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مقـــدمـة التحقيـق

 ـــ 
)1(

وبيت( اأُِعدُّ لكتابي )البحر الّدبيتي؛ الدُّ في منت�سف الت�سعينات الميالدية ـــ حين كنت 

رجعُت اإلى كتاب: )المدار�س العرو�سية في ال�سعر العربي(، لعبد الروؤوف بابكر ال�سيد، المطبوع 

في ليبيا، عام 1985م، والذي اأ�سار فيه اإلى مخطوطٍة لكتاب: )الإبداع في العرو�س(، ن�َسبَها اإلى: 

)�سياء الدين ف�سل اهلل بن علي الَح�َسني( قائاًل: »لم اأعثر على ترجمٍة له«، وَوّجَهُه النا�سُر في حا�سية 

العرو�س  في  )الكافي  كتاب:  �ساحب  وال�ساعر،  الإمامي  المف�ّسر  )الراوندي(؛  اأنه  اإلى  الكتاب 

، م�سيفاً: »ولعله عنوان اآخر لكتابه: 
)2(

والقوافي(، وفقًا لأعالم الزركلي، ومعجم الموؤلفين لكحالة

!!»
الإبداع في العرو�س)3(

ونقل بابكر عن هذا المخطوط جملًة منه، اأبانت في الحقيقة عن ا�ستقالليٍة فريدٍة في درا�سة 

هذا العلم الجليل، ي�ستحّق معها اأن ُي�سّمى )الإبداَع(.

وقد اأفدُت من هذه النقول في اأكثر من مو�سٍع مما كتبُت، فاأ�َسْرُت اإلى جملٍة مما جاء فيه 

، وخ�س�ست له ف�ساًل من كتابي المخطوط: 
 والخبب)6(

، ووزني المتدارك)5(
عن وزن الدوبيت)4(

)درا�سات عرو�سية رائدة(، نا�سباً ذلك كّله اإلى الراوندي!

البحر الدبيتي؛ الدوبيت: درا�سة عرو�سية تاأ�سيلية جديدة، الريا�ض، ط1997/1م.  )1(

�سياء الدين، اأبو الر�سا ف�سل اهلل بن علي الح�َسني الراوندي. ولد في راوند، من قرى قا�سان، �سنة 483هـ. له م�سنفات عديدة في الفقه   )2(

والتف�سير والأدب، منها: نظم العرو�س للقلب المرو�س، والموجز الكافي في علم العرو�س والقوافي، والحما�سة ذات الحوا�سي، وديوان 

�سعر. اختلف في وفاته ما بين 550 و560 و570هـ. )الأعالم للزركلي 560/5، معجم الموؤلفين لكحالة 626/2، الطليعة من 

�سعراء ال�سيعة لل�سماوي، ن�سرة الوراق، مو�سوعة طبقات الفقهاء 228/6(.

المدار�ض العرو�سية 9-8.  )3(

الدوبيت 20-24. وانظر 101، 102، 122، 126.  )4(

بحور لم يوؤ�سلها الخليل، مجلة الدرا�سات اللغوية، مج4،ع2، يوليو/�سبتمبر 2002م.  )5(

بحور لم يوؤ�سلها الخليل، مجلة الدرا�سات اللغوية، مج5،ع2، يوليو/�سبتمبر 2003م.  )6(
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)الإبداع(  كتاَب  ين�سَر  اأن  بابكر  من  توّقعُت  فقد  العرو�ض،  بم�ستجدات  لهتمامي  ونظراً 

قًا. ولكننا -بعد اأكثر من اأربٍع وع�سرين �سنة على طبع كتابه المذكور- لم نظفر بما كان  محقَّ

ُيوؤَمُل منه.

و�ساء القدُر اأن األتقي في الريا�ض بالدكتور )نوزت كايا(؛ مدير المكتبة ال�سليمانية في اإ�ستانبول، 

، فطلبُتها منه، فلّبى ما طلبُت بكَرٍم، واأر�سَل 
)1(

والتي تحت�سن ن�سخًة اأ�سليًة عن هذا المخطوط

�سورًة رائعًة منها على قر�ٍس )اإلكتروني( م�سغوط.

مَّ اإلى كتاب )الإبداع في العرو�س(؛  وكانت المفاجاأُة الأولى احتواَء القر�ض على مجموٍع، �سَ

 ،
)2(

ف�ساًل مخت�سراً �سّماه: »فوائَد متفرقة في علم العرو�س، منتخبة من كتاب: )الموجز في العرو�س(

ني« ]الراوندي[، فكتاب: )الوافي  من ت�سانيف ال�سيد الإمام: �سياء الدين ف�سل اهلل بن علي الَح�سَ

في القوافي(، للقا�سي اأبي �سعد، علي بن م�سعود بن محمود بن الحكيم ]بن الفرخان[، فف�ساًل مخت�سراً 

جداً في علم القوافي، انُتِخَب اأي�سًا من كتاب )الموجز في العرو�س( »لل�سيد الإمام �سياء الدين ف�سل 

ني« ]الراوندي[ المذكور. اهلل الح�سَ

بل  للراوندي؛  لي�ض  العرو�س(  في  )الإبداع  كتاَب  اأن  اكت�سافي  هي  الأكبر  المفاجاأُة  وكانت 

اإلى  فيه  اأ�سار  الذي  القوافي(،  في  )الوافي  المجموع:  من  الثاني  الكتاب  �ساحب  الفرخان  لبن 

كتابه: )الإبداع في العرو�س( اأكثر من مرة، اإ�سافة اإلى العديد من الأمثلة ال�سعرية التي ا�ست�سهد بها في 

الكتابين معاً، واأ�سار اإلى اأنها من �سعره، كما �سن�سير اإلى ذلك في مو�سعه. 

في  )الموجز  كتابه:  من  اْنُتِخبا  واإنما  الراوندي؛  عمل  من  لي�سا  َرْين  المخت�سَ الف�سلين  اإّن  بل 

العرو�س(، كما ُذِكر اآنفًا، ولي�ض فيهما ما يدّل على تجديٍد اأو اإبداع. فكاأن النا�سَخ اأ�ساَف بعد 

راً تقليديًا في ذات العلم الذي تحدث عنه الكتاُب قبله،  كّل كتاٍب من كتابَْي )ابن الفرخان(؛ مخَت�سَ

للمقارنة بين طريقتي العر�ض.

َن �سبَب الوهم الحا�سل في ن�سبة كتاب )الإبداع( اإلى الراوندي، فو�سلُت  وقد حاولُت اأن اأَُخمِّ

اإلى اأن مخطوطَة )الإبداع( لي�ض في مقدمتها ِذْكٌر لموؤِلّفها، و�سفحة العنوان مفقودة، اإّل اأنَّ نا�سَخ 

تحت رقم: 4105، مكتبة نور عثمانية.  )1(

وا�سح اأنه اخت�سار ل�سمه التام: الموجز الكافي في علم العرو�س والقوافي، المذكور اآنفًا.  )2(
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المجموع ابتداأَ ف�سَل )الفوائد العرو�سية للراوندي( اأ�سفَل ال�سفحِة الأخيرة من كتاب )الإبداع(، قائاًل: 

»هذه فوائد متفرقة في علم العرو�س منتخبٌة من كتاب: )الموجز في العرو�س(، من ت�سانيف ال�سيد الإمام 

. وربما كانت هي ال�سفحة الأخيرة من ن�سخة بابكر، مما اأوهمه واأوهم 
)1(

�سياء الدين ف�سل اهلل«

م�سنفي المخطوط في مكتبة ال�سليمانية باأن كتاَب الإبداع الذي بين اأيديهم، هو للراوندي!

كتاب  في  جاء  مما  ب�سيٍء  وقارنُتهما  معًا،  و)الوافي(  )الإبداع(   
ْ
مخطوَطَتي قراأُت  ولقد 

مبدعة  لعقلية  اأنهما  لل�سك  مجاًل  َيَدُع  ل  بما  لي  فتبين   ،
الفرخان)2( لبن  النحو(  في  )الم�ستوَفى 

واحدة، هي عقلية ابن الفرخان المذكور. 

قبله  اإخراِج )الوافي(  اأنني عزمُت على  اإّل  اأوًل،  ي�سدَر  اأن  وكان من حّق كتاب )الإبداع( 

العرو�س  عن  كبيٍر  باٍب  على  ا�ستماُلُه  وثانيهما:  الإبداع،  كتاب  حجم  ِكَبُر  اأّوُلهما:  ل�سببين: 

قراءتِه  في  م�ساعٍف  جهد  اإلى  مني  �سيحتاج  والذي  الفار�سي،  ال�سعر  من  ب�سواهِدها  الفار�سية، 

واإخراِجه، ومن اهلل المعونة.

*  *  *
اأهمية الكتاب:

وُيمّثل  متميزة،  بطريقة جديدة  القوافي  علَم  يطرح  اأنه  اإلى  نرى  فيما  الكتاب  اأهمية  ترجع 

اتجاهًا لم اأقع على ما ُيماثله فيما اطلعت عليه من كتب القوافي. كما اأنه ُيمثل بيئًة قّلما وَقَعْت 

عليها اأنظاُر المحققين. فهو كتاٌب فريد، يختلف كثيراً عن مجمل ما ُكتب في هذا العلم الجليل، 

ومع ذلك لم اأِجْد َمْن َذَكَرُه بين موؤلفات هذا العلم، وهو جدير بالذكر، لما تفرد به عن �سواه. 

ُم الكتاُب، موؤِلّفًا متميزاً، ذا عقلية حّرة، وراأٍي م�ستقّل. يتبدى ذلك في طريقة عر�سه،  وُيقدِّ

انظر �سورة اللوحة الأخيرة من مخطوطة )الإبداع( في ذيل هذه المقدمة، �ض35.  )1(

في  الأندل�سي  اأبو حيان  نقل عنه  اأ�سهر من �ساحبه،  كتاب  1987م. وهو  العربية،  الثقافة  دار  المختون،  تحقيق: د.محمد بدوي   )2(

ب 549، 611، 940، 1105، 1692،  2048، 2055، 2321، وفي البحر المحيط 106/2، والمرادي 
َ
ر ارت�ساف ال�سّ

في الجنى الداني 482، وابن ه�سام في المغني 106، 236، والزرك�سي في البرهان359/1، 353/2، 355، وال�سيوطي  في 

الإتقان 545/2، والأ�سباه والنظائر 105/1، والقتراح 21، وتحفة الأديب 563/2، والمزهر 485/1، والأ�سموني في حا�سيته 

.23-17 الم�ستوفى  وانظر   .138/4
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وجراأة اآرائه، وكثرة اإ�سافاته، دون اأن يتعر�ض اإلى ِخالٍف اأو اختالف.

ويظهر تمّيز الكتاب بدءاً بف�سوله الأولى، حيث ق�سم )حروَف القافية( اإلى ثالثة ف�سول: 

م )المطَلَق من الروّي( اإلى: �ساكٍن ومتحرك، وهو عند  اأولها: للروّي )مقيَّداً وُمْطَلقًا(، وفيه يَق�سِ

داً على اأْن »لي�َس كلُّ مطَلٍق من ال�سعر متحرَك الروّي«. �سواه متحرٌك فح�سب. موؤكِّ

َلُة والُخروج(، وفيه ِتبياٌن لطرق ات�سال  والثاني: ما يجيء بعد الروّي من الحروف تَبَعاً له؛ )ال�سّ

وبين كونه �سلة، كتاء  بين كونه روياً  الحروف  ي�ستبه من  وِلما قد  بالروي،  المختلفة  لة  ال�سّ حروف 

جًا في اآخر الف�سل اإلى ما  التاأنيث، وكاف الخطاب، ونون الُمخِبر عن نف�سه، ونون الرفع، ُمعرِّ

�سماه: )الّرديف(، مّما قد يوجد بعد الروّي.

والثالث: ما يجيُء قبل الروي من الحروف متعلقاً به ومترتباً عليه؛ )الّرْدُف، والتاأ�سي�ُض، والدخيُل، 

والمتحرُك الذي ي�سبق الرويَّ المقّيد(. وُيورد في هذا الف�سل من الأحوال ما قد ي�ستبه فيه الردف 

ي الحرَف الذي  والتاأ�سي�س، ويوؤكد على اأن التاأ�سي�َس من خوا�س ال�سعر العربي دون غيره، كما ُي�سمِّ

.) �سي�س(، والذي ي�سبق الّرْدَف )بالمحذوِّ ي�سبق األف التاأ�سي�َض )بالرَّ

*  *  *
كذلك، فيما اأ�سافه في الف�سل الرابع اإلى در�ض )حدود القافية(، حيث �سنفها �سنفين:

معروفة  اأنواع  اأربعة  وهو  )المتَجاِنف(،  و�سّماه:  واحد،  �ساكٌن  اآخره  في  يكون  ما  الأول: 

الأ�سماء:

ـ المتواِتر: وهو الذي يقع بين �ساكنيه الأخيرين متحرٌك واحد )/ه/ه(.  1

المتداِرك: وهو الذي يقع بين �ساكنيه متحركان )/ه//ه(. ـ   2

المتراِكب: وهو الذي يقع بين �ساكنيه ثالثة متحركات )/ه///ه(. ـ   3

ـ المتكاِو�س: وهو الذي يقع بين �ساكنيه اأربعة متحركات )/ه////ه(.  4

ي  الثاني: ما يكون في اآخره �ساكنان متما�ّسان، وهو الذي ُيدعى اأ�ساًل )بالمتراِدف(، فُي�سمِّ

له اأنواعًا اأربعًة اأي�سًا:
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ـ المتقاِرب: وهو الذي يقع بين �ساكنيه غير المتما�ّسين متحرٌك واحد )/ه/ه ه(.  1

المتراخي: وهو الذي يقع بين �ساكنيه غير المتما�سين متحركان )/ه//ه ه(. ـ   2

ـ المتفاِوت:وهو الذي يقع بين �ساكنيه غير المتما�سين ثالثة متحركات )/ه///ه ه(  3

المتباِعد:وهو الذي يقع بين �ساكنيه غير المتما�سين اأربعة متحركات )/ه////ه ه( ـ   4

وبعد ِذْكر هذه الأنواع الثمانية للقافية، ُيعّدد لها اإحدى ع�سرة �سورة، وفقًا لمقاَرنات الروّي 

لكل من الردف اأو التاأ�سي�ض مع ال�سلة والخروج، اأو انفراده عنهما.

ويتفّرد ابن الفرخان هنا بعر�ض الأ�سكال اأو القترانات التي تقبلها كّل �سورٍة من هذه ال�سور 

الإحدى ع�سرة، قيا�سًا على كل واحد من اأنواع القافية الثمانية.

*  *  *
في  الرويُّ  عليها  يُ�ستَعمل  التي  الأ�سكال  بتعداد  اأطولها(  )وهو  ال�ساد�س  الف�سل  في  تفّرد  كما 

القوافي، فب�سط الحديَث اأوًل عن الحروف الع�سرين )المتَّحدة( في حكمها، اإذا ما وقعت رويًا، ثم 

ل الكالَم على الحروف الت�سعة )المتفنّنة( الباقية، مبّينًا ما لكل حرف منها من اأحكام خا�سة،  ف�سّ

األفاً وت�سع مائة و�سبعة و�ستين �سكاًل، هي مجموع اأ�سكال الحروف الت�سعة  لها اثنين وخم�سين  ياً  ُمْح�سِ

والع�سرين، من حيث اأنها تقع رّوياٍت)1( في القوافي. وذلك على الرغم من قلة جدوى ذلك كما نرى.

*  *  *
كما زاد اإلى لواحق الروي في الف�سل ال�سابع اأ�سماء جديدًة �سوى ال�سلِة والخروج، مما زاده 

المتاأخرون من ال�سعراء، فذكر:

ـ القائمة: حيث يكون الالحق المتكرر بعد الروي جزَء كلمة، مثل: )ُهُم، ُكُم، تُُم( من:   1
لًة ُمَرّكبًة( خارجًة بالواو. )عليهُم، عليُكُم، حنَْنتُُم( وي�سميه: )�سِ

ـ الّرديف: حيث يكون الالحُق كلمة واحدة، اأو في حكم الكلمة الواحدة، مثل: )منُه، ِبها(.  2

حاً منه، ولم  رويّات: جمع نادر لكلمة )روّي( ا�ستخدمه ابن الفرخان عدة مرات. »حكاه ابن جنّي، قال ابن �سيده: واأظّن ذلك تَ�َسمُّ  )1(

ي�سمعه من العرب« )روي(.
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واحـــدة،  كلمــة  من  اأكثر  الـــروي  بعد  المتكــرر  الالحُق  يكون  حيث  الرديفان:  ـ    3
كتكرار ال�ساعر قوَله: )يا �ساقي( في كل بيت.

ـ القافية الح�سوية: وهي قافية داخلية ملزومة، يكون الالحُق بعدها كالماً مقّفى ل يعود بعينه،    4
اإذا ُحِذَف كان الباقي بيتًا م�ستقاًل بنف�سه، كقوله:

لَْم يُْبِق منّي ُمْذ نَاأَى * �سخ�ساً يَبيُن لذي الِْحجى * حتى َغَدوُت ول اأنا

نا ولقـد اأقــوُل وقـد اأتى * يـوُم الفراِق بمـا �َسَجا * اإْذ قد بَليُت من ال�سَّ

ـ الجنائب: وهي كلمات قبل القافية، ت�سترك مع كلمات القافية في جزاأين لهما �سالحين،   5
كقوله:

َهـــــاِم يُــَهــامــي ــــْوُب الـــــرِّ �ـــســـالٌم كــمــا �ــــسَ

ــــدامــــي ــــــمــــــداِم يُ ـــــــوُن ال ـــا ل ـــم �ــــســــالٌم ك

ــــــْدَرًة ـــاَء َح ـــو�ـــس ــن الـــديـــِك َخ ــعــي يُـــدامـــي ب

ـــــــــــاِم اأُنــــامــــي ـــــــْن بــــــِه كــــــلَّ الأن ـــى َم ـــل ع

*  *  *
�سه لتبيان الجمع بين ما هو اأ�سلي من حروف ال�سلة اأو الخروج،  اأما الف�سل الثامن وهو الأخير، فخ�سّ

وبين ما هو زائد كالذي يجيُء �سميراً، اأو لمجّرد الإطالق ال�سعري، اأو للوقف العام.

*  *  *
ظهوراً  اأكثر  وهي  الكتاب،  ف�سول  مجمل  في  المتميزة  الفرخان  ابن  �سخ�سية  تظهر  وهكذا 

في كتاب )الإبداع(، كما �سنرى فيه، وذلك يعود اإلى محدودّية اأبحاث القوافي، وقابلية اأبحاث 

العرو�س للدر�س والتجديد.

*  *  *

1_Wafi_fe_Qawafi.indd   10 24/5/10   2:21 PM



11

م�سنف الكتاب:

هو كما ثبت في مقدمته: »قا�سي الق�ساة، الإمام الأجّل، العالم، جمال الدين، مجد الإ�سالم، حجة 

الحق، مفتي العراق، مقتَدى الفريقين، اأبو �سعد، علي بن م�سعود بن محمود بن الحكيم«.

، فهو كذلك: 
وفي مقدمة كتابه )الم�ستوفى في النحو(، ووفقاً ل�سورة اللوحة الأولى لمخطوطته)1(

بن  م�سعود  بن  علي  �سعد)2(،  اأبو  الإ�سالم،  الدين، مجد  ال�سعيد، جمال  الحكيم،  العالم،  الأجّل،  »الإمام 

، بزيادة )ابن اأحمد بن الفرخان(، ونق�سان: )ابن الحكيم(.
)3(

محمود بن اأحمد بن الفرخان«

فاً، وُمخالفاً لما  والغريب اأن محقق )الم�ستوفى( اأثبت ا�سمه في �سفحتي العنوان والمقدمة محرَّ

الفرخان(، ربما نقاًل عن ترجمته في كتاب  في المخطوطتين، فجعله: )كمال الدين)4( ابن الحكم 

: علي بن 
)5(

)التذكرة في اللغة( لبن مكتوم )749-هـ(، التي نقلها عنه ال�سيوطي )911-هـ( بقوله

م�سعود بن محمود بن الحكم الفرخان، القا�سي كمال الدين، اأبو �سعد، �ساحب )الم�ستوَفى في النحو(، 

اأكثر اأبو حيان من النقل عنه، و�سّماه هكذا ابن مكتوم في تذكرته«. 

جملًة  واأورد  عنه،  وروى  �ساَهَده  الفرخان،  لبن  معا�سر  وهو 
الدين)6(  منتجب  )فهر�ست(  وفي 

الم�ستوفى 65.   )1(

في الن�ض المحقق، �ض3: )اأبو �سعيد( تحريفًا. يقول الراوندي )فهر�ست منتجب الدين230(:  )2(

ــــدى ــــن ــــَف ال ــــي ـــــٍد حــــل ـــــْع ـــــسَ ـــــــــا � اأعــــــنــــــي اأب

يـــ�ـــســـَعـــِد يَــــــْلــــــَقــــــُه  مــــــن  ــــــــــذي  ال ذاك 

لم ي�سبط كلمة )الفرخان(، اإّل اأن بع�سهم و�سع على الراء �سدًة و�سّمة؛ )الفرُّخان(. وفي البحر المحيط 106/2؛ )الفّرخال( بال�سدة   )3(

على الراء، والاّلم في اآخرها ت�سحيفًا! 

يقول الراوندي )فهر�ست منتجب الدين230(:  )4(

ــا ــه ــن م ـــــن  ـــــدي ال جـــــمـــــاُل  ــــْمــــَلــــى  ا�ــــســــتَ اإذا 

ـــــْطـــــراً فـــ�ـــســـْطـــرا ـــــَرُه �ـــــسَ ـــــْح ـــــسِ ــــــّوَر � ــــــس و�

بغية الوعاة 206/2، فقرة 1802. وانظر: رو�سات الجنات للخوان�ساري؛ ن�سرة الوراق.  )5(

منتجب الدين، علي بن عبيد اهلل بن بابويه، القمي، ق6، له: )الفهر�ست( في ذكر الم�سايخ المعا�سرين لل�سيخ الطو�سي والمتاأخرين   )6(

اإلى زمانه. اأمل الآمل للحر العاملي 89.
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]محمود[)2( بن  اأبو �سعد، علي بن م�سعود بن  جمال الدين،  : »الحكيم، 
)1(

اأ�سعاره واأخباره؛ قال من 

 ،
)4(

؛ فا�سل، له كتب منها: )ال�سامل(، وكتاب )القوافي(، وكتاب )النحو(
الفرخان، نزيل قا�سان)3(

�ساهدته ولي عنه رواية«. 

 :
)5(

قوله  كا�سان(؛  )ف�سالء  عن  ذكره  فيما  الأ�سفهاني،  الدين  لعماد  الخريدة  كتاب  في  وجاء 

»الحكيم، جمال الدين، اأبو �سعد، علي بن م�سعود، بن محمود، بن الفرخان، و�سفه لي باأ�سفهان �سنة 

اأحمد بن ال�سيد الإمام �سياء  اأبو المحا�سن،  الدين  ال�سريف، كمال  ال�سيد  ت�سع واأربعين وخم�سمائة 

، وقال: هو �ساّب ال�سن، �سيخ العلم. واأن�سدني له ق�سيدًة مهموزًة، 
الدين اأبي الر�سا الح�َسني الراوندي)6(

على  الق�سيدَة  وكتبُت   ،
)7(

واليها وكان  بقا�سان،  المخت�ض  الُمعين،  اأخي  ابن  الدين  بَهاء  بها  مدَح 

تمامها لأنها غريبة الروّي«.  

ويدّل قوله: �ساب ال�سن، على اأنه كان �سنة )549هـ( ما بين الثالثين والأربعين من عمره، واأن 

ولدتَه بناء على ذلك، ربما كانت في اأوائل القرن ال�ساد�س الهجري. ولأنه كان في هذه ال�سّن المبكرة 

�سديقًا ل�سياء الدين الراوندي، المتوفى في حدود 560 هجرية، لذلك يمكن اأن تكون وفاته في 

اأواخر القرن ال�ساد�س الهجري.

ويفيد هنا ما ذكره ابن الفرخان في مقدمة )الوافي( من اأنه: »تحفٌة نتحف بها مجل�َض مولنا 

فهر�ست منتجب الدين 69، 227، فقرة 188. ونقل ذلك عنه الحر العاملي، في: اأمل الآمل 352/2، والمجل�سي في: بحار   )1(

الأنوار 237/2.

في الأ�سل: محمد؛ تحريفًا! لأنه عاد بعد قليل فاأثبته: )ابن محمود(.  )2(

قا�سان اأوكا�سان اأوقا�سان اأوكا�سان: ناحية باأ�سبهان، في اأول بالد ترك�ستان، وراء نهر �سيحون، كانت من محا�سن الدنيا، فخربت   )3(

با�ستيالء الترك عليها، وكانت اأهَل �سّنة فغلب عليها الراف�سة. معجم البلدان 296/4، 293، 430. وذكر اليعقوبي )البلدان 26( 

اأن )فرغانة( هي كا�سان.

)4( وهي: )ال�سامل في البالغة-مفقود، ذكره لنف�سه كما �سنرى(، و)الوافي في القوافي؛ وهو كتابه هذا(، و)الم�ستوَفى في النحو-ط(، 

اأما: )الإبداع في العرو�س(؛ فذكره لنف�سه كما �سنرى، وهو لدينا قيد التحقيق.

الخريدة 78/3، وفيها: »اأبو �سعيد...ابن محمد بن الفرخاني« ت�سحيفاً �سحيحه ما اأثبتناه كما جاء في فهر�ست منتجب الدين 227،   )5(

فقرة 188، نقاًل عن الخريدة.

 الق�ساء بقا�سان، فحمدت �سيرته. فهر�ست منتجب 
َ

كمال الدين، اأبو المحا�سن، اأحمد بن �سياء الدين الراوندي، كان عالمًا فا�ساًل، ولي  )6(

الدين 176، وخريدة الق�سر 78/3.

لم اأعثر على ترجمة له.  )7(
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، الذي حكم �سنة )568هـ(، مما يعني اأن كتاب الوافي 
)1(

الملك...؛ خوارزم �ساه محمود بن اأت�سز«

ع له بعد هذا العام. قد ُو�سِ

�ساعراً،  نْحوياً،  الإمامية،  كبار علماء  من  بالقول: »كان 
)2(

الفقهاء( )مو�سوعة طبقات  وذكرته 

الخوان�ساري  ذكره  كما  بَوَفيَاتهم«.  نظفر  لم  »الذين  ال�ساد�س«،  القرن  فقهاء  »من  القدر«،  جليل 

 .
)3(

�سمن: »جماعة مجهولي الأحوال، م�سهوري الت�سنيف«

 اأنه بر�سم »ال�سدر الأجل، العالم، المنعم، �سهاب الدين، 
)4( 

بينما ذكر في مقدمة )الم�ستوفى(

 .»
ظهير الإ�سالم، �سدر العراقين؛ اأبي زيد؛ محمد بن الف�سل بن اأحمد)5(

: »اأخوه الخطير؛ اأبو الف�سل بن الفرخان راأيته حين ورد 
)6(

كما ذكر منتجب الدين اأخًا له بقوله

.»
اأ�سبهان، ومدح �سدر الدين بن اأخجندي)7(

*  *  *
وقد اأ�سار المختون اإلى �سعة ثقافة ابن الفرخان، وتنوعها، كما ا�ستوحاها من كتاب الم�ستوفى، 

فبين اأنه »كان ذا علٍم كبير باللغة الفار�سية، والريا�سة والح�ساب والجبر والمو�سيقا والتف�سير والحديث 

محمود )بن اأر�سالن( بن اأت�سز )بن محمد بن نو�ستكين(: حكم بعد وفاة اأبيه اأر�سالن �سنة 568هـ، فتنّمر عليه اأخوه عالء الدين تك�س،   )1(

وقاتله وا�ستولى على البالد. فلجاأ محمود اإلى الموؤيد �ساحب ني�سابور، اإلى اأن ظهر تك�ض على الموؤيد وقتله، فهرب محمود اإلى 

ه  ده�ستان، فلما فتحها تك�ض التجاأ محمود اإلى ال�سلطان غياث الدين �ساحب غزنة فاأكرمه. ومات محمود �سنة 589هـ. واأت�سز َجدُّ

بًا اإلى رعيته. �سير اأعالم النبالء للذهبي 218/21، 322/20، والوافي بالوفيات 
ّ
)551هـ(، تمّلك مدًة طويلة، وكان عادًل، ُمحب

لل�سفدي 117/4.

مو�سوعة طبقات الفقهاء 2248/6.  )2(

هًا اإلى احتمال كونه ابَنه، اأو اأحَد 
ّ
ّنف: الَمراح في الت�سريف«، منب رو�سات الجنات. كما ذكر منهم: »اأحمد بن علي بن م�سعود، ُم�سَ  )3(

قرابته..

الم�ستوفى، �ض65.  )4(

لعله: » اأبو زيد محمد بن الف�سل بن الح�سين القزازي، من اأهل اآمل طبر�ستان. �سيخ من اأهل العلم، فا�سل، كثير المحفوظ، بلغ اأوان   )5(

الإفادة في الف�سل والرواية، وله �سعر مليح. ولد �سنة خم�س وثمانين واأربعمائة، وتوفي...«. الأن�ساب لل�سمعاني 1082.

فهر�ست منتجب الدين 230.  )6(

لعله: الُخَجْندي )552هـ(؛ الإمام �سدر الدين، اأبو بكر، محمد بن عبد اللطيف، الأ�سبهاني، ال�سافعي. كان ال�سلطان محمود ي�سدر   )7(

عن راأيه، فكان بالوزراء اأ�سبه منه بالعلماء. �سير اأعالم النبالء 386/20، والوافي بالوفيات 233/3.
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.
)1(

والقراءات بخا�سة، وبالعرو�س وغير ذلك..«

: »وكثيراً ما يتفق )اأن 
)2(

وتظهر ثقافته المو�سيقية ب�سكل وا�سح في كتابه )الإبداع(. يقول

باعتبار الثقل  البّم(، وهو  في العود(؛ تقوُم مقاَم )مطلق  الَمْثنى  يكون الن�سُف له قوُة الكّل(، )ك�سبابة 

على الن�سف من مطلق البم«. ويجعل الباب الثاني منه في »المبادئ التي ينبغي اأن توؤخذ في هذه ال�سناعة 

و)التنافر(،  و)التفاق(،  و)التنا�سب(،  و)النغمة(،  )اللحن(،  عن  فيه  متحّدثًا  المو�سيقى«،  �سناعة  من 

و)الأزمنة(، و)الدور(، والكثير من المفاهيم المو�سيقية الأخرى ومنا�سبتها لعلم العرو�س. 

كما يظهر اأثر ثقافته الفار�سية في الباب الثالث من كتاب الإبداع اأي�سًا، والذي وَقَفه على ذكر 

.
)3(

»الأوزان الفار�سية« وخ�سائ�سها، وبحورها، م�ست�سهداً فيه بالكثير من ال�سعر الفار�سي

ونلحظ في كتاب )الوافي( اأي�سًا اأثر ثقافته الوا�سعة في الريا�سة والح�ساب، وذلك في الف�سل 

ال�ساد�ض ب�سفة خا�سة، حيث عّدد الأ�سكال التي يُ�ستَعمل عليها الرويُّ في القوافي حرفًا حرفًا، و�سورة 

�سورة، فاأح�سى لكل حرٍف من الحروف )المتحدة( الع�سرين األفاً وت�سع مائة و�سبعة وثمانين �سكاًل، 

فاإذا �سربناها بع�سرين؛ كان الحا�سل من ال�سرب: ت�سعًة وثالثين األَف �سكٍل و�سبَع مائة �سكٍل واأربعين 

�سكاًل. ثم اأح�سى ما لكل حرٍف من الحروف الت�سعة )المتفنّنة(، وهي: التاُء، والكاُف، والميُم، 

والنوُن، والهاُء، والهمزُة، والأِلُف، والواُو، والياُء، فوجد الحا�سَل للحروف المتفننة من الأ�سكال ثالثة 

لَة للحروف  ع�سر األفاً ومائتين و�سبعة وع�سرين �سكاًل. فاإذا اأ�سفنا اإلى هذه الجملِة، الجملَة الُمَح�سَّ

الع�سرين المتحدة في الحكم، كان مجموع الأ�سكال للحروف الت�سعة والع�سرين، من حيث اأنها تقع 

رّوياٍت في القوافي؛ اثنين وخم�سين األفاً وت�سع مائة و�سبعة و�ستين �سكاًل.  وهذا جهد اإح�سائي ح�سابي، 

لم يقم به اأحد قبله.

موؤلفاته:

ل ُيذَكُر لبن الفرخان في ُجّل ترجماته ال�سحيحة، كما راأينا، �سوى اأنه: )�ساحب الم�ستوفى في 

النحو(، وهو اأ�سهرها، واأن له من الكتب: )القوافي(، وهو هذا الكتاب، و)ال�سامل(، دون تحديد 

الم�ستوفى 31.  )1(

مخطوطة الإبداع، الباب الأول، المقالة الأولى لوحة رقم 4 و5.  )2(

مخطوطة الإبداع، لوحة 46 فما بعد.  )3(
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العلم الذي يبحث فيه. 

في حين يذكر هو لنف�سه في متن )الوافي( كتاَبي: )الإبداع في العرو�س( مرتين، و)الم�ستوفى 

في النحو( مرتين. فتعقيبًا على وزن البيت: 

الــــغــــُروْر هــــذا  ـــــَك  لَ ـــــْم  َك  * ـــوُر  ـــج ت ـــــْم  َك َولـَــــــدي  ـــا  ي  * تــــــزوُر  ــــــْم ل  ِلِ

في  الكبير  )المن�سرح  من  ُمقَتَطٌع  البحث  عند  وهو  )الفريد(،  »ُي�سّمونه   :
)1(

الهام�ض في  قال 

الفار�سية(، على ما ذكرناُه في كتابنا الم�سمى: )بالإبداع في العرو�س(«.

بها م�سموٌع،  التي هو  الجهة  ال�سعر من  البيت من  التي تلحق  الكمالت  وفي حديثه عن 

من علم العرو�س، على ما  يُ�ستفاُد خا�سًة  ال�سنف من الكمالت،  الق�سم من هذا  : »وهذا 
)2(

قال

�سرحناه بعون اهلل تعالى في كتابنا الم�سّمى: )بالإبداع في العرو�س(«.

: »وال�سكوُن ل يكون اإل حالًة واحدًة، غيَر متنوعة، والإعراُب ل بّد له من اأحواٍل 
)3(

ويقول

اإّن »المتعيَن في   :
)4(

على ما ذكرناه في كتابنا المو�سوم: )بالم�ستوفى في النحو(«. ويقول متعّددة، 

كتابنا  في  �سرحناه  ما  على  الحذف،  ول  القلُب  ل  َبين،  َبين  جْعُلها  هو  معه،  الهمزة  تخفيف 

المو�سوم: )بالم�ستوفى في النحو(«.

كما يذكر لنف�سه في متن كتاب )الإبداع( كتاَب: )الوافي في القوافي( مرتين، و)ال�سامل في علم 

: »والواو في مثل هذه القافية، ل بد اأن تكون ملزومًة قبَل الروّي، 
)5(

البالغة( مرة واحدة. فيقول

: »والياء في مثل 
)6(

لأنها رْدٌف، على ما �سرحناه في كتابنا الم�سمى )بالوافي في القوافي(. ويقول

هذه القافية، ل بد اأن تكون ملزومًة قبَل الروّي، لأنها ردٌف، على ما �سرحناه في كتابنا الم�سمى 

)بالوافي في القوافي(.

؛ )لوحة 88(، على راأ�ض ثمانية اأبيات. 
َّ
 مذكوٌر َثم

ُ
�ض 62. والبحر  )1(

�ض71.  )2(

�ض49.  )3(

�ض139.  )4(

مخطوطة الإبداع، لوحة 83.   )5(

�سا. لوحة 92.  )6(
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اأجزاء  اإلى  َثمَّ بيٌت واحد من الأبيات ينق�سم  اأن يكوَن  التر�سيع؛ فباعتبار  : »واأما 
)1(

ويقول

له، مت�ساويٍة في الظاهر، مت�سابهِة الأواخر، م�ستركِتها في حرٍف واحد، كا�ستراك الأبيات في 

الروّي، على ما �سرحناه في كتابنا المو�سوم )بال�سامل في علم البالغة(، كما لو قال قائٌل:

ــــــاُر، َعــــَفــــْتــــهــــا الــــِقــــطــــاُر ــــــف ـــــوٌم ِق ـــــس ر�

ــــطَّ الـــــَمـــــزاُر وكـــــانـــــْت تُــــــــــــزاُر، فــــ�ــــسَ

ووا�سح من اأ�سماء الكتب الأربعة اأنها ت�سدر عن م�سكاة واحدة، هي م�سكاة ابن الفرخان، 

مما يع�سد ن�سبتها اإليه.

*  *  *
وابن الفرخان على ما يظهر من كتابيه؛ �ساعٌر غزير الإنتاج، ل ن�ستبعد اأن يكون له ديوان �سعر 

كبير. فمعظم �سواهد )الوافي( هي اأمثلة من �سعره، كما يدّل على ذلك فهر�ض ال�سعر والقوافي. 

 من كتاب )الإبداع( وهي »في ذكر ما يُمكن 
كما اأن ُجلَّ ما جاء من �سواهد المقالة الرابعة)2(

اأن يُنظم عليه ال�سعر العربي من الأوزان التي لم يذكرها الخليل« من �سعره اأي�ساً. وفي مقدمتها يقول: 

»واْقتُِرَح عليَّ اأن اأُوِرَد الأمثلَة في هذه المقالِة من �سعري، حيث لم يكْن للقدماِء على هذه الأوزان 

ِتها اأ�سعاٌر مذكورٌة، فاأوَرْدُت«.  عامَّ

وكثيراً ما اأ�ساَر اإلى اأن المثال هو من مقّطعٍة �سعرية له، بل ربما ا�ست�سهد بالمقطعة كاملة، مما 

ع لال�ست�سهاد به على ذلك الوزن فح�سب. يدل على اأن المثال لم ُيو�سَ

:
عٍة)3( فعلى �سبيل المثال، يقول ابن الفرخان: »وعليه قلُت من ُمَقطَّ

ــوى بـــالأبـــَرِقِ ــن ـــوَم ال ــْم ي ــَك ــــْت َمــطــايــاهــْم ف ُزمَّ

ُمــ�ــســتَــغــِرِقِ بــالــهــوى  ــٍب  ــل وق تبكي  ــٍة  ــَل ــْق ُم ــن  م

مخطوطة الإبداع، لوحة 69.  )1(

�سا. لوحة 64 فما بعد.  )2(

�سا. لوحة 65. وهي على قالب للرجز الثماني غير خليلي وزنه:  )3(

م�ستفعلن مــ�ــســتــفــعــلــن  مــ�ــســتــفــعــلــن  مــ�ــســتــفــعــلــن 

م�ستفعلن مــ�ــســتــفــعــلــن  مــ�ــســتــفــعــلــن  مــ�ــســتــفــعــلــن   
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الهوى اأُخــفــي  ــِه  ب قلٌب  الِحمى  ــوَم  ي لي  يْبَق  لم 

ــِقِ اأعــ�ــسَ لـــْم  بالمنحنى  ـــهـــْم  ُزرتُ اإْذ  ليتني  ــا  ي

:
ويقول: »وعليه قلُت ما هو باأ�سره)1(

الـــــتّـــــ�ـــــســـــاْب  ــــــــي  ف ـــــنـــــي  ـــــلـــــْم ت ل 

غــــــــاْب ـــــــــوَم  ـــــــــي ال قـــــلـــــبـــــي  اإّن   

غــــــــــــــــاَب قــــــلــــــبــــــي فــــــــــاأنــــــــــا الــــــــ 

ُمـــــ�ـــــســـــاْب ذاَك  مـــــــن  ـــــــــَدْهـــــــــَر  ـ  

ــــــــوا  ــــــــسَ ــــــــ� فــــــــــــاَرُقــــــــــــونــــــــــــي وَم

ـــــــــــَمـــــــــــاْب)2( ِل الـــــــــيـــــــــوَم  فـــــــاأنـــــــا   

ــــــــــــُد فــــي  ــــــــــــْع ـــــــــــــــــْي بَ ـــــــــــــــــاِن واأت

ـــــاْب ـــــت ك الــــــــُكــــــــْتــــــــِب  ــــــِة  ــــــل ــــــم ُج  

ـــــا  ـــــدن ـــــع ــــــا ب ــــــي ــــــح �ـــــــــــــســـــــــــــْرَت ت

جــــــــــــواْب عـــــــنـــــــدي  ــــــــــــــذا  ِل مـــــــــا   

:
ويقول: »وعليه كنُت قلُت في �سباَي من اأبياٍت كثيرة)3(

ـــالٍم  ـــس � فـــــي  لَـــــــِك  ــــــْل  ه ريـــــــُح  يـــــا  األ 

ـــْن ـــي ـــغ ـــلِّ ـــب تُ الــــــــــــــوداِد  اأهــــــــــِل  اإلـــــــــى   

ـــــي هـــــمـــــوٌم  ـــــن ـــــي ـــــواف فــــــــاإنّــــــــي قـــــــد تُ

ــــٍو حــنــيــْن ــــْج ــــسَ � ِمــــــــْن  يـــــــــــزداُد  بـــهـــا   

مخطوطة الإبداع، لوحة 66. وا�ست�سهد بالبيتين الأخيرين في )الوافي 61(. وهي على قالب للرمل غير خليلي وزنه:   )1(

ـــــــــــــــن فـــــــــاعـــــــــلـــــــــن ـــــــــــــــالت ـــــــــــــــاع ف

ـــــــــــــالْن ـــــــــــــاع ف ــــــــــــن  ــــــــــــالت ــــــــــــاع ف  

خّط فوق الباء ياًء مقلوبة، اإ�سارة اإلى اأنها: )بي(، ُحذفت الياء واأُ�سكنت الباء ل�سرورة القافية.  )2(

مخطوطة الإبداع، لوحة 66. وهي على قالب للوافر غير خليلي وزنه:  )3(

ــــن ــــول ــــع ـــــن ف ـــــن مـــــفـــــاعـــــلـــــت مـــــفـــــاعـــــلـــــت

فــــــعــــــوْل مـــــفـــــاعـــــلـــــتـــــن  مـــــفـــــاعـــــلـــــتـــــن   
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هــــــمــــــوٌم قــــــد َعــــــَرتْــــــنــــــي �ــــســــاريــــاٌت 

َقميْن)1( مــنــهــا  ـــنـــى  بـــالـــ�ـــسّ ــي  ــم ــس ــ� ــج ف  

:
ويقول: »وعليه قلت من اأبيات �ساع اأكثرها)2(

ـــــٍم  ـــــَل ـــــسَ ــــــــــذي � ـــــا ب ـــــن بــــــــــــــــــــَرْزَن ل

ـــــُن ـــــي ـــــن ـــــح ال ـــــــا  ـــــــن ب َفــــــــــــَجــــــــــــدَّ   

ــــــــِه  ـــــــوَم ِب ـــــــم ـــــــه وعـــــــــالـَــــــــْجـــــــــُت ال

تــــــلــــــيــــــُن ـــــــــــــــــــــــادْت  ك ــــــــا  ــــــــم ف  

ــــٌر  ــــب ــــس وقــــــــلــــــــُت يــــــــعــــــــوُد لــــــــي �

ــــــــــُن ــــــــــي الأن ـــــــــــــــــَي  ِل ــــــــــاَد  ــــــــــع ف  

ـــٌم  ـــس ـــ� ج ـــــــــــــْي  وِل اأُرى  ـــــــُت  وكـــــــن

ــــــُن ــــــي ــــــب يَ ل  فـــــــــاأ�ـــــــــســـــــــبَـــــــــَح   

ونورد هنا بع�سًا من همزيته المذكورة اآنفًا، والتي اأوردها له منتجب الدين، نقاًل عن كتاب 

:
)3(

الخريدة، وا�ست�سهد هو بثالثة اأبياٍت منها في متن )الوافي(، منها قوله

ـــاأى ـــَب ن ـــي ـــرق ـــَت ال ـــي ـــــا الــحــبــيــُب فــيــا ل دنَ

ــــاأَ  ــــبَ ـــــــسٍ فـــهـــل اأحـــ�ـــســـ�ـــســـتُـــُم نَ ــــــال وا� وق

ـــٍة  ـــاكـــي ــــٌب جـــــريـــــٌح وعـــــيـــــٌن ِجــــــــدُّ ب ــــل ق

ـــــــاأَ)4(  ــا َرَق ــه ــُع ــاً دم ــن ـــَحـــُب عــي ــاَت اأ�ـــسْ ــه ــي  ه

ــــاأٌ  ـــي داِركــــــــْم َر�ــــسَ ــــي ف ــوُّ ول ــل ــس ــ� ــف ال ــي ك

ـــاأَ  ـــر�ـــسَ ــــك ال ، اأفــــــدي ذل ـــُق الـــــــدلِّ ُمـــَعـــ�ـــسَّ  

قمين: َخليٌق وجدير.  )1(

مخطوطة الإبداع، لوحة 67. وهي على قالب للوافر غير خليلي وزنه:  )2(

ــــــن  ــــــت ــــــل ــــــاع ــــــف ــــــــن م ــــــــت ــــــــاعــــــــل ــــــــف م

فـــــــعـــــــولـــــــن مـــــــــفـــــــــاعـــــــــلـــــــــتـــــــــن   

الفهر�ست 227، وعدتها 28 بيتًا. و�سبغت الأبيات الثالثة باللون الأحمر.  )3(

رقاأ الدمُع: جّف وانقطع )رقاأ(.  )4(
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ــاً  ــِدئ ــت ــب ـــر م ـــْج ـــَه ــوف ال ــن ــس ــ� ــــي ب ــــن كـــم راَع

ــــَداأَ  ــــت ـــِد مــــا اب ـــع ــي مــــن ب ــن ــُم ــل ــظ  وعــــــاد ي

ــــي  ــــن ــــاأَ�ــــسَ ـــه اأيْ ـــن ـــرٍّ م ـــ�ـــس ـــُت ب ـــي ـــل وكـــــم بُ

َواأى)1(  حين  الــو�ــســِل  فــي  يـُـْطــِمــُعــنــي  ولي�س   

َجـــعـــَلـــْت  قــــد  فــــْهــــَي  الـــلـــيـــالـــي  اأذمُّ  ول 

ـــوؤَا  ـــُف ُك الـــُمـــرتـَــَجـــى  ذاَك  ـــِل  ـــنـــاِئ ِل ــري  ــع ــسِ �  

ـــْت  حـــَدثَ اإذا  الـــُجـــّلـــى  ـــي  ف ـــِرُع  ـــ�ـــس يُ ــــــرُّ  اأَغ

ـــــوؤَا)2(  ـــــُط بَ ــْيــِبــه  �ــسَ ـــي  ف اأبـــــــداً  يُــــــَرى  ول   

ــاأُ الــ�ــســحــاَب ول ــسْ ــ� جــــاَرى الــ�ــســحــاَب فــلــم يَ

�َساأَ)3(  الــُهــمــاُم  �ــســاَء  ـــو  ول الـــِعـــذاِر  ـــــْوُت  َف

ـــــــداً  اأح اأعــــــدائــــــه  مــــن  اهللُ  َع  جــــــــوَّ مــــا 

والــــَحــــَداأ  الـــغـــربـــاَن  يُـــ�ـــســـِبـــَع  لأْن  اإل   

ــــــًى  ـــــــداَة َوَغ ــــــيٌّ غ ــــــن ــــاُه ُرَديْ ـــــو عــــ�ــــسَ ول

ـــطـــاٍط زانـَــــــُه َجــــنَــــاأَ)4(  ـــُن �ـــسَ  لـَـــعــــاَد ُحـــ�ـــسْ

ويالحظ على ابن الفرخان ميله اإلى ا�ستخدام العديد من قوالب ال�سعر غير الخليلية، كما راأينا في 

 .)5(
الأمثلة القليلة ال�سابقة، وفي ُجّل �سواهد المقالة الرابعة من مخطوطة )الإبداع(؛ الآنفة الذكر

اأن  العرو�ض  العميق لخفايا  الوا�سعة، وفهمه  فهو عرو�سي من الطراز الأول، ي�ستطيع بمعرفته 

ياأتي بالجديد.

 عن ديوان الراوندي، بع�ٌض من مرا�سالٍت بينه وبين �سياء الدين 
)6(

ومما نقله منتجب الدين

الواأُي: الوعد، وقد واأى واأْيًا: َوَعَد )واأي(.  )1(

ُف، والناِفلُة )�سيب(.
ْ
ْيُب: الَعطاُء، والُعر ال�سَّ  )2(

ق، و�ساأوُت القوم �ساأواً: �سبقتهم، و�ساءاه: �سابقه. )�ساأي(.
ْ
ب

ّ
ال�ساأو: ال�س  )3(

ن 
ْ

 )ردن(. وال�سطاط: ُح�س
َ
ماِن الَقنا بَخطِّ َهَجر ْمَهِرّي، ت�سمى ُرَديْنة، وكانا ُيَقوِّ

َّ
 زعموا اأَنه من�سوب اإلى امراأَة ال�س

ُّ
َديْني والرمح الرُّ  )4(

القوام )�سطط(، والجناأ: الحديداب، اأو العوجاج )جناأ(.

مخطوطة الإبداع، لوحة 64 فما بعد.  )5(

فهر�ست منتجب الدين 230.   )6(
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الراوندي، فمن ذلك قوله: »وكتب اإليه الحكيم جمال الدين اأبو �سعد علي بن م�سعود بن الفرخان في 

 :
)1(

ّود �سحبة دواة بعثها اإليه لُت�سَ

ـــــْدٍق  دعــــــوتـُـــــك �ـــســـيـــدي لـــــــــــدواِة �ـــــسِ

قــهــرا  ـــــــديَّ  ل ــــخــــطــــوُب  ال ـــــا  ـــــاَوُره ـــــع تَ  

ــــي َحــ�ــســاهــا  وكـــــــان الـــلـــيـــُل يـــْكـــمـــُن ف

فـــجـــرا  فــــيــــه  الــــلــــيــــالــــي  ـــــَعـــــِت  فـــــاأطـــــَل  

غــــــــــَدْت رومـــــــيـّــــــًة تـُــــْجـــــَلـــــى وكــــانــــت 

ـــــج دهـــــرا  ـــــزن ال ـــــاِت  ـــــن ب ـــــي  ف ُد  تُــــــعــــــدَّ  

ـــْل  ــــــــَك جـــــائـــــعـــــًة فـــعـــجِّ ــــــــْت وقـــــــد واَف

و�ـــســـكـــرا  ــــداً  ــــم ـــــراهـــــا وا�ــــســــتــــِفــــْد ح ِق  

ـــيـــَف حــتــى  ــــــان اأبـــــــــوَك يـُــــْقـــــري الـــ�ـــس وك

َعــــْمــــرا  كـــــان  اإذ  ـــاً  ـــم ـــس ـــا� ه ـــى  ـــّم ـــسَ ـــ� تَ  

ــي  ــب ــل ق �ـــــســـــواَد  ذاك  قـــبـــل  ـــــَك  اأبـــــحـــــتُ

ـــواِد الــنّــْقــ�ــسِ َقـــــــْدرا)2(  ـــس ـــْر لــــْي مـــن �  فـــُم

وجاء في جواب الراوندي: 

ــــسِ َقــــــــْدرا  ــــا� ــــن ــــَك يـــــا اأعـــــــــزَّ ال ــــتُ ــــدي ف

ــــرا  ـــــراً وُخــــْب ـــــبَ ــى َخ ــس ــ� ـــــَب مــــن م  واأطـــــي

ـــي  ـــوال ـــُم ـــــك ال ــــَر خـــــاِدَم �ـــســـاألـــَت الــــِحــــْب

ِحْبرا)3( ـــِر  ـــْب ـــَح ال ــــوؤاُل  �ــــس ـــٌب  ـــَج ع ومــــا   

يعني لُتمالأ بالمداد الأ�سود.  )1(

ر )نق�ض(.
ْ
الِنْق�س: المداد اأي: الِحب  )2(

ْبر: واحد الأحبار، العالم بتحبير الكالم، وَحبر الأمة: ابن عبا�ض  )حبر(. الَحِ  )3(
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ــــا  ــــواه َخ ـــــــا  ـــــــن داَويْ ــــدق  ــــ�ــــس ال دواُة 

الم�ستدّرا)1(  ِقـــــراهـــــا  ـــــا  ـــــْدن ـــــَج واأْم  

ــــلــــًة فـــعـــادت  ــــا�ــــسِ اأتـــــــــْت �ـــســـمـــطـــاَء ن

وع�سرا)2(  خـــمـــ�ـــســـاً  ـــنـــيُّـــهـــا  �ـــسِ تـُــــَعـــــدُّ   

ــــا حــــواجــــبَــــهــــا بـــمـــ�ـــســـٍك  ــــن ــــْب وخــــ�ــــسّ

ـــِن عــطــرا  ـــي ـــَل ـــَق ـــث ال ـــــُرُه  نـَــــ�ـــــسْ �ـــســـيـــمـــالأ   

مــنــهــا  الــــديــــن  جــــمــــاُل  ا�ـــســـتـــمـــلـــى  اإذا 

ــرا  ــط ــس ــ� ف �ـــســـطـــراً  ــــحــــَرُه  �ــــس  و�ــــــســــــّوَر 

ـــنـــاً  ـــــاَر حـــ�ـــسْ ـــــس ـــــ� ــــالأ الأب ــــم ــــْعــــٍر ي بــــ�ــــسِ

ـــرا  ـــْح ـــسِ � ـــــاَع  ـــــم ـــــس الأ� ــــمــــالأ  ي ونـــــظـــــٍم   

 
وفي ال�سفحة 148 جاء: »وكتب اإليه الحكيم جمال الدين اأبو �سعد ]بن[ الفرخان من همذان)3(

في �سدر كتاب: 

ــِد  ــج ــس ــ� ــم ــال ــــدان ف ــــي ــــم ـــى ال ـــل ــــْم ع �ــــســــلِّ

ــــــــــــــَرِد  الأبْ بــــــه  فــــالــــظــــلِّ  ــــهــــِر  ــــن ــــال ف  

ــا  ــه ــَف ــي ــس ــر� ــــَن ت ــــس ــــ� وِح قـــــد اأح فـــــــالـــــــدَّ

كــــالــــمــــبــــرِد  ـــــــــــــالُه  اأع يُـــــــــرى  مـــــــــاٌء   

ـــــهـــــا  ــــــي ربُّ ــــــت ـــــب الــــــــــــــدار ال ـــــجـــــان ب

ــــــوِد ــــــس والأ� ــــــِر  ــــــم الأح عـــلـــى  ـــو  ـــحـــن ي  

ــــــــُه الـــُعـــال  ـــْكـــٌب ووْج حـــيـــث الــــنــــدى �ـــسَ

ــــِد  نَ ـــمـــجـــد غــــ�ــــسٌّ  ال ـــــٌق وغـــ�ـــســـُن  ـــــْل َط  

يقال: اأَمَجَد الإِبَل َمالأَ بطونها علفًا واأَ�سبعها )مجد(. وا�ْستََدرَّ اللبُن والدمُع ونحوهما: َكُثر )درر(.  )1(

َمط: بيا�ُض �سعر الراأ�ض ُيخالطه �سواد )�سمط(. : زال عنه الخ�ساب )ن�سل(. وال�سَّ
ُ
عر َل ال�سَّ نَ�سَ  )2(

همذان: مدينة تاريخية قديمة، فتحها المغيرة بن �سعبة  �سنة 24هـ، وهي من اأح�سن البالد واأنزهها واأطيبها واأرفهها، �ستاوؤها   )3(

مفرط، وما زالت محالًّ للملوك، ومعدنًا لأهل الدين والف�سل. معجم البلدان 410/5.
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ـــــــــــَرْت  اأزه ـــــد  ق الآداب  ورو�ـــــــســـــــُة 

ــــــِدي  بَ ـــــــادي  ب الــــعــــقــــُل  ـــــــراه  ي ـــــــــــْوراً  نَ  

ـــَت مـــــن عــــلــــٍم ومــــــن َمــــْفــــَخــــٍر  ـــئ ـــس مـــــا �

ــــِد  ــــِت ــــْح َم عــــــــٍزّ ومـــــــن  ـــــاٍم ومـــــــن  ـــــس �  

ومــــــــوقــــــــٍف تُــــــــــــــــْزري مــــقــــامــــاتــــُه 

ــــِد  ــــمــــربَ ال فـــــي  ـــــــــــــراِب  الأع ـــف  ـــوق ـــم ب  

يــكــن  ــــم  ل فـــــــاإْن  ـــف  ـــس ـــو� ال ذا  يـــكـــفـــيـــَك 

ـــِد  ـــيّ ـــس ـــ� ـــل ل قــــلــــت  قــــــد  مــــــا  فـــــكـــــلُّ   

فاأجابه بق�سيدة منها: 

ـــِعـــدي  تـُــ�ـــسْ اأْن  لـــــِك  هـــــْل  ـــبـــا  الـــ�ـــسَّ ريــــــَح 

ـــِعـــِد  والـــُمـــ�ـــسْ ــــــوِن  الــــــَع ـــَل  ـــي ـــل ق فــــتــــًى   

ـــى  ـــم ـــِح ال ــــوِب  ــــن ــــج ب ـــــي  ـــــبّ ـــــُه تَ واأْن 

مـــــبـــــِرِد  ــــــٍر  ــــــِط َع لـــــيـــــٍل  �ــــســــبــــِح  فـــــي   

ـــــي َعــــــــَذبــــــــاِت الــــربــــى  ـــي ف ـــس ـــ� ـــح ـــف وت

ـــــــــِد)1(  نَ لـــطـــيـــٍف  ريــــــحــــــاٍن   عـــــن كـــــل 

ـــدى  ـــن ـــَف ال ـــي ــــي )اأبــــــــا �ــــســــْعــــٍد( حـــل ــــن اأع

يـــ�ـــســـَعـــِد  ـــــُه  ـــــَق ـــــْل يَ ـــــن  م ــــــــذي  ال ذاك   

ــه  ل نـَــــــْجـــــــٌل  والــــ�ــــســــعــــُد  ل  وكـــــيـــــف 

ـــهـــِد  ـــمـــ�ـــس وال ــــِب  ــــي ــــغ ال ـــــي  ف يُـــطـــيـــعـــُه   

وجاء في ال�سفحة 150: »وكتب الحكيم اإليه :

ــًة  ــاع ــس ـــوَق � ـــس ـــ� ـــُت وال ـــي ـــّل ــــو ُخ كــتــبــُت ول

ــِب  ــْل ــق ــُة ال ــي ــن ـــُه ُم ـــُل ــــْن َو�ـــسْ ــــى َم ـــْرُت اإل ـــط  لَ

الفح�س: البحث عن ال�سيء )فح�ض(، وَعَذبات الربى: اأطرافها )عذب(.  )1(
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�ــســلــوٌة  ــــــُك  يَ فـــلـــم  داٌر  ــــُم  ــــُك ب َدنَـــــــــْت 

ــبِّ  اإلـــــى ح ـــــــــازَدْدُت حـــبـــاً  ـــْم ف ـــُك ـــتُ ـــارق  وف

فاأجابه الراوندي: 

ــا  ــب ــ�ــسّ ـــَة ال ـــح ـــن ـــَك هـــل طـــالـــعـــَت اأج ـــتُ ـــدي ف

ـــبِّ  ــــالُم فـــتـــًى �ـــسَ ــــس ــا عـــّمـــا � ــه ــ�ــس ــف ــن ــت ف  

ـــا  ه ـــزَّ ـــا وُه ـــْذه ـــُخ ــل ف ــع ــف ـــم ت ــــــَت ل ــــــاإْن اأن ف

 )1(
الحبِّ ــن  م كــالــغــريــ�ــسِ  �ــســالمــاً  ــْط  ــاِق ــ�ــس تُ  

وجاء في ال�سفحة160: »وكتب الحكيم اإليه يعتذر عن التخلف عن موعٍد واعده اإياه:

بمهجتي  ـــاً  ـــوم ي يـُـــْفــــَد  اإْن  ـــــْن  َم ــَي  ــفــ�ــس ــن ب

ــْة  ــَع ــسَ ــــى مــــاِلــــِه � ــــَدى وف ــــْف ـــْن مــــاِلــــِه يُ ـــِم  ف

ــُر زحـــاُمـــُه  ــي ــكــث ـــَرُب الـــعـــْذُب ال هـــو الـــَمـــ�ـــسْ

ـــَرَعـــْه  ـــَل َمـــ�ـــسْ ـــد �ـــســـيَّـــَر الـــفـــ�ـــسْ  ولـــكـــنـّــه ق

ـــاً  ع ـــرُّ ـــب ــــُه ت ــــــــــُت الــــعــــفــــَو مــــن ــــمــــا راأي ول

ـــْه  َع ـــرُّ ـــب ت ـــــــــاَل  اأن ــــي  ك ــــاً  ــــب تــــعــــّمــــدُت ذن  

ـــــــاَن ِمـــــّمـــــا يـــعـــوُقـــنـــي  ـــــــه قـــــد ك ـــى اأن ـــل ع

ــْه  َع ــدُّ ــس ــ� ــه ت ــن ـــُت م ـــْف ــــداٌع بـــراأ�ـــســـي خ  �ــــسُ

ــــَرْي  تُ ل  ــ�ــُس  ــف ن يـــا  قــلــُت  قـــد  اإذ  ــــاأّخــــرُت  ت

ـــْه  ـــّدَع مـــ�ـــس ل  ــــٍة  ــــال ح ــــي  ف عــــًة  ــــدَّ ــــ�ــــسَ ُم  

ــي  ــج ــت ـــــــولَي األ ــــَك �ـــســـيـــاء الــــديــــن م ــــي اإل

ــْه  ــَع م ـــري  ـــبَ َخ ــي  ــاءن ــس � قـــد  اإذ  ـــدهـــر  ال مـــن   

مــنــهــُم  الــــيــــوَم  ِخـــْلـــتـُــنـــي  ـــعـــراَء  ـــ�ـــس ال اأرى 

اأربـــعـــْة  ــــّدوَن  ــــَع يُ اأ�ــســحــوا  مـــا  ذاَك  فـــِمـــْن   

الغري�س: الطري )غر�ض(.  )1(
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فاأجابه �سياء الدين: 

َعـــْة  ــي الــخــفــ�ــسِ والـــدَّ ــن ف ــدي ــاَل ال ــم بــقــيــَت ج

ــْه  ــَع ــسَ � فـــي  ـــادِة  ـــي ـــِع ال عــــذِر  مـــن  زلــــَت  ول   

بــعــار�ــسٍ  ـــــخـــــوؤوُن  ال ــــدهــــُر  ال نـــابـــَك  ول 

نـُـــَقــــّرَعــــْه  اأن  اإلــــــى  يــــومــــاً  ـــا  ـــن ـــِوَج ـــْح ـــيُ ف  

تــزورنــا  اأْن  عـــن  عــــاَق  �ـــســـداعـــاً  �ــســكــوَت 

ـــــْه  ـــــاأردَع ف بــــــــذاَك  اأدري  ــي  ــن ــت ــي ل ـــا  ـــي ف  

ـــِث وا�ـــســـٌح  ـــح ـــب ـــى ال ـــه عــــــذٌر عـــل ـــكـــن ول

واأرفــــَعــــْه  راأ�ــــــسٍ  خــيــَر  عـــمـــداً  ـــاَر  ـــت اخ اإِذ   

ــــَدْت  ـــو غ ـــزة ل ـــزي ـــع ــ�ــس ال ــف ــن ــال ــــان ب ــــا ك وم

ـــه  ـــّدع ـــس ـــ� وم حــــالــــة  ـــــي  ف ــــًة  ع ــــدَّ ــــ�ــــس م  

ـــــرهـــــا مــــنــــ�ــــســــوبــــًة بـــجـــاللـــهـــا  األـــــــــم ت

ــْه  ــَع ــر مـــا �ــسَ ــخــلــق مـــن غــي  ومـــرفـــوعـــًة فـــي ال

اأْن  وحــــقَّ  ـــ�ـــســـروِف  ال ـــوَء  �ـــس ـــي  ب ـــت  ـــي ووقّ

الــــ�ــــســــروَف واأمـــنـــعـــه  مـــــــولَي  ـــــــــــَي  اأًَوقّ  

وجاء في ال�سفحة 186 قوله: وكتب الحكيم جمال الدين اأبو �سعد ]بن[ الفرخان في �سدر كتاب 

 :
قان)1( من َخرَّ

ـــوق لعــــُج  ـــ�ـــس ــي مــــن ال ــب ــل كـــتـــبـــُت وفـــــى ق

ــيــَن حـــوائـــُج  ـــو ُقــ�ــسِ ــي ل ــن ــــى الــ�ــســدر م  وف

ــــهــــاُجــــر ُمـــــْعـــــِوٌل  ــــتّ ـــي وال ـــالق ـــت وبــــيــــن ال

نا�ِسُج)2(  ـــاعـــِد  ـــب ـــت وال ـــي  ـــدان ـــت ال ـــن  ـــي وب  

قان مدينة قرب تبريز باأذربيجان.  قاُن: قرية من قرى هَمذان اأ�سيفت اإلى قزوين، وخرَّ َخرَّ  )1(

قان باإ�سكانها. انظر معجم البلدان 360/2، والأماكن للحازمي 51.
ْ
قان بفتح الراء، وَخر

َ
        وترجم ياقوت اأي�سًا ِلَخر

الن�سيج: �سدة البكاء، والنا�سج: الباكي. الل�سان )ن�سج(.  )2(
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ـــاً  ح ـــرِّ ـــب اأُكــــــابــــــُد بـــعـــد الـــبـــيـــن وْجــــــــداً ُم

يـــعـــالـــج  داٍء  اأّي  ـــي  ـــب ـــل ق فــــلــــّلــــِه   

الجوى  اأْوَرَث  ـــذي  ال بال�سوق  ــْفــتـَـْجــُت  فــ�ــسَ

فاتج)1(  ال�سَّ ــي  ــغــن يُ ـــان  ك لـــو  ــيــدي  �ــس ــــى  اإل  

ـــي  ـــن ـــاإن ف ـــــــراَب  ـــــــغ ال اهللُ  قـــــاتـــــل  األ 

�ساِحُج)2(  ـــو  وه الــنــوى  يــــوَم  بــه  ـــْرُت  بـَــ�ـــسُ  

ـــُن ُقـــــْمـــــريَّ َدوحــــــٍة  ـــم ـــرح ــــــــَم ال ويـــــا َرِح

ــج  ــائ  غــــداهــــا جـــنـــى مـــنـــه لـــــدى الــــنــــوح ه

ــٍة  ــم ــي ــظ ــــــلَّ ع ــــال ك ــــرح ــــت ـــقـــيـــت مـــــن ال ل

ــج  ــال ــع م ـــــراق  ـــــف ال ـــد  ـــع ب ]يعالجها[   

ــتــي  قـــــاُن مــحــّل ــــــا اأ�ـــســـحـــْت َخـــــرَّ وهـــــا اأن

ــُج  ــاِل ــُن خ ــي ــب ــــذي ال ــعــري مـــا ال ــَت �ــس ــي ــا ل ــي  ف

ــا  ــ�ــس ــَح ــــَر ال ــــُه خــــاَم ــــبُّ �ـــســـالٌم عــلــى مـــن ُح

ــــُج  ــــواِل َم ـــم  ـــكـــري ـــّب مــــن قـــلـــب ال ـــُح ـــل  ول

ــًة  ــنّ ــسُ ــل � ــفــ�ــس ـــي ال ـــنَّ ف ـــسَ ـــن � ــى م ــل �ـــســـالم ع

ـــُج  ـــاه ـــن ـــم ال ــــلــــكــــرام  ل ـــهـــا  مـــن ـــــُن  ـــــيَّ تَـــــبَ  

ــــد �ــســمــا نـــحـــو غـــايـــٍة  ـــالم عـــلـــى مــــن ق ـــس �

الــمــعــارج  اإلـــيـــهـــا  ـــى  ـــرق ت ل  الــمــجــد  مـــن   

ــــُه  ــــَف ـــــــارَق اإل ـــسِ الـــقـــلـــب ف ـــ� ـــري ــــالُم م �ــــس

ــارج  ــخ ــم ـــي الأمــــــــوِر ال ــه ف ــي ــْت عــل ــاق ــس ــ�  ف

فاتج: جمع  ، في�ستفيد الُمقِر�ض اأْمَن الطريق. وال�سَّ
َّ
وّفيه اإياه َثم

ُ
فتََجة: اأن ُيقِر�َض ماًل لآخر، ولالآخر ماٌل في بلد الُمقِر�ض، في ال�سَّ  )1(

فَتَجة: وهي قر�ٌض ا�ستفاَد به الُمقِر�ُض اأْمَن الطريق، باأن ُيقر�َض ماله عند الخوِف عليه، لَمن يرّده له في مو�سِع اأْمٍن. القامو�ض 
ُّ

ال�س

المحيط، وتاج العرو�ض )�سفتج(.

. وقيل: �َسِحيُج الُغراب ترجيع �سوته، فاإِذا مدَّ راأْ�سه، قيل: َنَعَب  ال�سحيج: �سوت البغل، وبع�ض اأ�سوات الحمار، والغراب اإذا اأ�سنَّ  )2(

)�سحج(.
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فاأجابه �سياء الدين:

نــــوافــــُج  اأم  ــــْت  ــــَق ــــتّ ُف ـــٍك  مـــ�ـــس نـــــوافـــــُح 

دوارُج)1(  اأم  ُفـــتـّــحـــْت  عــطــٍر  واأدراُج   

ـــْت  ـــَخـــّرَق قــــاَن ف ـــي َخــــرَّ ـــواح ـــن ن �ــــســــَرْت م

ـــا الــلــواعــج  ـــه ـــْت َح ـــوَّ ـــتـــوَر هـــــوًى قـــد ل  �ـــس

ــٍج  ــسِ ــا� ــــــّدِم م ـــن ال ـــاً م ـــع �ـــســـرت فــــَمــــَرْت دم

نا�سج)2(  ــــوِح  ــــن وال الإعـــــــوال  وِمــــــَن  ـــه  ل  

ــِة اأُهــــِديَــــْت  ــالم ــس ــ� ــال واأهـــــــدْت �ـــســـالمـــاً ك

ــج  ــال ــع ــُم ــــكــــروٍب َحـــمـــاُه ال  اإلـــــى نــْفــ�ــسِ َم

الـــِحـــمـــى  ـــــِن  ـــــم اأي مـــــن  لح  ـــــــرٌق  ب وهلل 

ــج  ــائ ـــوق ه ـــ�ـــس ــــِن ال ــــاِم  فــــهــــاَج لــــه مــــن ك

ـــٌل  ــت لـــه يـــا بـــــرُق هـــل اأنــــــَت ُمـــو�ـــسِ ــل ــق ف

ــج  ــاه ــن ــم ــه ال ــي ــل ـــًى �ـــســـاقـــت ع ـــت  �ــــســــالَم ف

ــى  ــن َج ـــد  ق ــــان  ك واإن  الـــدنـــيـــا  ـــــــّرِة  ُغ ـــــى  اإل

ــــوَم فــــــاِرُج ــــي ـــا ال ـــه لَ مــــا  ـــاً  ـــيَّ هـــمـــوم ـــل  ع

*  *  *
توثيق الكتاب:

لم اأعثر على َمْن َذَكر الكتاب في كل ما اطلعت عليه من كتب القوافي والعرو�ض، فموؤلُِّفه 

من »مجهولي الأحوال« كما ذكر �ساحب رو�سات الجنات. اإلّ اأن مخطوطة الكتاب كانت �سريحًة 

في ن�سبته اإلى �ساحبه مرتين؛ اأولهما: في �سفحة العنوان، والأخرى: في مقدمة الكتاب.

كما اأن الم�سنَِّف اأ�ساَر في متنها اإلى كتابه الم�سهور: )الم�ستوفى في النحو( مرتين، اإحداهما 

بة. الل�سان )نفج(. ويبدو اأن الأدراج والدوارج مثلها.
ّ
نوافج الم�سك: معر  )1(

ى الدَم واأَْمراه 
َ
، وَمر ع الناقة لَتِدرَّ

ْ
ر ح �سَ

ْ
ما�سج: ا�ستخدمها بمعنى اأم�ساج اأو م�سيج اأو مم�سوج، اأي مختلط )م�سج(. والَمْرُي: َم�س  )2(

اإذا ا�ستخرجه )َمرا(.
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اإل حالًة واحدة،  : »وال�سكون ل يكون 
)1(

ال�سعر، بقوله عند حديثه عن الإطالق والتقييد في 

والإعراُب ل بد له من اأحواٍل متعّددة، على ما ذكرناه في كتابنا المو�سوم: )بالم�ستوفى  غيَر متنوعة، 

: »المتعين في تخفيف الهمزة معه، 
)2(

والأخرى في حديثه عن الهمزة رويًا بقوله في النحو(«، 

كتابنا المو�سوم: )بالم�ستوفى في  َبيَن َبين، ل القلُب ول الحذف، على ما �سرحناه في  هو جعلها 

النحو(«.

وكان مما ا�ستطعت اأن اأقراأه ب�سعوبة بالغة، بع�َس ما ارت�سَم َخيالُُه على �سورة اللوحة الأولى من 

هذا المجموع، قوله: 

»هذا الكتاب ي�ستمُل على كتابين من م�سنفات الإمام جمال الدين، الُم�سّمى اأعاله، وعلى فوائد 

من العرو�س والقوافي لل�سيد �سياء الدين ف�سل اهلل الح�سني، وهما: الإبداع في العرو�س، والوافي في 

القوافي«، َتال ذلك �سطران ق�سيران لم اأتبين منهما �سيئًا.

العرو�س،  في  والإبداع  النحو،  في  )الم�ستوَفى  الأربعة؛  كتبه  اأ�سماء  في  المتاأّمَل  فاإّن  واأخيراً؛ 

وال�سامل في البالغة، والوافي في القوافي(، ل بد له اأن يعترف ب�سدورها عن م�سكاة واحدة هي 

م�سكاة ابن الفرخان.

*  *  *
و�سف المخطوط:

في  )الإبداع  كتاَب  اأوًل  مَّ  �سَ مجموٍع  �سمن  اآنفًا-  ذكرنا  –كما  المخطوط  الكتاب  يقع 

العرو�س( لبن الفرخان، ففوائد منتخبة من كتاب الموجز في العرو�س للراوندي، فكتاب )الوافي 

العرو�س  في  الموجز  كتاب  من  كذلك  منتخب  القوافي  في  فف�سل  الفرخان،  لبن  القوافي(  في 

للراوندي. وهو مجموٌع واحد، لنا�سٍخ واحد، لم يذكر ا�سمه، ول تاريَخ ن�سخه.

ويتاألف المجموع الم�سّور من )129( مائة وت�سٍع وع�سرين لوحة مزدوجة ال�سفحات، غّطى 

كتاب )الإبداع في العرو�س( اأربعًا وت�سعيَن لوحًة منها، تلته الفوائُد المنتخبة من كتاب )الموجز 

التحقيق �ض49، المخطوطة؛ لوحة 102.  )1(

التحقيق �ض139، المخطوطة؛ لوحة 120.  )2(
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كتاب  �َسَغَل  ثم  لوحات،  في خم�ض  والت�سعين،  التا�سعة  اللوحة  للراوندي حتى  العرو�ض(  في 

وجاء  وع�سرين.  و�ست  المائة  وحتى  المائة،  باللوحة  بْدءاً  منها،  لوحة  وع�سرين  �سبعاً  )الوافي( 

ف�سل القوافي الم�ستخرج من كتاب )الموجز في العرو�ض( للراوندي �سمن اللوحتين ال�سابعة 

والع�سرين والثامنة والع�سرين بعد المائة.

ثالثٍة  على  الواحدة  ال�سفحة  تحتوي  متقابلتين،  �سفحتين  على  منها  لوحة  كلُّ  وت�ستمل 

م�سبوٍط  فار�سي وا�سح،  بخط  ُكتبت  الواحد،  ال�سطر  ثالث ع�سرة كلمة في  بمعّدل  وع�سرين �سطراً، 

بال�سكل اأحيانًا، ولكنه مكتوب بطريقة متّ�سلة. بل ربما ُكتب ال�سعُر فيها مّت�ساًل بما قبله اأو بعده، 

وربما جاء بع�ض البيت في �سطر واآخره في �سطر، اأو جاء بع�سه في لوحة، وتمامه في الأخرى. 

وقد ا�ستخدم المداد الأحمر لتمييز بع�ض بدايات اأو نهايات الفقرات اأو الأ�سعار، ول�سطب بع�ض 

العبارات.

والياء  المربوطة  التاء  نَْقَط  ويهمُل  والكلمات،  الحروف  بع�ض  َنْقَط  النا�سخ  يترك  ما  وكثيراً 

المتطرفة، بينما ي�سع نقطتين تحت الألف المق�سورة!

وقّلما ر�َسَم الهمزَة فوق األفها. وهو ير�سم الهمزَة التي تلي الأِلَف بو�سع عالمة المّد فوق 

الأِلف: )الهاء = الهاآ، الياء = الياآ، الف�سائل = الَف�ساآيل، الرغائب = الرغاآيب...اإلخ(.

وربما �سعب التفريق بين الراء والدال.

*  *  *
وي�ستمل المخطوط على بع�س الرموز التي ا�ستخدمها النا�سخ لت�سحيح المتن، اأو التعليق على 

بع�ض ما جاء فيه على هوام�ض ال�سفحات؛ فهو ي�سع في مكان الت�سحيح قو�سًا �سغيراً مقلوبًا، 

(، وي�سع في مو�سع التعليق اإ�سارة يتجه ذيلها  ( اأو الأي�سر ) طرفه متجه اإلى الهام�ض الأيمن )

(، وهو ُي�سيف بعد الت�سحيح اإ�سارة )�سح(، واإلى  ( اأو الأي�سر ) اأي�سًا اإلى الهام�ض الأيمن )

جانب التعليق الزائد حرف )ز(.

*  *  *
ع�سر لوحات،  اإلى ثالَثَة ع�سَر جزءاً، ي�ستمل كلُّ جزٍء على  وكان النا�سخ قد ق�ّسم المجموَع 
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لكنه كتب:  مائلة.  ب�سورة  الجزء  لوحة رقم  العليا لكل عا�سر  الي�سرى  الزاوية  حيث كتَب في 

)الثاني ع�سر( على اللوحة )109(، و)الثالث ع�سر( على اللوحة )119(، وكان مقت�سى الترتيب اأن 

يكونا على اللوحة )110(، فاللوحة )120(.

*  *  *
اللوحُة الأولى هي من اأوراق توجيه الكتاب، ُكتب على ال�سفحة اليمنى منها بخط مختلف اأ�سياء 

:
)1(

ل عالقة لها بمتن المخطوط، وذلك قوله

ــــــاوؤُُه  ــــــبَ ــــــاوؤُُه وِح ــــــط ــــُد َع ــــزي ــــــْن ي ـــــا َم »ي

ــــــَو واِهــــبُــــْه ُه اأنّــــــــُه  ــــاً وِطــــيــــبــــاً  ــــَرف ــــسَ � 

، قال: اأخبرني عبد 
)3(

بِّح بن حاتم الُعكلي ، قال: ثنا ُم�سَ
)2(

قال القا�سي اأبو محمد بن خاّلد

 هذا البيت الذي لم ي�سبقه اإليه اأحد. ثّم اإّن عبد 
)5(

، قال: اأن�سدني اأخي اأحمد
)4(

ال�سمد بن المعّذل

ال�سمد عمَل �سعراً و�سّمنُه هذا البيت، فبَلَغ ذلك اأحمد، فَعَتَب اأخاه عبَد ال�سمد، فقال: يا اأخي، 

ُدَك بيتًا في الخالِق فتجعَله في المخلوق! ل اأن�سدُتَك بعدها بيتًا«. اأُن�سِ

*  *  *
القا�سي  اأن�سدني  قال:  الأهواز،  قا�سي  ؛ 

ال�سراج)6( بن  محمد  اأبو  »اأن�سَد  بعده:  وُكِتب 

:
البركاتي)7(

لم اأهتد اإليه. والحباء: العطاء )حبا(.  )1(

اأبو محمد بن خاّلد: .  )2(

ح بن حاتم العكلي: .
ِّ
ُم�سب  )3(

ل: �ساعر عبا�سي َهّجاء، كان منهمكًا في المجون وال�سراب، موؤذيًا لأخيه اأحمد. الوافي بالوفيات لل�سفدي  عبد ال�سمد بن المَعذَّ  )4(

.330/2 للكتبي  الوفيات  وفوات   ،119/8  ،275/18
ل )-قبل240هـ(: فقيه بمذهب مالك، له م�سنفات واأ�سعار زهدية وحكمية. الوافي بالوفيات لل�سفدي 119/8،  اأحمد بن المعذَّ  )5(

و�سير اأعالم النبالء للذهبي 519/11، وقال: »لم اأر له وفاة«، الديباج المذهب لبن فرحون 83.

لعله: اأبو محمد ال�سراج: جعفر بن اأحمد، القارئ البغدادي )500-هـ(، له: م�سارع الع�ساق، وحكم ال�سبيان ومناقب ال�سودان،   )6(

وله اأ�سعار في الزهد والفقه. الوافي بالوفيات 72/11، ومعجم الأدباء لياقوت 777/2.

لم اأهتد ل اإلى الأبيات ول اإلى البركاتي، ولكن جاء في �سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد 1977، قوُل ال�ساعر:  )7(

طـــاِمـــعـــاً تَــــــُك  ول  حــــــــّراً،  ــــسْ  ــــ� وِع ـــْف،  ـــّف ـــع ت

الـــَمـــطـــامـــُع اإلّ  ـــــــاَق  الأعـــــــن قـــــَطـــــَع  فـــمـــا 
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حــ�ــســرًة  ـــْرَت  اأبـــ�ـــسَ ـــْرَف  ـــَط ال ــسَّ  ــ� ــُغ تَ لــم  اإذا 

ـــُع ـــاِن ــــــَك م لَ َحــــــواِئــــــَج �ـــســـتّـــى دونَــــهــــا   

ـــــَذَل الأعـــــرا�ـــــسَ حـــتّـــى اأبــــاَدهــــا  ـــــتَ ــا ابْ ــم ف

الـــَمـــطـــاِمـــُع اإلّ  ـــــاَق  الأعـــــن ـــَع  ـــسَ ـــ� َق ول   

ــِه  ــِن ــْي ع راأَْي  حــاَطــنــي  َمـــــْن  ــي  ــاحــب �ــس ومــــا 

ــُع ــسِ ــا� ــس ـــنـــي وْهـــــــَو � َمــــــْن حـــاَط ـــُه  ـــن ـــّك  ول

ــِه  ِعــْر�ــسِ ــَة  ــانَ ــي ــسِ � ـــــــْدِرْك  يُ لـــم  الــــَمــــْرُء  اإذا 

ـــُع ـــاِئ ـــس ــــَو � ــــْه ف ــــُه  ــــفُّ مــــَلــــَكــــْتــــُه ك ـــا  ـــم ب  

ــٌر  ــَخ ــْف َم ُعــــدَّ  اإْن  ـــُل  الأ�ـــس ـــول  ل ـــْرُع  ـــَف ال ـــا  وم

ــفُّ عــنــد الــبــطــ�ــِس لـــول الأ�ــســاِبــُع« ــك  ومـــا ال

*  *  *
وجاء تحت هذه الأبيات بخّط فار�سي مختلف غيِر منقوط، ما جهدُت كثيراً في قراءته: 

:
»لل�سيخ جمال الدين بن ه�سام)1(

نـــي  ـــــٍر �ـــســـرَّ ـــــبَ ــــُت مـــــا ِمـــــــْن َخ ــــْم ــــ�ــــس اأق

ـــــدا ـــــتَ ـــــْب ُم ــــــــُه  ل وذْكــــــــــــــــــراَك  اإلّ   

ــــَك فــــــي َخــــــْلــــــوٍة  ــــِم ــــس ــــا� وطــــالــــمــــا ب

ـــدا ـــنِّ ال حـــــــروُف  ــــُت  ــــْل َك اأو  ـــــُت،  ـــــادي ن  

:
)2(

كما ُكِتَب على الهام�ض الأيمن ب�سورة مائلة

لل�سراج الوراق في عقد الجمان للعيني 239/3. ودون عزو في اأنوار الربيع لبن مع�سوم 285/2، وفيهما معًا بلفظ: )واهلِل( بدل:   )1(

)اأق�سمُت(، و)خلوتي( بدل: )خلوٍة(، وفي الأنوار: )وا�ستخدمُت حرَف( بدل: )اأوَكْلُت حروَف(. وربما جاز �سبط: )اأوَكْلُت( 

من التوّكل اأي العتماد، على: )اأو َكّلْت( من الكالل اأي الإعياء.

للخريمي في ديوانه12، وعيون الأخبار لبن قتيبة 239/3، والتذكرة الحمدونية 275/2، والحما�سة الب�سرية 1300/3. ولحاتم   )2(

الطائي في العقد الفريد197/1، ون�سوة الطرب لبن �سعيد228/1، والتذكرة الحمدونية كذلك 108/3. ودون عزو في البيان 

والتبيين 11/1، والأ�سباه والنظائر للخالديين65/1.
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ـــِه  ـــِل ــــــــزاِل رْح اأُ�ــــســــاِحــــُك �ــســيــفــي قـــبـــَل اإنْ

ـــُب َجـــدي ـــلُّ  ـــح ـــم ـــُب عـــنـــدي وال ـــسِ ـــ� ـــْخ  ويُ

ــِقــرى  ال يــكــثــَر  اأْن  ــيــاِف  لــالأ�ــس ــُب  الــخــ�ــسْ ومـــا 

ــُب ــي ــس ــ� َخ الــــكــــريــــِم  ـــمـــا وْجــــــــُه  ـــكـــنّ  ول

*  *  *
اأما ال�سفحة الي�سرى، فعليها ختم م�ستطيل، ُكتب عليه بالأحرف الالتينية ا�سم مكتبة: نور 

عثمانية، فرقم: )3-3584/1(، تحته الرقم: )4105(. ثم ختٌم دائري متو�سط الحجم، ُكتب فيه: 

»الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدَي لول اأْن هدانا اهلل« فطغراء يظهر منها ا�سم عثمان خان .. 

ُكتَب تحته بخط فار�سي جميل غير منقوط:

»وقف بدر البدور الّتاّمات، في بديع الخالفة والمقامات، ال�سلطان

ابن ال�سلطان، ال�سلطان اأبو الإر�ساد عثمان خان)1(،

ُه بن�سِرِه لالأدباء ابن ال�سلطان م�سطفى خان، جعَل اهلُل ِبرَّ

،
الأكابر. واأنا الداعي له: ولّيُه الحاج اإبراهيم حنيف)2(

المفت�ض باأوقاف الحرمين المحترمين،

غفر له«.

فختٌم دائريٌّ �سغير با�سم: اإبراهيم حنيف بن لطيف.

*  *  *
قراءَة  ا�ستطعُت  خياًل   ،

المجموع)3( من  المفقودُة  الأولى  ال�سفحة  الأختام  هذه  وتتراءى خلف 

ال�سلطان عثمان خان بن ال�سلطان م�سطفى الثاني، تولّى الخالفة بعد وفاة اأخيه ال�سلطان محمود �سنة 1168هـ، وتوفي عام   )1(

1171هـ.

لم اأهتد اإليه.  )2(

للمدّقق  ب�سعوبة  مقروءاً  خيالها  يظهر  اإذ  للكتاب،  الأمامية  التوجيه  �سفحة  خلَف  الت�ساقًا  متواريٌة  موجودة،  �سفحة  اأنها  ويبدو   )3(

الح�سيف، لكنني جهدت في الح�سول عليها دون جدوى.
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قا�سي   .... الأجل  الإمام  العرو�س، �سنفه  الإبداع في  بالغة، كقوله: »كتاب  ب�سعوبة  فيه  ما  بع�س 

الق�ساة، جمال الدين .... بن م�سعود بن محمود ...«.

وقوله: »هذا الكتاب ي�ستمل على كتابين من م�سنّفات الإمام جمال الدين الم�سمى اأعاله، وعلى 

فوائد من العرو�ض والقوافي لل�سيد �سياء الدين ف�سل اهلل الح�سني، وهما: الإبداع في العرو�س، 

]و[الوافي في القوافي«.

 المطابقة من حالها 
وكذا قوله: »الفوائد المثبتة على حوا�سي هذه المجلدة في الفنون الثالثة)1(

بها،  وقوِبلت  الن�سخ،  هذه  منها  ُنِقلت  التي  الأ�سول  حوا�سي  من  نُِقلت  تعالى،   Mللم�سنِّف اأنها 

والحمد هلل وحده، و�سّلى اهلل على �سيدنا محمد واآله و�سحبه و�َسّلم«.

الظاهر  الختم  اأقدَم من  �سلطانيًا  اأحدهما ختمًا  اآخرين، ربما كان  ختمين  اإلى خياَلي  اإ�سافة 

لل�سلطان عثمان خان!!

*  *  *
فقط  منها  اليمنى  ال�سفحة  على  فُكتب  الخلفي،  المجلد  توجيه  وهي  الأخيرة،  اللوحة  اأما 

محاولٌة مبت�سرة لمو�سحة قال فيها:

الأُفِق في   
طالعاً)2( تٍَمّ  بدَر   ** فاْق  َقْد  َمْن  الإ�ْسراِق  حاوَي   ** بالتّجنِّي  قلبي  �ساَد 

دَّ نْحوي �ساْق ** َقلَّ �سبري، ثّم زادْت ُحَرقي وانثنَى يُعِر�ُس عنّي ** والأ�َسى وال�سّ

ــداْق الأح �ساهي   ** �ساْق  َرْحبي  عنه  َمالِمْك)3(  عن   ** يُْغني  لي�َس  ما  عاذلي 

*  *  *
الَفَلِق وربِّ  نومي  ونََفى   ** الخّفاْق  ُقْرُطُه  قلبي  هاَج   ** تُلْمني  ل  ــْق،  اْرِف ــِق  ِاْرِف

*  *  *
الرابع:  كتابه  ربما  بل  البالغة(،  في  )ال�سامل  الثالث:  كتاَبه   

ّ
ي�سم كان  رّبما  المجموع  اأ�سل  اأن  يوحي  الثالثة(  الفنون  )في  قوله:   )1(

)الم�ستوَفى في النحو( اأي�سًا، فيما لو اعتبرنا )العرو�س والقوافي( فنًا واحداً!.

في الأ�سل: طالٍع.  )2(

كذا! ولعلها: )عن َمالٍك(.  )3(
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 �َسْعُرُه اللَّْيلي** كْم اأَراني البْدَر و�ْسَط الأُفِق)2(
ُل تعذيبي و�َسْلبي** و]انهتاكي[)1( اأ�سْ

]ِبِه منخرِقي[)4( ْبِر  ال�سّ ِرَدا  و   **  
الَمْيِل)3( مَن  َعْطفاً  ُمنتِظْر   ** َم�ْسبي  ولََكْم مقتوُل 

ويلي)5( يـــا  اآه   ** ـــلـــي  َويْ يـــا  اآِه  ـــادي  ـــن ويُ  ** ــي  ــب ــْن يُ ـــحـــاِل  ال ــاُن  ــس ــ� ول

*  *  *
عنُقي! في  الآثاَم  واجعِل   ** راْق  ما  مب�سمْك  من  ْف  اأرت�سِ  ** َدْعني  ِلّ  الدَّ رخيَم  يا 

*  *  *
عملي في التحقيق:

يتميز  الأخرى، وربما ل  فقرة عن  فيه  تتميز  ال�سطور، ل  مت�سَل  المخطوط  متن  لقد جاء 

فيه ال�سعر عن الكالم، كما ل يتميز فيه �سطر عن �سطر. وقد اأهمل النا�سخ اإثبات الهمزات فوق 

الكثير من  َنَقط  المربوطة، والياءات، في حين  التاءات  اأكثر  َنْقَط  اأهمل  اأو تحتها، كما  الألف 

المق�سورات. 

اأن اأخرج الكتاَب وا�سَح التق�سيم، محّدَد الفقرات، متميز الأ�سعار،  وقد حاولت جاهداً 

ال�سرح.  اإلى  الحاجة  موا�سَع  و�سارحًا  التوثيق،  اإلى  الحاجة  موا�سَع  موثِّقًا  بال�سكل،  م�سبوطًا 

وي�سهل  وم�سطلحاته.  واأ�سعاره،  مو�سوعاته،  اإلى  الرجوُع  ي�سهل  لكي  بفهر�سته،  واعتنيت 

بالتالي ال�ستفادة من مادته الغزيرة.

راجيًا اهلل عز وجل اأن يجعل اأعماَلنا خال�سًة لوجهه الكريم ...

عمر خلوف – الريا�ض

2006-3-15 

في الأ�سل: )وانهتاهي(، وهي كلمة ل معنى لها، ولعّلها تحريف لما اأثبتناه.  )1(

كتَب فوقها: )في الَغ�َسِق( خياراً ثانيًا كما يبدو.  )2(

كذا يجب �سكون الراء من )منتظر(، وفي الأ�سل: )الَمْيلي( باإثبات ياء الإطالق.  )3(

في الأ�سل: كلمة غير مفهومة، يختل بها الوزن، وحّق )منخرقي( هنا الرفع كما هو وا�سح.  )4(

 جملة )اآه يا ويلي( اإلى ال�سطر الذي ي�سبقه، بينما كتب ههنا: )يا( وتوقف.
ّ
في الأ�سل: �سم  )5(
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�سورة اللوحة الثانية من الوافي

)لوحة 101 من المجموع(

ويظهر في مقدمتها ا�سم الكتاب وا�سم الم�سنف
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ال�سفحة الأخيرة من كتاب )الإبداع في العرو�ض(

وفي ذيلها عنوان الف�سل التالي: الفوائد العرو�سية للراوندي
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كتاب 

الَوافي في القَوافي

تاأليف قا�سي الق�ساة؛ جمال الدين، مجد الإ�سالم، مفتي العراق

اأبي �سعد علي

رحمه اهلل تعالى//
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل على اأف�ساله، و�سلواُته على نبيه محّمٍد واآله.

قال قا�سي الق�ساة، الإماُم الأجّل، العالم، جمال الدين، مجُد الإ�سالم، حجُة الحق، مفتي العراق، 

ُمْقَتَدى الفريَقين؛ اأبو �سعٍد، علّي بن م�سعود، بن محمود، بن الحكيم، قّد�َض اهلل روَحه العزيز: 

في  بالَوافي  �سّميناه:  القوافي،  علم  في  المعتَبَرِة  الأ�سوِل  جوامَع  فيه  نذكَر  اأن  نريد  كتاٌب  هذا 

العادِل،  العالِم،  الكبير،  المعّظِم  الملِك  مولنا  مجل�َض  بها  ُنتِحُف  تحفًة  و�سّيرناُه  الَقوافي، 

جالِل الدنيا والدين، غياِث الإ�سالم والم�سلمين، �سيِد الملوك وال�سالطين، خوارزم �ساه محمود 

ُيْرَغُب منه في  الَجناُب الذي  اقتداَره. وهو  الُمْلِك  اأن�ساَره، و�ساعَف في  اأعزَّ اهلل   ،
ْز)1( اأَتْ�سِ ابن 

 ،
)3(

ْكِره نُة ب�سُ ِل الذي نَطَقْت الأل�سِ ، وَمْن �ساَحَبه في الُمْف�سِ
)2(

ِد الذي ُتجَلُب اإليه الرغائب الَمق�سِ

، ومن الُمْلِك ما �ساَر 
)5(

. فَهّناأُه اهلل تعالى من النعمِة ما اأقاَم لديه
ولو �َسَكتوا اأثْنَْت عليه الَحقائب)4(

في الدولة هذه �سهوَة العّز والَجالل.
 )6(

َوْقفًا عليه، وبّلَغه بف�سلِه اأق�سى مدى الآمال، واأْمَطاُه

ٍل اإن �ساء اهلل تعالى:  والكتاب ينق�سم اإلى ثمانيِة اأ�سوٍل؛ كلُّ اأ�سٍل منها يُذَكُر في ف�سْ

انظر ترجمته في المقدمة، �ض 13.  )1(

الرغائب: ج رغيبة، وهي العطية، وكل ما ُيرَغُب فيه )رغب(.  )2(

الجملة غام�سة المعنى كما هو وا�سح.  )3(

ع الزاد فيه )حقب(. وقوله عُجز بيت م�سهور لنُ�سيب بن رباح، يمدح �سليمان بن عبد  الحقائب: ج حقيبة، وهي الوعاء الذي يو�سَ  )4(

الملك )ديوانه 59، محا�سرات الأدباء للراغب 12/2(:

ــــُه ـــــــَت اأهــــُل ــــوا ِبــــالــــذي اأن ــــنَ ــــاأث ــــعــــاجــــوا، َف َف

ـــوا اأثــــنــــْت عـــلـــيـــَك الـــَحـــقـــائـــُب ـــت ـــَك ـــسَ ــــــو � ولَ

هنّاأه من النعمة: اأعطاه، من َهناأُت الرجَل اأهَنوؤُه اإذا اأعطيته )هناأ(.  )5(

اأمطاه �سهوة العز: جعلها له َمطيًة، اأي َركوبة )مطا(.  )6(
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* الف�سل الأول: في الرويِّ واأحكاِمه، وِذْكِر ما هو عليه من الحال، في الحركة اأو ال�سكون. 

* الف�سل الثاني: في بيان ما يمكن اأن يجيَء من الحروف المتحركة اأو ال�ساكنة، بعد حرف 
الروّي، َتَبعًا له.

* الف�سل الثالث: في بيان ما يمكُن اأن يجيَء من الحروف المتحركة اأو ال�ساكنة، قبل حرف 
الروّي، ُمتعلِّقًا به وُمترّتبًا عليه.

* الف�سل الرابع: في القول على القافية، واأحكاِمها ولواِحِقها.

* الف�سل الخام�س: في الف�سائل والرذائل التي ُتْثَبُت لالأبيات، من جهة ما لها من القوافي.

* الف�سل ال�ساد�س: في تعديد الأ�سكال التي ُي�سَتعَمل عليها الروّي في القوافي.

* الف�سل ال�سابع: في اللواحق بعد الروّي، وتعديد اأ�سنافها.

* الف�سل الثامن: في م�ساوقة الأ�سل مع الزائد في القوافي.
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الف�سل الأول

في الرويِّ واأحكامه

وِذْكِر ما هو عليه من الحال، في الحركِة اأو ال�سكون

نقول ومن اهلل التوفيق: 

كاأنَك قد عرفَت اأيها الُمَتحّلي بف�سيلِة الأدب، اأن الأبياَت التي تنق�سم اإليها الق�سيدُة،// اأو 

عُة من ال�سعر، ل بد اأن تكون اأواِخُرها م�ستِركًة في حرٍف من حروف التهّجي، ُيْبنى عليها  الُمَقطَّ

(. فال يخلو الرويُّ من اأْن يقَع في الَطَرِف الأخير من البيت، اأو قبَل الَطَرف،  ِويَّ النَّْظم، فيُ�سّمى: )الرَّ

قريبًا منه:

ُع َوْقٍف بال�سرورة، والَوْقف  �ساكناً، لأنه مو�سِ اأن يكوَن  في الَطَرف الأخير، لزَم  * فاإن وقع 
:

على المتحرك ممتنع. مثاله قول لبيد)1(

َعـــــَمـــــْل  َخـــــيـــــُر  ــــنـــــا  ربِـّ تَـــــقـــــوى  اإّن 

وَعــــــَجــــــْل َريْــــــثــــــي  اهلِل  وبــــــــــــــــاإْذِن   

ـــِر اْهــــتَــــَدى  ـــي ـــخ ــــبـُـــَل ال ــــــْن َهــــــــداُه �ــــسُ َم

ــــْل ــــسَ اأ� ــــاَء  ــــس ــــــــْن � الـــــبـــــاِل وَم نـــــاِعـــــَم   

ْل(، ي�سترك فيها البيتان. فالرويُّ هو الالم ال�ساكنة من: )َعَجْل( و)اأ�سَ

* واإن وقَع قبل الَطَرف؛ فقد يكون �ساكناً، وقد يكون متحركاً. 

�سرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري 174، وفيه: )خيُر نََفْل(.  )1(
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:
- مثال ال�ساكن: الألف التي قبل الهاء من: )تراها( و)فاها( في قول الُمو�َسوي)1(

ــا  ــه ــي ــــَك ف ــــن واأعـــــَجـــــبَـــــنـــــي َمــــــالِمــــــُح م

ـــا ـــراه تَ ـــــــا  اأَم الـــــُعـــــَريْـــــِب  ــــــا  اأخ  فـــقـــلـــُت 

ـــــــــــراٌم  ـــــــــــــــٌل َح فــــــلــــــول اأنـــــــنـــــــي َرُج

ــا ــاه ف ــــُت  ــــْم ــــثَ ــــهــــا ولَ ــــرونَ ُق ـــُت  ـــْم ـــَم ـــسَ � 

.
)2(

فالروي هو الألف، والألف ل تكون اإّل �ساكنة

:
- ومثاُل المتحرِك؛ الّداُل من )اليَِدي( في قول طرفة)3(

ـــــبُـــــرَقـــــِة ثَـــْهـــَمـــِد  ـــــــــالٌل ِب لـــخـــولـــَة اأط

ــِد ــيَ ـــِم فــي ظــاهــِر ال ــي الـــَو�ـــسْ ــاق ــب  تَـــلـــوُح َك

فالرويُّ هو الدال المتحركة.

*  *  *

من ال�سعر ينق�سم من هذه الجملة ق�سمين؛ 
 )4(

فقد علمَت اأن البيَت

* اأحدهما: هو الذي يقع فيه الروي ]�ساكناً في الَطَرف الأخير. 

)5( قبل الَطَرِف، على اأحد الوجهين 
] * والآخُر: على اختالِف ِق�سَمْيه، هو الذي يقع فيه الرويُّ

ال�سريف الر�سي، ديوانه 963/2، وفيه: )فقلُت اأخا الَقرينِة اأَْم تُراها؟(.  )1(

 مخ�سو�سة؛ الألُف فيها من اأ�سل الكلمة. ومعلوم اأن الروّي في مثل هذه القوافي هو 
َ

يالحظ اأن الم�سنف اختار من الق�سيدة قوافي  )2(

الهاء، والأِلُف قبلها ِرْدٌف، فيجوز اأن يرد فيها مثل قوله في ذات الق�سيدة:

ـــــٌع ـــــم  َوَج
ً
ـــــى ـــــن ـــــــــــــاَم ِم ـــــا اأَق ـــــــِك م ِحــــــــبُـّ

اأُ

ــــبــــاهــــا ـــــَة اأَخــــ�ــــسَ ـــــكَّ ـــــَم ـــــــى ِب ـــــــس َومـــــــــا اأَر�

 كما �سنرى.
ّ
فالألف في )اأخ�سباها( للتثنية، ولكنه يبني اأحكامه على الأعم

ن اأن )الدال( لي�ست في الطرف الأخير كالذي 
ّ
بي

ُ
 ياًء، لي

َ
ديوان طرفة 23. وكتَب )اليَِدي( باإ�سباع حركة الدال المك�سورة، لت�سير  )3(

ُتظهره الكتابة، واإنما هي قبل الطرف.

زاَد في الهام�ض: »الألف والالم فيه للجن�س«. يريد عموَم المعنى من كلمة )البيت(.  )4(

ما بين المعقوفتين ت�سحيح من الهام�ض.  )5(
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 .
)1(

المذكورين

- فالأول ُي�سمى: )الُمَقيَّد(، لأن الل�ساَن يِقُف عليه، فال ينتقُل عنه اإلى ُجزٍء غيِره من اأجزاِء 

هذا البيت.

من  بعَده  يجيُء  ما  اإلى  كالُمنَبِعِث  بِه  يجري  الل�ساَن  لأن  )الُمْطَلق(،  ُي�سّمى:  والآخُر   -

الحروف.

* فالرويُّ في الُمقيّد له حالٌة واحدٌة؛ هي ال�سكون، كال�سكون في لم )َعَجْل(. 

* والرويُّ في الُمْطَلق له حالتان: 

- اإحداهما الحركة، وت�سّمى: )الَمْجَرى(، كالحركِة في دال )اليَِدي(، 

 )تَراَْها(. 
ْ
- والأخرى ال�سكون، كال�سكون في الأُولى من اأِلَفي

فلي�َس كلُّ ُمطَلٍق من ال�سعر متحرَك الروّي.

يعني: �ساكناً اأو متحركاً.  )1(
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الف�سل الثاني

في بيان ما يُمكُن اأن يجيَء من الحروف المتحركة اأو ال�ساكنة، 

بعد حرف الروّي تَبَعاً له

( من ال�سعر العربي، حرٌف من الحروف  اإذا ُوِجَد بعد حرف الروي، في )المطَلِق المتحرِك الرويِّ

الأربعة التي هي: 

والياَء  والواَو  الألَف،  اأعني:  اأ�ساًل،  الحركُة  ها  َتم�سُّ ل  التي  يُّة  الَمدِّ الثالثُة  الحروُف   -

المّديتين، 

َلًة(،  )�سِ ُي�سّمونه:  الحرُف//  فذلك  متحركًة،  تكون  وقد  �ساكنًة  تكون  قد  التي  والهاَء   -

وينق�سم ق�سمين: �ساكٌن ومتحّرك. 

* فال�ساكُن َيْنَخِتُم به البيُت، وينق�سم اإلى �سروٍب اأربعة هي: الألُف والواُو والياُء والهاء.

اأن  من  بدَّ  فال  فَح�ْسب،  الهاُء  هو  اإْذ  واحد،  �سرٌب  وهو  البيت،  به  ينختم  ل  والمتحرُك   *
في�سمى:   ،

المّديّة)1( الثالثة  الحروِف  اأحد  ال�ساكُن هو  البيت، وذلك  به  ينختم  �ساكٌن  بعده  يجيَء 

)ُخروجاً(.

لَة( هذه تتنوع اأربعَة اأنواٍع هي: الألُف والواُو والياُء والهاُء، واأنَّ  فقد ظهر لك من هذا اأنَّ )ال�سّ

ثالثًة منها لها حالٌة واحدٌة هي ال�سكون والرابَع وهو الهاُء له حالتان:

- اإحداهما ال�سكوُن؛ وذلك اإذا ُخِتَم به البيت.

- والأخرى الحركُة؛ وذلك اإذا لم ُيخَتم به البيت، بل يجيء بعده )الُخروج(.

تنجم عن اإ�سباع حركة الهاء )األفاً اأو واواً اأو ياًء( للترّنم، و�سيمّثل لها بعد قليل.  )1(
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واأي�سًا َظَهَر لك من هذا الت�سوير اأّن )الُخروَج( يتنوع ثالثَة اأنواع هي: الألُف والواو والياء، 

.
)1( 

لة( كلُّ واحٍد يترتب على الهاء المتحركة، التي هي اإحدى �َسْطَرْي الرابع من اأنواع )ال�سّ

؛ 
)2( 

َلُة( * اأما )ال�سِّ

- فمثاُل الأِلِف فيها قولي:

تَـــَراَمـــى   )3(
]اأْظعاٌن[ ــــْزِع  ــــِج ال ــــــــَن  ُدَويْ

ــا ــام ــَق ُم ــــيـَـــْت  ـــو َر�ــــسِ ــــواُت، ل ــــَل ــــَف ـــهـــا ال ِب  

- ومثال الواو فيها قولي:

لـــْم  اإْن  ـــــُت  ـــــوِرْك ب فــــال  ـــــــــْرٌق،  بَ ــــرى  �ــــسَ

)4(
ــــيــــُمو اأَ�ــــسِ ــــٍة  ــــبَ ــــْرَق َم فـــــوَق  ـــــي  ـــــَرْون يَ  

- ومثال الياء فيها قولي:

 
ـــِة الـــَغـــنّـــاِء األــــــُف �ـــســـالِمے ـــْرَح ـــسّ ـــ� ــى ال ــل ع

ِبلماِمے)5( ــدهــا  عــن ــــْن  َم ـــْد  ـــُج يَ ــــْم  لَ واإْن   

- ومثال الهاء ال�ساكنة قولي:

ــــْه  ــــنَّ ــــسِ ـــــــاِدْرَن َوْقـــــــــَع الأ� ـــــــب اأَِثــــــْرهــــــا يُ

ــــــْه ــــــنَّ اأِع ـــــي  ف ــــــًة  ــــــنّ ِج ِبــــهــــا  ــــــخــــــاُل  تَ  

يعني: الهاء ال�ساكنة؛ وهي �سطر ال�سلة الأول، اأو المتحركة؛ وهو �سطر ال�سلة الثاني.  )1(

ُل من اأحوال ال�سلة والخروج، التي تتبع الروي الُمطَلَق ب�سطريه؛ )المتحرك وال�ساكن(. 
ْ
بداأ الم�سنُف هنا التمثيل ِلما اأجَمَله قب  )2(

ويالَحظ اأن ُجّل اأمثلته هي من �سعره.

ت�سحيح من الهام�ض، لكنه كتبها )اأ�سعان( بال�ساد!!.  )3(

اأ�ساف بعد الميم واواً منف�سلة للدللة على اإ�سباع حركتها بواو ال�سلة.  )4(

َت عليه من َعَلٍم اأو رابيٍة لتنُظر من ُبْعٍد )رقب(. واأ�سيم: اأنُظر، ُيقال: 
ْ
والَمْرَقبة: المو�سع الُم�ْسِرف، يرتفع عليه الرقيُب، وما اأوَفي  

ْمُت البرَق؛ اإذا نظرُت اإلى �سحابته اأين تمطر )�سيم(. �سِ

و�سع فوق الميم من ال�سطرين ياًء مقلوبة، للدللة على اإ�سباع حركتها بياء ال�سلة.  )5(
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:
)1(

- ومثال الهاء المتحركة ]قولي[

ـــــِه]ے[ ـــــاِب ـــــب ـــــــى اأح �ـــســـاقـــْتـــُه بــــــارَقــــــٌة اإل

ــــِهے ـــا ب ـــم ـــاَر ِل ـــس ـــ� ــــٌة ف ــــّوق ــــَط وَدَعــــــــــْت ُم

*  *  *

* واأما )الُخروج(؛ 

- فمثال الألف فيه قولي:

ــا  ــه ــابُ ــب ـــجـــوِم ِق ـــن ـــــوَق ال ـــِربَـــْت ف ـــى �ـــسُ ـــًل ُع

ِهــ�ــســابُــهــا تـُـــْرَقــــى  ــَس  ــ� ــي ل ـــٍد  ـــْج َم ْروُة  وُذِ  

- ومثال الواو قولي:

ــــــُه  ـــاِء َرابَ ـــم ـــال ـــــاأُْب ب ـــــَج فــلــّمــا اأحــــ�ــــسَّ ال

)2(
ـــاَد عــنــُه يَــــــــُذوُدُه]و[ ــد ك ــا ق  مـــَن الأْمـــــِر م

.)
( و)ِلما ِبِه]ے[

- ومثال الياء ما قد مّر في التمثيل لل�سلة: )اأحباِبِه]ے[

*  *  *

، وُوِجَد بعد الروي منه حرٌف، فهذا )الروّي( ل يكوُن اإلّ  فاإْن كاَن ذلك المطَلُق �ساكَن الرويِّ

، ِلما �ستعرفه بْعُد اإن �ساء اهلل تعالى، وذلك الحرُف ل يكوُن 
)3(

يٍة يًة ]َو[غيَر َمدِّ الألف، اأو الياء؛ َمدِّ

اإّل الهاء، ويكون )�سلًة(:

- اإّما �ساكنًة ينختم بها البيت، كما في قولي:

ت�سحيح من الهام�ض.  )1(

الجاأب: الحمار الغليظ، )العين: جباأ، الل�سان: جاأب(. وقد اأظهرنا واو الخروج بعده للتو�سيح.  )2(

ل يكون واواً، لأ�سباب �سي�سرحها لحقًا.  )3(
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َرَءاْْه  فـــيـــمـــا  الـــــيـــــوَم  اأ�ـــــســـــاَب  قـــلـــبـــي 

ــــــــــــواْْه)1( نَ ـــٍم  ـــي ـــظ ـــَع ِل َعــــــْزمــــــاً  َد  ـــــــــرَّ َج  

وقولي:

ــــِد  ــــْج ــــم ــــــي ال ــــــــــْد اأَنـْـــــــَهــــــــ�ــــــــسُ ف وق

فـــــاأَْكـــــِفـــــْيـــــْه)2( الــــــَخــــــْطــــــِب//  اإلـــــــى   

وقولي:

ـــِر  ـــْج ـــَه ال اإلـــــــى  ـــــــــْدُع  يَ اإْن  لُـــــبِّـــــَي  ــــال  ف

َفَلبَّْيْه)3( ـــِل  الـــَو�ـــسْ ـــــى  اإل يـَــــــْدُع  واإْن   

 :
- واإّما متحركًة، فتخُرُج)4(

- اإّما اإلى الألف، كما في قولي:

ــــــْن ُمــ�ــســتــجــيــٍر  ـــــــاأًة م ـــــــْب ـــــْت نَ ـــــسَّ ـــــ� اأَح

َطـــــالَهـــــْا)5( ــُه  ــبُ ــس ــ� ــح ــــــَي ت ــــّدى، وْه تـَـــ�ــــسَ  

- واإما اإلى الواو، كما قلت:

ــِب ذْكـــــــراُه]و[  ــل ــق ـــبٌّ يُـــــعـــــاِوُدُه فـــي ال �ـــسَ

)6(
فحيّاُه]و[ �سلمى  ــن  م ــَس  � ــرَّ ــع ــُم ال لقـــى   

 الألف التي هي الروي عنده.
َ
اختار الألف من اأ�سل الكلمة. وكتبنا: )راآه( على: )رَءاَْْه( لُنظهر  )1(

ورد البيت في مخطوطة: )الإبداع(، لوحة 76، �سمن اأربعة اأبيات.  )2(

يالحظ اأن البيت على م�سد�س الهزج، مع التزامه البديل الزحافي )مفاعيُل(:   )3(

ــــُل ــــي ــــاع ــــف مـــــفـــــاعـــــيـــــُل مـــــفـــــاعـــــيـــــُل م

ــــْل ــــي ــــاع ــــف م ـــــُل  ـــــي ـــــاع ـــــف م ـــــُل  ـــــي ـــــاع ـــــف م  

اأي: ياأتي بعدها )الخروج(.  )4(

الروي عنده هو: الألف التي ت�سبق هاء ال�سلة فاألف الخروج. والنّْباأة: �سوٌت ُي�سّك فيه ول ُيَتيّقن، وهي ال�سوت الخفي )نباأ(.   )5(

ال: ولد ذوات الظلف )طلي(. والطَّ

الروي عنده هو: الألف التي ت�سبق الهاء. واأظهرنا الواو للتو�سيح.  )6(
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- واإما اإلى الياء، كما قلت:

ــــــوؤادي  ـــــَرى ف ـــــْب ـــُت �ــــســــوَف يَ ـــل ـــا ق ـــم ـــلَّ ُك

)1( ُمقَلتَْيِه]ے[  مــــْن  ــاُم  ــه ــس ــ� ال ـــــُه  اأَخـــــَذتْ  

لًة غيَر خارجٍة، والروّي قبَلها �ساكٌن، قليٌل  والأّوُل من النَّْحَوْين؛ وهو الذي تكون الهاُء فيه �سِ

في ال�ستعمال. 

)2( في ال�ستعمال. 
والثاني منهما، وهو الذي تكون فيه الهاء �سلًة خارجًة، ]كثيٌر[

وال�سلُة اإذا كانت متحركًة -كيف كانت- فحركُتها ُت�سمى: )النَّفاذ(.

والذي َيغِلُب على العربي من ال�سعر في القوافي: الإطالُق دون التقييد، وال�سبب فيه هو اأن 

من  والُمقيَُّد  له.  التي  الأنحاء  على  والمحافظِة  الإعراِب،  على  كالمهم  في  يحِر�سون  العرَب 

القوافي ُتفَقُد فيه العالماُت التي ل�سروب الإعراب، لأنه ل يكون اإل �ساكنًا، وال�سكون ل يكون 

اإل حالًة واحدة، غيَر متنوعة، والإعراُب ل بد له من اأحواٍل متعّددة، على ما ذكرناه في كتابنا المو�سوم: 

. فكاأنهم اأرادوا في الأكثِر �سيانَة الرويِّ عن ال�سكون الُمْعِدِم لعالمات 
)3(

)بالم�ستوفى في النحو(

لوه من الحروف بما ُي�سَتْبَقى معه العالمات التي لالإعراب، حيث  )4(، فَو�سَ
الإعراب في القوافي

يتحقق الإعراب. ومع ذلك يكون الوقُف فيه على الأْلَيِن الأ�سعِف من الحروف، اأعني: الَمّداِت 

الحروف  من   
)5(

)الَمْهتوُت( هو  الذي  والهاء  لل�سكون،  م�ستعدٌة  بجواهرها  هي  التي  الثالث، 

بالإجماع.

*  *  *

الروي عنده هو: الياء اللينة التي ت�سبق هاء ال�سلة. واأظهرنا الياء للتو�سيح.  )1(

( عند الخليل في كل ما تقّدم من اأحوال: المطلق ال�ساكن الروّي هو الهاء، واأن الألف اأو الياء قبلها ردٌف، والمدوَد  ومعلوم اأن )الرويَّ  

الت. بعدها �سِ

في الأ�سل: )كثيرة(، وما اأثبتناه اأجود، لأنه اأراد ال�سنف الثاني، وُيقابل قوله: )قليٌل( قبل ذلك.  )2(

الم�ستوفى، �ض.  )3(

زاد في الهام�ض: »اأما ال�سكون في الروي من: )اأََواِخْيها( و)اأَْكِفْيْه( فلي�ض هو ال�سكون الُمْعِدم لتلك العالمات«.  )4(

قال �سيبويه: من الحروِف: المهتوُت، وهو الهاء، وذلك ِلما فيها من ال�سعف والخفاء، )هتت(.  )5(
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* اأما الهاء)1(؛ فاتّ�سالُُه بالروّي على حدِّ ات�ساله بالمنثور من الكالم؛ لأنه ل يكوُن اإّل: 

، كما في قولي:
)2(

-]�سميراً[

ـــــا  ـــــن ـــــٍل �ــــــســــــوى ربِّ ـــــي ـــــل وكــــــــــــلُّ ج

اأُِجــــــلَّــــــْه اأْن  �ـــســـيّـــدي  ــــا  ي ـــــــَك  اأُِجـــــــلُّ  

واأي�سًا: )اأحباِبِه(، واأي�سًا )اأْكِفْيْه(.

غيَر ِعَو�ٍس، كما في  . واإما 
)3(

ِعَو�ساً، كما في: )الأ�ِسنّْه( و)اأِعنّْه( اإما  لال�ستراحة الَوْقفيّة؛  اأو   -

قولي:

ـــاُء  ـــس ـــ� ـــَق ــــِبــــُقــــُهــــنَّ ال هــــي الــــطــــيــــُر يـَـــ�ــــسْ

بت�ســلـيـــِطــِهـــنّـــْه)4( ا�ســــــــتــــمــــــــرَّ  مــا  اإذا 

- اأو جزءاً من الكلمة اأ�سياًل، ُي�سبَُّه بالالحِق بعد حرِف الإعراب، في القليل من الأمر، كما 

في قولي:

ــي  ــج ــرت ــتَ ـــــُه الــــمــــلــــوُك ف ــــُن ل ــــدي َمـــــِلـــــٌك ت

ــــِه ــــاِب ــــق ــــًة األــــــيــــــَم ِع ــــف ــــــــــــــْدواُه خــــائ َج

ــِه  لــ�ــســخــ�ــسِ قـــــــاَل  اهللَ  كـــــــــاأنَّ  ــــــــــْرٌد  َف

ُم�ساِبِه)5(// بــغــيــِر  ـــــْرداً  َف ـــــَوَرى  ال ــي  ف ُكــــْن 

العلماء  قوٌم من  ياأباه  َن، وقد  اأُح�سِ اإذا  ُينَكُر ح�سُنه  التمليح، ل  ل�سرٍب من  الت�سرُف  وهذا 

.
)6(

بال�سعر

بداأ الم�سنف هنا تف�سيَل اأحوال واأنواع الهاء فالمدود التي تاأتي )�سلًة( في ال�سعر.  )1(

كلمة متاآكلة لم يبَق منها �سوى بع�ُض حرفها الأول، ولعلها ما اأثبتناه.  )2(

فالهاء في: )اأ�سنّْه واأِعنّْه( ِعو�ٌض عن التاء المربوطة كما هو معروف. وورد بيتها �ض46.  )3(

وهي ما ُت�سّمى )بهاء الوقف(.  )4(

ه بهاء ال�سلة، على الرغم من 
ّ
ه بالالحِق بعد حرف الإعراب« اأي ُي�سب

ّ
المثال هو هاء )م�ساِبِه( لأنها من اأ�سل الكلمة. وقوله: »ُي�سب  )5(

اأ�سالتها في الكلمة، ويجوز فيها اأن تكون )روياً( في حالت.

لم ُي�سر الموؤلف اإلى اأي من هوؤلء العلماء!.  )6(
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* واأما الحروف الثالثة المديّة؛ فقد يكوُن ات�ساُل كلِّ واحٍد منها بالروّي على َحدِّ ات�ساله بما 
�سوى ال�سعر من الكالم، وقد يكون لمجرد الإطالق.

:
** فمثال الت�سال الأول)1(

* في الألف، وقد تكوُن: 

- �سميراً، كما في قولي:

ــــا  ــــام ــــــــْن َهــــــويــــــَت فـــمـــا اأق ــــــَل َم تــــــرحَّ

ــــــــــا)2( اأَلم ـــمـــا  ف ـــــــــَك �ـــســـاِحـــبـــاَك   ولَم

.
)3(

يَْت ُمقاما( - وللوقف، كما في قولي: )لو َر�سِ

، وذلك كما في قولي، والق�سيدُة 
)4(

- وجزءاً من الكلمة اأ�سياًل، ل يقلُّ كقّلِة الهاء في ال�ستعمال

على النون:

َدَرْوا  ـــــــاَن  ك اإْن  ـــــَي  ـــــْرف ط ــــجــــا  نَ ل 

ـــــا َرن ــــَن  ــــي ح ـــــى  َجـــــنَ قـــــد  ذنــــــــٍب  اأيَّ   

* وفي الواو، وقد تكون:

- �سميراً، كما في قولي:

�ســـاروا  اإْذ  الــِجــيــــــــــــــرَة  تــــرى   )5(
]اأَ[

جــــــاروا ل  ــــِم  ــــْك ــــُح ال ــــي  ف ــــفــــوا  اأنــــ�ــــسَ  

يعني: على حد ات�ساله بالمنثور من الكالم.  )1(

األَم: اأتى بما ُيالم عليه، والألف في )األما( للتثنية. اأما الألف في )اأقاما( فهي لمجرد الإطالق.  )2(

اأ�سلها: )مقاماً(، وُحذف التنوين للوقف. وقد مر البيت �ض46.  )3(

يعني اأن الألف الأ�سلية كثيرة في الكالم، وت�ستعمل روياً فيما ي�سمى: بالمق�سورات. اأما الهاءات الأ�سلية فقليلة. واألف )َرنا( اأ�سلية،   )4(

ا�ستخدمت هنا )�سلًة(.

زيادة من عندنا يقت�سيها الوزن؛ ومن دونها يكون ال�سدر على الهزج: )مفاعيُل مفاعيلن(، بينما العجز على الرمل: )فاعالتن فاعليّاتن(،   )5(

اأو: )فاعالتن فاعلن فْعلن(.
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- وجزَء كلمٍة كما في قولي:

ــبــو  ـــا يَــ�ــسْ ـــبُّ اأكـــثـــُر م ـــسَّ ـــ� ـــى وال ـــاأب ــا ف ــب ــسَ �

يخبو ل  ـــُد  ـــَوْق ال الــَحــ�ــســا  ــي  ف مــنــُه  ــبَّ  ــسُ � اإذا   

* وفي الياء، وقد تكون:

- �سميراً، كما في قولي:

ـــا  ـــف ـــو اإلـــــيـــــه الــــقــــلــــُب اإّمــــــــــا َخ ـــف ـــه ي

ـــــي)1( ـــــع اأْدُم ـــري  ـــتَ ـــْم يَ ـــُه  ــــ�ــــسُ مـــن ــــَوْم  وال

، كما في قولي:
)2(

- وجزَء كلمٍة ل يقّل

ــِر  ــْم ــَج ــــــى مـــن ال ـــوَم اأْذك ـــي فــــــــوؤاِدَي فــيــِه ال

تجري)3( ـــًة  ـــف واِك ــِر  ــْط ــَق ــال ك ــا  ــه لَ ــْي  ــن ــي وع  

:
** ومثال الت�سال الثاني)4(

- في الألف قولي:

ـــي  ـــن ـــْت ـــسَ ـــاَر� ـــع ـــــهـــــوُد ف ـــــنَّ ــــنــــي ال وقــــابــــَل

ــــا)5( ــــزام ــــل ال تـــنـــفـــي  الــــتــــي  ــــُه  ــــتُ ــــنّ ــــسِ اأ�  

َخفا البرُق: لَمَع. وَخَفا ال�سيُء: ظَهر )خفا(. وقوله: يمتري اأدمعي: اأي ي�ستدّرها )مرا(.  )1(

ي�سير اإلى كثرة ورود الياءات الأ�سلية في الكالم وفي ال�سعر.  )2(

ها )ذكا(. وَوَكَف الدمُع والماُء: �سال )وكف(.
ُ
َذَكِت الناُر: ا�ستّد َلَهب  )3(

يعني: ات�سالها بالروي لمجرد الإطالق.  )4(

في الأ�سل: )النُُهود( ب�سم النون والهاء، و)اأ�ِسنَّتَه( بفتح التاء، ولي�س ب�سيء. ولعّل في �سبطنا ما ي�سبط معناه؛ )النَّهود( بفتح النون   )5(

بمعنى الناهد، و)اأ�سنتُه( ب�سم التاء فاعل )عار�ستني(.
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- وفي الواو قولي:

ـــــــــُم)1(  ـــــــــُه وتـَـــــــَعــــــــالــــــــى فـــــــــاأََظـــــــــلَّ

الــــــنــــــاُرو بـــــــِه  ــــَقــــى  تَــــ�ــــسْ ـــــسٌ  ـــــ� ـــــَف نَ  

- وفي الياء قولي:

بــــالــــِحــــَمــــى  َمــــــرَقــــــبَــــــٍة  ــــى  ــــل ع لَح 

 
ـــــــالأْجـــــــَرِعے)2( ب ــــاُح  ــــب ــــسْ الإ� ـــَق  ـــ�ـــسَ ـــاتّ ف  

*  *  *

واعلم اأنَّ مَن الحروف في القوافي ما قد ي�ستبه الأمُر فيه بع�ض ال�ستباه، بين كونِه روياً وبين 

كونه �سلًة.

:
)3(

* من ذلك التاُء التي للتاأنيث، في نحِو قول ُكثّير

َة بــعــدمــا  ـــــــزَّ ـــــــَع ــــي ِب ــــام ــــي ــــْه واإنّــــــــــي وتَ

ــــِت وتــــخــــلَّ ـــا  ـــن ـــن ـــي ب مــــمــــا  ــــُت  ــــْي ــــّل ــــخ ت  

ــا  ــم ــلَّ ـــِة ك ـــام ـــم ـــغ ــــــلَّ ال ـــجـــي ِظ ـــرت ـــُم ـــال ـــَك لَ

ـــِت ـــَمـــَحـــلَّ لــلــَمــقــيــِل ا�ـــسْ ــا  ــه ــن م ــــــّواأَ  تَــــــبَ  

علم  في  بها  ُي�ستبَدَل  اأن  يجوز  ل   
)4(

َمْلزوَمًة ُتجَعل  قبَلها، حيث  الاّلِم  اإلى  بالنظِر   - فاإنها 

في الأ�سل: )فاأظّلهْم( ب�سكون الميم خطاأً! فالبيت على المديد:   )1(

ــــــــن فـــــِعـــــلـــــن ــــــــل ــــــــِع ـــــــــن ف ـــــــــالت ـــــــــِع ف

ـــــن ـــــل ـــــْع ـــــــــن فــــــــاعــــــــلــــــــن ف ـــــــــالت ـــــــــِع ف

الَمرقبة: المو�سع الم�سِرف اأو المرتفع )رقب(. واتّ�سَق الإ�سباح: جّلل الأماكن )و�سق(.  )2(

ديوان كثير عزة 103.   )3(

زاد في الهام�ض: »واأما ما يكون من نحو: )وُجنَّ اللواتي ُقْلَن عّزَة ُجنَِّت(، فيجوز اأن يكون دخياًل، وَيحتِمُل اأن يكون فيه نحو:   )4(

نَِّت، اطماأنَِّت( بنون قبل التاء! والبيت لم يرد  الفاء«. ومطلعه: )اأ�ساَب الّرَدى َمْن كاَن يَْهَوى لَِك الّرَدى(. وفي الق�سيدة قواٍف مثل: )�سَ

في الديوان. انظر قوافي الأخف�ض 26، وقوافي التنوخي 102.
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 .
)2(

، وبالنظر اإلى الأق�سام المعروفة لل�سلة -ولي�ض فيها التاء- روّيٌ
َلٌة)1( القوافي- �سِ

فللناظر في هذا العلم، وهو علم القوافي اأن يجعَلها روياً، فتكون الياء بعدها �سلًة غير خارجة، 

والالُم قبَلها ملزومة. لأّن هذه التاءات المتكررة، لو لم تكن لمعنًى واحٍد هو التاأنيث، لكاَن لزوم 

الحرِف الواحد قبلها م�ستَحّبًا، فحين وردت لمعنًى واحٍد متكرر، �سارت// �ساقَطَة الِعبرة، فعاد 

التاء وهي لمعنًى واحد في كونها  ر  الراأي؛ ل يقدح تكرُّ ذلك ال�ستحباُب وجوبًا. فعلى هذا 

حرَف روي، لأّن له اأن يقول: هذه التاءات كلُّ واحدٍة منها مّتحدٌة بفْعٍل قبلها اتحاداً به ي�سير 

فت�سير  مغمورة،  التاء  المدلول عليها بحرف  غامراً، والن�سبة  الفعل  بلفظة  المدلوُل عليه  المعنى 

.
كاأنها ل تدل على متكرر اأ�ساًل، فت�سلح للروّي)3(

الأق�سام  هي  لل�سلة  الأربعة  الأق�سام  ويقول:  روياً،  قبلها  والالم  خارجًة،  �سلًة  يجعلها  اأن  وله 

الم�سهورة، ول مانع من اأن ُيقا�سَمها خام�ٌض و�ساد�ٌض اإذا كان ُم�ساِركاً لها في الحكم. فعلى هذا؛ 

تلحُق التاُء الدالّة على التاأنيث متكررًة بعد الروي، كما تلحق الهاء اأو الَمّدُة الدالّة على ال�سمير بعده. 

:
)4(

* فاإذا �سرنا اإلى التاء في نحو
ــــا ــــه ــــَرتْ ــــــــدا فــــــــاِريـَـــــــٍة َف ـــــْت يَ ـــــلَّ �ـــــسَ

ــــــهــــــا ــــي اأَرتْ ــــت ـــــُن ال ـــــي وُفــــــِقــــــئَــــــْت َع

�سبطها بالفتح، و�سبطتُها بال�سّم لأنها ُتقّوي المعنى الذي فهمته. اأي: فاإنها �سلٌة.  )1(

يعني: كون التاء لي�ست من حروف ال�سلة المعروفة، فهي )روّي(.  )2(

وهو الراأي الراجح لجواز عدم التزام حرف قبلها، واإن كان التزامه م�ستَحبّاً. فما اأكثر الق�سائد التي لم يلتزم ال�سعراء فيها حرفًا قبلها،   )3(

كقول علي بن ابي طالب )ديوانه 54(:

ـــــِت ـــــَولَّ ــــا تَ ــــّم ــــــذاِت لَ ــــــَل ــــرُت َعـــــــِن ال ــــبَ ــــسَ �

ِت ـــرَّ ـــَم ـــتَ ـــسْ ـــا� ـــبـــَرهـــا َف ــي �ـــسَ ــس ــ� ــف ــــــُت نَ ــــــَزم َواأَل

بل لم يلتزم ال�سعراء بهذا الحرف حتى قبل التاء ال�ساكنة، وهي اأ�سعف من المتحركة، كقول اأبي العتاهية )ديوانه 55(:  

ـــْت ـــُم ـــــــن يَـــكـــبَـــْر يَ ـــــن يَـــِعـــ�ـــسْ يَـــكـــبَـــْر َوَم َم

ــــــــــــْت َ اأَت ــــــا  م ـــــي  ـــــال ـــــب تُ ل  َوالــــــَمــــــنــــــايــــــا 

ــــــن َقـــبـــِلـــنـــا ــــــد َدَرَجـــــــــــــْت ِم ــــــــــْم َق ـــــــْم َوَك َك

ــــْت ـــــــد َمــــ�ــــسَ ــــــــْن ُقـــــــــــروٍن َوُقـــــــــــــــروٍن َق ِم

ِلُجَعل �سريع الركبان! ي�سف دلواً؛ )ال�سحاح: فرا(، والحور العين لن�سوان 145، وبدون عزو في جمهرة اللغة لبن دريد 404/2،   )4(

441/3، واأ�سداد اأبي الطيب 352، وفيهما: )وَعِميَْت(. وفي علم القوافي يجعلون الهاء رويًا، ويقولون: »ل يكون الروي -اإذا 
كان بعده �سيء- اإّل متحركًا، لأّن المقيّد ل �سيَء بعده« العمدة 136/1، الحور العين 145، قوافي التنوخي 97.
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َغَلَب الحكُم بكوِنها روياً، لأنها قد ا�سُتكِمَل بعدها ال�سلُة خارجًة، وهي الهاء مع الألف.

* وكذا اإذا �سرنا اإلى التاء في نحو قولي:

ــــي  ــــاَدت ــــس ــــــــــى � ــــي اإل ــــب ــــل ــــُت وق ــــب ــــت ك

زاَدِت ـــــد  ق ــــــوَم  ــــــي ال ــــــَي  ــــــواق ــــــس واأ�  

ــــْم  ــــُك ــــبِّ ـــــي ُح َل ف ــــــذُّ ــــــبَ ــــــتَّ ـــــــــــــبُّ ال اأُِح

عـــــاَدتـــــي ـــــــــْن  ِم ُل  الـــــتـــــبـــــذُّ ــــ�ــــس  ــــي ول  

ُغلَِّب الحكُم بكونها �سلًة، لأّن الألَف في: )�سادتي( و)زادِت( و)عادتي(، وهي الردف، تليها 

.
)1(

الّدال، والحرف الذي يلي الردف ل يكون غير)الروي(، على ما �ستعلمه بعُد اإن �ساء اهلل تعالى

:
* ومن ذلك الكاُف التي للخطاب، والمك�سورة منها اأعرف]![، في نحو قول المو�سوي)2(

ـــٌة  ـــح ـــــْوِر رائ ـــــَغ هــــبـّـــْت لـــنـــا مـــــْن ريـــــــاِح ال

بــــــَريـّـــــاِك عـــرفـــنـــاهـــا  ـــــــاِد  ـــــــّرق ال بـــعـــد   

ـــــــَرٌب  َط ـــــا  ن ـــــزَّ َه ــــا  م اإذا  انـــثـــنـــيـــنـــا  ثــــــّم 

بــــذْكــــراِك ـــا  ـــن ـــْل ـــّل ـــَع تَ ــــــاِل،  ح ــــــرِّ ال  عـــلـــى 

ـــَلـــٍم  ـــــذي �ـــسَ ـــــِه ب ـــــي �ـــســـهـــٌم اأ�ــــســــاب ورام

ــــْدِت َمـــْرمـــاِك ــــع ـــراِق، لـــقـــْد اأب ـــع ـــال  َمـــــْن ب

وربما �سّح اعتبار التاء روياً، والألف تاأ�سي�ساً، مع التزام الدخيل داًل مفتوحة. اإذ ي�سح في مثل هذه القافية اأن يورد ال�ساعر اأي حرٍف   )1(

اآخر، كالميم من )قاَمتي(، والباء من )اآَبِت(.. اإلخ. لكنه ل يرى الدخيل اإّل مك�سوراً. يقول تاج الملوك الأيوبي )ديوانه 125(:

ـــه ـــــسُ غـــــــــرامـــــــــاً ب ـــــ� ـــــف ـــــن وهـــــــــامـــــــــِت ال

ـــي ـــت ـــاَم ــــُب فـــــى ه ــــي ــــسّ ــــ� حـــــتّـــــى تـــــبـــــّدى ال

ــــــِه ــــــاِظ ــــــح ـــــــــاُد األ ـــــــــْت اآ�ـــــــــس ـــــــــبَ قـــــــد وثَ

ثــــــاِبــــــِت هـــــــــــًوى  ذي  ُمــــــــِحــــــــبٍّ  عـــــلـــــى 

لل�سريف الر�سي، ديوانه 593/2، الحما�سة المغربية 1031/2.  )2(
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.
)1(

والقوُل فيه كالقول في التاء من )تخّلِت( و)ا�سمحّلِت(

:
)2(

فاإن احَتجَّ القائُل بالروي بما يوجُد معها، من نحو قوله

ــٍح  ــَل ُم مـــْن  الريِم)3(  ــي  ف ــا  م ــَك  ــاَظ ــح ل ــى  حــَك

ـــــان الــفــ�ــســُل لــلــحــاكــي ـــاِء وك ـــق ـــل ـــــوَم ال  ي

فالجواُب عنه؛ اأّن نحو: )تَيّاُهو( قد ُي�ستعمل مع )ِذْكراُهو( ونحوه في الإطالق، فال يمتنع 

الحكم على الهاء من )ذكراُه( ونحوه باأنها ال�سلة. كذا ههنا.

* ومن ذلك النوُن التي للُمخِبِر عن نف�سه، في نحِو قولي:

َهــــَجــــَرْت  اإْذ  عــــاِتــــبــــًة  َهــــــَجــــــَرْت  ـــــْم  ك

ــــي// ــــِن ــــِذلُ ــــع ت ــــــًة  ــــــاِذل ع فــــانــــبــــَعــــثَــــْت   

اإْذ  ــــَي  ــــِب ــــْل َق يُــــ�ــــســــِعــــُدِنــــْي  ول  كــــيــــَف 

تَْخُذلُِني)4( ل  َعـــْيـــِنـــَي  ـــْي  ـــُدِن ـــِع ـــس ـــ� تُ  

.
)5(

وحكُمها حْكُم التاِء والكاِف المذكورتين

اأي: اإما اعتبار الألف ال�ساكنة روياً، والكاف �سلة خارجة بالياء. اأو اعتبار الألف ردفاً، والكاف روياً مو�سوًل بالياء، والثاني هو الراأي   )1(

باألفات لي�ست من �سنخ الكلمة،  اأ�سلية، لي�سّح له اعتبارها رويًا، في حين يجوز اجتماعها  الألُف فيها  اأبياتًا  الراجح. وقد اختار 

كقوله:

ــــِه ـــــِت ِب ـــــي ــــا َوَف ــــدي م ــــن ـــِك ِع ـــي ـــنَ ـــي ـــَع َوعـــــــٌد ِل

ـــاِك ـــن ـــي  َع
َّ
ــــــْت َعــــيــــنــــي ــــــَذبَ يــــا ُقــــــــــْرَب مــــا َك

َد ما يوجد معها من كافات لي�ست للخطاب. وهو من ق�سيدة ال�سريف الر�سي ذاتها. وق�سَ  )2(

اأ�سار في الهام�ض اإلى اأنها: )الظبي(.  )3(

اأن ترد معها  اأ�ساًل فيه، يجوز  الرجز الفار�سي، الذي يعتبر )مفتعلن(  اأوزان  اأقام البيتين على )مفتعلن( فقط، وهو اأحد  اأنه  يالحظ   )4(

)م�ستفعلن( اأو )متفعلن( زحافًا، كما �سرح ذلك في مخطوطة: )الإبداع(، لوحة 72.

يعني ت�سلح �سلًة خارجة بالياء، والالم هي الروّي، كما ت�سلح روياً مو�سوًل بالياء، والاّلم ملزومة. والثاني اأرجح، لجواز اجتماعها   )5(

مع غير الالم، نحو قول ابن المعتز )ديوانه310/2(:

ـــــٍج ــــــٍق َغـــــِن ــــــرَط ــــــَق ـــــــــفِّ َظــــــبــــــٍي ُم ـــــــن َك ِم

ــــي ــــن ــــُذلُ ــــع ـــــِه يَ ـــــي ـــــَل ــــُقــــُه َمــــــــن َع يَــــعــــ�ــــسَ

ــــًة ــــيَ ــــاِف ــــس ــــــراِج � ــــــ�ــــــسِ ـــــهـــــا َكــــــال ـــــــــاَء ِب ج

تـُــــَهـــــِن ــــــــــم  َولَ ــــــس  ــــــَد� تُ ـــــــم  لَ ـــــالَفـــــًة   �ـــــسُ
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* اأما النون في نحو قولي: 

لـــديـــُكـــْم  َطــــــَمــــــٍع  ذي  ــــــلُّ  ك تــــــحــــــّرَك 

ــْن ــاك ــس � ـــَر  ـــي غ اأَُك  ـــْم  ـــل ف ــــْع  ــــم اأط ولــــــْم   

ـــــمـــــقـــــدوُر يــجــري  ــــــاً كــــنــــُت وال ــــــْدم وِق

ـــْم ولـــكـــْن ـــك ل ـــُت  ـــْح ـــسَ ـــ� نَ ــــــــٍل  اأَج ــــــى  اإل  

فالوجه اأن تكون هي الروي، لأنها ل ت�سُلُح �سلًة، لأنها ُم�سابهة في ال�سورة للتنوين، والتنوين ل 

ي�سلح للوقف، فعلى هذا تكون الكاف قبلها لزوماً لما ل يلزم.

:
)1(

* فاأما الياء التي في نحو قول القائل

وانــتَــَجــْوا  الأحــــاديــــَث  الـــقـــوُم  ــَم  ــسَ ــ� ــتَ اق اإذا 

ـــا ـــيَ ـــجـــاِن ـــتَ ـــانْ َف هـــا  ـــرُّ ـــــفـــــوؤادي �ـــسِ ب ـــــال  َخ  

م�سجعي  ــــُت  لْ َحــــوَّ ثـــّم  ــي  ــع دم ــُت  ــْف ــك ــْف ــَك ف

ـــا ـــيَ ِب ــــا  م ــــَة  ــــوع ل اهللُ  اإلّ  يــــــــْدِر  فـــلـــْم   

ــاً  ــس ــِر� ــع ـــِو ُم ـــْه ـــّل وقــــالــــوا: نــــرى هــــذا عـــن ال

 فــقــلــُت لـــهـــْم: ليَـــْعـــِنـــُكـــْم مـــا َعــنــاِنــيَــا

فال بد من اأن تكون هي الروي، لأنه لم يتكرر قبلها حرف واحد يمكن اأن ُيجَعَل هو نف�سه 

. وكاأنَّ َتَعيَُّن التاأ�سي�ض قبلها ُيغني عن لزوِم الحرف الملزوم، في نحو: )تخّلِت(. وهو مع  الرويَّ

ذلك �سعيٌف في القيا�ض، مع كونه كالكثير في ال�ستعمال.

:
)2(

بَِحْيَن( و)ل تَْعَلِمْيَن(، من نحو قوله * وكذا النون التي هي عالمة الرفع في: )ل تَ�سْ

عــــْمــــٍرو  اأمَّ  الـــــثـــــالثـــــِة  ـــــرُّ  ـــــسَ � ومـــــــا 

ـــبـَــِحـــيـــنـــا تـَــ�ـــسْ ل  ـــــــذي  ال ـــِك  ـــِب ـــاح ـــس ـــ� ِب  

اج، دار بيروت9/2، وفيها: )وانتحوا، وانتحانيا(. وفي ن�سخة الدجاني 379، لعبد اهلل الفقيه 
ّ
لعقبة الكالبي، م�سارع الع�ساق لل�سر  )1(

الكالبي، وفيها: )وانتحى ِبيا( و)ما َعنا ِبيا(!

لعمرو بن كلثوم من معلقته، ديوانه 75، جمهرة اأ�سعار العرب للقر�سي 139.  )2(
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ــــــــٌن  َرْه ــــــوَم  ــــــي ال واإّن  ــــــــداً  غ واإنَّ 

ـــا ـــن ـــي ـــِم ـــَل ـــْع تَ ل  ِبــــمــــا  َغــــــــٍد  ـــــَد  ـــــع وب  

لبّد اأن ُتجعَل هي الروّي، لأمور:

ولو   ،
)1(

النونات �سائر  اإلى  بالإ�سافة  كالقليِل  الق�سيدة  هذه  في  النون  هذه  وروَد  اأنَّ  منها: 

 .
)2(

كانت ال�سلَة لَعمَّ وروُدها اأو غَلَب

ومنها: اأنَّ النوَن لو ُجعلْت هي ال�سلَة، لم يْخُل اإّما اأن يكون الرويُّ هو الياء، في�سيَر الحرُف 

يٌر اإلى ما ُفرَّ منه. واإما اأن يكوَن الرويُّ ما قبَل الياء،  المتكرُر للمعنى الواحد هو الروّي، فهذا َم�سِ

فتكون الياُء فا�سلًة بين الرويِّ وبين ال�سلة نف�سها، وكالهما ظاهُر البطالن، فبقي اأن يكوَن الرويُّ 

هو النوَن، من حيث اأنها ل ُتعتبر اأ�ساًل متكرراً، بل كالجزِء المغموِر في كل واحٍد من الألفاظ التي 

، ومع ذلك فهي م�ستِرَكُة الأواخِر في حرٍف، فت�سلُح قوافَي. و)الترديُف(؛ 
)3(

ل يتكرر �سيٌء منها

َل، فقد ح�سل ما هو �سرُط جواِزِه فجاز. وعلى هذا فق�ض ما  هو لزوُم الحرِف قبَله، وقد ح�سَ

�سواه من نظائره باإذن اهلل.

*  *  *

وما �سوى العربي من ال�سعر،// كالفار�سّي ونحوه، فقد يوجد فيه بعد الروي الكلمُة والكلمتان 

 متكرراً، 
)4(

بَُّه به المولَُّد من العربي فيوجد بعد الروّي الرديف[ واأكثر، يُ�سّمونه )الرديف(، ]وقد ُي�سَ

كما في قولي:

َجــــــــــــواٍد  ـــــــى  ـــــــتً َف اأيُّ  هلِل  ـــــا  ـــــي ف

ـــُه مـــن الــــ�ــــســــعــــراُء  ـــا  ـــه ـــّظ ـــح ب ـــــوُز  ـــــف ي  

يعني النونات التي ترد معها في ذات الق�سيدة، وهي لي�ست نونات رفع.  )1(

فكاأنه يعتمد غلبة الورود فيها، كما يعتمد الفر�ض في اأوزانهم على غلبة التفعيلة الم�ستخدمة.  )2(

يعني مغمورة في األفاظ مختلفة، فتكون معاني تلك الألفاظ المختلفة غامرًة لمعنى النون المتكرر.  )3(

ت�سحيح من الهام�ض. وانظر الحا�سية )1( �ض 151.  )4(
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يــجــري  ـــــمـــــاِء  ال ــــِل  ــــْث كــــِم ـــــٌق  ـــــُل ُخ ]لُه 
)1(

منه[ الــــمــــاُء  فــــاأيــــَن  ـــْف  ـــ�ـــسِ تُـــْن واإْن   

فاأما ما هو نحو قولي:

انثنى ــَن  ــي ح ــِه  ــِل ــْك ــ�ــس وب ــجــى  �ــسَ اإذا  ــُه  ــن م ــِل  ــي ــل وال بــالــ�ــســحــى  ـــُم  لأُقـــ�ـــسِ اإنــــي 

نا)2( ُمَغ�سّ راح  ـــدِّ  ـــَق وال ــبَّــجــا  ــ�ــسَ ُم ـــاح  ف والـــ�ـــســـْدِغ  ــا  ــج ــَدبَّ م لَح  ــّد  ــخ ــال ب

ــا اأن غــــدوُت ول  حــتــى  الــِحــجــى  لـــذي  يــبــيــُن  �سخ�ٌس  ـــاأى  ن ـــْذ  ُم ــي  مــنّ ــَق  ــْب ي ـــْم  لَ

فلي�ض من هذا في �سيء، واإن كان فيه نوع �سنعٍة، لأن البيَت منه ي�سيُر بيتين، وكالمنا ههنا 

على البيت الواحد.

*  *  *

:
)3(

ومما تكّرر فيه بعد الروي ما هو كالكلمة الواحدة، قول القائل

ـــــْن بـَـــْعــــُد َعـــــــْوٌد اإلـــيـــُكـــُم  ـــي ِم ــن كـــــاَن ل ــئ ل

لـــديـــُكـــُم ـــــوؤاِد  ـــــف ال لُــــبــــانــــاِت  ـــُت  ـــْي ـــ�ـــسَ ق  

ـــَرٌة  ـــْب ِع ــِب  ــي ــغ ال ـــي  وف ـــــرى  الأخ ــت  ــان ك واإْن 

عــلــيــُكــُم ـــالُم  ـــس ـــ� ـــال ف قـــ�ـــســـاٌء  ــــــــاَن   وح

ت�سحيح من الهام�ض. وكاأنه يعتبر الرويَّ هنا )الهمزة(، وكلمة )منه( رديفاً يتكرر.  )1(

ْبجُة وال�ّسبيجة: نوع من الُقُم�ض  ُن ب�سرته. وُيقال للخدين: الديباجتان )دبج(. وال�سُّ
ْ

الدبُْج: النَّْق�ض والتزيين، وديباج الوجه: ُح�س  )2(

والغالئل فيها �َسواد. وِك�ساٌء م�َسبَّج: عري�ض )�سبج(. ولعله اأراد بال�سدغ الُم�ّسبّج: العري�ض، اأو المك�سّو ب�سواد ال�سعر.

في المنتظم لبن الجوزي 317/17، هما لأبي عبد اهلل الجويني، محمد بن حمويه )530-هـ(. وفيه: )واإن تكن الأخرى(،   )3(

وفي نفح الطيب للمّقري 600/2، هما لأبي الفتح ابن الرندانقاني من اأ�سحاب اأبي حامد الغزالي، قالهما في وداع اإخوانه ببيت 

المقد�ض، واأن�سدهما عنه ابن اإفرند المعافري. وفيه: 

اأَْوبــــــــــٌة  ـــــــُك  تَ ولــــــم  الأخــــــــــرى  ـــن  ـــك ت واإن 

عـــلـــيـــكـــُم ــــالُم  ــــس ــــ� ــــال ف ــــــــــاَن حــــمــــامــــي   وح
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.
)2(

، فاإْن ُجِعَل �سلًة فطويلة
)1(

َر فيه هو: )ُكُمو( فاإن المتكرِّ

الراجح في علم القوافي اأن تكون الميم هي )الروي(، وما قبلها لزوم ما ل يلزم، وذلك لجواز اجتماع هذه القوافي بقوله: )عنُهُم،   )1(

وِجئتُُم(. 

ِنِه في العربية على 
ْ

زاد في الهام�ض: »اأما الو�سل في الفار�سية فاإنه اإن كان لمجرد الإطالق ال�سعري؛ فقبيح، لَفْقِد ما هو العّلُة ِلُح�س  )2(

ما عرفت، وهو نحو قول القائل: 

ـــْد يــكــ�ــســَرْه درعــمــرخــويــ�ــس  ـــدي ـــْه َجـــهـــْاْن رانَ ـــْرِك َه

يك�سرا ـــاْن  ـــه َج ـــِت  ُكـــو�ـــسْ ــن  ــي ــب ــوِب راك حـــاجـــِب   

 العالم مرًة واحدة في حياته؛ فقل له: انظر اإلى الحاجب؛ فهو عاَلٌم كامل[.
َ
]معناه: من لم َير  

َد ببع�ض )الع�سريين(  نًا في مو�سعه، كقول بع�ض الع�سريين )وربما ق�سَ
َ

واإّل فال باأ�َض به. وقد يوجد من ال�سنف الثاني ما يكون َح�س  

ه(: 
َ

نف�س

يـــــــــــــــــــاَرْم ُروِي  ـــِت  ــــ ــــ ــــ ـــسْ ـــ� ـــاَم ــــ ــــ م

ِــــــكــــــاَرْم ـــــــسْ ن ـــــــو� ـــــُت وُخ ـــــسْ ـــــ� ـــــوبَ ُخ

ــــــــــاَرْم ك ــــــِت  ــــــَد�ــــــسْ �ــــــسُ ــــــــــْد  بَ زان 

ـــــــــاَرْم« ـــــــــن ِك َدْر  ـــــِت  ـــــسْ ـــــ� ـــــي ـــــون َك

معناهما:  

وجميل طيب  فمع�سوقي  حبيبي؛  بوجه  �سكارى  نحن 

ح�سني. في  اأ�سبح  َكوناً  لأّن  قبيحاً،  اأمــري  �سار  لقد 
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الف�سل الثالث

في بيان ما يمكن اأن يجيَء من الحروف المتحركة اأو ال�ساكنة،

قبل حرف الروي، متعّلقاً به وُمترتِّباً عليه

اأق�ساٍم  اأربعَة  تنق�سُم  به؛  متعلقًة  العربي  ال�سعر  من  الروي  حرف  قبل  توَجُد  التي  الحروُف 

ف  الُمَردَّ غير  الروّي  من  خا�سًة  ُقيَِّد  ما  يليه  الذي  والمتحّرُك  والدخيُل،  والتاأ�سي�ُس،  الّرْدُف،  هي: 

�ض. والموؤ�سَّ

* اأما الردُف؛ فهو حرٌف واحٌد من الحروف الثالثة، التي هي: الأِلُف والواُو والياء، يقع قبل 
الروي وِبَجْنِبِه، ويتنوع خم�سَة اأنواع:

- الأول منها: هو الألف.

- مثاُلها مع المتحرِك من الروّي قولي:

ــــا  ــــاي ــــّرك ـــــــُركـــــــا تــــلــــَك ال ـــيَّ اتْ ـــل ـــي ـــل خ

ــــا)1( ــــايَ ــــق بَ ـــــــْن دمــــعــــي  ِم ـــيَّ  ـــن ـــي ـــي ع ـــف ف  

- ومع ال�ساكن منه قولي:

ــــي  واأتــــــــــــــــانــــــــــــــــي بَــــــــــــــْعــــــــــــــُد ف

ـــــاْب ـــــت ك الــــــــُكــــــــْتــــــــِب  ــــــِة  ــــــل ــــــم ُج  

ـــــا ـــــَدن ـــــع ــــــا ب ــــــي ــــــْح ــــــــــــْرَت ت ــــــــــــسِ �

ـــــــــا ِلـــــــــــــــذا عــــــــنــــــــدي َجـــــــــــــــواْب م

ة؛ الآبار التي تحفر )ركا(. وجاء البيت في مخطوطة )الإبداع(، لوحة 7، قائاًل: »نحو قول: )الع�سري(«، يعني 
ّ
ِكي

َّ
كايا: ج الر الرَّ  )1(

نف�سه، كما هو وا�سح.
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- والثاني: الواو المديّة.

- مثالها مع المتحرك من الروي قولي:

الـــهـــوى  عـــلـــى  ـــي  ـــُذلن ـــع ت ل  قـــعـــيـــَدُكـــمـــا؛ 

يــــُطــــوُل)1( فـــالـــحـــديـــُث  ـــي  ـــاأَلن ـــس ـــ� ت ول   

- ومع ال�ساكن منه قولي:

الـــــغـــــُرْوْر)2( هــــذا  لــــَك  كــــْم   * ُ
تــجــور  كــــْم  َولـَــــــِدي  يـــا   * ـــــزوُر  ت ــــْم ل  ِل

- والثالث: الياء المديّة.

- مثالها مع المتحرك من الروي قولي:

بــــــاِرٌق زاَل  ل  ــــاِع  ــــق ال �ــــســــَجــــراِت  فـــيـــا 

ـــيـــُل ـــُه ُمـــــــــــــْرِزٌغ)3( وُمـــ�ـــسِ ـــن يُــــغــــاديــــِك م

:
)4(

- ومع ال�ساكن منه قولي

قعيَدكما: ُيقال: َقعيَدَك اهلل، اأي: ن�سدتك اهلل، معناها: اأينما قعدت فاأنت ُمقاِعد هلل )قعد(.  )1(

زاد في الهام�ض: »ي�سمونه )الفريد(، وهو عند البحث ُمقَتَطٌع من المن�سرح الكبير في الفار�سية، على ما ذكرناُه في كتابنا الم�سمى:   )2(

، على راأ�ض ثمانية اأبيات، ووزنه: بالإبداع في العرو�س«. وقد ورد البيُت ثَمَّ

فاعالْت مفتعلن   * فاعالُت  مفتعلن   * فاعالُت  لــْن 

وقد اأوجبوا فيه التر�سيع، في اأماكن الفوا�سل. انظر )مخطوطة الإبداع، لوحة 88(.  

في الأ�سل: )ُمْزِرع( ت�سحيفًا. قال طرفة يهجو )ديوانه 91(:  )3(

ـــُر َقــــــّرٍة ـــي ـــاً غ ـــب ــــى �ـــسَ ــــ�ــــس واأَنْــــــــــَت عـــلـــى الأَْق

ــــيــــُل ـــــــــــــــْرِزٌغ وُمــــ�ــــسِ ـــا ُم ـــه ـــن ـــــــــــــــذاَءُب م تَ

يُل الأوديَة والتالع )رزغ(. يُل: ما ُي�سِ والُمْرِزغ: ما يبّل الأر�َض من المطر، دون اأن ي�سيل. والُم�سِ  

ورد البيتان في )مخطوطة الإبداع، لوحة 66(، �سمن خم�سة اأبيات، مثاًل للوزن:   )4(

ـــــــُل ـــــــي ـــــــاع ـــــــف َمـــــــــــفـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــُل م

َمـــــــــفـــــــــاعـــــــــيـــــــــُل َمــــــــفــــــــاعــــــــْيــــــــْل

حوبة من الإبل: ال�سريعة الطويلة، ومن الخيل: العتيق 
ْ
حوب و�ُسر

ْ
حان وهو الذئب )�سرح(. وال�ّسراحيب: ج �ُسر

ْ
ر وال�سراحين: ج �سِ  

الخفيف )�سرحب(. واأكثر ما ُينعت بهما الخيل.
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ـــــُن  ـــــراحـــــي ـــــ�ـــــس ـــــــــْن هــــــــــذي ال ـــــــــَم ِل

ـــــْب// ـــــي ـــــراِح ـــــس ـــــ� ال ـــــَن  ـــــْي ـــــمَّ ـــــسَ ـــــ� يُ  

ـــــنَّ  ـــــه ـــــي ـــــل ــــــــــُب ع ــــــــــراحــــــــــي �ــــــــــسَ

اأعــــــــــــاِريــــــــــــْب الـــــــــجـــــــــنِّ  مـــــــــن   

- والرابع: الواو قبلها الفتحة.

- مثالها مع المتحرك من الروي قولي:

ـــي  ـــْوم ـــهـــِر يَ طــــــاَل نـَـــومــــي و�ــــســــار كـــالـــ�ـــسَّ

ـــي ـــْوم لَ ــــبِّ  ــــُح  واأطـــــــــاَل الــــــلُّــــــّواُم فــــي ال

- ومع ال�ساكن منه قولي:

ــــــــــــى الــــــــيَــــــــْوْم  ــــــَت اإل ــــــْل ــــــ�ــــــسَّ ــــــَف تَ

الــــــــَقــــــــْوْم عـــــلـــــى  ــــــــــــــَت  ــــــــــــــْي واأَْربَ  

ــــــــْوِم  ــــــــلُّ ـــــــــِن ال ـــــــــــْد ِحــــــــــــــــْدَت ع وق

ــــــــْوْم ــــــــلَّ ال ـــــــــَن  م ــــــيــــــَت  وُحــــــو�ــــــسِ  

- والخام�س: الياء قبلها الفتحة.

- مثالها مع المتحرك من الروي قولي:

ـــى  ـــَج ـــْرتَ ـــُم ال ـــَك  ـــبُ ـــْي ـــسَ � ـــي  عـــنّ َراَث  ُمـــــْذ 

الَغْيِث)1( ـــــَن  ِم يْـــــُث  الـــــرَّ ـــِد  ـــَم ـــْح يُ ــــْم  ل  

- ومع ال�ساكن منه قولي:

ـــــِب  ـــــقـــــل ـــــــــــدَّ عــــــلــــــى ال ـــــــــــسَ ــــــــا اأ� م

الــــــَعــــــْيــــــْن يـَـــــــــــُد  ـــــــُه  ـــــــْت ـــــــنَ َج ـــــــا  م  

ْيُب: الَعطاُء )�سيب(. الّريْث: الإبطاء. راَث َيِريُث َريثًا: اأبطاأ )ريث(، وال�سَّ  )1(
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ــــــــــَذُر فـــــــي الـــــبَـــــْيـــــِن  ــــــــــْع لـــــيـــــ�ـــــسَ يُ

الــــــبَــــــْيــــــْن)1( اإلـــــــــى  ــــــوُد  ــــــع ي َمـــــــــْن   

*  *  *

ومما ينبغي اأن تعلَم ههنا، اأن هذه المراتب الخم�س لالأنواع لي�ست على ال�سواء، فاإن الحروَف 

الثالثَة المّديَة اأْقَعُد في هذا الباب من الواو والياء اللَّتين قبَل كلِّ واحٍد منهما الفتحة، ومن النا�س من 

، ومع هذا ل يمكنه الجمع بين واحدٍة منهما وبين �سائر ال�سواكن، 
ل يعدُّ ول واحدًة منهما رْدفاً)2(

، لأن كلَّ واحٍد من 
نحو: )النّْوم( مع )ال�سْهم(، و)الَعْين( مع )المْتن(، في الم�ستح�سن من القري�س)3(

الواو والياء -واإن لم تكونا مّديتين- اأطوَل من �سائر ال�سواكن، ما َخال المّديات، فهذا دليل على اأّن 

كلَّ واحدٍة منهما رْدٌف على وجه.

، وكلُّ واحدٍة منهما قد 
)4(

ثم اإن الأِلَف ل ُت�ستعمُل رْدفًا مع واحدٍة من الواو والياء المّديتين

، وعلى 
)5(

يُل( في ق�سيدة واحدة ت�ستعمل مع الأخرى في العربي من ال�سعر، نحو: )يطوُل( مع )ُم�سِ

هذا قلت:

ــــــقَّ مــعــِرَفــتــي  ـــْم َح ـــتُ ـــي ـــسِ ـــ� ـــَف نَ ـــي ــــــاهلِل ك ب

وتُولُوني)6( ــــْم  ــــُك ــــي اأَُواِل ـــُل  ـــْب َق ـــُت  وكـــن  

ورد البيتان في )مخطوطة الإبداع، لوحة 92(، مثاًل للوزن:   )1(

ـــــــــفـــــــــاعـــــــــيـــــــــُل ـــــــــــــــــالُت َم ـــــــــــــــــاع ف

ـــــــــْل ـــــــــْي ـــــــــاع ـــــــــف ــــــــــــــــاعــــــــــــــــالُت َم ف

يعني الواو والياء المفتوح ما قبلهما. ولم يذكر اأحداً من الذين ل يعدونهما ردفاً.  )2(

وجمع بينهما الك�سعي في قوله )الحور العين لن�سوان 371(:  )3(

ــي ــس ــ� ــف ن اأّن  لــــــو  نــــــــداَمــــــــًة،  نـــــــِدْمـــــــُت 

َخـــْمـــ�ـــســـي لـــقـــطـــْعـــُت  اإذاً  تـُــــطـــــاِوُعـــــنـــــي 

ـــي ـــنّ ـــــاُه الــــــــــــــراأِي م ـــــف ـــــسَ تَــــــبَــــــيّــــــَن لــــــي �

ـــي ـــْو�ـــس ــــْرُت َق ــــسَ ــــ� ــــُر اأبـــــيـــــَك حـــيـــَن ك ــــْم ــــَع لَ

ناداً، ويرى اآخرون اأن الواَو والياَء اللينتين هما ك�سائر الحروف. انظر )ال�سافي لبن القطاع 60(. وبع�سهم يعتبره �سِ  

اأي: ل يجوز الجمع بين )الألف( وبين )الواو اأوالياء( في الردف.  )4(

يذكر هنا َميل بع�ض ال�سعراء كابن الرومي اإلى التزام الردف ياًء اأو واواً، فال يخلط بينهما.  )5(

زاد في الهام�ض: »حذفت الأولى من النونين تخفيفاً«. يعني: نون )تولونَِني(.  )6(
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ــا ــن نَــ�ــسَ ـــــــْرَت ُذبــــــاَب الــ�ــســوِء حــي ــــاّل َزَج َه

يُوؤِذيني)1( مـــنـــُه  ــاً  ــن ــي ــن ط ــمــْعــَت  �ــسَ ــــد  وق

وبين  الواو  بين  قبلها  الجمع  يُجْز  لم  �سلًة  كانت  ولو  الروّي،  هي  النون  تكون  هذا  فعلى 

 .
)2(

الياء

.) ُك )بالَمْحُذوِّ )3( المتحرِّ

وحركة ما قبَل الرْدِف ت�سمى: )الَحْذَو(، فْليُ�َسمَّ

*  *  *

* واأما التاأ�سي�ُس؛ فهو الألف التي توَجُد قبَل الروي، بحيث يف�سل بينهما حرٌف اآخر هو: 
قبل  ما  )الإ�سباع(، وحركة  ّمى:  ُت�سَ ِل  الفا�سِ هذا  ، وحركُة 

يكوَن مك�سوراً)4( اأن  وحّقه  )الّدخيُل(، 

�ّس(. : )الرَّ
)5(

ّمى التاأ�سي�ض ُت�سَ

والتاأ�سي�ُس هذا من خوا�ّس العربي من ال�سعر، دون غيره.

- ومثاله مع المتحرك من الروّي، قولي:

ــــــراَمــــــَة//لِمــــــُع  ــــــــْرٌق ِب ــي بَ ــن ــاق ــس ــــْم � ــــَع نَ

ـــــُع)6( ـــــواِج َه ــــاً والـــعـــيـــوُن  ــــن َوْه ــــــــالأْلأَ  ت  

ا(. اُأ )ن�سَ نَ�َسا َيْن�سو: لغٌة في َن�ساأ َين�سَ  )1(

هي )روّي( عند الخليل، حتى لو التزم ال�ساعر قبلها الواو اأو الياء الأ�سليتين )ردفاً(، لأن مثل هذا اللتزام هو من باب: لزوم ما ل   )2(

يلزم.

ك الذي قبل الردف )بالمحذّو(، كما �سّمى المتحرك 
ّ
في الأ�سل: )فَلْي�َس المتحرك(! والأرجح ما اأثبتناه، لأنه اأراَد اأن ُي�سّمي المتحر  )3(

الذي قبل التاأ�سي�س )بالر�سي�س(. وهما من ت�سمياته.

ومن الوا�سح جواز الجمع بين ال�سمة والك�سرة في )الحذو(.  

يوجب الم�سنف مجيء )الدخيل( مك�سوراً، وهو الأغلب في ال�سعر، ولكن ل يمتنع فيه الفتح ول ال�سم، وهو ما ي�سمى: ب�سناد   )4(

الإ�سباع، )قوافي الأخف�ض 44(. 

في الأ�سل: )يُ�سّمى(!.   )5(

َوْهناً وَمْوِهناً: بمعنى لياًل، وقد اختلفوا في تحديد وقته، فقيل: منت�سف الليل، وقيل: حين ُيدبر، وقيل: بعد �ساعة منه )وهن(.   )6(

ورامة: مو�سع.

1_Wafi_fe_Qawafi.indd   65 24/5/10   2:21 PM



66

- ومع ال�ساكن قولي:

ــــــــْب  ــــــــاِن اأُج ل  ــــــازُل  ــــــن ــــــم ال ــــــــذي  ه

والـــــحـــــبـــــاِئـــــْب ــــــــــُة  الأِحــــــــــبَّ فــــيــــهــــا   

ــــــهــــــا  ــــــاِف ــــــى اأكــــــن ــــــــــوجــــــــــوا عــــــل ُع

ـــــْب)1( ـــــذاِن ـــــَم ـــــال ف الأجـــــــــــــــاِرِع  بـــيـــن   

ـــهـــا  ـــــــــــْن حـــقِّ ــــــــوا لـــــهـــــا ِم واْقــــــــ�ــــــــسُ

ـــــــــــْب َواِج ـــــــــــَو  وْه اأراُه  قــــــد  مــــــا   

 ،) فالألُف في: )َواِجْب( هو )التاأ�سي�ُس(، والجيُم هو )الدخيُل(، وفتحة الواو ت�سمى )الر�سَّ

فليُ�َسمَّ المفتوُح )بالّر�سي�س(، وك�سرُة الجيم هي التي ي�سمونها )الإ�سباَع(

*  *  *
وقد يتفق في القليل من الأمر، اأن ي�ستبه الحاُل بين التاأ�سي�س والردف، في نحو ما اأوردتُه عليَك 

قْبُل من قولي: 

ــي  ــج ــرت ــت ــــُن لـــــُه الــــمــــلــــوُك ف ــــدي ــــٌك ت ــــِل م

عـــقـــاِبـــِه األــــــيــــــَم  ــــفــــًة  خــــائ َجــــــــــــــْدواُه   

ـــِه لـــ�ـــســـخـــ�ـــسِ قـــــــال  اهللَ  كــــــــــاأنَّ  ــــــــرٌد  ف

كـــــْن فــــي الـــــــورى فـــــــرداً بـــغـــيـــِر ُمـــ�ـــســـاِبـــِه

فتكوَن  ال�سلَة،  هي  الهاُء  تكون  اأن  يُحتََمُل  فاإنه  الأبيات،  من  ُي�ساّمُهما  عّما  البيتان  انفرد  لو 

، فتكوَن الباُء لزومًا، والألُف  الباُء هي الروّي، والألُف الرْدَف. ويُحتََمُل اأن تكون الهاُء هي الرويَّ

 .
تاأ�سي�ساً)2(

 عليه )عوج(. والأكناف: ج َكَنف، وهو الجانب والناحية )كنف(. والَمذاِنب: ج ِمْذَنب، 
ّ
عاَج بالمكان: انعَطَف نحوه وماَل، ومر  )1(

وهو َم�سيُل الماء في الأودية )ذنب(. والأجاِرع: ج اأجرع، نعٌت لالأر�ض اخُتِلَف في اأو�سافها، فقيل: ذاُت الُحُزونة ُت�ساكل الرمَل، 

بُة الَمْنِبت. وقيل: الأَجرع؛ َكِثيب 
ِّ
ي ملة الطَّ

َّ
عُة عندهم: الر

ْ
ْع�ض ل ُتنِبت �سيئًا. والَجر وقيل: هي الرملُة الم�ستوية، وقيل: هي الدِّ

جانٌب منه َرْمل وجانب حجارة، وقيل غير ذلك، )جرع(.

يالحظ اأنه حكم على البيتين مفرَدين، حيث الأوُل منتٍه بهاء ال�سمير، والثاني بهاء اأ�سلية، وقّلما تطغى الأ�سلية على �سواها، فترجح   )2(

كّفُة كون الهاء �سلًة في مثل هذه القوافي.
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لًة في  �سِ ُز مجيَء النون  ، عند من ُيَجوِّ
)1(

وكذا في نحو قولي: )تحّرَك كلُّ ذي َطَمٍع( البيتان

)�ساِكْن( و)لِكْن(.

*  *  *

اأنه  �س، فال �سك  غيِر الُمردَّف والُموؤ�سَّ ًة من الروّي  ، خا�سّ
ُقيَِّد)2( المتحرُك الذي يليه ما  واأما   *

، ول يكون ل الردَف ول الدخيَل. 
يكون َجْلداً من الحروف)3(

، بل العبرُة في هذا الِعْلم اإنما هي بالحركة التي له، فُت�سمى: 
ول ُمعَتَبَر به نف�سه، فال ا�ْسَم له)4(

)التوجيَه(، واإن وقع فيها اختالٌف بح�سب كثرٍة من اأبياٍت من�سوقة، كان ذلك الختالُف اختالَف 

، كما قلت:
توجيه)5(

ـــا  ـــن ِب ـــــَن  ـــــعـــــْب ـــــْل يَ ــــــــــــــــاَم  الأيّ واأرى 

ِكــــْر ُمــــدَّ ــــــْن  ِم َفــــَهــــْل  َقــــْبــــُل  ـــــْت  ـــــَظ  وَع

ــــّردى  ـــْدِق ال ـــسِ ــَس فـــي � ــ� ــْف ــن ــُت ال ــْك ــَل ــس ـــْم � ك

ــــــْر وُظــــــُف ـــــْي  ـــــال ـــــي ـــــلَّ ِل ـــــــــاٍب  ن ـــــَن  ـــــي ب  

ـــــــيَّ ِبــــِه  ـــــُت الــــَخــــْطــــَب قــــــْد َع ـــــْي ـــــَف وَك

ـــْر ـــَف نَ ـــي  ـــل ـــْب َق الــــُعــــَلــــى  ـــــْن ِرجــــــــــالِت   م

ـــاً  ب ـــزَّ ـــسُ ــــــــــْرَدى � ـــَل تَ ـــي ـــخ و�ــــســــِهــــْدُت ال

اأُُزْر)6( ــْقـــِع  الـــنَـّ ِمـــــَن  الـــخـــيـــِل  ـــى  وعـــل  

�ض57.  )1(

اأي: ما قبل الروّي المقيّد. وهو الق�سم الرابع مما يجيء من الحروف قبل الروي، متعلقًا به.  )2(

الَجْلُد: القوة وال�سدة وال�سالبة )جلد(، يعني: �سامتاً من الحروِف غير مّدي.  )3(

ت�سمية هذه  في  نرى  كنا ل  واإن  )بالر�سي�س(.  التاأ�سي�ض  قبل  )بالمحذّو(، وما  الردف  قبَل  ما  �سمى  ي�سميه، كما  اأن  به  اأولى  كان   )4(

الحروف ف�ساًل ُيذكر، لعدم فائدتها.

وهو اأي�سر اأنواع ال�سناد، واأكثره وروداً وقبوًل، لكثرته.  )5(

اإزار، وهو  والأُُزر: ج  )نقع(.  الغبار  والنقع:  وامر، )�سزب(.  باً: �سَ �ُسزَّ )نفر(.  الرجال،  الع�سرة من  ما دون  الرْهُط، وهم  النَفُر:   )6(

معروف، )اأزر(.
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الف�سل الرابع

في القول على القافية، واأحكامها ولواحقها

اعلم اأّن البيَت ل يِتمُّ في الحقيقة بيتًا كاماًل اإّل اإذا اأفاَدُه القائُل َكَمالٍت له، تنح�سُر في ثالثة 

اأ�سناٍف، تلحقه من ثالث جهات:

* اإحداها: الجهُة التي هو بها ُموؤلٌَّف من األفاظ. 

فالكمالُت التي تلحقه من هذه الجهة هي:

- كوُنه منق�سمًا اإلى األفاٍظ �سحيحٍة في// جن�سها، عذبٍة في ال�ستعمال، متو�سطٍة في الرتبة، بين 

.
)1(

يِّ  الُم�سَتوَعِر ال�سف�ساِف الُمبَتَذِل، والُحو�سِ

- واأي�سًا كوُنه موؤلَّفًا من اأفراٍد لها �سوٌر من الت�سريِف جيدٌة، واأ�سكاٌل من الت�سويِر فائقٌة. 

- واأي�سًا كوُنه على هيئٍة من التاأليِف ح�َسنٍة، وحالٍة من الإعراب جيدٍة.

   وهذا ال�سنُف من الكمالت يُ�ستفاُد من الكتُِب الُم�سنّفِة في اللغِة، والت�سريِف، والنحو.

ُم من َمعاٍن هي اأجزاُء له.  * والثانية: الجهُة التي هو بها ي�ستمل على معنًى، َيَتَقوَّ

فالكمالُت التي تلحقه من هذه الجهة، هي:

- كوُنه دالًّ على معنًى - اأو َمعاٍن- يقبله الطبُع، ول يمّجه ال�سمع. 

- واأي�سًا كوُنه لطيَف الماأخِذ، خفيَف المقطع. 

 في جن�سه، ُمَخيِّاًل ِلَما ع�سى ُيراُد منه. 
- واأي�سًا كوُنه ]بليغاً[)2(

ُه وغريبه.
ّ
ي  الكالم: وح�سِ

ّ
زاد في الهام�ض: »ويقال: وح�سي، من التوّح�ض، وهو التنافر«. وُحو�سي  )1(

في الأ�سل: )باِلغاً(، ول معنى له، ولعّل ما اأثيتناه هو الُمراد.  )2(
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وهذا ال�سنُف من الكمالت، يُ�ستَفاد من كتِب البالغِة، والم�سّنفِة منها في التَّحا�سين ال�سعريِة 

خا�سة.

 
)1(

فهاتان الجهتان، ل مدخَل لهما في العرو�س والقوافي، ول تعلَُّق للكمالِت التي تلحُق ]منهما[

بالعرو�ض ول بالقوافي.

* والثالثة من الجهات: هي الجهُة التي هو بها َم�سموٌع، ينق�سم اإلى اأجزاء له، هي متحركاٌت من 
الحروِف و�سواكٌن، توجد في الأ�سوات الإن�سانية، على هيئٍة مخ�سو�سٍة، ونظاٍم مخ�سو�س، قد يعرفها 

من ل يعرف المعنى فيها، ويرتاُح للَّذِة ال�سمعيِة منها َمْن ل يفهم الفائدَة المراَدَة بها، واإلى هذا ذهَب اأبو 

:
)2(

تمام في قوله

ــــــرى  ـــا ِغـــــنـــــاًء كــــــــاَن اأح ـــه ـــُت ل ـــمـــع ـــس �

ِغـــنـــاهـــا ـــــــْن  ِم نـــفـــ�ـــســـي  يـَــــْقـــــتـــــاَد  ـــــــاأن  ب  

ــــكــــْن  ــــا ول ــــه ــــيَ ــــاِن ــــع ـــــــــْم اأفـــــــهـــــــْم م ول

ــا ــجــاه ــسَ � ــــْل  ــــه اأج فـــلـــم  ــــدي  ــــِب َك َوَرْت   

فالكمالُت التي تلحقه من هذه الجهة، وهي ال�سنف الثالث من الأ�سناف المذكورة، تنق�سم 

ق�سمين:

- الأول منهما: ينق�سم اإلى �سروب؛ هي:

- كوُنه على حدٍّ من العتدال، يتو�سط بين َطَرَفي الإفراط والتفريط. 

بتغيير]ها[  ُل  يح�سُ منها،  ُمَغيٍَّر  اأو   ،
)3(

كما هي عائدٍة  فيه  اأدواٍر  اإلى  منق�سمًا  كوُنه  واأي�سًا   -

 .
)4(

�سرٌب من التمليح

في الأ�سل: )منها(.  )1(

ديوان اأبي تمام، بتحقيق �ساهين عطية 416، الكامل للمبرد 1031/1، وفيه: )كان اأولى(. ديوان المعاني للع�سكري 325، وفيه:   )2(

)ِمَن َعناها(.

يعني: متكررة بذاتها.  )3(

في الأ�سل: )بتغيير �سرب من التمليح( ول معنى له. وهو يعني: الزحافات والعلل.  )4(
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اإلى  الم�سراعين  َبهَجَة كلِّ واحٍد من  يان  يوؤدِّ ذا َعرو�ٍس فائقة، و�سرٍب فائق،  - واأي�سًا كوُنه 

 .
)1(

ال�سمع، ليدرَكها على الوجه

وهذا الق�سم من هذا ال�سنف من الكمالت، يُ�ستفاد خا�سة من علم العرو�س، على ما �سرحناه 

بعون اهلل تعالى في كتابنا الم�سّمى: )بالإبداع في العرو�س(.

 ،
ُع عليها ال�ّسْمَع، اأنيقٍة)2( - والثاني من ق�سمي هذا ال�سنف: هو// كوُن البيِت على �سورٍة يُودِّ

وذا يخ�ضُّ اآخَر البيت. 

ى بعلم القوافي.  مَّ فالعلُم الذي يُ�ستفاُد منه للبيِت هذا الكماُل، هو الُم�سَ

اأن تختاَر  لُيْمِكَنَك  اأنواعها،  للقوافي على اختالف  التي  المتخيَّلَة،  ال�سوَر  نبين لك  فنحن 

منها ما هو الم�سهوُد له بالف�سيلة، من اأي نوٍع �سئت. 

*  *  *

نقول م�ستعينين باهلل تعالى: 

، وقال بع�سهم: القافيُة هي اآخر 
اختَلفوا في حقيقة القافية، فقال بع�سهم: القافيُة حرُف الروي)3(

، وقال اآخرون: القافية هي من اآخر البيت اإلى 
كلمة في البيت، واإلى هذا ذهب اأبو الح�سن الأخف�س)4(

 .
)5(

Mاأول �ساكٍن يليه، مع المتحرك قبله. وهذا قول الخليل

فهذه ثالثة اأقاويل:

ه في �سيء. واإن كان  الأول منها يقت�سي اأن تكوَن القافيُة ا�سماً مرادفاً للروّي، فلي�ض هذا مما َنوؤُمُّ

اأي: على الوجه الُمراد منها.  )1(

ة. وهي: القافية.
َ
يعني: اأن يكوَن اآخُر ما يطُرُق ال�سمَع من البيِت كلمًة اأنيقة اأي: ُمعِجب  )2(

وهو قول قطرب )قوافي التنوخي 65، والف�سول لبن الدهان 37، والقوافي لالإربلي 82(، وقول الفّراء واأكثر الكوفيين )العمدة   )3(

لبن ر�سيق130/1(، وابن عبد ربه )العقد 343/6(، وال�سيرافي )�سرح الكتاب 85/5(. وانظر قوافي الأخف�ض 3، وال�سافي لبن 

القطاع 33

القوافي لالأخف�ض 6، والقوافي للتنوخي 65، وال�سافي لبن القطاع 34.  )4(

قوافي الأخف�ض 8، وقوافي التنوخي 67 )وحكى عنه قوًل اآخر(، وقوافي الإربلي 78، والف�سول لبن الدهان 36، وال�سافي لبن   )5(

القطاع  33.
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ى البيُت - وهو  ى الرويُّ - وهو الجزء من القافية- قافيًة. كما ل يمتنع اأن ُي�سمَّ ل يمتنع اأن ُي�سمَّ

.
)2(

ى فُت�سمى الق�سيدُة قافيًة . وُيَتَعدَّ
)1(

الكلُّ الذي القافيُة جزٌء منه- قافيًة

ٍع  ، ل على و�سْ
)3(

ر، بالتفاِق وعلى الثاني من هذه الأقاويل؛ يلزم اأن تكون القوافي تطوُل وتق�سُ

، حتى اإنَّ ال�ساعَر اإذا قال في اآخر بيٍت من المطلق مثاًل: )بالظاعنينا( كانت القافيُة على 
ّ
�سناعي

ت�سعة اأحرف، واإذا قال في اآخر بيٍت من المقّيد: )َغْد( كانت على حرفين. والمرجُع في هذا كله 

اإلى التفاق الذي وقَع لل�ساعر، اأّوًل با�ستعماله الطويلَة من الَكِلم في اآخر البيت، وثانيًا با�ستعماله 

الق�سيرَة منها فيه، ل لأموٍر ترجُع اإلى القوافي اأنف�سها، وا�ستحقاقاٍت تِجُب لها، متغايرٍة، ح�سب 

مُة لها. ما تقت�سيه الف�سوُل الُمَقوِّ

)4( القافيَة هي ِمْن اآخِر البيِت معكو�ساً، اإلى اأّوِل 
فلنُعّوْل على الثالث من هذه الأقاويل، اأعني: ]اأّن[

�ساكٍن يليه، مع المتحرِك قبَله. 

: متحرٍك بعده �ساكن، بعده عّدٌة من المتحركات، اأدناها 
بًة من)5( فعلى هذا تكون القافيُة مركَّ

الواحد، واأعالها الأربعة، على ما اأُراَك عرفَته في �سناعة العرو�ض. فعلى هذا تنق�سم القافيُة اأربعَة 

اأق�ساٍم، باعتباِر العّدِة من المتحركات المتتالية المذكورة. 

ول بد من ال�سكوِن في اآخر البيت، على ما نّبهناك عليه َقْبُل. لكّن ال�سكوَن في اآخر البيت قد 

يكون في حرٍف واحد، نحو: )َعَجْل(، )ُمقامْا(. 

 :)( كقول ح�سان بن ثابت  )1(

ـــــــــْن َهـــجـــانـــا ـــــْحـــــِكـــــُم بــــالــــقــــوافــــي َم فـــــنُ

ــــــِرُب حــــيــــن تــــخــــتــــِلــــُط الـــــدمـــــاُء ونَــــــ�ــــــسْ

ديوانه 74، الجمهرة 186/2، القوافي لالأخف�ض 6.  

 :) كقول الخن�ساء )  )2(

ــــنــــا ـــــــِل حـــــــــــدِّ الــــ�ــــسِّ ـــــــث ـــــــٍة م ـــــــي ـــــــاف وق

ــــهــــا قــــالَ َمــــــــــْن  ويَــــــهــــــِلــــــُك  ــــقــــى  ــــب ت ِن 

ديوانها 106، قوافي الأخف�ض 6.  

يعني: اتفاقًا دون ق�سد.  )3(

ت�سحيح من الهام�ض، وفي الأ�سل: »وهو اأعني اأنَّ القافية ..«! فحذفنا )وهو( لزيادتها. ويجوز حذف )اأعني(، لت�سير الجملة:   )4(

»وهو اأن القافية..«.

يعددها ابتداًء من اأولها، ل معكو�سة كما في التعريف.  )5(
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://)1(
وقد يكون في حرفين متتاليين، كما في قوله

ـــ  ـــى بَــــْعــــَدَك ال ـــّف ـــْحـــِق الــــبُــــْرِد َع مـــثـــَل �ـــسَ

ـــمـــْاْل ـــ�ـــسَّ ال ــــــُب  ــــــاأْوي َمــــْغــــنــــاُه وت ــــُر  ــــْط َق  

:
)2(

وفي قولي

وقـــــــــد اأنْـــــــَهـــــــ�ـــــــسُ فـــــــي الـــــمـــــْجـــــِد 

فــــــاأْكــــــِفــــــْيــــــْه الـــــــَخـــــــْطـــــــِب  اإلـــــــــــى   

*  *  *

فبالَحِريِّ اأن تنق�سَم القافيُة -اأّوَل ما تنق�سم- ق�سمين: باعتباِر ال�ساكِن في اآخر البيت وال�ساكنين، 

 :
فتكوَن القافيُة تت�سّنُف �سنفين)3(

*  اأحدهما: الذي يكون في اآخره �ساكٌن واحد. 

*  والثاني: الذي يكون في اآخره �ساكنان. 

 .
)5(

)4( اأربعَة اأنواع، من الجهة التي اأ�سرنا اإليها
ثم يتنّوُع كلُّ واحٍد ]منهما[

واعتبرنا حاَلها من جهة الت�سمية، فوجدنا الأّوَل من ال�سنفين ل ا�سَم له في الم�سهور، فليُ�سمَّ 

:
، ولأنواعه الأربعة اأ�سماء)7(

)بالُمتَجاِنِف()6(

نحو:  واحٌد،  متحرٌك  فيه  ين  المتما�سَّ غيِر  ال�ساكَنين  بين  يكون  الذي  وهو  منها:  فالأول   -

لعبيد بن الأبر�س، ديوانه 115. العقد الفريد 335/6، والعرو�ض لبن جني 106، والوافي للتبريزي 109، والبارع لبن القطاع   )1(

)ال�سماِل( بك�سر الالم. و�سبطه محقق الجامع )�ض135(، بال�سكون خطاأً، مع اأنه اأول �سروب الرمل  جميعها:  وفيها   ،157
لديه!!

انظر الحا�سية )2(، �ض48.  )2(

وقد تفّرد الموؤلِّف في ت�سنيفه لأ�سكال القوافي هنا.  )3(

في الأ�سل: )منها(!  )4(

يعني: من جهة عدد المتحركات الواقعة بين ال�ساكنين غير المتما�ّسين.  )5(

زاد في الهام�ض: »هذا ال�سنف ن�سميه )بالمتجانف( من حيث اأن اأحَد ال�ساكنين فيه كاأنه حاَد عن الآخر فلم يلتقيا معًا«.  )6(

اأي: لها اأ�سماء معروفة.  )7(
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)تَْفتَْف(، ي�سمى )المتواِتر(.

- والثاني منها: وهو الذي يكون بين ال�ساكَنين المذكوَرين فيه متحركان اثنان، نحو: )تَْفتَتَْف(، 

ي�سمى )المتداِرك(.

، نحو: )تَْفتَتَتَْف(، وي�سمى: 
- والثالث منها: وهو الذي يكون بين ال�ساكنين ثالُث متحركات)1(

)المتراِكب(.

- والرابع منها: وهو الذي يكون بين ال�ساكنين فيه اأربع متحركات، نحو: )تَْفتَتَتَتَْف(، وي�سمى: 

)المتكاِو�س(.

* مثال )المتواِتر(، قولي:

ـــِد  ـــْه ــــا َع ــــم ــــَر َعـــــْهـــــداً بـــالـــِحـــَمـــى اأيَّ ــــذّك ت

ـــن الــــَوْجــــِد ـــــى نــــْجــــٍد، وُجــــــنَّ م ـــنَّ اإل ـــَح  ف

فوزن )َوْجِدي(: )تَْفتَْف(.

* ومثال )المتداِرك( قولي: 

ـــــِه ـــــْاِب ـــــبَ ـــــــى اأح ــــــٌة اإل ــــــارَق �ــــســــاقــــْتــــُه ب

 فوزن )باِبِهي(: )تَْفتَتَْف(.

* ومثال )المتراِكب( قولي: 

ُزْر اأُ ــــِع  ــــْق ــــنَ ال ـــــَن  م ـــِل  ـــي ـــخ ال وعـــلـــى 

فوزن: )نَْقِع اأُُزْر(: )تْفتَتَتَْف(.

* ومثال )المتكاِو�س( قولي: 

ــــــْر  ــــــ�ــــــسَ ــــــبَ ـــــــُر ال ـــــــي ـــــــٌد خ مـــــــحـــــــّم

َوَطـــــــــَهـــــــــْر وَطـــــــــــــــــــــْاَب  ـــــــــــــا  َزك  

 العدَد مع كلمة )متحركات(.
ُ
ر غالبًا ما ُيَذكِّ  )1(
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فوزن: )طاَب َوَطَهْر(: )تْفتَتَتَتَْف(.

*  *  *

ووجدنا الثاني من ال�سنفين ُي�سمى: )المتراِدَف(، ولي�س لأنواعه الأربعِة اأ�سماء.

ُل بين ال�ساكَنيِن غيِر المتما�ّسين فيه متحرٌك واحد، نحو:  - فليُ�سمَّ الأوُل منها - وهو الذي َيْف�سِ

:
)2(

، وعليه من ال�سعر القديم
)1( 

)تَْفتَْاْف(-: )بالمتَقاِرب(

ــــــَواْْل ــــــالأبْ ــــِه ب ــــاِت ـــْحـــَن فـــي حــــاَف ـــ�ـــسَ ـــْن يَ

فوزن )اأبَْواْْل(: )تَْفتَْاْف(.

- والثاني منها - وهو الذي يف�سل بين ال�ساكَنين المذكوَرين متحركان اثنان، نحو: )تْفتَتَاْف(-: 

:
)3(

)بالُمتَراخي(، وعليه من ال�سعر القديم

الــــ مــثــَلــهــا  ـــــــَرى  يَ ل  ــى  ــم ــل ــس � اأْزَمــــــــــــاَن 

ِعـــــــــَراْْق// ـــــْي  ِف ول  ـــاٍم  ـــس � ـــي  ف ــــــــــراوؤوَن 

فوزن )ِفْي ِعَراْْق(: )تَْفتَتَاْف(.

- والثالُث منها - وهو الذي يف�سل بين ال�ساكنين فيه ثالٌث من المتحركات، نحو: )تْفتَتَتَْاْف(-: 

:
)4(

)بالمتفاِوت(، وعليه من ال�سعر القديم

َدعـــــــا  اإذا  اأخــــــــــــــــاَك  واأِجــــــــــــــــــْب 

َمـــــــُخـــــــْوْف َغـــــــْيـــــــَر  ـــــاً  ـــــن ـــــعـــــاِل ُم َك   

زاد في الهام�ض: »�سّمينا الأول منها )بالمتقاِرب( من حيث اإن ال�ساكنين فيه متقاربان، ل يف�سل بينهما اإل متحرك واحد. وبعده   )1(

ْعد بينهما، اإذ الثاني منهما يكاد يفوُت 
ُ
)المتراخي(، لأن ثاني ال�ساكنين فيه يتراَخى عن الأول. وبعده )المتفاِوُت(، لأنه اأدّل على الب

الأوَل. وبعده )الُمتَباِعُد( لأنه هو الغاية في تباعد الثاني منهما عن الأول«.

للعجاج في ملحقات ديوانه322/2، الل�سان )ن�سح(، الجامع للعرو�سي141، العرو�ض لبن جني 118، العقد الفريد 338/6،   )2(

الوافي للتبريزي 129، البارع لبن القطاع 168 وفيه: )حافّاتها، بت�سديد الفاء(!.

دون عزو، في الجامع للعرو�سي 140، وعرو�ض الورقة للجوهري 168، والعرو�ض لبن جني 115، والعقد الفريد 337/6.   )3(

دون عزو، الإقناع لبن عباد 35، عرو�ض الورقة للجوهري 40، الوافي للتبريزي 90، الق�سطا�ض للزمخ�سري 93، وفيها: )غير   )4(

ٌف في العقد 331/6. وا�ست�سهد به الم�سنف في مخطوطة )الإبداع(؛ لوحة 31، كما هو.
ّ
ُمخاْف(. وهو محر
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فوزن )َغْيَر َمُخْوْف(: )تْفتَتَتَْاْف(.

- والرابع منها - وهو الذي يف�سل بين ال�ساكنين فيه اأربعٌة من المتحركات، نحو: )تْفتَتَتَتَْاْف(-: 

:
)1(

)بالُمتَباِعد(، وعليه من ال�سعر القديم

ـــــــــْن اأخـــــي  ـــــــذا َمــــقــــامــــي قــــريــــبــــاً ِم ه

ــــــْه ــــــْي اأَِخ َمــــــــَع  ـــــٌم  قـــــائ امـــــــــــِرٍئ  ــــــلُّ   ك

فوزن: )ُمْن َمَع اأَِخْيْه(: )تْفتَتَتَتَْاْف(.

ْلناها لك بحدودها، واأ�سماِئها،  فهذه ثمانيُة اأنواع تنق�سم القافيُة اإليها، منح�سرٌة في �سنفين، ح�سّ

اأْطَوُلها: )تْفتَتَتَتَْاْف(: )ُمْفتَِعَلتَْاْت(، وهو على ثمانية اأحرف.

فيه  ال�سكوُن  يعود  اأحرف، وكّل واحد منها  اأربعة  واأق�سُرها: )تَْفتَْف(: )َفْعُلْن(، وهو على 

.
)3(

، فمن هذه الجهة تحددت مقاديُرها مختلفًة
)2(

مرتين، والحركة مرتين

*  *  *

وبقي اأن نذكَر لك ال�سوَر والأ�سكاَل التي تعِر�ُض لواحٍد واحٍد منها، باعتبار محلِّ الروّي منه، 

وال�سلُة،  والردُف،  )التاأ�سي�ُس،  التي هي:  الأربع،  الحوا�سي  من  اأكثر  اأو  واحٍد  مع  واإما  مفَرداً،  اإّما 

والخروج(.

)4( ال�سلَة قد تكوُن ُمخَرَجًة وقد تكون غير 
وقد علمَت اأن الردَف والتاأ�سي�َس ل يجتمعان معًا، ]واأن[

ُمخَرَجٍة، واأّن كلَّ واحٍد من الردِف والتاأ�سي�س يُقاِرُن ال�سلَة، ُمخَرَجًة اأو غيَر ُمخَرَجٍة، وقد ل يُقارنُها. 

دون عزو، الجامع للعرو�سي 112، وفيه: )قريٌب(، الإقناع لبن عباد 21، عرو�ض الورقة للجوهري 28، الوافي 62، الق�سطا�ض   )1(

للزمخ�سري 83.

َدت مقاديرهما باأربعة  اإّل اإذا اأراد )تَْفتَْف( و)َفْعُلْن(، حيث يعود ال�سكون فيهما مرتين، والحركة مرتين، فَتحدَّ المعنى غام�ض؛   )2(

اأحرف! وبالتالي يكون الأولى قوله: )وكّل واحٍد منهما..(.

ال�ساكنان  هي  الم�سنف؛  اعتمده  الذي  الخليل  لتعريف  وفقًا  جميعها،  فيها  القافية  لأن  الخليل،  عند  واحد  �سنٌف  الأخيرة  الأربعُة   )3(

القافية  اأ�سوات  في  تاأثير  لها  لي�ض  ت�سبقها  التي  الحروف  من  ذلك  �سوى  ما  لأن  اأقعد،  وذلك  قبلهما.  والمتحرك  المتما�ّسان، 

الملزومة.

في الأ�سل: )فاأن(!  )4(
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الحوا�سي  عن  داً  ُمجرَّ اإّما  فيها،  الروّي  وقوِع  باعتبار  للقوافي  َتحُدُث  التي   
)1(

]فال�سوُر[
: الأربع، واإما ُمقاِرنًا لبع�سها، اإحدى ع�سرة �سورة، وذلك لأن الرويَّ

** اإّما اأن يكوَن مقيَّداً، فبال�سرورة يقع في الطرف الأخير من القافية، فيكون له ثالثُة اأحوال:

- اإحداها: اأن يقع مفرداً.

- والثانية: اأن يكون معه الردف.

- والثالثة: اأن يكون معه التاأ�سي�س.

** واإما اأن يكون مطلقاً، ول يمكن اأن يقع على الطرف من القافية؛ 

:
* فاإن كان متحركاً؛ كانت له �ستُّ اأحوال)2(

- الأولى منها: اأن تكون ]معه[)3( ال�سلُة فح�سب.

- والثانية: اأن يكون معه الردف وال�سلة.

- والثالثة: اأن يكون معه التاأ�سي�ُس وال�سلة.

- والرابعة: اأن تكون معه ال�سلُة والخروج معًا.

- والخام�سة: اأن تكون معه ال�سلة والخروج والِرّدف.

- وال�ساد�سة: اأن تكون معه ال�سلة والخروج والتاأ�سي�س.

، لما �سنذكره// بعُد اإن �ساء اهلل تعالى، فال 
* واإن كاَن �ساكناً، ول يكون اإل الألَف اأو الياَء)4(

، ويمتنع فيه التاأ�سي�ُس اأو ي�سُعف، لما �سن�سفه لك اإن �ساء اهلل تعالى، كانت 
)5(

فاً[ يمكن اأن يجيَء ]ُمردَّ

في الأ�سل: )فال�سورة(!  )1(

كثيراً ما يُذّكر العدد مع كلمة )اأحوال(، اأو يوؤنثه كما �سترى، وكال الحالين �سحيح.  )2(

في الأ�سل: )معها(!  )3(

حقيقة؛ لي�ض لهاتين ال�سورتين وجود، فالألف والياء ال�ساكنتان فيهما يعتبران في علم القوافي )رْدفاً(، حتى اإن كانتا من اأ�سل   )4(

الكلمة، لإمكانية اجتماعهما بالألف والياء غير الأ�سليتين. وما جاء من ال�سعر العربي يدعم كونهما ردفًا.

فا(! تحريفًا. ول يمكن للردف -وهو اأحد المدود- اأن ُيقارَن الألَف ول الياَء لأنهما َمّدان اأ�ساًل. وكذلك ل  في الأ�سل: )مفردَّ  )5(

ُتقارنهما من حروف ال�سلة بعدهما اإّل الهاء كما �سي�سرح. 
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له في الُمعَتَبِر من الأمر حالتان: 

هو  الرويَّ  لأن  الهاء،  غير  تكون  اأن  يمكن  ول  ال�سلُة فح�سب،  معه  تكون  اأن  اإحداهما:   -

ٌة البّتة. الألُف اأو الياُء ال�ساكنة، فال يمكن اأن يجيء معه َمدَّ

- والثانية: اأن تكون معه ال�سلُة والخروج.

*  *  *

بالقيا�ض على كل واحٍد من  الإحدى ع�سرة،  ال�سور  فلنعتبر ذلك حاَل كّل واحدٍة من هذه 

الأنواع الثمانية التي للقوافي، فتح�سل لك القتراناُت التي لهذه ال�سور بتلك المواد، اإن �ساء اهلل تعالى.

يقبلها كلُّ  قد  فاإنها  ويقع مفرداً،  المقيَّد،  الرويُّ من  يكون  اأن  ، وهي 
)1(

]منها[ الأولى  اأما   *
فيها  الرويُّ  ُيطاِبَق  اأن  القافية، على   

ْ
نَفي )بالمتجاِنِف( من �سِ الم�سمى  ال�سنف  اأنواع  واحٍد من 

ال�ساكَن الأخيَر منه، ول يقبلها �سيٌء من اأنواع ال�سنف الم�سمى )بالمتراِدف(، لأّن في اآخر كل 

قبله  وَقَع 
)3(

]اإذا[ ال�ساكَن  لي�ض بجنبه �ساكٌن، لأن  الرويُّ  ُفِر�َض هذا   �ساكَنين، وقد 
)2(

واحد منه

كان )رْدفاً(، ولو وقع بعده كان �سلًة، وقد فر�سناه منفرداً عنهما، فتكون المقارنات التي لهذه 

ال�سورة اأربعاً: 

)4(
- مع )المتواِتر( كما قلت: ]................[

:
)5(

-]ومع )المتداِرك( كما قلت[

ـــا  ـــن ِب ـــــَن  ـــــعـــــْب ـــــْل يَ الأيـــــــــــــــاَم  واأَرى 

ــــْر ِك ــــدَّ ُم ــــــْن  ِم ـــــُل، فــــَهــــْل  ـــــْب َق  وَعـــــَظـــــْت 

ت�سحيح من الهام�ض.  )1(

في الأ�سل: )منها(!  )2(

في الأ�سل: )قد وقَع(، ول معنى لها، وكان النا�سخ و�سع اإ�سارَة ت�سحيح هنا ولكنه لم ي�سححه.  )3(

�سها النا�سخ هنا عن اإيراد مثال )المتواتر(، فاأثبَت مثاَل )المتداِرك( التالي مبا�سرة، ولذلك كان ل بد من تقدير النق�س واإثباته. وُنمثل   )4(

لهذه المقارنة بقول اأبي العتاهية: )ديوانه 554(:

ــــَر ــــــــــُه اأقــــ�ــــسَ ـــــــَو اأنَّ  لَ
ْ
ــــي ــــ�ــــسِ ــــْف يـــــا َويـــــــــَح نَ

اأَْكـــــــــــَدَر اأَرى  َكــــمــــا   
ْ
ـــي َعـــيـــ�ـــسِ كـــــــاَن  ــــا  م

زيادة من عندنا، يقت�سيها النق�س الحا�سل هنا �سهواً.  )5(

1_Wafi_fe_Qawafi.indd   78 24/5/10   2:21 PM



79

- ومع )المتراِكب( كما قلت:

ُزْر اأُ ــــِع  ــــْق ــــنَ ال ـــــَن  م ـــِل  ـــي ـــخ ال وعـــلـــى 

- ومع )المتكاِو�س( كما قلت:

ــــــــــْر ــــــــــَه ـــــــــــــــــاَب َوَط َزكـــــــــــــــا وط

وكاأنَك ل يخفى عليك، اأن الق�سيدَة الواحدَة قد يُ�ستعمل فيها من القوافي نوعان واأكثر، اإذا كانا من 

�سنٍف واحد، كما في الأول من الرجز، فاإنه قد ُي�سَتعمُل ال�سرُب فيه �سالمًا، وهو: )م�ستفعلن(، 

فتكون القافية من )المتداِرك(، ومطويًا، وهو: )مْفتَِعُلن(، فتكون القافية من )المتراِكب(، ومخبوًل 

 .
)1(

في الندرة، وهو: )َفَعَلتُْن(، فتكون القافية من )المتكاِو�س(، وعلى هذا: )ُمّدِكْر( مع )نَْقِع اأُُزْر(

عند  الأ�سُل  هو  بما  فالعبرُة  الختالط،  من  النوَع  هذا  القوافي  من  الأنواُع  اختلطت  فاإذا 

. واأما على المذهب الآخر، فِبما هو من الأكثِر 
الخليل، فيما هو من الأكثِر عّدَة حروٍف وحركات)2(

، فافهم.
َعوداٍت من الأدوار)3(

تقبُلها  فاإنها  الرويُّ مقيّداً ومعه الردف،  اأن يكون  المذكورة، وهي  ال�سور  الثانية من  * واأما 
منها،  واحٍد  كّل  من  الأخيَر  ال�ساكَن  فيها  الرويُّ  ُيطابَق  باأن  )المتراِدف(،  من  الأربعة  الأنواُع 

فتكون المقارنات التي لهذه ال�سورة اأربعاً: 

- مع )المتقاِرب( كما قلت://

ــــــــــــــى الـــــــــيَـــــــــوِم  ـــــلـــــَت اإل تـــــفـــــ�ـــــسّ

الْـــــــــَقـــــــــْوْم)4( عـــــَلـــــى  ــــــــــَت  ــــــــــْي واأْربَ  

ُل وكفايِته، اأو �سهواً.
ْ
حًا لوروِده َقب في الأ�سل: )ِمَن النقِع اأزْر(، اإما ت�سمُّ  )1(

يريد اأن الخليل ينظر اإلى التفعيلة غيِر المزاَحفة، فعدُة حروفها اأكثر من عدة بدائلها الزحافية.  )2(

ويعني: اأن العبرة هنا بالدوِر الذي قد يكون واحدًة من الأفاعيل؛ الأ�سيلة اأو البديلة. وربما عنى بالمذهب الآخر مذهَب الفر�س،   )3(

الذين يبنون اأوزانهم على التفعيلة الأكثر دورانًا كما اأ�سرنا قبل.

من �سور الهزج غير الخليلية، وزنه:   )4(

ــــــــــُل مــــــــفــــــــاعــــــــيــــــــُل ــــــــــي ــــــــــاع ــــــــــف م

مــــــــــفــــــــــاعــــــــــيــــــــــُل مــــــــفــــــــاعــــــــْيــــــــْل
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- ومع )المتراخي( كما قلت:

ــــــُم  ــــــي ــــــق ــــــُم ـــــــــــــذا ال روحـــــــــــــــــــَي ه

ِحـــــــْيـــــــْل الـــــــرَّ ــــــــــــوَم  ي يُـــــــْفـــــــَقـــــــُد   

دمــــــــــِعــــــــــَي هــــــــــــذا الــــ�ــــســــحــــيــــُح 

الـــــَعـــــِلـــــْيـــــْل)1( ـــــَر  ـــــْت �ـــــسِ يَـــــْهـــــِتـــــُك   

- ومع  )المتفاِوت( كما قلت:

ـــــاُر يـُـــِطــــْيــــْف  ـــــَخ ـــــَف ــــــِه ال ـــــــَي مــــْجــــٌد ب ِل

ـــــْف)2( ـــــْي ـــــِن ُم ــــــالِء  ــــــَع ال مـــــن  ــــــَحــــــلٌّ  وَم  

- ومع )المتباِعد( كما قلت:

ــــــــــــْاْت  ــــــــــــَرَف ــــــــــــَع ـــــــــــــْت ِب ـــــــــــــَف وَق

ـــــــْاْت)3( ـــــــيَ ـــــــَحـــــــ�ـــــــسَ ِب ـــــــــــــــــْت  وَرَم  

* واأما الثالثة من ال�سور، وهي اأن يكون الرويُّ مقيداً ومعه التاأ�سي�س، فاإنها يقبلها )المتواِتر( من 
الأنواع الثمانية فح�سب، باأن ُيطابَق الرويُّ فيه ال�ساكَن الأخيَر منه، فتكون لهذه ال�سورة مقارنة 

واحدة، وذلك كما قلت:

اأَُجـــــــــْاِنـــــــــْب  ل  ــــــازُل  ــــــمــــــن ال هــــــــذي 

والـــــحـــــبَـــــْاِئـــــْب الأحـــــــــبـّــــــــُة  فـــيـــهـــا   

وزنه عنده، كما في مخطوطة الإبداع، لوحة 83:   )1(

ــــــــن فــــــــــــــاعــــــــــــــالُت ــــــــل ــــــــع ــــــــت ــــــــف م

ــــــــن فــــــــــــــاعــــــــــــــالْت ــــــــل ــــــــع ــــــــت ــــــــف م

مخطوطة )الإبداع، لوحة85(، على راأ�ض ثالثة اأبيات. وهو من �سور الخفيف غير الخليلية:   )2(

ــــــــالْن ــــــــِع فــــــــِعــــــــالتــــــــن مـــــتـــــفـــــعـــــلـــــن ف

فــــــــِعــــــــالْن مـــــتـــــفـــــعـــــلـــــن  ـــــــن  ـــــــالت ـــــــِع ف  

ورد ال�سطر الأول في مخطوطة )الإبداع، لوحة 17، 76(. وهي من �سور الرمل غير الخليلية، وزنه:   )3(

ـــــــــــــــالْت فـــــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــــالُت فـــــــــــــــِع

فــــــــــــــِعــــــــــــــالْت فـــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــالُت   
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)1( المتحرَك من المطلق، ومعه - من 
* واأما الرابعة من ال�سور، وهي اأن يكون ]الرويُّ هو[

من  )للمتجاِنف(  التي  الأربعة  الأنواُع  تقبلها  فاإنها  فح�سب،  ال�سلُة  تكتنفه-  قد  التي  الحوا�سي 

ال�سنفين، باأن ُيطابَق الرويُّ فيها المتحرَك الأخيَر من كل واحد منها، فتكون المقارنات التي 

لهذه ال�سورة اأربعاً: 

- مع )المتواِتر(، كما قلت:

ـــِد  ـــْه ــــا َع ــــم ــــداً بــالــحــمــى اأيَّ ــــْه ــــَر ع ــــذّك ت

ــــِد ــــَوْج ـــجـــٍد وُجــــــنَّ مـــن ال  فـــَحـــنَّ اإلـــــى ن

- ومع )المتداِرك(، كما قلت:

ـــــَك الـــخـــيـــُر َجــــْمــــَرٌة  ـــا لَ ــي ي ــب ــل ــُت وق ــب ــت ك

ــُع ــِبُ ــْن تَ  )2(
]بالماِء[ الـــمـــاِء  كــعــيــِن  وعــيــنــي   

- ومع )المتراِكب(، كما قلت:

ـــــى مـــخـــتـــِبـــطـــاً  ـــــدج ــــــــــي تــــحــــَت ال زارن

ـــــا اأَنَ ــــُت  ــــْل ــنــا ُق ــكــو الــ�ــسّ ــ�ــس ـــــْن ي ـــــاَل َم  ق

- ومع )المتكاِو�س(، كما قلت:

َخــــــــَلــــــــَقــــــــْه  ــــــــــــــــــــــْاَن  َك واهللُ 

ـــــــــــــــــــــــْه َوَرَزَق ــــــــٍة  ــــــــَف ــــــــْط نُ مــــــــــْن   

* واأما الخام�سة من ال�سور، وهي اأن يكون الرويُّ هو المتحرَك من المطلق، ومعه من الحوا�سي 
ال�سلُة والردُف، فاإنها يقبلها نوٌع واحد من الأنواع الأربعة هذه التي )للمتجاِنف(، وهو )المتواِتر(، 

وذلك باأن ُيطابَق الرويُّ فيها المتحرَك الأخيَر منه، فتكون لهذه ال�سورة مقارنة واحدة، وذلك 

كما قلت:

زيادة من عندنا يقت�سيها المعنى، كالذي جاء في الخام�سة من ال�سور وما بعدها.   )1(

ت�سحيح من الهام�ض.  )2(
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ـــوًة  ـــف ــــكــــنَّ َج ـــي، ول ـــال ـــسّ ـــ� ـــال ـــــــا ب ـــــا اأنَ وم

ـــــي ـــــَراِْم َوَغ ـــْي  ـــوِت ـــْب ـــسَ ــا � ــه ــن تَــــ�ــــســــاَءُل م  

ومعه  المطلق،  من  المتحرَك  هو  فيها  الرويُّ  يكون  التي  وهي  ال�سور،  من  ال�ساد�سة  واأما   *
الرويُّ  ُيطابَق  باأن  وذلك  فح�سب،  الأنواع  هذه  من  )المتداِرك(  يقبلها  فاإنها  والتاأ�سي�ُس،  ال�سلُة 

فيها المتحرَك الأخيَر منه، في�سادَف )الر�سي�ُس( اأوَل القافية، فتكون لهذه ال�سورة مقارنة واحدة، 

وذلك كما قلت:// 

ــــــَة َلِمـــــُع ــــــَراَْم ـــــــْرٌق ِب ــي بَ ــن ــاق ــس ــــْم � ــــَع نَ

)1( المتحرَك من المطلق، ومعه من 
* واأما ال�سابعة من ال�سور، وهي التي يكون الرويُّ فيها ]هو[

الحوا�سي ال�سلُة والخروج، فاإنها يقبلها من اأنواع )المتجاِنِف(: )المتداِرُك والمتراِكُب والمتكاِو�ُس(، 

وذلك باأن ُيطابَق الرويُّ في كلِّ واحٍد منها المتحرَك الذي قبل المتحرِك الأخير منه، فتكون 

لهذه ال�سورة ثالث مقارنات: 

:
)2(

- مع )المتداِرك(، كما قلت

ــي  ــت ـــَك ال ـــِت ـــَم ـــي ـــَل �ـــسِ ـــسْ ـــ� ــــــي لأرجـــــــو َف اإن

ــا ــَه ــلَّ ــَح َم ـــاُة الـــُمـــرتَـــُجـــوَن  ـــف ـــُع ال َعـــــــَرَف   

ـــوُد ُمـــعـــاِنـــداً  ـــحـــ�ـــس ـــد يــــقــــوُل لـــــَي ال ـــق ول

لَــَعــلَّــَهــا فـــقـــلـــُت:  ــــــــــْدَواُه  َج ــــَك  ــــْت ــــَط اأْخ  

- ومع )المتراِكب(، كما قلت:

ــ�ــس اأَْعـــــَهـــــُدُه  ــي ـــا ل ـدي م ــي اإلـــــى �ــســيِـّ ــوق ــس �

ـــَهـــُدُه تَـــ�ـــسْ ــــــــــــزاُن  والأح لـــقـــلـــبـــَي  اإلّ   

في الأ�سل: )بين المتحرك من المطلق( ول معنى لها. والت�سحيح من عندنا.  )1(

الروي هو الالم المتحركة )الثانية( من: )َحْلَلَها( و)َعْلَلها(.  )2(
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- ومع )المتكاِو�س(، كما قلت:

)1( ـــِهے  ـــِب ـــسَ ـــ� نَ ـــــْن  ِم زاَن  ـــا  م ـــي  ن ـــرَّ ـــسَ � ــــْو  ل

ے
ـــِهِ ـــِب ـــسَ ـــ� ــــــْن نَ ــــاَن ِم نـــي مــــا �ــــس ـــرَّ مــــا �ـــسَ

، ومعه من 
)2(

* واأما الثامنة من ال�سور، وهي التي يكون الرويُّ فيها هو المتحرَك ]من المطلق[
الحوا�سي ال�سلُة والخروُج والردف، فاإنها يقبلها من الأنواع التي للقوافي نوٌع واحد، هو الم�سمى 

)بالمتداِرك(، وذلك باأن ُيطابَق الرويُّ فيها المتحرَك الذي قبل المتحرِك الأخير منه، لي�س بينهما 

( اأوَل القافية، فيكون لهذه ال�سورة مقارنٌة واحدة، وذلك كما قلت: وا�سطة، فُي�سادَف )المحذوُّ

ـــُدُه  ـــْي ـــَجـــوى ويُـــِع ـــدي ال ـــْب ــِر مـــا يُ ــْب ــسّ ــ� ــــَن ال ِم

ـــــُدُه ـــــْي َوِل يـُــــنـــــاَدى  ل  َرْوٌح  ـــِع  ـــدم ـــل ول  

* واأما التا�سعة من ال�سور، وهي التي يكون الرويُّ فيها هو المتحرَك من المطلق، ومعه من 
الحوا�سي ال�سلُة والخروُج والتاأ�سي�ُس، فاإنها يقبلها من الأنواع الثمانية نوٌع واحد هو )المتراِكب(، 

وذلك باأن ُيطابَق الرويُّ فيها المتحرَك الذي قبل المتحرك الأخير منه، في�سادف )الر�سي�ُس( اأوَل 

القافية، فتكون لهذه ال�سورة واحدٌة من المقارنات، وذلك كما قلت:

ــُه  ــاِرُع ــسَ ــ� ـــْم تَـــْكـــَدْر َم ــِد ل ــْج ــم ــٌو مــن ال ــْف ــسَ �

طاِلُعُه)3( ــِد  ــْع ــسّ ــ� ــال ب ــــدا  بَ ـــــٍزّ  ِع ـــُل  ـــ�ـــسْ وَف  

ال�ساكَن من المطلق، ومعه  الرويُّ فيها هو  التي يكون  العا�سرة من هذه ال�سور، وهي  * واأما 
من الحوا�سي ال�سلُة فح�سب، وال�سلُة ل تكون هنا اإل الهاء، على ما اأو�سحناه لك، فاإنها تقبلها 

 من ال�ساكنين، الّلَذين 
)4(

الأنواع الأربعة التي )للمتراِدف(، وذلك باأن ُيطاِبَق الرويُّ فيها الأوَل

يلتقيان في اآخر كل واحٍد منها، فتكون لهذه ال�سورة اأربع مقارنات: 

ياع  ّ زاد في الهام�ض: »م�سطور الرجز«. والن�سب: المال الأ�سيل من الناطق وال�سامت، وهو المال والعقار )ن�سب(، وقيل: هو ال�سِ  )1(

والب�ساتين التي ل يقدر الإن�سان اأن يرحل بها )ققز(.

زيادة من عندنا يقت�سيها الموقع.  )2(

عة )�سرع(.
َ
عة وال�ّسريعة والَم�ْسر

ْ
ر ُعها النا�ض في�سربون منها وي�ستقون، واحدتها: ال�سِّ

َ
م�سارع الماء: َموارده التي َي�سر  )3(

في الأ�سل: ب�سّم الالم خطاأ.  )4(
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- مع )المتقارِب(، كما قلت:

ـــــِد  ـــــْج ـــــَم ــــــي ال ــــــــد اأَنـْـــــــَهــــــــ�ــــــــسُ ف وق

ــــــْه)1( ــــــْي ــــــِف ــــــاأَْك ف ـــــِب  ـــــخـــــْط ال ـــــــــى  اإل  

- ومع )المتراخي(، كما قلت://

ــــــْم  ـــــد جــــــاَءُك ــــــــَي ق هــــــــــذاِك وا�ــــــــــسٍ ِب

ـــــْه)2()3( ـــــِريْ ـــــْزُج تَ اأْن  ـــوَم  ـــي ال ـــِه  ـــي ـــَدِع تَ ل   

- ومع )المتفاِوت(، كما قلت:

ــــــاً  ــــــجــــــاِوب ولـَــــــــَكـــــــــْم َغـــــــــــــــــَدوُت ُم

ــــــــــْه)4( ــــــــــْي ِع اأَ ـــــــَن  ِحـــــــْي ــــــِه  ــــــكــــــالِم ِل  

:
)5(

ْدنا لُه قْبُل من القديم - ومع )المتباِعد(، كما قال َمْن اأْن�سَ

هــــــــذا َمـــــقـــــامـــــي قـــــريـــــبـــــاً مــــــن اأخــــــي 

ــــــْه ــــــْي اأَِخ َمـــــــَع  قـــــاِئـــــٌم  ــــــــــِرٍئ  ام ــــــلُّ   ك

المطلق،  من  ال�ساكُن  هو   
)6(

فيها الرويُّ  يكون  التي  وهي  ال�سور،  من  ع�سرة  الحادية  واأما   *

ْكَفْاْه«. زاد في الهام�ض: »مثاله اإذا كان الروي هو الألف: اإلى الخْطِب فاأُ  )1(

زاد في الهام�ض: »قبله:   )2(

ـــــــهـــــــا  ْعـــــــتُ ــــــاعــــــَة ودَّ ــــــس ـــــا � ـــــه قــــــلــــــُت ل

ـــْه« ـــْي ـــسِ ـــ� ـــمـــا َقــــــْد يَ ـــــد اأتــــــى الــــوا�ــــســــي ب  وق

ْرتُها بما ُينا�سب. والكلمة الأخيرة من البيت مخرومة الآخر، قدَّ  

زاد في الهام�ض: »مثاله اإذا كان الرويُّ هو الألف: )ل تََدَعاُه اليوَم اأْن تَْزُجَراْْه(«.  )3(

زاد في الهام�ض: »هذا البيت مطابٌق في الوزن لما اأن�سده الخليل: )واأِجْب اأخاَك( البيت«. اأي:  )4(

ــــــــــا َدَع اإذا  اأخــــــــــــــــــاَك  ــــــــــــــــــــْب  واأِج

ـــــــاْف ـــــــَخ ُم ــــــــَر  ــــــــْي َغ ُمـــــــَعـــــــاِلـــــــنـــــــاً  َك 

وقد مر تخريجه �ض75.  

 تخريجه �ض76.
ّ
مر  )5(

زاد في الهام�ض: »يعني: ال�سورة«.  )6(
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ومعه من الحوا�سي ال�سلُة والخروج، فاإنها يقبلها )المتواِتر( فح�سب، وذلك باأن ُيطابَق الخروُج 

فيها ال�ساكَن الأخيَر منه، فُتطابُق ال�سلُة المتحرَك الأخيَر منه، فُيطابُق الرويُّ ال�ساكَن الأوَل منه، 

اأّن الألَف من نحو: )َطالَهْا(، والياء من نحو: )اأََواِخْيَهْا(، كلُّ واحدة منهما ُتطابق الفاء  اأعني: 

الأولى من )تَْفتَْف(، فلهذا يمتنع التاأ�سي�ض في هذه ال�سورة، لأن التاَء الأولى على تقدير التاأ�سي�ض، 

تقع في موقع الدخيل، فلو جعلنا الألَف قبلها كالتي في: )اأََواِخْيَها( مثاًل للتاأ�سي�ض، َلَوَقَع التاأ�سي�ُض 

ْيَها(.  خارجًا عن نف�ض القافية، وهذا ل يجوز. فلهذا �سُلَح اأن ُيْجَمَع هنا بين: )اأواِخْيَها( و)يُْم�سِ

الأوزان،  من  )تَفتَْف(  نحو:  اآخره  في  يوجد  الثمانية، ل  الأنواع  من  )المتواِتر(  �سوى  وما 

فلهذا ل ُيطاِبُق هذه ال�سورَة. 

فقد ظهر اأن هذه ال�سورة لها مقارنة واحدة، وذلك كما قلت:

اأََواِخْيَها)1( ْت  ـــدَّ �ـــسُ ــد  ق ــــــوزارُة  ال هـــذي 

*  *  *

َمْت هذه الجملُة، فبالَحِرّي اأن نذُكَر لك اأ�سلين من القول في هذا المو�سع،  والآن؛ اإذ قد تقدَّ

ُعنا الإخالُل بذْكِرهما؛  ل ي�سَ

الروّي  من  المقيَِّد  على  الواقِع  التق�سيِم  في  الخالف  من  يمكن  ما  لك  نذكَر  اأن  اأحُدهما:   -

والمطَلِق. 

- والآخر: اأن نذكَر لك ال�سروَب المهجورَة لبع�ض هذه ال�سور الإحدى ع�سرة، التي تنق�سم 

اإن �سئَت قلَت: من ال�سعر، لأن الإطالَق والتقييَد 
)2(

اإليها اأحواُل المطلِق والمقيَِّد من الروّي، ]و[

 لل�سعر.
)3(

] ، وثانيًا وِبَو�ساطِة ]الرويِّ ُحْكماِن يثبتان اأوًل وبغير وا�سطة للرويِّ

بادئ  في  ولو   - النا�ض  لبع�ض  يقَع  اأن  يمتنُع  ل  اأنه  تعلَم  اأن  فهو  الأ�سلين:  من  الأوُل  اأما   *

�سطر بيٍت على الب�سيط، لم اأحظ بتمامه ل في الوافي ول في الإبداع.  )1(

زيادة من عندنا يقت�سيها المعنى.  )2(

د من ال�سعر.
ّ
د من الروي، اأو: المطلق والمقي

ّ
ت�سحيح من الهام�ض. يريد �سّحة قولنا: المطلق والمقي  )3(
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هي  التي  الأربعة،  الحروف  باأحِد  المو�سوُل  المتحرُك  هو   ، الرويِّ من  الُمطَلَق   
)1(

]اأّن[ الراأي- 

)الألُف، والواُو والياُء ال�ساكنتان، والهاُء(، واأّن المقيَّد منه هو ال�ساكن، �سواء وَقَع َطَرفًا اأو َلْم يَقْع، 

و)اأََواِخْيها(//  )َطالها(  نحو:  هو  ما  يندرُج  هذا  فعلى  مو�سول،  غيَر  اأو  بالهاء  كان  ومو�سوًل 

واأي�سًا: )اأَْكِفْيْه( و)اأُْكَفْاْه( في المقّيِد ل المطلق. 

لكّن القائَل بهذا القول ل يمكنه اأن يجعَل هذا الق�سَم غيَر مو�سوٍل، وَيْبُعُد اأن يجعَله غيَر 

من  والُمراُد  مترادفين.  يكونا  لم  اإن  المعنى،  في  متالزماِن  لفظاِن  كاأنهما  والإطالق  ُل  الَو�سْ اإذ  مطَلٍق، 

التقييد اأن يكون ُيقَطُع عنده ال�سوت، والمراد من الو�سل اأن ل ُيقَطع، بل ُيو�سل بغيره. ومع 

د المتعلَم اإلى الأغرا�ِض  هذا فنحن ل نُ�سايُق في الماآخذ التي للتقا�سيم كثيَر ُم�ساَيَقٍة، بعد اأن ُنر�سِ

المطلوبة فيها، والم�سارِف التي َتختِلُف باختالفها.

* اأما الثاني من الأ�سلين: فهو اأن تعلم اأنهم رف�سوا في ال�ستعمال من �سروب هذه ال�سور 
المذكورة بع�َض ما تقت�سي الق�سمُة الأْخَذ بها، في النظر غير المتعقَّب.

- من ذلك اأنهم تركوا في الأولى من ال�سور الإحدى ع�سرة ا�ستعماَل الياِء والواِو رويًّا، في نحو: 

:
)3(

، في نحو قولي
ْي( مع )يْجِرْي(، و)يْحُذْو( مع )يْدنُْو(، مع ا�ستعمالهم الألَف كثيراً)2( )يَْق�سِ

ـــــذي الـــَغـــ�ـــســـا فـــاأ�ـــســـرمـــوا ــــْم ب ــــُه ــــْدتُ عــــِه

ــا ــسَ ــ� ــَغ ال مــــن  ـــظـــى  ـــّل ال ل  ـــوِب  ـــل ـــق ال لـــظـــى 

واِهـــــــــــــــــاًل  ــــا اأَ ــــه ـــــ ــــْدتُ ـــــاِزٌل عــــِه ــــــ ـــــن م

ـــهـــا ـــَم الأ�ـــــســـــــــــوُد وال ـــا  ـــهــــ ِب ــي  ــق ـــ ــت ــل ــت ف  

ت�سحيح من الهام�ض.  )1(

ا�ستعمل العرب الألف كثيراً، فيما ي�سمى )بالمق�سورات(، وقّل ا�ستعمال الياء المدية رويًا. يقول عمر بن اأبي ربيعة من ق�سيدة طويلة   )2(

)ديوانه 480(:

ــــــي ــــبــــاً َغـــــيـــــَر َدِن ــــُب �ــــسِ ــــل ــــَق ـــا ال ـــب ـــسَ ــــــد � َق

ـــي ـــل َع اأُمِّ  ـــــــن  ِم الأَوطــــــــــــــــاَر  ـــــ�ـــــســـــى  َوَق

ــــعــــَدمــــا ــــهــــا بَ ــــن ـــــــــــــــــاَر ِم ـــــى الأَوط ـــــ�ـــــس َوَق

تـَــنـــَقـــ�ـــســـي ل  اأَن  الأَوطــــــــــــــــاُر  ـــــــــــاَدِت  ك

وندر ا�ستعمال الواو المدية رويًا، واإن لم يمنعوه )الجامع 269(.  

ا�ست�سهد بهما في )الإبداع، لوحة 71(.  )3(
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والعلُة في هذا؛ اأنَّ الواَو والياَء هنا ل تليُق بهما الأ�سالُة، لأن هذا مو�سٌع يغلُب عليه كوُنهما �سلة، 

 .
)3(

. فكما اأن هذا ل يجوز، كذلك ذاك
)2(

، واأي�سًا: )اأْخُذ( و)بُْدُن(
)1(

في نحو: )اأر�ِس( و)بحِر(

ٌف باإ�سكاِن متحرٍك، وهو في الأكثر كذلك، والياُء والواُو في هذا  ولأن التقييَد كاأنه ت�سرُّ

 .
)4(

المو�سع ل تتمّكُن منهما الحركُة فُترَفَع للتقييد

اأن الواَو  ويقوم في الواو خا�سًة �سبٌب اآخر، يمنع من جعلها رويًا في هذا المو�سع، وهو 

التي قبلها �سّمة، تُ�ستثَقُل في الَطَرِف غايَة ال�ستثقال، ولهذا اإذا اّتفَق وقوُعها في اآخر ال�سم بهذه 

ال�سورة في نحو: )اأَْدلُْو( ُي�سَتبَدل بها]![. 

فالأنَّ ال�سبَب المانَع في الواو اأْوَكُد، امتنع اأن تكون -وهي ذائبة- رويًا في المقّيِد على حال، 

.
)5(

ول في نحو: )يحُذْوها( في المو�سول

ولأن ال�سبَب المانَع في الياء اأ�سَعُف، جاز اأن تُجَعَل رويّاً، عند ات�سال الهاِء بها، في نحو: )َخوافْيِه( 

.
)6(

و)اأُْزُجريْْه(

فاأما الألف في نحو: )الَغ�سا( و)الَمها(، فاإّنها اأْجَهُر عند ال�سمع، واأَخفُّ على الذوق، ولهذا 

، على ما 
)7(

ل يلحقها من الإعالل ما يلحق الياَء والواَو، اإذا وقعت طَرفًا في مثل هذه الموا�سع

ُعِرَف من// اأمِرها في كتب النحو والت�سريف.

- ومن ذلك اأنهم تركوا في الحادية ع�سرة من ال�سور المذكورة، ا�ستعماَل الو�سل بالهاء، في 

( مقابَل: )يجري(.
ے

( مقابَل: )تق�سي( و)بحِر
ے

يعني )اأر�ِض  )1(

يعني )اأْخُذو( مقابَل: )يحذو( و)ُبْدُنو( مقابَل: )يدنو(.  )2(

اأي: كما اأنه ل يجوز الجمع بين )اأر�ِس( و)بحِر(، اأو بين )اأْخُذ( و)بُْدُن(، فكذلك ل يجوز الجمع بين )تق�سي( و)يجري(، ول بين   )3(

)يحذو( و)يدنو(!. 

يعني اأن الواو والياء هنا، ل تتمّكن منهما الحركُة اأ�ساًل لكي ُي�ساَر اإلى تقييِدهما.  )4(

بالواو والياء معًا في ق�سيدة واحدة، كالجمع بين  القافية )الإرداُف(  الواو )رْدفاً(، ويجوز في هذه  القافية: تعتبر هذه  في علم   )5(

)يحذوها( و)خوافيها( حيث تكون الهاء هي الروّي.

تنطبق المالحظة ال�سابقة على القافية هنا، حيث يجوز الجمع مثاًل بين )اأُْزُجِريْْه( و)اأُْزُجُرْوْه(، فتكون الهاء في العرو�ض الخليلي   )6(

روياً )مردوفاً( بالياء اأو الواو قبله.

لت الألُف هنا بالهاء، �ساكنًة كانت اأم متحركة، فاإن العرو�ض الخليلي يعتبرها )رْدفاً(، والهاء بعدها )و�سل(،  ومع ذلك، اإذا ُو�سِ  )7(

كما قلنا.

1_Wafi_fe_Qawafi.indd   87 24/5/10   2:21 PM



88

على  )اأِعْدها(،  )اأِجْدها(  نحو:  ما هو  القوافي  في  ي�ستعملوا  فلم  ال�سحيحة،  الحروف  من  ال�ساكن 

جعلوا ال�سكوَن للتقييد، والحركَة  ، والهاُء �سلًة، وذلك لأنهم كاأنهم  اأن تكون الداُل هي الرويَّ

 .
)1(

لالإطالق

فاأما نحو: )َطالها( و)َخواِفيها(، فالأن الحركَة مقّدرٌة فيه، مع اأنها ل تظهر اإلى اللفظ. وههنا 

لو �سارت مقّدرًة، ظهرت اإلى اللفظ، فلم ي�ستعملوا الإ�سكاَن في المو�سول.

- واأي�سًا تركوا في هذه ال�سورة نحو: )يحُذْوها( و)اأعُطْوها(، لما ذكرناه من العلة. واأي�سًا 

 على ما ذكرناه.
)2(

تركوا التاأ�سي�َس في هذه ال�سورة، لقيام ال�سبب المانع منه

*  *  *

هذا الحكم لي�ض �سحيحًا على اإطالقه، فالباحث لن يعدم اأمثلة على مثل هذه القوافي. واإن كان علماء القافية يرون اأن الهاء هي   )1(

الروي، وما قبلها من لزوم ما ل بلزم. يقول العبا�ض بن جرير )ديوان المعاني للع�سكري 123/1(:

ُمــــــَحــــــّمــــــٍد ـــــــــــا  اأب الإخــــــــــــــــــاَء  اإْرَع 

ـــــــــْنـــــــــُه ــــــــــــــــــذي يــــــ�ــــــســــــفــــــو و�ـــــــــسُ ال

ُمــــــنــــــاِفــــــ�ــــــســــــاً راأيـــــــــــــــــــــَت  واإذا 

ــــــــكــــــــُرمــــــــٍة فـــــُكـــــْنـــــُه ـــــــــِل َم ـــــــــْي فــــــــي نَ

ويقول ابن اليزيدي )ديوان ب�سار بن برد 57/4(:  

ــــــــــال تـــــــــــــــِرْدُه ـــــــــــــــــِردَك َف ــــــــــم ي ــــــــــن لَ َم

ــــــــم تـَــــ�ـــــســـــتَـــــِفـــــْدُه ِلــــــيـَـــــُكــــــن َكــــــــــــــــاأَْن لَ

ــــــــــــــــــــــــاَك ِبــــــــبُــــــــعــــــــِدِه بـــــــــاِعـــــــــد اأَخ

ـــــــــــــــِزْدُه َف ــــــراً  ــــــب ــــــسِ � ـــــــــــــاأى  نَ َواإِذا 

ويقول المعري، والتزم القاف قبلها، لكن المعري جعلها في قافية الهاء! )اللزوميات 597/2(:  

ــــــــٍر َدف اأُمَّ  ــــــا  ي ٌب  ـــــــــذَّ ـــــــــَع ُم اأَخـــــــــــــــوِك 

ـــــوُب َواأَرَهـــــــَقـــــــْتـــــــُه ـــــط ـــــُخ اأََظــــــلَّــــــتــــــُه ال

َومـــــــــــا زالَـــــــــــــت ُمـــــــعـــــــانـــــــاُة الــــــــَرزايــــــــا

ــــــُه ــــــْت ــــــَق ـــــى اأَزَه ـــــتّ ــــــاِن َح ــــــس ــــــ� َعــــلــــى الإِن

وكان الم�سنف قد اأورد قول �سريع الركبان )�ض54(:  

ـــــا ـــــه ـــــَرتْ ــــــْت يـَــــــــــدا فــــــــــاِريـَـــــــــٍة َف ــــــلَّ �ــــــسَ

ـــــــْت َعـــــــيـــــــُن الــــــتــــــي اأَرتـْـــــــهــــــــا ـــــــئَ ـــــــِق وُف

 من هذه ال�سورة اإلى �سورة اأخرى، 
َ

زاد في الهام�ض: »ولو لم يقم ال�سبب المانع لخرج الذي يجمع اإلى ال�سلِة والخروِج التاأ�سي�ض  )2(

غير المذكورة من ال�سور، وكذا الثاني من العا�سرة«.
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- فاأما في العا�سرة من ال�سور، فالأَْولى األّ يُخَلَط الموؤ�ّس�ُس بغير الموؤ�ّس�س، نحو: )ما ِفْيْه( و)اأْكِفْيْه(، 

، واهلل اأعلم.
)1(

فاإْن ُخِلَط؛ فعلى الإلحاِق بالُمخَرِج من المو�سول، وهو الذي في الحادية ع�سرة

لي�ض في العرو�ض الخليلي ها هنا تاأ�سي�ض، لأن القافية هنا ل تتعّدى ال�ساكنين المتما�ّسين والحرف المتحرك قبلهما. ولذلك فال   )1(

عيب قافوي هنا.
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الف�سل الخام�س

في الف�سائل والرذائل التي تُْثبَت لالأبيات

من جهة ما لها ]من[)1( القوافي

وبو�ساطتها  لها،  ف�سائل  هي  القوافي  بين  الحميدِة  ال�ستراكاِت  من  ذكرناه  ما  جميُع 

.
)3(

، واأَْعداُمها رذائل لهذه، وبو�ساطتها لتيك
)2(

لالأبيات

* فمنها ال�ستراُك في الروي نف�سه، ب�سرط اأّل ُتعاَد الكلمة التي هو فيها، َعوداً بذلك المعنى. 

من  ُيقاِرُبه  ما  بع�ِض  اإلى  الرويُّ  ُيَخلَّى  باأن  )الإِْكفاء(، وذلك  ُي�سمى:  ال�ستراك  - وعدم هذا 

 .
)4( 

) الحروف في المخرج، كالنون مع الميم في نحو )عنّى( و)عمَّ

في الأ�سل: )في(!.  )1(

يعني اأنها ف�سائل للقوافي، وبالتالي فهي ف�سائل لالأبيات اأي�سًا.  )2(

يعني: وانعدامها رذائل للقوافي، وبالتالي هي رذائل لالأبيات اأي�سًا..  )3(

وعلى ذلك قول اأبي جهل )قوافي الأخف�ض 53(:  )4(

ـــي ــــــرُب الــــــــَعــــــــواُن مـــنّ ــــــح ـــــُم ال ـــــِق ـــــْن ـــــا تَ م

ــــي ــــنّ ــــــِن حـــــــديـــــــٌث �ــــسِ ــــــي بـــــــــــــــاِزُل عــــــاَم

ــــــــي اأّمــــــــــي ــــــــن ــــــــَدتْ ــــــِل هــــــــــذا ولَ ــــــمــــــث ِل

اإلى العجير ال�سلولي )قوافي  ُين�سب  اأقبح، كالذي  والجمُع بين الحروف المتباعدة  النون والميم.  فجمع في الروي بين متقاربين؛   

التنوخي 171. وقوافي الأخف�ض 51(:

ـــٍك ـــال م اأمُّ  تــــكــــْن  ــــم  ل اإْن  اأرى  ــــد  ق األ 

قــلــيــُل الــــبــــقــــاَء  اإّن  يـــــــــِدي،  ـــــْلـــــِك  ِبـــــَمِ

ــــُه ــــُع ــــي وبَ َجـــــــفـــــــاًء؛  ــــِه  ــــي ــــَق ــــي رف ـــــن  م راأى 

َذمـــــيـــــُم ـــــسَ  ـــــال� ـــــِق ال ــــاُع  ــــت ــــب ي قـــــــــاَم  اإذا 

ـــي ـــن ــــــَل اإن ــــــّرْح ــــــا ال ــــــُرك ـــــــاّل واتْ  ُح
َّ
خـــلـــيـــلـــي

ــــــــدوُر ِبـــــَمـــــْهـــــَلـــــَكـــــٍة والــــــعــــــاقــــــبــــــاُت ت

ـــٌل ـــائ ــــِري َرْحــــــَلــــــُه قــــــال ق ــــاُه يَــــ�ــــسْ ــــن ــــْي فــــبَ

ــُب ــي ــج ــــــالِط ن ــــــِم ـــــٌل ِرْخــــــــــُو ال ـــــَم ـــــْن َج ـــــَم ِل
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الواحد،  بالمعنى  الواحدُة  الكلمُة  ُت�ستعمَل  باأن  وذلك  )الإِيطاء(،  ُي�سمى  ال�سرط  وعَدُم   -

على الوجه الواحد، في بيتين اأو اأكثر، نحو: )رُجُل( و)رُجُل(، فاإن اختلف الوجهان بالتعريف 

.
)1(

والتنكير مثاًل، نحو: )رُجُل( و)الرُجُل( جاز

* ومنها ال�ستراُك في ال�سلة، وعدم هذا ال�سرط ُي�سّمى )الإْقَواء(، وذلك باأن ُي�ستعمَل الياُء مع 
.

)2(
الواو، التي هي ُمقاِربُتها، نحو: )مغتَِد( مع )الأ�سوُد(

.
)3( 

* ومنها ال�ستراُك في التاأ�سي�س، وعَدُمُه رذيلة للقافية، كما اإذا قلت: )راِكُب( مع )يَْرَكُب(

غير  والآخر  فًا(  )مَردَّ اأحدهما  كان  �سواء   ،
رذيلة)4( وعَدُمُه  الردف،  في  ال�ستراك  ومنها   *

ومن الإيطاء قول ابن مقبل )قوافي التنوخي 178(:  )1(

تـَـــــــداَولَــــــــُه  
ّ
ـــــــــٍي ـــــــــِن ُرَدي ـــــزاِز  ـــــت ـــــاه ك اأو 

ــا ــن ــي ــــُه ِل ــــنَ ــــْت ـــــــــزادوا َم ــــــــدي الـــــتِّـــــجـــــاِر، ف اأي

ـــٍد ـــسَ ـــ� ـــتَ ـــق ـــُم ــــهــــا لـُــــبـّــــي ِب ــــابَ ــــب نـــــــاَزْعـــــــُت األ

ــا ــن ــي ـــى ِزْدنـَــــــنـــــــي ِل ـــت ــــــــِث، ح مــــــَن الأحــــــــادي

ولي�َس باإيطاٍء قول ال�ساعر )قوافي الأخف�ض 63(:  

ـــْة ـــَل ـــي ـــل ال ــــــنَّ  ــــــْدَوُه ــــــسَ � ــــْم  ــــلِّ ــــسَ � َربِّ  يـــــا 

ــــْة ــــَل ــــي ل وكـــــــــــلَّ   ، اأخــــــــــــــرى  ولــــــيــــــلــــــًة 

اإ�سارة اإلى م�سهور قول النابغة الذبياني )ديوانه �ض89(:  )2(

ــــِد  ــــتَ ــــْغ ُم اأو  ـــــــــٌح  رائ َمــــــيـّـــــَة  اِْل  ــــــــــــَن  اأَِم

ِد ُمــــــــــــَزوَّ ــــــَر  ــــــْي وغ زاٍد  ذا  ـــــــْجـــــــالَن  َع  

ــــا غـــــداً  ــــن ــــتَ ــــَل ـــــــــاأنَّ ِرح ــــــراُب ب ــــــغ ـــــــــَم ال زَع

ـــــوُد ـــــس الـــــــُغـــــــداُف الأ� ــــا  ــــَرن ــــبّ ــــــــــذاَك خ  وب

وقد اأقوى النابغة في هذه الق�سيدة مرة اأخرى بقوله:   

ــــُه  ــــانَ ــــن ــــٍب َرْخـــــــ�ـــــــسٍ كــــــــــاأّن بَ ــــسَّ ــــ� ــــَخ ــــُم ِب

يـُـــعــــَقــــُد ــــِة  ــــاف ــــط ــــّل ـــــن ال ـــــاُد م ـــــك ي ــــــٌم  َعــــــنَ  

وي�سمونه: )�ِسناد التاأ�سي�س(، يقول العجاج )ديوانه 442/1، قوافي الأخف�ض 60، وقوافي التنوخي 186(:  )3(

ــي ــم ــَل ــسْ ا� ثــــمَّ  ـــي  ـــِم ـــَل ـــسْ ا� يـــا  �ــســْلــَمــى  داَر  يـــا 

ـــــــذا الـــــــــعــــالَــــِم ـــــُة ه ــــــ ـــــِدٌف هـــــاَم ــــــ ـــــْن ـــــِخ ف

وي�سمونه: )�سناد الردف(.  )4(
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اأوالواو،  الياء  من  بالمّديِّ  )مرّدفًا(  اأحدهما  كاَن  اأو   ،
)1(  

)حْرِف( مع  )يُوفي(  نحو:  ف(،  )مردَّ

. والأول اأقبح.
)2( 

والآخر مرّدفًا بغير المّدّي منه، نحو: )يُْوفي(// مع )َطْوِف(

يَّين في العربي من ال�سعر،  وقد علمَت اأنه يجوز الجمُع بين الواو والياء في الّردف، اإذا كانا مدِّ

.
)3( 

نحو: )َكِريُْم( مع: )ُهُجوُم(

* ومنها ال�ستراك في الإ�سباع، اأعني حركَة الدخيل، والوجُه فيها الك�سُر، وعَدُمُه رذيلة، وذلك 
.

)4( 
مَّ الدخيُل اأو ُيفَتَح في بع�ض الأبيات، نحو: )جواِنُب( مع )تَنا�ُسُب( باأن ُي�سَ

* ومنها ال�ستراك في التوجيه، وعدمه رذيلة، وذلك باأن تختلَف الحروُف قبل الرويِّ المقيَّد 

مثاله قول ال�ساعر )ال�سافي لبن القطاع 91(:  )1(

ـــــاًل مـــــر�ـــــسِ حـــــــاجـــــــٍة  فـــــــي  كــــــنــــــَت  اإذا 

ـــــِه تُـــــْو�ـــــسِ ول  حــــكــــيــــمــــاً  ـــــــْل  فـــــــاأر�ـــــــسِ

ــــــَوى ــــــتَ الْ عــــلــــيــــَك  ــــــــــْزٍم  ح بـــــــــاُب  واإْن 

ـــــِه ـــــ�ـــــسِ ـــــْع تَ ول  ــــاً  ــــب ــــي ــــب ل ـــــــاِوْر  ـــــــ�ـــــــس ف

د. 
ّ
فالأول مردٌف بالواو، والثاني مجر  

مثاله قول عمر بن كلثوم )ديوانه 75، ال�سافي لبن القطاع 91(:  )2(

ـــا ـــن ـــحـــي ـــِب فـــا�ـــسْ ــــِك  ــــِن ــــْح ــــسَ ــــ� ب هـــــبـّــــي  األ 

ـــــا ـــــن ــــــ ـــــدِري الأن ــــــوَر  ــــــم خ ـــــقـــــي  ـــــْب تُ ول   

ــــــْدٍر ـــــــ ــــــوُن ُغ ــــــت ــــــــــــاأنَّ ُمـــــتـــــونَـــــهـــــنَّ م ك

ـــــــــنــــا َجــــَريْ اإذا  ـــــــاُح  ـــــــري ال ـــُقـــهـــا  تُـــ�ـــســـفِّ

ومثاله في ال�سعر كثير.  )3(

ي�سمونه: )�سناد الإ�سباع(، ومثاله قول النابغة )ديوانه 30(:  )4(

ــــى فــــالــــَفــــواِرُع  ــــنَ ــــرتَ ــــٌم ِمــــــْن َف ــــا ُحــــ�ــــسَ ــــَف َع

ـــــــُع ـــــــّدواِف ـــــالُع ال ـــــتّ فـــَجـــْنـــبـــا اأريـــــــــــٍك فـــــال

ـــــرٍة  ـــــْب ــــاٍف وثَ ــــس ــــ� ـــاٍت مــــــْن لَ ـــب ـــح ـــَط ـــسْ ـــ� ـــُم ب

ــــُع الــــتــــداُف ــــنَّ  ــــُرُه ــــي �ــــسَ  ، اإِلًل  يَـــــــــــُزْرَن   

جمع بين الك�سر وال�سم. ومثاله اأي�سًا، قول ورقاء بن زهير:  

ــــٍد ــــاِل ــــِل خ ــــَك ــــل دعـــــانـــــي زَهــــــيــــــٌر تـــحـــت َك

ــــى كــــالــــَعــــجــــوِل اأُبـــــــــــاِدُر ــــَع فـــاأقـــبـــلـــُت اأ�ــــس

ــــداً ــــــوَم اأ�ــــــســــــِرُب خــــاِل ـــْت يـَــمـــيـــنـــي ي ـــلَّ ـــسَ ـــ� ف

ــــُد الــــُمــــظــــاَهــــُر ــــدي ــــح ــــي ال ــــنّ ويَــــمــــنَــــُعــــُه م

فجمع بين الك�سر والفتح. )انظر ال�سافي لبن الدهان 93، وقوافي التنوخي 187(.  
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. وهذا هو الأخفُّ من هذه الأعدام.
)1(

ِكْر( بالحركات، نحو: )اأُُزْر( مع )ُمدَّ

اأ�سماء  اأربعُة  فهذه  ناَد(.  )ال�سِّ ُي�سمى:  الذكر  في  الأخيرة  الأربعِة  الأَْعداِم  هذه  من  واحٍد  وكلُّ 

.
)2(

لأربعِة عيوب، اأو �سبعة كما ترى

*  *  *

وههنا عيٌب اآخر، وهو اأن البيَت اإذا ا�ستكَمَل القافيَة، ولم ي�ستكمل المعنى الذي ُبنَي عليه، بل 

ناً(.  مَّ َي: )م�سَ اإنما َيْكُمُل المعنى ببع�ض ما بعده من الأبيات �ُسمِّ

)فالت�سميُن( عيب، وهو اأي�سًا عَدٌم لكماِل ما للبيت من حيث هو مقّفى، وذلك الكماُل هو 

 .
)3(

تمام المعنى، بتمام القافية

. وباهلل التوفيق.
فت�سير العيوب التي في هذا الباب خم�سة)4(

 البيتان من قول الموؤلف، �ض67.
ّ
وقد مر  )1(

لنا ال�سناد اإلى: )�سناد التاأ�سي�س(،  ناد(. وهي �سبعة اإذا ف�سّ يعني: هي اأربعة باعتبار الت�سمية عنده: )الإكفاُء( و)الإيطاُء( و)الإقواء( و)ال�سِ  )2(

و)�سناد الردف(، و)�سناد الإ�سباع(، و)�سناد التوجيه(. 

مثاله قول النابغة الذبياني )ديوانه 127(:  )3(

ـــٍم ـــمـــي تَ ـــى  ـــل ع الـــــِجـــــفـــــاَر  وَرُدوا  ـــــــــْم  وُه

ـــــــي: ـــــــوِم ُعــــــكــــــاَظ، اإنّ ــــاُب ي ــــح ــــس ــــــــْم اأ� وُه

ــــاٍت ــــادق ـــــــَن �ــــس ـــــــواِط ــــْم َم ــــه ـــــِهـــــْدُت ل �ـــــسَ

ـــي ـــنّ ــــــْدِر م ــــــسَّ ــــــ� ــــــُم ِبـــــــــــــُودِّ ال ــــــُه ــــــنَ ــــــْي اأتَ

انظر قوافي الأخف�ض 71، وقوافي التنوخي 193.  

هي خم�سٌة باعتبار عيوب )ال�سناد( عيبًا واحداً، وهي ثمانية باعتبار )ال�سناد( اأربعة عيوب.  )4(
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الف�سل ال�ساد�س

في تعديد الأ�سكال التي يُ�ستَعمل عليها الرويُّ في القوافي

: الرويُّ

بل  رويًّا،  يقع  اأنه  بُحْكٍم، من حيث  منها  الواحُد  ل يخت�سُّ  التي  الحروِف  اأن يكون من  اإما   *
 .

)1(
الجملُة منها في ُحْكِم الواحد، ولتُ�َسمَّ هنا )بالمتِّحَدة(، من حيث هي كذلك

وهي ع�سرون حرفاً، هي: الباء، والثاء، والجيم، والحاء، والخاء، والدال، والذال، والراء، والزاي، 

وال�سين، وال�سين، وال�ساد، وال�ساد، والطاء، والظاء، والعين، والغين، والفاء، والقاف، والالم. 

* واإما اأن يكوَن من الحروف التي قد يخت�سُّ الواحُد منها بُحْكٍم، من حيث اأنه يقع رويًّا، فلنذكر 
لكل واحٍد منها ما َلُه في هذا الباب من الأحكام، ِذْكراً على ِحياله، ولنُ�َسمِّ هذه )بالُمتََفنِّنَة(، من 

 .
)2(

حيث هي كذلك

، و�سربناها في ع�سرين، وو�سعنا الحا�سَل من 
)3(

لنا الأ�سكاَل التي للواحد من تلك فاإذا َح�سَّ

، وجمعناها، واأ�سفنا الحا�سَل 
)4(

لنا الأ�سكاَل التي لواحٍد واحٍد من هذه ال�سرب جانبًا، ثم ح�سّ

 اإن �ساء اهلل تعالى. 
)5(

من هذا الجمع اإلى الحا�سل من ذلك ال�سرب، كان ما اأوردناه

اأي: فلتُ�سمَّ بالحروف المتحدة الُحْكم.  )1(

قه، )ال�سحاح: فنن(. فكاأنه يريد الحروَف 
ُ
: واحد )الفنون( وهي الأنواع، و)الأفانين( الأ�ساليب، وهي اأجنا�ُس الكالم وطر الَفنُّ  )2(

ذات الفنون، اأو الأحكام المختلفة.

يعني: للواحٍد من تلك الحروف الع�سرين، المتحدة الحكم.  )3(

يعني: لكل واحٍد من هذه الحروف المتفنّنة، المختلفة الحكم، وهي ت�سعة حروف كما �سنرى.  )4(

اأي: كان الحا�سُل هو ما �سنورده لحقًا.  )5(
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فنقول: 

)1( مقيَّداً، واإما 
الواحُد من الحروف المتحدة المذكورة اإذا وقع َرِويًّا ل يخلو اإّما// ]اأن يكون[

اأن يكون مْطَلقاً. 

. وهذه 
)2(

ما عرفَت �ستُّ �سور، على  فله  واإن كان مطَلقًا  ثالُث �سور،  فله  مقيَّداً  فاإن كان 

اأو  حا�سيٍة  ذا  كونه  باعتبار  واإما  داً،  مجرَّ كونه  باعتبار  اإما  له،  تكون  التي  الأحواُل  هي  ال�سوُر 

 .
َحوا�ٍس)3(

التي  المطاَبقات  المقارنات، وهي   من 
)4(

ها ُعْر�سِ ُذِكر في  ال�سور ما  ولكلِّ واحدٍة من هذه 

.
)5(

ُتطاِبق بها ال�سَوُر الموادَّ التي لها من الأنواع الثمانية المذكورة للقوافي

المقارنات،  هذه  من  واحدٌة  واحدٌة  عليه  تُوَجَد  اأن  يمكن  ما  المختلفة،  الأحوال  من  اعتبرنا  فاإذا 

وَقَع  اإذا  المتحدة،  الحروف  الواحُد من هذه  يُ�ستعَمُل عليها  التي  الأ�سكال  الأحواُل هي  تلك  كانت 

روياً. 

:
فْلنَ�ْستَْقِر)6(

: فلها اأربع مقارنات:
** اأما الأولى من ال�سور)7(

َحْك(، فلها ت�سعُة اأ�سكال؛  - اأولها: اأن تكون القافية من )المتواِتر(: )تَْفتَْف(، وعليه نحو: )يَ�سْ

تتعدد بتعدد تراكيب الحركات على المتحرَكين قبل الروي، وذلك لأن التاَء الأولى لها ثالُث 

َلْت ت�سعُة  وِعَفْت الثالثة بالثالثة ح�سَ اأحوال هي: الفتُح وال�سمُّ والك�سُر، وكذا التاء الثانية. فاإذا �سُ

في الأ�سل: اأن كان!!  )1(

الرابع،  الف�سل  انظر  المتحدة،  الحروف  من  لي�سا  والياء(  )الألف  ال�ساكن(، لأن حرفيه؛  )المطلق  اأ�سماه:  ما  هنا �سورَتي  اأ�سقط   )2(

�ض73.

ْدف والتاأ�سي�س( كما مر تف�سيله. لة والخروج والرِّ يعني ذا حا�سية واحدة، اأو اأكثر من: )ال�سِّ  )3(

ُعْر�س ال�سيء: ]ِجَهتُُه[ وناحيته. )ال�سحاح: عر�ض(.  )4(

وهي الأنواع الأربعة )للمتجانف(، والأنواع الأربعة )للمترادف(، انظر الف�سل الرابع، �ض73.  )5(

اأي: َفْلن�ستقِرئ ذلك.  )6(

يعني: القافية المقيّدة المجردة من الردف اأو التاأ�سي�ض.  )7(
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. والتا�سعُة هي الك�سُر مع 
)1( 

َحْك( اأ�سكال؛ اأولها: الفتُح مع الفتح في هذا الَفْر�ض، نحو: )يَ�سْ

 .
)2( 

الك�سر، نحو: )اإِْذِخْر(

وحكُم هذه الحروف الع�سرين، من هذه الجهة، حكُم الحرِف الواحد.

ِكْر(. فلها  - والثانية من المقارنات الأربع، اأن تكون القافيُة من )المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(، نحو: )ُمدَّ

رب بع�سها في بع�ض. �سبعٌة وع�سرون �سكاًل، بح�سب الأحوال الثالث للمتحركات الثالث، اإذا �سُ

ولي�ض لأحٍد اأن يعتر�ض على هذا، باأن يقوَل: نحو )تَْفتَتُْف( - بفتح الأُوَلَيين من التاءات، 

اأْمَكَن من كلمتين،  اإْن لم يكن في كلمة،  و�سّم الثالثة- مثاًل، ليوجد في كالم العرب، لأن هذا 

.
)3( 

نحو: )ل تَُقْم(

)نَْقِع  نحو:  وعليه  )تَْفتَتَتَْف(،  )المتراِكب(:  من  القافية  تكون  اأن  المقارنات،  من  والثالثة   -

، من جهة تراكيب الحركات بع�سها في بع�ض.
. فلها اأحد وثمانون �سكاًل)5(

اأُُزْر)4(

كان اأولى به اأن يورد مثاًل رويُُّه اأحُد الحروف )المتحدة(، كالباء من: )يَْذَهْب(، لأن الكاُف عنده من الحروف )المتفنّنة(.   )1(

وتجتمُع الأ�سكال الت�سعة عادًة في الق�سيدة الواحدة، واإْن اختلفْت حركة ما قبل الروي المقيد )�سناد التوجيه(، لعدم التزام ال�سعراء بها.   

يقول اأبو العتاهية )ديوانه 188(:

ــــــــــَر يُــــفــــنــــي ــــــــــَده ــــــــــد َراأَيــــــــــــنــــــــــــا ال َق

ـــــْر ـــــــعـــــــِد َمـــــْعـــــ�ـــــسَ ـــــــــن بَ ــــــراً ِم َمــــــعــــــ�ــــــسَ

ــــــاٍر ــــــ�ــــــس يَ ذو  يَـــــــبـــــــَقـــــــى  لَـــــــيـــــــ�ـــــــسَ 

ــــــْر ُمــــــْعــــــ�ــــــسِ ـــــــــــــاَن  ك َمـــــــــــن  َول  ل 

ب الريح.. ُيطحن فيدخل في الطيب )ذخر(.
ّ
الإْذِخُر: ج اإذِخَرة، ح�سي�ٌض طي  )2(

وتجتمع جميع هذه الأ�سكال في ق�سيدة واحدة. حتى لو اختلفت حركة ما قبل الروي المقيد )�سناد التوجيه(، لعدم التزام ال�سعراء بها.   )3(

يقول اأبو العتاهية )ديوانه 29(:

ـــــــَظ لَـــويَـــنـــَفـــُعـــنـــا ـــــــَوع ـــِمـــعـــنـــا ال ـــــــد �ـــسَ َق

ـــــْب ـــــتُ ـــــُك ـــــــــلَّ اآيـــــــــــــاِت الْ ــــــــــا ُج ــــــــــَراأن َوَق

ـــا ـــه ـــيَ ـــع ـــسَ ـــــتُـــــَوفّـــــى � ُكــــــــــلُّ نَـــــفـــــ�ـــــسٍ �ـــــسَ

ـــــــــْب ـــــــــْد َوَج َولَــــــهــــــا مــــيــــقــــاُت يـَــــــــــوٍم َق

من قوله: )ِمَن النّْقِع اأُزْر(، وقد مر �ض67.  )4(

يمكن اأن تجتمع كذلك كلها في ق�سيدة واحدة. كقول اأبي العتاهية في ق�سيدته ال�سابقة:  )5(

ِه ــــــقــــــْع َعــــــــن َحـــــــــدِّ ـــــــــراٌط َمــــــــن يَ َو�ـــــــــسِ

ـــــْب ـــــسَ ـــــ� َفـــــــاإِلـــــــى ِخـــــــــــــْزٍي َطـــــــويـــــــٍل َونَ

واِحــــــــــــداً  اإِلَـــــــــهـــــــــاً  اهلَلُ   
َ
ـــــي ـــــِب ـــــس ـــــ� َح

ـــــِعـــــْب ـــــَل ِب َذاْ  ــــــا  م اهلَلِ  ــــــُر  ــــــْم ــــــَع لَ ل 
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مائتان  فلها  َوَطَهْر(.  القافية من )المتكاِو�س(: )تَْفتَتَتَتَْف(، نحو: )َطْاَب  اأن تكون  - والرابعة؛ 

.
وثالثة واأربعون �سكاًل)1(

.
فهذه ال�سورُة يوجد لها من الأ�سكال؛ ثالثمائة و�ستون �سكاًل)2(

؛ فلها اأي�سًا اأربع مقارنات:
** واأما الثانية من ال�سور)3(

جهة  من  فلها   ،//)4(
)لَْلَقْوْم( نحو:  )تَْفتَْاْف(،  )المتقاِرب(:  من  القافيُة  تكون  اأن  اأولها:   -

، لأّنا قد بّينا اأن )الرْدَف( 
)5(

المتحرك الأول ثالثة اأحوال، ومن جهة ال�ساكن الثاني خم�سة اأحوال

مّدية، وقد  قبلها فتحة، وقد يكون واواً  ياًء  ياًء مّدية، وقد يكون  ، وقد يكون 
)6(

اأِلفًا قد يكوُن 

. فاإذا �سوعفت الثالثة بالخم�سة؛ ح�سلت لهذه المقارنة خم�سة ع�سر 
)7(

يكون واواً قبلها فتحة

�سكاًل.

)َم  نحو:  )تَْفتَتَْاْف(،  )المتراخي(:  من  القافية  تكون  اأن  المقارنات؛  هذه  من  والثانية   -

قافية )المتكاو�س( قليلة الورود اأ�ساًل، وبالتالي اأ�سكالها.   )1(

الوزن بذلك  اإذا �سمح  تجتمع في ق�سيدة واحدة،  اأن  المقارنات؛ )الثانية والثالثة والرابعة( يمكن  اأ�سكال  اأن جميع  اأي�سًا  ل يخفى   )2(

الر�سي  ال�سريف  ال�سعراء بها. يقول  التزام  المقيد )�سناد التوجيه(، لعدم  الروي  الرجز، حتى لو اختلفت حركة ما قبل  كما في 

)ديوانه316/1(:

ــــــــــــــــــٌن ـــــــــــــــــــــــــزاٌل داِج ـــــــــــــــــــــــــَن َغ اأَي

َفـــــــنـَــــــَفـــــــْر  ــــــــسَ  ــــــــْا� ــــــــيَ ــــــــبَ ال َراأى 

ـــــــ ـــــــــَرُه فــــــــي اأَعــــــــــــيُــــــــــــِن ال ـــــــــغَّ ـــــــــسَ �

ــــــــــــْر ــــــــــــبَ ـــــــــسٌ َوِك ـــــــــا� ـــــــــي غـــــــــيـــــــــِد بَ

ـــــهـــــى ـــــــــا نَ ــــــــبــــــــاُب م ـــــــــــــــول الــــــــ�ــــــــسَ لَ

اأََمــــــــــــــــــْر َول  ـــــــا  ـــــــه ـــــــَم ال َعــــــــلــــــــى 

القافية المقيدة المردفة.   )3(

 �ض79.
ّ
من قوله: )واأْربَْيَت عَلى الَْقْوْم(، وقد مر  )4(

لم يذكر اأحوال المتحرك الثاني الخم�سة، لأنها متعلقة باأنواع الردف الخم�سة بعدها.  )5(

كقول ال�سماخ بن �سرار )ديوانه371(:  )6(

ــــْاْت ــــحــــيّ ــــتّ ـــا ال ـــه ـــــدي ب ـــــْه ــــــــــٍب يُ ـــــــْن راِك ِم

ـــــــــْاْت يّ ـــــــــّدوِّ ال ـــــــَن  م َخـــــــــــــّراٌج  اأْرَوُع 

ــــْاْت ــــيّ
ــــسِ ــــ� ــــَع ـــــُر ال ـــــَج ـــــْن جــــــــــواُب لــــيــــٍل ِم

ويجتمع في الق�سيدة الواحدة منها؛ ما هو مرَدٌف بالواو والياء المّديتين؛ )للريْْم، والبْوْم(، وما هو مرَدٌف بالواو والياء اللينتين؛ )الَقْوْم،   )7(

ْيْم(، ولم اأحَظ لها باأمثلة. وال�سَّ
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ثالثة  الثاني  المتحرك  ومن جهة  اأحوال،  ثالثة  الأول  المتحرك  من جهة  فلها   .
)1(

الّرِحْيْل(

، فيكون لها خم�سة واأربعون �سكاًل.
)2(

اأحوال، ومن جهة الرْدِف خم�سة اأحوال

)لِء  نحو:  )تَْفتَتَتَْاْف(،  )المتفاِوت(:  من  القافية  تكون  اأن  المقارنات  هذه  من  والثالثة   -

، فلها من جهة المتحرك الأول ثالثُة اأحوال، ومن جهة كلِّ واحٍد من المتحركين؛ 
)3(

ُمِنْيْف(

، فيكون لها مائة وخم�سة 
)4(

الثاني والثالث، اأي�سًا ثالثُة اأحوال، ومن جهة الردف خم�سُة اأحوال

وثالثون �سكاًل.

)َمْت  نحو:  )تَْفتَتَتَتَْاْف(،  )المتباِعد(:  من  القافية  تكون  اأن  المقارنات؛  هذه  من  والرابعة   -

وثالٌث  وثالٌث  ثالٌث  هي:  حاًل،  ع�سر  اثنا  الأربعة  المتحركات  جهة  من  فلها   ،
)5(

يَْاْت( ِبَح�سَ

، ومن جهة الردف خم�سُة اأحوال، فيكون لها اأربع مائة وخم�سة اأ�سكال. 
)6(

]وثالٌث[
.

فهذه ال�سورة لها �ستمائة �سكل)7(

 �ض80. وينطبُق على هذه المقارنة ما انطبَق على �سابقتها اأي�سًا. يقول ابن الرومي )ديوانه 
ّ
ْل( وقد مر

ْ
ِحي

ّ
من قوله: )ُيْفَقُد يوَم الر  )1(

:)363/1
ـــــــــاِن الـــــَحـــــِبـــــْيـــــْب ـــــــــف ــــــاُت اأج ــــــظ ــــــح لَ

ــــــــــى الـــــقـــــُلـــــْوْب ـــــوب اإل ـــــقـــــل ـــــــل ال ـــــــسُ ُر�

ـــــوى ـــــه ــــي فــــــــي ال ــــم ــــس ــــ� مــــــــا �ــــــســــــفَّ ج

ـــــــْب ـــــــْي ــــــــ ـــــــرِق ال ــــــــُة  ــــــــب ــــــــراق م اإل   

زاد في الهام�ض: »ُيجعل المتحرك الثالث تبعًا ]للردف[، لأن حركته تكون بح�سبه«.   )2(

وفي الأ�سل: )تبعًا للروي( �سهواً.  

 �ض80.
ّ
ز من الهام�ض: »اأي من قوله: من الَعالِء ُمِنْيْف« وقد مر  )3(

و�سع هنا اإ�سارة )ز( لكنه لم يزد �سيئًا في الهام�ض، ونظنها ذات الزيادة في الحا�سية )2(.  )4(

يْاْت( �ض80. وجميع اأ�سكاله نادرة في ال�سعر العربي. من قوله: )وَرَمْت ِبَح�سَ  )5(

ت�سحيح من الهام�ض.  )6(

ول يخفى اأي�سًا اأن جميع اأ�سكال المقارنات؛ )الثانية والثالثة والرابعة( يمكن اأن تجتمع في ق�سيدة واحدة، اإذا �سمح الوزن بذلك،   )7(

الثانية والثالثة )ديوان  بين  النابل�سي، وقد جمع  الغني  ال�سيخ عبد  يقول  المترادف(.  )قافية  قافية واحدة هي:  الخليل  وهي عند 

الحقائق 190(:

ــــــَو الـــــُوُجـــــْوْد ، وْه ـــسٌ ـــ� ـــي َخــــْيــــطــــاِن؛ َخــــْيــــٌط اأب

والـــــــَعـــــــَدُم الأ�ـــــــســـــــَوُد يـــــبـــــُدو َويَـــــــُعـــــــْوْد

ـــــــــــــْرٍق ظـــاهـــــــٍر ــــــْمــــــِع بَ ــــا َكــــــَل ـــــ ــــم ــــالُه ك

ــــْوْد ــــُه ــــسُّ ــــ� ال ــــُه  ـــــ ل ـــــٍق  ـــــقِّ ـــــَح ُم ـــــــاِرٍف  ـــــــع ِل  
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، لأنه ل 
)2(

؛ فلها مقارنٌة واحدة، لها �سكٌل واحد، نحو: )بَْاِئْب(
** واأما الثالثة من ال�سور)1(

َد اأحواٍل في �سيٍء من المتحركين فيه اأو ال�ساكنين، لأن القافية هنا من )المتواِتر(: )تَْفتَْف( كما  تعدُّ

ترى، والمتحرك الأول منها ل يكون اإل مفتوحاً، اإْذ َتِليِه الألُف التي للتاأ�سي�ض. وال�ساكن الأول 

 .
الدخيل)3( لأنه  مك�سوراً،  اإّل  يكون  ل  الثاني  والمتحرك  التاأ�سي�س.  لأنها  الألف،  اإل  يكون  ل 

وال�ساكن الثاني هو الواحد من الحروف المتحدة، التي حكمها هنا حكٌم واحد. 

.
فهذه ال�سورة لها �سكل واحد)4(

؛ فلها اأربع مقارنات:
** فاأما الرابعة من ال�سور)5(

 .
)6( 

- اأولها: اأن تكون القافية من )المتواتر(: )تَْفتَْف(، نحو: )َوْجِدْي(

ال�ساكن الأول حالة واحدة، ومن  اأحوال، ومن جهة  فلها من جهة المتحرك الأول ثالثة 

جهة المتحرك الثاني ثالثة اأحوال، ومن جهة ال�ساكن الثاني حالن. 

لأن المتحرك الأول قد يكون مفتوحًا، وقد يكون م�سمومًا، وقد يكون مك�سوراً.

والأول من ال�ساكنين ل يكون اإّل جلداً من الحروف،// فال انق�ساَم اأحواٍل له. 

والثاني من المتحرَكين تختلف اأحواله اأي�سًا بين الفتح وال�سم والك�سر. 

 .
)8(

ْه( ، واإما اأن يكون هاًء �ساكنًة، نحو: )َوْجَدُِ
والثاني من ال�ساكنين؛ اإما اأن يكون َمّدًة)7(

القافية المقيدة، الموؤ�س�سة.  )1(

 �ض66.
ّ
من قوله: )فيها الأحبة والَحبَاِئْب(، وقد مر  )2(

د لهذه ال�سورة ثالثة  من غير النادر مجيء الدخيل مفتوحاً اأو م�سموماً )قالَْب، تثاوؤُْب( وهو )�سناد الإ�سباع(. فكان من الأَولى اأن ُيَعدِّ  )3(

اأ�سكال، كما فعل في حركة ما قبل الروي المقيد.

ومثله قول ابن قالق�ض )ديوانه 14(:  )4(

ُخــــــــْذهــــــــا كـــــــلـــــــوِن الـــــــتِّـــــــْبـــــــِر ذاِئـــــــــــْب

ـــــــــــْب ـــــــــــّذَواِئ ـــــــــراَء بـــــيـــــ�ـــــســـــاَء ال ـــــــــم َح

ـــــى �ـــــســـــمـــــ�ـــــسِ الــــنــــهــــا ـــــل ـــــــْت ع ُجـــــــلـــــــيَ

بـــــــالـــــــكـــــــَواِكـــــــْب ـــــا  ـــــه ـــــْت ـــــَط ـــــّق ـــــن ف ِر 

قافية مطلقة مو�سولة دون خروج، مجردة من الردف اأو التاأ�سي�ض.  )5(

 �ض81.
ّ
من قوله: )فحنَّ اإل نجٍد وُجّن من الَوْجِد(، وقد مر  )6(

مثل: )َوْجِدي، َوْجَدا، َوْجُدْو(.  )7(

بك�سر الدال، وفتحها، و�سّمها.  )8(
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ُل بالثنين، كانت لهذه المقارنة من هذه ال�سورة  فاإذا �سوعفت الثالثة بالثالثة، ُثّم الحا�سِ

ثمانية ع�سر �سكاًل.

.
)1(

- والثانية من هذه المقارنات؛ اأن تكوَن القافية من )المتداِرك(:)تَْفتَتَْف(، نحو:)تَْنِبُعْو(

فلها من جهة المتحرك الأول ثالثة اأحوال، ومن جهة ال�ساكن الأول حاٌل واحد، ي�ستوي 

تاأ�سي�سًا، وقد  فيه الجلُد من الحروف وغيُر الجلد، ما خال الألف؛ فاإنها لو وقعت هنا كانت 

فر�سناه لي�ض بتاأ�سي�ض، ومن جهة المتحرك الثاني ثالثة اأحوال، ومن جهة المتحرك الثالث ثالثة 

.
، فتح�سل لهذه المقارنة اأربعة وخم�سون �سكاًل)3(

)2(
اأحوال، ومن جهة ال�ساكن الثاني حالن

 .
)4(

- والثالثة من هذه المقارنات؛ اأن تكون القافية من )المتراِكب(: )تَْفتَتَتَْف(، نحو: )ُقْلُت اأَنَا(

فلها من جهة المتحرك الأول ثالُث حالت، ومن جهة المتحرك الثاني ثالث حالت، ومن جهة 

المتحرك الثالث ثالث حالت، ومن جهة المتحرك الرابع ثالث حالت، ومن جهة ال�ساكن الأول 

 .
، تح�سل لهذه المقارنة مائة واثنان و�ستون �سكاًل)6(

)5(
حالة واحدة، ومن جهة ال�ساكن الثاني حالتان

من قوله: )بالماِء تَنبُعْو( �ض82، والواو بعدها نا�سئة عن اإ�سباع �سمة العين.  )1(

ْه(. َعُِ ُعْو(، اأو الهاء ال�ساكنة )َمْو�سِ َعا، مو�سِ ِعي، مو�سِ اإّما اأحَد حروف المد )مو�سِ  )2(

تجتمع في ق�سيدة واحدة، يقول ابن المعتز )ديوانه 192/2(:  )3(

ـــــــــــــــداٍر لَــــــنــــــا مــــــاِئــــــٍل ـــــــــن ِج ـــــــَكـــــــم ِم َف

ـــــــُع ـــــــْرَك يَ اأَو  ـــــُجـــــُد  ـــــ�ـــــس يَ َواآَخــــــــــــــــــَر 

ــــا َجـــــــوبـَــــــًة ــــن ــــانُ ــــت ــــس ــــ� َواأَ�ـــــــــســـــــــبـَــــــــَح بُ

ـــــِدُع ـــــْف ـــــ�ـــــسِ ــــــي مـــــاِئـــــهـــــا ال ـــــُح ف ـــــبِّ ـــــسَ ـــــ� يُ

 �ض81.
ّ
من قوله: )قال من ي�سكو ال�سنا ُقْلُت اأنا(، وقد مر  )4(

ْه(. اإّما اأحَد حروف المد )ُمْبتََدِعي، ُمْبتَِدَعا، ُمْبتَِدُعْو(، اأو الهاء ال�ساكنة )ُمْبتَِدَعُِ  )5(

تجتمع في ق�سيدة واحدة، يقول الحطيئة )ديوانه 127(:  )6(

ــا ــه لَ ــــُقــــلــــُت  َف تَـــــجـــــَزع  ل  اأُمـــــــاَمـــــــُة  ــــت  ــــالَ ق

ُغــِلــبــا  ــــــْد  َق ـــَر  ـــب ـــسَ ـــ� ال َواإِنَّ  الــــــَعــــــزاَء  اإِنَّ 

ـــًة ـــاِدَق ـــس � ُكـــنـــِت  ن  اإِ ـــا  ـــن لَ ـــِت  ـــ�ـــس ـــَم ـــتَ ِال  
ّ

َهـــــال

ــا ــبَ ــسَ ــ� نَ اأَْو  الـــــُخـــــرِج  فــــي  ِبـــــه  ــُس  ــ� ــي ــع ن مــــــاًل 

ـــُمِ ـــِه ـــِي ـــع ـــسَ ـــ� ـــــــاً ِب ـــــــوام َحــــتّــــى نُــــــجــــــاِزَي اأَق

ـــا ـــبَ ـــُج نُ �ـــــســـــاَدًة  َوكـــــانـــــوا  َلأٍي  اآِل  ِمـــــن 
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 من هذه المقارنات؛ اأن تكون القافية من )المتكاو�س(: )تَْفتَتَتَتَْف(، نحو: )َكْاَن 
- ]والرابعُة)1(

. فلها من جهة كل متحرٍك من متحركاتها الخم�سة ثالث حالت، ومن جهة ال�ساكن 
َخَلَقْه( )2(

اأربعمائة و�ستة  ، فتح�سل لهذه المقارنة 
)3(

الثاني حالتان الأول حالٌة واحدة، ومن جهة ال�ساكن 

وثمانون �سكاًل[. 

.
فهذه ال�سورة لها �سبع مائة وع�سرون �سكاًل)4(

)المتواتر(:  من  القافية  تكون  اأن  هي  واحدة،  مقارنة  فلها  ؛ 
ال�سور)5( من  الخام�سة  واأما   **

 .
)6( 

)تْفتَْف(، نحو: )َراْمْي(

فالمتحرك الأول هو )الَمْحذّو(؛ له مع ال�ساكن الأول وهو )الردف( خم�سة اأحوال على ما 

.
)8(

. والمتحرك الثاني هو )الروي(؛ له مع ال�ساكن الثاني وهو )ال�سلة( �ستة اأحوال
)7(

عرفت

. واهلل اأعلم.
فتح�سل لهذه ال�سورة، بهذه المقارنة، ثالثون �سكاًل)9(

�سهى النا�سخ هنا عن اإثبات المقارنة الرابعة، فا�ستكملنا ال�ساقَط من الكالم بما ينا�سبه.  )1(

 �ض81.
ّ
من قوله: )واهلل كاَن َخَلَقْه(، وقد مر  )2(

اإّما اأحَد حروف المد )طاَب ُخُلقي، طاَب ُخُلَقا، داَم ُخُلُقْو(، اأو الهاء ال�ساكنة )طاَب ُخُلقْه(.  )3(

ول يخفى اأي�سًا اأن جميع اأ�سكال المقارنات؛ )الثانية والثالثة والرابعة( يمكن اأن تجتمع في ق�سيدة واحدة، اإذا �سمح الوزن بذلك.   )4(

يقول ل�سان الدين بن الخطيب، )ديوانه 454/2(:

ــــــــَدَمــــــــا ـــــــــــــــــــــــــَواِدي ِعــــــــْن ـــــــــــــــــاَل َج َق

ـــــــــــَزْه ـــــــــــَج ــــــــــَزاً اأَْع ــــــــــْم ــــــــــْزُت َه ــــــــــَم َه

ــــــــي ـــــــــى تَــــــــْهــــــــِمــــــــُزِن ـــــــــتَ اإِلَـــــــــــــــــــــى َم

ــــــــــــُكــــــــــــلِّ ُهــــــــــــَمــــــــــــَزْه ـــــــــــــــــــــــٌل ِل َويْ

قافية مطلقة )مو�سولة( مردوفة.  )5(

 َوَغَراِْمي(، وقد مر �ض82.
ْ
ْبوِتي من قوله: )تَ�ساَءُل منها �سَ  )6(

زاد في الهام�ض: »هي في هذا المثال: )َرا، ُرْو، ِرْي(، )َرْو، َرْي(«.  )7(

(، )َمْه، ُمْه، ِمْه(«.
ْ
زاد في الهام�ض: »هي في هذا المثال: )َما، ُمْو، ِمي  )8(

منها قول ابن اأبي ح�سينة )ديوانه 186(:  )9(

ــــْه ــــاِم ــــن َم ـــــي  ف َزوَرًة  الــــَطــــيــــُف  زاَرُه 

ـــــــُه مــــــا فـــــــاتـَــــــُه ِمـــــــن َغـــــــراِمـــــــْه ـــــــْت َم ـــــــرَّ َغ

ــــا ــــم ــــس ِلأَ� ـــــٌف  ـــــي َط ــــــمَّ  ــــــِل يُ ن  اأَ َعـــــَجـــــبـــــاً 

ــــْه ــــاِم ــــم ِل ِمـــــــن  َمـــــــوِعـــــــٍد  ـــــِر  ـــــي َغ ــــى  ــــل َع َء 
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من  القافية  تكون  اأن  وهي  واحدة،  مقارنة  اأي�سًا  فلها   ،
ال�سور)1( من  ال�ساد�سة  واأما   **

 .
)2( 

)المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(، نحو: )لِمُعْو(

 .
)3(

ال�ساكن الأول
 
فالمتحرُك الأول هو )الّر�سي�س( ل يتغير حاله، ]هو و[

.
)4(

والمتحرك الثاني هو )الدخيل( ل يتغير حاله في المعتبر من النظم العربي

والمتحرك الثالث هو )الروي(، له مع ال�ساكن بعده وهو )ال�سلُة( غيُر ُمخَرجٍة �ستُة اأحوال، 

هي بح�سب هذا المثال: )َعا، ُعو، ِعي(، )َعْه، ُعْه، ِعْه(. 

.
)5(

فيح�سل لهذه ال�سورة// من جهة هذه المقارنة �ستة اأ�سكال كما ترى

؛ فلها ثالث مقارنات:
** واأما ال�سابعة من ال�سور)6(

.
)7(

- اأولها: هي التي تكون القافية فيها من )المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(، نحو: )َحلََّها(

فالفاء الأخيرة مطاِبَقٌة للخروج، والتاء الأخيرة مطاِبَقٌة لل�سلة، والتاء الثانية مطاِبَقٌة للروي، 

والفاء الأولى مطاِبَقٌة لحرٍف َجْلٍد، لأنها لو وقع مكانها واٍه)8( من الحروف لكان الروّي )ُمرّدفًا(، 

وقد فر�سناه لي�ض بمرّدف. 

لها حال واحدة، والتاء  الأولى  اأحوال، والفاء  لها ثالثة  الأولى  التاء  اأن  فقد ظهر من هذا 

قافية مطلقة )مو�سولة( موؤ�س�سة.  )1(

من قوله: )نََعْم �ساقني بَْرٌق ِبَراَْمَة َلِمُع(، وقد مر �ض82.  )2(

في الأ�سل: )وهو ال�ساكن الأول(، وال�سواب ما اأثبتناه، فال�ساكن الأول هو األف التاأ�سي�ض.  )3(

هنا اإلى اإمكان مجيئه بالفتح وال�سم اأي�سًا )�سناد الإ�سباع(.
ّ
يق�سد الك�سر، وقد نب  )4(

منها قول العبا�ض بن الأحنف )ديوانه 200(:  )5(

ــــــدُرُه ـــــن َخـــــلـــــوٍب َو�ــــــسَ ـــــي ِكـــــتـــــاٌب ِم ـــــان اأَت

ــــْه ــــُع ـــــرُق لِم ـــــبَ ـــــال ال ــــا َح ـــــالٌم م َعــــَلــــيــــَك �ـــــسَ

ــــي ِكـــتـــاِبـــِه ــــِه ف ــــوِق ــــسَ ـــــــِه ِمـــــن � ــــا ِب ـــكـــا م ـــسَ �

ــــْه ــــُع ــــاِل ــــس ـــــنُّ اأَ� ـــــِج ــــــــُر ِمـــــنـــــُه مـــــا تُ ــــــــثَ َواأَك

قافية مطلقة )مو�سولة( خارجة، مجردة من الردف اأو التاأ�سي�ض.  )6(

من قوله: )َعَرَف الُعفاُة الُمرتَُجوَن َمَحلََّها(، وقد مر �ض82.  )7(

حرف واٍه: اأي �سعيف، يريد: المدود باأنواعها هنا.  )8(
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 .
)1(

الثانية لها ثالثة اأحوال، والتاء الثالثة لها مع الفاء بعدها ثالثة اأحواٍل هي: )َها، ُهو، ِهي(

 ،
)2(

تتراءى لهذه المقارنة �سبعة وع�سرون �سكاًل، اإّل اأن )ِهْي( تمتنع مع الفتح قبلها وال�سم

ثمانية ع�سر  المقارنة  لهذه  الأ�سكال  الموجود من  يبقى   ،
)3(

قبلها الك�سر  تمتنع مع  )ُهو(  واأي�سًا 

�سكاًل.

- والثانية من هذه المقارنات؛ هي التي تكون القافية فيها من )المتراِكب(: )تَْفتَتَتَْف(، نحو: 

 .
)4( 

)تَ�ْسَهُدُه(

فالتاء الأولى لها ثالث حالت، والفاء الأولى لها حالة واحدة، اإْذ الَجْلُد من الحروف -اإذا 

طابَقها- والَواِهي بمنزلٍة واحدٍة، ما َخال الألَف فاإنها ل يجوز وقوعها هنا، لأنها تكون في هذا 

نا الرويَّ هنا غير موؤ�ّس�ض.  المو�سع تاأ�سي�سًا، وقد فر�سْ

ِلِه(. يقول اأبو تمام )ديوانه 929 تح: الحاوي(: َلُُه، ف�سْ ها، ف�سْ َلُِ مثل: )ف�سْ  )1(

ـــــــِه ـــــــْذِل ــــــي َع ـــــــُه ف ـــــــتُ ـــــــَذل َوعــــــــــــــــــاِذٍل َع

ــــِه ــــِل ــــْه ـــــــن َج ــــــٌل ِم ــــــاِه ــــــــــــي ج ــــــنَّ اأَنّ ــــــَظ َف

ــــِه ــــِل ــــْق ـــــُل َع ـــــث ــــــَن الــــَمــــغــــبــــوَن ِم ــــــبَ ـــــا َغ م

ـــــِه ــــــَك ُكـــــلِّ ــــــي ــــــاأَخ ـــــــــَك يَــــــومــــــاً ِب ـــــــــْن لَ َم

 ُي�سَمع نحو: ]َحلَِّهي[، ول نحو: ]َحلُِّهي[«. 
ْ
زاد في الهام�ض: »اإْذ لم  )2(

وفي الأ�سل: )َجلَّهي( و)َجلُّهي( بالجيم، وما اأثبتناه اأ�سوب، لمقابلته بالمثال: )َحلَّها(.   

�َض الهاء هنا �سلًة.
َ
ول يمتنع الفتح اأو ال�سّم اإذا كانت الهاء ذاتها روياً من اأ�سل الكلمة، كما لو قال: )الُمَدلَِّه، يَْنتَِهي، التَعتُِّه(، لكنه فر  

ها  �سَ َ
ُه( ولكنه فر ول تمتنع )ُهْو( مع ك�سٍر قبلها، اإذا كانت الهاء ذاتها روياً من اأ�سل الكلمة، كما لو قال: )يُْكِرُه، يَُقْهِقُه، يَُدِلُّه، يُنَِزّ  )3(

هنا �سلًة ك�سابقتها.

:)23/1 الع�ساق  البغدادي )م�سارع  ابن زريق  يقول   والأحزاُن تَ�ْسَهُدُه(، وقد مر �ض82. ومثل ذلك كثير، 
َ
من قوله: )اإلّ لقلبي  )4(

ــــُه ــــُع ــــوِل يُ ـــــــْذَل  الـــــــَع َفــــــــــــاإِنَّ  ــــه  ــــي ــــُذِل ــــع تَ ل 

ــَمــُعــُه ـــيـــ�ـــسَ يَــ�ــسْ ـــــْن لَ ـــــِك َقــــد َقـــلـــِت َحـــقـــاً َولَ

ــــِه ــــــرَّ ِب ــــــسَ ـــــُه َحــــــــداً اأَ� ـــــوِم ـــــي لَ جــــــــــاَوزِت ِف

ـــُه ـــُع ـــَف ـــْن يَ الـــــَلـــــوَم  اأَنَّ  َقــــــــــّدْرِت  َحــــيــــُث  ِمـــــن 

      ويقول اأبوفرا�ض الحمداني )ديوانه 140(:

ـــــا ـــــَه ـــــُل ـــــــــــــاُد اأَْحـــــِم ـــــا اأَك ـــــَرًة م ـــــس ـــــ� ـــــا َح ي

لُـــــــــــهـــــــــــا وَّ
ـــــــــٌج َواأَ ـــــــــزِع اآِخــــــــــُرهــــــــــا ُم

ـــــــــَرَدٌة ـــــــــف ـــــــاآِم ُم ـــــــ�ـــــــسَ ـــــــال ـــــٌة ِب ـــــَل ـــــي ـــــل َع

ــــُلــــهــــا ــــــــدي الـــــــِعـــــــدى ُمــــَعــــلِّ ــــــــاأَي ـــــــــاَت ِب ب
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والتاء الثانية لها اأي�سًا ثالث حالت، وكذا الثالثة لها ثالث حالت، والرابعة -وهي ال�سلة- 

لها مع الفاء بعدها - وهي الخروج- ثالث حالت. 

يبقى  �سكاًل،  وع�سرون  �سبعة  منها  يمتنع  �سكاًل،  وثمانون  اأحد  المقارنة  لهذه  فيتخايل 

الموجوُد منها اأربعًة وخم�سين �سكاًل.

- والثالثة من هذه المقارنات؛ هي التي تكون القافية فيها من )المتكاِو�س(: )تَْفتَتَتَتَْف(، نحو: 

 .
)1( 

)ِمْن نَ�َسِبِهي(

فالتاء الأولى لها ثالثة اأحوال، وكذا الثانية، والثالثة، والرابعة - وهي الروي- لكل واحدٍة 

ثالثة  الخروج-  -وهي  بعدها  الفاء  مع  لها  ال�سلة-  -وهي  والخام�سة  اأحوال.  ثالثة  منها 

اأحوال. 

واثنان  �سكل  مائة  المقارنة  لهذه  فتح�سل   ،
)2(

الحا�سل من  الثلُث  بها  الت�سعيف  في  ي�سقط 

و�ستون �سكاًل.

فهذه ال�سورة لها في الموجود مائتا �سكٍل واأربعة وثالثون �سكاًل. واهلل اأعلم.

؛ فلها مقارنة واحدة، وهي التي تكون القافية فيها// من )المتداِرك(: 
* واأما الثامنة من ال�سور)3(

 .
)4(

)تَْفتَتَْف(، نحو: ]ِلْيُدُهْو[

مطابقة  الأولى  والفاء  )لل�سلة(،  مطابقة  الأخيرة  والتاء  )للخروج(،  مطاِبَقٌة  الأخيرة  فالفاء 

(، وقد مر �ض83. وغالبًا ما تجتمع هذه المقارنة مع �سابقتها على ما عرفت. ومثالها قول 
ے

ني ما �ساَن ِمْن نَ�َسِبِهِ رَّ من قوله: )ما �سَ  )1(

اأحمد بن الماأمون البلغيثي )ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3(:

ے
ــــــِه ــــــِم ــــــَع ِن َعـــــلـــــى   ِ هلِلَّ َفـــــالـــــَحـــــمـــــُد 

ے
ــــــــِه ــــــــَرِم َك ـــــى  ـــــل َع  ِ هلِلَّ ـــــر  ـــــك ـــــسُ ـــــ� َوال

وقول ابن الهبارية، وجمع بين الثانية والثالثة )ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3(:  

ــــــــــُه ِريــــــــــــــــــَق َدُم فــــــــــــاإْن تَـــــــوانَـــــــْيـــــــِت اأُ

ـــــــُه ـــــــُم ـــــــُع ــــــــــْت �ـــــســـــاِئـــــعـــــًة اأنْ ــــــــــب وَذَه

اأي: ي�سقط من حا�سل ال�سرب )وهو:243( ثلُثه )اأي:81( لمتناعه، كالذي ذكره في المقارنة الأولى من مجيء الفتح وال�سم   )2(

ها. (، ومجيء الك�سر قبل )ُهْو(، ولم اأْح�سِ
ْ
قبل )ِهي

قافية مطلقة )مو�سولة( خارجة، مردوفة.  )3(

 �ض83. وفي الأ�سل: )َوليُدهو(! والقافية جزء منها كما اأثبتنا.
ّ
من قوله: )وللدمع َروٌح ل يُناَدى َوِلْيُدُه(، وقد مر  )4(
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للردف، فالتاء الأولى هي )المحذّو(، والتاء الثانية هي )الروي(. 

فقد علمت اأن التاء الأولى لها مع الفاء بعدها خم�ض حالت، هي في مثالنا هذا: )ل، لُْو، 

. واأن التاء الثانية لها ثالث حالت، هي في مثالنا هذا: )َد ُد ِد(. واأن التاء الأخيرة 
)1(

ِلْي، لَْو، لَْي(

ُهْو،  يعتبر بها حركة ما قبلها-ثالث حالت، في مثالنا هذا: )َها،  الفاء بعدها -اإذا لم  لها مع 

ِهْي(. 

الك�سر  مع  )ُهْو(  وامتنع   ، وال�سمِّ قبَله  الفتِح  مع  )ِهْي(  امتنع  قبلها  ما  حركة  بها  اعتبر  فاإن 

.
)2(

قبله

. واهلل اأعلم.
فهذه ال�سورة يوجد لها من جهة هذه المقارنة ثالثون �سكاًل)3(

من  فيها  القافية  تكون  التي  وهي  واحدة،  مقارنة  اأي�سًا  فلها  ؛ 
ال�سور)4( من  التا�سعة  واأما   *

 .
)5( 

)المتراِكب(: )تْفتَتَتَْف(، نحو: )طاِلُعُهْو(

نا اإلى الردف بالمدود اأوًل، ثم بحرفي اللين.
ُ
 ترتيب

َ
(، ونظر

ْ
، لَي

ْ
في الأ�سل: )ل، لُو، لَْو، ِلي  )1(

 قبل )ُهْو( في كلمات الهاء فيها اأ�سلية، مثل: )كاِرُه، ناِبُه، ُجوِبُهوا(.
ُ
ل يمتنع الك�سر  )2(

وهي قواف �سائعة، مثالها قول التهامي )ديوانه 217(:  )3(

ــــا ــــُدوِده ــــسُ ـــــْت َخـــــيـــــاًل بـَـــعــــد طـــــــوِل � طـــــرَق

ـــَن لَـــيـــَلـــَة ِعـــيـــِدهـــا ـــج ـــسِ ـــ� ــــــرت اإِلـَـــــيــــــَك ال وف

َول مـــنـــ�ـــســـوؤهـــا  ـــه  ـــي ـــت ال ل  ــــــَدْت  اهــــــتَ ـــــــــى  اأَنّ

ـــــَجـــــرِّ بُـــــُروِدهـــــا ــــِم ِمـــــن َم ــــطَّ ــــَق ــــُم ـــُح ال ـــف ـــس �

وقول ل�سان الدين بن الخطيب )ديوانه 267/1(:  

لـــــَمـــــْن َطـــــَلـــــٌل نـــــاِئـــــي الـــــــَمـــــــزاِر بَــــعــــيــــُدُه

ـــــُدُه ـــــي َحـــــِم ــــــــــــَذمُّ  يُ ل  ــــــٌم  ــــــري َك ــــــٌد  ــــــْه وع

ـــــُه ـــــاأنّ  ك
ِّ
ــــــــــوَج الـــــَمـــــطـــــي ـــــــِه ُع ـــــنـــــا ب ـــــْف وَق

ــــــوُدُه ــــــُع كـــــــاِب يَ ـــــاُز الـــــــرِّ ـــــت ـــــْج َعــــلــــيــــٌل وُم

قافية مطلقة )مو�سولة( خارجة، موؤ�س�سة.  )4(

من قوله: )وف�سُل عٍزّ بَدا بال�ّسْعِد طاِلُعُه( وقد مر �ض83. وهي قواف �سائعة، كقول المتنبي )ديوانه 35/1(:  )5(

ــــمــــاِئــــُرُه ــــَب َفــــخــــانـَـــتــــُه �ــــسَ ــــي ــــَرق ـــى ال ـــسَ ـــا� ح

ـــــــــــواِدُرُه ــــْت بَ ــــلَّ ــــَه ــــانْ ـــــَع َف ـــــَدم ـــ�ــــسَ ال َوَغــــيَـّ

ـــٌك ـــِت ـــنـــَه َوكــــــاِتــــــُم الـــــُحـــــبِّ يَـــــــوَم الــــبـَـــيــــِن ُم

ــــُرُه ــــراِئ ــــسَ � ـــى  ـــخـــَف تَ ل  الـــــَدمـــــِع  ــــُب  ــــاِح ــــس َو�
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فالفاء الأخيرة )خروج(، لها مع التاء قبلها ثالثة اأحوال، والفاء الأولى )تاأ�سي�س(، لها مع التاء 

، والتاء 
)1(

لها حالة واحدة الثانية هي )الدخيل(  قبلها - وهي )الر�سي�س(- حالة واحدة، والتاء 

الثالثة لها ثالث حالت، كلُّ واحدٍة منها ت�ستتبع حالتين للتاء التي هي )ال�سلة( بعدها ُمخَرَجًة 

بعد  فيها  ال�سم  ال�سم ممتنع، وكذا  اأو  الفتح  بعد  ال�سمير  الك�سر في هاء  اإْذ  الفاء الأخيرة،  اإلى 

 .
)2(

الك�سر ممتنع

فهذه ال�سورة لها من جهة المقارنة �ستة اأ�سكال. واهلل اأعلم.

*  *  *

فجميع ما يمكن اأن يوجد من الأ�سكال للواحد من الحروف المتحدة، اإذا وقع رويًا في القافية؛ 

األٌف وت�سع مائة و�سبعة وثمانون �سكاًل. واهلل اأعلم. 

فاإذا �سربناها في ع�سرين؛ كان الحا�سل من ال�سرب: ت�سعًة وثالثين األَف �سكٍل و�سبَع مائة �سكٍل 

واأربعين �سكاًل. واهلل اأعلم.

وهذه هي الأ�سكال التي يمكن اأن توجد للحروف الع�سرين المتحدة، في جميع ما لها من 

الأحكام، التي ُتعَتَبُر في التقفية، من حيث اأنها تقع رويّاٍت في القوافي، وقوعًا اإما مجّرداً، واإما 

مع �سيٍء من الحوا�سي، على ما نبهناك عليه.

الحروف الت�سعة )المتفننة(، في بع�ض ما  اإليها من الأ�سكال ما لواحٍد واحٍد من  اأ�سفنا  فاإذا 

التاُء، والكاُف، والميُم، والنوُن، والهاُء، والهمزُة،  التقفية، وهي:  ُتعَتَبُر في  التي  لها من الأحكام، 

والأِلُف، والواُو، والياُء، كان المجموُع// جملَة الأ�سكاِل التي يمكن اأن توجد للحروف باأجمعها، 

من حيث اأنها ت�ستعمل في التقفية، رويّاٍت وحوا�سي.

*  *  *

ولنُْح�ِس لك الآن ما لواحٍد واحٍد من الأحكام الخا�سة في هذا الفن، ملحوظًا بها الأحكام 

الم�ستَركة، المذكورة قبُل. 

نا قبُل.
ّ
لفترا�سه الك�سر كما بي  )1(

فال وجود لمثل: )طالَعِه( ول )طالُعِه( ول )طالِعُه(.  )2(
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فنقول: 

هذه الحروف الت�سعة )المتفنّنة(، باعتبار ما لها من عدة الأ�سكال، تنح�سر في ق�سمين:

- اأحدهما: ما تنق�ض فيه تلك العدة، عن عدة الأ�سكال التي للواحد من الحروف المتحدة، 

نق�سانًا بيِّنًا، اإما من جهة الإمكان، واإما باعتبار ال�ستح�سان. 

ومن هذا الق�سم: الألف والواو والياء والهمزة والهاء.

 تثبت منها للمتحدِة تثبُت كلُّها بال 
)1(

- والآخر: ما ل تنق�ض فيه العّدُة عن العّدِة، اإّل اأّن التي

خالٍف فيها، والتي تثبُت لذلك الق�سم؛ بع�سها يثبُت على خالٍف فيه، وبع�سها اأي�سًا يثبُت بال 

خالف. 

.
ومن هذا الق�سم: التاء والكاف والميم والنون)2(

زاد في الهام�ض: »يعني: الأ�سكال«.  )1(

ُت لها على خالٍف 
ُ
َيثب العّدة  اأّن بع�ض هذه  اإّل  اأ�سكالها،  اأن هذه الحروف الأربعة، ت�سبه المتحدَة من الحروف في عّدة  يعني   )2(

فيه.
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فالق�سم الأول: 

:
*** منه الألف)1(

و�سبُب انتقا�ِض ما لها من عدة الأ�سكال، عن عدة ما للواحد من الحروِف المتحدِة َبيٌِّن، 

وذلك لأّن الأِلَف ل تم�ّسها الحركة، فبال�سرورة يمتنع فيها من الأ�سكال ما ينبني على الحركة في الروي، 

وهي الأ�سكال المترتبة على ال�سور ال�ست المذكورة للمتحرك من الروي. 

ى(، لم يمكنك  واأي�سًا ل يُجامعها في التقييِد ل الردُف ول التاأ�سي�ُس، - فاإنك اإذا قلَت مثاًل: )َم�سَ

فًة(، ول مك�سوراً من الحروف ال�سحيحة فتكون  اأن تجعَل مكان ال�ساد َمّدًة فتكوَن الألُف )ُمردَّ

- فعلى هذا يمتنع اأي�ساً فيها من الأ�سكال ما يندرج تحت الثانية والثالثة من ال�سور 
)2(

الألُف )ُموؤ�ّس�سًة(

الثالث التي للمقيد. 

اأربع  اأي�سًا  ولها  والعا�سرة؛  عرفت،  ما  على  مقارنات  اأربع  ولها  الأولى؛  ال�سور:  من  لها  يبقى 

مقارنات، والحادية ع�سرة؛ ولها مقارنة واحدة. 

فهذه ت�سع مقارنات؛ 

في العرو�ض الخليلي لي�ض لالألف من هذه الأحكام �سوى جواز مجيئها رويًا �سريطة اأن تكون من اأ�سل الكلمة، منقلبة عن واو   )1(

اأو ياء، يقول الدوؤلي )ديوانه 170(:

ــــي ــــن ــــَرِة اأَنَّ ــــي ــــغ ــــُم ــــــــو ال ــــــُر اأَب ــــــي ـــــــــَم الأَم َزَع

ـــيـــٌخ َكـــبـــيـــٌر َقـــــد َدنَــــــــــوُت ِمـــــــَن الـــِبـــلـــى �ـــسَ

ـــــا ـــــم ــــد َكـــــبـــــرُت َواإِنَّ ــــَق ـــــَدُق الأَمــــــيــــــُر لَ ـــــسَ �

ــا ــس ــ� ــَع ـــى ال ـــل ــــاِرَم َمـــــن يَــــــــُدبُّ َع ــــك ــــَم نــــــاَل ال

واأن ل تكون )مو�سولًة(، فاإن ُو�سلت تحولت الألف اإلى )رْدف(، لجواز ا�ستخدام الألفات غير الأ�سلية معها. يقول اأبو النجم   

)ديوانه 227(:

يـــــــا لَـــــــيـــــــَت َعـــــيـــــنـــــاهـــــا لَــــــنــــــا َوفــــــاهــــــا

ـــــــاهـــــــا ـــــــِه اأَب ــــــــ ـــــــٍن نُـــــر�ـــــســـــي ِب ـــــــَم ـــــــثَ ِب

اأَبـــــــاهـــــــا  ـــــــــــــــــــا  َواأَب ــــــــــاهــــــــــا  اأَب اإِنَّ 

ـــــِد غـــايَـــتـــاهـــا ـــــج ـــــَم ال فــــــي  بَــــَلــــغــــا  ـــــــد  َق  

ى، تََعالَى،  كما ل تاأتي )مردوفة(، لأنها حرف مّد اأ�ساًل. ولكنها ربما �سّح اأن تاأتي )موؤ�ّس�سة(، لموقع )الدخيل( بينهما، نحو: )تَغا�سَ  

َعذاَرى، ُجماَدى(، ولم اأعثر على مثال لها.

لأنه كما راأينا يفتر�ض الدخيَل مك�سوراً دائمًا.  )2(
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* منها في ال�سورة الأولى)1( اأربع: 

- اإذا اعتبرنا الأولى منها كانت لها في المتحدة ت�سعة اأ�سكال، يمتنع منها في الأِلِف �ستٌة تنبني على 

 .
)2(

، نحو: )اإْذِخْر( و)اأُبُْلْم( الك�سِر قبل المقيَّد وال�سمِّ

 .
يبقى لالألف ثالثة اأ�سكال)3(

- واإذا اعتبرنا الثانية من المقارنات كانت لها في المتحدِة الحْكِم �سبعٌة وع�سرون �سكاًل، يمتنع 

 .
منها في الأِلِف ثمانيَة ع�سر، كال�ساأن في الأولى،// يبقى لالأِلِف ت�سعة اأ�سكال)4(

وع�سروَن  �سبعٌة  الثالثة؛  في  �سكاًل  وثمانين  اأحٍد  عن  لالأِلِف  يبقى  القيا�ض؛  هذا  وعلى   -

.
�سكاًل)5(

داً من الحوا�سي جميعها.
ّ
اأن يكون الروي مفرداً من المقيّد مجر  )1(

الطيب  في  فيدخل  ُيطحن  الريح...  طيب  ة، ح�سي�ض 
َ
اإْذِخر ج  والإْذِخْر:  )بلم(.  الُخو�سُة  والأُبُْلُم:  الفتح.  اإل  الألف  ي�سبق  فال   )2(

)ذخر(. 

نحو: )يَْرَعى، بُ�ْسَرى، ِذْفَرى( على وزن المتواتر: )تَفتَْف(، وهي قواف لي�ست كثيرة، ترُد كلها في ق�سيدة واحدة. يقول ابن المعتز   )3(

)ديوانه 39/2(:

اأَمـــانَـــتـــي ـــــَت  ـــــن َوُخ ُوّدي  ـــــــَرى  ُع َقـــَطـــعـــَت 

ــى ــبَ ــْت ــُع ـــِل ال ـــبَ ـــق ــــــم تَ ـــاً َولَ ـــب ـــْت ـــي َع ــــــَت ل ــــــَدي َواأَب

ـــُه ـــاُح ـــب ـــسَ � ــــــى  ــــــَرّج يُ ل  لَـــــيـــــٍل  ُربَّ  ــــا  ــــي َف

ــــْهــــَوى ـــا تَ ـــم ـــــِرهـــــُت ِل ـــِه مــــا َك ـــي ـــُت ف ـــل ـــمَّ ـــَح تَ

 ثََرى، ِبالُْخَطا، ِلْلِعدا(، على وزن: المتدارك: )تفتَتَْف(، وترُد 
ْ
ى(، )ِفي َطَفى، ُقْل ُدَجى، ُخْذ ِر�سَ نحو: )َقْد �َسَرى، َهْل يَُرى، َفالِْحَمى(، )ُم�سْ  )4(

كلها في ق�سيدة واحدة اأي�سًا. كقول ابن دريد الأزدي )ديوانه 115(:

ــــــيٍء ِبـــالـــَمـــَهـــا ـــــا َظــــبــــيَــــًة اأَ�ـــــســـــبَـــــَه �ــــــسَ ي

ـــا ـــَق ــــاِر الـــنَ ــــج ــــس � ــــَن اأَ ــــي ــــزامــــى بَ ــــُخ ــــرعــــى ال تَ

نحو: )ِحْيَن �َسَرى، يَْوُم ِقَلى، َعْبُل �َسَوى...(، اإلى َتمام العّدة، على وزن المتراكب: )تفتَتَتَْف(. وترد جميعها في ق�سيدة واحدة، يقول   )5(

ابن دريد في ذات الق�سيدة:

ـــْن ـــَم ـــَل ـــِاع َف الــــَرطــــيــــُب  الـــُغـــ�ـــســـُن  َذوى  اإِذا 

َوتَــــــــــــَوى نَـــــــفـــــــاٌذ  ـــــــاراُه  ـــــــس ـــــــ� ُق اأَنَّ 

ـــــــُه ـــــــاِرُق ـــــــٍب ب ـــــــلَّ ــــــحــــــاٍب ُخ ــــُم �ــــــسَ ــــي ــــس �

ــــــــجــــــــاٍء َوُمـــــنَـــــى ـــــــــٌف بَـــــيـــــَن ارِت ـــــــــوِق َوَم
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 .
- وعن مائتين وثالثة واأربعين �سكاًل في الرابعة؛ اأحٌد وثمانون �سكاًل)1(

مائة وع�سرون �سكاًل، الأول منها:  لالألف من الأ�سكال في ال�سورة الأولى:  فجملة ما يبقى 

.
)2(

ْى( نحو: )يَْرَعْى(، والأربعون نحو: )َقْاَم َوَم�سَ

في  ي�ستعملوا  لم  حيث  والياء،  الألَف  ان  فتخ�سّ ع�سرة؛  والحادية  ال�سور  من  العا�سرة  اأما   *
.

)4(
: )فوْه( و)فوَها(، لما ذكرناه من العّلة

)3(
]الم�سهور[

، وهي التي تكون القافية فيها من 
- فاإذا اعتبرنا الأولى من المقارنات الأربع التي للعا�سرة)5(

)المتقاِرب(: )تَْفتَْاْف(، وعليه نحو: )اأُْكَفْاْه(، كانت لها مع افترا�ض الألف في الروي ثالثة اأ�سكال، 

.
)6( 

تتعدد بتعدد الحركات في اأول متحرٍك من القافية، نحو: )اأَْكَفْاْه(، )اأُْكَفْاْه(، )اإِ�ْسَفْاْه(

- واإذا اعتبرنا الثانية، وهي التي تكون القافية فيها من )المتراخي(: )تَْفتَتَْاْف(، وعليه نحو: 

، كانت لها مع افترا�ض الألف في الروي ت�سعة اأ�سكال، تح�سل من ت�سعيف حركات 
)7(

)تَْزُجَراْْه(

الأول بحركات الثاني، من المتحركات التي في القافية، اأولها: )تَْفتَتَاْف(؛ بفتح التاءين الأولى 

والثانية، واآخرها: )ِتْفِتتَاْف( بك�سرهما.

ى، ُدْمَت ِبُهَدى...(، اإلى تمام العّدة، على وزن المتكاو�س: )تْفتَتَتَتَْف(. وترد جميعها في ق�سيدة واحدة، يقول ابن  نحو: )َقاَم َوَم�سَ  )1(

دريد في ذات الق�سيدة ال�سابقة:

ـــاً ـــم ـــِل ـــتَ ـــس ـــ� ــــــنــــــى ُم ــــــــاَف َوِانــــــثَ ــــــَت ط ــــــمَّ ثُ

ـــى ـــَع ـــسَ ـــ� ــــــــاَء الــــــَمــــــرَوتـَـــــيــــــِن َف ــــــَت ج ــــــمَّ ثُ

ـــــــى اإِل الــــُمــــَلــــبّــــيــــَن  فـــــي  راَح  ــــــَت  ــــــمَّ ثُ

ـــــى ـــــنَ ــــــاِن َوِم ــــــاأزم ــــــَم ـــــُث تَــــَحــــّجــــى ال ـــــي َح

خ�ّض ال�سكل الأربعين بالذكر لأنه اأول اأ�سكال قافية المتكاو�س: )تَْفتَتَتَتَْف(. ول يخفى اأي�سًا اأن جميع اأ�سكال المقارنات؛ )الثانية   )2(

والثالثة والرابعة( يمكن اأن تجتمع في ق�سيدة واحدة، اإذا �سمح الوزن بذلك، كالذي اأوردناه من ق�سيدة ابن دريد ذاتها.

في الأ�سل: )في الم�سهورة(!.  )3(

انظر تف�سيل ذلك �ض87 فما بعد.  )4(

اأن يكون الروي هو ال�ساكن المطلق ومعه ال�سلة.  )5(

وهي قواٍف نادرة، ت�ستعمل متحركة الهاء غالبًا، ومثالها قول الهاللي )ديوانه 221(:  )6(

ــــى اأْوَفـــــــــــــــْاْه ــــم ــــّل ـــــا كـــــــان مــــعــــ�ــــســــوُل ال م

ـــــــــْاْه َف اأْو  ــــــال  الــــــطِّ قــــبّــــلــــُت  مـــــنـــــُه  لــــــو 

والألف عند الخليل ردف، والهاء روي، لجواز اجتماع الألف الأ�سلية مع غيرها هنا.  

الألف في )تزُجَراْه( هي األف الإثنين، ولي�ست من اأ�سل الكلمة، فال يجوز اعتبارها روّيًا، حتى على مذهبه، وكاَن باإمكانه التمثيل   )7(

َطفاْه، ِفي ثََراْه(...اإلخ. لها بمثل: )ُم�سْ
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- واإذا اعتبرنا الثالثة، وهي التي تكون القافية فيها من )المتفاوت(: )تَْفتَتَتَْاْف(، وعليه نحو: 

)ِحْيَن َوَعْاْه(، كانت لها مع افترا�ض الألف في الروي �سبعة وع�سرون �سكاًل، تح�سل من ت�سعيف 

حركات التاء الأولى بحركات التاء الثانية، ثم بحركات التاء الثالثة.

- واإذا اعتبرنا الرابعة، وهي التي تكون القافية فيها من )المتباعد(: )تفتَتَتَتَاْف(، وعليه نحو: 

)يُْكِرُم اأََخْاْه(، كانت لها مع افترا�ض الألف في الروي اأحٌد وثمانون �سكاًل، تح�سل من ت�سعيف 

ثالثة بثالثة بثالثة بثالثة.

. واهلل اأعلم.
فجملة ما يكون لالألف من الأ�سكال في ال�سورة العا�سرة: مائة وع�سرون �سكاًل)1(

، وهي اأن تكون القافية من )المتواتر(: 
- واإذا اعتبرنا المقارنة التي لل�سورة الحادية ع�سرة)2(

)تَْفتَْف(، وعليه نحو: )َفْاَهْا( و)َفْاُهْو(، كانت لها مع افترا�ض الألف في الروي حالتان كما ترى 

.
غير متبدلتين، فيكون لها �سكالن)3(

وهي كما اأ�سرنا قافية واحدة عند الخليل؛ )المتواتر(، الهاء فيها روي، والألف قبلها ردف، يمكن اجتماعها في ق�سيدة واحدة، اإذا   )1(

�سمح الوزن بذلك. يقول ابن �سناء الملك )ديوانه 357/2(:

ـــــنَـــــاْه ــــــِه �ـــــسَ ــــــْي ــــــَل ــــــنَّ َع جــــــــاد ومــــــــا �ــــــسَ

ـــاْه ـــف ـــسِّ ـــ� ـــــاُه َغـــــْيـــــُر لَـــــْثـــــِم ال ـــــَف ـــــــــا �ـــــسَ َوَم

ٍة ـــــرَّ ــــي فـــــي �ـــــسُ ــــْب ــــظُّ ـــــُك ال ـــــ�ـــــسْ ، وِم
ٌ
ظـــــبـــــي

ــــاْه ــــَم لَ ـــــي  ِف َذا  ــــُك  ِمــــ�ــــسْ لـَــــِكـــــْن  ــــــوَجــــــُد،  يُ

ــــــــــــــــــاَره اأَعــــــيــــــٌن ُغـــــ�ـــــســـــٌن َجـــــــنَـــــــْت اأَزه

ــــاْه ــــنَ ــــُج ــــاِق اأَيْــــــــــــِدي ال ــــعــــ�ــــسَّ واأَعــــــيــــــُن ال

واجتمعت فيها الألفات الأ�سلية باألفات ال�سمير، كما اجتمعت فيها الهاء الأ�سلية بهاءات ال�سمير ، كما في قوله:  

هـــــر نَـــــْحـــــوي يـــــداً ـــــْرف الـــــدَّ ــــــدَّ �ـــــسَ لـــــو م

ــــــــــداْه ــــــْت ي ــــــلَّ ـــــه لــــــ�ــــــسُ ـــــن واحـــــــــــــــــدًة م

لــي اإِنَّ  ـــــــْم  ـــــــَع نَ مــــــــــــاٌل،  ــــــه  ل ــــــوا  ــــــال ق

ــــــــاْه ــــــــاٌل وَج ـــــن ُجـــــــــــوِده الــــفــــاِئــــ�ــــسِ م م

اأن يكون الروي هو ال�ساكن المطلق ومعه ال�سلة والخروج.  )2(

يقول ابن المعتز )ديوانه 308/1(:  )3(

ـــــرٍّ َفـــــمـــــا اأَنــــ�ــــســــاهــــا ـــــسِ ـــــي � ــــُت ف ــــي ــــسَ ــــ� َع

ـــــــَل الــــــُعــــــيــــــوَن َعــــــنّــــــي فـــاهـــا ـــــــَغ ـــــــسَ َو�

ـــــا ـــــواه ـــــى َج ـــــل َوُطــــــــــِويـَـــــــــت نَــــفــــ�ــــســــي َع

ـــا ـــواه ـــسِ ــــــَوى � ــــــَه ـــــــرى َعـــــيـــــُن ال ـــْت تَ ـــ�ـــس ـــي ل
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فجميع ما يمكن اأن يوجد من الأ�سكال لالألف اإذا وقعت روياً؛ مائتان واثنان// واأربعون �سكاًل. واهلل 

اأعلم.

*  *  *

وقد علمت من هذا، اأن الألَف اإذا وقعت رويًا، فال بد اأن توجد على اإحدى ال�سور الثالث 

:
)1(

التي

ى( في المقّيد.  اأُولها: ما هو نحو: )َرَعى( و)َق�سَ

فيه  تُفَقُد  قليٌل  وهو  المخرج،  غير  المو�سول  في 
 
و)اأْخ�َسبَْاْه( )اأْرَعْاْه(  نحو:  هو  ما  والثانية: 

ْوَقة.  الرَّ

كثيٌر في ال�ستعمال،  الُمخَرج، وهو  المو�سول  والثالثة: ما هو نحو: )رعاها( و)ق�ساها( في 

ظاهر البهجة.

*  *  *

*** ومن هذا الق�سم اأي�ساً؛ الواو:

ولها ثالثة اأحوال: الحركُة، وال�سكون الذي بعد الفتحة، وال�سكون الَمّدي.

** فعلى الأول من الأحوال؛ اإذا وقعت رويًا:

* َتَت�سّور بالرابعِة)2( من ال�سوِر الإحدى ع�سرة، فيكون لها اأربع مقارنات:

ويقول �سفي الدين الحّلي )ديوانه 755(:  

ــــــــاُن َوَقـــــــد ــــــــَزم ـــــــــُه ال ـــــــــالَق َب اأَخ َهـــــــــــــذَّ

ــــــــــــــــــٍق فــــــاُه ـــــــــــِن اأُْرتُ ـــــــــــدُح ِاب ـــــــَر َم َطـــــــهَّ

ــــــمــــــاُح راَحـــــــِتـــــــِه ــــــــــوٍد �ــــــسَ َهـــــــتـــــــوُن ج

ـــــــاُه ـــــــن ـــــــاأَف َف ــــــــِه  ــــــــاِل م ــــــى  ــــــل َع جــــــــــــاَر   

يلخ�ض �سور الألف الثالث.  )1(

قافية مطلقة )مو�سولة( بال خروج، مجردة من الردف والتاأ�سي�ض.  )2(
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، �َسْجَوا(، قلت:
، �َسْجُوو)2(

- اأولها: اأن تكون القافية من )المتواِتر(: )تَْفتَْف(، نحو: )�َسْجِوي)1(

ـــاً  ـــث ــــــــــــوداِع حـــدي نــــاَزَعــــْتــــنــــي عـــنـــد ال

ـــْجـــَوا ـــَك �ـــسَ ـــي ـــاه ـــَوهـــا ون ـــْج ـــْت �ـــسَ ـــَك ـــبَ ف  

ــت  ــكــان ـــا ف ـــه ـــي ـــو الــــهــــوى اإل ـــك ـــس ـــُت اأ� ـــن ك

ـــَوى ـــْك ـــسَ ـــ� ل تَـــــــــِرقُّ  ل  ــــوم  ــــي ال ــــــــى  واإل  

)4(، فاأ�سعُفها 
 اأن هذه المقارنة يوجد لها ثمانية ع�سر �سكاًل

)3(
وقد ظهر مما تقّدم من كالمنا

.
)5(

هي ال�ستَُّة التي تن�سّم فيه الواو، نحو: )�َسْجُوو( و)�َسْجُوْه(

- والثانية من هذه المقارنات، هي التي تكون القافية فيها من )المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(. 

وقد لح لك اأن هذه المقارنة يوجد لها في الأ�سل اأربعة وخم�سون �سكاًل، منها: المو�سولُة 

يقول اأبو هالل الع�سكري )ديوانه 240(:   )1(

ـــِوي ـــْج ـــسَ ـــــَر � ـــــسَ ـــــ� ق ـــي َواأَ ـــَوت ـــه ـــسَ ــــــَرْت � ــــــتَ َف

ــــِو ــــْح ــــــن ُكــــــــلِّ نَ ـــــروُر ِم ـــــسُ ـــــ� َواأَتــــــــانــــــــي ال

روحـــــي ــــسَ  ــــ� ــــلَّ َخ ــــاِء  ــــت ــــسِ ــــ� ال روَح  اإِنَّ 

ـــــِوي ـــــْك ـــوي الـــــُوجـــــوَه َوتَ ـــس ـــ� ــــــــروٍر تَ ـــــن َح ِم

يقول اأبو نوا�ض من الواو الم�سمومة )ديوانه 603(:   )2(

ـــــــي ِعـــــَظـــــًة ـــــــن ـــــــتَ ـــــــد اأَوَدع يــــــا َفــــ�ــــســــُل َق

ــــْهــــُو  �ــــسَ َول  َغـــــــَلـــــــٌط  بَــــــعــــــَدهــــــا  مــــــا 

ـــٍة ـــَع ـــسَ � ذو  َوهـــــــــَو  ــــــُوَك  ــــــف َع �ـــــســـــاَق  اإِن 

ـــــُو ـــــْف ـــــــٍع َع ـــــــوا�ـــــــسِ ــــــي َفـــــَلـــــيـــــ�ـــــسَ ِب ــــــنّ َع

�ض100.  )3(

في الأ�سل: )ثمنية ع�سر(!  )4(

لم اأحَظ باأمثلة للواو الم�سمومة ول للواو المك�سورة المو�سولتين بهاء �ساكنة، ولذلك نمثل لهما بالوقوف على الهاء من قول اإبراهيم   )5(

طوقان )ديوانه 44(:

َعــــــْفــــــُوْه ـــــَر  ـــــكِّ ـــــب يُ اأن  يـــــرجـــــو  الــــــكــــــلُّ 

�ـــــســـــْفـــــُوْه َر  ــــــــدَّ ــــــــّك يُ األّ  لــــــه  نـَــــــْدعـــــــو 

وقول اأبي الف�سل الوليد )ديوانه 510(:  

ْه َمـــــــْغـــــــُزوِّ عــــلــــى  ــــــغــــــازي  ال ــــُق  ــــِف ــــ�ــــس يُ ل 

ْه بـــــل يـــ�ـــســـتـــِخـــفُّ بـــــِحـــــْلـــــِفـــــِه وَعــــــــــــــُدوِّ
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ِة؛ �سبعٌة وع�سرون �سكاًل، والمو�سولُة بالهاء؛ �سبعٌة وع�سرون �سكاًل.  بالَمدَّ

فالمو�سولة بالَمّدِة ُي�ستعمل منها ثمانية ع�سر �سكاًل، ت�سعة منها هي التي تنفتح فيها الواو، كما 

:
)1(

قلت

ــــــَوى  ــــــلِّ ــــــال ـــــــــْت ب ــــــــــْم َعـــــــــَر�ـــــــــسَ ك

ِلــــــــــْلــــــــــَهــــــــــَوى ـــــــــــبَـــــــــــًة  جـــــــــــاِل  

ـــــــــــــــــــَدْت  واَع اإْذ  تَــــــــــــْذُكــــــــــــُر 

ــــــــَوى ــــــــسِ � َمـــــــــكـــــــــانـــــــــاً  ــــــــِه  ــــــــي ف  

، ]وواحدٌة منها؛ 
)2(

و�ستة منها؛ هي التي تنك�سُر فيها الواو، ]نحو: يَْنَزِوي، ُم�ْستَِوي، اإِْن ُرِوي[

 .
)4( 

 مع انفتاح ما قبَلها، نحو: )َغُوْوا(
)3( 

هي التي تن�سمُّ فيها الواو[

:
د من الأبيات في الت�سريف)6( ، في نحو ما اأُن�سِ

)5(
فاأما: )ُهُوْوا( و)اأْدِنُوْوا(

ـــــــــــوا  ـــــــــــبُ ـــــــــُت اأْذِه فــــــــَمــــــــْن ذهـــــــــْب

ــــــــــــــــــــُووا اأْدِن ــــــــــــــــــــْوُت  َدنَ ـــــــــــن  وَم  

فال عبرَة بهما، لقّلتهما و�سقوطهما.

 الوقت من الُم�سَتَجاِز منها في الواو، هو �سكٌل 
)7(

اأما المو�سولُة بالهاء؛ فالذي يح�سرني ]في[

في الأ�سل: جاءا على �سكل بيٍت واحد؛ كل بيت في �سطر! وهما في مخطوطة )الإبداع(، لوحة 93، على راأ�ض �ستة اأبيات.  )1(

زيادة من عندنا يقت�سيها ال�سياق. فقد �َسها النا�سخ عن المثال المطلوب، فاأثبت بعدها مثاَل الواو الم�سمومة، المفتوح ما قبلها. ونمثل   )2(

لها بقول الب�ستي )ديوانه 215(:

حـــالَـــيـــهـــمـــا ـــــي  ف الـــــــمـــــــرءاِن  ـــوي  ـــت ـــس ـــ� ي ل 

ــــِوي ــــتَ ــــسْ ــــ� ــــــــذا ُم ـــــــــــَوٍج وه ــــــــو ِع هـــــــذا اأخ

ــــِرْف ــــَح وان َك  ُودِّ ـــَو  ـــْف ـــسَ � َك  ـــــــــِودِّ ِل ــــــــُذْل  واب

ــــن ُكـــــــلِّ َمـــــــْن يـــنـــحـــاُز عــــنــــَك ويَـــــنـــــَزِوي ع

زيادة من عندنا يقت�سيها النق�ض الحا�سل هنا.  )3(

لم تكتمل حدود القافية في قوله: )َغُووا(، وحقها اأن تكون: )قد َغُووا(. وهي قافية نادرة لم اأجد لها مثاًل.  )4(

الكلمة الأولى غير مفهومة في الأ�سل و�سبقها ما ي�سبه الهمزة، لكنه عنى بهما؛ ان�سمام الواو مع ان�سمام ما قبلها، ثم ان�سمامها مع   )5(

انك�سار ما قبلها.

لم اأهتد اإليه.  )6(

ت�سحيح من الهام�ض.  )7(
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واحٌد، عليه قلُت من )َمْثنَِويّة)1((:

ولـَــــــــــــــــْم اأكـــــــــــــــــْن لأنْـــــــــــــُحـــــــــــــَوْه 

فـــــــــــاأْحـــــــــــبـُــــــــــَوْه ــــــــا  ــــــــب َح ول   

 و)بي ُهَوْه(، فال ينبغي اأن ُيعدَّ في الأ�سكال، اإِذ الم�ستعَمُل فيه اإنما هي لفظٌة 
)2(

فاأما: )ُقْل ُهَوْه(

.
واحدٌة فح�سب)3(

)يَْرَعُو(،  نحو:  تُ�ستعمل  ل  اإذ  الإطالق،  لمجرد  تكون  ل  ههنا  )ال�سلَة(//  اأن  عرفَت  وقد 

.
)4(

و)َمْلَهُو(

- والثالثة من هذه المقارنات، هي التي تكون القافية فيها من )المتراكب(: )تَْفتَتَتَْف(. 

المثنوية: اأو: )المزدوجة(؛ ق�سيدة ُتبَنى على اأبيات ُم�سّرعة، مع اختالف الروي من بيت لآخر، مو�سوعها ق�س�سي اأو ملحمي. كتب   )1(

عليها ب�سر بن المعتمر، واأبان الالحقي، وب�سار بن برد، واأبو العتاهية، كقوله )ديوانه 446(:

ـــــقـــــوُت ــــِه ال ــــي ــــغ ــــتَ ــــب َحــــ�ــــســــبُــــَك ِمــــــّمــــــا تَ

ــــــْن يـَــــمـــــوُت ــــــَم ــــــوَت ِل ــــــق ــــــــَر ال ـــــا اأَكــــــــثَ م

ــــا ــــاف ــــف ــــَك ــــمــــا جـــــــــــــــاَوَز ال ــــــقــــــُر فــــي ــــــَف ال

َوخـــــافـــــا ــــــــــا  َرج اهلَلَ  ــــــــــــــَرَف  َع ــــــــن  َم  

ويرى بع�سهم اأنها فار�سية المن�ساأ. انظر )في العرو�ض والقافية لبكار 177(، و)الوزن والقافية لأحمد الجنابي؛ مجلة المورد،    

ع3و4، 1972م، �ض130(.

في الأ�سل: )َفُقْل ُهَوْه(، وحذفنا الفاء لأن حدود القافية تبداأ بالقاف.  )2(

قوله: »اإنما هي لفظة واحدة«، ُي�سير اإلى )ُهَوْه(، التي تعني ال�سمير: )ُهَو( متبوعاً بهاء ال�سكت.  )3(

َكْت على 
َ
اَن بن ثابت في بع�ض طرقات المدينّة، وهو غالٌم، قبل اأن يقول ال�سعر، فبر

ّ
عالُة ح�س

ّ
ومما ُيروى هنا قولهم: لِقيِت ال�س  

واإل  اأبياٍت على روي واحد  ثالثَة  فاأن�سدني  قالت:  نعم.  هم? قال: 
َ
�ساعر اأن تكون  قوُمَك  يرجو  الذي  اأاأنت  �سدره، وقالت: 

قتلتك. فقال: 

ـــــالُم  ـــــغ ال فــــيــــنــــا  ـــــــــــَرَع  ـــــــــــَرْع تَ ــــــا  م اإذا 

ُهــــــــــَوْه َمــــــــــْن  ــــــه  ل ـــــــاُل  ـــــــق يُ اإْن  ــــا  ــــم ف  

الإزاِر ـــــدِّ  ـــــسَ � ــــَل  ــــب ق ـــــْد  يـَــــ�ـــــسُ ـــــم  ل اإذا 

ــــــــــــَوْه ُه ل  ــــــــــــذي  ال فــــيــــنــــا  فــــــذلــــــك   

ـــاِن ـــب ـــسَ ـــ� ـــْي ـــسَّ ـــ� ـــي ال ـــن ــــــي �ــــســــاحــــٌب مـــــن ب ول

ــــاً اأقــــــــــــــــوُل وحــــــيــــــنــــــاً ُهـــــــــــَوْه ــــن ــــي ــــح ف

فَخّلت �سبيله فقالت: اأوَلى لك )جمهرة اللغة لبن دريد 176/1(، ديوانه 397.  

هي كلمات قليلة مثل: )يرَعُووا، يلتَُووا، ي�ستَُووا، يجتَُووا، يخَزُووا(، لم اأجد لها مثاًل �سعريًا.  )4(
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وقد عرفَت اأن الموجود لهذه المقارنة في المتحدة الُحْكم؛ مائة واثنان و�ستون �سكاًل. 

منها المو�سولُة بالهاء اأحٌد وثمانون �سكاًل؛ تُْهمُل هنا. 

 ،
)1(

َوى[ ُ ومنها المو�سولة بالَمّدة اأحٌد وثمانون �سكاًل، تتراءى اأواخرها في ت�سعة اأ�سكال هي: ]َهِ

، ومن 
)3(

، ومن الثالثِة الثانيِة المفتوُح الهاء
)2(

ِوي(؛ ت�ستعمل منها الثالثُة الأولى كما هي ُ ُوْو(، )َهِ ُ )َهِ

، فيكون الم�ستعمل منها اأربعة وخم�سون �سكاًل.
)4(

الثالثة الثالثِة المفتوُح الهاء والم�سموُم الهاء

- والرابعة من هذه المقارنات؛ هي التي تكون القافية فيها من )المتكاو�س(: )تَْفتَتَتَتَْف(.

 وقد عرفت اأن الموجود لهذه المقارنة في المتحدة اأربع مائة و�ستة وثمانون �سكاًل، ينطرح 

منها لنطراح الهاء الو�سلية مائتان وثالثة واأربعون �سكاًل، ويبقى لبقاء الَمّدِة المنق�سمة اإلى الحروف 

الثالثة؛ مائتان وثالثة واأربعون �سكاًل، ل تخرُج اأواخرها من الأ�سكال الت�سعة، التي هي نحو: 

، فيكون الم�ستعمل عليها من 
)6(

. وقد علمَت اأن الم�ستعمَل منها �ستة
)5(

ِوي[ ُ ُوْوا(، ]َهِ ُ َوى(، )َهِ ُ )َهِ

الأ�سكال مائة واثنين و�ستين �سكاًل.

فللواو في هذه ال�سورة مائتان وثالثة وخم�سون �سكاًل. واهلل اأعلم.

زيادة من عندنا يقت�سيها �سياُق الكالم. والأمثلُة كّلها بفتح الهاء و�سّمها وك�سرها.   )1(

نحو: )منَك ِلَوا، عنَك ُطَوى، اأم �َسَهَوا(. ومن ذلك قول المعري )اللزوميات 636/2(:  )2(

ـــــَعـــــٍة  ـــــــــــــــــٍع ُمـــــَجـــــمَّ ربَ
ــــــــن اأَ الـــــَخـــــلـــــُق ِم

َوَهـــــــــــــَوا َوتـُــــــــــربـَــــــــــٍة  َومـــــــــــــــاٍء  نـــــــــــاٍر   

َغـــَفـــال مـــــا  ـــــمـــــاَك  َوالـــــ�ـــــسِ ـــهـــى  الـــ�ـــسُ اإِنَّ 

ــــَوا ــــَه ــــسَ � َول  ـــــا  ـــــم ـــــولُه َم ــــــــــِر  ِذك ـــــــن  َع

ّي. ولم اأجد له مثاًل �سعريًا. مثل: )منَك َرُووا( من الرِّ  )3(

مثل: )َغير َغِو، عنَك ُرِوي(. ومنه قول ابن ق�سيم الحموي )ديوانه 122(:  )4(

ـــد ــــــك ق ــــــابُ ــــــت ـــــــــْم ك ـــــــــاءه ــــــٍة ج ــــــي ــــــت وف

َوَرِوي مـــــعـــــجـــــزاتـــــِه  مــــــن  ـــــــَع  ـــــــِب ـــــــسْ اأُ�

ـــــ ــــــــــــفُّ فــــدتْ ــــــَرْت طــــــيَّــــــُه الأك ــــــسَ ــــــ� مــــــا نَ

ــــــــِوي َوُط ـــــى  الأ�ـــــس ُكـــــــفَّ  اإل  ـــ�ـــسُ  ـــف ـــن ال َك 

زيادة من عندنا يقت�سيها �سياُق الكالم. والأمثلُة كّلها بفتح الهاء و�سّمها وك�سرها.   )5(

كالتي ذكرها في المقارنة الثالثة مثل: )ثَمَّ �َسَهَوا، عنَك َوَرُووا، منَك َوَرِوي(، ولم اأجد لها اأمثلة.  )6(
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اأن  مقارنة واحدة هي:  ولها  الإحدى ع�سرة،  ال�سور   من هذه 
بالخام�سة)1( تت�سور  واأي�سًا   *

تكون القافية من )المتواتر(: )تَْفتَْف(. 

وقد بّينا قبُل اأن هذه المقارنة لها في الواحد من المتحدة؛ ثالثون �سكاًل يترتُب على خم�سة 

اأنواع من )الردف(، ل ي�ستعمل هنا منها اإل الألف. 

، )لَوْه( من 
)4(

، )�ساُووا(
)3(

، )�ساِوي(
)2(

يبقى لها �ستة اأ�سكال؛ خم�سة منها هي نحو: )�ساَوى(

. وواحد هو نحو: )ناُوْه( ل اأراه م�ستعماًل. 
)6(

، )ناِوْه(
)5(

نحو: )ِعالَوْه(

فلها في هذه ال�سورة خم�سة اأ�سكال. واهلل اأعلم.

 من ال�سور، اإذ ل يوجد في الكالم واٌو متحركة قبلها ك�سرة، قبلها 
* ول تت�سور بال�ساد�سة)7(

األف، نحو: )غاِزُو(.

 من ال�سور، ولها ثالث مقارنات:
* وتت�سور بال�سابعة)8(

قافية مطلقة )مو�سولة( بال خروج، مردفة.  )1(

ة المعري 435(:
ّ
ي من معر

ّ
يقول ال�سيوطي )التبر  )2(

اآَوى ابـــــــــَن  جــــنــــ�ــــســــِه  مــــــن  وعـــــــــــــــّددوا 

ــــاَوى ــــس � ـــــد  ق )َداأٌَل(  ـــــمـــــاُه  �ـــــسُ ــــــــن  وِم

يقول ل�سان الدين بن الخطيب )ديوانه 755/2(:  )3(

ــــــالِوي ـــــــــْن �ــــــسَ ـــــــــــودَّ ِم ـــــــــْن َطـــــــَلـــــــَب ال َم

ــــــاِوي ــــــ�ــــــسَ َم ِمـــــــــــْن  اهللُ  ـــــــــاأُه  اأنـْــــــــ�ـــــــــسَ

ــــــا ــــــه ــــــي ــــــــــــــــــــــــُه وِف ــــــــــــــٌة اأمُّ ــــــــــــــاويَ ه

ــــــــــاِوي َه ذاَك  بَـــــــْعـــــــِد  مــــــــْن  ــــــــــــــوُه  اأب

ومثل: )داُووا(. لم اأجد له مثاًل �سعريًا.  )4(

يقول اأبو العالء المعري )�سقط الزند 146(:  )5(

ــــاًل ــــْق ــــــــــــــــوؤْادَي كـــــالـــــَفـــــْوَديـــــِن ِث ــــــــدا َف َغ

ــــــــالَوْه ـــهـــمـــا ِع ـــنَ ـــْي ــــُب ب ــــْي ــــحــــى الــــ�ــــسّ واأ�ــــسْ

ـــسٌ ـــ� ـــي ـــِم ــــــد اأْهــــــــــــــَوْت اإلــــــــى ِدْرعـــــــــــي لَ وق

الإَداَوْه ـــــا  ـــــه ـــــِب ـــــواِن َج ـــــــن  ِم ـــــالأ  ـــــْم ـــــتَ ل

ومثل: )داِوْه(. ولم اأجد له مثاًل �سعريًا.  )6(

قافية مطلقة )مو�سولة( بال خروج، موؤ�س�سة.  )7(

قافية مطلقة )مو�سولة( خارجة، مجردة من الردف والتاأ�سي�ض.  )8(
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- اأولها: اأن تكون القافية من )المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(، فيكون لهذه المقارنة ثمانية ع�سر �سكاًل 

على ما بيناه قبُل، اأُولها: ما يكون نحو: )�َسْجَوها(، قلت: 

ــا// ــَوه ــْج ــسَ ـــَويْـــِلـــِع � ــُن بـــالـــطُّ ــائ ــع ــظ بـــَكـــِت ال

ــا ــَوه ــْح ـــِل نَ ـــَرحُّ ـــت  فــَجــَعــْلــُت اأنْــــُحــــو فـــي ال

.
)1( 

واآخرها: ما يكون نحو: )ِتْلِوِه(

و)المتكاو�س(:  )المتراكب(  من  القافية  تكون  اأن  المقارنات؛  هذه  من  والثالثة  والثانية   -

)تَْفتَتَتَْف( )تَْفتَتَتَتَْف(، فُي�سَطّر اإلى اأن يكون ما قبل الروي متحركًا، ومثل هذا يمتنع في الواو.

فلها في هذه ال�سورة ثمانية ع�سر �سكاًل، واهلل اأعلم.

من  فيها  القافية  تكون  التي  وهي  واحدة،  مقارنة  ولها   ،
)2(

ال�سور من  بالثامنة  وتت�سور   *
)المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(. 

فللواو في هذه ال�سورة اأربعة ع�سر �سكاًل؛ اثنان فيها من ال�سنف الذي يكون )الردُف( فيه هو 

، و�ستة من ال�سنف الذي يكون الردُف هو الواو التي قبلها الفتح، 
)3(

الألف، نحو: )�ساِوها وناِوِه(

، و�ستة من ال�سنف الذي يكون الردف فيه هو الواو المدية، وقد 
)4(

ُه( ُ ها، بَوَِّ ب�سرط الإدغام، نحو: )بَوَُِّ

)5(
ِه( ها وُحوَُِّ اأتى الإدغاُم فيها على المّد فاأبطَله، نحو: )ُحوَُِّ

وهي جميعها قواف نادرة؛ يقول الفازاري )ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية(:  )1(

ـــَوُه ـــْه ـــدُق لَ ـــ�ـــسِّ ـــى ال ـــَف ــى ِجـــــدٌّ نَ ــف ــَط ــ�ــس ــُم ُهـــــَو ال

ــــْجــــَوُه ـــِد �ــــسَ ـــع ـــبُ ـــل ـــِه الــــَقــــلــــُب ِل ـــي َوكــــــابـَـــــَد ف

قافية مطلقة )مو�سولة( خارجة، مردفة.  )2(

لم اأجد نحو: )داِوها(، ونمثل للثانية بقول المعري )�سقط الزند 146(، وهي نادرة اأي�سًا:  )3(

ــــــــَك لِبــــ�ــــســــاً ــــــــتُ عــــلــــى اأََمـــــــــــــٍم اإنـّـــــــــي راأيْ

ـــاِوِه ـــس ـــ� يُ لــــم  اإْن  ــــاَء  ــــم ال ـــحـــاكـــي  يُ ــاً  ــس ــ� ــي ــم َق

ـــــاُدٍم ـــــق ـــــُه مــــن تَ ـــــاُف ـــــط ـــــْت اأْع ـــــ�ـــــسَ وقــــــد َدِن

ــــــــــداِوِه َف ــــاُف  ــــس ــــ� يُ ل  ـــــــاٍر  ن اآ�ـــــــــسَ  فـــــُخـــــْذ 

نًا اأَو ُثمامًا اأَو ح�سي�سًا لَتْعِطف عليه الناقة اإذا مات ولدها )بوا(. وقد اأراد اأّن اأ�سل الكلمة هو: 
ْ
ى ِتب : الُحوار، وقيل: جلُده ُيْح�سَ البَوُّ  )4(

)بَْوٌو(، الواو الأولى )ردف(، والثانية )روي(.

: ج اأحوى، وهو الُكميت الذي يعلوه �سواد )حوا(. كاأن اأ�سلها: )ُحْوٌو(، الواو المدية الأولى )ردف(، والثانية )روي(. ول  الُحوُّ  )5(

ها،  ها، زْهُوِ ْفُوِ ها(، اإذ �َسّوى الإدغام بينهما، بل يجوز اأن يرد معهما كلمات غير مردوفة نحو: )�سَ ها وُحوُِّ نرى فرقًا في التقفية بين )بَوُِّ
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 من ال�سور، لمتناع التاأ�سي�ض فيها، نحو: )�ساِبَوها(.
* ول تت�سّور بالتا�سعة)1(

، اإذا وقعت رويًا:
** وعلى الثاني من الأحوال)2(

، ولها اأربع مقارنات:
)3(

* َتَت�سّور بالأولى من ال�سور

- اأولها: في )المتواتر(: )تَْفتَْف(، ولها في ال�سحيح من الحروف ت�سعة اأ�سكال، تترتب على 

ما  اأولها  اأ�سكال،  ثالثة  بقيت  الفتح  فيها  تعّين  فاإذا   .
)4(

الأخيرة التاء  الحركات من  في  التثليث 

. قلت:
)5(

يكون نحو: )اأَْولَْو(

كــــــــانــــــــوا كـــــــــرامـــــــــاً فــــــــاأْعــــــــَطــــــــْوا 

ــــــــْوا ــــــــنَ ــــــــسْ واأ� الـــــــلـــــــقـــــــاِء  ـــــد  ـــــن ع  

- والثانية: في )المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(، ولها في ال�سحيح �سبعة وع�سرون �سكاًل، يبقى منها هنا 

:
)6(

ت�سعة اأ�سكال، اأولها ما يكون نحو: )لَْم يََرْوا(، قلت

ــــــــي  ــــــــن ــــــــَع ــــــــَم ــــــــــــــادٍن اأْط ــــــــــــــس و�

ـــــْوا ـــــ�ـــــسَ َم ـــــَن  ـــــي ح ــــــِه  ــــــِل ــــــسْ و� ــــــي  ف  

فـــــــــــقـــــــــــال: هـــــــــــل تــــــتــــــُرُكــــــنــــــي 

َولـَــــــــــــْو ـــــــاَت  ـــــــَه ـــــــي ه ــــــُت:  ــــــل ــــــق ف  

ها(، وهي قواف نادرة عمومًا. نحو قول المفتي فتح اهلل )ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3(: لَْهُوِ

ــــا ــــْدِوه ــــَع ـــِيـــهـــا َوِب ـــِت الـــغـــ�ـــســـوَن ِبـــَمـــ�ـــسْ ـــبَ ـــسَ �

ـــِوهـــا ـــْن ـــ�ـــسِ ــــيــــ�ــــس ِب ــــا َولَ ــــه ــــاِدُم ــــــدُر خ ــــــب َوال

قافية مطلقة )مو�سولة( خارجة، موؤ�س�سة. وفي الأ�سل: )يت�سور(!  )1(

حال ال�سكون الذي بعد الفتحة، انظر �ض113. وفي الأ�سل: )يت�سور(!  )2(

قافية مقيدة، مجردة من الحوا�سي جميعها.  )3(

يعني: في المتحدة من الحروف، اأما في الواو فال يرد قبلها اإّل الفتح.  )4(

الياء، ول  بفتح  )يَْرَعْوا(  الهام�ض: »اأو�سطها نحو: )يُْرَعْوا(، واآخرها نحو: )اإِ�ْسَعْوا(«. وفي الأ�سل:  الأ�سل: )اأْوَولَْو(!. ز في  في   )5(

ي�سّح، لأنه اأثبَت اأولها بالفتح )اأْولَْوا(. وهي قواف نادرة.

ْوا، هاَت َولَْو(، وكان الأولى تفريقها بين المقارنتين. وكاأن النا�سخ لم يفرق بين  ّمن ال�ساهَد اأمثلًة للمتراِكب: )حيَن َم�سَ يالحظ اأنه �سَ  )6(

�سطري البيت الواحد، فو�سلهما معًا. 
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غــــــــــــَلــــــــــــْوُت فـــــــــي ُحـــــــــبّـــــــــي لـــه 

ــــــْوا ــــــَل َغ اإْذ  ـــــــاِة  ـــــــُو�ـــــــس ال ــــى  ــــل ع  

ـــــــــغـــــــــَرُه  كـــــــــنـــــــــُت راأيــــــــــــــــــــــــُت ث

ــــــــــــــــَرْوا يَ ـــــــــــم  ول ـــــمـــــاً  ـــــ�ـــــسِ ـــــت مـــــب  

ــــيــــا  فــــــقــــــلــــــُت اأ�ـــــــــســـــــــبـــــــــاَه �ــــسَ

اأْو)1( ـــــــــــــاَل:  َق لآٍل،  اأو  ٍل   

- والثالثة في )المتراكب(: )تَْفتَتَتَْف(، ولها في ال�سحيح اأحٌد وثمانون �سكاًل، يبقى منها هنا 

�سبعة وع�سرون �سكاًل، الأول منها ما يكون نحو: )َهْاَت َولَْو(. والتا�سع ع�سر منها ما يكون نحو: 

.
)2( 

ْوا( )ِحيَن َم�سَ

- والرابعة في )المتكاو�س(: )تْفتَتَتَتَف(، ولها في ال�سحيح من الأ�سكال ما اإذا ذهَب ثلثاه يبقى 

)3(،// واهلل اأعلم. 
ْوا( الثلُث هنا اأحداً وثمانين �سكاًل، اأولها ما يكون نحو: )�ساَعَة َم�سَ

.
فلها في هذه ال�سورة مائة وع�سرون �سكاًل)4(

* ول تت�سور ل بالثانية ول بالثالثة من ال�سور، لمتناع الردف معها والتاأ�سي�س.
الإحدى ع�سرة  ال�سور  من  ب�سيٍء  الم�سهور  في  تت�سور  : ل 

الأحوال)5( من  الثالث  ** وعلى 
بالتقاء  )راعْوْه(  نحو:  ول  و)َحيُّوُه(،  )َحيُّوها(  نحو:  ي�ستعملوا  لم  لأنهم  ب�سرائطها،  المذكورة 

. وقد كنُت قلُت في �سباي اإْذ كنُت بال�سعر ُمغَرماً، وبالفتنان في ُطُرِقه وال�ستكثار من اأ�ساليبه 
)6(

ال�ساكنين

ُط الأغ�سان عليه �سوك اأبي�ض، اأ�سوله اأمثال ثنايا العذارى )�سيل(.
ْ
 �َسب

ٌ
يّال: �َسَجر وال�سَّ  )1(

قافيتا البيتين الأولين من المقطوعة ال�سابقة، وهما:  )2(

ـــــــــي  ـــــــــن ـــــــــَع ـــــــــَم ــــــــــــــــادٍن اأْط ــــــــــــــــس و�

ــــــْوا ــــــ�ــــــسَ َم ــــــَن  ــــــي ح ـــــــِلـــــــِه  و�ـــــــسْ فـــــــي   

ــــــــي  ــــــــن ــــــــُرُك ــــــــت فـــــــــــقـــــــــــال هــــــــــــــل ت

ــــــــــــــــْو َولَ ـــــــــاَت  هـــــــــيـــــــــَه فـــــــقـــــــلـــــــُت   

مقارنة نادرة لم اأجد لها مثاًل.  )3(

تجتمع في ق�سيدة واحدة، اإذا �سمح الوزن بذلك، كالذي راأيناه في مقطوعة الم�سنف.  )4(

حالة ال�سكون المّدي.  )5(

اأ�سرنا اإلى اأن هذه القوافي ُيعّد الواو فيها )ردفاً(، والهاء )روياً(، لجواز مجيء الواو فيها �سميراً كقوله: )اأخفوها(، بل اإن قوله:   )6(

)َمجبوها( كلمة تنتهي بالهاء الأ�سلية ل بالواو. والغريب اأن ُيمّثل هنا بكلماٍت الواُو فيها لي�ست من اأ�سل الكلمة، وكان التمثيل 

بمثل: )اأ�سكوها ويجفوها واأ�سلوْه( اأولى.
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ُمْعَجباً، وهي اأبيات منها:

ــا  ــوه ــيُّ ــح ــــــــــَوْت ف هـــــذي الــــمــــنــــازُل قــــد اأْق

ـــــا ـــــوه وراُع بـــتـــ�ـــســـلـــيـــٍم،  ـــــوهـــــا  ـــــُف ولِط  

ــُه  ــُف ــاأل ت كــــاَن  َمــــْن  بــهــا   )1(
قد]َعِهْدُت[ كــم 

ــوهــا ــُف ــْج ــــد كــــان بـــالـــهـــجـــراِن ي  نــفــ�ــســي وق

وكـــــم �ــــســــَكــــْوُت مــــن الأيـــــــــاِم ُمـــْجـــِحـــفـــًة 

ــا ــوه ــُك ــس ــُت اأ� ــس ــ� ــهــا ل ــن  ولَّــــــْت بـــاأ�ـــســـنَـــَع م

ــُهــنــي  ـــوَم يَــْجــبَ ـــي ــى ال ــح ــس مـــا لـــي ولــلــدهــِر اأ�

ــه الــــدهــــَر َمــْجــبُــوهــا ــي ــل اأَعـــــْنـــــُت ع ــــم   وك

لــي  ـــهـــُد  ـــ�ـــس ي واهللُ  َعــــــْثــــــَرًة  لــــه  وكــــــم 

اأَْخـــُفـــوهـــا ــُت لــالأ�ــســحــاِب:  ــل  مـــكـــروهـــًة، ق

وقلت: 

ــْوْه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــراُع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يُ اأن  اأرادوا 

ــــــــــــــــْوْه فـــــــمـــــــا �ـــــــــــســـــــــــاَعـــــــــــَدُه ُف

، اإل اأن الم�سهوَر من التبويب في هذا المو�سع 
)2(

وقد �ُسمع على هذا ال�ساِذّ لمن قبلنا الأبيات

ما ذكرناه قبُل.

ر الواو اأي�سًا بال�سورتين العا�سرة والحادية ع�سرة.  فعلى هذا َيَت�سوَّ

* اأما العا�سرة فلها اأربع مقارنات:

- اأولها: اأن تكون القافية من )المتقارب(: )تَْفتاْف(، فاإذا اعتبرنا هذه المقارنة، كانت لها 

مع افترا�ض الواو في الروي ثالثة اأ�سكال، تتعدد بتعدد الحركات في اأول القافية، نحو: )اأَْو ُفْوْه(، 

ت�سحيح من الهام�ض.  )1(

كذا على التنكير!!  )2(
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.
)1( 

)ُهْو ُفْوْه(، )ِلْي ُفْوْه(

- والثانية من هذه المقارنات، اأن تكون القافية من )المتراخي(: )تَْفتَتَاْف(. 

ت�سعيف  من  تح�سل  اأ�سكاٍل  ت�سعة  الروي،  في  الواو  افترا�ض  مع  لها  كان  اعتبرناها،  فاإذا 

 ما 
)3(

، واآخرها
)2(

الحركات للتاء الأولى، بالحركات للتاء الثانية، اأولها ما يكون نحو: )اأَْوَعُدْوْه(

.
)4( 

يكون نحو: )ِمْنِك ُفْوْه(

- والثالثة من هذه المقارنات، اأن تكون القافية من )المتداِرك(: )تَْفتَتَتَاْف(. 

اأولها ما يكون  �سبعة وع�سرون �سكاًل،  فاإذا اعتبرناها، كان لها مع افترا�ض الواو في الروي 

.
)5(

نحو: )يَْوَم َدُعْوْه(

- والرابعة// من هذه المقارنات، اأن تكون القافية من )المتباعد(: )تَْفتَتَتَتَاْف(. 

فاإذا اعتبرناها كان لها مع افترا�ض الواو في الروي اأحد وثمانون �سكاًل، اأولها ما يكون نحو: 

 .
)6(

)اأُْكِرَم اأَُخْوْه(

فلها في هذه ال�سورة مائة وع�سرون �سكاًل. واهلل اأعلم.

* واأما الحادية ع�سرة، فلها مقارنة واحدة، هي اأن تكون القافية من )المتواتر(: )تَْفتََف(، وعليه 
 .

)7( 
نحو: )ُفْوَها( و)ُفْوُهْو(

قواف نادرة، لم اأحظ لها بمثال، يمكن اأن تجتمع جميعها في ق�سيدة واحدة.  )1(

الواو في )اأوعدوه( هي واو �سمير الجمع، فال ي�ستقيم المثال له.  )2(

في الأ�سل: )واآخر(. وهي قواف نادرة لم اأحظ لها بمثال، يمكن اأن تجتمع جميعها في ق�سيدة واحدة.  )3(

قواف نادرة، لم اأحظ لها بمثال.  )4(

ق�سيدة  في  جميعها  تجتمع  اأن  يمكن  بمثال،  لها  اأحظ  لم  نادرة  قواف  وهي  واواً.  الروّي  يكون  فال  َدَعاْه(!  )يوَم  الأ�سل:  في   )5(

واحدة.

ُخْوْه( لن يكون اأولها. وهي قواف نادرة لم اأحظ لها بمثال،  َخاْه(، فال يكون الروّي واواً، لكن ال�سكل: )اأُْكِرَم اأَ في الأ�سل: )اأَْكَرَم اأَ  )6(

يمكن اأن تجتمع جميعها في ق�سيدة واحدة.

وهي قواف كثيرة، بالنظر اإلى اعتبار الهاء )رويّاً(، والواو )ردفاً(، يجوز اأن يجتمع فيها الأ�سيل بالزائد كما هو معروف. يقول   )7(

كعب بن زهير )ديوانه 211(:

ـــــــــــوؤيٌّ ـــــــــُه ُج ـــــــــتَ ـــــــــيَّ ِل
ـــــــــــــى اأَ ـــــــد َولّ ـــــــَق لَ

ــــــا ــــــوه ُخ ـــــوٍل اأَ ـــــل ـــــَط ـــــُر َم ـــــي ــــَر َغ َمــــعــــا�ــــسِ

ـــسٍ ـــ� ـــف ــــــُكــــــُل نَ ـــــــــــوؤيُّ َف ــــك ُج ــــِل ــــه َفــــــــــِان تَ
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فاإذا اعتبرناها، كان لها مع افترا�ض الواو في الروي �سكالن، كما في الألف.

فلها في هذه ال�سورة �سكالن اثنان.

*  *  *

فجميع ما يمكن اأن يوجد من الأ�سكال للواو اإذا وقعت روياً على اأحد الأحوال الثالثة؛ خم�س مائة 

واثنان وثالثون �سكاًل، واهلل اأعلم.

*  *  *

ْت عّدُة الأ�سكال، التي توجد عليها الواو، اإذا  فقد وقفَت هنا على الأ�سباب التي بها انتق�سَ

وقعت رويًا، عن عدة الأ�سكال التي يوجد عليها الواحد من الحروف المتحدة اإذا وقع رويًا.

*** ومن هذا الق�سم؛ الياء:

.
ولها اأي�سًا ثالثة اأحوال: الحركة، وال�سكون الذي بعد الفتح، وال�سكون المّدي الذائب)1(

** فعلى الأول من الأحوال اإذا وقعت رويًا: 

* تت�سور بالرابعة من ال�سور)2( الإحدى ع�سرة، فيكون لها اأربع مقارنات:

ــــا ــــوه ــــبُ ــــاِل ــــــــَك ج ــــهــــا َكــــــــذِل ــــبُ ــــجــــِل ــــيَ �ــــسَ

ــــــَة ُمـــــرِهـــــفـــــاٍت ــــــيَّ ــــــزَرِج ــــــَخ ـــا ال ـــن ـــح ـــبَ ـــسَ �

َذُووهـــــــــــا ـــــــا  ـــــــه ـــــــِت اأَروَم َذوي  ــــــــــــــاَد  اأَب

ويقول اأبو العتاهية )ديوانه 421(:  

ـــــــــــــــــوُه ـــــــُم الــــــــــــَمــــــــــــرَء اأَخ ـــــــ�ـــــــســـــــِل يُ

ِلـــــــــلـــــــــَمـــــــــنـــــــــايـــــــــا َواأَبـــــــــــــــــــــــــــــــــوُه

ـــــبــــــ يَ ل  الأَبـــــــــــــــنـــــــــــــــاِء  ـــــــــــــــــــــــو  َواأَب

بـَـــــــــنــــــــــوُه يَــــــــبــــــــقــــــــى  َول  قـــــــــــى 

ـــــــــــوٍم ـــــــــــَق ِل ــــــــــــــوٍر  ــــــــــــــذك َم ُربَّ 

ـــــــوُه ـــــــ�ـــــــس ـــــــنَ ــــــــم َف ــــــــُه ــــــــن ــــــــــــــــاَب َع غ

الّذوب: �سد الجمود، وذاب: �سال )ذوب(. و�سَف بها الياء المّدية تمييزاً لها عن الياء اللينة والحروف الجامدة الأخرى.  )1(

مو�سولة، غير خارجة، مجردة من الردف والتاأ�سي�ض.  )2(
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 ،
)2(

، )َو�ْسِيے، يُْحِيي(
)1(

- اأولها: اأن تكون القافية من )المتواتر(: )تَْفتَْف(. نحو: )َو�ْسيَا، اأْحيَا(

، قلت:
)4(

، واأي�سًا )َو�ْسيَْه، َو�ْسيُْه، َو�ْسِيْه(
)3( 

)َو�ْسُيْو ، اأَْحيُوا(

ــــا  ــــيَ ــــاأَْح ف اأْرَوى  كــــالــــَحــــيـَـــا  �ـــــســـــالٌم 

ـــا ـــيَ ـــسْ ِبــــِهــــنَّ َو� تَــــخــــاُل  ـــــــا َرو�ــــــــسٍ  ُربَ  

فيكون لها ثمانية ع�سر �سكاًل.

- والثانية من هذه المقارنات، هي التي تكون القافية فيها من )المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(. 

و�ساأن الياء في اأكثر هذه الأحكام كالمقابل ل�ساأن الواو. 

وقد علمت اأن هذه المقارنة يوجد لها في ال�سحيح من الحروف اأربعة وخم�سون �سكاًل. 

ذكرناه،  ما  على  باأ�سرها  الواو  في  امتنعت  �سكاًل،  وع�سرون  �سبعة  بالهاء  المو�سولُة  منها 

والثانية  مفتوحة،  فيها  )تَْفتَتَْف(  الثالثة من  التاء  تكون  التي  اأ�سكال، هي  ثالثة  هنا  منها  وي�ستعمل 

يَْه(،  يَْه(، )اأُنْ�سِ مك�سورة، يبقى التثليث من جهة التعدد في الحركات التي للتاء الأولى، نحو: )اأَْك�سِ

يّا(. كثير في ال�ستعمال، كالمثال الذي اأورده الم�سنف اأدناه، ويجوز اأن يجتمع معه نحو: )َطيّا وَرِ  )1(

اأكثر ما ترد بالياء الم�سددة، كقول ابن الأبار )ديوانه 425(:  )2(

ِّ
الــــــَوِلــــــي َعــــــْهــــــُد  اأَْم  ـــــِد  ـــــْه ـــــَع ال  

ُّ
ـــــــــــي َوِل

ِّ
ـــــــي ــــيــــَطــــَة َكـــــــالأَِت ــــــــــرِوي الــــبـَـــ�ــــسِ ــــــــــى يُ اأَتَ

ـــــــي ـــــــاِن ـــــى الأَم ـــــنَ ـــــْب ـــــِه تُ ـــــحـــــاِت ـــــَف ـــــى نَ ـــــَل َع

ـــــــــَرِويِّ ــــى ال ــــَل ــــنَــــى الــــَقــــريــــ�ــــسُ َع ــــا يُــــْب ــــَم َك

اأكثر ما ترد بالياء الم�سددة اأي�سًا، كقول ابن الرومي )ديوانه 376/6(:  )3(

ـــــ ــــي ـــــــل مـــــــــــا ف ـــــــِق ـــــــع ـــــــت ت ـــــــن لـــــــــــو ك

ُّ
ــــــي ـــــــــــــــَذا الــــــُمــــــ�ــــــسِ ـــــــــــــــَه ــــــــــــَك اأيُّ ـ

ــــــَك لــــكــــْن ـــــــُف عــــــيــــــ�ــــــسُ ــــــــم يَـــــــ�ـــــــسْ ل

ُّ
ـــــــــي  َهـــــــــِن

ِّ
ـــــــسُ الــــــــــَغــــــــــِبــــــــــي ـــــــ� ـــــــي ع

اأكثر ما ترد بفتح الياء، كقول المعري، والتزم الدال قبلها )اللزوميات 653/2(:  )4(

ــــــــــْه ــــــٌة َوَحـــــنـــــيـــــفـــــيَـّ ـــــــ ــــــيَّ ــــــجــــــو�ــــــس َم

ـــــــْه ـــــــوديَّ ــــــــ ـــــــه َونَـــــــ�ـــــــســـــــرانَـــــــــــــــٌة َويَ

ـــــــا ـــــــه ـــــــانُ ـــــــُف اأَدي ـــــــالَ ـــــــخ نُــــــفــــــو�ــــــسٌ تَ

ـــْه ـــــــوِت َمــــفــــديَـّ ـــــــَم ـــــــــَن ال ـــــت ِم َولَـــــيـــــ�ـــــسَ
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.
)1(

)ِمْن �ِسيَْه(

اأما المو�سولة بالَمّدة؛ فالم�ستعَمُل منها هنا اثنا ع�سر �سكاًل، والمهَمُل خم�سة ع�سر �سكاًل، وذلك 

لأن التاء الثالثة هنا تكون لها ثالث حالت:

اأحدها: اأن تكون مفتوحة وبعدها الألف في مو�سع الفاء، ي�ستعمل فيها من الأ�سكال// ما 

نحو:  فيها،  الك�سر  اأو  )ِلْلَحيَا(،  َحيَا(،  )ُقْل  )َفالَْحيَا(،  نحو:  الثانية،  التاء  في  الفتح  على  يترتب 

، ويُهمل ما يترتب في الق�سمة على ال�سّم في التاء المذكورة، فاإنه ل 
)2(

يَا( )اأَْجِريَا(، )ُمْعِطيَا(، )اإِْق�سِ

.
)3(

ْعُطيَا(
ُ
يُ�ستعمل نحو: )اَِ 

والثانية من الحالت: اأن تكون التاء الثالثة م�سمومة، وبعدها الواو في مو�سع الفاء، ُي�ستعمل 

 ،
)4( 

فيها من الأ�سكال ما يترتب على الفتح في التاء الثانية، نحو: )َهْل َعيُوا(، )ُقْل َحيُوا(، )اإْذ َحيُوا(

يُو(. وُيهمل ما يترتب في التق�سيم على ال�سّم فيها والك�سر، اإذ ل يُ�ستعمل نحو: )ُعِ

والثالثة من الحالت: اأن تكون التاء الثالثة مك�سورة، وبعدها الياء في مو�سع الفاء، يُ�ستعمل فيها 

 ،
)5(

من الأ�سكال ما يترتب اأي�سًا على الفتح في التاء الثانية، نحو: )َهْل َعِيي(، )ُقْل َحِيي(، )اإْذ َحِيي(

ويُهمل ال�سنفان الآخران.

قال �سحيم بن وثيل اليربوعي )جمهرة اللغة لبن دريد 176/1(:  )1(

اأنْــــِجــــيـَــــــــْه ـــوا  ــــ ـــان ك الـــــقـــــوُم  ــــا  م اإذا  ــــــــي  اإنّ

ــــْه ــــيَ
ـــراَب الأْر�ــــسِ ـــط ـــس ــــَرَب الــــقــــوُم ا� ــــَط وا�ــــس

ـــــْه ــــــ ـــــالأْرِويَ ــــــ ــــــوق بـــعـــ�ـــســـهـــم ب ــــدَّ ف ـــــ ــــسُ و�

ـــْه ــــ ـــيَ ِب ــــي  ــــسِ ــــو� تُ ول  اأو�ــــســــيــــنــــي  ـــاك  ــــ ـــن ه

قواف قليلة، نمثل لها بقول البرعي )ديوانه 174(:  )2(

ــــــرام الأَتـــــِقـــــيَـــــا ــــــِك ـــــى �ـــســـحـــابـــتـــك ال ـــــل َوَع

ــــا ــــي ــــَح ـــــِة والأمــــــــانــــــــِة َوالْ ـــــان اأَهـــــــــــِل الـــــدي

وقول بهاء الدين الروا�ض )ديوانه؛ المو�سوعة ال�سعرية3(:  

ــــيــــا ّ ــــــجــــــاِف الــــ�ــــسِ ــــت اأ�ــــــس ــــح بـــــمـــــعـــــاٍن ت

ــــا ــــي ــــَح ـــــاً َوال ـــــّح ـــا الـــــطـــــلُّ �ـــــسَ ـــه ـــن ـــــــلَّ م ه

بفتح اأولها و�سمه وك�سره.  )3(

وهي قواف نادرة. لم اأحظ بمثالها.  )4(

وهي قواف نادرة، لم اأحظ بمثالها.  )5(
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- والثالثة من هذه المقارنات، هي التي تكون القافية فيها من )المتراِكب(: )تَْفتَتَتَْف(.

وقد عرفَت اأن الممكن لهذه المقارنة في المتحدة مائة واثنان و�ستون �سكاًل، منها المو�سولة 

بالهاء اأحٌد وثمانون �سكاًل، والمو�سولة بالألف �سبعٌة وع�سرون، والمو�سولة بالواو المّدية �سبعة 

وع�سرون، والمو�سولة بالياء المدية �سبعة وع�سرون �سكاًل. 

والم�ستعمل هنا هو تُ�ْسُع هذا المبلغ من الأ�سكال؛ اأعني: ثمانيَة ع�سر �سكاًل، لأن الفاء الأخيرة 

هي باإزاء )ال�سلة( ال�ساكنة، والتاء الرابعة هي باإزاء الياء، ول تكون اإل مفتوحًا، لأنها ل يدخلها 

ال�سّم ول الك�سر في هذا المو�سع، اإذ ل ُيقال: )ُم�ْستَِهيُوا( اأو)ُم�ْستَِهِيي(، بل الم�ستعمل هنا هو 

الفتح. فال�سلة بعدها قد تكون هي الهاء المفتوح ما قبلها، وقد تكون هي الألف. واأي�سًا التاء 

الثالثة ل تكون اإّل مك�سورًة على ما اأَرْيناك في نحو: )�ِسيَْه( و)ِليا(.

واإْذ تعيَّن الك�سُر في الثالثة من التاءات، والفتُح في الرابعة، عاد الأمر هنا في الأ�سكال المفرو�سة 

، واآخرها: )ِمْنِك �ِسيَْه(. وت�سعة 
)1(

اإلى الثمانية ع�سر؛ منها ت�سعٌة من المو�سولة بالهاء، اأّولها: )نَْحَو�ِسيَْه(

 ،
)2(

يَْه( من المو�سولة بالألف، اأولها: )َكاَن ِليا(، واآخرها: )ِمْنِك ِليا(. والرابع من الت�سعة الأولى: )ُمْكتَ�سِ

.
)3(

يا( والرابع من الت�سعة الثانية: )ُمْكتَ�سِ

- والرابعُة من هذه المقارنات، هي التي تكون القافية فيها من )المتكاو�س(: )تَْفتَتَتَتَْف(.

وقد علمت اأن الممكن لهذه المقارنة في المتحدة من الحروف اأربع مائة و�ستة وثمانون 

�سكاًل، فالم�ستعمل منها// هي اأربعة وخم�سون �سكاًل؛ �سبعة وع�سرون من المت�سلة بالهاء، وليكن 

في  اأولها  وليكن  بالألف،  المت�سلة  من  وع�سرون  و�سبعة   ،
)4(

�ِسيَْه( لََك  )َهْل  المثال:  في  اأولها 

ق حدود القافية. ْه(، ثم رّجحت اأنه يريدها مجموعة لُتحقِّ
َ
ي كلمة غير منقوطة، قراأتها: )نحو: �سِ  )1(

تجتمع كلها في ق�سيدة واحدة، ومنها قول اأبي العتاهية )ديوانه 435(:  )2(

ــــْه ــــيَ ـــفـــ�ـــســـي َوَحــــــــــقَّ ِل ــــــنَّ َعــــلــــى نَ ــــــِكــــــيَ َلأَب

ــــْه ــــيَ ــــَرِت ــــَعــــْب ِب ــــي  ــــنّ َع ـــي  ـــل ـــَخ ـــب تَ ل  ــــُن  ــــي َع ــــا  ي

تجتمع كلها في ق�سيدة واحدة، ومنها قول اأبي العتاهية )ديوانه 432(:  )3(

ــا ــيَ
ــسِ ــ� ُق ـــا  ـــم ِب ـــى  ـــر�ـــس تَ اأَن  ـــالَمـــَة  الـــ�ـــسَ اإِنَّ 

ـــيَـــا َر�ـــسِ ـــــــْن  َم اهلَلِ  ــــــــــــاإِذِن  ِب ـــنَّ  ـــَم ـــَل ـــس ـــ� ـــيَ لَ

لم اأحظ لها بمثال، ولكن يجوز اأن تجتمع مع �سابقتها اإذا �سمح الوزن بذلك.  )4(
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.
)1(

المثال: )كاَن َغِنيَا(

فللياء في هذه ال�سورة مائة وخم�سة اأ�سكال، واهلل اأعلم.

اأن  مقارنة واحدة، هي  ولها  الإحدى ع�سرة،   
)2(

ال�سور بالخام�سة من هذه  تت�سور  واأي�سًا   *
تكون القافية من )المتواتر(: )تَْفتَْف(.

وقد ظهر لك اأن هذه المقارنة لها في الواحد من الحروف المتحدة ثالثون �سكاًل، تترتب 

على خم�سة اأنواٍع من )الردف(، ل يُ�ستعمل هنا غير الألف، يبقى لها �ستة اأ�سكال: ثالثٌة من المو�سولة 

، وواحد من المو�سولة 
)6(

، وواحد من المو�سولة بالألف؛ )اآيَا(
)5(

، )اآِيْه(
)4(

، )اآيُْه(
)3(

بالهاء؛ )اآيَْه(

 .
)8(

)
، وواحد من المو�سولة بالياء المدية؛ )اآِيے

)7(
بالواو المّدية؛ )اآُيْو(

. فمن اأراد 
)9(

اإّل اأن هذا النحو من القوافي يقّل، فاإنها كلمات معدودة هي: )اآٌي، راٌي، ثاٌي(

اأن يمكنه ال�ستكثار من القوافي هنا، فلي�ستعمل من هذه ال�ستة اثنين؛ اأحدهما: )اآيَا(، والآخر: 

)اآيَْه(، لُي�ساعَده من القوافي في الأول نحو: )المطايَا(، وفي الثاني نحو: )ِعنايَْه(.

لم اأحظ لها بمثال، ولكن يجوز اأن تجتمع مع �سابقتها اإذا �سمح الوزن بذلك.  )1(

مو�سولة، غير خارجة، مردفة.  )2(

وهي من اأكثرها ا�ستخداماً، كالذي مّثل له الم�سنف بعد قليل.  )3(

قافية نادرة، لم اأحظ لها بمثال.  )4(

قافية نادرة، لم اأحظ لها بمثال.  )5(

وهي من اأكثرها ا�ستخداماً، كالذي مّثل له الم�سنف بعد قليل.  )6(

قافية نادرة، نمثل لها بقول الباخرزي )ديوانه 213(:  )7(

ـــــــــراً لــــلــــَغــــوانــــي اأزوُرهــــــــــا ــــُت زي ــــن ـــد ك ـــق ل

ـــــــرُب نــــــاُي ـــــــط ــــــــــــــاٌر ويُ فـــــتُـــــ�ـــــســـــَرُب اأوت

ـــهـــا ـــاأي ـــــاحـــــاًل بـــعـــد ن ـــــــــراً ن ـــت زي ـــح ـــب ـــس ـــاأ� ف

ـــــــُرُب نــــــاُي ـــــــق ــــــــــــــاٌر وي ــــُب اأوت ــــطــــَل ــــتُ �ــــس

قافية نادرة، لم اأحظ لها بمثال.  )8(

في )الل�سان: زوي( عند حديثه عن حرف )الزاي(: »ولحَق بباب: )غاٍي وطاٍي وراٍي وثاٍي واآي( في ال�سذوذ«. و)ثاٌي(: ج ثاية:   )9(

َماأَْوى الإبل )ثوا(. و)راي( ورايات: ج راية، وهي العلم )ريا(. و)غاي( وغايات: ج غاية: مدى ال�سيء ومنتهاه )غيا(. و)اآي( 

عباد  لبن  )المحيط  بها  ِحَجاَرَة  ل  اأْر�ض  في  َمٌة 
ْ
َعِظي ٌة 

َ
ْخر �سَ طاَيُة:  ج  وطايات:  و)طاي(  )اأيا(.  العالمة  وهي  اآية:  ج  واآيات: 

.)238/9
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وعلى الأول قلت:

ـــا  ـــن ـــي ـــــَعـــــى اإل ـــــْن ــــــوى يَ ــــــه ـــــنـــــا وال ـــــْف وَق

ـــا ـــاي ـــ�ـــس َق لــــهــــا  ـــــوُن  ـــــي ـــــع وال ُقـــــلـــــوبـــــاً   

عليها  ــــَدْت  َحــــ�ــــسَ قـــد  ــــــــسُ  الأر� بــحــيــُث 

الــَمــطــايــا ـــــاَف  اأخـــــف ـــــِب  ـــــرْك ال ـــــــدوُد   خ

وعلى الثاني قلت:

ــــــِر ِعــــنــــايَــــْه  ــــــي ــــــا مـــــن الأم ــــــْون ــــــْم رَج ك

ـــْه ـــايَ ـــن ِج  )1(
ـــــي[ ـــــنّ م ]تَُعدُّ  ـــــــــا  اأُراه ل   

فلها في هذه ال�سورة �ستة اأ�سكال.

من  فيها  القافية  تكون  التي  وهي  واحدة،  مقارنة  ولها   ،)2(
ال�سور من  بال�ساد�سة  وتت�سور   *

 
)3(

يَا( )المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(. ولها �ستة اأ�سكال في الأ�سل، يمكن منها في الياء اثنان، نحو: )قا�سِ

. ويمتنع اأربعة، اإذ لي�ض في الكالم نحو: )غاِزيُو( و)غاِزِيْه( مثاًل بك�سر الياء. 
)4(

و)راِميَْه(

فللياء في هذه ال�سورة �سكالن.

، ولها ثالث مقارنات:
)5(

* وتت�سور بال�سابعة من ال�سور

�سبطها في الأ�سل كلمة واحدة هكذا: )تُْعِدمني( ول ت�سّح!.  )1(

مو�سولة، غير خارجة، موؤ�س�سة.  )2(

وهي قافية كثيرة ال�ستعمال، كقول اأبي محجن الثقفي )ديوانه 37(:  )3(

ــا ــن ــَق ــال ب ـــُل  ـــي ـــخ ال تُـــطـــَعـــَن  اأن  ـــــاً  ـــــَزن َح كـــفـــى 

ــــا ــــاقــــي  َوثَ
َّ
ــــي ــــل ـــــدوداً ع ـــــس ـــــ� ــــــَح َم واأُ�ــــــســــــِب

ــــت ــــَق واأُغــــِل الـــحـــديـــُد  َعـــنّـــانـــي  ــــمــــَت  ُق اإذا 

ـــا ـــاِدي ـــن ـــُم ــــمُّ ال ــــن دونـــــــي تُــــ�ــــسِ َمـــــ�ـــــســـــاِرُع م

وهي قواف م�ستعملة، كقول اأبي العتاهية )ديوانه 679(:  )4(

ــــْه ــــيَ جــــاِف بـــــي  ــــــ�ــــــســــــاَر  الأَب اأَرى  لـــــي  مـــــا 

ــــْه ــــيَ ــــاِح ــــــــــى ن ـــــــم تـَــــلـــــتـَــــِفـــــْت ِمـــــنّـــــي اإِل لَ

مو�سولة، خارجة، مجردة من الردف والتاأ�سي�ض.  )5(
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- اأولها: اأن تكون القافية من )المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(.

 ،
)1(

فيكون لهذه المقارنة ثمانية ع�سر �سكاًل على ما عرفت، الأول منها ما يكون نحو: )َظْبيَها(

قلت:

ـــُه  ـــيَ ـــ�ـــسْ ـــي َم ـــف ـــْخ ــــــاَن يُ ـــــَي ك ـــــان طـــيـــٌف اأت

ـــــــِزُع َحــْلــيَــُه ـــُت اأن ـــن ـــاِة وك ـــس ـــو�  خـــــوَف ال

ــــــــــــَرٌق يـــــفـــــوُح كـــــاأنـــــُه  ـــــــُه َع ــــــــــاإذا ل ف

ــــــــــــُه)2( َ َراأْي ــــا  ــــن ــر فـــلـــو راأي ــي ــب ــع ــــُح ال ــــْف نَ  

- والثانية: اأن تكون القافية من )المتراكب(: )تَْفتَتَتَْف(.

 المطلقة عدداً كثيراً، لكن الم�سَتَرط هنا اأن// 
)3(

وقد علمت اأن ههنا من اأنحاء ]التراكيب[

تكون التاء الرابعة هاًء، اإما مفتوحًة اإلى الألف، واإما م�سمومًة اإلى الواو، واأن تكون التاء الثالثة 

هي الياء، ول تكون اإل المفتوحة، واأن تكون التاء الثانية حرفًا قبل الياء، ل يكون اإّل مك�سوراً، 

يبقى التاء الأولى لها على ما يلوح ظاهراً حالن: الفتح، في نحو: )يَكِفيَها اأو يَكِفيَُه(، وال�سّم، في 

قافية قليلة ال�ستعمال، كقول ابن ال�سباغ الجذامي على الياء المفتوحة )ديوانه 130(:  )1(

ـــا ـــه ـــيَ ـــْغ ـــــاِح واحــــــــــذر بَ ـــــس ـــا � ـــه ـــن ــــــــــِلّ ع َخ

ـــا ـــه ـــيَ ـــْع ـــسَ ـــــــلُّ نــــفــــ�ــــسٍ � ـــــــَزى ك ـــــــْج ـــــــوم تُ ي

وقول اأبي زيد الفازاري على الياء الم�سمومة )ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية(:  

ــــهــــا لأيُ ـــــــاَق  ع مـــــا  اأَنـــــــَفـــــــكُّ  ل  ـــــــــا  اأَن ــــهــــا  َف

ـــا ـــه ـــاأيُ ن زاَد  مـــــا  يـَـــــــــــزداُد  ــــا  ــــه ِب ـــــي  ـــــرام َغ

وقول اأبي م�سلم العماني على الياء المك�سورة )ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية(:  

ـــهـــا ـــِي ـــْف ـــنَ ب اأو  ـــــْت  ـــــتَ ـــــب اأث ـــــا  م ــــهــــا  بــــاإثــــبــــاِت

ــــوُم ِبـــَهـــْدِيـــهـــا ــــل ــــح ــــُم تـــ�ـــســـتـــهـــدي ال ــــاِل ــــع م

اأكثر ما ترد هذه القوافي بت�سديد الياء وك�سرها، كقول ابن النبيه )ديوانه 221(:  )2(

ـــِه ـــيِّ
ـــسِ ـــُد� ـــْن ـــسُ ـــــي �  مــــا�ــــسَ الآ�ــــــــسُ ِف

َ
نـَـــديــــمــــي

ـــِه ـــيِّ ـــل ــــــن ُح ــــا ِم ــــن ـــــى لَ ـــــف ــــــــَر مــــا اأَخ ــــــــَه َواأْظ

اأما الياء المفتوحة والم�سمومة فنادرة، يقول محمد عثمان الميرغني )ديوانه؛ المو�سوعة ال�سعرية3(:  

َوْحــــــيُــــــُه اهلَل  مــــــن  يــــاأتــــيــــه  زاَل  ـــــــا  وم

ـــــاً وَراأيـُــــــــــــُه ـــــوم ــــان ق ــــس ــــ� ــــالإح يـُـــبــــا�ــــســــر ب

في الأ�سل: )التركيب(، وال�سياق يقت�سي )التراكيب( كما هو وا�سح.  )3(
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.
)2(

 اأو ُمغِنيَُه(. فهذه اأربعة اأ�سكال يمكن اأن ُي�ستكثر منها في ال�ستعمال
نحو: )ُمغِنيَها)1(

- والثالثة: اأن تكون القافية من )المتكاو�س(: )تَْفتَتَتَتَْف(.

فالتاء الأولى يوجد لها الحركات الثالث، والثانية لها الفتح وال�سم، و�سائر الحروف هي 

على ما كانت عليه في )المتراكب(،. يح�سل هنا من الأ�سكال: اثنا ع�سر �سكاًل، هي: )َهْل، ُمْذ، 

 .
)3(

اإِْذ: َوِليََها، اأو ُحِبيَها(، اأو: )ُهـْو، ُهـْو(

فلها في هذه ال�سورة اأربعة وثالثون �سكاًل من المقبولت، واهلل اأعلم.

، ولها مقارنة واحدة، وهي التي تكون القافية فيها من 
)4(

* وتت�سور اأي�سًا بالثامنة من ال�سور
)المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(.

وقد علمَت اأن الواحَد من المتحدة، له من جهة هذه المقارنة ثالثون، بح�سب خم�سة اأنواع 

من )الردف(: 

 .
)5(

ُُه( منها الألف، وعليها للياء �ستة اأ�سكال، نحو: )اآيَُِها، اآيَِ

، ويلزم من 
)6(

ُه( ومنها الياء المفتوح ما قبلها، وعليها للياء اأي�سًا �ستة اأ�سكال، نحو: )َطيَُِّها، َطيَُِّ

تالقيهما الإدغام. 

من:  )بَيَُِّها(  نحو:  اأ�سكال،  �ستة  اأي�سًا  للياء  وعليها  مّديًة،  لكانت  الإدغام  لول  التي  الياء  ومنها 

اإن  )طيَّها(  ]و[اأّن  )َطيَّها( و)ِعيَّها( مرّدف،  اأن نحو:  يدلّك على  )�سِبيُّه(،  ُه( من:  )�سِبيّها(، و)بَيَُِّ

.
)7(

ا�سُتعمل مع: )َظْبيَها( كان )�سناداً(، وكذا: )ِعيَّها( اإن ا�ستعمل مع: )ِنْحيَها(

في الأ�سل: )ُمْغِنْيها(، ب�سكون الياء، وال�سحيح ما اأثبتناه، لأنه افتر�س الياء مفتوحة.  )1(

وهي قواف نادرة، غالبًا ما يخفف ال�سعراء حركة الياء فيها، لتتحول الياء اإلى ردٍف مّدي في مو�سعه نحو: )يكِفْيها ومغِنْيها( و)يكِفْيِه ومغِنْيِه(.  )2(

ًة، وزاد في الهام�ض: »منها: ُمْذ َوِليَها، واأي�سًا: ُمْذ ُحِبيَها، واأي�سًا ُمْذ َوِليَُه، واأي�سًا: ُمْذ ُحِبيَُه«. والمق�سود: 
َ
ر َط اأمثلَته مخت�سَ

َ
كذا ب�س  )3(

ْذ َوِليَُه( اأو)َهْل ُحِبيَُه، ُمْذ ُحِبيَُه، اإِْذ ُحِبيَُه(. )َهْل َوِليَها، ُمْذ َوِليَها، اإِْذ َوِليَها(، )َهْل ُحِبيَها، ُمْذ ُحِبيَها، اإِْذ ُحِبيَها(، اأو)َهْل َوِليَُه، ُمْذ َوِليَُه، اإِ

مو�سولة، خارجة، مردفة.  )4(

بفتح الياء و�سّمها وك�سرها.  )5(

زاد في الهام�ض: »ل عبرة بما كان اأ�ساًل في الت�سريف«.  )6(

لم اأجد اأحداً من العرو�سيين التفَت اإلى هذا ال�سناد في مثل هذا المو�سع، كما لم يلتفت ال�سعراء اإليه، فجمعوا ما بين المرّدف   )7(

د من الردف في الق�سيدة الواحدة، كما لم يفرقوا بين ما هو مرّدف بالياء المفتوح ما قبلها، اأو الياء التي لول الإدغام 
ّ
والمجر

لكانت مّدية، واإن كانت اأكثر اأ�سكال هذه القوافي نادرة.
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فللياء في هذه ال�سورة ثمانية ع�سر �سكاًل كما ترى.

، بخالف الواو، وقد علمت اأن لها مقارنة واحدة، 
)1(

* وتت�سور اأي�سًا بالتا�سعة من هذه ال�سور
هي التي تكون القافية فيها من )المتراِكب(: )تَْفتَتَتَْف(.

ولها في الأ�سل �ستة اأ�سكال، يمتنع منها في الياء اأربعة، ويبقى اثنان؛ اأحدهما ما يكون نحو: 

، وعليه قلت:
)2( 

يَها( يَُه(، باإ�سباع الهاء، والآخر ما يكون نحو: )قا�سِ )قا�سِ

ــا  ــه ــيَ ــواف ـــد اأبـــــــَدْت َخ ـــــحـــــواِدُث ق تـــلـــَك ال

ـــهـــا ـــيَ ـــَراِم َم ـــْئ  ـــِط ـــخ تُ ـــــَن فــلــم  ـــــْي َرَم  وقــــد 

ــــًة  اأظـــــــــلُّ اأ�ــــســــكــــو مـــــن الأيـــــــــــاِم عــــادي

َعَواديَها)3( ــْت  ــَك ــسْ اأ� فــمــا  اأ�ــســكــو  ــُت  ــْل ــل َظ  

ــــهــــا  ــــــــاٌم اأُمــــاِر�ــــسُ ـــــَي الــــيــــوَم اأي ــــــرٌب ل ح

لَيَاِليَها)4(// ـــى  اأْر�ـــسَ فــمــا  ــِهــْرُت،  �ــسَ ـــْم  وك  

ــــــُم  ــــــِه اأَُواِخ لـــم  اأنّــــــي  ــــوُم  ــــق ال ـــُر  ـــِك ـــن يُ ل 

اأَُواِخيَها)5( اأْن  ــدي  ــن ع ــُل  ــائ ــ�ــس ــف ال هـــي   

�س بالحقيقة، بخالف ما اإذا اأ�سكنَت منه الياء، لأن الياء من )َراِميَها( هنا من القافية،  وهذا موؤ�سَّ

، وهذا اأقّل ا�ستعماًل من ذاك. 
)6(

ولي�ست َثّم

فللياء في هذه ال�سورة �سكالن، واهلل اأعلم.

مو�سولة، خارجة، موؤ�س�سة.  )1(

وهي قواف نادرة، غالبًا ما يتخفف ال�ساعر من حركة الياء لت�سير ردفًا وت�سير الهاء رويًا.  )2(

�سى، وهو من الأ�سداد )�سكا(. وغالبًا ما يتخفف 
ْ
اأ�سكيُت الرجَل: اإذا اأزلُت �سكواه، واأَ�ْسكى فالنًا من فالٍن: اأَخَذ له منه ما َير  )3(

ال�سعراء من حركة الياء لت�سير القافية مردوفة بها.

ها.
َ
ي ليالي ها. وي�سّح المعنى بقوله: فما اأُْر�سِ

َ
 ليالي

ُ
ى ال�سهر يعني: فما اأر�سَ  )4(

ه )وخي(. ُد والّتوجُّ ي لل�سواب، والَق�سْ
ِّ
ي: التحر التَوخِّ  )5(

عند حركة الياء ت�سبح حدود القافية بين الراء واألف الخروج من قوله: )َراِميَها(، وتكون القافية من )المتراكب(: )مفتعلن(. فاإذا   )6(

اأ�سكنت الياء اأ�سبحت حدود القافية بين الميم الثانية واألف الخروج )راِمْيها(، وكانت القافية من )المتواتر(: )فْعلن(.
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، اإذا وقعت رويًا: 
** وعلى الثاني من الأحوال)1(

، ولها اأربع مقارنات:
)2(

* تت�سور بالأولى من ال�سور

- اأولها في )المتواتر(: )تَْفتَْف(.

 ولها في الأ�سل ت�سعة اأ�سكال، تترتب على الحركات الثالث في التاء الثانية. 

فاإذا فر�س فيها الفتح بقيت لها ثالثة اأ�سكال: 

: ما يكون بفتح التاء الأولى، وعليه قلت:
 ]اأّولها[)3(

ـــــــــــاْرَعـــــــــــْي  ــــــــــــَي َف ــــــــــــاِم هـــــــــــذا ِذم

ـــــــْي ـــــــنَ ـــــــاْق َف َحــــــــــــيــــــــــــاوؤِك  وذا   

فاإذا قيل: كيف يجوز اأن ُيجعل الياء هنا، والواو في نحو:

ـــــــــــــــــراًم فــــــــاأْعــــــــَطــــــــْوا  كــــــــانــــــــوا ِك

ــــــــْوا ــــــــنَ ــــــــسْ واأ� الـــــــلـــــــقـــــــاِء  ـــــد  ـــــن ع  

روياً، كلُّ واحد منهما �سمير، كالواو في: )َرَحلوا مع َرُجُل(، والياء في: )تجّملي مع: َحوَمِل(، 

، قلما ي�سلح للتقييد في القوافي، قلنا: ال�سمير 
)4(

وهما لل�سلة، مع اأن الياَء حرٌف �سعيف كالَمّدي

، كالياء في: )ماِليَا و َعناِنيَا(، وكالكاف في: )هناِلَك(. وبالجملة اإذا وقع 
)5(

ل يمتنع اأن ُيجعل رويًا

:
)6(

َن جعله رويًا، قال موقعًا ل تليق به ال�سلة ح�سُ

ــــــْن ــــــْي لبـــــــدَّ مــــنــــُه فـــــانـــــَحـــــِدْرَن واْرَق

حال ال�سكون الذي بعد الفتح.  )1(

مجردة من كل الحوا�سي.  )2(

في الأ�سل: )اأولها(.  )3(

زاد في الهام�ض: »يعني في نحو: يجري، يم�سي«.  )4(

( رويًا، كما كانت الياء في )ارَقْيْن( رويًا«.
ْ
زاد في الهام�ض: »يكون الياء في )اإقنَي  )5(

ْيْن(، وهو دون عزو في العين للفراهيدي 257/4، وتهذيب اللغة لالأزهري 364/7 )ربخ(، الوافي  قبله: )اأِمْن حباِل ُمربٍخ تََمطَّ  )6(

للتبريزي �ض132. وتعتبر النون هنا روياً، والياء ردفاً.
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 فقد 
)1(

اإن جعلَت الياء رويًا ]فقد �سقط الخالف من طريق ال�سورة، واإن ُجعلت النون رويًا[

، وكذا الواو في )اأ�سنَْوا(. ، لأن النون هنا �سمير كالياء َثمَّ
)2(

�سقط الخالف من طريق المعنى

 والثاني من الأ�سكال الثالثة، ما يكون نحو: )ُقْل اأَْي(.

 والثالث نحو: )اإِْرَعْي(.

ومثل هذا الروي لي�س بال�سائع في ال�ستعمال.

- والثانية من المقارنات في )المتداِرك(: )تَْفتَتَْف(.

اأولها:  بقيت ت�سعة،  اإذا ا�سُتِرط فيها الفتح قبل الياء  ولها في الأ�سل �سبعة وع�سرون �سكاًل، 

)لَْي�َس اأْي(. وعليه قلت:

ــــــــَد بُـــــــعـــــــِدِهـــــــْم  ــــــــع روِحـــــــــــــــــــَي بَ

ـــــــْي)3( ـــــــسَ � لــــــَغــــــْيــــــِر  ـــــي  ـــــُرن ـــــُج ـــــه تَ  

ـــــــي  ـــــــن ـــــــاأنّ ب اأْي  ــــــــُر  ــــــــُج ــــــــه ت

اأَْي ـــــــسَ  ـــــــ� ـــــــْي ولَ ــــــْم  ــــــه ــــــحــــــُق األ  

ـــــــلـــــــوًة  ــــــــُت راأيــــــــــــــــــــــُت �ـــــــسَ ــــــــن ك

ـــــــــــــَرْي تَ ــــــــــــــــــْم  األَ لـــــهـــــا  قـــــــلـــــــُت   

ـــــــــت بـــــــلـــــــى وهــــــــــــــا يـــــــدي  ـــــــــال ق

ــــــــــــــــَدْي يَ ول  اأنــــــــــــــــا  لـــــــكـــــــن   

ـــــــــــــــْم هـــــــــجـــــــــْرِت ِلــــــــْم  قــــــلــــــُت وِل

ـــــــْي َك ـــــــــــــــــــــَل  اأِزيْ ـــــي  ـــــك ل ــــــت  ــــــال ق  

- والثالثة منها في )المتراكب(: )تَْفتَتَتَْف(.

ت�سحيح من الهام�ض.  )1(

( رويًا، كما كان ال�سمير في )ارَقْيْن( رويًا«.
ْ
)2( زاد في الهام�ض: »يكون ال�سمير في )اإقنَي

هذه  مثل  في  القوافي  من  ال�ستكثار  على  التخفيف  هذا  بمثل  وُي�ستعان  مفاعلن!،  تخفيفة  يوازن   :
ْ
�َسي »لغير  الهام�ض:  في  زاد   )3(

الأبواب«.
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�سبعة  الياء  قبل  فيما  الفتح  ا�ستراط  مع  منها  يبقى  �سكاًل،  وثمانون  اأحٌد  ال�سحيح  في  ولها 

.
)1( 

وع�سرون �سكاًل، اأولها: )َمْالََك �َسْي(

- والرابعة منها في )المتكاو�س(: )تَْفتَتَتَتَْف(.//

ولها في ال�سحيح من الأ�سكال ما اإذا ذهب ثلثاه بقي الباقي -مع قلة َغناِئِه في المطبوع الَجْزِل 

 .
)2( 

ْي( من ال�سعر- اأحداً وثمانين �سكاًل، ي�سلح اأن يكون التا�سع ع�سر منها: )َفاتََك ُق�سَ

فللياء في هذه ال�سورة مائة وع�سرون �سكاًل، كما للواو، واهلل اأعلم.

اإذا كانت  والتاأ�سي�ض  الردف معها  بالثالثة، لمتناع  ال�سور ول  بالثانية من  تت�سور ل  * ول 
مقيدة.

؛ 
** وعلى الثالث من الأحوال)3(

، ولها اأربع مقارنات:
)4(

* تت�سور بالعا�سرة من ال�سور

- الأولى منها: اأن تكون القافية من )المتقاِرب(: )تَْفتَاْف(.

وهذه المقارنة لها باعتبار الياء المّدية في الروي ثالثة اأ�سكال، تتعدد بتعدد الحركات في اأول 

.
)5( 

القافية نحو: )َداِعْيْه(، )ُمْعِطْيْه(، )ِمْن ِفْيْه(

- والثانية من هذه المقارنات: اأن تكون القافية من )المتراخي(: )تَْفتَتَاْف(.

وربما اقترنت مع �سابقتها في ق�سيدة واحدة، كالذي جاء من قول ابن الفار�ض )ديوانه 7(:  )1(

ْ
ــــَد َطــــي ــــي ــــِب �ــــســــائــــَق الأظــــــعــــــاِن يَــــطــــوي ال

ْ
ـــــي ـــــاِن َط ـــــبَ ـــــْث ْج عـــلـــى ُك ــــاً َعـــــــــــرِّ ــــم ــــِع ــــْن ُم

ـــا ـــم  عـــــنـــــُكـــــْم َك
ً
ــــــمــــــى ــــــِه َع ــــــْي ــــــنَ ــــــْي ــــــع اأَِب

ْ
ــــــــِه فــــــي اأُُذنَــــــــــــــي ــــــــْذِل ـــــٌم عــــــن َع ـــــَم ـــــسَ �

كذلك ربما اقترنت هذه مع �سابقتيها في ق�سيدة رجزية واحدة.  )2(

حال ال�سكون المّدي.  )3(

المطلق ال�ساكن، معه ال�سلة فح�سب.  )4(

وهي عند الخليل من قافية الهاء، ولم اأحظ لها بمثال �سعري.  )5(
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.
)1(

  وهذه المقارنة لها باعتبار فر�ض هذه الياء في الروي ت�سعة اأ�سكال، اأولها:)َعْن اأَبْيْه(

- والثالثة منها: اأن تكون القافية من )المتفاوت(: )تَْفتَتَتَاْف(.

ِخْيْه(. وهذه المقارنة لها باعتبار هذا الفر�ض �سبعة وع�سرون �سكاًل، اأولها: )نَْحَو اأَ

- والرابعة: اأن تكون القافية من )المتباعد(: )تْفتَتَتَتَاْف(.

وهذه المقارنة لها باعتبار هذا الفر�ض اأحٌد وثمانون �سكاًل، والحق اأن الياء في هذه ال�سورة 

قد يمكن اأن تكون هي المفتوح ما قبلها، كما يمكن اأن تكون هي المّدية، لأنَّ ُمالقاتها ال�ساِكَن 

بالتقاء  ْيْه(  ُيجعَل مكان )داِعْيْه(: )كفَّ اأن  قبلها، نحو  ما  المفتوح  يمنع من كونها هي  بعَدها ل 

ال�ساكنين على ما اأن�سدناك َقْبُل من ِقيلنا:

ِل َفَلبَّْيْه واإْن َيْدُع اإلى الَو�سْ

يََديْْه(،  َعْن  ِبْيْه:  اأَ )َعْن  واأي�سًا مكان  ِرْجَلْيْه(.  ِفْيْه:  )ِمْن  ُقْطَريْْه(، ومكان  )ُمْعِطْيْه:  واأي�سًا مكان 

ومكان: )نَْحَو اأَِخْيْه: نَْحَو يََديْْه(.

فعلى هذا ت�سير الأ�سكال التي للياء في هذه ال�سورة م�ساعفة، فتكون للياء في هذه ال�سورة 

مائتان واأربعون �سكاًل؛ مائة وع�سرون من حيث اأنها قد تكون مدية، ومائة وع�سرون من حيث 

اأنها قد تكون هي المفتوح ما قبلها. واهلل الم�ستعان.

من  القافية  تكون  اأن  هي  واحدة،  مقارنة  ولها   ،
)2(

ال�سور من  ع�سرة  بالحادية  وتت�سور   *
)المتواتر(: )تَْفتَْف(. فالفاء الأولى هي باإزاء الياء التي هي الروي المك�سور ما قبله، فالتاء الأولى 

يتعين فيها الك�سر. والتاء الثانية هي باإزاء الهاء التي هي )ال�سلة( المخرجة اإما اإلى الألف اإن كانت 

مفتوحة، واإما اإلى الياء اإن كانت مك�سورة.

قافية نادرة، مثالها قول المعري، وهي عند الخليل من قافية الهاء )اللزوميات 635/2(:  )1(

اآَدٍم َكـــــبَـــــنـــــي  َونـُــــمـــــ�ـــــســـــي  ــــي  ــــح ــــسَ ــــ� نُ

ــــِفــــْيــــْه �ــــسَ اإِّل  الــــــَغــــــبــــــراِء  ــــى  ــــل َع ــــــــا  َوم

َفـــــــنـَــــــ�ـــــــســـــــاأَُل الـــــــعـــــــاِلـــــــَم اإِنـــــــقـــــــاَذنـــــــا

ـــــن عـــــالَـــــِم الــــ�ــــســــوِء الَّــــــــذي نَـــــْحـــــُن ِفـــْيـــْه ِم

المطلق ال�ساكن، معه ال�سلة والخروج.  )2(
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مثال الأول: )ِفْيها(، وعليه قلت:

معاِلُمها   )1(
ــــــــَوْت[ ]اأق ــد  ق ــــدار  ال اأنـــــدُب  ل 

اأبـــِكـــْيـــهـــا ــــــــالل  الأط ـــــى  ـــــوُم//عـــــل اأق ول 

ـــــُه  ـــــُق اأرُم ــــــوؤِْي  ــــــنُّ ال حـــلـــيـــَف  تــــرانــــي  ول 

ــــهــــا ــــْي ــــاِف ث ــــــِركــــــْت فـــيـــهـــا اأَ ـــــَوٍة تُ ـــــْق ـــــَع ب

 ،
)2(

موؤ�س�سًا؟[ يكون  ل  لَم  ]واأّنُه  موؤ�س�ساً،  يكون  ل  ال�سعر  من  النحَو  هذا  اأن  علمَت  وقد 

فاذكره.

ومثال الثاني: )ِفْيِهي(، وعليه قلت:

 
ـــِهے ـــْي ـــاِن ـــغ َربْــــــــٌع لــــَعــــْلــــوَة قــــد اأْقــــــــــَوْت َم

ــبــى ِفـــْيـــِهے ـــــُت اأذُكــــــــُر اأيـــــــاَم الــ�ــسِّ ـــــْم اأَق

فللياء في هذه ال�سورة �سكالن. 

والحق اأن هذه الياء، كما اأنها قد تكون ذائبة، كذلك قد تكون اأي�سًا هي المفتوح ما قبلها. 

( بالإ�سباع. قلت:
( من: )عَلْيِهے

فلُيجعل مكان )ِفْيها: لَْيها( من: )عَلْيها(، ومكان )ِفْيِه: لَْيِهے

ـــــي كـــــــلِّ �ــــســــيٍء  ـــــُئ كــــاتــــبــــي ف ـــــطِّ ـــــَخ يُ

ــــن يـَــــْهـــــذي لـــــَديْـــــِهے ــــــوَل م ـــُع ق ـــَم ـــس ـــ� وي

فعلى هذا ي�سير ال�سكالن في عدد ال�سورة اأربعة اأ�سكال، واهلل اأعلم.

فجميع ما يمكن اأن يوجد من الأ�سكال للياء اإذا وقعت روياً على اأحد الأحوال الثالثة؛ خم�س مائة 

.
)3(

واأحد وثالثون �سكاًل، واهلل اأعلم

ت�سحيح من الهام�ض.  )1(

ت�سحيح من الهام�ض.  )2(

ر عزة )ديوانه �ض496(:
ّ
اأقول: ولي�ض نادراً اأن تجيء الياُء روياً مقيّداً مجّرداً من ال�سلة، م�سبوقة بالك�سر ل الفتح، كقول كثي  )3(

ــــِرْي ــــتَ ــــم ـــا نَ ـــن ـــسْ ـــ� ــــــــــاُم الـــــحـــــقِّ لَ ـــــــــَت اإم اأن

ْ
ـــــــِه ونـــــرتَـــــِجـــــي ــــى ب ــــسَ ــــر� اأنــــــــت الــــــــذي ن

ْ
ـــي ـــِب ـــنّ ـــسِ مــــن بـــعـــد ال ـــا� ـــن ـــــــُن خـــيـــر ال اأنـــــــَت ابْ
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*** ومن هذا الق�سم؛ الهمزة:

اعلم اأن الهمزة حرف من الحروف ال�سحيحة، لي�ض كالألف والواو والياء، بل هو م�سارٌك في 

ِد ال�سّحِة اأحكاُمها. يدلّك على  ال�سحة للحروف التي �سميناها المتحدة، واأحكاُمها باعتباِر ُمَجرَّ

ال�سحة فيها اأنها قد تالقيها الألف قبلها، وبعدها، وهي روي.

:
)1(

اأما َكوُنها قبلها، فكما في نحو قول القائل

ـــــَوى َجـــــــداْء  ـــــق ـــسَ لـــ�ـــســـيٍء غــــيــــِر تَ ـــ� ـــي ل

ـــاْء ـــن ـــَف ـــل ل ُعـــــــْمـــــــُرُه  ـــــيٍء  ـــــس � وُكــــــــــلُّ   

اإْذ  ــــُث  ــــي ــــغ ال ــــــــَو  ُه ــــٍر  ــــك ب ــــــــا  اأب اإّن 

بـــمـــاْء ـــحـــاٌب  ـــــــــسَ �ـــسَ ـــر الأر� ـــُط ـــم يَ ــــم  ل  

ــــَع كــــــْي يُــــــــــــدِرَك اأيــــــاَمــــــُه  ــــسْ ــــ� مــــــْن ي

ف�ساْء)2( بـــــاأر�ـــــسٍ  ـــدَّ  ـــسَّ ـــ� ال ـــِد  ـــِه ـــتَ ـــْج ي  

:
)3(

واأما َكوُنها بعدها فكما في نحو قولي

ـــــى ــــــيٌّ غــــــــداَة َوًغ ــــــن ـــــو َعــــ�ــــســــاُه ُرَدي ول

ــــــُه َجـــــنـَــــاأَا)4( ـــطـــاٍط زانَ ـــُن �ـــسَ ـــاَد ُحـــ�ـــسْ ـــع  لَ

باعتبار  لها،  ُمْمِكٌن  هو  المتحدة،  من  للواحد  توجد  التي  الأ�سكال  من  ذكرناه  ما  فجميع 

اللفظ، غيَر اأنَّ منها ما ل يت�سل ال�ستعمال به، بل ُيعَدُل عنه اإلى غيره، طلبًا لالأخّف الأعذب، 

ظ بها �سبه انقالٍع لل�سوت، فيكون فيها  ى الحلق، وفي التلفُّ وذلك لأن الهمزَة مخرُجها هو اأق�سَ

َلمي 99، يمدح اأبا بكر ال�سديق ، وفيه: )لم ت�سمل الأر�س(، وانظر الكامل للمبرد 321/1، الفائق في 
ُّ

�سعر خفاف بن ندبة ال�س  )1(

غريب الحديث والأثر للزمخ�سري 194/1، وفيه: )وكّل َخْلٍق(، و)لم تْرُزِغ الأمطاُر بَْقاًل ِبماْء(.

اا( على التوالي!! وَجداء: جدوى. ، بماآا، ف�سَ ر�سم كلمات: )َجداْء، ِبماْء، ف�ساْء( هكذا: )َجَدااأْ  )2(

من ق�سيدة طويلة للم�سنف، مطلعها )فهر�ست منتجب الدين، �ض227(:  )3(

ى  ـــت الــــرقــــيــــَب نـــــاأَ ـــي ـــا ل ـــي ـــُب ف ـــي ـــحـــب َدنـــــــا ال

ـــُم نـَــــبَـــــاأَا ـــتُ ـــسْ ـــ� ـــسَ ـــ� ـــهـــل اأح  وقــــــال وا�ــــــــسٍ ف

 )ردن(. 
َ
ماِن الَقنا بَخطِّ َهَجر ْمَهِرّي، ت�سمى ُرَدْينة، وكانا ُيَقوِّ

َّ
 زعموا اأَنه من�سوب اإلى امراأَة ال�س

ُّ
َديْني في الأ�سل: )وغاً(! والرمح الرُّ  )4(

ن القوام )�سطط(، والجناأ: الحديداب، اأو العوجاج )جناأ(.
ْ

وال�سطاط: ُح�س
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نوع ا�ستثقال، ربما يدعو اإلى ال�ستبدال بها في الكالم ل�سرٍب من التخفيف، على المعروف في 

كتب النحو والقراءة.

فنحن الآن نريد اأن َنُدلَّك على بع�ض تلك الأ�سكال، التي هي واإن كانت ُيوؤخذ بها للواحد 

 بالكلية، واإّما// على الأكثر، 
)1(

من المتحدة، فاإنها قد تكون متروكًة بالقيا�ض اإلى الهمزة، َتْركًا اإّما

مع اأن الإمكان في ال�ستعمال باٍق بحاله.

نقول: 

 ،
)2(

فَخبَاأْ( ِبنَبَاأْ،  )التقييد( بدون )الإرداف( متروٌك في الهمزة، ل يكاد ُيوؤخذ به في نحو: )َقَراأْ، 

)َقَراْ،  نحو:  يُذيبُها  الهمزة  هذه  مثل  على  الَوْقَف  ]لأن  وذلك  يُْنِبْئ(،  )يُْقِرْئ،  نحو:  في  واأي�سًا 

، فال يبقى لها �سورة يمكن اأن ُيبَنى عليها النظُم.
)3(

فَخبَْا(، واأي�سًا: )يُْقِرْي، يُْنِبْي([

، في نحو ما اأن�سدناك الآن، وذلك 
)4(

اأما )الإرداُف( فاإنه ي�سير كالُمم�سك لها، الُم�ْسِبل عليها

من حيث اأن الُمتعيَِّن في تخفيف الهمزة معه، هو جعلها بين بين، ل القلُب ول الحذف، على 

 .
)5(

ما �سرحناه في كتابنا المو�سوم: )بالم�ستوفى في النحو(

اأثناء غير  ُيراد معه ال�ستبدال بالهمز، في  اإل حيث  ُيوؤخذ به،  التقييد للهمزة ل يكاد  فهذا 

الهمز. قلت في اأبيات لِميٍّة:

ـــــــــــــ  ـــــى الأْف ـــــل ــــــــــــدا الـــــــــبـــــــــرُق ع وب

يَــــــــــتَــــــــــالل)6( �ــــســــعــــيــــفــــاً  ـــــــــــِق   

ــــــسٍ  ــــــ� ــــــري ـــــــاٍن مـــــــــــن م ـــــــس ـــــــ� ـــــــل ك

ــــــــَزال ــــــــُه ال ــــ�ــــســــكــــو  ي ـــــــــٍف  ـــــــــدنَ ُم  

تبدو الكلمة في الأ�سل كاأنها: )تاماً(؛ اإل اأن المعنى يرجح قراءتنا لها.  )1(

اأقول: ل تمتنع هذه القوافي على ال�ساعر لو راَمها بذاتها، واإن كان ُجّل ا�ستخدامها بالتخفيف.  )2(

ت�سحيٌح من الهام�ض، ولكن اأف�َسَدُه الن�ْسُخ لأنه اأثبت الهمزة لهذه الكلمات مرة اأخرى!  )3(

�ْسبَل عليه: َعَطف عليه واأَعانه،  ج. واأَ ت على اأَولدها فلم تتزوَّ
َ
ر

َ
ب اأَ�ْسبََلِت المراأَُة على ولدها، فهي ُم�ْسِبٌل: اأَقامت بعد زوجها، و�سَ  )4(

)�سبل(.

الم�ستوفى: 203/2، ف�سل في تخفيف الهمزة.  )5(

اأ�سلها: )يتالألأْ(؛ خفف الهمزة للتقفية.  )6(
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لأن التقييَد في الهمزة هنا يعر�سها لأن تنقلب األفاً ت�سلح لل�سلة، كما في: )الهزال(. واأي�سًا 

قلت:

تــــالقــــْت  اإذا  الـــــــريـــــــاِح  ــــسِ  ــــا� ــــف ــــاأن ك

ـــا ـــيَ ـــْل َف تـَـــْفــــِلــــيــــِهــــنَّ  ـــــــدراِن  ـــــــُغ ال ـــى  ـــل ع  

ــــــــداَة اأنْــــَحــــى  ــــــاِر الــــريــــا�ــــسِ غ ــــــاأزه ك

تـَــــَرْهـــــيَـــــْا)1( ـــ�ـــســـحـــاُب وقـــــد  ال ــنَّ  ــه ــي ــل  ع

فالهمزة في )تََرْهيَاأ( تنقلب اأِلفًا، ت�سيُر �سلًة، كالألف في )َفْليَا(.

نًة عن  متح�سّ فاأكثره محموٌد، واأحَمُد ذلك المحمود؛ ما تكون الهمزة فيه  الإطالُق فيها  اأما 

الإذابة بالإعالل بع�ض التح�سن، ولو ُقّدر كونها في غير المنظوم من الكالم.

، وقد يكون من اإحداهما 
)2(

ُن هذا قد يكون من الجهتين، اأعني من خلَفٍُ ومن قداَمٍُ والتح�سّ

دون الأخرى. 

ُن من خلف؛ قد يكون بالحركة قبل الروي، كما في قولي:  والتح�سّ

ــــاأَا ـــــــُه َجــــنَ ـــاٍط زانَ ـــط ـــسَ ـــُن � ـــسْ ـــ� ــــعــــاَد ُح لَ

فاإن النون قبل الهمزة متحركة.

وقد يكون بالردف كما في قولي:

ــِه  ــائ ــن ـــَب ث ـــي ــــاِل ط ــــ�ــــس َعــــــبَــــــاأَْت يـَـــــُد الإف

الَمْعبُوِء)3( ـــِه  ـــاِئ ـــن ث بـــطـــيـــِب  اأْكــــــــــِرْم   

والياء  والواو  الألف،  هي  التي  الثالثة،  الحروف  من  بحرف  يكون  قد  قّدام؛  من  ُن  والتح�سُّ

الذائبتان، اإذا كان اأ�ساًل فُيجعل �سلًة. قلت:

اأو: فَلى راأْ�سه  القمل،  ه: َبَحث فيه عن  وَفالَّ وَفْلياً  َيْفُلوه وَيْفِليه ِفالية  َراأْ�َسه  تهيّاأ للمطر وَلّما يفعل )رهاأ(. و)َفال(  ال�سحاُب:  تََرْهياأَ   )1(

بال�سيف َفْلياً: �سربه وقطعه )فال(.

( بالفتح وال�سم والتنوين بالك�سر، دللة على �سحتها جميعها. كذا �سبط )خلَفٍُ وقداَمٍُ  )2(

اأه )عباأ(.
ّ
 والجي�ض: هي

َ
َنعه وَخَلَطه، وعباأ الأمر اأً: �سَ

ْ
وؤُه َعب

َ
يَب َيْعب َعبَاأَ الطِّ  )3(
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ــاأ الــ�ــســحــاَب ول  ــسْ ــ� ــْم يَ ــل ـــارى الــ�ــســحــاَب ف ج

�َساأَى)1( ــاُم  ــم ــُه ال ــاَء  ــس � ولـــو  الـــعـــذاِر  ـــوَت  ف  

//:
)2(

وقد يكون بالهاء التي لل�سلة، والُمْخَرَجُة منها خا�سة، كما في قول القائل

يَــــْكــــَلــــوؤُهــــا  واهللُ  ـــى  ـــم ـــي ـــَل ـــسُ � اإنَّ 

ــــــا ــــــْرَزوؤُه يَ ـــيٍء مــــا كــــــاَن  ـــس ـــ� ب ــْت  ـــنَـّ  �ـــسَ

واأ�سعف ما يكون من الإطالق فيها، اأن تكون القافية من )المتواتر(، والهمزة غير )مرّدفة(، 

نحو: )َخْبِء(. فاإن اتَّفَق مع ذلك، الختالُف في الحركِة لأوائل القوافي نحو: )َخْبِء(، )بُْطِء(، 

)ِدْفِء( كان اأ�سعف. واإنما كان ذلك لأن الهمزة هنا في مكان الإعالل بالحذف. فهذا الختالف 

 .
�سديد ال�سبه باختالف التوجيه)3(

َن من اأ�سكالها، وغيَر  وعلى هذا فق�ض �سائر ما للهمزة من الأحكام، فقد عرفت الم�ستح�سَ

ِن، وباهلل التوفيق. الم�ستح�سَ

ْقُتهم. و�َساأَْيُت 
َ
ُق، �َساأَْوُت الَقْوَم �َساأْواً: �َسب

ْ
ب

َّ
اأُْو: ال�س في الأ�سل: )ي�َساأ ال�سحاُب( بفتح ال�سين و�سم الباء! وبهما ينك�سر الوزن. وال�سَّ  )1(

ْقُتهم )�ساأي(.
َ
يًا: �سب الَقْوَم �َساأْ

لإبراهيم بن هْرمة، ديوانه 55، البيان والتبيين للجاحظ 213/2، عيون الأخبار لبن قتيبة 158/2، مغني اللبيب 508.  )2(

وجدت ق�سيدة لمحيي الدين ابن عربي على هذه القافية، يقول فيها )ديوانه 29(:  )3(

ِء ــــ�ــــسْ ــــنَّ ال اآدُم  ل  الأ�ـــــســـــمـــــاِء  اآدُم  اأنـــــــا 

ــــْبِء ــــــس مـــا كـــان مـــن َخ ــي فـــي الــ�ــســمــا والأر� ــل ف

ـــــِه ــــث اأ�ــــــســــــمــــــاُء كـــــوِن ــــه مــــــن حــــي ــــكــــن ول

ُكــــــْفء مــــن  ـــت  ـــْق ـــّق ـــح ت اإن  ـــه  ـــي ف  
َ
ــــــي ل ومــــــا 

ـــــُم الأمــــــــــــِر الأعــــــــــــمِّ وجــــــــوُده ـــــات اأنــــــــا خ

ـــــــْبِء ــــن ِع ـــه م ـــي ـــــــذي ف ـــُت ال ـــل ـــّم ـــح ــــــــذاَك ت ل

وبيتين لبن الرومي ي�سف �سكينًا )ديوانه 101(: 

ٌة ـــــــــــــدَّ ــــــــه ِح ــــــيــــــنُــــــنَــــــا هـــــــــــذا ل ــــــكِّ �ــــــسِ

ــــقــــطــــيــــع والــــــــــــــــــــَوْجِء ــــلــــت ــــح ل ــــل ــــس ــــ� ت

ــــــُه ــــــُف ــــــْت ـــــــجـــــــاأ مــــــــن لمـــــ�ـــــســـــه َح ـــــــْف يَ

ـــــــْجِء ــــــل حـــــْتـــــُفـــــه اأَْوَجـــــــــــــــــى مــــــن الـــــــَف ب
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*** ومن هذا الق�سم؛ الهاء: 

وهو الحرف المهتوت، فيكون �سبيهاً بحروف العلة. وقد يوجد بينه وبين الهمزة قرابة في كثير 

من الأمر.

- فمما يخت�س به الهاء من الحكم في هذا الباب؛ اأنه قد يُ�ستهَجُن فيه من الأ�سكال المذكورة 

( في 
(، و)�ِسْبِهے

(، و)نُْزِهے
 نحو: )نَْدِهے

)1(
ال�سحيحة[ الحروف  من  غيره  في  ُي�ستهَجُن  ل  ]ما 

، وذلك لأنه ياأخذ ال�سمَع فيه من ال�ستثقال 
)3(

. واأي�سًا نحو: )�ُسِدْه( مع )َجبَْه( في المقّيد
)2(

القوافي

وِرِهَما معًا في اأق�سى الحلق، على  قريٌب مما ياأخذه من الهمزة، وذلك لتقارب المخرجين، وِلُغوؤُ

ما �سرحناه في غير هذا من كتبنا.

ل بهاٍء -بعده- �ساكٍن، نحو: )ِمْن �َسبَِهْه(، و )ِمْن  اإذا وقع رويًا، وُو�سِ - ومن ذلك اأن الهاء 

.
)5( 

، كان ذلك ُم�ستَثَقاًل من التاأليف. واأي�سًا نحو: )ِرْفَهْه، َجْبَهْه(
)4( 

َجَلِهْه(

والياء  والواو  الألف،  اأربعًة: هي  ال�ستح�سان  بح�سب  الهاء  مع  الُت(  )ال�سِّ تبقى  هذا  فعلى 

الذائبتان، والهاء المتحركة، بعد اأْن ُكنَّ مع غيره من الحروف ال�سحيحة خم�سًا؛ هي هذه الأربعُة، 

ت�سحيح من الهام�ض.   )1(

ل نرى مثل هذه القافية م�ستهجنة، واإن كانت قليلة لقلة كلماتها في اللغة. يقول نظام الدين الأ�سفهاني )نخبة ال�سارب وُعجالة   )2(

الراكب 199(:

ــــــْم َعــــــن ِفـــْقـــهـــي ــــــَدُك ــــــَع ــــا اأَب  م
َ
ــــي ــــحــــاب اأَ�ــــس

ـــهـــي ـــْب ـــا �ـــسِ ـــه ـــي ــــــحــــــاُر ف ـــــٌة يَ ـــــاأَلَ ـــــس ـــــ� ـــــي َم ل

نَـــــَظـــــري فــــــي  َفــــِمــــهــــا  َغــــــيــــــَر  وارَد  ل 

الــــــَوْجــــــِه َهــــــــذا  ـــــَر  ـــــي َغ ـــــــــديَّ  لَ َوْجـــــــــــَه  ل 

ويقول المفتي فتح اهلل )ديوانه؛ المو�سوعة ال�سعرية3(:

ــــــــــــا ــــــلَّ عــــــــاٍم اأَزوُره ـــــــي ك ـــــــاأَنّ َقــــِنــــعــــُت ِب

ــي ــِه ــْب ــسِ � َول  ــي  ــل ــث ِم ـــاِق  الـــعـــ�ـــسّ ـــي  ف كـــــاَن  َومـــــا 

َزوَرٍة ـــــــُه  َوج ــــي  ل ــــاَر  �ــــس ـــٍن  ـــي ح كـــــّل  ـــــــو  َولَ

ـــي ِبـــــال َوْجـــــــِه ـــّل ـــع ــــي ل ــــم اأَقــــــــــوُل َعــــلــــى َوه

قافية نادرة، لم اأحظ لها بمثال �سعري.  )3(

قافية نادرة، لم اأحظ لها بمثال �سعري.  )4(

قافية نادرة، لم اأحظ لها بمثال �سعري.  )5(
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والهاء ال�ساكنة.

ُن  - ومن ذلك اأن الهاء اإذا وقع في الروي متح�سناً من الجهتين، اأو اإحداهما، اأفادها التح�سُّ

ٍل ِبها، كال�ساأن في الهمزة. قلت راثيًا: -بال�سرورة- َمزيَد َرْوَقٍة وف�سْ

ــى  بـــــَكـــــِت الـــــُكـــــْتـــــُب والــــمــــنــــاِبــــُر حــت

ـــي ـــالِه ـــَم ال الــــبُــــكــــاِء  ـــهـــا عـــلـــى  ـــاعـــَدتْ �ـــس  

ــاً  ــن ــي ــــــــروَءِة ح ــــــــُم ـــِل وال ـــسْ ـــ� ـــَف ـــل كـــــــاَن ل

ِهـــي ول  نـَـــــَعــــــْوُه  اإْذ  الــــيــــوَم  ــــــَو  ُه ل   

- ومن ذلك اأن ا�ستعماَل الهاِء �سلًة اأكثر من ا�ستعماله روياً. فاإذا وقع في القوافي بحيث َي�ستِبُه 

�سلة،  فهو  الروي،  معه  يوجد  اأن  ب�سرط  لل�سلة وذلك  فاإن �سلح  تنظر؛  اأن  فالوجه  فيه،  الأمُر  عليك 

بخالف ما في �سائر الحروف، واإلّ فهو روي.

، اأن الم�سهور من اأمر 
)1(

وقد كنُت// ذكرُت لك في بع�ض الف�سول ال�سالفة من هذا الكتاب

َل بالهاء. فال ُيقال في القوافي: )طالْعها(، و)لم يُنازْعها(، كما يقال:  ال�سحيح من المقيد، اأن ل يُو�سَ

)راِمْيها(، و)اأحِكْيها(. فاإذا وَرَد عليَك ما ُيخالف الم�سهوَر، ما هو نحو قولي:

ــــاً  ــــئ ــــي ــــــــْحــــــــَت مـــــــــــــــــولَي �ــــس مــــــــنَ

فــــــــــــــــــِزْدُه الــــــــعــــــــطــــــــاِء  مــــــــــــَن   

وكــــــــــنــــــــــَت تـُـــــــــــــبــــــــــــــِدُئ فــــيــــنــــا 

فـــــــــــاأِعـــــــــــْدُه)2( ـــــا  ـــــه ـــــلُّ ال بَــــــــــــــْذَل   

ــــــــــــــــواًل  رَجـــــــــــــــــــــــوُت مــــــــنــــــــَك نَ

ـــــــــــــْدُه)3( فـــــــــــــاأِف ذا  ــــــِل  ــــــب ق ـــــــن  م  

ــــاً  ــــع ــــي ــــن ـــــا �ــــــســــــنــــــعــــــَت �ــــس ـــــم ـــــه م

فــــــــــــاأِجــــــــــــْدُه ــــــــــــــــــــاِدٍث  ح ـــــــــن  م  

�ض45.  )1(

ة، دراهم كانت اأم غيرها )ال�سحاح: لها(. 
ّ
في الأ�سل: )تُبدى( و)اللهى(!. واللُّها: ج اللُّْهوة، وهي العطي  )2(

عطيته غيري )فيد(. ي اأَ الك�سائي: اأََفْدُت الماَل اأَ  )3(
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فالوجه فيه، اأن تحكم بكون الهاء �سلًة، وكون الدال ال�ساكنة روياً.

ولو كان مكان الهاء هنا الكاف، في نحو: )يُِفْدكا( و)يَِزْدكا(، لكان الروّي في الم�سهور هو 

الكاف. وكذا ال�ساأن في التاء، نحو: )اأَجْدتا( و)اأَفْدتا(. وذلك لأن الأكثر في الهاء اأن يكون �سلة، 

 من الحروف اأن يكون رويًا، فاعتبر.
)1(

وفي الكاف وما معه

والثاني من ق�سمي الحروف الت�سعة المتفننة، 

وهو: التاء والكاف والميم والنون.

يقع في  قد  منها  اأن كلَّ واحٍد  حْكٍم واحد، وهو  ت�سترك كلها في  منه  فالتاء والكاف والنون 

لًة بعد روي، َجْعاًل باعتبار الحقيقة، واإن كان ل بح�سب الم�سهور،  القوافي، بحيث ي�سلح اأن يُجعَل �سِ

على ما بيناه لك في الف�سل الثاني من ف�سول هذا الكتاب، بنوِع م�ساعدٍة ِمّنا ِلَمْن كان قبلنا من 

العلماء بالقوافي.

ابن  قول  نحو  مثاًل على  فعثرَت  للمتاأخرين خا�سة-  الأ�سعاَر -والتي  ا�ستقَرْيَت  اإذا  واأنت 

:
)2(

الرومي

ـــْت  ــَن عــــامــــاً َمـــ�ـــسَ ــي ــس ــ� ــم ـــــْرُت فــــي خ فـــــكَّ

خـــّلـــْفـــتُـــهـــا ثــــــــّم  اأمـــــــامـــــــي  ـــــت  ـــــان ك  

ـــــُه  ـــــُت اأنـــــفـــــْقـــــتُ ـــــن ــــــاٍة ك ــــــي ــــــُز ح ــــــْن ك

تـــ�ـــســـّرْفـــتُـــهـــا ـــــَف  ـــــاري ـــــ�ـــــس تَ ــــى  ــــل ع  

ـــــي  ن ـــــدَّ َه ـــــــٌة  ـــــــئَ ِم ــــــري  ــــــم ُع اأن  ــــــو  ل

ـــا ـــه ـــتُ ـــْف ـــسَّ ـــ� ـــنَ تَ ــــــــــــْي  اأنّ ـــــــــِري  تَـــــــــَذكُّ  

:
)3(

ونحو قول البحتري

في الأ�سل: )معها(، فذّكر الحرَف واأّنثه في جملة واحدة!.  )1(

ْفتُها(.  نَ�سّّ
َ
ديوانه 419/1، وفيه: )عامًا َخَلْت(، و)كاَن اأنفقُتُه(، و)اأنّي  )2(

ديوانه 1499/3.  )3(
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ــــــْك  ــــــالِق ــــــِط ان ـــــــي  ف ـــــــــــــــاُرَك  ج اهللُ 

ــــــْك ــــــراِق ِع اأو  �ـــــســـــاِمـــــَك  ـــــاَء  ـــــق ـــــْل ِت  

ـــــ  ــــي ــــ�ــــس َم فــــــــي  ـــــــي  ـــــــنّ ـــــــُذلَ ـــــــع ت ل 

اأُلِقـــــــــــْك ــــــم  ـــــرُت ول �ـــــس يــــــــوَم  ــــــري  ـ  

ـــــــاً  ـــــــف ـــــــواِق ـــــُت َم ـــــي اإنـّـــــــــــــــي خـــــ�ـــــس

ــــْك ــــاِق م ـــــــــــْرَب  َغ تــــ�ــــســــَفــــُح  ـــِن  ـــي ـــب ـــل ل  

ـــــــا  ـــــــاَءن ـــــــك بُ اأّن  ـــــــُت  ـــــــم ـــــــل وع

وا�ستياِقْك)1( ا�ـــســـتـــيـــاقـــي  ـــَبُ  حـــ�ـــسْ  

ـــــــَودِّ  ـــــــُم ــــــُد ال ــــــِج ــــــا ي وذكــــــــــــــــْرُت م

ــــْك ــــاِق ــــن ــــت واع ـــــَك  ـــــمِّ �ـــــسَ عـــــنـــــَد  ُع   

ــــــداً  ــــــمُّ ــــــع ت ذاَك  ــــــــُت  ــــــــرْك ــــــــت ف

ِفـــــراِقـــــْك مـــــن  اأهــــــــــــُرُب  ــــــُت  ــــــرْج  وخ

:
)2(

ونحو قول ِهمياَن

ــــاٍت َكــــَكــــمــــا يـُــــوؤَثْـــــَفـــــْيـــــْن ــــي ــــاِل ــــس و�

ــــــْن// ــــــْي واْرَق ـــــَحـــــِدْرَن  فـــــانْ مــنــه  بــــدَّ  ل 

ح لهذه الأمثلة، لح لك اأن الأ�سلح في ذلك؛ اأن تجعل التاء في الأولى  وا�ستكثرَت من الت�سفُّ

الٍت بعد الفاء والقاف والياء. مع الهاء، والكاف في الثانية، والنون في الثالثة، �سِ

، خرجت الألف عن  هذا وظاهر اأن الألف في )عراِقْك( ردٌف. فلو ُجِعَلت الكاُف الرويَّ

�سًا، وت�سير القاف دخياًل بين التاأ�سي�ض والروي. وهذا  اأن تكون ردفًا، وكان ال�سعُر مقّيداً موؤ�سَّ

عن القيا�ِض بمعزل. 

في الأ�سل: )بكانا(، ول ي�سح، و�سبط )ح�سب( بفتح الباء و�سمها، دللة على جواز القراءتين.  )1(

ال�سطر الأول لِخطام المجا�سعي، الكتاب ل�سيبويه 32/1، 408، ودون عزو؛ في العين 245/8، والخ�سائ�ض368/2، وجمهرة   )2(

اللغة 219/3. والآخر مّر تخريجه، �ض133. وهما من �ساهدين مختلفين.
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التاء  وهو  الحروف،  من  معها  يجري  وما  الكاف،  اإلى  تنظر  اأن  الباب؛  هذا  في  والأ�سُل 

لًة، فالوجه اأن ُيجعَل  والنون، فاإن وقع واحٌد منهما في الموقع الذي اإذا وقع فيه الهاء ُجعَل �سِ

َلة. األ ترى اأنك لو جعلت مكان الكاف في )عراِقْك( الهاء التي لل�سلة نحو: �سِ

بُـــــــكـــــــاَءنـــــــا  اأّن  وعــــــلــــــمــــــت 

وا�ــــســــتــــيــــاِقــــْه ا�ـــســـتـــيـــاقـــي  حــــ�ــــســــَب   

ِبه. لم يكن بدٌّ من جعلك الهاء �سلًة، فكذا الكاُف بح�سَ

اأن  وَجَب  جن�سها،  من  الرويُّ  وكان  �سلًة،  منها  واحٌد  وقع  اإذا  الثالثة؛  الحروف  وهذه 

 تنّوقًا ُيوؤَمُن معه الثقُل القادح، اإن �ساء اهلل تعالى.
)2(

 في اجتماع المثلين
)1(

َق ُيَتَنوَّ

لًة م�ستقلًة بنف�سها،  * اأما الميم؛ فُمخاِلفٌة في الحكم للحروف الثالثة، وذلك لأن الميَم ل تقُع �سِ
لٍة، وذلك لأنها قد ُت�ستعَمل مع الهاء، في نحو: )اإليِهْم( اأو)اإليِهِمي(، ومع الكاف، في  بل جزَء �سِ

نحو: )عليُكْم( اأو)عليُكُمو(، ومع التاء، في نحو: )�سَكْنتُْم( اأو )�سَكْنتُُمو(. فعلى الأول قلت:

ـــــِهـــــْم  ـــــْي ـــــَفـــــتُّ اإلَ ــــــا الـــــتَ ــــي وم ــــون ــــارق ف

عـــَلـــْيـــِهـــْم ــــــراِق  ــــــف ال يــــــــوَم  ــــالٌم  ــــ�ــــس ف  

فالرويُّ على هذا الراأي هو الياء، يبقى بعدها الهاء والميم �سلًة. ولنجعل الخروج مق�سوراً 

 .
)3(

على الأحرف الثالثة المدية، اإن جْئَن بعد ال�سلة، على الم�سهور من اأمرها

وعلى الثاني قلت:

ــــُم  ــــُك ــــَديْ ــــــــــاَم ل يـــــا �ــــســــادتــــي قـــلـــبـــي اأق

ــو ــُم ــُك ــْي ــَل ــْم فــالــ�ــســالُم ع ــك ــن  وعــــَدلْــــُت ع

تَنَوَّق في الأمر: تاأنّق فيه، وال�سم: الّنيَقة، وبع�سهم ل يقول: تَنّوق. )ال�سحاح: ن و ق(.  )1(

زاد في الهام�ض: »ال�سلة على الراأي الحديث، ل يخلو اإما اأن تكون مّدة: )األفًا اأو واواً اأو ياًء(، ول ُيمكن فيها اجتماع المثلين،   )2(

 قبُل اأن اجتماع المثلين فيها كالمرفو�ض، واإما اأن تكون اأحد هذه الحروف الثالثة، التي هي الكاف 
َ
واإما اأن تكون هاًء، وقد ُذكر

والتاء والنون .....«. ثم �سطر تام مقتطٌع في راأ�س ال�سفحة، ل يمكن تقديره.

يعني اأن الهاَء ل تنا�سب اأن تكون خروجاً بعد الهاء والميم، اأو الكاف والميم، اأو التاء والميم.  )3(
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ـــْم  ـــك ـــتُ ـــْن ـــاَف فـــارقـــتُـــكـــم ُكــــــْرهــــــاً ولــــــو ث

ـــو// ـــُكـــُم ـــْي ــ�ــَس اإلَ ــغــي ــب ـــوٍة كــنــُت ال ـــل  فـــي َخ

ــــِه  ــــراأي ـــاِب ب ـــ�ـــس ـــُم ـــى كـــال ـــع ـــس اأقـــبـــلـــُت اأ�

ــو ــُم ــُك ــَديْ ل ـــُت  َجـــَلـــ�ـــسْ راأٌي  ـــي  ل كـــــاَن  ـــو  ل  

ــــُت ُمــ�ــســلِّــمــاً  ـــُت مــــعــــتــــذراً وجــــئ ـــع ـــرج ف

ــْت يـَــــــِدْي بــيَــَديْــُكــُمــو ــك ــل ــــا م  نــفــ�ــســي وم

فالروي على هذا الراأي هو الياء، والكاُف والميم بعدها �سلة، فالميم جزُء �سلٍة، والواو بعدها 

خروج، واهلل اأعلم.

وعلى الثالث قلُت في َمعَتَبٍة:

ــــُم  ــــتُ ـــِة اأن ـــاظ ـــظ ـــف ـــــْم فــــي ال ـــــت ـــُت واأن ـــْب ـــت ك

ـــو َحــنَــْنــتُــُمــو ــْم �ـــســـادتـــي ل ــك ــي ــل ــــــاذا ع  وم

ــــُم  ــــتُ ــــْي ـــاًل رَع ـــي ـــل ــــــــاذا عــلــيــكــم لــــو ق وم

مـــنَـــْنـــتُـــُمـــو ـــالِم  ـــس ـــ� ـــال ب اأو  ــــٍة  ــــق ِث اأخــــــا   

ــــارًة  ـــنَّ غ ـــسَ ـــد � ـــسِ ق ـــ� ـــالأم و�ـــســـاِحـــبُـــكـــْم ب

ــمــو ــتُ ــْن ــنَ ــسَ � اأقـــــــوَل  اأْن  اأِحـــــــبُّ  ولـــ�ـــســـُت   

ـــُو َمــــَوّدتــــي  ـــْف ـــّب �ـــسَ ـــح ـــي ال ــــٌن ف ــــسِ ــــا اآ� وم

ــو ــم ــتُ ــْن ــسِ اأ� ـــد  ق �ـــســـادتـــي  ـــا  ي ــُم  ــت ــن ك واإْن   

ـــــْم لــــَهــــْدِمــــِه  ـــــدتُ ـــــّم ُع ـــْم ِبـــــنـــــاًء ث ـــت ـــْي ـــنَ ب

ــو ــم ــتُ ــْن ــنَ ــسَ ـــٌة قــــد � ـــنّ ـــس لـــعـــمـــري � ـــذي  ـــه  ف

ـــٍة  ـــرام ـــــــَل ك ــــــْن كــــــاَن اأه ـــــُم َم ـــــتُ ـــــَرْم واأك

ـــمـــو ـــتُ ـــْن اأَه ــــْم  اأهــــنــــتُ اإْذ  ــــْرٍم  ــــج ب ـــاّل  ـــه ف  

وعلى  الواو خروج.  ثم  التاُء والميم �سلة،  ال�ساكنة، وبعدها  النون  الراأي هو  على هذا  فالروي 

الراأي القديم، تكون الواو اأو الياء �سلة في جميع ذلك، والميُم هو الروي.
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فهذه الحروف الأربعة، التي هي: التاء والكاف والنون والميم، ت�سترك كلها في حكٍم واحد، 

هو اأن كّل واحٍد منها قد يقع في القوافي بحيث يختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول: هو روّي، 

ومنهم من يقول: لي�س بروّي. فيكون من الأ�سكال المذكورة للواحد من الحروف المتحدة ما 

يثبت لها على خالف. والعدة التي من طريق اإمكان الوجود، هي تلك العدة بعينها، ل تنق�ض.

األٌف  لناُه لك:  المدية، وهي على ما ح�سّ الثالثة  التي للحروف  الأ�سكال  اإذا جمعنا  فعلى هذا 

وثالثمائة وخم�سة اأ�سكال، واأ�سفنا اإليها لكل واحد من الحروف ال�ستة، التي هي: الهمزة والهاء 

والتاء والكاف والنون والميم، ما ثبَت للواحد من الحروف ال�سحيحة من الأ�سكال، وهو: األٌف 

، كان الحا�سُل للحروف المتفننة من الأ�سكال ثالثة ع�سر األفاً ومائتين 
وت�سع مائة و�سبعة وثمانون �سكاًل)1(

و�سبعة وع�سرون �سكاًل. واهلل اأعلم.

لَة –كانت- للحروف// الع�سرين، المتحدة في  فاإذا اأ�سفنا اإلى هذه الجملِة، الجملَة الُمَح�سَّ

، كان مجموع الأ�سكال للحروف 
الحكم، وهي ت�سعة وثالثون األف �سكل و�سبع مائة واأربعون �سكاًل)2(

الت�سعة والع�سرين، من حيث اأنها تقع رّوياٍت في القوافي؛ اثنين وخم�سين األفاً وت�سع مائة و�سبعة و�ستين 

�سكاًل، واهلل اأعلم.

وا�سح اأنه عامل الحروف ال�ستة؛ الهمزة والهاء والتاء والكاف والنون والميم، في عدِّ اأ�سكالها، معاملة الحروف المتحدة، واإن ثبتت   )1(

لها تلك العّدة على خالف.

في الأ�سل: »واهلل اأعلم«. محاطًة بمربع.  )2(
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الف�سل ال�سابع

في اللواحق بعد الروي، وتعديد اأ�سنافها

 ، الرويِّ ُيعاُد مع  الروي لحٌق،  بعد  فيه  َيلحَق  اأن  بد  ال�سعر، ل  المطَلَق من  اأن  قد عرفَت 

الحروف  من  �ساكناً،  واحداً  حرفاً  يكون  اأن  الالحق،  هذا  من  الماألوَف  واأن   . الرويُّ ُيعاد  كما 

المذكورة، ُي�سمى: )�سلًة(، كالألف في قولي:

ـــــــاً  ـــــــام ـــــــي الــــــمــــــجــــــِد اإم ـــــــاَر ف ـــــــس �

ـــــارا �ـــــس ــــــَف  كــــــي ـــــي  ـــــن ـــــْل ـــــ�ـــــسَ تَ ل   

ـــــى  ـــــْرع ـــــسَ ـــــــــــــــــــــداَء � تَــــــــــــــــَرَك الأع

ـــــــــارا ـــــــــف ِق ــــــــْم  ــــــــه ــــــــي ــــــــان ــــــــغ وَم  

ــــــــــمــــــــــاَل ُجــــــــــــــوداً  ــــــــــــــــــــــاَح ال واأب

اقـــــــتـــــــدارا الـــــــُمـــــــْلـــــــَك  وَحــــــــَمــــــــى   

وي�سمى:  �ساكنًا،  والثاني  )�سلة(،  اأي�سًا:  وي�سمى  متحركًا،  منهما  الأول  يكون  اأو حرفين؛ 

 في قولي:
)1(

)ُخروجاً(، كالهاء مع الياء

 
ــــِهے ــــوِم فــــي اإقــــبــــاِل ــــي ـــَن هـــــذا ال يــــا ُحـــ�ـــسْ

ـــِه وَرونَـــــــــِق حـــــاِلـــــِهے)2( ـــِع ـــوِد طـــال ـــع ـــس  و�

ذلك  على  زادوا  ال�سعراء  من  المتاأخرين  اأن  وهو  هذا؛  وراء  ما  ُنعّرَفَك  اأن  نريد  ونحن 

زيادات؛

يعني: الياء النا�سئة عن اإ�سباع حركة الهاء.  )1(

َرونَُق ال�سباب، وَرونَُق ال�سحى: اأّوله )رنق(.  )2(
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*  منها: اأن يكون الالحُق جزَء كلمٍة، يكون على اأكثَر من حرفين، ويكون في الأمر العام �سميراً، 
:

)1(
اإما من�سوبًا اأو مجروراً، نحو: )ُهُمو( و)ُكُمو(، ويكون في حكم النف�سال، كما اأن�سدتك

ـــو  ـــُم ـــُك ـــَديْ ـــــــــاَم ل ــــا �ـــســـادتـــي قـــلـــبـــي اأق ي

ــو ــُم ــُك ــْي ــَل ــْم فــالــ�ــســالُم ع ــك ــن  وعــــَدلْــــُت ع

:
)2(

واإما مرفوعًا، نحو: )تُُمو(، ويكون في حكم الت�سال، كما اأن�سدتك

ـــو  ـــُم ـــتُ ـــظـــاظـــِة اأنْ ـــَف ــــْم فـــي ال ــــت ـــُت واأن كـــتـــْب

ــو ــُم ــتُ ــْن ــنَ ــــو َح لَ ــْم �ـــســـادتـــي  ــُك ــي ــل  ومــــــاذا ع

َفْليُ�سمَّ هذا النحو من الزيادة: )بالقائمة(. وال�ساكن في اآخرها هو )الخروج(، والوا�سُل بين 

//.)3(
بة( ذلك الخروج وبين الروي من الحروف هو )ال�سلُة المركَّ

*  ومنها: اأن يكون الالحُق كلمًة واحدة، اأو في حكم الكلمة الواحدة. وكثيراً ما يتفق اأن يكون 
، �سيما من ال�سمائر، نحو: )منُه(، و)ِبها(. قلت:

ذلك المجموع جاّراً ومجروراً)4(

ِمـــــْنـــــُه  الأدواُء  تــــعــــَجــــُل  غـــــــــــراٌم 

ـــــُه)5( ـــــْن م ــــــــــــواُء  الأن ـــُل  ـــج ـــخ ت  ودمــــــــٌع 

وقلت:

ـــاُن لــــي وَطـــــــٌن والـــنـــفـــ�ـــسُ تـــاألـَــُفـــهـــا  ـــس ـــا� ق

ــا ــه ِب ــا كـــالـــغـــريـــِب  ــه ــي ــَي ف ــس ــ� ــخ ــس ـــنَّ � ـــك  ل

�ض146. والواو فيه ناجمة عن اإ�سباع حركة الميم كما ل يخفى.  )1(

�ض147. والواو ناجمة عن اإ�سباع �سّمة الميم كما ل يخفى اأي�سًا.  )2(

فهو يعتبر الياء من )لديُْكُمو وعلْيُكُمو(، والنوَن من )اأنْتُُمو وحنَْنتُمو( رويًا، والواَو خروجًا، وما بينهما )�سلة مركبة(.  )3(

في الأ�سل: »جار ومجرور«.   )4(

يالحظ اأنه التزم الهمزَة قبلها في )الأدواُء والأنواُء( كاأنها الروّي، وكلمة )منُه( رديف. وكان الم�سنف قد مّثل )للرديف( في الف�سل   )5(

الثاني )�ض58( ببيتين مماثلين لعلهما من ذات الق�سيدة. 
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ــاَن اأ�ـــســـنـــاُه الـــهـــوى كــَمــداً  ــس ــا� ــق جــ�ــســمــي ب

ِبــهــا ــِب  ــي ــق ــن ال دار  ـــي  ف بـــالـــريِّ  والـــقـــلـــُب   

ـــْت  ـــِرَه ك ـــا  م ــِي  ــب ــظ ــال ب ل  ــِه  ــي ــان ــس � ــسِ  ــ� ــف ــن ب

ِبها  )1(
ِب[ ]يعتقي  �سعري  ــاَر  �ــس ــا  م لـــذاَك   

.
)2(

ولْيُ�َسمَّ هذا النحو من الزيادة )بالّرِديف(

:
)3(

*  ومنها: اأن يكون الالحُق اأكثر من كلمة واحدة، كما في قولي

ــي  ــاق ــس ــــا � ــــــداِم ي ــــــُم ـــــْرَب ال ـــــسُ ــــُت � ــــرك ت

ــي ــاق ــس ــــا � ي الــــغــــمــــاِم  ـــــْوَب  ـــــسَ ــــاِت � ــــه ف  

ــــُم  ــــِدِه ــــع ـــــاُء بـــــْعـــــَد بُ ـــــم ــــِغ ال ــــسُ ــــ� لـــــم يَ

�ـــســـاقـــي ـــــا  ي بــــــالــــــُمــــــداِم  ـــــي  ل ـــف  ـــي ـــك ف  

ـــــا َذَكـــــــروا  ــــوا وم ـــــْدٍق َمــــ�ــــسَ ـــــسِ ـــُة � ـــي فـــت

�ـــســـاقـــي ـــــا  ي ــــالِم  ــــس ــــ� ــــال ب �ــــســــيــــَخــــُهــــُم   

ــــًة  ــــَرَع ــــت ــــسِ ُم ــــكــــوؤو� ــــال ـــــْم ب ـــــُه ــــْد لَ ــــُج ف

�ــســاقــي يـــــا  ــــــراِم  ــــــغ ال بـــــذْكـــــِر  ـــــــــْي   وِل

ـــــوا  ـــــُرم ـــُم وقـــــــد َك ـــُه ـــي ـــق ـــس ـــ� ـــــَن تَ ـــــي وح

�ـــســـاقـــي ـــــا  ي الـــــــكـــــــراِم  ـــــي  ف نـــــي  فـــــُعـــــدَّ  

داً كما ر�سمُتها، وربما كانت: )يحتفي ِب( ِبها.
َ
)1(  كلمة غير منقوطة في الأ�سل، اأتبَعها بحرف الباء مفر

بن محمد  اللطيف  الدين عبد  ل�سدر  اأبيات  246/1، من  اأ�سفهان  ق�سم  الخريرة،  في  الأ�سفهاني  العماد  اأورده  ما  من ذلك   )2(

الخجندي، قائاًل: »على اأ�سلوب العجم الُمعجب، والمذهب الذي ُيباين مذهب العرب، وذلك اأنه يجعل الكلمة التي هي القافية 

في اآخر البيت )رديفًا( يرّدده في كل بيت، وَيعتقد اأن الحرَف الذي قبلها هو الروي«:

َف ل كاَن الهوى! َعَرفوا ل َعَرفوا �ساَن الهوى = الهوى عرَّ

لم يَروا م�سمون قلبي غير اأْن = طالعوا في الوجه م�سموَن الهوى

الهوى �سلطاَن  حّكَم  لحُظُه   = له  اإقطاٌع  وْهَو  فوؤادي  من 

قال: »وهذه القطعة عند العجم نونية«. وقال في الخريدة 262/1: »هي �سنعٌة عندهم فاخرة«.  

وردت المقطوعة كاملة في مخطوطة )الإبداع(، لوحة 40.   )3(
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اأُ�ــــســــاِربَــــُهــــْم  اأْن  غـــيـــَر  ـــــــــوا  اأبَ واإْن 

�ــســاقــي ـــــا  ي الــــمــــنــــاِم  ـــــي  ف ـــي  ـــن ـــّق ـــسَ ـــ� ف  

.
)1(

ولي�سمَّ هذا النحو من الزيادة )بالرديفين(، وعلى قيا�سه

فجميع اأ�سناف هذه اللواحق، هي الُمعادُة كما ترى.

ه  * وقد يكون من اللواحق ما ل يُعاُد هو بعينه، بل ما يقوم مقاَمُه من جن�سه، في�سيُر هو اأو بع�سُ
، وي�سير الحرف المتكرر 

)2(
القافية. والمتكرر فيه من الحروف -ب�سرط الأ�سالة- هو الروي

قبله، في الكلمة ال�سبيهة بالقافية، نوعًا من اللزوم. وذلك على وجهين: 

- اأحدهما: اأن يكون البيت بحيث اإذا ُحذَف منه هذا الالحق بقي الباقي بيتًا م�ستقاًل بنف�سه، 

مخالفًا في الوزن لالأول. وعليه قلت:

اأنــا ول  ــــَدوُت  َغ حتى  ــِحــجــى،  الْ ــذي  ل يَبيُن  �سخ�ساً  ــــاأَى،  نَ ُمـــْذ  مــنـّـي  ــِق  ــْب يُ لـَــْم 

نا// ال�سَّ مــن  بـَـلــيــُت  قــد  اإْذ  ــَجــا،  �ــسَ بما  ــراِق  ــف ال يـــوُم  ــى،  ـــ اأت ــد  وق اأقــــوُل  ولــقــد 

َجنى بــمــا  الــ�ــســلــوُّ  ــُه  ــن م نـَــَجـــا،  ول  ــوُت  ــج ن ــال  ف  ، ــوُّ ــُل ــس ــ� ال ــنــي  ــعــِرُف ي كـــان  اإْن 

)القافية  المطّول:  البيت  اإلى  بالإ�سافة  البيت،  من  للباقي  القافية  هي  التي  الكلمُة  مَّ  فلُت�سَ

.
)3(

الح�ْسِويّة(

ه«؛  فكاأنه ينظر اإلى الميم المرّدفة بالألف من )المداِم والغراِم والكراِم( روياً، واإلى كلمتي )يا �ساقي( )رديفين(. وقوله: »وعلى ِقيا�سِ  )1(

. واأورد الأ�سفهاني في الخريدة 247/1 ق�سيدًة مماثلة للخجندي المذكور؛ يقول فيها:
ْ

اأي: وعلى قيا�سه ِق�ض

واِب يا �ساقي = فهاِت جاَم ال�سراِب يا �ساقي وْب ال�سّ تركُت �سَ

�ساقي يا  بالَحباِب  جاً  ُمتوَّ  = ملكاً  جاِمِه  فوق  حكى  راًحا 

ُرُه = اأُطِفُئ ناَر الهوى ِب يا �ساقي )َرَدْفُت( �ِسعري به اأكرِّ

قال: »ولّما نظم هذه القطعة نَظم كّل واحٍد من اأبناء الف�سل على هذا ال�سكل«، ثم اأورد عدداً من معار�ساتها، وعلى قواٍف داخلية   

مختلفة.

ل به، كالألف الذي هو الردف في: يُهامي، وكالياء التي هي ال�سلة فيه« م�سيراً  ُع من الحوا�سي ما ُيَتَجمَّ
َ
َتْتب

ْ
زاد في الهام�ض: »وقد ُي�س  )2(

اإلى الوجه الثاني التالي من هذه اللتزامات.

: )لم يَْبَق .. �سْخ�ٌس(. و)القافية الح�سوية( هي الجيم من قوله: )ذي الِحجى، ما 
َّ
ورد البيت الأول �ض59، ي�سبقه اآخران، و�سبطه َثم  )3(

�َسجا، ل نَجا(.
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- والثاني من الوجهين: اأن ل يكون البيُت كذلك، بل الكلمتان اللتان اإحداهما هي القافية، 

والأخرى هي ال�سبيهة بالقافية، ت�ستركان في جزاأين لهما �سالحين، فاإن ان�ساَف اإلى ذلك اأن ُتعاَد 

قافيُة كلِّ بيت في اأول البيت التالي له، حتى يكون التكريُر يقع مثلثًا، كان غايًة في الم�سنوع من 

ال�سعر، وعليه قلت:

ــي  ــام ــه ـــــاِم يُ ه ـــــرِّ ـــــْوُب ال �ــــســــالٌم كـــمـــا �ـــــسَ

 �ـــســـالٌم كــمــا لـــــوُن الــــمــــداِم يُــــدامــــي)1(

ــــــْدَرًة ـــاَء َح ـــو�ـــس ــن الـــديـــِك َخ ــعــي يُـــدامـــي ب

ـــــي)2( ـــــام ـــــــــاِم اأُن عـــلـــى َمــــــْن بـــــِه كـــــلَّ الأن

ـــي  ـــن ـــو َمـــــــْن �ـــــســـــواَي لأن ـــم ـــاأن اأُنـــــامـــــي ف

ـــي ـــام ـــس اأُ� ـــاِم  ـــس ـــ� ـــِج ال ـــِه  ـــي ـــال ـــع َم بــــذْكــــِر   

ناه�ساً  الــمــجــد  اإلــــى  ي�سمو  الــــذي  اأُ�ــســامــي 

ــــي ــــام اأُح الـــــزحـــــاِم  ــــي  ف اأنـــــــي   ويـــعـــلـــُم 

ـــى حــــبـّـــي لـــــــُه، وِبــــنـَـــْبــــِلــــِه  اأُحـــــامـــــي عـــل

رامــــــي اأُ ـــــَراِم  ـــــَم ال ـــُب  ـــْع �ـــسَ ـــي  ل ــــنَّ  ع اإذا   

وباهلل  )ُمَجنَّباً(.  ال�سعر:  من  النحو  وهذا  )َجنائب(،  القوافي:  قبل  هي  التي  الكلمات  فلتُ�سمَّ 

العون.

الرهام: المطر ال�سعيف الدائم )رهم(، و�سوب المطر: نزوله )�سوب(. وَهَمت ال�سماُء والعين: �سالت )همي(. ولم اأتبين المعنى   )1(

من �سيغة )يُدامي(!

الَخَو�ُس: �سيق العين وغوؤوُرها )خو�ض(، وَحْدَرة: مكتنزة �سلبة، وقيل: وا�سعة )حدر(.  )2(
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الف�سل الثامن

في م�ساوقة الأ�سل مع الزائد في القوافي

قد ظهر لك في الف�سل الثاني من ف�سول هذا الكتاب، اأن كلَّ واحٍد من الألف، والواو والياء 

فيكون )�سلًة(، كما في:  ال�سعري،  ال�سعر لمجرد الإطالق  اآخر المطلق من  يَّْين، قد يقع في  الَمِدّ

)اللزاَما(، و)الناُرو(، و)بالأْجَرِعي(. 

وقد يقع ل لمجرد الإطالق، بل:

- اإما �سميراً كما في: )اأَلَما(، و)َجاُروا(، و)اأْدُمِعي(.

بُو(، و)يْجِري(. - واإما جزَء كلمٍة كما في: )َرنَا(، و)يَ�سْ

الكالم وغير  المنظوم من  فيه  ي�ستوي  الذي  العام،  للوقف  قد يجيء  منها خا�سة،  الألَف  واأنَّ 

المنظوم، كما في: )ُمقاما(.

والذي نريد اأن نبين لك الآن، اأنه قد يجوز لك الجمع بين كل اثنين منها، اأو اأكثر، في القوافي. 

واأي�سًا ال�ستكثاُر من اأي �سنٍف منها �سئَت اأو اأ�سناف، وذلك لأنها قد ثبَت الجواُز بالإجماع// 

لواحٍد واحٍد منها، ول مانع ُيعلُم َمَنَع من الجمع. 

، ل بين ال�سنفين من هذه اأو الأ�سناف، ول بين اأ�سخا�ِض 
)1(

فال يمتنع الجمُع خالفًا لمن منع

ال�سنِف الواحد منها، اأيَّ �سنٍف كان. 

والأ�سناف هذه اأربعة:

- الأول منها: هو الذي لمجرد الإطالق.

ل اأعلم اأحداً منع الجمع بينها!  )1(
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- والثاني: هو الذي يكون �سميراً.

- والثالث: هو الذي يكون جزءاً من كلمة.

- والرابع: ويخ�ّض الألَف، هو الذي يكون للوقف العام.

والأ�سخا�ض التي لها غير مح�سورة.

، ولنقت�سر على الأِلِفيّات منها خا�سة، لأن الحكم في 
)1(

فلنورد عليك الأمثلة لهذه الجموع

ثالثتها حكٌم واحد.

- فمثال الجمع بين الأول من الأ�سناف والثاني، قولي:

ــــا  ــــام ــــــــْن َهــــــويــــــَت فـــمـــا اأق ــــــَل َم تــــــرحَّ

اأَلمـــــــــا)2( ــــــْد  ـــاَك وق ـــب ـــاِح ـــس ــــــــَك �  ولَم

- ومثال الجمع بين الأول من الأ�سناف والثالث، قولي:

ــــّري وا�ــــســــتَــــَطــــْبــــُت الـــَعـــَلـــنـــا  ــــس ــــاَع � ــــس �

ـــــا)3( ـــــن ـــــِل ْع اأُ ــــا  م اأْرَوُحــــــــــــــُه   والـــــهـــــوى 

َدَرْوا  ـــــــاَن  ك اإْن  ـــــَي  ـــــرِف ط ــــجــــا  نَ ل 

َرنــــــــا)4( حــــيــــَن  َجــــنــــى  ــــد  ق ذنـــــــٍب  اأيَّ   

- ومثال الجمع بين الأول من الأ�سناف والرابع، قولي:

ــــى  ــــرام ــــــْزِع راحــــــلــــــٌة تَ ــــــج ــــــــــــَن ال ُدَوي

ــا ــام ــق ُم ــــْت  ــــيَ لــــو َر�ــــسِ ــــواُت  ــــَل ــــَف ال بـــهـــا   

زاد في الهام�ض: »يعني الجتماعات«.  )1(

جمع بين األف الإطالق من )اأقاما(، واألف الثنين من )األما(.  )2(

في الأ�سل: ما اأْعَلَنا !  )3(

جمع بين األف الطالق من )اأعلنا(، والألف الأ�سلية من )رنا(.  )4(
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ـــفـــو�ـــٌس  ـــسَ تـــتـــبـــُعـــهـــا ن ـــ� ـــي ـــع اأثــــــــــــاروا ال

الَغراما)1( ــُم  ــس ــ� ــت ــق ت ـــاِق  ـــسّ ـــ� ـــع ال مــــن   

- ومثال الجمع بين الثاني من الأ�سناف والثالث، قولي:

ــــَكــــٌن  ــــــــــْي �ــــسَ ــــــــــــــْدَوًة وِل َرَحـــــــلـــــــوا ُغ

ـــــى ـــــاأَبَ َف ـــــــْي  ِل يـُـــقــــيــــَم  اأْن  ــــُه  ــــتُ ــــْم �ــــسُ  

ـــــٌب  ـــــَج َع ل  ـــــاَي  ـــــب ـــــاِح ـــــس � ـــــنـــــي  ـــــلَّ َم

َعِجبا)2( اإْذ  �ــــســــاحــــبــــاَي  ــــنــــي  َمــــلَّ  

- ومثال الجمع بين الثاني من الأ�سناف والرابع، قولي:

ـــال  ـــَع )3( مـــــا َف

ـــي ِبـــــْئـــــ�ـــــسَ ـــن ـــي قـــلـــبـــي وع

َمـــــثَـــــال)4( ــــوى  ــــه ال ــــي  ف ـــي  ـــران ـــيّ ـــس � اإذ   

- ومثال الجمع بين الثالث من الأ�سناف والرابع، قولي:

ــــُم  ــــِه ــــــــــــِدي الــــّلــــيــــالــــي ِب ـــــــــــــْت اأيْ َزَرَع

اإَِحنا)5( ـــْم  ـــْوُه ـــسَ ـــ� َع اإذ  ـــــــادي  الأع ـــي  ف  

ـــ�ـــسُ الـــُظـــبـــى  ـــي ـــ�ـــسِ لــــهــــْم ب ـــي ـــب ـــى ال ـــل ـــَع ف

الَقنا)6(// ــْمــُر  �ــسُ لــهــْم  ــْمــِر  الــ�ــسُّ وعــلــى   

*  *  *

َل من الحروف الثالثة كيف ُي�ساوُق الزائَد]![، �سواء جعلَت الأ�سَل هو  فقد عرفَت اأّن الأ�سْ

جمع بين األف الطالق من )الغراما(، والألف التي هي للوقف العام من )مقاما(.  )1(

جمع بين األف الثنين من )َعِجبا(، والألف الأ�سلية من )فاأبَى(. وقد �سبطها: )َعَجبَا(!  )2(

في الأ�سل: )بَِئي�َس(، وبها ينتقل الوزن للمن�سرح مخالفًا العجز.  )3(

جمع بين األف الثنين من )فَعال(، والألف التي هي للوقف العام من )مثال(.  )4(

: ج اإْحَنة، وهي الحقد في ال�سدر )اأحن(. اإَِحٌنٌ  )5(

جمع بين الألف الأ�سلية من )الَقنا(، والألف التي هي للوقف العام من )اإَحنا(.  )6(
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ال�سنف الثالث، وما �سواه من الأ�سناِف زائداً، اأم جعلت الزائَد هو ال�سنَف الأول، وما �سواه 

اأ�ساًل.

اأما ال�ستكثار من اأ�سخا�س ال�سنف الواحد اأو الأ�سناف، فلنقت�سر منه في التمثيل على ما يكون 

تمثياًل لال�ستكثار من اأ�سخا�ض ال�سنف الثالث، نفيًا لل�سبهة التي ربما ترد من جهته، على من لم 

ُيمعن في هذا العلم كثيَر اإمعاٍن، وليكن المثاُل له مع )رنا( و)القنا( ها هنا؛ قولي:

ـــــــْم  اأنّـــــــُه ِودادْي  ـــــــــــَل  اأه ــــا  ــــغ ــــلِّ ب

بـــالـــمـــنـــحـــنـَــى �ــــســــيــــَفــــُهــــُم  َحـــــــَرمـــــــوا   

ـــــِد َفــــَهــــا  ـــــمـــــواعـــــي ـــــال ــــــــــــــــــــَرْوُه ب وَق

ُمنَى)1( ــُف  ــي ــس � ـــًى  ـــن ِم َخــــْيــــِف  ـــي  ف ـــــَو  ُه  

ــــــْم  ــــــِه ــــــيُّ ِلــــــقــــــاحــــــاً وِب ــــــح ـــــُم ال ـــــه ل

ـــــى)2( ـــــنَ ُفـــــــــرادى وثُ الـــــحـــــرُب  تـُـــنــــتَــــُج   

ـــُم  ـــِه ـــي ــــــــْم ف ـــــا َك نــــــَزلــــــوا الأجــــــــــــــَرَع ي

ـــنـــا الـــ�ـــسَّ ــــدِّ  بــــالــــ�ــــسَّ تـُــــوِلـــــيـــــَك  غـــــــــادًة   

ـــمـــى  ـــلَّ لِّ مـــعـــ�ـــســـوِق ال ــــِح الـــــــــــدَّ ــــي ومــــل

ــى ــنَ ــُم ال ـــِوي  ـــْغ ـــتَ ـــسْ ـــ� الـــقـــلـــَب ويَ يَــ�ــســَحــُر   

ـــاً  ـــب ـــِن ـــسَ ـــــِه)3( � ـــــي ـــــُت عـــــل ـــــْل ـــــبَّ ــــُت َق ــــن ك

الَجنَى)4( مــعــ�ــســوَل  ْوقـــــِة  الـــــرَّ ــــَن  ــــاِت ف  

ــــطــــاً  ــــحــــَت الـــــدجـــــى ُمــــْخــــتـَـــِبِ زارنـــــــــي ت

قلُت:اأنا)5( ــا  ــن ــسَّ ــ� ال يــ�ــســكــو  ــــْن  م ـــــاَل  ق  

عوه بالمواعيد )قرا(.
ّ
ى ال�سيَف َيْقريه ِقرًى: اأ�سافه، وربما اأراد معنى الإتْبَاع، اأي: تتب

َ
َقر  )1(

يقال: اإذا ُنِتَجت الإبُل وو�سَعت كلها فهي ِلقاٌح، واإّل فهي ع�سار )لقح(. قال زهير )ديوانه، �ض27(:  )2(

ـــهـــا ـــفـــاِل ـــِث فـــتـــعـــرَكـــُكـــْم َعــــــــــْرَك الــــــّرَحــــــى ِب

ــــْج فـــتُـــْتـــئـــِم ــــِت ــــن ــــْح ِكــــ�ــــســــافــــاً، ثـــــمَّ تُ ــــِق ــــل وتُ

ى منه«. زاد في الهام�ض: »اإ�سعاراً باأن ذلك كان على غير ر�سً  )3(

ْوقُة: الَجمال الرائق )روع(. نَُب: رّقٌة وعذوبٌة تجري على الثغر والأ�سنان )�سنب(. والرَّ ال�سَّ  )4(

في الهام�ض: »ُيجعل في حكم الأ�سيل، وعلى هذا قراءة من قراأ: لكنّْا ُهَو اهللُ َربِّي« يعني: بمّد األف )لكنّْا(.  )5(
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ــى  ــط ــُخ ال ـــي  ـــْدن ـــتَ ـــسْ ـــ� يَ ـــدِر  ـــب ـــال ك لــــي  لَح 

ـــى ـــنَ ـــث ـــان ف ــــــِه  ــــــي اإل ــــْحــــبــــي  �ــــسَ ــــــــــا  وَرن  

ـــــــْذ نــــاأى  ــــرْي ُم ــــب ـــــــاأى عــــنّــــَي �ــــسَ قــــد ن

ـــــا َدن اإْذ  َوْجـــــــــــــدْي  ـــــَي  ـــــنّ م وَدنــــــــــا   

*  *  *

واأي�ساً قد ظهر لك اأن الهاَء، اإذا وقعت في اآخر المطلق بعد الروي، تكوُن )�سلًة(، اإما �سلًة 

غيَر ُمخَرجٍة اإن كانت �ساكنة، واإما �سلًة ُمخرجًة اإن كانت متحركة، ويتعيَُّن بعدها الألف، اأو الواو 

المديّة، اأو الياء المديّة. 

وعلى الوجهين ل تكون الهاء لمجرد الإطالق، بل: 

* اإن كانت �ساكنة؛ 

ِجلَّْه(.  - ففي الأكثر تكون �سميراً، ويتعّين له الإفراُد مع الغيبة والتذكير، نحو: )اأْن اأُ

- وقد تكون لال�ستراحة الوقفية، اإما عَو�ساً كما في: )الأ�سنّْه( و)اأِعنّْه(، واإما غير عو�س نحو: 

)ت�سليطهنّْه(.// 

اإذا تعينت الراء  اأنه  اأن تكون جزءاً من الكلمة اأ�سلياً، والقّلُة فيه؛ من حيث  - وقد يتفق قلياًل 

، ككثرِة ما 
)1(

مثاًل للروي في نحو: )اأجَرْه( مو�سوًل، لم يكن فيه ما هو نحو: )اأْمَرْه واأْفَرْه واأكَرْه(

ل فيه الهاء، اإلى  هو نحو: )يَْمري ويَْفري ويَْقري ويُكري ويُذري ويُثري(، واإّل فن�سبُة )اأْفَرْه( الموؤ�سَّ

( المزيد فيه الياء.
ل فيه الياء، اإلى )بَْحِرے )اأجَرْه( الَمزيِد فيه الهاء، كن�سبة )يَ�ْسِري( الموؤ�سّ

فُم�ساوقُة الأ�سل هنا للزائد، كم�ساوقِة الأ�سِل َثمَّ للزائد. فال يمتنع ]اأن تتكرر اأ�سخا�ض ما 

لي�ض بالأ�سيل هنا. 

في الأ�سل: )اأْمَرَه( و)اأْفَرَه( و)اأْكَرَه( بفتح الهاء، و�سبطُتها بال�سكون لتت�ساوق مع هاء ال�سمير في )اأجَرْه(. والَمَرُه: �سد الَكَحل.   )1(

وامراأة َمْرهاء: والرجُل اأمَرُه )مره(. والَفَراهُة: الح�سن والَمالحة. ُيقال: جاريٌة فاِرهة، وغالٌم فاِرٌه. واأفَرَه الرجُل: اإذا اتخذ غالمًا 

فارهًا )فره(.
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 اأن تتكرر اأ�سخا�ض الأ�سل هنا، كما ل يمتنع اأن تتكرر اأ�سخا�ض الأ�سل 
)1(

كما ل يمتنع[

، على ما اأريناك.  َثمَّ

وعلى هذا قلت:

ـــــْه  ـــــالَج ـــــْم يــــــا راكــــــبــــــاً يـَـــــْحــــــتـَـــــثُّ ِه

ـــــــــــــــْه)2( اإْدلَج بـــالـــتـــهـــجـــيـــِر  ــــــَل  وا�ــــــسَ  

ــي  ف ــــــــَت  زل ول  ـــــُح  ـــــْج ـــــنُّ ال قـــــابـــــَلـــــَك 

منهاَجْه)3( اهللُ  ـــــَك  ـــــري يُ ــــٍت  ــــْم ــــسَ �  

ــــــاً  ــــــي ــــي َعـــــِبـــــقـــــاً زاِك ــــالم ــــس هــــــــــاَك �

اأْدراَجــــــــــــْه الإخــــــال�ــــــسُ  ُطــــــــــِوَي  قــــد   

ــــرٍة  ــــم ــــى ج ــــل ــــــاَر ع ــــــن �ــــــس ــــــالَم م �ــــــس

ـــــْه ـــــاَج وّه ــــوِق  ــــس ــــ� ال َجـــــــَمـــــــراِت  مـــــن   

ــــُه  ــــاَق ــــمــــا �ــــس ــــــْجــــــواً كــــّل يــــــنــــــوُح �ــــــسَ

ـــــاَجـــــْه َه ـــــــــــــــاِرٌق)4(  ب اأو  ــــٌة،  ــــام ــــم ح  

الــحــمــى  رو�ـــــــسَ  واأِْت  ـــٍف  ـــْط ـــُل ب خـــــــْذُه 

َمّجاَجْه)5( ـــــْرِب  ـــــتُّ ال َرْطـــــــَب  اأغــــيَــــَد   

ـــــا بــــيــــن تــــلــــك الــــّربــــى  وُطــــــــــْف بـــــــِه م

ديـــــبـــــاَجـــــْه)6( ـــــزهـــــُر  ال اأذاَل  حــــيــــُث   

ـــاً  ـــج ـــِه ـــب ــــــــدا ُم ــــظــــُر الــــــرو�ــــــسِ َغ ــــن وم

ـــــْه ـــــاَج ـــــه اإِبْ ـــــُر  ـــــاِظ ـــــن ال يـــ�ـــســـتـــطـــِرُف   

ما بين القو�سين ت�سحيح من الهام�ض.  )1(

ب، وهو الح�سن ال�سير في �سرعة وَبْخَترة، )هملج(. والتهجير: ال�سير 
ّ
الهمالج: من البراذين ]البغال[، واحد الهماليج، فار�سي معر  )2(

في الهاجرة، وهي منت�سف النهار، وتعني �سدة الحر )هجر(. والإدلج: ال�سير في الليل )دلج(.

د والمحّجة )�سمت(. ْمُت: الطريق، والَق�سْ
ّ

ال�س  )3(

في الأ�سل: )بارُق( بغير تنوين، ول ي�سح.  )4(

مجَّ ال�سراَب: لفَظُه من فمه، وتمجُّ الأر�ض الماَء اإذا كانت رّيا من الندى )مجج(.  )5(

اأذال: اأطاَل واأ�سبل ذيل ثيابه )ذيل(.  )6(
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ــــِه  ــــدو ب ــــ�ــــس والــــــطــــــائــــــُر الــــــغــــــّريــــــُد ي

ـــــــــْه)1( ـــــــــزاَج واأْه َطــــــــــوراً  اأَْرمــــــــالَــــــــُه   

ـــــُه  فـــــوَق ــــــــْت  ــــــــَرَف رف مــــــا  اإذا  ــــى  حــــت

ـــــْه)2( ـــــاَج ــــــِه ح ــــــْرِف َع ــــي  ف لـَـــهــــا  ـــاً  ـــب ـــسَ � 

ــــَب فــــاألــــَفــــيــــتـَـــُه  ــــي ــــط ــــَع ال ــــجــــَم ــــت وا�ــــس

ــــا واَجـــــــْه ـــاً حــــيــــُث م ـــك ـــسْ ـــ� ِم ــــُح  ــــَف ــــْن يَ  

ـــــْف مـــاثـــاًل  ـــــِق ( ف ـــــــــــمَّ ْج عـــلـــى )ُق عـــــــــرِّ

َحــــــّواَجــــــْه)3( ــــــــَديَّ  يَ ـــَن  ـــي ب  واْجــــَعــــْلــــُه 

ـــٍل  ـــسِ ـــ� ـــف ـــــــَت مـــــن ُم ـــــــوِرْك ــــــُه ب وقــــــــْل ل

ُمــــْحــــتــــاَجــــْه لُـــــْقـــــيـــــاَك  اإلــــــــى  نـــفـــ�ـــســـي   

- فالهاء في )واَجْه( و)حّواَجْه(! من اأ�سل الكلمة، 

- وفي: )وّهاَجْه( و)حاَجْه( و)محتاَجْه( لال�ستراحة عو�ساً عن التاء في الو�سل، 

- وفيما �سوى ذلك �سمير للمفرد الغائب المذكر.

هكذا ينبغي اأن ُيَت�سور هذا المو�سع.

* واإن كانت متحركة، 

- ففي الأعّم الأغلب تكون// �سميراً؛ 

اإما )َهْا(، وهي للموؤنث المفرد الغائب كيف كان. 

واإما )ُهْو(، وهي تكون للمذكر المفرد الغائب، ب�سرط األ يكون قبلها ك�سرة اأو ياء! 

واإما )ِهْي( ب�سرط اأن يكون قبلها ك�سرة اأو ياء. 

الأرمال والأهزاج: من اأنواع الغناء.  )1(

ف: الرائحة.
ْ
الَعر  )2(

في الأ�سل: )واجَعْلُه ما بين يدي حواجْه(!، بزيادة )ما(، فاختّل الوزن! وبهذا حاولت توجيهه، ولكنه انتقَل من ال�سريع اإلى الكامل،   )3(

وبقي المعنى غام�سًا.
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- وقد يتفق نادراً اأن تكون )ِهْي( من اأ�سل الكلمة، وذلك في القليل من الأمر، والقّلُة فيه من 

نا اإليها الآن في عر�ض الكالم على ال�ساكنة، لكنه ل يمتنع فيها التكرر هنا، كما  الجهة التي اأْوَماأْ

، لأنه ل مانع يعلم منعه. ل يمتنع َثمَّ

*  *  *

ثم اإن م�ساوقَة الأ�سل هنا للزائد، وهو ال�سمير، يكون زيادًة تلحق اآخر الكلمة، قد تكون 

م�ساوقًة بالتمام، ول توجد اإّل بالتزام ثالثة اأحرف اأ�سلية، اأحدها هو الروي، والثاني هو الهاء 

المتحركة، والثالث هو الخروج بعدها، كما في قولي:

ـــَم فــاأ�ــســبــَحــْت  ـــري ـــح ــي ال ــم ــح كـــــفٌّ لــــه ت

نـَــوالـَــهـــا ــُد  ــجــي ــت ــ�ــس تَ ـــى، واأخـــــــرى  تُـــْخـــ�ـــسَ  

ــاً  ــع ــام ط اأَُك  ولـــــم  ــي  ــن ــع ــِم ــْط ــيُ ل  ]![ اأيٌّ

لََها)1( ــــا  وم ــــــــلُّ  الأَج ـــه  ب ـــــــدَّ  اأَج ـــــــٌد  َوْع  

وقد تكون م�ساوقة ل بالتمام، واإنما توجد بالتزام حرفين اأ�سليين، ُيجعل الإ�سباع في الثاني 

منهما خروجًا له، كما في قولي:

ـــْرتَـــجـــي  ــــه الــــمــــلــــوُك فـــتَ ــــُن ل ــــدي ــــٌك ت ــــِل م

ــــِه ِعــــقــــاِب األـــــيـــــَم  خــــائــــفــــًة  ـــــــــــــْدواُه  َج  

ـــِه  لـــ�ـــســـخـــ�ـــسِ قـــــــال  اهللَ  ــــــــاأن  ك فــــــــــْرٌد 

بــغــيــِر ُمــ�ــســاِبــِه ــــــرداً  ــــــورى ف ـــي ال ـــــْن ف  ُك

ـــِه وكــــــم لــــــُه مــــن حـــا�ـــســـٍد  ـــي ـــب ـــن عــــيــــُن ال

ـــِل الــُمــتَــنــاِبــِه ـــخـــام ـــي ال ــى، فـــقـــْل ف ــع ــس ــ�  ي

 فهذا قد تكررت فيه م�ساوقُة الأ�سل للزائد.

واأي�سًا قلت:

كذا كتبها: )اي( دون �سبط، ولم اأهتِد لمعناها. وقوله: )وما لَها( يعني: لم يُكن لِهياً في وعده.   )1(
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ــدٍة  ــل ــــّل ب ـــي ك ــــي الـــــّرْحـــــَل ف ــــق راأتـــــِنـــــَي اأُلْ

الَمَهاِمِه)1( ــي  ف ــرى  بــالــ�ــسُّ ــيــري  �ــسَ ـــُل  ـــسِ اأُوا�  

ــى الـــَوجـــا  ــل ـــَمـــطـــيِّ ع ــــاَد ال واأ�ــــســــرُب اأكــــب

ُغالِمِه)2( ـــــْوُع  َط الـــدهـــَر  ـــــُت  راأي ـــن  َم اإلــــى   

ــوُه؟ ــح ـــْمـــَت ن ــــِن الـــمـــخـــدوُم يَـــمَّ ــت: َم ــال ــق ف

ــــِه ــــواِم ِق ـــقـــلـــُت: جــــــالُل الــــديــــن وابــــــن   ف

وهذه الم�ساوقة، اإن لم تكن بحيث تفيد الكالم َمِزيَد َرْوَقة، فلي�ست مما ُيوِرُثُه من الهجنِة 

ما ي�سلح اأن يقترن به المنُع لالأمانع]![. 

فت�سور هذه الجملة وا�ستعن باهلل. 

وليكن هذا القول منا في الوقت اآخَر القول في القوافي.

تم كتاب

الوافي في القوافي

بحمد اهلل وح�سن توفيقه//

وال�سالة وال�سالم على محمد واآله و�سحبه اأجمعين 

و�سّلم//)3(

َرى: �سير الليل )�سرا(. والمهامه: ج َمْهَمه؛ وهي الفالة والمفازة البعيدة )مهه(. ال�سُّ  )1(

الَوجا: الَحفا، وقيل: اأ�سد من الَحفا، واأن ي�ستكي البعير باطن خّفه، والفر�ض باطن حافره، فيجد وجعًا فيه )وجا(.  )2(

�سيدنا  على  و�سلواته  وحده،  هلل  والحمد  بها،  وقوبل  به  معاَر�سة   ،Mالم�سنف خط  من  منقولة  ن�سخٍة  من  »نُقل  الهام�ض:  في  زاد   )3(

محمد«. يليه كلمتان كاأنهما: »�سالم �سالم!!«.
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- فهر�س المراجع  1

ابن الأبار )658-هـ(: ديوانه، تح: د.عبد ال�سالم الترا�ض، الدار التون�سية،، 1985م.

القاهرة،  الحلبي،  البابي  عي�سى  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  محمد  تح:  البالغة،  نهج  �سرح  الحديد:  اأبي  ابن 

ط1967/2م.

ابن اأبي ح�سينة )457-هـ(: ديوانه، تح: محمد اأ�سعد طل�ض، المجمع العلمي بدم�سق، 1956م.

ابن جني )392-هـ(: الخ�سائ�ض، تح: محمد علي النجار، دار الكتب الم�سرية، القاهرة، المقدمة 1952م.

ابن جني )392-هـ(: العرو�ض، تح: د.ح�سني عبد الجليل يو�سف، دار ال�سالم، القاهرة، ط2007/1م.

ابن الجوزي )597-هـ(: المنتَظم في تاريخ الملوك والأمم، تح: محمد وم�سطفى َعطا، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1992/1م.

ابن حمدون: التذكرة الحمدونية، تح: د.اإح�سان وبكر عّبا�ض، دار �سادر، بيروت، ط1996/1م.

ابن دريد )32-هـ(: جمهرة اللغة، مجل�ض دائرة المعارف، حيدر اأباد، ط1344/1هـ.

ابن دريد )32-هـ(: ديوانه، تح: عمر بن �سالم، الدار التون�سية، 1973م.

ابن الدهان )569-هـ(: الف�سول في القوافي، تح: د.�سالح العايد، دار اإ�سبيليا، الريا�ض، ط1998/1م.

ابن ر�سيق القيرواني: العمدة، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، القاهرة، ط1934/1م.

ابن الرومي: ديوانه، تح: اأ.مهّنا، دار الهالل، بيروت، ط1991/1م.

ابن �سعيد الأندل�سي: ن�سوة الطرب، تح: د.ن�سرت عبد الرحمن، مكتبة الأق�سى، عّمان، ط1982/1م.

ابن �سناء الملك: ديوانه، تح: محمد اإبراهيم ن�سر، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1969م.

ابن �ساكر الكتبي: فوات الوفيات، تح: د.اإح�سان عبا�ض، دار �سادر، د.ط/د.ت.

ابن ال�سباغ الجذامي: ديوانه، تح: محمد زكريا عناني وزميله، دار الأمين، القاهرة، ط1999/1م.

ابن عباد؛ ال�ساحب: الإقناع في العرو�ض، تح: محمد ح�سن اآل يا�سين، المكتبة العلمية، د.ط/د.ت.

ابن عباد؛ ال�ساحب: المحيط في اللغة، تح: محمدح�سن اآل يا�سين، عالم الكتب، بيروت، ط1994/1م.

ابن عبد ربه: العقد الفريد، تح: د.عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1983/1م.

ابن عربي، محي الدين: ديوانه، �سرح: نواف الجراح، دار �سادر، بيروت، ط2003/2م.

ابن الفار�س )632-هـ(: ديوانه، دار �سادر، بيروت، ط2002/2م.
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ابن فرحون )799-هـ(: الديباج الُمذهب، تح: ماأمون الجّنان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1996/1م.

ابن الفرخان: الإبداع في العرو�ض، مخطوط 4105، مكتبة نور عثمانية.

ابن الفرخان: الم�ستوفى في النحو، تح: محمد بدوي المختون، دار الثقافة العربية، 1987م.

ابن قتيبة )276-هـ(: عيون الأخبار، دار الكتب الم�سرية، ط1996/2م.

ابن ق�سيم الحموي: ديوانه، تح: د.�سعود عبد الجابر، دار الب�سير، عّمان، ط1995/1م.

ابن القطاع )515-هـ(: ال�سافي في القوافي، تح: د.�سالح العايد، دار اإ�سبيليا، الريا�ض، ط1998/1م.

ابن القطاع )515-هـ(: البارع في العرو�ض، تح: د.اأحمد عبد الدايم، الفي�سلية، مكة المكرمة، 1985م.

ابن قالق�س: ديوانه، تح: خليل مطران، مطبعة الجوائب، القاهرة، 1905م.

ابن المعتز: ديوان اأ�سعاره، تح: د.محمد بديع �سريف، دار المعارف، القاهرة، 1977م.

ابن المعّذل؛ عبد ال�سمد: ديوانه، تح: زهير زاهد، مطبعة النعمان، النجف، 1970م.

ابن مع�سوم: اأنوار الربيع، تح: �ساكر �سكر، مكتبة العرفان، كربالء، ط1968/1م.

ابن منظور: ل�سان العرب، دار �سادر، بيروت، د.ط/د.ت.

ابن النبيه: ديوانه، تح: د.عمر الأ�سعدن دار الفكر، دم�سق، ط1969/1م.

ابن الهبارية: ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3.

ابن هرمة: ديوانه، تح: محمد نفاع وح�سين عطوان، مجمع اللغة العربية بدم�سق، بدون تاريخ.

ابن ه�سام الأن�ساري: مغني اللبيب، تح: المبارك وحمد اهلل، دار الفكر، بيروت، ط1979/5م.

اأبو الأ�سود الدوؤلي: ديوانه، تح: محمد ح�سن اآل يا�سين، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط1974/1م.

اأبو تمام: ديوانه، تح: د.�ساهين عطية، �سركة الكتاب اللبناني، بيروت، ط1968/1م. ون�سخة اأخرى تح:اإيليا 

الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1981/1م.

َرب، تح:رجب محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1998/1م. اأبو حيان الأندل�سي)745-هـ(: ارت�ساف ال�سّ

اأبو حيان الأندل�سي)745-هـ(: تف�سير البحر المحيط، تح: عادل عبد الموجود واآخرين، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1993/1م.

اأبو الطيب اللغوي )351-هـ(: الأ�سداد، تح: عزة ح�سن، دار طال�ض، دم�سق، ط1996/2.

اأبو العتاهية: اأ�سعاره واأخباره، �سكري في�سل، جامعة دم�سق، 1965م.

اأبو فرا�س الحمداني: ديوانه، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، د.ط/د.ت.

اأبو الف�سل الوليد: ديوانه، مراجعة: جورج م�سروعة، دار الثقافة، بيروت، د.ت

اأبو محجن الثقفي: ديوانه، تح: د.�سالح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط1970/1م.

اأبو م�سلم العماني: ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3.

اأبو النجم العجلي: ديوانه، تح: عالء الدين اآغا، النادي الأدبي بالريا�ض، 1981م.

1_Wafi_fe_Qawafi.indd   168 24/5/10   2:21 PM



169

اأبو نوا�س: ديوانه، تح: بدر الدين حا�سري ومحمد حّمامي، دار ال�سرق العربي، بيروت، ط1992/1م.

الأخف�س؛ �سعيد بن م�سعدة )215-هـ(: كتاب القوافي، تح: راتب النفاخ، دار الأمانة، ط1974/1م.

الإربلي )670-هـ(: كتاب القوافي، تح: د.عبد المح�سن القحطاني، ال�سركة العربية للن�سر، ط1997/1م.

الأزهري )370-هـ(: تهذيب اللغة، تح: د.عبد ال�سالم �سرحان، الدار الم�سرية، القاهرة، د.ط/د.ت.

الأ�سفهاني، عماد الدين )597-هـ(: خريدة الق�سر )ف�سالء فار�ض(، تح: د.عدنان اآل طعمة، اآينهء ميراث )مراآة 

التراث(، طهران، ط1999/1م.

الأ�سفهاني، نظام الدين )-بعد680هـ(: رباعيات “نخبة ال�سارب وعجالة الراكب”، تح: د.كمال اأبو ديب، دار 

العلم للماليين، بيروت، ط1983/1م.

الباخرزي؛ علي بن الح�سن: ديوانه، تح: د.محمد األتونجي، الجامعة الليبية، كلية الآداب، المقدمة 1973م.

البحتري: ديوانه، تح: ح�سن كامل ال�سيرفي، دار المعارف بم�سر، 1964م.

البرعي: ديوانه، تح: نواف الجراح، دار �سادر، بيروت، ط2003/1م.

الب�ستي؛ اأبو الفتح )400- هـ(: ديوانه، تح: الخطيب وال�سّقال، مجمع اللغة العربية، دم�سق، د.ط/1989م.

ب�سار بن برد: ديوانه، تح: محمد الطاهر بن عا�سور، ال�سركة التون�سية وال�سركة الوطنية بالجزائر، 1976م.

الب�سري؛ �سدر الدين: الحما�سة الب�سرية، تح: د.عادل جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1999/1م.

بكار، د.يو�سف: في العرو�ض والقافية، دار المناهل، بيروت، ط1990/2م.

البلغيثي؛ اأحمد بن الماأمون: ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3.

تاج الملوك الأيوبي )579-هـ(: ديوانه، تح: د.محمد �سالم، هجر للطباعة والن�سر، م�سر، ط1988/1م.

التبريزي: الوافي في العرو�ض والقوافي، تح: د.فخر الدين قباوة، دار الفكر ، دم�سق، ط1986/4م.

التنوخي )-بعد462هـ(: كتاب القوافي، تح: د.عوني عبد الروؤوف، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1978/2م.

التهامي )416-هـ(: ديوانه، تح: د.محمد الربيع، مكتبة المعارف، الريا�ض، ط1982/1م.

الجاحظ: البيان والتبيين، تح: عبد ال�سالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1988/7م.

الجّراوي: الحما�سة المغربية، تح: د.ر�سوان الداية، ، دار الفكر، بيروت/دم�سق، ط1991/1م.

الجنابي؛ اأحمد ن�سيف: الوزن والقافية بين العربية والفار�سية، مجلة المورد، مج1، ع3و4، 1972م.

الجوهري: ال�سحاح، تح: اأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط1984/3م.

الجوهري: عرو�ض الورقة، تح: محمد العلمي، دار الثقافة، الدار البي�ساء، ط1984/1م.

الحازمي: الأماكن، ن�سرة الوراق.

الحر العاملي: اأمل الآمل، ن�سرة الوراق.

ح�سان بن ثابت: ديوانه، تح: د.�سيد حنفي ح�سنين، دار المعارف بم�سر، د.ط/د.ت.

الحطيئة: ديوانه، تح: نعمان طه، �سركة البابي الحلبي، م�سر، ط1958/1م.
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الحّلي؛ �سفي الدين )752-هـ(: ديوانه، دار �سادر، بيروت، د.ت

الخالديان: الأ�سباه والنظائر، تح: د.ال�سيد يو�سف، دار ال�سام للتراث، بيروت، د.ت

الخريمي )214-هـ(: ديوانه، تح: جواد الطاهر ومحمد المعيبد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط1971/1م.

خفاف بن ندبة ال�سلمي: �سعره، جمع وتح: د.نوري القي�سي، مطبعة المعارف، بغداد، 1968م.

خلوف؛ عمر: البحر الدبيتي )الدوبيت(؛ درا�سة عرو�سية، الريا�ض، ط1997/1م.

خلوف؛ عمر: بحور لم يوؤ�سلها الخليل، مجلة الدرا�سات اللغوية، مج4، ع2، يوليو/�سبتمبر 2002م.

خلوف؛ عمر: بحور لم يوؤ�سلها الخليل، مجلة الدرا�سات اللغوية، مج5، ع2، يوليو/�سبتمبر 2003م.

الخن�ساء )24-هـ(: ديوانها، تح: د.اأنور اأبو �سويلم، دار عمار، عمان، ط1988/1م.

الخوان�ساري؛ محمد باقر: رو�سات الجنات، ن�سرة الوراق.

الذهبي؛ �سم�ض الدين )748-هـ(: �سير اأعالم النبالء، تح: متعدد، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، ط1996/11م.

الراغب الأ�سفهاني: محا�سرات الأدباء، تح: د.ريا�ض عبد الحميد مراد، دار �سادر، بيروت، ط2004/1م.

الروا�س؛ بهاء الدين: ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3.

الزرك�سي )794-هـ(: البرهان، تح: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار المعرفة، بيروت،

الزركلي: الأعالم، دار العلم للماليين، بيروت، ط1986/7م.

الفكر،  دار  واإبراهيم،  البجاوي  تح:  الحديث،  غريب  في  الفائق  )538-هـ(:  اهلل محمود  الزمخ�سري؛ جار 

ط1979/3م.

الزمخ�سري: الق�سطا�ض في علم العرو�ض، تح: د.فخر الدين قباوة، المكتبة العربية بحلب، ط1977/1م.

زهير بن اأبي �سلمى: ديوانه، تح: د.فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1982/1م.

ّراج القارئ )500-هـ(: م�سارع الع�ساق، دار �سادر، بيروت، د.ط/د.ت. ال�سَّ

َراج الوراق: ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3. ال�سِّ

ال�سماوي: الطليعة من �سعراء ال�سيعة، ن�سرة موقع الوراق.

ال�سمعاني: كتاب الأن�ساب، ن�سرة موقع الوراق.

�سيبويه: الكتاب، تح: عبد ال�سالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1988/3م.

ال�سيرافي: �سرح كتاب �سيبويه، تح: اأحمد مهدلي وعلي علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2008/1م.

والإعالن،  والتوزيع  للن�سر  العامة  المن�ساأة  العربي،  ال�سعر  في  العرو�سية  المدار�ض  بابكر:  الروؤوف  عبد  ال�سيد، 

طرابل�ض، ليبيا، ط1985/1م.

ال�سيوطي؛ جالل الدين )911-هـ(: الإتقان في علوم القراآن، تح: مركز الدرا�سات القراآنية، مجمع الملك فهد 

لطباعة الم�سحف ال�سريف، المدينة المنورة، د.ت.

ال�سيوطي: الأ�سباه والنظائر، حوا�سي: غريد ال�سيخ، دار الكتب العلمية )بي�سون(، بيروت، ط2001/1م.
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القاهرة،  الجامعية،  المعرفة  دار  ياقوت،  �سليمان  د.محمد  تح:  النحو،  اأ�سول  علم  في  القتراح  ال�سيوطي: 

2006م.

ال�سيوطي: بغية الوعاة، تح: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة،

ال�سيوطي: التبّري من معرة المعري، �سمن كتاب: تعريف القدماء باأبي العالء، لجنة من رجال وزارة المعارف، 

باإ�سراف: د.طه ح�سين، دار الكتب الم�سرية، القاهرة، 1944م.

ال�سيوطي: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، عالم الكتب الحديث، اإربد، الأردن، 2005م.

ال�سيوطي: ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3.

القاهرة، ط3/ التراث،  واآخرين، مكتبة  المولى  تح: محمد جاد  واأنواعها،  اللغة  في علوم  المزهر  ال�سيوطي: 

د.ت

ال�سريف الر�سي: ديوانه، المطبعة الأدبية، بيروت، ج1307/1هـ بعناية: اأحمد الأزهري، ج1309/2هـ بعناية: 

محمد اللبابيدي.

ال�ّسماخ بن �سرار، ديوانه، تح: �سالح الدين الهادي، دار المعارف، القاهرة، د.ط/د.ت

ال�سفدي خليل بن اأيبك: الوافي بالوفيات، تح: اأحمد الأرناوؤوط وتركي م�سطفى، دار اإحياء التراث العربي، 

بيروت، ط2000/1م.

طرفة بن العبد: ديوانه، تح: الخطيب وال�سقال، مجمع اللغة العربية بدم�سق، 1975م.

طوقان؛ اإبراهيم: ديوانه، دار الم�سيرة، بيروت، ط1984/1م.

العبا�س بن الأحنف: ديوانه، دار بيروت، بيروت، 1982م.

عبيد بن الأبر�س: ديوانه، تح: د.ح�سين ن�سار، مكتبة البابي، القاهرة، ط1/ 1957م.

العجاج: ديوانه، تح: د.عبد الحفيظ ال�سطلي، مكتبة اأطل�ض، دم�سق، د.ط/د.ت.

العرو�سي؛ اأبو الح�سن )342-هـ(: الجامع في العرو�ض والقوافي، تح: زهير زاهد وهالل ناجي، دار الجيل، 

بيروت، ط1996/1م.

الع�سكري؛ اأبو هالل: ديوانه، تح: د.جورج قنازع، مجمع اللغة العربية بدم�سق، 1979م.

الع�سكري؛ اأبو هالل: ديوان المعاني، عالم الكتب.

علي بن اأبي طالب: ديوانه، تح: د.محمد عبد المنعم خفاجي، دار ابن زيدون، بيروت، د.ط/د.ت.

عمر بن اأبي ربيعة: �سرح ديوانه، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، م�سر، ط1960/2م.

عمرو بن كلثوم: ديوانه، تح: د.علي اأبو زيد، دار �سعد الدين، دم�سق، ط1991/1م.

العيني؛ بدر الدين محمود )855-هـ(: عقد الجمان في تاريخ اأهل الزمان، تح: د.محمد اأمين، الهيئة الم�سرية 

العامة للكتاب، د.ط/1989م.

الفازازي؛ )-بعد550هـ(: ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3.
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الفراهيدي؛ الخليل بن اأحمد )175-هـ(: العين، تح: المخزومي وال�سامرائي، دار الر�سيد، د.ت.

القر�سي: جمهرة اأ�سعار العرب، دار �سادر ودار بيروت، بيروت، 1963م.

كثير عزة: ديوانه، تح: د.اإح�سان عبا�ض، دار الثقافة، بيروت، 1971م.

كحالة؛ عمر ر�سا: معجم الموؤلفين، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، ط1993/1م.

كعب بن زهير: ديوانه، الدار القومية للطباعة، القاهرة، 1950م.

لبيد بن ربيعة العامري: ديوانه، تح: د.اإح�سان عبا�ض، وزارة الإر�ساد والأنباء، الكويت، 1962م.

ل�سان الدين بن الخطيب: ديوانه، تح: د.محمد مفتاح، دار الثقافة، الدار البي�ساء، ط1989/1م.

د )285-هـ(: الكامل، تح: محمد الدالي، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، ط1986/1م. المبِرَّ

المتنبي؛ ديوانه: الَعْرف الطيب، �سرح: نا�سيف اليازجي، المطبعة الأدبية، بيروت، 22 تموز؛ 1305]![.

المجل�سي؛ محمد باقر: بحار الأنوار، ن�سرة الوراق.

المرادي؛ الح�سن بن قا�سم )749-هـ(: الَجَنى الداني في حروف المعاني، تح: د.فخر الدين قباوة ومحمد 

فا�سل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1983/2م.

المعري؛ اأبو العالء: �سقط الزند، دار بيروت، بيروت، 1980م.

المعري؛ اأبو العالء: اللزوميات، دار �سادر ودار بيروت، بيروت، 1961م.

المفتي فتح اهلل: ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3.

المّقري التلم�ساني: نفح الطيب، تح: د.اإح�سان عبا�ض، دار �سادر، بيروت، 1988م.

منتجب الدين؛ علي بن بابويه )ق6(: الفهر�ست، موقع مكتبة يع�سوب الدين الإلكترونية.

المو�سوعة ال�سعرية3، المجمع الثقافي، اأبو ظبي.

مو�سوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية لموؤ�س�سة الإمام ال�سادق، ن�سر 1999م، مكتبة تبيان الإلكترونية.

http://www.alwaraq.net موقع الوراق اللكتروني؛

الميرغني؛ محمد عثمان: ديوانه، المو�سوعة ال�سعرية3.

النابغة الذبياني: ديوانه، تح: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار المعارف بم�سر، ط3/د.ت.

النابل�سي، عبد الغني )1143-هـ(: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، دار الجيل، بيروت، د.ط/د.ت.

ن�سوان الحميري: الحور العين، تح: كمال م�سطفى، دار اآزال، بيروت، ط1985/2م.

ن�سيب بن رباح: ديوانه، تح: د.داود �سلوم، مطبعة الإر�ساد، بغداد، 1967م.

الهاللي؛ محمد: ديوانه، مطبعة حماة، 1329هـ.

ياقوت الحموي: معجم الأدباء، تح: د.اإح�سان عبا�ض، دار الغرب الإ�سالمي، بيروت، ط1993/1م.

ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار �سادر، بيروت، 1977م.

اليعقوبي: البلدان، ن�سرة الوراق.
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- فهر�س الأ�سعار والقوافي)1(  2

�سال�ساعرالبحرعددالبيت

الهمزة

للفناْء عــمــُرُه  �ــســيٍء  وكــلُّ   = ـــداْء  َج تقوى  ــِر  غ ل�سيٍء  138ابن ندبةال�رسيع3لي�َس 

نَبَاأَ  اأح�س�ستُُم  فهل  وا�ٍس  ناأى=وقال  الرقيَب  ليَت  فيا  احلبيُب  امل�سنفالب�سيط10دنَا 
)2(

138،18ح

َجنَاأَ ــُه  زان �َسطاٍط  ُح�سن  لَعاَد   = َوًغــى  غــداَة  ُردينيٌّ  َع�ساُه  138امل�سنفالب�سيط1ولو   ،140

141امل�سنفالب�سيط1جارى ال�سحاَب فلْم يَ�ْساأ ال�سحاب ول=فوت العذاِر ولو�ساَءالُهماُم �َساأى

الدماُء تختِلُط  حني  ُِب  َهــجــانــا=ونـَـ�ــ�ْ ــْن  َم بالقوايف  72حابن ثابتالوافر1فنُْحِكُم 

يــرزوؤهــا                  كــاَن  مــا  ب�سيٍء  �سنّْت   = يكلوؤها  واهللُ  �سليمى  141ابن هرمةاملن�رسح1اإنَّ 

141حابن عربيالطويل3اأنا اآدُم الأ�سماِء ل اآدُم النَّ�ْسِء=فلي يف ال�سما والأر�س ماكان من َخْبِء

ٌة=تــ�ــســلــح لــلــتــقــطــيــع والـــــــَوْجِء ــا هــــذا لـــه ِحــدَّ ــنَ ــنُ ــي ــكِّ ــسِ 141حابن الروميال�رسيع2�

املَْعبوِء ثناِئِه  بطيِب  ـــِرْم  اأْك  = ثنائِه  طيَب  الإف�ساِل  ــُد  يَ ــاأَْت  ــبَ 140امل�سنفالكامل1َع

الباء

الْــُكــتُــْب اآيـــاِت  ُجـــلَّ  ــَراأنــا  لَــويَــنــَفــُعــنــا=َوَق ــَظ  ــَوع ال �َسِمعنا  ــد  97حاأبو العتاهيةالرمل2َق

ــْب ــٍل َونـَـ�ــسَ ــوي ِه=َفـــاإِىل ِخـــْزٍي َط ــن َحـــدِّ ــن يَـــُزْل َع اٌط َم ــــ�ِ 97حاأبو العتاهيةالرمل2َو�

ـــاْب غ الــــيــــوَم  ــي  ــب ــل ق اإّن   = ـــ�ـــســـاْب  ـــتّ ال يف  ــي  ــن ــْم ــل ت 17امل�سنفجمزوء الرمل5ل 

ـــاْب                                        ـــت ك الــــُكــــْتــــِب  ُجــــمــــلــــِة   = يف  ـــــُد  ـــــْع بَ 61امل�سنفجمزوء الرمل2واأتــــــــــاين 

الـــ�ـــ�احـــيـــْب                                 ـــنْيَ  ـــمَّ يُـــ�ـــسَ الــــ�ــــ�احــــنُي =  هـــــذي  ـــــــْن  َ 63امل�سنفالهزج2مِل

على الرغم من مخالفة الم�سّنف غيره من العرو�سيين التقليديين في ت�سنيف بع�س القوافي، فاإننا �سنعمد اإلى اإثباتها هنا فيما ي�سنفها   )1(

فيه العرو�ض التقليدي ل�سهولة الرجوع اإليها.

)2( ح: ما جاء من ال�سعر في الحوا�سي.
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ــْوْب ــُل ــق ال اإىل  الــقــلــوب  ــل  احَلــِبــْيــْب=ُر�ــسُ اأجـــفـــاِن  99حابن الروميجمزوءالكامل2حَلــظــاُت 

ــْب ــاِئ ــب الأحــــبـّـــُة واحل فــيــهــا  ــــْب =  ــــاِن اأُج ـــازُل ل  ـــن امل ـــذي  80امل�سنفجمزوءالكامل3ه  ،66

ـــْب ـــّذَواِئ ـــراَء بــيــ�ــســاَء ال ـــم ـــْب=َح ـــْ�ِ ذاِئ ــوِن الـــتِّ ــل 100حابن قالق�ضجمزوءالكامل2ُخــْذهــا ك

فــاأبــى                            يل  ــَم  ــقــي يُ اأن  ــُه  ــتُ ــْم ــسُ �  = ــٌن  ــَك �ــس ويل  ــــدوًة  غ ـــوا  ـــل 157امل�سنفاخلفيف2َرَح

ُغِلبا َقْد   �َ ال�سَ نَّ  َواإِ الَعزاَء  لَها=اإِنَّ  َفُقلُت  َتــَزع  ل  اأُماَمُة  101حاحلطيئةالب�سيط3قالَت 

بُّ اأكرث ما ي�سبو= اإذا �ُسبَّ منُه يف احَل�سا الَوْقُد ل يخبو با فاأبى وال�سّ 52امل�سنفالطويل1�سَ

ُب عندي واملحلُّ َجديُب 31اخلرمييالطويل2اأُ�ساِحُك �سيفي قبَل اإنْزاِل رْحِلِه = ويُْخ�سِ

احَلقائُب اأثنْت عليَك  �َسَكتوا  اأهُلُه=ولَو  اأنَت  ِبالذي  َفاأثنَوا  39ن�سيبالطويل1َفعاجوا، 

واِهــبُــْه ــَو  ُه اأنّـــُه  وِطيباً  ــاً  �ــَ�َف  = وِحــبَــاوؤُُه  ــاوؤُُه  ــط َع يزيُد  ــْن  َم 29؟الكامل1يا 

ِه�سابُها تُْرقى  لي�َس  جْمٍد  وذروُة   = ِقبابُها  النجوِم  فوَق  بَْت  ِ�ُ� 47امل�سنفالطويل1ُعًلى 

ُلُه ُمنيُة القْلِب  22امل�سنفالطويل2كتبُت ولو ُخّليُت وال�سوُق �ساعٌة = لَطْرُت اإىل َمْن َو�سْ

بِّ  �سَ فتًى  �سالُم  عّما  فتنف�سها   = با  ال�سّ اأجنحَة  طالعَت  هل  22الراونديالطويل2فديتَُك 

ـــــِه ـــــِب ـــــسَ ـــــ� نَ ــــــــــــْن  ِم زاَن  مـــــــا  ــــــــــــ�يّن  � 83امل�سنفم�سطورالرجز2لــــــــــْو 

بِه ــا  مِل فــ�ــســاَر  ــٌة  ــّوق ــَط ُم ــــْت  وَدَع  = ــِه  ــاِب اأحــب اإىل  ــٌة  ــارَق ب 47امل�سنفالكامل1�ساقْتُه 

ِعقاِبِه األــيــَم  خائفًة  َجــــْدواُه   = فــَ�تــي  املــلــوُك  ــُه  ل تــديــُن  162امل�سنفالكامل3َمــِلــٌك   ،66  ،50

ِبها كالغريِب  فيها  �سخ�سَي  لكنَّ   = تاألَُفها  والنف�س  وطٌن  يل  150امل�سنفالب�سيط3قا�سان 

التاء

اأَتَـــْت مــا  تـُـبــايل  ــا ل  ــاي ــن َ ــْت=َوامل َيُ يَــكــَ�ْ  َوَمـــن  يَــكــَ�ْ  يَِع�ْس  ــن  54حاأبوالعتاهيةالرمل2َم

ـــــْاْت ـــــيّ ـــــح ـــــتّ ــــا ال ــــه ـــــــدي ب ـــــــْه ـــــــــــــٍب يُ 98حال�سماخم�سطورالرجز3ِمــــــــــْن راِك

ـــيَـــْاْت ِبـــَحـــ�ـــسَ ــــــــــْت  وَرَم  = ـــــاْت  ـــــَرف ـــــَع ِب ــــــْت  ــــــَف 80امل�سنف؟1َوَق

ـــــــهـــــــا ـــــــَرتْ ــــــــــــــدا فـــــــــــاِريـــــــــــٍة َف ـــــــْت يَ ـــــــّل 88ح�رسيع الركبانم�سطورالرجز2�ـــــــس  ،54

َواأَرَهـــَقـــْتـــُه اخُلــطــوُب  َدفـــٍر=اأََظـــلَّـــتـــُه  اأُمَّ  ــا  ي ٌب  ُمـــَعـــذَّ 88حاملعريالوافر2اأَخــــوِك 

خّلْفتُها ثــّم  اأمــامــي  كانت   = ْت  م�سَ عاماً  خم�سنَي  يف  144ابن الروميال�رسيع3فــّكــرُت 

َيــوُت مِلَـــْن  ــوَت  ــق ال ــــرَثَ  اأَك ــا  ــوُت=م ــق ال تَبتَغيِه  ـــا  ّ ِم 116حاأبوالعتاهيةالرجز2َحــ�ــســبـُـَك 

وتخلَِّت بيننا  ــا  م تــخــّلــْيــُت   = بعدما  ــّزَة  ــع ب وتـَـهــيــامــي  53كثّي عزةالطويل2واإيّن 
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ِت َفا�ْستََمرَّ َ�ها  �سَ نَف�سي  تََولَِّت=َواأَلَزمُت  مَلّا  الَلذاِت  َعِن  َ�ُت  54حالإمام عليالطويل1�سَ

زاَدِت ــد  ق ــوَم  ــي ال ــَي  ــواق ــس واأ�  = �ــســادتــي  اإىل  وقلبي  55امل�سنفاملتقارب2كتبُت 

هاَمتي فــى  ال�ّسيُب  تــبــّدى  بــه=حــتـّـى  غــرامــاً  النف�ُس  55تاج امللوكال�رسيع2وهــامــِت 

الثاء

الَغْيِث مــَن  ــُث  الــّريْ يُحَمِد  ملْ   = املـُـرَتــى  �َسْيبَُك  عنّي  راَث  ــْذ  63امل�سنفال�رسيع1ُم

اجليم

اإْدلَجـــــْه بالتهجِر  ـــَل  وا�ـــسَ  = ــْه  ــالَج ــم ِه يــحــتــثُّ  راكــبــاً  ــا  160امل�سنفال�رسيع13ي

نَي حوائُج  24امل�سنفالطويل12كتبُت وفى قلبي من ال�سوق لعُج = وفى ال�سدر مني لو ُق�سِ

َدوارُج  اأم  ُفتّحْت  عطٍر  واأدراُج   = نوافُج  اأم  ُفتَّقْت  م�سٍك  26الراونديالطويل7نوافُح 

الدال

َويَُعْوْد يبُدو  الأ�سَوُد  الُوُجْوْد=والَعَدُم  وْهَو  اأبي�ٌس،  َخْيٌط  99حالنابل�سيالرجز2َخْيطاِن؛ 

فـــــــِزْدُه الــــعــــطــــاِء  ـــــَن  م  = �ـــســـيـــئـــاً  مـــــــولَي  143امل�سنفاملجتث4مــــنـَـــْحــــَت 

ــْدُه ــِف ــتَ ــس ــ� تَ مَل  َكــــــاأَْن  تـــِرْدُه=ِلـــيَـــُكـــن  َفـــال  يــــــِردَك  مَل  88حابن اليزيديم.الكامل2َمـــن 

ــدا ــتَ ــْب ُم لـــُه  اإلّ وذْكــــــراَك  ين =  ـــ�َّ � ــــَ�ٍ  َخ ـــْن  ِم ــا  م ــُت  ــْم ــ�ــس 30ال�رساج الوراقال�رسيع2اأق

تَ�ْسَهُدُه والأحــزاُن  لقلبَي  اإلّ   = اأعَهُدُه  لي�س  ما  �سيدي  اإىل  82امل�سنفالب�سيط1�سوقي 

يـَـذوُدُه عنُه  كاَد  قد  ما  الأْمــِر  مَن   = رابـَـُه  باملاِء  اجَلــاأُب  اأح�سَّ  47امل�سنفالطويل1فلّما 

وِلْيُدُه يُنادى  ل  َروٌح  وللدمِع   = ويُِعْيُدُه  اجلوى  يُبدي  ما   ِ�ْ ال�سّ 83امل�سنفالطويل1ِمَن 

ـــَذمُّ َحــِمــيــُدُه ــٌل نــاِئــي املـَـــزاِر بَــعــيــُدُه=وعــْهــٌد َكـــرميٌ ل يُ ــَل 105حل�سان الدينالطويل2ملَــْن َط

الوْجِد من  وُجــنَّ  جْنــٍد  اإىل  فَحنَّ   = عْهِد  اأّيــا  باحلمى  عهداً  81امل�سنفالطويل1تذّكَر   ،74

ــــَرِد  الأبْ ــه  ب فــالــظــلِّ  فالنهِر   = فامل�سجِد  ــدان  ــي امل على  21امل�سنفال�رسيع8�ــســلِّــْم 

ي�سَعِد يْلَقُه  َمــْن  الــذي  الــنــدى=ذاك  حليَف  �سْعٍد  اأبــا  ــي  11حالراونديال�رسيع1اأعــِن

واملُ�ْسِعِد  العوِن  قليَل  فتًى   = تُ�سِعدي  اأْن  لــِك  هــْل  با  ال�سّ 22الراونديال�رسيع5ريــَح 

اليَِد ظاهِر  يف  الَو�ْسِم  َكباقي  تَلوُح   = ثَْهَمِد  ِبُ�َقِة  اأطــالٌل  42طرفةالطويل1خلولَة 

ِد ُمـــَزوَّ وغــْرَ  زاٍد  ذا  َعــْجــالَن   = ُمْغتَِد  اأو  رائــٌح  َمــيـّـَة  اِْل  ـــَن  92حالنابغةالطويل3اأَِم

ِعيِدها لَيَلَة  جَن  ال�سِ اإِلَيَك  ُدوِدها=وفرت  �سُ طوِل  بَعد  َخياًل  106حالتهاميالكامل2طرَقْت 
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الراء

اأَْكــَدْر رى  اأَ َكما  ْي  َعي�سِ كــاَن  اأَْقــ�ــَ�ْ=مــا  ــُه  انَّ لَــَو  ْي  نَْف�سِ ــَح  َوي 78حاأبو العتاهيةاملن�رسح1يا 

ــَ�ْ ــ� ــْع اً ِمــــن بَـــعـــِد َم ـــــــُت الــــَدهــــَر يُــفــنــي=َمــعــ�ــ�َ 97حاأبو العتاهيةجمزوء الرمل2َقــــد َراأَي

ــْر ــّدِك ُم مــْن  فــهــْل  ــُل  ــْب ق ِبــنــا = وَعــَظــْت  يــلــعــْنَ  ــــاَم  الأي 78امل�سنفالرمل4واأرى   ،67

َوَطـــــَهـــــْر ــــــــــْاَب  َزكـــــــا وَط  = ْ ــــ�َ ــــ� ــــبَ ال ـــــُر  ــــٌد خ ــــّم 74امل�سنفجمزوء الرجز1حم

ـــْر ـــَف ـــنَ ــــْا�ــــسَ َف ــــيَ ــــبَ ـــــــــــــــٌن=َراأى ال 98حالر�سيجمزوء الرجز3اأَيــــــــَن َغــــــــزاٌل داِج

ــروْر      ــغ ال هــذا  لــَك  كــْم تـــوُر * كــم  ـــدي  ــا ول ي تـــزوُر *  ل  62امل�سنفالفريد1مِلْ   ،15

ف�سطرا  �سطراً  �سحَرُه  و�سّوَر   = منها  الدين  جماُل  ا�ستملى  11حالراونديالوافر1اإذا 

قهرا لــديَّ  اخلطوُب  تَعاَوُرها   = ْدٍق  �سِ ــدواِة  ل �سيدي  20امل�سنفالوافر6دعوتُك 

وُخــْ�ا  ــَ�اً  َخ م�سى  من  واأطــيــَب   = ــْدرا  َق النا�ِس  ــزَّ  اأع يا  20الراونديالوافر7فديتَُك 

ــارا ــس � كـــيـــَف  ــي  ــن ــْل ــسَ ــ� ت ل   = ــــاً  ــــام اإم ـــِد  ـــج امل يف  ـــاَر  ـــس 149امل�سنفجمزوء الرمل3�

ـــزاُر َ امل ف�َسطَّ  تُـــزاُر  ــْت  وكــان  = الــِقــطــاُر  َعَفْتها  ــاُر  ــف ِق ــوٌم  ــس 16امل�سنفاملتقارب1ر�

ــاِدُر ب اأُ كالَعجوِل  اأ�سَعى  خاِلٍد=فاأقبلُت  َكلَكِل  حتت  زَهــرٌ  93حورقاء بن زهيالطويل2دعاين 

ـــاُر ـــن ال بـــــِه  ـــى  ـــَق ـــ�ـــسْ تَ ـــسٌ  ـــ� ـــَف نَ ــــُهــــُم =  فــــاأَظــــلَّ ــــاىل  ــــع 53امل�سنفاملديد1وتَ

ــاروا ج ل  ــِم  احلــْك يف  اأن�سفوا   = ــاروا  ــس � اإْذ  ـــرَة  اجل ــرى  ت 51امل�سنفاملديد1هــل 

52امل�سنفالطويل1فوؤاِدَي فيِه اليوَم اأْذكى من اجَلْمِر = وعيني لَها كالَقْطِر واِكفًة تري

الزاي

ـــــَزْه ـــــَج ْع ــــزاً اأَ ــــْم ــــْزُت َه ــــَم ــــا=َه ــــَدَم ــــْن ــــــاَل َجــــــــَواِدي ِع 102حل�سان الدينجمزوءالرجز2َق

ال�سني

َخْم�سي لقطْعُت  اإذاً  نف�سي=تُطاِوُعني  اأّن  لو  نــداَمــًة،  64حالك�سعيالوافر2نــِدْمــُت 

ال�ساد

ــِه تُــْو�ــسِ ول  حكيماً  ــْل  ــاًل=فــاأر�ــسِ مــر�ــسِ حــاجــٍة  يف  كــنــَت  93حبالاملتقارب2اإذا 

العني

�َسَعْة  ماِلِه  وفى  يَْفِدي  ماِلِه  فِمْن   = مبهجتي  يوماً  يُْفَد  اإْن  َمْن  23امل�سنفالطويل7بنف�سَي 

�َسَعْه  يف  الِعيادِة  عذِر  من  زلَت  =ول  َعْة  والدَّ اخلف�ِس  يف  الدين  جماَل  24الراونديالطويل7بقيَت 
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تَْنِبُع باملاِء  املاء  كعنِي  وعيني   = جمرٌة  اخلُر  لَك  يا  وقلبي  81امل�سنفالطويل1كتبُت 

يـَــْرَكـــُع اأَو  ــ�ــســُجــُد  يَ مــــاِئــــٍل=َواآَخــــَر  ــا  ــن لَ ِجـــــداٍر  ـــن  ِم ــم  ــَك 101حابن املعتزاملتقارب2َف

ماِنُع لََك  دونَها  �ستّى  َحواِئَج   = ح��ًة  اأب�َ�َْت  الَطْرَف  تَُغ�سَّ  مل  30بالالطويل5اإذا 

َهواِجُع والعيوُن  َوْهــنــاً  تـــالأْلأَ   = ــُع  لِم ِبــراَمــَة  بــرٌق  �ساقني  65امل�سنفالطويل1نَعْم 

الّدواِفُع فالتاّلُع  اأريٍك  =فَجْنبا  فالَفواِرُع  َفرتَنَى  ِمْن  ُح�ًسى  ذو  93حالنابغةالطويل2َعَفا 

يَ�ْسَمُعُه لَي�َس  َولَِكْن  َحقاً  َقلِت  يُوِلُعُه=َقد  الَعْذَل  ــاإِنَّ  َف تَعُذِليه  104حابن زريقالب�سيط2ل 

لِمُعْه الَ�ُق  َحال  ما  �َسالٌم  دُرُه=َعَليَك  َو�سَ َخلوٍب  ِمن  ِكتاٌب  103حابن الأحنفالطويل2اأَتاين 

طاِلُعُه بال�ّسْعِد  بَدا  عزٍّ  وف�سُل   = َم�ساِرُعُه  تَْكَدْر  ملْ  املْجِد  من  ْفٌو  83امل�سنفالب�سيط1�سَ

اأدمــعــي ـــَ�ي  َي مــنــُه  ــ�ــسُ  ــَوْم وال  = َخــفــا  ـــا  اإّم القلُب  اإلــيــه  52امل�سنفال�رسيع1يهفو 

بـــالأْجـــَرِع ــاُح  ــب ــسْ الإ� ــَق  فــاتـّـ�ــسَ  = بــاحِلــَمــى  ــٍة  ــبَ ــرَق َم على  53امل�سنفال�رسيع1لَح 

الفاء

ُمــــاْف ـــــْرَ  َغ ُمـــعـــاِلـــنـــاً  َك   = َدعـــــا  اإذا  ــــــاَك  اأخ ـــــــْب  84بالجمزوءالكامل1واأِج

ـــــْوْف َمُ ـــــْرَ  َغ ُمــعــاِلــنــاً  َك   = ــــا  َدع اإذا  اأخــــــاَك  75بالجمزوءالكامل1واأِجـــــــْب 

ــْف ــْي ــِن ُم الـــعـــالِء  ــن  ــْف = وحمـــلٌّ م ــطــي يُ ــاِر  ــخ ــَف ال ــن  80امل�سنفاخلفيف1يَل جمـــٌد م

القاف

ــَراْْق ِع يْف  ول  �ساٍم  يف  ــراوؤوَن  ـــ=ـ ال مثَلها  يرى  ل  �سلمى  ــاَن  75بالال�رسيع1اأزم

ـــــــــــْه وَرَزَق نـُـــطــــفــــٍة  مــــــْن   = َخــــَلــــَقــــْه  َكــــــــــْاَن  81امل�سنفجمزوءالرجز2واهللُ 

=من ُمْقَلٍة تبكي وقلٍب بالهوى م�ستَغِرِقِ 16امل�سنفمثمن الرجز2ُزمَّْت َمطاياهْم فَكْم يوَم النوى بالأبرِقِ

ّ  طالعاً يف الأفِق 32بالمو�سح رمل8�ساد قلبي بالتجنّي*حاوي الإ��اْق*من قد فاْق*بدَر َتٍ

ــْه ــاِق ــي ــت وا�ــس ا�ــســتــيــاقــي  ــَب  حــ�ــس  = بـُــكـــاَءنـــا  اأّن  ــُت  ــم ــل 146امل�سنفجمزوءالكامل1وع

�ساقي يا  الغماِم  وَب  �سَ فهاِت   = �ساقي  يا  ــداِم  امل �ــْ�َب  151امل�سنفاملن�رسح6تركُت 

الكاف

ِعـــراِقـــْك اأو  ــَك  ــاِم ــس � ــقــاَء  ــل ت  = انــِطــالِقــْك  يف  جـــــاُرَك  145البحرتيجمزوءالكامل6اهللُ 

بَريّاِك عرفناها  الــّرقــاِد  بعد   = رائحٌة  الــَغــْوِر  ــاِح  ري مْن  لنا  55الر�سيالب�سيط3هبّْت 

َعيناِك َعينيَّ  َكَذبَْت  ما  ُقْرَب  ِبِه=يا  َوَفيِت  ما  ِعندي  ِلَعينَيِك  56حالر�سيالب�سيط1َوعٌد 
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56الر�سيالب�سيط1حَكى حلاَظَك مايف الرمِي مْن ُمَلٍح=يوَم اللقاِء وكان الف�سُل للحاكي

الالم

ــْل ــَج وَع ــي  ــث َريْ اهلِل  ـــــاإْذِن  وب  = ــْل  ــَم َع ـــُر  َخ ــا  ــن ربِّ ــوى  ــق تَ 41لبيدالرمل2اإّن 

ال�سمْاْل وتاأويُب  َمغناُه  َقْطُر   = الـ  بعدَك  َعّفى  ِد  ــُ�ْ ال �سْحِق  73ابن الأبر�ضالرمل1مثَل 

ـــــــــــواْْل ـــــــــــالأبْ ب ـــــــِه  ـــــــاِت حـــــــاف يف  75العجاجم�سطورالرجز1يــــنــــ�ــــســــْحــــَن 

ــــْل ــــْي ِح ــــرَّ ال ـــــوم  ي يُــــفــــَقــــُد  املـُـــقــــيــــُم =  ـــــذا  ه 80امل�سنفاملجتث2روحــــــــَي 

مثال ــهــوى  ال يف  ــّراين  ــس � اإذ   = فــَعــال  ــا  م بئ�َس  وعيني  157امل�سنفالكامل1قلبي 

ــالل ــت ي ــاً  ــف ــي ــع ــس ـــــِق � ـ الـــــــ�ُق عـــلـــى الأْفــــــــــ =  ــــــدا  139امل�سنفجمزوءالرمل2وب

اأُجــلَّــْه اأْن  �ــســيــدي  ــا  ي ـــَك  ـــلُّ اأُِج ــا =  ــن ربّ �ــســوى  ـــلُّ جــلــيــٍل  50امل�سنفاملتقارب1وك

حملََّها املـُـرَتــوَن  الُعفاُة  عــَرَف   = التي  �سيَمِتَك  َل  ف�سْ لأرجــو  82امل�سنفالكامل2اإين 

نوالَها ت�ستجيُد  واأخرى  تُخ�سى   = فاأ�سبَحْت  احلرميَ  حتمي  له  162امل�سنفالكامل2كفٌّ 

يطوُل فاحلديُث  ت�ساألين  ول   = الهوى  على  تعُذلين  ل  62امل�سنفالطويل1قعيَدُكما؛ 

وُم�سيُل ــرزٌغ  ُم منُه  يُغاديِك   = بــارٌق  زاَل  ل  القاِع  �سَجراِت  62امل�سنفالطويل1فيا 

يُل وُم�سِ ــْرِزٌغ  ُم منها  َقــّرٍة=تَــذاَءُب  غُر  باً  �سَ الأَْق�سى  على  ــَت  62حطرفةالطويل1واأَنْ

قليُل البقاَء  اإّن  ــِدي،  ي َِْلِك  مالٍك=مِب اأمُّ  تكْن  مل  اإْن  اأرى  قد  91حالعجيال�سلويلالطويل4األ 

ـــا ـــه لُ ـــــاُد اأَْحــِمــُلــَهــا=اآِخــُرهــا ُمـــزِعـــٌج َواأَوَّ ــا اأَك ــا َحـــ�ـــَ�ًة م 104حاحلمدايناملن�رسح2ي

ــــْة الــــلــــيــــَل ــــــــنَّ  ــــــــْدَوُه ــــــــسَ � ـــــلِّـــــْم  �ـــــسَ َربِّ  ــــــا  92حبالم�سطورالرجز2ي

ــا=ِن تــبــقــى ويَــهــِلــُك َمــــْن قــالـَـهــا ــن ــسِّ ــ� ـــدِّ ال ــِل ح ــث ــٍة م ــي ــاف 72حاخلن�ساءاملتقارب1وق

َجــْهــِلــِه ِمــن  ــٌل  ــاِه ج اأَيّن  َعــْذِلــِه=َفــَظــنَّ  يف  ــُه  ــتُ ــَذل َع ـــــاِذٍل  104حاأبو متامم�سطورالرجز2َوع

حاِلِه ـــِق  وَرونَ طالِعِه  و�سعوِد   = اإقباِلِه  يف  اليوِم  هــذا  ُح�ْسَن  149امل�سنفالكامل1يا 

امليم

ــــْوْم ــــَق ال عــلــى  ــــــَت  ــــــْي واأربَ  = ـــــْوْم  ـــــيَ ال اإىل  ــْلــَت  79امل�سنفالهزج2تــفــ�ــسَّ  ،63

ــراق عليهْم ــف ال يــوم  فــ�ــســالٌم  اإلــيــهــْم =  الــتــفــتُّ  ــوين ومــا  ــارق 146امل�سنفاخلفيف1ف

اللزاما تنفي  الــتــي  ــُه  ــتَ ــنّ اأ�ــسِ  = ْتني  فعاَر�سَ الــنــهــوُد  52امل�سنفالوافر1وقابَلني 

ــا اأَلم فما  �ساِحباَك  ـــَك  ولَم  = اأقــامــا  فما  َهــويــَت  ــْن  َم ــَل  156امل�سنفالوافر1تــرحَّ  ،51
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ُمقاما يَْت  َر�سِ لو  الَفَلواُت  ِبها   = تَرامى  اأظعاٌن  اجِلــْزِع  ـــَن  156امل�سنفالوافر1ُدَويْ  ،46

ــْه َغــراِم ــن  ِم ــُه  فــاتَ مــا  ــُه  ــْت َم ــنــاِمــْه=َغــرَّ َم يف  َزوَرًة  الــَطــيــُف  102حابن اأبي ح�سينةاخلفيف2زاَرُه 

اأَ�ِسيُم َمــْرَقــبَــٍة  ــوَق  ف ـــَرْوين  يَ  = ملْ  اإْن  ــُت  ــوِرْك ب فال  ـــْرٌق،  بَ ــَ�ى  46امل�سنفالوافر1�

لديُكُم الفوؤاِد  لباناِت  ْيُت  ق�سَ  = اإليُكُم  َعْوٌد  بَْعُد  ِمْن  يل  كاَن  59اجلوينيالطويل2لئن 

عليكُمو فال�سالُم  عنكْم  وعَدلُْت   = لديُكُم  اأقــاَم  قلبي  �سادتي  150امل�سنفالكامل4يا   ،146

َحنَْنتُُمو لو  �سادتي  عليكْم  وماذا   = اأنتُُم  الفظاظِة  يف  واأنتْم  150امل�سنفالطويل6كتْبُت   ،147

ــــــــــــــــــــــَق َدُمــــــــــــُه ـــــــــِت اأُِري ـــــــــْي ـــــــــوانَ ـــــــــــــــاإْن تَ 105حابن الهباريةم�سطورالرجز2ف

ـــمـــي ـــَل ا�ـــسْ ــــــمَّ  ث ــــي  ــــِم ــــَل ــــسْ ا� يـــــا  ـــى  ـــَم ـــْل ـــس � داَر  92حالعجاجم�سطورالرجز2يـــــا 

فتُْتئِم تُنِتْج  ثمَّ  ِك�سافاً،  ِبِثفاِلها=وتُلِقْح  الّرَحى  َعــْرَك  158حزهيالطويل1فتعرَكُكْم 

َوَغَراِْمي ْبوِتْي  �سَ منها  تَ�ساَءُل   = َجفوًة  ولكنَّ  بال�ّسايل،  اأنا  82امل�سنفالطويل1وما 

ِبلماِم عندها  َمْن  يَُجْد  مَلْ  واإْن   = �سالِم  األُف  الَغنّاِء  ال�ّ�َْحِة  46امل�سنفالطويل1على 

يُدامي املــداِم  لوِن  كما  �سالٌم   = يُهامي  الرهاِم  وُب  �سَ كما  153امل�سنفالطويل5�سالٌم   ،10

لَْومي احلبِّ  يف  اللُّّواُم  واأطاَل   = يَْومي  كال�سهِر  و�سار  نَومي  63امل�سنفاخلفيف1طاَل 

ِنــــــــَعــــــــِمــــــــِه ــــــــى  ــــــــل َع هلِلِ  105حالبلغيثيم�سطورالرجز2َفــــــــــاحَلــــــــــمــــــــــُد 

ى يف املَهاِمِه 163امل�سنفالطويل3راأتِنَي اأُلْقي الرْحَل يف كّل بلدٍة = اأُوا�سُل �سري بال��ُّ

النون

�ساكْن غــَر  اأُك  فلْم  اأطــمــْع  وملْ   = لديكْم  َطــَمــٍع  ذي  كــلُّ  ــّرَك  57امل�سنفالوافر2حت

ــــــــــَواْْن األْ ــــــــــسِ  الأَر� =َونـــــبـــــُت  ـــِت  ـــب ـــنَّ ـــال َك اآدم  101حمن�سور الفقيهالهزج2بـــنـــو 

تُبلِّغنْي ــــوداِد  ال ـــِل  اأه اإىل   = ــالٍم  �ــس يف  ـــِك  لَ هــْل  ـــُح  ري ــا  ي 17امل�سنفالوافر3األ 

ـــِب = مــــا َجــــنـَـــْتــــُه يـــــُد الــــَعــــنْيْ ـــقـــل ـــــدَّ عـــلـــى ال 63امل�سنف؟2مــــا اأ�ـــــسَ

ــــــُه فـــــــــانـــــــــَحـــــــــِدْرَن واْرَقــــــــــــــــــنْيْ ــــــن 133بالم�سطورالرجز1لبــــــــــــدَّ م

ــــــــــنْيْ ــــــــــَف ــــــــــوؤَثْ 145املجا�سعيم�سطورالرجز2و�ــــــــســــــــاِلــــــــيــــــــاٍت كـــــكـــــمـــــا يُ

ــُه مــْن ــراُء  ــع ــس ــ� ال بــحــّظــهــا  يــفــوُز   = َجـــــواٍد  ــى  ــتً ف اأّي  هلِل  58امل�سنفالوافر2فــيــا 

مْنُه ـــــواُء  الأن تخجُل  ودمـــٌع   = ــُه  ــْن م الأدواُء  تــعــَجــُل  150امل�سنفالوافر1غـــراٌم 

ــْنــُه و�ــسُ يــ�ــســفــو  الـــــذي  ــــٍد-  ــــّم حُمَ اأبـــــا   - الإخـــــــاَء  88حالعبا�ض بن جريرجمزوءالكامل2اإْرَع 
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ــا اأَنَ ُقْلُت  نا  ال�سّ ي�سكو  ــْن  َم قــال:   = متِبطاً  الدجى  حتــَت  81امل�سنفالرمل1زارين 

َرنــا ــنَي  ح َجــنــا  قــد  ذنـــٍب  اأيَّ   = َدَرْوا  كـــاَن  اإْن  ـــْريَف  ط ــا  جَن 51امل�سنفالرمل1ل 

اأُْعِلنا مــا  ــــُه  اأرَوُح والــهــوى   = الَعَلنا  وا�ستََطْبُت  ــ�ّي  � 156امل�سنفالرمل2�ــســاَع 

َحنا اإِ وهْم  َع�سَ اإذ  ـــادي  الأع يف   = بِهُم  الليايل  اأيــدي  ـــْت  157امل�سنفالرمل2زَرَع

باملنحنى �ــســيــَفــهــُم  حـــَرمـــوا   = اأنـــهـــْم  ودادي  ــــَل  اأه ــغــا  ــّل 158امل�سنفالرمل9ب

انثنى حنَي  وب�سْكِلِه  �َسجى  اإذا  منُه  والليِل  بال�سحى  ُم  لأُق�سِ 59امل�سنفالكامل3اإين 

اأنا ول  غدوُت  حتى  احِلجى  لذي  يَبنُي  �سخ�ساً  ناأى  ُمْذ  منّي  يُْبِق  152امل�سنفالكامل3ملْ   ،10

ت�سبحينا ل  الــذي  ِب�ساحِبِك   = ــٍرو  عــْم اأمَّ  الــثــالثــِة  �ــَ�ُّ  ــا  57ابن كلثومالوافر2وم

الأندِريـنا خــمــوَر  تُْبقي  ول  ِبحينا=  فا�سْ ْحِنِك  ب�سَ هبّي  93حابن كلثومالوافر2األ 

ِلينا َمْتنَُه  ــزادوا  ف التِّجاِر،  ــدي  ــُه=اأي ــداَولَ تَ ــٍيّ  ــِن ُرَدي كاهتزاِز  92حابن مقبلالب�سيط2اأو 

بت�سليِطِهنّْه ا�ستمّر  مــا  اإذا   = الَق�ساُء  ي�سبُقهنَّ  الــطــُر  50امل�سنفاملتقارب1هــي 

ــْه ــنَّ اأِع ــًة يف  ــنّ ِج بها  ــاُل  ــخ تَ ــْه =  ــنَّ ــسِ الأ� َوْقــــَع  ـــاِدْرَن  ـــب يُ 46امل�سنفاملتقارب1اأِثــْرهــا 

ـــنُي ـــا احلـــن ـــن ب ـــــَجـــــدَّ  َف ــــٍم =  ــــَل بـــــذي �ــــسَ ـــا  ـــن ل 18امل�سنفجمزوء الوافر4بــــــــــَرْزَن 

ــــي ـــــــُم احلــــــــــــــرُب الــــــــــَعــــــــــواُن مــــنّ ـــــــِق ـــــــْن ـــــــا تَ 91اأبو جهلم�سطورالرجز3م

اإين ُعكاَظ،  يــوِم  اأ�سحاُب  َتيٍم=وُهْم  على  اجِلفاَر  وَرُدوا  94حالنابغةالوافر2وُهــْم 

تعِذلُني ــًة  عــاذل فانبَعثَْت   = ــَرْت  ــَج ه اإْذ  عاتبًة  ــَرْت  ــَج ه ــْم  56امل�سنفالرجز2ك

وتُولوين اأَُواِليُكْم  َقْبُل  وكنُت   = معرفتي  حقَّ  ن�سيتُْم  كيَف  64امل�سنفالب�سيط2باهلِل 

الهاء

نَـــواْه ِلَعظيٍم  ــاً  ــْزم َع َد  َجــــرَّ  = راآْه  فيما  ــوَم  ــي ال ــاَب  ــس اأ� 48امل�سنفال�رسيع1قلبي 

ــْاْه َف اأْو  ال  الطِّ قبّلُت  منُه  ــو  ــْاْه=ل َف اإلّ  الّلمى  مع�سوُل  كــان  111حالهاليلال�رسيع1ما 

فاْه ال�سِّ ــِم  ــْث لَ ـــْرُ  َغ ــَفــاُه  �ــسَ ــا  ــاْه=َوَم ــنَ ــسَ َعــَلــْيــِه � ــنَّ  ــا �ــسَ ــاد وم 112حابن �سناء امللكال�رسيع5ج

اأَِخــْيــْه ـــَع  َم ــٌم  ــائ ق امــــِرٍئ  اأخـــي = كــلُّ  مــن  قــريــبــاً  84بالجمزوءالب�سيط1هــذا مقامي   ،76

ــْه تَــْزُجــِريْ اأْن  ــْم = ل تـَـَدعــيــِه الــيــوَم  ــاَءُك ــَي قــد ج ِب 84امل�سنفال�رسيع2هـــذاِك وا�ـــسٍ 

ــــْه ــــْي اأَِع ــــــنْيَ  ـــِه ِح ـــالِم ـــك ِل ــــْم غـــــــَدوُت جُمـــــاِوبـــــاً =  ــــَك 84امل�سنفجمزوءالكامل1ولَ

فـــاأْكـــِفـــْيـــْه ــــِب  ــــْط اخَل اإىل   = املــــْجــــِد  يف  ــــَهــــ�ــــسُ  اأَنْ 84امل�سنفالهزج1وقـــــْد   ،73  ،48
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�َسِفْيْه ّل  اإِ الــَغــ�اِء  َعــلــى  اآَدٍم=َومــــــا  َكبَني  َوُنــ�ــســي  حي  136حاملعريال�رسيع2نُ�سَ

ُفـــــــْوْه �ـــــســـــاَعـــــَدُه  ـــمـــا  ف  = ــــــوْه  ــــــراع يُ اأن  122امل�سنفالهزج1اأرادوا 

َفَلبَّْيْه ِل  الَو�سْ اإىل  يـَــْدُع  واإْن   = الَهْجِر  اإىل  يـَــْدُع  اإْن  لـُـبِّــَي  136امل�سنفالهزج1فال   ،48

تراها اأمــا  الــُعــَريـْـِب  اأخــا  فقلُت   = فيها  منَك  َمــالِمــُح  42الر�سيالوافر2واأعَجبَني 

اأَخ�َسباها ــَة  ــكَّ مِبَ ــى  ــس ر� اأَ ــا  ــٌع=َوم ــم َوَج ِمــنــًى  اأَقــــاَم  مــا  ـِك  ِحــبُـّ
42الر�سيالوافر1اأُ

ِغناها مــْن  نف�سي  يَقتاَد  ــاأن  ب  = اأحــرى  ــاَن  ك ِغــنــاًء  لها  70اأبو متامالوافر2�سمعُت 

َطالها حت�سبُُه  وْهـــَي  ــّدى  تـَـ�ــسَ  = ُم�ستجٍر  ــْن  م ــاأًة  ــْب نَ ــْت  48امل�سنفالوافر1اأحــ�ــسّ

ـــــــا ـــــــاه ـــــــا َوف ـــــــن ــــــيــــــنــــــاهــــــا لَ 109حاأبو النجمم�سطورالرجز4يــــــــا لَــــــــيــــــــَت َع

ـــــــّدْت اأَواِخــــــْيــــــَهــــــا ـــــــسُ ـــــد � ـــــــــــــــوزارُة ق 85امل�سنفالب�سيط�سطرهـــــــذي ال

وراعوها بت�سليٍم  ولِطفوها   = فحيُّوها  ــَوْت  اأق قد  املنازُل  122امل�سنفالب�سيط5هذي 

اأَُخـــوهـــا ــوٍل  ــل ــَط َم َغـــُر   َ ـــعـــا�ـــ�ِ =َم ُجـــوؤيٌّ ـــُه  ـــتَ ـــيَّ ِل
اأَ َوىّل  ــد  ــَق 123حكعب بن زهيالوافر3لَ

اأبكيها الأطالل  على  اأقوُم  ول   = معاملُها  اأقَوْت  قد  الدار  اأندُب  137امل�سنفالب�سيط2ل 

فحيّاُه �سلمى  من  املُعّر�َس  لقى   = ذْكــراُه  القلِب  يف  يُعاِوُدُه  بٌّ  48امل�سنفالب�سيط1�سَ

ــــــــــرَء اأَخـــــوُه=ِلـــــلـــــَمـــــنـــــايـــــا َواأَبــــــــــــوُه َ 124حاأبو العتاهيةجمزوء الرمل3يـُـــ�ــــســــِلــــُم امل

�ِسْبهي فيها  يَحاُر  َم�ساأَلٌَة  ِفْقهي=يل  َعن  اأَبــَعــَدُكــْم  ما  142حالأ�سفهاينالدوبيت2اأَ�سحابَي 

�ِسْبِهي َول  ِمثلي  الع�ّساِق  يف  كاَن  اأَزوُرها=َوما  عاٍم  كلَّ  ِباأَيّن  142حاملفتي فتح اهللالطويل2َقِنعُت 

املاَلهي البُكاِء  على  �ساعَدتْها   = حتى  واملناِبُر  الُكْتُب  143امل�سنفاخلفيف2بَكِت 

فيِه ال�سبى  اأيــاَم  اأذكــُر  اأقمُت   = َمغانيِه  اأقــوْت  قد  لَعْلوَة  137امل�سنفالب�سيط1َربْــٌع 

مقَلتَْيِه مْن  ال�سهاُم  ــُه  اأَخــَذتْ  = ــوؤادي  ف ــْ�ى  يَ �سوَف  قلُت  49امل�سنفاخلفيف1ُكلَّما 

لَديِْه يهذي  من  ــوَل  ق وي�سمع   = �سيٍء  كــّل  يف  كاتبي  137امل�سنفالوافر1يَُخّطُئ 

الواو

ـــْوا ـــنَ ـــس ـــاِء واأ� ـــق ـــل ال فــــاأعــــَطــــْوا = عــنــد  ـــوا كــــرامــــاً  ـــان 133امل�سنفاملجتث1ك  ،120

ـــْوا ـــسَ ـــ� َم حـــــنَي  و�ـــســـِلـــِه  يف   = ـــي  ـــن ـــَع ـــَم اأط ـــــادٍن  120امل�سنفجمزوءالرجز5و�ـــــس

�َسْجَوا وناهيَك  �َسْجَوها  فبََكْت   = حديثاً  ــوداِع  ال عند  114امل�سنفاخلفيف2ناَزَعْتني 

ـــَوى ـــَه ـــل ل ــــًة  ــــبَ جــــال  = بــــالــــلِّــــَوى  ـــــْت  ـــــَر�ـــــسَ َع 115امل�سنفاملجتث2كــــــْم 
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ــــَوا ـــــاٍء َوتـُـــربـَـــٍة َوَه ـــَعـــٍة = نــــاٍر َوم ــــــٍع جُمَـــمَّ ـــن اأَربَ 117حاملعرياملن�رسح2اخَلـــلـــُق ِم

ـــــَوْه فـــــاأْحـــــبُ َحــــبــــا  ول   = لأنْــــــــُحــــــــَوْه  ــــــــْن  اأك 116امل�سنفجمزوءالرجز1ومَلْ 

ـــَوْه ُه ـــْن  َم ــه  ل ــاُل  ــق يُ اإْن  فما   = ــالُم  ــغ ال فينا  ـــَرَع  ـــَرْع تَ ــا  م 116حابن ثابتاملتقارب3اإذا 

دُق لَْهَوُه=َوكابََد فيِه الَقلُب ِللبُعِد �َسْجَوُه 119حالفازازيالطويل1ُهَو املُ�سَطفى ِجدٌّ نََفى ال�سِّ

ِل نَْحَوها 119امل�سنفالكامل1بَكِت الظعائُن بالّطَويِْلِع �َسْجَوها= فجعلُت اأنْحو يف ال�حُّ

�ساَوى قد  )َداأٌَل(  �ُسماُه  اآَوى=وِمـــن  ــَن  اب جن�سِه  من  118حال�سيوطيالرجز1وعـــّددوا 

ِعــالَوْه بْينَهما  ال�ّسْيُب  حى  ِثْقاًل=واأ�سْ كالَفْوَديِن  َفـــوؤْادَي  118حاملعريالوافر2َغــدا 

�َسْهُو َول  ــٌط  ــَل َغ بَــعــَدهــا  ــا  ــًة=م ــَظ ِع ــي  ــن ــتَ اأَوَدع ــد  َق َفــ�ــســُل  ــا  114حاأبو نوا�ضالكامل2ي

اأْدِنـــــــــُووا ـــــن دنَــــــــْوُت  اأْذِهـــــبُـــــوا = وَم ـــْن ذهــــْبــــُت  ـــَم 115بالجمزوءالرجز1ف

�سْفُوْه َر  ــدَّ ــّك يُ األّ  لــه  ــو  ــْدع ــُوْه=نَ ــْف َع ــَر  يـُـبــكِّ اأن  يــرجــو  114حطوقانالكامل1الــكــلُّ 

نَْحِو ُكــلِّ  ِمن  ال�ُ�وُر  �َسْجِوي=َواأَتاين   َ َواأَقــ�ــ�َ هَوتي  �سَ ــَ�َْت  114حالع�سكرياخلفيف2َف

ُم�ْستَِوي وهــذا  ــَوٍج  ِع اأخــو  حالَيهما=هذا  يف  ــرءاِن  امل ي�ستوي  115حالب�ستيالكامل2ل 

مــعــجــزاتــِه وَرِوي ــن  م ــَع  ــِب ــسْ ــد=اأُ� ق كــتــابُــك  ــْم  ــاءه 117حابن ق�سيماملن�رسح2وفــتــيــٍة ج

ــاِوي ــ�ــسَ ـــْن َم ــاأُه اهلل ِم ــالِوي=اأنْــ�ــسَ ـــْن �ــسَ ــَب الـــودَّ ِم ــَل ـــْن َط 118حل�سان الديناملخلع2َم

ْه وَعـــُدوِّ بِحْلِفِه  ي�ستِخفُّ  ْه=بــل  ــُزوِّ ــْغ َم على  الغازي  يُ�سِفُق  114حاأبوالف�سل الوليدالكامل1ل 

يُ�ساِوِه مل  اإْن  ــاَء  امل يُحاكي  لِب�ساً=َقمي�ساً  ــَك  ــتُ راأيْ اإيّن  اأََمٍ  119حاملعريالطويل2على 

ْنِوها ِب�سِ َولَي�س  خاِدُمها  َوِبَعْدِوها=َوالبدُر  مِبَ�ْسِيها  الغ�سوَن  120حاملفتي فتح اهللالكامل1�َسبَِت 

الياء

َعلي اأُمِّ  ِمــن  ـــاَر  الأَوط َديِن=َوَقــ�ــســى  ــَر  َغ باً  �سِ الَقلُب  با  �سَ 86حابن اأبي ربيعةالرمل2َقــد 

ْي ـــــــــــــَ�ِ ـــــنـــــا َن ـــــــــــــــاُم احلـــــــــــقِّ لَـــــ�ـــــسْ ـــــــــــــَت اإم 137حكثي عزةم�سطورالرجز3اأن

ـــْي ـــنَ ـــاْق ف ـــــاوؤِك  ـــــي َح وذا   = ـــــْي  ـــــاْرَع ف ـــــَي  ـــــاِم ِذم 133امل�سنفاملجتث1هـــــذا 

ـــْي �ـــسَ ـــر  ـــَغ ل تــــهــــُجــــُرين  ــــْم =  ــــِدِه ــــع بُ بَــــْعــــَد  ـــــــَي  134امل�سنفجمزوء الرجز5روح

َطْي ُكْثبَاِن  على  ْج  ــرِّ َع َطْي=ُمْنِعماً  الِبيَد  يَطوي  الأظعاِن  135حابن الفار�ضالرمل2�سائَق 

َو�ْسيا بهنَّ  تــخــاُل  رو�ـــسٍ  ُربــا   = فــاأْحــيــا  اأْروى  كاحَليا  125امل�سنفالوافر1�ــســالٌم 

َفْليا تفليهنَّ  ــدراِن  ــغ ال على   = تــالقــْت  اإذا  ــاِح  ــري ال 140امل�سنفالوافر2كاأنفا�ِس 
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َواحْلَيا والأمــانــِة  الديانِة  الأَتِقيَا=اأَهِل  الِكرام  �سحابتك  126حالربعيالكامل1َوَعلى 

َواحَلــيــا ــّحــاً  ــيــا=هــلَّ منها الــطــلُّ �ــسَ ّ 126حالروا�ضالرمل1مبــعــاٍن حتــت اأ�ــســجــاِف الــ�ــسِ

يَا َر�سِ َمْن  اهلَلِ  ــاإِذِن  ِب يَا=لَيَ�سَلَمنَّ  ُق�سِ مِبا  تَر�سى  اأَن  ال�َسالَمَة  127حاأبو العتاهيةالب�سيط1اإِنَّ 

بَقايا دمــعــي  ِمـــْن  عينيَّ  ففي   = ــا  ــّركــاي ال تــلــَك  اتــركــا  61امل�سنفالوافر1خليليَّ 

َق�سايا لــهــا  ــوُن  ــي ــع وال قــلــوبــاً   = اإلــيــنــا  ينعى  ــوى  ــه وال 129امل�سنفالوافر2وقــْفــنــا 

57الكالبيالطويل3اإذا اقتَ�َسَم القوُم الأحاديَث وانتََجْوا = َخال بفوؤادي �ِ�ُّها َفانْتَجاِنيا

َوثَاقيا عليَّ  َم�سدوداً  بالَقنا=واأُ�سِبَح  اخليُل  تُطَعَن  اأن  َحَزناً  129حاأبو حمجنالطويل2كفى 

ـــْه ـــوديَّ ــــ ـــه ـــٌة َويَ ــــ ـــ�انَ ـــ� ـــْه=َونَ ــــ ـــيَّ ـــف ـــي ـــن 125حاملعرياملتقارب2جَمـــو�ـــســـيَّـــــــٌة َوَح

ــــــــْه ــــــــيَ اأجْنِ كــــــانــــــوا  ـــــــوُم  ـــــــق ال مــــــا  اإذا  126حبالم�سطورالرجز4اإيّن 

ِبَعْ�َِتيَْه َعنّي  تَبَخلي  ل  َعــنُي  ِليَْه=يا  ــقَّ  َوَح نَف�سي  َعلى  ــِكــنَيَّ  127حاأبو العتاهيةالب�سيط1َلأَب

ناِحيَْه اإِىل  ِمــنّــي  تَلتَِفْت  ــْه=مَل  ــيَ ــاِف ج بــي  ــاَر  ــ�ــس الأَب اأَرى  يل  129حاأبو العتاهيةال�رسيع1مــا 

ِجنايَْه مــنـّـي  ــدُّ  ــَع تُ اأُراهــــا  ل  ِعــنــايَــْه =  الأمـــِر  مــن  ــا  ــْون رَج ــْم  129امل�سنفاخلفيف1ك

�َسْعيَها نف�ٍس  كــلُّ  ـــَزى  ُتْ بَْغيَها=يوم  ــذر  واح �ساِح  عنها  ــِلّ  130حابن ال�سباغالرمل1َخ

َحْليَُه اأنِزُع  وكنُت  الو�ساِة  خوَف   = َم�ْسيَُه  يُخفي  كاَن  اأتايَن  130امل�سنفالكامل2طيٌف 

َمراِميَها تُخِطْئ  فلم  رَمنْيَ  وقد   = َخوافيَها  اأبَدْت  قد  احلواِدُث  132امل�سنفالب�سيط4تلَك 

ـــيُّ ـــسِ ـــ� ُ ــــا فــــيـــــ=ـــــَك اأيُّـــــــَهـــــــَذا امل ـــل م ـــِق ـــع ـــت ت ــــو كـــن 125حابن الرومياملجتث2ل

ناُي ويُطرُب  اأوتــاٌر  اأزوُرهــا=فــتـُـ�ــ�َُب  للَغواين  ــراً  زي كنُت  128حالباخرزيالطويل2لقد 

ناأيُها زاَد  ما  ــزداُد  يَ ِبها  لأيُها=َغرامي  عــاَق  ما  اأَنَفكُّ  ل  ــا  اأَن 130حالفزاريالطويل1َفها 

ـــُه وَراأيُ قوماً  بالإح�سان  َوْحــيـُـُه=يـُـبــا�ــ�  اهلَل  من  ياأتيه  زاَل  130حامليغنيالطويل1ومــا 

ــيِّ ــالأَِت َك يَطَة  البَ�سِ ـــرِوي  يُ ـــى  ـــَويِلِّ=اأَتَ ال َعــْهــُد  اأَْم  الــَعــْهــِد  125حابن الأبارالوافر2َويِلُّ 

ُحليِِّه ِمن  لَنا  اأَخفى  ما  �ُسْنُد�ِسيِِّه=َواأْظَهَر  يِف  الآ�ــُس  ما�َس  130حابن النبيهالطويل1نَديَي 

ِبَهْدِيها احللوُم  ت�ستهدي  بنَْفِيها=معامِلُ  اأو  اأثبتَْت  ما  130حالعماينالطويل1باإثباِتها 

املق�سورات

الُعْتبَى تَقبَِل  َومَل  َعْتباً  بَديَت يل  اأَمانَتي=َواأَ َوُخنَت  ُوّدي  ُعَرى  110حابن املعتزالطويل2َقَطعَت 

ا    الَغ�سَ من  اللظى  ل  القلوِب  لظى   = فاأ��موا  الَغ�سا  بذي  86امل�سنفالرجز2عِهْدتُهْم 
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الِبلى ِمــَن  ــوُت  َدنَ َقد  َكبرٌ  اإِنَّني=�َسيٌخ  املـُـغــَرِة  ــو  اأَب ــُر  الأَم ــَم  109حالدوؤيلالكامل2َزَع

النََقا اأَ�سجاِر  ــنَي  بَ اخُلــزامــى  ِباملََها=تَرعى  �َسيٍء  اأَ�سبََه  َظبيًَة  110حابن دريدالرجز1يا 

ــَوى َوتَ نَفاٌذ  ُق�ساراُه  َفــِاعــَلــَمــْن=اأَنَّ  الَرطيُب  الُغ�سُن  َذوى  110حابن دريدالرجز2اإِذا 

َف�َسَعى املـَــرَوتـَــنِي  ــاَء  ج َت  ُم�ستَِلماً=ثُمَّ َوِانــثَــنــى  ــاَف  ط ــَت  111حابن دريدالرجز2ثُــمَّ
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