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ٌتاجٌالعخوسٌعجممبٌعخٌوقهافيوأوزانٌالذٌّفيٌٌنظخاتٌ   
 د. مقبل الّتاـ عامخ األحسجي  

 
ٌقدع المُّغة العخبّية وآدابيا -كمّية اآلدب والعمـػ اإلندانّية  -جامعة صشعاء 

ٌممّخصٌالبحث:
تاج مصبػعة في في الَعخوض والقػافي وقعت  جسَّة   مذكالت   البحث  ىحا شاوؿ يت

بيجيّ محّسج م ختزى اللمعاّلمة مغ جػاىخ القامػس  العخوس  تمظ، ، رّوح هللا روَحوىػ(ٕ٘ٓٔ) دَّ
سة   لّرادرةا السصبػعة ؛ إذ صجر الجدء اعام  نحػ أربعيغ و  افي أربعيغ مجّمج  بجولة الكػيت مشجَّ

، في ـ(ٜ٘ٙٔ/ىػٖ٘ٛٔسشة )بتحقيق األستاذ عبج الّدّتار فّخاج  الكبيخمغ ىحا السعجع األّوؿ  
سشة  بتحقيق الّجكتػر ضاحي عبج الباقيّ  -وىػ األخيخ-حيغ صجر الجدء األربعػف 

عمى شائفة  مغ األساشيغ اّلحيغ ىحا الكتاب  تحقيقِسِشْي تصاوؿ أتى قج ؛ و ـ(ٕٔٓٓ/ىػٕٕٗٔ)
م ع في رؤية  اَسَمَخ كلّّ مشيع شصخ   مغ عسخه في تحقيق قصعتو، وكحا أتى ىحا الّتصاوؿ عمى الح 

  .، رحع هللا حّييع ومّيتيعما عانػا ووعانػا في عمى أيجي مغ حّققػه مشذػرة   فيارسال
مغ ماّدة عطيسة   امشَتَدع   ايديخ   اعمى أّف ماّدة البحِث السبدػشة ىيشا ليدت إّّل شيئ  

اّلتي فخغت القجيسة ومصبػعة الكػيت،  وِ يْ بسصبػَعتَ  ىحا الكتاب لفيارس شاعتيقّيجتيا في أثشاء ص
 .مشيا مشح دىخ دىيخ

ما و  باألوزاف والقػافي الستعّمقةالسذكالت  عمىوما تزّسشو  البحثت ماّدة يخ دِ قج أ  و 
خخى أ، وأشياء ما وراء ذلظ مغ أشياء تتعّمق بالمُّغة والّشحػ والّرخؼ ؾخِ ، وت  خاّصة ي فزي إلييسا

 =الّتػثيق وغيخ ذلظ مغ قزايا ندبة الّذعخأسساء الّذعخاء و َمْتغ الّذعخ و تتعّمق باّلضصخاب في 
 في السجاؿ. حدِ فْ إْف م ّج في العسخ وأ   اباع  تِ  قج ترجرأخخى  إلى أبحاث  

َعخوض وثانييسا يتعّمق البأّوليا يتعّمق  قدسيغ:عمى  -لساّدتو اَوْفق  -ك ِدخ البحث  
الخصأ  في َرْسع الّتجويخ في األبيات : ما يأتي بالَعخوض فع ْػلج فيو اّما ما كاف متعمِّق  أف بالقػافي؛
رة،  ، اإشالؽ تدسية الخََّجد عمى ما كاف شعخ  و وَسْػؽ األمثاؿ ونحػىا مشثػرة  وىي مّتدنة، السجوَّ

عخ عمى ىيئة َرَجد كاف أو  اشعخ   كامال  يت بوَسْػؽ ال، أو َسْػؽ الخََّجد عمى ىيئة شعخ وَسْػؽ الذِّ
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 وأواْخِتالؿ  الػزف بديادة  أو نقراف أو تقجيع سا يجّؿ  عمى أّنو صجٌر فحدب، وترجيخ ه  ب اَرَجد  
اختالؿ الػزف بدبب تدكيغ و واختالؿ الػزف بدبب تدييل اليسد أو قصع السيسػز، تأخيخ، 

عمى َتْخؾ صخؼ اّلسع و الػزف بدبب تغييخ الحخكات،  واختالؿ، الستحخِّؾ أو تحخيظ الّداكغ
 .الػزف في  ما ي فزي إلى اختالؿ أو َصْخفو في غيخ ضخورةاحتياج الػزف لحلظ 

إىساؿ ضبط تقييج القافية وىي مصمقة، و  ق بالقػافي فع ِػلج فيو ما يأتي:وأّما القدع الستعمّ 
ىاء  ورسع ، واحجة ٌع مغ قريجة  ذات حخكة  دَ مشتَ  ىػو حخكتيغ ب وضبصأو  ،أو تشػيشو حخؼ الّخوي 

 أو تحخيكيا وىي ساكشة. مخبػشة الػصل في القافية تاء  
 :اآلتيفكاف عمى الّشحػ  بالَعخوضالقدع األّوؿ الستعمِّق فأّما 

ٌ:لّتجويخمٌاسٌْالخظُأٌفيٌرٌ  - أ
ىي: الّدخيع والسشدخح ، الس ْجَتَمبائخة در ِسع الّتجويخ خصأ  في ثالثة َأْبح خ مغ لقج 

 :في قػلوف كانٌعمىٌالّدخيعِسمٌخظًأٌٌوماٌرٌٌُفأّمايف؛ والخف
خ قػؿ أبي دواد::»(ٖٓٗ/ٔٔ -ٖٕٛ/ٖ)  -ٔ  وبو ف دِّ

ـَكِكشاَنِة الدَُّغِخيِّ   غ ذ 
 

 «ِمَغ الحََّىِب الجُّّلِمْز  ــاىا 
 

 :، مع بقاء الخصأ في الّتجويخ( بخواية  مختمفةٛٛ٘/ٚٔ -ٜٖ٘/ٗ) عمى أّنو سيخ البيت في
 يَّـزٌ َكِكشاَنِة الع ْحريِّ »
 

ّلِمْز  ـن يا   «ِمَغ الحََّىِب الجُّ
 وصػاب رسع الّتجويخ في كمتا الّخوايتيغ: 

ْذــَكِكشاَنِة الدَُّغِخيِّ   غ 
 

ّلِمْز  ـذــاىا   ِمَغ الحََّىِب الجُّ
ْيـَكِكشاَنِة الع ْحِريِّ    ز 

 
ّلِمْز  ـي نــيا  ٌِمَغ الحََّىِب الجُّ

ٌ
 ..: وأنذج أبػ عسخو:»(ٜ٘/ٕٔ -ٕٗٚ/ٖ) -ٕ

 اله ْغـفال َأْشَخب   اِإْف َأؾ  ِمْدِكْيخ  
 

 «وّل َيْدَمع  ِمشِّي الَبِعْيخْ  ـلٌ  
ر  سيأتي نفدو البيت  أفّ  عمى   (:ٕٜ/ٖٔ -ٛ٘ٔ/ٛ) في عمى الّرػاب امخسػم   امجوَّ
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 الـفال َأْشَخب   اِإْف َأؾ  ِمْدِكْيخ  »
 

 «وّل َيْدَمع  ِمشِّي الَبِعْيخْ  ـه ْغـلٌ  
 

ل: »(:ٔٚ/ٖٔ -ٖ٘ٔ/ٛ) -ٖ  وأنذج الجػىخّي لمس َتَشخِّ
ك ػػػػػػػػػػػػد    األ وٌْعمػػػػػػػػػػػى  اَفَأْصػػػػػػػػػػػَبح الِعػػػػػػػػػػػْيغ  ر 

 
  «َأْف َيْخَسػػػػػػػػػْخَغ فػػػػػػػػػي الَسْػِحػػػػػػػػػلِ  شـــــــــازٌِ 

 :وصػاب رسسو 
ك ػػػػػػػػػػػد    الـــــــــــعمػػػػػػػػػى  اَفَأْصػػػػػػػػػَبح الِعػػػػػػػػػػْيغ  ر 

 
  َأْف َيْخَسػػػػػػػػػْخَغ فػػػػػػػػػي الَسْػِحػػػػػػػػػلِ  أ ْوشـــــــــازٌِ 

ر   وأّماٌماٌجاءٌعمىٌالمندخح   :ع تجويخه  خصأ  ففي قػلوور سِ  اوكاف مجوَّ
 قاؿ الحارث بغ ِحمِّدة::»(ٕٓٗ/ٜ -ٓٙ٘/ٕ) -ٔ

ـَفْيَػ َكِقْجِح الَسِشْيِح َأْحَػَذه    الرَّ
 

 «َيْشفي َعْغ َمْتِشِو الق َػبا ـاِئغٌُ 
 :وصػاب رسسو 

 الْرـَفْيَػ َكِقْجِح الَسِشْيِح َأْحَػَذه  
 

ـاِئغٌُ   َيْشفي َعْغ َمْتِشِو الق َػبا ـر 
 

 وأنذج أبػ زيج لمّخبيع بغ َضْبع الَفدارّي::»(ٕٕٛ/ٔٔ -ٕٗٓ/ٖ) -ٕ
ـَأْقَفَخ ِمْغ َميََّة الَجِخْيب  إلى   الدُّجَّ

 
باَء والَبَقخا ـْينٌِ   «ِإّّل الطِّ

 وصػاب رسسو: 
 الدٌَْأْقَفَخ ِمْغ َميََّة الَجِخْيب  إلى 

 
ْينٌِ  باَء والَبَقخا ـُدجَّ  ِإّّل الطِّ

 
 وأنذج::»(ٚ٘ٔ/ٕٔ -ٜٕ٘/ٖ) -ٖ

ْيـَأْو َكَذخاِر الَعالِة َيْزِخب يا   الق 
 

 «َتِثب   وْجِيوعمى ك لِّ  ـنٌُ 
 :وصػاب رسسو 

 الـَأْو َكَذخاِر الَعالِة َيْزِخب يا 
 

ْيـنٌُ   َتِثب   وْجِيوٌِعمى ك لِّ  ـق 
 

 قاؿ الّشابغة الجعجّي رضي هللا عشو::»(ٖ٘/ٕٔ -ٖ٘ٗ/٘) -ٗ
ْيـِت وحاِئل  باِزؿ  َتَخبَّعَ   الرَّ

 
 «َعَمْييا الِعفاء  كاأل ش عِ  ـفٌ  

 وصػاب رسسو: 
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 الْرـوحاِئل  باِزؿ  َتَخبََّعِت 
 

ْيفٌ    َعَمْييا الِعفاء  كاأل ش ِع ـر 
 قاؿ إبخاىيع بغ َىْخَمة يرف ناقة ::»(ٕٗٔ/ٖٕ -ٔٚ/ٙ) -٘ 

ف و    النُّهَكَأنَّيا قاِدٌس ي َرخِّ
 

 «َذَفوْ َتحْػَت اأَلْمػاِج َعْغ حَ  تيٌُّ 
 :صػاب رسسوو  

ف و    الْنـَكَأنَّيا قاِدٌس ي َرخِّ
 

 َتحْػَت اأَلمػاِج َعْغ َحَذَفوْ  ـُنهتيٌُّ 
 قاؿ:»(: ٗٗٗ/ٕٚ -ٕٙٓ/ٚ) -ٙ 

و الَسشايػػػػػا عمػػػػػى أ سػػػػػاَمَة فػػػػػي    الِخــــــَتْعػػػػػج 
 

ـــــــــــْيذٌِ    «عميػػػػػػػػػػػِو الصَّْخفػػػػػػػػػػػاء  واأَلَسػػػػػػػػػػػل   ـ
 :وصػاب رسسو 

و الَسشايػػػػػػا عمػػػػػػى أ سػػػػػػاَمَة فػػػػػػي   ـــــــاَتْعػػػػػػج   ل
 

ـــــــــــِخْيذٌِ    َعَمْيػػػػػػػػػػػِو الصَّْخفػػػػػػػػػػػاء  واأَلَسػػػػػػػػػػػل   ـ
ر   وأّماٌماٌجاءٌعمىٌالخفيف  ِسع تجويخه  خصأ  ففي قػلو اوكاف مجوَّ  :ور 

وأنذج ابّي، : قّل وذىب، عغ ابغ األعخ اوشفََّخ الساؿ  تذفيخ  :»(ٕٓٔ/ٕٔ -ٖٛٓ/ٖ) -ٔ
 لذاعخ  يحكخ ِنْدػة :

ـىاِت َفِإْف  ياتٌِبٌ م ْػَلعاٌت  فَّ  ش 
 

 «ماٌؿ َأَرْدَف ِمْشَظ الِخالعا ـخٌ  
 رسسو:  إّنسا صػاب(، و ٜٔ٘/ٕٓ -ٕٖٔ/٘)  البيت نفدو في الّتجويخ خصأ  فيوسيخد  

ْفـىاِت َفِإْف  ِبياتٌِم ْػَلعاٌت   ش 
 

ـخٌ    ماٌؿ َأَرْدَف ِمْشَظ الِخالعا ـف 
 

 بقّمة الخيخ: اقاؿ الّذاعخ يرف قػم  :»(ٜ -ٛ/ٙٔ -ٖٙٔ/ٗ) -ٕ
ك ع  حاِضخٌ   وَخْيخ ك ع   َشخُّ

 
رٌُّ  وس  ِمَغ اأَلراِنِب ِبْكخِ  د   «َخخ 

 وصػاب رسسو: 
ك ع  حاِضٌخ وَخْيخ ك ع   رٌَْشخُّ  د 

 
وس  ِمَغ اأَلراِنِب ِبْكخِ  رٌُ   َخخ 

 وأنذج::»(ٔ٘ٔ/ٚٔ -ٜٜٕ/ٗ) -ٖ 
 َسِسَشْت فاْسَتَحرَّ َأْكخ ع يا

 
ٌالنِّيٌُّ  ـ   ال ـ  َسشا شا  «نيّّ وّل الدَّ
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 وصػاب رسسو:
ٌالْنـِسَشْت فاْسَتَحرَّ َأْكخ ع يا سَ    ال
 

ـ   ـِنيٌُّ  ـ  َسشا شا  «نيّّ وّل الدَّ
الّذصخ األّوؿ في آخخ مغ الّذصخ الّثاني بسع كمسة ، وىػ ر محق بالّتجويخي شيءٌ وثّسة  

ر  أصال    قاؿ الَجْعجّي:»(: ٚ٘/ٜٕ -ٖٓٗ/ٚ) قػلو وذلظ في؛ بيت  غيخ مجوَّ
ػػػتََّيع   َغْيػػػخَ  اومػػػا َعَرػػػْيت  َأِمْيػػػخ    ِعْنـــج م 

 
  «اْرت ــــــــــح اولكػػػػػػػػػغَّ َأْمػػػػػػػػػَخ الَسػػػػػػػػػْخِء مػػػػػػػػػا  

 ، وإّنسا حّقيا أف تخسع بأّوؿ الّذصخ الثاني.بالّذصخ األّوؿ خصأٌ « عنج »طة:لفود ر  فػ   
 (:ٔ٘/ٜٕ -ٜٖٖ/ٚبخواية  مختمفة )و  قج سبق اّلستذياد بالبيت عمى الّرػابعمى أّنو 

ػػػػػػػػػػػتَّ  اومػػػػػػػػػػػا َعَرػػػػػػػػػػػْيت  َأِمْيػػػػػػػػػػػخ    َيع  َغْيػػػػػػػػػػػَخ م 
 

ـــــج اولكػػػػغَّ َأْمػػػػَخ الَسػػػػْخِء مػػػػا  عنــــج     اْرت 
 *** 

 :وىيٌمّتدنةٌانثخًٌٌىاُقٌاألمثاِلٌونحهٌِهٌْسٌ 
وكاف  ،األمثاؿ واألقػاؿ السأثػرةالِحَكع و اشتسل الكتاب عمى ماّدة غيخ قميمة  مغ لقج 

ِو، وقج ع ْػلج جِ وإّنسا ِسْيق في َدرْ  إّّل قميال   د مغ السشثػرومع ذلظ فمع ي سَ  اأكثخىا مػزون  
 اّشخاح حخؼ عصف  أخلّ بححؼ تشػيغ أو ذلظ إّما بديادة حخكة  أو نقرانيا، وإّما 

 :عمى الّشحػ اآلتيوكاف ، في الكتاب ذلظ بحدب ورودهر تِّب وقج  ؛بالػزف 
ومغ أمثاليع: )َيػـٌ بيػـِ (:»ٜٜٕ/ٛٔ -ٕٔ/٘، ٚٛٗ/ٓٔ -ٖٔٔ/ٖ) -ٔ

ِر(  «.الَحَفِس الس َجػَّ
 ذصػٌر مغ الخََّجد، وصػاب رسسو:وإّنسا ىػ م

رِ   َيػـٌ ِبَيْػـِ الَحَفِس الس َجػَّ
بابتي ت خوي وليدت غيال  (:»ٜٚٔ/ٖ -ٖٖٓ/ٔ) -ٕ   «. ومغ أمثاؿ السيجانّي: ص 

 صػاب رسسو:الخََّجد، و مغ وإّنسا ىػ مذصػر 
ػػػػػػػػػػػباَبتي ت ػػػػػػػػػػػْخِوي وَلْيَدػػػػػػػػػػػْت َغػػػػػػػػػػػػْيال  ص 

 «. ػح  ت َخقِّق  وفي السثل: َأَعْغ َصب  (:»ٕٙ٘/ٙ -ٚٚٔ/ٕ) -ٖ 
 وإّنسا ىػ شصٌخ مغ السجتّث، وصػاب رسسو:
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 َأَعْغ َصب ػح  ت َخقِّقْ 
 

ومشو قػؿ  اأَلحَشِف بِغ َقْيذ  حيغ َذَكخ الكػَفة وِثَساَر َأْىِمَيا (»ٓٙ/ٛ -ٖٗٗ/ٕ) -ٗ
 «.ِثسار ىع لع ت ْخَزجْ  تْأِتيِيمٌْفقاؿ: 

 جتو:وإّنسا ىػ مغ مذصػر الخََّجد، وصػاب رسسو بعج معال
 ِثسار ى ْع لع تَػ ْخَزجْ  تْأِتْيِيمٌُ

 
 «. الّجىخ  َأْرود  م ْدَتِبجّّ (:»ٕٛٔ/ٛ -ٖٓٙ/ٕ) -٘

 وصػاب رسسو:وإّنسا ىػ شصٌخ مغ مجدوء الكامل، 
ْىخ  َأْرَود  م ْدَتِبجْ   الجَّ

 
ْىخ  َأْرْود  ذو ِغَيخ(:»ٜٕٔ/ٛ -ٖٓٙ/ٕ) -ٙ  «. والجَّ

 وصػاب رسسو:
ْىخ  َأْرَود  ذو غِ   َيخْ الجَّ

 
ةومشو )قػليع: (:»ٕٛٔ/ٛ -ٖٖٚ/ٕ) -7 ٌبجنبكٌاأل ِسجَّ ، أي ّل تزيقّغ الٌت ْجع م نَّ

 «. صجرؾ فتدكت عغ الجػاب كسغ بو عيب، مغ صسع  َأو َبَكع(
 وإّنسا ىػ مغ مذصػر الخََّجد، وصػاب رسسو:

هْ   ّل َتْجَعَمْغ ِبَجْشِبَظ اأَلِسجَّ
 

ْعجانٌِع ى وّل ومشو السثل: َمخْ (:»ٕٔٓ/ٛ -ٖٛٚ/ٕ)  -8  «.كالدَّ
 وإّنسا ىػ مغ مشيػؾ الخََّجد، وصػاب رسسو بعج تدكيغ الّخوّي:

ْعجانٌَْمْخع ى وّل   كالدَّ
 

ْشَت في َخْيخ  َفَتْعِخَفو( (:»ٕٓ/ٜ -ٕٙٗ/ٕ) -9 ِسَع بعس  الفرحاء يقػؿ: )قج ك  س 
 «.  بشرب تعخؼ

 وصػاب رسسو:وإّنسا ىػ شصٌخ مغ الكامل، 
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ْشَت في َخيْ   خ  َفَتْعِخَفو  قج ك 
 

 «.وعبارة األساس: )وَأْقَمَج الَبْحخ  َعَمى َخْمق  كثيخ((:»ٛٙ/ٜ -٘ٚٗ/ٕ)   -ٓٔ
 وصػاب رسسو بعج معالجتو:وإّنسا ىػ شصٌخ مغ الّخمل، 

 َأْقَمَج الَبْحخ  عمى َخْمق  َكِثْيخْ 
َمل وى افكاف شصخ   امشقػص   اعمى أّنو قج ورد قبَمو  مشثػر     -٘ٚٗ/ٕػ قػل و  )مغ مجدوء الخَّ

 وصػاب رسسو:«.  ومغ السجاز: )َأْقَمَج الَبْحخ  عمييْع((:»ٛٙ/ٜ
 َأْقَمَج الَبْحخ  َعَمْيِيعْ 

 
 «.وقػلو في حجيث عمّي )ق َخْيٌر قاَدٌة ذاَدٌة((:»ٙٚ/ٜ -ٚٚٗ/ٕ)  -ٔٔ

، وصػاب رسسو بعج معالجة حخكة حخؼ فخػامجدوء الاليدج/وإّنسا ىػ مغ 
 وّي الّجاؿ السيسمة السػصػلة بياء ساكشة:الػصل؛ إذ حخؼ الخّ 

 ق َخْيٌر قاَدٌة ذاَدهْ 
 
 

ْيح  (:»ٔٛ/ٜ -ٛٚٗ/ٕ) -ٕٔ حابٌ وقادِت الخِّ  «.، عمى السثلالدَّ
َمل، وصػاب رسسو بعج ححؼ الػاو أّولو:  وإّنسا ىػ شصٌخ مغ مجدوء الخَّ

حابا ْيح  الدَّ  قاَدِت الخِّ
 

وِد(.وفي السثل )َجخَ (:»ٖٛٔ/ٜ -ٖٜٗ/ٕ)  -ٖٔ  ى ِمْشو َمجَخى المَّج 
 رسسو: وصػاب وإّنسا ىػ شصٌخ مغ مجدوء الستقارب،

 َجَخى ِمْشو  َمْجَخى المَّج وِد    
 «. وفي السثل: )َأَذؿُّ ِمْغ َوِتج  ِبقاع ((:»ٕٓ٘/ٜ -ٕٔ٘/ٕ)  -ٗٔ 

 وصػاب رسسو:ىػ شصٌخ مغ الػافخ يعػز ه  أّول و ، إّنسا و 
 قاعِ .. َأَذؿُّ ِمْغ َوِتج  بِ 

 
 «.ومغ أمثاليع: )حاَؿ اأَلَجل  دوِف اأَلَمِل((:»ٖٕٚ/ٛٔ -٘ٔ/٘)  -٘ٔ
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 :، وصػاب رسسوشيػؾ الخََّجدشصٌخ مغ موإّنسا ىػ 
 حاَؿ اأَلَجْل  دوَف اأَلَملْ 

 «.وفي السثل )َعسَّ عمى ِشْبِجِعِو((:»ٗٗٗ/ٛٔ -ٚ٘/٘) -ٙٔ 
 وإّنسا ىػ شصٌخ مغ مشيػؾ الخََّجد، وصػاب رسسو :

 عمى ِشْبِجِعوِ  َعسَّ 
 -ٜٖٔ/ٜ، ٗٗٗ/ٛٔ -ٚ٘/٘بكمسة تجعم و  مغ مذصػر الخََّجد في ) اعمى أّنو سيأتي السثل مديج   

 ( عمى الّشحػ اآلتي:ٕٙٗ/ٕٔ
 «َعسَّ عمى ِشْبِجِعِو اأَلِرْيب  »
 «.وفي خصبة الحّجاج: َلْيَذ َأواَف َيْكث خ  الِخالط  (:»ٕٙٙ/ٜٔ -ٖٗٔ/٘)  -7ٔ 

 ػر الخََّجد، وصػاب رسسو:وإّنسا ىػ مغ مذص
 «َلْيَذ َأواَف َيْكث خ  الِخالط  

ْيَف َضيَّْعتِ  وفي السثل:(:»ٖ٘ٗ/ٕٔ -ٖٚٗ/٘)  -8ٔ   «.المََّبغَ  الرَّ
 مغ مشيػؾ الخََّجد، وصػاب رسسو: شصخٌ وإّنسا 

ْيَف َضيَّْعِت   المَّب نٌْالرَّ
ْيِج قاؿ يديج بغ م ّخة: مغ أمثاليع: َأوَّ (:»ٖٜٗ/ٕٔ -ٔ٘ٗ/٘)  -9ٔ   .«ف خ عٌ ؿ  الرَّ

  : وإّنسا ىػ شصٌخ مغ مجدوء الخَّمل، وصػاب رسسو
ْيِج  ؿ  الرَّ  ف خ عٌَْأوَّ

 *** 
دٌٌإطاقٌتدمية -ج ج  ٌ:اعمىٌماٌكانٌشعخًٌالخَّ

بيجيّ       مغ كتابو، وكاف يرّجر تمظ  في غيخ ما مػضع   اأشعار   ،رحسو هللا ،ساؽ الدَّ
يع السجدوءات  ، وإفأبحخ  مختمفةعمى ىي أشعاٌر ّنسا ، وإ«قالٌالّخاجد»:بقػلو األشعار سسَّى بعز 

 : بحدب وروده في الكتاب، وكاف عمى الّشحػ اآلتيظ تِّب ذلر  ؛ وقج  ؛اَرَجد  
 :الّخاجدوقاؿ :»(ٕٛٚ/ٚ -ٖٕٙ/ٕ)  -ٔ
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ػاِبِق فييع  َشَجَخْت غ خَّة  الدَّ
ـِ الِجعادِ   ػه  إلى المِّسا  «في و ج 
 (:ٖٛٗ/ٖٖ -ٖٙ/ٜالخفيف ّلبغ مفخِّغ كسا سيأتي في ) مغَ  خ  شع وإّنسا ىػ بيت   

ػاِبِق فِ »  عْ يِ يْ َشَجَخْت غ خَّة  الدَّ
 

ـِ الِجعادِ    «في و ج ػه  مع المِّسا
 

ومشو »( في أثشاء الكالـ عمى مجيء )عاِد( بسعشى )إّف(:ٖ٘ٗ/ٛ -ٔٗٗ/ٕ) -ٕ
 حّداف: مذظهر

مِّْقت يا وعاِد في َقْمبي ليا  ع 
با م ْدَتْقَبَموْ وعاِد َأيّ    «اـ الرِّ
السحّقَق إلى « مذصػر حّداف»وإّنسا ىػ بيٌت واحٌج مغ الخََّجد الّتاـّ، وقج قادت عبارة  

 رسع البيت عمى ىيئة مذصػريغ مغ الخََّجد خصأ ، وصػاب رسع البيت:
مِّْقت يا وعاِد   قمبي ليافي ع 

 
با م ْدَتْقَبَموْ   ـَ الرِّ  «وعاِد َأّيا

 
 :الّخاجدكسا قاؿ :»(ٜٗٔ/ٗٔ -ٓٙ٘/ٖ)  -ٖ

  «وما ِعمسي ِبِدْحِخ البابِمْيشا
 وإّنسا ىػ شصٌخ مغ الػافخ، وقج نّبو عمى ذلظ السحّقق. 

 :الّخاجدوقاؿ :»(ٙٛٔ/ٕ٘ -ٕٖٓ/ٙ) -ٗ
 أ ْقِدع  باهلِل ن ْدِمع  الَحَمَقوْ 

 « وأ ْخَتو  الح َخَقوْ  اوّل ح َخْيق   
 :رسسوح، وصػاب ىػ شعٌخ مغ السشدخ وإّنسا  

 أ ْقِدع  باهلِل ن ْدِمع  الَحَمَقوْ 
 

َخْيق    َخَقوْ  اوّل ح   وأ ْخَتو  الح 
 ( وفيو:ٙ٘ٔ/ٕ٘ -ٕٖٔ/ٙإلى ىانئ بغ َقِبيرة ) اد  مشدػب  جَ وقج تقّجـ البيت عمى ىيئة رَ  

 آَلْيت  باهلِل ن ْدِمع  الَحَمَقوْ » 
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 « وأ ْخَتو  الح َخَقوْ  اوّل ح َخْيق  
 :لخاجدوأنذج ابغ بخِّي (:»ٕٖٗ/ٕٙ -ٛ٘/ٚ)   -٘ 

 َأيُّيا الَقذُّ اّلحي قج
 

 َحَمَق الق ػَقَة َحْمَقْو  
 لػ َرَأْيَت الجَّؼَّ ِمْشيا 

 
 « َلَشَدْقَت الجَّؼَّ َنْدَقوْ  

وإّنسا ىسا بيَتا شعخ  مغ مجدوء الّخمل. ويمحق بسا تقّجـ مػضعاف آخخاف ِسيق في  
ر بالقػؿ: أّوليسا َرَجٌد مغ مذص جِّ وسيق في ثانييسا رجٌد مغ ...« وججت  ىحا البيت »ػريغ وص 

ر بالقػؿ و جِّ  ، وكاف ذلظ عمى الّشحػ اآلتي:«أنذج .. بيت الّخاجد»ثالثة أشصار، وص 
 :الّخاجدوقاؿ »(:ٔ٘ٔ/ٖٔ -ٔٚٔ/ٛ)  -ٙ

ْكبان يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ي ِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ ِبالَفْخَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِج ر 
 

ْعَتِسػػػػػػػػػػػػػػػخْ    «كسػػػػػػػػػػػػػػػا ي ِيػػػػػػػػػػػػػػػلُّ الّخاِكػػػػػػػػػػػػػػػب  الس 
، وقج نّبو عمى ذلظ السحّقق، والبيت ّلبغ أحسخ وقج تقّجـ مغ الّدخيع ِشعخٌ  سا ىػوإنّ  

 (.ٕ٘٘/ٕ -ٕٚٚ/ٔاّلستذياد بو )
 :الّخاجدقاؿ :»(ٕ٘ٛ/ٖ٘ -ٕ٘٘/ٜ)  -7

ْقغِ   « قج َدلِػَيْت َنْفدي ِمَغ الذَّ
 : ، وىػ قػل و  وبخواية مختمفة وإّنسا ىػ قصعٌة مغ بيت  مغ الّصػيل َوَرَد َقْبَمو   

 وقػػػػػػج َزِلػػػػػػػَيْت َنْفدػػػػػػي مػػػػػػغ الَجْيػػػػػػِج واّلػػػػػػحي»
 

  «أ شاِلب ػػػػػػػػػػػػػػػو  َشػػػػػػػػػػػػػػػْقٌغ ولكشَّػػػػػػػػػػػػػػػو  َنػػػػػػػػػػػػػػػػْحؿ   
 

 :الّخاجدوقاؿ  (:»ٕٚٗ/ٖٙ -ٙٓٗ/ٜ)  -8
 وّل َأق ػؿ  ِلحي ق ْخَبى وآِصَخة  

 « فاَىا ِلِفْيَظ عمى حاؿ  مَغ الَعَصبِ  
 وإّنسا ىػ شعٌخ مغ البديط، وصػاب رسسو: 

 ْخَبى وآِصَخة  وّل َأق ػؿ  ِلحي ق   
 

 فاَىا ِلِفْيَظ عمى حاؿ  مَغ الَعَصِب  
 :الّخاجدومشو قػؿ (: » ٛ/ٜٖ، ٖٕ٘/ٓٔ)  -9 

 «ِمْشو  عمى ع َجواِء الّجاِر َتْدِقيع  
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ّمة، وصجره مغ البديط وإّنسا ىػ َعج د بيت    : (ٔ)لحي الخُّ
 ِحْكخاىا وخاَمَخه  لىاـَ الف ؤاد  

 :الّخاجدقاؿ »(ٚٗ٘/ٜٖ -٘ٗٗ/ٓٔ) -ٓٔ 
ْفتَػػػػػػػػػػػػِخْش   يػػػػػػػػػػػػا َأيُّيػػػػػػػػػػػػحا الّشػػػػػػػػػػػػائع  الس 

 
ػػػػػػػْع واْنَكِسػػػػػػػْر     َفَمْدػػػػػػػَت عمػػػػػػػى َشػػػػػػػْيء  فق 

ػا َأْمػػػػػػػػػَخى عْ    َلْدػػػػػػػػػَت َكَقػػػػػػػػػْػـ  َأْصػػػػػػػػػَمح 
 

ػا ِمْثػػػػػػػػػػَل الِسَعػػػػػػػػػػى والَكػػػػػػػػػػِخْش َفَأ   ْصػػػػػػػػػػَبح 
 

 مَغ الّدخيع. بيَتا شعخ   وإّنسا ىسا
ٌالبيتّي: وججت  وقاؿ ابغ َبخِّ (:»ٕٔٗ/ٛٔ -ٜٗ/٘)   -ٔٔ في آخخ ديػاف  ىحا

ّساخ:  الذَّ
 َيْقج م يا ك لُّ َعالة  ِعْميافْ 

 «َحْسخاَء ِمْغ م َعخِّضاِت الِغْخبافْ  
 .ىسا بيتاِف مغ مذصػر الخََّجد إّّل أف يكػف أراد بحلظ البيَت السدتذيج بو بعيشووإّنسا  

سَّ (:»ٔٛ/ٔٔ -ٙ٘ٔ/ٖ)  -ٕٔ سََّخة: الق بََّخة. وح   الّخاجد: بيتخات جسع. وأنذج الياللّي الح 
 َعمََّق َحْػِضي ن َغٌخ م ِكبُّ    

 َغْفَمة  َيغ بُّ    غ ِفْمتٌُإذا  
ْخب ي غَّ ِغبُّ    «   وح سَّخاٌت ش 
أّما  .إّّل أف يكػف أراد بحلظ البيَت السدتذيج بو بعيشو اواحج   اوإّنسا ىي أبياٌت وليذ بيت   

، وسيأتي عمى «َغَفْمت  »خصٌأ، وإّنسا صػابو:فبكدخ الفاء، « ت  ِفمْ غَ :»السذصػر الّثاني قػلو في
(، ٗٛٔ/ٕٙ -ٜٔ/ٚالّخواية في ) في الؼ  واختالّثالث عمى الّثاني  السذصػرالّرػاب مع تقجيع 

 وأنذج الجػىخّي لمّخاجد: »وفيو:
ِمقٌ   َحْػِضي ن َغٌخ م ِكبُّ     ع 

 
                                            

 .1/384: ديىاًه (1)
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ْخب ي غَّ ِغبُّ   «   وح سَّخاٌت ش 
ْمتٌُا إذ   َغْفَمة  َيع بُّ    غ ف 
 *** 

ٌ:وىهٌشعخٌ ٌعمىٌىيئةٌرجدفيٌالمظبهعةٌقٌيٌِْسٌماٌٌ-د
في  احجث ذلظ غالب  ك تب الّذعخ عمى ىيئة رجد  في غيخ مػضع  مغ ىحا الكتاب، و 

؛ وقج ر تِّب ذلظ بحدب وروده في الكتاب، وكاف عمى الّشحػ األبيات السفخدة السرخَّعة أو السقّفاة
 اآلتي:

 وقاؿ األصسعي: الَيَججاف: م جاَركة الَخْصػ: وأنذج::»(ٖٕٚ/ٙ-٘ٔٔ/ٕ)  -ٔ
 لع َيك ْغ ِمْغ ِمْذَيتي اَىَججان  

 «َىَججاَف الخَّْأِؿ َخْمَف الَيْيَقتِ  
وقج ساؽ السحّقق  الّذعخ عمى ىيئة مذصػريغ مغ الخََّجد، ولعّمو َوَىع بدبب الّترخيع،  

 ، وصػاب رسسو:لمغ الّخمواحٌج وإّنسا ىػ بيٌت 
 لع َيك ْغ ِمْغ ِمْذَيتي اَىَججان  

 
 َىَججاَف الخَّْأِؿ َخْمَف الَيْيَقتِ  

 
 روى ثعمب أّف ابغ األعخابّي أنذجه لِدساؾ العاممّي:(:»٘ٔٗ/ٛ-ٕٖٗ/ٕ) -ٕ

 أّل َمْغ َشَجْت ليمٌة عاِمَجهْ 
 «ليمٌة واحَجهْ  اكسا َأبج   
بدبب  حي قبموكالّ  ريغ مغ الخََّجد، ولعّمو َوَىعساؽ السحّقق  الّذعخ عمى ىيئة مذصػ فقج  

 الّترخيع، وإّنسا ىػ بيٌت واحٌج مغ الستقارب:
 أّل َمْغ َشَجْت ليمٌة عامَجهْ 

 
 «ليمٌة واحَجهْ  اكسا أبج   

 
وعغ أبي عسخو: اّلعتفاد: أف ي غمق الّخجل بابو عمى نفدو (:»ٖٜٖ/ٛ-ٕٙٗ/ٕ) -ٖ

 وأنذج:، احّتى يسػت جػع    افال يدأَؿ أحج  
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 وقائمة  ذا زماف  اْعتفادْ 
 «؟وَمْغ ذاؾ يبقى عمى اّلْعِتفادْ  
بدبب  اأيز  ساؽ السحّقق  الّذعخ عمى ىيئة مذصػريغ مغ الخََّجد، ولعّمو َوَىع وقج  

 الّترخيع، وإّنسا ىػ بيٌت واحٌج مغ الستقارب:
 وقائمة  ذا زماف  اْعتفادْ 

 
 «؟وَمْغ ذاؾ يبقى عمى اّلْعِتفادْ  

 
 قاؿ أبػ َصِبخة::»(ٖ٘ٙ، ٕٕٚ/ٚٔ-ٖٙٗ، ٕٖٙ/ٗ) -ٗ

 اْعِمْف ِحساَرَؾ ِعْكِخشا 
 َحّتى َيِججَّ وَيْكس ذا  
 وقج رسع الّذعخ، وىػ مغ مجدوء الكامل، عمى ىيئة َرَجد، وصػاب رسسو: 

 اْعِمْف ِحساَرَؾ ِعْكِخشا
 

 «َحّتى َيػِججَّ وَيْكس ذا 
 ولحا صار يقػؿ::»األبخص األسجيّ عمى لداف َعبيج بغ  (ٙٔ/ٜٔ-ٙٚ/٘) -٘ 

 َأْقَفَخ ِمْغ َأْىِمِو َعِبْيج  
 «فالَيػـَ ّل ي ْبجي وّل  ي ِعْيج   
 :وصػاب رسسو، َجدرَ  ىيئة عمى ، وىػ مغ مخمَّع البديط،الّذعخوقج ر ِسع  

 َأْقَفَخ ِمْغ َأْىِمِو َعِبْيج  
 

 فالَيػـَ ّل ي ْبجي وّل ي ِعْيج   
 (.ٖٕٚ/ٛٔ -٘ٔ/٘( وفي )ٛ٘ٗ/ٖٔ-ٖٓ٘/ٖعمى الّرػاب في ) اواحج   ات  بي رسس و   وقج تقّجـ 

 قاؿ الفزل بغ العّباس المََّيبّي::»(ٗٛ/ٖٕ -ٚ٘/ٙ) -ٙ
 [ دار  َأْقَػْت ِبالِجْدِع ذي اأَلْخياِؼ يا]
 «بيغ َحْدـِ الج َدْيِد واأَلْجخاؼِ  
 ىي زيادةٌ حّقق و غ زاده السِسيق عمى ىيئة رجد، وىػ مغ الخفيف، وما ح ّف بسعكػفتي 

 ورسسو عمى الّشحػ اآلتي: ،اّشخاح الّديادةػاب فيو يكػف بّر إّنسا الالػزف، و  ايختّل بي
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 دار  َأْقَػْت ِبالِجْدِع ذي اأَلْخياؼِ 
 

َدْيِد واأَلْجخاِؼ    بيغ َحْدـِ الج 
 يقػؿ::»لياتف  ييتف (ٕٔٗ/ٕ٘ -ٖٖٖ/ٙ) -7 

 ض ْمس َظ الس ْشِرَف َجْػر  
  «ِل َبْػر  ِفْيِو لمفاعِ  
 :رسسوسيق عمى ىيئة رجد، وإّنسا ىػ مغ مجدوء الّخمل، وصػاب  

 ض ْمس َظ الس ْشِرَف َجْػر  
 

 ِفْيِو لمفاِعِل َبْػر   
 ومشو قػليع::»(ٚٔٔ/ٕٚ -ٕٔٔ/ٚ) -8 

 ما َحظَّ ِجْمَجَؾ َغْيخ  ض ْفِخؾْ 
 َفَتَػؿَّ َأْنَت َجِسْيَع َأْمِخْؾ  
 «.واحج كسا أنذجنا غيخ   

قج ِسيق القػؿ عمى أّنو َرَجد، وإّنسا ىػ مغ مجدوء الكامل، وقج نّبو السحّقق عمى أّنو و 
 وىػ كحلظ وصػاب كتابتو: يّتدف؛

 ما َحظَّ ِجْمَجَؾ َغْيخ  ض ْفِخؾْ 
 

 َفَتَػؿَّ َأْنَت َجِسْيَع َأْمِخْؾ  
 قاؿ ساعجة:»(: ٜٖٛ/ٕٚ -ٜٔٔ/ٚ) -9 

 و  ّل ي َثْسِثع  َنْرم   اَفَػرََّؾ َلْيش  
ـِ َصِسْيع     «إذا صاَب َأْوصاَب الِعطا
 عمى أّنو ىيئة َرَجد، وإّنسا صػاب كتابتو: ،وىػ مغ الّصػيل ،ِسيق الّذعخ 

َؾ َلْيش    ّل ي َثْسِثع  َنْرم و   اَفَػرَّ
 

ـِ َصِسْيع      إذا صاَب َأْوصاَب الِعطا
 (:ٖٗٙ/ٖٔ - ٜٕٔ/ٛ) وسيأتي اّلستذياد بو عمى ىيئة الّذعخ، مع اختالؼ في الّزبط 

َؾ َلْيش  »  َنْرم و   ُيث ْمث مٌُّل  اَفَػرَّ
 

ـِ َصِسْيع      «إذا صاَب َأْوصاَب الِعطا
 وقاؿ آخخ:»(: ٜٕٔ/ٜٕ -ٖٛ٘/ٖ) -ٓٔ 

 ِلَسْغ ز ْحم ػَقٌة ز ؿُّ 
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 «ِبيا الَعْيشاِف تَْشَيلُّ 
سبق اّلستذياد بو ِسيق الّذعخ عمى أّنو َرَجٌد وإّنسا ىػ مغ مجدوء الػافخ/اليدج، وقج  

 (:ٕٓ/ٕٛ -ٕٕٔ/ٚيعقبو ) بيٌت ثاف   وومععمى الّرػاب، 
 ِلَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ ز ْحم ػَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ز ؿُّ »
 

  ِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَعْيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف َتْشَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ  
 ي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي اآلِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخ األ ؿُّ  

 
مُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأّل ح    «َأّل ح 

لظ وذ، عمى ىيئة مجدوء الّخجد الّتاـ وىػ مغ مشيػؾ الّخجد ر ِسعويمحق بسا تقّجـ ما  
سِّي بحلظ لبيت  قالو (:»٘٘٘/ٕٔ -ٙٙٗ/٘)ػلو قفي  واأَلْقَخع لقب  اأَلْشيع بغ م عاذ بغ ِسشاف، س 

 ييجػ م عاوية بَغ ق َذيخ:
 َسم ػا ِنداَء َأْشَجْع 

 
 َأيُّ األ ي ػِر َأْنَفعْ  

 َأَألصَِّػْيل  الشُّْعش عْ  
 

ـِ الَقِرْيخ  الَقْخَصعْ    «َأ
 (:ٕٙٙ/ٕٕ -ٕٚ٘/٘ب في )وسيأتي رسس و  عمى الّرػا 

 َسم ػا ِنداَء َأْشَجعْ »
 َأيُّ األ ي ػِر َأْنَفعْ  
 َأَألصَِّػْيل  الشُّْعش عْ  
ـِ الَقِرْيخ  الَقْخَصعْ    «َأ
عخ عمى ىيئة َرَجد، إذ وثّسة مػضعٌ    وِسْيق في جاء عمى خالؼ ما تقّجـ مغ َسْػؽ الذِّ

قاؿ: وأنذج »(: ٖٜٖ/ٕٚ -ٕٜٔ/ٚ) ػلوق ؛ وذلظ فيد عمى ىيئة شعخجَ الخَّ بيتاِف مغ 
 ابغ بّخي ألبي محّسج الفقعدّي:

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػج َجَعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػْت َوْعَكػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي غَّ َتْشَجمػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

ػػػػػػػػػػػػلِ   ػػػػػػػػػػػػي وَعػػػػػػػػػػػػْغ َمِبْيِتيػػػػػػػػػػػػا الس َػصَّ  « َعشِّ
 وإّنسا صػابو: ، ذصػراِف عمى ىيئة بيت  مغ الّذعخالس قيْ سِ فقج  

 قج َجَعَمْت َوْعَكَتي غَّ تَْشَجمي
لِ َعشِّي وَعْغ َمِبيْ    ِتيا الس َػصَّ
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*** 

 :تأخيخىاٌوأأوٌتقجيمياٌٌأحخفٌأوٌنقرانياٌةالهزنٌبديادٌاْخِتالٌٌُ-ىـٌ

ٌبحدب وروده في الكتاب، وكاف عمى الّشحػ اآلتي:ذلظ تِّب ر  وقج 
 : اقاؿ الّذاعخ يرف فخس  :»(ٚٓ٘/ٖ -ٛٔٗ/ٔ) -ٔ

ــــــجٌُّ  سػػػػػػابحٌة والخِّْجػػػػػػل  شاِمػػػػػػػَحةٌ  الي 
 

 «ْصغ  َمْقبػػػػػػػػػػػب  والَعػػػػػػػػػػْيغ  قاِدَحػػػػػػػػػػٌة والػػػػػػػػػػبَ  
جٌُّ:»قػلوط، و يالبيت مغ البد  لغة  مغ دونو، ولعّل  بتذجيج الّجاؿ خصٌأ، وإّنسا الّرػاب« الي 

 ، وصػابو:«م ْدَتْفِعم غْ »وليدت « م ْفَتِعم غْ » فيو فعيمةتّ وإّنسا الفذّجد؛ خاؿ الػزف  السحّقق
ــــــجٌُ  سػػػػػػابحٌة والخِّْجػػػػػػل  شاِمػػػػػػػَحةٌ  الي 

 
 «لػػػػػػػػػػَبْصغ  َمْقبػػػػػػػػػػػب  والَعػػػػػػػػػػْيغ  قاِدَحػػػػػػػػػػٌة وا 

 قاؿ ميميل:(:» ٜٕ/٘ -ٜٙ٘/ٔ)  -ٕ 
 عمى واِئل  وَأْفَمَتشا ِمّنا

 
 «َعِجيّّ ج َخْيَعَة الحََّقغِ  اَيػم   

 ولعّمو خصأ تصبيع، وصػابو:خصٌأ،  « ِمّنا»قػلو: 
 عمى واِئل  وَأْفَمَتشا ِمْمنا

 
 «َعِجيّّ ج َخْيَعَة الحََّقغِ  اَيػم   

 
كِّيت لؤلخصل: (:»ٗ٘٘/٘ -ٜٖ/ٕ) -ٖ  وأنذج ابغ الدِّ

راجةٌ قبيمٌة ِبِذخاِؾ الشَّْعِل   د 
 

 «ِإْف َيْيِبص ػا الَعْفػ ّل يػجْج ليع َأَثخ   
راجةٌ »قػلو:   لعّمو خصأ تصبيع، وصػابو:يختّل بو الػزف، و خصٌأ « د 

ةٌ قبيمٌة ِبِذخاِؾ الشَّْعِل  اِرج   د 
 

 «ِإْف َيْيِبص ػا الَعْفػ ّل يػجْج ليع َأَثخ   
 

كِّيت لؤلخصل:(:» ٛٛ٘/٘ -ٚٗ/ٕ) -ٗ  وأنذج ابغ الدِّ
 «َرباِحيِّا َفخ ػرا ْمقاةٌُوتٌ 
 آخخه تاء مخبػشة خصٌأ يختّل بو الػزف، ولعّمو خصأ تصبيع، وصػابو:« وتمقاةٌُ»فقػلو: 
 «َرباِحيِّا َفخ ػرا ْمقاهٌُوتٌ 
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 ختالط، قاؿ:ووقع القـػ في َىَسخََّجة ، بالّتذجيج أي ا(:»ٕ٘ٛ/ٙ -ٚٔٔ/ٕ)  -٘
 «ىاَجْت َىَسخََّجةٌ  إذاَبْيشا كحلظ 

 :(ٔ) الّذصخ مختّل الػزف، وىػ صجر بيت  مغ البديط، وصػاب روايتو 
 ىاَجْت َىَسخََّجةٌ  ِإذٌَْبْيشا كحِلَظ 

 
ـَ الّشاس     َتْدبي وَتْقت ل  حّتى َيْدَأ

 
 وجو األرض: قاؿ يرف الّدخاب عمى(:»... ٚٚ/ٙ -ٛٙ/ٕ)  -ٙ

ْسِذ َمْزخوجِ  ِبُمْعبابٌِفي َقْخَقخ    «الذَّ
 يختّل  بو الػزف، وإّنسا صػابو:« ِبُمْعبابٌِ»قػلو: 

ْسِذ َمْزخوجِ  ِبُمع ابٌِفي َقْخَقخ    الذَّ
 

 قاؿ: (:»ٕٙٔ/ٙ -ٛٛ/ٕوفيو ) -7
ْوَنيا ـِ قج حاَؿ د  ْأ  َدع ػا َفَمجاِت الذَّ

 
 «راكٌِاأل وٌ ِشعاٌف َكَأْفػاِه الَسخاِض  

راك:»قػلو   :(ٕٛ/ٚ -ٕٓٓ/ٕزف، وصػابو في )يختّل بو الػ « األ و 
ْوَنياحَدع ػا َفمَ  ـِ قج حاَؿ د  ا  اِت الذَّ

 
 «األ و اركٌِِشعاٌف َكَأْفػاِه الَسخاِض  

 
أبي عسخو  إلىترشيفيا  المعدوٌّوفي أشعار بشي أسج (:»ٜٕٗ/ٚ -ٜٕٓ/ٕ) -8

 السالكي:  المعتخف الّذيبانّي: َبِخد: بفتح ثّع كدخ، في قػؿ
 ساِئم ػا َعْغ َخْيِمشا ما َفَعَمتْ 

 
 «َجْشب َبِخدْ  عنالَقْيِغ  بني يا 

، (ٕ)الَحَسػيّ  ياقػتٌ  االبيت مغ الّخمل، غيخ أّف َعج ده مختّل الػزف؛ وقج ساؽ البيت م تَِّدن   
أبي عسخو الّذيبانّي يخوي بالفتح ثّع  عمىترشيفيا  المقخوءووججت في أشعار بشي أسج »فقاؿ:

 السالكي حيث قاؿ: المغتخفالكدخ في قػؿ 

                                            

 (.ى ي ب: )اللّساى (1)

 .77ٖ/ٔ: البلداى هعجن (2)
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 ساِئم ػا َعْغ َخْيِمشا ما َفَعَمتْ 
 

 «َجْشِب َبِخدْ  وع نٌْالَقْيِغ  ِبب ني 
 في مصبػعة الّتاج القجيسة تعيب اختالؿ الػزف، ثّع أبقاه. وقج نّبو السحّقق عمى حاشية   

زياد بغ مشقح في معشى َأْنِجَجة بسعشى َأْنج ج، يرف قاؿ (:»ٕٙٓ/ٜ -ٕٓ٘/ٕ) -9
 ...: الو كاف يرحبيع مدخور   اأصحاب  

و َأماَمي ع  في ك لِّ َمْخَبَأة    َيْغج 
 

 «َىَزع   ك ْذِحةٌَِشاّلِع َأْنِجَجة  في  
ةٌِ»فقػلو:  آخخه تاٌء مخبػشة، لعّمو خصأ تصبيع وبو يختّل الػزف والسعشى؛ ألّف « ك ْذح 

 بع في حذػ البيت وليذ التاء، وصػابو:الياء تذ
و َأماَمي ع  في ك لِّ َمْخَبَأة     َيْغج 
 

 «َىَزع   ك ْذِحوٌَِشاّلِع َأْنِجَجة  في  
 

َكْيغ : ٌ(:»ٓٔٔ/ٛ -ٖٙ٘/ٕ) -ٓٔ  ... وَأنذج قػؿ د 
هِ   َخْيخ  اْمِخئ  جاَء ِمْغ َمَعجِّ

 :(ٔ)ػلة بياء  ساكشةلسذصػر مختّل الػزف يعػزه حخٌؼ، وقافيتو الّجاؿ السػصفا 
هْ ق جٌَْخْيخ  اْمِخئ  ]  [ جاَء ِمْغ َمَعجِّ

 
 :األ ثاربيٌّوفييسا يقػؿ َحْسجاف (:»ٖٛ٘/ٔٔ -ٕٕٔ/ٖ)  -ٔٔ

 وَدْيخ  سابافِ  ع م انٌ َدْيخ  
 

 «ِىْجَغ َغخامي وِزْدَف َأْشجاني 
( ٜٛ/ٖ -ٖٙٓ/ٔالّرػاب ) بال صخؼ  مختّل الػزف، وقج تقّجـ عمى« ع مانٌ »فقػلو: 

 :األ ثاربيٌّوفييسا يقػؿ َحْسجاف »وفيو بعج ذكخ ديخ ساباف وديخ َعَساف:
 وَدْيخ  سابافِ  ع م انٌ َدْيخ   
 

 «ِىْجَغ َغخامي وِزْدَف َأْشجاني 
ديخ »( وفيو:ٙٙٔ/ٖ٘ -ٖٕٓ/ٜمختّل الػزف في )« ع مَّانٌ »عمى أّف البيت سيأتي مذّجد السيع  

 :األنارٌ ومعشاه ديخ الجساعة، وفيو يقػؿ َحْسجاف  ساباف، بَحَمب،
                                            

 (.د ف ر: )اللّساى (1)
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ّمانٌ َدْيخ    وَدْيخ  سابافِ  ع 
 

 «ِىْجَغ َغخامي وِزْدَف َأْشجاني 
ديخ ع ساف، َكغ خاب: مغ أعساؿ (:»ٕٔٗ/ٖ٘ -ٕٔٛ/ٜوكحا سيأتي بزّع العيغ )ع َساف( في ) 

 َحَمب، وفيو يقػؿ َحْسجاني األ نارّي:
 بافِ وَدْيخ  سا ُعم انٌ َدْيخ  

 
 «ِىْجَغ َغخامي وِزْدَف َأْشجاني 

 
 والّذاكخّية مشدػبٌة إلى ابغ شاكخ، وفييع يقػؿ القائل:(:»ٖٕ٘/ٕٔ -ٖٗٔ/ٖ)  -ٕٔ

 «   شاِكخِ  اْبنٌَِفَشْحغ  عمى ِدْيِغ 
 كحا ورد الّذصخ مختّل الػزف، وإّنسا ىػ مغ الّدخيع، وصػابو: 

 «   شاِكخِ  أبيَنْحغ  عمى ِدْيِغ 
 وي ْشَذج:(:»ٛ٘ٔ/ٖٔ -ٜٕٗ/ٖ)  -ٖٔ 

ٌ ٌاْنق ضَّ ْيِق ع ّػار     كما  تحَت الرَّ
 مختّل الػزف، والّذصخ مغ البديط، وصػابو:« كسا اْنَقّس »فقػلو:  

ٌ ٌاْنق ضَّ ْيِق ع ّػار     ك أ ّنما  تحَت الرَّ
 وأنذج:(:»ٖٖٓ/ٖٔ -٘ٙٗ/ٖ)  -ٗٔ 

 الَقػَؿ ولع َيْدَسْع ِبوِ  ي ْفت ِجخٌُ
 

 «ِقْيَل اتَِّق هللَا اْحَتَفلْ َوْىَػ ِإْف  
َمل، وقػلو:   يختّل بو الػزف، وصػابو: « ي ْفت ِجخٌُ»البيت مغ الخَّ

 الَقػَؿ ولع َيْدَسْع ِبوِ  ي ْفُجخٌُ
 

 َوْىَػ ِإْف ِقْيَل اتَِّق هللَا اْحَتَفلْ  
والِقّط: الكتاب، كسا في الّرحاح، وقيل: ىػ كتاب (:»ٔٗ/ٕٓ -ٜٕٓ/٘) -٘ٔ 

ْمت:السحاسبة، وأ  نذج ابغ َبخِّي أل َمّية بغ أبي الرَّ
 َقْػـٌ َلي ْع ساَحة  الِعػ

 
 «والِقطُّ والَقَمع    اػخاِؽ َجِسْيع   

و ، ولع يتشّبو السحّقق عمى ما َيع ػز ه  مغ سقط، وصػابو   :(ٔ)والبيت مغ السشدخح َسَقَط بعز 
                                            

 .هجتلبة أبيات   ثواًية في له كلوة   هي ،ٙٙٗ: ديىاًه (1)



ٕٗالعجدٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌمٌٌٌٌٌٌٕٕٓٓديدمبخمجمةٌبحهثٌجامعةٌتعدٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  

 

   25 

 إذاَلي ْع ساَحة  الِعػخاِؽ  َقْػـٌ 
 

 «والِقطُّ والَقَمع    اَجِسْيع   ساُروا 
 (: عغ ابغ َبخِّّي، وأنذج لَعْسخو بغ اإِلْششابة:ٖ٘/ٖٖ -ٖٛٛ/ٛ)  -ٙٔ 

 َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   َنِذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْصتَ  إذا االد  وِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 « َلْيَدػػػػػػػػػػػػػػػػػْت َلػػػػػػػػػػػػػػػػػو  َعَتَسػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػاِجال   
 الّذعخ مغ السجيج، وصجره مختّل الػزف وصػابو: 

 َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   َنِذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْصتَ  نٌِْإٌ االد  وِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  َلْيَدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  َعَتَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِجال   
 

 ومشو قػلو: قاؿ َعبيج بغ اأَلْبخص:(: »ٕٗ/ٖ٘ -ٕٔٓ/ٜ) -7ٔ
َشػػػػػػػػػػػػػػػػو  آباؤنػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َمْشػػػػػػػػػػػػػػػِدٌؿ َدمَّ

 
  «أ وَلػػػػػػػػى المَّيػػػػػػػالي فيـــــــيػػػػػػػػس ػِرثػَف الَسْجػػػػػػػَج  

 الّذعخ مغ الّخمل، وعجده مختّل الػزف، وصػابو: 
َشػػػػػػػػػػػػػػػػو  آباؤنػػػػػػػػػػػػػػػ  ا الػػػػػػػػػػػػػػػػػَمْشػػػػػػػػػػػػػػػِدٌؿ َدمَّ

 
  «أ وَلػػػػػػػػػى المَّيػػػػػػػػالي يفــــــــػػػػػػػػػس ػِرثػَف الَسْجػػػػػػػػَج  

 
 ( وأنذج ابغ بّخي ألبي ِقالبة الي حلّي:ٕٙٙ/ٖ٘ -ٕٔ٘/ٜ)  -8ٔ

 عػػػػػػاَرِت الشَّْبػػػػػػل  واْلتَػػػػػػفَّ المُّفػػػػػػػؼ  وإذْ  إذا»
 

ػػػػػْت ِبِإْشػػػػػحافِ   ػػػػػيػَؼ وقػػػػػج َىسَّ   «َسػػػػػمُّػا الدُّ
وقج تقّجـ عمى ...« ارِت الشَّْبل ع إذٌْ»البيت مغ البديط وقج اختّل صجره، وإّنسا صػابو: 

واّية في )  قاؿ أبػ ِقالبة: (: » ٖٓٚ/ٕٗ -ٕٙٗ/ٙالّرػاب مع اختالؼ في الخِّ
 عػػػػػػػػاَرِت الشَّْبػػػػػػػػل  واْلتَػػػػػػػػفَّ المُّفػػػػػػػػػؼ  وإذْ  إذٌْ
 

ػػػػػػػخاة  َبْعػػػػػػػَج ِإْشػػػػػػػحافِ   ػػػػػػػيػَؼ ع    «َسػػػػػػػمُّػا الدُّ
 

، رحسو هللا محّسج البرخيّ  وَنَقَل الّخاغب  عغ أبي (:»ٕٕٗ/ٖ٘ -ٖٕٛ/ٜ)  -9ٔ
ّت ولحلظ وقع  (عمى)ي دتعسل َأَععَّ مغ   (عغ)تعالى: ألّنو ي دتعسل في الجيات الدِّ
 في قػؿ الّذاعخ: (عمى)مػقع 

 «َبش ػ ق َذيخ   ع نِّيإذا َرِضَيْت 
 الّذصخ مختّل الػزف ألّنو مغ الػافخ، وصػابو: 

 َبش ػ ق َذيخ   ع م يٌَّإذا َرِضَيْت 
 



د.هقبل التّام عاهر األحودي ............زاى الّشعر وقىافيه بوعجن تاج العروس ًظراٌت في أو  

 

   26 

َقيمّي َعج د ه  وىػ صجر بيت  لمق حَ   :(ٔ)يف الع 
و هللِا أَْعَجَبشي ِرضاىا  َلَعْسخ 

فِدْيج  ،امخخوم   الّصػيلمغ  ورد البيت السدَتذَيج بوويمحق بسا تقّجـ مػضعاف أحجىسا  
، والّثاني   السػضعاف ىسا:و  ـ؛أ خَخَييغ بال خد و  امخدوم  مّخة  مغ الكامل وقج ورد فيو ما أزاؿ الخـخ

 قاؿ مخواف بغ الحكع:(:»ٜٕٚ/ٕٔ -ٗٓٗ/٘)   -ٔ
ْضٌ[و]  إلى هللِا األ م ػَر َفِإنَّو   ف هِّ
 

 َسَيْكِفْيَظ ّل َيْذَشْع ِبَخْأِيَظ شاِنع   
ْضٌ»ػلو:فق  بديادة الػاو، كحا؟ وإّنسا البيت مغ الّصػيل وىػ مخخـو وّل يحتاج « ]و[ف هِّ

 نو، وصػاب رسسو:ّلنتطاـ وز  واو  زيادة إلى 
ْضٌ   إلى هللِا األ م ػَر َفِإنَّو   ف هِّ
 

 َسَيْكِفْيَظ ّل َيْذَشْع ِبَخْأِيَظ شاِنع   
 ومشو قػؿ الّذاعخ: »(: ٖٕٚ/ٖٔ -ٜٔٔ/ٛ) -ٕ 

 «بحي َعْخؾ  وّل ذي َضبِّ  ول ْيذ ٌ
، عمى أّنو قج سبق «وليذ»واو  في أّولو في قػلو: بديادة افقج ورد الّذصخ مخدوم   

 (.ٜٕٙ/ٕٚ -ٓٙٔ/ٚ( و)ٖٕٓ/ٖ -ٖٗٗ/ٔبال خدـ  في مػضعيغ: ) تذياد بوساّل
*** 

ٌ:أوٌقظعٌالميمهزٌالهزنٌبدببٌتدييلٌاليمدٌاختال
بحدب  االػزف بدبب تدييل اليسد فيػ عمى الّشحػ اآلتّي مخّتب  الؿ اختما يتعّمق ب اأمّ ف 

 :كاف في مػضعيغ، ىساو  وروده في الكتاب،
 وأنذج:(:»ٜٛٗ/ٖٔ -ٕٔ٘/ٖ)  -ٔ

  «ي دامي الَقْيَقخا اْدماءٌ باَت اْبغ  
 :، وصػابو، وىسدتو في األصل ىسدة قصع  الػزف بو ختّل ي ،يسدل المديَّ « اْدماءٌ »قػلو:ف 

 ي دامي الَقْيَقخا  أ ْدماءٌ باَت اْبغ  
 

                                            

 .2/202: وشعرهن ُعقيل بيي شعراء (1)
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 قاؿ َعجّي بغ زيج  الِعبادّي:(:»ٛٛ/ٕٕ -ٙٙٗ/٘) -ٕ
 ة  ِفْيسا َأَتْيت  َمالمَ  اْجت ِعلٌَْفَمْع 

 
 «َأَتْيت  الَجساَؿ واْجَتَشْبت  الَقشاِزعا 

في األصل ىسدة قصع   عمى أّف ىسدتويختّل بو الػزف،  ،ل اليسدمديَّ « اْجت ِعلٌْ»قػلو:ف 
 لمستكّمع، وصػابو:يا ألنّ 

 ِفْيسا َأَتْيت  َمالَمة   أ ْجت ِعلٌَْفَمْع  
 

 «َأَتْيت  الَجساَؿ واْجَتَشْبت  الَقشاِزعا 
 اأيز   افيػ عمى الّشحػ اآلتّي مخّتب   ليسدبدبب قصع ااختالؿ الػزف يتعّمق ب ماأّما و  

  :بحدب وروده في الكتاب
 قاؿ:والمََّخب، محّخكة: شجخ الس ْقل؛ (:»ٕ٘ٓ/ٗ -ٜٙٗ/ٔ) -ٔ

 «  َلػَخب َعسيعِ  ِثنة أ فيحمغ 
ٌأفيح:»قػلوف  فخ؛ يختّل بو الػزف ألّف الّذصخ مغ الػا ،بيسدة قصع« عميِم...  من

 وحّقو الّخفع، وصػاب رسسو: اوضبط آخخه بالكدخ خصٌأ أيز  
ِمْيمٌَُلػَخٌب  ِثنُّوٌُ اْفي حٌ ِمَغ   ع 

 
 قاؿ: (:»ٗٗٔ/ٙ -ٜٛ/ٕ) -ٕ

ِحْيناَأّل يا   َجْيَجِريَّة   اَفْيَيج   أ ْصب 
 

 «بساِء َسحاب  َيْدِبق  الَحقَّ باشمي 
 ػابو:بتحقيق اليسد، مختّل الػزف، وص« أ ْصب حينا»فقػلو: 

ِحْيناَأّل يا   َجْيَجِريَّة   اَفْيَيج   اْصب 
 

 «بساِء َسحاب  َيْدِبق  الَحقَّ باشمي 
 

 أنذج يعقػب:(:»... ٖٕٗ/ٙ -ٔ٘ٔ/ٕ)  -ٖ
جٌَّإذا   «لع َيَكْج ي خاِوحْ  أ ْجم خ 

جٌّ»قػلو:ف   (:٘ٔ٘/ٚ -ٕٖٗ/ٕخصٌأ يختّل بو الػزف، وسيأتي عمى الّرػاب في )« أ ْجم خ 
جٌَّإذا    «لع َيَكْج ي خاِوحْ  اْجم خ 
 

 أنذج ابغ دريج:(:»ٖٖٖ/ٚ -ٕٙٚ/ٕ) -ٗ
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ْيِخ إذا ما   أ ْجم ّخاّل َخْيَخ في الذَّ
 «وساَؿ َغْخب  َعْيِشِو َفَمّخا 
 كحا؟ وىػ خصٌأ يختّل بو الػزف، وصػابو:« أ ْجم ّخا»فقػلو: 
ْيِخ إذا ما    اْجم ّخاّل َخْيَخ في الذَّ
 

جٌل مغ بشي أسج اسسو نرخ بغ غالب يخثي أوس بغ قاؿ ر (:»ٜٙ/ٛ -ٖٙٗ/ٕ)  -٘
 :اخالج وأ َنيد  

ْع َلػّسا   ِبِيعْ  أ ْحد أ لٌَّواْسَتْصَخَقْت ض ْعش ي 
 

َحى ناِشص     «ِمْغ َداِعب  َدِددِ  اآؿ  الزُّ
 وإّنسا صػابو:، ، وىسدتو في األصل وصلالػزف و بختّل ي يسدبَقْصع ال« أ ْحد أ لٌَّ:»قػلوف 

ْع َلػّسا  واْسَتْصَخَقْت    ِبِيعْ  اْحد أ لٌَّض ْعش ي 
 

َحى ناِشص     «ِمْغ َداِعب  َدِددِ  اآؿ  الزُّ
 

 وىػ القائل يـػ ذي َقَخد وَغَصفاف، وىػ يخمي: (:»...ٕٗٔ/ٕٕ -ٜٛٗ/٘)  -ٙ
 اْبغ  األَْكػعْ  وأ ناخ ْحىا 

عْ    «والَيْػـ  َيْػـ  الخُّضَّ
 :الػاوححؼ  تدييل اليسد أو ف، والّرػاببقصع الَيْسد، يختّل بو الػز « وأ نا»فقػلو: 

 اْبغ  األَْكػعْ  ناأ ٌ ،خ ْحىا
 (:ٜٚ/ٕٔ -ٖٙ٘/٘عمى أّنو قج سبق اّلستذياد بالبيت الّثاني مصمَق القافية بالكدخ ) 

ّضعٌِوالَيْػـ  َيْػـ    الخُّ
 

 ومشو قػؿ ابِغ أحسَخ الباىمّي: »(:ٓ٘ٔ/ٖٔ -ٔٚٔ/ٛ) -7
 لَسْذػػػػػػػػػػَخفيُّ ِبػػػػػػػػػػوِ ِخػػػػػػػػػػْخؽ  َأَىػػػػػػػػػػلَّ ا ُأمَِّوْيػػػػػػػػػل  

 
 « عمػػػػػػػػػػػػى الَيبػػػػػػػػػػػػاَءِة ّل ِنْكػػػػػػػػػػػػٌذ وّل َوَرع   

 مغ دوف تدييل اليسد خصٌأ أفزى إلى اختالؿ الػزف، وصػابو: « ُأمِّويل :»قػلوف 
 ِخػػػػػػػػػػْخؽ  َأَىػػػػػػػػػػلَّ الَسْذػػػػػػػػػػَخفيُّ ِبػػػػػػػػػػوِ  امَِّوْيػػػػػػػػػل  

 
  عمػػػػػػػػػػػػػػػى الَيبػػػػػػػػػػػػػػػػاَءِة ّل ِنْكػػػػػػػػػػػػػػػػٌذ وّل َوَرع   

 
 لّي:قاؿ أبػ صخخ اليح(:» ٜٕٙ/ٖٔ -ٜٛٔ/ٛ) -8



ٕٗالعجدٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌمٌٌٌٌٌٌٕٕٓٓديدمبخمجمةٌبحهثٌجامعةٌتعدٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  

 

   29 

ــــــــــــــــهٌْ َمػػػػػػػػػػػػػػػػو   أ نٌَّ ول  سِّ ْمػػػػػػػػػػػػػػػػت  ح  سِّ  مػػػػػػػػػػػػػػػػا ح 
 

 « َشػػػػػػػػػػػػػػػَعفات  َرْضػػػػػػػػػػػػػػػَػى أو ذ َرى ب ػػػػػػػػػػػػػػػْخـِ  
 بتحقيق اليسد، يختّل بو الػزف، وصػابو في الّتدييل:« أنٌّلػ »فقػلو: 

ـــــــــــــــهٌ   َمػػػػػػػػػػػػػػػو   انٌَّ ول  سِّ ْمػػػػػػػػػػػػػػػت  ح  سِّ  مػػػػػػػػػػػػػػػا ح 
 

  َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعفات  َرْضػػػػػػػػػػػػػػػػػػَػى أو ذ َرى ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْخـِ  
؛ وىػ فيو عمى (ٔ)في شخح أشعار اليحلّييغالبيت مغ الكامل، وقج ذكخ السحّقق وجػده  

 الّرػاب لكّغ السحّقق لع يشتفع مغ صػابو ىشاؾ.
*** 

ٌتدكينٌالمتحخِّكٌأوٌتحخيكٌالّداكن:ٌاختالٌالهزنٌبدببٌ
 قاؿ السدّيب بغ عمذ:(:»ٔٓٗ/ٗ -ٚٔ٘/ٔ) -ٔ
 قج َدَعػا َدْعَػة   وِإنَُّيمٌْ

 
 «َسَيْتَبع يا َذَنٌب َأْىَمب   

 الػزف، وصػاب رسسو: مختلّ  ،لسيعبتدكيغ ا« وِإنَُّيمٌْ»قػلو:البيت مغ الستقارب و  
 قج َدَعػا َدْعَػة   وِإنَُّيمٌُ

 
 َسَيْتَبع يا َذَنٌب َأْىَمب   

 
رجٌل مغ بشي أسج اسسو نرخ بغ غالب يخثي أوس قاؿ (:»ٕٙٔ/ٛ -ٖٓٙ/ٕ) -ٕ

 :اابغ خالج وأ َنيد  
مِّيا ماِلـيٌ َأَلْع َتْعَمسا   ِبَخاَوْنَج ك 

 
ٍ  ِمْغ َصِجْيق  سِ   «ػاك ساوّل ِبخ داَؽ  

مّترال مفتػح الياء، خصٌأ يختّل بو الػزف، وصػاب « ماِلـيٌ »البيت مغ الّصػيل، وقػلو: 
 رسسو:

ٌليٌَْأَلْع َتْعَمسا  مِّيا ما  ِبَخاَوْنَج ك 
 

ٍ  ِمْغ َصِجْيق  سِ   «ػاك ساوّل ِبخ داَؽ  
 

 قاؿ:(:»ٖٛٔ/ٜ -ٖٜٗ/ٕ) -ٖ

                                            

 خوسررةٌ  أبياتهررا عرردّ  قصرريد  ضرروي فيرره وهررى ،97ٖ/ٕ: السُّررّرريّ  سررعيد ألبرري الهرريليّيي أشررعار شررر  (1)

 .ابيت   وثالثىى
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ْدُتُيمٌْ  الشَِّرْيَحَة ك لَّ َلجّ   ل ج 
 

ػا الشُّْرَح ث عَّ َثَشػا فقاء وا   «َفَسجُّ
ْدُتُيمٌْ»وقػلو:، البيت مغ الػافخ   و:  وصػابيختّل بو الػزف،  ،بدكػف السيع« ل ج 

دٌْ  الشَِّرْيَحَة ك لَّ َلجّ   ُتُيمٌُل ج 
 

ػا    الشُّْرَح ث عَّ َثَشػا َفقاؤ واَفَسجُّ
 

 قاؿ ححيفة بغ أنذ اليحلّي:(:»ٓٚٗ/ٓٔ -ٜٓٔ/ٖ) -ٗ
ك ُيمٌُ ْعث  الشَّػاصي َكَأنَّي عْ  أل ْدر   ش 

 
ّجاج  ت ػافي الس َجسَّخا   «َسػاِبق  ح 

ك ُيمٌُ»البيت مغ الّصػيل، وقػلو:   : (ٔ)السيع، خصأ يختّل بو الػزف، وصػابوبزّع «  أل  ْدر 
ك ُيمٌْ ْعث  الشَّػاصي َكَأنَّي عْ  أل ْدر   ش 

 
ّجاج  ت ػافي الس َجسَّخا   َسػاِبق  ح 

 
 كسا قاؿ الفخزدؽ:(:»... ٛٔٔ/ٔٔ -٘ٙٔ/ٖ) -٘

ساَكْيِغ  اَتَأمَّْمت  َنْدخ    أ يُُّيماوالدِّ
 

 «ْيِث اْسَتَيمَّْت َمػاِشخ هْ َعَميَّ ِمَغ الغَ  
بتذجيج الياء، خصٌأ يختّل بو الػزف ويّسحي مشو مػضع اّلستذياد؛ ألّف « أ يُُّيما»قػلو: 

 عمى الّتخفيف، وصػاب رسسو: اشاىج  ِسيق البيت 
ساَكْيِغ  اَتَأمَّْمت  َنْدخ    أ ْيُيماوالدِّ

 
 «َعَميَّ ِمَغ الَغْيِث اْسَتَيمَّْت َمػاِشخ هْ  

 
 قػؿ أبي ذؤيب:(:»ٔٔ٘/ٚٔ -ٖٛٚ/ٗ)  -ٙ

ْنُيمٌْوَلَقْج َحَخْصت  ِبَأْف أ داِفَع   ع 
 

 «فِإذا الَسِشيَّة  َأْقَبَمْت ّل ت ْجَفع   
ْنُيمٌْ»البيت مغ الكامل، وقػلو:   صػاب رسسو:و الػزف، بو ختّل ي ،بدكػف السيع« ع 

ْنُيمٌُوَلَقْج َحَخْصت  ِبَأْف أ داِفَع    ع 
 

 ة  َأْقَبَمْت ّل ت ْجَفع  ِشيَّ فِإذا السَ  
ْبع  اليحلّي:(:»ٖٓ٘/ٜٔ -ٜٙٔ/٘) -7   وقاؿ عبج َمشاؼ بغ ر 

 والَفْخَط ّل َتْقَبم ػَنو   ل ُكمٌَْفسا 
 

 «لقاِفلِ  اوقج ِخْمت و  َأْدنى مآب   
 بدكػف السيع مختّل الػزف، وصػاب رسسو:« لكمٌْ»البيت مغ الّصػيل، وقػلو: 

                                            

 .7٘٘: الهيليّيي أشعار شر  (1)
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 َتْقَبم ػَنو  والَفْخَط ّل  ل ُكمٌَُفسا  
 

 لقاِفلِ  اوقج ِخْمت و  َأْدنى مآب   
 قاؿ َأبػ َوْجَدة:(:»ٕٙٙ/ٕٔ -ٜٖٚ/٘)  -8 

ْخت ُيمٌْوإذا   ب   َخَبْخَت َسساَحة   خ 
 

 «وَشخاَعة  َتحَت الَػِشْيِج الس ْػَردِ  
ْخت ُيمٌْ»وقػلو:البيت مغ الكامل،   ب   مختّل الػزف، وصػاب رسسو: ،بدكػف السيع« خ 

بٌ وإذا    َخَبْخَت َسساَحة   ْخت ُيمٌُخ 
 

 وَشخاَعة  َتحَت الَػِشْيِج الس ْػَردِ  
 9-  (٘/ٖ٘ٓ- ٕٕ/ٔٙ٘:) 

 «َىػاِبعا ُحْمُخُىمٌْفَأْقَبَمْت »
 بتدكيغ السيع األخيخة خصٌأ يختّل بو الػزف، وصػابو:« ُحْمُخُىمٌْ»قػلو: 
 َىػاِبعا ُحْمُخُىمٌَُأْقَبَمْت ف
 خخ الَغّي اليحلّي:(: قاؿ صٕٕٚ/ٖٔ -ٜٛٔ/ٛ)  -ٓٔ 

ـــــــــمٌُ  َجَمب ػػػػػػػػػػا الَخْيػػػػػػػػػَل ِمػػػػػػػػػْغ َأل ػَمػػػػػػػػػَة أو ُى
 

ػػػػػػػػػػػج      ِمػػػػػػػػػػػْغ َبْصػػػػػػػػػػػِغ َعْسػػػػػػػػػػػق  َكَأنَّيػػػػػػػػػػػا الب ج 
 بزّع السيع خصٌأ يختّل بو الػزف، وإنسا البيت مغ السشدخح، وصػابو: « ى ع  »قػلو:ف 

ـــــــــمٌْ  َجَمب ػػػػػػػػػػا الَخْيػػػػػػػػػَل ِمػػػػػػػػػْغ َأل ػَمػػػػػػػػػَة أو ُى
 

ػػػػػػػػػػػج  ِمػػػػػػػػػػػْغ َبْصػػػػػػػػػػػِغ َعْسػػػػػػػػػػػق  َكَأنَّيػػػػػػػػػػػا الب    ج 
  

 .(ٗ٘٘/ٕٕ -ٚ٘/ٙفي ) اعمى أّنو سيأتي اّلستذياد بالبيت مختّل الػزف أيز   
*** 
ٌ:فيٌغيخٌمهضعوٌاختالٌالهزنٌبرخفٌاالسمٌأوٌمنعوٌمنٌالّرخف

 وأنذج سيبػيو: (:»ٜٔ٘/ٙ -ٖٜٔ/ٕ) -ٔ
ِدْيجٌُ ٌي  ػِموِ ِلُيب ك   ، ضاِرٌع ِلػخ ر 

 
 «وم ْخَتِبٌط مّسا ت ِصْيح  الصَّػاِئح   

ِدْيجٌُ»لو:قػ   ٌي   كحا؟ وىػ مختّل الػزف، وصػابو: مغ دوف تشػيغ، «ِلُيب ك 
ِدْيجٌ   ٌي  ػِموِ ِلُيْبك   ، ضاِرٌع ِلػخ ر 
 

 «وم ْخَتِبٌط مّسا ت ِصْيح  الصَّػاِئح   
 

واأَلْججؿ فخس أبي َذرّ  الِغفارّي رضي هللا تعالى عشو، »(:ٖٜٔ/ٕٛ -ٖٕ٘/ٚ) -ٕ
 ب الكشجّي، وىػ القائل فيو:: فخس الج الس بغ معج يَكخِ اوأيز  
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لٌ َيْكِفْيَظ ِمْغ  هِ  أ ْجج   دوَف َشجِّ
هِ   ه  َيْكِفْيَظ دوَف َكجِّ  «وَشجُّ
 والّرػاب:  وبالّتشػيغ خصٌأ ألّف الػزف يدتقيع مغ دوف صخف« أججلٌ »فقػلو: 
لٌ َيْكِفْيَظ ِمْغ   هِ  أ ْجج   دوَف َشجِّ
 (: وأنذج أبػ ع َبيج :ٗٔٗ/ٖٔ -ٖٕٔ/ٛ) -ٖ 

ٌه  ِمْثل  الِجالـِ ق ّب  اِسفٌُش 
 بال تشػيغ مختّل الػزف، وصػابو:« شػاسف  »قػلو: 
هاِسفٌ    ِمْثل  الِجالـِ ق ّب  ش 
 أفّ عمى  بالّشرب بال تشػيغ،« واِضعٌ »:قػلووردت فيو ويمحق بسا تقّجـ مػضع واحٌج  

ن    ؿ الّذاعخ:وقا:»، وفيو(ٕٗٔ/ٜ -ٜٗٗ/ٕ)في ورد ىحا السػضع ، و )إّف( احّقو الّخفع مشػَّ
 َقَجمي واِضعٌ وِإْف َأَبْيَت فِإنِّي 

 
 «عمى َمخاِغِع َنّفاِخ المَّغاِدْيجِ  

 بفتح العيغ كحا؟ ولعّمو خصأ تصبيع، وصػابو: « واِضعٌ »قػلو: 
 َقَجمي واِضعٌ وِإْف َأَبْيَت فِإنِّي  
 

 «عمى َمخاِغِع َنّفاِخ المَّغاِدْيجِ  
 *** 

ٌ:اتاختالٌالهزنٌبدببٌتغييخٌالحخك
 والَػْحَػح: الّخجل الس ْشكسر الحجيج الّشفذ. قاؿ:(:»ٕٗٓ/ٚ -ٕ٘ٗ/ٕ) -ٔ

ْهحٌِيا ر بَّ َشْيخ  ِمْغ ل َكْيد   ح   و 
 «َعْبل  َشِجْيج  َأْسخ ه  َصَسْحَسحِ  
ْهحٌِ»قػلو:  ح   بفتح الحاء وسكػف الػاو بعجه، خصٌأ يختّل بو الػزف، وصػابو:« و 

ْحه حٌِيا ر بَّ َشْيخ  ِمْغ ل َكْيد    و 
 

 أنذج ابغ دريج:(:»ٔٓٗ/ٚ -ٜٕٗ/ٕ)  -ٕ
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ْكشي ك ُمْمنٌ  ـَ ر   «َىجَّ
بفتح الكاؼ وضّع الاّلـ وتدكيغ السيع آخخه نػٌف مفتػحة، خصٌأ يخخجو « ك ُمْمنٌ »قػلو: 

 مغ مجدوء الّخمل إلى السجتّث، وإّنسا صػابو:
ْكشي ك م ُمنٌْ ـَ ر   َىجَّ

 
 الج اليحلّي: قاؿ مالظ بغ خ(:»ٛٔٗ/ٚ -ٜٕٛ/ٕ)  -ٖ

دٌّْل   لمقػـِ ِإْف لع َيْعِخفػا َبَخَدى ِور 
 

َجؼ    َب َعْغ َأْعشاِقيا الدَّ  «إذا َتَجػَّ
دٌْ:»قػلو   (:ٖٖ٘/ٕ -ٜٕ٘/ٜفي ) ، وصػابو ، ولعّمو خصأ تصبيعالػزف بو  يختلّ « ِور 

 لمقػـِ ِإْف لع َيْعِخفػا َبَخَدى ِوْردٌ ّل 
 

فَ إذا    «َجؼ  َعْغ َأْعشاِقيا الدَّ  َتَكذَّ
 

 وقاؿ الكسيت:(:»ٖٕ٘/ٔٔ -ٖٜٔ/ٖ)  -ٗ
يارِ  ػـَ الجِّ  وَلْغ َيْدَتِخْيَخ ر س 

 
با    «الُمع ِهلٌُِلَعْػَلِتِو ذا الرِّ

 بفتح العيغ، خصٌأ يختّل بو الػزف، وصػابو:« الُمع ِهلٌُ»قػلو: 
يارِ   ػـَ الجِّ  وَلْغ َيْدَتِخْيَخ ر س 
 

با    «الُمْعِهلٌُِلَعْػَلِتِو ذا الرِّ
 *** 

ٌ:ليذٌغيخٌع ُجدٌأوٌشظخٌ حيٌبأّنوٌبماٌُيٌهٌهٌُوترجيخٌٌُقٌالبيتٌكامًاٌهٌْسٌ 
 :  اقاَؿ َأبػ سيع  أ ساَمة  بغ الحارث الي َحليُّ َيِرف  ِحسار  :»(ٔٚ/ٜٔ -ٜٛ/٘) -ٔ
هاوشٌ   ِبَسْشحػِض الِقصاِع ف ؤاَده   قُّ

 
 َلػي ْع ق َتخاٌت قج ب ِشيَغ َمػحاِتج   

 :وصْجُرهؤ  الَقْيِذ َيِرف  الَجْشَب، قاَؿ ابغ  َبخِّّي: َصػاب و َيِرف  الَخجَّ ، وفي الّرحاح: قاَؿ اْمخ   
ْمِح َخجّّ م حلَّقٌ   ي باري َشباَة الخُّ

 
مَّبيِّ الشَِّحْيسِ   شاِف الرُّ  «َكَرْفِح الدِّ

لمبيت  ا؛ ولعّمو جعل البيت األّوؿ صجر  بذصَخْيوِ  كحا؟ وإّنسا ىػ بيتٌ « وصجُرهٌُ:»قػلوف 
 ،(ٗ٘ٔ/ٛٔ -ٗٛٗ/ٗ)و سبق اّلستذياد بالبيت األّوؿ مختمف الّخواية في عمى أنّ . حي تالهال

بيجيّ  وفيو َماَة والِحَساَر »:يقػؿ الدَّ َحِلّي، َيِرف  الخُّ : ولع َأِجْجه  في  -قاؿ أ ساَمة  بغ  الَحاِرث الي  ق مت 
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 :-الجيػاف
ها فُّ  ِبَسْسحػِص الِقصاِع ف ؤاَده   وش 

 
 «قج ب ِشيَغ َمػحاِتج   ليع ق َتخاتٌ  

ْعخ ابعج سػِقِو بيت  - (ٖ٘ٙ/ٕٔ -ٕٓٗ/٘) -ٕ  وفي المِّداف: ىػ لعبج :»-مغ الذِّ
 :وصجُرهٌُالّخحسغ بغ الحكع بغ أبي العاِص يسجح  معاوية، 

خٌَُأَتْتَظ الِعْيذ    في ب خاىا  ت ْنف 
 

ف  َعْغ َمشاِكِبيا الق ص ػع     «َتَكذَّ
خٌُ»لو:كحا؟ وقػ « وصجُرهٌُ»قػلو:ف  ؛ اوإّنسا الفعل َنَفَخ َيْشف خ  َنْفخ  كحا؟  بفتح الفاء« ت ْنف 

 (:ٖ٘/ٕٕ -ٖٚٗ/٘) في وسيأتي البيت عمى الّرػاب
 في ب خاىا  ت ْنُفخٌَُأَتْتَظ الِعْيذ   
 

ف  َعْغ َمشاِكِبيا الق ص ػع     َتَكذَّ
 *** 

ْهقٌ ٌ:ليذٌغيخٌع ُجدوترجيُخُهٌبماٌُيهحيٌبأّنوٌٌكامًاٌٌالمذظهرس 
 قػلو:فسّسا كاف عمى مذصػر الخََّجد 

ٔ- (٘/ٜٓ- ٜٔ/ٚٚ)«: :  قاَؿ الخَّاِجد 
 ِمَغ الّمػاتي َيْقَتِزْبَغ الشُّْعزا

ؤبة يحكخ شبابوق ْمت  :    وايةالخََّجد لخ   :وصجُرهٌُ (ِخْجف المَّػاتي) ، والخِّ
 «ْبزافي َسْمَػة  ِعْذشا بحاَؾ أ  

لِتْمِػِه،  اصجر   ، ولعّمو جعل السذصػرالخََّجدمغ صػر مذكحا؟ وإّنسا ىػ « وصجُرهٌُ» :قػلوف 
 .(ٖٖ/ٜٔ -ٓٛ/٘، ٕٔٛ/ٛٔ -ٚٔ/٘وقج تقّجـ الخََّجد في ) قج نّبو عمى ذلظ السحّقق.و 

 قاَؿ الخَّاِجد  َيِرف  ِكَبَخه  : :»(ٜٜ/ٜٔ -ٜ٘/٘) -ٕ
وَرْثَيٌة تَْشَيس  في َتَذجُّدي ٍَ 

ْعِجيِّ ، ق ْمت  : ىػ َقْػؿ  َأبػ ن َخْيَمَة ال    :وصجُرهٌُدَّ
 وقج َعَمْتشي ذ ْرأٌَة بادي َبجي

ِجَج بَخطِّ الَجػْ   دِ وو  دي كسا ىػ في ن دَخِتشا. قاَؿ ابغ  َبخِّيّ َىِخّي: َتْشَيس  بالتََّذجُّ َػاب  في َتَذجُّ  .«: والرَّ
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  .لتاليو ا، ولعّمو جعمو صجر  كحا؟ وإّنسا ىػ بيتٌ « وصجُرهٌُ:»قػلوف
 وأنذج الخاْرَزنجّي:(:»ٜٛٔ/ٜٔ -ٚٔٔ/٘) -ٖ

ي اَأْيَقْشت  َأفَّ فاِرس    م ْحَتصِّ
 «. يأتي في )ح ؽ ط( و)ىػ ؽ ط( وصجرهأّي َيػح صُّشي عغ َسْخجي،  

( ٜٕٓ/ٜٔ -ٕٓٔ/٘كحا؟ وإّنسا ىػ بيٌت. وسيأتي البيت مع ِتْمػه )« وصجُرهٌُ»فقػلو:
نقمو ابغ  َعّباد عغ الخاْرَزْنجّي عغ أبي زياد، وِحِقْط بكدختيغ: َزْجٌخ لمَفَخس، وكحلظ ِىْجج، »وفيو:

 وأنذج:
 َلػّسا َرَأْيت  َزْجَخى ْع ِحِقطِّ 

ي اَأْيَقْشت  َأّف فاِرس     «م ْحَتصِّ
ك ػف ، أَْىَسَمو  ٌ(:»ٜ٘ٔ/ٕٓ -ٕٗٗ/٘) اوفيو أيز    ِىِقْط ، بَكْدِخ الياِء والَقاِؼ َمْبِشيَّة  عمى الدُّ

 َبّخد َوْحَجه  : ىػ َزْجٌخ لمَفَخِس ، وأنذج:الَجْػَىِخيُّ . وقاَؿ الس  
 َلػّسا َسِسْعت  َخْيَمي ْع ِىِقطِّ 

ي اَعِمْست  َأّف فاِرس     «م ْحَتصِّ
 كحا في المَِّداف . وَأْنَذَجه الخاْرَزِنِجّي في َتْكِسَمِة الَعْيِغ :    

ي اَأْيَقْشت  َأّف فاِرس    «م ْحَتصِّ
 «.. وَرَواه  ِحِقّط ، بالَحاِء َبَجَؿ الياءِ  َأي َيح صُِّشي َعْغ َسْخِجي 

ْبع  اليحليّ (:»ٖٔٛ/ٜٔ -ٔٙٔ/٘) -ٗ  :وصجُرهٌُ:»وقاؿ عبج َمشاؼ بغ ر 
آِبال  «جاَءت َفالَقْت ِعْشَجه  الزَّ

 -ٖٙ٘/ٚ)في سيأتي البيت مع ِتْمػه عمى أّنو  ؛كحا؟ وإّنسا ىػ بيتٌ « وصجُرهٌُ:»فقػلو 
 لخؤبة: وأنذج ابغ َبخِّيّ :»( وفيؤٖٕ/ٜٕ

آِبال  جاَءت َفالَقْت ِعْشَجه  الزَّ
ْلَجة   اِسْسص     «َزعاِبال ي َخبِّي و 
ؤبة:(:»ٖٜ/ٕٔ -ٖ٘٘/٘) -٘   وأنذج الجػىخّي لخ 
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  ٍ  َأْرَصعا  اإلى الشِّْرِف وَشْعش   اوَخْس
 وبعَجه : 

عا  وفػَؽ أَْغياِب الك َمى وَكدَّ
 :وصجُرهٌُ 

ػَر الشُّبَّ   «عاَنْصع غ  ِمْشي غَّ الخ ر 
 . ا ىػ بيتٌ كحا؟ وإّنس« وصجُرهٌُ»قػلو:ف 

. ىكحا في الّرحاح، (:»ٕ٘ٙ/ٕٔ -ٜٖٚ/٘) -ٙ وفي السثل: َشْخع َظ ما َبمََّغَظ الَسَحلَّ
واية: مرخاعوىػ   بيت، والخِّ

 «َشْخع َظ ما َبمََّغَظ الَسَحاّل 
، والسذصػر بيٌت وليذ « مرخاعوىػ »فقػلو:    .امرخاع  كحا؟ وإّنسا ىػ مذصػر َرَجد 

 :وأنذج الجػىخّي لمّذاعخ يرف َجَسال  (:»ٜٜٕ/ٕٔ -ٗٓٗ/٘)  -7
ػع  والِغْخَيف   ِبأ ْكناِفوٌِ  الذُّ

تامِّا بخواية  أخخى عمى  ابو بيت   اوالّذصخ بيحه الّخواية مغ الستقارب غيخ أّنو سيأتي مدتذَيج   
 (:٘ٚٔ/ٖٕ -ٜٚ/ٙالّدخيع )

 َيْدَخخ  في َأْقصاِرِه م ْغِجٌؼ 
 

ػع  والِغْخَيف   اف ت ْيوٌِِبح   الذُّ
 ( بخواية  مختمفة:ٛٗٔ/ٕٗ -ٜٙٔ/ٙوكحا سيأتي في ) 

 م ْعَخْوِرٌؼ َأْسَبَل جّبار ه  
 

ػع  والِغْخَيف   ِبحاف ت ْيوٌِ   الذُّ
 ( بخواية  أخخى:ٕٛٓ/ٕٗ -ٕٓٔ/ٙوكحا سيأتي في ) 

 َيْدَخخ  في حافاِتِو م ْغِجٌؽ 
 

ػع  والِغْخيَ    ف  ِبحاَفَتْيِو الذُّ
 في قػؿ اليحلّي، وىػ أ مّية بغ أبي عائح:(:»... ٖٜٗ/ٕٔ  -ٕ٘ٗ/٘) -8 

و  وذ ك خ ىا  َفْيح  َنْجِع الف خ 
 

ساؿِ    «ِع ِمْغ َصْيَيِب الَحخِّ َبْخَد الذِّ
 مختّل الػزف، فالبيت مغ الستقارب، وصػابو:« وَذَكَخىا»قػلو: 



ٕٗالعجدٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌمٌٌٌٌٌٌٕٕٓٓديدمبخمجمةٌبحهثٌجامعةٌتعدٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  

 

   37 

و  وذ كَّخ ىا  َفْيح  َنْجِع الف خ 
 

ساؿِ ِع ِمْغ َصيْ    «َيِب الَحخِّ َبْخَد الذِّ
 :(ٖٔٓ/ٛ -ٖٓٗ/ٕبخواية  مختمفة ) عمى أّنو قج سبق اّلستذياد بالبيت 

ىا د  و  فأ ْور   َفْيح  َنْجِع الف خ 
 

ْييٌ ِع ِمْغ   ْيفٌِص  ٌالرَّ ساؿِ  ِج  «َبْخَد الذِّ
 :(ٕٕٕ/ٜٕ -ٖٔٛ/ٚ) خصأ تصبيع  أّوؿ البيتو  بخواية  أ خخى  اوسيأتي اّلستذياد بو أيز   

ىافْأٌو د  و  ر   َفْيح  َنْجِع الف خ 
 

ْيفٌِِع ِمْغ   ٌالرَّ ِج ْيي  مالٌَِبْخَد  ص   «الدِّ
 :فقاؿ:»وفيو، وىػ يحكخ الك َدعيّ  (ٕ٘ٔ/ٕٕ -ٜٗٗ/٘) -9 

 وَشقائي وَنَكجْ  ُذُؤميلِإنِّي 
 سدة خصٌأ وىػ دوف شّظ خصأ تصبيع اختّل بو الػزف، وصػابو:بزّع الي« ميلُذؤٌُ:»وقػلو 
 وَشقائي وَنَكجْ  لُذْؤميِإنِّي  
 وأنذج الّميث::»(ٖٚٓ/ٕٕ -ٖٚ٘/٘) -ٓٔ 

َيوْ   يا اْبَغ َأبي ويا ب َشيَّ أ مِّ
ْدبٌِ ُىهٌ اّلحي  للاٌَُأْوَدْعت َظ    ي وٌْيح 
  كحا؟ وصػابو:  «.. أودعتظ هللا  ى َػ َحْدِبيَيو:»وقػلو 

ْدِبي وٌْ ُىهٌْاّلحي  للاٌ َأْوَدْعت َظ   ح 
 :قاؿ:»(ٕٓٙ/ٖٕ -ٜٛ/ٙ) -ٔٔ 

قٌِ ُقنَّةٌَِخِمْيَف بيَغ   «أ ْبخ 
 :(ٔ)ثالث ثالثة أبيات وإّنسا صػابو كسا ورد في كتاب الجيع 

 َيْتَبْعَغ َأْدماَء َكَمْػِف الَعْػَىقِ 
 َكَأّف بيَغ َدفِّيا والِسْخَفقِ  
قٌِ ُقنَّةٌ َخِمْيَف بيَغ    «وأ ْبخ 
                                             

(1) 1/234. 
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َفياف:(:»ٕٔٗ/ٕ٘ -ٖٖٖ/ٙ) وفيو لياتف  ييتف -ٕٔ  وأنذج ... لمدَّ
 ود وَف َمْدخاىا َفالٌة َفْيَيق  

 ِتْيٌو َمَخْوراٌة وَفْيٌف َخْيَفق   
 :وصجُرهٌُ 

  «َأنَّى َأَلػعَّ َشْيف  َلْيَمى َيْصخ ؽ  
.« وصجُرهٌُ»فقػلو:   كحا؛ وإّنسا ىػ مذصػر َرَجد 

 :ّشسيخيّ لمّخاعي ال اوقج ساؽ بيت   (ٖٗٗ/ٜٕ، ٚ -ٙ/ٛ)  -ٖٔ
ـــــــــــــــيٌ » ـَ فػػػػػػػػػػػػػػػي َغْخِزىػػػػػػػػػػػػػػػا و ِى  إذا قػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفْيَشِة أو َأْوَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ      «َكِسْثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل الدَّ
وقج سبق  الستقاربالبيت مغ الػزف، و و بختّل مغ دوف تذجيج الياء ي «و ِىيٌ :»قػلوف 

 (:ٜ٘/ٕٙ -ٙٔٗ/ٙعمى الّرػاب ) ااّلستذياد بو مزبػش  
ـَ فػػػػػػػػػػػػػػػػي َغْخِزىػػػػػػػػػػػػػػػػا و ِىــــــــــــــــيٌَّ   إذا قػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفْيشَ     ِة أو َأْوَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ  َكِسْثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل الدَّ
 

 :الييثع بيت شخفةوأنذج أبػ »(:ٛٗٗ/ٖٓ -ٕٙٔ/ٛ) -ٗٔ
 «َوْىَػ ِبَذْسِل الس ْعِزالِت ِتْشِبل  

مغ البيت خامذ خسدة أبيات  ، وإّنسا اد  جَ ليحه الّخواية رَ  اوالّذصخ مغ الّصػيل وقج ِسيق َوْفق   
 :(ٔ)مخدفة ، وروايتو فيو في ديػاف شخفو وردتالّصػيل 

ػػػػػػػػػخْ   الخَّخػػػػػػػػػاِء م ػاِكػػػػػػػػػػل  غّ  فػػػػػػػػػػي َثعِ وِمػػػػػػػػػْغ م 
 

  وى ػػػػػػػػػػػػػػَّ ِبَدػػػػػػػػػػػػػْسِل الس ْعِزػػػػػػػػػػػػػالِت َنِبيػػػػػػػػػػػػػل   
 

 (: وقاؿ الَعّجاج: ٖٗٔ/ٖٔ -ٓٚٔ/ٛ) -٘ٔ
فاِد   ِشْخٌؼ َىْيَكل    و ُىهٌ َعِغ الدِّ

 خصٌأ في الّزبط أفزى إلى اختالؿ الػزف، وصػابو:« و ُىهٌ »قػلو: 
فاِد   ْخٌؼ َىْيَكل  شِ   و ْىهٌ َعِغ الدِّ

 
                                            

 .181: ًهديىا (1)
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 : مشو قػؿ الّذاعخ(: و ٕٚٔ/ٖٔ -ٙٛٔ/ٛ)  -ٙٔ
 ساَمَة الَعاّلَقو ِبداقٌَِعِمَقْت 

 الػزف، وصػابو: خصٌأ يختّل معو -بديادة الباء -« ِبداقٌِ:»وقػلو 
 ساَمَة الَعاّلَقو ساقٌ َعِمَقْت 

 (: ٕٕٖ/ٕٙ -ٕٕ/ٚت  )البيت خسدة أبيا، وقج ترّجر وىػ َعج د  بيت  مغ الخفيف ّلمخأة  أزدّية 
ػػػػػػػػػػػػػػي ِلدػػػػػػػػػػػػػػاَمَة ْبػػػػػػػػػػػػػػِغ ل ػػػػػػػػػػػػػػَؤيّ    َعػػػػػػػػػػػػػػْيغ  َبكِّ

 
  َعِمَقػػػػػػػػػػػػػػػػْت سػػػػػػػػػػػػػػػػاَؽ سػػػػػػػػػػػػػػػػاَمَة الَعاّلَقػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  

 :وفييا (،ٖٜٔ/ٕٙ -ٕٕ/ٚبخواية  مختمفة )البيت وقج ورد  
ػػػػػػػػػػػػػػي أ سػػػػػػػػػػػػػػاَمَة ْبػػػػػػػػػػػػػػَغ ل ػػػػػػػػػػػػػػَؤيّ    َعػػػػػػػػػػػػػػْيغ  َبكِّ

 
  َعِمَقػػػػػػػػػػػػػػػػػْت ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْل أ سػػػػػػػػػػػػػػػػػاَمَة الَعاّلَقػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  

 *** 
 فكاف عمى الّشحػ اآلتي: بسذكالت القػافيالستعمِّق الّثاني القدع وأّما 

 :ونحههٌو ٌّحخكةٌالخٌٌَّاختالٌالهزنٌبدببٌاختافٌ - أ
 وقج رّتبت السذكالت ىيشا بحدب نػعيا ثّع بحدب ورودىا في الكتاب:

ٔ-  (٘/ٖٗٚ- ٕٔ/ٖٗ٘:) 
 َأَتَخْكَتشي َحّتى إذا  »
 

مَّْقَت َخْػد    ظ نٌُ اع   «كالذَّ
ظ نٌُ»فقػلو:   :لبيت بعجها، ولعّمو خصأ تصبيع، وصػابو تقييج القافية كخصأٌ « كالذَّ

 َأَتَخْكَتشي َحّتى إذا  
 

مَّْقَت َخْػد    ظ نٌْ اع   كالذَّ
 قاؿ رؤبة:(: »ٖٔٗ/ٕٚ -ٜٚٔ/ٚ) -ٕ 

 «الم ِعكٌِوَلْدت  بالِخبِّ وّل الَجْجِب 
ِعكٌِ»فقػلو:   خصٌأ ألّف القافية مقّيجة ساكشة، وصػابو:« الم 

 الم ِعكٌْوّل الَجْجِب  وَلْدت  بالِخبِّ 
سِّي بحلظ (:»٘٘٘/ٕٔ -ٙٙٗ/٘)  -ٖ  واأَلْقَخع لقب  اأَلْشيع بغ م عاذ بغ ِسشاف، س 

 لبيت  قالو ييجػ م عاوية بَغ ق َذيخ:
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 م عاوَي َمْغ َيْخِقْيك ع  ِإْف َأصاَبك عْ 
 

جامّسا  –َشبا َحّية    ْفخٌ  ع   «أ ْقخ ع -الق 
ِوّي، والّرػاب:  كحا مغ دوف « َأْقَخع»وقػلو:   ضبِط حخكة الخَّ

 م عاوَي َمْغ َيْخِقْيك ع  ِإْف َأصاَبك عْ 
 

حاَشبا َحّية  مّسا   ْفخٌُ غ   «أ ْقخ عا الق 
وقج ج خَّ بالفتحة نيابة  عغ الكدخة ألّنو مسشػع مغ الّرخؼ، ثع  « َحيِّة  »صفٌة لقػلو:« َأْقَخعَ »ألّف  

وّي   :(ٔ)باأللف، ونحػ ه  قػؿ الشَّيذميّ أ شبعت الفتحة وىي حخكة حخّؼ الخَّ
عْ  ػي َلػِسْغ َمْعَذخ  َأَفَشى َأواِئَمي   ِإنِّ

 
 «الُمحاُمهناالك ساِة: َأّل َأْيَغ  َقْػؿ   

 لػ كاَف في اأَلْلِف ِمّشا واِحٌج َفَجَعػا: 
 

ْع ِإّياه    اَمْغ فاِرٌس؟ خاَلي  ْعُنهن   «ي 
خاح، وقج « مسا عجا القفخَ »مة اّلعتخاضّية كسا رسسيا السحّقق:أّما قػلو في الجس  فيػ خصٌأ ص 

أشار السحّقق إلى الّرػاب في الحاشية عشج كالمو عمى رواية )نػادر السخصػشات(؛ وقج أثبَتو  
 .(ٕ)الثَّْبت  الّذيخ عبج العديد السيسشّي في سسط الآللي رويّ   عمى الّرػاب رواية  وحخكةَ 

 الّجارمّي ...: اقاؿ الفخزدؽ، يخاشب ِمدكيش  (:»ٖٚ٘/ٛ -ٚٔٗ/ٕ)  -ٗ
 َأِمْدِكيغ  َأْبكى هللا  َعْيَشَظ ِإنَّسا

 
رَجَخى في َضالؿ  َدْمع يا   جَّ  «ف ت ح 

 وإّنسا حخكتو الفتح السذبع بألف: ؟كحا مغ دوف ضبط حخؼ الّخويّ « رجٌَّحٌ ت ٌفٌ »قػلو:ف 
 َظ ِإنَّساَأِمْدِكيغ  َأْبكى هللا  َعْيشَ  
 

راَجَخى في َضالؿ  َدْمع يا   جَّ  «ف ت ح 
 

 كسا قاؿ:(:» ... ٘٘ٔ/٘ -ٖٗٗ/ٗ)  -٘
ػَذقانيِّ ناَزَعتْ   وَمْحز  كداِؽ الدَّ

 
ّذاءِبَكفَِّي   ـِ  ج  ُفهٌقالب غا  خ 

وّي في « َجّذاء» آخخمغ دوف    ، وإّنسا صػابو:«َخف ػؽ »وكحا الخَّ
ػَذقانيِّ نازَ   َعتْ وَمْحز  كداِؽ الدَّ

 
ّذاءِبَكفَِّي   ـِ ج  ُفهقٌٍُ  الب غا  خ 

 قاؿ:(:» ٖٗٗ/ٕٔ -ٖٓٙ/ٖ) -ٙ 
                                            

 .41: الحواسة ديىاى (1)
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سا ِسخََّة ذاَت الصِّ  َكَأفَّ الصِّ
 

ٌِِِح ِمْشيا لَزْبَخِتِو في    ِعقاْل
ٌِِ»قػلو:ف  وّي وكدخه« ِعقاْل وّل يرّح فيو إّّل الكدخ ألّنو م شَتَدعٌ  ؟كحا بتدكيغ حخّؼ الخَّ

ويّ   .(ٔ)مغ قريجة  مكدػرة الخَّ
 كسا قاؿ:(:» ... ٘٘ٔ/ٛٔ -ٖٗٗ/ٗ) -7

 ِبيا َمػِحٌز َغْيخ  جافي الق َػى 
 

ٌِِإذا م ْصَي َحغَّ ِبَػْرؾ     ُحجاْل
ٌِِ»قػلو:ف  وّي وكدخهكحا بتدكيغ حخّؼ ا« ُحجاْل الكدخ ألّنو م شَتَدٌع  وّل يرّح فيو إّلّ  ؟لخَّ

ويّ  مكدػرةالّدابقة  قريجةالمغ   بالكدخ ّل غيخ في بو ا، وسيأتي مدتذَيج  (ٕ)نفديا الخَّ
(ٚ/ٕٚ٘- ٕٛ/ٕٛٛ:) 

 ِبيا َمػِحٌز َغْيخ  جافي الق َػى  
 

 ُحجالٌِإذا م ْصَي َحغَّ ِبَػْرؾ   
 قاؿ الس َتَمسِّذ:(:»ٕٗٚ/ٙٔ -ٜٗٔ/ٗ) -8 

 جاَوْزت يا ِبَأم ػف  ذاِت َمْعَجَسة  
 

ػ ِبَكْمَكِميا والخَّْأس  تَ   ْعُكهس ٌْشج   «م 
وّي؟ ولعّمو خصأ تصبيع، و كحا « م ْعكهس ٌ»قػلو:ف   :صػابوبفتح الّديغ حخؼ الخَّ

 جاَوْزت يا ِبَأم ػف  ذاِت َمْعَجَسة   
 

ػ ِبَكْمَكِميا والخَّْأس    ْعُكهُسٌَتْشج   «م 
 وأنذجوا:(:»ٕٔ٘/ٓٔ -ٜٔٔ/ٖ) -9 

ْبَد   بالمَّْحِع َشيِّبٌ َشِيْجت  ِبَأفَّ الخ 
 

باَرى خاَلة    وانٌ وَأفَّ الح   الك خ 
وانٌ »قػلو:ف   كحا؟ ولعّمو خصأ تصبيع، وإّنسا صػابو:« الك خ 

ْبَد بالمَّْحِع َشيِّبٌ   َشِيْجت  ِبَأفَّ الخ 
 

باَرى خاَلة    وانٌِوَأفَّ الح   الك خ 
 *** 

                                            

 .٘ٓ٘/ٕ: الُهيليّيي أشعار شر  (1)

 .2/508: الُهيليّيي أشعار شر  (2)
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ٌمخبهطة:ٌىاءٌالهصلٌفيٌالقافيةٌتاءًٌرسمٌ - ب
 قاؿ مالظ بغ خالج اليحلّي: (:»ٜٙٔ/ٚ -ٖٕٗ/ٕ)  -ٔ
 ناَحْت عميِو الشِّدا وِمْثُمكٌِ

 
ةٌْء  ِمْغ بيِغ ِبْكخ إلى    «ناِكح 

ةٌْ»قػلو:   آخخه تاء مخبػشة، وإّنسا روّيو الحاء السفتػحة السػصػلة بياء  ساكشة:« ناِكح 
 ناَحْت عميِو الشِّدا وِمْثُمكٌ 

 
وٌْء  ِمْغ بيِغ ِبْكخ  إلى    «ناِكح 

 
ة:(:»ٜٓ/ٛ -ٖٔ٘/ٕ)  -ٕ  وقاؿ ابغ دريج: في  َوْجِيِو ِردَّ

ةفي َوْجِيِو ق ْبٌح وفيو  دَّ  «ر 
ة»فقػلو:  دَّ  آخخه تاء مخبػشة، خصٌأ، وإّنسا صػاب آخخه ىاء ساكشة:« ر 

هٌْفي َوْجِيِو ق ْبٌح وفيو  دَّ  «ر 
 

اف وفي رواية  أخخى سميس–قاؿ عبج السمظ بغ مخواف (:»ٕٕ٘/ٕٔ -ٜٓٔ/ٖ)   -ٖ
 :-بغ عبج السمظ

 «   ِبُقهَّةَوِشْئشا أ َـّ َخشُّػر  
 آخخ تاء مخبػشة خصأ، وإّنسا ىػ شصخ مغ الػافخ، وصػاب رسسو:« بُقهَّة»فقػلو: 
 «   ِبُقهَّهٌَْوِشْئشا أ َـّ َخشُّػر   
: الَعجاج الّداشع، كالِعْثيخة، قاؿ:(:»ٕٚ٘/ٕٔ -ٕٖٛ/ٖ) -ٗ   والِعْثيخ 

َقْعِل  َتَخى َلي ْع َحْيث    «   ِعْثي خ ةالرِّ
بالّتاء السخبػشة، خصٌأ وإّنسا القافية الّخاء السػصػلة بياء  ساكشة، وسيخد « ِعْثَيَخة»فقػلو: 

 (: ٕٖٓ/ٜٕ -٘ٓٗ/ٚعمى الّرػاب مع بيت  آخخ في)
َقْعِل »      ِعْثي خ هٌَْتَخى َلي ْع َحْيث  الرِّ
 «   َتْذَخؽ  ِمْشو  الَحْشَجَخهْ  اوَجَأز   
 قاؿ أبػ الِسْدَػر:(:»ٕٕٛ/ٗٔ -ٕٛ٘/ٖ)  -٘ 

ػِؽ    النَّْقخ ةٌَْفَربََّحْت َمْعِجَف س 
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 وما ِبَأْيِجْييا ت ِحذُّ َفْتَخْه 
 كحا؟ وإّنسا القافية الّخاء السفتػحة السػصػلة بياء  ساكشة، وصػاب رسسو:« النَّْقخ ة»فقػلو: 

ػِؽ    النَّْقخ هٌَْفَربََّحْت َمْعِجَف س 
خ ةَمْغ َأَكَل »*(: وقاؿ أعخابّي ٖٖ٘/ٗٔ -ٓٓٙ/ٖ)  -ٙ  ح   ...«.، اله 

 :وكالـ مػزوٌف عمى مشيػؾ الخََّجد، وَرويُّو  الّخاء السػصػلة بياء  ساكشة، وصػابىػ و 
 اله ح خ هٌَْمْغ َأَكَل 

 فأ مُّو  م ْشَتَحَخْه  
 ِبغاِئط  ذي َجَحَخْه  
ٌة ليع لمتَّأخيح، كسا تدعع العخب، يقمغ: والَفْصَدة: َخَخز (:»ٖٖٚ/ٙٔ -ٜٕٓ/ٗ)  -7 

ْحت و   ةَأخَّ ةبالثَُّؤَبا *بالف ْظد   «.والع ْظد 
وما قيل مػزوٌف عمى مشيػؾ الّخجد وإّنسا القافية الّديغ السػصػلة بياء  ساكشة، وقج 

ومع ذلظ لع «. وفي العباب جعل القافية ساكشة بالفصدو ... والعصدو»عّمق السحّقق عميو بقػلو:
 ِفج مّسا نقل، وصػاب رسسو:ي  

ْحت و   وٌَْأخَّ   بالف ْظد 
وٌْبالثَُّؤَبا     والع ْظد 
 وأنذج أبػ حشيفة:(:»ٚٓ٘/ٕٔ -٘٘ٗ/٘) -8 

 وِمْغ َجَشى اأَلْرِض ما َتْأتي الخِّعاء  ِبِو 
 

وِد   ع ةٌِْمِغ اْبِغ َأْوَبَخ والَسْغخ   والِفق 
وّي العيغ السػصػلة بياء  ساكشة، وصػابو: بتاء  مخبػشة كحا؟وإّنسا« والِفَقَعةْ »قػلو:   حخؼ الخَّ

 وِمْغ َجَشى اأَلْرِض ما َتْأتي الخِّعاء  ِبِو 
 

وِد   ع وٌِْمِغ اْبِغ َأْوَبَخ والَسْغخ   «والِفق 
حآٚ/ٖٖ-ٕٜٖ/ٛ)  -9  ح ، زاَد ابغ  (: والَعْجَخَمة ، بالَفْتح : اإِلْسَخاع ، كسا في الرِّ

 َخْصػ  ، وَأْنَذَج ِلَعْسخو بِغ َمْعِج يَكِخَب: اَرَبةِ َبخِّيّ  : في م ق
و َفَثْعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػب  َجْخَيػػػػػػػػػػػػػػػػػة    َأّمػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا َيْعػػػػػػػػػػػػػػػػػج 

 
ـــــــــةٌْأو ِذْئػػػػػػػػػب  عاديػػػػػػػػػة  ي َعْجػػػػػػػػػِخـ    م  ع ْجخ 
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 البيت مغ الكامل، وروّيو السيع السػصػلة بياء ساكشة وصػابو:
و َفَثْعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػب  َجْخَيػػػػػػػػػػػػػػػػػة    َأّمػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا َيْعػػػػػػػػػػػػػػػػػج 

 
ـــــــــوٌْ أو ِذْئػػػػػػػػػب  عاديػػػػػػػػػة  ي َعْجػػػػػػػػػِخـ    م  ع ْجخ 

  
ْعفّي، وفيو خصأ آخخ في المُّغة، وىػ قػلو:  وإّنسا « َجْخَية  »والبيت متشازع بيغ عسخو واألسعخ الج 

 .  (ٔ)، وىي: السدرعة«ِجْخَبة  »الّرػاب:
 (: قاؿ رجٌل مغ بشي َضبَّة يـػ الجسل: ٓٚ/ٖٖ -ٕٜٖ/ٛ)  -ٓٔ

م ةٌْوىٌ ىحا َعميّّ ذو َلط ى   ْمي 
م ةٌْي َعْجِخـ  الَسْذَي عميشا    ع ْجخ 
 وروّييسا السيع السػصػلة بياء ساكشة، وصػاب رسسيسا: البيتاف مغ مذصػر الخَّجد 

م وٌْىحا َعميّّ ذو َلط ى   وى ْمي 
م وٌْي َعْجِخـ  الَسْذَي عميشا    ع ْجخ 
 وّي، نحػ:ويمحق بسا تقّجـ  تحخيظ ىاء الػصل الّداكشة التي بعج حخؼ الخّ  

عِّ: ع ْحرة عغ أبي عسخو وابغ األعخابيّ (:»ٔ٘ٔ/ٗ -ٚ٘ٗ/ٔ) -ٔ : الك ْعَبة ، بالزَّ
 :الجارية، أي بكارتيا، وأنذج

بَُّتوٌَُأَرَكٌب َتعَّ وَتسَّْت     ر 
ْعَبت وْ  اقج كاَف َمْخت ػم    ْت ك   «  َفف زَّ
بَُّتوٌُ»فقػلو:  ىي الّتاء السػصػلة بياء ساكشة، خصٌأ ألّف القافية  بزّع الياء الّداكشة،« ر 

 ( وفيو سقصت اليسدة أّولو:ٜٛ/ٕ٘ -ٜٜٕ/ٙوصػابو كسا في البيت تاليو، وكسا سيأتي في )
بَُّتوٌَْرَكٌب َتعَّ وَتسَّْت »   «ر 
 

الّخاِفج  ىػ اّلحي َيمي الَسِمَظ وَيق ـػ َمَقاَمو إذا َغاَب َأوَرَده ابغ  ٌ(:»ٓٔٔ/ٛ -ٖٙ٘/ٕ) -ٕ
َكْيغ : َبخِّّي في َحػ   اِشيو وَأنذج قػؿ د 

                                            

 442: َهْيِحج شعراء اًظر (1)
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هِ   َخْيخ  اْمِخئ  جاَء ِمْغ َمَعجِّ
 «ِمغ َبْعِجهِ  اِمْغ َقْبِمِو َأو راِفج   
فقافية السذصػريغ الّجاؿ السػصػلة بياء  ساكشة، مع أّف السذصػر األّوؿ مختّل  

 :(ٔ)الػزف 
هْ ق جٌَْخْيخ  اْمِخئ  ]  [ جاَء ِمْغ َمَعجِّ

 ِمْغ َبْعِجهْ  اِمْغ َقْبِمِو َأو راِفج   
 *** 

ٌتنهينٌحخفٌالّخو :ٌ-ج
 قاؿ:(:»ٕٕٚ/ٗ -٘ٚٗ/ٔ) -ٔ

ْبحٌ ْت ِبَيػـ  َلَيباف  َضمَّ   ض 
ْبحٌ »قػلو:  وّي، وإّنسا الّرػاب فيو:« ض   بتشػيغ حخؼ الخَّ

ْبحٌِْت ِبَيػـ  َلَيباف  َضمَّ   ض 
 

 : قاؿ مالظ بغ خالج اليحليّ (:»ٗٙ/ٚ -ٖٔٓ/ٕ) -ٕ
 َفت ى ما ابغ  اأَلَغخِّ إذا َشَتػنا

 
 «ُقماحٌ وح بَّ الّداد  في َشْيَخْي  

 بالّتشػيغ، خصٌأ ألّنو حخؼ روّي،  وصػابو:« ُقماحٌ »قػلو: 
 َفت ى ما ابغ  اأَلَغخِّ إذا َشَتػنا 
 

 «ُقماحٌِوح بَّ الّداد  في َشْيَخْي  
 

خ قػؿ الّذاعخ:(:»ٜٓٔ/ٜ -٘ٛٗ/ٕ) -ٖ  وبو ف دِّ
وَمة   ِإذْ   ك لُّ َحيّ  ناِبٌت ِبأ ر 
 

ِدْيجٌ َنْبَت الِعزاِه فساِجٌج    «وك 
 

                                            

 (.د ف ر: )اللّساى (1)
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ِدْيجٌ »قػلو:  كحا بتشػيغ حخؼ الّخوّي؟ لعّمو خصأ تصبيع، وصػابو:« وك 
وَمة     ِإْذ ك لُّ َحيّ  ناِبٌت ِبأ ر 
 

ِدْيجٌَُنْبَت الِعزاِه فساِجٌج    «وك 
 

 قاؿ:(:»ٜٔٔ/ٔٔ -ٖٛٔ/ٖ) -ٗ
ْجَت ِمْرال  َخِزْيَخة   اَرق ػب   اخ  َتَدوَّ

 
ْحىا عمى ذا الشَّْعِت ِإْف ِشْئَت َأْو   عٌ َفخ   «د 

 بتشػيغ حخؼ الّخوّي خصأ، وصػاب رسسو:« دعٌ »قػلو: 
ْجَت ِمْرالخ     َخِزْيَخة   اَرق ػب   اَتَدوَّ
 

ْحىا عمى ذا الشَّْعِت ِإْف ِشْئَت َأْو   عٌَِفخ   «د 
 *** 

Studies on Meters and Rhymes of  Poetry in Tag 

Alaruus Lexicon 

  

Dr. Moqbel Altaam  Amer Al-Ahmadi 

Sana'a University - College of Literature and Human 

Sciences-Department of Arabic Language and Literature 

  

This research deals with numerous problems in prosody 

and rhymes that occur in Tag Alaruus publication, one of  

the best lexicons by the scholar Muhammad Murtada Al-

Zubaidi (1205 AH), may Allah rest his soul. The 

publication is published in parts in Kuwait in forty volumes 

and in about forty years. The first part of this great lexicon 

was issued after the verification (authentication)  of 

Professor Abdel-Sattar Farraj in the year (1385 AH-1965 

AD), while part number forty - the last - was issued after 

the verification of  Dr. Dahi Abdel-Baqi’s (1422AH-

2001AD). The prolonged years needed for the completion 

of this book have come upon a group of masters who 

devoted  half of their lives in verifying  their pieces. This 
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prolongation affected the dream of seeing indexes 

published by those who verified them and suffered what 

they suffered to realize their dream, may God have mercy 

on the living and the dead. 

However, this research material is nothing but a simple 

extract from a great material that I have registered  during 

my creation of the indexes of this book in its two old 

publications  and the Kuwait publication which I have 

completed many years back. 

The material of the research and its contents focus on 

the problems related to meters and rhymes and what leads 

to them, in particular. Other aspects  related to language, 

Morphology & Syntax, the disturbance in the body of 

poetry, the names of poets, the attribution of poetry and 

other issues of documentation  are left behind to be tackled 

in other researches that may be issued later  if my life is 

prolonged and time is available. 

  

The research is divided - according to its subject - into 

two parts: the first relates to prosody and the second relates 

to rhymes. As for what is related to prosody, the following 

is addressed: the error in showing rounding (line breaking)  

in the rounded verses, the presentation of proverbs and the 

like  in a scattered form while they are balanced, calling  

Rajaz (one of the types of meters) what is  in fact verse, and 

the presentation of verse in the form of Rajaz and vice 

versa. It also addresses the presentation of the whole line, 

whether Rajaz or verse and its fronting  as if it is only the 

first half of the couplet, the imbalance of meter by addition, 

decreasing, bringing forward or delaying, the imbalance of 
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meter due to facilitating the glottal stop  or cutting the 

sound affected by the glottal stop, the imbalance of meter 

due to the addition of zero vowel  for the consonants which 

must be followed by short vowels  or adding short vowel 

markers where  a zero vowel must be added, and the 

imbalance of meter due to changing the short vowels, and 

not adding Nunation ( final postnasalized or long vowels) 

to satisfy the meter, or adding Nunation unnecessarily 

leading to an imbalance in meters. 

 

As for the section related to rhymes, the following is dealt 

with: restriction of the rhyme when it is absolute, 

neglecting the addition of short vowels to the final letter in 

the line  or its Nunation, or adding to it  diacritics of two 

short vowel markers while it  is extracted from a poem with 

one short vowel marker, and the drawing of the attaching  

/h/ in the rhyme  as bound /tā/ or adding short vowels to it  

while a zero vowel must be added. 
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ٌ

ٌمرادرٌالب ْحثٌومخاجُعوٌُ

ٌالعخوس ٌالقامهسٌتاج ٌجهاىخ بيجّي ) ّسج مختزى: لسحمن السصبػعة القجيسة،  ىػ(،ٕ٘ٓٔالدَّ
السجمذ الػششي لمّثقافة والفشػف واآلداب، ة، بيخوت لبشاف، ومصبػعة دار مكتبة الحيا مشذػرات

س   تحقيق فخيق  مَغ السحقِّقيغ، دولة الكػيت، -ٜ٘ٙٔ) افي نحػ أربعيغ عام   اصجر مشجَّ
ٌٌ.(ـٕٔٓٓ
ج خمف هللا ، مخاجعة محسّ (، تحقيق: إبخاىيع األبياريّ ٖٕٔأو  ٕٙٓألبي عسخو الّذيباني )ٌالجيم:
ٌـ.ٜ٘ٚٔلعاّمة لذؤوف السصابع األميخّية، القاىخة، مرخ، الييئة اأحسج، 

ّية، دمذق، نالسصبعة الّتعاو تحقيق الّجكتػر عبج الحفيظ الّدصمّي، ٌديهانٌأمّيةٌبنٌأبيٌالّرمت:
  ـ.ٜٗٚٔسػرية، 

ىػ(، بخواية أبي مشرػر مػىػب بغ ٖٕٔألبي تّساـ حبيب بغ أوس  الّصائّي ) ديهانٌالحماسة:
وزارة  ىػ(، تحقيق: الّجكتػر عبج السشعع أحسج صالح،ٓ٘ٗغ الخزخ الجػاليقّي )أحسج بغ محّسج ب
ٌٌبجوف تاريخ. دار الّذؤوف الّثقافّية العاّمة، بغجاد، العخاؽ، الّثقافة  واإلعالـ،
مَّة أبيٌالعّباسٌٌم،ٌروايةٌاإلماىـ(ٖٕٔ)ٌيٌّمذخحٌأبيٌنرخٌأحمجٌبنٌحاتمٌالباى:ٌبديهانٌذ ٌالخُّ

، ٖ، بيخوت، لبشاف، طالجكتػر عبج القجوس أبػ صالح، مؤّسدة الّخسالة :حقيقت،ٌىـ(9ٕٔ)ٌثعمب
 ـ.ٖٜٜٔ

ْشَتَسخيّ  ديهانٌطخفةٌبنٌالعبج، دّرية الخصيب ولصفي الّرقاؿ،  :، تحقيق(ىػٙٚٗ) شخح األعمع الذَّ
ٌـ.ٜ٘ٚٔمصبػعات مجسع الّمغة العخبية بجمذق، 

، تحقيق: الذيخ عبج العديد ىػ(ٚٛٗلبكخّي )ألبي عبيج عبج هللا بغ عبج العديد ا سمطٌالآللي:
 ىػ.ٖٜٙٔالسيسشي، لجشة التأليف والّتخجسة والّشذخ، القاىخة، مرخ، 

، تحقيق (ىػٜٕٓأو  ٕ٘ٚ) عة أبي سعيج  الحدغ بغ  الحديغ الّدّكخيّ شْ َص  :شخحٌأشعارٌاليحلّيين
ٌـ.ٜ٘ٙٔقاىخة، مرخ، عبج الّدّتار فّخاج، مخاجعة محسػد محّسج شاكخ، مكتبة دار العخوبة، ال
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ٌواإلسام ٌالجاىمّية ٌفي ٌوشعخىم ٌُعقيل ٌبني ٌاأُلمه ٌٌّشعخاء ٌالعرخ ٌآخخ جسع وتحقيق : حّتى
 .ىػٛٓٗٔشخكة العبيكاف، الّخياض، الّدعػدّية،  الّجكتػر عبج العديد بغ محّسج الفيرل، 

ٌالجاىمّية ٌفي ٌوأشعارىم ٌأخبارىم ْحِحج، ٌم  عامخ األحسجّي،  كتػر مقبل الّتاـّ ، َصْشعة الجّ شعخاء
 .ـٕٗٔٓ، ٕمجسع العخبّية الّدعيجة، صشعاء، اليسغ، ط مصبػعات

 ىػ(، دار صادر، بيخوت، دوف تاريخ.ٔٔٚ: لسحّسج بغ مكـخ بغ مشطػر )لدانٌالعخب
 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٕطىػ(، دار صادر، بيخوت، لبشاف، ٕٙٙلياقػت بغ عبج هللا الَحَسػي) معجمٌالبمجان:


