
ْ

تقدير الكالـ :انا أحكس في الحي ،أنا خطل بالرمح ،أؼ :جرؼء في الحى ،سريع بطعف
الرمح ،كانما قدرت المحذكؼ "أنا"؛ ألنو قاؿ بعدىا:
ما أحسف المكت إذا المكت نزؿ
قد عممت أني إلى الييجا عجل
إني امرؤ ال أقرب الضيـ بغل
فيك في ىذه األبيات يمدح نفسو ،كيفخر بيا ،كحذفو لمضمير العائد إليو ىنا فيو بعد داللي
جميل ،فحذفو فيو داللة عمى أف ىذه الصفة ككأنيا منحصرة فيو ،كال تككف لغيره ،فإف قكلو:
(أحكس) ،خبر لمبتدأ محذكؼ تقديرهُ( :أنا) ،كأنو قاؿ :انا احكس في الحي  ،ككذلؾ الحاؿ
مع (خطل)  ،كبالتالي لما كاف الخبر ال يككف إال لو دكف غيره في الحي ،جاء الكالـ عمى
الحذؼ ،كفي ىذا إشارة إلى اتصافو بيذه الصفات دكف غيره في الحي.
أيضا؛ كلعل
معا ً
"كمما ُيالحع أف حذؼ المبتدأ كثير ،اكثر مف حذؼ الخبر ،كمف حذفيما ً
السبب راجع إلى أف المبتدأ مسند إليو ،كبالتالي ىك معركؼ عند المخاطب أك السامع ،بينما
الخبر ىك المسند ،كىك محط فائدة الكالـ كمنا

المعنى"( ،)42كىك ما ينتظره المخاطب،

ِ
المخاطب ،كممف
طب مف
كليذا كثر حذؼ المبتدأ لمعمـ بو ،بخالؼ الخبر الذؼ ينتظره المخا َ
أشاركا إلى كثرة حذؼ المبتدأ الشريف عمر بف إبراىيـ الككفي (ت 529ىػ) ،في كتابو البياف
في شرح الممع ،كذلؾ في قكلو" :أما حذؼ المبتدأ فإنو كثير ،نحك قكليـ :كيف أنت؟ ،فتقكؿ:
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صالح ،التقدير :انا صالح ،فحذؼ (أنا) كىك المبتدأ ،...كىك كثير ،فقس عميو ،فإف في
المسائل طكالً"( ،)44إال أنو لـ يعمل لكثرة حذفو ،كاكتفى باإلشارة إليو.

ثاني ًا :مواضع حذف الخبر:
ِ
ِ
مع ِ
َنت ِ
سم ِ
ف
رفان َ
الدار أَم أ َ
ذار ُ
عار ُ
ف .....أَال ال َب ِل الع ُ
فالد ُ
أ َُتنكُر َر َ

(٘ٗ)

عجز البيت ،في قكلو( :بل العرفاف) ،كالتقدير( :بل العرفاف مكجكد ،أك حاصل،
كالشاىد في ُ
عاـ
أك كائف) ،كانما ُحذؼ ىنا؛ لمداللة عمى إرادة تخفيف الكالـ كاختصاره ،ألنو ككف ٌ
حدث يمر بو كل كائف فال داعي لذكره ،كألف العربية لغة
معركؼ لكل الناس ،كالككف العاـ ٌ
أيضا( ،)46كمثالو :ز ٌيد في الدار ،فالخبر ىنا في حقيقة األمر محذكؼ ،كىك ما تعمق
اإليجاز ً
بو الجار كالمجركر "في الدار" ،كتقدير الكالـ :ز ٌيد (مستقر ،أك كائف ،أك مكجكد) في الدار؛
فحذؼ ىنا؛ تخفيفا لمكالـ كاختصا ار لو؛ ألنو ككف عاـ معركؼ لكل الناس ،كال داعي لذكره.
معا:
ثالثا :موضع حذفيما ً
ِ ِ
مض ِر ِ
ِ
ف
كاش ُ
المعروف ل ُ ّ
كأَن َلم َيجد بؤساً َوال ُجو َع َليَم ٍة َ ...وفي ال َخير و َ

()ٗٚ

في عجز البيت حذؼ المبتدأ كالخبر معا ،كتقدير الكالـ :كىك مسارع في الخير كالمعركؼ،
لمضر كاشف ،كلحذفيما معا بعد داللي لطيف ،فأما حذؼ المبتدأ؛ فألنو مفيكـ عند
المخاطب أك السامع؛ لسبق ذكره اك اإلشارة إليو في األبيات السابقة ،كربما يرؼ في ىذا
الشخص أنو معركؼ بيف الناس ،كلشيرتو بينيـ فال داعي لذكره أك إضماره فحذفو ،كأما
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حذفو الخبر؛ فألف المسارعة تحتمل األمريف :المسارعة في الخير كفي غيره،كلذلؾ حذفو
كسارع لذكر القيد،كىك الجار كالمجركر "في الخير"؛ حتى ال يتبادر األمر اآلخر إلى الذىف،
كفيو داللة عمى التركيز عمى المسارعة في فعل الخير كالمعركؼ.
ً
ادلبحث انثاني :احلذف وجىبا:
معا ،كقمت :يجكز حػذؼ أحػدىما أك
سبق الكالـ عف جكاز حذؼ المبتدأ أك الخبر أك حذفيما ً
مع ػػا إف ل ػػـ يت ػػأثر التركي ػػب ،كك ػػاف الح ػػذؼ أرج ػػح م ػػف ال ػػذكر كادع ػػى لمقيم ػػة البالغي ػػة
كمييم ػػا ً
لمتعبير ،فإف تكفر الشرطاف جاز حذؼ أحدىما أك كمييما ،كىذا يعنى أف شرطي جكاز حػذؼ
معا،امػػا فػػي
المبتػػدأ ىمػػا نفسػػيما شػػرطا جػكاز حػػذؼ الخبر،ىمػػا نفسػػيما شػػرطا ج ػكاز حػػذفيما ً
ح ػػذؼ المبت ػػدأ تختم ػػف ع ػػف دكاع ػػي كج ػػكب

الكج ػػكب ف ػػاألمر مختم ػػف ،ف ػػدكاعي كج ػػكب

حذؼ الخبر،كسأقف كل عمى حدة إف كاف لو ما يعززه

مف شعر ىذا الشاعر.

أما حذؼ المبتدأ كجكبا فمـ اجد لو شاىدا في شعر ىدبة  ،كاما حذؼ الخبر كجكبا فكرد في
مكضعيف كاف المبتدأ في كمييما نصا صريحا في القسـ ،أحدىما في قكلو:
لعمري ما شتمي لكم إن شتمتكم  ...بسر ،وال مشيي لكم بدبيب

()ٗٛ

خبرا ،ك"لعمرػ" مبتدأ؛ ألنو نص صريح
كتقدير الكالـ :لعمرؼ قسمي ،فتعيف ككف "قسمي" ً
في القسـ ،كدليل ذلؾ _ أيضا _ دخكؿ الـ االبتداء عمى "لعمرؼ" ،كىي ال تدخل إال عمى
المبتدأ.
كاآلخر في قكلو:
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ِ
يت في ِ
الس ِ
قيب ِ
ف
جن عاني ًا *** َع َّ
َمس ُ
س ُم َتَق ِّو ُ
حار ٌ
مي َر ٌ
َل َعمري َلئن أ َ

()49

الشاىد فيو في صدر البيت األكؿ ،كىك قكلو( :لعمرؼ ،)...كالتقدير :لعمرؼ فسمي؛ فحذؼ
الخبر كجكبا؛ اكتفاء بجكاب القسـ ،كتعيف ككف (لعمرؼ) مبتدأ ألنو نص صريح في القسـ
كما سبق.
كانما حذؼ الخبر في ىذيف المكضكعيف؛ ألنو مفيكـ مف المبتدأ ،فال داعي لذكره ىنا،
أيضا فيو داللة عمى التركيز عمى المقسـ عميو ،كىك مدار القسـ ،فحذؼ الخبر لمتعجيل بو،
ك ً
إيجازا ،كىك سمة مف
أؼ :لمتعجيل بالمجيء بالمقسـ عميو ،ىذا فضالً عف أف في حذفو
ً
سمات العربية.
(أن) من خبر (عسى)
المبحث الثالث:حذف ْ
(عسى) مف أفعاؿ المقاربة ،كىي تدؿ عمى رجاء الفعل ،كانما أدرجت تحت أفعاؿ المقاربة،
كىي ال تدؿ عمى المقاربة؛ تغميبا؛ ألف ما يدؿ عمى المقاربة مف ىذه األفعاؿ ثالثة ،ىي:
"كاد ،ككرب ،كأكشؾ" ،اما الباقي فمنيا ما يدؿ عمى الشركع ،كىى" :جعل ،كأخذ ،كطفق،
كعمق ،كانشأ" ،كمنيا ما يدؿ عمى الرجاء ،كىي" :عسى ،كاخمكلق ،كحرػ"(.)51
ككل ىذه األفعا ؿ مستكية في المحاؽ بػ(كاف) في رفع اسـ كنصب خبر؛ ألنيا تدخل عمى
ال مضارعاً في الغالب إال فيما
مبتدأ كخبر في األصل ،كلكف الخبر في ىذا الباب يككف فع ً
ندر( ،)50كالفعل المضارع الذؼ ىك خبر في ىذا الباب ،إما أف يككف مقترًنا بػ(أف) ،كاما أف
يككف غير مقترف بيا ،فأما مجيئو مقترنا بيا فيككف مع أفعاؿ الرجاء ،كفى اقترانو بخبر
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أفعاؿ الرجاء قسماف :قسـ يجب اقتراف خبره بػ (أف) ،كىك خبر حرػ كاخمكلق ،فخبرىما لـ
يجرد مف "اف" ال في الشعر كال في غيره ،فتقكؿ :حرػ زيد أف يقكـ ،كتقكؿ :اخمكلقت السماء
أف تمطر( ،)53كأما القسـ اآلخر :فالكثير فيو اقتراف خبره بػ (أف) ،كتجريده منيا قميل ،كىك
خبر "عسى"( ،)52كىك ما يفيـ مف كالـ سيبكيو حيف قاؿ" :كاعمـ أف مف العرب مف يقكؿ:
يفعل) ،فػ (يفعل) حينئذ في مكضكع االسـ المنصكب في قكلو:
يفعل) ،يشبييا بػ(كاد ُ
(عسى ُ
أبؤسا" ،فما يستنتج مف كالـ سيبكيو اف الكثير في الكالـ العرب مجيئو مقترًنا
عسى
ُ
الغكير ً
بػ(أف) ،كتجريده منيا قميل كما سبق ،أما جميكر البصرييف فذىب إلى اف حذؼ "أف" مف
خبر "عسى" ضركرة مختصة بالشعر(.)54
(أف) في مكضكعيف اثنيف في شعر ىدبو ىما:
كقد كرد خبر (عسى) محذكًفا منو ْ
ِ
الك َّ
ريب
َمس ُ
اء ُه َفَر ٌج َق ُ
َعسى َ ُ
رب الذي أ َ
يت فيوَ ....يكو ُن َور َ

(٘٘)

كىذا البيت مشيكر جدا ،ككثير التداكؿ في كتب النحك ،ابتداء مف شيح النحاة في كتابو
الكتاب( ،)56كانتياء بغيره مف المتأخريف ،ككجو الشاىد فيو حذؼ (أف) مف خبر "عسى" ،كىك
أشرت
مجردا مف (أف) إال في بعض الشعر ،كما سبق اف
خالؼ الكثير ،إذ لـ يأت خبرىا
ُ
ً
(أف) عمـ االستقباؿ ،ك"عسى" أذىب
عدا دالليا لطيفا؛ ذلؾ أف ْ
إلى ذلؾ ،كلعل في حذفيا ُب ً
في االستقباؿ ،فحذؼ (أف) ىنا مف خبر "عسى"؛ حتى تككف أبمغ في تقريب الشيء مف
الحاؿ( ،)57ألنو يرجك أف يككف كراء الذؼ ىك فيو فرج ،كفى الكقت نفسو يرجك أف يككف ىذا
الفرج قر ًيبا ،فحذفو (أف) مف الخبر فيو داللة عمى رجائو أف يككف الفرج قر ًيبا ،كفيو عدكؿ
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خاليا مف (أف)؛ ليذا التحكؿ
عف الداللة في المستقبل إلى الداللة في الحاؿ ،فأتى التركيب ً
الداللي( ،)58كلعميـ حذفكىا اضطرًارا ،كتشبييا ليا بػ (كاد) مف أفعاؿ المقاربة ،كما أف
(عسى) كذلؾ ،كليذا الشبو بينيما جاز اف ُيحمل عمييا في حذؼ (اف) مف خبرىا( ،)59كلعل
السببيف السابقيف ىما سببا تجرد خبر (عسى) مف (أف) في المكضع اآلخر في قكلو:
ابن ِ
عسى َللا يغني عن ِب ِ
قادر ِ ...بم ِ
باب س ِ
الر ِ
ّلد ِ
كوب
َ
َ
َُ ُ
نيم ٍر َجو ِن َ
ُ َ
َ
فالشاعر ىنا يرجك أف يغنييـ عف بالد ابف قادر ،كفى الكقت نفسو يرجك اف يككف ذلؾ قر ًيبا،
كيضاؼ إلى
بدليل أنو حذؼ (اف التي ىي عمـ االستقباؿ ،كىذا المعنى الداللي يستأنس بو ُ
السبب اآلخر ،كىك ككنو مضط ار لحذفيا حتى ال ينكسر كزف البيت ،كجكف الرباب السحاب
األسكد المثقل بالمطر.
ادلبحث انزابع:حذف انفعم وانفاعم
الفعل كالفاعل ىما الركناف األساساف في الجممة الفعمية ،كىما أقل ما تتركب منو
الجممة الفعمية( ،)61كاإلسناد الفعمي ىك القرينة الكبرػ التي تربط بينيما ،كتجعل الفاعل ىك
الذؼ يقكـ بالفعل اك يتصف بو( ،)60فالفاعل ىك كل اسـ ذكرتو بعد فعل ،كأسندت ذلؾ الفعل
إليو ،كىك مرفكع بفعمو ،كحقيقة رفعو بإسناد الفعل إليو( ،)63إال أنو يعرض لبناء الجممة-
أحيانا – عارض يتطمبو االستعماؿ ،فقد يعرض لبناء الجممة المنطكقة اف يحذؼ أحد
عناصرىا المككنة ليذه البناء ،كذلؾ ال يتـ إال إذا كاف الباقي في بناء الجممة بعد الحذؼ
كافيا في أداء المعنى( ،)62كالبد – أيضا -مف الداللة عمى ذلؾ المحذكؼ ،فإف لـ يكف ىناؾ
ً
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لغكا ،كيظير المحذكؼ مف جيتيف :إحداىما :مف جية اإلعراب ،عمى معنى
دليل عميو فإنو ً
اف الداؿ عمى المحذكؼ ىك مف جية اإلعراب ،كذلؾ كقكلؾ :أىالً كسيالً ،فإنو البد ليا مف
ناصب ينصبيما يككف محذكًفا؛ ألنيما مفعكالف في المعنى ،كاألخرػ :مف جية المعنى،
كذلؾ كقكلؾ :فالف يصل كيقطع ،فإف تقدير المحذكؼ ال يظير مف جية اإلعراب ،كانما مف
جية المعنى ،كالمعنى :فالف يصل األرحاـ ،كيقطع األمكر برأيو ،كقد تغني قرائف األحكاؿ
ع ف المفع؛ ذلؾ أف المراد مف المفع الداللة عمى المعنى ،فإذا ظير المفع بقرينة حالية اك
غيرىا ،لـ يحتج إلى المفع المطابق ،فإف أُتي بالمفع المطابق جاز ،ككاف كالتأكيد ،كاف لـ
يؤت بو فمالستغناء عنو ،كقد تقدـ بياف ذلؾ ،فمذلؾ يجكز حذؼ العامل(.)64
مواضع حذف الفعل والفاعل جوازا:
حذؼ الفعل مع فاعمو في شعر ىدبة بف الخشرـ جكا از في مثل قكلو:
تعذليني ال أرى الدىر معتبا ...إذا ما مضى يوم وال الموم مرجعا

(٘)ٙ

تقدير الكالـ :كال أرػ المكـ مرجعا ،فحذؼ الفعل كفاعمو المستتر فيو كجكبا؛ لكجكد ما يدؿ
عمييما في صدر البيت ،كذلؾ في قكلو :فال تعذليني ال أرػ الدىر معتبا ،كفى حذفو لمفعل
كالفاعل داللة عمى كرىو حصكؿ ىذ الشيء ،كىك رؤيتو المكـ مرجعاً ،فأتى بأداة النفي
مباشرة دكف ذكره الفعل ،كاكتفى عنيما بالمفعكليف ،مع مالحظة أف الفعل (أرػ) – ىنا –
مف أفعاؿ القمكب.
ىر َع َّ
َوجعا
َكروم ٍة َو َح َّ
َو ٍ
مية َ ...وصب اًر ِإذا ما َ
ض فأ َ
الد ُ
صول َوذي أ َ
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()ٙٙ

تقدير الكالـ :كيصبر صبرا ،كالحذؼ ىنا عمى الجكاز ال عمى الكجكب ،فيك ينصحيا إف
فرؽ الدىر بينيما أف تككف حبيبة لكصكؿ كذؼ أكركمة كيصبر صب ار إذا عضو الدىر
فأكجعو؛ ألف الحذؼ يككف عمى الكجكب إف دؿ عمى أمر أك نيي( ،)67كفي ىذا المكضع
ليس كذلؾ ،كحذفو لمفعل كمجيئو بالمصدر فيو داللة عمى حرصو عمى ذلؾ ،اذ إنو مف شدة
حرصو حذؼ الفعل السابق لمحدث كىك المصدر ،كالذؼ بو يحصل الحدث اك المصدر،
كأتى بالحدث أك المصدر مباشرة؛ ليبيف مدػ حرصو عمى ذلؾ ،فاكتفى بالمفعكؿ المطمق
دكف ذكر فعمو.
ِ
ِ
مع ِ
َنت ِ
سم ِ
ف
رفان َ
الدار أَم أ َ
ذار ُ
عار ُ
ف , ...أَال ال َب ِل الع ُ
فالد ُ
أ َُتنكُر َر َ

()ٙٛ

تقدير الكالـ :أال ،ال أنكر ذلؾ ،في عجر البيت ،فحذؼ الفعل كفاعمو المستتر فيو كجكبا
كمفعكلو؛ لسبق ذكرىما في االستفياـ ،كذلؾ في قكلو في صدر البيت :أتنكر رسـ الدار؟،
كركز عمى المراد مف السؤاؿ ،فأجاب بالنفي بػ (ال) ،فحذفو لمفعل كالفاعل كالمفعكؿ؛ حتى
يختصر كيركز عمى المراد ،كفيو أيضا داللة عمى اف اإلنكار ليس مف سماتو كال يحبو،
فعدؿ حتى عف ذكره ،فحذؼ الفعل كالفاعل كالمفعكؿ كاكتفي بػ (ال) الدالة عمى المراد.
وجوبا:
ثانيا :مواضع حذف الفعل والفاعل
ً
حذف الفعل من فاعمو وجوبا في شعر ىدبة بن الخشرم في مواضع منيا قولو:
ّل َ ...و َخ ُير َ ِ
ُّ ِ
صيب
َللا َمي ً
َفُق ُ
مت َل ُو َى َ
الم ُ
داك َ ُ
القول ذو الم ّب ُ
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()ٜٙ

الشاىد فيو قكلو :ميال ،حيث إنو منصكب بفعل محػذكؼ كجكبػا؛ لداللتػو عمػى األمػر ،كتقػدير
الكػػالـ :اميػػل مي ػالً؛ كحذفػػو لغػػرض التخفيػػف ،كألف المعنػػى حصػػل بدكنػػو ،كفيػػو داللػػة عمػػى
إرادتػػو مالزمػػة التميػػل كالتػػؤدة ،ال أف يتكمػػف كممػػا حصػػل طػػارغ ،بػػل يكػػكف مالزم ػاً لػػو؛ ألف
الفعل يسبق الحدث نفسو ،فيك أتى بالحدث نفسو مباشرة كىك المصدر ،كحذؼ الفعػل السػابق
لو؛ كألف االسـ يدؿ عمى الثبكت كالدكاـ ،بخالؼ الفعل الذؼ يفيد التجدد.
ِِ
سجول أَمام ال َخ ِ
التناظُ ِر َص َّوبا
عد َ
درُه َب َ
يل ثاني َعطفو ِ ...إذا َص ُ
َ ٌ َ

(ٓ)ٚ

تقدير الكالـ :إذا صكب صدره بعد التناظر صكب ،كحذفو ىنا كجكبا؛ حتى ال يجمع بيف
العكض كالمعكض منو ،فحذؼ الفعل؛ لداللة الجكاب عميو ،كىك كثير ،حيث حذؼ فعل
مكضكعا في شعر ىذا الشاعر ،كالعمة في حذؼ كل منيما
الشر في أكثر مف أثني عشر
ً
كاحدة .
اخلامتة
تكصمت مف خالؿ بحثي ىذا الى جممة استنتاجات منيا-:
-0إف شعر ىدبة تميز بالبداكة كالصناعة المفضية كتعدد اغراضو مف ىجاء كغزؿ كحماسة
كحكمة جعمت مف شعره ما يحتج بو مف قبل عمماء النحك.
-3اتجو ىدبة في شعره الى الحذؼ االختصار القامة الكزف الشعرؼ كااليقاع المكسيقي.
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-2عمى الرغـ مف اف شعر ىدبة جاء عمى السميفة اال انو كافق منيج النحكييف فيما قيدكه
مف قكاعد النحك فيما بعد كالسيما في مكاضع حذؼ المبتدأ أك الخبر أك كمييما معاً جكا اًز
ككجكباً ككذلؾ حذؼ (أف) مف خبر(عسى) كتبني ذلؾ في مكضعيف أثنيف في شعره.
-4تبيف اف مكاضع حذؼ المبتدأ في شكاىده اكثر مف مكاضع حذؼ الخبر.
-5لـ اجد شاىداً في شعر ىدبة عف حذؼ المبتدأ كجكباً .أما حذؼ الخبر كجكباً فقد كانت
لو مكاضع قميمة .
-6كجكد حاالت لحذؼ الفعل كالفاعل جكا اًز لمضركرة الشعرية.
hذلىايش
()0ينظر :االغاني .359/01:
()3ينظر :االغاني 359/01:كما بعدىا.
()2ينظر:البغدادؼ  8105؛المرزباني.530:
( )4ينظر :االغاني .359/01:
( )5ينظر:األغاني  ،359: 01/كما بعدىا.
( )6ينظر :تاريخ األدب العربي .272/
( )7المصدر نفسو .272/
( )8مف الكافر في ديكانو .046/
( )9مف الكافر في ديكانو.046 /
( )01األغاني . 375/30/
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( )00معجـ الشعراء .48/
()03المرزباني 09375:؛كينظر:االصفياني . 378/30:
( )02المساف /مادة "ح ذ ؼ".
( )04ينظر:الكميات .230 /
( )05ما يحتمل الشعر مف الضركرة .89 /
( )06ينظر:دراسات لغكية تطبيقية في العالقة بيف البنية كالداللة.347 /
( )07دالئل اإلعجاز .046 /
( )08ينظر :األسمكبية .028 /
( )09ينظر :الخصائص.263 :3 /
( )31ما يحتمل الشعر مف الضركرة .027 /
( )30ضرائر الشعر.65 /
( )33ينظر:المصدر نفسو.77/
( )32المصدر نفسو.65 /
( )34مكارد البصائر لفرائد الضرائر.072 /
( )35ينظر :الجممة العربية – تأليفيا كأقساميا.02 /
( )36عدة السالؾ إلى تكضيح أكضح المسالؾ.0:306 /
( )37لـ اجعل ُكال مف حذؼ المبتدإ جك ًازا ،كحذؼ الخبر جك ًازا ،كحذفيما جك ًازا ،كالً عمى
احدا.
حدة؛ ألف السبب ك ٌ
قسما ك ً
احد في الثالثة ،كأغمب المصادر تجعل الثالثة ً

( )38شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ.84 /
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( )39النحك الكافي.517:0 /
( )21ينظر:داللة الجممة االسمية في القرآف الكريـ.300 /
( )20شرح المفصل البف يعيش.083 : 0 /
( )23مف الطكيل ،كىما ألبي الطمحاف القيني في األغاني ،9 : 02 /كفي خزانة األدب /
.95 : 8
()22ينظر :شرح األلفية لممرادؼ .093 : 0 /
()24ينظر :شرح التسييل.395 : 0 /
()25ينظر :شرح التصريح عمى التكضيح.334 : 0 /
()26ينظر :شرح المفصل البف يعيش.409 : 2 /
()27ينظر :سكرة الطالؽ اآلية .4
()28ينظر:المغنى البف ىشاـ .272/6:
()29مف الكافر في ديكانو . 75/
( )41مف الطكيل في ديكانو .87/
( )40مف الطكيل في ديكانو .87/
()43مف الرجز في ديكانو .029/
( )42داللة الجممة االسمية في القرآف الكريـ.331 /
( )44المصدر نفسو .008/
( )45مف الطكيل في ديكانو.034 /
()46ينظر :داللة الجممة االسمية في القرآف الكريـ.334-332 /
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( )47مف الطكيل في ديكانو.024 /
( )48مف الطكيل في ديكانو.81 /
( )49مف الطكيل في ديكانو.032 /
()51ينظر :شرح المككدؼ عمى األلفية.60 /
()50ينظر :شرح ابف النظاـ عمى ألفية ابف مالؾ .001 /
()53ينظر :شرح السيكطي عمى ألفية ابف مالؾ .047 /
()52ينظرشرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ.237 :0 /
()54ينظر :شرح االلفية لممرادؼ303:0 /
( )55مف الكافر في ديكانو.59 /
()56ينظر :الكتاب.059 :2 /
()57ينظر :أسرار العربية.84 /
( )58ينظر :المصدر المؤكؿ_بحث في الداللة كالتركيب.74 /
()59ينظر :أسرار العربية.82 /
( )61ينظر:الجممة الفعمية كممحقاتيا -دراسة نظرية كتطبيقية .33 /
()60ينظر :في بناء الجممة العربية .359 /
()63ينظر :الممع في العربية.20 /
( )62في بناء الجممة العربية.359 /
()64ينظر :شرح المفصل البف يعيش،345 :0 /كينظر :الطراز المتضمف ألسرار البالغة
كعمكـ حقائق اإلعجاز.92 ، 93 :3 /
111

( )65مف الطكيل في .002 /
( )66مف الطكيل في .006 /
()67ينظر :أكضح المسالؾ.330 _ 309 :3/
()68مف الطكيل في .034 /
()69مف الكافر . 59:
()71مف الكافر في . 025:
ثبت ادلصادر وادلزاجع
األساليب اإلنشائية في النحك العربي،تأليف /عبد السالـ ىاركف ،مكتبة الخانجي لمنشر،القاىرة مصر0430، 5 ،ق3110-ـ.
أسرار العربية ،تأليف /أبي البركات عبد الرحمف بف دمحم بف عبيد هللا األنبارؼ(تػ577ق)،دراسة كتحقيق /دمحم حسيف شمس الديف ،دار الكتب العممية ،بيركت لبناف0 ،
0408،ق0997-ـ،الطبعة األكلى.
األسمكبية –مدخل نظرؼ كدراسة تطبيقية  ،-تأليف /د.فتح هللا أحمد سميماف ،دار اآلفاؽالعربية ،القاىرة مصر 3118،ـ،الطبعة األكلى.
األغاني ،تأليف /أبي الفرج األصفياني ،تحقيق /سمير جابر ،دارالفكر ،بيركت لبناف.3 ،أكضح المسالؾ عمى ألفية ابف مالؾ ،تأليف /جماؿ الديف عبد المياألنصارؼ،تحقيق/يكسف الشيخ دمحم البقاعي ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة الطبعة
األكلى.
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تاج العركس مف جكاىر القامكس ،تأليف /دمحم بف دمحم بف عبد الرزاؽ الحسيني ،الممقببمرتضى،الزبيدؼ(ت0315ق) ،دار اليداية.
تاريخ األدب العربي ،تأليف/كارؿ برككمماف تحقيق/عبد الحميـ النجار رمضاف عبد التكاب،دار المعارؼ القاىرة5،0977 ،ـ.
شرح التصريح عمى التكضيح في النحك ،تأليف /خالد بف عبد هللا بف أبي بكراألزىرؼ(ت915ق) ،تحقيق/دمحم باسل عيكف السكد،دار الكتب العممية ،بيركت
لبناف0،0430 ،ق3111-ـ.
الجممة العربية –تأليفيا كاقساميا ،تأليف /د .فاضل صالح السامرائي ،دار الفكر ،عمافاألردف0437، 3 ،ق3117-ـ.
 الجممة الفعمية كممحقاتيا –دراسة نظرية كتطبيقية ،تأليف /د.جماؿ عبد العزيز أحمد ،دارالياني لمطباعة كالنشر 3118-0439،ـ.
-دراسات

لغكية

تطبيقية

في

العالقة

بيف

البنية

كالداللة،

تأليف/د.سعيدحسف

بحيرؼ،مكتبةاآلداب ،القاىرة0436 ،0 ،ق3115-ـ.
 دالل ػ ػػة الجمم ػ ػػة االس ػ ػػمية ف ػ ػػي القػ ػ ػرآف الكريـ،ت ػ ػػأليف /د.ش ػ ػػكر محمكدعب ػ ػػد هللا،الناش ػ ػػر/داردجمة0،3119 ،ـ.
 دالئل اإلعجاز،تأليف /أبي بكر عبد القاىر عبد الرحمف دمحم الجرجاني (470ىػ أك474ىػ)،قرأه كعمق عميو/أبك فير محمكد شاكر ،دار المدني جدة0993-0402، 2 ،ـ.
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 شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ،تأليف/ابف الناظـ أبي عبد هللا بدر الديف دمحم ابفاإلماـ جماؿ الديف دمحم بف مالؾ (ت 686ىػ) ،تحقيق/دمحمباسل عيكف السكد،،دار الكتب
العممية ،بيركت لبناف0431، 0 ،ىػ3111-ـ.
 شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ كمعو منحة الجميل بشرح ابف عقيل لدمحم محيي الديفعبد الحميد،تحقيق /دمحم محيي الديف عبد الحميد ،مكتبة دار التراث 0409،ىػ0998-ـ.
 شرح التسييل،تسييل الفكائد كتكميل المقاصد،تأليف /جماؿ الدف دمحم بف عبد هللا بف عبدهللا الطائي الجياني االندلسي (673-611ق)،تحقيق/د.عبد الرحمف السيد مع/د.دمحم بدكؼ
المختكف،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف.
شرح التصريح عمى التكضيح،أكالصريح بمضمكف التكضيح في النحك،تأليف الشيخ /خالدبف عبد هللا األزىرؼ (ت 915ق)،تحقيق /دمحم باسل عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت
لبناف.3100، 3 ،
 شرح السيكطي عمى ألفية ابف مالؾ المسمى البيجة المرضية مع حاشيتو التحقيقات الكفيةبما في البيجة المرضية مف النكات كالرمكز الخفية،تحقيق /مال دمحم صالح بف
أحمدالغرسي،دار الكتب العممية،بيركت لبناف  0423،ق3100-ـ.
شرح الممع في النحك البف جنى،تاليف/أبي الحسف عمي بف الحسيف األصبياني(542ق)،تحقيق/دمحم خميل مراد اليربي ،دار الكتب العممية ،بيركت لبناف.
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شرح المفصل في صنعة اإلعراب المكسكـ بالتخمير،تأليف /صدر األفاضل القاسـ بفالحسيف الخكارزمي (ت  607ق)،تحقيق د.عبد الرحمف بف سميماف العثيميف،دار الغرب
اإلسالمي.
 شرح المفصل البف يعيش ،تحقيق /د .احمد السيد سيد احمد ،راجعو أسماعيل عبد الجكادعبد الغنى ،المكتبة التكفيقية ،القاىرة ،مصر.
شرح المككدؼ عمى األلفية في عممي الصرؼ كالنحك،تأليف /أبي زيد عبد الرحمف بف عميبف صالح المككدؼ (ت 817ق)،ضبطو كخرج آياتو كشكاىده الشعرية /إبراىيـ شمس الديف
،دار الكتب العممية ،بيركت لبناف0433، 3 ،ق3113-ـ.
شعر ىدبة بف الخشرـ العذرؼ ،جمع كتحقيق كضبط /د.يحيى الجبكرؼ ،دار القمـ
،الككيت0416، 3 ،ق0986-ـ.
ضرائر الشعر،تأليف /أبي الحسف عمي بف مؤمف بف دمحم الحضرمي األشبيمي،المعركؼبأبف عصفكر (662ق) ،كضع حكاشيو /خميل عمراف المنصكر  ،0 ،دار الكتب العممية
،بيركت لبناف0431،ق0999-ـ.
 عدة السالؾ إلى تحقيق أكضح المسالؾ،لمشيخ /دمحم محيي الديف عبد الحميد في تحقيقوألكضح المسالؾ،المكتبة العصرية ،صيدا بيركت.
عمـ الداللة ،تأليف /د.أحمد مختار عمر ،عالـ الكتاب ،القاىرة 0998،ـ،الطبعة الخامسة.
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في بناء الجممة العربية ،تأليف /د.دمحم حماسة عبد المطيف ،دار غريب ،القاىرة 3112،ـ.القامكس المحيط،تأليف دمحم بف يعقكب الفيركزآبادؼ (ت 807ق) ،مؤسسة الرسالة ،بيركتلبناف.
كتاب التعريفات ،تأليف/عمي بف دمحم بف عمي الجرجاني(806-741ق) ،حققو ككضعفيارسو/إبراىيـ األبيارؼ،دار الرياف لمتراث.
كتاب جميػرة األمثػاؿ ،تػأليف /أبػي ىػالؿ العسػكرؼ ،ضػبطو ككتػب ىكامشػو كنسػقو /د.أحمػدعبد السػالـ ،خػرج أحاديثػو /أبكىػاجر دمحم سػعيدبف بسػيكني زغمػكؿ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت
لبناف0،0418 ،ق0988-ـ.
الكتاب ،تأليف /أبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،تحقيق/عبد السالـ ىاركف ،مكتبةالخانجي ،القاىرة مصر0418، 2 ،ق0988-ـ.
الكميات ،تأليف /أبي البقاء الكفكؼ (ت0194ق)،تحقيق/دمحم المصرؼ ،باالشتراؾ مع/عدناف دركيش،مؤسسة الرسالة ،بيركت لبناف0423، 3 ،ق3100-ـ.
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،تأليف/أبي دمحم عبد الحق بف غالب ابف عطيةأالندلسي،تحقيق/ىاني الحاج ،دار التكفيقية لمتراث ،القاىرة .
المصدر المؤكؿ –بحث في الداللة كالتركيب،تأليف /د.طو الجندؼ،دار الثقافة العربية،القاىرة مصر.
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معجـ الشعراء ،تأليف/أبي عبيدهللا دمحم بف عمراف المررزباني (ت284ق) ،تصحيح كتعميق/د.ؼ كرنكك،مكتبة القدسي ،دار الكتب العممية ،بيركت لبناف3،0413 ،ق0983-ـ.
 مكارد البصائر لفرائد الضرائر،تأليف/دمحم سميـ بف حسف عبد بف عبد الحميـ(ت،)0028تحقيق كدراسة /د.حازـ سعيد يكنس ،دار عمار لمنشر كالتكزيع عماف
األردف0،0431 ،ق3111-ـ.
النحك الكافي ،تأليف /عباس حسف،دار المعارؼ، 2 ،القاىرة مصر.ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع،تأليف/جالؿ الديف السيكطي،تحقيق/أحمد شمس الديف،دار الكتب العممية ،بيركت لبناف0408، 0 ،ق0998-ـ.
الكافي بالكفيات ،تأليف/صالح الديف خميل بف ايبؾ الصفدؼ ،باعتناء /ىممكت ريتر،دارالنشر فرانز شتايز بفسبادف3،0280 ،ق0963-ـ.
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