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  تأليف 

أمين الدين محمالمحلِّد بن علي ي   

  ) هـ٦٧٣ت (
  

  

  

  تحقيق

حسام الددين مصطفى محم

 



 ١

ا ا ا   

مة المقد  
  

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

ابعني هلم بإحساٍنآله وصحبه والتين  إىل يوم الد.  

  وبعد ؛

  ين حممفأمني الد     احمللِّي ـ ٦٧٣ت  (د بن علي ـ  هو أحد أئم  )  ه بالقـاهرة   ة  ة العربي ،

 د فيها بآراءٍ   ، تفر  أكثر من تأليفٍ  ، وله فيه     ، حىت اشتهر به    ةله بالعروض عنايةٌ خاص   كانت  و

  .ني يز ا عن غريه من العروضيمت واختياراٍت

تأليفًا وسطًا بني توسع وإطناب كتابه الكبري        »العنوان يف معرفة األوزان   «  كتابه عديو

 واالختصار املؤدي إىل االكتفاء باألصول والقواعد الكُلِّيـة يف          » يف علم اخلليل   شفاء الغليل «

  .» عروضيةالكُلِّيات ال«كتابه 

حفظه على املبتدئني ل ليسه »العنوان«لصياغة كتابه  ظمي القالب النيحمللِّقد اختار او

 شفاء الغليل« جل أبواب كتابه  ، استوىف فيهبيتا) ٣٤٥ ( يفظمهذا النجاء ، وقد  واستذكاره

اد من إيرفإنَّ احمللِّي مل يخِل نظمه » عروضيةالكُلِّيات ال«على خالف و  ،»يف علم اخلليل

الشن أبياته مطالع شواهد ضروب األحبر املستعملةواهد الشة ، فضمة العروضيوشواهد عري ، 

  .زحافاا 

  :وقد قسمت الكتاب عند حتقيقه إىل ثالثة أقسام 

عريف باملؤلِّف : ل األوذكر امسه ، وكنيته ، ونسبته ، وشيوخه ، :  ويشتمل على .الت

  .  ومؤلَّفاته وتالميذه ، ووفاته ،

توثيق العنوان ، وتوثيق نسبة :  ويشتمل على . »العنوان يف معرفة األوزان«: الثَّاين 

  .ة ، وعملي يف التحقيق ي اخلطِّ ، ووصف النسخمنظومته يف حمللِّيالكتاب ملؤلِّفه ، ومنهج ا

  . احملقَّق النص: الثَّالث 

 



 ٢

 ثبٍت، و، وفهرس لقوايف الشواهد العروضية جع  بثبٍت للمصادر واملراالكتابوأتبعت 

  .للمحتويات 

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

  

  كتبــه

حسام الدد ين مصطفى حمم  

                                                               ٢٧/١٠/٢٠١٥

 



 ٣

  )١(فعريف بالمؤلِّالت: ولًا أ

  

 بن موسى بن عبد     د بن علي  ين ، أبو بكر ، حمم     أمني الد هو الشيخ اإلمام العلَّامة ،      

محن ، احمللِّ  الرياألنصاري ، األديـب ، الفقيـه    ، اخلزرجي ، حـويالن ، ٢( ، العروضي( ، 

  .» أمني الدين احمللِّي«الكاتب ، املشهور بـ 

شعبان صالح إىل أنَّ احمللِّي صفةٌ ألبيه علي ال البنه حممد ، وذلك ملـا               . وقد ذهب د  

شـفاء  «وقف عليه من تعليٍق للقاضي األشرف أحد تالميذ املؤلِّف على إحدى نسخ كتابه              

وملا بـدا لـه    . »احمللِّي باجلر صفةٌ لعلي ال حملمد ، فإنَّ حممدا ليس مبحلِّي« يقول فيه   »الغليل

   :»العنوان يف معرفة األوزان«أيضا من قول املؤلِّف يف افتتاح منظومته 

                                                 

، )١٥/٢٦٦ (هيب للـذَّ  »تاريخ اإلسالم «،  ) ٣/١٠١ ( لليونيين »مانذيل مرآة الز  «:  مصادر ترمجته    )١(

ص ( للفريوزآبـادى    »غـة حـو واللُّ  ة الن البلغة يف تراجم أئم   «،  ) ٤/١٣٣ (فدي للص »الوايف بالوفيات «

٢٨٠(  ،»     م وكناهم   توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرم وألقاواة وأنسا«    ين   البن ناصر الـد)٨/٦٠ ( ،

»لوك ملعرفة دول امللوك   الس« ٢/٩١ ( للمقريزي (  ،»الد البن تغري بردي    »الصايفايف على املنهل    ليل الش 

)٢/٦٥٧(   ، » البن قاضي شهبة     »غوينيحاة واللُّ طبقات الن )  بغيـة الوعـاة يف طبقـات       «،  ) ٢٠٧ص

 يوطي للـس  »حسن احملاضرة يف تـاريخ مـصر والقـاهرة        «،  ) ١/١٩٢ (يوطي للس »حاةغويني والن اللُّ

كـشف  «،  ) ٥/٢٨٥ ،   ٢٠٤/ ٣(ي خليفـة     حلـاج  »م الوصول إىل طبقات الفحول    سلَّ«،  )١/٥٣٣(

أجبـد  « ،   )١١٣٣ ،   ٢/١٠٥١ ،   ٣٨٥ ،   ١/١(ي خليفـة     حلـاج  »نون عن أسامي الكتب والفنون    الظُّ

 »األعـالم «،  ) ٥/٣٤٢( لكـارل بروكلمـان      »تاريخ األدب العريب  «،  ) ٥٩٩ص   ( للِقنوجي »العلوم

للز٦/٢٨٢ (ركلي (  ،»ة العارفني هدي« للبغدادي ) ٢/١٣٢ (  ،» ِّفنيمعجم املؤل« الـة    لكح)١١/٦٦ (، 

١٤ : ٧ص  (» شفاء الغليل يف علم اخلليل    «شعبان صالح لكتاب    . دمة حتقيق   مقد( ،  دمة حتقيـق    مقد .

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

ـ ٦٨١ ت(ابن خلِّكـان    : األول  :  نعته بالفقيه اثنان من معاصريه       )٢(  » األعيـان  وفيـات « يف   )هـ

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

 



 ٤

ــي  ــةَ اِهللا الْعِل محــي ر ــولُ راِج   يقُ
 

  )١(محمـــد نجـــلُ الْمحلِّـــي عِلـــي 
 

  

جمع علـى   ف تكاد ت   مصادر ترمجة املؤلِّ    شعبان صالح فإنَّ   .دومع وجاهة ما ذكره     

هدية « ، فال نقف فيها على نسبة املؤلٍِّف ملكاٍن غري املَحلَّة ، إلَّا ما وقع يف        يباحمللِّف  نعت املؤلِّ 

ـ  ... ىموس بن على بن مدحم: احلليب  « للبغدادي   »العارفني :  قيـل و،   احللـيب  يالعروض

»ىلِّاحمل
)٢( .  وهو مم  ـ ، وإن كان علي م د به وال نقف عليه عند غريه        ا تفر  يبارك مل يذكر احمللِّ

 ابن ناصـر     فإنَّ -صالح   شعبان   .ذلك د كما يذكر    - ة الكربى يف خططه ضمن علماء احمللَّ    

عليه ) هـ ٨٤٢ت  (ين  الد مخسةَ وهي« ، يقول    ة يف علماء احمللَّ   نص عشر  هـا كلُّ اموضـع 

 أسواٍق ذات مدينة ، دقال ةحملَّ ذلك وأكرب ، كذا ةحملَّ:  هلا قالي قريٍة ئةام حنو مبصر بل مبصر،

وهي ، اماتومح أم واشتهر ،   ةالغربي بكر وأبو ... سبةبالن بن دحمم علي احمللِّ األنصاريي  ، 

»حويالن باألمني املنعوت
)٣(  . كما نص  عليه أيض  ي خليفة   ا حاج)  هـ١٠٦٧ت (»  احمللِّـي

، بلٍد بديار مصر ، إليه ينسب أمني الدِِّين أبو بكر حممد بـن              نسبةً إىل احمللَّة الكربى بالغربية      

محن اخلزرجيبن موسى بن عبد الر علي«
  . أيضا )٥( ، وتبعهما الزركلي)٤(

   

  . للهجرة النبوية مائٍةست سنة،  رمضان يف:  مولده

  

                                                 

)١(اجلوهرة الفريدة«مة حتقيق  مقد «) ٧ص(.   

)٢( »ة العارفنيهدي«) ٢/١٣٢(.   

   .)٨/٦٠ (»توضيح املشتبه« )٣(

   .)٥/٢٨٥ (»م الوصولسلَّ« )٤(

   .)٦/٢٨٢(األعالم « )٥(

 



 ٥

 على جوانب مهمٍة    وقد كانت املصادر ضنينةً بذكر ترمجٍة وافيٍة للمؤلِّف ، نقف فيها          

 مكانته ومرتلته من حياته ، كنشأته العلمية ومشاخيه وتالميذه ، واكتفى أغلبها بالتأكيد على             

 ،  ةعـد  بعلوٍم عارف ،   املشهورين الفضالء أحدو  ، بالقاهرة ةالعربي ةأئم أحدوآثاره ، فهو    

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

 ونظميف تصانيفله و،  حسن والعروض ةالعربي انظم اونثر.   

  

   :ممن وقفت عليه منهم  : شيوخه

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

   .)١() هـ٦٦٢ت ( كيلاملا املصري مثَّ ابلسيالن موياُأل القرشي،  جمفر بن علي بن

   .)٢(نص على مساعه منه ابن ناصر الدين

 احلمـوي  املـصري   ، طاقة بن نصر بن إبراهيم  ، يندال برهان:  نصر الفقيه ابن -

  . )٣() هـ٦٤٠ت  (لاألص

ن عنده ، وذكر خربا طريفًا      ذكر ابن خلِّكان أنَّ أمني الدين احمللِّي كان أحد املتصدري         

    هذه ومثل«يقول ابن خلِّكان    . يرويه له احمللِّي أمني الفقيه به أخربين ما )٤(ادرةالن احمللِّ ينالدي 

 صـاحب  يومئٍذ وهو،   نصر الفقيه ابن ينالد برهان الفقيه عند ريناملتصد مجلة يف كان ذيالَّ

  ، مهـم  يف لطاينِّالس املقام إىل قاهاخلان إىل للمضي مينتد أمساءهم وكتب ، األحباس ديوان

 قال كما:  اململوك فقال يعتذر رجلٌ فقام ، غريه وكتب امسه على فخطَّ منهم رجلٌ فاعتذر

                                                 

 »فوات الوفيـات  «،  ) ٤/١٥٦ (»تذكرة احلفَّاظ «،  ) ١٥/٦٥ (»تاريخ اإلسالم «: ته يف    ينظر ترمج  )١(

  ) .٧/٥٤٠ (»شذرات الذَّهب«، ) ٥٠٥ص  (»طبقات احلفَّاظ«، ) ٤/٢٩٥(

  .) ٨/٦٠(» توضيح املشتبه« )٢(

  ).٨/١٢٤ (»طبقات الشافعية الكربى«، ) ٦/٩٨ (»الوايف بالوفيات«:  ينظر ترمجته يف )٣(

  .رة وقعت بني املهدي واخليزران  ناد)٤(

 



 ٦

 ، صـل :  ينالد أمني الفقيه له فقال] ١٣: األحزاب  [ ﴾ةروع انوتيب نَِّإ﴿ -  وجلَّ عز - اهللا

إىل شريي ا﴿ - تعاىل – قوله وهي،   اآلية ةبقيمو ٍة ِهيروونَ ِإنْ ِبعِريدا ِإلَّا ياراألحزاب [ ﴾ِفر

 ، ايء تكليفك وبني الفقه بني عليك أمجع ال:  وقال ، واحلاضرون الربهان فضحك] ١٣: 

   .)١(»بغريه وابتدأ امسه على خطَّ مثَّ

  

  :مل أقف على أحٍد منهم غري  : تالميذه

 عدي الـس  ، بن عبد الكايف بن عوضدار بن حممعبد الغفَّ،  ين أبو القاسم    الدتاج   -

املصريالش ٢() هـ٧٣٢ت ( القاضي افعي(.   

دذكر امللك املؤي هأنحو على احمللِّ قرأ الن٣(ي(.   

  

  : ، منها أبياتا من شعر أمني الدين احمللِّي حفظت لنا املصادر :شعره 

 تقـي  القضاة قاضي امةالعلَّ أنشدنيه ما نظمه ومن«قله الصفدي بإسناده ، يقول      ما ن 

ينالد السبكي الشأنشدين  :قال،   افعي يخالش تقي ينالد اخلالق عبد بن دحمم املقرئ ائغالص ،

  :  ياحمللِّ ينالد أمني لنفسه أنشدين  :قال

  ]الطَّويل[

لَعيأَِب كراِبب  الـصا    وِردغَـد ـنفَم  
 

ــ  مأَِل اافًضــر اِبب ــص ــ وِردال تصدار  
 

ــِإو ينْأَ اك تــر ــ ىض صحــ ةَاب ٍطاِقس  
  

ــفَ  تنــ طَّح ــ اردقَ ــع نِم ــحتو اكلَ   ارقَ
  

ـ خ مثُ )نم وبأَ( عفْرفَ ـ زم( ضفْ ١()ٍلم(  
  

 يــح ــ ققِّ ــِرغم يِلوقَ اي وــم ذِّح٢(»ار(  
  

                                                 

   .)٢/٣٨٩(» وفيات األعيان« )١(

)٢( املختصر يف أخبار البشر   «: نظر ترمجته يف    ي«) ٤/١٠٤ (  ،»     تـاريخ ابـن الـوردي«) ٢/٢٢٨ ( ،

  )١٤/١٥٨ (»هايةالبداية والن«، ) ١٠/٨٥ (»افعية الكربىطبقات الش«، ) ١٩/١٩ (»الوايف بالوفيات«

   .)٢/٢٢٨ (»تاريخ ابن الوردي«، ) ٤/١٠٤ (»ر يف أخبار البشراملختص« )٣(

 



 ٧

  

  :)٣(احلال وسوء ائقةضال يشكو األكابر معارفه بعض إىل مرضه يف كتبما ومنها 

  ]السريع[

ــ ــ اذَ اي ــ يِذالَّ عــ م ــفْن ىروالْ عه  
 

 ــو ــ نمـ ــِإالْ هلَـ ــالْو انُسحـ   لُضفَـ
 

  فِندمـــ ِهِلـــِزنم يِفـــ دبـــعالْ
  

 قَـــود فَـــجاه الـــصحب ـــأَالْولُه  
  

ــرفَ وجالْ )٤(هــب ــو لُقْ اي ــو يــ ح من  
  

ــرفَ  ــ هوجـ ــالْ يِفـ ــبالْ ِضرمـ   لُقْـ
  

بثالثة الثةالثَّ األبيات هذه قوله بعد ومات« يقول اليونيين امأي«
)٥(.  

  

   : )٦(إليه كتب، ف دهيع فلم مرضله  صاحٍب ومنها ما قاله يف

                                                                                                                                                 

 اسـم  إليها ضيفأُ إذاكذالك  ف مجلتها يف رتتصد أن جيب االستفهام كلماتأنه ملَّا كانت    : واملعىن   )١(

 ،  زيـد  من أبو علمت : قولك يف فعالر وجب وهلذا،   فيه قبله ما يعمل ال ئٍذنوحي،   اأيض رهتصد وجب

   :القيس ئامر قول إىل ))لمزم( خفض مثَّ( بقوله واإلشارة،  ))من أبو( فرفع( بقوله اإلشارة إليهو

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

 » اللَّبيب مغين«: ينظر   . للمخفوض اورته خفض هولكن،   فعالر هحقّ فكان لكبري صفةٌ الًمزم أنَّ وذلك

  ) . ٥/١٠٤ (»خزانة األدب«، ) ٦٦٩ص (

   .)٤/١٣٣ (»الوايف بالوفيات «)٢(

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

)٤( وججاجة فرخ:  الفرالد.   

   .)٣/١٠١ (»ذيل مرآة الزمان« )٥(

 »الـوايف بالوفيـات   «،   )٣/١٠١( »ذيل مرآة الزمان  « ،   )٥٦٥ص  ( »غرر اخلصائص الواضحة  « )٦(

)٤/١٣٣(.   

 



 ٨

  ]الكامل[

ــِج نِْإ ــِن تئْ ــبِب تلْ ــ كاِب التايفَِرش  
 

 ِنِإو ــطَقَان ــ تعـ ــِفخالت روِثأُفَـ   ايفَـ
 

وــو حق ــح ِف يبــك ــ ي ــنِإ امدِق   يِن
  

 وِفعــت ــأَ يـ ــ اكرأَ نْأَ هركْـ   ايفَِعضـ
  

ومع ما سبق من كون احمللِّي عارفًا بعلوم عدة ، وكونه من أئمة العربية بالقاهرة ، فقد       

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

 مـني األو« ، ومن تعدد مؤلَّفاته يف هذا الفن دون غريه ، حتى قال البغـدادي                )١(اخلاصة فيه 

»العروض علم يف تأليفات له،   ةاملصري الفضالء من ياحمللِّ
ومل يذكره بغريه رغم أنه ذكره      . )٢(

»شفاء الغليل«ألٍة حنوية ، وقال سراج الدين الوراق مادحا له ولكتابه يف سياق مس
) ٣(:   

  ]الوافر[

ــ جزــ اهللا اك عــِع ن ــِلِلخالْ ِملْ   ي
 

 ـــمجالْ اةَازـــ يـــِلِلخالْ ِنعيـــِلِلخ  
 

ــوتٍ   ــِد م عب ــن ــه ِم تييأَح ــد   فَقَ
  

ــولِ    ــد الْخمـ ــه بعـ ــد نبهتـ   وقَـ
  

ــح ضأَوــى و تــِه ح ِبيلَ ِإلَيــس   ت ال
 

ــسِبيلِ     ــى ال ــضلَاِل ِإلَ ــديت أَخ ال ه  
 

ــكُو ــ ان ــأَ دقَ ــِم انسِي نه ــح ىت  
  

ــ  ــيلَِلع تيفَشـ ــ انـ ــِلِلغالْ افَِشِبـ   يـ
  

  رعــاك اُهللا ِمــن بحــٍر لَــدينا   
  

  مِديــٍد بــلْ بــِسيٍط بــلْ طَِويــلِ     
  

  

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

  :منها يف املصادر وكتب الفهارس والببلوجرافيا 

                                                 

   .)١٨ص (ينظر  )١(

   .)٥/١٠٦ (»خزانة األدب« )٢(

  ) .٤ق ( نسخة املكتبة األمحدية »شرح منظومة العنوان« )٣(

 



 ٩

 »كـشف الظُّنـون   «نسبه له حاجي خليفـة يف        : »نيِثدحاملُ أشعار يف تذكرةٌ« -

)١/٣٨٥(   ، يف   والبغدادي »ة العارفني هدي«) الة يف     )٢/١٣٢نيمعجـم املـؤلِّف   « ، وكح« 

)١١/٦٦. (  

  

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

  :مطلعها 

ــِدهِ   ــي ِرفْ ــد اِهللا راِج بــولُ ع   يقُ
 

ــِدهِ    ــي عبـ ــلُ عِلـ ــد نجـ   محمـ
 

  :وآخرها 

  ثُــم صــلَاته علَــى الْمختــارِ   
 

  محمــــٍد وآِلــــِه الْأَخيــــارِ   
 

يف ، والزركلـي     )٥/٣٤٢( »تـاريخ األدب العـريب    «يف  بروكلمـان   : نسبها له   

   .)٢/١٣٢ (»ة العارفنيهدي« يف والبغدادي ، )٦/٢٨٢ (»األعالم«

 »مـان ذيـل مـرآة الز    «: له أرجوزةٌ يف القافية ، كما يف        : وهي املقصودة بقوهلم    

 »كشف الظُّنـون « ، ومساها صاحب  )٢٠٧ ص( »نيغويواللُّ ةحاالن طبقات« و ،) ٣/١٠١(

   .»القافية يف الوافية األبيات«بـ ) ٢/١١٣٣(

 - هــ    ١٤١٠، سـنة    ة  قافة العربي دار الثَّ بشعبان صالح ،    . دطُبعت بتحقيق    وقد

  . م ١٩٩٠

  

- » ا منظومةٌ يف       :»الَّا يف أحكام كَ   لَّذخرية التث فيها عن     ) ٥٦( وهي أيضا ، حتدبيت

  :واالبتداء ، مطلعها وأحكامها يف الوقف ) كلَّا (معاين

  يقُـــولُ راِجـــي ربـــِه الْغفَّـــاِر
 

  محمـــد نجـــلُ عِلـــي الْأَنـــصاِري 
 

  :وآخرها 

  ِمــن بعــِد ِســتِمائٍَة ِللِْهجــرةْ   
 

   هــر ــه وأَجـ ــا ثَوابـ ــو ِبهـ   أَرجـ
 

 



 ١٠

 وإن كان مطلعها يؤكِّـد صـحة        ومل أقف على ذكٍر هلا يف مصادر ترمجة املؤلِّف ،         

  .نسبتها كما هو ظاهر 

حممد عامر ضمن حبثه للدكتوراه من كلِّيـة دار العلـوم ، بعنـوان              .  وقد حقَّقها د  

ذخريِة التلَّـا يف أحكـام      «دراسةٌ تارخييةٌ موازنة ، مع حتقيق       : املصنفات يف حروف املعاين     «

   .)١(» للمحلِّي»كلَّا

 ونشرها مبجلَّة املـورد     »حتفة املَلَا يف مواضع كَلَّا    «طه حمسن ، باسم     .  د كما حقَّقها 

  .، العدد الثَّاين )  م١٩٨٨(، ربيع ) ١٧(الَّد 

  

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

 ، )٢()٥٨٨٠/٤( ، برقم ةياإلسالم ةباجلامع املخطوطات بقسمباملدينة املنورة ، وعنها مصورةٌ 

  .ومل أقف على ذكٍر هلا يف مصادر ترمجة املؤلِّف 

  

:  وهو أوسع كتب املؤلِّف العروضية ، نسبه له           :»شفاء الغليل يف علم اخلليل    « -

  ، )٥٩٩ص   (»أجبد العلوم «يف    الِقنوجي،  ) ٢/١٠٥١ (»نونكشف الظُّ «حاجي خليفة يف    

، ) ٦/٢٨٢ (»األعـالم «يف   ، والزركلي    )٥/٣٤٢( »دب العريب تاريخ األ «وبروكلمان يف   

يف والبغدادي »٢/١٣٢ (»ة العارفنيهدي (.  

 م ، مثَّ أعاد طبعه ١٩٨٦شعبان صالح ، ومتَّ نشره سنة .  وقد طُبع الكتاب بتحقيق د

  . م ١٩٩١بدار اجليل سنة 

  

  .يأيت توثيق نسبته وعنوانه  وهو كتابنا هذا ، وس :»العنوان يف معرفة األوزان« -

                                                 

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

ص  (»س كتب علوم القرآن   ، فهر  ةسالمياإل ةمعباجلا املخطوطات بقسم ةالفيلمي راتاملصغ فهرس« )٢(

١٧٩. (  

 



 ١١

  

، منه نسخةٌ حمفوظةٌ بدار الكتب املـصرية ،          :» غنيةٌ احلفَّاظ يف أوزان األلفاظ     «-

 ، ومل أقف على )١(عروض ، وذكر فهرس الدار أنها مقدمةٌ يف العروض والقوايف  ) ١٦٩(برقم  

  .ذكٍر هلا يف مصادر ترمجة املؤلِّف 

  

وهو خمتصر يف العروض ، مل أقف        : »ة يف األوزان القريضي   ةات العروضي يالكلِّ« -

اجلواهر البهية  «أبو البقاء األمحدي يف     : على ذكٍر له يف مصادر ترمجة املؤلِّف ، لكن نسبه له            

،  )٢(»نزهة النواظر وطراز الدفاتر   «، كما نقل عنه يف كتابه       ) ٢٠ق  (» على الرامزة اخلزرجية  

  .  )٣()٤٥١٨ ]٧([، برقم   خطيةٌ باملكتبة األزهرية نسخةٌلكتابول

  .  م ٢٠١٥ سنة »األلوكة«وقد حقَّقته ونشرته نشرةً إليكترونيةً مبوقع 

  

- » حاة واللُّخمتصر طبقات النغويني للزركلي :  نسبه له  :»بيدياألعـالم «يف الز« 

   .)١١/٦٦ (»معجم املؤلِّفني« ، وكحالة يف )٦/٢٨٢(

 الكتـب  دار البن قاضي شهبة ب    »ذيل طبقات النحاة واللُّغويني   «وله نسخةٌ خطِّيةٌ يف     

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

  . تاريخ) ٥٩٨(، ومصورةٌ مبعهد املخطوطات العربية ، برقم  )٤(تيمور

  

                                                 

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

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

  .) ٤٤٤ ، ٤٣٨ ، ٤٣٥ ، ٤٣٤ ، ٣٦٦ص  (»نزهة النواظر« تنظر هذه النقول يف )٢(

  ) .٤/٤٧٣ (»كتبة األزهريةفهرس خمطوطات امل« )٣(

 »شفاء الغليل «، مقدمة حتقيق    ) ١٢ص  ( البن قاضي شهبة     »طبقات النحاة واللُّغويني  « مقدمة حتقيق    )٤(

  ) .١٣ص (

 



 ١٢

ـ    «ي يف   الفريوزآباد: نسبه له    : »رابمفتاح اإلع « - البلغة يف تراجم أئم حـو  ة الن

 ، وكحالـة يف     )٥/٣٤٢( »تـاريخ األدب العـريب    « ، وبروكلمان يف     )٢٨٠ص  ( »غةواللُّ

  ) .١١/٦٦ (»معجم املؤلِّفني«

حممد عامر حسن ، مبكتبة اإلميـان بالقـاهرة ، سـنة       .  وقد طُبع الكتاب بتحقيق د    

  . م ١٩٨٥

  

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

ـ اجلم يـوم  ودفن ذي القعدة ، سنة ثالٍث وسبعني وستمائٍة للهجرة النبوية ،            عشر  بـني  ةع

  . )١(نيترافَالقَ

                                                 

أما القرافة الكربى فحدثت منذ الفتح اإلسـالمي ، وكانـت           «بني القرافة الكربى والصغرى     :  أي   )١(

 -ار املساكن ، مثَّ ملا بىن امللك الكامل األيويب القبة على مقام اإلمام الـشافعي                شرقي مدينة الفسطاط جبو   

ـ ٦٠٨( ودفن ابنه جبواره سنة      -رضي اهللا عنه     أقبل الناس على البناء فيما حول هذا املقام ، وأنشأوا          )  ه

تدت يف سفح املقطَّم وتالشـى أمـر        هناك الترب فعرفت بالقرافة الصغرى وبقرافة اإلمام الشافعي ، وام         

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

 



 ١٣

  »العنوان في معرفة األوزان«: ثانيا 

  

  : ىل املؤلِّفالعنوان وتوثيق نسبته إتوثيق 

 ال شك   وال يف نـسبته إىل      »العنوان يف معرفة األوزان   «ة هذا العنوان     عندي يف صح 

فهو العنوان الَّذي أثبته املؤلِّف خبطِّه ونـسبه لنفـسه    ) أمني الدين حممد بن علي احمللِّي(مؤلِّفه  

          ه نصظم لنفـسه يف  على صفحة العنوان من نسخة مكتبة أمحد الثَّالث ، كما أنعلى نسبة الن 

  : أول أبياته 

ــي  ــةَ اِهللا الْعِل محــي ر ــولُ راِج   يقُ
 

  محمـــد نجـــلُ الْمحلِّـــي عِلـــي 
 

  :وأشار إىل هذا العنوان يف آخر املنظومة 

ـــالْعنوانِ  ــِه كَـ ــا علَيـ   جعلْتهـ
  

  ِلمــــن أَراد الِْعلْــــم ِبالْــــأَوزاِن  
  

  

الكتاب املشار يف مقدمة املنظومة إىل اختياره لالختصار والنظم هـو كتـاب             مثَّ إنَّ   

  . للمحلِّي أيضا »شفاء الغليل«

كما أنَّ هذه النسبة ثابتةٌ يف عدٍد من مصادر الترمجة وكتب الببلوجرافيا ، فنسبه لـه                

 »األعـالم « يف   ركلي ، والز  )٥/٣٤٢( »تاريخ األدب العريب  «يف  بروكلمان  : ذا العنوان   

)٦/٢٨٢(   ، يف   والبغدادي »ة العارفني هدي«) الة يف     )٢/١٣٢معجـم املـؤلِّفني   « ، وكح« 

)١١/٦٦. (  

تـاريخ  « : ، كمـا يف      »أرجوزة يف العروض  «وتنسبه إليه أيضا بعض املصادر باسم       

  ، )١/١٩٢ (»بغيـة الوعـاة   «و،  ) ٤/١٣٣ (»الوايف بالوفيات « ، و  )١٥/٢٦٦ (»اإلسالم

  ) .١/١ (»كشف الظُّنون«، و) ٣/٢٠٤ (»سلَّم الوصول« ، و)٥٩٩ص  (»أجبد العلوم«و

:  كمـا يف     -ومما يؤكِّد أنَّ املقصود ذه األرجوزة هو كتابنا هذا أنَّ بعض املصادر             

»  ٣/١٠١ (»مانذيل مرآة الز (، طبقات« و واللُّ ةحاالننيغوي« )  ت على أنَّ    - )٢٠٧صنص 

وقد سبق أنَّ أرجوزة املؤلِّف يف القوايف       . تني إحدامها يف العروض والثَّانية يف القوايف        له أرجوز 

 



 ١٤

 ، فلم يبق إلَّا أن تكون أرجـوزة العـروض هـي             »اجلوهرة الفريدة يف قافية القصيدة    «هي  

  . ، إلَّا أن يتصور أنَّ للمؤلِّف نظما آخر يف العروض وهو بعيد »العنوان يف معرفة األوزان«

  

  :» العنوان«منهج احمللِّي يف منظومته 

  : منهج التأليف - أ 

تبين من عرض مؤلَّفات األمني احمللِّي أنَّ له مخسة كتٍب يف علم العروض والقوايف ، 

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

ألننا مل نطلع عليه ، » غنية احلفَّاظ يف أوزان األلفاظ«منها أيضا العروض ، ميكننا أنْ نستثين 

: ومل تذكره له املصادر ، ومل نستوثق من صحة نسبته بعد ، فيتبقى لدينا ثالثة كتٍب ، وهي 

الكلِّيات العروضية يف «، و» العنوان يف معرفة األوزان«، و» شفاء الغليل يف علم اخلليل«

ةاألوزان القريضي «.  

فيعد أوسع ما كتب املؤلِّف يف العروض ، وأقدمه ، وقد أوضح فيه » شفاء الغليل«أما 

فهو ذلك اإلسراف يف ... وإن كان هناك مأخذٌ يؤخذ «منهجه العروضي وبينه أوىف بياٍن ، 

   .)١(»البسط واملبالغة يف اإلطناب والتكرار املتعمد لكثٍري من األمور

نص منظوٍم يف أرجوزته ا دفع احمللِّي إىل اختصاره وتقدميه يف صورة  ولعلَّ هذا م

  :يت يقول يف أوهلا والَّ» العنوان«

  

   ِكتابــا)٢(صــنفْت ِفــي تقِْريِبــهِ  
  

ــا    ــا أَبوابــ ــه مبوبــ   )٣(جعلْتــ
  

  ثُــم خــِشيت ســرعةَ الْملَــالِ   
  

ــرِة الْ   ــسِطِه وكَثْــ ــاِلِلبــ   أَمثَــ
  

                                                 

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

   .العروض: أي  )٢(

   .»شفاء الغليل«وهو كتابه  )٣(

 



 ١٥

ــوزةْ ــه أُرجـ ــاخترت أَنْ أَنظُمـ   فَـ
  

ــزةْ    ــه وِجيــ ــةً أَبوابــ   جاِمعــ
  

ــولِ   ــى الْملُ ــظُ علَ ــسهلَ الِْحفْ ِلي  
  

    

  

، مقتصرا على ما رآه ليكون خالصة اخلالصة » عروضيةالكُلِّيات ال«تـأليفه أيت يمثَّ 

، فأمهل فصولًا كاملةً من منظومته اعد عروضيةً عامةً كلِّيةً مؤلِّفه مصطلحاٍت وقو

هو ما و جدا ، ص مكثَّفًانال فأتىعرية ، ، كما أمهل ذكر األمثلة والشواهد الش)١(»العنوان«

وقد خلَّصت يف هذا املختصر ما البد للعروضي من حفِظه ، «: عبر عنه يف مقدمته بقوله 

 فيه على متهيد األصول والقواعد ، من غري ذكر واجتهدت يف حترير معناه ولفِظه ، واقتصرت

   .»األمثلة والشواهد

 واالختصار املؤدي إىل »شفاء الغليل« تأليف وسطٌ بني توسع وإطناب »العنوان«فـ

  .» عروضيةالكُلِّيات ال«االكتفاء باألصول والقواعد الكُلِّية يف 

 ، واملنظومات العلمية عموما هي نظمرة يف صو »العنوان« صياغة لِّيوقد اختار احمل

لونٌ من املتون املختصرة شديدة التركيز والتكثيف ، يساعد على حفظها اخلاصية املوسيقية 

 ، وغالبا ما ختدم غرضا تعليميا للمبتدئني ، أو تشكِّل نصا جمهزا للحفظ يف الذَّاكرة )٢(للنظم

   . )٣(ه عند استذكار مقدمات وقواعد أي علميسهل استحضاره واسترجاع

  : وقد عرف التأليف العريب طريقني إىل إعداد املنظومات العلمية 

ٍة : ل األومنظوٍم ، وتناول ذلك بصفة خاص نٍة إىل شكٍل شعريحتويل نصوٍص معي

  .حتويل النصوص التلخيصية املوجزة 

                                                 

القول فيما يشتبه بعـد التغـيري       القول يف تركيب األجزاء ، والقول يف كيفية الوزن ، و          :  فأمهل مثلًا    )١(

  .وغري املشتبه 

)٢(» أليف العريبة التعبقري «) ١٩٢ص. (  

)٣(»  أليف العريبة التعبقري «) ١٩٠ص. (  

 



 ١٦

 بغري اإلشارة إىل نظم نص سابٍق منثور ، وإن باشر يف صورة نظٍمأليف املالت: اين الثَّ

كان من الصعب أن نتصور قيام املؤلِّف بتأليف منظومٍة يف العلم بغري االستعانة مبلخٍص 

ختطيطي منثوٍر ، سواء من إعداده أو من إعداد غريه ، وخصوصا يف املنظومات الطَّويلة 

 . )١(العلوماجلامعة ملسائل علٍم من 

 هو نظم خمتصر »العنوان« ، فـوقد اختار حملِّي الطَّريق األول ونص عليه يف مقدمته

  . »شفاء الغليل«لكتابه 

 بنفس »شفاء الغليل« جلميع أبواب »العنوان« ومبقابلة أبواب الكتابني يظهر استيفاء 

والَّذي أسقطه املؤلَّف عند ) كةًيف احلروف املنفردة ساكنةً ومتحر(ترتيبها عدا الباب األول 

   .»العنوان«نظمه 

 ، وأطلق عليه يف  املؤلِّف حبر الرجز ، التزم فيه)٢(بيتا) ٣٤٥(جاء هذا النظم يف قد و

.  كما أشار إىل ذلك دنَّ بعض األشطر جاءت على السريعفإ ، ومع ذلك )أرجوزة(مقدمته 

  : ، كقوله )٣(شعبان صالح

  

   حرٍف شـد فَهـو حرفَـانْ        وكُلُّ -٣٦
  

  اَلْـــأَولُ الـــساِكن ، ثُـــم ِإنْ كَـــانْ  
  

   

١٣٤-) نــت ــاِن) (فَعلَ لَتــانْ) (فَع    )فَِعلَ
  

  ــاِن(و ــانْ(و) فَِعِليــــ    )فَاِعِليــــ
  

  

١٣٦-) نفَاِعلَاتم (و)ْلولَـانْ ) (فَعفْعم(   

  

  )نــات ــلُ ()مفْتِعلَ ــلْ) (فَع ــانْفَع) (فُ    )ولَ
  

  
                                                 

)١(» أليف العريبة التعبقري «) ١٩١ص. (  

 »العنـوان «ت  أنَّ عدد أبيـا    )١٣ص  (» اجلوهرة الفريدة «شعبان صالح يف مقدمة حتقيق      . ذكر د  )٢(

  ! بيتا )٤٠٤(

   .)١١ ص(» شفاء الغليل«مقدمة حتقيق  )٣(

 



 ١٧

٣٠٣-       ارـرالَ الِْإضوا زجر نِل مِفي قَو   
  

  »  ــار ــِز الْغفَّ ــى اِهللا الْعِزي ــكُوا ِإلَ أَش«  
  

  

٣١٠-   هاِهدالْ      « شـٍد لَـا زيز نِإنَّ اب«  
  

ــالْ    ــد قَ ــذَا قَ ه ــد عــِل ب ــر الْخِلي غَي  
  

  

٣١٣-      ارتخا يلَى مع برالض لٌ ِهيفَص   
  

  بو ــه تي»  ارــد ــِد ال بــي ع ــبرا بِن ص«   
  

  

وهذا اخللط بني البحرين يف املنظومات العلمية مل يكن املؤلِّف فيه سابقًا ، بل سبقه 

، بل إنَّ ابن معطي ينص على » ألفيته«يف )  هـ٦٢٨ت (إليه بعض املؤلِّفني كابن معِطي 

  :   ذلك يف مقدمته

ــدٍق يل  ــوانَ ِص ــدا إخ ــىوذا ح   علَ
 

ــال  عأنْ أج ــم ــي لَه ا ِمنوــض أِن اقْت  
 

  رجـــوزةً وِجيــزةً يف النحـــوِ  أ
 

ــن حــشِو   ِعدتهـــا ألْــف خلَــت ِم
 

ـــمِ  ـــظَ النظْ ــأنَّ ِحفْ ـــم ِب   ِلِعلِْمِه
 

ــمِ  ـــِد الفَه ـــي والبِعي ــق الذَِّك   وفْ
 

ــزِ  جــِر الر حـطُور بــش ما مــي   ال ِس
 

ــ ــوجِزإذا بِنـ ــى ازِدواٍج مـ   ي علَـ
 

ــسـِريعِ  ــن ال ــضاِهيـِه ِم ــا ي   أو م
 

ــصِريِع ــشطُوِر كالتـ ــزدوِج الـ   مـ
 

  

ملختلَط عليه ، يقول املوصلي وهذا اخللط يعد خروجا عن املألوف ومدعاةً لتقدمي غري ا

مل يسلكها العرب ؛ إذ ) ىيحي(واعلم أنَّ الطَّريقة الَّيت ارتكبها « »طيشرح ألفيـة ابن مع« يف

: يف شرح قول ابن مالك » حاشية الصبان  «ويف ، )١(» من حبرينليس يف نظمها قصيدةٌ

                                                 

  ) .١٨٩/ ١ (»معطيشرح ألفيـة ابن  «)١(

 



 ١٨

، وألْفية ابن معطي من  ؛ ألنها من حبٍر واحد وإنما فاقتها» «فاِئقـةً ألِْفيـةَ ابِن معِطي«

   .)١(»، فإنَّ بعضها من السريع وبعضها من الرجز حبرين

من إيراد  »العنوان«فإنَّ احمللِّي مل يخِل نظمه » عروضيةالكُلِّيات ال«على خالف و

الشن أبياته مطالع شواهد ضروب األحبر املستعملةواهد الشة ، فضمة العروضيوشواهد عري ، 

   .زحافاا

  

   :)٢( املنهج العروضي- ب 

  :لِّي عن غريه من العروضيني ما متيز وتفرد به احمل: أولًا 

  :وهو ملمح عام ذكره وتبناه يف مجيع كتبه العروضية ، ويتمثل يف أمرين 

املتفق ، مثَّ اتلـب ، مثَّ       : ترتيبه للدوائر العروضية ، فبدأ بالدوائر البسيطة         : األول

ومـذهب اخلليـل    . املختلف ، مثَّ املـشتبه      : املؤتلف ، مثَّ أتى بالدائرتني املختلفيت التفاعيل        

   .)٣(ومجهور العروضيني البدء بدائرة املختلف ، مثَّ املؤتلف ، مثَّ اتلب ، مثَّ املشتبه ، مثَّ املَّتفق

 ، مثَّ  اتثِّترتيبه لبحور دائرة املشتبه ، حيث بدأ باملضارع ، مثَّ املقتضب ، مثَّ : الثَّاين

له وتد  فق مع القياس يف تقدمي ما كان أو       وهو الترتيب املت  .  املنسرح ، مثَّ اخلفيف      السريع ، مثَّ  

جمموع على غريه ، ومذهب اخلليل والعروضيني بعده البدء بالسريع ، مثَّ املنسرح ، مثَّ اخلفيف           

   .)٤(التوتعلَّلوا ملخالفة القياس بتعلي . ، مثَّ املضارع ، مثَّ املقتضب ، مثَّ اتثِّ

                                                 

  ) .١/٢٦ (»حاشية الصبان «)١(

 وقد التزمت االختصار يف عرض هذه املالمح ، لتجنب التكرار ، حيث يأيت التعليق عليها مجيعـا يف                   )٢(

  .حملقَّق مواضعها من النص ا

  ) .٧٣ص ( ينظر )٣(

  ) .٨٣ص (ينظر  )٤(

 



 ١٩

  

فق يف أغلبها مع    أليف ، والَّيت تت   بعض اختيارات احمللِّي العروضية يف هذه الت      : ثانيا  

  :كتابيه اآلخرين ، ويشاركه فيها غريه من العروضيني 

  .)١(أمهل احمللِّي ذكر الفاصلتني الصغرى والكربى ، واكتفى بذكر السببني والوتدين -

ي أجزاء التفاعيل عشرة ، بينما اختار بعض العروضيني عدها مثانية ، دون              عد احمللِّ  -

صاحبة الوتد املفـروق ، ودون      ) ن لُ ِعفْتسم(صاحبة الوتد اموع ، و    ) نلُِعفْتسم(تفريٍق بني   

  .)٢(صاحبة الوتد املفروق) نات لَاِعفَ(صاحبة الوتد اموع ، و) ناتلَاِعفَ(تفريٍق بني 

إسقاط السبب الثَّقيل مـن     : ، أحدمها   لقطف  تعريفني ل » عنوانال« احمللِّي يف    ذكر -

ومل . ذهاب ساكن السبب اخلفيف من آخر اجلزء وتسكني ما قبلـه            : والثَّاين   . وسط اجلزء 

 ، وهـو    )٤(لغري التعريف األو  » الكُلِّيات«على الرغم من أنه مل يذكر يف        ،   )٣(يرجح أحدمها 

 . )٥(ووصف الثَّاين بالرديء» شفاء الغليل«الَّذي اختاره أيضا يف 

، يف عروضه وضربه مخلَّعا) نلُِعفْتسم( يسمي احمللِّي جمزوء البسيط إذا وقع القطع يف -

ـ    ع دون اشتراط خبِنه ، وبعض العروضيني القدامى وأكثر املعاصرين ال يطلقون مصطلح املخلَّ

   .)٦(ا عند وقوع اخلَبن مع القطع يف عروض وضرب جمزوء البسيطإلَّ

                                                 

  ) .٣٣ص ( ينظر )١(

  ) .٣٧ص ( ينظر )٢(

  ) .٥٤ص ( ينظر )٣(

  ) .٣٤ص (» الكُلِّيات «)٤(

  ) .١٠١ص  (»شفاء الغليل «)٥(

)٦(نظر  ي) ١٥٣ص. (  

 



 ٢٠

 عد احمللِّي البحور املستعملة ستةَ عشر حبرا ، مثبتا للمتدارك ومؤصلًا له ، وترتيبـه                -

عنده الثَّاين ، بينما البحور املستعملة عند اخلليل مخسةَ عشر حبرا فقـط ، مل يؤصـل فيهـا                   

  .)١(نيوتبعه على ذلك بعض العروضيللمتدارك ، 

 يرى احمللِّي أنَّ العروض هي الضرب يف ما كان مشطورا أو منهوكًا ، وهو وجه من -

  .)٢(أوجٍه كثريٍة ذكرها العروضيون

-   للس ذكر احمللِّي           ا أصلم للعروض الثَّانية املخبولة املكشوفة ، ومل يا ثانيثبت ريع ضرب

  .)٣(الضرباخلليل هذا 

-              ا للعروض األوىل ، وهو ضـرب مل يا مقطوعا ثانيللمنسرح ضرب ثبتـه   ذكر احمللِّي

   .)٤(اخلليل أيضا

  

  : ةي اخلطِّسخف النوص

  : موزعٍة على عدٍد من مكتبات العامل ٍة خطيللمنظومة أكثر من نسخٍة

  : مكتبة أمحد الثَّالث بتركيا نسخة -

) ٢٠(، وعنها مصورةٌ مبعهد املخطوطات العربيـة بـرقم          ) ١٧٣٤/٢(حمفوظةٌ برقم   

 ، وهي نسخةٌ مكتوبةٌ خبطِّ املؤلِّف ، وهو خطٌّ نسخي مجيلٌ ، وقد اعـتىن                )٥(عروض وقوايف 

ـ ٦٥٠(بضبطها ، وفرغ من كتابتها يف شهر رمضان سنة           )  ورقة ٣٠(، وعدد أوراقها    )  ه

                                                 

  ) .١٧٩ ص(ينظر  )١(

  ) .١١٢ص ( ينظر )٢(

  ) .١٦٧ص ( ينظر )٣(

  ) .١٧٠ص ( ينظر )٤(

  ).١/٤١٥ (»فهرس معهد املخطوطات العربية« )٥(

 



 ٢١

لنسخة عليها تعليقات وحواٍش مفيدةٌ من الواضح أنهـا     وقد وقع خلطٌ يف ترتيب أوراقها ، وا       

  .لغري املؤلِّف 

  

  : املكتبة األزهرية  نسخة-

، ) ٣٠- ٩(، وتقع ضمن جمموٍع يف جملٍَّد مـن ورقـة           ) ٣٦١١] ٦([حمفوظةٌ برقم   

   .)١() سطور٩(، مسطرا )  هـ٦٨٥(كتبت بقلم نسٍخ قدٍمي ، تاريخ نسخها سنة 

  

  :ة بتونس يتونالز جبامع ةمحدياأل ةاملكتب  نسخة-

اجلـوهرة  « و »العنـوان « ، وهي شرح متوسطٌ ملنظوميت       )٢()٤٤٥٥(حمفوظةٌ برقم   

 ، نقص من أوله ورقةٌ أو أكثر ا شرح األبيـات الثَّالثـة األوىل مـن منظومـة                   »الفريدة

ا الشرح ، وعدد أوراق     ، ولضياع صفحة العنوان والورقة األوىل مل أهتد ملؤلِّف هذ         »العنوان«

وقد وقع طمس بأعلى عـدٍد كـبٍري مـن          )  سطرا ٢٠(، ومسطرته   )  ورقة ١٢٠(النسخة  

 ٧٠٩(صفحاته، نسخه أبو فراس مبدينة محاة ، وكان الفراغ من نسخه تاسع ذي احلجة سنة                

  ) .هـ

  

  : دار الكتب املصرية نسخة -

وع ، نسخها حممد بن حممد بن       عروض ، وهي نسخةٌ ضمن جمم      )١٠(حمفوظةٌ برقم   

   . )٣() هـ٨٠٧( من شعبان سنة ١١يوسف املرتيلُّ الشافعي ، بتاريخ 

  

                                                 

   .)٤/٤٦٦( »فهرس خمطوطات املكتبة األزهرية« )١(

  ) .٢٢١ص  (»ةيمحد األةفهرس خمطوطات املكتب« )٢(

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

 



 ٢٢

  : رة  مكتبة عارف حكمت باملدينة املنو نسخة-

، نسخها أمحد بن عيسى ، سنة ) ٢٤/٨٠( برقم »منظومة يف العروض  «حمفوظةٌ باسم   

   .)١( )سطرا ١٢(، مسطرا )  ورقة١٨(، يف )  هـ١٠١٣(

-ولندا  نسخة أكادميي ة ليدن:  

   .)٢()٢٧٧(برقم ) أرجوزة يف العروض(حمفوظةٌ باسم 

  

 »شفاء الغليل يف علم اخلليل    «وملَّا كان أصل هذه املنظومة حمقَّقًا ومطبوعا وهو كتاب          

عنـها ، مثَّ ملَّـا      رأيت أن أكتفي يف حتقيقها على نسخة املؤلِّف الَّيت كتبها خبطِّه والَّيت ال غىن               

كانت هذه النسخة كتبها املؤلِّف قبل وفاته بثالثٍة وعشرين عاما ، وكان مـن املمكـن أن                 

يكون هلا إخراجةٌ أخرى زاد فيها املؤلِّف أو نقص ، رأيت أن أقابلها على نسخٍة أخرى تكون 

ـ                 ة مـصورةً   بعد وفاته ، فكان من توفيق اهللا أن أرسل يل شيخي أيب عبد اهللا حسني عكاش

  .ا ونفع به ة فجزاه اهللا خرييتونالز جبامع ةمحدياأل ةاملكتبلشرحها احملفوظ ب

ومبقابلة األبيات املثبتة ذا الشرح على نسخة املؤلِّف جاءت موافقةً متاما ملا يف نسخة              

  . املنظومة املؤلِّف ومل أقف على اختالٍف يذكر ، فرأيت االكتفاء اتني النسختني يف حتقيق

  

  

  

                                                 

  ) .٨٠ص  (»هرس العروض، ف ةسالمياإل ةمعباجلا املخطوطات بقسم ةالفيلمي راتاملصغ فهرس« )١(

)٢( »تاريخ األدب العريب «)٥/٣٤٢(.   

 



 ٢٣

  :عملي يف التحقيق 

، مثَّ قابلت عليها نـسخة      أمحد الثَّالث أصلًا    مكتبة  نسخت الكتاب معتمدا نسخة      -

ـ أمحد الثَّالث مكتبة  نسخة  ، رامزا ل   ةمحدياأل ةاملكتب ـ األ ةاملكتب، ولنسخة   » األصل« ب ةمحدي 

  .» ب«بـ

  .املؤلِّف  دا بضبطترشساملنظومة ضبطًا حرفيا م  ضبطت مجيع أبيات-

-جت أبيات خرا ما أمكن نسبته منها إىل قائله  الشواهد ناسب.  

 »شفاء الغليل«قابلت نص املنظومة على نصوص وآراء املؤلِّف يف كتابيه اآلخرين  -

  .فيها مجيعا على آراء غريه من العروضيني ، وكما قابلت آرائه » عروضيةالكُلِّيات ال«و

- صعليق على النحه من - يف الغالب - وقد آثرت أن يكون التمبا يشرحه ويوض 

  .كالم املؤلِّف نفسه يف كتابيه السابقني 

 والَّيت رأيت جلمهور العروضيني فيها رأيا - علقت على بعض املواضع من النص -

  . بنقوٍل من كتبهم توضح مذهبهم وأوجه اخلالف ومصدره -آخر 

 وضعت للكتاب فهرسا لقوايف الشواهد ، وثبتـا للمـصادر واملراجـع ، وثبتـا                -

  .للمحتويات 

  

 



 ٢٤

   اخلطِّيةصور النسخ

  

  
  

  

  

   .فصفحة العنوان من نسخة املؤلِّ

 



 ٢٥

  

  

  
  

  .الصفحة األوىل من نسخة املؤلِّف 

 



 ٢٦

  

  

  
  

  .الصفحة األخرية من نسخة املؤلِّف 

 



 ٢٧

  

  
  

  .نسخة املكتبة األمحدية الصفحة األوىل من 

 



 ٢٨

  

  
  

  . من نسخة املكتبة األمحدية »العنوان«الصفحة األخرية من شرح منظومة 

 



 ٢٩

  

  
  

 من نسخة املكتبة األمحدية »اجلوهرة الفريدة«و »العنوان«الصفحة األخرية من شرح منظوميت 

  .، وا يظهر تاريخ النسخ 

 



 ٣٠

  

  

  

  

  

  

  ق المحقَّصالن: ثالثًا 

  

 



 ٣١

ا ا ا    

    بَر

  

١- ــي ــ رولُقُـ ــحي راِجـ ــع الْ اِهللاةَمـ   يِلـ
  

مــح ــ ندمــ ــحم الْلُجــ ــ عيلِّــ   يِلــ
  

  

ــحلْاَ -٢ ــ الْ ِهللادمـ ــ الِْنيِبمـ   قحـ
  

  ــم ــزِم الِْلزنـ ــاِنيـ ــخ الْني بـ   ِقلْـ
  

ــيِل -٣ ــ الْيِضقْ حقــ و ــلُِما يلَ   )١(ي
  

ــفَ   ــ لَام هــم ع نــكْ ح ــِهِم ع ولُد  
  

ــ -٤ ــصمثُ ــ باةُلَ ال عــد ــا أَذَ ه باد  
  

  ــع ــى النلَـ ــرع الْيِبـ ــح أَيِبـ   ادمـ
  

٥- ــو ــ وِهآِلـ ــرتِع وِهِبحصـ   هِتـ
  

  ــو ــلِّكُ م أَن ــخ ــصلَ ــبحي م ِف   هِت
  

                                                 

  .صح ، مجلةٌ حالية  : »األصل« كُتب فوقها يف )١(

 ماوإن : ماميينالد قال، ) ال(ذهب مجهور النحاة إىل أنه ال جيوز اقتران واو احلال باملضارع املنفي بـ 

 وهو،  غري بإضافة املخفوض الفاعل اسم تأويل يف هألن )ال (أو )ما(ـ ب املنفي املضارع يف الواو امتنعت

 ذكوان ابن كقراءة مبتدٍأ إضمار على ليؤو ذلك ظاهره امم ورد ومااهـ ،  . الواو عليه تدخل ال

شرح ابن « : ينظر . تتبعان ال وأنتما  :قديروالت،  ونالن بتخفيف ]٨٩: يونس  [﴾اِنعِبتت الَو ايمِقتاسفَ﴿

  ) .٢/٢٨٠ (»حاشية الصبان«، ) ٢/٣٢٢ (»مهع اهلوامع«، ) ٢/٢٨٣ (»عقيل

 



 ٣٢

 

٦- ١(اذَه( ـ لَ و ـ  م ـ  ن انَا كَ   ِرع الـش  مظْ
  

  ــم ــررحـ ــز ويا ِفـ ــِهِنـ   ِربالت كَـ
  

٧- ــو ــانَكَ ــ الْونُان قَ عوِضرــ ي لُِزن   
  

  مِم الْةَلَـــِزنِحـــاِنيـــز نيي ـــج٢(لُه(  
  

ــ -٨ ــ صابــِه ِكت ــي تقِْريِب    )٣(انفْت ِف
  

ــا   ــا أَبوابـــ ــه مبوبـــ   جعلْتـــ
  

ــالِ   -٩ ــرعةَ الْملَ س ــِشيت خ ــم   ثُ
  

ــرِة الْ    ــسِطِه وكَثْــ ــاِلأَمِلبــ   ثَــ
  

ــوزةْ -١٠ جأُر ــه ظُمأَنْ أَن ترتــاخ   )٤(فَ
 

  جاِمعــــةً أَبوابــــه وِجيــــزةْ    
  

ــوِل -١١ ــى الْملُ ــظُ علَ ــسهلَ الِْحفْ ِلي  
  

ــ   ــنِْإفَـ ــِرع مدِر تـ ــأُ الْةَفَـ   وِلصـ
  

 

                                                 

: ا آخر ، فقال      استأنف كالم  األمر هذا ، مثَّ   :  حمذوف ، أي      مبتدأٍ خرب: » األصل« كُتب فوقها يف     )١(

   .اوملَّ

  .انتهى  . يعود على الوزن) جهلي(مري يف الض :» األصل« كُتب امش )٢(

   .رت هذه األرجوزة منهِصذي اختالكتاب الكبري الَّ: يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

   .»شفاء الغليل يف علم اخلليل«وهو كتاب 

 وهذا السبب الَّذي ذكره املؤلِّف الختيار نظم هذه األرجوزة من البسط وكثرة األمثلـة يف كتابـه                  )٤(

علـى  وإن كان هناك مأخذٌ يؤخـذ    «بقوله  ) ٣١ص   (» الغليل شفاء« قد أشار إليه حمقق      »شفاء الغليل «

   .»كرار املتعمد لكثٍري من األمور فهو ذلك اإلسراف يف البسط واملبالغة يف اإلطناب والتالرجل

 



 ٣٣

 

ــ -١٢ ــ الْلُوأَفَـ ــوِضرعـ ــعمي الْ ِفـ   اِدتـ
  

ــلْاَ ــلُوقَـ ــأَي الْ ِفـ ــوأَالْ واِببسـ   )١(اِدتـ
  

  

ــسفَ -١٣ ــ اثْببال ــاِنن ــ الْن ِم حوِفر  
  

ــ   ــمثُ ــو ن)٢(ه لَ ــ،  )٣(اِنع ــِفِفخي الِْف   )٤(ي
  

١٤- ــم حر٥(ك(ــ و اِكسنت جــم ٦(اع(  
  

  ــو ــِلِقي الثَِّف ــي ــرح تد قَ ــ م)٧(اكَ ٨(اع(  
  

١٥- نِْإو ِز يـ  )٩(ايد اِك سـ  ن ـ  و انَا كَ   دِت
  

ــ   ــمثُ ــو نه لَ ــ أَاِنع يــض ــما لَ ِز ي١٠(د(  
  

                                                 

  ثقيـلٍ   : من سببني  غرى مركبةً غرى والكربى ؛ لكون الص    ط الفاصلتني الص  اسقف إ اختار املؤلِّ  وقد   )١(

، ) ١/١٣٨ (»العمـدة «: وينظر هذا الـرأي يف      . موع   جم ثقيل ووتدٍ سبٍب  : ى من   وخفيف ، والكرب  

»الدر ـ   «،  ) ٢٣ص   (»العيون الغامزة «،  ) ٨٨ص   (»ضيد الن حاشـية  « ،   )١٢٦ص   (»واظرنزهـة الن

الد٢٠ص   (»منهوري . (وللد د عامر حبثٌ  كتور حمم      مة حتقيق    عن جدوى إثبات الفاصلة يف مقد» الـدر 

٣١ص  (»ضيدالن. (  

   .م مقدخرب: » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

   . الكالم هنا ، ومتَّمبتدأٌ: » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

   .م مقدخرب: » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

   .مبتدأ: » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

  .) ٥٠ص  (»شفاء الغليل«يف ) قُم ، سلْ( وقد مثَّل املؤلِّف للسبب اخلفيف بـ )٦(

   . احلرفني :يعين: » األصل« كُتب فوقها يف )٧(

  .) ٥٠ص  (»شفاء الغليل«يف ) هو ، لَك( وقد مثَّل املؤلِّف للسبب الثَّقيل بـ )٨(

   .ابق عليهما الفعل السذين دلَّكني الَّ املتحر :يعين: » األصل« كُتب فوقها يف )٩(

   .ببمل يزد على نوعي الس: أي : » األصل« كُتب فوقها يف )١٠(

 



 ٣٤

 

ـ جم الْ ناِكسفَ -١٦ ـ  وِعم ـ رطَ ت د قَ   )١(افَ
  

  ــو اِكسالْن ــم ــ ووِقرفْ ٢(طٌس(ــِر ع   )٣(افَ
  

  

                                                 

  .) ٥٠ص  (»شفاء الغليل«يف ) دعا ، نجا( وقد مثَّل املؤلِّف للوتد اموع بـ )١(

  : رورة ، كما قال بعض العربني ، واإلسكان للض بفتح الس)طوس(أصله : » األصل« كُتب امش )٢(

   كـــأَنَّ جِبينـــه مبجلُـــوٍمكأَتتـــ
  

  ا تفَلَّقَـــدا قَـــةُ ورٍس وســـطُهيصـــال  
  

انتهى . طها يريد وس.  

خزانة «، و ) ٨/٥٩٤ (»احملكم«، و ) ٢/٣٧١ (»اخلصائص«: البيت السابق للفرزدق ، منسوب إليه يف        

 ،  بـه  صبغي أصفر نبت:  والورس ،   األملس احلجر:  اليةوالصحملوق ،   : وملجوم  ) . ٣/٩٥ (»األدب

   .قتشقَّ:  قوتفلَّ

) ١/٢٣٨ (»صاملخـص « ، ويف    اظرفً صار طوس من نيالس سكنت فإذا ،   طرفيه بني ما يءالش طوسو

»بعض ىوسو بني نيالكوفي طوس وامسان ظرفان مها  :فقال طووس«.   

   .) ٥١ص  (»شفاء الغليل«يف ) قَام ، سار( وقد مثَّل املؤلِّف للوتد املفروق بـ )٣(

والوِتد اموع متحركان بعدمها سـاكن ،        . فيف متحرك بعده ساكن ، والثَّقيل متحركان      السبب اخل «

  ) .٢٦ص  (»الكلِّيات العروضية« . »واملفروق متحركان بينهما ساكن

 



 ٣٥

 

ــلْاَ -١٧ ــلُوقَـ ــري ت ِفـ ــِبكُّـ   اِءزجأَ الْـ
  

ــو ــوأَا الْهردصــ ــادتــ ــِبي الْ ِفــ   اِءنــ
  

  

ـ  أُ )١(وركُذْمالْ) نولُعفَ( -١٨ ـ  الر ىولَ ِبت  
  

  مــر ــبكَّـ ــ ون ِمـ ــ وٍدِتـ   ِببسـ
  

ـ  )٢(هلَ) نيلُاِعفَم (مثُ -١٩ ـ  د قَ ِح ص٣(اب(  
  

ــ   ــ ونِمـ ــ وٍدِتـ ــكِّ رِنيببسـ   )٤(ابـ
  

ــ -٢٠ ــم(ا ذَكَـ ــقِفالر) ِنتلَاعفَـ   يـ
  

ــ   ــ(و،  )٥(هلَ ــاِعفَ ــمالْ) ِنات لَ   )٦(وقرفْ
  

  ةْورهشمــا الْهولُصــ أُِهِذهــفَ -٢١
  

  وــب ــوعرا فُهدعــ ــهــ   ةْوركُذْا مــ
  

  

                                                 

ـ            الَّ  :أي: » األصل« كُتب فوقها يف     )١( ذي ذي جرت العادة بذكره ، أو املذكور يف الكتاب الكبري الَّ

هذه األرجوزة منهرتِصاخت .   

  ) .نولُعفَ(اهلاء تعود على : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  ) .نيلُاِعفَم( يعود على  ، والفاعل مستتراأللف إشباع: » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .نتهى ا) . نيلُاِعفَم( يعود على  مستترضمري مفعولٌ ، والاأللف إشباع: » األصل« كُتب امش )٤(

  .  مفعولًا مل يسم فاعله ، وهو نائب الفاعل : يعين 

  ) .نيلُاِعفَم(يعود على : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

   .املفروق وتده: أي : » األصل« كُتب امش )٦(

 



 ٣٦

 

ــلْاَ -٢٢ ــلُوقَـ ــِفيي كَ ِفـ ــِعِرفْ التِةيـ   يـ
  

ــِذو ــركْـ ــا ي مـ ــدبـ ــ الْنو ِمـ   )١(وِعرفُـ
  

  

ــفَ( -٢٣ ــأَالْ) ِنولُع ِذ الَّــلُصقَــي تدام  
  

ــا أَذَِإ   ــتــ ــ مهببى ســ   )٢(امدقَــ
  

ـ ( ـفَ -٢٤ ـ ي) نلُاِعفَ ـ  مِ ونُكُ نـ  ه ب الَد  
  

  نِْإوج ــع ــستلْــ ــو أَِنيبب الــ   الَــ
  

ـ  )٤(ِهِدع ب ن مِ )٣(يِذ الَّ نِم -٢٥ ـ  ذُ د قَ   ارِك
  

ــرفَفَ   ــ (هعـ ــِب) نلُِعفْتسمـ ــلَـ   ارا ِمـ
  

ــأَ -٢٦ ــا تذَا ِإمـ ــمدقَـ   )٥(ريِخأَ الْـ
  

  )٦(ريِصا يـــفًـــلَخ) ناتلَـــاِعفَ(ـ فَـــ  
  

٢٧- نِْإوـ  ت   )افَــم(ى لَــع) نتلَــع (مدقَ
  

ــ   ــتم(ـ فَـ ــي) نلُاِعفَـ ــلَ خونُكُـ   افَـ
  

٢٨- نِْإو كُ يـ  (ن تأَ) نـ و ـ  لً ـ ِع ج دا قَ   الَ
  

ــ   ــلَاِعفَ(ـ فَ اتــ) ك ــِذالَّ ــِمه أُدي قَ   )٧(الَ
  

                                                 

أنَّ : ة  سبق أنَّ األجزاء األصول هي األجزاء الَّيت بدئت بوتد ، ويتفرع عنها بقية األجزاء ، والقاعـد            )١(

بتقدمي السبب أو الـسببني علـى       : وكيفية التفريع   . الفروع تنشأ عن األصول بعدد األسباب الَّيت فيها         

  .الوتد، مثَّ يبدل ما ينشأ عن التقدمي مبستعمٍل 

ـ  )نلُاِعفَ( ، فيكون    )نلُاِعفَ( خلفه   )وع فَ نلَ(:  إذا قلت     :يعين :» األصل« كُتب امش    )٢( ا عـن    فرع

  ) .نولُعفَ(

  ) .نيلُاِعفَم( من  :يعين: » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  ) .نولُعفَ(  :يعين: » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

   .بب األخري الس :أي: » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

ـ ( ، خلفه    )افَ م نيلُِع(: إذا قلت   : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٦( مسلُِعفْتـ (: ، وإذا قلـت      )ن  نلَ

لَاِعفَ( ، خلفه )ياِعفَمات( ، فيكون )نمسلُِعفْتلَاِعفَ( و)نات( فرعني عن )نيلُاِعفَمانتهى ) . ن.  

ـ تم( ، خلفه    )افَ م نتلَع(:  إذا قلت     :يعين: » األصل« كُتب امش    )٧( ـ (:  ، وإذا قلـت      )نلُاِعفَ تن 

لَاِعفَ(، خلفه   )لُاِعفَمات( ، فيكون    )كملُاِعفَتلَِعافَ( ، و  )نات( فرعني عن )كفَملَاعتـ ا أنَّإلَّ . )ن اين  الفرع الثَّ

  .انتهى  . ةلبت اا العرب أمهلته فلم تقل على وزنه شعرأنَّ:  ، مبعىن )كاتلَاِعفَ( وهو مهملٌ

 



 ٣٧

٢٩- نِْإو كُ يلَ (ناتـ (ـ   لِ )ن ـ ) اِعفَ ساقَب  
  

  اقَــقَّح تدقَــ) اتولَــعفْم (عرفَالْفَــ  
  

٣٠- نِْإوــ ي ــ (نكُ تأَ) نــو ــا تلً حالَص  
  

  فَـــلَخـــ (همسلُـــِعفْت ن (مالَِصفَـــن)١(  
  

ــ -٣١ ــاِذه ــوعري فُ ــةٌت ِس ت ستعلُم   
 

  وــو ــ كَداِحـ ــا ذَمـ ــه متركَـ   لُمـ
  

٣٢- صأُ الْ ارولُص ـ الْ و ـ  وعرفُ ع ش٢(ةْر(  
  

ــِم   ــِلاِقثَم الْلَثْـ ــيـ ــ متد غَـ   ةْررحـ
  

ـ  ِنزوِل -٣٣ ـ   م ـ  تئْا ِش ـ  الْ ن ِم   يِضِرقَ
  

  ــِخو ــصِةربـ ــالْ ويِحِح الـ   )٣(يِضِرمـ
  

 

                                                 

ـ (:  ، وإذا قلت     )اتولَعفْم(، خلفه    )اِع فَ ناتلَ(: ك إذا قلت    نإ: يعين  : » األصل« كُتب امش    )١( تن 

  .انتهى  .  مفروق الوتد : يعين :)امنفصلً( وقوله . )ن لُِعفْتسم( ، خلفه )ا لَاِعفَ

، ) مفـاِعيلُن (، و ) فاِعلُن(، وفرعه   ) فَعولُن: (سبعةٌ جمموعة الوِتد ، وهن       : وأجزاء التفعيل عشرة  « )٢(

  ) .متفَاِعلُن(، وفرعه املستعمل ) مفَاعلَتن(، و)  ، وفَاِعلَاتنمستفِْعلُن: (وفرعاه 

      ِتد ، وهنن : (وثالثةٌ مفروقة الوفِْع لُن   : (، وفرعاه   ) فَاِع لَاتتسوم ، ولَاتفْعة « . »)مات العروضيالكلِّي« 

  ) .٢٧ص (

 من  واحد) مستفِْع لُن  مستفِْعلُن ، و  (، فاجلزآن    صناعةً  عشرةٌ وقد اختار بعض العروضيني أنها مثانيةٌ لفظًا      

ـ  ، والثَّتركَّب من سببني خفيفني فوتٍد جمموعل ينعة ، فاألو  فظ واثنان من حيث الص    حيث اللَّ  ب اين يتركَّ

فـظ  لَّ من حيث ال   واحد) نات لَ اِعفَفَاِعلَاتن ، و  (واجلزآن  . ٍق فسبٍب خفيٍف     مفرو  فوتدٍ  خفيفٍ من سببٍ 

   واثنان من حيث الص  ب اين يتركَّ  ، والثَّ   خفيفٍ  فسببٍ  جمموعٍ  فوتدٍ  خفيفٍ  سببٍ ب من ل يتركَّ نعة ، فاألو

  . فسببني خفيفني  مفروٍقمن وتٍد

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

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

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

واعلم أنَّ هذه األجزاء العشرة يف ضرب املثال كاملثاقيل الَّيت يوزن ا ؛ ألـن اتخـذن لـوزن                   « )٣(

  يخ أبو العالء أمحد بن سـليمان                األلفاظ، كما اتى الشخذت املثاقيل لوزن الذَّهب ، ومن أجل ذلك ما مس

   .)٦١ ، ٦٠ص  (»شفاء الغليل« . »»مثقال النظم«املعري عروضه 

 



 ٣٨

 

  اهـــ ِبِنزو الْـــِةيـــِفيي كَ ِفـــلُوقَـــلْاَ -٣٤
  

  اهـــبنا مد غَـــد قَـــٍلص فَـــِدعـــ بنِمـــ
  

  

ـ  ملَعاِ -٣٥ ـ  نَّأَ ِب ـ لَّ لِ نَزو الْ ـ  فَ ِظفْ   طْقَ
  

ــ   ــز ونِْإفَ نــت م ــا ي فَطُّخ ــغ   )١(طْلَ
  

٣٦- ـ  لُّكُو ح ـ  ٍفر ش ـ  فَد هوح ـ ر   انْفَ
  

ــاَ   ــسلُوأَلْ ــ،  )٢(ناِك ال ــنْ ِإمثُ   )٣(انْ كَ
  

ــ لَلَوأَ -٣٧ ــب الِْظفْ ِتيو ٤(د(ــ و سبب  
  

ــ   ــ بنِمـ ــو أَِهِدعـ ــتاج فَاِنبب سـ   بِلـ
  

ــهلَــ -٣٨ ــاِءزجأَ الْــن ِم ــ م ا يلُاِكشه  
  

  ــقَو ــ الِْلاِبـ ــ ِبفرحـ ــاِثما يمـ   هلُـ
  

٣٩- نِْإوــ و جدــت س بــا قَب لَبــ و   دِت
  

ــوأَ   ــ قَِنيبب ســ ــتاع فَد ولَبــ   دِمــ
  

                                                 

أنَّ الوزن راجع إىل اللَّفظ ال إىل اخلطِّ ، فما ثبت من احلـروف يف اللَّفـظ                  – وفقك اهللا    –اعلم  « )١(

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

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

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

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

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

والذَّال ، والراء ، والزاي ، والسني ، والشني ، والصاد ، والضاد ، والطَّاء ، والظَّاء ، والنـون ، فإنهـا                       

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

ـ   سـاكن  لاألو: قـال    ، كان األصل أن ي     يف هذا الكالم حذف   : » األصل« كُتب امش    )٢( اين  والثَّ

متحركر بقوله ِص ، فاخت)األوانتهى ) .اكنل الس .  

)٣(  هذان الش  ما على       طران من السريع ؛ فقد أتى ضر)ْولَانفْعم (  شعبان صالح  . ه على ذلك د   ، كما نب

  ) .١١ص (» شفاء الغليل«يف مقدمة حتقيق 

)٤(   أخرى    الوِتد بلغة متيٍم وأهل جند ، وفي      :  الود نظـر   . ه لغاتـذيب اللُّغـة   « ،   »العـني «: ي«  ، 

  ) .وتد( ، مادة »تاج العروس« ، »احملكم« ، »الصحاح«

 



 ٣٩

 

٤٠- ـ  لَع ـ ي ي ِذى الَّ ـ  ونُكُ ـ   ِف   اِءزجأَي الْ
  

ــ   ــلَّا ِللًاِكشمـ ــِظفْـ ــِبي الْ ِفـ   )١(اِءنـ
  

ــ -٤١ ــطَا قَذَ ِإمثُ عــ ِمت نأَه حــر   افَ
  

ــكَ   ــِددعـ ــلَتي اجِذ الَّـ ــِق فَتبـ   افَـ
  

ـ   فِ نْرظُ ان مثُ -٤٢ الْ ِراِئي س ـ ب ـ  كَ ِتي ام  
  

  ــن ــترظَـ ــوي أَ ِفـ ــهفْت فَِهِلـ    )٢(امـ
  

                                                 

ل ا ، فإن كان أو    ا أو سبب  ل لفظ البيت وتد   ا أن يكون أو   ال خيلوا إم  : يعين  : » األصل« كُتب امش    )١(

 البيت وتد ا فإم    ا أن يكون بعده سبب كان[ ، فإن     أو سببان   واحد [ بعده سبب فَ( فهو    واحدولُعوإن   )ن ، 

    ا  كان بعده سببان فهو إم)يلُاِعفَم( أو   )نفَملَاعتن( ا   وإم)َلَ ِعفا اتاملفروق الوتد ، فقد دخلت األصـول        )ن 

ل األربعة يف هذا القسم األو.  

  وإن كان أو  ل البيت سبب  ا ، فإم    ا أن يكون بعده وتد  أو سبب      فإن كان بعده وتد ،   لُاِعفَ(ا   فهو إمن( ا  وإم

ـ تم(ا   وإم )نلُِعفْتسم(ا   فهو إم  عده سبب ، وإن كان ب    املفروق   )ن لُ ِعفْتسم(ا   وإم )ناتلَاِعفَ( ـ  )نلُاِعفَ ا  وإم

)فْمولَعات(فقد دخلت الفروع الس ، ة يف هذا القسم الثَّتانتهى . العشرة لت األجزاءاين ، وكم .  

فإذا أردت أن تزن بيتا وتقطِّعه على مقدار األجزاء الَّيت يوزن ا فطريقه أن تنظر يف أول البيـت ،                    « )٢(

فإن كان أوله سبب بعده وتد فاعرض عليه من األجزاء ما أوله سبب بعده وتد ، وإن كان أوله سـببان                     

       بعدمها وتد بعـده          خفيفان أو ثقيلٌ وخفيف جممـوع له وتدفاعرض عليه من األجزاء مثلَه ، وإن كان أو

سبب أو سببان فاعرض عليه مثله ، وال تزال متتحن متحركات أول البيت وسواكنه ومتحركات األجزاء                

وثانيه وسواكنها حتى جتد ما يوافق أول البيت ، مثَّ ضع أول حرٍف يف البيت بإزاء أول حرٍف يف اجلزء ،                     

بإزاء ثانيه ، تقابل املتحرك باملتحرك والساكن بالساكن حتى تستنفد من حروف البيت عـدد حـروف                 

اجلزء ، مثَّ قف عند ذلك ، سواٌء أكان وقوفك على آخر كلمٍة أم على بعضها ، وهذا الوقوف هـو مـا         

جلزء الَّذي وزنت به ، مثَّ انظـر يف سـائر           يسمى التقطيع ، ألنك قطَّعت من البيت حروفًا على مقدار ا          

حروف البيت كما نظرت يف أول البيت وخذ جزًءا يوافقه ، سواٌء أكان ذلك اجلـزء األول أم غـريه ،                     

واصنع فيه من مقابلة املتحرك باملتحرك والساكن بالساكن ما أعلمتك ، مثَّ قف أيضا ، وال تزال تفعـل                   

   .)٦٥ ، ٦٤ص (» شفاء الغليل«  .»يع أجزاء البيتذلك حتى تقطِّع مج

  .مبدلةٌ من نون التوكيد اخلفيفة للوقف ) تفهما(و) قفا(واأللف يف 

 



 ٤٠

 

٤٣- ــو ــ ملُّكُ ــ فَ)١(وٍقرفْ ــسيلَ ياِت ي  
 

ــ   ــِنزي وِفـ ــبأَ الْلَو أٍَرع ِشـ   )٢(اِتيـ
  

٤٤- ــو ــا أَم ــأُى الْت ولُصــالْ و   وعرفُ
  

ــ   ــزي وِفـ ــِإ فَِهِنـ ــم مهنـ   )٣(وعنـ
  

٤٥- ــو ــلُّكُ ــ م ــسيا لَ ــ نه لَ   ريِظ
  

ــِإفَ   ــهنـ ــ حد قَـ ــ التهلَّـ   )٤(ريِيغـ
  

 

                                                 

   . مفروق وتٍدكلُّ: أي  :» األصل« كُتب فوقها يف )١(

   .نبيه ليس يف كتابه املبسوطهذا الت: » األصل« كُتب امش )٢(

واعلم أيضا أنه ال يقع وتـد مفـروق يف أول           «) ٦٦ص  (» اء الغليل شف«وهذا وهم ، يقول املؤلِّف يف       

البيت أصلًا ، وال اجلزء الَّذي هو فيه يف أول البيت وحشوه إلَّا مع األجـزاء الـسباعية ، فـإن أدى إىل                       

وحتـى ال   خالف ذلك تقطيع رفض وغُير بزيادٍة أو نقصاٍن ، حتى يكون البيت كلُّه من جنٍس واحٍد ،                  

يقع الوتد املفروق أول البيت ، وال اجلزء الَّذي هو فيه يف أول البيت وال حـشوه إلَّـا مـع األجـزاء                       

  .»السباعية

ا ، وإن كـان  كان سائر البيت أصولً اا أصلً البيت جزًءلُ إذا كان أو :يعين :» األصل« كُتب امش   )٣(

ل البيت جزءً  أو ا كان سائر البي   ا فرع ا ، فال جيتمع يف البيت الواحد أصلٌ       ت فروع وفرع  البت     ى ة ، فـإن أد

الت   قطيع إىل اجتماعهما فإن أو نقصانٍ   ، فيجب تغيريه بزيادةٍ    ه ممنوع  ى يصري البيت كلُّ    حت ه جنس ا ،  ا واحد

  .انتهى  . قطيعة الت على صحعني موهو ضابطٌ

 جتد يف األجزاء العشرة ما يليـق أن         ذا استعملت ضابط الوزن ومل    إ: يعين  : » األصل« كُتب امش    )٤(

ا من األجزاء العشرة     يدخل جزءً   املماثلة إمنا تكون بفرض تغيريٍ      فاعلم أنَّ  ن به لعدم مماثلته ملا يف البيت ؛       تز

أو نقصٍ  ا بزيادةٍ إم    حينئذٍ  ، فال بد    غيري ، وهو قسمان      من معرفة الت :ا بزحافٍ إم  على مـا     ٍةا بعلَّ  ، وإم ، 

  .انتهى  . يأيت بيانه إن شاء اهللا

 



 ٤١

 

ــلْاَ -٤٦ ــلُوقَـ ــي الت ِفـ ــالز ِبِريِيغـ   اِفحـ
  

ــِذو ــركْـ ــا ي مـ ــرطَـ ــجِإ الْنا ِمـ   )١(اِفحـ
  

  

ــ -٤٧ ــغ تلُّكُ ٍريــ ي خصــس   ابب ال
  

ــِناثَ   ــالزِب فَ)٢(هيــ ــقِّ لُاِفحــ   ابــ
  

  )٤(ةْيــاِنما ثَهتد ِعــ)٣(هاعــونأَ -٤٨
  

ــلَثَ   ــةٌاثَ ــي الْ ِف جــِءز خ صــاِن ثَت ي٥(ه(  
  

ـ و،   )٦(ٍناِك س فذْ ح نبخلْاَ -٤٩   صقْوالْ
  

  )٨(صخـــ ي)٧(ِه ِبـــٍكرحـــ مفذْحـــ  
  

                                                 

  .انتهى . باجتماع زحافني يف اجلزء الواحد : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

: خيص ثاين السبب ، أي    : بدل البعض من الكلِّ ، أي       بب ،    من الس  بدلٌ : »األصل« كُتب فوقها يف     )٢(

  .انتهى  .احلرف الثَّاين من السبب 

  .أنواع الزحاف : أي  :» األصل« كُتب فوقها يف )٣(

أنَّ الزحاف تغيري خمتص بثواين األسباب خاصة ، خفيفةً كانت أو ثقيلةً ، فال               – وفَّقك اهللا    –اعلم  « )٤(

 »غليلشفاء ال « . »يدخل السبب بكماله ، وال يف شيٍء من األوتاد جمموعة أو مفروقة ، وهو مثانية أشياء               

  ) .٦٩ص (

  .انتهى . اهلاء تعود على اجلزء  :» األصل« كُتب امش )٥(

مل ،  والروالرجز ،    املديد ، والبسيط ،      :، ويدخل اخلنب عشرة أحبر      ) فَِعلُن(فيصري  ) فَاِعلُن( كما يف    )٦(

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

  .اهلاء تعود على ثاين حرٍف يف السبب  :» األصل«ها يف  كُتب فوق)٧(

  .، والوقص ال يكون إلَّا يف الكامل ) مفَاِعلُن(فيصري ) متفَاِعلُن( كما يف )٨(

 



 ٤٢

 

٥٠- ــو لْسبالْ)١(ه حــر ــِإ الْةَكَ ضم٢(ار(  
  

  وــر ــ الْعاِبـ ــِءزجـ ــخ ي)٣(ه لَـ   ارتـ
  

ـ  غَ سي لَ يلطَّاَ -٥١ ير   ،ـ و هـ  و ذْ حف  
  

ــلراَ   ــسِعاِبـ ــ،  )٤(ِناِك الـ ــقْ يمثُـ   وفُـ
  

ـ  ذُ د قَ هلَ،   ِءزج الْ )٦(ساِم خ )٥(اذَ -٥٢   ارِك
  

ــ   ــع فَضبقَ ــلٌقْ ــم ثُ ع صــفَ،  ب تى ر  
  

ــ -٥٣ ِبشــلَ الثَّةَيه ــ الَِّةاثَ ــِت ي مضت  
  

  كَالْوـ  ف ـ  ِعاِبي الـس   ِف ـ  ان يالطَّ كَ   )٧(تضقَ
  

                                                 

  .اهلاء تعود على ثاين حرٍف يف السبب  :» األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .، واإلضمار ال يكون إلَّا يف الكامل) مستفِْعلُن( إىل ينقل) متفَاِعلُن(فيصري ) متفَاِعلُن( كما يف )٢(

خيتار له  : ، أي   ) خيتار(اهلاء تعود على رابع اجلزء ، وارور متعلِّق بـ           :» األصل« كُتب فوقها يف     )٣(

  .انتهى . ليس يف الرابع غريه : الطَّي ليس غري ، أي 

الرجـز ،   : ، ويدخل الطَّي مخـسة أحبـر        ) مفْتعلُن(ينقل إىل   ) لُنمستِع(فيصري  ) مستفِْعلُن( كما يف    )٤(

  .ريع ، واملنسرح ، واملقتضب البسيط ، والسو

  .مفعول  :» األصل« كُتب فوقها يف )٥(

  .فاعل  :» األصل« كُتب فوقها يف )٦(

ين ؛ ألنَّ كلَّ واحـٍد منـها   أنَّ القبض يف اخلامس نظري اخلنب يف الثَّا: يعين  :» األصل« كُتب امش  )٧(

حذف ساكن ، والعقل يف اخلامس نظري الوقص يف الثَّاين ؛ ألنَّ كلَّ واحٍد منـهما حـذف متحـرٍك ،                     

والعصب يف اخلامس نظري اإلضمار يف الثَّاين ؛ ألنَّ كلَّ واحٍد منهما إسكان متحرٍك ، والكَّف يف السابع                  

  .انتهى.  واحٍد منهما إسقاط ساكٍن وليس معه يف مكانه زحاف غريه كالطَّي يف الرابع ؛ ألنَّ كلَّ

املتقارب ،  : ويدخل القبض أربعة أحبر     ،  ) فَعولُ(فيصري  ) فَعولُن(فالقبض حذف اخلامس الساكن كما يف       

  .واهلزج ، واملضارع ، والطويل 

، والعقل ال يكون    ) مفَاِعلُن(ينقل إىل   ) اعتنمفَ(فيصري  ) مفَاعلَتن(والعقل حذف اخلامس املتحرك كما يف       

  .إلَّا يف الوافر 

، والعصب ال   ) مفَاِعيلُن(ينقل إىل   ) مفَاعلْتن(فيصري  ) مفَاعلَتن(والعصب إسكان اخلامس املتحرك كما يف       

  .يكون إلَّا يف الوافر 

 



 ٤٣

٥٤- ولَاعـ  م ـ  الْ نَّأَ ِب جـ  َءز ـ تج ي د قَ   عِم
  

  )٢(عبـــر أَ)١(اكذَ واِنافَـــح ِزيـــِهِف  
  

ـ  )٣(يالطَّ و نبخالْفَ -٥٥ ي سم ى خـ ب   )٤(الَ
 

  ــالْو خبنــالْ و ــ)٥(فكَ ي ســى م ٦(الَكْش(  
  

٥٦- الْوعصب كَالْ و٧(ف( ي سم ـ ى ن   )٨(اصقْ
  

  ــو ــِإالْ ويالطَّ ضمــ)٩(ار خ ــلٌز خ ١٠(اص(  
  

                                                                                                                                                 

، ويل الطَّ :، والكف يدخل سبعة أحبر      ) مفَاِعيلُ(فيصري  ) مفَاِعيلُن(والكف حذف السابع الساكن كما يف       

تث ، واملضارعواملديد ، والوافر، واهلزج، والرمل ، وا .  

  .ذاك االجتماع : أي  :» األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .أربع اجتماعاٍت : أي  :» األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .نب والطَّي اجتماع اخل: أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

، جزالبسيط ، والر  : ، واخلبل يدخل مخسة أحبر      ) فَعلَتن(ينقل إىل   ) متِعلُن(فيصري  ) مستفِْعلُن( كما يف    )٤(

ريع ، واملنسرح ، واملقتضب والس.  

  .اجتماع اخلنب والكَّف : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

مـل ، واخلفيـف ،      املديد ، والر  : ، والشكل يدخل أربعة أحبر      ) لَاتفَِع(فيصري  ) فَاِعلَاتن( كما يف    )٦(

  .واتث 

  .اجتماع العصب والكَّف : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٧(

  .، والنقص ال يكون يف غري الوافر ) مفَاِعيلُ(ينقل إىل  )مفَاعلْت(فيصري ) مفَاعلَتن( كما يف )٨(

  .اجتماع الطَّي واإلضمار : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٩(

  .، واخلزل ال يكون يف غري الكامل ) مفْتعلُن(ينقل إىل ) متفَِعلُن(فيصري ) متفَاِعلُن( كما يف )١٠(

 



 ٤٤

 

٥٧- ــو ــ ثَفكَ ــأُ الِْثاِل وِلصــ م   ادرفْ
  

  ممِنـــت١(ع(َطَـــ كفَي غَـــِهِعـــر اد)٢(  
  

٥٨- لَــويــ ِفــسي مضِهِرمم ــخ٣(ونُب(  
  

  ــالْو ــضبقَ ــمي الْ ِف عــوِبص ــا ي لَ   )٤(ونُكُ
  

 

                                                 

، ألنه لو انفرد الكَّف فيه لتوالت ثالث متحركـاٍت ،           ) مفَاعلَتن: (يعين  : » األصل« كُتب امش    )١(

 ال يكون يف    وذلك،  متحركاٍت يف البيت    ] مخس[فتجتمع  ن متحركان يف أول اجلزء الَّذي يليه ،         ويتلوه

  .املوزون لثقله على السمع 

، ألنه لو انفرد الطَّي فيه الجتمعت مخس متحركـاٍت ،           ) متفَاِعلُن: (يعين  : » األصل« كُتب امش    )٢(

  .انتهى . دم  ال يكون يف املوزون ملا تقوذلك

وحذفت سينه ؛ مل يكـن    ) مستفِْعلُن(إذا أُضمر وصار    ) متفَاِعلُن: (يعين  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٣(

  .ذلك خبنا ، وإنما يكون وقصا ؛ ألنَّ الثَّاين حينئٍذ مسكَّن ال ساكن باألصالة 

مثَّ حذفت يـاؤه ؛ مل      ) مفَاِعيلُن( عصب وصار وزنه     إذا) مفَاعلَتن(يعين أنَّ   : » األصل« كُتب امش    )٤(

  .انتهى . يكن ذلك قبضا ، وإنما يكون عقلًا ؛ ألنَّ اخلامس حينئٍذ مسكَّن ال ساكن باألصالة 

 



 ٤٥

 

ــلْاَ -٥٩ ــلُوقَـ ــِفيي كَ ِفـ ــاقَعم الِْةيـ   ةْبـ
  

  ةْبـــــاقَرمالْ وِةفَـــــانكَم الْمثُـــــ
  

  

٦٠- مــع ى الْنمــاقَع ــ)١(ِةب ــي أَ ِف مرِني  
  

ــ   ــسِفــ ــتم الِْنيببي الــ   ِنيراِوجــ
  

ــثَ -٦١ باِن ثَ)٢(اتيــِهي ــما مسم٣(اوع(  
  

  ــو ذْحــ)٤(ف ــي واِن ثَ ــٍداِح م شر٥(اوع(  
  

ــ -٦٢ ــثْ ينْ أَِطرشِب بــت ــاِن ثَ   ِرخآي الْ
  

ــ   ــتدر ودقَ م سمــةًوع ــبي أَ ِف ٦(ِرح(  
  

ــ -٦٣ ــفكَالْفَ ــي الْ ِف هِجزــِلِوالطَّ و   ي
  

  ماِقــعقَــلْ ِلبِفــِضب ي الــد٧(وِلخ(  
  

                                                 

أُخذت املعاقبة من تعاقب الراكبيِن على الدابة ، فيجـوز أن ميـشيا معـا         : » األصل« كُتب امش    )١(

بة من ركوما ، وجيوز أن يتعاقبا عليها فريكب أحدمها وقتا واآلخر وقتا ، أما أن يركبا عليها                  وتسلم الدا 

  .معا فال ، واهللا أعلم 

  .مها : خرب مبتدٍأ حمذوف ، أي :» األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .صح ، حال : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  ) .ثبات(معطوف على : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  .صح ، حال : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

فأما املعاقبة فهو أن جيوز سالمة ثاين السببني املتجاورين معا من الزحاف ، وسقوط ثاين أحـدمها                 « )٦(

بشرط سالمة ثاين اآلخر من السقوط خاصة ، وحاصلها أن يتضاد الزحافان فيهما ؛ فال جيتمعان ، وقـد       

 أو يذهب أحدمها ، من تعاقب الرجلني على الدابة يف السفر ، فهما ال جيتمعان عليها ، وقـد                    يذهبان ، 

الطَّويل ، واملديد ، والوافر ، والكامل ، واهلزج ، والرمـل ،             : ومل تسمع إلَّا يف تسعة أحبر       . يرتالن عنها   

  ) .٧٦ص  (»شفاء الغليل«  .»واملنسرح ، واخلفيف ، واتث

)٧( »)فَاِعيلُنوإذا                  ) م ، ون ، فإذا دخله القبض سلم من الكـفعاقب النيف الطَّويل واهلزج ، الياء فيه ت

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

  ) .٩٠ص  (»العيون الغامزة«

 



 ٤٦

 

٦٤- الْوي الْ  فِ )١(ِلقْعأَ ِراِفو يض ا حـ  ثُي ٢(لْح(  
  

  ي الِْفــوثُــ)٣(يــِدِدم ِفــم ــي بِرحــ الرلْم  
  

٦٥- وــبحالِْير مــجثِّتالْ ويــِفِفخ  
  

  تاقُـــع٤(ب(ْال مـــخوِنبالْ ووِففُـــكْم)٥(  
  

                                                 

  ) .القبض(على معطوف : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

)٢( »)نلَتفَاعون ، فلك أن تستعملهما ساملني على                ) ميف اللَّام والن يف الوافر املعاقبة فيه بني العقل والكف

أصلهما ، ولك أن حتذف ثاين السبب األول وهو اللَّام ، ومقتضى املعاقبة جواز حذف ثاين السبب الثَّاين                  

نع منه مانع وهو أنَّ العني واللَّام والتاء ثالث متحركات ، ويتلوهن وتد جمموع فيـه  وهو النون ، إلَّا أنه م   

متحركان ، فتجتمع مخس متحركات ، وذلك ال يكون يف املوزون ، فعلى هذا ال جيوز أن يحذف النون                   

يف ) مفَـاِعيلُن (، فيكون حكمه حكـم      ) مفَاِعيلُن(، فيخلفه   ) مفَاعلْتن(إلَّا إذا أُسكن اللَّام وصار اجلزء       

  ) .٨٢ص  (»شفاء الغليل« . »الطَّويل

  .خرب مقدم : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .مبتدأ : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

اهلـزج  : يعـين   [يف هذين البحرين    ) مفَاِعيلُن(إذا دخل الكف يف     : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٥(

والكـف أيـضا معاقـب للعقـل يف         .  مل يدخل القبض ، وإن دخل القبض مل يدخل الكف            ]والطَّويل

)نلَتفَاعببان املتجاوران يف جزٍء واحٍد ، فإن كانـا يف جـزأين ،                 ) مورة ، هذا إذا كان السعلى هذه الص

              ل ما يليه ؛ فحينئٍذ يكون تعاقب اخلنب والكفمن أو من آخر جزٍء وسبب مل ،    :  يف   سبباملديد ، والر

  .انتهى . واتثِّ ، واخلفيف 

  ) .فَاِعلُن(وألف ) فَاِعلَاتن(يف املديد يكون التعاقب بني اخلنب والكف يف نون 

  ) .فَاِعلَاتن(وألف ) فَاِعلَاتن(ويف الرمل يكون التعاقب بني اخلنب والكف يف نون 

) فَاِعلَـاتن (، وبني نون    ) فَاِعلَاتن(وألف  ) مستفِْعلُن(ني اخلنب والكف يف نون      ويف اتث يكون التعاقب ب    

  ) .مستفِْعلُن(وسني 

، وبـني نـون     ) مـستفِْعلُن (وسـني   ) فَاِعلَاتن(ويف اخلفيف يكون التعاقب بني اخلنب والكف يف نون          

)فِْعلُنتس(وألف ) من(ن ، وبني نو) فَاِعلَاتن(وألف ) فَاِعلَاتنفَاِعلَات. (  

 



 ٤٧

 

ــفَ -٦٦ ما يــع ــب قَ)١(باِق ــ)٢(هلَ   ِردص ِب
  

  )٥(ِرمأَ الْــسكْــ ع)٤(زجــعالْ و ،)٣(ردالــصفَ  
  

٦٧- الطَّوــر ــاِنفَ م ا يــع ــِه ب)٦(باِق ٧(ام(  
  

  ــو ــلُّكُـ ــب الْلَو أٍَنب خـ ــ وِتيـ   امـ
  

                                                 

  ) .ما(جمزوم بـ : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .ما الشرطية : أي 

  .جزًءا قبله ، أُقيمت الصفة مقام املوصوف : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

ـ  : جواب الشرط ، والصدر : الفاء : » األصل« كُتب فوقها يف    )٣( فهـو  : ذوٍف ، أي خرب مبتـدٍأ حم

  .الصدر ، ومتَّ الكالم 

»فأم ا الص   در فهو ما ز لَاِعفَ (، كقولك هنا   ه لسالمة ما قبله   لُوحف أواتلَِع فَ ناتن (، س ي بذلك لوقـوع    م

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

  .خربه  : مبتدأ ، وعكس األمر: والعجز : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

)٥( »والعج   كقولك،  وحف آخره لسالمة ما بعده      ز هو ما ز) َفَ لَاِعف لُاِعاتن (، س ي بـذلك لوقـوع     م

احلذف يف ع٩١ص  (»العيون الغامزة« . »ز اجلزءج. (  

  .، مثَّ أُدغمت الباء األوىل يف الثَّانية ) يعاقب ِبهما(أصله : » األصل« كُتب فوقها يف )٦(

وهو ما ي اطيبى باإلدغام الكبري ، وبه قرأ أبو عمرو ، يقول الشسم:  

   الحتفَّ فيه البصري وعمٍر أبو ... وقطبه الكبري االدغام ودونك

  المعو ليس الباب وباقي،  مسلكُّ ... وما ممناسكُّ عنه كلمٍة ففي

   الأو كان ما إدغام من بد فال ... كلمتيهما يف مثلني من كان وما 

   المتثَّ،  مرأو والعفو،  قلوم ... على وطبع،  ىهد فيه،  ما كيعلم

  ) .٢٨ص  (»حرز األماين«

ـ ِع فَناتلَاِعفَ(ا ، كقولك هن ، وآخره لسالمة ما بعده     له لسالمة ما قبله   وحف أو رفان ما ز  والطَّ« )٧(  اتلَ

قبله وألف  ) ناتلَاِعفَ( فتثبت نون    ز بشكلٍ جل الع و أو ذي ه يف اجلزء الَّ  رفان  ما يقع الطَّ   إن  فحينئذٍ ،) نلُاِعفَ

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

 



 ٤٨

 

  )١(اَءدِتــ ابيم ســريِظــ نهلَــ -٦٨
 

ــ   ــِف ــِهِذي ه س ى الْوــِدِدم ــي ٢(اَء ج(  
  

٦٩- الطَّوـ   فِ ي ي عوِضر ـ  ب الْ ِرح ـ م نِرسح  
  

  ياِقــعــ الْبخبِلن مــعنــى مِضت٣(ح(  
  

                                                 

إذا مل يكن يف البيت جزٌء يخنب لغري معاقبٍة سوى األول فيـسمى             : أي  : » األصل« كُتب فوقها يف     )١(

  .عاقبٍة مل يسم ابتداًء خبنه ابتداًء ، وإن كان يف البيت له نظري يف خبنه لغري م

وذهب األخفش  ... االبتداء كلُّ جزٍء أول بيٍت جيوز فيه تغيري ال جيوز يف احلشو سواٌء غُير بالفعل أو ال                  «

  ).٧٤ص  (»حاشية الدمنهوري«  .»إىل أنَّ االبتداء قاصر على الصدر الَّذي يدخله اخلرم

  كلُّ خٍنب أول البيت وما...« االبتداء ، فعرفه هنا بـ وقد اختلفت عبارات املؤلِّف يف تعريف

ـ  »الكلِّيات«وعرفه يف    .  »...له نظري سمي ابتداًء      ، وليس له نظـري  كلُّ حذٍف وقع يف أول البيت      «  ب

ت ليس لـه  تغيري يف أول جزٍء يف البي«فعرفه بقوله ) ١٠٩ ، ٨٨ص   (»شفاء الغليل « ، أما يف     »يف احلَشو 

  .وهو أصح هذه التعريفات  . »نظري يف احلشو

  .يف هذه األحبر األربعة املذكورة سوى املديد : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

يف أول املديد فإنه ال يسمى ابتـداًء ،  ) فَاِعلَاتن(وذلك خبالف خنب « .الرمل ، واخلفيف ، واتث : أي  

  ) .٨٨ص  (»شفاء الغليل« »لوجود مثله يف احلشو

ومثلها ، ولـو مل     ) مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن  (أنَّ املنسرح وزنه    : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٣(

) فَعلَـتن (جلاز اجلمع بني اخلنب والطَّي فيه ، فكان يصري وزنه           ) مستفِْعلُن (تشرع املعاقبة يف عروضه وهي    

ال تزال متحركةً ؛ فتجتمـع مخـس متحركـاٍت يف           ) مفْعولَات(فتتواىل فيه أربع متحركات ، وقبله تاء        

املعاقبـة دون سـائر     البيت، وذلك ال يكون يف املوزون ، فهذا املعىن هو الَّذي خصص عروضه وحده ب              

األجزاء ، وأما الضرب فلم يسمع فيه خنب البتة ، والكالم مفروض يف الزحاف املـسموع يف الـسببني                   

  .انتهى . املتجاورين 

 



 ٤٩

 

٧٠- الْوقْوِلاِمكَي الْ  فِ )١(ص و هو ـ  الت   )٢(عاِس
  

  لِْلوكَمــان ــع مِةفَــ ــىنــ   عاِئ شــ
  

  فِلــتخ يو أَ)٤(افَذَحــ يو أَ)٣(اتــبثْ ينْأَ -٧١
  

  كْحمــه ــ)٥(ام ــ ِف ــ الَِّرحبأَي الْ ــي أَِت   فِص
  

٧٢- ــب ــ الِْرح يِطِسبو ــس ــالر ويِعِرال جز  
  

  أَوِلوــص ــع الِْلوأَ وِرد الـــ   زجـــ
  

٧٣- ــو مــيِهِلا ي ــم ــم الْنا ِم ن٦(ِحِرس(  
  

  ــو ــاقَرمي الِْفـ ــِةبـ ــ ولْ قُـ   ِحرصـ
  

                                                 

  .انتهى . الَّذي تقدم ذكره ) اخلنب(معطوف على : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

 »شفاء الغليل « وليست بني الوقص واإلضمار كما وقع سهوا يف          فاملعاقبة يف الكامل بني الطي والوقص ،      

ـ ) ٨٣ص  ( املعاقبة فيه بني التاء واأللف ، فلك أن تستعملهما ساملني على أصلهما ، ولك              ) متفَاِعلُن(، ف

لف ، إلَّا   أن حتذف ثاين السبب األول وهو التاء ، ومقتضى املعاقبة جواز حذف ثاين السبب الثَّاين وهو األ                

أنه منع منه اجتماع مخس متحركات ، فعلى هذا ال جيوز حذف األلف إلَّا إذا أُسكنت التاء ، وصار لفظ                    

ص  (»شـفاء الغليـل   «ينظر   .وتكون فيه املعاقبة بني السني والفاء       ) مستفِْعلُن(فيخلفه  ) متفَاِعلُن(اجلزء  

٨٣.(  

  .انتهى . البحر التاسع من األحبر الَّيت سمعت فيها املعاقبة : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .األلف تعود على ثانييهما : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .  اهـ ) . يحذفا(ثاين السببني ، وكذلك األلف يف : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  .اآلخر يثبت أحدمها ويحذف : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

حذف ثـانيي الـسببني املتجـاورين معـا ، أو           : وأما املكانفة فهو أن جيوز لك أحد ثالثة أمور          « )٦(

حافان فيهمـا وال يتناقـضا ،       ا يتضاد الز  ألَّسالمتهما معا ، أو حذف أحدمها وسالمة اآلخر ، وحاصلها           

) مـستف (يف البسيط والرجز والسريع ، فإنَّ       ) نمستفِْعلُ(ومثاله  . فيقعان ، أو يرتفعان ، أو يقع أحدمها         

سببان متجاوران ، فلك أن تستعملهما يف البيت ساملني على أصلهما ، ولك أن حتذف ثاين السبب األول                  

، ولك أن حتذف ثـاين الـسبب   ) مفَاِعلُن(، فيخلفه ) متفِْعلُن(فيبقى اجلزء ) مس(خاصةً وهو السني من   

، ولك أن حتذف ثاِنييهمـا      ) مفْتِعلُن(، فيخلفه   ) مستِعلُن(فيبقى اجلزء   ) تف(ثَّاين خاصةً وهو الفاء من      ال

  ) .فَعلَتن(، فيخلفه ) متِعلُن(معا ، فيسقط السني والفاء ، فيبقى اجلزء 

 



 ٥٠

ــ -٧٤ ــبثْ ينلَ ١(ات(ــ م عــا و ــن ينلَ افَِذح  
  

ــ   ــم (مثُ ــِب) نيلُاِعفَ ــ)٢(اه ــِر عد قَ   افَ
  

ـ  الْ ىلَي إِ ِذي الَّ ِنعأَ -٧٥ مِعاِرض ـ  ان تس٣(ب(  
  

ــ   ــعفْم (اكذَكَ ــ) اتولَ جالُْءز ــقْم تض٤(ب(  
  

  

                                                                                                                                                 

، وإن  ) مفَاِعيـلُ (، فخلفـه    ) اتمعولَ(يف املنسرح ، إن خبنت ذهبت الفاء وبقي         ) مفْعولَات(وكذلك  

، وإن خبلت ذهبت الفاء والواو معـا وبقـي          ) فَاِعلَات(، فخلفه   ) مفْعلَات(طُويت ذهبت الواو وبقي     

)لَاتع(، فخلفه   ) مفَِعلَات (         سمع إلَّا يف هذين اجلزأين يف األحبر املذكورةشفاء الغليل « . »، ومل ت«)  ص

٩٥. (  

  . جزالر، و البسيط، و املنسرح، و ريعالس  :أحبر ربعةأ املكانفة تدخلف

  .ثاين السببني : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .باملراقبة : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .يف الطَّويل واهلزج ) مفَاِعيلُن(قيد حيترز عن : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .يف غريه ) مفْعولَات(قيد حيترز عن : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

وأما املراقبة فهو أن جيب سقوط ثاين أحد السببني املتجاورين ، وثبات ثاين اآلخر ، فهما ال يثبتان معـا     «

يف ) مفَـاِعيلُن (ومثالـه    . حافان فال جيتمعان وال يرتفعـان     أن يتناقض الز  وال يسقطان معا ، وحاصلها      

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

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

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

  .مكفوفًا ) مفَاِعيلُ(، فيبقى اجلزء ) لُن(من 

، وإن  ) مفَاِعيـلُ (، فخلفـه    ) معولَات(يف املقتضب ؛ إن خبنت فحذفت الفاء بقي         ) مفْعولَات(وكذلك  

) مفْعولَـات (ستعمله يف البيت    ، وليس لك أن ت    ) فَاِعلَات(، فخلفه   ) مفْعلَات(طُويت ذهبت الواو وبقي     

   سمع إلَّـا يف هـذين اجلـزأين يف البحـرين     . ساملًا على أصله ، وال أن جتمع فيه بني اخلنب والطَّيومل ت

  ) .٩٥ ، ٩٤ص  (»شفاء الغليل«  .»املذكورين

 



 ٥١

 

ــلْاَ -٧٦ ــلُوقَـ ــِريِيغي ت ِفـ ــِعالْ ِب)١(اهـ   )٢(ِللَـ
  

ــِذو ــركْـ ــ مـ ــهلُخدا يـ ــ خنا ِمـ   )٣(ِللَـ
  

  

٧٧-صــــتخالِْعلَّــــِة لَــــا ي ــــريغت   
  

    ــص ــادةٌ ونقْـ ــه ِزيـ ــم لَـ   )٤(ثُـ
  

٧٨-  ــع ــن أَربـ ــادات فَهـ ــا الزيـ   )٥( أَمـ
  

ــلُوأَ   ــلُِفرا التهـ ــ ويـ ــوهـ   عمس يـ
  

ــي -٧٩ ــاِعلُن( ِفـ ــببا ) متفَـ ــد سـ   يِزيـ
  

  مفًـــفَّخـــا بعـــ كَدااٍلمـــِحب٦( ص(  
  

ــكَنا -٨٠ ــرف سـ ــذِْييلُ حـ ــده التـ    وبعـ
  

ــِهِف   ــ و)٧(ي ــ(ي ِف مسلُِعفْتن(ت عــيان)٨(  
  

                                                 

  .تغيري األجزاء : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

. ضى الكالم على تغيريها بالزحاف ، شرع يتكلَّم عن تغيريها بالعلل          ملَّا انق : » األصل« كُتب امش    )٢(

  .انتهى 

  .بسبب اجتماع علَّتني ، أو علٍَّة وزحاٍف يف جزٍء واحد : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

أنَّ : أحـدمها   : أنَّ تغيري العلَّة يفارق تغيري الزحاف من وجهـني          : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٤(

            بب ، وتغيري العلِّة ال خيتصبثاين حرٍف يف الس حاف خيتصال غري ، والعلَّة       : الثَّاين  . الز حاف نقصأنَّ الز

  .زيادةٌ ونقص 

زيـادةٌ  :  أنَّ كلَّ تغيٍري ال خيص ثواينَ األسباب فهو علَّة ، وهو ينقسم قسمني        – وفقك اهللا    –اعلم  « )٥(

شـفاء  « . »الترفيل ، والتذييل ، والتسبيغ ، واخلزم بـالزاي : يادة فأربعة أشياء ، وهي أما الز . ونقصان  

  ) .٩٧ص  (»الغليل

. ، وهو خمتص مبجزوء الكامل ، وشذوذًا يف جمزوء املتدارك         ) متفَاِعلَاتن(يصري بالترفيل   ) متفَاِعلُن( فـ   )٦(

إلَّـا  ) متفَـاِعلُن (ومل يسمع إلَّا يف     . ٍف على ما يف آخره وتد جمموع        فأما الترفيل فهو زيادة سبٍب خفي     «

  ) .٩٧ص  (»شفاء الغليل« . »شاذًا

  ) .متفَاِعلُن(يف : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٧(

  .األلف لإلطالق : » األصل« كُتب فوقها يف )٨(

 



 ٥٢

  )٢( جِميعــا النــونَ اقِْلــبِ  )١( وِفيِهمــا-٨١
  

ــسببِ    ــد الـ ــسِبيغُ بعـ ــه التـ   وِمثْلُـ
  

ــ -٨٢ ــاِعفَ(ي ِف ــ ،)٣()ناتلَ ــم ثُ ِتأْ يــي ب عد٤(ه(  
  

ــلْاَ   ــمزخـ ــ فَاِيالز ِبـ ــا تلَـ    هدعـ
  

٨٣-    ادــرت فــرأَح ــوهِن وزِفــي الْــو   
  

ـ    ــةٌ أَو بعـــ ــزادأَربعــ   ضها تــ
  

ــصدوِر-٨٤ ــاِز والــ ــي أَوِل الْأَعجــ    ِفــ
  

ــِر     غَي ــن ــينِ ِم عــا ت ــوِرم ح٥( الب(  
  

                                                 

  ) .مستفِْعلُن(و) متفَاِعلُن(يف : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .اقلب النونَ ألفًا : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

، وهـو خمـتص     ) مـستفِْعلَانْ (يصري بالتذييل   ) مستفِْعلُن(، و ) متفَاِعلَانْ(يصري بالتذييل   ) متفَاِعلُن(فـ  «

جز للمولَّدين مبجزوء الكامل وجمزوء البسيط ، وشذوذًا يف جمزوء املتدارك ، واغتفر دخوله يف الر.  

يف ) مـستفِْعلُن (ومل يـسمع إلَّـا يف       . وأما التذييل فهو زيادة حرٍف ساكٍن على ما آخره وتد جمموع            «

، فلـم يمكـن     ) ِعلُن(، إلَّا شاذا ، فزادوا يف كلِّ واحٍد منهما نونا ساكنةً بعد             ) متفَاِعلُن(البسيط ، ويف    

  طقون من         الناكن قبلها وهو النا اللتقائها مع الس)(، فقلبوا نون    ) ِعلُنشـفاء  « . »فيهما ألفًـا  ) ِعلُن

  ) .٩٨ ، ٩٧ص  (»الغليل

  .، وهو خمتص مبجزوء الرمل ) فَاِعِليانْ(أو ) فَاِعلَاتانْ(يصري بالتسبيغ ) فَاِعلَاتن( فـ )٣(

وهو يف السبب كالتذييل يف الوتد ، ومل        . ٍن على ما آخره سبب خفيف       أما التسبيغ فزيادة حرٍف ساك    و«

  ) .٩٨ص  (»شفاء الغليل« . »يف جمزوء الرمل خاصة) فَاِعلَاتن(يسمع إلَّا يف 

  .بعد التسبيغ : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

 ، وال يعتد به يف الوزن ، وهـو زيـادة أربعـة         فهو علَّةٌ مفارقةٌ غري الزمة     - بالزاي   -وأما اخلزم   « )٥(

أحرٍف فما دوا على أول الصدور واألعجاز خاصة ، وال يزاد يف احلشو ، وال خيص حبرا من البحور ،                    

ومل يسمع أكثر من أربعة أحرف ، وهو قليلٌ يف شعر املتقدمني ، وهو يف شعر املتأخرين غري موجـود ،                     

وأكثر ما جييء اخلزم يف أول البيت ، وجميئـه يف           «) . ٩٩ص   (»شفاء الغليل « . » حممود وإن وجد فغري  

  ) .١٠٠ص  (»العيون الغامزة« . »أول النصف الثَّاين قليل ، ومل جيئ فيه بأزيد من حرفني

 رضي اهللا عنه -ومثاله قول علي -:   

  شــــدد حياِزميــــك ِللْمــــوِتاُ
 

 تــو ــِإنَّ الْمـــ ــكفَـــ    لَاِقيـــ
 

  .كلُّها خزم ) اُشدد(فكلمة 

 



 ٥٣

   فَِمنهــا الْحــذْف )١( والــنقْص ِتــسعةٌ -٨٥
 

   ــف ــبٍب يِخــ ــو زوالُ ســ   وهــ
  

  قَـــد ورد) فَعـــولُن( مـــؤخٍر ، وِفـــي -٨٦
  

ــ   ــِر الْمتقَـ ــو ِببحـ ــردوهـ   اِرِب انفَـ
  

ــي -٨٧ ــاِعيلُن( وِفـ ــزِج) مفَـ ــِر الْهـ   ِببحـ
  

ــي     ــضا ويِج ــاَء أَي ــِل ج ــي الطَِّوي   وِف
  

ــي -٨٨ ــاتِن( ِفـ ــِل) فَاِعلَـ ــِذي ِبالرمـ   الَّـ
  

  وِفــي الْخِفيــِف والْمِديــِد واعمــلِ     
  

ــذْفِ   -٨٩ الْح ــد عب ــئْت ــا ِش ــِه ِإذَا م    ِفي
  

ــا   نبــ)٢(خ هــِف ، و ــِر الْقَطْ ــني ِذكْ   ذَا ِح
  

ــولُ  -٩٠ ــضهم يقُـ ــاف بعـ ــِه ِخلَـ    ِفيـ
  

ــلُ      ــبب ثَِقيـ ــزولَ سـ ــأَنْ يـ   ِبـ
  

ــذَفَا  -٩١ ح ــض عبِء ، وــز ــِط الْج سو ــن    ِم
  

  )٣(وســـكَّن الْمحـــرك الْمطَرفَـــا    
  

                                                 

 احلذف ، والقطف ، والقصر ، والقطع ، واحلـذُّ ، والـصلم ،        : وأما النقص فتسعة أشياء ، وهي       « )١(

  ) .١٠٠ص  (»شفاء الغليل« . »والكشف ، والوقف ، واخلرم بالراء

 )فَعـولُن  (مل يسمع إلَّا يف ثالثـة أجـزاءٍ     و. فأما احلذف فهو ذَهاب سبٍب خفيٍف من آخر اجلزء          « )٢(

  . اموع الوتد )فَاِعلَاتِن( و)مفَاِعيلُن(و

  ) .فَعلْ(، فيخلفه ) فَعو(فيبقى ) لُن( فيحذف يف حبر املتقارب خاصة ، فيذهب منه )فَعولُن(فأما 

  ).فَعولُن(، فيخلفه ) مفَاِعي(فيبقى ) لُن(ه  فيحذف يف الطَّويل واهلزج خاصة ، فيذهب من)مفَاِعيلُن(وأما 

، ) فَاِعلَـا (فيبقـى   ) تن( اموع الوتد فيحذف يف املديد والرمل واخلفيف ، فيذهب منه            )فَاِعلَاتِن(وأما  

 »غليلشفاء ال « . »)فَِعلُن(، وال يدخله من الزحاف إلَّا اخلنب ، فيذهب األلف منه فيبقى             ) فَاِعلُن(فيخلفه  

  ) .١٠٠ص (

إسقاط السبب اخلفيف من آخر اجلزء على ما سـبق مـن قولـه              : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٣(

) ذْفا الْحهةٌ فَِمنعِتس قْصالنو ...ِخفٍب يبالُ سوز وهو   

ط السبب اخلفيف من آخر اجلـزء أسـكن    أنه إذا أسق  : يعين  ) وسكَّن الْمحرك الْمطَرفَا  (وقوله  ) . مؤخٍر

، إلَّـا أنَّ    ) مستفِْع لُـن  (، و ) مفَاعلَتن: (آخر ما يبقى بعد احلذف ، وال جتد ذلك متحركًا إلَّا يف جزأين              

الثَّاين ال جيوز إسكان عينه بعد حذف سببه األخري لئلَّا يلتقي ساكنان ، فتعين ألَّا يكون القطـف إلَّـا يف                     

  .انتهى . ، وعلى القول األول فالسبب الثَّقيل يحذف ) اعلَتنمفَ(

 



 ٥٤

 

ــواِفرِ  -٩٢ ــر الْ حِن بلَيــو ــي الْقَ ــص ِف خ١( ي(  
  

ــا ِف   ــاِهرِ ِاتفَقَـ ــى ظَـ ــِه ِلمعنـ   )٢(يـ
  

ــركِ -٩٣ ــِة الْمحـ ــذْف ِزنـ ــصر حـ    والْقَـ
  

ــدركِ     ــي الْم ــتويا ِف فَاس ــه    )٣(أَو حذْفُ
  

ــذْفَا-٩٤ ــذَا الْحـ ــلَ هـ ــشرِط أَنْ تجعـ    ِبـ
  

  ِفــي ســبٍب مــؤخٍر قَــد خفَّــا      
  

                                                 

إنَّ القطف إسقاط سبٍب ثقيٍل من وسط اجلزء ؛ فال يوجـد            : ألنا إن قلنا    : » األصل« كُتب امش    )١(

  .انتهى . وهو جزء الوافر ) مفَاعلَتن(السبب الثَّقيل متوسطًا إلَّا يف 

ان قد ذكر القولني يف القطف هنا دون ترجيح ؛ فإنه اختار القـول بـأنَّ القطـف                   واملؤلِّف وإن ك   )٢(

، ووصف القول الثَّـاين بأنـه رديٌء يف         ) ٣٥ص   (»الكلِّيات«إسقاط السبب الثَّقيل من وسط اجلزء يف        

 اللَّـام مـن     ألنه يلزم منه أن يكون القطف مجعا بني زحاٍف وعلَّـٍة ؛ ألنَّ            «) ١٠١ص   (»شفاء الغليل «

)نلَتفَاعى العصب        ) مسمك ، وإسكانه يبب اخلفيف من آخر اجلزء علَّةٌ       ... هو اخلامس املتحروذَهاب الس

واألول هو املختار ؛ ألنَّ ذَهاب السبب الثَّقيل من وسط اجلزء علَّةٌ حمضة ، ليس فيـه                 ... تسمى احلذف   

   .»زحاف البتة

 مناسبته للمعىن اللُّغوي ؛ فالقطف قطع الثمرة وقد         - والَّذي هو قول اخلليل      -القول الثَّاين    والَّذي يرجح   

علق ا شيٌء من الشجرة ، فالسبب كالثَّمرة ، وحذف حركة اللَّام من السبب األخري كقطع جزٍء مـن                   

ط اجلزء ، واحلذف مل يعهد إلَّا من        الشجرة معها ، وأيضا فإنه يلزم على القول الثَّاين وقوع احلذف يف وس            

  ) .٣٣ص  (»حاشية الدمنهوري«، ) ١٠٧ص  (»العيون الغامزة«ينظر . األواخر 

) فَعولْ(مثلًا ، وسكَّنا المه ، صار لفظه        ) فَعولُن(أنا إذا حذفنا نون     : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٣(

فقـد  ) فَعـولُن (ف ساكن مع حركة ما قبله ، وإذا حذفنا الم           فهذا مثال حذف زنة املتحرك ؛ ألنه حر       

  ) .فَاستويا ِفي الْمدرِك(، وهو معىن قوله ) فَعولْ(فيخلفه ) فَعونْ(حذفنا املتحرك نفسه ، فيصري لفظه 

ذفت التاء صار   ، ولو ح  ) فَاِعلَانْ(فخلفه  ) فَاِعلَات(وسكنت تاءه قلت    ) فَاِعلَاتن(وكذلك إذا حذفت نون     

  .انتهى ) . فَِعلَانْ(، فإن خبنته بعد القصر صار ) فَاِعلَانْ(لفظه 

 



 ٥٥

 

  )٣(لْمت اشـــ)٢()ِنولُعـــفَ( )١(باِرقَـــتمالْفَ -٩٥
  

  لَــاِعفَ(واتي الْ ِفــ)نيــِدِدمال وــرلْم  
  

٩٦-   ــوز ــصِرِه يجـ ــد قَـ ــبن بعـ    والْخـ
  

ــ   ــفِفخ الْمثُ ــاِل ثَ)٤(ي ــ ي)٥(اثً ح٦(وز(  
  

                                                 

  .مبتدأ : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .مفعولٌ مقدم : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .فعلٌ وفاعلٌ يف موضع اخلرب : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .مبتدأ : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  .جزًءا ثالثًا : مفعولٌ مقدم ، أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

  .فعلٌ وفاعلٌ يف موضع اخلرب : » األصل« كُتب فوقها يف )٦(

 



 ٥٦

 

٩٧-)  فِْع لُنتس١()م(   نـبالْخو ، )٣( ِفيـهِ  )٢(  ـالَاِزم )٤(   
  

ــا    اِزمــا ج ــصِر قَولً ــلُ الْقَ ــع ِمثْ   )٥(والْقَطْ
  

٩٨-فــر ــا الطَّ ــوِع ، أَم مجــِد الْم ــي الْوِت    )٦( ِف
  

ـــ    ــاِعلُن(فَ ــرف ) فَ عــِسيِط ي الْب ــن   ِم
  

                                                 

  ).مستفِْع لُن(مثَّ اخلفيف حيوز : املتقدم ، فكأنه قال ) ثالثًا(بدلٌ من : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .مبتدأ : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .خرب : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .زيد يف الدار قائما : حالٌ ، كقولك : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

استقر زيد يف الدار قائمـا ،       : وعامل النصب يف احلال الفعل الَّذي تعلَّق به اجلار وارور ، ألنَّ التقدير              

  .فيه الزما استقر اخلنب : والتقدير يف البيت 

وزنة املتحرك حرف ساكن وحركة مـا       . وأما القصر فهو ذَهاب زنة متحرٍك من سبٍب خفيٍف متأخر           «

  . املفروق الوتد)مستفِْع لُن(اموع الوتد ، و) فَاِعلَاتن(، و) فَعولُن: (قبله ، ومل يسمع إلَّا يف ثالثة أجزاء 

وال جيوز اجلمع بني ساكنني يف حشو بيٍت البتة إلَّـا           ... لقصر يف املتقارب خاصة     فيدخله ا ) فَعولُن(فأما  

  .يف هذا اجلزء خاصة إذا كان عروضا يف هذا البحر 

وال يدخله من الزحاف إلَّا اخلنب      ... اموع الوتد فيدخله القصر يف املديد والرمل خاصة         ) فَاِعلَاتن(وأما  

  ) .فَِعلَانْ( منه فيبقى ، فيذهب األلف

ويسكَّن اللَّام،  ) لُن( املفروق الوتد فيدخله القصر يف اخلفيف خاصة ، فيذهب النون من             )مستفِْع لُن (وأما  

، فيخلفـه   ) مـستفِْعن (لبقـي   ) مستفِْع لُن (، ولو ذهبت اللَّام من      ) مفْعولُن(، فيخلفه   ) مستفِْعلْ(فيبقى  

، ألنه مل يسمع فيه القـصر       ) فَعولُن(هكذا ، وإنما جتده     ) مفْعولُن(، وهذا ال جتده يف موضعه       ) لُنمفْعو(

للقصر ، ويذهب السني    ) مستفِْعلُن(منفردا ، وإنما سمع خمبونا مقصورا ، فيذهب النون ويسكَّن اللَّام من             

  ) .١٠٣ : ١٠١ص  (»شفاء الغليل« . »)عولُنفَ(، فيخلفه ) متفِْعلْ(للخنب ، فيبقى 

أنَّ القطع أيضا حذف زنة املتحرك ، أو حذفه ، على ما مضى ، إلَّا               : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٥(

  .أنَّ القطع يف الوتد اموع خاصةً ، والقصر يف السبب اخلفيف خاصة 

يف آخر اجلـزء ، ويف      ] املتطرف[دخل يف الوتد اموع     أنَّ القطع ي  : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٦(

  .أما الطَّرف : ، فقال ] فيدخل الوسط والطَّرف[الوتد املتوسط ، 

 



 ٥٧

ــه والْقَطْ -٩٩ ــوز خبنـ ــا يجـ ــا ولَـ   )١(عـ
  

ــِت اعِإِذ   ــ)٢(هادمـ ــطْ قَيفِع ضـ   )٣(اعـ
  

١٠٠-) فِْعلُنتــس ــِه) م ــز)٤(ِفي جــِر الر حــي ب    وِف
  

  لَــوــا يجــطَ وزيهقَــ ودــ عجز  
  

ــبِن-١٠١ ــاف الْخــ ــده وذَا ِخلَــ    عاِمــ
  

ــبِل   ــ عِهِدعـ ــج وهنـ ــِربـ   ِنهو الْـ
  

                                                 

  .مع القطع : مفعولٌ معه ، أي : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .اعتماد سببه : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

أنَّ األسباب إنما تزاحف العتمادهـا      : يعين  :  وكتب باهلامش    .مصدر  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٣(

. على األوتاد ، والوتد إذا قطع صار بلفظ السبب فيضعف االعتماد عليه ، فال يزاحف السبب ااور له                   

: أي   [وجيـوز خبنـه   . معـه   ) فَـاِعلُن (فال جيوز طيه مع القطع ، كما ال جيوز خنب           ) مستفِْعلُن(وأما  

)فِْعلُنتسيشبه الوتد يف كونه                 )] م عيف سببل فبينه وبني الوتد الضبب األومع القطع ؛ ألنَّ اخلنب يف الس

 قـوي ، فجـاز      امٍدال يدخله زحاف ، فاعتمد السبب األول عليهما مجيعا ، وقام عمدمها مقام عمٍد ع              

  .انتهى . هن الوتد قد اجنرب مبساعدة السبب يف العمد دخول اخلنب فيه لعدم ضعف اعتماده ؛ ألنَّ و

  .يف البسيط : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

 



 ٥٨

 

١٠٢-و )فَـــاِعلُنتم ( هِمرـــضت قَـــدو)١(  
 

ــِذي    ــم الَّ ــذْكُره )٢(ثُ ــٍط ن ســي و    ِف
  

ــ -١٠٣ ــاِعفَ(ي ِف ــ)ناتلَ ــِفِفخي الْ ِف ــي اش تهار  
  

ــي    ــت ِف ا  ثَمــر ــضا ذُِك ــثِّ أَي تجالْم   
  

                                                 

جيوز إضماره مع القطع ؛ ألنَّ اإلضمار بعيد منه ، وألنه إسـكانٌ   : يعين  : » األصل« كُتب فوقها يف     )١(

  .حبذف وليس 

وهو يف الوتد كالقصر يف السبب ، وال يتـصور          . جمموع  وأما القطع فهو ذَهاب زنة متحرٍك من وتٍد         «

   .)متفَاِعلُن(جمموع الوتد ، و) مستفِْعلُن( ، و)فَاِعلُن(: متطرفًا إلَّا يف ثالثة أجزاٍء 

ـ ...  فيدخله القطع يف البسيط خاصة      )فَاِعلُن(أما   د وال جيوز خبنه مع القطع ؛ ألنَّ الوتد العامد للسبب ق

  .اختلَّ بقطعه ، فضعف االعتماد عليه ، واألسباب إنما تزاحف العتمادها على األوتاد 

وال جيوز طيه مـع القطـع       ...  فيدخله القطع يف البسيط والرجز خاصة        موع الوتد ا )مستفِْعلُن(وأما  

يري السبب األول باخلنب ، ومل جيز       مل جاز تغ  : فإن قيل   ... الختالل العامد كما تقدم ، ولكن جيوز خبنه         

أنَّ السبب األول غـري جمـاوٍر للوتـد    : تغيري الثَّاين بالطَّي ، وكالمها معتمد على عماٍد خمتلٍّ ؟ فاجلواب         

املختلِّ ، فهو معتمد على السبب الَّذي بعده مع الوتد املختلِّ ، وإن كان كلُّ واحٍد منهما ضعيف العمد،                   

قام عمدمها مقام عمٍد عامٍد قوي ، فجاز أن يدخله التغيري العتماده عليهما ، خبـالف الـسبب                  ولكن  

إنمـا  : مل جعلت السبب مساعدا للوتد يف العمد ، والعمد إنما هو لألوتاد ؟ فاجلواب               : فإن قيل   . الثَّاين

  .اف كما قدمنا ، فأشبه الوتد صلح هاهنا للمساعدة يف العمد ألنه ال يدخله الزح

وال يدخله من الزحاف مع القطع إلَّا اإلضمار        ...  فال يكون إلَّا يف الكامل ، فيدخله القطع          )متفَاِعلُن(أما  

  ) . ١٠٤ ، ١٠٣ص  (»شفاء الغليل« . »...

  .مثَّ الوتد الَّذي يف وسٍط : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .مثَّ القطع الَّذي يف وتٍد وسط اجلزء : أراد الظَّاهر أنه 

 



 ٥٩

 

  )٢( ، والزحــاف)١( يعــرف ِبالتــشِعيثِ -١٠٤
  

  افـــعالِْإض هـــدِه صيبـــب٣(ِفـــي س(  
  

١٠٥- ــ أَنِْإوطْــقَى الْتِر قَــعــ الْينِفذْح  
  

ــ   ــ باكذَفَ تــر اِئ شــع ــي الْ ِف عِفر  
  

  رِهتش مــ)نولُعــفَ( ِباِرقَــتمي الِْفــ -١٠٦
  

  ــو ــِدِدمي الِْف ــاِعفَ( ي ــ)ناتلَ ــ ذُد قَ   رِك
  

١٠٧- وــــبعضهمــــ يخصأَالْــــ ِبه٤(ِلو(  
  

  ــالْو ــذُّحـ ــ وفذْ حـ ــكَ مٍدِتـ   ِلمـ
  

                                                 

. يسمى التـشعيث    ) فاِعلَاتن(أنَّ قطع الوتد اموع املتوسط يف       : يعين  : » األصل« كُتب فوقها يف     )١(

  .انتهى 

جـري جمـرى    ، وهو مما أُ   ) نولُعفْم( وزن على رهفيصي ، الوتد اموع )ناتلَاِعفَ( يلحق تغيري التشعيثو

  : مذاهب أربعة على) ناتلَاِعفَ (تغيري ةكيفي يف اختلفالزحاف ، و

لَاِعفَ (الم أنَّ اخلليل إليه ذهب ما وهو: لاألواتن (ذفتصار ح) َاِعفاتن (نقلإىل ي) فْمولُعن(.   

  . )نولُعفْم (إىل قلني) ناتالَفَ (ءاجلز صار حذفت) ناتلَاِعفَ (عني أنَّ اقاحلُذَّ من كثري وعليه: اينالثَّ

  ) .نولُعفْم( إىل قلني) نلْتاِعفَ (صار اماللَّ وإسكان األلف حبذف قُطع) ناتلَاِعفَ (وتد أنَّ: الثالثَّ

اجإليه   ذهب ما وهو: ابعالرجب الزلَاِعفَ (أنَّ من تابعهما ومن وقُطْراتن (نببقي ألفه حبذف خ) َلَِعفاتن( ، 

  . )نولُعفْم (إىل لقني) ناتعلَفَ (بقي أُضمر مثَّ

أنَّ التـشعيث إذا  : يعـين  . مجلةٌ خربيةٌ ) صده الِْإضعاف(مبتدأ ، وقوله : » األصل« كُتب فوقها يف     )٢(

 عليه ، فلم يدخل     ضعف الوتد املتوسط فضعف اعتماد السبب الَّذي قبله والَّذي بعده         ) فاِعلَاتن(دخل يف   

  .فيه خنب وال كف ؛ ألنَّ كلَّ واحٍد منهما جماور للعامد الضعيف ، فلذلك صده اإلضعاف

 اموع الوتد ، فيقطع وتده      )ناتلَاِعفَ(وال يتصور القطع يف الوتد املتوسط إلَّا يف جزٍء واحٍد ، وهو             « )٣(

ويسكن اللَّام ، فيبقـى     ) ِعلَا(على اخلالف ، فيذهب األلف من       املتوسط يف اخلفيف باإلمجاع ، واتثِّ       

 ، ولو ذهب اللَّام لبقـي       )نولُعفْم (فيخلفه) ناتالَفَ(، ولو ذهب العني لبقي      ) نولُعفْم( ، فيخلفه ) نلْتاِعفَ(

وال يـدخل يف    . زء مـشعثًا     ، ويسمى قطع هذا الوتد املتوسط تشعيثًا ، واجل         )نولُعفْم (فيخلفه) ناتاِعفَ(

اجلزء املشعث زحاف البتة ؛ ألنَّ سببيه جماوران للوتد املختلِّ ، وال فاصل يساعده يف عمدمها ، فـامتنع                   

  ) .١٠٥ ، ١٠٤ص  (»شفاء الغليل« . »دخول الزحاف فيه لضعف العامد وعدم املساعد

جتماع بترا ، واجلزء أبتر ، وال يتصور البتر إلَّـا           فإن اجتمع القطع واحلذف يف جزٍء سمي ذلك اال        « )٤(

  .  اموع الوتد )ناتلَاِعفَ) (عولُنفَ(: يف جزأين 

 



 ٦٠

ــ -١٠٨ ــتم( نِمـ ــ أَنِْإ و)نلُاِعفَـ   )١(هترمضـ
  

  ولْالـــصـــ الْلُثْـــ ِممكَ ذَنْ ِإذِّحـــرته  
  

ــنِكــلَ -١٠٩ ــعفْم(ـ  ِب ــ)اتولَ ــس ِف   )٢(يِعِري ال
  

  ــو مــا الز حــِه ِفاف ــالْ ِبي مش٣(وِعر(  
  

                                                                                                                                                 

، فيدخله القطع ، فيذهب منـه الـواو ،          ) فَعو(، فيبقى   ) لُن(فيدخله احلذف فيذهب منه     ) عولُنفَ(فأما  

  . يكون إلَّا يف املتقارب خاصة وال) ... فُلْ(، فيخلفه ) فَع(وتسكن العني ، فيبقى 

، فيدخله القطع فيـذهب     ) فَاِعلَا(، فيبقى   ) تن( اموع الوتد فيدخله احلذف فيذهب منه        )ناتلَاِعفَ(وأما  

وال يكـون إلَّـا يف املديـد    ) ... فَعلُن(، فيخلفه ) فَاِعلْ(، وتسكن اللَّام ، فيبقى اجلزء      ) ِعلَا(األلف من   

  .خاصة

نهم من يسمي هذا اجلزء حمذوفًا مقطوعا وال يسميه أبتر ، وإن كان البتر هو اجتماع احلذف والقطع،                  وم

بإطالق البتر على حذفه وقطعه ألما يردانه إىل أقلِّ تركيب ، وهـو الـسبب               ) عولُنفَ(وكأنهم خصوا   

، واختـصاص   ) ١٠٥ص   (»شفاء الغليل « . »ببني ، فإنه يبقى بلفظ س     )ناتلَاِعفَ(اخلفيف ، خبالفهما يف     

فيبقى منه أقلُّـه ،     ) فَع(فيه يصري إىل    ) فَعولُن(ألنَّ  «بالبتر هو مذهب الزجاج ، يقول الدماميين        ) عولُنفَ(

: قـال فيـه     فيبقى منه أكثره فال ينبغي أن يسمى أبتر ، بل ي          ) فَاِعلْ(إىل  ) فَاِعلَاتن(وأما يف املديد فيصري     

  ) .١١٢ص  (»العيون الغامزة« . »حمذوف مقطوع

أنَّ احلذَّ حذف الوتد ، سواء أضمرت اجلزء أو مل تـضمره ، ألنَّ       : يعين  : » األصل« كُتب فوقها يف     )١(

  .اإلضمار إسكانٌ ال حذف 

إلَّا شاذًا ، فيذهب منـه      ) نمتفَاِعلُ(وأما احلذُّ فهو ذَهاب وتٍد جمموٍع من آخر اجلزء ، ومل يسمع إلَّا يف               «

)فَا(، فيبقى   ) ِعلُنت(، فيخلفه   ) مفَِعلُن (          اء منفإن دخله اإلضمار مع احلذِّ سكنت الت ،)فَاتفيبقـى   ) م ،

  ) .١٠٦ص  (»شفاء الغليل« . »)فَعلُن(، فيخلفه ) متفَا(

ق من آخر اجلزء ، وال يكون ذلك إلَّا         أنَّ الصلم حذف الوتد املفرو    : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٢(

  ) .مفْعولَات(يف 

  .أي ال يدخله زحاف بعد الصلم : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

، ومل يسمع فيه إلَّا     ) مفْعولَات(وال يتصور إلَّا يف     . الوتد املفروق من آخر اجلزء       وأما الصلم فهو ذَهاب   «

، وال يدخلـه زحـاف بعـد        ) فَعلُن(، فيخلفه   ) مفْعو(، فيبقى   ) لَات( منه   يف السريع خاصة ، فيذهب    

  ) .١٠٦ص  (»شفاء الغليل« . »الصلم

 



 ٦١

 

١١٠- ــالْو ــ ينْ أَفشكَ ذَحــ ِمف نــ)١(ه اِب سع٢(ه(   
  

  )٤(هعــاِمج يٍحِرسنــي مِفــ و)٣(يــِهِف  
  

ــ -١١١ ــأَو،  نبخـ ــمـ ــِقالْ فَيا الطَّـ   اسيـ
  

  يمـــنعـــ كَهـــما مـــأَى الْضس٥(اس(  
  

  وهكَــذَا الْوقْــف ســكُونُ التــاءِ   )٦( -١١٢
  

  )٧(ِفي الْحكْـِم كَالْكَـشِف علَـى الـسواءِ          
  

                                                 

  ) .مفْعولَات(من : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

ـ (خيلفـه   ) مفْعولَا(بقي لفظه   ) مفْعولَات(إذا حذفت التاء من     : » األصل« كُتب امش    )٢( فْعمولُن . (

  .انتهى

  .يف السريع : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .جيامع الكشف : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

قد تقدم فيما أسس من قواعد العروض أنَّ الوتـد إذا حـذف مل              : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٥(

         حاف باإلسقاط فيما بقي من األسباب ، وإذا ضعاور له        يدخل الزبب احاف يف السف امتنع دخول الز

إنِّ اخلنب جيامع الكشف لبعده عنه ، وأما الطَّي فالقياس يقتـضي            : خاصةً دون ما بعد عنه ، فلذلك قال         

منعه اورته للوتد الضعيف ؛ ألنَّ الكشف يصير الوتد املفروق بلفظ السبب ، كـالقطع يف امـوع ،                   

  .قد جاء عن العرب على خالف القياس ولكنه 

، ومل يسمع فيه إلَّـا يف       ) مفْعولَات(وال يتصور أيضا إلَّا يف      . وأما الكشف فهو حذف السابع املتحرك       «

فإن دخل معه اخلنب    ) . مفْعولُن  (، فيخلفه   ) مفْعولَا(السريع واملنسرح خاصة ، فيذهب منه التاء ، فيبقى          

وإن دخل معه الطَّي وحـده ذهـب        ) . فَعولُن(، خلفه   ) معولَا(، فيبقى   ) مفْعولَا(حده ذهب الفاء من     و

، خلفـه  ) معلَا(، وإن دخل معه اخلبل ذهب الفاء والواو معا ، بقي    ) فَاِعلُن(، خلفه   ) مفْعلَا(الواو ، بقي    

)مع الكشف إلَّا يف       ) فَِعلُن ه جاء علـى خـالف             ، وال يدخل الطَّيمنا أنة ، وهو الَّذي قدريع خاصالس 

  ) .١٠٦ص  (»شفاء الغليل« . »القياس

) ١٣٨ : ١١٢(حيث نقلت األوراق املشتملة علـى األبيـات          »األصل«  أوراق  يف  خلطٌ  هنا وقع )٦(

  .) ١٨٣ : ١٣٩(بعد األوراق املشتملة على األبيات  لتوضع

جيوز اخلنب معه ، ومقتضى الدليل امتناع الطَّي على ما سـبق ،             :  يعين   :» األصل« كُتب فوقها يف     )٧(

  ) .وقَد أَتى(ولكنه جاء معه على خالف القياس ، وهو قوله 

 



 ٦٢

 

ــى-١١٣ أَت ــد ــؤثَر)١( وقَ ا يــض ــلُ أَي بالْخ٢( ، و(  
  

     ــوِتري تِللَّــاِتي ذَكَــر مــرالْخ٣(و(  
  

   وهــــو ســــقُوطُ أَوٍل ِمــــن أَوِل-١١٤
  

   ــن ــزٍء ِم لِ جمعتــس ي ــم ــِت ولَ يالْب   
  

ــاِتي    -١١٥ ــوِل اللَّ ــي الْأُص ــا ِف ــا ِإلَّ غَاِلب   
  

  )٤(أَوتادهـــا مجموعـــةٌ ســـتاِتي    
  

                                                 

  .الطَّي مع الكشف والوقف : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .مع الكشف : ينقل ، يعين : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

»ك       وأمابع املتحرا إلَّا يف      . ا الوقف فهو إسكان السر أيضتصووال ي)ولَاتفْعسمع فيـه إلَّـا يف      ) مومل ي ،

، فإن دخـل معـه      ) مفْعولَانْ(، فيخلفه   ) مفْعولَات(السريع واملنسرح خاصة ، فيسكن التاء منه ، فيبقى          

، وال يدخل معه الطَّي إلَّا يف السريع خاصة ،          ) فَعولَانْ(خلفه  ،  ) معولَات(اخلنب وحده ذهب الفاء ، بقي       

 »شفاء الغليـل « . »، وهو على خالف القياس أيضا ) فَاِعلَانْ(، فيخلفه   ) مفْعلَات(فيذهب الواو ، فيبقى     

  ) .١٠٧ ، ١٠٦ص (

؛ ألنه مل يعتد بـالبتر      ) يوِتر(ل  ملَّا تقدمت مثاين علٍل وجاء اخلرم تاسعها قا       : » األصل« كُتب امش    )٣(

  .لكونه اجتماعا 

  ) .مفَاعلَتن(، و) مفَاِعيلُن(، و) فَعولُن: (يعين : » األصل« كُتب امش )٤(

 فهو علَّةٌ مفارقة ، يستعمله الشاعر الرخصة ، وهو حذف أول متحرٍك مـن أول                – بالراء   –وأما اخلرم   «

، ) مفَاِعيلُن(، و ) فَعولُن: (لبيت ، ومل يسمع إلَّا يف األجزاء األصول الَّيت يف أوائلها الوتد اموع              جزٍء يف ا  

  ) .١٠٧ص  (»شفاء الغليل« . »، إلَّا شاذا) مفَاعلَتن(و

لـه   أو، والوافر ألنَّ) نولُعفَ(له  أوويل ألنَّالطَّ: وهو مذهب اخلليل ، وعليه فهو ال يقع إلَّا يف مخسة حبور     

)فَملَاعتن (  َّواهلزج ألن ، له   أو)لُياِعفَمن (  َّواملضارع ألن ، له   أو)يلُاِعفَم (  َّواملتقارب ألن ، له   أو)َفولُعن . (

  جمموع له وتدنظـر  . وذهب بعض العروضيني إىل جوازه فيما ليس أو٨١ ، ٨٠ص  (»البـارع «: ي ( ،

 ) .١١٧ص  (» اية الراغـب  «،  ) ١٥١ص  (» الدر النضيد « ،   )١٤٦ص   (ربيزيللت» شرح احلماسة «

  ) . ١١٦ : ١١٣ص (» العيون الغامزة«وينظر مناقشة الدماميين هلذه األقوال يف 

 



 ٦٣

 

١١٦-ــم ع مــر الْخ١( و(هــم اس صــص خ ــم   )٢( ثُ
  

ــاِرِب ،   ــي الْمتقَ ــولُن( ِف ٣()فَع(ــه مر٤( خ(  
  

١١٧-ــم ــ ، )٥( ثَلْ ــي الطَِّوي ــموِف ــثَّلْم )٦(ِل ، ثُ    ال
  

   مــر ــو الثَّ ِض فَهــب ــد الْقَ عــانَ ب   )٧(ِإنْ كَ
  

                                                 

  .يف األصول الثَّالثة املذكورة : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

 أي ، البيـت  من جزٍء لأو من حرٍف لأو حذف على اخلرم اسم وضع - رمحه اهللا    -واعلم أنَّ اخلليل    «

 مـن  عليها يطرأ ما حبسب ختتلف الثةالثَّ األجزاء هذه كانت املَّ مثَّ ... الثةالثَّ اخلرم أجزاء من كان جزٍء

ذلك من صورٍة لكلِّ وضع ، ذلك من سالمتها وحبسب ، حافالز اامس فاخلرم  ، هاخيص اسم مجيـع  يعم 

١٢٠ص (» العيون الغامزة « .»روالص. (  

  .جعل له يف بعضها اسم آخر : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .مبتدأ : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

أنَّ اخلـرم يف    : ، يعين   ) فَعولُن(يعود على   : وكتب باهلامش   . مبتدأ ثاٍن   : » األصل« كُتب فوقها يف     )٤(

)ولُنفَع (ا يى ثلمسم.  

  .خرب ، واجلملة خرب األول : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

  .استئناف : » األصل« كُتب فوقها يف )٦(

 اخلرم دخله فإن ، امسان ذلك بحبس فله ، قبٍض وصورة سالمٍةصورة :  صورتان له) نولُعفَ (فـ «)٧(

 حذفت بأن وذلك ، اثرم ذلك يمس مقبوض وهو اخلرم دخله فإن  ...اثلم اخلرم ذلك يمس ساملٌ وهو

ص (» العيون الغامزة «.» العني بإسكان )لُعفَ (إىل نقلفي) ولُع( فيبقى،  باخلرم وفاؤه بالقبض نونه

١٢٠ . (  
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  ِببحـــِر الْهـــزِج) مفَـــاِعيلُن( وِفـــي -١١٨
 

ــِمِه   ــِن اس جِ )١(عــر خــا ي ِل لَمــأَو   )٢( الْ
  

  فَـــالْخرم والْقَـــبض ِبـــشتٍر لُقِّبـــا)٣( -١١٩
  

ــسمى     ي ــف ــع الْكَ م ــو هــاو بر٤(خ(  
  

                                                 

  .اخلرم : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  . مل جيعلوا له امسا آخر غري اخلرم )مفَاِعيلُن(أنَّ اخلرم يف : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

 جزٍء أي ، غيريالت هذا يدخله ذيالَّ اجلزء من حرٍف لأو حذف على بالعموم طلقي اخلرم هذا فعلى«

وكان :  يقال ابن بر ، والكف القبض من سالمته حال )نيلُاِعفَم( لأو حذف على وباخلصوص كان،

األوىل أن يوضع له اسمه كما وضع لسائر صور اخلرم خيص لكن ،وع ه أطلق هنا اسم اجلنس على الن

عرف هذا عن ، وال ي  بينه وبني االسم العاماا فرقًمريه خسماء هنا فيوبعضهم يفتح الر .  عليههلصدق

  ) .١٢٢ص (» العيون الغامزة «.» اخلليل

 عشرة علَّةً ، مثَّ فصلها إىل زيـادٍة ونقـٍص ، مثَّ             كأنه ذكر أنَّ العلل ثالث     : »األصل«كُتب امش    )٣(

  تر                  ذكر أنَّ الزه اجتماع علَّتني ذكرمها ، وال بالثَّرم والـشبالبتر ألن قص تسعةٌ ، ومل يعتدوأنَّ الن يادة أربع

اجتماع زحافني   واخلرب والقصم واجلمم ألنَّ كلَّ واحٍد منهن اجتماع زحاٍف وعلٍَّة ، وال بالعقص ألنه             

إنَّ الزحاف مثانيـةٌ ،     : فكما قال   . وعلَّة ، وقد ذكر تلك العلل والزحاف ، فال تذكر عند تعديد العلل              

. العلل ثالث عشرة ، ومل يعتد مبا جيتمع معها ، واهللا أعلم             : ومل يعتد باجتماعاا األربع ، فكذلك يقول        

  .انتهى 

واجتماعه مع الكف يسمى خربا ، فالتسمية الجتماعهما ، وبقية          : أي  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٤(

  .انتهى . االجتماعات على هذا التقدير 

 ثالثـة  ذلك حبسب فله ،  كف وصورة ، قبض وصورة ، سالمة صورة:  صوٍر ثالث له )نيلُاِعفَم (فـ«

 ، اشتر ذلك يمس قبضه مع )نيلُاِعفَم( يف خلرما دخل فإن  ...اخلرم باسم المةالس صورة تصخ ، أمساء

 ذلـك  يمس الكف مع اخلرم دخله وإن ) ...نلُاِعفَ( فيصري باخلرم وامليم بالقبض الياء حذفت بأن وذلك

ـ فْم( إىل نقلفي )يلُاِعفَ( فيبقى باخلرم وامليم بالكف ونالن حذفت بأنخربا ، وذلك     العيـون   «.» )ولُع

  ) .١٢٣ ، ١٢٢ص (» غامزةال
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ــي -١٢٠ ــاعلَتِن( وِف ــضبُ) مفَ ــلْ)١(الْع    ، وقُ
  

  ِإنْ قَــارنَ الْعــصب ِبــصاٍد مهمــلِ     
  

١٢١-ــم مــِل ج ــع الْعقْ ما ، ومــص ــمي قَ ٢( س(  
  

   ، وِإذَا مـا الْجـزُء تـم        )٣(والنقِْص عقْـصا    
  

                                                 

والنصب على تأويل قُلْ    . هو كذا   : الرفع على أنه جزء مجلٍة حمكيٍة ، أي         : » األصل« كُتب امش    )١(

  .مسه العضب : مبعىن سم ، أي 

ويسمى مع العقل مجما ، فوقف على املنصوب بالسكون وهـي           : أي  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٢(

  .لغة

، ففي أشـعارهم كثـر        يف لغة ربيعة    هذا غري الزمٍ   اهر أنَّ والظَّ:  قال ابن عقيل  «شهور أنها لغة ربيعة     امل

ن باأللفالوقف على املنصوب املنو «.» حاشية الص٤/٢٨٦(» انب. (  

وكتـب  . ويسمى مع النقص عقصا ، فعطف علـى العـاملَين           : أي  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٣(

  .رأيت يف السوِق زيدا والداِر عمرا ، وشاهد صحته آية اجلاثية وهي قوله تعاىل: هذا كقولك : امش باهل

ِإنَّ ِفي السماواِت    ﴿كذا باهلامش دون ذكر اآلية أو اآليات املقصودة من سورة اجلاثية ، وهي قوله تعاىل                

    ِمِننيؤاٍت ِللْمِض لَآيالْأَر٣(و ( ِلْقِفي خونَ         ووِقنٍم يِلقَو اتٍة آيابد ثُّ ِمنبا يمو كُم)ـِل    ) ٤ِتلَـاِف اللَّياخو

آيات ِلقَوٍم يعِقلُونَ   والنهاِر وما أَنزلَ اللَّه ِمن السماِء ِمن ِرزٍق فَأَحيا ِبِه الْأَرض بعد موِتها وتصِريِف الرياِح                

الث ، فـالواو    اين والثَّ صب يف املوضعني الثَّ   بالن) آياٍت(فقد قرأ محزة والكسائي     ] ٥ : ٣ية  اجلاث[ ﴾   )٥(

انية العامل فيها   الثَّ) آيات(الثة على   الثَّ) آيات(، وعطفت   ) يف(العامل فيها   ) خلق(على  ) اختالف(عطفت  

  ) .إنَّ(

فعطـف علـى   (إليه مقامه ، واملقصود على حذف املضاف وإقامة املضاف   ) فعطف على العاملَين  (فقوله  

  ) .معمول العاملني

 لاألو قباللَّ فيجعل امليم حبذف خرمه وهو ، بسيط منها لاألو:  أربعة تغيريات يدخله )نتلَاعفَم(ـ  ف«

هلذا اامس غيريالت العضب فيكون ، لاألو من امليم حذف عن عبارةً املعجمة ادبالض )فَملَاعتوقع اإذ )ن لأو 

  ...كاملتحـر  اخلـامس  إسكان وهو ، املهملة ادبالص والعصب اخلرم من بمركَّ منها اينالثَّ ... البيت

 اخلـرم  مـن  مركـب  منها الثالثَّ.. . سبق مبا اعملً والعصب العضب اجتماع عن عبارةً القصم فيكون

 ، القـرنني  كال هابذَ لغةً واجلمم ... والمه ميمه حذفت بأن؛   كاملتحر اخلامس حذف وهو ، والعقل

فشذهب املَّ اجلزء هب قرناه ذهب ذيبالَّ وخامسه لهأو .مركَّ منها ابعالراخلـرم  من ب  وهـو  ، صقوالـن 

 



 ٦٦

١٢٢-   ــر ــذَا الْخ ــِص ه ــن نقْ ــسلَّما ِم ِم م  
  

ــورا   ــِم)١(ســـمي موفُـ    ِبغيـــِر وصـ
  

   مــا لَــه نِظــري  )٢( وهــو ابِتــداءٌ -١٢٣
  

ــشِوهِ    ــي ح ــِيري )٣(ِف غالت ــه   )٤( ِإنْ حلَّ
  

  

                                                                                                                                                 

: يعـين   [ابـع   قـب الر  جعل اللَّ في،   ونالن حذفوت اماللَّ نسكَّوت امليم حذففت والعصب الكف اجتماع

  ) .١٢٥ ، ١٢٤ص (» العيون الغامزة«. » ابعغيري الرالتا هلذا امس]العقص

  .سمي اجلزء األول موفورا لسالمته مما كان جيوز فيه : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

) ٢/٣٠٥ (»العمـدة «،  ) ٦/٢٧٥ (»العقد«: ينظر .  جاز أن يدخله اخلرم فلم يدخله     جزءٍ املوفور كلُّ 

الوجـه  «،  ) ١٦٩ص   (»الدر النـضيد  «،  ) ٦١ص   (»القسطاس«،   )١٤٢ص  (يزي   للترب »الكايف«،  

  ) .٧٥ص  (»حاشية الدمنهوري«،  )١٣١ص  (»العيون الغامزة«، ) ٦٢ص  (»اجلميل

امسه ابتـداٌء إذا    : واجلزء الَّذي جيوز دخول اخلرم فيه ابتداٌء ، أي          : أي  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٢(

  .انتهى . م دخله اخلر

أنَّ كلَّ تغيٍري يف أول البيت ليس له نظري يف          : يف حشو بيته ، يعين      : أي  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٣(

  .انتهى . حشوه سمي ابتداًء 

  .اخلرم : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  ٍن أَولَ الْبيِت وماوكُلُّ خب) ... ٦٨، ٦٧(سبق للمؤلِّف اإلشارة إىل االبتداء يف البيتني 

  ...لَه نِظري سمي ابِتداَء 

إلَّـا أن   . من أنَّ املوفور ما سلم من االبتـداء         ) ٣٠ص   (»الكلِّيات«وعليه فال يصح ما ذكره املؤلِّف يف        

ص  (»اجلـامع «يكون االبتداء عنده مختصا باخلرم كما ذهب إليه األخفش ، ونص عليه العروضـي يف              

، وهو ما يتعارض مع تعريفه السابق لالبتداء ، وقـد    ) ٤٤٧ص   (»نزهة النواظر «، واألمحدي يف    ) ٢١٨

وإذا سـلم  «) ١٠٩ص  (»شفاء الغليـل «عرف املؤلِّف املوفور واالبتداء مبا اصطلح عليه العروضيون يف          

من اخلرم سمي موفـورا ، وإذا مل        )] مفَاعلَتن(و) مفَاِعيلُن(و) فَعولُن(يعين  [جزٌء من هذه األجزاء الثَّالثة      

فاالبتداء أعـم    . »يسلم منه سمي تغيريه ابتداًء ؛ ألنه تغيري يف أول جزٍء يف البيت ليس له نظري يف حشوه                 

 ) .٧٤ص  (»حاشيته« كما يقول الدمنهوري يف »مطلقًا من املوفور كما يعلم من تعريفهما
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١٢٤- وــب عــدــ الْاذَ ه   هِبتشا يــيمــ ِفلُوقَ
  

ــ ــ بنِمـ ــ تِدعـ ــغَ وٍريِيغـ ــ الِْريـ   )١(هِبتشمـ
  

  

١٢٥- رــصحِثيــلُ     وم ــا لَــهكُــلِّ م  
  

  )٣()مفْعـــولُ( أَولُهـــا )٢(ِفـــي ســـبعٍة  
  

ــم الْمــ -١٢٦ ــه اذَ ثُ نزفِْعلَانْ(لُ وتــس ٤()م(  
  

  )٥()مفَاِعلَــــانْ(وبعــــده مخبونــــةٌ   
  

                                                 

فيما يشتبه من األجزاء الَّيت توزن عند دخول التغيريات فيها ومـا ال             : أي  : » األصل«تب امش    كُ )١(

  .يشتبه منها 

ما له مثلٌ واحد ، وما له مثالن        :  أنَّ املتشابه من األجزاء بعد تغيريها مخسة أقسام          – وفَّقك اهللا    -اعلم  «

  ) .١١٠ص  (»شفاء الغليل« . »له مخسة أمثال، وما له ثالثة أمثال ، وما له أربعة أمثال ، وما 

أنَّ األجزاء الَّيت لكلِّ واحٍد منها مثلٌ واحد سبعةٌ ، وهـي الَّـيت              : يعين  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٢(

  .عددها ، فيكون جمموعها أربعة عشر جزًءا 

  .أعقص ) نمفَاعلَت(أخرب ، ومن ) مفَاِعيلُن(هو من : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .مضمر مذال ) متفَاِعلُن(مثله من : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  .موقوص مذال ) متفَاِعلُن(مثله من : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

  .خمبونٌ مذال ) مستفِْعلُن( هو من )مفَاِعلَانْ(و
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  )١()مفْتِعلَـــانْ( يتبعـــه مطْويـــةٌ  -١٢٧
  

  و)ن٢()فَِعلَــات() ٤()اِعلَــانْفَ ()٣()فَِعلَــات(  
  

ــانِ  -١٢٨ ــه ِمثْلَـ ــِذي لَـ ــده الَّـ    وبعـ
  

   ــو ــلُ(وهـ ــاِن)٥()مفَاِعيـ ــاه اثْنـ    تلَـ
  

١٢٩-) ِعلُنفْــت٦()م(و )ــا )٧()فَاِعلَــاتأَم ،   
  

   ـــدـــا عـــاممتِهِه ثَلَـــاثٌ حِشـــب  
  

   قَـد تِبعـه    )٩()فَِعلُـن ( و )٨()فَـاِعلُن ( فَـ   -١٣٠
  

ـ     ــه ِمـ ــا لَ مــةْ  و عبــذَا أَر ــِد ه عب ن  
  

                                                 

  . مذال خمزولٌ) متفَاِعلُن(مثله من : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .مطوي مذال ) مستفِْعلُن( هو من )مفْتِعلَانْ(و

  ) .متفَاِعلُن(، ومثله مقطوع من ) فَاِعلَاتن(خمبونٌ من : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  ) .مفْعولَات(، ومثله خمبولٌ من ) فَاِعلَاتن(مشكولٌ من : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

، انقضى  ) مفْعولَات(، ومثله مطوي موقوف من      ) فَاِعلَاتن(مقصور من   : » األصل« يف    كُتب فوقها  )٤(

  .ما له مثالٌ واحد 

) مفْعولَـات (منقـوص ، ومـن      ) مفَاعلَتن(مكفوف ، ومن    ) مفَاِعيلُن: (» األصل« كُتب فوقها يف     )٥(

  .خمبون

، وخمزولٌ مـن    ) مفَاعلَتن(أعضب من   : ، ومثله   ) تفِْعلُنمس(مطوي من   : » األصل« كُتب فوقها يف     )٦(

)فَاِعلُنتم. (  

) فَاِع لَـاتن  (مطوي ، ومن    ) مفْعولَات(مكفوف ، ومن    ) فَاِعلَاتن(من  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٧(

  .مكفوف أيضا 

) مفَاعلَتن(حمذوف ، ومن    ) فَاِعلَاتن(ر ، ومن    أشت) مفَاِعيلُن(من  ) فَاِعلُن: (» األصل« كُتب فوقها يف     )٨(

  .مطوي مكشوف ) مفْعولَات(أجم ، ومن 

خمبونٌ حمـذوف ، ومـن      ) فَاِعلَاتن(خمبونٌ ، ومن    ) فَاِعلُن(من  ) فَِعلُن(و: » األصل« كُتب فوقها يف     )٩(

)فَاِعلُنت(أحذُّ ، ومن ) مولَاتفْعخمبولٌ مكشوف ) م.  

 



 ٦٩

 

١٣١-) لُن١()فَع() فَاِعلُن٢()م() ولُن٣()فَع( ،   ـتثُم   
  

   ِبيهــشت)ــولُنفْع٤()م(  ــتمــٍس ت مِبخ   
  

١٣٢- وبــص ــضمر والْمعـ ــشِبه الْمـ    ويـ
  

   ــوب ــا الْعيـ ــم تنلْهمـ ــزأَيِن لَـ   )٥(جـ
  

١٣٣-  سالَّــِذي لَــي ِثيــلُ  ثُــمم لَــه   
 

ــشر بـــدؤها    ــولُ(ِتـــسع وعـ   )٦()فَعـ
  

                                                 

أبتر ،  ) فَاِعلَاتن(مقطوع ، ومن    ) فَاِعلُن(أثلم ، ومن    ) فَعولُن(من  ) فَعلُن(و: » األصل« كُتب امش    )١(

  .انتهى . أصلم ) مفْعولَات(أحذُّ مضمر ، ومن ) متفَاِعلُن(ومن 

 ، ومـن    خمبـونٌ ) لنمـستفْعِ (مقبوض ، ومن    ) مفَاِعيلُن(من  ) مفَاِعلُن: (» األصل« كُتب امش    )٢(

)فَملَاعت( ، ومن معقولٌ) نفَاِعلُنتم (ومن موقوص ، )مسلُِعفْت خمبونٌ) نانتهى . ا  أيض.  

 ، ومـن   خمبونٌ مقطوع) نلُِعفْتسم( ، ومن    حمذوف) نيلُاِعفَم(من  ) نولُعفَ : (»األصل«كُتب امش    )٣(

)فَملَاعتن (ومن مقطوف ، )فْمولَعات (ٌخمبونومن  مكشوف ، )مسلُِعفْت خمبونٌ )ن انتهى .  مقصور.  

ـ (، ومـن    أخرم  ) نيلُاِعفَم(من  ) نولُعفْم : (»األصل«كُتب امش    )٤( مسلُِعفْتن ( ومـن    مقطـوع ،

)ن(، ومن   مشعثٌ  ) فَاِعلَاتفَملَاعت(، ومن   أقصم  ) نفَاِعلُنتم (   مضمر ن  ، وم مقطوع)فْمولَعات (مكشوف 

  .انتهى . 

، مل يكن له نظري     ) نلُِعفْتسم(إذا أضمر وصار وزنه     ) متفَاِعلُن(أنَّ  : يعين  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٥(

ـ م(، مل يكن له نظري إلَّـا     ) نيلُاِعفَم(إذا عصب وصار وزنه     ) نتلَاعفَم(السامل ، و  ) نلُِعفْتسم(إلَّا   ) نيلُاِعفَ

  .السامل 

  ) .فَعولُن(مقبوض ، أصله : » األصل« كُتب فوقها يف )٦(

 



 ٧٠

 

١٣٤-) نــت ــاِن ()١()فَعلَ لَتــانْ ()٢()فَع   )٣()فَِعلَ
  

  ـــــاِن(و٤()فَِعِلي(و )ْـــــان٥()فَاِعِلي(  
  

١٣٥-ِن( وــات ــلُ)٦()متفَاِعلَـــ    الْمرفَّـــ
  

  )نفِْعلَاتتـــس٧()م( كَـــذَاو )ُفِْعلتـــس٨()م(  
  

                                                 

   .)نلُِعفْتسم(خمبول ، أصله : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .خمبولٌ مذال ، وكسرت نونه اللتقاء الساكنني : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  . أيضا )نلُِعفْتسم(وأصله 

  ) .فَاِعلَاتن(مقصور خمبون ، أصله : » األصل«ا يف  كُتب فوقه)٣(

  .خمبونٌ مسبغ ، وكسرت نونه اللتقاء الساكنني : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  ) .فَاِعلَاتن(وأصله 

  .مسبغ : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

   .)فَعولَانْ(ه على تى ضربقد أف؛  ريع من السطر الثَّاينالشو. أيضا ) فَاِعلَاتن(وأصله 

  .كسرت نونه اللتقاء الساكنني ، وأصلها السكون  :» األصل« كُتب فوقها يف )٦(

  ) .متفَاِعلُن(وأصله 

  .مضمر مرفَّل : » األصل« كُتب فوقها يف )٧(

  .أيضا ) متفَاِعلُن(وأصله 

   .)ن لُِعفْتسم(مكفوف ، أصله : » األصل« كُتب فوقها يف )٨(

 



 ٧١

 

١٣٦-) نفَاِعلَــات١()م(و )ْــلولَــانْ ()٢()فَعفْع٣()م(  
  

  )نِعلَاتفْتـلُ  ()٤()مولَـانْ  ()٦()فُـلْ  ()٥()فَع٧()فَع(  
  

١٣٧-فَاِعلَـــــاِن( وتـــــذِْييِل)٨()مذُو الت   
  

ــلُ(   ــع )٩()مفَاِع كُوِل مــش ــوِل( الْم ١٠()فَع(  
  

                                                 

  .موقوص مرفَّل : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  ) .متفَاِعلُن(وأصله 

  ) .فَعولُن(حمذوف ، أصله : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  ) .مفْعولَات(موقوف ، أصله : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

) مـستفِْعلَاتن (هو وهم ، فـصيغة     و. مضمر مرفَّل   : ، وكُتب فوقها    ) مستفِْعلَاتن(: » األصل« يف   )٤(

    واب  ابق ،   سبق ذكرها يف البيت السوالص) :نِعلَاتفْترفَّـل ،       » ب«وهو املثبت يف    ) موهو خمـزولٌ م ،

  ) .متفَاِعلُن(وأصله 

  ) .فَعولُن(أثرم ، أصله : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

  ) .ولُنفَع(أبتر من : » األصل« كُتب فوقها يف )٦(

  .خمبونٌ موقوف : » األصل« كُتب فوقها يف )٧(

  ، والثَّاين  )مفْعولَانْ( األول على    قد أتى ضرب  ف؛  أيضا  ريع  طران من الس  هذان الش و) . مفْعولَات(وأصله  

   .)فَعولَانْ(على 

  .ني أصل النون السكون ، والكسر اللتقاء الساكن: » األصل« كُتب فوقها يف )٨(

  ) .متفَاِعلُن(وأصله 

  .املفروق الوتد ) مستفِْع لُن(أصله : » األصل« كُتب فوقها يف )٩(

   .ام لإلطالقاللَّ، وكسرت ) فَعولُن(مقصور ، أصله : » األصل« كُتب فوقها يف )١٠(

 



 ٧٢

 

ــدها  -١٣٨ ــةٌ وبعــ ــِذِه ثَلَاثَــ    فَهــ
  

  ــب ا سهــد ع ترــص ح ــد ــزًءا قَ ونَ ج١(ع(  
  

١٣٩- هــر ــرى مغيـ ــا تـ ــا كَمـ    وكُلُّهـ
  

ــشرةْ      ــوِل الْع ــِن الْأُص ع أَتــش ن ــد   قَ
  

 

                                                 

 ، وثالثةٌ لكلِّ    )١٤(تقدمت سبعةٌ لكلِّ واحٍد منها مثلٌ واحد ، فاموع          : » األصل« كُتب امش    )١(

، وثالثة أجزاء   ) ٨(، وجزآن لكلِّ واحٍد منهما ثالثة أمثاٍل ، فاموع          ) ٩(واحٍد منها مثالن ، فاموع      

، وجـزآن   ) ٦( ، وجزٌء واحد له مخسة أمثاٍل ، فاموع          )١٥(لكلِّ واحٍد منها أربعةُ أمثاٍل ، فاموع        

ة ، وتسعة عشر ال نظري هلا البتة ، فصارت األجـزاء بـالتغيري ثالثـةً     ليس هلما نظري إلَّا يف األجزاء السامل      

  .وسبعني ، وأصلها العشرة الساملة ، فالكلُّ إذًا ثالثةٌ ومثانون ، واهللا أعلم 

 



 ٧٣

 

١٤٠- وــبعــدكْــ ِذاذَ هــرــ ما يد١(ور(  
  

ــفَ ــيرِدتستـــ ــب الْهنم ِضـــ   )٢(ورحـــ
  

                                                 

  .من األجزاء : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

دائرة املختلف ، مثَّ دائـرة املؤتلـف ، مثَّ    مذهب اخلليل ومجهور العروضيني يف ترتيب الدوائر البدء ب )٢(

. دائرة اتلب ، مثَّ دائرة املشتبه ، مثَّ دائرة املتفق ، وقد خالف املؤلِّف هذا الترتيب يف مصنفاته الثَّالثـة                     

  ) .٢٤ص  (»الكلِّيات«، و) ١٦٨ : ١٢٤ص  (»شفاء الغليل«: ينظر 

      م ضيد «علِّلًا لترتيب اخلليل واجلمهور يف      وقد ذكر ابن واصٍل مذهب احمللِّيالن ر١١٦ :  ١١٢ص   (»الد (

، ) ٢٢ : ١٩ق   (»اجلواهر البهية «، واألمحدي يف    ) ٦٢ص   (»العيون الغامزة «، ونقله عنه الدماميين يف      

فقـد   -من أهل عـصرنا      - ياحمللِّ ينالد أمنيا  وأم«) ١٩ص   (»شرحه«ونقله الصبان عن الدماميين يف      

 وأقرب أبسط كان ما أنَّ  :أحدمها:  أصلني على ذلك وبىن ، وائرالد هذه ترتيب يف أخرى   طريقةً سلك

مة الوتـد   وهي املتقد  أربعةٌ اعيلفالت أصول أنَّ  :وثانيهما ، كذلك ليس امم مقدبالت أوىل فهو البساطة إىل

علـى  ) نتلَاعفَم(و) نيلُاِعفَم(و) نولُعفَ(يت هي داوئر    وائر البسيطة الَّ  الد مفقد ، هلا   فروع التفاعيل وباقي

الد  لَ اِعفَ (فاعيل ، وزعم أنَّ   ائرتني املختلفيت الت اتن (  غين عنه بـ    املفروق الوتد است)َلَاِعفاتموع الوتد  ) نا

  مثَّ  فرد له دائرة  فلذلك مل ت ، فَ (دائرةم   قدولُعلكونه) ن من البساطة إىل أقرب فهو امخاسي  الـسمثَّ ،  باعي 

بدائرة ىثن) يلُاِعفَمن (مؤلَّ هألنبدائرة ثثلَّ مثَّ ، خفيفني وسببني وتٍد من ف )فَملَاعتوتـدٍ  مـن  فاملؤلَّ )ن 

ـ ) اتولَعفْم نلُِعفْتسم نلُِعفْتسم (دائرة على) نيلُاِعفَم نولُعفَ (دائرة مقد مثَّ ، ثقيل أحدمها وسببني  بلتركُّ

ـ  ، هلما خمالٍف وسباعي متماثلني نيسباعي من انيةوالثَّ ،  وسباعي مخاسي من األوىل األوىل كانـت  افلم 

 ائـرة د مثَّ ، فـق تامل دائرة:  هكذا عنده وائرالد ترتيب ، فكان    عليها متدقُ انيةالثَّ من البساطة إىل أقرب

 ، فخالف ترتيب اخلليل بن أمحد صاحب        املشتبه دائرة مثَّ ، املختلف دائرة مثَّ ، املؤتلف دائرة مثَّ ، اتلب

هذا الفن ومجيع من أتى بعده من أهل العروض إىل وقتنا هذا مبا ذكره من املناسبة الضعيفة ، فنحن جنري                    

 ومـن   - رمحـه اهللا     -م ، مع أنا نذكر لترتيب اخلليل        على ترتيب القوم إذ ال ضرورة تدعونا إىل خمالفته        

 أهل موافقة بسبب ، وكان الترجيح معنا      بدونه فليس ذكره امم أحسن يكن مل إنبعده وجها من املناسبة     

 مـن  أشـرف  مها ذيناللَّ والبسيط ويلالطَّ على اهلالشتما املختلف دائرة متدقُ ماإن : فنقول،   الفنهذا  

 يف املعـري  العالء أبو قال وقد ، العرب أشعار يف ورودمها وكثرة امذوقه وحسن لطوهلما لبحورا سائر

 



 ٧٤

                                                                                                                                                 

 أشـعارهم  حتصفَّ ومن ، والكامل والبسيط ويلالطَّ من العرب أشعار أكثر نَّإ : »األوزان جامع« كتاب

ـ  مـن  رفأش ثمنيوالت ، نثمم ائرةالد هذه حبور فكلُّ اوأيض ، ذلك ةصح على وقف ألنَّ؛   سديسالت 

 دائـرة  علينا يرد وال ، فرد زوج هي يتالَّ ةتالس خبالف ، الواحد إىل حليلالت يف ينتهي زوج زوج الثمانية

 مـا  وبكثرة ،  باعيسالو ماسياخل من بهالتركُّ حبورها بطول حرجت هذه ألنَّ ةمانيثُ تفاعيلها إذ املتقارب

  . تلك خبالف ، االستعمال وبكثرة ، بحورال من منها خيرج

 ويلالطَّ نظري وهو ، الكامل حبورها من املؤتلف دائرة ألنَّ اإم ، اتلب دائرة على املؤتلف دائرة متدقُ مثَّ

 ألنَّ لغريهـا  كالفرع اتلب دائرة ألنَّ اوإم ، العرب شعر يف االستعمال وكثرة وقالذَّ حسن يف والبسيط

  . نفسها يف أصلٌ فهي ، غريها من حبورها جتلبت مل وهذه ويلالطَّ دائرة من جمتلبةٌ حبورها

 حبـرٍ  كلّ املشتبه ودائرة ، جمموعة هاكلَّ اتلب دائرة أوتاد ألنَّ املشتبه دائرة على اتلب دائرة متتقد مثَّ

 املـشتبه  دائـرة  يف اإلَّ يأت مل وهلذا ، لقوته املفروق من أشرف واموع ، مفروق وتد فيه حبورها من

  . هاكلِّ وائرالد يف أتى واموع ، وحدها

 أشـرف  باعيوالس ، ةمخاسي فقاملت ودائرة فاعيلالت ةباعيس هاألن فقاملت دائرة على املشتبه دائرة متدقُ مثَّ

 ودائـرة  ، مهملة وثالثةٌ مستعملةٌ منها ستةٌ ، تسعة هاألن أكثر املشتبه دائرة فبحور اوأيض ،  ماسياخلُ من

أوىل املشتبه دائرة فكانت ، مهمل واآلخر مستعملٌ أحدمها حبران اإلَّ منها خيرج ال فقاملت قدميبالت  ماسـي 

  . املتقارب من االستعمال يف أكثر وهذه ، واخلفيف واملنسرح ريعالس حبورها ومن

 فاملصري ، نيالعروضي من تبعه ومن ليلاخل مذهب على وائرالدهذه   رتيبت يف املناسبة وجه ذكرنا مبا فظهر

   .»أوىل إليه

وهذه مناسبات حسنةٌ لكنها إقناعيـةٌ      «بعد نقله لكالم ابن واصل السابق       ) ٤٤ق  (يقول شارح املنظومة    

كور اقتضاًء ضروريا ال    ليست ملزمةً وال مقتضيةً لوجوب تقدمي بعض الدوائر على بعٍض على الترتيب املذ            

وأما ترتيب أمني الدين فله وجه من املناسبة إن مل يكن أحسن من هذه مل يكن دوا ، وهـو                    . حميد عنه   

أنَّ كلَّ ما كان أبسط أو أقرب إىل البساطة كان أوىل بالتقدمي الوجودي مما ليس كذلك ، وأيضا فإنَّ ما                    

 قد روعيت فيه مرتبة األشرف واألقوى فيستحق بذلك التقدمي ، وألنَّ هـذه              تقدم فيه الوتد على السبب    

الطَّريقة أسهل تناولًا على طالب هذا الفن ، فتترجح بذلك لكونه مهما مع أنَّ املقصود إنما هـو فهـم                    

ـ    . »املطالب ، وال مشاحة يف االصطالح ، لكن اتباع ما هو أنـسب وأسـهل أوىل                ومي ويقـول الفي

تقدمي األقلِّ تركيبا ، مثَّ ما يليه إىل آخر األجزاء ، ألنَّ األقـلَّ              ] احمللي: يعين  [والقياس كما رتبه بعضهم     «

  ) .٣٩ص  (»شرح عروض ابن احلاجب« . »تركيبا أسبق طبعا ، فليسبق منا وضعا

 



 ٧٥

  

١٤١- كَوأَ الْ ِررـ  ِذ الَّ لَص ـ  مي لَ ي س١(ِقب(  
  

  ِقِفــتمالْ )٣(ُ ةَراِئــد نكُــ ت)٢(اعبســ  
  

ـ فَ( ِباِرقَتملِْل -١٤٢ ـ  )وع   بب الـس  مثُ
  

  ــي ــ ِمكفَ نــ( ه ــ ب)نلُاِعفَ حالْ رــخ بب  
  

ـ  هكَِرد م نكُ ت ملَ نِْإ -١٤٣   ِسفْي الـن  ا ِف
  

ــفَ   ــِهِذهــ ــلْا ِلهتور صــ   )٤(سِحــ
  

                                                                                                                                                 

  

  ) .فَعولُن: (يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .صح : » األصل«ا يف  كُتب فوقه)٢(

  .معا : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .الضم والفتح : يعين 

  :فكرروه سبع مراٍت ، فقالوا ) فَعولُن(فأما « )٤(

)ولُنفَع ولُنفَع ولُنفَع ولُنفَع ...ولُنفَع ولُنفَع ولُنفَع ولُنفَع  

دائرةً ال يعرف أوهلا وال آخرها ، بل أي جزء بدأوا به ختموا بالَّذي قبله ،                مثَّ جعلوا هذه األجزاء الثُّمانية      

  .املتقارب واملتدارك : مثَّ فكُّوا منها حبرين ... ومسوها دائرة املتفق 

ذا فَعولُن إىل آخرها ، فكلُّ شعٍر وجدوه على ه         فَعولُن: وصورة الفك أنهم بدأوا بوتد جزء منها ، فقالوا          

  .الوزن فهو من حبر املتقارب 

فَـاِعلُن  : لَن فَعو لَن فَعو ، وزنه       : مثَّ بدأوا بالسبب الَّذي يليه وختموا بالوتد الَّذي بدأوا به أولًا ، فقالوا              

 ١٢٤ص   (»شفاء الغليل « . »فَاِعلُن إىل آخرها ، فكلُّ شعٍر وجدوه على هذا الوزن فهو من حبر املتدارك             

 ،١٢٥( .   

 



 ٧٦

  

١٤٤- ــو ــ ِرركَ ــياِنالثَّ ــرلتي ا ِف ِبت  
  

  ــخ م١(اس(ــ ت ــد نكُ ــتجمالُْ ةَراِئ   ِبلَ
  

ــولْاَ -١٤٥ ــالْ دِت هزــج ــع الْم ثُ لُم  
  

ــ   ــي فَِف ــ( ِهكِّ ــر )يِع جــ( ز ــر )نلَ لُم  
  

  ارهــظْا مالًــثَا ِمهــ لَدِر تــنِْإفَــ -١٤٦
  

ــفَ   ــِهِذهـ ــا كَهتور صـ ــمـ   )٢(ىرا تـ
  

                                                 

  .صح : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  :فكرروه مخس مراٍت ، فقالوا ) مفَاِعيلُن(فأما « )٢(

فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم  فَاِعيلُنم ...فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم  

اهلـزج  : ، مثَّ فكُّوا منها ثالثة أحبـر  مثَّ جعلوا هذه األجزاء الستة دائرةً كما تقدم ، ومسوها دائرة اتلب   

  .والرجز والرمل 

مفَاِعيلُن مفَاِعيلُن إىل آخرها ، فكلُّ شعٍر وجدوه على هذا الوزن فهو            : ، فقالوا   ) مفَا(فبدأوا بالوتد وهو    

  .من حبر اهلزج 

 



 ٧٧

  

                                                                                                                                                 

مستفِْعلُن مـستفِْعلُن إىل آخرهـا ،    : ، وزنه   ِعيلُن مفَا ، ِعيلُن مفَا      : ، فقالوا   ) ِعي(مثَّ بأول السببني وهو     

  .فكلُّ شعٍر على هذا الوزن فهو من حبر الرجز 

 فَاِعلَاتن فَاِعلَـاتن إىل آخرهـا ،      : لُن مفَاِعي ، لُن مفَاِعي ، وزنه        : ، فقالوا   ) لُن(مثَّ بالسبب األخري وهو     

١٢٩ ، ١٢٨ص  (»شفاء الغليل« . »ملفكلُّ شعٍر على هذا الوزن فهو من حبر الر . (  

 



 ٧٨

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 



 ٧٩

 

١٤٧- ــو ــ الثَِّرركَ ــ)١(ثَاِل ــ ِف ِفلُّأَي الت  
  

  ــخ م٢(اس(كُــ تن اِئــدالْةَر مؤِفِلــت  
  

١٤٨- ِتــودالْــاه اِفور  ،الْو٣(لُقَّــثَم(  
  

ــلُاِمكَ   ــِفِفخلِْلو،  اهـ ــهمالْ )٤(يـ   لُمـ
  

ــ -١٤٩ ــِغ رنِْإفَ بــت ــي ِم ِف ــاٍلثَ ه ِني  
  

ــفَ   ــِهِذهــ ــلْا ِلهتور صــ   )٥(ِنيعــ
  

  

                                                 

  ) .مفَاعلَتن(األصل ، وهو : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .صح : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .السبب الثَّقيل : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .السبب اخلفيف : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  :فكرروه مخس مراٍت أيضا ، فقالوا ) مفَاعلَتن(فأما « )٥(

نلَتفَاعم نلَتفَاعم  نلَتفَاعم ...نلَتفَاعم نلَتفَاعم  نلَتفَاعم  

حبـران  : مثَّ جعلوا هذه األجزاء الستة دائرةً كما تقدم ، ومسوها دائرة املؤتلف ، مثَّ فكُّوا منها ثالثة أحبر                   

  .الوافر والكامل ، وحبر مهملٌ مل تقُل عليه العرب شيئًا : مستعمالن 

مفَاعلَتن مفَاعلَتن إىل آخرها ، فكلُّ شعٍر على هذا الوزن فهو           : فبدأوا بالفك من الوتد كما تقدم ، فقالوا         

  .من حبر الوافر 

متفَاِعلُن متفَاِعلُن إىل آخرها ، فكلُّ      :  ، علَتن مفَا ، وزنه       علَتن مفَا : ، فقالوا   ) علَ(مثَّ بأول السببني وهو     

  .شعٍر على هذا الوزن فهو من حبر الكامل 

 فَاِعلَاتك فَاِعلَاتك إىل آخرهـا ،     : تن مفَاعلَ ، تن مفَاعلَ ، وزنه        : ، فقالوا   ) تن(مثَّ بالسبب األخري وهو     

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

 



 ٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 



 ٨١

 

١٥٠- وــر ــِبكِّ ــ)١(لَوأَ الْ م ــِهاِن ثَع   )٢(ي
  

  تِكرــب ــيـ ــ وٍءز جـ ــِهِون تٍداِحـ   يـ
  

ــ -١٥١ ــكَّرا تذَ ِإمثُـ ــهررا كَبـ   امـ
  

  ــم ــلَا ثَعـ ــيا فَاثًـ ــهن ِمونَكُـ   امـ
  

١٥٢- ــد ــتخم الْةُراِئ ــ الَِّفِل   توتــي احِت
  

  ــع ــلَـ ــ خوٍلصى فُـ ــيب تٍةسمـ   تنـ
  

ـ م(و ، يدِدم )نلُ(،   يلٌِوطَ )وعفَ( -١٥٣   )افَ
  

  ــع ــِلِو الطَّسكْ ــهم ي ــلٌم ــرع ين لَ   افَ
  

ـ ( مثُ،   يِطِسبلِْل )يِع( -١٥٤ ـ همِل )نلُ ِلم  
  

ــ   ــ عاٍنثَ ــى علَ ــِدِدم الِْسكْ ــ فَي ِلع  
  

   ةْنـــيب مهيلَـــِثم تدِر تـــنِْإفَـــ -١٥٥
  

ــفَ   ــِهِذهــ ــيعا مهتور صــ   )٣(ةْنــ
  

  

                                                 

  .األصل األول : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  .مع األصل الثَّاين : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  : مراٍت ، فقالوا وجعلومها كاجلزء الواحد ، وكررومها ثالث) مفَاِعيلُن(مع ) فَعولُن(فإنهم ركَّبوا « )٣(

فَاِعيلُنم ولُنفَع فَاِعيلُنم ولُنفَع ...فَاِعيلُنم ولُنفَع فَاِعيلُنم ولُنفَع  

مثَّ فكُّـوا منـها   ...  مثَّ جعلوهن دائرة ، فأي فَعولُن بدأوا به ختموا بالَّذي قبله ، ومسوها دائرة املختلف              

  .لطَّويل واملديد والبسيط ، وحبران مهمالن ا: ثالثة مستعملة : مخسة أحبر 

فَعولُن مفَاِعيلُن إىل آخرها ، فكلُّ شعٍر على هذا الوزن فهـو مـن حبـر                : ، فقالوا   ) فَعولُن(فبدأوا بوتد   

  .الطَّويل 

 آخرها ، فكلُّ شعٍر علـى       فَاِعلَاتن فَاِعلُن إىل  : لُن مفَاِعي لُن فَعو ، وزنه       : مثَّ بالسبب الَّذي يليه ، فقالوا       

  .هذا الوزن فهو من حبر املديد 

  .مفَاِعيلُن فَعولُن ، فلم جيدوا شعرا على وزنه فسموه مهملًا : ، فقالوا ) مفَاِعيلُن(مثَّ بوتد 

ن إىل آخرها ، فكلُّ شـعٍر       مستفِْعلُن فَاِعلُ : ِعيلُن فَعو لُن مفَا ، وزنه       : ، فقالوا   ) مفَاِعيلُن(مثَّ بأول سبيب    

  .على هذا الوزن فهو من حبر البسيط 

فَاِعلُن فَاِعلَاتن إىل آخرها ، فلـم جيـدوا         : لُن فَعو لُن مفَاِعي ، وزنه       : ، فقالوا   ) مفَاِعيلُن(مثَّ بآخر سبيب    

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

 



 ٨٢

  
  
  
  
  

  
  

 



 ٨٣

 

١٥٦- وــر ــ الرِبكِّ ــعاِب ب يــن   ياِن الثَّ
  

  ــثِْمو ــِهِلـ ــي اللَّ ِفـ ــبالْ وِظفْـ   اِنيـ
  

١٥٧- حـ  ت ِصى تـ  مِ ري ـ  لَثْ ج ٍءز ـ  م    ِدرفْ
  

  ِدِعــــأَ فَتبــــكَّرا تذَ ِإمثُــــ  
  

ــاللَّ -١٥٨ ــظَفْ م ةًَرــ ت ــِمتكْ منكُ   ةْلَ
  

  ــد ــ الْةُراِئــ ــ الِْةِبتشمــ   ةْلَِمتشمــ
  

١٥٩- ــع ــلَ ــوٍلصى فُ ــر تٍةعس ِت تب  
  

  بحــــورــــا هماِرضعــــقْ متضب  
  

١٦٠- بعدهالْا  ممـ ج ـ  ثُّت ـ همالْ م ثُ لُم  
  

ــ   ــس مثُـ ــ بيعِرالـ ــهم وهدعـ   لُمـ
  

١٦١- ومــه لٌمــ م نِرسحِف خــف   ي
  

  فْمــوقُر ــ ماهـ ــ مفاِلخـ   )١(وفرعـ
  

   ةْلَــِثمأَي الْي ِذ ِفــرظَــ النِمِعنأَفَــ -١٦٢
  

ــفَ   ــِهِذهــ ــثَّما مهتور صــ   )٢(ةْلَــ
  

                                                 

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

غريه ، ومذهب اخلليل واجلمهور البدء ببحر السريع مثَّ املنسرح مثَّ اخلفيف مثَّ املـضارع مث املقتـضب مث                   

 يتقدم فيها املضارع ألنَّ أولـه وتـد         وكان ما ذكرناه من القياس يقتضي أن      «يقول ابن واصل    . اتثّ  

جمموع ، لكن منع من ذلك مانع ، وهو أنَّ املضارع مل يأت قطُّ مستوفيا أجزاءه الَّيت هي لـه يف أصـل                       

الدائرة ، وأيضا فإنه ال جييء أوله إلَّا معلولًا إما بالقبض وإما بالكف ، فكرهوا أن يقدموا حبرا هذا شـأنه                     

خروه ، مثَّ مل يروا تقدمي اتثِّ واملقتضب لكون كلٍّ منهما مل يأت إلَّا جمزوًءا ، وورده عن العرب قليلٌ                    فأ

السريع واملنسرح واخلفيف ، مثَّ كان السريع       : جدا ، ومل يأت مستوفيا عدد أجزاء الدائرة غري ثالثة هي            

فيهما وتد جمموع على اجلزء الَّذي فيه وتد مفروق ، واموع أقوى            أوالها بالتقدمي لتقدم اجلزأين اللَّذين      

من املفروق لتوايل املتحركني فيه ، خبالف املنسرح واخلفيف فإن كلا منهما قد توسط اجلزء الَّذي الوتـد           

يع على سـائر البحـور      املفروق بني اجلزأين اللَّذين فيهما الوتد اموع ، وملَّا قدموا يف الدائرة حبر السر             

املستعملة اخلارجة من هذه الدائرة ترتبت بعد ذلك البحور ، فكلُّ ما كان منها مفكُّه من السريع أقـرب                   

ص  (»البارع«: ينظر أيضا   )  ٣١٥ ،   ٣١٤ص   (»الدر النضيد «  .»كان متقدما على ما مفكُّه منه أبعد      

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

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

مثَّ جعلوا هذه األجزاء الثَّالثة     ... مفَاِعيلُن فَاِع لَاتن مفَاِعيلُن     : مثَّ ركَّبوا ثالثة أجزاٍء سباعية ، وهي        « )٢(

  :كرروهن مرةً واحدة ، فقالوا كاجلزء الواحد ، و

 



 ٨٤

  

                                                                                                                                                 

 فَاِعيلُنم نفَاِع لَات فَاِعيلُنم ... فَاِعيلُنم نفَاِع لَات فَاِعيلُنم  

ستةٌ منـها مـستعملة ،      : مثَّ فكُّوا منها تسعة أحبر      ... وجعلوهن دائرةً كما تقدم ، ومسوها دائرة املشتبه         

  .تثُّ والسريع واملنسرح واخلفيف ، وثالثةٌ مهملة املضارع واملقتضب وا: وهي 

مفَاِعيلُن فَاِع لَاتن مفَاِعيلُن مرتني ، فكلُّ شعٍر على هـذا الـوزن   : األول ، فقالوا ) مفَاِعيلُن(فبدأوا بوتد   

  .فهو من حبر املضارع 

مفْعولَات مـستفِْعلُن   : ا ، ِعيلُن مفَا ، مرتني ، وزنه         ِعيلُن فَاِع ، لَاتن مفَ    : مثَّ بالسبب الَّذي يليه ، فقالوا       

  .مستفِْعلُن ، مرتني ، فكلُّ شعٍر على هذا الوزن فهو من حبر املقتضب 

مستفِْع : لُن فَاِع لَا ، تن مفَا ِعي ، لُن مفَاِعي ، مرتني ، وزنه               : ، فقالوا   ) مفَاِعيلُن(مثَّ بالسبب الثَّاين من     

  .لُن فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن ، مرتني ، فكلُّ شعٍر على هذا الوزن فهو من حبر اتثِّ 

فَاِع لَاتن مفَاِعيلُن مفَاِعيلُن ، مرتني ، فلم جيدوا شعرا على وزنه ، فـسموه               : ، فقالوا   ) فَاِع لَاتن (مثَّ بوتد   

  .مهملًا 

مستفِْعلُن مـستفِْعلُن   : لَاتن مفَا ، ِعيلُن مفَا ، ِعيلُن فَاِع ، مرتني ، وزنه             :  يليه ، فقالوا     مثَّ بالسبب الَّذي  

  .مفْعولَات ، مرتني ، فكلُّ شعٍر على هذا الوزن فهو من حبر السريع 

: ن مفَا ِعي ، لُن فَاِع لَـا ، مـرتني ، وزنـه               تن مفَا ِعي ، لُ    : ، فقالوا   ) فَاِع لَاتن (مثَّ بالسبب الثَّاين من     

  .فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن مستفِْع لُن ، مرتني ، فلم جيدوا للعرب شعرا على وزنه ، فسموه مهملًا 

فلم جيدوا للعرب شـعرا     مفَاِعيلُن مفَاِعيلُن فَاِع لَاتن ، مرتني ،        : اجلزء الثَّالث ، فقالوا     ) مفَاِعيلُن(مثَّ بوتد   

  . على هذا الوزن فسموه مهملًا 

مستفِْعلُن مفْعولَـات   : ِعيلُن مفَا ، ِعيلُن فَاِع ، لَاتن مفَا ، مرتني ، وزنه             : مثَّ بالسبب الَّذي يليه ، فقالوا       

  .مستفِْعلُن ، مرتني ، فكلُّ شعٍر على هذا الوزن فهو من حبر املنسرح 

فَاِعلَاتن مـستفِْع لُـن   : لُن مفَاِعي ، لُن فَاِع لَا ، تن مفَاِعي ، مرتني ، وزنه            :  بالسبب األخري ، فقالوا      مثَّ

 ،  ١٤٧ص   (»شـفاء الغليـل   «  .»فَاِعلَاتن ، مرتني ، فكلُّ شعٍر على هذا الوزن فهو من حبر اخلفيـف             

١٤٨ .(  

 



 ٨٥

  
  
  

  
)١(

  

  

                                                 

  ) .٥٤ص  (»الكلِّيات العروضية« غري واضحة ، والصورة املثبتة من »األصل« صورة الدائرة يف )١(
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ــلْاَ -١٦٣ ــلُوقَـ ــمي كَ ِفـ ــ الِْةيـ    وِضرعـ
  

ــو ــِرحبا ِلهِبرضــ ــما الْهــ   )١(وِضرفْــ
  

  

١٦٤- ٢(لُثِْمو( ب ِتي الش ِرع)٣( ب يت)٤(  الـش ِرع  
  

ــشفَ   ــ رطْال ــ)٥(ىلَاعالَ س ِبِهم ــص   ِردال
  

ـ  الْ )٦(هرآِخ -١٦٥ عرـ   ، وض ـ  أَ انَ كَ لُصاه  
  

  ـــاِرعةًض  ،ـــوضربأَاه ـــلُثْ ِمياه  
  

ـ  ِف -١٦٦ ـ ع الْ ِري آِخ ِزج ـ  و هـ  و   )٧(ىندأَ الْ
  

  ىنعمالْفَــ،  )٨(ةٌداِحــ و :لْقُــ أَنِْإفَــ  
  

١٦٧- الَحــت هــا و ــةٌداِح ــتخا ت لَ   فِل
  

  ــ أَنِْإو ــنِث:  لْقُ ــ،  اِنت ــنعمالْفَ ِرى ع٩(ف(  
  

                                                 

. نذكر يف هذا الباب تعديد األعاريض والضروب ألي حبٍر فُـِرض            : يعين  : » األصل« كُتب امش    )١(

  .انتهى 

  .خرب مقدم ، ألنه نكرة : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

أوصلها  وحتصل الفائدة بأمورٍ  . فيد   لكن بشرط أن ت    وقد يكون نكرةً  ،   األصل يف املبتدأ أن يكون معرفةً     

وهو ما يناسب هذا املوضع       - ، منها    ، بل أكثر   حاة إىل أربعني  الن - :   أن تكون مأو  بنعـتٍ  صةًخص ، 

غات ملسو تلك الكثرة من ا    على أنَّ «اس حسن   يقول األستاذ عب   . خصيصفيد الت ا ي غريمها مم  ب ، أو  إضافٍةب

  أى - ى صار من العسري احلكم على نكـرةٍ       ، حت   لتدخل منه إىل االبتداء     نكرةٍ قد فتحت الباب أمام كلِّ    

   .)١/٤٨٩ (»حو الوايفالن«  .»ها ال تصلح أن تكون مبتدأً بأن- نكرٍة

  .صح : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  .مبتدأ : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  .األول : يعين : » األصل« فوقها يف  كُتب)٥(

  .آخر الصدر : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٦(

  .النصف الثَّاين من البيت : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٧(

  .عروض واحدة : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٨(

  .هلا حالتان : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٩(

 



 ٨٧

ـ  -١٦٨ ـ  وبر ضــاكذَكَ   )١(رثَــكْ أَو أَداِح
  

  ركَذْت ســــةٌوصصخــــا مهــــابقَلْأَ  
  

   ِتيــي ب ِفــ)٢(ةٌيحِح صــ :مهلُوقَــفَ -١٦٩
  

  ِتيــب الِْوش حــاَءزجــ أَتقَــافَ ويأَ  
  

ــ -١٧٠ ــِف ــلِّي كُ م ــا ي جأَوز وي مــت   عِن
  

ــ   ــ)٤(لٌص فَــمثُــ،  )٣(اِفحــ الزنِم ت سمع  
  

ــتفَالَ خيأَ -١٧١ ــ ِب)٥(اه ــوِمزلُ   ةْح ِص
  

  ةْح الــــصاِزو جــــو أَاٍللَــــِت اعوأَ  
  

                                                 

 أنَّ البيت من الشعر مشبه بالبيت من الشعر ؛ ألنَّ بيت الشعر حيتوي علـى                – اهللا    وفَّقك –اعلم  « )١(

وملا بينهما من التشبيه سمي ما يعتور عليه الزحـاف مـن            ... معانيه كاحتواء بيت الشعر على من فيه        

            ا بأسباب اخلباء ، وما ال يصل إليه الزا ، تشبيها بأوتـاده ؛        حروف البيت أسبابا ، تشبيهة أوتادحاف البت

الضطراب األسباب وثبات األوتاد يف أكثر األحوال ، وسمي النصف األول من البيت صدرا ، والنصف                

وسمي آخر جزٍء يف الصدر عروضا ؛ تشبيها بعارضة اخلباء ، وهي اخلشبة املعروضـة يف                . اآلخر عجزا   

وملَّـا كـان   ... مبالغةً ملا كثر أن تعرض يف هذا املكان ) فعول(إىل ) فاعلة(عدل ا عن وسطه ، غري أنه    

ِمثْلًـا  : آخر جزٍء يف العجز يشبهها من حيث كان كلُّ واحٍد منهما آخر أحد النصفني سمي ضربا ، أي                  

 ...      رب مذكَّرثةٌ ، والضفإذا قلت   . فالعروض مؤن :    أنَّ العـرب   : واحدةٌ ، فمعنـاه     هلذا البحر عروض

أنَّ العرب استعملت عروضـه     : له عروضان ، فمعناه     : استعملت عروضه على حاٍل واحدٍة ، وإذا قلت         

  ) .١٧١ : ١٦٩ص  (»شفاء الغليل«  .»وكذلك اتحاد الضروب وتعددها... على حالني 

  .عروض صحيحة : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

أنها مساويةٌ ألجزاء احلشو فيما جيوز وميتنع من الزحاف ،          : عروض صحيحةٌ ، فمعناه     : لت  فإذا ق « )٣(

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

وينظـر هـذا     . »النقصومنهم من فسر الصحيح مبا سلم من األعاريض والضروب من العلَّة و           «) ١٦٩

ص ( للتربيـزي    »الكايف« ، و  »تاج العروس « و »اللِّسان«وعنه  ) صحح( مادة   »احملكم«: القول الثَّاين يف    

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

  .عروض فصل : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  .خالفت أجزاء حشو البيت : أي : » صلاأل« كُتب فوقها يف )٥(

 



 ٨٨

 

١٧٢- اِلوثُــ ، )١(اِللَــِتاعمم ــعــناِلى سةْم  
 

ـ    ـ  الزنا ِمـــهتحِصـ   )٢(ةْمـــاِئ داِفحـ
  

ــ -١٧٣ ــم الْمثُ عــ الَّاةُر ــِت ــدي قَ ِل سمت  
  

ــ   ــ ِعنِم ــ زٍللَ ــٍةداِئ ــِلع د قَ م٣(ت(  
  

١٧٤- ــاِفو ــ أَ)٤(ةٌي جُءازب ــِتي ا هــع   ىلَ
  

ــ   ــراِئ دِددعــ ــمكَ مِهِتــ   )٥(الَــ
  

ــ -١٧٥ ــ ونِْإفَ ــتفَ اِل سقَّ لَةًمبــت اه  
  

  ىهـــتانو،  )٦(اِممـــ التن ِمـــةًلَـــاِعفَ  
  

                                                 

ٍة أو تغـيٍري أو جـواز       أجزاء احلَشو بلزوم صح   أنها خالفت   : عروض فصلٌ ، فمعناه     : فإذا قلت   « )١(

  ) .١٧١ص  (»شفاء الغليل« . »أحدمها

  ) .١٧١ص  (»شفاء الغليل« . »أنها سلمت من الزحاف: ساملةٌ ، فمعناه : فإذا قلت « )٢(

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

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

  .الترفيل ، والتذييل ، والتسبيغ : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

ت العلل الداخلة يف الوزن اللَّاحقة بعض ضروب حبرها ،          سلمت من زيادا  : معراةٌ ، فمعناه    : وإذا قلت   «

  ) .١٧١ص  (»شفاء الغليل« . »وهي الترفيل والتذييل والتسبيغ

  .مثَّ عروض وافية : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  .مل يستعمل بيتها مشطورا وال منهوكًا : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

شـفاء  « . »أنَّ بيتها يستويف عدد أجزاء دائرته من غري اشتراط سـالمتها          : يةٌ ، فمعناه    واف: وإذا قلت   «

  ) .١٧١ص  (»الغليل

وأما ِلم لَم يمكن    ) . فَاِعلَةً ِمن التمامِ  (تامة ، قال    :  ملَّا مل يمكن أن يقول      : » األصل« كُتب امش    )٦(

يف حشو البيت ، وذلك ال جيوز ، إنما جاء يف عـروض املتقـارب               تامةً ؟ لئلَّا يلتقي ساكنان      : أن يقول   

  .انتهى . خاصةً ، وأما يف احلشو فلم يسمع 

 »أنها سلمت من الزحاف ، وأنَّ بيتها يستويف عدد أجـزاء دائرتـه            : تامةٌ ، فمعناه أمران     : وإذا قلت   «

  ) .١٧١ص  (»شفاء الغليل«

 



 ٨٩

 

١٧٦- ولَي إِ ِفص ـ ى م جـ  )١(ٍةوَءز ـ  د قَ افَِذ ح  
  

  افَصنــ تنْ ِإ ،)٢(آِنزا جــهــِتي بنِمــ  
  

ــتبقَّلَ -١٧٧ ــه ا مطُش٣(ةًور(  ،نِْإوــ ب   يِق
  

  ِققِّــــحو،  )٥(ةًوكَــــهن م)٤(هثُــــلُثُ  
  

١٧٨- وصف الض لَثْ مِ وِبر ـ   م ـ ي الْ ا ِف   ِلصفَ
  

  ــخ ــلَـ ــقِّ لُوٍضرا عـ ــالْ ِبتبـ   ِلصفَـ
  

                                                 

  .انتهى  .إىل عروٍض جمزوءٍة :  أي :» األصل« كُتب فوقها يف )١(

هذا الكالم مختصر ؛ ألنه جعله تذِكرةً وعنوانا على الكتاب األصـلي            : » األصل« كُتب فوقها يف     )٢(

 ، وإنما املراد جزٌء من آخر الصدر وجزٌء من آخر العجـز ، ال        »شفاء الغليل يف علم اخلليل    «املُسمى بـ   

  .مطلق جزأين 

ذهب من بيتها   : جمزوءةٌ ، فمعناه    : وإذا قلت   « )١٧١ص   (»شفاء الغليل « نص عليه املؤلِّف يف      وهو ما 

   . »جزء من آِخر صدره ، وجزء من آخر عجِزهجزآن ؛ 

: مثَّ اعلم أنَّ اجلَزء تارةً يكون واجبا ، وتارةً يكون ممتنعا ، وتارةً يكون جائزا ، فالواجب يف مخسة أحبر                     «

. الطَّويل ، والسريع ، واملنسرح      : واملمتنع يف ثالثة    . زج ، واملقتضب ، واتثِّ ، واملديد ، واملضارع          اهل

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

»منهوري٦٩ص  (»حاشية الد. (  

ويـدخل  « ) .١٧٢ص   (»شفاء الغليـل  « . »ذهب شطر بيتها  : طورةٌ ، فمعناه    مش: وإذا قلت   « )٣(

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

  .ثلثها : » ب«ويف . ذهب ثلثاه : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  .ها منهوكةً لقَّبت: أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

ويدخل النهك جوازا   «) . ١٧٢ص   (»شفاء الغليل « . »ذهب ثلثا بيتها  : منهوكةٌ ، فمعناه    : وإذا قلت   «

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

 



 ٩٠

 

ــلُثِْمفَ -١٧٩ ــاه ــضن ِم ــ غَوِبر ال ١(ةْاي(  
  

  ــومرد٢(ف(ِهِركْــي ِذ ِفــالن ــهةْاي)٣(  
  

ــ -١٨٠ تصحبــ ِإه حــى ثَد ــ أَاِثلَ حِفر  
  

ــاَ   ــالْ واِوولْـ ــِتخا أُيـ ــا وهـ   ِفلِأَالْـ
  

ـ  مِ  ، يِو الـر  لَبقَ -١٨١ نـ  ه ـ   م ـ ِز لَ دا قَ ام  
  

ــِإ   ــمـ ــِه ِفِنيناِكسا ِلـ ــ ِلو أَيـ   امـ
  

١٨٢- ــن ــصِق ــن ِبن ِم ــكَم الِْهاِئ ِلم  
  

  ــِمو ــهنـ ــتا اس مـ ــجلت ِلنِسحـ   ِلمـ
  

١٨٣- حثُي ونُكُ ي قْ الني غَ  فِ صِري ـ  الت م٤(ام(  
  

  وــب عأَد ــو اِفصــض ــِتاه اِلوِبر ال مام  
  

                                                 

حيح كـالعروض   أنَّ الضرب الص  : يعين  : وكتب باهلامش   . متَّ الكالم   : » األصل« كُتب فوقها يف     )١(

الصحيحة ، والسامل كالساملة ، واملُعرى كاملُعراة ، والوايف كالوافية ، والتام كالتامة ، وكـذلك اـزوء               

عروض فصلٌ ، فإنَّ مثلها من الضروب ال يسمى فصلًا إنما يسمى غايةً             : واملشطور واملنهوك ، إلَّا قوهلم      

  .انتهى . ضروب كالفصل من األعاريض ، فالغاية من ال

ص  (»العيـون الغـامزة   « . »احلشو يف دخوله يصح ال ما على مبين غالبها ألنَّ ، غايةٌ روبالض وأكثر«

١٣١. (  

  .استأْنف : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .خنتم ألقاب الضروب بذكره : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

األلف والواو والياء ، قبل     : يصحبه أحد حروف املد واللِّني ، أعين        : مردف ، فمعناه    : وإذا قلت   « )٤(

ولزومه . الزم ، ومستحسن    : والردف قسمان   . حرف الروي ، وهو احلرف الَّذي تنسب إليه القصيدة          

واستحسانه لوقوع النقـصان يف     . اكنني  إما لوقوع النقصان يف أمتِّ البناء ، وإما اللتقاء الس         : ألحد أمرين   

   ) .١٧٢ص  (»شفاء الغليل« . »غري أمتِّ البناء ليس إلَّا

 



 ٩١

 

ــ -١٨٤ ــِركِْذِب ج ــ لٍُءز ــِع الْبقِّ مااد  
  

  ــِلـــي ــِتي اعِضتـــقْا توبري ضـ   اادمـ
  

١٨٥- ــم أٍَفاِلخ ــثَم ــ ِب)١(هالَ ــم   مِزا لَ
  

ــ   ــنِم ــ عو أٍَةح ِص ــا وهِسكْ ــ فُدقَ   )٢(مِه
  

  

                                                 

  .أجزاء احلشو : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

املخالف ألجزاء احلشو إن كان عروضا يسمى فصلًا ، وإن كان ضـربا             : » األصل« كُتب فوقها يف     )٢(

  .انتهى .  يلي ضربا سمي عمادا سمي غايةً ، وإن كان

بلزوم صحٍة أو تغيٍري ؛ ليعتمد      أمثاله  خالف  يلي الضرب    أجزاء احلَشو     من  كلُّ جزءٍ  ]ادالعم: أي  [هو  و«

سمي بذلك ألنه يزاحف اعتمادا على وتٍد قبله أو بعده،          «) . ١٧٢ص   (»شفاء الغليل « . »الضرب عليه 

 وغريه ، ونقله بعضهم عن الزجاج ، ونقل بعضهم عنه أيضا أنه كـلُّ               »زرجيةاخل«هذا ما عليه صاحب     

 ،  »الكايف«هو احلشو املزاحف بزحاٍف ال خيصه كاخلنب ، ومشى عليه صاحب            : سبٍب زوحف ، وقيل     

قص ، فإنـه ال     أنَّ احلشو املُزاحف مبا خيصه ال يسمى اعتمادا ، كحشو الوافر املُزاحف بـالن             : ومقتضاه  

 قبل ويلالطَّ يف )نولُعفَ( قبضيدخل يف شيٍء من أعاريضه وأضربه ، وهو عند اجلمهور ال يطلق إلَّا على               

ـ  قبلو  ، زاد الدماميين   األبتر هضرب املتقارب قبل  يف نونه سالمة وعلى احملذوف ،  هضرب  انيـة الثَّ هعروض

  ) .١٦ص  (»شرح الصبان«  .» جبواز قطعهاعلى القول:  القطع ، أي دخلها إذا احملذوفة

 



 ٩٢

  

  ايلَِصفْـــ التِعم اســـِباِرقَـــتمالْي ِفـــ -١٨٦
  

ــ ــر عهلَــ ــ فَاِنوضــ ــ فَطْقَــ   ىلَوأُالْــ
  

  

١٨٧- ــاِفوفَــةٌي ــ كَلٌصما نلُثِّــم   
  

ــأَ     لُوأَالْــــ فَةٌعــــبرا أَهبرضــ
  

ــ -١٨٨ ــدقَ ت ــ غَم ــةًاي ــأَفَ« ه لَ ام  
  

  ــت ــ،  )١(»يمِمـ ــاِنالثَّـ ــهي لَـ    ىمس يـ
  

ــاَ -١٨٩ ــم الْياِفولْ ــورصقْ ــدرم الْم ثُ   افَ
  

  افَـــرع تد قَـــةَايـــغا الْومـــزلُ  
  

                                                 

  :» األصل« كُتب فوقها يف )١(

   ــر م ــن ب ــيم ــيم تِم ــا تِم فَأَم   
 

ــى   ــوم روبـ ــاهم الْقَـ ــا فَأَلْفَـ   ِنيامـ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

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

ــا   ــو *فألف ــول ق ــا*مه ــا*مروب   نيام
  

ــولن ــولن*فع ــولن*فع ــولن*فع   فع
  

  فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن*نفعـــول  
  

ــامل  ــامل * س ــامل * س ــامل * س   س
  

  »ســامل* ســامل * ســامل * ســامل   
  

  ) .١٧٣ص  (»شفاء الغليل«

   .)١٣٥ص  (»ديوانه«لبشر بن أيب خازم ، يف والبيت 

 



 ٩٣

 

  فِذ ح اٍف و )٢(ثٌاِلثَ،   )١(»يِوأْيو« ِهِب -١٩٠
  

  ــغَو ــةٌاي ــبأَو« ه لَ ــنْ ِإ)٣(»يِن ِض ت١(ف(   
  

                                                 

  :» األصل« كُتب فوقها يف )١(

ـــوِنـــ ىلَـــِإ يِوأْيسٍةو اِئـــباٍتس  

 

 ـــوشاثًع ماِضـــرلَثْـــِم يع الـــسالْع  

 
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  إســاتن*وتنبــا*إالنــس*ويــأوي
  

ــعثن   ــي*وش ــثلس*مراض ــعالْ*عم   س
  

  فعــولن*فعــولن*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولْ*فعـ   فعـ
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * س ــامل * س ــصور* س   »مق
  

  ) .١٧٥ص  (»شفاء الغليل«

 ر...دوالـص  عـاطالت  نسوةٌ له(وروايته  ،  ) ٢/١٨٤ (»نيذلياهلُ ديوان« يف،   عائذ أيب بن ةألميوالبيت  

مثل مراضيع عوج عايلالس(   ،ونسموالكتـاب  «: يف إليـه  ب«) املخـصص «،   )٢/٦٦ ، ٣٩٩/ ١« 

)٥/٨٩(يوان وهذه الكتب القافية فيها مطلقةٌ ، ورواية الدعلى أن ه من الضل رب األو.  

 وهو م قي   يقول ،   ند القافية عند العروضي طلقم توالبي« البغدادي من اماللَّ ربكس فهو،   الروي عايلالس 

ـ .  ابوالص هوو سناحل أيبو اقإسح أيب نع أخذناه اهكذ:  حاسالن الق . ويهيبس أنشده اكم  شدوأن

 هورو ام ىعل كذل اإلَّ جيوز وال.  اماللَّ انبإسك )السعالْ مثل (سعيد شاألخف ممنه ونالعروضي تالبي اهذ

   .)٢/٤٢٦ (»خزانة األدب« . »األوىل وضالعر من اينالثَّ برالض من املتقارب من جعلوه همنأل

  .ضرب ثالث : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  :» األصل« كُتب فوقها يف )٣(

ــيأَو ــ بِن ــش نِم ــ ِرعال ــصِوع ارعِش   اي
 

 ـــينيس ــر ــذَّ اةَوالـ ــ ِيالـ   اوور دقَـ
 

  : وتفعيله تقطيعه«

  عويــصن*رشــعرن*مــنش شــع*بــينوأ
  

ــر    ــنس س ــل*ي ــد *روات ــذي ق   روو*ل
  

  فعــولن*فعــولن*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــلْ*فعـ   فعـ
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * س ــامل * س ــذوف* س   »حم
  

  ) .١٧٦ص  (»شفاء الغليل«

 



 ٩٤

                                                                                                                                                 

» العروض«،   )٧٣ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٦٧ ص (»اجلامع«،   )٦/٣٤٢ (»العقد «:بال نسبة يف    والبيت  

١٤٨ (يالبن جن(  ،»الكايف «للتربيزي )١٨٧ ص (»البارع«،  )١٣٠ ص(.   
  

إن تضف بيتا إىل هذا الضرب فهذا البيت        : أي  ) إن تضف (ومعىن قوله   : » األصل« كُتب فوقها يف     )١(

  .إن تِصف : » ب«ويف . انتهى . له ، فأضفه إليه 

 



 ٩٥

 

١٩١- وـ الر ـ غ الْ)١(عاِبـ ـ ب أَاٍف وةُايـ   رتـ
  

ــ   ــِع الْةُاملَسـ ــاِدمـ ــظْ يق حـ   )٢(رهـ
  

ـ ِلخ« هلَ -١٩٢ ـ أَو،   )٣(»ييلَ ـ اِنا الثَّ م ٤(ةْي(  
  

ــنِإفَ   ــا مهـ ــةٌوَءزجـ ــاِفا و لَـ   ةْيـ
  

١٩٣- مــذُح ــةٌوفَ ــ لَلُص فَ ــه ا ضراِنب  
  

ــلُثِْمفَ   ــهــ ــربالْ ِب)٥(لُوأَا الْــ   اِنهــ
  

                                                 

  .والضرب الرابع : أي : » األصل«تب فوقها يف  كُ)١(

أنَّ الضرب األبتر معتمد على سالمة اجلزء الَّذي قبلـه ، وهـو             : يعين  : » األصل« كُتب فوقها يف     )٢(

  .املُسمى حينئٍذ بالعماد 

  :» األصل« كُتب فوقها يف )٣(

يلَــِلخي ــعاوج ىلَــع ــرِمس اٍرد  
 

 ـ خ ـ  تلَـ ـ و ىميلَســـ نِمـ   هيـــم نِمـ
 

  

  : وتفعيله تقطيعه«

ــي ــا*خليل ــالرس*يعوج ــدارن*ع   م
  

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

  فعــولن*فعــولن*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــع*فعـ   فـ
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــر* سـ   »أبتـ
  

  ) .١٧٦ص  (»شفاء الغليل«

،  )٧٣ص ( »اإلقنـاع «، ) ١٦٧ ص (»اجلامع«،  )٦/٣٤٣ ، ٦/٣٢٤( »العقد «: يف نسبةوالبيت بال  

،  )١٣٢ ص( ربيـزي للت» الكايف«،   )٦٦ ص (»عروض الورقة «،   )١٤٩ ص (يالبن جن » العروض«

  . )١٨٧ ص(» البارع«

  .العروض الثَّانية : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٤(

  .ل الضرب األو: أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٥(

 



 ٩٦

 

ــ -١٩٤ ــأَ« هلَ ــم ِدنِم ــ الْ)١(»ٍةن مشِهتر  
  

  )٣(رتـــبا أَضيـــأَ و)٢(وٌءزجـــ ميـــِهاِنثَ  
  

١٩٥- ــغَو ــةٌايـ ــِت اسفدر مـ   اانسحـ
 

  قَوــب ــ عهلَـــ ــت أَهادمـــ   اانـــ
  

                                                 

   :» األصل« كُتب فوقها يف )١(

  ترفَـــــقْأَ ٍةنـــــمِد نِمـــــأَ
 

  اضغــــالْ اِتذَِبــــ ىملْسِلــــ 
 

  

   : وتفعيلهتقطيعه«

ــن دم ــنت أق*أمــ ــرت*نــ   فــ
  

  غـــــضا*بـــــذاتل*لـــــسلما  
  

ــولن ــولن*فع ـــلْ * فع   فعـــــ
  

  فعــــــــلْ * فعــولن*فعــولن  
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســ ــذوف* ســ   »حمــ
  

  ) .١٧٧ص  (»غليلشفاء ال«

» العروض«،   )٧٤ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٦٧ ص (»اجلامع«،   )٦/٣٤٣( »العقد «: يف بال نسبة والبيت  

 ٦٦ ص (»عروض الورقة «،   )١٥٠ ص (يالبن جن(   ،»الكايف «للتربيزي )ص (»البارع«،   )١٣٢ ص 

١٨٨(.   

  .ضرب جمزوء : أي : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

  .أنَّ هذا أبتر آخر غري ذاك : يعين : » األصل«ا يف  كُتب فوقه)٣(

 



 ٩٧

 

١٩٦- ملَّسـ ،   )١(ام ـ عت« هلَ ـ  ي )٢(»ففَّ نشد  
  

  ــو ــمـ ــ تِها ِبـ ــس يهريِيغـ   )٣(دِهشتـ
  

                                                 

  .أنَّ هذا الضرب األبتر معتمد على سالمة ما قبله ، كما سبق : يعين : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

   :» األصل« كُتب فوقها يف )٢(

تفَّــــعف الَــــو تــــبِئتس  
 

ــفَ  ــي امـــ ــِتأْي ضقْـــ   ايكَـــ
 

  :تقطيعه وتفعيله«

ــف ــف فـ ــبوال*تعـ ــإس*تـ   تـ
  

  كــــا*ضــــيأيت*فمــــا يــــق  
  

ــولن ــولن*فعــ ــلْ*فعــ   فعــ
  

   فـــــلْ*فعـــــولن*فعـــــولن  
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســ ــر* ســ   »أبتــ
  

  ) .١٧٨ص  (»شفاء الغليل«

ـ   » العـروض «،   )٧٤ص  ( »اإلقناع«،   )١٦٧ص  (» اجلامع «: يف بال نسبة والبيت   ص (يالبـن جن 

   . )١٨٨ ص(» البارع«،  )١٣٣ ص( ربيزيللت» الكايف«، )١٥٠

واٍف : والثَّـاين     ،    تـام : األول  : وافيةٌ ، وهلا أربعة أضـرب       : ىل  األو:  فله عروضان    فأما الْمتقَاِرب «

  .واٍف أَبتر : والرابع  ، واٍف محذُوف: والثَّالث  ، مقْصور

 »لِّياتالك« . »مجزوء أبتر : والثَّاين ،   مثلها : األول: زوءةٌ محذُوفة ، وهلا ضربان      مج: والعروض الثَّانية   

  ) .٥٧ : ٥٥ص (
  

  .جعل التغيري يستشِهد ذه األبيات جمازا : » األصل« كُتب فوقها يف )٣(

  ) .١٧٩ص  (»شفاء الغليل« . »مقبوض ، وأثلم ، وأثرم: وللمتقارب من األجزاء املتغيره ثالثة «

 



 ٩٨

 

ـ ثْ أَ )٢(»الَولَو«،   وضبقْ م )١(»ادفَأَ« -١٩٧   ملَ
  

  وـــبعدلْـــقُ« هـــتس دثْـــ أَ)٣(»اادرم  
  

                                                 

  :» صلاأل« كُتب فوقها يف )١(

ــأَ ــو ادفَــ ــو ادجــ   ادزو ادســ
 

 قَــــواد ]ذَواد[ ــــوعفْــــأَفَ ادلْض  
 

  :تقطيعه وتفعيله«

ــأَ ــو* ادفَـ ــو* ادجـ   ادزو* ادسـ
  

  قَـــواد *ذَواد *ـــوعفْـــأَفَ* ادلْض  
  

  فعــولُ* فعــولُ* فعــولُ* فعــولُ
  

  فعـــولُن* فعـــولُ* فعـــولُ* فعـــولُ  
  

  بـوض مق* مقبـوض * مقبـوض * مقبوض
  

ــوض   ــوض* مقب ــوض* مقب ــامل*مقب   س
  

  ) .١٧٩ص  (»شفاء الغليل«

   .)١٥١ ص (»ديوانه« يف،  القيس المرئوالبيت 
   
   :» األصل« كُتب فوقها يف )٢(

ــولَ ــ الَـ ــأَ اشدِخـ   ابود تذْخـ
 

  اهــيلَع امــ ِهِطــعأُ ملَــو ٍدعســ )م(
 

  :تقطيعه وتفعيله«

  ابود* تذْخـــأَ* ناشـــدِخ* الَـــولَ
  

ــ   ــا *ومل أع* ندعسب ــي م ــا*طه   عليه
  

ــولْ*فعـــول*فعـــولن*فعلـــن   فعـ
  

  فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن  
  

ــم ــامل* أثل ــوض * س ــصور*مقب   مق
  

ــامل   ــامل* سـ ــامل* سـ ــامل* سـ   سـ
  

  ) .١٨٠ص  (»شفاء الغليل«

  : ون على أمرين بال نسبة ، ويستشهد به العروضيوالبيت 

ص ( »اإلقنـاع « ،   )١٦٩ ص (»اجلامع«: كما يف   ) لوال(و من أوله    لم ، وروايته حبذف الوا    الثَّ: ل  األو

مل يكن فيـه    ) ولوال(من أثبت الواو    ف . )١٨٩ ص(» البارع«،  ) ١٣٥ ص( ربيزيللت» الكايف«،   )٧٥

لم عنده  على الثَّشاهد.  

 ،  )١٨٩ ص (»البـارع «،   )١٦٩ ص (»اجلـامع  «:كما يف   )  سعدٍ دواب(القصر ، وروايته    : اين  والثَّ

) رواحل سـعد  (أو  ) مجاالت بكر ( ومن رواه    . )٥٦١ ص (»مفتاح العلوم « ،   )١٢٦ ص (»القسطاس«

على القصر عنده مل يكن فيه شاهد .  

   :» األصل« كُتب فوقها يف )٣(

 



 ٩٩

  

                                                                                                                                                 

ــقُ ــ تلْـ ــِل ااددسـ ــاَءِني نمـ   جـ
 

ـ رأْ تنسحــأَو الًــوقَ تنسحــأَفَ    ايـ
 

  :تقطيعه وتفعيله«

ــت ــدادن*قلـ ــا*سـ ــن جـ   أين*ملـ
  

  ترأيــا*وأحــسن*تقــولن*فأحــسن  
  

ــلُ ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــلْ*فعـ   فعـ
  

  فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن  
  

  حمـــذوف* ســـامل* ســـامل * أثـــرم
  

ــامل   ــامل* سـ ــامل* سـ ــامل* سـ   سـ
  

  ) .١٨٠ص  (»شفاء الغليل«

،  )٧٥ص  ( »اإلقنـاع «،   )١٦٩ ص (»اجلـامع «،    )٦/٣٤٢(» العقـد  «: يف بـال نـسبة   والبيت  

،  )١٣٥ ص( ربيـزي للت» الكايف«،  ) ٦٥ ص (»عروض الورقة «،   )١٥٢ ص (يبن جن ال» العروض«

  . )١٩٠ ص (»البارع«

 



 ١٠٠

 

ــ -١٩٨ ــر عمثُ الْا وضــخ ــِبب ــى وولَأُ الْ   تفَ
  

ــو ــ كَاٍفا وهبرضـ ــمـ ــ ودا قَـ   تفَِصـ
  

  

ـ ،   هداِه ش )١(»عد ي ملَ«ي  ِف -١٩٩ ـ  ب نِم ِدعاه  
  

  ــم جةٌوَءز  ،ــو ضربــه ــا ِف ي حداه  
  

                                                 

  : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

           ـرغَب ى ِللَّـِذي قَـدـضم ـنم عدي لَم  
 

     ــِذِه ِبالْــأَثَرى أَخلَ ِعلْــٍم ِســوفَــض  
 

  

  : وتفعيله تقطيعه«

  قـد غـرب    * لللـذي   * مممضا  * مل يدع   
  

  بألثـر * أخـذهي   * مـن سـوا     * فضل عـل      
  

ــاعلن  ــاعلن * ف ــاعلن * ف ــاعلن * ف   ف
  

  فـــاعلن* فـــاعلن * فـــاعلن * فـــاعلن   
  

ــامل  ــامل * س ــامل * س ــامل * س   س
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــامل* سـ   »سـ
  

  ) .١٨١ص  (»شفاء الغليل«

  .) ٦٨ ص (»عروض الورقة«، ) ٢/٣٠٤ (»العمدة« : يف بال نسبةوالبيت 
  

 



 ١٠١

 

ـ غمالْو،   )٢(داِه الش )١(»ىلَ ع فِق«ي  ِف -٢٠٠ ير  
  

  بــي ــاِنت م شهــ ِفاِنور ــيم كَذْا ي٣(ر(  
  

                                                 

  : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

نمـــاِت الـــداِرسلَـــى دع ِقـــف  
 

 نــي ــا وابِكـــ ــين أَطْلَاِلهـــ   بـــ
 

  : وتفعيله تقطيعه«

  تــددمن * دارســا * قــف عــال  
  

ــني أط    ــا  * بــ ــني*الهلــ   وبكــ
  

  فــــاعلن * فــــاعلن * فــــاعلن 
  

ــاعلن    ــاعلن * فــ ــاعلن* فــ   فــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

  »ســــامل* ســــامل * ســــامل   
  

  ) .١٨١ص  (»شفاء الغليل«

  ) .٣٩٠ص  (»الدر النضيد« ، )٦٨ ص (»عروض الورقة« : يف بال نسبةوالبيت 

 ، وهلـا    مجزوءةٌ: والثَّانية   .  ، وهلا ضرب واحد مثلُها     واِفيةٌ: ألوىل  ا:  فله عروضان    وأما املُتدارك « )٢(

  .) ٥٨ص  (»لِّياتالك« . »ضرب واحد مثلُها

  ) .١٨٢ص  (»شفاء الغليل« . »خمبونٌ ، ومقطوع:  من األبيات املتغيرة بيتان لمتداركول« )٣(

 



 ١٠٢

 

ـ  ي« و نبخ الْ )١(»ةٌركُ« -٢٠١ ا ابن  الـد ن٢(»اي(  
  

ــقَلِْل   ــ ِإو أَِعطْـ ــد ِبِهاِرمضـ   )٣(ىوعالـ
  

                                                 

  : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  ٍةجاِلوصِلـــ تحـــِرطُ ةٌركُـــ
 

ــفَقَّلَتفَ  ــر اهـــ ــر لٌجـــ   لُجـــ
 

  : وتفعيله تقطيعه«

ــرتن ــِر طُ*ك حــ *ت ــِل* اوصِل نتج  
  

ــتفَ   ــفَق*قلَـ ــجر* اهـ ــر *نلـ   لُجـ
  

فَِعلُــن *فَِعلُــن *فَِعلُــن *فَِعلُــن  
  

  ــن ــن* فَِعلُـ ــن* فَِعلُـ ــن* فَِعلُـ   فَِعلُـ
  

ــون ــون* خمب ــون* خمب ــون* خمب   خمب
  

ــون* خمبـــون   ــون* خمبـــون* خمبـ   خمبـ
  

  ) .١٨٢ص  (»شفاء الغليل«

ص (» غـب اايـة الر  «،  ) ١٨٢ص  (» شفاء الغليـل  «،  ) ١٩١ ص(» البارع«:  بال نسبة يف  والبيت  

٣٣٤(.  

  : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

ــا      ــا مهلَ ــدنيا مهلً ــن ال ــا اب ي  
 

  ِزنْ مـــا يـــأِْتي وزنـــا وزنـــا    
 

  : وتفعيله تقطيعه«

  مهـــال*مهلـــن* دنيـــا*يابنـــد
  

ــا   ــأِْتي * ِزنْ مـ ــن*يـ ــا* وزنـ   وزنـ
  

لُــنفَع *لُــنفَع *لُــنفَع *لُــنفَع  
  

  ــن ــن* فَعلُـ ــن* فَعلُـ ــن* فَعلُـ   فَعلُـ
  

  مقطـوع * مقطـوع * مقطوع* مقطوع
  

ــوع   ــوع* مقط ــوع* مقط ــوع* مقط   مقط
  

  ) .١٨٣ص  (»شفاء الغليل«

 نسب لعليالكايف«يف  - رضي اهللا عنه–والبيت ي «للت١٣٩ ص( ربيزي(.   

  

يف هـذا البحـر ،      ) فَاِعلُن(من  ) فَعلُن(أنَّ العروضيني اختلفوا يف     : يعين  : » األصل« كُتب امش    )٣(

مقطوع ، وهو ظاهر ، ومنهم من استغرب ورود القطع يف حشو البيت فزعم أنه إضمار                : فمنهم من قال    

، مثَّ أُسكنت العني ألنها الثَّاين املتحرك لإلضمار فصار         ) فَِعلُن(خنب فصار   ) فَاِعلُن(أنَّ  : بعد اخلنب ، يعين     

)لُن(ا القول الثَّاين أغرب ؛ ألنَّ العني من         ، وهذ ) فَعل حرٍف يف الوتد ، واإلضـمار زحـاف ،          ) فَِعلُنأو

  .ألنه قولٌ بغري دليل ) بالدعوى(والزحاف ال يدخل األوتاد ، وهلذا قيل 

 



 ١٠٣

  

                                                                                                                                                 

ـ  تشعيث ف وهو دخول الت  : وفيه قولٌ ثالث    ) . ١٨٣ص   (»شفاء الغليل «ينظر   بقـي  فيام منـه    ذهب اللَّ

  . )٦٠ ص (»الغامزة العيون«: نظر ي) . نعلُفَ( إىل فينقل، ) نالُفَ(بقي في، أو العني ) نِعافَ(

  

 



 ١٠٤

  

ــ -٢٠٢ ــمثُـ ــالْ وضر عـ ــم الِْجزهـ   وِءزجـ
  

ــو ــةٌداِحـــ ــم الْةُيحِح صـــ   يِءِجـــ
  

  

  اِلثَــِمي الْ ِفــلُوأَا الْــهبرضفَــ -٢٠٣
  

ــ   ــا غَج ــةًاي ــع« ه لَ ــفَ   )١(» آِلنا ِم
  

                                                 

  : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  عفَـــا ِمـــن آِل لَيلَـــى الـــسهـ
 

   رمفَــــالْغ لَــــاحفَالْأَم ـــــب  
 

  : وتفعيله تقطيعه«

ــأا  ــا منــ ــسه* عفــ   لليلســ
  

ــال    ــرو* بفألمـــــ   حفلغمـــــ
  

  مفــــــاعيلن  * مفــــــاعيلن
  

ــاعيلن    ــاعيلن* مفـــــ   مفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل* ســــــ   »ســــــ
  

  ) .١٨٤ص  (»شفاء الغليل«

  . )١٥٤ ص (»ديوانه«والبيت لطرفة بن العبد ، يف 
  

 



 ١٠٥

 

٢٠٤- ــوضربا الْهــمذُحثُــوف ــ الْممردف  
  

  )٢(فرعــ ي)١(»ياِغبــي ِلِرهــا ظَمــو« هلَــ  
  

                                                 

  : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

  ومـــا ظَهـــِري ِلبـــاِغي الـــضيـ
 

  ـــــِم ِبــــالظَّهِر الــــذَّلُولِ   
 

  : وتفعيلهتقطيعه«

ــري ــا ظهـ ــا*ومـ ــيلبـ   غض ضـ
  

ــرذ   ــبظ ظهـــ ــويل*مـــ   ذلـــ
  

  مفــــــاعيلن*مفــــــاعيلن
  

ــاعيلن    ــولن* مفـــــ   فعـــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــذوف* ســـــ   »حمـــــ
  

  ) .١٨٥ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٣٨ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٢٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٣ (»دالعق«: بال نسبة يف    والبيت  

 ٤٣ص (» عروض الورقة«،  ) ٩٨ص  (ي  البن جن ( ،»لل» الكايفت ربيـزي)  ص (» البـارع «، ) ٧٤ص

١٣٢. (  

 »مجزوء حمذُوف : والثَّاين   ،   مثلُها: األول  : حدةٌ مجزوَءةٌ ، وهلا ضربان      وأما الْهزج فله عروض وا    « )٢(

   ) .٥٩ص  (»لِّياتالك«. 

شـفاء  « . »مكفوف ، ومقبوض ، وأخرم ، وأخـرب ، وأشـتر  : هزج من األبيات املتغيرة مخسة     لول«

  ) .١٨٥ص  (»الغليل

 



 ١٠٦

 

ـ  لِ )١(»ِهِتيمر« دِشنأَ -٢٠٥ ـ  فكَ م ـ  ن ع رف  
  

  ــواِهشقَــ الْدلْــقُفَ« ِضبلَــت ــا تخ٢(»ف(  
  

                                                 

  : » األصل« كُتب فوقها يف )١(

ــصدِت   ــِه فَأَقْــــ   رميتِيــــ
 

ــةْ   ــأَِت الرميـــ ــا أَخطَـــ   ومـــ
 

ــينِ  ــسهميِن مِليحــــ   ِبــــ
   

ــةْ   ــا الظَّبيـــــ   أَعارتِكهمـــــ
  

  : وتفعيلهتقطيعه«

ــِه  ــصدِت*رميِتيــــ   فَأَقْــــ
  

  أَِت الرميـــــةْ*ومـــــا أَخـــــطَ  
  

ــ ــلُ*لُمفاعيــــ   مفاعيــــ
  

ــلُ   ــاعيلن * مفاعيـــــ   مفـــــ
  

ــوف ــوف * مكفـــ    مكفـــ
  

  »ســـــــامل* مكفـــــــوف  
  

  ) .١٨٥ص  (»شفاء الغليل«

  . )٥/٢٦٨(  للبغدادي»خزانة األدب «: يف بال نسبةوالبيت 
  

  : » األصل« كُتب فوقها يف )٢(

ــيئًا  ــف شـ ــا تخـ ــت لَـ   فَقُلْـ
 

ــاسِ   ــن بــ ــك ِمــ ــا علَيــ   فَمــ
 

  : وتفعيله تقطيعه«

ــ ــل تـ ــي أن*الفقـ ــف شـ   ختـ
  

  كمــــن باســــي*فمــــا علــــي  
  

ــاعلن  ــاعيلن * مفــــ   مفــــ
  

ــاعلن    ــاعيلن* مفـــــ   مفـــــ
  

ــوض ــامل  * مقبــــ   ســــ
  

  »ســــــــامل* مقبــــــــوض  
  

  ) .١٨٦ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٣٩ص  ( »اإلقناع «،) ١٢٩ص  (» اجلامع «، )٦/٣٣٢ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

 ٤٢ص (» عروض الورقة«،  ) ٩٩ص  (ي  البن جن (، »الكايف «للت ربيـزي)  ص (» البـارع «، ) ٧٤ص

١٣٢ (.  

 



 ١٠٧

 

٢٠٦- الْوخرأَ« مد١(»او( ُث لَ« مانَ كَ و«)٢( خ رب  
  

  و الـشتـ « ر ـ ينِذي الَّــِف   بأَ دنمــ ِل)٣(»د قَ
  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــ وادأَ ــ امــــ   وهارعتاســــ
  

ــ   ــالْ اكذَكَـــ ــاِرع شيعـــ   هيـــ
  

  : وتفعيله تقطيعه«

  تعــــــاروهو*أددو مــــــس
  

ــي    ــذاكل عـ ــه *كـ ــعاري يـ   شـ
  

ــولن ــاعيلن*مفعــــ   مفــــ
  

ــاعيلن    ــاعيلن* مفـــــ   مفـــــ
  

ــرم ــامل  * أخـــــ   ســـــ
  

ــامل    ــا* ســــــ   »ملســــــ
  

  ) .١٨٧ص  (»شفاء الغليل«

 )١٠٠ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ٤٠ص  (» اإلقناع«،  ) ١٢٩ص  (» اجلامع «:بال نسبة يف    والبيت  

  .) ١٣٣ص  (»البارع«، ) ٧٥ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٤١ص (» عروض الورقة«، 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــو ِبـــشرٍ    ــانَ أَبـ ــو كَـ   لَـ
  

ــريا   ــضيناه أَِمـــ ــا ارتـــ    مـــ
  

  : وتفعيله تقطيعه«

ــان  ــو كـ ــشرن * لـ ــو بـ   أبـ
  

ــر   ــرين مـــ ــضيناهو*أمـــ   تـــ
  

ــولُ  ــاعيلن * مفعــــ   مفــــ
  

ــاعيلن    ــاعيلن* مفـــــ   مفـــــ
  

  ســـــــامل  * أخـــــــرب
  

ــامل    ــامل* ســــــ   »ســــــ
  

  ) .١٨٧ص  (»شفاء الغليل«

) ١٠٠ص  (ي  البن جن » العروض« ،   )٤٠ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٢٩ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف    والبيت  

  .) ١٣٣ص  (»البارع« ، )٧٦ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٤٣ص (» عروض الورقة«، 
  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

ــاتوا   ــد مـ ــِذين قَـ ــي الَّـ   ِفـ
  

ــرةْ    ــوا ِعبـــ ــا جمعـــ   وِفيمـــ
  

  : وتفعيله تقطيعه«

ــذي ــاتو *فللــ ــد مــ   نقــ
  

ــاجم   ــوعربه*وفيمـــــ   معـــــ
  

ــاعلن  ــاعيلن * فــــ   مفــــ
  

ــاعيلن    ــاعيلن* مفـــــ   مفـــــ
  

 



 ١٠٨

  

                                                                                                                                                 

ــتر ــامل  * أشـــــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل* ســــــ   »ســــــ
  

  ) .١٨٨ص  (»شفاء الغليل«

ص  (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٤٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ٤٠ص  ( »اإلقناع«: بال نسبة يف    والبيت  

  .) ١٣٤ص (» البارع «،) ٧٦

 



 ١٠٩

  

٢٠٧- أَوــــربِل )١(عــــرــــاولَ أٍُزجاه  
  

ـــــاِفوـــــةٌيِح صـــــةٌيحض ربااه  
  

  

٢٠٨- ــاٍفو ِح صــلُثْ ِميح ا ه ،وــش   داِهال
  

  »دِلــــــار لْس٢(»ذْى ِإم(  ،واٍفواِر ود  
  

                                                 

  .أربع أعاريض : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــس ــارةٌدار ِلـ ــلَيمى جـ   لْمى ِإذْ سـ
  

  ـــربـــا ِمثْـــلَ الزهاتى آيـــرت قَفْـــر  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــسل ــلي*دارن ل ــا إذس ــارتن*م   ماج
  

ــرا    ــرن تـ ــا*قفـ ــرزمثلز*أاياـ   بـ
  

  مـــستفعلن*مـــستفعلن*مـــستفِْعلن
  

  مـــستفعلن*مـــستفعلن*مـــستفعلن  
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

  »ســــامل* ســــامل * ســــامل   
  

  ) .١٨٩ص  (»يلشفاء الغل«

 »العروض«،  ) ٤١ص   (»اإلقناع«،  ) ١٣١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٣(» العقد«: والبيت بال نسبة يف     

 ٤٤ص  (» عروض الورقة «،   )١١٢ ،   ١٠١ص  (ي  البن جن (  ،»الكايف «للت ربيـزي  )  ٩١ ،   ٧٧ص ( ،

  .) ١٣٦ص (» البارع«

 



 ١١٠

 

ــقَلْاَ -٢٠٩ ــِه ِفعطْ ــ غَي ةٌايو لْيــز مه  
  

ـ هافْفَ يـلٌ ِل د )٢(»بلْقَالْ«)١(و،   فدلراَ   م٣(ه(  
  

٢١٠- وــبعدهــا مجــةٌوَءزِح صةْيح  
  

  والــضرــلُثْ ِمبــا فَهــذْخِر صحيه  
  

                                                 

  .الواو استئناف  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   : »األصل«يف  ب فوقهاكُت )٢(

  ماِلســ يحِرتسمــ اهــنِم بلْــقَالْ
  

  ــقَالْو ــِم بلْـ ــج ينـ ــجم داِهـ   ودهـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  حـن سـاملن   *هـا مـستري   *القلب من 
  

  جمهـــودو*ين جاهـــدن*لقلـــب مـــنو  
  

  مـــستفعلن*مـــستفعلن*مـــستفعلن
  

  مفعــــولن*مــــستفعلن*مــــستفعلن  
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

ــامل    ــ* ســ ــوع* امل ســ   »مقطــ
  

  ) .١٨٩ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٤١ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٣١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٣ (»العقد «:بال نسبة يف    والبيت  

 ١/١٨٢(» العمدة«،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٢ص  (ي  البن جن (  ،»الكايف «للتربيزي)  ص

   .)١٣٧ص  (»البارع«،  ) ٧٨

   .صح : »األصل «يف  كُتب فوقها)٣(

  : فافهمه ، فلما وقف على اهلاء نقل حركتها إىل امليم قبلها ، وميثِّلون له بقول زياد األعجم : أصلها 

تِجبع رهالدو كَِثري هبجع ... ِمن ِزينِني عبس لَم هِربأَض  

   يبعض ذهب وقد«يقول املعر زعم كما كان وإن ؛ بضرورٍة ليس هذا أنَّ إىل اسالن مـا  ةكقلَّ قليلٌ هفإن 

  ) . ٨٠ص (» الصاهل والشاجح» «.الفصحاء منه يستوحش

 



 ١١١

 

ـ  هدعب،   )١(»يِبلْ قَ اج ه دقَ« -٢١١ ا مطُشةْور  
  

ــ   ِحصــةٌيح ض رــب ــتدا غَ ــص ِف   ةْوري ال
  

٢١٢- اِهشده »م ا هـ ،   )٢(»اج ـ اِب الر مثُ ةْع  
  

  منــــةٌوكَــــهِح صةٌيحم ــــاِبتةْع  
  

                                                 

   : »األصل«يف   كُتب فوقها)١(

ــِزلٌ   ــي منـ ــاج قَلِْبـ ــد هـ   قَـ
  

   ــر ــٍرو مقِْفـــ ــن أُم عمـــ   ِمـــ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــل  ــاج قـ ــد هـ ــن*قـ   يب مرتلـ
  

  رن مقفــــرو*مــــن أم معــــم   
  

  مــــــستفعلن*لنمــــــستفع
  

ــستفعلن    ــستفعلن*مـــــ   مـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل* ســــــ   »ســــــ
  

  ) .١٩٠ص  (»شفاء الغليل«

 »العروض«،  ) ٤٢ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٤ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

 ١/١٨٣(» العمدة«،  ) ٤٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٢ص  (ي  البن جن (»الكايف «   ربيـزيللت) ص

  .) ١٣٧ص (» البارع«،  ) ٧٨

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )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«

   .)٢/١٣ (»ديوانه« ، يف اجمطلع أرجوزة للعجوالبيت 

 



 ١١٢

 

ـ  و د قَ ٍبرض كَ تدا غَ هِنوي كَ ِف -٢١٣   )١(عقَ
  

ــ   اِهشدــ« ه ا لَييــت ــي ِفِن ــيه ذَا ج٢(»ع(  
  

                                                 

)١( مذاهب سبعة املشطور البيت يف نيللعروضي  :  

لهأنَّ: لاألو  اعروض ى قول املزجهلا امماثلً اوضربسموي ،  .  

  . له عروض الو اضرب له أنَّ: اينالثَّ

   .له ضرب الو اعروض له أنَّ: الثالثَّ

العروض أنَّ: ابعالر يف زيد الثالثَّ جلزءوا،  منهوكان ربوالض فيه يزاد كما ربالض رفيلالت ذييلوالت.  

 ،  جزآن منه ذهب:  أي ، منهوك ربوالض ، واحد جزٌء منها ذهب  :أي ، جمزوءة العروض أنَّ :اخلامس

   .الثالثَّ اجلزء هو ربوالض،  اينالثَّ اجلزء هي العروض فتكون

هوكة ، وضربه جمزوء عروضه من: أي  ،السابق  عكس :ادسالس.  

يف مشطور ال فحينئٍذ ، كامل بيت ال بيٍت نصف املشطور أنَّ: ابعالس القول هذا أصحاب عند حقيقالت.  

  :مخسة مذاهب  املنهوك هلم يفو

أن   :لاألوكالمها اجلزآن جعلي اعروض اوضرب متزجنيم .  

  . ضرب اينوالثَّ عروض لاألو اجلزء :الثَّاين 

  . عروض بال ضرب كالمها:  الثالثَّ

  .  ضرب  بالعروض كالمها: الرابع 

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

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

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــــــذَعــــــا جِنــــــي ِفيهتــــــا لَيي  
 

  :تقطيعه وتفعيله «

  فيهـــــا جـــــذع * يـــــا ليـــــتين  
  

  مــــــــــستفعلن* مــــــــــستفعلن
  

  »ســــــــــــامل * ســــــــــــامل
  

  ) .١٩١ص  (»شفاء الغليل«

 



 ١١٣

٢١٤- ــت ــلَ ثَهريِيغـ ــةٌاثَـ   )١(اهتدد عـ
  

  )٢(»اهــــتفِْل أَلٌاِزنــــم« هنــــبخفَ  
  

                                                                                                                                                 

جه البخـاري ومـسلم يف      هكذا أخر ...  أحدمها اقتصر على هذا وهو ورقة بن نوفل          ويروى عن اثنني  «

 .ى هذه الرواية ليس ذلك من الشعر         ، وعل  )عذَج( أخرى هلما بنصب      روايةٍ  رواية ، ويف   صحيحيهما يف 

ال املعجمـة   ع بالذَّ ذَاجلَ... نني  مة يف غزوة ح   ريد ابن الص  دثَّاين أنشد معه ثالثةً أخرى ، وهو        والقائل ال 

واملراد به هنا الشباب ، ويا على اجلديدطلق أيض « .»اية الر٢٣٧ص (» باغ. (  

  . مقْطُوع: الثَّاين  ، ومثلُها: األول : واِفية ، وهلا ضربان : األوىل :  فله أربع أعاريض وأما الرجز«

  . مجزوءة ، وهلا ضرب واحد مثلُها: والثَّانية 

  .، وهي الضرب  مشطُورة: والثَّالثة 

  ) .٦٢ : ٦٠ص  (»لِّياتالك« . »، وهي الضرب منهوكة: والرابعة 
  

  ) .١٩٢ص  (»شفاء الغليل« . »خمبونٌ ، ومطوي ، وخمبولٌ: رجز من األبيات املتغيرة ثالثة لول« )١(

   :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــا ــا وطَالَمــ ــاِزلٌ أَِلفْتهــ   منــ
  

      ــه عــي د ــساِن ِف ــع الِْح ــا م هترمع  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــاِزلن ــا * منـ ــا*أَِلفْتهـ   وطَالَمـ
  

ــا   ــسا* عمرتهـ ــه*معلِْحـ ــي دعـ   ِنِفـ
  

ــاعلن  ــاعلن * مفـ ــاعلن * مفـ   مفـ
  

  مفــــاعلن * مفــــاعلن * مفــــاعلن   
  

  خمبــــون* خمبــــون *خمبــــون
  

ــون   ــون *خمبــ ــون *خمبــ   »خمبــ
  

  ) .١٩٢ص  (»شفاء الغليل«

 ربيـزي للت» الكايف«،   )١٠٤ ص (يالبن جن » العروض«،   )١٣٣ ص (»اجلامع «: يف بال نسبة والبيت  

   .)٨٠ ص(
   

 



 ١١٤

 

٢١٥- »م ـ ا و ـ  و تدلَ ـ  ةٌداِل ـ  و ن ِم   )١(»ِدلَ
  

ــطَِل   ــِثو« ِهيـ ــ خ)٢(»ٍلقَـ   )٣(يِد رلٌبـ
  

  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــدٍ   ــن ولَ ــدةٌ ِم ــدت واِل ــا ولَ م  
 

  أَكْـــرم ِمـــن عبـــِد منـــاٍف حـــسبا 
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــدت ــدتن*ماول ــدن *وال ــن ول   م
  

ــن     ــرم م ــا *أك ــد من ــسبا *عب ــن ح   ف
  

ــم ــتعلن*نلُِعتفْـ ــتعلن*مفـ   مفـ
  

  مفـــــتعلن*مفـــــتعلن*مفـــــتعلن  
  

ــوي ــوي* مطـ ــوي *مطـ    مطـ
  

  ــوي ــوي *مطــ ــوي *مطــ   »مطــ
  

  ) .١٩٢ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٤٣ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٣ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٣ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

 ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٤ص  (ي  البن جن (  ،»الكايف «للتربيزي  )  ص  (»البارع«،   ) ٨٠ص

١٤٠(.   

   :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــٍل ــٍب وِثقَـ ــر طَلَـ ــع خيـ   منـ
 

 هدــــؤت ــــريخ قــــبــــٍل سجعو  
 

  :تقطيعه وتفعيله «

  رطلــنب*منــع خــي *وثقلــن
  

ــن   ــي *وعجلـ ــبق خـ ــؤده*سـ   رتـ
  

ــتن ــنت*فَعلَــ ــنت*فعلــ   فعلــ
  

ــتن   ــنت*فَعلَـــ ــنت*فعلـــ   فعلـــ
  

ــول ــول* خمبـ ــول*خمبـ    خمبـ
  

  »خمبــــول* خمبــــول* خمبــــول  
  

  ) .١٩٣ص  (»شفاء الغليل«

ص (للتربيـزي   » الكـايف «،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ٤٤ص  ( »اإلقناع«: بال نسبة يف    والبيت  

   . ) ١٤٠ص  (»البارع«، ) ٨١

 . »، واخلبل وهـو قبـيح    وهو حسني، والطَّ اخلنب وهو صاحل: حاف الزمن ويدخل هذا البحر   « )٣(

  ) .١٨٤ص  (»العيون الغامزة«

 



 ١١٥

  

ــ -٢١٦  ــر عمثُ ا وضــالر ــ،  ِلم ــجى انولَأُالْ   تلَ
  

ــاِفو ــذُح م)١(ةًيـ ــ)١(ةًوفَـ ــأَ،  )١(الًص فَـ   تتـ
  

  

ــأَ -٢١٧ ضرب٢(اه(ــ ع ــى ولَ ــ الْاِءفَ حق  
  

ــِل   ــغ الْ)٣(ِلوأَلْ ــِم« ِةاي ــ لُثْ س٤(»ِقح(  
  

٢١٨- وــب عدــه ــِهِف و)٥(ياِن الثَّ ــ الْي   رصقَ
  

  وــر ــت حفدال ــ، ا م ــمثُ ــاَء ج الن ص٦(ر(  
  

                                                 

  . حال  :»األصل«يف  قهاكُتب فو )١(

  ) .أتت( فاعل  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

للضرب األول ، وهو خرب مقدم ، والبيت مجيعه هو املبتدأ ، تقدير             :  أي    :»األصل«يف   كُتب فوقها  )٣(

  .للضرب األول من الشواهد هذا البيت : الكالم 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

 حـ        ِمثْلَ س   ِق الْبـرِد عفَّـى بعـدك الْـ
 

  ــــقَطْر مغنـــاه وتأِْويـــب الـــشماِل 
 

  :تقطيعه وتفعيله «

  بعــدكل*بــرد عففــى*مثــل ســحقل
  

  بـــش مشـــايل*هووتـــأوي*قطرمغنـــا  
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـ ــاعلن*فـ   فـ
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــ ــاعالتن*فــ   فــ
  

   حمـــذوف* ســـامل * ســـامل 
  

  »ســــامل* ســــامل * ســــامل   
  

  ) .١٩٣ص  (»لشفاء الغلي«

رب ا علـى الـض     شاهد دٍة مقي ا بقافيةٍ روى أيض وي ،   )٩٩ص   (»ديوانه«، يف   بيد بن األبرص    لعوالبيت  

  . املقصور

  .وبعد الضرب األول الضرب الثَّاين :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٥(

  . كنى بالنصر عن الشاهد  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٦(

 



 ١١٦

 

ـ  ع انَمع الن ِغِلبأَ«ي  ِف -٢١٩ ن ـ لُأْي م   )١(»اكَ
  

  ــلُثِْموــثُاِلا ثَه٣(اكَي الــذَِّذ ِلــ)٢(اه(  
  

                                                 

  .جاء االستشهاد يف هذا البيت : أي  : »األصل«يف  ب فوقهاكُت )١(

  أَبِلـــِغ النعمـــانَ عنـــي مأْلُكًـــا
 

     ِتظَــارانــِسي وبطَــالَ ح قَــد ــهأَن  
 

  :تقطيعه وتفعيله «

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

ــد    ــو ق  ــسي *أن ــال حب ــار*ط   ونتظ
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـ ــاعلن*فـ   فـ
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــ ــاعال*فــ   نْفــ
  

   حمـــذوف* ســـامل * ســـامل 
  

ــامل    ــامل * ســ ــصور* ســ   »مقــ
  

 ،  لرب األو  ، فهو من شواهد الـض       فيه مطلق  وي، والر ) ٩٣ص  (» ديوانه«، يف     بن زيدٍ  لعديوالبيت  

 مينع منه خمافـة     مل اهكذا أنشده اخلليل بتسكني الراء ، ولو أطلقه جلاز م         «) قصر(مادة  » احملكم«قال يف   

ن ببيتني سابقني مـن     ويوان ليس ا إقواء ، وقد استشهد العروضي       وأبيات القصيدة يف الد    : قلت. » إقواء

   نفس القصيدة بإطالق الروي على الض املـاء   لو بغري- ... أبصرت عيين عشاًء(، ومها ل رب األو  (... ،

    بل استشهد بالبيت نفسه بعض  هم على الض القسطاس«و،  ) ١٣٦ص  (» جلامعا«: يف  كما  ،  ل  رب األو «

  .اين رب الثَّا على الضليكون البيت شاهد ليس إلَّا ةٌ عروضيقييد صنعةٌ التح أنَّرجمما ي، ) ١٠٣ص (

  .هي الرسالة : كة املألُك واملألُو

  .ومثل العروض احملذوفة ضرا الثَّالث :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

   .مثل عروضه  واٍفغايةٌحمذوف : نستغين عن أن نقول :  أي  :»األصل« يف كُتب فوقها )٣(

 



 ١١٧

 

ـ تئْا جِ م لَ اُءنسخ الْ ِتالَقَ«ي  ِف -٢٢٠ ١(»اه(  
  

  اهــــتيو ر)٣(ةٌيــــاِنثَ،  )٢(هداِهشــــ  
  

٢٢١- ــمجــةًوَءزِح صقَــةًيح دع ــريت  
  

ــلَ   ــ)٤(اه ض رــلُّ كُوب ــ)٥(اه ــِو رد قَ يت  
  

٢٢٢- ــم جأَ ،ةًوَءز ــلُو ــ الْ)٦(اه مس٧(غُب(  
  

  )٨(واغتابا فَــمــت حفدرمــ الْةُايــغالْ  
  

٢٢٣- اِهشدي   فِ ه»ي ـ ِلا خ ـ ب ار ييلَ ٩(»اع(  
  

  ـــوضربي اِنا الثَّـــهـــمعـــرِمى ساع  
  

                                                 

   .يف هذا البيت ، وهو خرب مقدم :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  اهــتئِْج امــلَ اُءسنــخالْ ِتالَــقَ
  

  بهتاشــو اذَهــ سأْر يِدعــب ابشــ  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــن ــل خ ــاء*قالت ــاس ــه* مل م   اجئت
  

  وشــتهب*رأس هــاذا*شــاب بعــدي   
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـ ــاعلن*فـ   فـ
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــ ــاعلن*فــ   فــ
  

   حمـــذوف* ســـامل * ســـامل 
  

ــامل    ــامل * ســ ــذوف* ســ   »حمــ
  

  ) .١٩٥ص  (»شفاء الغليل«

 ها لعمـرو بـن مينـاسٍ      إن: قال  وي« وفيه،  ) ٢٩٣ص   (»ديوانه«زايادات  لقيس ، يف    المرئ ا والبيت  

   .»اديراملُ

  .شاهد الضرب الثَّالث :  مبتدأ ، أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  .وله عروض ثانية : عروض ثانية ، أي :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

  .للعروض الثَّانية ازوءة  :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

  . مبتدأ ، واجلملة الَّيت بعده خربه  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٥(

  .أول ضروب هذه العروض الثَّانية :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٦(

  .الضرب املسبغ :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٧(

  .اطلبوا :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٨(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٩(

ـ  ــ ــا فَاسـ ــي اربعـ ــا خِليلَـ   يـ
  

ــسفَانْ     ــما ِبعــ ــتخِبرا رســ   ـــ
  

 



 ١١٨

ــغَ -٢٢٤ ةًاي  ،ــش ــقْم« داِهال   )١(»اترِف
  

ــلثَّاَ   ــم الْثُاِل ذُحِموف ــن ــه   )٢(وااتا فَ
  

                                                                                                                                                 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــي  ــا خليلـ ــا فـــ *يـ   سيربعـ
  

  مـــن بعـــس فـــان  *ختـــربارس  
  

ــاعالتن ــاعالتن*فــــ   فــــ
  

  فاعلييـــــــان*فـــــــاعالتن  
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــسبغ* ســــــ   »مــــــ
  

  ) .١٩٦ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٤٦ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٦ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٦ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

 و«فيه  و) ١٣٨ص  ( »الفصول والغايات «،  ) ٥٤ص  (» عروض الورقة «،   )١٠٨ص  (ي  البن جنقالي:  

 القـصار  األوزان من كغريه وليس ، اخلليل وضع من البيت هذا وإنَّ،   العرب تستعمله مل الوزن هذا إنَّ

 ،  )١٤٤ ص (»البارع«،  ) ٨٦ص   (ربيزيللت» الكايف«،   »عرهمش يف مفقود هألن ثوناحملد استعملها يتالَّ

   .»ماعالس على موقوف ربالض هذا أنَّ جاجالز زعم« )١٩١ص (» العيون الغامزة«ويف 

  .هو األثر : سم  والر.وقف : أي ،  ربع يربع  :قال ي.قفا  : أي: اربعا 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــات ــرات داِرســــ   مقِْفــــ
 

ــورِ   ــاِت الزبـــ ــلُ آيـــ   ِمثْـــ
 

  :فعيله تقطيعه وت«

ــراتن ــاتن*مقفــــ   دارســــ
  

ــا   ــل أايـــ ــوري*مثـــ   تززبـــ
  

ــاعالتن ــاعالتن*فــــ   فــــ
  

  فـــــــاعالتن*فـــــــاعالتن  
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل * ســ ــرى(ســ   »)معــ
  

  ) .١٩٧ص  (»شفاء الغليل«

  : ، وقبله ) موحشات طامسات(، وروايته  ) ٥٤ص (»ديوانه«يف  ، يباينِّابغة الشللنوالبيت 

عيين دموع فتفِري  ... اذَرمن رسوم حب  
  

  ) .فَأْتوا( أصله  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

 



 ١١٩

 

ـ  اس »ِه بِ ترا قَ ما لِ م«ِـ  ب -٢٢٥   )١(اادهشِت
 

  ــأَو ــوا تدشنــ ــ ِإ)٢(هريِيغــ   اادشنــ
  

                                                 

  :فأتوا ذا البيت استشهادا : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ـ       مــا ِلمــا قَــرت ِبــِه الْعيــ
 

 ــن ــذَا ثَمــ ــن هــ ــناِن ِمــ   ـــ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــاقر ــا ملـ ــي*مـ ــل عـ   رت ـ
  

ــها    ــان منـــ ــن*نـــ   ذا مثـــ
  

ــاعالتن ــاعال*فــــ   تنفــــ
  

ــاعالتن   ــاعلن*فــــــ   فــــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

  »حمـــــــذوف* ســـــــامل   
  

  ) .١٩٨ص  (»شفاء الغليل«

 ه لرجلٍ إن: قيل  «وفيه  ) ١٩٥ ،   ١٣٧ ،   ٦٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٦(» العقد«: بال نسبة يف    والبيت  

، ) ١٠٩ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ٤٧ص  ( »اإلقناع «،» فوه وضع ه قوم وقد رد ،  ل املدينة   همن أ 

»  البـارع «،   »ه للخنساء ، وليس يف ديواـا      يف نسختني أن   «ههامشويف  ) ٨٧ص  (للتربيزي  » الكايف«

 للعرب  ج أنه مل يرو مثل هذا البيت شعرا       اجوزعم الز «) ١٩٢ص  (» العيون الغامزة  «، ويف ) ١٤٥ص  (

يعين قصيدةً كاملةً: ي ، قال ابن بر«.   

واٍف : والثَّـاين    ،   واٍف: األول  : أضرب  واِفية حمذُوفة ، وهلا ثالثة      : األوىل  :  عروضان    فله وأما الرمل «

   .مثلُها: والثَّالث  ، مقْصور

: والثَّالـث    ،   مجزوء معـرى  : والثَّاين   ،   مجزوء مسبغ : األول  :  مجزوءة ، وهلا ثالثة أضرب       :والثَّانية  

  ) .٦٥ : ٦٣ص  (»الكلِّيات« . »مجزوء حمذُوف

  .أبيات تغيريه :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ص  (»شفاء الغليـل  « . »خمبونٌ ، ومكفوف ، ومشكولٌ ، وطرفان      : وللرمل من األبيات املتغيرة أربعة      «

١٩٨. (  

 



 ١٢٠

 

  تعِم ســهنــ ِموِنبــخم الْةُجــحفَ -٢٢٦
  

ــ   ــا رذَِإو«ي ِف ةُايــ م ٍدجــِف ر ع١(»ت(  
  

                                                 

  :يف هذا البيت : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــــٍد رجــــةُ مايِإذَا روــــتِفع  
 

ــا    ــا فَحواهـ ــصلْت ِإلَيهـ ــض الـ   نهـ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــدن *وإذا را ــة جمـ ــت*يـ   رفعـ
  

ــل    ــضص صـ ــا*ـ ــا*تإليهـ   فحواهـ
  

ــن ــن*فعالتــ ــنف*فعالتــ   علــ
  

  عالتـــــنف*فعالتـــــن*فعالتـــــن  
  

ــون ــون* خمب ــون*خمب ــذوف خمب    حم
  

  »خمبـــــون* خمبـــــون* خمبـــــون  
  

  ) .١٩٨ص  (»شفاء الغليل«

، ) ٤٨ص  (» اإلقنـاع «،  ) ٢٠٥ ،   ١٣٨ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٥ (»لعقدا«:  نسبة يف    والبيت بال 

  .) ١٤٥ص (» البارع«، ) ٨٧ص ( للتربيزي »الكايف«، ) ١١٠ص (ي البن جن» العروض«

راية(مكان  ) غاية(روى  وي (   ج البالغة  «، ويف البن أيب احلديد    » شرح)والغايـة بـالغني    « )٢٠/١٥٤

ـ . لت إليها فحواهـا  ض الص... فعت  روإذا غاية جمٍد: اعر  الشاية ، قال    الر: املعجمة   روى قـول  وي

الشإذا ما رايةٌ  : اخ  م دٍ  ر تلقَّ ... فعت اها عابة باليمنيِ ر    ـ . اء أكثر    ، بالغني ، والر ا البيـت األ   فأمل و

  .» فبالغني ال غري ، أنشده اخلليل يف عروضه

 



 ١٢١

 

٢٢٧- كَالْولَ« فيلُّ كُ س م ١(»ن( و لُكْالش  
  

ــ   ــ«ي ِف ــوا أَعدفَ ــب ــ )٢(»يٍدِعا س   )٣(والُابفَ
  

  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  لَـــيس كُـــلُّ مـــن أَراد حاجـــةً
  

 

ــضاها   ــا قَـ ــي ِطلَاِبهـ ــد ِفـ ــم جـ   ثُـ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــل  ــيس كل ــن أراد*ل ــاجنت* م   ح
  

ــدد   ــالب*مث جمــ ــضاها*يف طــ   هاقــ
  

ــاعالت ــاعالت*فـ ــاعلن*فـ   فـ
  

ــاعالت   ــاعالت*فــ ــاعالتن*فــ   فــ
  

ــوف  ــوف* مكف ــذوف * مكف    حم
  

  »ســــامل * مكفــــوف* مكفــــوف   
  

  ) .١٩٩ص  (»لشفاء الغلي«

» العروض«،  ) ٤٨ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٨ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٥ (»العقد«:  نسبة يف    والبيت بال 

 ٥٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٠ص  (ي  البن جن (  ،»الكايف «ربللت  يزي)  ص (»  البارع«،  ) ٨٨ص

١٤٦. (  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــا  ــِعيٍد جاِنبـ ــا سـ ــدعوا أَبـ   فَـ
 

 وهـــــِربفَاض ـــــاهأَخ كُملَـــــيعو  
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــدعو أ ــعيدن*فـ ــاننب*باسـ   جـ
  

ــك   ــاهو*وعليــ ــضربوهو*موأخــ   فــ
  

فـــاعلن*فـــاعالتن*فعـــالت  
  

  ــالت ــاعالتن*فعــ ــاعالتن*فــ   فــ
  

ــشكول ــامل * مـ ــذوف*سـ    حمـ
  

ــشكول   ــامل  * مــ ــامل* ســ   »ســ
  

  ) .٢٠٠ص  (»شفاء الغليل«

 أبـا سـعيدٍ   ) (٥٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ا عامر أبا سعيدٍ () ٦/٣٣٥ (»العقد«:  يف   والبيت بال نسبة  

اعامر (  ،»الكايف «للتربيزي)   بأخيه ) (٨٩ص وعليكم (فالش  البـارع «فعيلة األوىل فقـط ،      كل يف الت  «

  ) .ا عمٍريأب) (١٤٦ص (

  .فاختربوا :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

 



 ١٢٢

 

٢٢٨- الطَّوـــنَِّإ« اِنفَـــرس عد١(»لُطَـــا ب(  
  

                                                 

   :»األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ـ    عدا بطَـــلٌ ممــــاِرس ِإنَّ ســ
 

   هــاب ــا أَصـ ــِسب ِلمـ ــاِبر محتـ   صـ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــعدن  ــن س ــنم* ِإن ــن*بطَل   ماِرس
  

  ــاِبرمنُح ــِسنب ِل *صـ ــابه*تـ ــا أَصـ   مـ
  

  فـــاعلن*فعـــالت*فـــاعالتن
  

ــاعالتن   ــالت*فــ ــاعالتن*فعــ   فــ
  

ــامل  ــشكول* سـ ــذوف * مـ    حمـ
  

ــامل    ــشكول* ســ ــامل * مــ   »ســ
  

  ال صدر وال عجز   * طرفــان*  عجز ال صدر وال  
  

  ال صدر وال عجز   * طرفـــــان* ال صدر وال عجز     
  

  ) .٢٠٠ص  (»شفاء الغليل«

   .)٨٨ ص( ربيزيللت» الكايف«،  )٤٩ص ( »اإلقناع«،  )٦/٣٣٦(» العقد «: يف بال نسبةوالبيت 

 



 ١٢٣

 

ــ ــ كِلذَكَــ ــ أَراِفوالْــ ــنا تضيــ   لُقَــ
  

  

ـ ر ع )١(ىولَأُ -٢٢٩ وضِهي ـ  ع ـ وى الْ لَ   )٢(اِءفَ
  

  ــطُقْم ــ)٢(ةًوفَ ــ)٢(الًص فَ ــِبرض ِب اِء ج  
  

٢٣٠- ملَ )٣(الًاِثم ا  ه  ،ـ و ـ تيهن«ي  ِف   )٤(»اكَ
  

  اكَــــتيتا أَهدعــــب و ،)٥(هدِهاشــــ  
  

ـ  ةًوَءزجا م هِتخأُِب -٢٣١ ص حـ لَ،   )٦(ت ٧(اه(   
  

  اهـــلَثْا ِمسيـــ لَاِنتـــاي غَ)٨(اِنبرضـــ  
  

                                                 

  ) .تنقل(مفعولٌ مل يسم فاعله بـ  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  .حال  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  .حالٌ من الضمري يف جاء  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

   يف هذا البيت ، وهو خرب مقدم ،:  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

ــٍرو   مع أُم ــك ــن ِطلَاِب ع ــك تيهن  
  

    ــِحيح ــت ِإٍذ صــ ــٍة وأَنــ   ِبعاقبــ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــن ــك ع ــك أم * يت ــرن*طالب   معم
  

ــاقبنت   ــت أذن * بعـ ــحيحو* وأنـ   صـ
  

ــاعلنت ــاعلنت*مفـ ــولن*مفـ   فعـ
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفــ ــولن*مفــ   فعــ
  

ــامل  ــامل * سـ ــوف* سـ    مقطـ
  

ــامل    ــامل * ســ ــوف* ســ   »مقطــ
  

  ) .٢٠١ص  (»شفاء الغليل«

   .)٦٨ص (» نيذليديوان اهلُ« ، ذيلِّ اهلُأليب ذؤيٍبوالبيت 

  .دأ مبت : »األصل«يف  كُتب فوقها )٥(

  .قد صحت ، وهي مجلةٌ حالية : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٦(

  .خرب مقدم  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٧(

  .مبتدأ  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٨(

 



 ١٢٤

 

ـ  )١(»ةَيمِل« -٢٣٢ ـ  )٢(لُوأَ الْ ـ يرج أَ د قَ ت٣(ه(  
  

  يــت ــ موهلُ عصوب »ــِجع ب٤(»ت(ب ــي ت١(ه(  
  

                                                 

  :هذا البيت : أي  : »األصل«يف   كُتب فوقها)١(

ــلُ  ــشا طَلَــ ــةَ موِحــ   ِلميــ
  

ــلُ     ــه خلَـــ ــوح كَأَنـــ   يلُـــ
  

  :فعيله تقطيعه وت«

ــو ــة مـ ــو* ملييـ ــشن طللـ   حـ
  

  وخللــــو* يلــــوح كــــأن    
  

ــاعلنت ــاعلنت* مفــــ   مفــــ
  

  مفـــــــاعلنت*مفـــــــاعلنت  
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل * ســــــ   ســــــ
  

  ) .٢٠٢ص  (»شفاء الغليل« . »وامتنع عصبه لئلَّا يلتبس بالضرب الَّذي بعده

 آخـر   حاة شـاهد  ، وللن ) ٥٠٦ص  (ر  يث يف األبيات املنسوبة لكُ    »ديوانه«ة ، يف    ر عز نسب لكُثي يوالبيت  

  بنفس لفظ الش طر األو ه على ت  ل لكنام  نسب لكُ  الوافر يثي ص ( يف األبيات املنـسوبة     »ديوانه«ا ، يف    ر أيض

   .مستِدمي أَسحم كلُّ عفاها ... قَِدمي طَللٌ اموِحش ِلعزة) : ٥٣٦

وي لسلمى(ا  روى أيض (   ذيب اللُّغة «، و » العني«كما يف «  مادة)ـ «قـال يف    ،  ) وحش مـادة  » ساناللِّ

 موِحشا ِلميةَ:  فقال اجلوهري وردهأ) ِخلَلُ كأَنه يلُوح ... طَلَلُ اموِحش ِلسلْمى( البيت اوهذ«) وحش(

  .» موِحشا ةَلعز:  نشادهإ وصواب  :لاق ، ريثلكُ البيت: يبر ابن وقال ؛
  

  .شاهد األول : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  .قد أجريته شاهدا له : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

  عِجبــــت ِلمعــــشٍر عــــدلُوا
 

ــشرِ    ــا ِبـــ ــٍر أَبـــ   ِبمعتمـــ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

  شـــرن عـــدلو*عجبـــت ملـــع
  

ــرن   ــشري*مبعتمـــــ   أبابـــــ
  

ــاعلنت ــاعلنت*مفــــ   مفــــ
  

ــاعلنت     اعيلنمفـــــــ*مفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــصوب* ســـــ    »معـــــ
  

  ) .٢٠٣ص  (»شفاء الغليل«

 



 ١٢٥

                                                                                                                                                 

ـ   ال» العـروض   «،  ) ١١٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٩(» العقد«: بال نسبة يف     ٨١ص  (ي  بـن جن ( ،

  .) ١٠٨ص  (»البارع«، ) ٥٣ص (للتربيزي » يف الكا«

  .هذا البيت بيته : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  .واِفية مقْطُوفة ، وهلا ضرب واحد مثلُها : األوىل  :واِفر فله عروضان وأما الْ«

 . »مجزوء معـصوب  : والثَّاين   ،   مجزوء ممنوع من العصب   : األول  : مجزوءة ، وهلا ضربان     : انية  والثَّ

  ) .٦٧ ، ٦٦ص (» الكلِّيات«
  

 



 ١٢٦

 

ــ -٢٣٣ شاِهودــ الت ــِه ِفِريِيغ ــت ري ب١(ت(  
  

  تبــ ثَبص عــ)٢(»ةًوعــي داِنعــد«ي ِفــفَ  
  

٢٣٤- ولُـــقْعه »ـــمفَ ِللٌاِزنرـــت٣(»ان(  
  

  ىنــت ابِصقْالن ِبــ)٤(»ةَاملَّسِلــ« مثُــ  
  

                                                 

معصوب ، ومعقولٌ ، ومنقـوص ، وأعـضب ، وأقـصم ،             : وللوافر من األبيات املتغيرة سبعة      « )١(

٢٠٣ص (» شفاء الغليل« . »وأعقص، وأجم. (  
  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــردى    ــلُ ت يالْخةً وــو عــاِني د عد  
 

ــاِني    فَمــــا أَدِري أَِبــــسِمي أَم كَنــ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

عــاِني د عد*ــي الْخــن و ــردى*وت لُ ت  
  

ــا أَدِري    ــسِمي أَم *فَمـ ــاِني*أَِبـ   كَنـ
  

ــاع ــاع*نيلمفـ ــولن*نيلمفـ   فعـ
  

ــاع   ــاع*نيلمفــ ــولن*نيلمفــ   فعــ
  

ــصوب ــصوب* مع ــوف * مع    مقط
  

ــصوب   ــصوب* معـ ــوف * معـ   »مقطـ
  

  ) .٢٠٤ص  (»شفاء الغليل«

  ) .٩٠ص (» ديوانه« بن شداد ، يف والبيت لعنترة

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

ـ  ــاِزلٌ ِلفَرتنـــ ــارمنــ   ا ِقفَــ
  

  ورطُسُــــكَأَنمــــا رســــومها    
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  قفـــارن* لفرتنـــا*منـــازلن 
  

ــا    ــأن منـ ــومها*كـ ــ*رسـ   طوروسـ
  

ــاعلن ــاعلن*مفـ ــولن *مفـ   فعـ
  

ــاعلن   ــاعلن*مفــ ــولن *مفــ   فعــ
  

ــول ــول* معقـ ــوف* معقـ    مقطـ
  

  »مقطــــوف* معقــــول* معقــــول  
  

  ) .٢٠٤ص  (»شفاء الغليل«

، ) ٢٥ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ٢٠٢ ،   ١١٧ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٩(» العقد«:  نسبة يف    والبيت بال 

، ) ٥٥ص   (ربيـزي للت» الكـايف   «،  ) ٣٢ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨٣ص  (ي  بن جن ال »العروض«

   .)١٠٩ص  (»البارع«

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

 



 ١٢٧

ـ  أَ )١(»مكُبر ح ك ت نِْإ« -٢٣٥ ـ لْى لِ ت عِبض  
  

  قَالْوصم »ـ  م ـ  كَ )٢(»واالُا قَ ـ  م ـ كُي الْ ا ِف ِبت  
  

                                                                                                                                                 

ــٍري ــسلَّامةَ دار ِبحِفــــ   ِلــــ
  

   ــار ــسحِق قَِفَـ ــِق الـ ــاِقي الْخلَـ   كَبـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  حفـــرين*تـــدارن ب *لـــسل الم
  

  قفـــارو*لقـــس ســـحق*كباقـــل خ   
  

ــلُ  ــلُ* مفاعيـ ــولن *مفاعيـ   فعـ
  

ــلُ    ــلُ* مفاعيــ ــولن *مفاعيــ   فعــ
  

   مقطـــوف* منقـــوص* منقـــوص 
  

ــوص    ــوص* منقـ ــوف* منقـ   »مقطـ
  

  ) .٢٠٤ص  (»شفاء الغليل«

) ٨٤ص  (ي  بن جن ال» عروض  ال«،  ) ٢٥ص  (» اإلقناع«،  ) ١١٦ص  (» اجلامع«:  يف   والبيت بال نسبة  

  .) ١١٠ص  (»البارع«، ) ٥٥ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٣١ص (» عروض الورقة«، 

  :أي هذا البيت ، البيت أتى للعضب  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــا   انوع تــس أَم كُمبــر ح ــك ِإنْ ت  
  

  فَـــِإني لَـــم أَكُـــن ِممـــن جناهـــا  
  

  :ه تقطيعه وتفعيل«

   ـرح كِإنْ ت*   تـسأَم كُـمانن * بـوع  
  

   فَــِإنين لَــم*  مممــن ــا*أَكُــناهنج  
  

مِعلُنــت ــاع*فْـ ــولن*نيلمفـ   فعـ
  

ــاع   ــاع* نيلمفــ ــولن*يلنمفــ   فعــ
  

   مقطــوف * معــصوب* أعــضب
  

ــصوب   ــصوب * معـ ــوف * معـ   »مقطـ
  

  ) .٢٠٥ص  (»شفاء الغليل«

  )  .٦/١٦(» العقد« وينسب للربيع بن زياد يف ،) ٩٤ص (» ديوانه« بن شداد ، يف والبيت لعنترة

  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

   ــن ــددا ولَِك ــا س ــالُوا لَن ــا قَ م  

  

ــرِ    ــوا ِبهجـ ــولُهم وأَتـ ــاحش قَـ   تفَـ

  :تقطيعه وتفعيله «  

ــالو ــا ق ــددن *م ــا س ــن*لن   والك
  

ــو    ــاحش ق ــو *تف ــم وأت ــري* هل   ج
  

ــولنمف ــاعلنت*عـ ــولن*مفـ   فعـ
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفــ ــولن*مفــ   فعــ
  

ــصم ــامل  * أقـ ــوف* سـ    مقطـ
  

ــامل    ــامل * ســ ــوف* ســ   »مقطــ
  

  ) .٢٠٦ص  (»شفاء الغليل«

 



 ١٢٨

٢٣٦- الْوقْعلَ« صلَو ِلا مثُ،   )١(»كالْ م ـ ج مم  
  

ـ و،   )٢(»ن م ري خ تنأَ«ي  ِف   ـ  ذَه ـ  دا قَ خ تم  
  

  

                                                                                                                                                 

» اإلقناع«،  ) ١١٨ص  (» اجلامع«وهو تصحيف ،    ) لنا سيدا ) (٦/٣٢٩ (»عقدال«:  نسبة يف    والبيت بال 

ص (»  البـارع «،  ) ٥٦ص  (ي  ربيـز للت» الكـايف «،  ) ٨٤ص  (ي  بن جن ال »العروض  «،  ) ٢٦ص  (

١١١.(  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ِلــــيمح فؤر ِلــــكلَــــا ملَو  
  

   ــت ــِه هلَكْــ ــداركَِني ِبرحمِتــ   تــ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  حلــيمن*لكــن رؤفــن *لــوالم
  

ــداركين   ــهي*تــ ــو*برمحتــ   هلكتــ
  

  فعـــولن*مفـــاعلنت*عـــولُمف
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفــ ــولن*مفــ   فعــ
  

ــص ــامل  * أعقـ ــوف* سـ    مقطـ
  

ــامل    ــامل * ســ ــوف* ســ   »مقطــ
  

  ) .٢٠٦ص  (»شفاء الغليل«

) ٨٥ص  (ي  بن جن ال »العروض  «،  ) ٢٧ص  ( »اإلقناع«،  ) ١١٨ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     والبيت

  .) ١١١ص  (»البارع«، ) ٥٧ص (للتربيزي » ايفالك«، 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــا  طَايالْم ــب ــن رِك م ــر يخ ــت أَن  
  

   مهمــر ــسا وأَكْـ ــا ونفْـ ــا وأَخـ   أَبـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــي ــت خ ــل*أن ــن ركب ــا*رم   مطاي
  

ــسا     ــا ونفْـ ــا وأَخـ ــرمهم أَبـ   وأَكْـ
  

  فعـــولن *مفـــاعلنت *فـــاعلن
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفــ ــولن*مفــ   فعــ
  

ــم ــامل  * أجـ ــوف* سـ    مقطـ
  

ــامل    ــامل * ســ ــوف* ســ   »مقطــ
  

  ) .٢٠٧ص  (»شفاء الغليل«

» العروض« ،   )١١٨ص  (» اجلامع«وال شاهد فيه ،     ) كوإن) (٦/٣٢٩ (»العقد«:  يف   والبيت بال نسبة  

 ٣٣ص  (» عروض الورقة  «،) ٨٥ص  ( يالبن جن ( ،»الكايف «للت ربيـزي)  ص (» البـارع «، ) ٥٧ص

١١٢. (  

 



 ١٢٩

  

٢٣٧- وــبعد١(ه( ْي الْ ِفــلُاِمــكَالمةْقَــافَو)٢(  
  

  )٣(ةْقَاِب الـــساتفَِصفَـــ،  اثٌلَـــ ثَهلَـــ
  

  

٢٣٨- ــاِفو ــةٌيـ ــعاب ت، ةُيحِح صـ   اهـ
  

ــلَثَ   ــلُو أَ)٤(ةٌاثَـ ــ)٥(اهـ   )٦(اهعار ضـ
  

ــ -٢٣٩ اِهشدــه ــذَِإو«ي  ِف ا صحو٧(»ت(  
  

  الْوــغ الْ)٨(ةَاي ــقْم ــعوطُ ــو رد قَ يت  
  

                                                 

  .بعد الوافر : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  .يوافقه يف الدائرة :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  .العروض السابقة ، وكنى بالسابقة عن األوىل :  أي  :»األصل«يف  تب فوقهاكُ )٣(

  .تابعها ثالثة أضرب :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

  .أول الثَّالثة :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٥(

  .شابه العروض :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٦(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٧(

  وِإذَا صحوت فَمـا أُقَـصر عـن نـدى         
  

  وكَمـــا عِلمـــِت شـــماِئِلي وتكَرِمـــي  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  صـر عـن نـدن     *تفما أقص *وإذا صحو 
  

  وتكررمــي *تــشمائلي *وكمــا علــم    
  

ــاعلن ــاعلن*متفـ ــاعلن*متفـ   متفـ
  

  متفــــاعلن*متفــــاعلن *متفــــاعلن   
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل* ســ    ســ
  

  »ســــامل* مل ســــا* ســــامل   
  

  ) .٢٠٧ص  (»شفاء الغليل«

   .)٨٢ص  (»ديوانه«يف والبيت لعنترة بن شداد ، 

  .الضرب الغاية املقطوع ، وهو مفعولٌ مقدم :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٨(

 



 ١٣٠

 

ــراَ -٢٤٠ ــِه ِففدل ــ)١(ي ــماِز لَ م شهود  
  

  )٣(ودهــعم الْ)٢(»كنــوعا دذَِإو«ي ِفــ  
  

                                                 

  .يف الضرب املقطوع :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  :يف هذا البيت : د ، أي متعلِّق مشهو : »األصل«يف   كُتب فوقها)٢(

اذَِإو دعــو ــمع كنـ ــِإِف نهـ   هنـ
  

ــ   ــدِزي بسنـ ــِع كيـ ــبخ نهدنـ   االَـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  نفـإن ـو   *نك عـم مهـن    *وإذا دعو 
  

  خنبـــاال*دك عنـــدهن*نـــسنب يـــزي  
  

متفـــاعلن  *  متفـــاعلن* متفـــاعلن
  

  لَــــاتنفَِع*  متفــــاعلن*متفــــاعلن   
  

ــامل  ــ* ســ ــامل* امل ســ    ســ
  

ــامل    ــامل * ســ ــوع* ســ   »مقطــ
  

  ) .٢٠٨ص  (»شفاء الغليل«

   .)٢٤٥ص  (»ديوانه«لألخطل ، يف والبيت 

  .هو املعهود يف االستشهاد :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

 



 ١٣١

 

٢٤١- ــثَو ــأَ اٍف و)١(ثٌاِل ــذٌّح م ضمر  
  

ـ ِل«ي  ِف   ِنم  الـد يفَ( )٢(»ارـ ع ـ ظْ ي )نلُ ه٣(ر(  
  

  اُءذَّ حـــةٌيـــاِف و)٤(ةٌيـــاِنثَ -٢٤٢
  

ــ   ــلٌصفَ ــِلثْ ِمٍبرض ِب ــ)٥(اه س ٦(اُءو(  
  

                                                 

  .ضرب ثالث :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  ٍلاِقــعفَ ِنيتامرِبــ اريالــد ِنمــِل
  

  دــر ــغَو تسـ ــآي ريـ ــقَالْ اهـ   رطْـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــدديا  ــراميت *ملنـ ــاقلن  *  ربـ نفعـ
  

ــي    ــت وغ ــل  * درس ــر أايه ــرو* ي   قط
  

ــاعلن ــاعلن*متفـ ــاعلن*متفـ   متفـ
  

ــاعلن    ــاعلن* متفــ ــفَ* متفــ   نعلُــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل* ســ    ســ
  

ــامل    ــامل * سـ ــضمر* سـ ــذّ مـ   »أحـ
  

  ) .٢٠٩ص  (»يلشفاء الغل«

» العروض«،  ) ٢٩ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٢١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٠(» العقد«: والبيت بال نسبة يف     

ص (» البـارع «، ) ٦٠ ص (ربيـزي للت» الكايف«، ) ٣٨ص (» عروض الورقة «،  ) ٨٧ص  ( يبن جن ال

١١٦. (  

  .هذا الوزن يظهر يف هذا البيت :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

  .له عروض ثانية :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

  .أحذّ غاية :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٥(

  .مها سواء :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٦(

 



 ١٣٢

 

ــ -٢٤٣ اِهشدــه ــِل«ي  ِف ِنمــد   اري ال
  

  ـ ع ـ سيا لَـــذَ و)١(»افَـ   ارمضـــ ِإِه ِبـ
  

٢٤٤- يــت ــوهلُ م ضمــ أَ)٢(ر ــذٌّح ي سمع   
  

ــ   اِهشدــه ــأَلَو«ي  ِف نــ أَت شج٣(»ع(  
  

                                                 

  :يف هذا البيت : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  ِلمـــِن الـــديار عفَـــا معاِرفَهـــا
  

    ــِرب ــاِرح تـ ــش وبـ ــلٌ أَجـ   هِطـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  رفهــــا*رعفامعــــا*ملنــــدديا
  

ــش   ــن أجـ ــوبارحن*هطلـ ــو*شـ   تربـ
  

ــاعلن ــاعلن*متفـ   فعلـــن*متفـ
  

ــاعلن    ــاعلن*متفــ ــن *متفــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــذّ* ســ    أحــ
  

   »أحـــــذّ* ســـــامل * ســـــامل   
  

  ) .٢٠٩ص  (»شفاء الغليل«

 »العروض«،  ) ٢٩ص  ( »اعاإلقن«،  ) ١٢١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٠(» العقد«: والبيت بال نسبة يف     

ص (»  البـارع «،  ) ٦٠ص   (ربيزيللت» الكايف«،  ) ٣٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨٧ص  (ي  بن جن ال

١١٧ (.  

  .ضرب مضمر :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

ــامةَ ِإذْ    أُس ــن ــجع ِم أَش ــت لَأَنو  
  

    ــج ــزاِل ولُ ن ــت ِعيرِ دــذُّع ــي ال    ِف
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  مــت إذ*جــع مــن أســا*وألن تــأش
  

ــزا    ــت ن ــذ *دعي ــوجل جف ــري*ل   ذع
  

ــاعلن ــاعلن*متفـ ــن* متفـ   فعلـ
  

  فعلـــن* متفـــاعلن * متفـــاعلن   
  

ــامل  ــامل * ســ ــذّ* ســ    أحــ
  

   »أحـــذّ مـــضمر* ســـامل * ســـامل   
  

  ) .٢١٠ص  (»شفاء الغليل«

نسب للمسيب بـن    جر ، وي  ا ألوس بن ح   نسب أيض مى ، وي  لْ س نسب لزهري بن أيب   البيت ذه الرواية ي   و

  :  رواية بيت زهري هيإنَّ: ، وقيل ) الصراخ يقع(علَس بلفظ 

 



 ١٣٣

٢٤٥- بعده١(ام( ِح صـ  ةٌيح ـ ِز ج د قَ )٢(تئَ  
 

ــأَ   ــبرا أَهبرضـ ــةٌعـ ــد قَـ   تئَِد بـ
  

  يِحِح الـــصِلفَّـــرما الْهِبرضِبـــ -٢٤٦
 

ــ   ــلَو«ي ِف ــ يدقَ ــ)٣(»ونُكُ   )٤(يِحِولْالت ِب
  

                                                                                                                                                 

فيكـون  ،  ) ٥٤ص   (»ديوانـه « كما يف    )الذعر ِفي وجل نزال دعيت ... ِإذا أَنت الدرع حشو ولنعم( 

خزانة « يف    ، وهو قول البغدادي    اين لزهريٍ ب بن علس والثَّ   مسيل منه لل  طر األو ا من بيتني الش   بالبيت مركَّ 

  ) .١٣٥ص (» سانتصحيح اللِّ«وذهب إليه أمحد تيمور باشا يف ، ) ٦/٣١٨(» األدب

:  يعين البيت ـذا اللفـظ      (األخرى تكون أن اإلَّ«فيه  و) ١/٩٩(» العمدة« ألوس بن حجر يف      ونسب

 روايـة  وهـي  ، شعره من كثٍري يف أوٍس على أيتوكَّ كان ازهري ألنَّ ؛ دهاأبع فال روايةً  .. )حشو ولنعم

 يف العـيىن  ذكـره  تالبي اوهذ«) ٤٨ص  ( »تهحاشي « ِفي منهوريالدقال  و .»ذلك غري أظن ال محياجلُ

وحش ولنعم:  ظفلب واهدالش روايتان اهمولعلَّ ،  خلإ  ...ذاإ تنأ عرالد«.  
  

  .بعد هذين الضربني :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  .عروض صحيحةٌ جمزوءة :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

  ولَقَـــد يكُـــونُ لَـــك الْغِريــــ
  

   ــيم ــك الْحِمـ ــا ويقْطَعـ ــب أَخـ   ــ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  نُ لَـــك الْغـــري*ولَقَـــد يكُـــو
  

ــن   ــب أَخــ ــو*ق ويــ   طَعكَلْحِميمــ
  

ــاعلن ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن    ــاعالتن*متفـــــ   متفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــل* ســــــ   »مرفَّــــــ
  

  ) .٢١١ص  (»شفاء الغليل«

ص  (ربيـزي للت» شرح ديوان احلماسة  «، ينظر   » ديوان احلماسة «:  ، يف    قفيليزيد بن احلكم الثَّ   والبيت  

» األوراق«، و ) ٢٩٨ص  ( »أشعار أوالد اخللفاء  « ، يف    عباس بن اهللا عبد بن ليع بن اهللا عبدول . )٧٣٠

) ٢٨/٦٤(» الوايف بالوفيات «ليزيد بن احلكم يف     و ) .١٣/١٤٧(» خمتصر تاريخ دمشق  «، و ) ٣/٢٩٨(

    ا    في ، ولعبد اهللا بن عليأمثـال العـرب    يفاملستقـصى   «وحلنني بن خشرم ، يف      ) . ١٧/١٧٣(ه أيض  «

)١/٣٣١. (  
  

  .إنما يذكر من البيت شيٌء كالغماز عليه  :  يعين  :»األصل«يف  فوقهاكُتب  )٤(

 



 ١٣٤

٢٤٧- وــب عدــ الْه مردــ ذُف يِلِيذْو الت  
  

  والــردــفح تلَــم يذَس ــا تيِلِدب  
  

٢٤٨- اِهشدـ «ي   فِ ه ج١(ثٌد( ـ  ي   )٢(»ونُكُ
  

ــ   ــ ممثُـ ــى ثَرعـ ــ)٣(ثٌاِلـ   نيِب يـ
  

                                                 

  . صح  :»األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

 ــه ــونُ مقَامــ ــدثٌ يكُــ   جــ
  

  ـــــاحيِلـــــِف الرتخا ِبمـــــدأَب  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــو ــدثن يكــ ــامه*جــ   ومنقــ
  

ــخ   ــدن مبـــ ــاح*أبـــ   تلفرريـــ
  

ــا ــاعلن*علن متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــاعالن*متفـــــ   متفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــذيل* ســــــ   »مــــــ
  

  ) .٢١٢ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٣١ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٢٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣١ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف   

 ٣٩ص (» عروض الورقة«،  ) ٩٠ص  (ي  البن جن ( ،»الكايف «للت ربيـزي ) ـ «، ) ٦٢ص ص (» ارعالب

١١٩ (.  

  .مثَّ هلا ضرب معرى ثالث :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

 



 ١٣٥

 

ـ  الر مثُ،   )١(»ترقَتا افْ ذَِإو«ي  ِف -٢٤٩   )٢(عاِب
  

  طُقْمــوعها والــردــ يــِه ِففاِئشع  
  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

افْ اذَِإوقَــــترالَــــفَ ت كُــــتن  
  

  مـــــــتخشاع وتـــــــجِلم  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــر ــن*وإذفتقــــ   تفالتكــــ
  

ــعن    ــتخش شـ ــي *مـ ــم ملـ   وجتـ
  

ــاعلن ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــ*متفـــــ   اعلنمتفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

  »ســـــامل معـــــرى* ســـــامل   
  

  ) .٢١٢ص  (»شفاء الغليل«. 

» العروض«،  ) ٣١ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٢٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣١ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

 ٣٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ٩٠ص  ( يالبن جن (  ،»الكايف «للتربيزي)   ص (»  البـارع «،  ) ٦٣ص

١١٩ (.  

  .مثَّ الضرب الرابع :  أي  :»األصل«يف  ب فوقهاكُت )٢(

 



 ١٣٦

 

٢٥٠- مستحسي   فِ ن»ـ  ذَِإو ا هـ  )١(»م ِم سع  
  

ــيبأَ   ــلَ ثَ)٢(هاتـ ــ لَةٌاثَـ ــهـ   عِمتا اسـ
  

ــبفَ -٢٥١ يــ اِلت اضــاِرم ــتر ته لَ اب  
  

ـ  ؤري ام نِإ«   ـ  خ ن ِم ـ  ِري ع ٍسب ـ  م ِصن٣(»اب(  
  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــا  ــروا الِْإســ ــم ذَكَــ   وِإذَا هــ
  

ــسناتِ    ــروا الْحـــــ   َءةَ أَكْثَـــــ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــو ــا *وإذامهــ ــرل إســ   ذكــ
  

ــرل   ــسنايت*أت أكثـــــ   حـــــ
  

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــن*متفــــــ   فعالتــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل   ــوع*  ســــــ   »مقطــــــ
  

  ) .٢١٣ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٣٢ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٢٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٢ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

٩١ص ( يالبن جن ( ،»الكايف «للتربيزي)  ١٢٠ص  (»البارع«، ) ٦٣ص (.  

واٍف :  ، والثَّـاين     مثلها: األول  : ثة أضرب   واِفية ، وهلا ثال   : األوىل  :  فله ثالث أعاريض     وأما الْكَاِمل «

لمقْطُوع ، ممنوعقْص واخلَزل : والثَّالث  ،  من الوقْص واخلَزمن الو ر ، ممنوعمضذُّ مواٍف أح.  

 مضمر ،   أحذّ: والثَّاين   ،   مثلها: األول  : ل ، وهلا ضربان     واِفية حذَّاء ، ممنوعةٌ من الوقْص واخلَز      : والثَّانية  

   .ممنوع من الوقْص واخلَزل

: والثَّالـث    ،   مجزوء مـذَيل  : والثَّاِني   ،   مجزوء مرفَّل : األول  : مجزوءة ، وهلا أربعة أضرب      : والثَّالثة  

  ) .٧١ : ٦٨ص  (»كلِّياتال« . »مجزوء مقْطُوع: والرابع  ، مجزوء معرى
  

  .أبيات تغيريه :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  ).٢١٣ص  (»شفاء الغليل« . »مضمر ، وموقوص ، وخمزولٌ: وللكامل من األبيات املتغيرة ثالثة «

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

  ابِصنــم ٍسبعــ ِريــخ نِمــ ؤرامــ ينــِإ
  

ـ    ـ حأَو يِرطْشـ ـ  يِمـ   ِلصنـــمالِْب يِراِئسـ
  

  :يله تقطيعه وتفع«

  سـن منـصنب   *مـن خريعـب   *إن منرأن 
  

ــطري وأح   ــائري *ش ــي س ــصليب*م   لمن
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

  مــــستفعلن*مــــستفعلن*مــــستفعلن  
  

 



 ١٣٧

٢٥٢- وــو ــ« )١(هصقْ ذُيــب ع نــِر ح   ِهِمي
  

ــ   ــالْو،  )٢(»ِهِفيسِب خــلُز ــِهفْي ت ِف   ِهيِم
  

  

                                                                                                                                                 

ــضمر ــضمر * مـ ــضمر *مـ    مـ
  

ــضمر   ــضمر * مــ ــضمر * مــ   »مــ
  

  ) .٢١٤ص  (»شفاء الغليل«

   .)٦٨ص  (»ديوانه«يف ، لعنترة والبيت 

  .وقصه بيت :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــ ــ بذُيـ ــِرح نعـ ــ ِهِميـ   سيِفِهِبـ
  

  ورِهِحـــــمِلـــــِه وبن ويحيِمـــــت  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــن  ــذب بع ــي*ي ــسيفهي* حرميه    ب
  

ــي   ــهي * ورحمهــ ــي*ونبلــ   وحيتمــ
  

  مفـــاعلن*مفـــاعلن*مفـــاعلن
  

  مفــــاعلن*مفــــاعلن*مفــــاعلن  
  

ــوص ــوص* موقـ ــوص*موقـ    موقـ
  

  »موقــــوص* صموقــــو* موقــــوص  
  

  ) .٢١٤ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٣٣ص   (»اإلقناع«،  ) ١٢٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٠(» العقد«: والبيت بال نسبة يف   

 ٣٥ص (» عروض الورقة«،  ) ٩٣ص  (ي  البن جن ( ،»الكايف «للت ربيـزي ) ص  (»البـارع «، ) ٦٦ص

١٢١ (.  

 



 ١٣٨

 

٢٥٣- »مـــةٌلَـــِزنص ـــمص داها وفَـــع١(»ت(  
  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

مـــ ةٌلَـــِزنصـــ مصدااه وفَـــعت  
  

ــرأَ   ــ نِْإ اهمسـ ــ تلَِئسـ ــت ملَـ   ِبِجـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــنت ــصدا *مرتل ــم م ــت*ص   هاوعف
  

ــا   ــئلت*أرمسهــ ــيب*إن ســ   مل جتــ
  

  مفــــتعلن*مفــــتعلن*مفــــتعلن
  

  مفـــــتعلن*مفـــــتعلن*مفـــــتعلن  
  

ــزول  ــزول * خمـ ــزول*خمـ    خمـ
  

ــزول    ــزول *خمــ ــزول* خمــ   » خمــ
  

  ) .٢١٥ص  (»شفاء الغليل«

، ) ٢٠٤ ، ١٢٥ص (» اجلـامع « للوزن ، وهو كسر) رمسها) (٦/٣٣٠ (»العقد«:  بال نسبة يف     والبيت

الفـصول  « ،   )٣٥ص  (» عروض الورقـة   «،) ٩٣ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ٣٣ص   (»اإلقناع«

ـ  يف باجلزل جاء هألن؛   امصنوع ابيت لذلك اخلليل وضع وقد«وفيه  ) ٣١٨ص  ( »والغايات  مواضـع  ةتس

» البـارع «،  ) ٦٦ص  (  ربيزيللت» الكايف« ،   »... صم مرتلة : وضعه الذي والبيت ؛ عرفي  ال ما اوهذ

  ) .١٢٢ص (

 



 ١٣٩

 

ـ مثُـــ ـ  و)١(يـــٍلِوطَِل وضر عــ   تفَِصــ
  

  

٢٥٤- ــاِفوةٌيقْ مــبةٌوضفَــ و٢(لُص(  
  

ــأَ   ــلَا ثَهبرضــ ــأَالْفَ،  ةٌاثَــ   )٣(لُصــ
  

  ادِشنــا أُمــِمو،  ةًايــ غَم تــدقَــ -٢٥٥
  

ـ ِغ« يِهِف   ن  ـ  كَ )٤(»ِسفْى الـن ـ  م ـ  ع دا قَ   ادِه
  

                                                 

  .لبحٍر طويل : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  .وصفها وافيةٌ مقبوضةٌ فصل : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  .األول أصلًا ألنه مل يعرض له شيٌء من التغيريات سمي هذا الضرب  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

  ِغنى النفِْس ما يكِْفيـك ِمـن سـد خلَّـةٍ          
  

ــرا      ــى فَقْ الِْغن ذَاك ــاد ئًا عــي ش ادــِإنْ ز   فَ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  دخللـة * كمن سـد    * مسا يكفي   * غنننف
 

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

  مفـاعلن * فعـولن   * مفـاعيلن   * فعولن  
 

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«

  ) .٢/٢٢٤( للقايل »األمايل«، ولسامل بن وابصة يف ) ١٨٦ص  (»ديوانه« أليب العتاهية ، يف والبيت

 



 ١٤٠

 

٢٥٦- وضرباِنا الثَّ ه ـ كَي ح اه ـ ا و ١(افَص(  
  

ــ   ــ« هلَ ستــ)٢(»يِدب ــِمي الْ ِف ــر عاِلثَ   افَ
  

٢٥٧- الْ )٣(ثُاِلالثَّو مذُحوف ـ  اٍف و ي ردف  
  

  حــت مــا و ــضبقَ م ــِهِلا ي ــ يي   )٤(فرظْ
  

٢٥٨- خوف ِبي الْ  فِ اٍقفَ اتالْ اِءن مخـ ت   )٥(فِل
  

ــ   ــو« هلَ ــم ــِهاِقب و)٦(»لُّا كُ ــي ِر عف  
  

                                                 

  .أنه واٍف مقبوض غاية : يعين  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  ستبِدي لَـك الْأَيـام مـا كُنـت جاِهلًـا          
 

ــزودِ   ــن ملَّ تـ ــاِر مـ ــك ِبالْأَخبـ   ويأِْتيـ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــا*ســتبدي   جتــاهلن*ممــاكن*لكــل أيي
 

ــأيت  ــل أخبــ *وي ــل مل*اكب ــزوودي*رم   ت
 

  مفـاعلن * فعـولن   * مفـاعيلن   * فعولن  
 

ــولن   ــاعيلن * فع ــولن * مف ــاعلن* فع   مف
 

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــوض* س    مقب
  

  »مقبـــوض* ســـامل  * ســـامل* ســـامل   
  

  ) .٢١٦ص  (»شفاء الغليل«

  ) .٥٨ص  (»ديوانه«والبيت من معلقة طرفة بن العبد ، يف 

  . والضرب الثَّالث :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

  .ليس قبض ما يليه واجبا ، بل مستحسنا : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

وأما تسمية اجلزء الَّذي قبله عمادا ؛ فلمخالفته أمثاله من أجزاء احلشو بلزوم القبض غالبا ؛ كراهة                 « )٥(

   .)٢١٧ص  (»شفاء الغليل« . »اتفاق األجزاء يف دائرة املختلف
  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٦(

هحــصن ِتيــكؤِبم ــا كُــلُّ ِذي لُــبمو  
 

  ومــا كُــلُّ مــؤٍت نــصحه ِبلَِبيــبِ     
 

  :تقطيعه وتفعيله «

  كنـصحهو * مبـؤيت * لذي لب بن  *وماكل
 

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

ــولن ــاعيلن *فع ــولن* مف ــاعلن* فع   مف
 

  ولنفعـــ* فعـــول* مفـــاعيلن* فعـــولن  
 

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــوض* س    مقب
  

ــامل    ــامل* س ــوض  * س ــذوف* مقب   »حم
  

 



 ١٤١

ـ  الت )١(يِتا الَّ مأَ -٢٥٩ ِيغـ  فِ ري يه ـ ِعا ن ٢(ات(  
  

  »سم٣(»ةَاح( ْقَ البض)٤( ،  و »اقَشتك«)ـ  أَ )٥ ىت  
  

                                                                                                                                                 

  ) .٢١٧ص  (»شفاء الغليل«

  ) .٤٥ص  (»ديوانه«والبيت أليب األسود الدؤيلِّ ، يف 

واٍف : والثَّـاين    ،   تـام : األول  :  مقْبوضةٌ ، وهلا ثالثة أضـرب        وأما الطَِّويل فله عروض واحدةٌ واِفيةٌ     «

وضوالثَّالث  ، مقْب :ذُوفات« . »واٍف حم٧٣ ، ٧٢ص  (»الكلِّي. (  

  .أما األبيات الَّيت : يعين  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ص  (»شفاء الغليل « . »مقبوض ، ومكفوف ، وأثلم ، وأثرم      : وللطَّويل من األبيات املتغيرة أربعةٌ      « )٢(

٢١٧. (  
  

   : »لاألص«يف  كُتب فوقها )٣(

ــماحةَ ــر ذَا سـ ــاَء ذَا ذَا وِبـ    ووفَـ
 

ــ  ــِكوناِئــ ــحا وِإذَا ســ   ر لَ ذَا ِإذَا صــ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــاح ــر * مس ــذا وب ــاأ ذا*رذا و * ت   وف
 

ــاإ  ــذا إذا * ونـ ــحاو*لـ ــكر*صـ   إذا سـ
 

ــولُ ــاعلن*فع ــولُ*مف ــاعلن*فع   مف
 

ــولُ  ــاعلن*فعـ ــولُ*مفـ ــاعلن*فعـ   مفـ
 

   بـوض مق*  مقبـوض *  مقبوض*  مقبوض
  

  »مقبــوض*  مقبــوض*  مقبــوض*  مقبــوض  
  

  ) .٢١٨ص  (»شفاء الغليل«

  ) .١١٣ص  (»ديوانه« القيس ميدح سعد بن ضباب اإليادي ، والبيت المرئ

  .شاهد القبض : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٥(

 اجــد أَح كــاقَت شــلٍ  و ــلَيمى ِبعاِق س  
 

ــ  ــدمعِ فَعينـ ــوداِن ِبالـ ــيِن تجـ   اك ِللْبـ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــاقت ــداج*وش ــليمى*كأح ــاقلن*س   بع
 

ــا  ــني *فعين ــل ب ــودا* كل ــددمعي* جت   نب
 

  مفــاعلن* فعــولن  * مفاعيــلُ* فعــولن 
 

ــولن   ــلُ* فع ــولن  * مفاعي ــاعيلن* فع   مف
 

ــوض* ســامل * مكفــوف * ســامل     مقب
  

  »ســـامل* ســـامل * مكفـــوف* ســـامل   
  

 



 ١٤٢

ـ ا ي لَ« ه لَ ملْالثَّ ، و  فكَلِْل -٢٦٠   )١(»فِشكْ
  

ــرأَ«   ــ ِل)٢(»لَس ــ فَ ،ِمرلثَّ ــت اكِْزمالرِب   وافُ
  

  

                                                                                                                                                 

  ) .٢١٨ص  (»الغليلشفاء «

» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٥(» العقد«: يف  ) شاقتك( بال نسبة ، شاهدا على الثلْم والكف معا بلفظ           والبيت

، ) ١٧ص  (» عـروض الورقـة   «،  ) ٦٣ص  (البن جني   » العروض«،  ) ٨ص  (» اإلقناع«،  ) ٩٩ص  (

  ) .أشاقتك(بلفظ ) ٧٨ص (» عالبار«: وشاهدا على الكف فقط يف ) . ٢٨ص ( ربيزيللت» الكايف«

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــرٍة  ح ــن ــا اب ــاَء ِإلَّ مالْغ ــِشف ــا يكْ   لَ
  

ــا      هورزي ــم ــوِت ثُ اِت الْمــر ى غَمــر ي  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  نُ حـررتن  *َء ِإللـب  *ِشـفُلْغمما ْ*لَا يـك  
 

  يزورهـــا* ِت ثُمـــم*مراِتلْمـــو*يـــرا غَ 
 

  مفــاعلن* فعــولن * مفــاعيلن  * نلُــعفَ
 

ــولُ   ــاعيلن * فع ــولُ * مف ــاع* فع   لنمف
 

ــم ــامل * أثل ــامل  * س ــوض* س    مقب
  

ــوض   ــامل * مقب ــوض  * س ــوض* مقب   »مقب
  

  ) .٢١٩ص  (»شفاء الغليل«

  ).٤٣ص ( ربيزيللت »شرح ديوان احلماسة « ، ينظر »ديوان احلماسة« جلعفر بن علبة ، يف والبيت

   : »األصل«يف  ب فوقهاكُت )٢(

   ــهموــانَ ياِهللا ِإذْ ح ــدبــلَ عسأَر  
  

ــي       ــم دِم ــوا لَه ــا تعِقلُ ــِه لَ ــى قَوِم   ِإلَ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

سلِلا*أَرــد بــا* لَ ع ــِإذْ ح ــو*ه همونَ ي  
 

 ــو ــا قَ ــع*ِإلَ ــا ت ــولَ* ِمهيلَ ــودِمي* ِقلُ مه  
 

ــل ــاعيلن  * فع ــولن * مف ــاعلن* فع   مف
 

ــولن   ــاعيلن * فع ــولُ * مف ــاع* فع   لنمف
 

ــرم ــامل * أث ــامل  * س ــوض* س    مقب
  

ــامل    ــامل* س ــوض * س   »مقبــوض* مقب
  

  ) .٢١٩ص  (»شفاء الغليل«

 »شرح ديـوان احلماسـة     « ، ينظر    »ديوان احلماسة « ، يف    كربي كبشة أخت عمرو بن معد    ل والبيت

للت١٦٦ص ( ربيزي. (  

 



 ١٤٣

 

ــ -٢٦١ ــدِدمالْ مثُـ ــ كُيـ ــ مهلُّـ   وُءزجـ
  

  يُءِجــــما الْ ذَدعــــ ب)١(رركَــــيا لَــــفَ
  

  

٢٦٢- ِحصـ  أُ ةٌيح ـ  الَّ )٢(ىولَ ـ  ِت اَءي جـ  ت   ه لَ
  

  هلَـــثْ ِمدِشنـــ أَةُايـــغ الْ)٣(اهبرضفَـــ  
  

ـ  ب )٤(»ٍركْبا لَ ي«ي  ِف -٢٦٣ عده ا مـ ذُح   )٥(ةْوفَ
  

ــ   ــ لَلٌصفَـ ــلَا ثَهـ ــرع م)٦(ةٌاثَـ   ةْوفَـ
  

                                                 

 أن تكـون    )ال(ـ  بة ، أو على مذهب الكوفيني يف عدم االشتراط للجزم            تسكني الراء إما للضرور    )١(

ةًطلبي   ال(حون اجلزم بعد     ، فهم يصح (الن افية أيض    وقوع   ا ، بشرط أن يصح )كي( الت ة قبلها ، مـع     عليلي

ورفعـه ،    ، جبزم املضارع  ربطت الفرس ال ينفلت   : ذي حكي من قول بعض العرب       كالَّ استقامة املعىن ،  

فاجلزم على التم وتقدير مجلٍةوهحو الوايف«ينظر  . ٍة شرطي٤/٤١٢ (»الن. (  

  .أوىل األعاريض الَّيت جاءت : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  .ضرب العروض األوىل : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

ــي    ــِشروا ِل ــٍر أَن ــا لَبكْ ــاي بكُلَي   
 

   ارــر ــن الِْفـ ــن أَيـ ــٍر أَيـ ــا لَبكْـ   يـ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

  يل كلــينب*أنــشرو* يــا لبكــرن 
  

  نـــل فـــرارو*أي نـــأي*يــا لبكـــرن   
  

  فـــاعالتن*فـــاعلن *فـــاعالتن
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   »ســـ
  

  ) .٢٢٠ص  (»شفاء الغليل«

  .) ٣٥ص  (»ديوانه«يف ، هلهل بن ربيعة للموالبيت 

  .بعد هذه العروض عروض حمذوفة : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٥(

  .أضرب ثالثة : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٦(

 



 ١٤٤

 

  )٢(ورصقْـــم الْ)١(ِةاثَـــلَ الثَّلُوأَفَـــ -٢٦٤
  

ــ   ــ«ي ِف ــا يلَ غــنَّر ام ــ)٣(»أًر م شهور  
  

٢٦٥- ــلُثِْمو ــه ــ)٤(ياِنا الثَّ ــ أُه لَ ِشنكُدم  
  

ــ   ــلَوقَ ــلَعِإ« يِفو الْ ــ أَوام ــي لَن   )٥(»مكُ
  

                                                 

   .األضرب الثَّالثة :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   .الضرب املقصور :  أي  :»األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

   هــش ــرأً عيـ ــرنَّ امـ ــا يغـ   لَـ
 

  كُـــلُّ عــــيٍش صــــاِئر ِللــــزوالْ  
 

  :تقطيعه وتفعيله «

  عيــــشهو*منــــرأن*ال يغــــررن
  

ــشن    ــل لعيـ ــائرن*كـ ــززوال*صـ   لـ
  

  فــــاعلن*فــــاعلن*فــــاعالتن 
  

ــاعالتن   ــاعلن * فــ ــاعالن* فــ   فــ
  

  حمــــذوف  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســ ــصور * ســ   »مقــ
  

  ) .٢٢١ص  (»فاء الغليلش«

، ) ٦٥ص  (ي  البن جن » العروض «،) ١٠٤ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٦ (»دالعق«: بال نسبة يف    والبيت  

  .) ٨٨ص (» البارع«، ) ٣٢ص ( ربيزيللت» يفالكا«، ) ٢٠ص (» عروض الورقة«

  .أنه حمذوف غاية : يعين  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

   : »ألصلا«يف  كُتب فوقها )٥(

ــاِفظٌ  ــم حـ ــي لَكُـ ــوا أَنـ   اعلَمـ
  

 

  شـــاِهدا مـــا كُنـــت أَو غَاِئبـــا    
 

        :تقطيعه وتفعيله «

ــو أن ــم*إعلمـ ــافظن*ين لكـ   حـ
  

ــا    ــاهدن مـ ــت أو*شـ ــا*كنـ   غائبـ
  

ــاعالتن   ــاعلن * فـ ــاعلن* فـ   فـ
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعلن*فــ   فــ
  

  حمــــذوف  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســ ــذوف * ســ   »حمــ
  

  ) .٢٢١ص  (»الغليلشفاء «

 



 ١٤٥

٢٦٦- أَوــب تــثُاِل ثَر ــ)١(اه ــد قَ ج وااؤ  
  

  )٢(»اُءفَلْا الـــذَّمـــنِإ«ي  ِفـــِهِلـــثِْمِب  
  

٢٦٧- ـــبعدهما مةٌوفَـــذُحم خـــب٣(ةْون(  
  

ــ   ــهِبرضكَــ ــفُِرع يِلوأَا الْــ   هونــ
  

ـ ى ع تفَلِْل«ي  ِف -٢٦٨ ـ أَو،   )٤(»لٌقْ ـ  م   رآخا الْ
  

ــ   ــي الِْذِل عــ فَوِضر هــ أَو يا أَضــب تر  
  

                                                                                                                                                 

، ) ١٢ص ( »اإلقنـاع «، ) ١٠٤ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٢٦ ، ٦/٢٩٣ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف  

، ) ٣٣ص   (ربيـزي للت» الكـايف   «،  ) ٢١ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٥ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ٨٨ص (»  البارع«

  .وثالثها أبتر : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــةٌ   ــذَّلْفَاُء ياقُوتــ ــا الــ   ِإنمــ
 

ــانِ    ــيِس ِدهقَـ ــن ِكـ ــت ِمـ   أُخِرجـ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــذذل ــا* إن منـ ــاأ يـ ــوتنت*فـ   قـ
  

ــن   ــت مـ ــيس ده *أخرجـ ــاين*كـ   قـ
  

فـــاعلن  * فـــاعلن * فـــاعالتن
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــن* فــ   فعلــ
  

  حمــــذوف  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـ ــ * ســـ   »رأبتـــ
  

  ) .٢٢٢ص  (»شفاء الغليل«

ص ( »اإلقنـاع «،  ) ١٨٥ ،   ١٠٤ص   (»اجلامع«،  ) ٧/٧٣ ،   ٦/٣٢٦ (»العقد«: يف  بال نسبة   والبيت  

) ٣٤ص  (  ربيزيللت» يف  الكا«،  ) ٢١ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٦ص  (ي  البن جن » العروض  «،  ) ١٣

  ) .٨٩ص (» البارع«، 

  .روض حمذوفةٌ خمبونة ع: أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

ــهِ   ــيش ِبـ ــلٌ يِعـ ــى عقْـ   ِللْفَتـ
 

    ـــهمقَد ـــاقَهـــِدي سهـــثُ تيح  
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــق  ــىت ع ــي *للف ــن يع ــبهي*ل   ش
  

ــدي    ــث ـ ــاقهو* حيـ ــه*سـ   قدمـ
  

ــاعالتن  ــاعلن * فـ ــن*  فـ   فِعلـ
  

ــاعالت   ــاعلن *ن فــ ــن*  فــ   فِعلــ
  

 



 ١٤٦

 

ــغَ -٢٦٩ ةٌاي  ،ــش ــبر« داِهال ١(»اِر ن(  
  

  وــاح ــظْفَ ــ)٢(ه لَ ــداِرو الْ ــأَي الْ ِف شاِرع  
  

                                                                                                                                                 

ــامل  ــامل* س ــذوف خم * س ــونحم   ب
  

ــون * ســـامل* ســـامل      »حمـــذوف خمبـ
  

  ) .٢٢٣ص  (»شفاء الغليل«

   .)٧٣ص (حممد مهدي ناصر الدين :  شرح »ديوانه«يف ، لطرفة بن العبد والبيت 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــا  ــت أَرمقُهــ ــاٍر ِبــ   رب نــ
 

ــارا  ــِدي والْغـــ ــضم الِْهنـــ   تقَـــ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

  مقهـــا*ت تـــأربـــ*رب بنـــارن
  

ــن    ــضمل هـ ــول*تقـ ــارا*دي يـ   غـ
  

  فِعلــــن*فــــاعلن *فــــاعالتن 
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــن* فــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــون  * س ــذوف خمب   حم
  

ــامل    ــامل* ســـ ــر * ســـ   »أبتـــ
  

  ) .٢٢٣ص  (»شفاء الغليل«

  ) .١٠٠ص  (»ديوانه« يف  ، بن زيٍدلعديوالبيت 
  

  . زوءة ، وهلا ضرب واحد مجزوءمج: األوىل : فله ثالث أعاريض  وأما الْمِديد «

: والثَّـاين    ،   مجزوء مقْصور : األول  : من اخلَبن ، وهلا ثالثة أضرب       مجزوءة حمذُوفة ، ممنوعةٌ     : والثَّانية  

  . مجزوء أبتر: والثَّالث  ، مثلها

 ٧٤ص   (»الكلِّيات« . »مجزوء أبتر : الثَّاين  و ،   مثلها: األول  : جزوءة حمذُوفة ، وهلا ضربان      م: والثَّالثة  

 ،٧٦. (  

  .لتغيريه : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  ).٢٢٤ص  (»شفاء الغليل« . »خمبونٌ ، ومكفوف ، ومشكولٌ: وللمديد من األبيات املتغيرة ثالثة «

 



 ١٤٧

 

  عقَ و فكَالْو،   نبخ الْ )١(»اى م تمو«ي  ِف -٢٧٠
 

ـ  نلَ«ي  ِف   ي قَ الَز وـ م ٢(»ان( ،  ـ  و ـ  ج دقَ مع  
  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــا     كَلَام ــك ــِع ِمن ــا ي ــى م تمو  
  

ــلِ    ــك ِبعقْـــ ــتكَلَّم فَيِجبـــ   يـــ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــا  ــا م ــن *ومت ــع م ــن*ي   ككالم
  

ــل مل   ــب*يتكــ ــي*فيجــ   كبعقلــ
  

ــن ــن *فعالتــ ــنف*فعلــ   عالتــ
  

ــن    ــن * فعالتــ   عالتــــنف* فعلــ
  

   خمبــــون *خمبــــون * خمبــــون
  

ــون   ــون * خمبــ ــون * خمبــ   »خمبــ
  

  ) .٢٢٤ص  (»شفاء الغليل«

العـروض  «،  ) ١٤ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٠٦ص  (» اجلامع «،) ٦/٣٢٦ (»العقد«:  يف   والبيت بال نسبة  

 « ١٩ص  (» عروض الورقة  «،) ٦٩ص  (ي  البن جن (  ،»  الكايف «للتربيزي  )  ص (» البارع«،  ) ٣٦ص

٩١. (  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــا  ــزالَ قَومنـ ــن يـ ــِصِبنيلَـ   مخـ
  

  آِمـــِنني مـــا اتقَـــوا واســـتقَاموا     
  

  :وتفعيله تقطيعه «

ــزال ــن يـ ــا*لـ ــصبني*قومنـ   خمـ
  

ــنني   ــو *أامـ ــت تقـ ــتقامو*مـ   وسـ
  

ــاعالت ــاعلن *فـ ــاعالت*فـ   فـ
  

  ــاعالت ــاعلن  * فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــوف ــامل * مكفـ ــوف * سـ   مكفـ
  

ــوف   ــامل* مكفــ ــامل * ســ   »ســ
  

  ) .٢٢٥ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ١٥ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٠٦ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٦ (»العقد«:  بال نسبة يف     والبيت

 ٢٠ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٩ص  (ي  البن جن (  ،»الكايف   «للتربيزي  )  ص (» البـارع «،  ) ٣٧ص

٩٢. (  

 



 ١٤٨

 

٢٧١- خــبنــكَا وــِل«ا فاِنم لــديار  
  

  )٢(ارتــخا ي لَــوهــ و)١(»نهريــغَ  
  

  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  نهــر ــديار غَيــ ــِن الــ   ِلمــ
  

  كُــلُّ جــوِن الْمــزِن داِنــي الربــابِ      
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــدد ــي *ملنـ ــار غـ ــرهنن*يـ   يـ
  

  نــر ربــايب * مــزن دا*كــل جلونــل   
  

فــــاعلن *فعــــالت*فعــــالت  
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــشكول ــامل * مـ ــشكول  * سـ   مـ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   »ســـ
  

  ) .٢٢٥ص  (»شفاء الغليل«

» اإلقنـاع «،  ) كل داين املزن جون   ) (١٠٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٦( »العقد«:  يف   والبيت بال نسبة  

ص (  ربيـزي للت» الكايف«،  ) ٢٠ص  (» عروض الورقة  «،) ٦٩ص   (يالبن جن » العروض«،  ) ١٥ص  (

  ) .٩١ص (»  البارع«، ) ٣٧

 . »اخلنب وهو حسن ، والكف وهو صاحلٌ ، والشكل وهو قبيح          : ويدخل هذا البحر من الزحاف      « )٢(

  ) .١٥٢ص  (»العيون الغامزة«

 



 ١٤٩

 

  تيِصحـــ أُيِطِسبـــالْ يضاِرعـــ أَمثُـــ -٢٧٢
  

ـ ِبخ وتفَـــى وولَأُ الْـــ)١(اثٌلَـــثَ   تنــ
  

  

  )٣(وعمس م )٢(»ا لَ اِرا ح ي«ا  هِبرضكَ -٢٧٣
  

ــِهِف   ــبو،  )٤(ي عد٥(ه(ــ و ــقْمى الْفَ   )٦(وعطُ
  

                                                 

كـم هـي ؟   : كأنَّ قائلًا قال ) أُحصيت(ا قال هي ثالثٌ ؛ ألنه ملَّ: أي   : »األصل«يف   كُتب فوقها  )١(

  .   جاء البر قفيزين : ثالثًا ، فيكون حالًا ، كقوهلم : كم جاءت ؟ قلنا : والنصب جائز ؛ ألنَّ قائلًا لو قال 

  مبتدأ ،  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

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

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

  :تقطيعه وتفعيله «

  هـينت *مـنكم بـدا     * أرمني  *يا حار ال    
  

ــا    ــوقنت*مل يلقه ــي وال * س ــو* قبل   ملك
  

ــستفعلن  ــاعلن *م ــستفعلن*ف ــن*م   فِعل
  

  فِعلــن *مــستفعلن*فــاعلن *مــستفعلن  
  

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــون * س   خمب
  

ــامل    ــامل* سـ ــامل  * سـ ــون* سـ   »خمبـ
  

  ) .٢٢٦ص  (»لشفاء الغلي«

ترخيم حارث ، وهو احلارث بن ورقـاء        : وحار   ،   )٨١ص   (»ديوانه«لمى يف   لزهري بن أيب س   والبيت  

وراعيه   كان قد أغار على بين عبد اهللا بن غطفان ، وأخذ إبل زهريٍ              ، الصيداوي  .ديوان زهـري  «نظر  ي «

   .)٧٨ص (

  .خرب  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

  .يف هذا الضرب : أي  : »األصل «يف كُتب فوقها )٤(

  .بعد هذا الضرب : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٥(

  .يف الضرب املقطوع : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٦(

 



 ١٥٠

 

٢٧٤- ِروفُده ح تم   ،ـ و ـ « لْقُ ـ  أَ دقَ شهد  
  

  دشنـــ ييـــِه ِف)١(»اَءوع الـــشةَارغـــلْاَ  
  

٢٧٥- وــب عدــه ِحا صــةٌيح ت ستعلُم  
  

  ــم ــو،  ةًوَءزجــ ــهبرضــ   لُيذَا مــ
  

ــ -٢٧٦ ــدقَ ص ــ غَح ةًايِر وــد ــهفُ    مِز لَ
  

ــ   اِهشدــِإ« ه ا ذَنمــم ــ)٢(»ان ــ عد قَ   مِل
  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  قَــد أَشــهد الْغــارةَ الــشعواَء تحِملُِنــي
  

  ســـرحوبجـــرداُء معروقَـــةُ الْلَّحيـــيِن   
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  ملـين *شـعواء تـح   *غـارتش *قد أشهدل 
  

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

ــستفعلن ــاعلن*م ــستفعلن*ف ــن*م   فِعل
  

  فعلـــن *مـــستفعلن*فـــاعلن*مـــستفعلن  
  

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــون * س   خمب
  

  »مقطـــوع* ســـامل  * ســـامل* ســـامل   
  

  ) .٢٢٧ص  (»شفاء الغليل«

، ) ١/٣٦(» سـر صـناعة اإلعـراب     « ، و  )١/١٥٤(» العني«: القيس كما يف    نسب ألمرئ   يوالبيت  

 ؛ فالبيت    األنصاري وهو إلبراهيم بن بشريٍ   ،   المرئ القيس    منحولٌ:  وقيل . )٤/٩٢( »خزانة األدب «و

، ويف   )٢٢٥ص  (حيح القـدمي املنحـول       من الص  وسيمن زيادات نسخة الطُّ   » ديوان امرئ القيس  «يف  

ا من منحول شعر امرئ القـيس       وهذه أيض «وسي  نقال عن شرح الطُّ   ) ٤٣٧ص  (يوان  ئد الد ختريج قصا 

مادة ) ١/٧٦٧(» ساناللِّ«ويف   » األنصاري ها إلبراهيم بن بشريٍ   إن: بإمجاع أهل البصرة والكوفة ، ويقال     

 القيس إلمرئ ملْحوب واملنت مضطَِمر والقُصب :اعرالش قول أنَّ اجلوهري زعم:  بري ابن قال«) قصب(

 جـرداءُ  ... تحِملُين الشعواَء، الغارةَ أَشهد قَد : وقبله ... اَألنصاري عمران بن إلبراهيم والبيت:  الق ؛

  . »سرحوب اللَّحيين معروفَةُ

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

   ــت ــا خيلَ ــى م ــا علَ نمــا ذَم ِإن  
  

ـ    ــعد بـ س  ــيم ــن تِم ــرا ِم معــٍد و يز ن  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــا ذمــم ــا عــال*إن ن   مــا خييلــت* ن
  

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

ــستفعلن ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

ــستفعلن     ــاعلن *  مـ ــستفعالن*  فـ   مـ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  »مـــــذيل * ســـــامل* ســـــامل   
  

 



 ١٥١

٢٧٧- ــو عرــي ــاِن الثَّ ــذَِإ الْني ِم   ةْالَ
  

ــ«   اذَمــا و ــ)١(»يوِفقُ اِه شــ أَد ــت   هى لَ
  

٢٧٨- الْ ثُاِلالثَّو طُقْموع و الردـ  ف ح سن  
  

  نهــمت أَ)٢(»اعــوا مريِســ« هداِهشــ  
  

                                                                                                                                                 

  ) .٢٢٨ص  (»شفاء الغليل«

ـ » حاملوش«ويف  ،  )  ٦٩ص  (» ديوانه«يف  ،  يعفر  لألسود بن   والبيت   ـ «) ١٠٣ص   (ينِّاللمرزب روى وت

    .»لغريه

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــا   ــٍم عفَ ســى ر ــوِفي علَ ــاذَا وقُ م  
  

ــستعِجمِ    ــٍق داِرٍس مــــ   مخلَوِلــــ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــو  ــاذا وق ــال*م ــا *يف ع ــن عف   رمس
  

ــولقن   ــن*خملــ ــستعجمي* دارســ   مــ
  

ــس ــاعلن*تفعلنمـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

ــستفعلن    ــاعلن*مــ ــستفعلن*فــ   مــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  »معـــــرى * ســـــامل* ســـــامل   
  

  ) .٢٢٨ص  (»شفاء الغليل«

ـذيب  « ،  )خلع( مادة   »العني«: ، ومنسوب إليه يف     ) ٦٢ص   (»ديوانه«يف  ،  لألسود بن يعفر    والبيت  

» ساناللِّ«، ونقل النسبتني عنه     ) خلق(مادة  » يب اللغة ذ«: ش يف   ومنسوب للمرقِّ  ) .خلع( مادة   »اللُّغة

  .ا عن هذه املعاجم نقلً) ٦٦ص (» ديوان املُرقِّشني«و) .  خلق،خلع (تني يف املاد» تاج العروس«و

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

كُمــاد ــا ِميعـ ــا ِإنمـ ــريوا معـ   ِسـ
  

  يـــوم الثُّلَاثَـــاِء بطْـــن الْـــواِدي     
  

  :قطيعه وتفعيله ت«

  ميعــادكم*إن منــا*ســريو معــن 
  

  نـــل وادي*ثــاء بـــط *يومــث ثـــال   
  

ــستفعلن  ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

ــستفعلن    ــاعلن*مــ ــولن*فــ   مفعــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســ ــوع * ســ   »مقطــ
  

  ) .٢٢٩ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ١٨ ص(» اإلقناع«،  ) ١١٠ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٨ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

 ٢٧ص (» عروض الورقة«،  ) ٧٣ص  (ي  البن جن ( ،»يفالكا «للت ربيـزي ) ص  (»البـارع «، ) ٤٢ص

٩٩ (.  

 



 ١٥٢

٢٧٩- ــبعده١(ام(ــ مجةٌوَءز)٢(ــطُقْ مةْوع  
  

  ةْوعـــمجا مهاتفَ ِصـــتتـــ أَلٌصفَـــ  
  

ــ -٢٨٠ ــدِرو، ا هِبرضِل ــتس مهفُ حسن  
  

ــ«   ــم ا هيجــش ــ)٣(»قو ال ــ يه لَ بين  
  

                                                 

  .بعد هذين الضربني : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  .عروض جمزوءة : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

  ــش ــيج ال ــا ه ــالِ م ــن أَطْلَ   وق ِم
  

   تــح ــارا أَضـ ــواِحيِقفَـ ــوحي الْـ   كَـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  أطــاليل*شــوق مــن*مــا هــي جيــش
  

ــح   ــا دأض ــوحر*دم ــي *ن ك ــل واح   ي
  

ــستفعلن ــاعلن * مـ ــولن* فـ   مفعـ
  

  مفعــــولن* فــــاعلن * مــــستفعلن    
  

  مقطــــوع  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســ ــوع * ســ   »مقطــ
  

  ) .٢٣٠ص  (»شفاء الغليل«

ص ( »اإلقنـاع «،  ) كوحي الوادي ) (١١٠ص  (» اجلامع« ،   )٦/٣٢٨(» العقد«: البيت بال نسبة يف     و

ص (  ربيـزي للت» الكـايف   «،  ) ٢٨ص  (» عروض الورقة «،  )  ٧٣ص  (ي  البن جن » العروض  «،  ) ١٨

  .) ١٠٠ص (» البارع«، ) ٤٣

 



 ١٥٣

 

٢٨١- وبـــيتهقَّـــلَ يالْب مـــلَّخ١(اع(  
 

  اعــقَ ود قَــهريِيغــ ت)٢(يِتــا الَّمــأَ  
  

                                                 

ا سمي ختليعا ، والبيت مخلَّعا ، ومل يسمع         يف العروض والضرب مع   ) مستفِْعلُن(فإذا كان القطع يف     « )١(

وبعـض العروضـيني كالزخمـشري يف       ) . ١٠٤ص   (»شفاء الغليـل  « . »إلَّا يف جمزوء البسيط خاصة    

، يطلق املخلَّع على كـلِّ جمـزوِء        ) ١٠٤ص   (»مفتاح العلوم «، والسكَّاكي يف    ) ٧٩ص   (»القسطاس«

، ) ٢٨ص   (»عروض الورقـة  «ازوء املقطوع ضربا وعروضا كاجلوهري يف       البسيط ، وبعضهم خيصه ب    

، وبعـضهم   ) ١٦٠ ،   ٢١٨ص   (»الدر النضيد «، وابن واصل يف     ) ٩٩ص   (»البارع«وابن القطاع يف    

، ) ٤٧ص   (»الكـايف «خيصه بالصورة السابقة عند دخول اخلنب يف العروض والضرب كـالتربيزي يف             

يف   والد ثني      ) ١٥٩ص   (»العيون الغامزة «ماميينوهو املشهور عند املُحد ،.    منهوريواخلـنب  « يقول الد

يدخل يف الضرب املقطوع للعروض ازوءة الصحيحة ، وكذا يف العروض ازوءة املقطوعة وضـرا ،                

ا يف هذه العروض وضرا التزمه املولَّدون ،        وحلسن اخلنب ذوقً  ... ويسمى الشعر حينئٍذ باملُخلَّع وباملكبول      

وهو من التزام ما ال يلزم ، ونقل عن اخلليل والزجاج أنَّ املُخلَّع املقطوع العروض والضرب ولو من غـري             

خٍنب ، وعن مجاعٍة منهم الزخمشري أنه جمزوء البسيط كيف كان ، واتفق الكلُّ على اختصاص التخليـع                  

  ) .٤٥ص  (»حاشية الدمنهوري«  .»يط ، فتنبهمبجزوء البس

 واٍف مقْطُوع :  ، والثَّاين    مثلها: األول  : واِفية ، وهلا ضربان     : األوىل  :  فله ثالث أعاريض     وأما الْبِسيط «

  . ممنوع من اخلَبن

:  ، والثَّالـث     مجزوء معـرى  : اين  والثَّ ،   مجزوء مذَيل : األول  :  مجزوءة ، وهلا ثالثة أضرب       :والثَّانية  

  .  ممنوع من الطَّيمجزوء مقْطُوع

  ) .٧٩ ، ٧٧ص  (»الكلِّيات« . » ممنوعةٌ من الطَّي ، وهلا ضرب واحد مثلُهامجزوءة مقْطُوعة: الثَّالثة و

  .أما األبيات الَّيت : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  ) .٢٣٢ص  (»شفاء الغليل« . »خمبونٌ ، ومطوي ، وخمبولٌ: يات املتغيرة ثالثة وللبسيط من األب«

 



 ١٥٤

 

ـ  خ دقَلَ« ِهِنب خ تيبفَ،   ايهِف -٢٨٢   )١(»تلَ
  

  ــطَو ــحترِإ« هيـ ــمكَو،  )٢(»والُـ   تلَـ
  

  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــبجا عوفُهــرص ِحقَــب لَــتخ لَقَــد  
  

ــا     ــت دولَـ ــرا وأَعقَبـ ــدثَت ِغيـ   فَأَحـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  عجــنب*صــروفها*حقــنب*لقــد خلــت
  

  دوال*وأعقبــــت*غــــرين*فأحــــدثت  
  

ــاعلن ــن* مف ــاعلن* فِعل ــن* مف   فِعل
  

ــاعلن   ــن* مفـ ــاعلن* فِعلـ ــن* مفـ   فِعلـ
  

ــون  ــون * خمب ــون * خمب ــون * خمب   خمب
  

  »خمبــون* خمبــون * خمبــون * خمبــون   
  

  ) .٢٣٢ص  (»شفاء الغليل«

، ) ١٩ص  (» اإلقنـاع «،  ) ٢٠١ ،   ١١١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٧ (»العقد«:  نسبة يف    والبيت بال 

، ) ٤٤ص  (  ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٢٤ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٧٥ص  (ي  جنالبن  » العروض«

  ) .١٠٠ص (» البارع«

)٢(   

ــصبا  « طَلَقُوا عــان ــدوةً فَ ــوا غُ   ارتحلُ
  

  مهـــٍر ِمـــنم٢(ِفـــي ز(ـــرمـــا زهعبتت   
  

  :تقطيعه وتفعيله 

ــو ــدوتن*إرحتل ــو*غ ــصنب*فنطلق   ع
  

ــرن   ــهمو*يف زمـ ــا*منـ ــرو*تتبعهـ   زمـ
  

ــتعلنم ــاعلن*فْ ــتعلن*ف ــن*مفْ   فِعل
  

ــتعلن   ــاعلن*مفْـ ــتعلن*فـ ــن*مفْـ   فِعلـ
  

ــوي ــامل * مط ــوي * س ــون * مط   خمب
  

ــوي   ــامل * مط   »خمبــون* مطــوي  * س
  

  ) .٢٣٣ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ١٩ص  (» اإلقناع«،  ) ١١١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٧ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

 ٢٥ص (» ورقةعروض ال«،  ) ٧٥ص  (ي  البن جن ( ،»الكايف «للت ربيـزي ) ص  (»البـارع «، ) ٤٥ص

١٠٠ (.  
  

 



 ١٥٥

 

ــخالِْب -٢٨٣ ــِلب ــعزو«ي  ِف ــ)١(»وام م س٢(الَقَثْت(  
  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  وزعمـــوا أَنهـــم لَِقـــيهم رجـــلٌ
  

    ــه ــربوا عنقَـ ــه وضـ ــذُوا مالَـ   فَأَخـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــو ــم*وزعم  ــيهم*أن ــن*لق   رجل
  

ــذو   ــاهلو*فأخـ ــربو*مـ ــه*وضـ   عنقـ
  

  فِعلـــن*فعلـــنت*نفـــاعل*فعلـــنت
  

ــنت   ــاعلن*فعلـ ــنت*فـ ــن*فعلـ   فِعلـ
  

ــول ــامل * خمب ــول  * س ــون * خمب   خمب
  

  »خمبـــون* خمبـــول  * ســـامل * خمبـــول  
  

  ) .٢٣٣ص  (»شفاء الغليل«

ـ   » العروض  «،  ) ٢٠ص  (» اإلقناع«،  ) ١١٢ص  (» اجلامع «:والبيت بال نسبة يف      ص (ي  البـن جن

  .) ١٠١ص (» البارع«، ) ٤٥ص  (يزيربللت» الكايف«، ) ٢٦ص (» ورقةعروض ال«، )٧٥

هكـذا  : قلت  . اخلنب يف اخلماسي والسباعي وهو حسن فيهما        : ويدخل هذا البحر من الزحاف      « )٢(

قالوا ، ويظهر يل أنَّ اخلنب يف السباعي إنما هو حسن يف أول الصدر وأول العجز ، فليعتـربه ذو الطَّبـع                 

العيون « . »خله أيضا من الزحاف الطَّي يف السباعي وهو صاحلٌ فيه ، واخلبل وهو قبيح فيه              ويد. السليم  

  ) .١٥٨ص  (»الغامزة

 



 ١٥٦

 

  الَِمعت اســـيلُِصـــأَ الْعاِرضمـــالْ مثُـــ
  

  

٢٨٤- مجـ الْ،  ا  وًءز مسميـهِ  فِ وع ـ  و   )١(ةْداِح
  

  ةْداِعـــقَ الْمثُـــ،  ِةايـــغا الْهِبرضِبـــ  
  

ــم( نَّأَ -٢٨٥ ــ)نيلُاِعفَ ــِه ِب ــ لَ ا يلَسم  
  

  )٢(ملَــكْ يفكَــ ِبو أٍَضبقَــ ِبوهــفَ  
  

                                                 

  .عروض واحدة : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

وله عروض  ) ِع لَاتن مفَاِعيلُن فَا ... مفَاِعيلُن فَاِع لَاتن    (استعملته العرب جمزوًءا فصار وزنه مستعملًا       « )٢(

فيه مل يسمع ساملًا ، ولكن جاءت فيه املراقبـة بـني            ) مفَاِعيلُن(إلَّا أنَّ    واحدةٌ ، وهلا ضرب واحد غايةٌ ،      

٢٣٣ص  (»شفاء الغليل« . »القبض والكف. (  

 



 ١٥٧

 

ـ د«ي ِفو،   ضبقَ الْ )١(»انا د ذَِإ« -٢٨٦ ٢(»ياِنع(  
  

ــلْاَ   ــ،  فكَ ــمثُ ــ:  لْ قُ ــي ب)١(هلَ اِنت  
  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  ِإذَا دنــــا ِمنــــك ِشــــبرا  
 

  فَأَدِنــــــِه ِمنــــــك باعــــــا 
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــا  ــربن *إذا دنــ ــك شــ   منــ
  

ــأدي   ــا *فـــ ــك باعـــ   منـــ
  

ــاع   فــــاع التــــن *لنمفــ
  

ــاع   ــن *لنمفـــ ــاع التـــ   فـــ
  

ــوض ــامل * مقبـــــ    ســـــ
  

ــوض   ــامل * مقبــــــ   »ســــــ
  

  ) .٢٣٤ص  (»شفاء الغليل«

وفيـه  ) ١٣٢ص  ( »الفصول والغايات «،  ) ٦/٣٤٠(» العقد«:  يف   فعلى الكَ ا  بال نسبة شاهد  والبيت  

ـ .  مني ما توجد يف أشعار املتقد     قلَّ، واتثُّ ،     املضارع، واملقتضب  :والثالثة األوزان   « ا املـضارع   فأم

 . » يف شعر العـرب    وهو مفقود ) يقربك منه باعا  ... وإن تدن منه شربا     (ذي وضعه له اخلليل     فالبيت الَّ 

  ).فإن) (١٧٢ص  (»لبارعا«، ) فإن) (١١٨ص  (ربيزيللت» الكايف«

ص (» جاحالـصاهل والـش   «،  ) ١٥٨ص  (» اجلـامع «: ا على اخلرب يف     له شاهد  أو وحبذف الواو من  

املقتضب مـن شـعر     وأنكر األخفش أن يكون املضارع و     « وفيه) ٢٠٨ص  (» العيون الغامزة «،  ) ٥٩٦

مها :  جاجقال الز .   بنقل اخلليل   وهو حمجوج   :قلت.   من ذلك  سمع منهم شيءٌ  مل ي  هوزعم أن ،  العرب  

، وال   منهما البيـت والبيتـان   واحدٍ روى من كلِّ  ما ي ، وإن    لعريب ه ال يوجد منهما قصيدةٌ    ى إن ن حت قليال

 نسب بيتوإنكار األخفش هلذه البحور نقلٌ     . » من العرب وال يوجد يف أشعار القبائل        منهما إىل شاعرٍ   ي 

  ) .١٠١ص (امي د عبد الدأمحد حممكتور لألخفش للد» العروض«نظر مقدمة حتقيق  عنه ، يغري صحيٍح

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  دعــــاِني ِإلَــــى ســــعادٍ   
 

ــعادِ   ــوى ســـ ــي هـــ   دواِعـــ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــاين إ ــعادن*دعــــ   الســــ
  

ــي ه   ــعادي*دواعـــــ   واســـــ
  

  فــــاع التــــن *مفاعيــــلُ
  

ــلُ   ــن *مفاعيـــ ــاع التـــ   فـــ
  

   ســـــــامل * مكفـــــــوف
  

  »ســــــــامل * مكفــــــــوف  
  

 



 ١٥٨

  

                                                                                                                                                 

  ) .٢٣٤ص  (»شفاء الغليل«

البـن  » العروض«،  ) ٦٥ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٥٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٤٠(» العقد«: بال نسبة يف    

٦١ص (» عروض الورقة«، ) ١٣٤ص (ي جن ( ،»الكايف «للتربيزي)  ١١٧ص (.  

  .لتغيريه : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  ) .٢٣٤ص  (»شفاء الغليل« . »أشتر ، وأخرب: وللمضارع من األبيات املتغيرة بيتان «

  

 



 ١٥٩

 

ـ «فَـ -٢٨٧ سوـ  أُ ف ـ  أَ )١(»يِده شتر  ـ  ، و   برخأَالْ
  

ــنِْإ« ــ ِمنُد تـ ــب،  )٢(»هنـ ــقْمالْ هدعـ   بضتـ
  

  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــسلْمى  ــِدي ِلــ ــوف أُهــ   ســ
 

  ثَنــــــاًء علَــــــى ثَنــــــاِئي 
 

  :تقطيعه وتفعيله «

  دي لــــــسلما*ســــــوف أه
  

ــاءنع   ــاإي*ثنــــــ   ال ثنــــــ
  

ـــاعلن ــن *فــــ ــاع التـ   فـ
  

ـــمفاعي   ــن*لُـــــ ــاع التــ   فــ
  

   ســــــــامل* أشــــــــتر
  

  »ســــــــامل * مكفــــــــوف  
  

  ) .٢٣٥ص  (»شفاء الغليل«

ـ   » العـروض «،  ) ٦٦ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٥٨ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف    والبيت   ص (ي  البـن جن

  .) ١٧٣ص (» البارع«، ) ١٩ص ( ربيزيللت» الكايف«، ) ٦٢ص (» عروض الورقة«، )١٣٦
  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  ِإنْ تــــدنُ ِمنــــه ِشــــبرا  
 

  يقَربــــــك ِمنــــــه باعــــــا 
 

  :قطيعه وتفعيله ت«

ــدنُ ــِشبرن* ِإنْ تــــ   ِمنهــــ
  

  ــك ــاِمنه* يقَربــــــ   باعــــــ
  

  فــــاع التــــن *عــــولُمف
  

ــلُ   ــن *مفاعيـــ ــاع التـــ   فـــ
  

ــرب ــامل * أخـــــ    ســـــ
  

  »ســــــــامل * مكفــــــــوف  
  

  ) .٢٣٥ص  (»شفاء الغليل«

  .والبيت سبق خترجيه 

 



 ١٦٠

  

٢٨٨- عــروضهــ مجةٌوَءزــِوطْ مةْي   
  

  ةْيـــِوطْ متدا غَـــهِبرض كَـــلٌصفَـــ  
  

٢٨٩- لَوي١(س( )فْمولَعـ  يِه فِ )٢()ات اِل س٣(م(  
  

ــ   ــب خلِْبـ ــ طَو أَهنـ ــ مهيـ   )٤(ماِزلَـ
  

ـ تأَ«ي   فِ اَء ج نبخالْفَ -٢٩٠ ـ  )٥(»اان ح سان  
  

  ــطَو يــه ــرعأَ«ي  ِف ضــ)٦(»ت ــا أَ ج حسان  
  

                                                 

  .امسها مستتر مبعىن األمر  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  . خرب ليس خربه ، واجلملة) سامل(ومبتدأٌ ،  : »األصل «يف كُتب فوقها )٢(

  .خرب  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

وله .  )مفْعولَات مستفِْعلُن ... مفْعولَات مستفِْعلُن   (استعملته العرب جمزوًءا ، فصار وزنه مستعملًا        « )٤(

        مطوي واحد ةٌ فصلٌ ، وهلا ضربواحدةٌ مطوي سمع       عروضغايةٌ مثلُها ، ومل ي )ولَاتفْعفيه ساملًا ، بل    ) م

٢٣٦ص  (»شفاء الغليل« . »راقبت العرب فيه بني اخلنب والطَّي. (  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٥(

  أَتانـــــــا مبـــــــشرنا  
  

  ِبالْبيــــــــاِن والنــــــــذُرِ   
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  بـــــش شـــــرنا*أتانـــــام
  

ــان   ــذري*بلبيــــــ   وننــــــ
  

ــ ــتعلن*لُمفاعيـــــ   مفْـــــ
  

  ــاعالت ــتعلن*فــــــ   مفْــــــ
  

ــون ــوي  * خمبـــــ   مطـــــ
  

  »مطــــــــوي * مطــــــــوي  
  

  ) .٢٣٦ص  (»شفاء الغليل«

 ربيـزي للت» الكايف«،  ) ١٣٨ص  (البن جني   » العروض« ،   )١٦١ص  (» اجلامع«:  بال نسبة يف  والبيت  

ـ  يـتٍ ني وحتريف لب  ه من وضع العروضي   على أن « وفيه   )٢٣٥ص  (» منهاج البلغاء «،  ) ١٢١ص  ( ر  آخ

   .»ليستقر هلم رأيهم يف املراقبة

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٦(

ــت ــ فَأَعرضــ ــ لَاحلَــ   اهــ
  

  ــاِرع ــاِنضــــــ   برِدالْ كَــــــ
  

  .بدت ) : أعرضت(ومعىن 

  :تقطيعه وتفعيله ... واألحسن يف هذا البحر أن تكون أجزاؤه كلُّها مطويةً «

 



 ١٦١

  

                                                                                                                                                 

ــتف ــها* أعرضــــ   الحلــــ
  

   كلـــــــربدي*عارضـــــــان  
  

مفْـــــــتعلن*فـــــــاعالت  
  

  ــاعالت ــتعلن*فــــــ   مفْــــــ
  

  مطـــــــوي * مطــــــوي 
  

  »مطــــــــوي * مطــــــــوي  
  

  ) .٢٣٧ص  (»شفاء الغليل«

   ĭ يبأنشد بني يدي الن ا رجلًوي أنَّر) ٢/٥٠٧ (»ةسالة القشرييالر«يف والبيت 

  اهـــــ لَاحلَـــــ فَتلَـــــبقْأَ
  

  ــــــــاِرعكَاِنض الــــــــسِجب  
  

  اهــــ لَتلْــــقُ فَتربــــدأَ
  

  ِفـــــفـــــؤادالو ـــــي وِجه  
  

ــ ــ علْهــ ــكُحي ويلَــ   امــ
  

   ؟ِجر حـــــن ِمـــــتِإنْ عـــــِشقْ  
  

فاق أهل املعرفـة     بات هذا احلديث موضوع  :  قلت«ابن تيمية    يقول   . ال حرج ال حرج   :  فقال رسول اهللا  

 »االسـتقامة «  .» من دواوين اإلسالم ولـيس لـه إسـناد         ، وليس هو يف شيءٍ    باحلديث ، ال أصل له      

)١/٢٩٦( .   

 



 ١٦٢

 

  يِنـــا بوًءزجـــ مثُّتـــجمالْ كِلذَكَـــ -٢٩١
  

ــ ــهلَــ ــ)١(ةٌيحِح صــ ــٍبرض ِبــ   ِني بــ
  

  

ـ درا أَ ذَِإ و  ، )٢(»اهن مِ نطْبالْ«ي  ِف -٢٩٢ ات  
  

ــلْاَ   خبــ فَن هــو ــو«ي  ِف ــقِْل عولَ ٣(»ات(  
  

                                                 

  .عروض صحيحة : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــيص اَ ــا خِمــ ــبطْن ِمنهــ   لْــ
 

ــالِ   ــلُ الِْهلَـــ ــه ِمثْـــ   والْوجـــ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــن ــبطن مــ ــصن* ألــ   هامخيــ
  

ــث   ــهاليل*ولوجهمـــــ   للـــــ
  

ــن  ــستفع لــ ــاعالتن* مــ    فــ
  

ــن   ــستفع لـــ ــاعالتن* مـــ   فـــ
  

   ســـــــامل* ســـــــامل 
  

   »ســــــــامل* ســــــــامل   
  

  ) .٢٣٨ص  (»شفاء الغليل«

ـ    لرجٍل« وفيه) ١٩٧ ،   ١٦٢ص  (» اجلامع«،   ) ٦/٣٤١(» العقد«: بال نسبة يف  والبيت   ة  من أهل مكَّ

شاعر ي   ـ   » العروض«،  ) ٦٨ص  (» اإلقناع«،   »عرؤخذ عنه الش عـروض  «،  ) ١٣٩ص  (ي  البـن جن

ه قد مسعـه يف     وهذا الوزن زعم األخفش أن    «  وفيه )١٣٢ص  (» الفصول والغايات «،  ) ٥٥ص  (» الورقة

هـذا  «وفيه ) ١٢٢ص  (ربيزيللت» الكايف«،  »ه سيدهن يندبن...  هبنب بليٍل    جن:  ، وأنشد  شعر العرب 

البيت قدميوأنشدوا بيت ، ا آخر قالوا وهو قدمي : ١٧٧ص  (»البارع« ، »... هبنبجن (.  

  ) .٢٣٨ص  (»شفاء الغليل« . »خمبونٌ ، ومكفوف ، ومشكولٌ: تغيرة ثالثة وللمجتثِّ من األبيات امل«

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

ــسلْمى   ــت ِبــ ــو عِلقْــ   ولَــ
 

  وتمــت ــت أَنْ ســـــ   عِلمـــــ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

  تِبــــسلْماْ*ولَــــو عِلــــق 
  

ــت أَنْ   ــتموتو* عِلمـــــ   ســـــ
  

   فعالتـــــــن* مفـــــــاعلن
  

ــاعلن   ــنفعال* مفــــــ   تــــــ
  

ــون ــون * خمبـــــ   خمبـــــ
  

ــون   ــون* خمبــــــ    »خمبــــــ
  

 



 ١٦٣

٢٩٣- كَلْاوف »ـ  م ـ هاؤطَ ع انَا كَ ١(»ان(  
  

ــولَأُ«   ــش)٢(»كِئـ ــبو،  لُكْ الـ   نهدعـ
  

  

                                                                                                                                                 

  ) .٢٣٨ص  (»شفاء الغليل«

، ) ٦٨ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٤ص  (» اجلـامع «،   ) ٦/٣٤١ (»العقـد «: والبيت بـال نـسبة يف       

، ) ١٢٣ص  (  ربيـزي للت» يفالكا«،  ) ٥٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٤٠ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) يمىلولو علقت س) (١٧٨ص  (»البارع«

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  نهــاؤ ــانَ عطَــ ــا كَــ   مــ
 

  ِإلَّــــــا ِعــــــدةً ِضــــــمارا 
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــان ع ــا كــ ــاأهنن*مــ   طــ
  

ــد   ــمارا *إلالعـــ ــن ضـــ   تـــ
  

ــستفعلُ ــاعالت* مــــ    فــــ
  

  فــــــــاعالتن* مــــــــستفعلُ  
  

ــوف ــوف  * مكفـــ   مكفـــ
  

   »ســــــــامل * مكفــــــــوف  
  

  ) .٢٣٩ص  (»شفاء الغليل«

، ) ٥٧ص  (» عـروض الورقـة   «،  ) ٦٩ص  (» اإلقناع«،  ) ١٦٤ص  (» اجلامع«: والبيت بال نسبة يف     

  ) .١٧٨ص (» البارع«، ) ١٢٣ص ( ربيزيللت» الكايف«

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  أُولَِئــــك خيــــر قَــــومٍ  
 

  ــار ــر الِْخيــــــ   ِإذَا ذُِكــــــ
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــومن *أالإك ــري قــــ   خــــ
  

  رخليــــــــــــــــارو*إذا ذك  
  

ــلُ ــا*مفاعــــ   عالتنفــــ
  

ــلُ   ــاعالتن*مفاعــــــ   فــــــ
  

ــشكول ــامل * مــــ    ســــ
  

   »ســــــــامل * مــــــــشكول  
  

  ) .٢٣٩ص  (»شفاء الغليل«

، ) ٦٩ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٤ص  (» اجلـامع «،   ) ٦/٣٤١ (»العقـد «: والبيت بـال نـسبة يف       

، ) ١٢٤ص  (  ربيـزي للت» يفالكا«،  ) ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٤٠ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٧٨ ص (»البارع«

 



 ١٦٤

 

  اهفُصـــ ويِعِرالـــس يِضاِرعـــى أَولَـــأُ -٢٩٤
  

ــاِفو ــِوطْ مةٌيـــ ــو،  ةٌيـــ   اهفُشكَـــ
  

  

٢٩٥- ــم ــ ِلنٌاِرقَ ــ،  يلطَّ ــو،  لٌصفَ صف   
  

ــ   ــ م)١(ِلوالَ ــ ويِوطْ ــوالْو، ى فَ   فقْ
  

٢٩٦- ــم ــ ِلنٌاِرقَ ــدِر،  يلطَّ ــ وهفُ جب   
  

  برعــلْ ِليــِه ِفوعمسمــالْ،  ةٌايــغَ  
  

ـ ب،   )٢(»ىملْ س انُمزأَ« -٢٩٧ عدالْ ه ـ م ياِكح  
  

  ــو صــ الْف عوِضرو ــز نهــ ي ياِكح  
  

                                                 

الضرب األول ، مثَّ نقلت فتحة اهلمـزة إىل اللَّـام           : ، أي   ) األول(أصله   : »األصل«كُتب امش    )١(

الساكنة ، فلما صارت اللَّام متحركةً استغين يف االبتداء عن مهزة الوصل ، وهي إحدى اللُّغتني ، ومـن                   

  .انتهى ) . اَلَاول(، فيبتدئ مزة الوصل فيقول العرب من ال يعتد حبركة اللَّام لكوا عارضةً 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

          ـا الـرى ِمثْلَهـرى لَـا يـلْمانُ سمأَز  
 

  اُءونَ ِفــي شــاٍم ولَــا ِفــي ِعــراق     )م(
 

  :تقطيعه وتفعيله «

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

  يف عـــــراق* شـــــامن وال*راءون يف  
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــستفعلن*مــــستفعلن   ــاعالن*مــ   فــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــوي مك   مط
  

  »مطــوي موقــوف  * ســامل* ســامل   
  

  ) .٢٤٠ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٥١ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٠ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٧(» العقد«: بال نسبة يف    والبيت  

٢٧ص (» عروض الورقة«، ) ١١٥ص (ي البن جن ( ،»الكايف «للتربيزي)  ٩٥ص(.   

 



 ١٦٥

 

٢٩٨- »هالْ اج هو ى رس١(»م(   ،وضرأَ ب لَصم  
  

ــقَ«   ــ وتالَ ــت ملَ ــ ِم)٢(»دِصقْ ــع يالٌثَ   ملَ
  

٢٩٩- وــــبعدــــاِنا ثَهةٌيم ةْولَــــقُن  
  

  ــاِفو ــ م)٣(ةًيـ ــبخ م)٣(ةًوفَشكْـ   )٣(ةْولَـ
  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــ هــا اج لْهىو ــر ســ م ــضالْ اِتذَِب اغ  
  

ــومخلَ   ــ قِلــ ــِولُ جمِعتسمــ   محــ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  تــل غــضا* رمســن بــذا*هاجــل هــوا
  

ــولقن   ــستعجمن*خملــ ــو* مــ   حمولــ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــاعلن*مــ   فــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  *س ــوي مك    مط
  

  »مطــوي مكــشوف  * ســامل* ســامل   
  

  ) .٢٤١ص  (»شفاء الغليل«

البـن  » العروض«،  ) ٥١ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٤١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٧ (»العقد«: بال نسبة يف    

ـ «،  ) ٢٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٦ص  (ي  جن ص (» البـارع «،  ) ٩٦ص  (  ربيـزي للت» ايفالك

١٥١ .(  

   : »األصل« يف كُتب فوقها )٢(

ــقَ ــو تالَ ــِص ملَ ــِلِل دتقْ ــاالْ ِقي نخ  
  

ــ   ــفَ امهلًـ ــلَبأَ دقَـ ــِإ تغـ   اِعيمسـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  للخنــا*تقــصد لقــي *قالــت ومل
  

ــد    ــن فقـ ــت أس*مهلـ ــاعي*أبلغـ   مـ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــوي مك   مط
  

  »لمأصـــــ * ســـــامل* ســـــامل   
  

  ) .٢٤١ص  (»شفاء الغليل«

ص (» اجلمهـرة «،  ) ٢٨٤ص  (» اتلياملفض«:  إليه يف     ، منسوب  قيس بن األسلت األنصاري   والبيت ل 

  .) لقول) (٥٢٢

  .حال  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

 



 ١٦٦

 

ــ -٣٠٠ ــلًصفَ ــأَ فَِنيبرضا ِب ــم   )١(لُوأَا الْ
  

ــلُثِْمفَ   ــ ،)٢(اه ــ ِم)٣(ه لَ ــن ي)٤(الٌثَ   لُقَ
  

ـ  رشلناَ« -٣٠١ ـ أَو،   )٥(»كس ِم خـ  أَ وه لَصم  
  

ــ«   ا أَيــي هــز ــ ِم)٦(»ياِرا ال ــفْ يالٌثَ هم  
  

                                                 

  .مبتدأ  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  .خرب  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  .خرب مقدم  : »األصل «يف كُتب فوقها )٣(

  .مبتدأ  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٥(

  انـــد وهوجـــالْو كِمـــس رشالنـــ
  

  معـــن فكُأَالْـــ افرطْـــأَو ريِنـــ  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــشرمس ــو *انن ــن ولوج ــدنا*ك   ه
  

ــرين وأط   ــف *نـ ــل أكـ ــنم*رافـ   فعـ
  

ــستفعلن   فِعلـــن*مـــستفعلن*مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فِعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــول مك   خمب
  

  »خمبــول مكــشوف   * ســامل * ســامل   
  

  ) .٢٤٢ص  (»شفاء الغليل«

) ٢٣٨ص  (» اتلياملفـض «،  ) وأطراف البنـان  ) (٦٨ص  (» نيشديوان املرقِّ «للمرقِّش األكرب ،    والبيت  

   .)البنانوأطراف (

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٦(

ــا أَي ــرٍ   ي مــى ع ــزاِري علَ ــا ال ه  
 

      لَــمعــا تم ــرِفيــِه غَي قُلْــت قَــد  
 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــز  ــا أي يه ــال* ي ــرن*زاري ع   عم
  

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

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــن* مـ   فِعلـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــول مك   خمب
  

  »أصـــــلم * ســـــامل* ســـــامل   
  

  ) .٢٤٣ص  (»شفاء الغليل«

 



 ١٦٧

٣٠٢- ـ ب   ةْوفَـــقُو م)١(ةٌورطُشا مـــمهدعـ
  

ــ   ــلٌصفَ ــضي ِه ــبر ال ــرع متد غَ   ةْوفَ
  

ـ  ِف -٣٠٣ ـ  ِلوي قَ م ن ـ  ر ج ا زـ ِإ الْ الَو ضرار  
  

ــأَ«   ــوا ِإكُش ــِزِزع الْى اِهللالَ ــغ الْي   )٢(»ارفَّ
  

٣٠٤- وــبعدــها مطُشقَــ)٣(ةٌور فَِش كُــدت  
  

ـ    ـ  ِببر الــضي ِهــلٌصفَ ا قَــهدفَــِر عت  
  

٣٠٥- ــقَم ــةٌالَ ــم الْن ِم ــ الْبِح عِلد  
  

ــح ريباِحا صــيــ«     )٤(»يِلذْا عــلَّــِقي أَِل
  

                                                                                                                                                 

قالَ كعب اَألشقري خياطـب بعـض       «يه  وف) زرى(مادة  » تاج العروس  «، يف لكعب األشقري   والبيت  

  . »ارج ، وكان قد عاب عمر بن عبيد اهللا بن معمر باجلنبواخل

ص  (»البـارع « :، ينظر أيضا    ) ١٠٩ص   (»القسطاس« » هذا الضرب  - رمحه اهللا    -ومل يثبت اخلليل    «

ص  (»العيون الغامزة «، و ) ٢٦٠ص   (»اية الراغب «، و ) ٣١٨ص   (»الدر النضيد «، و ) ١٥٦ ،   ١٥٥

  ) .٥٥ص  (»حاشية الدمنهوري«، و) ١٩٨

  .عروض مشطورة : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  :تقطيعه وتفعيله « )٢(

ــكوإلل ــزي*أشــــ ــار*الهلعــــ زلغففــــ  
 

ــستفعلن ــستفعلن*مــــ ــوالنْ*مــــ   مفْعــــ
  

  »موقــــــوف*  ســــــامل *ســــــامل 
  

  ) .٢٤٤ص  (»شفاء الغليل«

  ) .العزيز اجلبار( ، وروايته )٥٦ص (» عديشعر أيب وجزة الس« ، عديأليب وجزة السوالبيت 

  .، كما هو ظاهر ) مفْعولَانْ(ريع ؛ فقد أتى ضرما على طران من السالشو
  

  .عروض مشطورة : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

  :تقطيعه وتفعيله « )٤(

  العــــذيل*رحلــــي أقــــل*يــــا صــــاحيب
  

ــستفعلن ــستفعلن*مــــــ ــولن*مـــــ   مفعـ
  

ـــامل  ـــامل * ســــــ ــشو* ســ   »فمكــ
  

  ) .٢٤٤ص  (»شفاء الغليل«

 



 ١٦٨

ــأَ -٣٠٦ ــم ــبخ ِل)١(يِذا الَّ ــ الِْهِن مشوِره  
  

  )٢(»ِرومأُ الْـــن ِمـــدِرأَ« هلُـــوقَفَ  
  

                                                                                                                                                 

البـن  » العروض«،  ) ٥٣ص  (» اإلقناع«،  ) ١٤٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٨(» العقد«: بال نسبة يف    

٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٨ص  (ي  جن(   ، »ايفالك «للتربيزي  )  ١٥٣ص  (» البارع«،  ) ٩٩ص (

 وجعلـوا  املشطور يف القطع جواز حكوا كذلك«فيه  جز ، و  يف باب الر  ) ١٨٧ص  (» العيون الغامزة  «،

يف ) ١٩٦ص  (ويف  . » ريعالـس  من هذا جيعل - اهللا همحر - واخلليل ،) عذىل اأقلّ رحلى يبصاِح يا (منه
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  . أصلَم: والثَّالث  ، مثلها: والثَّاين  ، مطِْوي موقُوف

  .  واٍف أصلَم:والثَّاين  ، مثلها: األول : ضربان واِفية مخبولَة مكْشوفَة ، وهلا : والثَّانية 

  . ، وهي الضرب  ممنوعةٌ من الطَّيمشطُورة موقُوفَة: لثَّالثة وا

  ) .٨٥:  ٨٣ص  (»الكلِّيات« . » ، وهي الضربممنوعةٌ من الطَّيورة مشطُ: والرابعة 

  .أما البيت الَّذي ، أو الشاهد الَّذي : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

  ) .٢٤٥ص  (»شفاء الغليل«.  »خمبونٌ ، ومطوي ، وخمبولٌ: من األبيات املتغيرة ثالثة وللسريع «

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  أَِرد ِمـــن الْـــأُموِر مـــا ينبِغـــي
  

  ِقيمتــــســــا يمو ِطيقُــــهــــا تمو  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  ينبغـــي*أمـــور مـــا *أردمنـــل
  

  يـــستقيم*قهـــو ومـــا*ومـــا تطـــي  
  

  فـــاعلن*مفـــاعلن*مفـــاعلن
  

  فــــاعالنْ*مفــــاعلن*مفــــاعلن  
  

  مطـوي مكـشوف    * خمبـون    * خمبون
  

ــون   ــون  * خمب ــوف * خمب ــوي موق   »مط
  

  ) .٢٤٥ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٥٤ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٤ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٧ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

 ٢٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٩ص  (ي  البن جن (  ،»الكايف «للتربيزي  )  ص  (»البـارع «،  ) ٩٩ص

١٥٤ (.  

 



 ١٦٩

 

٣٠٧- ــطَو يــ« ه ــ لَالَقَ ١(»اه(  ،وــم عه  
  

  )٢(»هعـــطَ قٍَدلَـــبو«ي  ِفـــلُبـــخلْاَ  
  

  

                                                 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

    ــاِلمــا عِبه ــوهــا وقَــالَ لَه  
  

ــِك   ــلْ   ويحـ ــٍف قَِليـ ــالُ طَِريـ   أَمثَـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــا  ــال هلـ ــا*قـ ــاملن*وهوـ   عـ
  

  فــن قليــلْ *ثــال طــري *وحيــك أم  
  

ــتعلن ــتعلن*مفْــ ــاعلن*مفْــ   فــ
  

  فـــــاعالنْ*فْـــــتعلنم*مفْـــــتعلن  
  

  مطــوي مكــشوف *مطــوي * مطــوي 
  

ــوي    ــوي * مط ــوف * مط ــوي موق   »مط
  

  ) .٢٤٦ص  (»شفاء الغليل«

قلت هلا أصـبرها  ) (٧٧ص  (»هديوان« دفاع احلنفي ، ورواية صدره يف       طيئة ميدح طريف بن   للحوالبيت  

  ) .صادقًا

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  ــاِمر ــه عــ ــٍد قَطَعــ   وبلَــ
  

     ِفـــي الطَِّريـــق هـــرحـــٍل نمجو  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  عــــامرن*قطعهــــو*وبلــــدن
  

  فططريـــــق*حنرهـــــو*ومجلـــــن  
  

ــنت ــنت*فعلــ ــاعلن*فعلــ   فــ
  

ــنت   ــنت*فعلـــ ــاعالنْ*فعلـــ   فـــ
  

ــول ــول* خمب   مطــوي مكــشوف * خمب
  

  »مطـــوي موقـــوف* خمبـــول* خمبـــول  
  

  ) .٢٤٦ص  (»شفاء الغليل«

) ١٢٠ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ٥٥ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٥ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف    والبيت  

  ) .١٥٥ص (» البارع«، ) ١٠١ص ( ربيزيللت» الكايف«، ) ٢٦ص (» عروض الورقة«، 

 



 ١٧٠

 

   حِرسنــمالْ ِرحــب ِليِضاِرعــأَى الْولَــأُ -٣٠٨
  

ــاِفو ــةٌيــ ــلٌص فَــ ــ يٍبرض ِبــ   حِضتــ
  

  

ــ -٣٠٩ ــِلوي قَِف ناٍفا وو ــم ــيِوطْ   اد غَ
  

ــِل   ــ ِع)١(ِهِذه نلْ ادــِلِلخ ــ م)٢(ي   )٣(ادرفْ
  

                                                 

  .هلذه العروض : يعين  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

)٢(       أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي األز دي العروضي الناللُّ حويغوي   ،علمه يف األدباء دسي 

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

 النضر  قال  ، العلم إىل واملنقطعني نياالد يف هادالز من وكان،   ا العرب أشعار وحصر العروض استخرج

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

ـ ١٧٠( سنة   مات  ،  واهدالـش  وكتـاب   ، اجلمـل  وكتاب  ، اإليقاع كتاب: صانيفالت نوله م  . ) ه

،  يـث اللَّ وأكمله قطعةً منه اخلليل عمل ، نصر بن يثللَّ هإن:  قالوي ، العني وكتاب  ، العروض وكتاب

» معجم األدباء «،  ) ٣١ص  (» نيحويني البصري أخبار الن «:  ينظر .كلوالش قطالن وكتاب  ، غمالن بكتاو

)٣/١٢٦٠ (  ،» واةإنباه الر «)٢/٢٤٤(» وفيات األعيان «،  ) ١/٣٧٦ (  ،»   البلغة يف تراجم أئم حوة الن «

  . )٢/٣١٤(» األعالم«، ) ١٣٣ص (

  .ال ضرب هلا عند اخلليل سواه : يعين  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

 غاية ، وزنـه  ضرب واحد واٍف مطِْوي - رمحه اهللا – ، وهلا عند اخلليل  فصل  واِفية  : األوىل  فالعروض  «

)ِعلُنفْت٢٤٧ص (» شفاء الغليل« . »)م(.   

 



 ١٧١

 

ــ -٣١٠ اِهشدــنَِّإ« ه اب نــ ز ــٍدي   )١(»الْا ز لَ
  

ــغَ   يالْر ــِلِلخ ــ بي عــد ــذَ ه ــدا قَ   )٢(الْ قَ
  

ــ لَنَِّإ -٣١١ ــه ا ضرــا أَب تــطُقْى م اوع  
  

  ــو ــ أَدقَ ــت ــزي وى ِف ــِهِن م سماوع  
  

٣١٢- »م ا هيج الش و٣(»ق(   ،وي فِ ِتأْت  ةْفَي الـص  
  

  منــه ــقُو مةٌوكَــ ــدرم وةٌوفَــ   ةْفَــ
  

                                                 

)١(   

ــستعملًا   « الَ مــا ز ــٍد لَ يز ــن ِإنَّ اب  
 

ــصِرهِ     ــالْخيِر يفْــِشي ِفــي ِم ــاِب    الْعرفَ
 

  :تقطيعه وتفعيله 

ــزي  ــب ن ــستعملن*دن ال زال*إن ن   م
  

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

ــستفعلن ــوالت*مـ ــستفعلن*مفْعـ   مـ
  

ــستفعلن   ــوالت*مــ ــتعلن*مفعــ   مفْــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  »مطــــوي * ســــامل* ســــامل   
  

  ) .٢٤٧ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٧١ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٧ص  (» معاجلا«،  ) ٦/٣٣٨ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

 ٤٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٢ص  (ي  البن جن (  ،»الكايف «للتربيزي  )  ص (» البارع«،  ) ١٠٣ص

١٥٩ (.  

شـعبان  . ه على ذلـك د    ، كما نب  ) مفْعولَانْ(ريع ؛ فقد أتى ضرما على       طران من الس  هذان الش  و )٢(

  ) .١١ص (» فاء الغليلش«صالح يف مقدمة حتقيق 

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

ــةٍ    ــن مطُوقَ ــشوق ِم ــيج ال ــا ه م  
  

ــا   ــٍة تغنينــ ــى بانــ ــت علَــ   قَامــ
  

  : تقطيعه وتفعيله «

  طــووقنت*شــوق مــن م*مــاهي جيــش
  

ــال    ــت عـ ــاننت ت*قامـ ــا*بـ   غننينـ
  

ــستفعلن ــاعالت*مـ ــتعلن*فـ   مفْـ
  

ــستفعلن   ــاعالت*مــ ــولن*فــ   مفعــ
  

  مطـــوي * مطـــوي  *ســـامل 
  

ــامل    ــوي * ســ ــوع* مطــ   »مقطــ
  

  ) .٢٤٨ص  (»شفاء الغليل«
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ـ ع بر الض ي هِ لٌصفَ -٣١٣ ـ  لَ ى م ا يـ خ ت١(ار(  
  

  وبــي تــ« ه صبرــا ب ــي عِن ِدبــد    )٢(»ار ال
  

٣١٤- ــبعدهقَــةٌثَــاِلا ثَم دكَــِه نت  
  

  ــم ــةٌوفَشكْ ــلٌص فَ ــٍبرض ِل ــ حد قَ   تكَ
  

                                                                                                                                                 

   والبيت مطلع قصيدة حملم   د بن مناذر الريبوعي  بني دار« وفيه) ١٨/١٩٠(» األغاين«:  إليه يف     ، منسوب 

ـ  يل تبـع  عراءالش معشر أنتم ماإن  :اخلليل له فقال،   كالم مناذٍر ابن وبني أمحٍد بن اخلليل  سـكان  اوأن

إن؛   فينةالس واهللا  :مناذر ابن فقال . كسدمت وإال نفقتم قولكم ورضيت ظتكمقر  اخلليفـة  يف ألقـولن 

 الـشوق  هيج ما : قصيدته شيدالر يف فقال.  غريك إىل وال عنده فيها إليك أحتاج وال ا أمتدحه قصيدةً

 ي واحمللِّ ربيزيون كالت  مبا يذكره العروضي   واية عالقةٌ  هلذه الر  لعلَّف.  »تغنينا بانٍة على أوفَت ... مطَوقٍَة من

  .ن أنَّ هذا الضرب مل يذكره اخلليل وغريمها م

 يقول الداألوىل للعروض حكوا« ماميين اضرب اثاني منه أنشد امقطوع التوزعم ربيزي من هأن القدمي عرالش 

ـ :  وقال اججالز منه وأنشد) جمفر لبانه رحٍب اخلد تـ ...ـ  بصل شالوحو أذعر وقد ذاك( لـيس  هإن 

 استحـسنه  امم ربالض وهذا:  يبر ابن قال) يناتغن بانٍة على قامت...  مطوقة من وقالش هيج ما( بقدمي

 »العيون الغـامزة  « . »وفمرد غري استعملوه حىت ، مساقه وعذوبة ساقهات حلسن منه وأكثروا ثونحداملُ

  ) .١٠٥ص ( للتربيزي »الكايف«، ) ١٦٣ص  (»البارع«: ا نظر أيض وي،) ٢٠٣ص (

  .إنها عروض بال ضرب : تعريض باخلالف ، فإنَّ منهم من يقول  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   .)١١٢ص (واملنهوك سبق بيان مذاهب العروضيني يف املشطور 
  

  :فعيله تقطيعه وت« )٢(

ــربن ــينصـــــ ــد ددار* بـــــ   عبـــــ
  

ــستفعلن ــوالنْ* مــــــــ   مفْعــــــــ
  

  »موقـــــــــــوف* ســـــــــــامل 
  

  ) .٢٤٩ص  (»شفاء الغليل«

ـ ) (٢/٦٧(البـن هـشام     » ريةالس«:  إليها يف    د ، منسوب  حهلند بنت عتبة يف غزوة أُ     والبيت   اويه ( ،

   .)اإيه) (١٥/١٨٥(» األغاين«، ) اويه) (٢/٦٤(» ربيتاريخ الطَّ«
  

  .) مفْعولَانْ(ريع ؛ فقد أتى ضرما على طران من السهذان الشو
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ــوقَكَ -٣١٥ ــيو« ِهِل ــملُ س ــٍدع س ع١(»اد(  
  

  ـــــتِيغريةٌاثَـــــلَ ثَ)٢(هـــــ يباد  
  

ــنِم -٣١٦ ا ه»ــم لٌاِزنــ ع ــ و)٣(»ناهفَ   عقَ
  

  عبــتا يذَ هــدعــ بمثُــ،  ِنبخــلِْل  
  

                                                 

  :تقطيعه وتفعيله « )١(

  دن ســـــــــعدا*وي مل مـــــــــسع
  

  مفْعــــــــــولن*مــــــــــستفعلن
  

ــامل  ــشوف* ســــــــ   »مكــــــــ
  

  ) .٢٥٠ص  (»شفاء الغليل«

 حـةٍ ا مات من جرا   ملَّ -رضي اهللا عنه     - ترثي ابنها     سعد بن معاذٍ    أم معاوية بن رافع تبن كُبيشةلوالبيت  

     مغازي الواقِ «:  إليها يف  أصابته يف غزوة اخلندق ، منسوبال«،  ) ٢/٥٢٧(» ديبـن هـشام    ال» رية  س

  ) .٣٢٨ ، ٣/٣٢٧(» ربىبقات الكُالطَّ«، ) ٢/٢٥٢(

ضرب واحد واٍف     ممنوعة من اخلَبل ، وهلا عند اخلليل       واِفية: األوىل  :  الْمنسِرح فله ثالث أعاريض      وأما«

طِْويه هلا . ماواستدرك غريا مقْطُوعا وافيا ثانيضرب ا من الطَّيممنوع  .  

  .، وهي الضرب   من الطَّي ممنوعةٌمنهوكةٌ موقُوفَةٌ: ثَّانية وال

  ) .٨٨:  ٨٦ص  (»الكلِّيات« . » ، وهي الضرب من الطَّي ممنوعةٌمنهوكةٌ مكْشوفَةٌ: ثَّالثة وال
  

  .أبيات تغيريه : أي  : »األصل«يف  قهاكُتب فو )٢(

  ).٢٤٥ص  (»شفاء الغليل«.  »خمبونٌ ، ومطوي ، وخمبولٌ: وللمنسرح من األبيات املتغيرة ثالثة «

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

ــأَرا  ــِذي الْـ ــاهن ِبـ ــاِزلٌ عفَـ   منـ
  

  ِك كُـــلُّ واِبـــٍل مـــسِبٍل هِطـــلِ     
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  بــــذألرا*عفــــاهنن*منــــازلن
  

ــوا   ــل ل ــسب*كك ــن م ــي*بل ــن هطل   ل
  

  مفـــاعلن*مفاعيـــلُ*مفـــاعلن
  

  مفْــــتِعلُن*مفاعيــــلُ*مفــــاعلن  
  

   خمبــــون *خمبــــون * خمبــــون
  

ــون   ــون  * خمبــ ــوي* خمبــ   »مطــ
  

  ) .٢٥١ص  (»شفاء الغليل«

 



 ١٧٤

٣١٧- »ملَ ن م ي مي طَ  فِ )١(»تِهي   ،»وـ ب   )٢(»ِدلَ
 

ــخلِْل   ِلب  ،ــو هــ غَو يذَر الْاك ــب   )٣(ِدلَ
  

  

                                                                                                                                                 

» العروض«،  ) ٥٨ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٨ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٩ (»العقد«:  نسبة يف    والبيت بال 

ص (» البارع«،  ) ١٠٦ص  (  ربيزيللت» يفالكا«،  ) ٤٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٥ص  (ي  بن جن ال

١٦١. (  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــا مره ــتمطَــةً يبع ــتمي لَــم ــنم  
  

ــا     ــرُء ذَاِئقُهـ ــأْس والْمـ ــوت كَـ   اَلْمـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــت مي لَمــن م *ــتين ــ*عبطَ منمــر ه ت  
  

ــأْ   ــنولْمرُء*اَلْموتكَــ ــا* ســ   ذَاِئقُهــ
  

ــستفعلن ــاعالت*مـ ــ*فـ   علنتمفـ
  

ــ   ــوالتمف*ستفعلنمــ ــتِعلُن*عــ   مفْــ
  

   مطـــوي *مطـــوي * ســـامل
  

  »مطـــــوي* ســـــامل * ســـــامل  
  

  ) .٢٥٢ص  (»شفاء الغليل«

   .)٤٢ص  (»ديوانه« ألمية بن أيب الصلت ، يف والبيت

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

  هتــم ــشاِبٍه ســ ــٍد متــ   وبلَــ
  

  ِلــــهملَــــى جــــلٌ عجر ــــهقَطَع  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  هـــن مستـــهو*متـــشاب*وبلـــدن
  

ــو   ــن ع*قطعهــ ــه*رجلــ   ال مجلــ
  

  مــــستفعلن*فعــــالت*فعلــــنت
  

ــنت   ــالت*فعلـــ ــتعلن*فعـــ   مفْـــ
  

ــول ــول * خمبــ ــامل *خمبــ    ســ
  

ــول   ــول  * خمبــ ــوي* خمبــ   »مطــ
  

  ) .٢٥٣ص  (»شفاء الغليل«

ل طر األو الشف! ) مجل على عابر قطعه ... مسته معروفة بلٍد يف) (٦/٣٣٩ (»العقد«:  بال نسبة يف   يتوالب

 ـ   » العـروض «،  ) ٦٤ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٩ص  (» اجلامع«جز ،   من الر ١٢٦ص  (ي  البـن جن (، 

  .) ١٦٢ص  (»البارع«، ) ١٠٧ص ( ربيزيللت» الكايف«، ) ٤٩ص (» عروض الورقة«

  .نبه على أنَّ هذا آخر غري ذاك ) وبلٍد(ملَّا تقدم بيت أوله  : »األصل«يف  تب فوقهاكُ )٣(

 



 ١٧٥

 

  وِرحـــب الِْماِت خـــ)١(يـــِفِفخالْى ولَـــأُ -٣١٨
  

ــاِفو ــةٌيـــ ــا الْهِبرض كَـــ   وِركُذْمـــ
  

  

ـ م الْ ِركُاذْو،   )٢(»يِله أَ لَّح«ي  ِف -٣١٩ ٣(اوفَذُح(  
  

ـ  تيلَ«ي  ِف   ـ  ِرع ِش ـ  أَ )٤(»لْي ه ت ى معـ ر   اوفَ
  

                                                 

  .أوىل أعاريض اخلفيف : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــلَّ أَه و حــد ــا فَب نرد نــي ــا ب ــي م   ِل
  

ــسخالِ     ــةً ِبالـ ــت علِْويـ ــى وحلَّـ   لَـ
  

  .هو لألعشى 

  :تقطيعه وتفعيله «

  نــا فبــادو*مــا بــني در*حــل ألهلــي
  

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

ــاعالتن ــن *ف ــستفع ل ــاعالتن*م   ف
  

ــاعالتن   ــن *فـ ــستفع لـ ــاعالتن *مـ   فـ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   »ســـ
  

  ) .٢٥٣ص  (»شفاء الغليل«

  .)  أهلي بطن الغميسلَّح: (، وروايته) ٣ص  (»ديوان األعشى« والبيت يف

  .اذكر الضرب احملذوف : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

مهــنــلْ آِتيه ــلْ ثَــمِري هِشــع ــتلَي  
  

  أَم يحــــولَن ِمــــن دوِن ذَاك الــــردى  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــهم*هــل مث مهــل*ليــت شــعري   أاتين
  

ــولن   ــن د*أم حيــ ــرردا*ون ذامــ   كــ
  

ــاعالتن ــن  *ف ــستفع ل ــاعالتن*م   ف
  

ــاعالتن   ــن *فـ ــستفع لـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســ ــذوف * ســ   »حمــ
  

  ) .٢٥٤ص  (»شفاء الغليل«

 دون ذاك   أم حيـولن   : (، وروايته ) ٥٠٩ص  (ات  يف اهلامشي » ديوانه« ،    األسدي يت بن زيدٍ  مللكُوالبيت  

ل رب األو فهو على الض  ) أحالِم وال صبوٍة ما غري ... ستهاِمم ٍمتيم لصب من(ا  من قصيدة مطلعه  ) محامي

 



 ١٧٦

٣٢٠- وــب ــاِفا وهدعـ ــذُح م)١(ةٌيـ   ةْوفَـ
  

  ةْوفَصـــو متتـــا أَهِبرض كَـــلٌصفَـــ  
  

ـ  نِْإ«ي  ِف -٣٢١ ـ  )٢(»انرد قَ اِه شد   ،وـ ب عداه  
  

  ـــمجـ )٣(ةٌوَءز ـ  فَةٌيحِح صــ   اهدعــ
  

ــاِلثَ -٣٢٢ ــلُوأَ،  ةًثَـ ــا وهيبر ضـ   فِصـ
  

ــغلْاِب   الِْةاي ــم جوِءزــ و هــو ــد قَ ِر عف  
  

ـ  د قَ اٍنثَو،   )٤(»اي م ِرع شِ تيلَ«ي  ِف -٣٢٣   رِص قُ
  

ــ   معخ ــب ــِمو،  ِهِن ــلُثْ ــذَ ه ا مشِهتر  
  

                                                                                                                                                 

، ) ٦٠ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١٥١ص  (» اجلـامع «: يف  ) دىالـر (ني  برواية العروضـي  هو  و . اينال الثَّ 

، ) ١١٠ص  (  ربيـزي للت» الكايف«،  ) ٥٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٨ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٦٥ص (» البارع«

  .عروض وافية : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ــاِمٍر   ِإنْ قَـــدرنا يومـــا علَـــى عـ
  

     لَكُـــم ـــهعدن أَو ـــهِثـــلْ ِمنتمن  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  عــامرن*يــومن عــال *إن قــدرنا
  

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

  فـــاعلن*مـــستفع لـــن*فـــاعالتن
  

ــاعالتن   ــن *فـ ــستفع لـ ــاعلن*مـ   فـ
  

  حمــــذوف  * ســــامل* ســــامل 
  

ــامل    ــامل* ســ ــذوف * ســ   »حمــ
  

  ) .٢٥٤ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٦١ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٥٢ص  (» اجلامع « ، )٦/٣٤٠ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف   

 ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٨ص  (ي  البن جن (،» كايفال «للتربيزي  )  ص  (»البارع«،  ) ١١١ص

١٦٥ (.  

  .عروض جمزوءة : أي  : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٤(

ــرى  ــاذَا تـ ــعِري مـ ــت ِشـ   لَيـ
  

ــا     ــي أَمِرنـــ ــٍرو ِفـــ   أُم عمـــ
  

  : تقطيعه وتفعيله «

ــعري ــت شـ ــرى*ليـ ــاذا تـ   مـ
  

ــرن    ــا*أم معمـــــ   يف أمرنـــــ
  

ــاعالتن ــن *فــ ــستفع لــ   مــ
  

ــاع   ــن* التنفـــ ــستفع لـــ   مـــ
  

 



 ١٧٧

ـ ب،   )١(»ٍبطْ خ لُّكُ«ي  ِف -٣٢٤ عدالْ ه مـ غ ي٢(ر(  
  

  ركَذْ يــ)٣(»ياِدؤفُــو«ي  ِفــهنــبخفَ  
  

                                                                                                                                                 

   ســـــــامل* ســـــــامل 
  

   »ســــــــامل* ســــــــامل   
  

  ) .٢٥٥ص  (»شفاء الغليل«

 »اإلقنـاع «،  ) من أمرنا ) (١٥٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٤٠ ،   ٦/٣١٨ (»العقد«: والبيت بال نسبة يف     

ص (  ربيزيللت» الكايف« ،   )٥٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٩ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ٦١ص  (

  ) .١٦٥ص (»  بارعال«، ) ١١١

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــلُّ ــخ كُـ ــ نِإ ٍبطْـ ــ ملَّـ   وتكُـ
  

  ريِسيـــــ متبغَـــــِض وانـــــ  
  

  : تقطيعه وتفعيله «

ــنب ــل خلطــ ــو*كــ   إن مل تكــ
  

ــضبتم    ــو غـــ ــسريو*نـــ   يـــ
  

ـــاعالتن ــستفعلن*فـــــ   مــ
  

  فعــــــولن*فـــــــــــاعالتن  
  

   ســـــــامل* ســـــــامل 
  

   »خمبــــون مقــــصور * ســــامل   
  

  ) .٢٥٦ص  (»شفاء الغليل«

، ) ٦٢ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦٦/٣٤٠ (»العقـد «: والبيت بال نـسبة يف      

، ) ١١٢ص  (  ربيـزي للت» الكايف«،  ) ٥٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣٠ص  (ي  البن جن » العروض«

   .)١٦٦ص  (» البارع«

  .واٍف حمذُوف: والثَّاين  ، واٍف: األول : ا ضربان واِفية وهل: األوىل :  فله ثالث أعاريض وأما الْخِفيف«

  . واِفية حمذُوفة ، وهلا ضرب واحد مثلُها: والثَّانية 

 »الكلِّيـات « . »مجزوء مخبون مقْصور  : والثَّاين   ،   مجزوٌء: األول  : مجزوءةٌ ، وهلا ضربان     : والثَّالثة  

  ) .٩١:  ٨٩ص (

  .الشعر املغير : أي  : »لاألص«يف  كُتب فوقها )٢(

 »شفاء الغليـل  «.  »خمبونٌ ، ومكفوف ، ومشكولٌ ، ومشعثٌ      : وللخفيف من األبيات املتغيرة أربعة      «

  ).٢٥٦ص (

  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٣(

  وفُـــؤاِدي كَعهـــِدِه ِلـــسلَيمى  
  

   ــر ــم يتغيـ ــلْ ولَـ ــم يحـ ــوى لَـ   ِبهـ
  

 



 ١٧٨

٣٢٥- فُّــكَوــ«ي  ِفــهيا عــميــ)١(»راش تهار  
  

  ــو لُكْشــه ــ«ي  ِف صرمتــ)٢(»ك طِّ سار  
  

                                                                                                                                                 

  :تقطيعه وتفعيله «

ــؤادي ــدهي*وفـ ــسليما*كعهـ   لـ
  

  يتغـــــيري*حيـــــل ومل*ـــــون مل  
  

  فعالتــــن*مفــــاعلن*فعالتــــن
  

  فعالتـــــن*مفـــــاعلن*فعالتـــــن  
  

   خمبــــون *خمبــــون * خمبــــون
  

ــون   ــون * خمبــ ــون * خمبــ   »خمبــ
  

  ) .٢٥٧ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٦٣ص  (» اإلقناع«،  ) ١٥٤ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٩(» العقد«: والبيت بال نسبة يف     

ص (» البارع«،  ) ١١٣ص   (ربيزيللت» الكايف«،  ) ٥٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣١ص  (ي  بن جن ال

١٦٧. (  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــ  ــا ن م ــر يمــا ع ِميضاكــو ه ــن   ر ِم
  

  ن و  أَوــد ــني يبـ ــستكْثَر ِحـ ــن يـ   ِجـ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــري ــا عم ــضهر*ي ــا ن ــواك*م ــن ه   م
  

ــن   ــستكثر*نأو جنـ ــدو *يـ ــني يبـ   حـ
  

ــاعالت ــستفعلُ*فـ ــاعالت*مـ   فـ
  

  ــاعالت ــستفعلُ*فــ ــاعالتن*مــ   فــ
  

   مكفــوف *مكفــوف * مكفــوف
  

  » ســــامل *مكفــــوف * مكفــــوف  
  

  ) .٢٥٧ص  (»شفاء الغليل«

» العروض«،  ) ٦٣ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٥٤ص  (» اجلامع «،) ٦/٣٣٩(» العقد«:  بال نسبة يف     والبيت

 ٥٦ص  (» ض الورقة عرو«،  ) ١٣١ص  (ي  البن جن (  ،»الكايف «للتربيزي  )  ص (» البارع«،  ) ١١٤ص

١٦٧. (  

  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )٢(

ـ    ــ ــد ِوصاِل عاُء بــم أَس كتمــر ص  
  

ــا    ــا حِزينـ ــبحت مكْتِئبـ ــها فَأَصـ   ــ
  

  :تقطيعه وتفعيله «

  دوصــال* أمســاأ بــع *صــرمتك
  

  بـــن حزينـــا*متكتـــإ*هـــا فأصـــبح  
  

  فعـــالت*تفع لــن مــس *فعــالت 
  

ــاعالتن   ــلُ*فــ ــاعالتن*مفاعــ   فــ
  

ــشكول ــامل * مـ ــشكول  * سـ   مـ
  

ــامل   ــشكول  *ســ ــامل* مــ   »ســ
  

 



 ١٧٩

٣٢٦- تيثُِعشـ  ه ـ  نَِّإ«ي   ِف ـ  )١(»يِمو قَ اس كْتلْم  
  

ــ   ــوِرح بدعـ ــا الَّهـ ــِتـ   لْمعتسي تـ
  

ــِف -٣٢٧ ا يه ،ــلَو ــب رنِك ــِعا الْذَ ه   ِملْ
 

ــ   ــج يملَ الِْلع ــخ بــ ِفب ــايم س ٢(يم(  
  

  

                                                                                                                                                 

  ) .٢٥٨ص  (»شفاء الغليل«

ص (  ربيـزي للت» يفالكا «،) ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٥٥ص  (» اجلامع«:  نسبة يف    والبيت بال 

  ) .١٦٨ص (» البارع«، ) ١١٤

  

   : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

ــرام  ِإ ــةٌ ِكـ ــوِمي جحاِجحـ   نَّ قَـ
  

  ادـــــوأَج مهـــــدجم قَـــــاِدمتم  
  

  :تقطيعه وتفعيله «

ــوِمي  ــاِجح*ِإننقَـ ــرامن* جحـ   تنِكـ
  

ــاِد   ــدهم * متقَــ ــوادو* منمجــ   أَجــ
  

  فـــاعالتن*مفاعـــلُ*فـــاعالتن
  

ــالت   ــن *فعـ ــستفع لـ ــولن*مـ    مفعـ
  

  ســــامل * مــــشكول * ســــامل 
  

ــشكول   ــامل * مــ ــشعثٌ * ســ   »مــ
  

  ) .٢٥٩ص  (»شفاء الغليل«

ص ( »اإلقنـاع «،   )أخيار ()١٥٥ ص (»اجلامع«،  ) أخيار( )٦/٣٣٩(» العقد «: يف بال نسبة والبيت  

  . )أخيار ()١١٥ ص (ربيزيللت» الكايف«،  )أخيار( )١٣٢ ص (يالبن جن» العروض«،  )أخيار( )٦٣
  

 فقط مل يؤصل فيها للمتدارك ، أما أنَّ اخلبب اختراعه            فالبحور املستعملةٌ عند اخلليل مخسة عشر حبرا       )٢(

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

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

ون         على وزنه ، يقول العيين لف هل منعه أصلًا ، أو سكت عنـه لكونـه خمالفًـا             «سبت إليه أبياتواخت

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

، ونقله عنه الدمنـهوري يف      ) ٢٢ ص (»مقصد الطَّالب « . »بل منعه بالكلِّية  : ال أثبته وال منعه ، وقيل       

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

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

  ) .٦ ، ع ١٨ الكتب ، مج  ، عامل٤٩٠(حممد عبد ايد الطَّويل .  د»املتدارك

 



 ١٨٠

 

٣٢٨- وــب ــا الْ ذَدعـ ــ تِلوقَـ ــِنثْ التونُكُـ   ةْيـ
  

ــ ــِلوقَالِْبـ ــي ال ِفـ ــيِعِرصتـ ــِفقْ التم ثُـ   ةْيـ
  

  

ـ  ملَعاِ -٣٢٩ ـ ت اس اَءرع الـش  نَّأَ ِب حسنت  
  

ــ   ــ الِْلوي أَِفـ ــ الَِّداِئصقَـ ــي بِتـ   تنـ
  

ــع جنْأَ -٣٣٠ ــر عتلَ وضــه م اِوسةْي  
  

  )١(ةْيـــاِفقَالْ وِهِنـــزي وا ِفـــهِبرضِلـــ  
  

٣٣١- ــت ــ اِلدِصقْ ِتاسعل ِلالَجــت ِنيِيب  
  

  ـ كَا الْ ذَنَّأَو ـ املَــ   وِنزومــــي الْ ِفــ
  

ـ ا يِ لَفَ -٣٣٢ ـ  يـك  تِ لُِّح ـ  زِ ن ِم اِفح  
  

ــ ِعوأَ   ــٍةلَّــ ــ الزِةهِبش مــ   اِفحــ
  

ــِإ -٣٣٣ ــلَّ ــادي عِذا الَّ تــنْ أَه ي سماع  
  

  اعــقَ يم لَــو أَعقَــا وهِبري ضــِفــ  
  

ــ -٣٣٤ ــادر أَنِْإفَ اِع شنْ أَرــ ي ِشناد  
  

  ــع ــى ملَـ ــ لٍَفاِلخـ ــعيلْا فَهـ   ادِمـ
  

ــِإ -٣٣٥ ــاِقحى لَلَ ــه ــعجيلْ وِها ِب   الَ
  

ــاِفقَ   ١(ةَي(ــض ــ لَِبر ال ــا ِمه ــح الْلَثْ   الَ
  

ــ -٣٣٦ ــذَ ِإمثُ ا تــم ــه لَ ــ م ا صناع  
  

ــ   ــ بيمسـ ــتيـ ــِهِعن صـ   اعرص مـ
  

ـ  إِ مظْى الـن  ت أَ نِْإفَ -٣٣٧ ـ ى الْ لَ مسأْتِفن  
 

  )٢(ِفاِلخــــما الْهــــِنزوا ِلهــــادعأَ  
  

                                                 

  .الياء غري مشددة : يعين . خف  : »األصل«يف  كُتب فوقها )١(

 أنَّ العرب استحسنت أن تكون عروض البيـت مـساويةً لـضرا يف أول               – وفَّقك اهللا    –اعلم  « )٢(

ٍة مفارقٍة إلَّا ما جاز وقوعه      القصيدة وزنا وقافيةً ؛ استعجالًا للبيان ، فال يقع فيها من التغيري بزحاٍف أو علَّ              

  .يف ضرا ، وسواٌء عليهم أوقع يف الضرب أم مل يقع 

فإذا نظم الشاعر يف ضرٍب عروضه خمالفةٌ له يف وزنه بزيادٍة أو نقصاٍن ، نقص منها أو زاد فيهـا حتـى                      

 املخالف له ، وعطَّلها من قافيته       تساويه ، وحلَّاها قافيته ، وإذا نظم البيت الثَّاين فصاعدا أعادها إىل وزا            

  . النقضاء غرضه ، ويسمى هذا الفعلٌ تصريعا والبيت مصرعا 

  :مثال ذلك يف الزيادة قول امرئ القيس 

  ِقفَا نبِك ِمـن ِذكْـرى حِبيـٍب وِعرفَـانِ         
  

  وربـــٍع خلَـــت أَيامـــه منـــذُ أَزمـــاِن  
  

 



 ١٨١

ــأَ -٣٣٨ ــا أَذَا ِإم نشــد ــي الْ ِف ماِوسةْي  
  

ــ   ــِنزوِلـ ــا أَهِبر ضـ ــاِفقَالْى ِبتـ   ةْيـ
  

٣٣٩- ــوسمالْي ــب يذَ ِلــت١(ىفَّــقَا م(  
  

ــفَ   ــِهِذهـ ــطٌاِبو ضـ ــخا ت لَـ   ىفَـ
  

٣٤٠- ــع ــعي الِْوى ذَلَ ــلْأَالْ ووِلقُ اِبب  
  

  )٢(اِبتـــِك الْياِنعـــ متعـــم جدقَـــ  
  

٣٤١- جلْعــت هــلَا ع ــِهي ــعالْـ كَ ناِنو  
  

ــِل   ــِع الْادر أَنمــ ــ ِبملْــ   اِنزوأَالْــ
  

 

                                                                                                                                                 

    رب األوه نظم يف الضوزنه          فإن تام ل من الطَّويل ، وهو ضرب)فَاِعيلُنـا      ) موالعروض مقبوضـةٌ وز ،

)فَاِعلُنم (             افهي خمالفةٌ له يف وزنه بنقصاٍن ، فزاد فيها وجعل وز ،)فَاِعيلُنرب     ) موقفَّاها بقافية الض ، .

  : ومثاله يف النقصان قوله ... 

ــوب تنـــ  ــا ِإنَّ الْخطُـ   وبأَجارتنـ
  

   ــِسيب ــام عـ ــا أَقَـ ــيم مـ   وِإنـــي مِقـ
  

، والعروض مقبوضةٌ وزـا     ) فَعولُن(فإنه نظم يف الضرب الثَّالث من الطَّويل ، وهو ضرب حمذوف وزنه             

)فَاِعلُنم(              افهي خمالفةٌ له يف وزنه بزيادٍة ، فنقص منها وجعل وز ،)ولُنرب   ) فَعوقفَّاها بقافية الض ،«  .

  ) .٢٦١ ، ٢٦٠ص  (»شفاء الغليل«

وإن نظم الشاعر يف ضرٍب عروضه مساويةٌ له يف وزنه قفَّاها بقافيته ليس إلَّا ، ومل يتكلَّف زيـادةً                   « )١(

فيها وال نقصانا منها ؛ ألنَّ ذلك إنما كان لغرض التساوي ، وهو فيما فرضناه حاصلٌ ، ويسمى هـذا                    

األول مقفى ، فيكون التصريع أخص من التقفية ؛ ألنَّ كلَّ مصرٍع مقفى ، ولـيس                الفعل تقفيةً ، والبيت     

  :كلُّ مقفى مصرعا ، مثال ذلك قول امرئ القيس 

  ِقفَا نبِك ِمـن ِذكْـرى حِبيـٍب ومنـِزلِ         
 

ــلِ    مووِل فَحخــد ــين ال ى بــو ــِسقِْط اللِّ   ِب
 

، والعروض مقبوضةٌ وزا    ) مفَاِعلُن( الثَّاين من الطَّويل ، وهو ضرب مقبوض وزنه           فإنه نظم يف الضرب   

)فَاِعلُن٢٦٧ ، ٢٦٦ص  (»شفاء الغليل« . »، فهي مساويةٌ له يف وزنه ، فقفَّاها بقافيته ليس إلَّا) م. (   

 وهو الَّـذي عـرض      الكتاب الكبري الذي اختصرت هذه منه ،      : يعين   : »األصل«يف   كُتب فوقها  )٢(

  :بذكره يف أوهلا حيث قال 

ــت ــانظَمـ ــِه ِكتابـ ــي تقِْريِبـ    ِفـ
  

ــا     ــا أَبوابـــ ــه مبوبـــ   جعلْتـــ
  

  ) .نظمت(مكان ) صنفت: (من هذا النظم ، وروايته ) ٨(وهو البيت رقم 

 



 ١٨٢

 

٣٤٢- الْوــح مالْ ِهللاد ــع ــيِل   ِملَعأَ الْ
  

  مـ ع ـ ِإ الِْملِّـ ـ اِنسنـ ـ  مـ ـ ع يما لَـ   ِملَـ
  

٣٤٣- نــح مدهــ ع ــى بلَ ــأَ الْوِغلُ ِلم  
  

ــ   ــِف ــلِّي كُ م ا نــر ومــه ــ عن ِم ِلم  
  

ــ -٣٤٤ ــمثُ لَ صاتــه م ــع الت يِمِلس   
  

  ــع ــى النلَـ ــريِبـ ــرِفؤ الـ   يِمِح الـ
  

٣٤٥- ــأَو ــي بِلهـ ــ يِهِتـ ــِح الْيِعاِبنـ   مكَـ
  

  ملَـــ الظُّيِحاِبص مـــِبحى الـــصلَـــ عمثُـــ
  

  

   .ٍةائَِمتِس ونيِسم خةَن ، سِمظَّعم الْانَضم رِرهي شا ِفهماِظا نهبتكَ

 



 ١٨٣

ا ا ا    
  

١- ــي ــ رولُقُـ ــحي راِجـ ــع الْ اِهللاةَمـ   يِلـ
  

مــح ــ ندمــ ــحم الْلُجــ ــ عيلِّــ   يِلــ
  

  

ــ الْ ِهللادمـــحلْاَ -٢ ــ الِْنيِبمـ   قحـ
  

  ــم ــزِم الِْلزنـ ــاِنيـ ــخ الْني بـ   ِقلْـ
  

ــيِل -٣ ــ الْيِضقْ حقــ و ــلُِما يلَ   ي
  

ــفَ   ــا لَم هــم ع نــكْ ح ــِهِم ع ولُد  
  

ــ -٤ ــصمثُ ــ باةُلَ ال عــد ــا أَذَ ه باد  
  

  ــع ــى النلَـ ــرع الْيِبـ ــح أَيِبـ   ادمـ
  

٥- ــو ــ وِهآِلـ ــرتِع وِهِبحصـ   هِتـ
  

  ــو ــلِّكُ م أَن ــخ ــصلَ ــبحي م ِف   هِت
  

  ِرع الــشمظْــن انَا كَــمــلَا وذَهــ -٦
  

  ــم ــررحـ ــزي وا ِفـ ــِهِنـ   ِربالت كَـ
  

٧- ــو ــانَكَ ــ الْونُان قَ عوِضرــ ي لُِزن   
  

  مــِزن ــزِم الْةَلَـ ــاِنيـ ــج يني ِحـ   لُهـ
  

ــ -٨ ــ صابــِه ِكت ــي تقِْريِب    انفْت ِف
  

ــا   ــا أَبوابـــ ــه مبوبـــ   جعلْتـــ
  

ــالِ  -٩ ــرعةَ الْملَ س ــِشيت خ ــم   ثُ
  

ــرِة الْ ِل   ــسِطِه وكَثْــ ــاِلبــ   أَمثَــ
  

ــوزةْ -١٠ جأُر ــه ظُمأَنْ أَن ترتــاخ   فَ
 

  جاِمعــــةً أَبوابــــه وِجيــــزةْ    
  

  ِليسهلَ الِْحفْـظُ علَـى الْملُـولِ       -١١
  

ــ   ــنِْإفَـ ــِرع مدِر تـ ــأُ الْةَفَـ   وِلصـ
  

 

ــ -١٢ ــ الْلُوأَفَـ ــوِضرعـ ــعمي الْ ِفـ   اِدتـ
  

  اِدتــــوأَالْ واِببســــأَي الِْفــــ لُوقَــــلْاَ
  

  

ـ  اثْ ببالسفَ -١٣ ـ  اِنن ـ  الْ ن ِم حوِفر  
  

ــ   ــمثُ ــو نه لَ ــ،  اِنع ــِفِفخي الِْف   ي
  

١٤- ــمحركــ واِكسنت جــماع  
  

  قَــيــِلِقي الثَِّفــو دت حكَــرــا ماع  
  

١٥- نِْإوِز يــيــداِكا سانَا كَــنِتــ ود  
  

ــ   ــمثُ ــو نه لَ ــ أَاِنع يــض ــما لَ ِز يد  
  

ـ جم الْ ناِكسفَ -١٦ ـ  وِعم ـ رطَ ت د قَ   افَ
  

  ـ و ـ  ووِقرفْـــم الْناِكسـ   افَـــِر عطٌسـ
  

 

 



 ١٨٤

ــلْاَ -١٧ ــلُوقَـ ــري ت ِفـ ــِبكُّـ   اِءزجأَ الْـ
  

ــو ــوأَا الْهردصــ ــادتــ ــِبي الْ ِفــ   اِءنــ
  

  

ـ  أُ وركُذْمالْ) نولُعفَ( -١٨ ـ ى الر ولَ ِبت  
  

  مــر ــبكَّـ ــ ون ِمـ ــ وٍدِتـ   ِببسـ
  

ـ م (مثُ -١٩ ـ ) نيلُاِعفَ ـ  هلَ ـ  دقَ ِح صاب  
  

ــ   ــ ونِمـ ــ وٍدِتـ ــكِّ رِنيببسـ   ابـ
  

  يـــقِفالر) ِنتلَاعفَـــم(ا ذَكَـــ -٢٠
  

ــ   ــ(، و هلَـ ــاِعفَـ ــمالْ) ِنات لَـ   وقرفْـ
  

ــفَ -٢١ ــ أُِهِذه ولُصــا الْه مشهةْور  
  

  وــب ــوعرا فُهدعــ ــهــ   ةْوركُذْا مــ
  

  

ــلْاَ -٢٢ ــلُوقَـ ــِفيي كَ ِفـ ــِعِرفْ التِةيـ   يـ
  

ــِذو ــركْـ ــا ي مـ ــدبـ ــ الْنو ِمـ   وِعرفُـ
  

  

ـ أَالْ) ِنولُعفَ( -٢٣ ـ  لُص ـ ي ت ِذ الَّ   امدقَ
  

  امدقَـــــ مهببى ســـــتـــــا أَذَِإ  
  

ـ ي) نلُاِعفَ(ـ  فَ -٢٤ ـ  مِ ونُكُ نـ  ه ب الَد  
  

  نِْإوج ــع ــستلْــ ــو أَِنيبب الــ   الَــ
  

ـ  ب نِم يِذ الَّ نِم -٢٥ ـ  ِهِدع ـ  ذُ د قَ   ارِك
  

ــرفَفَ   ــ (هعـ ــِب) نلُِعفْتسمـ ــلَـ   ارا ِمـ
  

ــأَ -٢٦ ــا تذَا ِإمـ ــمدقَـ   ريِخأَ الْـ
  

ــ   ــاِعفَ(ـ فَـ ــلَخ) ناتلَـ ــفًـ   ريِصا يـ
  

٢٧- نِْإو قَ تدم) ـ ع ـ ع) نتلَ ـ م(ى  لَ   )افَ
  

ــ   ــتم(ـ فَـ ــي) نلُاِعفَـ ــلَ خونُكُـ   افَـ
  

٢٨- نِْإو كُ ين) تأَ) نـ و ـ  لً ـ ِع ج دا قَ   الَ
  

ــ   ــلَاِعفَ(ـ فَ اتــ) ك ــِذالَّ ــِمه أُدي قَ   الَ
  

٢٩- نِْإو كُ يلَ (ناتـ ) اِعفَ(ـ   لِ )ن ساقَب  
  

  اقَــقَّح تدقَــ) اتولَــعفْم (عرفَالْفَــ  
  

٣٠- نِْإوـ  ي ـ  (نكُ تأَ) نـ و ـ ا تلً حالَص  
  

  ــلَخ ــ (هفَـ ــِعفْتسمـ ــنم) ن لُـ   الَِصفَـ
  

ــاِذهــ -٣١ ــةٌت ِســوعري فُ ت ستعلُم   
 

  وــو ــ كَداِحـ ــا ذَمـ ــه متركَـ   لُمـ
  

٣٢- صـ أُ الْ ار ولُص ـ الْ و ـ  وعرفُ ع شةْر  
  

ــِم   ــِلاِقثَم الْلَثْـ ــيـ ــ متد غَـ   ةْررحـ
  

ـ  ِنزوِل -٣٣ ـ   م ـ  تئْا ِش ـ  الْ ن ِم   يِضِرقَ
  

  ــــِخوبِةريِحِح الــــصــــالْ ويِضِرم  
  

  

 



 ١٨٥

 

  اهـــ ِبِنزو الْـــِةيـــِفيي كَ ِفـــلُوقَـــلْاَ -٣٤
  

  اهـــبنا مد غَـــد قَـــٍلص فَـــِدعـــ بنِمـــ
  

  

ـ  ملَعاِ -٣٥ ـ  نَّأَ ِب ـ لَّ لِ نَزو الْ ـ  فَ ِظفْ   طْقَ
  

  طْلَــغ فَطُّخــا ي مــتنــز ونِْإفَــ  
  

   وكُلُّ حرٍف شـد فَهـو حرفَـانْ        -٣٦
  

  ثُـــم ِإنْ كَـــانْ، الـــساِكن اَلْـــأَولُ   
  

ــ لَلَوأَ -٣٧ ــب الِْظفْ ِتيو دــ و سبب  
  

ــ   ــ بنِمـ ــو أَِهِدعـ ــتاج فَاِنبب سـ   بِلـ
  

ـ  هلَ -٣٨ ـ  ن ِم ـ  اِءزجأَ الْ ـ   م ا يلُاِكشه  
  

  ــقَو ــ الِْلاِبـ ــ ِبفرحـ ــاِثما يمـ   هلُـ
  

٣٩- نِْإوــ وجدــتس بــا قَبلَبِتــ ود  
  

ــوأَ   ــ قَِنيبب ســ ــتاع فَد ولَبــ   دِمــ
  

٤٠- ِذى الَّ لَع ـ ي ي ـ  ونُكُ ـ   ِف   اِءزجأَي الْ
  

ــ   ــلَّا ِللًاِكشمـ ــِظفْـ ــِبي الْ ِفـ   اِءنـ
  

ــ -٤١ ــطَا قَذَ ِإمثُ عــ ِمت نأَه حــر   افَ
  

ــكَ   ــِددعـ ــلَتي اجِذ الَّـ ــِق فَتبـ   افَـ
  

ـ ب الْ ِراِئي س  فِ ظُرنْ ان مثُ -٤٢ ـ  كَ ِتي ام  
  

  ــن ــترظَـ ــوي أَ ِفـ ــهفْت فَِهِلـ   ا مـ
  

٤٣- ــو ــ ملُّكُ ــ فَوٍقرفْ ــسيلَ ياِت ي  
 

  اِتيــــبأَ الْلَو أٍَرع ِشــــِنزي وِفــــ  
  

٤٤- وعــر ــولُ والْفُ ــى الْأُص ــا أَت مو  
  

     ـــوعنمم ـــهِنـــِه فَِإنزِفـــي و  
  

٤٥-  ــري ــه نِظ ــيس لَ ــا لَ ــلُّ م   وكُ
  

  تغــــِيريفَِإنــــه قَــــد حلَّــــه ال  
  

 

ــلْاَ -٤٦ ــلُوقَـ ــي الت ِفـ ــالز ِبِريِيغـ   اِفحـ
  

ــِذو ــركْـ ــا ي مـ ــرطَـ ــجِإ الْنا ِمـ   اِفحـ
  

  

ــ -٤٧ ــغ تلُّكُ ٍريــ ي خصــس   ابب ال
  

  ابــــقِّ لُاِفحــــالزِب فَهيــــاِنثَ  
  

ــونأَ -٤٨ ــ هاعـ ــاِنما ثَهتدِعـ   ةْيـ
  

ــلَثَ   ــةٌاثَ ــي الْ ِف جــِءز خ صــاِن ثَت يه  
  

ـ  فذْ ح نبخلْاَ -٤٩ ٍناِك س   ،ـ و   صقْوالْ
  

ــ   ــ مفذْحـ ــٍكرحـ ــ يِه ِبـ   صخـ
  

٥٠-هــلْبسكَــةَ  ورالْحارــمالِْإض   
  

     ــار ــه يختـ ــزِء لَـ ــع الْجـ   وراِبـ
  

٥١-         ـذْفح ـوهو ، ـرغَي سلَي اَلطَّي   
  

ــو    ــم يقْفُـ ــساِكِن ، ثُـ ــِع الـ   اَلراِبـ
  

 



 ١٨٦

   ذَا خاِمس الْجزِء ، لَه قَـد ذُِكـرا         -٥٢
  

ــ   ــع فَضبقَ ــلٌقْ ــم ثُ ع صــفَ،  ب تى ر  
  

٥٣- تــض ــي م ــِة الَِّت ــِبيهةَ الثَّلَاثَ ش   
  

  ــالْو ــفكَ ــس ِف ــِعاِبي ال ــ انيالطَّ كَ   تضقَ
  

٥٤- ولَاعـ  الْ نَّأَ بِ م جـ  َءز ـ تج ي د قَ   عِم
  

ــِهِف   ــح ِزيــ ــرأَ اكذَ واِنافَــ   عبــ
  

  الَــبى خمس يــيالطَّــ ونبخالْفَــ -٥٥
 

  ـ الْو ـ الْ ونبخـ ـ فكَـ ـ مس يـ   الَكْى شـ
  

٥٦- الْوعصب كَالْ وـ  ف ي سم ـ ى ن   اصقْ
  

  الطَّـــويـــِإالْ وضمـــارخ ـــلٌزخ اص  
  

   وكَـف ثَاِلــِث الْأُصــوِل مفْــردا -٥٧
  

ــهِ     ــي فَرِعـ ــع كَطَـ ــداممتِنـ    غَـ
  

٥٨- ــو ــسيلَ ــ ِف ي مضِهِرمم ــخ ونُب  
  

  ــالْو ــضبقَ ــمي الْ ِف عــوِبص ــا ي لَ   ونُكُ
  

 

ــلْاَ -٥٩ ــلُوقَـ ــِفيي كَ ِفـ ــاقَعم الِْةيـ   ةْبـ
  

  ةْبـــــاقَرمالْ وثُـــــم الْمكَانفَـــــةِ 
  

  

ــرينِ  -٦٠ ــي أَم ــِة ِف اقَبعــى الْم نعم   
  

ــاوِ    ــسببيِن الْمتجــ ــي الــ   ريِنِفــ
  

  اوعمسا مـــمـــِهيياِن ثَاتبـــثَ -٦١
  

  ـــوذْحاِن ثَـــفـــٍداِحـــي وم شراوع  
  

ــ -٦٢ ــثْ ينْ أَِطرشِب بــت ــاِن ثَ   ِرخآي الْ
  

ـ      ِرحـــبي أَ ِفـــةًوعمس مـــتدر ودقَـ
  

ــِل-٦٣ ــزِج والطَِّوي ــي الْه ــالْكَف ِف    فَ
  

ــدخوِل   ــي الـ ــبِض ِفـ ــب ِللْقَـ   معاِقـ
  

  حـلْ  والْعقِْل ِفي الْواِفِر أَيضا حيـثُ        -٦٤
  

ــلْ    مــِر الر حــي ب ــم ِف ــِد ثُ ــي الْمِدي   وِف
  

ــفِ -٦٥ ــثِّ والْخِفي تجِي الْمــر حبو   
  

  تــع ــخم الْباقُـ ــكْمالْ ووِنبـ   وِففُـ
  

ـ -٦٦ ــا يعاِقـ فَم رِ بدــص ــه ِب    قَبلَ
  

   ــزجالْعو ، ردفَالــصكْــ عأَ الْــسِرم  
  

٦٧- الطَّوــر ــاِنفَ م ا يــع ــِه بباِق ام  
  

  ــو ــلُّكُـ ــب الْلَو أٍَنب خـ ــ وِتيـ   امـ
  

  اَءدِتــ ابيم ســريِظــ نهلَــ -٦٨
 

ــ   ــِف ــِهِذي ه س ى الْوــِدِدم ــي اَء ج  
  

٦٩- الطَّوفِ ي  ي عوِضر ـ  ب الْ ِرح ـ م نِرسح  
  

  ـــِضحتـــى منعِلم نـــبالْخ اِقـــبعي  
  

٧٠- قْصالْوو      اِسـعالت ـوهِفي الْكَاِمِل و   
  

ــى    ــِة معنــ ــاِئعوِللْمكَانفَــ    شــ
  

ــا -٧١ تثْبأَنْ ي ــف ــذَفَا أَو يختِل حي أَو  
  

  كْحمــه ــم ــا ِف ــ الَِّرحبأَي الْ ــي أَِت   فِص
  

 



 ١٨٧

٧٢-       ـزجالرِريِع والـسـِسيِط وِر الْبحب   
  

ــصدِر   ــزوأَوِل الـــ    وأَوِل الْعجـــ
  

٧٣- ــو مــيِهِلا ي ــم ــم الْنا ِم نِحِرس  
  

ــلْ    ــِة قُـ ــي الْمراقَبـ ــ ووِفـ   ِحرصـ
  

ــِذفَا-٧٤ حني ــن ــا ولَ عــا م تثْبي ــن    لَ
  

  افَــِر عدا قَــهــِب) نيلُاِعفَــم (مثُــ  
  

٧٥-       بـستاِرِع انـضِني الَِّذي ِإلَى الْمأَع   
  

ــ   ــعفْم (اكذَكَ ــ) اتولَ جالُْءز ــقْم تضب  
  

  

ــلْاَ -٧٦ ــلُوقَـ ــِريِيغي ت ِفـ ــِعالْا ِبهـ   ِللَـ
  

ــِذو ــركْـ ــ مـ ــهلُخدا يـ ــ خنا ِمـ   ِللَـ
  

  

٧٧-   صــتخالِْعلَّــِة لَــا ي ــريغت   
  

  قْــــصنةٌ وــــادِزي لَــــه ثُــــم  
  

٧٨-  ــع بأَر ــن فَه اتــاد يــا الز أَم   
  

ــلُوأَ   ــلُِفرا التهـ ــ ويـ ــوهـ   عمس يـ
  

ــي -٧٩ ــاِعلُن( ِف ــببا) متفَ س ــد   يِزي
  

  مــفَّخ ــا بفًـ ــ كَدعـ ــِحبااٍلمـ    صـ
  

ــكَنا-٨٠ س فــر ــذِْييلُ ح الت هــد عبو   
  

ــِهِف   ــ ويـ ــ(ي ِفـ ــيع ت)نلُِعفْتسمـ   انـ
  

ــبِ -٨١ ــونَ اقِْل ــا الن ِميعــا ج ِفيِهمو   
  

  ِبيغُ بــس ــه التـ ــسبِبوِمثْلُـ ــد الـ   عـ
  

ـ  ،) ناتلَاِعفَ(ي  ِف -٨٢ ـ  م ثُ ِتأْ ي ـ ي ب عده  
  

ــلْاَ   ــمزخـ ــ فَاِيالز ِبـ ــا تلَـ    هدعـ
  

٨٣-         ادـرت فـرأَح ـوهِن وزِفي الْـو   
  

    ادــــزا تهــــضعب ــــةٌ أَوعبأَر  
  

ــصدورِ -٨٤ ــاِز وال جِل الْأَعــي أَو    ِف
  

   البحـــوِرِنمـــا تعـــيِمـــن غَيـــِر   
  

٨٥-       ـذْفـا الْحهةٌ فَِمنعِتـس قْصالنو   
 

   ــف ــبٍب يِخــ ــو زوالُ ســ   وهــ
  

  قَـد ورد  ) فَعـولُن ( مؤخٍر ، وِفـي      -٨٦
  

   دــر ــاِرِب انفَـ ــِر الْمتقَـ ــو ِببحـ   وهـ
  

  ِببحــِر الْهــزِج) مفَــاِعيلُن( وِفــي -٨٧
  

ــاَء أَ    ــِل ج ــي الطَِّوي ــي وِف ــضا ويِج ي  
  

ــي -٨٨ ــاتِن( ِف ــِل) فَاِعلَ مــِذي ِبالر   الَّ
  

  وِفــي الْخِفيــِف والْمِديــِد واعمــلِ     
  

   ِفيِه ِإذَا مـا ِشـئْت بعـد الْحـذْفِ      -٨٩
  

ــفِ     ــِر الْقَطْ ــني ِذكْ ــذَا ِح هــا ، و نبخ  
  

ــولُ -٩٠ ــضهم يقُ عب ــاف ــِه ِخلَ    ِفي
  

ــبب ثَقِ     ــزولَ سـ ــأَنْ يـ ــلُِبـ   يـ
  

   ِمن وسِط الْجزِء ، وبعـض حـذَفَا        -٩١
  

ــا   ــرك الْمطَرفَــ ــكَّن الْمحــ   وســ
  

 



 ١٨٨

   يخص ِفي الْقَـولَيِن بحـر الْـواِفرِ        -٩٢
  

ــاِهرِ      ــى ظَـ ــِه ِلمعنـ ــا ِفيـ   ِاتفَقَـ
  

   والْقَــصر حــذْف ِزنــِة الْمحــرِك-٩٣
  

  الْمـــدرِك أَو حذْفُـــه فَاســـتويا ِفـــي   
  

   ِبــشرِط أَنْ تجعــلَ هــذَا الْحــذْفَا-٩٤
  

  ِفــي ســبٍب مـــؤخٍر قَــد خفَّـــا     
  

ــتمالْفَ -٩٥ ــفَ (باِرقَ ــ)ِنولُع اش تلْم  
  

  لَــاِعفَ(واتي الْ ِفــ)نيــِدِدمال وــرلْم  
  

٩٦-  ــوز جِرِه يــص ــد قَ عب نــب الْخو   
  

ــ   ــفِفخ الْمثُـ ــاِل ثَيـ ــيا ثًـ   وزحـ
  

٩٧-)  فِْع لُنتسـا      ) مِفيـِه لَاِزم نبالْخو ،  
  

ــا     اِزمــا ج ــصِر قَولً ــلُ الْقَ ــع ِمثْ   والْقَطْ
  

٩٨-         فـا الطَّـروِع ، أَممجِتِد الْمِفي الْو   
  

ـــ    ــاِعلُن(فَ ــرف ) فَ عــِسيِط ي الْب ــن   ِم
  

ــه والْقَطْ -٩٩ نبخ ــوز جــا ي ــا ولَ ع  
  

ــِتع اِإِذ   ــهادمــ ــطْ قَيفِع ضــ   اعــ
  

١٠٠-) فِْعلُنتسم (     ـزجـِر الرحِفي بِفيِه و  
  

  لَــوــا يجــ طَوزيهقَــ ودــ عجز  
  

ــبنِ -١٠١ الْخ ــاف ــده وذَا ِخلَ    عاِم
  

ــبِل   ــ عِهِدعـ ــج وهنـ ــِربـ   ِنهو الْـ
  

١٠٢-و )ــاِعلُن ــضِمره ) متفَ ت ــد   وقَ
 

  ي ِفــي وســٍط نــذْكُره  ثُــم الَّــذِ   
  

ـ  يِفِفخي الْ  فِ )ناتلَاِعفَ(ي  ِف -١٠٣ اش تهار  
  

ــرا      ــضا ذُِك ــثِّ أَي تجــي الْم ــت ِف ثَم  
  

١٠٤- ــافحالزِعيِث ، وــشِبالت فـرعي   
  

   افــع ــده الِْإضـ ــببيِه صـ ــي سـ   ِفـ
  

١٠٥- أَ نِْإو ـ قَى الْ ت ـ  عطْ ـ  الْ ينِر قَ ِفذْح  
  

  ِفرعــي الْ ِفــعاِئ شــرتــ باكذَفَــ  
  

ـ فَ( ِباِرقَتمي الْ ِف -١٠٦ ولُعـ  )ن م شِهتر  
  

  ــو ــِدِدمي الِْف ــاِعفَ( ي ــ)ناتلَ ــ ذُد قَ   رِك
  

١٠٧- وــبعضهمــ يخصأَالْــ ِبهِلو  
  

  ــالْو ــذُّحـ ــ وفذْ حـ ــكَ مٍدِتـ   ِلمـ
  

ــ -١٠٨ ــتم( نِم ــ أَنِْإ و)نلُاِعفَ ضمرته  
  

  ولْالـــصـــ الْلُثْـــ ِممكَ ذَنْ ِإذِّحـــرته  
  

  يِعِري الـس   فِ )اتولَعفْم(ـ   بِ نِكلَ -١٠٩
  

  ـــومـــا الزحـــالْ ِبيـــِه ِفافمشوِعر  
  

١١٠- كَالْوشنْ أَ ف ي ذَحـ  مِ ف نـ  ه اِب سعه   
  

ــِهِف   ــو يـ ــي مِفـ ــاِمج يٍحِرسنـ   هعـ
  

  اسيــِقالْ فَيا الطَّــمــأَو،  نبخــ -١١١
  

  يمــن ــ كَهعـ ــمـ ــأَى الْضا مـ   اسسـ
  

   وهكَذَا الْوقْـف سـكُونُ التـاءِ       -١١٢
  

ــسواءِ    ــى ال ــشِف علَ ــِم كَالْكَ ــي الْحكْ   ِف
  

١١٣-         ثَرـؤا يـضـلُ أَيبالْخى ، وأَت قَدو   
  

   ــوِتر ــرت يـ ــاِتي ذَكَـ ــرم ِللَّـ   والْخـ
  

 



 ١٨٩

ــقُوطُ أَ -١١٤ س ــو هِل وأَو ــن   وٍل ِم
  

ــستعملِ      ي ــم ــِت ولَ يالْب ــن ــزٍء ِم ج  
  

   غَاِلبا ِإلَّـا ِفـي الْأُصـوِل اللَّـاِتي         -١١٥
  

ــتاِتي    ــةٌ ســ ــا مجموعــ   أَوتادهــ
  

١١٦-        هـماس صـصخ ثُـم مع مرالْخو   
  

ــاِرِب ،     ــي الْمتقَ ــولُن(ِف فَع(ــه مرخ   
  

١١٧-   و ، ثَلْم         الـثَّلْم ِفي الطَِّويـِل ، ثُـم  
  

    مــر ــو الثَّ ِض فَهــب ــد الْقَ عــانَ ب   ِإنْ كَ
  

  ِببحـِر الْهـزجِ   ) مفَـاِعيلُن ( وِفي   -١١٨
 

ــرجِ       خــا ي ِل لَمــأَو ــِمِه الْ ــِن اس ع  
  

ــا -١١٩ ٍر لُقِّبتــش ــبض ِب ــالْخرم والْقَ   فَ
  

    رى خمــس ي ــف ــع الْكَ م ــو هــاو ب  
  

   ، وقُـلْ   الْعـضبُ ) مفَاعلَتِن( وِفي   -١٢٠
  

  ِإنْ قَــارنَ الْعــصب ِبــصاٍد مهمــلِ     
  

١٢١-        ـممقْـِل جالْع عما ، ومقَص يمس   
  

  ــم ُء تــز ــا الْج ِإذَا ما ، وــص ــنقِْص عقْ   وال
  

   مسلَّما ِمن نقْـِص هـذَا الْخـرمِ        -١٢٢
  

ــمي موفُـــ    ــمِ سـ ــِر وصـ   ورا ِبغيـ
  

١٢٣- ــري ــه نِظ ــا لَ اٌء مــد ــو ابِت هو   
  

   ــِيري ــه التغـ ــشِوِه ِإنْ حلَّـ ــي حـ   ِفـ
  

  

١٢٤- وــب عــدــ الْاذَ ه   هِبتشا يــيمــ ِفلُوقَ
  

ــ ــ بنِمـ ــ تِدعـ ــغَ وٍريِيغـ ــ الِْريـ   هِبتشمـ
  

  

ــلُ -١٢٥ ــه مِثي ــا لَ ــلِّ م ــصر كُ حو   
  

  عــب ــي سـ ــا ِفـ ــولُ(ٍة أَولُهـ    )مفْعـ
  

١٢٦-       ـهنزالُ وـزالْم فِْعلَانْ ( ثُمتـسم(   
  

ــةٌ    ــده مخبونــ ــانْ(وبعــ    )مفَاِعلَــ
  

   )مفْتِعلَــانْ( يتبعــه مطْويــةٌ  -١٢٧
  

  و)نــات ــات) (فَِعلَـ ــانْ) (فَِعلَـ    )فَاِعلَـ
  

ــانِ  -١٢٨ ــه ِمثْلَ ــِذي لَ ــده الَّ عبو   
  

   ــو ــلُ(وهـ ــاِن) مفَاِعيـ ــاه اثْنـ   تلَـ
  

١٢٩-) ِعلُنــت ــات(و) مفْ ــا ) فَاِعلَ أَم ،  
  

   ـــدـــا عـــاممتِهِه ثَلَـــاثٌ حِشـــب  
  

  قَـد تِبعـه   ) فَِعلُن(و) فَاِعلُن( فَـ   -١٣٠
  

ــةْ      عبــذَا أَر ــِد ه عب ــن ــه ِم ــا لَ مو  
  

١٣١-) لُنفَع) (فَاِعلُنم) (ولُنفَع(   ـتثُم ،   
  

   ِبيهــشت)ــولُنفْعم (  ــتمــٍس تمِبخ  
  

١٣٢-وبــص عالْمو رمــض الْم ِبهــش يو   
  

   ــوب ــا الْعيـ ــم تنلْهمـ ــزأَيِن لَـ   جـ
  

ــلُ -١٣٣ ــه مِثي ــيس لَ ــِذي لَ ــم الَّ    ثُ
 

ــدؤها    ــشر بـ ــسع وعـ ــولُ(ِتـ    )فَعـ
  

 



 ١٩٠

١٣٤-) نــت ــاِن) (فَعلَ لَتــانْ) (فَع    )فَِعلَ
  

  ــاِن(و ــانْ(و) فَِعِليــــ    )فَاِعِليــــ
  

١٣٥-ِن( وــات ــلُ) متفَاِعلَــ   الْمرفَّــ
  

  )نفِْعلَاتتــس ــذَا ) مـ ــستفِْعلُ(وكَـ    )مـ
  

١٣٦-) نفَاِعلَاتم (و) ْـلولَـانْ ) (فَعفْعم(   
  

  )نــات ــلُ() مفْتِعلَ ــلْ) (فَع ــانْ) (فُ    )فَعولَ
  

١٣٧-فَاِع( وتــاِنم ــذِْييِل) لَـ   ذُو التـ
  

ــلُ(   ــع  ) مفَاِع كُوِل مــش ــوِل(الْم فَع(   
  

ــدها -١٣٨ ــةٌ وبعـ ــِذِه ثَلَاثَـ    فَهـ
  

ــدها     ع ترــص ح ــد ــزًءا قَ ونَ جعــب س  
  

١٣٩- هــر يغى مــر ــا ت ــا كَم كُلُّهو   
  

ــشرةْ     ــوِل الْع ــِن الْأُص ع أَتــش ن ــد   قَ
  

 

١٤٠- وـــبعـــدكْـــ ِذاذَ هـــرـــ ما يدور  
  

ــفَ ــيرِدتستـــ ــب الْهنم ِضـــ   ورحـــ
  

  

   وكَرِر الْأَصلَ الَّـِذي لَـم يـسبقِ        -١٤١
  

ــبعا   ــن  سـ ــرةَ تكُـ ــِقُداِئـ   الْمتِفـ
  

  ثُـم الـسبب   ) فَعـو  (ِللْمتقَاِرِب -١٤٢
  

  ــي ــ ِمكفَ نــ( ه ــ ب)نلُاِعفَ حر ــب بالْخ  
  

  م تكُن مدِركَها ِفـي الـنفْسِ       ِإنْ لَ  -١٤٣
  

ــفَ   ــِهِذهــ ــلْا ِلهتور صــ   سِحــ
  

  

ــي ا-١٤٤ ــاِني ِف ــرِر الثَّ ــِب وكَ ترلت  
  

  ُ الْمجتلَــِبرةَداِئــتكُــن  خمــسا  
  

١٤٥- ــد ــزج اَلْوِت ــلُالْه مالْع ــم    ثُ
  

ــ   ــ( ِهكِّــي فَِف ــز )يِع جــ( ر ــلُ )نلَ مر  
  

 



 ١٩١

   تــِرد لَهــا ِمثَالًــا مظْهــرا فَــِإنْ-١٤٦
  

ــفَ   ــِهِذهـ ــا كَهتور صـ ــمـ   ىرا تـ
  

ــثَ -١٤٧ ــرِر الثَّاِل ــأَلُِّف وكَ ــي الت   ِف
  

    كُــنا تــسمِلــفِ ختؤةَ الْماِئــرد  
  

ــدها-١٤٨ ــواِفر وِت ــلُ الْ    ، والْمثَقَّ
  

ــا   ــِفِفخلِْلو،  كَاِملُهـ ــلُ يـ   الْمهمـ
  

ـ        فَِإنْ رغِ  -١٤٩ ِفـي ِمثَـاٍل ه ـتِنبي  
  

ــفَ   ــِهِذهــ ــلْا ِلهتور صــ   ِنيعــ
  

  

ــهِ  -١٥٠ ــع ثَاِني لَ مــأَو ــِب الْ   وركِّ
  

ــهِ    ــٍد تنِويـ ــزٍء واِحـ ــب جـ   ترِكيـ
  

   ثُـــم ِإذَا تركَّبـــا كَررهمـــا-١٥١
  

ــا     ــونَ ِمنهمـ ــا فَيكُـ ــا ثَلَاثًـ   معـ
  

ـ  داِئرةُ الْمختِلفِ  -١٥٢   ي احتـوت   الَِّت
  

   ــت ــسٍة تبينـ ــصوٍل خمـ ــى فُـ   علَـ
  

  )مفَا(و،  مِديد  ) لُن( ،   طَِويلٌ) فَعو (-١٥٣
  

ــِل     ــس الطَِّوي ــلٌعكْ مهــا م ــن يعرفَ    لَ
  

  ِلمهمـلِ ) لُن( ، ثُم    ِللْبِسيِط) ِعي (-١٥٤
  

ــلِ      ــِد فَع ــِس الْمِدي ــى عكْ ــاٍن علَ   ثَ
  

١٥٥- ــِرد ــِإنْ ت ــةْ   فَ نيبم ــه    تمِثيلَ
  

  فَهــــِذِه صــــورتها معينــــةْ    
  

 



 ١٩٢

  

١٥٦- ــِب الر ــوركِّ ــعاِب ب يــن   ياِن الثَّ
  

ــانِ     ــِظ والْبيـ ــي اللَّفْـ ــِه ِفـ   وِمثِْلـ
  

   حتى تـِصري ِمثْـلَ جـزٍء مفْـرِد          -١٥٧
  

  ثُــــم ِإذَا تركَّبــــت فَأَِعــــدِ    
  

١٥٨-ةًَ تــر ــظَ م ــةْ اللَّفْ ــن مكْتِملَ   كُ
  

ــشتِبِة   ــرةُ الْمــ ــشتِملَةْداِئــ    الْمــ
  

١٥٩- ــب ترٍة تعــس ــصوٍل ِت ــى فُ    علَ
  

  مــــضاِرع مقْتــــضببحورهــــا   
  

  الْمهمـلُ  ثُـم    الْمجتـثُّ  بعدهما   -١٦٠
  

   ــم ــسِريعثُـ ــده والـ ــلُ بعـ   مهمـ
  

١٦١-فِ  وخ ِرحــس نــلٌ م مهمــف   ي
  

  وفــــرعم ــــاِلفخــــا موقُهفْرم  
  

    فَــأَنِعِم النظَــر ِفــي ِذي الْأَمِثلَــةْ-١٦٢
  

  فَهــــِذِه صــــورتها ممثَّلَــــةْ    
  

 



 ١٩٣

  
  

ــروِض    -١٦٣ ــِة الْعـ ــي كَميـ ــولُ ِفـ   اَلْقَـ
  

  وضـــــرِبها ِلبحِرهـــــا الْمفْـــــروِض
  

  

ـ        -١٦٤   شعِر وِمثْلُ بيِت الـشعِر بيـت ال
  

   طْرلَىفَالـــشِرالَـــاعدِه ِبالـــصـــمس   
  

   آِخره الْعـروض ، كَـانَ أَصـلُها        -١٦٥
  

  عاِرضـــةً ، وضـــربها أَي ِمثْلُهـــا    
  

١٦٦-       ـوهـِز وجى  ِفي آِخـِر الْعنالْـأَد   
  

  واِحـــدةٌ ، فَـــالْمعنى: فَـــِإنْ أَقُـــلْ   
  

ــا -١٦٧ ــدةٌ لَ ــا واِح هالَتح ــف    تختِل
  

ــلْ    ــِرف  : وِإنْ أَقُ ى عنعــالْم ــاِن ، فَ تِثن  
  

١٦٨-أَكْثَــر أَو اِحــدو بــرض كَــذَاك   
  

  ذْكَرــت ــصوصةٌ ســ ــا مخــ   أَلْقَابهــ
  

١٦٩- ملُهــو ــِت :  فَقَ يــي ب ــِحيحةٌ ِف ص  
  

  أَي وافَقَــت أَجــزاَء حــشِو الْبيــتِ     
  

ـ   -١٧٠ جــا يِفـي كُـلِّ م ِنــعتمي أَو وز  
  

    عمــس لٌ تــص ــم فَ ــاِف ، ثُ حالز ــن   ِم
  

   أَي خالَفَتهــا ِبلُــزوِم ِصــحةْ  -١٧١
  

  أَو اعِتلَــــاٍل أَو جــــواِز الــــصحةْ  
  

ــاِلمةْ-١٧٢ ــى س نعم ــم ــاِل ، ثُ    واِلاعِتلَ
 

ــةْ    ــاِف داِئمـ ــن الزحـ ــحتها ِمـ   ِصـ
  

ـ   -١٧٣ عالْم ثُم       تـِلمس اةُ الَِّتـي قَـدر  
  

      ٍة قَــداِئــدِعلَــٍل ز ِلِمــنع ــتم  
  

 



 ١٩٤

ــى  -١٧٤ ــا علَ ِتهياُء بــز ــةٌ أَج اِفيو   
  

ــ   ــدِد داِئرِتـــ ــاِهعـــ    مكَملَـــ
  

ــا  -١٧٥ هتةً لَقَّبــاِلم س ــت ــِإنْ وفَ    فَ
  

ــى    ــاِم ، وانتهـ ــن التمـ ــةً ِمـ   فَاِعلَـ
  

  ٍة قَـد حـِذفَا     وصِفي ِإلَى مجـزوءَ    -١٧٦
  

ــصفَا    ــزآِن ، ِإنْ تنـ ــا جـ ــن بيِتهـ   ِمـ
  

ــي -١٧٧ ــشطُورةً ، وِإنْ بِق ــا م هتلَقَّب   
  

  ، وحقِّــــِق  منهوكَــــةًهثُلُثُــــ  
  

   وصف الضروِب ِمثْلَ ما ِفي الْفَـصلِ       -١٧٨
  

ــصلِ    ــت ِبالْفَـ ــروٍض لُقِّبـ ــا عـ   خلَـ
  

ــن الــ -١٧٩ ــا ِم ــةْ فَِمثْلُه وِب غَايرض  
  

ــةْ    ــِرِه النهايـ ــي ِذكْـ ــردف ِفـ   ومـ
  

   تــصحبه ِإحــدى ثَلَــاِث أَحــرِف-١٨٠
  

ــأَِلفِ     ــا والْـ ــا أُخِتهـ ــواِو والْيـ   اَلْـ
  

   قَبلَ الرِوي ، ِمنـه مـا قَـد لَِزمـا           -١٨١
  

ــا     ــِه أَو ِلمـ ــساِكنيِن ِفيـ ــا ِلـ   ِإمـ
  

١٨٢- ِبن ــن ــص ِم ــلِ  نِق كَمــِه الْم   اِئ
  

ــلِ    ــِسن ِللتجمـ ــا استحـ ــه مـ   وِمنـ
  

١٨٣-       ـاممِر التِفي غَي قْصكُونُ النثُ ييح   
  

    ــام ِتموِب اِلاهرــض ــاِف ال صأَو ــد عبو  
  

ــادا  -١٨٤ الِْعم ــب ــزٍء لُقِّ ــِذكِْر ج    ِب
  

ــادا    ــِضي اعِتمـ ــروبا تقْتـ ــي ضـ   يِلـ
  

ــاِل-١٨٥ خم   ــِزم ــا لَ ِبم ــه   ٍف أَمثَالَ
  

    ــم ــد فُِه ــِسها وقَ ــحٍة أَو عكْ ــن ِص   ِم
  

  

  ايلَِصفْـــ التِعم اســـِباِرقَـــتمالْي ِفـــ -١٨٦
  

ــ ــر عهلَــ ــ فَاِنوضــ ــ فَطْقَــ   ىولَأُالْــ
  

  

   واِفيــةٌ فَــصلٌ كَمــا نمثِّــلُ    -١٨٧
  

ــأَولُ    ــةٌ فَالْــ ــربها أَربعــ   أَضــ
  

١٨٨- ــم ت ــد ــه   قَ ــةً لَ ــا« غَاي فَأَم  
  

  ــيم ــسمى »تِمـ ــه يـ ــاِني لَـ    ، الثَّـ
  

ــا -١٨٩ ــم الْمردفَ ــصور ثُ ــواِفي الْمقْ    اَلْ
  

ــا     ــد تعرفَـ ــةَ قَـ ــا الْغايـ   لُزومـ
  

   ، ثَاِلـثٌ واٍف حـِذف      »ويأِْوي« ِبِه   -١٩٠
  

    ــةٌ لَــهغَايِنــي«وأَبو« ــِضفِإنْ ت   
  

ــ-١٩١ ــر والراِبـ ــةُ واٍف أَبتـ   ع الْغايـ
  

   ــر ــق يظْهـ ــاِد حـ ــلَامةُ الِْعمـ   سـ
  

١٩٢- ــه ــي« لَ ــةْ »خِليلَ ــا الثَّاِني أَمو ،   
  

ــةْ     ــا واِفيـ ــزوَءةٌ لَـ ــا مجـ   فَِإنهـ
  

ــربانِ -١٩٣ ــا ض لُ لَهــص ــةٌ فَ    محذُوفَ
  

ــانِ    ــأَولُ ِبالْبرهــ ــا الْــ   فَِمثْلُهــ
  

 



 ١٩٥

١٩٤- ــه ــن« لَ ــٍةأَِم نِدم «ِهرتــش الْم   
  

   ــر ــضا أَبتـ ــزوٌء وأَيـ ــِه مجـ   ثَاِنيـ
  

ــسانا-١٩٥ ــردف اسِتحـ ــةٌ مـ    وغَايـ
 

  وقَبلَـــــه عمـــــاده أَتانـــــا  
  

١٩٦- ــه ــسلَّما ، لَ م »ــف ــشد»تعفَّ ني   
  

    ِهدــش ــِيريه يستـ ــِه تغـ ــا ِبـ   ومـ
  

١٩٧- »أَفَاد«    ـوضقْبلَ«،   ملَـا وو«  أَثْلَـم   
  

   هـــدعبا«وادـــدس قُلْـــت«مأَثْـــر   
  

  

ــ -١٩٨ ــر عمثُ الْا وضــخ ــِبب ــى وولَأُ الْ   تفَ
  

ــو ــ كَاٍفا وهبرضـ ــمـ ــ ودا قَـ   تفَِصـ
  

  

   شاِهده ، ِمـن بعـِدها      »لَم يدع « ِفي   -١٩٩
  

ــدها      ــي ح ــربها ِف ضوَءةٌ ، وــز جم  
  

   الـشاِهد ، والْمغيـر     »ف علَى ِق« ِفي   -٢٠٠
  

  ـــذْكَرـــا ياِن ِفيمورهـــشـــاِن متيب  
  

  »يـا ابـن الـدنيا     « الْخبن و  »كُرةٌ« -٢٠١
  

ــدعوى     ــماِرِه ِبالـ ــِع أَو ِإضـ   ِللْقَطْـ
  

  

ــ -٢٠٢ ــمثُـ ــالْ وضر عـ ــم الِْجزهـ   وِءزجـ
  

ــو ــةٌداِحـــ ــم الْةُيحِح صـــ   يِءِجـــ
  

  

ــالِ   -٢٠٣ ــضربها الْــأَولُ ِفــي الِْمثَ    فَ
  

     ــه ــةً لَ ــا غَاي آلِ «ج ــن ــا ِم   »عفَ
  

٢٠٤-فدــرالْم ثُــم ــذُوفحا الْمهبــرضو   
  

   ــه ــاِغي «لَ ــِري ِلب ــا ظَه مو«فــر عي   
  

٢٠٥-   ِشدِتـهِ « أَنيمر«      فـرع ـنم ِلكَـف   
  

ــبِض    ــاِهد الْقَ شو»ــا ت   »خــففَقُلْــت لَ
  

٢٠٦-   مرالْخا« ووأَد«   كَـانَ  « ثُم لَو«  بـرخ   
  

   رتالــشو»قَــد ــي الَّــِذين    ِلمــن دأَب»ِف
  

  

٢٠٧-ــع ــرِل  وأَربـــ ــولَ أٍُزجـــ   ااهـــ
  

ـــــاِفوـــــةٌيِح صـــــةٌيحض ربااه  
  

  

٢٠٨-اِهدالــشــا ، وِمثْلُه ــِحيحاٍف صو   
  

ــسلْمى ِإذْ«      وواٍف واِرد ،»دار ِلـــــ
  

٢٠٩-  ــه ملْزيــةٌ و ــِه غَاي ــع ِفي    اَلْقَطْ
  

  و ، فدــر ــب«اَل ــلٌ فَافْ»الْقَلْ ــه دِلي مه  
  

 



 ١٩٦

ــِحيحةْ  -٢١٠ وَءةٌ صــز جا مهــد عبو   
  

     هــِرحيــذْ صــا فَخِمثْلُه برالــضو  
  

   ، بعدها مـشطُورةْ    »قَد هاج قَلِْبي  « -٢١١
  

ــِحيحةٌ   ةْصورــص ــي ال ــدت ِف ــربا غَ ض   
  

٢١٢-   هاِهدش »  ـاجا هـةْ     »ماِبعالر ثُـم ،   
  

  منهوكَــــةٌ صــــِحيحةٌ متاِبعــــةْ  
  

٢١٣-       قَـعو ٍب قَدركَض تا غَدِنهِفي كَو   
  

   هــاِهد ش» ــذَع ــا ج ــي ِفيه ــا لَيتِن ي«  
  

ــددتها -٢١٤ ــةٌ عـ ــِيريه ثَلَاثَـ    تغـ
  

  بفَخ ــه ــا«نــ ــاِزلٌ أَِلفْتهــ   »منــ
  

  »ما ولَـدت واِلـدةٌ ِمـن ولَـدِ        « -٢١٥
  

  خبــــلٌ رِدي »وِثقَــــٍل«ِلطَيــــِه   
  

  

ــ -٢١٦  ــر عمثُ ا وضــالر ــ،  ِلم ــجى انولَأُالْ   تلَ
  

ــاِفو ــذُح مةًيــ ــةًوفَــ ــأَ، ا لًص فَــ   تتــ
  

  

٢١٧- ــق ــاِء الْح ــى وفَ ــربها علَ أَض   
  

  »ِمثْـــلُ ســـحِق«أَوِل الْغايـــِة ِللْـــ  
  

٢١٨- رــص ــِه الْقَ ــاِني وِفي ــده الثَّ عبو   
  

   رــص ــاَء الن ج ــم ــا ، ثُ متح فدــر   وال
  

  »أَبِلِغ النعمـانَ عنـي مأْلُكَـا      « ِفي   -٢١٩
  

ــذَّكَا    ــِذي الـ ــا ِلـ ــا ثَاِلثُهـ   وِمثْلُهـ
  

ـ   « ِفي   -٢٢٠ اُء لَمسنـا  قَالَِت الْخها ِجئْت«  
  

ــا    ــةٌ رويتهــ ــاِهده ، ثَاِنيــ   شــ
  

٢٢١-ــتيرع ةً قَــدــِحيحوَءةً صــزجم   
  

    ــت ِوير ــد ــا قَ كُلُّه وبــر ــا ض لَه  
  

   مجــزوَءةً ، أَولُهــا الْمــسبغُ  -٢٢٢
  

  الْغايــةُ الْمــردف حتمــا فَــابتغوا      
  

ـ   « شاِهده ِفي    -٢٢٣   »ي اربعـا  يـا خِليلَ
  

  وضــربها الثَّـــاِني معــرى ســـِمعا    
  

٢٢٤-  اِهدــش ــةً ، ال غَاي »اتــر   »مقِْف
  

  اَلثَّاِلــثُ الْمحــذُوف ِمنهــا فَــاتوا     
  

   اسِتـشهادا  »ما ِلما قَرت ِبـهِ    « بِـ   -٢٢٥
 

ــشادا    ــِيريه ِإنــ ــشدوا تغــ   وأَنــ
  

  ِن ِمنــه ســِمعت فَحجــةُ الْمخبــو-٢٢٦
  

  »وِإذَا رايــةُ مجــٍد رِفعــت  «ِفــي   
  

٢٢٧-   الْكَفو »  نكُلُّ م سكْلُ  »لَيالـشو   
  

ــي    ــِعيدٍ «ِف ــا س وا أَبعــد ــابلُوا»فَ    فَ
  

 

ــاِن  -٢٢٨ ــلُ«والطَّرفَــ ــعدا بطَــ   »ِإنَّ ســ
  

 

 



 ١٩٧

ــ ــ كِلذَكَــ ــ أَراِفوالْــ ــنا تضيــ   لُقَــ
  

  

٢٢٩-رــى ع ــاِء أُولَ ــى الْوفَ ــيِه علَ وض  
  

ــاءِ    ــضرِب جـ ــصلًا ِبـ ــةً فَـ   مقْطُوفَـ
  

ــي -٢٣٠ ــا ، وِف ــا لَه ــا« مماِثلً   »نهيتكَ
  

ــا    ــدها أَتيتكَــ ــاِهده ، وبعــ   شــ
  

   ِبأُخِتها مجـزوَءةً صـحت ، لَهـا         -٢٣١
  

ــا    ــسا ِمثْلَهـ ــاِن لَيـ ــرباِن غَايتـ   ضـ
  

ــةَ« -٢٣٢ يــ»ِلم ــه الْ تيرأَج ــد   أَولُ قَ
  

    وبــصعم لُــوهتي»ــتِجبع«ــهتيب   
  

٢٣٣- ــت بتــِه ر ــِيِري ِفي غالت اِهدــو ش   
  

ــي    ــوةً«فَِف عــاِني د عد«ــت ثَب بــص ع   
  

٢٣٤- قْلُـــهعــا« و ــاِزلٌ ِلفَرتنـ   »منـ
  

   ــم ــسلَّامةَ«ثُـ ــى»ِلـ ــالنقِْص ابتنـ    ِبـ
  

   أَتـى ِللْعـضبِ    »تك حربكُم ِإنْ  « -٢٣٥
  

    مالْقَصـا قَـالُوا   «وـبِ      »مـا ِفـي الْكُتكَم   
  

٢٣٦-   قْصالْعو » ِلكلَا ملَو«    ـممالْج ثُم ،   
  

   ، وهـذَا قَـد خـتم    »أَنت خيـر مـن    «ِفي    
  

  

٢٣٧- وــب ــكَالْ هدعـ ــلُاِمـ ــافَومي الْ ِفـ   ةْقَـ
  

ــ ــ ثَهلَــ ــ،  اثٌلَــ ــساتفَِصفَــ   ةْقَاِب الــ
  

  

   واِفيـــةٌ صـــِحيحةُ ، تابعهـــا-٢٣٨
  

ــارعها     ــا ضــ ــةٌ أَولُهــ   ثَلَاثَــ
  

ــي -٢٣٩ ــاِهده ِف ش »توــح ِإذَا صو«  
  

   قَـــد رويـــتع الْمقْطُـــوةَوالْغايـــ  
  

٢٤٠-  ودهــش م ــاِزم ــِه لَ ــردف ِفي    اَل
  

ــي    ــك«ِفـ ــود»وِإذَا دعونـ    الْمعهـ
  

  أَحــذٌّ مــضمر  وثَاِلــثٌ واٍف -٢٤١
  

ــي    ــديار«ِف ــِن ال ِلم«) ــن ــر) فَعلُ ظْهي  
  

   ثَاِنيــــةٌ واِفيــــةٌ حــــذَّاُء-٢٤٢
  

ــواءُ    ــا سـ ــضرٍب ِمثِْلهـ ــصلٌ ِبـ   فَـ
  

ــي  -٢٤٣ ــاِهده ِف ش » اريــد ــِن ال ِلم  
  

ــا   ــمار»عفَـ ــِه ِإضـ ــيس ِبـ    وذَا لَـ
  

ــ-٢٤٤ م ــوه ــ يتلُ أَح رمذٌّض عمــس ي   
  

  »ولَأَنــت أَشــجع «شــاِهده ِفــي    
  

٢٤٥-ِزئَــتج ةٌ قَــدــِحيحا صمهــدعب  
 

   ــِدئَت ــد بـ ــةٌ قَـ ــربها أَربعـ   أَضـ
  

   ِبــضرِبها الْمرفَّــِل الــصِحيحِ  -٢٤٦
 

   ِبـــالتلِْويِح»ولَقَـــد يكُـــونُ«ِفـــي   
  

٢٤٧- دــر الْم هــد عبــذِْييِل و ذُو الت ف  
  

  والــردف حــتم لَــيس ذَا تبــِديلِ     
  

 



 ١٩٨

  »جــدثٌ يكُــونُ« شــاِهده ِفــي -٢٤٨
  

     ــِبني ــثٌ يـ ــرى ثَاِلـ ــم معـ   ثُـ
  

   ، ثُـم الراِبـع     »وِإذَا افْتقَـرت  « ِفي   -٢٤٩
  

     ــاِئعِفيــِه ش فدالــرــا وهقْطُوعم  
  

   سـِمع  »ا هـم  وِإذَ« مستحسن ِفي    -٢٥٠
  

    ِمعــت ــا اسـ ــةٌ لَهـ ــه ثَلَاثَـ   أَبياتـ
  

ــا  -٢٥١ بترت ــه ــماِر لَ اِلاض ــت يفَب   
  

  »ِإني امـرؤ ِمـن خيـِر عـبٍس منـِصبا          «  
  

٢٥٢- هــص ــِه« ووقْ ــن حِرِمي ع ــذُب ي  
  

ــسيِفِه   ــهِ  »ِب ــي تفِْهيِم ــزلُ ِف الْخو ،   
  

 

٢٥٣- »مــِزن ــةٌلَـ ــم صـ ــعا واهد صـ   »تفَـ
  

 

ــ ــمثُــ ــٍلِوطَِل وضر عــ ــ ويــ   تفَِصــ
  

  

ــصلُ -٢٥٤ ــةٌ وفَـ ــةٌ مقْبوضـ    واِفيـ
  

ــلُ   ــةٌ ، فَالْأَصــ ــربها ثَلَاثَــ   أَضــ
  

   قَــد تــم غَايــةً ، وِممــا أُنــِشدا-٢٥٥
  

   كَمـا قَـد عِهــدا  »ِغنـى الــنفْسِ «ِفيـِه    
  

  ي حكَاهـا وصـفَا     وضربها الثَّـانِ   -٢٥٦
  

   ــه ــتبِدي«لَ ــا »س ــاِل عرفَ ــي الِْمثَ    ِف
  

٢٥٧-      فدـراٍف يو ـذُوفحالثَّاِلثُ الْمو   
  

     فــر ــِه يظْ ــا يِلي م ضــب ــا وقَ متح  
  

٢٥٨-       ِلـفتخـاِء الْمفَاٍق ِفي الِْبنات فوخ   
  

   ــه ــلُّ «لَ ــا كُ مو«   ــِرف ــِه ع  وباِقي
  

ــا-٢٥٩ ــا أَم ِعتــا ن ِفيه ــِيري غــي الت    الَِّت
  

   أَتــى»شــاقَتك« الْقَــبض ، و»ســماحةَ«  
  

٢٦٠-      لَه الثَّلْمو ، ِللْكَف »   كْـِشفلَـا ي«  
  

ــلَ«   ســوا »أَر ــالرمِز اكْتفُ ــرِم ، فَِب    ِللثَّ
  

  

ــ -٢٦١ ــدِدمالْ مثُـ ــ كُيـ ــ مهلُّـ   وُءزجـ
  

ــفَ ــررا لَــ ــ بيكَــ ــم الْا ذَدعــ   يُءِجــ
  

  

٢٦٢-         لَـه ـاَءتةٌ أُولَـى الَِّتـي جِحيحص   
  

   ــه ــِشد ِمثْلَـ ــةُ أَنـ ــضربها الْغايـ   فَـ
  

   بعـدها محذُوفَـةْ    »يـا لَبكْـرٍ   « ِفي   -٢٦٣
  

ــةْ     ــةٌ معروفَـ ــا ثَلَاثَـ ــصلٌ لَهـ   فَـ
  

٢٦٤- ورــص ــِة الْمقْـ ــأَولُ الثَّلَاثَـ    فَـ
  

ــي    ــر «ِف نَّ امــر غــا ي ــشهور»أًلَ م   
  

٢٦٥-  كُمــِشد أُن ــه ــاِني لَ ــا الثَّ ِمثْلُهو   
  

   ِفيــو ــولَ الْ ــوا«قَ لَمِإعــم ــي لَكُ أَن «  
  

 



 ١٩٩

   وأَبتــر ثَاِلثُهــا قَــد جــاؤوا   -٢٦٦
  

ــي    ــِه ِفـ ــذَّلْفَاُء«ِبِمثِْلـ ــا الـ   »ِإنمـ
  

   بعـــدهما محذُوفَـــةٌ مخبونـــةْ-٢٦٧
  

  ــأَو ــضرِبها الْــ ــهكَــ   ِل يعِرفُونــ
  

   ، وأَمـا الْـآخر     »ِللْفَتى عقْـلٌ  « ِفي   -٢٦٨
  

    ــر تا أَبــض أَي ــو وِض فَهــر ــِذي الْع   ِل
  

٢٦٩-  اِهدــةٌ ، الــشــاِر« غَاين بر«  
  

ــعارِ     ــي الْأَش ــواِرد ِف ــه الْ ــظْ لَ   واحفَ
  

   الْخبن ، والْكَف وقَـع     »ومتى ما « ِفي   -٢٧٠
 

   ، وقَـد جمـع     »لَـن يـزالَ قَومنـا     «ي  ِف  
  

ــا  -٢٧١ كَفــا و نبخ » اريــد ــِن ال ِلم  
  

  نهــر ــار »غَيـ ــا يختـ ــو لَـ    وهـ
  

 

  تيِصحـــ أُيِطِسبـــالْ يضاِرعـــ أَمثُـــ -٢٧٢
  

ــثَ ــاثٌلَــ ــى وولَأُ الْــ ــِبخ وتفَــ   تنــ
  

  

   مـسموع  »يا حاِر لَـا   « كَضرِبها   -٢٧٣
  

  قْطُـــوعفَـــى الْمو هـــدعبِفيـــِه ، و  
  

  قَـد أَشـهد   « وِردفُه حتم ، وقُـلْ       -٢٧٤
  

ــشعواَء   ــارةَ الـ ــشد»اَلْغـ ــِه ينـ    ِفيـ
  

ــستعملُ  -٢٧٥ ةٌ تــِحيح ا صهــد عبو   
  

  مجـــزوَءةً ، وضـــربها مـــذَيلُ    
  

٢٧٦- ــِزم ــه لَ ــةً وِردفُ غَاي ــح ص ــد    قَ
  

   هــاِهد ــا «ش نمــا ذَم ِإن« ــم ــد عِل    قَ
  

ــةْ  -٢٧٧ ــن الِْإذَالَ ــاِني ِم ــري الثَّ عو   
  

ــوِفي «   ــاذَا وقُ م« ــه ــى لَ أَت ــاِهد ش   
  

٢٧٨-     نـسح فدالرو قْطُوعالثَّاِلثُ الْمو   
  

   هــاِهدــا «شعوا مِســري«ــنهمأَت   
  

ــزوَءةٌ مقْطُ -٢٧٩ جا ممهــد عــةْ ب وع  
  

  فَــصلٌ أَتــت ِصــفَاتها مجموعــةْ     
  

٢٨٠- نــس حتسم ــه ــضرِبها ، وِردفُ    ِل
  

  »  قوــش ــيج ال ــا ه م« نــي بي ــه    لَ
  

ــا -٢٨١ ــب الْمخلَّعـ ــه يلَقَّـ    وبيتـ
 

  أَمــا الَِّتــي تغــِيريه قَــد وقَعـــا      
  

  »خلَـت لَقَـد   « ِفيِه ، فَبيت خبِنـِه       -٢٨٢
  

   ــه ــوا«وطَيـ ــت»ِإرتحلُـ    ، وكَملَـ
  

  

  الَقَثْتس مـــ»وامـــعزو«ي  ِفـــِلبـــخالِْب -٢٨٣
  

 

  الَِمعت اســـيلُِصـــأَ الْعاِرضمـــالْ مثُـــ
  

  

 



 ٢٠٠

   مجزوًءا ، الْمـسموع ِفيـِه واِحـدةْ        -٢٨٤
  

  ِبـــضرِبها الْغايـــِة ، ثُـــم الْقَاِعـــدةْ  
  

ــاِعيلُن( أَنَّ -٢٨٥ ــسلَم ) مفَ ــا ي ــِه لَ   ِب
  

  كْلَـــمي ِبكَـــف ٍض أَوِبقَـــب ـــوفَه  
  

  »دعـاِني « الْقَبض ، وِفـي      »ِإذَا دنا « -٢٨٦
  

ــلْ      ــم قُ ــف ، ثُ ــانِ : اَلْكَ تيب ــه   لَ
  

 

   أَشــتر ، والْــأَخرب»ســوف أُهــِدي« فَـــ-٢٨٧
  

ــنِْإ« ــ ِمنُد تـ ــ، ب »هنـ ــقْمالْ هدعـ   بضتـ
  

  

   عروضــه مجــزوَءةٌ مطِْويــةْ   -٢٨٨
  

  فَــصلٌ كَــضرِبها غَــدت مطِْويــةْ     
  

٢٨٩- سلَــيو )ولَــاتفْعم (ــاِلمِفيــِه س  
  

    ــاِزم ــه ملَـ ــه أَو طَيـ ــلْ خبنـ   ِبـ
  

   حـسنا  »أَتانـا « فَالْخبن جاَء ِفـي      -٢٩٠
  

ــي    ــه ِف طَيو»ــت ضرا »أَعنــس ــا أَح ج  
  

  

٢٩١-  الْكَـــذَِلكمـــجِنـــيثُّتوًءا بـــزجم   
  

ــينِ   ــضرٍب بــ ــِحيحةٌ ِبــ ــه صــ   لَــ
  

  

   ، وِإذَا أَردتـا    »الْـبطْن ِمنهـا   « ِفي   -٢٩٢
  

ــي     ــو ِف فَه نــب ــا «اَلْخ ِلقْتع ــو   »ولَ
  

٢٩٣-   الْكَفـا     « ونهطَاؤـا كَـانَ عم«  
  

  »ــك ــشكْ»أُولَِئـ ــدهن الـ   لُ ، وبعـ
  

  

   وصـــفُهايِعِرالـــسأُولَـــى أَعـــاِريِض  -٢٩٤
  

ــشفُها   ــةٌ ، وكَـــ ــةٌ مطِْويـــ   واِفيـــ
  

  

٢٩٥- ــفصلٌ ، وفَــص ، قَــاِرنٌ ِللطَّــيم   
  

   مطْــِوي وفَــى ، والْوقْــف  اوِللَــ  
  

٢٩٦-  ــب جو ــه ــي ، ِردفُ ــاِرنٌ ِللطَّ    مقَ
  

ـ      سموع ِفيــِه ِللْعــرب غَايــةٌ ، الْمـ
  

٢٩٧- »مى انُأَزلْمـاِكي     » سحالْم هـدعب ،   
  

ــاِكي      حي ــه نزوِض وــر الْع ــف صو  
  

٢٩٨- »  مسى روالْه اجه«    ـلَمأَص برضو ،   
  

  » ــِصد ــم تقْ ــت ولَ ــم»قَالَ ــالٌ يعلَ    ِمثَ
  

   وبعـــدها ثَاِنيـــةٌ منقُولَـــةْ  -٢٩٩
  

ــشوفَةًواِف   ــةً مكْــ ــةْ يــ   مخبولَــ
  

 



 ٢٠١

ــأَولُ  -٣٠٠ ــا الْ ِن فَأَميبرــض ــصلًا ِب    فَ
  

ــلُ     ــالٌ ينقَـ ــه ِمثَـ ــا ، لَـ   فَِمثْلُهـ
  

٣٠١- »  كِمـس رشاَلن«     ـلَمأَص ـوهأَخو ،   
  

ــزاِري «   ــا ال هــا أَي ي« ــم فْهــالٌ ي    ِمثَ
  

   بعـــدهما مـــشطُورةٌ موقُوفَـــةْ-٣٠٢
  

  ــص ــةْفَ ــدت معروفَ ــضرب غَ ــي ال   لٌ ِه
  

٣٠٣-         ارـرالَ الِْإضوـا زجر ـنِل مِفي قَو   
  

  »  ــار ــِز الْغفَّ ــى اِهللا الْعِزي ــكُوا ِإلَ أَش«  
  

٣٠٤-ــِشفَت ــد كُ ــشطُورةٌ قَ ا مهــد عبو   
  

    ِرفَــتع ـا قَــدِبه برالــض لٌ ِهــيفَـص  
  

٣٠٥-  ــب ــن الْمِح ــةٌ ِم ــدِل مقَالَ الْع   
  

ــذِْلي «   ــا ع ــي أَِقلَّ ــاِحبي رحِل ــا ص ي«  
  

ــشهورِ  -٣٠٦ ــِه الْم ــِذي ِلخبِن ــا الَّ أَم   
  

   ــه ــأُموِر«فَقَولُــ ــن الْــ   »أَِرد ِمــ
  

٣٠٧- ــه طَيــا « و ــالَ لَه ــه»قَ عمو ،   
  

ــي    ــلُ ِفـ ــه«اَلْخبـ ــٍد قَطَعـ   »وبلَـ
  

 

   حِرسنــمالْ أُولَــى الْأَعــاِريِض ِلبحــرِ   -٣٠٨
  

 ــِضح ــضرٍب يتــ ــصلٌ ِبــ ــةٌ فَــ   واِفيــ
  

  

ــدا -٣٠٩ ــِوي غَ ــا واٍف ومطْ ِلنــي قَو    ِف
  

ــردا     ــِل مفْـ ــد الْخِليـ ــِذِه ِعنـ   ِلهـ
  

٣١٠- هــاِهد الْ« شــا ز ــٍد لَ يز ــن ِإنَّ اب«  
  

ــالْ     ــد قَ ــذَا قَ ه ــد عــِل ب ــر الْخِلي غَي  
  

٣١١- بــر ــا ض ــا  ِإنَّ لَه قْطُوعــى م ا أَت  
  

ــسموعا       ــِه م ــي وزِن ــى ِف أَت ــد   وقَ
  

٣١٢- »  قوالش جيا هفَةْ     »مأِْتي ِفي الـصتو ،   
  

ــةْ    ــةٌ ومردفَــ ــةٌ موقُوفَــ   منهوكَــ
  

٣١٣-  لٌ ِهيفَص   برالض      ـارتخـا يلَـى مع  
  

   ــه تيبو»  ارــد ــِد ال بــي ع ــبرا بِن ص«   
  

٣١٤-    ــت ــد نِهكَ ــةٌ قَ ــدهما ثَاِلثَ عب  
  

   ــت ــد حكَ ــضرٍب قَ ــصلٌ ِل ــشوفَةٌ فَ   مكْ
  

ــِه -٣١٥ ــعدا « كَقَوِل ٍد ســع س ــم   »ويلُ
  

ــدا    ــةٌ يبـــ ــِيريه ثَلَاثَـــ   تغـــ
  

ــا -٣١٦ هِمن »نــاه ــاِزلٌ عفَ نم«ــع    وقَ
  

      ــعبتــذَا يه ــدعب ِن ، ثُــمــبِللْخ  
  

٣١٧- »م  تمي لَم ـِه ،      »نلَـدِ « ِفي طَيبو«  
 

  ِللْخبـــِل ، وهـــو غَيـــر ذَاك الْبلَـــِد  
  

  

ــى -٣١٨ ــِفِفخالْ أُولَـ ــوِريـ ــاِتِم الْبحـ    خـ
  

ــذْكُورِ   ــضرِبها الْمـــ ــةٌ كَـــ   واِفيـــ
  

 



 ٢٠٢

  

   ، واذْكُـِر الْمحـذُوفَا     »حلَّ أَهِلي « ِفي   -٣١٩
  

   معروفَـا   أَتـى  »لَيـت ِشـعِري هـلْ     «ِفي    
  

ــةْ  -٣٢٠ ــةٌ محذُوفَـ ــدها واِفيـ    وبعـ
  

  فَـــصلٌ كَـــضرِبها أَتـــت موصـــوفَةْ  
  

   شــاِهد ، وبعــدها»ِإنْ قَــدرنا« ِفــي -٣٢١
  

ــدها    ــِحيحةٌ فَعــ ــزوَءةٌ صــ   مجــ
  

٣٢٢-ِصـــفا وهيبـــرلُ ضثَاِلثَـــةً ، أَو   
  

ــزوِء وهــ    جــِة الْم ايِبالْغــِرف ع ــد   و قَ
  

   ، وثَاٍن قَد قُـِصر     »لَيت ِشعِري ما  « ِفي   -٣٢٣
  

     ِهرتــش ــذَا م ــلُ ه ــِه ، وِمثْ ــع خبِن م  
  

   ، بعـده الْمغيـر     »كُـلُّ خطْـبٍ   « ِفي   -٣٢٤
  

   يـــذْكَر»وفُـــؤاِدي«فَخبنـــه ِفـــي   
  

ــي -٣٢٥ ــه ِف ــر« وكَفُّ يمــا ع ا»يرهــت اش   
  

   ســِطرا»صــرمتك«لُه ِفــي وشــكْ  
  

   اســتكْملْ»ِإنَّ قَــوِمي« تــشِعيثُه ِفــي -٣٢٦
  

ــستعملْ    ــي تـ ــا الَِّتـ ــد بحوِرهـ   عـ
  

ــمِ  -٣٢٧ ــذَا الِْعلْ ه بر ــن ــا ، ولَِك ِفيه   
 

ــا     ِفيم ــب بــِل الْخ عجي ــم ــميلَ س   
  

  

ــونُ التثْ  -٣٢٨ ــوِل تكُـ ــد ذَا الْقَـ ــةْوبعـ   ِنيـ
  

ــ ــِلوقَالِْبـ ــ ِفـ ــيِعِرصي التـ ــِفقْ التم ثُـ   ةْيـ
  

  

٣٢٩-       تنـسحتاَء اسرعِبـأَنَّ الـش لَمِاع   
  

  ـــتناِئِد الَِّتـــي بِل الْقَـــصِفـــي أَو  
  

ــساِويةْ -٣٣٠ م ــه وضرع ــت    أَنْ جعلَ
  

ــةْ    ــِه والْقَاِفيـ ــي وزِنـ ــضرِبها ِفـ   ِلـ
  

  اســِتعجالَ ِللتبــِينيِ  تقْــِصد اِل-٣٣١
  

ــوزونِ     ــي الْمـ ــام ِفـ   وأَنَّ ذَا الْكَلَـ
  

   فَلَــا ِيِحــلُّ ِتيــك ِمــن ِزحــاِف-٣٣٢
  

ــاِف   ــشِبهِة الزحــ ــٍة مــ   أَو ِعلَّــ
  

ــسمعا -٣٣٣ أَنْ ي ــه تادــِذي ع ــا الَّ    ِإلَّ
  

ــا      قَعي ــم ــع أَو لَ ــرِبها وقَ ــي ض   ِف
  

٣٣٤- ادا  فَــِإنْ أَرــِشدنأَنْ ي ــاِعرش  
  

ــدا    ــا فَلْيعِمـ ــاِلٍف لَهـ ــى مخـ   علَـ
  

ــا  -٣٣٥ ــِه ولْيجعلَ ــا ِب اِقهــى لَح    ِإلَ
  

ــا      ــلَ الْحلَ ــا ِمثْ ِب لَهرــض ــةَ ال قَاِفي  
  

ــنعا  -٣٣٦ ــا ص م ــه ــم لَ ِإذَا ت ــم    ثُ
  

ــصرعا    ــنِعِه مـ ــت صـ ــمي بيـ   سـ
  

٣٣٧-    ظْمى الـنفِ     فَِإنْ أَتأْنتـسِإلَـى الْم   
 

  أَعادهــــا ِلوزِنهــــا الْمخــــاِلِف  
  

ــساِويةْ -٣٣٨ ــي الْم ــشد ِف ــا ِإذَا أَن أَم   
  

ــةْ    ــى ِبالْقَاِفيـ ــرِبها أَتـ ــوزِن ضـ   ِلـ
  

 



 ٢٠٣

ــى  -٣٣٩ ــذَا مقَفَّ ــت ِل يالْب يــم سو   
  

ــى     ــا تخفَـ ــواِبطٌ لَـ ــِذِه ضـ   فَهـ
  

ــوِل -٣٤٠ ــى ذَِوي الْعقُ ــاِب علَ الْأَلْبو  
  

  قَـــد جمعـــت معـــاِني الِْكتـــاِب  
  

ـ -٣٤١ ــ ــِه كَ لَيــا ع هلْتعاِن جــو نالْع  
  

ــأَوزاِن   ــم ِبالْــ ــن أَراد الِْعلْــ   ِلمــ
  

 

   والْحمــد ِهللا الْعِلــي الْــأَعلَمِ  -٣٤٢
  

  معلِّــِم الِْإنــساِن مــا لَــم يعلَــمِ      
  

ــى بلُــ -٣٤٣ ــده علَ محــِل ن وِغ الْأَم  
  

ــلِ     مع ــن ــه ِم ومرــا ن ــلِّ م ــي كُ   ِف
  

ــسِليِم    -٣٤٤ الت ــع م هــلَات ص ــم    ثُ
  

ــرِحيِم   ــرؤِف الـ ــي الـ ــى النِبـ   علَـ
  

٣٤٥-  ــم ــاِبيِع الِْحكَـ ــِه ينـ ــِل بيِتـ    وأَهـ
  

اِبيِح الظُّلَـــمـــصِب محلَـــى الـــصع ثُـــم  
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الطبعـة األوىل،    ،   ، بـريوت   ملكتبة العصرية ا،  مال الدين القفطي    جل» إنباه الرواة  «-

   . هـ١٤٢٤

 



 ٢٠٥

 ١٤٢٥ ،   ، القـاهرة   شركة أمل ،   بكر الصويل    يبأل» قسم أخبار الشعراء   األوراق «-

   .هـ

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

   .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١  ،األوىل

   .دار اهلداية ، جمموعة من احملققني: ، حتقيق رتضى الزبيدي مل» تاج العروس «-

الطبعة  ،    بريوت ،دار الكتب العلمية    ،  ين الدين ابن الوردي      لز »تاريخ ابن الوردي  « -

   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧،  وىلاأل

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

  . م ١٩٧٧التواب ، دار املعارف ، 

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

   . م٢٠٠٣،  الطبعة األوىل ، اإلسالمي

 ١٣٨٧ ،الطبعة الثانية    ،   بريوت،  دار التراث   البن جرير الطربي ،     » الطربيتاريخ   «-

  .هـ

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، 

 



 ٢٠٦

الطبعـة   ،   القاهرة،  دار اآلفاق العربية    ألمحد تيمور باشا ،     » تصحيح لسان العرب   «-

   .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢،  األوىل

دار إحياء   ،   حممد عوض مرعب  : ، حتقيق   مد بن أمحد بن األزهري      حمل» ذيب اللغة  «-

   .م٢٠٠١،  الطبعة األوىل ،  بريوت، التراث العريب

 البن ناصر الدين   »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 ، 

علـي حممـد    : حققه وضبطه وزاد يف شرحه    ،   القرشي   أليب» مجهرة أشعار العرب   «-

  .ضة مصر  ، البجادي

خمطـوط باملكتبـة    أليب البقاء األمحـدي ، » اجلواهر البهية على الرامزة اخلزرجية   «-

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

  ) .٢٨١٤٧( ، برقم سالميةاإل

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

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

 ، دار الكتب العلمية بريوت »شرح األمشوىن أللفية ابن مالكعلى حاشية الصبان  «-

   .م١٩٩٧- هـ ١٤١٧الطبعة األوىل 

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

   .هـ ١٣٠٧،  بوالق ،امليمنية 

 ،الكتاب النفـيس    دار   ،   لشاطيبل »حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع       «-

  . هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل  ، بريوت

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

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

 



 ٢٠٧

:  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

  .الرابعة الطبعة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  الفتح عثمان بن جين أليب» اخلصائص «-

مـد  حم. د: البن واصل احلموي ، دراسة وحتقيق        »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 

الشيخ حممد : أيب سعيد احلسن السكري ، حتقيق : صنعه » ديوان أيب األسود الدؤيل    «-

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨انية ، حسن آل ياسني ، دار ومكتبة اهلالل ، الطبعة الث

  . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٦٠دار بريوت للطباعة والنشر ،  »ديوان أيب العتاهية« -

مهدي حممد ناصر الدين ، دار الكتب       : غياث بن غوث ، شرحه      » ديوان األخطل  «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

 محودي القيسي ، وزارة الثقافة واإلعـالم ،         نوري: صنعه  » ديوان األسود بن يعفر    «-

  . م ١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠مطبعة اجلمهورية ، 

   . حممد حسني.د: شرح وتعليق ميمون بن قيس ، » ديوان األعشى الكبري «-

سجيع مجيل اجلبيلـي ، دار صـادر        . د: مجع وحتقيق    »ديوان أمية بن أيب الصلت    « -

  . م ١٩٩٨،الطبعة األوىل ، 

جميد طراد ، دار الكتـاب العـريب ،         : شرحه  »  بن أيب خازم األسدي    ديوان بشر  «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥بريوت ، الطبعة األوىل ، 

نعمان أمني  : حتقيق  » ديوان احلطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاين       «-

  .طه ، البايب احلليب ، مصر 

 



 ٢٠٨

دار الكتب العلميـة ،     على حسن فاعور ،     / أ: شرحه  » ديوان زهري بن أيب سلمى     «-

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨بريوت ، الطبعة األوىل ، 

حممد مهدي ناصر الدين ، دار الكتب العلميـة ،          : شرحه  » ديوان طرفة بن العبد    «-

  . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣بريوت ، الطبعة الثالثة ، 

عبـد  . د: رواية عبد امللك بن قريب األصمعي وشرحه ، حتقيـق           » ديوان العجاج « -

  .فيظ السطلي ، مكتبة أطلس ، دمشق احل

حممد جبار املعيبد ، وزارة الثقافة واإلرشاد ،        : حتقيق  » ديوان عدي بن زيد العبدي     «-

  . م ١٩٦٥ هـ ، ١٣٨٥بغداد ، 

  . م ١٨٩٣مكتبة اجلامعة ، مطبعة اآلداب ، بريوت ، » ديوان عنترة «-

 ١٣٩١ الثقافة ، بـريوت ،       إحسان عباس ، دار   : مجعه وشرحه   » ديوان كُثير عزة   «-

  . م ١٩٧١ -هـ 

حممد نبيل طريفي ، دار     . د: مجع وشرح وحتقيق    » ديوان الكُميت بن زيد األسدي     «-

  . م ٢٠٠٠صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار املعارف ، القـاهرة ،           : حتقيق  » ديوان امرئ القيس   «-

  .الطبعة اخلامسة 

األكرب عمرو بن سعد ، واملرقش األصغر عمرو بن حرملة ،            املرقش» ن املُرقِّشني ديوا «-

  . م ١٩٩٨كارين صادر ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، : حتقيق 

  .طالل حرب ، الدار العاملية : شرح » ديوان مهلهل بن ربيعة «-

 هـ  ١٣٥١لطبعة األوىل ،    دار الكتب املصرية بالقاهرة ، ا     » ديوان نابغة بين شيبان    «-

 .م ١٩٣٢ -

أمحد الزين ، وحممود أبو الوفا ، دار الكتـب املـصرية ،             : حتقيق  » ديوان اهلذليني  «-

  . م ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥

 



 ٢٠٩

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

  . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣الطبعة الثانية،  ، اهرة، الق دار الكتاب اإلسالمي باهلند ، الثقافية

،   عبد احلليم حممود   .د:  حتقيق،  عبد الكرمي بن هوازن القشريي      ل» الرسالة القشريية  «-

   .، القاهرة دار املعارف ،  حممود بن الشريف.د

-» بـريوت ،  دار الكتب العلمية    ،   الفتح عثمان بن جين      أليب» اإلعراب صناعة سر  ، 

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١  ،ىلالطبعة األو

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

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

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

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

وعبـد  ،  وإبراهيم األبياري   ،  مصطفى السقا   : قيقالبن هشام ، حت   » السرية النبوية  «-

  . م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥،  الطبعة الثانية، مصر ،  مصطفى البايب احلليب  ،احلفيظ الشليب

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

  .العروض والقوايف ) ١٩(مبعهد املخطوطات العربية ، برقم 

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

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

   . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األوىل، 

 دار ،   احلميـد  عبد الدين حميي حممد : حتقيق »شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك       «-

   .م١٩٨٥ ، الثانية الطبعة ، دمشق ، الفكر

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

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

  . م ٢٠٠٠ -هـ 

 



 ٢١٠

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

  . هـ ١٣٢١سنة 

 ، دار حممود حممـد العـامودي   . د: للفيومي ، حتقيق     »شرح عروض ابن احلاجب    «-

   . م٢٠١٣ هـ ، ١٤٣٤الكتب العلمية ، بريوت ، 

حياء إدار   ،حممد أبو الفضل ابراهيم: البن أيب احلديد ، حتقيق » شرح ج البالغة «-

  .الكتب العربية عيسى البايب احلليب 

وليد السراقيب ، جملة معهد املخطوطات العربية ، : صنعة » شعر أيب وجزة السعدي «-

  . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ ذو احلجة – ، اجلزآن األول والثاين ، مجادى اآلخرة ٣٤مج 

شعبان صالح ، دار    . د: حملمد بن علي احمللي ، حتقيق       » ء الغليل يف علم اخلليل    شفا «-

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

 ، العمري اهللا عبد بن حسني .د:  النشوان بن سعيد احلمريي ، حتقيق »مشس العلوم «-

 الفكر دار ،  بريوت - املعاصر لفكرا دار  ،اهللا عبد حممد يوسف .د ، اإلرياين علي بن مطهر

   .م ١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ ، األوىل الطبعة،  دمشق -

عائـشة عبـد الـرمحن ، دار    . د: أليب العالء املعري ، حتقيق   »الصاهل والشاحج  «-

  . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤املعارف ، الطبعة الثانية ، 

، علـم للماليـني     دار ال  ،   أمحد عبد الغفور عطار   :  قيقللجوهري ، حت  » الصحاح «-

   . م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧  ،الطبعة الرابعة ، بريوت

 الطبعة،   األندلس دار ،   حممد إبراهيم السيد: حتقيق    البن عصفور ،     »ضرائر الشعر  «-

   .م ١٩٨٠ ، األوىل

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

  . هـ ١٤٠٣،  األوىل

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

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

 



 ٢١١

، دار الكتب العلمية     ،   حممد عبد القادر عطا   : قيقالبن سعد ، حت   » الطبقات الكربى  «-

   . م١٩٩٠ -  هـ١٤١٠،  الطبعة األوىل ، بريوت

 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، ثمان بن جين  الفتح عيبأل» 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   ،مية  دار الكتب العل  ،  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

 إبـراهيم   .، د   مهدي املخزومـي   .د:  ، حتقيق    لخليل بن أمحد الفراهيدي   ل» العني «-

   .دار ومكتبة اهلالل ، لسامرائيا

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

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

 لدين مشس ا  إبراهيم:  ضبطه وصححه وعلق حواشيه    للوطواط ،  »غرر اخلصائص الواضحة   «-

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

أليب العالء املعري ، ضبطه وفسر غريبه        » يف متجيد اهللا واملواعظ    الفصول والغايات  «-

  .حممود حسن زنايت ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت : 

  . »يةاإلسالم ةباجلامع املخطوطات بقسم ةالفيلمي املصغرات فهرس« -

 



 ٢١٢

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

  . »فهرس خمطوطات دار الكتب املصرية« -

  . »فهرس معهد املخطوطات العربية« -

 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، 

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

  . م ١٩٨٠ - هـ ١٤١٠الطبعة الثانية ، 

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

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

الطبعة  ،   ، القاهرة   مكتبة اخلاجني   ، عبد السالم هارون  : ، حتقيق   سيبويه  ل» الكتاب «-

   . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،  الثالثة

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

   .م١٩٤١

حسام الدين  : ألمني الدين احمللي ، حتقيق       » يف األوزان القريضية   كليات العروضية ال« -

  .مصطفى ، نشر موقع األلوكة 

   . 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 ،لميةالع

رياض عبد احلميد   و،   روحية النحاس : البن منظور ، حتقيق     » خمتصر تاريخ دمشق   «-

   .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٢،  الطبعة األوىل،  دار الفكر ، دمشق  ،حممد مطيعو،  مراد

 



 ٢١٣

 ،   احلسينية املـصرية   املطبعة،  لملك املؤيد صاحب محاة      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

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

الطبعـة   ،   بـريوت ،  دار الكتب العلمية    للزخمشري ،   » املستقصى يف أمثال العرب    «-

   .م١٩٨٧،  الثانية

الطبعـة   ،   بـريوت ،  دار األعلمي    ،   مارسدن جونس :  قيقللواقدي ، حت  » املغازي   «-

  . م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ،الثالثة 

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

وعبـد الـسالم    ،   أمحد حممد شاكر     : حتقيق وشرح ،  لمفضل الضيب   ل» املفضليات «-

   .الطبعة السادسة ، القاهرة،  دار املعارف  ،هارون

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

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

حممد احلبيب ابن اخلوجة    : حلازم القرطاجين ، حتقيق     » ألدباءمنهاج البلغاء وسراج ا    «-

  .، دار الغرب اإلسالمي 

  . لعباس حسن ، دار املعارف ، الطبعة الثالثة »النحو الوايف «-

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

  .حتت الطبع 

 



 ٢١٤

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

  . 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 مطبعتها البهية   

  .بريوت 

  .املكتبة التوفيقية ي ، عبد احلميد هنداو: للسيوطي ، حتقيق  »مهع اهلوامع «-

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

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

هالل ناجي ، عامل الكتب     : لشعبان اآلثاري ، حتقيق     » اخلليلالوجه اجلميل يف علم      «-

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

دار  ،    إحسان عبـاس   :، حتقيق   بن خلكان   ال»  وأنباء أبناء الزمان   وفيات األعيان  «-

   .بريوت ، صادر
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 واهد الشقوافي فهرس - ب

  

 الصفحة البحر الشاعر القافية

  ــــ ء 

 ١٥٩ املضارع ـ ثَناِئي

  ــ ب ــ

بهتاش١١٧ الرمل عمرو بن ميناسامرؤ القيس أو  و 

 ١٤٤ املديد ـ غَاِئبا

هاب١٢٢  الرمل  ـ  أَص 

 ١١٤ الرجز ـ حسبا

ِرب١٣٢ الكامل ـ ت 

ِسيب١٨١ الطويل امرؤ القيس ع 

وبحر١٥٠ البسيط امرؤ القيس س 

 ١٤٨ ديدامل ـ الرباِب

 ١٣٨ الكامل ـ تِجِب

 ١٤٠ الطويل أبو األسود الدؤيل ِبلَِبيِب

 ــ ت ــ

لَكْت١٢٨ الوافر ـ ه 

وتمتتث ـ س١٦٢ ا 

 ١٣٦ الكامل ـ الْحسناِت

 ــ ج ــ

 



 ٢١٦

 ١١١ الرجز العجاج شجا

 ١٦١ املقتضب ĭرجل على عهد النيب  كَالسبِج

 ــ ح ــ

احي١٣٤ املالك ـ الر 

ِحيح١٢٣ الوافر أبو ذؤيب اهلذيل ص 

 ١٥٢ البسيط ـ الْواِحي

 ــ د ــ

هدؤ١١٤ الرجز ـ ت 

 ١٧٥ اخلفيف الكميت بن زيد األسدي الردى

 ١٧٣ املنسرح كُبيشة ِبنت راِفِع أم سعد بن معاذ سعدا

ادو١٧٩  اخلفيف  ـ  أَج 

 ١٧٨ اخلفيف ـ يبدو

ودهج١١٠ الرجز ـ م 

 ١٥٧ املضارع ـ سعاِد

 ١٥١ البسيط ـ الْواِدي

 ١٦٠ املقتضب ـ  كَالْبرِد

 ١٤٠ الطويل طرفة بن العبد تزوِد

 ــ ر ــ

ار١٧٢ املنسرح هند بنت عتبة الد 

ِتظَاران١١٦ الرمل عدي بن زيد و 

فَّار١٦٧ السريع أبو وجزة السعدي الْغ 

ر١٠٩ رجزال ـ الزب 
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١٠٠  املتدارك   ـ  باألثر 

١٧٢ املنسرح ـ جمفر 

ِكر١٤١ الطويل امرؤ القيس س 

ريغت١٧٧ اخلفيف ـ ي 

 ١٤٦ املديد عدي بن زيد والْغارا

 ١٦٣ اتث ـ ِضمارا

 ١٠٧ اهلزج ـ عبرةْ

هرأَج٩  الرجز  أمني الدين احمللي  و 

تصد٦  الطويل   ) أبيات٣ (أمني الدين احمللي  ار 

 ١٣٩  الطويل  أبو العتاهية  فَقْرا

ار١٤٣ املديد املهلهل بن ربيعة الِْفر 

١٢٧ الوافر ـ قفَار 

ارتث ـ الِْخي١٦٣ ا 

١٣١ الكامل ـ الْقَطْر 

قِْفر١١١ الرجز ـ م 

رم١٥٤ البسيط ـ ز 

رم١٠٤  اهلزج  طرقة بن العبد   فَالْغ 

 ١٤٢  الطويل  جعفر بن علبة  يزورها

١٢٦ الوافر ـ سطُور 

ِسري١٧٧ اخلفيف ـ ي 

  ٩  الرجز  أمني الدين احمللي  يالْأَنصاِر

 ٩  الرجز  أمني الدين احمللي  الْأَخياِر

 ١٢٧ الوافر ـ ِبهجِر

 



 ٢١٨

 ١٦٠ املقتضب ـ والنذُِر

 ١٢٤ الوافر ـ ِبشِر

 ١٣٢ الكامل زهري بن أيب سلمى الذُّعِر

 ١١٨ الرمل النابغة الشيباين  الزبوِر

 ١١٨ الرمل النابغة الشيباين  حبفِري

 ــ س ــ

 ١٢٨ الوافر ـ ونفْسا

 ١٠٦ اهلزج ـ باِس

 ــ ض ــ

 ٩٦ املتقارب ـ الْغضا

 ــ ع ــ

 ذَعريد بن الصمة ج١١٢ الرجز د 

 ١٥٧ املضارع ـ باعا

هع١١٣  الرجز  ـ  د 

ماِعيسِإ  ١٦٥ السريع أبو قيس بن األسلت  

 ١٤١ الطويل ـ ِبالدمِع

 ــ ف ــ

 ١٧١ املنسرح ـ الْعرفَا

الت٨  الكامل  )بيتان(أمني الدين احمللي   ايفَِفخ 

 ــ ق ــ

اق١٦٤ السريع ـ ِعر 

١٦٩ السريع ـ الطَِّريق 

 



 ٢١٩

 ٣٤  الطويل  الفرزدق  اتفَلَّقَ

قَهن١٥٥ البسيط ـ ع 

 ١٧٤  املنسرح  أمية بن أيب الصلت  ذَاِئقُها

 ــ ك ــ

 ٩٧ املتقارب ـ يأِْتيكَا

 ٥٢ اهلزج علي رضي اهللا عنه لَاِقيكَا

ِلك١٤٩ البسيط زهري بن أيب سلمى م 

 ــ ل ــ

 ٩٣ املتقارب أمية بن أيب عائذ السعالْ

 ١٤٤ املديد ـ ِللزوالْ

 ٩٨ ارباملتق امرؤ القيس فَأَفْضلْ

 ١٦٩ السريع احلطيئة قَِليلْ

خ١٣٠  الكامل  األخطل  االَب 

 ٤٧  الطويل  ) أبيات٤(الشاطيب   الحتفَّ

 ١٥٤ البسيط ـ دولَا

 ١٠٢ املتدارك ـ رجلُ

فَالْو٧  السريع  ) أبيات٣(أمني الدين احمللي   لُض 

 ١٢٤ الوافر كثري عزة ِخلَلُ

 ١٦٥ السريع ـ محِولُ

خ١٧٥ اخلفيف األعشى اِلِبالس 

 ١٦٢ اتث ـ الِْهلَاِل

 ١١٥ الرمل عبيد بن األبرص الشماِل

 



 ٢٢٠

 ١٦٧ السريع ـ عذِْلي

 ١٣٦ الكامل عنترة ِبالْمنصِل

 ١٧٣ املنسرح ـ هِطِل

 ١٤٧ املديد ـ ِبعقِْل

ِلهم١٧٤ املنسرح ـ ج 

 ١٣٥ الكامل ـ وتجمِل

 ١٨١ الطويل امرؤ القيس فَحومِل

 ١٠٥ اهلزج ـ الذَّلُوِل

 ٨  الوافر  سراج الدين الوراق  يِلِلخالْ

 ــ م ــ

١٧٦ اخلفيف ـ لَكُم 

لَمع١٦٦ السريع كعب األشقري ت 

من١٦٦ السريع املرقش األكرب ع 

ِقيمتس١٦٨ السريع ـ ي 

ِميم١٥٠ البسيط أسود بن يعفر ت 

 ٩٢ تقاربامل بشر بن أيب خازم ِنياما

 ١٤٧ املديد ـ واستقَاموا

هم١٤٥ املديد طرفة بن العبد قَد 

ِدميتس١٢٤ الوافر كثري عزة م 

ِميم١٣٣ الكامل يزيد بن احلكم الثقفي الْح 

  ١٣٧  اخلفيف  الكُميت بن زيٍد األسدي  أحالِم

 ١٧٥ الكامل ـ ويحتِمي

 



 ٢٢١

 ١٥١ البسيط أسود بن يعفر مستعِجِم

  ١٤٢  الطويل  يكرب كبشة أخت عمرو بن معد  دِمي

 ١٢٩ الكامل عنترة وتكَرِمي

 ــ ن ــ

 ١١٧ الرمل ـ ِبعسفَانْ

ن١١٩ الرمل ـ ثَم 

نِكياب١٠١  املتدارك  ـ  و 

 ١٧٦ اخلفيف ـ أَمِرنا

  ١٠٢  املتدارك  ينسب لعلي رضي اهللا عنه  وزنا

 ١٧٨ اخلفيف ـ حِزينا

اتينن١٧١ املنسرح حممد بن مناذر الريبوعي غ 

 ١٤٥ املديد ـ ِدهقَاِن

 ١٨٠ الطويل امرؤ القيس أَزماِن

 ١٢٦  الوافر  عنترة بن شداد  كَناِني

 ١٢٠ الوافر الشماخ باليمِني

 ــ هـ ــ

 ١٢١ الرمل ـ قَضاها

 ١٢٠ الرمل ـ فَحواها

 ١٢٧  الوافر  عنترة بن شداد  جناها

 ٩٨ املتقارب ـ علَيها

اهنيضت١٠٧ اهلزج ـ ار 

وهِرب١٢١ الرمل ـ فَاض 

 ــ و ــ

 



 ٢٢٢

 ٩٣ املتقارب ـ رووا

 ــ ي ــ

 ٩٩ املتقارب ـ رأْيا

هاِري١٠٧ اهلزج ـ ع 

هي٩٥ املتقارب ـ م 

 ١٠٦  اهلزج  )بيتان(  الرميةْ

 

 



 ٢٢٣

  المحتوياتثبت  ـ ب
  

١......................................................................... ...مة املقد  

  ٣                                  فعريف باملؤلِّالت: أولًا                                      

  ٣.. .............................................................امسه وكنيته ونسبته 

  ٤.......................................................................... مولده  

  ٥ .......................................................................... شيوخه

  ٦ ........................................................................... تالميذه

  ٦............................................................................ شعره 

  ٨ ......................................................................... فاتهمؤلَّ

 ١٢................................................... ..........................وفاته

                           ١٣                             »العنوان يف معرفة األوزان«: ا ثاني  

  ١٣........ .........................................فه  ملؤلِّتوثيق العنوان ، وتوثيق نسبته

  ١٤................. .................................»العنوان«منظومته  يف يمنهج احمللِّ

  ١٤.........................................................  منهج التأليف -أ 

  ١٨ .......................................................  املنهج العروضي-أ 

اخلطِّسخوصف الن ٢٠....... .......................................................ة ي  

٢٣................................................................. حقيق عملي يف الت  

اخلطِّسخصور الن ٢٤............ ...................................................ة ي  

  ٣٠                                  احملقق    صالن :   ثالثا                                   

٣١.................................................................... ظم مقدمة الن  

  ٣٣.................. ......................................القول يف األسباب واألوتاد 

  ٣٥......................................................القول يف تركُّب األجزاء 

 



 ٢٢٤

القول يف كيفي٣٦................ ............... .....فريع وذكر ما يبدو من الفروعة الت  

  ٣٨.......... ............................................. ......القول يف كيفية الوزن

القول يف الت٤١........ ..................................................حاف غيري بالز  

  ٤٥. .................................. ...............املكانفة واملراقبةوالقول يف املعاقبة 

٥١..................................... ........................غيري بالعلل القول يف الت  

  ٦٧........ ........................................... ...القول فيما يشتبه وغري املشتبه

  ٧٣.......... .................................. ....ذكر ما يدور فتستدير ضمنه البحور

  ٨٦.............. ............................... ... يف أعاريض البحور وضرواالقول 

  ٩٢....................... ..................................................املتقارب 

  ١٠٠..... ...................................................................املتدارك 

  ١٠٤........................... ...............................................اهلزج 

١٠٩.. ........................................................................جز الر  

١١٥. .........................................................................مل الر  

  ١٢٣..................... .....................................................الوافر 

  ١٢٩....................... ..................................................الكامل 

  ١٣٩..................... ....................................................ويل الطَّ

  ١٤٣......... .................................................................املديد 

  ١٤٩...................... ...................................................البسيط 

  ١٥٦...................... ..................................................املضارع 

  ١٦٠....................... ................................................املقتضب 

  ١٦٢...................... ....................................................اتث 

١٦٤................. ........................................................ريع الس  

  ١٧٠.............. ..........................................................املنسرح 

  ١٧٥........................... .............................................اخلفيف 

 



 ٢٢٥

وصريع القول يف الت١٨٠................................................... قفية الت  

١٨٢ ................................................................ظم خامتة الن  

١٨٣............................................................... املنظومة نص  

  ٢٠٤                             الفهارس األثبات                                             

  ٢٠٤....... ................................................. ثبت املصادر واملراجع -أ

  ٢١٥ ...................................................... واهد الشقوايف فهرس -ب

  ٢٢٤........ ..................................................... ثبت احملتويات -ج

  
  

 


