


 الكُلِّيات العروضية

   في 

  األوزان القريضية
  

  
  

  تأليف 

أمين الدين محمالمحلِّد بن علي ي   

  ) هـ٦٧٣ت (
  

  

  

  تحقيق

  حسام الدين مصطفى محمد

  

 



  



 ١

ا ا ا   

  المقدمة 
  

احلمد هللا ربالعاملني ، والص الة والسالم على أشرف املرسلني ، سيوعلى ٍددنا حمم 

ابعني هلم بإحساٍنآله وصحبه والتين  إىل يوم الد.  

  وبعد ؛

  فقد كانت أو   ذا الت الكلِّ«أليف  ل معرفيتي ة يف األوزان القريض   ات العروضيألمني  »ةي

 الدين حمم  احمللِّ د بن علي ـ ٦٧٣ت   (ي ـ   «أثناء مطالعيت لكتاب     ) ه واظر وطـراز   نزهـة الن

فاترالد«   ـ ٩١٨كان حيا    ( أليب البقاء األمحدي والذي اخترت تقدميه لنيـل درجـة         ، ) ه

 مصادر األمحديا من ا مهم مصدر»ةات العروضييلِّالكُ«ل فقد شكَّ  ،ا ودراسةًاملاجستري حتقيقً

 البحـث عنـه     ا علـي  ح بالنقل عنه يف أكثر من موضع ، فكان لزام         ، وقد صر   »نزهته«يف  

  .فه قول واآلراء املنسوبة ملؤلِّته لتوثيق تلك النواقتناؤه وقراء

نصا  دفعين ما وقفت عليه من قيمة هذا املنت إىل االعتناء به ونشره ، فقد رأيت فيه                  مثَّ

فًا ، اجتهد مؤلِّفه يف حترير معناه ولفظه واختصاره غاية االختصار ، فهو يعـد               عروضيا مكثَّ 

 ، مث اختصره    »شفاء الغليل يف علم اخلليل    «ة ، واليت بدأها بكتابه       العروضي يطريق احمللِّ خامتة  

 يأيت هذا املنت ليكـون خالصـة اخلالصـة ،            ، مثَّ  »العنوان يف معرفة األوزان   «يف منظومته   

ة ، وله    هو أحد أئمة العربي    يين احمللِّ فه أمني الد   مؤلِّ  إنَّ  ، مثَّ  ات هذا الفن  يا لكلِّ ا جامع ختصاروا

  .ني ز ا عن غريه من العروضي ومتي ،د ا تفر خاصة ، وله فيه اختياراتبالعروض عنايةٌ

  :وقد قسمت الكتاب عند حتقيقه إىل ثالثة أقسام 

ل األو :ونسبته ، وشيوخه ، وكنيته ، ذكر امسه : ويشتمل على ف ، عريف باملؤلِّالت ،

  . فاته وتالميذه ، ووفاته ، ومؤلَّ

 



 ٢

توثيق العنوان ، : ، ويشتمل على  »ةة يف األوزان القريضيات العروضييلِّالكُ«: اين الثَّ

عملي يف وة ، سخة اخلطيوصف النوالكتاب ،  يف يمنهج احمللِّو ، فهوتوثيق نسبة الكتاب ملؤلِّ

حقيقالت.   

  .ق  احملقَّصالن: الث الثَّ

للمحتويات  للمصادر واملراجع ، وآخرسالة بثبٍتوأتبعت الر .  

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

  

  كتبــه

  حسام الدين مصطفى حممد 

١٠/١/٢٠١٥  

 



 ٣

  )١(فالتعريف بالمؤلِّ: ا أولً

  

 امة ،   يخ اإلمام العلَّ  هو الش أمني الد     ين ، أبو بكر ، حمم  بن موسى بن عبد     د بن علي 

محن ، احمللِّ  الراألنصاري ، ياخلزرجي ، العروضي ،  ٢(لفقيـه  ا ، األديـب ،  ، النحـوي( ، 

  .» يين احمللِّأمني الد« ، املشهور بـ الكاتب

د ، وذلك    ال البنه حمم   ي صفة ألبيه علي    احمللِّ الدكتور شعبان صالح إىل أنَّ    وقد ذهب   

شفاء « على إحدى نسخ كتابه      ف للقاضي األشرف أحد تالميذ املؤلِّ     ملا وقف عليه من تعليقٍ    

 يبـدو   وهو ما  . يا ليس مبحلِّ   حممد د ، فإنَّ   ال حملم   لعلي  صفةٌ ي باجلر احمللِّ:  يقول فيه    »الغليل

العنوان يف معرفة األوزان«ف يف افتتاحية منظومته ا من قول املؤلِّأيض«:   

                                                 

، ) ١٥/٢٦٦( للـذهيب    »تاريخ اإلسالم «،  ) ٣/١٠١( لليونيين   »ذيل مرآة الزمان  «:  مصادر ترمجته    )١(

) ٢٨٠ص  ( للفريوزآبادى   »البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة     «،  ) ٤/١٣٣( للصفدي   »الوايف بالوفيات «

، ) ٨/٦٠( البـن ناصـر الـدين    »توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسام وألقام وكنـاهم    « ،

 البن تغري بردي    »الدليل الشايف على املنهل الصايف    «،  ) ٢/٩١( للمقريزي   »السلوك ملعرفة دول امللوك   «

 طبقـات   بغيـة الوعـاة يف    «،  ) ١٤٢ص  ( البن قاضي شهبة     »طبقات النحاة واللغويني  « ،   )٢/٦٥٧(

) ١/٥٣٣( للسيوطي   »حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة     «،  ) ١/١٩٢( للسيوطي   »اللغويني والنحاة 

كشف الظنـون عـن     «،  ) ٥/٢٨٥ ،   ٢٠٤/ ٣( حلاجي خليفة    »سلم الوصول إىل طبقات الفحول    «،  

وجي  للِقن »أجبد العلوم « ،   )١١٣٣ ،   ٢/١٠٥١ ،   ٣٨٥ ،   ١/١(يفة   حلاجي خل  »أسامي الكتب والفنون  

، ) ٦/٢٨٢( للزركلـي    »األعالم«،  ) ٥/٣٤٢( لكارل بروكلمان    »تاريخ األدب العريب  «،  ) ٥٩٩ص  (

شـعبان  . دمقدمة حتقيق    ،) ١١/٦٦( لكحالة   »معجم املؤلفني «،  ) ٢/١٣٢(لبغدادي   ل »هدية العارفني «

ان صـالح   شعب. دمقدمة حتقيق     ، )١٤ : ٧ص  (للمؤلف  » شفاء الغليل يف علم اخلليل    «صالح لكتاب   

   .)١٦ : ٧ص (للمؤلف » اجلوهرة الفريدة«ملنظومة 

 »وفيـات األعيـان   « يف   )هـ٦٨١: املتوىف(ابن خلكان   : األول  :  نعته بالفقيه اثنان من معاصريه       )٢(

   .)٥٦٥ص ( »غرر اخلصائص الواضحة« يف )هـ٧١٨: املتوىف(الوطواط :  ، والثاين )٢/٣٨٩(

 



 ٤

  يقُــولُ راِجــي رحمــةَ اِهللا الْعِلــي
 

ــي    ــي عِل ــلُ الْمحلِّ جن ــد مح١(م(  
 

ف تكاد جتمـع     مصادر ترمجة املؤلِّ   ومع وجاهة ما ذكره الدكتور شعبان صالح فإنَّ       

ا ما وقـع يف     ة إلَّ لَّح غري املَ   ملكانٍ ٍف ، فال نقف فيها على نسبة املؤلِّ       يلِّف باحمل على نعت املؤلِّ  

»ة العارفني هدي« د: احلليب  «  للبغداديمحبن م ى بن علىوسم ... العروضى قيلو،   احلليب  :

»ىلِّاحمل
)٢( .   وإنْ د به وال نقف عليه عند غريه         وهو مما تفر ،ـ  مبارك مل يذ كان علي  يكر احمللِّ

 ابن ناصـر    ، فإنَّ صالح  كما يذكر الدكتور شعبان     ،  ة الكربى   يف خططه ضمن علماء احمللَّ    

هـ ٨٤٢ت  (ين  الد (مخسةَ وهي« ة يف علماء احمللَّ    عليه نص عشر بـل  ، مبصر هاكلُّ اموضع 

 أسـواقٍ  ذات مدينـة  ، دقـال  ةحملّ ذلك وأكرب ، كذا ةحملَّ:  هلا يقال ، قرية ئةام حنو مبصر

 ، ياحمللِّ األنصاري علي بن دحمم بكر وأبو ... بالنسبة واشتهر ،   ةالغربي أم وهي ، ومحامات

»حويالن باألمني املنعوت
)٣(   ، كما نص  عليه أيض  ي خليفة   ا حاج)  ـ «) هـ١٠٦٧ت  ياحمللِّ

د بـن   ين أبو بكر حمم   ب أمني الدِِّ  نسبلد بديار مصر ، إليه ي     ،  ة  ة الكربى بالغربي  نسبة إىل احمللَّ  

عليبن موسى بن عبد الر محن اخلزرجي«
)٤(ركلي ، وتبعهما الز)٥(.  

   

  .ة بوي للهجرة النمائٍةست سنة،  رمضان يف:  مولده

  

 نقف فيها على جوانب مهمةٍ    ،  ف   للمؤلِّ  وافيةٍ  بذكر ترمجةٍ  وقد كانت املصادر ضنينةً   

 مكانته ومرتلته أكيد على   ة ومشاخيه وتالميذه ، واكتفى أغلبها بالت      لعلميكنشأته ا ،  من حياته   

                                                 

   .)٧ص (للمؤلف » اجلوهرة الفريدة« مقدمة حتقيق )١(

   .)٢/١٣٢ (»هدية العارفني« )٢(

   .)٨/٦٠ (»توضيح املشتبه« )٣(

   .)٥/٢٨٥ (»سلم الوصول« )٤(

   .)٦/٢٨٢(األعالم « )٥(

 



 ٥

 ،  ةعـد  بعلوٍم عارف ،   املشهورين الفضالء أحدو  ، بالقاهرة ةالعربي ةأئم أحد فهو   ،وآثاره  

إلقراء رتصد به وانتفع حوالن وكتب ،   فيه وبرع األدب قرأ ، و  اسالن اخط وله ، احسن شعر 

   .اونثر انظم والعروض ةالعربي يف تصانيفله و،  حسن نظمو

  

   :هم وممن وقفت عليه من : شيوخه

- رشيد احلافظ اإلمام : ارشيد العطَّ الر بن حيىي احلسني أبو ينالد بن اهللا عبد بن علي 

بن علي جمفر القرشي األموي مثَّ النابلسي لاملا املصري١() هـ٦٦٢ت  (ِكي( .  

على مساعه منه ابن ناصر الد ٨/٦٠(» توضيح املشتبه«ين يف نص(.   

ـ  احلموي املصري طاقة بن نصر بن إبراهيم يندال برهان:  نصر الفقيه ابن -  لاألص

  . )٢() هـ٦٤٠ت (

 كان أحد املتصدرين    يين احمللِّ  أمني الد  أنَّ) ٢/٣٨٩ (»وفيات األعيان «ذكر صاحب   

   ا يرويه له احمللِّ   طريفًا  عنده ، وذكر خربهذه ومثل: كان   ، يقول ابن خلِّ    ي أخربين ما )٣(ادرةالن 

 الفقيـه  ابن ينالد برهان الفقيه عند ريناملتصد مجلة يف كان الذي ياحمللِّ ينالد أمني الفقيه به

 إىل قاهاخلان إىل للمضي ينتدم أمساءهم وكتب ، األحباس ديوان صاحب يومئٍذ وهو،   نصر

 يعتذر رجلٌ فقام ، غريه وكتب امسه على فخطَّ منهم رجلٌ فاعتذر  ، مهم يف لطاينّالس املقام

 لـه  فقال] ١٣: األحزاب  [ ﴾ةروع انوتيب نَِّإ﴿ -  وجلَّ عز - اهللا قال كما:  اململوك فقال

 ِإنْ ِبعـورةٍ  ِهي وما﴿ - تعاىل – قوله وهي،   اآلية ةبقي إىل يشري ، لِْص:  ينالد أمني الفقيه

 عليـك  أمجع ال:  وقال ، واحلاضرون الربهان فضحك] ١٣: األحزاب  [ ﴾ِفرارا ِإلَّا يِريدونَ

   .بغريه وابتدأ امسه على خطَّ مثَّ ، ايء تكليفك وبني الفقه بني

                                                 

 »فوات الوفيـات  «،  ) ٤/١٥٦ (»تذكرة احلفاظ «،  ) ١٥/٦٥ (»تاريخ اإلسالم «:  ينظر ترمجته يف     )١(

  ) .٧/٥٤٠ (»لذهبشذرات ا«، ) ٥٠٥ص  (»طبقات احلفاظ«، ) ٤/٢٩٥(

  ).٨/١٢٤ (»طبقات الشافعية الكربى«، ) ٦/٩٨ (»الوايف بالوفيات«:  ينظر ترمجته يف )٢(

  . نادرة بني املهدي واخليزران )٣(

 



 ٦

  

 يف أخبار   املختصر«د يف    امللك املؤي  هذكر هم غري ما  من على أحٍد    قف أ ملو : تالميذه

  . يحو على احمللِّ قرأ النأنه )٢(دحمم بن ارالغفَّ عبدعن  )١(»البشر

  

   : )٣(منها،  يين احمللِّا من شعر أمني الدأبيات حفظت لنا املصادر :شعره 

  ]الطويل[

لَعيأَِب كراِبب الصا    وِردغَـد ـنفَم  
 

ــ  مأَِل اافًضــر اِبب ــص ــ وِردال تصدار  
 

ِإوينْأَ اك تـ ر ـ  ىض صحـ  ةَاب ٍطاِقس  
  

ــفَ  تنــ طَّح ــ اردقَ ــع نِم ــحتو اكلَ   ارقَ
  

ـ زم( ضفْخ مثُ )نم وبأَ( عفْرفَ ٤()ٍلم(  
  

 يــح ــ ققِّ ــِرغم يِلوقَ اي وــم ذِّحار  
  

  :)١(احلال وسوء ضائقةال يشكو األكابر معارفه بعض إىل مرضه يف كتبما ومنها 

                                                 

   .)٢/٢٢٨ (»تاريخ ابن الوردي«، ) ٤/١٠٤ (»املختصر يف أخبار البشر« )١(

يف بن عوض السعدي املصري الـشافعي       تاج الدين أبو القاسم عبد الغفار بن حممد بن عبد الكا           هو   )٢(

ـ ٧٣٢ت  (القاضي   تـاريخ ابـن    «،  ) ٤/١٠٤ (»املختصر يف أخبار البـشر    «: ينظر ترمجته يف    ،  )  ه

البداية «،  ) ١٠/٨٥ (»طبقات الشافعية الكربى  «،  ) ١٩/١٩ (»الوايف بالوفيات «،  ) ٢/٢٢٨ (»الوردي

  )١٤/١٥٨ (»والنهاية

  ) .٥/١٠٤ (»خزانة األدب« ، )٤/١٣٣ (»الوايف بالوفيات «)٣(

 اسـم  إليها أضيف إذاكذالك  ف مجلتها يف تتصدر أن جيب االستفهام كلماتأنه ملا كانت    : واملعىن   )٤(

 ،  زيـد  مـن  أبو علمت : قولك يف الرفع وجب وهلذا،   فيه قبله ما يعمل ال ئذنوحي أيضا تصدره وجب

   :القيس ئامر قول إىل )مزمل( خفض مث:  بقوله واإلشارة،  )من أبو( فرفع : بقوله اإلشارة وإليه

  ِلمزم اٍدجِب يف ناٍسأُ كبري ... ِهِلوب عرانِني يف أبانا كأنَّ

 »مغين اللبيب «: ينظر   . للمخفوض اورته خفض ولكنه،   الرفع حقه فكان لكبري صفة المزم أنّ وذلك

  ) .٥/١٠٤ (»خزانة األدب«، ) ٦٦٩ص (

 



 ٧

  ]السريع[

ـ  اذَ اي ـ  يِذالَّ عـ  م ـ فْن ىروالْ عه  
 

 ــوملَــ نــِإالْ هحانُس فَــالْولُض  
 

ــعالْ بــ د ــِزنم يِف ــ ِهِل مِندف  
  

 ــو ــج دقَ ــص اهفَ ــأَالْو بحال لُه  
  

  نمــ حيــو ايــو لُقْــبالْ هوجــرفَ
  

  لُقْـــبالْ ِضرمـــالْ يِفـــ هوجـــرفَ 
  

»امأي بثالثة الثةالثَّ األبيات هذه قوله بعد ومات«  :نيينيقول اليو
)٢(.  

   : )٣(إليه كتبف،  دهيع فلم مرضله  صاحٍب  ما قاله يفومنها

  ]الكامل[

ـ ِن تئِْج نِْإ ـ بِب تلْ ـ  كاِب التايفَِرش  
 

 ِنِإو ــطَقَان ــ تعـ ــِفخالت روِثأُفَـ   ايفَـ
 

ووحق ـ ح ِف يب ـ  يـك ـ نِإ امدِق   يِن
  

 وِفعكْـــأَ يـــترأَ نْأَ هرـــ اكايفَِعض  
  

  

ة بالقاهرة ، فقد ة العربية ، وكونه من أئما بعلوم عد عارفً يومع ما سبق من كون احمللِّ     

 ده بـبعض اآلراء   حىت اشتهر به ، وهو ما يظهر من تفـر         ،   بالعروض   ةٌ خاص كانت له عنايةٌ  

٤(ة فيه اخلاص(   د مؤلَّ  ، ومن تعد   فاته يف هذا الفن    دون غريه ، حت   مـني األو« : ى قال البغدادي 

                                                                                                                                                 

   .)٤/١٣٣ (»الوايف بالوفيات« ، )٣/١٠١(» ذيل مرآة الزمان«)١(

   .)٣/١٠١ (»ذيل مرآة الزمان« )٢(

 »الـوايف بالوفيـات   «،   )٣/١٠١ (»ذيل مرآة الزمان  « ،   )٥٦٥ص  ( »غرر اخلصائص الواضحة  « )٣(

)٤/١٣٣(.   

   .)١٧ ، ١٦ص ( ينظر )٤(

 



 ٨

»العروض علم يف تأليفات له،   ةاملصري الفضالء من ياحمللِّ
)١( .    ه ذكره  ومل يذكره بغريه رغم أن

»شفاء الغليل«ا له ولكتابه اق مادحين الورة ، وقال سراج الد حنوييف سياق مسألٍة
 )٢(:   

  ]الوافر[

ــ جزــ اهللا اك عــِع ن ــِلِلخالْ ِملْ   ي
 

 ــم جالْ اةَازــِلِلج ــِلِلجالْ ِنعــ ي   ي
 

ــكُو ــ ان ــأَ دقَ ــِم انسِي نه ــح ىت  
  

  يــِلِلغالْ افَِشِبــ انــيلَِلع تيفَشــ 
  

  

 ثامن،   اجلمعة ليلة بالقاهرة ،    -  رمحه اهللا  - يين احمللِّ وفاة أمني الد  كانت   :وفاته  

ـ اجلم يـوم  ودفنة ،   بوي للهجرة الن  مائٍة وسبعني وست  عدة ، سنة ثالثٍ    ذي الق  عشر  بـني  ةع

  . )٣(نيترافَالقَ

  

 عليه   العروض والقافية ، وهذا ما وقفت       متنوعة ، وإن كان أغلبها يف      وهي : فاتهمؤلَّ

  :منها يف املصادر وكتب الفهارس والببلوجرافيا 

 »كـشف الظنـون   «ي خليفـة يف      له حاج  بهنس : »نيِثدحاملُ أشعار يف تذكرةٌ« -

)١/٣٨٥(   ، هدية العارفني « يف   والبغدادي«) ٢/١٣٢(  معجـم املـؤلفني   «الة يف    ، وكح« 

)١١/٦٦. (  

                                                 

   .)٥/١٠٦ (»خزانة األدب« )١(

   .)٢/١٠٥١( »كشف الظنون« )٢(

أما القرافة الكربى فحدثت منذ الفتح اإلسالمي ، وكانت شرقي          «ة الكربى والصغرى     أي بني القراف   )٣(

مدينة الفسطاط جبوار املساكن ، مث ملا بىن امللك الكامل األيويب القبة على مقام اإلمام الشافعي رضـي اهللا         

شأوا هناك التـرب     هـ أقبل الناس على البناء فيما حول هذا املقام ، وأن           ٦٠٨عنه ودفن ابنه جبواره سنة      

فعرفت بالقرافة الصغرى ، وبقرافة اإلمام الشافعي ، وامتدت يف سفح املقطم وتالشى أمر الكربى مـن                  

  ) . ٧ص  (»قرب اإلمام السيوطي وتعني موضعه« . »ذلك احلني

 



 ٩

ا ،  بيت) ١٢٠( يف القافية يف     وهي منظومةٌ   :»اجلوهرة الفريدة يف قافية القصيدة    « - 

  :مطلعها

ــِدهِ  ــي ِرفْ ــد اِهللا راِج بــولُ ع   يقُ
 

ــ  ــِدِهمحمـ ــي عبـ ــلُ عِلـ   د نجـ
 

  :وآخرها 

ــارِ   تخــى الْم ــلَاته علَ ص ــم   ثُ
 

ــارِ   ــِه الْأَخيــ ــٍد وآِلــ   محمــ
 

يف ركلـي   ، والز  )٥/٣٤٢( »تـاريخ األدب العـريب    «يف  بروكلمـان   : ها له   نسب

   .)٢/١٣٢ (»هدية العارفني« يف والبغدادي ، )٦/٢٨٢ (»األعالم«

) ٣/١٠١ (»مانذيل مرآة الز  «:  يف القافية كما يف       له أرجوزةٌ  وهي املقصودة بقوهلم  

) ٢/١١٣٣ (»نونكشف الظُّ « ، ومساها صاحب     )١٤٢ص  ( »نيغويواللُّ ةحاالن طبقات« و ،

   .»القافية يف الوافية األبيات«بـ

ف مبكتبة أمحـد الثالـث ،        املؤلِّ خبطِّ ة ، منها نسخةٌ    خطي وللمنظومة أكثر من نسخةٍ   

 باملكتبة  ، ومنها نسخةٌ)١(عروض وقوايف) ٨(ة ، برقم     مبعهد املخطوطات العربي   ها مصورةٌ وعن

٢()٣٦١١] ٦([ة ، برقم    األزهري(   ٌومنها نسخة ،       ة ، بـرقم      بـدار الكتـب املـصري)١٠( 

   .)٣(عروض

- » الَّا يف أحكام كَ   لَّذخرية الت«:   ٥٦( يف   ا منظومةٌ  وهي أيض (بيت  عن  ث فيها ا ، حتد 

  :واالبتداء ، مطلعها وأحكامها يف الوقف ) اكلَّ(معاين 

ــارِ   ــِه الْغفَّ بــي ر ــولُ راِج   يقُ
 

  محمــد نجــلُ عِلــي الْأَنــصارِ    
 

  :وآخرها 

ــرةْ   ِمائٍَة ِللِْهجــت ــِد ِس عب ــن   ِم
 

  هــر ــه وأَجـ ــا ثَوابـ ــو ِبهـ   أَرجـ
 

                                                 

  ) .١/٤١٤ (»فهرس معهد املخطوطات العربية« )١(

   .)٤/٤٥٨( »فهرس خمطوطات املكتبة األزهرية« )٢(

   .)٢/٢٣٤( »فهرس خمطوطات دار الكتب املصرية« )٣(

 



 ١٠

ـ    ف ، وإنْ  ؤلِّ هلا يف مصادر ترمجة امل     ومل أقف على ذكرٍ     صـحة   د كان مطلعها يؤكِّ

  .نسبتها كما هو ظاهر 

ـ من كلِّ ،  ضمن حبثه للدكتوراه    ،  قها الدكتور حممد عامر      وقد حقَّ  ة دار العلـوم     ي ،

ـ  الت ذخـريةِ « موازنة ، مع حتقيق      ةٌ تارخيي دراسةٌ: فات يف حروف املعاين     املصن«بعنوان   ا يف  لَّ

ا يف مواضـع    حتفة املَلَ «قها الدكتور طه حمسن ، باسم        ، كما حقَّ   )١ (»ي للمحلِّ »اأحكام كلَّ 

  .اين ، العدد الثَّ)  م١٩٨٨(، ربيع ) ١٧(د ة املورد الَّ ونشرها مبجلَّ»كَلَّا

 مبكتبة عارف حكمـت      حمفوظةٌ  منها نسخةٌ   :» يف شرح ظاءات القرآن    رسالةٌ« -

٢()٥٨٨٠/٤( ، برقم اإلسالمية ةباجلامع اتاملخطوط بقسم رة ، وعنها مصورةٌباملدينة املنو( ، 

  .ف  هلا يف مصادر ترمجة املؤلِّومل أقف على ذكٍر

: ه له   نسبة ،   ف العروضي  وهو أوسع كتب املؤلِّ     :»شفاء الغليل يف علم اخلليل    « -

٢/١٠٥١ (»نونكشف الظُّ «ي خليفة يف    حاج (  ،وجيأجبد العلوم «يف   الِقن«)   ٥٩٩ص( ،  

، ) ٦/٢٨٢ (»األعـالم «يف  ركلي   ، والز  )٥/٣٤٢( »تاريخ األدب العريب  «ن يف   وبروكلما

٢/١٣٢ (»هدية العارفني« يف والبغدادي (.  

 م ، مث أعاد ١٩٨٦، ومت نشره سنة   وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور شعبان صالح

  . م ١٩٩١طبعه بدار اجليل سنة 

 نظم فيها باختـصارٍ   ،   يف العروض     منظومةٌ ي وه  :»العنوان يف معرفة األوزان   « -

  :  ، مطلعها »شفاء الغليل«كتابه 

  يقُــولُ راِجــي رحمــةَ اِهللا الْعِلــي
 

  محمــد نجــلُ الْمحلِّــي عِلــي    
 

  : وآخرها 

                                                 

  ) .١٣ص  (»شفاء الغليل« مقدمة حتقيق )١(

ص  (»، فهرس كتب علوم القرآن     سالميةاإل ةمعباجلا املخطوطات بقسم ةالفيلمي املصغرات فهرس« )٢(

١٧٩. (  

 



 ١١

   ــم ــاِبيِع الِْحكَ نــِه ي ــِل بيِت أَهو  
 

 اِبيِح الظُّلَــمــصِب محلَــى الــصع ثُــم  
 

 يف  ركلـي  ، والز  )٥/٣٤٢( »تـاريخ األدب العـريب    «يف  مـان   بروكل: ها له   نسب

معجـم  «الة يف    ، وكح  )٢/١٣٢ (»هدية العارفني « يف   والبغدادي ،   )٦/٢٨٢ (»األعالم«

  ).١١/٦٦ (»فنياملؤلِّ

 »تاريخ اإلسـالم  « :كما يف   ،   »أرجوزة يف العروض  «ا باسم    املصادر أيض  اوتذكره

 »أجبد العلوم«و ،) ١/١٩٢ (»بغية الوعاة«و، ) ٤/١٣٣ (»الوايف بالوفيات« ، و)١٥/٢٦٦(

تاريخ األدب  «، و ) ١/١ (»نونكشف الظُّ «، و ) ٣/٢٠٤ (»م الوصول سلَّ« ، و  )٥٩٩ص  (

٥/٣٤٢( »العريب(.   

 بعـض   أنَّ»العنوان يف معرفة األوزان «  املقصود ذه األرجوزة   ومما يزيد اليقني يف أنَّ    

  كمـا يف    ،  انية يف القوايف    وزتني إحدامها يف العروض والثَّ     له أرج   على أنَّ  هذه املصادر نص :

»  ٣/١٠١ (»مانذيل مرآة الز (، طبقات« و واللُّ ةحاالننيغوي« )  مما يصعب معه     )١٤٢ص ، 

  !ف منظومتني يف العروض ومنظومتني يف القوايف  للمؤلِّ أنَّختيلُّ

ف مبكتبة أمحـد الثالـث ،       ملؤلِّ ا خبطِّ ة ، منها نسخةٌ    خطي وللمنظومة أكثر من نسخةٍ   

 ومنـها نـسخةٌ    )١(عروض وقـوايف  ) ٢٠(ة ، برقم     مبعهد املخطوطات العربي   وعنها مصورةٌ 

 ٢()٣٦١١] ٦([ة ، برقم    باملكتبة األزهري(  ٌومنها نسخة    ة ، بـرقم      بدار الكتب املصري)١٠( 

 جبامع ةمحدياأل ةاملكتبب  ومنها نسخةٌ  )٤( )٢٧٧( بأكادميية ليدن ، برقم       ومنها نسخةٌ  )٣(عروض

  .)٥()٢٤/٨٠( مبكتبة عارف حكمت باملدينة ، برقم ، ومنها نسخةٌ) ٤٤٥٥(ة ، برقم الزيتون

                                                 

  ).١/٤١٥ (»فهرس معهد املخطوطات العربية« )١(

   .)٤/٤٦٦( »فهرس خمطوطات املكتبة األزهرية« )٢(

   .)٢/٢٣٩( »فهرس خمطوطات دار الكتب« )٣(

   .)٥/٣٤٢(» تاريخ األدب العريب« )٤(

  ) .٨٠ص  (»، فهرس العروض سالميةاإل ةمعباجلا املخطوطات بقسم ةالفيلمي املصغرات فهرس« )٥(

 



 ١٢

 يف العروض والقـوايف ، منـها         مقدمةٌ  وهي :» اظ يف أوزان األلفاظ    احلفَّ غنيةٌ «-

ـ  ٍر ،  ومل أقف على ذك      )١(عروض) ١٦٩(ة ، برقم     بدار الكتب املصري    حمفوظةٌ نسخةٌ  يف  ا هل

  .ف مصادر ترمجة املؤلِّ

، وسأعرض لـه     وهو كتابنا هذا   : »ةة يف األوزان القريضي   ات العروضي يالكلِّ« -

  . بالتفصيل

- » حاة واللُّخمتصر طبقات النغويني للزه له نسب  :»بيدي :األعـالم «يف ركلي الز« 

)٦/٢٨٢(فنيمعجم املؤلِّ«الة يف  ، وكح«) ١١/٦٦. (  

 الكتـب  دارشهبة ب قاضي   البن   »نيغويحاة واللُّ ذيل طبقات الن  « يف   ةٌ خطي وله نسخةٌ 

 تاريخ )١٢٤٦ (برقم،   ةاملصري الكتب بدار  ، وعنها مصورةٌ   تاريخ )٤٣٨ (برقم ،   ةاهريالظَّ

  . تاريخ) ٥٩٨(ة ، برقم  مبعهد املخطوطات العربي، ومصورةٌ )٢ (تيمور

ـ    « يف   يالفريوزآباد:  له   نسبه  :»مفتاح اإلعراب « - البلغة يف تراجم أئم حـو  ة الن

الـة يف    ، وكح  )٥/٣٤٢( »تـاريخ األدب العـريب    «بروكلمان يف    ، و  )٢٨٠ص  ( »غةواللُّ

  ) .١١/٦٦ (»فنيمعجم املؤلِّ«

 وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور حممد عامر حسن ، مبكتبة اإلميان بالقاهرة ، سنة              

  . م ١٩٨٥

                                                 

) ٨٨( ، ووقع ذكرها أيضا يف الفهرس نفسه برقم          )٧/٧٩( »فهرس خمطوطات دار الكتب املصرية    « )١(

  .مل يعلم مؤلفها : وقال ) ٢/٢٣٧(عروض 

 »شفاء الغليل «، مقدمة حتقيق    ) ١٣ص  ( البن قاضي شهبة     »طبقات النحاة واللغويني  « مقدمة حتقيق    )٢(

  ) .١٣ص (

 



 ١٣

لِّالكُ«: ا ثانييات العروضيةة في األوزان القريضي«  
  

   :هفؤلِّمل ة الكتابوتوثيق نسب، توثيق العنوان 

فه ا ملؤلِّ منسوب»ةة يف األوزان القريضيات العروضييالكلِّ«ورد العنوان ذا االسم 

»احمللِّحممد بن علي الناسخ التصريح  يف صفحة العنوان من النسخة املخطوطة ، مث أعاد»ي 

،  ذا االسم يف مقدمته  نفسه على تسمية كتابهف املؤلِّف بعد البسلمة ، كما نصباسم املؤلِّ

   .»»الكُلِّياِت العروضيِة يف األوزان القريضية«ومسيته بـ «: فقال 

ذا العنوانفًف مل تذكر له مؤلَّ مصادر ترمجة املؤلِّغم من أنَّوعلى الر ين  ،اعلى فإن 

يقني من صحوة هذه النسبة ، ة العنوان وصحة أسباب ذلك لعد:  

هلاأو : ف واسم الكتاب يف صفحة العنوان اسخ باسم املؤلِّما سبق بيانه من تصريح الن

   .ف بتسمية كتابه يف مقدمته تصريح املؤلِّ، مث

 وهو أبو البقاء األمحدي آخر ،  للكتاب عند عروضينا نقف على ذكٍر أن: هاثاني

)ف يف كتابه ذي أكثر من النقل عنه ، وإن مل يصرح باسم املؤلِّوالَّ، )  هـ٩١٨ا كان حي

»نزهة النفاترواظر وطراز الد«الكلِّ«ا بنعته بصاحب  مكتفيالكلِّ«صاحب امة أو العلَّ »اتيات ي

١(»ةالعروضي(ا يف كتابه  كاملًالنا فصلًاسم كتابه ونقل بح بامسه و ؛ فقد صر»ة اجلواهر البهي

على الر٢(»ةامزة اخلزرجي(.   

يف تعريف بعض  - ال نقف عليها عند غريه -  تعبرياٍتفل املؤلِّاستعم  :ثالثها

شفاء «يف كتابه ، ذكرها هنا ، كما ذكرها املصطلحات كاملعاقبة واملراقبة واملكانفة 

  .)٣(»الغليل

                                                 

  .) ٤٤٤ ، ٤٣٨ ، ٤٣٥ ، ٤٣٤ ، ٣٦٦ص  (»نزهة النواظر« تنظر هذه النقول يف )١(

  ) .٢٠ق (» اجلواهر البهية «)٢(

  ) .٣٢ ، ٣١،  ٢٩ص ( ينظر )٣(

 



 ١٤

 العنوان«و »شفاء الغليل«ه اآلخرين ي يف كتابيالكتاب مع منهج احمللِّساق  ات :رابعها

   . واحد ، كما سيأيت بيان ذلكٍف ملؤلِّهاد أنا يؤكِّ ، مم»يف معرفة األوزان

  

  

  

 



 ١٥

  : »ةات العروضييالكلِّ« يف ياحمللِّمنهج 

  :أليف  منهج الت- أ 

احمللِّ األمنيفاتن من عرض مؤلَّتبي يف علم العروض والقوايف ،  له مخسة كتٍب أنَّي 

 يف علم ، يتبقى لدينا أربعة كتٍب» اجلوهرة الفريدة«وباستثناء ما كتبه يف القوايف وهو 

نا مل نطلع عليه ،  ألن»اظ يف أوزان األلفاظغنية احلفَّ«ا  نستثين منها أيضالعروض ، ميكننا أنْ

: وهي ،  ، فيتبقى لدينا ثالثة كتٍببعد  من صحة نسبته صادر ، ومل نستوثقاملومل تذكره له 

ات يالكلِّ«، وكتابنا هذا » العنوان يف معرفة األوزان«و ، »شفاء الغليل يف علم اخلليل«

العروضيةة يف األوزان القريضي«.   

شفاء الغليل«ا أم«أوضح فيه قد ، وأقدمه ، وف يف العروض  املؤلِّ أوسع ما كتب فيعد

 فهو ذلك اإلسراف يف ... يؤخذ وإن كان هناك مأخذٌ« ، نه أوىف بياٍن وبينهجه العروضيم

البسط واملبالغة يف اإلطناب والت١(» من األمورد لكثٍريكرار املتعم( .  

 يف أرجوزته  منظوٍم إىل اختصار كتابه وتقدميه يف صورة نصي هذا ما دفع احمللِّ ولعلَّ

  : يقول »ة األوزانالعنوان يف معرف«

ــ صفْنــت ــِرقْي ت ِف ــت ِك)٢(ِهيِب ااب  
 

 جــلْع ــوب مهتــ ــوبا أَبــ   )٣(اابــ
 

ــ ــمثُ ِش خــيت س رالْةَع ــم   اِللَ
  

  اِلثَــــمأَ الِْةرثْــــكَ وِهِطسبــــِل 
  

ــ ــظُن أَنْ أَترتاخفَ مأُه ــر جةْوز  
  

 ــاِمج ــوب أَةًعــ ــزِج وهابــ   ةْيــ
  

ــسهلَ  ــوِلِلي ــى الْملُ ــظُ علَ   الِْحفْ
  

   

                                                 

   .)٣١ص (» شفاء الغليل«مقدمة حتقيق  )١(

   .أي العروض )٢(

   .»شفاء الغليل«وهو كتابه  )٣(
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ة  الشعري من إيراد الشواهدهِلخومل ي ، )١(أبيات) ٤٠٤( يف ظمن الا هذوقد جاء

ف ةالعروضي ،ن أبياته مطالع شواهد ضروب األحبر املستعملة ضم.  

 ، واختصار الصة ليكون خالصة اخل»ةات العروضييلِّالكُ«أليف  يأيت هذا التمثَّ

ا عن ، مبتعدة ي كلِّة عامٍة وقواعد عروضيمصطلحاٍتفه ا على ما رآه مؤلِّ، مقتصر ختصاراال

 من منظومته ا كاملةًة ، فأمهل فصولًعليالت والقواعد اجلزئيفصيالت والت يف التاخلوض

 واهدش ، كما أمهل ذكر األمثلة وال)٢(اتي ال ينطبق عليها وصف الكلِّه رأى أن»العنوان«

ةالشعري ؛ مكتفيكلِّ  من مصطلحات وقواعد من حفظه يف العروضلمبتدئ لا مبا البدمثَّ، ة ي 

مكثَّهو نص افذاوهف يف حترير معناه ولفظه واختصاره غاية االختصار ، اجتهد املؤلِّ،   جد 

  هذا املختصر ما البدصت يفوقد خلَّ«: ر عنه يف مقدمته بقوله عب هو ما أليفيالتاملنهج 

من حفِظه ، واجتهدت يف حترير معناه ولفِظه ، واقتصرت فيه على متهيد األصول للعروضي 

واهدوالقواعد ، من غري ذكر األمثلة والش«.   

   :)٣(نهج العروضيامل -ب 

الًأو : ما متياحمللِّد به ز وتفري ني عن غريه من العروضي:  

وهو ملمحعام أمرين ويتمثل يف ة ،  ذكره وتبناه يف مجيع كتبه العروضي:  

لاألو :  ترتيبه للد وائر العروضي   وائر البسيطة   ة ، فبدأ بالد :تلـب ، مثَّ    فق ، مثَّ  املتا  

مـذهب اخلليـل    و. املـشتبه     املختلف ، مثَّ   :فاعيل  ائرتني املختلفيت الت   أتى بالد   مثَّ ،املؤتلف  

   .)٤( املتفقمثَّ،  املشتبه مثَّ،  اتلب مثَّ،  املؤتلف مثَّ، ني البدء بدائرة املختلف لعروضيومجهور ا

                                                 

   .)١٣ص (» اجلوهرة الفريدة«مقدمة حتقيق  )١(

، والقـول فيمـا     ) ٤ق  (، والقول يف كيفية الوزن      ) ٣ق  (القول يف تركيب األجزاء     :  فأمهل مثال    )٢(

  .) ١٧ق (شتبه يشتبه بعد التغيري وغري امل

 وقد التزمت االختصار يف عرض هذه املالمح ، لتجنب التكرار ، حيث يأيت التعليق عليها مجيعـا يف                   )٣(

  .مواضعها من النص احملقق 

  . )٤٢ص ( ينظر )٤(
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  اتث ، مثَّ املقتضب ، مثَّملشتبه ، حيث بدأ باملضارع ، مثَّترتيبه لبحور دائرة ا : اينالثَّ

اخلفيف    املنسرح ، مثَّ   ريع ، مثَّ  الس.  ياس يف   رتيب املتفق مع الق    وهو الت    تقدمي ما كان أوله وتد 

عروضيني بعده ومذهب اخلليل وال   ،    على غريه  جمموع  اخلفيفمثَّ،  املنسرح  مثَّ ، ريع البدء بالس  

   .)١(لوا ملخالفة القياس بتعليالتوتعلَّ .  اتثمثَّ،  املقتضب مثَّ،  املضارع  مثَّ،

يت تتفق يف أغلبها مع     والَّ،  ه التأليف   ة يف هذ   العروضي يبعض اختيارات احمللِّ  : ثانيا  

كتابيني ه اآلخرين ، ويشاركه فيها غريه من العروضي:  

  .)٢(ببني والوتدين، واكتفى بذكر السغرى والكربى  ذكر الفاصلتني الصيأمهل احمللِّ -

- احمللِّ عد ي  اختارفاعيل عشرة ، بينما     أجزاء الت  بعض العروضي  دون ،  انية  ها مث ني عد

 صاحبة الوتد املفـروق ، ودون       )مستفع لن (، و صاحبة الوتد اموع    ) مستفعلن( بني   تفريٍق

  .)٣( صاحبة الوتد املفروق)فاع التن(صاحبة الوتد اموع ، و) فاعالتن(بني  تفريٍق

 ، وهـو    ا للقطف  تعريفً طقيل املتوس بب الثَّ إسقاط الس  »اتيالكلِّ«يف   ياحمللِّاختار   -

  .)٤(ه اآلخريني بينهما يف كتابدون ترجيٍحنفسه احمللِّي ذكرمها وقد أحد وجهني يف تعريفه ، 

- ييسم   مستفعلن(القطع يف   جمزوء البسيط إذا وقع     احمللِّي (   خلَّيف عروضه وضربه ما ع

ع مصطلح املخلَّ ون  قدامى وأكثر املعاصرين ال يطلق    ني ال ه ، وبعض العروضي   ِنبخ، دون اشتراط    

   .)٥(ن مع القطع يف عروض وضرب جمزوء البسيطبإال عند وقوع اخلَ

                                                 

  ) .٥٢ص ( ينظر )١(

  ) .٢٦ص ( ينظر )٢(

  ) .٢٦ص ( ينظر )٣(

  ) .٣٤ص ( ينظر )٤(

  ) .٣٥ص ( ينظر )٥(
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- عد البحور املستعملة ستةَ   احمللِّي  عشر  حبر   ا ، مثبت  ا له ، وترتيبـه     لًا للمتدارك ومؤص

ـ       حبر  عشر البحور املستعملة عند اخلليل مخسةَ    اين ، بينما    عنده الثَّ  هـا  ل في ا فقـط ، مل يؤص

  .)١( ، وتبعه على ذلك بعض العروضينيللمتدارك

 من ا ، وهو وجها أو منهوكًرب يف ما كان مشطور العروض هي الض أنَّاحمللِّييرى  -

 . )٢(ون ذكرها العروضي كثريٍةأوجٍه

انية املخبولة املكشوفة ، ومل يثبت      ا أصلم للعروض الثَّ   ا ثاني  للسريع ضرب  احمللِّيذكر   -

  .)٣(ربليل هذا الضاخل

، وهو ضـرب مل يثبتـه       ا للعروض األوىل    ا مقطوع ا ثاني  للمنسرح ضرب  احمللِّيذكر   -

٤(ااخلليل أيض(.   

                                                 

   .)٤٤ص ( ينظر )١(

  ) .٦٢ص ( ينظر )٢(

  ) .٨٤ص ( ينظر )٣(

  ) .٨٧ص ( ينظر )٤(
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  : ةيسخة اخلطِّف النوص

ة ، برقم  باملكتبة األزهري حمفوظٍةوحيدٍة ٍةخطي  الكتاب إال على نسخٍةامل أقف هلذ

  . )٤/٤٧٣( للمكتبة الورقي بالفهرس ، ومثبتة )٤٥١٨ ]٧([

، ويقع بعدها كتاب  )١٠ - ١(من ورقة  يف جملد  جمموٍعضمن تقع نسخةٌ وهي 

  .ا له إىل منتصف الباب السادس تقريب من أوف ، وبه سقطٌ للمؤلِّ»شفاء الغليل«

اة تبت يف حيها كُز بأن تتميها نسخةٌ السم ناسخها ، لكنمل يأت يف النسخة ذكر إنْو

فها ؛ فقد وقع الفراغ من نسخها يف الثَّاين والعشرين من مجادى اآلخرة سنة أربٍع وستني مؤلِّ

أي قبل وفاة احمللِّ) هـ٦٦٤(مائة وست ، بتسع سنواتي ويشهد هلذا أيض ، يف اسخ ا قول الن

   .»نفع اهللا ببقائه املسلمني«ف بعد ذكره للمؤلِّصفحة العنوان 

بقلٍمةٌمكتوب سخةوالن األسود ون ، باللَّ مشكوٍل مجيٍل نسخي ،بكرب زةٌ فصوهلا ممي 

  .ة ، وقد اعتىن الناسخ برسم دوائرها العروضيا سطر) ١٥(ومسطرا   ،اخلطِّ

احلمد هللا مانح املستحسنات من أفانني املُلَح األدبية ، وفاتح املستبهمات من « أوهلا 

  . »إخل. ..قوانني األوزان العربية 

   .»واهللا أعلم  . الْمصمتفإنْ خال أول بيٍت يف القصيدة منهما فهو  «وآخرها 

  ا أمالكلِّ«كتاب  فيها اسم الصفحة العنوان فمثبتية يف األوزان ات العروضي

فه واسم مؤلِّ»ةالقريضي »تصنيف اإلمام العامل أمني الداحمللِّين حممد بن علي  ينفع   النحوي

ووقف  ، »١١٨٠، سنة  كه احلقري حممد بدير القدسيمتلَّ« ه نصك ، ومتلُّ»اهللا ببقائه املسلمني

فحةيف أعلى الصعلى أوالده مث على طلبة العلم باملسجد األقصى ،  حممد بدير وقف«ه  نص

وعلى »ه اخللوة بداره مقر ، الصفحة أيضا ختم الكتبخانة ، وختمال يظهر ما   آخر صغري

  . تب فيه كُ
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حقيق عملي يف الت:  

وضبط  يف نسخ مشقٍة مل أجد أيشكلًاة شكولامل الواضحةسخة اجلميلة تلك النجي ا د

ه يف يف كتابآراء املؤلِّو نصوصبها  فهو يف مقابلة نص كان يل من جهٍدوإنْ، يف جمملها 

ا بآراء غريه فيها مجيع ، ومقابلة آرائه »وزانالعنوان يف معرفة األ« و»شفاء الغليل«اآلخرين 

ني من العروضيص بالتعليقات املفيدة واأل، وحماولة إثراء النمثلة املوضحة والشةواهد العروضي.  

 مبا يشرحه ويوضحه من - يف الغالب - صعليق على الن يكون التوقد آثارت أنْ

  .ابقني ه السي كتابيفف نفسه كالم املؤلِّ

 ا رأياني فيهيت رأيت جلمهور العروضيوالَّ - النص منكما علقت على بعض املواضع 

  .ح مذهبهم وأوجه اخلالف ومصدره  من كتبهم توضبنقوٍل - آخر

هلذه  و إذ خال الكتاب منها ،؛ة واهد العروضي ذكر األمثلة والشضرورةكما رأيت 

األمثلة والشالقارئ على الفهم ، وإنْإعانةاعد ووح القيتوضيف   كبريةٌدةٌفائة واهد العروضي  

  .يت جيب حفظها دون غريها ات الَّي بالكلِّ االختصار واكتفاًءف إمهاهلا لغرِضرأى املؤلِّ

  

  !ا ا ، وذخر، وأن جيعله نافعأرجو من اهللا القبول و

  قاحملقِّ
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سخة اخلطِّصور النةي  

  

  
  

   .صفحة العنوان
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  .الورقة األوىل 

  

  

 



 ٢٣

  

  
  

 سقط احتوى على  بعدها، وحتتوي على تاريخ نسخ الرسالة ، وواضح أنصفحة األخرية ال

.  »شفاء الغليل يف علم اخلليل«عدة أبواب من كتاب املؤلف 
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  قص المحقَّالن: ثالثًا 
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    ا ا ا ] ظ٢ق [

أ َِو  

  

   : ـ عفا اهللا عنه ـيحممد بن علي احمللِّ إليه الغين به يقول عبد اهللا الفقري

  

احلمد هللا مانح املستحسنات من أفانني املُلَح األدبية ، وفاتح املستبهمات من قـوانني              

         دنا حممٍد خري الربيالم على سيالة والسة ، والصة ، وعلى آله وأصحابه ينـابيع       األوزان العربي

ة احلكم املرضي.  

 من حفِظه ، واجتهدت يف حترير        للعروضي صت يف هذا املختصر ما البد     هذا وقد خلَّ  

واهد معناه ولفِظه ، واقتصرت فيه على متهيد األصول والقواعد ، من غري ذكر األمثلة والش.  

ة على  اَهللا اإلعان  ، وأنا أسأل     »الكُلِّياِت العروضيِة يف األوزان القريضية    «ومسيته بـ   

 ، وال    ]و ٢ق  [التحقيق ، وأستهديه إىل أرشد الطريق ؛ إذ ال معني غريه وال هـادي سـواه                 

  .يضعف من استعان به ، وال يضلُّ من استهداه 
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  فصل

  

   .)٢( متحركانالثَّقيل ، و)١( متحرك بعده ساكنالسبب اخلفيف

    .)٤( متحركان بينهما ساكنروقاملف ، و)٣(متحركان بعدمها ساكنالوِتد اموع و

   :)٥(أجزاء التفعيل عشرةو

                                                 

  .) ٥٠ص  (»شفاء الغليل«يف كتابه ) قُم ، سلْ( وقد مثّل له املؤلف بـ )١(

  .) ٥٠ص  (»شفاء الغليل«يف كتابه ) هو ، لَك( وقد مثّل له املؤلف بـ )٢(

  .) ٥٠ص  (»ء الغليلشفا«يف كتابه ) دعا ، نجا( وقد مثّل له املؤلف بـ )٣(

  .) ٥١ص  (»شفاء الغليل«يف كتابه ) قَام ، سار( وقد مثّل له املؤلف بـ )٤(

وقد اختار املؤلف أسقط الفاصلتني الصغرى والكربى ؛ لكون الصغرى مركبة من سببني ثقيل وخفيف ،                

  .ثقيل ووتد جمموع سبب والكربى من 

، ) ٢٣ص   (»العيون الغامزة «،  ) ٨٨ص   (»الدر النضيد «،  ) ١/١٣٨ (»العمدة«: وينظر هذا الرأي يف     

وللدكتور حممد عامر حبث عن جدوى      ) . ٢٠ص   (»حاشية الدمنهوري « ،   )١٢٦ص   (»نزهة النواظر «

  ) .٣١ص  (»الدر النضيد«إثبات الفاصلة يف مقدمة حتقيق 

واحد من  )  ومستفع لن  ،مستفعلن  (، فاجلزآن    صناعة عشرة    واختار بعض العروضيني أا مثانية لفظا      )٥(

 ، والثاين يتركـب  تركب من سببني خفيفني فوتد جمموعحيث اللفظ واثنان من حيث الصنعة ، فاألول ي       

واحد من حيث اللفـظ     ) فاع التن فاعالتن ، و  (واجلزآن  . ق فسبب خفيف    من سبب خفيف فوتد مفرو    

     بب خفيف ، والثاين يتركب    ل يتركب من  سبب خفيف فوتد جمموع فس        واثنان من حيث الصنعة ، فاألو

  .من وتد مفروق فسببني خفيفني 

بعض إىل التفريق بينهما يف اللفظ أيضا ؛ فيقف القارئ وقفة لطيفة على آخر الوتد املفروق ليعلم                 الوذهب  

فهي عشرة عندهم   . السامع أن هذا اجلزء هو ذو الوتد املفروق ، خبالف ذي الوتد اموع فإنه ال يقف                 

  .) ٢٢ص  (»حاشية الدمنهوري«ينظر . لفظا وصناعة 

 



 ٢٧

      ِتد ، وهنولُن: (سبعةٌ جمموعة الوفاِعيلُن(، و ) فاِعلُن(، وفرعه   ) فَعوفرعـاه    ) م ، :

  ) .متفَاِعلُن(، وفرعه املستعمل ) مفَاعلَتن(، و) مستفِْعلُن ، وفَاِعلَاتن(

  .)١()مفْعولَات ، ومستفِْع لُن: (، وفرعاه ) فَاِع لَاتن: (هن وثالثةٌ مفروقة الوِتد ، و

  

  

                                                 

 تنقسم األجزاء إىل أصول وفروع ، فاألصول ما بدئت بوتد ، والفروع ما بدئت بسبب ، والقاعدة                  )١(

بتقدمي السبب أو السببني على     : أن الفروع تنشأ عن األصول بعدد األسباب اليت فيها ، وكيفية التفريع             : 

  :مبستعمل ، هكذا الوتد ، مث يبدل ما ينشأ عن التقدمي 

   ) .فَاِعلُن( يبدل بـ )لُن فَعو(يتفرع عنه  )فعولن(

ـ  )ِعيلُن مفَا  ( يتفرع عنه  )مفَاِعيلُن( ـ  )لُن مفَا ِعـي  (و )ِعي مفَا لُن  (و،   )مستفعلن( يبدل ب   يبـدالن بـ

)نفَاِعلَات. (  

ـ يبدل )ِعلَتن مفَا (يتفرع عنه    )مفاعلنت( وهو جـزء   ) فاعالتِك(يبدل بـ   ) تن مفَا علَ  (و ،) متفَاِعلُن ( ب

  .مهمل مل تقل عليه العرب شعرا 

) نفَاعِ  (يتفرع عنه   ) فاِع لَات نت ( ـيبدل ب  )لَن(، و ) مفعوالت  نفَاِع لَا  ( و   )لَا فاِع ت نن بــ   يبـدال  )ت

)مستفِع لُن. (  

 



 ٢٨

  فصل

  

  . حذف ثاين حرٍف يف السبب أو إسكانه )١(الزحافو

  .ثانيه ، ورابعه ، وخامسه ، وسابعه : ومواضعه من اجلزء أربعة 

  .)٤(ِإضمار وإسكانه  ،)٣(وقْص ، وحذف الثَّاين املتحرك )٢(خبنفحذف الثَّاين الساكن 

   .)٥(طَيوحذف الرابع الساكن 

 ،  )٧(عقْـل  ، وحذف اخلامس املتحـرك       ] ظ ٣ق  [ )٦(قَبضوحذف اخلامس الساكن    

   .)٨(عصبوإسكانه 

                                                 

ت أو ثقيلة ، فال يدخل السبب بكمالـه ،           الزحاف تغيري خمتص بثواين األسباب خاصة ، خفيفة كان         )١(

  ) .٦٩ص  (»شفاء الغليل« .وال يف شيء من األوتاد جمموعة أو مفروقة 

والرمل ،  والرجز ،    املديد ، والبسيط ،      :، ويدخل اخلنب عشرة أحبر      ) فِعلن(فتصري  ) فاعلن( كما يف    )٢(

  .ضب والسريع ، واملنسرح ، واخلفيف ، واتث ، واملتدارك ، واملقت

  .، والوقص ال يكون إال يف الكامل ) مفاعلن(فتصري ) متفاعلن( كما يف )٣(

  .، واإلضمار ال يكون إال يف الكامل ) مستفعلن(ينقل إىل ) متفاعلن(فتصري ) متفاعلن( كما يف )٤(

لبـسيط ،   ا: ، ويدخل الطي مخسة أحبـر       ) مفْتعلن(ينقل إىل   ) مستِعلن(فتصري  ) مستفِْعلن( كما يف    )٥(

  .والسريع ، واملنسرح ، واملقتضب 

الرمـل ، واهلـزج ، واملـضارع ،         : ، ويدخل القبض مخسة أحبر      ) فعولُ(فتصري  ) فعولُن( كما يف    )٦(

  .واخلفيف ، والطويل 

  .، والعقل ال يكون إال يف الوافر ) مفاعلن(ينقل إىل ) مفاعنت(فتصري ) مفاعلَتن( كما يف )٧(

  .، والعصب ال يكون إال يف الوافر ) مفاعيلن(ينقل إىل ) مفاعلْتن(فتصري ) تنمفاعلَ( كما يف )٨(

 



 ٢٩

   .)١(كَفوحذف السابع الساكن 

   .)٢(خبل  والطَّيواجتماع اخلَبِن

 ِن والكَفكْلواجتماع اخلَب٣(ش(.   

 ِب والكَفصقْصواجتماع الع٤(ن(.   

 اِر والطَّيملواجتماع اإلضز٥(خ(.   

  .)٦(ا فال جيتمعان ، وقد يرتفعان بني الزحافني يف السببني املتجاورين أنْ يتضاداملُعاقَبةو

                                                 

 الطويـل ، واملديـد ، والـوافر،         :، والكف يدخل سبعة أحبر      ) مفاعيلُ(فتصري  ) مفاعيلُن( كما يف    )١(

  .واهلزج، والرمل ، واتث ، واملضارع

البسيط ، والرجز   : ، واخلبل يدخل مخسة أحبر      ) فعلنت (ينقل إىل ) متِعلن(فتصري  ) مستفِْعلن( كما يف    )٢(

  .، والسريع ، واملنسرح ، واملقتضب 

املديد ، والرمـل ، واخلفيـف ،        : ، والشكل يدخل أربعة أحبر      ) فَِعلَات(فتصري  ) فاعالتن( كما يف    )٣(

  .واتث 

  .قص ال يكون يف غري الوافر ، والن) مفاعيلُ(ينقل إىل  )مفاعلْت(فتصري ) مفاعلَتن( كما يف )٤(

  .، واخلزل ال يكون يف غري الكامل ) مفتعلن(ينقل إىل ) متفَِعلُن(فتصري ) متفَاِعلُن( كما يف )٥(

 وحاصلها أن يتضاد الزحافان فيهما ؛ فال جيتمعان ، وقد يذهبان ، أو يذهب أحدمها ، من تعاقـب                    )٦(

: ومل تسمع إال يف تسعة أحبر       . ان عليها ، وقد يرتالن عنها       الرجلني على الدابة يف السفر ، فهما ال جيتمع        

شـفاء  « .الطويل ، واملديد ، والوافر ، والكامل ، واهلزج ، والرمل ، واملنسرح ، واخلفيـف واتـث                

  ) .٧٦ص  (»الغليل

ف ، وإذا   يف الطويل واهلزج ، فالياء فيه تعاقب النون ، فإذا دخله القبض سلم من الك              ) مفاعيلن: (ومثاهلا  

. دخله الكف سلم من القبض ، وال جيوز فيه دخول القبض والكف معا ، وجيوز أن يسلم منهما معـا                      

  ) .٩٠ص  (»العيون الغامزة«

 



 ٣٠

   .)١( ما وقع الزحاف املُعاِقب ملا قبلَه يف صدرهالصدرو

   .)٢( املُعاِقب ملا بعده يف عجِزه ما وقع الزحافالعجزو

   .)٣( ما كان صدرا وعجزاالطَّرفانو

   .)٤( ما سلم من الزحاف املُعاِقب لغريهالبِريءو

   .)٥(وش يف احلَ يف البيت ، وليس له نظريل جزٍء وقع يف أو حذٍف كلُّاالبِتداءو

   .)٦( ما سِلم من االبتداءاملَوفُورو
                                                 

 مسي بذلك لوقوع    ،) فاعالتن فعالتن  (، كقولك هنا   فأما الصدر فهو ما زوحف أوله لسالمة ما قبله         )١(

  ) .٩١ص  (»العيون الغامزة« . احلذف يف صدر اجلزء

 مسـي بـذلك لوقـوع       ،) فاعالت فاعلن  (كقولك،  والعجز هو ما زوحف آخره لسالمة ما بعده          )٢(

  ) .٩١ص  (»العيون الغامزة« . احلذف يف عجز اجلزء

فاعالتن فعـالت   (ا  ، كقولك هن   ، وآخره لسالمة ما بعده     والطرفان ما زوحف أوله لسالمة ما قبله       )٣(

قبله وألـف  ) فاعالتن( فتثبت نون يف اجلزء الذي هو أول العجز بشكلٍ   فان   فحينئذ إمنا يقع الطر    ،) فاعلن

  ) .٩١ص  (»العيون الغامزة« . بعده) فاعلن(

  ) .٧٨ص  (»شفاء الغليل«.  فإن سلم اجلزء الذي تكون فيه املعاقبة من الزحاف مسي بريئا )٤(

حاشـية  «. اء غيـر بالفعـل أو ال      االبتداء كل جزء أول بيت جيوز فيه تغيري ال جيوز يف احلشو سو             )٥(

  ) .٧٤ص  (»الدمنهوري

ص  (»حاشـية الدمنـهوري   « . وذهب األخفش إىل أن االبتداء قاصر على الصدر الذي يدخله اخلرم            

٧٤.(  

ـ           ، ..." كل حذف وقع يف أول البيـت        "وقد اختلفت عبارات املؤلف يف تعريف االبتداء ، فعرفه هنا ب

  وكل خنب أول البيت وما"... بـ ) ٧ق  (»العنوان«وعرفه يف منظومته 

تغيري يف أول جزء    : فعرفه بقوله   ) ١٠٩ ،   ٨٨ص   (»شفاء الغليل «، أما يف كتابه     ..." له نظري مسي ابتداء     

  . وهو كما ترى أصح هذه التعريفات وأدقها . اهـ . يف البيت ليس له نظري يف احلشو 

 »اإلقناع«،   ) ٦/٢٧٥ (»العقد الفريد «: ينظر  . له  املوفور كل جزء جاز أن يدخله اخلرم فلم يدخ         )٦(

الـدر  «،  ) ٦١ص   (»القسطاس«،   )١٤٢ص  ( للتربيزي   »الكايف«،  ) ٢/٣٠٥ (»العمدة«،  ) ١٦ق  (

 



 ٣١

  . )١( بني الزحافني يف السببني املتجاورين أنْ يتناقضا فال جيتمعان وال يرتفعانةاملُراقَبو

                                                                                                                                                 

حاشـية  «،   )١٣١ص   (»العيـون الغـامزة   «،  ) ٦٢ص   (»الوجه اجلميـل  «،  ) ١٦٩ص   (»النضيد

  ) .٧٥ص  (»الدمنهوري

 أنّ املوفور ما سلم من االبتداء إلّا أن يكون االبتداء عنـده خمتـصا               وعليه فال يصح ما ذكره املؤلف من      

نزهـة  «، واألمحدي يف    ) ٢١٨ص   (»اجلامع«باخلرم كما ذهب إليه األخفش ، ونص عليه العروضي يف           

، وهو ما يتعارض مع تعريفاته السابقة لالبتداء ، وقد عرف املؤلف املوفـور مبـا                ) ٤٤٧ص   (»النواظر

وإذا سلم جزء من هذه األجزاء الثالثـة      : فيقول  ) ١٠٩ص   (»شفاء الغليل « العروضيون يف    اصطلح عليه 

من اخلرم مسي موفورا ، وإذا مل يسلم منه مسي تغيريه ابتداء ؛ ألنه تغيري               ] يعين فعولن ومفاعيلن ومفاعلنت   [

: بقولـه   ) ١٧ق   (»العنوان«اهـ ، ويعرفه يف منظومته      . يف أول جزء يف البيت ليس له نظري يف حشوه           

  وإذا ما اجلزء متْ... 

  سمي موفورا من غري وصِم ... مسلّما من نقص هذا اخلرِم 

 وهو ابتداء ما له نظري ... يف حشوه إن حلّه التغيري.   

  ).٧٤ص  (»حاشيته«فاالبتداء أعم مطلقا من املوفور كما يعلم من تعريفهما ، كما يقول الدمنهوري يف 

اقبة فهو أن جيب سقوط ثاين أحد السببني املتجاورين ، وثبات ثاين اآلخر ، فهما ال يثبتـان                   وأما املر  )١(

يف ) مفاعيلن(ومثاله   . أن يتناقض الزحافان  فال جيتمعان وال يرتفعان       معا وال يسقطان معا ، وحاصلها أن        

 على أصـلهما ، وال      سببان متجاوران ، فليس لك أن تستعملهما يف البيت ساملني         ) عيلن(املضارع ، فإن    

إما أن حتذف ثاين السبب األول فقط ، فيسقط         : أن حتذف ثانييهما معا ، ولكن جيب عليك أحد أمرين           

مقبوضا ، وإما أن حتذف ثاين السبب الثاين فقط ، فيسقط النـون  ) مفاعلن(، فيبقى اجلزء ) عي(الياء من  

  ) .٩٥ص  (»ليلشفاء الغ« .مكفوفا ) مفاعيلُ(، فيبقى اجلزء ) لن(من 

  .املضارع واملقتضب : وتدخل املراقبة 

 



 ٣٢

 بينهما فيهما ألَّا يتضادا وال يتناقضا ، فيقعان ، أو يرتفعان ، أو يقع               املُكَانفَة و ]و ٣ق  [

   .)١(أحدمها ويرتفع اآلخر

                                                 

حذف ثانيي السببني املتجاورين معا ، أو سالمتهما        :  وأما املكانفة فهو أن جيوز لك أحد ثالثة أمور           )١(

أال يتضاد الزحافان فيهما وال يتناقضا ، فيقعـان ، أو           معا ، أو حذف أحدمها وسالمة اآلخر ، وحاصلها          

سببان متجاوران ، فلـك أن      ) مستف(فإن  ... يف البسيط   ) مستفعلن(ومثاله  . قع أحدمها   يرتفعان ، أو ي   

تستعملهما يف البيت ساملني على أصلهما ، ولك أن حتذف ثاين السبب األول خاصة وهو الـسني مـن                   

)ء من  ، ولك أن حتذف ثاين السبب الثاين خاصة وهو الفا         ) مفاعلن(، فيخلفه   ) متفعلن(فيبقى اجلزء   ) مس

)هما معا ، فيسقط السني والفاء ،           ) مفتعلن(، فيخلفه   ) مستعلن(فيبقى اجلزء   ) تفيولك أن حتذف ثاِني ،

  ) .٩٥ص  (»شفاء الغليل«) . فعلنت(، فيخلفه ) متعلن(فيبقى اجلزء 

  . الرجز، و البسيط، و املنسرح، و السريع  :أحبر أربعة املكانفة وتدخل

 



 ٣٣

  فصل

  

، أو نقصانٌ حبذٍف أو إسـكاٍن ، غـري    زيادةٌ خارجةٌ عن الوزن أو داخلةٌ فيه  الِعلَّةو

   .)١(خمتص بثاين حرٍف يف السبب

فزيادة أربعة أحرٍف فما دونها يف أول صدر األبيات ، أو أعجازها ، خارجـٍة عـن         

   .)٢( بالزايخزمالوزن ؛ 

   .)٣(ترِفيلوزيادة سبٍب خفيٍف على ما آخره وِتد جمموع 

   .)٤(يلتذِْيوزيادة حرٍف ساكٍن عليه 

   .)٥(تسِبيغوزيادته على ما آخره سبب خفيف 

                                                 

كلّ تغيري ال خيص ثواين األسباب فهو علـة ، وهـو ينقـسم            ) : ٩٧ص   (»شفاء الغليل « يقول يف    )١(

  .زيادة ونقصان : قسمني 

 وأكثر ما جييء اخلزم يف أول البيت ، وجميئه يف أول النصف الثاين قليل ، ومل جيئ فيه بأزيـد مـن                       )٢(

بعة أحـرف ،    ، وال خيص حبرا من البحور ومل يسمع أكثر من أر          ) ١٠٠ص   (»العيون الغامزة «. حرفني  

شـفاء  «. وهو قليل يف شعر املتقدمني ، وهو يف شعر املتأخرين غري موجود ، وإن وجد فغـري حممـود                    

، ) ٣٣ص   (»حاشية الدمنهوري «. ، وهو علة جارية جمرى الزحاف يف عدم اللزوم          ) ٩٧ص   (»الغليل

  :ومثاله قول علي رضي اهللا عنه 

ــوتِ  ــك ِللْمــ ــدد حياِزميــ   اشــ
 

   الْمــــــوت لَاِقيــــــكفَــــــِإنَّ 
 

  .كلها خزم ) اشدد(فكلمة 

  . ، وهو خمتص مبجزوء الكامل ، وشذوذا يف جمزوء املتدارك) متفاعالتن(يصري ) متفاعلن( كما يف )٣(

، وهو خمتص مبجزوء الكامل وجمزوء البـسيط ، وشـذوذا يف            ) متفاعالن(يصري  ) متفاعلن( كما يف    )٤(

  .ه يف الرجز للمولدين جمزوء املتدارك ، واغتفر دخول

  .، وهو خمتص مبجزوء الرمل )  فاعالتان(يصري ) فاعالتن( كما يف )٥(

 



 ٣٤

   .)١(حذْفوإسقاط السبب اخلفيف املتأخر 

   .)٢(قَطْفوإسقاط السبب الثَّقيل املتوسط 

   .)٣(قَصروإسقاط ِزنة متحرٍك من آخر السبب اخلفيف املتأخر 

   .)٤(قَطْعومن آخر الوِتد اموع 

   .)٥(تشِعيثتوسط وقطع الوِتد امل

                                                 

الطويل ، واملديد ، واهلزج     : ، ويدخل ستة أحبر     ) فعولن(ينقل إىل   ) مفاعي(يصري  ) مفاعيلن( كما يف    )١(

  .  ، والرمل ، واخلفيف ، واملتقارب 

شـفاء  «ف ، وقد ذكرمها دون ترجيح بينهما يف كتابيـه            ما ذكره املؤلف هو أحد وجهني يف القط        )٢(

هو ذهاب سبب خفيف من آخـر اجلـزء         : ، والقول الثاين    ) ٩ق   (»العنوان«، و ) ١٠١ص   (»الغليل

حاشـية  «،  ) ١٠٧ص   (»العيون الغامزة «: ينظر  . وإسكان املتحرك الذي قبله ، وهو أرجح الوجهني         

تنقل إىل  ) مفاعلْ(على الوجه الثاين    ) مفاعلنت( ، فتصري    والقطف خاص بالوافر  ) . ٣٣ص   (»الدمنهوري

     .) فعولن(تنقل إىل ) مفاتن(على الوجه األول املذكور هنا ) مفاعلنت(، وتصري ) فعولن(

،  ويدخل   ) فاعالت(يصري  ) فاعالتن( فهو حذف ساكن السبب اخلفيف وتسكني ما قبله ، كما يف             )٣(

  .  اخلفيف ، املتقارب املديد ، الرمل ، : أربعة أحبر 

) فعلن(ينقل إىل   ) فاعلْ(يصري  ) فاعلن(  فهو حذف ساكن الوتد اموع وتسكني ما قبله ، كما يف             )٤(

  .البسيط ، والكامل ، والرجز : ، ويدخل ثالثة أحبر 

ـ : ، ويدخل حبرين    ) مفعولن( وزن على فيصيره ، الوتد اموع )فاعالتن( يلحق تغيري وهو   )٥( ث ات

  :مذاهب أربعة على) فاعالتن (تغيري كيفية يف اختلفواخلفيف ، وهو مما أجري جمرى الزحاف ، و

   .)مفعولن (إىل ينقل) فاعاتن (صار حذفت) فاعالتن (الم أنّ اخلليل إليه ذهب ما وهو: األول

  . )مفعولن (إىل قلين) فاالتن (اجلزء صار حذفت) فاعالتن (عني أنّ احلُذّاق من كثري وعليه: الثّاين

   ) .مفعولن( إىل ينحلّ) فاعلْنت (صار الالم وإسكان األلف حبذف قُطع) فاعالتن (وتد أنّ: الثّالث

 مثّ ، )فعالتن (بقي ألفه حبذف خنب) فاعالتن (أنّ من تابعهما ومن وقُطْرب الزجاج ذهب ما وهو: الرابع

  . )مفعولن (إىل لقين) فعالتن (بقي أُضمر

 



 ٣٥

   .)١( ، وبيتهما مخلَّعتخِليع العروض والضرب معا ] ظ٤ق [وقطع وِتدي 

  .وِزنة املتحرك حرف ساكن وحركة ما قبله 

ِتوإسقاط الوموع املتأخذّر د ا٢(ح(.   

   .)٣(صلْموإسقاط الوِتد املفروق املتأخر 

   .)٤(شفكَوإسقاط السابع املتحرك 

   .)٥(وقْفوإسكانه 

                                                 

يف العروض والضرب معا مسي ختليعا ، والبيت خملعا ، ومل يسمع إال             ) مستفعلن( فإذا كان القطع يف      )١(

  )١٠٤ص  (»شفاء الغليل«. يف جمزوء البسيط خاصة 

) ١٠٤ص   (»مفتاح العلـوم  «والسكاكي يف   ) ٧٩ص   (»القسطاس«وبعض العروضيني كالزخمشري يف     

 خيصه بازوء املقطوع ضربا وعروضـا كـاجلوهري يف          يطلق املخلع على كل جمزوء البسيط ، وبعضهم       

ص  (»الدر النـضيد  «وابن واصل يف    ) ٩٩ص   (»البارع«وابن القطاع يف    ) ٢٨ص   (»عروض الورقة «

، وبعضهم خيصه بالصورة السابقة عند دخول اخلنب يف العروض والضرب كـالتربيزي يف          ) ١٦٠ ،   ٢١٨

 يقـول   .وهو املشهور عند احملدثني     ) ١٥٩ص    (»لغامزةالعيون ا «، والدماميين يف    ) ٤٧ص   (»الكايف«

واخلنب يدخل يف الضرب املقطوع للعروض ازوءة الـصحيحة ،          ) : ٤٥ص   (»حاشيته«الدمنهوري يف   

وحلسن اخلـنب  ... وكذا يف العروض ازوءة املقطوعة وضرا ، ويسمى الشعر حينئذ باملخلع وباملكبول       

لتزمه املولدون ، وهو من التزام ما ال يلزم ، ونقل عن اخلليل والزجاج أن               ذوقا يف هذه العروض وضرا ا     

املخلع املقطوع العروض والضرب ولو من غري خنب ، وعن مجاعة منهم الزخمشري أنه جمـزوء البـسيط                  

  .كيف كان ، واتفق الكل على اختصاص التخليع مبجزوء البسيط ، فتنبه 

  . ، وال يدخل إال الكامل ) فعلن(قل إىل ين) متفا(يصري ) متفاعلن( كما يف )٢(

  . ، وال يدخل إال السريع ) فعلن(ينقل إىل ) مفعو(يصري ) مفعوالت( كما يف )٣(

  . ، وال يدخل إال السريع واملنسرح ) مفعولن(ينقل إىل ) مفعوال(يصري ) مفعوالت( كما يف )٤(

  .، وال يدخل إال السريع واملنسرح ) نْمفعوال(ينقل إىل ) مفعوالت(يصري ) مفعوالت( كما يف )٥(

 



 ٣٦

   .)١(ثَلْم) فَعولُن(وإسقاط املتحرك األول من أول جزٍء يف البيت إنْ كان من 

   .)٢(خرم) مفَاِعيلُن(أو من 

   .)٣( ، بالضاد املعجمةعضب) مفَاعلَتن(أو من 

                                                 

:  ومذهب اخلليل أنّ اخلرم ال يكون إال فيما أوله وتد جمموع ، وعليه فهو ال يقع إال يف مخسة حبور                      )١(

، واملـضارع ألن  ) مفـاعلني (، واهلزج ألن أوله   ) مفاعلنت(، والوافر ألن أوله     ) فعولن(الطويل ألن أوله    

بعد ) ١٠٧ص   (»شفاء الغليل «، وهو ما ذكره املؤلف يف        )فعولن(ب ألن أوله    ، واملتقار ) مفاعيل(أوله  

ومل يسمع إال يف األجزاء األصـول       : تعريفه للخرم أنه حذف أول متحرك من أول أجزاء البيت ؛ فقال             

اهـ ، وذهب بعـض العروضـيني إىل        . فعولن ، ومفاعيلن ، ومفاعلنت      : اليت يف أوائلها الوتد اموع      

ص (للتربيزي  » شرح احلماسة «،  ) ٨١ ،   ٨٠ص   (»البارع«: ينظر  . فيما ليس أوله وتدا جمموعا      جوازه  

وينظر مناقـشة الـدماميين هلـذه     ) .١١٧ص (» اية الراغب«، ) ١٥١ص  (» الدر النضيد « ،   )١٤٦

  ) .١١٦ : ١١٣ص (» العيون الغامزة«األقوال يف 

 أي ، البيت من جزء أول من حرف أول حذف على اخلرم اسم وضعواعلم أن اخلليل ـ رمحه اهللا ـ 

 من عليها يطرأ ما حبسب ختتلف الثالثة األجزاء هذه كانت ملا مث ... الثالثة اخلرم أجزاء من كان جزء

 مجيع يعم اسم فاخلرم  ،خيصها امساً ذلك من صورة لكل وضع ، ذلك من سالمتها وحبسب ، الزحاف

   .)١٢٠ص (» العيون الغامزة« . الصور

) فعلن(فينقل إىل ) عولن(يف أول الطويل واملتقارب ، فيذهب منه الفاء فيبقى ) فعولن(فيدخل اخلرم على 

  .، ويسمى ثلما ، واجلزء أثلم 

) مفعولن(فينقل إىل ) فاعيلن(يف أول اهلزج ، فيذهب منه الفاء فيبقى ) مفاعيلن( ويدخل اخلرم على )٢(

  .خرم ، ويسمى خرما على أصله ، واجلزء أ

 كان جزء أي ، التغيري هذا يدخله الذي اجلزء من حرف أول حذف على بالعموم يطلق اخلرم هذا فعلى

ص (» العيون الغامزة« . والكف القبض من سالمته حال )مفاعيلن( أول حذف على وباخلصوص ،

١٢٢. (  

، ) مفتعلن(فينقل إىل ) لنتفاع(يف أول الوافر ، فيذهب منه الفاء فيبقى ) مفاعلنت( ويدخل اخلرم على )٣(

  .ويسمى عضبا ، واجلزء أعضب 

 



 ٣٧

   .)١(بترواجتماع احلَذْف والقَطْع 

   .)٢(ثَرمواجتماع الثَّلْم والقَبض 

   .شترواجتماع اخلَرم والقَبض 

 م والكَفبواجتماع اخلَرر٣(خ(.   

   .جممواجتماع العضب والعقْل 

   .قَصمواجتماع العضب والعصب 

   .)٤(عقَصواجتماع العضب والنقْص 

                                                 

، وخيتص باملديد ) فعلن(ينقل إىل ) فاعلْ(مث بالقطع ) فاعال(يصري باحلذف ) فاعالتن( كما يف )١(

   . واملتقارب 

 اخلرم دخله فإن ، امسان ذلك حبسب فله ،ِ قبض وصورة سالمةصورة :  صورتان له) فعولن ( فـ)٢(

 نونه حتذف بأن وذلك ، ثرماً ذلك مسي مقبوض وهو اخلرم دخله فإن  ...ثلماً اخلرم ذلك يمس سامل وهو

  ) . ١٢٠ص (» العيون الغامزة «. العني بإسكان )لفع (إىل فينقل) عول( فيبقى باخلرم وفاؤه بالقبض

 ذلك حبسب فله ، كفّ وصورة ، قبض وصورة ، سالمة صورة: صور ثالث له )مفاعيلن ( فـ)٣(

 ذلك مسي قبضه مع )مفاعيلن( يف اخلرم دخل فإن  ...اخلرم باسم السالمة صورة خصت ، أمساء ثالثة

 مسي الكف مع اخلرم دخله وإن ) ...فاعلن( فيصري باخلرم وامليم بالقبض الياء حتذف بأن وذلك ، شترا

العيون  «.) مفعولُ( إىل فينقل )فاعيلُ( فيبقى باخلرم وامليم بالكف النون حتذف بأنخربا ، وذلك  ذلك

  ) .١٢٣ ، ١٢٢ص (» الغامزة

 اللقب فيجعل امليم حبذف خرمه وهو ، بسيط منها األول: أربعة تغيريات يدخله )مفاعلنت(ـ ف )٤(

 إذا )مفاعلنت( من امليم حذف عن عبارةً املعجمة بالضاد العضب فيكون ، األول التغيري هلذا امساً األول

 اخلامس إسكان وهو ، املهملة بالصاد ، والعصب اخلرم من مركب منها الثاين ... البيت أول وقع

 مركب منها الثالث.. . سبق مبا عمالً والعصب العضب اجتماع عن عبارة القصم فيكون  ...املتحرك

 كال ذهاب لغةً واجلمم ... والمه ميمه حتذف بأن؛  املتحرك اخلامس حذف وهو ، والعقل اخلرم من

 ، صقوالن اخلرم من مركب منها الرابع. قرناه ذهب بالذي وخامسه أوله ذهب ملا زءاجل فشبه ، القرنني

 



 ٣٨

  

                                                                                                                                                 

 ، ١٢٤ص (» العيون الغامزة« . النون وحتذف الالم وتسكن امليم فتحذف والعصب الكف اجتماع وهو

١٢٥. (  

 



 ٣٩

   فصل

  

   .صدروالنصف األول من البيت 

   .عجز اآلخر منه ]و ٤ق [والنصف 

   .عروضوآخر جزٍء يف الصدر 

   .)١(ضربوآِخر جزٍء يف العجز 

 من األعاريض والضروب ما وافق أجزاء احلَشو فيما جيوز وميتنـع مـن               الصِحيحو

   .)٢(الزحاف

 من الضروب ما خالف أجزاء احلَشو بلزوم صحٍة أو          الْغاية من األعاريض ، و    الفَصلو

   .)٣(حدمها أو جواز أتغيٍري

                                                 

 »الدر النـضيد «، ويف  ) ١٧١ص   (»شفاء الغليل «.  ونعين بأجزاء احلشو ما عدا العروض والضرب         )١(

اهــ ،   . ومنهم من فسر الصحيح مبا سلم من األعاريض والضروب من العلة والـنقص              ) : ١٦٩ص  (

 »الكـايف « ، و  »تاج العـروس  « و »اللسان«وعنه  ) صحح( مادة   »احملكم«: وينظر هذا القول الثاين يف      

  ) .٧٥ص  (»حاشية الدمنهوري«، و) ١٣٢ص  (»العيون الغامزة«، و )١٤٢ص (للتربيزي 

آخر جزء يف الصدر عروضا تشبيها بعارضة اخلباء ، وهي اخلشبة املعروضة يف وسطه ، غري أنه                  ومسي   )٢(

وملا كان آخر جزء يف العجز      ... مبالغة ملا كثر أا تعرض يف هذا املكان         ) فعول(إىل  ) فاعلة(عدل ا عن    

فالعروض مؤنثة  .. .ِمثال  : يشبهها من حيث كان كل واحد منهما آخر أحد النصفني ؛ مسي ضربا ، أي                

هلذا البحر عروض واحدة ، فمعناه أن العرب استعملت عروضـه علـى       : فإذا قلت   . ، والضرب مذكر    

فالتعـداد  ... له عروضان ، فمعناه أن العرب استعملت عروضه على حالني           : حالة واحدة ، وإذا قلت      

   . ) .١٧١ ، ١٧٠ص  (»شفاء الغليل«. على اعتبار الصفة ال باعتبار الذات 

ص  (»العيون الغـامزة  « . احلشو يف دخوله يصح ال ما على مبين غالبها ألن ، غايةٌ الضروب وأكثر )٣(

١٣١. (  

 



 ٤٠

  .)١( منهما ما سلم من الزيادات الداخلة يف الوزن مما ِحلق مصاِحبا له يف حبرهالساِلمو

 منهما ما استعملت أجزاء بيته على عددها األصلي يف الدائرة الَّيت فُك منها ،               الْواِفيو

  .من غري اشتراط سالمته 

   .)٢(والسالمة منهما ما اجتمع فيه الوفاء التامو

  .)٣( منهما ما حذف من بيته جزء من آِخر صدره ، وجزء من آخر عجِزهاملَجزوءو

   .)٤( منهما ما حذف شطْر بيتهاملَشطُورو

                                                 

 وليس السامل ، وقد يكون سبب ذلك اخللط سبق نظر من الناسخ تسبب عنـه                املُعرى هذا تعريف    )١(

حني يف كتابيـه ، فيقـول يف   سقط أدى إىل ذلك اخللط ، فقد كان املؤلف واضحا يف تفريقه بني املصطل 

معـراة ،   : ساملة ، فمعناه أا سلمت من الزحاف ، وإذا قلت           : فإذا قلت   ) : ١٧١ص   (»شفاء الغليل «

فمعناه سلمت من زيادات العلل الداخلة يف الوزن الالحقة بعض ضروب حبرها ، وهي الترفيل والتـذييل                 

  ) : ١٥ق  (»العنوان«ويقول يف . والتسبيغ 

  صحتها من الزحاف دائمة...  ، مث معىن ساملة واالعتالل

  .من علل زائدة قد علمت ... مث املعراة اليت قد سلمت 

العيـون  «: ينظر  . وبعض العروضيني خيص إطالق مصطلح السامل على احلشو دون العروض والضرب            

  ) .٧٥ص  (»حاشية الدمنهوري«، و) ١٣١ص  (»الغامزة

عدد أجزاء دائرته من غري اشتراط سالمتها ، كضروب الطويل ، والتام             والوايف ما استوىف من الشعر       )٢(

الدر «. هو الذي مل يتغري عن الذي يف الدائرة كالرجز والكامل واخلفيف واملتقارب إذا سلم من الزحاف                 

  ) .١٦٩ص  (»النضيد

: اجب يف مخسة أحبر      مث اعلم أن اجلَزء تارة يكون واجبا وتارة يكون ممتنعا وتارة يكون جائزا ، فالو               )٣(

. الطويل ، والسريع ، واملنسرح      : واملمتنع يف ثالثة    . اهلزج ، واملقتضب ، واتث ، واملديد ، واملضارع          

. املتقارب ، واملتدارك ، واخلفيف ، والوافر ، والرمل ، والبسيط ، والكامل ، والرجز                : واجلائز يف مثانية    

  ) .٦٩ص  (»حاشية الدمنهوري«

  ) .٦٩ص  (»حاشية الدمنهوري« .الرجز ، والسريع :  الشطر جوازا يف حبرين فقط ومها  ويدخل)٤(

 



 ٤١

   .)١( ما حذف ثُلُثا بيته] ظ٥ق [ منهما املَنهوكو

ـ   واللني ه أحد أحرف املد   يِوروب ما كان قبل ر     من الض  املُردفو ا ؛ اللتقـاء     لزوم

السقصان يف أمتِّاكنني ، أو لوقوع النالبناء ، واستحسان ٢( البناءقصان يف غري أمتِّا ؛ لوقوع الن(.  

 كلُّ جزٍء وِلي الضرب وخالف أجزاء احلَشو بلزوم صحٍة أو تغيٍري أو جـواز               الِْعمادو

   )٣(أحدمها ؛ ليعتمد الضرب عليه

                                                 

  ) .٦٩ص  (»حاشية الدمنهوري« .الرجز ، واملنسرح :  ويدخل النهك جوازا يف حبرين فقط)١(

  : والردف واجب اتفاقا حيث يلتقي ساكنان آخر البيت ، كقوله )٢(

  ل حبسي وانتظار أنه قد طا... أبلغ النعمان عين مألكا 

ليسهل االنتقال من أحد الساكنني إىل اآلخر باملد الذي هناك ، وعلى قول األكثر حيث يستكمل البيـت   

عدد أجزاء دائرته وينقص من ضربه حرف متحرك أو زنته أي حرف ساكن مع حركة ما قبله كمـا يف                    

وض والضرب ، وأجـاز سـيبويه يف        القطع ؛ ليقوم املد الذي هناك مقام احملذوف فيقع التعادل بني العر           

  :لقيام الوزن باحلرف الصحيح ، وأنشد: كتاب القوايف له استعمال مثل ذلك بغري ردف ، قال 

  معد خري وقلت عليك قدما ... زجرا مث العيس رحلت لقد

 وعلى قول ضعيف حيث مل يستكمل البيت عدد أجزاء دائرته ونقص من ضربه حرف متحرك أو زنته ،                  

 مل يوجبه اجلمهور هنا لبناء البيت على النقص فلم يلزم التعويض عن احملذوف من ضربه خبالف حالة                  وإمنا

استكمال البيت ، وأما عدا ذلك فالردف فيه مستحسن اتفاقا استكثارا من املد يف األواخر ألا حمل مـد              

   .)٨٧ص  (»حاشيته«ونقله عن الدمنهوري يف ) ٤٠ ، ٣٩ص  (»شرح الصبان«. وترمن 

 مسي بذلك ألنه يزاحف اعتمادا على وتد قبله أو بعده ، هذا ما عليه صاحب اخلزرجيـة وغـريه ،                     )٣(

هو احلشو املزاحف   : ونقله بعضهم عن الزجاج ، ونقل بعضهم عنه أيضا أنه كل سبب زوحف ، وقيل                

صه ال يسمى   بزحاف ال خيصه كاخلنب ، ومشى عليه صاحب الكايف ، ومقتضاه أن احلشو املزاحف مبا خي               

اعتمادا ، كحشو الوافر املزاحف بالنقص ، فإنه ال يدخل يف شيء من أعاريضه وأضربه ، وهـو عنـد                    

املتقـارب   يف نونه سالمة وعلى احملذوف ،  هضرب قبل الطويل يف )فعولن( قبضاجلمهور ال يطلق إال على      

 القطع ، أي على القـول جبـواز         لهادخ إذا احملذوفة الثانية هعروض قبلو ، زاد الدماميين  األبتر هضرب قبل

  ) .١٦ص  (»شرح الصبان« .قطعها 

 



 ٤٢

  )١(فصل

                                                 

 مذهب اخلليل ومجهور العروضيني يف ترتيب الدوائر البدء بدائرة املختلف مث دائرة املؤتلف مث دائـرة                 )١(

: يضا  اتلب مث دائرة املشتبه مث دائرة املتفق ، وقد خالف املؤلف هذا الترتيب يف مصنفاته الثالثة ، ينظر أ                  

  ) .١٤ : ١٠ق  (»العنوان«، و) ١٦٨ : ١٢٤ص  (»شفاء الغليل«

 :  ١١٢ص  (»الـدر النـضيد  «يقول ابن واصل حاكيا مذهب احمللي ومعلال ترتيب اخلليل واجلمهور يف        

 : ١٩ق   (»اجلواهر البهية «، واألمحدي يف    ) ٦٢ص   (»العيون الغامزة «، ونقله عنه الدماميين يف      ) ١١٦

ي من أهل عصرنا فقـد      احملل الدين أمنيوأما  ) : ١٩ص   (»شرحه«صبان عن الدماميين يف     ، ونقله ال  ) ٢٢

 وأقـرب  أبسط كان ما أن  :أحدمها: أصلني على ذلك وبىن ، الدوائر هذه ترتيب يفطريقة أخرى    سلك

لوتـد  وهي املتقدمـة ا    أربعة اعيلفالت أصول أن  :وثانيهما كذلك، ليس مما بالتقدم أوىل فهو البساطة إىل

علـى  ) مفاعلنت(و) مفاعيلن(و) فعولن(الدوائر البسيطة اليت هي داوئر       فقدم ، هلا   فروع التفاعيل   وباقي

اموع الوتد  ) فاعالتن(املفروق الوتد استغين عنه بـ      ) فاع التن (الدائرتني املختلفيت التفاعيل ، وزعم أن       

 ثـىن  مث السباعي، من البساطة إىل أقرب فهو اسياًمخ لكونه) فعولن (دائرةفلذلك مل تفرد له دائرة، مث قدم     

 وسـببني  وتد من املؤلف )مفاعلنت( بدائرة ثلث مث خفيفني، وسببني وتد من مؤلف ألنه) مفاعيلن (بدائرة

 األوىل لتركـب ) مفعوالت مستفعلن مستفعلن (دائرة على) مفاعيلن فعولن (دائرة قدم مث ، ثقيل أحدمها

 إىل أقـرب  األوىل كانـت  فلما هلما، خمالف وسباعي متماثلني سباعيني من ةوالثاني وسباعي، مخاسي من

 مث ، اتلـب  دائرة مث تفق،امل دائرة:  هكذا عنده الدوائر ترتيب ، فكان    عليها قدمت الثانية من البساطة

الفـن   ، فخالف ترتيب اخلليل بن أمحد صاحب هذا          املشتبه دائرة مث ، املختلف دائرة مث ، املؤتلف دائرة

ومجيع من أتى بعده من أهل العروض إىل وقتنا هذا مبا ذكره من املناسبة الضعيفة ، فنحن جنـري علـى                     

ترتيب القوم إذا ال ضرورة تدعونا إىل خمالفتهم مع أنا نذكر لترتيب اخلليل رمحه اهللا ومن بعده وجها من                   

،  الفـن هـذا    أهل موافقة بسببا   ، وكان الترجيح معن    بدونه فليس ذكره مما أحسن يكن مل إناملناسبة  

  : فنقول

 لطوهلمـا  البحـور  سائر من أشرف مها اللذين والبسيط الطويل على اهلالشتما املختلف دائرة قدمت إمنا

 : األوزان جـامع  كتاب يف املعري العالء أبو قال وقد العرب، أشعار يف ورودمها وكثرة امذوقه وحسن

 ، ذلـك  صـحة  على وقف أشعارهم تصفح ومن ، والكامل طوالبسي الطويل من العرب أشعار أكثر نإ

 يف ينتـهي  زوج زوج الثمانية ألن؛   التسديس من أشرف والتثمني ، مثمن الدائرة هذه حبور فكل وأيضاً

 



 ٤٣

  

                                                                                                                                                 

 ألن مثانية تفاعيلها إذ املتقارب دائرة علينا يرد وال ، فرد زوج هي اليت الستة خبالف ، الواحد إىل التحليل

 وبكثـرة  ، البحور من منها خيرج ما وبكثرة سباعي،الو ماسياخل من لتركبها حبورها بطول ترجح هذه

  . تلك خبالف ، االستعمال

 الطويل نظري وهو ، الكامل حبورها من املؤتلف دائرة ألن إما ، اتلب دائرة على املؤتلف دائرة قدمت مث

 ألن لغريهـا  كالفرع اتلب دائرة نأل وإما العرب، شعر يف االستعمال وكثرة الذوق حسن يف والبسيط

  . نفسها يف أصل فهي ، غريها من حبورها جتتلب مل وهذه الطويل دائرة من جمتلبة حبورها

 حبـر  كل املشتبه ودائرة جمموعة، كلها اتلب دائرة أوتاد ألن املشتبه دائرة على اتلب دائرة تقدمت مث

 وحدها املشتبه دائرة يف إال يأت مل وهلذا لقوته، املفروق من أشرف واموع مفروق، وتد فيه حبورها من

  . كلها الدوائر يف أتى واموع ،

 من أشرف والسباعي ، مخاسية املتفق ودائرة التفاعيل سباعية ألا املتفق دائرة على املشتبه دائرة قدمت مث

 املتفق ودائرة ، مهملة وثالثة تعملةمس منها ستة ، تسعة ألا أكثر املشتبه دائرة فبحور وأيضاً ، اخلماسي

 ومـن  سـيما  بالتقدمي أوىل املشتبه دائرة فكانت مهمل، واآلخر مستعمل أحدمها حبران إال منها خيرج ال

 املناسـبة  وجه ذكرنا مبا فظهر املتقارب من االستعمال يف أكثر وهذه واخلفيف، واملنسرح السريع حبورها

   .أوىل إليه فاملصري العروضيني، من تبعه ومن ليلاخل مذهب على الدوائرهذه  ترتيب يف

 



 ٤٤

   :)١(ستةَ عشر حبراور املستعملة البحو

  .مثاين مرات ) فَعولُن( ، وأصل وزنه الْمتقَاِرب

  .مثاين مرات ) فَاِعلُن( ، وأصل وزنه الْمتداركو

   :)٢( ، وهذه صورة ذلكاملُتِفقومها يفكَّان من دائرة 

  
  
  
  

                                                 

 البحور املستعملة عند اخلليل مخسة عشر حبرا فقط مل يؤصل فيها للمتدارك ، أما أنّ اخلبب اختراعه                  )١(

األخفش أو تداركه على اخلليل فسمي باملتدارك ؛ فهو قول تناقلته كتب العروضيني املتأخرين وال نقـف          

 ، ويذهب املعاصرون إىل خطأ هذا القول ؛ فاخلليل كان على معرفة باملتدارك ، بـل                 عليه عند املتقدمني  

واختلف هل منعه أصال ، أو سكت عنه لكونـه خمالفـا            : ونسبت إليه أبيات على وزنه ، يقول العيين         

 :  ويف هذا البحر جاء القطع يف احلشو ، فقيل          عنده باألعاريض واألضرب ،    ختص القطع م  ، فإنّ ألصوله  

، ونقلـه عنـه الدمنـهوري يف        ) ٢٢ص   (»مقصد الطالب «. ال أثبته وال منعه ، وقيل بل منعه بالكلية          

أمحـد  .  د »استدراك األخفش للمتدارك  «،  ) ٢٥٧ص   (»اجلامع«: ، وينظر أيضا    ) ٦٢ص   (»حاشيته«

حـر  أسطورة تدارك األخفـش للب    «،  ) ٩٧ص  ( لألخفش   »العروض«حممد عبد الدامي يف مقدمة حتقيق       

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

  :فكرروه سبع مرات فقالوا ) فعولن(فأما  )٢(

  فعولن فعولن فعولن فعولن... فعولن فعولن فعولن فعولن 

الذي قبله ،   مث جعلوا هذه األجزاء الثمانية دائرة ال يعرف أوهلا وال آخرها ، بل أي جزء بدأوا به ختموا ب                  

  .املتقارب واملتدارك : مث فكوا منها حبرين ... ومسوها دائرة املتفق 

فعولن فعولن إىل آخرها ، فكل شعر وجدوه على هذا          : وصورة الفك أم بدأوا بوتد جزء منها ، فقالوا          

  .الوزن فهو من حبر املتقارب 

فـاعلن  : لن فعو لن فعو ، وزنه       :  ، فقالوا    مث بدأوا بالسبب الذي يليه وختموا بالوتد الذي بدأوا به أوال          

 ١٢٤ص   (»شفاء الغليل «. فاعلن إىل آخرها ، فكل شعر وجدوه على هذا الوزن فهو من حبر املتدارك               

 ،١٢٥ . (  

 



 ٤٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

  

  

  

 



 ٤٦

  .ست مرات ) يلُنمفَاِع( ، وأصل وزنه الْهزج و]و ٥ق [

  .ست مرات ) مستفِْعلُن( ، وأصل وزنه الرجزو

  .ست مرات ) فَاِعلَاتن( ، وأصل وزنه الرملو

   :)١( ، وهذه صورة ذلكاملُجتلَبوهن يفكَكْن من دائرِة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  :فكرروه مخس مرات فقالوا ) مفاعيلن(فأما  )١(

  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن... مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

اهلـزج  : ء الستة دائرة كما تقدم ، ومسوها دائرة اتلب ، مث فكوا منها ثالثة أحبـر  مث جعلوا هذه األجزا  

  .والرجز والرمل 

مفاعيلن مفاعيلن إىل آخرها ، فكل شعر وجدوه على هذا الوزن فهو            : ، فقالوا   ) مفا(فبدأوا بالوتد وهو    

  .من حبر اهلزج 

مستفعلن مستفعلن إىل آخرها ، فكل      : مفا ، وزنه    عيلن مفا عيلن    : ، فقالوا   ) عي(مث بأول السببني وهو     

  .شعر على هذا الوزن فهو من حبر الرجز 

فكل  فاعالتن فاعالتن إىل آخرها ،    : لن مفاعي لن مفاعي ، وزنه       : ، فقالوا   ) لن(مث بالسبب األخري وهو     

  ) . ١٢٩ ، ١٢٨ص  (»شفاء الغليل«. شعر على هذا الوزن فهو من حبر الرمل 

 



 ٤٧

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

 



 ٤٨

  .ات  مرست) نتلَاعفَم( ، وأصل وزنه الْواِفرو

  .ست مرات ) متفَاِعلُن( ، وأصل وزنه الْكَاِملو

) فَاِعلَاتـك ( ، ومعهما فيها مهمل يلي الكامل ، وزنه          املُؤتِلفومها يفكَّان من دائرة     

   : )١(ست مرات ، وهذه صورة ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  :فكرروه مخس مرات أيضا ، فقالوا ) مفاعلنت(فأما  )١(

  مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت... مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت 

حبـران  : مث جعلوا هذه األجزاء الستة دائرة كما تقدم ، ومسوها دائرة املؤتلف ، مث فكوا منها ثالثة أحبر                   

  .الوافر والكامل ، وحبر مهمل مل تقل عليه العرب شيئا : مستعمالن 

مفاعلنت مفاعلنت إىل آخرها ، فكل شعر على هذا الوزن فهو           : بدأوا بالفك من الوتد كما تقدم ، فقالوا         ف

  .من حبر الوافر 

متفاعلن متفاعلن إىل آخرها ، فكـل       : علنت مفا علنت مفا ، وزنه       : ، فقالوا   ) عل(مث بأول السببني وهو     

  .شعر على هذا الوزن فهو من حبر الكامل 

فلم  فاعالتك فاعالتك إىل آخرها ،    : تن مفاعلَ تن مفاعلَ ، وزنه       : ، فقالوا   ) تن(األخري وهو   مث بالسبب   

  ) . ١٣٤ ، ١٣٣ص  (»شفاء الغليل«. جيدوا للعرب شعرا على هذا الوزن فسموه مهمال 

 



 ٤٩

  

  

  
  

  

  
  

 



 ٥٠

  .أربع مرات ) فَعولُن مفَاِعيلُن( ، وأصل وزنه الطَِّويل و] ظ٦ق [

  .أربع مرات ) فَاِعلَاتن فاِعلُن( ، وأصل وزنه الْمِديدو

  .أربع مرات ) مستفِْعلُن فَاِعلُن(، وأصل وزنه الْبِسيط و

  :، ومعهن فيها مهمالن  املُختِلف وهن يفْكَكْن من دائرة

  .يلي املديد على عكس الطَّويل : أحدمها 

  .لبسيط على عكسه يلي ا: واآلخر 

   : )١(وهذه صورة ذلك

  

  

  

                                                 

وجعلومها ) مفاعيلن(مع  ) فعولن(فإم ركبوا   ] دائرة املختلف ، ودائرة املشتبه    : أي  [وأما املركبتان    )١(

  :كاجلزء الواحد وكررومها ثالث مرات ، فقالوا 

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن... فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

مث فكـوا منـها   ...  مث جعلوهن دائرة ، فأي فعولن بدأوا به ختموا بالذي قبله ، ومسوها دائرة املختلف              

  .يط ، وحبران مهمالن الطويل واملديد والبس: ثالثة مستعملة : مخسة أحبر 

فعولن مفاعيلن إىل آخرها ، فكل شعر على هذا الوزن فهـو مـن حبـر                : ، فقالوا   ) فعولن(فبدأوا بوتد   

  .الطويل 

فاعالتن فاعلن إىل آخرها ، فكل شعر علـى         : لن مفاعي لن فعو ، وزنه       : مث بالسبب الذي يليه ، فقالوا       

  .هذا الوزن فهو من حبر املديد 

  .مفاعيلن فعولن ، فلم جيدوا شعرا على وزنه فسموه مهمال : ، فقالوا ) عيلنمفا(مث بوتد 

مستفعلن فاعلن إىل آخرها ، فكل شـعر        : عيلن فعو لن مفا ، وزنه       : ، فقالوا   ) مفاعيلن(مث بأول سبيب    

  .على هذا الوزن فهو من حبر البسيط 

 فاعلن فاعالتن إىل آخرها ، فلـم جيـدوا   :لن فعو لن مفاعي ، وزنه  : ، فقالوا   ) مفاعيلن(مث بآخر سبيب    

  ) . ١٣٩ ، ١٣٨ص  (»شفاء الغليل«. للعرب شعرا على هذا الوزن فسموه مهمال 

 



 ٥١

  

  

  

  

  
  

 



 ٥٢

  .مرتني ) مفَاِعيلُن فَاِع لَاتن مفَاِعيلُن( ، وأصل وزنه )١(الْمضاِرع و]و ٦ق [

  .مرتني ) مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن( ، وأصل وزنه الْمقْتضبو

  .مرتني ) ن فَاِعلَاتن فَاِعلَاتنمستفِْع لُ( ، وأصل وزنه الْمجتثّو

  .مرتني ) مستفِْعلُن مستفِْعلُن مفْعولَات(، وأصل وزنه السِريع و

  .مرتني ) مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن( ، وأصل وزنه الْمنسِرحو

  .مرتني ) لَاتنفَاِعلَاتن مستفِْع لُن فَاِع( ، وأصل وزنه الْخِفيفو

  : ، ومعهن فيها ثالثة أحبٍر مهملة املُشتِبهوهن يفْكَكْن من دائرة 

  .مرتني ) فَاِع لَاتن مفَاِعيلُن مفَاِعيلُن(يلي اتثّ ، وزنه : األول 

  .يلي السريع ، على عكس اتثّ : والثَّاين 

  .ل يلي الثَّاين ، علَى عكس األو: والثَّالث 

                                                 

 ترتيب املؤلف لبحور دائرة املشتبه هو املوافق للقياس من حيث تقدمي ما كان أوله وتد جمموع علـى              )١(

رح مث اخلفيف مث املـضارع مث املقتـضب مث          غريه ، ومذهب اخلليل واجلمهور البدء ببحر السريع مث املنس         

وكان ما ذكرناه من القياس يقتـضي       ) : ٣١٥ ،   ٣١٤ص   (»الدر النضيد «اتث ، يقول ابن واصل يف       

أن يتقدم فيها املضارع ألن أوله وتد جمموع ، لكن منع من ذلك مانع وهو أن املضارع مل يـأت قـط                      

وأيضا فإنه ال جييء أوله إال معلوال إما بالقبض وإما بالكف           مستوفيا أجزاءه اليت هي له يف أصل الدائرة ،          

، فكرهوا أن يقدموا حبرا هذا شأنه فأخروه ، مث مل يروا تقدمي اتث واملقتضب لكون كل منهما مل يأت                    

هي الـسريع   : إال جمزوءا ، وورده عن العرب قليل جدا ، ومل يأت مستوفيا عدد أجزاء الدائرة غري ثالثة                  

 واخلفيف ، مث كان السريع أوالها بالتقدمي لتقدم اجلزأين اللذين فيهما وتد جمموع على اجلـزء                 واملنسرح

الذي فيه وتد مفروق ، واموع أقوى من املفروق لتوايل املتحركني فيه ، خبالف املنسرح واخلفيف فإن                 

 اموع ، وملا قـدموا يف       كال منهما قد توسط اجلزء الذي الوتد املفروق بني اجلزأين اللذين فيهما الوتد            

الدائرة حبر السريع على سائر البحور املستعملة اخلارجة من هذه الدائرة ترتبت بعد ذلك البحور ، فكـل                  

ص  (»البـارع «: ينظر أيضا   . ما كان منها مفكه من السريع أقرب كان متقدما على ما مفكه منه أبعد               

ص  (»ايـة الراغـب  «، ) ١٢٨ص (تربيزي  لل»الكايف«، ) ١٤٥ص  ( البن جين    »العروض«،  ) ١٨٥

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

 



 ٥٣

  :] ظ٧ق [ )١(وهذه صورة ذلك

  

                                                 

مث جعلوا هذه األجزاء الثالثـة  ... مفاعيلن فاع التن مفاعيلن : مث ركبوا ثالثة أجزاء سباعية ، وهي      )١(

  :كاجلزء الواحد ، وكرروهن مرة واحدة ، فقالوا 

  مفاعيلن فاع التن مفاعيلن ... ن مفاعيلن فاع التن مفاعيل

ستة منها مـستعملة ،     : مث فكوا منها تسعة أحبر      ...  وجعلوهن دائرة كما تقدم ، ومسوها دائرة املشتبه         

  .املضارع واملقتضب واتث والسريع واملنسرع واخلفيف ، وثالثة مهملة : وهي 

مفاعيلن مرتني ، فكل شعر على هذا الـوزن         مفاعيلن فاع التن    : األول ، فقالوا    ) مفاعيلن(فبدأوا بوتد   

  .فهو من حبر املضارع 

مفعوالت مـستفعلن   : عيلن فاع ، التن مفا ، عيلن مفا ، مرتني ، وزنه             : مث بالسبب الذي يليه ، فقالوا       

  .مستفعلن ، مرتني ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من حبر املقتضب 

مستفع :  لن فاع ال ، تن مفا عي ، لن مفاعي ، مرتني ، وزنه                :، فقالوا   ) مفاعيلن(مث بالسبب الثاين من     

  .لن فاعالتن فاعالتن ، مرتني ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من حبر اتث 

فاع التن مفاعيلن مفاعيلن ، مرتني ، فلم جيدوا شعرا على وزنه ، فسموه              : ، فقالوا   ) فاع التن (مث بوتد   

  .مهمال 

مستفعلن مـستفعلن   : التن مفا ، عيلن مفا ، عيلن فاِع ، مرتني ، وزنه             : قالوا  مث بالسبب الذي يليه ، ف     

  .مفعوالت ، مرتني ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من حبر السريع 

: تن مفا عي ، لن مفا عي ، لن فـاِع ال ، مـرتني ، وزنـه    : ، فقالوا ) فاع التن (مث بالسبب الثاين من     

  .رتني ، فلم جيدوا للعرب شعرا على وزنه ، فسموه مهمال فاعالتن فاعالتن مستفع لن ، م

مفاعيلن مفاعيلن فاع التن ، مرتني ، فلم جيدوا للعرب شـعرا            : اجلزء الثالث ، فقالوا     ) مفاعيلن(مث بوتد   

  . على هذا الوزن فسموه مهمال 

مستفعلن مفعـوالت   : ه  عيلن مفا ، عيلن فاِع ، التن مفا ، مرتني ، وزن           : مث بالسبب الذي يليه ، فقالوا       

  .مستفعلن ، مرتني ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من حبر املنسرح 

فاعالتن مستفع لـن    : لن مفاعي ، لن فاع ال ، تن مفاعي ، مرتني ، وزنه              : مث بالسبب األخري ، فقالوا      

  ). ١٤٨ ، ١٤٧ص  (»شفاء الغليل« .فاعالتن ، مرتني ، فكل شعر على هذا الوزن فهو من حبر اخلفيف 

 



 ٥٤

  

  

  

 



 ٥٥

   فصل

  

  : فله عروضان الْمتقَاِربفأما 

  :وافية ، وهلا أربعة أضرب : األوىل 

   .)١(تام ]و ٧ق [: األول 

   .)٢(واٍف مقْصور: والثَّاين 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ـــرم ـــنب ِمـــيمت ِمـــيمـــا تفَأَم   
 

  ِنيامــــا فَأَلْفَــــاهم الْقَــــوم روبــــى 
 

  :       تقطيعه وتفعيله 

ــا  ــأم م ــيمن*ف ــب*مت ــررن*متيم   من
  

ــا   ــو*فألفـ ــول قـ ــا*مهـ ــا*مروبـ   نيامـ
  

  فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولن*فعـ   فعـ
  

  ســـامل * ســـامل * ســـامل *  ســـامل
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــامل* سـ   سـ
  

  ) .١٧٣ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــو ــِإ يِوأْيـ ــ ىلَـ ــب ٍةوسِنـ   اٍتساِئـ

 

 ـــوشاثًع ماِضـــرلَثْـــِم يع الـــسالْع  

  :         تقطيعه وتفعيله  

  إســـاتن*وتنبـــا*إالنـــس*ويـــأوي
  

ــعثن   ــي*وشـ ــثل*مراضـ ــعالْ*سعمـ   سـ
  

  فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن
  

  فعـــولْ*فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن  
  

  ســـامل * ســـامل * ســـامل * ســـامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــصور* سـ   مقـ
  

  ) .١٧٥ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٥٦

   .)١(واٍف محذُوف: والثَّالث 

   .)٢(واٍف أَبتر: والرابع 

  :مجزوءةٌ محذُوفة ، وهلا ضربان : والعروض الثَّانية 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــيأَو ــ بِن ــش نِم ــ ِرعال ــصِوع ارعِش   اي
 

 ـــييِسن الـــرقَـــ ِيالـــذَّ اةَود رواو  
 

  : وتفعيله        تقطيعه

ــينوأ ــع*ب ــنش ش ــعرن*م ــصن*رش   عوي
  

  روو*لـــذي قـــد*رواتـــل*يـــنس ســـر  
  

  فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن
  

  فعــــلْ*فعــــولن*فعــــولن*فعــــولن  
  

  ســـامل * ســـامل * ســـامل * ســـامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــذوف* سـ   حمـ
  

  ) .١٧٦ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

يلَـــِلخي ـــعاوج ىلَـــع ـــرِمس اٍرد  
 

 ــخ ــ تلَـ ــ نِمـ ــو ىميلَسـ ــم نِمـ   هيـ
 

  : وتفعيله تقطيعه       

ــي ــا*خليل ــم*يعوج ــدارن*عالرس   م
  

ــن    ــت م ــليما*خل ــم*س ــيوم ــه* م   ي
  

  فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن
  

  فــــع*فعــــولن*فعــــولن*فعــــولن  
  

  ســـامل * ســـامل * ســـامل * ســـامل 
  

  أبتـــر* ســـامل * ســـامل * ســـامل   
  

  ) .١٧٦ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٥٧

   .)١(مثلها: األول 

   .)٢(مجزوء أبتر: والثَّاين

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــأَ ــمِد نِمـــ ــقْأَ ٍةنـــ   ترفَـــ
 

ــ  ــ ىملْسِلـــ ــالْ اِتذَِبـــ   اضغـــ
 

   : وتفعيلهتقطيعه       

ــن دم ــنت أق*أمــ ــرت*نــ   فــ
  

  غـــــضا*بـــــذاتل*لـــــسلما  
  

  فعــــــــلْ * فعــولن*فعــولن
  

  فعـــــــــلْ * فعـــولن*فعـــولن  
  

ــامل  ــامل * ســ ــذوف* ســ    حمــ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــذوف* ســـ   حمـــ
  

  ) .١٧٧ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

تــع ــو ففَّـــ ــبت الَـــ   سِئتـــ
 

ــفَ  ــي امــــ ــِتأْي ضقْــــ   ايكَــــ
 

  :      تقطيعه وتفعيله

ــف  ــف فـ ــب*تعـ ــإس*والتـ   تـ
  

ــق    ــا يــ ــيأيت*فمــ ــا*ضــ   كــ
  

  فعـــــلْ*فعـــــولن*فعـــــولن
  

   فــــــلْ*فعــــــولن*فعــــــولن  
  

ــامل  ــامل * ســ ــذوف* ســ    حمــ
  

  أبتـــــر * ســـــامل* ســـــامل   
  

  ) .١٧٨ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٥٨

   فصل

  

  : فله عروضان املُتداركوأما 

   .)١(واِفية ، وهلا ضرب واحد مثلُها: األوىل 

   .)٢(مجزوءة ، وهلا ضرب واحد مثلُها: والثَّانية 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

            ـرغَب ى ِللَّـِذي قَـدـضم ـنم عـدي لَم  
 

 ـــِذِه ِبالْـــأَثَرى أَخــو   فَـــضلَ ِعلْـــٍم ِسـ
 

  : وتفعيله تقطيعه       

  قــد غــرب * لللــذي * مممــضا * مل يــدع 
  

ــر* أخــذهي * مــن ســوا * فــضل عــل      بألث
  

ــاعلن  ــ* ف ــاعلن * اعلن ف ــاعلن * ف   ف
  

ــاعلن    ــاعلن * فـ ــاعلن * فـ ــاعلن* فـ   فـ
  

  ســـامل * ســـامل * ســـامل * ســـامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــامل* سـ   سـ
  

  ) .١٨١ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

 نمــد ــاِت الـ ــى داِرسـ ــف علَـ   ِقـ
 

   نِكـــــيابـــــا وأَطْلَاِله نـــــيب  
 

  :ه  وتفعيلتقطيعه       

  تـــددمن * دارســـا * قـــف عـــال 
  

ــني أط    ــا  * بـــ ــني*الهلـــ   وبكـــ
  

ــاعلن  ــاعلن * فــ ــاعلن * فــ   فــ
  

ــاعلن    ــاعلن * فـــ ــاعلن* فـــ   فـــ
  

  ســــامل * ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

  ) .١٨١ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٥٩

   فصل

  

  : عروض واحدةٌ مجزوَءةٌ ، وهلا ضربان  فلهالْهزجوأما 

   .)١(مثلُها: األول 

   .)٢(مجزوء حمذُوف: والثَّاين 

  

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ـ  هــس ــى الـ ــن آِل لَيلَـ ــا ِمـ   عفَـ
 

ــاح فَـــــ   ــب فَالْأَملَـــ   الْغمرــــ
 

  : وتفعيله تقطيعه       

  لليلســــسه* عفــــا منــــأا  
  

ــال    ــرو* بفألمــــــ   حفلغمــــــ
  

  مفـــــــاعيلن * مفــــــاعيلن  
  

ــاعيلن    ــاعيلن* مفــــــ   مفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ   ســـــــ
  

  ) .١٨٤ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ـ  يــض ــاِغي الـ ــِري ِلبـ ــا ظَهـ   ومـ
 

  لُوِلــــــِم ِبـــــالظَّهِر الـــــذَّ   
 

  :تقطيعه

ــري ــا ظهـ ــي*ومـ ــاغض ضـ   لبـ
  

  ذلــــــويل*مــــــبظ ظهــــــرذ  
  

ــاعيلن ــاعيلن*مفـــــ   مفـــــ
  

ــاعيلن    ــولن* مفــــــ   فعــــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

  حمـــــــــذوف* ســـــــــامل   
  

  ) .١٨٥ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٦٠

   فصل

  

  : فله أربع أعاريض الرجزوأما 

  :واِفية ، وهلا ضربان : األوىل 

   .)١(مثلُها: األول 

   .)٢(مقْطُوع: الثَّاين 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــارةٌ   ــلَيمى جـ ــسلْمى ِإذْ سـ   دار ِلـ
  

    ــر ــلَ الزبـ ــا ِمثْـ ــرى آياتهـ ــر تـ   قَفْـ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــسل ــلي *دارن ل ــا إذس ــارتن*م   ماج
  

ــرا   ــرن تــ ــا*قفــ ــر*أاياــ   مثلزبــ
  

ــستفِْعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــستفعلن*مــ   مــ
  

  ســــامل * ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

  ) .١٨٩ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــقَالْ ــنِم بلْـ ــ اهـ ــ يحِرتسمـ   ماِلسـ
  

  لْـــقَالْوـــِم بين اِهـــجد مـــجهود  
  

  :تقطيعه وتفعيله 

  حــن ســاملن*هــا مــستري*القلــب مــن
  

ــن   ــب مـ ــدن*والقلـ ــودو*ين جاهـ   جمهـ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــولن*مــ   مفعــ
  

  ســــامل * ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــوع* ســـ   مقطـــ
  

  ) .١٨٩ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٦١

   .)١(حد مثلُهامجزوءة ، وهلا ضرب وا: والثَّانية 

  .رب  ، وهي الض)٢(ورةطُشم: الثة والثَّ

                                                 

  :الذي ال زحاف فيه  وبيته )١(

  قَــــد هــــاج قَلِْبــــي منــــِزلٌ
  

  قِْفــــــرــــــٍرو ممع أُم ِمــــــن  
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــل   ــاج قـ ــد هـ ــن*قـ   يب مرتلـ
  

ــم    ــن أم معـــ ــرو*مـــ   رن مقفـــ
  

  مـــــــستفعلن*مــــــستفعلن 
  

  مــــــــستفعلن*مــــــــستفعلن   
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ   ســـــــ
  

  ) .١٩٠ص  (»شفاء الغليل«. 

  :ه  وبيته الذي ال زحاف في)٢(

ــجا   ــد شـ ــجوا قَـ ــا وشـ ــاج أَحزانـ ــا هـ   مـ
  

         :تقطيعه وتفعيله   

  ون قـــد شـــجا*زانـــن وشـــج*مـــا هـــاج أح
  

ــستفعلن ــستفعلن*مــــ ــستفعلن*مــــ   مــــ
  

ــامل  ــامل* ســـــ ــامل * ســـــ   ســـــ
  

  ) .١٩١ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٦٢

ابعة والر :من١(وكةه(رب ، وهي الض)٢(.   

   

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــــــذَعــــــا جِنــــــي ِفيهتــــــا لَيي  
 

  :تقطيعه وتفعيله 

  فيهـــــا جـــــذع * ليـــــتين يـــــا 
  

  مــــــــــستفعلن* مــــــــــستفعلن
  

ــامل ــامل * ســــــــــ   ســــــــــ
  

  ) .١٩١ص  (»شفاء الغليل«. 

  :  مذاهب سبعة املشطور البيت يف للعروضيني )٢(

  .  ، ويسمى قول املزجهلا مماثال اوضرب اعروض  لهأن: األول

  . له عروض الو اضرب له أن: الثاين

   .له ضرب الو اعروض له أن: الثالث

  .والتذييل الترفيل فيه يزاد كما الضرب يف زيد الثالث واجلزء منهوكان والضرب العروض أن: الرابع

 ،  جـزآن  منه ذهب أي ، منهوك والضرب ، واحد جزءٌٌ منها ذهب أي ، جمزوءة العروض أن :اخلامس

   .الثالث اجلزء هو والضرب الثاين اجلزء هي العروض فتكون

  . وضربه جمزوء أي عروضه منهوكة ، ، هذا عكس :السادس

  .القول هذا أصحاب عند التحقيق يف مشطور ال فحينئذ ، كامل بيت ال بيٍت نصف املشطور أن: السابع

  :مخسة مذاهب  املنهوك للعروضيني يفو

  . ممتزجني وضرباً عروضاً كالمها اجلزآن جيعلأن   :األول

  . ضرب والثاين عروض األول اجلزء :الثاين 

  . عروض بال ضرب كالمها:  الثالث

  .  ضرب عروض بال كالمها: الرابع 

ايـة  «،  ) ١٣٨ص   (»البارع«:  ينظر   . وضراوهي ازوءة    الثانية العروض من مصرع أنه: اخلامس  

  ) .٥٢ص  (»حاشية الدمنهوري«، ) ١٨٥ص  (»العيون الغامزة«، ) ٢٣٣ص  (»الراغب

 



 ٦٣

   فصل

  

  : فله عروضان الرملوأما 

  : ثالثة أضرب ] ظ٨ق [واِفية حمذُوفة ، وهلا : األوىل 

   .)١(واٍف: األول 

   .)٢(واٍف مقْصور: والثَّاين 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــرِق الْبــحالْـــِمثْــلَ س كــدعفَّــى بِد ع  
 

ــشمالِ    ــب الـ ــاه وتأِْويـ ــقَطْر مغنـ   ــ
 

  :تقطيعه وتفعيله        

ــحقل ــل س ــى*مث ــرد عفف ــدكل*ب   بع
  

ــا   ــأوي*قطرمغنـ ــايل *هووتـ ــش مشـ   بـ
  

ــاعالتن ــاعالتن*فــ ــاعلن*فــ   فــ
  

  فــــاعالتن *فــــاعالتن *فــــاعالتن  
  

ــامل  ــامل * ســ ــذوف* ســ    حمــ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

  ) .١٩٣ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــا   ــي مأْلُكًـ ــانَ عنـ ــِغ النعمـ   أَبِلـ
 

  ــار ــِسي وانِتظَـ ــالَ حبـ ــد طَـ ــه قَـ   أَنـ
 

  :تقطيعه وتفعيله        

ــع  ــغ ن ــن ين  *أبل ــان ع ــألكن*م   م
  

  ونتظــار *طــال حبــسي *أن ــو قــد   
  

ــاعالتن ــاعالتن*فــ ــاعلن*فــ   فــ
  

  فـــــاعالنْ*فـــــاعالتن*فـــــاعالتن  
  

ــامل ــامل  * ســ ــذوف* ســ    حمــ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــصور* ســـ   مقـــ
  

  ) .١٩٤ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٦٤

   .)١(مثلُها: ث والثَّال

  :مجزوءة ، وهلا ثالثة أضرب : والثَّانية 

   .)٢(مجزوء مسبغ: األول 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــقَ ــخالْ ِتالَـ ــلَ اُءسنـ ــتئِْج امـ   اهـ
  

ــ   ــب ابشـ ــ سأْر يِدعـ ــو اذَهـ   بهتاشـ
  

  :تقطيعه وتفعيله        

ــن  ــل خ ــا *قالت ــأ مل م ــها*س   جئت
  

ــدي   ــاب بعـ ــاذا*شـ ــتهب*رأس هـ   وشـ
  

ــاع ــاعالتن*التنفــ ــاعلن*فــ   فــ
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فـــ ــاعلن*فـــ   فـــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــذوف* ســ    حمــ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــذوف* ســـ   حمـــ
  

  ) .١٩٥ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ـ    ــ ــا فَاسـ ــي اربعـ ــا خِليلَـ   يـ
  

ــسفَانْ    ــما ِبعـــ ــتخِبرا رســـ   ــــ
  

  :تقطيعه وتفعيله         

  يربعـــا فـــاس *يـــا خليلـــي 
  

ــربارس   ــان *ختــ ــس فــ ــن بعــ   مــ
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـــــ   فـــــ
  

ــاعالتن   ــان*فــــــ   فاعلييــــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

ــامل    ــسبغ* ســـــــ   مـــــــ
  

  ) .١٩٦ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٦٥

   .)١(مجزوء معرى: والثَّاين 

   .)٢(مجزوء حمذُوف: والثَّالث 

  

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــات ــرات داِرســـــ   مقِْفـــــ
 

ــوِر  ــاِت الزبــــ ــلُ آيــــ   ِمثْــــ
 

  :تقطيعه وتفعيله        

ــراتن ــاتن*مقفـــــ   دارســـــ
  

  تززبــــــوري*مثــــــل أايــــــا  
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـــــ   فـــــ
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــــــ   فــــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــرى(ســـ   )معـــ
  

  ) .١٩٧ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ـ  ــ ــِه الْعيـ ــرت ِبـ ــا قَـ ــا ِلمـ   مـ
 

   ــن ــذَا ثَمــ ــن هــ ــناِن ِمــ   ـــ
 

  :       تقطيعه وتفعيله 

ــاقر  ــا ملـ ــي *مـ ــل عـ   رت ـ
  

ــها   ــان منــــ ــن*نــــ   ذا مثــــ
  

ــاع ــاعالتن*التنفـــــ   فـــــ
  

ــاعالتن   ــاعلن*فـــــــ   فـــــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

  حمـــــــــذوف* ســـــــــامل   
  

  ) .١٩٨ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٦٦

   فصل

  

اِفرا وأمفله عروضان الْو :  

  . )١(واِفية مقْطُوفة ، وهلا ضرب واحد مثلُها: األوىل 

  :مجزوءة ، وهلا ضربان : والثَّانية 

   .)٢(مجزوء ممنوع من العصب: األول 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

  نهيتـــك عـــن ِطلَاِبـــك أُم عمـــٍرو
  

   ــِحيح ــت ِإٍذ صـــ ــٍة وأَنـــ   ِبعاقبـــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــن  ــك ع ــك أم * يت ــرن*طالب   معم
  

ــاقبنت   ــت أذن * بعــ ــحيحو*وأنــ    صــ
  

ــاعلنت ــاعلنت*مفــ ــولن*مفــ   فعــ
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفـــ ــولن*مفـــ   فعـــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــوف* ســ    مقطــ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــوف* ســـ   مقطـــ
  

  ) .٢٠١ص  (»شفاء الغليل«. وامتنع عصبه لئال يلتبس بالضرب الذي بعده 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــلُ ــشا طَلَـــ   ِلميـــــةَ موِحـــ
  

ــلُ   ــه خلَــــ ــوح كَأَنــــ   يلُــــ
  

  :ه وتفعيله تقطيع

ــو  ــة مـ ــو * ملييـ ــشن طللـ   حـ
  

ــأن     ــوح كـــ ــو* يلـــ   وخللـــ
  

ــاعلنت ــاعلنت* مفـــــ   مفـــــ
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفــــــ   مفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

ــامل    ــامل * ســـــــ   ســـــــ
  

  ) .٢٠٢ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٦٧

   .)١(مجزوء معصوب: والثَّاين 

  

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــدلُوا   ــشٍر عــ ــت ِلمعــ   عِجبــ
 

ــشرِ   ــا ِبــــ ــٍر أَبــــ   ِبمعتمــــ
 

  :تقطيعه وتفعيله       

ــع  ــت ملـ ــدلو *عجبـ ــرن عـ   شـ
  

ــرن   ــشري*مبعتمــــــ   أبابــــــ
  

ــاعلنت ــاعلنت*مفـــــ   مفـــــ
  

ــاعلنت   ــاعيلن*مفــــــ   مفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

   معــــــــصوب* ســــــــامل   
  

  ) .٢٠٣ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٦٨

   فصل

  

  :  فله ثالث أعاريض الْكَاِملوأما 

  :واِفية ، وهلا ثالثة أضرب : األوىل 

   .)١(مثلها: األول 

   .)٣( الوقْص واخلَزلمن )٢(]ممنوع[واٍف مقْطُوع ، : الثَّاين 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــدى  ن ــن ع رــص ــا أُقَ فَم توــح ِإذَا صو  
  

ــي    ــماِئِلي وتكَرِمـ ــِت شـ ــا عِلمـ   وكَمـ
  

  : وتفعيله تقطيعه

  صـر عـن نـدن     *تفمـا أقـص   *وإذا صحو 
  

ــم   ــا علـ ــشمائلي*وكمـ ــي*تـ   وتكررمـ
  

  متفــــاعلن*متفــــاعلن*متفــــاعلن
  

ــاعلن    ــاعلن *متفــ ــاعلن*متفــ   متفــ
  

   ســــامل* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

  ) .٢٠٧ص  (»شفاء الغليل«. 

  )٢٠٨ص  (»لشفاء الغلي« حمل الكلمة بياض يف النسخة ، واملثبت يفهم من )٢(

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٣(

اذَِإو دعــو ــمع كنــ ــِإِف نهــ   هنــ
  

  االَـــبخ نهدنـــِع كيـــدِزي بسنـــ  
  

  :تقطيعه وتفعيله 

  نفــإن ــو*نــك عــم مهــن*وإذا دعــو
  

ــزي    ــسنب يـ ــدهن*نـ ــاال*دك عنـ   خنبـ
  

ــاعلن ــاعلن* متفـ ــاعلن  *  متفـ متفـ
  

ــاعلن    ــاعلن*متفــ ــفَِع*  متفــ   اتنلَــ
  

   ســــامل* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــوع* ســـ   مقطـــ
  

  ) .٢٠٨ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٦٩

   .)١(واٍف أحذُّ مضمر ، ممنوع من الوقْص واخلَزل: والثَّالث 

  :ل ، وهلا ضربان زص واخلَقْ من الواء ، ممنوعةٌذَّة حيواِف: انية والثَّ

٢(مثلها: ل األو(.   

   .)٣(أحذّ مضمر ، ممنوع من الوقْص واخلَزل: والثَّاين 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــِل ــد ِنمـ ــ اريالـ ــعفَ ِنيتامرِبـ   ٍلاِقـ
  

  دــــرست ــــغَوير ــــآيطْــــقَالْ اهر  
  

  :تقطيعه وتفعيله 

نفعـــاقلن  *  ربـــراميت *ملنـــدديا 
  

  قطــرو* يــر أايهــل  * درســت وغــي   
  

  متفــــاعلن*متفــــاعلن*متفــــاعلن
  

  فعلــــن* متفــــاعلن* متفــــاعلن   
  

   ســــامل* ســــامل * ســــامل 
  

  أحـــذّ مـــضمر * ســـامل * ســـامل   
  

  ) .٢٠٩ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــا   ــا معاِرفَهـ ــديار عفَـ ــِن الـ   ِلمـ
  

  ــــِربت ــــاِرحبو ــــشِطــــلٌ أَجه  
  

  :ه تقطيعه وتفعيل

ــدديا ــا*ملنــ ــا*رعفامعــ   رفهــ
  

ــش    ــن أجـ ــوبارحن*هطلـ ــو*شـ   تربـ
  

ــاعلن ــاعلن*متفــ ــن*متفــ   فعلــ
  

  فعلـــــن *متفـــــاعلن*متفـــــاعلن   
  

   أحــــذّ* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــذّ * ســـ   أحـــ
  

  ) .٢٠٩ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٣(

ــامةَ ِإذْ ــن أُسـ ــجع ِمـ ــت أَشـ   ولَأَنـ
  

ــ   ــت نـ ــذُّعِردِعيـ ــي الـ ــج ِفـ   زاِل ولُـ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــأش ــا *وألن ت ــن أس ــع م ــت إذ*ج   م
  

  ذعـــري*لـــوجل جفـــذ*دعيـــت نـــزا  
  

ــاعلن ــاعلن*متفــ ــن* متفــ   فعلــ
  

ــاعلن      فعلــــن* متفــــاعلن * متفــ
  

   أحــــذّ* ســــامل * ســــامل 
  

  أحـــذّ مـــضمر  * ســـامل * ســـامل   
  

 



 ٧٠

  : مجزوءة ، وهلا أربعة أضرب ]و ٨ق [: الثة والثَّ

   .)١(مجزوء مرفَّل: األول 

   .)٢(مجزوء مذَيل: والثَّاِني 

   .)٣(ىرعوء مزجم: الث والثَّ

                                                                                                                                                 

  ) .٢١٠ص  (»شفاء الغليل«. 

  :يه  وبيته الذي ال زحاف ف)١(

ـ   ــ ــك الْغِريـ ــونُ لَـ ــد يكُـ   ولَقَـ
  

     ــيم ــك الْحِمـ ــا ويقْطَعـ ــب أَخـ   ــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــاعلن ــاعلن*متفـــــ   متفـــــ
  

  متفــــــــاعالتن*متفــــــــاعلن   
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

ــامل    ــل* ســـــــ   مرفـــــــ
  

  ) .٢١١ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

  ــــهقَامكُــــونُ مثٌ يــــدج  
  

ــدا ِب   ــاح أَبـــ ــِف الريـــ   مختِلـــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

  منقامـــــه*جـــــدثن يكـــــو
  

  تلفرريـــــاح*أبـــــدن مبـــــخ   
  

ــاعلن*متفـــــــاعلن    متفـــــ
  

ــاعلن   ــاعالن*متفــــــ   متفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

ــامل    ــذيل* ســـــــ   مـــــــ
  

  ) .٢١٢ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٣(

افْ اذَِإوــت ــفَ ترقَــ ــت الَــ   نكُــ
  

  مــــــــتخشاع وتــــــــجِلم  
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــر ــن*وإذفتقـــــ   تفالتكـــــ
  

ــعن   ــتخش شــ ــي*مــ ــم ملــ   وجتــ
  

ــاعلن ــاعلن*متفـــــ   متفـــــ
  

ــاعلن   ــاعلن*متفــــــ   متفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

  ســـــامل معـــــرى * ســـــامل   
  

 



 ٧١

ابع والر :مجز١(وعطُقْوء م(.   

  

                                                                                                                                                 

  ) .٢١٢ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــا   ــروا الِْإســ ــم ذَكَــ   وِإذَا هــ
  

  َءةَ أَكْثَــــــــروا الْحــــــــسناِت  
  

  :تقطيعه وتفعيله 

  ذكــــرل إســــا  *وإذامهــــو
  

ــرل   ــسنايت*أت أكثــــــ   حــــــ
  

ــاعلن*متفـــــــاعلن    متفـــــ
  

  فعالتـــــــــن*متفــــــــاعلن   
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

  مقطـــــــــوع* ســـــــــامل   
  

  ) .٢١٣ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٧٢

   فصل

  

  :ثة أضرب  فله عروض واحدةٌ واِفيةٌ مقْبوضة ، وهلا ثال الطَِّويلوأما

   .)١(تام: األول 

   .)٢(واٍف مقْبوض: والثَّاين 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

  غىن النفس مـا يكفيـك مـن سـد خلـة           
 

  فــإن زاد شــيئا عــد ذاك الغــىن فقــرا     
 

  :يعه وتفعيله تقط      

  دخللـة * كمـن سـد     * مسا يكفي   * غنننف
 

ــإن زا   ــيأنعا * ف ــل* دش ــرا* دذاك ــا فق   غن
 

ــولن  ــاعيلن * فع ــولن * مف ــاعلن* فع   مف
 

ــولن   ــاعيلن * فع ــولن * مف ــاعيلن* فع   مف
 

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــوض* س    مقب
  

ــامل    ــامل* سـ ــامل  * سـ ــامل* سـ   سـ
  

  ) .٢١٥ص  (»شفاء الغليل«. 

  :ال زحاف فيه  وبيته الذي )٢(

  ســتبِدي لَــك الْأَيــام مــا كُنــت جاِهلًــا
 

ــزودِ    ــن ملَّ تـ ــاِر مـ ــك ِبالْأَخبـ   ويأِْتيـ
 

  :تقطيعه وتفعيله       

ــتبدي ــا*س ــل أيي ــاكن*لك ــاهلن*مم   جت
 

ــأيت  ــا *وي ــل أخب ــل مل*كب ــزوودي*رم   ت
 

ــولن  ــاعيلن * فع ــولن * مف ــاعلن* فع   مف
 

  مفــاعلن* فعــولن * مفــاعيلن * فعــولن  
 

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــوض* س    مقب
  

ــامل    ــامل* سـ ــامل  * سـ ــوض* سـ   مقبـ
  

  ) .٢١٦ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٧٣

   .)١(واٍف حمذُوف: والثَّالث 

  

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

 هحــص ن ــك ــب ِبمؤِتي ــلُّ ِذي لُ ــا كُ مو  
 

ــبِ   ــصحه ِبلَِبيـ ــؤٍت نـ ــلُّ مـ ــا كُـ   ومـ
 

  :تقطيعه وتفعيله 

  كنـصحهو * مبـؤيت * لذي لب بـن   *وماكل
 

ــل  ــا ك ــص*وم ــؤتن ن ــوب* مل ــييب*حه   لب
 

ــولن ــاعيلن *فع ــولن* مف ــاعلن* فع   مف
 

ــولن   ــاعيلن* فعـ ــول* مفـ ــولن* فعـ   فعـ
 

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــوض* س    مقب
  

  حمـــذوف* مقبـــوض  * ســـامل* ســـامل   
  

  ) .٢١٧ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٧٤

   فصل

  

  :فله ثالث أعاريض الْمِديد وأما 

   .)١(مجزوءة ، وهلا ضرب واحد مجزوء: األوىل 

  :ب مجزوءة حمذُوفة ، ممنوعةٌ من اخلَبن ، وهلا ثالثة أضر: والثَّانية 

   .)٢(مجزوء مقْصور: األول 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

  يــا لَبكْــٍر أَنــِشروا ِلــي كُلَيبــا    
 

ــا لَ  ــرار  يـ ــن الِْفـ ــن أَيـ ــٍر أَيـ   بكْـ
 

  :تقطيعه وتفعيله 

  يل كلـــينب*أنـــشرو* يـــا لبكـــرن
  

ــرن   ــا لبكـ ــأي*يـ ــرارو*أي نـ ــل فـ   نـ
  

ــاعالتن ــاعلن *فــ ــاعالتن*فــ   فــ
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

  ســــامل  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

  ) .٢٢٠ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

هــــشيأً عــــرنَّ امــــرغلَــــا ي  
 

ــزوالْ   ــاِئر ِللــ ــيٍش صــ ــلُّ عــ   كُــ
 

  :تقطيعه وتفعيله 

ــررن ــرأن*ال يغــ ــشهو*منــ   عيــ
  

ــشن    ــل لعيـ ــائرن*كـ   لـــززوال*صـ
  

ــاعالتن  ــاعلن*فــ ــاعلن*فــ   فــ
  

  فــــاعالن * فــــاعلن * فــــاعالتن  
  

ــامل  ــامل* ســ ــذوف  * ســ   حمــ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــصور * ســـ   مقـــ
  

  ) .٢٢١ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٧٥

   .)١(مثلها: والثَّاين 

   .)٢(مجزوء أبتر: والثَّالث 

  :مجزوءة حمذُوفة ، وهلا ضربان : والثَّالثة 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــاِفظٌ   ــم حـ ــي لَكُـ ــوا أَنـ   اعلَمـ
  

 

  شــــاِهدا مــــا كُنــــت أَو غَاِئبــــا 
 

        :تقطيعه وتفعيله 

  حــــافظن*ين لكــــم*إعلمــــو أن
  

  غائبـــا *كنـــت أو*شـــاهدن مـــا   
  

  فـــاعلن* فـــاعلن * فـــاعالتن  
  

  فـــــاعلن*فـــــاعلن * فـــــاعالتن   
  

ــامل  ــامل* ســ ــذوف  * ســ   حمــ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــذوف *ســـ    حمـــ
  

  ) .٢٢١ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

  ِإنمـــــا الـــــذَّلْفَاُء ياقُوتـــــةٌ
 

  أُخِرجـــت ِمـــن ِكـــيِس ِدهقَـــانِ    
 

  :تقطيعه وتفعيله 

ــذذل ــا * إن منـ ــاأ يـ ــوتنت*فـ   قـ
  

ــن    ــت مـ ــيس ده *أخرجـ ــاين*كـ   قـ
  

ــاعالتن ــاعلن * فــ ــاعلن  * فــ فــ
  

  فعلـــــن* فـــــاعلن * فـــــاعالتن   
  

ــامل ــامل * ســ ــذوف  * ســ   حمــ
  

  أبتـــــر * ســـــامل* ســـــامل   
  

  ) .٢٢٢ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٧٦

   .)١(مثلها: األول 

   .)٢(مجزوء أبتر: والثَّاين 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

  ِللْفَتـــى عقْـــلٌ يِعـــيش ِبـــهِ   
 

 ــه ــاقَه قَدمــ ــِدي ســ ــثُ تهــ   حيــ
 

  :تقطيعه وتفعيله 

  شــبهي*لــن يعــي *للفــىت عــق 
  

  قدمـــه*ســـاقهو* حيـــث ـــدي   
  

  فِعلــــن*  فــــاعلن * فــــاعالتن 
  

  فِعلـــــن*  فـــــاعلن *ن تفـــــاعال  
  

  حمــذوف خمبــون  * ســامل* ســامل 
  

ــامل    ــامل* سـ ــون  * سـ ــذوف خمبـ   حمـ
  

  ) .٢٢٣ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

  رب نــــاٍر ِبــــت أَرمقُهــــا  
 

ــارا   ــِدي والْغـــ ــضم الِْهنـــ   تقَـــ
 

  :تقطيعه وتفعيله 

ــارن ــأر*رب بنـ ــت تـ ــا*بـ   مقهـ
  

  غـــارا*دي يـــول*تقـــضمل هـــن   
  

ــاعالتن  ــاعلن *فــ ــن*فــ   فِعلــ
  

  فعلـــــن* فـــــاعلن * فـــــاعالتن   
  

  حمــذوف خمبــون  * ســامل* ســامل 
  

  أبتـــــر * ســـــامل* ســـــامل   
  

  ) .٢٢٣ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٧٧

   فصل

  

  : فله ثالث أعاريض الْبِسيطوأما 

  :، وهلا ضربان واِفية : األوىل 

   .)١(مثلها: األول 

   .)٢( ، ممنوع من اخلَبن] ظ٩ق [واٍف مقْطُوع : والثَّاين 

  :مجزوءة ، وهلا ثالثة أضرب : والثَّانية 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــةٍ  اِهيِبد كُمــن ــين ِم مــا أُر ــاِر لَ ــا ح ي  
  

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

  :قطيعه وتفعيله ت

  هـينت *مـنكم بـدا     * أرمـني   *يا حار ال    
  

  ملكــو* قبلــي وال * ســوقنت*مل يلقهــا   
  

ــستفعلن  ــاعلن *م ــستفعلن*ف ــن*م   فِعل
  

  فِعلـــن *مـــستفعلن*فـــاعلن *مـــستفعلن  
  

  خمبـــون * ســـامل  * ســـامل* ســـامل 
  

ــامل    ــامل* سـ ــامل  * سـ ــون* سـ   خمبـ
  

  ) .٢٢٦ص  (»شفاء الغليل«. 

  :اف فيه  وبيته الذي ال زح)٢(

ــي  ــشعواَء تحِملُِن ــارةَ ال الْغ دــه أَش ــد   قَ
  

   وبحــر ــيِن سـ ــةُ الْلَّحيـ ــرداُء معروقَـ   جـ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

  ملـين *شـعواء تـح   *غـارتش *قد أشـهدل  
  

ــع   ــرداء م ــل*ج ــر*روقت ــيني س ــو*حل   حوب
  

ــستفعلن ــاعلن*م ــستفعلن*ف ــن*م   فِعل
  

ــستفعلن   ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ ــن *مـ   فعلـ
  

  خمبـــون * ســـامل  *  ســـامل*ســـامل 
  

ــامل    ــامل* سـ ــامل  * سـ ــوع* سـ   مقطـ
  

  ) .٢٢٧ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٧٨

   .)١(مجزوء مذَيل: األول 

   .)٢(مجزوء معرى: والثَّاين 

   .)٣(مجزوء مقْطُوع ، ممنوع من الطَّي: والثَّالث 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

   لَـــتيــا خلَـــى مــا عنمــا ذَمِإن  
  

      ــيم ــن تِم ــرا ِم معــٍد و يز ــن ب دــع س  
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــم ــا ذم ــال*إن ن ــا ع ــت* ن ــا خييل   م
  

ــن زي    ــعد ب ــم*س ــيم رن*دن وع ــن مت    م
  

  مــــستفعلن*فــــاعلن*مــــستفعلن
  

  مـــستفعالن*  فـــاعلن *  مـــستفعلن    
  

  ســــامل  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـ ــذيل * ســـ   مـــ
  

  ) .٢٢٨ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــا     ــٍم عفَ ســى ر ــوِفي علَ ــاذَا وقُ م  
  

ــستعِجِم   ــٍق داِرٍس مـــــ   مخلَوِلـــــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــ ــوم ــال*اذا وق ــا *يف ع ــن عف   رمس
  

ــولقن   ــن*خملــ ــستعجمي* دارســ   مــ
  

  مــــستفعلن*فــــاعلن*مــــستفعلن
  

ــستفعلن    ــاعلن*مــ ــستفعلن*فــ   مــ
  

  ســــامل  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـ ــرى * ســـ   معـــ
  

  ) .٢٢٨ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٣(

  كُمــاد ــا ِميعـ ــا ِإنمـ ــريوا معـ   ِسـ
  

ــاِء   ــوم الثُّلَاثَــ ــواِدييــ ــن الْــ    بطْــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــن ــريو معـ ــا*سـ ــادكم*إن منـ   ميعـ
  

ــال   ــث ثـ ــط*يومـ ــاء بـ ــل وادي*ثـ   نـ
  

  مـــستفعلن*فـــاعلن*مـــستفعلن 
  

  مفعـــــولن*فـــــاعلن*مـــــستفعلن   
  

  ســــامل  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـ ــوع * ســـ   مقطـــ
  

  ) .٢٢٩ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٧٩

   .)١(مجزوءة مقْطُوعة ، ممنوعةٌ من الطَّي ، وهلا ضرب واحد مثلُها: والثَّالثة 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

  والــش جــيــا هأَطْلَــالِ م ِمــن ق  
  

   تــح ــارا أَضـ ــواِحي دمـ ــوحي الْـ   كَـ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــش ــي جي ــا ه ــن*م ــوق م ــاليل*ش   أط
  

  يــل واحــي *ن كــوحر*دمــا دأضــح  
  

  مفعـــولن* فـــاعلن * مـــستفعلن
  

ــستفعلن     ــاعلن * مــ ــولن* فــ   مفعــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــوع  * ســ   مقطــ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــوع * ســـ   مقطـــ
  

  ) .٢٣٠ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٨٠

   فصل

  

   .)١( فله عروض واحدةٌ مجزوءة ، وهلا ضرب واحد مجزوءالْمضاِرعوأما 

  

                                                 

فيه مل يسمع ساملا ، ولكن جاءت فيه املراقبة بني القبض والكف ، مثاله يف القبض                ) مفاعيلن( إال أن    )١(

:  

ــبرا ــك ِشـــ ــا ِمنـــ   ِإذَا دنـــ
 

ــا   ــك باعــــ ــِه ِمنــــ   فَأَدِنــــ
 

  :تقطيعه وتفعيله 

  منــــك شــــربن *إذا دنــــا 
  

  منــــــك باعــــــا*فــــــأدي  
  

ــاع ــن*لنمفـــ ــاع التـــ   فـــ
  

  فــــــاع التــــــن*لنمفــــــاع  
  

ــوض ــامل * مقبـــــ    ســـــ
  

  ســـــــــامل * مقبـــــــــوض  
  

  :ومثاله يف الكف 

ــعادٍ  ــى ســـ ــاِني ِإلَـــ   دعـــ
 

  دواِعـــــي هـــــوى ســـــعادِ   
 

  :تقطيعه وتفعيله 

ــاين إ ــعادن*دعـــــ   الســـــ
  

ــي ه   ــعادي*دواعــــــ   واســــــ
  

ــلُ ــن*مفاعيـــ ــاع التـــ   فـــ
  

  فــــــاع التــــــن*مفاعيــــــلُ  
  

ــوف ــامل * مكفـــــ    ســـــ
  

ــوف   ــامل * مقكفــــــ   ســــــ
  

  ) .٢٣٤ ، ٢٣٣ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٨١

   فصل

  

   .)١( مثلُها فله عروض واحدةٌ مجزوءةٌ مطِْوية ، وهلا ضرب واحدالْمقْتضبوأما 

  

                                                 

فيه ساملا ، بل راقبت العرب فيه بني اخلنب والطي ، مثاله يف اخلنب يف الصدر                ) فعوالتم( ومل يسمع    )١(

  :، والطي يف العجز 

ــشرنا  ــا مبــــــ   أَتانــــــ
  

ــذُرِ    ــاِن والنـــــــ   ِبالْبيـــــــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــام ــرنا*أتانـــ ــش شـــ   بـــ
  

ــان   ــذري*بلبيـــــــ   وننـــــــ
  

ــلُ ــتعلن*مفاعيـــــ   مفْـــــ
  

  مفْــــــــتعلن*فــــــــاعالت  
  

ــون ــوي  * خمبـــــ   مطـــــ
  

  مطــــــــوي * ويمطــــــــ  
  

  :واألحسن يف هذا البحر أن تكون أجزاؤه كلها مطوية ، كقوله 

ـــــتضرلَـــــ فَأَعـــــ لَاحاه  
  

  ـ اِرع   برِدالْ كَـــــــــاِنضـــــــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

الحــــا هلــــا * أعرضــــتف  
  

ــان   ــربدي*عارضــــــ    كلــــــ
  

ــاعالت ــتعلن*فـــــ   مفْـــــ
  

  مفْــــــــتعلن*فــــــــاعالت  
  

ــوي ــوي * مطـــــ   مطـــــ
  

  مطــــــــوي * مطــــــــوي  
  

  ) .٢٣٧ ، ٢٣٦ص ( »شفاء الغليل«. 

 



 ٨٢

   فصل

  

   .)١( فله عروض واحدةٌ مجزوءة ، وهلا ضرب واحد مجزوءالْمجتثّوأما 

  

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

  ِمــــيصــــا خهِمن طْنالْــــب  
 

  والْوجـــــه ِمثْـــــلُ الِْهلَـــــالِ   
 

  :تقطيعه وتفعيله 

ــن  ــبطن مــ ــصن* ألــ   هامخيــ
  

ــث   ــهاليل*ولوجهمــــــ   للــــــ
  

   فــــاعالتن* مــــستفع لــــن 
  

ــن    ــستفع لـــ ــاعالتن* مـــ   فـــ
  

ــامل  ــامل* ســــــ    ســــــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ    ســـــــ
  

  ) .٢٣٠ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٨٣

   فصل

  

  : فله أربع أعاريض السِريعوأما 

  :واِفية مطِْوية مكْشوفَة ، وهلا ثالثة أضرب : األوىل 

   .)١(واٍف مطِْوي موقُوف: األول 

   .)٢(لهامث: والثَّاين 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

 ــر ــا ال ى ِمثْلَهــر ــا ي ــلْمى لَ ــانُ س مأَز  
 

ــراق  )م( ــي ِعـ ــا ِفـ ــاٍم ولَـ ــي شـ   اُءونَ ِفـ
 

  :تقطيعه وتفعيله 

ــل  ــان س ــرا *أزم ــا ال ي ــهر* م   مثل
  

  يف عـــــراق* شـــــامن وال*راءون يف  
  

  فــــاعلن*مــــستفعلن*مــــستفعلن
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــاعالن*مــ   فــ
  

ــامل  ــامل* س ــ * س ــشوف مط   وي مك
  

ــامل    ــامل* سـ ــوف  * سـ ــوي موقـ   مطـ
  

  ) .٢٤٠ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــ هــا اج لْهىو ــر ســ م ــضالْ اِتذَِب اغ  
  

  محـــــِولُ جمِعتسمـــــ قِلـــــومخلَ  
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــوا ــذا*هاجــل ه ــضا* رمســن ب ــل غ   ت
  

ــولقن   ــستعجمن*خملــ ــو* مــ   حمولــ
  

  فــــاعلن*مــــستفعلن*مــــستفعلن
  

  فــــاعلن*مــــستفعلن*مــــستفعلن  
  

ــامل  ــامل* س ــشوف   * س ــوي مك   مط
  

ــامل    ــامل* سـ ــشوف * سـ ــوي مكـ   مطـ
  

  ) .٢٤١ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٨٤

   .)١(أصلَم: والثَّالث 

  : ضربان ]و ٩ق [واِفية مخبولَة مكْشوفَة ، وهلا : والثَّانية 

   .)٢(مثلها: األول 

   .)٣(واٍف أصلَم: والثَّاين 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــقَ ــو تالَ ــِص ملَ ــِلِل دتقْ ــاالْ ِقي نخ  
  

  اِعيمســــأَ تغــــلَبأَ دقَــــفَ امهلًــــ  
  

  :تقطيعه وتفعيله 

  للخنـــا*لقـــيتقـــصد *قالـــت ومل
  

ــد    ــن فقـ ــت أس*مهلـ ــاعي*أبلغـ   مـ
  

  فــــاعلن*مــــستفعلن*مــــستفعلن
  

  فعلـــــن*مـــــستفعلن*مـــــستفعلن  
  

ــامل  ــامل* س ــشوف   * س ــوي مك   مط
  

ــامل    ــامل* ســـ ــلم * ســـ   أصـــ
  

  ) .٢٤١ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــ ــس رشالنـ ــالْو كِمـ ــد وهوجـ   انـ
  

  معــــن فكُأَالْــــ افرطْــــأَو ريِنــــ  
  

  :تقطيعه وتفعيله 

  هـــدنا*كـــن ولوجـــو*اننـــشرمس
  

ــرين وأط   ــف *نـ ــل أكـ ــنم*رافـ   فعـ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فِعلــ
  

  فِعلـــــن*مـــــستفعلن*مـــــستفعلن  
  

ــامل  ــامل* س ــشوف   * س ــول مك   خمب
  

ــامل    ــامل* سـ ــشوف * سـ ــول مكـ   خمبـ
  

  ) .٢٤٢ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٣(

  ي علَــى عمــرٍ  يــا أَيهــا الــزارِ  
 

 لَـــمعـــا تم ـــرِفيـــِه غَي قُلْـــت قَـــد  
 

  :تقطيعه وتفعيله 

  عمــرن*زاري عــال* يــا أي يهــز 
  

ــت يف    ــد قل ــا  *ق ــري م ــي غ ــم*ه   تعل
  

  فِعلــــن* مــــستفعلن*مــــستفعلن
  

  فعلـــــن*مـــــستفعلن*مـــــستفعلن  
  

ــامل  ــامل* س ــشوف   * س ــول مك   خمب
  

ــامل    ــامل* ســـ ــلم * ســـ   أصـــ
  

 



 ٨٥

  . ، وهي الضرب )١(مشطُورة موقُوفَة ، ممنوعةٌ من الطَّي: والثَّالثة 

ابعة والر :ن الطَّ مورة ، ممنوعةٌطُمش٢(ي(رب  ، وهي الض.  

                                                                                                                                                 

، ) ١٠٩ص  (»القسطاس« يثبت اخلليل ـ رمحه اهللا ـ هذا الضرب   ومل) . ٢٤٣ص  (»شفاء الغليل«. 

ص  (»ايـة الراغـب   «، و ) ٣١٨ص   (»الدر النضيد «، و ) ١٥٦ ،   ١٥٥ص   (»البارع« :ينظر أيضا   

  ) .٥٥ص  (»حاشية الدمنهوري«، و) ١٩٨ص  (»العيون الغامزة«، و) ٢٦٠

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــى اِهللا الْع ــكُو ِإلَـــ ــارأَشـــ ــِز الْغفَّـــ   ِزيـــ
  

  : تقطيعه وتفعيله 

ــكوإلل ــزي*أشــــ ــار*الهلعــــ زلغففــــ  
 

ــستفعلن ــستفعلن*مــــ ــوالنْ*مــــ   مفْعــــ
  

  موقـــــــوف* ســـــــامل * ســـــــامل 
  

  ) .٢٤٤ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــذِْلي  ــا عــ ــي أَِقلَّــ ــاِحبي رحِلــ ــا صــ   يــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

  العــــذيل*رحلــــي أقــــل*يــــا صــــاحيب
  

ــستفعلن ــستفعلن*مــــــ ــولن*مـــــ   مفعـ
  

  فمكــــــشو* ســــــامل * ســــــامل 
  

  ) .٢٤٤ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٨٦

   فصل

  

  : فله ثالث أعاريض الْمنسِرحوأما 

  .)٢( ضرب واحد واٍف مطِْوي)١(واِفية ، ممنوعة من اخلَبل ، وهلا عند اخلليل: األوىل 

                                                 

 علمـه  يف األدباء سيد اللغوي النحوي العروضيأبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي األزدي          )١(

 مـن  لأو وهـو ،   فيه القياس وتصحيح النحو مسائل استخراج يف الغاية كان ، شيخ سيبويه ،      وزهده

 النضر  قال  ، العلم إىل واملنقطعني الدنيا يف الزهاد من وكان،   ا العرب أشعار وحصر العروض استخرج

 أن إىل ، سـنة  ويغزو سنة حيج  وكان .نفسه مثل اخلليل رأى وال اخلليل مثل وناؤالر رأى ما: شميل بن

ـ ١٧٠( سنة   مات  وكتاب ،   الشواهد وكتاب  ، ملاجل وكتاب  ، اإليقاع كتاب: التصانيف نوله م  .) ه

 كتـاب ، و  الليـث  وأكمله قطعة منه اخلليل عمل ، نصر بن لليث إنه ويقال ، العني وكتاب  ، العروض

» معجـم األدبـاء   «،  ) ٣١ص  (» أخبار النحويني البـصريني   «:  ينظر .والشكل النقط وكتاب  ، النغم

» البلغة يف تراجم أئمة النحو    «،  ) ٢/٢٤٤(» وفيات األعيان «،  ) ١/٣٧٦(» إنباه الرواة «،  ) ٣/١٢٦٠(

  ).٢/٣١٤(» األعالم«، ) ١٣٣ص (

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

  ِإنَّ ابـــن زيـــٍد لَـــا زالَ مـــستعملًا
 

  ِبـــالْخيِر يفْـــِشي ِفـــي ِمـــصِرِه الْعرفَـــا 
 

  :تقطيعه وتفعيله 

  مــستعملن*دن ال زال*إن نــب نــزي 
  

ــف   ــصر *بلخريي ــي يف م ــا *ش ــل عرف   ه
  

ــستفعلن ــوالت*مـ ــستفعلن*مفْعـ   مـ
  

ــستفعلن   ــوالت*مــ ــتعلن*مفعــ   مفْــ
  

  ســــامل  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـ ــوي * ســـ   مطـــ
  

  ) .٢٤٧ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٨٧

ا من الطَّيا ، ممنوعا مقْطُوعا وافيا ثانيه هلا ضرب١(واستدرك غري(.   

  . ، وهي الضرب )٢( موقُوفَة ، ممنوعة من الطَّيمنهوكة: والثَّانية 

                                                 

)١(   

ــةٍ     ــن مطُوقَ ــشوق ِم ــيج ال ــا ه م  
  

ــا    ــٍة تغنينــ ــى بانــ ــت علَــ   قَامــ
  

  : تقطيعه وتفعيله 

ــش ــاهي جي ــن م*م ــوق م ــووقنت*ش   ط
  

  غننينـــا*بـــاننت ت*مـــت عـــال قا  
  

  مفْــــتعلن*فــــاعالت*مــــستفعلن
  

  مفعــــولن*فــــاعالت*مــــستفعلن  
  

ــامل  ــوي * ســ ــوي * مطــ   مطــ
  

  مقطـــــوع* مطـــــوي * ســـــامل   
  

  ) .٢٤٨ص  (»شفاء الغليل«. 

  :القدمي الشعر من أنه وزعم التربيزي منه أنشد امقطوع اثاني اضرب األوىل للعروض حكوا:  يقول الدماميين

   جمفر لبانه رحٍب اخلد تـ  ...ـبصل الوحوش ذعرأ وقد ذاك 

  تغنينا بانٍة على قامت...  مطوقة من الشوق هيج ما : بقدمي ليس إنه وقال الزجاج منه وأنشد

 حـىت  ، مـساقه  وعذوبة اتساقه حلسن منه وأكثروا احملدثون استحسنه مما الضرب وهذا:  يبر ابن قال

 »الكايف«،  ) ١٦٣ص   (»البارع«:  وينظر أيضا     )٢٠٣ص   (» الغامزة العيون«  .مردوف غري استعملوه

  ) .١٠٥ص (للتربيزي 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

   ارــد ــِد الـــ ــي عبـــ ــربا بِنـــ   صـــ
 

  :تقطيعه وتفعيله 

ــين ــن بـــــ ــد ددار*مهلـــــ   عبـــــ
  

ــستفعلن ــوالنْ* مــــــــ   مفْعــــــــ
  

ــامل  ــوف* ســـــــــ   موقـــــــــ
  

  ) .٢٤٩ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٨٨

  . ، وهي الضرب )١(منهوكة مكْشوفَة ، ممنوعة من الطَّي: والثَّالثة 

  

  

                                                 

  :اف فيه  وبيته الذي ال زح)١(

يوــم ــعٍد لُـــــ ــعدا ســـــ   ســـــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

  دن ســـــــــعدا*وي مل مـــــــــسع
  

  مفْعــــــــــولن*مــــــــــستفعلن
  

  مكــــــــــشوف * ســــــــــامل  
  

  ) .٢٥٠ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٨٩

   فصل

  

  : فله ثالث أعاريض الْخِفيفوأما 

  :واِفية وهلا ضربان : األوىل 

   .)١(واٍف: األول 

   .)٢(واٍف حمذُوف: والثَّاين 

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــدوا   ــا فَب نرد نــي ــا ب ــي م ــلَّ أَهِل ح  
  

  لَـــى وحلَّـــت علِْويـــةً ِبالـــسخالِ     
  

  :فعيله تقطيعه وت

ــي ــل ألهل ــني در*ح ــا ب ــادو*م ــا فب   ن
  

ــت   ــنت *ال وحلل ــوي ي ــخايل *عل ــس س   ب
  

  فـــاعالتن*مـــستفع لـــن*فـــاعالتن
  

ــاعالتن   ــن *فـ ــستفع لـ ــاعالتن *مـ   فـ
  

  ســــامل  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

  ) .٢٥٣ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــ  ــلْ آِتي ه ــم ــلْ ثَ ِري هــع ــت ِش لَيمهن  
  

ــردى    ــن دوِن ذَاك الــ ــولَن ِمــ   أَم يحــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــعري ــت ش ــل*لي ــل مث مه ــهم*ه   أاتين
  

ــولن   ــن دون ذا*أم حيــ ــرردا*مــ   كــ
  

  فــاعالتن *مــستفع لــن  *فــاعالتن
  

  فـــاعلن*مـــستفع لـــن *فـــاعالتن  
  

  ســــامل  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـ ــذوف * ســـ   حمـــ
  

  ) .٢٥٤ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٩٠

   .)١(واِفية حمذُوفة ، وهلا ضرب واحد مثلُها: انية والثَّ

  : وهلا ضربان ] ظ١٠ق [مجزوءة : والثَّالثة 

   .)٢(مجزوء: األول 

                                                 

  :ه الذي ال زحاف فيه  وبيت)١(

ــاِمرٍ  ــى عـ ــا علَـ ــدرنا يومـ   ِإنْ قَـ
  

  ــم ــه لَكُــ ــه أَو ندعــ ــلْ ِمنــ   نمتِثــ
  

  :تقطيعه وتفعيله 

  عـــامرن*يـــومن عـــال*إن قـــدرنا
  

ــن    ــل م ــدع *منثث ــو أو ن ــم *ه ــو لك   ه
  

ــاعالتن ــن*فـ ــستفع لـ ــاعلن*مـ   فـ
  

  فـــاعلن*مـــستفع لـــن *فـــاعالتن  
  

ــامل  ــامل* ســ ــذوف  * ســ   حمــ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــذوف * ســـ   حمـــ
  

  ) .٢٥٤ص  (»شفاء الغليل«. 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )٢(

ــرى   ــاذَا تـ ــعِري مـ ــت ِشـ   لَيـ
  

  أُم عمــــــٍرو ِفــــــي أَمِرنــــــا  
  

  : تقطيعه وتفعيله 

ــعري  ــت شـ ــرى *ليـ ــاذا تـ   مـ
  

ــرن    ــا*أم معمــــــ   يف أمرنــــــ
  

  مــــستفع لــــن  *فــــاعالتن 
  

ــاعالتن   ــن * فـــ ــستفع لـــ   مـــ
  

ــامل  ــامل* ســــــ    ســــــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ    ســـــــ
  

  ) .٢٥٥ص  (»شفاء الغليل«. 

 



 ٩١

   .)١(مجزوء مخبون مقْصور: والثَّاين 

  

                                                 

  : وبيته الذي ال زحاف فيه )١(

ــلُّ ــخ كُـ ــ نِإ ٍبطْـ ــ ملَّـ   وتكُـ
  

ــ   ــِض وانــــ ــ متبغَــــ   ريِسيــــ
  

  : تقطيعه وتفعيله 

ــنب  ــل خلطــ ــو*كــ   إن مل تكــ
  

  يــــــسريو*نــــــو غــــــضبتم  
  

ـــاعالتن ــستفعلن*فــــــ   مـــ
  

ـــاعالتن   ــولن*فــــــــ   فعــــ
  

ــامل  ــامل* ســــــ    ســــــ
  

ــامل    ــصور  * ســـ ــون مقـــ   خمبـــ
  

  ) .٢٥٦ص  (»غليلشفاء ال«. 

 



 ٩٢

   فصل

  

ليه  زيادةٌ يف العروض الناقصة عن ضرا ، أو نقصانٌ من العروض الزائدة ع             التصِريعو

 يف البيت األول ، وردها إىل وزا املخالف له يف الثَّـاين             )١(حتى تساويه ، مع حتليتها بقاِفيِته     

   .)٢( عنها)١(فصاعدا ، ونزع قافيته

                                                 

  .بتخفيف الياء ال بتشديدها : أي . خف :  كتب فوقها يف النسخة )١(

الشايف «.  فالتصريع ما كانت عروض الضرب البيت فيه تابعة لضربه ، تنقص بنقصانه وتزيد بزيادته                )٢(

قـصان ،   ، فإذا نظم الشاعر يف ضرب عروضه خمالفة له يف وزنه بزيـادة أو ن              ) ٤٠ق   (»يف علم القوايف  

نقص منها أو زاد فيها حىت تساويه ، وحالها قافيته ، وإذا نظم البيت الثاين فصاعدا أعادهـا إىل وزـا                     

  . املخالف له ، وعطلها من قافيته النقضاء غرضه ، ويسمى هذا الفعل تصريعا والبيت مصرعا

  مثال ذلك يف الزيادة قول امرئ القيس

         ِبيـٍب وى حِذكْـر ـِك ِمـنبفَـانِ ِقفَا نِعر  
  

ــانِ    ــذُ أَزمـ ــه منـ ــت أَيامـ ــٍع خلَـ   وربـ
  

، والعروض مقبوضـة وزـا      ) مفاعيلن( فإنه نظم يف الضرب األول من الطويل ، وهو ضرب تام وزنه             

. ، وقفاها بقافية الضرب     ) مفاعيلن(، فهي خمالفة له يف وزنه بنقصان ، فزاد فيها وجعل وزا             ) مفاعلن(

  :  النقصان قوله ومثاله يف... 

  ـــوبنت طُـــوبـــا ِإنَّ الْخنتارأَج  
  

    ــِسيب ــام عـ ــا أَقَـ ــيم مـ ــي مِقـ   وِإنـ
  

، والعروض مقبوضة وزـا     ) فعولن(فإنه نظم يف الضرب الثالث من الطويل ، وهو ضرب حمذوف وزنه             

. وقفاها بقافية الـضرب     ،  ) فعولن(، فهي خمالفة له يف وزنه بزيادة ، فنقص منها وجعل وزا              )مفاعلن(

  ) .٢٦١ ، ٢٦٠ص  (»شفاء الغليل«

 



 ٩٣

 يف البيت األول ، ونزعها عنـها يف         )١( حتلية العروض املساوية لضرا بقافيته     التقِْفيةو

   .)١(الثَّاين فصاعدا

  .واهللا أعلم  . الْمصمت أول بيٍت يف القصيدة منهما فهو فإنْ خال

  

تمت يف الثَّاين والعشرين من مجادى اآلخرة سنة أربٍع وستني وستمائة ، واحلمـد هللا               

  .وحده ، وصلَّى اهللا على سيدنا حممٍد وآله وصحبه وسلَّم تسليما كثريا دائما أبدا ، آمني 

                                                 

 وإن نظم الشاعر يف ضرب عروضه مساوية له يف وزنه قفاها بقافيته ليس إال ، ومل يتكلف زيادة فيها                   )١(

وال نقصانا منها ، ألن ذلك إمنا كان لغرض التساوي ، وهو فيما فرضناه حاصل ، ويسمى هذا الفعـل                    

 مقفى ، فيكون التصريع أخص من التقفية ؛ ألن كل مصرع مقفى ، وليس كـل                 تقفية ، والبيت األول   

  :مقفى مصرعا ، مثال ذلك قول امرئ القيس 

  ِقفَـا نبـِك ِمـن ِذكْـرى حِبيـٍب ومنـِزلِ      
 

ــلِ     مووِل فَحخــد ــين ال ى بــو ــِسقِْط اللِّ   ِب
 

، والعروض مقبوضة وزا    ) مفاعلن(ه   فإنه نظم يف الضرب الثاين من الطويل ، وهو ضرب مقبوض وزن           

   ) .٢٦٧ ، ٢٦٦ص  (»شفاء الغليل«. ، فهي مساوية له يف وزنه ، فقفاها بقافيته ليس إال ) مفاعلن(

 



 ٩٤

  األثبات
  

  صادر والمراجعمثبت ال -أ
  

 .  م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣  ،الطبعة األوىل ، دار ابن حزم، للِقنوجي  »أجبد العلوم« -

، وحممـد    طه حممد الزيين  : حتقيق  ،    سعيد السريايف  يبأل» أخبار النحويني البصريني  « -

   . م١٩٦٦ - هـ ١٣٧٣ ،مصطفى البايب احلليب ، عبد املنعم خفاجي

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

  ) .٦ ، ع ١٨الكتب ، مج 

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

   . م٢٠٠٢

للصاحب بن عباد ، خمطـوط باملكتبـة األزهريـة ، رقـم             » اإلقناع يف العروض   «-

)٣٣٧٥٩٣. (  

الطبعـة األوىل،    ،   ، بـريوت   املكتبة العصرية ،  مال الدين القفطي    جل» لرواةإنباه ا  «-

   . هـ١٤٢٤

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

  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢القاهرة ، الطبعة األوىل ، 

 التـراث  إحياء دار ،   شريي علي :لعماد الدين ابن كثري ، حتقيق       » البداية والنهاية  «-

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨  ،األوىل الطبعة،  العريب

حممد أبو  : حتقيق    ، الل الدين السيوطي  جل» يف طبقات اللغويني والنحاة   بغية الوعاة    «-

  . لبنان ،املكتبة العصرية  ، الفضل إبراهيم

 الطبعـة ،  سعد الـدين  دار،  د الدين الفريوزآبادى    » البلغة يف تراجم أئمة النحو     «-

   .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١  ،األوىل

   .دار اهلداية ، جمموعة من احملققني: ، حتقيق رتضى الزبيدي مل» تاج العروس «-
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الطبعة  ،    بريوت ،دار الكتب العلمية    ،  ين الدين ابن الوردي      لز »تاريخ ابن الوردي  « -

   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧،  األوىل

عبد احلليم النجار ، ورمضان عبد : ل بروكلمان ، حتقيق   لكار» تاريخ األدب العريب  « -

  . م ١٩٧٧التواب ، دار املعارف ، 

دار الغرب   ،   بشار عواد معروف  . د: ، حتقيق شمس الدين الذهيب    ل »تاريخ اإلسالم « -

  . م٢٠٠٣،  الطبعة األوىل ، اإلسالمي

طه حمسن ، جملة املـورد      . د: ألمني الدين احمللي ، حتقيق       »حتفة املَال يف مواضع كَلَّا    « -

  .، العدد الثاين )  م١٩٨٨(، ربيع ) ١٧(الد 

 لبنان،   دار الكتب العلمية      ، شمس الدين الذهيب  ل »طبقات احلفاظ  = تذكرة احلفاظ « -

   .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩،  الطبعة األوىل، 

  الدين البن ناصر  »توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسام وألقام وكناهم        « -

  .م١٩٩٣،  الطبعة األوىل ،  بريوت،مؤسسة الرسالة  ، حممد نعيم العرقسوسي: ، حتقيق 

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

  . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦هالل ناجي ، دار اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

خمطـوط باملكتبـة    أليب البقاء األمحـدي ، » امزة اخلزرجيةاجلواهر البهية على الر   «-

 والدراسـات  للبحوث فيصل امللك، وعنها مصورة مبركز     ) ٤٤٤٧(الوطنية باريس ، برقم     

  ) .٢٨١٤٧( ، برقم سالميةاإل

شعبان صالح ، . د:  ألمني الدين احمللي ، حتقيق      »اجلوهرة الفريدة يف قافية القصيدة    « -

  . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة العربية

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

   .هـ ١٣٠٧،  بوالق ،امليمنية 

حممد أبو  : ، حتقيق   جالل الدين السيوطي    »  تاريخ مصر والقاهرة    يف احملاضرة حسن «-

   . م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧الطبعة األوىل ، لعربية دار إحياء الكتب ا ، الفضل إبراهيم

 



 ٩٦

:  حتقيق وشـرح  ،  عبد القادر البغدادي    ل»  ولب لباب لسان العرب    خزانة األدب  «-

 ١٩٩٧ - هـ   ١٤١٨،   الطبعة الرابعة  ،   ، القاهرة  مكتبة اخلاجني  ،   عبد السالم حممد هارون   

   .م

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

  . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨عامر ، 

فهيم حممد شلتوت ، : ، حتقيق البن تغري بردي   »الدليل الشايف على املنهل الصايف     «-

 .منشورات جامعة أم القرى 

وزارة التحقيقات احلكمية واألمور :  عناية، قطب الدين اليونيين ل »ذيل مرآة الزمان   «-

  . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣الطبعة الثانية،  ، ، القاهرة  اإلسالميدار الكتاب باهلند ، الثقافية

حممود عبـد القـادر     : حلاجي خليفة ، حتقيق     » سلم الوصول إىل طبقات الفحول     «-

  . م ٢٠١٠األرناؤوط ، صاحل سعداوي صاحل ، منظمة املؤمتر اإلسالمي ، استانبول ، 

دار الكتب  ،  عبد القادر عطاحممد:  ، حتقيق للمقريزي »السلوك ملعرفة دول امللوك« -

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨،  الطبعة األوىل ،  بريوت،العلمية 

، نسخة خمطوطة خبط األمحـدي ، مـصورة         البن القطاع    »الشايف يف علم القوايف   « -

  .العروض والقوايف ) ١٩(مبعهد املخطوطات العربية ، برقم 

حممود :  ، حتقيق     احلنبلي بن العماد العكري  ال»  يف أخبار من ذهب    شذرات الذهب  «-

الطبعة  ،  بريوت–، دمشق  دار ابن كثري ، عبد القادر األرناؤوط: خرج أحاديثه ، األرناؤوط

   . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األوىل، 

غريد الشيخ ، وضـع     : للخطيب التربيزي ، كتب حواشيه      » شرح ديوان احلماسة   «-

 ١٤٢١ية ، بريوت ، الطبعـة األوىل ،  العالمة أمحد مشس الدين ، دار الكتب العلم      : فهارسه  

  . م ٢٠٠٠ -هـ 

، ، الطبعة الثانية      مبصر املطبعة اخلريية » شرح الصبان على منظومته يف علم العروض       «-

  . هـ ١٣٢١سنة 
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شعبان صالح ، دار    . د: حملمد بن علي احمللي ، حتقيق       » شفاء الغليل يف علم اخلليل     «-

  .  م ١٩٩١ - هـ ١٤١١اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

الطبعـة   ،    بـريوت  ،دار الكتب العلمية    ،  الل الدين السيوطي    جل »طبقات احلفاظ  «-

  . هـ ١٤٠٣،  األوىل

  ، حممود حممد الطناحي  . د: ، حتقيق   اج الدين السبكي     لت »طبقات الشافعية الكربى   «-

  .هـ١٤١٣،  الثانية الطبعة، هجر للطباعة والنشر  ، عبد الفتاح حممد احللو. د

 مطبعـة   حمسن غياض ،  . د:  ، حتقيق    البن قاضي شهبة   »طبقات النحاة واللغويني   «-

 .النعمان ، النجف األشرف 

حممد العليمي ، دار الثقفاة ، الدار البيـضاء ،          : للجوهري ، حتقيق     »عروض الورقة  «-

  . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤املغرب ، الطبعة األوىل ، 

 ،  الكويت،دار القلم  ،  أمحد فوزي اهليب.د، بن جين  الفتح عثمان يبأل» العروض «-

   .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،  الطبعة األوىل

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

  . م ١٩٨٩- هـ ١٤٠٩الزهراء ، القاهرة ، 

 الطبعة األوىل ،   بريوت   ،دار الكتب العلمية    ،  بن عبد ربه األندلسي     ال» العقد الفريد  «-

   . هـ١٤٠٤، 

حممد حميي الـدين    : ، حتقيق   بن رشيق القريواين    ال » حماسن الشعر وآدابه   العمدة يف  «-

   . م١٩٨١ - هـ ١٤٠١،  الطبعة اخلامسة ، دار اجليل ، عبد احلميد

حملمد بن علي احمللي ، خمطوط ولـه مـصورة مبعهـد            » العنوان يف معرفة األوزان    «-

  .عروض ) ٢٠(ت العربية ، رقم املخطوطا

احلساين حـسن   : لبدر الدين الدماميين ، حتقيق      » العيون الغامزة على خبايا الرامزة     «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥عبد اهللا ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 
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 ن مشس الدي  إبراهيم:  ضبطه وصححه وعلق حواشيه    للوطواط ،  »غرر اخلصائص الواضحة   «-

   . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩،  الطبعة األوىل ، ، لبنان دار الكتب العلمية، 

  . »اإلسالمية ةباجلامع املخطوطات بقسم ةالفيلمي املصغرات فهرس« -

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

  . »فهرس خمطوطات دار الكتب املصرية« -

  . »ةفهرس معهد املخطوطات العربي« -

 الطبعة ،    بريوت  ، دار صادر  ،   إحسان عباس :  البن شاكر ، حتقيق      »فوات الوفيات « -

   .األوىل

للعالمة أمحد تيمور ، املطبعة السلفية ، القاهرة         »قرب اإلمام السيوطي وتعني موضعه    « -

  . هـ ١٣٤٦، 

ت ،  فخر الدين قباوة ، مكتبة املعارف ، بـريو        .د  : للزخمشري ، حتقيق    » القسطاس «-

  . م ١٩٨٠ - هـ ١٤١٠الطبعة الثانية ، 

احلساين حسن عبد اهللا ،     : للخطيب التربيزي ، حتقيق      »الكايف يف العروض والقوايف    «-

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

  ،  بغداد ،مكتبة املثىن   حلاجي خليفة ،     »  عن أسامي الكتب والفنون    كشف الظنون « -

   .م١٩٤١

   . هـ١٤١٤ ،الطبعة الثالثة  ، بريوت،  دار صادر البن منظور ،» لسان العرب «-

دار الكتـب    ،   عبد احلميد هنداوي  : ، حتقيق   بن سيده   ال »احمليط األعظم و احملكم «-

   . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١،  الطبعة األوىل ،  بريوت ،العلمية

 ،  املطبعة احلسينية املـصرية   ،   محاة   لملك املؤيد صاحب   ل »املختصر يف أخبار البشر    «-

   .الطبعة األوىل

:  ، حتقيـق     ياقوت احلمـوي  ل» إرشاد األريب إىل معرفة األديب    = معجم األدباء    «-

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤،  الطبعة األوىل ، ، بريوت دار الغرب اإلسالمي ، إحسان عباس

 



 ٩٩

   .بريوت، لتراث العريب مكتبة املثىن ، دار إحياء ا، كحالة  عمرل» معجم املؤلفني «-

حممـد  ، مازن املبارك . د: البن هشام  ، حتقيق     »ن كتب األعاريب  مغين اللبيب ع   «-

  . م ١٩٨٥،  الطبعة السادسة ،  دمشق،دار الفكر  ، علي محد اهللا

دار  ، نعـيم زرزور :  ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه ،  لسكاكي  ل» مفتاح العلوم  «-

   . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧،  الطبعة الثانية، ، بريوت  الكتب العلمية

. د.أ: لبدر الدين العـيين ، حققـه        » مقصد الطالب يف شرح قصيدة ابن احلاجب       «-

  . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣حممود حممد العامودي ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، 

لدين مصطفى ، حسام ا : أليب البقاء األمحدي ، حتقيق       »نزهة النواظر وطراز الدفاتر    «-

  .حتت الطبع 

. د: جلمال الدين اإلسنوي ، حتقيـق       » اية الراغب يف شرح عروض ابن احلاجب       «-

  . م ١٩٨٩ - هـ ١٤١٠شعبان صالح ، دار اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

طبع بعناية وكالة املعـارف اجلليلـة يف        إلمساعيل باشا البغدادي ،     » هدية العارفني  «-

 ،  دار إحياء التراث العريب   :  أعادت طبعه باألوفست   م ،    ١٩٥١  ، ستانبول، إ بهية  مطبعتها ال 

  .بريوت 

 وتركـي    ، أمحد األرنـاؤوط  :  قيقحت،  صالح الدين الصفدي    ل» الوايف بالوفيات  «-

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ، بريوت، دار إحياء التراث  ، مصطفى

هالل ناجي ، عامل الكتب     : قيق  لشعبان اآلثاري ، حت   » الوجه اجلميل يف علم اخلليل     «-

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

دار  ،    إحسان عبـاس   :، حتقيق   بن خلكان   ال»  وأنباء أبناء الزمان   وفيات األعيان  «-

   .بريوت ، صادر

  
  
  
  

 



 ١٠٠

  المحتوياتثبت  ـ ب
  

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

  ٣                                  التعريف باملؤلف: أولًا                                      

  ٣..... ..........................................................امسه وكنيته ونسبته 

  ٤... .......................................................................مولده  

  ٥....................... .............. .....................................شيوخه

  ٦......... ............... ...................................................تالميذه

  ٦... .........................................................................شعره 

 ٨ .................. ............................................................وفاته

  ٨........... ............. .................................................مؤلفاته

  ١٣                    »قريضيةالكليات العروضية يف األوزان ال« :  ثانيا                   

  ١٣..................... ............ .........توثيق العنوان ، وتوثيق نسبة الكتاب ملؤلفه

  ١٥....... .........................................»الكليات العروضية«منهج احمللي يف 

  ١٥ ..................... .................................... منهج التأليف-أ 

  ١٦ .......................................................عروضي نهج الامل -أ 

  ١٩........... ..................................................وصف النسخة اخلطية 

  ٢٠..... ............................................................عملي يف التحقيق 

  ٢١......... .....................................................صور النسخة اخلطية 

  ٢٤                               النص احملقق      : ثالثا                                      

  ٢٥........... ............................................ .............مقدمة املؤلف

  ٢٦......... ...............................] يف األسباب واألوتاد وأجزاء التفعيل[فصل 

  ٢٨.............. .........................................] يف الزحاف وأقسامه[فصل 

 



 ١٠١

  ٣٣........... ..............................................] يف العلة وأقسامها[فصل 

  ٣٩..... .......................................] يف األعاريض واألضرب وألقاا[فصل 

  ٤٢............ .............] .........يف إدارة األجزاء وما ينفك منها من البحور[فصل 

  ٥٥...... ........................................] يف املتقارب أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٥٨......... ......................................] يف املتدارك أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٥٩................ .................................] يف اهلزج أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٦٠..... ...........................................] يف الرجز أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٦٣..... ............................................] يف الرمل أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٦٦.... .............................................] يف الوافر أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٦٨.... ...........................................] يف الكامل أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٧٢............... ................................] يف الطويل أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٧٤......... ........................................] يف املديد أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٧٧............. ..................................] يف البسيط أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٨٠............................ ..................]  املضارع أعاريضه وضروبهيف[فصل 

  ٨١............................ ..................] يف املقتضب أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٨٢..... ...........................................] يف اتث أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٨٣............ ...................................] أعاريضه وضروبهيف السريع [فصل 

  ٨٦...................... .........................] يف املنسرح أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٨٩............... ................................] يف اخلفيف أعاريضه وضروبه[فصل 

  ٩٢...... ..................................................] يف التصريع والتقفية[فصل 

  ٩٤                                          األثبات                                            

  ٩٤....... ......................................... .............ثبت املصادر واملراجع

  ١٠٠........ ..........................................................ت ثبت احملتويا

 


