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  قرار اإل
  

  

  

  

أنا م قَأقرم هذه الرسالة أنها قُدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ، وأنها د

باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة ،نتيجة أبحاثي الخاصة 

أو أي جزء منها لم يقدجامعة أو معهد م لنيل درجة عليا ألي .  
  
  
  
  
  
  

  حمد حسن بريجيةد أمحم: االسم 
  :........................ .التوقيع 
  5/4/2011: التاريخ 
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  اإلهداء
  
  

  لألكرم منا جميعاً شهداء الوطن 
  ألخي الشهيد عماد و

  من نفخ في نفحات المجد والِعظَم ول
  ألمي وأبي و

                     من سارت معي،و وصديقة عمري ،لرفيقة دربي و
   وأوج الِمحن ،ائي وضر،ائيرفي س

  لبنيتي سديل و
  بني يعرب ويمان الو

  وصغيرهم مضربوعزيزي
  من بحبهم قلبي ارتهن و
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  الشكر والتقدير
  

 اهللا ؛ يشكر الناس ال يشكرالحمد هللا الذي أعانني على إنجاز هذه الدراسة،  وكما قيل من ال 

شرف على هذه كتور يوسف الرفاعي الذي أم االمتنان للدأتقدم بجزيل الشكر والتقدير وعظيلذا 

م لي مالحظاته وإرشاداته القيمة  فقدبذرة صغيرة في مجاهل نفسي ،  الرسالة منذ أن كانت 

الذي ال تسعه الكلمات الصغيرة ،  إلى النور فله مني الشكر الجزيل الدراسة  ه هذتحتى خرج

رام وتقدير ؛ فجزاه اهللا كل خير ، كما ال أنسى فضل حتفالكلمات ال تقدم له ما يكنه قلبي من ا

أساتذتي الكرام في جامعة القدس، الذين لم يبخلوا علي بالنصح والمساعدة ، فلهم جزيل 

  .الشكر

  
  
  
  
  

  



ث 

  ملخص 
أمر شائق ،فكيف إذا               إن  الجمع بين ظاهرة نحوية وأخرى لغوية  في اللغة العربية             

 لذا فإن هذه الدراسة ستحمل في طياتها معـاني كثيـرة وغزيـرة              ؛! اً؟ مدار البحث أدبي   كان
   . نتتناسب والمضمو

  
 وهـي   ". ظاهرة الحذف في  المفضليات ؛ دراسة نحوية داللية : "أما مدار بحثي فكان حول     

تعكس صـورة    التي    ، ، هي المفضليات   من أشعار العرب   ظاهرة لغوية ترتبط بظاهرة أدبية      
بي قديم، جمعت شمائل أسهمت في ترسيخ قيم أخالقيـة أصـيلة ، وال ننـسى       ة لتاريخ عر  حي

مكانتها في حفظ اللغة العربية األصيلة ، باإلضافة إلى كونها من األشعار التـي يحـتج بهـا،             
 ) 445(وكونها تحتوي على  مواضع حذف متنوعة استطعت أن أحصي منهـا أكثـر مـن                 

لما تتوافر في قصائد العـصور التاليـة ، وكـذلك           موضعاً ،تشتمل على دالالت نحوية جمة ق      
لمست فيها تدفقاً شعورياً داللياً وتماسكاً بنيوياً ؛ وذلك ألنها تعود إلى عدد من الشعراء الـذين                 

 في إغناء الجانب التحليلي     أسهمعاشوا في عصور مختلفة إلى جانب حياة نفسية متباينة ؛ مما            
  .ف  من المعاني النحوية التي تتغير من موقع آلخر في الدراسة ،  باإلضافة إلى كون الحذ

  
فـي  الوصـفي   فقد استخدمت المـنهج     أما المنهج المتبع في الدراسة ، فهو المنهج التكاملي ،           

التعريف بالمفضليات والمنهج التاريخي في جمع مواطن الحذف فـي المفـضليات والمـنهج              
  .التحليلي في تحليل أبيات المفضليات 

  
ظاهرة الحذف من الظواهر النحويـة التـي ال         ائج التي توصلت إليها الدراسة أن       ومن أهم النت  

ي للكالم ، فال يمكن التوصل      تأتي جزافاً إنما لداللة وبيان ،  وهذه الداللة  ترتبط بالمعنى الكلّ            
  . لتلك الداللة بال وعي تام بالمعنى 

ي ذلك داللة على  أن معظم القصائد        كما أن أعلى الدالالت المدح، يليه االفتخار فالتحقير ، وف         
التي تضمن بحثها والتي بلغت ثالثين قصيدة دارت حول الغزل والمدح والرثاء والهجـاء  ،                

 ارتباطهما بصالت متشعبة     وهذا يرجع إلى   التقارب الواضح بين نسبة الفخر والمدح     وال يخفى   
سان الجاهلي والعصر اإلسـالمي     اغة المثل العليا لإلن    فالمآثر وصي  ،  قد يفسر هذا التقارب     ما  

الفعل ، وكـل    فالحرف  يليه  كان في المرتبة األولى ثم       فقد   حذف االسم قد  تمثلت فيهما ، أما       
هذه األنماط دارت في دائرة االيجابية والسلبية أو الخير  والشر ، ولعل ذلك يؤكد أن الحـذف                  

  . نحى إنساني تام في الدرجة األولىارتبط بم
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Abstract 
 

A combination between two syntactic and semantic 
phenomena in the Arabic Language is a toll order; how 
would the situation then turn out when the subject matter 
of the research is a literary one. Therefore, this study will 
carry within its folds several meaningful and abundant 
significances that are consistent with their content. 
The subject matter of the research focuses on “ the 
phenomenon of omission in the preferences ( poetic 
purposes): a significant grammatical study”. It is a 
linguistic phenomenon which is associated with a literary 
one that reflects a lively image of ancient Arab history; it 
has included all of the qualities which contributed to the 
validation of authentic ethical values.  We should not 
overlook the fact that it contributes to the preservation of 
the authentic Arabic language as well. Moreover, it 
constitutes a category of poems which are used as 
evidence and substantiation in light of the fact that it 
includes instances of varied omissions. I was able to 
identify more than 445 instances which include pure 
grammatical significances that rarely appeared in the 
poems of the following ages.   
I have also noticed a flow of sensational significance and 
structural congruence due to the fact that it refers to a 
number of poets who lived in different eras. I have also 
detected in them some varying aspects of a psychological 
life. This has enriched the analytical aspect of the study 
especially when omission is considered as one of the 
grammatical significances whose meaning varies from 
one place to another. 
As for the study approach, it followed the integrated 
approach; I have used the descriptive approach for the 
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definitions of the preferences while the historical 
approach was applied in the collection of instances of 
omission in the preferences. Finally, I used the analytical 
approach in the analysis of the verses of preferences. 
One of the most important outcomes of the study 
concluded that the phenomenon of omission is a 
grammatical phenomenon which has a purpose and an 
end to show. This significance is associated with the 
overall meaning of speech; this significance is only 
reached following a complete comprehension of the 
meaning. 
The most sublime significances are praise followed by 
boastfulness and contempt. This indicates that most of 
the research thirty poems involved eroticism, praise, 
eulogy and satire. The salient congruence between the 
degree of boastfulness and praise is quite noticeable. 
This is also due to their attachment to other sub branched 
links to clarify this correspondence. 
The tributes and the formation of the exalt values of the 
pre-Islamic and Islamic individual were exemplified in 
them. As for the omission of the noun, it comes in the 
first place followed by the letter and the verb. Most 
probably this stresses that omission is associated with the 
pure human elevation in the first place.  

  
  
  
  
  
  
  
  



خ 

  : المقدمة 

 : الحمد هللا والصالة والسالم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله ، وبعد 

  

           فإن ظاهرة الحذف من القضايا النحوية التي ُأشبعت بحثاً، فقد درسها علماء النحـو              

اللية تكـاد   والبالغة واللغة ، ومع كثرة الدراسات التي تناولتها إال أن اإلشارة إلى النواحي الد             

تكون معدومة ، لذا فإن دراسة هذه الظاهرة نحوياً وداللياً من األمور التي وجدت فيها ضالتي                

  ". ظاهرة الحذف في  المفضليات ؛ دراسة نحوية داللية "، فجاء بحثي بعنوان  
  

          تعود صلتي بموضوع البحث إلى السنة الدراسية األولى في برنامج ماجستير اللغـة             

العربية وآدابها؛ إذ درست مساقي النحو فيها على يد الدكتور يوسف الرفاعي، فوجدته يدرس              

النحو على أساس المعنى مما يعطيه نداوة وطراوة، ويكسبه جدة وطرافة، بخالف ما هو عليه               

وقسوة ، وهذا لم أعهده من قبل، فأحببت أن اضطلع بهذه المهمة، فكان اختيـاري               من جفاف   

لموضوع المفضليات، أدقّق في صورها التعبيرية المختلفـة، واسـتنبط المعـاني للتعبيـرات              

المختلفة في موضوع الحذف ، وال سيما أن  المفضليات متميزة نحوياً ، فهـي بمثابـة كنـز                   

واألخالق واألحداث والدالالت  التعبيرية التي أضفت معاني  نحوية          أصيل ضم في ثناياه القيم      

  . ال يمكن استنباطها بعيداً عن النص 
  

          ولقد دفعتني لدراسة المفضليات أسباب عدة منها أنها تعكس صورة حيـة لتـاريخ              

حفـظ  عربي قديم، جمع شمائل أسهمت في ترسيخ قيم أخالقية أصيلة ، وال ننسى  مكانتها في            

اللغة العربية األصيلة ، باإلضافة إلى كونها من األشعار التي يحتج بها، وكونها تحتوي علـى                 

موضعاً تشتمل على دالالت     ) 445(مواضع حذف متنوعة استطعت أن أحصي منها أكثر من          

نحوية جمة قّلما تتوافر في قصائد العصور التالية ، وكذلك لمست فيها تدفقاً شـعورياً دالليـاً                 
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وتماسكاً بنيوياً ؛ وذلك ألنها تعود إلى عدد من الشعراء الذين عاشوا في عصور مختلفة ؛ مـا                  

سيساهم في إغناء الجانب التحليلي في الدراسة ،  باإلضافة إلى كون الحذف  مـن المعـاني                  

  .النحوية التي تتغير من موقع آلخر
  

ف فـي المفـضليات  ، إال أن                     ولم أعثر على دراسة نحوية تناولت موضوع الحذ       

الكتاب، وأوضـح   : ظاهرة الحذف وردت في الكتب النحوية والبالغية القديمة والحديثة ، منها          

: اإليضاح في علوم البالغة    والطراز المتضمن ألسرار البالغة، و     المسالك إلى ألفية ابن مالك ،     

 والبالغـة فنونهـا     والبـديع،    جواهر البالغة في المعاني والبيان       و المعاني والبيان والبديع ،   

، وغيرها من المـصادر    خصائص التراكيب؛ دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني       و،  "  وأفنانها

  . والمراجع التي سأذكرها الحقاً
  

في التعريـف   الوصفي  كان تكاملياً ، حيث استخدمت المنهج       ف، أما منهجي في الدراسة            

مع مواطن الحذف في المفضليات ،والمنهج التحليلي فـي         بالمفضليات،والمنهج التاريخي في ج   

  .تحليل أبيات المفضليات 
  

بحثـت   وخاتمة؛ ففـي التمهيـد       ، وثالثة فصول  ، وتمهيد ، مقدمة تألفت الدراسة من         و  

المفضليات في األدب العربي؛ دراسة تحليلية ، مترجماً للمفضل الضبي، ثم تناولـت كتـاب               

تعريفه لغة  : الفصل األول الحذف عند النحاة من حيث      ، وتناولت في    المفضليات دراسة تقويمية  

 العلماء بـه  ،      ي ،ورأ فوائده ،وجماليته واصطالحا، وأهميته ،وأسبابه،  وشروطه، وأدلته، و        

  .وأنماطه



ذ 

 "األسماء في المفضلياتالحذف في :" هناوعنوللجانب التطبيقي  الفصل الثاني  فيقد عرضتو

المبتدأ والخبر ، كذلك  حيث حذف من ؛  في المرفوعات  لحذفأنماط اواحتوى على ، 

حذف المفعول المطلق   حذف المفعول به و حذف الظرف و: الحذف في المنصوبات ،وهي

حذف المضاف : حذف المنادى ، أما الحذف في المجرورات فقد تناولت فيه  وحذف الحال و

  .إليه وحذف االسم المجرور

الحذف في الفعل والحرف والجملة وشبه الجملة في : ( نهأما الفصل الثالث ، وعنوا

 جاء في  أربعة مباحث، تحدثت في المبحث األول عن حذف الفعل ،فقد ، ) المفضليات

حذف حروف الجر ،وحروف : وتناول المبحث الثاني حذف الحروف،وجاء موزعاً على

 ،  وعالمة التأنيث ،و راءال ،و الهمزة و ، األلف و النداء، و قد ،و نون كان،  و التاء ،

   .السين 

 فحذف جملة الشرط، وحذ: كما تناول المبحث الثالث حذف الجملة، وجاء موزعاً على

  . المبحث  الرابع على حذف شبه الجملة واقتصر.  القسمفجملة جواب الشرط، وحذ
  

ـ   الرفاعي  أتقدم إلى الدكتور يوسف     ال يسعني إال أن            وأخيراً   ل ؛ ألنـه   بالـشكر الجزي

 ألخرج هذا البحث،  وألبحث في مكنونات قدرتي عن جوانب قد تمهـد لـي طريـق      شجعني

  .  خير  لذا جزاه اهللا عني كلَّ؛لم يبخل علي بالجهد والوقتكذلك توجهي العلمي،  

  

  

  

  محمد أحمد بريجية  :                                                             الباحث
 



  ةي؛ دراسة تحليليِبر العِب في األداتُيِلضفَالم: التمهيد

  يب الضُلضفَالم-أوالً                      

  دراسة تقويمية؛ ات ليضفَكتاب الم -ثانياً
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   تحليليةاتُ في األدِب العرِبي؛ دراسةالمفَضِلي: التمهيد

  

موجزة للمفضل الـضبي ،يليـه      ، وهو ترجمة    لدراسة   يمهد ل  اً موجزاً  في هذا التمهيد حديث    سأتحدث
عات والقـصائد ، وأهميـة الكتـاب ،          ، وعدد المقط   فمناسبة التألي :   للمفضليات من حيث   وصف

  . وطبعاته 
  

  :يب الضُلضفَالم: أوالً
وفـة المـشهور     العالم اللغوي المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي ، راوية الك               هو"

   .)هـ 168 (المتوفى سنة
 واسع  ،موثقاً في روايته  ، وأيام العرب وأشعارها     ة راوية لألخبار واآلداب   امكان المفضل الضبي علّ   

سحق السبيعي وسماك بـن حـرب       ، ورووا عن إ   وكان أحد القراء الذين أخذوا عن عاصم      ،الثقافة  
  )1(."ومجاهد بن رومي واألعمش وغيرهم 

بغـداد  : وهـي  ؛  الثالث فـي عـصره  يضل الضبي بين عواصم الفكر العربي واإلسالم  ل المف تنقّ
 مـن ورد    أعلم:"  والكوفة التي رأس مدرستها ؛ ألنه كان كما يقول ابن سالم في طبقاته               ،والبصرة

 ، و   )2( الكـسائي  : كثير من العلمـاء ، مـنهم          عنه وقد أخذ وروى  ،  " لبصرة  اعلينا من غير أهل     
 وتنتهي باسمه الكثير من الروايات الشعرية لدواوين الشعراء ودواويـن           )4(ابن األعرابي و،)3( الفراء

  )5(.القبائل حيث كان موضع احترام وتقدير 
  

  __________________________  
  .3/396 ؛ السيوطي، بغية الوعاة، 94ابن النديم ، الفهرست، ص: نظرا)1(
معـاني القـرآن ،     : حد القراء السبعة من مصنفاته      ، كان عالم أهل الكوفة وإمامهم وأ      سائي  أبو الحسن علي بن حمزة الك     : الكسائي  ) 2( 

، الطبقـات   ؛ الزبيدي ،    121، ص   مراتب النحويين     أبو الطيب اللغوي،    : ؛انظرهـ  189مختصر في النحو ، القراءات ، المصادر ، ت          
  . 2/162، س.م؛السيوطي ، 130ص 

ن زياد الفراء ، كان الفراء متورعا متدينا على تيه فيه وتعظُّم وكان زائد العصبيه علـى سـيبويه ، مـن                      أبو زكريا يحيى ب   : الفراء   )3(
، س.م؛ الزبيـدي ،      .141، ص   س.مأبو الطيب اللغوي،     : ؛انظر) هـ207ت(معاني القرآن ، اللغات ، المصادر في القرآن           : مصنفاته  

   .333/ 2، س.م؛السيوطي ، 133ص 
 ،من وهو أحفظ الكوفيين للغـة     ،أبو عبد اهللا محمد بن زياد األعرابي ، فإنه أخذ العلم عن المفضل الضبي وكان ربيبه               : بي  ابن األعرا ) 4(

، س.م؛ الزبيدي ، 147، ص س  .مأبو الطيب اللغوي، : ؛انظرهـ230النوادر ، األنواء صفة المحل ، تفسير األمثال  ،ت : أهم مصنفاته 
  .106/ 1، س  .م  ؛السيوطي، 197ص 

  .21ابن سالم ، طبقات فحول الشعراء ، ص )5 (
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  ةكتاب المفضليات دراسة تقويمي:ثانياً 
هـا ، وعـدد مقطّعاتهـا وقـصائدها ،          فمناسبة تألي :  سأتناول في هذا الجانب المفضليات من حيث      

  . وأهميتها  ، وطبعاتها 
  
   :  مناسبة تأليفها -1

   :ل المفضل الضبي ،قاورد في مقدمة المفضليات سبب تأليفها
إنـك إذا   : كان إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسن ، متواريا عندي ، فكنت أخرج وأتركه فقـال لـي                   "

 فاختـار   ،يه كتباً من الشعر   خرجت ضاق صدري فأخرج إلي شيئا من كتبك أتفرج به ، فأخرجت إل            
  )1(".قي الكتبسبعين قصيدة التي صدرت بها اختيار الشعراء ، ثم أتممت عليها بامنها ال

 فعفا عنه ،    ، فظفر به المنصور   ،قال إنه خرج مع إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن         ي": ويقول ابن النديم    
2(" .اة المفضليات وألزمه المهدي ، وللمهدي عمل األشعار المختارة المسم(  

  ومعنى هذا أن ـ             المفض ب بهـا   ؤدل أقدم على اختيار هذه المجموعة لتكون المادة الشعرية التـي ي
  .المهدي ولي عهد المنصور  

  
   :هاعاتها  ومقطّقصائدعدد -2

فقـد   الشعرية الواردة في هذا الكتـاب ؛          ومقطعاتها تلف العلماء قديما في عدد قصائد المفضليات      اخ
  :  في ذيل األمالي ما نصه )3(روى أبو علي القالي

 المفضل أخـرج منهـا       ، وذكر أن   خرهاة الضبي المفضليات من أولها إلى آ      أملى علينا أبو عكرم   "
  .)4(..." رئت بعد على األصمعي فصارت مائة وعشرين ثمانين قصيدة للمهدي ، وقُ

  
  

 ____________________  

  .11 ،  صت المفضل الضبي ، المفضليا)1(
  .102ابن النديم ، الفهرست ، ص )2(
دب علـى ابـن      النحو والعربيـة واأل    أ قر ،هـ بديار بكر  288د سنة   ابن هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان ، ول         : أبو علي القالي  ) 3(

األمالي ، النـوادر ، المقـصور والممـدود ، اإلبـل ، الخيـل ، ت                 :  من مصنفاته    خفش الصغير وابن السراج ،    دستوريه والزجاج واأل  
  453/ 1؛ السيوطي ، بغية الوعاة ، 1/239القفطي  ،أنباه الرواة ،: ؛انظرهـ356

  .130القالي ، األمالي ، صأبو علي )4(
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  )1(نباري الكبيـر  قا المفضليات فيذكران أن عدد المفضليات التي رويت بشرح أبي محمد األ           أما محقّ 
 بعض النسخ غيـر نـسخة    وأنهما أضافا إليها أربع قصائد وجدت في    ،مائة وست وعشرون قصيدة   

  .)2( فأصبح عددها مائة وثالثين قصيدة  ؛نباريأبي محمد األ
عدد القصائد الواردة في كتاب المفضليات الذي صدرت طبعته األولى عن دار المعارف بمصر              أما  

 ، بتحقيق أحمد شاكر وعبد السالم هارون ، فهو مائة وثالثون قصيدة لـستة وسـتين                 1942، سنة   
  . وقليل منهم مخضرمون والبقية الباقية إسالميون الجاهليينشاعراً ، معظمهم من الشعراء 

 ألفـين وسـبعمائة وسـبعة       عدد أبيات القصائد والمقطعات الواردة في كتاب المفـضليات        وقد بلغ   
 عشرة أبيـات ،وثالثـة      علىعة ال يزيد عدد أبيات كل منها        وهي تضم أربعين مقطّ   .  بيتاً   وعشرين

وأربعين قصيدة يتراوح عدد أبيات كل منها بين أحد عشر وعشرين بيتاً ، وإحدى وعشرين قصيدة                
 أبيات كل منها بين  واحد وعشرين بيتاً وثالثين بيتا ، وعشر قصائد تتراوح بين واحد                 يتراوح عدد 

وثمـاني  ،وثالثين بيتاً وأربعين بيتاً ، وسبع قصائد تتراوح بين واحد وأربعين بيتاً وخمـسين بيتـاً                 
  .قصائد مطوالت تتراوح بين واحد وخمسين بيتاً ومائة وثمانية أبيات 

وعدد أبياتهـا  مائـة       ،كتاب المفضليات هي قصيدة سويد بن أبي كاهل       وأطول قصيدة وردت في     
  )3(: مطلعها  و،وثمانية أبيات

ســطَــــبابِعحلةُ اـــــتْ رـــص      ـــا           بْلَ لَنفَو  ا احلـــلَ مِنْــلْنا مــــبها اتْســـعْ ـــــ  

   .ةثالث وعدد أبياتها ،ش  األكبر عة المرقّقطّ مفهوأما أقصر ما ورد في كتاب المفضليات 
 ليات ستة وعشرين شاعراً لكل واحد منهم قصيدة واحدة،  وثمانية وعـشرين شـاعراً        وتضم المفض

لكل واحد منهم قصيدتان ، وتسعة شعراء لكل واحد منهم ثالث قصائد ، وشاعراً واحداً هو ربيعـة                  
لمرقش األصغر وله خمس قصائد ، أما أكثر الشعراء          ابن مقروم الضبي وله أربع قصائد ، وكذلك ا        

  .عدداً للقصائد فهو المرقش األكبر وله اثنتا عشرة قصيدة
  _____________________  

خبارياً عارفاً باألدب والغريب ، ثقة صاحب عربية أخذ عن سـلمة            د األنباري النحوي ، كان محدثاً إ      القاسم بن محمد بن بشار أبو محم      )1(
ـ 304خلق اإلنسان ، خلق الفرس ، األمثـال ، ت           : م وأبي عكرمة الضبي ، من مصنفاته        ابن عاص  الزبيـدي ، الطبقـات ،      : ؛انظرهـ

   261/ 2؛  السيوطي ، بغية الوعاة ،28/ 3؛القفطي  ،أنباه الرواة ،154ص
  .10المفضل الضبي ، المفضليات ،ص )2(
   .190ن ،ص . المفضل الضبي ،م)3(
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عدد معين مـن القـصائد    اختيار بيلزم نفسه لم ء يمكن مالحظة أن المفضلحصاومن خالل هذا اإل  
 قصائد ، ومعنى ذلك     م قصيدة واحدة وبعضهم روى له خمس       فبعض الشعراء روى له    ،  والمقطعات

   .قصائدهم اختيار ي في   هي المعيار األساس وقيمتهأن جودة الشعر
والفخـر ،   ،وأيام العـرب    ،الغزل  :  فمنها   كما أن األغراض الشعرية جاءت متنوعة في القصائد ،        

  .وغيرها من األغراض الشعرية ، والوصف، والرثاء،والحكمة
  
   : المفضليات كتابأهمية -3

 فهـو مـن     ؛يعد كتاب المفضليات من أشهر الكتب العربية القديمة ، لما فيه من خصوصية تاريخية             
إلى جانب كونـه قـد      .لي واإلسالمي   أوائل كتب الشعر التي تضم مختارات من عيون الشعر الجاه         

معت فـي    تندثر لوال أنها ج    دين مقلين كادت جهودهم الشعرية      ضم عدداً من المقطعات لشعراء مجي     
ثل العليا والقيم السامية التي كانت سائدة       لت في طياتها الم    هذه القصائد قد مثّ    كذلك  فإن  . المفضليات  

  .في عصور قائليها 
خمـسة  مـنهم   عدد كبير من الشراح، ووصلنا      "  المفضليات أنه نال اهتمام       ومما يؤكد أهمية كتاب   

 ثـم   )1(نباري ويليه أبو جعفر بـن النحـاس        محمد القاسم بن محمد بن بشار األ        ، وأولهم أبو   شروح
  )5( ".)4( ثم أبو الفضل الميداني)3( ويليه التبريزي)2(المرزوقي

  
  

  _______________________  

 والمبرد  األصغرخفش  أخذ عن األ  أهل الفضل الشائع والعلم الذائع ،      بن يونس المرادي ، من       إسماعيلأحمد بن محمد بن     : ابن النحاس   )1(
: انظـر   ؛  القرآن ، معاني القرآن ، شرح المعلقات ، المقنع في اختالف البصريين والكـوفيين              إعراب: ونفطويه والزجاج ، من مصنفاته    

   .362/ 1السيوطي ، بغية الوعاة ، ؛139/ 1فطي  ،أنباه الرواة ، ؛الق 221الزبيدي ، الطبقات ،  ص 
أحمد بن محمد بن الحسن اإلمام المرزوقي من أهل اصبهان كان غاية في الذكاء والفطنة وحسن التصنيف وإقامة الحجج                : المرزوقي  ) 2 (

فضليات ، شرح أشعار هذيل ت      لفصيح ، شرح الم   شرح الحماسة ، شرح ا    : وحسن االختيار ، قرأ على أبي علي الفارسي ، من مصنفاته            
  .261 365/ 1،ن .م؛السيوطي ، 141/ 1 ،ن.مالقفطي  ،:  انظرهـ؛421

ئمـة فـي     هـ، كان أحد األ    421 التبريزي ،ولد سنة     يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى ابن الخطيب            : التبريزي  ) 3(
 واإلعرابشرح القصائد العشر ، تفسير القرآن       :  العالء المعري وأخذ عنه، من مصنفاته        أبي إلى حجة صدوقا هاجر     واألدبالنحو واللغة   

/ 2،ن  .مالـسيوطي ،     ؛4/30،ن  .م القفطي  ،  : انظر  هـ؛502نحو ، العروض والقوافي ، ت       ، ثالثة شروح على الحماسة ، مقدمة في ال        
338.  

األمثال ، الـسامي فـي   : اني النيسابوري ، األديب النحوي اللغوي ، من مصنفاته أحمد بن محمد بن احمد بن إبراهيم الميد: الميداني  ) 4(
  .357/ 1،ن .م؛ السيوطي ، 159/ 1،ن .م القفطي  ،:انظر ؛هـ 518األسامي ، شرح المفضليات ، الهادي في الحروف واألدوات ، ت 

  .23المفضل الضبي ، المفضليات  ،ص)5( 
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  )1(: طبعاته  -4

  

  : منها  طبعات عدة ،طبع هذا الكتاب 
  . مع تعليق المدني 1915طبعة مصر سنة * 
   .1920طبعة المستشرق ليال سنة *

  . مع تحقيق أحمد شاكر وعبد السالم هارون 1942طبعة دار المعارف بمصر سنة * 
  . مع شرح حسن السندوبي 1945طبعة مصر سنة * 

 من دالالت لغويـة وأدبيـة ونحويـة          وكل ما فيه   بوكثرة هذه الطبعات تدل على أهمية هذا الكتا       
  .وصرفية 

  
ولذا فإن المفضل الضبي قد وضع في هذا الكتاب ثمرة جمٍع أضافت لمتعلمي األدب درة لم يستطع                 
من جاء بعده أن يحيط بجمالها على الرغم من كثرة الشراح أو كثرة الطبعات؛ ألن غناها األدبـي                  

إال بكثرة الدراسات الباحثة في ثناياها كشف واللغوي والصرفي والنحوي والبالغي ال ي.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
السعيد الورقي  و؛  67 ، ص  األدبية ، المصادر    إسماعيلعز الدين   و؛  61محمد جواد النوري ، دراسات في المكتبة العربية، ص          : انظر  )1(

  .107، في مصادر التراث العربي ، ص
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  الحذف عند النحاة: الفصل األول 

  

  

  لغة واصطالحا وأهميته الحذف تعريف : المبحث األول

  

   وشروطه أسباب الحذف:المبحث الثاني

  

  أدلة الحذف :المبحث الثالث

  

  فوائد الحذف  :المبحث الرابع

  

   العلماء فيهي ورأ الحذفجماليات:المبحث الخامس

   

  أنماط الحذف: سسادالمبحث ال
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  حاةالحذف عند الن: الفصل األول 
  

  . وأهميته وأسبابه وشروطه وأدلته وفوائده وأنماطه سأتناول في هذا الفصل تعريف الحذف
  

  :لغة واصطالحا وأهميته الحذف تعريف : المبحث األول
  

   :  لغة واصطالحاًمفهومه-1
  

  الشيِء وقيل حذفُ عن جانب والضرب عن جانب ،الرمي: ، وقيل  الشيء قطع:الحذف لغة 
   )1(.خفيفه إسقاطه أو ت

حذف الصانع الشيء ، سواه تسوية حسنة ، كأنه حذف كل ما يجب : " وجاء في أساس البالغة 
  )2(". حذفه ، حتى خال من كل عيب وتهذب 

  )3(". ، منه حذفت الشعر إذا أخذت منه  اإلسقاِط لغةُالحذفُ:" والزركشي يعرف الحذف بقوله 
   )4(.ها بداللة غيرها من الحال أو فحوى الكالم اء عنهو إسقاط الكلمة لالجتز: صطالحاً او
  

، فهناك  اللغوي واالصطالحي لمفهوم الحذف       نلحظ مما سبق العالقة الوثيقة بين المعنى
  .آخرهو إسقاط شيء قل أو كثر من شيء : إجماع على أن الحذف

  

   :أهميته -2
  

 اهتم كثير من علماء العربية تها، لذاخصائص اللغة العربية التي تدل على سع        إن الحذف من
   : الذي قال فيه  ،)5(بد القاهر الجرجاني، ومن بينهم عببحثه 

 _____________________  
؛ 20،صفي ديوان النابغةابتسام أحمد حمدان ، الحذف والتقديم والتأخير و؛ مادة حذف:  ،لسان العربابن منظور:انظر  )1(

 .49في األساليب العربية ، صابراهيم عبد اهللا رفيدة ، الحذف و

 .118الزمخشري ، أساس البالغة ، ص )2(

 .3/173الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ،  )3(

  .70الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ، ص  )4(

عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ، فارسي األصل عالم بالنحو والبالغة نظر في تصانيف النحاة : عبد القاهر الجرجاني  )5(
القفطي  ،أنباه   :؛انظر هـ471الجمل ، إعجاز القرآن ، ت المقتصد ، : الجليلة من مصنفاته ألدباء وصنف التصانيف وا

 .190/ 2الرواة ،
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 ،ذكرللطيف المأخذ ،عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك ا، باب دقيق المسلك"  
 ما تكون بيانا إذا لم ذا لم تنطق،  وأتموالصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إ

  )1(. "تبن
  عن فلالحتراز أما حذفه: "  فقد قال في تعليقه على حذف المسند إليه  ،)2(أما الخطيب القزويني

العبث بناء على الظاهر ، أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ أو اختيار تنبه 
تنبهه أو إيهام صونه عن لسانك أو عكسه أو تأتي اإلنكار لدى الحاجة السامع عند القرينة أو مقدار 

أو تعينه أو اد3(" ن عاء التعي( ،ويجعل في شرحه للحذف أنه ال يكون إال لسبب  القزويني الحظ أن 
  .أو لقرينة يريدها المتكلم،  فال  يأتي بال فائدة 

محذوف ال يزيدنا شيئا من حيث المعنى،  بل  فضل عباس أن الحذف ال يتم إال حينما نجد الورأى 
    )4(.ثر بياني من حيث المعنى  وفائدة ذات أ،تصاراً من حيث اللفظنجد فيه خفة واخ

      و، الحذف ال يكون اعتباطا بال فائدة وبذلك فإنأو  أو إثارة حس ،ؤتى به إليجازإنما ي،
  . أو لوم،أو ذم مدح،

 

  : شروطه و أسباب الحذف:المبحث الثاني
  

   :أسباب الحذف  -1
  

  :  من ذكرها، وهي ال بداًإن للحذف أسباب
هذا فحذف المبتدأ : أي واهللا ، الهالُل:  نحو ؛االختصار واالحتراز عن العبث بناء على الظاهر" * 

  .استغناء عنه بقرينة شهادة الحال إذ لو ذكره مع ذلك لكان عبثاً من القول 
 حتَّى إِذَا جاءوها وفُتِّحتْ ﴿:  قوله تعالى في وصف أهل الجنة ومنه، ... التفخيم واإلعظام* 
  ، فحذف الجواب ؛ إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك ال يتناهى ، فجعل الحذف )5(﴾أَبْوابها

 ____________________    
 . 112عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز في علم المعاني ، ص )1 (

هـ 666محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد ، قاضي القضاة جالل الدين القزويني ، الشافعي ولد سنة : لقزويني ا) 2 (
تلخيص المفتاح في المعاني والبيان ، إيضاح التلخيص ، والسور : اشتغل وتفقه ولي خطابة جامع دمشق ثم طلبه الناصر ، من تصانيفه 

  .157/ 1السيوطي ، بغية الوعاة ،:  هـ؛انظر 739 ، ت المرجاني من شعر األرجاني
  . 22الخطيب القزويني ، اإليضاح في علوم البالغة ، ص )3(
  .198فضل عباس ، البالغة فنونها وأفنانها ، ص  )4(
ها وقال لهم خزنتها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبواب: ( ؛ وتمام اآلية 73 /39سورة الزمر ، ) 5(

  ) سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين 
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دليالً على ضيق الكالم عن وصف ما يشاهدونه، وتركت النفوس تقدر ما شأنه، وال يبلغ مع ذلك 
  .كنه ما هنالك

التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان بالمحذوف، وأن االشتغال بذكره يفضي إلى تفويت * 
  .اك والشر  إي: المهم نحو 

  .التخفيف لكثرة دورانه في كالمهم ، كحذف حرف النداء *
  .)1 (﴾ والْلَيْلِ إِذَا يسْرِ ﴿: رعاية الفاصلة، نحو قوله تعالى * 

   ؛)2( ﴾ إِنْ كُنْتُم تَعْقِلُون ﴿:إلى قوله  ﴾قَاْلَ فِرْعوْن وما رب العالَمِني  ﴿: الحذف صيانة له ؛ كقوله تعالى * 

،واهللا رب واهللا ربكم ، هو رب السموات أي ؛قبل ذكر الرب: ف المبتدأ في ثالثة مواضع حذ
  .با وتفخيمان موسى عليه السالم استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال تهيالمشرق ؛ أل

  . أي هم )3 (﴾ فَهم لَا يرْجِجون صم بكْم عمْي ﴿: صيانة اللسان عنه كقوله تعالى * 

   .)4 (﴾  فَتَعاىل عما يشْرِكُونعاْلِم الغَيْبِ والشهادةِ ﴿: ون المحذوف ال يصلح إال له ، كقوله تعالى ك* 
  كيف: خيٍر جواب من قال ب : اشهرة المحذوف حتى يكون ذكره وعدمه سواء كقولن* 

  أصبحت ؟  
 الحذف يجري أللفاظ ، وأن طول الكالم يثقل اوذلك ألنهم شعروا بأن: الحذف لطول الكالم * 

  )5( ".تخفيفاً من الثقل الذي يمنح الكالم شيئاً من القوة 
 الضرورة هي ما وقع في الشعر مما ال يقع في ذهب النحاة إلى أن: الحذف للضرورة الشعرية* 

اعلم انه يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكالم من صرف ما ال :" حيث جاء في الكتاب النثر،
  ، يشبهونه بما ينصرف من األسماء ألنها أسماء كما أنها أسماء وحذف ما ال يحذفينصرف 

  : يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفاً كما قال الشاعر
   )7()6(" قَواِطناً مكْةَ من وِرق الحِمى

  __________________  
  4/ 89 سورة الفجر ، )1(
  )قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون: ( 28ام اآلية وتم .28بعض اآلية +23/ 26سورة الشعراء ، )2(
     18/ 2 سورة البقرة ، )3(
  92/ 23 سورة المؤمنون ، )4(
  108-3/105الزركشي ، علوم القرآن ،   )5(
  .59العجاج ، ديوان العجاج ، ص) 6(
  1/26سيبويه ، الكتاب ، ) 7(
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واعلم أن اآلخر : " ند الجزم ، وفيه جاء في الكتاب منه حذف حروف العلة ع:  الحذف لإلعراب* 
إذا كان يسكن في الرفع حذف في الجزم ، لئال يكون بمنزلة الرفع ، فحذفوا كما حذفوا الحركة 

   ) 1(" لم يرِم: ونون االثنين والجميع ، وذلك قولك 
 نوع أي يعلل به اإلسنادي الوهي التركيب اإلسنادي والمزجي واإلضافي ،ف: الحذف للتراكيب "* 

 اإلضافي  ،والمزجي األعداد والظروف المركبةمن أنواع الحذف في الجملتين االسمية والفعلية ،و
   ) 2("حذف التنوين عند اإلضافة

:  نحو توالي األمثال،قُْل، وِبع، و: ، نحوالتقاء الساكنين: ي؛ وهالحذف ألسباب صرفية أو صوتية"*
  .)3( " .يوِعد: يِعد، وأصلها: ، نحوالعلة استثقاالً حرف ف حذتلظى، وأصلها تتلظى،

أن يكون الحذف للداللة على انه شيء ال يحيط به الوصف، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب *"
ممكن، فال يتصور مطلوباً أو مكروهاً إال وهو يجوز أن يكون األمر أعظم منه ومثالهما قوله 

  )5) (4( "﴾لَى النارِ ولَوْ تَرى إِذْ وقِفُوا ع﴿ :تعالى
  )6( ".وقد يكون الحذف لصيانة اللسان من ذكره فيحذف تحقيراً له* "

  

  :  شروط الحذف-2

  

  :هي ، شروط الحذف ثمانية 
اضرب  ،ومنه  : بإضمار " زيداً :" ؛نحو قولك لمن رفع سوطاً وجود دليل  حالي على المحذوف-1
، " زيداً" "من أضرب ؟ :"الماً ، أو مقالي ، كقولك لمن قال  سلَّمنا سأي )7(  ﴾ قَاْلُوا سلَاما ﴿:

، فحذف خبر األولى  سالم عليكم أنتم قوم منكرون  : أي  )8(﴾قَاْلَ سلَام قَوْم منْكَرون  ﴿...  ومنه
  .ومبتدأ الثانية 

  ______________________________  
  1/23سيبويه ، الكتاب ،)1(
  59 الدرس اللغوي، ص ي ظاهرة الحذف ف ،  طاهر سليمان حمودة)2(
  .65ن، ص . مطاهر سليمان حمودة ، ) 3 (
   27 /6سورة األنعام، )4 (
  89القزويني ، تلخيص المفتاح ،ص ) 5(
   42عبد الرحمن الميداني ، البالغة العربية ، ص)6(
 11/69 سورة هود ، )7( 

  25 /51سورة الذاريات ،)8 (



 12

2- وقد مضى الرد على )1(فال يحذف الفاعل وال نائبه وال مشبهه؛ زء حذف كالجأال يكون ما ي ،
ضربني وضربت :  نحوابن مالك في مرفوع أفعال االستثناء ، وقال الكسائي وهشام والسهيلي في

يا ...  وال خالف في جواز حذف الفاعل مع فعله نحو   ... إن الفاعل محذوف المضمر   : زيداً
  . عبد اهللا 

أن " الذي رأيت زيد :" خفش ، المنع في نحو لشرط أول من ذكره األ ، وهذا ا مؤكداً أال يكون -3
 ال  ... ألن المؤكد مريد للطول ، والحاذف مريد لالختصار " نفسه " يؤكد العائد المحذوف بقولك 

  . يجوز الذي ضربت نفسه زيد 
 ألنه اختصار للفعل ؛ معمولهفال يحذف اسم الفعل دون أال يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر  -4

فقالوا إنما أراد تفسير المعنى ال    ....    عليك زيداًأي  ...  )زيداً فاقتله  ( : وأما قول سيبويه
  .  اإلعراب 

  إال في مواضع قويت والناصب للفعل ، فال يحذف الجار والجازم،  أال يكون عامال ضعيفا -5
  . لعوامل وال يجوز القياس عليها وكثر فيها استعمال تلك ا الداللة فيها

عوض ؛ ألن ....    أنت منطلقاً انطلقتاأم:  في ) ما( فال تحذف،  أال يكون عوضا عن شيء-6
  .  أو كالعوض 

منع البصريون حذف المفعول الثاني ....  أال يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه -7
   على زيد ثم يقطع عنه برفعه بالفعل األول   ؛ لئال يتسلطضربني وضربته زيد:  نحومن 

والجتماع ...  ،  أال يؤدي حذفه إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي-8 
؛ ألن في حذفه "زيد ضربته :"   امتنع عند البصريين أيضاً حذف المفعول في نحو  )2(األمرين

    )3( .ال االبتداء مع التمكن من إعمال الفعل تسليط  ضرب على العمل في زيد مع قطعه عنه وإعم
   .وهذه الشروط التي نص عليها ابن هشام في كتابه مغني اللبيب 

أال يكون الفعل طالباً له بنفسه ، فإن كان :" وقد أورد الزركشي في شرحه لشروط الحذف قوله 
إنما لم يحذف لما في ذلك امتنع حذفه كالفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله  ، واسم كان وأخواتها ، و

   )4(.من نقض الغرض 
  

  __________________  
 .اسم كان وأخواتها : المشبه )1(
 .الشرطان السابع والثامن : قصد باجتماع األمرين  )2(
 795-787بن هشام ، مغني اللبيب ، ص ا )3(

 .3/114علوم القرآن ،  الزركشي ، )4(
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ال يمكن حذف موصوفه، وذلك ما  :" - ما يعد ضمن شروط حذف الصفة -وجاء في الخصائص
  )1(" مررتُ برجٍل قام أخوه: أن تكون الصفة جملة؛ نحو 

  

  : أدلة الحذف :المبحث الثالث

  

ولما كان الحذف ال يجوز إال لدليل احتيج إلـى ذكـر دليلـه ،               : " في أدلة الحذف        قال الزركشي 
  : وتارة على محذوف معين، فمنها  والدليل تارة يدل على محذوف مطلق

 

 و ﴿:  كقوله تعالى ،حيث تستحيل صحة الكالم عقال إال بتقدير محذوف: أن يدل عليه العقل-1
  .م األمكنة إال معجزة ، فإنه يستحيل عقالً تكلّ)2( ﴾اسْأَلْ القَرْيةَ 

 ال تتصف   فإن الذات )3( ﴾ ةَتـَ يْ املَ مكُيْلـَ  ع مرا حـ  م�َّ إِ ﴿: أن تدل عليه العادة الشرعية ، كقوله تعالى         -2
، فعلـم أن المحـذوف       إنما هما من صفات األفعال الواقعة على الذوات        ،بالحل والحرمة شرعاً  

 .التناول ؛ ولكنه لما حذف وأقيمت الميتة مقامه أسند إليها الفعل ، وقطع النظر عنه 

 )4(﴾هـةٌ إِلَّـا اُ    لَو كَان فِهِمـا آلِ    ﴿ :تعالى كقوله   .... ،أي على الحذف والتعيين   :أن يدل العقل عليهما     -3
 دليل على عدم تعدد اآللهة وإنمـا حـذف ألن انتفـاء             د؛ ألنه في معرض التوحيد ، فعدم الفسا       

الالزم يستلزم انتفاء الملزوم ضرورة ، ولذلك لم يذكر المقدمة الثانية عند استعمال الشرط بلوغاً               
 .لها 

 ﴿ :تعـالى  كقوله   ؛يين المحذوف  وتدل عادة الناس على تع     الحذف،أن يدل العقل على أصل      -4
 عليه السالم ليس ظرفا للومهن ؛ فتعين أن يكون غيـره ؛             فإن يوسف )5( ﴾  هِيْـ ي فِ نِنتُمْلُي  ذِ الَّ نكُلِذَفَ

   .... وهو المراودة .... فقد دل العقل على أصل الحذف
 بِسْمِ ﴿:  ه أن يدل اللفظ على الحذف ، والشروع في الفعل على تعيين المحذوف كقول ... -5

  ____________________  
 2/366ابن جني ، الخصائص ،)1(

   .82/ 12سورة يوسف ، )2(
  16/115سورة النحل ،)3(
  22  /21األنبياء،سورة )4(
  32 /12سورة يوسف،)5(
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ِحرف الجر ال بد له من متعلـق ودّل الـشروع                     )1(﴾ ا فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفاً ؛ ألن 
وهو الفعل الذي جعلت التسمية في مبدئه؛ من قراءة أو أكـل أو شـرب ونحـوه                 على تعيينه؛   

  .)2(" آكُُل ونحوه: أقرأ ،وفي األكل : ،ويقدر في كل موضع ما يليق ،ففي القراءة
 

  :فوائد الحذف :المبحث الرابع

  

  أو غ في بداية كتابه إلى وقوع الحذف في اللغة سواء أكان متصال بالصي)3( نبه سيبويه       
 اعلم أنهم مما يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكالم غير ذلك  ، ويحذفون : "، فقال بالتراكيب 

4("مهم أن يستعمل حتى يصير ساقطاً وضون ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كالويع(.  
  

لآلخر  معاقباًالحذف واإلضمار، ووقع استعمال كل منهما : بمصطلحين هما  الحذفنعت القدماء    
استعمال بحيث يبدو للناظر أن لهما داللة واحدة ، وقد انتقد ابن مضاء القرطبي هذا الخلط في 
قون بين المصطلحين بمعنى واحد غالباً ، والتفريق بين استعمالهما في أحيان قليلة،  فالنحاة يفر

ا أمكن تقديره بضمير  وذلك حيثم،حذفضمر وال يإن الفاعل ي: اإلضمار والحذف حين يقولون 
منه مستتر ، فكأنهم يريدون بالمضمر ما ال بد،ستغنى عنه ، بيد أنهم ال  وبالمحذوف ما قد ي

يسيرون على هذه التفرقة بين المصطلحين بل يخلطون ، ويعنون بالمحذوف األفعال وال يقع الحذف 
  .)5(إال في األفعال أو الجمل ال في األسماء 

  

 وليس ، والحركةقد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف: "  إلى الحذف فقال)6(وقد أشار ابن جني
 .) 7( "ب من تكليف علم الغيب في معرفته شيء من ذلك إال عن دليل عليه ، وإال كان من ضر

   __________________  
  1/ 1 سورة الفاتحة ،)1(
  110-3/108الزركشي ، علوم القرآن ، )2(
بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب ، من أهل فارس ، وهو أعلم الناس بعد الخليل وألف كتابه الذي هو عمرو : سيبويه ) 3(

؛ القفطي ، انباه الرواة 106أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين ، ص : ؛ انظر)هـ180ت(الكتاب : سماه الناس قرآن النحو أهم مصنفاته 
  .229/ 2؛ السيوطي ، بغية الوعاة ، 360/ 2،
   .1/24بويه ، الكتاب ، يس) 4(
  . 105،ص  الرد على النحاة ابن مضاء القرطبي ،) 5(
فارسي ت  والتصريف كان مالزماً ألبي علي الوأبو الفتح عثمان بن جني النحوي ، من أهل العلم واألدب عالم بالنح: ابن جني ) 6( 

  .132 /2، س.م؛ السيوطي ، 2/335 ، س.القفطي ، م: انظر: هـ 392
  . 360/  2 ابن جني ،  الخصائص ،)7(
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  :)1(ات مبينا أن ذلك يرجع إلى سببينلتقدير المحذوف وقد احتج عبد القاهر  الجرجاني
ا في قوله  كم،ألمر يرجع إلى غرض المتكلم؛أن يمتنع حمل الكالم على ظاهره : أولهما        
  . )2( ﴾ وأَسْأَلْ الْقَرْيةَ ﴿ :تعالى
يكون امتناع ترك الكالم على ظاهره ولزوم الحكم بالحذف راجعاً إلى الكالم نفسه ال أن : ثانيهما

 : كالمبتدأ في نحو قوله تعالى، وذلك مثل أن يكون المحذوف أحد جزأي الجملة،إلى غرض المتكلم
  )3( .﴾ فَصبْر جمْيِلٌ ﴿
  

أو أن يحذف للداللة على ،أن يحذف لمجرد االختصار: ( ا الخطيب القزويني فقد قال في ذلك أم 
 فال يتصور مطلوباً أو ، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن،أنه شيء ال يحيط به الوصف

  )4( ).  أعظم منها يجوز أن يكون األمرلّإمكروهاً  
 

بيد أن من اللغويين المحدثين ميرى وجوب تفسير كثير من الظواهر اللغوية على نحو ما قام به ن 
 والفرعية، دون االقتناع  لمحذوف أو من وصف األصلية ذكروه بصددها ؛ من تقديرالقدماء وما

 بمجرد الوصف الشكلي الذي يدعو إليه الوصفيون والذي يعجز عن تقديم التفسير المقنع في

      )5(.أحيان كثيرة  
  

هوم عند ن العربية تميل إلى اإليجاز واالختصار، لذلك فإن كل ما هو مفإ:"  قالت و سناء حميد
السامع يجوز حذفه؛  لتحقيق الغاية من الكالم،  وهي اإلفهام فإذا دلت قرينة من القرائن على جزء 

   )6(."من أجزاء الجملة أمكن حذف ذلك الجزء المحذوف 
 

حذف في التعبير القرآني لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه قد ي": قال ف       أما فاضل السامرائي 
حرفاً أو يذكره أو يجتزئ بالحركة للداللة على المحذوف كل ذلك لغرض حذف السياق ، فقد ي

   .)7(" بالغي تلحظ فيه غاية الفن والجمال
 ___________________________________   

  .379عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البالغة ، ص  )1(
   12/82سورة يوسف،) 2(
  18 /12سورة يوسف ، )3(
  .109اإليضاح ،  ص الخطيب القزويني ، )4(
  . 20ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص طاهر سليمان حمودة ، )5(
    .159 سناء حميد ، قواعد النحو العربي ، ص )6(
 . 75فاضل السامرائي ، التعبير القرآني ، ص )7(
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  : العلماء فيهي ورأات الحذفجمالي: المبحث الخامس

  : الجرجاني في كتابه دالئل اإلعجاز:إلسهاب،ومنهمتناول القدماء والمحدثون  جمالية الحذف با

وإذ عرفت هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأ : " فقد تناول الجرجاني حذف المبتدأ وقال فيه 
،فاعلم أن ذلك سبيله في كل شيء، فما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ثم أصيب به موضعه، 

وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيها، إال 
   .)1("في النفس أولى وآنس  من النطق به 

   
ثبت الحصيِف الراغب في اقتداح تقد بان اآلن واتضح لمن نَظَر نَظَر الم :"وقال في موضع آخر 

قائقها، ويتغلغَل زناد العقل، واالزدياد من الفضل ،ومن شأنُه التَوق إلى أن يعرفَ األشياء على ح
إلى دقائقها، ويربأ بنفسه عن مرتبة المقلِّد الذي يجري مع الظاهر، وال يعدو الذي يقع في أول 
الخاطر أن الذي قلت في شأن الحذف وفي تفخيم أمره ،والتنويه بذكره، وأن مأخذَه مأخذٌ يشبه 

  .)2(" السحر ويبهر الفكر
  

   :  )3( فقالفوائد الحذف الممزوجة بجماليته، فقد تحدث عن ،أما الزركشي في كتابه علوم القرآن
  

 إلى ما هو ِهوِفشَ وتَ،التفخيم واإلعظام ؛ لما فيه من اإلبهام لذهاب الذهن في كل مذهبمنها " -1 
 أال ترى أن . ويعلو في النفس مكانه، فعند ذلك يعظم شأنه، فيرجع قاصرا عن إدراكه،المراد

  !، وخَلَص للمذكورفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المراد المحذوف إذا ظهر في الل
  وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان،زيادة اللذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف  ومنها-2

  .  وأحسنشدااللتذاذ به أ
  .بخالف غير المحذوف ؛زيادة األجر بسبب االجتهاد في ذلك   -3
 .تحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل ومنها طلب اإليجاز واالختصار و -4

  ."شجاعة العربية" التشجيع على الكالم ومن ثم سماه ابن جني  -5
 عبد القاهر  شيخ الصناعتين ومنها موقعه في النفس في موقعه على الذكر ؛ ولهذا قال-6

  "  .  من ذكرها وحذفه أحسنحذف فيها إلَّذف في الحالة التي ينبغي أن ين اسم حما ِم: الجرجاني 
  

___________________  ________________  
 .152الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ص )1(

 171ص ن ، .الجرجاني ، م )2(

  . 3/105الزركشي ، علوم القرآن ،  )3(
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حذف الحرف ليس بقياس؛ : "في كتابه اإلتقان في علوم القرآن فقد ذكره قائالً      أما السيوطي 
الم لضرب من االختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها هي ألن الحروف إنّما دخلت الك

  .)1("  أيضا ،واختصار المختصر إجحاف به
  

ويكون بذلك الجرجاني من أكثر البالغيين القدماء الذين تذوقوا الحذف، وكشفوا أسراره، وتعرفـوا              
م يكون أبلـغ مـن      وعرفوا بجماليته، فهو كالسكوت عندما يكون أبلغ من الكالم، فالحذف حيث يلز           

  .إيراد الكالم تاماً بال حذف
إرادة اإلهانة والتحقير، ويظهر هذا :" كتابه البالغة العربية أورد في جمالية الحذفيوالميداني ف

في نحو األسماء واأللقاب التي يشعر ذكرها بمهانة أصحابها وحقارتهم، وفيما يثير ذكره في 
دة التبرك، ويظهر هذا في األدعية واألذكار، ومنه إرادة النفوس االحتقار واالستهانة ، ومنها إرا

   . )2(" إظهار التعجب واالستغراب
 

باالجتزاء بأنه جاء من أجـل الداللـة   " فقد عد الحذف وعبر عنه،أما المحدثون ومنهم إبراهيم محمد   
   .)3( "على معانٍ  كثيرة ولتنشيط العقل في تخيل هذه المعاني

وجازة العبارة وامتالءها ثـم ترويقهـا وتـصفيتها         : "  قال أن في الحذف    أما محمد أبو موسى فقد    
وصيانتها ثم بناءها على إثارة الحس والفكر حين تُعول على النفس والخيال في ملء جزء المعنـى                 

  .)4(" الذي لم يذكر لفظ دال عليه 
  

عرب، حيث كان الحذف    جاء الحذف في تراكيب ال     ": لحذف قائالً وعلق إبراهيم رفيدة حول جمالية ا     
أبلغ وذكر المحذوف عبثاً يتنزه عنه البليغ أو إطناباً يمجه الذوق السليم؛ ألن المعنى يفهـم بدونـه،                  

   . )5(" والمقام أو األسلوب يدل على المحذوف،حتى كأن ذكره تكرار لموجود وإعادة لمذكور
تـذوق،  مال، وهـذا الجمـال ي     ث في العبارة نوعاً من الج     دحأن الحذف ي    ومن خالل ما سبق نجد      

 متعة في النفس فيتحرك بها اإلحساس ويتوقد لها الذهن،وليس مـن             و وكأنه شيء ذو طعم ورائحة    
الغريب أن نرى  المحدثين يعبرون عن تذوقهم للحذف بهذه الطريقة، فهم من تذوقوا دالئل اإلعجاز                

  .وق جمالية الحذف لعبد القاهر الجرجاني ومن يتذوق دالئل اإلعجاز يستطيع أن يتذ
  ________________________  

 .169 /4، اإلتقان في علوم القرآن،  السيوطي  )1(
 315الميداني ، البالغة العربية ، ص  )2(

 .2004 ، 20مجلة جامعة دمشق ، المجلد  االجتزاء ببعض الكلمة ، ،إبراهيم محمد )3(
 272خصائص التراكيب ،ص محمد أبو موسى ،  )4(

  .39 العربية ، ص إبراهيم رفيدة ، أساليب )5(
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   :أنماط الحذف:  سسادالمبحث ال
  

  :  وهي ،على أنماط الحذف، ومنهم ابن هشام ، وابن عقيل ، والسيوطي ، لقد نص علماء العربية 
  

  :حذف األسماء
  

 لذلك كان وجوده محتما في الجملة، وإنما يحذف إذا دلت قرينة على كان الجملة،االسم ركن من أر
 تتصل ي التأهم هذه المحسنات والدواعيو"قرينة لكان الحذف نقصاً وعيباً،حذفه، ألنه لوال ال

  :باللفظ

  .عدم الفائدة من ذكر المسند إليه ،وأن يكون المقام مقام مدح أو ترحم أو ذم # 
  .وسهولة اإلنكار إذا دعت الحاجةاع االستعمال بإتْ و المبادرة# 
  :ى تتصل بالمعني التأهم هذه المحسنات والدواعيو

  وقد يحذف ألنه ال يتحقق غرض من األغراض بذكره،اإليجاز واالختصار # 
  )1( ". و قد يحذف للخوف عليه ،أن يكون معلوما مسموعاً# 
 

  أنماط الحذف في األسماء 
  

  .فتقع في المرفوعات والمنصوبات  والمجرورات ، األسماءأما أنماط الحذف في 
 

  :  المرفوعات حذف -أوالً 
  

   .المبتدأ ، والخبر: وهي ف المرفوعات في المفضليات سأتناول حذ
  

  : حذف المبتدأ-1
  

   )3(:منها ، جوازاً المبتدأ بعض مواضع حذف في كتابه مغني اللبيب) 2(أورد ابن هشام
__________________________________  ____________      

 .273 ، ص عبد األمير محمد ، منهج االخفش األوسط في الدراسة النحوية  )1(
أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن احمد بن عبد اهللا ابن هشام ولد بالقاهرة يوم السبت مـن شـهر ذي                        :ابن هشام    )2(

رفع الخصاصة مـن قـراء      :  هـ، النحوي الفاضل العالمة المشهور  له مؤلفات عدة منها          708القعدة في العام الثامن سنة      
؛ يوسف الضبع ، ابن     2/69السيوطي ، بغية الوعاة ،      : ؛ انظر هـ  761 اللبيب ، ت     الخالصة ،وشرح شذور الذهب، ومغني    

 18هشام وأثره في النحو العربي، ص 

  822، ص مغني اللبيب ابن هشام،  )3(
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: ، أي )1(﴾�َـار اللَـهِ املُوقَـدة     * ومـا أَدْراكَ مـا احلُطَمـةُ        ﴿: كقوله تعالى   ، جواب االستفهام  فييكثر حذف المبتدأ    -1
  .هي نار اهللا 

فعملـه لنفـسه   : ، أي)2( ﴾مـنْ عمِـلَ صـالِحاً فَلِنفْـسِهِ  ومـنْ أَسـاء فَعلَيْهـا        ﴿: كقوله تعالى   ،وبعد فاء الجواب    -2
  .وإساءته عليها

  .هي أساطير األولين : ، أي )3(﴾األَولِينْ وقَاْلُوا أَساْطِيْر ﴿:وبعد القول نحو -3

  .هم العابدون: ، أي) 4(﴾التَّائِبون الْعابِدوْن ﴿:  فة له في المعنىوبعد ما الخبر ص-4
  : )5( وهي  مواضع لحذف المبتدأ وجوباً ، فقد ذكر منها سبعة،أما السيوطي

مـررت بزيـد    :نحـو   ،الحمد هللا أهل المدح أو ذم       : نحو   ،ما أخبر عنه بنعت مقطوع لمدح     -1
   .كينمررت ببكر المس: نحو ،أو ترحم، الفاسقُ

 :أي،سمعٌ  وطاعةٌ    : المبتدأ المخبر عنه بمصدر مرفوع جيء به بدال من اللفظ بفعله ، نحو              -2
 .أمري سمع 

  . هو زيد :نعم الرجل زيد ، أي: نحو ،معالمبتدأ المخبر عنه بمخصوص في باب ِن-3
 .المبتدأ المخبر عنه بصريح القسم نحو في ذمتي ألفعلن ، أي يميني-4

 .، أي مذكورك زيد أنت زيدن مقول العرب-5

همـا   ال له على حذف مبتدأ أي هذان ال سـواء أو          حكاه سيبويه وتأو   "ال سواء " العرب   قول-6    
 . إظهاره )7( والسيرافي)6( وأجاز المبرد، المعنى ال يستويانن؛ألسواء  وهو واجب الحذف 

 .  الذي هو زيد  السي:  أي،   السيما زيد بالرفع-7

  : الخبرف حذ : 2

 إما أن يكون فيـه الـضمير   : وذلك المحذوف على ضربين   ، الجمل   ذف شيء من الخبر في    ربما ح
  وإما أن يكون المحذوف شيئاً ....منه ،:  يريد السمن منوان بدرهم ،: نحو قولهم،الراجع إلى المبتدأ 

___________________________________     
  .6-5/ 104سورة الهمزة ، )1(
 .15 /45اثية، سورة الج )2(

 5/ 25سورة الفرقان،  )3(

 .112 /9سورة التوبة،  )4(

 336-1/335السيوطي، همع الهوامع شرح جمع الجوامع،  )5(

؛ الـسيوطي ، بغيـة الوعـاة ،    19/111،  الحموي، معجم األدبـاء   :هـ؛انظر285،ت حسان االزدي    ن ب محمد بن يزيد  :المبرد )6(
 .116ص

 عالم مشارك في النحو والفقه واللغة والـشعر والفـروض والقـراءات             ،عيدالحسن بن عبد اهللا بن المرزبان أبو س       : السيرافي )7(
  .221س ،ص.؛ السيوطي، م1/313القفطي، إنباة الرواة ،: هـ؛ انظر368 ، ت والحديثوالفرائض 
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الكر بستين درهما ،فأمسكت عن ذكر الدرهم بعد        :  ليس فيه راجع ولكنه متصل بالكالم ، نحو قولك        
  ) 1(.طب ذكر الستين لعلم المخا

    : في أربعة مواضع هحذفيجب   ، أن الخبر)2(جاء في شرح ابن عقيل 
لـوال زيـد    :  والتقدير   ،"لوال زيد ألتيتك    : " ن يكون خبراً لمبتدأ بعد لوال نحو        أ: األول  " •

  .... موجود ألتيتك  
مـرك  لع: التقدير  ،لعمرك ألفعلن   : أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو        : الموضع الثاني    •

  .وال يجوز التصريح به ... قسمي 
"... كل رجل وضيعته    ": نحو،أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية          : الموضع الثالث    •

 .، ويقدر الخبر بعد واو المعية كل رجل وضيعته مقترنان : والتقدير 

  وهي ال تـصلح    ،وبعده حال سدت مسد الخبر    ،  أن يكون المبتدأ مصدرا     : الموضع الرابع    •
ضربي العبـد إذا كـان      : والتقدير  ....،"ضربي العبد مسيئاً    ": نحو  ،  .... أن تكون خبراً    

 )3(."مسيئاً 

 لوال زيد كائن    :تقديره،أن الخبر محذوف    :"  فقد علق عليه القاسم بن الحسن      ،أما الموضع األول  
ده كـون    ومعنى سد جواب لوال مـس      ،وإنما حذف خبر المبتدأ لسد جواب لوال مسده       ،لكان كذا   

 وأنه كذلك ألنك  لما جعلت ما وقع من امتناع الثاني معلـول األول فقـد            ،جواب لوال داال عليه   
جعلته داالً على األول محكوماً عليه بالوجود ضرورة أن الشيء الوجودي بدون ذلك يـستحيل               

 )4(" . أ لغيره والحكم بالوجود على األول بأنه هو المبتدأ ليس إال خبر المبتدأن يجعل عليةٌ

علىأما السيوطي فقد نص 5( : المسائل ، منها  وجوباً في بعضحذف  أن خبر إن وأخواتها  ي(  
1-  " تإذا سد ومـا   "نك مع خير  إ:" ، أي  "نك ما وخيراً  إ:" ، حكى سيبويه    ه واو المصاحبة   مسد 

  .زائدة 
2- إذا سدكقول الشاعر ،ه حال  مسد:  
  )6( لِد والجِمِزالحر ِبِهظْتَْس ماِهللا                      ِبٍةقَا ِث ذَِهِيِغْبا ي مِكاريِت اخْْنِإ

_________________________________________    
 .69/ 1ابن سراج النحوي ،  األصول في النحو ،  )1(

مختصر الـشرح   : تصانيفه  ،عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عقيل القرشي الهاشمي ، ولد سنة ثمان وتسعين وستمائة              : ابن عقيل    )2(
 .2/48السيوطي ، بغية الوعاة ،  :  ؛ انظر هـ769الكبير ، الجامع النفيس في الفقه ، شرح األلفية ، ت 

 216-1/211ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، )3(

 .270/ 1القاسم بن الحسين الخوارزمي ، شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير ،  )4(

 1/436لجوامع ، السيوطي ،همع الهوامع شرح جمع ا )5(

  .1/436، السيوطي ، همع الهوامع ، 2/175السيوطي ، الدر المنثور ،  البيت من البسيط ،وهو بال نسبة في  )6(
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 : في ليت شعري إذا ُأردف باستفهام كقول الشاعر  -3

  )1(.ا هِلْصو ِبتْداْ جفَْيي كَِرْع ِشتَْيا لَلََأ

 ، وجملة االستفهام في موضع نصب "ع ليت شعري بكذا ثابت أو موجود أو واق:"والتقدير
  ."  وسدت الجملة بعده عن المحذوف ،  وعلة الحذف كونه في معنى ليتني أشعر،بالمصدر

  

   المنصوبات حذف  -ثانياً
  

حذف المفعول به ، والظرف ،والحال ، والتمييز        : وهي مقسمة على    بات ، سأبحث فيه حذف المنصو   
  .،والمنادى 

  

  :  حذف المفعول به-1
  

وكقولك ، بحذف المفعول به     ،ضربت: " ضربت زيداً    ": كقولك في  ،يجوز حذف الفضلة إن لم يضر     "
  . أعطيتُ  ،"أعطيت زيداً درهما:"في

 أن يقـال     :نحو،كما إذا وقع المفعول به في جواب السؤال         ، حذف الفضلة لم يجز حذفها     فإن ضر  :
فال يجـوز   ،" ما ضربت إال زيداً      ":نحو  ،أو وقع محصوراً    ،" ضربت زيداً    ": فتقول   "من ضربت ؟  "

ـ        ،حذف زيدا في الموضعين إذ ال يحصل في األول الجواب           يويبقى الكالم في الثاني داال علـى نف
  )2(. "فال يفهم المقصود عند حذفه ،والمقصود نفيه عن غير زيد ،الضرب مطلقا 

  

  : حذف الظرف  -2
  

ذف  فح ،مكان قرب زيد  : أي  " زيد  جلست قرب   : " كقولك  ،ينوب المصدر عن ظرف المكان قليال       "
وال ، وهو النصب على الظرفية      ، فأعرب بإعرابه  ، وأقيم المضاف إليه مقامه    ،" مكان"المضاف وهو   

قـام الزمـان    ويكثر إقامة المصدر م   . تيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه       آ" ،فال تقول   ينقاس ذلك   
  طلوع الشمس ، ووقـتَ     وقتَ: صل  وقدوم الحاج ، وخروج زيد ، واأل      ،نحو آتيك طلوع الشمس     ،

عرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل        ذف المضاف وأُ   فح ، خروج زيد  قدوم الحاج ، ووقتَ   
  )3( . "مصدر

  _________________________  
 الـسيوطي ،   ؛42وكيف يراعي وصلة المتغيب ، امرؤ القيس ،  الديوان ،ص:  وعجزه ،صدر بيت من بحر الطويل المرئ القيس      )  1 (

   .2/15 ؛ السيوطي ، الدر المنثور ، 91/ 5األشباه والنظائر ، 
   .2/156ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ،) 2(
   489-488/ 1 ،ن.مابن عقيل ، ) 3(
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  : حذف الحال  -3
  

  حذف الحال ال يحسن ،وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بها، وما :( قال ابن جني فيها 
   )1() .كيد غير الئق به الحذف ألنه ضد الغرض ونقيضه طريقه طريق التو

 و املَالئِكَـةُ يـدْخلُون علَـيْهِم        ﴿:  نحو   ، قوال أغنى عنه المقول     إذا كان  أكثر ما يرد ذلك   :أما ابن هشام فقال     
  )3(. ،أي قائلين ذلك)2(﴾سلَام علَيْكُم : مِنْ كُلِّ بابٍ 

 نْمـ فَ﴿: فأما ما أجزناه من حذف الحال في قول اهللا تعـالى            ":وأجاز ابن جني حذف الحال حين قال        
هِشكُنْ مِ د  هْم الـشـ لْ فَ ريمْص4(﴾ ه(   ا دلت الداللة عليه من اإلجماع  أي فمن شهده صحيحاً بالغا فطريقه أنه لم

ذف  وأما لو عريت الحال من هذه القرينة وتجرد األمر دونها لما جاز ح             ،  والسنة جاز حذفه تخفيفاً   
  )5(. "الحال على وجه

  

  : حذف التمييز  -4
  

إن جعل التمييز كبعض الفضالت محصل لضرب مـن المبالغـة         :" قال ابن مالك في حذف التمييز       
   .)6(" ففيه تقوية ال توهين

 )7( ."يجوز حذف التمييز إذا قصد اإلبهام أو كان في الكالم ما يدل عليه            : "وقال السيوطي في حذفه     
مـن توضـأ يـوم      : وهو شاذ في باب نعم نحو       : (  يجز حذفه في باب نعم فقال        أما ابن هشام فلم   

   )8().  ونعمت رخصةً ذأي فبالرخصة أخ" الجمعة فبها ونعمت 
  
  
  

  __________________  
  378/ 2ابن جني ،الخصائص ) 1(
  24+13/23سورة الرعد، )2(
  .830ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص )3(
  185 /2سورة البقرة، ) 4(
  379-378/ 2 ،س.مابن جني ، )5(
  .2/390ابن مالك ، شرح التسهيل ، ) 6(
  254/ 1 ، همع الهوامع شرح جمع الجوامعالسيوطي ، ) 7(
    831، ص  س.مابن هشام ، )  8(
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  : حذف المنادى  -5
  

النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره والمفرد             " يرى سيبويه أن  
  ) 1(".موضع اسم منصوب رفع في 

 إذا دعوت مضافا نصبته وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره          أنك" ويرى المبرد في حذف النداء      
   )2(".وذلك قولك يا عبد اهللا الن يا بدل من قولك أدعو عبد اهللا 

  

  : حذف المفعول المطلق  -6
  

به به أي المـصدر المـشبه        إضماره المش  مومن الملتز : "قال ابن عقيل في حذف المفعول المطلق        
   . )3("به

وقد تقع الصفة مضافة وقـد      ) عدده أو آلته    ( كما أنه يجوز أن تحذف المصدر ويقوم مقامه صفته          
   )4(. سمعاً وطاعةً وال فعل هنا مذكور:كقولهمجاء في كالم العرب مصادر بأفعال محذوفة مقدرة 

                                                                                                                                                                     

  المجرورات  حذف  :ثالثاً
  

  . المضاف إليه واالسم المجرور :وهي، في المجرورات ف الحذسأبحث
  

  :حذف المضاف إليه-1
  

اعلم انه جاء عنهم حذف المضاف إليه وهو اقل من حذف المضاف وابعد قياساً              " :)5(يعيشيقول ابن   
 منه ذلك وحذف كـان      وذلك الن الغرض من المضاف إليه التعريف والتخصيص وإذا كان الغرض          

  . )6(" نقضاً للغرض وتراجعاً عن المقصود 
 _________________    

  1/303سيبويه، الكتاب  )1(
 4/202 ،المقتضب،المبرد  )2(

 475ابن عقيل ،المساعد على تسهيل الفوائد ،ص  )3(

   .172،ص ايوسف السرمري ،اللؤلؤة في علم العربية وشرفه  )4(

 بحلب ن وقرأ النحو على فتيان الحلبي وأبي العباس          553حمد بن أبي السرايا ولد سنة       يعيش بن علي بن يعيش بن م      :  ابن يعيش    )5(
ت ( شرح المفصل ، شـرح تـصريف ابـن جنـي ،     : ، كان من كبار أئمة العربية ماهراً في النحو والتصريف ، من مصنفاته     

  2/352السيوطي،  بغية الوعاة ،: ) هـ643

  3/29 ابن يعيش ، شرح المفصل ،  )6(
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يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا فيحذف تنوينـه            "بن يعيش فيقول أنه   أما ا 
  وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من االسم األول 

فحذف مـا   " قطع اهللا يد من قالها وِرجل من قالها         : قطع اهللا يد وِرجَل من قالها ، التقدير         : كقولهم  
   " . )1(ضيف إليه يد وهو من قالها لداللة ما أضيف إليه رجل عليهأ

قد يحذف المضاف إليه مقدراً وجوده ؛ فيترك المضاف على ما كان عليه قبل              :"ويقول ابن مالك أنه     
   .)2(" الحذف وأكثر ما يكون ذلك مع عطف مضاف إلى مثل المحذوف على المضاف إلى المحذوف

  

  : حذف االسم المجرور -2
  

لم يرد حذف االسم المجرور في كتب النحو إال انه ورد ضمن الحديث حـول حرفـي الجـر رب                    
رب والكاف قد يدخالن على المضمر قليالً ومنه قول العرب ربه رجالً والمـضمر               ":والكاف وهو 

   )3(" . الذي يدخالن عليه ال يكون إال ضمير غائب
  

   الحذف في الجملة أنماط 
  

وجملة القسم ، وجملـة      ،وحذف جملة جواب الشرط    وحذف فعل الشرط،   ،لفعل ا حذففيه  سأبحث  
  .الجواب  

  

  :حذف الفعل -1
  

  )  4(.تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن أو لو 

األصل في الفعل العامل في المعمول به أن يكون مذكوراً لكونه عامال وجزءاً من الكالم وقـد                 
فعول به لقيام قرينة مقالية أو حالية دالة على التعيين المحـذوف  ،              يحذف الفعل العامل في الم    

 بحيث ال يكون له ضابط      اًومن المواضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول به فيها سماعي          
   إذا تردد اإلضمار بين )5(.كلي يعرف به علة وجوب الحذف ألنه لم يستعمل إظهار فعله سماعاً

_______________________ ______________    
   41/ 2 شرح ابن عقيل ،، ابن عقيل )1(

  1/437 ابن مالك، شرح الكافية الشافية ، )2(

 1/398 عبد الرحمن المكودي ،شرح المكودي، )3(

 227/ 1 ،س.مابن عقيل،  )4(

     190/ 1محمود فجال ،السير الحثيث، )5(
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إضمار الفعـل   أن نكون قد أضمرنا خبراً أو أضمرنا فعالً كان إضمار الخبر وحذفه أولى من               
وحذفه ألن أخر الجملة أولى بالحذف من أولها الن أولها موضع اسـتجمام وراحـة وأخرهـا                 

   )1(.موضع تعب وطلب استراحة 
  

  :  حذف فعل الشرط -2
  

داللة الدليل عليه ، وكون الـشرط واقعـاً بعـد إال            : يحذف فعل الشرط وحده وشرطه أمران       
   )2 (.تتب عاقبتك وإال : أي " تب وإال عاقبتك :" كقولك 

  

  جملة جواب الشرط حذف -3
  

: يجوز حذف جواب الشرط واالستغناء بالشرط عنه وذلك عند ما يدل دليل على حذفـه نحـو                  
أنت ظالم إن فعلت    : عليه والتقدير   " أنت ظالم   " أنت ظالم إن فعلت فحذف جواب الشرط لداللة         

  )3(.فأنت ظالم 

إن : جواب المتأخر منهما لداللة جواب األول عليه فتقـول  أما إذا اجتمع الشرط والقسم فيحذف   
واهللا إن يقم زيد    : قام زيد واهللا يقم عمرو، فحذف جواب القسم لداللة جواب الشرط عليه وتقول              

  )4 (.ليقومن عمرو فتحذف جواب الشرط لداللة جواب القسم عليه 
  

  :حذف شبه الجملة أنماط 
  

صلي مع المجرور فهي تتألف من كلمتين أو أكثر لفظـاً أو  شبه الجملة هي الظرف أو الجار األ  
ـ            محذوف دلت على ضمير    ) كون(تقديراً وهي غالباً ما تدل على الزمان أو المكان وإن تعلقت ب

  .مستتر أيضاً 
 ولما كان كل من الظرف والجار مع المجرور يدل على هذه الجملة المحذوفة ويقوم مقامها في               

   )5(.لذا أسموه شبه جملة ، اللفظ كان شبيهاً بها 
 _________________________  

  

   .67/ 2السيوطي ،األشباه والنظائر في النحو،) 1(
  343ابن هشام ، شذور الذهب ، ص ) 2(
  380/ 2،شرح ابن عقيل ابن عقيل ، ) 3(
  383/ 2ن، .،م ابن عقيل) 4(
   .  271فخر الدين قباوة ، إعراب الجمل ،ص ) 5(
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  :ف  حذف الحروأنماط
 

حدهما حرف زائد على الكلمة مما يجئ لمعنى واألخر حرف من           أ": يحذف الحرف في حالتين       
   )1(."نفس الكلمة 

 
  : حذف حروف الجر -1

  

 ال يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إال في رب بعد الواو وقد ورد حذفها بعد الفاء وبـل                   
 . قليال ، والشائع حذفها بعد الواو على تقدير رب 

كيـف  :كقول رؤبة   ، فغير المطرد    ،مطرد وغير مطرد  : جر بغير رب محذوف على قسمين       ال
  . على خير : والتقدير، خيٍر والحمد هللا؟أصبحت

والمطرد كقولك بكم درهٍم اشتريت هذا ؟ فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سـيبويه والخليـل                
 حذف وابقي عملـه وهـذا       وباإلضافة عند الزجاج فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد         
   )2(. مطرد عندهما في مميز كم االستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر 
فعلم أن إضمار الجار فـي      ،جعل سيبويه إضمار الباء بعد إن أسهل من إضمار رب بعد الواو             

  .)3(هذا النوع غير قبيح 
  

  :  حذف همزة االستفهام -2
  

  )4(.ر وذلك إذا كان في اللفظ ما يدل عليه يجوز حذف همزة االستفهام في ضرورة الشع
  

  : حذف نون كان  -4
  

إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن واألصل يكون فحذف الجازم الضمة التـي علـى                  
  يكنالواو ، والنون ؛ فحذف الواو اللتقاء الساكنين فصار اللفظ لم : النون فالتقى ساكنان 

  

  ____________________   
  2/383ني ، الخصائص ، ابن ج) 1(
   1/572 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل، )2(
    373/ 1 ابن مالك ، شرح الكافية الشافيه ، )3(
  154/ 8 ابن يعيش ، المفصل ،)4(
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والقياس يقتضي أن ال يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثـرة                  
   )1(.الزم االستعمال فقالوا لم يك وهو حذف جائز ال 

  

  :حذف التاء -4

:  فإذا اجتمع في أول المضارع تاءان جاز حذف احدهما تخفيفاً وذلك في ثالثـة أبنيـة نحـو                   
   )2(.تتباكى ، وتتلظى ، وتترقرق 

   )3(.تتفعل وتتفاعل : وذكر محمود العالم األوزان واقتصر على اثنين وهما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________    
  
  232/ 1 ، شرح ابن عقيلابن عقيل ، )1(
    58السيوطي، شرح القصيدة الكافية في التصريف ، ص ) 2(
  .46محمود العالم ،األصول الوافية الموسومة بأنوار الربيع في الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع ،ص ) 3(
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  :الحذف في األسماء :الفصل الثاني 

  

  : المرفوعات الحذف في: المبحث األول 

  حذف المبتدأ: أوالً 

  حذف الخبر : ثانياً

  

  :الحذف في المنصوبات : المبحث الثاني 

  حذف المفعول به : أوالً 

   التمييزحذف : ثانياً

  الظرفحذف : ثالثاً 

  المفعول المطلق حذف :رابعاً

  الحال  حذف:خامساً 

  المنادى: سادساً

  

  :الحذف في المجرورات :المبحث الثالث 

  حذف المضاف إليه:  أوالً

   المجروراالسم حذف :ثانياً 
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  :الحذف في المرفوعات : المبحث األول 

  

حـذف  موضعاً ، مقـسمة علـى        ستة وثالثين    ورد حذف المرفوعات في المفضليات في مائتين و       
  .، والخبرالمبتدأ

  
  :حذف المبتدأ: أوالً 

  

مائـة وخمـسة    مقسمة علـى    ، موضعاً    ثمانين سة و مائة وخم ورد حذف المبتدأ في المفضليات في       
  : ا ، ومنهأبيات

  
  : في وصف نفور زوجته منه الجمْيحل قو

  )1( وِبرقْ مرْي غَيالً ِغعنَْم تَاءطَْب        ض                        ةٌيِرْجمي فَِدْر حتْدرا حذَا ِإمَأ*

 يؤكد قـوة زوجتـه    واإلبقاء على الصفة ف المبتدأذْ، فحة هي مجري:  والتقدير   ،للمبتدأحذف  وفيه  
وبهذا سهل عليه   شد لغضبها ،    أحمى لها وأ   )4(المجرية و )3(والضبط  )2(وشدتها وغضبها؛ ألن الحرد     

  .   فالحذف في هذا الموضع أفاد المدح  السامعين، أذهان إلىنقل صورة المشهد 
  

  :ل بشَامة بن عمرو في وصف ناقته قو

  )8( )7( والًم ذَ )6(قاًْي هقُحلْ تَ)5(ِدْم الرن     ِم                           ةٌورعذْم : تَلْ قُتْلَبقْا َأذَِإ*

ف إظهار الصفة وبيان حال الموصـوف؛       هي مذعورة ، وأفاد الحذ    :  ، والتقدير    وفيه حذف للمبتدأ  
،وعند الذعر تكون السرعة أكبـر ،وفـي        التي رسمها في شدة سرعتها      ألنه يسهم في بناء الصورة      

  .الجمع بين الهيق والذعر إتمام لصورة السرعة 
  

_____________________________________   _  
  27 المفضليات ، صالمفضل الضبي ، )1(
  .، اللسان ، مادة حرد    هو شدة الغضب )2(
  .، اللسان ، مادة ضبط   التي تعمل بكلتا يديها :ضبطاء) 3(
  .، اللسان ، مادة جري  اللبؤة ذات الجراء:  مجرية )4(
  ، اللسان ، مادة رمد النعام : الرمد ) 5(
  .هو ذكر النعام ، اللسان ، مادة هاق  :الهيق  )6(
  .، اللسان ، مادة ذمل   السريع: الذمول ) 7(
  85 ، ص س.المفضل الضبي ، م) 8(
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  : ومنها 

*ْد َأْنِإوبلتَ قُتْر : شْمطَ َأ                                  ةٌونَحلَاع هْيا الرلْ ِقح1(اً ع(اولَفُج)3( )2(  

 ، وفي الحذف    )4(هي مشحونة : وإن أدبرت قلت    :  على الصفة ، والتقدير      للمبتدأ وإبقاء حذف  وفيه  
محـذوف  ها أخرى في الضخامة والسرعة، كذلك أظهر من خالل ال         هافتخار بتلك الناقة التي ال تشاب     

  .فهي تماثل السفينة التي تبحر بسرعة في عباب البحر فال يجرؤ أحد أن يقطع طريقها ؛صورتها 
  : وغطفان ةحلف الحرقَة بين مر حثهم على المحافظة على  بن عمرو فيبشَامة لقو

  )5(اً َأراه طَعاماً وِبْيلَا       وكُلَّ             ِخْزي الْحياِة وحْرب الصِدْيِق                      * 

  خـزي    المنفصل الضميرحذف  هما خزي ، وأراد ب    : والتقدير  ، فيه حذف للمبتدأ وإبقاء على الخبر       
وهي مناصرة الحرقة   :حرب الصديق و أي ما يلحقهم من عاٍر إذا خذلوا حلفاءهم الحرقة ،            : الحياة

 و لكي يحرض على قتال العـد      ؛ في حديثه  ةاشر،فبدال من ذكر الموصوف بدأ بالمب     لمحاربة غطفان   
  .،وداللته المباشرة في الكالم وتبيان أهميته 

  

  :  هزيمته لبني سعد  الحصْين في يوم دارة موضوع ولقو

 *وجوهع دووالص ، دورِب                           ةٌيثَِد ح      وْوَأ ، فَد6(ىد(ُلُّ كو نَْأ فَدعا م)7(  

وجوهنا وجوه األعداء ، وفي حذف الموصوف داللـة علـى شـدة             : وفيه حذف للمبتدأ ، والتقدير      
  .التباغض والمبالغة في وصفه ؛لكونهم يقاتلون من يعاديهم بشدة ،ويودونهم إذا تم الصلح بينهم 

  : ل المرار بن منقذ في فخره بنفسه وبما يملك قو

 *اتُنَبلَِرْه الد لِْفْحا ينقَْب تَْما لَذَ  ِإ                                        الًْح ماِئ سةٌم8(ا نَْيِق ب(  

  فـي قبيلتـه ال     هن بنات الدهر ، فالنخـل     : تقدير  حذف الموصوف وأبقى على الصفة ، وال      حيث  
ـ          تضرها اآلفات فهي باقية ، وهذا من باب المدح         ه ال  ، وفي وصفهن ببنات الدهر إظهـار إلـى ان

  .تأكيد للمعنى )9(يلحقهن من اآلفات ما يلقى باقي الماشية ، وفي إضافة المحل والسائمة 
   ____________________  

  ، اللسان ، مادة قلعالشراع الكبير: قلع)1( 
  .التي تنجفل أي تسرع ، اللسان ، مادة جفل: جفوال)2( 
  86، صالمفضليات  المفضل الضبي ، )3( 
  .شحن ، اللسان ، مادةالمملوءة التي ال تستطيع السير لكثرة لحمها:مشحونة  )4( 
  88 ، صس.المفضل الضبي ،م )5( 

 ، اللسان ، مادة ودي  ذهب: أودى)6 (

 105، ص س.مالمفضل الضبي، )7 (

  125 ، ص س.مالمفضل الضبي ،)8 (
  سام لسان ، مادة، الاإلبل الراعية والغنم ويطلق السائمة على الماشية عامة : السائمة  )9 (
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   :  العرب أبناءمدح  المزرد في لقو

 *مْسَأالْ كَيتُاِلصثُاِفي مْيِص مرِفى خَلَ    ِإ                         ْمه1(اٍتر(َا الْنَقَالْ كتَمِداِئر )2(  

 ، من باب    رماح وقوتها ،وفي الحذف إشارة إلى شدة ال      )3( مصاليت هم:  والتقدير    المبتدأ حذفحيث  
 )4(إلشارة إلى مالزمه ، فقوة الرماح دليل على قوة حامليها ، وفي وصـف القنـا               وصف الشيء با  
  .وتحقير أعدائه على قوة الحامي ه إظهار ِلتَثَنِّيه وفي ذلك إشارة إلى سرعته وتأكيد)5(بلفظة المترائد

  

   :  بعد كبره وشيبهإياه صاحبته إنكار من  متعجباً المرار لقو

  )6(    َأْم رَأتْ خَْولَةُ شَْيخَاًً قَْد كَِبْر                عجب خَْولَةُ ِإذْ تُنِْكرِني                       * 

وفي الحذف تعجب واستهزاء من خولة وعملها ، وفـي           عجب ،    أمرك: لمبتدأ والتقدير    ل حذففيه  
  .الجمع بين العجب والتنكير إظهار لسوء الفعل وشناعته 

  
  :، منها   أبياتاًل المرار في وصف فرسهقا

  )9( )8(ْرِغتَّ يْم لَباِن ج)7(اٍعبور                                         باِن جهنْ عر فُْدحٌ  قَاِرقَ*

وفيه إظهار لسوء حاله ،فهو كالفرس التي حاربت مـع           ،   )10(هو قارح :  والتقدير   للمبتدأحذف   فيه  
  .بها حمر األيام ؛ فكبر سنها فألقت أسنانها وكذا هوصاح

  
  : ومنها

  )11( ْرِئبْز يْما لَ مِنْو اللَّتُْيمكُ    و                                 ِهاِررْئِبي اْز ِفِنْو اللَّدْر ووْهفَ* 
  

   _________________________  
 لسان ، مادة خفر، الشدة الحياء وخَِفرة وخفائر : الخفرات  )1(

 138،صالمفضليات  المضل الضبي ، )2(

 صلت ، اللسان ، مادة ت وهو المنجرد من كل شيء النافذ والرجل الماضي في األمر جمع مصال: مصاليت  )3(

 قنو ، اللسان ، مادةالرماح الحادة : القنا  )4(

 ريد ، اللسان ، مادةالمتثني يميل يمنة ويسرة : المترائد  )5(

 142،صس .المفضل الضبي ،م )6(

 .، اللسان ، مادة ربعالفرس الذي القى رباعيته وذلك في سن الخامسة:الرباع )7(

 ، اللسان ، مادة تغرسقوط السن : االتغار  )8(

 144 ، صس.م المفضل الضبي ، )9(

 قرح يقال فرس قارح أي ألقى سنه التي وراء الرباعية ، اللسان ، مادة:قارح )10(

 145 ، صس.مالمفضل الضبي ،  )11(
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و  في ظـاهر      ، فه  )2(ما لم يزبئر  )1(هو كميت : والتقدير  ،  وإبقاء على الصفة    في قوله حذف للمبتدأ     
ر سـنه ،    ب حاله حيث تركته خولة بعد ك      إال أنّه في أعماق نفسه يعبر عن       ؛ وصف الفرس  القول قد 

 وفيه  ، ظهر األشقر   وإذا هدأ  ،فإذا غضب ظهر األبيض     ،فشعره قد تلون باألشقر وأصوله باألبيض       
  . العمر لم يؤثر في شجاعته،فطولمدح لنفسه 

  
  : ومنها

  )6()5( رِْم ِطاري طَ)4( َئِطْؤا طُذَِإ      فَ                            )3( هتَْعرا و مفُدشْ َأفٌدنْشُ*

 هو  ،هو طيار ،  ، هو أشدف    )7(هو شندف   :وفي قوله حذف للموصوف وإبقاء على الصفة،والتقدير        
ففي الحذف مدح وافتخار بفرسه     ، السرعة   ةواحد وهو شد   تلتقي في معنى  طمر ، وكل هذه الصفات      

  .سنها  على الرغم من كبر
  

  : ومنها

*ْصيرالْع ْيعِهِعقْي نَ ، ِفِنْيرْح   َأ            ا                       مِذوْي ِحينِوْه يِمتَْسي مْ8(ر(  

  ، وفي الصفة إشارة إلى عـزم       )9(هو أحوذي  : رقديوفيه حذف للموصوف وإبقاء على الصفة،والت     
 ما يؤكد علـى صـفته التـي ال تعـرف            )10(هذا الفرس، فهو ال يتوانى عن أمره ،وفي ذكر النقيع         

 ، فقد أراد الشاعر أنه إذا طرد عيرين لم يخرجا من غبارهما حتى يـصرعها                التراجع، وهو كذلك  
   .،فهو يوالي بينهما قبل أن يتميزا

  
  

_______  _________________  
 .كمت ، اللسان ، مادةالكميت الكالح من اللون يميل إلى الحمرة يسمى كامتاً )1(

 .زبر ، اللسان ، مادةيرتفع وينتفش وهو في الفرس ارتفاع الشعر: يزبئر )2(

 .، اللسان ، مادة ورعكففته : ورعته  )3(

 .، اللسان ، مادةطأطأحضار والركضأرسلها به لإل: طأطأ يده بالعنان : أي طؤطئ عنانه ، من قولهم : طؤطئ )4(

 .، اللسان ، مادة طمرمشرف مستفز للوثب: طمر )5(

 145، صالمفضليات  المفضل الضبي ، )6(

 .شدف ، اللسان ، مادة؛ ألن نونه زائدة ف في المعنىدنمن النشاط والمرح وهو مماثل للشالشندف هو امالة الرأس  )7(

 145 ، صس.المفضل الضبي، م )8(

 .حوذ ، اللسان ، مادة من كل شيءالسريع الخفيف: أحوذي  )9(

 غبار المعارك إذا ارتفع ، اللسان ، مادة نقع: النقع )10(

  



 33

  : ومنها 

  )3( رِْقتَْسا ي مهحسْمنَ)2( الًِه  و                                             )1(هتُلَّ ستْجر خَذْز ِإِلَأ*

لك يدل على شدة سرعته وفيه مدح واضـح ، فكأنـه            وذ،)4(هو ألز   :  والتقدير   للمبتدأ،حذف  وفيه  
  .يتكور في بعضه عند ركضه ، وفي الجمع بين األضداد ألز ويستقر ما يوحي بتلك السرعة 

  

  : ومنها 

  )7( ْرِعتَْسالمِ )6(امرالض كَارضِح       فَ                                    )5(ناًاِداً بمْو ياهنَْجا ِهذَِإفَ*

، فهو يستكمل وصـفه      ،للداللة على ضخامة هذا الفرس       )8(هو حضار :  والتقدير   للمبتدأحذف  وفيه  
 وكيف إذا شبه سرعته بالنار في اشتعالها فـي          ، والستكمال الصورة يأتي بالتشبيه    ،لفرسه وسرعته 

  .حطب رقيق ، وهو قد نقل للسامع الصورة تامة 
  

  : ومنها 

*ْحا نَذَِإونح 9( انَْصم(نَْد به                                    و      عنَْرصفَاه قْعبوح ْرض )10(  

 أنه  إال،   ، وفي ذلك داللة على شدة سرعته،من باب المدح         )11(هو عقب : لمبتدأ والتقدير   لحذف  فيه  
مل حتى مع    فهو ال يكل وال ي     ،  ، فكيف إذا جاءت وصفاً لفرسه؟     ينقل لنا صورة جديدة وهي العقب       

  .شدة التعب 
  

  : ومنها 

  )12(ونَشَاِصي ،ِإذَا نُفِْزعه                                               لَْم يكَْد يلْجم ِإلَّا ما قُِسْر * 

 ______________________  
 .، اللسان ، مادة سلةه ارتداد الربو في جوف الفرس من كبوة يكبوها ، فإذا انتفخ منه قيل أخرج سلت: السلة )1(

 ، اللسان ، مادة وهلمن الوهل وهو الفزع يريد كأن به فزعاً من نشاطه:وهالً  )2(

 146، ص المفضليات المفضل الضبي ، )3(

 لز  مجتمع بعضه إلى بعض ، اللسان ، مادة:لزأ )4(

 ، اللسان ، مادة بدنالسمين : البادن  )5(

 مادة ضرم، اللسان ، ما دق من الحطب تشعل به الحطب : الضرام  )6(

 146، ص س.مالمفضل الضبي ،  )7(

 .حضر ، اللسان ، مادةشدة العدو في الخطى فال يعرف لونه: الحضار  )8(

 حمص، اللسان ، مادة ذهاب ورم الجرح : حمصنا  )9(

 146 ، صس.المفضل الضبي ،م )10(

 عقب ، اللسان ، مادة الجري وفي ذلك وصف للسرعة التامة دالجري بع: العقب  )11(

  147 ، صس.مالمفضل الضبي،  )12(
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 ،  داللة على جموحها وعدم المقدرة علـى ضـبطها        لل ،   )1(هو نشاصي : لمبتدأ والتقدير   لحذف  فيه  
فالنشاص بكل ما فيه من رفعة ،  إال انه جاء باالستثناء الذي جعل لجامـه صـعبا، إال أنـه يـتم                       

  .بصعوبة تامة ،وفي ذلك مدح لقوة جسمه
  

  : ومنها 

  )2( ْرس يِقلْ الخُنس حوٌللُذَ  فَ                                              هتَْرقَّا وذَِإ فَاٍحرو ِمذُ*

 ليوضح للسامع أن فرسه ليست ناشزاً عليه ، إنمـا            ، )3( مراح   هو ذو :  والتقدير   ،لمبتدألحذف  فيه  
 تنقـاد   هي مطيعة سهلة االنقياد إذا سكنها ، صعبة القياد لغيره ،وفي ذلك إشارة لفروسيته ففرسه ال               

  .إال له
  

  : ومنها 

*ْم تَْدقَلَوريِدي ِع ِبحةٌي                                   ةُلَْس          رِمْو السس اةٌتَنْبج 4(ْرس(  

 فهي جريئة ال يوجد مـا  ،فرسال  ، وفي الحذف مدح لتلك)5(هي سبنتاة : والتقدير  ،لمبتدأ  لحذف  فيه  
  كبيـر  وفي الجمع بين السهولة والجرأة مدح      ، سبنْتَاةٌ  علق بقوله   )6(رسلَةُ  نها  يردها ، فبعد أن ذكر أ     

  .لفرسه 
  

  : ومنها

*تْفَلَخْ َأْو ، َأٌلاِزبلَاِز با    ه                                      اِقرْم لَّ عنْ ِمْبلَتَْح ي7(ْرطُا فُه(  

، ولم  ، هي عاقر ، لداللة على أنها قوية البنية ، فهي لم تلد              )8(هي بازل   : لمبتدأ والتقدير   لحذف  فيه  
  . فهي فطر  ألنها عاقر،يؤخذ منها الحليب يوماً

  
_______________________  

  .نشص  ويقال النشاص لوصف الغيم المرتفع ، اللسان ، مادةهو الترفع وعدم الطاعة: النشاصي  )1(
  148، ص المفضليات المفضل الضبي ،) 2(
  مرح النشاط والحركة التي ال تنضب ، اللسان ، مادة:  المراح ) 3(
  .148، صس.مالمفضل الضبي ،  )4(
  سبن ، اللسان ، مادةالجريء الجسور القادر على فعل كل ما يوكل إليه : سبنتاة  )5(
  رسل ، اللسان ، مادةالسهل الذي ال صعب فيه : رسلة  )6(
  149 ، صس.المفضل الضبي ،م )7(
  بزل ، اللسان ، مادةيبزل البعير لتسع سنين : بازل )8(
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   : ومنها 

*ْعجْر ، فَةٌدعِفاء ْمي ججٍةم                                    خْ   ضفْ تٍَةمقُرنْ عا كَه1(ْرفُالض(  

، الفـارع  طول شـعرها     ، وأفاد الداللة على   )3(هي فرعاء   ، )2(هي جعدة : لمبتدأ والتقدير   لحذف  فيه  
، وكأنه أراد استكمال صورة فرسه فهي سـريعة جريئـة             وبيان شدة جمالها      فرسهوفي ذلك مدح ل   

  .أصيلة بين أترابها ومثيالتها لذا اقتضى المدح 
  

  :  من إنكار صاحبته إياهمتعجباً المرار  لقو

  )4(  كُن يفْضلْن ِنساء النَّاِس غُرْ شَاِدخٌ غُرتُها ِمْن ِنْسوٍة                                       *

 ، وفي هذا داللة على أنها كريمة من بيت شريف ، فهـي              )5(هو شادخ : لمبتدأ والتقدير   لحذف  فيه  
ين جمالها الذي شاع بين الناس،      جمعت بين الجمال الجسدي الشرف والعزة ، حتى أن مثيالتها  يتمنّ           

  .فالمدح واضح في قوله
  

  : ار بن منقذ في وصف فرسه  المرلقو

 *ْبيفْ الِمظُهْر َأْن ِمَلضاِفدا       ه                                   ِفضقَنْ َأفَِدْر ُأر6( اء(ْرِف ض)7(   

 داللة علـى الـضخامة      ه في )9(الضفر والنقاء الجمع بين   و ، )8(هي ضفر : والتقدير  ،لمبتدأ  لحذف  فيه  
وهـذه مـن    ،  لداللة على دقة خصرها وضخامة أردافهـا        ل بذا اكتمل الوصف ،   و،  التي يليها الدقة  
  . واألصالة في الخيول العربية سمات الجمال 

  

  :  المزرد في وصف فرسه لقو

   )13(ُلاِم كَقُلْخَ والْ)12(ِبقْعى والْدم الْادو  ج                 الًاِه كَبهذْ ياد كَْدقَ)11(را القَ)10(اُلوطُ*
____________________________________________      

  155، ص المفضليات  المفضل الضبي ،)1(
  جعد الجعدة في الشعر القبض واالنكماش، اللسان ، مادة:جعدة  )2(
  فرع الشعر الطويل المنسدل ، اللسان ، مادة:  فرعاء  )3(
  156س ، ص. المفضل الضبي ،م)4(
  شدخ ، اللسان ، مادةخ هو انتشار الغرة في الوجهوالشدو: خ الشاد) 5(
  .، اللسان ، مادة نقيجمع نقا وهو الصغير من الرمل: أنقاء ) 6(
  156، ص س.مالمفضل الضبي ،  )7(
  ضفر ، اللسان ، مادةالرملة العظيمة: الضفر)8(
  نقى ، اللسان ، مادة الرملة الصغيرة:النقاء)9(
   ، مادة طول، اللسانفوق الطويل : طوال ) 10(
  ، اللسان ، مادة قريالظهر: القرا) 11(
  .، اللسان ، مادة عقبجري بعد الجري األول: العقب ) 12(
  164، صس.مالمفضل الضبي،  )13(
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، وقـد    ، وافتخار بتلك الفرس     هو جواد المدى ، وفي ذلك مدح كبير       : والتقدير  ،  لمبتدأ  لحذف  فيه  
ت صفات الخيل األصيلة كافة، فهو قصير الظهر طويل         أبدع في رسم صورة فرسه،  فقد جمع البي        

  .البطن طويل العنق سريع الجري 
  

   :ومنها

  )2()1( ُلاِجلَتها جْب جاوٍبْر شَيراِمز  م                               هلَْيِه صنَأ كَيريِح صشُّجَأ* 

في ذلك داللـة علـى قـوة فرسـه ،      ، و)4( ، هو صريحي )3(هو أجش : لمبتدأ والتقدير   لحذف  فيه  
  .فالشاعر قد جمع صفات مميزة فاالرتفاع وقوة الصوت تماثل القوة التي تدخل في باب المدح

  
   :ومنها 

  )8( ُلاِثم)7( دي السِوَأ)6( ٍزشْى نَلَ عاءبِخ                         : )5( ماِئ صوْه وهتَْرصْبا َأذَ ِإوُلقُتَ*

 فهو يصف غلظة مقدمه     ،هو خباء ، وفي الحذف مدح ممزوج بالتعجب       :  والتقدير   ،لمبتدألحذف  فيه  
  .فهو كالخباء المنصوب على أرض مرتفعة ،وانتصابه 

  

   :ومنها

  )9( ُلاِقع ماديا الِجلَّ ِإْنكُ يْما لَذَ ِإ                                ٍلِقْع منصْح ، وَأٍمْياِمض َأوجرخَ*

 ، والخـروج    وهي لفظة تشير إلى السرعة      ،   )10( هو خروج أضاميم  :  والتقدير   ،لمبتدألحذف  فيه  
  .هي صيغة مبالغة"خروج "وخاصة أن لفظة ، ،وفي الحذف توكيد على الثبات تشير إلى السبق كذا 

  
  

_________________________________________      
  .، اللسان ، مادة جلجللته للرعدالقوة في الصوت ومماث:  الجالجل )1( 
   .165، ص المفضليات   المفضل الضبي ،)2(
  .جشّ صفة في الصوت وهي خشونته، اللسان ، مادة:أجش) 3(
  صرح نسبة إلى الصرح وهو المرتفع العالي ، اللسان ، مادة:  الصريحي  ) 4(
  ، اللسان ، مادة صومالقائم : صائم ) 5(
   اللسان ، مادة نشز،المكان المرتفع: النشز) 6(
  ، اللسان ، مادة سودالذئب : السيد) 7(
  165س ، ص.المفضل الضبي ،م )8(
  166، ص س.مالمفضل الضبي ،  )9(
   ضم، اللسان ، مادة، واحدها إضمامة المجموعة من الخيل : األضاميم )10(
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   :ومنها

*مبرغَز ْن ، وِإاٍتايُلتْ يْرذَ   ي                             ةًانَ عٍدْوذَا كَهْي ِفاثَ ع1( ُلاِيخَها م(  

، وأفاد الحذف التعظـيم     هو مبرز غايات     : روالتقدي، على الصفة    للموصوف وإبقاء حذف  في قوله   
 لن يتركه إال معقوراً بفضل      اًواالفتخار ، ففرسه ال يجاريها مجاٍر، فهي وسيلته لصيد فإذا وجد صيد           

  .فرسه السريعة 
  

   :اومنه

 *ولْسةٌهبْر جد2( اء(ْي مِراٍقبسا ه)3(                         مةٌقَثَّو)4(ِه الُْلثْ مرِةاو )5(ُلاِئح )7()6(  

وفي هذا القول يرسم لنا صورة متكاملة لفرسه كأننا أمام          ،)8(هي سلهبة   : والتقدير  ،لمبتدألحذف  فيه  
 وفي الحذف افتخار بـامتالك      في السير محكمة الخلق ،    وصف مباشر لفرسه؛ فهي طويلة صبورة       

  .مثل هذه الخيل التي تميزت بالضمور والصالبة 
  

   :ومنها

  )11 (ُلاِف وجحْيِر الصِلْيخَ الِْبسى نَلَِإ                       ا   هى ِبم نَ)10(اِةرالس)9( اةُنَّب ، عتٌْيمكُ*

 ،وهنا ينتقل إلى وصف شعرها ،فهو كميت أي أشـقر،           )12(هو كميت  :  والتقدير   ،لمبتدألحذف  فيه  
كما أنها أصيلة النسب إذا ذكرت ذكر الفحالن صريح وجافل،  وفي الحذف توكيد علـى ضـخامة                  

  .فرسه وقوتها 
  

________________________  _______________    
  166، ص المفضليات المفضل الضبي ،) 1(
  .، اللسان ، مادة جردر القصيرة الشع: جرداء)2(
  ، اللسان ، مادة مرسشدتها وصبرها في السير : مريسها) 3(
  ، اللسان ، مادة وثقمحكمة الخلق : موثقة ) 4(
  ، اللسان ، مادة هروالعصا: الهراوة ) 5(
  ، اللسان ، مادة حولالتي لم تحمل: الحائل)6(
  169، صس.م المفضل الضبي ، )7(
  سلب رتفع القامة  ، اللسان ، مادةالطويل الم: السلهبة  )8(
  .، اللسان ، مادة عبنالموثقة الخلق الشديدة : عبناة) 9(
  ، اللسان ، مادة سريالظهر: السراة ) 10(
  169س ، ص.المفضل الضبي ،م )11(
  45: ورد تعريفه صفحة: الكميت ) 12(
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   :ومنها

  )2( ُلاِئقَ عاتٌدلَتْ ماٍل ملِّ كُْنِم  و                             لةًيِقع)1(اداً لَي ِتِدنْ ِعتْحبْص َأْدقَفَ*

وهو قد سار على عادة غيره من الشعراء؛ فقد أكثر من            ، )3(هن عقائل :  والتقدير   ،لمبتدألحذف  فيه  
وصف فرسه بأنها لم تلد سابقاً ؛للداللة على نشاطها وسرعتها ،وهو يجد بدعته عليها باللعنة لكي ال                 

  . ال ترضع تلد و
  

  : المزرد  في وصف درعه لقو

  )8()7(المعاِبُل )6(تَْجتَِوْيها )5( القَِتْير )4(       وآهايةٌ                   ومْسفُوحةٌ فَْضفَاضةٌ تُبِع*

، وفي الحذف تأكيد    )11( ،هي تبعية    )10(، هي فضفاضة  )9(هي مسفوحة   : والتقدير  ،لمبتدأ  لحذف  فيه  
  فيها جميعاً داللة علـى       حة والفضفاضة والقتير  فالجمع بين المسفو  .لى شدة الدرع ومتانة صنعها      ع

  .تحمل كثرة األسلحة من باب المدح
  

  : المزرد  في وصف سيفه لقو

 *حسِف خَامالْي نْ ِعِسْرجِهاِللَِت اْسد                             ِف صتُيحِمه ى قَّنَا تَمالص12( ُلاِقي(  

هو حسام ، لداللة على شدة قطع هذا السيف ، ودل على ذلك وصـفه               : والتقدير  ،لمبتدأ  لحذف  فيه  
  .بالخفي، للداللة على صفاء حديده فال يسمع لضربه صوت 

  

  : المزرد  في وصف رمحه لقو

*وِرطَّمْد لَدالكُن نََّأ كَوِبعشَّغَ تَ                                 ا  ماهنْ مب13(اع(ِمنِتْي الزُلاِئ س )14(  

  _________________  
  ، اللسان ، مادة تلدالقديم: تالد) 1(
  172، صالمفضليات  المفضل الضبي ، )2(
  عقل الكريمة  من أصل رفيع، اللسان ، مادة:  العقائل )3(
  ، اللسان ، مادة آهشددها: آها )4(
  ، اللسان ، مادة قترمير المسا: القتير ) 5(
  ، اللسان ، مادة جوىتكرهها: تجتويها )6(
  ، اللسان ، مادة عبلسهام طوال عراض النصال  : المعابل ) 7(
  173، ص س.م المفضل الضبي ، )8(
  سفح ، اللسان ، مادة . القوية المصبوبة:مسفوحة الدرع)9(
  فض لسان ، مادة التي تتسع عن حدها الظاهر ، ال الواسعة:الفضفاضة) 10(
  تبع نسبة إلى تبع من ملوك اليمن، اللسان ، مادة: تبعية  )11(
  176س ، ص.المفضل الضبي، م )12(
  ، اللسان ، مادة نبعسائل متتابع الميالن: منباع ) 13(
  176 ،ص س. المفضل الضبي ، م)14(
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نة هذا الرمح فكأن الزيـت      ن ليو ، وأراد بالمحذوف أن  يبي     )1(هو مطرد :  والتقدير   ،لمبتدألحذف  فيه  
  .قد طاله 

  

  : على من ينتقصه في ظهر الغيب هالمزرد  في وصف رد لقو

*ْيِعزلِّم تُفْاذَ قَْنمَأ ِبه2( ٍداِبو(                            ي ِبنِّغَ يهاِرا السْحتُي ودى الرُلاِحو )3(  

والزعيم الكفيل بقول شعر يغني به الساري والراحل        زعيم ،   أو هو    أنا: والتقدير  ،لمبتدأ  لحذف  فيه  
 غدا ذكره السيئ تسير بـه       لذات ، وتحقير لمن يهجوه ؛حتى     في ذلك داللة على الشيوع ،و افتخار با       

  . الرواحل 
  

  :قول الشنفرى في فخره بنفسه

  )6(ي ِترسي م ِف)5(يِحتَنْ تٍَسفْ نَلِّى كُلَِإ                               )4(يِتاءب ميعِرى سا آبم لِّيِبَأ*

؛ ألنـه أردف    أنا أبي ،أنا سريع ، وفي ذلك افتخار بالذات واعتزاز بها          : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
  .بعد ذلك بذكر المسرة التي تجلب إلى كل من يقترب منه أو يوده 

  

  : المخَبُل في رده على محبوبته التي المته لقو

 *ا                                       بِبه قَ النَِّعيمبةٌ سْرِدي   ظْمغَلَا ِبها عا وانَه7(      َأقْر(  

، ، وفي الحذف مدح جم فهي لينة زاد النعيم في شـبابها           )8( هي بردية : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
  . تأكيد لمدحه لها ) سبق(في توظيف لفظة جماالَ ونعومة ، وحتى أنها تسبق أقرانها من النساء 

  

  : سالمة بن جنْدل في فخره بقومه بني سعد لقو

*ْوياِنم : ْويمقَ ماٍتامنِدَأ وٍةي                             وي وم9( يِبِوْأ تَداِءْعى اَأل إلٍَرْي س(  

   بألفاظ متوالية )10(مة واألندية ، والتأديب وفي إيراد المقاهما يومان ،: ،والتقدير للمبتدأ حذف فيه 
______   ________________   

  طرد ، اللسان ، مادةالمضطرب لليونته :المطرد  )1(
  .، اللسان ، مادة وبدالغرائب من الكالم والمقصود هنا ما يهجوهم به: األوابد)2(
  179،ص المفضلياتالمفضل الضبي، )3(
  . مادة باء، اللسان ،الرجوع: المباءة) 4(
  ، اللسان ، مادة نحيتقصد  إلى: تنتحي )5(
  207، صس .مالمفضل الضبي ، ) 6(
  212، صس.مالمفضل الضبي ،) 7(
  .برد النبات الذي يصنع منه الورق شديد البياض، اللسان ، مادة: البردية) 8(
  226 ، ص س.المفضل الضبي ،م) 9(
  دبأ ، اللسان ، مادة بسرعةل سير اللي:التأديب)10(
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 بنفسه؛ فأيامه تقسم إلى نوعين يوم في المقامة خطيباً وآخـر يـسير إلـى                رإلى إظهار فخر الشاع   
  .أفاد الحذف التقسيم ف أعدائه، 

  

  : سالمة بن جنْدل في وصف فرسه لقو

  )3( )2(وِبُؤذْ مِلْياللَّ واِدي س ِفٍرفَنْتَْس م                               ٍمنَ غَْن عام نَ)1(يِئفَْر يهنََّأكَ*

وأراد أن يرسم صورة لفرسه فصوره بصورة الراعـي         هو مذؤوب ،  : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
الذي نام عن غنمه ،فأتى الذئب فوقع عليها فقام مذعوراً  ،وزاد من ذعره سواد الليل القاتم ،ووجه                  

  . الشبه الطموح والسرعة 
  

  :قومه بني سعد سالمة بن جنْدل في فخره ب لقو

  )4(قَْوم إذَا صرحتْ كَْحٌل بيوتُهم                                 ِعز الذَِّليِل ومْأوى كُلِّ قُْرضوِب *

، واكتملت صورة    ألنهم مأوى الفقراء     ه لقوم هم قوم ، وفيه مدح كبير     : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
  . فهما يجمعان شدة الفقر ، وخاصة في وقت الجدب)5(القرضوبالفخر بعد أن جمع بين الذليل و

  

  : م في وصف ضيفه تَْهو بن اَألرْم علقو

*قِِبيرال ِب جِفْيالسنْ عشَ ِغهاءاِءخَِإ ِبخٌ َأ                                     هِحاِل الصين6( يقُِف ر(  

، فهو بقير ،وزاد على      هو أخ ، من باب التكريم والتشريف       ،)7(هو بقير : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
  .ذلك بصفة رفيق ،التي أوحت بأخالق جمة لم تر عند غيره من الشرفاء 

  

  :الحاِرث بن ِحلِّزة في وصف جوده  لقو

*لْي ِلِجتَْرال ياِلمقُِفنْ يه                                        ْع    سالنُّد 8( ِسْحالنَّ كَِهْيلَ ِإوِمج(  

 هو ينفقه ، وفي الحذف مدح وتقدير ، فهو كثير اإلنفـاق وال ينتظـر                : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
أيام السعد ؛لكي يزيد ماله بل هو كثير اإلنفاق في كل حال ،فهو ال يمسك ماله بل يهلكه، وهذه من                    

  .صفات شدة الكرم 
__________________  _____________    

  .، اللسان ، مادة رفأراعي الغنم:اليرفئي )1(
  .، اللسان ، مادة دأبجاءه الذئب: المذؤوب) 2(
  .232،ص المفضليات المفضل الضبي ،)3(
  .240 ، صن.مالمفضل الضبي ، ) 4(
  .قرضب اإلنسان الفقير الذي ال يجد ما يأكل، اللسان ، مادة:القرضوب  )5(
  253 ، صس.المفضل الضبي ،م )6(
  بقر ، اللسان ، مادة كثير الذبح إلسقاء ضيفه:بقير   )7(
  267 ، صس.المفضل الضبي ،م) 8(
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  : عْبدة بن الطَِّبيب في وصف بعد محبوبته عنه لقو

*خُتْلَّح ِفةُلَْيو اٍري دم اِوجَلْهَأ                                  ةًرِفِنداِئ الم ْيا الِديهك1( يُلالِف و(  

هي مجاورة، وفي حذف الموصوف داللة على تغيـر الحـال ، فهـي              :  والتقدير للمبتدأ،حذف   فيه
انتقلت من البادية لتجاور أهل األمصار التي فيها الفيل والديك ، وفيه تغير للحال وتبـدل ال يقـوى      

  .عليه محب عاشق
  
  : عْبدة بن الطَِّبيب في وصف رحلته في مفازة قاحلة  لقو

  )5(  بقَّياتٌ صالصِِيُل )4(داوي            وِفي اَأل   )3(القَوِم  فَانْجردوا )2( ي َأساِقيوقَلَّ ما ِف*
 ، وفي الحذف تقليل ؛ألن الجمع بين بقايا التي تـدل            )6( هن صالصيل  : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  

  .ر أراد بيان شحهعلى القلة والصالصيل التي تدل على أقل من القلة ، ما يؤكد أن الشاع
  
  : عْبدة بن الطَِّبيب في وصف ناقته لقو

*شَْعرنْ تاءفْالذِِ ِبهض7(ير(م اِكوْيقَفَْري ِم ِف                     ةٌبِنها  عِنْيفَّ الد)10()9( يُلِتفْ تَ)8(  

ا ونشاطها ، مـن     ،والناقة التي تهتز في سيرها لسرعته     )11(هي رعشاء : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
  .النوق التي يرغب العرب في اقتنائها، وفي ذلك مدح لسرعتها   

  .هي مواكبة ؛للداللة على عدم وجود عيب فيها: روكذلك حذف المبتدأ في قوله مواكبة ،والتقدي
  
  
  

  ____________________  
  268، صالمفضليات  المفضل الضبي ،) 9(
  للسان ، مادة سقي، اجمع سقاء كاألسقية : ساقياأل) 2(
  ، اللسان ، مادة جردجدوا في سيرهم أسرعوا: انجردوا ) 3(
  ، اللسان ، مادةدويجمع إداواة وهي إناء من جلد للماء : داوياأل) 4(
  273، ص س.مالمفضل الضبي ، ) 5(
  صلل ، اللسان ، مادة الماءما تبقى من:  الصالصيل ) 6(
  ة ذفر، اللسان ، مادعظم خلف األذن: الذفرى)7(
  ، اللسان ، مادة دفنالجنبان: الدفان ) 8(
  ، اللسان ، مادة فتلتحريك: تفتيل) 9(
  274، ص س.مالمفضل الضبي ،  )10(
  رعش االهتزاز عند السير ، اللسان ، مادة: الرعشاء )11(
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   :ومنها

  )5( ِإْزِميُل )4(الصرِف) 3(ى ِفي َأِديِم كَما انْتَح                )2( ِفي اَألْرِض منِْسمها)1(عْيهمةٌ ينْتَِحي*

،وفي وصفها بالعيهمة إظهار لصورة تامـة، فهـو قـد           )7(هي عيهمة   : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
 ، وهذا الوصف يناسب ناقة  ال تخطئ في سيرها كمـا أن أقـدامها                )8(شبهها في انتحائها باألزميل   

؛ للداللة على تمام خلقهـا فـال         يترك أثراً في الجلد    ، فغدت كاإلزميل الذي   تؤثر في األرض لثقلها     
  .يشوبها عيب 

  

   :ومنها

  )11( وُلذُخْ مِتْوم الْراِتم غَضِواخَ م                      )10(ا قَتُ عْد قَ)9(ِنْييِرْد مضفُنْ يزتَاْهفَ*

 المدح ، استكمال لصورة     هو مخذول ،و في استمرار    ... هو مخاوض   : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
  . ،فالسامع قد يصرف نظره إلى الصفة بدالً من الموصوفاالناقة في جميع أحواله

  
  : عْبدة بن الطَِّبيب في وصف كوب الخمر لقو

*مبرِم ِبدالْاِجز اِءمنَْي بها               م          ح      كَب 12(ِزْوج(ِحالْاِرم ِشْحوْب مُلوز )13(  

  ، حين حذف الشاعر الموصوف وقعـت         )14(هو مبزول ... هو مبرد   : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
 التي أضفت على البيت سالسة أخذت بلب السامع ، خاصة أنـه ماثـل بـين                 ءفي األذن كلمة الما   

بي  وبين رأس حمار الوحش الملطخ بالطين، وكأن الصورة قائمة على التماثل الماد)15(الح .  
   _____________  

  ، اللسان ، مادة نحويعتمد : ينتحي ) 1(
  ، اللسان ، مادة نسمطرف خف البعير : المنسم) 2( 
  ، اللسان ، مادة دومجلد قوي : أديم  ) 3(
  ، اللسان ، مادة صرفالصبغ األحمر : الصرف  ) 4(
  275 ، صالمفضليات المفضل الضبي ،) 5(
  عهم ، اللسان ، مادةة الخلق الشديدة التام: العيهمة) 6(
  زمل  ، اللسان ، مادةالشفرة الحادة:  األزميل) 7(

  .، اللسان ، مادة مدرالقرنان: المدريان)8 (
  صلبا وأمالسا من القدم، اللسان ، مادة عتق:عتقا)9(
  279س ،ص.المفضل الضبي ،م)11(
  ، اللسان ، مادة جوزالوسط: الجوز) 12(
  292 ص ،س.م المفضل الضبي ، )13(
  لبز البزل الثقب والمبزول المثقوب ، اللسان ، مادة:مبزول )14(
)15 ( باللسان ، مادة الجرة الكبيرة: الح ، حب  
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  :ي في فخره بشبابه الماضي اِنوْدع الِعبْص اِإليِذ لقو

  )1(ا عطَما قَظَْع مسا مذَ ِإ  ـاٌل                                 ـ    ص قَضيْبَأ فَهفَْي سْيِرا تَمِإ*

 مدح للسيف وبيـان     ةفهو أبيض ، وفي حذف الموصوف وإقامة الصف       : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
  . ومعظما )2(لحدته ، ويظهر ذلك من خالل الجمع بين صفتي السيف وهما القصال

  

   :ومنها

  )3(ا علَها ِضالُخَ تَوفٌتُ هِع  ـْب                ِإما تَِرْي قَوسه فَبِينه النَّـ                     *

 لتعظيم القوس ، فهو من باب مدح األمر من خالل مدح            ،فهو بينة النبع  : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
، وهنا تم رسم لوحة متكاملة لقوسه ،فهي من أصل النبت، صوتها هتوف عنـد انطالقهـا،                 مالزمه

  .لت الصورة واتضحت لنا تشابه الضلع في تقوسه ،فتكام
  

  :ومنها 

  )4(ا عكَ لَهرْب دسا مذَ ِإ   ـاء                                   ـ    شَّ خَمرشْخَ فَهلَْب نَْيِرا تَمِإ*

، فقد جاء بهذا البيت خاتمـة لوصـف         من باب المدح     )5(فهو خشرم   : للمبتدأ ،والتقدير   حذف  فيه  
له تشابه النحلة إذا اقترب منها أحد لسعته، فالشاعر يفخر بنفسه، فعلى الرغم من              أدوات معركته؛ فنب  

  .كبر سنه استطاع أن يحمل كل هذه األسلحة 
  

  :ي في وصف عداوة ابن عمه له اِنوْدع الِعبْص اِإلي ِذلقو

  )7( ويقليِني )6(ِلفَاِن فََأقِلِيِهِلي ابن عم علَى ما كَان ِمْن خُلٍُق                                 مخْتَ*

، فعلى الرغم من القرابة فكل منهم       نحن مختلفان ، لبيان التباين بينهما       : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
  .متباين عن األخر ؛لذا حل البغض بينهما 

  

  :ي في فخره بشبابه الماضي اِنوْدع الِعبْص اِإلي ِذلقو

*ُؤوسفٌّ يا ِخفَ عوِن ِإذَا ملَى الهقاَِّف عونَاً فَلَستُ ِبولٍَد                              ه8(تُ ِمن ب(  

 _______________  
  .1/742الخطيب التبريزي ، شرح اختيارات المفضل ، )1(
  قصل القطاع القوي الحاد، اللسان ، مادة:   القصال )2(
  .1/743س ، .المفضل الضبي ،م )3(
  .1/743، س.م، المفضل الضبي ) 4(
  خشرم الخشرم النحل الالسع، اللسان ، مادة  )5(
  يبغض ويكره، اللسان ، مادة  قلي: يقلي) 6(
  .747/ 1س، . المفضل الضبي ،م)7(
  .1/753س ، . المفضل الضبي ، م)8(
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 يؤوس ، وفي الحذف مـدح للـنفس وإعـالء لمكـارم             أنا... أنا عف : ،والتقدير  للمبتدأ  حذف  فيه  
  .هوال يقبل الهوان،فاألخالق 

  
  :ل  في وصف محبوبته اِهي كَِبد بن َأْيو سلقو

 *    هاللَّْوِن لَِذْيذَاً طَْعم ضْع                                َأْبييقُ خَدْيِق ِإذَا الرالر ب2()1(  طَي(  

 ابتـدأت بالنـسيب     هو أبيض اللون ، وجاء الحذف في معترض قـصيدة         : حذف المبتدأ ، والتقدير     
والتشبيب بمحبوبته ،والحذف ناسب الغرض ،وهو االنطالق إلى وصف جمال ثغر محبوبته ، فهـو               

  . ابيض األسنان طيب الريق إذا تغيرت رائحة ريق غيرها 
  
   :الليلل  في وصف اِهي كَِبد بن َأْيو سلقو

  )3(  عِطفَ اَألوُل ِمنْه فَرجْع                                       لَْيٌل قَْد مضى  : وِإذَا ما قُلْتُ *

هو ليل ، وفي الحذف إضافة جمالية على وصفه لليل ؛لداللة علـى شـدة               : حذف المبتدأ، والتقدير    
 يعاود الرجوع ساعة بعد ساعة، وفيه كذلك داللة على طول           لوطأة األرق على نفسه، فيشعر أن اللي      

   .الليل 
  
   :قومهل  في اِهي كَِبد بن َأْيو سلقو

  )4(  ومراِجْيح ِإذَا جد الفَزْع                                     حسنُو اَألوجِه ِبْيض سادةٌ    *

هم حسنو األوجه ، وفي الحذف صرف للنظـر إلـى الـصفة ، لتناسـب      : حذف المبتدأ، والتقدير    
: ر حذفت منه جملة جواب الشرط، والتقـدير         الغرض الشعري وهو الفخر ، إلى جانب موضع أخ        

 ، وفي الحذف استكمال لصورة قومه، فهم جمعوا بين الحسن المـادي             )5(إذا جد الفزع فهم مراجيح    
والشجاعة المعنوية، وفي قلة من أشعار العرب نجد اإلشادة بجمال وجوههم ،ولعله هنـا لـم يـرد                  

  ي عجز البيت بل أراد تأثير الكرم على المعنى الحقيقي للجمال ،وخاصة أنه ذكر الشجاعة ف
  : وجوههم أمام الضيف لداللة البيت السابق له 

     ___________________  
  تغير وفسد ، اللسان ، مادة خدع: خدع)1(
  382، ص المفضليات المفضل الضبي ، )2(
  .385 ، ص س.المفضل الضبي ، م )3(
  394 ، ص س.م المفضل الضبي ،  )4(
  .رجح  الراجح الثابت غير الجبان راجح القلب، اللسان ، مادة: ح المراجي )5(
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وماِمس1( يح(ِبما ضِه ِبن                              اِس       حور)2(ِسفُنْ اَألْن عالطَِّءْو س ْعم )3(  

  .ويؤكد ذلك ورود لفظة حاسرو األنفس ، والحاسر هو الكاشف والمظهر
  

   :ومنها

  )5( اَألْصِل والنَّاس ِشيْع )4(وسراةُ                                      َأكْفَاِئهْم خُلّانُهْم     صاِلحو*

 مهانُلّ خُ مهاِئفَكْهم صالحو أ  : ، والتقدير   ه بحذف المبتدأ واإلبقاء على الصفة     حيث يستكمل صورة قوم   
ق أي لصق الصفة بقومه ، من باب الفخر، وبـين           ، وفي ذلك توكيد على االلتصا     ِل اَألص اةُرسهم  و

  .ذلك توظيف الطباق، فقومه خيار األصول وغيرهم من الناس مختلفون 
  

   :رحلة صيده في وصف ل  اِهي كَِبد بن َأْيوس لقو

  )8)(7(وتَ امصْعالص)6(   فَِإذَا ما آنَس                                  ساِكن القَفِْر َأخُو دويٍة     *

 ،  يقع هذا البيت في باب الفخر بنفسه ،           )9(هو ساكن القفر ، هو أخو دوية      : حذف المبتدأ ،والتقدير    
فذلك الثور الذي لحقت به كالبه يسكن القفار من األرض، وأكدت الميزة اإلتيان بلفظـة الدويـة ،                  

  . القفار ولوال قوة كالبه وصالبة جسمها لما استطاعت أن تصل إلى تلك
  

  :ة في وصف قومه يعِب رلقو

  )11( )10(  يلِفى عطَاُؤك فشي اَألقواِم منكُودا                    لَا ِحلمك الِحلْم موجود علَيِه وال  *

هو موجود، وفي حذف المبتدأ اختصار، فقد صرح به سابقاً فلـم يـشأ              : حذف المبتدأ  ، والتقدير      
،فالشاعر ناسب غرضه، وهو المدح ،وفي      ) اإلضمار  ( ن التصريح نفي للتلميح     تكرار الضمير ؛أل  

  . الجمع بين الحلم والكرم إشارة إلى الخلق الذي ال يعلم إال باإلظهار ولذا استلزم الحذف 
___________________    

  ، اللسان ، مادة سمحأجواد : مساميح) 1( 
  حسر، اللسان ، مادة كاشف ، مبعد : حاسر ) 2(
  .394المفضل الضبي ، المفضليات ، ص  )3(
  ، اللسان ، مادة  سري، واحدها سريأشراف: سراة) 4(
  395 ، صس.م المفضل الضبي ، )5(
  ، اللسان ، مادة أنسأحس وسمع: آنس) 6(
  ، اللسان ، مادة مصعذهب في األرض: امصع) 7(
  399 ،  صس.م المفضل الضبي ، )8(
  .دوي ، اللسان ، مادةطرافاألرض بعيدة األ: الدوية) 9(
  ، اللسان ، مادة نكدقليل : منكود) 10(
  444س ،  ص.المفضل الضبي، م )11(
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  :د في وصف أيام شبابه وْس اَأللقو

  )2( ونَواِعم يمِشين ِباَألْرفَاِد                                  )1( والِبيض تَمِشي كَالبدوِر وكَالدمى*

،وفـي الحـذف اسـتكمال       )3(يمِشين ِباَألرفَادِ هن نواعم   : وأبقي على الخبر، والتقدير     حذف المبتدأ   
للتحسر على الماضي الذي جمع في طياته األنس والشباب والخمر ،فال غلو إذا حذف الموصـوف                

  .وأبقى على الصفة التي تناسب كل ما سبق 
  

 : المرقَّش األكبر في وصف صاحبته لقو

  )6(  ِحسان الوجوِه لَينَاتُ السواِلِف                                 )5( بدن )4(كَار سرائرنَواِعم َأْب*
ـ و ال انسِح،هن     ند ب هن  ائررسهن نواعم ، هن أبكار، هن       : حذف المبتدأ ، والتقدير      هـن   وِهج،

لشاعر ،وهو الحديث حول الفراق بينه وبين الغيد          ، فالحذف  تناسب مع غرض ا        )7( ِفواِل الس اتُنَيلَ
الحسان ،والصفات التي أبقى عليها الشاعر تدل على شدة جمالهن الجسدي الظاهر للعيان والمخفـي            

  .الذي ال يعلمه إال من كان على تجربة به، ودلت الصفات على ذلك 
  

  : األكبر في وصف قومه المرقَّش لقو

  )8( مشَاِييطُ لَألْبداِن غَْير التَّواِرِف                             ياِت والضحى   ِعظَام الِجفَاِن ِبالعِش*

هم عظام الجفان، وفي حذف الموصوف واإلبقاء على الـصفة مناسـبة            : حذف المبتدأ ، والتقدير     
الكبيـرة  لغرض الشاعر، وهو االفتخار بقومه ،وفي الصفة الظاهرة صفات مقترنة عدة ؛ فالجفان               

المعدة لوقت المساء واإلبل المذبوحة في وقت الصباح داللة على افتخار الشاعر بكرم قومـه إال أن              
إضفاء، لذلك الكرم فهم ال يعيشون الدعة والترف إال          ) )10(غير التوارف   )9( مشَاِييطُ(إردافه بالصفة   

  .أن ذلك ال يمنعهم من الكرم 
  _________________  

  ، اللسان ، مادة دمومع دمية ، وهي الصورة المنقشة من الرخام ج: الدمى) 1( 
  453 ص،المفضليات   المفضل الضبي ،)2(
  جمع رفد ، أي العِطية ، اللسان ، مادة رفد : االرفاد ) 3(
   نباتاً، اللسان ، مادة سررهأخصبه وأنعم: جمع سرارة ، وسرارة الوادي : سرائر)4(
  للسان ، مادة بدن، االقصر العظيم: البدن) 5(
  474 ، صس. المفضل الضبي ،  م)6(
  .جمع سالفة أي صفحة العنق ، اللسان ، مادة سلف : السوالف ) 7(
  477 ، صس.م المفضل الضبي ،  )8(
  ، اللسان ، مادة مشط اإلبلجمع مشياط أي نحار : مشاييط ) 9(
  .الدعة والترفه ، اللسان ، مادة ترف : التواريف ) 10(
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  : االكبر في وصف ديار محبوبته رقَّشالم لقو

  )3()2(  قَلِْبي فَعْيِني ماؤها يْسجْم                                        )1(ِديار َأْسماء التَّي تَبلَتْ*

هي ديار أسماء ، وفي حذف الموصوف واإلبقاء على الصفة تناسب مـع             : حذف المبتدأ ، والتقدير     
  من  ابتدأ بالغزل، فناسب ذلك المباشرة في ذكر الديار البائدة واالندثار؛ ألنغرض الرثاء الذي

قال أن التعارض واضح نستطيع أن نقول أن الغزل بدا واضحا في ديار مندثرة، والرثاء يكون لكل                 
  .مندثر لذا التناسق واضح 

  

  : األصغر في وصف فرسه المرقَّش لقو

  )7(ِإذَا ذَكَّْرتَه الشَّد أََفَيح)6( َأشَم                            )5(باِء جدايةٌ   ِمن الظِّ)4(كَما انتَفَجتْ*

،وذلك ألن جواب الشرط ال يكون لفظاً مفرداً بل جملة سـواء            )8( فهو أََفَيح : حذف المبتدأ، والتقدير    
د، وخاصة أنـه جـاء      أكانت اسمية أم فعلية، لذا فإن الحذف أعطى الفرس نوعا من الوصف الفري            

للداللة على أنه  مطيع لصاحبه فكيف إذا جاء بكلمة الشد التي تعطيه صورة للزمن               ) ذكرته(بلفظة  
القديم ،فهو كان سريعا منذ القدم،فكيف بالوقت الحاضر الذي جعله أفيح ، فهو لـم يغيـره الـزمن                   

  .الطويل ،وكأن الشاعر أقام مشابهة بينه وبين فرسه 
  

  :بني حنيفة في وصف أبناء قومها امرأة من  لقو

  )11( ِمتْلَافٌ مِفيد)10(   علَى الِعلَّاِت                                   )9(أََلَا هلَك اِمرٌؤ حباس ماٍل *

هو متالف ،هو مفيد ،وفي الحذف صرف للسامع إلى الموصوف وبالتالي           : حذف المبتدأ ، والتقدير     
 ،فهو الكريم الذي يتلف ماله، لكن إتالفه يكون بفائدة لذا الحـسرة علـى               تظهر صورة الموصوف  

  ) . أال هلك امرؤ (فقدانه واضحة ؛ألن الشاعرة استفتحت قولها بـ
    ____________________  

  ، اللسان ، مادة تبلالذحل والعداوة : التبل) 1(
  يقطر، اللسان ، مادة سجم: يسجم) 2(
  485، ص ضليات المف المفضل الضبي ، )3(
  ، اللسان ، مادة نفخخرجت ثائرة : انتفخت) 4(
  ، اللسان ، مادة  جدوالشاب من الظباء : الجداية ) 5(
  ، اللسان ، مادة شممطويل : أشم) 6(
  498 ص، س.م المفضل الضبي ، )7(
  يحف ، اللسان ، مادة باتساع ما بين الخطوينا يتسم جريه ثسمة من سمات الخيل حي: أفيح )  8(
  ، اللسان ، مادة حبسمنع : حبس ) 9(
  .، اللسان ، مادة عللالشدائد والمصائب: العالت ) 10(
  550 ص ، س.م  المفضل الضبي ، )11( 
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  حذف الخبر : ثانياً

  

ومـن  بيتـاً ،     وثالثين   ة ست علىموضعاً مقسمة     وثالثين  ثالثة  في المفضليات في   الخبرورد حذف   
 الخبر فيـه بيـان      أن إلى ولعل ذلك يعود     ، من الخبر  أكثرف بشكل    المبتدأ قد حذ   أنخالل ذلك نجد    

  . من المبتدأ وحذفه يؤثر على معنى الجملة أكثر
  : ومنها 

  

  : الجمْيح في وصف فرسه لقو

 *ْرجد1( اء(َكْعالصِةد )2(قَالمقُ                 ا                لَِةام    رز ىو)3(نَتْمهلَا وِرا حم )4(  

، فهـو   وال حرم زوى متنها ، وذلك لداللة ما قبلها عليها         : والتقدير  ،لجملة الواقعة خبراً    فيه حذف ل  
 لـذا دل ذلـك      ،يرسم لنا صورة فرسه فهي قصيرة الشعر ، عنقها طويلة ، لم تحرم الطعام فتهزل              

  .على تكامل الوصف
  

  :ة في وصف قوته رْيوم بن نُمتَم لقو

  )6()5( عيْضي اَألِبنْ وجْلكَْوم ُألَي وِن ع                      ا    هتُْبر ضميِناليي ِبيِفس انو كَلَ* 

 ، وفيه افتخار بنفسه ، فلو كـان حيـاً           اًكان سيفي باليمين موجود    لو:  والتقدير   ،  لخبر ل حذفوفيه  
 األلم الذي عايشه في تلك اللحظات      ق إحساس   م،  فبهذه العبارة ع    حامال سيفه لما تمكنت منه الضباع     

  .نه وحيد ال يجد من يدافع عنه  واستكملت الصورة بقوله أضيع أي أ،
  

  : الحصْين في يوم دارة موضوع  وهزيمته في هزيمته لبني سعد  لقو

 *يٍع َأو َأسباِلٍك                                  وآِل ساِم بن ماٌل ِمْن رزلَولَا ِرج لْقَما وع 7(وءك(  

لوال رجال موجودون ، وفيه مدح واعتزاز بالذات، فالشاعر قد افتخر           :  والتقدير   ،  لخبر ل حذففيه  
  . برجال قومه وهم رزام وعلقمة وابن عمرو 

  ____________________  
  ، اللسان ، مادة جردقصير الشعر : جرداء ) 1(
  ، اللسان ، مادة صعدالقناة : الصعدة ) 2(
  ، اللسان ، مادة زوي قبض وشنج: زوى ) 3(
   .46، صالمفضليات  المفضل الضبي، )4( 
  .، اللسان ، مادة  ضيعالضائع ، المفقود: األضيع )5(
  .76 ،صس.مالمفضل الضبي ، )6(
  .109 ،صس.م المفضل الضبي ، )7(
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  : المزرد في وصف  محبوبته   لقو

  )3()2(يِداِم عاِس النَّينْعا َألَْو لَِدْج الون   ِم            ا      ها ِبوم )1(اِبج الِحِبنْى جلَ ِإتْاموقَ*

 إظهار التعفف والشرف لدى محبوبتـه  وفيهلوال أعين الناس موجودة، :  والتقدير ، لخبر ل حذففيه  
  . ، فهي قد هدها الحب و الشوق إليه ولوال عيون الرقباء لهد  هو أيضاً  لحالها 

  

  :ة   في هجاء من يذكره في ظهر الغيب بالسوء ملَد اهللا بن سْبع لقو

 *ْولَوا ُأال مجرعِعه ح ِبالَلَ                                           اناًيي نُنّ ِمِهِهْجود5()4( وب(  

، لما بعـده    لوال ما أجرعه عيانا حاصل ، وفي الحذف لفت لالنتباه           :  والتقدير   ،  لخبر ل حذفوفيه  
فال يستطيع أحدٌ  أن يقف فـي      ،ويفتخر بسالطة لسانه وإيذاء شعره      ،فالشاعر يقلل من قيمة مخاطبه      

  . وجهه، على الرغم من خوفه من تحمله لهجائه 
  

  : في وصف ضيفه ليال م تَْهو بن اَألرْمع لقو

  )6(             ولِكنَ َأخْالَقَ الِرجاِل تَِضيقُ لَعْمرك ما ضاقَتْ ِبالَد ِبَأْهِلها                        *

 فـاألرض ال تـضيق علـى        لعمرك قسمي، وفي ذلك حكمة كبيـرة،      :  والتقدير ،  لخبر ل حذففيه  
  .بعضهم فاألرض ال تالم بل أصحابهاأصحابها، لكن الرجال هم بأخالقهم قد يضيقون على 

  

  :ابن عمه لهفي وصف عداوة ي اِنوْدع الِعبْص اِإليِذ لقو

  )7(لَْوالَ أياِصر قُْربى لَْستَ تَْحفَظُها                               ورْهبةُ اهللا ِفيمْن ال يعاِديِني * 

 قربى موجودة ، وفي حذف الخبر واإلبقاء على المبتـدأ         )8(اصرلوال أي :  والتقدير   ،  لخبر ل حذففيه  
  .حق القرابة بل عاداه وأبغضه ،البن عمه الذي لم يحفظ توبيخ وتهكم 

 األخالق الكريمة البـن     سلب موجودة ، والحذف من باب       رهبة اهللا :  والتقدير   ،وكذلك حذف الخبر  
   .عمه الذي فرق بينهما تباين األخالق 
____________________  

  ، اللسان ، مادة  حجبالستر : الحجاب ) 1( 
  ة عمد، اللسان ، مادهده الشوق والحب : عامدي ) 2(
  .128،صالمفضليات المفضل الضبي ،  )3(
  ، اللسان ، مادة ندباآلثار : الندوب) 4(
  .185ص ، س.م المفضل الضبي ،  )5(
  254 ، صس. المفضل الضبي ، م)6(
  325،صس.م المفضل الضبي ، )7(
  .أصر سان ، مادةجمع أيصر وهو الحبل الصغير الذي يشد به أسفل الخباء ، كذا حبل القرابة ، الل :أياصر  )8(
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  :في وصف عداوة ابن عمه لهي اِنوْدع الِعبْص اِإليِذ لقو

   )1(ِإنّي لَعْمرك ما باِبي ِبِذي غَلَقٍٍ                                 عِن الصِديقِِ والَ خَْيِري ِبمْمنُوِن*

لقصيدة تقوم علـى االفتخـار      ، فا افتخار بالذات إني لعمرك قسمي ، وفيه      :  والتقدير   ،  لخبر ا حذف 
أما مـن  ، فكرمه ال يمنع عمن يستحقه ،ولن تتم هذه الصورة إال برسم صورة كرمه   ،وإظهار الذات   

  .يعاديه فلن يجد من خيره شيئاً
  

  : في رثاء نفسه ي ِبِلغْون التَّنُفَْأ لقو

  )2(  ِإذَا هو لَْم يْجعْل لَه اُهللا واِقيا                            لَعْمرك ما يْدِري امرٌؤ كَْيفَ يتَِّقي   *

قسمي ،وفي حذف الخبر إشارة إلى غرض الشاعر مـن قـصيدته            : حذف الخبر، والتقدير لعمرك   
،وهو رثاء النفس  والصدق من أبرز سمات الرثاء، فكيف إذا رثى شـاعر نفـسه لحظـة موتـه؛            

دق في إسداء النصيحة وتقديمها،فكيف إذا جاء بعـد         فاإلتيان بالقسم يليه لفظ الجاللة داللة على الص       
  !.نفي المعرفة عن اإلنسان ؟

  

  :في رثاء أخيه متَمم بن نُوْيرة  لقو

  )5()4(ماِم هزٍِيع ِمن لَيِل التَ)3(ْعم المرء يطرقُ ضيفُه                             ِإذَا بان لَعْمِري لَِن*

لعمري قسم لنعم المرء أنت ،وفي الحذف بيان إلى حقيقة صفة أخيه، فهو              : حذف الخبر ، والتقدير   
 بيان لكرم جم ،فحال العرب شتاء كان يتميـز بـالقحط،            )6()ليل التمام   (يتصف بالكرم، وفي إيراد     

فاعتمادهم على حليب الشياه ،وهي قليلة شتاء وزاد بيان سوء حاله أيضا أن ضيفه يأتيه في آخـر                  
  .ة اتضحت وبان كل ما فيها ،فقد كان أخوه شديد الكرم في وقت يعز فيه الكرمالليل، فالصور

  

  :ي في وصف قبيلته اِنبْيح الشَِيْسد المْبع لقو

  )7(ما وِل ِمنْها والنُّسور القَشاِع  ِإلَى الح                     لَعْمِري لََأشْبْعنَا ِضباع عنَْيزة      *

لعمري قسم ،وفي حذفه إشارة إلى إقناع السامع بصدق قوله نحـو كثـرة              : دير  حذف الخبر ،والتق  
_________________________  

  326،صالمفضليات  المفضل الضبي ، )1( 
  523 ،صس.م المفضل الضبي ، )2( 
  ، اللسان ، مادة بانمضى : بان ) 3( 
  .، اللسان ، مادة هزعقطع من الليل دون النصف: الهزيع) 4( 

  548 ، ص س. المفضل الضبي ، م )5 (
   .للي أطول ليالي الشتاء، اللسان ، مادة:الليالي التمام  )6( 

  607س ،  ص .المفضل الضبي ،م) 7 (
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 داللة واضحة على اعتزازه بنفسه وفخره بقبيلتـه  ألن القسم مؤكد على الصدق، كذلك يحمل   ،القتلى  
 شبعت بل وظف السياق     قد  )1(نسور القشاعما    و ال  ن الضباع ، فهو لم يفخر بأ    التي تميزت بالشجاعة  

  . كلمة الحولادائمة ودل عليهال القوة  وهي،ى قوتهللداللة عل
  
  : الحارث بن ظالم في تهديده للنعمان لقو

*      ونَهد ضْن تَعرلَوال م فَُأقِسم                           اِرمِة صِدْيداِفي الحص 2(     لَخَالطَه(  

 إشـارة وفي الحـذف    ،لوال من تعرض دونه من جيشه المانعون لقتله         :  والتقدير   ،حذف خبر لوال    
  لكن الذي   ، هو قوي ذو سيف قاطع     : أي ،)لخالطه  صافي الحديدة   ( ن ذلك ما بعده     لتوعد وتهديد وبي 

  .حمى النعمان منه هو ما يحيط به من جند ال قوة النعمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
__________________________________________     
  .قشعم ، اللسان ، مادة جمع قشعم وهو المسن من النسور الكبير منها :القشاعم ) 1(
  616صالمفضل الضبي ، المفضليات ،) 2(
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  :الحذف في المنصوبات : المبحث الثاني 

    

حذف المفعول   ،مقسمة على    موزعاً موضعاً    وثالثين ثالثةورد حذف المنصوبات في المفضليات في       
  .به ، والتمييز ،والظرف ، والمفعول المطلق ،والحال،والمنادى 

  
  : حذف المفعول به : أوالً 

  

  :منها ،   موضعاً وعشرين أربعة ورد حذف المفاعيل في
  

  : الكَلْحبة في وصف فرسه لقو

  )2(                  جعلَتِْني ِمْن حِزْيمةَ ِإْصبعا  وقَْد         )1( لْعهااء العرادِة ظَفََأْدرك ِإْبقَ* 

ذخيرتهـا مـن العـدو ،       )3(فأدرك  إبقاء العرادة     :والتقدير  ،للمصدر إبقاء     به حيث حذف المفعول  
، فأصبح بينه وبـين     ، من باب التخلص  من ألم النفس         وداللته تحميل هزيمته للفرس ال  لفروسيته        

  .النصر مسافة اإلصبع 
  

  : المرار بن منقذ في فخره بنفسه وبما يملك  لقو

  )4(اونَبا لَنَ لَنْيرا تَ لَحِبْص ونُ                     ا                      انَو ِساًلَب ِإْير تَْن ِإِكنَِّإفَ*

لتـه  إن تري ذوي إبل سوانا ، وذلك لألهميـة ، فمنز          :  والتقدير   ،المضافللمفعول به   حذف  وفيه  
  .عدد إبلهم ، فكان الحذف لالفتخار كون من نخيل فارهات الطول ال من وغناه مما يمل

  

:                                                                                        الجميح في وصف نفسه لقو

   )5(ِطي اآلن عْن ضْرٍب وتَْأِديِبْن                          يْعيأبى الذَّكَاء ويْأبى َأن شَْيخَكُم لَ* 

 يأبى ما تريدون الذكاء  ، وحذف المفعول وأبقى علـى الفاعـل          : حيث حذف المفعول به، والتقدير      
التسوية بين اللفظين؛ ألن الذكاء معناه االنتهاء في السن ،وأضفى في نهايـة             ألهمية الفاعل وإظهار    

  .البيت فخراً بالذات التي ال ترضى بالتهديد أو االستكراه 
  ____________________  

  ، اللسان ، مادة ظلعالعرج والغمز في المشي : الظلع ) 1(
  23، صالمفضل الضبي ، المفضليات  )2(
  .عرد ، اللسان ، مادةل السريعة الخي: العرادة )3(
  124 ،صس.،مالمفضل الضبي  )4(
  .35 ،صس.مالمفضل الضبي ،  ) 5(
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  : سلمة بن الخرشب  في وصف الحارث بن عوفلقو

  )1(   اِهللا وصاٌل صروم                   فَِإْن تُقِْبْل ِبما عِلمتْ فَِإِني ِبحْمِد                        * 

 ، وتـم     )3(صـروم )2( بحمد اهللا وصـال      يعرفته أن علمت بالذي   : والتقدير  ،به  حذف للمفعول   فيه  
فهو يصل من وصله ويقطع من قطعه، وفيه حكمة ومذهب في العشق            ،الحذف ألن ما بعده دل عليه       

  .وفي الجمع بين الوصل والصرم بيان لذلك ،
  

  :الحادرة في وصف ناقته  لقو

  )6(ِمن الِعثَاِر ِبدْعدع )5(      تُُنَمُّ                              )4(رْحَل مِطيٍة حرٍجومِطيٍة حملْتُ  *

 ، وداللته التوكيد على     )7( تتم من العثار بدعدع      حملته ظهر مطية  : فيه حذف للمفعول به ، والتقدير       
 حمل حملها نقل حملها إلـى غيرهـا         وبالتالي االفتخار بكثرة إبله التي إن لم يستطع       ،الصفة السابقة   

،فهو يحج من دعوتها عند عثارها ر.  
  

   :ه الحادرة في وصف نفسلقو

 *                 فَاِتر رَأْحم وْهو نْهفَْعتُ عَأْن  لَم                 فَر ِمنّي غَْير انقْطَِع قَْد ب8(ي(  

 عن ساعدي ، وتم الحذف ألن الجار والمجـرور          سيفرفعت رأ : والتقدير  ،حيث حذف المفعول به     
فرجع إلـى سـاعده     ،بعده هو الذي ارتكز عليه الوصف ، وهنا رسم الحادرة صورة لعدم اطمئنانه              

  .وتوسده 
  
  : وبني مناف)9( الحصْين بن الحمام في  يوم دارة موضوعلقو

 *ماولى منْ ِمادةُلَ الِواليناوهم                              لَْو    ومميِنى الياِب حسقَتَاً مس10(اً م(  

  __________________  
  40،صالمفضل الضبي ، المفضليات   )1(
  اللسان ، مادة وصل . كثير الوصل والمودة : وصال )2(
  كثرة الهجر واالبتعاد ، اللسان ، مادة صرم :  صروم )3(
  .ادة حرج، اللسان ، مالناقة الضامرة: حرج ) 4(
  ، اللسان ، مادة نمم اإلغراء: تنم ) 5(
  61 ،صس.مالمفضل الضبي ،  )6(
  ا للعاثر في معنى قم وانتعش ، اللسان ، مادة دععهكلمة يدعى ب: دعدع ) 7(
  .63، ص س.مالمفضل الضبي ،  )8(
ي سهم والحرقة على بني صرمة وحلفائها ،        هو موضع بين ديار مرة وديار شيبان ، وقد كان فيه يوم دارة موضع لبن              : دارة موضوع   ) 9(

  .12/120أبو فرج األصفهاني ، األغاني ، : انظر 
  104س ،ص. المفضل الضبي ، م)10(
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 وفيه إشارة لتحقير كل من ال يدين إلى القبيلـة           حابساً نفسه متقسماً ،   : والتقدير  ،لمفعول   ل حذففيه  
  .ألنه لن يجلب إال الشر لنفسه قبل قبيلته 

  

  :صْين بن الحمام في  يوم دارة موضوع الح لقو

 *لوا تَاُقَويْنبتَْل ه رْيى باِرٍجنفٍّكُي َأْه   ونَ                         ضْياً غَخَاِر صْع َأرج1(ا ؟م(  

، وفي الحـذف زيـادة تبكيـت        )3 (نَهي و )2(بين ضارج   ن بشراً   تبي: لمفعول ، والتقدير     ل حذففيه  
، فلن يجدوا من يغيثهم فكل من يحـيط بهـم هـو مـن               ن سوء ما حل بهم في المعركة        والتهكم م 
  .األعاجم

  

  :ومنها 

  )4(ا ممي تٍَفْر صيايا َأنَي الماِقلَ   م                              ٍداِل خَرْي غَهنَّى َأملْ سِني الْببَأ* 

 حـذف الموصـوف ،      إلى جانـب   الرضا بالدنية ،     أبى البن سلمى  : لمفعول ، والتقدير     ل حذففيه  
،فالهوان والذل لن يدوما فإما الموت      هو مالقي المنايا ، وفي المحذوفات االفتخار بالنفس         : والتقدير  
  .أو العزة

  

  :المزرد  في وصف كبر سنه وبعد محبوبته عنه  لقو

  )5( ِداِئرخَ الْاءيا حهْي ِفٍةبى ِإلَ ِإ                    ،         ٍناِز من ْبامز ِر:-ْكِلْم َأْملَو- تُلْقُفَ* 

، ولم أملك أن ال أقول ، فالمصدر المؤول في محل نصب مفعول بـه   : لمفعول والتقدير    ل حذففيه  
 الحث وإثارة الهمم ،فقومه إن لم ينصروا ابن عمه سـيحل بهـم              ىوفي حذف المفعول به إشارة إل     

  .)6(يحولهم إلى نساء شديدات الحياء وهن الخرائد الخزي والهوان الذي 
  

  :  المثَقِّب العبِدي في وصف رحلته لقو

  )9()8( اهيدِصوقَ)7(ا هاِدلَْجي َأِنغُِلْبي   س                             نهَأ ِبه اإللَاء شَْن ِإتُنْقَْيوَأ*
_________________________________________  _  

  .119 ،صالمفضلياتالمفضل الضبي ،  )1(
  .اسم موضع معروف ، اللسان ، مادة ضرج : ضارج )2(
  . هو الموضع المطمئن من االرض له حاجز يمنع الماء من الفُيوض منه ، اللسان ، مادة نهي : النهي ) 3(
  120 ،ص س.م المفضل الضبي ،)4(
  139 ، صس.المفضل الضبي ، م )5(
  خرد ات الحسان ألنهن لم يظهرن على النساء ، اللسان ، مادةالحيي: الخرائد   )6(
  ، اللسان ، مادة جلدجسم: أجالد) 7(
  ، اللسان ، مادة قصدمخ العظم: القصيد) 8(
  307س ، ص.المفضل الضبي ، م)9(
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يبلغني الملك أجالدها ، وفي الحـذف االفتخـار  بنفـسه            :  والتقدير   ،فيه حذف للمفعول به  الثاني     
  . ذلك ى ألن إغفال ذو المكانة وذكر دونه يشير إلوببعيره ،

  

   : ِهِتو المثَقِّب العبِدي في وصف قُلقو

  )3(ا هودد خُ)2(اِننَالشِّ كَ)1(ود قُيباِسع  ي                   ا          نَ والقَِةنَِّس اَألافَرطْ َأنكَْموَأ*

 ليصرف النظـر    ؛)4(يعاسيب  ن أطراف األسنة رجاالً     أمك:  والتقدير   ، به الثاني    للمفعولحذف  فيه  
، فهي التي أوصلت الرماح إلى صدور       إلى الخيل على اعتبار أنها رمز الشجاعة عند العربي القديم           

  .أعدائه
  
  :الحادرة في وصف محبوبته  لقو

  )5(ان حرِة مْستَهلِّ اَألْدمِع وِبمقْلَتَي حْوراء تَْحِسب طَْرفَها                                   وْسنَ* 

تحسب طرفها طرف وسنان ، وداللـة حـذف المـضاف           : وفيه حذف للمفعول المضاف والتقدير      
وإقامة المضاف إليه فكل منهما أدى المعنى نفسه وفي ذلك توكيد في المدح ، وذلك ألن صفة النفس                  

 ما  )7( والوسن )6(جمع بين صفات الحور   في عيون المرأة من سمات الجمال العربي األصيل ،وفي ال         
  .يؤكد جمال محبوبته 

  
  :  في وصف محبوبته دوْساَأل لقو

*     نَواِعم نوفَاً وهعرم نِطقناِد                                يِقيقةُ اَألكْبوِه رجالو 8(   ِبيض(  

ي حذف المفعول به من الكـالم وإقامـة         ينطقن قوال معروفا ،وهو ف    : حذف المفعول به ، والتقدير      
النساء بين الصفات الملموسة واألخالقيـة أعطـى         الصفة إضافة لقيمة جمالية في القصيدة ؛ فجمع       

  .الشباب جماال زاد من أسى الشاعر على ماٍض غاب ولن يعود يوما 
  _______________________  

  الطوال األعناق، اللسان ، مادة قود: القود)1( 
  .، اللسان ، مادة شننجمع شن ، القربة البالية : لشنانا)2 (
  309،صالمفضليات  المفضل الضبي ،)3( 
  عسب ، اللسان ، مادة الخيل القليلة لحم الوجه: اليعاسيب) 4( 
    .53 ، ص س.م المفضل الضبي ،  )5( 
  .حور ، اللسان ، مادةشدة سواد العين مع شدة بياضها : الحور   )6( 
   .وسن ، اللسان ، مادةشدة النعاس : الوسن  )7( 
  454ص ،س.مالمفضل الضبي ، )8( 



 56

  :في رثاء أخيه متَمم بن نُوْيرة  لقو

  )3(     ولَا جزٍع مما َأصاب فََأوجعا                     هاِلٍك    )2(  ِبتََأِبيِن)1(لَعمِري وما دهِري*

أوجعني ،وفي حذف المفعول به العائد على الشاعر إشارة          : والتقدير) الضمير  ( حذف المفعول به    
إلى أن فقد  أخيه لم يؤثر في نفسه فقط بل جر األلم والحسرة على كل من سـمع هـذه القـصيدة؛                       

  .فحذف الملكية العائدة على الواحد تنم عن داللة الكلية والعموم 
  

  :في الحكمة ي ِدبق العزمالم لقو

* ِميعنا       وقَاَل جِصيرم قُ                       النَّاِس َأينزما خُْبثَ نَفٍْس مِمنْه رم4(    فَأض(  

وفي الحذف داللة على التأسف على النفس وذم الدنيا         ،فأضمر مراده   : والتقدير  ،حذف مفعول الفعل    
  .م الثبات في هذه الدنيا  للداللة على عدم المعرفة وعد؛ مصيرناأين ذلك توظيف االستفهام وأكد

  

  : في بني شيبان اب هن ِشد ِبِشاْر لقو

  )5(  لَيشْكُر َأْحلَى ِإْن لَِقينا ِمن التَّْمِر                        عَلى َأن قَْيساً قَاَل قَْيس بن خَالٍد      *

فكأنه ،التحقير وتقليل الشأن     إلى إشارة وفي حذف الضمير     ، لقيناهم إن:  والتقدير   ،حذف المفعول به  
 للتقليل من شأن قيس بـن       إشارة وفي هذا المعنى     ،فحذف الضمير العائد عليهم   ،ال يرى بني شيبان     

   .المأكولفهو وقبيلته كالتمر ،مسعود 
  

  : ر في بني سهم ْيِدة بن الغَامشَ ِبلقو

*ِني سل           َأْبِلغْ بفَه يكثَاِن                  هٍم لَددلَى الح7( ِمن ِبْدِع )6(           ِفْيكُم ع(  

ابلغ بني سهم رسالة ، والرسالة استفهام يفيد النفي المصبوغ بالتوبيخ           : حذف المفعول به ،والتقدير     
وهي بحث عن ناصح يساهم في إصالح الفساد ، وفي الحذف داللة على عاقبة مـن يخـذل مـن                    

  .)8(الِبدِعيستجير به لذا وظف لفظة 
   _____________________  

  .، اللسان ، مادة دهرالهم واإلرادة والعادة : الدهر ) 1(
  ، اللسان ، مادة بانمدح الميت بعد موته : التأبين ) 2(
  526،  ص  المفضليات المفضل الضبي ،  )3(
  603ص  ، ن.مالمفضل الضبي ،  )4(
  614ص ن ، .م المفضل الضبي ،  )5(
  ، اللسان ، مادة حدثائب الدهرمص: الحدثان ) 6(
  829ص  ، س.مالمفضل الضبي ،  )7(
  .العجب الغريب غير المعروف ، اللسان ، مادة بدع : البدع ) 8(
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  : حذف التمييز: ثانياً 
  

  : ورد في موضع واحد في المفضليات وهو

  

  :  سوِيد في وصف المنافق قول

  )1(    مطعم وخْم وداء يدرْع                                        ِبْئس ما يْجمع َأْن يغْتَابِني *

بئس الشيء شيئاً يجمع ،وفي الوصف تأثير واضح بالقرآن الكريم، : حذف تمييز بئس ،  والتقدير 
، )3( وداء يدرع) 2(مطعم وخْم:  وهي ،فصورة المنافق واضحة إال أن تعاقب الصفات المترادفة 

جعل من الحذف مفسراً تحت باب التبكيت أي شدة التوبيخ ؛ ألن في اجتماعهما بيان لسوء الحال 
  .فالمرض والطعام غير المبارك يجلبان األلم والحزن ، وإظهار صورة المنافق بصورة منفرة 

  
   : حذف الظرف: اًثالث

  

  :موضعين ، وهما ورد في 
  

  :ه في وصف ناقتمتَمم بن نُوْيرة  لقو

   )4(             ِرئم تَضايقُه ِكالب َأخْضع          وكََأنَّه فَوتَ الجواِلِب جاِنئا                  * 

، وداللته صرف النظر    )5(كأنه في وقت سبقه للجوالب      : ،والتقدير   ) فيهالمفعول  (فيه حذف الظرف    
  . لكالب الصيد )6(رئمعن الزمن إلى الحدث ، ففرسه يخضع له كما تخضع ال

  
  :ة في وصف صاحبته مِركْ ِعأبو لقو

   )7(     والدْهر ذُو ِغلْظٍَة ِحْينَا وذُو ِلْيِن    َأْمسى تَذَكُرها ِمْن بْعِد ما شَحطَتْ                     *

  
___________________________________________________    

  401، ص  مفضلياتالالمفضل الضبي ،  ) 1(
  .غير مريٍء ، بال فائدة ، مستثقل ، اللسان ، مادة وخم : وخم ) 2(
  . ال شفاء منه  ، اللسان ، مادة درع : يدرع ) 3(
  72،ص س.مالمفضل الضبي ، ) 4(
  .ادة جلب جلب الفارس على الفرس ، إذا وطَّن  له قوماً في طريقه يصيحون به عند الرهان ، اللسان ، م: الجوالب )  5(
  .الظبي األبيض ، اللسان ، مادة رأم : الرئم ) 6(
  .161 ،صس.م المفضل الضبي ، )7(
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داللة علـى أن سـعادة      ل حينا  ذو لين ، ل      و وه : والتقدير ،)المفعول فيه   ( ظرف الزمان  حذفحيث  
  .د، فالدهر اليدوم ألحألن الذكرى هي التي بقيت له ؛الشاعر كانت تتم بتذكر محبوبته كثيراً 

  

  : حذف المفعول المطلق : اً  رابع
  

  :ورد في موضع واحد ، وهو
  

  :ر في قومه بْعكَز بن مْرح مقول

  )1(  ضْرب تُصيح ِمنه ِجلَّةُ  الهاِم                                  داْرتْ رحاْنَا قَِلْيلَاً ثُم صبحهْم  *

 دارت رحانا دوراناً  قليالً ،  وفي حذفه إظهار لفخـر الـشاعر               :حذف المفعول المطلق، والتقدير     
بقومه وأيامهم في الحروب،وناسب الفخر تكرار حرفي الراء والصاد المناسبان لـصوت الحـروب              
والقراع، والشاعر عندما حذف المفعول المطلق وأبقى على الصفة أراد أن قومه لم يوظفـوا كـل                 

  .قوتهم إال أنهم قضوا على أعدائهم 
  

  :حذف الحال : اً خامس
  

  : هو ،ورد حذف الحال في المفضليات في موضع واحد
  

  : المسيب بن علَس في وصف محبوبته قول

  )6( اِعيس ِبٍجمْد م)5(رهْز َأيِلْزب ِب                       )4(ا بالص)3( هتْرد، َأ)2( ٍةياِد غَبْو صْوَأ *

 ، وورد الحذف لداللة ما بعده عليه وكأنه حـذف           )7(مخلوطاً ببزل أزهر   : قديروالت،   حذف الحال   
العام وأبقى على الخاص لتمام المعنى ، وهو قد بدأ بوصف محبوبته وجاء بالـصبا للداللـة علـى      
الليونة والنعومة ،وزاد على ذلك بقوله أزهر ليكّون الصورة الجميلة فهي قد جمعت بـين الجمـال                 

  .والمعنوي وزاد على ذلك حملها للخمر، فهي قد وصلت للكمال في نظر الشاعر الحسي الظاهر 
 ___________________________  

  510، ص  المفضلياتالمفضل الضبي ، ) 1(
  ، اللسان ، مادة غدوسحابة : غادية )2(
  .، اللسان ، مادة درراستخرجت ماءه : أدرته) 3(
  ، اللسان ، مادة صبوريح : الصبا) 4(
  ، اللسان ، مادة زهر اإلبريق ، األبيض:  أزهر)5(
  93 ، صس.المفضل الضبي ، م)6(
  .  ، اللسان ، مادة بزل ثُقب إناؤه: ، أي سِكب من دن ما: ِ بزيِل )7(
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  :حذف المنادى : سادساً
  

  :وهي ، عورد حذف المنادى في المفضليات في أربعة مواض
  

  :ه  تأبط شراً في وصف بعد محبوبته عنقول

 *ذَ ِإوُلقُا َألَولَّا خُا مة صرتْم                          ي ْيا وِسفْ نَح1( اِقفَشْوِإٍ قْ شَْن ِمي(   

حاجته للمـساندة مـن      يا قوم ويح نفسي ، إلظهار التحسر و األلم، و         :  المنادى محذوف ،والتقدير    
  .قومه فهو بحاجة إلى اإلشفاق والرفق 

  

  : في وصف بعد محبوبته عنه  تأبط شراًقول

   )2( لِّعذَّالٍَة خَذَّالٍَة َأِشٍب                                    حرقَ ِباللَّْوِم ِجلِْدي َأي تَْحراِق ْن ميا* 
 ، وهذا من باب الـشكوى والتعجـب،         )4( خذالة )3(يا قوم من لعذالة   : فيه حذف للمنادى ، والتقدير      

جلده للداللة على سوء حاله ، فمحبوبته جمعت بين العذل والخذل ،وفيه سوء تام لذا               فاللوم قد أحرق    
  .ناسب ذلك الشكوى

  

 :المزرد  في وصف لوم قومه له قول

      )5(ي ِداِئوى عملْ سب حْني ِمِتداِئع  َأ                          ا  هِماْس كَةُاهفٍَم والسْوقَا لِِا يلََأ* 

ب ممزوج بالتوبيخ والتقريـع    وفي الحذف تعج   يا ناس عجب لقوم ،    : ، والتقدير   حيث حذف المنادى  
، فالشاعر مزج بين السفاهة وبين عمل قومه ثم تذكر محبوبته وما لقي من ذل وهوان فناسب ذلك                  

     .التعجب 
  

  : في وصف حبه الماضي ي اِنوْدع الِعبْص اِإليِذ قول

  )6( طَِويِل الْهم مْحزْوِن                                    َأْمسى تَذَكَّر ريا ُأم هاْروِن يامْن ِلقَلٍْب* 

، لمنادى تحسر وأسى على أيام مضت      ايا قوم من لقلب ، وفي حذف        : حذف المنادى والتقدير    حيث  
 يدل على كثـرة     لفعل الماضي  ا قد تذكر فهو من باب التحقيق وحذف قد قبل        : أما حذف قد والتقدير     

  . لصاحبته هتذكر
________________    __________________________    

  11المفضل الضبي ، المفضليات،ص)1(
  18ن ، ص.المفضل الضبي ، م) 2(
  .كثيرة العذل واللوم والعتاب ، اللسان ، مادة عذل: عذالة ) 3(
   ، مادة خذل ن ، اللساالذي يخذل في اإلرادة ويخالف الرأي: خذالة ) 4(
  127 ،ص س.المفضل الضبي ، م) 5(
 325 ،صس.المفضل الضبي ،  م) 6(
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  :الحذف في المجرورات :المبحث الثالث 
  

 ، وحذف االسـم     إليهحذف المضاف   :ة عشر موضعاً مقسمة على      سبعفي  حذف المجرورات   ورد  
  .المجرور 

  : حذف المضاف إليه: أوالً 
  

  :منها ، مواضعثالثةورد حذف المضاف إليه في 
  :ل تأبط شراً في وصف حاله قو

 *                       هعماٍل تُجِمْن م ْد ِخلَالَكدتَّى تُلَ       سا      ح1( كُلُّ اْمِرٍئ لَاِق اِقي م(  

ما كل امرئ القيه ، لداللة ما قبلـه عليـه فحـذف تخفيفـا ،                : فيه حذف للمضاف إليه،  وتقديره       
) ما  (فاالسم الموصول المبهم    ،الشاعر يؤكد على حكمة تامة أن المال يسدد الفقر حتى يأتي الموت           ف

  . يعود على الموت الذي حذف ضميره 
  

  :حذف االسم  المجرور: ثانياً 
  

  : االسم المجرور  في أربعة عشر موضعاً ، ومنها فورد حذ
  

  : في وصف ديار محبوبته م اِزي خَِب َأر بنشِْب قول

  )6()5(  ِبها عنك النَّوى وشُعوبها)4(  وشَطَّتْ          فَكَِثيبها     )3( ِمن سلَيمى رامةٌ)2(عفَتْ*

عفت من ديار سليمى ،  وفي الحـذف         : حذف االسم المجرور وأقام مقامه المضاف إليه، والتقدير         
الية من أصحابها ،ودل على     تحسر على أيام جمعته مع محبوبته سلمى ،التي غدت ديارها دارسة خ           

  .طول الفراق أن الديار قد تغيرت 
  

  : ذؤيب في رثاء أبنائه أبي قول

* َأنَّه ا ِلِجسميْبتُها َأمى                                فََأج7(    َأود( واعدالِبالِد فَو ِمن ِنيب )8(  
________________________ _____________________    

  19،ص المفضل الضبي ، المفضليات )1(
  ، اللسان ، مادة عففدرست : عفت ) 2(
  ، اللسان ، مادة رممموضع في بالد تهامة :رامة )3(
  ، اللسان ، مادة شططبعدت : شطت )4(
  ، اللسان ، مادة شعبجمع شعب وهو القبيلة أو البلد الذي شعب إليه أي ذهب: شعوبها ) 5(
  94 ، صس.مالمفضل الضبي ، )6(
  اللسان ، مادة ودي    ، هلك ، يودي إيداء: أودى)7(
  852، ص س.المفضل الضبي ، م)8(
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 البالد وفي حذف االسم بيان لسوء الحال الـذي          أهلمن  أودى بني   : حذف االسم المجرور والتقدير     
  .حل بالشاعر 

  

  :ش األصغر في وصف فرسه قَر المقول

  )1( حبص مئاما ِفاهلَْو  ُأناِعطَ  ي                                   ٍةرِطسب مٍةاري غَ ِفِه ِبدتُِهشَ*

 سـابقة   أبيـات وقد وصف الشاعر في خمسة      ، في خيل ذات غارة      :والتقديرحذف االسم المجرور،    
ثـم جـاء    ، ) به  (فجاء في هذا البيت بضمير الغيبة يعود عليه في قوله           ،  فرسه مظهراً الموصوف    

 المدح لداللة الـصفات     أفادوالحذف  ، إليهوحل محله المضاف    ،لة المعترضة المحذوف لفظها     بالجم
   ).)4( ، مصبح)3( ، يطاعن)2(مسبطرة ( :وهي، باألماكنالتالية عليه والمتعلقة 

  

  :في وصف صاحبته تأبط شراً  قول

  )9()8( اِقذَْحَأ)7( ِلْص الوِفْيِع بضتْكَسْم وَأ                     )6(ا هلَاِئنَ ِبتْنَّض)5( ةٌلَّا خُذَي ِإنِِّإ* 

بعهد ضعيف الوصل ، فقد حـذف       : ، أي مسكت بضعيف الوصل  أ:  حذف االسم المجرور في قوله    
  .العهد لداللة ما بعده عليه وخاصة الوصل ، فهو يوحي أن الشاعر غير متمسك بخلته 

  

  : تأبط شراً في وصف قوته قول

 *ى نَتَّحوتُجلَ ومنْا يزع10(ي ِبلْوا س(             ِب  الٍه و)12( يٍضِبن قَِم)11(َّْيد غَالشِقاد )14()13(  

 بعدو والٍه ، فوصف العدو بهذه الصفة ما يدل علـى سـرعة  : فيه حذف لالسم المجرور، والتقدير

لعدو لإلفـادة   الشاعر ومقدرته على االنقضاض على ما يريد ،ولعل الحذف من باب اإلشارة بقوة ا             
  . بإظهار قوة النفس وتفوقها 

________________________ _____________     
  498ص ،  المفضلياتالمفضل الضبي ، ) 1( 
  .، اللسان ، مادة سطرما امتد من المكان :  مسبطرة)2(
  .شدة القتال في المعارك ، اللسان ، مادة طعن: يطاعن )  3(
  .الصباح، اللسان ، مادة صبحالمغار عليه في : المصبح)  4(
  ، اللسان ، مادة خللالصداقة : الخلة )5(
  ، اللسان ، مادة نولما ينال : النائل)6(
  ، اللسان ، مادة وصلالحبل : الوصل )7(
  ، اللسان ، مادة حذقالمتقطع: االحذاق ) 8(
  5 ، صس.المفضل الضبي ،م)9(
  لب، اللسان ، مادة سما يسلب في الحرب : السلب ) 10(
  ، اللسان ، مادة ولهالكثير: الواله) 11(
  ، اللسان ، مادة قبضالسريع : القبيض) 12(
  ، اللسان ، مادة غدقالمطر الكثير : الغيداق ) 13(
  11 ،ص س.مالمفضل الضبي ، ) 14(
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  :في وصف ناقته  متَمم بن نُوْيرة قول

   )4(عفَّر م)3(يطٌِب النَِّه ِبيفُِط تُند  فَ                         )2(ا  هاتَر سنَأ كَ)1(ٍسنْ عٍةدِجمِب* 

، بناقة مجدة ، وفي اإلبقاء على الصفة افتخار وتعظيم لناقته           :  والتقدير   المجرور ، لالسم  حذف  فيه  
 بالتـشبيه   ،ثم أتى وفي الجمع بين الوصفين فخر بناقته       ،والعنس الصلبة   ،المجدة السريعة في سيرها     

  . أحد  إليهاليكمل صورة ناقته التي ال يرقى؛ المرتفع الذي ال يرقى إليه أحد )5(فدن الوهو 
  : المسيب بن علَس في وصف محبوبته قول

  )7(   قَْبَل العطَاِس ورْعتَها ِبوداِع                             )6(َأرحلْتَ ِمْن سلْمى ِبغَْيِر متَاِع * 

أرحلت من أرض سلمى ، وداللته التعظيم لسلمى ومكانتهـا          :  والتقدير   المجرور ، لالسم  حذف  فيه  
وذلك يظهر من خالل قوله العطـاس       ،من الشاعر ، فهو قد رحل عنها قبل أن يرى ما يسوءه منها              

  . وهو ما يتشاءم منه 
  : الحصْين بن الحمام في  يوم دارة موضوع وبني منافقول

  )8(ا مرْص َأِن ْبِفْوعو ِب ، َأٍعْيبض ِبذْع فَ                   اً      باِغ ركِمْو قَاِقلَخْ َأْن عتَنْ كُْنِإفَ* 

 باب التحقيـر    فعذ ببني ضبيع أو ببني عوف ، والحذف من        :  والتقدير   المجرور ، لالسم  حذف  فيه  
  .ي إال الهوان والهزيمةفلم يالقه،لكل من رغب من قومه واستعان بغيرهم لنصرتوالتقليل من الشأن،

  :  المرار  في وصف فرسه قول

  )12( )11(ْرِدكَنْ الماِتنَ بْن ماٍنتَلَ            ص                            )10(ٍرذَي ع ِذ)9(هرْد قٍَدْيِعبِب*

، وفي الحـذف     )13( صلَتَاٍن  قَدره ِذي عذَرٍ   بفرس بعيد قدره  : والمجرور ، والتقدير    للجار  حذف  فيه  
 عـدة تؤكـد علـى       ها بصفات فمدح وافتخار بتلك الفرس التي ال يجاريها مجاٍر، فالشاعر قد وص          

  .سرعة  ب يمرا الذي لداللة شعر ناصيتهة الخطى أصيلة واسع،فهيفخره
____________________________________________   

  ، اللسان ، مادة عنسالصلبة الضخمة :  عنس)1( 
  ، اللسان ، مادة سري من كل شيءاألعلى: السراة ) 2(
  ، اللسان ، مادة نبطالعجم من غير أصل العرب: النبيط) 3( 
  65ص، المفضليات المفضل الضبي ، )4(
  .القصر المرتفع ، اللسان ، مادة فَدن : الفدن ) 5(
  ، اللسان ، مادة متعما تمتعه به وتزوده إياه : المتاع) 6(
  92ص، س. مبي ،  المفضل الض)7(
  118ص  ، س.م  المفضل الضبي ، )8(
  ، اللسان ، مادة قدر الخطو : القدر)9(
  ، اللسان ، مادة عذرجمع عذرة وهو شعر الناصية : العذر )10(
  ، اللسان ، مادة كدرفرس لبني البعدوية رهط المرار : المنكدر )11(
  144ص  ، س. م المفضل الضبي ، )12(
  .د في عدوه ، أي شديد السرعة ، اللسان ، مادة صلت منجر: صلتان ) 13(
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  :  الجملة وشبه الجملة الفعل والحرف والحذف في: الفصل الثالث

   

   حذف الفعل :المبحث األول

  

  :  حذف الحروف  : المبحث الثاني

 حذف حروف الجر :  أوالً

  حذف حروف النداء  :  ثانياً 

  حذف قد :  ثالثاً 

  ن حذف نون كا:  رابعاً 

  حذف حرف التاء :  خامساً 

  حذف األلف :  سادساً 

  حذف الهمزة: سابعاً 

  حذف الراء : ثامناً         

  حذف عالمة التأنيث : اً  تاسع        

  حذف السين : عاشراً          

  

 : حذف الجملة: الثالثالمبحث 

  حذف جملة الشرط :أوالً

 حذف جملة جواب الشرط : ثانياً

  القسم جملة  حذف : ثالثاًً

  حذف جملة الجواب  : رابعاًً
 

  حذف شبه الجملة  :المبحث الرابع
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  : الجملة وشبه الجملة  الفعل والحرف والحذف في: الفصل الثالث

 نوتـسعة وخمـسي    مائةفي المفضليات في      الفعل والحرف والجملة وشبه الجملة     ورد حذف    
  :موضعاً مقسمة على 

  :فعل حذف ال :  المبحث األول
  

  :منها، وورد حذف الفعل في المفضليات في ثالثين  موضعاً
  

  : عْبدة بن الطَِّبيب في وصف الخمر قول

  )3()2( وُلمْح ماِنم السِةبهذْم كَرْع ِش                               )1(انَلُلّع ياناًيْحَأاجاً وزفاً ِمْرِص*

ربها صرفاً ، وفي الحذف مدح لتلك الخمر ،فهي سائغة كأنها الماء            نش: وفيه حذف للفعل، والتقدير     
العذب ،كما أنهم  ال يشربونها إال وقد سمعوا القيان التي تقول الشعر الجميل المحمول بين النـاس                  

  .)4( بمذْهبِة السماِنلجدته لذا وصفه 
  

  : تأبط شراً في وصف بعد محبوبته عنه قول

 *ذَ ِإوُلقُ َأالَوةٌلَّا خُا مص ر5( تْم(                           ي  ْيا وِسفْ نَحقٍٍْو شَْن ِمياقِِفَإشْ و )6(  

يا قوم ألزمني اهللا ويحاً ، وفي ذلك أن الشاعر أشار إلى            : وفيه حذف للفعل في ويح نفسي، والتقدير      
 عنه وهجرته فهـو يواسـي نفـسه       الترحم على نفسه ال الدعاء بالثبور لها ، فالمحبوبة قد ابتعدت            

  .بالصبر والسلوان ال الهالك والموت 
  : في تذكر أيام شبابه م اِزي خَِب َأر بنشِْب قول

  )8( فَوقَ كَعبي اِإلزار )7(    ويضفُو                      لَياِلي ال ُأطَاِوع من نَهاِني         *

لك داللة على أن الشاعر قد قال قصيدته بعد كبر سنه، فهو            حذف الفعل ،والتقدير اذكر ليالي ،وفي ذ      
  . يتذكر ليالي سابقة قد ظفر فيها بلهو من محبوبته إال أن األيام قد تغيرت فالحذف أفاد التحسر

  _____________________  
  يطربنا ويلهينا، اللسان ، مادة علل: يعللنا )1(
 .ة حمليحمله الناس ويروونه لحسنه، اللسان ، ماد: محمول )2(

 .293المفضل الضبي ، المفضليات ، ص )3(

 النقوش الجميلة في البيوت ، اللسان ، مادة سمن :  السمان  )4(

 قطعت، اللسان ، مادة صرم: صرمت )5(

 .11س ، ص.المفضل الضبي ،  م  )6(

 يسبغ ، اللسان ، مادة ضفو:  يضفو )7(

  667س ، ص . المفضل الضبي ، م )8(
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  : محبوبته عنه ِدْع تأبط شراً في وصف بقول

  )1 (لَتَقْرعن علَي السن ِمْن نَدٍم                                   إذا تَذَكَّْرِت يْوماً بْعض َأخْالِقي* 

، وحذف الفعل لداللة ما بعده عليه ، فهو بعد إسـهابه            )2(أقسم لتقرعن : وفيه حذف للفعل، والتقدير     
ته، بأنه سيندم في يوم من األيام إذا تذكر بعض          بوصف أخالقه وكرم نفسه يخاطب من قلل من قيم        

  !. أخالقه ،فكيف به إذا تذكرها جميعاً ؟
  

  :المسيب بن علَس في وصف ناقته  قول

   )4(  راِعاإلْس ِبمه تَاِءس المَلْب قَ                                )3( اهادد جتْراد بِةعْيِر السَلْعِف* 

وتم الحذف ألن ما بعده يشترك معه في االشتقاق         تفعل فعل السريعة ،     :  للفعل، والتقدير    وفيه حذف 
والعمل فتم المعنى لداللة المذكور ، فالصورة القائمة من التشبيه أن الشاعر أراد أن يصف سـرعة                 

  .ناقته، فهي كالمرأة الماهرة تحوك ثوبا بسرعة وتبادر إلتمامه بسرعة 
  

  :لحمام في  يوم دارة موضوع وبني سعد الحصْين بن ا قول

 *ِمنَا اَألْدنَْينِني ع5(ب(اْعظَمم ْربتْ ِبنَا الحامةَ ِإذْ رارْهطَنَا                         فَزرْم ، وِمنْه ) 6(  

دنون  أخص بني عمنا األدنين ، وفي ذلك تفظيع لعمل أبناء قبيلته فهم أ            : وفيه حذف للفعل، والتقدير     
  . وتحقيرهم  لتفرقهم وعدم وحدتهم 

  
  : المزرد  في وصف كبر سنه قول

  )7(فَالَ مْرحباً بالشَّْيِب ِمْن وفِْد زاِئٍر                           متَى يَأِت ال تُْحجْب علَْيِه المداِخُل  *

باً ، وداللته التقبيح للشيب ، فهو       ال جعل اهللا للشيب رح    : حيث نُصب االسم بفعل محذوف، والتقدير     
  .قد وصفه بالزائر غير المرحب به ،إال أنه ال يستطيع أحد حجبه أو دفعه فتفتح له المداخل 

____________________________________    
   .19 المفضل الضبي ، المفضليات ، ص)1 (
  .ن ، مادة قرع القرع ضرب الشيء بالشيء لإلبانة عن الندم ، اللسا: لتقرعن ) 2(
  ما بقي من خيوط الثوب ، اللسان ، مادة جدد: الجداد) 3(
  .96س ،ص.المفضل الضبي ،  م )4(
  .        األقربين، اللسان ، مادة دنو: األدنين ) 5(
  .104س ، ص. المفضل الضبي ، م)6(
  .160س ،ص. المفضل الضبي ، م)7(
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  :المزرد  في وصف كبر سنه  قول

   )1( ِلرْيعاِن الشَّباِب فَِإنَّه أخو                            ِثقٍَة ِفي الدْهِر ِإذ َأنَا جاِهُلوسقْيا* 

 في  ن الشباب، وداللته الحنين للشباب وزمنه، فاإلنسا      )2(سقى اهللا ريعان    : وفيه حذف للفعل، والتقدير   
  .أول شبابه يكون جاهال بالحياة، لذا يثق بالدهر وتقلباته

  : في وصف ضيفه م تَْهو بن اَألرْمع قول

  )3( يقُِد وصحبوا صذَهفَ                                      اًبحْرم والًْهس والًْهَأ: ه لَتُلْقُفَ*

حللت أهال ووطئت سهال ورحبت بالدك رحباً ، وفـي   : ، والتقدير   حيث نصب االسم بفعل محذوف    
الخير في كل جهة وحال ، فالشاعر قد رسم صورة لكرمه وجوده في األبيات              الحذف إقامة للدعاء ب   

  .السابقة، فجاء بالبيت خاتمةً لحاله، فهو يوفر المبيت والصديق الوفي لضيفه 
  

  : قول  المثَقِّب العبِدي في وصف رحلته 

  )4(ا  هودكُ راَل طَاِميي اَأل ِفسْما الشَّذَِإ                              ٍةدلْب ب رْن َأيِكِرْدا ي مِكدِجَأ*

َأتجد  جدك ، وفي االستفهام افتخار بالذات، فترحال الشاعر وناقته ال            : وفيه حذف للفعل، والتقدير     
  .يتم إال في األيام الشديدة الحر يوم يركد الناس فال يخرجون، ففي الحذف افتخار  

  
  

  : جابر في وصف ناقته قول

  )5(  ِإلَى غَْرِضها َأْجلَاد ِهر مؤوِم                             نَافَتْ وزافَتْ ِفي الزماِم كََأنَّها  َأ*

  ، وفيه رسم جابر صورة لإلبل، )7( مؤوِم ِهر)6(َأجلَاد   غَرِضهاينجذب إلى: حذف الفعل ،والتقدير 
  صيدة الذي غلب عليه األسى واأللم للشباب بداية ،وفراقوهذه الصورة بدت متأثرة بغرض الق

المحبوبة ،وتفرق قومه وكان الفراق الذي عليها ناسبه إقامة صورة تقوم على األلم بداية من أظفار                
  . الهر، واأللم من قبح منظره، فساهم ذلك في نفرة إبله وسرعتها 

  
   ____________________  

  .160،صت المفضليا المفضل الضبي ، )1(
  أوله ، وريعان كل شيء أوله وبدايته ، اللسان ، مادة ريع : ريعان ) 2(
  .249 ،صس.مالمفضل الضبي ،   )3(
  .304 ،صس.المفضل الضبي ، م) 4(
  423س ، ص . المفضل الضبي ، م)5(
  .األظفار و الشَّخص المستنفر ، اللسان ، مادة جلد : أجالد ) 6(
  .لعظيم الهامة ، اللسان ، مادة أوم القبيح الِخلقة ا: مؤوم ) 7(
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   : غاراته جابر في وصف قول

  )4(وينْزْع ثَوبه ويظَلَِّم )3(  يبْزبْز                   حقَّه        )2(من يلِْو )1(ويوماً لَدى الحشّاِر *

 ذكر الـشاعر    اذكر يوم ،وفي حذف الفعل صرف للنظر إلى الظرف الذي         : حذف الفعل ،والتقدير    
بلحظة شر لم تغب عن فكره لحظة ،وأكد على ذلك اعتراض ظرف المكان بعد الزمان ،فكل منهما                 

  .التصق بألفاظ وردت تاليا دالة على السلب والغلب والظلم 
  

  : اَألْسود في مدح كَْعب بن مامةَ وابن ُأم دواِد  قول

  )5( كَْعب بن مامةَ وابن ُأم دواِد                                    َأْرضاً تَخَيرها ِلِطْيِب مِقيِلها   *

أخص أرضا ،وفي الحذف مدح لتلك األرض ،وحذف الفعل  لداللة الفعـل  : حذف الفعل ، والتقدير   
طيب " المذكور عليه وهو تخيرها ،والتخير ال يتم إال في الطيب ،وتم تأكيد ذلك بالجملة المعترضة                

  .، فالءم الحذف غرض  المدح " ها مقيل
  

  :رثاء نفسه األكبر في المرقَّش قول

  )6(عنَاِني ِمنْهم وْصٌل جِدْيد                                           ُأنَاساً كُلّما اَخْلَقْتَ وْصالً *

اسبة كبيرة لغرضـه    أخص أناسا ،وفي ذكر الشاعر لهذا النوع من البشر من         : حذف الفعل ، والتقدير   
  .وهو الحث والتحضيض لألخذ بثأره بمن أودى به وخدعه للوصول إلى غايته 

  

  :  األكبر في فخره بأخواله المرقَّشقول 

  )7( لَه معاِظم وحرْم ـخاُل  ـ                                        فَنَحن َأخْوالُك عْمرك والْ*

اقسم بعمرك وفي الحذف الوارد في الجملة المعترضة إشارة إلى تعظـيم            : حذف الفعل ، والتقدير     
المذكور؛ ألن القسم دائما يشير إلى العظمة والشاعر وظف اللفظة الدالـة علـى القـسم المتـصل                  

  ________________  
  الجابي يحشر المال ، اللسان ، مادة حشر: الحشار  )1(
 يمطل ، اللسان ، مادة لوي: يلو  )2(

 فع ، اللسان ، مادة بززير: يبزبز  )3(

 426المفضل الضبي ، المفضليات ،ص  )4(

 449ن ، ص. المفضل الضبي ، م )5(

 462 ، ص ن.المفضل الضبي ،  م  )6(

  490، ص ن .مالمفضل الضبي ،  )7(

  



 68

باألصل، وهي عمرك ؛ألنها تناسب الخال فهو من أصول الشاعر، لذا استلزم الحذف وخاصة أنـه                
  :ا البيت الذي احتوى على المصرح به ،وهومهد للفخر في البيت السابق، فجاء هذ

  )3()2( اَألرقَم )1( ِإن يغْضبوا يغْضب ِلذَاك كَما                                     ينْسُل ِمن ِخرشَاِئِه
  

  :  األصغر في الزمان المرقَّش قول

  )6()5(   َل  وريب الزمِان جم الخُبوِل            الما                 )4( عِجْبتُ للعاِقِدعجباً ما*

عجبت عجبا، فناب المفعول المطلق عن فعله ؛وذلك ألن الشاعر جاء به في             :حذف الفعل ، والتقدير     
  . صدر البيت،ما عجبت ،وذلك  للداللة على كثرة تعجبه من الزمان وأحواله 

  

  :في رثاءأخيه متَمم بن نُوْيرة  قول

  )7(     وَأمسى تُراباً فَوقَه اَألْرض بلقَعا                 تَِحيتُه ِمنِّي وِإْن كَان نَاِئيا           *

أقدم تحيته ،وفي إظهار التحية على الرغم من وفاة صاحبها إشارة إلـى             : حذف الفعل ،  والتقدير      
ليه وتحول جثته إلى تراب وفوقـه األرض    بقائه في نفس صاحبها ،فعلى الرغم من إسدال التراب ع         

  . ،إال أن روحه تبعث في نفس شاعرنا قوة على الرغم من ضعفه في دفع المنية عن أخيه )8(بلقعا
  

   :ومنها

  )10( عنْهم ِللمنَّية مْدفَعا                      ِبكَفِّي  ِإنِّي قَد جهْدتُ فَلَم َأِجْد         )9(فَقَْصرِك*

  ألزم قصرك ،وفي حذف الفعل إظهار لضعف موقف الشاعر؛ فالمنية ال: حذف الفعل ، والتقدير 
إنـي قـد    ( يمكن دفعها حتى ولو لزم اإلنسان بيته ،وأظهرت الداللة الجملة المعترضة التي تليهـا               

  .،فالشاعر قد بذل كل جهده إال أن الموت ال يمكن دفعه) جهدت 
  

  __________________  
  جلد الحية ، اللسان ، مادة خرش: الخرشاء) 1 (
  الحية ، اللسان ، مادة رقم: األرقم ) 2(
  490المفضليات ، ص  المفضل الضبي ، )3(
  الجامع ، اللسان ، مادة عقد: العاقد) 4(
  جمع خبل ، أي الفساد، اللسان ، مادة خبل: الخبول ) 5(
  509س ، ص . المفضل الضبي ، م)6 (
  537 المفضليات ،ص  المفضل الضبي ،)7(
  .خاٍل ال أحد به ، واألرض القفرة التي ال نبت بها ، اللسان ، مادة بقلع : بلقع ) 8(
  أقلّي وأقصري ، اللسان ، مادة قصر: قصرك ) 9(
  540س، ص . المفضل الضبي ، م)10(
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  :حذف الحروف : المبحث الثاني  

  :ورد حذف الحروف في خمسة وثمانين موضعاً مقسمة على 
  : حذف حروف الجر : الًأو

  .ورد حذف حروف الجر في تسعة وثالثين موضعاً ،مقسمةعلى حذف رب ، والباء ، وفي ، والالم
 : حذف رب  - 1

  : حذفت رب في واحد وثالثين  موضعاً ومنها 
 :قول تأبط شراً في وصف بعد محبوبته عنه 

  )3)(1( ِفي شُهوِر الصْيِف مِِْحراِق )1(    ضْحيانٍَةوقُلٍَة كَِسنَاِن الرْمِح باِرزٍة                     * 

 ،فإن رب أفادت التقليل أي أن هذه القلة اليشبهها أحد من القمـم              )4(ورب قلة   : حذفت رب ،  والتقدير      
 .داللة على ندرتها 

  :قول  سلَمة بن الخُْرشُب  في وصف رحلة صيده

  )5(                                  تُحوِمي نَْبتُه فَْهو العِمْيم ومخْتَاٍض تَِبْيض الرْبد ِفيِه     *

 )7( وداللته الكثرة، أي كثرة نباته وحيوانه، لورود كلمة العميم         )6(ورب مختاض : حذفت رب ، والتقدير     
  .الدالة على الكثرة)8(والربد

 :قول الحاِدرة في وصف فرسه

 *ْحَل ملْتُ رمٍة حِطيمع وْعدالِعثَاِر ِبد ِمن ٍج                                    تُتَمرٍة ح9(ِطي(  

رب مطية ، وداللته القلة ، أي ما أقل المطايا التي تتسم بسمات فرسـه ، وفـي                 : حذفت رب ،والتقدير  
  .  في األسماع  تحمل بتكرار حرف العين وقعاً)10(ذلك مدح لها ، فهو ال يهلكها فتتعثر فلفظة دعدع 

  :قول عْبد اهللا بن سلَمة   في وصف نفسه 

  )13(، كَثُروا فَِهيبوا )12(النَّاِظرْيِن غَِذي كُثٍْر                             ونَاِبِت ثَْروٍة )11(وساِمي *
____________________________________________________________________ _  

  بارزة للشمس، اللسان ، مادة ضحي: ضحيانة)1(
  يحرق من فيها ، اللسان ، مادة حرق: محراق ) 2(
  16المفضل الضبي ، المفضليات ، ص)3(
  أعلى الجبل، اللسان ، مادة قّل: القلة )  4(
  41س ،ص.المفضل الضبي ، م) 5(
  .ة خيضالموضع الذي يخوض فيه الناس لكثرة عشبه والتفافه ، اللسان ، ماد: مختاض ) 6(
  .التام الكامل المستوي ، اللسان ، مادة عم: العميم )  7(
  جمع ربداء وهي النعامة ، اللسان ، مادة ربد: الربد) 8(
   40س ،ص.المفضل الضبي ، م) 9(
  كلمة يدعى بها للعاثر في معنى قم وانتعش ، اللسان ، مادة دعع: دعدع )  10(
  .ادة سموالمرتفع المرتقي، اللسان ، م: سامي ) 11(
  الكثرة ، العدد الكثير ، اللسان ، مادة ثري: ثروة) 12(
  184س ،ص.المفضل الضبي ، م) 13(
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  ورب سامي الناظرين ، وفي ذلك داللة على قلة أمثاله في قومه فهو كريم: حذف رب ،والتقدير 

ليه نابت  في قومه ال يبخل عليهم بشيء ، وفي لفظة السمو الترفع وعدم النظير، وكيف إذا أضاف إ                
  .الثروة أي كثيرها وفيه تصوير جميل 

  

  :في وصف ناقته ة   ملَد اهللا بن سْب عقول

 * وببِرِه سنْجم اضيب ِبيٍل                                      كََأنلَى سثْتُ ععٍة بنَاِجي1(و(  

  ته ، وفي ذلك مدح ناقته من باب مدح  ،وداللته التحذير من قو)2(ورب ناجية: حذفت رب ،والتقدير 
، ببياض لونها ؛إشـارة     )3(الخاص للداللة على مدح العام ، وأكد على بياضها توظيف لفظة سبوب             
  .إلى أن طريقها أبيض ؛للداللة على كثرة غباره ،وبالتالي إيحاء بالسرعة 

  

 : الشَّنْفَرى في وصف قوته قول

*واِضبٍةعِس الِقِرْم حيب تُثْع4(ا ه(                              و ْنمغْ يزْمنَغْ يم ةًرِت وشَمي)6()5(  

، للداللة على قلة عدد الخيل التي بعثها للغزو، ولكـي ينفـي             )7(رب باضعة : ،والتقدير   حذف رب 
 المعنى  دأكالخيبة عن نفسه وعن قومه وفي ذلك فخر ، وهنا وظف الشماتة للداللة على الخيبة، ويت               

  .بوصفه لرماح قومه بالحمراء 
  

 :  المخبل السعدي  في وصف بعيره قول

*ومع8( ٍدب(َقِِِلقالم كَاِزج ِر                            ا  ب   ي)9(اِعنَ الص)10(كَ ِإامه)11(ْر دم )13()12(  

  ، ال نبات فيها رض حتى غدت معبدة قلة النبات في األلداللة علىرب معبد، ل: والتقديرحذف رب، 
 _________________________  

  186 ، صالمفضلياتالمفضل الضبي ،  )1(
  .ينج الناقة السريعة، اللسان ، مادة: الناجية   )2(
  سبب مفرده سب وهو شقائق الكتان ، اللسان ، مادة: السبوب  )3(
  غزوت ، اللسان ، مادة بعث: بعثتها) 4(
  بة، اللسان ، مادة شمتالخي: يشمت) 5(
  202س ،ص.المفضل الضبي ، م)6(
  بضع القاطعة الغازية ، اللسان ، مادة:  الباضعة  )7(
  الطريق الذي قد وطيء فيه وذلل حتى ذهب نبته ، اللسان ، مادة عبد: معبد) 8(
  الحصير المنسوج، اللسان ، مادة بري: الباري)9(
  الحاذق، اللسان ، مادة صنع: الصناع)10(
  جمع أكمة ، وهو النشز من األرض، اللسان ، مادة أكم: اإلكام) 11(
  .كثير اللحم فال يبدو له شكل، اللسان ، مادة درم: درم) 12(
  216س،ص.المفضل الضبي ،  م )13(
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  .على صورة األرض أنها قلق المجاز أي أن كل من يجتازها يكون خائفاً
  

 :في وصف نفسهم تَْهو بن اَألرْمع قول

*و1(ٍحِبنْتَْسم(ْع بداله وِءد َتُْودعه                            ْدقَوح تاِء الشِِّمْج نَْن ِمان )3(وقُفُخُ)2(   
  

ورب مستنبح ، وفي ذلك داللة على كثرة  كرمه وجوده وكثرة ضيوفه حتى              :  والتقدير   ،حذف رب 
  .؛ فوظف نجم الشتاء للداللة على اقترابهفي فصل الشتاء 

  

  : عْبدة بن الطَِّبيب في وصف رحلة الصيد قول

 *نْومِفٍن آِجٍله ي ج4(ِهم(بعِم                                ر ا تَمِهْيلَ ِإوقُسْي الرحوُللُْج م)6()5(  

، وفي ذلك داللة على القلة، فهو في مكان بعيد وقلـة مـن              )7(رب منهل آجن  : حذف رب، والتقدير  
  .وان يستطيع االقتراب منهالحي

  
  : في وصف النبات ي اِنبْيح الشَِيْسد المْب عقول

  )11( ِفي رقْراِقهِِ الحاِفي)10(   لَا تَنْفَع النَّْعُلجنْبتَه                      )9( قَْد علَا التَّهويُل)8(وعاِزٍب*

 الكثرة ،ودل على ذلك مـا بعـده         رب عازب ،وفي حذف رب داللة على      : حذفت رب ،  والتقدير      
،وكالهما يدل على الكثرة ،ففي سرعة االرتفاع و النـدى الكثيـر مـا              )13( ورقراقه   )12(وهو جنبته 

  .يناسب الكثرة 
 

 ________________________  
  يتظاهر بالنباح ، اللسان ، مادة نبح: مستنبح )1(
  الثريا، اللسان ، مادة نجم: نجم الشتاء) 2(
  247 ،صالمفضلياتل الضبي ،  المفض)3(
  الكثرة، اللسان ، مادة جمم: جمه) 4(
  ما ألقته الريح عليه وأدخلته فيه ، اللسان ، مادة جلل: المجلول) 5(
  283 ،صس.مالمفضل الضبي ، )6(
  نأج ، اللسان ، مادة .المتغير الريح لقلة الورود : آجن   )7(
  كأل كثير، اللسان ، مادة عزب: عازب) 8(
  .زهر النبت من بين أصفر وأحمر وأبيض وسائر ألوانه ، اللسان ، مادة هول: لتهويل ا) 9(
  .اللباس ، اللسان ، مادة  نعل: النعل ) 10(
  287س ،ص. المفضل الضبي ، م)11(
  جنب، اللسان ، مادةنبات سريع االرتفاع : جنبته  )12(
  رقق ، اللسان ، مادةالندى الكثير: رقراقه  ) 13(
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  :ة بن الطَِّبيب في وصف رحلة الصيد  عْبدقول

  )3( علَطْا المهْي ِفانكَ فَايد  يتْجر فَ                              )2( زٍةم عٍوقَْ ِرْم َأْنم)1( ٍةيِنوثَ*

ورب ثنية، لداللة على صعوبتها ووعورتها، فال يستطيع رقيهـا إال القـوي             : حذف رب، والتقدير  
ممزوجاً بتاء التأنيـث الـساكنة فـي        ) الياء(، وذلك يظهر من توظيف ضمير المتكلم        وقصد نفسه   

  .فرجت 
  

  : قول المثَقِّب العبِدي في وصف قوته 

*اتُفَِل ظٍَماِئ قٍَمْص خَاِمقَوم4( ه(                                        ْنمطَلَّ ز لَار نَ ثَهنَشْ َأاءع )5(  

رب مقام وداللته التعظيم واالفتخار بنفسه ، فهو ال يعادي إال من انتشر عمله              : قديرحذف رب، والت  
  الشنيع ،ووظف طار للداللة على كثرة االنتشار ،وسماع الكل به إال أن الذي يعاديه هو الشاعر فقط

  

  :قول عبد يغوث بن وقاص في وصف نفسه 

 * ْومٍة ساِدي6(وع( اْعتُهاِد وزرالج)7(    ااِليوالع ِبكَِفي وقَْد َأنَْحوا إلَي                         )8(  

، فخيله كثيرة وقـد دل علـى        اد الحذف الداللة على الكثرة      فرب عادية ، وأ   :  والتقدير  ، حذف رب 
ذلك التشبيه في البيت ،فهي كالجراد للداللة على الكثرة ،لذا استلزم األمر توظيف العوالي للداللـة                

  .لعز والجاهعلى ا
  

   : اإلبلل  في وصفاِهي كَِبد بن َأْيو سقول

   )9(       ِمْن سِمْينَاِت الذُّرى ِفْيها تَرْع                    وِجفَاٍن كَالجواِبي مِلَئتْ               *

رب جفان ، وفي حذف  رب استكمال لصورة اإلبل فهـي شـديدة الـسمنة                : حذف ،رب ،والتقدير  
  ة أن لحومها احتاجت لجفان ضخام ،وهو من باب الفخر واالعتزاز بقومه وكرمهم ، وفي لدرج

__________________   ________________    
  العقبة، اللسان ، مادة ثني: الثنية)1(
  الصعبة، اللسان ، مادة عزو: العزة)2(
  300،صالمفضليات المفضل الضبي ،  )3(
  نب البعير من الرحل، اللسان ، مادة ظلفالخشبات التي تلي ج: ظلفاته) 4(
  300س ، ص .المفضل الضبي ،  م )5(
  ، اللسان ، مادة سومانتشار : سوم ) 6(
  ، اللسان ، مادة وزعكفَّ: وزع ) 7(
  319 ،صس.م المفضل الضبي ،)8(
  393 ،صس.المفضل الضبي ، م )9(
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  بل ، ألن األحواض الكبيرة التي رسم صورة لم تظهر من ق)1(أقامة التشبيه بين الجفان والجوابي 
  .يجبى فيها الماء فيها إظهار للضخامة والكبر 

  

  :في وصف محبوبته ل  اِهي كَِبد بن َأْيوس قول

*   لْتُهاِهٍد نَاضج ودعْع                                        ومنْكُم والجْهِر ع2( ِفي تَراِخي الد(  

يد وفي ذلك داللة على الكثرة ،وخاصة أن الشاعر أردف بكلمات تدل على             حذفت رب من قول سو    
أي : تراخـى الـدهر     ( ،كما أنه أضاف الطباق في قوله       ) جاهد ، ناضلته    : ( الكثرة كذلك ،ومنها    

  .والجمع أي القحط، ففي الطباق المضاف إلى ضمير الجمع إيحاء بالكثرة ) الخصب 
  

  :  ربيعة في وصف ناقته قول

*ٍةوج3(ْسر(ٍجرح )4(   اهنَاِسممى ما                          تَدلْتُهَأْعم )5(اديالب تَّى تَقْطَعح ِبي )6(   

رب جسرة، وهذا الحذف من باب التعظيم الذي ناسب غرض الشاعر مـن             : حذفت رب ،والتقدير    
التقليدي ،فكيف إذا كانت ناقة جاسرة      القصيدة وهو المدح، ووصف الناقة من بناء القصيدة المدحية          

  !على السير في الفلوات ؟
  

  :  األكبر في وصف ديار محبوبته  المرقَّشقول

*  ِبْيتَهم نٍْك ال ُأِرْيدنِْزِل ضوم                                   ْوِع آِنسِة الر7( كََأنِّي ِبِه ِمْن ِشد(  

  ،فالشاعر حذف رب للداللة على كثرة الفـزع مـن            )8(ل ضنك   رب منز : حذف رب ،  والتقدير      
الديار بعد أن غادرتها المحبوبة ،والشاعر أبرز التناقض فمن يسمع لفظة المنـزل يـشعر بـاألمن                  
والراحة ،فأتى بعدها بلفظة الروع للداللة على الفزع والخوف ،فأقام التناقض داللة علـى الوحـشة         

  . الراحة واألمل من ديار أقامت في نفسه سابقا
  ___________________  

  جبي ، اللسان ، مادة فيه الماءالحوض الكبير الذي يجمع :الجوابي   )1(
  406،صالمفضليات المفضل الضبي ،  )2(
  الناقة المتجاسرة فيسيرها ، اللسان ، مادة جسر:الجسرة) 3(
  .الطويلة على وجه األرض ، اللسان ، مادة حرج: الحرج) 4(
  سار عليه، اللسان ، مادة عمل: عمل أ) 5(
  443س ،ص.المفضل الضبي ، م )6(
  463 ،ص س.مالمفضل الضبي ، ) 7(
  .شدة وضيق ، اللسان ، مادة ضنك : ضنك ) 8(
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   : الصحراء  األكبر في وصف المرقَّش قول

  )2(ِفيها الِوْرد والمْرء نَاِعس )1(    تَهالَك                         ودويٍة غَْبراء قَْد طَاَل عْهدها  *

،وفي حذفها داللة على كثرة من مات فيها ،وأكد ذلك توظيـف            )3(رب دوية   : حذف رب ، والتقدير     
لفظة طال التي تدل على الكثرة ال القلة ،والصفات المؤكدة سواء أكانت ألفاظا مفردة أم جمال فعلية                 

  .ا أفادت المعنى وأكدته عوضت عن حذف رب من البيت ؛ألن كال منه
  
  

   : حروب قومه   األكبر في وصف  المرقَّشقول

  )8()7( على غُلَواِئها)6( تَْمِضي سواِيقُها                   شَِهْدتُها  )5(نَْسج الجنُوِب  )4(ومِغيرٍة *

  فـي    رب مغيرة ،وفي حذف رب دليل على الكثرة، فهو يـصف قومـه            : حذفت رب ، والتقدير     
 يشابهون ريح الجنوب عند هبوبها، ويدل على مشاركة الشاعر لقومه توظيف            نحروبهم فهم سريعو  

  : والمشاركة واضحة ،فهو لم يكتِف بالمشاهدة ألنه يقول ) شهدتها (الفعل 
  )9(ِإلَى َأعداِئها هلَّا سَألِْت ِبنَا فَواِرس واِئٍل                                    فَلَنَحن َأسرعها 

  .الدال على المشاركة ) بنا (فقد وظف الضمير المتصل 
  
  

  :  األصغر في وصف الفراق المرقَّشقول

  )10(ولَيلٍة ِبتُّها مْسِهرٍة                                          قَْد كَررتْها على عْيِني الهموْم *

 ،وفي حذف رب داللة على الكثرة، فالشاعر يريد أن يبين كثـرة             رب ليلة : حذفت رب ، والتقدير     
  . الليالي التي مرت عليه بعد فراق محبوبته وقد امتأل بالهموم 

  
  

  ____________________  
  تسرع السير، اللسان ، مادة هلك: تهالك ) 1(
  464،ص  المفضلياتالمفضل الضبي ،   )2(
   اللسان ، مادة دوي صحراء قاحلة ال أنس بها ،: دوية ) 3(
  القوم يغيرون، اللسان ، مادة غير: مغيرة ) 4(
   الشمال  ، اللسان ، مادة جنب                                 لالريح التي تقاب: الجنوب ) 5(
  الخيل السابقة ، اللسان ، مادة سبق: السوابق ) 6(
                         ارتفاعها ، اللسان ، مادة غلو            : غلواؤها) 7(
  480 ،صس.المفضل الضبي ،  م )8(
  481 ،صس.المفضل الضبي ،  م) 9(
  506، صس.مالمفضل الضبي ،  )10(
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  :  الحارث بن حلزة في وصف الخمر قول

  )1(حِج   وِظباِء مْحِنيٍة ذَعرتُ ِبسْم                                    ومدامٍة قَرعتُها ِبمدامٍة  *

،وأفاد حذف رب هنا الكثرة ،ودل على ذلك توظيف المدامـة           )2(رب مدامة   : حذفت رب ،والتقدير    
عند ذكر الحبيبة، فالشاعر يتحسر على ذكريات محبوبته ،وماض مضى فلجأ إلى الخمر لكي ينساها               

  .)3(، إال أنه لم ينس جمالها لذا وظف لفظ الظباء التي أخافتها السمحج 
   :رثاء اخيه في مم بن نُوْيرة قول متَ

*      هِعيروقاً بْيٍف ِإذَا َأْرغَى طُراٍن                  وض5( ثَوى)4( وع( ِفي الِقد )7( حتَّى تَكَنَّعا)6(   

رب ضيف ، وفي ضرب الشاعر لهذا المثال في قصيدته إشارة إلى حزن             : حذفت رب ، والتقدير     
دما جاء بضيف أضاع طريقه وجعل بعيره يرغى بصوت عال، ثـم جـاء              شديد قد عصر قلبه ،فعن    

تجمد قيده على جلده، تشمل في طياتها اليأس وفقـد األمـل              ، فصور  )8(بصورة األسير الذي تكنع     
  .وهي صور تنطبق على نفس شاعر فقد األمل بفقد أخيه 

  

  :  حذف الباء -2
  

  : ستة مواضع منها ورد حذف الباء في 
  

  :راً في وصف بعد محبوبته عنه  تأبط شقول

   )10(                              َأْن يْسَأَل الحي عِني َأْهَل آفَاِق)9(ِإنِّي زِعْيم لَِّئْن لَّْم تَتْرِكي عذِْلي* 

بأن يسأل ، وداللته الشمول والثبات لذا جمع بعده بين الحي وآفاق            : ،  والتقدير     حذف حرف الجر  
  .لة على التخيير لها فالدنيا أمامه واسعة وفيهما دال

  
  _____________________  

  516،ص المفضليات المفضل الضبي ،  )1(
  الخمر التي أديمت في دنها ، اللسان ، مادة دوم : مدامة ) 2(
  .الفرس الطويلة ، المرتفعة عن األرض ، اللسان ، مادة سمحج : السمحج ) 3(
   ، اللسان ، مادة عنواألسير في قيده: العاني)4(
  .أقام ، اللسان ، مادة ثوي: ثوي) 5(
  القيد أوالسير من الجلد  ، اللسان ، مادة قدد: القد) 6(
  531س ،ص.م المفضل الضبي ،  )7(
  تجمد وتجمع ، اللسان ، مادة كنع : تكنع ) 8(
  لومي، اللسان ، مادة عذل: عذلي ) 9(
  18، صس .المفضل الضبي ، م )10(
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 :لْحبة في اعتذاره عن إفالت حزيمة منه  الكَقول

  )2( َأْجمعا )1(ونَادى منَاِدي الحي َأْن قَْد ُأِتْيتُم                           وقَْد شَِربتْ ماء المزادِة* 

مسد الجار، وفي حذف حرف الجـر       )قد  (بأن قد أتيتم ، وقد سدت       : حذف حرف الجر ، والتقدير      
اللوم ، ألن الباء تفيد الواسطة بينه وبينهم وفي حذفها قطع لجميع السبل بينهم ،وداللة على                التوبيخ و 

  .وقوعه في األسر فأمره لم يتم 
  

  : بشَامة بن عمرو في وصف  حروب قومه قول

  )3(ْيالً فُحولَا وحشُّوا الحروب ِإذَا َأْوِقدتْ                                       ِرماحاً ِطواالً وخَ* 

وحشوا الحرب بالرماح الطوال والخيل الفحول ، وفـي حـذف           : حذف حرف الجرالباء  ،والتقدير      
الحرف ووصل االسم ليصبح منصوباً ،وفيه المباشرة وبيان أهميـة األدوات التـي ذكـرت فـي                 

  . المعركة
  

  :  في وصف الخيل دوْساَأل قول

  )8()7( والرهاِن جواِد)6(  قَْيِد اَألواِبِد                              شَده   جِهيز )5(  عتٍَد)4(ِبمشَمٍر*

بقيد لألوابد ، ووصف الخيل يناسب قول الشاعر في مـاٍض تميـز بـالقوة               : حذف الباء ،والتقدير    
تـصاق  والعزة واألنفة وخاصة أنها رمز للقوة عند العرب، وجعل الشاعر حذف الباء التي تفيد االل              

  .شده التي تعني االلتصاق أيضا )9(؛ألنها سبقت بكلمة جهيز 
  

  :  األكبر في وصف ديار محبوبته  المرقَّشقول

  )10(  وِفي النَّفِس ِإْن خَلَّى الطَّريقَ كَواِدس                     ِلتُبِصر عيِني َأْن رَأتِْني مكَانَها   *
   ___________________  

   ، القربة، اللسان ، مادة زيدإناء لجمع الماء: دة المزا) 1(
  21، ص المفضلياتالمفضل الضبي ،   )2(
  89ن ،ص.المفضل الضبي ،  م )3(
  سريع عدوه ، اللسان ، مادة شمر: مشمر)4(
  الذي عنده عدة للجري ، اللسان ، مادة  عتد: عتد) 5(
  الوحش ، اللسان ، مادة أبد: األوابد)6(
  العدو ، اللسان ، مادة جودكثير : جواد) 7(
  456 ،ص س.المفضل الضبي ، م )8(
  .كثير ، اللسان ، مادة جهز: جهيز ) 9(
  463ص  ،س.المفضل الضبي ، م) 10(
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  بمكانها للداللة على االلتصاق بالديار والتمسك بذكريات : حذف حرف الجر الباء ، والتقدير 
 على المكان ولفظـة الطريـق الموصـوفة         ، فحرف الجر الدال   )في النفس   ( الماضي ،وأكد ذلك    

  . أكدت ذلك )1(بالكوادس 
  

  :  حذف في -3
  

  : ورد في موضع واحد هو 
  :  عميرة بن جعل في الهجاء قول

  )3(     ِبها الريح واَألْمطَار كُلَّ مكَاِن                   ذَْعذَعتْ          )2(وغَْير حطُوباِت الوالِئِد*

في كل مكان وناسب الحذف الهجاء والتوعد الذي جاء به الشاعر في            : الجر ، والتقدير  حذف حرف   
 أهلهـا    )5( وذعـذت  )4(قصيدته، فالحذف أفاد التحقير لتلك الديار التي بدت خالية فهي غير حطوبات           

بهـا الـريح    ( ،وحذف حرف الجر مناسب هنا ؛ألن األلفاظ الواردة سابقا دلـت علـى الظرفيـة                
  .المضاف إليه المكان دل على الظرفية الصريحة ) كل ( كذلك ما بعد ،)واألمطار

  

  : حذف الالم -4
  

  : ورد حذف الالم في موضع واحد وهو 
  

 : في وصف عداوة ابن عمه لهي اِنوْدع الِعبْصو اِإل ذُقول

*نِّي وٍب                             عسلْتَ ِفي حلَا َأفْض كمع وِني لَاٍه اْبناِني فَتَخْزي6(لَا َأنْتَ د(  

، ففي إظهار لفظ الجاللة بيان للداللة؛ ألن        هللا ، وفي الحذف تعجب وتفخيم       :  والتقدير   ،   حذف الالم 
   .الفرق بينه وبين ابن عمه ال يحتاج إلى قسم واضح

  

  : حذف حروف النداء : ثانياً 
  

  :تسعة مواضع ، ومنها  حرف النداء يا في حذف ورد 
 __________________  

  ما يتطير منه ، اللسان ، مادةكدس: الكوادس ) 1(
  اإلماء، اللسان ، مادة  ولد: الوالئد) 2(
  520 ،صالمفضليات المفضل الضبي ،  )3(
  جمع حطوبة ما تحتطبه النساء من النبات اليابس ، اللسان ، مادة حطب : حطوبات ) 4(
  ن ، مادة ذععالتفرق واالختالف ، اللسا: ذعذع ) 5(
  325س ،ص.المفضل الضبي ، م )6(
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 : تأبط شراً في وصف بعد محبوبته عنه قول

  )1(عاِذلَِتي ِإن بْعض اللَّْوِم مْعنَفَةٌ                                      وهْل متَاع وِإْن َأْبقَْيتُه باِق * 

ته إظهار القرب النفسي بينه وبين محبوبته ، فهـو          يا عاذلتي ، ودالل   : حذفت أداة النداء ،  والتقدير       
   .يلومها على شدة لومها ألن الحياة ال تدوم ألحد 

  

  : قول الحاِدرة في وصف محبوبته 

 *ْم ِبَأْدكَناكَْرتُ لَذَّتَهٍة                           بِفتْي بْدِرْيِك َأْن را يم يم2(فَس(ِعتْرم )4( )3(  

فيا سمية ، للتحبب والتقرب ، إلى جانب كونه يريد صرف الـسمع             :  ، والتقدير  النداء والتاء حذف  
   .إلى وصف الخمر ،وكأن هذا البيت من حسن التخلص ، فقد جمع فيه بين الغزل ووصف الخمر 

  
 : عبد اهللا بن سلَمة في وصف نفسه قول

  )5(                          هنُون َأجن منْشَُأ ذَا قَِريب :        علَى ما َأنَّها هِزَئتْ وقَالَتْْْْْ * 

عن الشاعر؛ ألنـه كبيـر      ، وفي ذلك استهزاء وإعراض      )6(يا هنون   : والتقدير  ،حذف حرف النداء    
   .لتدل على أن عهد الناس بعقله كان قريباً وما حل به حديث) قريب (السن، ووظف لفظة 

  

  : في وصف حبه الماضي ي اِنوْدع الِعبْص اِإليِذقول 

  )7(ِإنَّكُما صاِحبي لَْن تَدعا                                      لَْوِمي ومْهما ُأِضْع فَلَْن تَسعا *

،ألنهمـا   يا صاحبي ، وفي الحذف تهكم لصديقيه وتقليل من قيمتهمـا            : والتقدير   ،   حذف أداة النداء  
   .ووظف  لفظة تسعا لتدل على  أنهما لن يستطيعا أن يقوما مقامه الماه على إنفاق ماله، 

  

  : خنس في محبوبته قول األ

  )8( وذُو شُطٍَب ال يْجتَِويِه المصاِحب                            خَِليالي هْوجاء النَّجاِء ِشِملَّةٌ   *

  ________________  
  18،صالمفضل الضبي ، المفضليات  )1(
  ما لونه إلى السواد، اللسان ، مادة دكن: األدكن) 2(
  مملوء، اللسان ، مادة ترع: مترع ) 3(
  59، صالمفضليات المفضل الضبي ،  ) 4(
  183ن ،ص.م المفضل الضبي ،  )5(
  جمع هن وهو كناية عن النداء لإلنسان ، اللسان ، مادة هنن: هنون ) 6(
  311س ،ص.المفضل الضبي ، م )7(
  412 ،ص س.مل الضبي ،  المفض)8(
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،وفي الحذف إظهار إلى تكتم الـشاعر       )2(  النَّجاءِ )1(هوجاء يا خليالي : حذف أداة النداء ، والتقدير      
ولعل ذلك يعود إلى رحلة محبوبته ،فهو يخاطب ديارها ثم ينتقل إلى وصف رحلته وراءها ،ولعـل                 

  .ذلك يناسب السر والكتمان فجاء بالحذف 
  

  :  األصغر في محبوبته شالمرقَّ قول

*ْر خَِليِلي هصائٍنتَبى ِمن ظَع3(ْل تَر(                    ْدناً واقَتَعاعِسر ْجنخَر    )4( افَاِئمالم )5(  

يا خليلي، وفي حذف األداة داللة على شـدة العالقـة التـي ربطتـه               : حذف أداة النداء ، والتقدير      
ب، لدرجة أنه أدخله على صاحبته بدال منه ،وأكد ذلك وصفه لرحلـة             بصاحبه، وهو عمرو بن جنا    

      فَاِئم؛ ليدل على أن عالقته بمحبوبته قد انقطعت بعد تلك الحادثة،           )6(الظعائن اللواتي ركبن اإلبل الم
  .فالحذف للتأكيد على شدة حياء الشاعر من محبوبته فاستوجب الحذف 

  

  :ومنها

  )7(  ِإِليِك فَردي ِمْن نَواِلِك فَاِطما                              ْعلَِمي َأن حاجِتي  َألَا يا اْسلَِمي ثُم ا*

يا فاطمة ؛للداللة على القرب النفسي بين الشاعر وبين محبوبته علـى            : حذفت أداة النداء ، والتقدير    
جفاء الجسدي توظيـف األمـر       ال ِّينوبالرغم من الجفاء الجسدي ،وأكد ذلك الدعاء في بداية البيت ،          

  .، وحذفت التاء للتحبب )اعلمي ، ردي (بكثرة 
  

  : في أعدائه م اِزي خَِب َأر بنشِْب قول

  )9( خَِطيبها )8(   ِإلَى الرشِْد لَْم يَأِت السداد                وكُنَّا ِإذَا قُلْنَا هواِزن َأقِبلي           *

يا هوزان، وفي حذف حرف النداء ،داللة على القرب المادي بـين             : حذف حرف النداء ،والتقدير   
الشاعر وبين من يناديهم ممن خرج عن قبيلته، فغدوا أعداء لها ،وفي الحذف رد على مـن ينفـي                   

  .مخاطبة الشاعر له ، كذلك  داللة على هول عدم استماعهم للصواب لذا استحقوا قتال قومه لهم
  ________________________   

  الناقة التي تَركَب رأسها في السير ومنه الهوج في الناس ، اللسان ، مادة هوج : هوجاء ) 1(
  السرعة الشديدة ، اللسان ، مادة نجي : النجاء ) 2(
  النساء، اللسان ، مادة ظعن: ظعائن )3(
  ركبن، اللسان ، مادة قعد: اقتعدن) 4(
  500 ،  ص المفضلياتالمفضل الضبي ، )5(
  المراكب الوافية الواسعة والمقام الواسع من كل شيء ، اللسان ، مادة فأم : مفائم ال) 6(
  502س ، ص .م المفضل الضبي ،  )7(
  القصد والصواب في األمر، اللسان ، مادة سدد: السداد)8(
  643س ، ص .م المفضل الضبي ، )9(
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  : حذف قد : ثالثاً 
  

  :أحد عشر موضعاً ، ومنها  في حذفت قد 
  

  :سلَمة بن الخُْرشُب  في هجاء عامر بن فارس قول

 * ِميمالج لَهاِج َأْسعالشَّح اقْتَنَْصنَا                              ِمن 1(وتُْمِكنُنَا ِإذَا نَْحن(  

ـ          )3( قد َأسعلَه الجِميم   )2(ِمن الشَّحاجِ : ،والتقدير حذفت قد  ى ، وداللته إبعاد المضي في الـزمن ، وحت
يكون الوصف حاضراً ال ماضياً ، فهو أراد التوكيد على سمنة حمار الوحش وسرعة فرسـه ،لـذا            

   .استطاع اقتناصه بسرعة كبيرة 
  

 : في وصف محبوبته قول متَمم

 * خَاِرمالم هاِدرو تُبْعد4(ي( جْمحس )5  (ا المِرشَاُؤه لِْو خَانكَالد                            تَقَطِّع)6(  

 ،وفي الحذف إقامة التحقيق والتوكيد بين العير  والـدلو؛           )7(قد خان رشاؤها  : حذفت قد ، والتقدير     
  . للداللة على نفور من حوله منه ونفور حبل الدلو منه إذا كان ممتلئاً 

  

 : الشَّنْفَرى في وصف صاحبتهقول

  )9()8( ِتلَّ زِشْي العةَمْعا ِنهْبه فَتُْعِمطَ                             ا     مدْع بةَمْيمى ُألَا عدِباكَوفَ* 

فالمعنى يتطلب الحال وقد تقرب اللفظ من الحـال وتبعـده عـن             قد طمعت ،  : والتقدير  ،حذف قد   
   .المضي ، فهو يشبه رحيلها بالموت ؛ألنه لم يقو على دفعه وكذا الموت ال يستطيع أحد رده 

  

  :بة بن صعْير في وصف نفسه  ثَْعلَقول

   )12(ِراآلجِب)11( ه شادةَي حِن اْب)10(ند    فَ               ها               نَّ كَأيِط المقَّي إذا دِحْضتُ*

   _____________________  
  44المفضل الضبي ، المفضليات ، ص )1(
  .ان ، مادة شحجالحمار الذي ال يصدر صوته ، اللس: الشحاج ) 2(
  .ما جم من النبت أي ارتفع وكبر ، اللسان ، مادة جمم: الجميم )3(
  الطرق في الجبال وأفواه الفجاج، اللسان ، مادة خرم: المخارم) 4(
  الصلبة القوية، اللسان ، مادة سمحج: السمحج)5(
  68س ،ص.المفضل الضبي ، م )6(
  حبل الدلو ، اللسان ، مادة رشأ : الرشأ ) 7(
  ذهبت ، اللسان ، مادة زلل: زلت ) 8(
  200س ،ص.المفضل الضبي ، م )9(
  القصر العظيم ، اللسان ، مادة فدن: فدن ) 10(
  بناه ورفعه، اللسان ، مادة شيد: شاده)11(
  256 ، صس.م المفضل الضبي ،  )12(
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القـصر ،   قد شاده ، وفي حذف قد إظهار بعدم تأكيد الوصف أي تشبيهه لهـا ب              : حذف قد ،والتقدير  
   .وأكد المعنى دخول كأن في الجملة

  

 : في وصف حبه الماضي ي اِنوْدع الِعبْص اِإليِذقول 

  )1 (يامْن ِلقَلٍْب طَِويِل الْهم مْحزْوِن                                     َأْمسى تَذَكَّر ريا ُأم هاْروِن* 

 من باب التحقيق وحذف قد قبل الفعل المضارع يـدل علـى             فهو،قد تذكر   :  والتقدير   ،    حذف قد 
) أمسى، الهم ، طويل     ( على الكثرة، وفي الجمع بين      ) ريا( لصاحبته ، ودل كذلك لفظة       هكثرة تذكر 

  .داللة على تعلقه بمحبوبته
  

  :في وصف الثور ل  اِهي كَِبد بن َأْيوس قول

  )6( )5( ِمنْهن ربْع )4(وِإذَا برز                                        ) 3(  ِإذَا َأْرهقْنَه)2(ِهب الشَّديْر*

 ، والـسامع    عبرفقد   نهنِْم: يستكمل  سويد رسم صورة الثور وفيها حذف لحرف التحقيق والتقدير            
ـ                   ي يتتبع معه الوصف ،فهذا الثور بعد أن عدا وابتعد عن الكالب شعر بالتعب فرفـق بنفـسه، وف

توظيف ربع ويلهب بيان لتناقض الصورة ،فبعد السرعة جاء البعد يليه الرفق فجاء الحـذف لبيـان      
  .تحقيق الهدف من الفعل 

   
  : حذف نون كان : رابعاً 

  

  :ورد في سبعة مواضع ، ومنها 
  

  :  السفاح بن بكير في رثاء ابنه قول

  )7(   تَْرك َأبْيِنْيك ِإلَى غَيِر راْع                             من يك لَا ساء فَقَد ساءِني           *

من يكن وفي حذف النون التخفيف؛ ألن الشاعر أراد صرف النظر إلى ما             : حذفت النون ، والتقدير     
  . بعد يك ،وهو التحسر على فقدان االبن الذي ترك وراءه أبناء صغارا بحاجة إلى رعاية 

  _______________  
  325 ،صالمفضليات مفضل الضبي ،ال )1(
  السير السريع، اللسان ، مادة شدد: الشد) 2(
  أعجلنه، اللسان ، مادة رهق: أرهقنه)3(
  بعد، اللسان ، مادة برز:برز)4(
  حبس وكف عن العدو، اللسان ، مادة ربع: ربع) 5(
  399 ، ص س.المفضل الضبي ، م )6(
  632 ،ص س.م المفضل الضبي ، )7(
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  : قومه  ضمرة في قول

*           ِفي تَميٍم فَِإنَّه جدم كوِإْن ي                        طَاردنَهشٌَل وع فاع1(   نَماِني الي(  

وإن يكن ،وفي حذف النون  التخفيف الذي أكد على االفتخار بالذات ،ودل             : حذفت النون ، والتقدير     
تمـيم  ( ساكنة التي حذفت،فكلمة المجد ثـم إيـراد         عليه مجد التي جاءت منونة ،فالتنوين كأنه نون         

  .أكد ذلك) ونهشل وعطارد 
  :في أعدائه م اِزي خَِب َأر بنشْ ِبقول

  )2(   ولَْم يك بينَنَا ِفْيها ِذمام                               فَِإْن صِفرت ِعياب الود ِمنْكُْم       *

وفي الحذف إشارة إلى أن العداء بدأ من غيـر           ،   )3(ينَنَا ِفيها ِذمام  بلم يكن   : حذفت النون، والتقدير    
  ". بيننا"قومه، لذا استحقوا ما حل بهم من دمار وهوان ، وكأنه استعاض عن نونه بنوني 

  
  : حذف حرف التاء : خامساً 

  

  :ورد حذف التاء  في ثالثة عشر موضعاً ، ومنها 
 : الحاِدرة في وصف محبوبته قول

  )4(َأسمي وْيحِك هْل سِمْعِت ِبغَْدرٍة                         رِفع اللِّواء لَنَا ِبها ِفي مْجمِع  *

سمية ، وحذفت التاء للتحبب، فهو يصرف نفسه بالوفاء ؛ألنه لم يرفع لـه              : حذفت التاء ، والتقدير     
   .الناس لواء غدر، وكأنه جاء بلفظة اللواء لكي ينشر حبه بين 

  

 : بشَامة بن عمرو في وصف  مراعي قومه قول

  )6( )5(تَطَرد َأطْرافَ عاٍم خَِصْيٍب                               ولَْم يشِْل عْبد ِإلَْيها فَِصْيلَا * 

ب تتطرد ، وداللته المبالغة ؛ ألنه يعني التتابع في الرعي ،وفي لفظ خـصي             : حذف التاء  ،والتقدير     
ما يؤكد ذلك وكأنه أراد أن ينقلنا لصورة المرعى المليء بالنبات المتنوع ،كما أن نوقه لم تلد بعـد                   

   .فهي قوية صلبة
 

_________________________________________    
  637،  ص المفضليات  المفضل الضبي ،  )1(
  654ن ، ص .المفضل الضبي ، م )2(
  اللسان ، مادة ذمم ما يحفظ ويعنى به ، : ذمام ) 3(
  56 ، صس.مالمفضل الضبي ، )4(
  ، اللسان ، مادة فصلولد الناقة: فصيل) 5(
 .83س،ص.المفضل الضبي ، م)6(
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  : الحصْين بن الحمام في  يوم دارة موضوع قول

  )2(ا مده يْنَأ)1( ْمكُضْوا حنَْعنَما لَّذَ  ِإ                       ا     ِهلَثْي ِماِلو مْمتُنْ كُْو لَبلَْعثََأ* 

ألنهـم  ؛وأفاد الحذف االستهزاء والتحقير لهم      ،ثعلبة من باب الترخيم     : والتقدير  ،  حذف حرف التاء    
، فهو وقومه أقوياء ليحموا حياضهم وحياض غيرهم ،ولكنهم ليـسوا           ليسوا أوفياء لكي يدافع عنهم      

   .بمواليه لذا ال يستحقون حمايته 
  

  :ومنها

  )5(ا مدنَى تَتَّح)4( اءبْدح)3(ٍةى آلَلَع                                باِرحي منِّ ِمكفَنْا تَ لَتُْمسقَْألَ* 

 وفي الحذف تخفيف خاصة أنه جاء بعد أداة نـصب ،            حتى تتندما ،  : والتقدير  ،  حذف حرف التاء    
" ل األمور الصعبة، وقد وظف آلة حدباء        وفيه كذلك إشارة إلى قوته في الحرب، فهو محارب يتحم         

   .لتدل على شدة األمر وصعوبته 
  

  : ثَْعلَبة بن صعْير في وصف نفسه قول

  )6 (ى ومآِثِردي نَِو ذَوِهج الويِض   ِب                            سمي ما يْدِريِك أْن رب ِفتْيٍةَأ*

   التاء  تقليل من المخاطب؛ ألن الشاعر لم بقصد الخطابأسمية ، وفي حذف: حذف التاء ،والتقدير 

   .بقدر االفتخار بالرفقة وصفاتهم، لذا جمع صفاتهم وهم بيض الوجوه كرماء 
  

  : األكبر في وصف فرسه المرقَّش قول

*ْرفَاء7(ع(اِليمةٌ  كَالفَْحِل ج)8(        َاٍب لَأْما تَشَكَّي                                 ذَاتُ ِهبالس )9(  

ال تشتكي السأم ، وفي الحذف تخفيف ومراعاة للسرعة في اللفـظ التـي              : حذفت التاء ،  والتقدير    
   يدل على السرعة ، كذلك نفي الضعف يدل )10(تناسب األلفاظ التي جمعت السرعة أيضاً، فالهباب 

  _________________  
 ، اللسان ، مادة حوضرالحمى وما يجب حمليته من الديا: الحوض  )1(

 109،ص المفضليات المفضل الضبي ، )2(

 الحالة ، اللسان ، مادة آل: اآللة  )3(

 الصعبة، اللسان ، مادة حدب: الحدباء  )4(

 110 ، ص س.المفضل الضبي ، م )5(

 260 ، صس.المفضل الضبي ، م )6(

 المشرفة موضع العرف من الفرس، اللسان ، مادة عرف: عرفاء )7(

  اللسان ، مادة جملمشبهة بخلقة الجمل،:  جمالية )8(

 471،ص س.م المفضل الضبي ،  )9(

  .الريح الشديدة ، اللسان ، مادة هبب: الهباب  )10(
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  .على السرعة ولذا ناسب السرعة حذف التاء 
  

   :محبوبته األكبر في المرقَّش قول

  )2(يمٍة  حيها وِنساِئها كَِر)1(  خَْوٍد                              ياخَوَل ما يْدِريِك ربتَ حرِة       *

يا خويلة ،وفي الحذف التخفيف داللة علـى قلـة احتفـال الـشاعر              : حذف حرف التاء ، والتقدير      
لفراقها،وأكد على ذلك الصفات الواردة تاليا لنساء قد تعرف عليهن بعدها ،ووقع الحذف فـي بـاب    

  .التجلد والصبر 
  

   :ومنها

  )4( وهاِدي القَوم ِإذْ َأظْلْم                                        ِبالسْيِف)3(ثَْعلبُ ضرابُ القَواِنِس *

ثعلبة ، وتم التخفيف من الحرف األخير من العلم في غيـر النـداء              : حذف حرف التاء ، والتقدير      
،ولعل الحذف قد ناسب التعظيم لشأن صاحبه؛ ألنه لم يعبأ باإلبقاء علـى االسـم بقـدر اهتمامـه                   

  .بالصفات الواردة في القصيدة 
  

  : المثقب العبدي في ناقته قول

   )5(   تََأوه آهةَ الرجل الحِزيِن                                          ا ما قُمتُ َأرحلُها ِبلَيٍل ِإذَ*

ـ             : حذفت التاء ،والتقدير     ات تتأوه وفي حذف التاء إشارة إلى تعجب واضح لدى شاعر عـاش لحظ
الحزن والجزع ،فأقام التشابه بينه وبين ناقته ،فهو وحيد حزين ال وفي له إال ناقته أما محبوبته فلـم                 

  .تف بوعدها 
  

  : حذف األلف : سادساً 
  

  : األلف في موضع ، واحد ، هوفورد حذ
  : في وصف قوته ي اِنوْدع الِعبْصاِإلي ِذقول 

 *ا ِخفْتُ ِمْن بِإذَا م ُؤوسفٌّ يْوِن علَى الهقَّاٍف عونَاً فَلَْستُ ِبو6(لٍَد                             ه(  
   __________________________  

  الفتاة الناعمة الحسنة، اللسان ، مادة خود: الخود)1(
  480،  صالمفضليات المفضل الضبي ،  )2(
  أعلى البيض ، أوساط الرؤوس، اللسان ، مادة قنس: القوانس) 3(
  486س ، ص. المفضل الضبي ، م)4(
  586س ، ص .المفضل الضبي ،  م) 5(
  323، صس.مالمفضل الضبي ، ) 6(
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الهوان ، من باب التخفيف ، والهون هو السهل الخفيـف أمـا             : قدير  والت ، حذف حرف األلف  حيث  
   .الهوان، فهو شدة الذل واالستهزاء والتحقير 

  

  :حذف الهمزة : سابعاً 
  

  : في موضع واحد ، وهو ورد حذف الهمزة
 

  : عامر بن الطفيل في تذكر محبوبته قول

*ْسا َأيتَخْ ُأمي فَِن بزوِإاٍز  غَ                     ي              نِن ِإةَار ْرن المْي غَءر1( ِدلَّخَ م(  

، التي بثـت    يا أسماء، لإلشارة بالقرب المكاني بينه وبين صاحبته         :  حذف حرف الهمزة، والتقدير   
أخذ الثأر في نفسه إال  أن اشتغاله بالغزو هو الذي أبعده عنه، لذا ذكره للموت الذي يهلـك النـاس                     

  .دون أن يحققوا ما يرغبون، أكد المعنى
  

  : حذف الراء : ثامناً

  

  : ، وهو وداللته التحقير  في موضع واحدورد حذف الراء
  

 :طفيل الخُْرشُب  في هجاء عامر بن ال سلَمة بنقول

  )2 (وِإنَّك يا عاِم ْبن فَاِرِس قُْرزٍل                               مِعْيد علَى ِقْيل الخَنَا والهواِجِر* 

يا عامر ، وحذفت للترخيم وبيان المنزلة الحقيرة ، ودل على الذل توظيفه             : حذفت الراء ، والتقدير     
   .،وكلها تدل على الكالم القبيح )5( والهواجر )4(والخنا )3(لأللفاظ الدالة على الهوان، وهي معيد

  

  :حذف عالمة التأنيث : اً تاسع
  

  :  وهما، وداللتهما، الكثرة واالفتخار،في موضعينورد حذف عالمة التأنيث 
   ___________________________  

  713المفضل الضبي ، المفضليات ، ص ) 1(
  .38ن ،ص.المفضل الضبي ، م) 2(
  من يعاود الشر مرة بعد أخرى ، اللسان ، مادة عيد : عيد م) 3(
  القبح ومخالفة المألوف ، اللسان ، مادة خنو : الخنا ) 4(
  الكالم القبيح الرديء ، اللسان ، مادة هجر : الهواجر )5(
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  : عْبدة بن الطَِّبيب في وصف رحلة الصيد قول

*لَّوى وصْعرِفن تَ الْثُْيي حْسب1( ن(ِه ِب                           م   ضرْجَأ ِباتٌجاٍحرو وُلتُقْم )2(  

مقتوالت ، للداللة على الكثـرة ال الواحـدة ، ودل           :  عالمة جمع المؤنث السالم  ، والتقدير         تذفح
   .على ذلك انه وظف جمع المؤنث السالم سابقاً في قوله مضرجات وجمع التكسير أجراح

  

  : في وصف نفسهي اِنوْدع الِعبْص اِإليِذقول 

  )3(ا عدصانْ فَوِرمُألْى ِمها ووم                                ضاً   را غَنَ الدوني داِل مُلعْجَأ*

الدناءة ، وفي الحذف محافظة على الـوزن لتناسـب لفـظ            : والتقدير  ،   ث الهمزة وتاء التأني   تذفح
فهو من يقبل باللوم بل سيجعل ماله وقاية لعرضه مـن            ،االفتخار بالذات د  ذلك تفي وهى إلى جانب    ،

  .الدناءة واألمور قليلة الخير
  

  : حذف السين : عاشراً 

  

  : وهووفيه بيان للترقب،في موضع واحد ورد حذف السين 
  

  :في وصف ناقته قول متَمم بن نُوْيرة 

  )5( )4( ؟عرْصى تُرخُْأ ِبْم َأكِمْو قَِضْرَأِب  َأ        :                 ْرِظتَانْ فٍَبْيِص مٍفلَ تَْن ِمدا بلَ* 

ستصرع ، وفي ذلك داللة على المستقبل الغامض ، فهو وظـف            : ،  والتقدير     حذف حرف السين  
   .لفظة مصيب أي أنه لم يقع بعد وفي فعل األمر توكيد على المستقبل وفي االنتظار ترقب للمجهول

  
  
  
  
  
  
  

  _______________________________  
  اختلطن، اللسان ، مادة لبس: التبسن) 1(
  281،ص المفضلياتالمفضل الضبي ، )2(
  313ن ،ص.المفضل الضبي ، م) 3(
  ، اللسان ، مادة صرع تقتل وتهلك: تصرع ) 4(
  78 ،صس.المفضل الضبي ، م) 5(
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   حذف الجملة: المبحث الثالث
  

حذف جملة الشرط ، وجملـة جـواب        :ثة و ثالثين موضعاً ،مقسمة على       ورد  حذف الجملة في ثال     
  الشرط ، وحذف القسم ، وحذف الجواب 

  

  :   الشرط حذف جملة: ثانياً
  

  :ورد حذف جملة الشرط في المفضليات في سبعة مواضع ، وهي 
  

  : د في ذكر الشباب وْس اَألقول

*اههلَا م 1(فَِإذَا وذَِلك(  اِد                                      ِلِذكِْرِهاً ِبفَساِلحص ْعِقبي ْهروالد  )2(  

فإذا األمر ولى ، وفي هذا البيت تظهر الحكمة بشكل واضح،وهي           : حذفت جملة الشرط ،  والتقدير       
تميـز  !غرض يناسب طول العمر، فكيف إذا ولى عهد الشباب ولم يبق للشاعر إال ذكريات بائدة ؟               

  . والهرم يمثل الفساد للجسم والمهاه عدم البقاء، فالحذف يفيد التحسر واألسى الصالح
  

  : في التسليم للمنية و رْمة بن عبلَْعثَ قول

* ان3(ولَو كُنْتُ ِفي غُْمد(        هابب سحراِجْيُل             يَأر  )4( وٍشُأحب )5(دوَأْسو)7( آِلفُ)6(  

  )10()9( ِبها هاٍد ِلِإثِْري قَاِئفُ)8( يخُب                      حْيثُ كُنْتُ مِنيِتي            ِإذَن لََأتَتِْني 

إذن لو كنت في غمدان ألتتني منيتي ،وفـي الحـذف إظهـار أن              : حذفت جملة الشرط ، والتقدير      
  ابير حياته ،وأكد ذلك ما الشاعر قد استسلم لمنيته التي ال مهرب منها مهما حاول اإلنسان أخذ تد

  
  ___________________  

  ، اللسان ، مادة مهوال بقاء : مهاه) 1( 
  457ص ، المفضليات  المفضل الضبي ، )2(
  ، اللسان ، مادة غمدحصن منيع باليمن: غمدان)3(
  ، اللسان ، مادة رجلجمع راجل: االراجيل )4(
 ، اللسان ، مادة حبشالحبش: حبوشاأل)5(

  ، اللسان ، مادة سود الحية داألسو)6(
  ، اللسان ، مادة ألفاآلنس بالمكان : اآللف)7(
  ، اللسان ، مادة خببيسرع : يخب )8(
  ، اللسان ، مادة قوفالذي يقوف اآلثار يتبعها : القائف)9(
  563 ،  ص س.مالمفضل الضبي ، )10(
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  .قول الشاعر ،فالحكمة قد بدت في  ) )1(وأي أرض ليس فيها متالف ؟(جاء به الحقا 
  

  :  المثقب العبدي في ذكر غدر صاحبته به قول

  ِنيـ لَما َأتْبعتُها َأبداً يِمي                                          فَِإنِّي لَو تُخَاِلفُِني ِشماِلي    *

  )2(ِلك َأجتَِوي مْن يجتويِني  كَذَ                                         ِإذَْن لَقَطعتُها ولَقُلتُ ِبْيِني   

 إشارة وفي الحذف ،)3( ِبيِني ولقلت لو تخالفني شمالي لقطعتها      إذن:  الشرط ،  والتقدير      حذفت جملة 
فهو سابقا قد شـبه عهودهـا بريـاح         ، قطع عالقته  بمحبوبته التي لم تجلب الخير له           أرادنه   أ إلى

 أخرى لتأكيد كالمه فحتى يـده إن نفـرت منـه            ، ثم جاء بحجج    وهي رياح ال خير فيها       ،الصيف
  . من يبتعد عنه وينفر منه )4(لقطعها ، وكذلك هو يجتوي

  
  : الحصين بن الحمام في بني ثعلبة  قول

  )5(منْعنا حوضكُم َأْن يهدما   ِإذَن لَ                                أََثَعلَب لَو كُنْتُم مواِلي ِمثِلها  * 

ن ،وحـذفت الجملـة  أل     )6(إذن لو كنتم موالي مثلها لمنعنا حوضكم      : والتقدير   الشرط ،    جملةحذفت  
ألنهم لـم يتبعـوا قـوم       ؛ثعلبة  ، وفي الحذف استهزاء وبيان سوء حال        )لو(ـإذن جاءت مسبوقة ب   

  . جدا ت ساءالشاعر ودل على المعنى توظيف يهدما التي دلت على حاٍل
  

   : ومنها

  )7(  ِإذَن لَبعثْنَا فَوقَ قَبِرك مَأتَما                                      رقتَنا قَبَل هِذِه  فَِإنَّك لَو فَا*

  وفي الحذف إشارة إلى، )8( إذن لو فارقتنا قبل هذه لبعثنا مأتما:  والتقدير ،حذفت جملة الشرط 
فقـد  ،  ين أن الوعظ ال ينفع اآلن     كما أن الشاعر أراد أن يب     ،سوء الحال الذي آل إليه ثعلبة ومن معه         

  .فات األوان لذا وظف قبرك الدالة على اقتراب النهاية المحتومة 
   ______________________  

  آنس بمكانه ، اللسان ، مادة ألف : متآلف  )1(
 575ص ، المفضليات  المفضل الضبي ،  )2(

 البعد والفراق ، اللسان ، مادة بين :  البين  )3(

 الستثقال ، اللسان ، مادة جوي  الكرهية وا:  أجتوي  )4(

 109 صس، .مالمفضل الضبي ،  )5(

 العز ، وما يدافع عنه ، اللسان ، مادة حيض:  الحوض  )6(

 117 ، ص س.مالمفضل الضبي ،  )7(

  .االجتماع على الميت ، اللسان ، مادة أتم : مأتم  )8(
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  : في قومه متَمم بن نُوْيرة قول 

   )1( َأو الركْن ِمن سلْمى ِإذَن لَتَضْعضعا                          اً   فَلو َأن ما َألقى َأصاب متَاِلع*

وفي حذف الجملة   ،)3( لتضعضعا   )2( متالعا أصاب ألقى ما   أن لو   إذن: والتقدير  ،حذفت جملة الشرط    
 ،ه شدة قوت  إظهارجل  أوبقومه فالهموم ال تدمره بل تزيده قوة ومن         ،   فخر الشاعر بنفسه     إلى إشارة

  . لهدمت أصابه ما أصابها فالجبال لو ،جاء بهذه الصورة
  

  :  الشنفرى في الموت قول

  )4(  َأتَتِْني ِإذَن بين العموديِن حمِتي                            ولَو لَم َأِرْم ِفي َأهِل بِيتي قَاِعدا  *

 إشارة وفي الحذف    ، حمتي تتنيقاعدا أل  بيتي   أهل لو لم ارم في      أن:  والتقدير   ،  حذفت جملة الشرط    
  .  قلة مباالته بالموت إلى
  

  : ه ألسيره وهو حزيمةع الكلحبة في تضييقول

  )5(وال َأمر للمْعِصي ِإلَّا مضيعا                                  َأمرتُكُم َأمِري ِبمنعرِج الِّلوى    *

وفي الحذف إشارة إلى األسـف التـام عـن          ،يكون مضيعا   أن ال   : والتقدير  ،  حذفت جملة الشرط    
نه أ كما   ،)ال أمر للمعصي    ( : إال انه حاول التحلل من الجرم فجاء بعبارة          ،  تضييع الشاعر ألسيره  

  .يأِت منه بل من جماعته لتأكيد أن الخطأ لم ؛" أمرتكم:"استعمل ضمير المخاطب ال الغائب في قوله
  

  : ط حذف جملة جواب الشر: ثالثاً
  

   : ثالثة عشر موضعاً ومنها  فيطالشر ب جواورد حذف جملة
  

  : قول المثَقِّب العبِدي في وصف صاحبته 

  )7(ا هدْيِصي وَأِنادطَْص تَذْ ِإِدْهى العلَع                       ) 6( ةًانَب لُتْام دُلْب قَْنا ِمهنَّ َأْولَفَ* 

   __________________________  
  541ص ، المفضليات المفضل الضبي ، )1( 
  .جبل في طيء ، اللسان ، مادة تلع : متالع ) 2(
  ضعع ، اللسان ، مادة خضع وذل وهدم: تضعضع )3(
  207ص ، س.مالمفضل الضبي ،  )4(
  23 ،ص س.م المفضل الضبي ، )5(
  ، اللسان ، مادة بين الحاجة: اللبانة) 6(
  303،صس.المفضل الضبي ، م)7(
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 فهو قد دام على     ،لدمت على عهدها ، وفي الحذف تحسر على الماضي        : جواب لو ، والتقدير     حذف  
  .تتعلق بغيرهه لتخدع، إال أنها لم تدم عليه والعهد

  
  :  سالمة بن جنْدل في وصف الشيب قول

  )1(ِركُه ركْض اليعاِقيِب ولَّى حِثْيثَاً وهذَا الشَّْيب يطْلُبه                            لَْو كَان يْد*

لك تعجـب مـن     ذلولى حثيثاً ، وفي     )2(لو كان يدركه ركض اليعاقيب      :  وتقديره    ، حذف جواب لو  
  . ألن اليعقوب من أسرع الطيور ؛السرعةعلى  اليعاقيب داللة ركالشيب وكره له، وفي ذ

  
  :  األصغر في لوم زوجته له المرقَّش قول

  )5(دِخيِلي )4(   ُأتِلفْ الماَل لَا يذُم                                اِق لما  رَأتِني    بالِفر)3(َأزمعتْ*

ن ألوفـي الحـذف تخفيـف        لما رأتني أزمعت بالفراق ،      : ، والتقدير   حذفت جملة جواب الشرط     
؛للداللة أنها خالفته   شاعرنا ابتدأ بالجواب، ثم جاء بالفعل فالحذف أوجب االهتمام بالسبب ال بالنتيجة             

  وعصت أمره في عادة أصيلة لدى العرب وهي الفخر بالمجد والعقل الراجح ،ودل على ذلك ما
  : جاء في البيت الذي  يليه 

  )6(ِإربِعي ِإنَّما يِريبِك ِمنِّي                                                ِإرثُ مجٍد وجد لُب َأِصيِل 
  

  : في تهديد أعدائه و رْمة بن عبلَْعثَ قول

  )7(  وَأقسمتُ ِإْن ِنلْتُه لَا يُؤوب                    فََأقسم ِباِهللا لَا يَأتِلي                            *

حذف جواب الشرط الجتماع القسم والشرط ،وفي الحذف إشارة إلى ما أراده الـشاعر فـي حـين                  
  .صاحبه فالحذف أفاد التأكيد إخالف ما أراده 

  

   ______________  
  225، ص المفضليات  المفضل الضبي ،  )1( 
  .، اللسان ، مادة عقب ذكر الحجل:اليعقوب ) 2(
  ، اللسان ، مادة عزمعزمت: أزمعت ) 3(
  ، اللسان ، مادة ذمميحمى : يذم ) 4(
  508ص  ، س.م المفضل الضبي ،  )5(
  508، ص س.مالمفضل الضبي ،   )6(
  513، ص س.م المفضل الضبي ،  )7(
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  :  في وصف ناقة وابنها يِبِلغْون التَّنُفَْأ قول

  )3( ِرْئمان َأنٍف ِإذَا ما ضن ِباللَّبِن ؟                        َأْم كَْيفَ ينفَعَ ما تُْعِطي العلُوقُ ِبِه    *

 وقد حذف جواب    ،)4( العلُوقُ ن فلن ينفعه ما تعطي     ما ضن باللب   إذا: والتقدير  ،  حذف جواب الشرط    
 وفـي   ، ما حمله االستفهام من معنى تكرار جواب الشرط        فأغنى ،الشرط الجتماع االستفهام والشرط   

 إذا )5(رئمانها   تنفع   أنفالناقة ال تستطيع    ؛ الشاعر في ختام قصيدته      أرادها حكمة   إلى إشارةالحذف  
   .أصاللم يتوفر اللبن 

  

  : في لوم زوجته له بط شرا تأ قول

  )7()6(وَأعالِق )5( وِمْن بز )4(  ِمْن ثَوِب ِصْدٍق               َأْهلَكْتَ ماالً ، لَو قَِنْعتَ ِبِه  : تَقُوُل * 

 إلـى  إشارة وفي حذف الجملة     ،لو قنعت به لكان ماال يدخر     : ، والتقدير   جواب الشرط   جملة  حذفت  
 ،لذا حذف الجواب لداللـة المـذكور      ، والنفائس   واألثوابفي نفسه بالمال     شاعرنا لم يكن مقتنعا      أن

   .األهميةالشرط  فبان من الحذف التحقير وتقليل  ة جملوهو
  

   : ومنها

  )9(   وهْل متاع وِإْن َأْبقَيتُه باِقي ؟                          )8(عاِذلَِتي ِإن بعض الَّلوِم مْعنَفَةٌ *

 وفي الحذف إشارة إلى تغليظ عاذلته فـي         ،وذلك الجتماع الشرط واالستفهام   ،   الشرط   حذف جواب 
نه قلل من تأثير المتاع في نفسه وفـي         أ كما   ،في قوله ) معنفة  ( لومها ودل على ذلك توظيف لفظة       

ا ألنه ال يدوم ألحد وهنا إقامة للتشابه بين الرفق والمتاع والشاعر لم يجد في العذل رفق               ؛نفس غيره   
  .بل غلظة 

  

   : ومنها

  )10(  َأْن يسَأَل الحي عنِّي َأهَل آفَاِق                              ِإنِّي زِعيم لَِئْن لَْم تَتُرِكي عذَِلي  *
________________________________________  _  

  525ص، المفضليات المفضل الضبي ،  )1( 
  لدها وال تدر عليه ، اللسان ، مادة علق االبل التي ترأم و: العلوق ) 2(
  العطف والمحبة ، اللسان ، مادة رأم : رئمان ) 3(
  ، اللسان ، مادة صدقجيد: صدق) 4(
  ، اللسان ، مادة بززالثياب والسالح : البز)5(
    ، اللسان ، مادة علقكرائم األموال : األعالق) 6(
  18ص ، س.مالمفضل الضبي ،  )7(
  ، اللسان ، مادة عنفقويعنيف و: معنفة) 8(
  18س ، ص.المفضل الضبي ، م )9(
  19س ، ص.مالمفضل الضبي ، )10(
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وأفـاد الحـذف    ،لئن لم تتركي عذلي سأنتقل عنك واضحي بعيدا         :  والتقدير   ،حذف جواب الشرط    
  .   مع الضمير المتصل العائد على الشاعر نإوأكد ذلك توظيف أداة التوكيد ،الثبات وصدق القول 

  

  :  المسيب بن علس في وصف ناقته لقو

  )3(ِعاِإذَا استَقبلتَها ِهلْو)2( حرٍج                            ِإذَا استَدبْرتَها   )1(صكَّاء ِذْعِلبٍة*

وفـي  ، )5(عا استقبلتها فهي هلـو    وإذا )4( فهي صكاء  ااستدبرته إذا: والتقدير  ،  حذف جواب الشرط    
فهو يجـد فـي ناقتـه       ،لشاعر وما يعتمل نفسه من تضارب نفسي يعيشه           ا  إلى إشارةحذف الجملة   

 لم يعش   إنسانافكانت ناقته التي جعلته     ،  وسيلة لسلو ما مر به من مصاعب في حبه الذي لم يكتمل             
  . منه أنقذتهمشاعر التجافي بل 

  

  : المثقب العبدي في وصف محبوبته قول

  )6(   على العهِد ِإذَ تَصطادِني وَأِصيدها                            فَلو َأنَّها ِمن قَبُل دامتْ لُبانةً *

 إشـارة وفي حذف الجملة    ،   لي وعشت سعيدا     أيضالدامت  :  والتقدير   ،  حذفت جملة جواب الشرط     
 التمني الفراق الذي تم من قبل محبوبته التي         وأكد،   دوام الوفاء بينه وبين محبوبته       رتمني الشاع  إلى

 اتصل بضمير يعود على محبوبتـه والفعـل         األول الفعل   أن ذلك   وأكد ،  هجره واالبتعاد عنه   آثرت
ن الشاعر جاء بالجملة    ؛أل الحدث يدل على المضي      أنكما  ،  الثاني ارتبط بضمير عائد على الشاعر     

  ._ من قبل _المعترضة 
  

   :م القسجملةحذف  : رابعاً
  

  :ع ، هي حذف القسم في المفضليات في ثالثة مواضورد 
  

  :في وصف محبوبتهقول متَمم بن نُوْيرة 

 * ْستَنْفَعا المهْمعِحْيِل فَدالر ْوما                        يتَاِعهلَى قَِلْيِل مْصتُ عر8()7(ولَقَْد ح(  
_______________________    

  ، اللسان ، مادة ذعلسريعة : ذعلبة)1(       
  ، اللسان ، مادة حرج األرضمسيمة طويلة على وجه : حرج) 2(       
  94 ص ، المفضليات المفضل الضبي ،  )3( 
  صك ، اللسان ، مادة م تقارب ركبتيها يصك بعضها بعضا من صفة النعا: صكاء )4(
   .هلع ، اللسان ، مادة الخفة في الخطى: ع االهلو )5(
  303ص، س.مالمفضل الضبي ،  )6(
  ، اللسان ، مادة نفعلمطلوب نفعها:  المستنفع )7(
 64، صس.مالمفضل الضبي ، )8(
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 لقد حرصت ، وحذف القسم لداللة ما بعده عليه ، وفي ذلك لوم              يمين: والتقدير  ،  حيث حذف القسم    
  .لها فهي بكت عليه عند سفره وهجرته عند عودته ، فاللوم واضح 

  

  :   المثَقِّب العبِدي في وصف قوته قول

    )1( عجْرا شَهْيلَي ِإِنلُِمْح ياءرْب غَ                                 ةٌرفْي حِرْص قَنَأ ِبتُْمِل عْدقَولَ*  

يمين لقد علمت بأن قصري ، وفي الحذف تحسر ال يخفى، فهو قـد تـذكر              : والتقديرحذف القسم ،    
  .ها حكمةال يضاهي وفي الموت حكمة )2(شرجع قبره يوم موته  وحمله على 

  

  :  في تذكر أيام شبابه دوْساَأل قول

  )5()4(مِزجتْ ِبماِء غَواِدي  )3(  ِبسالفٍة                             ولَقَْد لَهوتُ ولِلشَّباِب لَذَاذةٌ  *

ألسف واأللم على    وهو ا  ، وناسب الحذف مضمون القصيدة    ، لقد لهوت   يمين : والتقدير ،حذف القسم   
 وللشباب لذاذة أي أن كـل       :ودل على ذلك أيضا إردافه قائالً     ،ذكر الشباب الزائل    لزائل وت الماضي ا 

  .ذلك تم في سرور الشباب الذي مأل نفسه 
 

  :حذف جملة الجواب :اً خامس
  

  : مقتصرة على أدوات الجواب نعم وال ، ومنهااضع موعشرة في  حذف جملة الجواب ورد
  

  : المزرد بن ضرار في زوجته قول

* ذَا الطَِّويْم ه6(فَقَالتْ نَع(    اؤهائِل                         ومحتِرقٌ ِمن حوم )8( الِجلِد قاِحُل )7(  

وفي ذلك إشارة   ،  فحذف الشاعر الجملة من قوله      ،نعم هنالك طعام    : والتقديرحذفت جملة الجواب ،     
ونجد فـي   ، ألنه أفاد بيان سوء الحال       ؛حذف لذا اقتضى ال    جداً إلى أن ما عندها من طعام كان قليالً       

  . داللة على القحط والجدب )9()قاحل ( توظيف لفظة 
_______________________    

  301، صالمفضليات  المفضل الضبي ،  )1( 
  .خشب يشد بعضه لبعض يحمل عليه الموتى ، اللسان ، مادة شرجع : شرجع ) 2(
  ، مادة سلف، اللسان خالص الشراب وأوله: سالفة)3(
  ، اللسان ، مادة غدوالسحاب ينشأ غدوة: الغوادي) 4(
  452ص  ، س.مالمفضل الضبي ، ) 5(
  ، اللسان ، مادة طويالبئر: الطوي) 6(
  ، اللسان ، مادة حولالذي قد أتى عليه الحول: الحائل) 7(
  181، ص س.مالمفضل الضبي ، ) 8(
  .حل يابس ال حياة فيه ، اللسان ، مادة ق: قاحل ) 9(
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  : المثقب العبدي في الوفاء قول

  )1(   َأْن تُِتم الوْعد ِفي شَيٍء نَعْم                                 لَاتًَقُولَن ِإذَا ما لَم تُِرْد           *

 القائل غير وفي    أن إلى إشارةوفي الحذف   ،   الوعد   إتمام أريدنعم  : والتقدير  حذفت جملة الجواب ،     
 وأكدوفي الحذف تأسف  على مكارم األخالق الضائعة ،          وغير قادر على انجاز ما يريد       ،  له  في قو 

   .ذلك توظيف نون التوكيد في قوله ال تقولن
  

  حذف شبه الجملة : المبحث الرابع 

  
  

  : منها ،  في أحد عشر موضعاً شبه الجملة ورد حذف 
  
  

  :  بشر بن عمرو بن مرثد في هجاء عمرو بن كلثومقول

    )2(ِإذْ َأْصبح الدين ِدْينَا غَير موثُوِق                         حارْبن ِفْيها معداً واعتَصْمن ِبها    *

غير موثوق به ،وفي الحذف إشارة إلى التحقير الذي أدين به عمـرو             : حذف شبه الجملة ، وتقديره    
انتشار الفساد وانعدام الطاعة بعد أن كان عكـس         إشارة إلى   )أصبح غير موثوق    ( ابن كلثوم، وفيه    

  .ذلك؛ ألن أصبح تدل على العموم بشكل مفاجئ 
  

  :في وصف ناقته قول متَمم بن نُوْيرة 

* ا                                      غَابوناً فَْوقَهيا عدرتَّى ِإذَا و3(ح(عرصاٌل ثَاِبتٌ ومِطو)4(  

منها ثابت ومنها مصرع ، للداللة على التناقض بين اللفظين، فهـو            : جملة ،  والتقدير     حذفت شبه ال  
 يبين حال الشجر، فجمع بين الثبات والصرع وكل منهما يحوي التناقض، وفيـه              نفي األصل أراد أ   
  .  لوحة فنية واسعة

  

  
  _____________________  

  588، ص المفضليات  المفضل الضبي ، )1(
  553 ، ص س.م الضبي ، المفضل )2(
  قصب عاٍل ومرتفع ، اللسان ، مادة غيب: غاب ) 3(
  68 ، ص س.المفضل الضبي ، م) 4 (
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  :في وصف الحارث بن عوفسلَمة بن الخُْرشُب   قول

  )3()2( ِراِقرلقُ ااِتنَ بْن مٍلْس نَةُيِق      ب                      )1(راً ِصقْ ماِةرْورم الْقَْرم شَهكَرْدَأفَ* 

ما بعـدها    في مكان شرق المرارة ، لداللة     :  والتقدير    ، )لجار والمجرور ا(شبه الجملة     لحذف  فيه  
ال التركيز على المكان وفي لفـظ شـرق         ،وألن القصد هو الفخر بالحارث بن عوف وبخيله        ،اهعلي

  .المروراة ذكر للعام بدالً من الخاص 
  

   : الحاِدرة في وصف ناقته قول

  )7()6(ِمن الِعثَاِر ِبدْعدِع )5(               تُتَم                 )4(ومِطيٍة حملْتُ رْحَل مِطيٍة حرٍج *

رب رحل مطية ، وداللته التوكيـد علـى         :  والتقدير   ،) الجار والمجرور (لشبه الجملة     حذف  فيه  
ليها دعدع أي انهض ففي األضـداد       ي بلفظة العثار     ألن  المذكور دل على العموم ، ولذا جاء         ؛المدح

  .توكيد على المدح 
  

  : محبوبته عنه دْع المزرد  في وصف كبر سنه وبقول

*سةُقَْيولْ بى فَلَ ِإاٍلياِتلجِذ            فَ           ا          هي ِلِنتْكَْب َأِثْمي الرلْسمى م8(ي ِداِهع(   

، والحذف أفـاد    أبكتني لسلمى معاهدي بها     :  والتقدير   ،) الجار والمجرور (الجملة    لشبه  حذف  فيه  
  . وسد مسد المحذوف الضمير المتصل االسم الظاهر قبله ،إظهار شدة وجده وتعلقه بمحبوبته 

  

  : عْبدة بن الطَِّبيب في وصف الرحلة  قول

 *ْحلَْدي9(ن(ِب ِفاِءالم ٍرفْي و )10(خَ مرٍةب   )11(             نْ    مهاِئقَا حبكْ راٍنبْع وموُلد )12(  

منها معدول ، وفي الحذف داللة على أن عـدد          : ، والتقدير   ) الجار والمجرور (فيه حذف لشبه الجملة       
  .المزاد التي وضعت خلف الركبان أكثر من التي استبدلت بأخرى، فكان الحذف لداللة على القلة

____________________________________________  ___  
  .، اللسان ، مادة قصرعشاء: مقصراً )1(
  .، اللسان ، مادة قرراسم فرس: القراقر )2(
 .38 صالمفضل الضبي ، المفضليات، )3(

 ، اللسان ، مادة حرجالناقة الضامرة: حرج )4(

 ، اللسان ، مادة نممتغري : تنم  )5(

  ، مادة دعدع، اللسانكلمة يدعى بها للعاثر لكي يرتقي : دعدع )6(

 61 ،صس. مالمفضل الضبي ،  )7(

 128 ،صس. مالمفضل الضبي ،  )8(

 ، اللسان ، مادة دلحيسير مثقالً بحمله : يدلح )9(

 ، اللسان ، مادة وفرالمزادة التامة : الوفر )10(

 ، اللسان ، مادة خربلها عروة: مخربة  )11(

  286 ،صس.مالمفضل الضبي ،  )12(
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  :  في المفضليات فجداول توضيحية بنسب تردد الحذ
  
  

  جدول يوضح نسبة حذف األسماء في المفضليات :  أوالً
  جدول يوضح نسبة حذف الجملة وشبه الجملة في المفضليات :  ثانياً
  جدول يوضح نسبة حذف الحروف في المفضليات :  ثالثاً
 جدول يوضح الحذف في المفضليات :  رابعاً

  
  
  
  

    
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سماء في المفضلياتجدول يوضح نسبة حذف األ:  أوالً

  
  
  
  

  الحذف في األسماء
  
 

  المرفوعات
 

المجموع المجرورات المنصوبات

  المبتدأ
 

 االسم المجرور المضاف اليه المنادى الحالالمفعول المطلق الظرفالتمييز المفعول به الفاعل الخبر

195  
 

38 2 29 1 2 1 1 4 4 14 

77.07% 11.85 
% 

0.79%78.37% 2.70
% 

5.40%2.70% 2.70
% 

10.81% 22.22% 77.78% 

253  
 

37 18 

  
  
  
  

308 

82.14%   12.01%   5.90% 100% 
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  : في األسماء ما يأتيالحذف تردد الل دراسة الجدول الموضح لنسبة يتضح من خ
  
  .  %82.51 موازنة ببقية األسماء  المرفوعاتنسبة تردد -1 
  : البالغية التي أفادتها  موضعاً ومجمل المعاني 236 المرفوعات في-2
  المدح *
  

  التوكيد *
  

  التقسيم *
  

  االفتخار *
  

  التعجب *
  

  التكريم *
  

  بيان الحال *
  

  االستهزاء *
  

  التشريف *
  

  بيان االهمية *
  

  سوء الحال *
  

  التقليل *
  

  التباين *
  

  الطول *
  

  التحسر *
  

  المبالغة *
  

  القوة *
  

  التماثل *
  

  التفظيع *
  

  التهديد *
  

  التعظيم *
  

  التكامل *
  

  التعفف *
  

  التحقير *
  

  السلب *  التبكيت * 
  

  التقليل *
  

  الكثرة *
  

  الصدق *
  

  التوبيخ *
  

  
  : وكان توزيعها على النحو التالي 

، ومن يتابع تردد المبتدأ في % 78.38كانت نسبة تردده بين المرفوعات :  المبتدأ - أ
المدح واالفتخار والقوة و التكريم والتشريف والتعظيم  على التناظر فاًالمفضليات يجده قائم

  .صور ايجابية  تقابلها صور سلبية وهي  االستهزاء  وسوء الحال والتقليل والتحسر والتهديد 
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 خمسة عشر، أما االفتخار فقد ورد في اًضعاثنين و ثمانين موأما ترددها فقد ورد المدح في 
  . والتعظيم فقد ورد في موضع واحدموضعاً، أما القوة والتكريم والتشريف

 وكل من االستهزاء وسوء الحال والتقليل والتهديد فقد ورد موضعينأما التحسر فقد ورد في 
  .في موضع واحد

بيان الحال : إال أن حذف المبتدأ لم يقتصر على هذه المعاني فقد ورد أيضاً لمعاٍن أخرى وهي 
أما التعجب والتماثل فقد وردا في موضعين لكل  مواضع ، ثالثةوالتوكيد وورد كل منهما في 

  .منهما ، وقد ورد في موضع واحد كل من بيان األهمية والمبالغة والتقسيم والتباين والطول 
ومن خالل هذا التتبع للتردد نجد أن حذف المبتدأ قد ارتكز على المدح واالفتخار في الدرجة 

  .اعمة له األولى أما بقية المعاني البالغية فقد جاءت د
ونجد أنه قد تناسب  % 13.98 وثالثين موضعاً بنسبة ثالثة أما حذف الخبر فقد ورد في- ب

في معانيه التي بنيت على التفظيع والتحقير والتقليل والتوبيخ والسلب والتهديد التي وردت في 
ف  ، أما الصدق والحكمة والتعفموضعينموضع واحد لكل منها ، أما االفتخار فقد ورد في 

  .والمدح والكثرة والقوة فقد وردت في موضع واحد لكل منها 
  
 في  جاء، وقد %11.53 موضعاً بنسبة ثالثة وثالثينفي   المنصوباتالحذف في ورد  -3

  :  مجموعة من المعاني البالغية وهي الثانية من حذف األسماء وقد أفادالمرتبة 
  الحسرة *  التقسيم*  المدح*

  
  النفور*  الكثرة *  الليونة والنعومة *

  التبكيت *  التوبيخ*
  

  صرف النظر *
  

  بيان العاقبة *  الذم *
  

  التعجب *
  

  الحث واإلثارة *  التهكم*  التبكيت *
  

  التحقير *  الخوف *  التخلص *
  

  اللوم *  االفتخار* 
  

  النصح واإلرشاد *
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  : وكان توزيعها على النحو التالي 

وقد نال االفتخار أعلى % 72.72رين موضعاً بنسبة  وعشأربعةورد حذف المفعول به في - أ
 الخوف واللوم والنصح واإلرشاد التحقير والمدح و ، وورد كل منأربعة مواضع نسبة وهي 

والتبكيت والتهكم والحث واإلثارة والتقسيم والحسرة والذم وبيان العاقبة في موضع واحد لكل 
  .منها 
  .، وأفاد التبكيت %3.03احد  بنسبة  أما حذف التمييز فقد ورد في موضع و - ب
، وأفاد أبعاد النظر وإظهار % 6.06 أما حذف الظرف فقد ورد في موضعين  بنسبة  - ج

  .السعادة 
  .وأفاد الفخر %3.03أما حذف المفعول المطلق في موضع واحد بنسبة  -د

  .وأفاد إظهار الليونة والنعومة % 3.03أما حذف الحال في موضع واحد بنسبة  - هـ
وأفاد التحسر والتوبيخ % 12.12أما حذف المنادى فقد ورد في أربعة مواضع بنسبة  - و

  .والتعجب 
  
 عشر موضعاً سبعة المرتبة الثالثة في األسماء وتردد في المجرورات نال الحذف في -4

  :  ، وقد أفادت المعاني البالغية اآلتية%5.94بنسبة
  
  البعد *  التعظيم *  التحسر *

  
  المدح*  االفتخار *   التحقير *

   
  التخفيف *  التوافق *  سوء الحال *
  

  : وكان توزيعها على النحو اآلتي 
وقد نال االفتخار % 82.35حذفت األسماء المجرورة في أربعة عشر موضعاً بنسبة  - أ

 ة مواضع ، أما التحسر وسوء الحال والمدح والبعد  والتعظيمستأعلى نسبة حيث ورد في 
  . والتحقير فقد وردت في موضع واحد فقط  لكل منها ن المنزلةوالتقسيم وبيا

                        وقد أفاد % 17.64ة مواضع ونال نسبة ثالثأما حذف المضاف إليه فقد ورد في  -    ب
  .التخفيف والتوافق 
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   جدول يوضح نسبة حذف الجملة وشبه الجملة في المفضليات:  ثانياً
  

  الحذف في الجملة
  

  المجموع

  الفعل
  

  بجملة الجوا  القسم  جملة جواب الشرط  جملة فعل الشرط

  حذف شبه الجملة

36  7  
  

13  3  11  

70  
  

81  

51.4%  10%  
  

18.57%  4.28%  15.71%  

11  

100%  

86.41%  
  
  

13.58%    

  
  
  
 
  



الثة 3ي مجملة ف% 85.13   الجملةنسبة تردد الحذف في المفضليات فييالحظ أن  -1
  : وقد أفادت المعاني البالغية اآلتية ،موضعاً وستين 

  
  اإلنكار  •  المواساة  •  المدح  •
  التحقير  •  التفظيع  •  بيان سوء الحال  •
  التقبيح  •  االستهزاء  •  التقليل  •
  الدعاء  •  إظهار الضعف  •  الحنين  •
  التعجب  •  االفتخار  •  البقاء  •
  التحضيض  •  األسى  •  التغيير  •
  د التوكي •  التحسر  •  السلب  •
  قلة المباالة  •  البعد  •  الحكمة  •
  الثبات  •  التغليظ  •  التأكيد  •
  الفراق  •  التضارب  •  التأسف  •
  الحث والتحضيض  •  األلم  •  اللوم  •

  
  :وكان توزيعها على النحو اآلتي 

وقد نال المدح أعلى % 47.61ثالثين موضعاً بنسبة  حذف الفعل في المفضليات في - أ
كل من ، وكل من التحسر واالفتخار  في موضعين  مواضع يليه  تسعةنسبة حيث ورد في

المواساة واإلنكار وبيان سوء الحال والتفظيع والتحقير والتقليل واالستهزاء والتقبيح 
والحنين وإظهار الضعف والدعاء والتعجب و التغيير واألسى والتحضيض والسلب 

  .والتوكيد 
  
 توزع على المعاني وقد% 11.11 الشرط في سبعة مواضع بنسبة ت جملةحذف و- ب

التحسر واألسى والحكمة والبعد واالستهزاء :نفرد كل معنى بها وهي  التي االبالغية اآلتية
  .وسوء الحال وقلة المباالة والفخر 

  
                      أما % 20.63 أما حذف جملة جواب الشرط فقد ورد في ثالثة عشر موضعاً بنسبة  -   ج

ا فهي التحسر والتعجب والتأكيد والحكمة والتحقير والتغليظ والثبات المعاني التي أفادته
  . والتأسف والتضارب والفراق والهجران 
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 :ني ثالث وهي وأفاد معا% 4.46 أما الحذف في القسم فقد ورد في ثالثة مواضع بنسبة  -د
  .اللوم والتحسر واأللم 

  
وقد اقتصر على % 15.87 بنسبة ة مواضع عشروقد ورد حذف جملة الجواب في - هـ

  . معنيين فقط وهما بيان سوء الحال والحث والتحضيض 
  
من %  14.86 فقد ورد في أحد عشر موضعاً وقد نال نسبة شبه الجملة أما الحذف في -2

نسبة الحذف في الجملة وشبه الجملة في المفضليات وقد أفاد المدح وذكر العام بدل الخاص 
  .والتناقض وبيان الحال والقلة والتحقير 
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  جدول يوضح نسبة حذف الحروف في المفضليات :  ثالثاً
  
  حذف الحروف

  
  

 المجموع

  الهمزة  الكاف  األلف  التاء  نون آان  قد حروف النداء حروف الجر
  
  

  الحروف الناسخة  السين عالمة التأنيث  الراء

39  9  11  7  13  2  1  1  
  
  

1  2  1  2  

89  

43.82%  10.11%  12.35% 7.86%  14.60% 2.24%  1.12%  1.12%  

  

  

1.12%  2.24%  1.12%  2.24%  100% 
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  : بالنظر إلى الجدول السابق يالحظ ما يلي 
زعة على المعاني البالغية  وثمانين موضعاً موفي خمسة ورد الحذف في الحروف  -1

  : اآلتية
  

  التهكم  النفي *   الترقب * 
  القرب المكاني *   تماثل إقامة ال*   التعظيم * 
  القوة *  التجلد والصبر *   التقليل * 
  شدة األمر وصعوبته *   التحقير *   المبالغة * 
  التحبب *   بيان الحال *  االفتخار * 
  التحسر *   األسبقية *   التحقيق * 
  التشكيك *   الضعف *   التهويل * 
  التحبب *   التوكيد *   التكتم * 
  االستهزاء *   التخلص حسن *   اللوم * 
  الحزن *   التوعد *   االلتصاق * 
  التعجب *   الصعوبة *   الفخر * 
  المدح *   بيان األهمية *   الكثرة * 
  التوبيخ *   التخيير *   التقليل *
  
وقد نالت الكثرة %  45.88ورد حذف حروف الجر في تسعة وثالثين موضعاً بنسبة  -2

  مواضع أما كل وردت في  ثمانيةي مواضع يليها القلة التسعة تالنسبة األعلى حيث وردت في
 مواضع وموضع واحد لكل من التخيير والتوبيخ وبيان األهمية سبعةمن المدح والفخر فقد نال 

  . والصعوبة والتعجب وااللتصاق والتوعد والحزن 
  
غية  ، وقد ضمت المعاني البال%10.58 حروف النداء في تسعة مواضع بنسبة ت حذف-3

  . شدة اللوم وحسن التخلص واالستهزاء والتقليل و التكتم والتوكيد والتحبب والتهويل : اآلتية 
  
 وقد نال التوكيد أربعة مواضع، أما %12.94في أحد عشر موضعاً بنسبة )  قد (ت حذف -4

ضده التشكيك فقد نال  أربعة مواضع أيضاً ، أما كل من الضعف والكثرة والتحقيق فقد نالت 
  . موضعاً واحداً لكل منها 
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وأفادت األسبقية والتحسر % 8.23سبعة مواضع بنسبة ورد في  النون فقد ف أما حذ-5
   . لواالفتخار وبيان الحا

  
 وقد ضمت المعاني %15.29 أما حذف التاء فقد ورد في ثالثة عشر موضعاً بنسبة -6

 وشدة األمر وصعوبته والتقليل التحبب والمبالغة والتحقير واالستهزاء: البالغية اآلتية 
  . واالفتخار والتجلد والصبر ونفي الضعف والتعظيم  والتعجب 

  
  .وأفاد التحقير %1.17 أما حذف األلف فقد ورد في موضع واحد وبنسبة -7
  
   .يوأفاد القرب المكان% 1.17 الهمزة في موضع واحد بنسبة  توحذف-8

  .وأفاد التحقير%1.17 في موضع واحد  بنسبة ت الراء حذف ف-9

  . وأفاد الكثرة واالفتخار %2.35بنسبة أما حذف عالمة التأنيث فقد ورد في موضعين  - 10

  .وأفاد الترقب %1.17 بنسبة  السين في موضع واحدت وحذف- 11
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 جدول يوضح الحذف في المفضليات :رابعًا 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  الحذف في المفضليات
  

  الحذف في الجملة وشبه الجملة   الحذف في األسماء 
  
  

  الحذف في الحروف 
  

  المجموع 

308  81  
  
  

89  
  

478  

64.43%  16.94%  
  
  

18.61%  
  

100%  
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  : الخاتمة 
 ن إل دراسة نحوية داللية ، يمكنني القو؛ بعد أن أنهيت دراسة ظاهرة الحذف في المفضليات

حثي إلى النتائج ، وقد توصلت في بدالالت  جمةالمفضليات من أشعار العرب التي حوت 
  : المعتمدة على الجدول السابق اآلتية 

 إن ظاهرة الحذف من الظواهر النحوية التي ال تأتي جزافاً إنما لداللة وبيان ،  وهذه - 1 
، أو الداللة  ترتبط بالمعنى الكلي للكالم ، فال يمكن التوصل لتلك الداللة بال وعي تام بالمعنى 

  . تستشف من خالل التراكيب بإجتزاء لبعض تراكيبه إنما 
التحقير ، وفي ذلك داللة على  أن معظـم القـصائد            ف أعلى الدالالت المدح يليه االفتخار       -2

  . دارت حول الغزل والمدح والرثاء والهجاء المدروسة
 ارتباطهما بصالت متشعبة     يرجع إلى  التقارب الواضح بين نسبة الفخر والمدح     يالحظ أن    -3

اغة المثل العليا لإلنسان الجاهلي والعصر اإلسالمي قـد         فالمآثر وصي ارب،  مما يفسر هذا التق   
  .تمثلت في هذين الغرضين

  فـي المرتبـة الثانيـة        الحرف وجاء حذف  في المرتبة األولى     جاءن حذف االسم    يالحظ أ -4
، وكل هذه األنماط دارت في دائرة االيجابيـة والـسلبية أو الخيـر               في المرتبة الثالثة    الفعل  و

  .  تام في الدرجة األولى النساني اإلمنحى الوالشر ، ولعل ذلك يؤكد أن الحذف ارتبط ب
نسبة تردد المرفوعات موازنة ببقية األسماء  أما توزيع الحذف على األسماء، فكانت  -5

 نالت المرتبة الثانية  أما المنصوبات فقد، موضعاً  236 ، أما مجموعها فقد كان82.51%
موضعاً ، أما الحذف في ومجموعها ثالثة وثالثون % 11.53بنسبة اء للحذف في األسم

  %.5.94ي سبعة عشر موضعاً بنسبةالمجرورات فقد نال المرتبة الثالثة في األسماء وتردد ف
 موضعاً أما ثالثة وستينمجملة في % 85.13نسبة تردد الحذف في المفضليات في الجملة -6

من نسبة %  14.86د عشر موضعاً وقد نال نسبة  في أحالحذف في شبه الجملة فقد ورد
في خمسة وقد ورد الحذف في الحروف ، الحذف في الجملة وشبه الجملة في المفضليات 

   .وثمانين موضعاً 
  :  أهم التوصيات  

 لما فيه من جوانب مضيئة في عالم العربية،         المعمقة  أوصي بضرورة تناول الحذف بالدراسة      
فإنني أنصح الدارسين إلى توجيه بحوثهم لدراسة ظاهرة الحـذف          ته ، لذا    فالداللة علم قائم بذا   

  .في المجموعات الشعرية والدواوين الشعرية لما فيها من دالالت كثيرة تعز على اإلحصاء 
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  شعراء المفضليات الذين ورد ذكرهم في الدراسةملحق بتراجم 

ة بن الحارث بن نمير بن أرقم بن حزاباألخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة بن  -1

كان شاعراً  )هـ . ق 69ت  ( بن عدي بن معاوية بن عمرو بن غنم التغلبيبكر  أسامة بن
وقد ) فارس العصا(من رؤساء قومه وقد شهد حرب البسوس وكان شاعر قومه فيها، وسمي 

ه ول ، أخطأ صاحب القاموس حينما عده من الصحابة إذ ربما اشتبه عليه األخنس بن شريق
  )1(.شاعر جاهلي قبل اإلسالم بدهر، وهو  شعر في حرب البسوس وتوفي بعدها

  

: جراح ، وأبو ال)ـ  ق ه22 ت (  بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي، أبو نهشل األسود-2
نادم النعمان بن  ، كان فصيحا جوادا ، من أهل العراق  ، شاعر جاهلي، من سادات تميم

  )2( ).أعشى بني نهشل(ويقال له   ، ولما أسن كف بصره ، المنذر

  

من بني تغلب شاعر جاهلي يماني ) هـ60ت ( أفنون صريم بن معشر بن ذهل بن تميم-3
إن للشبان : (لقب بأفنون لقوله في أبيات  ، مات في بادية الشام  ، األصل  ولقبه أفنون

  )3()أفنونا

( ية بن الغدير بن هالل المريأو بشامة بن عمرو بن معاو، بشامة بن الغدير العذري  -4 
ين الوجهين، من شعراء المفضليات أورد الخطيب التبريزي نسبته هذ ، )  هـ .  ق14ت 

 وعده من اإلسالميين، ، سماه الجمحي بشامة ابن الغدير المري  ،  واألول عن أبي عكرمة
جاهلي مع أن المشهور كما في السمط أنه خال زهير أو أبي زهير وفيه النص على أنه 

وكان كثير المال حتى فقأ عين بعير ومن عادتهم إذا ملك الرجل ألف بعير فقأ عين ) نهشلي(
  )4( .فحلها

  

شاعر  .)  هـ .  ق22ت ( بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف األسدي، أبو نوفل -5
كان من خبره أنه هجا  .جاهلي فحل، من الشجعان، من أهل نجد، من بني أسد بن خزيمة

رثة الطائي بخمس قصائد، ثم غزا طيئاً فجرح وأسره بنو نبهان الطائيون فبذل لهم حا أوس بن
  أوس

  ______________________  
  .1/277الزركلي، األعالم، ؛ ؛ البغدادي 27؛ االمدي، المؤتلف والمختلف ، ص 7/35خزانة األدب،  البغدادي ،  : ترجمته في)1(
؛ ابن حجر ، نزهة 7/435، نىي رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكإلكمال فاابن ماكوال ، : ترجمته في) 2(

  .1/330،س .مالزركلي، ؛1/5 ،س.م، االمدي ، 1/277األلباب في األلقاب ، 
؛  كامل سلمان الجيوري ،معجم 1/85ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ؛ 54السيوطي ، شرح شواهد المغني ، ص :   ترجمته في )3(
  .192؛ لويس شيخو ، شعراء النصرانية ، ص 3/204،س .م؛ الزركلي، 2/459شعراء ،ال
  .2/54س ، .؛الزركلي، م 1/28 ، س .م؛ االمدي ، 1/280 ، س .مابن ماكوال، : ترجمته في) 4(



 110

مائتي بعير وأخذه منهم، فكساه حلته وحمله على راحلته وأمر له بمائة ناقة وأطلقه، فانطلق 
توفي قتيالً في غزوة أغار  .فقال فيه خمس قصائد محا بها الخمس السالفةلسان بشر بمدحه 

  )1( .وقتل في تلك الغزوة بها على بني صعصعة بن معاوية، 
  
، من ربيعة بن نزار شاعر جاهلي قـديم كـان عنـده     بشر بن عمرو بن مرقد الشيباني     -6

لما هرب من النعمان ، وقد شـبب        هريرة وخليدة تغنيانه ، قدم بهما من اليمامة         : قينتان أختاه   
  ) 2(.بهريرة الشاعر الجاهلي األعشى األكبر واسمه ميمون بن قيس 

  
 ، ، من مضر)  ـ ق ه80 ت( تأبط شرا ثابت بن جابر بن سفيان، أبو زهير، الفهمي -7

سمي تأبط شعره فحل،   ، كان من أهل تهامة  ، تاك العرب في الجاهليةاء، من فشاعر عد
تأبط شراً وخرج وهذا أشهر ما : أين هو ؟ فقالت :  تأبط سيفاً وخرج ، فقيل ألمه شراً ألنه

  .قيل في سبب تلقيبه به 
قتل في بالد هذيل وألقي في  ،  فيجري خلفه فال يفوتهويقال إنه كان ينظر إلى الظبي في الفالة

    )3(.فوجدت جثته فيه بعد مقتله ، )رخمان(غار يقال له 
  
شاعر جاهلي، من شعراء : ر بن خزاعي المازني التميمي المريثعلبة بن صعي -8

وأشار القالي إلى ابتكاره بعض المعاني في شعره  .له فيها قصيدة من الطوال.المفضليات
  )4(. وهو أقدم من جد لبيد: األصمعيعنه ومنها بيت أخذ لبيد معناه، قال 

  

طاف  ،  جاهلي من أهل اليمنعر شا، )  ـ ق ه60 ت( جابر بن حني بن حارثة التغلبي -9
القيس حين  وصحب امرأ  ، ، وأشار في بعض شعره إلى منازلهاأنحاء نجد وبادية العراق

    )5(.ج إلى القسطنطينية مستنجدا بقيصرخر
   __________________  
؛ الزركلي، األعالم،  361/ 2؛ النويري ، نهاية األرب في فنون األدب ، 1/52ابن قتيبة، الشعر والشعراء، : ترجمته في)1(
2/54.  
  . 77؛ اآلمدي ، المؤتلف والمختلف ، ص 8/77األصفهاني ، األغاني ،:ترجمته في ) 2(
، س .م الزركلي، ؛ 1/66؛ البغدادي ، خزانة االدب ، 1/61، س.م؛ ابن قتيبة، 10/138، س .ماألصفهاني، : ترجمته في) 3( 
2/97  
هبي ، سير أعالم ؛ الذ1/63؛ ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 1/152ة، ابن األثير، أسد الغاب: ترجمته في)4 (

  .2/99س ، .الزركلي، م ؛4/425النبالء ، 
؛ كامل سلمان الجيوري ،معجم الشعراء ، 2/103، س .م؛  الزركلي،842أبي عبيد البكري ، سمط اآللي ، ص : ترجمته في)5(
  .188ة ، ص ؛ لويس شيخو ، شعراء النصراني1/386
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: )ـ  ق ه53 ت (سديبن عمرو األ منقذ بن الطماح بن قيس بن طريف، الجميح  -10 
 منقذ بن: اسم أبيه، فقال النويريفارس شاعر جاهلي، قتل يوم جبلة، واختلف في اسمه و

ن بمنقذ (أن اسمه وصححه البكري بأنه لقبه و، هو جميح: وفى أمالى القالى.طريف
  )1(.)الطماح

  
)   هـ 5ت ( قطبة بن أوس بن محصن بن جرول المازني الفزاري الغطفاني اِدرةلح ا-11

شاعر جاهلي مخضرم مقل، يلقب بالحادرة أي الضخم أو الحويدرة، جمع محمد بن العباس .
  )2( .اليزيدي ما بقي من شعره في ديوان

   
وهو بكسر ، ) ـ  ق ه50 ت ( الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي -12

اللغة كما قال الصاغاني اسم دويبة واسم البومة  الحاء المهملة وكسر الالم المشددة وهو في
وقال ،  والحلز السيء الخلق انتهى  ، ويقال امرأة حلزة للقصيرة والبخيلة ، والذكر بدون هاء 

من  شاعر جاهلي، ، قطرب حكي لنا أن الحلزة ضرب من النبات ولم نسمع فيه غير ذلك  
، ارتجل معلقته  فيه برص ، كثير الفخر كان  ، وهو أحد أصحاب المعلقات.ة العراقأهل بادي

قال أبو ،   كثيرا من أخبار العرب ووقائعهمفيها بين يدي عمرو بن هند الملك، بالحيرة، جمع 
عبيدة أجود الشعراء قصيدة واحدة جيدة طويلة ثالثة نفر عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة 

  )3( . رفة بن العبدوط
  

أشهر فتاك العرب في الجاهلية، نشأ يتيماً  ، ، أبو ليلىالحارث بن ظالم بن غيظ المري -13
قُتل أبوه وهو طفل، وشب وفي نفسه أشياء من قاتل أبيه وآلت إليه سيادة غطفان بعد مقتل 

 جعفر بن خالد زهير بن جذيمة، ووفد على النعمان بن المنذر ملك الحيرة فالتقى بقاتل أبيه
فتنازعا بين يدي النعمان، فلما كان الليل أقبل الحارث على خالد وهو في ) سيد بني عامر(

  .مبيته فقتله
وعلمت بذلك بنو عامر فجدت في طلب الحارث، فعاد إلى عشيرته من غطفان، فهابوا شر  

م له، فلحق بني عامر فلم يحموه، فانصرف إلى حاجب بن زرارة التميمي فحماه مدة ثم تجه
  وبلغه أن النعمان بعث إلى جارات له فسباهن، فأتى حاضنة ابن النعمان . بعروض اليمامة

  ________________________  
  .7/308؛ الزركلي، األعالم،  10/271؛ البغدادي، خزانة األدب، 1/102المرزباني، معجم الشعراء، : ترجمته في) 1(
  .2/153س ،.؛ الزركلي، م 270/ 3ي ، االصفهاني ، االغان: ترجمته في) 2(
؛ ابن قتيبة، الشعر 3/175عمر كحالة، معجم المؤلفين، ؛ 11/44، س .االصفهاني ، م؛1/316، س .م البغدادي ، :ترجمته في) 3(

  .2/154، س .مالزركلي، ؛ 1/34والشعراء، 
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فلحق بطئ ثم رحل ورحل . فطلبه النعمان، فلجأ إلى بني شيبان فآووه قليالً. فأخذه منها وقتله
  فهزمهم وانطلق) أخو خالد بن جعفر العامري(عنها فجاور بني دارم فحموه فغزاهم األحوص 

  )1( .الحارث فجعل يطوف في البالد حتى أتى الشام، فقتل في حوران
  

، شاعر فارس جـاهلي،     ) هـ. ق 10ت  ( المري الذبياني الحصين بن الحمام بن ربيعة       -14
 .وهو ممن نبذوا عبادة األوثان في الجاهلية      " مانع الضيم   " ة، ويلقب   كان سيد بني سهم بن مر     

كان سيد بني سهم بن مـرة وفارسـها، وقائـدهم           . إلى قيس بن عيالن بن مضر      نسبه   ينتهي
  )2(. مانع الضيم: وكان يقال له. ورائدهم

  
يل بن ، من بني هذ)هـ  27 ت(أبو ذؤيبخويلد بن خالد بن محرث،أبو ذؤيب الهذلي  -15

واشترك  .وسكن المدينة .واإلسالمشاعر فحل، مخضرم، أدرك الجاهلية ، مدركة، من مضر
فخرج في جند عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح إلى  ، وعاش إلى أيام عثمان .في الغزو والفتوح

وجماعة يحملون  يقية وعاد مع عبد اهللا بن الزبيرغازيا، فشهد فتح إفر) ـ  ه26سنة (إفريقية 
  )3( .فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها) ي اهللا عنه رض( الفتح إلى عثمان بشرى

  
 بن  بن ثعلبة بن ربيعة بن وهب العدواني  حرثان بن الحارث بن محرثاإلصبعذو  -16

 وإنما سمي الحارث عدوان ، )ـ  ق ه22 ت( ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان
 ، ينتهي نسبه إلى مضر من عدوان. بل فقأ عينه : يل وق. ألنه عدا علي أخيه فهم فقتله 
: ، ويقالهتن حية نهشت إصبع رجله فقطع ألاإلصبعلقب بذي  ، شاعر حكيم شجاع جاهلي

وشعره .له حروب ووقائع وأخبار.وعاش طويال حتى عد في المعمرين.زائدة كانت له إصبع
  )4(.  بالحكمة والعظة والفخر، قليل الغزل والمديحمليء

إحدهما على : له في المفضليات قصيدتان . شاعر جاهلي، راشد بن شهاب الشيباني -17
  )5(نية على الراء ثمانية أبيات بيتا، والثا14الميم 

 _____________________  
  .2/155؛ الزركلي، األعالم،  1/580؛ ابن حجر ، اإلصابة ، 212/ 1ابن االثير ، أسد الغابة ، : ترجمته في) 1(
  . 2/262، س .م؛  الزركلي، 4/302الصفدي، الوافي بالوفيات،  ؛3/306البغدادي، خزانة األدب، : مته فيترج) 2(
 س .؛ الصفدي، م2/325س، .م الزركلي، ؛  1/140؛ ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 280/ 6األصفهاني، األغاني،  :ترجمته في) 3(

 ،4/400.  
، س .مهاني ، ؛ االصف5/279س ، .، م؛ البغدادي 1/151، س.م؛ ابن قتيبة، 1/278ابن حجر، نزهة األلباب، : ترجمته في )4(
  .2/173، س . مالزركلي، ؛ 3/86
  .3/12س، .؛ الزركلي، م2/434س ، .؛ ابن حجر ،م1/347 ، س .مابن االثير ، :  ترجمته في)5(



 113

من شعراء الحماسة،  ، ) هـ 16ت (  بن جابر بن مضر ربيعة بن مقروم بن قيس -18
وفد على كسرى في الجاهلية، وشهد بعض الفتوح في  .ومن مخضرمي الجاهلية واإلسالم

   )1(.  وهو من المعمرين اإلسالم وحضر وقعة القادسية
  

شاعر روى له صاحب  ، ) هـ 71ت  (  اليربوعي بن بكير بن معدان السفّاح -19
ع، وكان يحيى مع مصعب المفضليات قصيدة في رثاء يحيى بن شداد بن ثعلبة، من بني يربو

انصرف فما لقتلك : وأدرك مصعب أنه مقتول فقال له  بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه،
واهللا ال تحدث الناس أني رغبت عن مصرعك، وما زال يدافع عنه حتى قتل : معنى، فقال

  )2( .معه، فرثاه السفاح لوفاته
  

 شـاعر   ،د التميمي، أبـو مالـك     ، من بني كعب بن سع     سالمه بن جندل بن عبد عمرو      -20
وهو مـن   .في طبقة المتلمس   يعد.في شعره حكمة وجودة   .من أهل الحجاز  .جاهلي، من الفرسان  

   )3(.وصاف الخيل
  

، الذبياني الكناني اليـشكري، أبـو       بن حارثة   ) غطيف، أو شبيب  (سويد بن أبي كاهل      -21
سـالم فـي طبقـة      عـده ابـن     .واإلسالم شاعر، من مخضرمي الجاهلية      )ـ   ه 60 ت   (سعد
وسجن بالكوفة، لمهاجاته أحد بني يشكر، فعمـل بنـو عـبس            .كان يسكن بادية العراق   .عنترة

أشـهر   .وذبيان على إخراجه، لمديحه لهم، فأطلق بعد أن حلف على أن ال يعود إلى المهاجاة              
ا وهي من أطول القصائد، حفظ الرواة منها نيف       ) اليتيمة( شعره عينية كانت تسمى في الجاهلية     

  )4(.ومئة بيت
  

 ، الخرشب شاعر جاهلي مقل . األنماري بن طريف سلَمة بن عمرو الخرشب بن نصر -22
ار بن بغيض، من غطفان، كان معاصراً م، من بني األنالطويل والسمين : لقب أبيه ومعناه 

  )5( .لعروة بن الورد، له قصيدتان في المفضليات
  ______________________  

الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ؛ 22/102؛ األصفهاني، األغاني، 1/196ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، : يترجمته ف) 1(
  .4/447الصفدي، الوافي بالوفيات،  ؛1/148
  .2/337؛  كامل سلمان الجيوري ،معجم الشعراء ، 3/104الزركلي، األعالم،  ؛ 258المرزباني، الموشح ، ص : ترجمته في) 2(
مر كحالـة،   ؛ ع 3/106 الزركلي، األعالم،    ؛4/28 خزانة األدب،    ؛ البغدادي ،  1/52ابن قتيبة، الشعر والشعراء،      :ه في ترجمت) 3(

  .4/236معجم المؤلفين، 
  .3/146، س .م؛ الزركلي، 5/178، س .م؛ الصفدي، 3/271، س .مابن حجر، ؛ 13/114، س .ماألصفهاني، :  ترجمته في)4(
 ، س .م؛ الزركلي ، 2/346 ، س .م؛ كامل سلمان الجيوري ،164/ 1رات المفضليات ،  شرح اختياالتبريزي ،: ترجمته في)5(
3/113.  
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، من قحطان، شاعر جاهلي، يماني، ) ـ ق ه70 ت(زديالشنفري عمرو بن مالك األ -23
وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم ، كان من فتاك العرب وعدائيهم .من فحول الطبقة الثانية

وقيست قفزاته ليلة مقتله، فكانت الواحدة منها قريبا من عشرين   ،قتله بنو سالمان.همعشائر
وهذه . لقبه ومعناه عظيم الشفة وأن اسمه ثابت بن جابر الشنفرى  وزعم بعضهم أن .خطوة

غلظ كما غلظ العيني في زعمه أن اسمه عمرو بن براق بفتح الباء وتشديد الراء المهملة بل 
 التلصص وكان الثالثة أعدى العدائين في العرب لم تلحقهم الخيل ولكن جرى هما صاحباه في

وهو " أعدى من الشنفرى : " األمثالوفي  ،  الشنفرى أعدى من: المثل بالشنفرى فقيل 
   )1(. "المية العرب " صاحب 

  

 ، شاعر جاهلي ، من الـشجعان         ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن النهشلي الدارمي         -24
من أيام العرب في الجاهلية ، أغار فيه على بنـي           ) ذات الشقوق   ( ، وه صاحب يوم      الرؤساء

  )  2(.سعد وظفر بهم 
  

فارس قومه وأحد فتاك ، ) ـ ه11 ت( بن مالك العامري ، أبو علي عاِمر بن الطُفَيل -25
  .ولد ونشأ بنجد، خاض المعارك الكثيرة. العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية

سالم شيخاً فوفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو في المدينة بعد فتح مكة، أدرك اإل
يريد الغدر به، فلم يجرؤ عليه، فدعاه إلى اإلسالم فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المدينة 

   )3(.وأن يجعله ولي األمر من بعده، فرده، فعاد حانقاً ومات في طريقه قبل أن يبلغ قومه
  

 ، شاعر يرجح أن يكون مخضرما بين الجاهلية  بن سلمة القحطاني األزدي عبد اهللا-26
   )4(.ورجح التبريزي ان يكون سليمة) سلمة ، سليمة ، سليم ( واإلسالم ، في اسم أبيه اختالف 

  

 بن عفير بن طارق بن قيس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة  عبد المسيح بن حكيم-27

  )5(.،نسب إلى أمه عسلة بنت عامر وأخوه حرملةبن عسلةذهلي البن عكابة بن صعب بن علي
   ____________________  

  .8/11عمر كحالة، معجم المؤلفين، ؛ 5/85 الزركلي، األعالم، ؛ 10/185غاني، األصفهاني، األ :ترجمته في) 1(
   .3/216س ، .؛ الزركلي ، م2/583 ، ؛ ابن سالم ، طبقات فحول الشعراء2/83ابن ماكوال ، اكمال الكمال ،: ترجمته في ) 2(
 ؛ عمر كحالة، 2،252، س .مالزركلي،  ؛ 5/320الصفدي، الوافي بالوفيات،  ؛1/66شعراء، ابن قتيبة، الشعر وال: ترجمته في) 3(
  .5/54، س .م
يوري ،معجم  ؛ كامل سلمان الج1/90، س .م؛ الزركلي ، 1/494المفضليات ، اختيارات التبريزي ، شرح : ترجمته في )4(

  .3/254الشعراء ، 
يد البكري ، سمط اآللي ، ص أبي عب؛ 1/300س ، .؛ ابن قتيبة ، م235االمدي ، المؤتلف والمختلف ، ص : ترجمته في ) 5(

542.  
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  شاعر فحل، من مخضرمي ) هـ 25ت (  بن عمرو بن علي التميمي عبدة بن الطَبيب -28
  وقتال الفرس مع المثنى في العراق ، اً شهد الفتوح كان أسود اللون شجاع. الجاهلية واإلسالم

بن حارثة والنعمان بن مقرن بالمدائن وغيرها وكانت له في ذلك آثار مـشهودة، ولـه فيهـا                  
   )1(.شعر

  

 40ت  ( عبد يغوث بن وقاص الحارثي بن صالءة بن ربيعة من بني الحارث بن كعب-29
كان شاعراً من شعراء الجاهلية  معدود ، ، من قحطان ، شاعر جاهلي يماني ، وفارس)هـ.ق

فارساً سيد قومه من بني الحارث بن كعب وهو الذي كان قائدهم يوم الكالب الثاني فأسرته تيم 
   وهو من أهل بيت شعر معرق في الجاهلية واإلسالم. وقتلته كما ذكرنا 

  )2(.نزفا  ، فخير كيف يموت فاختار أن يشرب الخمر صرفاً ويقطع عرقه األكحل فمات 
  

أحـد الـسادات والـشعراء      )  هــ    57ت  (  التميمي   األهتم سنان بن سمي     عمرو بن  -30
الخطباء في الجاهلية واإلسالم وسمي أبوه سنان باألهتم ألن قيس بن عاصم المنقري ضـربه               

أحد أيام العرب في    (وقيل هتمت أسنانه أثناء القتال في يوم الكالب الثاني          ،  بقوس فهتم أسنانه    
  ).جاهليةال

قيل إنـه   . عاش عمرو في الجاهلية وأدرك اإلسالم فأسلم وهو أحد الصحابة الشعراء المجيدين           
 هـ وكان صغير السن وشارك في فتح بالد فارس          9وفد على الرسول مع بني تميم في السنة         

وتوفي عمـرو     كان يدعى المكحل لجماله في شبابه ،         .وكان في جيش الحكم بن أبي العاص      
  )3( .ة معاوية بعد أن عمر وشاخفي خالف

  

  .عميرة بن جعل بن عمرو بن مالك بن الحارث بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب -31
لم يكن له من الشهرة حظ  .شاعر جاهلي؛ أورد له المرزباني شعراً من رواية المبرد

  )4( .معاصريه، فضاع أكثر شعره
  

شاعر محسن . عرين التميمي اليربوعي  بن فاهبيرة بن عبد منن ،  الكَلحبة العرني -32
  وفي اللسان أن، ومعناه صوت النار ،أحد فرسان بني تميم وساداتها، والكَلحبة العرني لقب له

  ________________________  
  .4/172 ؛ الزركلي، األعالم، 21/30؛ األصفهاني، األغاني، 5/112ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، : ترجمته) 1(
  .4/187 ، س .م ؛ الزركلي ، 15/69 ، س .م؛ األصفهاني ، 2/178البغدادي ، خزانة األدب، :  ترجمته في )2(
؛ ابن قتيبة، الشعر والشعراء،     4/604،  س  .م؛ ابن حجر،    1/360ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب،        : ترجمته في ) 3(
1/136 .  
؛  لويس شيخو ، شعراء النصرانية قبل االسالم ، 5/90، س .مالزركلي،  ؛1/36لف والمختلف ، االمدي ، المؤت: ترجمته في) 4(

  .107/ 4؛ كامل سلمان الجيوري ،معجم الشعراء ، 188ص 
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  )1(.الكلحبة أمه، وهو ينسب إلى جده عرني بفتح العين
  

عر فحـل،   شا.أبو نهشل )  هـ   30ت  (   اليربوعي  بن جمرة بن شداد      متَمم بن نويرة   -33
صحابي، من أشراف قومه، اشتهر في الجاهلية واإلسالم، وكان قصيراً أعور، أشهر شـعره              

  )2(. رثاؤه ألخيه مالك
  

 ، من بني عبد القيس، من )ـ  ق ه35ت ( العائذ بن محصن بن ثعلبةي  المثقب العبد -34
ومدح  .ائحاتصل بالملك عمرو بن هند، وله فيه مد .ربيعةشاعر جاهلي، من أهل البحرين

  )3(. اسمه محصن بن ثعلبة: وشعره جيد فيه حكمة ورقة، وقيل .النعمان بن المنذر
  

، شاعر جاهلي من بني ربيعة بن كعب من ضبة ذكر له المرزبـاني               محرز بن المكعبر     -35
أبياتا يرد بها على عبد اهللا بن عنمة  في رثائه لبسطام بن قيس الشيباني ، وله قصيدة خاطب                   

  )4(.عدي بن جندب وكان جار لهم ونهبت إبله فلم ينجدوهبها بني 
  
 وقتال ،عوف بن قتال بن أنف الناقة بن  بن مالك  بن ربيعةربيع ، المخبل السعدي -36  

شاعر فحل، من : ، من تميم، أبو يزيد السعدي بكسر القاف بعدها مثناة فوقية بعدها الم
وعمر طويال، ومات في خالفة عمر أو هاجر إلى البصرة،  .واإلسالممخضرمي الجاهلية 

  ) 5(.عثمان
  

شاعر إسالمي مشهور، مـن بنـي       . بن تميم الحنظلي العدوي    عمروالمرار بن منقذ بن      -37
العدوية، نسبوا إلى أمهم الحرام بنت خزيمة، وهو معاصر لجرير، وقد هاج الهجـاء بينهمـا،           

   )6(.وله شعر في المفضليات
  ________________  

؛ الحموي ، معجم االدباء ،  5/449،  رجال معانى اآلثار أسامي شرحبدر الدين العيني، معاني األخيار في: جمته في تر)1(
  .8/76الزركلي، األعالم،  ؛6/212
  .5/274س ، .؛ الزركلي،م 6/15؛ ابن خلكان، وفيات األعيان، 1/136المرزباني، معجم الشعراء، :  ترجمته في)2(
    .3/239س ، .الزركلي، م ؛5/55؛ عمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/53 ، س.مزباني، المر:  ترجمته في)3(
، س .م ؛ الزركلـي ،   103 ، ص  س  .م ؛ المرزبـاني ،      194/ 2ابن حجر ، نزهة االلباب  فـي االلقـاب ،            : ترجمته في   ) 4(
5/284 .  
، س .مالزركلي، ؛ 1/85عر والشعراء، ش اليبة ، ابن قت ؛20/281؛ األغاني، 6/89البغدادي، خزانة األدب، : ترجمته في) 5(
3/15.   
  .2/266 ، س .م؛ ابن قتيبة ، 5/249، س .م؛ البغدادي، 1/105، س .مالمرزباني، : ترجمته في) 6(
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.  ق72ت ( بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس) وقيل عمرو(عوف   المرقش األكبر -38
المتيمين الشجعان عشق ابنة عم له إسمها شاعر جاهلي من  . من بني بكر بن وائل ، )هـ 

وقال فيها شعراً كثيراً، يحسن الكتابة وشعره من الطبقة األولى، ضاع أكثره، ولد ) أسماء(
  )1(.باليمن ونشأ بالعراق واتصل مدة بالحارث بن أبي شمر الغساني واتخذه الحارث كاتباً له

  
 .)هـ .  ق54 ت ( بن ضبيعةربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك  المرقش األصغر -39

شاعر جاهلي من أهل نجد، من شعراء الطبقة الثانية، أشعر المرقشين، وكان من أجمل الناس 
 وجهاً وأحسنهم شعراً، كلف بفاطمة بنت الملك المنذر وأكثر من ذكرها في شعره، وهو عم

  )2(.طرفة بن العبد
  

ت ( طفـاني غن المازني الذبياني ال   مزرد بن ضرار بن حرملة بن سنا       المزرد الغطفاني  -40
اسمه يزيد غلب عليـه     : فارس شاعر جاهلي، أدرك اإلسالم في كبره وأسلم ويقال        .) هـ   10

خبيث اللسان، حلف ال ينزل به ضيف         في الجاهلية    ، كان لقبه مزرد،وهو األخ األكبر للشماخ      
  )3(. ثم كف عن ذلك بعد إسالمه إال هجاه، 

  
شاعر  .، من ربيعة بن نزار)هـ .  ق48ت (  عمرو بن قمامةالمسيب بن مالك بن -41 

وهو خال األعشى ميمون وكان األعشى . جاهلي، كان أحد المقلّين المفضلين في الجاهلية
  )4( .له ديوان شعر شرحه اآلمدي .وقيل اسمه زهير، وكنيته أبو فضة. راويته

  
 بن عاس بن سود بن شأس بن نهار بن أسود بن جزيل بن حيي  الممزق العبدي -42

العائذ بن محصن بن ثعلبة (شاعر جاهلي، هو ابن أخت المثقب العباسي   ، عذرة بن منبه
  )5(.له شعر في المفضليات ). م 587هـ . ق36المتوفى سنة 

  
    ____________________________  

  .5/95الزركلي، األعالم، ؛ 1/37 بة، الشعر والشعراء،؛ ابن قتي1/39المرزباني، معجم الشعراء، : ترجمته في) 1(
؛جواد علي، المفصل في تاريخ العرب 3/16، س ,م الزركلي،؛ 1/38س ، .ابن قتيبة، م؛ 1/10،س .مالمرزباني، : ترجمته في) 2(

   .18/228قبل اإلسالم، 
  . 7/211س ، .زركلي، م؛ ال 1/151، س .م؛ المرزباني، 1/462ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، : ترجمته في) 3(
  . 7/225، س .، م؛  الزركلي51؛  المرزباني ، الموشح ، ص 1/545البغدادي ، خزانة األدب ، :ترجمته في) 4(
 ؛ ابن سالم ، طبقات فحول الشعراء ، 185االمدي ، المؤتلف والمختلف ، ص ؛ 1/150، س .مالمرزباني، : ترجمته في) 5(
  .1/383، س .مالزركلي، ؛  1/274
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  :الفهارس الفنية 
 

  فهرس اآليات القرآنية: أوالً 
 

  فهرس األبيات الشعرية: ثانياً
 

  فهرس األعالم: ثالثاً
 

  فهرس القبائل: رابعاً
 

  فهرس األماكن: خامساً
 

  فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب: سادساً
 

  فهرس الجداول: سابعاً 
 

  فهرس المعاني الداللية: ثامناً
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  فهرس اآليات القرآنية
  

  السورة
  

  الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم   سورة الفاتحة
  

1  14  

  10  18  ﴾ صم بكْم عمْي ﴿  سورة البقرة

  ﴿ مْهصفَلْي هْرمِنْكُم الش هِدنْ شفَم﴾  

  

185  22  

  11  27  ﴾ارِ ولَوْ تَرى إِذْ وقِفُوا علَى الن﴿  سورة األنعام

  ﴾التَّائِبون الْعابِدوْن ﴿  سورة التوبة

  

112  19  

   ﴾ قَاْلُوا سلَاما ﴿  سورة هود

  

69  11  

  15  18  ﴾ فَصبْر جمْيِلٌ ﴿  سورة يوسف

  13  32  ﴾ فَذَلِكُن الَّذِي  لُمْتُننِي فِيْهِ  ﴿  

  ﴾ و اسْأَلْ القَرْيةَ ﴿  

  

82  13 ،15  

: الئِكَةُ يدْخلُون علَيْهِم مِنْ كُلِّ بابٍ  و املَ﴿  سورة الرعد
  ﴾سلَام علَيْكُم 

  

  

  

23+24  22  

  ﴾ إِ�َّما حرم علَيْكُم املَيْتَةَ ﴿  سورة النحل

  

115  13  

  13  22  ﴾لَو كَان فِهِما آلِهةٌ إِلَّا اُ﴿  سورة األنبياء

  10  92  ﴾عاْلِم الغَيْبِ والشهادةِ ﴿  سورة المؤمنون
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  السورة

  
  الصفحة  رقم اآلية  اآلية

إلى ﴾ قَاْلَ فِرْعوْن وما رب العالَمِني  ﴿  سورة الشعراء

  ﴾ إِنْ كُنْتُم تَعْقِلُون ﴿:قوله 

  

بعض اآليتين 

23+28  

  

10  
  

  ﴾وقَاْلُوا أَساْطِيْر األَولِينْ ﴿  سورة الفرقان

  

5  19  

  ﴾ها وفُتِّحتْ أَبْوابها حتَّى إِذَا جاءو﴿  سورة الزمر

  

73  9  

منْ عمِلَ صالِحاً فَلِنفْسِهِ  ومنْ أَساء فَعلَيْها ﴿  سورة الجاثية
﴾  

  

15  19  

  ﴾قَاْلَ سلَام قَوْم منْكَرون  ﴿  سورة الذاريات

  

  

25  11  

  10  4  ﴾ والْلَيْلِ إِذَا يسْرِ ﴿  سورة الفجر

  19  6-5  ﴾�َار اللَهِ املُوقَدة*  ما احلُطَمةُ وما أَدْراكَ﴿  سورة الهمزة
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  فهرس األبيات الشعرية
  
  

  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
        

  قافية الهمزة
  خَوٍد   كَِريمٍة  حيها وِنساِئها

  
  84  المرقش األكبر  الكامل

  تَمِضي سواِيقُها على غُلَواِئها
  

  74  األكبرالمرقش   الكامل

  قافية الباء

  مستَنْفٍَر ِفي سواِد اللَّيِل مذُْؤوِب
  

  40  سالمة بن جندل  البسيط

  ضبطَاء تَمنَع ِغيالً غَير مقْروِب
  

    الجميح  البسيط
29  

  ِعز الذَِّليِل ومْأوى كُلِّ قُرضوِب
  

  40  سالمة بن جندل  البسيط

  تَْأِديِبيعِطي اآلن عن ضرٍب و
  

  52  الجميح  البسيط

  لَو كَان يدِركُه ركْض اليعاِقيِب
  

  90  سالمة بن جندل  البسيط

  ويوم سيٍر إلَى اَألعداِء تَْأِويِب
  

  39  سالمة بن جندل  البسيط

اِحبصتَِويِه المجوذُو شُطٍَب ال ي  
  

  78  األخنس  الطويل

ُؤوبلَا ي ِنلْتُه متُ ِإنوَأقس  
  

  90  ثعلبة بن عمرو  المتقارب

وببِرِه سنْجم اضيب كََأن  
  

  70  عبد اهللا بن سلمة  الطويل

وبِهِه ِمنّي نُدج49  عبد اهللا بن سلمة  الطويل  لَالَح ِبو  

  60  بشر بن أبي خازم  الطويل  وشَطَّتْ ِبها عنك النَّوى وشُعوبها
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
  جن منْشَُأ ذَا قَِريبهنُون َأ

  
  78  عبد اهللا بن سلمة  الطويل

  ِإلَى الرشِْد لَم يَأِت السداد خَِطيبها
  

  79  بشر بن أبي خازم  الطويل

  ونَاِبِت ثَروٍة ، كَثُروا فَِهيبوا
  

  69  عبد اهللا بن سلمة  الطويل

  قافية التاء

  ِإلَى كُلِّ نَفٍْس تَنْتَِحي ِفي مسرِتي
  

  39  الشنفرى  الطويل

  طَِمعتُ فَهبها ِنعمةَ العيِش زلَِّت
  

  80  الشنفرى  الطويل

  َأتَتِْني ِإذَن بين العموديِن حمِتي
  

  89  الشنفرى  الطويل

  ومن يغْز يغْنَم مرةً ويشَمِت
  

  70  الشنفرى  الطويل

  قافية الحاء

 ا ِفئاملَاهُأو  طَاِعنيحبصم  
  

  61  المرقش األصغر  الطويل

أََفَيح الشَّد تَهِإذَا ذَكَّر َأشَم  
  

  47  المرقش األصغر  الطويل

  قافية الدال

  ِإلَى خَِفراٍت كَالْقَنَا الْمتَراِئِد
  

  31  المرقش األصغر  الطويل

  54  المرقش األصغر  الطويل  ِإلَى ِإبٍة ِفيها حياء الْخَراِئِد
  
  

  َأعاِئدِتي ِمن حب سلْمى عواِئِدي
  

  59  مزرد بن ضرار  الطويل

  ِبيض الوجوِه رِقيقةُ اَألكْباِد
  

  55  األسود بن يعفر  الكامل
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
  والدهر يعِقب صاِلحاً ِبفَساِد

  
  87  األسود بن يعفر  الكامل

  ِدونَواِعم يمِشين ِباَألرفَا
  

  46  األسود بن يعفر  الكامل

  قَيِد اَألواِبِد والرهاِن جواِد
  

  76  األسود بن يعفر  الكامل

  كَعب بن مامةَ وابن ُأم دواِد
  

  67  األسود بن يعفر  الكامل

  ِبسالفٍة مِزجتْ ِبماِء غَواِدي
  

  93  األسود بن يعفر  الكامل

  49  المرقش األصغر  الطويل  اِس عاِمِديِمن الوجِد لَولَا َأعين النَّ

  باِهللا مستَظِْهر ِبالحِزِم والجلِد
  

  20  غيرمنسوب  البسيط

  غَاٍز وِإن المرء غَير مخَلد
  

  85  عامر بن طفيل  الكامل

  فَِذي الرمِث َأبكَتِْني ِلسلْمى معاِهِدي
  

  95  المرقش األصغر  الطويل

   وعطَاردنَماِني اليفاع نَهشٌَل
  

  82  ضمرة بن ضمرة  الطويل

  55  المثقب العبدي  الطويل  يعاِسيب قُود كَالشِّنَاِن خُدودها

  ذَا الشَّمس ِفي اَألياِم طَاَل ركُودها
  

  66  المثقب بن عبدة  الطويل

دِديٌل جصو منَاِني ِمنْهع  
  

  67  المرقش األكبر  الوافر

  صطَادِني وَأِصيدهاعلَى العهِد ِإذْ تَ
  

  92 +89  المثقب بن عبدة  الطويل

  سيبِلغُِني َأجلَاِدها وقَِصيدها
  

  54  المثقب بن عبدة  الطويل

ِفيد47  امرأة من بني حنيفة  الوافر  َى الِعلَّاِت ِمتْلَافٌ م  
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
  يلِفى عطَاُؤك فشي اَألقواِم منكُودا

  
  45  ربيعة بن مقروم  سيطالب

  قافية الراء

  ِبيِض الوجوِه ذَِوي نَدى  ومآِثِر
  

  83 ثعلبة بن صعير  الكامل

  فَدن ابِن حيةَ شاده ِباآلجِر
  

  80 ثعلبة بن صعير  الكامل

  مِعيد علَى ِقيل الخَنَا والهواِجِر
  

  85  سلمة بن الخرشب  الطويل

ب نٍل مةُ نَسِقياِقِرب95  سلمة بن الخرشب  الطويل  نَاِت القُر  

  لَيشْكُر َأحلَى ِإن لَِقينا ِمن التَّمِر
  

  56  راشد بن شهاب  الطويل

اراِإلز يضفُو فَوقَ كَعبوي  
  

  64  بشر بن أبي خازم  الوافر

ِئربزي ا لَمِن متُ اللَّويكُم31  المرار بن منقذ  الرمل  و  
  
  

   خَولَةُ شَيخَاًً قَد كَِبرَأم رَأتْ
  

  31  المرار بن منقذ  الرمل

نْكَِدرنَاِت المب نلَتَاٍن م62  المرار بن منقذ  الرمل  ص  
  
  

رسنْتَاةٌ جبِم سولَةُ السسر  
  

  34  المرار بن منقذ  الرمل

ا قُِسرِإلَّا م ملْجي كَدي لَم  
  

  33  المرار بن منقذ  الرمل

  لُوٌل حسن الخُلِْق يسرفَذَ
  

  34  المرار بن منقذ  الرمل

ا فُطُرِمنْه تَلَبحي لَّم  اِقرع  
  

  34 المرار بن منقذ  الرمل
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
رضحو قْبفَع نَاهرصع33 المرار بن منقذ  الرمل  و  

تَِّغري لَم اِنباٍع جبرو  
  

  31 بن منقذالمرار   الرمل

ْالنَّاِس غُر اءِنس لْنفْضي كُن  
  

  35 المرار بن منقذ  الرمل

تَِعرسامِ المركَالض ارفَِحض  
  

  33 المرار بن منقذ  الرمل

ِفرض ِدفَ َأنْقَاءُأر ِفر35 المرار بن منقذ  الرمل  ض  

فُرا كَالضنْهقُ عٍة تَفْرخْمض  
  

  35 ذالمرار بن منق  الرمل

ْتَِقرسا يم هحسِهال نَمو  
  

  33 المرار بن منقذ  الرمل

ْتَِمرسِوي مهي نِحي ِذيوَأح  
  

  32 المرار بن منقذ  الرمل

ِْطِمر ارفَِإذَا طُْؤِطَئ طَي  

  

  32 المرار بن منقذ  الرمل

  قافية السين
  
  

  سعد النُّجوِم ِإلَيِه كَالنَّحِس
  

  40  ارث بن حلزةالح  الكامل

خَلَّى الطَّريقَ كَواِدس وِفي النَّفِس ِإن  
  

  76  المرقش األكبر  الطويل

نَاِعس ءروالم دِفيها الِور تَهالَك  
  
  

  74  المرقش األكبر  الطويل

ِع آِنسوِة الرِشد كََأنِّي ِبِه ِمن  
  

  73  المرقش األكبر  الطويل

  قافية العين

طَاِس وَل العاِعقَبدا ِبوتَهع62  المسيب بن علس  الكامل  ر  



 126

  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
  قَبَل المساِء تَهم ِباإلسراِع

  
  65  المسيب بن علس  الكامل

  ِببزيِل َأزهر مدمٍج ِبسياِع
  

  58  المسيب بن علس  الكامل

  ِفيكُم علَى الحدثَاِن ِمن ِبدِع
  

  56  غديربشامة بن ال  الكامل

  تُتَم ِمن الِعثَاِر ِبدعدع
  

 69 +53  الحادرة  الكامل
+95  

  باكَرتُ لَذَّتَهم ِبَأدكَن متْرِع
  

  78  الحادرة  الكامل

  بان ِمنّي غَير َأن لَّم يقْطَِع
  

  53  الحادرة  الكامل

  82  الحادرة  الكامل  رِفع اللِّواء لَنَا ِبها ِفي مجمِع

ِعوملِّ اَألدتَهسِة مرح نَانس  
  

  55  الحادرة  الكامل

  حرٍج ِإذَا استَقبلتَها ِهلْوِع
  

  92  المسيب بن علس  الكامل

عجا شَرهِملُِني ِإلَيحي اءرغَب  
  

  93  المثقب العبدي  الكامل

  َأودى بِني ِمن الِبالِد فَودعوا
  

  60 أبو ذؤيب الهذلي  الكامل

  ِبَأرِض قَوِمك َأم ِبُأخْرى تُصرعَأ
  

  86 أبو ذؤيب الهذلي  الكامل

عرصاٌل ثَاِبتٌ ومِطو غَاب  
  

  94  متمم بن نويرة  الكامل

عَأخْض ِكالب ايقُهتَض ِرئم  
  

  57  متمم بن نويرة  الكامل

تَقَطِّعا المِرشَاُؤه لِْو خَانالحادرة  الكامل  كَالد  
  

80  
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  الصفحة  الشاعر  البحر  زالعج
فَّعرتُِطيفُ ِبِه النَِّبيطٌ م نفَد  

  
  62  متمم بن نويرة  الكامل

تَنْفَعسا المهعمِل فَدِحيالر موي  
  

  92  متمم بن نويرة  الكامل

طْلَعا المهِفي فَكَان ايدتْ  يجفَر  
  

  72  عبدة بن الطبيب  الكامل

 لَه لَّ طَارز نمَأشْنَع 72  المثقب العبدي  الطويل  ثَنَاء  

زٍِيعِمن لَيِل التِّماِم ه انِإذَا ب  
  

  50  متمم بن نويرة  الطويل

عينِْبي اَألضكَْل وجلَم ُأوِني وع  
  

  48  متمم بن نويرة  الكامل

  جعلَتِْني ِمن حِزيمةَ ِإصبعا
  

  52  الكلحبة  الطويل

ا َأصٍع ممزاولَا جعفََأوج اب  
  

  56  متمم بن نويرة  الطويل

  وما وهى ِملُْأموِر فَانْصدعا
  

  86  ذو اإلصبع العدواني  المنسرح

  لَوِمي ومهما ُأِضع فَلَن تَسعا
  

  78  الحادرة  الكامل

  َأو الركْن ِمن سلْمى ِإذَن لَتَضعضعا
  

  89  متمم بن نويرة  الطويل

 ساـاٌل ِإذَا مظَما قَطَععم  
  

  43  ذو اإلصبع العدواني  المنسرح

  وَأمسى تُراباً فَوقَه اَألرض بلقَعا
  

  68  متمم بن نويرة  الطويل

  ِبكَفَّي عنْهم ِللمنَّية مدفَعا
  

  68  متمم بن نويرة  الطويل

  ـبِع هتُوفٌ تَخَالُها ِضلَعا
  

  43 ذو اإلصبع العدواني  المنسرح



 128

  الصفحة  الشاعر  لبحرا  العجز
  ـاء ِإذَا مس دبره لَكَعا

  
  43 ذو اإلصبع العدواني  المنسرح

  وقَد شَِربتْ ماء المزادِة َأجمعا
  

  76  الكلحبة  الطويل

  وعاٍن ثَوى ِفي الِقد حتَّى تَكَنَّعا
  

  75  متمم بن نويرة  الطويل

  وال َأمر للمعِصي ِإلَّا مضيعا
  

  89  الكلحبة  لطويلا

اعِإلَى غَيِر ر كِنييَأب ك81  السفاح بن بكير  السريع  تَر  

عبر نِمنْه زروِإذَا ب  
  

  81 سويد بن كاهل  الرمل

عجفَر ُل ِمنْهِطفَ اَألوع  
  

  44 سويد بن كاهل  الرمل

عيقُ خَدِق ِإذَا الريالر بطَي  
  

  44 سويد بن كاهل  الرمل

عا تَرهى ِفينَاِت الذُّرِميس ِمن  
  

  72 سويد بن كاهل  الرمل

عردي اءدو خْمو مطعم  
  

  57 سويد بن كاهل  الرمل

عالفَز دِإذَا ج حراِجيوم  
  

  44 سويد بن كاهل  الرمل

عا اتْسا مَل ِمنْهبصلنا الح4  سويد بن كاهل  الرمل  فَو  

  45 سويد بن كاهل  الرمل  س الصوتَ امصعفَِإذَا ما آنَ

عمنْكُم والجِر عهِفي تَراِخي الد  
  

  73 سويد بن كاهل  الرمل

عِء الطَّموس نو اَألنْفُِس عاِسرح  
  

  45  سويد بن كاهل  الرمل

عِشي ِل والنَّاساةُ اَألصروس  
  

  45  سويد بن كاهل  الرمل
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  فحةالص  الشاعر  البحر  العجز
  قافية الفاء

  مشَاِييطُ لَألبداِن غَير التَّواِرِف
  

  46  المرقش األكبر  الطويل

  ِحسان الوجوِه لَينَاتُ السواِلِف
  

  46  المرقش األكبر  الطويل

  أيخُب ِبها هاٍد ِلِإثِْري قَاِئفُ
  

  87  ثعلبة بن عمرو  الطويل

  َراِجيُل ُأحبوٍش وَأسود آِلفُ
  

  87  ثعلبة بن عمرو  الطويل

  قافية القاف

  وهْل متاع وِإن َأبقَيتُه باِقي
  

  91 +78  تأبط شراً  البسيط

  وَأمسكَتْ بضِعيِف الوصِل َأحذَاِق
  

  61  تأبط شراً  البسيط

  حرقَ ِباللَّوِم ِجلِْدي َأي تَحراِق
  

  59  تأبط شراً  البسيط

  لصيِف مِِحراِقضحيانٍَة ِفي شُهوِر ا
  

  69  تأبط شراً  البسيط

  91 +75  تأبط شراً  البسيط  َأن يسَأَل الحي عنِّي َأهَل آفَاِق
  
  

  65  تأبط شراً  البسيط  إذا تَذَكَّرِت يوماً بعض َأخْالِقي
  
  

  حتَّى تُلَاِقي ما كُلُّ امِرٍئ لَاِق
  

  60  تأبط شراً  البسيط

  ن بز وَأعالِقِمن ثَوِب ِصدٍق وِم
  

  91  تأبط شراً  البسيط

  يا ويح نَفِْسي ِمن شَقٍْ وِإشْفَاِق
  

  64 +59  تأبط شراً  البسيط

  61  تأبط شراً  البسيط  ِبوالٍه ِمن قَِبيٍض الشَّد غَيدق
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز

  ِإذْ َأصبح الدين ِدينَا غَير موثُوِق
  

  94  مرو بن مرثدبشر بن ع  البسيط

  وقَد حان ِمن نَجِم الشِّتاِء خُفُوقُ
  

  71  عمرو بن األهتم  الطويل

  فَهذَا صبوح وصِديقُ
  

  66  تأبط شراً  البسيط

  ولِكنَ َأخْالَقَ الِرجاِل تَِضيقُ
  

  49  تأبط شراً  البسيط

  َأخٌ ِبِإخَاِء الصاِلِحين رِفيقُ
  

  40  عمرو بن األهتم  البسيط

  قافية      الالم

  َل  وريب الزمِان جم الخُبوِل
  

  68  المرقش األصغر  الخفيف

  ُأتِلفْ الماَل لَا يذُم دِخيِلي
  

  90  المرقش األصغر  الخفيف

  موثَّقَةٌ مثُْل الِْهراوِة حاِئُل
  

  37  المزرد بن ضرار  الطويل

  تَغَشَّاه منْباع ِمن الزيِت ساِئُل
  

  38 المزرد بن ضرار  الطويل

  وِمن كُلِّ ماٍل متْلَداتٌ عقَاِئُل
  

  38 المزرد بن ضرار  الطويل

  وآها القَِتير تَجتَِويها المعاِبُل
  

  38 المزرد بن ضرار  الطويل

  ِخباء علَى نَشٍْز َأِو السيد ماِثُل
  
  

  36 المزرد بن ضرار  الطويل

   جاوبتها جلَاِجُلمزاِمير شَرٍب
  

  36 المزرد بن ضرار  الطويل
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
  يغَنِّي ِبها الساِري وتُحدى الرواِحُل

  
  39 المزرد بن ضرار  الطويل

  ومحتِرقٌ ِمن حائِل الِجلِد قاِحُل
  

  93 المزرد بن ضرار  الطويل

  ُلمتَى يَأِت ال تُحجب علَيِه المداِخ
  

  65 المزرد بن ضرار  الطويل

  ِإلَى نَسِب الْخَيِل الصِريح وجاِفُل
  

  37 المزرد بن ضرار  الطويل

  ِإذَا لَم يكُن ِإلَّا الِجياد معاِقُل
  
  
  

  36 المزرد بن ضرار  الطويل

  صِفيحتُه ِمما تَنَقَّى الصياِقُل
  

  38 المزرد بن ضرار  الطويل

الْم ادوقِْب والْخَلْقُ كَاِمُلجى والْعد  
  

  35 المزرد بن ضرار  الطويل

  86  عبدة بن الطبيب  البسيط  مضرجاتٌ ِبَأجراٍح ومقْتُوُل

  منْها حقَاِئب ركْباٍن ومعدوُل
  

  95  عبدة بن الطبيب  البسيط

  مخَاِوض غَمراِت الْموِت مخْذُوُل
  

  42  عبدة بن الطبيب  البسيط

  حب كَجوِز ِحماِر الْوحِش مبزوُل
  

  42  عبدة بن الطبيب  البسيط

  ِمما تَسوقُ ِإلَيِه الريح مجلُوُل
  

  71  عبدة بن الطبيب  البسيط

  ِشعر كَمذْهبِة السماِن محموُل
  

  64  عبدة بن الطبيب  البسيط

  يذَرها كَذَوٍد عاثَ ِفيها مخَاِيُل
  

  37  المزرد  الطويل
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
  
  

      

  ِفي ِمرفَقَيها  عِن الدفَّيِن تَفِْتيُل
  

  41  عبدة بن الطبيب  البسيط

  وفَوقَ ذَاك ِإلَى الْكَعبيِن تَحِجيُل
  

  41  عبدة بن الطبيب  البسيط

  َأهَل المداِئِن ِفيها الِديك والِفيُل
  

  41   الطبيبعبدة بن  البسيط

  كَما انْتَحى ِفي َأِديِم الصرِف ِإزِميُل
  

  42  عبدة بن الطبيب  البسيط

  ِثقٍَة ِفي الدهِر ِإذ َأنَا جاِهُل
  

  66  المزرد بن ضرار  الطويل

  ِرماحاً ِطواالً وخَيالً فُحولَا
  

  76  بشامة بن الغدير  المتقارب

  لَاَأطَاع لَها الريح ِقلْعاً جفُو
  

  30  بشامة بن الغدير  المتقارب

  ِمن الرمِد تَلْحقُ هيقاً  ذَمولّاً
  

  29  بشامة بن الغدير  المتقارب

  َوكُلَّاً َأراه طَعاماً وِبيلَا
  

  30  بشامة بن الغدير  المتقارب

  ولَم يشِْل عبد ِإلَيها فَِصيلَا
  

  82  بشامة بن الغدير  المتقارب

  قافية الميم
  

  ضرب تُصيح ِمنه ِجلَّةُ  الهاِم
  

  58  محرز بن مكعبر  البسيط

  يبزبز وينْزع ثَوبه ويظَلَِّم
  

  الطويل
  
  

  67  جابر بن حني

  ِإلَى غَرِضها َأجلَاد ِهر مؤوِم
  

  66  جابر بن حني  الطويل
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
هينَنَا ِفيب كي ولَما ِذمام  

  
  82  بشر بن أبي حازم  الوافر

اِرمِة صدِدياِفي الحص لَخَالطَه  
  

  51  الحارث بن ظالم  الطويل

ِرملَا حا وتْنَهى موز قُر  
  

  48  الجميح  المنسرح

مرد هنَاِع ِإكَامالص ِري  
  

  70  المخبل السعدي  الكامل

ظْمغَلَا ِبها عا وانَهَأقْر  
  

  39  المخبل السعدي  ملالكا

ومراٌل صصاِهللا و  
  

  53  سلمة بن الخرشب  الوافر

ملَّ ِبِه اَألِديِف عرِن الصكَلَو  
  

    سلمة بن الخرشب  الوافر

ِميمالج لَهعاِج َأسالشَّح ِمن  
  

  80  سلمة بن الخرشب  الوافر

مِميالع وفَه تُهنَب وِميتُح  
  

  69  لخرشبسلمة بن ا  الوافر

  خَرجن ِسراعاً واقَتَعدن المفَاِئما
  

  79  المرقش األصغر  الطويل

  ِإذَن لَبعثْنَا فَوقَ قَبِرك مَأتَما
  

  88  الحصين بن الحمام  الطويل

  ونَهي َأكُفٍّ صاِرخَاً غَير َأعجما
  

  54  الحصين بن الحمام  الطويل

نَا وى ِإليرِإذْ َأج انقُراومَألْج  
  

    الحصين بن الحمام  الطويل

  علَى آلٍَة حدباء حتَّى تَنَدما
  

  83  الحصين بن الحمام  الطويل
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
  ِإذَن لَمنعنا حوضكُم َأن يهدما

  
  88 +83  الحصين بن الحمام  الطويل

  فَعذْ ِبضبيٍع ، َأو ِبعوِف بِن َأصرما
  

  62  الحصين بن الحمام  الطويل

  ومولَى اليميِن حاِبساً متَقَسماً
  

  53  الحصين بن الحمام  الطويل

  ِإِليِك فَردي ِمن نَواِلِك فَاِطما
  

  79  المرقش األصغر  الطويل

  فَزارةَ ِإذْ رامتْ ِبنَا الحرب معظَما
  

  65  الحصين بن الحمام  الطويل

  50  عبد المسيح الشيباني  الطويل  ِل ِمنْها والنُّسور القَشاِعماِإلَى الحو

  ِبود ، فََأودى كُلُّ ود فََأنْعما
  

  30  الحصين بن الحمام  الطويل

  وآِل سبيٍع َأو َأسوءك علْقَما
  

  48  الحصين بن الحمام  الطويل

  ملَاِقي المنَايا َأي صرٍف تَيمما
  

  54  صين بن الحمامالح  الطويل

  إذاً لَّكَسوتُ العم بردا مسهما
  

    الحصين بن الحمام  الطويل

  علَى كُلِّ ماٍء وسطَ ذُبيان خُيما
  

    الحصين بن الحمام  الطويل

َأماٍب لَا تَشَكَّي   السذَاتُ ِهب  
  

  83  المرقش األكبر  السريع

جسا ياؤهِني ميقَلِْبي فَعم  
  

  47  المرقش األكبر  السريع

مروح اِظمعم لَه  
  

  67  المرقش األكبر  السريع

مِفي شَيٍء نَع دعالو تُِتم َأن  
  

  94  المثقب العبدي  الرمل
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
قَمشَاِئِه اَألرِخر ُل ِمننْسي  

  
  68  المرقش األكبر  السريع

  لموهاِدي القَوم ِإذْ َأظْ
  

  84  المرقش األكبر  السريع

وممِني الهيلى عرتْها عكَر قَد  

  

مجزوء 
  البسيط

  74  المرقش األصغر

  قافية النون

  ِبها الريح واَألمطَار كُلَّ مكَاِن
  

  77  عميرة بن جعل  الطويل

  َأمسى تَذَكَّر ريا ُأم هاْروِن
  

  59 ذو اإلصبع العدواني  البسيط

وِنيعاِني فَتَخْزيلَا َأنْتَ دنِّي و  
  

  77 ذو اإلصبع العدواني  البسيط

  عِن الصِديقِِ والَ خَيِري ِبممنُوِن
  

  50 ذو اإلصبع العدواني  البسيط

  هونَاً فَلَستُ ِبوقاَِّف علَى الهوِن
  

  84 +43 ذو اإلصبع العدواني  البسيط

  ِنيورهبةُ اهللا ِفيمن ال يعاِدي

  

  49 ذو اإلصبع العدواني  البسيط

  تََأوه آهةَ الرجل الحِزيِن
  

  84  المثقب العبدي  الوافر

  مخْتَِلفَاِن فََأقِلِيِه ويقليِني
  

  43 ذو اإلصبع العدواني  البسيط

  والدهر ذُو ِغلْظٍَة ِحينَا وذُو ِليِن

  

  57 ذو اإلصبع العدواني  البسيط

  َأبداً يِميـِنيلَما َأتْبعتُها 
  
  
  

  88  المثقب العبدي  الوافر
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  الصفحة  الشاعر  البحر  العجز
  كَذَِلك َأجتَِوي من يجتويِني

  
  88  المثقب العبدي  الوافر

  ونُصِبح لَا تَرين لَنَا لَبونَا
  

  52  المرار بن المنقذ  الوافر

  ِإذَا لَم تَبقَ ساِئمةٌ بِقينَا
  

  30  المنقذالمرار بن   الوافر

  قافية الياء
  
  

  لَا تَنْفَع النَّعُل ِفي رقْراِقهِِ الحاِفي
  

  71  عبد المسيح الشيباني  البسيط

  ِإذَا هو لَم يجعْل لَه اُهللا واِقيا
  

  50  أفنون التغلبي  الطويل

  72  عبد يغوث بن وقاص  الطويل  ِبكَِفي وقَد َأنَحوا إلَي العواِليا
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 فهرس األعالم 
 
  

  الصفحة االسم
 

 الهمزة

 3 إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسن

  17  إبراهيم رفيدة

 17 إبراهيم محمد

 6 ،4 أحمد شاكر

  12  األخفش

 78 األخنس بن شهاب

 2 إسحاق السبيعي

 93 ،87 ،76 ،67 ،55 ،46 األسود بن يعفر

 3 األصمعي

 2 ابن األعرابي

 2 األعمش

 91 ،50 أفنون صريم بن معشر

 الباء

 82 ،76 ،56 ،29،30 بشامة بن الغدير العذري

 94 ،82 ،79 ،64 ،60 بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف األسدي

  بشر بن عمرو بن مرثد الشيباني

 التاء

 91 ،78 ،75، 69 ،65 ،64 ،61 ،60 ،59 تأبط شرا ثابت

  التبريزي
 

5 

 الثاء

لَبثَع  

  90 ،87 ،83 ،80 لبة بن صعير بن خزاعيثع
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  الصفحة االسم
 

 الجيم

 67، 66 جابر بن حني

 16 ،15، 8 الجرجاني

 5 أبو جعفر بن النحاس

 52 ،48 ،29 الجميح

 22 ،14 ابن جني

 الحاء

 95 ،82 ،78 ،69 ،55 ،53 الحاِدرة قطبة بن أوس بن محصن

 75 ،40 الحارث بن حلزة بن مكروه

 51 رث بن ظالم بن غيظ المريالحا

 6 حسن السندوبي

 88 ،83 ،65 ،54 ،53 ،48 ،30 الحصين بن الحمام بن ربيعة المري الذبياني

 الخاء

 26 الخليل بن احمد

 الذال

 77 ،60 أبو ذؤيب الهذلي

 86 ،84 ،81 ،78 ،59 ،50 ،49 ،43 ذو اإلصبع العدواني

 الراء

 56 راشد بن شهاب الشيباني

 4 يعة بن مقروم الضبيرب

 73 ،45 ربيعة بن مقروم بن قيس

 الزاي

 26 الزجاج

 16 ،13 ،12 ،8 الزركشي

 السين

  81 السفّاح بن بكير بن معدان  اليربوعي
 

 2 ابن سالم
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  الصفحة االسم
 

 90 ،40 ،39 سالمه بن جندل بن عبد

 95 ،85 ،80 ،69 ،53 سلَمة بن عمرو الخرشب بن نصر

 60 يمىسلَ

 2 سماك بن حرب

 83،84 سمية

 12  السهيلي

 15 سناء حميد

 81 ،73 ،72 ،57 ،45 ،44 ،4 سويد بن أبي كاهل

 26 ،23 ،20 ،19 ،14 ،12 سيبويه

  السيرافي
 

19 

  السيوطي
 

17، 19، 20، 22 

 الشين

 89، 80 ،70 ،39 الشنفري

 الضاد

 82 ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن

 العين

 2  اصمع

 85 عاِمر بن الطُفَيل بن مالك العامري

 85 عامِر بن فَاِرِس قُرزٍل

 6 ،4 عبد السالم هارون

 78 ،70 ،69 ،49 عبد اهللا بن سلمة القحطاني األزدي

 71 ،50 عبد المسيح بن حكيم الذهلي الشيباني

 72 عبد يغوث بن وقاص الحارثي

  95 ،86، 72 ،71 ،64 ،42 ،41 عبدة بن الطبيب
 

 23 ،20 ابن عقيل
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  الصفحة االسم
 

 57 أبو عكرمة الضبي

 48 علْقَم

 3 أبو علي القالي

 71 ،66 ،49 ،40 عمرو بن سنان بن سمي األهتم التميمي

 94 عمرو بن كلثوم

 77 عميرة بن جعل بن عمرو

 الفاء

 15 فاضل السامرائي

 2 الفراء

 10 فرعون

  فضل عباس
 

9 

 القاف

 20 اسم بن الحسنالق

 15 ،9  القزويني

 الكاف

 12 ،2 الكسائي

 67 كَعب بن مامةَ

 89 ،76 ،52 الكلحبة

 الالم

 6 ليال

 الميم

 24 ،22 ،12 ابن مالك

 23 ،19 المبرد

 86 ،80 ،75 ،68 ،62 ،57 ،56 ،50 ،48 متَمم بن نويرة بن جمرة
،89، 92، 94 

 93 ،92 ،89 ،88 ،84 ،72 ،66 ،55 ،54 المثقب العبدي
،94  
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  الصفحة االسم
 

 2 مجاهد بن رومي

 58 محرز بن المكعبر

 17  محمد أبو موسى

 5 ، 4 أبي محمد األنباري الكبير

 5 أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار األنباري

 27 محمود العالم

 70 ،39 المخبل السعدي

 6 المدني

 62 ،52 ،35 ،34 ،33 ، 31،32 ،30 المرار بن منقذ بن عمرو بن تميم

 5 المرزوقي

  المرقش األكبر
 

4، 46، 47، 67، 73، 74، 76، 83، 84 

 90 ،79 ،68،74 ،61 ،47 ،4 المرقش األصغر

، 59 ،54 ،49 ،39 ،38 ،37 ،36 ، 35 ، 31 المزرد الغطفاني
65 ،66، 93، 95 

 92 ،65 ،62 ،58 المسيب بن مالك بن عمرو بن قمامة

  

 ،6، 5 ، 3 ،2 المفضل بن محمد بن سالم الضبي

 56 الممزق العبدي

  
 3 المنصور

 3 المهدي

 10 موسى عليه السالم

 17 ،5 الميداني

 النون

  3 ابن النديم
 

  51 النعمان
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  الصفحة االسم
 

 الهاء

 22 ،18 ،12 ابن هشام

  الياء

 23،24 ابن يعيش

 13 يوسف عليه السالم

 ت،ذ اعييوسف الرف
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  فهرس القبائل 
  
  
  

  الصفحة  القبائل
  
  

  48 آِل سبيٍع
  
  
 

  65 ،48 ،39، 30 بني سعد
  
  
 

  56 بني سهم
  
  
 

  56 بني شيبان
  
  
 

  62 بني ضبيع
  
  
 

  62 بني عوف
  
  
  
 

 62 بني مناف
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  فهرس األماكن
  
  
  
  
  

  2 البصرة
  
 

  2 بغداد
  
 

  2 الكوفة
  
 

  6 ،4 مصر
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  فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب
  
  

 الصفحة اسم المؤلف اسم الكتاب
 17 السيوطي اإلتقان في علوم القرآن

 3 أبو علي القالي األمالي

 د أبومحمد األنصاري أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

 9 القزويني  والبديعالمعاني والبيان: اإليضاح في علوم البالغة

 17 الميداني البالغة العربية

 د فضل عباس البالغة فنونها وأفنانها

 16 الجرجاني دالئل اإلعجاز

  أحمد الهاشمي جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع
 

 د

 14  ابن جني  الخصائص

 د محمد أبو موسى خصائص التراكيب؛ دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني

 20 ابن عقيل شرح ابن عقيل

 2 ابن سالم طبقات فحول الشعراء 

 د العلوي الطراز المتضمن ألسرار البالغة

  16 الزركشي علوم القرآن 
  
 

  10 سيبويه الكتاب
  
 

  18 ابن هشام مغني اللبيب 
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  فهرس الجداول

  
  الجدول 

 
  الصفحة

  

  
 

  
 

  جدول يوضح نسبة حذف األسماء في المفضليات
  
 

97 

  جدول يوضح نسبة حذف الجملة وشبه الجملة في المفضليات 
  
 

101 

  جدول يوضح نسبة حذف الحروف في المفضليات 
  
 

104 

  جدول يوضح الحذف في المفضليات 
 

107 
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  فهرس المعاني الداللية
  

  المعنى البالغيالرقم
 

 التردد

  األلف 

 1 االختصار 1

 4 األسى 2

 8 هزاءاالست 3

 1 األسبقية 4

 1 إظهار الضعف 5

 5 االعتزاز بالذات 6

 8 اإلعالء 7

 59 االفتخار 8

 2 االلتصاق 9

 7 االندثار 10

 2 اإلنكار 11

  الباء 

 5 بيان األهمية 12

 10 بيان الحال  13

 3 بيان الحقيقة 14

 10 بيان سوء الحال 15

  التاء 

 1 التأسف 16

 9 التباين  17

 2 التبكيت 18

 3 التجلد 19

 4 التحبب 20

 9 التحذير 21

 12 التحسر 22

 2 التحضيض 23

 16 التحقير 24
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 2 التحقيق 25

 8 التحول 26

 1 التخفيف 27

 1 التخلص 28

 7 الترحم 29

 2 الترقب 30

 5 التسوية  31

 2 التشكيك  32

 12 التعجب واالستهزاء 33

 8 التعظيم  34

 3 تعففال 35

 1 التغليظ 36

 1 تغير الحال 37

 5 التفظيع 38

 7 التقريع 39

 4 التقسيم 40

 12 التقليل 41

 7 تقليل األهمية 42

 2 التكتم 43

 4 التكريم والتشريف 44

 3 التماثل  45

 3 التمني 46

 1 التناقض 47

 6 التهديد 48

 2 التهكم 49

 5 التوافق 50

 5 التوبيخ 51

 12 كيدالتو 52

 8 توكيد الجزاء 53
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  الثاء 

 1 الثبات 54

  الحاء 

  الحث 55
 

2 

 2 الحزن 56

 5 الحكمة  57

 1 الحنين 58

  الخاء 

 1 الخوف 59

  الدال 

 1 الدعاء 60

  الذال 

 1 الذم 61

  السين 

 3 السلب 62

  الشين 

 8 الشدة والقوة 63

 9 الشكوى 64

 8 الشمول والثبات 65

  الصاد 

 2 الصدق  66

 6 صرف النظر 67

 4 الصعوبة  68

  الضاد 

 7 الضخامة  69

 2 الضعف 70

  الفاء 

 11 الفزع  71

  القاف 
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 5 القرب النفسي 72

 8 القوة 73

  الكاف 

 14 الكثرة 74

 4 الكمال 75

  الالم 

 7 لفت االنتباه 76

 5 اللوم 77

 1 الليونة 78

  الميم 

 5 باشرةالم 79

 26 المدح 80

 2 المواساة  81

  النون 

  النصح واإلرشاد 82
 

3 

 3 النفور 83

 3 النفي 84

  الواو 

 4 الوعيد 85
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 : قائمة المصادر والمراجع 

  
  القرآن الكريم 

  
  : المصادر 

  

 في أسماء الشعراء وكناهم     المؤتلف والمختلف ،  ) هـ370ت  (اآلمدي،محمد بن بشر   .1

دار : اكرانكـو ، بيـروت      .، تصحيح وتعليق س   ألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم     و
  .1982الكتب العلمية ، 

 فـي   أسد الغابـة  ،  )هـ600ت  ( ابن األثير،عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم           .2

 .ت .انتشارات اسماعيليان ، د:  ، طهران معرفة الصحابة

، تحقيق لجنـة مـن   األغـاني  ، )هـ356ت (األصفهاني ، علي بن الحسين بن محمد       .3
 .1983الدار التونسية، : األدباء ، تونس 

ت (األنصاري،  ابن هشام أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بـن يوسـف بـن احمـد                    .4
 ، )هـ761

 .ت .دار الفكر ، د:  ، بيروت شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب  -  أ

محمـد علـي ،    ، تحقيق مازن مبـارك ،  و مغني اللبيب عن كتب األعاريب     -  ب
 .1979دار الفكر ، : راجعه سعيد األفغاني ، بيروت 

 ، تحقيق   خزانة األدب ولب لباب العرب     ،)هـ1093ت  (البغدادي ، عبد القادر عمر ،      .5
 1986مكتبة الخانجي ، : ، القاهرة 1عبد السالم هارون ، ط

ـ       ) هـ1066ت  (البقاعي ، يوسف الشيخ محمد       .6 ي شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام أب

 .1994دار الفكر ، :  ، بيروت عبد اهللا محمد جمال الدين بن مالك

 ، تحقيق فخر الدين قباوة ،       شرح اختيارات المفضل  ،)هـ502ت(التبريزي ، الخطيب     .7
 .2002دار الفكر المعاصر ،: بيروت 

 )هـ474(الجرجاني ، عبد القاهر  .8

  مكتبة محمد علي ، صبيح ،        :، تعليق محمد عبد العزيز النجار ، القاهرة        أسرار البالغة -أ
1977. 

مكتبـة الخـانجي ،     :  ، القاهرة    5 ، علق عليه محمود محمد شاكر، ط         دالئل اإلعجاز  -ب
2004 .   
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 ، تحقيق محمد علي النجـار ،        الخصائص ،  )هـ392ت(، أبو الفتح عثمان       ابن جني  .9
 .1952دار الشؤون الثقافية العامة ، :  ، العراق 4ط 

 )هـ852ت( ي ابن حجر،أحمد بن عل .10

 .ت .د. دار النهضة :  ، تحقيق علي محمد البجاوي ، مصراإلصابة في تمييز الصحابة -أ

:  ، تحقيق عبد العزيز محمد بن صالح السديري ، الرياض             نزهة األلباب في األلقاب      -ب
 .1989مكتبة الرشد، 

 ،  3 ط  ، معجم األدبـاء   ،   )هـ626ت  (الحموي  ، أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا          .11
 .1980دار الفكر، : بيروت 

وفيـات  ، )هـ681ت(ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد        .12

 . 1977دار الثقافة ، :  ، تحقيق إحسان عباس ، بيروت األعيان وأنباء أبناء الزمان

ـ 617ت( الخوارزمي،صدر األفاضل  القاسم بن الحـسين       .13 شـرح  ،    )هـ

، تحقيق عبد الـرحمن بـن سـليمان         بالتخميرالمفصل في صنعة اإلعراب الموسوم      
 .  هـ1402العثيمين ، مكة المكرمة ، دار الغرب اإلسالمي ، 

 ،) هـ748ت( الذهبي، محمد بن احمد  .14
 ت .دار التراث العربي ، د: ، بيروت تذكرة الحفاظ-          أ

 .1998مؤسسة الرسالة ، : ، بيروت 1،طسير أعالم النبالء-ب

النكت في إعجـاز    ،  ) هـ376ت  (سن علي بن عيسى     الرماني ، أبو الح    .15

ثالث ر سائل في إعجاز القرآن الكريم للرماني والخطابي وعبـد القـاهر             ( القرآن  

 . ت .دار المعارف ، د:  ، تحقيق محمد خلف ومحمد زغلول ، مصر الجرجاني

، تحقيـق   البرهان في علوم القـرآن    ،    )  هـ794ت  (الزركشي ، محمد بن عبد اهللا       .16
 .ت .دار التراث ، د:  ، القاهرة 2محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط

 ، تحقيق محمـود     طبقات فحول الشعراء  ،  ) هـ231ت  (ابن سالم  ، محمد الجمحي       .17
 .1955دار المعارف ، : شاكر ، مصر 

تحقيق عبد السالم    ،   الكتاب،) هـ180ت(سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر          .18
 .1982مكتبة الخانجي ، :  القاهرة ،2محمد هارون ،ط

 ، ) هـ911ت( السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن.19

المكتبـة  : ،تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، القاهرة         اإلتقان في علوم القرآن      -         أ
 .ت.د.التوقيفية 

  .ت .دار الكتب العلمية ، د: ، بيروت األشباه والنظائر في النحو -         ب
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 ، تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم ،   بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  -     ج
   1964دار الفكر ، : مصر 
  .1993دار الفكر ، : ، بيروت الدر المنثور -          د
:  ، تحقيق ناصر حـسين علـي ، دمـشق             شرح القصيدة الكافية في التصريف     _       هـ

  .ت .المطبعة التعاونية ، د
دار : ، بيروت   1،تحقيق أحمد شمس الدين ،ط    همع الهوامع شرح جمع الجوامع     -  و        

  1998الكتب العلمية ، 
، تحقيق أحمـد األرنـاؤوط،      الوافي بالوفيات ،  )هـ764ت  (الصفدي، خليل بن أيبك     .20
 .1420/2000دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1ط

 ،)ـه168ت(الضبي ، أبو العباس المفضل بن محمد .21
مكتبة الثقافـة   :  ، شرح أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار ، القاهرة              المفضليات  -أ

 .2008الدينية ، 

 .2004مكتبة الهالل ، :  ، تحقيق قصي الحسين ، بيروت المفضليات  -  ب

دار المعـارف   : ، مـصر  3المفضليات ، تحقيق أحمد شاكر ، عبد السالم هـارون ،ط          -ج
،1963.  

  ،   مراتـب النحـويين   ،  )هـ962ت  ( للغوي، عبد الواحد اللغوي الحلبي      أبو الطيب ا  .22
 .1973مكتبة الخانجي ، : ، القاهرة 1ط

، االستيعاب في معرفـة األصـحاب     ،  )هـ463ت  (ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللا        .23
 . 1412/1992دار الجيل، : ، بيروت1تحقيق علي البجاوي، ط

 ، تحقيـق     في شرح أمالي القالي    سمط اآللي ،  )هـ874(  االوبني   أبو عبيد،  البكري   .24
 .1936مطبعة اللجنة ، : الميمني ،القاهرة 

 ، تحقيق عزة محمد حـسن ،        ديوان العجاج ،  ) هـ97ت(العجاج ، عبد اهللا بن رؤبة       .25
 .1971دار الشرق ، : بيروت 

 معاني األخيار في شـرح أسـامي رجـال        ،  ) هـ855ت(  محمود   العيني، بدر الدين  .26

 .1994مركز النشر العلمي ، : ، جدة 1، تحقيق أحمد الخطيب ، طمعانى اآلثار

 ، ) هـ769ت(ابن عقيل ،   بهاء الدين .27

  .1980دار التراث ، :  ، القاهرة 20 ،ط شرح ابن عقيل  -  أ

: ، الـسعودية  2 ، تحقيق محمد كامل بركات ، ط       المساعد على تسهيل الفوائد   -        ب
 2001طنية ، مكتبة الملك فهد الو
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دار الفكر ،   :  ، بيروت    األمالي،    )هـ387ت  ( القالي ، أبوعلي إسماعيل بن القاسم       .28
 .ت.د

حسن : ، قدم له    الشعر والشعراء ،)هـ276ت( ابن قتيبة ، أبو محمد عبد اهللا بن سالم          .28
 .1987دار إحياء العلوم ، : ، بيروت 3تميم ، راجعه محمد عبد المنعم العريان ، ط 

شوقي ضـيف ،ط    : ، تحقيق   الرد على النحاة  ،  )هـ592ت  ( القرطبي ، ابن مضاء     .29
 .دار الفكر العربي:  ، القاهرة1

 ،) هـ379ت ( القزويني ، محمد بن عبد الرحمن .30
مكتبـة  :  ، القـاهرة     اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيـان والبـديع          -  ب

 .ت.د.النهضة

مكتبـة االيمـان ،     :  ، القاهرة    ان والبديع تلخيص المفتاح في المعاني والبي     -  ت
2008. 

أنباه الرواة على أنباء    ،  ) هـ646ت(القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف         .31
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