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  اَِو اَُِْت

  
  

   

  أبي الفضل مجال الدين يوسف بن سامل اَحلْفناوي

  ) هـ١١٧٦ت (

  

  

  حسام الدين مصطفى حممد
  
 

 



 ١

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

مةالمقد   
  

احلمد هللا ربالعاملني ، والص الة والسالم على أشرف املرسلني ، سيد دنا حمم

ابعني هلم بإحساٍنوعلى آله وصحبه والتين  إىل يوم الد.  

  وبعد ؛

 ة جمالًا بكرا حيتاج جهود املخِلصني من املتخصصنية العروضياملكتبة التراثي ال تزالف

ا يساعد على فهمها واإلفادة قة حتقيقًا علمي للقارئ العريب حمقّفااروائع مؤلَّ الستخراج ؛

ا مقارنة بالعناوين اليت تذكرها كتب طبع منها حمقّقًا إىل اآلن يعد قليلًمنها ونشرها ، فما 

  .الببلوجرافيا والفهارس وما حتويه بطون خزائن املكتبات من املخطوطات 

واختيارها  على صغر حجمها »رفع الستائر عن مهمالت الدوائر«هذه الرسالة و

 ١١٧٦ ، ت فناوييوسف احلَ« فهاتأخر مؤلِّعلى ، ولقضية واحدة من قضايا العروض 

ذهب ابن مل إحياًءوجدارا بالتحقيق والنشر ، فهي تعد مميزاا  هلا فقد رأيت،  »هـ

ة ة ، مع حماولة جاد يف هذه القضي) هـ٥١٥ ، ت جعفر بن القاسم علي أبو( القطاع

  .ة لتلك األبنية املهملة  عروضيلتقدمي تعليالٍت

  :عند حتقيقها إىل ثالثة أقسام وقد قسمت هذه الرسالة 

ذكر امسه وكنيته ونشأته ، وبعض : التعريف باملؤلف ، ويشتمل على : األول 

   .، ووفاته شيوخه ، وبعض تالميذه ، وبعض مؤلفاته 

توثيق العنوان :  ، ويشتمل على »رفع الستائر عن مهمالت الدوائر« :الثاين 

  .يف النسخة اخلطية ، وصورها  ، وتوصمميزات الرسالةووالنسبة للمؤلف ، 

  .النص احملقق : الثالث 

  .وأتبعت الرسالة بثبت للمصادر واملراجع ، وفهرس للقوايف ، وثبت للمحتويات 

﴿ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإلَّا ِباِهللا عوا تم٨٨: هود [ ﴾و[.   

  

 



 ٢

  )١(التعريف بالمؤلف: أولًا 

  

 الشهري  ،محدأ بن سامل بن يوسف الدين مجال الفضل أبو املالع مامإلا الشيخ

 ،  ، األديب ، الشاعر ، النحوي ، الشافعي ، القاهري ، املصري)٢(احلَفِْني أو احلَفْناِويب

  . )٣() هـ١١٨١ت  (يِنفْ جنم الدين حممد بن سامل احلَاحملقق العامل الشيخأخو 

 ومسا وفضل برعو  ،شيوخه معظم يف اهأخ وشارك العلماء من مجاعة عن أخذ

 احلفظ يف النظري عدمي كانو  ،الرائق الفائق الشعر ونظم فوألّ فىتأو فادأو ونبل قدره

 وكان  ،وفصول أصول على املشتمل والتدقيق  ،للعقول الباهر التحقيق مع التقرير وحسن

 والشرح املنت رئيق،  والتفهيم احلفظ من وسعة،  عظيم جانب على طافةواللّ الرقة من

   .لطيفة حتقيقات عليه ويزيد ذلك من حبرف خلّي ال واحلاشية

ت  (الشرباوي اهللا عبد امةالعلّ تويف الم ؛ فةالطربسي واملدرسة األزهر  باجلامعدرس

 يف مجةالتر صاحب لكَّو مكانه املترجم أخو وصار األزهر اجلامع شيخ )٤() هـ١١٧٢

                                                 

عجائـب  « ، )٤/٢٤١( للمـرادي    »عشر الثاين القرن أعيان يف الدرر سلك«:  مصادر ترمجته    )1(

هدية العـارفني   «،  ) ٨/٢٣٢(للزركلي  » األعالم «، )١/٣٢٩( للجربيت   »اآلثار يف التراجم واألخبار   

يف الـذيل علـى كـشف        إيضاح املكنون «،  ) ٥٦٩/ ٢(للبغدادي  » أمساء املؤلفني وآثار املصنفني   

  ) .١٣/٣٠١(» معجم املؤلفني«، ) ٣/٤٩٨ – ٣/٢(للبغدادي » الظنون

ـ فْح إىل النسبة هذه ، الواو آخرها ويف النون وفتح الفاء وسكون املهملة احلاء بفتح اِوىنفْاحلَ )2( ان 

) ٢/٢٧٦(» معجـم البلـدان   «ويف   ،) ٤/١٩٨( للسمعاين   »األنساب« . مصر قرى من قرية وهي

 .مـصر  قـرى  مـن  انفْحلَ واحلفناوي كاحلفنوي احلفينو . مصر قرى من: مقصور ، بالنون :حفْنا

 سـلك «، ويف   ) ١٦ص   (»األنـساب  واجب من اللباب لب يف أمهل مبا األرباب رب حفت خمتصر«

 قريـة وهي  :  فنةيف ترمجة جنم الدين حممد بن سامل أخو يوسف املترجم له ، ولد حب             ) ٤/٤٩(» الدرر

   . بلبيس قريب مصر قرى من

  ) .١٣٤/ ٦(» األعالم«، ) ٤/٤٩(» الدرر سلك«:  ينظر ترمجته يف )3(

/ ٤(» األعالم« ، )١/٢٩٥( »عجائب اآلثار« ،) ٣/١٠٧(» الدرر سلك«: ترمجته يف  ينظر )4(

١٣٠. (  

 



 ٣

 )عم( سورة إىل البيضاوي تفسري يف تدريسه يف وصل قد الشرباوي وكان عنه التدريس

  . الفحول وأعجب العقول ر بتحقيق املرقومة السورة من الشيخ يوسف احلفين فشرع

  

  :الرائق  شعره من

ــ ــف يبأب ــاطف أهي ــد املع   أغي
 

ــاد  ــن ك ــدة م ــةاللّ ش ــدعي طاف   ق
 

  خبـد  يزهـو  الغـصون  بـني  ماس
  

ــد نقطتـــه  ــشقائق يـ ــ الـ   دبالنـ
  

ــتخر ــدود وردة ج ــديثً اخل   اح
  

ــديث  ــوردي وح ــسن ال ــ أح مسند  
  

ــث ــظاللّ بع ــ ح الًمرس ــذير   اون
  

  مـــزرد وهـــو العـــذار وتـــاله 
  

ــلّ ــقون تض ــب إذ العاش   هوهش
  

  تـــأود بـــان غـــصن أو ـــالل 
  

  خـد  للبـدر  أيـن  من شعري ليت
  

  دتوقّــ امليــاه فوقــه جــرت إن 
  

  :وقوله 

ـ  بالوعد نبهت نبـذوا  بالوفـا  اقوم  
 

 منتبــِه عــود لوعــدي عــودوا وقلــت  
 

ـ  سلوناك قالوا   ابـدلً  غرينـا  يخل
  

  بــِهتقلّ مرمــى يف هرالــد مــن واحــذر 
  

  وأحفظهـم  عندي أحسنهم كان ما
  

  )١()بـهِ  يوعظـون  مـا  فعلـوا  همإن لو( 
  

   :ساخمم وله

حــسبت ــ يل هرالــداخل ــماطيع  
 

ــراع  ــشاشيت ف ــرو ح ــنيعا اع   ش
 

  ايعــمن احــصن هملــتِخ بــصحب
  

  دروعــــا ختــــذم خــــوانٍِإو 
  

  
  

ــا ــن فكانوهــ ــادي ولكــ   لألعــ
  

  

ــت ــم رأي ــود هل ــادقاٍت اعه   ص
  

ــ  ــودي اوأحوالًـ ــراِت لـ   مظهـ
  

ــت ــ همظننـ ــاٍت اسيِقـ   مانعـ
  

ــوِخ  ــهام همتلْـ ــائباِت اسـ   صـ
  

                                                 

  ] .٦٦: النساء  [)1(

 



 ٤

  
  

ــا ــن فكانوهــ ــؤادي يف ولكــ   فــ
  

  

  عيـوب  منـهم  لنـا  ظهـرت  فكم
  

ــيين والح  ــر ألعـ ــذوب فجـ   كـ
  

ــم ــو وك ــ احلف ــوا أنْ اميين   يتوب
  

ــالوا  ــد وق ــفت ق ــا ص ــوب من   قل
  

  
  

  ودادي مــن  ولكــن  صــدقوا  لقــد
  

  

   .ثاروالن ظامالن من ذلك غري وله

  

   :)١(من شيوخه

ت  (تاملي بابن شهريال،  الشافعي احلسيين الدمياطي البديري حممد بن حممد -

  .)٢()هـ ١١٤٠

   .)٣() هـ١١٤٠ ت (يِسرمبالن الشهري  ،الشافعي القاهري علي بن عيد -

  .)٤() هـ١١٤١ (ياِسمِلجالساملغريب الفاسي  اهللا عبد بن حممد -

  .)٥() هـ١١٦٠ت  (بالعزيزي الشهري  ،الشافعي املصري أمحد بن مصطفى -

 الصديقي القادر عبد بن الدين كمال بن علي بن الدين كمال بن مصطفى -

احلنفي الب الدمشقي٦() هـ١١٦٢ت  (اخللوتية الطريقة  عنهأخذ،  كري(.  

  .)١() هـ١١٧٢ت ( رباويالش اهللا عبد شيخ اجلامع األزهر -

                                                 

   .)٤/٢٤١(» سلك الدرر« انفرد بذكر مشاخيه املرادي يف )1(

/ ٧(» األعالم«، ) ١/٢١٦(» فهرس الفهارس« ،)١/١٣٩( »عجائب اآلثار«:  ينظر ترمجته يف )2(

  ) .٢/٣١٩(» فنيهدية العار«، ) ٦٥

  ) .٢/٨٠٥(» فهرس الفهارس«، ) ٣/٢٧٣(» سلك الدرر«:  ينظر ترمجته يف )3(

  ) .٢/٨٥٠(» فهرس الفهارس«، ) ٤/٥٠(» سلك الدرر«:  ينظر ترمجته يف )4(

  ) .٤/١٧٨(» سلك الدرر« ينظر ترمجته يف )5(

» هدية العارفني« ، )١/٢٤٦( »عجائب اآلثار« ،) ٤/٢٠٠(» الدرر سلك«:  ينظر ترمجته يف )6(

  ) .١/٢٢٣(» فهرس الفهارس«، ) ٢/٤٤٦(

 



 ٥

  .)٢() هـ١١٧٦ت  (ليديبالب الشهري  ،املالكي املغريب احلسين حممد بن حممد -

 الشهري  ،القاهري األزهري الشافعي يريِجاملُ يوسف بن الفتاح عبد بن أمحد -

٣() هـ١١٨١ت  (بامللوي(.   

 ١١٨١ت ( ، أخو صاحب الترمجة املصري الشافعي احلفين  بن ساملحممد -

  .)٤()هـ

 ١١٨٢ت  (الشافعي اخلالدي اجلوهري الكرمي عبد بن احلسن بن أمحد -

  .)٥()هـ

  

   :)٦(من تالميذه وممن أخذ عنه

- بن زهران بن حممد نب علي علي الشافعي الشهري ، الرشيدي ت  (باخلضري

   .)٧( )هـ ١١٨٦

                                                                                                                                            

/ ٤(» األعالم« ، )١/٢٩٥( »عجائب اآلثار« ،) ٣/١٠٧(» الدرر سلك«:  ينظر ترمجته يف )1(

١٣٠. (  

/ ٧(» األعالم«  ،)١/٣٢٤( »عجائب اآلثار« ،) ٤/١١٠(» الدرر سلك«:  ينظر ترمجته يف )2(

٦٨. (  

فهرس «  ،)١/٣٣٥( »عجائب اآلثار« ،) ١/١١٦(» الدرر سلك«:  ينظر ترمجته يف )3(

  ) .١٥٢/ ١(» األعالم«) ٢/٥٥٩(» الفهارس

 مأخوذة يوسف اجلمال أخيه حواشي وغالب: وفيه ) ٤/٤٩(» الدرر سلك«:  ينظر ترمجته يف )4(

  ) .٦/١٣٤(» األعالم« اهـ ،. منه

» األعالم«، ) ١/٣٠٢(» هارسفهرس الف«، ) ١/٣٦٤(» عجائب اآلثار«:  ينظر ترمجته يف )5(

)١/١١٢.(  

 يف وإمنا وقفت على ذكر تالميذه ومن أخذ عنهمل أقف على ذكر تالميذ املؤلف يف ترمجته ، )6(

  .» ارالعجائب واآلث« و»سلك الدرر« كتايب منترامجهم 

  ).٧/١٩٩(» معجم املؤلفني«، ) ١/٤٢١(» عجائب اآلثار«:  ينظر ترمجته يف )7(

 



 ٦

- علي التونسي ١( ) هـ١١٩٠ت  (األزهر باجلامع املغاربة رواق شيخ،  املالكي(  

 الشريف القدس مفيت،  املغريب التافاليتّ احلنفي املالكي الطيب حممد بن حممد -

  )٢( ) هـ١١٩١ت (
  )٣( ) هـ١١٩١ت  (املالكي العويفّ إبراهيم بن حممد -

ت ( الدمشقي العجلوينّ الشافعي الغين عبد بن خليل بن حممد بن الفتح أبو -

  )٤( ) هـ١١٩٣

  )٥( ) هـ١١٩٨ت (ي املقر املالكي يجهوراأل عمر بن حسن بن الرمحن عبد -

  )٦( ) هـ١٢٠٠ت  (اجلناجي موسى بن حممد -

 لشافعيا العروسي الصالح أبو داود بن موسى بن محدأ األزهر اجلامع شيخ -

٧( ) هـ١٢٠٨( األزهري(  

  )٨( ) هـ١٢٣٠ (األزهري احلفين املهدي حممد -

                                                 

  ) .٣/٢٥٩(» الدرر سلك«: ه يف  ينظر ترمجت)1(

  ) .٧/٦٩(» األعالم«، ) ٤/١٠٢(» الدرر سلك«:  ينظر ترمجته يف )2(

  ) .١/٥٠٩(» عجائب اآلثار«:  ينظر ترمجته يف )3(

) ٧/٦٩(» األعالم«) ٢/٨١٤(» فهرس الفهارس«، ) ١/٦٥(» الدرر سلك«:  ينظر ترمجته يف )4(

.  

» األعالم«) ٢/٧٣٨(» فهرس الفهارس«، ) ١/٥٨٥ (»عجائب اآلثار«:  ينظر ترمجته يف )5(

)٣/٣٠٤. (  

  ).٧/١١٩(» األعالم«) ١/٦٥٠(» عجائب اآلثار«:  ينظر ترمجته يف )6(

» األعالم«) ٢/٨٢٥(» فهرس الفهارس«) ٢/١٦٢(» عجائب اآلثار«:  ينظر ترمجته يف )7(

)١/٢٦٢. (  

معجم «، ) ١٢٦٤ص (» البشرحلية «، ) ٣/٤٩٧(» عجائب اآلثار«:  ينظر ترمجته يف )8(

  ).٢/٥٧(» املؤلفني

 



 ٧

 ، األزهري السنباوي العزيز عبد بن القادر عبد بن أمحد بن حممد بن حممد -

  )١( )هـ ١٢٣٢ت ( باألمري املعروف

  

  :فاته من مؤلَّ

   .)٢(تكمل مل »اجلوامع مجع على حاشية« -

  . )٣(»ةالعضدي سالةالر شرح على حاشية« -

   .)٤(»البحث آداب ةرسال على حنفي املال شرح على ةحاشي« -

   .)٥ (املنطق يف »يساغوجيإ شرح على حاشية« -

   .)٦(»ةاخلزرجي على نصارياأل زكريا سالماإل شيخ شرح على حاشية« -

    .)٧(»السعد خمتصر على حاشية« -

   . )٨(»كمال بنا لأللفية األمشوين شرح علي حاشية« -

  . )١(»شعر ديوان« -

                                                 

» هدية العارفني«، ) ٧/٧١(» األعالم«) ٣/٥٧٣(» عجائب اآلثار«:  ينظر ترمجته يف )1(

)٢/٣٥٨. (  

   .)١/٣٢٩( »عجائب اآلثار «)2(

  ) .٨/٢٣٢(» األعالم «)3(

 ـ ،اه . حنفي للمال البحث آداب شرح على وشرحان: وفيه ) ٤/٢٤١(» سلك الدرر «)4(

  ) .٥٦٩/ ٢(» هدية العارفني«) ٨/٢٣٢(» األعالم«

  . )١٣/٣٠١(» معجم املؤلفني«،  )٥٦٩/ ٢(» هدية العارفني«) ٨/٢٣٢(» األعالم «)5(

» هدية العارفني«) ٨/٢٣٢(» األعالم «)١/٣٢٩( »عجائب اآلثار« )٤/٢٤١(» سلك الدرر «)6(

  . )١٣/٣٠١(» معجم املؤلفني«،  )٥٦٩/ ٢(

   .)١/٣٢٩( »عجائب اآلثار« )٨/٢٣٢(» األعالم «)7(

 فيها يتنافس مشهورة وهي:  وفيه )١/٣٢٩( »عجائب اآلثار«) ٤/٢٤١(» سلك الدرر «)8(

  ) .٣/١٢٠(» إيضاح املكنون« )٥٦٩/ ٢(» هدية العارفني«، ) ٨/٢٣٢(» األعالم« ، الفضالء

 



 ٨

    .)٢(»واحلجامة صدفال يف رسالة« -

   .)٣(»دابرسالة يف علم اآل« -

  . )٤(»حدواأل الواحد لفظي معىن يف رسالة« -

   . )٥ (الفروع يف »التحرير شرح« -

  . )٦(» رسالته يف اآلدابشرح« -

   .)٧(» الشيخ خالد األزهريملؤلفها األزهرية شرح شرح« -

   .)٨(»ةالنسفي العقائد على السعد شرح على شرح« -

   .)٩(»لالستعارات العصام شرح على شرح« -

   .)١٠(»العروض يف املهملة البحور نظم شرح« -

  . )١١(»مقامتان« -

                                                                                                                                            

هدية «) ٨/٢٣٢(» األعالم« ، )١/٣٢٩( »عجائب اآلثار«) ٤/٢٤١(» سلك الدرر «)1(

  ) .١٣/٣٠١(» معجم املؤلفني«) ٣/٤٩٨(» إيضاح املكنون« )٥٦٩/ ٢(» العارفني

  ) .١٣/٣٠١(» معجم املؤلفني «)2(

إيضاح «) ٥٦٩/ ٢(» هدية العارفني«، ) ٨/٢٣٢(» األعالم«) ٤/٢٤١(» سلك الدرر «)3(

  ) .٣/٢(» املكنون

   .)١٣/٣٠١(» معجم املؤلفني «)4(

  . )٥٦٩/ ٢(» هدية العارفني«) ٨/٢٣٢(» األعالم«) ٤/٢٤١(» سلك الدرر «)5(

  ) .٥٦٩/ ٢(» هدية العارفني«) ٨/٢٣٢(» األعالم«) ٤/٢٤١(» سلك الدرر «)6(

   .)١/٣٢٩( »عجائب اآلثار «)7(

 اخليايل وحاشية النسفي لعقائد السعد شرح على وشرح:  وفيه )١/٣٢٩( »عجائب اآلثار «)8(

  ) .٥٦٩/ ٢(» هدية العارفني«) ٨/٢٣٢(» األعالم«اهـ ،  . عليه

  ) .٣/٧١(» إيضاح املكنون« )٥٦٩/ ٢(» هدية العارفني«) ٤/٢٤١(» سلك الدرر «)9(

  ) .٤/٢٤١(» سلك الدرر «)10(

  ) .٨/٢٣٢(» األعالم «)11(

 



 ٩

  . )١(»العروض يف املهملة البحور نظم« -

  

  :وفاته 

سلك الدرر« ففي  ،لف يف تاريخ وفاتهاخت«تكان وفاته أنّ) ٤/٢٤٤ ( للمرادي 

، وتابعه عليه الزركلي يف )  هـ١١٧٦( وألف ومائة وسبعني ست سنة شعبان يف

 سنة صفر شهر يف تويف) ١/٣٣٠( للجربيت »عجائب اآلثار« ، ويف )٨/٢٣٢( »األعالم«

 »هدية العارفني« و)٣/٢( »إيضاح املكنون«، وتابعه عليه البغدادي يف )  هـ١١٧٨(

)٥٦٩/ ٢ (.  

                                                 

  ) .٤/٢٤١(» سلك الدرر «)1(

 



 ١٠

  »ن مهمالت الدوائررفع الستائر ع«: ثانيا 
  

  :توثيق العنوان والنسبة للمؤلف 

 منسوبا ملؤلفها »رفع الستائر عن مهمالت الدوائر«ورد العنوان ذا االسم   

 يف صفحة العنوان من النسخة املخطوطة ، مث أعاد التصريح بذكر »يوسف احلفناوي«

  .اسم مؤلفها يف مقدمة الرسالة 

املؤلف مل تذكر له رسالة ذا العنوان ، إال أنه وعلى الرغم من أنّ مصادر ترمجة   

تثبت أن املؤلف كانت له عناية بالعروض وله يف مهمالت البحور نظم وشرح كما ذكر 

رفع الستائر عن « ، فهل تكون هذه الرسالة )٤/٢٤١(» سلك الدرر«ذلك املرادي يف 

 شيئا من أبيات  هي شرحه هلذا النظم ، وإن مل يذكر املؤلف فيها»مهمالت الدوائر

منظومته إال بيتا وحيدا مجع فيه أمساء الدوائر ؟ تبقى املسألة احتماال قويا ؛ خاصة أنه 

  . يستبعد أن يكون للمؤلف ثالث رسائل يف قضية عروضية فرعية 

  

  : الرسالة مميزات

 ميكن أن جنمل مميزات هذه الرسالة يف ثالثة أمور ، وهي اليت دفعتين إىل العمل 

  :حتقيقها ونشرها على 

ـ ٥١٥ ، ت    جعفر بن القاسم علي  أبو( إحياء مذهب ابن القطاع      :أوال   يف )  ه

قضية البحور املهملة ، وهو السبب الرئيسي الدافع لتأليف الرسالة كما ذكر ذلك املؤلف              

حىت صارت عنـد     ملّا رأيت العروضيني أمهلوا ذكر تفاعيل البحور املُهمالت        "يف مقدمته   

 والتفاعيـل   "الفن من األمور املستغربات ، أحببت أن أذكرها ممثّلًا لكلٍّ مبثال            أهل هذا   

املهملة اليت ذكرها املؤلف واليت أمهل ذكرها العروضيون ، هي مهمالت ابن القطـاع يف               

  .  ، على الرغم من أن املؤلف مل يذكر ابن القطاع ومل يشر لكتابه »البارع«كتابه 

على مذهب اخلليل   لكن  ى ذكر األحبر املهملة يف كتبهم       وقد درج العروضيون عل   

ـ ١٧٠أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، ت          ( وهي عندهم ستة أو سـبعة   )  ه

  .  سبعة وعشرون بناء مهمال فهيا على مذهب ابن القطاّع  أم،على اخلالف يف املتدارك 

 



 ١١

  :ومنشأ هذا االختالف يف عد املهمالت مبين على أمرين 

 املنهج املُتبع يف فك البحور من الدوائر ؛ فاخلليل يبدأ فك البحر إما مـن                :األول     

أول الوتد أو أول السبب ال غري ، وهلذا ينتهي بناء البحر دائما بساكن إال بنـاء واحـدا    

، أما ابن القطاع فيبدأ باملتحرك أيا كان موقعه ، فتخرج على منهجـه       ) فاعالتك(مهمال  

ا تنتهي مبتحـرك إال بنـاء                الستالحظ عليها مجيعا أاخلليلية السابقة وتسع أخرى ، ي 

، وهو ما انتبه إليه ابن القطاع فـألزم       ) مفاعيلُ مفعوالت مفعوالتن  (واحدا ينتهي بساكن    

ضروا الوقف ، فيكون جمموع هذه املهمالت مخسة عشر مهملًا ، وهو أقصى ما يمكن               

وهذه هي األبنيـة املهملـة      . إال أن يبدأ البناء بساكن وهو ممتنع        استخراجه من الدوائر    

  :املستخرجة من فك الدوائر 

  : دائرة املختلف -أ 

  :ومهمل ابن القطاع   :واملهمل اخلليلي فيها 

  الثماين) مفاعيلن فعولن (-١

  الثماين) فاعلن فاعالتن (-٢

١-) الثماين) مفعولُ مفعوالت  

  لثماينا) مفعوالت مفعولُ (-٢

  : دائرة املؤتلف –ب 

  :ومهمل ابن القطاع   :واملهمل اخلليلي فيها 

٣-) السداسي) فاعالتك  

  

٣-) السداسي) مفتعالت  

٤-) السداسي) مفاعالت  

  : دائرة اتلب –ج 

  :أما مهمل ابن القطاع   .وليس للخليل فيها مهمل 

  ٥-) السداسي) مفعوالت  

  : دائرة املشتبه –د 

  :ومهمل ابن القطاع   :ل اخلليلي فيها واملهم

  السداسي) فاع التن مفاعيلن مفاعيلن (-٤

  السداسي) مفاعيلن مفاعيلن فاع التن (-٥

  السداسي) فاعالتن فاعالتن مستفعلن (-٦

  السداسي) مفعوالت مفعوالتن مفاعيلُ (-٦

  السداسي) مفاعيلُ مفعوالت مفعوالتن (-٧

٨-) السداسي) مفعوالتن مفاعيلُ مفعوالت  

 



 ١٢

  : دائرة املتفق –ب 

وليس فيها مهمل خليلي عند املتـأخرين         :ومهمل ابن القطاع 

كما يأيت يف كالم املؤلـف ، وإن كـان          

اخلليل قد أسقط املتـدارك ومل حيتـسبه         

ألسباب تأيت اإلشارة إليها ، إال أنه حبـر         

  .مستعمل وأنشد عليه الشعراء 

  الثماين) مفعولُ (-٩

  

 من الدوائر ،  أكمل ابن القطاع        بينما اكتفى اخلليل يف مهمالته مبا انفك      : الثاين  

  :مهمالته باثين عشر بناء وهي 

 أصـل   -٥ أصل السريع    -٤ أصل الرمل    -٣ أصل اهلزج    -٢ جمزوء الطويل    -١

 أصل املقتضب   -٩ أصل املضارع    -٨ مشطور املنسرح    -٧ جمزوء املنسرح    -٦املنسرح  

  . جمزوء املتقارب -١٢أصل اتث  -١١ جمزوء املقتضب -١٠

وهي كما ترى بعضها أصول ألحبر مستعملة على صورة بنائها عند الفك من 

الدائرة ، وإن مل ينظم عليها الشعراء على هذه الصورة ، وبعضها جمزوء ألحبر مستعملة 

  .أيضا ، وإن مل ينظم عليها الشعراء على هذه الصورة 

  

 بعض التعليالت العروضية إلمهال مهمالت ابن القطاع  حماولة املؤلف تقدمي:ثانيا 

على غرار حماوالت العروضيني يف تعليل إمهال مهمالت اخلليل  ، جبانب العلة األساسية 

املتمثلة يف عدم السماع ممن يعتد به ، وهذه احملاولة التعليلية هي أهم ما مييز الرسالة عن 

تقومي البيان « وفق مذهب ابن القطاع ، كـغريها من الكتب اليت عرضت األبنية املهملة

 لألمحدي ، بل »نزهة النواظر وطراز الدفاتر« البن السراج الشنتريين ، و»لتحرير األوزان

  . نفسه مل يتعرض لذكر تعليل إلمهال تلك األبنية »البارع«إن كتاب 

  

 إشارة املؤلف إىل استعمال شعراء العجم لبعض األبنية املهملة لكن :ثالثا 

  .بزحافات وعلل 

  

 



 ١٣

  : توصيف النسخة اخلطية

 ]٤([مل أقف هلذه الرسالة إال على نسخة وحيدة حمفوظة باملكتبة األزهرية ، برقم 

من  جمموع يف جملد ضمن، وهي ) ٤/٤٦١(الورقي للمكتبة  بالفهرس ، ومثبتة )١٩٤٥

) ٢٥(ومسطرا ، ، كتبت بقلم نسخي ، باللونني األسود واألمحر  )١٤ - ١٢(ورقة 

احلمد اهللا الذي سهل لنا عروض الرشاد ، وأدار الدائرة على أهل الزيغ "سطرا ، أوهلا 

  " .إخل... وهذا آخر ما أردناه ، واحلمد هللا يف مبدئه ومنتهاه " ، وآخرها " إخل... والعناد 

  .ومل يأت يف النسخة ذكر لتاريخ نسخها وال اسم ناسخها   

من من " سم الرسالة واسم مؤلفها ، ومتلّك نصه أما صفحة العنوان فمثبت فيها ا

. " من من من فضله على عبده حممد بن أمحد بن عمر عفا اهللا عنه وعن والديه واملسلمني 

انتقلت بالشراء إىل أحوج اخللق إىل عفو احلق " ، مث أضيفت ورقة صغرية كُتب عليها 

  ".حسني املقدسي احلسيين عفي عنه آمني 

  

 



 ١٤

  طيةصور النسخة اخل

  

  

  
  

  
  

  .صفحة العنوان 

    

 



 ١٥

  

  

  

  

  

  

  
  

  .الورقة األوىل 

  

  

  

 



 ١٦

  

  

  

  

  

  

  
  

  .الورقة الثانية واألخرية 

  
  

 



 ١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النص المحقق: ثالثًا 

  

  

  

  

 



 ١٨

   بسم ا الرمحن الرحيم

  
احلمد هللا الذي سهل لنا عروض الرشاد ، وأدار الدائرة على أهل الزيغ والعناد ، 

 صاحب الفضل املؤتِلف ، سيدنا حممد الذي مل خيتلف يف كماله والصالة والسالم على

  .خمتلف ، وعلى آله اتلبني ألنواع الكمال ، وصحبه املتفقني على التلبس بصفات اجلالل

  

  :وبعد 

  :فيقول كثري املساوي ، يوسف احلفناوي 

ت عند أهل ملّا رأيت العروضيني أمهلوا ذكر تفاعيل البحور املُهمالت ، حىت صار

هذا الفن من األمور املستغربات ، أحببت أن أذكرها ممثّلًا لكلٍّ مبثال ، غري متعرٍض 

لذوي االستعمال ، ليحيط طالب هذا الفن مبقاصده ، ويتيسر له فهم مجيع فوائده ، فأقول 

  :وباهللا التوفيق 

  :الدوائر مخسة 

  ِبهتــش الْمو ــف ــف مؤتِل   مختِل
 

 جم  ــه ــاٍق فَانتِبـ ــب وذُو اتفَـ   تلَـ
 

  

 



 ١٩

  فختلِدائرة الم: األولى 
  

  :وأوزاا املهملة مخسة 

مفاعيلن فعولن: (ل األو (ا منثموي ،ى باملستطيلسم)٢(، وشاهده )١( :  

  أَيسلُو عنك قَلْب ِبناِر الْحـب يـصلَى       
 

   قَدوقْتـ        فَو ـاِظ نالْأَلْح ـِوي ِمـنحلَا نص  
 

وسبب إمهاله ما نله ، مع إمكان قل عن اخلليل من وقوع سببني بني وتدين يف أو

   .)٣(اخلروج عنه بتقدمي اخلماسي ، فاندفع ما أورد من إمهال حنو اهلزج

  

ل الطويل ،  أو)فعولن( من ثاين وتد كفَ، وي ثمنام) مفْعولُ مفْعوالت(: اين الثّ

  : )٤(وشاهده

 ـ     ِإنَّ الْغ   زالَ الْأَغْيد الِْجيِد أَضنى مهجـ
 

  ـِتي ِباهِتزاِز الْغصِن ِفي الِْحقِْف لَمـا انهـالْ         
 

   .حلّه من وسط الوتد ـ كما ظهر يل ـ وسبب إمهاله

  

، ) مفاعيلن(، ويفَك من ثاين وتد  اثمنم) مفْعوالت مفْعولُ(شاهد : الثالث 

   :)١(وشاهده

                                                 

 »لنـضيد الدر ا «: ينظر  .  وهو مقلوب الطويل ، وذكر له العروضيون عروضني وأربعة أضرب            )1(

  ) .٢٢٦ص (

  ) .وقد سددت) (٤٨ص (» العيون الغامزة«بال نسبة يف  )2(

هلـزج  ة لو صحت للزم إمهال ا  هذه العلّ  واعترض بأنّ : وفيه  .  )٤٨ص   (»العيون الغامزة « ينظر   )3(

جيب بأا  وأُ.  ، فال ميكن زحافهما     منها مبين على سببني بني وتدين      ا كل ، ألنّ  واملضارع واملقتضب 

، فيخرج من احملـذور      ااسي فيه مخ  ، خبالف هذا ألنّ     فيها ، إذ ال مخاسي     ميكن يف تأليفها إال ذلك     ال

  . بتقدميه

 ) .١٠٤ص  (»البارع« بال نسبة يف )4(

   .الرمل من واعوج استطال ما  : ، واحلقفأعطافه والنت عنقه مالتاجليد الذي : األغيد 

 



 ٢٠

   ِمن حاِجٍز لَما نزلْنا ِبـــها      ما ِبالدارِ 
 

  .وسبب إمهاله ما تقدم يف الثاين 

    

ل ثاين سبيب  من أوفك ، وي)٢(انثمم) فاعالتن فعولن(أو ) فاعلن فاعالتن: (الرابع 

   : )٣(، وشاهده) مفاعيلن(

       كَـاراِنـي ادرتاعو ِبيـباِني حجش قَد  
 

ــجاِني مــ   ِإذْ ش ــه تلَياريــد ــجته ال ا ش  
 

  . وسبب إمهاله التباسه جمزوًءا ببعض صور املديد جمزوًءا ـ كذا قيل ـ وفيه نظر 

  

  : )١(، وشاهده )٤(لجمزوء الطوي:        اخلامس 

                                                                                                                                            

  :ومتامه ، ) ١٠٥ص  (»البارع« بال نسبة يف )1(

ـ               ما ِبالـداِر ِمـن حـاِجٍز لَمـا نزلْنـا ِبـ
 

   ــني ــالْخرِد الِْع ــي كَ ــا ترتِع هــا الْم ــها ِإلَّ   ـ
 

  

 ويسمى املُمتد ، وهو مقلوب املديد ، وذكر له العروضيون أربع أعاريض واثين عـشر ضـربا ،      )2(

  ) .٢٢٨ص (» الدر النضيد«كما يف 

  . )٤٩ص (» ون الغامزةالعي«بال نسبة يف  )3(

 اسمـسد  يأت ومل انمثم يكون أن الطويل يف زمتال مل: ـ  اهللا رمحهـ  اخلليل سئل: الزجاج قال )4(

 ، كذلك وضربه )مفاعيلن( عروضه الطويل إنّ:  فقال ؟ واحدة دائرة من وكلها البسيط يف جاء كما

 كل بيت من يسقط ماإن سدسا إذا لبسيطوا واملديد ، احرفً عشر أربعة نصفيه من لسقط سدس فلو

 كـذلك،  وضربه ،) فاعلن( وهو مخاسي جزء منهما واحد كلّ عروض ألنّ ، أحرف عشرة منهما

 مـن  النقصان يقع ما الشعر يف وليس ،) فعولن( قبله بقي )مفاعيلن( منه فحذف الطويل سدس ولو

 واملديـد  له، امساوي أو بقي مما أقلّ ىلغأُ ما كوني وإمنا ، بقي مما احروفً أكثر ىلغأُ ما فيكون أجزائه

 بقـي  )فاعلن( منه حذف إذا البسيط وكذلك ،) فاعالتن( قبله بقي )فاعلن( منه فحذف سسد إذا

  ):٦٩ص (» ألفيته«ويقول اآلثاري يف ) . ١٤٦ص (» العيون الغامزة« .) مستفعلن(

  ينقلُعليه واجلَزء شذوذًا ... واستعملوه دون جزء يدخلُ 

  عروضه وضربه الّذ ختما... حذف جزأين مها ) لعمري(فقل 

 



 ٢١

   ــاهى أَخــادن ــِري لَقَــدملَع  
 

   اهــد ــسمع ِنـ ــم يـ ــويد فَلَـ   سـ
 

         

  

                                                                                                                                            

  ) .١٠٦ص  (»البارع«سبة يف بال ن )1(

 



 ٢٢

  دائرة المؤتلِف: الثانية 
  

  :زاا املهملة ثالث وأو

مفْ (:ل األوتعالت (مسدا سوي ،من ثاين فك )َنتمفاعل (ل اهلزجأو)١(،  

  : )٢(هوشاهد

  مــا ولَــدتِني النجبــاُء ِمــن مــضٍر ِإ
 

ــي ا  ــزالْ ذَا حِم ــاِد ن أُن ــم ــوِطيس ولَ   لْ
 

كاٍتوسبب إمهاله توايل مخس متحرعليل األحسن ، وعلى ما فيه ن ِب إذا خيف الت

   .)٣(كما تقدم يف الثّاين

  

  :)٤(وشاهده ،) نتمفاعلَ( بيبل س من ثاين أوفك ، وياسدسم) مفاعالت: (الثاين 

ـ         وما ِغناٌء فَتى يجـود ِبكُـلِّ مـا مـ
 

ــالنوالْ  ــلُ ِب خبي ســي ــداه ولَ ي ــلَكَت   ـ
 

   .)٥(وسبب إمهاله حلّه من وسط السبب

  

ـ  ،) نتمفاعلَ(ل ثاين سبيب     من أو  فكويسا ،   سد م )فاعالتك(: الثالث   وي ى سم

   :)٦(ر ، وشاهدهعندهم باملتوفِّ

                                                 

هـي  ) مفـاعلنت ( كذا يف املخطوط ، وهو وهم ، ألنّ اهلزج ال يفك أصلًا من دائرة املؤتِلف ، و                 )1(

   .جزء الوافر ال جزء اهلزج

  ) .١٢٨ص  (»عالبار«بال نسبة يف  )2(

   . من وسط الوتد أي حلّه)3(

  ) .١٢٨ص  (»البارع« بال نسبة يف )4(

حلّه من وسط الفاصلة الصغرى ، فالسبب الثقيل مـع اخلفيـف كالـشيء     :  األنسب أن يقال     )5(

  .املُسدس ) فاعالتك(الواحد ، كما يأيت يف تعليل إمهال 

، ) ٢٧٢ص   (»الـدر النـضيد   «،  ) ٦ق  (» املعيـار «،  ) ١٢٨ص  (» البارع«:  بال نسبة يف     )6(

  .)٦٠ص (البن التركماين » شرح عروض ابن احلاجب«، ) رأيت من) (٥١ص (» العيون الغامزة«

 



 ٢٣

  مــا لَِقيــت ِمــن الْجــآِذِر ِبــالْجِزيرِة
 

ــؤاِدي    ــت فُ حرٍم جــه ِبأَس نــي مِإذْ ر  
 

ال يفصل أحدمها وسبب إمهاله أنّ السبب الثقيل مع اخلفيف كالشيء الواحد ، ف

 ، أو عدم متاثل األجزاء إنْ سكّن على خالف دائرته ، إذ مقتضاها حركة الم )١(من اآلخر

   .)٢()مفاعلَنت(

                                                                                                                                            

  .ة  وهو ولد البقرة الوحشي ،ؤذُرمجع ج: اجلآذر 

، وكالمهـا    السبب يف إمهاله ما يلزم عليه من تفريق السبب الثقيل من اخلفيف إنّ  :قال الشريف  )1(

    كالصوت الواحد الذي ال تا ، فأفردومه  ، ولذا أطلق أئمة هذا الفن عليهما اسم الفاصلة         ق أبعاضه فر

  )٥١ص  (»العيون الغامزة« .باسم خيتص ما كالوتد والسبب

ا لزوم الوقف على املتحرك     ، وهو إم   والسبب يف إمهاله ما يلزم عليه من احملذور       : قال الصفاقسي  )2(

 ن ألنه مـن دائـرة      ، أو عدم متاثل أجزاء البيت إن سكّ        رك احلرف األخري على حاله من التحرك      إن ت

  ) .٥١ص  (»العيون الغامزة« . املؤتلف وهي مبنية على متاثل األجزاء

 



 ٢٤

  هشتبِدائرة الم: الثالثة 
  

  :وأوزاا املهملة ثالث 

   :)٢( ، وشاهده)١(أصل اهلزج: األول 

   مـن ِإذَا يبـدو رأَيـت الْبـد         روحيِب
 

ــ  ــي ال ــاِنر ِف الْب ــن ــصٍن ِم ــى غُ   تم علَ
 

  

   : )٣( ، وشاهدهلأصل الرم: الثاين 

ــاٍم ــي ملَ ــاِلي ِف بــا ي ــي لَ ــا ِلقَلِْب م  
  

  

  

  

  

 

ــادا   ــي ِقي ــا يعِط ــا ولَ ــلَيمى لَ ــي س   ِف
 

ال يقال عد هذا من املهمل ال يصح ؛ إذ غاية ما فيه أنه مصرع ، وهو جائز 

   .)٤(قد اختلف هنا الرِوي فال تصريع: ل مستعمل ، ألنا نقو

  

                                                 

  ) :٨٨ص  (»ألفيته«يقول اآلثاري يف ) 1(

  للشذوذ يعزى) بنفسي(فقل ...وقلّ إكمال له باألجزا 

، ) ٢٧٦ص   (»الـدر النـضيد   «: وذكر له العروضيون شواهد أخرى ، وومسوه بالشذوذ كما يف           

  ) .٤٩ص  (»حاشية الدمنهوري«، ) ١٧٧ص  (»العيون الغامزة«

  ) .للتم) (١٤٨ص (»  البارع « بال نسبة يف)2(

  .الزهر طيب الشجر من ضرب:  البان

  ) .١٤٨ص  (»البارع« بال نسبة يف )3(

  :عر حملمد بن إياس وذُكر أنه جاء تام الرمل يف ش: يقول ابن القطاع يف باب الرمل ) 4(

 ــِصري ــلُ قَـ ــالَ واللَّيـ ــي طَـ   ِإنَّ لَيِلـ
  

       ــِنريلَــا ي حــبص ــى كَــادتطَــالَ ح  
  

ــراتٍ   ــا منكَـ ــاٍم عرتنـ ــر أَيـ   ِذكْـ
  

  ورفَــــأُم ــــورــــا أُمِفيه ثَتــــدح  
  

   . )١٤٧ص  (»البارع«. ومل يرو لغريه من العرب 

ويقول اآلثـاري يف    ) . ١٩٠ص   (»العيون الغامزة «،  ) ٧ق  ( »املعيار«: ووِصف بالشذوذ كما يف     

  .يأيت به اإلكمالُ ) ما(وشذّ ) : ... ٩٣ص  (»ألفيته«

 



 ٢٥

 )١(ل اهلزج ، وشاهدهأو) مفاعيلن( من ثاين فك، وي اسسدم) مفْعوالت(: الثالث 

:  

ـ       قَالَت جارِتي لَمـا رأَت وشـك النـ
 

ـ      ى ِفي الْقَلِْب ِمنـو      ـاري ِمثْـلَ لَفْـِح الن  
 

  .وسبب إمهاله حلّه من وسط الوتد 

  

                                                 

  ) .١٤٨ص (» البارع« بال نسبة يف )1(

 



 ٢٦

  دائرة المجتلب: الرابعة 
  

  :وأوزاا املهملة أربعة عشر 

٢( ، وشاهده)١(أصل السريع: ل األو(:   

ـ            قَالَت وقَد علِّقْتهـا مـا هـذَا الْغـ
 

  ــا م نكُو ِإلَيــش ــِذي ت ــرام الَّ ــولْـ قْب  
 

  

   :)٤( ، وشاهده)٣(أصل املنسرح: الثاين 

   جـوِدهِ  ما بالُ عيِنـي كَـالْقَطِْر ِفـي       
 

ــسِبلِ   ــِل الْمـ ــرت أَو كَالْواِبـ   ِإنْ ذُكِّـ
 

  

                                                 

 لفـظ  يشبه أوله الذي املفروق بالوتد لضعفه أصله على السريع يف )مفعوالت( يستعمل مل ماإنو )1(

 مثّ )فـاعلن ( وهو الوتد لفظ فيه ما البيت وسط ليقع امكشوفً امطوي العروض يف لعِمفاست ، السبب

  ).١٩٩ص  (»العيون الغامزة« . املتحرك على الوقوف إىل يؤدي أصله على بقاءه ألن الضرب ريغُ

  .قف لتم قلت قَل ) وقالت(فصل ) : ... ٩٧ص  (»ألفيته«يقول اآلثاري يف 

  ) .١٨٠ص  (»البارع« بال نسبة يف )2(

  . أي دون طي الضرب )3(

الضرب يف أمثال هذا البحـر      ) مستفعلن(الضرب أو قطعه دون     ) مستفعلن(إنما وجب طي    : وقيل  

مـرتني  ) مـستفعلن (كالرجز ألنه هو السريع واملقتضب إخوة ؛ ألنّ كلّ واحٍد منها مركّب مـن               

تقدم وهنا متوسط ، والتغيري الزم      يف السريع متأخر ويف املقتضب م     ) مفعوالت(، إلّا أنّ    ) مفعوالت(و

حاشـية  «. يف ضرب السريع ويف ضرب املقتضب ، فغيري ضرب املنسرح أيضا ليـساوي أخويـه                

  ) .٥٧ص  (»الدمنهوري

  ) :١٠٠ص  (»ألفيته«ووِصف أصل املنسرح بالشذوذ ، يقول اآلثاري يف 

  فصل وشذّ نقلُه مكمال... 

  ...مطلق منه علم ) ما بال دمعي(

وذكر بعض العروضيني أن عروضـه مل       : يقول ابن واصل    . ) ١٨٠ص   (»البارع «بال نسبة يف   )4(

  .)٣٣٣ص  (»الدر النضيد«. تأت غري مطوية ، وأنّ البيت املستشهد به على جميئها تامة مصنوع 

 



 ٢٧

   :)٢( ، وشاهده)١(أصل املضارع: الثالث 

ـ          ِإذَا ما ماس الْقَِضيب علَى ِدعِص النـ
 

ــي  )م( ــبى عقِْل ــاِم س ــاِل الركَ هنــقَا الْم   ـ
 

  

   :)٤( ، وشاهده)٣(أصل املقتضب: الرابع 

     خم اِر ِمـنا ِبالـدـ     م   ِبـٍر لَمـا نزلْـ
 

ــكَّاِنها   س ــن ع ارــد ــستخِبر ال ا نــن   ـ
 

  

   :)٦( ، وشاهده)٥(أصل اتث: اخلامس 

ــا   ابالِْعتــاِمي و ــاِئِمي دع ملَ ــا لَ ي  
 

ــوابا    ــي ص ــض ِل ــام الْمِم ــيس الْملَ   لَ
 

  

   :)٨( ، وشاهده)٧(جمزوء املنسرح: السادس 

                                                 

  ):١٠٣ص  (»ألفيته« يقول اآلثاري يف )1(

  )إذا ما(وجاء يف إنشادهم ... فصل وشذّ نقله متاما 

  ) .١٨١ص (» البارع« بال نسبة يف )2(

  .املتراكم :  ، والركام لمالر:قا  ، والنريالصغ كَِثيبال: ص عانثىن ، والد: ماس 

  ):١٠٤ص  (»ألفيته« يقول اآلثاري يف )3(

  )  ما بالدار من(أمتمته كمثل ... فصل وأوجب جزأه وشذّ إنْ 

  ) .١٨٣ص  (»البارع«بال نسبة يف  )4(

  ):١٠٥ص  (»ألفيته«ول اآلثاري يف  يق)5(

  فصل شذّ حيث متّما) البطن... (عروضه وضربه قد سلما 

  ) ...يا الئمي(

  ) .١٨٤ص  (»البارع«بال نسبة يف  )6(

  ):١٠٠ص  (»ألفيته« يقول اآلثاري يف )7(

  )إنّ الذي(معه ) إن الغزال... (وجزَءه والشطر فيه شذِذ 

  ) .١٨١ص (» البارع «بال نسبة يف )8(

 



 ٢٨

ـ    ذِْريِإنَّ الْغـــــزالَ الْعــــ
 

   ــــاهنــــِوي ِإنْ لُمعرلَــــا ي  
 

  

   :)١( ، وشاهدهمشطوره: السابع 

ــلِ   ِإنَّ ــم يقْبــ ــاه لَــ ــد قُلْنــ ــِذي قَــ   الَّــ
 

  

   :)٢( ، وشاهدهاجمزوء املقتضب ساملً: الثامن 

  مــا مــن جــاد ِمــن ِقلَّــةٍ    
 

ــِد   ــلُ الْجاِئــ ــريِمثْــ   )٣(الْمكِْثــ
 

  

ل ثاين سبيب  من أوفك، وي )٤(مرتني) تفع لنفاعالتن فاعالتن مس: (التاسع 

   :)٥(ل السريع ، وشاهدهأو) مستفعلن(

  ما ِلـسلْمى ِفـي الْبرايـا ِمـن مـشِبهٍ       
 

ــستكِْملُ    الْم ــِنري الْم رــد ــا الْب ــا ولَ   لَ
 

ن با خبوقد نظم منه شعراء العجم كثريويسمى عندهم حبرا جديدا أو غريبا ، 

  .ها ئه كلّأجزا

   .)٦(أنه عند جزئه يلتبس مبجزوء الرملوسبب إمهاله 

  

                                                 

  ) .١٨١ص (» البارع« بال نسبة يف )1(

  ) .١٨٤ص (» البارع«بال نسبة يف  )2(

  .  بإثبات الياء املولدة من إشباع الكسرة)املكثري(كذا يف املخطوط ) 3(

  .ويسمى املُتِئد ، وهو مقلوب اتث كما ترى ) 4(

 البـن   »روض ابن احلاجب   ع شرح«،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٨٢ص  (» لبارعا«: بال نسبة يف     )5(

  ) .٥٦ص (» العيون الغامزة«، ) ٩٢ص  (التركماين

 سبب اطراحه ما يلزم عليه لو مت من وقوع          زعم الزجاج أنّ  و ) .٥٦ص   (»العيون الغامزة « ينظر   )6(

، واألسباب مع الوتد املفروق      املفروقة الوتد يف العروض، وهو جمتنب عندهم ألا عمدة        ) مستفع لن (

  ) .٥٦ص  (»العيون الغامزة« . ضعيفة

 



 ٢٩

) مستفعلن( ، ويفك من أول وتد )١(مرتني) مفاعيلن مفاعيلن فاع التن: (العاشر 

   :)٢(أول السريع ، وشاهده

  لَقَــد ناديــت أَقْوامــا ِحــني جــابوا
 

ــابوا   أَج ــو ــٍر لَ ــن وقْ ــسمِع ِم ــا ِبال مو  
 

ا لكن بزحافاٍتودرج على النظم منه شعراء العجم كثريوعلل ، وي ى عندهم سم

ا قريب.  

   .)٣(وسبب إمهاله التباس جمزوئه مبجزوء اهلزج

  

 ، ويفك من أول وتد )٤(مرتني) فاع التن مفاعيلن مفاعيلن: (احلادي عشر 

)٥(يف السريع ، وشاهده) مفعوالت(:   

  شـجاِن والْكُـربِ   من مِجِريي ِمـن الْأَ    
 

ــالْقُربِ    ــاِد ِب عالِْإب ــن ــي ِم ــن مِزيِل م  
 

  .ويسمى عندهم مشكلًا 

  

ل أو) مستفعلن( من ثاين وتد فك، وي )مفعوالت مفعوالتن مفاعيلُ: (الثاين عشر 

   :)١(السريع ، وشاهده

                                                 

  .ويسمى املُنسرد ) 1(

 البـن   » عروض ابن احلاجب   شرح«،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٨٢ص   (»البارع«:  بال نسبة يف     )2(

  ) .٥٦ص (» العيون الغامزة«، ) ٩٢ص  (التركماين

األذن يف  الِثقْلُ:قر الو.   

العيـون  « .زجاج مبا علّل به إمهال الـسابق        وعلّل إمهاله ال  ) . ٥٦ص   (»العيون الغامزة « ينظر   )3(

  ) .٥٦ص  (»الغامزة

  .ويسمى باملُطَّرد ) 4(

ص  (»العيـون الغـامزة   «. وال علة الطراحه ال تاما وال جمزوًءا إال عدم السماع           :  يقول الدماميين   

٥٧.(  

  ) .من مِديِلي) (٥٧ص (» العيون الغامزة«بال نسبة يف  )5(

 



 ٣٠

ـ          قَد أَسبلْت دمِعي ِفي يوِم حسِمي عـ
 

ـ  ـلَى ِهنـدٍ    سو     قُـوفوم كْـبالرى ولْم  
 

  .وسبب إمهاله حلّه من وسط وتد 

  

 من آخر وتد فك ، ويمرتني) مفاعيلُ مفعوالت مفعوالتن: (الثالث عشر 

)٢(يف السريع ، وشاهده) مفعوالت(:   

ـ    ِإذَا مـا رأَتِنــي أَنكَرتِنــي بعــد الَّــ
 

ــدهرِ  )م( ــِدِمي ال ــي قَ ــا ِف ــانَ ِمن ــِذي كَ   ـ
 

  .وسبب إمهاله ما تقدم يف الذي قبله 

  

 من ثاين وتد فك ، ويمرتني) مفعوالتن مفاعيلُ مفعوالت: (الرابع عشر 

   : )٣(ين يف السريع ، وشاهدهاالث) مستفعلن(

ـ           قَد أَضـناِني الْغـزالُ الْغِريـر الْأَغْيـ
 

   ــاع ــلُ الْب ــيح الطَِّوي ــاس الْمِل يالْم ــد   ـ
 

  . من قبله ِنيذَلم يف الاله ما تقدوسبب إمه

  

                                                                                                                                            

  ) .١٨٤ص  (»ارعالب« بال نسبة يف )1(

  ) .١٨٤ص (» البارع« بال نسبة يف )2(

 ) .١٨٥ص (» البارع« بال نسبة يف )3(

املتبختر يف مشيته   :  ، واملياس    أعطافه والنت عنقه مالتالذي  : الذي ال جتربة له ، واألغيد       : الغرير  

،  مشالًـا و ينـا مي انالذراع انبسطت ذاإ الكفّين نيب ام ةمساف:  الباعاحلسن الظريف ، و   : ، واملليح   

   .ماجلس يلطو الباع يلطو الويق

 



 ٣١

  قدائرة المتفِ: الخامسة 
  

   :)١(وأوزاا املهملة ثالثة على مذهب اخلليل ، واثنان على مذهب األخفش

٣( ، وشاهده)٢(جمزوء املتقارب: ل األو(:   

ـ      غَــزالٌ رمــاِني ِبــسهِم الْــ
 

ــؤادا   ــشك الْفُــ ــجفُوِن فَــ   ـــ
 

  

   :)٤(، وشاهده )فعولن( من ثاين فكوي، ) مفْعولُ: (الثاين 

                                                 

 هذا القول مبين على أنّ األخفش هو من تدارك اخلبب على اخلليل ، وهو قول تناقلتـه كتـب                    )1(

العروضيني املتأخرين وال نقف عليه عند املتقدمني ، ويذهب املعاصرون إىل خطأ هذا القول ؛ فاخلليل                

 ونسبت إليه أبيات على وزنه ، أما جتاهل اخلليل أو دفعه له كما يعرب               كان على معرفة باملتدارك ، بل     

 هـذا  ويف والـضروب  باألعاريض خمتص القطع أنّ األصل إذ أصوله خمالفته: ابن القطاع فألسباب أمهها 

أمحد .  د»استدراك األخفش للمتدارك«، ) ٢٥٧ص  (»اجلامع«: ينظر  . احلشو يف القطعيقع  البحر

أسطورة تدارك األخفش للبحر    «،  ) ٩٧ص  ( لألخفش   »العروض«امي يف مقدمة حتقيق     حممد عبد الد  

  ) .٦ ، ع ١٨ ، عامل الكتب ، مج ٤٩٠(حممد عبد ايد الطويل .  د»املتدارك

: أما كون اخلليل مل يؤصل للمتدارك لكونه مهمال فهو اختيار املؤلف ، وفيه خالف ، يقول العـيين                   

 عنده باألعاريض   ختص القطع م  ، فإنّ أو سكت عنه لكونه خمالفا ألصوله       واختلف هل منعه أصال ،      

. ال أثبته وال منعه ، وقيل بل منعه بالكلية          :  ويف هذا البحر جاء القطع يف احلشو ، فقيل           واألضرب ، 

  ) .٦٢ص  (»حاشيته«، ونقله الدمنهوري عنه يف ) ٢٢ص  (»مقصد الطالب«

  )١١٠ ص (»ألفيته« يقول اآلثاري يف )2(

  قد علم) غزال(من زحفه فيه ... جمزوءا سِلم ) القطّاع(وأمهل 

  به كثريا وله عنهم رووا... ومل يكن جبيد فقد أتوا 

ومل جيئ عن العرب يف مـسدسه بيـت         : يقول اجلوهري   ) . ١٩٥ص   (»البارع« بال نسبة يف     )3(

  ) .٦٤ص (» عروض الورقة«. صحيح 

  . )١٩٥ص (» البارع« بال نسبة يف )4(

 



 ٣٢

ـ  ــ ــِه ش لَيي عــِإن ــي فَ ــا خِليِل أَم  
 

ــا    امحالْم ــِديد ش ــق ــِفيق رِفي   )١(تـ
 

  .وسبب إمهاله حلّه من وسط وتد 

  

   :)٢(، وشاهده) فعولن(، ويفك من أول سبب ا مانيثُ) فاعلن: (الثالث 

  ــاِلح ا صــاِلم س ــاِمر ــا ع اَءناج  
 

  بعــد مــا كَــانَ مــا كَــانَ ِمــن عــاِمِر 
 

وهذا هو املُختلَف فيه ، ويسمى عندهم متداركًا ، وخببا ، وركْض خيل ، وغري 

  .واألصح عند املتأخرين استعماله  . )٣(ذلك

  

  .واعلم أنّ ما مل أذكر إلمهاله علّةً ال علّة له إلّا عدم مساعه ممن يعتد به 

آخر ما أردناه ، واحلمد هللا يف مبدئه ومنتهاه ، وصلَّى اهللا على أشرف  وهذا 

  .آمني . األحباب ، وآله وسائر األصحاب 

  

 

  

                                                 

  .املدافعة : احملاماة و .بالتاء املفتوحة ) احملامات( كذا يف املخطوط )1(

نقال عن  ) ١٢٨ص  (» القسطاس« ،  ويف حاشية      )١٣٨ص  (للتربيزي  » الكايف«:  بال نسبة يف     )2(

  ) .١٠١ص (للخواص » الكايف«البن شكم ، » توضيح اخلزرجية«

ا تقدم ، مساه كل قوم من العروضـيني باسـم فـسمي              وملّا مل يسمه اخلليل لعدم ذكره له كم        )3(

باملتدارك ملا تقدم ، وباملخترع وباحملدث الختراع وإحداث وضعه مع البحور بعد اخلليل ، وباملتـسق        

أي املنتظم ألنّ كلا من أجزائه على مخسة أحرف ، وبالشقيق ألنه أخو املتقارب إذ أصل كلٍّ منـهما        

 وباخلبب لكن إذا خنب فقط تشبيها له باخلبب الذي هو نوع من السري              وتد جمموع وسبب خفيف ،    

يف السرعة وله أمساء غري ذلك كركض اخليل ألنه حياكي صوت وقع حافر الفـرس علـى األرض ،                   

ومسـاه   ،) ٦٢ص  (»حاشية الدمنهوري« .وضرب الناقوس ألنّ الصوت احلاصل به يشبهه إذا خنب         

) ١١١ص   (»ألفيتـه «الغريب ، وزاد اآلثاري يف يف أمسائه يف          : )٢٥٨ص   (»اجلامع«العروضي يف   

  .املتقاطر 

 



 ٣٣

  الفهارس واألثبات

  

  صادر والمراجعثبت الم -أ
  

 ، ٤٩٠(حممد عبد ايد الطويل . د» أسطورة تدارك األخفش للبحر املتدارك «-

  ) .٦ ، ع ١٨عامل الكتب ، مج 

 ،  الطبعة اخلامسة عشر   ،   دار العلم للماليني  ،    الزركلي ري الدين خل» األعالم«  -

   . م٢٠٠٢مايو 

 ، عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغـريه       :  للسمعاين ، حتقيق     »األنساب« -

   . م١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢،  ألوىل الطبعة ، ، حيدر آباد جملس دائرة املعارف العثمانية

ىن بتصحيحه وطبعه على نسخة     عإلمساعيل باشا البغدادي ،     » إيضاح املكنون  «-

دار إحياء التراث العـريب،      ،    رفعت بيلكه الكليسى   ،حممد شرف الدين بالتقايا     :  املؤلف

  .بريوت 

أمحد حممد عبد الدامي ، دار الثقافة العربية        . د: البن القطاع ، حتقيق     » البارع «-

  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢، القاهرة ، الطبعة األوىل ، 

زهري غازي  . د: أليب احلسن العروضي ، حتقيق      » اجلامع يف العروض والقوايف    «-

   . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦هالل ناجي ، دار اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل ، / ، أ

للعالمة الدمنهوري ،    »احلاشية الكربى على منت الكايف يف العروض والقوايف        «-

   .هـ ١٣٠٧،  بوالق ،املطبعة امليمنية 

عبد الرزاق بن حسن بن إبـراهيم    ل »يف تاريخ القرن الثالث عشر    حلية البشر    «-

: الطبعـة ،   ، بريوت  دار صادر  ،   حممد جة البيطار  :  ، حتقيق    البيطار امليداين الدمشقي  

   . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣،  الثانية

. د: البن واصل احلموي ، دراسة وحتقيـق         »الدر النضيد يف شرح القصيد     «-

  . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨حممد عامر ، 

 



 ٣٤

مد خليل بن علي بن     للمرادي ، حم  » عشر الثاين القرن أعيان يف الدرر سلك« -

،  الطبعـة الثالثـة    ،   ، دار ابن حزم    دار البشائر اإلسالمية   ،   حممد بن حممد مراد احلسيين    

   . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

حممـود حممـد    . د: البن التركماين ، حققـه       »شرح قصيدة ابن احلاجب    «-

  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥العامودي ، مطبعة املقداد ، غزة ، الطبعة األوىل ، 

يل دار اجل اجلربيت ،عبد الرمحن بن حسن ل»عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار« -

  .بريوت، 

حممد العليمي ، دار الثقفـاة ، الـدار         : للجوهري ، حتقيق     »عروض الورقة  «-

  . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤البيضاء ، املغرب ، الطبعة األوىل ، 

أمحد حممد عبد الـدامي ،      . د: لسعيد بن مسعدة األخفش ، حتقيق        »العروض «-

  . م ١٩٨٩- هـ ١٤٠٩مكتبة الزهراء ، القاهرة ، 

احلـساين  : لبدر الدين الدماميين ، حتقيق      » ن الغامزة على خبايا الرامزة    العيو «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥حسن عبد اهللا ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

عبـد  ل » واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت     فهرس الفهارس « -

 ، الطبعة الثانيـة ،  بريوت ، اإلسالمي دار الغرب ، إحسان عباس :  ، حتقيق    احلي الكتاين 

  . م ١٩٨٢

  . م ١٩٤٥ هـ ، ١٣٦٤مطبعة األزهر ، » فهرس املكتبة األزهرية «-

فخر الدين قباوة ، مكتبـة املعـارف ،         .د  : للزخمشري ، حتقيق    » القسطاس «-

  . م ١٩٨٠ - هـ ١٤١٠بريوت ، الطبعة الثانية ، 

احلساين حسن عبد : لتربيزي ، حتقيق للخطيب ا »الكايف يف العروض والقوايف  «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥اهللا ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 

ألمحد بن عباد بن شعيب القنائي اخلواص » الكايف يف علمي العروض والقوايف «-

 ،  عبد املقصود حممد عبد املقصود ، مكتبة الثقافة الدينية ، الطبعـة األوىل            . د: ، حتقيق   

  . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧

 



 ٣٥

عباس ل »األنساب واجب من اللباب لب يف أمهل مبا األرباب رب فتح خمتصر« -

،  مطبعة املعاهد جبوار قسم اجلمالية    ،  بن حممد بن أمحد بن السيد رضوان املدين الشافعي          

   . م١٩٢٦ - هـ ١٣٤٥ ، مصر

ـ  ،   ، بريوت   دار صادر  ،حلموي  لياقوت ا » معجم البلدان  «- ،  ة الثانيـة  الطبع

   . م١٩٩٥

، مكتبة املثىن ، دار إحياء التـراث العـريب          ،  كحالة   عمرل» معجم املؤلفني  «-

   .بريوت

 ، رقـم    إيطاليا،  كتبة األمربوزيانا   البن السراج الشنتريين ، خمطوط مب      »املعيار «-

(C 217) وعنها مصورة مبعهد املخطوطات العربية ، .  

: لبدر الدين العيين ، حققـه       » بن احلاجب مقصد الطالب يف شرح قصيدة ا      «-

 - هــ    ١٤٣٣حممود حممد العامودي ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، الطبعة األوىل ،             . د.أ

  . م ٢٠١٢

طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف إلمساعيل باشا البغدادي ، » هدية العارفني «-

دار إحيـاء التـراث     :  وفستأعادت طبعه باأل   م ،    ١٩٥١  ، ستانبول، إ مطبعتها البهية   

  .بريوت  ، العريب

هالل ناجي ، عامل    : لشعبان اآلثاري ، حتقيق     » الوجه اجلميل يف علم اخلليل     «-

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الكتب ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

  
  

 



 ٣٦

  فهرس القوافي - ب

 
  الصفحة  ع األبيات  القافية  الصفحة  ع األبيات  القافية

  ٣٠  ١  قُوفمو  ٢٧  ١  صوابا

  ٢٢  ١  نزالْ  ٢٩  ١  أَجابوا

الْ  ٤  ختميس  كذوبو٢٢  ١  ِبالن  

ِبهتالْ  ١٨  ١  فَانه١٩  ١  ان  

  ٢٦  ١  قَلْ  ٣  ٣  ِهمنتِب

  ٢٦  ١  مقْبولْ  ٢٩  ١  ِبالْقُرِب

اتامحلَا  ٣٢  ١  الْمص١٩  ١  ن  

  ٢٦  ١  مكمال  ٣  ختميس  مظهراِت

يع٢٤  ١  اإلكمالُ  ٣  ٦  قد  

  ٢٠  ١  ينقلُ  ٣١  ١  فُؤاداالْ

  ٢٨  ١  الْمستكِْملُ  ٢٤  ١  ِقيادا

  ٢٦  ١  الْمسِبِل  ٢٣  ١  فُؤاِدي

  ٢٨  ١  يقْبِل  ٢٧  ١  الذي

ارقِْلي  ٢٥  ١  الن٢٧  ١  ع  

اري٢٠  ١  الد  لم٣١  ١  ع  

ِنري٢٧  ١  ما  ٢٤  ٢  ي  

  ٢٠  ١  ختما  ٢٨  ١  الْمكِْثِر

  ٢٧  ١  متّما  ٣٢  ١  عاِمِر

ه٣٠  ١  ِرالد  ٢٧  ١  ِمن  

  ٢٠  ١  الِْعني  ٢٤  ١  يعزى

اعاِن  ٣٠  ١  الْب٢٤  ١  الْب  

 ٢٨  ١  لُمناه  ٣  ختميس  شنيعا

 



 ٣٧

  ٢٧  ١  سكَّاِنها

اه٢١  ١  ِند  

  ٣١  ١  رووا

  

 



 ٣٨

  المحتوياتثبت ج ـ 
  

  ١......................... ............................... ..........املقدمة

  ٢                                 التعريف باملؤلف: أولًا                                    

  ٣ .............................................................. شعره من

  ٤ ............................................................ من شيوخه

  ٥............................................  ................من تالميذه

  ٧ ........ ....................................................من مؤلفاته

   ٩.........   ........................................................وفاته

  ١٠                       وائررفع الستائر عن مهمالت الد: ثانيا                          

   ١٠  .......................................... توثيق العنوان والنسبة للمؤلف

  ١٠   ........................................................مميزات الرسالة

  ١٣  .................................................توصيف النسخة اخلطية

  ١٤.......................   ............................صور النسخة اخلطية

  ١٧                                    النص احملقق: ثالثًا                                    

  ١٨ ........................................................   مقدمة املؤلف

  ١٩ ................................................  رة املُختِلفدائ: األوىل 

  ٢٢ .................................................. دائرة املؤتِلف: الثانية 

  ٢٤ ...................................................  دائرة املُشتِبه: الثالثة 

  ٢٦............................................   .....دائرة اتلب: الرابعة 

  ٣١ ..................................................  قدائرة املتِف: اخلامسة 

  ٣٣                                   الفهارس واألثبات                                   

  ٣٣...............................  ............... ثبت املصادر واملراجع-أ

  ٣٦.  .................................................... فهرس القوايف-ب

  ٣٨ ................................................... ج ـ ثبت احملتويات

 


