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 السمّخص

ىجَؼ البحُث إلى دراسة تأثيخ الزخورة الذعخية في التغيُّخات الرػتيَّة، مغ خالؿ نسٍط مغ    
أنساشيا، وىػ اإلبجاؿ في صػت اليسدة تسثياًل وتحميال، كسا ىجَؼ البحُث إلى كذِف اإلبجاؿ 

متَّخحًا مغ السشيج الػصفي التحميمي الرػتي، حيشسا يكػف دفعًا لمخمل عغ التخكيب الذعخي، 
نسصيغ مغ اإلبجاؿ في اليسدة ضخورة، إبجاؿ  –نقاًل وتحمياًل  –قائجًا وحَكَسا، وقج أضيخ البحُث 

 عشيا بغيخىا، كإبجاليا ألفًا أو ياًء، وإبجاؿ بيا عغ غيخىا، كإبجاليا عغ األلف، أو الياء والػاو.

عػػػػػػخيَّة، التَّغّيػػػػػػػُخات الرػتيَّة، اإلبجاؿ: الزػػػػػػػخورة الكمسات السفتاحية  الذَّ

مةَّ   مقــــــــدِّ

الحسػػػُج ِر ربِّ العػػػالسيغ، والرػػػالُة والدػػػالـ عمػػػى خيػػػخ العػػػالسيغ، وعمػػػى  لػػػو 
 وصحبو أجسعيغ، أمَّا بعج:
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فيػػحا بحػػثب َأبشَّػػا طيػػو نسصػػًا مػػغ أنسػػال التَّغيَّػػخات التػػي تحػػجث لػػبعس األصػػػات     
 .ػيَّة، بتأثيخ الزخورة الذعخيَّةالمُّغ
مػغ حيػث زيادُتيػا، أو حػحُفيا، أو إبػجاُليا، أو -وإذا كاف التغيُّػُخ فػي األصػػات     

ػػػَة تغيُّػػػخًا  -إدغاُميػػػا، أو إعالُليػػػا، أو إمالُتيػػػا ػػػِة والتيدػػػيخ، فػػػإفَّ َثسَّ يحػػػجُث شمبػػػًا لمخفَّ
ػػػعِخ مػػػغ الخمػػػل والت دػػػيخ،  وكػػػاف لابػػػجاِؿ فػػػي لػػػبعس األصػػػػات يحػػػجُث وقايػػػًة لمذِّ

صػت اليسدة بيا وعشيػا لمزػخورة نرػيبب مػغ ىػحا التَّغييػخا لػحا ارتأَّشػا الشَّطػَخ فػي 
ُليػػا بسفيػػػـ الزػػخورة  ذلػػظ والتَّحبيػػخ، فػػي بحػػٍث تزػػسَّغ  مباحػػث ثالثػػة، يخػػتزُّ أوَّ
الذعخيَّة، وثانييا باليسدة ماهيًة ومخخجًا وصػفة، ثُػعَّ مالمػل التغيُّػخ الرػػتي فييػا، 

ػػػ طيخػػػتزُّ بإبانػػػِة َأثَػػػِخ الزػػػخورة فػػػي  –وىػػػػ ُمبَتَغػػػى البحػػػث األسػػػسى –ثيػػػا ا ثالأمَّ
 .اليسدة، أو عشيا تسثياًل وتحميالاإلبجاؿ ب

ىحا بحثشػا، فسػا طيػو مػغ صػػاب فسػغ ِم  السشَّػُة والفزػل، ومػا طيػو مػغ خصػٍإ      
 أو ندياف فسغ أنفِدشا وندتغفُخ َم عدَّ وجل.

 الباحثان                                                                
 مفهوم الزرورة الذعريَّة :أوَّال   

: ))واضػػصخَّ قػػاؿ ابػػغ فػػارس الزػػخورة لغػػًة اإللجػػاء وا حتيػػاج إلػػى الذػػيء،
 .1فالف إلى كحا: مغ الزخورة، ويقػلػف في الذعخ: الزارورة ((

يء َأي ُألجئ أليػو، قػاؿ الذاعػخ:             وفي لدػاف العػخب: ))اضُصػخَّ إلى الذَّ
جَّق أواِصُخهْ   أثيبي أخا ضارورٍة ُأصفق العجى           عميو وقمَّت في الرَّ

ػػػخورُة اسػػػع لسرػػػجر ا ضػػػصخار، نقػػػػؿ: حسمتشػػػي الزػػػخورة  قػػػاؿ الميػػػث: الزَّ
وكػػحا، بشػػااه  اَفَتَعػػَل،  فُجعمػػت التػػاء عمػػى كػػحا وكػػحا، وقػػج اضػػصخ فػػالف إلػػى كػػحا 

                                                           
 . ضخ1/562 1
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ػػػاد، ... والسزػػػصخَّ مفتعػػػل مػػػغ الزػػػخِّ  شػػػاًءا ألفَّ التػػػاء لػػػع يحدػػػغ لفطػػػو مػػػض الزَّ
، فأدغست الخاُء   .1((وقمبت التاء شاًء ألجل الزادوأصمو مزتخرب

وفي تاج العخوس: ))وا ضصخاُر: ا حتياج إلى الذيء، وقػج  اضػصخَّه إليػو  
 وألجػػأه، فاضػػُصخُّ بزػػّع الصػػاِء، بشػػااُه افتعػػل، جعمػػت التػػاُء شػػاًءا ألفَّ َأْمػػخب أحػجػػو 

اد  .2((التاء لع يحدغ لفطُو مض الزَّ
ػػا الزػػخورة الذػػعخية اصػػصالحًا فقػػج تباَّشػػت اآلراء فييػػا، فػػالجسيػر عمػػػى  أمَّ
ػػا   يجػػػز أف يقػػض مثمػػو نثػػخا، وذىػػب فخيػػق إلػػى  أنيػػا مػػا وقػػض فػػي الذػػعخ مصمقػػا مسَّ

فػي الذػعخ ُمّقيَّػجا، أي بذػخل أف يجػج الذػاعخ لػو فػي المغػة وجيػا، أو أنيا مػا وقػض 
 .أصال، أو   يجج عغ ارت ابو مشجوحة، و  مخخجا

فسػػػغ جسيػػػػر القػػػائميغ بػػػإشالؽ الزػػػخورة فػػػي الذػػػعخ الخميػػػُل بػػػُغ أحسػػػج، إذ أجػػػاز 
 لمذاعخ ما لع ُيِجْد لغيخه، وذلظ في قػلو عغ الذعخاء : )) أمػخاء ال ػالـ يرػخِّفػنو
أنَّػػى ءػػػاءوا، ويجػػػػز ليػػػع مػػا   يجػػػػز لغيػػػخىع مػػػغ إشػػالؽ السعشػػػى وتقييػػػجه، ومػػػغ 
تعخيف المفظ وتعقيجه، ومجِّ مقرػره، وقرخ مسجوده، والجسض بيغ لغاتو، والتفخيػق 
بػػيغ صػػفاتو، واسػػتخخاج ماكمَّػػت األلدػػغ عػػغ وصػػفو ونعتػػو، واألذىػػاف عػػغ فيسػػو 

جوف القخيب،  .      3((وُيحَتجُّ بيع و  يحتجُّ عمييع وإيزاحو، طيقخِّبػف البعيج ويبعِّ

فيػػ بػػحلظ جعػل ليػػع حخيػة الترػػخؼا ل ػػػنيع قػج تدػػامػا عػغ غيػػخىع بالقػػجرة 
اإلبجاعية عمى إشػالؽ السعػاني وتقييػجىا وتعخيػف األلفػاق وتعقيػجىا ...الػ ، ف ػاف 
كل ما يأتػف بو في الذعخ مغ صػػر جساليػة ومعػاٍف متجفقػة وقػػاٍؼ مػحػجة   بػج 

يدػػيخ وفػػق مدػػاحة ضػػيقة محػػػجدة، وقػالػػَب مخرػصػػٍة   يدػػت يع الذػػػعخ إ  أف 
بيا، و  َّتأتَّى ليع جسيض ذلظ إ  بخكػبيع مخكػب الزػخورات، التػي تزػصخُّىع إلػى 

 استخجاـ أساليب الحيل حتى يكػنػا أمخاء لم الـ.

                                                           
 ، مادة ضخر .4/484 1
 ، مادة ضخر .12/387 2
 .143مشياج البمغاء، ص  3
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ويبجو أف الزخورة عشج ابغ جشي ما وقػض فػي الذػعخ، سػػاء كػاف لمذاعػػخ عشػو    
 .1شجوحػة أـ  ؟ ولع يقيجىا بذخل ا ضصخار ليام

والدبب فػي ىػحا أفَّ ))الذػعخ مػضػض اضػصخار، ومػقػف اعتػحار، وكثيػخًا مػا 
 .2يحخؼ طيو ال مع عغ أبشيتو، تحاؿ طيو الُسُثُل عغ أوضاع صيغيا ألجمو ((

كسا َّخى ابغ عرفػر جػاز خخوج الذاعخ عسا عخفتو عامة العخب مغ أحكاـ،   
تُػػػُو أف الذػػػعخ َُّبػػػيل لػػػو ذلػػػظ، قػػػاؿ : )) اعمػػػع أف ولػػػػ لػػػع  يزػػػصخَّ إلػػػى ذلػػػظ، وحجَّ

الذعخ لسَّا كاف كالمًا مػزونػًا يخخجػو الديػادة طيػو والػشقز مشػو عػغ صػحة الػػزف، 
ويحيمػػو عػػغ شخيػػق الذػػعخ، أجػػازت العػػخب طيػػو مػػا   يجػػػز فػػي ال ػػالـ، اضػػصخوا 

 . 3خائخ ((إلى ذلظ أو لع يزصخوا إليوا ألنو مػضض ألفت طيو الز

 واستجؿَّ عمى  ىحا بقػؿ الذاعخ:

 كع بجػٍد مقخٍؼ ناؿ الُعمى       وكخيع نجمو قج وَضعوْ 

فػػي روايػػة مػػغ خفػػس )مقػػخؼ(، أ  تػػخى أنػػو فرػػل بػػيغ )كػػع( ومػػا أضػػيفت إليػػو 
بالسجخور، والفرل بيشيسا مغ قبيل ما يختز بجػازه الذػعخ، مػض أنػو لػع يزػصخ 

 .4شيسا بخفض مقخؼ أو نربو((إلى ذلظ، إذ َّدوؿ عغ الفرل بي

ػػػػػغ ذىػػػػػب إلػػػػػى جػػػػػػاز الزػػػػػخورة فػػػػػي الذػػػػػعخ مصمقػػػػػًا البغػػػػػجاديُّ قػػػػػائاًل:  ومسَّ
))والرػػػحيل تفدػػػيخىا بسػػػا وقػػػض فػػػي الذػػػعخ دوف الشثػػػخ، سػػػػاء كػػػاف عشػػػو مشجوحػػػة 

                                                           
َّشطخ الزخورة ومفيػميا لجى الشحػييغ، دراسة تصبي ية عمى ألفية ابغ مالظ، د. إبخاهيع الحشجود،  1

 .7، ص 111مجمة الجامعة اإلسالمية عجد 
 .3/191الخرائز،  2
 .13ضخائخ الذعخ، ابغ عرفػر، ص 3
 .13ضخائخ الذعخ، ص 4
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لذػػػػعخ، سػػػػػاء كػػػػاف عشػػػػو ، وقػػػػاؿ أيزػػػػًا: )) والرػػػػحيل أنيػػػػا مػػػػا وقػػػػض فػػػػي ا1أو ((
 .2((مشجوحة أـ  

مػػغ أءػػيخىع  ف جػػػاز الزػػخورة الذػػعخية بقيػػٍج ولػػع يصمقػىػػا، ولعػػلوقيَّػػج  خػػخو      
يجػػػز فػػي الذػػعخ مػػا   يجػػػز فػػي ال ػػالـ مػػغ صػػخؼ مػػا   سػػيبػيو، إذ يقػػػؿ : ))

َّشرخؼ يذبيػنو بسا َّشرخؼ مغ األسساءا ألنيا أسساء كسا أنيا أسساء، وحػحؼ 
ىػػػع ف إليػػػو إ  و مػػػا   يحػػػحؼ يذػػػبيػنو بسػػػا قػػػج حػػػحؼ ... ولػػػيذ ءػػػي ًا يزػػػصخو 

 .3((يحاولػف بو وجياً 

َّبجو مغ ىحا القػؿ أفَّ الذاعخ   بج أف َّبمغ بالزخورة وجيًا في ا سػتعساؿ ،    
، 4أمَّا إذا لع َّبمػغ مدػتػى لػو وجػػد فػي المغػة، فيػحا خصػأ   يجػػز ءػعخًا و  كالمػا

قاؿ سيبػيو: )) لػ اضصخَّ ءاعخ فأضاؼ ال اؼ إلى نفدو، قاؿ : ما أنت ِكي . 
 .5أ، مغ ِقَبل أنو ليذ في العخبية حخؼ يفتل قبل ياء اإلضافة((وَكي خص

وقيَّػػج السبػػخُِّد الزػػخورة الذػػعخية بف ػػخة أصػػل ا سػػتعساؿ، وعػػجَّ مػػا جػػاء            
مشيا مخالفًا لف خة الخجػع إلى األصػل   َّػجخُل فػي نصاقيػا، ويشبغػي لشػا أف نصمػق 

 .6عميو اسع الخصأ والمحغ

وجعػػػل ابػػػُغ مالػػػظ الزػػػخورة مباحػػػًة عشػػػج اندػػػجاد كػػػل الصػػػخؽ أمػػػاـ الذػػػاعخ،       
 . 7بحيث   يجج مفخًَّا مغ الػقػع فييا

                                                           
 .1/31 خدانة األدب 1
 .6/63 ،السخجض نفدو 2
 .32 ،1/26ال تاب،  3
4
 . 13ينظر الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية، ص - 
5
 . 2/385الكتاب  - 
 .354/  3ب َّشطخ السقتز 6
7
 . 202/ 1ينظر شرح التسهيل - 
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غ        وردَّ ىػػػػحا السػػػػحىب أبػحيَّػػػػاف قػػػػائاًل: )) ألنػػػػو لػػػػيذ مػػػػغ ضػػػػخورة إ َّ ويػػػػتسكَّ
 .1الذاعخ مغ أف َّبجليا بشطع  خخ، فعمى ىحا يدتحيل أف تػجج ضخورة((

ونقل البغجادي عغ ابغ ىذاـ قػلو: )) إذا فتل ىحا الباب لع َّبَق في الػجػػد      
 .2ضخورة، وإنسا الزخورة عبارة عسَّا أتى في الذعخ خالؼ ما عميو الشثخ((

والججَّخ بالحكخ أف ابغ مالظ عشج نطسو لأللفيػة قػج وقػض طيسػا فػخَّ مشػو، وذلػظ      
 في قػلو:

 3ا     عمى الحي في رفعو قج ُعِيجاوابِغ السعخََّؼ السشادى السفخد

فأصػػػل كػػػالـ الشػػػاضع: وابػػػغ السشػػػادى السعػػػخََّؼ السفػػػخَد ..إلػػػ ، فػػػالسعخؼ نعػػػت     
لمسشادى، فقجـ الشعت وىػ السعػخؼ عمػى السشعػػت وىػػ السشػادى، فػأعخب السعػخؼ 
مفعػػػً  و السشػػادى بػػجً  مشػػو، فرػػار التػػابض متبػعػػًا، ولػػػ أراد الشػػاضع الدػػالمة مػػغ 

 لقاؿ مثاًل:ذلظ 

 4وابِغ السشادى الُسفخَد السعخَّفا     عمى الحي في رفعو قج ُأِلفا

 لحلظ فإف رأي ابغ مالظ في الزخورة ليذ في صالحو.

والحي يطيخ أف رأي الجسيػر في الزخورة بأنيا ما وقض في الذعخ مصمقا، 
ًة وَقُبػً  ا سػاًء كاف ذلظ إلقامة وزف أو ق و مخاعػاة معػاٍف، اطية، أىػ األقخُب صحَّ

ا ذلظ أف الذعخ لو صػفاتب مبشػًى ومعشػى، تجعمػو مختمفػًا عػغ ال ػالـ إف أو نحػىا
الذػػػػعخ نفدػػػػو مػػػػا جعػػػػل ابػػػػغ عرػػػػفػر َّػػػػشز عمػػػػى أف )) كػػػػاف نثػػػػخا، ولعػػػػلَّ ىػػػػحا

                                                           
 .1/219ائخ في الشحػ، طءباه والشاأل ، ويشطخ8/199التحَّيل والت سيل  1
 .5/279الخدانة،  2
 .2/79ءخح ابغ عقيل،  البيت مغ نطع األلفية ضسغ 3
جود، حشال ، دراسة تصبي ية عمى ألفية ابغ مالظ، د. إبخاهيعيغخورة الذعخية مفيػميا لجى الشحػيالز 4

 . 466، ص 11عجد ،مجمة الجامعة اإلسالمية
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ورة ا ألنػػو ضػػخبب مختمػػف مػػغ يكػػػف الذػػعخ ضػػخ ، وبشػػاًء عميػػو فخبَّسػػا ))1ضػػخورة((
ذلػػػً  مسػػا عميػػو ال ػػالـ . فالذػػعخ غايػػة  ا ألف الذػػاعخ   َّخكػػب طيػػو مخكبػػاً ال ػػالـ

متعاليػػػة َّشػػػاىس الشذػػػػال التعبيػػػخي فييػػػا مػػػػا تييَّػػػأ لػػػو مػػػػغ شخائػػػق التعبيػػػخ، التػػػػي 
ػػا عميػػو َّتعاشاىػػا أبشػػاء المغػػة فػػي كالميػػع، ومػػغ ثَػػعَّ كػػاف الذػػ عخ نفدػػو خخوجػػًا عسَّ

، ، وقػج جعػل بعزػيع الذػعخ فػي ذروة ال ػالـ كمِّػو بعػج كػالـ م عػدَّ و 2((الشثخ جػلَّ
 .3ثع كالـ السرصفى صمى م عميو وسمَّع

  : الهسزة ماهيتها ومخرجها وصفتها، التغير الروتي فيهاثانيا  

ْفُض، قاؿ ابغ فػارس: ))اليػاء والسػيع والػدَّاء ْغُط والجَّ كمسػة  الَيْسُد في المغة الزَّ
تجؿُّ عمى ضغط وعرخ، وىسدُت الذيء في كفي، ومشػو اليسػد فػي ال ػالـ، كأنَّػو 
يزػػػػػغط الحػػػػػخؼ، ويقػلػػػػػػف : ىسػػػػػد بػػػػػو األرض، وقػػػػػػسب َىْسػػػػػدى: ءػػػػػجَّجة الػػػػػجفض 

 .4لمديع((
يت بحلظ ))ألنيا ُتيَسد، فُتَيتُّ فتشيسخ عغ  واليسدة مغ حخوؼ العخبية، وُسسِّ

 .5((ذا ت مع باليسدََُّيتُّ ىتًَّا إ مخخجيا، يقاؿ : ىػ
))  تقـػ بشفديا و  صػرة  –عمى الخغع مغ ءيػعيا في العخبية  –واليسدة 

 .6((ومض الفتحة ألفاً  لياا فمحا ُت َتُب مض الزسة واوًا، ومض ال دخة ياًء،
: قػػاؿ فػػي لدػػاف العػػخب وُيصَمػػُق عمػػى صػػػت اليسػػدة فػػي العخبيػػة اسػػُع الشَّْبػػخ،

: مرػجر نبػخ والشبػخ : وكل ءيء رفػض ءػي ًا فقػج نبػخه،قاؿالشبخ بال الـ: اليسد . ))
 .1((والشَّْبخة : اليسدة الحخؼ َّشبخه نبخًا ىسده ... والسشبػر السيسػز،

                                                           
 . 43ا قتخاح، ص  1
 . 68الزخورة الذعخية دراسة أسمػبية، ص  2
 . 2/413َّشطخ كذف السذكل في الشحػ،   3
 ، مادة ىسد .65،66/ 6مقاَّيذ المغة   4
 ، مادة ىسد .427/ 5لداف العخب   5
 ، ىسد125/ 1تاج العخوس   6
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، ألف فييػػػا ثقػػػاًل، طيحتػػػاج 2وعمَّػػػل سػػػيبػيو َكػػػْػَف اليسػػػدة نبػػػخة بأنيػػػا كػػػالتيػُّع
بيػا  َمػْغ لػع  : ))واعمػع أف اليسػدة إنسػا فعػلقػاؿ سػيبػيو إخخاجيػا إلػى  جيػج وُكمفػة،

ألنػػو بُعػػج مخخجيػػا ا وألنيػػا َنْبػػخةب فػػي الرػػجر تخػػخج باجتيػػاد، وىػػي أبعػػُج  ايخفِّْفيػػا
 .3ا ألنو كالتيػُّع ((فثقل عمييع ذلظ الحخوؼ مخخجًا،

 مػغ أقرػى الحمػق،  –وعمى رأسػيع الخميػل –ومخخج اليسدة عشج الستقجميغ 
ػػا اليسػػدة فسخخجيػػا مػػغ أقرػػى الحمػػق، ميتػتػػة مزػػغػشة، فػػإذا قػػاؿ الخميػػل : ))وأمَّ

أللػػػػػف عػػػػػغ غيػػػػػخ شخيقػػػػػة الخػػػػػخوج ُرفِّػػػػػو عشيػػػػػا  نػػػػػت، فرػػػػػارت اليػػػػػاء والػػػػػػاو وا
، وقاؿ سيبػيو: )) ولحخوؼ العخبية سػتة عذػخ مخخجػًا، فممحمػق مشيػا 4((الرحاح
 .5((فأقراىا مخخجًا: اليسدة والياء واأللف ثالثة،

، 6ي سػيبػيو فػي مخػخج اليسػدة بأنيػا مػغ أسػفل الحمػق وأقرػاهوتابض ابػغ جشِّػ
مػػػػغ أقرػػػػى الحمػػػػق مػػػػغ عشػػػػج  وقػػػػاؿ األزىػػػػخي: ))واليسػػػػدة أقػاىػػػػا متشػػػػًا ومخخجػػػػًا،

: ))فسػغ ذلػظ الحمػق، وطيػو ثالثػة مخػارج، أمػا أقرػاىا ، وقػاؿ ابػغ يشػير7((العيغ
، 8((ىادة ا ولػػحلظ ثقػػل إخخاجيػػا لتباعػػجمػػغ أسػػفمو إلػػى مػػا َّمػػي الرػػجر مخػػخج اليسػػ

ؼ وأخفاىػػػػا ا ألنيػػػػا مػػػػغ أقرػػػػى : ))اعمػػػػع أف اليسػػػػدة أبعػػػػُج الحػػػػخو وقػػػػاؿ الخضػػػػي
 .9((الحمق

                                                                                                                                           
 ، نبخ .189/ 5لداف العخب   1
، مػادة 377/ 8قيل : قاء إذا أخخج مغ غيخ ت مُّف، وإذا ت مَّف ذلظ قيل : تيػََّع، َّشطػخ لدػاف العػخب  2

 ىػع . 22/416ىػع، وتاج العخوس 
 . 3/548 ال تاب 3
 ، مقجمة ال تاب .1/52العيغ  4
 .433/ 4ال تاب  5
 . 1/60َّشطخ سخ صشاعة اإلعخاب  6
 . 1/43تيحَّب المغة  7
 . 5/516ءخح السفرل  8
 . 2/311ءخح ءاطية ابغ الحاجب  9
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ووصػػػػػف سػػػػػيبػيو اليسػػػػػدة وتابعػػػػػو عمػػػػػى ذلػػػػػظ غيػػػػػخه بأنيػػػػػا مػػػػػغ األصػػػػػػات 
 .1السجيػرة

وذىب جسضب مغ المغػييغ السحجثيغ إلى أف اليسدة صػتب حشجخيٌّ انفجاري، 
ـ   مجيػػػػرةب و  ميسػسػػػة، قػػػاؿ وإف اختمفػػػػا فػػػي بعػػػس وصػػػفيا، أىػػػي ميسػسػػػةب أ

عبج الربػر ءاىيغ عغ اليسدة : )) فيي صػت يخخج مغ الحشجخة ذاتياا نتيجػة 
انغػالؽ الػػػتخيغ الرػػػتييغ تسامػًا، ثػػع انفتاحيسػػا فػػي صػػرة انفجػػار ميسػػػس، فيػػي 

 .2إذف صػت حشجخي انفجاري ميسػس، وىي بحلظ ُتَعجُّ مغ الرػامت ((
: ))يحجث ىحا الرػت بػأف ُتَدػجَّ صػت اليسدة وقاؿ محسػد الدعخاف واصفاً 

ػًا، فػال  الفتحة السػجػدة بيغ الػتخيغ الرػتييغ، وذلظ بانصبػاؽ الػػتخيغ انصباقػًا تامَّ
يدػػػسل لميػػػػاء بالشفػػػاذ مػػػغ الحشجػػػخة، يزػػػغط اليػػػػاء طيسػػػا دوف الحشجػػػخة، ثػػػع َّشفػػػخج 

 ىػي وىسػدة القصػض  الػتخاف فيشفػح اليػػاء مػغ بيشيسػا فجػأة محػجثًا صػػتًا انفجاريَّػًا، 
اف عغ اليسدة ،3((بالسجيػرة و  ىي بالسيسػسة : ))صػػت حشجػخي وقاؿ تسَّاـ حدَّ

ػػػًا،  حشجػػػخي ءػػػجَّج ميسػػػػس مخقَّػػػق، َّػػػِتعُّ نصقػػػو بإقفػػػاؿ األوتػػػار الرػػػػتية إقفػػػاً  تامَّ
 .4((ثع إشالقو بفتحيا فجأة وحبذ اليػاء خمفيا،

ػَة تعػارضب بػيغ الستقػجم ا إذ وصػف مخػخج اليسػدةيغ والسحػجثيغ فػي وليذ َثسَّ
الستقجمػف لع يجيمػا ما سسَّاه بعس السحجثيغ مشصقة الحشجخة، بل أدركػىا، ل شَّيع 
سػػسػىا بأقرػػى الحمػػق وأسػػفمو ا ألف الحمػػق عشػػجىع أقدػػاـ ثالثػػة: أقرػػى الحمػػق، 

                                                           
، وءػخح ءػاطية 5/522، وءػخح السفرػل 1/75، ويشطػخ سػخ صػشاعة اإلعػخاب 4/434َّشطخ ال تاب  1

 .3/257ابغ الحاجب 
 .172شيج الرػتي لمبشية العخبية، صالس 2
 .132، 131العخبي، ص لمقارئ مة عمع المغة مقجِّ  3
 .97مشاىج البحث في المغة، ص 4
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ووسػػػػصو وأدنػػػػػاه، فأقرػػػػػى الحمػػػػػق وأسػػػػػفمو مخػػػػخجب لميسػػػػػدة، وىػػػػػػ الحشجػػػػػخة بتعيػػػػػيغ 
 .1السحجثيغ

السحجثيغ صفة الجيخ لرػت اليسدة عشج الستقجميغ عائجب إلػى  ويبجو أف ردَّ 
اخػػػػػتالفيع فػػػػػي مفيػػػػػـػ الجيػػػػػخ ا إذ الجيػػػػػخ عشػػػػػج الستقػػػػػجميغ لػػػػػيذ كػػػػػالجيخ عشػػػػػج 
السحجثيغ، كسا َّبػجو أف صػػت اليسػدة الػحي كػاف عشػج الستقػجميغ مجيػػرًا، وصػار 

ب لػػو فػػي عشػػج السحػػجثيغ ميسػسػػًا، أو   ميسػسػػًا و  مجيػػػرًا قػػج كػػاف ُنْصػػُق العػػخ 
ذلػػػػظ الدمػػػػاف مخالفػػػػًا لسػػػػا عميػػػػو ُنْصُقػػػػو اآلف، ومػػػػغ ثَػػػػعَّ حرػػػػل فػػػػي وصػػػػفو ىػػػػحا 

 .2ا ختالؼ
 :مالمح التغيُّر الروتي في الهسزةمن 

 حظ أىل المغة أفَّ َثسََّة تغيُّخاٍت قج تحجث لبعس األصػػات، وذلػظ بإبػجاليا 
ػػة والتدػػييل أو زيادتيػػا أو حػػحفيا، أو إدغاميػػا أو إعالليػػا أو إمالتيػػاا شمبػػاً  ، 3لمخفَّ

: ))واأللػػػف التػػػي فػػػي اْسػػػحْشَ ظ يقػػػػؿ الخميػػػل -مػػػثالً  –ففػػػي زيػػػادة ىسػػػدة الػصػػػل 
، ليدػت مػغ أصػل البشػاء، وإنسػا دخمػت ىػحه األلفػات فػي  واقذعخَّ واسحشفخ واسػبكخَّ
األفعاؿ وأمثاليا مغ ال الـ ا لت ػف األلف عسادًا وُسمَّسًا لمِّداف إلى حخؼ البشػاء ا 

 .4((طيحتاج إلى ألف الػصل ف   َّشصمق بالداكغ مغ الحخوؼ،ألف المدا
ػػػػي ال ػػػػالـ عػػػػغ التبػػػػادؿ بػػػػيغ الحخكػػػػات، ورأى أف العػامػػػػل  وأشػػػػاؿ ابػػػػغ جشِّ

، ومػغ ذلػظ مػا ذكػخ 5الرػتية ىي التي تقػد إلى التشاوب بػيغ حػخفيغ فػي مػضػض
                                                           

َّشطػػخ صػػػت اليسػػدة فػػػي المغػػة العخبيػػة بػػػيغ القػػجماء والسحػػجثيغ، يحيػػى عمػػػي مبػػاركي، بحػػث بسجمػػػة  1
 . 14ـ، ص1996، 12جامعة أـ القخى، عجد 

 . 158-156َّشطخ البحث الدابق بالسجمة نفديا، ص 2
(، سػامي عػػض، صػالح الػجَّغ سػعيج حدػيغ، السفيػـػ والسرػصملَّشطخ التغيُّخات الرػتية وقػانيشيػا ) 3

، تحػػػت عشػػػػاف التعخيػػػف 1، عػػػجد 31بحػػػث بسجمػػػة جامعػػػة تذػػػخيغ لمبحػػػػث والجراسػػػات العمسيػػػة، مجمػػػج 
 بالتغيخات الرػتية .

 ل تاب .، مقجمة ا1/49العيغ  4
 َّشطخ التغيخات الرػتية وقػانيشيا، تحت عشػاف التعخيف بالتغيخات الرػتية . 5
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(، وبػػػاب عة والتمصػػػف   باإلقػػجاـ والتعجػػػخؼفػػي بػػػاب )قمػػب لفػػػظ إلػػػى لفػػظ بالرػػػش
ومػػػغ ذلػػػظ قػػػػؿ )): ، قػػاؿ فػػػي ءػػػيء مػػػغ ذلػػظ1(جػػـػ الحخكػػػات عمػػػى الحخكػػػاتى)

ػػيُت أضفػػاري ىػػػ مػػغ لفػػظ ) ؽ العػػخب : تدػػخِّيت مػػغ لفػػظ ) س ر ر (، ومثمػػو قرِّ
:                                                                             وكػػػػػػػػػػػػػػحلظ قػلػػػػػػػػػػػػػػو (، وقػػػػػػػػػػػػػػج  ؿ بالرػػػػػػػػػػػػػػشعة إلػػػػػػػػػػػػػػى لفػػػػػػػػػػػػػػظ  ؽ ص ى،ص ص

ى البازي إذا البازي كدْخ، وىػ في األصل مغ تخكيب ؽ ض ض، ثع أحالو  تقزَّ
يػػت مػػغ وكػػحلظ قػػػليع (،اسػػتثقاؿ ت خيػػخه إلػػى لفػػظ ) ؽ ض ي مػػا عػػخض مػػغ : تمعِّ

ثع صارت بالرػشعة   (،ؿ ع عأصميا ) –ي نبتوى –المعاعة، أي خخجت أشمبيا 
 . 2(() ؿ ع ي( ... وأءباه ىحا كثيخ

ػػة وكخاهيػػة التزػػشيف، يقػػػؿ  والػػحي دفعيػػع إلػػى ىػػحا اإلبػػجاؿ ىػػػ شمػػب الخفَّ
ػػة، وأمميػػت، كسػػا أفَّ وذلػػظ قػلػػظ: ))سػػيبػيو ػػيت مػػغ القرَّ : تدػػخِّيت وتطشِّيػػت وتقرِّ

مشيػا وأجمػػج، كسػػا فعمػػػا  التػاء فػػي أسػػشتػا مبجلػة مػػغ اليػػاء، أرادوا حخفػًا أخػػفَّ عمػػييع
 .3ذلظ في أتمج ((

واليسػػػدة  يصػػػخأ عمييػػػا تغيُّػػػخب صػػػػػتي ا ألجػػػل تخفيفيػػػا الشصقػػػي، الػػػحي مػػػػغ 
ػا التخفيػف فترػيخ اليسػدة طيػو بػيغ بػيغ وُتبػَجُؿ قػاؿ سػيبػيو مطاىخه إبجاليا، : ))وأمَّ

ة يجسعػػو اإلبػػجاؿ والحػػحؼ وبػػيغ : ))تخفيػػف اليسػػد وقػػاؿ ابػػغ الحاجػػب ،4وُتحػػحؼ((
 .5((وقيل: أو حخؼ حخكة ما قبميا أي بيشيا وبيغ حخؼ حخكتيا، :بيغ

ه التحقيق ىػ األصػل قػائالً  وعمَّل الخَّضيُّ تخفيف اليسدة مض : ))ثػع اعمػع َعجِّ
ػػا كانػػت أدخػػل الحػػخوؼ فػػي الحمػػق، وليػػا َنْبػػخةب كخييػػة تجػػخي مجػػخى  أف اليسػػدة لسَّ

                                                           
 . 3/138، 90/ 2َّشطخ الخرائز   1
 . 93، 2/92الدابق   2
، ويشطخ إبجاؿ الحخوؼ الرػامت حخوفًا صػائت في المغة العخبية، يحيى بغ عمػي 424/ 4ال تاب   3

ـ، تحػػػػت عشػػػػػاف إبػػػػجاؿ الحػػػػخوؼ الدػػػػاكشة الرػػػػحيحة  2001، 15السبػػػػاركي، بحػػػػث بالجرعيػػػػة، عػػػػجد 
 والرػامت حخوؼ عمة وليغ ) صػائت ( .

 . 3/541ال تاب   4
 . 3/30ءخح ءاطية ابغ الحاجب   5
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، وىػػع أكثػػخ أىػػل الحجػػاز، و  التيػػػُّع، ثقمػػت عمػػى لدػػاف السػػتمفِّظ بيػػا، فخفَّفيػػا قػػػـ
سيسا قخير ... وحقَّقيا غيخىع، والتحقيق ىػ األصل كدػائخ الحػخوؼ، والتخفيػف 

 .1استحداف((
وقج ذكخ سيبػيو ضػابَط مخعيَّة، وأمثمة تصبي ية عمى تخفيف اليسدة، ف ػاف 
مسػػا قػػاؿ: ))اعمػػع أفَّ كػػل ىسػػدة مفتػحػػة كانػػت قبميػػا فتحػػة فإنػػظ تجعميػػا إذا أردت 

فيػػػا بػػػيغ اليسػػػدة واأللػػػف الدػػػاكشة، وت ػػػػف بدنتيػػػا محقَّقػػػة، غيػػػخ أنػػػظ ُتزػػػِعُف تخفي
بيػػا مػػغ ىػػحه األلػػف، وذلػػظ قػلػػظ : سػػأؿ فػػي  ػػو وتخفػػي ا ألنػػظ تقخِّ الرػػػت و  ُتتسُّ
لغػة أىػل الحجػاز إذا لػع تحقِّػْق كسػا يحقِّػػُق بشػػ تسػيع ... واعمػع أف كػل ىسػدة كانػػت 

ُؿ مكانيػػا يػػاء التخفيػػف، وذلػػظ قػلػػظ مفتػحػػة وكػػاف قبميػػا حػػخؼ مكدػػػر فإنػػظ ُتبػػجِ 
فػػي الس ػػخ: ميػػخ، وفػػي َّخيػػج أف يقخئػػظ : يقخيػػظ، ومػػغ ذلػػظ : مػػغ غػػالـ َّبيػػظ، إذا 
أردت مػػغ غػػالـ أبيػػظ، وإف كانػػت اليسػػدة مفتػحػػة وقبميػػا ضػػسة وأردت أف تخفِّػػف 

: وتقػػؿ أبجلت مكانيا واوًا ... وذلظ قػلظ في التؤدة : تػدة، وفي الجؤف : جػػف،
ظ إذا أردت غالـ أبيظ ... وإذا كانػت اليسػدة سػاكشة وقبميػا فتحػة فػأردت غالـ وبي

أف تخفِّف أبجلت مكانيا ألفًا، وذلظ فػي رأس وبػأس وقػخأت : راس وبػاس، وقػخات، 
وإف كاف ما قبميا مزسػمًا فأردت أف تخفِّف أبجلت مكانيا واوًا، وذلظ فػي الجؤنػة 

إف كػػاف مػػا قبميػػا مكدػػػرًا أبػػجلت والبػػؤس، والسػػؤمغ : الجػنػػة والبػػػس والسػػػمغ، و 
 . 2((وميخة مكانيا ياًء ... وذلظ الحئب، والس خة : ذَّب،

 وأورد الديػشي لتخفيف اليسدة أربعة مطاىخ:
أحػػػجىا: الشقػػػل لحخكتيػػػا إلػػػى الدػػػاكغ قبميػػػا فتدػػػقط، وثانييػػػا : إبػػػجاليا وىػػػي 

يغ سػػػػاكشة حػػػػخؼ مػػػػجٍّ مػػػػغ جػػػػشذ حخكػػػػة مػػػػا قبميػػػػا، و ثالثيػػػػا : تدػػػػييميا بيشيػػػػا وبػػػػ
 .3ورابعيا : إسقاشيا بال نقل حخكتيا،

                                                           
 .  32، 2/31الدابق  1
 . 544 -541/ 3ال تاب  2
 .341 ،1/340َّشطخ اإلتقاف في عمـػ القخ ف  3
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وقج شبَّػق مػا ذكػخه عمػى القػخاءات القخ نيػة، ناسػبًا تمػظ السطػاىخ إلػى َمػْغ قػخأ 
 .  1مغ األئسَّة بيا

وتتبَّض أحسج عمع الجَّغ الجشجي ال بائػل التػي ُعػخؼ عشيػا التخفيػف تفرػياًل، 
واألنرػػػار، وقػػػخير، فػجػػػجىا ئبائػػػل )الحجػػػاز، وغاضػػػخة، وىػػػحَّل، وأىػػػل السجَّشػػػة، 

 .2وكشانة، وسعج بغ بكخ(
 اإلبدال في صوت الهسزة(: أثر الزرورة الذعريَّة في التَّغيُّرات الروتية، )ثالثا  

رة،  قػػج أجيػػد لمذػػاعخ مػػا لػػع يجػػْد لمشػػاثخ، مػػغ الخػػخوج عػػغ السقػػاَّيذ السقػػخَّ
رة ا ذلػػػظ أف الذػػػاعخ محكػػػػـ بػػػأوزافٍ  وقػالػػػَب   يدػػػت يع ءػػػعخه إ   والقػاعػػػج السحػػػخَّ

 .3ا ولحا ُعخِّؼ الذعخ قجيسًا بأنو ))كالـب مػزوفب ُمقفَّى داؿٌّ عمى معشى((بيا

ػػا كػػاف الذػػاعخ محكػمػػًا بقػػػاٍؼ وأوزاف، فإنػػو قػػج َُّبػػجُؿ فػػي صػػػت اليسػػدة  ولسَّ
 .ًا لالستقامة في ءعخه وا تِّدافشمب

بتدػػييميا، أو حػػػحفيا، أو وإذا كػػاف أىػػل المغػػػة قػػج ذكػػػخوا أف تخفيػػف اليسػػػدة 
إبػػجاليا، وزاد الدػػيػشي نقػػل حخكتيػػا ا ألجػػل الػػتخمُّز مػػغ ثقميػػا، وتيدػػيخ نصقيػػا، 
ػػَة قرػػجًا  خػػَخ قػػج َّػػجفض إلػػى تغييػػخ فػػي صػػػت اليسػػدة بتخفيفيػػا، بػػل حتػػى  فػػإفَّ ثسَّ

))بغيػػػخ قرػػػج  –مػػػثاًل  –تح يقيػػػا وإبػػػجاليا عػػػغ غيخىػػػا، فقػػػج َّبػػػجُؿ العخبػػػيُّ اليسػػػدة 
فيػػف، بػػل بقرػػج تحػػخِّي الػػػزف والحفػػاق عمػػى الذػػعخ مػػغ ال دػػخ أو التيدػػيخ والتخ

ه قػانػف تخفيػف اليسػدةالدِّحاؼ، وىػحا الغػ ػا القاضػي باإلبػجاؿ فيػػ خض   يحػجُّ . أمَّ
ا إذ ىػػػػي محكػمػػػػة بحاتيَّػػػػة لثػابػػػػت التػػػػي عمييػػػػا َّػػػػتعُّ اإلبػػػػجاؿالذػػػػاعخ، و  ُتعػػػػَخُؼ ا

ة إبػجاؿ اليسػػدة لمزػػخورة   يسكػػغ الذػاعخ واختيػػاره لمبحػػخ والقاطيػة، وعمػػى ىػػحا ف ليَّػػ

                                                           
 .342 –340/ 1َّشطخ الدابق  1
 .1/336العخبية في التخاث َّشطخ الميجات  2
 . 211الراحبي في فقو المغة، ص 3
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البثُّ بيا إ  باستقخاء ضخائخ الذعخ السخرػصة بتخفيف اليسدة، ومػغ ثَّػعَّ يسكػغ 
 .1((ة ىشا ألفًا وىشاؾ واوًا أو ياءً القػؿ ِلَع ُأبِجلت اليسد 

: ىسػا وسشحكخ في ىحا البحػث مطيػخيغ لابػجاؿ فػي صػػت اليسػدة ضػخورًة،
بيا عػغ غيخىػا، فػي حػيغ أفَّ أغمػب مػا ذكػخه أىػل المغػة  إبجاؿب عشيا بغيخىا، وإبجاؿب 

 .  واقضب بيا عمى غيخىا ىػ إبجاؿب واقضب عمى اليسدة بغيخىا ألجل تخفيفيا،

 أوَّال : إبدال الهسزة بغيرها لمزرورة

 :إبدالها باأللف (1
يقػػػػؿ سػػػيبػيو: ))اعمػػػع أفَّ كػػػلَّ ىسػػػدة مفتػحػػػة كانػػػت قبميػػػا فتحػػػة فإنػػػظ    

ردت تخفيفيػػػػا بػػػػيغ اليسػػػػدة واأللػػػػف الدػػػػاكشة، وت ػػػػػف بدنتيػػػػا تجعميػػػػا إذا أ
محقَّقة، غيخ أنظ ُتزِعُف الرػَت و  تتسُّو وُتخفيا ألنظ تقخِّبيا مغ ىػحه 

لػػع تحقِّػػْق كسػػا يحقِّػػُق األلػػف، وذلػػظ قػلػػظ: سػػأؿ فػػي لغػػة أىػػل الحجػػاز إذا 
 .2((بشػ تسيع

وقػػػج ورد فػػػي الذػػػعخ مػػػا يخػػػالف ذلػػػظ، فحػػػجث تغيُّػػػخب صػػػػتيٌّ لميسػػػدة     
 .احتاجيا الذاعخ إلقامة الػزف بيابإبجاليا ألفًا، وىػ ضخورة 

 :ومغ ذلظ قػلو    
 3ضمَّْت ُىحَّلب بسا جاءت ولع ُتِربِ سالت ىحَّلب رسػَؿ ِم فاحذًة         
 :ومشو أيزاً  

 4ارعى ِفدارة   ىشاِؾ السختضُ ف  ة البغاؿ عذيًَّة  راحت بسدمس

                                                           
ابغ جشِّي ناقجًا لغػيًَّا، رسالة دكتػراه، مغ إعجاد إسخاء عخيبي الجوري، جامعة بغجاد، كمية التخبية،  1

 .121، 120ص ـ،  2005
 .542 ،3/541ال تاب  2
 .311الزخورة، صما يجػز لمذاعخ مغ ، و 554/ 3البيت لحداف بغ ثابت في ال تاب  3
 .229، وضخائخ الذعخ، 554/ 3ل تاب البيت لمفخزدؽ في ا 4
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: ))فأبػػػجؿ األلػػػف مكانيػػػا، : سػػػألت، و   ىشػػػأؾ، قػػػاؿ سػػػيبػيوواألصػػػل   
َّخيػػػج   ، وقػػػاؿ ابػػػُغ عرػػػفػر: ))1ولػػػػ جعميػػػا بػػػيغ بػػػيغ  ن دػػػخ البيػػػت((

ُغ فػي  ػا احتػاج إلػى التدػكيغ، واليسػدة   ُتدػكَّ ىشأؾ، فأبػجلت اليسػدة ألفػًا لسَّ
كػػػػف اليسػػػدة واأللػػػف مػػػغ مخػػػخج واحػػػج، مثػػػل ىػػػحا السػضػػػض، وسػػػيَّل ذلػػػظ 

 ومثمو قػؿ اآلخخ:
 باتت تغشيو َوْضخى ذات أجخاسِ    إذا مال بصَشُو ألبانيا حمبًا   

 .2َّخيج : مأل بصشو((
ػػيخافي فػػال َّػػخى ىػػحا التغيُّػػخ مػػغ قبيػػل الزػػخورة ا ألف مػػغ العػػخب مػػغ      ػػا الدِّ أمَّ

لذػػاعخ بػػال ىسػػد عمػػى ىػػحه يقػػػؿ: سػػمتو أسػػالو، وأيزػػًا ىسػػا َّتدػػاو ف، وأتػػى بػػو ا
، وقج أءار سيبػيو إلى ىحه المغة، ل شو جعل خخوج الذاعخ عغ لغتػو التػي 3المغة

لػيغاعتادىا ضخورة، يق : ))فيػؤ ء لػيذ مػغ لغػتيع سػمُت ػؿ عغ قػائَمْي البيتػيغ األوَّ
 .4((  يداؿ، وبمغشا أف سمت تداؿ لغةو 

 ومغ إبجاؿ اليسدة ألفًا قػلو :

 5إذا أكخىت فييع سسعت ليا َقْرال  البيَس مغ فػِؽ راسيع  بزخٍب ُيصاشى

( وقض عمى اليسدتيغ بإبجاليسا ألفًا لمزخورة والتشاغع ُيصاشىفالتخفيف الحي في ) 
 .6الرػتي

ػػػػي: )) ويشبغػػػػي أْف َُّشذػػػػَج بزػػػػخٍب يصػػػػاشى، بتػػػػخؾ اليسػػػػد بػػػػيغ قػػػػاؿ ابػػػػغ جشِّ
ا حدُغ أف يخفف اليسدة األولىفاأل الصاءَّغ، أ  تخاه قج أبجؿ الثانية البتة ضخورة،

                                                           
ل 554/ 3ال تاب  1  .5/275، ويشطخ ءخح السفرَّ
 .230ضخائخ الذعخ، ص  2
 .140َّشطخ ضخورة الذعخ، ص 3
 .3/555ال تاب  4
 .217لتساـ في تفديخ أءعار ىحَّل، صالبيت ألبي صخخ اليحلي، َّشطخا 5
 .122ناقجًا لغػيًَّا، صخ ابغ جشي َّشط 6
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ليتذابو المفطاف، ولػ حقَّق األولى وقج أبجؿ الثػاني ل ػاف فػي المفػظ مػغ التشػافخ مػا 
 .1تخاه، والذعخ أحػُج ال الـ إلى تذابو أحػالو، وتشاصخ ألفاضو((

 :إبدالها بالياء )2
 ومغ ذلظ قػؿ الذاعخ : 

دِ و       َّخىُب ابُغ الَععِّ  ما عذُت صػلتي   2أختتي مغ صػلة الستيجِّ
ليسػػدة يػػاء حػػيغ احتػػاج إلػػى أراد: و  أختتػػىء، فقمػػب مػػغ ا: ))يقػػػؿ الدػػيخافي

: )) َّخيػػج و  أختتػػىء، فأبػػجؿ مػػغ اليسػػدة يػػاء لسػػا ، وقػػاؿ ابػػغ عرػػفػر3((تدػػكيشيا
غ  احتيج إلى التدكيغا ألف الياء تدػكغ فػي ىػحا السػضػض وأمثالػو، واليسػدة   تدػكَّ

 .4طيو((
 ومغ ذلظ قػؿ الذاعخ: 

باَع لتيجى عغ فخائديا    5والشَّاُس ليذ بياٍد ءخُّىع أبجا   إفَّ الدِّ
يقػؿ ابغ جشِّػي: ))َّخيػج لػيذ بيػادىء، فأبػجؿ اليسػدة يػاًء ضػخورة، وجسيػض 

 .6ىحا   ُيقاُس إ  أف يزصخَّ ءاعخ((
سػببًا وقاؿ ابغ عرفػر: ))َّخيج: بيادىء، فأبجؿ اليسدة مػغ اليػاءا ليكػػف   

 .7إلى ححفيا  جتساعيسا مض التشػيغ وىسا ساكشاف، لسا اضصخَّ إلى ذلظ((
 .7ذلظ((

 ومغ إبجاؿ اليسدة ياًء لمزخورة عشج ابغ جشِّي قػؿ الذاعخ :
                                                           

 .217التساـ، ص 1
 .138يشطخ ضخورة الذعخ لمديخافي، ص، و 229ضخائخ الذعخ، ص 2
 .139ضخورة الذعخ، ص  3
 .229ضخائخ الذعخ، ص 4
، وضخائخ الذعخ، 3/154، والخرائز 2/370البيت  بغ ىخمة في سخ صشاعة اإلعخاب  5

 . 229ص
 .2/370سخ صشاعة اإلعخاب  6
 .229الذعخ، ضخائخ  7
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واُد حتَّى رَمْػا بو   1ورا شخؽ الذأـ البالد األقاصيا    تقاذفو الخُّ
 مسػػة، ف ػػاف َّشبغػػي إذ : وراء شػػخؽ الذػػاـ، فقرػػخ الديقػػػؿ ابػػغ جشػػي: ))أرا

 ا ألف اليسػػػػػدة أصػػػػػميَّة عشػػػػػجنا، إ  أنػػػػػو أبػػػػػجلياذاؾ أف يقػػػػػػؿ: ورأ بػػػػػػزف قػػػػػخأ
ا أبجؿ صار إلػى ضخورة، فقمبيا ياء، وكحلظ ما كاف مغ ىحا الشحػ، فإنو إذ

 .3، وقمبت الياء ألفًا لتصخُّفيا وانفتاح ما قبميا2((أحكاـ ذوات الياء
ا إذ غايػُة التغييػخ الحاصػل فػي غ جشِّػيأف األمخ غيُخ ما قاؿ ابػ ويبجو   

ػَة  اليسدة ىػ الػزف ا ولحا أسقصت مغ وراء حتى ترلَّ التفعيمػة، فمػيذ َثسَّ
 .4قرخب و  قمبب و  إبجاؿ

 :إبدال هسزة القطع بهسزة وصل( 3
معمػػػـب أفَّ ىسػػدة الػصػػل تثبػػت نصقػػًا فػػي ابتػػجاء ال ػػالـ وتدػػقط فػػي درجػػو

5 ،
فعػػاؿ، وتقػض فػي الحػػخؼ )أؿ( بجسيػض أنػاعػػو، وليػا مػاضػض فػػي األسػساء واأل

 .6أما ىسدة القصض فسػاضعيا في غيخ مػاضض ىسدة الػصل

وقج َّمجأ الذػاعخ مزػصخَّا  إلػى إبػجاؿ ىسػدة القصػض بيسػدة الػصػل ا  حتػى يدػت يع 
 الذعخ وزنا.

 فسغ ضخائخ الذعخ عشج ابغ عرفػر ))وصل ألف القصض، نحػ قػؿ أبي األسػد:

 السغيخة ُربَّ أمٍخ معِزٍل   ... يا با    
 .7َّخيج : يا أبا السغيخة ((

                                                           
 .3/155الخرائز  1
 .3/155الخرائز  2
 .124َّشطخ ابغ جشي ناقجًا لغػيًا، ص 3
 .َّشطخ الدابق وكحلظ الرفحة  4
 . 8َّشطخ قػاعج اإلمالء، لعبج الدالـ ىاروف، ص 5
 .9، 8َّشطخ الدابق، ص 6
 .98ص  ضخائخ الذعخ، 7
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ويفيػػع مػػغ قػػػؿ ابػػغ عرػػفػر: )) وصػػل ألػػف القصػػض (( أف الذػػاعخ جعػػل ىسػػدة 
القصض في )أبا( ىسدة وصػل، ول ػغ مػا يعكِّػُخ ىػحا الفيػع أفَّ ابػغ عرػفػر لػع َّخسػع 

مػػا نقػػز ))وأىسػػدة الػصػػل، مسػػا يفيػػع مشػػو إسػػقال ىسػػدة )أبػػا(، ويػػجؿ عميػػو قػلػػو: 
 .1((الحخؼ فسشو وصل ألف القصض

والحي يطيخ أفَّ ىحا اإلسقال لػيذ مخرػصػًا بالزػخورة، وإنسػا ىػػ إسػقالب 
، وقػاؿ أبػػ 2ل ثخة ا ستعساؿ، وقج أءار ابػغ عرػفػر إلػى مجػيء ذلػظ فػي ال ػالـ

: ))يجػػػػز حػػػحؼ ىسػػػدة )  أب( فتقػػػػؿ:   َب لػػػظ، حكػػػاه أبػػػػ زيػػػج، عمػػػي ال يدػػػي
الي: وأنذج أبػ عمي  الفارسي عمى تخفيفو قػؿ أبي األسػد الجُّ

 يا با السغيخة ُربَّ أمٍخ معِزٍل ...
 :وقاؿ  خخ

 فخفِّْس عميظ القػؿ يا با السثّمعِ       ولدت بسزصخٍّ و  ذي ضخاعةٍ 

 وقاؿ  خخ:

 يا با خريمَة غيُخ ءيِب قحاؿِ       يا با خريمَة لغ يسيتَظ بعجىا 

 .3يع ليا((ا ل ثخة استعسالوجاز ححفيا

ولعػل مػا يرػمل مػغ الذػػاىج البيِّشػة عمػى إبػجاؿ ىسػدة القصػض بيسػدة وصػل مػا ذكػخه 
 السيجانيُّ عغ بعس األعخاب:

ّـِ عامخِ      ومغ يرشض السعخوَؼ مْض غيخ أىمو  4ُيالؽ الحي  قى مجيُخ ا

                                                           
 .الدابق والرفحة نفديا 1
 .101، 100طخ ضخائخ الذعخ، صَّش 2
 .275، 1/274إيزاح ءػاىج اإليزاح  3
 .2/144مجسض األمثاؿ  4
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ّـٍ ىسػدة قصػض، ل ػغَّ    كحا روى )اـ عامخ( بإثبػات ىسػدة الػصػل، ومعمػػـب أفَّ ىسػدة ُأ
 .ا حتى يدت يع لو الذعخ وزنا1الذاعخ أبجليا وصال

 ثانيا : إبدال الهسزة عن غيرها ضرورة:
 :إبدالها عن األلف( 1

 ولعلَّ ذلظ يكػف في مطيخيغ :

 إبجاليا عغ ألف َّمييا حخؼ مزعَّف: ( أ

 :قػؿ الخَّاجدومسا ذكخوه في ىحا     

 2خاشسَّيا زأمَّيا أْف تحهبا     
يقػؿ الديخافي: ))واألصل طيو زامَّيا، فيسد األلف لتسكغ الحخكػة عمييػا، وإنسػا    

 .3ىسدىا دوف أف َّبجليا حخفًا  خخا ألف أقخب الحخوؼ مغ األلف اليسدة((

 : ))َّخيج: زامَّيا، وقػؿ اآلخخ:ويقػؿ ابغ عرفػر     

 ياعمى لستي حتى اءعأؿَّ بييس    تياض الذيِب مغ كلِّ جانبٍ وبعج ان

ل باإلبجاؿ إلى التحخِّي،  ، فأبجلت األلف في جسيض ذلظ بيسدةا ليتػصَّ َّخيج: اءعاؿَّ
 .4((حخكة فتحة ا ألنيا أخفُّ الحخكاتوكانت ال

 :ابغ عرفػر لحلظ أيزًا بقػؿ كثيخ ومثَّل    

 5بياضًا وأمَّا ِبيُزيا فادىأمَّتِ      ولألرض أمَّا ُسػُدىا فتجمَّمت

                                                           
 .37ف الحىب في صشاعة ءعخ العخب، صَّشطخ ميدا 1
 . 134، ضخورة الذعخ لمديخافي، ص299/ 5ءخح السفرل  2
 .135، 134ضخورة الذعخ، ص 3
 .223ضخائخ الذعخ، ص 4
 .222خ، صضخائخ الذع 5
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 .1: فادىامَّتَّخيج    

وقج ذكخ ابغ جشِّي الذاىجَّغ الدابقيغ، وزاد عمييسػا ءػػاىَج أخػخى نثػخًا وءػعخًا،     
ػختياني  مذيخًا إلى أف ذلظ كاد أف يكػف عشج العخب متِّدعا، وُح ػي عػغ أَُّّػػب الدِّ

ةبػ زيج قػليعقخاءُتو )و   الزأليغ( باليسد، وحكى أ  .2: ءأبَّة، ومأدَّ

َـّ فػي الذػعخ   يقػؿ حداـ الشَّشيسي: ))     ولحا فحيغ تأتي مثػل كمسػة ابيػاضَّ وزا
مشاص مغ التحخيظ، إ  أف ورودىا في قخاءة القخ ف ال ػخيع، وفػي الشثػخ َّبعػُج ف ػخة 

 .3((في تفديخ ىحه الطاىخة برػرة عامةالزخورة 

ويبجو أفَّ الذاعخ كاف مزصخًَّا إلى اليسد، حتى وإف ثبت ذلػظ عشػج بعزػيع      
 قل اآللػسي عغ أبي سعيج القخءي أنو قاؿ في أرجػزتو:نثخًا، وقج ن

  4وربَّسا ترادُؼ الزخورة بعس لغات العخب السذيػرة     

أفَّ ))قزػػػيَّة السػػػجِّ قزػػػيَّةب  –مػػػثاًل  –ولعػػػلَّ وجػػػَو كػػػػف الزػػػخورة فػػػي ىسػػػد زأمَّيػػػا  
ػػا كػػاف الذػػاعخ بحاجػػة إلػػى الحخكػػة فػػي  صػػػتيَّة، وبشبػػارة أخػػخى قزػػيَّة أدائيَّػػة، ولسَّ

( مػػغ جػػػازات الخجػػد، ىسػػد التفعيمػػة الثانيػػة مػػغ البيػػت الذػػعخي لترػػحيل )مفػػاعمغ
ا وذلػػػظ ألف السػػػجَّ   يغشيػػػو عػػػغ الحخكػػػة، ( ليدػػػت يع لػػػو وزف البيػػػت الذػػػعخي زامَّيػػػا)

ذػػػاعخ مزػػػصخٌّ فالسػػػجُّ لػػػيذ بحػػػخؼ و  حخكػػػة، بػػػل زيػػػادة عمػػػى كسيَّػػػة السسػػػجود، فال
 .5((لميسدة في ذلظ البيت

                                                           
 .َّشطخ الدابق والرفحة 1
 .88، 87/ 1اإلعخاب َّشطخ سخ صشاعة  2
 .101يجية والرػتية عشج ابغ جشي، صالجراسات الم 3
 .34ما يدػغ لمذاعخ دوف الشاثخ، ص الزخائخ و  4
ديالي، دتيخ مغ إعجاد  سػ صبحي غدائي، جامعة جية في الزخورة الذعخية، رسالة ماالميجات العخب 5

 .30، 29ـ، ص 2006ديالي، 
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ػػا ءػػاىج ب ا ألف ُخداعػػَة ( طيطيػػخ طيػػو اضػػصخاره أيزػػاً يػػت كثيػػخ )فادىأمَّػػتأمَّ
، ويجؿُّ عمى ذلظ أفَّ كثيِّخًا ))دخػل عمػى عبػج 1التي مشيا ىحا الذاعخ تخفُِّف اليسد

، قػػػاؿ فػػػي أي العديػػػد بػػػغ مػػػخواف، فأنذػػػجه ءػػػعخًا، فقػػػاؿ لػػػو بعػػػُس جمدػػػائو: لحشػػػت
 :ءيء؟ قاؿ: في قػلظ

 ما اعتلَّ ندُر الط ػر لع تِخـِ     أندُر الشائل الخميل إذا      

وأصػػل الفعػػل )تػػخأـ( بػػاليسد، فقػػاؿ لػػو كثيػػخ: اسػػكت، ىػػحا كػػالـ قػػػمي، فػػإذا كػػاف 
مػف، فسا الحي  ؟   ءػيء َّجعػه إلى أف َّيسد ما ليذ بسيسػػزالذاعخ وقػمو يديِّ

 .2((  الزخورةإ

 :إبدالها عن ألف ال يميها حرف مزعَّفب( 
 لحلظ قػؿ الذاعخ:ومسا مثَّل بو ابغ عرفػر 

أَىا كخىًا وأصبل بيتو     3لجيو مغ األغػاِؿ نػحب ُمدمبُ    ألدَّ

اىا، فأبجؿ األلف ىسدة لسَّػا كانػت         َّخى ابغ عرفػر أفَّ الذاعخ ))َّخيج: ألدَّ
ػل  بػحلظ إلػى  ا التحخيػظ الػحي اضػصخَّه الػػزف إليػوتقخب مشيػا فػي السخػخج ا ليتػصَّ

 .4((ة بجؿب مشيا مشقمبة مغ حخؼ مفتػحاأللف التي اليسد وحخَّكيا بالفتل ألف 

 ومغ ذلظ قػؿ اآلخخ:       

ـُ بشي صفػاف زوزأًة     5لسَّا رأى أسجًا في الغاب قج وثبا    ولي نعا

                                                           
 .1/317الميجات العخبية في التخاث َّشطخ  1
 .318 ،1/317الدابق  2
 .، وندبو لذبيب بغ ربيض221لذعخ، صضخائخ ا 3
 .الدابق وكحلظ الرفحة 4
، وضػخائخ الذػعخ، 3/147خرػائز ، وال1/105البيت مشدػب  بغ كثػة في سخ صشاعة اإلعػخاب  5

 .221ص
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 .1: زوزاة، بغيخ ىسدةوقج أراد

 وذكخ ابغ جشِّي وروَد ذلظ عغ بعس العػخب، فقػالػا: الخػأتع والعػألع وسػأؽ       
ػػا قػػج َّػػجفض الزػػخورة عسَّػا سػػبق مػػغ الذػػعخ، ول ػػغ بإنعػػاـ الشطػػخ 2وبػأز بػػاليسد ، مسَّ

فػػي قػػػؿ ابػػغ كثػػخة )زوزأة(، نجػػج البيػػت كسػػا يقػػػؿ حدػػاـ الششيسػػي: ))مػػغ البدػػيط 
وعخوضو )فعمػغ( ولػػ لػع َّيسػد لرػارت )فاعػل(، ولػيذ فػي أعػاريس البدػيط مػا 

 .3ليحه العخوض(( يأتي عمى فاعل، فسغ َثعَّ جاء ىسد ال مسة م يساً 

 :ب األلف ىسدًة لمزخورة قػؿ اآلخخومغ قم      

 4صبخًا فقج هيَّجت ءػَؽ السذتِيق      يا دار َمي بجكاديظ البخؽ  

ف التي قبل القاؼ : ))فالقػؿ طيو عشجي أنو اضصخَّ إلى حخكة األليقػؿ ابغ جشِّي
ػػا حخَّكيػػا مدػػتفعمغا ألنيػػا تقابػػل   )مػػغ )السذػػتاؽ( مشا، انقمبػػت ىسػػدة كسػػا (، فمسَّ قػػجَّ

نػػػت فػػػي الػػػػاو السشقمبػػػة األلػػػف ا ألنػػػو أراد ال دػػػخة التػػػي كاإ  أنػػػو حخَّكيػػػا بال دػػػخ
 .5((عشيا

ويقػػػػؿ حدػػػاـ الششيسػػػي: ))فػػػإف كانػػػا بيتػػػيغ فقػػػج حػػػاوؿ الذػػػاعخ أف َّػػػتخمَّز مػػػغ 
: خوض مذػػصػر الخَّجػػد ذلػػظ، وإف قمشػػا)مفعػػػ ف( بيسػػد األلػػفا ألنػػو لػػيذ فػػي عػػ

حػػج، وىػػػ مػػغ الزػػخب الذػػاذ، فقػػج ىػػخب الذػػاعخ مػػغ الذػػحوذ، وفػػي إنيسػػا بيػػت وا
 .6((ػف الػزف ىػ الحي دعاه إلى اليسدالحالتيغ يك كمتا

                                                           
 . 222، وضخائخ الذعخ، ص1/105َّشطخ سخ صشاعة اإلعخاب  1
 .3/147َّشطخ الخرائز  2
 .107يجية والرػتية عشج ابغ جشي، صالجراسات الم 3
 .222، ضخائخ الذعخ، ص1/105إلعخاب سخ صشاعة ا 4
 .1/105سخ صشاعة اإلعخاب  5
 .107ية والرػتية عشج ابغ جشِّي، صالجراسات الميج 6
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 :إبدال الهسزة عن الياء، والواو الداكشة السزسوم ما قبمها (2
 أمَّا إبجاليا عغ الياء فسشو قػؿ الذاعخ:

احُ  مػالىءب       قج كاف َّحىب بالجنيا وبيجتيا   1ككباِش العػس ُسحَّ

 :وقػلو

 2......................           كسذتخىء بالخيل أحسخًة ُبْتخا

اُح، فيسػػػػػد اليػػػػػاء مػػػػػغ يقػػػػػػؿ الدػػػػػيخافي فػػػػػي البيػػػػػت األوؿ: ))وُيػػػػػخوى        : ُءػػػػػحَّ
 .3(()مػالي(ا  ستقامة البيت

ومذتٍخ ىسدة : ))وإنسا أبجلت الياء مغ مػاٍؿ ويقػؿ ابغ عرفػر في البيتيغ       
دة لالضصخار إلػى التحخيػظ، واسػتثقاؿ الزػسة وال دػخة فػي اليػاء، وكػاف السبػجؿ ىسػ

 .4((سذابيتيا ليا في ا عتالؿ والميغا لإجخاًء ليا في ذلظ مجخى األلف

مثَّل لو ابغ عرفػر  وأمَّا إبجاؿ اليسدة مغ واو ساكشة مزسػـ ما قبميا فقج       
 :بقػؿ الذاعخ

 5وحخزة إذ أضاءىسا الػقػدُ        السؤقجَّغ إليَّ مؤسى َأَحبُّ 

 .6أراد : مػسى

                                                           
 .224، وضخائخ الذعخ، ص134ضخورة الذعخ لمديخافي، ص 1
 .224ضخائخ الذعخ، ص 2
 .134ضخورة الذعخ، ص 3
 .224ضخائخ الذعخ، ص 4
 .الدابق وكحلظ الرفحة 5
 .225الدابق، ص 6
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: بالدػؤؽ ُل ابغ جشِّي ىحه الطػاىخة قػائاًل: ))وروى قشبػل عػغ ابػغ كثيػخويعمِّ        
لسػيع، ميسػز الػاو، ووجو ذلظ أف الػاو وإف كانت ساكشة فإنيا قج جػاورت ضػسَّة ا

 .1((فرارت الزسَُّة كأنيا فييا

: أحػػبُّ السؤقػػجاف إليػػظ وَىَسَدىػػا جخيػػخ فػػي قػلػػو: ))وجػػاء فػػي لدػػاف العػػخب        
ػػػػو أبػػػػػ عمػػػػيٍّ قػػػػخاءة مػػػػغ قػػػػخأ: عػػػػادًا : أحػػػػبُّ السؤقػػػػجَّغ، وعموُروي  مؤسػػػػى، يػػػػو وجَّ
 .2((اأُلْالى

 :إبدال هسزة القطع عن هسزة الوصل. 3

ت قاؿ القدَّاز: ))إنسا يكػف في الشرف الثاني مػغ البيػت، كأنػو مػضػضب سػك
 :ىحا طيو، ومثل األوؿ قػؿ الذاعخ طيو، وابتجأ بيا مقصػعة، أو في مػضض َُّتػىَّعُ 

 إتَّدض الخخُؽ عمى الخاقضِ          ندَب اليػـَ و  خمًَّة 

 .3((األلف مغ اتَّدض، وىي ألف الػصل فقصض

 ، وقػؿ القدَّاز إف ذلظ يكػف في ابتجاء الشرف الثاني مغ البيػت لػيذ بػالـز
ا إذ ورد قصػض ىسػدة الػصػل فػي حذػػ البيػت، 4األكثخ بتعبيخ ابغ عرفػربل ىػ 

 ومغ ذلظ قػؿ الذاعخ:

 5بشذٍخ وإفذاء الحجَِّث قسيغُ     إذا جاوز اإلثشيغ سخٌّ فإنو   

 وقاؿ  خخ:

                                                           
 . 1/94سخ صشاعة اإلعخاب  1
 ، مادة سوق 169/  10اللسان  2
 . 201ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص 3
 . 53ينظر ضرائر الشعر، ص 4
الشرعر، ، وضررائر 309/ 5، مادة نثث، وشرح المفصل 194/ 2البيت لقيس بن الخطيم في اللسان  5

 . 54 ص
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 1عمى حجثاِف الجىخ مشي ومغ ُجسل    أ    أرى إثشيغ أحدَغ ءيسًة 

 الخــــــــــــــاتسة

ل البحث إلى   نتائج ىي:تػصَّ

 –لعػػلَّ األقػػخَب َقُبػػػً  فػػي معشػػى الزػػخورة اصػػصالحًا رأُي الجسيػػػر، وىػػي  .1
ػعخ مسَّػا   يجػػز نطيػخه فػي الشَّثػخ ا ألفَّ لمذػعخ  –عشجىع  ما وقض فػي الذِّ

 خرػصيََّتو مبشًى ومعشى.
ا ألفَّ فييػػا ثقػػاًل بكػنيػػا أبعػػَج الحػػخوؼ مخخجػػا، ولػػيذ اليسػػدة نْبػػخةب كػػالتيػُّع .2

ػػػة  ميغ والسحػػػجثيغ فػػػي تحجَّػػػج مخخجيػػػا، فسػػػا سػػػسَّاه ثسَّ تعػػػارضب بػػػيغ الستقػػػجِّ
مػف أقرى الحمِق وأسفَمو.  السحجثػف الَحشجخة، ىػ ما سسَّاه الستقجِّ

ميغ مجيػػػرة، وعشػػج السحػػجثيغ ميسػسػػة، أو   مجيػػػرة  .3 اليسػػدة عشػػج الستقػػجِّ
ميغ لػػػػػػيذ كػػػػػػالجيخ عشػػػػػػج  و  ميسػسػػػػػػة، ويبػػػػػػجو أفَّ الجيػػػػػػخ عشػػػػػػج الستقػػػػػػجِّ

ػػا عميػػو السحػػ جثيغ، وأفَّ ُنْصػػَق العػػخِب اليسػػدَة فػػي ذلػػظ الدَّمػػاف، يختمػػُف عسَّ
 .َثعَّ وقض في صفتيا ىحا ا ختالؼنْصُقيا اآلف، ومغ 

إفَّ اليسػػدَة لعسِقيػػا وثقميػػا، قػػج ترػػخَّؼ العػػخب فييػػا لتخفيفيػػا، فحػػجث ليػػا  .4
ػيػ  -تغيُّخب صػتيٌّ بإبجاليا، أو ححفيا، أو تدييميا، أو   -شيُّ كسا ذكػخ الدُّ

 .بشقل حخكتيا إلى الداكغ قبميا
إفَّ العخبيَّ قج َُّبِجُؿ اليسدة لغيخ قرج التخفيف والتيديخ، بل بقرػج وقايػِة  .5

الذػػعخ مػػػغ الخمػػل والت دػػػيخ، وذلػػظ بخكػػػػب الزػػخورة الذػػػعخيَّة، محكػمػػػًا 
 بحاتيَّتو واختياره لمبحخ والقاطية.                

                                                           
 .، وندبو لجسيل55ضخائخ الذعخ، ص 1
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تحميل أفَّ اليسدة قػج ُتبػَجُؿ بغيخىػا ضػخورة، أضيخ البحث مجعػمًا بالشَّقِل وال .6
وذلػػػظ بإبػػػجاليا بػػػاأللف، أو إبػػػجاليا باليػػػاء، أو بإبػػػجاؿ ىسػػػدة القصػػػض بيسػػػدة 

 الػصل.
مطػػاىَخ إلبػػجاؿ اليسػػدة عػػغ غيخىػػا  –نقػػاًل وتحمػػياًل  –كسػػا أضيػػخ البحػػث  .7

وإبػػػجاليا  ضػػػخورة، وذلػػػظ بإبػػػجاليا عػػػغ األلػػػف، وإبػػػجاليا عػػػغ اليػػػاء والػػػػاو،
 .عغ ىسدة الػصلوىي قصض 

إفَّ إبجاؿ اليسدة عغ غيخىا َّشدجع مػض داعػي الزػخورة ا إذ اليسػدة عسيقػةب  .8
ثقيمة، األصل أف ُيحتاَج إلى تخفيفيا اختيارًا أو اضصخارا، أمَّا إبجاليا عغ 
غيخىػػا فػػاألقخب أْف يكػػػف فػػي الذػػعخ اضػػصخارا، وإف ورد ذلػػظ عػػغ بعػػس 

 .االعخب نثخًا   أءعار 
 السرادر والسراجع

ػة  اإلتقاف في عمـػ القخ ف، جػالؿ الػجَّغ الدػيػشي، تػل : ي أبػي الفزػل إبػخاهيع، اليي ػة السرػخية العامَّ
 .ـ1974 لم تاب،

األءباه والشَّطائخ في الشحػ، جالؿ الجَّغ الديػشي، تل : شػو عبػج الػخاوؼ سػعج، ءػخكة الصباعػة الفشيػة 
 .ـ1975 الستحجة،

 .أحسج ي قاسع تل : ا قتخاح، جالؿ الجَّغ الديػشي،
إيزػػاح ءػػػاىج اإليزػػاح، أبػػػ عمػػي الحدػػغ بػػغ عبػػج م ال يدػػي، تػػل : ي بػػغ حسػػػد الػػجعجاني، دار 

 .ـ1987 ،1الغخب اإلسالمي ) بيخوت (، ل
بيجي(، تل : مجسػعة مغ السحقِّقيغ،  .دار اليجاية تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، ي بغ ي )الدَّ

( دمذػقءخح كتاب التدييل، أبػ حيَّاف األنجلدػي، تػل : حدػغ ىشػجاوي، دار القمػع )التحَّيل والت سيل في 
 1، وباقي األجداء دار كشػز إءبيميا، ل5إلى  1مغ 

التَّساـ في تفديخ أءػعار ىػحَّل، أبػػ الفػتل عثسػاف بػغ جشِّػي، تػل : أحسػج نػاجي ال يدػي و خػَخْيغ، مصبعػة 
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 ـ.1979 اَّيذ المغة، أحسج بغ فارس، تل : عبج الدالـ ي ىاروف، دار الف خ،مق
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Abstract 

The research aims to study the effect of poetic necessity on the 
phonological changes, through one of its patterns, which is the 
substitution in Hamza (ء) phoneme. Also, it aims to identify phoneme 
substitution when it occurs due to avoiding a defective poetic form. 
The descriptive-analytical approach was used in conducting this 
study. The study found that there are two necessary patterns of 
replacement Hamza )ء(: Changing Hamza to Aleph or Yaa; or placing 
it instead of Aleph, yaa, or Waw. 
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