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 الملخص:

 

رار بعض ألساظه البحث بأسللللللوب البهلنيش مسلللللتفلللللس ا  الكفلللللف ع  أسللللل ىي ْعن

ومعانيه؛ فثمة  ظواهر  لغوية  اتسللم بها شللعرالبهلنيش وظواهر  نحوية  وةللرفية واف  

فيها معايير النحاة شوظواهر  أخرى خالف فيها جمهور النحاةش أو مال فيها إلى تقليد 

ْهي ع  نادر أو استعمال ضعيفش وفي كل األحوال كانت هذه الظواهر ذات أبعاد داللية  م 

ط رَّ وإيق اناا خالية م  الداللةش واضللللْ  ً اعي ة في شللللعره؛ وإْن أتى ببعض هذه الظواهر م

 إلي بعضها اآلخر خضوعاا لضرورات الوزن والقافية.

 

 اْلب ْهلنيش ظواهرش الب ْنيةش الوزنش القافيةش السياقية. كلمات مفتاحية:
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Abstract: 

 

This research is concerned with Al-Bahlani style to reveal the 

secrets of some words and their meanings; there are linguistic 

phenomena that characterized Al-Bahlani's poetry, grammatical 

and morphological phenomena in which the grammarians agreed 

with the standards, and other phenomena in which the majority of 

grammarians disagreed, or in which they tended to imitate a weak 

use.  

In all cases, these phenomena were of semantic and rhythmic 

dimensions in his poetry. And if he brings some of these 

phenomena for free and devoid of significance, and compels 

some of them to submit to the necessities of weight and rhyme. 
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  المقدمة:

أبو مسلم ناةر ب  سالم ب  عديم ب  ةالح ب  محمد ب  عبد هللا ب  محمد البهلني 

ش نفأ الفاعر في ـه1237ش ولد في قرية محرم م  أعمال والية سمايل بعمان مانيالع  

ش (1)ناةفمحق  الديوان المرحوم علي النًدي  أشار إلى ذلكالقضاء كما ب مليعبيت 

دُّه  عبد هللا ش وكان والد ه  سالم ب  عديم قاضيا لإلمام  ب  محمد قاضيا أيام اليعاربةفكان ج 

ان ب  قيس أحد أئمة  ع مان   على الفيخ وتتلمذ فيها  ش وقد درس الفاعر ببلده محرمش عز 

ل وعاا بطلب العلم وتحصيلهشش وواحيمحمد ب  مسلم الر  وقد انقطع إلى هللا في كان و 

وقد ظهر  ش ومنهج السلوكش وتأدب بآداب الصوفية في ممارسة شؤون الحياة سبيل ذلكش

ا في شعره أعني الصوفية  ش فقد جاء معظم شعره في هذا البابش أثر  ذلك جليًّا واضحا

ب   وُّ هـ  ع  عمر يناهز 1339توفي رحمه هللا عام ش  إلى هللاوالتَّن سُّك  والتَّع بُّد  والتَّح 

وقد مضت حيات ه في طلب العلم واالجتهاد في نصر اإلسلم وتأييد كلمته ش السبعي  سنة

يَّا عنه في نسوس األمة العربية وغيرها ْرض  فيه سالم ب  س ليمان  كما قالش وإعلء مًده م 

احي و   )بحر الوافر(: الرَّ

يم من ار   سرد     كريم  الخ   المزايا       رفيع  سْقس ه   زاكي   الن ً 

مار  ْيم محروس  الذ    سليل  المًد محمود  السًايا       أبيُّ الضَّ

ي  ار   أبو األيتام    والسقراء   مهما      عنْت شهباء  ت هل ك  للذَّر 

بار   ب   الك   يعود السضل  منه على أ ناس       لدى البأساء  والنُّو 

ي  ار  ل الع و  م   تساوى عنده  ع ْسر     ومال       كأنَّ المال  م  ج 

وحيةش  وهو  ات الدينية  والرُّ ب ح  لَّ شللللللعره على السللللللَّ أدار أبو مسلللللللم البهلني  ج 

ب فيها تطول طوال مسرطا  ب إلى هللا كثيراش والملحظ أن القصلللللللائد التي يتحو  يتحو 

شللللللعره بيد أن ش طويل النَّس س جدا في شللللللعرهفالرجل  ش حتى إنها لتتًاوز األلف بيت

. ووا شيخلو م  المعاظلة وااللتواء دراسات كثيرة ك تبت أشير إلى أن لغريب والسوقي 

ولكنها ال علقة لها بموضلللللو   شوقد رجعت إلى بعض هذه الدراسلللللاتش البهلني في

ش دية ودينيةقضايا أدبية ونق في -تك  كلها ن لمإ-إذ تدور معظم هذه الدراسات  ؛البحث

ا للفلللللاعر وال  ؛ مما قد يخدم موضلللللو  البحثوهو ما لم أجد فيه ب غيتي ما وليس ه ضلللللْ

ا لحقهش  أستغسر هللا ويكسي أْن حق  ش فالفاعر البهلني  له كل التقدير واالحترامش ب ْخسا

وم  الدراسلللللات التي  ش وأثنى عليه ثناء كبيراش شلللللعره العلمة علي النًدي ناةلللللف

 :م تك  ذات ةلة بموضو  البحثت إليها ولرجع

داللة الخطاب الديني في شعر أبي مسلم البهلني في إطار مدرسة اإلحياء للدكتور  -
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 محمد ب  قاسم ناةر بو حًام .

للدكتورة شيخة بنت عبد  ني الرواحي بي  التصوف والسلوكششعر أبي مسلم البهل -

 هللا المنذرية  .

للدكتور محس  ب   شي شعر أبي مسلم البهلنيالخطاب الديني ونس  المرجعيات ف -

 حمود الكندي .

كثرة ملحوظة لم أعهدها عند غيره  أبي مسلم وثمة ظاهرة  أسلوبية تكثر في شعر

كثير ذكر المصللادر الصللناعية ذكرا مسرطا في قوافي  م  وهي اإلكثار لفللعراءشم  ا

ئده بهش شم  قصلللللللا ما انسرد  ته م   وهو  ما قرأ كاد أراه في شللللللعر غيره في كل وال أ

 )الطويل(: (2)العصورش وم  ذلك قوله 

ستي ة  دُّ الكلُّ إال ببحره       له  الحكم  في الذاتي  والص    فما يستم 

سةفالصست  .ية مصدر ةناعي  م  الص  

 )الطويل(: (3)وقوله 

ي   والدُّْنيويَّة   كس ى ه موم  الد  
 إلى الملك الكافي أبثُّ شكايتي    أل 

 . مصدر ةناعي م  الدنيا فالدنيوية

وم  أجل هذا ش وثمة مواضللللع أخرى كثيرة يضللللي  هذا البحث ع  ذكرها جميعا

ط  تللدليل على الظللاهرة اللفتللة التي لم ت سللللللتعمللل في علمي إال عنللد  اجتزأت بمللا ف ر 

 .البهلني

وقصائده ش وشخصيته تصويرا حقيقيا ةادقا عف  نزيه  يصور عصره وشعر البهلني

البحر الطويل وهو يتناسلللللللب مع مقامات الًلل والوقار وخاةلللللللة في  معظمها م 

وبحر  السللللللبحات الدينية والروحية والقصللللللائد التي يناجي فيها هللا سللللللبحانه وتعالىش

وقد نب ه ش (4)الطويل يحسل بالًلل والرةلللللللانة والعم  كما يقول الدكتور عبده بدوي

لما ": في كتابه منهاج البلغاء بقولهاه حازم القرطاجني إلى ع لقة موسيقى الفعر بمعن

انة وما يقصد به الهزل  ة  د  والرَّ  ً كانت أغراض الفعر شت ى وكان منها ما يقصد به ال

غار والتحقيرش والرشللاقة وجب ش ومنها ما يقصللد به البهاء والتسخيم وما يقصللد به الصللَّ

ويتللابع  (5)"أن تحللاكي تلللك المقللاةللللللللد بمللا ينللاسللللللبهللا م  األوزان ويخي لهللا للنسوس

بدا بهاء وقوة: "القرطاجني باطة ش فالعروض الطويل تًد فيه أ وتًد للبسللللللية سلللللل

  (6)"وللخسيف جزالة ورشاقة ...ش وتًد للكامل جزالة وحس  اطرادش وطلوة
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ف  مستفس ا  الكفف ع  أسرار بعض بأسلوب البهلنيش ويتفرَّ  يهتم  وهذا البحث 

وظواهر  نحوية وةرفية ش البهلني م بها شعرفثمة  ظواهر  لغوية  اتسش ألساظه ومعانيه

ْهي ع  نادراا أو ماش خالف فيها جمهور النحاة و اسللللللتعمال ضللللللعيفش  ل فيها إلى تقليد م 

ومهما يك  م  أمر فإنَّ الدراسللات التطبيقية التي تتناول دور النحو في تسسللير الفللعر 

روري أن نعيد وتسسلللير النص بصلللسة عامة قليلة نسلللبياا؛ وم  أجل هذا بات م  الضللل

 اءة النص  م  منظور نحوي تركيبي.قر

وقد الحظت وجود ظواهر نحوية كثيرة في شللللللعر البهلني بعضللللللها مواف  لما 

وبعضللللللها مخالف لما تقرره تلك القواعدش وفي كلتا الحالتي   شنحويةتقرره القواعد ال

 كانت هذه الظواهر اللغوية ذات أبعاد داللية وإيقاعي ة في شعره.

ن أشلللير إلى أنني كنت حريصلللا وأنا بصلللدد رةلللد الظواهر اللغوية في وأحب أ

شللللعر أبي مسلللللم على أن أعرضللللها على آراء النحاة واللغويي  لمعرفة ما واف  هذه 

قة دون الظواهر وما ند  عنها مع محاولة تسسلللير هذه الظواهر تسسللليرا نصللليًّا قدر الطا

 .تعسف أو لي  ط ل ى النصوص

اللغةش والخروج أحياناا  تاح للفاعر دون الناثر في استعمالت   وم  منطل  الحرية التي

 Poeticعلى بعض قواعدها بحيث تكون للفاعر لغته الخاةة أو لغته الفعرية 

Language ش حاولت تسسير  ظواهر  وردت في شعر البهلني في ضوء ما تتميز به

قام  لنسخة التيلغة الفعر م  الخصوةية التي أشرت إليهاش معتمداا في ذلك على ا

 وهو تحقي  جدير بكل إكبار وتقدير. ش النًدي ناةف بًمعها وتحقيقها األستاذ علي

اطتهش وأكثر والفاعر لم يركب م  البحور الفعرية إال القليل على طول الديوان وس ب  

وربما كان السبب في قلة البحور ش لدى الفاعر هو البحر الطويل الماهذه البحور استع

لدى الفاعر هو طول القصائد طوال مسرطا مما لم نًده عند غيره م   المستعملة

ومهما يك  م  ش وقد أسلست إلى أن بعض القصائد عنده تربو على األلف بيتش الفعراء

أمر فثمة أبيات  غير مستقيمة الوزن عند الفاعرش وربما كان ذلك بسبب أخطاء النسخ 

 : (7)وم  ذلك قوله م  الطويل ش والطباعة

 ْرت  البصير بالذات ال بما     يقولون  م  حل  الصسات القديمة  ب ص  

وإن كان ش أما الفطر الثاني فمستقيم ال شيء فيهش فالفطر األول غير مستقيم الوزن

البيت ر تعليقا على البيت كله بقوله: "العلمة المحق  األستاذ علي النًدي ناةف قد ذك

 (8)"غير مستقيم الوزن

ثنيا على هللا وقوله م  الطويل   :(9)هلالج لج م 
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 بباب  كريم العسو ع  أي  مذنب      بباب كريم الوجود قبل الوسيلة 

ود  ولعل ش والفطر الثاني غير مستقيم   ً  .ةوابه: كريم ال

 : (10)وقوله م  الطويل

 وإنك إن تفدد على ذي جراءة    بغى بي السوء أودى بقصمة  

 والفطر الثاني به خلل عروضي واضح.

 :(11)وقوله

 ويا جامع المظلوم والظالمي  في     دار الًزا والسصل يوم القيامة  

بإضافة )واو( قبل كلمة )دار(ش وقد  ويستقيم أوله شالفطر الثاني غير مستقيم الوزن

يز في )فعول ( في ابتداء أبيات الطويل  ا؛ فالنظام العروضي  يً  يكون البيت مخروما

ْرم(ش وهو حذف أول متحرك م  .(12)  الوتد المًمو  في أول البيتوغيره )الخ 

 :(13)ملسو هيلع هللا ىلصوم  ذلك قوله م  الطويل مادحا النبيَّ 

كم  نقطة    فكلُّ مزايا الرْسل واألنبياء في    بحار مزايا شأنه ح 

وإن كان دأبه ش ولم يعل  على ذلك العلمة المحق ش والفطر األول غير مستقيم الوزن

 .ذلك سهوا منهش وربما كان التعلي  على مثل هذه األبيات

 : (14)وفي قوله

 وم  لي بأن يرضى بسلطان  مسسد

 مغير بحرب   للستقامة     منًد  

 : مغير بحرب الستقامة منًد.ولعل  ةوابهش الفطر الثاني غير مستقيم الوزن

 

 (15)وقوله م  الرجز: 

 سمعت  م  نادى لإليمان قد    آمنت ال أعدل  باهلل أحدْ 

 .ولعل ةوابه: ناداك شفالفطر األول غير مستقيم

 (16)قوله م  الكامل:
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 هللا باسم هللا يا متكبر ال      متعالي امح  المتكبري  على عًلْ 

 الفطر الثاني به خلل واضح.

ش وقد ةللللنست  الظواهر اللغوية في شللللعر البهلني إلى ظواهر  تعتري بنية الكلمة

مع غيرها م   وظواهر سللللللياقية تتعل  بالكلمة في علقاتهاش وهي ظواهر ةللللللرفية

ش وظواهر عروضلللية تحدثت عنها حديثا خاطسا في بداية البحثش الكلمات في التركيب

واآلن أنتقل إلى الحديث ع  الظواهر النحوية أو السياقية التي ت عني بأحوال الكلمة مع 

أو تلك التي تتعل   ثم م  بعد ع  الظواهر الصللللللرفيةش غيرها في التراكيب المختلسة

 .ببنية الكلمة

 

 في شعر البهالني:  )السياقية( الظواهر النحوية

 إيالء أفعل التفضيل المقرون بأل )ِمْن( التي تَُجرُّ المفضل عليه:

ْ (ش ولزوم ر أفعل  التسضيل حالتان متضادتانتعتو : لزوم التنكير عند مصاحبة )م 

بب والسلللش وال زيد أفضللللش التعريف عند مسارقتها؛ فل يقال: زيد األفضلللل م  عمرو

ْ ( بعد أفعل التسضيل المعرف باأللف واللم أو اإلضافة) في أن يمنع النحاة مًيء ش م 

ْ ( ت كسللب ما تتصللل به م  )أفعل( هذه تخصلليصللا ما" أال ترى أن فيه إخبارا ش أن  )م 

ْ  للتخصيص واللم إذا ش بابتداء التسضيل وزيادة السضل م  المسضول ... فلما كانت م 

م    التعريف أكثر مما تسيده م  التخصلللللليص كرهوا الًمع دخلت عليه اسللللللتوعبت 

بينهما فيكون نقضللللللا لغرضللللللهم وتراجعا عما حكموا به م  قوة التعريف إلى ما هو 

ْ ( عاقبوا بينهمافلما لم يًز الًمع  شدونه سقة اآلخر  فإذا وجد أحدهما شبي  اللم و)م 

ْ (لئل يذهب ذلك القدر م  التخصللللللي ؛ولم يًز أن يسللللللقطا معا ش ص المساد م  )م 

 (17)"والتعريف المساد م  األلف واللم . ال يقال: زيد األفضل م  عمرو...

 : (18)وقد ورد هذا التصرف مرتي  في شعر البهلني في قوله

ة  هللا  وال عنه  محيد         بق ْرب ه  األقرب  م  حبل الوريدْ   ب س ْطو 

ْ  التي تًر   أل) األقرب(اسللللللم تسضلللللليل المعرف بفقد خالف الفللللللاعر بإيلء  م 

 (19)المسضل عليه خضوعا لضرورة الوزن والقافيةش واألمر كذلك في قوله: 

ك  األقرب  م  لْمح البصرْ  ْوح   ب ر 
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 :ْن مع وجود الفصل بينهماكم( الخبرية بمِ عدم جّر تمييز )

أجاز النحاة السصللللللل بي  كم الخبرية وتمييزها بالظرف والمًرور في فصلللللليح 

وكم اليوم عندك رجلش أما إذا كان الساةللللل ش فلك أن تقول: كم في الدار رجل الكلمش

ألن ش فإنه يلزم في هذه الحالة جرُّ تمييز كم بم ش غير ظرف أو مًرور بأن كان جملة

. وقد ورد السصلللل بي  كم الخبرية (20)السصلللل بالًملة بي  المتضلللايسي  ال يًوز البتة 

ر  التمييز بم  في شللللعر البهلني مرة واحدة  ومعش وتمييزها بالًملة السعلية  ً ذلك لم ي 

 (21)في قوله: 

 دعْوت  للخير وكم وقيت  شرْ 

وهو فعل متعد  إال أنه لم  فصل بي  كم وتمييزها بـللللللل )وقيت( فعلى الرغم م  أنه

التمييز بم  لم تسلللم له موسلليقى  رَّ ؛ ألنه لو ج  لتمييز بم ش طلبا السللتقامة الوزنيًر ا

 خس ف الراء م  شر  .  المفدد؛ إذ زش كما أنه خس فبحر الرج

 

 :إضافة الصفة إلى الموصوف

ل وا ما جاء ش والصسة إلى موةوفهاش منع النحاة إضافة الموةوف إلى ةسته وتأو 

 ش م  ذلك ع  العرب كقولهم: )ةللللة األولى( حيث أضللليف الموةلللوف إلى ةلللسته

والسبب ش صسة إلى موةوفها .. أضيست الوسح   عمامةش حيث ش وعليه أخلق  ثياب

صسة إلى الموةوف أو الموةوف إلى ةسته هو أن الصسة  ضافة ال في عدم جواز إ

ش باإلضللللللافة ش : هذا زيد  العاقل  واحد؛ فل تقولوالموةللللللوف شلللللليء  وهذا عاقل  زيد 

وما ورد عنهم م  ألساظ ظاهرها م  إضللللللافة الموةللللللوف إلى ش وأحدهما هو اآلخر

ل  ةسته والصسة إلى موة أ و  ة األولى أي ةلة الساعة األولى؛ ةل :فقولهمش وفها فم 

؛ إذ الصلللة هي األولىش وإنما أزيل ع  الصللسة وأضلليف حيث األولى ةللسة للصلللة

 ؛عليه سللح  عمامة :وفي قولهمش االسللم إليه على تأويل أنه ةللسة لموةللوف محذوف

سية وأضللللافها إلى وةلللل؛ فقد قد م الصللللسة وأزالها ع  الأي عمامة سللللح ش وهي البالية

كأنه سلللح  م   م  ذهب؛أي ش بعض إلى الكل  على مذهب: خاتم ذهباالسلللم إضلللافة 

ش والمهم أن إضللللافة الصللللسة إلى الموةللللوف (22)عمامة جعل السللللح  بعض العمامة 

 )الطويل( (23)وردت مرتي  في شعر البهلني في قوله:

 ئ  خ طوتي عدوت  إلى المحظور حتى اقترْفت ه      وأنت ترى يارب  سي   

فأضاف الصسة إلى الموةوف للمبالغة والبيان والتلخيصش ش أراد خطوتي السيئة

ولو جاء التركيب على األةلللل ش خطواته وهو سللليئ وتقديم ما هو به أعنى وأهم عنده
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 وألةبح مغسوال بارداش إلى جانب إقامة القافية.ش لذهب جماله وروعته

 )الطويل( (24)وقوله: 

 ات  بأسرها    إليك  ولم تحسْظ وثي   عهودي وقْد دفعتني الكائن

فأضاف الصسة إلى الموةوف مبالغة منه  وبياناش والتأكيد ش : عهودي الوثيقةأراد

نات كائ ها ال ظة التي لم تحتسظ ب قة المغل هذه العهود الوثي نب المحافظة ش على  إلى جا

 على القافية.

 

 :إيالء )الت( على غير ما يدّل على الزمان

الواقع اللغوي على أن )الت( المفللللللبهلة بليس ال تعملل إال في األحيلان النحلاة و

﴾ ش سلواء نصلبت أم رفعتشخاةلة ن اص  ي   م  ت  ح  ال  إنه ( 25)كما جاء في قوله تعالى: ﴿ و 

واالسللم  فالنصللب على أنه الخبر ش ت حي  مناص بالرفعش والنصللب أكثر؛قد قرئ وال

وال يقدر االسللللللم المحذوف إال ش اصوالتقدير: والت حي   نح  فيه حي   منمحذوف 

 (26)نكرة. 

 )الطويل(: (27)في قوله  لبهلني في غير الزمان مرة واحدةوقد أعملها ا

ك في األقدار تًري ك  ل ميَّة   ما تفا      والت مًال  العتراض  بسر  

وهو ما لم يقل به أحد م  ش فقد أدخل الفللللاعر الت على اسللللم ال يدل على الزمان

 .ولو قال والت أوان  لربما ساغش نه ال يواف  الواقع اللغوي  كما أش النحاة

 

 :الوقف على المنون المنصوب بحذف األلف

األولى وهي السصلللحى أن يوقف عليه بإبدال ش في الوقف على المنون ثلث لغات

ان بعد ضمة أو كسرة بل وبحذفه إن كش : رأيت زيدانوينه ألسا إن كان بعد فتحة تقولت

: أن يوقف عليه بحذف التنوي  وسللللللكون ا زيدش ومررت بزيدش والثانيةبدل تقول: هذ

والًمهور على أن مللا ورد م  ذلللك ش اآلخر مطلقللا ونسللللللبهللا اب  مللالللك إلى ربيعللة

 )الطويل(كقوله: ش ضرورة

ا د ن فْ   أال حبذا غ ْنم  وحس   حديثها   لقد تركْت قلبي بها هائما

أو على أنه لغة ربيعة ش رورةوالقياس فيه دنسا وسللللللكنت للضللللللش بسللللللكون الساء
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....والثالثة: أن يوقف عليه بإبدال التنوي  ألسا بعد الستحة وواوا بعد الضللللللمة وياء بعد 

 (28)الكسرة ونسبها اب  مالك إلى األزد.

على المنون المنصللللوب وحذف التنوي  وسللللك   اآلخر سللللبع  وقد وقف الفللللاعر

 (29)مرات في شعره م  ذلك قوله:

ةا       وطرْ سس أةبحت ال أملك للن  م   القدرْ   وال أرد   ذ رَّ

فللاضللللللطره الوزن إلى حللذف ش ؛ ألن الكلمللة مسعول بللهوالقيللاس أن يقللال: وطرا

 التنوي  وتسكي  اآلخر حتى يستقيم له وزن الرجز.

 ال أبتغي بها سوى العسو وطْر   (30)وقوله: 

 وطرا. والوجه: 

 إن يك  اللهم ذنبي مغتسرْ  (31): وقوله

 تسرا.والوجه: مغ

 ط ْوالا إلهيًّا وإحساناا وبر ْ  (32)وقوله: 

ا ونظرْ   (33)وقوله:   بالق رب بالدُّن و   علما

ي ْر  (34)وقوله:    بالواسع الحكيم ةنعا وخ 

 سمعت  م  نادى لإليمان قد    آمنت ال أعدل باهلل أحدْ ( 35)وقوله:

 والوجه: أحداا.

 (36)وقوله: 

وجد  األشياء ال يحكي مثلْ هللا  باسم هللا أْوجد  مطلبي      ي  ا م 

 فوقف عليه بالسكون الستقامة الوزن.ش : مثلا أراد

 

 تجّرد خبر )عسى( من )أْن(:

ها م  )أْن( إال  في الفلللعر؛  د خبر  مذهب  جمهور  البصلللريي  أنَّ )عسلللى( ال يتًر 

 وال يكون"ولذلك يقول اب   يعيش:  ؛للسللتقبال والسللبب في ذلك أنَّ )أْن( تخلص السعل

ْن ي أْت ي  
ها إال فعل مستقبل مفسوعاا بأْن الناةبة للسعلش قال هللا تعالى: ﴿ف ع س ى هللا  أ  خبر 
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ب اْلس تْح ﴾.... وأما لزوم )أْن( الخبر فلما أريد م  الداللة على االستقبالش وةرف الكلم 

سلتقبالش تقبالش و)أْن( تخلصله للإليه؛ ألن السعل المًرد م  )أْن( يصللح للحال واالسل

 .(37)"الذي يؤيد ذلك أن الغرض بـ )أْن( الداللة على االستقبال ال غير

ا سيبويه فإنه يًيز اقتران خبر )عسى( بـلل )أْن( قال:  واعلم أن م  العرب م  "أمَّ

يقولش عسى يسعل؛ يفبهها بـ )كاد يسعل(ش فـ )يسعل( حينئذ في موضع االسم المنصوب 

 .(38)"في قوله: عسى الغوير أبؤساا

وأيا ما كان الرأي حول اقتران خبر )عسى( بـ )أْن(ش فقد ورد خبر )عسى( مًرداا 

 )بحر الطويل(: (39)م  )أْن( في شعر البهلني في قوله 

ه        عسى نسحات اسم  ْوح  ْوح  الرحيم ور  ي بر   ورحمة   تهب  على ض ر 

 يت دارك  إنقاذي  بمحو  خطيئتبسبقها        عسى نسحات اسم الرحيم 

 قريب على قدر الع نا والبلية حنانها        عسى نسحات اسم الرحيم

 لطائس ها بالصالحات وبالتيتحسني         عسى نسحات اسم الرحيم

تي وشيكةا        عسى نسحات اسم الرحيم  تعالج بالتسريج همي وغ م 

دُّني         عسى نسحات اسم الرحيم  بسضل  وغسران  ولطف  وعصمة  ت م 

ل   ع قدتيتواردْت       نسحات اسم الرحيمعسى   بعارفة الحسنى على ح 

حالي وقوتي تكون لي     عسى نسحات اسم الرحيم  على خطة أعيْت م 

 بوسع  نداى يًتاح فقري وع سرتيت نيلني     عسى نسحات اسم الرحيم     

 وقد قعدت عني رجالي وأسرتي تقوم بي       عسى نسحات اسم الرحيم

 فوهللا ما ضاقت بأية فطرةتغيثني         ات اسم الرحيمعسى نسح

 (40)وقوله: 

ة  هللا   ات  الطاهرات وما   عساه يبلغ نعتي س ْبح   سبحان ذي السُّب ح 

 (41)وقوله: 

 الحمد هلل ذي الحمد الحميد وما     عساه  أ ْبلغ ه   في  الحمد  هلل

 

 

 

 

 

 عسى( ر )أْن والفعل الواقع في موضع خبوضع االسم موضع 

 

 عدَّ اب  عصسور هذه الظاهرة م  الضرائرش وساق لذلك قول الفاعر: 

ا دائما  ل حًّ  أكثرت في العذل م 

ْن إني ع سيت  ةائما  ال تكثر 
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وكان الوجه أن يقال: إني عسيت أن أةومش إال أن الضرورة منعت م  ذلك. "

ولم ترد هذه  (42)".شاذ يحسظ وال يقاس عليهش وقولهم في المثل: عسى الغوير أبؤسا

 (43)الظاهرة في شعر البهلني إال مرة واحدة في قوله:

رف في  آماله   ماذا  عساه  بالغ    بحاله    بك البلغ الص  

 .إال أن الوزن منعهش : عساه أن يبلغ بحالهوالوجه أن يقال

 

 الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه:

وأورد ش ليه م  الضلللرائرعد  اب  عصلللسور السصلللل بي  المعطوف والمعطوف ع

 لذلك قول الفاعر: 

ةداء  ألحقتهم بالثللْ   فصلقنا في مراد  ةلقةا   و 

 (44)يريد: فصلقنا في مراد وةداء ةلقة .

 (45):مرة واحدة في قول البهلني وقد وردت هذه الظاهرة

 وةب  عليهم سوط منتقم كما      لعاد  وفرعون  جرى وثمود  

 وثمود. يريد: كما جرى لعاد وفرعون

 

 :إدخال الحرف على الحرف على جهة التأكيد

مما ترفضلللللله القواعد  ؛أو بي  جامد وغيرهش التناز  في العمل بي  حرف وغيره

وقد أورد اب  عصلللسور في ضلللرائره إدخال الحرف على الحرف على جهة ش النحوية

  أو في المعنى ال في اللسظش وعلللد ذللللك مش التلللأكيلللد التسلللاقهملللا في اللسظ والمعنى

 لتأكيد على الم الًر  كما في قول الفاعر: زيد الفاعر الم اكأن ي  ش الضرورة

 (46)فل وهللا ال يلسى لما بي   وال للما بهم أبدا دواء 

 (47)وقد وردت هذه الظاهرة في شعر البهلني مرتي  في قوله:

 بسديد ر دين ه      على كل دي  لم  يك عسى ولعل  هللا ي ظه

 مع دعوتيعسى ولعل هللا يس

  

غير أن عملهما مختلف فعسللللى ش فقد أدخل عسللللى على لعل  وكلهما يسيد الرجاء
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ولعل حرف ناسخ م  أخوات إنَّ ينصب ش م  أفعال الرجاء ترفع االسم وتنصب الخبر

ز التنللاز  في  فتنللازعللا العملللش المبتللدأ ويرفع الخبرش مع أنَّ القواعللد النحويللة ال تًو 

جامد وغيرهش وربما كان وراء هذا االسللللللتعمال الذي ال  والش العمل بي  حرف وغيره

وأن ش تقره اللغللة رغبللة الفلللللللاعر في  التللأكيللد على أن يظهر هللا دينلله على كللل دي 

 يستًيب دعوته.

 

 :حذف الفاء في جواب الشرط

كاألمر والنهي  اشللللترط النحاة إذا كان جواب الفللللرط بفلللليء يصلللللح االبتداء به

ما يربطه بما  ألنه يستقر إلى": ب ربطه بالساء مع الفللللللرطفإنه يً شواالبتداء والخبر

؛ إذ ليس في بب عما قبلها؛ ألنها تسيد االتبا  وتؤذن بأن ما بعدها مسللللللقبله فأتوا بالساء

؛ فلذلك خصللللللوها م  بي  ف يوجد فيه هذا المعنى سللللللوى الساءحروف العطف حر

 (48)"حروف العطف

؛ ألن جواب الفرط متى كان جملة هناوإنما كانت الساء واجبة "ويقول السيرافي: 

على ما بها لئل يتسلللللللة ما قبلها  يك  بد م  الساء؛ ألنها إنما أتى أو فعل مرفوعاش لم

ل  ش ؛ أال ترى أنك تقول: إن تقم أقم فتًزم أقم بما تقدمبعدها ولو أدخلت الساء عليها ب ط 

لما ذكرنا م  ضللللللرورة  فحذف الساء مع الحاجة إليهاش جزمهاش ال تقول: إلن تقم فأقم

 (49)"الفعر

 :(50)وقد ورد حذف الساء في جواب الفلللرط ضلللرورة في شلللعر البهلني في قوله

 )الطويل(

ْزد ل س   ْولي وقوتي  ي للخير حول  تسوقه        إليَّ وم   وإال أي  ح 

فأي  حولي وقوتيأراد ساء م  جواب ش : وإال  له بحر الطويل فحذف ال فلم يتزن 

 أي ( .مبتدؤها )حولي( وخبرها )ش ( وهو جملة اسميةأي  حولي) الفرط

 : (51)وقوله

 بعدل   تعف  عني      فبسضل  وإْن تعذبْ سيدي يا عسو  إن 

خسيف فحذف الساء م  جواب الفللللرط فلم يتزن له بحر الش أراد: وإن تعذب فبعدل  

( وهو جملة اسمية)  . والتقدير: فأنت تعذب بعدلش فبعدل 

 (52)وقوله: 
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 حظي  م  سوء العمل    ما فاتني حظي  م  حس  األملْ إن فاتني 

ساء م  جواب الفللللللرط مع أراد له الرجز حذف ال ما لم يتزن  فاتني ..ش ول ما  : ف

 وجوب إثباتها ألنه جملة مسبوقة بما النافية.

صرفية سواء أكانت الظاهرة ش : وهي الظواهر التي تعتري بنية الكلمةالظواهر ال

 الكلمة أم بصيغتها كلهاش وم  تلكم الظواهر:  لها علقة بصوت م  أةوات

 

 حذف الهمزة جزء الكلمة:

مة ضللرورة سللت مرات جاءت كلها حذف البهلني الهمزة التي هي جزء م  الكل

 : (53)تفاء( في قولهفي كلمة )

د بَّْرت  األمور  كما  ق يت  و  س يًّا واق يااو  يلا ح  ك  ْلب ل ي ة    ت ف ا         و   ل 

فحذف الهمزة تخسيسااش وقد سلللاعد ذلك على ضلللبة الوزنش فكان ش ا تفلللاءأراد: كم

د  البيت؛ إذ لو قال )تفللللاء( لما اسللللتقام له وزن الطويلش  حذفها مطلباا موسلللليقياا يقيم أ و 

م  التأكيد على مفللللليئة هللا  يوحي به مطل حركة الفلللللي  المستوحةباإلضلللللافة إلى ما 

واألمر كذلك في ش مطلقة ال يقف أمامها شليء   وأن مفليئته وإرادته جلَّ وعلش المطلقة

 : (54)قول الفاعر

 إلهي  باإلرشاد أسعدت م  تفا    وأشقيت باإلبعاد وف  المفيئة  

 

 قصر الممدود:

 أجمع النحاة على جواز قصر الممدود للضرورة؛ ولذلك يقول اب  مالك:

ا مًمع    وقصللر ذي المد   اضللطرارا

 

 عللللليلللهش والللعللكللس بللخلللللف يللقللع   

 

عل ة في ذلك كما يقرر األلوسللللللي أن قصللللللر الممدود رجو  إلى األةللللللل؛ إذ وال

األةللللل القصللللر؛ بدليل أن الممدود ال تكون ألسه إال زائدةش وألف المقصللللور قد تكون 

 أةليةش والزيادة خلف األةلش ومنه قوله:
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سر  ال ب د  م  ةللللنعا وإْن طال السللللَّ

 

رْ   د بللل  ى كلللل علللْود و   وإن تلللحلللنلللَّ

 

 وقوله:

ثللل    ل  النلللاس اللللذي يعرفونللله  وهم م 

 

 وأهلللل الوفلللا م  حلللادث  وقلللديم 

 

والفللواهد في مثل هذا الباب أكثر م  أن ت حصللىش وهذه الضللرورة م  الضللرائر 

 (55) "الحسنة

اء قد خالف إجما  النحاة على جواز قصللللر الممدودش وذهب إلى أنه  على أن السر 

اش فل يًوز ال يًوز أن ي قصلللللر م  الممدود إال ما يًوز أن يًيء في  بابه مقصلللللورا

عنده قصللللر حمراءش وةللللسراء وأشللللباههما؛ ألن مذكرهما أفعلش والصللللسة إذا كانت 

للمذكر على وزن )أفعل( لم يك  المؤنث إال على وزن فعلء. وقد فن د هذا الرأي  اب   

 عصسور معل قاا عليه بقوله: )وهذا الذي ذهب إليه باطلش بدليل قوله األعفى: 

ح  ال القلللار  ة  و  رَّ م  لَّ ط  كللل  د ا و   عللل 

 

ها  ذال  ق  د  الط ويل   ي  نال    ما إ ن ت 

 

.... أال ترى أن )العدا( فعال كقتالش وضللللللرابش والصللللللسة التي تكون على هذا 

 .(56) "الوزن ال تًيء على مثال فعلى فتكون م  المعتل مقصورة

لًأ الفلللللاعر في  في شلللللعر البهلني مائة وأربع مراتوقد ورد قصلللللر الممدود 

بعضللللللها إلى إقامة الوزن والقافيةش وفي بعضللللللها اآلخر إلى جانب الغرض اإليقاعي 

 :(57)غرض داللي؛ فسي قوله

دَّة    ً دُّ الم   وأمت  أسباب النًا أةدق الرجا    وإال فدون الدَّْرك ج 

الواقعة عروضللا  الرجاء() وكلمةش قصللر الفللاعر كلمة )النًاء( في حفللو البيت

وهي ال تأتي إال على وزن )مساعل ( مقبوضللللللةش وإلى ش هفي  بحر الطويلش لتسلللللللم ل

جانب هذا الغرض الموسللليقي الذي حققه قصلللر الكلمة في الموضلللعي  نسلللتفلللف أن 

الفلللاعر لم يفلللأ أن يركز على هذه الكلمة بمد ها بل جاء بها مقصلللورةش وما يوحي به 

ويل توقف هذا القصللر م  دالالت السللرعةش وكأنه يريد أن يمر  عليهما سللريعاا دون ط

 أمام هاتي  الكلمتي .
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 :  (58)وم  ذلك قوله

ْوح والوفا    وإن ضاعف التقدير قدر بليتي  إلهي  لم أيأس م  الر 

الوفاء(ش وقد ساعد ذلك على إقامة الوزن وضبطهش وإلى فقد قصر الفاعر كلمة )

جابة ي وحي بامتداد األمل غير المنقطع والتفوف إلى إجانب ذلك فإن قصر هذه الكلمة 

 .هللا دعاءه

 :(59)وم  ذلك قوله

 فما ضاق ما وسَّعت  يا واسع العطا    وال قلَّ ما كث رته م  عطية  

ا  :(60)وقد ساعد قصر كلمة العطاء على إقامة وزن البيتش وم  ذلك قوله أيضا

 تعاليت يا ح َّ الوجود بل انتسا     وال أمد يقضي على الثابتية  

 ه    م  الكبريا والمًد والسطوي ة  تعززت يا ح   الًلل بما ل

ل على ضبة الوزن واستقامته.ش انتساءفقد قصر كلمتي )  والكبرياء( وهو ما عم 

 (61)وقوله: 

 واألرض تنسطر     خطب خذيت له    تكاد منه السماقد قفَّ شعري م

 

 مّد المقصور:

ش واختلسوا اختلفا  ا بي ناا أجمع النحاة على جواز قصللللر الممدود للضللللرورة كما مر 

ا على جواز إشلللبا  الحركات  في مد  المقصلللور؛ فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك قياسلللا

ة والكسرة والستحة فينفأ عنها الواو والياء واأللف في ضرورة الفعرش  التي هي الضم 

ا باإلجما  جاز أن يفلللبع الستحة قبل األلف المقصلللورة فتنفلللأ عنها  وإذا كان هذا جائزا

ا ما جاء ع  األلف فيلتح  بالمم دودش كما  أن الدليل على جواز مد  المقصللللللور أيضللللللا

. أما البصللريون فقد ذهبوا إلى عدم الًواز؛ ألن المقصللور هو (62)العرب في أشللعارهم

األةلللش ولو فعل الفللاعر ذلك ألخرج األةللل إلى السر ش واألةللول ينبغي أن تكون 

 .(64) للكلم بزيادة الحروفش كما أنهم رأوا في مد  المقصور تثقيل(63)أغلب م  السرو 

ومضى البصريون يتأولون الفواهد الفعرية التي احتج بها الكوفيون على جواز 

مد  المقصللللللورش واةللللللسي  إياها بأنها غير معروفةش وال معروف قائلهاش وال يًوز 

 االحتًاج بأمثالها.
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د  وأرى أن البصللللللريي  محًوجون بمللا ورد ع  العرب في أشللللللعللارهم م  ملل 

 ما في قول الفاعر:المقصور ك

ذي أ غنللاك ع ن ي ي غنيني الللَّ  سلللللل 

 

ال غلللنلللاء  دوم  و  قلللر  يللل  ل فللل   فللل 

 

وليس هو م  غانيته إذا فاخرته بالغنىش وال م  الغناء بالستح بمعنى النسع كما قيل 

 القترانه بالسقر. وقوله:

 يا لك م  تمر وم  شللللليفلللللاء

 

 (65)ينفب في المسعل والل  هاء   

ي  م  منع جواز مد  القصللور أحد أئمتهم وهو اب  هفللام وقد دفع موقف البصللري

واختلسوا في جواز مد  المقصللللللور لى الحكم على هذا الموقف بالتعسللللللفش إذ قال: "إ

 للضرورةش فأجازه الكوفيون متمسكي  بنحو قوله:

ناء    فل فقر  يدوم وال غ 

ا  ا لغانيت ال مصلللدرا ش ومنعه البصلللريونش وقد روا الغناء في البيت مصلللدرا لغنيت 

 .(66)"وهو تعس ف

 :(67)ولم يرد مد  المقصور في شعر البهلني إال أربع مرات  في قوله

ناء  زكا مني ونسس  تزك ت    فيا ويلتا مما جنيت  وليته     ج 

ناى(ش وهي مقصورةش ولو جاء الفاعر بها على أةلها مقصورة  حيث مد  كلمة )ج 

حذوفة السلللبب الخسيفش وهو مما ال النكسلللر الوزن حيث تتحول )فعول ( إلى )فعو( م

يًوز في زحاف الطويلش وإلى جانب هذا المطلب الموسلللللليقي فقد أوحت هذه الكلمة 

وكأن الفللاعر يدعو بالويل والثبور على نسسلله ش الممدودة بتبرم الفللاعر مما جنته يداه

 مما جناه . 

 :(68)وم  ذلك قوله

طب دا ي يا محية  وما انط وى      عليهأحطت  بخ   ئي م   حبائل  ه ْلك ت يع 

داي(فقد مد  الفاعر كلمة ) ويلحظ ش ولو جاء بها مقصورة لما اتزن له الطويلش ع 

وقد أسكنها الفاعر ش أنه جمع بي  ضرورتي  في هذا البيتش فكلمة هل كة بتحريك اللم

 ليستقيم له الوزن.
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 (69)وقوله: 

ضاء  ليس ي حْ   ص ى عدداوةل   يارب   وسلم أبدا      فوق الر  

 الرضا( ليتزن له بحر الرجز.فقد مد  البهلني كلمة )

 

 إبدال الحرف من الحرف 

 إبدال الهمزة ألسا  -

قد يلًأ الفلللللللاعر إلى التخسيف م  الهمزة بإبدالها حرف مد  م  جنس حركة ما 

فإنهم قد يسعلون ذلك في "قبلها لضللللللبة الوزن أو لمعنى يحاولهش قال اب  عصللللللسور: 

ضللع الذي ال يًوز فيه مثله في الكلمش ليتوةلللوا به إلى ما اضللطروا الفللعر في المو

 .(70)"إليه م  تحريك ساك ش أو تسكي  متحرك أو غير ذلك

سا في سللللبعة مواضللللع وم  وقد أبدل البهلني الهمزة المستوحة المستوح ما قبلها أل

 )الطويل(: (71)ذلك قوله

 لصا  م  طويتيإلهي  توبا قابل    التوب  إنني     أقدم توبا خا

ه  عما ارتكبت  م  الخطا     وأنت إلهي عالم  ةدق  توبتي  م   أ قد  

سا؛ ألنه احتاج إلى التسللللللكي  ليسللللللتقيم بدل م  الهمزة أل فأ يت  أراد: الخطأ.  الب

فيهش ولو أبقى الفاعر  ؛ ألن األلف تسك  في هذا الموضعش والهمزة ال تسك عروضيًّا

وض بحر الطويل التي ينبغي أن تكون على زنة السعل على أةللللله لما سلللللمت له عر

 )مساعل ( مقبوضة.

ا بطول اجتراء  وربمللا كللان طول حركللة الطللاء النللاتج ع  إبللدال الهمزة موحيللا

روج ما يسسلللح المًا الفلللاعر على ارتكاب األخطاء وهو ْرج م  شللل  ل لتصلللور أي شللل 

ها هللا له بتوبته الصادقة ؛ ولذلك يلتمس الفاعر أنالخطأ  .يمحو 

 (72)قوله: و

ثْق ل م  الظهر م  ا يقص  ْزرا طا       وإن كان و   ويا غافر  الذنب  اغسر  الذنب  والخ 

ما احتاج إلى التسللللللكي ش أراد الخطأ سا ل بدل الهمزة أل بل نون  ؛فأ قا ألن األلف ت

 والهمزة ال تسك  .ش )مساعل ( في عروض الطويل

 (73)وقوله: 
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قاميا إلهي  يا رحم   ضاق  بي السضا          ني  الملًا وذ لَّ م   وعز 

ًأ بدل الش أراد المل ما احتاج إلى التسللللللكي ؛فأ سا ل ب همزة أل قا ل نون ألن األلف ت

. وسهل ذلك كون لهمزة ال تسك  في مثل هذا الموضعوا)مساعيل ( في حفو الطويلش 

 الهمزة واأللف م  مخرج واحد.

 (74)وقوله: 

ْ  عدلْ هللا  باسم  هللا  يا عدل  اجترا   هذا ا  لظلوم  وأنت أعدل  م 

بدل الش أراد: اجترأ ما احتاج إلى التسللللللكي ؛فأ سا ل بل نون  همزة أل قا ألن األلف ت

تْساعل ( في عروض الكاملش والهمزة ال تسك  في هذا الموضع.   )م 

 إبدال الهمزة ياء 

 : (75)في قولهش ورد هذا التصرف مرتي   في شعر أبي مسلم

ْر بها األرزاق  م ي س   ْجهة     وال ت ب   ع سرا في المعيفة ك ال ياو     كل و 

 . لقافيةفقلب الهمزة ياء م  أجل ا أراد كالئا أي حافظا؛

 (76)وقوله: 

ي الق د رْ  ْنف   بالقادر المقتدر  الم 

 : المنفئ فقلب الهمزة ياء ليستقيم وزن الرجز.أراد

 

 إثبات هاء السكت في حال الوصل: 

وكان الوجه أن تزاد في الوقف ش ي الوةلللل ضلللرورةزاد البهلني هاء السلللكت ف

 :(77)مرتي  في شعره في قوله

 وكيف  ابتعادي عنكش ق رب ك سي  دا   ه  أقرب م  حبل الوريد لس طرتي

 (78)وقوله: 

د تْه  ذنوب ه       كمال ك واغوثاه  كهف  الطريدة    ندامة  عبد ط رَّ

وقد ش وجه زيادتها عند الوقفوالش فقد زاد بعد ألف المسللللتغاث الهاء في الوةللللل

 مثل لهذه الظاهرة اب  عصسور في ضرائر الفعر بقول الفاعر: 
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 يا مرحباه  بحمار  عسراءْ 

 إذا أتى قربته  لما   شاءْ 

ش شلللللاذا ضلللللعيسا ال ي ثبت في الرواية وال ي حسظ في القياس بيد أن أبا الستح عد  ذلك

. فإْن على حد  الوقف أو على حد  الوةلللللللل م  جهة أنه ال يخلو م  أن تًري  الكلمة

ئه عنها في الوةللل السللتغنالوةللل فسللبيله أن يحذف الهاء وةللل؛ أجراها على حد  ا

بإثباته إياها متحركة بالكسلللللر كان على حد  الوقف فقد خالف ذلك . وإْن بما يتبع األلف

الوةللللل وال يعلم هنا منزلة بي  ش وهي في وقف بل خلف سللللاكنةش كانت أو بالضللللم  

فلهذا كان إثبات الهاء متحركة خطأ  ع إليها وتًري هذه الكلمة عليها؛والوقف يرج

 وهو قوله: ش وقد رد  عليه اب  عصسور بأن هذا الذي أنكره قد جاء مثل هش عندنا

سيق ة  أو زمير   ْوت  حاد     إذا طلب الو  ل  كأنه  ة  ج   له ز 

شباهه أال ترى أن قوله: )كأنه ةوت حاد( ليو ؛ ألن الضمير س على حد  الوقفأ

وقد أثبت هو  وال على الوةل؛ ألنه غير ممطولش فهو بي  الوةل والوقفشش متحرك

يا مرحباه( وأمثاله م  جهة القياس؛ فكذلك ينبغي أن ال ينكر ) شولم ينكرهش هذا وأمثاله

 (79)ألنه ال فرق بينهما ...

ب  إلى  وعلى هذا فإن البهلني يسللللتعمل وليس منكورا عليه أن  هاسللللتعمالما سلللل 

غوا هذا االستعماليثبت هاء السكت في حال الوةلش وخاةة   .أن اللغويي  سو 

 

  :حذف الفتحة التي هي عالمة إعراب من آخر االسم المعتلّ 

ف في الفعر العربي القديمش ووةف اب   عصسور ذلك بأنه  كثر ورود هذا التصر 

 .(80)ال النصب م  الضرائر الحسنة(م  الضرائر الحسنة قال )وتسكي  الياء في ح

 (81)كقوله:ش ولم ترد هذه الظاهرة إال لماما في شعر البهلني

ْل    ثم ألحُّ  في الدعا  بل  خًلْ  ج   آتي معاةيك  على غير  و 

وهي تقابل سلللي   شمعاةلللي ك( مع أنها في موضلللع نصلللب) حيث سلللك   الياء م 

تعل  في بحر الرجزش وال يمك  تحركها بحال وهو ش وإال توالى خمسللة متحركات شمسللْ

 مستحيل. 

ا  ش وقد ورد ذلك في حذف الفتحة من آخر الفعل الماضييييي تخفيف اوم  ذلك أيضللللا

 :(82)ثلث مرات في قوله شعر البهلني
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رْ  س ي م  ةسة  وما ظ ه    بما خ 

( فأسللللللك  الياء س ي  ؛ ألنها تقابل نون متْسعل  في بحر الرجزش وال يمك  أراد: )خ 

لسعل المعتل وحذفها م  ا"ش وقد وةلللف اب  عصلللسور هذا التصلللرف بقوله: تحريكها

عة الكلمش قرأ  م  آخر الصللللحيح اللم... وقد جاء اللم أحسلللل  م  حذفها ذلك في سلللل 

بَا﴿ الحسلللل : ش سللللك   الياءش إال أن ذلك شللللاذو ي حسظ وال ي قاس (83)﴾َوذَُروا َما بَِقي ِمَن الّرِ

 .(84)"عليه

 (85)وقوله: 

 ي أحاط علما أو ظهرْ بما خس  

 إليك  فما  ب ق ي إال  الرضاء     إذا أخلصت  إيماني وتْوبي   (86):وقوله

 وال يمك  تحريكهاشش ؛ ألنها تقابل ألف مساعْلت  في بحر الوافرأسك  الياء في بقي

 فقد مد  كلمة الرضا ع  قصر . ش ونلحظ أنه جمع إلى ذلك مد  المقصور في القافية

 

 : الواجبفّك اإلدغام 

وكان أول  الحرفي  ش ذكر األلوسللي أنه إذا اجتمع حرفان متماثلن في كلمة واحدة

وما ورد خلف ذلك ع د  م  الضللللرورة ش سللللاكنا وجب إدغام  الحرف األول في الثاني

 كقول أبي النًم العًلي:

ل    الحمد  هلل  العلي   األْجل ل       الواهب  السضل الوهوب المًز 

...والقياس األج  (87)ل 

 (88)في قوله:ش وقد وردت هذه الظاهرة في شعر البهلني  خمس مرات

د      ليلطف بالتأليف  بي  األحب ة   اد   ويا جامع  األلباب جمع  ت و 

ستقيم للكنه اضطر إلى فك  اإلدغامش فكان القياس أن يقول: تواد    ؛ ه الوزن؛ حتى ي

 هو المطلوب في عروض الطويل.وتوادد تساوي مساعل  وش ألن تواد  تساوي فعول 

 (89)وفي قوله: 

د     إرادت ك  العظمى  وال بمفقة   اد   بغير  مقاساة  لدا    م ض 

ه الوزن إلى فك  اإلدغام ولك  اضللطرش كان الوجه أن يقول: مضللاد  بإدغام الدالي 
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ب وليس )مضلللللللاد ( التي تقابل وهو المطلوش ؛ ألن مضلللللللاددن تقابل مساعل كما ترى

 .فعول 

 (90)ي قوله: وف

ة  هللا    د ه      شيء  على كل شيء س ْطو  اد  ا أْن  ي ض   هللا أكبر  قهرا

ن اد د ة       الندُّ  هلل    منسيو  ع       هللا    هللا أكبر  ملكا ع    م 

 ومناد ة.ش : ي ضاد هالوجه

 

 تنوين المنادى المبني على الضم: 

 (91): رة واحدة في قولهإال م البهلنيلم ترد هذه الظاهرة في شعر 

سا     وحلية   أهل   العلم   أهل   الحقيقة    فيا وارث  أورثني  العلم والصَّ

ن كلمة ) وقد أشلللار األلوسلللي إلى أن ش وارث( وكان حقها البناء على الضلللم  فقد نو 

كقول األحوص ش وفيه شلللواهد  م  الفلللعر القديم كثيرةش ذلك م  الضلللرائر المفلللهورة

 األنصاري:

 هللا يا مطر  عليها  وليس عليك يا مطر  السلمسلم 

ن )مطر( في الفللطر األول وحقه البناء على الضللم   ش والمهم أن البهلني (92)فقد نو 

 .تنوي ش حتى يستقيم له وزن الطويلاضطر إلى ال

 

 :تخفيف المشدد

ني في القوافي وفي غير القوافيش في وردت هذه الظاهرة كثيرا  في شلللللعر البهل

 : (93)ذلك قوله في غير القوافي  ربعي  موضعاش وم سبع وأ

لك  األ لوهة   ر   م  ير  وكفف  الضُّ  ويا ضار  حال  النسع عم   أردته    بض 

فاضللطره الوزن إلى تخسيف الراء حتى يسللتقيم له وزن الطويلش ش : يا ضللار  أراد

لمفلللدد وقد يخسسون اقال: )ش وقد وةلللف اب  عصلللسور التخسيف في غير القوافي بالقلة

 (94)إال أن ذلك قليل(ش في غير القوافي

 (95)وقوله: 
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رْ  ار  بالنافع  كاشف  الضَّر   بالضَّ

 فقد خسف راء الضار ليستقيم وزن الرجز.

 (96)وقوله: 

 انتقْم      م  ظالم  لصوارم  العدوان س لْ  ضارُ هللا  باسم  هللا يا 

سابقة يسه المفدد في القوافي كان التخسيف في حفو البيتش أما تخس وفي األبيات ال

 : (97)فكان كثيرا كقوله

 فاحمْل على فضلك عبدا ما أةرْ 

ستمر ْ  والويل إن لم ترض  ويل  م 

 إعراضك   اللهم   أدهى   وأمرْ 

ش وإنما خسف ليسللتوي له بذلك الوزن وتطاب  أبيات  ش وأمر  ش ومسللتمر  أراد: أةللرَّ

( مثل لكان آخأال ترى أنه لو شللدد )ش القصلليدة ر أجزائه على مسللتسعل  مع زيادة أةللرَّ

 وهو يقول بعد هذا: ش فضل ع  استحالة ذلكش حركة

 

سُّ س ق رْ  ا م  بُّه   وم  ذنوب غ 

ستطرْ   وم  ةغير وكبير م 

بل م   وليس م  الًائزشش الذي بعده هو مسللللللتسعل وآخر جزء م  هذا البيت و

فخسف لتكون  ي شواحدة بأبيات م  ضلللربي  متباينالمسلللتحيل هنا أن يأتي في قصللليدة 

ْهي ع  واحد وضرب متس .  األبيات كلها على م 

. وم  التخسيف في المعتل  قولهوسواء في ذلك الصحيح والمعت  (98): ل 

 أعوذ بالرحم  م  حال الفَّق ي   أعوذ باهلل م  الفرك الخس ي

س ي        ال ي صلح  القلوب  إال  هللا   ربي  لطيف  بعباده    ح 

 بح   ال إله إال هللا                    

 وحسي  .ش والخسي  ش يريد: الفقي  

 (99)وقوله: 
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 َوَجلْ وكيف ع  األحوال جاء سؤاله       وعزَّ ع  األحوال في وةسه 

يُّز   في       ا      وما ةسة هللا التَّح  ت حي  زا  َمَحلْ وأي  محلو      قابل     م 

 

 صرف ما ال ينصرف:

ف الممنو  م  الصرف ضرورة تًوز للفاعر يقول جمهور النحاة على أن ةر

 اب  مالك:

ف رار  أو ت ن اس ب  ة ر  ضط  ال   و 

 

وف  قد ال    صللللللر  الم  نع  و  و الم 
ذ 

ف ر  نصللللللللللللللللللللللللللللل   يللللللللللللللللللللللل 

 

وم  ذلك ةرف ما ال ينصرفش وهو جائز  في كل "ويقول أبو سعيد السيرافي: 

ليها. وإنما تمتنع األسللماء مطرد فيها؛ ألن األسللماء أةللل ها الصللرف ودخول  التنوي  ع

م  الصللللرف لعلل تدخلهاش فإذا اضللللطر الفللللاعر رد ها إلى أةلللللها ولم ي ْحس ْل بالعلل 

 .(100)"الداخلة عليها

قال  ا آخر  م  النحاة أجاز ةللللللرف الممنو  في الفللللللعر وغيرهش  قا على أن فري

إن ةرف ما ال ينصرف مطلقااش أي في الفعر وغيره: لغة الفعراء؛ وذلك "األخسش: 

كانوا يضلللطرون كثيرا إلقامة الوزن إلى ةلللرف ما ال ينصلللرفش فتمرن على  ألنهم

مل قوله تعالى:  ذلك ألسنتهمش فصار األمر إلى أن ةرفوه في االختيار أيضاش وعليه ح 

ا﴾ وقال هو والكسائي: إن ةرف ما ال ينصرف مطلقاا  (101)﴿سلسلا وأغلالا وقواريرا

األمر فقد كثرت هذه الظاهرة في الفلللعر حتى . وأيا ما كان (102)"لغة قوم إال أفعل منك

 . (103)"وةرف ما ال ينصرف في الفعر أكثر م  أن ي حصى"قال اب  عصسور: 

ةش  ثنتيا ردت هذه الظاهرة في شللعر البهلنيوقد و ةللرفت ةلليغة  إذعفللرة مر 

 )الطويل( :(104)منتهى الًمو  عفر مرات في األبيات اآلتية

ت    إلهي طغْت فوق  العباد عصائب     ْت سيول  الظلم منها وطم   فعمَّ

ل ها  دلَّْت   لسب        المودة   د ك  مم     تًتبيه    عوارف      ت ن ز   و   و 

دي ة   ق ة        األ ح   إلهي   آحاد     الوجود  حواسر       حقائق ها ع    ح 

ة    إلهي ما  أبرْزت ه  م     غرائب       شهود  على اإلبدا  في كل   ذر 
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 إلهي ابتدعت  المبدعات  عًائباا       لي ظهر   فيها  واجب     األحدي ة  

بطة  م  معيفتي ك اللهم لي م  رغائب       سعدت  بها في غ   وتوسيع 

ت   صيان  عليه    استمر   وكم م  غدرة  جاءْت بها وشنائع      أتتْها وع 

 ل د نيتي وما ةاعد  م   طيب   وةوالح       رفعت  بسضل  رب   م   

ت ل ى ًْ ي  يا  مبي    معارفاا     شوارق ها  م  مطلع اللطف ت   وبي     لسر 

 لقد طرق تْن ي يا رحيم      قوار        غواش  كثيسات   تبثُّ     غواشيا

ش حيث ةللرف الكلمات )عصللائبش عوارفش حواسللرش غرائبش عًائبش رغائب

ف؛ ألنها على ةللليغة منتهى شلللنائعشةلللوالحش معارف ( وكان حقها المنع م  الصلللر

ا في بحر الطويلش وقد اضللطر الفللاعر إلى  الًمو ش وقد وقعت هذه الكلمات عروضللا

نة )مساعل (  ةللرفها جميعاا لتسللتقيم له هذه العروض التي ال ينبغي أن تأتي  إال على ز 

 المقبوضة ما دام البيت غير مص ر .

 

 :(105)كما ةرف العلم الذي على وزن السعل في قوله

ها بالخسف كلُّ  ك نود  وم    لي بأْن يرضى ألمة أحمد    وقد سام 

أحمد( للعلمية ووزن السعل حتى تسللللللتقيم له عروض بحر فقد ةللللللرف كلمة )

 الطويل.

 (106)في قوله:  و ةرف العلم األعًمي

ة ب  عليهم سوط  منتقم   كما      لعاد  وفرعون  جرى وثمود    و 

 .قيم له بحر الطويلفقد ةرف العلم األعًمي )فرعون( ليست

 

 ترك صرف ما ال ينصرف:

جاز الكوف ما ينصللللللرفش وأأ يه وأكثر يون واألخسش ترك ةللللللرف  باه سلللللليبو

اول بمنع ةرف ما ينصرف أةل ي رد  إليه. وأنفدوا في ذلك  البصريي ش ألنه ليس ي ح 

لوه ؛ فم  ذلك إنفللادهم وت نفللد على غير ما أنفللدوهش أبياتا كلها تتخرج على غير ما أو 

 ول عباس ب  مرداس السلمي:ق
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رداس  في فما كان حص    ع    وال حابس    يسوقان  م  م  ًْ  م 

 (107)وليس بقبيلة...ش فلم يصرف مرداسا وهو أبوه

 : (108)ولم يرد منع المصروف في شعر البهلني إال مرة واحدة في قوله

ْ   ةسا  فا    وباب  عباس  إمام  م   بًعسر  الطيار  نور  الفُّر 

 جعسر م  الصرف إلقامة الوزن.فقد منع 

 

 قطع همزة الوصل:

ح النحاة  بامتنا  قطع همزة الوةل في الدرج إال لضرورةش وقد وةف اب   ةر 

اج هذه الظاهرة بالقبح بقوله:  ر  ويقبح أن ي قطع ألف الوةلللللل في حفلللللو البيتش "السلللللَّ

 .(109)"وربما جاء في الفعرش وهو رديء

ا ع  ك لم العرب وقياس اسللتعمالها؛ إذ قال وهو كما عد  ذلك الزمخفللري خروجا

بصدد الحديث ع  همزات الوةل: )وإثبات شيء م  هذه الهمزات في الدرج خروج 

اإلسلللمش واإلنطلقش واإلقتسلللامش واإلسلللتغسارش  كلم العرب ولح  فاحش؛ فل تقل: ع 

 وم  إبنك؟ش وع  إسمكش وقوله:

 إذا جييياوإل اإلثييينييييييين سيييييييييرُّ 

 

 .(110)"م  ضرورات الفعر

فإنه "قد عل   اب  يعيش على الفللللاهد السللللاب  الذي أورده الزمخفللللري بقوله: و

ا لهذه القاعدة؛ إذ قد أثبت الفاعر الهمزة مع تقدم الم التعريف  .(111)"أورده إذ كان ناقضا

ويقع قطع همزة الوةلللللللل في حفللللللو البيتش وفي أوائل أنصلللللللاف األبيات وقد 

ياتش واستسهلوه ع  وقوعه في حفو استحس  النحاة وقو  ذلك في أوائل أنصاف األب

 البيتش قال اب  يعيش تعليقاا على قول الفاعر:

ة ليييّ  ال نسيييييييييب اليييييوم وال خييُ

 

 إتسيييييييع الخرل على الراقع 

 

أسلللهل ألنه في أول  -ههنا -فأثبت همزة القطع في حال الوةلللل ضلللرورةش وهو"

ي فكأن النصف الثاني؛ فالعرب قد تسكت على أنصاف األبيات وتبتدئ بالنصف الثان
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...  .(112)"الهمزة وقعت أوالا

شعره سبعة  شوقد أكثر البهلني م  قطع همزة الوةل في مواط  عديدة م   في 

 :(113)وستي  موضعا وم  ذلك قوله

 لقد هام أهل اإلستقامة قبلنا   بها فانتفوا بي  الخليقة  ه ي ما

ر فقد قطع همزة كلمة االسلللتقامة خضلللوعا لضلللرورة الوزنش حتى يسلللتقيم له بح

أراد أن يلست االنتباه إلى أهمية االسللتقامة وكيف أن أةللحابها يسوزون  ولعلهش الطويل

وقد اسللللللتدعى ذلك ش وأن لهم النعيم الدائم في اآلخرةش بسللللللببها وينتفللللللون بي  الخليقة

التركيز الصللوتي بقطع همزة الكلمة والضللغة عليهاش بما يفللعر المتلقي أنها مقصللودة 

 في ذاتها.

 : (114)وقوله

ْله  أعظم ب ْهل   رب    أشكو إليك طاغية فاكــ      بته كبتا واْبه 

 في غير مْهل   اإلنتقامرب  نك ل به   وشد د   عليه     وطأة 

لغرض موسلليقي؛ إذ ال يسللتقيم وزن  ع همزة الوةللل في كلمة )االنتقام(حيث قط

في البيت بحر الخسيف في البيت إال بهذه المخالسة اللغويةش ويبدو لي أن قطع الهمزة 

ش كان بمثابة التأكيد على االنتقام م  الطاغية الذي يدعو عليه الفلللللاعر ويبهله كل بهل

وكأن الفلللللاعر بإعطائه الكلمة هذا التركيز الصلللللوتي الخاص يريد أن يؤكد على هذا 

 المعنى.

 (115)وم  ذلك قوله: 

 ياأهلل قهرا محققا فيك ذل ي   إسمكواكس ني م  جلل 

اسللم( وهي م  األسللماء العفللرة التي تكون همزتها همزة )حيث قطع همزة كلمة 

وخاةلللة حينما ترتبة بذات هللا ش وقد أكثر الفلللاعر م  قطع همزة هذه الكلمةش وةلللل

وكأنه يريد أن يلست االنتباه إلى جلل اسم هللا بالتركيز الصوتي عليها  إلى ش جل وعل

 جانب استقامة الوزن.

 (116)وقوله: 

 بي      وتلك  قضية  منها  أتوب  بسوء اإلختيار عصيت ر
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   وصل همزة القطع: 

همزة القطع هي ما تثبت في االبتداء وال تسللقة في الدرجش وقد ورد سللقوطها في 

النثر والنظم جميعاا. وكلهما غير مقيس عليهش إال عند الضللللرورة كما يقول اب  جني 

أنوا  الكلمة: في االسمش ش كما قد ورد حذفها في جميع (117) في باب حذف الهمز وإبداله

والسعلش والحرفش وفي شللللعر البهلني نراه يوةللللل همزة القطع أربع عفللللرة مرة ؛ 

 :(118)وم  ذلك قوله

 انتهْت واستقرت   االشياءويا مالك الملك الذي بيمينه     مساتيح  

بغة هللا ةبغتي لك يا وا       حد  وجهي وحبل   حبلي  ماالسلة 

 ي ملي االسماءي    تحت ميزاب سر  ولساني يدعو وإخلص قلب

فقد حذف الفللاعر الهمزة م  )األشللياءش اإلسلللمش األسللماء( في الوةللل مع أنها 

 همزات قطعش وقد ساعد ذلك على ضبة الوزن في األبيات الثلثة.

 

 : حذف نون لم ) يكن( المالقي للساكن

حاة على أن نون )يك ( حذف الن ها األلف واللم لم ت هذا موضللللللع  ؛ ألنإذا ولي

إال أن ش : لم يك  الرجلللوالوجلله أن يقللالش تحرك فيلله النونش فل نقول لم يللك الرجللل

 يضطر إليه شاعر فيًوز ذلك على قبح واضطرار كما في قول الفاعر: 

رْ   لم يك الح  على أن هاجه       رسم  دار قد تعس ى بالسَّر 

ق  الريح وطوفان ال رفانه      خر   (119)مطرْ غي ر الًدة م      ع 

وقللد ورد حللذف نون لم يك  الملقي للسللللللكون في شللللللعر البهلني مرتي  في 

 : (120)قوله

لم هللا عي   األقل     سيدي إن يك  اْقترافي عظيما   فْهو في ح 

وكان الوجه  شملقية لسلللكون قاف اقترافي )يك ( مع أنها فقد حذف الفلللاعر نون

ورة الوزن حتى يسللللللتقيم له روقد اضللللللطره إلى ذلك ضللللللش أن يقول: إن يك  اقترافي

 .الخسيف

 (121)وفي قوله: 
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 هللا باسم هللا يا ذا القوة اد    فع كيد خصمي  وليك  الن  ْكس  األذلْ 

كما أنه جمع إلى ذلك ش حذف نون ليك  مع أن ما بعدها سللللاك  لضللللرورة الوزن

 تخسيف المفدد في القافية للغرض نسسه.

 

 )فَعَل(:تسكين الفتحة من عين  إسكان المتحرك أو

ر:  أجاز النحاة تسكي  عي  )ف عل(في س ع ة الكلم؛ فيقال في ع ض د: ع ْضدش وفي ن م 

وم  ذلك "ن ْمرش أما تسللللكي  عي  )ف ع ل( فمقصللللور على لغة الفللللعرش قال السلللليرافي: 

ب(: )ه ْرب(ش وفي )ط ل ب(: )طْلب(.   حذفهم الستحة م  عي  )ف ع ل(؛ كقولهم في )ه ر 

 

 

 نفده األةمعي:قال الراجزش أ

ا  على محاالت عكسيييين َعْكسييييَ

 

ا ا َغْلسيييييييَ  إذا تسيييييييّداهييا ِطالبيي 

 

 أراد: غ ل س ا.

لك في  ما يسعلون مثل ذ لةش وإن لك وجه  الكلم؛ ألن الستحة غير مسللللللتثق وليس ذ

ذ(: د(. وال يقولون في  الضللمة والكسللرة؛ كقولهم في )ف خ  د(: )ع ضللْ )ف ْخذ(ش وفي )ع ضلل 

ْبل(.... ب ل( )ج   .(122)")ج 

والضرورة "وقد وةف السيوطي هذا التصرف بأنه م  أسهل الضرورات. قال: 

 كقوله:

ْلُت إلْفرات الضييييحى فأطلقتها  َوُحّمِ

 

 وميييالي بزْفرات العشيييييييّىِ ييييدانِ  

 

 .(123)"وهو م  أسهل الضرورات

عفللللرة مرة في كلمات على  اثنتي حرك في شللللعر البهلنيوقد ورد إسللللكان المت
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 :(124)وم  ذلك قولهش وزن ف ع ل

 وامأل بحبك قلبي واجتذب رمقي    م  بي  أبحر أوهامي وغْسلتي 

ل ع  إسكانهاش والساء في غسلتي مقابل نون )مستسعل ( في الخسيف ْزح   .وال م 

 :(125)قوله 

ق     وحظي  مقرون بفؤم   وخيبة   ْدري يا متي  معو    ووردي وة 

الطويل فاضللللللطر إلى فلم يتزن له بحر ش بستح الدال وهو الرجو  أراد ةللللللد ري

مساعيل ( في ن ؛ ألن الدال هي المقابل أللف )إسللللللكان الدال المتحركة مراعاة للوز

 وال يمك  بحال تحريكها.ش وزن بحر الطويل

 

 : (126)وقوله

 فهب لي على الفيطان والنسس قدرة    وإن لم تقدرني فيا بؤس ه ْلكتي

وال محيللد ع  ش لفي )هلكتي( مقللابللل ألف )مسللاعل ( في ضللللللرب الطويلل واللم

 : (127)تسكينهاش كما تكررت هذه الكلمة للغرض نسسه في قوله

دائي م  حبائل هْلكتي  أحطت بخطبي يا محية وما انطوى   عليه ع 

 : (128)وفي قوله

زي   على ضعسي ةلبا لهْلكتي ب وا    ع   وحصنتني م  قوم سوء تحزَّ

 : (129)وم  ذلك قوله

 نوم وسهو وغ ْسل   أوهو أنت هللا العزيز الثنا ع    سنة 

 فاعلت ( في الخسيفش وال معدل ع  تسكينها.والساء م  )غسل( مقابل ألف )

 : (130)وقوله

ْحيي واجعله عل ي ونْهلي   واسقني م  عي  الحياة بسر  اســـ      مك م 

 .وال مندوحة ع  تسكينهاش الهاء م  نْهلي مقابل ألف )فاعلت ( في الخسيف

 (131)وقوله: 
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 رفت في الذنب ال آ    تي بخير فتلك فْعلت مثلي سيدي إن أس

ل ْ ( في الخسيفش وال مهرب م  إسكانها.والعي  م  ) ت ْسع   فعلت( مقابل نون )م 

 

 :تحريك الساكن

 : (132)ورد تحريك الساك  في شعر البهلني مرتي  في قوله 

يَّة  تعززت  يا ح َّ الًلل  بما له           م  الكبريا والمًد والسَّط    و 

ولك  الفلللاعر حركها ش والسلللطوية مصلللدر ةلللناعي م  السلللْطوة بسلللكون الطاء

وال محيص ش بالستح ليسلللتقيم له الوزنش فالطاء تقابل ميم )مساعل ( في ضلللرب الطويل

 م  تحريكها.

 : (133)وفي قوله 

ئيَّة   ز   ً حدةا     تؤول إلى التحديد وال حدة  الذات و   تعاليت  ليسْت و 

ش ولك  الفاعر حركها اقتضاء للضرورة الوزنش بسكون الزايالمعروف جْزئية 

 وال معدى ع  تحريكها. ش حيث تقابل الزاي ميم مساعل  في ضرب الطويل

 (134)وقوله: 

ل  شدائدي      يا قادر  امحقها فقد ضاق   الكبَلْ هللا  باسم  هللا ح 

ْل    ً  لْ للَشمَ هللا  باسم  هللا جامع   خلقه     للقائه اجمعني   وع

 :استعمال بعض الحروف في غير مواضع استعماله

لم يرْد هذا التصللرف األسلللوبي إال مرة واحدة في شللعر البهلني في قوله متحدثا 

 (135)ع  هللا: 

ا ي ولْد وينسْب ألةل    هو أنت هللا الذي لم يلد كل    ولمَّ

ا( تسيد توقع الحصول وقع والدة وهو ما ينسف المعنى؛ إذ ال ي تش فالمعروف أن )لم 

ا كبيراش والصللواب اسللتعمالتعالى هللا ع  هللاش  ا ذلك علو  ا لم ش )لْم( بدال م  لم  ولك  لمَّ

ل في استعمال ا. ينقْد له الوزن تمحَّ  لمَّ
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 :تعدية الفعل الالإلم بغير شروط التعدية

ولكنه عدَّاها بغير شلللروط التعدية المعروفة ش ثمة أفعال في شلللعر البهلني الزمة

   (136)وم  ذلك قوله: ش ة وألف المساعلة والتضعيفكالهمز

 

 وفي حكمة  التخصيص سرُّ م خص ص       لذاتك ال يقواه  إدراك  فطرة  

ولكنه  تصللرف وعد ى السعل وهو الزم بغير وسللائل التعدية ش أراد: ال يقوى عليه

 المعروفة.

 (137)وقوله أيضا:

 اهرةْ آها لنسسي لم أجْدها شاكرةْ    ل ن ع م  باطنة وظ

ا  ْعت ه  ك الحقي   ال أقواه   (138)إال إذا أ ْوز   المبادرةْ    وشكر 

ي فعل الزم.  أي ال أقوى عليه؛ ألن قو 

 (139)وقوله: 

اه  قضايا الخليقة   د ه  ب ق ا      وال ت ت ق ضَّ د    ً  بقاء  قديم  ال ي 

ى معناه فني لتعدية ولك  الفاعر عد اه بغير وسائل اش وهو فعل الزمش فالسعل تقض 

 ليستقيم له وزن الطويل.

 (140)وقوله: 

لُّ المآقيا  ا     إليك ودمع  ي ْست ه   ولكْ  قصارى العبد شكوى ي ب ثُّه 

عر فالسعل اسللتهل فعل الزمش تقول اسللتهل  المطر أي انصللب  وجرىش بيد أن الفللا

 .عداه بنسسه

 (141)ه: ولكنه عداه في قولش : أذنبت في ح  هللاتقولش والسعل أذنب فعل الزم

نكفسا  أستغسر  هللا لذنب اختسى   وكل  ما  أ ْذن ْبت ه    م 

 

 : إسكان عين َمع

وسلللألت الخليل ع  ": كان عي  مع م  ضلللرورات الفلللعر فقالجعل سللليبويه إسللل
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ع ك ْم ومع  ألي شيء نصبتها؟ فقال: ألنها است عملت غير  مضافة اسما كًميع ووقعت  م 

فًعلوها ش ةلللللللارت ظرفامعا وقد ذهب معهش اءا معا وذهبا وذلك قولك: جش نكرة

. قال الفاعر فًعلها كهْل حي  اضطرش وهو الراعي: بمنزلة  : أمام وقدام 

 (142)"مْعكم  وإن كانت زيارتكم ل ماما وريفي منكم  وهواي

عدها كثير م  النحاة لغة ش وعلى حي  جعل سيبويه إسكان عي  مع م  الضرورة

ش ومهما يك  (143)قبل متحركش ويكسرون قبل ساك ربيعة وغنمش يبنونها على السكون 

 (144)م  أمر فقد ورد هذا التصرف في شعر البهلني مرتي  في قوله: 

يَّة   ا عليه وآله       وأةحابه مْع مخلصي التَّب ع   ةلةا وتسليما

 (145)وقوله: 

س صَّل  غنيو عليو مْع لطيف وعدُّه     مليك  ووهَّاب  فخذه  م 
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 :خاتمةال

تسًيل الظواهر اللغوية  حاولتش عر أبي مسلم البهلنيفي نهاية هذا التطواف مع ش -

 .هش وافقت آراء النحاة أو خالستهاالتي وردت في شعر

ألبيات التي ظهر فيها خلل نبهت على اف شتسًيل بعض الظواهر العروضية في شعره -

 .ا إلى بعضها اآلخرموسيقيش أشار إلى بعضها العلمة المحق ش وأشرت أن

في كثير م  الظواهر  يمكننا القول إن أبا مسلم سار على ما سار غيره م  الفعراء -

 .المقصور وةرف الممنو  ومنع المصروف كقصر الممدود ومد   شوجدناها عنده التي

األفعال المتعدية على  إيراده بعض  ش مثل: في ةياغة بعض األفعالأبو مسلم ع توس   -

يتصرف بتعدية السعل اللزم بغير شروط التعدية  كأنْ سما  ع  العرب  غير قياس أو

 .ش والسعل أذنبوالسعل استهل   شعل ت ق ضَّىكتعديته السعل أقوى والس

بهذه الظواهر اللغوية ع  نظام القواعد المعيارية التي وضعها  خروج أبي مسلم  -

لُّها كان مظهرا م  مظاهر ال شالنحاة وبعضها كان  شإيقاعياترخص ألغراض كان ج 

 .رازها اعتمادا على فهمي للتراكيبألغراض داللية حاولت إب

 .الخاةة ه  خاةة كما أن للفعر العماني لغت   لغةا  ألبي مسلمنستطيع أن نقول إن   - 

تلك على آراء النحاة واللغويي  ومعرفة  أبي مسلم كنت حريصا على عرض ظواهر -

وسعني ذلك تسسير تلك الظواهر دونما تعسف أو ما واف  وما خالف مع محاولتي ما 

  .لتمح  

الذي أرجوه هو دراسة أكبر قدر م  الفعراء لوةف إنتاجهم الفعري ألسنياش ثم  -

لش حتى  باعتبار ةف اللغة وتقديم دراسة علمية لها؛و أن الفعر هو ف   العربية األو 

  .ر شعراء آخري نسر  م  الباحثي  لمثل هذه الظواهر في شع وإن كان قد تعرض
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 الهوامش واإلحاالت:

 .و(مقدمة المحق  ص ) ( 1)

ش سلطنة عمانش وزارة التراث 2: علي النًدي ناةفش طديوان البهلنيش تح( 2)

 .16ص شهـ1412القومي والثقافةش 

 .20ص ش( ديوان البهلني3)

دار  شالرياضش 2ط  العصر العباسي -دراسات في النص الشعري   شعبده ( بدويش4)

 .116مش ص1984 -هـ1405الرفاعي 

: محمد الحبيب تحش منهاج البلغاء وسراج األدباء: أبو الحس  حازم( القرطاجنيش 5)

 . 266ب  الخوجةش دار الكتب الفرقيةش ص

 . 269( منهاج البلغاء وسراج األدباءش ص6)

 .38ص شديوان البهلني( 7)

 .38البهلنيش هامش صديوان ( 8)

 .49البهلنيش صديوان ( 9)

 .58ص نسسهش( 10)

 .82ص نسسهش( 11)

ش دمف ش دار السكرش 4التبريزيش الخطيبش الوافي في العروض والقوافي  ط  ( 12)

 .41هـش ص1407

 .116ص شالبهلني ديوان (13)

 .168ص نسسهش( 14)

 .204ص نسسهش( 15)

 .275ص نسسهش( 16)

 .95 /6ب  يعيشش شرح المسصل جـ ا( 17)

 .184البهلنيش ص ديوان ( 18)

 .185صنسسهش  (19)

 .278 /2السيوطيش همع الهوامع جـ ( 20)

 .202ص البهلنيش ديوان ( 21)

 .11ص 10 ش ص3اب  يعيشش شرح المسصل ش بيروتش عالم الكتبش جـ ( 22)

 .29ص  البهلنيشديوان ( 23)

 .161ص  نسسهش( 24)

 سورة ص . /3( م  اآلية 25)

 .116 /2اب  يعيشش شرح المسصل جـ ( 26)

 .69ص  البهلنيشديوان ( 27)

 .44ص 43ص شاأللوسيش الضرائر( 28)

 .177ص  البهلنيشديوان ( 29)

 .178ص  نسسهش( 30)

 .180ص  نسسهش( 31)
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 .183ص  البهلنيشديوان ( 32)

 .184ص  نسسهش( 33)

 .189ص  نسسهش( 34)

 .204ص  نسسهش( 35)

 .727ص  نسسهش( 36)

ش واب  عقيلش شرح ألسية اب  مالك 118-116 /7اب  يعيشش شرح المسص لش جـ( 37)

 .301 /1جـ

 .158 /3: عبد السلم هارونش بيروتش دار الًيل جـ تحش  1سيبويهش الكتاب ط( 38)

 .20ص 19ص  البهلنيشديوان ( 39)

 .239ص  نسسهش (40)

 .244ص نسسهش( 41)

: السيد إبراهيم محمدش القاهرةش مش تح0198 ش1ط ش( اب  عصسورش ضرائر الفعر42)

 .266ص 265ص  شدار األندلس

 .205ص  البهلنيشديوان ( 43)

 .205ص ش اب  عصسورش ضرائر الفعر( 44)

 .172ص  البهلنيشديوان ( 45)

 .69ص ش ( اب  عصسورش ضرائر الفعر46)

 .175ص  البهلنيشديوان ( 47)

 .2ش 9اب  يعيشش شرح المسصل جـ( 48)

: د. رمضان عبد التوابش بيروتش ش تح1985 1طيش ضرورة الفعرش السيراف( 49)

 .160صش ش وانظر كذلكش اب  عصسورش ضرائر الفعر116دار النهضة العربية ص

 .110ص البهلنيشديوان ( 50)

 .125ص  نسسهش (51)

 .205ص  نسسهش( 52)

 .57ص  نسسهش (53)

 .90ص  نسسهش (54)

 .40 ص 39ص  شالناثر األلوسيش الضرائر وما يسوغ للفاعر دون( 55)

ش وانظر كذلك  السللليرافيش 119 ص 118اب  عصلللسورش  ضلللرائر الفلللعر ص ( 56)

ش واألشللللمونيش شللللرح األشللللموني على األلسية 97 - 92ص  شضللللرورة الفللللعر

 .2/412جـ

 .44ص  البهلنيشديوان ( 57)

 .51ص  نسسهش (58)

 .52ص  نسسهش( 59)

 .56ص  نسسهش( 60)

 .292ص  نسسهش( 61)

ف النحاة حول هذه المسلللللللألة في كتاب )اإلنصلللللللاف في مسلللللللائل قف على خل( 62)



  

38 
 

                                                                                                                                                                      

نظر كذلك ضلللرائر الفلللعر الب  ش وا265 -2/259الخلف( الب  األبناري جـللللللللل

 .42 - 38 ش صعصسور

اجش األةول(63) بيروتش مؤسسة عبد الحسي  القتلىش هـلللش تح: 1420 ش4ش طاب  السر 

 .4/447جـ شالرسالة

 .99ص  شالسيرافيش ضرورة الفعر( 64)

األشموني شرح األشموني على األلسيةش القاهرةش دار إحياء الكتب العربيةش ( 65)

 .2/413جـ

اب  هفامش أوضح المسالكش تح: محمد محيي الدي  عبد الحميدش بيروتش المكتبة ( 66)

 .4/297العصريةش جـ

 . 44ص البهلنيشديوان ( 67)

 .92ص  نسسهش( 68)

 .206ص  نسسهش( 69)

 .22ص  شالفعراب  عصسورش ضرائر ( 70)

 .98ص  البهلنيشديوان ( 71)

 .142ص  نسسهش( 72)

 .147ص  نسسهش( 73)

 .276ص  نسسهش( 74)

 .151ص  نسسهش( 75)

 .190ص  نسسهش( 76)

 .106ص  نسسهش( 77)

 .112ص  نسسهش( 78)

 .53 - 51ص ش( اب  عصسورش ضرائر الفعر79)
 .93ص نسسهش ( 80)

 .181البهلنيش ص ديوان ( 81)

 .272 - 188ص ( نسسهش 82)

 .  278سورة البقرة آية ( 83)

 .89ص 88ص شاب  عصسورش ضرائر الفعر( 84)

 .188البهلنيش ص ديوان ( 85)

 .272ص نسسهش ( 86)

 .93ص  شاأللوسيش الضرائر( 87)

 .82البهلنيش ص ديوان ( 88)

 .91ص  نسسهش( 89)

 .264ص  نسسهش( 90)

 .90البهلنيش ص ديوان ( 91)

 .204ص 203ص  ش( األلوسيش الضرائر92)
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 .85البهلنيش ص ديوان ( 93)

 .135ص  شاب  عصسورش ضرائر الفعر( 94)

 .190البهلنيش ص ديوان ( 95)

 .279ص  نسسهش( 96)

 .179ص  نسسهش( 97)

 .226ص  نسسهش( 98)

 .295 ص 294ص نسسهش( 99)

 40ص 39ص  شالسيرافيش ضرورة الفعر( 100)

 م  سورة الدهر. 15ش 4م  اآليتي  ( 101)

 .107ص 106ش ص1ضي على الكافيةش جـالرضيش شرح الر( 102)

 .24ص  شاب  عصسورش ضرائر الفعر( 103)

 .148ش 139ش 111ش 109ش 108ش 88ش 67ش 53ش 29البهلنيش صديوان ( 104)

 .168ص  نسسهش( 105)

 .172ص  نسسهش( 106)

 .44ص 43ص  شالسيرافيش ضرورة الفعر( 107)

 .193البهلنيش ص ديوان ( 108)

 .3/744جـ شاب  السراجش األةول( 109)

 9/137جـ شاب  يعيشش شرح المسصل( 110)

 .9/137جـ نسسهش( 111)

 9/138جـ نسسهش( 112)

 .3البهلنيش ص ديوان ( 113)

 .133ص  نسسهش( 114)

 .123ص  نسسهش( 115)

 .273ص  نسسهش( 116)

 شانظر كذلك اب  عصسورش ضرائر الفعرش 3/149اب  جنيش الخصائص جـللللللل( 117)

 .93ص  شش األلوسيش الضرائر100ص 

 .135ش 123ش 80لبهلنيش ص اديوان ( 118)

 .79األلوسيش الضرائر شص  (119)

 .131البهلنيش ص ديوان  (120)

 .281ص نسسهش ( 121)

 - 84ص شضرائر الفعر شش اب  عصسور118ص شالسيرافيش ضرورة الفعر( 122)

 .2/338جـ شش اب  جنيش الخصائص87

 

 .1/84جـ شهمع الهوامع شالسيوطي( 123)
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 .4البهلنيش ص ديوان ( 124)

 .56ص  سسهشن( 125)

 .69ص  نسسهش( 126)

 .92ص  نسسهش( 127)

 .108ص  نسسهش( 128)

 .121ص  نسسهش( 129)

 .124ص  نسسهش (130)

 . 131ص نسسهش( 131)

 .56ص  نسسهش( 132)

 .66ص  نسسهش( 133)

 .279ص 278ص  نسسهش (134)

 .121ص  نسسهش( 135)

 .26ص  نسسهش( 136)

 .233ص  نسسهش( 137)

ع تْها( وضبطها بهذه الصورة ) اجاءت هذه الكلمة في الديوان مفكولة هكذ( 138) أْوز 

مما  ؛ة المحق  قال في الهامش: أوزعتها: أغرتهايكسر الوزنش والغريب أن العلم

يعني أنه جعل فاعل هذا السعل هو المبادرةش ومعنى ذلك أنه تعمد ضبة الكلمة بهذه 

 الصورةش وال يستقيم الوزن إال بًعل التاء في أوزعتها تاء الساعلش وليس تاء

 التأنيثش وجعل المبادرة مسعوال به ثانيا.

 .89البهلنيش ص ديوان ( 139)

 .150ص  نسسهش( 140)

 .216ص  نسسهش( 141)

 .287 /3جـ شسيبويهش الكتاب( 142)

 .305ص  ( المراديش الًنى الدانيش143)

 .117البهلنيش ص  ديوان( 144)

 .145ص  نسسهش( 145)
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 : المراجعو  المصادر 

  ا      -
 
ا ألب   األصوووووووووووو     ووووووووووو   عبدا  سوووووووووووو     ت قيق:  ، بكر م مد بن سووووووووووووج  بن ا  و

. مؤسسة ا رسا ة. ا طبعة ا رابعة   م. 1999 -ـه 1420ا قتل 

. تأ يف ا شيخ أب    -
: ا برصي    وا ك في      مسائ  ا خالف ب    ا   وي   

 
اإلنصاف  

كات عبد ا رحمن بن م مد بن أب   سووعيد األنبا. . ت قيق: م مد م   ا د ن  ا ب 

 د ا  ميد. دا. ا طالئع. ا قاهرة. عب

، يق: م مد م ي   ا د ن عبد ا  ميد أوضووووووووووع ا مسووووووووووا   عل أ  ية ابن ما  . ت ق -

وت.  ،ا مكتبة ا عرصية  بب 

. ت قيق: م مد عل  ا  جا.  ا خصوووووووائأ صووووووو عة أب   ا  تع ع ما  -  
مطبعة  ،بن جي 

 م. 1952 ،ا كتب ا مرصية

وووووووو   -   ا  أ ا شوووووووووعر  ا عرصو
 
ا رياض: دا. ، د. عبده بدو ، 2ط ،ا عباس   د.اسوووووووووات  

 . م1984 -هو1405 ،ا رفاع  

،  اشووواعر نا   -  
، ت قيق د  ا  أب   مسوووال ا نجالب  : عل  بن سوووا ل بن عدال ا روا  

اف ا ق ط  وا  قافة، سووووووووووووووواط ة عما 
ا طبعة ا  انية ، ا  جد  ناصوووووووووووووووف، ووا.ة ا بق

 م. 1992 -ـه 1412

  .صوووووووووووووووف ا مبوو -
   امووا  ق

ح حروف ا معوواب    شر
 
   
اط ،اب   ،ت قيق: أحموود م موود ا خر 

 مطن عات مجمع ا اغة ا عربية بدمشق. 

  عل أ  ية ا -
ح األشووووم ب    شر

ح ا شوووو اهد  اعيي  تب دا. إحياء ا ك ،بن ما   ومعه شر

 ا قاهرة.  ،ا عربية

ووووووووووويووووع - ح ا ترصو  ،دا. إحياء ا كتب ا عربية ،عل ا ت ضوووووووووووويع  اشوووووووووووويخ  ا د األوهر  شر

 ا قاهرة. 

  عل ا كا -
ح ا رض   تص يع وتعايق:   سف حسن عمر.  ،فيةشر

ح شوووووووووووووووواف - ابا  شر   اإلسوووووووووووووووبق
ت قيق: م مد ن . ا  سووووووووووووووون،  ،ية ابن ا  اجب  ارض 

وت ،دا. ا كتووب ا عاميووة ،ميوود وم موود ا رفراف، وم موود م   ا وود ن عبوود ا    ،بب 

 م. 1975 -ـه 1395
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ح ابن عقيوو  عل أ  يووة ابن مووا وو  -  -د ن عبوود ا  ميوودت قيق: م موود م ي   ا وو ،شر

وت ،كتبة ا عرصيةا م  م. 1998 -ـه 1419طبعة  ،بب 

ح ا م ص   - وت.  ،عا ل ا كتب ، م فق ا د ن اعيش بن عل  بن اعيششر  بب 

-    
 
  فقه ا اغة ا عربية ومسوائ  وسو    ا عر   

 
كالمجا ألب   ا  سو    أحمد ا صواحي    

وت ا طبعووووووة  ،مكتبووووووة ا معووووووا.ف ،ت قيق: د. عمر فوووووا.وب ا طبووووووا  ،بن فوووووا.  بب 

 م. 1993 -ـه 1414 ،األوىل

ائر ا شعر البن عص  . اإلشبيل   -
 ،دا. األند س ،ت قيق: ا سيد إبراهيل م مد  ،  

 م. 1980  ا ر  ،ا طبعة األوىل

و.ة ا شووووعر ألب    -
    

 
ا  دا. ا  جضووووة  ،ت قيق: د. .مضووووا  عبد ا ت ا  ،سووووعيد ا سووووب 

وت ،ا عربية  م. 1985 ،ا طبعة األوىل ،بب 

وت ،دا. ا جب  ،بد ا سالم ها.و ت قيق: ع ،سينويه  ا كتا  -  ا طبعة األوىل.  ،بب 

  ا انيب عن   -
قيق: م مد م ي   ت  ،كتب األعا.يب البن هشووووووووووووووووام األنصووووووووووووووووا. مغي 

وت.  ،تبة ا عرصيةا مك ،ا د ن عبد ا  ميد   بب 

  ا اغة واألد ، جوووووووووووووووووووووو  -
 
معجد ا اغة ا عربية بجامعة أم ، د. تمام حسووووووا   1مقاالت  

 م. 1985ا قرى، مكة ا مكرمة 

  ،ت قيق : م مووود  ، م جوووا  ا باغووواء وشا  األدبووواء  -
ألب   ا  سووووووووووووووون حووواوم ا قرطووواجي 

قية  . ا  نيب بن ا خ جة، دا. ا كتب ا  ر

  ا  قد ا عرب    -
 
   ،نظرية ا اغة  

 با قاهرة.  مكتبة ا خان     ،د. عبد ا  كيل .اض 

ح جمع ا ج امع  اسووووووي    همع ا ج -
  شر
 
 دا.  ،ت قيق: أحمد شوووووومس ا د ن ، امع  

وت ،ا كتب ا عامية  م. 2006  -ـه 1427 ،ا طبعة ا  انية ،بب 

ير  -    اخطيوووب ا تب 
 
  ا عروض وا ق ا 

 
   
 
دا.  ،ت قيق: د. فخر ا ووود ن قبووواوة ،ا  ا 

 م. 1986-ـه 1407 ،ا طبعة ا رابعة ،قا  كر دمش


