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 ماني  ع  ال   ر  ع  ها في الش  ت  م  ل  ك  و   ة  د  ي  ق  م  ال   ة  د  ح  و  م  ال   ة  ي  قاف  ال  
 ة  غ  الل  و   روض  ع  ال   ن  ي  فيما ب    ث  ح  ب  

 ! إىل أستاذي الدكتور أمحد كشك ، حتية وداع إىل لقاء
 للدكتور
 محمد جمال صقر

 در  كللية دار الللو  ن  اانلة القارة  امل
 

 مقدمة
 

؛ مقططد محطط   بططب كططاليف ة ر خططارعر الشططلة اللوططات  لططا ومططل خططارعر ا لطط  اللوططات{ نضططاةا أ 1}
 ليه كلض الباحثني نا خةج كه ن  نتطاج  ن طةيف ر خطارعر الشطلة  لطا ومطل خطارعر ا لط  ر سطاجة كط د 

، الذي طبع  لا شطلة اللرطة الوسطيني كطني زنطا   ضطة  اللةب، ن  الرتدي ر نآزق الةكاكة والتللف
. ورططو ارنططة الططذي د ططا إىل اليف ططة ر سططة ذلططك الططرتدي الوسططيني ر  1  وزنططا   ضططة ا ططد نياللباسططيني

، م هططة أنططه إذا كططا  ا لطط  ر سططاجة كطط د اللططةب  ، مث إىل اليف ططة ر كونططه ر   وططا  سططاجة كطط د اللططةب
لبيططا  ، ورطط  نطط  الل وططة واللطط   طط  ا السططاكع لألخططةاو واملواليططك حططواق سططتة اططةو  نطط  القططة  ا  ططةي

، ورااط  لطدا اللانطة الطذع    ةمطوا نط  اطد   ، حبيث كسدت لدعه  سوق الشطلة اللةيب مهوا وإمهانا
، مرططيفع  طط  الشططلةاء نطط  الةكاكطططة  ، كططار ةاع  طط  حقططاجل الشططلة وارابططاي  لطططا أكاطيلططه إىل حططدعث
طةعقطططة  ، وإ  شطططلةاء   وطططا   لطططوا  لطططا مطططا  ا لططط  ر   وطططا   ططط  لللطططةب - ، نطططا أرمطططار  والتللطططف

، كط  كطا   2 ، ن  انت اع ا لا  وانتداحه  واصايفاع مطاخة الشطلة  ط  شلةاء اللةب ر الزنا  اروي
 .  3أكثة ارجوة وا لا  أنفسه  حةعرا  لا الشلة مسا ا واوال 

، وكبنطه  { لقد كا  حمقل دعوا  الشلة اللوات ن  ذلك اللرة، عيفبه  لا نتانة لغته وال عزعطد2}
ا كطااتزا  نطأو عبطو  كتويطزيف  لطا  طو  نط  أ  عة ،   4 رو شطا ةهيف وصطوة اللرطة الوسطيني  خدخيشا أ
  ، و  دوررططط  الةعططططادي ، مث كطططا  دار  شططططلةاء اليفهضطططة ا دعثطططة اللوططططانيني علططط   لطططا ذكططططة   5 القطططوي

  حموطود سطان  البطارودي الطذي  طاد إىل  كطدور   ر ذلطك   دورر  ، و لا اة      ملةر  الت دعدي
، وكط  صطيفيل  ا قطل والطدار  أاطةب إىل إ بططات  6 يع الثطة  ليوتطا  نيفهطا نطا بيط  كطه نططوات الشطلةالييفطاك

 ! ، نيفه إىل نفيه خةدي الشلة اللوات ميوا خةدا ميه شلة ساجة ك د اللةب آنئذ
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{ لقد حاوي الدكتور أمحد دروعط   طةع ذطاذج رمط ت الشطلة اللوطات نط  أ  خشطوله خلطك 3}
وعيفبغط  ق أ  أذكطة أنطه  لطا ر ط   . 7 كة ا ااة إىل دراسطات أخطةا حتوط  رطذا اللط ء، مث ذ  ال ارة 

، مضطط   طط  شططهة   ، سطب  ولططوا  محططا الشططلة اللوطات كطو  رططذيف املسططبلة  لطا اليففططو ا نططف  ةمططه
مل أر املطيفه  التوطا  اليفوطاذج اللثطب  وكيطا  ما طا نط  وصطوة  -كقاجه خربا مل عقض له البفطث حقطه 

 ة  سهط ء ع  ُم مطة  ر اخلهط    ك ط ، و  عه وال مسهمط ةه  طهط، ال أه  ؛ إذ رو أشبه ش ء كالرةاخ ر اخل ء سينياللرة الو 
 . كلضها كبلض نوازنة، و  ك  امليفه  التوا  اليفواذج اللثب  ن   رور الشلة اللوات كلها !  

، مل عطة  ت مطا شطدعدا، اخ إ  اليفااطد ارمللط  الشطير ا نطدي ، ملطا واطد ر شطلة أيب بطا  والبفطرتي
، كطط  اططد  الفرطط  ميططه أ  عيف ططة ر شططلة كطط  نيفهوططا وحططديف ، كطط  أ  عضططع شططلة كطط  نيفهوططا كططازاء ا خططة

، وكطططططه اطططططاي  8 خلطططططا إىل استفسطططططا  حرطططططة اليف طططططة ر القرطططططيدخني املتفقتطططططني ر امللططططط  ور اللطططططةوع
 . 11 ، واستوة ا تقاديف إىل  رةنا رذا  9 القةطااين
  ( ، مططططططاخرتت 1456 -1154رططططططط  819 -549اليفباريفططططططة    { نطططططط  مث ن ططططططةت ر  رططططططة4}

، وأشطهة  ، نلاصطة نبتطدأ اللرطة الوسطيني رطط(676 – 584الستاق أكاكلة أمحد ك  سليد اخلةوص   
، مطططططاخرتت   (1741 -1622، مث ن طططططةت ر  رطططططة اليلاركطططططة   11 نطططططذكور كاالاتطططططدار نطططططع اليفبهطططططات

، نلاصططة  رططط اوهططوي سططيفة الومططا (1189سططيفة   ا بسطط  راشططد كطط   ططي  كطط   لططة كطط  أمحططد  املولططود
، مث ن طططططةت ر  رطططططة  12 نلولطططططة اللرطططططة الوسطططططيني، واملطططططذكور املشطططططهور كلثطططططة  الشطططططلة والترطططططة  ميطططططه

 -1273، مطططاخرتت الطططبه ت ناصطططة كططط  سطططامل كططط   طططد  الةواحططط      إىل ا  (1741البوسطططليدعني  
، و طططور  راد    سطططاجة كططط د اللطططةب، نلاصطططة نلولطططة اليفهضطططة ا دعثططة ر  (1921 -1861رططط  1339

، مث أمطططف  الرطططق وي سطططليد كططط  حموطططد  13 ، واملطططذكور ر ذرو  شطططلةاء  وطططا  ندرسطططة إحيطططاء الشطططلة
،    خب صطة الشطلة اللوطات اليفقيطة ا   ، ورطو املطذكور   اجليفييب، اللاج  كييفيفا نلاصةا لافطةات ا دا طة

،  سطططا أ  أكطططني نطططا كلغتطططه رطططذيف املدرسطططة الشطططلةعة  14   اللرطططةعة السطططلفية   أو   السطططلفية اللرطططةعة و 
 . اللوانية ن  خ ي وار ها امللاصة، وأستبني نا خبلغه مفا الغد

أاططزاء أطةامهططا كلهططا حططني خلطو  نطط  االارططار واالاترططار حبيططث بليفهططا نطط   املوازنططة{ ختيفطاوي 5}
،  ، كفا ططا نلطط  ريفططا نلططة، مبنططا إذا كانطط  أطةامهططا دواوعطط  كا ، كططب  خلططو  ارططيدخني أو    ططا ذلططك

، نلتوطدا ر رطذا  لطا  مييفبغ  للباحطث أ  خيتطار للوقارنطة الليفاصطة الطه خقفطه  لطا نطواط  بيطز أطةامهطا
 . 15 ، ونستلييفا مبا سبقه ن  دراسات ال   الغال 

، ااصططدا كالقاميططة آخططة  القافي  ة وكلمته  اشططلة أولئططك الشططلةاء كلضططه كططبلض، ملوازنططة لقططد اخططرتت 
إ طا إذ   - 16 ، ونطع املتفطةو الطذي ابلهوطا البي  نع نا كييفهوا ن  نتفةكات نط  كانط  ساكيفني ر

، أو اطزءا نيفهطا  ، أو أكثطة ، رمبطا   كانط  خفليلتطه ارخطب  ُموو ة ن  ارصوات اوطةد  ر آخطة البيط 
نط  ارصطوات . إ ا إذ  ُموو طة  وااصدا كللوة القامية نا اا  ن   يفاصة اجلولة كبداء خلك القامية -
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.  ، أو اطزءا نط  كلوطة ، أو أكثطة ، ورمبطا كانط  كلوطة واحطد  نيفهطا ، ال حتدعد ملوالها ن  اجلولطة ا ية
، ورطو نطط  أ ططةا   ، خوسططلا ونط  مث عبططدو إططط ق نرطال   كلوططة(  لططا كط  حططاي نطط  خلطك ارحططواي

 . 17 اللةوميني
هطا له نه  د  قهطتطه ال خط فم  ة  خهل ط، مه  ة  لم الش ط  طا ه ن   واوه  مطا ده ن طأه  :   { اطاي امللطةي  لطا لسطا  ا رطا  للبغط 6}

ه  ة  يهطاام    م يهطمس    ةه يهطقام  الم     إ   ايط ه  وم له . وه  وي  غه الم   ه م ض   وي  الة   ذا ااءه إ   . ة  ل  زه  طر  ط  ه ار طفطو اجلم قم ا خطه    ،  هليب طخه  يم ا أه ب 
طبه له ، مه  بطب  خه  ةه يطمطها  ه له له سهط  م نه ، وه راص  دم أه     أ   ه  ن شاك   ةعض  قه الم . وه  ي  وم قه الم   ه ا ن  ب  ره ذم نه  كه ذل   لا ه له    م ن ط نيه قه ا سهطذ 

 . 18    هبب  
وإذطا كطا  للقاميطة وكلوتهطا  ! ، أو  امل نااد ال علت  : شا ة خر  ال عةح  ولل  ساااة الااة

 : صفة املهوا أي امللا  الذي عسقني نيفه متيفدق  يفقه ن  ال  ل  له كه ، كبنةع 
، مبنططا الشططا ة الططوا   مانططه  ، للشططا ة واليفااططد  يلططا ةوز رططذا املومططع نطط  البيطط  و لتططه: كطط أو وططا

، وأنطا اليفااططد الططوا    خيتطار لططه أكطةز  يفاصططة اطانيب ارططيدخه اللةومطط  واللغطوي خططب با ر خوصطي  رسططالتها
 . مانه عةا   ذلك ر ذواه للقريد 

ار ُموو ططة نطط  ارصططوات كلوططا اططاء رططذا ، متلططة  : خوحيططد اططوار أكيططات القرططيد  الواحططد  وا خططة
خمتلفطة  ، مبطا تتوطع ميطه نط   يفاصطة   ، عزعطديف خروصطية خسطتوق  لطا االنتبطايف املومع ن  البي  و لته

، أو بطططد   ، كغيطططة التسطططوعة كطططني نطططا لطططي  مبتسطططاو ر ذا ططا نتشطططابة ر نواالهطططا ونوامطططلها نططط  اللوططط 
خلططةار املتشططاكه كغيطة اللشططف  طط  ا ططد ارد   ططذا اللشطف  طط  الوحططد  نطط  خطط ي التيفطوع، واططد خلططين 

 . 19   التشاكه، أو ح  إكةاز التيفوع ن  خ ي الوحد 
( الطه كطا  خوحيطد    كطني  كلوطات القاميطةواز ، ليط إنه عغةي اليفا ة ر القريد  مب ح ته اب   بيف

  مايفطططة كلطططض كبطططار . ولقطططد كطططا  نططط 21 ، ر حطططني أ  كططط  نيفهططا ر واد القاميططة سطططب  اشطططتبارها صطططوخا
، للطططو  رطططذا املومطططع نططط  البيططط  و لتطططه ُمتوطططع أكطططةز  يطططزات الشطططلة  ارسطططلوكيني اللطططةب ر زنانيفطططا رطططذا

 . 21 ، أنه صار كلوا استلر   ليه اللل  وارحلا  بتل  إليه وإىل خراجره اللةيب
يطث نليفططين ، اارطار رطذا املومططع حب { وال عقط   ط  ذلططك كلطه إ طةاء كاختيططار القاميطة وكلوتهططا7}

، وصطططةت كلوطططا  ، اطططدوا ا توطططاد ارحرطططاء . لقطططد رمطططي  نيفطططذ زنطططا  التوهيطططد لليف طططة ميطططه كارحرطططاء
ولسططط  ر ذلطططك مبيفبططط   نططط   . نضططي  ر طةعقططط  أزداد كطططه رمطططا ونفطططة   ططط  علقططط  ارحلططا   فططط  نيفطططه

ذططططني نيفططططه  إال، ؛ موططططا االسططططتيلاب اروق الططططذي التزنططططويف نططططدخ  إىل  لططططونه   طةعقططططة  لواجيفططططا القططططدناء
 . 22بسلوا كه 

، وا ططل أ   ، نفططة البططاحثو  نيفهططا وسططاء كططه  ططيفه  ولقططد خةاطط  أحبططا  ز وطط  ا توططاد ارحرططاء
؛ إذ عقططف  يفططد حرطططة  يفرططة عغلطط  أ  علططو  اختيططاريف خقليططدا حمضطططا أو  الططذي ز وططويف  ططد ال إحرططاء

يطف ر ُمطاي اللشطف البيانطات القاكلطة للتو  ، مبنا ارحراء ميت اوز ذلك إىل إ اطاء   خبني  شواء



 4 

لييف ططة بططا الباحططث ر إحلطططا   23    طط  أدق خططواص الططيفا  لططا املسططتوعات التفليليططة املختلفططة كامططة
 .  وله
(  ط  رطذا الطيفوني نط  ارحبطا  كالتوسطك كالشطل  نفسطه ال  الشل نية { وعيفبغ  درء  وة  8}

أو رطططو  لطططا ،  24 واحططد ؛ مطططالفلة واللبططار   يفطططه شططط ء ؛ إذ رططو ر ا قيقطططة نضطططوو  حمططض التطط م نيفطططه
، وكفطا كتقطدع  الشطل   25 ، الذي علطوي  ليطه ر بييطز ارسطالي  ، القس  الفين ن  املضوو  ارا 

 . 26 داللة  لا خللقه كبصوي التفلب
، والارطار القاميطة  ، ملا لتوحيدرا ن  أ ة ر ايوتها سطبل كيانطه { أاد  دراسة القامية املوحد 9}

خلطةارا ووو طة ارصطوات  . و لطا ر ط  كطو  خوحيطد القاميطة ا بسط  والرطق ويامللدد  ر كلطض شطلة 
، عيفبغطط  التيفبيطه  لطا خاططة حطة  الططةوي دو   آخططة كط  كيطط  نط  أكيطات القرططيد  الواحطد  الطه خلو طا

 .    بيف ن  خلك ارصوات ر خوحيد القامية وخلدعدرا
ر   ؛   د ني أ ططط  حطططةروا القاميطططةلقطططد أراد الطططدكتور أمحطططد كشطططك كفلفطططة  لطططواء ز ططط  الشطططلةاء ا ططط

. مقططططد  لويفططططا أ  الوصطططط  والتبسططططي  والططططةد   خةخرططططا ر ايوططططة الططططةوي لططططي  خةخرططططا ر القاميططططة كلهططططا
واخلططةوج أاططزاء ااميططة وواططود رططذيف القططي  نططع مططياع الططةوي ال عثبطط  أ  القاميططة اططد مططاع أنةرططا ر شططلةنا 

، أ  عقطي   التاور ر القامية أو اط  التفطةر ميهطا.  لا دار  الشلة إذ    له أ  عدرو  امللاصة بانا
، وكططط  نطططا خلتزنطططه نططط  اطططي  لغوعطططة خطططتو  حطططدرا  رطططذا التفطططةر مبيف طططور القاميطططة اررططط  حبةومهطططا وحةكا طططا

نفططط  خرطططور القاميطططة نططط  خططط ي حطططة  واحطططد نططط  حةومهطططا  - كوطططا الططط   - ؛ ونلططط  ذلطططك ارعقطططا  
ورطططو رأي لطططه شطططيلته نططط  نقطططاد ،   خوحيطططد القاميطططة، مطططبوحا كبنطططه ال أ طططة لتلدعطططد الطططةوي ر 27   مفسطط 

الشطططلة ا طططدعث املتلرطططبني لطططه، أ طططار شطططا ةا  وودعطططا ماسطططتيفلةيف وذكطططة أ  القاميطططة ال خقطططو  كغطططب الطططةوي، 
 . 28 وبسك مبا روايف اك  كيسا  ن  ال  القامية ر  حة  الةوي نفسه

 خوحيطططططد القاميططططططة ، ر ، أ  حطططططة  الطططططةوي ركطططططط  نططططط  ة واطططططودا و طططططدنا وا قيقطططططة ر  طططططب خلرططططط 
 وخلدعططدرا، ولططي  أدي  لططا ذلططك نطط  خفقططد سططب  القاميططة اخلاليططة نيفططه. إنيفططا ن ةنططا ر ارططيد  ا بسطط   

، مواطططدنارا خبطططدأ كقاميطططة نالقطططة نةدمطططة كطططارلف نوصطططولة    أسطططبل نطططا  طططد د ااميتهطططه ورودا أنيسطططة الوحيطططد
 : كالياء، راجية

 29   بار  اخلالل املهيو  اجل ا ود هلل الوروب الباري  
، صطارت نالقططة  ، حط  إذا نططا صطارت داليطة ، نطا دا  الطةاء روعطا وخثطين بطا كطذلك ر البيط  الثططات

 ، مث  ب ذلك : ُمةد  نوصولة كالياء
 31   املستلا  الواحد امليففةد   ندكة ارنة املليك الرود  

ا، مواطططدنارا خبطططدأ ، أسطططبل نطططا  ططد د ااميتطططه ورود   لطططو كيفطط  نلططط  ون ةنططا ر ارطططيد  الرطططق وي  
 : نقيد  ُمةد ، راجية
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    لو كيف  نل  عا متيفة ن  زن 
 ،   31   لتفوي ك  ارصفة أخضة

وخثين با وخثلث كذلك، نا دا  الةاء روعا، ح  إذا نا صارت خاجية، صارت نالقة نةدمطة كطارلف 
 ، مث  ب ذلك : نوصولة كالياء

 لو كيف  نل ..  
 . 32   للشق  كروخك أحلا اليفغوات

إ  القاميطة  يفدجطذ ختلطدد نط  اهطة كط  اطزء نيفهطا، وكطب  حطة  الطةوي سطلك  قطدرا الطذي انقاططع 
 . مانفةط  حباخه

، نلتوطططدا نلايطططات  ، وأاطططد  حبطططث املقيطططد  نيفهطططا الارطططاررا أاطططد  حبطططث القاميطططة املوحطططد  ر يتهطططا
، نسطتلييفا كطاهلل  لطا  اإحراء الليفاصة الدالة أملارا عطدور  ليهطا البفطث، ُمتهطدا ر خفرطيلها وخفسطبر

 . ارحبا  ميوا كق  ة  له سه لم سه 
 اجلدوي اروي

 القافية المقيدة المردفة المجردة المؤسسة المقصورة المجموع
 في شعر الستالي 16066 66،66 16066 صفة 4018
 في شعر الحبسي 62074 25049 11076 صفة 14065
 في شعر البهالني 21 66،66 صفة 13033 15046
 في شعر الصقالوي 21 41 41 صفة 11091
 المجموع 48015 37066 11068 2059 12014

 خيفبيهات : 
   را ي  ر خةخي  اجلداوي نس  استلواي ارنواع ر ناد  البفث ، ماذا اخفق  اليفس

 را ي  الرتخي  اللةوم  الللو  . 
  يف ن  أصوات ا ملقهي د  ر  الساكيفة الة و ي  الذي رو الروت الران  الثاك  دو   ب  

 القامية .

  . ) ا ملةمدهمة ر  اله اب  روعها ألف أو واو أو عاء ساكيفة خسوا   ر دمما 

  . ) ا مل هس سة ر  اله اب  ا ة  الذي اب  روعها ألف خسوا   خبسيسا 

  .  ا وهة ده  ر  اخلالية ن  الةد  والتبسي 

  . اهملقمرور  ر  اله روعها ألف أصلية 
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 للستاق  147ن   6اجد املقيد  القامية املوحد  ، ن  اراجد الدواوع  كلها ، ُمووع القر
للرق وي ؛ مه   42ن   5للبه ت ، و  97ن   15للفبس  ، و  348ن   51، و 
 .  634ن   77إذ  

 
 أوال: القافية المقيدة على العموم

 
ر الشطلة اللوطات  لطا اللوطو  { إ  اليفسبة القليلة الطه اطدنها اجلطدوي اروي لتقييطد القاميطة 11}

، ورططو نططا أ ططار البططاحثني  33 %(،  ططب  ةعبططة  طط  الشططلة اللططةيب القططد  ونططا اططا اططويف  ططا كلططديف12014 
إىل كشف سةيف وخفسبيف، ملا  نيفه  نط  رأا الشطلة نوسطيقا خلطو  كا ةكطة واملطد وال خلطو  كالسطلو  

وطططا أحسططط ، الطططةأي املتيفااططط  كطططني أرططط  اللغطططة ، ورطططو مي 34 إال خلوطططدا ؛ ر بطططة ر طةعقطططة خلببعطططة خاصطططة
 واردب  ب ذوي اللل  امللني كاملوسيقا، وكا  نيفه  ن  د ا إىل اختيار أحد أنور    ة:

أ  علططو  السططلو  أ قطط  نطط  ا ةكططة ال كوططا  لويفططا  لوامنططا القططدناء، ونطط  مث آ ططة الشططلةاء ا ةكططة 
أخف ن  ا ةكطة كوطا  لوونطا،  طب أ  الشطلةاء ر بة لشلةر  ر الشياع واخللود، أو أ  علو  السلو  

املغططةنني كارصطططل ، آ ططةوا ا ةكطططة إدالال كرططيفلته  واطططدر  ، أو أ  علططو  اطططد مططاع نططط  الشططلة القطططد   
 . 35 كثب، كوا ااي أكو وةو ك  الل ء، مبلبس   لييفا اليفسبة

و، مضط   ط  إ باخطه ال لطب  ريفطاأإ  خةوج الشلة اللةيب اللوات  لا اليففو القطد  نفسطه، عثبط  
كطط   -و ااططة الل اططة، مث إ  التفةعططك الططذي عزعططد آخططة البيطط  نقالططا طططوع  نفتوحططا  ص    (، أ قطط 

نطط  التسططلني، أنططا ارخبططاا املوسططيقا كا ةكططة مللطط  شطط ء ر رططذيف الططدنيا،  ططب أنططه ال علططو  إال  -رعطط 
 كالسلو  !

 اةار اللف  الذي رو االبها.إ  السلو  رك  ارعقاع الذي رو أسا  املوسيقا ، مث رو 
 -إ  ا قيقطططة  يفطططدي أ  إطططط ق القاميططططة وخقييطططدرا  يلطططا، نتللقططططا  كاةعقطططة املتللوطططني ر الواططططف

، ورططو نططا  36 الطه كانطط  كالتفةعططك مث صطارت كالتسططلني -والقاميطة نومططع الواططف املاوطئ  نطط  البيطط 
 عسلويفا إىل الفلة  التالية.

 
 وصثانيا: القافية المقيدة على الخص

 
%(، مث 14065%(، مث ا بسطططططط   4018  نسططططططبة خقييططططططد القاميططططططة ر شططططططلة السططططططتاق  إ{ 11}

%(، اله ادنها اجلدوي اروي، وكييف  اجتايف الشلة اللوات إىل زعطاد  خقييطدرا الطي  15046البه ت  
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خقييطدرا . واطد رأا الطدكتور أنطي  أ  زعطاد   37 الي ،  ب  ةعبة كذلك    طةعقطة سطاجة الشطلة اللطةيب
ر شطلة اللباسططيني  يفطه ر شططلة اجلططارليني، ن ءنطة حططد   كييفططه وكطني  يفططاء ذلططك الزنطا ،  كطط  ال عططزاي 

. وخواطف الاةاكلسط  ميوطا    رآيف  38 امللف  مييفطا عطةا نثط  رطذيف القاميطة أططوع وأعسطة ر خلفطني أكيا طا 
كثطبا  يفطه  يفطد شطوا ، ليقطوي: ن  زعاد  خقييطدرا  يفطد شطوا   يفطه  يفطد نط  ابلطه، مث زعادخطه  يفطد الشطايب  

 إذا كططا  ذلططك دلططي   لططا حماولططة للتفلطط  نطط  ايططود ار ططةاب  يفططد الشططايب، مانططه ال عسططو  كا تقططاد أ  
 . 39 شوا  را  رذيف ا اولة 

إنططططه ال ورود  ططططدعث صططططلوكة ارططططط ق وسططططهولة التقييططططد، ر نقططططد الشططططلةاء صططططغارا أو كبططططارا، كوططططا 
،  41 والث  ني، وعيفبغ  أ  عتخذ الاةاكلس  نا رآيف، ح ة لذلك ال  ليطهسيتض  كلد  ر الفقة  الثالثة 

مبنا ن ءنة التسلني ملوسيقا اللباسيني دو  اجلارليني، لتاور حد ، مل ي  أال  تط  نطع ا طد ني، 
ر   طوي الزن  الفارق كييفه  وكني اللباسطيني،  ط  الفطارق كطني رط الء وكطني اجلطارليني، واشطتداد التاطور 

 د ، و  ي  أ  عيفااض رذا الةأي  بيف الساكل ر الفقة  اللاشة ، مي ةي  ليه نا اةا  ليه.ا ا
، صططوخا وصططةما واططوا وداللططة، كططب ة  وانطط   ( لغططته  امليفاواططة لقططد خاططورت طةعقططة حططدعث اليفططا   

 التاطططور القوعطططة املختلفطططة،  وطططا كانططط   ليطططه ر  رطططة اجلطططارليني، الطططي  الطططي ، ر  رطططة اللباسطططيني، ر
. وكططا  نطط  ذلططك طططة   41 املشططةق ور املغططةب والسططيوا ر ارنططدل ، حطط  كلغتيفططا واططد لو حهططا التاططور

حةكططات أواخططة الللوططات، وال سططيوا ر الواططف، أي  وططو  الواططف كالتسططلني الططذي خسططةب إىل الشططلة 
أ  عةا ط  ن  خ ي خقييد القامية الطي  الطي ؛ ر  و ط  الشطا ة كا يطا  ر نفسطه ونط  حولطه، عقتضطيه 

طةعقططة ا ططدعث املتاططور ، كشطططلةيف الططذي ال عقولططه  ذا  اروراق الرططواء،  لطططا أ  طةعقططة الفطط  القطططون  
 اله ر  أ ب  ن  طةعقة ا دعث اليون ، كقي  نتللقة كاط ق القامية، إر ا ور ته أخةا    أوىل.

جلطدوي اروي كطذلك، %(، الطه عقطدنها ا11091{ أنا نسبة خقييد القامية ر شلة الرق وي  12}
وخبدو كقلتها  وا ابلها  ةعبة   يبة ؛ مرتاطع إىل أ  لتلدعطد القاميطة ر شطلةيف نرطيبا أكط  نيفطه ر شطلة 

ورمبطا  -كوطا سطبل ر الفقطة  التاسطلة  -حتةعطك ارطط قو  بيف، ور القامية امللدد  تتوع خسلني التقييد 
 ه.ااتول  للقامية أنواع خمتلفة داخ  رذا التسلني نفس

 
 ثالثا: أنواع القافية المقيدة على العموم

 

 طططةا( 13}
ه
{ إ  خقييطططد القاميطططة عفقطططدرا اطططو  نططط  اطططوا ارمسطططاع الرطططوخية؛ إذ خطططذر  حةكطططة الطططةوي  امل

 وحة  إشبا ها  الوص (، ميبقا الةوي وحيدا صانتا، كوا ر اوي الستاق ر نالع إحدا نقيداخه:
 42 بي  الربا والغزيم  أنني  يفك نل  ا وا والال م   وا  ر س
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(، إذ خ هططة الطط    ( مططليفة ارمسططاع كالقيططا  إليهططا رطط  نفسططها لططو كانطط   والغططزي  مالقاميططة  والغططزيم
للسططوع كلسطططة ا  اوطططةا(، مث خطططزداد  هطططورا كاشطططباع اللسطططة  الطططذي عيفشططط   طططا كلطططدرا نطططدا نططط  ايفسطططها 

  الوص (.
اروي، أ  الشطلةاء اللوطانيني بةصطو   لطا  { ولقد كييف  نس  أنواع القامية اله ادنها اجلطدوي14}

ميلومطططو ا  ططط  اوطططةا  -ماملةدمطططة  يفطططدر  أ لطططا نسطططبة -إكطططةاز ااميطططة شطططلةر ، كلططط ج خقييطططدرا كاردامهطططا
و  حةكططة نططا ابطط  الططة دم (، و طط  الوصطط  كططالةد ، مطط  عبقططا الططةوي وحيططدا، كوططا ر اططوي السططتاق  كا هططذم

 أعضا ر نالع إحدا نقيداخه:
 43 وااد أط لك صوب الغوا م  ا    ليك الس  م  عا دن  

مالقاميطة  ب الغوططا ( اوعططة ارمسططاع كالقيططا  إليهططا رطط  نفسططها لططو كانطط   كططالغهوه م(؛ إذ خ هططة املططي  
، مث خططططزداد  هطططورا كططططارلف  الطططةد ( الططططه رططط  ر اورةرططططا نططططد  44 للسطططوع كفتفططططة نطططا ابلهططططا  ا طططذو(

 للفتفة.
 ، صططيفع لططه اكطط   بططد ركططه كاكططا اططاي ميططه:  ا لطط  أ  القططوار الططه ورططو  طط ج نططااع نلططةو  نطط  اططد

عططدخلها حططةو  املططد، ورطط  حططةو  اللططني، مهطط  كطط  ااميططة حططذ  نيفهططا حططة  سططاك  وحةكططة، متقططو  
حططذ  نيفهططا حططة  الوصطط  املتيفططار  إىل السططلو ،  -كوططا سططبل  -، واملقيططد  45 املططد  نقططا  نططا حططذ  

إمسا طططا نططط  الطططواو    مو  طططا، إعثطططارر  ارلططف ردم طططا، ورططط  أاطططواوحةكططة اوطططةا. واطططد زاد اللططط ج كطططارردا
 . 46 والياء  يلا

 
 رابعا: أنواع القافية المقيدة على الخصوص

 

{ خبططني اليفسطط  الطططه اططدنها اجلطططدوي اروي، أ  ا بسطط  وحطططديف الططذي كطططا  حةعرططا  لطططا إردا  15}
وي خبسيسطططها وجتةعطططدرا، وبيطططز القاميطططة املقيطططد ، ر حطططني آ طططة أصطططفاكه جتةعطططدرا وخسطططاوا لطططدا الرطططق 

الطبه ت كقرططةرا. وأرا أ  ارخيططا  الشططلةاء لواططوع صططيغة كلوططة نطا، كلوططة للقاميططة،  لططا ر طط  خلورططا  ططا 
عرططل  ردمططا، سططب  إ ططاي  طط ج خقييططدرا كاردامهططا. وارنططة،  لططا أعططة حططاي، أنططة أصططوات ر رططذا ور 

ة. إنطططين ن ططةت نططث  ر نقيطططد  السططتاق اوطططةد  ذاو، مل خيططةج  طط  إططططار صططيفلة الشططلةاء املوسطططيقية الوزنيطط
السطططاكل ذكةرطططا ر الفقطططة  الثالثطططة  شطططة ، مةأعتهطططا سطططبلة و   طططني كيتطططا، ورأعططط  االسططط  الث  ططط   الفلططط ( 
امللطة  كطبي، املفتطو  اللططني، املثلطث الفطاء، اطد اسططتوىل  لطا أركطع و شطةع  كلوططة ااميطة:  الغطزي، الثوطط ، 

ارزي، الافطط ، اخل ط ، الللطط ، البلطط ، الواط ، الللطط ، الغيطط ، اروي،  اللفط ، املقطط ، اللفط ، الةخطط ،
% نطط  كلوططات 65اجلططذي، القبطط ، اراطط ، اليفقطط ، املثطط ، الوشطط ، اجلبطط ، امللطط ، الباطط (، أي حططواق 

 اوار أكيات القريد ، ون ةت ر نقيد  البه ت اله ناللها:
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 47 ل  رزئ ارس   كاخلا  اجل  نلس  ار    عا خب املل 
مةأعتها خسلة  شة كيتا وناجة، ورأع  االس  نفسه نلةما كبي و ب نلة  با، اد استوىل  لا 

%، تي  كلقله الوز  الرةر خمتلاا كالوز  اللةوم ، متخةج 57مثا  وستني كلوة اامية، أي حواق 
 . 48 القامية  لا ومقهوا نلا

ورطو الضطةعة  -القامية املقيد ، نط  داللطة  لطا أنطه{ وال خيلو بيز ا بس  دو  أصفاكه، كاردا  16}
وال سيوا أ  نلتوديف الوحيطد لبيفطاء كيتطه، خةدعطديف  ، كا  أشد إحساسا كبصوات ااميته  -تومز السوعسامل

 . ، مو  اد  إىل حدعث علتودو   لا اللتاكة وخةايله ح  عستقي ، مبنا أصفاكه و بر 
وإ  كدراطة  -اليفسبة لدا الرطق وي، ملط ج نطااع كطذلك { أنا خبسي  القامية املقيد  ال ارة17}
 لضلف إمسا ها، عتض  ر اوله ر نالع نقيدخه  الشا ة : -أا 

ا  ر روع ارنات ال خسامة   49  أعها الرد 
(؛ إذ نسططوع  طا ر الواططه  طف ةم ( القوعطة ارمسطاع، بططا رط  نفسطها لططو كانط   خهسم مبقارنطة القاميطة  سططامةم

نقالهطططا اروي الاوعططط  املفتطططو   ص    (، ال نسطططولها ر الواطططه ا خطططة، وإ  كقططط  اروي البطططة نططط  
 املقاع ا خة  لا حاله.

{ أنطا بيطز الطبه ت كقرطة القاميطة املقيطد ، موط  أ  املقاصطب نطادر  أصط ، كالقيطا  إىل  برطا نطط  18}
اوعطط ، مططاذا نططا واططدت نيفهططا أنططواع املقيططد ، ال خلططاد جتططد نيفهططا إال القرططيد  كلططد القرططيد  ر الزنططا  ال

وإذطا نطدرت ،  51 شيئا وادت نفسك خيفس  صاحبها إىل خقليطد اكط  درعطد، وإ  مل خسطتو ل نط  ذلطك
املقاصطططب نططط  أ طططا مطططليفة كيفطططاء القاميطططة، عسطططولها نططط  مل عطططتق  رطططذا الللططط ، مي يفهطططا نلطططد د  القاميطططة ال 

،  ططب أ  كييفططه وكططني ارططة  52 ارططيد  ، وإ  مل عسطط  القططدناء اللوطط  نيفططه 51نوحططد ا. وخلدعططدرا اططد  
القاميططة مةاططا عتضطط  ملطط  مل عططتق  رططذا الللطط ، كقليطط  نطط  السططواع؛ إذ تططد الشططا ة اططد التططز  ااميططة واحططد  

، كوطا ر  53 ألفية، ك  رمبا التز  ر أكيات نتوالية، حةما اب  ارلف ارصلية، مب طاد ارنطور إىل نرطابا
 للها:اوي البه ت ر نقرورخه اله نا

  خلك ركوع ا   ر سف  اليفقا خلو  كارط ي ن  اد البلا 
 نلتزنا الواو:

   أو خةك  ق كبدا صفيفة أو الهد ا ة  لا اةع اليفوا 
 للا  ق  لا الالوي وافة أكطةئ اليفف  با نط  ا طوا 
 لل  ق البا  ةخه سلة  نا مط  ر  طواررطا وال  وا 

 54ها  انطدا مطوا ار طوا   و اش ر صباكة خلوديف ناي إلي



 11 

وكفطا دلطي  أخططبا لضطلف املقاصطب ونططدر ا، أنطين أمطت  كثططبا نط  كتط   لطط  اللطةوع  ونيفطه  لطط  
إال جتططوعز واططوع  -إ  واططدت شططيئا -القاميططة( ادنططة أو حدعثططة، راططد كيانططا للقاميططة املقرططور ، مطط  أاططد

 . 55 ط ق أو إىل التقييد، م  ذكة لهنث  خلك ارلف روعا، مبنا انتواء القامية  يفدجذ إىل ار
 

 خامسا: روي القافية المقيدة على العموم
 

{ إ  اختيطار نططا علطو  روعططا خطدور  ليططه القرطيد ، عيفبغطط  أ  حتلوطه ذخططب  الشطا ة اللغوعططة، 19}
ميلو   ا بفظ لطه نطاد     نط  الللوطات الطه إذا اسطتلولها كطا  آخةرطا ا طة  املختطار، مط  عفتضط  

  نفسطططه ر لقطططذريف امللطططةي اطططاج :  إذا اطططاء الطططةوي م ضططط  الغطططوي ؛ ذاربطططا إىل أ  الشطططا ة الطططذي عمبطططا حططط
 ! للة روي ال بفظ له نادخه اله خلف  القريد ، اار  ماي 

{ وال رعططططط  ر أ  حطططططةو  املل ططططط  نتفاوخطططططة املطططططواد، مويفهطططططا حطططططةو  كثطططططب  الواطططططوع أواخطططططة 21}
ال خلطططاد خسطططتلو . ورطططو نطططا د طططا امللطططةي إىل خقسطططي  الللوطططات، وحطططةو  اليلطططة، وحطططةو  كطططامله ور  

القوار  لا حسبها إىل: ذ ل     ع ذهلوي( كثب  االستلواي لييفة  لا ارلس ، ونط ف ة   ع نهفطور( اليلطة 
االسطططتلواي ال خةخطططاع لأللسططط ، وح طططوش   ططططع ح وشطططي ة أي وحشطططية( نه طططور  االسطططتلواي ختفاشططططارا 

نططي  إىل خفقطد الشطلة اللطةيب، ليرططيفع إحرطاءيف اخلطاص الطذي اسطط  ،  مطد ا ذلطك الطدكتور أ 56 ارلسط 
وكان  حةو  املل   كلها دو  ارلف ا ةكة الاوعلطة، وكبنطه مل علتطد  -كلديف ا ةو  اله وال  روعا

أركلة أاسا : كثطب  الواطوع  -با روعا ورأا القامية  يفدجذ نلدد ، كوا سبل كيانه ر الفقة  الثانيفة  شة 
اته، واليلتططططه، ونادرخططططه،   ذاكططططةا أ  اخت مهططططا رططططذا رااططططع إىل اخططططت   واو هططططا أواخططططة روعططططا، ونتوسطططط

. ولططططي  نتيفططططع أ  خةاططططع كثططططة  واو هططططا أواخططططة  57 الللوططططات كثططططة  والططططة، ال إىل اخت مهططططا  قطططط  وخفططططة
 الللوات والته، إىل اخت مها  ق  وخفة؛ ماالاتراد ر اجلهد نبدأ لغوي.

 -ت أ  شطلةاء   وطا  اسطتللووا نط  حطةو  املل ط  التسطلة واللشطةع { لقد كني اجلدوي الثطا21}
%، ورططط  نسطططبة  اليطططة دالطططة  لطططا سطططلة ذخطططب   اللغوعطططة 68096 شطططةع  حةمطططا كيفسطططبة  -كضططط  ارلطططف

 . 58 ومض  خرةمه  با وكب   ع د ل و  كةكوب خلك املهللة، ور  خرلة الشلةاء ن  اد 
 

 وصسادسا: روي القافية المقيدة على الخص
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{ إ  نسطط  اسططتلواي حططةو  املل طط  روعططا للقاميططة املقيططد ، الططه اططدنها اجلططدوي الثططات، ر 22}
%(، مث الرطططططططق وي 27058%(، مث الطططططططبه ت  65051%( مث ا بسطططططط   11034شططططططلة السطططططططتاق  

 %(، خلشف سةعلا بيز ا بس .11034 
نا مل عستلولويف، نطا  طدا ارلطف إ  ا بس  مل عرتو حةما استلوله أصفاكه إال استلوله وزاد  ليه 

 اله اختا با البه ت، ور  ن  اخلروصية  لا نا خقد .
وأنا ال أخل   و  ا بس  ن  خقليد شبيهه ر الشلة والضةار  وأستاذيف امللةي الطذي حتطةا الطيف   

علزنطه.  ن  حةو  املل   كلها، ورخ   ليهطا دعوانطه لطزو  نطا ال علطز ، وكطا  رطذا نفسطه نيفطه التطزا  نطا ال
ودليلط   طذا ن ح ططة خلويطذيف اططانع دعوانطه ر حياخططه سطليوا  كطط  كللطةب، حططني اطاي:  لقططد خبنلتطه كلططه 

 . 59 مل  أاد حبةا ن  أحبة الشلة إال ورو كه، وال اامية ن  القوار، إال ور  كه 
د  مطط  مطط يف ،{ ولططئ  كيفططا نلططود إىل ارططاجد ا بسطط  ذات الططةوي القليطط  االسططتلواي أو اليفططادر 23}

كلوطة حوشططية، إ  ارططاجديف رططذيف لقرطب  خيفتوطط  إىل الق اهططع كثططبا؛ مغييفيتطه أركلططة أكيططات، وخاجيتططه مثانيططة، 
 وزاجيتايف ستة و سة، ور  حةو  ن  القس  اليفادر الواوع روعا،  يفد الدكتور أني .

ومضططط   ططط  أ  رطططذا التقرطططب عقططط  ا بسططط  نططط  أ  عت طططاوز الطططذلوي املةخطططاع نططط  الللوطططات، إىل 
وسطططاجةرا ر اواميطططه  -وو  ا وشططط ، عقضططط  لطططه وططططةيف نططط  حتطططةي اسطططتلواي حطططةو  املل ططط  كلهطططاالشططط

 يف  يلا.دصيفع شلةيف وحف ه وإنشا -ورو الضةعة -مث رو عسه   ليه -املالقة
 

 سابعا: أنواع روي القافية المقيدة على العموم
 

لسطب ، وااترطة { إ  حتةعك ا ة  أ    أسباب إ هاريف للسوع، ماذا سل  امتقد ذلطك ا24}
،  61  لا نا بديف كه طبيلة نو ه. وأنواع ا ةو  ن  حيطث اطو  ارمسطاع، سطتة، خةخط  ر سط  نةاخط 

 أوردرا ميوا عل ،  ث  لل  نةخبة كل  نا ورد نيفها ر ناد  البفث كرتخي  اجلدوي الثات:
 . ء والتاء والقا اروىل:  دنة ارمساع، ور  االاباسية املهووسة، ونيفه لدعيفا اللا  والاا

 . الثانية: أحادعة او  ارمساع، ور  االاباسية اوهور ، ونيفها لدعيفا الداي والباء
الثالثططة:  يفاجيططة اططوا ارمسططاع، ورطط  االحتلاكيططة املهووسططة، ونيفهططا لططدعيفا الفططاء وا ططاء والسططني والثططاء 

 . والراد واخلاء
 . هور ، ونيفها لدعيفا الزاء واللني والغنيالةاكلة:    ية اوا ارمساع، ور  االحتلاكية او

اخلانسة: ركا ية اطوا ارمسطاع، ورط  ارنفيطة واجلانبيطة والرتددعطة اوهطورات، ونيفهطا لطدعيفا الطةاء واملطي  
 . وال   واليفو 
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السادسة:  اسية اوا ارمساع، ور  الفووعة اوهطور  ا طة  االناط ق أو امللرتهمطة دو  احتلطاو، 
 رلف.ونيفها لدعيفا ا

{ إ  نقتضططا اللقطط  أ  خسططتوق حططةو  املةخبططة السادسططة اراططوا إمسا ططا،  لططا روي القاميططة 25}
املقيططد ، لتلومططها  وططا امتقدخططه كالسططلو ، نطط  اوططةا والوصطط  كليهوططا،  ططب أ  خفقططد الشططلة اللططةيب ر 

ابلهطا نط  حطةو  اسطتوا ورا والتزنطوا  -ونيفه  اللوطانيو  -خارخيه الاوع ، عقفين  لا أ  شلةاء اللةب
املةاخط  ارخطةا نطا علطو  الطةوي، لتلطو  رط  لططه الوصط  الطذي عرط  كطه إىل ارمسطاع، موط  مث ال خلططاد 
جتد الةوي نط  حطةو  رطذيف املةخبطة السادسطة، وإذا وادخطه كطدت خ ط  القاميطة كطه نلطدد ، كوطا سطبل ر 

 الفقة  الثانيفة  شة .
اء واملطططي  والططط   واليفطططو (، اطططد اسطططتول   لطططا لطططذلك أن طططة ر املةخبطططة اخلانسطططة، مبحطططد حةومهطططا  الطططة 

%( نط  نططاد  البفططث،   اططا ا ططذيف شططلةاء   وططا ، ملططا أصططاب القاميططة كالتقييططد. ورططو  طط ج 51064 
لقد واد الاةاكلسط  حةومطا خشطيع روعطا ر شطلة شطوا ، وكطدا .   61نااع نلةو  ن  اد  إىل حدعث 

ا لليف طة  اروىل، وال سطيوا إذا صطاحبتها ن طة  ميوطا له خفسب ذلك كلثة  واو ها أواخة الللوات، نقيفلط
ورد  ا ن  نطاد  كلسطا  اللطةب كالقيطا  إىل  برطا، ولليفطه مل عطةيف كلدجطذ كاميطا وحبطث  ط  سطةيف نسطتلييفا 

الطط   واملططي  واليفططو   -كدراسططة الططدكتور أنططي  لألصططوات، مواططديف كانيفططا ر طبيلتهططا  مططا  رططذيف ا ططةو 
وات ومططططوحا وأاةبططططا إىل طبيلططططة ا ةكططططات. و لططططذا نيطططط  كلضططططه  إىل أكثططططة ارصطططط -والططططةاء  لططططا اراطططط 

خسطويتها أشططبايف أصطوات اللططني  (حةكططات( ونط  املولطط  أ  خلطد حلقططة وسططاا كطني ارصططوات السططاكيفة 
وأصوات اللني؛ مفيها ن  صفات اروىل أ  ُمةا اليفف  نلهطا خلرتمطه كلطض ا واجط ، وميهطا أعضطا نط  

.  62 اد عسوع  ا أي نوع ن  ا فيطف وأ طا أكثطة ومطوحا ر السطوع صفات أصوات اللني أ ا ال عل
لة، دراسة الدكتور أني  لألصطوات كدراسطته لللطةوع،   ط  نط  أنطه مل عسطتفد بوملا اار  ر رذيف املس

ر الثانيططططة مبططططا حر ططططله ر اروىل، ورططططو نططططا أمططططيف  إليططططه نططططا  لقطططط  كططططه  لططططا خفسططططبيف نفسططططه ر الفقططططة  
 اللشةع .

 
 واع روي القافية المقيدة على الخصوصثامنا: أن

 
{ إ  حتطةي ا بسطط  اسطتلواي حططةو  املل ط  كلهططا روعططا، الطذي نسططبته ميطه ر الفقططة  الثانيططة 26}

واللشطططةع ، إىل خقليطططد امللطططةي، عت لطططا صطططداه كبيطططا  أنطططواع ا طططةو  الواالطططة روعطططا ر شطططلةيف كالقيطططا  إىل 
 أصفاكه، الذي ادنه اجلدوي الثات.
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ديف دو ططط ، الططذي اسططتلو  حطططةو  املةخبططة اروىل اللدنططة ارمسطططاع، اللططا  والاطططاء إ  ا بسطط  وحطط
% نط  اسطتلواله لللطا ، 75والتاء والقا ، مث مل علتف كذلك اجلور  لا القامية املقيد ، ك  الط  

 واستلواله كله للااء، ر القامية املقيد  اوةد ، ااي ن  اروي:
 لك الر  نين اون طه مهلكم  إ  الاطوا اونه اانوا  لا اد  مبر

 واستيفزي الفقطة ادري ن  نلااله وحاوي اللسة كغيا اطويت مولك
 وكارز الذي ش لا  ا يا  كبمةا  اليففو  وأسيا  القضطا مفتك

 63عا  ف نفس  وعا وع يف ن  زن  ميه دن  كسيو  ا اد ات سفك  
 وااي ن  ا خة:

 لا الةأ  الشططونيم  ا  مل  حسيفايف كالسوء خهلهنيم كيطف خلر  و 
 64 ال عغةنك زنا  ناكة نا  طط  اللبطططد ذرا إال ربطططني 

لقد خاا ر اريد  اروي،  سة أكيات نلتزنا ال   اب  اللا ، مث مل علبب كذلك ر    ة، مث 
 اد إليه ر    ة، مث أ له ر واحد، مث ا توديف ر واحد، مث طةحه ر واحد، لتت  له اريد  ن  

 ة  شة كيتا روعها اللا .أركل
 ومل علبب ر اريد  ا خة، كالتزا  حة  ابله  لتت  له اريد  ن  سبلة  شة كيتا روعها الااء .

وا قيقطططططة أ وطططططا خمتلفطططططا  نططططط  أ  اللطططططا  خلطططططو  مطططططوبا متبطططططدو  ارمطططططة طارجطططططة  لطططططا الللوطططططات 
 . 65 دعثورو    نلةو  ن  اد  إىل ح ميستفس  التزا  حة  نتبص  ر كلوته ابلها.

 
 تاسعا: صورة بيت القافية المقيدة على العموم

 
{ ر  كطططاب نطططا تطططوز ر القاميطططة نططط  حطططةو  اللطططني ، ختبطططع اكططط   بدركطططه صطططور أكيطططات حبطططور 27}

الشطططلة، وذكطططة صطططور مطططةوبا الطططه عطططدخ  نيفهطططا إىل القاميطططة اللطططني،  طططب أنطططه خلطططني نطططا علطططو  لتلطططوعض 
و  نط  القاميطة ،    وكطا  عيفبغط  أ  نيطز رطذا  ط  ذاو؛ إذ  ا ذو  ن  الوز ، مبا علو  لتلوعض ا ذ

 . 66 لقوار املقيد  كالقوار املالقةكان  نتي ة ذلك اخت ا ا
حتتططاج القاميططة املقيططد  املةدمططة إىل كيطط  خمتططو  مبقاططع زاجططد الاططوي نغلططل كرططان  واحططد  ص     

إىل كيط  خمتطو  مبقاطع طوعط  نغلطل  ص( كالذي ر كلوطة  ال م( كسطلو  الواطف، وحتتطاج املقيطد  اوطةد 
 ص   ص( كالذي ر كلوة  ملم(، وال نتيفع أ  خلو  كبيط  خمتطو  مبقاطع زاجطد الاطوي نغلطل كرطانتني 
طططط م( كسططططلو  الواططططف،  ططططب أنططططه ابططططي  ميهططططا اططططدا؛ رنططططه علططططت    ص   ص ص( كالططططذي ر كلوططططة  لهلم

  نفتطططو   ص    ( ماوعططط  نغلطططل إمسا هطططا، وحتتطططاج املقيطططد  امل سسطططة إىل كيططط  خمتطططو  مبقالطططني: طوعططط
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 ص   ص( كالططذي ر كلوطططه ال مل(، وحتتطططاج املقيطططد  املقرطططور  إىل كيطط  خمتطططو  مبقاطططع طوعططط  نفتطططو  
  ص    ( كالذي ر كلوة  ال(.

{ كني اجلدوي الثالث أ  أكثة واوع القاميطة املقيطد  املةدمطة ر الشطلة اللوطات، كطا  ر كيط  28}
 ع امللشومها املاوي الضةب املواومه .السةعع الوار املاوي اللةو 

 ورذيف الرور  املا لة ر اوي الستاق ر نقاع نيويته:
 67  أكد ها الفلة وذو خاططة  نتططقد نثط   يط  الضةا           

 نسطتلل  نستطلل  نفل  نستلل  نستلطل  نطفلط تم 
 ناطوعة ناوعة ناوعة نلشومة ناوعة ناوعة ناوعة نواومة

الهططا ارخططب الزاجططد الاططوي املغلططل كرططان  واحططد  الت ( ص     ص(، واططوع ارلططف ختطي  مبق
أو الططواو أو اليطططاء السطططاكيفة، ابططط  حطططة  الطططةوي  را ( أي ارردا ، وخسطططتثق  الت ةعطططد، وبيفطططع التبسطططي  

 والقرة.
يط  وكني اجلدوي الثالث كذلك أ  أكثطة واطوع القاميطة املقيطد  اوطةد  ر الشطلة اللوطات، كطا  ر ك

 الةن  الوار ا ذو  اللةوع والضةب.
 ورذيف الرور  املا لة ر اوي البه ت ر نالع النيته:

 68  نلس  ار      عا خب املل    رزئ ارس   كاخلا   اجلل        
 ما  خ   ما  خ    ما          مل خ         ما  خ    ما     
 خمبونة         ساملة      حمذومة     ساملة       ساملة    حمذومة      

، إردا  القاميططططة وارططططةرا ومبقالهططططا  69 بيفططططع مبقالهططططا ارخططططب الاوعطططط  املغلططططل  ال( ص   ص(
 القرب ابله نله  ص  (، خبسيسها، متخلا للت ةعد.

وكطططني اجلطططدوي كطططذلك أ  أكثطططة واطططوع امل سسطططة، كطططا  ر كيططط  اوتطططث اوطططزوء الرطططفي  اللطططةوع  
 والضةب.
 ذيف الرور  املا لة ر اوي ا بس  ر نالع راجيته:ور

 71   عا صا  ال خيفلف   ارطةا وال كيفط   ارة 

 نستطفع ل  ما  خ  نتفطع لط  ما ط خ 
 سالططوة سطالطوة خمبططونة سطالطوة

ختي  مبقاليها ارخبع : الاوع  املفتو  مالاوع  املغلل  الخ ( ص     ص   ص(، واوع 
الذي اب  حة  الةوي   ارة(، أي التبسي ، و د  واو ها، أي الت ةعد الذي  ارلف اب  ا ة 

 كني اجلدوي حدو ه بذيف الرور  نفسها، كوا ر اوي ا بس  ر نالع راجية أخةا أارة:
 71  أكطدي امللاص  وشييب لدي كالطووت نيفذر 
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 نستطفع لط  ما ط خ  نتفع ل  ما  خط 
 طوطةساملة سطالططوة خمبططونة سططال
 وبيفع ارردا  والقرة.

 وكني اجلدوي كذلك أ  املقرور  مل خقع إال ر كي  الةاز التا  الرفي  اللةوع والضةب.
 ورذيف الرور  املا لة ر اوي البه ت ر نالع إحدا نقرورخيه:

 72  ماحتة ا ود أعادي ن   فا وا ل  أصطط  للوقانات الل  
 ستفلل  نستفللط نستلل  نستلل  نستفلل  نستفلل  ن
 ناطوعة ناطوعة سالطوة ساملطة سالطوة سطاملطة

، واططوع ارلطططف املتبصططلة ر كلوتهطططا،  73 ختططي  مبقالهططا ارخطططب الاوعطط  املفتطططو   لطط ( ص    (
روعططا  ال(، أي القرططة، وبيفططع ارردا  والتبسططي  نطط  كقيطط  ارلططف رطط  الططةوي، مبنططا إذا التططز  ا ططة  

 القامية كلد خقييد، مل  بيفع التبسي  وال الت ةعد.الذي ابلها روعا، مبطلق  
ولي  القرة البادي ليفا ر الفقة  الثانيفة  شة ، كار اي لتوحيد القاميطة، كغةعط  االرخبطاا كطالةاز 

تهفموهة املبتذي ن  اد  إىل حدعث.  سم
 امل

 
 عاشرا: صورة بيت القافية المقيدة على الخصوص

 

 يطة، نط  املوسطيقا الطه كانط   يفطاء خ دعطه أصطوات البشطة ا{  ب  لدي خولطد  طةوع الشطلة 29}
مث صططططارت أصططططواخا خ دعهططططا ا الت اجلانططططد ، و بطططط  لطططططدي كططططذلك خاططططور املوسططططيقا اللةكيططططة نطططط   رطططططة 
اجلارليني الي  الي  إىل  رطة ا طد ني، وأ  نط  و ط  الشطا ة كا يطا  ر نفسطه ونط  حطوي، أ  عةا ط  

 . 74 عد ، م  خيفقاع صلته الو يقة باكلةوع شلةيف نقتضا نوسيقا  رةيف اجلد
  اطد  نشطني الشطلةاء اللطةب لت دعطد شطلةر  كت دعطد  ةومطه نيفالقطني نط  اللوطودي { ون31}

ونلتودع   ليه وا ني لشةا إدراو نتلق  شلةر ، نطا ميطه نط   طةوع، وإال اسطتفاي نثطةا، ماسطتفد وا 
 شها ة( الذي طو ي البي  واسوه ونس طل أاسطانه وافارطا كقطوا   طب ااميتطه الطه خ ط  ر آخطةيف نثلهطا 

 امل
آخطة  ططبيف نطط  أكيططات القرططيد ، مث اسططتفد وا  املوش ط ( الططذي زاد خاوعطط  البيطط  واسططوه اسططوني ال ر 

علادا  عتساوعا ، واسط  كط  نيفهوطا ونسطل أاسطانه وافارطا  لطا اطو أكثطة خةكيبطا، وأكقطا اطوار القسط  
اللبططططب الثططططات نطططط  أكيططططات القرططططيد   كلهططططا، نتشططططابة، واططططد كططططا   املشططططاة( طةعقططططا صططططغبا إىل الاةعططططل 

( الططذي مل علتططز  للبيطط  ططوال وال ااميططة، ومل عقسططوه، واططد كططا   املشططاة(  املوشط (، مث اسططتفد وا  ا ططة  
 . 75 لاةعل إىل الساحة الفسيفة  ا ة(و املوش ( ا
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{ لقططد واططدت شططلةاء البفططث خيومططو    الت دعططد وال خيططامو ، إال ا بسطط  الططذي  هدخططه 31}
ض نع اخلاجضني، إال نطا كطا  نط  اسطتلواله لتلدعطد القاميطة. وا طل أنطه  أررف مسلا وأاةأ جتةعبا، مل  خي

كططا  اسططتفةق طااتططه كشططلة الله ططة، الططذي مسططايف خلويططذيف اططانع دعوانططه  الاةاجططل(، وكب ططا طططةق الت دعططد 
  يفديف، ماستلو  ميه  املشاة(، مبنا شلة اللغة، مبكقايف  وودعا حمضا.

ه ت ماسطططططتلو  نلطططططه  املوشططططط (، وأنطططططا الرطططططق وي أنطططططا السطططططتاق ماسطططططتلو   املشطططططاة(، وأنطططططا الطططططب
ماسطتلو   ا طة(. ولطئ  كطا   املوشط ( اةعبطا نطط   املشطاة( حبيطث كطا  الشطا ة عسطتلولهوا  يلطا نلططا، 
إ   ا ططة( لبليططد نيفهوططا حبيططث صططار الشططا ة علتفطط  كططه للت دعططد، مبنططا اللوططوي مططالاةاز الةاسططر الططذي 

 عبوي إليه.عاو   الشا ة ر ك  زنا  نا عاو ، مث 
 

 حادي عشر: كلمة القافية المقيدة على العموم
 

{ رمبططا كططدا للثططب نطط  اليفططا ةع  ر القاميططة، أ  علططو  خقييططدرا سططدا لبططاب شططة   ططي  عفتفططه 32}
طططل م  ، وكطططب  الشطططا ة املالطططل   لطططا الشطططا ة إط اهطططا، م طططةا لطططدعه  ريفطططا أعضطططا املثططط  املولطططد  سطططل  م خسم

لوطططة امل جوطططة، رنطططه وحطططديف عةا ططط  أ  خلطططو  نفتوحطططة كاملفتوحطططة آخطططة القاميطططة وحطططديف علطططات اصطططاياد الل
البيططط  السطططاكل، أو نضطططوونة كاملضطططوونة، أو نلسطططور  كامللسطططور ، مبنطططا الشطططا ة املقي طططدرا مفططط  راحطططة 
ود ة وسلة، توطع املفتوحطة إىل املضطوونة إىل امللسطور ، وامليفونطة إىل  طب امليفونطة، وامللةكطة إىل املبيفيطة، نطا 

 ك  نيفها ا ة  املختار روعا. ورو نا سبق  ارشار  إليه ر الفقة  ا ادعة  شة .  دا  آخة
{ لقططد كططني  اجلططدوي الةاكططع إ ططا  شططلةاء   وططا   لططا أكططواب اوعططة كلييفهططا، مططاذا نططا خفقططدت 33}

 اريد  ن  شلةر ، كويوية الستاق اله عقوي ر أو ا:
 لغوا  عا دن  ا    ليك الس   وااد أط لك صوب  ا

 نا ملطط  ا    هدنارط  ابخيفا كني ركططوع  املقا 
   يفا  لا ارط ي أنضاءنا حيث خو يفا رسطو   اخليا 
   يفا اييها ونقض  بططا حفي ة اللهد وحل الذنطا 
 ماستل   الةكطع وملا ت  وكيف لللطار كةاع الل  

 وزودخيفا كني آعا ا وساو  الشطوق وكططة  الغطةا 
 راا  رسو  ا وا صباكطة لللاشل املستهطا  وطاي نا

 76   ورمبا ريطط  أشوااطططه خبلل ال ق ونطو  ا وا 
واطدت رطذيف اركيطات نططث  ختتطاكع دو  أ  خطدخ  إليهططا كلوطات اواميهطا إال نطط  كطاب اطوي واحططد 

لطو   اس  ُمةور كاملضا  ، وحني خغب الباب خدخ  نط  كطاب  اسط  خطاكع اسط   نلط  ُمطةور، حط  إنطه
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 أطلل القامية لسلو  له كلوا ا ُمةور ، وإ  خةا  له صور  كي  شطاذ . ورطو أنطة نلطةو  نط  اطد 
.  ، رمبطططا راطططع إىل بلططط  ذطططني نططط  خةكيططط  اللططط   نططط   قططط  الشطططا ة، مهطططو عطططذر  إليطططه وعلططط   ليطططه 77

وال  -ةوكططذلك ومطط  ق كاططوي اليف ططة ر أ ططات ارصططفهات، أ   يططوب كلوططة القاميططة، اليففوعططة الل ني طط
 ططب نططادر  ر الشططلة اللططةيب الططذي اسططتو به اللتططاب ورططو نقططدار مططخ ، وكططب  الشططا ة   -سططيوا اراططواء

كا  علاجلها كاخضا ها مةور   ةكة القامية، ولل  سياة  اليف ة الللو ، كا دت كييفهطا وكطني الشطلةاء 
 ونتلق  شلةر   يلا ميفدرت.

اهة حةكة آخةرطا مقطني، ليلطو  ر التقييطد درميف،  لي  ارشلاي ر كلوة القامية املوحد  إذ  ن  
 كوا أنه لي  اليففو   نات ار ةاب والبيفاء مقني، ليلو  ر التسلني ميفاميف.

{ إ  الشطططا ة عطططدخ  إىل أعططططة ارطططيد ، نطططط  البيططط  اروي  كابطططا اللةومطططط (، و لتطططه  كابططططا 34}
للبيفطة نيفهوطا، ذربط  د تطه، واسطتفاي اللغوي(، واد ا آنيفا، ح  إذا نا نضطا عقطي  كيفيا طا كاللبيفطة كلطد ا

أنيفه خوما؛ إذ عترطارع كطني عدعطه اللطةوع واللغطة نلطا، وعتيفاز انطه، ميلطني  طذيف نطة  ولطذاو أخطةا، وخ ط  
القاميططة وكلوتهططا، أشططد نوامططع البيطط  و لتططه اصططاةا ا نهوططا خغططب اللططةوع نطط   وططودي إىل نوشطط  أو 

 يفاصططة  طةوع ارطيدخه ولغتهطا خطب با ر خوصططي   حطة، نطا كقط  الشطا ة حةعرططا  لطا اختيار طا نط  أكطةز
 رسالتها، ونا كق  اليفااد حةعرا  لا نةا ا  ذلك ر ذوق القريد .

{ ر رطذا املومططع نطط  البيط  و لتططه  القاميططة وكلوتهططا(، خت لطا ُمارططدات الشططا ة اليفاافططة 35}
ا، وزاد كلوططة دو  أو الفاشططلة  يلططا، ميفططةايف اططد اختططار صططيغة كلوططة دو  أخططةا، واططد  كلوططة  لططا أخططة 

أخططةا، ونقططا كلوططة دو  أخططةا، وكطط  ذلططك ال خيططةج  طط  أ  علططو  ر نيفزلططة نطط  رططذيف امليفططازي ارركلططة 
 املةخبة خةخيبا نيفاقيا : 

 اروىل: إكواي نقا الساكل.
 الثانية: زعاد  كواي الساكل أو زعاد  نقره.

 الثالثة: إمامة كلض ال حل.
 الةاكلة: إمامة ك  ال حل.

د  نططا أي  طط  نتتاكلططة نرتاكاططة املبطط  وامللطط ، وإ  اجلولططة نةكطط  لغططوي نطط   يفرططةع  إ  القرططي
أساسني، كييفهوا   اة إسيفاد، ورمبا انضطام  إليهوطا  يفاصطة أخطةا  طب أسط ، وإ  كلوطة القاميطة اطزء 
ا  نططط  رطططذيف اجلولطططة، رمبطططا كانططط  أساسطططا، ملططط  أو مطططا   ر الفلليطططة، أو نبتطططدأ أو خططط ا ر االمسيطططة، ورمبططط
كان  مة ا  طب أسطا ، نتللقطا كبسطا  أو كفطةع آخطة. ولطي  نتيفطع أ  خشطتد حااطة اجلولطة إىل ازجهطا 

 الفةع،  ب أ ا حااة ن اتة، وحااتها إىل أساسيها داجوة.
{ ر امليفزلة اروىل خلو  كلوة القامية الليفرة ارسا  ا خة الذي علوط  الليفرطة ارسطا  36}

  اد  الشا ة وأخ ة. إ طا امليفزلطة الطه اللهطا املةزواط  نط   وطود الشطلة اروي ن  اجلولة، أو اللل  ن
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ها مووصطفها كشططد  ااتضطاء اللفططظ وامللطط  للقاميطة مث الطط  نلياررطا  أ  خلططو  كططاملو ود كطه امليفت ططة عتشططو 
 79، ونر  للشلةاء  بيف ن  اليفقطاد، أال عطدخلوا كيتطا ال علةمطو  ااميتطه  78   املل  حبقه واللفظ كقساه

ا  القاميطة وكلوتهطا(، ، مرار الشلةاء عرلدو  كالبي  و لته ن  أو وا إىل خاج رأسطيهوا وايفطة ابليهوط
 ، ح  مخة نيفه  الفاخة حبياز  اريدخه خلك امليفزلة اروىل ااج : 81   از كالردورليللقوا ار

 81 أنشدت للقو  ن  طةب صدوررا  لو  نيفها اواميها  ا خذرا إذ
ي الثالث حروي رذيف امليفزلة، لليفوع اخلان  ن  كلوة القامية  ما   أو اسط  ناجبطه( لقد كني اجلدو 

%(، ولليفططوع السططاكع 3072%(، ولليفططوع السططاد   اسطط  خطط  نبتططدأ أو ناسططر( كيفسططبة  4051كيفسططبة  
 %(.1071 نبتدأ أو اس  ناسر ن خة( كيفسبة  

 نثاي ذلك اوي الستاق:
 …نيفه نضة  شطة  ارزد اليوانو  كه وبيف  أ ا 

 82 أن  كارلس  حموود ور ك  ااة ن  أعادعك أ ة 
لقطد شططغ  الل ططز ر كطط  نيفهوططا مبططا  افططه  لطا الرططدر، مث شططد آخططة الل ططز إىل أولططه  لطط  كلوططة 
القاميططة أحططد أساسطط   لتهططا،  موضططة( ما طط   بطط (، الططذي اططد    ليططه املفلططوي كططه، و أ ططة( نبتططدأ اخلطط  

 ةيف  يفه.شبه اجلولة  ر ك ( الذي أخ
إ ططا نيفزلططة  زعططز ، خ هططة بططا ن يف ططة الشططا ة وادرخططه واسططتاالته وشطط ا ته؛ مبنططا نيفتططه وادرخططه مبلبفططه 
 ططا  كيتططه و لتططه    املترططار ني كططني عدعططه، حبيططث وامططل بططا  رططذيف بططا  ذاو، وأنططا اسططتاالته وشطط ا ته 

 . 83 امللين مباستلواله التقد  والتبخب ناوئيفا إىل مه 
ذكططة اططوي اكطط  رشططيل:  نطط  الشططلةاء نطط  عضططع كطط  لف ططة نومططلها ال علططدويف، ميلططو   وعيفبغطط  ريفططا 

ك نططه  ططارةا  ططب نشططل ، سططه   ططب نتللططف، ونططيفه  نطط  عقططد  وعطط خة: إنططا لضططةور  وز ، أو ااميططة 
ورططو أ ططذر، وإنططا ليططدي  لططا أنططه عللطط  خرطططةعف اللطط  ، وعقططدر  لططا خلقيططديف، ورططذا رططو اللطط  كلييفطططه، 

ج  والشذوذ اله عق  نثلها ر الل  ... ورأعط  نط   لوطاء كلطدنا نط  ال بلط  وكذلك استلواي الغةا
للشا ة كالتقد ، وال عقض  له كطاللل ، إال أ  علطو  ر شطلةيف التقطد  والتطبخب، وأنطا أسطتثق  ذلطك نط  

 . 84 اهة   نا ادن ، وأكثة نا جتديف ر أشلار اليففوعني 
التقد  والتبخب  لا استاالته وش ا ته، ن  حيطث لقد أ ب  اك  رشيل داللة استلواي الشا ة 

أراد أ  عيففيها، مث ذر  خيوع ر الشاذ  انا أنه علييفه  لطا اليففط ، ولطي  نتيفطع أ  علطو  ذو التقطد  
 والتبخب، سه   ب نتللف وال شاذ، ونثاي الستاق نثاله.

للطل كبسطا  أو كفطةع آخطة نط  { ر امليفزلة الثانية خلطو  كلوطة القاميطة الليفرطة الفطةع الطذي عت37}
 لته. إ  اجلولة خيفته  اب  أ  خبيت القاميطة كوالطة البيط ، ميضطاة الشطا ة إىل أ  بتطاي ليزعطد الللوطة 
اله خط دي القاميطة وخزعطد نلط  اجلولطة نو طا نط  الزعطاد ، كطب   ررطه أو خلووطه أو خغوضطه أو خومطفه 
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لطه رطذا نط   ارعغطاي  الطذي وصطفه الت عطزي كبنطه عزعطد أو خبالغ ميطه نو طا نط  املبالغطة، مطاذا مط  كطا   و
، واللططه اكطط  رشططيل مططةكا نطط  املبالغططة  إال أنططه ر القططوار خاصططة ال علططدورا، وا ططاب   85 جتوعططد البيطط 

، مث روا  ط   86 وأصفاكه عسوونه التبليغ، ورو خفلي  ن  كلوق الغاعة، وذلك عشطهد كرطفة نطا التطه 
ولططه ر نلطوت أشططلة اليفطا : إنططه الططذي  عيفقضط  ك نططه ابط  القاميططة، مططاذا ارصطول  ابطط  ذلطك كزنططا ، ا

 : او ذي الةنة كقوله …احتاج إليها أماد با نل 
 اف اللي  ر أط ي نية واسبي رسونا كبخ ق الةداء املسلس 
 مت  ك نه، مث احتاج إىل القامية  املسلس ( مزاد شيئا، واوله:

 و ا كتبدعد اجلوطا  املفطر أ   الذي تدي  ليك س ا ا دن
 . 87   مت  ك نه، مث احتاج إىل القامية مقاي  املفر ( مزاد شيئا أعضا

طططط    سهلمسه
أراد  كاحتططططاج إليهططططا( ر بتططططه ر أ  عشططططتو   ليهططططا اللطططط   امليفقضطططط ، وحماولتططططه ذلططططك. وامل

 فهر طط  املفططةق، ور الزعططاد  اروىل نبالغططة ر وصططف دعططار ا 
بيبططة كططالبلا، ور الزعططاد  الططةديء اليفسطط ، وامل

 الثانية خدايل ر خشبيه الدنوع كاجلوا .
 . 88   ر أ  انةأ القي  أوي ن    هوارعغاي اد  لي  ن  اخت 

وإذا مش  الشا ة كا   ولطه ذلطك نط   االسطتد اء  الطذي الط  لطه اكط  رشطيل كاكطا اطاي ر أولطه: 
ونطططا أ  ططط  السطططيد  …متخلطططو حييفئطططذ نطط  امللططط    رططو أال علطططو  للقاميطططة ماجطططد  إال كو ططا ااميطططة مقطططني

 ا وبي ر اوله:
 …أاس  كالف ة وكاللشة والشفع والوخة ورب لقوا 

  …حمود واك  أيب طال  والطوخة رب اللطز  البطات
مطان ة إىل اولطه  رب لقوطا ( نطا أكثطة القطه وأشطد ركاكتطه!!! وأنطا اولطه  البطات( مقطد خطةج ميطه نطط  

. مطططةب لقوطططا  رب كططط  شططط ء  89   اوز ميطططه الغاعطططة ر  قططط  الطططةو ، واهلل حسطططبهحطططد اللطططني والططط د، وجتططط
ونليلططه، البططات وا ططاد ، ولططي  ر إمططامة رططذا أو ذاو نطط  ماجططد ، كطط  نقططا عفسططد نططا رمبططا اسططتقا  لططه 

 . 91 ابله، متستفل كلوة القامية أ  خلو  كوا وصفها املةزوا   القة ر نقةرا، ُمتلبة ملستغ   يفها 
عغططاي إذ  زعطططاد  كوططاي السطططاكل، ور االسططتد اء زعطططاد  نقرططه، ر اروي مطططا  الشطططا ة، ور ر ار

ا خة مشطله، و طا واهطا نيفزلطة واحطد  كطني اجلطدوي الثالطث حرطو ا لليفطوع اروي  اسط  ُمطةور كاملضطا  
 %(، ولليفطوع الةاكطع23094%(، ولليفوع الثالث  اس  خاكع اسط ( كيفسطبة  35012أو كا ة ( كيفسبة  

%(، ولليفطططططوع الثطططططان   اسططططط   حطططططاي أو بييطططططز نسطططططبة( كيفسطططططبة 4094 اسططططط  نفلطططططوي  أو ناجبطططططه( كيفسطططططبة  
 1059.)% 

 نثاي ذلك اوي ا بس :
  خليفة ا ادي اليفيب الذي ردا ذوي ارس   طةق الةشطاد
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 نلك زرا  دال كلسةا ور امللك زرا نللا مبلك اك   اد
 حطل الطط هادن  نث  سلاا  إنا   م  ُمارططد ر اهلل 

 نهذب الابطع حليطف الطذكا نغين ال اعا خبيف املستفاد
  ططدي كة  نستقي  له نطلار  مل برطها ذو مط اد

 حف  كه أسد كين علةب كارسد موق الرطاميفات اجليطاد...
  …وليطد  ا طاسطد ر ذلطة اةعطيفه الغط  وداء الل طباد
 . 91 ي  امل  واملةاد عا كلد  ا ز  اشلةي ذا الل  شلةا  لا ن

لقططد دخطط  كللوططة القاميططة ر اركيططات اروي والثططات والثالططث واخلططان  والسططاكع، نطط  كططاب  اسططط  
ُمططةور كاملضطططا (، مطططيف   ر اروىل والثانيطططة والثالثطططة واخلانسطططة وأو ططط ، حططط  إنيفطططا ليفتوالهطططا ، ومشططط  ر 

 واع امللد  ا ني للثة  شةب املاء!الساكلة واستد ا، ح  إنيفا ليفةا ا اسد حم و ا   كاللباد( 
ودخ  كللوة القامية ر اركيطات الةاكطع والسطاد  والثطان ، نط  كطاب  اسط  خطاكع اسط (، مطيف   ر 
الةاكلططة والسادسططة وأو طط ، حطط  إنيفططا ليفتوالهوططا، ومشطط  ر الثانيفططة واسططتد ا، حطط  إنططه ليخي طط  أ  املطط  

  ب نةاد !
 ه خةمع و فض، متدر  بذا وذاو  يلا نتلق  الشلة.إ ا امليفزلة املسياة  الاا ية ال

{ ر امليفزلطططة الثالثطططة خلطططو  كلوطططة القاميطططة الليفرطططة ارسطططا  اروي ر  لطططة ادعطططد ،  لطططا أ  38}
 علو  الليفرة ارسا  ا خة نيفها، ر البي  التاق، ورذا رو  التضوني .

خمةج ارنثاي السطاجة ، خانطة املبط   لقد كا  القدناء عستفسيفو  أ   ةج أكيات القريد  الواحد ،
، وعستفسططيفو  نططع ذلططك أ  خلططو   92 وامللطط ،  ططب نفتقططة كيطط  نيفهططا إىل  ططبيف، وكبنططه ارططيد  وحططديف

 القريد  كلها كالللوة الواحد   خقتض  ك  كلوة نا كلدرا، وعلو  نا كلدرا نتللقا بطا نفتقطةا إليهطا
إذ  -  لطا ر ط  نطا تطوز نط  اخطت   ارذواق -، دو  أ  علطو  كطني االستفسطانني نط  خيفطااض 93  

املقرططططود أ  علططططو  البيطططط  كاللبيفططططة ر اجلططططدار،  ططططا شططططب ا الططططذي نسططططتايع أ  نتفططططد   يفططططه ونلانلططططه، 
.  ططذا   94 ولل ططدار ر الواطط  نفسططه شططبنه ا اصطط  نطط  ااتوططاع اللبيفططات كلضططها إىل كلططض وارخباطهططا

ىل نططا ر البيطط  التططاق لططه، حبيططث عططيفقض اسططتق له، كططا   يططبه  أ  عشططتد امتقططار كيفططاء البيطط  اليففططوي إ
 . 95 وعرب كبنه كاج  مويفه

إال لليفطوع ا طادي  شطة   نبتطدأ نضطو  اخلط (  -ميوطا كطني اجلطدوي الثالطث -ومل حتر  رذيف امليفزلطة
 %(.1014كيفسبة  

 نثاي ذلك اوي الرق وي:
  واص  طةعقك مالشة 
 96 أ  خبل حلوا ال عط ف 
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وي إىل البيطط  الثططات،  للططه كلوططة ااميططة اروي  الشططة (، نبتططدأ خطط يف املرططدر لقططد شططد البيطط  ار
 امل وي الذي ر الثات، مويفع ك  ن  البيتني ن  أ  عيففةد كشبنه    ا خة. ور  نيفزلة  ارمة نادر .

{ ر امليفزلطة الةاكلطة خلطو  كلوططة القاميطة، الليفرطة ارسطا  اروي نطط  اجلولطة،  لطا أ  علططو  39}
يا  طط  ذكططة الليفرططة ارسططا  ا خططة، كاسططتتاريف ميططه أو حذمططه كلططديف، أو خلططو  كلوططة القاميططة مة ططا نسططتغيف

 نتللقا كارساسني ا ذومني كلديف.
إ ا مليفزلة اةعبة الشبه كامليفزلة اروىل، خلاد خ هة ن يف ة الشا ة وادرخه نثلوا أ هة وا،  طب أ طا أشطد 

ته وادرخه مبانشاجه  لة ادعد  كانلطة املبط  وامللط  ر املطبزق نيفها إ هارا الستاالته وش ا ته. مبنا نيف
الضطططيفك، حطططني خلطططو  كلوطططة القاميطططة أساسطططا أوي اسطططترت ميطططه ا خطططة، وأنطططا شطططد  اسطططتاالته وشططط ا ته، 
مبانشطططاجه  لطططة ادعطططد  كانلطططة امللططط  دو  املبططط ، ر املطططبزق الضطططيفك نفسطططه، حطططني خلطططو  كلوطططة القاميطططة 

 . 97 خة، أو مة ا ااذ  كلديف ارساسا   يلا أساسا أوي ااذ  كلديف ا 
لقططططططد كططططططني اجلططططططدوي الثالططططططث حرططططططوي رططططططذيف امليفزلططططططة لليفططططططوع الثططططططات  ملطططططط  نسططططططترت الفا طططططط ( كيفسططططططبة 

%(، ولليفطوع اللاشطة 1051%(، ولليفوع التاسع  نبتدأ أو اس  ناسر حمذو  اخل ( كيفسطبة  24074 
 %(.1013 حة  نل  حمذو  املدخوي اجلولة( كيفسبة  

 اي ذلك اوي البه ت ر إحدا نقرورخيه:نث
   … ور الربا نلتبة وزااة مليف كالشيط  إذا اللود اا 
 نا سةت ن  الثةاء ومةيف إ  كطا  كني اللط   وا ةص ذا

   …إذا نفته رلطذا ورطلذا صيفطاجع ر أرطلها مقد زكطا
   …إىل ن    مةهع ر أذناب  ال نلتط ا ال نيفتطها ال نيفتطفا

 . 98   ونيفا اخلسف خسي  نااا الدع  ال حلوة ال مض  والعس
لقطد أنشططب كللوططة القاميططة وحطدرا  لططة كانلططة املبطط  وامللط  ر اركيططات اروي والثططات والثالططث، نطط  
ملط  نططاع اسططترت ميططه ما لطه الططذي علططود إىل اللططود ر اروي، واىل الثطةاء ر الثططات والثالططث، مططبكني رططذيف 

اجلولططة اللبططب  املسططتولية  لططا البيطط ، وأنشططب  لططة كانلططة امللطط  دو  املبطط  ر البيتططني اجلولططة الرططغب  ك
الةاكع واخلطان  ؛ إذ حطذ  نيفهطا آخطة أساسطيها ر الةاكطع، وأساسطيها  يلطا ر اخلطان ، ا توطادا  لطا 

لطططغ نططط  داللطططة السطططياق، وركهاهطططا مبطططا ابلهطططا كاللطططاطف املطططذكور ر اخلطططان ، وا طططذو  ر الةاكطططع. لقطططد ك
شطط ا ته أ  عقططوي:  وال ، خاركططا ليفططا أ  نقططدر ا ططذو  كاملططذكور، ناوئيفططا إىل مهويفططا نططا مل عقلططه ، ورططو 

، إذ خي هي طط  ا ططاذ  كلططو  ك نططه نفهونططا  99 السططفة الططذي رآيف ر ا ططذ  شططيخيفا اجلةاططات، ومل عبططالغ
سطاحة لليفططا  أ  ا بطط  ر ط  حططذ  كلضطه أو أكثططةيف، أنططه اطد أكولططه ومل بطذ  نيفططه شططيئا، كوطا خيطط  ال

 ! اجلواد  ا ذو  الةو (، حية خسلا
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{ إ  امليفزلططة اروىل  إكوططاي نقططا السططاكل(، نقيططا   ططادي رحلططا  الشططلةاء شطططلةر ، وإ  41}
امليفزلططة الثانيطططة  زعططاد  كوطططاي السططاكل أو زعطططاد  نقرططه(، نقيطططا   ططادي وارطططد  الشططلةاء ر شطططلةر ، وإ  

 حططططل(، نقيططططا   طططادي ر ططططةاب الشططططلةاء كشططططلةر ، وإ  امليفزلططططة الةاكلططططة امليفزلطططة الثالثططططة  إمططططامة كلططططض ال
ارخب   إمطامة كط  ال حطل(، نقيطا   طادي لشط ا ة الشطلةاء ر شطلةر ، مطاذا كيفط  اطد خضطل  ر 
ا ططدعث  طط  خلططك امليفططازي ر الشططلة اللوططات، لططذلك الرتخيطط  امليفاقطط ، مططا   أسططتايع أ  أرخبهططا خةخيبططا 

 التاق: استلواليا،  لا اليففو
 %(.64064اروىل: زعاد  كواي الساكل أو زعاد  نقره، كيفسبة  

 %(.25036 حل، كيفسبة  لالثانية: إمامة ك  ا
 %(.9094الثالثة: إكواي نقا الساكل، كيفسبة  

 %(.1014 حل، كيفسبة  لالةاكلة: إمامة كلض ا
أكطدا، أ  تارطد مث أ  خيفط   وكني  ال    لبة اوارد   لا شلةاء   وطا ، وا طل أ طا حطاي الشطا ة

: ل    اوارد ، نيفذ ااي س وهعد ك  ك ةاعه الل لم
  أكي  كبكواب القوار كبذا أ صادي با سةكا ن  الوح  نط ز  ا

 . 111 أو كليطد مار طلا  اأكالئها ح  أ ة   كلدنا علو  س فهب 
ال أسطططتايع أ  أمططه ر رطططذا مث خططبيت الشطط ا ة كلطططد اوارططد   يفطططدر ، مث ارحلططا ، مث ار ططةاب، و 

حطط  أصططيفع كالشططلة ر سططاجة كطط د اللططةب نثلوططا صططيفل  كالشططلة اللوططات،  ططب أنططين أسططتايع أ  أاططار  
 الشلة اللوات كلضه كبلض ميوا عل  .

 
 خاتمة

 ثاني عشر: كلمة القافية المقيدة على الخصوص
 
شططلة كطط  شططا ة نطط  شططلةاء  { كططني اجلططدوي الثالططث نسططبة كطط  نططوع نطط  أنططواع كلوططة القاميططة ر41}

 البفث، ح  إنه لييسة خةخي  نيفاز ا ر شلة ك  نيفه  خةخيبا استلواليا  لا اليففو التاق:
 :أوال: نيفازي كلوة القامية املقيد  ر شلة الستاق 

 %(.81087اروىل: زعاد  كواي الساكل أو زعاد  نقره، كيفسبة  
 %(.11092الثانية: إكواي نقا الساكل، كيفسبة  
 %(.8019الثالثة: إمامة ك  ال حل، كيفسبة  

 : انيا: نيفازي كلوة القامية املقيد  ر شلة ا بس  
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 %(.67059اروىل: زعاد  كواي الساكل أو زعاد  نقره، كيفسبة  
 %(.22058الثانية: إمامة ك  ال حل، كيفسبة  

 %(.9081الثالثة: إكواي نقا الساكل، كيفسبة  
 املقيد  ر شلة البه ت:  الثا: نيفازي كلوة القامية 

 %(.61062اروىل: زعاد  كواي الساكل أو زعاد  نقره، كيفسبة  
 %(.29037الثانية: إمامة ك  ال حل، كيفسبة  

 %(.11الثالثة: إكواي نقا الساكل، كيفسبة  
 :راكلا: نيفازي كلوة القامية املقيد  ر شلة الرق وي 

 %(.68036كيفسبة   اروىل: زعاد  كواي الساكل أو زعاد  نقره،
 %(.22044الثانية: إمامة ك  ال حل، كيفسبة  

 %(.8016الثالثة: إكواي نقا الساكل، كيفسبة  
 %(.1012الةاكلة: إمامة كلض ال حل، كيفسبة  

لقد صف   لبة اوارد   لا شلةاء  وا   يلا،  طب أ  أواهطا كطا  اطدنا ر زنطا  السطتاق، مث 
ار ططططةاب ر الشططططلة اللوططططات  يلططططه، واارططططة ر شططططلة الرططططق وي الطططط  كلططططديف كثططططبا، وصططططف  نططططدر  

امللاصططة، مث اختلططف ارنططة ميوططا سططوا ا؛ م هططة أ   يفاعططة شططلةاء   وططا  كاحلططا  شططلةر  كلغطط  أواهططا 
اطططططدنا ر زنططططططا  السططططططتاق حطططططط  خقططططططدن  الشطططططط ا ةه، مث صططططططارت خقطططططط  كلططططططد ذلططططططك، وال ذكططططططة للفططططططارق 

  شطط ا ة شطلةاء   وططا  ر شططلةر  كلغط  أواهططا حططدعثا، %( كطني ا بسطط  والطبه ت، و هططة أ1019 
إذ كانطط  اططدنا ر زنططا  السططتاق، أاطط  نططا كانطط ، مث صططارت خلثططة كلططد ذلططك حطط  كلغطط  ذرو ططا  يفططد 
البه ت لتق  الطي   يفطد الرطق وي  طب أ طا كقيط  أكثطة نيفهطا  يفطد السطتاق الطذي شطغلته اوارطد   ط  

  . الش ا ة
 

 عبيان الحواشي والمراج
 

دونطططة  دكتطططور  لططط   بطططداخلالل  لططط (  الشطططلة اللوطططات: نقوناخطططه واجتاراخطططه وخراجرطططه الفيفيطططة ، طبلطططة دار  1
؛ مقد  ةع ملا رآيف نةاح  ركطود مث كلطث مث جتدعطد 83 -39، 34، 26 ، ص1984امللار  مبرة، سيفة 

ذا كلطه إىل نطا خيفطاوي واكتلار،   ة وما أوليا مضفاما، مث أاب  عضبني وعطيف   ارحلطا  والرطفات، نطا ةا ر رط
 كه اليفقاد الشلة ر ساجة ك د اللةب.

اخلرططييب  حموططد كطط  راشططد كطط   زعططز(   شططقاجل اليفلوططا   لططا مسططوا اجلوططا  ر أمسططاء شططلةاء  وططا  ، طبلططة  2
 ، مقد درج  فطوا  لطا التقطد  للشطا ة مبط  1989وزار  الرتا  القون  والثقامة كسلايفة    وا ، الثانية سيفة 
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حه، ن  ا لا ، ورو     طةيب اطد ، ودروعط   دكتطور أمحطد(  نطدخ  إىل دراسطة اردب ر اخر  كه وند
 -123 ، نشطططة  دار ارسطططة  للابا طططة واليفشطططة والتوزعطططع ص1992  وطططا  ، طبلطططة دار امللطططار  مبرطططة سطططيفة 

124. 
 .34دونة  الشلة اللوات ، ص 3

د كط  سطليد اخلةوصط  ، طبلطة وزار  الطرتا  التيفوخ    ز الدع (  نقدنة حتقيقه لدعوا  الستاق أيب كلطة أمحط 4
  ، ص   .1992 -رط1412القون  والثقامة كسلايفة   وا ، سيفة 

 يسا   بدالللي (  نقدنة حتقيقه لدعوا  ا بس  راشد ك   ي  ك   لطة كط  أمحطد  ، طبلطة وزار  الطرتا   5
   .- ، ص ز1992 -رط1412القون  والثقامة كسلايفة   وا ، الثانية سيفة 

 ،  حمفو طططة 1994ليفططدي  حمسططط  كطط  محطططود(   بططداهلل الاطططاج : حياخططه وأدكطططه ، نااسططتب خماوططططة سططيفة ال 6
، وا ةواطط   حموططد كطط  ناصططة(  أكططو نسططل  316مبلتبططة كليططة ا داب  انلططة السططلاا  اططاكو  مبسططقني، ص

اططاكو    ، حمفو ططة مبلتبططة كليططة ا داب  انلططة السططلاا 1995الططبه ت شططا ةا ، نااسططتب خماوطططة سططيفة 
، وحسطط   دكتططور  بططدا فيظ حموططد(  رطط ي البوسططليدي أصططداء  قامططة  رططةيف ، الابلططة 314مبسططقني، ص
 .15 -13 ، نشة  دار الثقامة اللةكية كالقارة ، ص1997 -رط1418اروىل سيفة 

 .132دروع  ص 7
محططد صططقة، ا نططدي  أكوالقاسطط  ا سطط  كطط  كشططة(  املوازنططة كططني شططلة أيب بططا  والبفططرتي ، كتفقيططل السططيد أ 8

 .429، 57، 6ص 1طبلة دار امللار  مبرة، الةاكلة، ج
القةطااين  أكوا س  حاز (  نيفهاج البلغاء، وسةاج اردكاء ، كتفقيل حموطد ا بيط  كط  اخلواطة، طبلطة دار  9

 .376 ، ص1966اللت  الشةاية كتون ، سيفة 
 ، نشطة  1992 -رطط1412سطيفة  نرلو   دكتور سلد(  ارسلوب: دراسة لغوعة إحرطاجية ، الابلطة الثالثطة 11

، ووعليطك  رعيفيطه( ووارعط   أوسطن(  ن ةعطة ردب ، كرت طة حمط  الطدع  115، 49 امل اللتط  كالقطارة ، ص
 ، نشطططة  امل سسطططة اللةكيططططة 1985صطططبف  ونةاالطططة الطططدكتور حسطططا  الطططدع  اخلايطططط ، الابلطططة الثالثطططة سطططيفة 

أحططد نيفه ططني  ليفططني مللاجلططة نثطط  رططذا ؛ مقططد أشططار إىل أنططه 186 -185للدراسططات واليفشططة كبططبوت، ص
التفلي  ارسلويب، أنا ا خة مالتفلي  امليفه   لليفسل اللغوي لللو  ارديب، ورو الطذي نلط   اطدوايف  لطا 

 نسبلتيفا، كالرةاخ ر اخل ء.
 ، خوزعطع 1984 -رطط1414ونا كلدرا، ودونة  السطتاق: حياخطه وشطلةيف ، طبلطة سطيفة  34ص 1اخلرييب ج 11

، ونلتوططدي 129، ودروعطط  ص31، 26ونططا كلططدرا، و الشططلة اللوططات ، ص 22مبرططة، ص دار امللططار 
 ر شلةيف دعوانه الساكل ذكةيف.

، ونقدنة ا قل لدعوانه السطاكل ذكطةيف، ورطو نلتوطدي 144ونا كلدرا، ودروع  ص 111ص 1اخلرييب ج 12
 ر شلةيف.

دعوانطه كتفقيططل  بططدالةمح  ونططا كلطدرا، ونلتوططدي ر شططلةيف  152ا ةواط  ص ب ونططا كلطدرا، ودروعطط  ص 13
  .1986 –رط 1416اخلزندار، طبلة دار املختار سيفة 

أكو ططا   دكتططور  بططداللايف  بططدا لي (  ر الشططلة اللوططات امللاصططة ، الابلططة اروىل، خوزعططع نلتبططة اليفهضططة  14
مططة ، ود بططي   دكتططور سططلد(  دراسططات ر الشططلة اللوططات ، طبلططة دار امللة 93، 91املرططةعة كالقططارة ، ص

كا اشطططية، ونلتوطططدي ر شطططلةيف ُموو تطططايف  أنططط  ق اطططدر ،  86 ، ص1992اجلانليطططة كارسطططليفدرعة سطططيفة 
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 -رطط1419 ، و أايففة اليفهار ، طبلة اليفهضطة مبسطقني، اروىل سطيفة 1985 -رط1415الابلة اروىل سيفة 
1999.  

 ، نشطة   طامل اللتط  1989نرلو    دراسات نقدعة ر اللسطانيات اللةكيطة امللاصطة  ، الابلطة اروىل سطيفة  15
 .66 -65كالقارة  ص

الططدنيفهوري  السططيد حموططد(  حاشططيته  لططا نططن اللططار ر  لوطط  اللططةوع والقططوار للقيفططاج  وامسهططا اررشططاد  16
 .129 ، ص1957 -رط1377الشار ، طبلة نرافا البايب ا ليب كالقارة ، الثانية سيفة 

 الساكل نفسه. 17
 رسالة الرطار  والشطاح  ، كتفقيطل الطدكتور   اجشطة  بطدالةمح   كيفط  امللةي  أكوالل ء أمحد ك  سليوا (  18

 .156 ،  1984الشاط (، طبلة دار امللار  مبرة، الثانية سيفة 
لوبا   عوري(  حتلي  اليفا الشطلةي: كيفيطة القرطيد  ، كرت طة الطدكتور حموطد متطو  أمحطد، طبلطة دار امللطار   19

 .168 -166ووارع  ص، ورااع وعليك 71 -71 ، ص1995كالقارة  سيفة 
 ، حمفو طة مبلتبطة  1996صقة  حمود  اي(    اة  ةوع الشطلة كبيفاجطه اليففطوي ، دكتطورا  خماوططة سطيفة  21

 ونا كلدرا. 196كلية دار الللو   انلة القارة ، ص
 ، نططط  نيفشطططورات 1981الاةاكلسططط   حموطططد ا طططادي(  خرطططاجا ارسطططلوب ر  الشطططوايات( ، طبلطططة سطططيفة  21

 .519 -518، 457 -456، 455، 248صاجلانلة التونسية، 
صقة  التوامل: أحد ن ارة   اطة  لط  اللطةوع كللط  الرطة  ، حبطث كاللطدد اللشطةع  نط  ُملطة  دراسطات  22

 -رطط1421 ةكية وإس نية( املشة   ليها ارستاذ الدكتور حاند ططارة ناجط  رجطي  اانلطة القطارة ، سطيفة 
 .153 ، ص1999

 ، نشطة   طني 1993 -رطط1414لوكية إحرطاجية ، الابلطة اروىل سطيفة نرلو   ر الطيفا ارديب؛ دراسطة أسط 23
 .48للدراسات والبفو  ارنسانية واالاتوا ية كالقارة ، ص

 ، 1988 -رططططط1418حموططططود  دكتططططور زكطططط  ميطططط (  اشططططور ولبططططاب ، طبلططططة دار الشططططةوق كالقططططارة  سططططيفة  24
طبلطة دار ارنطدل  كبطبوت، ، وناصف  دكتور نرافا(  ن ةعة امللط  ر اليفقطد اللطةيب ، 173 -172ص
؛ مقططد ذكططة أ  كلوططة  اللفططظ( الططه خشططبه كلوططة  الشططل ( ريفططا، اططد اسططتلول  ر اللتاكططات اللةكيططة 38ص

 الرور  الدايقة للول  . – 2نا نسويه التلوع  املوسيق  وإعقاع اللبارات  – 1القدنة ر داللتني ا يفتني  
 .521 -519الاةاكلس   25
 ، نشة  دار السطاا  كبطبوت، 1992 الرومية والسورعالية ، الابلة اروىل سيفة  أدوني    ل  أمحد سليد( 26

 .231 -229، 216، 215 -213ص
 .126 -125 ، ص1983كشك  دكتور أمحد حمود(  القامية خاج ارعقاع الشلةي ، طبلة سيفة  27
، طبلطة املطدت سطيفة  بداهلل  ا سات حس (  نقدنة حتقيقه لللطار ر اللطةوع والقطوار للخايط  الت عطزي  28

 .7-6 ، نشة  نلتبة اخلام  مبرة، ص1969
 .531ا بس   29
 الساكل نفسه. 31
 .13الرق وي  أن  ق ادر  ص 31
 .14الساكل ص 32
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 ، نشططة  نلتبططة االملططو املرططةعة، 1988أنططي   دكتططور إكططةاري (  نوسططيقا الشططلة ، الابلططة السادسططة سططيفة  33
واليفاططار  دكتططور حموططد ذعطط (  حةكططة الططةوي ر  ، وميططه إحرططاء  ططين للشططلة اللططةيب  لططا اللوططو ،261ص

 -312 ، 1982الشططلة اللطططةيب ، حبططث كاللطططدد التاسططع نططط  ُملطططة كليططة ا داب  انلطططة امللططك سطططلود سطططيفة 
، وميه إحراء لشلة ن  خمتلف اللرور، واكط  الشطير   طاي الطدع (  الشطلةعة اللةكيطة ، كرت طة نبطارو 338

، وميطططه إحرطططاء 212 ، نشطططة  دار خوكقططاي كالطططدار البيضطططاء، ص1996حيفططو  وآخطططةع ، الابلطططة اروىل سطططيفة 
خطاص لشطلة أيب بطا  والبفطرتي وشطلة كتطاب ار طات، و بطداللايف  دكتطور حموطد محاسطة(  ر كيفطاء اجلولطة 

، وميطه إحرطاء لشطلة 448 ، نشة  دار القل  كاللوع ، ص1982 -رط1412اللةكية ، الابلة اروىل سيفة 
 ، نشططة  نلتبططة 1991 -رططط1411ولططة ر الشططلة اللططةيب ، طبلططة املططدت اروىل سططيفة مثانيططة اططارليني، و اجل
، وميطططه إحرطططاء لشطططلة 41 -39، وميطططه إحرطططاء لشطططلة املتيفطططيب، والاةاكلسططط  ص116اخلطططام  كالقطططارة ، ص

، وميطططه إحرطططاء    خطططاص لشطططلة  سطططة أندلسطططيني وسطططبلة 213 ، ص…شطططوا  والشطططايب، وصطططقة    اطططة
 حمد ني.

ا (  اللغطططة اللةكيطططة: نليفارطططا ونبيفارطططا ، طبلطططة ا يئطططة املرطططةعة اللانطططة لللتطططاب، الثانيطططة سطططيفة حسطططا   دكتطططور بططط 34
 .271 ، ص1979

 .488 ، ص… بداللايف  ر كيفاء 35
 .211 -217 ، ص…صقة    اة 36
 .213 ، …، وصقة    اة41، والاةاكلس  261أني   37
 .261أني   38
 .41الاةاكلس   39
  صططلوكة ارططط ق وسططهولة التقييططد وأراططع ارنططة كلططه إىل ، مقططد رد ز طط484 ، ص… بططداللايف  ر كيفططاء 41

 املقتضا الفين والتآلف الدالق.
اكطط  خلططدو    بططدالةمح  كطط  حموططد(  املقدنططة ، كتفقيططل الططدكتور  لطط   بدالواحططد وار، طبلططة  ضططة نرططة  41

لقططة  ، والبهبيططه   دكتططور ميطط  حموططد(  خططارعر الشططلة اللططةيب حطط  آخططة ا1284، 1281، ص3الثالثطة، ج
 ، نشططة  دار الثقامططة كالططدار البيضططاء، 1982الثالططث ا  ططةي ، طبلططة اليف ططا  اجلدعططد  كالططدار البيضططاء سططيفة 

 133 ، ص1988،   ووار  دكتططور  لطط   بدالواحططد(  مقططه اللغططة ، طبلططة دار  ضططة نرططة سططيفة 484ص
 ونا كلدرا.

 .341الستاق ص 42
 .397الساكل ص 43
 ( حذو، ورط   اكتطة ال ختغطب، إذ رط  كلطض ارلطف، ر حطني أ  متفطة متفة املي  اروىل ر اامية  ب الغوا 44

 املي  اروىل ر اامية  كالغو ( خوايه، و با ا نةاو  ب نلتز .
اك   بد ركه  أمحد ك  حمود ارندلس (  اللقد الفةعطد ، كتفقيطل الطدكتور  بداويطد الرتحيطيب، طبلطة ن سسطة  45

، ورااطع 355ص 6 ، نشطة  دار اللتط  الللويطة كبطبوت، ج1983 -رط1414اواد كببوت، اروىل سيفة 
 ونا كلدرا. 279 ، ص…، وصقة    اة119 ، ص… بداللايف  اجلولة

 يططاد  دكتططور شططلةي حموططد(  نوسططيقا الشططلة اللططةيب: نشططةوع دراسططة  لويططة ، طبلططة دار ارنطط  كالقططارة ،  46
؛ مقططد ذكططة  طط  نتططاج  كلططض ارحبططا  كا اشططية 127 ، نشططة  دار امللةمططة كالقططارة ، ص1978الثانيططة سططيفة 
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الت ةعبيططة، أ   ططدد الذكططذكات املويططز  لرططوت ارلططف ر ارمليزعططة اةعطط  نطط  مططلف  ططدد ذكططذكات صططويت 
 الواو والياء نلا.

 .416البه ت ص 47
   مهو ر رذيف املسبلة.…صقة  التوامل 48
 .116الرق وي  أن  ق ادر ، ص 49
لك، وعشطب اىل نططا اخرططف  كطه نقرططور  اكط  درعططد نطط  ، مهططو عطذكة ولططوع شططلةاء   وطا  كططذ162دروعط  ص 51

سلك نليفوي خطاص عطةكني حبا طا اللثطب ، مث عسطبي البطاحثني أ  عبفثطوا  ط  نثط  ذلطك السطلك ر نقرطور  
 أيب نسل ! وللشا ة نقرورخا   لا أعة حاي ال واحد .

 .311البهبيه ص 51
 ، نشطة  دار 1973 -رطط1393ة سطيفة ا ار   السيد أمحد(  نيزا  الطذر  ر صطيفا ة شطلة اللطةب ، طبلط 52

 .136اللت  الللوية كببوت، ص
 ، مقد الحظ ذلك ر كلض املقاصب.259أني  ص 53
 .337البه ت ص 54
اك   بدركه ، والت عزي  اللار ر اللةوع والقطوار  السطاكل ذكطةيف، والطدنانيين  أكو بطداهلل حموطد كطدر الطدع   55

ةانطططز  ، كتفقيطططل ا سطططات حسططط   بطططداهلل، الابلطططة الثانيطططة سطططيفة كططط  ايب كلطططة(  الليطططو  الغطططانز   لطططا خباعطططا ال
 ، نشة  نلتبة اخلام  كالقطارة ، وارسطيفوي   طاي الطدع   بطدالةحي (   اعطة الةا ط  ر 1994 -رط1415

 ، 1988 -رططط1418شططة   ططةوع اكطط  ا ااطط  ، كتفقيططل الططدكتور شططلبا  صطط  ، الابلططة اروىل سططيفة 
القارة ، وصط    دكتطور شطلبا (  نوسطيقا الشطلة كطني االخبطاع واالكتطداع ، الابقطة نشة  دار الثقامة اللةكية ك

 ، نشة  دار الثقامة اللةكية كالقطارة ، وصطوود  نورالطدع (  خبسطيني اللطةوع ، 1989 -رط1419الثانية سيفة 
  ، نشة  الدار اللةكية لللتاب كاةاكل  ليبيا.1986طبلة سيفة 

 ، نشططة  1982 -رططط1412، كتفقيططل إكطةاري  االكيططاري، الابلطة الثانيططة سطيفة امللطةي  دعططوا  لطزو  نططا ال علطز   56
 .45ص 1دار اللت  ارس نية  دار اللتاب املرةي كالقارة ، ودار اللتاب اللبيفات كببوت، ج

 .248أني  ص 57
ارصطفهات   لط  كطط  ا سطني كطط  حموطد القةشطط  (  ار طات ، كتفقيططل إكطةاري  االكيططاري، طبلطة دار الشططل   58

، مقد روي    اكط  أيب الزواجطد إنطا  ا طة  اليفبطوي، اولطه 5111 -4999ص 14 ، ج1969كالقارة  سيفة 
 آخة أكيات ذالية الةوي:

 رذيف  الذاي( مامسلورا وراخوا شا ةا ااي ر الةوي  لا  ذا(
 اا ا شا ة لو ا  القوار كط  صخطةا أطاررط  اطذاذا

خططه نط  الللوططاء، ميسططتلو  للطةوي حةمططا نه ططورا ال علططادو  إنطه عتفططدا حبف ططه خرطونه نطط  الشططلةاء أو روا
 علةمو  له ن  الللوات ناد  خلف  القريد ، وال سيوا إذا طال .

 ا بس  ص ذ ن  نقدنة اانله. 59
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