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  :م���ل� ال���

ال�ع� دون  یم���ح بها ف یة ال�زن ، وهم�الفة ق�اع� اللغة إلقام یه �ةال��ورات ال�ع� 

، وق� �ه�ت �ع�  ����ه��ا قال س ���ع�د مع ��ةمق ��غ ��ة�� �ةال��� ، وال��ورات ال�ع� 

ع�ف� ���وجها على اللغة ، وم�  �ة، فه�ه ال��اعة األدب یال��ورات ع�� شع�اء ال�ه�� ال��ال

ف ، وت���� ال��ورات ال��علقة ال��و  �ادة�ه�ت ع��ه� ض�ورات ز  یه�ه ال��ورات ال� ��ب

 ��ةص�ف ال����ع، و��الة ال���ات الق�: یلى ��اف یال��وف ع�� شع�اء ال�ه�� ال��ال �ادةب� 

ال�صل، ق�ع ألف ال�صل ، وق�  یف" أنا " ح�ًفا م� ج��ها ، م� ال�ق��ر، إث�ات ألف  ��ل��

ال��ورة  ��تع�  �هاف أشعاره� ، ف��أت ال��� ��ق�مة أوردت یف ��وراتق�� ���� ح�ه ال

ال�راسة ، ث�  یوال��هج ال���ع ف �ة، ث� أوردت أه�اف ال��� وأه� یاالص�الح �فهاوتع�  � اللغ� 

 �ه�ورات ع��ه� ، ث� ذ��ت ما ت�صل ال��� إل�ه�ه ال �ها�ه�ت ف یاألشعار ال� �لق�� ب��ل

  .ل��� ا یاس���م�ها ف یم� ن�ائج ، ث� أردف� ذلک �قائ�ة لل��ادر وال��اجع ال�

  :ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

فح�  �ادة، ز  ی، شع�اء ال�ه�� ال��ال �ةال�ع�  وراتل�� ا  
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  ال�ق�مة

����﷽  

ال��ــ� � رب العــال��� وال�ــالة وال�ــالم علــى أشــ�ف ال��ســل�� وخــات� ال���ــ�� ورح�ــة هللا للعــال��� ســ��نا 

  :دمحم وعلى آله وص��ه وال�ا�ع��، و�ع�

اع� ح���ــا ��ــ�ع فــي ��ا�ــة ق�ــ��ته �ق�ــ�ه ن�عــان مــ� الق�اعــ�، ق�اعــ� اللغــة وق�اعــ� األوزان، ��ــا فــإن ال�ــ

تق��ه ق�اع� الق�افي إذا �ان ���� ال�ع� الع��د�، و���غي عل�ه أن ���� وف� ه�ه الق�اع�؛ فـال ��ـالف ق�اعـ� 

 -غ��ـة، و�ـال�غ� مـ� هـ�ا فإنـه قـ� ��ـ�ج اللغة ل���ق�� ال�زن، وال ���ـ� الـ�زن و��ـالف ق�اعـ�ه لُ�قـ�� الق�اعـ� الل

ـــا  ـــا فـــي  –أح�اًن ـــ�زن، وال ��ـــ�ن ذلـــ� ال�ـــ�وج ال��ـــ�د ع�ً� ـــا م�ـــ�وًدا ��ـــ��ه إل�ـــه ال ـــى ق�اعـــ� اللغـــة خ�وًج عل

الق���ة، ول�ـ� �ل�ـا قـلَّ خـ�وج ال�ـاع� علـى ق�اعـ� اللغـة زاد إح�اسـ�ا ب����ـه وسـ���ته علـى أدواتـه، وُ��ـ�ى 

  ".ل��ورة ال�ع��ة ا" ه�ا ال��وج غ�ُ� الَ�ع�� 

  : ال��ورة لغًة واص�الًحا

وقـ� اضـ�� فـالن . ح�ل��ـي ال�ـ�ورة علـى �ـ�ا و�ـ�ا : اسـ� ل��ـ�ر االضـ��ار ، تقـ�ل :  ال��ورة لغـة

ف�ـ�  : وق�لـه عـ� وجـل. إلى ��ا و��ا ، ب�اؤه اف�عل ، ف�عل� ال�اء �اء ألن ال�اء ل� ���� لف�ه مع ال�ـاد 

أ� ف�ـ� أل�ـئ إلـى أكـل ال���ـة ومـا حـ�م وضـ�� عل�ـه األمـ� �ـال��ع ، وأصـله مـ�  اض�� غ�ـ� �ـاغ وال عـاد،

  )١(.ال��ر ، وه� ال��� 

هــي ال�ــ�وج علــى القاعــ�ة  –�ب تع��فاتهــا فــي أقــ -ال�ــ�ورة ال�ــع��ة "  :ال�ــ�ورة ال�ــع��ة اصــ�الًحا

  .)٢("ال����ة وال��ف�ة في ال�ع� خاصة إلقامة ال�زن ، وت���ة القاف�ة 

 وال�ق���، وال��ف، وال�ق�ان، ال��ادة،: هي"ال��ورة إلى س�عة أوجه، )هـ٣٦٨ت ( وق� ق�� ال���افي 

  .)٣("ال����،وت���� ال��ن� واإلب�ال، وتغ��� وجه م� اإلع�اب إلى وجه آخ�،وتأن�� وال�أخ��،

فق� ع� العل�اء ال��ادة ن�ًعا م� أن�اع ال��ورة، ول�� ل��� �ل ز�ادة ض�روة؛ فه�اك ز�ادات ال ُتع�ُّ م� 

ال��ائ�، و���� اس���امها في سعة ال�الم �ال��ل االع��اض�ة، وال�����ات اللف��ة وال�ع���ة وغ��ها، أما 

                                                 
 ) .ضرر ( مادة  السابع، المجلد بیروت، دارصادر، منظور، ابن العرب، لسان - ١
 .١٠م، ص١٩٩٦ ، القاھرة، الطبعة األولى: دمحم حماسة عبد اللطیف، دار الشروق. د: الشعریة الضرورة في دراسة :الشعر لغة - ٢
 .ـ٣٤السابق،صـ - ٣
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��ورة هي تل� ال�ي ال ت��ز في سعة ال�الم، وق� ح��ها اب� ع�ف�ر في ال��ادة ال�ى ع�ها العل�اء م� ال

  .ز�ادة ح��ة، وز�ادة ح�ف، وز�ادة �ل�ة، وز�ادة ج�لة : )١( أر�عة أر�عة أن�اع هي

ومــا ســ��ع�ض لــه ه�ــا هــ� ز�ــادة ال�ــ�ف لل�ــ�ورة، ومــ� ضــ�ورات ز�ــادة ال�ــ�ف مــا هــ� شــائع م����ــ�، 

ال����ـه علـى مـا هـ� م����ـ� م�هـا ومـا هـ� م�ـ�ق�ح عقـ� �ـل ضـ�ورة إن وم�ها ما ه� نادر م�ـ�ق�ح، وسـ��� 

  .شاء هللا تعالى 

إن ال�ـــ�وف ال�ـــي ُتـــ�اد لل�ـــ�ورة ���ـــ�ة وم���عـــة، وهـــ�ف هـــ�ا ال��ـــ� هـــ� ال�قـــ�ف علـــى : هـــ�ف ال��ـــ�

  . ال��وف ال�ي زادها شع�اء ال�ه�� ال��الي لل��ورة

ال��ل�لــي الــ�� �قــ�م علــى ال�الح�ــة وال�صــ� ثــ�  ســ�ع��� ال�راســة علــى ال�ــ�هج ال�صــفي: مــ�هج ال�راســة

  .ال��ل�ل، وم� ث� ال�ص�ل إلى ال��ائج ال��ج�ة

 

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                 
  . ١٧، صـ  ١٩٨٠السید إبراھیم دمحم ، دار األندلس ، الطبعة األولى : ضرائر الشعر ، ابن عصفور اإلشبیلي ، تحقیق : انظر  - ١
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  ص�ف ما ال ی���ف: أوال 

ــــي اس���ــــ�ها ال��ــــاة  ــــي ال�ــــع�، وهــــ� مــــ� ال�ــــ�ورات ال� ــــ� جــــً�ا ف صــــ�ف مــــا ال ی��ــــ�ف ���

��ـع مـ� ال�ـ�ف لعلـل تـ�خلها، ألن األس�اء أصلها ال�ـ�ف ودخـ�ل ال��ـ��� عل�هـا، و�ن�ـا ت�" وأجازوها؛

  .)١("فإذا اض�� ال�اع� ردها إلى أصلها ول� َ�ْ�ِفْل �العلل ال�اخلة عل�ها

ــ� أن األصــ�ل ال���ــَ�ف ع�هــا إلــى الفــ�وع علــى ضــ����: " قــال ابــ� ج�ــي فــي ال��ــائ� : اعل

ف� إل�ــه فلــ� أحـ�ه�ا مــا إذا اح�ُـ�ج إل�ــه جـاز أن ُی�اجــع، واآلخــ� مـا ال ت��ــ� م�اجع�ـه؛ ألن العــ�ب ان�ـ� 

ال��ف ال�� �فارق االس� ل��ابه�ه الفعل م� وجه��، ف��ى اح��� إلى صـ�فه : ت��ع�له األول م�ه�ا

  .)٢("جاز أن ت�اجعه ف���فه

ولعل اب� ج�ـي �ق�ـ� �ال�اجـة ه�ـا ضـ�ورة ال�ـع�؛ فلـ�� ���ـاج ال�اتـ� إلـى صـ�ف ال���ـ�ع إال 

  .لل��ورة، ول�� ���اج ل��الفة الق�اس في غ�� ال���

  ]م� ال�امل  [:وال��اه� على ص�ف ال����ع أك�� م� أن ُتع�، وأشه�ها ق�ل ال�ا�غة

  فل�أت�ْ�ــــــــــــــــــ� ق�ــــــــــــــــــائٌ� ول�ــــــــــــــــــ�فع�ْ 

  

ــــــــــــــــ�ار   ــــــــــــــــ�ادم األك ــــــــــــــــ� ق ــــــــــــــــا إل�   )٣(ج�ً�

  

  .وهي م���عة م� ال��ف؛ ألنها ص�غة م��هى ال���ع " ق�ائ� " ف��ف �ل�ة 

  ] م� ال���ل [:رش�� أی�ب وق� اض�� شع�اء ال�ه�� ال��ال�ل��ف ال����ع، وم� ذل� ق�ل

  ح�ــــــى الق�ــــــة ال�رقــــــاء ت�ــــــ�� بـــــــ�اِخ�ٌ 

  

ــــــــــــــأن�اٍر �أفالكهــــــــــــــا تْ�ــــــــــــــ��    ــــــــــــــه �   )٤(عل�

  

  :و��ل� ق�له م� الق���ة نف�ها

  رجـــــــاٌل لهـــــــ� فـــــــي �ـــــــّلِ یـــــــ�ٍم ع�ائـــــــ�ٌ 

  

  )٥(كـــــــأنهُ� فـــــــي الـــــــ�ه� فـــــــازوا علـــــــى الـــــــ�ه�ِ   

  

  

  

                                                 
،  ١٩٨٥رمضان عبد التواب، دار النھضة العربیة ، بیروت ، الطبعة األولى، : أبو سعید السیرافي ، تحقیق: ضرورة الشعر  -  ١

  .  ٢٢ضرائر الشعر البن عصفور صـ: ، وانظر٤٠صـ
  ) . ٣٤٧/ ٢( دمحم على النجار ، دار الكتب المصریة  : الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقیق  -  ٢
  . ٢٢، وضرائر الشعر البن عصفور ) ٢٤٧/  ٢( ، والخصائص٤٠،  ضرورة الشعر للسیرافي ) ١٥٠/  ٢( الكتاب -  ٣
  . ٦١م ،  صـ ٢٠١٨ب األعمال الشعریة الكاملة، بیسان للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى ، رشید أیو -  ٤
  .٦٣السابق، صـ  -  ٥
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                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  :و��ل� ق�له م� الق���ة نف�ها

  وشــــــــق� أد�ــــــــَ� ال�ــــــــ� فــــــــ�ه� م�اكــــــــ�ٌ 

  

  )١(���ـــــــ�ا فـــــــي ال�ـــــــ� عاق�ـــــــة األمـــــــ�ِ ولــــــ� �  

  

فــي األب�ــات ال�ــا�قة علــى ال��ت�ــ�، وهــي ) بــ�اخ�، ع�ائــ�، م�اكــ�( فقــ� صــ�ف ال�ــاع� �ل�ــات 

  .م���عة م� ال��ف ألنها ص�غة م��هى ال���ع

  ]م� ال�ف�ف  [:و��ل� ص�ف إیل�ا أب� ماضي ال����ع م� ال��ف لل��ورة، وم� ذل� ق�له

ــــــــبـــــــ�ل�ها ال�ـــــــ��ن شـــــــ�ً�ا مـــــــ� ال   �هـــ

  

  )٢( ـــــــــــــــ� و�ـــــــــــال�ح� مـــــــــــ� ب�ـــــــــــي حـــــــــــ�اءِ   

  

مـ� [:وهي م���عة م� ال��ف للعل��ة وال�أن��، و�ـ�ل� ق�لـه ) ح�اء ( فق� ص�ف ال�اع� �ل�ة 

  ]ال�امل 

ـــــ�ال آدمٌ  ـــــ�ن ل ـــــي ال� ـــــ�ن؟ مـــــا ف   مـــــا ال�

  

  )٣(إال ه�ــــــــــــــــــــــــاٌء عــــــــــــــــــــــــال� به�ــــــــــــــــــــــــاِء   

  

 [:و�ـ�ل� ق�لـه.وزن أفعـل وهي م���عة م� ال��ف للعل��ة وش�ه الفعـل ) آدم ( فق� ص�ف �ل�ة 

  ]م� ال���ل

  ف�ــــــ� َشــــــِقَ�ْ� فــــــي ذ� ال��ــــــاة ف�ــــــائلٌ 

  

  )٤(و�ـــــــــ� َنِعَ�ـــــــــْ� فـــــــــي ذ� ال��ـــــــــاة ع�ـــــــــ�بُ   

  

و�ــ�ل� ق�لــه .وهــي م���عــة مــ� ال�ــ�ف؛ ألنهــا صــ�غة م��هــى ال��ــ�ع) ف�ــائل( ف�ــ�ف �ل�ــة 

  ]م� ال���ل[:

ــــــــــــاٍت وأجــــــــــــ�� جــــــــــــ�اوًال    وأن�ــــــــــــأ ج�

  

ــــــِ�      )٥(ومــــــ�َّ ال�ــــــ�وج ال��ــــــ� فــــــي �ــــــل جان

  

  .     وهي م���عة م� ال��ف؛ ألنها ص�غة م��هى ال���ع ) ج�اول ( ف��ف �ل�ة 

 )٦(.وق� ص�ف ال�اع� ال����ع م� ال��ف في ���� م� ال��اضع األخ�� 

  ]م� ال���� [: ك�ا ص�ف ن��� ع���ة ال����ع م� ال��ف لل��ورة، وم� ذل� ق�له

                                                 
  . ٦٣السابق، صـ  -  ١
  .١٠٢دیوان إیلیا أبو ماضي شاعر المھجر األكبر ، دار العودة ، بیروت ، صـ  -  ٢
  . ١١١دیوان إیلیا أبو ماضي شاعر المھجر األكبر ، صـ  - ٣
  . ١٣٣لسابق، صـا -  ٤
  . ١٢٤السابق، صـ -  ٥
  .وغیرھا )  ٢٤٤، ١٨٠، ١٧٢،  ١٦٨، ١٦٧،  ١٤٨،  ١٤٥،  ١٣٤،  ١١٩،  ١١٧،  ١١٥،  ١٠٦،١١٣(انظر السابق، صـ  -  ٦
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                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  صـــــــ�ً�ا وال ت�هـــــــ�ْن مـــــــا فـــــــ�ادك مـــــــ�

  

  )١(�هــــــــــــــا ان�ــــــــــــــ��اشــــــــــــــ�اعٍ� وأمــــــــــــــاٍن وح  

  

وهــي م���عـــة مــ� ال�ــ�ف؛ ألنهـــا صــ�غة م��هــى ال��ـــ�ع، ) شــ�اع�( فقــ� صــ�ف ال�ــاع� �ل�ـــة 

  ]م� ال���ل [:و��ل� ق�له

  وه��ـــــا فهـــــام ال�لـــــ� مـــــ� ذ�ـــــ� ح��ـــــا

  

  )٢(ولــــــــــ� ی��ــــــــــ�وا ل�لــــــــــى وال وجــــــــــَه عــــــــــ�َِّة   

  

  .لل��ورة وهي م���عة م� ال��ف للعل��ة وال�أن��؛ وذل�) ع�َّة ( فق� ص�ف ال�اع� �ل�ة 

  ]م� ال���ع [:وص�ف م��ائ�ل نع��ة ال����ع م� ال��ف لل��ورة أ�ً�ا، وم� ذل� ق�له

ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــي ان�� ـــــــــــــــــــ�أس م� ـــــــــــــــــــ� ال ـــــــــــــــــــا رأی   إم

  

ــــــــــــــــ�نْ  ــــــــــــــــ�� ال�ف ــــــــــــــــف ِس ــــــــــــــــ� خل ــــــــــــــــ�� غاب   والع

  

  )٣(فـــــــــــــــــــــــــال تقـــــــــــــــــــــــــل ذ� حـــــــــــــــــــــــــاُل ولهـــــــــــــــــــــــــانِ 

  

، لل��ورة، وهي م���عة م� ال�ـ�ف؛ ألنهـا صـفة علـى وزن فعـالن) ولهان ( فق� ص�ف ال�اع� �ل�ة 

  ]م� ال���ل [: و��ل� ق�له

 ســــــــــا�ً�ا
َ
ــــــــــي ــــــــــار� دع�� ــــــــــ� أف�   ب��

  ضــــــــــ��ً�ا أصــــــــــ��ا أ��ً�ــــــــــا ُم��ل�ً�ــــــــــا

  

  ب��ـــــــــــ� وجــــــــــــ�د� دودًة بــــــــــــ�� أســــــــــــ�اكِ   

  )٤(��هلـــــــــــي وضـــــــــــعفي دون علـــــــــــ� و�دراكِ 

    

لل��ورة ، وه�ا م���ع�ـان مـ� ال�ـ�ف؛ ألنه�ـا علـى ) أص� ، أ��� ( فق� ص�ف ال�اع� �ل��ي 

  .فعالء وزن أفعل ال�� م�ن�ه على وزن 

  

                                                 
  . ٥١،  صـ  ٢٠١٨األرواح الحائرة، نسیب عریضة ، بیسان للنشر والتوزیع ، بیروت ، الطبعة األولى  -  ١
  . ٦٣األرواح الحائرة، صـ -  ٢
  . ٢٩م ، صـ ٢٠٠٦ھمس الجفون، میخائیل نعیمة ، مؤسسة نوفل ، بیروت ، الطبعة السادسة ،  - ٣
  . ٤٩ھمس الجفون، صـ  - ٤
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  إ�الة ال���ات الق���ة : ثان�ا 

أجاز ال��اة لل�اع� في ال��ورة أن ��ـ�ع ال���ـة، سـ�اء أكانـ� الف��ـة أو ال��ـ�ة أو ال�ـ�ة، و�شـ�اع " 

ال���ة في رأیه� ی��ل� ع�ه ح�ف م� ول��، وه� �ف�ق�ن ب�� ال���ة الق�ـ��ة �الف��ـة مـ�ًال ومـا ی��لـ� ع�هـا 

ألفا " عها على ح� تع���ه�، ف����ن ال���ة ال����لة أو ال���ل�ة ع� إش�اعها م� إ�ال�ها أو م�لها و�ش�ا

  .)١("�اء " وع� ال���ة " واو " ، و��ل� ال��ة وال���ة ح���ا ُت��عان ی��ل� ع� ال��ة " 

و��الة ال���ات الق���ة ���ن في األفعال واألس�اء، وق� ی�ث� على اإلع�اب في األفعال وقـ� ال یـ�ث�، 

  ]م� ال�اف� [: شه� ال��اه� ال�ي ی�أث� بها اإلع�اب في األفعال ق�ل ق�� ب� زه��وم� أ

  ألــــــــــــ� �أت�ــــــــــــ� واألن�ــــــــــــاء ت��ــــــــــــي

  

  )٢(��ــــــــــــا القــــــــــــ� ل�ــــــــــــ�ن ب�ــــــــــــي ز�ــــــــــــادِ   

���ف ال�اء لل��م، أو تق��� ال���ة ال���لة لل�ـ�م، إال أن ال�ـاع� اضـ�� أن " أل� �أِت�" وال�جه ف�ه   

  ] م� ال���ل [: امة ال�زن، وم�ل ذل� ق�ل ع�� �غ�ث ب� وقاص ال�ارثيُی��� ال�اء مع ال��م؛ وذل� إلق

ــــــــي شــــــــ��ة ع��ــــــــ��ة   وت�ــــــــ�� م�

  

  )٣(كـــــــأن لـــــــ� تـــــــ�� ق�لـــــــي أســـــــ�ً�ا ��ان�ـــــــا  

  

أما إش�اع ال���ات في االس� فإنه ال ی�د� إلى اخ�الل في �اه�ة اإلع�اب؛ ول�ل� ل� ُی�� ح�له خالف 

، ومــ� شــ�اه� إشــ�اع )٤(ل�ل علــى جــ�ازه لل�ــاع� إذا اضــ��بــ�� العل�ــاء، واك�فــ�ا �عــ�ض ن�ــاذج م�ــه لل�ــ�

  ] م� ال���ل[:ال���ة في االس� وه� إش�اع ال���ة ق�ل الف�زدق 

  ت�فـــي یـــ�اها ال��ـــى عـــ� �ـــل هــــاج�ة

  

ـــــــــــ�راه�� ت�قـــــــــــاد ال�ـــــــــــ�ار��ِ      )٥(نفـــــــــــي ال

  
ومـ� ناح�ـة  ،)٦(، وال ح�ـة ف�ـه؛ ألنـه ��ـ�ز أن ��ـ�ن ج�ـع درهـام " �اًء " فق� م� ���ة ال�راه� ل���ح 

أصـــ�ح وزن ع�ـــ� ال��ـــ� ) دراهـــ�(علـــى ) درهـــ�(الـــ�زن فإنـــه ال ���ـــل �ـــأ� مـــ� ال�ـــ�غ��� ألنـــه لـــ� ج�ـــع 

                                                 
: ، وانظر ١٥٣م، صـ ١٩٩٦دمحم حماسة عبد اللطیف،دار الشرق، الطبعة األولى، .لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعریة،د -  ١

دمحم بھجة األزي : والضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر، محمود شكري اآللوسي، شرحھ  ، ٢٣/ ١اإلنصاف في مسائل الخالف 
  . ٢٨٣ه ، ١٣٤١البغدادي، المكتبة العربیة ، بغداد ، والمكتبة السلفیة ، مصر ، الطبعة العاشرة ، 

/ ١( اإلنصاف في مسائل الخالف ، ٦٣و  ٤٥، ضرائر الشعر البن عصفور )  ١٦١/  ١( ، معاني القرآن )  ٣١٦/  ٣( الكتاب  - ٢
  . ٦١، وضرورة الشعر للسیرافي )  ٣٠

  . ٧٦، سر صناعة اإلعراب ٤٧، ضرورة الشعر البن عصفور ٦٢، ضرورة الشعر للسیرافي صــ )  ٢٦٨/  ٢( البیان والتبین  -  ٣
  .  ٧٧، وضرورة الشعر للسیرافي صــ  ١٥٥انظر لغة الشعر صـ  -  ٤
  .٢٨٥، والضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر صـ ٣٦، ضرائر الشعر  ٣١٥/  ٢، الخصائص )  ٢٨/ ١( الكتاب سیبویھ  - ٥
  . ٧٤،  ٧٣، وانظر ضرورة الشعر للسیرافي صـ  ١٤٧لغة الشعر صـ  -  ٦
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م�ـ�فعل� فـاعل� ( أصـ�ح وزن الع�ـ� ) دراهـ��( علـى ) درهـام( ولـ� ج�ـع ) م��فعل� َفِعُلْ� م��فعل� َفْعُلْ� (

  .في وزن ال���� ال�ام ) فاعل�( لـ  زحاف خ��) َفِعُل�ْ (، وال اخ�الل في ال�زن إذ إن )م��فعل� فعل� 

وق� م� شع�اء ال�ه�� ال��الي ال���ة الق���ة ل���� ح�ًفـا مـ� ج��ـها، ومـ� مـ� ال���ـة الق�ـ��ة فـي 

  ]م� ال�مل  [: األفعال ق�ل ن��� ع���ة 

ــــــــــــ� ــــــــــــ�و� ل� ــــــــــــه ت   فاســــــــــــ�ع�ا أناِت

  

ده صــــــــــــــ�ت الِغَ�ــــــــــــــْ�      )١(َرْجــــــــــــــع مــــــــــــــا ردَّ

  
فاسـ�ع�ا " ُوح�َّ لل�اء أن ت��ف لل�ـ�م ل�ق�عهـا ج�اًجـا ل�ـ�� مقـ�ر فق� م� ���ة ح�ف ال�او ل���� �اًء،

" ، وق� م� ال�اع� ه�ه ال���ة ل���� �ـاًء لل��اف�ـة علـى عـ�وض ال��ـ� " أناته إن ت��ع�ا أناته ت�ِو ل�� 

  .وه� جائ� في ه�ا ال�زن " َفِعُلْ� " ، ول� ل� ��� ال�اع� ه�ه ال���ة ل�ار ع�وض ال��� " فاعل� 

  ]م� ال��قارب  [:ق�له و��ل� 

  أال فامهل�نــــــــــــــا نــــــــــــــ�وق ال�صــــــــــــــالَ 

  

  )٢(ومــــــــــــ� حلــــــــــــ� أ�ام�ــــــــــــا ال��ــــــــــــ��اعا   

  

أال : " م�ـــ�وم فـــي جـــ�اب شـــ�� مقـــ�ر، وال�قـــ�ی�) یـــ�ق ( فلـــ� ��ـــ�ف ال�ـــاع� الـــ�او لل�ـــ�ورة، فالفعـــل 

  .  وق� اض�� ال�اع� إلى إ�قاء ال�او وع�م ح�فها " فامهل�نا ، إن ت�هل�نا نُ�ِق ال�صال 

  ]م� ال���ع [:ق�ل م��ائ�ل نع��ةوم�ه 

ــــــــــال ــــــــــ� ف ــــــــــا صــــــــــ��� األذن ع�   إم

  

  )٣(تغ�ـــــــ� ودع�ـــــــي فـــــــي ضـــــــاللي أهـــــــ��  

  

ودع�ـي فـي ضـاللي إن " ، فالفعـل ه�ـا م�ـ�وم فـي جـ�اب شـ�� مقـ�ر "�ـاًء " فق� م� ���ة الهاء ل��ـ�� 

  ".ت�ع�ي في ضاللي أِه� 

ل��ــا م�ــ�وم�� فــي )  أهــ�� ( فعــل وال) تــ�و� ( و���ــ� ت�ــ��ج هــ�ی� ال���ــ�� ال�ــا�ق�� علــى أن الفعــل 

 :" ج�اب ال�ل� بل م�ف�ع��، وذل� م�ل ق�ل هللا تعـالى 
َ
َوَأِخـي َهـاُروُن ُهـَ� َأْفَ�ـُح ِمِ�ّـي ِلَ�ـاًنا َفَأْرِسـْلُه َمِعـي

ُقِ�ي  ُقِ�ي"، فق� جاء الفعل )٤("ِرْدًءا ُ�َ�ِ�ّ م�ف�ًعـا ولـ�� م��وًمـا فـي جـ�اب شـ�� مقـ�ر، فهـارون عل�ـه " ُ�َ�ِ�ّ

�الم م��ٌق أخاه م�سى م� ق�ل أن ی�سله هللا معه، ول�� ت��ی� هارون مق�وًنا وم��وً�ا �إرساله مع ال

  .م�سى عل�ه�ا ال�الم 

                                                 
  . ٤٦األرواح الحائرة ، نسیب عریضة ، صـــ  -  ١
  . ١٦٧األرواح الحائرة، صـ  -  ٢
  . ٣٢ھمس الجفون ، صـ  -  ٣
  . ٣٤القصص ، اآلیة سورة  - ٤
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ـــا أبــ� ماضــي ال���ــات الق�ــ��ة ل���ــ�ل ل��ائ�هــا ال���لــة، ومــ� ذلــ� مــ�ه ��ــ� فعــل األمــ�  ( ومــ� إیــل�ـ

  ]م� ال�امل [:في ق�له) ام� 

  خ�ـــا وام�ـــي علـــى ضـــ�ء ال�ـــ�اح فـــإن

  

  )١(فام�ــــــي علــــــى ضــــــ�ء الهــــــالل ال�ــــــار�   

  
  .م��ي على ح�ف ح�ف العلة، وق� أث�� ال�اع� ح�ف العلة ول� ���فه لل��ورة ) ام�(ففعل األم� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٣٨٧دیوان إیلیا أبي ماضي شاعر المھجر األكبر ، صـــ  -  ١
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  م� ال�ق��ر: ثالً�ا 

مـــ� ال�ق�ـــ�ر مـــ� م�ـــائل ال�ـــالف ال�ـــي اخ�لـــف ف�هـــا ال��ف�ـــ�ن وال��ـــ���ن؛ فقـــ� أجـــاز ال��ف�ـــ�ن مـــ� 

��ورة ب���ا م�عه ال�����ن، واس��ل ال��ف��ن ب�ع� ال��اه� ل�� ال�ق��ر، ول�� ال��ـ���� ال�ق��ر لل

اح���ا �أن الق�� ه� األصـل، وق�ـ� ال��ـ�ود رجـ�ع مـ� الفـ�ع إلـى األصـل، وهـ�ا جـائ�، ومـ� ال�ق�ـ�ر 

اف فـي ، وقـ� عـ�ض ابـ� األن�ـار� لهـ�ه ال��ـألة فـي ��ا�ـه اإلن�ـ)١(رج�ع م� أصل إلى ف�ع وه�ا ال ���ز

  )٢(.م�ائل ال�الف وق� أن�ف اب� األن�ار� ال������ في ه�ه ال��ألة

واش��� الف�اء م� ال��ف��� في م� ال�ق��ر وق�ـ� ال��ـ�ود شـ�وً�ا لـ� ��ـ���ها غ�ـ�ه؛ فـ�ه� إلـى أنـه 

ال ���ز أن ��� م� ال�ق��ر ما ال ��يء في �ا�ه م��ود، ن�� َفْعَلى تأن�� َفْعَالن ن�� س��� وع��ـى؛ 

  )٣(.�ا ال ���ز أن ���؛ ألن م���ه س��ان وع��ان، وَفْعَلى تأن�� فعالن ال ت�يء إال مق��رة فه

لـ� �ق�لـ�ا مـ� ال�ق�ـ�ر وعـ�وه مـ� ال��ـادة فـي ال��ـاء م�ـا لـ�� م�ـه، وح�ـى  –مع��ه� –ومع أن الق�ماء 

ي، وهـ� إیل�ـا أبـ� �ع� م� أ�احه اش��� ل�ل� شـ�وً�ا لق��لـه �ـالف�اء، إال أن �عـ� شـع�اء ال�ه�ـ� ال�ـ�ال

  ]م� ال�امل[: ماضي، ق� م� ال�ق��ر في أشعاره م�الًفا ب�ل� م�ه� مع�� الق�ماء؛ وم� ذل� ق�له

  والُع�ــــــــــــــــــــــ� داٌء ال ُی�ــــــــــــــــــــــاُل دواؤه

  

  )٤(ح�ــــــــــى ی�ــــــــــال ال�لــــــــــ� فــــــــــي الــــــــــ�ن�اء   

  
  ]م� ال�امل[: و��ل� ق�له

ــــــــــل نف�ــــــــــه ــــــــــ�ر� أ�ق� ــــــــــ�ان ال ی   ح�

  

  )٥(ع�ــــــــً�ا فــــــــ��ل� مــــــــ� ع�ــــــــى الــــــــ�ن�اء  

  
الق�ــ��تان مــ� ال�امــل مــ� اســ�ع�اله ال�ــاني، وهــ� ال�ــام والعــ�وض صــ���ة وال�ــ�ب مق�ــ�ع،  هاتــان

)  الـ�ن�ا ( وقاف�ة هات�� الق���ت�� هى اله��ة ال���ودة ال����رة، وق� م� ال�اع� ال�ق�ـ�ر ه�ـا وهـ� �ل�ـة 

ال�ق��ر ه�ا ل���ل كي �ق�� ال�زن م� جهة، و��اف� على القاف�ة م� جهة أخ��؛ فل� ل� َ�ُق� ال�اع� ��� 

ه�ان ال���ان إلى االس�ع�ال ال�ال� م� ��� ال�امـل وهـ� ال�ـام والعـ�وض صـ���ة وال�ـ�ب أخـ� م�ـ��، 

  .وألف�� ن�ام القاف�ة ال���عفي �ل�ا الق���ت��

                                                 
  .  ٣٨ضرائر الشعر البن عصفور ،صـ : انظر  - ١
،ج ١٩٦، ٤دمحممحیالدینعبدالحمید،مطبعةالسعادة،طـ :البصریینوالكوفین،ابناألنباري،تحقیق:اإلنصاففیمسائاللخالفبینالنحوین :انظر -  ٢
  . ٧٤٥،ص ١٠٩:،المسألة٢
 . ٧٤٥السابق،ص  - ٣
  . ٩٨دیوان إیلیا أبي ماضي شاعر المھجر األكبر، صـ  - ٤
  .١٠٥السابق ، صـ  - ٥



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٢٨١

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  ]م� ال�امل[:و��ل� ق�له 

  فـــــــــاح�لي �ال�ـــــــــ�ف ثـــــــــ� اب��ـــــــــ�ي

  

ـــــــــــــ� زهـــــــــــــً�ا وشـــــــــــــ�اْء    ـــــــــــــي ح�ل   )١(ت�لق

  

  ]��� م� م�لع ال�[:و��ل� ق�له 

  ت�ــــــــــــ�ُّ نف�ــــــــــــي إلــــــــــــى ال�ــــــــــــ�اقي

  

ــــــــــــــى ال�ــــــــــــــ�اءْ    ــــــــــــــاحي إل ــــــــــــــى األق   )٢( إل

  

  .في ال��ضع�� لل��ورة) ال��ا( ف�� ال�اع� �ل�ة 

ی��ح م�ا س�� أن شع�اء ال�ه�� ل� ���وا ال�ق��ر �اس���اء إیل�ـا أبـ� ماضـي؛ فقـ� مـ�ه فـي ال��اضـع 

  . ��ر ال�ا�قة، أما غ��ه م� شع�اء ال�ه�� فل� أقف ع��ه� على مٍ� ل�ق

وم� ال�ق��ر م� ال��ورات ال�ي اس�ق��ها ال�����ن؛ألن ق�� ال���ود رج�ع م� الف�ع إلى األصل، 

وه�ا جائ�، وم� ال�ق��ر رج�ع مـ� أصـل إلـى فـ�ع وهـ�ا ال ��ـ�ز، ون�ـ� نـ�افقه� الـ�أ�؛ ف��ـا أن صـ�ف 

ه رجـ�ع مـ� األصـل ال����ع م� ال��ف ح��؛ ألنه رد م� الف�ع إلى األصل، وم�ع ال���وف ق��ح؛ ألنـ

  .إلى الف�ع، ��ل� م� ال�ق��ر ق��ح؛ ألنه رج�ع م� أصل إلى ف�ع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ١٢٤السابق ، صـ  -  ١
  . ١٢٧السابق ، صـ - ٢



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٢٨٢

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  في ال�صل" أنا"إث�ات ألف : را�ًعا 

" أنـا"وم� ذل� أنهـ� �ق�لـ�ن :" َت��� ألف أنا في ال�قف، وال َت��� في ال�صل إال لل��ورة، قال ال���افي

��ــ�ف " َأَن ق�ــُ� : "�الهــاء، فــإذا وصــل�ا حــ�ف�ا األلــف والهــاء فقــال�ا  "َأَنــهْ "إذا وقفــ�ا عل�ــه، ومــ�ه� مــ� �قــ�ل 

االلــف وفــ�ح ال�ــ�ن؛ ألن األلــف ال���ــ�ة إن�ــا �انــ� ل��ــان ح��ــة ال�ــ�ن، و�ــ�ل� الهــاء، فــإذا وصــل� �انــ� 

  )١(. "ال���ة فاس�غ�ى ع� األلف، ور��ا اض�� ال�اع� ف����ها وه� واصل

وما �ـان م�لـه فـي القـ�آن )٢(" وأنا أعل� ��ا أخف���:"الق�اء م� �ق�أ ك�ف ���ن ه�ا ض�ورة وم� : و�ن ق�ل

ف�ه�اه� اق��ه قـل ال أسـأل�� :" ك�ا ق�أ �ع�ه�. �إث�ات األلف؟ فال��اب أن ال�� ق�أ ب�ل� وصل ب��ة ال�قف

إال أن �إث�ـات هـاء ال�قـف فـي ال�صـل علـى ن�ـة ال�قـف، )٤(" وما أدراك ما ه�ْه نـار حام�ـْة "، )٣(" عل�ه أجً�ا

  )٥(.خفيٌّ على ال�امع –لق�� زمانه  -الف�ل ب�� ال��ق��

  ]م� ال�اف� [:وم� ال��اه� على إث�ات ألف أنا في ال�صل ق�ل ال�اع�

  أنــــــــــا ســــــــــ�ف الع�ــــــــــ��ة فــــــــــاع�ف�ني

  

ْ�ُ� ال�ـــــــــــــــ�اما   َح��ـــــــــــــــٌ� قـــــــــــــــ� تـــــــــــــــ�رَّ
)٦(  

  
  ]م� ال��قارب [:في ال�صل لل��ورة، و��ل� ق�ل ال�اع�" أنا " فأث�� ألف 

ــــــــــــف��ـــــــــــف    أنـــــــــــا وان��ـــــــــــالي الق�اِفــ

  

 �عـــــــــ� ال��ـــــــــ�ِ� �فـــــــــا ذاك عـــــــــارا  
َ
  )٧(ــــــــــــي

  .في ال�صل لل��ورة" أنا " فأث�� ألف   

  ]م� ال�مل [:وق� ان���ت ه�ه ال��ورة ع�� شع�اء ال�ه�� ال��الي؛ وم� ذل� ق�ل رش�� أی�ب

  وأنـــــــا ُقْ�ــــــــ� ال�جـــــــا ب�ــــــــ� الق�ــــــــ��ْ 

  

ــــــــــي ال�ــــــــــ�� انهــــــــــ�مْ    �   )٨(إن ت�اخــــــــــ� ه�َّ

  
  :م� الق���ة نف�ها و��ل� ق�له

                                                 
  . ٧٧ضرورة الشعر ،صـ  -  ١
ُل اْلُمْسِلِمینَ َوبِ { : ، قرأ نافع وأبو جعفر بإثبات األلف إذا ولیھا ھمزة ، مثل قولھ تعالى ١الممتحنة، آیة  - ٢ ِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ / األنعام ( } ذَٰ

اتحاف فضالء البشر : انظر[ ، ) ٣٤/ الكھف ( } فَقَاَل ِلَصاِحبِِھ َوُھَو یَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر ِمنَك َماًال َوأََعزُّ نَفًَرا { : ، وقولھ تعالى)١٦٣
( شعبان دمحم إسماعیل ، عالم الكتب، بیروت ، مكتبة الكلیات األزھریة ، القاھرة ، : تحقیق أحمد بن دمحم البنا ، : بالقراءات األربعة عشر

٢١٤/  ٢) (  ٤٠/  ٢ .[ (  
  . ٩٠سورة األنعام ، آیة  - ٣
  .  ١١،  ١٠سورة القارعة ، آیة  - ٤
  . ٥٠ضرائر الشعر البن عصفور ، صـ  - ٥
، والضرائر وما یسوغ  ٥٠، وضرائر الشعر البن عصفور صـ ٧٧ي صـ، وضرورة الشعر للسیراف)ذرى ( أساس البالعة مادة  - ٦

  . ١٥٧للشاعر دون الناثر صـ
  . ٤٩، وضرائر الشعر البن عصفور صـ ٧٧وضرورة الشعر للسیرافي صـ)  ٦٣/  ٢( الكامل  -  ٧
  . ٦٦رشید أیوب األعمال الشعریة الكاملة، صـ -  ٨



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٢٨٣

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  فــــــــاذ����ي ع�ــــــــ� هات�ــــــــ� ال�ــــــــ��ْر 

  

  )١(فأنــــــــــا مــــــــــاٍض فقــــــــــ� نــــــــــاد� الُ��ــــــــــاْد   

  
 )٢(.وغ�� ذل� في م�اضع ����ة م� شع� رش�� أی�ب

  ]م� ال�امل [:و��ل� اض�� إیل�ا أب� ماضي الس���ام ه�ه ال��ورة وم� ذل� ق�له 

  )٣( إن الــــــــــ�� قــــــــــ� ضــــــــــاع جــــــــــ� ث�ــــــــــ��ِ     فأنــــــا علــــــى مــــــا ضــــــاع م�ــــــي جــــــازعٌ 

  ]م� ال�مل [: و��ل� ق�له  

ـــــــا ـــــــ� ع�ائه ـــــــ�وح �ع ـــــــاة ال   إن ال��

  

  )٤(وأنـــــــــا ث�ــــــــــار الــــــــــ�وح �ــــــــــل ع�ــــــــــائي   

  )٥(.وغ�� ذل� في م�اضع ����ة م� شع� إیل�ا أب� ماضي  

  ]م� ال�مل [:و��ل� اض�� ن��� ع���ة الس���ام ه�ه ال��ورة في ع�ة م�اضع م�ها ق�له 

  وأنــــــــــــا أح�ــــــــــــُ� نفِ�ــــــــــــي شــــــــــــاعً�ا

  

  )٦(�ـــــــٌ� مـــــــ� وتـــــــْ� جـــــــاش فـــــــي قل�ـــــــي ع�   

  
  ]م� ال���ع [: و��ل� ق�له

ـــــــــــــه ـــــــــــــا ن�� ـــــــــــــي وأن   ��ـــــــــــــ�ب ن��

  

  )٧(ونقـــــــــــــ�ع ال�ـــــــــــــاس علـــــــــــــى ال�ـــــــــــــاس  

  
  )٨(. وغ�� ذل� في م�اضع ����ة م� شع� ن��� ع���ة

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٦٧السابق ،صـ  -  ١
  .وغیرھا )  ٢٧٢،  ٢٣٣،  ١٣٢،  ١١٣( انظر السابق، صـ  -  ٢
  . ٩٩دیوان إیلیا أبو ماضي شاعر المھجر األكبر، صـ  - ٣
  . ١١١السابق، صـ  -  ٤
  .وغیرھا )  ٢٢٨، ٢١٢،  ٢٠٠، ١٩٢، ١٧٦(دیوان إیلیا أبو ماضي شاعر المھجر األكبر، صـ : انظر  - ٥
  . ٤٦األرواح الحائرة ، صـ  -  ٦
  .٤٨السابق، صـ  -  ٧
  .وغیرھا ) ٩٨،  ٥٩( بق، صـ انظر السا - ٨
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  ق�ع ألف ال�صل: خامً�ا 

وأك�ــ� مــا ��ــ�ن فـي أول ال��ــف ال�ــاني مــ� " ق�ـع ألــف ال�صــل مـ� أك�ــ� ال�ــ�ورات شــ��ًعا وان��ـاًرا، 

، و�ن�ـــا ���ـــ� هـــ�ا فـــي ال��ـــف األخ�ـــ� ألنهـــ� ���ـــً�ا ��ـــ���ن علـــى ال��ـــف األول، ف��ـــ�� �أنـــه )١("ل��ـــ�ا

، ومـ� ذلـ� قـ�ل ح�ـان ابـ� )٣(، أما إث�اتها وصًال فق� ع�ه ال��اة م� الل�� وال��وذ فـي ال�ـ�ورة ) ٢(م���أ

  ]م� ال����[: اب� ثاب�

  ل��ـــــــــــ�ع� وشـــــــــــ�ً�ا فـــــــــــي د�ـــــــــــار��ُ 

  

ــــــــــــــارات ع��انــــــــــــــ   ــــــــــــــا ث ــــــــــــــ� �   )٤(اأ� أك�

  ]م� ال���ع [: وق�ل اآلخ�   

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــْ�َم وال ُخلَّ   ال َنَ�ــــــــــــــــــَ� الَ�

  

  )٥(اتََّ�ــــــــــــــَع الَ�ــــــــــــــْ�ُق علــــــــــــــى ال�َّاِقــــــــــــــع   

  
  .وهي ألف وصل " ات�ع " فق� ق�ع ألف 

وقـــ� �هـــ�ت هـــ�ه ال�ـــ�ورة ع�ـــ� شـــع�اء ال�ه�ـــ� ال�ـــ�الي؛ فقـــ� ق�عـــ�ا ه�ـــ�ة ال�صـــل فـــي الـــ�رج وذلـــ� 

 ] م� م��وء ال�امل[:�ورة، وم� ذل� ق�ل رش�� أی�ب لل��ورة، ول��ه� ل� ����وا م� ه�ه ال�

  َیَ�َ�قَُّعــــــــــــــــــــــــــــــــ�َن َمِ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــ�َ�ُه�ْ 

  

  )٦(أُ� َأْعَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ� �الَ�ِ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ِ�   

  
  ]م� ال���ع [:و��ل� ق�له 

  :مـــــــاذا؟ قـــــــال عهـــــــ� الهـــــــ�� : فقلـــــــ�

  

  )٧(أ� �ــــــــــــ� مــــــــــــ�ت عل�ــــــــــــه ال�ــــــــــــ��ْن   

  ]م� م��وء ال�امل [:و��ل� ق�له  

  هــــــــــــــــــــات ال����ــــــــــــــــــــة هاتهــــــــــــــــــــا

  

  )٨(تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ� فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نغ�ا  

  
  . في ال�رج في ال��اضع ال�الثة وهي ألف وصل وذل� لل��ورة" هللا " فق� ق�ع ألف 

  ]م� ال�ف�ف  [:ك�ا اض�� إیل�ا أب� ماضي إلى ه�ه ال��ورة أ�ً�ا، وم� ذل� ق�له

                                                 
  ١. ٧٠ضرورة الشعر ، السیرافي ، صـ  - 
  .٥٣، وضرائر الشعر البن عصفور صـ٧٢انظر السابق صـ  -  ٢
  . ٢٦٥شرح شافیة ابن الحاجب، صـ : انظر - ٣
  .   ٥٣، ضرائر الشعر البن عصفور صـ  ٢٨٥/  ٣، العقد الفرید  ٤١٠دیوان حسان بن ثابت صـ  -  ٤
، عبث الولید ٨٩،ما یجوز للشاعر في الضرورة )٤٤٦/ ٣(، األصول في النحو  ٢/٦٠س بن العباس السلمي، الكامل البیت ألن - ٥

٢١٨  .  
  . ١٠٣رشید أیوب األعمال الشعریة الكاملة ، صـ  - ٦
  . ٢٨٢السابق ، صـ  - ٧
  . ٣٧٣السابق ، صـ  - ٨



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٢٨٥

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــ� ـــــــــــــة إل�هـــــــــــــا وقال   )١(إق�عـــــــــي واســـــــــ��ي ف�ـــــــــا لـــــــــ� أصـــــــــلح     فأتـــــــــــــ� ن�ل

  ]م� ال�امل  [:وم� ذل� أ�ً�ا ق�له

ــــَة  ــــى ال��ــــاأج�ا� ــــل عل   ال�ــــ�ف ال���

  

  )٢(أ� ح�ــــــــــ�ي فــــــــــي الــــــــــ�م ال��ــــــــــف�ِك   

  
فـي الـ�رج وهـي ألفـات وصـل لل�ـ�ورة، وه�ـاك الع�یـ� مـ� ال��اضـع ) اق�عـي، هللا( فق� ق�ـع ألـف �ل�ـات

 . )٣(األخ�� ال�ي ق�ع ه��ة ال�صل فى ال�رج ف�ها 

أیـ�ب و�یل�ـا أبـي ماضـي؛ وق� �ه�ت ه�ه ال��ورة ع�� ن��� ع���ة أ��ا ل�ـ� ب��ـ�ة أقـل مـ� رشـ�� 

  ]م� ال���� [: فق� ق�ع ألف ال�صل في ال�رج في م�ضع واح� ل� أج� غ��ه، وه� في ق�له

ـــــــ�� إذا جـــــــارْت حـــــــ�وُده�ُ  ـــــــاِن     ال حـــــــَ� ع�   )٤(ال�ـــــــاُم شـــــــامي وم�ـــــــٌ� أخـــــــ� ل��

  " .ه�� ال�ف�ن " ول� أج� ه�ه ال��ورة ع�� م��ائ�ل نع��ة في دی�انه 

ل�ه�ـ� ال�ـ�الى قـ� اضـ��وا لق�ـع ألـف ال�صـل فـي الـ�رج �اسـ���اء م�ائ�ـل ی��ح م� هـ�ا أن شـع�اء ا

نع��ة، وهي م� ال��ورات ال������ة، وأك��ه� اس�ع�اًال له�ه ال��ورة إیل�ا أب� ماضـي، وأقلهـ� اسـ�ع�اًال 

  .لها ن��� ع���ة ال�� ل� �����مها س�� م�ة واح�ة

ال�ــ�ورات القل�لــة غ�ــ� ال�����ــ�ة، قــال ابــ� أمــا ق�ــع ه�ــ�ة ال�صــل فــي ال��ــ� فقــ� عــ�ه العل�ــاء مــ� 

وَ�ْقـ�ُح أن ُ�ق�ـع ألـف ال�صـل : " ، وقال ابـ� ال�ـ�اج )٥(." وق� ُ�ق�ع في ح�� ال���، وذل� قل�ل: "ع�ف�ر

  .)٦(" في ح�� ال���، ور��ا جاء في ال�ع� وه� رد�ٌء 

  ]م� ال�مل [:أی�ب وق� ق�ع شع�اء ال�ه�� ال��الي ألف ال�صل في ح�� ال���، وم� ذل� ق�ل رش��

ــــــــــــــــ�ا أنف�ــــــــــــــــه� �اإلج��ــــــــــــــــاعْ    علَُّل

  

عـــــــــــلَّ ُمـــــــــــّ� ال�ـــــــــــ�ت ف�ـــــــــــه َ�عـــــــــــُ�بُ   
)٧(  

  ]م� ال�مل [:و��ل� ق�له  

  أنــــ� ت��ــــي م�ــــل مــــ� ی�عــــى العهــــ�دْ 

  

  أنـــــــــ� م�لـــــــــي مـــــــــا تـــــــــال الل�ـــــــــل ال�هـــــــــاْر   

                                                   
  . ٢٤٢دیوان إیلیا أبو ماضي شاعر المھجر األكبر، صـ  ١ -

  . ٥٢٩وان إیلیا أبو ماضي شاعر المھجر األكبر ، صـ دی - ٢
  . وغیرھا )  ٧٠٢،  ٦٩٦،  ٦٦١، ٦٥٩،  ٦٥٨،  ٦٣٨،  ٦١٦( السابق ، صـ : انظر - ٣
  . ٢٧٠األرواح الحائرة ، صـ -  ٤
  . ٥٤ضرائر الشعر البن عصفور، صـ - ٥
لحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت، الطبعة الثالثة ، عبد ا. د: األصول في النحو ، أبو بكر دمحم بن سھل بن السراج ، تحقیق  - ٦

  ). ٤٤٧/  ٣( م ، ١٩٩٦
  . ٥٦رشید أیوب األعمال الشعریة الكاملة، صـ  - ٧
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  بـــــــــ�م�ع مـــــــــا لهـــــــــا الـــــــــ�هَ� ج�ـــــــــ�دْ 

  

ــــــــــــــــــ� لإلْن�ــــــــــــــــــ�اْر      )١(كــــــــــــــــــ�م�عي ُخلق

وهــ� ألــف وصــل فــي ال��ضــع�� ألنه�ــا ) ج��ــاع ، االن�ــ�اراال( فقــ� ق�ــع ال�ــاع� ألــف �ل��ــي   

و�ـ�ل� ق�ـع إیل�ـا أبـ� ماضـي ألـف ال�صـل .علـى ال��ت�ـ�) اج��ع، ان��ر( م��ران للفعل�� ال��اس��� 

  ]م� ال����: [ في ح�� ال���، وم� ذل� ق�له 

ـــــــــ�َتَه�ٌ  ـــــــــ�اد� َوهـــــــــَ� ُم   ُت�ـــــــــاِل���ي ُف

  

ــــــ�ا   ــــــَ� الَعِ� ــــــِ�ِك ُرمــــــِ� الَ��َل ــــــ�ِّ َغ�   فــــــي َ�

  َ�َ�ف�ــــــــِ� َأّنــــــــي ف�ــــــــِ� ُخ�ــــــــُ� ِإمَ�َأتــــــــي  

  

ــــــــ�ا   ــــــــ�� َوال َخَف ــــــــ� َقلُ�هــــــــا َعه ــــــــ� َ�ُ�   )٢(َوَل

لل��ورة، وفي ه�ا ال��� دخل زحـاف ال�ـ�� ) ام�أتي ( فق� ق�ع ال�اع� ألف ال�صل في �ل�ة   

  ]م� ال���ل:[ و��ل� ق�له.ال�ان�ة، وه� نادر في ه�ا ال��ضع م� ه�ا ال�زن ) م��فعل� ( 

  َیلَ�قـــي ِح�اِ�ـــ�َ  ِمـــ� َ�ـــعِ� ِإ�َلـــعَأ�ـــا ال

  

ـــــــــــاِرِض الُ�َ�ـــــــــــَ�فِّ�ِ    ـــــــــــَ� ِم�ـــــــــــُل الع   )٣(ِ�َ��ِف

  
وهــ� فعــل أمــ� لفعــل ثالثــي، وهــ� م�ــ�وء ) ا�لــع ( فق�ــع ال�ــاع� ألــف ال�صــل فــي الفعــل األمــ� 

  .�ألف وصل، وق�ع ال�اع� ه�ه األلف في ح�� ال��� لل��ورة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٩١السابق، صـ  - ١
  . ٤٤٨دیوان إیلیا أبو ماضي شاعر المھجر األكبر ، صـ  - ٢

  . ٥٠٧دیوان إیلیا أبو ماضي شاعر المھجر األكبر ، صـ ٣ - 
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  ال�ات�ة

  :�هات�صل ال��� إلى ع�ة ن�ائج أه

�هــ�ت �عــ� ضــ�ورات ز�ــادة ال�ــ�وف ع�ــ� شــع�اء ال�ه�ــ� ال�ــ�الي، وت���ــ� ال�ــ�ورات ال��علقــة  -١

صـــ�ف ال���ـــ�ع، و��الـــة ال���ـــات الق�ـــ��ة : ب��ـــادة ال�ـــ�وف ع�ـــ� شـــع�اء ال�ه�ـــ� ال�ـــ�الي ف��ـــا یلـــى

 .في ال�صل، ق�ع ألف ال�صل " أنا " ل���� ح�ًفا م� ج��ها، م� ال�ق��ر، إث�ات ألف 

 

�اء ال�ه�ــ� ال�ــ�الي مــ� صــ�ف ال���ــ�ع فــي أشــعاره� لل�ــ�ورة، و�ــان أك�ــ�ه� اســ�ع�اًال لهــ�ه أك�ــ� شــع -٢

ال�ــ�ورة إیل�ــا أبــ� ماضــي، ور��ــا �ــان ذلــ� ل��ــ�ة أشــعاره، هــ�ا وقــ� ت��عــ� صــ�ر ال���ــ�ع مــ� ال�ــ�ف 

الــ�� صــ�فه شــع�اء ال�ه�ــ� ال�ــ�الي، و�ن غلــ� مــا �ــان علــة م�عــه صــ�غة م��هــى ال��ــ�ع علــى ســائ� 

 .األخ�� ب���ة قل�لة  ال��غ

  

لـ� ��ــ� شــع�اء ال�ه�ــ� ال�ق�ـ�ر �اســ���اء إیل�ــا أبــ� ماضـي؛ فقــ� مــ�ه، أمــا غ�ـ�ه مــ� شــع�اء ال�ه�ــ� فلــ�  -٣

 . أقف ع��ه� على مٍ� ل�ق��ر 

  

شــع�اء ال�ه�ــ� ال�ــ�الى قــ� اضــ��وا لق�ــع ألــف ال�صــل فــي الــ�رج �اســ���اء م�ائ�ــل نع��ــة، وهــي مــ�  -٤

اســ�ع�اًال لهــ�ه ال�ــ�ورة إیل�ــا أبــ� ماضــي، وأقلهــ� اســ�ع�اًال لهــا ن�ــ�� ال�ــ�ورات ال�����ــ�ة، وأك�ــ�ه� 

  .ع���ة ال�� ل� �����مها س�� م�ة واح�ة
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  ال��ادر وال��اجع

 .الق�آن ال����  -١

شـع�ان دمحم إسـ�اع�ل ، عـال� : أح�� ب� دمحم ال��ـا ، ت�ق�ـ� : ات�اف ف�الء ال��� �الق�اءات األر�عة ع�� -٢

 .ة ال�ل�ات األزه��ة ، القاه�ة ال��� ، ب��وت ، م���

 .٢٠١٨األرواح ال�ائ�ة، ن��� ع���ة ، ب��ان لل��� وال��ز�ع ، ب��وت ، ال��عة األولى  -٣

م���د فه�ي ح�ـاز�، اله��ـة العامـة لق�ـ�ر : أساس ال�الغة، جار هللا م���د ب� ع�� ال�م����، تق��� -٤

 . ٢٠٠٣ال�قافة، 

دمحم م�ـي الــ�ی� : ال��ــ���� وال�ـ�ف��، ابـ� األن�ــار�، ت�ق�ـ�:اإلن�ـاف فـي م�ـائل ال�ــالف بـ�� ال��ـ���  -٥

 ،١٩٩٦، ٤ع�� ال����، م��عة ال�عادة، �ـ 

ع�ــ� ال�ــالم هــارون، م���ــة ال�ــان�ي ، : ال��ــان وال���ــ�� ، أبــ� ع��ــان ع�ــ�و بــ� ��ــ� ال�ــاح� ، ت�ق�ــ� -٦

 .م  ١٩٩٨القاه�ة ، ال��عة ال�ا�عة ، 

 .دمحم على ال��ار ، دار ال��� ال����ة : ق�� ال��ائ� ، أب� الف�ح ع��ان ب� ج�ي، ت� -٧

 .١٩٨٠ال��� إب�اه�� دمحم، دار األن�ل�، ال��عة األولى : ض�ائ� ال�ع�، اب� ع�ف�ر اإلش��لي، ت�ق�� -٨

دمحم به�ــة األز� ال�غــ�اد�، : ال�ــ�ائ� ومــا ��ــ�غ لل�ــاع� دون ال�ــاث�، م��ــ�د شــ��� اآلل�ســي ، شــ�حه  -٩

 .هـ ����١٣٤١ة ال�لف�ة ، م�� ، ال��عة العاش�ة ، ال����ة الع���ة ، �غ�اد ، وال

 .١٩٨٥رم�ان ع�� ال��اب،دار ال�ه�ة الع���ة، ب��وت،ال��عة األولى، :ال���افي،ت�ق��:ض�ورة ال�ع� - ١٠

 . ١٩٨٤دی�ان ام�� الق��، دار ال�عارف ، م�� ،  - ١١

 .دی�ان إیل�ا أب� ماضي شاع� ال�ه�� األك�� ، دار الع�دة ، ب��وت - ١٢

 .م٢٠١٨األع�ال ال�ع��ة ال�املة، ب��ان لل��� وال��ز�ع ، ال��عة األولى ، رش�� أی�ب  - ١٣

 .١٩٩٣ح�� ه��او�، دار القل�، دم��، ال��عة ال�ان�ة ، :س� ص�اعة اإلع�اب،ع��ان ب� ج�ي،ت�ق�� - ١٤

ع��ال���ــ� ه�ــ�او�، مــ� إصــ�ارات .د: ال�امــل فــي اللغــة واألدب، أبــ� الع�ــاس دمحم بــ� ی��ــ� ال��ــ�د، ت�ق�ــ� - ١٥

 .١٩٩٨رة ال��ون اإلسالم�ة واألوقاف وال�ع�ة واإلرشاد، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة ، وزا

 .م١٩٨٨ع�� ال�الم هارون، م���ة ال�ان�ي، القاه�ة، ال��عة ال�ال�ة ، : ال��اب، س����ه، ش�ح وت�ق�� - ١٦

 .ل�ان الع�ب ، اب� م���ر ، دار صادر ، ب��وت - ١٧
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Abstract 
 

Poetic necessities are the violation of language grammar in order to 
establish rhythm, which is permitted in poetry but not in prose. As Sibawayh 
noted, the poetic necessities are many and are not restricted to a certain number. 
Some necessities have appeared among the poets of the northern Diaspora, for 
this literary group is known for its departure from the language. Among these 
necessities that appeared are the necessities of increasing letters, and poets of the 
northern Diaspora limit such necessities to the following: declining the 
indeclinable nouns, lengthening the short movements so that they become a 
character of their type, lengthening the maqŝūr noun (a noun ending with the 
long vowel sound /-ā/), adding or lengthening the /a/ sound of the pronoun "I" in 
linking, and pronouncing Hamza tul Waŝl  (connecting Hamza) in linking. 
Hence, I began the research with an introduction in which I stated the definition 
of the linguistic necessity and its idiomatic definition, listed the objectives of the 
research, its significance and the methodology used in the study, and then 
analyzed the poems in which these necessities appeared. I then mentioned the 
results of the research, and provided a list of sources and references that I used  

to conduct it. 
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