


  ف ـــق لطيــتعلي
  على 

  »الرامزة في علمي العروض والقافية«

  

  
  

  تأليف 

  محمد بن خليلٍ البصروي محب الدين 

  ) هـ٨٨٩ت (
  

  

  

  تحقيق

 حسام الدين مصطفى محمد
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ا ا ا   

  المقدمة
  

العاملنياحلمد هللا رب  والص ،سلنيالم على أشرف املرالة والس سي ،وعلى ٍددنا حمم 

ابعني هلم بإحساٍنآله وصحبه والتين  إىل يوم الد.  

  ؛وبعد 

 أيب تأليف »اخلزرجية« واملعروف بـ »الرامزة يف علمي العروض والقافية«فمنت 

بن اهللا عبد ٍدحمم الْ ٍدحممخزِجرا - يره نسبيابع( على رغم تأخة ما نعرفه ، وقلَّ) القرن الس

 يعد أهم املتون العروضية يف التراث العريب ؛ فقد اعتىن به العلماء كثريا ، وأقاموا - عن مؤلِّفه 

 ؛ فمنها )١(عليه عددا كبريا من املؤلَّفات املتفاوتة يف مناهجها والغايات املقصودة منها

والت ، ومنها املعين باإلعراب ، ، ومنها احلواشي ، ومنها املختصرات ، ومنها املطالشروح

ومنها املعين بالشواهد ، مما جيعله نصا جديرا بدراسٍة جادٍة جامعٍة لشتات هذه املؤلَّفات 

 رس العروضيعها وثرائها وتأثريها على الدوكاشفةٍِ عن مدى تنو.  

 صرويد بن خليل الباإلمام حمم ة  وهو م-)  هـ٨٨٩ت (ويعدافعين أعيان الش

 واحدا من هؤالء -  هالفقو وضوالعر واحلساب والفرائض والنح بدمشق ، وممن تقدم يف

مطولٌ ، مساه : أحدمها : العلماء الَّذين اعتنوا ذا املنت عنايةً خاصةً ، فأقام عليه شرحني 

 بتوضيح معاين املنت ، وإعراب اهتم فيه ، »بتوضيح رامزة العروض والقوايفالفتح الوايف «

: وثانيهما. يه املصادر والنقول مشكله ، وتفصيل مسائله ، وشرح شواهده ، وتكثر وتتنوع ف

اختصره  ، »تعليق لطيف على الرامزة يف علمي العروض والقافية«خمتصر ، وهو هذا الكتاب 

  . هم به مقاصد الناظم حيلُّ ألفاظ املنت ، وتفمن شرحه السابق مقتصرا على ما 

                                                 

 ، )٥/٣٦١( ربوكلمانل»  العريب األدب تاريخ«، ) ٢/١١٣٥- ١/٨٣٠(» كشف الظُّنون« :ينظر  )١(

  . خلط فيه بني األندلسية واخلزرجية وقد) ٣٤٥ : ١/٣٣٦(» واحلواشيجامع الشروح «

 



 ٢

وقد رأيت حتقيق هذا املختصر ملا له من غايٍة تعليمية ؛ من تقريب املنت وتوضيحه 

وإني ألرجو أن . دون بسٍط خلالفاٍت عروضية ، أو استطراٍد إىل توجيهاٍت حنوية ولُغوية 

  .عى يف مجع نسخه يكون حتقيق هذا املختصر مقدمةً بني يدي حتقيق أصله ، والَّذي أس

   :نيمقس إىل العمل عليهوقد قسمت الكتاب عند 

  :  وتشتمل على فصلني . الدراسة : القسم األول 

 ، وشيوخه ، وتالميذه ، ومؤلَّفاته،ذكر امسه : ويشتمل على . املؤلِّف : ل األوالفصل 

  .  ووفاته

 وتوثيق نسبة الكتاب إىل الكتاب ،عنوان :  ويشتمل على . الكتاب: الثَّاين الفصل 

  .ة ، وعملي يف التحقيق ي اخلطِّاملؤلِّف ، ووصف النسخمؤلِّفه ، ومنهج 

  . احملقَّق النص : القسم الثَّاين

 ثبٍت، و، وفهرس لقوايف الشواهد العروضية  بثبٍت للمصادر واملراجع الكتابوأتبعت 

  .للمحتويات 

   .]٨٨: هود [ ﴾ِهللا علَيِه توكَّلْت وِإلَيِه أُِنيبوما توِفيِقي ِإلَّا ِبا﴿

  

  كتبــه

  حسام الدين مصطفى حممد 

                                                                           ١٨/٥/٢٠١٦

 



 ٣

  

  

  

  

ل القسم األو  

   الــــــــدراسة

  

ــــفالمؤلِّ: ل الفصل األو  

  الكتاب: اني الفصل الثَّ

 



 ٤

  )١(فالمؤلِّ: الفصل األول 
  

الشيخ غرس الدين   د بن    ، حمم  عبد اهللا ين ، أبو     الد حمبهو الشيخ اإلمام العلَّامة ،      

 ، حاسب ،  فرضي ،  صويلٌّأ ، فقيه ،   الشافعي ،   الدمشقي ،   )٢(البصروي ،   خليل بن حممد  

حنوي ، عروضي.   

  

خاتون عمـر   «شتغال مبدرسة   ا للمطالعة واال  كان مالزم لشافعية بدمشق ،    من أعيان ا  

»شاه
   ،ح يف متقدـ  ِفـي  واملـشاركة  هالفق مع وضوالعر واحلساب والفرائض والن ،  اغريه

ىوتصد مبارك وكان ، ءالفضال به فعفانت،   واإلفتاء دريسللت قر حسن،  دريس  التمع  ، يرالت 

،  ا عن الناس مشغولًا بشأنه    منجمع،   ٍة ومهَّ ستقامٍةا ذا  ، ايحفه صح ان تصر وك ،   طِّاخل براعة

  .  هناك- اأيض -لبة وأقرأ الطَّ،  وجاور قد حجو ، )٣(ةن ع ألنَّ بهزوج قطُّتومل ي

  

                                                 

يل على  وجيز الكالم يف الذَّ   «  ، )١١/١٩١ - ٧/٢٣٧(للسخاوي  » عالضوء اللَّام «:  مصادر ترمجته    )١(

 املنازل يف ةالبدري املطالع« ،   )٩٥ ،   ٩٤ص   (»صرويتاريخ الب « ،   )٣/٩٥٤ (للسخاوي »دول اإلسالم 

الرحمل »ةوميم  ٍدد بن حمم ٢٠٥ص  (   الغزي (  ،»حمل »اإلسالم ديوان عبد بن دم محنالر الغزي) ١/٢٩٢(  ، 

 ربوكلمـان ل» العـريب  األدب تـاريخ «،  ) ٢/١٨٧٥ – ٢/١١٣٥(حلاجي خليفـة    » كشف الظُّنون «

،  )٢١٣ ،   ٢/٢١٢(للبغدادي  » هدية العارفني «،  ) ١١٨ ،   ٦/١١٧(للزركلي  » األعالم« ،   )٥/٣٦٢(

»  معجـم املـؤلِّفني   «،  ) ٤/٢٤٣ - ٣/٥٤٦(للبغدادي  » نونالظُّ كشف على يلالذَّ يف املكنون إيضاح«

   .)٩/٢٩١(لكحالة 

)٢( صرويالب  :بضم نسبة لهأو لبصام من ىروء اللَّامع« . الشالض «)١١/١٩١(.   

   .)عنن(مادة » لسان العرب« . يريدهن وال ساءالن يأْيت ال الذي الِعنني و)٣(

 



 ٥

   : شيوخه

ال شك أنَّ املؤلِّف تتلمذ على عدٍد من علماء عصره وقرأ عليهم يف علوم متنوعـة ،                 

  : كانت ضنينةً بذكر أمسائهم ، فلم تذكر غري واحٍد وهو - فيما وقفت عليه -لكن ترمجته 

 مـشقي الد ،   عمر بن دحمم بن أمحد بن بكر أبو ،   ين الد  تقي  :بن قاضي شهبة  ا -

افعي١() هـ٨٥١ت ( الش(.   

 هم الشيخ تقي  أجلُّ،  خ  املشاي  من فقه عن عدةٍ  لأخذ ا « )٢ (»تارخيه«يقول البصروي يف    

افالدة الشبهعين بن قاضي شة يف زمنه،  يافعيشيخ الش«.   

  

   : تالميذه

 الدمـشقي  صرويالب،   أمحد بن علي بن يوسف بن علي:  صرويالب ينالد ءعال -

   .)٣()هـ ٩٠٥ت (  الشافعييِكالعاِت

   .)٤(ملؤلِّف ومشاركته له يف النسبةذكر السخاوي تلمذته على ا

- عز بن فهد ا ين الد:  عز دحم بن عمر بن يزالعز  عبد  ، فارس وأبو اخلري أبو ينالدم ،

   .)٥()هـ ٩٢٠ت ( يالشافع كِّيامل ياهلامش

   .)١(قرأ على املؤلِّف بدمشق ومكَّة

                                                 

 »هبالـذَّ  شـذرات «،  ) ٩٤ص   (»نظم العقيان «،  ) ١١/٢١ (»الضوء اللَّامع «:  ينظر ترمجته يف     )١(

  ) .٢/٦١(األعالم «، ) ٩/٣٩٢(

)٢(» تاريخ البصروي«)  ٩٥ص(.   

  ) .٥/٣٤ (»األعالم«، ) ٦/٥٣ (»الضوء اللَّامع«:  ينظر ترمجته يف )٣(

  ) .١١/١٩١ (»الضوء اللَّامع« )٤(

 »األعـالم «،  ) ١/٢٣٩ (»الكواكـب الـسائرة   « ،) ٤/٢٢٤ (»الضوء اللَّامع «:  ينظر ترمجته يف     )٥(

)٤/٢٤. (  

 



 ٦

- رضي الد  ين الغزين    : يالد الفضل أبورضي  ،بن دحمم اهللا عبد بن أمحد بن دحمم ،

الغزي الد٢()هـ ٩٣٥ت ( مشقي(.   

   .والعروض واألصول واحلديث الفقه عنه وأخذ،  املؤلِّف لزم

-   ِجلمشس الدين الددمشس الدين   :  يد بن حممد بن حممأمحـد  بن حمم   ، ِجلالـدي 

   .)٣()هـ ٩٤٧ت (العثماينُّ  الشافعي

 هفَومصن »رشاداإل« على شرحه بعض يهلع قرأ، و   عن املؤلِّف  والعروض ةالعربيأخذ  

  . )٤(الفرائض يف

- عبد يدالس حيمالر العبين :  اسيعبد ،   الفتح أبو بدر الد عبد بن حيمالر  محنالـر 

   .)٥() هـ٩٦٣ت  (بويل اإلسالم القاهري اسيالعب،  أمحد بن

 له املؤلِّف مبصنفاته وأجازه ا ، يقول العباسي يف إجازته الَّيت أوردها صاحب أوصى

 يخالش،  نظامها ووسطى ، ختامها مبسك العلماء من لقيته من ولنختم« )٦(»املطالع البدرية«

 ، الشاِفعي يصروالب خليل الغرس بن دحمم الدين حمب،  الفهامة البحر احلرب،  امةالعلَّ اإلمام

 وأجازين ، اغزير اعلم عنه وأخذت ،ا كثري عليه قرأت ، مثواه ةاجلن وجعل ، ثراه اهللا سقى

ين ، فاتهومؤلَّ اتهمبرويا وخص ، موته مرض يف مجيعها ومسوداِتِه هي إيلَّ ودفعها« .  
                                                                                                                                                 

  ) .٧/٢٣٧ (»الضوء اللَّامع« )١(

 »هبالـذَّ  شـذرات «،  ) ٢/٣ (»الكواكب السائرة «،  ) ٩/٦ (»الضوء اللَّامع «:  ينظر ترمجته يف     )٢(

  ) .٧/٥٦ (»األعالم«، ) ١٠/٢٩٣(

 »هبالـذَّ  شذرات«،  ) ٢/٦ (»الكواكب السائرة « ،) ٩/٢٠٠ (»الضوء اللَّامع «:  ينظر ترمجته يف     )٣(

  ) .٧/٥٦ (»األعالم«، ) ١٠/٣٨٦(

  ) .٩/٢٠٠ (»الضوء اللَّامع« )٤(

األعـالم  «،  ) ٣/٣١١ (»ديـوان اإلسـالم   «،  ) ٢/١٥٩ (»الكواكب السائرة «:  ينظر ترمجته يف     )٥(

)٣/٣٤٥. (  

)٦(» ةاملطالع البدري«)  ٢٠٥ص(.   

 



 ٧

   .)١(الشافعي الدمشقي  املؤذِّنُيلإمساع بن دأمح بن رالقاد عبد -

  . املؤلِّف على »رشاداإل«و »املنهاج« فرائضقرأ 

    .)٢(يالشافع غزيلا،  انشعب بن ليع بن انشعب بن رالقاد عبد -

   .ريهوغ عروضال يف املؤلِّف نع الشامب أخذ

  

   : فاتهمؤلَّ

  :وهي متنوعة ، وهذا ما وقفت عليه منها 

-»    ة وآية الكرسيإعراب الطارقي« :    نسبه له الـسيف   خاوي » ـ  الـض » امعوء اللَّ

)٧/٢٣٧. (  

 ، ونال    جميد  نوفل علي  » الكرسي  من القرآن وآية   ب ثالثني سورةً  إعرا«حقَّقه بعنوان   

  .به الدكتوراه من جامعة املوصل 

وهو املقصود بالشرح    : »تعليق لطيف على الرامزة يف علمي العروض والقافية       « -

  . ، وهو كتابنا هذا ، وسيأيت توثيق نسبته »اخلزرجية«على املختصر 

- »تعليق يف       :» على قواعد اإلعراب البن هشام      لطيف خاويوء «نسبه له السالض

 ديوان« يف   زي، والغ ) ٢٠٥ص  ( »ةالبدري املطالع« يف   اسيالعب ، والسيد    )٧/٢٣٧( »اللَّامع

» األعالم« يف   ركلي، والز ) ٢/٢١٢(» ة العارفني هدي« يف   دادي، والبغ ) ١/٢٩٢(» اإلسالم

)١١٨/ ٦ (معجم املؤلِّفني«الة يف ، وكح «)٩/٢٩١. (  

    . كتوراه من جامعة عني مشس شهادة الد ، ونال بهويكيهشام الش. دحقَّقه

 » اللَّـامع  الضوء«نسبها له السخاوي يف       :»ثالثة شروٍح على فرائض اإلرشاد    « -

   .)٢/٢١٢ (»ة العارفنيهدي« ، والبغدادي يف )٧/٢٣٧(

                                                 

  ) .٤/٢٦١ (»الضوء اللَّامع«: يف  ينظر ترمجته )١(

  ) .٧/٢٣٧ (»الضوء اللَّامع«:  ينظر ترمجته يف )٢(

 



 ٨

 لـه   انـسبه  :) مل تكمـل  (» ف البن املصن  ة ابن مالكٍ   على شرح ألفي    حاشيةٌ  «-

السيف خاوي »٧/٢٣٧(» امعوء اللَّالض. (  

ـ   « الـسخاوي يف     نسبه له  :» شرح ألفية العراقي يف احلديث     «-  »امعالـضوء اللَّ

ـ  املطالع« يف   اسيالعب وكالمه يوحي بأنها حاشية ، والسيد        )٧/٢٣٧( ٢٠٥ص  ( »ةالبدري (

   .ونص على أنه شرح

 ،  )٧/٢٣٧( »الضوء اللَّامع «نسبه له السخاوي يف     : ) قطعة (»)١(شرح اإلرشاد « -

صروييف      )٩٤ص  ( »تارخيه« يف   والب اسيد العبيـ  املطـالع « ، والس ٢٠٥ص  ( »ةالبدري ( ،

  .) ٢/٢١٢ (»ة العارفنيهدي«والبغدادي يف 

 ،  )٧/٢٣٧( »الضوء اللَّامع «نسبه له السخاوي يف      :) قطعة (»)٢(شرح املنهاج « -

فالظَّاهر ) قةمتفر أماكن من( ووصفها بقوله    )٢٠٥ص  ( »ةالبدري املطالع«والسيد العباسي يف    

 يف  أمـا البـصروي    . »شرح اإلرشاد « غري شرحه املختص بفرائضها ، وكذا األمر يف          أنها

 السابق هو   »فاإلرشاد« ، والظَّاهر أنه وهم ؛       »احلاوي« فذكر أنه شرح     )٩٤ص  ( »تارخيه«

   .»احلاوي«يف اختصار 

 »كـشف الظُّنـون   «نسبه لـه حـاجي خليفـة يف           :»شرح فرائض املنهاج  « -

)٢/١٨٧٥.(   

الـضوء  «نسبه له الـسخاوي يف       :» )٣(األصول يف احلاجب ابن خمتصرشرح  « -

   .)٢٠٥ص ( »ةالبدري املطالع« ، والسيد العباسي يف )٧/٢٣٧( »اللَّامع

 ،  )٧/٢٣٧( »الـضوء اللَّـامع   «نسبه له الـسخاوي يف        :»)١(شرح املنفرجة « -

صروي٩٤ص ( »تارخيه« يف والب( يف اسيد العبياملطالع« ، والس ةالبدري« ) ٢٠٥ص(.   

                                                 

 »غرياحلـاوي الـص    «اختصر فيه  ،   مساعيل بن أيب بكر بن املقري      إل  ، ةافعي يف فروع الش   »اإلرشاد« )١(

للقزويين .  

   .ووينين الحمليي الد، ة افعي يف فروع الش»البنيمنهاج الطَّ «)٢(

   .»، يف علمي األصل واجلدل ل واألملؤمنتهى الس« وهو )٣(

 



 ٩

نسبه لـه الـسخاوي يف        :» للربماوي ةة يف األصول الفقهي   بذة األلفي النشرح   «-

 ، والـسيد العباسـي يف       )٩٤ص  ( »تارخيـه « يف    ، والبصروي  )٧/٢٣٧( »الضوء اللَّامع «

 ، والبغـدادي يف     )١/٢٩٢ (»اإلسـالم  ديوان« ، والغزي يف     )٢٠٥ص  ( »ةالبدري املطالع«

»٢/٢١٢ (»ة العارفني هدي(     يف ركلياألعالم« ، والز«) الة يف     )١١٨/ ٦معجـم  « ، وكح

  .) ٩/٢٩١(» املؤلِّفني

 وهو املقصود بالشرح املطول     : »بتوضيح رامزة العروض والقوايف   الفتح الوايف   « -

  . ، وسيأيت توثيق نسبته »ةاخلزرجي«على 

 »الـضوء اللَّـامع   «يف   خاوي عند الس  هكذا دون تعينيٍ  :  »مصنف يف الفرائض  « -

)٩/٢٠٠ ( ،والبتارخيه«يف  صروي« ) ٩٤ص(.   

  

  :وفاته 

 تسٍع سنة من اقريب مات« وفاة املؤلِّف ؛ فقال      »الضوء اللَّامع «مل يعين السخاوي يف     

ـ  يتوفِّ« ، مثَّ ملَّا ذكره يف كتاب األنساب قال  )٢(»وستني ضٍعب عن ومثانني سـنة  مـن  اقريب 

 ،  )٤( نقل أكثر من ترجم للمؤلِّـف كـالغزي        »الضوء«املوضع األول من    وعن   ،   )٣(»تسعني

                                                                                                                                                 

  . بالبلج ليلك آذن قد ... نفرجيت أزمة ياشتد:  مطلعها ، حويالن بنال »املنفرجة القصيدة« )١(

   .)٧/٢٣٧(» الضوء اللَّامع «)٢(

   .)١١/١٩١(» الضوء اللَّامع «)٣(

   .)١/٢٩٢ (»اإلسالم ديوان «)٤(

 



 ١٠

 ٨٨٩(إلَّا أنَّ السخاوي عين الوفاة بشهر رجٍب مـن سـنة             . )٢( ، والزركلي  )١(وبروكلمان

  . )٣(»وجيز الكالم يف الذَّيل على دول اإلسالم«يف حاشيٍة أثبتها خبطِّه يف كتابه ) هـ

 ٨٨٩(أما البصروي فقد نص على أنَّ وفاة املؤلِّف كانت يف رابع رجٍب مـن سـنة     

   .)٤(، وخالف السخاوي يف أنَّ املؤلِّف كان قد جاوز السبعني) هـ

 )٥(»وأقاربـه  أبيه عند وتةالت باب مبقابر فند« املؤلِّف وإن كان السخاوي قد ذكر أنَّ    

    صرويا   –فقد كان البا ؛ فقال      - أيضأكثر حتديد »د  درسـة   جبـوار امل   )٦(ةفن مبقربة األشرفي

   .)٨(»)٧(ي عليه جبامع تنكزلِّوص، ]مدرسة خاتون عمر شاه: يعين [املذكورة 

                                                 

  ) .٥/٣٦٢(» العريب األدب تاريخ «)١(

   .)٦/١١٧(» األعالم «)٢(

   .)٣/٩٥٤ (»وجيز الكالم «)٣(

)٤(» تاريخ البصروي«)  ٩٥ ، ٩٤ص(.   

  .)٧/٢٣٧(» الضوء اللَّامع «)٥(

 وباألشرف موسى ابن امللك العادل أيب بكر بن أي         ، تنسب إىل     من قلعة دمشق   اسة الكلَّ  مشايلِّ تربةٌ )٦(

  ) .٢/٢٢٥(» الدارس يف تاريخ املدارس«. لدفنه فيها 

)٧(         أنشأه أمري األمراء تنكز نائب الشام ظاهر باب الن   صر جتاه حكر السر بانياس بدمـشق     م اق على . 

  ) .٢/٣٢٧(» الدارس يف تاريخ املدارس«

)٨(» تاريخ البصروي«)  ٩٥ص(.   

 



 ١١

  الكتاب: الفصل الثَّاني 

  

  :اب عنوان الكت

بذكر أنَّ له شرحني على اخلزرجية ، وبعـضها         ف  مجة املؤلِّ رمصادر ت اكتفت أغلب   

يشري إىل أنَّ أحدمها مطولٌ واآلخر خمتصر ، أما تسمية هذين الشرحني فقد اكتفى كحالة يف                

 ةرامـز  بتوضيحفتح الوايف   «بذكر عنوان الشرح املطول منهما      ) ٩/٢٩١( »معجم املؤلِّفني «

 ، فلم يبق إلَّا العودة إىل النسخ اخلطِّية لتحديد العنوان الَّذي وضعه املؤلِّف              »والقوايف العروض

  .لشرحه املختصر 

صـفحة العنـوان ، املقدمـة ،      (ومواضع حتديد العنوان يف أغلب املخطوطات ثالثة        

 جندها خمتلفة ، فنسخةٌ     ، وبالنظر إىل صفحات عناوين ما توافر لدي من نسخ الكتاب          ) اخلامتة

تعليق لطيف على الرامزة يف علمـي  (، ونسخةٌ كُتب عليها   ) رسالةٌ يف العروض  (كُتب عليها   

أما اخلامتة فقد ختمت    ) ! . شرح الرامزة للشريف  (، ونسخةٌ كٌتب عليها     ) العروض والقافية 

، وهو ما عتمدته عنوانـا      )  والقافية متَّ حلُّ الرامزة يف علمي العروض     (هذه النسخ مجيعا بـ     

تعليق لطيف علـى الرامـزة يف       فهذا  (وأما املقدمة فجاء فيها      . )١(بعض فهارس املخطوطات  

  ) .علمي العروض والقافية

ومع كون الوصفني املثبتني يف اخلامتة واملقدمة حملَّ اتفاٍق وصاحلَين للعنونة ما ، فقد              

اء يف املقدمة ألنه كالم املؤلِّف قطعا ، خبالف اخلامتة فغالبا ما تكون مـن               آثرت إثبات ما ج   

       اخ ، مثَّ هو موافقسا   -كالم الند  للعنوان الَّذي أثبته   - أيض.  هشام الشلشرح املؤلِّف   ويكي 

   .»تعليق لطيف على قواعد اإلعراب البن هشام«على قواعد اإلعراب 

   

                                                 

 ،  »فهرس املكتبة اخلالديـة بالقـدس     «،  ) ٧٣٢٣( رقم   »سالميمعجم التاريخ التراث اإل   «:  مثل   )١(

   .»فهرس جامعة برنستون«

 



 ١٢

  :تاب إىل املؤلِّفتوثيق نسبة الك

 »الضوء اللَّـامع  «السخاوي يف   :   كلٌ من    »اخلزرجية«نسب للمؤلِّف شرحني على     

ـ  املطالع« ، والسيد العباسي يف      »مطولٌ وخمتصر « ووصفهما بقوله    )٧/٢٣٧( ص ( »ةالبدري

 ،  )١/٢٩٢ (»اإلسـالم  ديـوان « ، والغـزي يف      »كبري وصغري « ووصفهما بقوله    )٢٠٥

فـتح الـوايف    « ، وذكر    »اخلزرجية« ذكر شرح    )٢/٢١٢ (»ة العارفني هدي«والبغدادي يف   

  .)٩/٢٩١(» معجم املؤلِّفني«، وتبعه على ذلك كحالة يف  »والقوايف العروض رامزة بتوضيح

املطول واملختصر ، وحفظـت لنـا   : وقد حفظت لنا خزائن التراث هذين الشرحني        

  ) .حممد بن خليل بن حممٍد البصروي(شرحني توثيق نسبة الكتابني للمؤلِّف نسخ ال

ـ    ، وقفت منها على نسخٍة       )١(فالشرح املطول له أكثر من نسخةٍ      ة باملكتبـة املركزي

 مبسجد السوقد أُثبت يف صفحة العنوان اسم املؤلِّف ، وهـي           ) ٢٧٣٣(دة زينب ، برقم     ي ،

  .قابلت عليها الكتاب املختصر ، ونقلت منها بعض التعليقات النسخة الَّيت 

ونسخة جامعـة أم    أما هذا الشرح املختصر فقد وقع يف ختام نسخة مكتبة هارفورد            

  .    النص على نسبة الكتاب للمؤلِّف ، كما أنَّ مقابلة الشرحني تثبت أنَّ مؤلِّفهما واحد القُرى 

  

                                                 

] ٥٧[(ة برقم   زهرياأل، ونسخةٌ باملكتبة    ) ٤٤٥٣(ة برقم    جبامع الزيتون  ةمحدي األ ةاملكتبنسخةٌ ب :  منها   )١(

  ) .٥٥٧٢(، ونسخة جبامعة برنستون برقم ) ١٦١٦٣

 



 ١٣

  :ؤلِّف منهج امل

يظهر من ترمجة البصروي عنايته بعلم العروض ، وتصدره لتعليمه والتأليف فيه ، وقد              

 حمورا هلما ،  وهو منت       »الرامزة« أو   »اخلزرجية«خلَّف لنا فيه مؤلَّفني ، اختار أن يكون منت          

  . للطُّلَّاب  يف شرح العروض والقافية- قبل املؤلِّف -مشهور اعتمده كثري من العلماء 

 ،  »والقوايف العروض رامزة بتوضيحفتح الوايف   ال«شرح مطولٌ ، وهو     : املؤلَّف األول   

اهتم فيه بتوضيح معاين املنت ، وشرح غريبه ، وإعراب مشكله ، وتفصيل مسائله ، وذكر ما                 

  .ائليها وقع من خالٍف يف قضاياه ، وشرح شواهده ، وإعراب مشكلها أيضا ، ونسبتها إىل ق

وتنوعت مصادره ونقوله ، فنقل عن كثٍري ممن سبقه كالدماميين ، والشريف ، وابـن               

  .مرزوق ، والنقاوسي ، والفيومي ، وابن القطَّاع ، وغريهم 

تعليق لطيف ، وهو هذا الكتاب ، اختصره املؤلِّف من شرحه السابق ، : املؤلَّف الثَّاين 

حيلُّ ألفاظ املنت ، وتفهم به مقاصد ناظمه ، فال يتعـرض لإلعـراب وال                ما   فاقتصر فيه على  

  .للخالف 

يف املؤلَّفني مزج كلماتـه بالـشرح ،         »الرامزة«وقد اختار املؤلِّف يف تعامله مع منت        

ريقـةٌ  مميزا ألفاظه باللَّون األمحر أو بوضع خطٍّ فوقها كما يظهر يف النسخ اخلطِّية ، وهي ط               

   .  )١(تراثيةٌ يف التأليف العريب للربط بني قول الشارح والنص املشروح

كما التزم ترتيب أبيات املنت ، وتبويبه ؛ فبدأ مبقدمٍة يف تعريـف الـشعر ، وأمهِّيـة                  

 معرفًـا   العروض ، وبيان السبب والوتد والتفاعيل والدوائر ، مثَّ أعقبها بذكر ألقاب األبيات            

ببعض املصطلحات كالتام والوايف واجلَزء والشطر والنهك ، مثَّ بذكر الزحـاف معرفًـا لـه           

 -، ثُم الزحاف املزدوج معرفًا      ... وملصطلحاته كاإلضمار واخلَبن والوقْص والطَّي والعصب       

ملعاقبة واملراقبة واملكانفة ، مثَّ بذكر العلـل         ملصطلحاته كاخلَبل واخلَزل والشكْل ، مثَّ ا       -أيضا  

معرفًا هلا وملصطلحاا كالترفيل والتذييل والتسبيغ ، واخلَزم ، والقطع ، والقصر ، والوقـف               

، مثَّ ما أُجري من العلل مجرى الزحاف ، مثَّ فصل القول يف األحبـر اخلمـسة عـشر                   ... 

                                                 

   .)٣١٨ص  (»ريبعبقرية التأليف الع«ينظر  )١(

 



 ١٤

 ، مثَّ أتبعها ببيان املتدارك ، مثَّ ختم الكتاب بالقوايف معرفًا بالقافية             املذكورة يف املنت حبرا حبرا    

  .ومبينا حلروفها وعيوا 

 -وعلى الرغم من كون مناقشة املؤلِّف للقضايا العروضية جاءت يف الكتابني تقليديةً             

 اخلروج على ما قـرره       على عادة الشروح ، فلم أقف له على حماولٍة للتجديد أو           -يف أغلبها   

 »الرامزة«العروضيون قبلَه ؛ فإنَّ ما سطَّره يف هذين الكتابني كان مصدرا مهما لبعض شراح               

 حملمد بن حممٍد    »رفع حاجب العيون الغامزة عن كنوز الرامزة      «بعده ، ويظهر ذلك جليا يف كتاب        

 ، وقد جـاء     والعروض ةالعربيأخذ عليه   ف ،    من تالميذ املؤلِّ   - كما سبق    -الدجلي ، وهو    

شرحه على طريقة املزج أيضا ، وإن كان الدجلي مل يصرح مبصادره فإنِّ مقابلة كتابه مبا كتبه                 

  . شيخه تثبت ذلك 

وكما كان املؤلِّف مصدرا أساسيا لكتاب الدجلي ؛ فقد كان الدجلي بدوره مـصدرا              

 ، والَّذي   )٢(»الفوائد البكْرِجية « يف كتابه املُسمى بـ      )١(خر ؛ وهو البكْرِجي   أساسيا لشارٍح آ  

 يف تعامله مع املنت ، غري أنه صرح بالنقل عن شرح الـدجلي يف               - أيضا   -التزم طريقة املزج    

  .أكثر من موضع 

  

                                                 

 وكـان ،  واشتهر قوتفو،  معاصريه على وقرأ،  حبلب ولد،   احلليب احلنفي يِجركْالب ٍدحمم بن قاسم )١(

، توفِّي   رائق حسن ونظمه،   عروالش والبالغة ةالعربي يف راسخ قدم وله،   والفرائض والفقه باحلديث عاملاً

ـ  علـى  شرح« ، »ةاخلزرجي على شرح« :مؤلَّفاته   من،  ) ـه ١١٦٩( نظـم «،   »لبوصـريي ا ةمهزي 

نظر ترمجته يف     . ذلك وغري ،» شرحها«و،   »والعلل حافاتالزرر «: تاألعالم«،  ) ٢/٦٩(» سلك الد «

)٥/١٨٣. (  

  .عروض ) ٦١( منه نسخةٌ حمفوظةٌ بدار الكتب املصرية برقم )٢(

 



 ١٥

  : ةي اخلطِّسخف النوص

للكتاب نسخر وفَّ ، ت)١( كثريةٌةٌ خطيخطِّ منها أربع نسٍخلدي ة ، وهي ي:  

  :ة  أوىل من دار الكتب املصري نسخةٌ-١

 ، ضمن جمموٍع )٢(»اخلزرجية«شرح : عروض ، مفهرسةٌ باسم   ) ١٣٨(حمفوظةٌ برقم   

، وفائـدةٌ  ! شرح الرامزة للشريف: كُتب على صفحة عنواا . حيتوي على رسالتني أخرتني    

وهي نسخةٌ كاملةٌ ، امشها تقييدات وحواٍش كثريةٌ أغلبها منقولٌ من           . لشعرية  يف الضرورة ا  

  يخ البخاري١٧(عدد أورقها  . )٣(شرح الش ( اورقة ، مسطر)ـزت فيهـا   ) ٢١يا ، مسطر

  .والنسخة خاليةٌ من اسم الناسخ وتاريخ النسخ . كلمات املنت بوضع خطٍّ فوقها 

  

  :ة  من دار الكتب املصرينيةٌ ثا نسخةٌ-٢

كُتب علـى صـفحة      . )٤(الرامزة: عروض ، مفهرسة باسم     ) ١١٥(حمفوظةٌ برقم   

ومبراجعة هذه التقييدات املثبتة على     . اخلزرجية املسماة بالرامزة عليها بعض تقييدات       : عنواا

، صرويها تعليقات البن يل أنهااهلوامش وبني سطور املنت تبياسخ يف نصف النعدد .  مع تصر

وناسخها احلاج عبد اهللا بن الفقيه حممد بن الفقيه حمموٍد الرباطي . ورقة ) ١١(أوراق النسخة 

  .نسبا املالكي مذهبا األشعري عقيدةً ، ومل يذكر تاريخ نسخها 

  

  
                                                 

، ونسخةٌ باملكتبة اخلالدية بالقدس بـرقم       ) ٦٠٦/١(د أفندي برقم    نسخةٌ مبكتبة قيصري راش   :  منها   )١(

  ) .٣٨٤٠(و) ٥٠٥(برقم  جاريت جمموعة، ونسختان جبامعة برنستون ) ١٥٨٧(

   .)٢/٢٣٤( »فهرس خمطوطات دار الكتب املصرية «)٢(

خاري ، له شرح على اخلزرجيـة        العلَّامة الشيخ حممد بن حممد بن حممود الداعي ، املدعو بالشيخ الب            )٣(

  ) .٢/٢٣٤(» فهرس خمطوطات دار الكتب املصرية«. جماميع ) ٦٠٧(حمفوظٌ بدار الكتب املصرية برقم 

   .)٢/٢٣٢( »فهرس خمطوطات دار الكتب املصرية «)٤(

 



 ١٦

  : نسخة جامعة هارفورد -٣

كُتب بأعلى  . حيتوي على أربع رسائل أخرى      ، ضمن جمموٍع    ) ١٦٤٠(حمفوظةٌ برقم   

فيه تعليق لطيف على الرامزة يف علمي العروض والقافية ، ويليه اخلزرجية ،             : صفحة العنوان   

وهي نسخةٌ كاملةٌ، . امليزان يف علم العروض ، وفوقه عنوانٌ مطموس       : ويف منتصف الصفحة    

وقد ميزت فيها كلمات املنت بوضـع       . ا  سطر) ٢٥(صفحة ، مسطرا    ) ٣٥(عدد أوراقها   

  .وناسخها عبد اهللا الكوراينُّ ، ومل يذكر تاريخ نسخها . خطٍّ أمحر فوقها 

  

٤-رى  القُ نسخة جامعة أم:  

، ) ٢٠٦٢٢(من مصورات جامعة أم القرى مكتبة امللك عبد اهللا بن عبد العزيز برقم              

وهي نـسخةٌ   . ا أُثبت على صفحة العنوان أيضا       رسالةٌ يف العروض ، وهو م     : مفهرسةٌ باسم   

وقد ميزت فيها كلمات املـنت      . سطرا  ) ١٩(ورقة ، مسطرا    ) ٣٠(كاملةٌ ، عدد أوراقها     

  ) . هـ١١٤٤(وناسخها عبد اهللا بن أمحد السلمي ، نسخها سنة . بكتابتها باللَّون األمحر 

  

 



 ١٧

  :عملي يف التحقيق 

   . أصلًا األوىل من دار الكتب املصريةسخة نلا نسخت الكتاب معتمدا -

هارفورد ، ونسخة جامعة     ةمكتب نسخة   علىاألوىل من دار الكتب     سخة  نال قابلت   -

 وأثبت الفروق   ،، وجتاهلت النسخة الثَّانية من دار الكتب لتصرف الناسخ يف نصها             أم القُرى 

ـ   األوىل من دار الكتب    سخةنل رامزا ل   قلَّتها ،  املهمة بني هذه النسخ الثَّالث على       ،  )ك (بـ

  .) ر( جامعة أم القُرى بـ ولنسخة، ) هـ(هارفورد بـ  ةمكتب ولنسخة

 أثبت أبيات منت الرامزة مضبوطةً مرقَّمةً يف احلاشية عند تعليق املؤلِّف علـى كـلِّ        -

  .بيٍت منها ؛ ليسهل رجوع القارئ إليها 

-ة الَّيت اكتفى املؤلِّف باإلشارة إليها  كما أثبتواهد العروضييف احلاشية الش .  

، وما لـيس منـسوبا    خرجت أبيات الشواهد ناسبا ما أمكن نسبته منها إىل قائله     -

  .اكتفيت باإلشارة إىل بعض املصادر العروضية الَّيت ذكرته 

   .»الفتح الوايف«نه ، وهو  قابلت النص كلَّه على أصله الَّذي اختصر م-

ن كالم املؤلِّف نفسه  م النص مبا يوضح- يف الغالب - وقد آثرت أن يكون التعليق  -

   .من كتابه السابق 

 قطَّعت الشواهد العروضية يف مواضعها من البحور الشعرية ؛ ملا رأيت يف ذلك من               -

  .فائدٍة للقارئ 

ايف الشواهد ، وثبتـا للمـصادر واملراجـع ، وثبتـا             وضعت للكتاب فهرسا لقو    -

  .للمحتويات 

  

 



 ١٨

  صور النسخ الخطِّية

  

  
  

  )ك(صفحة العنوان من نسخة دار الكتب 

 



 ١٩

  
  

  )ك( من نسخة دار الكتب األوىلفحة صال

 



 ٢٠

  
    

ك( من نسخة دار الكتب األخريةفحة الص(  

 



 ٢١

  

  
  

  )ر (جامعة أم القرىصفحة العنوان من نسخة 

 



 ٢٢

  
  

  )ر (جامعة أم القرى من نسخة األوىلفحة صال

 



 ٢٣

  
  

  )ر (جامعة أم القرى من نسخة األخرية الورقة

 



 ٢٤

  
  

  )هـ(مكتبة هارفرد  من نسخة العنوانصفحة 

 



 ٢٥

  
  

  )هـ(مكتبة هارفرد  من نسخة األوىلفحة صال

 



 ٢٦

  
  

)هـ(مكتبة هارفرد  من نسخة األخريةفحة صال

 



 ٢٧

  
  

  دار الكتب  الثَّانية يفسخةنمن ال العنوانصفحة 

 



 ٢٨

  
  

  دار الكتب  الثَّانية يفسخةنال من األوىلفحة صال

 



 ٢٩

 
  

 دار الكتب  الثَّانية يفسخةنال من األخريةفحة صال

 



 ٣٠

  
  

   »الفتح الوايف بتوضيح رامزة العروض والقوايف« كتاب  من نسخةالعنوانصفحة 

 



 ٣١

  
  

  »وضيح رامزة العروض والقوايفالفتح الوايف بت« كتاب  من نسخةاألوىلفحة صال

 



 ٣٢

  
  

  »الفتح الوايف بتوضيح رامزة العروض والقوايف« كتاب  من نسخةاألخريةفحة صال

 



 ٣٣

  

  

  

   القسم الثَّاني

النق المحقَّص  
  

 



 ٣٤

ا ا ا    

  

 مـن  نَّإ«محة ، القائـل   الرالم على نيبالة والسعمة ، والص والن ذي الطَّول احلمد هللا   

١(»عر حلكمةالش(.   

ا بعد أم:  

 فهذا تعليق على    لطيف »العروض والقافية  يامزة يف علم  الر «  يخ عبد اهللا ضـياء      ، للش

الد ٢(ين اخلزرجي( - تغم     حيلُّ -  بكرمه ات عدنٍ ده اهللا برمحته ، وأسكنه جن    ألفاظها ، وت م فه

  . مقاصد ناظمها –تعاىل  إن شاء اهللا –به 

ِب« – رمحه اهللا تعاىل -اظم قال الناِهللاِمس الر حِنمفْ أَ»يِمِح الرح ِتت.  
  

)٣(»عروللش« العريب    وهو كالم ، ِز و ا بوزنٍ ن قصد ميزان  «  عريبتسم هى عروض« ه  ألن

يعرض عليه الشا ففاسد  وإلَّعر ؛ فما وافقه فصحيح.  

                                                 

)١( أخرجه البخاري ) ٦١٤٥رقم(.   

 امزةلرا:  تصانيفه من ، األندلسي  املالكياخلزرجي ٍدحمم بن اهللا عبد دحمم وأب ، ينالد ضياء امةالعلَّ )٢(

القصيدةواملشهورة ب والقافية العروض علم يف افيةالش كشف «: ينظر . األعاريض عللو ، ةاخلزرجي

 اجلَيش أيب غري وهو« وفيه) ٤/١٢٤(» األعالم«، ) ١/٤٦٠(» ة العارفنيهدي«، ) ٢/١١٣٥(» نونالظُّ

اهللا عبد بن دحمم فجعلهما تأخرينامل بعض مزجهما وقد ،) هـ ٥٤٩( سنة ىاملتوفَّ األنصاري اواحد ، 

كتابيهما أنَّ هملظن يقصد صاحب . »واحد»ة العارفنيهدي «معجم «الة يف وتبعه على هذا الوهم كح

 ٦٢٧ أو ٦٢٦(ش يف حدود سنة عبد اهللا كنون أنَّ تاريخ وفاة أيب اجلي.  وذكر د) .٦/١١١(» فنياملؤلِّ

. ، أما تاريخ وفاة صاحب اخلزرجية فال يعلم ، لكن وجوده كان يف هذا التاريخ على ما رجحه ) هـ

  ).١٥٦ص  (»عروض أيب اجليش«مقدمة حتقيق : ينظر

)١)٣- ِلولشمِ ِرع انٌيز تسم وضرى عه  
 

ـ جالر و صقْا الن هِب  رِ  انُحـدِهي يـ فَا الْ م ىت  
 

  

 



 ٣٥

ـ  »قصالن«بالعروض  :  أي   »ا« ـ  ة الطَّ وهـو خمالف ريقـة العربي عر ة يف وزن الـش

»ة الطَّ  وهو موافق  »جحانوالر ريقة العربي   يعلمهمـا ، أي     :  أي   »يدريهما«عر  ة يف وزن الش :

  .يت هي مجاع مكارم األخالق وة ، الَّ من الفت»الفىت«جحان قص والرلنا

      فما خرج عن أوزان العرب كان ناقص  ا كـان         ، )١(عتربا ال يوما جرى على أسـلو 

راجحا ا معترب.   

   )٤(األخفش ، وزاد)٣( نوعا عند اخلليل»مخسة عشر« هي »قل«الشعر :  أي»وأنواعه«)٢(     

                                                 

العيـون  «،  ) ١٢٠ص   ( للزجـاج  »العروض«،  ) ١٢٩ : ١٢٦ ص (لألخفش» العروض«:  ينظر   )١(

   .)٥ص  (»معيار النظَّار« ، وخالف يف هذا بعض العروضيني ، كالزجناينِّ  يف )١٧ص  (»الغامزة

)٢)٢- أَ ونوهكُ   لْ قُ اع رشةَ عسمخ الُّه  
 

 ؤلَّتـ  ف ـ  ن ِم ج أَزـ  ِني ـ  ِنيعر فَ ـ   لَ   ىوا ِس
 

  

)٣(       أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي األز دي   ،العروضي الناللُّ حويغوي   ، يف األدبـاء  دسـي 

 من لأو وهو،   فيه القياس وتصحيح حوالن مسائل استخراج يف الغاية كان ، شيخ سيبويه ،      وزهده علمه

ـ ١٧٠ (مات أن إىل سنةً ويغزو سنةً حيج وكان.  العروض استخرج ـ  . ) ه  كتـاب «: ه  تـصانيف  نم

 قطالـن  كتـاب « ،» غمالـن  كتـاب «،  لغريه  : وقيل   »العني كتاب« ، »العروض كتاب«،  » اإليقاع

كلوالش« . نظر ي :» إنبـاه  «،  ) ٣/١٢٦٠(» معجم األدبـاء  «،  ) ٣١ص  (» حويني البصريني أخبار الن

  . )٢/٣١٤(» األعالم«، ) ٢/٢٤٤(» وفيات األعيان«، ) ١/٣٧٦(» الرواة

)٤(   أبو احلسن سعيد بن م أحد،  وسطاأل خفشاأل ،عدة س ةأئم من حاةالن سـيبويه  عن أخذ ، نيالبصري 

ـ  ٢١٥(وفاته   ، تهجه من لَّاإ يقطر  سيبويه لكتاب وليس ، اخلليل اإلَّ العلماء من لقيه من يولق ،  ،)  هـ

 ، »القـوايف « ، »العـروض « ، »الغنم صفات« ، »القرآن معاين تفسري« ، »االشتقاق« : هفاتمصنمن  

حـويني  أخبـار الن  «:  نظـر  ي . »املقـاييس « ، »عرالش معاين « ، »الصغري املسائل« ، »الكبري املسائل«

٤٠ص  (» نيالبصري (  ،»  حوينيتاريخ العلماء الن «)  إنبـاه  «،  ) ٣/١٣٧٤(» معجم األدباء «،   ) ٧٧ص

  .) ٣/١٠١(» األعالم« ، )٢/٣٨٠(» يات األعيانفَو«، )٢/٣٦(» الرواة

 



 ٣٦

  ]الطَّويل              [ :)١( وقد نظمت يف بيتني ، ومها،املتدارك ، وتسمى حبورا 

ــلٌِوطَ ــدِد مي ــالْ وي يطُِسبو ــو   راِف
 

 ــكَو ــ أَلُاِم هــاِجز ــِمرأَ يِزاِجرأَ الْ   الَ
 

ِرسيع ِس اناٍحر الْ وِفخ ـ  يـف م اِرضع  
 

 وــقْم تضالْب مــج ــثِّت ــت ِلبر قَ   ضلَافْ
 

اخلماسـي ،   :  للتفعيـل ، ومهـا       »ف من جزأين  تؤلَّ«أنواع الشعر   :  أي   »هاكلُّ«

  باعيبب  : بار تركيبهما منهما ، أو املراد باجلزأين    لألسباب واألوتاد باعت   »فرعني«والسالـس

  .ال غري :  أي )٢(»ال سوى«والوِتد ؛ ففرعيتهما عن احلرف املتحرك واحلرف الساكن 
 

)٣(»أي   »املرء«منطوق  :  أي   »ل نطق وأو  :خص  الش»حرف حمر ر االبتداء   لتعذُّ »ك

اكن بالس.  

  . ظهر  : أي» بداسبب« اموع »ذا:  قيل ثاٍن« اطق حبرٍف الن»فإن يأت«
 »الن  وإ«،  ) قُـم ( ذا احلرف الثَّاين ، حنو       »نخفيف مىت يسكُ  «سبب  : ويقال له   )٤(

  .امسه سبب ثقيل : ضد خفيٍف ، أي :  أي »فضده«) لَك(ن الثَّاين بل حترك ، حنو يسكُ

  .بال مكابرٍة وشك:  أي »ال امتراب« ثالثًا »حرفًا« على احلرفني »وقل وِتد إن زدت«

                                                 

حاشـية  «،  ) ٣١ص  (» رفع حاجب العيـون الغـامزة     «،  ) ١٣ق  (» الفتح الوايف «:  بال نسبة يف     )١(

منهوري٣٦ص  ( »الد (  امي     . ، وذكر دد عبد الدلألخفـش   » العـروض «حتقيق  مقدمة  يف  أمحد حمم) ص

  . فحة األخرية من املخطوطة يف أسفل الصا وردماهنأ) ٦٢

إىل نفي أن تكون البحور مركَّبةً حبسب األصالة من غري اجلزأين اخلماسـي             ) ال سوى (أشار بقوله   « )٢(

الفـتح  «. » والسباعي ، وإن أراد باجلزأين السبب والوتد فأشار به إىل نفي الفاصلتني الصغرى والكربى             

   .)٢٣ص  (»العيون الغامزة«، وينظر ) ٩ق  (»الويف

)٣)٣-أَ ولُوالِْقطْ ن مِءرح رفم حرك  
 

  اد بــببا ســ ذَيــلَ ِقاٍن ثَــِتأْ يــنِْإفَــ 
 

  

  

)٤)٤- ِف خيف م ىت ي س و ِضا فَ لَِّإكُنهد  
 

 ـ و ـ  ولْقُ ـ فًـا بِ ر ِزدت حنْد ِإِت   ارِتــا املَ
 

  

 



 ٣٧

وِتـدا ؛ ألنَّ    : أنه مىت أتى حبرٍف حمرٍك مثَّ حبرفني فمجموع الثَّالثة يـسمى            : واملراد  

  .الوتد عني السبب بزيادة حرٍف عليه 
 

)١(»اين من الثَّ  ن كان الثَّ   إ »جمموٍع«  بوتدٍ »وسم الث س  والثَّ اكًالثة متحرا ، حنـو    اكن

   .ام بتحريك العني وسكون اللَّ»لْعفَ«

ـ     مفروق دوِت: مبا يقابل اموع ، فقل      :  أي   »هبضد« سم»و« اين مـن    إن كان الثَّ

  .ام  بتسكني العني وحتريك اللَّ»)فَعلَ(كـ«ا كًالث متحر والثَّاالثة ساكنالثَّ

  . وتركَّب »اجلزء قد أتى«السبب والوتد :  أي »ومن جنسيهما«
فحـرف  . اجلـزء   : وسباعيه ، أي    :  أي   »قل والسباعي «اجلزء  :  أي   »اسيهمخ«)٢(

  .التعريف بدلٌ من الضمري 

 بعد أن عرفت السبب والوتد ، وأنَّ كلَّ جزٍء من أجزاء التفعيل األصلية مركَّب               »مثَّ«

جلزء منهما ، وكيفية    تركيب ا :  أي   »ال يفوتك تركيبا  « - مخاسيا كان أو سباعيا      -عنهما  

  .العمل فيه 

  . التركيب والعمل فيه »ترى«عند تعدد األجزاء :  أي »وسوف إذن«

واألجزاء املوضوعة يف األصل ساملةً من التغيريات الطَّارئة عشرةٌ يف التحقيق ، ومثانيةٌ             

  : ، وهي أصولٌ وفروع ، فهذه األربعة ، وهي )٣(يف اللَّفظ

                                                 

)١(٥-وسبِ م مجوٍعم) ْـلفَع(ِضِبوِهد  
 

ـ  أَ د قَ ُءزجا الْ مِهيسن جِ نِم و )لَفَع (ـكَ  ىت  
 

  

  ا لَ مي ثُ السباِع و لْ خـماسيه قُ  -٦)٢(
 

 ــفُي وتكت ــِكر يبــا و سوــنْذَ ِإف ى تر  
 

  

تركَّب ل ي نعة ، فاألو  فظ واثنان من حيث الص     من حيث اللَّ   واحد) مستفِْع لُن  مستفِْعلُن ، و  ( فاجلزآن   )٣(

واجلزآن . ٍق فسبٍب خفيٍف     مفرو  فوتدٍ  خفيفٍ ب من سببٍ  اين يتركَّ  ، والثَّ  من سببني خفيفني فوتٍد جمموع    

  خفيفٍ  سببٍ ب من ل يتركَّ نعة ، فاألو  فظ واثنان من حيث الص     من حيث اللَّ   واحد) نات لَ اِعفَفَاِعلَاتن ، و  (

  . فسببني خفيفني  مفروٍقب من وتٍداين يتركَّ ، والثَّ خفيٍف فسبٍب جمموٍعفوتٍد

 



 ٣٨

 

ـ   ركَّ امل »نيلُاِعفَم«و خفيف ،     فسببٍ  جمموعٍ ٍدب من وتِ   املركَّ »نولُعفَ«)١(  ٍدب من وِت

 خفيف ،    فسببٍ  ثقيلٍ  فسببٍ  جمموعٍ وتٍدب من    املركَّ »نتلَاعفَم«و فسببني خفيفني ،     جمموٍع

  .)٢( الباقية اآليت ذكرها»ت السأصولُ« فسببني خفيفني  مفروٍقب من وتٍدركَّ امل»ناتلَ اِعفَ«و

ا ذان يليانـه رمـز    البيتان اللَّ  » حوى ما« األصول والفروع    »العشر« األجزاء   »فـ«

ووزنرتيب ، ومها ا على الت:  
 

  .ل  األو أنه إىل واأللف إشارةٌ)نولُعفَ( املوازن »أصابت«)٣(

  .اين ه الثَّ إىل أن والباء إشارةٌ)نيلُاِعفَم( املوازن »بسهميها«

  .الث ه الثَّ إىل أنواجليم إشارةٌ) نتلَاعفَم(زن  املوا»جوارحنا«

ـ   ال إشارةٌ  ذو الوتد املفروق ، والد     )نات لَ اِعفَ) (داركوين( وزن   »فداركوين« ه  إىل أن

ابع الر.  

  :على ترتيب أصوهلا  تعداد الفروع )٤(ومن هنا أخذ يف

                                                                                                                                                 

 على آخر الوتد املفروق ليعلم       لطيفةً ا ؛ فيقف القارئ وقفةً    فظ أيض ا يف اللَّ  فريق بينه بعض إىل الت  الوذهب  

امع أنَّ الس            موع فإنفهي عشرةٌ عندهم    . ه ال يقف   هذا اجلزء هو ذو الوتد املفروق ، خبالف ذي الوتد ا

  .) ٢٢ص  (»منهوريحاشية الد«نظر ي. لفظًا وصناعةً 

)(-٧)١ولُنفَع)(فَاِعيلُنم()نلَتفَاعم (و)َاف  
 

   نفَ  ) ِع لَا ت تولُ السأُص م رشى  الْعـوا ح  
 

  

األوتاد ، وما يكون معتمـدا      وإنما جعل هذه األربعة أصولًا ألنَّ األسباب لضعفها إنما تعتمد على            « )٢(

عليه حقيق بالتقدم ليعتمد ما بعده عليه ، وال شيء من األجزاء مصدر بوتٍد غريها ، ووجه ترتيبها علـى                    

النمط املسرود هو أنَّ اخلماسي أخف من السباعي ، والسبب اخلفيف بالنسبة إىل الثَّقيل مقدم عليه خلفَّته،                 

  ) .٣ق  (»الفتح الوايف« . »وتد اموع أقوى من املفروقمثَّ ال

  ادا فَ نحاِروا ج هيمهس بِ تابص أَ -٨)٣(
 

ــِر  ــِنوكُ ــوا ِهيعقْو كٍَةمـِهي ِب ــا س م  
 

  

  . )هـ ، ر( زيادةٌ من )٤(

 



 ٣٩

»ملُاِعفَ) (ٍةمهَّ( وزن   »ةن (  ، عن   وهو فرع )َفولُعوهو  ) ن ل  األصل األو   م بـأن قـد

لُ(بب على الوتد ، فقيل      السفَ ن لُاِعفَ(فخلفه  ) وعا ، وقس على ذلك     لكونه أحسن منه لفظً   ) ن

ه اخلامس ما يأيت ، وأشار باهلاء إىل أن.  

 )نيلُاِعفَم(عن  فرع  وهوموع ،ذو الوتد ا) نلُِعفْتسم) (وقعيهما( وزن  »كوقعيهما«

  .ادس ه الس إىل أنا على الوتد ، والواو إشارةٌببني اخلفيفني معاين بتقدمي الس األصل الثَّوهو

  .لبيت  ل تتميم»اسو«
 

، وهـو فـرع     ذو الوتد امـوع     ) ناتلَاِعفَ) (زائرايت( وزن   » فيهما فما زائرايت «)١(

)يلُاِعفَمن (ا بتقدمي أيضالساي إشارةٌبب األخري ، والز إىل أنابع ه الس.  

 بتقـدمي   )٢(الـث  األصل الثَّ   وهو )نتلَاعفَم(وهو فرع   ) نلُاِعفَتم( املوازن   »حجبتهما«

السا على الوتد ، واحلاء إشارةٌببني معامن ه الثَّ إىل أن.  

  . حشو »وال يد«

األصـل  وهو  ق  ذو الوتد املفرو  ) نات لَ اِعفَ(وهو فرع   ) اتولَعفْم( املوازن   »طوالهن«

الرابع بتقدمي الساء إشارةٌا على الوتد ، والطَّببني اخلفيفني معإىل أن اسع ه الت.  

املفروق الوتد  ) نات لَ اِعفَ(فرع  وهو  املفروق   الوتد    ذو )ن لُ ِعفْتسم( املوازن   »يعتادها«

أيضبب األخري على الوتد ، والياء إشارةٌا بتقدمي السالعاشر ه  إىل أن.  

  . عدد األجزاء متَّ:  أي »وفا«  حصل الـوقد
 

                                                 

ـ هتبجا ح ميهي فِ اِتراِئا ز م فَ -٩)١( ام  
 

 ــو ــلَ ا يــ طُد ــادتع يناهولَ ا هــو   افَ
 

  

وهلذا األصل فرع آخر مهملٌ مل تنظم العرب عليه شيئًا ، وذلك بأن تقدم السبب اخلفيف خاصة ،                  « )٢(

فيصري الوتد اموع مكتنفًَا بسببني خفيٍف مقدٍم وثقيٍل مؤخٍر ، ويعبر العروضيون عن             ) لُن مفَاِعلَ (فتقول  

  ) .٤ق  (»الفتح الوايف« . »)فَاِعلَاتك(هذا النوع بـ

 



 ٤٠

)١(»حروف  »بفرت)الياإىل «من األلف ) أجبد«ابقة  على األجزاء العشرة الس.  

مه وفساد   لتقد )ةم(باء  و ،ا بينها   ممإذ هو ليس    ) فداركوين(فاقتضى ذلك إلغاء فاء     

رتيب الت.  

ذي تقـصد وزنـه   عر الَّ بأن تعمد إىل الش   ،وزيع   الت  باألجزاء املذكورة على   »زن« مثَّ

ك مبثله اكن مبثله واملتحرذي هو منه ، وتقابل السا على مقادير أجزاء البحر الَّا قطععه قطعفتقطِّ

ئ الكلمـة الواحـدة إن       ، وجـز    أو كسر   أو فتح  ها ضم  إىل أن   بال نظرٍ  يف مطلق احلركات  

  جزئة يف احتجت إىل الت   املقابلة ، وع د  د حرفً  احلرف املشد ا فحرفً ا ساكن كًا متحر  نوين ا ، والت

ا  نونا ، ساكن      واعترب احلرف املسموع مع قطع الن      ا من حركةٍ  ظر عن زيادته وأصالته ولو مشبع 

 لدائرة املختلـف ،      فاخلاء رمز  »لشق دوائر خف « كان من أحبر      حبرٍ ؛ من أي   )٢(ال املكتوب 

فق ،  ني لدائرة املشتبه ، والقاف لدائرة املت      لدائرة اتلب ، والش   ام  ء لدائرة املؤتلف ، واللَّ    والفا

ـ   من أجزاءٍ  فٍةمؤلَّو »عٍد« ذوي   صاحبات أحبرٍ :  أي   »أوالت«وائر   كون هذه الد   حال ضم 

 حبـور    مـن   حبـرٍ  رين يف كلِّ  متكر:  أي   »ثنا ثنا « آخر ، حال كوا      »جلزٍء« منها   »جزٌء«

عليه اآلخـر مـن األجـزاء يف          من مصراعي بيت على مثل ما حيتوي       الحتواء كلٍّ ؛  وائرالد 

  .األصل

                                                 

  )قشلَ فخ( راِئو د نْا زِ يى الْ لَ إِ بترفَ-١٠)١(
 

ـ     ع اِتولَأُ  ٌء ِلجـزـ  ٍد ج ٍء ثُنـ ا ثُ ز ان  
 

  

أنَّ الوزن راجع إىل اللَّفظ ال إىل اخلطِّ ، فما ثبت من احلـروف يف اللَّفـظ                  – وفقك اهللا    –اعلم  « )٢(

وما مل يثبت منها يف اللَّفظ فهو ملغـى يف          .  ثابتا يف اخلطِّ أم مل يكن        احتسب به يف الوزن ، سواٌء أكان      

فأما ما يثبت يف اللَّفظ ويحتسب به يف الوزن وهـو غـري      . الوزن ، سواٌء أكان ثابتا يف اخلطِّ أم مل يكن           

الياء املتولِّـدةٌ عـن الكـسرة     وكذلك  ... والواو املتولِّدةٌ عن الضمة املشبعة      ... ثابٍت يف اخلطِّ فالتنوين     

وأما ما ال يثبت يف اللَّفظ وال يحتسب به يف الوزن وهو ثابت يف اخلطِّ فألف الوصل الساقطة                  ... املشبعة  

التاء ، والثَّاء ، والدال ،      : وكذلك الم التعريف إذا وقع بعدها أحد ثالثةَ عشر حرفًا           ... يف درج الكالم    

الراء ، والزاي ، والسني ، والشني ، والصاد ، والضاد ، والطَّاء ، والظَّاء ، والنـون ، فإنهـا                     والذَّال ، و  

   .)٦٣ ، ٦٢ص (» شفاء الغليل« . »...تنقلب إليه وتدغم فيه 

 



 ٤١

  وقد أحلق الن١(واجي(  من البحور املستعملة على      دائرةٍ ا ذكر فيه عدد ما يف كلِّ       هنا بيت 

الطَّويل      [                 :)٢(رتيب ، وهوالت[  

  ةٌاثَــلَ ثَم ثُــاِننــاثْا وهــياِثلَثُ
 

 ــو ــهتتِس ــما ثُ ــ عريِخأَ الْ ــى الْلَ   اِولَ
 

  
 

  .نة األجزاء ها مثم إىل أن إشارةٌ»مثن«املختلف ،  لدائرة  إشارةٌ»خ«)٣(

ل أحبـر    أو  ، فعلم أنَّ   )بسهميها(، والباء إىل    ) أصابت( إىل    إشارةٌ »أبن«واأللف من   

فَ( وزنه   –ويل   وهو الطَّ  –ائرة  الدولُعن يلُاِعفَ من ( أربع مر  ات ، والن  ون للفصل ألن عن  ه أجنيب 

مز الر.  

ةمهَّ(، واهلاء إىل    ) زائرايت( إىل   »زهر«اي من   والز ( والر ،   اين   الثَّ لم أنَّ اء فصل ، فع– 

  .ات أربع مر) نلُاِع فَناتلَاِعفَ (–وهو املديد 

 وهـو حبـر     –الث   الثَّ لم أنَّ ، فع ) ةمهَّ(ء إىل    ، واهلا  )وقعيهما( إىل   »وله«والواو من   

مـز ،   ها ليست من حروف الر    ام ألن ات ، وال لبس باللَّ    أربع مر ) نلُاِع فَ نلُِعفْتسم (–البسيط  

ه مل يقع قبلها إلَّوليست بفصل ؛ ألن٤( واحدا حرف(.   

                                                 

ـ  رالشاع،   افعيالش القاهري اجيوالن عثمان بن علي بن حسن بن دحمم مشس الدين    )١( ت (،   ورشهامل

 حلبـة «:  منـها    فات كثريةٌ وله مصن ،   عصره أهل فاق تىح باألد ومعل يف ظرالن أمعن،  ) هـ ٨٥٩

حاشـية  « ،   »األديب حتفة« ،   »االكتفاء بديع يف الشفاء« ،   »العذار وصف يف العذار خلع« ،   »الكميت

ص  (»نظـم العقيـان   «،  ) ٧/٢٢٩( »وء الالمـع  الض«: ينظر   . »شرح للخزرجية « ،   »على التوضيح 

   .)٦/٨٨ (»األعالم«، ) ٢/١٥٦ (»العالبدر الطَّ«، )١٤٤

  ) .٣٤ص  (»رفع حاجب العيون الغامزة«، ) ١٩ق  (»الفتح الوايف« )٢(

  ةت سِ لّخ ثَمن أَِبن زهر وِله فَ     -١١)٣(
 

 لَجت ح ـذْ لُ ض لْ ب و شِ نِْز  ف م و ـ طِّو   الَ
 

  

أربع مـراٍت ، عكـس      ) مفَاِعيلُن فَعولُن (وزنه  : أحدمها  :  هذه الدائرة حبران مهمالن      وخيرج من « )٤(

أربـع مـراٍت ،     ) فَاِعلُن فَاِعلَاتن (مقلوب املديد ، وزنه     : ثانيهما  ...الطَّويل ، ويسميه بعضهم املستطيل      

وه باملمتد٢٠ ، ١٩ق  (»الفتح الوايف« »ومس. (  

 



 ٤٢

ائرة وهذه صورة الد:  

  
 وعالمة املتحر   اكن  ك هاء ، والس   أن تبتد  ألف ، وطريق الفك   ـ  ل كـلِّ  ئ من أو  ٍد وِت

  . ، وتنتهي إىل حيث ابتدأت منه وسبٍب

   فَ( فيكون   ل وتدٍ فتبتدئ هنا من أوولُعن يلُاِعفَ مويل ، مثَّ  وهو الطَّ ) ن  من أو   بب ل الـس

 بعـد  ل سـببٍ  من أو، مثَّ )١(وهو املديد) نلُاِع فَ ناتلَاِعفَ(، وزنه   ) وع فَ ني لُ اِعفَ م نلُ(فتقول  

   .)٢(وهو البسيط) نلُاِع فَنلُِعفْتسم(، وزنه ) افَ منو لُع فَنيلُِع(اين فتقول الوتد الثَّ

  .اين تكراره  الثَّ منها ألنَّ نصف تفاعيل حبٍر دائرٍةرسم على كلِّتو

  .جزاء  األمسدسةها  إىل أن»ةست« لدائرة املؤتلف ، وبـ»فل«وأشار بفاء 

ـ »جلت«وجبيم    ست) نتلَاعفَم (– وهو الوافر    –ل حبريها    أو لم أنَّ فع) جوارحنا( ل

ات ، واللَّمراء للفصل ام والت.  

                                                 

الفتح « »مرتني ، فيحدث املهمل املسمى باملستطيل     ) مفَاِعيلُن فَعولُن ( أول الوتد الثَّاين فيكون      مثَّ من « )١(

  ) .٢٠ق  (»الوايف

مـرتني ،   ) فَـاِعلُن فَاِعلَـاتن   (، وزنه   ) لن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعي    (مثَّ من ثاين سبٍب فتقول      « )٢(

  ) .٢٠ق  (»الفتح الوايف« »متدفيحدث املهمل الثَّاين املسمى بامل

 



 ٤٣

ـ »حض«وحباء    – وهـو الكامـل      –اين   الثَّ لم أنَّ  ، فع  اد لغو ، والض ) حجبتهما( ل

)ملُاِعفَتن (ستات مر)١(.   

  :وهذه صورا 

  
قيل فيكون  بب الثَّ ل الس  من أو  وهو الوافر ، مثَّ   ) نتلَاعفَم( فيكون   ل وتدٍ تدئ من أو  فتب

)لَعتن(وزنه ) افَ مملُاِعفَت٢(وهو الكامل) ن(.   

ابقة ائرة الـس  سديس يف الد   ، وحكم الت   ال لغو  لدائرة اتلب ، والذَّ    »لذ«وأشار بالم   

منسحبحت نسخ بذكر اى يثمني لت.  

 لم أنَّ ائرة ، فع  م الرمز ا للد    ال لبس ا لتقد    ام فصلٌ ، واللَّ ) بسهميها( إىل   »بل«وبباء  

وهو اهلزج –ل حبورها أو –) يلُاِعفَمن (ستات  مر.  

 ـا لـدائرة   )٣(مـز  الر لبس ا لتقدم ال، والفاء فصلٌ) وقعيهما( إىل  »وف«وبواو  

اين  الثَّأنَّلم املؤتلف ، فع–وهو الر ز ج–) مسلُِعفْتن (ستات  مر.  

                                                 

  ) .٢٠ق  (»الفتح الوايف« . »ست مراٍت ، ومسوه باملتوفِّر) فَاِعلَاتك(وفيها حبر مهملٌ وزنه « )١(

  ) .٢١ق  (»الفتح الوايف« »ومن أول السبب اخلفيف إليه البحر املهمل املسمى باملتوفِّر« )٢(

  ) .هـ( زيادةٌ من )٣(

 



 ٤٤

ـ وهـو الر   –الث   الثَّ لم أنَّ  ، فع  )١(ون فصل ، والن ) زائرايت( إىل   »زن«وبزاي   ل  م– 

  .ات  مرست) ناتلَاِعفَ(

  :وهذه صورا 

  
 اهلَإليها  ة اهلاء   ل عالم فمن أوز   ل سببٍ ج ، ومن أو  إليه الر ز  ج   ومـن أو ،  بب ل الـس

  .ل ماين إليه الرالثَّ

  . لدائرة املشتبه ، وامليم لغو »شم«وأشار بشني 

ـ »ووطال«وبواوي   ـ   مر) وقعيهما( ل لم ام فصل ، فع   ، واللَّ ) طوالهن(تني ، وبطائه ل

  .ومثلها ) اتولَعفْ منلُِعفْتس منلُِعفْتسم (–ريع  وهو الس–ل حبورها  أوأنَّ

   .)٢()اطَِو وذُ لَنَزفُ ولْ برم شض حتلَج(النسخ ويف بعض 
 

                                                 

والنـون ملغـاةٌ وال     «) ٢١ق   (»الفتح الوايف « مجيع النسخ ، والصواب ما ذكره املؤلِّف يف           كذا يف  )١(

  ) .٥٣ص  (»العيون الغامزة«وهو ما ذكره الدماميين يف  . »لبس ا ألنها ليست من حروف الرمز

 البيت املتقدم فيهـا أيـضا       وقع املصراع الثَّاين من   ) خف شلق (ويف نسخة الشريف الَّيت وقع فيها       « )٢(

  ) .٢١ق  (»الفتح الوايف« »)جلت حض مشر بل وفزن لذ ووطا(للموافقة هكذا 

 



 ٤٥

 

ـ »وطول« يوبواو)١( ـ  تني ، وبالطَّ  مر) وقعيهما( ل ـ  ) طـوالهن (اء بينهما ل ام ، واللَّ

وهو املنسرح –اين  الثَّلم أنَّفصل ، فع –) مسلُِعفْتنفْ مولَعاتم سلُِعفْتومثلها ) ن.  

ـ »عزيز« يئَوبزا ـ    مر) لزائرايت( ل ، والعـني لغـو ،      ) يعتادها(تني ، وبالياء بينهما ل

  .ومثلها ) ناتلَاِع فَن لُِعفْتس مناتلَاِعفَ (– وهو اخلفيف –الث  الثَّلم أنَّ فصل ، فع»كم«و

ـ »بدعبلكم« ئَيوببا ـ  تني ، وبالد  مر) بسهميها( ل  ، والعني لغو،  )داركوين(ال بينهما ل

ـ  اِع فَ نيلُاِعفَم (– وهو املضارع    –ابع   الر لم أنَّ ام فصل ، والكاف وامليم لغو ، فع       واللَّ  نات لَ

يلُاِعفَمومثلها ) ن.  

ـ »طوو«وبطاء   ـ ي، وبواو ) طوالهن( ل لم تني ، واأللف فصل ، فع     مر) وقعيهما(ها ل

  .ومثلها ) نلُِعفْتس منلُِعفْتس ماتولَعفْم (– وهو املقتضب – اخلامس أنَّ

ـ »يعزز«وبياء   ـ ي، وبزائَ ) يعتادها( ل  لـم أنَّ  لغاة ، فع  تني ، والعني م   مر) زائرايت(ها ل

تثُّ–ادس السوهو ا  –) مسلُِعفْت لَاِع فَناتاعلَ فَنات٢(ومثلها) ن(.   

   :)٣(وهذه صورا

                                                 

)١٢)١- ولُطُو كَ يٍزِز ع ِد بِ معكُِلبطَ م واو  
 

 يعزـِ ز ـ  أَ نيِمثْ ت س ق شـ  ِفر ـ   م ا تىر  
 

  

: فأوهلـا   : وأما األحبر الثَّالثة املهملة     . ..ستة مستعملة ، وثالثة مهملة      : وتشتمل على تسعة أحبر     « )٢(

ومسوه بالغريـب واجلديـد ،   : قيل ) ... - املفروق الوتد –فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن مستفِْع لُن (حبر وزنه مرتني    

لُن مفَاِعيلُن فَاِع لَاتن    مفَاِعي(حبر وزنه مرتني    : ، وثانيها   ... ومساه ابن احلداد باملتئد ، وهو عكس اتثِّ         

ومسوه بالقريب ، ومساه ابن احلداد املنسرد ، وهو أحد مقلـويب املـضارع      : قيل  ) ... - املفروق الوتد  –

ويسمى بـاملطَّرد ، وهـو      )  مفَاِعيلُن مفَاِعيلُن  -... املفروق الوتد    –فَاِع لَاتن   (حبر وزنه   : ، وثالثها   ...

  ) .٢٢ ، ٢١ق  (»الفتح الوايف« »ومسوه مشاِكلًا: رع اآلخر ، قيل مقلوب املضا

.  مذهب اخلليل واجلمهور البدء ببحر السريع مثَّ املنسرح مثَّ اخلفيف مثَّ املضارع مث املقتضب مث اتثّ                  )٣(

د جمموع ، لكن    وكان ما ذكرناه من القياس يقتضي أن يتقدم فيها املضارع ألنَّ أوله وت            «يقول ابن واصل    

منع من ذلك مانع ، وهو أنَّ املضارع مل يأت قطُّ مستوفيا أجزاءه الَّيت هي له يف أصل الدائرة ، وأيـضا                      

فإنه ال جييء أوله إلَّا معلولًا إما بالقبض وإما بالكف ، فكرهوا أن يقدموا حبرا هذا شأنه فـأخروه ، مثَّ مل                      

 



 ٤٦

  
 ل عالمةٍ فمن أو   ومن )١(ريع إىل اآلخر الس ، ل اجلزء الثَّ   أو ل اين إليه املنسرح ، ومـن أو

بب الثَّ الس     اين إليه اخلفيف ، ومن أو       موع املضارع ، ومـن أوالـث  ل اجلـزء الثَّ   ل الوتد ا

تثُّل سببه الثَّاملقتضب ، ومن أو٢(اين إليه ا(.   

                                                                                                                                                 

واملقتضب لكون كلٍّ منهما مل يأت إلَّا جمزوًءا ، وورده عن العرب قليلٌ جدا ، ومل يأت                 يروا تقدمي اتثِّ    

السريع واملنسرح واخلفيف ، مثَّ كان السريع أوالها بالتقـدمي          : مستوفيا عدد أجزاء الدائرة غري ثالثة هي        

ه وتد مفروق ، واموع أقوى من املفـروق         لتقدم اجلزأين اللَّذين فيهما وتد جمموع على اجلزء الَّذي في         

لتوايل املتحركني فيه ، خبالف املنسرح واخلفيف فإن كلا منهما قد توسط اجلزء الَّذي الوتد املفروق بـني   

اجلزأين اللَّذين فيهما الوتد اموع ، وملَّا قدموا يف الدائرة حبر السريع على سـائر البحـور املـستعملة                   

من هذه الدائرة ترتبت بعد ذلك البحور ، فكلُّ ما كان منها مفكُّه من الـسريع أقـرب كـان                   اخلارجة  

ص  (»البـارع «: ، ينظر أيـضا     ) ٣١٥ ،   ٣١٤ص   (»الدر النضيد «  .»متقدما على ما مفكُّه منه أبعد     

ص  (»اية الراغـب  «،  ) ١٢٨ص  ( للتربيزي   »الكايف«،  ) ١٤٥ص  ( البن جني    »العروض«،  ) ١٨٥

  ) .١٩ص  (»شرح الصبان«، ) ٥٨ص  (»العيون الغامزة«، ) ٣٢١

ومن أول السبب الثَّاين إليه البحر األول املهمل ، ومن أول الوتد اموع الَّذي يلي ذينك السببني                 « )١(

  ) .٢٢ق  (»الفتح الوايف« . »إليه البحر الثَّاين املهمل

  ) .٢٢ق  (»الفتح الوايف« . » الوتد املفروق إليه البحر الثَّالث املهملومن أول« )٢(

 



 ٤٧

  .لغاة ني مفق ، والس لدائرة املت»قس«وأشار بقاف 

  .نة األجزاء ها مثم إىل أن»تثمني«وبقوله 

 وهـو  – حبرها   لم أنَّ ى ، فع  لغ، وما بعدها م   ) أصابت( إىل   »أشرف ما ترى  «ألف  بو

  .ات  مرينمثا) نولُعفَ (–املتقارب 

   .ات مرينمثا) فاعلن(وأحلق ا األخفش املتدارك ، ووزنه 

  :وهذه صورا 

  
ر املتقارب ، وم إىل اآلِخل وتٍدفمن أون أوبب اخلفيف إليه املتدارك ل الس.  

 

 »و« وهو نصف البيت ، » املصراعابتين« ابقةفعيل الس من أجزاء الت  :  أي   »فمنها«)١(

 للبيت من نـصفني ، وابتنـت        من املصراع ، إذ هو نصفه ، وال بد        :  أي   »ت منه البي« ابتين

: أزيد من عشرة ، وقيـل       :  وقيل    فما فوقها ،   هي عشرة أبياتٍ  : يت قيل    وهي الَّ  »القصيدة«

علـى  « شرط كوا ب واحد ،    »من أبيات حبرٍ  « )٢(من سبعة ، وما عدا ذلك فهو قطعةٌ       أزيد  

  . يف عدد األجزاء وفيما جيوز فيها أو يلزم أو ميتنع »استوا

                                                 

  فَِمنها ابتِني الِْمصراع والْبيت ِمنه والْـ-١٣)١(
 

  ـقَِصيدةُ ِمن أَبياِت بحٍر علَى اسِتوا      
 

  

  ).٥٠ص  (»ب الربيةفتح ر«، ) ٦٥ص  (»العيون الغامزة«، ) ٦٠ص  (»الوجه اجلميل«:  ينظر )٢(

 



 ٤٨

 »العروض ، ومثلـه   «املصراع األول   :  أي   »درآخر الص « للجزء الَّذي هو     »وقل«)١(

رب ، اعلـم    الـض «املصراع الثَّاين هو    :  أي   »من العجز «وض اجلزء األخري    ومثل العر : أي

صاحبا لالعتناء مـا لكثـرة      محالة كونك   :  أي   »باعتنا« بني العروض والضرب     »الفرق

  .دورمها بني القوم ، وكثرة أحكامهما 

                                                 

)١٤)١- قُلْ آخِ  و  ِر الْعدالص ر و وضِمرثْلُه  
 

     برِز الضجالْع بِ   اِمن قلَِم الْفَـرـا عِتناع  
 

  

 



 ٤٩

  

  »ألقاب األبيات«
:  أي   »كحشوه«ن كان    منها ؛ فإ   »بيت« الواقعة يف دائرة     »إذا استكمل األجزاء  «)١(

يت تلحقه فيجوز فيهما ما      من ذلك البيت يف األحكام الَّ      » وضرب عروض«مثل حشو البيت    

  .ا تام: ي م البيت ، وس»متَّ«جيوز فيه ، وميتنع فيهما ما ميتنع فيه 

 »وفا«ه هلا   وضر أجزاء حشوه بأن يعرض لعروضه وضربه ما ال جيوز ع          »خولفتأو  «

سالبيت ، ويى م :٢(اوافي(.   

 بأنَّ األلف أوهلا ، والكاف حادي       -باعتبار وضعها   ) أجبد(وقد رمز للبحور حبروف     

 ال باعتبار املـصطلح     –عشرها ، واللَّام ثاين عشرها ، وهكذا إىل السني فهي خامس عشرها             

  .لالختصار 
رجز ألنه السابع ، واهلـاء      ، والزاي رمز لل   ) يف( ظرفيةٌ مبعىن    »بزهٍر«فالباء يف قوله    )٣(

  .للكامل ألنه اخلامس ، والراء لغو 

   .)٤( تاما تارةً ووافيا تارةً أخرىمنهماالتمام والوفاء ، فريد كلٌّ :  أي »مها«
                                                 

  ِهِوشحت كَ ياَء ب زج الْأَ لَمكْتا اس ذَِإ-١٥)١(
 

  و وضرعضرب ت أَ م و  و وِلفَتـ  خ   افَ
 

  

    :ضربني على فهو دائرته يف الواقعة لألجزاء الًمستكِم كان إذا بيتال أنَّ:  يعين« )٢(

 ، فيـه  جاز ما فيهما فيجوز ، تلحقه يتالَّ األحكام يف حلشوه مماثلني وضربه عروضه يكون أن  :أحدمها

  . امالت ىسمي فهذا ، فيه امتنع ما فيهما وميتنع

 فهـذا  ، للحـشو  عروضـه  جيوز ال ما هلما ضيعِر بأن حلشوه خمالفني وضربه عروضه يكون أن:  اينالثَّ

ي٦٨ص  (»العيون الغامزة« . »الوايف ىسم. (  

  داِي ج كحطْ س اددازا و م ه ٍرهز بِ -١٦)٣(
 

ــهريِخأَ  ــم ــهني بقرفَالْا فَ ما انــج   ىلَ
 

  

  : عنترة قول الكامل من امالت فمثال« )٤(

  أُقَــصر عــن نــدىوِإذَا صــحوت فَمــا 
  

ــي   ــماِئِلي وتكَرِمـ ــِت شـ ــا عِلمـ   وكَمـ
  

  : اعرالش قول منه الوايف ومثال

ــن ــديار ِلمـ ــا الـ ــا عفَـ   معاملهـ
  

     ـــِربت ـــاِرحبو ـــشِطـــلٌ أَجه  
  

 



 ٥٠

 والبـسيط ، والطَّويـل  ،         املتقارب ، والسريع ، والرمل ، واخلفيـف ،         »وازداد«

 ، وهـو املـراد بقولـه        )١( الوايف »سطحك جايد «وز هلم بقوله    ، والوافر ، املرم   واملنسرح  

  .انكشف :  أي »اجنلى«التام والوايف :  أي »فالفرق بينهما، أخريمها «
                                                                                                                                                 

  : قوله جزالر من امالت ومثال

ــلَيمى ــسلْمى ِإذْ سـ ــارةٌ دار ِلـ   جـ
  

ــ   ــرى آياتهـ ــر تـ ــرقَفْـ ــلَ الزبـ   ا ِمثْـ
  

  : قوله منه الوايف ومثال

  ماِلســـ يحِرتسمـــ اهـــنِم بلْـــقَالْ
  

  ــقَالْو ــِم بلْـ ــج ينـ ــجم داِهـ   . »ودهـ
  

  ) .٢٣ق  (»الفتح الوايف«

  : اعرالش قول املتقارب من الوايف فمثال« )١(

ــيأَو ــ بِن ــش نِم ــ ِرعال ــصِوع ارعِش   اي
 

 ــي ــر يسنـ ــذَّ اةَوالـ ــ ِيالـ   اوور دقَـ
 

  .فضربه حمذوف 

  : قوله ريعالس ومن

          ـا الـرى ِمثْلَهـرى لَـا يـلْمانُ سمأَز  
 

  اُءونَ ِفــي شــاٍم ولَــا ِفــي ِعــراق     )م(
 

  .وفة ، وضربه مطوي موقوف عروضه مطويةٌ مكش

  : عدي قول ملالر ومن

ــا  ــي مأْلُكًـ ــانَ عنـ ــِغ النعمـ   أَبِلـ
 

 ِتظَـــارانـــِسي وبطَـــالَ ح قَـــد ـــهأَن  
 

  .عروضه حمذوفة ، وضربه مقصور 

  :ومن اخلفيف قول الشاعر 

ــاِمٍر   ِإنْ قَـــدرنا يومـــا علَـــى عـ
  

     لَكُـــم ـــهعدن أَو ـــهِثـــلْ ِمنتمن  
  

  .عروضه وضربه حمذوفان 

  :... زهري بن أيب سلْمى قول البسيط ومن

ــا أُ ــاِر لَ ــا ح ــٍةي اِهيِبد كُمــن ــين ِم مر  
  

ــوقَةٌ    ــا س لْقَهي ــم ــك  لَ ــا مِل ــي ولَ   قَبِل
  

  .خمبون العروض والضرب 

  : طَرفة قول ويلالطَّ ومن

  ستبِدي لَـك الْأَيـام مـا كُنـت جاِهلًـا          
 

ــزودِ   ــن ملَّ تـ ــاِر مـ ــك ِبالْأَخبـ   ويأِْتيـ
 

 



 ٥١

 

 »و«البيت ، أحدمها آخر صدره ، واآلخر آخر عجزه ،           :  أي   »وإسقاط جزأيه «)١(

لثان ،  ر ، وهو الثُّ   طالش:  أي   »فوقه«إسقاط   »و«نصف أجزاء بيت ،     :  أي   »شطٍر«إسقاط  

 إسقاط شطر أجزاء    »مثَّ«زوء ،   ج بفتح اجليم ، والبيت م     »ءزاجلَ«إسقاط اجلزأين   :  أي   »هو«

ـ الن« إسقاط ثلثي أجزاء البيت هـو        »و«طور ،   ش ، والبيت م   »رطْالش«البيت هو    كه«  ، 

والبيت ممن ذلكحدث شيٌء:  أي »إن طرا«هوك ، ن فهذا لف ، مر ونشر ب ت.  

 )٢(ماميين ببيان مواقع هذه األلقاب من البحور ، فقال الد      -رمحه اهللا -اظم   الن وقد أخلَّ 

  . ا للفائدة على طريقتهلًكم م-  رمحه اهللا–
 

  دِر ت نِْإ فَ وٍف م لُبا ن مت ح ِلوِللَا -١٨
 

 جوا فَ ازجهز ح دكُ سـ  أَ ٍءـف ـ  اخ ه ىد  
 

١٩- وجبِ اٍنثَ ِزو  ريِعالـس ـ  و اِبسع  
 

 ونهــِز بِ كي و هـ  و ن زر ـ  م ـ ى أَ ت ٣(ىت(  
 

                                                                                                                                                 

  ) .٢٤ق  (»لوايفالفتح ا« . »عروضه وضربه مقبوضان

)١٧)١- ِإ واطُقَس ج أَزِهي و ٍرطْش فَ وقَوه  
 

 هالْ و جثُ ُءز م  طْ الـشر ـ  والن هـ  نْ إِ ك   ار طَ
 

  

ـ الن كيالامل ييِناِممالد سكندراينُّاأل يومزاملخ يرشقال عمر بن بكر أيب بن دمحم ينالد بدر )٢( ،  يوح

ـ ٧٦٣( سنة باإلسكندرية دِلو  يف ونـاب ،   هالفق يف وشارك ، دباأل فنون يف الكملة أحد كانو ،)  ه

ـ  اءلقـض  نيعو دمشق دخلو،   وحالن إلقراء راألزه باجلامع روتصد ،   وبالقاهرة ببلده اءالقض ةاملالكي ، 

ـ ٨٣٧( سنةد  ناهل من كلربجابي  وفِّ، ت  هلهاأ هعلي قبلأف داهلن إىل رالبح ركب ، مثَّ  يمنال دبال دخلو )  ه

ـ ٨٣٨(وقيل   ـ الب شـرح «و ،» بيـب اللَّ مغىن ةحاشي ِفي يبرغال حتفة«: مؤلَّفاته   من) .  ه  ،» اريخ

» بغيـة الوعـاة   «: نظـر    ي . وضالعر ِفي »البحور جواهر«و ، »العيون الغامزة «و ،» سهيلالت شرح«و

» األعالم«،) ٣/٢٦٨(» واظروالن ملسامعا وجة اخلواطر نزهة«،  ) ٢/١٥٠(» العالبدر الطَّ  «،) ١/٦٦(

)٦/٥٧. (  

)٣( مامييناظم دون ِذكْر أبيات الدسخ ذَكَر املؤلِّف بييت النواألبيات املقصودة هي !  كذا يف مجيع الن:   

  تــِرد فــإنْ مــن لُبــو احتمــ فِللجــزء
 

 ــفج اجــواز ــ زه حدــا اأخــ كــفٍء س   ذَك
 

ــاه ــر أنّ ومعن ــن البح   مــهنظ ميك
 

  جــرى قــد فيــه ذيالَّــ ءزاجلَــ عــن ايــعِر 
 

ــن ــا إذا ولك ــلَّ م ــ ح ــ ابيت فإنه  
 

ــون  ــاقي يك ــن بب ــ ظمال ــال احتم ــرا ب   ِم
 

 



 ٥٢

ـ    ،   اتـثَّ :  ه يـدخل  أن: ا ، يعين     وجوب »احتم« اجلَزء ، وبقوله     »لواال«أراد ب

 ام ، واملـيم ،    ون ، والباء ، واللَّ    املرموز إليها بالن  -، واملضارع ، واملقتضب ، واهلزج       واملديد  

  . على سبيل الوجوب -»نبل موف«والواو من 

–ل ، والوافر ، واملتقارب ، واخلفيف        مز ، والر  جالبسيط ، والكامل ، والر    : ويدخل  

املرموز إليها باجليم ، واهلاء ، والزاي ، واحلاء ، والدني ، والكاف من ال ، والس»ز حدس جه

  .  على سبيل اجلواز -»ءكف

 ه ال مبعىن أن يتعي   اعر نظم ذلك البحر     ن على الشما ، زوًءج   بل هو خمي ر  بني ج ه وترك  ِئز

جِئزه ، لكنة أبيات القصيدة ه إذا فعل أحدمها لزمه استعماله يف بقي.  

  .ريع ، واملنسرح ويل ، والسالطَّ: ء زوال يدخل اجلَ

 ،   باملعىن املـار   ك دخوهلما جائز  هوالنر  طْ الش أنَّ: ر ، يعين    طْ الش »اينالثَّ«وأراد بـ   

ر يف طْفالش :السريع ، والرز ج .والنك يف ه :الرز ، واملنسرح ، املرموز هلما ج»بزي«.   

 ما ذكر فيه مخسة أبياتٍ     ، وإن  )١(ائعان ، ومل يذكرمها يف شرحه      البيتان مها الش   نوهذا

٢(لهما ما يف هذين البيتنيحمص(.   

  

                                                                                                                                                 

ــابٍع ويف ــعوالت س ــش اس ــائغٌ طرال   س
 

 ــو ــضأ زوج ــ اي هنــٍغ ك ــدى ذوو زي   اهلُ
 

  واجــب العروضــي عنــد منــهما ومــا
 

 ــن ــ فكُ ــرك افِطن ــبيل وات ــن س ــدى م   اعت
 

  .)٢٤ق  (»الفتح الوايف«، ) ٧٥ص  (»العيون الغامزة«

    .»العيون الغامزة«الدماميين  يف :  يعين )١(

 وهي األبيات املذكورة يف احلاشية السابقة ، وقد صنع املؤلِّف مثل صنيع الدماميين فلم يذكر هذين )٢(

   ! »الفتح الوايف«البيتني يف شرحه 

 



 ٥٣

  

  »الزحاف«

  . منه ما وقع من اجلزء يف موضٍع واحد »املنفرد«وهو ما وقوعه جائز غالبا ، و
)١(»   ـ    ثقيلً- فقط   »ببوتغيري ثاين حريف الس ـ :  أي   »ادعـه « -اا كان أو خفيفً ه مس

  .»ازحافً«

 ، ، وثالثه ، املشار إليها باأللفله ، وسادسهأو:  يعين »فأوج اجلزء«وإذا كان كذلك 

ل  األو منه ؛ ألنَّ  امتنع  :  أي   »احتمى«حاف  ى بالز غيري املسم  الت »من ذلك «والواو ، واجليم    

    ليس ثاين سبب ، والس ادس إم د ، والثَّ   أو ثاين وتِ   ل سببٍ ا أو الث إم ل سببٍ ا أو  ٍدل وتِ  أو أو 

  .أو ثالثه 
 فقط لثـاين الـسبب      »اإلسكانب« التغيري املسمى بالزحاف تارةً يكون       »وذلك«)٢(

ـ   »و«،  املتحرك ثاين السبب الساكن وثـاين الـسبب       :  أي   »احلذف فيهما « تارةً يكون ب

 »يعـم «املتحرك املفهومني من السياق ؛ إذ ثاين السبب إما ساكن أو متحرك ، وذلك التغيري             

  .تقال من اخلفيف إىل الثَّقيل  الَّذي يقتضيه االن»رتيبعلى الت«ثواين األسباب 

بأنَّ األول لألخف ، وهو إسكان املتحـرك ؛ إذ           »على الوال «احكم  :  أي   »فاقض«

حذف حركٍة أخف من حذف حرف ، والثَّاين ملا بعده ، وهو حذف الساكن ؛ إذ حذفـه                  

  .أخف من حذف املتحرك ، والثَّالث ملا بعدمها ، وهو حذف املتحرك 
 

 »ضماراال« هلا من األلقاب     »بثاين اجلزء «ة  الثة إن كانت حالَّ   ات الثَّ ريتغي ال »فتلك«)٣(

  .اد املهملة  بإسكان القاف ، والص»وقٍص«ى بـسم مب» وخبٍنب«ى سم مب»امتبع«حال كونه 

ابق مـن   رتيب الس  الت »مبا اقتضى « منها    واحدٍ كلَّ: أي   »اكل« فسم:  أي   »فادع«

  . االنتقال إىل ما بعدمها  االنتقال إىل ما بعده ، مثَّ ، مثَّة باألخفاءالبد
                                                 

)٢٠)١- و تِيغاِن ثَ ري ي حفَر ي السِبب اد عه  
 

ـ  ِءزج الْ جوأَا فَ افًحِز  ـ  ذَ ن ِم ـ ت اح كِل ىم  
 

  

  

)٢١)٢-ِلذَ وِبالِْإك اِنكَسالْ ويِه ِفِفذْحام  
 

 يعم لَ ع ى التـ  يِبِتر ـ  ع ِضاقْ فَ ـ ِوى الْ لَ   الَ
 

  

  

  اعبت م ارمض اِلا ِءزجي الْ اِنثَ بِ كلِْتفَ-٢٢)٣(
 

ـ  كُ عاد فَ ٍصقْو و ٍنبخِب  ـ ا بِ ل ـ ا اقْ م تىض  
 

  

 



 ٥٤

:  ، واخلـنب     )١(ك من اجلـزء   اين املتحر  إسكان الثَّ  :فلزم من ذلك أن يكون اإلضمار     

   .)٣(ك من اجلزءاين املتحرحذف الثَّ:  ، والوقص )٢(اكن من اجلزءاين السحذف الثَّ
ـ «حاف  صب من هذا الز   مل ي :  أي   »بلمل ي «اجلزء  :  أي   »ورابعه«)٤( ـ  إلَّ ه أي  ا بطي

   . واجلزء مطوي ،»إن يسكن« له »احلذف

ا  إم ه حينئذٍ حاف ؛ ألن   من الز  »فقد جنا «ك  ابع من اجلزء بأن حتر     يسكن الر  » ال نوإ«

وكالمها ليس حملَّ أو ثاين وتٍدل سبٍبأو ، الز م حاف كما تقد .  

الطَّلك أنَّلم من ذفع ي  :حذف الر٥(اكن من اجلزءابع الس(.   
 

)٦(»وعصب« اد املهملة    بالص»للجزء مع كونه ثاين سبب ،       » خبامسٍ  عقلٌ  مثَّ وقبض 

فقضي   رتيب أن يكون العصب     ة اجلريان على الت :   والقـبض     )٧(كإسكان اخلامس املتحـر ،  :

٨(اكنحذف اخلامس الس( حذف ا:  ، والعقلكخلامس املتحر)٩(.   

                                                 

  .، واإلضمار ال يكون إلَّا يف الكامل ) مستفِْعلُن(ينقل إىل ) متفَاِعلُن(فيصري ) متفَاِعلُن( كما يف )١(

مل ،  والرلرجز ،   وا املديد ، والبسيط ،      :، ويدخل اخلنب عشرة أحبر      ) فَِعلُن(فيصري  ) فَاِعلُن( كما يف    )٢(

تث ، واملتدارك ، واملقتضب والسريع ، واملنسرح ، واخلفيف ، وا.  

  .، والوقص ال يكون إلَّا يف الكامل ) مفَاِعلُن(فيصري ) متفَاِعلُن( كما يف )٣(

)٢٣)٤- و اِبرعلَ ه م ـ  ي ـ  إِ لَب ـ طَا بِ لَّ ِهي  
 

ـ  و نكُس ي نْ إِ ِفذْح الْ ِيأَ  ـ ا فَ إلَّ ـ  ن دقَ اج  
 

  

الرجـز ،   : ، ويدخل الطَّي مخـسة أحبـر        ) مفْتعلُن(ينقل إىل   ) مستِعلُن(فيصري  ) مستفِْعلُن( كما يف    )٥(

  .ريع ، واملنسرح ، واملقتضب البسيط ، والسو

)٢٤)٦- وعصب قَ وبثُ ض م بِ لٌقْ ع ٍساِمخ  
 

 كَوف وطُقُ س ِعاِب الس ِناِك الس ـ  ان   ىضقَ
 

  

  .، والعصب ال يكون إلَّا يف الوافر ) مفَاِعيلُن(ينقل إىل ) مفَاعلْتن(فيصري ) مفَاعلَتن( كما يف )٧(

املتقارب ، واهلـزج ، واملـضارع ،        : ويدخل القبض أربعة أحبر     ،  ) فَعولُ(فيصري  ) فَعولُن( كما يف    )٨(

  .والطويل 

  .، والعقل ال يكون إلَّا يف الوافر ) مفَاِعلُن(ينقل إىل ) مفَاعتن(فيصري ) مفَاعلَتن( كما يف )٩(

 



 ٥٥

»وهو  »وكف »سقوط الس؛)١(»اكنابع الس ألن ـ كًه لو كان متحر  ٍدا لكان ثالث وِت

حاف فيه فال مدخل للز.  

  .حاف املنفرد  الز»انقضى«وقد 

  

                                                 

، واملديد ، والوافر، واهلزج،     ويل الطَّ :، والكف يدخل سبعة أحبر      ) مفَاِعيلُ(فيصري  ) مفَاِعيلُن( كما يف    )١(

تث ، واملضارعوالرمل ، وا .  

 



 ٥٦

  

  »الزحاف املزدوج«

  .وهو ما وقع من اجلزء يف موضعني 
)١(»خبلٌ« امسه   »ك بعد اخلنب  وطي«  ،واجلزء ملني بول ، وهو يعرض ملثاخ)مسلُِعفْتن (

فَ(نقل إىل فيلَعت(، و) نفْمولَعات (نقل إىل في)َلَِعف٢()ات(.   

»  وبعد أن تقد على الطَّ  »م إضمار هو اخلَ « يواجلز  ، »ل يا فىت  ز  ء مزول ، وذلك ال    خ

  . )٣()نلُعتفْم(نقل إىل في) نلُاِعفَتم(ا يف يكون إلَّ
واجلزء مشكول ، وهـو يعـرض ملثـالني         ،   »لٌكْش« امسه   »ك بعد اخلنب  وكفُّ«)٤(

)ن(فيصري ) فَاِعلَات(، و) فَِعلَاتفِْع لُنتسم (ر عنه بـعبفي)ُفَاِعل٥()م(.   

وذلك ال يكون إلَّا يف     ،   »نقص«اد املهملة    بالص »بعد أن جرى العصب   « كفُّك   »و«

)نلَتفَاعم ( ر عنه بـيفعبالوافر في)ُفَاِعيلم. (  

 »جمتـوى «وهو باب الزحاف املزدوج      »ذا الباب « ما ذُكر من الزحاف يف       »كلُّ«و

  .)٦(قبيح مستكره: أي 

                                                 

)٢٥)١- طَ ويك ب عالْ د خِنب خ لٌب و بعنْ أَ د  
 

 قَتدـ  إِ م ضمـ  ار ه ـ  الْ و خـ  لُز ـ ا فَ  ي ىت  
 

  

  .ريع ، واملنسرح ، واملقتضب ، والسجز البسيط ، والر:  ويدخل اخلبل مخسة أحبر )٢(

  . فهو ال يدخل يف غري الكامل )٣(

)٢٦)٤- فُّكَوك ب عالْ د خِنب لٌكْ ش و بعنْ أَ د  
 

   ن بصى الْعرى    جوتجاِب مكُلُّ ذَا الب قْص  
 

  

  . مل ، واخلفيف ، واتثّاملديد ، والر:  فالشكل يدخل أربعة أحبر )٥(

 ما كلُّ يكون أن قبيحةً الباب اذه أنواع مجيع كون من يلزم وال: قال الدماميين «. منكر ) : ك(يف  )٦(

 يكون وتارةً ، اصاحلً يكون وتارة،  احسن يكون فتارةً ، خمتلف ذلك يف األمر بل ،احسن ابقالس الباب يف

بعالطَّ ذوي عند وتساوى استعماله كثر ما فاحلسن . اقبيح نقصان ليمالس كقبض ، وكماله به ظمالن 

. ويللطَّا يف فكالكَّ ، احتماله ليمةالس باعالطِّ على وشق ، استعماله قلَّ ما والقبيح.  ويلالطَّ يف) نولُعفَ(

ما احلوالص بأحد يلتحق ومل احلالني بني طتوس يف كالقبض ، وعنيالن اإلَّ ، ويلالطَّ سباعي منه أكثر إذا هأن 

 



 ٥٧

  

  »املعاقبة ، واملراقبة ، واملكانفة«
)١(» أو بعصبٍ   ، اخلفيفان ابتداءً  »ببانإذا الس   :)فَملَاعتن( قل إىل    فن)ـ م ، أو  ) نيلُاِعفَ

جا  الن»أو«، حاف  من الز»جااستجمعا هلما الن «؛  ) نلُِعفْتسم(قل إىل   فن) نلُاِعفَتم(:  بإضماٍر

:  أي »فاملعاقبة اسم ذا«، ا ا ، فال جيوز مزاحفتهما معوجوب:  أي »احتم« منهما »فردال«لـ

سالمة السحاف ، أو سالمة أحدمها ببني من الز.  
) ناتلَاِعفَ( من اجلزء لسالمة ما قبله ، كقولك يف املديد يف            »لوالا«حذف   »ـل«)٢(

ا آخر اجلزء لسالمة ما قبله ، كقولك يف يف املديد أيض          :  أي   »ثانيه«ذف   حل »أو«،  ) ناتلَِعفَ(

ـ أو«،  ) نلُاِع فَ اتلَاِعفَ( ـ   لسالمة ما قبل األو    »كليهما«ل اجلزء وآخره    حذف أو  » ل ا ل وم

      لَاِعفَ(ا  بعد اآلخر ، كقولك يف املديد أيضاتلَِع فَ نلُاِع فَ اتـ  سم صـدرٍ  ا«؛  ) ن ز قيـل    وعج

ل ، در إىل األو  الـص  ب ، فـرد    مرت  ونشر  هذا القول عنهم ، ففي كالمه لف       »رفان جا والطَّ

   .)٣(رفني إىل كليهما ، والطَّانيةوالعجز إىل الثَّ

                                                                                                                                                 

 يسامح وال ، قهوس وعذب،  ذوقه طاب ما ذلك من يستعمل أن اعرللش فينبغي ، القبيح بقسم التحق

 كان وإن ، احلالوة قليل الوةالطَّ ناقص نظمه فيأيت ، جوازه على اتكالًَا املستكره حافالز فيعتمد نفسه

 . »واالضطرار احلاجة عند وخف قلَّ ما ذلك من يستعمل أن اإلَّ هماللَّ. د تستجا يتالَّ الغاية يف معناه

  ) .٨٦ص   (»العيون الغامزة«، ) ٢٨ق  (»الفتح الوايف«

  اجالنا  مها لَ عمجت اس اِنببا الس ذَ إِ -٢٧)١(
 

ــ الِْوأَ  ــت حِدرفَ الْا فَممــاقَع ــةُب اس ا ذَم  
 

  

  

  ـس ا امِهيلَِك لِ و أَ يِهاِن ثَ و أَ ِلوالَ لِ -٢٨)٢(
 

ـ رالطَّ و يـلَ  قِ ٍزجع و ٍرد ص مـ  ـ  اِنفَ ا ج  
 

  

ه ، والثَّالث وسمي األول صدرا لوقوع احلذف يف صدره ، والثَّاين عجزا لوقوع احلذف يف عجز« )٣(

  ) .٢٩ق  (»الفتح الوايف« . »الطَّرفني لوقوع احلذف يف طرفيه

 



 ٥٨

 

  
 

ـ   ،   » يب كاهن بيحدو«ترتل  :  أي   »حتلُّ«واملعاقبة  )١( يف( مبعـىن    ةٌالباء األوىل ظرفي( 

 وليست رمز     ا ، والياء األخرية ليست رمز ا لتقد       عاقب فـاءُ  مها ، فأشار بالياء إىل املنسرح ؛ فت 

)مسلُِعفْت(ذي بعد الَّ) نفْمولَعات (ه سين.  

وباحلاء إىل الرمالَاِعفَ (عاقب فيه نونُل ؛ فتتن (ذي بعده  اجلزء الَّألف.  

وبالدصب ال إىل الوافر ؛ فإذا ع)فَملَاعتن (قل إىل فن)يلُاِعفَمن (ته عاقب ياؤه نون.  

عاقب فيه ياُءوبالواو إىل إىل اهلزج ؛ في) يلُاِعفَمن (نونه كما مر.   

عاقب نونُوبالكاف إىل اخلفيف ؛ ففيه ت) مسلُِعفْت ن (ألف) َلَاِعفاتن. (  

   .ه كما مرنون) نيلُاِعفَم (عاقب فيه ياُءفيويل ؛ وباأللف إىل الطَّ

  .ه َءه فاعاقب سينت) نلُِعفْتسم(قل إىل فن) نلُاِعفَتم(ضمر فيه وباهلاء إىل الكامل ؛ فإذا أُ

تثِّ  وبالنون إىل ا   عاقب نون    ؛ ففيه ت)مسلُ ِعفْت لَاِعفَ(ألف  ) ناتكمـا سـبق يف     ) ن

  .اخلفيف 

  .ذي بعده  اجلزء الَّألف) ناتلَاِعفَ (عاقب نونُ؛ ففيه توبالباء إىل املديد 

يت فيهـا    منه املعاقبة الَّ   »فقد ت مىت«ا   اصطالح »بريٌء«امسه   املعاقبة:  أي   »وجزؤها«

رفان در والعجز والطَّالص.  

، وجد فال يسلم ذلك اجلزء منها وت»رىقد جاز أن ت« املعاقبة املذكورة  احلال أنَّ »و«

فال يا  بريئًى حينئٍذسم.  
 

)٢(» ومنعك للضيند«   ومها مزاحفة الس   ـ   ببني اخلفيفني مع ا ، فيلـزم    ا وسالمتهما مع

نصف حبري املـضارع    :  أي   »شطر« ل كلِّ أو:  أي   »مبدأ«سالمة أحدمها ومزاحفة اآلخر     

:  أي   »بأربعهـا «،  ا   اسـتعملً   منهما جمزوءٌ   ، وكلٌّ  »مل«ليهما بقوله   ، واملشار إ  واملقتضب  

                                                 

)٢٩)١- بِ لُِّح ت يحاِهكَ ودبِ ن  ي وجزؤاه  
 

 يٌءِرب م ىت قَفْ تد ـ  و ـ  دقَ ج ـ  نْ أَ از ت ى  ر
 

  

  

)٣٠)٢- ومنعلِ ك لضدِني م بأَد لَ ِرطْ ش م  
 

  اعــ دةًبــقَار ملٌّا كُــهــِعبرأَِب 
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 طور األربعة املفهومةٍ  مبادئ الش  مبـدأ   شـطرٍ  شطران ، ولكـلِّ  حبٍرياق ؛ إذ لكلِّ   من الس  ،

  .مراقبة ى املنع املذكور مس:  أي » دعامراقبةً«ني  من العروضي»كلٌّ«

من غـري   ) نيلُاِعفَم(ه ، فال يكون     راقب نون فياؤه ت ) نيلُاِعفَم(فمبدأ شطري املضارع    

 ، وتارةً مقبوضا  ) نلُاِعفَم (ه ، وال جيوز اجتماعهما ، فيكون تارةً       حذف ، ويلزم قبضه أو كفُّ     

)مكفوفًا ) يلُاِعفَم.  

نقـل إىل   ه ، فيلـزم خبنـه في      راقب واو ففاؤه ت ) اتولَعفْم(ومبدأ شطري املقتضب    

)يلُاِعفَم(أو طي ، نقل إىل ه في)َلَاِعفمها حبالبقاؤإ، وال جيوز اجتماعهما ، وال ) ات.   
)١(» وأحبر طي جز :  أي »ز جريع ، واملنسرح ، والبسيط ، والركائنـةٌ  »مكانفةٌ«الس 

يف كُمل هذه األحبر ، وهي الساملة من نقص العلـل           :  أي   »هاِلمبكُ«هلذه األحبر   :  أي   »هلا«

أي األمـور  :  أي   »هاأي«بأجزاء هذه األحبر    :  أي   »فافعل ا «.  اجلَزء والشطْر والنهك     ومن

سالمة السببني اخلفيفني اتمعني معا ، ومزاحفتهما معا ، وسالمة أحـدمها      : الثَّالثة الَّيت هي    

  . فال يتعين شيٌء من األمور الثَّالثة »تشا«ومزاحفة اآلخر 

الواقع يف أول شطر املنسرح جيوز فيه حذف الساكنني معا ، وأمـا             ) ِعلُنمستفْ(فـ  

   .)٢(فال جيوز حذفهما فيه كما مر) مفْعولَات(الَّذي يلي 

  

                                                 

)٣١)١- أَ وبحطَ ر ي ج ز كَ مـ  لَ ةٌفَان اه  
 

ــِلمكُِب  ــافْا فَه ــ ِبلْع ا أَهــي ــه ا تاش  
 

  

 ذكره مثَّ،  املعاقبة فيه يكون فيما اأولً املنسرح حبر اظمالن وذكر: ريفالش قال«. يف املعاقبة :  أي )٢(

 يف الواقع) نلُِعفْتسم (افأم ، ختتلف أجزاؤه أنَّ ذلك ووجه  ،امع اكنينيالس حذف فيه يسوغ فيما هنا

فحذف شطريه لأو فيه اكننيالس جائز،  اوأم) مسلُِعفْت(يلي ذيالَّ) ن فْمولَع؛فيه حذفهما جيوز فال) ات  

 ، كاٍتمتحر مخس فيه جتمعال اخلبل) نلُِعفْتسم (دخل فلو ، كةٌمتحر وهي) اتولَعفْم (تاء قبله ألنَّ

 ، فيه عارٍض ألمٍر هو ماإن اكنينيالس حذف امتناع إذ ، املعاقبة باب من نيالعروضي بعض هيعد ال ولذلك

٩٥ص  (»العيون الغامزة«، ) ٢٩ق  (»الفتح الوايف« . » ، انتهىلهفتأم. (  
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  »علل األجزاء«

  . جمرى الزحاف أُجريوهي ما إذا عرض لزم ، إلَّا ما ختلَّف اللُّزوم فيه لعارض ، أو 
ـ   من الت  »ا مضى مل يكن مم  « يف األجزاء و    وجد من تغيريٍ   »وما«)١( ق بثـاين   غيري املتعلِّ

الس بب املسم أي   »ادع«حاف  ى بالز  :ٍةبعلَّ« سم  نقـصه ، فحـرف     :  أي   »قص زيادته والن

عريف بدلٌ الت ٢(قبنيليحصل الفرق بني اللَّ:  أي »افرقً«، مري  من الض(ب علـى كـلِّ   ، فيترت 

  .ها تنهى عن القبيح  هي مجع نهية ، وهي العقل ؛ ألن»هىالنلذي « مقتضاه حكٍم
)٣(» فزد سبب نقل    :  أي   » بغايته كامٍل« حبر   »لترفيل«خفيفًا  :  أي   »اا خفيف ضربه ، في

)فَاِعلُنت(إىل  ) منفَاِعلَاتتم (  ،»  من بعد جزٌءحذف جزأين من آخر كلِّ شطٍر ج      : أي   » له ٍءز 

  .)٤(تقدم:  مبعىن هديا ،من هدى الشيء ) علَافْت (»اهتدى«
 

زده :  أي   »لـه ذي؛  هج  « حبر الكامل وحبر البسيط املشار إليهما بقوله         »ءوجمزو«)٥(

قلب فت،   »اثامن«ون حال صريورته    اكن ، وهو الن   باحلرف الس :  أي   »نكْالس«ـذي   »بـ«

ا فيصري   ون األوىل ألفً  الن)ملُاِعفَت(يف الكامـل    ) نمـ اِعفَت ـ (، و ) انْلَ مسلُِعفْتيف البـسيط   ) ن

)مسانْلَِعفْت. (  

                                                 

)٣٢)١- و ا لَ مم كُ يمِ ن ى مضا م اد ٍةلَِّع بِ ع  
 

ـ ر فَ صقْالن و هتاديِز  ـ  قً ـ ي الن ِذا ِل ىه  
 

  

  ) .هـ ، ر(اللُّغتني ، واملثبت من ) : ك(يف  )٢(

ـ  كَ يـلِ ِفرتا لِ فا خِ بب س دِز فَ -٣٣)٣(   ٍلاِم
 

ـ  ِهِتايغِب  ـ  ب ن ِم ـ  ِدع ج ـ  ٍءز ـ  اه ه لَ تىد  
 

  

  ) .٣٢ق  (»الفتح الوايف« . »لزيادة سبٍب خفيٍف على آخر ضرب جمزوء الكام:  فالترفيل « )٤(

)٣٤)٥- و مجَءوز ه ذَ ج لْيبِ ه اِم ثَ ِنكْالسان  
 

 وسالْ ِه بِ غْب مجـ  َءوز ـ ي ر  ِف ـ  ٍلم ع ىر  
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»أي   »به«  طولِّ  :أي »غوسب  : ـ   ،   امناكن الثَّ باحلرف الس حـال  ،  ون  وهـو الن

وذلـك حـال    ،  ) انْاتلَاِعفَ( فيه إىل    )١()ناتلَاِعفَ(نقل  في،   »رمٍل« حبر   » يف ءازو«صريورته  

  . )٢(ا مساعغشيه وأتاه:  أي »عرا«قد كونه 

ذييل فالت–جمموع ٍد على وِت ساكٍنزيادة حرٍف  : –اإلذالة : قال  وي .  

خفيف  على سبٍب ساكٍنزيادة حرٍف: سبيغ والت .  
 

 »ما دون مخسةٍ  «ل  صف األو الن:  واملراد   »طرالش«ل  أو:  أي   »وإن زدت صدر  «)٣(

 ال  مفارقةٌةٌاي املعجمتني ، وهو علَّ باخلاء والز»فذلك خزم«؛  ىل أربعٍةا فما فوقه إحرفً: يعين 

يعتدا يف الت اعر رخصةًقطيع ، يستعمله الشرورة  للض.  

وأما يف أوأو حرفني ا حبرٍفاين فال يكون اخلزم إلَّطر الثَّل الش .  

  .اله د استعم ال جيوز للمولَّ»رىأقبح ما ي« اخلزم »وهو«

   :)٤(ويل ، قوله من الطَّ واحٍدفمثال جميء اخلزم حبرٍف

  وكَــأَنَّ ثَــِبريا ِفــي عــراِنِني وبِلــِه
 

ــلِ    مزــاٍد م ــي ِبج ــاٍس ِف أُن ــِبري   كَ
 

  

                                                 

  ) .هـ(واملثبت من . فاع التن ) : ك(يف  )١(

ـ   يادةالز ضروب من هلغري فقات كما عليها قاسي كثرةً يكثر مل هألن؛   يزادال   أن هفحقُّ اإلَّو« )٢( ه  ، فكأن

 ه موقـوف   وأن  ، ا جد مل قليلٌ رب من الر   هذا الض  جاج من أنَّ  كي عن الز   إىل ما ح    خفي رمز من طرفٍ  

٩٩ص  (»عيون الغامزة«، ) ٣٢ق  (»الفتح الوايف« . »ماععلى الس. (  

)٣٥)٣-زِ نِْإو دت ص در ِرطْ الش م  ونَا د خ مٍةس  
 

ـ  حبقْ أَ وه و مز خ كِلذَفَ  ـ   م ا يىر  
 

  

 فقد«) خزم( مادة »اللسان« وعنه »احملكم«قال يف . بغري خزم ) ٢٥ص  (»ديوانه« المرئ القيس ، )٤(

الكالم يف جودأ والواو ، بالواو القصيدة هذه يف أبيات ويتر ، فقلت وصفت إذا كألن  :الشمس هكأن 

هوكأن الدقولك من حسنأ كان ،ر  :الشمس هكأن ، هكأن الدر . كوألن مل تعطف مل إذا اأيض أ نيتبيكن 

   .»نيتفبالص وصفته
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  : )١(الكاملمن قوله ، ومثاله حبرفني 

 ي طَا مر ب ـةَ  ناِجيـ  ن ب ذِ ن رِإ ةَوـ ن   يِن
  

   ابوبأَ الْــيوِنــ دقلَــغتو ىفَــجأُ  
  

    :)٢(ومثاله بثالثة أحرف ، قوله من اهلزج

   رــزالْخ دــيــا سلْنقَت ــنحن  
 

ــادةْ    ــن عبــ ــعد بــ   ِج ســ
 

رمــي ــهنــــ   ِنيمهس ِبــــ
 

  هادؤ فُــــئِْطــــخ نملَــــفَ 
 

   : )٣(ومثاله بأربعة أحرف ، قوله من اهلزج

ــوِت ــك ِللْمـ ــدد حياِزميـ   اشـ
  

    تــو ــِإنَّ الْمــ ــافَــ   القيكــ
  

واحٍدل العجز حبرٍفومثاله أو ٤(مل ، قوله من الر( :  

ــا   ــام حولَنـ ــاِنيق ِقيـ   والْهبـ
 

   ِإذَا صــب همـــلْ  ِبكُــلِّ ملْثُـــومٍ  
 

  

                                                 

) ١/١٤٢(» العمـدة «،  ) ٢/٦٥(  بعـي للر» العـروض «،  ) ١٨٣ص  (» اجلامع«:  بال نسبة يف     )١(

   . )ناجية بن سامة() ١٠١ص (» العيون الغامزة«، ) مسلم بن خارجة(

 :وبال نسبة يف     . »قالته اجلن أنَّ احلديث أصحاب وزعم،   اججالز هأنشد«) ١/١٤٢ (»العمدة«   يف )٢(

  ).١٠١ص ( »اية الراغب«،) ١٩ص ( »معيار النظار«، ) ٨٣ص ( »البارع«، ) ١٢٩ص (» اجلامع«

)٣(إيلسب ن مسالَّ بن لقاسمل» األمثال«: يف  -رضي اهللا عنه-   علي ) الكامل«و ،) ٢٣١ص «

) ١٥/٢٢٠(» األغاين«ويف ) . ١/٣٦٦(» جممع األمثال«يف  حاجلُال بن حيحة ُأل، ونسب) ٣/١٤٨(

   . - رضي اهللا عنه - وحي أما ليسا له ا يمم »البيتني ذين لمتثَّ مثَّ ... للبيعة اسالن علي ومجع«

بغري خـزم ،    )  حمجوم إذا صب مهل    كلّ ... مواهلبانيق قيام معه  () ١٤٨ص  ( يف ديوانه     للبيد البيت )٤(

، ) ٨٣ص   (»البارع«،  ) ٢/٦٦( بعيللر» العروض  «،  ) ١٨٢ص  (» اجلامع«: والبيت برواية اخلزم يف     

  ) .١٣٧ص (» الدر النضيد«
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١(ل العجز حبرفني ، قوله من جمزوء الكاملومثاله أو(:   

ــا وا   ــس أَكْلً ــا نفْ ايــِطج ض  
  

ــا    عــا ن ةْ  يــد ــسِت ِبخاِل ــس لَ   فْ
  

وقد انتهت علل الزقص بقوله يادة فشرع يف علل الن :  

٣٦- وذْحف طْقَ وقَ ف صطْقَالْ رـ  ع ذُّ حه  
 

 ولْصم و قْوكَ ف شالْ ف خرم م  ـ ا ان   ىرفَ
 

   . لبعضها لبعضه كما ستعرفه ، فهو اقتطاع من هذه حذفً يف كلٍّما نقطع ؛ ألنَّ: أي 
 

أواخـر  :  أي   »أعجـاز «هذه األلقاب املذكورة يف البيت قبله       :  أي   »مواقعها«)٢(

ما «،   جلميعها    ثابت وذلك حكم  »اا وضرب عروض«بشرط أن تأيت    :  أي   »األجزاء إن أتت  «

                                                 

ا  أيـض  روى، وي لسوداء العوافية من بين سعد بن زيد مناة          ) ٣٣ق  (» الفتح الوايف «نسبه املؤلِّف يف     )١(

)( مكان) ااصطباحااضجاع (    الكما وقع يفسخة  ن)ا يف         )هـالفتح الوايف « ، وقد أشار إليها املؤلِّف أيض «

  : املصادر على وجهني  يففالبيت ، ) ٣٣ق (

  : انية ، ويستشهد ا العروضيون على أمرين الثَّ) يا(بإثبات : الوجه األول 

ل  األو :و ) ١٢٧ص  (» البارع«كما يف   رفيل يف العروض وحدها ،    الت ،» الـدـ  ر ٢٧٢ص  (» ضيد الن ( ،

 خبالدة لست نفس يا ... اصطباحوا اأكلً نفس  يا:، وصورته ) ٦ق (» املعيار«و

، وصورته  ) خزم(مادة  » ساناللِّ«األوىل زائدة ، كما يف      ) يا(ل البيت ، وتكون     ا يف أو  م ، إم  زاخلَ: اين  الثَّ

 نفس الص ابقة ،   اورة الساإلقناع«، و ) ١٨٣ص  (» اجلامع«يف  يف نصف البيت ببعض الكلمة ،كما        وإم «

 لـست  نفس يا  حا  ...صطباوا اأكلً نفس  يا :، وصورته   ) ٢٩١ص  (» نضرة اإلغريض «و،  ) ١٥ق  (

  خبالدة

لُّغويون والنحاة  شهد به ال  بل يست ؛   وال ترفيل    انية ، وال شاهد فيه على خزمٍ      الثَّ) يا(بإسقاط  : اين  الوجه الثَّ 

ـ  املصراع لأو يف ةبالبقي واإلتيان،   لاألو املصراع  يف أصلٌ منها هو وما الكلمة بعض على قطع   ،  اينالثَّ

ـ  نفس يا: ، وصورته   ) ٧/٢٠٢(» خزانة األدب «، وعنه   ) ٢/٢٣(»  صناعة اإلعراب  سر«كما يف     اأكلً

  .خبالدة لست نفسحا  ... صطباوا

)٣٧)٢-ماِقوعا أَ هعجالَا از جأَ نْ إِ اِءز تت  
 

 عروض ا وضرب ـ  ا م ا عـ ا الْ د خرفَ م ـ اب   ادِت
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ـ   در وابتداء العجز ، وإن كان وقوعه        من ابتداء الص   وهو أعم ،   »ابتدا« موقعه   »عدا اخلرم ف

قليلًل العجزأو ١(ما أباه بعضهما ، ورب(.   
 

واهلـزج ،   ،  ويل ، واملتقارب ، واملديـد       مل ، والطَّ  حبر الر :  أي   »ففي حاسبوك «)٢(

اخلفيف مـن   :  أي   »خف«بب الـ    ـس »للـ«  وهو إسقاطٌ  »احلذف«واخلفيف ؛ يدخل    

   .)٣()جزاءأعجاز األ(من قوله األخري هم هذا القيد آخر اجلزء ، وفُ

 حرٍف:  أي   »ٍنكْس«عقب  :  أي   »إثر«بب اخلفيف   بإسقاط الس :  أي   »ن به واقطف«

 ا بتسكينك ، فالقطف     صار ساكن : حذف الس مبعىن  قبله ، والباء ٍكبب اخلفيف وإسكان متحر

، وهو الوافر رابع البحـور      ،  ال إليه   شري بالد ا فيما أُ  ال يكون القطف إلَّ   :  يعين   »بد«يف  ) يف(

سـكن  ، وأُ) نت( وهو بب األخري من آخرهذف ساكن الس طف ح جزؤه ، فإذا قُ   ) نتلَاعفَم(و

وهو اللَّ  ذي قبله ك الَّ املتحر   ام ، فيـ  عب  مـن   »األثقـل «بب   بذلك الس  »و«،  ) نولُعفَ(ر عنه ب

)فَملَاعتا  وصار خفيفً»انتفى«) ن.  
 

: أي   »فيها«، واخلفيف ؛ يدخل     مل ، واملتقارب ، واملديد      الر:  أي   »وحسبك«)٤(

لم ذلك من البيت    وع - خفيف    من سببٍ  »احذفك ساكن «وهو  ،   »القصر«يف هذه البحور    
                                                 

وأما أول النصف الثَّاين فإن كان البيت مصرعا فسبيله سبيل أول النصف األول يف جـواز اخلـرم                  « )١(

. ا جيوز يف أول النصف األول     ول النصف الثَّاين كم   جبواز اخلرم يف أ   : وإن كان غري مصرٍع فقيل      . باتفاق  

وحجته أنَّ كلَّ واحٍد من نصفي البيت مستقلٌ بنفسه ال تعلُّق ألحدمها باآلخر ، فينبغي أن جيـوز يف أول                   

ول البيـت ال  ال جيوز لقيام الفارق بينهما ؛ ألنَّ أ   : وقيل  ... النصف الثَّاين ما جاز يف أول النصف األول         

والَّذي يظهر  ... يكون إلَّا ابتداء كلمة ، وأول النصف الثَّاين قد يكون بعض كلمٍة أوهلا يف النصف األول                 

 .  »وميتنع عند وجود املـانع    ... إنه جيوز اخلرم يف أول النصف الثَّاين عند انتفاء املانع           : يف هذا أن يقال     

   .)٦٨ص  (»نزهة األبصار«

  نفَِطاقْ و فِخلْ لِ فذْح الْ وكباسي ح ِففَ -٣٨)٢(
 

ـ ثْأَالْد و  بِ ٍنكْ س رثْ إِ ِهِب  ـ ت ان لُقَ   ىفَ
 

  

  . يف البيت السابق )٣(

)٣٩)٤-وحسبفِ ك قَا الْ يهصر فُذْ حك اِك سان  
 

 وتِكسني ح قَ ٍفر لَبذْ إِ ه ى الْ كَ حعاص  
 

  

 



 ٦٥

حذف ساكن  :  القصر   نذاكن ، فإ  قبل ذلك الس  :  أي   » قبله وتسكني حرفٍ « -ذي بعده   الَّ

الس  بب اخلفيف وإسكان متحركه ، ويسمى اجلزء مقصوره قصر عن ا ؛ ألنإذ حكى«مام الت« 

  .نع منها م: ر عن احلركة ، أي ِص ، أو لكونه قُ يف قصره عن املد»العصا«شابه : أي 
 

 »لكن ذاك«،  قبله    وتسكني حرفٍ  ساكٍن ه حذف  للقصر يف أن    مماثلٌ »كذا القطع «)١(

: هو  ن   وهو القطع ، فإذ    »اهذ«  جمموعٍ »ٍدجرى ، ويف وتِ   «  خفيفٍ »يف سببٍ «وهو القصر   

  .ذي قبله حذف ساكن الوتد اموع وإسكان احلرف الَّ

فيدخل يف  ،   »حوى«للقطع  :  أي   »له«ز  جالبسيط ، والكامل ، والر    :  أي   »وجهز«

نقـل  في) نلُِعفْتسم(ز يف   ج، ويدخل يف جمزوئه ، ويف الر      ) نلُِعفَ(نقل إىل   في) نلُاِعفَ(البسيط يف   

  ) .ناتلَِعفَ(نقل إىل في) نلُاِعفَتم( الكامل يف ، ويدخل يف) نولُعفْم(إىل 
 

 حبـر   ذَذَح:  أي   »حذَّ«ون  اه العروضي مس:  أي   »ا دعوا جمموع«ا  د وتِ »وحذفك«)٢(

   .ى اجلزء أحذَّسموي ،) نلُِعفَ(نقل إىل في) نلُاِعفَتم(ذف الوتد من  ، فإذا ح»كامٍل«

ريع بـه    ، والس  صلم«ـامسه   »فـ«ا  بل كان مفروقً  ا   يكن الوتد اموع   » ال نوإ«

قـل إىل   فن) اتولَعفْم(ذف الوتد املفروق من     فح لم عليه ،  بسبب دخول الص  :  أي   »ارتدى

  ) .نلُعفَ(
 

)٣(»ش وك ووقفاحلرف   » يف ف »حال كونه    »كاحملر » اسـابع«     وذلـك خيـتص ،  

  ) .انْولُعفْم(نقل إىل في) اتولَعفْم(اءه ، فيصري  ت»فأسكن«فإذا أردت وقفه ) اتولَعفْم(بـ

  ) .نولُعفْم(نقل إىل في) اولَعفْم( تاءه ، فيصري »أسقط«فه فـشإذا أردت ك »و«

  ففي كالم الن اظم لفونشر مرت ب؛ فاإلسكان راجع  إىل الوقف ، واإلسقاط راجـع  

  .ف شإىل الك
                                                 

  ىر جٍببي س فِ اك ذَ نِك لَ عطْقَا الْ ذَكَ-٤٠)١(
 

 ِفو ٍدِتي و ذَ ه ا وـ ج هـ  ز ـ  ه لَ ح ىو  
 

  

  

)٤١)٢-وفُذْحك م جموع ا دعو ٍلاِمذَّ كَ ا ح  
 

 ـ  لَِّإو ـ يعِرالـس  و ملْصا فَ ـ  ارِه ِب تىد  
 

  

)٤٢)٣-وقْوف كَ وشي الْ  فِ فمحِكر س اابع  
 

ـ ه الْ ِل و  طي رحب طِْقسأَ و نِكسأَفَ  هىد  
 

  

 



 ٦٦

  أمـر  »ه اهلدى ِلو،   طي«املرموز هلما بقوله    ،  املنسرح  وريع  الس »حبر« ومها يدخالن 

 ِلمن وأي   ي  : كن والي    ا للهدى ، غري أنوالقاعدة يف علم اخلـطِّ .كتب باهلاء ه ي كتـب   أن ت

  .ه رف يف حملِّثين على ما ع ، غري ما است)١(الكلمة بتقدير االبتداء ا والوقوف عليها
 

اء  بفتح الت  »رتب« اجتماع القطع واحلذف امسه   :  أي   »احملذوف« للجزء   »وقطعك«)٢(

    ا كما هو يف النظم ، ويدخل حبر املتقارب واملديد       وبإسكا  ،  انية ني والباء الثَّ  املرموز هلما بالس

  .رمها كر ال لبس ما لتانية والباء األخرية لغوني الثَّ ، والسةٌ األوىل ظرفي والباء»بسبسٍب«من 

ـ سمذي دخله احلذف والقطع ال ي  اجلزء الَّ  : )٣(اججوقال الز :  أي   »قيلو« ا ى أبتر إلَّ

ـ اِعفَ( إذا دخل يف     »املديد«ا  ، وأم ) عفَ(فيه  ) نولُعفَ( فيبقى   .يف املتقارب وحده     فيـه  ) ناتلَ

يف « باحلذف والقطع : أي »هي بامسصاخت«؛ ) نعلُفَ(نقل إىل   في) لْاِعفَ(احلذف والقطع فيصري    

أي »عاالد  :يف التسمية ، فال يسمقال فيه ى أبتر ، بل ي :مقطوع حمذوف .  
 

املتقارب ، واملضارع ، واهلزج ،      :  هي   »اسل ود « البحور املرموز هلا حبروف      »و«)٤(

ـ  »رورةللـض «اء املهملة    باخلاء املعجمة والر   »اخرم«والوافر ، والطويل     مـن   ه لـيس   ألن 

ل من  حذف احلرف األو  :  واخلرم   .األحبر اخلمسة املرموز هلا     :  ي   أ »صدرها«املستحسنات  

                                                 

  . )هـ ، ر( زيادةٌ من )١(

)٤٣)٢-    بسب رتذُوِف بحِللْم كقَطْعو ٍبس  
 

 الْ يلَِقو ِدميد اخ تبِ ص اسمفِ ِهي  ي الداع  
 

  

ى فاشته اججالز ، كان خيرطة العربي أهل أكابر  منحويالن سهل بن ريالس بن إبراهيم إسحاق أبو )٣(

امل فلزم وحالنع أيب أستاذ وهو، ثعلب  عن أخذود ربالفارس لييبن اهللا عبيدب القاسم ابن الوزير  ، وأد 

،  »القوايف« ، »اقشتقاال« : صانيفتال من له  ،قبلها: وقيل )  هـ٣١٦( سنة يتوفِّ ، سليمان

 اينمع« ، »سيبويه اتيبأ شرح« ، »رفينص ال اوم رفينص ام« ، »وأفعلت فعلت« ، »وضرعال«

إنباه «، ) ١/٥١(» معجم األدباء«، ) ٣٨ص (» نيحويتاريخ العلماء الن«: نظر ي . وغريها...  »آنالقر

١/٤٠(» األعالم« ، )٥/٢٢٨(» الوايف بالوفيات«، ) ١/١٩٤(» واةالر( .  

)٤٤)٤-سلْو و د ِرا اخلِ م لضرِةور ص دهار  
 

 ووضـ فَ( ع ولُعـ لْ ثَ )ن مثَ ه ـ ر مـ ه ب اد  
 

  

 



 ٦٧

   موع يف أو؛   من كالمه ؛ فاحلذف       وذلك مأخوذٌ  .ل البيت   الوتد ا ه اخلرم يف علـل     من عد

الن  قص ، وكون من قوله   ؛  ل البيت   ه أو) رورة صدرها اخرم للض ( وكون ، مـن   ؛ل اجلزء   ه أو

 ه من وتدٍ  مكن حذفه ، وكون    ما ي  ه أقلُّ ألن؛  ا  ا واحد ه حرفً ، وكون ) ما عدا اخلرم فابتدا   (قوله  

  .)١())سل ودا(ها من كون حملّ(؛  جمموٍع

ن ظهر ذلك الوضع املبي   :  أي   »ه بدا مره ثَ ملْثَ« باخلرم   »نولُعفَ«بنية  :  أي   »ووضع«

ـ      م ما فيه تغيري    وهو تقد   ،  طبيعي بثلمه وثرمه على ترتيبٍ    إذا ) نولُعفَ( على ما فيه تغيريان ، ف

أثلم ، وإن دخله مع ذلك القبض       : وقيل له   ) نلُعفَ(قل إىل   فن) نولُع(دخله اخلرم وحده صار     

  . أثرم : وقيل له ) لُعفَ(قل إىل فن) ولُع(صار 

وع لم مم أنَّ ا مر  ذي يف غري األعار   غيري الَّ  الت يض والضا يف ا عدا اخلرم ال يكون إلَّروب مم

  .ا اخلرم والقبض ل البيت ال يدخله إلَّيف أو) نولُعفَ (فاقتضى أنَّ؛ ثواين األسباب 
 

) نولُعفْم(قل إىل   ل البيت إذا دخله اخلرم وحده فن       أو »نيلُاِعفَم« أي بنية    »ووضع«)٢(

   . )٣(»مرخ«الـ أجل تسميته بـ»لـ«

:  أي   »شتره«ألجل  ) نلُاِعفَ( إىل اخلرم القبض فيصري      إذا انضم ) نيلُاِعفَم( وضع   »و«

تسميته شترا ا بفتح التاء وإسكا .  

ـ «) ولُعفْم(قل إىل    فن  إىل اخلرم الكف   إذا انضم ) نيلُاِعفَم( وضع   »و«  أجـل   »لـ

  .حريك  بالت»براخلَ«تسميته بـ 

                                                 

  .ألنَّ األحبر املرموز هلا صدرها وتد جمموع :  )هـ ، ر( يف )١(

)٢(٤٥- و وضع )يلُاِعفَملِ )ن خٍمر ـ  و شِهِرت  
 

 لِْلوخا ِبرلَعالْ بِ ممـ ر ـ  ِباِت م  ـ ا خ   افَ
 

  

 جزٍء أي - غيريالت هذا يدخله ذيالَّ اجلزء من رٍفح لأو حذف على بالعموم مراخلَ طلقي هذا فعلى «)٣(

وكان :  قال ابن بري   ،   والكف القبض من سالمته حال )نيلُاِعفَم( لأو حذف على وباخلصوص - كان

  األوىل أن ي  وضع له اسم ه كما وضع لسائر صور اخلرم      خيص  ـ        ، لكن وع ه أطلق هنا اسم اجلنس علـى الن

عرف هـذا عـن     ، وال ي    بينه وبني االسم العام    اا فرقً مريه خ سماء هنا في  ضهم يفتح الر  وبع .  عليه هلصدق

  ) .١٢٢ص (» العيون الغامزة«، ) ٣٨ق (» الفتح الوايف «.» اخلليل

 



 ٦٨

ل رتيب ؛ األو  ، واجعل األلقاب هلا على حسب الت       »اما خف «غيري  لت ل »علم باملراتب ا«

الث الث للثَّاين ، والثَّاين للثَّل ، والثَّلألو.  

واجتماع حذف الياء والنللمعاقبة واملراقبة ون ممتنع .  
 

أجل  »لـ«) نلُعتفْم(قل إىل ل البيت إذا دخله اخلرم وحده فن       أو »نتلَاعفَم«ووضع  )١(

  .اد املعجمة  بالعني املهملة والض»بضلع«اتسميته بـ

ألجـل تـسميته بــ      ) نولُعفْم(قل إىل   ب فن صم الع ر إىل اخلَ   وضعه إذا انضم   »و«

  . باملهملة »مصالقَ«

  . »مماجلَ«ألجل تسميته بـ) نلُاِعفَ(قل إىل ل فنقْم العر إىل اخلَ وضعه إذا انضم»و«

»وخرم ونقص«   وهو اجتماع الع ب والكَ صف -   يف :  أي   »فيـه « -)٢(كمـا مـر

)فَملَاعت(فنقل إىل ) نفْمامسه ) ولُع»صقْع«.   

   .)٢(حاف املزدوجقص يف الز تغيري الن»وقد مضى«

                                                 

)(-٤٦)١فَملَاعتلْ لِ )نعِبض قَالْ وِمص الْ وجمم  
 

 وخرم و قْنيِه فِ ص قْ عص قَ وـ  د م ىض  
 

  

  ) .٢٦( البيت )٢(

 



 ٦٩

  

»ما أُجري من العلل محافجرى الز«  

  يف اجلواز وعدم اللُّزوم
)١(»ر  :  أي   »ثوشعغي)َلَاِعفاتن (      موع الوتد حبيث يصري علىا)فْمولُعن (ا يف  فاقًات

   .»كن« املرموز هلما بقوله حبري اخلفيف واتثِّ

واختلف يف كيفيعرف من كالمه ته على أربعة مذاهب ت:  

 غـة شعيث يف اللُّ الت ؛ ألنَّ ) نولُعفْم(نقل إىل   في) ناتاعفَ(فيصري  ،  حبذف المه   : أحدها  

فريق ، وهو املشار إليه بقوله الت)ثشع. (  

اخـرم  «، وأشار إليه بقوله     ) نولُعفْم(قل إىل   فن) ناتالَفَ(فصار  ،  حبذف عينه   : اين  الثَّ

   .»وتده

، )نولُعفْم(نقل إىل   في) نتلْاِعفَ( بقطع وتده حبذف ألفه وتسكني المه ، فيصري          :الث  الثَّ

  ) .ناتلَاِعفَ(وتد :  أي »هاقطع«وأشار إليه بقوله 

خببنه: ابع  الر مثَّألفه األوىلحذف   فت فَ( عينه ، فيبقى ضمر بإسكان يلَعاتن (نقـل إىل  في

)فْمولُعاضمرن«، وأشار إليه بقوله ) ن«خبنب«ا  حال كون اإلضمار مالبس«.   

تقارب ، املرموز له     من حبر امل   »أوىل«ا  حاف عروض جري من العلل جمرى الز    ا أُ مم »و«

مـن قـصيدةٍ     يف بيـتٍ    وساملةً  يف بيتٍ   هلا ، فتوجد حمذوفةً    »)٢(حبذف،  سر  «ني من   بالس  

   .)٣(واحدة

                                                 

)٤٧)١- وشثْع  ِر كُِن اخم و تدطَ اقْ هعأَ هِمضنْر  
 

  ىوا سِ لَ و ٍفذْح بِ رى سِ ولَأُ و ٍنبخِب 
 

  

  .سر حذفت ، نسخة ) : ك ، هـ(كتب حتتها يف  )٢(

  : كقول امرئ القيس« )٣(

  كَـــأَنَّ الْمـــدام  وصـــوب الْغمـــاِم
٣    ــى و ــح الْخزامـ ــروِريـ ــشر القُطُـ   نـ

٣  
  :فأتى بالعروض عارية عن احلذف ، مث قال 

  أَنياِبهــــا بــــرد اــــ يعــــلُّ
ــرد إَذا    ٣ ــاِئر غــ ــستِحر الطــ   املُــ

٣  

 



 ٧٠

فيمـا  شعيث واحلذف   ا الت حاف إلَّ جرى الز وال جيري من العلل م    :  أي   »ال سوى و«

  .ا  أيضاهمعدم لزومرورة  ومن جعله اخلرم للضلم من تقبيحه للخزمكر ، وقد عذُ
 

  

                                                                                                                                                 

  )٤٠ق (» الفتح الوايف« . »فأتى بالعروض حمذوفة

 



 ٧١

 
)١(»افصدر«   ل من البيت ،      وهو اجلزء األو»اوحشو«    در والعروض   وهو ما عدا الص

رب  والض» ا قل عروضالعروض  :  أي   »ا وضر  ،»يف صدر البيت وحشوه     »ريت األجزاء تغي 

  .ها يف االصطالح بسبب ذلك اؤأمس:  أي »ىنفاختلف الكُ«وعروضه وضربه مبا يطرأ عليها 
 

 »واعتمـاد «در ،    للـص  »ابتـداءٌ «م   املتقد فللَّب  شر املرت  على طريق الن   »فقيل«)٢(

رب ،   للض »وغايتها« إىل األجزاء املذكورة ،      مري راجع  للعروض ، والض   »وفصلها«،  للحشو

والض مري راجع   ابقة   إىل األجزاء الس  ،»أي » منها املختص :    ا جرى مب«اة   من األجزاء املسم« 

   .)٣(يت يدخلهامكن دخوله يف غريه ، كاخلرم يف األحبر الَّ ال يفيه من حكم تغيٍري
 

 ـا    خمتص  أو زحافٍ  ٍةه هلا من علَّ   روضمكن ع ا ي  األجزاء املذكورة مم   »وإن تنج «)٤(

سذه األمساء الَّم يتا إىل التيت وكل بياابق رتيب الس:  

   .»املوفور« امسه - مع جواز دخوله فيه -م در إذا سلم من اخلر الص»فـ«

                                                 

  فَصدرا وحشوا قُلْ عروضا وضربها    -٤٨)١(
 

 يغتـ  ِتر ـ  اُءزجأَ الْ ـ كُ الْ فلَتاخ فَ ىن  
 

  

ـ ِتاع و اٌءدِت اب يلَِق فَ -٤٩)٢( ماد ـ  و   اهلُصفَ
 

 غَوايتا الْ همختمِ ص ـ ن ـ ا بِ ه ـ  م ا جىر  
 

  

اسم لكلِّ جزٍء وقع يف أول البيت واعتلَّ بعلٍَّة ال جتوز يف حشو بيته ، سواء كانت الزمةً                  : فاالبتداء  « )٣(

العماد :  ويقال له    –وأما االعتماد   ...  الزمٍة كاخلرم يف األحبر الَّيت يدخلها        كاملراقبة يف املضارع ، أو غري     

كلُّ جزٍء حشوي قبل ضرٍب أو عروٍض لزمه ما ال يلزم احلـشو مـن الـصحة                 :  فهو عند اجلمهور     –

أما الغاية فهـو  و... فهو كلُّ عروٍض لزمها أصلًا أو اعتاللًا ما ال يلزم احلشو  : وأما الفصل   ...واالعتالل  

وأكثر الضروب غايةٌ ؛ ألنَّ غالبها مبين على مـا ال  ... كلُّ ضرٍب لزمه أصلًا أو اعتاللًا ما ال يلزم احلشو         

  )٤١ق (» الفتح الوايف« . »يصح دخوله يف احلشو

)٥٠)٤- نِْإ و ت نالْ فَ جمفُوور ي لُتـ  وه اِل سم  
 

 ِحصيح رعى لَ  م ا تدـ  ذَ ع ـ  الْ كِل هىد  
 

  

 



 ٧٢

 من احلشو جاء على أصـله   جزٍء لكلِّاسم:  وهو »ملٌاس«يتبع املوفور   :  أي   »يتلوه«

   .)١(ومل يلحقه تغيري

ا ال يقـع يف     رب إذا سلم مم    جلزء العروض أو الض    اسم:  وهو   »صحيح«ا   يتلو ساملً  مثَّ

  .احلشو كالقصر والقطع وغريمها 

ـ     رب الَّ  للض اسم:  وهو   »ىمعر«ا   يتلو صحيح  مثَّ ذي جاز فيـه الت رفيـل  ذييل والت

سبيغ فسلم منه والت.  

  .شكل عليك سؤال من يهديك إىل ذلك إذا أُ:  أي »ال تدع ذلك اهلدى«
 

                                                 

وخص األهوازي السامل بأجزاء احلشو ، وكذا الناظم ؛ لرده إياه إىل احلشو حملِّ الزحاف ، وعليـه       « )١(

ماميينريف والد٤١ق (» الفتح الوايف« . »اقتصر الش(  

 



 ٧٣

 
، واأللقاب  ،  وائر وما فيها     فذُكرت الد  »اإمجالً« العروض    الكالم يف فن   »وقد متَّ «)١(

وما يكون له ، وما يدخلـه ،        ،    حبرٍ فصيل إىل كلِّ  ض على الت  غري ذلك ، ولكن مل يتعر     إىل  

ـ  مبي »و«ا ،   ا شافي  بيان »له«ا  نمبي:  أي   »الًمفص فخذه«واالستشهاد عليه ،     أللقـابٍ «ا  ن« 

   . حبر  يف كلِّخمصوصٍة

»الَّ »مزوبالر  م ذكره ذي تقد »هتدىي«   فصيل   إىل ذلك الت،  واهد بكلمـاتٍ  ورمز الش 

  .اقتطعها منها 
 

 على رتبته من البحور     »حبر«ريد به   ل من احلروف املرموز ا أُ      احلرف األو  »فـ«)٢(

ـ     الَّ »العروض«ريد به   اين منها أُ   احلرف الثَّ  »فـ«اخلمسة عشر ،     ا علـى   يت لذاك البحر دال

  . ته يما على كَذاك البحر دال: ي  أ»ضربه«ريد به الث أُ احلرف الثَّ»فـ«تها ، يمكَ

ر ها يف اصطالحه خبمسة عش     ؛ ألن  »سني«انتهاء احلروف املرموز ا     :  أي   »وغايتها«

 ـ         كما تقر تعـاىل   اهللا مـا  رمحه –اظم  ر ، والبحور مخسة عشر عند اخلليل واختاره الن  -  ، 

 لألعـاريض يف  ة وصارت غايـةً ائيني يف الغتبعت الس:  أي   »تلت« يت هي بأربعةٍ   الَّ »فدالٌ«

روب يف   للـض   ، وهي غايـةٌ    بتسعٍةهي  يت   الَّ »فطا«يت رمز ا ،     البحر الواحد من احلروف الَّ    

  . البحر الواحد 

  ففي الكالم لف ونشر  مرت ب   ؛ إذ الس     ـ     ني للبحور ، والـد اء ال لألعـاريض ، والطَّ

روب للض.  
 

 على  » و  ، حافما فيه الز  « على   للبحور ما هو شاهد   مز  من الر :  أي   »فخذ منه «)٣(

  .حاف  من الز»اساملً«ما يكون 

                                                 

)٥١)١- قَ ود ت إِ م جا فَ الًمذْخه ـ  م   الًصفَ
 

ــ  ــلِْلأَ وهلَ ــ واٍبقَ ــه يِزمالرِب تىد  
 

  

  هبرض فَ وضرعالْ فَ رح ب لُو فَالَا -٥٢)٢(
 

 غَوايــت ــه ــنيا ِس ــ تالٌد فَ ــ فَتلَ   اطَ
 

  

  اماِلس و افح الز يِها فِ  م هن مِ ذْخ فَ -٥٣)٣(
 

 وم ا حشوه لْ مغ ى دناه ار ـ  ع ـ لْا ا  لَ   اصقُ
 

  

 



 ٧٤

  سخ  ويف بعض الن)محفُرأي   )ه  : ما ج  عل احلرف رمز ا على عدده من عروض حبر      ا دال

ت ه عليها جعل  واهد إليه ، فإذا رددت األبيات إليها املنب       يف رجوع الش   )يِعرمالْ(وضربه ، هو    

ذاك البحـر ؛ فلفـظ      :  أي   )هافُحِز(ا على ما هو     واهد شاهد  على عددها من الش    )يفِن(ما  

)محفُره(من احلرف  مشتق .   

»  لْوما حشوه مى دناه غ«  مجع د نارع ال القُ  «القرىب  : ا أي   يمجع القُ  »اص صأي   ىو  :

البعىد   ا ب إذا وجدت لفظً  : حتمل أن يكون     ، واملراد ي    ا للش واهد وهو  ني الكلمات املرموز

حشو  املُ فإنَّ؛   فارع اليسري دون الكثري    ا به على شيءٍ    ليس مستشهد  أم (كمـا يف    ،   لغاة نزر

   .)١(ويلمن بيت الطَّ) وأم

ما يتخلَّ   :حتمل أن يكون  وي   لغاة  مز من احلروف املُ   ل حروف الر  ،كالر اء مـن   اء والت

ذي ال يتجـاوز    ا باألدىن من العدد الَّ     إلَّ عتدراعى منه وال ي   فال ي ؛   )٢(ل البسيط  أو يف) جرت(

  .لغاة ذي يتجاوزها فحروفه ما البعيد وهو الَّكرت ، وأميت ذُالغاية الَّ

                                                 

  ) .٥٤(البيت التايل  )١(

  ) .٥٧(البيت  )٢(

 



 ٧٥

  

  »الطَّويل«
ـ    انية إىل أنَّ  ل البحور ، وبالثَّ   ه أو  األوىل إىل أن   »أأجرى«أشار بألف   )١( ا  لـه عروض

  . له ثالثة أضرب ، وجبيمه إىل أنَّ) نلُاِعفَم( حيث ال تصريع ، وزا وضةٌ وهي مقبواحدةً

»اغرور«ا الص٢(حيح من شاهد ضر( :   

  صـِحيفَِتي  كَانـت غُـرورا    أَبا منِذرٍ 
 

  )٣(ولَم أُعِطكُم ِفي الطَّوِع ماِلي ولَا ِعرِضـي   
 

   . حشو »أم«

    :)٤( من ضرا املقبوض»ستبدي«

  ستبِدي لَك الْأَيام ما كُنـت جاِهلًـا       
 

 يــن ملَّ و ــاِر م بِبالْأَخ ــك ــزوِدأِْتي ٥( ت(  
 

    :)٦()نولُعفَ(املوازن  من ضرا احملذوف »صدوركم«

                                                 

)٥٤)١-    كُموردِدي صبتس ا أَمورِري غُرأَأَج  
 

ـ    ِم أَ اجدحأَ و ودسأُ  ـ  ع د الْمـور قَ   افَ
 

  

  ) .١٦٩ص  (»ديوانه«البيت لطَرفَة بن العبد ، ) ٢(

  صـحيفيت * غرورن* ذرن كانت *أبا من )٢(
 

  وال عرضـي  *عمـايل *طكم فـط طـو    *ومل أع  
 

  مفـاعلن * لن  فعـو * مفـاعيلن   * فعولن  
 

  مفـــاعيلن*فعـــولن* مفـــاعيلن*فعـــولن 
 

ــامل ــامل * س ــامل * س ــوض* س   مقب
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــامل* سـ   سـ
  

  

  

  ) .٥٨ص  (»ديوانه«البيت من معلَّقة طرفة بن العبد ، ) ٤(

  جتـاهلن *ممـاكن *لكـل أييـا   *ستبدي)٥(
 

ــأيت  ــا *وي ــل أخب ــل مل*كب ــزوودي*رم   ت
 

  مفـاعلن * فعـولن   * مفـاعيلن   * فعولن  
 

ــولن   ــاعيلن * فع ــولن * مف ــاعلن* فع   مف
 

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــوض* س    مقب
  

ــامل    ــامل* سـ ــامل  * سـ ــوض* سـ   مقبـ
  

  

  ) . ٢٩٨ص (» املفضليات«ليزيد بن اخلذَّاق ، منسوب إليه يف ) ٦(

 



 ٧٦

 

  صـدوركُم أَِقيموا بِني النعماِن عنـا      
 

ــا   ُءوسالر ــاِغِرين ــوا ص ِقيمــا ت   )١(وِإلَّ
 

   .مز  انتهت شواهد الروقد

حاف ومن هنا شواهد الز:  

    :)٢( من شواهد القبض»أسود«

ــهونةَ دِبيــش ــودأُس ــنم طْلُــبأَت  
 

ــعدِ   ــو س أَبو ــاِمر عــٍر و ــو مطَ ٣(أَب(  
 

    :)٤(لم والكف من بيت الثَّ»وأحداج«

اجــد أَح كــاقَت ــٍل ش ــلَيمى ِبعاِق س  
 

ــاك ِل  نيعِ فَعمــد ــوداِن ِبال جِن تــي ٥(لْب(  
 

                                                 

  رؤسـكم * نعن نـا  * بنن نعما * أقيمو   )١(
 

ــال  ــا  * وإل ــو ص ــر* تقيم ــا* غرين   رؤس
 

ــولن ــاعيلن *فع ــولن* مف ــاعلن* فع   مف
 

  فعــولن* فعــولن* مفــاعيلن* فعــولن  
 

ــامل  ــامل * س ــامل * س ــوض* س    مقب
  

ــامل * ســـامل    ــامل * سـ ــذوف* سـ   حمـ
  

  

، ) ٧٢ص  (» القسطاس«،  ) ٢٨ ص (ربيزيللت» الكايف«،   )٨ص   (»اإلقناع«:  البيت بال نسبة يف   ) ٢(

    .)١٤٧ص (» العيون الغامزة« ، )٢٣ص (» معيار النظَّار«

  تـدوو * دبـيش * مبن أسـو   * أتطل)٣(
 

ــو م   ــا*أب ــرن وع ــرن و*ط ــعدي* م   أبوس
 

ــول  ــاعلن * فع ــول* مف ــاعلن* فع   مف
 

  مفــاعيلن* فعــول* مفــاعلن* فعــول  
 

  مقبـوض * مقبـوض * مقبـوض   *مقبوض  
  

  سـامل صـحيح   * مقبـوض * مقبوض  * مقبوض    
  

  

» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٥(» العقد« : يف) شاقتك( بال نسبة ، شاهدا على الثَّلْم والكف معا بلفظ           البيت )٤(

، ) ١٧ص  (» عـروض الورقـة   «،  ) ٦٣ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ٨ص  (» اإلقناع«،  ) ٩٩ص  (

  ) .أشاقتك(بلفظ ) ٧٨ص (» البارع«: وشاهدا على الكف فقط يف ) . ٢٨ص (للتربيزي » الكايف«
  

  بعــاقلن*ســليمى*كأحــداج*شــاقت)٥(
 

ــا  ــني *فعين ــل ب ــودا* كل ــد* جت   دمعينب
 

  مفــاعلن* فعــولن  * مفاعيــلُ* عــولن 
 

ــولن   ــلُ* فع ــولن  * مفاعي ــاعيلن* فع   مف
 

ــم ــوف  * أثل ــامل * مكف ــوض* س    مقب
  

ــامل    ــوف* سـ ــامل * مكفـ ــامل* سـ   سـ
  

  

 



 ٧٧

  .ان الواقعان يف حشوه مكفوفان باعيأثلم ، والس) شاقت(

  . حشو »أم«

   :)١(رم من شاهد الثَّ»املور«

هاجك ـ ر بع اِردس ـ  الر ـ  ِمس   ىواللِِّب
  

  )٢(قَطْرالْفَــور مــى آيــه الْاَء عفَّــمســأَِل  
  

   .أثرم ) هاج(

  .بيت ال شاهد فيه لل يم تتم)قد خفا (بعض نسخه  ويف»اقد عف«

                                                 

، ) ٩٩ ص(» اجلـامع «،  ! )آيـه (بإسقاط  ) والقطر املزن عفّى) (٦/٣٢٥ (»العقد«:  بال نسبة يف     )١(

رسـم  ) (١٦ص  (» قـة عروض الور «،  ) داثر) (٦٣ص  (ي   جن البن »العروض«،  ) ٩ص  (» اإلقناع«

) أهاجـك ) (عفا(مادة  » ساناللِّ« ، ويف    )٧٩ص  (» البارع«،  ) ٢٩ص  ( ربيزيللت» الكايف«،   ) دارس

  . وال شاهد فيه 
  

  مبـل لـوى   *رسر رس *كربعن دا *هاج)٢(
  

  رفـل قطـرو   *يهـل مـو   *أ عـف فـاأاْ    *ألمسا  
  

ــلُ  ــاعيلن *فع ــولن * مف ــاعل* فع   نمف
  

ــولن    ــاعيلن*فع ــولن * مف ــاعيلن* فع   مف
  

ــرم ــامل  * أث ــامل * س ــوض* س   مقب
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــامل* سـ    سـ
  

  

 



 ٧٨

  

  »املديد«
  له ثالث أعاريض ، وبواوه إىل أنَّ       اين ، وجبيمه إىل أنَّ    ه الثَّ  إىل أن  »جبود«أشار بباء   )١(

ة أضرب له ست.  

   :)٢(ذي مثلهاحيحة وضرا الَّ من شاهد العروض األوىل الص»كليٍب«

ــِشروا ــٍر أَن ــا لَبكْ ــي ي ــاِل بكُلَي   
 

    ارــر ــن الِْف أَي ــن ــٍر أَي ــا لَبكْ ٣(ي(  
 

» ـ (انية احملذوفة املوازنة     من شاهد الثَّ   »ال يغر وضـرا املقـصور املـوازن      ) نلُاِعفَ

    :)٤()انْلَاِعفَ(

هـــشيأً عـــرنَّ امـــرغلَـــا ي  
 

  )٥(كُــلُّ عــيٍش صــاِئر ِللــزوالْ    
 

  

                                                 

  نمااوا  ملَ اع رغا ي  لَ ٍبيلَ كُ وِدج بِ -٥٥)١(
 

 ِعيِه بِ يشِدني ـ  م ـ  ت ـ  ى م ِعا ي ـ  اه تىد  
 

  

  .) ٣٥ص (» ديوانه«، للمهلهل بن ربيعة البيت  )٢(
  

ــا لب)٣( ــرني ــشرو* ك ــينب*أن   يل كل
  

  نـــل فـــرارو*أي نـــأي*يــا لبكـــرن   
  

  فـــاعالتن*فـــاعلن *فـــاعالتن
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

  

ـ «: بال نـسبة يف     البيت   )٤( ، ) ١٢ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٠٤ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٦ (»دالعق

، ) ٣٢ص  (للتربيـزي   » يفالكـا  «،) ٢٠ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٦٥ص  (ي  البن جن » العروض«

   .)٨٨ص (» البارع«
  

ــررن)٥( ــرأن*ال يغـ ــشهو*منـ   عيـ
  

ــشن    ــل لعيـ ــائرن*كـ ــززوال*صـ   لـ
  

  فــــاعلن*فــــاعلن*فــــاعالتن 
  

ــاعالتن   ــاعلن * فــ ــاعالن* فــ   فــ
  

  حمــــذوف  * ســــامل* ســــامل 
  

  مقـــــصور * ســـــامل* ســـــامل   
  

  

 



 ٧٩

   : )١( من ضرا احملذوف»علمواا«

ــاِفظٌ   ح ــم ــي لَكُ ــوا أَن لَماع  
 

   ــتــا كُنا مــاِهدــا شغَاِئب ٢(أَو(  
 

  :)٣(بإسكان العني) نعلُفَ( من ضرا األبتر املوازن »مانا«

  ياقُوتـــةٌ الـــذَّلْفَاُءِإنمـــا 
 

ــانِ    ــيِس ِدهقَ ــن ِك ــت ِم ِرج٤(أُخ(  
 

بتحريك العـني وضـرا     ) نِعلُفَ(ة املوازنة   الثة املخبونة احملذوف   من شاهد الثَّ   »يعيش«

   :)٥(ذي مثلهاالَّ

  ِللْفَتـــى عقْـــلٌ يِعـــيش ِبـــِه
 

 ـــهمقَد ـــاقَهـــِدي سهـــثُ تي٦(ح(  
 

                                                 

» العروض«،  )١٢ص  ( »اإلقناع«،  )١٠٤ص  (» اجلامع«،  )٦/٣٢٦ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )١(

٢١ص (» عروض الورقة«، )٦٥ص (ي البن جن( ،»الكايف «للتربيزي ) ٨٨ص (» البارع«، )٣٣ص.(  
  

ــو أن)٢( ــم*إعلمـ ــافظن*ين لكـ   حـ
  

ــا    ــاهدن مـ ــت أو*شـ ــا*كنـ   غائبـ
  

ــاعالتن   ــاعلن * فـ ــاعلن* فـ   فـ
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعلن*فــ   فــ
  

  وف حمــــذ * ســــامل* ســــامل 
  

  حمـــــذوف * ســـــامل* ســـــامل   
  

  

 »اإلقنـاع «، ) ١٨٥ ،  ١٠٤ص   (»اجلـامع «،  ) ٧/٧٣ ،   ٦/٣٢٦ (»العقد«: يف  بال نسبة    البيت   )٣(

ص (للتربيزي  » يف  الكا«،  ) ٢١ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٦ص  (ي  البن جن » العروض  «،  ) ١٣ص  (

  ) .٨٩ص (» البارع«، ) ٣٤
  

  قــوتنت*فــاأ يــا * إن منــذذل)٤(
  

ــنأخ   ــت مـ ــيس ده *رجـ ــاين*كـ   قـ
  

فـــاعلن  * فـــاعلن * فـــاعالتن
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــن* فــ   فعلــ
  

  حمــــذوف  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـ ــر * ســـ   أبتـــ
  

  

   .)٧٣ص (ين د مهدي ناصر الدحمم:  شرح »ديوانه«، لطرفة بن العبد  البيت )٥(

  

ــق)٦( ــىت ع ــي*للف ــن يع ــبهي*ل   ش
  

ــدي    ــث ـ ــاقهو* حيـ ــه*سـ   قدمـ
  

ــاعالتن  ــاعلن * فـ ــن*  فـ   فِعلـ
  

ــاعالت   ــاعلن *ن فــ ــن*  فــ   فِعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــون  * س ــذوف خمب   حم
  

ــامل    ــامل* سـ ــون * سـ ــذوف خمبـ   حمـ
     

 



 ٨٠

»ندي«ا األبتر١( من ضر(:   

ــا   ــت أَرمقُهـ ــاٍر ِبـ   رب نـ
 

 مقَـــضا  تـــارالْغو ـــِدي٢(الِْهن(  
 

حاف ومن هنا شواهد الز:  

   :)٣( من شاهد اخلنب»مىت ما يع«

ــا  كَلَام ــك ــِع ِمن ــا ي ــى م تمو  
  

ــِل   ــك ِبعقْــ ــتكَلَّم فَيِجبــ   )٤(يــ
  

  .ابع واخلامس  وكذا الراين صدرجزؤه الثَّ

  . للبيت  تتميم»اهتدى« 
 

  . حشو »فمن«)٥(

                                                 

  ) .١٠٠ص  (»ديوانه « ، بن زيٍدلعدي البيت )١(
  

ــارن)٢( ــأر *رب بن ــت ت ــا*ب   مقه
  

ــن    ــضمل هـ ــول*تقـ ــارا*دي يـ   غـ
  

  فِعلــــن*فــــاعلن *فــــاعالتن 
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــن* فــ   فعلــ
  

ــامل  ــا* س ــون  * ملس ــذوف خمب   حم
  

ــامل    ــامل* ســـ ــر * ســـ   أبتـــ
  

  

، ) ١٤ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٠٦ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٦ (»العقـد «:  يف   البيت بال نـسبة    )٣(

، ) ٣٦ص  ( ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ١٩ص  (» عروض الورقة  «،) ٦٩ص  (ي  البن جن » العروض  «

  ) .٩١ص (» البارع«

  

ــا)٤( ــا م ــن*ومت ــع م ــن*ي   ككالم
  

ــل مل   ــب*يتكــ ــي*فيجــ   كبعقلــ
  

ــن ــن *فعالتــ ــنف*فعلــ   عالتــ
  

ــن    ــن * فعالتــ   عالتــــنف* فعلــ
  

   خمبــــون *خمبــــون * خمبــــون
  

  خمبــــون * خمبــــون * خمبــــون  
  

  

  

  ٍن ربابه و ج لُّ كُ نيِبِصخ م نِم فَ -٥٦)٥(
 

ـ  لَ لْي ه ِرع شِ تيا لَ يفَ  ـ ا مِ ن نه م ـ ر تىو  
 

  

 



 ٨١

   :)١( من شاهد الكف»خمصبني«

ــا  نمالَ قَوــز ي ــن ــِصِبنيلَ خم    
  

ــ   وا صقَامــت اسا وــو ــا اتقَ م ٢(اِلِحني(  
  

أجزاؤه السة إلِّباعيا الضل والثَّرب مكفوفة ، وجزؤه األوابع عجزالث والر.  

   :)٣(كل من شاهد الش» ربابه جوٍنكلّ«

  نهـــرغَي اريـــِن الـــدِلم  
  

  )٤(كُــلُّ جــوِن الْمــزِن داِنــي الربــاِب  
  

السان باعياألوالث عجز ل والثَّالن منه مشكوالن ، واألو.  

  . حشو »فيا«

   :)٥(رفني من شاهد الطَّ»ليت شعري هل لنا«

                                                 

، ) ١٥ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٠٦ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٦ (»العقـد «:  بال نـسبة يف      البيت )١(

، ) ٣٧ص  (  ربيـزي للت»   الكـايف «،  ) ٢٠ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٩ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .٩٢ص (» البارع«

  

  خمـــصبني*قومنــا *لــن يـــزال )٢(
  

ــاحلني   ــو *صـ ــت تقـ ــتقامو*مـ   وسـ
  

ــاعالت ــاعلن *فـ ــاعالت*فـ   فـ
  

  ــاعالت ــاعلن  * فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــوف ــا * مكفـ ــوف * ملسـ   مكفـ
  

  ســـــامل * ســـــامل* مكفـــــوف  
  

  

، ) كـل داين املـزن جـون      ) (١٠٧ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٦( »العقد«:  يف   البيت بال نسبة   )٣(

» الكـايف «،  ) ٢٠ص  (» عروض الورقـة   «،) ٦٩ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ١٥ص  (» اإلقناع«

للت٩١ص (» البارع«، ) ٣٧ص ( ربيزي. (  

  

ــدد)٤( ــي*ملنـ ــار غـ ــره*يـ   ننيـ
  

  نــر ربــايب *مــزن دا* كــل جلونــل   
  

فــــاعلن *فعــــالت*فعــــالت  
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــشكول ــامل * مـ ــشكول  * سـ   مـ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

  

، ) ٣٨ص  (يـزي   ربللت» الكايف«،  ) ١٥ص  (» اإلقناع«،  ) ٦/٣٢٦( »العقد«:  يف   البيت بال نسبة   )٥(

  ) .١٥٣ص (» ون الغامزةالعي«، ) ٢٧ص (» معيار النظَّار«

 



 ٨٢

 

  لَيت ِشـعِري هـلْ لَنـا ذَات يـومٍ         
  

  )١(ِبجنـــوِب فَـــاِرٍع ِمـــن تلَـــاِق  
  

  .رفان فيه الطَّ، ) اتلَِعفَ) (حبنوب(وزن 

  . للبيت  تتميم»منه مرتوى«

                                                 
  

  ذات يـومن  * هـل لنـا     *ليت شعري   )١(
  

ــوب   ــارعن *جبنـ ــي *  فـ ــن تالقـ   مـ
  

  فـــاعالتن*فـــاعلن *فـــاعالتن
  

ــف   ــاعلن  * التعــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــان   ــامل * طرفـــ ــامل * ســـ   ســـ
  

  

 



 ٨٣

  

  »سيطالب«
،  له ثالث أعاريض   انية إىل أنَّ  ، وبالثَّ الثه الثَّ  األوىل إىل أن   »جرت جولةٌ «أشار جبيم   )١(

  .ة أضرب  له ستوبواوه إىل أنَّ

ـ فَ( من شاهد العروض األوىل وضرا املخبونني املوازنني         »يا حار « بتحريـك  ) نِعلُ

   : )٢(العني

ـ          اِهيِبد كُمِمـن نـيماِر لَـا أُرا حٍةي  
  

            ِلـكلَـا مِلـي وـوقَةٌ قَبـا سلْقَهي ٣(لَم(  
  

   : )٤(بسكون العني) نلُعفَ( من ضرا املقطوع املوازن »شعواء«

  قَد أَشهد الْغارةَ الـشعواَء تحِملُِنـي      
  

        وبحـرِن سـييوقَـةُ الْلَّحرعاُء مدر٥(ج(  
  

  

                                                 

  

)٥٧)١-      لَتياُء خوعاِر شا حلةٌ يوج ترج   
 

 ِسي فَ وِفقُوري وا عنـ  ه ـ  د قَ ه يـ  الْج جىو  
 

  

   .)٨١ص  (»ديوانه « ،لمىهري بن أيب سلز البيت )٢(
  

  هـينت *منكم بـدا    * أرمني  *يا حار ال    )٣(
  

ــا    ــوقنت*مل يلقه ــي وال * س ــو* قبل   ملك
  

ــستفعلن  ــاعلن *م ــستفعلن*ف ــن*م   فِعل
  

  فِعلــن *مــستفعلن*فــاعلن *مــستفعلن  
  

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــون * س   خمب
  

ــامل    ــا* سـ ــامل  * ملسـ ــون* سـ   خمبـ
  

  

، ) ١/٣٦(» سر صـناعة اإلعـراب  « ، و)١/١٥٤(» العني«: نسب ألمرئ القيس كما يف ي البيت   )٤(

 ؛ فالبيـت     األنصاري وهو إلبراهيم بن بشريٍ     المرئ القيس  منحولٌ:  وقيل . )٤/٩٢( »خزانة األدب «و

  .)٢٢٥ص (ح القدمي املنحول حي من الصوسيمن زيادات نسخة الطُّ» ديوان امرئ القيس«يف 
  

  ملـين *شعواء تـح  *غارتش*قد أشهدل )٥(
  

ــع   ــرداء م ــل*ج ــر*روقت ــيني س ــو*حل   حوب
  

ــستفعلن ــاعلن*م ــستفعلن*ف ــن*م   فِعل
  

  فعلـــن *مـــستفعلن*فـــاعلن*مـــستفعلن  
  

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــون * س   خمب
  

ــامل    ــامل* سـ ــامل  * سـ ــوع* سـ   مقطـ
  

  

 



 ٨٤

»زو من شاهد الثَّ»لتخيانية اا املذال املوازن ءة الصحيحة وضر)مس١()انْلَِعفْت( :  

 ــت ــا خيلَ ــى م ــا علَ نمــا ذَم ِإن  
  

            ِمـيمت ا ِمـنـرمعـٍد ويز ـنب دع٢(س(  
  

   : )٣(حيح من ضرا الص»وقويف«

     لَـى رقُـوِفي عاذَا وـٍع   ملَـا ب٤(خ(  
  

ــستعِجمِ    ــٍق داِرٍس مــ   )٥(مخلَوِلــ
  

   :)٦()نولُعفْم( من ضرا املقطوع املوازن »فسريوا«

  كُمــاد ــا ِميع مــا ِإن عوا مــري   ِس
  

  )٧(يــوم الثُّلَاثَــاِء بطْــن الْــواِدي     
  

                                                 

ـ «ويف ، ) ٦٩ص (» ديوانه«، لألسود بن يعفر     البيت   )١( حاملوش « ـ «) ١٠٣ص  (للمـرزبين روى وت

   . »لغريه

  

  مـا خييلـت   * نـا عـال   *إن نا ذمـم   )٢(
  

ــن زي   ــعد ب ــم*س ــيم*دن وع ــن مت   رن م
  

ــستفعلن ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

ــستفعلن     ــاعلن *  مـ ــستفعالن*  فـ   مـ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــذيل * ســـ   مـــ
  

   

ذيب « ،   )خلع( مادة   »العني«:  إليه يف    ، ومنسوب ) ٦٢ص   (»ديوانه« ،لألسود بن يعفر     البيت   )٣(

  . )خلق(مادة » ذيب اللُّغة«: ش يف ومنسوب للمرقِّ ) .خلع( مادة »اللغة

  . عفَا:  )هـ ، ر( يف )٤(
  

ــو)٥( ــاذا وق ــال*م ــن *يف ع ــالربع   خ
  

ــولقن   ــن*خملــ ــستعجمي* دارســ   مــ
  

ــستفعلن ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

ــستفعلن    ــاعلن*مــ ــستفعل*فــ   نمــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

  

، ) ١٨ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١١٠ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٨ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٦(

، ) ٤٢ص  (    ربيـزي للت» يفالكـا «،  ) ٢٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ٧٣ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ٩٩ص  (»البارع«
  

ــن )٧( ــريو مع ــا*س ــادك*إن من   مميع
  

  نـــل وادي*ثــاء بـــط *يومــث ثـــال   
  

ــستفعلن  ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

ــستفعلن    ــاعلن*مــ ــولن*فــ   مفعــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  مقطـــــوع * ســـــامل* ســـــامل   
  

  

 



 ٨٥

  . حشو »عنه قد«

»زوءة من شاهد الثَّ»جهي١(الثة ا(ا املقطوعنيوضر )٢( :   

ــا  ــاٍلم ــن أَطْلَ ــشوق ِم ــيج ال ه  
  

  تــح ا  أَضــار ــواِحيِقفَ ــوحي الْ   )٣(كَ
  

  . للبيت  تتميم»اجلوى«

حاف ومن هنا شواهد الز:  
ويبقـى فيـه    ،  ) نلُاِعفَم(فيه إىل   ) نلُِعفْتسم( من شواهد اخلنب املنقول      »بفحقْ«)٤(

   :)٥()نلُِعفَ ( )نلُاِعفَ(

  صـروفُها عجـب    قَبلَقَد مضت حِ  
  

   ثَتــد ــفَأَح ِعبار د ــت قَبأَعــاو   )٦(ولَ
  

                                                 

  ) .هـ ، ر( زيادةٌ من )١(

 »اإلقنـاع «،  ) كوحي الـوادي  ) (١١٠ص  (» اجلامع« ،   )٦/٣٢٨(» العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٢(

ص (  ربيزيللت» الكايف  «،  ) ٢٨ص  (» عروض الورقة «،  )  ٧٣ص  (ي   جن البن» العروض«،  ) ١٨ص  (

  .) ١٠٠ص (» البارع«، ) ٤٣

  أطـاليل *شـوق مـن   *ما هي جيـش   )٣(
  

ــح   ــا دأض ــوحر*دم ــي *ن ك ــل واح   ي
  

ــستفعلن ــاعلن * مـ ــولن* فـ   مفعـ
  

  مفعــــولن* فــــاعلن * مــــستفعلن    
  

  مقطــــوع  * ســــامل* ســــامل 
  

  مقطـــــوع * ســـــامل* ســـــامل   
  

  

  متقْذُ فَ مِهيِقا لَ  ذَ اٍلحِت ار بقِْحفَ-٥٨)٤(
 

ـ  بيالـش  و اكي ذَ اِمقَ م أَصاِح  ـ  ع د قَ   الَ
 

  

» العروض«،  )١٩ص  (»اإلقناع«،  ) ١١١ص  (» اجلامع«،) ٦/٣٢٧(» العقد«:  نسبة يف  البيت بال  )٥(

٢٤ص (»عروض الورقة«، ) ٧٥ص (ي البن جن( ،»الكايف«ربيزيللت) ١٠٠ص (» البارع«، )٤٤ص.(  

  عجـنب *صـروفها *حقـنب *لقد خلت )٦(
  

  دوال*وأعقبــــت*غــــرين*فأحــــدثت  
  

ــاعلن ــن* مف ــاعلن* فِعل ــن* مف   فِعل
  

ــاعلن   ــن* مفـ ــاعلن* فِعلـ ــن* مفـ   فِعلـ
  

ــون  ــون * خمب ــون * خمب ــون * خمب   خمب
  

  خمبـــون* خمبـــون * خمبـــون * خمبـــون   
  

  

 



 ٨٦

   :)١()نلُِعتفْم(فيه إىل ) نلُِعفْتسم( املنقول ي من شاهد الطَّ»ارحتال«

حتةً    ارولُوا غُـدطَلَقُـوا   وا انرـحس  
  

   مهــن ــٍر ِم مــي ز ــر ي ِف مــا ز هعب٢(ت(  
  

  . حشو »ذا«

)٣( من شاهد اخلبل»هميلِق«
 :   

ــ هــوا أَن معزــلٌو جر مهــي   م لَِق
  

    ــه ــربوا عنقَ ضو ــه ــذُوا مالَ ٤(فَأَخ(  
  

  : )٥()انْلَاِعفَم(نقل إىل ل فيرب املذي من شاهد اخلنب يف الض»فذقتم«

ــا ِإذَا    موي ــم ــاَءكُم أَنكُ ج ــد   قَ
  

  )٦(مــا ذُقْــتم الْمــوت ســوف تبعثُــونْ  
  

                                                 

، ) ١٩ص  (» إلقنـاع ا«،  ) ١١١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٧ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )١(

، ) ٤٥ص  (للتربيـزي   » الكـايف «،  ) ٢٥ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٧٥ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٠٠ص  (»البارع«

ــو)٢( ــدوتن*إرحتل ــو*غ ــصنب*فنطلق   ع
  

ــرن   ــهمو*يف زمـ ــا*منـ ــرو*تتبعهـ   زمـ
  

ــتعلن ــاعلن*مفْ ــتعلن*ف ــن*مفْ   فِعل
  

ــتعلن   ــاعلن*مفْـ ــتعلن*فـ ــن*مفْـ   فِعلـ
  

ــوي ــامل * مط ــوي * س ــون *مط    خمب
  

  خمبـــون* مطـــوي  * ســـامل * مطـــوي  
  

  

  

ـ  » العروض  «،  ) ٢٠ص  (» اإلقناع«،  ) ١١٢ص  (» اجلامع «: البيت بال نسبة يف      )٣( ص (ي  البن جن

  .) ١٠١ص (» البارع«، ) ٤٥ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٢٦ص (» ورقةعروض ال«، ) ٧٥
  

ــو)٤( ــم*وزعم  ــيهم*أن ــن*لق   رجل
  

ــذو   ــاهلو*فأخـ ــربو*مـ ــهعن*وضـ   قـ
  

  فِعلـــن*فعلـــنت*فـــاعلن*فعلـــنت
  

ــنت   ــاعلن*فعلـ ــنت*فـ ــن*فعلـ   فِعلـ
  

ــول ــامل * خمب ــول  * س ــون * خمب   خمب
  

ــون* خمبـــول  * ســـامل * خمبـــول     خمبـ
  

  

، ،  ) ٢٠ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١١٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٨ (»العقـد «:  البيت بال نسبة يف      )٥(

  .) ٨٣ص  (»القسطاس «،) ٤٦ص ( ربيزيللت» الكايف«، ) ٢٨ص (» عروض الورقة«
  

ــاأكم )٦( ــد ج ــنكم * ق ــومن إذا* أن   ي
  

ــل   ــسو * ماذقتمــ ــون*موتــ   فتبعثــ
  

ــستفعلن  ــاعلن *مـ ــستفعلن *فـ   مـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــاعالن*فــ     مفــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* سـ ــذيل  * سـ ــون مـ   خمبـ
  

  

 



 ٨٧

    :)١()انْلَِعتفْم(نقل إىل ه في فيي من شاهد الطَّ»أصاح«

  يا صاِح قَـد أَخلَفَـت أَسـماُء مـا         
  

  )٢(كَانت تمنيـك ِمـن حـسِن ِوصـالْ          
  

    :)٣()فعلتان(نقل إىل  من شاهد اخلبل فيه في»مقامي«

ــي ــن أَِخ ــا ِم ــاِمي قَِريب ــذَا مقَ ه  
  

    ــه ــع أَِخي م ــاِئم ــِرٍئ قَ ــلُّ ام   )٤(كُ
  

انية املقطوع ، فإن ظفـرت      ه أشار به إىل شاهد اخلنب يف ضرب الثَّ        حتمل أن ي »ذاك«

    :)٥(ونذي أنشده العروضيفظة فذاك ، وبيته الَّلَّببيت فيه هذه ال

        ِجـبت ـا لَـمِجيِبي فَلَمـتاس قُلْت  
  

ــي     ــى ِرداِئ ــوِعي علَ مد ــالَت ٦(س(   
  

                                                 

» اإلقناع«،  ) ١١٢ص  (» اجلامع«،  )! الوصالْ) (٣٢٨ - ٦/٢٩٦ (»العقد« : البيت بال نسبة يف      )١(

   .)٨٣ص  (»القسطاس«، ، ) ٤٦ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٢٨ص (» ورقةعروض ال«، ) ٢٠ص (

  

  أمسـاأ مـا   * أخلفـت   * يا صاح قـد   )٢(
  

ــن   ــت مت ــك مــن * كان   حــسن وصــالْ*ني
  

ــستفعلن  ــاعلن *مـ ــستفعلن *فـ   مـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــتعالن*فــ     مفــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* سـ ــ * سـ ــذيلمطـ   وي مـ
  

  

  

، ) ٢٨ص  (» ورقةعروض ال «،  ) ١٠ص  (» اإلقناع«،  ) ١١٢ص  (» اجلامع «: البيت بال نسبة يف      )٣(

   .)٨٣ص  (»القسطاس«،  )٤٧ص  (ربيزيللت» الكايف«

  

  

  بـن مـن أخـي     *مي قـري  * هذا مقا )٤(
  

ــرإن    ــائمن *كللمـ ــه *قـ ــع أخيـ   مـ
  

ــستفعلن  ــاعلن *مـ ــستفعلن *فـ   مـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــان فعل*فــ    تــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* سـ ــذيل  * سـ ــول مـ   خمبـ
  

  

  

   .)١٦٠ص (» العيون الغامزة« ، )٣٢٨-٦/٢٩٧ (»العقد« : البيت بال نسبة يف )٥(

  

  

ــستجي)٦( ــم* قلت ــب*يب فل ــا مل جت   م
  

  ردائــي * عــي عــال  *ســالت دمــو    
  

ــستفعلن  ــاعلن *مـ ــستفعلن *فـ   مـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــولن*فــ     فعــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــ * ســ   امل ســ
  

ـ س* امل  ـــس     مقطـوع خمبـون    *املـــ
  

  

  

 



 ٨٨

»من شاهد اخلنب يف الع     »يب قد عال  والش ١(ربروض والض(   ا م املقطوعني فيبقى وز

    :)٢()نولُعفَ(

ــاِني ــد علَ ــشيب قَ ــبحت وال أَص  
  

ــضابِ   أَ   ــى الِْخ ــا ِإلَ ــو حِثيثً ع٣(د(  
  

  

                                                 

  . )هـ ، ر(والضروب ، واملثبت من :  )ك( يف )١(

  . )يبوأصبح الش(وروايته ) ٣٨٣ص (» محاسة البحتري«،  ملطيع بن إياس )٢(
  

ــبحت وش)٣( ــد*أص ــيب ق ــالين*ش   ع
  

  خـــضايب*ثـــن إلـــل*يـــدعو حثـــي  
  

ــستفعلن  ــاعلن *مـ    فعـــولن*فـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــو*فــ    لن فعــ
  

  مقطوع خمبون   * املــس* امل  ــــس
  

ــون * املـســ* امل ــــــس     مقطــوع خمب
  

  

  

 



 ٨٩

  

  »الوافر«
 له عروضني ، وجبيمه إىل ائه إىل أنَّبابع ، وبه الر إىل أن»ى فيهدجبدنت «أشار بدال )١(

  . له ثالثة أضرب أنَّ

» ا املقطوفني        »لنا غنممنـهما   فيبقى وزن كـلٍّ   ،   من شاهد العروض األوىل وضر 

   :)٢()نولُعفَ(

   ارا ِغــزقُهوــسن مــا غَــنلَن  
 

    ــا الِْعــِصيونَ ِجلَِّتهــأَنَّ قُــر   )٣(كَ
 

  . حشو »به«

   :)٤(ذي مثلهاحيحة وضرا الَّانية ازوأة الص من شاهد الثَّ»ربيعة«

ــد ــةُ أَنَّ لَقَـ ــت رِبيعـ    عِلمـ
  

ــن خلَــــ    ــك واِهــ   )٥(قحبلَــ
  

  

                                                 

)٥٩ )١- د نِب تجلَ يِهى فِ د ا غَ ننِه بِ م  
 

 ــِبر ةُيعــ ت يِنِصعــي و ــملَ ت سِطتىذَ أَع  
 

  

    .)أال إلَّا تكن إبلٌ فمعزى( ، وروايته )١٣٦ص (» ديوانه« البيت المرئ القيس ، )٢(

ــنمن)٣( ــا غ ــسووقها * لن ــزارن* ن   غ
  

ــرو    ــأنن قـ ــهل*كـ ــصييو*جنللتـ   عـ
  

  فعـــولن*مفـــاعلنت*مفـــاعلنت
  

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفــــاعلنت  
  

   مقطــــوف* ســــامل * ســـامل  
  

  مقطــــوف* ســــامل * ســــامل   
  

  

، ) ٢٤ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١١٥ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٩ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٤(

، ) ٥٢ص   (ربيـزي للت» الكـايف   «،  ) ٣٠ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨١ص  ( يبن جن ال» العروض«

  ) . ١٠٧ص (» البارع«

  ربيعـــة أن*لقـــد علمـــت )٥(
  

ــك وا    ــو*حنبلـــ ــنن خلقـــ   هـــ
  

ــاعلنت ــاعلنت* مفــــ   مفــــ
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفــــــ   مفــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـــــ   ســـــــ
  

  

 



 ٩٠

    :)١()نيلُاِعفَم( من ضرا املعصوب املوازن »تعصيين«

  أُعاِتبهــــــا وآمرهــــــا
  

  )٢(فَتغــــــِضبِني وتعــــــِصيِني  
  

حاف ومن هنا شواهد الز:  

    :)٣( من شاهد العصب»تستطعومل «

ــيئً  ش ِطعتــس ت ــم ــهِإذَا لَ عا فَد  
 

    ِطيعتـــســا تِإلَــى م هــاِوزج٤(و(  
 

ا ة معصوبةٌأجزاؤه احلشويوز )يلُاِعفَمن. (  

  . للبيت ال شاهد فيه  تتميم»أذى«
 

   :)٦( من شاهد العقل»سطور«)٥(

                                                 

ص (»معيـار النظَّـار   «،  )٥٣ص   (ربيزيللت» الكايف  «،  )٢٤ص  ( »اإلقناع«:  البيت بال نسبة يف    )١(

٣٥ .(  

ــها)٢( ــا* أعاتبــــ   وأامرهــــ
  

  وتعــــــــصيين*فتغــــــــضبين  
  

  مفــــــاعلنت*مفــــــاعلنت
  

ــاعلنت   ــاعيلن*مفــــــ   مفــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــصوب* ســــــ    معــــــ
  

  

  ).١٤٥ص (» شعره«مرو بن معد يكرب ،  لع)٣(

  فـدعهو *تطـع شـي أن    *إذا مل تس  )٤(
  

ــاوزهو   ــس*وجـ ــا تـ ــو*إىل مـ   تطيعـ
  

  فعــولن * مفــاعيلن* مفــاعيلن 
  

ــاعيلن    ــاعيلن * مفــ ــولن* مفــ   فعــ
  

ــصوب  ــصوب * مع ــوف* مع   مقط
  

ــصوب    ــصوب * معـ ــوف* معـ   مقطـ
  

  

)٦٠)٥- طُ سور بِ نْ إِ ٍريِف ح ه ا نلَز الش ات  
 

 فَتاحلَ ش لَو ا خيـ  ر م ن ـ  ر ـ م الْ بِك   اطَ
 

  

، ) ٢٥ص  ( »اإلقناع«،  ) ٢٠٢ ،   ١١٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٩(» العقد«: البيت بال نسبة يف      )٦(

، ) ٥٥ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٢ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٨٣ص  (ي  بن جن ال »العروض«

  ) .١٠٩ص  (»البارع«

 



 ٩١

 

ــــا ِقفَــــارنتــــاِزلٌ ِلفَرنم  
  

  )١(طُورســـكَأَنمـــا رســـومها    
  

  ) .نلُاِعفَم ()٢( وزنهاحلشو معقولٌ

   : )٣(قص من شاهد الن»حفري«

ــريٍ  ــسلَّامةَ دار ِبحِفـــ   ِلـــ
  

ــاِقي    كَبــِقالْخ ــسحِق لَ ــارِق ال   )٤(فَ
  

ا ة منقوصةٌأجزاؤه احلشويوز )يلُاِعفَم. (  

»ا نزل الش ا(ا  من شاهد العضب إلَّ»تاإن (ه حشوفإن)٥(:   

ــداِر   ــشتاُء ِب ــزلَ ال ٍمِإنْ نــو   قَ
  

   ــارج ــبنجاءُ  تتالــش ــِتِهمي٦(ب(  
  

  .معضوب ) إن نزلش(

                                                 

ــازلن )١( ــا*منـ ــارن* لفرتنـ   قفـ
  

ــا    ــأن منـ ــومها*كـ ــطورو*رسـ   سـ
  

  فعــــولن *مفــــاعلن*مفــــاعلن
  

  فعــــولن *مفــــاعلن*مفــــاعلن  
  

ــول ــول* معقـ ــوف* معقـ    مقطـ
  

ــول   ــول* معقــ ــوفمق* معقــ   طــ
  

  

  . )هـ ، ر(واملثبت من . وزا ) : ك( يف )٢(

ـ  ال» العروض  «،  ) ٢٥ص  (» اإلقناع«،  ) ١١٦ص  (» اجلامع«:  يف   البيت بال نسبة   )٣( ص (ي  بن جن

  .) ١١٠ص  (»البارع«، ) ٥٥ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٣١ص (» عروض الورقة«، ) ٨٤

  حفــرين*تــدارن ب *لــسل الم)٤(
  

ــل خ    ــملقرر*كباقــ ــارو*ســ   قفــ
  

ــلُ  ــلُ* مفاعيـ ــولن *مفاعيـ   فعـ
  

ــلُ    ــلُ* مفاعيــ ــولن *مفاعيــ   فعــ
  

ــوص  ــوص* منقـ ــوف* منقـ   مقطـ
  

ــوص* منقــــوص    ــوف* منقــ   مقطــ
  

  

)٥(ديوانه«طيئة ،  للح «) (، وروايته ) ١٠٢صوال شاهد فيه )  قوٍمتاء جباِرإذا نزل الش .  

ــزلش)٦( ــدا *إن ن ــتاأ ب ــومن*ش   رق
  

ــا    ــن نبجـ ــهمش*جتـ ــتاأو*ربيتـ   شـ
  

  فعــــولن*مفــــاعلنت*تعلنمفْــــ
  

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفــــاعلنت  
  

ــضوب  ــامل * معـ ــوف* سـ   مقطـ
  

  مقطــــوف* ســــامل * ســــامل   
  

  

 



 ٩٢

   :)١( من شاهد القصم»تفاحش«

 ــن ــددا ولَِك ــا س ــالُوا لَن ــا قَ ــا    م ــرهمتفَ أَم شــرِ ح جا ِبهــو أَت٢( و(  

  . أقصم )٣()ما قالو( 

   :)٤( من شاهد العقص»لوال«

 فؤر ــك ــا مِلـ ــيملَولَـ   رِحـ
  

   ــت ــِه هلَكْـ ــداركَِني ِبرحمِتـ   )٥(تـ
  

  .أعقص ) لوالم(

   :)٦( من شاهد اجلمم»خري من ركب املطا«

                                                 

، ) ١١٨ص  (» اجلـامع «وهـو تـصحيف ،      ) ادلنا سي ) (٦/٣٢٩ (»عقدال«:  نسبة يف    البيت بال  )١(

»  البـارع «،  ) ٥٦ص  (ي  ربيزللت» الكايف«،  ) ٨٤ص  (ي  بن جن ال »العروض  «،  ) ٢٦ص  (» اإلقناع«

  ) .١١١ص (

ــالو)٢( ــا ق ــددن *م ــا س ــن*لن   والك
  

  جـــري* هلـــم وأتـــو*تفـــاقم قـــو  
  

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفعــــولن
 

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفــــاعلنت 
 

  مقطـــوف * ســـامل * أقـــصم 
 

  مقطــــوف* ســــامل * ســــامل  
 

  

  . قالوا ، بزيادة األلف ، واملثبت ما يقتضيه الرسم العروضي) : ك ، هـ ، ر( يف )٣(

ـ  ال »العروض  «،  ) ٢٧ص  ( »اإلقناع«،  ) ١١٨ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     تالبي )٤( ص (ي  بن جن

  .) ١١١ص  (»البارع«، ) ٥٧ص (للتربيزي » ايفالك«، ) ٨٥

ــوالم)٥( ــن *ل ــن رؤف ــيمن*لك   رح
  

ــداركين   ــهي*تــ ــو*برمحتــ   هلكتــ
  

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفعــــولُ
 

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفــــاعلنت 
 

ــوص ــامل  * معقـ ــوف * سـ   مقطـ
 

  مقطــــوف* ســــامل * امل ســــ 
 

  

ـ ) (٦/٣٢٩ (»العقد«:  يف   البيت بال نسبة   )٦( ١١٨ص (» اجلـامع «، !وال شـاهد فيـه     ) كوإن( ، 

، ) ٥٧ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٣ص  (» عروض الورقـة   «،) ٨٥ص  ( يالبن جن » العروض«

  ) .١١٢ص (» البارع«

 



 ٩٣

  أَنـت خيـر مـن رِكـب الْمطَايـا     
  

  ـــا وأَخـــا وأَب مهمأَكْـــرـــاو١(أُم(   
  

   .أجم) أنت خي(

                                                 

ــي)١( ــت خ ــل*أن ــن ركب ــا*رم   مطاي
  

ــرمهم   ــن *وأكـ ــن وأخـ ــ*أبـ   اوأممـ
  

ــاعلن ــاعلنت*فــ ــولن*مفــ   فعــ
 

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفــــاعلنت 
 

 مقطــــوف * ســــامل * أجــــم  
 

  مقطــــوف* ســــامل * ســــامل  
 

  

 



 ٩٤

  

  »الكامل«
 له ثـالث أعـاريض ،       مه إىل أنَّ  ه اخلامس ، وجبي    إىل أن  »اهجرت طلً «أشار اء   )١(

  . له تسعة أضرب وبطائه إىل أنَّ

   :)٢(ذي مثلهاحيحة وضرا الَّ من شاهد العروض األوىل الص»صحوي«

  وِإذَا صحوت فَما أُقَصر عـن نـدى       
  

ــي    ــماِئِلي وتكَرِم ــِت ش ِلمــا ع كَم٣(و(  
  

   :)٤()ناتلَِعفَ( من ضرا املقطوع املوازن »اخبالً« 

اذَِإو دعـــونك عـــمهـــِإِف ننه  
  

ــ   نسب ِزيــد ــِع كي ندهن خــب   )٥(االَ
  

   :)٦(بإسكان العني) نعلُفَ( املضمر املوازن  من ضرا األحذِّ»براميت« 

                                                 

)٦١)١-     يتامالًا ِبربو خحصطلًا ي ترجه   
 

ــأَ  جــأَ لَش نــذْ ت ــاللَّ س قْبتهــ ِإم   ىلَ
 

  

   .)٨٢ص  (»ديوانه«  البيت لعنترة بن شداد ،)٢(

  صر عـن نـدن    *ما أقص تف*وإذا صحو )٣(
  

  وتكررمـــي*تـــشمائلي*وكمـــا علـــم  
  

ــاعلن ــاعلن*متفـ ــاعلن*متفـ   متفـ
  

ــاعلن    ــاعلن *متفــ ــاعلن*متفــ   متفــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل* ســ    ســ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

  

   .)٢٤٥ص  (»ديوانه«لألخطل ،  البيت )٤(

  نفـإن ـو   *نك عـم مهـن    *وإذا دعو )٥(
  

ــزي   ــسنب يـ ــدهن*نـ ــاال*دك عنـ   خنبـ
  

ــاعلن ــاعلن* متفـ ــاعلن  *  متفـ متفـ
  

ــاعلن    ــاعلن*متفــ ــاتنفَِع*  متفــ   لَــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل* ســ    ســ
  

  مقطــــوع* ســــامل * ســــامل   
  

  

، ) ٢٩ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٠(» العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٦(

، ) ٦٠ ص (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٨ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٨٧ص  ( يبن جن ال» العروض«

  ) .١١٦ص (» البارع«

 



 ٩٥

 

ــِل ِنم ــد ــ اريال ــعفَ ِنيتامرِب   ٍلاِق
  

  دــرست ــغَوير ــآيطْــقَالْ اه١(ر(  
  

»لُِعفَ(اء املوازنة انية احلذَّ من شاهد الثَّ»أجشن (َّا الذي مثلهابتحريك العني وضر)٢( :  

ــِد منــ ع ــم وتفَ ــا اح هاِلمع٣(م(  
  

     ــِربت ــاِرحبو ــشِطــلٌ أَج٤(ه(  
  

  :)٥( املضمر من ضرا األحذِّ»ألنت«

                                                 

  نفعـــاقلن*  ربـــراميت *ملنـــدديا )١(
  

ــي    ــت وغ ــل  * درس ــر أايه ــرو* ي   قط
  

ــاعلن ــاعلن*متفـ ــاعلن*متفـ   متفـ
  

ــاعلن    ــاعلن* متفــ ــفَ* متفــ   نعلُــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل* ســ    ســ
  

ــامل    ــامل * سـ ــضمر * سـ ــذّ مـ   أحـ
  

  

، ) ٢٩ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢١ ص(» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٠(» العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٢(

، ) ٦٠ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٧ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٨٧ص  (ي  بن جن ال »العروض«

  ) .ملن الديار عفا(ويروى . ) ١١٧ص (»  البارع«

  

  .معاِرفَها :  )هـ( يف )٣(

ــت  )٤( ــنن عف ــا* دم ــامل*وحمامع   ه
  

ــش   ــن أجـ ــوبارحن*هطلـ ــو*شـ   تربـ
  

  فعلــــن*لنمتفــــاع*متفــــاعلن
  

ــاعلن    ــاعلن*متفــ ــن *متفــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــذّ* ســ    أحــ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــذّ * ســـ   أحـــ
  

  

)٥(    ذه الرواية ي البيت    لْنسب لزهري بن أيب س  مى ، وي نسب أيض   ا ألوس بن ح  ب بن  جر ، وينسب للمسي

 عيـت د ... ِإذا أَنت رعالد حشو ولنعم(:   رواية بيت زهري هي    إنَّ: ، وقيل   ) الصراخ يقع(علَس بلفظ   

ل منـه   طر األو ا من بيـتني الـش     بفيكون البيت مركَّ  ،  ) ٥٤ص   (»ديوانه« كما يف    )عِرالذُّ ِفي وجلّ نزال

اين لزهريٍ ب بن علس والثَّ   للمسي    وذهب إليه أمحد   ،  ) ٦/٣١٨(» خزانة األدب « يف    ، وهو قول البغدادي

  ) .١٣٥ص (» سانتصحيح اللِّ«تيمور باشا يف 

:  فـظ يعين البيت ـذا اللَّ     (األخرى تكون أن اإلَّ«وفيه  ) ١/٩٩(» العمدة«ونسب ألوس بن حجر يف      

 روايـة  وهـي  ، شعره من كثٍري يف أوٍس على أيتوكَّ كان ازهري ألنَّ ؛ أبعدها فال روايةً ) ...حشو ولنعم

 يف العـيىن  ذكـره  البيت وهذا«) ٤٨ص  ( »اشيتهح « ِفي منهوريالدوقال  .» ذلك غري أظن ال محياجلُ

حشو ولنعم:  بلفظ واهدالش روايتان هماولعلَّ ،  خلإ  ...إذا أنت رعالد«.  

 



 ٩٦

ــامةَ ِإذْ  أُس ــن ــجع ِم أَش ــت لَأَنو  
  

  ــت ِعيرِ دــذُّع ــي ال ــج ِف ــزاِل ولُ ١( ن(  
  

  . حشو »ذلَّلا«

   :)٢(لحيحة وضرا ازوء املرفَّالثة ازوأة الص من شاهد الثَّ»سبقتهم إىل«

   ِإلَـــي مقْتهـــبس ــد   ولَقَـ
  

  )٣(فَِلــم نزعــت وأَنــت آِخــر     )م(
  

  

   :)٥(ل من ضرا املذي»مبختلف«)٤(

  امـــهجـــدثٌ يكُـــونُ مقَ 
  

  ــــاحيِلــــِف الرتخا ِبمــــد٦(أَب(  
  

  . حشو »األمر«

                                                 

  مـت إذ  *جـع مـن أسـا     *وألن تأش )١(
  

  ذعــري*لــوجل جفــذ *دعيــت نــزا   
  

  فعلــــن* متفــــاعلن*متفــــاعلن
  

ــاعلن    ــاعلن * متفــ ــن* متفــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــذّ* ســ    أحــ
  

ــامل    ــامل * سـ ــضمر  * سـ ــذّ مـ   أحـ
  

  

    .)فقد نزعت(وروايته ، ) ١٦٨ص  (»ديوانه«برقان بن بدر ، للحطيئة يهجو الز البيت )٢(

  مـــوإيل*ولقـــد ســـبق )٣(
  

  توأنـــت أاْخـــر *يفلـــم نـــزع   
  

ــاعلن ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن    ــاعالتن*متفـــــ   متفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــل* ســــــ   مرفَّــــــ
  

  

  وارثَكْأَ و ترقَتفْ ا ِرمأَ الْ لِفتخمِب-٦٢)٤(
 

 وعبس ذُ يب  الـص ـ  م ع ـ  ن اِم ت ـ ٍر و   الَ
 

  

، ) ٣١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣١ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف     )٥(

، ) ٦٢ص  (  ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٩ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٩٠ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١١٩ص (» البارع«

  منقــــامهو*جــــدثن يكــــو)٦(
  

ــخ    ــدن مبـــ ــاح*أبـــ   تلفرريـــ
  

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

  متفــــــــاعالن*متفــــــــاعلن  
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

  مـــــــــذال* ســـــــــامل   
  

  

 



 ٩٧

   :)١(ى من ضرا املعر»افتقرت«

افْ اذَِإوــت ــفَ ترقَـ ــت الَـ   نكُـ
  

  مـــــتجش٢(اع( وتـــــجِلم)٣(  
  

   :)٤( من ضرا املقطوع»وأكثروا«  

ــا  ــروا الِْإسـ ــم ذَكَـ   وِإذَا هـ
  

ــسناتِ    ــروا الْحـــ   )٥(َءةَ أَكْثَـــ
  

حاف ومن هنا شواهد الز:  

»وعبس«نقل إىل  من شواهد اإلضمار في)مسلُِعفْت٦()ن(:   

ـ خ نِم ؤرام ينِإ ـ  ِري عٍسب ـ م ِصناب  
  

  )٧(ِلصنــمالِْب يِراِئســ يِمــحأَو يِرطْشــ  
  

                                                 

، ) ٣١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣١ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )١(

، ) ٦٣ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٤ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٩٠ص  ( يالبن جن » العروض«

  .) ١١٩ص  (»البارع«

  .متخشعا ) : هـ( يف )٢(

  تفالتكــــــن*وإذفتقــــــر)٣(
  

  وجتمملـــــي*ش شـــــعنمـــــتج  
  

ــاعلن ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــاعلن*متفــــــ   متفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ   ســـــــ
  

  

، ) ٣٢ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٢ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٤(

  .) ١٢٠ص (» البارع«، ) ٦٣ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٩١ص ( يالبن جن» روضالع«

  ذكــــرل إســــا*وإذامهــــو)٥(
  

ــرل   ــسنايت*أت أكثـــــ   حـــــ
  

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــن*متفــــــ   فعالتــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــوع* ســــــ   مقطــــــ
  

  

   . )٦٨ص  (»ديوانه«يف  البيت لعنترة ، )٦(

  سـن منـصنب   *من خريعـب  *إن منرأن )٧(
  

ــطري وأح   ــائري *ش ــي س ــصلي*م   بلمن
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

  مــــستفعلن*مــــستفعلن*مــــستفعلن  
  

ــضمر  ــضمر * مـ ــضمر* مـ   مـ
  

ــضمر    ــضمر * مــ ــضمر* مــ   مــ
  

  

 



 ٩٨

»يذب«نقل إىل  من شاهد الوقص في)لُاِعفَم١()ن(:   

ــ ذُيــ ب عن ــِرح ــ ِهِمي   سيِفِهِب
  

  ورِهِحـــمِلـــِه وبن ويح٢(يِمـــت(  
  

»الص٣( من شاهد اخلزل»م(:   

مــِزن ــ ةٌلَ صــ م صدااه وــع   تفَ
  

ــرأَ   سمــ نِْإ اه لَِئســ ت ــت ملَ   )٤(ِبِج
  

    :)٥()ناتلَِعفْتسم(ل فيبقى وزنه  من شاهد اإلضمار يف املرفَّ» والعن تامٍر«

  وزعمـــت أَنــــ وغَررتِنـــي 
  

ــاِمر  )م( ِف تيــص ــي ال ــاِبن ِف   )٦(ـــك لَ
  

 

                                                 

، ) ٣٣ص   (»اإلقنـاع «،  ) ١٢٥ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٠(» العقـد «:  البيت بال نـسبة يف     )١(

، ) ٦٦ص  ( ربيـزي للت» الكـايف  «،) ٣٥ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٩٣ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٢١ص  (»البارع«

ــن)٢( ــذب بع ــي*ي ــسيفهي* حرميه    ب
  

ــي   ــهي * ورحمهــ ــي*ونبلــ   وحيتمــ
  

  مفـــاعلن*مفـــاعلن*مفـــاعلن
  

  مفــــاعلن*مفــــاعلن*مفــــاعلن  
  

ــوص ــوص* موقـ ــوص* موقـ   موقـ
  

ــوص   ــوص* موقــ ــوص* موقــ   موقــ
  

  

 ،  ١٢٥ص  (» اجلـامع «زن ،    للـو  وهو كـسر  ) رمسها) (٦/٣٣٠ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٣(

ـ  » العروض«،  ) ٣٣ص   (»اإلقناع«،  )٢٠٤ ٣٥ص  (» عـروض الورقـة    «،) ٩٣ص  (ي  البن جن(  ، 

ـ  يف باجلزل جاء هألن؛   امصنوع ابيت لذلك اخلليل وضع وقد«وفيه  ) ٣١٨ص  ( »الفصول والغايات «  ةتس

  ) .١٢٢ص (» ارعالب«، ) ٦٦ص (للتربيزي » الكايف« ، »عرفي ال ما وهذا مواضع

ــنت)٤( ــصدا*مرتل ــم م ــت*ص   هاوعف
  

ــا   ــئلت*أرمسهــ ــ*إن ســ   يبمل جتــ
  

  مفــــتعلن*مفــــتعلن*مفــــتعلن
  

  مفـــــتعلن*مفـــــتعلن*مفـــــتعلن  
  

ــزول  ــزول * خمـ ــزول* خمـ   خمـ
  

ــزول    ــزول * خمــ ــزول* خمــ   خمــ
  

  

   . )١٦٨ص  (»ديوانه «،  البيت للحطيئة)٥(

  وزعمـــــت أن*وغـــــررتين )٦(
  

ــامر        نـــك البـــنن فصـــصيف تـ
  

  متفــــــاعلن*متفــــــاعلن
  

ــاعلن    ــستفعالتن*متفـــــ   مـــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــل* ســـ ــضمر مرفَّـــ   مـــ
  

  

 



 ٩٩

 

    :)٢()ناتلَاِعفَم(نقل إىل ل فيرب املرفَّ من شاهد الوقص يف الض»نقلتهم«)١(

  مهــات ــِهدت وفَـ ــد شـ   ولَقَـ
  

  قَــــاِبرِإلَــــى الْم مهقَلْــــتن٣(و(   
  

»ٍةعن حد«إىل نقل  من شاهد اخلزل فيه في)فْملَِعتات٤()ن(:   

صفَحوا عـِن ابِنـك ِإنَّ ِفـي ابــ           
  

   )٥(ِنك ِحـــدةً ِحـــني يكَلَّـــمــــ  
  

    :)٦()انْلَِعفْتسم(ل فيبقى رب املذي من شاهد اإلضمار يف الض»فابتأست«

  وِإذَا اغْتبطْــــت أَِو ابتأَســـــ
  

  )٧(ت حمـــدت رب الْعـــالَِمنيــــ  
  

                                                 

)٦٣)١-قَنلْت ع مهحِ ن فَ ٍةد ابأَتست ـال و  
 

ـ ا كَ غًاِر فَ دِج ت م لَ اٍفخ م اُءشقَـ )م(   ىفَ
 

  

ص (يزي  للترب» الكايف« ،   )٣٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ٣٤ص   (»اإلقناع«:  البيت بال نسبة يف      )٢(

  ) .٩٤ص (» القسطاس«، ) ٦٧

ــهد)٣( ــد شــ ــام*ولقــ   توفــ
  

  إللمقــــــــابر* ونقلتــــــــهم  
  

ــاعلن ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن    ــاعالتن*متفـــــ   مفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــل* ســـ ــوص مرفَّـــ   موقـــ
  

  

ص (للتربيزي  » الكايف« ،   )٣٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ٣٤ص   (»اإلقناع«:  البيت بال نسبة يف      )٤(

  ) .٩٤ص (» قسطاسال«، ) ٦٧

  نكإنفــــب*صــــفحوعنب)٥(
  

ــدتن   ــيكللم*نكحـــــ   حينـــــ
  

ــاعلن ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

  مفـــــــتعالتن*متفـــــــاعلن   
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــل* ســـ ــزول مرفَّـــ   خمـــ
  

  

 ،  )٣٩ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٣٤ص   (»اإلقناع«،  ) ٦/٣٣١ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٦(

  .) افتقرت أو اختربت() ٩٤ص (» القسطاس«، ) ٦٧ص (للتربيزي » الكايف«

  تأوبتــــــأس*وإذغتــــــبط)٧(
  

  بلعــــــــاملني*حتمــــــــدترب  
  

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــستفعالن*متفـــــ   مـــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــذال* ســـ ــضمر مـــ   مـــ
  

  

 



 ١٠٠

»من شاهد الوقص فيه فيبقى »قاءوالش )١()انْلَاِعفَم(:    

ــا   ــشقَاُء علَيِهمـ ــب الـ   كُِتـ
  

ــسرانْ     ــه ميــ ــا لَــ   )٢(فَهمــ
  

»خاٍفم«نقل إىل  من شاهد اخلزل فيه في)فْم٣()انْلَِعت( :   

ــا   ــاك ِإذَا دعـ ــب أَخـ   وأَِجـ
  

  ــــافخم ــــرــــا غَياِلنعم ٤(ك(  
  

  :)٥()نولُعفْم(رب املقطوع من البيت الوايف فيبقى  من شاهد اإلضمار يف الض»مل جتد«

       ِجـدت اِئِر لَـمِإلَى الذَّخ تقَرِإذَا افْتو  
  

ــالِ    ماِلِح الْأَعــص ــونُ كَ ــرا يكُ ٦(ذُخ(  
  

    :)٧(رب ازوء املقطوع من شاهد اإلضمار يف الض»افارغً«
                                                 

، ) ٣٥ص  (»اإلقنـاع  «، !  وال شـاهد فيـه  )متيسران) (٦/٣٣١ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف  )١(

  ) .٩٣ص (» القسطاس«، ) ٦٨ص (للتربيزي » الكايف« ، )٣٩ص (» عروض الورقة«

   أعليهمـــــا*كتبشـــــشقا)٢(
  

ــو    ــا هلـــ ــسران*فهمـــ   ميســـ
  

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــاعالن*متفــــــ   مفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــذيل* ســـ ــوص مـــ   موقـــ
  

  

ص  (»اعاإلقن «،)! ا غري خماف  معالن... جاوبت إذ دعاك    ) (٦/٣٣١ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٣(

  ) .٩٣ص (» القسطاس«، ) ٦٩ص (للتربيزي » الكايف«، ) ٤٠ص (» عروض الورقة«، ) ٣٥

   كإذادعـــا*وأجـــب أخـــا )٤(
  

ــالنن   ــاف* كمعـــــ   غريخمـــــ
  

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــتعالن*متفــــــ   مفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــذي* ســـ ــزول مـــ   لخمـــ
  

  

   . )٢٥٧ص  (»ديوانه«،   البيت لألخطل)٥(

ــ )٦( ــذخا* روإذفتق ــد *تإل ــر مل جت   ئ
  

  أعمـــايل*ن كـــصاحلل*ذخـــرن يكـــو  
  

ــاعلن ــاعلن*متفـ ــاعلن*متفـ   متفـ
  

ــستفعلن   ــاعلن*مــ ــولن*متفــ   مفعــ
  

  ســــامل*ســــامل* ســــامل
  

ــضمر    ــامل *مـ ــوع* سـ ــضمر مقطـ   مـ
  

  

، ) ٣٧ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٣٦ص   (»اإلقناع «،) ٦/٣٣٢ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٧(

  ) .٤٢ص  (»معيار النظَّار« ،) ٩٣ص (» القسطاس«، ) ٦٩ص (للتربيزي » الكايف«

 



 ١٠١

ــيِس ــو الْحلَ أَب١(و(و بـــ ر    مكَّ
  

ــشغولُ  )م( ــاِرغٌ مــ ــةَ فَــ   )٢(ـــ
  

  .واهد  هذا املقدار من الش»كفى«وقد 

                                                 

  .احلسني ) : هـ ، ر( يف )١(

ــي)٢( ــورببمك* وأبلحلـــ   ســـ
  

ــارغن   ــشغولو* كتفـــــ   مـــــ
  

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــولن*متفــــــ   مفعــــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

  مـــــضمر مقطـــــوع* ســـــامل   
  

  

 



 ١٠٢

  »اهلزج«
  

،  وهي صحيحة  ا واحدةً  له عروض  ، وبألفه إىل أنَّ   ادسه الس  إىل أن  »وأبد«أشار بواو   )١(

  . له ضربني وببائه إىل أنَّ

   :)٢(حيح من شاهد ضرا الص»بسهب«

ــن آِل لَ  ــا ِم ـ عفَ هــس ــى ال   يلَ
 

   رمــالْغ ــاح فَـ ــب فَالْأَملَـ   )٣(ــ
 

»ا احملذوف»يمالض٤( من ضر(:   

ـ  يــض ــاِغي ال ــِري ِلب ــا ظَه مــذَّلُوِل   و ــالظَّهِر الــ ــِم ِبــ   )٥(ـــ
 

حاف ومن هنا شواهد الز:  

                                                 

)٦٤)١-أَوبِ ِدب سِبه الض ِمي أْ بس ذُا يودهم  
 

ـ موا فَ ات م ولَ و اكذَكَ  ـ  وس ى امرؤ ـ  د ان  
 

  

  . )١٥٤ ص (»ديوانه« البيت لطرفة بن العبد ، )٢(

ــأا )٣( ــا منــ ــسه* عفــ   لليلســ
  

ــال    ــرو* بفألمـــــ   حفلغمـــــ
  

  مفــــــاعيلن * مفــــــاعيلن 
  

ــاعيلن    ــاعيلن* مفـــــ   مفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

ــامل    ــامل* ســــــ   ســــــ
  

  

ـ «: بال نـسبة يف      البيت   )٤( ، ) ٣٨ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢٧ ص(» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٣ (»دالعق

، ) ٧٤ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٤٣ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٩٨ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٣٢ص (»  البارع«

ــري )٥( ــا ظه ــي *وم ــاغض ض   لب
  

ــرذ    ــبظ ظهـــ ــويل*مـــ   ذلـــ
  

  مفــــــاعيلن*مفــــــاعيلن
  

  فعــــــــولن* مفــــــــاعيلن   
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــذوف* ســــــ   حمــــــ
  

  

 



 ١٠٣

»١( من شاهد القبض»ابأس(:   

  فَقُلْـــت لَـــا تخـــف شـــيئًا
 

ــن بـــ   ــك ِمـ ــا علَيـ   )٢(اِسفَمـ
 

    :)٣( من شاهد الكف»يذودهم«

  فَهــــــذَاِن يــــــذُوداِن
 

ــي  ــٍب يرِمــ ــن كَثَــ   )٤(وذَا ِمــ
 

   :)٥( من شاهد اخلرم»كذاك«

ــ وادأَ ــ امـــ   وهارعتاســـ
  

ــ   ــالْ اكذَكَــ ــاِرع شيعــ   )٦(هيــ
  

                                                 

، ) ٣٩ص  ( »اإلقنـاع  «،) ١٢٩ص  (» اجلـامع  «، )٦/٣٣٢ (»العقـد «: يف   البيت بال نـسبة      )١(

، ) ٧٤ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٤٢ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٩٩ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٣٢ص (» البارع«

  ختـــف شـــي أن*فقـــل تـــال)٢(
  

ــي   ــا علــ ــي*فمــ ــن باســ   كمــ
  

ــاعلن  ــاعيلن * مفــــ   مفــــ
  

  مفــــــــاعيلن* مفــــــــاعلن   
  

   ســـــــامل * مقبـــــــوض
  

ــوض   ــامل* مقبــــــ   ســــــ
  

  

» األغـاين «،  ) ١/٢٤٠(» طبقات فحول الشعراء   «:عبد اهللا بن الزبعرى ، منسوب إليه يف         البيت ل  )٣(

  ) .٣/٢٠١(» أمايل القايل«، ) ١/٧١(

ــاذان)٤( ــذودان*فهــــ   يــــ
  

  ثــــنب يرمــــي*وذا مــــن كـــــ  
  

  مفاعيـــــــلُ*مفاعيـــــــلُ
  

ــلُ   ــاعيلن*مفاعيــــــ   مفــــــ
  

ــوف  ــوف* مكفــــ   مكفــــ
  

ــوف    ــامل* مكفــــــ   ســــــ
  

  

ـ  » العروض«،  ) ٤٠ص  (» اإلقناع«،  ) ١٢٩ص  (» اجلامع «:بال نسبة يف     البيت   )٥( ص (ي  البن جن

  .) ١٣٣ص  (»البارع«، ) ٧٥ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٤١ص (» عروض الورقة« ، )١٠٠

ــس)٦( ــاروهو*أددو مـــ   تعـــ
  

  شـــعاري يـــه *كـــذاكل عـــي   
  

  مفـــــــاعيلن*مفعـــــــولن
  

ــاعيلن    ــاعيلن* مفـــــ   مفـــــ
  

ــرم ــامل * أخـــــ    ســـــ
  

  ســـــــــامل* ســـــــــامل   
  

  

 



 ١٠٤

  .أخرم ) أددو مس(

   :)١(تر من شاهد الش»ولو ماتوا«

ــات ــد مـ ــِذين قَـ ــي الَّـ   واِفـ
  

ــرةْ    ــوا ِعبــ ــا جمعــ   )٢(وِفيمــ
  

  .أشتر ) فللذي(

   :)٣( من شاهد اخلرب»فموسى«

ــو  ــانَ أَبـ ــو كَـ ــىلَـ   موسـ
  

ــي     ــا رِضــ ــريا مــ   )٤(ناهأَِمــ
  

  .أخرب ) لو كان(

»دناامرؤ «للبيت ليس فيه شاهد  تتميم .  

                                                 

ص  (ربيزيللت» الكايف«،  ) ٤٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ٤٠ص  ( »اإلقناع«: بال نسبة يف     البيت   )١(

  .) ١٣٤ص (» البارع «،) ٧٦

ــذي)٢( ــاتو *فللــ ــد مــ   نقــ
  

  معــــــــوعربه*وفيمــــــــاجم  
  

ــاعيلن * فــــــاعلن    مفــــ
  

  مفـــــــاعيلن* مفـــــــاعيلن   
  

ــتر ــامل  * أشـــــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ   ســـــــ
  

  

ـ  » العروض« ،   )٤٠ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٢٩ص  (» اجلامع«: نسبة يف   بال   البيت   )٣( ص (ي  البن جن

 ، ويروى   )١٣٣ص   (»البارع« ،   )٧٦ص   (ربيزيللت» الكايف«،  ) ٤٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٠

  . )أبو بشر(

ــان)٤( ــو كـ ــى* لـ ــو موسـ   أبـ
  

ــا    ــرين مـــ ــيناهو*أمـــ   رضـــ
  

ــولُ  ــاعيلن * مفعــــ   مفــــ
  

  مفـــــــاعيلن* مفـــــــاعيلن   
  

ــرب ــامل  *أخـــــ    ســـــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ   ســـــــ
  

  

 



 ١٠٥

  

  »الرجز«
 له أربـع أعـاريض ،       ه إىل أنَّ  ابع ، وبدال  ه الس  إىل أن  »زكت دهرها «أشار بزاي   )١(

  . له مخسة أضرب وائه إىل أنَّ

»دار«ا الَّ من شاهد العروض األوىل الص٢(ذي مثلهاحيحة وضر(:    

ــارةٌ  ى جمــلَي ى ِإذْ سلْمــس   دار ِل
  

    ــر بــلَ الز ــا ِمثْ هاتى آيــر ت ــر   )٣(قَفْ
  

  . حشو »ا«

»ا املقطوع امل »القلب جاهدوازن من ضر)فْمولُع٤()ن(:   

ــقَالْ ــنِم بلْ ــ اه مسِرتــ يح اِلسم  
  

  ــقَالْو ــِم بلْ ين ــج ــجم داِه ه٥(ود(  
  

  

                                                 

)٦٥)١-      اِهدج ا الْقَلْبِبه ارا دهرهد كَتز   
 

 قَود ه ِبلْ قَ اج ي مـ  لٌِزن ـ  م ثُ ـ  د قَ ش اج  
 

  

، ) ٤١ص   (»اإلقنـاع «،  ) ١٣١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٣(» العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٢(

 ٧٧ص  (  ربيزيللت» الكايف«،  ) ٤٤ص  (» قةعروض الور «،   )١١٢ ،   ١٠١ص  (ي  البن جن  »العروض«

  . ) ١٣٦ص (» البارع«، ) ٩١، 

ــسل)٣( ــا إذســلي*دارن ل   ماجــارتن*م
  

  مثلززبـــر*أاياـــا*قفـــرن تـــرا   
  

ــستفِْعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــستفعلن*مــ   مــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

  

ـ  «:بال نـسبة يف      البيت   )٤( ، ) ٤١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٣١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٣ (»دالعق

» الكـايف «،  ) ١/١٨٢(» العمدة«،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٢ص  (ي  البن جن » العروض«

للت١٣٧ص  (»البارع«،  ) ٧٨ص  (ربيزي(.   

  حـن سـاملن   *ها مـستري  *القلب من )٥(
  

ــن   ــب مـ ــدن*ولقلـ ــودو*ين جاهـ   جمهـ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــولن*مــ   مفعــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

  مقطـــــوع* ســـــامل * ســـــامل   
  

  

 



 ١٠٦

  : )١(ذي مثلهاحيحة وضرا الَّانية ازوأة الص من الثَّ»وقد هاج قليب مرتلٌ«

  قَـــد هـــاج قَلِْبـــي منـــِزلٌ
  

   ــر ــرٍٍو مقِْفــ ــن أُم عمــ   )٢(ِمــ
  

  . حشو »مثَّ«

   : )٣(ذي مثلهامن شاهد العروض املشطورة وضرا الَّ »قد شجا«

ــجا     ش ــد ــجوا قَ شــا و انزأَح ــاج ــا ه ٤(م(  
  

  :وفيه سبعة مذاهب 

أنَّ: ل األووالظَّ: رب امتزجا ، قيل  العروض والضاهر أناظم ه رأي الن.  

  .  ال عروض له ضرب -الث ثَّاجلزء ال: وقيل  -  ه البيت كلَّأنَّ  :اينالثَّ

  .عكسه : الث الثَّ

أنَّ: ابع  الر  رب منهوكان ، واجلزء الثَّ     العروض والض   فيه  يزادرب كما   الث زيد يف الض 

الترفيل والتل العروض والثَّذييل ، فعلى هذا اجلزء األورب اين الض.  

                                                 

قد هاج قلـيب    ) (١٦٩ص   (»شرح ديوانه « ، والَّذي يف     لعمر بن أيب ربيعة   » الفتح الوايف « نسبه يف    )١(

، ) ١٣٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٤ (»العقـد «: ، وهو بال نـسبة يف       ) أقوى وربع مقفر  ... حمضر  

» العمـدة «،  ) ٤٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٢ص  (ي  البن جن  »العروض  «،  ) ٤٢ص  ( »اعاإلقن«

  .) ١٣٧ص (» البارع«،  ) ٧٨ص (للتربيزي » الكايف«) ١/١٨٣(

  يب مرتلـــن*قـــد هـــاج قـــل)٢(
  

  رن مقفـــــرو*مـــــن أم معـــــم  
  

ــستفعلن ــستفعلن*مــــ   مــــ
  

ــستفعلن    ــستفعلن*مـــــ   مـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ   ســـــــ
  

  

  ) .٢/١٣ (»ديوانه«جوزٍة للعجاج ، أرمطلع  )٣(

  ون قــد شــجا *زانــن وشــج *مــا هــاج أح )٤(
  

ــستفعلن ــستفعلن*مــــ ــستفعلن*مــــ   مــــ
  

ــامل  ــامل* ســـــ ــامل * ســـــ   ســـــ
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رب  فبقيت جزأين ، والضاحد وذهب منها جزٌء: أي ،   العروض جمزوأةٌأنَّ: اخلامس 

اين وضـربه   وضه اجلزء الثَّ   واحد ، وعلى هذا فعر     ن وبقي جزءٌ  ذهب منه جزآ   : أي ،   منهوك

  . الثالثَّ

عكسه : ادس الس.  

كامل بيت ال  املشطور نصف بيٍتأنَّ: ابع الس .  
 

   : )٢(ذي مثلهاابعة املنهوكة وضرا الَّ من شاهد الر»فيا ليتين«)١(

  )٣(ا لَيتِنـــــي ِفيهـــــا جـــــذَعيـــــ
 

  :وفيه مخسة مذاهب 

آناجلز: وقيل  - اين الثَّ اجلزءأنَّ: ل األو - عروضامتزجا   وضرب.  

  .اين ل وهو الثَّفهي األو؛ هما منهوكان أن: اين الثَّ

  . بال عروض ا ضرب اجلزأين معأنَّ: الث الثَّ

عكسه : ابع الر.  

  .ضرا انية وع من العروض الثَّصره مأن: اخلامس 

                                                 

  اِفِهمنم و ٍداِل خ ني مِ ِنتيا لَ ي فَ -٦٦)١(
 

ــيريــا خا لَــلًــقَى ِثرأَ    اســا أَنــ لَنم ِف
 

  

جه البخاري ومسلم يف    هكذا أخر ...  هذا وهو ورقة بن نوفل        أحدمها اقتصر على   ويروى عن اثنني  « )٢(

 .ى هذه الرواية ليس ذلك من الشعر         ، وعل  )عذَج( أخرى هلما بنصب      ، ويف روايةٍ    روايةٍ صحيحيهما يف 

 ملَّا أشار على مالك بن عوفٍ     نني  مة يف غزوة ح   ريد ابن الص  دثَّاين أنشد معه ثالثةً أخرى ، وهو        والقائل ال 

  ) .٢٣٩ - ٢٣٧ص (» باغاية الر«. » قائد املشركني ذلك اليوم برأٍي فلم يرجع إليه فيه

ــتين  )٣( ــا ليـــ ــذع * يـــ ــا جـــ   فيهـــ
  

  مـــــــــــستفعلن* مـــــــــــستفعلن
  

ــامل ــامل * ســــــــــ   ســــــــــ
  

  

 



 ١٠٨

حاف ومن هنا شواهد الز:  

   : )١( من شاهد اخلنب»من خالٍد«

ــا فَ ــا وطَالَمـ ــا وطَالَمـ   طَالَمـ
 

  )٢(امــِعطْأُ ِبكَــف خاِلــٍد و كُِفــي 
 

ـ       ) كَفِّي(رئ  ابع إن قُ  ا الر  إلَّ  أجزائه خمبونةٌ  كلُّ رئ بفتح الكاف وتشديد الفاء ، وإن قُ

قيل – الكاف وختفيف الفاء من الكفاية بضم  :واب وهو الص–ابع خمبونٌ فالرا  أيض.  

   :)٣(ي من شاهد الطَّ»ومنافهم«

                                                 

ا جـز عـد    على مشطور الر   من قصيدةٍ ) ٤٠٥ ،   ٤٠٤ص   (»ديوانه« ،   جم العجلي أليب الن  البيت   )١(

)١٤( ا   بيت ا ميدح     خالد بن عبد اهللا القسري    جاء الش ،  طر األو  فيها   ال هنا سادس  .وي اين طر الثَّ روى الش

) اا وغلبت األعجم  غلبت عاد (       ، ابع يف القصيدةطر السوهو الشوي ا  روى أيض)ا   سمأطْعالٍد وخ قَى ِبكَف( 

 ص (» العيـون الغـامزة   «و )٥٩ق  (» لوايفالفتح ا «  يفروايته  و،  الث عشر يف القصيدة     طر الثَّ وهو الش

 الرواية فيه   ، وزعم أنَّ  هكذا قال ابن بري      . ابعا اجلزء الر   إلَّ ها خمبونةٌ أجزاؤه كلُّ  «وفيه  ،  ) كُِفي ()١٨٤

بضم الكاف وختفيف الفـاء     ) كُِفي(وال معىن له ، والصواب       : ، قال  بفتح الكاف وتشديد الفاء   ) كَفِّي(

 لـه معنـى     أنَّ:  لاألو:  ا لثالثة أوجـهٍ   ما كان هذا صواب   ، وإن  نت الياء فيه ضرورةً   كِّ وس ، من الكفاية 

،  جنـيس  من البديع وهـو الت      فيه ضربا  أنَّ:  اين، والثَّ  واية األوىل ال معىن له    ، وعلى الر  ا   حسن صحيحا

ي دخـول   ائق مبا جرت العادة به من حتـر       وهو اللَّ ،   كسائر األجزاء     يكون هذا اجلزء خمبونا    أن:  الثالثَّ

انتهى كالمه.  حاف يف مجيع األجزاءالز «.  

  وطـال مـا   *وطـال مـا   *وطال مـا  )٢(
  

ــ   ــفكفـ ــدن*ي بكـ ــا*فخالـ   وأطعمـ
  

ــاعلن  ــاعلن * مفـ ــاعلن * مفـ   مفـ
  

ــاعلن    ــاعلن * مفــ ــاعلن * مفــ   مفــ
  

ــون ــون *خمبــ ــون* خمبــ   خمبــ
  

ــون   ــون *خمبـــ ــون *خمبـــ   خمبـــ
  

  

، ) ٤٣ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٣٣ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٣ (»العقـد  «: البيت بال نـسبة يف       )٣(

،  ) ٨٠ص  (  ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٤ص  (ي  البن جن » العروض«

   .)١٤٠ص  (»البارع«

 



 ١٠٩

 

ــدٍ  ــن ولَ ــدةٌ ِم ــدت واِل ــا ولَ م  
 

ــسبا   ــاٍف ح نــِد م بع ــن ــرم ِم   )١(أَكْ
 

  . حشو »أرى«

    :)٢( من شاهد اخلبل»اثقلً«

  لَـــٍبمنـــع خيـــر طَ وِثقَــلٍ 
 

 هدـــؤت ـــريخ قـــبـــٍل سجع٣(و(  
 

   : )٤()نولُعفَ(اين املقطوع املنقول إىل رب الثَّ شاهد اخلنب يف الض»منال خري في«

          هـرـا شنع كَـف نِفـيم ـريلَا خ  
  

ــرِ    يِم خــو ــى ِلي جرــا ي ــانَ لَ   )٥(ِإنْ كَ
  

  . للبيت  تتميم»لنا أسا«  

                                                 

ــدت)١( ــدتن*ماول ــدن *وال ــن ول   م
  

ــن     ــرم م ــا *أك ــد من ــسبا *عب ــن ح   ف
  

فْــــملُِعتمفــــتعلن*مفــــتعلن*ن  
  

  مفـــــتعلن*نمفـــــتعل*مفـــــتعلن  
  

مطـــوي *مطـــوي* مطـــوي   
  

  ــوي   مطــــوي *مطــــوي *مطــ
  

  

ص (للتربيـزي  » الكـايف «، ) ٤٦ص (» عروض الورقة«، ) ٩ق  ( »اإلقناع«:  بال نسبة يف      البيت )٢(

  .  )٢٤٣ص (» اغباية الر«، ) ٩٩ص (» القسطاس«، ) ١٤٠ص  (»البارع«، ) ٨١

  رطلــنب*منــع خــي *وثقلــن )٣(
  

ــن   ــي *وعجلـ ــبق خـ ــؤ*سـ   دهرتـ
  

ــتن ــنت*فَعلَــ ــنت*فعلــ   فعلــ
  

ــتن   ــنت*فَعلَـــ ــنت*فعلـــ   فعلـــ
  

ــول ــول* خمبــ ــول*خمبــ    خمبــ
  

ــول   ــول* خمبـــ ــول* خمبـــ   خمبـــ
  

  

، ) ٤٧ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٤٤ص  ( »اإلقناع«،  ) ٦/٣٣٤( »العقد«:  بال نسبة يف      البيت )٤(

  . )٥٠ص (» معيار النظَّار«،  ) ٨١ص  (ربيزيللت» الكايف«

  ناشـررهو * مـن كففعـن    *ال خري يف    )٥(
  

ــان ال    ــو* إن كـ ــا ليـ ــريي*يرجـ   خمـ
  

ــستفِْعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــولن*مــ    فعــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل * سـ ــوع* سـ ــون مقطـ   خمبـ
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  »الرمل«
 له   له عروضني ، وبواوه إىل أنَّ      امن ، وببائه إىل أنَّ    ه الثَّ  إىل أن  »حبونك«أشار حباء   )١(

ة أضرب ست.  

»لُاِعفَ( من شاهد األوىل احملذوفة املوازنة »احقًسن (ا الصحيحوضر)٢(:    

ـ          ِمثْلَ سحِق الْبرِد عفَّى بعـدك الْـ
 

  ــش ــب ال ــاه وتأِْوي نغم ــقَطْر   )٣(ماِلـ
 

    :)٤()انْلَاِعفَ( من ضرا املقصور املوازن »مألك«

ــا   ــي مأْلُكً نــانَ ع معــِغ الن   أَبِل
 

  ــار ــِسي وانِتظَ بــالَ ح ــد طَ ــه قَ ٥(أَن(  
 

  

                                                 

)٦٧)١-حبونك س قًح لُأْا مالْ ك خنفَ س ارباع  
 

ـ  اٍترِفقْي م ِففَ  ـ ِل ا م ا فَ مـ ع   او د تلَ
 

  

رب ا علـى الـض     شاهد دٍة مقي ا بقافيةٍ روى أيض وي ،   )٩٩ص   (»ديوانه«،  بيد بن األبرص    لع البيت   )٢(

  . املقصور

  بعـدكل *بـرد عففـى   *مثل سـحقل  )٣(
  

  يبـــش مشـــال*هووتـــأوي*قطرمغنـــا  
  

  فـــاعلن*فـــاعالتن*فـــاعالتن
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــ ــاعالتن*فــ   فــ
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

  

 ،  لرب األو  ، فهو من شواهد الـض       فيه مطلق  وي، والر ) ٩٣ص  (» ديوانه«،   بن زيد    لعدي البيت   )٤(

 مينع منه خمافـة     مل اهكذا أنشده اخلليل بتسكني الراء ، ولو أطلقه جلاز م         «) قصر(مادة  » احملكم«قال يف   

  العروضـيني  استشهد بالبيت نفسه بعض   وقد   ،   يوان ليس ا إقواء   أبيات القصيدة يف الد    : قلت. » إقواء

على الض١٠٣ص (» القسطاس«و، ) ١٣٦ص (» اجلامع«: يف كما ، ل رب األو (.  

ــع)٥( ــغ ن ــن ين *أبل ــان ع ــألكن*م   م
  

ــد    ــو ق  ــسي *أن ــال حب ــار*ط   ونتظ
  

  فــــاعلن*فــــاعالتن*فــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــ ــاعالنْ*فــ   فــ
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

  مقـــــصور *ســـــامل * ســــامل    
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   :)١( من ضرا احملذوف»خلنسا«

ــقَ ــخالْ ِتالَ نــلَ اُءس ئِْج امــت اه  
  

ــ   شاب ــب يِدع أْرــ س اذَه ــو اشته٢(ب(  
  

»من شاهد الثَّ»افاربع زوأة الصانية اا املسبلَاِعفَ(غ املوازن حيحة وضر٣()انْات(:   

ـ     اســـو ايــا خِليلَــي اربعـ
  

  ا رِبرخـــاــــتعفَانْبـــس٤( ِبع(  
  

  . حشو »ففي«

   :)٥(ى من ضرا املعر»مقفرات«

                                                 

 ها لعمرو بـن مينـاسٍ     إن: قال  وي« وفيه،  ) ٢٩٣ص   (»ديوانه«زايادات  لقيس ، يف    المرئ ا  البيت   )١(

   .»اديراملُ

ــن)٢( ــل خ ــا*قالت ــاء مل م ــها*س   جئت
  

  وشـــتهب*رأس هـــاذا*شـــاب بعـــدي  
  

  فــــاعلن*فــــاعالتن*فــــاعالتن
  

  فــــاعلن*فــــاعالتن*فــــاعالتن  
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

  حمــــذوف* ســــامل * ســــامل   
  

  

، ) ٤٦ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٣٦ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٦ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٣(

) ١٣٨ص  ( »الفصول والغايـات  «،  ) ٥٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٨ص  (ي  البن جن » العروض«

 مـن  كغـريه  وليس ، اخلليل وضع من البيت هذا وإنَّ،   العرب تستعمله مل الوزن هذا إنَّ  :قاليو«فيه  و

ـ  يف مفقود هألن ثوناحملد استعملها يتالَّ القصار األوزان ، ) ٨٦ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،   »عرهمش

   . )١٤٤ص  (»البارع«

ــي)٤( ــا خليلـ ــس*يـ ــا فـ   يربعـ
  

ــربارب   ــسفان*ختـــ ــن بعـــ   عـــ
  

  فـــــــاعالتن*فـــــــاعالتن
  

  عالتــــــــانفا*فــــــــاعالتن  
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

  مــــــــسبغ* ســــــــامل   
  

  

  .) موحشات طامسات(، وروايته  ) ٥٤ص (»ديوانه« ، يباينِّ الشابغةللن البيت )٥(

 



 ١١٢

 

 ــات ــرات داِرســـ   مقِْفـــ
 

ــاِت    ــلُ آيــ ــوِرِمثْــ   )١(الزبــ
 

   :)٢( من ضرا احملذوف»ما ملا«

ـ   ــ يــِه الْع ــرت ِب ــا قَ ــا ِلم م  
 

  ــن ــذَا ثَمـ ــن هـ ــناِن ِمـ   )٣(ــ
 

  .  للبيت  تتميم»فعلت دوا«

حاف ومن هنا شواهد الز:  
 

    :)٥( من شاهد اخلنب»فصلت«)٤(

 ــت ــٍد رِفعـ ــةُ مجـ   وِإذَا رايـ
 

ــا فَ   هِإلَي لْتــص ــض ال هــان اهو٦(ح(  
 

                                                 

  دارســــــاتن*مقفــــــراتن)١(
  

ــا    ــل أايـــ ــوري*مثـــ   تززبـــ
  

  فـــــــاعالتن*فـــــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــــــ   فــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

  ســـــــــامل * ســـــــــامل   
  

  

ـ : قيل  «وفيه  ) ١٩٥ ،   ١٣٧ ،   ٦٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٦(» العقد«: بال نسبة يف     البيت   )٢( ه إن

للتربيزي » الكايف«،  ) ١٠٩ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ٤٧ص  ( »اإلقناع «،» هل املدينة  من أ  رجٍلل

  .) ١٤٥ص  (»البارع« ، »ه للخنساء ، وليس يف ديواايف نسختني أن «ههامشويف ) ٨٧ص (

ــاقر)٣( ــا ملـ ــي*مـ ــل عـ   رت ـ
  

  ذا مثــــــن*نــــــان منــــــها  
  

  فـــــــاعالتن*فـــــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــاعلن*فــــــ   فــــــ
  

  ســـــــامل  * ســـــــامل
  

ــامل    ــذوف* ســــــ   حمــــــ
  

  

  تدص أقْ يها و راِبا ص اهض قَ تلْصفَ-٦٨)٤(
 

ـ ون د اتحاِض و هلَ  ـ  اه ذُ عـ قَ الْ ب ان  
 

  

، ) ٤٨ص  (» اإلقناع«،  ) ٢٠٥ ،   ١٣٨ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٥ (»العقد«:  نسبة يف    البيت بال  )٥(

  .) ١٤٥ص (» البارع«، ) ٨٧ص (زي  للتربي»الكايف«، ) ١١٠ص (ي البن جن» العروض«

ــدن*وإذا را )٦( ــة جمـ ــت*يـ   رفعـ
  

ــل    ــضص صـ ــا*ـ ــا*تإليهـ   فحواهـ
  

ــن ــن*فعالتــ ــنف*فعالتــ   علــ
  

  عالتـــــنف*فعالتـــــن*فعالتـــــن  
  

ــون ــون* خمب ــذوف *خمب ــون حم    خمب
  

ــون   ــون* خمبـــ ــون* خمبـــ   خمبـــ
  

  

 



 ١١٣

   : )١( من شاهد الكف»قضاها«

ــةً   اجح ادأَر ــن ــلُّ م ــيس كُ   لَ
 

ــضاها    ــا قَ ــي ِطلَاِبه ــد ِف ج ــم   )٢(ثُ
 

»اصابر«٣(كل من شاهد الش(:   

 ــاِرس ــلٌ ممـ ــعدا بطَـ   ِإنَّ سـ
 

   هــاب ــا أَص ِلم ــِسب تحم ــاِبر ٤(ص(
  

 

  .رفان وفيهما الطَّاين واخلامس مشكوالن جزؤه الثَّ  

  . حشو »وهي«

   :)٥(رب املقصور من شاهد اخلنب يف الض»أقصدت«

                                                 

 ،  )٤٨ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٣٨ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٥ (»العقـد «:  نـسبة يف     البيت بال  )١(

، ) ٨٨ص  (يـزي   ربللت» الكـايف «،  ) ٥٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٠ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٤٦ص (»  البارع«

ــل)٢( ــيس كل ــن أراد*ل ــاجنت* م   ح
  

ــدد   ــالب*مث جمــ ــضاها*يف طــ   هاقــ
  

فـــاعلن*فـــاعالت*فـــاعالت  
  

ــاعالت   ــاعالت*فــ ــاعالتن*فــ   فــ
  

   حمـــذوف * مكفـــوف*مكفـــوف 
  

ــوف    ــوف* مكفــ ــامل * مكفــ   ســ
  

  

 ،  )٨٨ ص( ربيـزي للت» الكايف«،   )٤٩ص  ( »اإلقناع«،   )٦/٣٣٦(» العقد «: يف بال نسبة  البيت   )٣(

   .)٥٥ص (» معيار النظَّار« ، )١٠٥ص (» القسطاس«

ــسعدن)٤( ــنم* ِإننـ ــن*بطَلـ   ماِرسـ
  

  ــاِبرمنُح ــِسنب ِل *صـ ــابه*تـ ــا أَصـ   مـ
  

ــاعالتن ــالت*فــ ــاعلن*فعــ   فــ
  

ــاعالتن   ــالت*فــ ــاعال*فعــ   تنفــ
  

ــذوف * مـــشكول* ســـامل     حمـ
  

ــامل    ــشكول* ســ ــامل * مــ   ســ
  

  

البن جنـي   » العروض«،  ) ٥٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ٤٩ص  (» اإلقناع«:  يف   البيت بال نسبة   )٥(

   . )١٠٥ص (» القسطاس«، ) ٨٩ص  (ربيزيللت» الكايف « ،)١١١ص (

  

 



 ١١٤

 

      رـصى قَيـسأَمى ورِكـس تدأَقْص  
 

  ــد ــاب حِدي ــِه ب ــن دوِن ــا ِم   )١(مغلَقً
 

  . حشو »له«

»واضحات«من شاهد اخلنب يف الض لَِعفَ(غ فيبقى رب املسبانِْلِعفَ(أو ) انْات٢()ي(:   

ــيا  ــحات فَاِرِســـ   واِضـــ
 

 ــات   )٣(ت وأُدم عرِبيـــــــــ
 

  . للبيت  تتميم»دونه عذب القنا« 

                                                 

  قيــصرن*راوأمــسا*دت كــسقــصأ)١(
  

  حبديـــد* دوـــي بـــا*مغلقـــن مـــن  
  

  فـــاعلن*فـــاعالتن*فـــاعالتن
  

  نفعــــال*فــــاعالتن*فــــاعالتن  
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــون* ســـ   خمبـــ
  

  

، ) ٥٤ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٤٩ص   (»اإلقناع«،  ) ٦/٣٣٦ (»العقد«:  يف   البيت بال نسبة   )٢(

   . )١٠٦ص (»  القسطاس«، ) ٩٠ص  (ربيزيللت» الكايف « ،)١١١ص (البن جني » العروض«

  

ــحاتن )٣( ــييا*واضـــ   فارســـ
  

ــن    ــن وأدمـــ ــات*تـــ   عربييـــ
  

  فـــــــاعالتن *فـــــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــا* فــــــ   نْفعليــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

  خمبــــــــون* ســــــــامل   
  

  

 



 ١١٥

  

  »السريع«
 له أربع أعاريض ، وبـواوه  اسع ، وبداله إىل أنَّ    ه الت  إىل أن  » دون يطغ«أشار بطاء   )١(

  .ة أضرب  له ستإىل أنَّ

 املوقـوف   وضرا املطوي ) نلُاِعفَ(ملوازنة  وفة ا شة املك  من شاهد األوىل املطوي    »شاٍم«

    :)٢()انْلَاِعفَ(املوازن 

        ـا الـرى ِمثْلَهـرى لَا يلْمانُ سمأَز  
 

ــراق )م( ــي ِع ــا ِف ــاٍم ولَ ــي ش   )٣(اُءونَ ِف
 

   :)٤( من ضرا املماثل هلا»حمولٌ«

ها اجلْهىو ـ ر سـ  م   اغـض الْ اِتذَِب
  

ــومخلَ   ــقِلـ ــِولُ جمِعتس مـ   )٥(محـ
  

  . حشو »ال«

                                                 

  ا م يِلِقا لِ  لَ لٌِوح م اٍم ش ونَ د طُِغي-٦٩)١(
 

ـ ح ر اِتافَي ح  فِ رش الن ِهِب  ـ  يِل ـ  ن د قَ ام  
 

  

، ) ٥١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤٠ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٧(» العقـد «: بال نـسبة يف      البيت   )٢(

   .)٩٥ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٢٧ص (» عروض الورقة«، ) ١١٥ص (ي البن جن» العروض«

ــل)٣( ــان س ــرا*أزم ــا ال ي ــهر* م   مثل
  

ــامن وال*راءون يف   ــراق* شـــ   يف عـــ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــاعالن*مــ   فــ
  

ــامل  ــامل* س ــوي م * س ــشوف مط   ك
  

ــامل    ــامل* سـ ــوف * سـ ــوي موقـ   مطـ
  

  

، ) ٥١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٧ (»العقـد «: بال نـسبة يف      البيت   )٤(

ـ «،  ) ٢٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٦ص  (ي  البن جن » العروض« ، ) ٩٦ص  (للتربيـزي   » ايفالك

  ) .١٥١ص (» البارع«

  تـل غـضا   * رمسـن بـذا   *هاجل هوا )٥(
  

ــولق   ــستعجمن *ن خملــ ــو*مــ   حمولــ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــاعلن*مــ   فــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــوي مك   مط
  

  مطـــوي مكـــشوف * ســـامل* ســـامل   
  

  

 



 ١١٦

   :)١(بإسكان العني) نعلُفَ(وازن  امل من ضرا األصم»لقيل«

ـ و تالَقَ   خنـا الْ ِقيـلِ ِل دتقْـصِ  ملَ
  

ــ     )٢(اِعيمســأَ تغــلَبأَ دقَــفَ امهلً
  

  . حشو »ما به«

»ِعلُفَ(وفة املوازنة   شانية املخبولة املك   من شاهد الثَّ   »شرالنا    ) نبتحريك العني وضـر

   :)٣(ذي مثلهاالَّ

ــ النشر ــس ــالْو كِم جووه ــد ان  
  

  )٤(معــن فكُأَالْــ افرطْــأَو ريِنــ  
  

وضرا املماثـل   ) انْولَعفْم( من شاهد الثالثة املشطورة املوقوفة املوازنة        »يف حافات «

   :)٥(هلا

ــأَبوالْ    ــِه ِبالْــ   )٦(ينــــضحن ِفــــي حافَاِتــ
  

                                                 

ص (» اجلمهرة«،  ) ٢٨٤ص  (» اتلياملفض«:  إليه يف     ، منسوب  قيس بن األسلت األنصاري    البيت ل  )١(

  .) لقول) (٥٢٢

ــت ومل)٢( ــي *قال ــصد لق ــالل*تق   خن
  

ــد    ــن فقـ ــت أس*مهلـ ــاعي*أبلغـ   مـ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــوي مك   مط
  

ــامل    ــامل* ســـ ــلم * ســـ   أصـــ
  

  

) ٢٣٨ص  (» اتلياملفض«،  ) وأطراف البنان ) (٦٨ص  (» نيشديوان املرقِّ «للمرقِّش األكرب ،     البيت   )٣(

   .)البنانوأطراف (

ــشرمس)٤( ــو*أنن ــن ولوج ــدنا*ك   ه
  

ــرين وأط   ــف *نـ ــل أكـ ــنم*رافـ   فعـ
  

ــستفعلن   فِعلـــن*مـــستفعلن*مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فِعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــول مك   خمب
  

  خمبـــول مكـــشوف * ســـامل* ســـامل   
  

  

   .) باألبواليف محأته(، وروايته ) ٢/٣٢٢ص (يوان امللحقات بأراجيز الد» ديوانه«اج ، للعج البيت )٥(

ــضحن يف)٦( ــاي*ينـــ ــوالْ *حافـــ ــل أبـــ   بـــ
  

  مفْعـــــــوالنْ*مـــــــستفعلن*مـــــــستفعلن
  

ــامل ــامل*ســــ ــوف*ســــ ــشطور موقــــ   مــــ
  

  

 



 ١١٧

 هلـا املـوازن     )١(وفة وضـرا املماثـل    شابعة املشطورة املك   من شاهد الر   »رحلي«

)فْمولُع٢()ن(:   

ــذِْلي  ــا عـ ــي أَِقلَّـ ــاِحبي رحِلـ ــا صـ   )٣(يـ
  

ومها يف االختالف كمشطور الرز ج.  

  . للبيت  تتميم»قد منا«

حاف ومن هنا شواهد الز:  
 

   :)٥( من شاهد اخلنب»أرد«)٤(

ــي  أَِرد ــا ينبِغ وِر مــأُم ــن الْ    ِم
  

  ِقيمتـــســـا يمو ِطيقُـــهـــا تم٦(و(  
  

                                                 

  . )هـ ، ر( زيادة من )١(

، ) ٥٣ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١٤٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٨(» العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٢(

ـ «،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٨ص  (ي  البن جن » العروض« ، ) ٩٩ ص(للتربيـزي   » ايفالك

  ) .١٥٣ص (» البارع«

  العـــذيل*رحلـــي أقـــل *يـــا صـــاحيب )٣(
  

ــستفعلن ــستفعلن*مــــــ ــولن*مـــــ   مفعـ
  

  فمـــشطور مكـــشو* ســــامل * ســــــــامل 
  

  

  هاَءفَ ويِقِري الطَّ  فِ يٍفِر طَ ن مِ دِرأَ -٧٠)٤(
 

 لَو إِ ا ب أَ نْد أْطَخمِ ت ـ  طَ ن ـ  الر ِبلَ اض  
 

  

، ) ٥٤ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤٤ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٧ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٥(

، ) ٩٩ص  (  ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٢٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٩ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٥٤ص  (»البارع«

  ينبغــي*أمــور مــا  *أردمنــل)٦(
  

  يـــستقيم*قهـــو ومـــا*ومـــا تطـــي  
  

  فــــاعلن*مفــــاعلن*مفــــاعلن
  

  فــــاعالنْ*مفــــاعلن*مفــــاعلن  
  

ــون ــون*خمب ــشوف  *خمب ــوي مك   مط
  

  مطــوي موقـــوف * خمبـــون  * خمبــون   
  

  

 



 ١١٨

  . حشو »من«

    :)١(ي من شاهد الطَّ»طريٍف«

  ــاِلم ــا ع ِبه ــو هــا و ــالَ لَه   قَ
  

ــلْ      ــٍف قَِلي ــالُ طَِري ــِك أَمثَ حي٢(و(  
  

   :)٣( من شاهد اخلبل»ريقيف الطَّ«

ــاِمر ــه عــ ــٍد قَطَعــ   وبلَــ
  

  )٤(ٍل نحــره ِفــي الطَِّريــق  وجمــ  
  

  .ل طر األو للش تتميم»وفاءه«

»فَ( يف املشطور املوقوف فيبقى وزنه نب من شاهد اخل»وال بد٥()انْولَع(:   

  نــي ــِدرنَ وارقَـ ــه فَانحـ ــد ِمنـ ــا بـ   )٦(لَـ
  

  
                                                 

  ) .قلت هلا أصبرها صادقًا) (٧٧ص  (»هديوان«، ورواية صدره يف طيئة للح البيت )١(

ــاملن*وهوـــا*قـــال هلـــا)٢(   عـ
  

  فــن قليــلْ *ثــال طــري *وحيــك أم  
  

ــتعلن ــتعلن*مفْــ ــاعلن*مفْــ   فــ
  

  فـــــاعالنْ*مفْـــــتعلن*مفْـــــتعلن  
  

  ي مكــشوف مطــو*مطــوي * مطــوي 
  

ــوي    ــوي * مط ــوف * مط ــوي موق   مط
  

  

ـ  » العروض«،  ) ٥٥ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٥ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     البيت   )٣( ص (ي  البن جن

  ) .١٥٥ص (» البارع«، ) ١٠١ص (للتربيزي » الكايف«، ) ٢٦ص (» عروض الورقة«، ) ١٢٠

ــدن)٤( ــو*وبلـ ــامرن*قطعهـ   عـ
  

  فططريـــــق*حنرهـــــو*ومجلـــــن  
  

ــنت ــنت*فعلــ ــاعلن*فعلــ   فــ
  

ــنت   ــنت*فعلـــ ــاعالنْ*فعلـــ   فـــ
  

ــول ــول* خمب ــشوف * خمب ــوي مك   مط
  

  مطـــوي موقـــوف* خمبـــول* خمبـــول  
  

  

، ) ١٠١ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٥٥ص  ( »اإلقناع«،  ) ٦/٣٣٨(» العقد«: بال نسبة يف     البيت   )٥(

   .)١٩٧ص (» العيون الغامزة«، ) ٣٢٦ص (» الدر النضيد«

  نـــــورقني*وفنحـــــدره* ال بـــــددمن)٦(
  

ــستفعلن ــستفعلن*مــــــ ــوال*مـــــ    نفعـ
  

ـــامل  ـــامل * ســــ ــوف* س ــون موق ــشطور خمب   م
  

  

 



 ١١٩

   :)١()نولُعفَ(وف فيبقى وزنه ش من شاهد اخلنب يف املشطور املك»إن أخطأت«

  ــِسيت ــأْت أَو نــ ــا رب ِإنْ أَخطَــ   )٢(يــ
  

»ضامن طلب الر«ال شاهد فيه بيتلل  تتميم .  

                                                 

   .)٢٥ص (» ديوانه« البيت لرؤبة بن العجاج ، )١(

ــب)٢( ــا ربــ ــأت*إن  يــ ــسيتو*أو أخطــ   نــ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مــــــ ــولن*مـــــ   فعـ
  

ــون مكــشوف* ســـامل * ســـــــامل    مــشطور خمب
  

  

 



 ١٢٠

  

  »املنسرح«
 له ثـالث أعـاريض ،       ه العاشر ، وجبيمه األوىل إىل أنَّ       إىل أن  »يلجج«أشار بياء   )١(

  . له ثالثة أضرب انية إىل أنَّالثَّوب

»يفشي«حيحة وضر من شاهد األوىل الصا املطوي)٢(:   

ــستعِمِإنَّ ا الَ مــا ز ــٍد لَ يز ــن لًاب  
 

  )٣(يفْــِشي ِفــي ِمــصِرِه الْعرفَــا لْخيــِرِل 
 

   :)٤()انْولَعفْم(انية املنهوكة املوقوفة وضرا املماثل هلا املوازن  من شاهد الثَّ»صرب«

  )٥( بِنــــي عبــــِد الــــدارصــــبرا
 

   :)٦()نولُعفْم(وفة وضرا املماثل هلا املوازن شالثة املنهوكة املك من شاهد الثَّ»سعٍد«

                                                 

)٧١)١-لَيجج ِشفْ ي ي صبر س ِذ بِ ٍدع ي سمي  
 

 لَع ى سِتم أُ الْ ِه بِ اٍفولَ سنقَ س د ي ىر  
 

  

، ) ٧١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤٧ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٨ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٢(

، ) ١٠٣ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٤٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٢ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٥٩ص (» البارع«

ــزي)٣(   مــستعملن*دن ال زال*إن نــب ن
  

ــف   ــصر *للخريي ــي يف م ــا *ش ــل عرف   ه
  

ــستفعلن ــوالت*مـ ــستفعلن*مفْعـ   مـ
  

ــستفعلن   ــوالت*مــ ــتعلن*مفعــ   مفْــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  مطـــــوي * ســـــامل* ســـــامل   
  

  

، )اويه) (٢/٦٧(بن هشام   ال» ريةالس«:  إليها يف    د ، منسوب  حهلند بنت عتبة يف غزوة أُ      هذا البيت    )٤(

   .)اإيه) (١٥/١٨٥(» األغاين«، ) اويه) (٢/٦٤(» ربيتاريخ الطَّ«

  عبــــــد ددار*صــــــربن بــــــين)٥(
  

ــستفعلن ــوالنْ* مـــــــ   مفْعـــــــ
  

  منــــــهوك موقــــــوف* ســــــامل 
  

  

مغازي «:   إليها يف   ، منسوب  -رضي اهللا عنه  - ترثي ابنها     سعد بن معاذٍ   أم رافع تبن كُبيشةل البيت   )٦(

  ) .٣٢٨ ، ٣/٣٢٧(» ربىبقات الكُالطَّ«، ) ٢/٢٥٢(بن هشام ال» ريةسال«، ) ٢/٥٢٧(» ديواِقال

 



 ١٢١

ــ ــعٍد ملُ اويـــ ــعدا ســـ   )١(ســـ
  

حاف ومن هنا شواهد الز:  

    :)٢(من شاهد اخلنب »بذي«

ــأَرا   ــِذي الْ ــاهن ِب ــاِزلٌ عفَ نم  
  

  )٣(ِك كُــلُّ واِبــٍل مــسِبٍل هِطــلِ     
  

  ) .يلُاِعفَم(فيه إىل ) اتولَعفْم(قل  ، ونه مطويرب فإنضا ال إلَّ أجزائه خمبونةٌكلُّ

   :)٤(ي من شاهد الطَّ»مسي«

هتــِشري ــميرا أَرى عــ   ِإنَّ ســ
  

ــوا     ــد أَِنفُ ــه وقَ ونوا دــِدب ح ــد   )٥(قَ
  

مجيعه مطويقل  ، ون)فْمولَعلَاِعفَ(فيه إىل ) اتات(  .  

                                                 

  دن ســــــــعدا*وي مل مــــــــسع)١(
  

ــستفعلن ــولن*مـــــــ   مفْعـــــــ
  

  منـــــهوك مكـــــشوف * ســـــامل 
  

  

، ) ٥٨ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤٨ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٩ (»العقـد «:  نـسبة يف     البيت بال  )٢(

، ) ١٠٦ص  (للتربيـزي   » يفالكا«،  ) ٤٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٥ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٦١ص (» البارع«

ــازلن)٣( ــاهنن*منـ ــذألرا*عفـ   بـ
  

ــوا   ــل ل ــسب*كك ــن م ــي*بل ــن هطل   ل
  

  مفـــاعلن*مفاعيـــلُ*مفـــاعلن
  

  مفْــــتِعلُن*مفاعيــــلُ*مفــــاعلن  
  

   خمبــــون *خمبــــون * خمبــــون
  

ــون     مطــــوي* خمبــــون  * خمبــ
  

  

ـ   «،  ) ٥٠٢ص  (» مجهرة أشعار العرب  «:  إليه يف    منسوب،  ملالك بن العجالن     )٤( » ربيتفـسري الطَّ

  ) .٤/٢٧٩(» خزانة األدب«، ) ٣/٢٢(» األغاين«، ) ٧/٨٣(

ــسمي)٥( ــريو*رن أرى ع*إن نـ   شـ
  

ــو*دوـــوو*قـــد حـــدبو     قـــد أنفـ
  

  علنتمفـــ*فـــاعالت*علنتفـــم
  

  مفْــــتِعلُن*فــــاعالت*علنتفــــم  
  

ــوي ــوي * مطـ ــوي *مطـ    مطـ
  

ــوي   ــ * مطــ ــوي* ويمطــ   مطــ
  

  

 



 ١٢٢

    :)١(لمن شاهد اخلب »على مست«

  هتـــماِبٍه ســـشتلَـــٍد مبو  
  

  ِلـــهملَـــى جـــلٌ عجر ـــه٢(قَطَع(  
  

) اتولَعفْم(قل   ، ون  ة خمبولة ، وعروضه صحيحة ، وضربه مطوي        أجزائه احلشوي  كلُّ

  ).اتلَِعفَ(فيه إىل 

  : )٣(انية من شاهد اخلنب يف العروض الثَّ»سوالٍف«

ــا  ــوالَمـــ ــسالْتقَـــ   )٤(ولَاف ِبـــ
 

  ) .نْاولَعفَ(وزنه 

  . حشو »ا«

   :)٥(الثة من شاهد اخلنب يف العروض الثَّ»األنس«

                                                 

طر الـش ف! ) مجل على عابر قطعه ... مسته معروفة بلد يف) (٦/٣٣٩ (»العقد«:  بال نسبة يف   البيت )١(

األو  ٦٤ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٩ص  (» اجلامع«جز ،   ل من الر (  ،»العروض « ي  البن جن)  ١٢٦ص (، 

  ) .١٦٢ص (» البارع«، ) ١٠٧ص ( ربيزيللت» الكايف«، ) ٤٩ص (» عروض الورقة«

ــدن)٢( ــشاب*وبل ــهو *مت ــن مست   ه
  

ــو   ــن ع*قطعهــ ــه*رجلــ   ال مجلــ
  

  مــــستفعلن*فعــــالت*فعلــــنت
  

ــنت   ــالت*فعلـــ ــتعلن*فعـــ   مفْـــ
  

ــول ــول * خمبــ ــامل *خمبــ    ســ
  

ــول   ــول  * خمبــ ــوي* خمبــ   مطــ
  

  

ـ   » العروض«،  ) ٥٨ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٥٠ص  (» اجلامع «: بال نسبة يف   البيت )٣( ص (ي  البـن جن

  .) ٣٣٨ص  (»الدر النضيد«، ) ١١٤ص ( »القسطاس«،  )١٠٧ص ( ربيزيللت» الكايف« ،) ١٢٦

  بـــــــــسوالف*ململتقـــــــــو)٤(
  

ــستفعلن ــوالنْفَ* مــــــــ   عــــــــ
  

ــامل  ــون* ســـــــــ   خمبـــــــــ
  

  

، ) ٥٩ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٠ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٩ (»العقـد « : بال نـسبة يف    البيت )٥(

الدر «،  ) ١١٤ص  ( »القسطاس«،   )١٠٨ص  (  زيربيللت» الكايف« ،) ١٢٦ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ٣٣٨ص  (»النضيد

 



 ١٢٣

 

ــس ــدياِر أُنــــ ــا ِبالــــ   )١(مــــ
 

  ) .نولُعفَ(وزنه ) رأنسو( 

»رىقد ي«للبيت ال شاهد فيه تتميم .   

                                                 

  رأنـــــــسو*مـــــــا بـــــــدديا)١(
  

ــستفعلن ــولن* مــــــــ   فَعــــــــ
  

ــامل  ــون* ســـــــــ   خمبـــــــــ
  

  

 



 ١٢٤

  

  »اخلفيف«
 ث لـه ثـال    ه احلادي عشر ، وجبيمـه إىل أنَّ        إىل أن  »اكفيت جهار «أشار بكاف   )١(

  . له مخسة أضرب ، وائه إىل أنَّأعاريض

»خالبالس«ا املماثل هلا من شاهد األوىل الص٢(حيحة وضر(:   

  وهِلي مـا بـين درنـا فَبـاَد        حلَّ أَ 
  

ــسخالِ     ــةً ِبال لِْويع ــت ــى وحلَّ   )٣(لَ
  

»ا احملذوف املوازن »دىالرلُاِعفَ( من ضر٤()ن(:   

تلَي        مهـنـلْ آِتيه لْ ثَـمِري هِشع   
  

ــردى    ــن دوِن ذَاك ال ــولَن ِم حي ٥(أَم(  
  

  

                                                 

  نِْإى فَ د الر اِلخالسا بِ اره جِ يتِفكُ-٧٢)١(
 

  ىمي حِ  ذِ بطْا خ نِرمي أَ  فِ دِجا ت نردقَ 
 

  

  .)  أهلي بطن الغميسحلَّ: (، وروايته) ٣ص  (»ديوانه« البيت لألعشى ، )٢(

  نـا فبـادو   *مـا بـني در    *حل ألهلي )٣(
  

ــت   ــنت*ال وحلل ــوي ي ــخايل*عل ــس س   ب
  

ــاعالتن ــس*ف ــن م ــع ل ــاعالتن*تف   ف
  

ــاعالتن     فــاعالتن *تفــع لــن  مــس*ف
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

  

 دون  أم حيـولن   : (، وروايته ) ٥٠٩ص  (ات  مشييف اهلا » ديوانه« ،    األسدي يت بن زيدٍ  مللكُ البيت   )٤(

رب فهو على الض  ) أحالِم وال صبوٍة ما غري ... ستهاِمم ٍمتيم لصب من(من قصيدة مطلعها    ) ذاك محامي 

هو  و . اينل ال الثَّ  األو ني  برواية العروضي)٦٠ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١٥١ص  (» اجلامع«: يف  ) دىالر ( ،

، ) ١١٠ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٥٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٨ص  (ي  جنالبن  » العروض«

 موثوق بروايته   - رمحه اهللا    –ولوال أن اخلليل    «وفيه  ) ٦٧ص  (» معيار النظَّار «،  ) ١٦٥ص  (» البارع«

  .»هذا مغير من قول الكميت: ودينه لقيل 

  أاتينـهم *هـل مث مهـل    *ليت شـعري  )٥(
  

ــولن   ــن دون ذ*أم حيــ ــرردا*امــ   كــ
  

ــاعالتن ــس*ف ــن  م ــع ل ــاعالتن*تف   ف
  

  فـــاعلن*تفـــع لـــن مـــس*فـــاعالتن  
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  حمـــــذوف * ســـــامل* ســـــامل   
  

  

 



 ١٢٥

   : )١(انية احملذوفة وضرا املماثل هلا من شاهد الثَّ»فإن قدرنا«

ــاِمرٍ   ــى ع ــا علَ موا ينرــد   ِإنْ قَ
  

  )٢( ِمنـــه أَو ندعـــه لَكُـــمنمتِثــلْ   
  

  . حشو »دجت«

   :)٣(حيحة وضرا املماثل هلاالثة ازوأة الصشاهد الثَّ من »يف أمرنا«

ــرى    ــاذَا ت ِري مــع ــت ِش لَي  
  

ــا    ــي أَمِرنــ ــٍرو ِفــ   )٤(أُم عمــ
  

   :)٥()نولُعفَ( من ضرا املخبون املقصور املوازن »خطب«

                                                 

، ) ٦١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٢ص  (» اجلـامع  « ، )٦/٣٤٠ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف     )١(

، ) ١١١ص  (ربيـزي   للت» كايفال «،) ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٨ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٦٥ص  (»البارع«

ــدرنا)٢( ــال *إن ق ــومن ع ــامرن*ي   ع
  

ــن    ــل م ــدع *منتث ــو أو ن ــم *ه ــو لك   ه
  

ــاعالتن ــس*ف ــن م ــع ل ــاعلن*تف   ف
  

  فـــاعلن*تفـــع لـــن مـــس*فـــاعالتن  
  

  حمــــذوف  * ســــامل* ســــامل 
  

  حمـــــذوف * ســـــامل* ســـــامل   
  

  

، ) مـن أمرنـا   ) (١٥٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٤٠ ،   ٦/٣١٨ (»العقـد «:  البيت بال نسبة يف      )٣(

» الكـايف « ،   )٥٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٩ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ٦١ص  ( »اإلقناع«

ربيللت ١٦٥ص (»  البارع«، ) ١١١ص (زي. (  

  مـــاذا تـــرى*ليـــت شـــعري)٤(
  

ــرن    ــا*أم معمـــــ   يف أمرنـــــ
  

ــاعالتن ــس*فـ ــن  مـ ــع لـ   تفـ
  

  تفــــع لــــن مــــس* فــــاعالتن  
  

   ســـــــامل* ســـــــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـــــ    ســـــــ
  

  

، ) ٦٢ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦٦/٣٤٠ (»العقـد «:  البيت بال نسبة يف      )٥(

، ) ١١٢ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٥٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣٠ص  (ي  البن جن » العروض«

   .)١٦٦ص  (» البارع«

 



 ١٢٦

 

ــلُّ ــخ كُ ــ نِإ ٍبطْ ــ ملَّ   وتكُ
  

ــ   ــِض وانــ ــ متبغَــ   )١(ريِسيــ
  

  . للبيت م تتمي»ذي محى«

حاف ومن هنا شواهد الز:  
 

)٢(»من شاهد اخلنب»رفلم يتغي )٣(:   

  وفُـــؤاِدي كَعهـــِدِه ِلـــسلَيمى
٣  

    ــر يغتي ــم ــلْ ولَ حي ــم ــوى لَ ٤(ِبه(  
٣  

   :)٥( من شاهد الكف»يا عمري«

          اكـوه ِمـن ظِْهـرـا تم ـريما عي  
٣  

    ــني ــستكْثَر ِح ي ــن ــدوأَو تِج ب٦( ي(  
٣  

                                                 

ــنب )١( ــل خلطـ ــو*كـ   إن مل تكـ
  

ــضبتم    ــو غـــ ــسريو*نـــ   يـــ
  

ـــاعالتن ــس*فـــ ــع م ــن تف   ل
  

  فعــــــولن*ـاعالتنفــــــــــ  
  

   ســـــــامل* ســـــــامل 
  

ــامل    ــصور * ســـ ــون مقـــ   خمبـــ
  

  

ـ  وِ ريما ع  ي ريغت ي ملَ فَ -٧٣)٢( الُصاه  
 

 جــاِجح ــةٌح ــِلبي ح ِف هــِلا ع ــوا مقُ اع  
 

  

، ) ٦٣ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١٥٤ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٩(» العقـد «: البيت بال نـسبة يف       )٣(

، ) ١١٣ص   (ربيـزي للت» الكايف«،  ) ٥٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣١ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٦٧ص (» البارع«

  لـــسليما*كعهـــدهي*وفـــؤادي)٤(
٣  

  يتغـــــيري*حيـــــل ومل*ـــــون مل  
٣  

  فعالتــــن*مفــــاعلن*فعالتــــن
  

  فعالتـــــن*مفـــــاعلن*فعالتـــــن  
  

   خمبــــون *خمبــــون * خمبــــون
  

  خمبــــون * خمبــــون * خمبــــون  
  

  

» العـروض «،)٦٣ص  (»اإلقنـاع «،  )١٥٤ص  (»اجلامع«،  )٦/٣٣٩(»العقد«:  بال نسبة يف   البيت )٥(

٥٦ص (»ض الورقةعرو«، )١٣١ص (يالبن جن(،»الكايف «للتربيزي) ١٦٧ص (»البارع«،)١١٤ص.(  

  مــن هــواك*مــا تظهــر*يــا عمــري)٦(
٣  

ــنن   ــستكثر*أو جتـ ــدو *يـ ــني يبـ   حـ
٣  

ــاعالت ــستفعلُ*فـ ــاعالت*مـ   فـ
  

  ــاعالت ــستفعلُ*فــ ــاعالتن*مــ   فــ
  

   مكفــوف *كفــوفم * مكفــوف
  

ــوف   ــوف * مكفــ ــامل * مكفــ   ســ
  

  

 



 ١٢٧

   :)١(كل من شاهد الش»وصاهلا«

ـــ ــد ِوصاِل عاُء بــم أَس كتمــر ص  
٣  

ــا    ِزينــا ح ِئبكْتم تحــب ا فَأَصــه   )٢(ـ
٣  

   :)٣(شعيث من شاهد الت»حجاحجةٌ«

  امــةٌ ِكــراِجححِمي جِإنَّ قَــو  
  

  )٤(خيـــارمتقَـــاِدم مجـــدهم أَ   
  

شعيثوفيه مع التأيض ٥(اين واجلزءكل باجلزء الثَّا الش(رفان  منهما الطَّابع ويف كلٍّ الر.  

   :)٦()نلُِعفَ(نقل إىل رب احملذوف في من شاهد اخلنب يف الض»يف حبلها علقوا«

ــاٍد ــاٍر وغَ س نــي ــا ب ــا م اينالْمو  
  

    ــق ــا عِل ِلهبــي ح ــي ِف ــلُّ ح   )٧(كُ
  

                                                 

ص (للتربيزي  » يفالكا «،) ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٥٥ص  (» اجلامع«:  نسبة يف    البيت بال  )١(

  ) .١٦٨ص (» البارع«، ) ١١٤

ــرمتك)٢( ــع*ص ــاأ ب ـــ* أمس   دوصال
٣  

  بــن حزينــا *متكتــإ*ـــها فأصــبح   
٣  

  فعـــالت*مــستفع لــن  *فعــالت 
  

ــاعالتن   ــلُ*فــ ــاعال*مفاعــ   تنفــ
  

ــشكول ــامل * مـ ــشكول  * سـ   مـ
  

  ســـــامل* مـــــشكول  *ســـــامل  
  

  

،  )٦٣ص  ( »اإلقنـاع «،   )١٥٥ ص (»اجلـامع «،   )٦/٣٣٩(» العقـد  «: يف بال نـسبة   البيت   )٣(

   .)١١٥ ص( ربيزيللت» الكايف«،  )١٣٢ ص (يالبن جن» العروض«

ــوِمي )٤( ــاِجح*ِإننقَ حامن* جــر   تنِك
  

ــاِد   ــدهم * متقَــ ــارو* منمجــ   أَخيــ
  

ــاعالتن  ــلُ*فـ ــاعالتن*مفاعـ   فـ
  

ــالت   ــستفع*فعــ ــولن*لنمــ    مفعــ
  

  ســــامل * مــــشكول * ســــامل 
  

ــان    ــامل* طرفــ ــشعثٌ * ســ   مــ
  

  

  . )هـ ، ر( زيادةٌ من )٥(

، ) برهنـها غلـق   ( )٦٤ص  ( »اإلقناع«،  ) برهنها غلق ( )٦/٣١٨(» العقد «: يف بال نسبة  البيت   )٦(

  .)٢٠٦ص ( »العيون الغامزة«،  )٧١ ص(» معيار النظَّار«،  )١١٥ ص( ربيزيللت» الكايف«

  رن وعــادن*مــا بــني ســا* وملنايــا)٧(
  

  لقـــــوع*برهنـــــها*كللحـــــيني  
  

ــاعالتن ــس*فـ ــاعالتن*لن تفعمـ   فـ
  

  علـــــنف*مفـــــاعلن*فـــــاعالتن  
  

 



 ١٢٨

   :)١(رب احملذوفنيروض والض شاهد اخلنب يف الع»معا«

ــا  منيِقيقِ بــالْع ــن ِب حــان عم   
  

     ــه ــى جمِل ــب علَ ــى راِك ٢(ِإذْ أَت(  
  

   

                                                                                                                                                 

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  خمبـــــون* خمبـــــون * ســـــامل   
  

  

  ) . باألراكهن( وروايته )٥٢ص (» ديوانه « البيت جلميل بن معمر ،)١(

ــا)٢( ــينبل*نحبينمـ ــنق*عقـ   معـ
  

  مجلــــه*كــــنب عــــال*إذأتــــارا  
  

  فعلـــن * مفـــاعلن*فـــاعالتن
  

  علـــــنف*مفـــــاعلن*فـــــاعالتن  
  

ــامل  ــون * ســ ــون * خمبــ   خمبــ
  

  خمبـــــون* خمبـــــون * ســـــامل   
  

  

 



 ١٢٩

  

  »املضارع«

   وجتب فيه املراقبة كما مر.  
 )٢( وهـي  ا واحدةً  له عروض  ه إىل أنَّ  ياين عشر ، وبألفَ   ه الثَّ  إىل أن  »ملاذا«وأشار بالم   )١(

  .ا مثلها دا واح وضربصحيحةٌ

   : )٣( من شاهدها»دعاين«

ــعاِد ــى ســ ــاِني ِإلَــ   دعــ
 

ــعادِ   ــوى ســ ــي هــ   )٤(دواِعــ
 

   وهو شاهدعلى الكف ا  أيض.  

   : )٥()اتلَِعفَ( العروض ، فيبقى وزا  من شاهد القبض مع كف»مثل زيد«

  وقَـــد رأَيـــت الرجـــالَ  
 

ــدِ   ــلَ زيــ ــا أَرى ِمثْــ   )٦(فَمــ
 

                                                 

  انى ثَ لَ إِ ٍدي ز لُثْي مِ اِنعا د اذَم لِ -٧٤)١(
 

ـ  نِْإفَ  ت ـ  مِ نُد نـ  ه ـ ا اذْ رب ِش ـ لَ إِ ركُ ا ذَ ِهي  
 

  

  . )هـ ، ر( زيادةٌ من )٢(

، ) ٦٥ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٧ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٤٠(» العقـد «: بال نـسبة يف      البيت   )٣(

  .) ١١٧ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٦١ص (» عروض الورقة«، ) ١٣٤ص (ي البن جن» العروض«

ــإ)٤( ــعادي*دعانيــــ   الســــ
  

ــعادي*دواعيــــــــه     واســــــ
  

  فــــاع التــــن *مفاعيــــلُ
  

ــلُ   ــن *مفاعيـــ ــاع التـــ   فـــ
  

   ســـــــامل * مكفـــــــوف
  

ــوف   ــامل * مكفــــــ   ســــــ
  

  

ص (» اجلـامع «،  ) مثـل (بزيـادة   ) رأيت مثل الرجال  ) (٦/٣٤٠(» العقد«: بال نسبة يف     البيت   )٥(

» عـروض الورقـة   «،  ) ١٣٦ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) مثل عمرو ) (٦٦ص  ( »اإلقناع«،  )١٥٧

  . )١٧٢ص (» رعالبا«، ) ١١٨ص (للتربيزي » الكايف«، ) ٦٢ص (

  تررجـــــال*وقـــــد رأي)٦(
  

ــا أرا    ــدي *فمـــ ــل زيـــ   مثـــ
  

ــاعلن ــاع الت*مفــــ   فــــ
  

ــاعلن   ــن *مفـــ ــاع التـــ   فـــ
  

ــوض ــوف * مقبــــ   مكفــــ
  

ــوض   ــامل * مقبــــــ   ســــــ
  

  

 



 ١٣٠

  . حشو »إىل«

   :)١(تر من شاهد الش»ثنا«

ــسلْمى  ــِدي ِلـ ــوف أُهـ   سـ
 

)٢(ِءثَنـــــاًء علَـــــى ثَنـــــا 
  

 

  . أشتر )سوف أه(

»٣( من شاهد اخلرب»افإن تدن منه شرب(:   

  ِإنْ تــــدنُ ِمنــــه ِشــــبرا
 

ــا    ــه باعــ ــك ِمنــ   )٤(يقَربــ
 

  .أخرب  )إن تدن(

  .يه  للبيت ال شاهد ف تتميم» إليه ذاراذك«

                                                 

ـ  » العروض«،  ) ٦٦ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٥٨ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     البيت   )١( ص (ي  البن جن

  .) ١٧٣ص (» البارع«، ) ١٩ص ( يربيزللت» الكايف«، ) ٦٢ص (» عروض الورقة«، ) ١٣٦

ــوف أه)٢( ــسلما*ســـ   دي لـــ
  

ــاءنع   ــاإي*ثنــــــ   ال ثنــــــ
  

ـــاعلن ــن *فــــ ــاع التـ   فـ
  

ـــمفاعي   ــن*لُـــــ ــاع التــ   فــ
  

   ســــــــامل* أشــــــــتر
  

ــوف   ــامل * مكفــــــ   ســــــ
  

  

) ٥٩٦ص  (» جاحاهل والش الص«،  ) ١٥٨ص  (» اجلامع«: ب يف   رعلى اخلَ ا  بال نسبة شاهد   البيت   )٣(

ـ    له شاهد  أو يروى بزيادة واو أو فاء يف     و) . ٢٣٥ص  (» شفاء الغليل «،   » العقـد «:  يف   فا علـى الكَ

وإن (ارع فالبيت الَّذي وضعه له اخلليـل        ا املض فأم«وفيه  ) ١٣٢ص  ( »الفصول والغايات «،  ) ٦/٣٤٠(

ص  (»لبـارع ا«،  ) ١١٨ص   (ربيـزي للت» الكايف«،   »وهو مفقود يف شعر العرب    ...) دن منه شربا    ت

١٧٢(.   

ــدنُ)٤(   ِمنهـــــِشبرن* ِإنْ تـــ
  

  ــك ــاِمنه* يقَربــــــ   باعــــــ
  

  فــــاع التــــن *عــــولُمف
  

ــلُ   ــن *مفاعيـــ ــاع التـــ   فـــ
  

ــرب ــامل * أخـــــ    ســـــ
  

ــوف   ــامل * مكفــــــ   ســــــ
  

  

 



 ١٣١

  

  »املقتضب«

 فيه املراقبة كما مر.  
 ا واحـدةً   له عروض  ه إىل أنَّ  يالث عشر ، وبألفَ   ه الثَّ  إىل أن  »وما أقبلت «مبيم  وأشار  )١(

ا وضربواحدان ا ، ومها مطوي.  

   :)٢( شاهدمها»أقبلت«

ــتأَ ــاقْبلَــ ــاح لَهــ    فَلَــ
  

ــالْبردِ    ــاِن كَــــ   )٣(عاِرضــــ
  

  .اهد ها رمز ا للشكلُّو، رب  وهو األلف للضفرمز ببعض هذه الكلمة

، ها  طي)٤(أو) اتولَعفْم(حاف ، وهو خنب  من شاهد الز»نا بعلمها مبشرنااا أتإلَّ«

نقل إىل في)لَاِعفَ(أو ) يلُاِعفَم٥()ات(:   

                                                 

)٧٥)١- و قْا أَ ملَبا أَ لَّ إِ تتـ ِملِْعا بِ ان اه  
 

 ــم بشرــن ا يــا ح ــذَب ــا م ــ أَِها ِب ىت  
 

  

،  )أعرضـت () ٦٧ص ( »اإلقنـاع «،  )أعرضـت  ()١٦٠ص (» جلـامع ا«: بال نسبة يف   البيت   )٢(

أعرضت فالح لنا   : ذي وضعه اخلليل فيه     املقتضب فالبيت الَّ  وأما  «وفيه  ) ١٣٢ص   (»الفصول والغايات «

 ...     العروض« ،   » يف شعر العرب   عارضان من برد ، وهو مفقود « أعرضـت () ١٤١ص  (ي  البن جن(  ،

  ) .أعرضت) (١٢٠ص ( ربيزيللت» الكايف«،  )ضتأعر() ٥٠ص (» عروض الورقة«

)٣(ــف ــا* أقبلتــ ــا هلــ   الحــ
  

  كلـــــــربدي *عارضـــــــان  
  

مفْـــــــتعلن*فـــــــاعالت  
  

  ــاعالت ــتعلن*فــــــ   مفْــــــ
  

  مطـــــــوي * مطــــــوي 
  

ــوي   ــوي * مطــــــ   مطــــــ
  

  

  . )هـ ، ر(واملثبت من . و ) : ك( يف )٤(

» الكـايف «،  ) ١٣٨ص  (البـن جنـي     » العروض« ،   )١٦١ص  (» اجلامع«:  بال نسبة يف   البيت   )٥(

للتوفيه )٢٣٥ص (» منهاج البلغاء«، ) ١٢١ص   (ربيزي »على أنني وحتريف لبيـتٍ ه من وضع العروضي 

   .»ر ليستقر هلم رأيهم يف املراقبةآخ

 



 ١٣٢

 

ــشرنا  ــا مبــــ   أَتانــــ
  

  )١(ِبالْبيـــــــاِن والنـــــــذُِر  
  

»ذا ما به أتىيا حب« للبيت تتميم .  

                                                 

ــام)١( ــرنا *أتانــ ــش شــ   بــ
  

ــان   ــذري*بلبيــــــ   وننــــــ
  

ــلُ ــتعلن*مفاعيـــــ   مفْـــــ
  

  ــاعالت ــتعلن*فــــــ   مفْــــــ
  

ــون ــوي  * خمبـــــ   مطـــــ
  

ــوي   ــوي * مطــــــ   مطــــــ
  

  

 



 ١٣٣

  

  »اتثُّ«
ا  وضـرب ا واحدةً له عروضه إىل أنَّيابع عشر ، وبألفَه الر إىل أن  »ا أم نقً«أشار بنون   )١(

ومها صحيحان ، ا واحد.  

   :)٢( من شاهدمها»هاللٌ«

  ــيص ــبطْن ِمنهـــا خِمـ   اَلْـ
 

ــاِل  ــلُ الِْهلَــ ــه ِمثْــ   )٣(والْوجــ
 

حاف ومن هنا شواهد الز:  

  . حشو »من«

   : )٤(اخلنب من شاهد »علقت«

                                                 

)٧٦)١- ا أَ قً نالٌلَ هِ م م ن قِْل عضِ ت مارهم  
 

ـ  كِئولَأُ  ـ  لٌّ كُ ـ  الر دي الـس  مهن ِم اض  
 

  

) ١٩٧ ، ١٦٢ص (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٤١(» العقـد «:  ينسب لرجل من أهل مكَّة ، والبيت يف          )٢(

ص (ي  البن جن » روضالع«،  ) ٦٨ص  (» اإلقناع« ،   »عر يؤخذ عنه الش   ة شاعر  من أهل مكَّ   لرجٍل«وفيه  

، » هـذا البيـت قـدمي      « وفيه )١٢٢ص   (ربيزيللت» الكايف«،  ) ٥٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣٩

  .) ١٧٧ص  (»البارع«

  هامخيـــصن* ألـــبطن مـــن )٣(
  

ــث   ــهاليل*ولوجهمـــــ   للـــــ
  

ــستفعلن ــاعالتن* مــــ    فــــ
  

  فـــــــاعالتن* مـــــــستفعلن  
  

   ســـــــامل* ســـــــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـــــ    ســـــــ
  

  

، ) ٦٨ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٤ص  (» اجلـامع «،   ) ٦/٣٤١ (»العقـد  «: البيت بال نسبة يف      )٤(

، ) ١٢٣ص  (للتربيـزي   » يفالكا«،  ) ٥٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٤٠ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ليمىولو علقت س) (١٧٨ص  (»البارع«

 



 ١٣٤

  ولَـــو عِلقْـــت ِبـــسلْمى  
 

  وتمـــــتأَنْ س ـــــتِلم١(ع(  
 

   :)٢( من شاهد الكف»ضمارهم«

نهطَــــاؤــــا كَــــانَ عم  
 

  )٣(ِإلَّــــا ِعــــدةً ِضــــمارا   
 

   :)٤(كل من شاهد الش»أولئك«

ــوٍم ــر قَــ ــك خيــ   أُولَِئــ
 

  ــار ــر الِْخيــــ   )٥(ِإذَا ذُِكــــ
 

  .ل اين ، والعجز يف األورفان يف الثَّ، لكن الطَّ) لُاِعفَم(االبتدآن مشكوالن وزما 

  . حشو » منهمكلٌّ«

                                                 

ــق)١( ــو عِلــ ــسلْماْ*ولَــ   تِبــ
  

ــت أَنْ   ــتموتو* عِلمـــــ   ســـــ
  

   فعالتـــــــن* مفـــــــاعلن
  

ــاعلن   ــن* مفــــــ   فعالتــــــ
  

ــون ــون * خمبـــــ   خمبـــــ
  

  خمبــــــــون * خمبــــــــون  
  

  

، ) ٥٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٩ص  (» اإلقناع«،  ) ١٦٤ص  (» اجلامع«:  البيت بال نسبة يف      )٢(

  ) .١٧٨ص (» البارع«، ) ١٢٣ص (زي ربيللت» الكايف«

ــان ع)٣( ــا كــ ــاأهنن*مــ   طــ
  

ــد   ــمارا *إلالعـــ ــن ضـــ   تـــ
  

ــستفعلُ ــاعالت* مــــ    فــــ
  

  عالتنفــــــــا* مــــــــستفعلُ  
  

ــوف ــوف  * مكفــــ   مكفــــ
  

ــوف   ــامل * مكفــــــ    ســــــ
  

  

، ) ٦٩ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٤ص  (» اجلـامع «،   ) ٦/٣٤١ (»العقـد «:  البيت بال نسبة يف      )٤(

، ) ١٢٤ص  (للتربيـزي   » يفالكا«،  ) ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٤٠ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٧٨ص  (»البارع«

ــومن*أالإك)٥( ــري قــــ   خــــ
  

  يــــــــــــــــارورخل*إذا ذك  
  

ــلُ ــاعالتن*مفاعـــــ   فـــــ
  

ــلُ   ــاعالتن*مفاعــــــ   فــــــ
  

   ســـــــامل * مـــــــشكول
  

ــشكول   ــامل * مــــــ    ســــــ
  

  

 



 ١٣٥

»السدي«١(شعيث من شاهد الت(:   

ــولُ     ــا أَقُ ــي م ــا يِع ــم لَ   ِل
 

  )٢(ذَا الــــــسيد الْمــــــأْمولُ 
 

»ضاالر«للبيت  تتميم .  

                                                 

ص (» مفتاح العلوم «،  ) ١٢٤ص  (للتربيزي  » يفالكا«،  ) ١٦٤ص   (»اإلقناع«:  البيت بال نسبة يف    )١(

  . )٢١٤ص  (»العيون الغامزة«،  )٥٦٠

  مــــا أقولــــو* مل ال يعــــي)٢(
  

  مـــــــأمولو* ذســـــــسييدل  
  

ــن  ــستفع لــ ــا*مــ   ِعالتنفــ
  

ــن    ــستفع لـــ ــولن*مـــ   مفعـــ
  

  ســــــــامل* ســــــــامل
  

  مــــــــشعث*ســــــــامل   
  

  

 



 ١٣٦

  

  »املتقارب«
ه اخلامس عشر ، هو خامتة البحور عند اخلليل وتبعه  إىل أن»اسبو«  بسنيأشار)١(

له عروضني ، وبواوه إىل أنَّ، وببائه إىل أنَّ - رمحهما اهللا  -اظم الن ة أضرب  له ست.  

»البن مر«ا الَّ من شاهد األوىل الت٢(ذي مثلهاامة وضر(:   

   ــر م ــن ب ــيم ــيم تِم ــا تِم فَأَم  
 

  )٣(لْفَــاهم الْقَــوم روبــى ِنيامــا   فَأَ 
 

   :)٤(امبإسكان اللَّ) ولْعفَ( من ضرا املقصور املوازن »نسوةً«

ــو ــِإ يِوأْي ــ ىلَ ــاب ٍةوسِن   اٍتسِئ
 

 ــو شٍثع مــر ــِم يعاِض ــس لَثْ   )٥(الْعال
 

  

                                                 

)٧٧)١- س بلِ او ِناب م نِ ر سةًو و روا لِ وـم  
 

ـ  فَ سِئتبا ت  لَ ةًنم دِ ٍةيـ )م( ـ  ذَكَ   ىضا قَ
 

  

   .)١٣٥ص  (»ديوانه«لبشر بن أيب خازم ،  البيت )٢(

ــا)٣( ــأم م ــيمن*ف ــب*مت ــررن*متيم   من
  

  نيامـــا*وبـــامر*مهـــول قـــو*فألفـــا  
  

  فعــولن*فعــولن*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولن*فعـ   فعـ
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــامل* سـ   سـ
  

  

 ر...دوالـص  عاطالت نسوةٌ له(وروايته  ،  ) ٢/١٨٤ (»نيذلياهلُ ديوان«،   عائذ أيب بن ةألمي البيت   )٤(

مثل مراضيع عوج عايلالس(   ،ونسموالكتـاب  «: يف إليـه  ب«) املخـصص «،   )٢/٦٦ ، ٣٩٩/ ١« 

)٥/٨٩(   يوان وهذه الكتب القافية فيها مطلقةٌ      ، ورواية الد  على أن   ه من الض ل  رب األو . وهو مد القافية  قي

 يقول ،   نعند العروضي طلقم توالبي« البغدادي الرمن اماللَّ ربكس فهو وي يهويبس أنشده اكم عايلالس . 

 ونالعروضـي  تالبي اهذ شدوأن.  ابوالص هوو سناحل أيبو اقإسح أيب نع أخذناه اهكذ:  حاسالن الق

 مـن  جعلـوه  همنأل هورو ام على كذل اإلَّ جيوز وال.  اماللَّ انبإسك عالْالس مثل:  سعيد شاألخف ممنه

   .)٢/٤٢٦ (»دبخزانة األ« . »األوىل وضالعر من اينالثَّ برالض من املتقارب

ــأوي)٥( ــس*وي ــا*إالن ــاتن*وتنب   إس
  

  ســـعالْ*عمـــثلس*مراضـــي*وشـــعثن  
  

  فعــولن*فعــولن*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولْ*فعـ   فعـ
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــصور* سـ   مقـ
  

  

 



 ١٣٧

   :)١(امبإسكان اللَّ) لْعفَ( من ضرا احملذوف املوازن »ورووا«

أَوِم ِنيبن  الـشـ  ِرع   ايـص ِوع ارعِش
 

 ــي نيس ــر ــذَّ اةَوال ــ ِيال   )٢(اوور دقَ
 

»ا األبتر »ةمليفَ(أو ) لْفُ(املوازن  من ضر٣()ع(:   

ــِلخ ــع ييلَ اوج ــع ــر ىلَ ِمس اٍرد  
 

 ــخ ــ تلَ ــ نِم لَسيىم ــو ــم نِم ي٤(ه(  
 

   :)٥(ذي مثلهاوضرا الَّاحملذوفة انية ازوأة  من شاهد الثَّ»دمنةً«

  ترفَــــقْأَ ٍةنــــمِد نِمــــأَ
 

  )٦(اضغــــالْ اِتذَِبــــ ىملْسِلــــ 
 

                                                 

،  )٧٣ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٧ ص (»اجلـامع «،   )٦/٣٤٢ (»العقـد  «:بال نـسبة يف     البيت   )١(

   .)١٨٧ ص (»البارع«،  )١٣٠ ص( ربيزيللت» الكايف«،  )١٤٨ (يالبن جن» العروض«
  

  عويـصن *رشـعرن *منش شـع  *وأبين  )٢(
  

ــر    ــنس س ــل*ي ــد *روات ــذي ق   روو*ل
  

  فعــولن*فعــولن*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــلْ*فعـ   فعـ
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل * ســـامل    ــامل * سـ ــذوف* سـ   حمـ
  

  

 )٧٣ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٦٧ ص (»اجلامع«،   )٦/٣٤٣ ، ٦/٣٢٤( »العقد «: يف نسبةالبيت بال    )٣(

،  )١٣٢ ص( ربيـزي للت» الكايف«،  )٦٦ ص (»عروض الورقة«،  )١٤٩ ص (يالبن جن» العروض«،  

  . )١٨٧ ص(» البارع«

ــي)٤( ــا*خليل ــالرس*يعوج ــدارن*ع   م
  

ــن    ــت م ــليما*خل ــي *س ــن م ــه*وم   ي
  

  فعــولن*عــولنف*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فع ــولن*فع ــع*فع ــلْف    أو ف
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــر* سـ   أبتـ
  

  

،  )٧٤ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٧ ص (»اجلـامع «،   )٦/٣٤٣( »العقـد  «: يف بال نـسبة   البيت   )٥(

،  )١٣٢ ص( ربيـزي للت» الكايف«،   )٦٦ ص (»عروض الورقة «،   )١٥٠ ص (يالبن جن » العروض«

   .)١٨٨ ص (»البارع«

  فـــرت*نـــنت أق*أمـــن دم)٦(
  

ــسلما   ــذاتل*لـــ ــضا*بـــ   غـــ
  

ــولن ـــفع *فع ـــلْ فعــ * ولنـ   ـ
  

ــولن   ــولن*فعـ ـــلْ * فعـ   فعــــــ
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

  حمـــــذوف* ســـــامل * ســـــامل   
  

  

 



 ١٣٨

   :)١(من ضرا األبتر »ال تبتئس فكذا قضى«

تفَّــــعف الَــــو تــــبِئتس  
 

ــفَ  ــي امــ ــِتأْي ضقْــ   )٢(ايكَــ
 

حاف ومن هنا شواهد الز:  
 

   :)٤( من شاهد القبض»أفاد فجاد«)٣(

  ادزفَــ ادســو ادجــفَ ادفَــأَ
 

 قَــوذَفَــ اداد ــوعفْــأَفَ اد٥(لْض(  
 

  . حشو »بناا«

   :)٦(لم من شاهد الثَّ»خداٍش«

                                                 

ـ  » العروض«،   )٧٤ص  ( »اإلقناع«،   )١٦٧ص  (» اجلامع «: يف بال نسبة  البيت   )١( ص (يالبن جن 

   . )١٨٨ ص(» البارع«،  )١٣٣ ص( ربيزيللت» الكايف«،  )١٥٠
  

  تــإس*والتــب*تعــف فــف )٢(
  

ــق    ــا يــ ــيأيت*فمــ ــا*ضــ   كــ
  

ــولن ــولن*فعــ ــلْ*فعــ   فعــ
  

ــولن   ــولن*فعـ ــع أو فـــلْ *فعـ    فـ
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــر* ســـ   أبتـــ
  

  

  ِهِدفِْر بِ اٍشدا خِ نبا ادج فَ ادفَ أَ -٧٨)٣(
 

 لْــقُوــتس دــ ِميــِها ِفادنــ لَكاا حلَــن  
 

  

   .)١٥١ ص (»ديوانه« ، القيس المرئ البيت )٤(
   

ــاد)٥( ــادف* أف ــاد* ج ــ* وس   زادف
  

ــاد   ــ* وقـ ــاد* ذادفـ ــضل* وعـ   فأفـ
  

  فعــولُ* فعــولُ* فعــولُ* فعــولُ
  

ــولُ   ــولُ* فعـ ــولُ* فعـ ــولُن* فعـ   فعـ
  

  مقبـوض * مقبـوض * مقبـوض * مقبوض
  

  ســامل*مقبــوض* مقبــوض* مقبــوض  
  

  

لم ، وروايته حبذف الـواو مـن   الثَّ: ل األو: ون على أمرين بال نسبة ، ويستشهد به العروضيت   البي )٦(

٧٥ص  ( »اإلقناع« ،   )١٦٩ ص (»اجلامع«: كما يف   ) لوال(له  أو(   ،»الكايف «للت ربيـزي )١٣٥ ص ( ،

  .ده لم عن على الثَّمل يكن فيه شاهد) ولوال(من أثبت الواو ف . )١٨٩ ص(» البارع«

 



 ١٣٩

ــولَ ــ الَ ــأَ اشدِخ ذْخِج تــم   االَ
 

ــٍر ِت  ــو بكْ ــعأُ ملَ ــ ِهِط ام لَعــي ١(اه(  
 

   .أثلم ) لوال(

  . حشو »برفده«

   :)٢(رم من شاهد الثَّ»اقلت سدادو«

ــقُ ــ تلْ سدــِل ااد مــاَءِني ن ج  
 

ــأَفَ  حسنقَ تــو ــأَو الً حسنأْ تــر ٣(اي(  
 

  . أثرم ) قلت(

ويتضماهد جواز دخول احلذف يف العروض األوىل ن هذا الش - بيانه يف باب كما مر 

»حمذوف هو العروض وهو جزٌء) أين( قوله  ألنَّ- »حافما أجري من العلل جمرى الز .  

  . للبيت  تتميم»فيه منك لنا حال«

                                                                                                                                                 

 ،  )١٨٩ ص (»البـارع «،   )١٦٩ ص (»اجلـامع  «:كما يف   )  سعدٍ دواب(ر ، وروايته    صالقَ: اين  والثَّ

) رواحل سـعدٍ  (أو  ) مجاالت بكرٍ ( ومن رواه    . )٥٦١ ص (»مفتاح العلوم « ،   )١٢٦ ص (»القسطاس«

على القصر عنده مل يكن فيه شاهد .  

ــوال)١( ــن*ل ــذت*خداش ــاال*أخ   مج
  

ــسعدن   ــ*ومل أع*تـ ــاطهـ ــا*ي مـ   عليهـ
  

  فعـــولن*فعـــول*فعـــولن*فعلـــن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولن*فعـ   فعـ
  

  ســامل*مقبــوض * ســامل* أثلــم
  

ــامل   ــامل* سـ ــامل* سـ ــامل* سـ   سـ
  

  

ص ( »اإلقنـاع «،   )١٦٩ ص (»اجلامع«،    )٦/٣٤٢(» العقد «: يف ال نسبة ذه الرواية ب   البيت   )٢(

  . )١٩٠ ص (»البارع«،   )٦٥ ص (»عروض الورقة«،  )١٥٢ ص (يالبن جن» العروض«،  )٧٥

ــت)٣( ــدادن*قل ــا *س ــن ج   أين*مل
  

ــسن   ــولن*فأحـ ــسن*تقـ ــا*وأحـ   ترأيـ
  

ــلُ ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــلْ*فعـ   فعـ
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولن*فعـ   فعـ
  

ــرم ــامل* ســامل * أث ــذوف* س   حم
  

ــامل   ــامل* سـ ــامل* سـ ــامل* سـ   سـ
  

  

 



 ١٤٠

  

ون ، قد رمز هلا بسني وجيم  وستاملستعملة للبحور املستعملة ثالثةٌ »ضربفاال«)١(

  .ني واجليم بثالثة ني بستإذ الس؛  »سجح«

ام إذ اللَّ؛  »لدنة«قد رمز هلا بالم ودال و  وثالثون ، املستعملة أربعةٌ»واألعاريض«

٢(أربعةال ببثالثني والد(.   

  . واهلاء خبمسة إذ الياء بعشرٍة؛  »يهمي«رمز هلا بياء وهاء ،  مخسة عشر »حبرواال«

»اء ،   مخسةٌ»وائروالد هي«رمز هلا« .  

  . لتتميم البيت »اهلدى«و

ة ، ومجع الكثرة للقلَّ) حبرواال) (فاالضرب(للكثرة يف قوله ة اظم مجع القلَّواستعمل الن

  ) .ئروالدوا(يف قوله 
 

)٣(»أي »غيريوقل واجب الت  :التأضرب حبره«يكون يف ة ى بالعلَّغيري الواجب املسم« 

  . لزم سائر أبياا ا من قصيدٍة إذا حلق بيتويف أعاريضه ،

 وقد يدخل ى به يكون يف احلشو ، املسم»حافجنس الز«غيري الت:  أي »وجائزه«

نبىنكما ا« )٤(روباألعاريض والض« يف الشمة واهد املتقد.  
 

  منها مسوقٍة مقطوعٍة يف األبيات املشار إليها بكلماٍت»وخذ لقب املذكور«)٥(

لالستشهاد على األعاريض والضحاف روب والز»يف الكالم على العلل »ا شرحتهمم 

حافوالز(ى  عروضه علفإنَّ) أبا منذٍر(كما يف ،  عليه ا يرشد لذلك ويدلُّ فهو مملُاِعفَمن (

                                                 

  ةٌند لَ يضاِرعأَالْ و حج س برضفَالَا-٧٩)١(
 

ـ  راِئوالدي و ِمه ي رحبوالَا  ـ ي الْ  ِه هىد  
 

  

  .  هذا هو عد اخلليل ومن تبعه ممن أسقط املتدارك)٢(

)٨٠)٣-لْقُو اِج وب الت أَ ِريِيغ ضرب ب ِهِرح  
 

 واِئجزجِ ه نس ـ  الز ـ  كَ اِفح ـى ا ا منبن  
 

  

  . )هـ ، ر( زيادةٌ من )٤(

)٨١)٥- َ قَ لَ ذْخالْ ب مِ وِركُذْم م ا شرحته  
 

 غْوزِ ص ةًن ت و بِ ذُحه ذْا حـ  و م ـ  ن م ىض  
 

  

 



 ١٤١

حبذف الياء ، وهو اخلامس الساكن ، فعلم أنه يالقبض حذف اخلامس نَّى املقبوض ؛ ألسم 

اكن الس.وضربه مل يدخله تغيري  )فيسموإن تنج فاملوفور يتلوه ( بقوله )١()اا عملًى صحيح

  ) . صحيحساملٌ

 يف  من أئمة هذا الفن»ضىحذو من م ا« )٣()تقفو: أي ( » زنة حتذو)٢(وصغ«

 هذه األحرف موافقة ا فيهقد منها فاء أو عني أو الم مموالعلل ففُحاف رها الزيت غياألجزاء الَّ

  موجودةٌاغ له زنةٌصيف،  وهو معدوم) نلُِعتم(بل بقي إذا خ) نلُِعفْتسم(لنطق العرب ، كـ

  ) .نتلَعفَ(وهي 

                                                 

  . )هـ ، ر(واملثبت من ! فسمي زحافًا ) : ك( يف )١(

  .وضع :  )هـ ، ر( يف )٢(

  . )هـ ، ر( زيادةٌ من )٣(

 



 ١٤٢

  املتدارك

وياخلَى سمب واملُبحلُاِعفَ(ث ، وزنه دينمثا) نمر ستعمل إلَّات ، ومل يا ا خمبون

  :)١(كقوله

  )٢(ٍةجاِلوصِبـــ تحـــِرطُ ةٌركُـــ
 

ــفَقَّلَتفَ  ــر اهــ ــر لٌجــ   )٣(لُجــ
 

   :)٤(ا كقوله استعماله تاموشذَّ

         ـرغَب ى ِللَّـِذي قَـدضم نم عدي لَم  
 

ــوى أَ  ــٍم ِس ــضلَ ِعلْ ــأَثَرفَ ــِذِه ِبالْ ٥(خ(  
 

  : جمزوأة  ثالثٍة ذات أضرٍب جمزوأةٌت له عروضوشذَّ

لَِعفَ( وزنه لٌمرفَّ: ل األوات٦(كقوله) ن(:    

                                                 

ص (» اغـب ايـة الر  «،  ) ١٨٢ص  (»شفاء الغليل «،  ) ١٩١ ص(» البارع« : بال نسبة يف   البيت   )١(

٣٣٤(.   

  . لصواجلة) : هـ ، ر( يف )٢(

  نتجــِل* اوصِلــ *تحــِر طُ*كــرتن)٣(
  

ــتفَ   ــفَق*قلَـ ــجر* اهـ ــر *نلـ   لُجـ
  

فَِعلُــن *فَِعلُــن *فَِعلُــن *فَِعلُــن  
  

  ــن ــن* فَِعلُـ ــن* فَِعلُـ ــن* فَِعلُـ   فَِعلُـ
  

ــون ــون* خمب ــون* خمب ــون* خمب   خمب
  

ــون* خمبـــون   ــون* خمبـــون* خمبـ   خمبـ
  

  

  .) ٦٨ ص (»عروض الورقة«، ) ٢/٣٠٤ (»العمدة« : يف بال نسبة البيت )٤(
  

  قـدغرب *لللـذي *مـن مـضا   *مل يدع   )٥(
 

ــل  ــضل ع ــوا*ف ــن س ــذهي*م ــر*أخ   بألث
 

ــاعلن  ــاعلن * ف ــاعلن * ف ــاعلن * ف   ف
  

  فـــاعلن* فـــاعلن * فـــاعلن * فـــاعلن   
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــامل* سـ   سـ
  

  

 ،  )٨٥ص  (» معيار النظَّار «،  ) ٨ق   (»املعيار« ،   )٦٩ ص (»عروض الورقة « : يف ال نسبة  البيت ب  )٦(

   ).٦٠ص  (»العيون الغامزة«

 



 ١٤٣

  

  دار ســـعدى ِبـــِشحِر عمـــاِن 
 

ــوانِ     ــى الْملَ ــساها الِْبلَ ــد كَ   )١(قَ
 

  .صريع  للتلٌوعروض هذا البيت مرفَّ

   :)٢(ونبسكون الن) انْلَِعافَ(وزنه  لٌيذم: اين الثَّ

  تأَقْفَـــر ـــمهارـــِذِه ده  
 

   ورهالـــد ـــهتحم ـــوربز ٣(أَم(  
 

   :)٤(ى ، كقولهمثلها وهو املعر: الث الثَّ

ــى   ــف علَ ــين ِق ــم وابِك   داِرِه
 

ــا   ــين أَطْلَاِلهــ ــدمنبــ   )٥(والــ
 

  

                                                 

ــع)١( ــشح*دارسـ ــاين *دا بـ   رعمـ
  

  ملــــواين*هلبلــــل*قــــد كــــسا  
  

  فعالتـــن * فـــاعلن * فـــاعلن 
  

ــاعلن    ــاعلن * فــ ــن* فــ   فعالتــ
  

   خمبــون مرفــل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــل * سـ ــون مرفَّـ   خمبـ
  

  

معيـار  «،  ) دمنـة ) (٨ق   (»املعيـار «،  ) دمنة ()٦٩ ص (»عروض الورقة « : يف ال نسبة لبيت ب  ا )٢(

    .)٨٥ص (» النظَّار

ــاذهي)٣( ــم*هـ ــرت * دارهـ   أقفـ
  

ــو   ــت*أم زبــ ــددهور*رن حمــ   هــ
  

  فــــاعلن * فــــاعلن * فــــاعلن 
  

ــاعلن    ــاعلن * فــ ــاعالن* فــ   فــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــذيل* ســـ   مـــ
  

  

  ).وابكها) (٦٠ص  (»العيون الغامزة« ، )٨٥ص (» معيار النظَّار« : يف ال نسبةذه الرواية ب  البيت)٤(

ــال  )٥( ــف ع ــم * ق ــني * داره   وبك
  

ــني أط    ــا  * بــ ــن*الهلــ   وددمــ
  

  فــــاعلن * فــــاعلن * فــــاعلن 
  

  فــــاعلن* فــــاعلن * فــــاعلن   
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

  

 



 ١٤٤

لُاِعفَ(ستعمل ويلُفَ(على يف هذا البحر ) نعه ، فإن شئت بإسكان العني يف البيت كلِّ) ن

   :)٢(، كقوله )١(اتأربع مر) ناتولَعفْم(ات ، وإن شئت بقولك  مرينوزنته مثا

ــ ــ ام ــ يِل ــِإ الٌم ــرِد الَّ هم  
 

  )٣(مهدأَالْـــــ اكذَ يِنـــــوذَرِب وأَ 
 

   :)٤(ن ، كقولهحسواست) نفَِعلُ(مع ) نفَعلُ(جيز فيه استعمال وأُ

  دقَــ فَوهخــأَو ورمــا عمــأَ
 

ــ  صبــر ــا ِف ي يــ لُِمو ــ الْاقَ ح٥(ِنس(  
 

  .وها هنا انتهى الكالم على البحور   

                                                 

ألنَّ أجزاء العروض   ؛  يستلزم عدم النظري    ، وهو   )  ١٤٠ص   (»الكايف« التربيزي يف     ذكر هذا القول   )١(

نزهـة  «،  ) ٨٥ص   (»معيـار النظَّـار   «،  ) ٢٥٩ص   (»اجلامع«:  ، ينظر    )مفْعولَاتن(الساملة ليس منها    

   ) .٣١٨ص  (»األبصار

  ، )٨ق   (»املعيـار «،   )١٩٢ ص (»البـارع «،   )٦٩ ص (»عروض الورقة  «: يف بال نسبة  البيت   )٢(

»الدر١٥٩ ص (»ضيد الن(  ،»اية الراغب«) ٦٠ص  (»العيون الغامزة« ، )٣٣٧ ص (.  

  درهـــم*إلـــال*مـــالن*مـــايل)٣(
  

  أدهـــــم*ذاكـــــل*ذوين*أوبـــــر  
  

لُـــنفَع *لُـــنفَع *لُـــنفَع *لُـــنفَع  
  

  ــن ــن* فَعلُـ ــن* فَعلُـ ــن* فَعلُـ   فَعلُـ
  

  مقطـوع * مقطـوع * مقطـوع * مقطوع
  

ــوع   ــوع* مقط ــوع* مقط ــوع* مقط   مقط
  

  

   ,)٢٠٧ ص (»البارع« البيت بال نسبة يف )٤(

ــا  )٥( ــرن*أمم ــو*عم ــد*وأخ   هفق
  

ــربا   ــو*صـ ــل*يف يـ ــسين*م لقـ   حـ
  

ــن ــن*فعلـ ــن*فعلـ ــن*فِعلـ   فِعلـ
  

  فِعلــــن*فِعلــــن*فعلــــن*فِعلــــن  
  

  

 



 ١٤٥

  

  »القوايف«
 على »بل«،  منه عند األخفش األوسط »األخرية« هي الكلمة »وقافية البيت«)١(

وهو مذهب اخلليل حيح الص»من احملركننياك قبل الس«كات إن  مع ما بينهما من املتحر

  . البيت »ءإىل انتها«كانت 

 ، )٣()ِلمجتو (من) ِلمج( كـ كلمٍة، وبعض )٢()يِلمحِم( كـفتكون كلمةً

  ]الرجز[         :)٥( من ذلك كقوله ، وأكثر)٤()ِل عنِم(وكلمتني كقوله 

ــ ــ جدقَـ ــدربـ ــِإ الْين الـ ــج فَهلَـ   ربـ
 

  
 

ا حرفً« قوله ره فعطف عليه عطف بياٍن فس ، مثَّ»اروي«تشمل :  أي »حتوز«وهي )٦(

انتسبأي »له«اعتزت :  أي »ت  :ائيةٌر قصيدةٌ: قال ذلك احلرف ، فيا  مثلًةٌ أو المي.وال بد  

  . منه  بيٍتلكلِّ

                                                 

)٨٢)١-اِفقَ والْةُي بِخأَ الِْتيةُريِملْ ب ـ الْن  
 

ـ  إِ ِنيناِك الـس  لَب قَ ِكرحمـ  ـ ِتى ان لَ اه  
 

  

  :) ٩ص  (»ديوانه« يشري إىل بيت امرئ القيس ، )٢(

ــبابةً   ــي ص ِن ِمنــي الْع ــوع مد ــت فَفَاض  
  

  علَى النحـِر حتـى بـلْ دمِعـي ِمحمِلـي            
  

  

  :) ٩ص  (»ديوانه« يشري إىل بيت امرئ القيس ، )٣(

 ِبي عــح ــا ص ــا ِبه ــيهم وقُوفً ــي مِط   لَ
  

ــلِ     مجتــى و أَس ــك ــا تهِل ــونَ لَ   يقُولُ
  

  

  .) ١٩ص  (»ديوانه« يشري إىل بيت امرئ القيس ، )٤(

  ِمكَـــر ِمفَـــر مِقبـــٍل مـــدبٍر معـــاً
  

ـ    وِد صـخٍر حطَّـه    جلْمكَ      عـلِ  ن الـسيلُ ِم
  

  

   ) .هفجرب( ، والقافية فيه )١/٢ (»ديوانه« للعجاج ، )٥(

)٨٣)٦- ت حوز ِو ري ا حفًر ا انتسبلَ ت ه  
 

 وتــِرح ــم الْهيكُ جرــِر قُنِْإى و ــا ِبن ام  
 

  

 



 ١٤٦

ككسرة الباء من ،  بفتح امليم »ىرجملْا«ى سم تويحركة الر:  أي »وحتريكه«

  . )٣()اميِخالْ(ة امليم من  ، وكضم)٢()اابتِعالْ(من  ، وفتحها )١()ِباِكوالكَ(

وينبغي أن يقابل حرف الرويمبا مياثلها ، جرى يف القصيدة الواحدٍةه املَ وحركت 

  .مة ة بالضام والضمام بالَّكاللَّ
 

يقرب ذلك :  أي »داينمبا ي« أو حركته وي من الروبل كلٌّقُ:  أي »رناوإن قُ«)٤(

جز [                     : )٥(ماثله كقولهاحلرف يف املخرج ال يالر[  

   نــي ٌء هــي ش ــر ــي ِإنَّ الِب نب  
 

 مــي ــين والطُّعـ ــق اللَّـ   املَنِطـ
 

ويف ) ِديالِْب(قوله ة مع الكسرة وعكسه ، كمقل ، كالضأو يقرب تلك احلركة يف الثِّ

   . »ء واإلقواءاإلكفا«ران امسه  الِق»فذا« ، )٦()دقَعي(اين البيت الثَّ

                                                 

  :) ١٣ص  (»ديوانه« يشري إىل بيت النابغة الذُّبياينِّ ، )١(

   ناِصــِبيــا أُميمــةُ  مهــِكِليِنــي ِل
  

  ولَيـــٍل أُقَاِســـيِه بِطـــيِء الْكَواِكـــِب  
  

  

  : )٥٨ص  (»ديوانه«يشري إىل بيت جرير ،  )٢(

 مــو ــي اللَّـ ــا أَِقلِّـ ــاِذلَ والِْعتابـ    عـ
  

  

  : )٤١٦ص  (»ديوانه« يشري إىل بيت جرير ، )٣(

ــ تــوحٍ   م ــِذي طُلُ ــام ِب ــانَ اِخلي   ى كَ
  

ــِق   ــثَيِت الْسـ ــت أَيغيـ ــا الْهـ   امِخيـ
  

  

)٨٤)٤-اِلا   ياِني فَذَا الِْإكْفَا وقْدا  ووبعدـ ه    الْ
 

ـ ِإالْ و ةُازجِإ  صراف ـ الْ و ـ ت م لُّكُ   ىقَ
 

  

ق  (»الفتح الوايف «،  ) ١٤٥ص   (»العيون الغامزة «،  ) ١٦١ص  ( للتربيزي   »الكايف«:  بال نسبة يف     )٥(

   ).١٢٤ص  (»رفع حاجب العيون«، ) ٧٨

  : )٤٠ص  (»ديوانه« يشري إىل قول النابغة الذُّبياينِّ ، )٦(

ــ ــقَس ِصطَ النيفــ و ــملَ ِإِر ت ــد اطَقَسه  
  

  ِديــــالْا ِبنــــتقَاتتــــه ولَاونتفَ  
  

ــِبم ــ رضٍبخـ ــخـ ــهننَّ بأٍَص كَـ   انـ
  

ــ   عني ــم ــكَ ــطَ اللَّناد ِم ــعِة يافَ   دقَ
  

  

 



 ١٤٧

فاإلكفاء راجعإىل اختالف نفس الر ويواإلقواء راجع ، على ، جراه  إىل اختالف م

  .ب شر املرت والنفطريق اللَّ

»وبعدكلٌّ:  أي »همن املذكور ن ي :  

حرف الروي هنا قارعماء ، كقوله  يف املخرج ، كالباء يف مقابلة الر)تدقال مثَّ) ور 

)ِجن١()يب( .   

) ردقَالْ(ة أو الكسرة ، كقوله م ، كالفتحة يف مقابلة الضاا قارجرى عموحركة املَ

غَ( قال  مثَّبالضمب٢(بالفتح) ار( .   

   . »اإلصراف«اي و بالز»اإلجازة«فذا القران امسه 

  ،جراه إىل اختالف م ، واإلصراف راجعوي إىل اختالف نفس الرفاإلجازة راجعةٌ

  .ب شر املرت والنفعلى طريق اللَّ

:  أي »قىتم«واإلصراف ، واإلجازة ،  واإلقواء  ،اإلكفاء: املذكور من  »والكلُّ«

مجتنب؛ ألن د ارتكابه  ال جيوز للمولَّه معيب.  
 

 ال وي الوصل عقب الروعطف بالفاء ليفيد أنَّ،  »اوصلً«ا  حتوز القافية أيض»فـ«)٣(

ا«مري يف قوله فاصل بينهما ، والض«قوله  عطف عليه عطف بياٍن على القافية ، مثَّ عائد 

                                                 

ـ               )١( اء ،  يشري ألبيات العجري السلويلِّ وهي على اللَّام ، وأنشدها أعرايب فصيح األخفـش علـى اإلكف

  ) :٤٧ص ( لألخفش »القوايف«

ــريا واتركَــ  ــي ِس ــلَخِليلَ حــيا الر    ِإنِن
  

  ورــد ــات تــ ــٍة والعاِقبــ   ِبمهلَكَــ
  

ــاه نيِرفَبــش ــلٌ  ي ي ــالَ قَاِئ ــه قَ    رحلَ
  

ــلٌ    مج ــن اِمللَــ ِلم ــو ا ِرخــب   ِط نِجي
  

  

)٢( ، العيون الغامزة« أنشد ابن األعرايب«)  ٢٤٦ص: (  

ــ ــنِكلَـ ــوزا تـ ــو أَاحن عجـ   ةً مطَلَّقَـ
  

  ــو ـ لَ ــسوقَنها ِفـ الْا ي ــك ــدري حبِل   قَ
  

فَِإو كــو ــنْ أَتـ ــوا ِإنالُقَـ ــصفهـ   ا نـ
  

ــ   ــصفَيه ِإفَ ــب ِن ــنَّ أَطْي ــرِذا الَّ اي غَب  
  

  

  ـالْ و ذُافَ الن َءاها ِلينا و  ها بِ لًصوفَ -٨٥)٣(
 

ـ  قَ د قَ لُصو الْ اهلَ ٍنيي لِ ِذ بِ وجرخـ    افَ
 

  

 



 ١٤٨

»أنَّ:  يعين »ءو ها« أ»الينا حرف لٍني الوصل إمينشأ عن إشباع حركة الر األلف وهو،  وي 

 ، والياء )٢()وبرطَ(كـ، ة ماكنة بعد الض ، والواو الس)١()اعرجالْ(كـبعد الفتحة ، 

أَالْ(كـ، اكنة بعد الكسرة الس٣()اِمي(ا هاًء ، وإمتلي حرف الر وهي ساكنةٌوي   ،

   .هلاء وصلٌ واامليم روي،  )٥()اهامقَم(حنو ،  كةٌ ، أو متحر)٤()هباِطخأُ(كـ

لم بذلك أنَّوقد عالوصل خيتص بالر أي ،  املطلق وي :املتحره ال يكون يف ك ، وأن

الرويأي  ،د املقي  :اكن الس.  

»كلٌّ،  »لٍني«صاحب :  أي »واخلروج بذي«،  وهو حركة هاء الوصل »فاذالن 

   .تبع :  أي » الوصل قد قفىهلا«منهما 

   ، وإن كان )٥()اهامقَم( كـ ، فألففاذ ؛ فإن كان فتحةً يتبع الن لٍنيحرف: فاخلروج 

                                                 

)١( ، شري إىل قول لقيٍط اإلياديي »الشعراءعر والش«) ٢٢/٣٥٦ (»األغاين«، ) ١/١٩٦(:   

ــ يع ارــةَا د ــا بلَ عــا اجلَر لِّهتحم ــن    ِم
  

  

  ) :٣٣ص  (»ديوانه« يشري إىل قول علقمة بن عبدة ، )٢(

   طَــروبطَحــا ِبــك قَلْــب ِفــي الِْحــساِن
  

  

   ) :٢/٢٩٩ (»الكتاب« يشري إىل قول جرير ، منسوب إليه يف )٣(

ـ   ــن اَأليــ ــةً ِمـ ــت مباركـ   اِمكَانـ
  

  

   :)٢/٨٢١ (»ديوانه«ة ، لرم يشري إىل قول ذي ا)٤(

ـ  ــا ِزلْـ أَفَم توــي ح ــهبِك ــهأُخ ولَ اِطب  
  

  

    :)١٦٣ص  (»ديوانه« يشري إىل بيت لبيٍد ، )٥(

ــ ــدعفَـ ــايِت الـ ــاار محلُّهـ    فَمقَامهـ
  

ــى تأَ   ــدِبِمنـ ــبـ ــا غَولُهـ   ا فَِرجامهـ
  

  

 



 ١٤٩

  .)٢()أَعماؤه(كـ ،  فواوةً ، وإن كان ضم)١()ِهاِئسِك(كـ،   فياٌءكسرةً

وبتقدمي النفاذ عالَّه احلركة ؛ ألنَّلم أن م حرف اللِّذي يتقدا ابع للهاء ليس إلَّني الت

  .حركة 
 

ره  فس ، مثَّ)٤()اوصلً( ال على )اروي( على فهو معطوف،  »اردفً« حتوز القافية »و«)٣(

سواء كانت   ،األلف ، والواو ، والياء:  وهي »نيحروف اللِّ« قوله فعطف عليه عطف بياٍن

أو ال حروف مد  ،»قبل الرليس بينهما حائلٌ»وي   ،يف ا عنه أو منفصلً، ا به يف كلمته صلًمت

   . )٧()وبحرس (واو ، و)٦()يِبِبلَِب( ، وياء )٥()ياِلخالْ( أخرى ، كألف كلمٍة

رب ويلزم حيث يلتقي ساكنان يف آخر الض.   

                                                 

   :)١٥٢ص  ( للتربيزي»الكايف«  يشري إىل قول أيب النجم ،)١(

ــرد الْ ــتجـ ــوِن ِمـ ــسنمجنـ   اِئِه ِكـ
  

  

   :)٣ص  (»ديوانه« إىل قول رؤبة ، يشري )٢(

ــٍة أَ ــٍد عاِميـــ ــاؤوبلَـــ   هعمـــ
  

  

)٨٦)٣- ِر وفًد ا حرقَ ِني اللِّ وف لَب ِو الرا لَ ي  
 

ـ ا الت هع م ٍفِلى أَ وِس  حرـ  ك ذْ حا ذَ و  
 

  

الداخلة عليه فاء العطف املقتضية للتعقيب ؛ ألنه يلزم من العطف عليه فساد املعىن ؛ ألنه يقتضي أن                  « )٤(

 ، ويا بعد الردف واقع٢٥٢ص  (»العيون الغامزة«، )٨١ق  (»الفتح الوايف «.»وهو باطليكون الر(.   

  :) ٢٧ص  (»ديوانه« يشري إىل بيت امرئ القيس ، )٥(

ــ ــم اأَلَ ــباَح ِع ــ اص هــلُالطَّ اأَي ــاِليالْ لَ ب  
  

ـ الْ العـصرِ  يف كَـانَ  مـن  يِعمـن  وهلْ   اِليخ  
  

  

  ) :٤٥ص  (»ديوانه« أيب األسود الدؤيلِّ ، قول يشري إىل )٦(

ــبِ    ــصحه ِبلَِبي ٍت نــؤ ــلُّ م ــا كُ مو  
  

  

  ) .٥٧( سبق يف تعليق الناظم على البيت )٧(

 



 ١٥٠

عدد أجزائه ونقص من  متَّ من بيٍت ضرٍبا عند اخلليل واألكثرين يف كلِّويلزم أيض 

آخره متحركأي ، ه  أو زنت :حرفكالقطع والقصر ؛ فإنَّ،   وحركة ما قبله ساكنك  املتحر

وحركة حرف .   

ويل الث من الطَّرب الثَّويلزم يف الض.  

وهو الواو ، ني  من حروف اللِّ»ألٍف«غري :  أي »سوى«قب عايتجيوز أن  »ال«و

 ا يف قصيدٍةما الواو والياء فيجوز تعاقبه واحدة ، وأممع األلف يف قصيدٍة:  أي »معها«والياء 

   .)١()وبطُخ(اين ويف الثَّ) يبِشم(ل  ، كقوله يف البيت األوواحدٍة

 ا حباٍءى حذوسم تدف بال فصٍل احلركة قبل الر إىل أنَّ»ك حذو ذاحرالت«وأشار بقوله 

انية من ، وكسرة الباء الثَّ) ياِلخالْ( ساكنة ، حنو فتحة اخلاء من  معجمٍة وذاٍل مفتوحٍةمهملٍة

ذي دف ، واحلرف الَّإىل الر) ذا( اإلشارة بـ ؛ ألنَّ)وبحرس(ة احلاء من  ، وضم)يِبِبلَِب(

بعده هو الرجرى ، فلم يبق إلَّ وحركته املَويك قبله ا أن يكون حذوه باعتبار املتحر.  
 

  وهو األلف ؛ ألنَّ»اهلاوي«ره بقوله  وفس ،»اتأسيس«ا  حتوز القافية أيض»و«)٢(

األلف :  أي »وثالثه«ة مقامه ، ي من صفاته ، فحذف املوصوف وأقام صفته اخلاصاهلاو

املسمأسيس ى بالت»الرفحينئٍذ ،»وي أسيس  الت :ألفتكون قبل الر ويبينهما حرف واحد  ، 

   . )٣()لُاِزنمالْ(كألف 

                                                 

   :)٣٣ص  (»ديوانه« يشري إىل قول علقمة ، )١(

ــ ا طَحــك ــب ِب ــساِن يف قَلْ ــروب الِْح   طَ
  

  ــد يعاِب ببــش ــصر ال ــانَ ع ح ــِشيب م  
  

ــيلِّتكَ ــى فُِن ــد لَيلَ ــطَّ وقَ ــا ش هلْيو  
  

  تـــادعاٍد وـــوـــا عننيب طُـــوبخو  
  

  

)٨٧)٢- و ِسأْتا الْ يساِوه ثُاِلثَي وه  ِو الـر  
 

ـ  اِرمض إِ رخ أُ و أَ ٍةملْ كِ نِم  ي )م( م  ـ ا ت   الَ
 

  

  :) ٨٨ص  (»ديوانه« يشري إىل بيت النابغة الذُّبياينِّ ، )٣(

 جــت اسى وــو الْه ــاك عــاِزلُد نالْم كلَته  
  

   بيالــشِء وــراِبي الْمــصت ــفكَيــاِزلُون  
  

  

 



 ١٥١

 أخرى غري  من كلمٍةوير، فإن كان ال )١() منهاويالر( »من كلمٍة«ا وال يكون إلَّ

 ؛ ال )٢()يِمدا مهقَلْا ملَ( ، كألف ا وال بعض مضمٍر وليس مضمر ،يت فيها األلفالكلمة الَّ

يسمالقصيدة ا ، فال يلزم يف كلِّى تأسيس .  

إضمار ما «لكن ذات ، أسيس  غري كلمة الت»ىرأخ«  من كلمٍةويكان الر »أو«

ا أو بعض  مضمرويبأن كان الر: أي ، أسيس  وهو كلمة التوي الرةتبعه كلم:  أي »هتال

 القصيدة ، ا فيلزم يف كلِّفلك أن جتعله تأسيس؛  )٤()اما همكَ( و)٣()ايا ِلدا بم(حنو ،  مضمٍر

) ةْيوِصمالْ( قال فيها مثَّ) هيا ِبهتيقَسلَ( جتعله حنو أن الو، وهو األكثر يف أشعارهم 

  .)٥()هيِلبحِب(و
                                                 

  ) .هـ ، ر(واملثبت من  .  الروي فيها التأسيس) :ك( يف )١(

  ) :٨٤ص ( »ديوانه« يشري إىل قول عنترة ، )٢(

  ت ِبــأَنْ أَمــوت ولَــم تكُــنولَقَــد خــِشي
  

ــى     ــرةٌ علَ ــرِب داِئ ِمِللْحــض مض ــي ناب  
  

اِتماالـــشمِمهـــتأَش لَـــمِضـــي وِعر ي  
  

  والنـــاِذريِن إذا لَـــم الْقَهمـــا دِمـــي  
  

  

  ) :١٤٠ ، ١٣٩ص ( »ديوانه« يشري إىل قول زهري بن أيب سلمى ، )٣(

ـ  ي هـلْ  ِرع شِ تا لَي أَلَ ي ر  ـاسـا أَ   ى النم ىر  
  

  ايــا ِلد مــا بــم يبــدو لَهــ أَوِر الْــأَمنِمــ  
  

بـ  د ـ    يا ِل ـ  تس أَنـي لَ م ِردـ    ك ـا مم ىض  
  

ــيئً    ــاِبقًا ش ــا س ــانَ جا ِإذَولَ ــاِئا كَ اي  
  

  

  ) :١٦٧ص ( »األصمعيات« يشري إىل قول عوف بن عطية ، )٤(

ــ ــنِْإفَـ ــحقَلْا أَتمئْ ِشـ ــجتنا وتمـ   اتمـ
  

  ــنِْإو ــثْا ِممتئْ ِش ــِم ِبالً ــٍل كَثْ ــم ماا ه  
  

انَ كَــنِْإولٌ فَقْــ عــيكُِخأَا ِللَــِقاعام  
  

  ــب اِت الْنــم خــالْاِض و ــاِحقَمالَ الْصِف ام  
  

  

  ) :٢٥٩ص ( »العيون الغامزة« يشري إىل ما أنشده ابن جني ، )٥(

ــأَ ــار جةُيـ ــ ِتكاِتـ ــم الْكلْـ    ةْيوِصـ
  

  هيـــِلبح ِبنيقَسيـــا  لَـــةًلَـــاِئقَ
  

  هيــا ِبهتيقَس لَــالًــب حتنــكُ ولَــ
  

ــ قَوأَ ــ واراِصــ ــِبوثَ ِباهتلْصــ   هيــ
  

 



 ١٥٢

 

ني املهملتني اء والس بالر»سالر«أسيس امسها  ألف الت»قبل«ذي  احلرف الَّ»وفتحة«)١(

   .)٢()لاِزاملن(ونون ) احلوالر(، حنو فتحة واو 

حنو حاء ،  »خيلالد« امسه أسيس من غري فاصٍل ألف الت»بعد«ذي واحلرف الَّ

)املَ(وزاي ) لواِحالرفهو احلرف الَّ )٣()لاِزن ،ذي بني التأسيس والرويوع ، لم أنمن ه حرف 

قوله بعد )ألنَّ) كوهحراحملر ك حرفا  قطع.  

خيل إذا والد»حبركٍة»كوهحر ت ككسرة حاء  ،»بإشباٍع«ى عندهم سم )لواِحالر (

    .)املنازل(وزاي 

راعى من احلروف واحلركات د ، وهو اختالف ما يناارتكب الس:  أي »فمن ساند«

قبل الرأي  ،»اعتدى« وي  :جتاوز حدما ي ويقبح عاب ستحسن إىل ما ي.   

  :وهو على مخسة أنواع 
 

  .)٥()يِداعبت( و)واِحِد(ا ، حنو يف ذا ، وهو اإلشباع ، بأن يأيت به خمتلفً:  أي»بذا«)٤(

   .)٦()ماغَرم) (مدنتي(ة ، حنو  وأخرى جمردسٍةمؤس  بأن يأيت بقافيٍة»وبتأسيٍس«
                                                                                                                                                 

  

)٨٨)١-فَوتلُ ةُحقَب  الر  ب سع الد ِخد يلُ حر  
 

ـ  نم فَ اٍعبشِإ بِ وهكُ )م( س اند ـ  اع تىد  
 

  

  ) .٨٧( سبق يف احلاشية يف التعليق على البيت )٢(

  ) .٨٧( التعليق على البيت  سبق يف احلاشية يف)٣(

  اهِفدِر و ٍوذْح و يٍسِسأْتِبا و ذَ بِ -٨٩)٤(
 

 وتِجويهـ ا مِ ه ـ  ار لُثْ ِدتع د ع و رـ ع   اش فَ
 

  

  ) :١/٨٠٠ (»مسط اللَّآيل« ، منسوب إليه يف  اخلارجيد بن بشٍريحمم يشري إىل قول )٥(

ــو كُني بنــص ا كَغ ــي ــٍة لَ ــان   دس واِح
  

  اِحــِد وِيأْ رناِت عــالَــحى الْلَــزولُ عيــ  
  

ــدلَّ بــي ِخ ِبــتغَال ــت   رهيــ فَخالَلْ
  

ــه لَوخلَّ   ــيتــ ــِدا أَمــ   يراد تباعــ
  

  

  ):٥٠١ص ( للتربيزي »شرح احلماسة«:  ، ينظر »احلماسة« يشري إىل قول ابن السليماينِّ ، )٦(

ــ ــدور الْــ لَ انَّ ص ِروونَ ِلأَمــد بــىلْ ي فَت  
  

ـ كَ   ــِه لَــ ــدم مأَعقَاِبـ ــِه يتنـ    تلِْفـ
  

 



 ١٥٣

ا ذَِإ(و) اينِباِعلَ(دف ، حنو عاقب الفتحة مع غريها قبل الر بأن ي»حذٍو« بـ»و«

جري١()ان( .  

   .)٢()ِهِصعت(و) ِهوِصت(د أخرى ، حنو  وجيرردف قافيةًبأن ي »ردفها« بـ»و«

فهم ذلك من املثل د ، وي املقيوي ، وهو حركة ما قبل الرالقافية:  أي »توجيهها«و

،  هذا وكثر يف أشعار العرب»فشا« وقد  ،)٣(»ع ورع دعمثل ارتِد«اآلتية ، وسناده اختالفه 

  . هذا أفحش من سناد اإلشباع كما قاله األخفش ، وإن كان اخلليل يرى أنَّأحسن فهو 

 

  وال مشطوٍرغري جمزوٍء،  )١( يف دائرته»تكمل األجزاءمس«ذي هو عر الَّ الش»و«)٤(

وهو ، امسه البأو :  أي »هو البأو«؛ ناد منه دم السذي عالَّ:  أي »العدمي سناده«،  وال منهوٍك

  .طاول  من االنتصاب وهو التمأخوذٌ، ا  أيض»صبالن« امسه »مثَّ« الفخر ، لغةً

                                                                                                                                                 

ــذَِإ ــا الْ ــلْمأَرض لَ هجت ــ ع ــلَ هوجفُر اي   
  

  و ــنع اِر الِْإذْ ِلــياِن دــوهاغَمــرم   
  

  

  ) :٨٥ ، ٧٦ص ( »ديوانه« يشري إىل قول عمرو بن كلثوم ، )١(

ــ ــأَكَـ ــا وا ِموفَنينَّ سـ ــنـ   مهنِمـ
  

  ــم ــأَيق ِباِرخــ ــاِعِبي لَِديــ   اينــ
  

ــ ــأَكَـ ــن مهونصنَّ غُـ ــتـ   ٍردونُ غَـ
  

ــ   ــهفِّقُصتــ ــريا جذَاح ِإا الريــ   انــ
  

  

 »الفتح الوايف«الزبري بن عبد املطَّلب ،      : ،  وقيل    ) ٥١ص  ( »ديوانه« قول طرفة بن العبد ،     يشري إىل    )٢(

  :) ٥٨ق (

ــي حذَِإ ــت ِفـ ــٍةا كُنـ ــلًاجـ   ا مرِسـ
  

ــلْ فَ   ــأَرِسـ ــِهاحِكيمـ ــا توِصـ    ولَـ
  

ــو ــِإنْ بـ ــلَ عٍراب أَمـ ــوىيـ   ك الْتـ
  

ــ   ــااِور شفَـ ــِصهِ لَِبيبـ ــا تعـ    ولَـ
  

  

   :)١٥٤ص ( »ديوانه« ومن شواهده عند العروضيني قول امرئ القيس ، )٣(

ــا فَ ــِكلَـ ــاِمِري وأَِبيـ ــةَ الْعـ    ابنـ
  

  وم أَنـــي أَِفـــرلَـــا يـــدِعي الْقَـــ  
  

ــتلْأَمواِإذَا رِك   بــــوا الْخيــــلَ واســ
  

    مــو ــأَرض والْيـ ــِت الْـ ــتحرقَـ   رقَـ
  

  

)٩٠)٤- ومسأَ الْ لُِمكْتجا الْ زِدعسِ مي ناده  
 

 هالْ و أْبثُ و ـ  م الن صـ  ب ي ؤمن ي ـ خ تىش  
 

  

 



 ١٥٤

 - ناد ب املستقبح من السصب جتنالن: )٢(مو ؛ لقوهله دون البأإىل أن) مثَّ(وأشار بـ 

مع الكسر،  دون املستحسن -  أو كسٍركوقوع الفتح مع ضم موالبأو ،  كوقوع الض

بهماجتن.  

 معه »ختشىي«صب ا ، والنناد من حيث فقدان العيب مطلقً معه الس»ؤمني«فالبأو 

ناد من حيث السهِإنعما يكون م ربع عند البه ما هو معيبض ، ففي كالمه لفونشر  

بمرت.  
 

 »اهلاء« حبرف »ني واللِّ« حرف »بـ« هو املوصول القافية ؛:  أي »ومطلقها«)٣(

كما مر  ،»أي  »هاست :من ضرب اثنني ومها املوصول ة ، حاصلةٌوصور القوايف املطلقة ست 

  .أسيس جريد واإلرداف والت وهي التيف ثالثٍةحبرف اللِّني وباهلاء 

ر  فسد اآلتية ، مثُّ انضمام ثالث صور املقي»ا بـتسع« مجيع صور القوايف »وتبلغ«

»ذي مل يوصل حبرف املطلق ، وهو الَّ:  أي »عكس ذا« قوله  فعطف عليه عطف بياٍن»داملقي

  . وال اء لٍني
 

)٤(»دمهافجر«من الر أسسنهماأردفهما«أسيس ، دف والت «إىل  فضمري االثنني راجع 

د املطلق واملقي.   

رِم(ني حنو د املوصول حبرف اللِّفان بِب(واملوصول باهلاء حنو  ، )٥()ِضعه٦()ِهم( .   
                                                                                                                                                 

  .) هـ ، ر(واملثبت من .  دائرة) : ك( يف )١(

  .لقول بعضهم ) : هـ ، ر( يف )٢(

)٩١)٣- و قُلَطْمِنياللِّا بِ ه الْ وـ  اِءه   اهت ِس
 

 وتــب ــغُلُ ــقَمالْا ِبعس ِت ِديــ ع   ا ذَِسكْ
 

  

ـ ا أَ مهفِْدرا أَ مهدرج فَ -٩٢)٤( سسنهام  
 

 لُلَااوقَ و ـ  د ـ ى الْ ولَ ي خروج في ـ ح ىذَت  
 

  

   : )١٥٧/ ٢( »نيديوان اهلذلي«،  اهلذيل  خراش خويلد بن مرةيبأ يشري إىل بيت )٥(

ــدت ِإ ــا حِم جةَ ِإذْ نوــر ع ــد عــي ب   ِهل
  

  ِخراش وبعـض الـشر أَهـونُ ِمـن بعـضِ            
  

  

   ) :١٠٢٨ص ( للتربيزي »شرح احلماسة«:  ، ينظر »احلماسة«  يشري إىل قول األعرايب ،)٦(

 



 ١٥٥

  .)٢()مقَامهافَ(اء حنو واملوصول باهل ، )١()سرحوب(املوصول حبرف اللِّني حنو واملردف 

    .)٤()اهباِكوكَ( ، واملوصول باهلاء حنو )٣()ناِصِب(ف اللِّني حنو واملؤسس املوصول حبر

واملقيرفَ(د حنو د اربالْ( ، واملردف حنو )٥()جو٦()ِللز(س حنو  ، واملؤس)اِمت٧()ر( .   

  . فهذه تسع

ا له ،  والي اخلروججعلُي:  أي »قد يوىل اخلروج« وهو املطلق من القوايف »لووالَا«

أنَّوقد مر اخلروج كألف ، ذي يقفو هاء الوصل ني الَّ اللِّ حرف)قَمام٨()اه(  ،»به »حتذىفي 

  ، وإن كسرةًا فواوةًا ، وإن ضم كان ألفً ، فإن كانت فتحةً)٩( هلا إذ هو تابعحركة الوصل

  . ذلك  ، وقد مرفياًء

                                                                                                                                                 

ــأَ ــا فَلَـ ــىتـ ــ الْالَ نـ ــِهها بعلَـ   مـ
  

  

  ).٥٧( سبق يف تعليق الناظم على البيت )١(

  ) .٨٥( سبق يف احلاشية يف التعليق على البيت )٢(

  ) .٨٣( سبق يف احلاشية يف التعليق على البيت )٣(

 خزانـة «،   اجلـالح  بن أحيحة ، أو    )١٩٤ص  ( »هديوان« بن زيد ، ملحقات      عدي يشري إىل قول     )٤(

  )٣/٣٤٨ (»األدب

ــ ــيلَ يِف ــ ٍةلَ ــر الَ ــِب ىن ــأَ اه حاد  
  

  حــي ــيلَع يِكـ ــِإ انـ ــاِكوكَ الَّـ   ابهـ
  

  

  ) .٨٢( سبق يف تعليق الناظم على البيت )٥(

  ) .٥٥( سبق يف تعليق الناظم على البيت )٦(

  ) .٦٢( سبق يف تعليق الناظم على البيت )٧(

  ) .٨٥( على البيت  سبق يف احلاشية يف التعليق)٨(

  ) .هـ ، ر( زيادةٌ من )٩(

 



 ١٥٦

يت  تنقص عن الَّ صورٍة ، كلّ يف مخس صوٍر آخر غري ما مروتنحصر القوايف باعتباٍر)١(

فاألوىل  :ك بعدها مبتحر  :  

بني :  أي »ننيكْالس« ذي »بـ«تابع فيها التوقع أ:  أي »رودف« هي ما »و«

مقَالْ(كـ، ال فصل باكنني الس( و)٢()امظَِتان٣()ار(  ،»إذا التقيا :  أي »احد) على

ه مىت التقيا فأشعر بأن، ) بوود الثَّمت( كما يف منهما حرف لٍنيل أن يكون األوب)٤()حدمها

من القوايف يف شيٍءان ال يكونعلى غري احلد .   

أربعة فما دوا :  أي »مخٍس«  أحرٍف»مبا دون«اكنني  املذكور من الس»وبني ذا«

»حمن مخسيت هي أقلُّ تلك األحرف الَّ»كتر  »أي »لوافص  :ذا ،ون العروضي فأشار 

   .ور األربع الباقية ا إىل ترتيب الصإمجالً

ابتدا«ودف ور« بالساكنني يف حدوبني ذا مبا دون مخٍس(عر ، وقوله  الشح كت ر

ذي  املترادف هو الَّ بني ذلك ، أي أنَّمجلة اعتراٍض) لوافصبعده ة حروفه ، مثَّبتدأ به لقلَّي 

  .رتيب هكذا على الت... تدارك  املاملتواتر ، مثَّ
 

 ، )٦()ِضع بنِم( بني ساكنني ، حنو ك إىل قافية املتواتر ، وهي متحر إشارةٌ»فواتر«)٥(

واست؛ رتيب فيد ذلك من التألنا للمترادف ه أتى به والي ،ذي وقع االبتداء به ، ل الَّوهو األو

وكذا تعلم باقي الصرتيب ور من الت.  

                                                 

)٩٣)١- ووِدربِ ف كْالسنِني ح  ا ودبيا ذَ ن  
 

ـ  اب والُصفَ تركَ ح ٍسم خ ونَا د مِب    ادِت
 

  

  :) ٢٢٧ص (» ديوانه«  ،بن حكيٍمرماح لطِّ يشري إىل بيت ا)٢(

    ــام ــد الِْتئَ عب ــي الْح بــع ش ــت ش  
  

ــجا   ــام وشـ ــع الْمقَـ ــع ربـ   ك الربـ
  

  

  ) .٦٧( سبق يف تعليق الناظم على البيت )٣(

  ).هـ ، ر(واملثبت من  . د ما ح) :ك( يف )٤(

  اساوكَ ت ف اج ِباِك ر كاِرد و راِتوفَ-٩٤)٥(
 

 وتِمضينـ ا إِ ه خراج م ـ ع ـ  ن   اذَا و ذَى ِل
 

  

  ) .٩٢( على البيت  سبق يف احلاشية يف التعليق)٦(

 



 ١٥٧

   .)١()ِلموحفَ(كان بني ساكنني ، حنو  إىل قافية املتدارك ، وهي متحر إشارةٌ»ودارك«

 بني كاٍت إىل قافية املتراكب ، وهي ما اجتمع فيه ثالث متحر إشارةٌ»راكب«و

   .)٢()واكُر تنمِل(ساكنني ، حنو 

»ع أحرٍف إىل قافية املتكاوس ، وهي ما اجتمع فيه أرب إشارةٌ»ااجف تكاوسكٍة متحر 

    .)٣()هدؤ تريخ(بني ساكنني ، حنو 

حتمل أن يكون وي)اجف (بضمبه عن الثِّ ر الفاء من اجلفاء ، وعبقل ؛ إذ هذا احلد 

 منقولة  لكثرة توايل احلركات ، وأن يكون بكسر الفاء ومهزته مهزة قطٍعمن القوايف فيه ثقلٌ

اكن قبلها ،احلركة إىل السقرأ  في)بفتح الباء ) راكب،؛ عب  من التا توالت حركاته مل ه ملَّألن

سان به  يستريح اللِّيفصل بينها ساكن.  

ى تضمني سمكاوس ، وي كالته عيبالقافية ؛ ألن:  أي »هاتضمين«ا  اجف أيض»و«

سخ  ويف بعض الن ، البيت»وذا« البيت »ى لذا معنإخراج«اإلسناد ، فعطف عليه عطف بيان 

   .ا ك أحوجت املعىن إىل البيتني مجيعباحلاء والواو ، وكأن) إحواج(

باإلفادة ، كقوله ق قافية البيت مبا بعدها ، وال تستقلُّتعلُّ: ضمني فالت )ِر قُنِْإوا ِبنام (

ه متعلِّفإنبقوله ق )يفةٌ واإلفادة متوقِّ ،)٤(ذي بعدهيف البيت الَّ) ياِندالوقوف  عليه ، فال يصح 

على القافية ، وعلم هذا من إضافة التضمني إىل الضمري الرا كالمه من اجع إىل القافية ، وأيض

ل الباب إىل هنا يف القوايف أو .  

                                                 

   :)٨ص (» ديوانه« ،  يشري إىل مطلع معلَّقة امرئ القيس)١(

  ِقفَا نبِك ِمـن ِذكْـرى حِبيـٍب ومنـِزلِ         
 

ــلِ    مووِل فَحخــد ــين ال ى بــو ــِسقِْط اللِّ   ِب
 

  

  

   :)٧٨ص (» ديوانه«،   يشري إىل قول زهري بن أيب سلْمى)٢(

ــ ــانَ الْب ي ــم ــيطُ ولَ ــواخِل ــن تركُ وا ِلمأْو  
  

  

  ) .٦٦( سبق يف تعليق الناظم على البيت )٣(

  ) .٨٤ ، ٨٣( يعين بييت الناظم )٤(

 



 ١٥٨

           : )١( باإلفادة ، كقولهها تستقلُّقت القافية مبا بعدها ولكنفإن تعلَّ

 ]الرجز[                                                                                                

ــ أَنَِّإ ــ الْريِمـ ــنيِنِمؤمـ ــ بد قَـ   ىنـ
 

ــع ــِقِرى الطَّلَ ــلَ عي ــا ِمم ــصلَثْ   ىو ال
 

  ؛   ه ليس بعيبٍ  فاألكثر على أنقَ(ه لو سكت على قوله      ألند ب هـم املعـىن ومتَّ    لفُ) ىن 

  . المالك

  :)٢(ذي بعده ، كقولهل البيت الَّ بأوبيٍتل ق أوق القافية مبا بعدها لكن تعلَّوإن مل تتعلَّ

  ]الطَّويل [                                     

ــقُفَ ــ لَه لَــتلْ ما تــطَّــم   ِهِبلْصى ِب
 

 أَوردأَف ــع ــا وازجـ ــلْكَ ِباَءنـ   ِلكَـ
 

ـ  أَ يـلُ ِو الطَّ لُيا اللَّ هيا أَ لَأَ ـ جا ان لَ   يِل
 

ــ  ــ وٍحبصِب ــِإا الْم صبــ ِماح نأَ ِبكــم   ِلثَ
 

ليس بعيٍب لسالمة القافية من االفتقار      :  وقيل   .هو عيب الفتقاره إىل ما بعده       : فقيل  

الوقف عليها فيصح .  

ـ  ن ملعناه مل يكن   ر له واملبي  اين كاملفس ل وجاء البيت الثَّ    لفظ البيت األو   وإن متَّ  ا ،   عيب

  ]الطَّويل  [                              :)٣(كقوله

ــِرف عتــِه و ــن ِفي ــِهِب أَ ِم ــي ش الًاِئم  
 

 ِمــناِلــِه وخ  ِزيــدي ِمــنو ِمــنــ وجحر  
 

ــماحةَ ســر ــاَء  ذَا ذَا وِب    ذَا ووفَ
 

ــلَ  ــكَروناِئـ ــحا وِإذَا سـ    ذَا ِإذَا صـ
 

  ]املتقارب[         :)١(ا أو كاجلواب كقولهاين جواب وجاء الثَّل لفظ البيت األووإن متَّ

                                                 

ق  (»الفتح الـوايف  «،  ) ٢٠ق   (»الوايف يف معرفة القوايف   «،  ) ٩٦ص  (» احلور العني «: بال نسبة يف     )١(

  ) .١٣٧ص  (»رفع حاجب العيون«، ) ٨٩

   ) .١٨ص (» ديوانه« ،  المرئ القيس)٢(

  

  ) .١١٣ص (» ديوانه« ،  المرئ القيس)٣(

 



 ١٥٩

ــو ــلَ ع ــا غَو ــن نثَ ــاَءِري ِنيِه ج  
 

ـ   ــرح اللِّـ جوــدِ سِح الْيــراِن كَج  
 

ـ   مـا  قَـولِ لَقُلْت ِمـن الْ    ـ  لَ اا يز  
 

ــؤثَر ع لُ  ــيـ ــد الْنـ ــي يـ   ِدِنسمـ
 

فاملتقد   اجل ا ؛ ألنَّ  مون ال يرونه عيب واب إنما يكون بعد متام الكالم ، والتغري معيٍبام . 

  .فهو كاجلزء منه ،  ا مبا بعده إلَّرط مل يتم معىن الش ؛ ألنَّهو عيب: وقيل 
 

 

،  »اإليطـاء «ى  سمإعادة القافية من غري تباعد ، وي      :  أي   »تكريرها«  اجف »و«)٢(

 اختالف املعىن  فقط مع »الفظً«وإن كان     عند اخلليل  وهو عيب.ـ  وضع ي هـذه  ف ابن جن

   .احلكاية عنه 

»؛   ما ذهب إليه األخفش      »حواورج    من أن تكرير القافية إن  ما يكون عيب  حـد  ا إذا ات

ـ للظَّ) يِهِف(فظ مع اختالف املعىن من حماسن الكالم ، حنو          حاد اللَّ  ات  ؛ ألنَّ  »ىومعن«ا  لفظً ة رفي

  .رب للت) بهذَ(هاب ومن الذَّ) بهذَ(للفم ، و) يِهِف(و

   .قرب :  أي »ما دناكلَّ«اإليطاء :  أي »هقبح«يزيد :  أي »ويزكو«

وحد  وكـالم   .، وقيل غري ذلك     أبيات  بعشرة  : عد بسبعة أبيات ، وقيل      د بعضهم الب 

   .)١( فليس بإيطاءه إذا فصل بسبعة أبياٍت على أن يدلُّ)٣(ابن احلاجب

                                                                                                                                                 

ـ   « ،   لعمرو بـن معـدي كـرب      :  ، وقيل    )١٨٥ص  (» ديوانه« ،  المرئ القيس  )١(  »آيلمسـط اللَّ

)١/٥٣١(.  
  

)٩٥)٢-وِركْتيرظًفْ لَ اَءيطَِإا الْ ه ا ورجواح  
 

 ومــع ىنو يــز ــبو قُكُ حــلَّ كُه مــا د ان  
 

  

  ولـد  ، املالكي،   املصري  ، ِنيالدِوي ، يالكُرد،   بكٍر أيب بن عمر بن عثمان عمرو أبو نيالد مجال )٣(

ـ  من كان  ، الحيالص موسك ينالد عز لألمري احاجب والده كان، و مصر   بصعيد بإسنا  ، العـامل  ءاأذكي

يف ارأس علمو ةالعربي مب سارت،   ظرالنيف »الكافية«  :نهاوم ، بانالركُّ هتفاصن و ، حوالن» يف »افيةالـش 

جامع«و رف،الص الفقه يف   »هاتاألم األمايل«و ،العروض يف »اجلليل املقصد«و  ، املالكي ـ الن ةحوي«  ،

ـ ٦٤٦( ويفت . الفقه أصول يف »واجلدل األصول علمي يف واألمل السول منتهى«و  . ةسـكندري باإل)  ه

ـ     «،  ) ٣/٢٤٨(» يانوفيات األع «:  نظري الـوايف بالوفيـات   «) ١٦/٤٣٠(» بالءسـري أعـالم الن «

)١٩/٣٢١( ،»عاةبغية الو «)٤/٢١١(» األعالم«، ) ٢/١٣٤. (  

 



 ١٦٠

:  أي   »تنويـع «بقولـه    ره فعطف عليه عطف بيانٍ     فس مثَّ،   »ادقعاال« اجف   »و«)٢(

  :)٣(ة ، كقوله خاص»كامٍل« حبر » بـالعروِض«اختالف 

ــ مِلتــقْ مدعــبفَأَ   ٍريــه زِن بــِكاِل
  

  تــر ــج و الناُءسع ــو ــطْأَالْ باِق اِره  
  

  ِبمقْتـِل ماِلـكٍ   من كَانَ مـسرورا     
  

  ـــأِْت ِنـــســـاِرفَلْيهـــِه نجا ِبونتو  
  

فجمع بني العروض املقطوعة والتمع أنَّ، ة اما مقطوعة اخلليل مل حيك للكامل عروض.  

فيكـون  ،   »ربيف الـض  «  باحلاء املهملة  »حريدالت«نظري اإلقعاد   :  أي   »وقل مثله «

الت حريد امس  حيـث  «ز اجلمع بينها     ال جيو   متباينةٍ رب واإلتيان به على وجوهٍ    ا الختالف الض

  . خبالف اإلقعاد  ببحٍرفال خيتص، رب  الض»ءجا

                                                                                                                                                 

   :»اجلليل املقصد«  يقول ابن احلاجب يف )١(

ـ   ــ عِبم ِويــر ــِة ال ةُ ِكلْمــاد ــا ِإع    ِلايطَ
  

ــصلَا    ــا فَ وِنهد ــن ــبعةٌ ِم ــا س ــناها ولَ   ـ
  

  

  

)٩٦)٢- اقْاِلوعاد ت ِونالْ يع عٍلاِمكَ بِ وِضر  
 

 لُثْ مِ لْقُوه الت ِرحفِ يد  ي الضِبر ح ـ  ثُي ا ج  
 

  

)٣(شرح احلماسة«، » ديوان احلماسة«:  يف ، بيع بن زياٍد للر «للتربيزي)  ٦٢٤ص ( .  
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ا ، وهي مع هذا كـثرية        بيت »ا وتسعني ست«امزة  ت هذه الر  متَّ:  أي   »وقد كملت «)١(

طالـب  اظر بعيدة الوسـائل ، ت     ها على الن  ، لكن   باإلجادة ، جامعة املسائل    اإلفادة ، موسومةٌ  

  ]البسيط      [              :)٢(معانيهانشده عند احتجاب تفس معانيها ، واقب نهن الثَّبالذِّ

ـ ا أَ رم ت دجم الْ ِبسحا ت لَ نـ  آكِ ت   هلُ
  

ـ با ت لَ   ـ م الْ غُلُ جد ـ  ح ت ـ لْى ت عق  ِب الـصار  
  

          وليست ملن هو من هذا العلم يف درجة ابتدائه ، لكن ـا لدرجـة      يترقَّ ٍطها ملتوس ى

 .ا واسع عطاًء:  أي »اط يف ذا العلم توسعه ِحبتوسذي فالَّ«، انتهائه
)٣(» رضـي اهللا   - من األنـصار   نسبة إىل اخلزرج قبيلٍة»ويسأل عبد اهللا ذا اخلزرجي

: أي   »منه« إبرار ناظمها اخلزرجي  :  أي   »إحتافه«امزة  هذه الر :  أي   »من مطالعها « -عنهم

   .)٤()سل والورىع فيه أشرف الرهللا خري اجلزاء ، وشفَّفجزاه ا( »عابالد«مطالعها من 

العـامل  ،  يخ اإلمـام    تأليف شيخنا الش  ( ،   امزة يف علمي العروض والقافية     الر  حلُّ متَّ

ين  الد يخ حمب الش،  حلة القدوة   الر،  ق  ق املدقِّ احملقِّ،  البني  مفيد الطَّ ،  سني  صدر املدر ،  امة  العلَّ

ال البصروي شوغفر اهللا له ولوالديه يـوم احلـساب           ،   وابضاعف اهللا تعاىل له الثَّ    ،   افعي  ،

٢()نيا واآلخرةونفعنا بعلومه يف الد( .  

  

  

  

  

                                                 

)٩٧)١- قَوكَ د لَمسِ ت ت ِتا وِعسيِذالَّ فَ ني  
 

 توـ  طَس ـ ِعا الْ ي ذَ  ِف ـ  ت ِملْ ـ  هعوِس ا ِحب  
 

  

  . ) ٨٩٩ ص( ربيزيللت» شرح احلماسة«: ينظر ، » احلماسة«ينسب لرجٍل من بين أسٍد ،  )٢(

)٩٨)٣-ويلُأَس ع با الْ  ذَ  اهللاِ دخزِجرمِ ي ن  
 

 ــِعاِلطَم ا ِإهتــح ــ ِمهافَ نِبه ــد   اعال
 

  

  ) .هـ ، ر( زيادةٌ من )٤(

 



 ١٦٢

  

  

  

  األثبات
  

   ثبت المصادر والمراجع - أ

   فهرس القوافي -ب

   ثبت المحتويات -جـ
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  صادر والمراجعثبت الم -أ
  

 ، وحممد عبد املـنعم     طه حممد الزيين  : حتقيق  ،   عيد السريايف  س يب أل »أخبار النحويني البصريني   «-

   . م١٩٦٦ - هـ ١٣٧٣ ،مصطفى البايب احلليب ، خفاجي

، ون عبد السالم هار   -أمحد حممد شاكر    :  عبد امللك بن قريب األصمعي ، حتقيق         »األصمعيات «-

  .م ١٩٩٣دار املعارف ، مصر ، الطبعة السابعة ، 

   . م٢٠٠٢مايو  ، الطبعة اخلامسة عشر ، دار العلم للماليني،   الزركليدينري الخل» األعالم« -

  .الطبعة الثانية ،  بريوت،دار الفكر  ، مسري جابر: حتقيق،  الفرج األصبهاين يبأل» األغاين «-

الشيخ حممد حسن آل ياسني ، منـشورات        : للصاحب بن عباد ، حتقيق      » اإلقناع يف العروض   «-

  .ة املكتبة العلمي

دار الكتب   ،   حممد عبد اجلواد األصمعي   :  عين بوضعها وترتيبها   ،    علي القايل  يبأل» أمايل القايل  «-

   .م١٩٢٦ - هـ ١٣٤٤،  الثانية: الطبعة ، املصرية

عبد ايد قطامش ، دار املـأمون للتـراث ،          . د:  أليب عبيد القاسم بن سلّام ، حتقيق         »األمثال «-

  . م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠الطبعة األوىل ، 

   . هـ١٤٢٤الطبعة األوىل،  ، ، بريوت املكتبة العصرية، مال الدين القفطي جل» إنباه الرواة «-

حممـد  :  إلمساعيل باشا البغدادي ، عىن بتصحيحه وطبعه على نسخة املؤلف            »إيضاح املكنون  «-

  .بريوت شرف الدين بالتقايا ، رفعت بيلكه الكليسى ، دار إحياء التراث العريب، 

أمحد حممد عبد الدامي ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، الطبعة            . د: البن القطاع ، حتقيق     » البارع «-

  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢األوىل ، 

حممد أبـو الفـضل     : حتقيق    ، الل الدين السيوطي  جل» يف طبقات اللغويني والنحاة   بغية الوعاة    «-

  . لبنان ،املكتبة العصرية  ، إبراهيم

عبد احلليم النجار ، ورمضان عبد التواب ،        : لكارل بروكلمان ، حتقيق     » تاريخ األدب العريب   «-

  . م ١٩٧٧دار املعارف ، 

دار أكرم حـسن العلـيب ،       : ، حتقيق  عالء الدين علي بن يوسف البصروي      »البصرويتاريخ  « -

   . م١٩٨٨،  الطبعة األوىلاملأمون للتراث ، 
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الدكتور عبد الفتاح حممد احللو ، هجـر للطباعـة          :  للتنوخي ، حتقيق   »نحوينيتاريخ العلماء ال   «-

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

  . هـ١٣٨٧ ،الطبعة الثانية  ، بريوت، دار التراث البن جرير الطربي ، » تاريخ الطربي «-

،  الطبعـة األوىل   ،   القـاهرة ،  فاق العربية   دار اآل ألمحد تيمور باشا ،     » تصحيح لسان العرب   «-

   .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

دار إحيـاء التـراث    ،   حممد عوض مرعب  : ، حتقيق   مد بن أمحد بن األزهري      حمل» ذيب اللغة  «-

   .م٢٠٠١،  الطبعة األوىل ،  بريوت،العريب 

  .املغريب الفاسي الدالئي حممد بن حممد بن حممد اهللا عبد يبأل» جامع الشروح واحلواشي« -

، هالل ناجي / زهري غازي ، أ   . د: ق  أليب احلسن العروضي ، حتقي    » اجلامع يف العروض والقوايف    «-

  . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦دار اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

ضة  ،   علي حممد البجادي  : حققه وضبطه وزاد يف شرحه    ،   القرشي   أليب» مجهرة أشعار العرب   «-

  .مصر 

 ،املطبعة امليمنية   للعالمة الدمنهوري ،     »الكربى على منت الكايف يف العروض والقوايف      احلاشية   «-

   .هـ ١٣٠٧، بوالق 

حممد إبراهيم حور ، وأمحد حممد      . د: أليب عبيدة الوليد بن البحتري ، حتقيق        » محاسة البحتري  «-

  .  م ٢٠٠٧عبيد ، هيئة أبو ظىب للثقافة والتراث ، 

عبد الـسالم   :  حتقيق وشرح ،  عبد القادر البغدادي    ل» لباب لسان العرب   ولب   خزانة األدب  «-

   . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨،  الطبعة الرابعة ، ، القاهرة مكتبة اخلاجني ، حممد هارون

  .الرابعة الطبعة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  الفتح عثمان بن جين أليب» اخلصائص «-

 ١٤١٠ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعـة األوىل ،             نعيميل ل »الدارس يف تاريخ املدارس    «-

  . م ١٩٩٠ –هـ 

 ١٤٠٨حممد عامر ،    . د: البن واصل احلموي ، دراسة وحتقيق        »الدر النضيد يف شرح القصيد     «-

  . م ١٩٨٧ -هـ 

الشيخ حممد حسن آل    : أيب سعيد احلسن السكري ، حتقيق       : صنعه  » ديوان أيب األسود الدؤيل    «-

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ياسني ، دار ومكتبة اهلالل ، الطبعة الثانية ، 
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-»      جم العجليحممد أديب عبد الرمحن ، مطبوعـات       . د  :  مجعه وشرحه وحققه     »ديوان أيب الن

  . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧جممع اللغة العربية بدمشق ، 

 دار الكتب العلميـة ،      مهدي حممد ناصر الدين ،    : غياث بن غوث ، شرحه      » ديوان األخطل  «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤بريوت ، الطبعة الثانية ، 

نوري محودي القيسي ، وزارة الثقافـة واإلعـالم ، مطبعـة            : صنعه  » ديوان األسود بن يعفر    «-

  . م ١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠اجلمهورية ، 

   . حممد حسني.د: شرح وتعليق ميمون بن قيس ، » ديوان األعشى الكبري «-

دار  ،   سيد كسروي حسن  : ، حتقيق   أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي          »إلسالمديوان ا  «-

   . م١٩٩٠ - هـ ١٤١١،  الطبعة األوىل، ، بريوت  الكتب العلمية

جميد طراد ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة          : شرحه  » ديوان بشر بن أيب خازم األسدي      «-

   . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥األوىل ، 

  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢دار بريوت للطباعة والنشر ، » ديوان مجيل بثينة «-

نعمان أمني طه ، البايب     : حتقيق  » ديوان احلطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاين       «-

  .احلليب ، مصر 

 شرح اإلمام أيب النصر أمحد بن حامت الباهلي ، رواية أيب العباس ثعلـب ،             »ديوان ذو الرمة   «-

  .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢عبد القدوس أبو صاحل ، مؤسسة اإلميان ، بريوت ، الطبعة األوىل ، . د: يق حتق

وليم بن الـورد    : اعتىن بتصحيحه   » جمموع أشعار العرب  «من  » ديوان رؤبة بن العجاج    «-

  .الربوسي ، دار ابن قتيبة ، الكويت 

دار الكتب العلميـة ، بـريوت ،        على حسن فاعور ،     / أ: شرحه  » ديوان زهري بن أيب سلمى     «-

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل ، 

حممد مهدي ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ،  : شرحه  » ديوان طرفة بن العبد    «-

   . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الطبعة الثالثة ، 

 ١٤انيـة ،    عزة حسن ، دار الشرق العريب ، بريوت ، الطبعة الث          :  حتقيق   »ديوان الطّرماح  «-

  . م ١٩٩٤ -هـ 

أشرف أمحد عدرة ، دار الكتاب العـريب ، بـريوت ،            : شرح  » ديوان عبيد بن األبرص    «-

  . م ١٩٩٤ هـ ، ١٤١٤الطبعة األوىل ، 
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عبـد احلفـيظ    . د:  ، حتقيـق     رواية عبد امللك بن قريب األصمعي وشرحه      » ديوان العجاج « -

  .، مكتبة أطلس ، دمشق السطلي

حممد جبار املعيبد ، وزارة الثقافة واإلرشاد ، بغـداد ،           : حتقيق  » ن زيد العبدي  ديوان عدي ب   «-

  . م ١٩٦٥ هـ ، ١٣٨٥

  . م ١٨٩٣مكتبة اجلامعة ، مطبعة اآلداب ، بريوت ، » ديوان عنترة «-

  .دار صادر ، بريوت » ديوان لبيد بن ربيعة العامري «-

اهيم ، دار املعـارف ، القـاهرة ، الطبعـة           حممد أبو الفضل إبر   : حتقيق  » ديوان امرئ القيس   «-

  .اخلامسة 

: األكرب عمرو بن سعد ، واملرقش األصغر عمرو بن حرملة ، حتقيـق               املرقش» ديوان املُرقِّشني  «-

  . م ١٩٩٨كارين صادر ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

  .طالل حرب ، الدار العاملية : شرح » ديوان مهلهل بن ربيعة «-

 .م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١ الطبعة األوىل ، دار الكتب املصرية بالقاهرة ،» ديوان نابغة بين شيبان «-

 - هــ  ١٣٨٥أمحد الزين ، وحممود أبو الوفا ، دار الكتب املصرية ،     : حتقيق  » ديوان اهلذليني  «-

  . م ١٩٦٥

بعـة األوىل ،  واضح الصمد ، دار صـادر ، بـريوت ، الط  . د: حتقيق  »ديوان النابغة اجلعدي   «-

  . م ١٩٩٨

  - هـ ١٣٥١ دار الكتب املصرية بالقاهرة ، الطبعة األوىل ، »ديوان نابغة بين شيبان «-

أمحـد  :  مشس الدين حممد الـدجلي ، حتقيـق          »رفع حاجب العيون الغامزة عن كنوز الرامزة       «-

  . م ٢٠١١إمساعيل عبد الكرمي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، 

-» الطبعة األوىل  ،   بريوت،  دار الكتب العلمية    ،   الفتح عثمان بن جين      أليب» اإلعراب صناعة سر، 

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

 ،وعبد احلفيظ الشليب  ،  وإبراهيم األبياري   ،  مصطفى السقا   : قيقالبن هشام ، حت   » السرية النبوية  «-

  . م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥،  الطبعة الثانية، مصر ، مصطفى البايب احلليب 

 حممود األرناؤوط :  ، حتقيق    بن العماد العكري احلنبلي   ال»  يف أخبار من ذهب    شذرات الذهب  «-

 هـ  ١٤٠٦الطبعة األوىل،    ،    بريوت –، دمشق    دار ابن كثري   ،   عبد القادر األرناؤوط  : خرج أحاديثه ،  

   . م١٩٨٦ -
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ـ    : للخطيب التربيزي ، كتب حواشيه      » شرح ديوان احلماسة   «- : ع فهارسـه    غريد الشيخ ، وض

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١العالمة أمحد مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

املطبعة اخلريية مبصر ، الطبعـة الثانيـة ، سـنة        » شرح الصبان على منظومته يف علم العروض       «-

  . هـ ١٣٢١

عربية بدمـشق ، الطبعـة      مطاع الطرابيشي ، جممع اللغة ال     :  مجعه   »شعر عمرو بن معد يكرب     «-

  . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية ، 

  . هـ ١٤٢٣ البن قتيبة الدينوري ، دار احلديث ، القاهرة ، »الشعر والشعراء «-

شعبان صـالح ، دار اجليـل ،   . د: حملمد بن علي احمللي ، حتقيق     » شفاء الغليل يف علم اخلليل     «-

  .  م ١٩٩١ - هـ ١٤١١بريوت ، الطبعة األوىل ، 

عائشة عبد الرمحن ، دار املعارف ، الطبعة        . د: أليب العالء املعري ، حتقيق       »الصاهل والشاحج  «-

  . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الثانية ، 

مـصورة عـن   (دار طـوق النجـاة    ، حممد زهري بن ناصر الناصر    :  حتقيق   »صحيح البخاري  «-

   .هـ١٤٢٢،  الطبعة األوىل ، )السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

   . بريوت،منشورات دار مكتبة احلياة  للسخاوي ، »الضوء الالمع «-

حممود حممد شاكر ، دار املـدين ،        :  حملمد بن سلّام اجلمحي ، حتقيق        »طبقات فحول الشعراء   «-

  .جدة 

 ،  بـريوت ،  دار الكتب العلمية     ،   حممد عبد القادر عطا   : قيقالبن سعد ، حت   » الطبقات الكربى  «-

   . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠،  الطبعة األوىل

حمسن غياض ، مطبعـة النعمـان ،        . د:  ، حتقيق    البن قاضي شهبة   »طبقات النحاة واللغويني   «-

  .النجف األشرف 

  .كمال نبهان ، مركز دراسات املعلومات والنصوص العربية . د »عبقرية التأليف العريب «-

 ، جملة املورد ، الد الثـامن ، العـدد الثالـث ،              عبد اهللا كانون  : حتقيق   »عروض أيب اجليش   «-

  . م ١٩٧٩

حممد العليمي ، دار الثقفاة ، الدار البيـضاء ، املغـرب ،         : للجوهري ، حتقيق     »عروض الورقة  «-

   . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل ، 

 



 ١٦٨

طبعـة  حممد أبو الفـضل بـدران ، م       : أليب احلسن علي بن عيسى الربعي ، حتقيق         » العروض «-

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١املتوسط ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

الطبعـة   ،  الكويـت ،دار القلم  ،  أمحد فوزي اهليب.د،  الفتح عثمان بن جين  يبأل» العروض «-

   .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،  األوىل

أمحد حممد عبد الدامي ، مكتبـة الزهـراء ،          . د: لسعيد بن مسعدة األخفش ، حتقيق        »العروض «-

  . م ١٩٨٩- هـ ١٤٠٩قاهرة ، ال

 –سليمان أمحد أبو ستة ، جملة الدراسات اللغوية ، الد السادس            :  حتقيق   للزجاج ، » العروض «-

  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥العدد الثالث ، 

 ١٤٠٤،   الطبعة األوىل ،   بريوت   ،دار الكتب العلمية    ،  بن عبد ربه األندلسي     ال» العقد الفريد  «-

   .هـ

 ،  حممد حميي الدين عبد احلميد    : ، حتقيق   بن رشيق القريواين    ال » حماسن الشعر وآدابه   دة يف العم «-

   . م١٩٨١ - هـ ١٤٠١،  الطبعة اخلامسة ، دار اجليل

دار  ،    إبراهيم السامرائي  .، د   مهدي املخزومي  .د:  ، حتقيق    لخليل بن أمحد الفراهيدي   ل» العني «-

   .ومكتبة اهلالل

احلساين حسن عبـد اهللا ،      : لبدر الدين الدماميين ، حتقيق      » ة على خبايا الرامزة   العيون الغامز  «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

حممـود  : أليب العالء املعري ، ضبطه وفسر غريبه         » يف متجيد اهللا واملواعظ    الفصول والغايات  «-

  .، بريوت حسن زنايت ، دار اآلفاق اجلديدة 

حملب الدين البصروي ، مصورة عـن نـسخة          »تح الوايف بتوضيح رامزة العروض والقوايف     الف «-

  ) .٢٧٣٣(حمفوظة مبكتبة السيدة زينب برقم 

  .» فهرس خمطوطات دار الكتب املصرية «-

، يةملعارف ، بريوت ، الطبعة الثان     فخر الدين قباوة ، مكتبة ا     .د  : للزخمشري ، حتقيق    » القسطاس «-

  . م ١٩٨٠ - هـ ١٤١٠

عزة حسن ، مطبوعات مديرية إحياء التراث       . د: لسعيد بن مسعدة األخفش ، حتقيق       » القوايف «-

  . م ١٩٧٠ - هـ ١٩٣٠القدمي ، دمشق ، 

 



 ١٦٩

احلساين حسن عبـد اهللا ، مكتبـة        : للخطيب التربيزي ، حتقيق      »الكايف يف العروض والقوايف    «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥لثالثة ، اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة ا

حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العريب ، القـاهرة ،            : أليب العباس املربد ، حتقيق      » الكامل «-

  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة ، 

،  الطبعـة الثالثـة    ،   ، القاهرة   مكتبة اخلاجني   ، عبد السالم هارون  : ، حتقيق   سيبويه  ل» الكتاب «-

   . م١٩٨٨ -  هـ١٤٠٨

   .م١٩٤١  ، بغداد،مكتبة املثىن حلاجي خليفة ،  »  عن أسامي الكتب والفنونكشف الظنون «-

خليـل  : ، حتقيـق    جنم الدين حممد بن حممد الغـزي        »  بأعيان املئة العاشرة   الكواكب السائرة  «-

   . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨،  الطبعة األوىل، ، بريوت  دار الكتب العلمية ، املنصور

    . هـ١٤١٤ ،الطبعة الثالثة  ، بريوت،  دار صادر البن منظور ،» لسان العرب« -

  .حممد حمىي الدين عبد احلميد ، دار املعرفة ، بريوت :  للميداين ، حتقيق »جممع األمثال «-

  ، دار الكتـب العلميـة     ،   عبد احلميد هنداوي  : ، حتقيق   بن سيده   ال »احمليط األعظم و احملكم «-

   . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١،  طبعة األوىلال ، بريوت

الطبعة  ،   بريوت ،   دار إحياء التراث العريب    ،   خليل إبراهم جفال  : قيق البن سيده ، حت    »املخصص «-

   .م١٩٩٦هـ ١٤١٧،  األوىل

 ،  إحسان عباس :  ، حتقيق    ياقوت احلموي ل» إرشاد األريب إىل معرفة األديب    = معجم األدباء    «-

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤،  الطبعة األوىل ، وت، بري دار الغرب اإلسالمي

   .بريوت، مكتبة املثىن ، دار إحياء التراث العريب ، كحالة  عمرل» معجم املؤلفني «-

حممد علي رزق اخلفاجي ،     . د:  لعبد الوهاب الزجناين ، حتقيق       »معيار النظار يف علوم األشعار     «-

  . م ١٩٩١دار املعارف ، القاهرة ، 

 البن السراج الشنتريين ، خمطوط مبكتبة األمربوزيانا ، إيطاليا ، رقـم             » أوزان األشعار   يف املعيار «-

(C ٢١٧) وعنها مصورة مبعهد املخطوطات العربية ، .  

 ،الطبعـة الثالثـة      ،   بـريوت ،  دار األعلمي    ،   مارسدن جونس :  قيقللواقدي ، حت  » املغازي   «-

  . م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

املهـدي عيـد    : ، حتقيق   بدر الدين حممد بن حممد الغزي       ل  » يف املنازل الرومية   املطالع البدرية  «-

  . دار السويدي ، أبو ظيب ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت  ،الرواضية

 



 ١٧٠

دار الكتـب    ،   نعـيم زرزور  :  ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه    ،  لسكاكي  ل» مفتاح العلوم  «-

   . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧،  ثانيةالطبعة ال، ، بريوت  العلمية

 دار   ، وعبد السالم هـارون   ،  أمحد حممد شاكر    :  حتقيق وشرح ،  لمفضل الضيب   ل» املفضليات «-

   .الطبعة السادسة ، القاهرة، املعارف 

حممد احلبيب ابـن اخلوجـة ، دار        : حلازم القرطاجين ، حتقيق     » منهاج البلغاء وسراج األدباء    «-

  .الغرب اإلسالمي 

حسام الدين مصطفى ، منشور     : أليب العباس العنايب ، حتقيق      » هة األبصار يف أوزان األشعار    نز «-

  .على موقع األلوكة 

ى عارف احلسن ، مطبوعات امع      . د:  للمظفر بن الفضل العلوي ، حتقيق        »نضرة اإلغريض  «-

  .العلمي بدمشق 

فيليب حيت ، املكتبة العلمية ،      : ، حتقيق    جلالل الدين السيوطي     »نظم العقيان يف أعيان األعيان     «-

  .بريوت 

شـعبان  . د: جلمال الدين اإلسـنوي ، حتقيـق   » اية الراغب يف شرح عروض ابن احلاجب    «-

  . م ١٩٨٩ - هـ ١٤١٠صالح ، دار اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

، ف اجلليلة يف مطبعتها البهية      طبع بعناية وكالة املعار   إلمساعيل باشا البغدادي ،     » هدية العارفني  «-

  .بريوت  ، دار إحياء التراث العريب:  أعادت طبعه باألوفست م ، ١٩٥١  ،ستانبولإ

دار  ،    وتركي مـصطفى    ، أمحد األرناؤوط :  قيق، حت صالح الدين الصفدي    ل» الوايف بالوفيات  «-

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ، بريوت، إحياء التراث 

بشار عواد ، وعصام فارس ،      : للسخاوي ، حتقيق    »  دول اإلسالم  وجيز الكالم يف الذيل على     «-

  .وأمحد اخلطيمي ، مؤسسة الرسالة 

هالل ناجي ، عامل الكتب ، بريوت ،        : لشعبان اآلثاري ، حتقيق     » الوجه اجلميل يف علم اخلليل     «-

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الطبعة األوىل ، 

 ،  دار صـادر   ،    إحـسان عبـاس    :، حتقيق   خلكان  بن  ال»  وأنباء أبناء الزمان   وفيات األعيان  «-

  .بريوت
  

 



 ١٧١

  فهرس القوافي- ب

  

 الصفحة البحر الشاعر القافية

  ــ ء ــ

  ٩١  الوافر  احلطيئة  الشتاُء

ه١٤٩  الرجز  رؤبة  أعماؤ  

  ٨٧  البسيط  ـ  رداِئي

  ١٤٩  الرجز  أبو النجم   كساِئِه

 ١٣٠ املضارع ـ ِءثَنا

  ــ ب ــ

٦٢  لالكام  ـ  األبواب  

ِرب٩٥ ، ٤٩ الكامل ـ ت 

ه١٤٨  الطويل  نصف بيت/ ذو الرمة   وأخاطب  

  ١٥٥  املنسرح  عدي بن زيد  كواكبها

وبحر٨٣ البسيط امرؤ القيس س 

١٥٠  الطويل  علقمة بن عبدة   وخطوب  

ِجيب١٤٧  الطويل   العجري السلويل  ن  

١٥٠ ، ١٤٨  الطويل  علقمة بن عبدة   مشيب  

هاب١١٣  الرمل  ـ  أَص 

  ١٤٦  الوافر  جرير  والعتابا

 ٧٩ املديد ـ غَاِئبا

 



 ١٧٢

 ١٠٩ الرجز ـ حسبا

 ٨١ املديد ـ الرباِب

  ٨٨  البسيط  مطيع بن إياس  اخلضاِب

 ٩٨ الكامل ـ تِجِب

  ١٤٦  الطويل  النابغة الذبياين  الكواكِب

 ١٤٩ الطويل نصف بيت / أبو األسود الدؤيل ِبلَِبيِب

هتاشو١١١ الرمل عمرو بن ميناسامرؤ القيس أو  ب 

 ــ ت ــ

لَكْت٩٢ الوافر ـ ه 

وتمتتث ـ س١٣٤ ا 

١١٩  السريع  رؤبة بن العجاج  نسيت  

 ٩٧ الكامل ـ الْحسناِت

ات١١٤  الرمل  ـ  عربي  

 ــ ج ــ

 ١٠٦ الرجز العجاج شجا

 ٩  املتدراك  ابن النحوي  بلبلِج

 ــ ح ــ

 ٨٥ البسيط ـ الْواِحي

احي٩٦ الكامل ـ الر 

 



 ١٧٣

 

 ــ د ــ

 ١٢٦ اخلفيف ـ يبدو

قَدع١٤٦  الكامل  النابغة الذبياين  ي  

ودهج١٠٥ ، ٥٠ الرجز ـ م 

  ٦٢  اهلزج  ينسب إىل اجلن   عبادةْ

هفؤاد   نسب إىل اجلن٦٢  اهلزج  ي  

هدؤ١٠٩ الرجز ـ ت 

 ١٢٤ اخلفيف  بن زيد األسديالكميت الردى

 ١٢١ املنسرح كُبيشة ِبنت راِفِع أم سعد بن معاذ سعدا

  ٦٣  الكامل  سوداء العوافية  خباِلدةْ

 ١٢٩ املضارع ـ سعاِد

 ٨٤ البسيط ـ الْواِدي

  ١٥٢  الطويل  حممد بن بشري اخلارجي  واحِد

 ١٣١ املقتضب ـ  كَالْبرِد

  ١٥٢  الطويل  ري اخلارجيحممد بن بش  تباعِدي

  ٧٦  الطَّويل  ـ  سعِد

  ١٥٩  املتقارب  امرؤ القيس  املُسِنِد

 ٧٥ ، ٥٠ الطويل طرفة بن العبد تزوِد

  ١٢٩  املضارع  ـ  زيِد

  ١٤٦  الكامل  النابغة الذبياين  باليِد

 



 ١٧٤

  ١٥٩  املتقارب  امرؤ القيس  اليِد

١١٤  الرمل  ـ  حديد  

 ــ ر ــ

ار٧٨ املديد ل بن ربيعةاملهله الِْفر 

٩١ الوافر ـ قفَار 

١٢٧  اخلفيف  ـ  أخيار  

ارتث ـ الِْخي١٣٤ ا 

ر١٤٧  الطويل   ـ  القَد  

٩١ الوافر ـ سطُور 

٩٥ الكامل ـ الْقَطْر 

  ٧٧  الطَّويل  ـ  الْقَطْرفَ

قِْفر١٠٦ الرجز ـ م 

رم٨٦ البسيط ـ ز 

رم١٠٢  اهلزج  طرقة بن العبد   فَالْغ 

١٤٧  الطويل   العجري السلويل  تدور  

ِسري١٢٦ اخلفيف ـ ي 

 ٨٠ املديد عدي بن زيد والْغارا

 ١٣٤ اتث ـ ِضمارا

 ١٠٤ اهلزج ـ عبرةْ

  ١٤٧  الطويل   ـ  غَبرا

  ١٦١  البسيط  رجل من بين أسد  الصِبرا

  ١٦٠  الكامل  الربيع بن زياد  األطهاِر

  ١٦٠  الكامل  دالربيع بن زيا  اِر

 



 ١٧٥

 ٩٢ الوافر ـ ِبهجِر

 ١٣٢ املقتضب ـ والنذُِر

 ٩٦ الكامل زهري بن أيب سلمى الذُّعِر

 ١١٢ الرمل النابغة الشيباين  الزبوِر

  ١٠٩  الرجز  ـ  خِري

ِتظَاران١١٠ ، ٥٠ الرمل عدي بن زيد و 

٩٩  الكامل  ـ  املقاِبر  

رب١٤٥  الرجز  العجاج  فج  

ر١٠٥ ، ٥٠ الرجز ـ الزب 

١٤٢  املتدارك   ـ  باألثر 

١٥٨  الطويل  امرؤ القيس  حجر  

ِحر٦٩  املتقارب  امرؤ القيس  املست  

٩٦  الكامل  ـ  آِخر  

٦٩  املتقارب  امرؤ القيس  القُطُر  

١٥٣  املتقارب  امرؤ القيس  أَِفر  

١٥٣  املتقارب  امرؤ القيس  قر  

ِكر٠٠٠ الطويل امرؤ القيس س 

٩٨  الكامل  احلطيئة  تاِمر  

١٤٣  املتدارك  ـ  الدهور  

ريغت١٢٦ اخلفيف ـ ي 

 



 ١٧٦

 

 ــ س ــ

س١٢٣  املنسرح    أُن  

  ٧٦  الطَّويل  يزيد بن اخلذاق  الرءوسا

 ١٠٢ اهلزج ـ باِس

  ــصــ 

  ١٥٣  املتقارب  طرفة بن العبد  تعِصِه

  ١٥٣  املتقارب  طرفة بن العبد  توِصِه

 ــ ض ــ

 ١٣٧ املتقارب ـ الْغضا

  ٧٥  الطَّويل  طرفة بن العبد  عرِضي

  ١٥٤  الطويل  خويلد بن مرة  بعِض

 ــ ع ــ

٩٠  الوافر  عمرو بن معد يكرب  تستطيع  

 ١٣٠ املضارع ـ باعا

  ١٤٨  البسيط  نصف بيت/ لقيط اإليادي   اجلَرعا

 ١١٦ السريع أبو قيس بن األسلت  أَسماِعي

 ٧٦ ويلالط ـ ِبالدمِع

 ذَعريد بن الصمة ج١٠٧ الرجز د 

 ــ ف ــ

  ١٢١  املنسرح  مالك بن العجالن  أنفوا

 ١٢٠ املنسرح ـ الْعرفَا

 



 ١٧٧

خاف١٠٠  الكامل  ـ  م  

١٢٢  املنسرح  ـ  بسوالف  

 ــ ق ــ

لَق٨٩  الوافر  ـ  خ  

ِلق١٢٧  اخلفيف  ـ  ع  

قَهن٨٦ البسيط ـ ع 

  ٨٢  املديد  ـ  تالِق

اق١١٥ ، ٥٠ السريع ـ ِعر 

١١٨ السريع ـ الطَِّريق 

 ــ ك ــ

  ١٥٧  البسيط  زهري بن أيب سلمى  تركُوا

ِلك٨٣ ، ٥٠ البسيط زهري بن أيب سلمى م 

 ١٣٨ املتقارب ـ يأِْتيكَا

 ٦٢ اهلزج علي رضي اهللا عنه لَاِقيكَا

 ــ ل ــ

 ١٤٢ املتدارك ـ رجلُ

  ١٥٠  الطويل  النابغة  نازلُ

 ١١٥ السريع ـ محِولُ

  ١٠١  الكامل  ـ  مشغولُ

  ١٣٥  اتث  ـ  املأمولُ

خ٩٤  الكامل  األخطل  االَب 

  ١٦٠  البسيط  ابن احلاجب  فصلَا

 



 ١٧٨

  ٣٦  الطَّويل  ـ  لتفضلَا

  ٣٦  الطَّويل  ـ  أَرِملَا

 ٨٥ البسيط ـ دولَا

 ١٢٤ اخلفيف األعشى ِبالسخاِل

  ١٤٩  الطويل   امرؤ القيس  اخلايل

 ١٣٣ اتث ـ الِْهلَاِل

  ١٠٠  الكامل  األخطل  األعماِل

 ١١٠ الرمل عبيد بن األبرص الشماِل

  ١٥٨  الطويل  امرؤ القيس  بأمثَِل

 ١١٧ السريع ـ عذِْلي

 ٩٧ الكامل عنترة ِبالْمنصِل

 ١٢١ املنسرح ـ هِطِل

  ١٤٥  الطويل  امرؤ القيس  من عِل

 ٨٠ املديد ـ ِبعقِْل

  ١٥٨  الطويل  امرؤ القيس  بكلكِل

 ١٠٢ اهلزج ـ الذَّلُوِل

ِلهم١٢٢ املنسرح ـ ج 

ِله١٢٨  اخلفيف  مجيل بن معمر  مج  

  ١٤٥  الطويل  امرؤ القيس  وجتمِل

 ٩٧ الكامل ـ وتجمِل

 ١٥٧ الطويل امرؤ القيس فَحومِل

 



 ١٧٩

  ١٤٥  الطويل  امرؤ القيس  حممِلي

  ٦١  الطَّويل  امرؤ القيس  مزمِل

  ٨٧  البسيط  ـ  وصالْ

 ١٣٦ املتقارب أمية بن أيب عائذ السعالْ

  ١١٦  السريع  العجاج باألبوالْ

 ٧٨ املديد ـ ِللزوالْ

 ١٣٨ املتقارب امرؤ القيس فَأَفْضلْ

  ٦٢  الرمل  لبيد  مهَلْ

 ١١٨ السريع احلطيئة قَِليلْ

 ــ م ــ

  ١٤٨  الكامل  نصف بيت/ لبيد   فرجامها

اسواوقَام٨١ املديد ـ ت 

١٤٦  الوافر  جرير  اخليام  

م١٥٢  الطويل  ابن السليماين  يتند  

هم٧٩ املديد طرفة بن العبد قَد 

١٥٢  الطويل  ابن السليماين  مراغم  

م١٤٦  الرجز  ـ  والطعي  

 ١٣٦ املتقارب بشر بن أيب خازم ِنياما

  ١٥١  الطويل  عوف بن عطية  املقاِحما

  ١٠٨  الرجز  أبو النجم العجلي  وأطعما

  ٩٣  الوافر  ـ  وأُما

  ١٥١  الطويل  عوف بن عطية  كما هما

 



 ١٨٠

  ١٤٨  الكامل  نصف بيت/ جرير  األياِم

 ٩٨ الكامل ـ ويحتِمي

 ٨٤ البسيط أسود بن يعفر مستعِجِم

  ١٥١  الكامل  عنترة  دمي

 ٩٤ ، ٤٩ الكامل عنترة وتكَرِمي

  ١٠٣  اهلزج  بعرىعبد اهللا بن الز  يرمي

  ١٥١  الكامل  عنترة  ضمضِم

  ١٥٤  الرجز  أعرايب  مِه

١٥٦  الرمل  الطرماح بن حكيم  املقام  

١٢٥ ، ٥٠ اخلفيف ـ لَكُم 

٩٩  الكامل  ـ  يكَلَّم  

من١١٦ السريع املرقش األكرب ع 

م١٤٤  املتدارك  ـ  األده  

ِقيمتس١١٧ السريع ـ ي 

ِميم٨٤ لبسيطا أسود بن يعفر ت 

 ــ ن ــ

ن١٤٦  الرجز  ـ  هي  

 ١٢٥ اخلفيف ـ أَمِرنا

  ١٥٣  الوافر  عمرو بن كلثوم  العبينا

  ١٥٣  الوافر  عمرو بن كلثوم  جرينا

 ١٢٧ اخلفيف ـ حِزينا

 



 ١٨١

 ٧٩ املديد ـ ِدهقَاِن

  ١٤٣  املتدارك  ـ  امللواِن

  ١٤٤  املتدارك  ـ  احلَسِن

  ٩٠  الوافر  ـ  وتعصيين

  ١٠٠  الكامل  ـ  ميسرانْ

 ١١١ الرمل ـ ِبعسفَانْ

ن١١٢ الرمل ـ ثَم 

نم١٤٣  املتدارك  ـ  والد  

  ٨٦  البسيط  ـ  تبعثونْ

ن١١٨  السريع  ـ  وارقَي  

٩٩  الكامل  ـ  العاملني  

 ــ هـ ــ

١٠٤  اهلزج  ـ  رضيناه  

 ١١٣ الرمل ـ قَضاها

 ١١٢ الرمل ـ فَحواها

 ١٣٩ املتقارب ـ علَيها

٨٧  البسيط  ـ  أِخيه  

 ــ و ــ

 ١٣٧ ، ٥٠ املتقارب ـ رووا

 ــ ي ــ

٨٩  الوافر  امرؤ القيس  العصي  

  ١٥١  الطويل  زهري  جائيا

 



 ١٨٢

 ١٣٩ املتقارب ـ رأْيا

ه١٥١  الرجز  ـ  ِبي  

ه١٥١  الرجز  ـ  بثوِبي  

  ١٥١  الرجز  ـ  املوِصيةْ

  ١٥١  الطويل  زهري  ِليا

ه١٥١  زالرج  ـ  حببلي  

  ١٠٣  اهلزج  ـ  عاريةْ

هي١٣٧ املتقارب ـ م 

  ــاأللف المقصورةــ 

  ٥٢  الطَّويل  الدماميين   اعتدى

  ٥٢  الطَّويل  الدماميين   اهلُدى

  ٥١  الطَّويل  الدماميين   جرى

  ٥١  الطَّويل  الدماميين   ِمرا

  ٥١  الطَّويل  الدماميين   ذكا

  ٤١  الطَّويل  النواجي   الولَا

  ١٥٨  الرجز  ـ  بنى

  ١٥٨  الرجز  ـ  الصوى

 

 



 ١٨٣

  المحتوياتثبت  ـ جـ
  

  ١............................................................................ املقدمة 

                                     ٣الدراسة                                      :                                 القسم األول 

  ٤                                      املؤلف:                                  الفصل األول 

  ٤..................................................................... امسه ونسبته 

  ٥.........................  .................................................شيوخه

  ٥ ........................................................................... تالميذه

  ٧ ......................................................................... مؤلفاته

 ٩..........................  ....................................................وفاته

  ١١                                    الكتاب:  الفصل الثاين                                 

  ١١.......................................... ..........................عنوان الكتاب 

  ١٢................................. ....................توثيق نسبة الكتاب إىل املؤلف 

  ١٣............. ........................................................ف ؤلمنهج امل

  ١٥............................................. ................. اخلطية وصف النسخ

  ١٧.............................. ...................................عملي يف التحقيق 

  ١٨....................................................... ........ اخلطية صور النسخ

  ٣٣النص احملقق                                  :                                 القسم الثاين

  ٣٤..................... .....................................................مقدمة

  ٤٩........... .........................................................ألقاب األبيات 

   ٥٣.........................................................................الزحاف 

  ٥٦....... ............................. ..............................الزحاف املزدوج

  ٥٧ ...........................................................املعاقبة واملراقبة واملكانفة 

 



 ١٨٤

  ٦٠................ .....................................................العلل األجزاء 

  ٦٩..... ............................................. ما أجري من العلل جمرى الزحاف

  ٧٥...... .....................................................................الطويل 

  ٧٨ ............................................................................املديد 

  ٨٣ ..........................................................................البسيط 

   ٨٩ ............................................................................الوافر 

  ٩٤....... ....................................................................الكامل 

  ١٠٢.................. ........................................................اهلزج 

  ١٠٥ ..........................................................................الرجز 

  ١١٠.................. ........................................................الرمل 

  ١١٥ .........................................................................السريع 

  ١٢٠ ........................................................................املنسرح 

  ١٢٤ ........................................................................اخلفيف 

  ١٢٩ ........................................................................املضارع 

  ١٣١ .......................................................................املقتضب 

  ١٣٣ ..........................................................................اتث 

  ١٣٦ ........................................................................املتقارب 

  ١٤٢ .......................................................................املتدارك 

  ١٤٥...... ...........................................................القوايف وعيوا 

  ١٦٢                                  األثبات                                                

    ١٦٣ ........................................................ ثبت املصادر واملراجع -أ

  ١٧١............................................................... فهرس القوايف -ب

  ١٨٣.............................................. ............... ثبت احملتويات -ج
  

 


