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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
هذا تفسري علم القوايف، ما : رب يسر وأعن قال أبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش، رمحة اهللا عليه

  .هي، وكم عدا

ويف قوهلم قافية دليل على أنها . وإمنا قيل هلا قافيةٌ ألا تقفو الكالم. خر كلمة يف البيتاعلم أن القافية آ
ولكن هذا قد مسع من . ليست باحلرف، ألن القافية مؤنثةٌ، واحلرف مذكر، وإن كانوا قد يؤنثّون املذكّر

 ال تؤخذ بالقياس، وإمنا أال ترى أنَّ رجالً وحائطاً وأشباه ذلك. وليست تؤخذ األمساء بالقياس. العرب
  .ننظر ما مسته العرب فنتبعه

أنشدنا قصيدةً على الدال وغريها : أخربين من أثق به أنهم قالوا لعريب فصيح. والعرب ال تعرف احلروف
  .من احلروف، فإذا هم ال يعرفون احلروف

  : وأنشد أحدهم

  ال يشتكين ألماً ما أنقين

ما دام مخّ في سالمي أوعين  

  : فقال. ابن لنا قصيدة على القاف: وقالوا أليب حية. أنقني: أين القافية؟ فقال: قلتف

  وليس لحبها إذ طال شاِف  بالنأي من أسماء كاف كفى

  .ومل يعرف القاف

  : سألت أعرابياً، وأنشد. وقد جيعل بعضهم القافية كلمتني

  بناتُ وطِّاِء على خد اللّيْل

من لم يتَّخذهن الويْلألم   

خد الليل، ألنه إمنا يريد الكالم الذي هو آخر البيت، ال يبايل قلَّ أو كثر، بعد : أين القافية؟ فقال: فقلت
  .أن يكون آخر الكالم

  : قال حسان. وقد جعل بعض العرب البيت قافية

  ونضرب حين تختلط الدماء  فنحكم بالقوافي من هجانا

: وما القوايف؟ فقال: عنده قواٍف كثريةٌ، فقلت: ومسعت عربياً يقول. القصائدوبعض العرب جيعل القوايف 

  : مث أنشد. القافية القصيدة: فقال. القصائد وسألت آخر فصيحاً
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  ِن تبقى ويهلك من قالَها  مثِل حد السنا وقافية

  : وأخربين من أثق به أنه مسع هذا البيت. يعين القصيدة

  قوم سأترك في أعراضهم ندبا  تناشدهانبئتُ قافيةً قيلتْ 

إنَّ األمساء ال تؤخذ بالقياس، إمنا ننظر ما : ومن زعم أنَّ حرف الروي هو القافيةُ، ألنه الزم له، قلت له
وتأليفه الزم له وبناؤه، فهالَّ . صحة البيت الزمة، فهالَّ جتعلها قافية: ونقول له. تسمي العرب فنسمي به

فما باله إذا بين البيت كلُّه : كلَّ واحٍد من ذا قافية؟ ومن زعم أنَّ النصف اآلخر كلَّه قافيةٌ قلت لهجتعل 
امجع يل قوايف، مل جتمع له أنصافاً، وإمنا : ولو قال لك شاعر. بقيت القافية: إال الكلمة اليت هي آخره قيل

  .غالم وسالم: جتمع له كلمات، حنو

  : روف كان قولُ الشاعرولو كانت القوايف هي احل

  يا دار سلمى، يا اسلَمي ثم اسلّمي

  : مع قوله

  فخندفُ هامةُ هذا العالِم

إذا اتفقت القوايف صح : غري معيب، ألن القافيتني متفقتان إذ كانتا ميمني، وجلاز قال مع قيل، ألنك تقول
وإذا .  يف قال وقيل، ألما المانفإن كانت احلروف هي القوايف، فقد اتفقت. البناء وإذا تتفق فسد

اختلفت القوايف، يدلُّ على أم ال يعنون : فقوهلم. اختلفت القوايف: مسعت العرب مثل هذا قالوا
اختلفت القوايف، يدلّ : فقوهلم. اختلفت القوايف: ومجيع من ينظر يف الشعر إذا مسع مثل هذا قال. احلروف

  .على أم ال يعنون احلروف

وقد . ند اخلليل ما بني آخر حرف من البيت إىل أول ساكن يليه مع املتحرك الذي قبلَ الساكنوالقافية ع
  : جاء بيت من قول العرب

  وقافية بين الثنية والضرس

وأكثر . أراد السني: وال أراه عناها، ولكنه أراد شدة البيت وقال بعضهم. زعموا أنه يعين به الضاد
وقد جيوز أن جتعل السني هي . وإمنا جياوز الثنية من احلروف أقلها.  والضرساحلروف تكون بني الثّنية

وجيوز يف هذا القياس أن تكونَ الياُء اليت للوصل، ومجيع . القافية يف جماز الكالم، ألنه آخر احلروف
از، ومجيع حروف اخلروج كلُّ واحد منها قافية على ا. حروف الوصل، إذا مل يكن بعدهن شيٌء قافيةً

  .ألنه آخر احلروف

ولكن ذكر اختالف القوايف، . وعلى ذا فسر اخلليل من غري أن يكون مسى. إىل ذا رأيت العرب يقصدون
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فلو كانت عنده احلروف مل يكن يقول هذا، ألنَّ . يكون يف القوايف التأسيس والردف وأشباه ذلك: فقال
  . والردفاحلرف الواحد ال يكون فيه أشياء من حنو التأسيس

  .فجعل كلِّ واحد من ذا قافية. منها فيعل وفاعل وفال وفيل. وقد وضع اخلليل أمساء من األفعال للقوايف

  باب عدة القوافي

    

  .متكاوس، متراكب، متدارك، متواتر، مترادف: وهي ثالثون قافية، جيمعها مخسة أمساء

ربع متحركات بني ساكنني، وذلك فعلنت، أربعة وهي كلٌّ قافيٍة تولت فيها أ. فللمتكاوس منها واحدةٌ
  .أحرٍف متحركة بني نوا ونون اجلزء الذي قبلها

وذلك كلّ قافيٍة توالت فيها ثالثة أحرف متحركة بني ساكنني، وهي مفاعلنت مفتعلن . وللمتراكب أربع
كان يعتمد على حرٍف فعلن، ألن يف فعلن نوناً ساكنة، وآخر اجلزء الذي قبله نونٌ ساكنةٌ، وفعل إذا 

  .فعول فعل، الالم اآلخرة ساكنةٌ، والالم يف فعول متحركةٌ: متحرك حنو

وذلك كلّ قافية توايل فيها حرفان متحركان بني ساكنني، وهي متفاعلن . وللمتدارك ست قواف
 مستفعلن مفاعلن فاعلن، وفعل، إذا اعتمد على حرف ساكن، حنو فعولن فعل، الالم من فعل ساكنةٌ،

والنونُ من فعلون ساكنةٌ، وإذا اعتمد على حرف متحرك، حنو فعول فل، الالم من فل ساكنة والواو من 
  .فعول ساكنةٌ

ألنَّ احلذف قد أخل به، فال حيتمل ما قبله : ويقول. وكان اخلليلُ ال جييز سقوط نون فعولن بعدها فل
  .وال أراه إال حمتمالً، ألنه مل يكن معاقباً له. الزحاف

فال أدري أيهما كان منه . ومل يذكر يف التفسري إال تسعاً وعشرين. قد ذكر اخلليل يف اجلملة ثالثني قافيةو
  .إال أم قد رووا هذا هكذا وقد ذكروا ما أخربتك به. الغلط

وذلك كل قافية فيها حرف متحرك بني حرفني ساكنني، وهي مفاعيلن فاعالتن فعالتن . وللمتواتر سبع
  .ولن، فعلن، وفل إذا اعتمد على حرف ساكن، حنو فعولن فلمفعولن وفع

وذلك كل قافية اجتمع يف آخرها ساكنان، وهي متفاعالن مستفعالن مفتعالن . وللمترادف اثنتا عشرة
  .مفاعالن فعلتان فاعليان فعليان مفعوالن فاعالن فعالن مفاعيل فعول
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  باب الروي

ويبىن عليه القصيدة، ويلزم يف كلّ بيت منها يف موضع واحد، حنو وهو احلرف الذي ت. ويف القوايف الر
  : قول الشاعر

  وأومتْ إليِه بالعيوِب األصابع  قلَّ مال المرء قلَّ صديقُه إذا

  .العني حرف الروي، وهو الزم يف كلّ بيت

ق، وهاء التأنيث، وهاء ومجيع حروف املعجم تكون روياً، إالَّ الواو والياَء واأللف اللوايت يكن لالطال
  .اإلضمار إذا ما حترك ما قبلها، وألف االثنني، وواو اجلمع إذا انضم ما قبلها

  .ويلزم بعد الروي الوصلُ واخلروج

  .أما الوصل فال يكون إال ياءاً أو واواً أو ألفاً كلّ واحدة منهن ساكنةٌ يف الشعر املطلق

 اليت يف محزة وحنوها، وهاء اإلضمار للمذّكر واملؤنث ويكون الوصل أيضاً هاء، وذلك هاء التأنيث
  .متحركة كانت أو ساكنة، حنو هاء غالمهي وغالمها

فأدخلت اهلاء . علي وعم واقض وادع: واهلاء اليت تبني ا احلركة حنو عليه وعمه واقضه وادعه، تريد
  .لتبني ا حركة هذه احلروف

وال جتوز حركة واحدة منهن مع حركة .  متحركات كن أو سواكنفكلّ هذه اهلاءات ال يكن إال وصال،
وال يكن وصال إذا سكن ما . وال تكون واحدةٌ منهن روياً، إال أن يسكن ما قبلهن فيكن روياً. خالفة هلا

 إالَّ قبلهن، ألنَّ الوصل إمنا يكونُ للحرف املتحرك، ألنه ياء تتبع كسراً، أو واو تتبع ضماً، واأللف ال تتبع
وقد جيرونَ اهلاَء اليت . وهذه اهلاء مشبهةٌ ن، قد أجريت جمراهن. ومل يكن هلن اصولٌ يف الكالم. فتحاً

  .من األصِل جمرى هذه اهلاءات

وإنما أجروا اهلاء جمرى الياء والواو واأللف، ألا حرف خفي، وخمرجها من خمرج األلف، وتبني ا 
وتفعل ذلك يف األلف من أنا، . فإذا وصلت حذفتها. عليه وأرمه وأغزه وعمه: حركة ما قبلها يف قولك

وقال بعضهم يف السكون . فإذا وصلت ألقيت األلف. أنا، تبني باأللف فتحة النون: إذا وقفت قلت
قوماً أال ترى أنّ . ولو مل يشتبها إالَّ باخلفاء واخلفّة كانت قد قاربتها. جهال، فإذا وصلَ ألقى األلف

هذه طلحت، : وقد دعا ذلك قوماً إىل أن قالوا. اضربه فيضمون الباء خلفاء اهلاء: يقولون يف الوقت
  .فأبدلوا التاء مكان اهلاء خلفائها
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فأرادوا زائداً يشبه ما قبله، . وإمنا اختص الوصل بالواو والياء واأللف ألن يتبعن ما قبلهن من املتحركات
  .اً، ألن الضم والواو جنس واحد، وكذلك الفتح واأللف، وال تكون إال بعد فتحةفأتبعوا املكسور واو

    

. وأكثر ما يقع ترنمهم يف آخر البيت. وإمنا وصلوا ذه احلروف ألنّ الشعر وضع للغناء واحلداء والترنم

 لتمام البيت، وليس شيء جيري فيه الصوت غري حروف اللّني، الياء والواو السكنتني واأللف فزادوهن
واختصوهن ألنّ الصوت جيري فيهن.  

. غري أنه قد يكون بعدها اخلروج، واخلروج ال يكون إالّ حبرف اللني. ولوال خفاُء اهلاء ما جعلوها وصالً

وإذا مل يكن بعد اهلاء شيء، وكان الشعر ا مستغنياً، فرمبا يدخلون الواو الساكنة ليجري الصوت فيها 
  : حنو

  الدهر جماً خبلُهولما رأيت 

ومل جييزوا حروف الوصل بعضها مع بعض كراهية أن خيتلف الصوت، ألنّ الصوت الذي جيري يف الواو 
  .فسوي بينها كما سوي بني حروف الروي. ليس كالصوت الذي جيري يف األلف

، حنو األلف اليت بعد اهلاء فأما اخلروج فال يكون إال ياء أو واواً أو ألفاً بعد هاء اإلضمار إذا كانت وصالً
  : يف قوله، وهو األعشى

  غضبى عليك، فما تقول بدا لها  سميةُ غدوةً أجمالها رحلتْ

  : والياء يف قوله

  تجرد المجنون من كساِئهي

  : والواو يف قوله

ومهمِه عاميٍة أعماؤه  

  .فهذا ما يلزم بعد الروي، فيما فسر اخلليل، من احلروف

  .ا ما يلزم من احلروف قبل الروي فالردف والتأسيسفأم

  : أما الردف فألف ساكنةٌ إىل جنِب حرف الروي من حنو األلف يف قوله

  ودمنٍة نعرفُها وأطالُل

  .فهذه األلف الزمةٌ يف هذا املوضع من القصيدة كلّها، ال جيوز معها غريها

 املوضع، جتتمعان يف قصيدة، إذا انفتح ما قبلهما، حنو ويكون الردف واواً ساكنة أو ياء ساكنة يف هذا
فإن انكسر ما قبل الياء مل جيز . حنو قوالً مع قيال: قول مع قيل، أو انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء
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 وكذلك إذا انضم ما قبل الواو مل جتز مع واٍو مفتوح ما قبلها،. بيع مع بيع: معها ياء مفتوح ما قبلها، حنو

  .حنو قول مع قول

وحتذفان . وإمنا اجتمعت الواو والياء، وفارقتا األلف ألنهما أختان، تقلب كلّ واحدة منهما إىل صاحبتها
: وتكون األلف بدالً من التنوين يف. واأللف ال يفعل ذلك ا. يف الوقف يف القوايف، ويف رؤوس اآلي

  .رأيت زيداً، وأشباهه إذا وقفت

  .واو بدالً من التنوين إال يف لغة رديئةوال تكون الياء وال

ألنَّ الشاعر إذا خفّف : ويقول. وزعموا أنَّ اخلليل كان ال جييز يسوء، مثل يسوغ، مع جييء، مثل جييع
ولو كان . وذلك عندنا جائز، ألنه إمنا جعل حرف الروي مهزةً. اهلمزة اختلف الرويان، وذهب الردفان

  . اهلمزة روياً، ألنّ اهلمزة ال تثبت يف لغته يف مثل هذا املوضعمن لغته التخفيف مل تقع

وهذا نقض لألول، ألنَّ رأس إن خفّفت مهزته صارت ألفاً تكون . وكان من رأيه أن جييز فلس مع رأس
  .وقد قالت الشعراء ذلك كثرياً. ردفاً

وآخر مهزة مبدلة تشبه واأللف اليت يف آدم . وكان من قوله أن جييز آدم مع درهم، وآخر مع معمر
وهذا من قوله وال جيوز يف . ولو جعلت آدم مع هاشم وآخر مع جابر جلاز. التأسيس، وهي جتعل تأسيساً

وإمنا جاز أأدم مع درهم، ألا مهزةٌ . القياس آدم مع درهم يف لغة من أبدل، ألا مبدلةٌ، وليست مزٍة
مسعنا من العرب، . ل فهي آالف، مثل ألف ياتزر وياتسيفإذا أبد. حمققةٌ يف لغة من جيمع بني اهلمزتني

  .ورواه يونس

وجيوز هذا األلف رأس إذا كانت مع شيء فيه ألف، حنو رأل مع مال، إذا خفّفت مهزة راس ورال، وهي 
وإمنا جاز . فمن هاهنا مل جيز آدم مع درهم يف القياس. وألف جابر وهاشم من أصل االسم. جتعل ردفاً

  : وقال امرؤ القيس. فأما البدل فال، ألا قد صارت ألفاً فال تكون إال ردفاً. لى التحقيقرأس مع فلس ع

  كأن مكان الردِف منه على راِل

  .فجعل معه ذيال وبال. وهو احلويلُّ من النعام، وهو مهموز يف األصِل

 وهو ال خيتلف، ألنك إذا .ألنه إن خفّف اختلف الرويان: ويقول. وكان ال جييز لؤلؤها مع يكلؤها
يغيرمها االبدال، دخل عليه يف هذا رأس مع فلس الذي : فإن قال. خفّفت جعلتهما واوين مضمومتني
  .قالته العرب، وكان هو أيضاً يقوله

    

أال ترى أم يلزمون ما قبل هم ومها إذا كانا . ولو قالوه مل يكن فساداً. وقد تتقي الشعراء حنواً مما اتقى
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قافية، وما قبل التاء والكاف إذا كان كلُّ واحد منهما قافية، وليس هو حبرف روي، وال حرف من 
وإذا قالوا لك يف قافية جعلوا ما قبل رويها يف أكثر . فيتقون منهما مع فيهما، ومنهم مع فيهم. اللّوازم

  :  فيه ماالً يلزمهم قولهومما ألزموا أنفسهم. فلم يستحسنوا معها بك وأشباه ذلك، وهو جائز. الالم

  سألتَ، فلما استعجمت ثم صمِت  أطالل داٍر بالسباِع فحمِت

 دموع العيِن حتى تعمِت نهال  ... ولم تصرف صرفتَ

وقد قال كثير فغير . ال جيوز غري امليم: وزعموا أنهم سألوا كثرياً عنها، فقال. فلزم امليم يف القصيدة كلّها
  : ما قبل التاء

 اللواتي قلن عزةُ جنَِّت وجن  أصاب الردى من كان يهوى لك الردى

كلُّ مصيبٍة: لها وقلن ،ذلِّت إذا  يا عز وطّنتْ يوماً لها النفس 

  : وقال الفرزدق فغير. فجاء بالنوِن مع الالم

  هريماً لداراتْ عينها فاسمدرِت  تبكي هريماً، ولو رأتْ وباكيٍة

 ويطعن عن أدبارها إن تولَِّت  قبَل الخيِل فهو أمامها تُليقا

  : وقال أبو األسود، فلزم الالم يف القصيدة

  لسيبك، لم يذهب رجائي هنالكا  حسبتَ كتابي إذْ أتاك تعرضاً

بما تأتي حقيقٌ كذلكا وأنتَ  بن مسعوِد أحقُّ بما أتى نعيم 

وما أرى اختالف . وكذلك قاله أكثر الشعراء. ال جييزون غريهوقد يلزمون الكسر قبل هذه الكاف، و
وال أبايل احلركة اليت بعد التأسيس أن . ذلك إالَّ سناداً، ألن الشعراء مل تقله إالَّ هكذا أو قبله تأسيس

  .وكان اخلليل جييزه. ختتلف، وال أعده عيباً، وهو قليلٌ

صباً وأباً، ال يكادونَ جيعلونَ : مل جيعلوا معه غريه، حنووإذا قفّوا بالكلمِة اليت فيها حرف مضاعف، و
  .وذلك جائز جيد. معهما صعبا، ومها سواٌء

. ومما ال يكون ردف الواو والياء إذا كانتا مدغمتني، حنو دوا وجوا، جيوز معهما عدوا وجروا وغروا

  .منهما املد، فأشبهتا غريمها من احلروفوذلك أنهما ملا أدغمتا ذهب . وجيوز مع حياً وليا وظبيا ورميا

وإنما جازت الواو مع الياء يف الردِف، وفارقتهما األلف، ألنَّ األلف ال يتغير ما قبلها أبداً، وال يكون إال 
القول والقول والقيل والبيع وكان يف حنو ظيب وعدو، وأشباه : وما قبل الياء والواو يتغير، فتقول. فتحاً

أبداً وحال ما قبلها.  فيهماهذا كثري ومع ذلك أنَّ الياء والواو . فلذلك فارقتهما. واأللف حاهلا واحد
وتغير الواو . تدغم كلّ واحدة منهما يف صاحبتها، حنو مقضى ومرمي، أدغمت واو مفعول يف الياء
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  .زما فيعلوإمنا أصلهما ميوت وسيود، و. املتحركة للياء الساكنة تكون قبلها، حنو ميت وسيد

وأما التأسيس فألف ساكنةٌ دون حرف الروي حبرف متحرك يكون بني حرف الروي وبينهما، يلزم يف 
  .ذاك املوضع من القصيدة كلَّها، حنو ألف فاعل من المه

فإن كانت األلف من كلمة سوى الكلمة اليت فيها حرف الروي ومل يكن الروي حرف إضمار، مل جتعل 
  : ي يف موضعها من القصيدة مجيع حروف املعجم، حنو قول عنترةتأسيساً، وأجر

ولقد أموتَ، ولم تدر للحرب دائرةٌ على ابني ضمضِم  خشيتُ بأن  

 إذا لم ألقَهما دمي والناذريِن  الشاتمي عرضي ولم أشتُمها

  : لعجاجوقال . فهذه األلف ال تكونُ تأسيساً، ألا منقطعة من ميم دمي، وليست من ضمريه

  فهن يعكفن به إذا حجا

  عكفَ النّبيِط يلعبون الفنزجا

  .فهذه األلف ال تكون تأسيساً ألا منفصلةٌ

. فإن كانت األلف منقطعة، وحرف الروي من اسم مضمر، جاز أن جتعلَ األلف تأسيساً وغري تأسيس

  : قال الشاعر فألزم التأسيس

 شئتما مثالً بمثٍل كما هما نوإ  شئتُما ألقحتُما ونتجتُما إن

  بناِت المخاِض والفصاَل المقاحما  كان عقٌل فاعقال ألخيكما وإن

وألف كما منقطعة، والروي ميمها، وهو حرف من إضمار ال . فجعل ألف املقاحم مع ألف كما مها
  : وقال زهري. يزول

  بدا لياالدهر أو يبدو لهم ما من  أال ليت شعري هل يرى الناس ما أرى

 سابقاً شيئاً إذا كان جائيا وال  بدا لي أنِّي لستُ مدرك ما مضى

  .فألف بدا منقطعةٌ من ليا

    

وإمنا تلزم هذه األلف املنقطعة، وتكون تأسيساً إذا كان حرف الروي ضمرياً، حنو ياء ليا، أو حرفاً من 
  .ما هيامضمر، حنو ميم مها يف قوله كما مها، وياء هي يف قوله هي 

  : وقال أبو النجم

  وطالما وطالما وطالما
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غلبت عاداً وغلبت األعجما فلم جيعل األلف تأسيساً، ألنه أراد أصل ما كانت عليه طال وما إذا مل 
وكان القياس أن جيعلها تأسيساً، ألما صارا كلمة . وهو قد جعلهما كلمة واحدة. جيعلهما كلمة واحدة

  .اَء ما أجزناهولوال أنَّ ذا ج. واحدة

وإمنا جاز يف ألف كما مها وما هيا إال أن تكون تأسيساً ومل جيز إالَّ أن تكون ردفاً يف املنفصل، ألنَّ 
حىت دعاهم ذلك . التأسيس متراٍخ عن حرف الروي، بينه وبينه حرف قوي، فصار كأنه ليس من القافية

  .من احلروفإىل أن أجازوا مع األلف اليت يف كلمة الروي غريها 

  : قال العجاج

  يا دار سلمى، يا اسلمي ثم اسلمي

  : مث قال

  فخندفُ هامةُ هذا العالِم

وقال األعشى فجعل املنفصل ردفاً، وال جيوز إالّ . وهو قليلٌ قبيح. وكان رؤبة، فيما بلغين يعيب هذا
  : ذلك، وكذلك قالته الشعراء

  ، فما تقوُل بدا لَهاغضبي عليك  سميةُ غدوةً أجمالَها رحلتْ

  : وقال رؤبة

  بكاء تكلى فقدتْ حميما

  فهي تبكي يا أبا وابنيما

جعل األلف اليت يف بدا ردفاً، وهي منفصلةٌ، والم هلا هي الروي، والياَء اليت يف وابنيما ردفاً، وامليم يف ما 
  .حرف الروي

. مضمر هكذا، ولكنه مبرتلة سائر حروف املعجموليس املنفصل يف التأسيس إذا جاء بعده حرف من غري 

وذاك أن رأى دما لو كان معه مالكما مل جيز، ألنّ األلف املنفصلة إذا كان بعدها غري حرف إضمار، حنو 
وليس إذا حجا مبرتلة كما مها، ألنّ امليم حرف الروي، . دم وأشباه ذلك، فهي مبرتلة سائر حروف املعجم

، واجليم حرف ليس من مضمر، ألنه يف موضع العني من فعل ولو جعلت وهو ها هنا حرف من مضمر
ورأى دما . رآمها مع رأى دما جلاز، ألنَّ رآمها قد تكون يف حال ليس بتأسيس إن شئت، وتكون تأسيساً

وإذا كانت مع رأى . ورآمها جتعل مع مالكما، فيكون تأسيساً. ال تكون تأسيساً، ألن دماً ليس مبضمر
  .ل كونه مع شيء ليس فيه ألفدما فهو مث
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وأما كتابك وثيابك فال يكون إال تأسيساً، ألنَّ ألف التأسيس ليست يف كلمة أخرى وحرف الروي يف 
ويوهو حرف الر ،ما هي حرفكلمة، ألنّ الكاف ال تكون كلمةً، إن.  

  باب ما يلزم القوافي من الحركات

سحنو قول امرئ . ي فتحة احلرف الذي قبل حرف التأسيسوه. ويف القوايف مما يلزم من احلركات الر
  : القيس

في حجراِتِه دع نهباً صيح ولكن حديثاً ما حديثُ الرواحِل  عنك  

إال فتحة، وهي الزمةٌ. فتحةُ الواو هي رس سوال يكونُ الر.  

مع غريه، حنو وجتوز ضمته مع كسرته، وال جتوز . وهو حركة احلرف الذي قبل الردف. ومنها احلذو
  .ضمة قول مع كسرة قيل، وفتحة قول مع فتحة قيل وال جيوز بيع مع بيع

  : وال جيوز مع الفتح غريه، حنو قوله. وهي حركة احلرف الذي يلي جنب الروي املقيد. ومنها التوجيه

  قد جبر الدين اإلله فجبر

  : قال الشاعر. دةوجيوز الكسر مع الضم يف قصيدة واح. التزم الفتح فيها كلّها

  مضبورٍة قرواء هر جاِب فنقْ

  : قال. ألّف شتى، ليس بالراعي احلمق وقد أجازوا الفتح مع هذا: مث قال

  وقاتِم األعماِق خاوي المخترقْ

وهذه . ألن تلك حروف، فقبح مجعها يف قصيدة واحدة. وليس هذا كاأللف والياء والواو يف الردِف
ومن مل جيعل املفتوح مع املكسور واملضموم شبهه بترك . قلَّ من احلروف وأضعفحركات، فكانت أ

. وقد جعلت الشعراُء املفتوح مع املكسور واملضموِم فأكثرت من ذلك. األلف مع الياء والواو يف الردِف

  : قال طرفه

الجاهَل في مجلِسنا نزع  فترى المجلس فينا الحرم  

  : مث قال

 الداعي يخلُّ ويعم جعل  داعي إذافهي تنضو قبل ال

واملقيد . وليس يف الروي املقيد جمرى. ومنها ارى وهي حركة حرف الروي، فتحته وضمته وكسرته
  : على ضربني مقيد متَّ به وزنه، حنو

  وقاتِم األعماِق خاوي المخترقْ
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هو أقصر منه، حنو فعول يف ثاين املتقارب، فإن زدت فيه حركة كانت فضالً على البيت ومفيد مد عما 
  .مد عن فعل عوضاً له من الوصل

    

ومل يتحرك من حروف الوصل غريها، حنو . وهو حركة هاء الوصل اليت تكون لإلضمار. ومنها النفاذ
  : فتحة ها أمجماهلا وكسرة هاء

  تجرد المجنوِن عن كسائِه

  : وضمِة هاء

وبلٍد عاميٍة أعماؤه  

  .فهذا مجيع ما ذكره اخلليلُ من اللّوازم يف القوايف من احلروف واحلركات

وهو أنَّ العرب إذا أنشدت الشعر الذي يف آخره اهلاء الساكنة اليت للمضمر . وفيها غري هذا مل يذكره
  : املذكَِّر، والبيت ال حيتاج إىل حركتها، حركوها بالضم، وزادوا بعدها واواً، حنو قوله

  ، والدهر كثير خطلهوأخطَل

  : وحنو

  ولما رأيتُ الدهر جماً خبلهو

  .كلُّهم حيرك اهلاء، ويزيد الواو ويكسرها، ويزيد ياء، إذا كانت يف موضع تكون يف كالمهم مكسورة

العرب يف مسعت ذلك ممن ال أحصيه من . وكثري من العرب حيرك الروي املقيد ويزيد عليه نوناً يف الوصل
  : حنو

وقاتِم األعماِق خاوي المخترقن  

  : وحنو

ومنهٍل وردتُه طاِم خالن  

  .وزعم يونس أنه مسع ذلك من رؤبةَ

ومما مل يذكر اخلليلُ التعدي واملتعدي، والغلو والغايل أما التعدي فحركة اهلاء اليت للمضمر املذكر الساكنة 
  .خبلُه: يف الشعر، حنو

  : واملتعدي الواو اليت تلحقها من بعدها، حنو.  متحركة إذا وصلت كالمكفاهلاء

منه الخيُل ما لم نعزلُه تنفر  
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وقامت األعماِق خاوي املخترقن : والغلو حركة قاف. فحركة اهلاء التعدي، والياء املتعدي. وكذلك الياء
  .والنون هي الغايل

حيتسب ن يف البيت، إنما هن زوائد كزوائد الواو وسائر حروف وهذه احلركة والنونٌ والواو والياء ال 
العطف يف أول البيت، ويف أول النصف الثاين، مث ال حيتسب ن، وإنما زادوهن كما يزيدون ما وال يف 

  .امليم زائدة منونة. الكالم، وكما يزيدون امليم يف ابن، فيقولون ابنم

وإدخال الواو أنّ ذلك كان حاهلا يف كالمهم، فاستنكروا إسكاا، ألنها مل وإنما دعاهم إىل حركة اهلاء 
وجعلوا ما زادوا فيها زيادة يف الشعر، إذ كان . تكن جتري هكذا على ألسنتهم، فأجروها على كالمهم

  .الشعر حيتمل الزيادة، وال يكون ذلك كسراً له

ومن لغة هؤالء أن يزيدوا يف املطلق النون يف . قوأما حركة حروف الروي املقيد فإن أكثر الشعر مطل
فجروا على ذلك فيما ال حيتاجون إليه، . الوصل وكثر ذلك على ألسنتهم، واعتادوه فيما حيتاجون إليه

فحذفوا الياء، لعلمهم أن سيدخل عليه يف . هذا الرام، وهذا القاض، يف الوقف: كما قال كثري من العرب
هذا القاض، فيحذفون الياء، وليس بعدها : ويقولون. ن لئال جيتمع ساكنانالوصل حذف الياء للتنوي

ساكن، وال يتخوفونه، ألنّ هذا يف أكثر كالمهم، حتذف منه الياء للتنوين إذا طرحت األلف والالم، 
  .فلما كثر حذفها فيما حيتاجون إليه حذفوها فيما ال حيتاجون إليه. وطرحت منه الياء

  : حمو قوله.  حركة احلرف الذي بني التأسيس والروي املطلقوهو. ومنها اإلشباع

  زوى بين عينيِه علي المحاجم  يزيد يغض الطرفَ دوني كأنَّما

وال حيسن أن جيتمع فتح مع . كسرة هذه اجليم هي اإلشباع، قد لزمتها العرب يف كثري من أشعارها
  . قليالًكسٍر، وال مع كسر ضم، ألنَّ ذلك مل يقل إالَّ

وجيه إذا اختلف الفتح أو الكسر أو الضموالتوجيه قد مجعته . وقد كان اخلليل جييز هذا، وال جييز الت
  .وهذا أجدر أن ال جياز. وهذا مل يقل إالَّ شاذاً. العرب وأكثرت من مجعه

 ما مسعنا من ومجيع. ولزمه امرؤ القيس. وقد لزم األعشى الكسر يف هذه القصيدة كلّها، ويف كلِّ شيٍء
  : قال. الشعر على هذا، إالَّ الشيء القليلَ يشذّ

  وخرجِت مائلةَ التَّحاسِر

  : يف قوله

  لمع القطا تأتي لخمٍس باكِر  علوا قدماً بمجِد فاخِر قومي

  يا خنلَ، ذات السدِر واجلداوِل : واملفتوح أقلُّ
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  تطاولي ما شئِت أن تطاولي

  بازِلسنرميِك بكلِّ إنَّا

وكلُّ هذه احلروف واحلركات قد جتتمع يف قافية، إالَّ التأسيس والردف، فإنهما ال جيتمعان يف قافية، وال 
وقد يكون الغلو . ويكون التعدي واملتعدي معها كلّها. الرس واحلذو، وال التعدي واملتعدي والغلو والغايل

  : وقد ذكروا أنَّ لبيداً قال يف قوله. نفاذَوالغايل معها كلِّها، إالَّ اخلروج وال

  كبيشةُ حلَّتْ بعد أهلك عاقال

    

ومل نسمعه وال شيئاً من حنوه إال شاذاً وزعموا أنَّ هذه األبيات من قوِل . قاتالً، ففتح: مث قال فيها
  : العرب

  يا نخَل، ذاتَ السدِر والجداوِل

  تطاولي ما شئِت أن تطاوِلي

  سنرميِك بكلِّ بازِلإنَّا 

  رحِب الفروِج ليِن المفاصِل

  : وقال صخر الغي. مسعت أفصح الناس ينشد هذه األبيات: قال أبو عثمان. اسم موضع، فرخم: خنلة

أصحابي بنو معاويه لو أن  

أهُل جنوِب نخلةَ الشّآميه  

لم يسلموني للذئاِب العاويه  

  .كفاُء والسناد واإليطاءويف القوايف اإلقواُء واإل

ا اإلقواُء فمعيبآخر، حنو قول الشاعر. وقد تكلمت به العرب كثرياً. أم وهو رفع بيٍت، وجر :  

 البغاِل، وأحالم العصافيِر جسم  ال بأس بالقيوم من طوٍل ومن عظِم

  : مث قال

  مثقَّب نفختْ فيه األعاصير  قصب جوفٌ أسافلُه كأنَّهم

 وقال النابغة. قافية، ورفع أخرىجر :  

،إسقاطه واتّقتنا باليِد  سقطَ النّصيفُ، ولم ترد فتناولتْه 

 يكاد من اللطافِة يعقد عنم  بمخضٍب رخٍص كأن بنانَه
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قلَّ قصيدةٌ ينشدوا إالَّ وفيها اإلقواُء، مث ال . وقد مسعت مثلَ هذا من العرِب كثرياً ما ال حيصى
  .وكل بيٍت منها شعر على حياله. ونه، وذلك ألنه ال يكسر الشعريستنكر

وسألت العرب الفصحاَء عن . وقد مسعته من غريه من أهل العلم. وزعم اخلليلُ أن اإلكفاَء هو اإلقواُء
إالّ أنين . اإلكفاء، فإذا هم جيعلونه الفساد يف آخر الشعر، واالختالف، من غري أن حيدوا يف ذلك شيئاً

  : أيت بعضهم جيعله اختالف احلروف وأنشدتهر

  كأن فا قارورة لم تعفِص

  منها حجاجا مقلٍة لم تلخِص

  كأن صيران المها المنقِِّز

إالّ أنين . قد أكفأت: وأنشده آخر قوايف على رحوف خمتلفٍة، فعابه، وال أعلمه إالّ قال. هذا إكفاٌء: فقال
. ، أو كانت من خمرِج واحد، مث اشتد تشاها، مل يفطن هلا عامتهمرأيتهم إذا قربت خمارج احلروف

  : قال الشاعر، ومسعته من العرب. وإىل هذا يذهبونَ. واملكفأ يف كالمهم هو املقلوب

  شغلتُ، وألهى الناس عني شؤونُها  أصابتني من الدهِر نبوةٌ ولما

 ةً يستديمهاوكانت دعو أبر،  الفارغَ المكفي منهم دعوتُه إذا

 ما خيرجان من اخلياشم، وأخربين من أثق به من أهل العلم أنَّ بنتا، أل فجعل امليم مع النون لشبهها
  : أيب مسافٍع، امرأةً من العرب، قالت ترثي أباها، وقتل وهو حيمي جيفةَ أيب جهل

 وإقدام أظافير  وما ليثُ غريٍف ذو

إذْ تالقوا، و كحبي  القو وجوهِم أقران 

 منها مزبد آن ء،  الطاعن النَّجال وأنتَ

 أبيض خذّام رم  وفي الكفِّ حسام صا

  وما تخنِني بصحبان  ترحُل بالركِب وقد

ما، وهو فيهما كثريمن العرب مثل هذا ماال أحصي. مجعت بني النوم وامليم لقر وقد مسعت.  

  .لراء، كلّ هذا يف قصيدةومسعت الباَء مع الالِم، وامليم مع ا

  : قال الشاعر

 يدي أن البقاء قليُل بملك  أال قد أرى لم تكن أم مالٍك

  : وقال فيها
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 قام يبتاع القالص ذميم إذا  من رفيقيِه جفاء، وبيعه رأى

حَل إنَّني خليليبمهلكِة،  حالَّ واتركا الر والعاقباتُ تدور 

  لمن جمٌل رخو المالِط نجيب؟  :َل قائٌلفليناه يشري رحله قا

. ويناه غري مرة. والذي أنشدها عريب فصيح ال حيتشم من إنشاده كذا. وهذه القصيدة كلّها على الالِم

  : وال أرى قولَ الشاعر. فلم يستنكر ما جييء به

  قد وعدتني أم عمرٍو أن تا

رأسي، وتفلِّيني وا تمسح 

وتمسح حتَّى تنتَاالقنفاء  

إالَّ على هذا، ألنَّ قوله أن تا أخذ التاَء من متسح، وكانت مفتوحةَ فزاد معها األلف، مث أعادها حني قال 
متسح . ،ويالقنفاَء جعلَ ما قبل األلف حرف الر وكذلك الذي يف وتفلّيين، إمنا هي الواو اليت يف ومتسح

املخرِج من الواو، وليست بأبعد من الواو من الراء، والالم من الباء وخالف بني احلروف، ألنَّ التاء قريبةُ 
وهذا من أقبِح ما جاَء، لبعِد خمارجها. يف قوله قليلُ وتدور وجنيب.  

وعلى ذلك قول أيب جهل. فأما امليم والنونُ والالم فكثري :     

  ما تنقم الحرب العوان منِّي

  بازُل عاميِن حديثٌ سنِّي

  ذا ولدتني أميلمثِل ه

ويألنَّ العرب ال . فما قبل الياء هو حرف الر ،وال جيوز أن يكون الياُء روياً، وإن كان يف الشعر مقيد
تقيد شيئاً من الشعِر تصلُ إىل إطالقه يف اللفظ إالَّ وهو بني ضرِب أقصر منه، وضرٍب أطولَ منه، حنو 

 فال تكونُ لذلك الياء حرف الروي لوصوهلم إىل إطالقها بأن .فعول يف املتقارب بني فعلون وبني فعلْ
  .منيا، وسنيا، وأميا: تقول

  : وأخربين من أثق به عن ابن العجاج أنه قال

  قبحِت من سالفٍة ومن صدغْ

في صقُع كأنّها كشيةُ ضب  

لوال ذلك : نه جعلهما غينني، وقالوأما يونس فروى عن أيب عمرو أ. جعل إحدامها عيناً، واألخرى غيناً
  : لو أرومها وروى عن العرب
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 إلى أهِل الغضا بزماِم يقاد  ِسماكياً يحار ربابه فليت

منه جحوشٌ، ويشيمه يماِن بعيني  فيشرب قطاِمي أغر 

  : ومسعت منه. فجاَء بامليم والنوِن

أجماٌل، وفارقَ جيرةُ، أأن البيِن  رد غراب وصاحأنت حزين ،  

 هوادر في ساحاِتهم وصهيُل  بأعلى سحرٍة، وتجاوبتْ تنادوا

. فرددنا عليه هذا غري مرِة، والبيتني األولني على نفر من أصحابه ممن ليس بدونه، كلّهم ال يستنكر هذا

. ، مكان صهيلُ حننيوالثانية على النون. والقصيدة األوىل على امليم، يف ميان شآم، قافيتها مكان ميان شآم

  : قال الشاعر. وإنما اإلكفاء املخالفةُ. وكثري منهم يسمي هذا اإلكفاء كما ذكرت لك

  إذا ما علوها مكفأ غير ساجِع  قفر ترى وجه ركبها ودوية

  : وليس قوهلم يف قول الشاعر. الذي ليس مبوافق: املكفأ ههنا

  بالخير خيراٍت وإن شراً فا

  يد الشر إالَّ أن تاوال أر

رأيت فا عمراً، ورأيت زيداً تا عمراً، مل يستدلَّ به أنك : أال ترى أنك لو قلت. إنه أراد الفاء والتاء بشيء
  .وكيف يريدون هذا وهم ال يعرفون احلروف. تريد عمراً

او الزائدتان أن تكونا روياً، لو جاز هذا جلازت الياء والو. وال جيوز أن جتعل ألف املد روياً، حنو الرجال
وهذا ال يقوله أحد من العرب، ومل جيئ يف شيء من الشعر ولكن ما قبل األلف هو . حنو الرجلو والرجلي

  : حرف الروي وخالف ما بني احلروف، كما قال الشاعر

  إذا نزلتُ فاجعالني وسطا

  إنِّي شيخٌ ال أطيقُ العنَّدا

قبل هذا أبياتاً كثرية يف هذا الباب مسعناها من العربوقد ذكرنا . وهذا كثري .دمجع ناقة عنود، : والعن
  .مجع عانٍد، واملعىن واحد: والعند. وهي الصعبةُ اليت تذهب عن الطريق

وكيف يرخم اسم على ثالثة أحرف؟ مل جيئ : وتلِّيين وا الواو لكنه رخم قيل له: إنه أراد بقوله: ومن قال
  .والبغداديون يرخمون عمر.  شيء، ومل يقله أحد يف قياس إذا كان الثاين ساكناً أو متحركاًهذا يف

  .هذا جحر ضب خرِب: وهو يشبه من الكالم. ومجيع ما ذكرنا من هذا املختلف الروي إمنا هو غلطٌ
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.  واحد من أهل العلممسعت ذلك من غري: وأما السناد فهو كلُّ فساد قبلَ حرف الروي مما هو يف القافية

  : حنو قول الشاعر

أهُل عز تغلب أن معاقِل ما يرتقينْا جباُل  ألم تر 

  : مث قال

  بأطراِف القنا حتى روينا  من دماء بني عقيِل شربنا

. كسر ما قبل الياء من روينا، وفتح ما قبلها من يرتقينا. وقد زعموا أنّ هذا البيت ليس من هذه القصيدة

  . قينا مع وينافصارت

  : ومن السناد قول رؤبة يف قول اخلليل

 األعماِق خاوي المخترقْ وقاتِم

  ألّفَ شتَّى، ليس بالراعي الحمقْ

  : وقال العجاج. وهذا عندنا جائز لكثرِة ما جاء منه. فجاء بالكسر مع الفتح

  يا دار سلمى، يا اسلمى ثم اسلمي

  : مث قال

  لِمفخندف هامةُ هذا العا

  : ومل جيئ ا يف شيء من البيوت غري هذا، وبيت آخر. فجاء بألف التأسيس

  مبارِك، لألنبياء خاتِم

. وأما ما مسعت من العرب يف السناد فإم جيعلونه كلّ فساد يف آخر الشعر، وال حيدون يف ذلك شيئاً

  : وقال الشاعر. سناداًوال أعلم إال أنين قد مسعت بعضهم جيعل اإلقواء . وهو عيب عندهم

وتحريد وإقواء فيها سناد  

  : ومن السناد أيضاً قوله. فجعل السناد غري اإلقواء، وجعله عيباً

تهتعرفُ في قعدِتِه وحبو  

    

نا من حاجِتهإن د الغداء أن  

تهعرشا عنقِه للقم وامتد  
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فهذا عيب . فية على رحل، وأخرى على رحل، يف قصيدةوأما اإليطاُء فرد كلمة قد قفي ا مرة، حنو قا
  : قال النابغة. وقد يقولونه. عند العرب، ال خيتلفون فيه

  تقيد العير، ال يسري بها الساري  أضع البيتَ في خرساء مظلمٍة أو

  : وقال فيها

  وال يضلُّ على مصباِحِه الساري  يخفض الرز عن أرٍض ألم بها ال

  : أما قولهو

لهاللي سد وهن سلِّم ،يا رب  

وليلةً أخرى، وكلَّ ليله  

وإذا كثر اإليطاء كان . فهذا جائز. فليس بإبطاء، ألنَّ إحدامها باأللف والالم، واألخرى بغري ألٍف والم
صفة، وإن كان أحدها يف . وإن طالت القصيدة، وتباعد ما بني اإليطاءين كان أحسن. أعيب عندهم

ال يكاد . واألخرى يف صفة أخرى كان أحسن، ألنّ أخذه يف صفة أخرى مشبه بابتداء قصيدة أخرى
ال بل قل يف كذا وكذا، ودع كذا وكذا، أو : ويقول. يأخذُ يف صفة أخرى إالَّ يصرع يف أول القصيدة

  .فكأنه قد قطع. عد عنه

نهما بيت أو بيتان غري موطأين يف القصيدة، وثالثة وما ال يكاد يوجد يف الشعر البيتان املوطآن ليس بي
  : وقد قال ابن مقبل. فهذا ال يكاد يوجد، ألنَّ العيب ال حيتمل أن يكون أكثر من غري العيب. أبيات

التِّجاِر فزادوا ِلينا أيدي  أو كاهتزاِز ردينْي تداولُه 

  نامن الحديِث حتى زدننَي ِلي  ألبابها لُبي بمقتصٍد نازعتُ

  .وقد جاءت أبيات أخر من الرجز كلُّ بيت منها قافيته اهللا اهللا. ليس بينهما شيٌء، وهو شاذ

فإذا قفيت بلفظ يف بيتني معنامها خمتلف، حنو ذهب تريد به الفعل، وذهب تريد به االسم، مل يكن ذلك 
واخلليل يراه . ه من األمساءوكذلك رجل ورجل إذا كان أحدمها علماً كزيد، ألنَّ العلم ليس لغري. إيطاء

  .إيطاء إذا اتفّق اللفظ، واختلف املعىن

. وأما لرجل وبرجل وأشباه ذلك مما تدخل عليه العوامل مما ليس مببىن معه، فإن اجتمع ذلك فهو إيطاء

وليس لزومهما فيه . وليس هذا كالرجل ورجل، ألنَّ األلف والالم الزمتان لالسم، قد صيرتاه معرفة
  .أال ترى أنك تدخل عليه ما يعمل فيه، وتصرفه وفيه األلف والالم. م حرف اجلركلزو

ا مل تضريب، وأنت تعين املرأةَ، فيجوز مع مل تضرب، وأنت تعين الرجل، ألنّ اللفظ خمتلفوليست . وأم
  .الياء يف تضريب كالالم يف رجل، ألنَّ الياَء قد ثبتت مع الفعل، ودخلت فيه ملعىن
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وليس .  تضرب، وأنت تضرب، فلفظهما واحد، ومعنامها واحد، ألنك تعين الفعل فيهما مجيعاًوأما هي
فالزوج . وكذا الزوج إذا عتيت املرأة، وزوج إذا عنيت الرجل. ومجيع هذا إيطاٌء. الفعل بصاحب الفعل

حني قلت تفعل للمرأة، فإنك . والفعل غري صاحب الفعل. أول، كان هو الرجل بعينه، وهو املرأة بعينها
وحني قلت زوج للرجل، وزوج للمرأة، قد جئت بشيئني . وتفعل للرجل، قد ذكرت شيئاً هو لشيئني

فلم يدلّ على تذكري وال . فمعناه يف الرجل واملرأة واحد. وإنما معىن الزوج أنه مع آخر. ألنثى وذكر
  .تأنيث

  .وأما جللٌ للصغري والكبري فال يكون إيطاء

فإذا جعلت قافية عرساً تريد به الرجل، وقافية عرسا تريد به . عت من العرب من جيعل الرجل عرساًومس
. فقال جليل، مث قال جليل، فهو للرجل واملرأة سواٌء... املرأة، مل يكن إالّ إيطاء، ألنه كأنه شيء واحد 

  .و سواهألنَّ هذا مبرتلة شيء واحد، ألنَّ شيئاً هو لكلِّ شيء، وهو غري ما ه

ألنّ شيئاً : كيف ال جتيز شيء مع شيء إذا كنت تعين بأحدمها غري ما تعين باآلخر؟ قلت: فإن قال قائلٌ
ولست تستفيد إذا ذكر شيئاً دون شيء، كما ال تستفيد يف زوج دون زوج أكثر من . إمنا هو لكلّ شيء

 وكذلك الرجل، ومجيع األشياء كلّها ألنّ الغالم قد يكون صغرياً وكبرياً،. والغالم داخل يف هذا. الرجل
  .على هذا

وأما فخذ وفخذ وعنق وعنق، وأشباه هذا مما يسكن وسطه، فإذا كان يف قافية جيوز فيها اإلسكان 
والتحريك مل جيز اجلمع بني املسكن واحملرك، فيقول يف قافية عنق ويف أخرى عنق، ألنَّ الذي يسكن يريد 

  .وذلك سواء. قله، ويلفظه كذابه لفظ متحرك، ولكنه يستث

  .وكذلك اجلهد واجلهد، والضعف والضعف، مجعهما إبطاء، ألنّ الذي يقول اجلهد يريد اجلهد

    

اجلهد واجلهد ليس بإيطاء، ولكنها لغةٌ أال ترى أنه لو جعلَ يف قافية حيب، ويف أخرى : وقال بعضهم
عم أنَّ ذا ليس بإيطاء دخل عليه أن يزعم أن ومن ز. حيب، ويف قافية مننت، ويف أخرى مننت، لكانَ إيطاء

  .وهذا ال يقوله أحد. رمى ورمى، وعامل وعامل، إذا مجع بينهما، وأحدمها ممالٌ، غري إيطاء

كررت حرف : فإن قلت. ولو مجعت بني بدا بذا وما لذا، فجعلت الذال روياً أو األلف كان ذلك إيطاء
وهذا ال يكون، إمنا يكون هذا . يع املنفصل الذي ليس مبضمٍرالروي، فقد يدخل عليك أن تفعل هذا جبم

  .يف االسم املضمر، حنو بدا بك ورمى بك

وكذلك دعاهم . وأما كتام مع ثيام فليس بإيطاء، ألنَّ هم اسم مضمر الزم ملا قبله حىت كأنه بعضه
زومه لألول يف الواحد، أال وإمنا يعرف ل. وكذلك كلّ موضع يكون املضمر فيه الزماً لألول. مع رماهم
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ولو جاء كما هي مع أال هي، أو كما مها مع أال . ترى أنّ دعاه ورماه ال تستطيع أن تفصل منه املضمر
  .أال هو وأال هي: مها، كان إيطاء ألن هذا منفصل من األول، وهو مبتدأ، تقول

وكذلك مجيع حروف اجلر . شعراءوأما أتى به ورمى به، وأتى ما مع رمى ما، فقد أكثرت من مجعه ال
. وذلك أنَّ جمراها يف كالمهم كمجرى ما ليس فيه حرف. مما ليس باسم، إذا ألزقوها حبروف اإلضمار

أزيداً مررت له، : وإجراؤهم إياه جمراه أنهم يقولون. وإذا مل يكن فيه حرف جر فهو متصل باألول
ومع هذا أن حرف اجلر، . نت له، جيرونه جمرى أزيداً كنتهأزيداً ك: ويقولون. فيجرونه جمرى أزيداً ضربته

يل : الذي هو حرف واحد، غري منفصل مما بعده إذا كان مضمراً، حىت قد يضمر معه الساكن، فنقول
واملضمر غري . يل ويب، فقد صار هو املضمر مبرتلة شيء واحد: فتقول. ويب، فقد صار معه الساكن

  .ضمر كشيء واحد متصل مبا عمل فيهمنفصل مما قبله، فصار هو وامل

وأما تضرب وتضرب فليس مبرتلة لرجل وكرجل، ألنَّ دخول التاء على ضرب قد غيره إىل بناء آخر 
أال ترى . وكذلك مل تضريب ألن الياء من البناء، ولو جعلت هذا للرجل مل تكن الياء فيه. يدخله اإلعراب

وهي أقوى من األلف والالم، ألنك قد . فيه األلف والالمأنك تدخل عليهما العامل كما تدخله على ما 
  .تلقي األلف والالم، وال تغري البناء، وتثبت اإلعراب على حاله

وأما غالمي إذا أردت به اإلضافة مع غالم يف غري اإلضافة فليس بإبطاء، ألنَّ هذه الياء قد ألزمت امليم 
  .، ليس هذا الكسر الذي فيه ببناءلرجل: وقولك. الكسرة، وصيرته إىل أن بين عليها

وهذا ينكر، وقد قال هو خبالفه، . وزعموا أن اخلليل كان جيعل ما كان لفظه واحداً، واختلف معناه إيطاء
ألنه قد جوز ذهب إذا أريد به الفعل مع ذهب إذا عين به االسم، وهو الذّهب، والرجل مع الرجل إذا 

  : ولو كان هذا إيطاء لكان قول الشاعر. علمكنت تعين بأحدمها الرجولة، واآلخر ال

  هذا جناي وخياره فيِه

  إذْ كلُّ جاٍن يده إلى فيِه

فإنّ لفظ هذين : فإن قال. وأنشدين هذين البيتني يونس، ومسعهما من العرب. إيطاًء، ألنَّ لفظهما واحد
  . لفظ رجالً إذا مل يكن علماًفإنَّ رجالً إذا كان علماً مل خيالف: قد خيتلف يف بعض املواضع، قلت

فإذا جاء ذلك . وذلك كل قافية سليمة من السناد، تامة البناء. ويف القوايف النصب والبأو: قال أبو احلسن
  : يف الشعر ازوء مل يسموه نصباً وال بأوا، وإن كانت قافيته قد متت، حنو قوله

  قد جبر الدين اإلله فجبر
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  .مسعنا ذلك من العرب

وقد جيوز وضع االسم ليفصل به الشيء من . وليس ذا مما مسى اخلليل، وإمنا تؤخذ األمساء عن العرب
. كلُّ ما كان يف مثل البسيط فهو بسيطٌ. وليس هذا كاألمساء اليت هي أعيانٌ، ألنّ هذه األمساء عامة. غريه

  .وليس كل من كان يف حال زيد امسه زيد

ولو كان كلُّ ما وجد ما هو أحسن منه . يب، وإن كان غريه أحسن منهويف الشعر التضمني، وليس بع
  : قبيحاً كان قول الشاعر

 باألخباِر من لم تزوِد ويأتيك  ستبدي لك األيام ما كنتَ جاهالً

والتضمني حنو قول . فليس التضمني بعيب كل أنّ هذا ليس برديء. رديئاً، إذا وجد ما هو أشعر منه
  : حامت

،بقفزٍة أماوي صداي يصبح إن  وال خمر لدي من األرِض، ال ماء  

ني تريضر ما أنفقتُ لم يك أن  وأن ا بخلتُ به صفريدي مم 

    : وقول النابغة

على تميٍم وهم وردوا الجفار  أصحاب يوِم عكاظَ، إني وهم  

 يبود الصدِر ِمن أتينَهم  لهم مواطن صالحاٍت شهدتُ

مل، وهو عند العرب عيبي العرب. ويف الشعر الرا تسموهو كلّ شعر مهزول، ليس مبؤلّف . وهو مم
  : وهو حنو قول عبيد. وال حيدون يف ذلك شيئاً. البناء

من أهلِه ملحوب اتُ  أقفرفالقطّبي فالذَّنوب 

  : وحنو قول ابن الزبعري

  لدتْ أختُ بني سهِم  هللا قوم و أال

  مناٍف مدره الخضِم  وأبو عبد شامه

  .وعامة ازوء جيعلونه رمالً

  .وال حيدون فيه شيئاً، إالَّ أم يريدون به غري املستقيم، مثل احلرد يف الرجلني. وفيه التحريد

أما القصيد فالطويل، والبسيط التام، . مجيع الشعر قصيد ورمل ورجز: مسعت كثرياً من العرب يقول
وهو ما تغنى به الركبان، ومل نسمعهم يتغنون إال .  التام، واملديد التام، والوافر التام، والرجز التاموالكامل

والرمل كلّ ما كان غري هذا من الشعر وغريه . وقد زعم بعضهم أنهم يتغنون باخلفيف. ذه األبنية
ء، وهو الذي يترمنون به يف عملهم والرجز عند العرب كلّ ما كان على ثالثة أجزا. الرجز، فهو رملٌ
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هذا من باب ما يكون رويا : وقد روى بعض من أثق به حنو هذا البيت عن اخلليل. وسوقهم، وحيدون به
من الياس والواو واأللف اعلم أن الياء والواو واأللف إذا كن من األصل، وكانت الياُء والواو ساكنتني أو 

أما اللوايت من األصل فياء يرمي ويقضي، . ئد إذا بنني مع الكلمةوكذلك الزوا. متحركتني، جعلن روياً
والزوائد الاليت بنني مع الكلمة حنو ألف بشرى ومعزى، وواو . وألف قضى ورمى. وواو يغزو ويدعو

قمحدو وقلنسو إذا أردت قمحدوة وقلنسوة، وياء رباعي وقراسي .فكلّ هؤالء جيعلن حروفاً للروي.  

وألنت تفري ما : قال الشاعر.  روياً، وشبهتهن بالياء والواو واأللف الاليت هن مداتوإن شئت مل جيعلن
  : خلقت وبعض القوم خيلق مث ال يفري مث قال

ترالفاحشاٍت وما الس الخيِر من ستر  دون دون يلقاك  

  : فجعل الراء روياً، والياء، وهي من األصل، وصالً وقال

يعكفن به إذا حجا فهن 

  عكف النبيِط يلعبون الفنزجا

وكذلك واو يغزو لو جاءت يف قافية . فجعل ألف حجا، وهي من األصل، وصالً، وجعل اجليم روياً
  : قال الشاعر. وما جاء من األلفات، الاليت هن من األصل، روياً أكثر من الواو والياء. جعلتها وصالً

 واألهواء تدعو للهوى ذكرتُ

بالر ىوالعيسالبر كِب يجاذبن  

  .وهذا كثري. فجعل األلف روياً

لو قال قفا مع حبلى، أو قفا مع فىت، كان ذلك جائزاً، ألنه وإن . واملمال من ذلك وغري املمال سواٌء
فلو كان إذا أمال صارت ياء . أماهلا فهي األلف أال ترى أنَّ عامل جيوز مع قادم، وليس أحد مييل قادماً

ولكن اإلمالة كهمز بعض العرب ألفات الوقف الاليت يكن يف .  ياء، ومل تكن تأسيساًلصارت ألف عامل
فإذا وصل . كأنه يهمز األلف. رأيت رجال: وذلك أن بعض العرب يقول يف الوقف. موضع التنوين

لشعر رأيت عمرأ، فهمز، أن جيعله يف ا: فلو كان إذا أمال مل جيزها مع غري املمال للزمه إذا قال. أذهبها
: وأحسنه أن ال مييل، فيقول. املقيد، وجيعل اهلمزة روياً ألنها، ليست تلك األلف اليت هي بدل من التنوين

  .ولو شاء أمال حبلى مع قفا، فإنّ ذلك كثري مما تقوله العرب. رأيت حبلى مع قفا

  : قال الشاعر فيما جعل من الزائد، الذي يبىن مع الكلمة روياً

 باهللا العِليتكن حلفتَ  ألم

  أن مطاياك لمن خيِر المِطي
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: وقد قال قوم. فجعل الياء رويا، وهي الياء اليت يف موضع ياء فعيل، وألقى املتحركة ملّا احتاج إىل إلقائها

فلما جاء لفظٌ ال . وليس ذلك حبسٍن، ألنه مستخف لألوِل، فإنما يرتدغ عند الثاين. إنه ألقَى الزائدة
  . مع األوِل تركته كما تقف على الثقيل باخلفّة لذلكيكونُ

فإن أراده يف ذا قال مغزو . وإمنا طرح الزوائد يف التصغري وأشباهه ألنه يريد بناء غري البناء الذي هو فيه
مغزو، كما خفّفت : تقول إذا خفّفت. وعدو، إذا أراد البناء ألنه إذا خفّف األوىل صارت اآلخرة ياء

  .ت واواً خفيفة وقبلها حركةٌ، فتقلبها ياًء كما فعلت يف أدل وحنوهالعلي، بقي

    

ومما ال يكون إال روياً الياء والواو اللتان لإلضمار، إذا انفتح ما قبلهما، حنو أو واستحيوا ورموا، وياء 
  .وإمنا منعهن أنْ يكن وصالً أن لسن على ا قبلهن، فلم يشبهن املدات. خيشى ويسعى

ةُ، حنو ياء اضريب واذهيب، وواو اذهبوا واخرجوا، فأما الياء اليت قبلها كسرةٌ، والواو اليت قبلها ضم
فيكونان وصالً ألما على ما قبلهما، فأشبهتا حروف املد الاليت يلحقن بالقوايف، وليس هلن أصولٌ يف 

الكلمة، وجاءتا ملعىن فأشبهتا الواو وقد جتعل ياء اضريب، وواو اضربوا روياً، ألنهما بنيتا مع . الكالم
  .والياء اللتني من األصل، وأن مل يكونا يف قوما

وأما ألف اذهبا واضربا فال تكون روياً، ألنَّ األلف قريبة الشبه من اهلاء، تبني ا احلركة من أنا إذا 
. ء من الشعر روياًفضعفت األلف، ومل جندها يف شي. وقفت، كما تبني باهلاء يف عليه وأشباه ذلك

. وليست مثل ألف بشرى، ألنَّ هذه األلف دخلت على ضرب بعدما بىن للواحد، وثبت يف الكالم

فألفها قد بنيت . فأما بشرى فلم يثبت منها يف الكالم بشر، مث أحلقت األلف. فأشبهت ألف رأيت زيداً
  .معها، وجاءت ملعىن، ألنها قد بنيت

لياء يف اضريب، والواو يف اضربوا، ألنَّ الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما مل وفرق بني األلف يف اضربا، وا
  .وليست هكذا حال األلف. يكونا إال روياً مل خيتلف يف ذلك

وهذا قوى أنَّ اضربا بناٌء . ألنها بنيت مع الكلمة، واهلاء ال تبىن مع الكلمة: وقد جعلها قوم روياً، وقالوا
  . األلف اضرب، كما تلحق اهلاءعلى حياله، ومل تلحق

وأما ياء اإلضافة، حنو كتايب ومايل وأشباه ذلك، إذا كانت الياء ساكنةً فقد جيوز أن تكون روياً، وهو 
  : قال الشاعر. شبهوها بياء األصل وياء اضريب إذا لزمت ما قبلها حىت ال يقدر على فصلها منه. قليلٌ

  إني امرؤ أحمي ذمار اخوِتي

  أوا كريهةً يرمون بيإذا ر
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  رميك بالدلويِن في قعِر الركي

ألنها أضعف من ياء . وكذلك قاله الشعراء. وأن ال يكون روياً أحسن. جعل الياء روياً، وهذا قليلٌ
وأخربين من أثق به أنّ ناساً . يا غالم اضرب، ويا غالماه: أضريب، ألنها حتذف يف النداء والندبة، فيقولون

هذا غالم قد : وأخربين من مسع من العرب. هذا غالم، يف الوصل ويف الوقف:  أهل احلجاز يقولونمن
ولو مل يكن فيه إالَّ أنَّ العرب قد قالته . فهذه الياء ضعيفة، ليست هلا قوة ياء اضريب. جاءين، يف الوصل
  .كان ذلك كافياً

أكثرهم جيعلها روياً، ألنها خفّفت من متحرك ال وأما ياء النسبة فإذا خفّفت يف الشعِر وأسكنت فإنَّ 
قال الشاعر فجعلها . فهي أقوى. وهي مع هذا مل يدخلها حذف كما دخل يا غالمي. يكون إال روياً

  : روياً

  إن عدياً كتبت إلى عدي

  وجعلتْ أموالَها في الحطَمي

  إرهن بنيك عندهم أرهن بِني

وقال آخر. وهذا جاهلي :  

  نِّي لمن ينكرني ابن اليثِربيإ

  قتلتُ علباء وهند الجمِلي

  وابناً لصوحان على دين علي

وقد جيوز أن جتعلها روياً، وتشبهها بالياء اليت دخلت للمدة، وهي زائدةٌ مل تنب مع الكلمة، كما شبهت 
  .ما هو من األصل ا

واب إذا حتركن مل يكن إالَّ روياً، ومل جيز أن يكون وكلُّ هذه اهلاءات والواوات اليت ذكرت يف هذه األب
والفرق بني ياء غالمي وقفاي وياء النسبة إذا أسكنت أنهم إمنا . وصالً، حنو لن يقضيه، ولن يرميه

  .أسكنوها اضطراراً، وياء غالمي فيها لغتان اإلسكان والتحريك

  باب ما ال يكون رويا

انتا مدتني، وكن زوائد يتبعن ما قبلهن، ومل يكن هلن أصولٌ يف الكالم اعلم أن األلف، والياء والواو إذا ك
  : حنو قول الشاعر. فإنهن ال يكن روياً أبداً

  قفا نبك من ذكرى حبيٍب ومنزِل
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  : وقوله

  قد رابني حفص فحدثْ حفصا

  : وقوله

كما ال تشتم ال تشتُِم الناس  

وأنت خمير يف غرهن، إن شئت . ذف يف الوقف فإنها ال تكون روياً أبداًواعلم أنَّ كلّ ياء وواو وألف حت
  .جعلته روياً، وإن شئت وصال

  : حنو قوله

  وقولي إن أصبتُ لقد أصاب  اللَّوم، عاذَل، والعتاب أقلِّي،

    

. لى ما قبلهن لتمام الشعروإمنا منعهن أن يكن روياً أنهن ليس هلن أصول يف الكالم، وإنما هن مزيدات ع

وأكثر ما يكون ذلك يف آخر . وإنما زادوهن من بني احلروف ألنّ الشعر وضع للغناء والترنم واحلداء
وذلك أنّ الصوت ال جيري إالّ يف حروف املد واللّني، وهن . فزادوا حروفاً جيري فيها الصوت. البيت

  .الياء والواو الساكنتان واأللف

حنو هاء محزة، وهاء اإلضمار حنو غالمه وغالمها، واهلاء اليت تبني ا احلركة، حنو هاء آرمه وأما اهلاء 
وأغزه وعمه، تريد ارم واغز وعم، فإمنا أدخلت اهلاء لتبني ا حركان فجعلوهن وصالً إذا حترك ما 

 ال جيري فيها الصوت، فألا وإن كانت اهلاء. شبهوهن بالياء والواو واأللف. قبلهن حبركة هاء اإلضمار
وقد . ومع ذا أنَّ خمرجها وخمرج األلف واحد. فأشبهه خبفائه حروف اللّني. حرف ضعيف خفي املخرج

  .أجريت األلف جمراها، فبينوا ا حركة نون أنا يف الوقف، كما بينوا حركة ميم عمه يف الوقف باهلاء

ضماء اليت للمذكر بعد حرف جمزوم أو ساكن ضموه يف وقد بلغَ من خفائها أنهم إذا كانت هاء اإل
ضربته وشتمته مسعنا ذلك من العرب يف : وقال بعضهم فكسر. اضربه ومنه، ومل تضربه: الوقف، فقالوا

  .فهذا يدلّك على خفاء اهلاء وغموضها. تاء التأنيث خاصة

 هاء هناة وسعالة، واليت للتأنيث، كن فإذا سكن ما قبل اهلاء اليت لإلضمار، واليت مل تبني ا احلركة، حنو
. روياً ومل يكن وصالً، ألنَّ الساكن ال يكون له وصل، إمنا الوصل للحرف املتحرك يولّد مثل حركته

ويوقد جاء مثل يغزوها . وذلك أنَّ مثل القطاة والقناة، ومثل فيه وفيها، اهلاء يف مجيع هذا حرف الر
  : اعروهي قول الش. ويرميها يف قصيدة

  نعتاً يوافقُ نعتي بعض ما فيها  أما القطاة فإني سوف أنعتُها
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  : وقال

 ر عليه كاد يدميه  الن حتى لو مشى الذَّ

  : وقال

 تقيس نعالً بنعٍل حين تحذوها  قس بالتجاِرِب أغفاَل األمور كما

  : وقال

  نيهاودورنا لخراِب الدهر نب  أموالُنا لذَوي الميراِث نجمعها

  : أال ترى أن قول الشاعر. فجمع الواو والياء ألنَّ الياء ساكنةٌ، وال يكون للساكِن وصل وال جمرى

  وقاتم األعماِق خاوي المخترق

أال أنَّ بعض العرب قد يدخله الغلو . وكذلك كلُّ ما قيد ال وصل له. ليس فيه جمرى وال وصلٌ ملّا قيد
ي اهلاء اليت من نفس الكلمة هذا ارى، جتعل هاء منبه وأبله وصالً، وقد جتر. والغايل كما وصفت لك

وال تكون . فيكون أبله مع عبله، ومنبه مع شربه، وال تكونُ وصالً إذا سكن ما قبلها، حنو وجه وشبه
  : قال رؤبة. وإذا حترك ما قبلها فإنها أن تكون روياً أجود. اهلاء منها إالَّ روياً

  ولم أسبِهقالتْ أبيلي لي 

  ما العيشُ إال غفلةُ المدلَِّه

  .فجعل اهلاء روياً

  باب ما يجوز من الساكن مع المتحرك في ضرب واحد

وإنما جاز يف املقيد ألنه . فمن ذلك فعلن يف السريع جيوز مع فعلن إذا كان مقيداً، وال جيوز يف اإلطالق
ولو . زول، حنو تعلم، تعتمد العني على الالم فتقوىإذا سكن اعتمد الساكن على حرف قبل الروي ال ي

ويوكانت بعدها حرف وصل، كانت العني تعتمد على الر ،ويكانت الالم هي الر.  

ويدخله احلذف . وحرف الروي أضعف، ألنه قد يزول من الرفع إىل اجلر، ومن اجلر إىل النصب
  .ف أبداً، وال يكاد يزاحف يف اجلزء الذي فيه القافيةأال ترى أن آخر البيِت ال يدخله الزحا. واإلعالل

ففعلن هو مفعو، وفعيلن . إنما جيوز فعلن مع فعيلن، ألن هذا اجلزء أصله مفعوالت: وكان اخلليل يقول
  .هو معال، ألنّ الفاء والواو يفعان للزحاف

 أو أخرجت شعراً من وهذا مذهب ضعيف، ألنه ال يدري أن العرب أرادت هذا بعينه،: قال أبو احلسن
ومل نسمع مبا زعم اخلليل أنها خرجت . شعر، وإن كان قد يقول الرجل منهم أعاريض مل يقلها أحد قبله
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  .منه

. أخربين من أثق به عن املفضل أنه مسعه من العرب. وقد أجازوا فعلن مع فعلن يف الكامل إذا قيد

  : وأنشدين غريه قصيدة لعدي بن زيد، قال

  قد أقفرتْ، فيها النعام زجْل   دمنةٌ وطلْلمن آل ليلى

 ومعي شباب كلّهم أخيْل  غدوتُ بسابٍح مرِح ولقد

 ممر خلقُه مكمْل نهد  الجراِء كأنّه وعٌل معطي

    

وهذا . فهذا شاذٌ قليلٌ، وليس مثل السريع، ألنّ ذاك يف السريع مل جتئ قصيدةٌ إال وهذا االختالف فيها
  .لكامل قليلٌ، ومل جيئ فيه إال شاذاًالبناء من ا

وال أراه جاز، إال أن املقيد مل يبق . إنّ إسكان هذا كاإلسكان يف الزحاف، مل يكن به بأس: ولو قال قائل
  : وأما. فرأوا أنه موضع السكون وترك املد فجاز هذا السكون فيه لذلك. فيه إجراء صوت وال مد له

قومي الذين هم ال يبعدن  العداِة وآفةُ الجزِر سم 

الخالطين بذي الفقِر  نحيتَهم بنضاِرهم وذوي الِغنى منهم  

  .فجمع يف املطلِق بني الساكن واملتحرك، فألنه صدر متفاعلن، وإسكان ثانية جائز كثري فلذلك أجازوه

ركها حبركة اآلخر، ألنّ ح. بكر، ويف اجلر بكر: وإذا احتاج الشاعر إىل مثل حركة بكر يف الرفع قال
رأيت البكر، : فيقول. اآلخر قد تدخله األلف يف السكت، فتبني حركته، ولكنه على حركة ما قبله

هند، إذا : وذلك ألم قد يتبعونه األول يف اجلر والرفع فيقولون. والعلم واجلحر، إن اضطر يف الشعر
مررت جبمل، : ويقولون. وليس يف كالمهم فعلْوقفوا، وهذا علم، ألم لو ضموا األسوط صار فعل، 

قال . فيضمون امليم على اجليم، ألنهم لو كسروها على الالم صارت فعل، وليس يف كالمهم فعل امساً
ك فيه الساكنالشاعر فيما حر :  

التَّقُر ة إذ جدأنا ابن ماوي  

  : وقال. ومسعت من ينشده ساكناً. مسعته ممن أثق به

  وانّنا بنو عجْلعلّمنا إخ

  الشّغزبي واعتقاالً بالرجْل

  باب التقييد واإلطالق
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  : اعلم أنَّ اجلزء إذا متَّ حبرِف الروي مل يكن فيه إال التقييد، حنو قوله

  وقاتم األعماِق خاوي المخترقْ

 اجلزء مستفعلنت فقولُه وملخترق مستفعلن، فلو أطلقته جاء أكثر من مستفعلن، ألنه جييء ترقي، فيكون
  : وكذلك. وهذا ال يكون

  بحمِل المزاِد ونوِط القرب  البرية في غزونا سبقنا

فهذا املقيد الذي ال جيوز . وال يكون ها هنا قريب، ألنه يكون فعلن، وال يكون ها هنا. فقوله قرب فعل
قال . زوم، واخلفيف والثقيلإطالقه، وهذا الذي ال جيوز إطالقه جيوز فيه املرفوع واملنصوب وارور وا

  : الشاعر

هر شاقتك أصحوت اليوم أم  وسعر جنون الحب ومن 

  : وقال فيها. فراُء هر مثقّلةٌ، وراء سعر خمفّفة مرفوعة

  إنّما للمرِء، فاعلم، ما قِدر  القلب، تناه وانزِجر أيها

  : وأما قوله

  ء على حمزهوبكّي النسا  صفيةُ قومي، وال تجزعي

على محزيت، فجعلت التاء : وإن شئت قلت. فمطلق، ألنَّ الزاي حرف الروي، وهي متحركةٌ واهلاء وصلٌ
وقد وضعت العرب التاَء مع . والتاُء ال تكونُ وصالً. روياً، وجعلته فعل، ألنَّ اهلاء إذا وصلت صارت تاًء

  : قال أبو النجم. اهلاء يف أشعارها كثرياً

  : إذْ جئن مدبجاِتأقوُل

  !ما أقرب الموتَ من الحياِة

وألنَّ الوقف يف . احلياة فيجعلها تاًء يف الوقف لئالَّ خيتلف الروي، كما فعل يف الوصِل: ومنهم من يقول
  : يقولون. القوايف جييء على غري الوقف يف الكالم

  أقلّي اللّوم، عاذَل، والعتابا

ومع ذا أنَّ ناساً من العرب يقفون على هاء التأنيث بالتاء، .  حيذف يف الكالموحيذفون كثرياً مما ال
  .محزت: فيقولون

  : فأما ما جيوز فيه التقييد واإلطالق فاملتقارب، حنو

  على جمزى جازٍئ بالرماْل  كأنّي ورحلي إذا رعتُها
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  : ويف الرملْ

 بالذلّيْلإنَّما يفعُل هذا   يا بني الصيداء، ردوا فرسي

أبني، ال تظلم مبكةَ ال الصغري وال الكبري فليس شيء جيوز فيه التقييد واإلطالق غري هذه : ويف الكامل حنو
وذلك ألنَّ يف بنائها شعراً أقصر منها وأطولَ، فمدوها عن األقصر، . األبيات الثالثة، وما كان عل بنائها

ويف الرمِل فاعالتن وفاعلن، . تقارب فعولن وفعل، وفعول بينهماأال ترى أنَّ يف امل. وقصروها عن األطول
  .ويف الكامل متفاعالتن ومتفاعلن، ومتفاعالنْ بينهما. وفاعالن بينهما

  : قال الشاعر. فجاز هذا، كما يثقَّلونَ ما ليس بثقيل

  أقوُل إذ خرتْ على الكلكلِّ

  : مث قال

  ببازٍل وجناء أو عيهلِّ

  : وقال

لي بمكان حلِّ ضتْتعر 

  تعرض المهرِة في الطّولِّ

    

هذا خالد، فيثقلون يف الوقف، : الكلكِل والعيهِل والطّول، فثقل، ألنّ قوماً من العرب يقولون: يريد
. جعلوه كأحرٍف تزاد يف الكالم مثل ما يلحق من الياء للمد مما مل يكن يف الكالم. وأجازوه يف اإلطالق

  : اعرقال الش

 الدراهيِم تنقاد الصياريِف نفي  تنفي يداها الحصى في كلِّ هاجرٍة

  : وقال. فكما زيدت هذه الياء فكذلك بيت التثقيل

  لقد خشيتُ أن أرى جدبا

  في عامنا ذا بعدما أخصبا

  : مث قال. جدبا وأخصبا: يريد

  ثمتَ جئتُ حيةً أصما

  ضخماً يحب الخلقَ األضخما
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  .فهذا أشد، ألنه حرك اخلاء، وثقّل امليم. الضخما، يريد الضخم: ومسعت من العرب من يقول

وقد جيوز يف هذا القياس تقييد الطويل إذا كان آخره مفاعيلن، ألنه إذا قيد جاء مفاعيل من مفاعيلن، 
  : قال الشاعر. وفعولن، وقد جاء

بأيدي ا  عتيقاً من مهارِة تغلٍب كأنجال الدافنين ابن عتابلر 

  ومن كان يرجو أن يؤوب فما آب  فر حصن هارباً وابن عامٍر وقد

: وأخربين من مسع قصيدة امرئ القيس هذه من العرب خمتلفة، قالوا. وكان اخلليل ال جييزه. فهذا جائز

  : فإمنا هي على التقييد

  وألرضانخيراً صادقاً ألثنيتُ  لو حاميتم وصبرتُم أحنظَل

  وأوجههم بيض المشاهِد غران  بني عوٍف طهارى نفيةٌ ثياب

وقد قال . جحر ضب ضرٍب، ألنَّ ذل ليس بقياٍس، والتقييد يف هذه القصيدة قياس: وال حيمل هذا على
  : فيها

في حال البالبِل صفوان وأنعم  

  : لهوجيوز ذلك يف الرمِل الذي على أربعة أجزاٍء، حنو قو

  ثم دع عنك السمود  قم فانظر إليهم قيُل،

ن وفاعلنه إذا جعله فاعالنْ صار بني فاعالتوال أراه إالَّ لقلَّة . فهو مثل ما جاء يف القياس، ومل نسمعه. ألن
وأنت إذا قيدت هذا . وكان يف الكامل أجود، ألنَّ اجلزء الذي يف الكامل زائد. هذا الشعر وضعفه

  .، فهو أضعفنقصته

  : وال جيوز أن تكون الياُء يف قول الشاعر

  بازل عامين حديثٌ سنِّي

 هذا ولدتْني أمي لمثِل

. هي الروي فيكونَ مقيداً، ألنه يف بنائه شيٌء أقصر منه، فيذهب هذا عنه حىت يصري بينه وبني مستفعلن

  : اختالف حرف الروي، حنو قولهواختلفا كما ذكرت لك من . وامليم والنون مها الروي

  إذا نزلتُ فاجعالني وسطا

شيخٌ ال أطيقُ العنَّدا إنِّي 
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وهو إذا جعل الياء هي الروي كان . وهذا مطلق. على محزه، ألنَّ الزاي هو الروي: وليس هذا مثلَ
داً، وال جيوز تقييده كما ال جيوز تقييدد، و: مقيألنَّ تعديل أنصاف األوائل من الناتج، : من مل تزو

  .فإذا وصلت إىل اإلطالق مل جيز التقييد. بأواخِرها أن تطلق

  باب ما يجتمع في آخر ساكنان في قافية

وذلك حنو . كذلك قالوه يف مجيع أشعارهم. وذلك ال تبنيه العرب إالّ أن جيعلوا األولَ منهما حرف لني
سيط، ومتفاعالن وزحافه يف الكامل، وفاعالن ومفعوالن يف فاعالن يف الرمل، ومستفعالن وزحافه يف الب

كلّ هذا ال يكون احلرف الذي يلي آخر حرف منه . السريع، ومفعوالن يف املنسرح، وفعول يف املتقارب
والقصيدة عندهم . إالّ حرف مد، ألنه ملّا اجتمع ساكنان كان ذلك مما يثقلُ، وال يكون إالّ يف اإلدراج

فأدخلوا املد واللّني ليكونَ عوضاً من ذهاب التحريك وقوةً على اجتماع .  بعضها إىل بعضبيوا مدرجةٌ
  .الساكنني

  : وقد جاء بغري حرف لني، وهو شاذّ، ال يقاس عليه

واربعن أذيال الحقي أرخين  

مشي يفزعن اٍت كما لمحيي 

إن تمنعن نساء تمنِع اليوم 

به أن ه مسعوقد أخربين من أثق :  

  أنا جرير كنيتي أبو عمرو

تره تحت السأجبنُاً وغير 

  : وقد مسعت من العرب

  أنا ابن ماويةَ إذْ جد النَّقر

وهي يف مستفعالن وما أشبهه مما زاد على اجلزء أمثلُ، ألنه مل ينقص منه شيء فيستدرك . اسكن القاف
مِل. باملداللّني يف فاعالن يف الر وترك ،فيه أقبح من فاعالتن، فترك املد ه منقوصمنه، ألن وما أشبهه أقبح 

  وكذلك كلُّ ناقٍص . ملّا نقص

  باب ما يكون فيه حرف اللين مما ليس فيه ساكنان
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وال حيتسب يف ذلك مبا يقع . وذلك كلّ شعر نقص من آخره من أمتِّ بنائه حرف متحرك أو زنةُ متحرك
ولن يف الطويل، ال بد فيها من حرف لني، ألا ناقصةٌ ومن مفاعيلن، بينها وبينه من ذلك فع. للزحاف

  .فإمنا حيتسب باملتحرك. حرفان، الساكن منهما قد يقع للزحاف

ومنه فعلن يف البسيط، ال يد فيه من حرف لني، ألنَّ أصله فاعلن، فألقيت النونُ، وأسكنت الالم، فقد 
وحركة، وتانك ساكن كذهبوقد جاء فيه فاعلن، مسعناه من قاتله.  زنة متحر :  

  لواغباً، وهي ناٍء عرضها خاويه  قفرٍة، تمسي الرياح بها وبلدة

 فرداً، ويلقى إلفَه طاويه يروح  عقاٍم، ترى ثور النِّعاِج بها قفٍر

تن أن يدرك حبرف لني، وأما فعلن فيكون يف املديد، فيكون بغري حرف لني، ألنه كثر نقصه من فاعال
الضعيف القليلَ ليكون أمتَّ له وأحسن اللِّني الشعر ا قيلَ بغري حرف لني . وإن كانوا قد يلزمون حرففمم

  : قوله

من نعٍم دين قِم  هذا القلببسقاٍم ليس كالس 

ترمي  نعماً أقصدتْ رجالً إن آمناً بالخيِف أن  

 بغري حرف لني، ألنه قد جزئ وكثر نقصانه بأن ذهب منه جزٌء ال وكذلك فعولن يف البسيط يكونُ
  .يدرك ذلك حبرف لٍني

  : قال الشاعر. وكذلك جمزوء الوافر يكونُ بغري حرف لني

  ِن أمهما هي الثَّكلَى  أال من نعى األخوي

 فال تُشفى وتستشفَي  من رأى ابنيها تسائُل

أخربين ما من مسعهما من العرب بغري .  حرِف اللّني وقد جاء بغري لنيوفعولُن يف الوافر ال بد فيه من
  .لني، وكذا وصفهما اخلليل بغري لني

 ،نوينالت ك أذهبت من متفاعلنة فال يكون إالّ حبرف لني، ألنا فعالتن يف الكامل الذي على ستوأم
كالالم، فذهب منه متحر قال. َء بغري لنيوقال امرؤ القيس هذا البنا. وأسكنت :  

تُها ولقدثم زجر قدماً، وقلتُ  رحلتُ العنس :معد عليِك خير  

  : و

 إلى سعد، عليِك بسعِد سيراً  وعليِك سعد بن الضباِب، فسمحي
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  .وكذلك مفعولن فيه. وهو مذهب. إنما ألقى عني متفاعلن: قال بعضهم

أجزاء منه ففي القياس أن يكون بغري حرف لني ألنه نقص مه وأما فعالتن ومفعولن يف الذي على أربعة 
وذلك أنه شعر ضعيف قليل، قد نقصوه، فأرادوا أن . ومل نسمعه بغري حرف لني. ما ال يدرك حبرف لني

  .فإذا جاَء فأجزه. يعدلوه حىت يكون النصف اآلخر مثلَ األوِل

. ف لني، ألنك أسقطت نون مستفعلن، وأسكنت الالموأما مفعولن يف الرجز وفعولن فال يكون إالَّ حبر

  .فذهب منه زنةُ متحرك

وينبغي أن يكون جمزوءاً، ألنه ال يكاد جييء . وأما فعولن يف اهلزج فمن جعله جمزوءاً مل جيعله حبرف لني
 أشياء من فإن مل تأخذ ذا تركت. شعر من أشعار العرب فيه حنو هذه األجزاء إالَّ قد بين على ستة أجزاء

  .ومن قال إنّ فعولن ناقصةٌ من مفاعيلن، ليس مبجزوء لزمه حرف اللّني. املقاييس

  .وأما فعلن يف السريع فيكون بغري لني، ألنهم قد نقصوا من اجلزء ما ال يدرك حبرف لني

  .وكذلك مفعولن يف املنسرح الذي على جزءين، ألنه قد كثر نقصانه

  . لني، ألنه كثر نقصهوفعولن يف اخلفيف يكون بغري

وإن كان تاماً مل حيتج إىل . وفاعالتن يف املضارع يكون بغري لني، ألنه إن كان جمزوءاً فقد كثر نقصانه
  .ذلك فيه

  : أخربنا من يوثق به أنَّ قوله. وكذلك فاعالتن يف اتثّ يكون بغري لني

  يندبن سيد هنَّه  جن هببن بليِل

  .وليس يف ذا حرف لني. ر العربمعروف يف شع

وأما فاعلن يف السريع فلما نقصوه من فاعالن مل يصلوا فيه إىل حرف اللّني، ألنَّ يف آخره حرفني 
  .وإذا حترك ذهب منه املد. متحركني، فلو أدخلوا حرف اللّني مل يكن بد من حركته

هالَّ : فإن قلت. زحاف، وذلك ال حيتسب بهوأما مفاعلن يف الطويل فإنه سقط منه ما كان يسقط لل
 دتقي  

  ويأتيك باألخبار من لم تزوِد

 دتوقي حىت يكون فعولن  

  إنَّك ال تدري مِن الناتج  ال تكسِع الشَّوَل بأغبارها

    

معدل فإنك لو فعلت ذلك كنت غري . وتركت اللّني، ألنك اضطررت إىل تركه كما تركته يف املتحركني
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فإذا وصوال إىل الذي هو أحسن مل يصنعوا الذي هو . وأحسن الشعر عندهم أن يكون معتدالً. للبيت
صف : وهم إذا تركوا حرف اللّني من قولك. أقبحوأشباهه، ومل يطلقوه مل يكن مثلَ الن ،من الناتج

  .األول

  باب إجماع العرب في اإلنشاء واختالفها

الغناء والترنم فإنَّ كلهم يتبع الروي املضمون واواً، واملفتوح ألفاً، واملكسور ياء، أما إذا أرادوا احلداء و
  : فمن ذلك قوله. والساكن إذا كان مطلقاً ياء يف الوقف والوصل، فيما ينونُ منه وما ال ينون

  قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزِل

  : وقوله

  أعطى فأعطَى حسباً ورزقا

  : وقوله

  اً وأنتَ قنَّسريأطرب

  : وما ال ينون

  الحمد هللا الوهوِب المجزِل

  : وقوله

  أقلِّي اللوم، عاذَل، والِعتابا

  : وقوله

  أفاطم، مهالً بعض هذا التَّدلُِّل

فلما . وإنما أحلقوا هذه احلروف اليت جيري فيها الصوت إذا أرادوا الترنم ألنّ الصوت ال جيري يف غريها
  .رادوا الترنم أحلقوا هذه احلروف اليت جيري فها الصوتأ

وأما ناس . فأما إذا مل يريدوا الترنم فأهل احلجاز يتركونه على حاله يف الترنم، ليفصلوا الشعر من غريه
  : فيقولون. كثري من متيٍم وقيٍس فإنهم إذا مل يريدوا الترنم جعلوا الذي يلحقون نوناً

  ، والديون تقضنداينتُ ليلى

  : و

  الحمد َهللا الوهوِب المجِزِل
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  : و

  سقيِت الغيثَ أيتُها الخيامن  كان الخيام بذي طلوٍح متى

  .ورمبا فعله بعضهم يف الوقف، ألنه يريد الوصلَ، فينقطع نفسه. يفعلون هذا يف الوصل

  : لف، فيقولوبعضهم يقف على املنصوب، منوناً كان أو غري منون، باأل

  أقلِّي اللوم، عاذَل، والعتابا

  أيتها اخليام : وإذا وقف يف الرفع واجلر أسكن، فقال

  أفاطم، مهالً بعض هذا التَّدلُّْل

ومسعت من العرب من يقف على الروي املنصوب، إذا كان من الفعل، أو من شيء ال يدخله تنوين يف 
  : قولوجه من الوجوه، بالتنوين في

ريناألند وال تبقي خمور  

  : وينشدون

ال أبالك وا بيتكأهدم  

ال أخالك وحسبوا أنَّك  

ألَى حوالَكوأنا أمشي الد  

هم يريدون الوقف. فال يلحقونَ األلفوقال هؤالء. وهذا ال يكون إالَّ مطلقاً، إالَّ أن :  

  جربينوشيٍب في الحروب م  يرون القتل مجداً بشبان

  : يسكت بغري ألٍف، ألنَّ هذا ال يدخلُه تنوين بوجه من الوجوه، وأما

  تسفُّ الجلَّةُ الخور الدِرينا

وكلُّ ما كان كذلك أحلق األلف . فيقفون عليه باأللف يف وقفه، ألنه لو مل يكن باأللف والالم كان منوناً
  : ويقول هؤالء. يف وقفه

  اذَل، والعتاباأقلِّي اللّوم، ع

  .ألن العتاب إذا مل يكن بألف والم كان منوناً، فلذلك أحلقوه األلف يف السكِت

. وقد دعاهم ذلك أن نونوا املقيد. وإمنا أدخل من أدخل النونَ ألنه رأى أنّ الكالم إذا وصل نون فنونه

  : أخربنا يونس وغريه ممن يوثق به أنَّ رؤبة كان يقول

  ألعماِق خاوي المخترقنوقاتِم ا
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وقد . فلذلك نون. والروي جيري فيه املنون وغري املنون جمرى واحداً. ألنه كان اعتاد التنوين يف الوصل
  : دعاهم ذلك إىل أن قالوا

  لما رأيتُ الدهر جماً خيلُهو

 كبعض ما يزاد يف الشعر، وال فأحلقوا الواو يف الوصل، ألنهم قد اعتادوا زيادا يف الكالم جعلوها
  .حيتسب به

  .هذا زيدو، ومررت بزيدي: وأما إدخاهلم الواو والياء واأللف يف الوقف فكما قال ناس من العرب

  : ومسعنا من العرب من جيري الروي يف الوقف جمراه يف الكالم، فيقول

عاذَل، والعتاب ،أقلِّي اللَوم  

  : و

  لخيامسقيِت الغيثَ أيتُها ا

  : و

  قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنِزْل

  : و

حفص كفحر ،قد رابني حفص  

وهؤالء من . وكذلك الساكن إذا كان مطلقاً. فإذا وصل أحلق املضموم واواً، واملفتوح ألفاً، واملكسور ياء
  .قيس

فإذا وقفوا عليهما وقفوا كما . وقد جيرون الواو والياء إذا كانتا من األصل، وكانتا وصالً، جمرى املدتني
    : يقفون على الزائد، فيحذفهما من حيذف الزائد، فيقول

فإذا . وألنت تفري ما خلقت وبعض القوم خيلق مث ال يفر ولو كانت يدعو يف قافية أجروها هذا ارى
  : كانتا روياً مل حتذفا، ألنهما مبرتلة قاف

  وقاتم األعماِق خاوي المخترقْ

فإذا كانت ياء ال حتذف يف الكالم فهي يف الروي أجدر أن ال . لواو والياء ال حتذفاِن يف الكالموهذه ا
  .حتذف، حنو ياء القاضي

فأما خيشى ويقضي فأجريت جمرى زيد، فال حتذف يف الوقف، ألنَّ ألف زيداً ال حتذف يف الوقف، فال 
  ال يقول أحد إالَّ . لكالمتكون اليت من األصل أسوأ حاالً منها، وهي تثبت يف ا
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  داينتُ ليلى، والديون تقضى

  : أخربين من أثق به عن العرب أنه مسع منهم. وقد أجرى قوم واو اإلضمار وياء اإلضمار جمرى هذا

على تميٍم وهم وا الجفارورد  يوِم عكاظَ، إن أصحاب وهم  

  : وقالَ. إني: يريد

 أوجفْ: لشُفاع المدينِة وقلتُ   قرضهجزيتُ ابن أوفى بالمدينِة

أوجفوا وإنما أجروا هذه الياء والواو جمرى الزائدتني اللتني مها مدتان، ألنهما مثلهما يف اللفظ : يريد
وذلك قليل ضعيف، ألنّ هذه الياء والواو واللّتني لإلضمار جاءتا ملعىن كما جاءت اهلاء يف قوله. واملد :  

 كما رأيتُ الدهرجماً خبلُه  

وهو قبيح ألنَّ اهلاَء . فهذه اهلاُء ال حيذفُها كلُّ أحٍد، إالَّ أنهم زعموا أنَّ حذفَها روي، ومل نسمعه من ثقة
ه من غري ثقة. ليست حبرِف مدحذفوا فيه واو اجلمع، مسعت دمقي وقد جاء بيت :  

إذا قدر كريمةٌ قدرتُهم  

  .ء مثله فأجزهوهو يف القياس جائز فإذا جا

وهم إذا اضطروا إىل . واعلم أنَّ ازوم والساكن يوضعان يف القوايف ارورة، ألنَّ الشعر موضع اضطرار
حركة الساكن حركوه باجلر، إال أن يكون ساكن أصلُه الضم، حنو مذ، إذا اضطررت إليه يف القوايف 

كه بالضمأصله الفتح فاضطررت إليه يف القوايف . ضممته، كما تقولُ مذ اليوم، فتحر وإذا كان ساكن
وإن شئت . فتحته، حنو من، لو اضطررت إليها يف القوايف فتحتها، فقلت منا، كما تقول من القوم

  ...كسرت من، ألنهم قد قالوا من القوم، ومن 

مل : تقول. واجلر والنصبوإذا أطلقت شيئاً من بنات الواو والياء جمزوماً أحلقته ما يكون فيه يف الرفع 
وإنما أحلقوا هذه احلروف من املد يف القوايف ليبينوا . يغزو، ومل يقضي، ومل خيشى، إذا كانت يف قافية

ولكنه أراد . وهو يريد قال: أنهم يف شعر، وأنهم يريدون أن يصلوه بكالم، كما قال بعضهم، قاال
  .الوصل، فجعل املدة دليالً عليه

وقد يوجد يف بعض النسخ بعد هذا . لقوايف حبمد اهللا ومنه هذا آخر الكتاب يف أكثر النسخمت كتاب ا
وإذا كان آخر احلروف مها أو مهو : قال أبو احلسن سعيد: املوضع زيادةٌ عن األخفش أيضاً، وهي

  .للمضمر فال يكون حرف الروي إالّ امليم، ال جيوز غري ذلك

ون ما قبل اهلاء حرف الروي، وتكون اهلاء وصالً، وتكون الياء والواو وأما هو وهي فال جيوز أن يك
. وإن شئت جعلت الياء والواو حرف الروي، وكان مقيداً. خروجاً، ألنَّ الياء والواو أصلُهما التحرك
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فقلت وإن شئت أطلقت :ويألنَّ . هيا وهوا، الياء والواو حرف الر ،ويوالواو وال تكون اهلاُء حرف الر
  .وال تكون الواو والياء إذا حتركتا وصالً. متحركتان

إين أسكن الواو والياء وأجعل اهلاء حرف الروي، فإنَّ ذلك ال جيوز إال أن يكون ما قبل اهلاء : فإن قلت
قال هو، وتقول : فإن حترك ما قبلها وأجزت إسكان الياء والواو، حنو. كما هي وأال هو: ساكناً، حنو

وال تكون اهلاء وصالً، ألنّ املنفصل ال يكون . ارت اهلاء حرف الروي، والياُء والواو وصالًهي، ص
  .وصالً

  : وقد جعلوا اهلاء حرف الروي يف قوله

  :قالت أبيلي لي ولم أسبِه

 السن إالَّ غفلةُ المدلَِّه ما

،ما قبلَها أو سكن كها قد .  إذا كانت مفصولةً، وصالًوال تكون اهلاء يف حنو هي وهو، إذا حترإالَّ أن
ويحرف الر ،كوقد مضى ذكر ذلك. وجدناها، وما قبلها متحر.  

واألشبه أن تكون من تعليق الكتاب عن أيب احلسن، غري أنها من أجود ما تضمنه هذا . هذا آخر الزيادة
  .الكتاب

 األندلسي الواديآشي، عفا اهللا عنه، وغفر له جنز على يد العبد الضعيف أمحد بن عبد اهللا بن عبد اهللا
  .ولوالديه وجلميع املسلمني
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    احلمد هللا وحده، وصلّى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه، وسلّم 

  الفهرس 

 4..................................................................................باب عدة القوايف

 5.......................................................................................باب الروي

 11...............................................................باب ما يلزم القوايف من احلركات

 25...........................................................................باب ما ال يكون رويا

 27...........................................باب ما جيوز من الساكن مع املتحرك يف ضرب واحد

 28...........................................................................باب التقييد واإلطالق

 32.......................................................... قافيةباب ما جيتمع يف آخر ساكنان يف

 32..............................................باب ما يكون فيه حرف اللني مما ليس فيه ساكنان

 35........................................................باب إمجاع العرب يف اإلنشاء واختالفها

 40.........................................................................................الفهرس

  

  

To PDF: www.al-mostafa.com  


	Document
	  ﻲﻓﺍﻭﻘﻟﺍ ﺓﺩﻋ ﺏﺎﺒ
	  ﻱﻭﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺕﺎﻜﺭﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻓﺍﻭﻘﻟﺍ ﻡﺯﻠﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	  ﺎﻴﻭﺭ ﻥﻭﻜﻴ ﻻ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	  ﺩﺤﺍﻭ ﺏﺭﻀ ﻲﻓ ﻙﺭﺤﺘﻤﻟﺍ ﻊﻤ ﻥﻜﺎﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺯﻭﺠﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	  ﻕﻼﻁﻹﺍﻭ ﺩﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺔﻴﻓﺎﻗ ﻲﻓ ﻥﺎﻨﻜﺎﺴ ﺭﺨﺁ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	  ﻥﺎﻨﻜﺎﺴ ﻪﻴﻓ ﺱﻴﻟ ﺎﻤﻤ ﻥﻴﻠﻟﺍ ﻑﺭﺤ ﻪﻴﻓ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	  ﺎﻬﻓﻼﺘﺨﺍﻭ ﺀﺎﺸﻨﻹﺍ ﻲﻓ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻉﺎﻤﺠﺇ ﺏﺎﺒ
	   ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ


