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 ١

ا ا ا   

مة المقد  
  

احلمد هللا ربالعاملني ، والص الم على أالة والسشرف املرسلني ، سيوعلى ٍددنا حمم 

ابعني هلم بإحساٍنآله وصحبه والتين  إىل يوم الد.  

  وبعد ؛

 أكثر من مرٍة أثناء »نزهة األبصار يف أوزان األشعار«فقد عرض يل هذا العنوان 

حث األويلُّ االطِّالع والنظر يف قوائم وفهارس خمطوطات املكتبة التراثية العروضية ، وكان الب

وهو عنوانٌ يذهب  » األشعارحماسننزهة األبصار يف «يدفعين إىل عنواٍن آخر قريب ، وهو 

 ، وملَّا م١٩٨٦عام وقد طُبع الكتاب حمقَّقًا ذا العنوان بالكتاب إىل فن آخر غري العروض ، 

العنونة أكرب من كان العنوانان منسوبني إىل مؤلٍِّف واحٍد ، وكان احتمال خطأ املفهِرس يف 

احتمال خطأ احملقِّق الختالف طبيعة عملهما ونظرمها إىل الكُتب ؛ تبادر إىل الذِّهن أنَّ مثَّة 

  . خطأً وقع يف هذا العنوان يف بعض الفهارس 

مثَّ ساقين البحث إىل ما يؤكِّد كون هذا الكتاب خمتصا بالعروض ، فبعض املصادر 

بعنوان   للزركلي ترِدف ذكر هذا العنوان»األعالم«وكلمان و لرب»تاريخ األدب العريب«كـ

مثَّ صار األمر يقينا مبتابعة  ! »الوايف يف معرفة القوايف«كتاٍب آخر للمؤلِّف يف القافية وهو 

البحث ، وبالوقوف على نسخٍة خمطوطٍة من هذا الكتاب ومقابلة أسطرها األوىل على 

  .ابان خمتلفان بعنوانني متقاربني املطبوع ، ليتبين أنهما كت

وكان مما دفعين إىل العمل على حتقيق هذا الكتاب بعد مطالعة نسخته اخلطِّية ما 

وقفت عليه من متيزه يف طرحه ومعاجلته لبعض القضايا ، كما يف تقسيمه الثُّالثي للتغيريات 

 هو مشهور يف كتب العروض من تقسيٍم اللَّاحقة للتفعيالت ، وهو تقسيم مغاير شكليا ملا

مثَّ ما ملسته من عنايٍة ببيان املعاين اللُّغوية للمصطلحات العروضية ، . ثنائي إىل زحافاٍت وعلل 

وما وقفت عليه من اهتماٍم بالشواهد . وإظهار وجه املناسبة بني املعىن اللُّغوي واملصطلح 



 ٢

 أتى عليه بشاهد ، باإلضافة إىل اإلَّوال شاذا ا ا وال زحافً ضربغفليالعروضية فال يكاد الكتاب 

  .ما يف الكتاب من استعراٍض ومناقشٍة لبعض اختالفات العروضيني 

شيخ اإلمام النحوي الكبري املقرئ  ومما يعزز من قيمة الكتاب أيضا كونه من تأليف

ت ( العنايب يِحبصاَأل علي بن دحمم بن دحمم بن دأمح شهاب الدين أيب العباس النحاة بدمشق

 تلميذ أيب حيان وخادمه ، وكون الكتاب من اآلثار القليلة الَّيت وصلتنا من ) هـ٧٧٦

  .مؤلَّفات هذا اإلمام 

  :عند حتقيقه إىل قسمني  وقد قسمت الكتاب

  :وتشتمل على فصلني . الدراسة : القسم األول 

عريف باملؤلِّف : ل األوذكر امسه ونسبه ، ومولده ، وحياته ، : ويشتمل على . الت

  . ، وشيوخه ، وتالميذه ، ومؤلَّفاته ، ووفاته وصفاته وثناء العلماء عليه 

، فمؤلِّلوتوثيق نسبة الكتاب ل    توثيق العنوان : ويشتمل على   . الكتاب  دراسة  : الثَّاين  

   .حقيقعملي يف الت، وتوصيف النسخ اخلطِّية و، ؤلِّف يف كتابه مصادر املو ، التأليفمنهج و

  .النص احملقَّق : والقسم الثاَّين 

  .مثَّ أتبعت النص بالفهارس الفنية واألثبات 

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

  

  كتبــه      

حسام الدد ين مصطفى حمم  

                                                               ٥/٨/٢٠١٥  



 ٣

  

  

  

  

  

  القسم األول

  الدراسة

  

  

   .التعريف بالمؤلِّف : الفصل األول 

   .دراسة الكتاب : الفصل الثَّاني 



 ٤

  )١(فعريف بالمؤلِّالت: الفصل األول 

  

   :امسه ونسبه 

ـ      الدين ابـاة بدمشق ، شه   ـلَّامة شيخ النح  ـام الع ـهو اإلم  اس ،  ـ ، أبـو العب

قي ، ـ، الدمـش )٤(يـِسلُدناَأل  ،)٣(يـِحبصاَأل ،   )٢(علي بن دـحمم بن دـحمم بن دـأمح
                                                 

بن ال» اءهاية يف طبقات القر   غاية الن « ،   )٢/٣٩٢( البن العراقي » الذَّيل على العرب  « : مصادر ترمجته    )١(

١١٨،  ١١٧،  ١/١١٥( اجلزري (  ،»لوك ملعرفة دول امللوك   الس«  للمقريـزي )توضـيح  «،  ) ٤/٣٨١

ـ    تاريخ«،  ) ٦/١٥٤(ين   البن ناصر الد   »املشتبه طبقـات  «،  ) ٤٥٥ ،   ٣/٢/٤٥٤( »هبةابن قاضي ش

ـ    »غوينيحاة واللُّ طبقات الن «،  ) ٣/١١٠ (هبةالبن قاضي ش   »الشافعية ٢٩٢ص  (هبة   البن قاضي ش (، 

» درة احلجـال «، ) ١/٢٩٨(ن حجـر    الب» رر الكامنة الد«،  ) ٨١ ،   ١/٨٠(ن حجر   الب» اء الغمر إنب«

 لنعيمـي ل» ارس يف تاريخ املـدارس    الد« ،   )١/٣٨٢( للسيوطي »بغية الوعاة « ،   )٩٨/ ١(البن القاضي   

 خليفـة   حلـاجي  »م الوصـول  سلَّ«،  ) ١/٢/١٥٠( البن إياس    »بدائع الزهور « ،   )٣٥٧ ،   ١/٣٥٦(

، ) ١/١٤٨( لغزيل» ديوان اإلسالم «،  ) ٤١٥ ،   ٨/٤١٤(بن العماد   ال» هبشذرات الذَّ «،  ) ١/٢٣١(

»لطَّل» واإليقاظ نبيهالت١٠٨ ،   ٧١ ،   ٧٠ ص( هطاوي(   ، »  لكـارل بروكلمـان     »تاريخ األدب العريب 

معجـم  «،  ) ١/١١٤ (اديلبغد ل »ة العارفني هدي«،  ) ٢٢٥ ،   ١/٢٢٤ (ركلي للز »األعالم«،   )٢/٢٥(

  .) ٢/١٥١(الة  لكح»فنياملؤلِّ

غاية «كما يف   ) أمحد بن حممد بن علي    ( هذا هو املذكور يف أغلب املصادر ، وبعضهم خيتصر فيقول            )٢(

٦/١٥٤ (»توضيح املشتبه «، و ) ١/١٢٥(» هايةالن ( ة احلجال «، ودر «)م الوصـول  سـلَّ « )٩٨/ ١« 

 »لوكالـس «كما يف   ) أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي        ( حممدا ثالثًا    ، وبعضهم يزيد  ) ١/٢٣١(

  ) .١/٢/١٥٠ (»بدائع الزهور«، و) ٤/٣٨١(

 مـن  وهوزرعة ،    بن سداد بن زيد بن مالك بن عوف بن احلارث وامسه  ، حبصأَ إىل سبةالن هذه« )٣(

 بـن  مالـك  اهللا عبد بوأ اهلجرة دار مامإ سبةالن ذه واملشهور ، قبيلة صارت وأصبح قحطان بن يعرب

  ) .١/٢٨١(للسمعاين » األنساب» «نسأ

» درة احلجـال  « ، وابن القاضي يف      )١/٢٩٨(» رر الكامنة   الد«يف   ن حجرٍ اب نص على هذه النسبة      )٤(

)٩٨/ ١(يوطيبغية الوعاة«يف   ، والس« )١/٣٨٢(.   



 ٥

افعياملقرئ ،             )١(الش ، العروضي ، حويأو العناينُّ ، الن ايبنـاس   «املشهور بـ    ، العأيب العب

  .» العنايب أو العناينُّ

اختلف رسم هذه النسبة الَّيت اشتهر ا املؤلِّف يف مصادر ترمجته ، فرمسـت يف               وقد  

  »األعالم« ، وفيما ينص الزركلي يف       )٣()العناينَّ( ، ورمست يف بعضها      )٢()العنايب(الكثري منها   

   . )٥()العناِبي( أنه »واإليقاظ نبيهالت« ، يرجح الطَّهطاوي يف )٤(خطأ) يبالعنا(على أنَّ 

 أنَّ اخلالف حول هذه النسبة قدمي ، وكال القولني له           - واهللا أعلم    -والَّذي يظهر يل    

  .أدلَّةٌ جديرةٌ بالنظر واالعتبار ، وليس األمر جمرد تصحيٍف وقع من بعض النساخ 

   : )٦()العناِبي(فمما يستدلُّ به على أنه 

                                                 

إيـضاح  « باملالكي ، وكذا نعتـه البغـدادي يف          )١/١٣٦( »طيفةاللَّ حفةالت«   ونعته السخاوي يف   )١(

فلعلَّه مذهب املؤلِّف قبل ارحتاله إىل مصر وتفقُّهه على مذهب الشافعي على ما هـو              ) ٤/٦٣٤(» املكنون

 ابن قاضي شهبة وهو مـن       مشهور عن األندلسيني واملغاربة ، والغالب يف املصادر نعته بالشافعي حتى إنَّ           

وذكر هـذا    »اقليلً افعيالش مذهب على هوتفقَّ«وقال  ) ٣/٨٣( »طبقات الشافعية «تالميذه ترجم له يف     

بغيـة  « ، وقد وقع تقدمي وتأخري يف نص هذه العبـارة يف       )١/٢٩٨(» رر الكامنة الد«أيضا ابن حجر يف     

   ! .»للشاِفِعي هوتفقَّ اِليلًق الناس ِبِه وانتفع«يف املعىن  مما أدى إىل فساٍد )١/٣٨٢( »الوعاة

ابن قاضـي   تاريخ«، و) ٦/١٥٤ (»توضيح املشتبه« ، و  )١٢٨،  ١/١٢٥(» هايةغاية الن «:  كما يف    )٢(

١/٨٠(» إنباء الغمر «، و ) ٣/٢/٤٥٤( »هبةش ( ة احلجـال  «، ودر «)هـور   « ، و  )٩٨/ ١بـدائع الز« 

   .)٨/٤١٤(» هبشذرات الذَّ« ، و)١/٣٥٦(» ارس يف تاريخ املدارسالد«، و) ١/٢/١٥٠(

   .)١/٢٢٤ (»األعالم«، و) ١/٢٣١( »م الوصولسلَّ« ، و)١/٣٨٢( »بغية الوعاة«:  كما يف )٣(

   .)١/٢٢٥ (»األعالم« )٤(

)٥( »واإليقاظ نبيهالت «)١٠٨ ، ٧١ ، ٧٠ ص(.   

)٦(       بط ابن ناصر الدعلى هذا الض توضيح املشتبه «ين يف    نص«) هذه«و   .)٦/١٥٤ إىل  سبةالن العابن 

ويأيت النقل عن ابـن اجلـزري يف        . ) ٩/٣٨١(للسمعاينِّ  » األنساب« . »الفواكه من أمحر شيٌء وهو ،

» ١/١١٥(» هايةغاية الن(        ابناب هي مدينة     .  أنَّ املؤلِّف قدم من بلد العنوبلد الع)بونة (ميت بـذلك   س

 ابـة نالع إىل نـسبةٌ وقد ذكر الطَّهطاوي أنها   . )١١٥ص  (» الروض املعطار «لكثرة العناب فيها كما يف      

نزهـة األبـصار يف     «ومل يقدم دليلًا عليه ، ومع أنَّ حمقِّقا         ) ٧٠ ص(» واإليقاظ نبيهالت« . دمشق بظاهر



 ٦

 بلـد  مـن  القـاهرة  قدم«يف ترمجته للمؤلِّف وهو من تالميذه         ابن اجلزري   قول -

الع١(»ابن( .  

ـ :  قلت . ونون مضمومٍة مبهملٍة ]يبانالع[و: )٢(قال«ين   ابن ناصر الد    وقول - ونالن 

األلف وبعد ، دةٌمشد أبو واإلمام ... دةموح بن أمحد اسالعب بن دحمم علي األصبحي العنايب 

الش٣(»افعي( .  

 عـني ال حبفت لاألو:  ايبوالعن العتايب«يف باب املؤتِلف واملختِلف      يوطي الس  وقول -

 ونوبـالن  عـني ال مبض الثَّاينو زبرج، ناب يمإبراه بن علي بن مدحم رومنص وأب يةالفوق التاءو

   .)٤(»مدحم بن دأمح باسالع وأب اماإلم

-            ة للمصادر ، يقول الطَّهطاويسخ اخلطِّيووقوعه هكذا يف أكثر الن »)العنايب( بضم 

 طبقات« من مواضع ةعد يف كذلك رأيته ... األلف بعد دٍةومبوح ونالن وتشديد املهملة العني

باخلزانة املوجودة شهبة قاضي ابن إىل املنسوبة »غوينيللُّوا حاةالن بالقاهرة العامرة ةالتيموري  ،

 - ـا  فعالن اهللا أدام - املذكورة باخلزانة »الوعاة غيةب« من قدميٍة خمطوطٍة نسخٍة يف ووجدته

 »الغمـر  ءنبـا إ« من مواضع يف كذلك اآلن ورأيته« .)٥(»احلمد هفللَّ ذكرنا مبا فيها امضبوطً

 ابـن  هابالـش  ترمجـة  يف »امعاللَّ وءالض« يف رأيته وكذلك، ذكرنا مبا أحدها يف امضبوطً

 ناصر بن محدأ هابالش وترمجة،    ذكره اآليت يحج بن هابالش وترمجة ، املذكور احلسباينِّ

  .)٦(»ذكرنا مبا خريةاأل يف ضبطه مع،  ياملكِّ ظهرية بن حامد يبأ اجلمال وترمجة،  الباعوينِّ

                                                                                                                                                 

وقـاال  ) الِعنـايب (ابق إلَّا أنهما ضبطا النسبة بكـسر العـني           نقال قول ابن اجلزري الس     »حماسن األشعار 

  ) !.١٣ص  (»واملؤلِّف منسوب إىل بلدِة ِعنابة باجلزائر ، وليست العناب الَّيت بني مكَّة واملدينة«

)١( »هايةغاية الن «)١/١٢٥(.   

   .»املشتبه«الذَّهيب يف كتابه :  يعين )٢(

   .)٦/١٥٤ (»توضيح املشتبه« )٣(

   .)٢/٣٩٢ (»بغية الوعاة« )٤(

)٥( »واإليقاظ نبيهالت «)٧١ ، ٧٠ ص(.   

)٦( »واإليقاظ نبيهالت «)١٠٨(.   



 ٧

 مع ما سبق من وقوعه هكـذا يف         -فأقوى ما يستدل به عليه      ) العناينُّ(أما القول بأنه    

 أنه ما أثبته املؤلِّف نفسه خبطِّه املغريب يف إجازته لشهاب الدين أمحد بن علي               -بعض املصادر   

ا أثبته الناسخ أيضا يف مقدمـة        ، وهو م   »نزهة األبصار «بن رضوان احلنبلي ناسخ كتابه هذا       

الكتاب ، والنسخة مقروءةٌ على املؤلِّف وعليها خطُّه ، وال شك أنَّ املؤلِّف هو أعلم النـاس                 

ولعلَّ مطالعة الزركلي هلذه اإلجازة وتلك النسخة هو ما دفعه إىل ختطئـة النـسبة               . بنسبته  

   .)١(األخرى

، لم أقف له على وجهٍ  ف )٢()العتايب(ر من رسم نسبة املؤلِّف      أما ما ورد يف بعض املصاد     

  . أنه تصحيف اهرالظَّو

   

   : مولده

ـ ٧٧٦(مل تذكر املصادر تاريخ مولده ، لكنها ذكرت أنه توفِّي سنة             وقد جاوز  )  ه

ـ   )٤( ، وقيدت بعض املصادر هذه ااوزة فجعلتها عن بضٍع وستني سـنةً            )٣(الستني ه  ، وعلي

   .)٥() هـ٧١٣(و )  هـ٧٠٧(فيمكن تقدير مولده ما بني سنيت 

                                                 

يستدل ذه اإلجازة علـى أنَّ النـسبة        )  ١١ص   (»احللل والتبيان « ومن العجيب أنَّ حمقِّق رساليت       )١(

وللقارئ مراجعة الصورتني الضوئيتني لإلجـازة      ! بها هكذا خبطِّه    وأنَّ املؤلِّف كت  ) العنايب(الصحيحة هي   

  .وملقدمة الكتاب 

ـ « ، و  )١/٢٩٨(» رر الكامنـة  الد« ، و  )٣/٨٣( »طبقات الشافعية «:  كما يف    )٢( ة العـارفني  هدي« 

)١/١١٤ (.  

، ) ١/٨١(» ء الغمر إنبا« ،   )٣/٨٣( »طبقات الشافعية «،  ) ٣/٢/٤٥٥( »هبةابن قاضي ش   تاريخ« )٣(

»٨/٤١٥(» هبشذرات الذَّ« )١/٣٥٧(» ارس يف تاريخ املدارسالد. (  

 بـذيل  األحلاظ حلظ«،  ) ٤/٣٨١( »لوك ملعرفة دول امللوك   الس« ،   )٣٩٢/ ٢(» الذَّيل على العرب  « )٤(

  ) .١٠٨ص  (»اظاحلفَّ طبقات

)٥(   ركلير مولده الزوقد 
 

ـ ٧١٠( سنة   )١/٢٢٤ (»األعالم«يف    سنة ، وقدره    ٦٦لتكون وفاته عن    )  ه

 سنة ، وقدره    ٦٠لتكون وفاته عن    ) هـ٧١٦( سنة   )١٣ص   (»نزهة األبصار يف حماسن األشعار    «حمقِّقا  



 ٨

  : حياته 

على الرغم من ضن املصادر بذكر ترمجٍة وافيٍة للمؤلِّف نقف فيها على جوانب مهمٍة              

من حياته ، كنشأته العلمية ومشاخيه الَّذين تلقَّى عنهم ، فإنها تشري إىل اشتغاله املبكِِّر بـالعلم   

   .)١(ببالدهوفنونه 

 - الَّذي اشـتهر بـه   - مثَّ كان انتقاله إىل القاهرة ، والَّيت الزم فيها شيخه أبا حيان             

تلمذةً وخدمةً إىل وفاته ، ويبدو أنَّ هذه املالزمة واإلقامة مبصر كانت طويلة ، اكتسب فيها                

ت ، وتفقَّه على مذهب     املؤلِّف الكثري من معارفه وعلومه ، فأتقن علوم العربية ، وأخذ القراءا           

  . الشافعي ، حتى اشتهر وبرع يف حياة شيخه 

مثَّ انتقل إىل اإلقامة يف دمشق بعد وفاة شيخه أيب حيان ، وكانت إقامته ا طويلـةً                  

      ا ، يقول ابن اجلزريدمشق وقدم«أيض ا رفتصد للقراءة صـار    ، وبدمشق  )٢(»كبريةً ةًمد 

 ا باخلانةـه األندل اـقصوفي٣(سي(      ـةة اجلوانياصـريحو باملدرسـة النلِّي مشيخة النوو ،)٤( ، 

                                                                                                                                                 

ـ ٧١٥(سنة  ) ١٢ص   (»احلُلل والتبيان «حمقِّق رساليت     سـنة ، والتقـديران      ٦١لتكون وفاته عـن     )  ه

  .ضعية املذكورة يف املصادر  ال يدخالن يف الب- كما ترى -األخريان 

ارس الد«،  ) ١/٨٠(» إنباء الغمر «،  ) ١/٢٩٨(» رر الكامنة الد« ،   )٣/١١٠( »طبقات الشافعية « )١(

  ) .٨/٤١٤(» هبشذرات الذَّ«،) ١/٣٥٦(» تاريخ املدارسيف 

)٢( »هايةغاية الن «)١/١١٧(.   

 /٢(» تـاريخ املـدارس   ارس يف   الد« ،   )١/١١٥(» ايةهغاية الن « ،   )٣/١١٠( »طبقات الشافعية « )٣(

 فانـه  : بمعر ، مفتوحة ونوالن ، وفيةوالص واخلري الةالص أهل يسكنها بقعةٌ : قاهاخلان أصلو«) . ١١٠

 لعبادة فيها وفيةالص يملتخل علتوج ، األربعمائة حدود يف اإلسالم يف حدثت وقد : املقريزي قال ، كاه

املدرسـة   شرقي، وتقع اخلانقاه األندلسية يف حميط اجلامع اُألموي ،          ) خنق (»تاج العروس « . »عاىلت اهللا

دار احلديث   و ةالعزيزيابن قال.  الكالسة داخل ةاألشرفي اهللا عبد بأيب املعروفة اخلانقاه:  ادشد بـن  دحمم 

  ) .١١٠ /٢(» تاريخ املدارسارس يف الد« ينظر . ةميصاتيالس قبالة األندلسي يوسف بن أمحد

» تـاريخ املـدارس   ارس يف   الـد « ،   )١/١١٥(» هايـة غاية الن « ،   )٣/١١٠( »طبقات الشافعية « )٤(

 إنشاء ، وهي من     موياُأل اجلامع مشايلَّ الفراديس باب  داخل وتقع املدرسة الناصرية اجلوانية   ) . ١/٣٥٦(



 ٩

  ر باجلامع اُألموياس لألخذ عنه ، ف          )١(وتصدـ  ، وانتصب لإلفادة ، فقصده الن ، م قـدره    عظُ

صـار شـيخ    و  ، )٢( انتهت إليه معرفة العربية بدمشق     ه ، وانتفع الناس به ، حتى      وانتشر ذكر 

    . )٣(انحاة ال

  

   :ثناء العلماء عليه صفاته ، و

 ، اخللـق  حسن كان« يحج ابن قالعرف املؤلِّف بدماثة أخالقه ، وكرمي مشائله ،         

   . )٤(»فسالن كرمي

    ـاس ، ذا قناعـٍة               «وقال ابن العراقيـا عـن النا على العلم ، منقطعوكان منجمع

   . )٥(»وتعفُّف

   .)٦(»صاحلًا عبدا وكان«الصالح فقال ونعته ابن اجلزري ب

  . )٧(»انتهت إليه معرفة العربية بدمشق«ي  فيقول ابن حج:أما عن علو كعبه يف العلم 

   .)٨(»شيخ النحاة بدمشق«ويقول عنه ابن قاضي شهبة 

                                                                                                                                                 

 عـرف ت املدرسة هذه وكانت:  ادشد ابن قال . أيوب بن يوسف ينالد صالح نب يوسف اصرالن امللك

 قاضي ا سدر من لأو،   مائةوست ومخسني ثالٍث سنِة واخرأ يف عمارا من وفرغ،   ماملعظَّ كيالز بدار

  .) ٣٥٠ /١(» تاريخ املدارسارس يف الد« ينظر  .ولةالد سين بن ينالد صدر القضاة

)١( »هايةغاية الن «)١/١١٥(.   

  )٣/٢/٤٥٤( »هبةابن قاضي ش تاريخ« )٢(

  ) .١/٣٦٥(» تاريخ املدارسارس يف الد« ، )٣/١١٠( »طبقات الشافعية« )٣(

  .)٨/٤١٥(» هبشذرات الذَّ«،  )١/٨١(» إنباء الغمر«، ) ٣/٢/٤٥٤( »هبةابن قاضي ش تاريخ« )٤(

   .)٣٩٢/ ٢(» الذَّيل على العرب« )٥(

)٦( »هايةغاية الن «)١/١١٨(.   

  ) .٣/٢/٤٥٤( »هبةابن قاضي ش تاريخ« )٧(

  . )٣/١١٠( »طبقات الشافعية«، ) ٣/٢/٤٥٤( »هبةابن قاضي ش تاريخ« )٨(



 ١٠

ـ  الفنون أفنان حاز عاملٌ«ويقول عنه ابن حبيب      زمـام  ملـك  وفاضـلٌ  ، ةاألدبي 

١(»ةالعربي( .  

   . )٢(»عصره يف واألدب ةالعربي أهل شيخ«ويقول ابن ناصر الدين 

   .»مقرئ كبري حنوي « ويقول عنه)٣(ويصفه ابن اجلزري باألستاذ

٤(وقد اشتهر املؤلِّف خبطِّه احلسن املغريب( .   

   .)٥(وعرف أيضا بالفصاحة واللَّسن

صادر بذكر مناذج من شعره ، يقول ابن حجر كما كان املؤلِّف شاعرا ، وإن ضنت امل

   .)٦(»نباتة ابن شعر فيه مجع الَّذي كتابه يف نهودو،  شعره من هليالذُّ سعيد منه مسع«

  

   : شيوخه

-  أبو حي أثري امةالعلَّ اإلمام : ان األندلسي ين  الد  ،بن يوسف بن دحمم  بـن  علـي 

ت ( املفسر احملدث    املقرئ  حويالن ، افعيالش الغرناطي اينُّاجلي األندلسي ، انحييوسف بن   

   .)٧() هـ٧٤٥

                                                 

   .)٨/٤١٥(» هبشذرات الذَّ« ، )١/٣٨٢( »بغية الوعاة«،  )١/٨١(» إنباء الغمر« )١(

  .) ٦/١٥٤ (»توضيح املشتبه« )٢(

)٣( »هايةغاية الن «)١/١١٥(.   

ارس يف تـاريخ    الـد «،   )٣/١١٠( »طبقات الشافعية «،  ) ٣/٢/٤٥٤( »هبةابن قاضي ش   تاريخ« )٤(

  .وصحفت فيه املغريب إىل العريب  )١/٣٥٦(» املدارس

 حوالن وقرأ«  يف ترمجة شهاب الدين الباعوينِّ     )٤/٢٠( »طبقات الشافعية «يف  ابن قاضي شهبة     يقول   )٥(

 احلـسن  هخبطِّ إجازةً ايبنالع له وكتب،   ذلك يف ومهر ايبنالع اسالعب وأيب املالكي اهللا عبد أيب يخالش على

  »سنواللَّ الفصاحة من له مبا وترمجه، 

)٦( »رر الكامنةالد «)١/٢٩٨(.   

، ) ٣٨٧ص   (»الكبـار  اءالقر معرفة«،  ) ٢٦٨ص   (»املعجم املختص باحملدثني  «:  ينظر ترمجته يف     )٧(

  ) .٦/٥٨ (»رر الكامنةالد«  ،)٩/٢٦٧ (» الكربىةافعيالش طبقات«، ) ٥/٣٢٥ (»العصر أعيان«



 ١١

  

 عنـه  وكتب ،   مانالثَّ عليه وقرأ حوالن عليه أتقنالزمه املؤلِّف وخدمه حتى مات ، و      

   .)١(به واشتهر،  عنه وروى،  منه ومسع،  تصانيفه

م ومسع منهم ، وإن ضـنت املـصادر         وال شك أنَّ للمؤلِّف شيوخا آخرين أخذ عنه       

  :هم ن وقفت عليه منوممبذكر أمسائهم عند الترمجة للمؤلِّف ، 

   .)٢(سليمان بن أمحد بن حممود،   الدينشهاب -

   فاته       هبة يف   يقول ابن قاضي شو«ترمجة ابن مالٍك عند ذكر مصن»ومسعناها،   »ةاأللفي 

إىل ندبالس أيب شيخنا من فاملصن اسالعب العنمن بسماعه ايب بـن  أمحـد  بن حممود هابالش 

»امساع فاملصن عن سليمان
)٣(.    

  

   : تالميذه

    ماشقة     «يقول ابن العراقيج به الدوانتصب لإلفادة ، وختر«
ويقول ابن قاضـي     . )٤(

»ذكره واشتهر،   قدره وعظم،   به وانتفعوا،   عنه لألخذ اسالن وقصده«شهبة  
ويقـول   . )٥(

»وغريهم مشاخينا من ةٌعد عنه وأخذ«ابن ناصر الدين 
)٦( .   

  

  

                                                 

 بدمـشق  حاةالن وشيخ ... : األعيان من عنه أخذ نومم« يقول ابن قاضي شهبة يف ترمجة أيب حيان          )١(

،  »ربالـض  ارتـشاف « هخبطِّ وكتب،   »سهيلالت شرح« عليه ومسع،   دمهوخ ولزمه ايبالعن العباس أبو

   .)٢٩٢ص ( »غوينيحاة واللُّطبقات الن«  .»عليه وقرأ

  . مل أقف على ترمجته )٢(

)٣( »غوينيحاة واللُّطبقات الن« ) ١٣٥ص(.   

   .)٣٩٢/ ٢(» الذَّيل على العرب« )٤(

  ) .٣/٢/٤٥٤( »هبةابن قاضي ش اريخت« ، )٣/١١٠(» طبقات الشافعية« )٥(

  .) ٦/١٥٤ (»توضيح املشتبه« )٦(



 ١٢

  :   فهذه النقول تشري إىل كثرة تالميذ املؤلِّف واملنتفعني بعلمه ، وممن وقفت عليه منهم 

 أمحد بن إبراهيم بن حممود بن روزبة بن دحمم بن  أمحد، اسالعب أبو، صفي الدين  -

 ،الكازاملدينُّ األصل وينُّر الش١() هـ٧٦٣ت  (افعي(.   

 بـن  دحمم بن أمحدد بن   حمم بن دحمم،   اهللا عبد أبو،   ينالد بدر :  ريشيالش ابن -

    .)٢() هـ٧٧٠ت  (افعيالش األندلسي البكري الوائلي،  انحمس بن اهللا عبد بن أَحمد

  . )٣(قرأ النحو على املؤلِّف

 املدينـة  نزيل ،   اميالش محنالر عبد بن أمحد بن دحمم،   الفضل أبو،   ينالد مجال -

   .)٤( ) هـ٧٧٩ت (

   .)٥(ذكر ابن حجر أخذَه عن املؤلِّف

- الصرِدخمشس : ي اهللا   عبد أبو،   ينالد  ،بـن عبـد اهللاِ     سـليمان  بـن  دحمم   ،

الصرِدخيالش ٦() هـ٧٩٢ (افعي (  

  .)٧(فاملؤلِّ عن النحو أخذ

                                                 

   . )١/١٣٦( »ريفةالش املدينة تاريخ يف طيفةاللَّ حفةالت« ينظر ترمجته يف )١(

 »بغيـة الوعـاة   « ،   )٥/٤٢٧( »الدرر الكامنة «،  ) ٣/١٣٢ (»طبقات الشافعية « : ينظر ترمجته يف     )٢(

   .) ٨/٣٧٤ (»شذرات الذَّهب« ، )١/١٢٢( »يف تاريخ املدارسالدارس «، ) ١/٤٤(

 »الـدارس يف تـاريخ املـدارس      « ،   )٥/٤٢٧( »الدرر الكامنة «،  ) ٣/١٣٢ (»طبقات الشافعية « )٣(

)١/١٢٢( .   

   . )١/١٦٦( »إنباء الغمر« ينظر ترمجته يف )٤(

   . )١/١٦٦( »إنباء الغمر« )٥(

، ) ٥/١٩١ (»الدرر الكامنة «  ،    )٣/١٦٥(البن قاضي شهبة    » قات الشافعية طب« : ينظر ترمجته يف     )٦(

  ) .٦/١٥٠ (»األعالم«، ) ٨/٥٥٦ (»شذرات الذَّهب«، ) ١/١٦٧ (»الدارس يف تاريخ املدارس«

الدارس يف تاريخ   «،  ) ٥/١٩١ (»الدرر الكامنة « ،   )٣/١٦٥(البن قاضي شهبة    » طبقات الشافعية « )٧(

  ) .١/١٦٧ (»دارسامل



 ١٣

 ٧٩٤ت  (  مـشقي الد  ، بـصاقة  بن اهللا نصر بن دحمم،   ينالد بدر :ابن بصاقة    -

  .)١()هـ

   .)٢(الزم املؤلِّف

 بن الكرمي عبد بن عيسى بن محدأ بن دحمم،   اهللا عبد أبو،   ينالد بدر  :مكتوم ابن -

ت ( مـشقي  الدويديالـس  القيسي،   مكتوم بن ميسل بن دمحم بن محدأ بن سعد بن عساكر

   . )٣() هـ٧٩٧

   .)٤(ى املؤلِّفعل حوالن يف قرأ

 مشقي الد البانياسي،   دحمم بن يوسف بن أمحد ،   العباس أبو  :البانياسي بن أمحد -

   .)٥() هـ٨٠٣ت (

   .)٦(قرأ على املؤلِّف القراءات

-   وِليـ  بن إدريس بن عمران،   موسى أبو :اجلَلْج ـ لْاجلَ،   رمعم وِلجي الد مـشقي 

الش٧() هـ٨٠٣ت ( افعي(.   

  

                                                 

 »شـذرات الـذَّهب   «،  ) ١/٢٥٥ (»بغية الوعـاة  « ،   )١/٤٤٨( »إنباء الغمر « : ينظر ترمجته يف     )١(

)٨/٥٧٤ (.   

   .) ٨/٥٧٤ (»شذرات الذَّهب«، ) ١/٢٥٥ (»بغية الوعاة« ، )١/٤٤٨( »إنباء الغمر« )٢(

، ) ١/٥٠٢ (»إنبـاء الغمـر   « ،   )٣/١٦٣(البن قاضي شهبة    » طبقات الشافعية « : ينظر ترمجته يف     )٣(

  ) .٨/٥٩٨ (»شذرات الذَّهب«، ) ١/٢٨١ (»الدارس يف تاريخ املدارس«، ) ٥/٧٩ (»الدرر الكامنة«

 »شذرات الذَّهب «،  ) ٥/٧٩ (»الدرر الكامنة « ،   )٣/١٦٤(البن قاضي شهبة    » طبقات الشافعية « )٤(

)٨/٥٩٨. (  

  ) .١/١٥٢ (»ةغاية النهاي«  ينظر ترمجته يف)٥(

)٦( »هايةغاية الن «)١/١١٥(.   

 »إنبـاء الغمـر  «، ) ٢/٣٧٩ (»توضـيح املـشتبه   «،  ) ١/٦٠٣ (»غاية النهاية « : ينظر ترمجته يف     )٧(

  ) .٩/٥٤ (»شذرات الذَّهب«، ) ٦/٦٣ (»الضوء اللَّامع«، ) ٢/١٧٧(



 ١٤

   .)١(قرأ على املؤلِّف القراءات

ت ( احلنفـي  املصري،   إبراهيم بن علي بن شعبان،   الدين شرف :  احلنفي شعبان -

   .)٢() هـ٨٠٣

   .)٣(قرأ على املؤلِّف القراءات

 ياِريباَأل  ، سليمان بن علي بن سيف بن علي،   احلسن أبونور الدين ،    :  ياِريباَأل -

   .)٤()هـ ٨١٤ت ( الشافعي الدمشقي القاهري وايتُّاللّ

   .)٥(للجوهري »الصحاح«من مسموعاته من املؤلِّف 

 عبـد  بن خليفة بن إمساعيل بن أمحد،   العباس أبو،   ينالد شهاب : ياِنباحلُس ابن -

  .) ٦()هـ ٨١٥ت ( افعيالش مشقيالد ياِنبساحلُ،  العال

  . )٧( املؤلِّفعلى ةبالعربي اشتغل

 ياحلنف يالدمشق مثَّ ياألنطاك،   إميان بن حممود بن عمر بن حممودشرف الدين ،     -

    .)٨() هـ٨١٥ت (

                                                 

)١( »هايةغاية الن «)١/١١٥(.   

  ).٣/٣٠٠ (»الضوء اللَّامع«، ) ٢/١٦٤ (»إنباء الغمر«، ) ١/٣٢٥ (»هايةغاية الن«  ينظر ترمجته يف)٢(

)٣( »هايةغاية الن «)١/١١٥(.   

) ٢/١٦٩ (»بغية الوعاة « ،   )٥/٢٣٠( »الضوء اللَّامع «،  ) ٢/٥٠٠ (»إنباء الغمر « : ينظر ترمجته يف     )٤(

  .) ٤/٢٩٣ (»األعالم«) ٩/١٥٩ (»شذرات الذَّهب«، 

  . )٥/٢٣٠( » اللَّامعالضوء« )٥(

، ) ٢/٥٢٣ (»إنبـاء الغمـر   « البن قاضي شهبة ،      )٤/١٠(» طبقات الشافعية « : ينظر ترمجته يف     )٦(

، ) ١/١٢٣ (»الدارس يف تاريخ املدارس   « ،) ١/٢٣٧ (»الضوء اللَّامع «،  ) ١٤/١١٤ (»النجوم الزاهرة «

  ) .١/٩٧ (»األعالم«، ) ٩/١٦٢ (»شذرات الذَّهب«

الضوء «،  ) ١/١٢٣ (»الدارس يف تاريخ املدارس   « ،   )٤/١٠(البن قاضي شهبة    » طبقات الشافعية « )٧(

  .) ١/٢٣٧ (»اللَّامع

  .) ١٠/١٤٢ (»الضوء اللَّامع« ، )٢/٢٧٥(» ذيل التقييد« : ينظر ترمجته يف )٨(



 ١٥

   .)١(األدب كتب من وغريها ملٍك ابن كتبمسع على املؤلِّف 

 بـن  أمحد بن موسى بن يجِح بن أمحد،  العباس   أبو،   الدين شهاب :ي  جِح بنا -

 ت (افعيالـش  مشقيالد ياِنبساحلُ،   تركي بن مشرف بن علي بن غزوان بن غشم بن سعيد

   .)٢()هـ ٨١٦

 هعن أخذكما   . )٣(»لغريها له و  ا ونظم ان حديثً مسعنا منه عن أيب حي    «يقول ابن ِحجي    

٤(حوالن(.   

 عبـد  بن فرج بن خليفة بن ناصر بن أمحد  ،أبو العباس،  شهاب الدين :الباعوينُّ   -

   .)٥() هـ٨١٦ت  (دمشق نزيل ، اصريالن  املقدسيالباعوينُّ،  الرمحن عبد بن حيىي بن اهللا

   .)٦(إجازة له وكتباملؤلِّف ،  على حوالن قرأ

 بـن  أمحد بن ظهرية بن اهللا عبد بن دحمم،  حامد   أبو،   الدين مجال :ظهرية  ابن   -

  . )٧( ) هـ٨١٧ت  (افعيالش ياملكِّ املخزومي القرشي  ،ظهرية بن عطية

  

                                                 

  .) ١٠/١٤٢ (»الضوء اللَّامع« )١(

، ) ٣/١٨ (»إنبـاء الغمـر   « البن قاضي شـهبة ،       )٤/١٢(»  الشافعية طبقات« : ينظر ترمجته يف     )٢(

  .) ٩/١٧٣ (»شذرات الذَّهب«) ١/١٠٤ (»الدارس يف تاريخ املدارس«، ) ١/٢٦٩ (»الضوء اللَّامع«

  .)٣/٢/٤٥٤( »هبةابن قاضي ش تاريخ« )٣(

، ) ١/١٠٤ (»يخ املـدارس الـدارس يف تـار  « ، )٤/١٢(البن قاضي شـهبة  » طبقات الشافعية « )٤(

  .) ٩/١٧٣ (»شذرات الذَّهب«

، ) ٣/٢٠ (»إنبـاء الغمـر   « ،   )٤/١٩(البن قاضي شـهبة     » طبقات الشافعية « : ينظر ترمجته يف     )٥(

  .) ٢/٢٣١ (»الضوء اللَّامع«، ) ٩/١٧٥ (»شذرات الذَّهب«

 »الـضوء اللَّـامع  «، ) ٣/٢٠( »إنبـاء الغمـر   « ،   )٤/١٩(البن قاضي شهبة    » طبقات الشافعية « )٦(

)٢/٢٣١ (.  

، ) ٣/٤٥ (»إنبـاء الغمـر   « ،   )٤/٥٤(البن قاضي شـهبة     » طبقات الشافعية « : ينظر ترمجته يف     )٧(

  .)٩/١٨٥ (»شذرات الذَّهب«، ) ٨/٩٢ (»الضوء اللَّامع«



 ١٦

   .)١(ذكر السخاوي أخذَه العربية عن املؤلِّف بدمشق

-   اِويخمجال :الفَر الفَ،   اهللا عبد أيب بن اهللا عبد،   ينالدـ ر اِوخي الد ت  (مـشقي

   .)٢( ) هـ٨١٨

٣(ف فمهر فيهحو عن املؤلِّأخذ الن( .   

-    مشس :ابن اجلزري اخلري  ، أبو  ينالد  ،بن دحمم بن دحمم دحمميوسف  بن  بن علي

   .)٤() هـ٨٣٣ت (  الشافعيمشقيالد،  اجلزريبن 

اإلقنـاع يف  « ، وروى عنه كتـاب      )٥(ف بشيخنا يف ترمجته له    نعت ابن اجلزري املؤلِّ   

   .)٦(بن الباِذش ال»القراءات السبع

د ابـن   د بن عمر بن حمم    أبو بكر بن أمحد بن حمم     ،  ين   تقي الد  :ابن قاضي شهبة     -

هبة قاضي ش ،الدمشقي الش٧() هـ٨٥١ت ( افعي(.   

                                                 

  ) .٨/٩٣ (»الضوء اللَّامع« )١(

، ) ٢/٤٧ (»بغية الوعـاة  «،  ) ٥/٢٩ (»الضوء اللَّامع «،   )٣/٨١( »إنباء الغمر « : ينظر ترمجته يف     )٢(

   .)٩/١٩٥ (»شذرات الذَّهب«

 »شذرات الذَّهب «،  ) ٢/٤٧ (»بغية الوعاة «،  ) ٥/٢٩ (»الضوء اللَّامع « ،   )٣/٨١( »إنباء الغمر « )٣(

)٩/١٩٥ (.   

 »طبقـات املفـسرين   « ،) ٢/٥٠٣ (»إنباء الغمـر  «،  ) ٢/٢٤٧ (»غاية النهاية « : ينظر ترمجته يف     )٤(

  ) .٧/٤٥ (»األعالم«، ) ٩/٢٩٨ (»شذرات الذَّهب«، ) ٢/٦٤(

)٥( »هايةغاية الن «)١/١١٧(.   

)٦(     القراءات يف اإلقناع كتاب« يقول ابن اجلزري بـن  املعايل أيب على هكلَّ القرآن به قرأت ... بعالس 

 األسـتاذ  واإلمام،   املذكور املعايل أبو به وأخربين ،) ح (انحي أيب على نهمبضم قرأ هأن وأخربين ، انباللَّ

النأبو حوي بن أمحد اسالعب بن دحمم علي العنبـن  اهللا عبـد  بكر أبو ئاملقر واألستاذ،   ايب  أيدغـدي 

الشمسي أنَّ اإلَّ ، لبعضه امساع لاألو ـ  أيب علـى  به وقرأنا قرأناه:  قالوا،   لفظه من به ثينحد انحي«.  

  ) .١/٨٨ (»النشر«

ـ   «،  ) ٩٤ص   (»نظـم العقيـان   «،  ) ١١/٢١ (»امعوء اللَّ الض«:  ينظر ترمجته يف     )٧(  »العالبـدر الطَّ

  ) .١/٢٢٥ (»األعالم«، ) ١/١٦٤(



 ١٧

 بالسند إىل مصنفها من شيخه العنـايب ،      »ة ابن مالك  ألفي«وقد سبق النقل عنه مساعه      

   .)١(»غوينيحاة واللُّطبقات الن«وقد نعت املؤلِّف بشيخنا يف أكثر من موضٍع من كتابه 

- ين ، أبو العبشهاب الدبن رضوان احلنبلي ٢(اس ، أمحد بن علي(.  

 ،  »الوايف مبعرفة القوايف  « و »ن األشعار نزهة األبصار يف أوزا   «قرأ على املؤلِّف كتابي     

   .)٣(وقد أجازه املؤلِّف برويتهما عنه ومجيع ما رواه وصنفه

  

   : فاتهمؤلَّ

 يف نـه ودومسع من شعر املؤلِّف ،       هليالذُّ اسعيدسبق النقل عن احلافظ ابن حجر أنَّ        

  :تذكر املصادر له من املؤلَّفات  ، وخبالف هذا الشعر )٤(نباتة ابن شعر فيه مجع الَّذي كتابه

  

- » نسبه له    : »سهيل البن مالك  شرح الت :   هايـة   «يف   ابـن اجلـزريغايـة الن «

إنبـاء  «يف   ن حجـرٍ  واب ،) ٣/١١٠( »طبقات الشافعية « يف   هبةابن قاضي ش  و ،   )١/١١٨(

/ ١(» احلجـال درة «يف وابن القاضي    ،   )١/٢٩٨(» الدرر الكامنة «يف  ، و ) ١/٨٠(» الغمر

٩٨(   ، يوطيبغية الوعاة «يف   والس «)وا ،   )١/٣٨٢لنارس يف تاريخ املـدارس    « يف   عيميالد «

» كـشف الظُّنـون   «يف  ، و ) ١/٢٣١( »م الوصـول  سلَّ«يف   خليفة   حاجيو ،   )١/٣٥٧(

 »األعـالم «والزركلـي يف       ،   )٨/٤١٤(» شذرات الذَّهب «يف  بن العماد   وا ،   )١/٤٠٦(

  .) ٢/١٥١ (»فنيمعجم املؤلِّ« يف الةكح، و) ١/٢٢٥(

                                                 

  ) .١٣٥ ، ١٣٤ص (كما يف   )١(

  . مل أقف على ترمجته )٢(

  .ر النسخ اخلطِّية  ينظر صورة إجازة املؤلِّف له خبطِّه يف صو)٣(

)٤( »رر الكامنةالد «)١/٢٩٨(.   



 ١٨

         مل يكتمل ، يقول ابن قاضي ش كبري تسهيل الفوائد «يف حديثه عن    هبة   وهو شرح« 

 أيب شـيخه  على وزاد،   اإلطناب غاية فيه أطنب،   له كبٍري شرٍح يف اسالعب أبو شيخنا وبدأ«

  . )١(»يوفِّوت ملَالع باب إىل حوشر،  اعتراضاته عن وأجاب  ،ونقوالت وغرائب فوائد حيان

  

» شذرات الذَّهب « يف   ابن العماد : نسبه له    : » املقرب أليب حيان   تقريبشرح  « -

 يف  ركلـي لزوا ،   )٣/٢١١٦(» روح واحلواشـي  جـامع الـش   « يف   يالدالئ، و ) ٨/٤١٤(

  .) ٢/١٥١ (»فنيمعجم املؤلِّ« يف الةكح، و) ١/٢٢٥ (»األعالم«

  

هبة يف نقل ذلك عنه ابن قاضي ش، ابن حبيٍب : نسبه له  : »اب سيبويهشرح كت« -

ـ «ابن العراقـي يف      ، ونسبه له     )٣/٢/٤٥٥( »تارخيه«  ، )٣٩٢/ ٢(»  العـرب  علـى  ذيلال

الدرر « ، ويف    )٢()١/٨٠(» إنباء الغمر «يف   ن حجرٍ واب ،) ٤/٣٨١(» لوكالس«واملقريزي يف   

بغيـة  « يف   يوطيالـس  ، و  )٩٨/ ١(» درة احلجال «اضي يف   وابن الق  ،   )١/٢٩٨(» الكامنة

م سلَّ«يف   خليفة   حاجيو،  ) ١/٢/١٥٠ (»هوربدائع الز « يف   ، وابن إياسٍ  ) ١/٣٨٢( »الوعاة

 »ة العارفني هدي«يف   لبغداديوا ،   )٢/١٤٢٨(» نونكشف الظُّ «، ويف   ) ١/٢٣١( »الوصول

  .) ٢/١٥١ (»فنيمعجم املؤلِّ« يف الةكحو ،) ١/١١٤(

  

 على  »نزهة األبصار  «نص املؤلِّف يف مقدمته لكتاب     : »فصلٌ يف أبيات املعاياة   « -

  .إردافه له ذا الفصل 

  

 »توضيح املشتبه«يف ين ابن ناصر الد: نسبه له :  »املسوغات لالبتداء بالنكرات « -

)٦/١٥٤(.   

                                                 

   .)١٣٤ص (» طبقات النحاة« )١(

   .)اللباب(إىل ) الكتاب( فيه وتصحف )٢(



 ١٩

  

ا ، ويأيت احلديث عن توثيق       هذ وهو كتابنا  : »نزهة األبصار يف أوزان األشعار    « -

  .نسبته 

  

 ،  »نزهة األبصار  «نص عليه املؤلِّف يف مقدمته لكتاب     :  »الوايف مبعرفة القوايف  « -

تاريخ «يف  كارل بروكلمان   و،  ) ٦/١٥٤ (»توضيح املشتبه «يف  ين  ابن ناصر الد   :ونسبه له   

٢/٢٦( »األدب العريب(  ،والزاألعالم«يف  ركلي«) ١()١/٢٢٥( .   

  

  : أما ما نسب إىل املؤلِّف مما مل تذكره املصادر 

- »بيان يف تعيني عطف البيانالت«  

  »لل يف الكالم على اجلملاحلُ« -

 إبراهيم بن حممد أبو عباة    . دراسة وحتقيق د  » رسالتان يف النحو  «وقد طُبعا معا بعنوان     

  .م  ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، مبكتبة العبيكان بالرياض ، 

ورود اسم املؤلِّـف يف     : أولًا  : وقد وثَّق احملقِّق نسبة الرسالتني إىل املؤلِّف بأدلة قوية          

أنهما يف النحو وهو اال الَّذي برع فيه املؤلِّف واشتهر به وصنف            : ثانيا  . مقدمة الرسالتني   

   .  )٢(كال الرسالتنياألثر الواضح أليب حيان شيخ املؤلِّف يف : ثالثًا . فيه 

  

  »نزهة األبصار يف حماسن األشعار« -

طُبع بتحقيق السيد مصطفى السنوسي ، وعبد اللَّطيف أمحد لطف اهللا ، بدار القلـم               

  . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧بالكويت ، 

                                                 

أنَّ األخت جناة حسن    ) ١٩ص  (إبراهيم بن حممد أبو عباة يف مقدمة حتقيقة لرساليت املؤلِّف           .  ذكر د  )١(

  .عبد اهللا نويل قامت بتحقيقه 

  )٧١ ، ٢٤ ، ٢٣ص  (»حورسالتان يف الن« ينظر )٢(



 ٢٠

   : )١(وقد اعتمد احملققان يف توثيق نسبته إىل املؤلِّف على أمرين

نـسخة   : بة يف إحدى النسختني املعتمدتني للنشر ، ومهـا          وقوع هذه النس  : األول  

فيها الكتاب يف صفحة العنوان إىل البهاء زهري ، وقد نفـى            ، وقد نسب    ) متكروت(املغرب  

نسخة : انية  الثَّو.  لشعراء وجدوا بعد وفاة البهاء       ٍة شعري  اختيارتٍ قوعسبة بو قان تلك الن  احملقِّ

سخة الَّيت صححا منها النسبة إىل العنايب ، ومع أنَّ احملقِّقني مل يرفقـا         وهي الن  )جوروم(تركيا  

صورا ضوئيةً لتلك النسخة فالظَّاهر أيضا أنَّ هذه النسبة مثبتةٌ على صفحة العنوان فقط ، فهي            

ا وال تارخيـا    غري مثبتٍة يف املقدمة ، وكال النسختني ليس ما حرد مٍنت ، فال يعلم ناسخامه              

  .نسخهما 

سي على صفحة العنوان يف توثيقه أو توثيـق     يومعلوم أنه ال يمكن االعتماد بشكٍل رئ      

نسبته إىل مؤلِّفه ؛ وذلك ملا يطرأ عليها كثريا من التغيري والتبديل والتحريف بفعل النساخ أو                

سخٍة أخرى لنفس الكتاب منسوبٍة ملؤلٍِّف فكيف يكون األمر مع وجود ن. املتملِّكني أو القراء  

  ! آخر 

 يف توصيف   )٢( لرمضان ششن  »فهرس خمطوطات تركيا  «وقوع هذه النسبة يف     : الثَّاين  

  . السابقة )جوروم(نسخة 

ويبدو أن املفهرس أيضا قد اغتر مبا أُثبت على صفحة عنوان هذه النسخة ، وألنـه مل     

 )٣(»نزهة األبـصار «وكلمان الَّذي ذكر اجلزء األول فقط من العنوان يرجع يف التوثيق لغري بر    

على الرغم من أنَّ بركلمان قـد  ! مل ير املفهرس أي إشكاليٍة يف العنوان أو يف نسبته للمؤلِّف      

أشار إىل نسخٍة أخرى وهي نسخة برلني ، وهي النسخة الَّيت اعتمدا يف التحقيق ، وذكـر                 

   !» يف معرفة القوايفالوايف«بعدها 

                                                 

  ) .١٢ص  (»نزهة األبصار يف حماسن األشعار« ينظر )١(

)٢( »خمتارات من املخطوطات العربيادرة يف مكتبات تركياة الن«)  ٦٢٦ص. (  

)٣( »تاريخ األدب العريب« )٢/٢٦(  .  



 ٢١

وعليه فأرى أنَّ األمرين الَّذين اعتمد عليهما احملقِّقان ال يقويان على توثيق تلك النسبة              

  :ومما يعضد هذا . للمؤلِّف 

نزهة األبصار  « أنه يستبعد أن يكون للمؤلِّف كتابان هلما هذان العنوانان املتقاربان            -

 وال يشري يف مقدمة أحدمها إىل اآلخر        »صار يف أوزان األشعار   نزهة األب « »يف حماسن األشعار  

  . التصاله مبوضوعه»الوايف يف معرفة القوايف« إىل »أوزان األشعار «، مع كونه أشار يف مقدمة

 كون هذا الكتاب يف االختيارات الشعرية ، والناظر إىل تصانيف املؤلِّف الـسابقة              -

حو والعروض يراها تدور يف فلكي الن.  

ًء على طلب األمـري      ما نقف عليه يف مقدمة هذا الكتاب من أنَّ كتابته جاءت بنا            -

  .  املؤلِّف األخرى شجاع الدين ال نقف عليه يف ما وصلنا من كتب

  

 سنة  )٢( شهر احملرم  ن من عشريوالاسع  تال ، يف    )١( بدمشق - رمحه اهللا    -توفَّي  : وفاته  

   .)٤(ةوفيالص مبقربة فنود ، )٣(، عن بضٍع وستني سنةً)  هـ٧٧٦(ائة ست وسبعني وسبعم

                                                 

)١( »هايةغاية الن «)٨/٤١٥(» هبشذرات الذَّ« ، )١/٨١(» إنباء الغمر« ، )١/١١٨(.   

درة «ووقع يف    . )٨/٤١٥(» هبشذرات الذَّ « )١/٣٨٢( »بغية الوعاة « ،   )١/٨١(» إنباء الغمر « )٢(

  ) .عاشر احملرم ()٩٨/ ١(» احلجال

 بـذيل  األحلاظ حلظ«،  ) ٤/٣٨١( »لوك ملعرفة دول امللوك   الس« ،   )٣٩٢/ ٢(» الذَّيل على العرب  « )٣(

  ) .١٠٨ص  (»اظاحلفَّ طبقات

ارس يف تـاريخ    الـد « ،   )٣/١١٠( »طبقات الشافعية «،  ) ٣/٢/٤٥٥( »هبةابن قاضي ش   تاريخ« )٤(

   .)١/٣٥٧(» املدارس



 ٢٢

  دراسة الكتاب: الفصل الثَّاني 
  

   :فلمؤلِّلتوثيق العنوان ، وتوثيق نسبة الكتاب 

 ال شك   وال ،  » نزهة األبصار يف أوزان األشعار    «ة عنوان هذا الكتاب      عندي يف صح

، فهـذه   )  العناينِّ أو العنايب   يِحبصاَأل علي بن دحمم بن أمحداس  أيب العب (فه  يف نسبته إىل مؤلِّ   

سبة مثبتةٌ الن       فنسبه  مجة وكتب الببلوجرافيا والفهارس ،    ر هلذا العنوان يف العديد من مصادر الت 

» نونكشف الظُّ «يف   خليفة   حاجي، و ) ٦/١٥٤ (»توضيح املشتبه «يف  ين  ابن ناصر الد  : له  

  يف ركلـي لز، وا  )٢/٢٥( »تـاريخ األدب العـريب    «يف  كارل بروكلمان   ، و ) ٢/١٩٣٨(

» إيضاح املكنون «، ويف   ) ١/١١٤ (»ة العارفني هدي«  يف لبغدادي، وا ) ١/٢٢٥ (»األعالم«

  .) ٢/١٥١ (»فنيمعجم املؤلِّ«يف الة كح، و) ٤/٦٣٤(

» خزانـة األدب  «يف  ب  نقل عن الكتـا    )هـ٨٣٧ ت( أنَّ ابن حجة احلموي   كما  

)١/٤٢٠ (احمؤلِّفهواسم عنوانه ا بمصر.   

   ا ل  هذا  رد  هذا باإلضافة إىل ويف صفحة العنوان مـن نـسخة        لمؤلِّفالعنوان منسوب

  . باسم املؤلِّف بعد البسلمة وقد صرح الناسخ أيضا  ،  مكتبة تشستربييتخمطوطة

 فلذلك مسيتـه  « ذا االسم يف مقدمته ، فقال     به  على تسمية كتا  فقد نص    املؤلِّف   أما

نزهة األبـصار يف   «كمل كتاب«، ويف ايته ، فقال  )١(»»نزهة األبصار يف أوزان األشعار   «

 ، وكما نص على هذا العنوان وكتبه خبطِّـه يف           )٢(»» واحلمد هللا رب العاملني    »أوزان األشعار 

  .إجازته امللحقة بتلك النسخة املقروءة عليه 

  

  

  

                                                 

   .)٤٤ص  ()١(

   .)٣٢١ ص ()٢(



 ٢٣

  :منهج التأليف 

  :رئيسيني وقسمني  إىل مقدمٍةهميكننا تقسيم من خالل استقراء الكتاب -

أمف إىل أمرين فأشار فيها املؤلِّ:  مةا املقد :  

أمهِّ: ل  األوي    ة علم العروض ، والرتعلمه من الفضول ، فـالعروض   على من زعم أنَّ    د 

نافع للطَّبـع   «هو   ، و  )١(»ح ، ويميز بني االعتالل والتصحيح     امليزان الَّذي به يقع الترجي    «هو  

السليم ؛ ألنه يزداد به قوةً على معرفة الوزن املستقيم ، فهو أوىل وأحـرى بـالنفع للطَّبـع                   

   .)٢(»السقيم

وقد صنف املتقدمون واملتأخرون يف هـذا       «بيان سبب تصنيفه هلذا الكتاب      : الثَّاين  

م كُتبا كثريةً ، وأوضحوا فيه طرقًا منريةً ، غري أنَّ منهم من طول فأملّ ، ومنهم من قصر                   العل

فأخلّ ، فوضعت فيه هذا الكتاب مستوفيا لفروعه وأصوله ، ومستوليا على أبوابه وفصوله ،               

أغلقـوه ،  وذكرت فيه ما أغفله املتقدمون ، وبينت فيه ما أمه املتأخرون ، وفتحـت مـا               

   . )٣(»وقيدت ما أطلقوه ، ومجعت ما فرقوه ، فأنواره متبلِّجة ، وأزهاره متبارجة

أم  ة ، وهو بـدوره ينقـسم إىل             :لا القسم األومات العروضيمكننا تسميته باملقدفي 

  :جزأين 

عر ، وبيان   ويذكر فيه املؤلِّف تعريف العروض لغةً واصطالحا ، وتعريف الش         : األول  

                     ا ، مثَّ شرع يف تعريـف مـوادشعر عدأنَّ ما خال عن القصد أو خرج عن أوزان العرب ال ي

خفيف وثقيلٌ ،   بب  ومنها يأتلف الس   ، وهي املتحركات والسواكن ،       ف منها الشعر الَّيت يأتل  

األجزاء أو التفاعيـل    لف  منها تأت الَّيت  و كربى وصغرى ،     فاصلةجمموع ومفروق ، وال   د  والوِت

 ، وجتمع هذه    حبور الشعر  ، ومنها تأتلف البيوت ، ومن البيوت تأتلف          فروعالعشرة أصولٌ و  

  .البحور مخس دوائر 

                                                 

  ) .٤٣ص  ()١(

  ) .٤٥ص  ()٢(

  ) .٤٤ص  ()٣(



 ٢٤

وهي  »فصلٌ يف ترتيب األحكام املتعلِّقة بأوزان الشعر      «وعنون له املؤلِّف بـ     : الثَّاين  

 إلَّا  جائز يف مجيع أجزاء البحور ،      : األول  : ثالثة أقسامٍ  التغيريو . تغيري ، وعدم تغيريٍ   : نوعان  

 ،  يسمى ِزحافًا أن يلزم أو ميتنع ألمٍر ما ، وموضع ذلك األعاريض والضروب دون احلشو ، و              

الثَّاين ، والرابـع ،     : وهو تغيري يلحق ثواين األسباب على غري لزومٍٍ ، ومواضعه من األجزاء             

  حـافني ، مثَّ               واخلامس ، والسحافات ، مثَّ ذكر ألقاب اجتماع الزابع ، فذكر ألقاب هذه الز

، جائز يف أوائل أنصاف البيوت ليس إلَّا  :  من التغيري    والثَّاين. عرف املكانفة واملعاقبة واملراقبة     

وهـو   ،   اخلَرمب يسمى    :والنقص ،   تسمى باخلَزم : فالزيادة   .زيادةٌ ، ونقص    : قسمان  وهو  

 من  والثَّالث . حلق اجلزء زحاف غريه   :  مل يلحق اجلزَء زحاف غريه ، ونوع          :نوع :نوعان  

زيـادةٌ ،   : قسمان أيـضا    زم يف أواخر األنصاف ليس غري ، ويسمى علَّةً ، وهو            ال: التغيري  

وع من ألقاب ا       مثَّفذكر ألقاب هذه العلل ،       . ونقصاجلَ: وهي  ،  لعروض   ما يلحق هذا النء ز

  ،طر  والش  ،هك  والن  ،والرا  . ف  دغيري  أمامل ، والـربيء ،   :له سبعةُ ألقـاٍب  فعدم التالـس 

  .واملُعرى ، والصحيح ، واملوفور ، والتام ، والوايف 

مثَّ ختم املؤلِّف هذا القسم بذكر عدد األعاريض والـضروب ، وكيفيـة التقطيـع               

  .لتفعيلوا

ة     - وهو أكرب القسمني    - اينا القسم الثَّ  أمعريفيشتمل علـى ذكـر البحـور الـش 

أعاريضها وضروا ، وما يدخلها من زحاٍف ، وقد قدم له املؤلِّف ببيان منهجيـة عرضـها                 

 ولنبدأ اآلن بذكر البحور واحدا واحدا ، وما يشتمل عليه كلُّ حبٍر منها من األعاريض              «بقوله  

  . ، وما حتت كلِّ عروٍض من الضروب 

ونورد لكلِّ واحٍد منها بيتا من أشعار العرب املستشهد ا يكون مثالًا ليقاس عليـه ،        

ونضع تقطيع البيت حتته ، وحتت ذلك تفعيله ، فإن كان ساملًا أو مزاحفًا نبهنا علـى ذلـك                  

  . ا وجد من مصرعه أو مقفَّاه حتته، وربما نأيت بعد ذلك ببيٍت آخر ، مثَّ نذكر م

مثَّ نردف ذلك مبا يدخل كلَّ حبٍر منها من الزحاف ، وما جيوز فيه منه ، وما حيـسن                   

  .منه ، وما يقبح ، وما هو بني ذلك بالشواهد على الترتيب املُنبه عليه 

  .مث التنبيه على ما يرد من الشاذِّ يف البحر إن وجد 



 ٢٥

ير كلِّ دائرٍة وتركيب األوتاد واألسباب على حميطها بعد الفراغ من فك            مثَّ نبني تصو  

   .)١(»ذكرته بعد البحر الَّذي ينفك منه إن شاء اهللا تعاىل أحبرها ، فإن كان فيها حبر جمهولٌ

وقد التزم املؤلِّف هذه املنهجية يف عرضه للبحور ودوائرها ، فأتى الكتاب كما أراده              

ا مستوفيا ملباحث العروض دون إطالٍة أو إخالٍل جامع.  

  

الكتاب أتى تقليديا يف تناوله للقضايا العروضية ، فلم نقف للمؤلِّف على             مع كون    -

 ؛ فإننا ميكن أن نـشري إىل أمهِّيتـه          حماولٍة للتجديد أو خروٍج على ما سطَّره العروضيون قبلَه        

  : وبعض مميزاته يف النقاط التالية 

تظهر عناية املؤلِّف الواضحة ببيان املعاين اللُّغوية للمصطلحات العروضية ، وإظهار           * 

وجه املناسبة القائمة بني املعىن اللُّغوي واملصطلح ، وبيان سبب تسمية الكـثري مـن هـذه                 

املصطلحات ذه املسميات ، ويظهر مثال ذلك جليا يف بيان مصطلحات الزحافات والعلـل              

  .مساء البحوروأ

اهتم املؤلِّف بتقدمي تعليالٍت للعديِد من القواعد العروضـية ، كقولـه يف املعاقبـة         * 

لئلَّا جتتمع أربع حركاٍت متوالية مـن      ] ساكنا السببني املتجاورين  : أي  [وإنما مل يحذفا معا     «

 وال تكون كلُّها    ومل جيئ يف الغالب أكثر من أربعة أحرف ،        « ، وكقوله يف اخلزم      )٢(»جزأين

متحركةً بل يكون الرابع منها ساكنا ضرورةً ؛ لئلَّا تنضاف حركته إىل حركة أول حرٍف من                

وال يدخله زحاف البتـة ؛      « ، وكقوله يف اجلزء املشعث       )٣(»البيت فتجتمع مخس متحركات   

امتنع دخول الزحاف فيـه  ألنَّ سببيه قد جاورا الوتد املختلَّ وال فاصل يعينه على عمدمها ، ف            

   .)٤(»لفقد املُعني ، ولكون العامد غري متني

                                                 

  ) .٨٠ص  ()١(

  ) .٥٩ص  ()٢(

  ) .٦٣ص  ()٣(

  ) .٧٤ص  ()٤(



 ٢٦

 ، كما   ا وأتى بشاهده  ا إلَّ ا وال زحافً  غفل ضرب فلم ي العروضية  واهد  ف بالش املؤلِّاعتىن   *

ا صنعها   ، كما أورد شواهد مم      حبرٍ  كلِّ شواهد لشواذِّ بصريع ، و  قفية والت لتأتى بشواهد على ا   

فال جرم أن نرى الكتاب مكتظا ذا الكم الضخم من الشواهد           .  وائر  همالت الد دون مل املولَّ

وال خيفى ما لكثرة الشواهد واألمثلة من أثٍر إجيايب يف تثبيت املعلومات العروضية املعتِمدة يف               ،  

   .تلقِّيها على السماع

ف الواقع يف رواية بعـضها ، وأثـر   ومن مظاهر عنايته بالشواهد اإلشارة إىل االختال  

 فرمنا القـصاص  : ذلك على القضايا العروضية املعروضة ، كما يف تعليقه على هذه الشواهد             

  قلت سدادا    - )٣( ... إن قدرنا يوما على عامٍر       - )٢( ... هل تذكرون إذ نقاتلكم      - )١( ...

   .)٥( ...  قف على دارهم وابكني- )٤( ...ملن 

ظهر اهتمام املؤلِّف بتقطيع الشواهد بكتابتها كتابةً عروضيةً ووضع مسافاٍت          كما ي * 

أو نقاٍط على شكل مثلٍَّث بعد كلِّ جمموعٍة من احلروف يتركَّب منها جزٌء أو تفعيلةٌ ، مثَّ يأيت                  

لكلِّ جزٍء  املؤلِّف توصيفًا   بيان هذه التفعيالت يف سطٍر ثاٍن أسفل الكتابة العروضية ، مثَّ يذكر             

وال شـك أنَّ يف  . خمَبون ، مقْطوع ، مرفّل     : أو التفعيلٍة يف سطٍر ثالٍث أسفل التقطيع كقوله         

  .  هذا تقريبا وتيسريا على املبتدئني ، وهو ما خيدم الغاية التعليمية للكتاب 

ل يعد من مميزات الكتاب ، فال       اعتماد املؤلِّف للتقسيم الثُّالثي للتغيري اللَّاحق للتفاعي      * 

 يف غريه من كتب العروض ، ولعلَّه كـان تقـسيما            - مبثل هذا التفصيل     -نكاد نقف عليه    

         ماميينة ؛ فقد أشار إليه الدة األندلسي٦(معروفًا يف املدرسة العروضي(      ا إىل عروضـيمنـسوب

                                                 

  ) .٤٩ص  ()١(

  ) .٦٣ص  ()٢(

  ) .٢٥٢ص  ()٣(

  ) .٣٠٥ص  ()٤(

  ) .٣١٥ص  ()٥(

   .)١٠٥ص  (»العيون الغامزة« )٦(



 ٢٧

ت (  بىتالس سييناحلُ أمحد بن دحمم اهللا عبد أىب ريفالش وهوأندلسي آخر معاصٍر للمؤلِّف ،      

  ) . هـ٧٦٠

  

 ذكر املؤلِّف مذاهب وآراء العروضيني واختالفهم يف بعض القضايا ، ويمكننا من              -

خالل تتبع ترجيحات املؤلِّف وتبنيه لبعض هذه األقوال يف هذه القضايا ويف غريها بيان مـا                

  : ه العروضية ، فمن ذلك يمكن أن نسميه باختيارات

أنَّ املؤلِّف يرى أنَّ ما خرج عن أوزان شعر العرب ليس بشعرٍِ ، وإن كان وزنـه                 * 

   .)١(مقبولًا

كما يرى املؤلِّف قصر اجتماع الساكنني يف العروض املقصورة للمتقـارب علـى             * 

   .)٢(السماع

 رغم  - عشر حبرا ، وما املتدارك       البحور الشعرية عند املؤلِّف كما عند اخلليل مخسةَ       * 

  . )٣( إلَّا فرع عن املتقارب-ذكره له وتبِيِنه ألعاريضه وضروبه 

على الرغم من نص املؤلِّف على أنَّ املختار مذهب اخلليل يف كون عدد الـضروب               * 

روب البحـور    ، فإنَّ عدد الضروب الَّيت ذكرها يف عرضه املفصل لـض           )٤(ثالثةً وستني ضربا  

ضرب مقصور زاده األخفش ثالثًـا لعـروض        : األول  : مخس وستون ضربا ، فزاد ضربني       

لعروض السريع الثَّانية الوافية املخبولـة      ) فَعلُن(وزنه  ضرب واٍف أصلم    : والثَّاين   . )٥(اهلزج

   .)٦(املكشوفة

                                                 

  ) .٤٧ص : ( ينظر )١(

  ) .٤٩ص : ( ينظر )٢(

  ) .٣٠٨ص : ( ينظر )٣(

  ) .٧٧ص : ( ينظر )٤(

  ) .١٧٨ص : ( ينظر )٥(

  ) .٢٢٦ص : ( ينظر )٦(



 ٢٨

  . )١(يرى املؤلِّف أنَّ اخلزم جدير باإلمهال والترك* 

أول النصف الثَّاين من البيت إن كان البيت مصرعا فسبيله سبيل أول            كما يذكر أنَّ    * 

وإن كان غري مصرٍع فاختيار املؤلِّف أنه جيوز فيه اخلَرم . النصف األول يف جواز اخلَرم باتفاق 

هلا يف النصف الثَّاين بعض كلمٍة أول النلإلَّا أن يكون أو٢(صف األو(.   

زاد املؤلِّف يف علل الزيادة التتميم ، فجعل زيادة السبب اخلفيف على الوتد اموع              * 

   .)٣(إن كانت تلحق البيت بأصله يف الدائرة تتميما ، وإن كانت ال تلحقه ترفيلًا

ـ (القطع يف   مسى املؤلِّف جمزوء البسيط إذا وقع       *  مسلُِعفْتوضـه وضـربه    يف عر ) ن

خلَّمطلقـون           ، دون اشتراط     )٤(اعني القدامى وأكثر املعاصـرين ال يِنه ، وبعض العروضيبخ

  .مصطلح املخلَّع إلَّا عند وقوع اخلَبن مع القطع يف عروض وضرب جمزوء البسيط 

   .)٥(اختار املؤلِّف مذهب الزجاج يف قصر اصطالح البتر على املتقارب دون املديد* 

األوىل ) فَاِعلَـاتن ( نص املؤلِّف على أن الصحيح يف التشعيث أنه حـذف ألـف              *

   .)٦(وتسكني العني

على الرغم من أنَّ املؤلِّف يف عده لضروب األحبر جعل عـروض املـشطور هـي                * 

اين وضربه  ، فإنه ذهب إىل أنَّ أقرب األقوال يف املشطور أنَّ عروضه اجلزء الثَّ        )٧(الضرب بعينها 

   .)٨(اجلزء الثَّالث

                                                 

  ) .٦٤ص : ( ينظر )١(

  ) .٦٧ص : ( ينظر )٢(

  ) .٦٩ص : ( ينظر )٣(

  ) .٧٠ص : ( ينظر )٤(

  ) .٧١ص : ( ينظر )٥(

  ) .٧٣ص : ( ينظر )٦(

  ) .٢٢٧ ، ١٨٩ص : ( ينظر )٧(

  ) .١٨٩ص : ( ينظر )٨(



 ٢٩

ذكر املؤلِّف وقوع خالٍف بني العروضيني حول الوقْف والكَشف ، واختار أنهمـا          * 

   .)١(من العلل ال من الزحاف

  ترجيح أنها من     »...طاف يبغي   «كما اختار يف اخلالف حول أبيات أم السليك         * 

   .)٢(مشطور املديد

 ، وتسمية دائرة املشتبه     )٣(ىل تسمية دائرة اتلب بدائرة املشتبه     كما ذهب املؤلِّف إ   * 

   .)٤(بدائرة اتلب

ورأى املؤلِّف أنَّ الظَّاهر يف تسمية املقتضب أنه سمي بذلك القتضابه من السريع ال              * 

   .)٥(من املنسرح

  

  :مصادر املؤلِّف يف كتابه 

 سبقه من العروضيني ، واعتمد علـى مـا          ال شك أنَّ املؤلِّف قد أفاد من جهود من        

دونوه يف مصنفام من أقواٍل وآراء واجتهاداٍت ، وممن نقل عنهم املؤلِّف وأفاد من آرائهـم                

  : وأقواهلم يف كتابه 

   .) هـ١٧٠ت (بن أمحد اخلليل  -

  ) . هـ٢٠٧ت ( أبو زكريا الفراء -

   .) هـ٢١٥ت ( سعيد بن مسعدة األخفَش -

صرح املؤلِّف بالنقل عنه من كتابـه        : )هـ ٢٢٤ت  ( أبو عبيٍد القاسم بن سلَّام       -

  . )٦(»تفضيل العرب«مساه الَّذي 
                                                 

  ) .٢٣٨ ، ٢٣٢ص : ( ينظر )١(

  ) .١٠٨ص : ( ينظر )٢(

  ) .٢١٩ص : ( ينظر )٣(

  ) .٢٨٤ص : ( ينظر )٤(

  ) .٢٧٠ص : ( ينظر )٥(

  ) .٢٤٦ص : (ر  ينظ)٦(



 ٣٠

ـ ٢٧٦ت  ( ينوريالد ةَبيتقُ بنا - نقل املؤلِّف عنه دون اإلشارة إىل اسم كتابه،         : ) ه

    . )١(»املعارف«و» عيون األخبار«والشاهد العروضي الَّذي نقله عنه مثبت يف كتابيه 

-هـ٢٩٣ت (اشئ األكرب  الن  (.  

  )هـ ٣١٥ت ( األخفش الصغري -

   .) هـ٣١٦ت ( أبو إسحاق الزجاج -

   .) هـ٣٣٩ت ( جاجيالز القاسم وأب -

-     ـ ٣٤٢ت  (أبو احلسن العروضي يف » اجلـامع «نقل املؤلِّف عنه من كتابه      : )  ه

   .)٢( اإلشارة إىل امسه أو اسم كتابهدونأكثر من موضٍع 

نقل املؤلِّف عنه ناعتـا لـه بـصاحب         : ) هـ ٣٥٦ت  ( أبو الفرج األصفهاينُّ     -

  . »األغاين«

ـ ٣٩٢ت  (ي  ابن جن أبو الفتح    - ،  صرح املؤلِّف بالنقل عنـه يف موضـعني        : ) ه

  .فتح والظَّاهر أنَّ نقله عنه كان من خالل تذكرة شيخه أيب حيان عن أيب ال

ـ ٤٤٩ت  (  ياملعرأبو العالء    - والظَّاهر أنَّ نقل املؤلِّف عنه كان من خـالل         : )  ه

 ربيزيكُتب تلميذه اخلطيب الت.   

-      ربيزيا بلقبـه        : )هـ ٥٠٢ت  ( اخلطيب أبو زكريا التحنقل املؤلِّف عنه مـصر

  .» يف العروض والقوايفالكايف« دون اإلشارة إىل اسم كتابه الَّذي نقل عنه ، وهو »اخلطيب«

) ب(صرح املؤلِّف بالنقل عنه يف النسخة  ) : هـ٥١٥ت ( ابن القطَّاع  القاسم وأب -

   .)٣(»البارع«يف موضٍع واحٍد دون ذكر اسم كتابه ، والرأي الَّذي نقله عنه مثبت يف كتابه 

قد أكثر املؤلِّف من النقل عنه      و : )هـ ٥٤٩ت  (األندلسي   نتريينالش ابن السراج    -

مصرحا أحيانا ، وغري مصرٍح يف أحياٍن كثرية ، وأغلب نقوله عنه يف شواذِّ البحور ، وقـد                  

                                                 

  ) .١٤٣ص : ( ينظر )١(

  ) .٣٢٠ ، ٣١٨ ، ٣١٠ ، ٣٠٩ ، ١٦٧ ، ١٢٧ص : ( ينظر )٢(

  ) .٩٣ص : ( ينظر )٣(



 ٣١

شواذَّ البحـور   :  ، والظَّاهر أنه عىن      »الشواذِّ«صرح املؤلِّف يف موضٍع واحٍد أنه نقل عنه من          

   .)١(» يف أوزان األشعاراملعيار«من كتابه 

ـ ٦٢٦ت  ( اكيكَّالسأبو يعقوب    - نص املؤلِّف على أنه نقل عـن كتابـه ،     : ) ه

   .)٢(»مفتاح العلوم«لكنه مل يذكر اسم الكتاب ، وما نقله مثبت يف كتابه 

-     د بن علياحمللِّ حممـ ٦٧٣ت  ( ي نقل املؤلِّف عنه دون اإلشـارة إىل اسـم         ) :  ه

   .)٣(»شفاء الغليل يف علم اخلليل«ي نقله عنه مثبت يف كتابه كتابه ، والرأي الَّذ

  

  :ومن خالل رصد النقول واألقوال واآلراء الواردة يف الكتاب نالحظ أمرين 

أنَّ املؤلِّف مل يشأ أن يصرح بأمساء الكثري من مصادره ، وبعض هذه املصادر              : األول  

لكتاب على هذه املصادر ، كما يف نقل املؤلِّف عـن           أمكننا التعرف عليها من خالل مقابلة ا      

كما أنه أحيانا ينقُل عن مصدٍر واحٍد يف أكثر مـن           .  أليب احلسن العروضي     »اجلامع«كتاب  

موضٍع وال يصرح بالنقل إلَّا يف بعض هذه املواضع ، فال تتبين املواضع األخرى إلَّا من خالل                 

  . البن السراج األندلسي »املعيار« عناملقابلة أيضا ، كما يف نقله

أنَّ النقول الَّيت صرح املؤلِّف مبصدرها مل يعتمد طريقةً واحـدةً يف اإلشـارة              : الثَّاين  

   :إليها

  . ففي مواضع كثريٍة منها يذكر اسم من نقل عنه دون ذكر اسم كتابه -

  .ه  ويف مواضع قليلٍة منها يذكر اسم من نقل عنه واسم كتاب-

  . ويف مواضع قليلة منها أيضا يذكر اسم الكتاب دون ذكر اسم مؤلِّفه -

                                                 

  ) .١٨١ص : ( ينظر )١(

  ) .١٢٩ص : ( ينظر )٢(

   .)٧٨ص : ( ينظر )٣(



 ٣٢

  : ةي اخلطِّتوصيف النسخ

   :)١(وقفت هلذا الكتاب على نسختني خطِّيتني

  نسخة مكتبة تشيستربييت بدبلن: األوىل 

  .سطرا ) ١٥(ورقة ، عدد أسطرها ) ٩٥(، وتقع يف ) ٦/٤٧٣٠(وهي حمفوظةٌ برقم 

ا بقلٍم نسخي مشكوٍل أمحد بن علي بن رضوان احلنبلي ، وكان الفـراغ مـن                كتبه

ـ ٧٥٣(حمرم سنة   ) ١٧(نسخها يف    رجب سـنة   ) ١٧(، وكان الفراغ من مقابلتها يف       )  ه

  ) . هـ٧٥٣(

احلمد هللا الَّذي خلق اإلنسان ، وعلَّمه البيان ، ورفع السماء ووضع امليزان ،              : وأوهلا  

  ... . والسالم على سيدنا حممٍد أشرف بين عدنان والصالة

  . احلمد هللا رب العاملني »نزهة األبصار يف أوزان األشعار«كمل كتاب  :وآخرها 

وهي نسخةٌ مقروءةٌ على املؤلِّف ، وكتب على حواشيها يف أكثر من موضٍع خبطِّـه               

 ا(املغريببلغ قراءةً وتصحيح. (   

أكمل علي  «خة إجازةٌ كتبها املؤلِّف خبطِّه املغريب للناسخ ، نصها          وملحق بآخر النس  

الفقيه العامل الفاضل احملصل شهاب الدين أبو العباس أمحد بن الشيخ الفقيه اإلمام العامل عالء               

      بن رضوان احلنبلي ين أيب احلسن عليى    - أدام اهللا توفيقه     - الدنزهة «  مجيع كتايب هذا املُسم

 بقراءته وقراءة غريه حبثًا ونظرا وتصحيحا ، وأجزت له أن يرويه            »األبصار يف أوزان األشعار   

عني ومجيع ما رويته وما صنفته وما خلصته وما أنشأته من نظٍم ونثٍر ، وكان آخر مدة القراءة            

                                                 

للكتاب ذا العنوان   أنَّ  ) ١١٦٠رقم   (»يف مكتبات العامل   راث اإلسالمي اريخ الت معجم الت « ووقع يف    )١(

) ٢٠٣٨( ، برقم    ة جوروم بتركيا  املكتبة الوطني يف  : األوىل  :  نسختني   »نزهة األبصار يف أوزان األشعار    «

 حماسـن نزهة األبـصار يف     «والَّذي يظهر يل أنَّ هذه النسخة هي الَّيت حتمل عنوان           . ورقة  ) ١٨١(، يف   

مدرسة غـرب   يف  : الثَّانية  .  حمقِّقاه يف نسبته إىل العنايب        وهي نسخة جوروم الَّيت اعتمد عليها      »األشعار

  .ومل يقدر يل احلصول عليها أو معرفة بياناا ) . ٢/٢٦٦( ، برقم مهدان بإيران



 ٣٣

ه وكتبه الفقري إىل    يف يوم األربعاء السابع عشر من رجٍب سنة ثالٍث ومخسني وسبعمائة ، قال            

   .»عفو ربه أمحد بن حممد بن علي األصبحي العناينُّ

 ، واسـم    »نزهة األبصار يف أوزان األشعار    «وصفحة العنوان يظهر فيها اسم الكتاب       

تصنيف الشيخ اإلمام العامل العلَّامة القدوة ، سيبويه الزمان ، علَّامة الوقت واألوان ،              «املؤلِّف  

دين أيب العباس أمحد بن حممد بن علي األصبحي العناينِّ ، تغمده اهللا تعاىل برمحته ،                شهاب ال 

وحتت العنوان ترمجـةٌ للمؤلِّـف       . »وأسكنه مبنه وكرمه حببوحة جنته ، إنه على ذلك قدير         

 الكتـاب   مصنف هذا « ، نصها    )٣/١١٠( البن قاضي شهبة     »طبقات الشافعية «منقولةٌ من   

 حـاة الن شيخ،   العتايب األصبحي،   اسالعب أبو ينالد شهاب امةالعلَّ  ، علي بن دحمم بن أمحد

 انحي أيب يخالش عن فأخذ القاهرة قدم مثَّ،   ببالده اشتغل،   وخادمه انحي أيب تلميذ،   بدمشق

سناحل هخبطِّ تصانيفه عنه وكتب والزمه،   والقراءات ةالعربي عنـه  وروى منه ومسع املغريب ،  

 اصـوفي  وصـار  امالش قدم مثَّ،   شيخه حياة يف واشتهر،   اقليلً افعيالش مذهب على هوتفقَّ

 وعظم به وانتفعوا،   عنه لألخذ اسالن وقصده،   ةاصريبالن حوالن وشيخ،   ةاألندلسي ةباخلانقا

 يف يتوفِّ،   فسالن كرمي اخللق حسن وكان،   غريهو »سهيلالت« وشرح،   ذكره واشتهر قدره

مبقربة ودفن،   وسبعمائة وسبعني سٍت سنة ماحملر الصجاوز وقد،   ةوفي  الـسنيت ... .   تقـي

  .»»طبقاته«الدين بن قاضي شهبة يف 

  

  ولة بربلنينسخة مكتبة الد: انية والثَّ

ها مصورةٌ مبركز امللك فيصل للبحوث      ، وعن ) ٧١٢٩(وهي حمفوظةٌ يف املكتبة برقم      

  )  . ف-١٩٩٠ (ميكروفيلم) ١٠١٧٦٩(والدراسات اإلسالمية برقم 

  . سطرا ) ١٥(ورقة ، عدد أسطرها ) ١٠٧(وتقع يف 

كُتبت بقلٍم نسخي مشكوٍل ، وتاريخ نسخها كما يف بيانات مركز امللـك فيـصل               

  ) .هـ٧٨٨(



 ٣٤

وهي زيادة كلمٍة يف أول أحد      : أول املوجود منها    والنسخة سقط من أوهلا أوراق ، ف      

نصفي البيت أو فيهما ، وليست من الوزن ، وال تدخل يف التقطيع ، وال ختتص ببحـٍر دون                   

  .حبر 

  .وآخرها صورة الدائرة اخلامسة دائرة املتفق 

  ) .٢٣ق (وهي مقابلةٌ بأصٍل معتمٍد كما ذكر الناسخ يف هامش 

النسخة فوائد يف بيان مفردات ومعاين الشواهد العروضية منقولةٌ مـن           وعلى هامش   

  . لإلسنوي« اية الراغب«كتاب 

  

  :عملي يف التحقيق 

؛ وذلك ملا سبق بيانه مـن        أصلًا   مكتبة تشيستربييت نسخت الكتاب معتمدا نسخة      -

مكتبة الدولة   قابلت عليها نسخة     كوا أقدم وأكمل ومقروءةً على املؤلِّف وعليها خطُّه ، مثَّ         

 مكتبـة تشيـستربييت   نـسخة    ، وأثبت الفروق وحواشي النسختني باهلامش رامـزا ل         بربلني

  .» ب«بـبربلني  مكتبة الدولة، ولنسخة » األصل«بـ

ـ   ة ضبطًا حرفيا م   عري الش ألبيات ضبطت مجيع ا   - ا بضبِط النسختني وضـبِط   سترشد

  .ة ، كما ضبطت املصطلحات ، واألعالم ، والكلمات املشكلة والعروضياملصادر األدبية 

- جت أبيات  خر ا ما أمكن نسبته منها إىل قائله          الشا باإلشـارة إىل    واهد ناسبمكتفي

 أو   ليس له ديـوانٌ    قائلهأما إذا كان    كان قائله من أصحاب الدواوين ،       ذا  الديوان الشعري إ  

  . غة واألدب كتب اللُّأمهات سبة من  يف ديوانه فأكتفي بتوثيق النالبيت غري مثبتٍٍ

ـ  » يفبال نسبٍة«:  يف املصادر فأقول  أما إذا كان البيت غري منسوبٍ      ذكر  وأكتفـي ب

  .  يت استشهدت بهكتب العروض الَّبعض 

  . قت اخلالف يف نسبة بعض هذه األبيات كما وثَّ

  .يج الشاهد ملا هلا من فائدة ة عند خترعروضيوقد أنقل بعض تعليقات الكتب ال



 ٣٥

 إن  -ة  يت نقلها املؤلِّف من مصادرها األصلي     صوص الَّ  يف توثيق اآلراء والن     اجتهدت -

يت نقلت عنها ا فمن الكتب الَّ وإلَّ-دت ِجو .  

 عرفت باألعالم املذكورين يف الكتاب من عروضيني ولغويني وشـعراء بتـراجم             -

  . للزركلي »األعالم« ، اعتمدت يف أغلبها على كتاب موجزٍة

 علَّقت على النص بتعليقاٍت اعتمدت يف أغلبها على النقل عن علماء هذا الفن مبا -

  .رأيت أنه يوضح إشكاله أو يصحح ومهه أو يتمم فائدته 

يف املنت ،   [ ] كوفتني   بني مع  »األصل« مكتبة تشيستربييت  أثبت أرقام أوراق نسخة      -

  .الباحثني إىل األصل املخطوط  لتيسري عودة من شاء من

فهرسا لآليات واألحاديث ، وفهرسا     :  صنعت للكتاب جمموعةً من الفهارس الفنية        -

لقوايف الشواهد الشعرية ، وفهرسا لألعالم ، وفهرسا للكتب ، وثبتا للمصادر واملراجع ، وثبتا 

  .ويات للمحت



 ٣٦

اخلطِّسخصور الن ةي  

  

  

  

  . من نسخة مكتبة تشيستربييت صفحة العنوان



 ٣٧

  

  
  

  .األوىل من نسخة مكتبة تشيستربييت فحة صال



 ٣٨

  

  

  
  

  .األخرية من نسخة مكتبة تشيستربييت فحة صال



 ٣٩

  

  

  
  

ين أمحد بن عليسخة شهاب الدبن إجازة املؤلِّف خبطِّه إىل تلميذه وناسخ تلك الن 

 رضوان احلنبلي.  



 ٤٠

  

  

  
  

  

  .الصفحة األوىل من نسخة مكتبة برلني 



 ٤١

  

  

  
  

  

  .الصفحة األخرية من نسخة مكتبة برلني 

  



 ٤٢

  

  

  

  

  

   القسم الثَّاني

النق المحقَّص  

  



 ٤٣

    ا ا ا ] ظ٢ق [

أ َِو  

  

 أبو العباس امة  يخ اإلمام العلَّ  قال الش أمحد  بن  الش  يخ الص احل حمم  د بن علي األصبحي  

   :- غفر اهللا له ولوالديه - العناينُّ

الة ماء ووضع امليزان ، والص    مه البيان ، ورفع الس    ذي خلق اإلنسان ، وعلَّ    الَّاحلمد هللا   

والس  الم على سي ذي نطقت بآياته آيات القرآن ، ونـسخت         أشرف بين عدنان ، الَّ     ٍددنا حمم

وعلى آله وصحبه أويل وهد بدعواته وغزواته مجيع األوثان ،      رائع واألديان ،     سائر الش  شريعته

فوق األفنان الفضل واإلحسان ، ما طلعت مشس رقعلى األكوان ، وغردت و .  

  :وبعد 

ذي به  ه امليزان الَّ  ها ؛ ألن  ها وألطفِ ها ، وأحسنِ   العلوم وأظرفِ   علم العروض من أجلِّ    فإنَّ

م ،  صقْ واألَ مجم ، واألَ  رثْم واألَ لَثْعلم به األَ  ويصحيح ،   ز بني االعتالل والت   رجيح ، ويمي  تيقع ال 

وف ،  فُكْوض واملَ بقْوف ، واملَ  طُقْور واملَ فُووص ، واملَ  قُنوب واملَ ضعوص ، واملَ  قُعوب واملَ صعواملَ

  . ، يف هذا العلم اجلليل )١(يه اخلليله علا نبوف ، وغري ذلك ممقُووف واملَشكْواملَ

                                                 

)١(       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 ،      هوزهد

 النضر  قال  ، العلم إىل واملنقطعني نياالد يف هادالز من وكان،   ا العرب أشعار وحصر العروض استخرج

 أن إىل سنةً ويغزو سنةً حيج كان و . نفسه مثل اخلليل رأى وال،   اخلليل مثل وناؤالر رأى ما:  شميل بن

ـ ١٧٠( سنة   مات  ،  واهدالـش  وكتـاب   ، اجلمـل  وكتاب  ، اإليقاع كتاب: التصانيف نوله م  . ) ه

،  يـث اللَّ وأكمله قطعةً منه اخلليل عمل ، نصر بن لليث هإن:  قالوي ، العني وكتاب ، العروض وكتاب

» معجم األدباء «،  ) ٣١ص  (» حويني البصريني أخبار الن «:  ينظر .كلوالش قطالن وكتاب  ، غمالن كتابو



 ٤٤

  ف املتقدوقد صن رون يف هذا العلم كُ    مون واملتأخا منريةً  ، وأوضحوا فيه طرقً    ا كثريةً تب 

 فيه هذا الكتـاب     من طول فأملّ ، ومنهم من قصر فأخلّ ، فوضعت         منهم   ]و ٢ق  [، غري أنَّ    

مستوفي    ا على أبواب  ا لفروعه وأصوله ، ومستولي   مون ،      ه وفصوله ، وذكرتفيه ما أغفله املتقد 

نتوبي    مه املتأخفيه ما أ   رون ، وفتحت    دتما أطلقوه ،      ما أغلقوه ، وقي ومجعت  قوه ،   ما فر

 فأنواره م١(جة ، وأزهاره متبارجة   لِّبت(    يبوح ، بسر الس ويفوح مبثل     رح ،    عنـرب الـشرح)٢(  ، 

ر عن حماسن بلغت   سِفوي املَ اهلوى قبل عيون      ، وجيِلب  هىالناه   ،  فلذلك مسنزهة األبصار  «ه  يت

  . »يف أوزان األشعار

  

٣(ا قول بعضهمفأم( :   

  ]خملَّع البسيط[

  ولُضا فُــــهــــلُّ كُةٌاثَــــلَثَ
  

 

ــ ــنلُِعفْتسمــ ــ فَنلُاِع فَــ   ولُعــ
 

ـ  دقَ ـ  انَ كَ ـ  ر الـو  رع ِش ِحى صايح  
  

  يـــلُِلخ الْقلَـــخ ينْ أَِلبـــ قَنِمـــ
  

  

 .ف البطالة ، وحتلَّى باجلهالة      فقول من غلب عليه الكسل ، واستوىل عليه امللل ، فألِ           

  . ا عابه ، وأهله وأصحابه من جهل علم: وجوابه قول القائل 

                                                                                                                                                 

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

  . )٢/٣١٤(» األعالم«، ) ١٣٣ص (

   .»األصل« كذا بـ )١(

 على ساحل    وهو صقع   ، طُّحر الش ، والش  قي الض طُّحرة الش الش:  ، قال  بكسر أوله وسكون ثانيه   « )٢(

نسب ، وإليه ي   واةسب إليه بعض الر   هو بني عدن وعمان قد ن     :  ، قال األصمعي   حبر اهلند من ناحية اليمن    

العنرب الشِرحه يوجد يف سواحلهي٣/٣٢٧(» معجم البلدان«. »  ألن. (  

» صبح األعـشى «، ) ٧/٣٩٤(» فتح الباري «:سوب إليه يف  أليب عبد اهللا بن احلجاج الكاتب ، من )٣(

)١٤/٢٤٣.(  



 ٤٥

ـ ،   )٤(يدِب وع )٣(ةمقَلْ وع )٢(لِهلْ ومه )١(شقِّرجد ملُ وفيما  ،  وهلَّا نظر هذا البليد      ا خارج

لُّ بقوهلم يف احلديث والقرآن ، فكيف حال املولَّد         ن يستد هم مم  ، مع أن   )٥(صحيح األوزان عن  

  ان ، وقد اعتذر بعض العلماء عن هؤالء العرب          وهو ليس بوز  ،بأن ما قصدوا مبا قـالوا     هم إن

ا بال سبب اخلطب ، فاتفق أن جاء بعضه موزون.  

 ]ظ ٣ق  [ على معرفة الوزن     ةًه يزداد به قو   ألن؛  ليم  بع الس  للطَّ هذا العلم نافع  : وأقول  

فع للطَّاملستقيم ، فهو أوىل وأحرى بالنقيم بع الس.  

                                                 

 ،  جـاهلي  شاعر  ، وائل بن بكر بين من بيعةض ابن مالك بن سعد بن عمرو أو عوفش األكرب   قِّر املُ )١(

.  الكتابـة  حـسن ي وكان.  اكثري اشعر فيها وقال  أمساء امسها له عم ابنة عشق  .جعانالش منيتياملُ من

 مشر أيبابن   باحلارث ةًمد واتصل.  بالعراق ونشأ ، باليمن لدو.  أكثره ضاع ، األوىل بقةالطَّ من وشعره

ومدحه ونادمه اينِّالغس  .احلارث خذهوات فمرض ، مراد بين من برجٍل أمساء عشيقته وتزوجت.  له اكاتب 

 وهـو .  سعد بن وربيعة سعٍد بن عمرو يهسمي من خنياملؤر ويف. هاحي يف فمات قصدها مثَّ ا،زمن شاملرقِّ

وهذا ، األصغر شاملرقِّ عم ٥/٩٥(» األعالم« . العبد بن طرفة عم(.   

)٢( بن ربيعة بن عدي ملِههلْاملُ ، ليلى أبو ، تغلب من ، هبرية بن ةر   ، يف العـرب  أبطـال  مـن  شاعر 

الًمهلِه بقِّلُ:  قيل.  القيس امرئ خال وهو.  ةاجلاهلي هألن نسج هلهل من لأو قـه رقَّ  :أي ، عرالش . 

 املهلـهل  ثـار أخاه   اليبكُ ةرم بن اسجس تلقَ اوملَّ. السان أفصحهم ومن ، اوجه اسالن أصبح من وكان

. ة  كثريال خبارواأل العجائب فيها للمهلهل وكانت ، سنةً أربعني دامت يتالَّ ، وتغلب بكٍر وقائع فكانت

٤/٢٢٠(» األعالم« . بقةالطَّ فعايل شعره اأم(.   

)٣( دة بن مةقَلْعبمتيٍم بين من ، قيس بن ناشرة بن ع ،  شاعر كان.  األوىل بقةالطَّ من جاهلي  امعاصـر 

ـ  فـشفع  شأس  امسه له اأخ اينُّالغس مشر أيب ابن احلارث وأسر.  مساجالت معه وله القيس المرئ  هفي

   .)٤/٢٤٧(» األعالم« . فأطلقه بأبياٍت احلارث ومدح مةعلق

)٤( بن عوف بن األبرص بن يدِبع جشاع ،   زهٍري بن مالك بن عامر بن مشـة  بن سدأ بين من رميزخ ، 

 املعمرين منو ، وحكمائها ِةاجلاهلي دهاة من  ، قاتاملعلَّ عن ثانيةً طبقةً املعدودة امهرات أصحاب أحد

 عليه وفد وقد املنذر بن عمانالن قتلهى  حت سنةً رينوعش ئةًام عاشو،   القيس امرئ أيب رجح مقتل شهد ،

  .) ٤/١٨٨(» األعالم«، ) ١/٢٥٩(» عراءعر والشالش«:  ينظر . بؤسه يوم يف

  . )٥٨ص (» العيون الغامزة« ، )٦٩ ، ٦٨ص (» الدر النضيد« ، )٦٧ص (» البارع«:  ينظر )٥(



 ٤٦

 أُرِدفُه بفصٍل مـشتملٍ   باب ،   وبعد فراغي من هذا الكتاب ، احلاوي يف هذا العلم اللُّ          

 بعد االستطالع إذا ال بد »الوايف مبعرفة القوايف« كتاب  صنفتعاياة ، مثَّ لقصد املُعلى أبياتٍ 

على خفيها  األوزان وجليها ، من معرفة القوايف وروي.  



 ٤٧

 ، ا واصـطالح يان العروض لغةًبيف ، ا افتتاحـ بتوفيق اهللا  ـ  اآلن  وها أنا أشرع

  : فأقول

  ]لوافرا[                                       : )١(اعراحية ، قال الشالن : العروض لغةً

  ينــ عاِسبــعو الْبــ أَضِرعــ ينِْإفَــ
  

  ويكَــرِبــب ي عــرــوضا عــنع وِضر  
  

  

   . مل ترض صعبةٌ: وض ، أي ر عقةٌنا: خذ من قوهلم أُ: وقيل 

  .ريق يف اجلبل يت هي الطَّالَّوض ر من العهو مأخوذٌ: وقيل 

باملقاييس املستنبطةِ   : اواصطالح ـ     من استقرا  علم لة إىل معرفـة    ء شعر العرب املوص

  .أوزانه 

  

 ، مقفًـى ،      معلـومٍ   بوزنٍ  ، موزونٌ   ، معرب  ةً تام  فائدةً  مفيد قولٌ:  عر العريب الشو

مقصودعر  به الش .ي عن ذلك أو بعضه فليس بشعٍرِرفإن عسموال ي ا ى قائله شاعر.   

٢(ا قولهفأم(:    

  ]ف من دائرة املختِلمهملٌ[

   وجهـا  ِنيبلَقَد أَبدت سلَيمى غَداةَ الْ    
 

ـ          نـورا شمس  كَبدِر التم حسنا وضـوِء ال
 

  

                                                 

  . )١٣/١٨٣(» األغاين«، ) ٢/٤١٠(» احليوان «: لعبد اهللا بن احلجاج الغطفاين ، منسوب إليه يف )١(

  . )٤١٢ص  (»نزهة النواظر«، ) ٥ق (» املعيار«، ) ١٠٤ص  (»البارع«:  البيت بال نسبة يف )٢(

  :وتفعيله 

ــاعيلن ــولن*مف ــاعيلن*فع ــولن*مف   فع
  

ــاعيلن   ــولن*مف ــاعيلن*فع ــولن*مف   فع
  

  



 ٤٨

   . )١(العرب]  و٣ق [ه ليس على أوزان شعر ا ألنى شعرسمفال يا وإن كان وزنه مقبولً

   كقوله تعاىل ، ا يف كتاب اهللا تعاىل    وكذلك ما وجد موزون﴿ناَء فَمش ِمنؤفَلْي  ـنمو 

 ال كذب أنا ابـن      يبأنا النĭ»   ، أو يف حديث رسول اهللا        ]٢٩ : الكهف[ )٢(﴾فَلْيكْفُر شاَء

ـ  )٤(»قيِت ويف سبيل اهللا ما ل     يِتِم د ا إصبع هل أنت إلَّ   «ĭ ، وكقوله    )٣(»لبعبد املطَّ  ه  ألن

٥(ي عن القصد  ِرع(  وهذا على قول من يع ، مثل هـذا شـع  د ا ، وهـو مـذهب اخلليـل    ر

)٦(وأصحابه
 .  

  

   .واكن كات ، والساملتحر: يت يأتلف منها عر الَّ الشموادو

اكن فالس :الث ي عن احلركات الثَِّرما ع .  

ما : ك واملتحرمل يععنها ر .   

والفاصلة ، د والوِت، بب ومنها يأتلف الس.  

نوعان ببفالس  :  

خفيف :وهو متحر لْ( بعده ساكن ، حنو كه (.   

                                                 

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

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

  . على حبر الطَّويل )٢(

  .وهو على حبر الرجز .  متفق عليه )٣(

  . وهو على حبر الرجز .  متفق عليه)٤(

  . )١٠/٥٤٢(» فتح الباري« ينظر )٥(

. ونقل عنه أنَّ املشطور وحده ليس بشعٍر ، هذا إذا جعلناه غري مـصرع                : »األصل« كتب امش    )٦(

 صح.  

  . املشطور شعرا أنَّ اخلليل مل ير) ٢٠٠ص (املؤلِّف ويأيت يف كالم 



 ٤٩

  ) .مع(مها ساكن ، حنو كان ليس بعد وهو متحر: وثقيلٌ

  :  نوعان دالوِتو

جمموع :وهو متحر ا(مها ساكن ، حنو كان بعدعد. (   

ومفروق :وهو متحر هما ساكن ، حنو كان بين)اعب. (  

  :  نوعان الفاصلةو

 مـن   بةٌ، وهي مركَّ  ) بلَغا(ها ساكن ، حنو      بعد كٍة متحر  وهي ثالثة أحرفٍ   :صغرى  

    . وخفيٍفسببني ثقيٍل

 مـن  ، وهي مركبةٌ) بلَغنا( بعدها ساكن ، حنو   كٍة متحر  وهي أربعة أحرفٍ   :وكربى  

  . جمموع ٍد ووِت ثقيٍلسبٍب

  

عر أزيد من أربعة أحرٍفوال يتواىل يف الشكٍة متحر .   

ا مجعـت العـرب بـني     ، ورمب معلومٍةا يف قوافٍ  إلَّنان  ساكفيه   ] ظ ٤ق  [وال يلتقي   

      ساكنني يف عروض املتقارب ، وفيه خالف  واألصح ،     ماع ، حنـو قـول       قصره على الـس

١(اعرالش(:   

ـ  و اصقـص ا الْ نمرفَ ـ  الت انَكَ    اصقَ
 

ــرفَ )م( اض وحــت ام ــع ــالْ ىلَ مِمِلساين  
 

والردة واية اجلي)الْنَاكَو قص٢( )اص(.   

                                                 

 »عروض الورقـة  «،  ) ١/٢٥ (»الكامل«،  ) ١٦٥ص  ( لألخفش   »العروض«:  البيت بال نسبة يف      )١(

تـاج  « و »اللِّـسان «وعنـه   ) قصص( مادة   »احملكم«،  ) ١٦٢ص   (»الصاهل والشاحج «،  ) ٦٧ص  (

 »القسطاس«،  ) ٧٠ص   (»البارع«،  ) ١٨ص  ( للتربيزي   »الكايف«،  ) ١/١٣٧ (»العمدة« ،   »العروس

والتقاء الـساكنني هنـا يف      ) . ١٢٩ص   (»لعيون الغامزة ا«،  ) ١٠٢ص   (»شفاء الغليل «،  ) ١٢٦ص  (

   .اكنةالس األوىل ادالص مع اكنةالس األلف اجتمعت حيث) التقاص(عروض البيت 

  :ويستشهدون عليه ببيت آخر أيضا ، وهو  )٢(

لَوِخ الَودأَ اشذْخت دواب  ...سٍدع لَوأُ مِهِطع ام لَعياه  



 ٥٠

  

 أُولٌ ، وثـوانٍ   : وهي نوعان   ا ،   ني تفعيلً اة عند العروضي   املسم ومنها تأتلف األجزاء  

  .  أو نقصان عنها بزيادٍة

  . أصل ، وفرع :  عشرة أجزاء ، وهي نوعان  :ولفاُأل

) فَاِع لَاتن (، و ) مفَاعلَتن(، و ) مفَاِعيلُن(، و ) فَعولُن: ( أربعة أجزاء ، وهي       :فاألصل

   .مفروق الوتد 

وإن      ما كانت هذه األربعة هي األصل لتقد       م األوتاد فيها على األسباب ، وأصل الفك 

أن يكون من أول الوتد ، والفكمن أو ل السعليه بب فرع .  

، ) نلُاِعفَتم(، و ) ناتلَاِعفَ(، و ) نلُِعفْتسم(، و ) نلُاِعفَ: (ة أجزاء ، وهي     ست:  الفرعو

   . مفروق الوتد )مستفِْع لُن(، و) مفْعولَات(و

  .ومجيعها مستعمل 

فأم  ا قول العروضي ها مثانيةٌ ني إن فتسامح    منهم ؛ ألن    يء مبا هو على    هم استغنوا عن الش

  . )١( ال استعمال عدٍدشكله ووزنه استغناَء

ومىت رأيت) فِْعلُنتسم (يف الشتثِّها جمموعة الوتد إلَّعر فاحكم بأنا يف اخلفيف وا .   

ومىت رأيت) نفيه ] و٤ق [) فَاِعلَات ا يف املضارع ها جمموعة الوتد إلَّفاحكم بأن.  

                                                                                                                                                 

م يعد هذا شاذا ، وبعضهم يروي البيتني مبا خيرجهما عن القصر والتقاء الساكنني ، فريوي األول                 وبعضه

  ) . مجاالت سعٍد(أو ) رواحل سعٍد(كما هنا ، والثَّاين ) وكان القصاص(

تركَّب ل ي  فاألو نعة ، فظ واثنان من حيث الص    واحد من حيث اللَّ   ) ن لُ ِعفْتسم(و) مستفِْعلُن( فاجلزآن   )١(

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

)نلَ اِعفَ(و) فَاِعلَات اتن (من حيث اللَّ   واحد     فظ واثنان من حيث الص  ب مـن  سـببٍ     ل يتركَّ نعة ، فاألو 

  . فسببني خفيفني  مفروٍقب من وتٍداين يتركَّ ، والثَّ خفيٍف فسبٍب جمموٍع فوتٍدخفيٍف

  وذهب بعض العروضي  فريق بينهما يف اللَّ   ني إىل الت على آخر الوتـد      لطيفةً ا ؛ فيقف القارئ وقفةً    فظ أيض 

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

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



 ٥١

ها ألن وقة جواز حذف فاء اموعة الوتد     اموعة الوتد واملفر  ) مستفِْعلُن(والفرق بني   

سبب ا ألنوثبات نو ،وعكس ذلك يف املفروقة ها وتد ،  .  

اموعـة  ) فَاِعلَاتن(اموعة الوتد واملفروقة جواز حذف ألف   ) فَاِعلَاتن(والفرق بني   

لالوتد األو وعدم ذلك يف املفروقة ه من سبٍبألن ، .  

  .بتقدمي سببه على وتده  )فَاِعلُن( فرعه) فَعولُن(فـ 

بب بتقـدمي الـس   ) فَاِعلَاتن(بتقدمي سببيه على وتده ، و     ) ستفِْعلُنم(فرعه  ) مفَاِعيلُن(و

  .األخري 

  .بتقدمي سببيه على وتده ) متفَاِعلُن(فرعه ) مفَاعلَتن(و

) مستفِْع لُـن (بتقدمي سببيه على وتده ، و) مفْعولَات(مفروق الوتد فرعه ) فَاِع لَاتن (و

  .بتقدمي سببه األخري 

ا ، وبعد نقلها     ومخسون مثالً   عنها قبل نقلها إىل األوزان املصطلح عليها تسعةٌ        واينلثَّاو

   .ا  وثالثون مثالًأربعةٌ

  

: ا  حبـر  عـشر  ، وهي مخسةَعرحبور الشومنها تأتلف البيوت ، ومن البيوت تأتلف      

ريع ، مل ، والـس والرجز ، ويل ، واملديد ، والبسيط ، والوافر ، والكامل ، واهلزج ، والر   الطَّ

  .  ، واملتقارب واملنسرح ، واخلفيف ، واملضارع ، واملقتضب ، واتثُّ

 اخلليل على طرح اخلبب وأجراه جمرى األسـجاع         وقد نص ،  رح  طَّذلك فم وما عدا   

  .عر ته ، ويء تغيريه على خالف ما جاء عليه تغيري حبور الشلقلَّ

   . كببسيط ، ومر: هي على نوعني و

ا من جنسني كالوافر ،     بذي مل يكن مركَّ    متاثلت أجزاؤه ، وهو الَّ      حبرٍ  كلُّ  :فالبسيط

  . مل ، واملتقارب ، واملتدارك ، والرجز والر] ظ ٥ق [والكامل ، واهلزج ، 

ريع ،  ، واملديد ، والبـسيط ، والـس       ويل   اختلفت أجزاؤه كالطَّ    حبرٍ  كلُّ : باملركَّو

   . فيف ، واملضارع ، واملقتضب ، واتثِّاخلواملنسرح ، و



 ٥٢

  

   : وجيمع هذه البحور مخس دوائر

ويل ، واملديد ، والبسيط ائرة األوىل للطَّفالد .  

انية للوافر ، والكامل ائرة الثَّوالد .  

  . مل جز ، والرالثة للهزج ، والروالثَّ

والرتثِّريع ، واملنسرح ، واخلفيف ، واملضارابعة للسع ، واملقتضب ، وا .   

على قول اخلليل ةًواخلامسة للمتقارب خاص .  



 ٥٣

  فصلٌ

  عرقة بأوزان الش في ترتيب األحكام المتعلِّ

  

  .  ، وعدم تغيري تغيري: وهي نوعان 

١(غيري ثالثة أقسامالت(:   

 لاألو : وموضع ذلك    ما   ا أن يلزم أو ميتنع ألمرٍ      إلَّ  ،  يف مجيع أجزاء البحور    جائز ،

روب دون احلشو األعاريض والض.  

   . ل من البيتصف األو من الن آلخر جزٍء مجع عروض ، وهو اسم :واألعاريض

وإن ما سم ي عروض       ا لكثرة دوره يف كالمهم ، كما سي علم قسمة املواريث فرائض     م

لقوهلم فرض األب كذا ، وفرض األمجيوز تأنيثها وتذكريها  و،وج كذا  كذا ، وفرض الز.   

 فإن استعلى خالف استعمال    ] و ٥ق  [ عملت  أجزاء احلشو سبـاجليم   يت جامـدةً  م 

  .ا لًص باخلاء املعجمة ، وفَاملعجمة ، وخامدةً

روب والض :آلخر جزٍءمجع ضرب ، وهو اسم اين من البيت صف الثَّ من الن.   

  ثْذي هو اجلنس واملِ   رب الَّ أُخذ من الض    ذي هو اإلسراع ، وهـو      رب الَّ ل ، أو من الض

   . )٢( فقطرمذكَّ

                                                 

ـ :  نـوعٍ   :نـوعني  علـى  فاعيلالت أجزاء يلحق ذيالَّ غيريالت« املشهور عند العروضيني أنَّ      )١( يىسم 

ونوٍع ، حافبالز  :يوبعض.  ةبالعلَّ ىسم يزيد نيالعروضي انوع ـ لا وهـو :  آخر  جمـرى  اجلاريـة  ةعلَّ

ـ  جمـرى  جيري زحاف وهو:  ارابع اقسم مثَّ أنَّ وعندي« وزاد الدماميين نوعا رابعا      »حافزال   . »ةالعلَّ

العيـون  «أما هذا التقسيم الثُّالثي الَّذي ذكره املؤلِّف فنقله الـدماميين يف            ) . ٧٦ص   (»العيون الغامزة «

 أمحد بن دحمم اهللا عبد أىب ريفالش صر للمؤلِّف وهو  عن عروضي أندلسي آخر معا    ) ١٠٥ص   (»الغامزة

احلسيين السهـ٧٦٠ت  (بىت (.   

وسمي آخر جزٍء يف الصدر عروضا تشبيها بعارضة اِخلباء ، وهي اخلشبة املعروضة يف وسطه ، غري                 « )٢(

وملا بينهما من التـشبيه     ... تعِرض يف هذا املكان     مبالغةً ملَّا كثُر أنها     ) فَعول(إىل  ) فَاِعلَة(أنه عِدل ا عن     



 ٥٤

 فإن است      عمل على خالف استعمال أجزاء احلشو سي غايةً م  ا باجليم املعجمة    ، وجامد

ا باخلاء املعجمة ، وخامد.  

  .ا  يف أوائل أنصاف البيوت ليس إلَّجائز : اينوالثَّ

   . غري يف أواخر األنصاف ليسالزم : الثوالثَّ

  

                                                                                                                                                 

سمي ما يعتور عليه الزحاف من حروف البيت أسبابا ، تشبيها بأسباب اخلباء ، ومـا ال يـصل إليـه                     

الزحاف البتة أوتادا ، تشبيها بأوتاده ؛ الضطراب األسباب وثبات األوتاد يف أكثر األحـوال ، وسـمي                 

 صف األوا         النزصف اآلخر عجا ، والنوملَّا كان آخر جزٍء يف العجز يشبهها من حيث         . ل من البيت صدر

  ) .١٧٠ص  (»شفاء الغليل« . »ِمثْلًا: كان كلُّ واحٍد منهما آخر أحد النصفني ؛ سمي ضربا ، أي 

    . ربوالض ضالعرو سوى ما وهو احلشو، تعريف ونسي روب،والض األعاريضاملؤلِّف  فعر وقد



 ٥٥

ل  فاألو :ياحافًى زِ سم   ومواضعه    يلحق ثواين األسباب على غري لزومٍ       ، وهو تغيري ، 

  .ابع ابع ، واخلامس ، والساين ، والر الثَّ :من األجزاء

  

حاف الثُّفالزنائي:   

   . )١( )فَِعلُن(فتعود ) فَاِعلُن(اكن ، حنو حذف ألف اين الس وهو حذف الثَّ: نباخلَ

وإن ما سم ا لذَ ي خمبون   هاب جماور طرفه األو  ل ، فشـ  ه بالثوب املخبون ،     ب ذي وهو الَّ

شمر ذيله إىل الصهناك در وشد .  

 بالكامل ، حنو إسـكان تـاء        ك ، وهو خاص   اين املتحر وهو إسكان الثَّ   : ارمضاِإلو

)فَاِعلُنت(فيبقى ) مفَاِعلُنت( فينقل إىل )ممسلُِعفْتن (.   

وإن ما سم ي مضم را ألن  قص حركةً ه قد ن ِر وت ـ ا ك ساكن إعـادة  ] ظ ٦ق [رد ، فمىت ت

عدها فيصري إىل حالته الَّاحلركة تيت كان عليها قبل ذلك ، فشضمر الَّه باالسم املُبذي إن شئت 

أظهرته وإن شئته  أضمرت.  

ا ، حنو    بالكامل أيض  ك بعد سكونه ، وهو خاص     املتحراين  هاب الثَّ وهو ذَ  :ص  قْالوو

   .) مفَاِعلُن(نقل إىل ، في) مفَاِعلُن( فيبقى )متفَاِعلُن(اء من هاب الثَّذَ

والوقص سقوط الرجل عن دابته فتعنقه ، فلما أسقط احلرف الثَّدق ك وكان اين املتحر

جماورا لألول شه مبن سقط عن دبابعنقه ته فاندق .  

  

   :باعيحاف الرالزو

، ) مـستِعلُن ( فيعود   )مستفِْعلُن(اكن ، حنو ذهاب فاء      ابع الس هاب الر وهو ذَ  : يالطَّ

نقل إىل في)ِعلُنفْت٢( )م( .   

                                                 

، ريع ، واملنسرح ، واخلفيف    مل ، والس  والروالرجز ،    املديد ، والبسيط ،      : ويدخل اخلنب عشرة أحبر      )١(

  .واتث ، واملتدارك ، واملقتضب 

  .ريع ، واملنسرح ، واملقتضب البسيط ، والسالرجز ، و:  ويدخل الطَّي مخسة أحبر )٢(



 ٥٦

وإن ما سم ا ألنَّ ي مطوي  احلرف الر  سقط ذلك   فإذا أُ   ، ا سواءً اكن يقع فيه وسطً   ابع الس

تساوت احلروف الباقية من اجلانبني ؛ فشذي طوي من وسطه وب الَّه بالثَّب.  

  

   :حاف اخلماسيالزو

ـ فَ(فيبقى  ) نولُعفَ(اكن ، حنو حذف نون      وهو حذف اخلامس الس    :ض  بالقَ ولُع ( ،

   . )١( )نلُاِعفَم(فيبقى ) نيلُاِعفَم(وياء 

وإنما سمي مقبوضا ألنه إذا حتقاكن ذف خامسه السضت حروفه واجتمعت ب.  

إسـكان الم   ، حنو   ] و ٦ق  [ك  وهو إسكان اخلامس املتحر    :اد املهملة   بالص بصالعو

)نلَتفَاع(فيعود ) منلْتفَاعم (نقل إىل ، في)فَاِعيلُن٢( )م( .   

  والعصب هو الشمنعته من احلرك    شيءٍ  واملنع ، فكلُّ   د     ة فهو معصوب ، فلم نع هذا  ا م

  .ا ي معصوبمام من احلركة ساجلزء اخلامس وهو اللَّ

ك بعد سكونه ، وهو اجتماع العصب والقـبض        وهو ذهاب اخلامس املتحر    :ل  قْالعو

   . )٣( )مفَاِعلُن(نقل إىل ، في) مفَاعتن(فيبقى ) مفَاعلَتن(ام ، حنو ذهاب الم يف اللَّ

وإن ما سخامسه ملَّ  ا ألنَّ ي معقولً م  ا ح       ذف امتنع سابعه من احلذف ؛ فـشه باجلمـل   ب

  .قال املمنوع من املشي املعقول بالِع

  

   :باعيحاف السالزو

   . )مفَاِعيلُن(اكن ، حنو حذف نون ابع السحذف الس وهو : )٤(فالكَ
                                                 

  .ويل املتقارب ، واهلزج ، واملضارع ، والطَّ: ر ويدخل القبض أربعة أحب )١(

  . والعصب ال يكون إلَّا يف الوافر )٢(

  . والعقل ال يكون إلَّا يف الوافر )٣(

يـدخل  و ،   مل ، واتث ، واملضارع    ، والر  ويل ، واملديد ، واهلزج     الطَّ : ويدخل الكف سبعة أحبر      )٤(

  .الوافر بعد العصب ويسمى نقصا 



 ٥٧

وسي مكفوفًمذوب الَّ الثَّبكُفَّةا ا تشبيهي يذيله كف .  

  

  :وهذه األلقاب قد جتتمع 

اكنان ، حنـو     وهو ما ذهب ثانيه ورابعه الـس       : لباخلَى  سم ي ين والطَّ بفاجتماع اخلَ 

ني والفاء من ذهاب الس)فِْعلُنتس(فيبقى ) مِعلُنتم (نقل إىل ، في)نلَتفَع (وياى خمبولًسم)١( .   

وإن ما ساخلَ نَّي بذلك أل  م ل هو الفساد ، وهو ذَ     ب  هاب اليد والر   جل ، فـشه اجلـزء   ب

  .ا ربذي ذهب منه طرفان فبقي مضطَّذي ذهب منه ساكنان باملخبول الَّالَّ

 وهو ما ذهـب ثانيـه وسـابعه         : لكْالش ]ظ ٧ق  [ى  سم ي فن والكَ بواجتماع اخلَ 

فَاِعلَا(اكنان ، حنو ذهاب األلف األوىل من السن(ونونه فيبقى ) تفَِعلَات (وياى مشكولًسم)٢( .   

وإن ما سم  ا له بالفرس املَ   ي بذلك تشبيهكُش كَول بالش  ال فهو ممنوع    راح ،   مـن الـس

فكذلك هذا اجلزء ال ميتدالص وت فيه بعد حذف األلف منه والنقبل ذلك ون كما كان ميتد  .  

 واجتماع اإلضار والطَّ مي ي اجلَى  سموهو ما ذهب رابعه     : باجليم واخلاء املعجمة     لز 

     بالكامل ، حنو تسكني تاء       بعد سكون ثانيه ، وهو خاص )فَاِعلُنتوحذف ألفـه فيبقـى     ) م

)فَِعلُنتم ( نقل إىل   ، في)ِعلُنفْتوهو القطع ،   ) م ، انقطع فيهـا ،    : أي  ،   يف يدي    اخنزل: قال   ي

 ومنه سنخمْ ام ولٌز وجم للَّ ولٌز  ِبذي د٣(طع فقُ ر(  ؛ فلم   اين إىل  غيري على هذا اجلزء من الثَّ     ا تواىل الت

الرابع سا ي خمزولًمتشبيهنام الَّا بالسذي ي ِبرقطع إذا د.  

                                                 

  .ريع ، واملنسرح ، واملقتضب جز ، والسالبسيط ، والر:  ويدخل اخلبل مخسة أحبر )١(

  .مل ، واخلفيف ، واتث املديد ، والر:  ويدخل الشكل أربعة أحبر )٢(

)٣(»الدرب ظهر يف يكون ذيالَّ اجلرح حريكبالت مادة »اللِّسان«  .»ابةالد )دبر. (  



 ٥٨

 واجتماع العص اد املهملة والكَ  ب بالصف ي ى  سموهو مـا ذهـب سـابعه      : صقْالن 

ام من    خامسه ، حنو إسكان اللَّ     اكن بعد سكون  الس)نلَتفَاعن(وإسقاط نونه فيعود    ) ملْتفَاعم (

فَاِعيلُ(نقل إىل ، في١( )م( .   

وإنما سمي هذا اجلزء منقوصعليه]و ٧ق [قصان ا لتوايل الن .   

ـ   استعماله ، والص   ر استعماله ، والقبيح ما قلَّ     واحلسن من هذه األلقاب ما كثُ      ا احل م

   .)٢(كان بني ذلك

  

ا وذهاب أحـدمها وإثبـات      ا وإثباما مع  ببني مع جواز ذهاب ساكن الس    : املكانفةو

حافان يف املكانفة جيوز أن جيتمعا أو يرتفعا أو يرتفـع            ثالثة ، فالز    فهي جمموع أمورٍ   ،اآلخر  

ين وال متناقضني أحدمها ويثبت اآلخر ، فليسا مبتضاد.   

 يف   اسمع إلَّ ومل ي  :)مسلُِعفْتن ( يف البسيط و،   واخلفيف   جز والر)فْمولَعيف املنسرح  ) ات

يف أول الصدر وأول العج٣(ةز خاص(.   

                                                 

  .يف غري الوافر  والنقص ال يكون )١(

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )٢(

) نولُعفَ (كقبض ، وكماله به ظمالن نقصان ليمالس بعالطَّ ذوي عند وتساوى استعماله كثر ما فاحلسن«

 حلاوالص.  ويلالطَّ يف فكالكَّ ، احتماله ليمةالس باعالطِّ على وشق ، استعماله قلَّ ما والقبيح.  ويلالطَّ يف

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

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

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

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

  ) .٨٦ص   (»الغامزة

ان ، فلـك أن     سـببان متجـاور   ) مستف(يف البسيط والرجز والسريع ، فإنَّ       ) مستفِْعلُن(ومثاله  « )٣(

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

)س(فيبقى اجلزء   ) مفِْعلُنت(، فيخلفه   ) مفَاِعلُنبب الثَّاين خاصةً وهو الفاء من           ) مولك أن حتذف ثاين الس ،



 ٥٩

  

 مع إمكان ثبومـا  )١( آخر من اجلزء عند سقوط حرٍفهي ثبوت حرٍف: املعاقبة  و 

مع   ا ، حنو ثبوت ياء ا وامتناع سقوطهما مع)فَاِعيلُنا أو بالعكس يف الطَّعند ) مويل سقوط نو

عنـد  ) نلُاِعفَ(يت بعدها ، وثبوت ألف      الَّ) نلُاِعفَ(عند سقوط ألف    ) ناتلَاِعفَ(، وثبوت نون    

   .يت قبلها يف املديد الَّ) ناتلَاِعفَ(سقوط ألف 

ـ         مما س كوب ، وإن  يف الر  وأصل املعاقبة من العقْبة    زأين ي ما يقع يف اجلـزء أو يف اجل

   .فر ، وهو نزول أحدمها وركوب اآلخر ة يف السابجلني على الدب الرا بتعاقُ تشبيهمعاقبةً

 ويل ، واملديد     الطَّ : ]ظ ٨ق  [ا يف تسعة أحبر ، وهي       سمع إلَّ ومل ت-  م مثاهلما   وقد تقد

- تثُّ، والوافر ، والكامل ، واهلزج ، والرمل ، واملنسرح ، واخلفيف ، وا .   

وإن  ما مل ي متوالية من جزأين ، فإن كانت احلركات        ا جتتمع أربع حركاتٍ   ا لئلَّ حذفا مع 

ا يف أربعة أحبر ، وهي      سمع إلَّ الفاصلة الكربى ، وهي مل ت     ) فَعلَتن( جاز ، حنو      واحدٍ من جزءٍ 

 :البسيط ، والرريع ، واملنسرح جز ، والس.  

  

                                                                                                                                                 

)ف(فيبقى اجلزء   ) تِعلُنتس(لفه  ، فيخ ) مِعلُنفْتني والفاء ،           ) ما ، فيسقط السهما معيولك أن حتذف ثاِني ،

  ) .فَعلَتن(، فيخلفه ) متِعلُن(فيبقى اجلزء 

، وإن  ) مفَاِعيـلُ (، فخلفـه    ) معولَات(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. (  

فـة  ، وألنَّ   املقصود باحلرف هنا ويف تعريف املراقبة ساكن السبب ، كما يظهر من تعريـف املكان               )١(

  .الزحاف خمتص بثواين األسباب 

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

حافان فيهمـا وال يتناقـضا ، فيقعـان ، أو    ا يتضاد الزألَّ، أو حذف أحدمها وسالمة اآلخر ، وحاصلها        

   .)٩٥ص  (»شفاء الغليل« . »و يقع أحدمهايرتفعان ، أ



 ٦٠

ا  آخر مع امتناع ثبوما مع      اجلزء عند سقوط حرفٍ     من هي ثبوت حرفٍ   :املراقبة  و

 ( ، حنو ثبوت ياء      )١(اوسقوطهما معفَاِعيلُنا أو بـالعكس يف املـضارع ،          ) معند سقوط نو

   . عند حذف واوها أو بالعكس يف املقتضب )مفْعولَاتِ(وثبوت فاء 

ا يف هذين البحرين سمع إلَّومل تجيتمعان وال يرتفعان حافان هنا نقيضان ال، فالز .  

  

ل إذا كان ملعاقبة ما قبلُكْوالشوما بعد  يرفنيالطَّى سم .   

   ويكون يف اجلزء الر    اين يف املديد ، حنو حـذف       ل من املصراع الثَّ   ابع ، وهو اجلزء األو

ذي الَّ) ناتلَاِعفَ (عند ثبوت نون   -ابع  اجلزء الر : أعين   -اين  يت يف املصراع الثَّ   الَّ) ناتلَاِعفَ(ألف  

) نلُاِعفَ(عند ثبوت ألف     -ابع املذكور   الر: أعين   - وحذف نونه    -العروض  :  أعين   -قبله  

  .رفني  بالطَّللمعاقبة املذكورة تخصابع الر ]و ٨ق [ذي بعده ، فاجتماع احلذفني يف اجلزء الَّ

ملديد ، حنـو حـذف ألـف        ة ، وهو يف ا    وحف ملعاقبة ما قبله خاص    ما ز : در  الصو

)(لثبوت نون ) فَاِعلُننذي قبله يف صدر البيت الَّ) فَاِعلَات.  

ا ، حنو حذف نون     ا ، وهو يف املديد أيض     وحف ملعاقبة ما بعده ليس إلَّ     ما ز : ز  جالعو

)ن(لثبوت ألف ) فَاِعلَاتاين من البيت ذي بعده يف املصراع الثَّ الَّ)فَاِعلُن.  

  

   .ا على الوتد قبله أو بعده زاحف اعتمادبب بالوتد ، فية السقو:  االعتمادو

   والوتد إذا كان متأخر     ا أقوى يف االعتماد من املتوس  ط يف ذلك أقوى من     ط ، واملتوس

املتقدموع أقوى من املفروق ، وال يعتمد على األسباب م ، وا.  

  

                                                 

أما املراقبة فهو أن جيب سقوط ثاين أحد السببني املتجاورين ، وثبات ثاين اآلخر ، فهما ال يثبتـان                   « )١(

ص  (»شفاء الغليل «  .»حافان  فال جيتمعان وال يرتفعان     أن يتناقض الز  معا وال يسقطان معا ، وحاصلها       

٩٤. (  



 ٦١

   . ، ونقصزيادةٌ: اين قسمان والثَّ

 ةًامزت البعري إذا جعلت يف أنفه خِ      مز من خ  ةٌاي ، مأخوذ   بالز مزى باخلَ سمت: يادة  زفال

 أو فيهما ، وليست من الوزن ، وال تـدخل        ل أحد نصفي البيت    يف أو  وهي زيادة كلمةٍ  )١(،  

يف التدون حبر  ببحٍرقطيع ، وال ختتص .   

   :)٢(ا ، حنو قولها مفردحرفًوقد تكون 

ــو ــب أَنَّأَكَ ــان ــي أَا ِف ــد وِنياِنفَ   ِهِق
 

ــ  ــ أُريِبكَ ــاٍسن ــي ِب ِف اٍدجم ــز ِلم  
 

  ) .نَّأَكَ( ، واألصل له خزمويل ، والواو يف أوهذا البيت من الطَّ

    :)٣(وحرفني ، حنو قوله

                                                 

   .»ب«بدأ النسخة  من هنا ت)١(

 احلـسن  أبا أنَّ يوور«يقول ابن رشيق    . ، وليس فيه خزم     ) ٢٥ص   (»ديوانه« المرئ القيس ، يف      )٢(

  : فيقول بالواو ذلك بعد فما) هِلبو عرانني يف اثبري كأنَّ (: القيس امرئ قول نشدي كان كيسان بن

  .غدوة ايمر رأس رىذُ وكأنَّ

  .عشية رقىغ فيه باعالس وكأنَّ

 اخلـزم  يف مذهبهم:  إبراهيم بن الكرمي عبد وقال.  بعض على بعضه انسقً الكالم ليكون ؛ هكذا امعطوفً

بتلك وصلوه بعده مبا قيتعلَّ البيت كان إذا هأن االسـم  علـى  االسم تعطف يتالَّ العطف حبروف يادةالز 

 »اللـسان « وعنـه    »احملكم«، قال يف    ) ١٤٣/ ١ (»العمدة« . »اجلملة على واجلملة الفعل على والفعل

ـ  ، الكالم يف جودأ والواو ، بالواو القصيدة هذه يف أبيات ويتر فقد«) خزم(مادة   وصـفت  إذا كألن 

 إذا اأيـض  كوألن .  رالد هكأن الشمس، هكأن:  قولك من حسنأ كان ،رالد هوكأن الشمس هكأن:  فقلت

   .»نيتفبالص وصفته كنأ نيتبي مل تعطف مل

وهو الكساء املخطَّـط ، وخفـض       : اسم جبل ، فشبهه حني غشيه املطر بشيٍخ ضعيٍف يف جباٍد            : وأبان  

  .على اجلوار ) مزمل(

 »اللِّسان« وعنه »الصحاح«ويف . ، وليس فيه خزم ) ٢/١٣ (»ديوانه«جوزٍة للعجاج ، يف مطلع أر )٣(

 منهم جلالر شدفين آخر واستئناف كالٍم قطع يف العرب استعملت ماورب ...: األخفش قال«) بلل(مادة 



 ٦٢

ــلْ  ا بــج ش ــد ــجوا قَ شــا و انزأَح ــاج ــا ه م  
  

جز ، ووهذا من مشطور الر)لْب (يفأو واألصل له خزم ، )ما هاج. (  

    :)١( ، حنو قولهوثالثة أحرٍف

ــنحقَن ــلْتــنا سيــ الْدخزر  
 

ــِج   ــدعســ ــ عن بــ   ةْادبــ
 

      وهذا من حبر اهلزج ، وضربه حمذوف ع م( ، و  )٢(صرنحن ( يف أو واألصـل    له خزم ، 

  . )انلْتقَ(

   : )٣( ، حنو قولهوأربعة أحرٍف

ــوِتا ــك ِللْمـ ــدد حياِزميـ   شـ
  

    تــو ــِإنَّ الْمــ ــافَــ   )٤(آتيكــ
  

                                                                                                                                                 

هاج ما بل : فيقول عرالش اأحزان بل( قوله ، آهاهلا من اإلنس ما وبلدٍة بل : ويقول ، شجا قد اوشجو( 

   .»قبله ما النقطاع عالمةً علتج ولكن وزنه يف عدت وال البيت من ليست

   .»قالته اجلن أنَّ احلديث أصحاب وزعم اججالز هأنشد«) ١/١٤٢ (»العمدة« يف )١(

اية «،  ) ١٩ص  ( »معيار النظار «،  ) ٨٣ص  ( »البارع«،  ) ١٢٩ص  (» اجلامع «:والبيت بال نسبة يف     

   .) ١٠١ص ( »الراغب

  . وال معىن لكلمة املصرع هنا »األصل ، ب«كذا يف  )٢(

)٣( مسـالَّ  بـن  لقاسـم ل» األمثال«: يف   -  رضي اهللا عنه   - إليه   سب ن )  الكامـل «و،  ) ٢٣١ص «

 وحيـذفون  ، الوزن يف به ونيعتد وال املعىن عليه ما يزيدون العرب من الفصحاء ولكن«وقال  ) ٣/١٤٨(

 )دشـد ا( أضمر فقد ، للموت حيازميك: قال إذا فهو  ، يريدونه ما يعلم املخاطب بأنَّ اعلم ، الوزن من

   . »دعتي ومل ، فأظهره

 علـي  ومجع«) ١٥/٢٢٠(» األغاين«ويف   . ) ١/٣٦٦(» جممع األمثال «يف   اجلُالَح بن حيحة ألُ ونسب

ذين لمتثَّ مثَّ ... للبيعة اسالن البيتني« ممما ليسا له ا يرضي اهللا عنه -وحي أ -  .  

  . له واالستعداد لألمر ريشمالت عن كنايةٌ وهو ، درالص وهو ، حيزوم مجع  :واحليازمي

  .صح : وكُتب فوقها . القيكا  : »ب«كُتب امش  )٤(

  .وهي رواية يف البيت 



 ٦٣

  رضي اهللا عنه–  بن أيب طالبٍ هكذا أنشده علي–والبيت من الض ل من اهلزج رب األو

   .مزخله يف أوها  كلُّ)دداش(، و

ابع ر بل يكون الكةًها متحر ومل جيئ يف الغالب أكثر من أربعة أحرف ، وال تكون كلُّ   

 ؛ لئلَّ  ا ضرورةً منها ساكن      من البيت فتجتمـع مخـس   ل حرٍفا تنضاف حركته إىل حركة أو 

كات متحر.  

وأكثر ما س ١(ل أنصافها ، حنو قولهمع اخلزم يف أوائل األبيات ، وقد يكون يف أو(:    

ــلَّكُ مــا ر ابــ ِمك نــي ر    باِئ
  

  ويــع ــج الْملَ ــ ِملُاِه ــن ي مــا ع   مِل
  

   ا مثلُ  مل ، عروضه حمذوفةٌ   وهذا من حبر الرو ٩ق  [ها ، والواو     وضر[  ل نـصفه   يف أو

   .) ملَعي(اين خزم ، واألصل الثَّ

كقول طَ، ا ممع فيهوقد س٢(ةفَر(:   

  مكُلُاِتقَـــ نذْ ِإونَركُذْتـــ لْهـــ
  

ــذِْإ   ــ لَـ ــ مرضا يـ ــدا عمِدعـ   همـ
  

له خـزم ،    يف أو ) لْه(ها ، و   وضرا مثلُ   حمذوفةٌ ه خمبونةٌ وهذا من حبر املديد ، عروض     

  .) ذِْإ(و) لْه(اين ، وهذا على رواية من رواه بزيادة ل نصفه الثَّيف أو) ذِْإ(وكذلك 

                                                 

  ) .خزم( مادة »اللِّسان«، ) ١٠٢ص (» العيون الغامزة «: البيت بال نسبة يف )١(

إنَّ امسه عمـرو ،  : طَرفَة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثَعلَبه ، ويقال              ) ٢(

وسمي طرفة ببيٍت قاله ، أحد شعراء اجلاهلية من أصحاب املعلَّقات وليس عند الرواة من شعره إلَّا القليل                  

لذا أخره ابن سلَّاٍم يف طبقاته ، وكان يف حسٍب من قومه ، جريئًا على هجائهم وهجاء غريهم ، ونـادم                     

ملكعرب عامله على البحرين يأمره فيه بقتله ألبيات بلغت النعمـان أنَّ  النعمان بن املنذر فأرسله بكتاٍب إىل ا     

طبقـات  «: ينظر . طرفة هجاه ا ، قُتل وهو ابن عشرين سنةً ، فكان أحدث الشعراء سنا وأقلَّهم عمرا        

  ).٣/٢٢٥(» األعالم«) ١/١٨٢(» الشعر والشعراء«، ) ١/١٣٧(» فحول الشعراء

بـال  : أي   [ون اليوم وكذلك ينشده البغدادي  «بال خزم ، يقول أبو العالء       ) ٧٢ص   (»نهديوا«والبيت يف   

   . )٤٧٦ص (» الصاهل والشاجح« . »واية األخرى معروفة، والر]خزم
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    ـ  يادة منفصلةً وأكثر ما توجد هذه الز يف حكـم املنفـصلة ،   صلةً ، وقد جتـيء مت 

  : )١(كقوله

ـ  الـشع ِه در الـشباِب و    ِللَّ   ِر الْأَسـ
 

ــوِد  ــت ـ حاِت تاِمرــض ــاِل وال حالر  
 

والبيت الضل من اخلفيف ، واللَّرب األوامان الم اجلروالم الت له خزم عريف يف أو.  

رد متصلةًوقد تا االنفصال ، كقوله ال ي ٢(راد(:    

ـ  ب نى مِ را أَ ا لَ لَأَ ِدع ـ قْ م ِلت ـ  م   ٍكاِل
 

  اِروكْأَالْـــ ِبدش تـــابكَـــا الرلَّـــِإ 
 

  .له خزم يت يف أوة الَّاالستفتاحي) الَأَ(وهذا من حبر الكامل ، ومهزة 

 باإلمهـال   زيل اعتداله ، وهو جدير    م الوزن وي  ِلثْه ي دون وتركوه ألن  رحه املولَّ وقد اطَّ 

٣(ركوالت(.   

                                                 

  :وروايته ) ٩٧ص  (»ديوانه«يف  األبرص بن عبيدالبيت ل )١(

در درالش ر األسـ باب والشع ...ِد والراِتكاـوالر حاِلِت حتت  

  : اهد فيه ثالث روايات  الشوحملُّ

 ، ١٤/٢٩٣(» األغـاين «، و ) ٥٥١ص  (» االختيـارين «، و » نايوالد«وهي رواية   )  در در: (األوىل  

  ) .٢/٢١١(» مجهرة األمثال«، و) ٢٢/١٠٠

  ) .٤/٩١(» العني«: يف ) اله در: (انية الثَّ

» البـارع «، و   ) ١٤٢ص  (» تفسري أشعار هـذيل   التمام يف   « : اخلزم ، يف     وهي شاهد ) هللا در : (الثة  الثَّ

  .) ١٣٦ص (» الدر النضيد«، و) ٨٤ص (

 كلمةٌ : وهللا در ت    قال للمدح أو للتعج  امرات  ب ، والض : حـال   ة حلمها ،    ريعة لقلَّ اإلبل السمجـع  : والر

   .وبللركُ الْبِعري ظهر على يوضع ما ، وهو ٍلحر

 »شرح ديوان احلماسـة « ، ينظر    »ديوان احلماسة «، يف  البيت للربيع بن زياٍد يف رثاء مالك بن زهريٍ         )٢(

  إالّ الِْمطي تشد ِباَألكْواِر... ما إنْ أرى ِفي قَتِلِه ِلذَوي النهى : وروايته ) ٦٢٤ص (

  .فليس فيه خزم 

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )٣(
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قصوالن :  ي ى اخلَ سممر ١()لةاملهم(اء  بالر(    وهو حذف أو ، مـن الوتـد     ٍكل متحر 

ويـل واملتقـارب ،     يف الطَّ ) فَعـولُن  ( : بيت ، وذلك من األجزاء يف       كلِّ ِإاموع يف مبتد  

   .يف اهلزج واملضارع ) نيلُاِعفَم(، والوافر  ]ظ ١٠ق [يف ) مفَاعلَتن(و

  :وهو نوعان 

مل يلحق اجلزَء:  نوعثة ألقاب  غريه ، وله ثال زحاف :  

   .) فَعولُن( يف  :ملْالثَّ

   . )٢()مفَاِعيلُن(يف : م راخلَو

ب ضور األعا بالثَّي بذلك تشبيه  مما س  ، وإن  )مفَاعلَتن(يف  : اد املعجمة    بالض بضالعو

  .ذي ذهب أحد قرنيه ، وهو الَّ

   وإذا كان يف أو  ل اجلزء سبب فز    وحف فصار يف أو جيوز فيه اخلـرم    : فقيل  ،   له وتد

تشبيهال جيوز : له وتد ، وقيل ا مبا أوا باألصل ألنَّاعتبارأو ٣(اله كان سبب(.  

                                                 

   .»ب«ة من  زياد)١(

 جزٍء أي ، غيريالت هذا يدخله ذيالَّ اجلزء من حرٍف لأو حذف على بالعموم طلقي مراخلَ هذا فعلى «)٢(

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

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

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

  ) .١٢٢ص (» العيون الغامزة «.» اخلليل

العروضيني إىل جـوازه فيمـا      وذهب بعض   .  مذهب اخلليل أنَّ اخلرم ال يقع إلَّا فيما كان أوله وتد             )٣(

 . اخلَـبن يف املنـسرح     ، وبعد     بعد الوقْص يف الكامل    زوحف أوله فصار على هيئة الوتد ، فأجازوه مثال        

ص (» الـدر النـضيد   « ،   )١٤٦ص   (ربيزيللت» شرح احلماسة «،  ) ٨١ ،   ٨٠ص   (»البارع«: ينظر  

ص (» العيون الغـامزة  «مناقشة الدماميين هلذه األقوال يف      وينظر   ) .١١٧ص  (» اية الراغب «،  ) ١٥١

١١٦ : ١١٣. (  
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وإن ما سي أخرم لذَ  م هاب أو ا بالَّ له تشبيه اخلَ م أنفه ؛ ألنَّ   ِرذي خ هـاب  غة ذَ م يف اللُّ  ر

يء بعض الش.  

ونوع  :غريه حلق اجلزء زحاف :  

اكن ، حنو   له وخامسه الس   ، وهو ما ذهب أو     مرثْأَي  مس) فَعولُن(القبض يف   فإن وافقه   

  .) لُفَع(نقل إىل ، في) عولُ(ويل واملتقارب فيبقى ونونه يف الطَّ) فَعولُن(ذهاب فاء 

وإن ما سثْي أَ مر  م لذهاب أو  له وآخره تشبيه ا بالسـ  الَّن   ، أو اإلنـاء ايت انكسر طرفاه

  . منهما  واحٍدطريف كلِّيف  رم كسر الثَّ ؛ ألنَّالذي انكسر طرفاه

ل اجلزء وخامسه يف اهلزج ، حنو        ، وهو ذهاب أو    رتشأَي  مس) مفَاِعيلُن(يف  وإن وافقه   

   . )فَاِعلُن(فيبقى  ]و ١٠ق [ويائه ) مفَاِعيلُن(ذهاب ميم 

وإن ما سم  ي أشتر تشبيه ا بالشالَّ ق      ذي يكون يف اجلَفْن وهو الشهذا اجلـزء    ر ، فكأنَّ  ت 

قد شقمن أو له له إىل وسطه ، أو من وسطه إىل أو.  

ونونه يف اهلزج فيبقى    ) مفَاِعيلُن( ، حنو حذف ميم      برخأَي  م س فكَالوإن وافقه فيه    

  .) لُوعمفْ(نقل إىل ، في) فَاِعيلُ(

ماوإنس ي أخرب لذهاب مأو١(ه حلقه اخلرابله وآخره ، فكأن(.  

  وإن وافقه العب يف   ص)نلَتفَاعم (سقْأَي  ممص    ل اجلزء بعد سـكون      ، وهو ذهاب أو

نقـل إىل   ، في ) فَـاعلْتن (وإسكان المه يف الوافر فيعود      ) مفَاعلَتن(خامسه ، حنو ذهاب ميم      

)ولُنفْعم( .   

وإن ما سي أقصم لذها  م ب أو   له وسكون خامسه تشبيه ا بالسيت انقـصمت مـن      الَّ ن

  .انكسرت : أي ، نصفها 

   قْوإن وافقه فيه الع ل سأَي  مجم    حنو  ل اجلزء وخامسه بعد سكونه       ، وهو سقوط أو ،

   .) فَاِعلُن(نقل إىل  ، في)فَاعتن(والمه يف الوافر فيبقى ) مفَاعلَتن(سقوط ميم 

                                                 

  .بلغ مقابلةً  : »األصل« كتب امش )١(
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ما  وإنسم ي أجم  لذهاب أو   له وخامسه تشبيه  ـ    ا بالكبش األجم ذي ذهـب    ، وهو الَّ

ا قرناه مجيع.  

   قْوإن وافقه فيه الن ص سأَي  مصقَع    ل اجلزء وآخره وإسكان خامسه      ، وهو ذهاب أو

نقل في ،   )فَاعلْت(ونونه وإسكان المه فيبقى     ) مفَاعلَتن(، حنو ذهاب ميم     يف الوافر    ]ظ ١١ق  [

   .ا ة أكثر العلل تركيب، وهذه العلَّ) مفْعولُ(إىل 

وإن ما سم   ي أعقص لسقوط أو     ذي ا بالكبش الَّ  له وآخره وذهاب حركة خامسه تشبيه

  .ص أصله هذا قَ العف ؛ ألنَِّط عسر مثَّه كُ كأنا إىل جانٍبذهب أحد قرنيه مائلً

    :)٢( ، كقوله)١(ال البيت ليس إلَّ بأواسم خرمك اجلزء ، وهو خيتص:  االبتداءو

ـ أَا ر ملَ يت  الـش يـ  ب لَّ ح ب ـ ي اضه   
 

ـ أْ ر ِقِرفْمِب  ـ ي قُ ِس ـ حر م ِبيلـش  لِ تلْ ا ب  
 

قـل إىل  فن) عولُن(رم فصار  ، فخ )فَعولُن(، وأصله   ) فَعلُن( ، ووزنه    خمروم) املَّ(فقوله  

)لُنفَع (ويل لبيت من الطَّم ، وااملتقد.  

وأم ا أو صف الثَّ ل الن    اين فإن كان البيت مصرع   ـ  ا فسبيله سبيل أو ل الن ل يف  صف األو

فاق جواز اخلرم بات.وإن كان غري م فقيل ٍعصر  :جبواز اخلرم يف أواين كما جيوز صف الثَّل الن

 يف أو ل الن ل  صف األو. ـ      من نصفي البيت مـستقلٌ      واحدٍ  كلَّ ته أنَّ  وحج ق  بنفـسه ال تعلُّ

       ألحدمها باآلخر ، فينبغي أن جيوز يف أو صف الثَّ ل الن     ـ  اين ما جـاز يف أو ل الن ل ،  صف األو

    :)٣(امرئ القيس ]ظ ١١ق [كقول 

                                                 

وذهـب  ... االبتداء كلُّ جزٍء أول بيٍت جيوز فيه تغيري ال جيوز يف احلشو سواٌء غُير بالفعـل أو ال              « )١(

  ).٧٤ص  (»حاشية الدمنهوري«  .»ذي يدخله اخلرماألخفش إىل أنَّ االبتداء قاصر على الصدر الَّ

بزيادة واو  ) ٦٢٤ص   (»شرح ديوان احلماسة  « ، ينظر    »ديوان احلماسة «البيت ليحىي بن زياٍد ، يف      )٢(

  .يف أوله فليس فيه خرم 

قات علَّ ، أحد أصاحب املُ    ٍدي من أهل جنْ   ِدن الكِ جٍرح بن روعم بن ثاحلار بن جرح بن سالقي ؤامر )٣(

 وأشهر الش  ِك ملوك أحدبقة األوىل ،    ني ، شعره يف الطَّ    عراء العرب اجلاهليبلقبه  اشتهر  ، ملوكهم وابن دةن 

 مـن  شـيءٍ  ذكر عن باشتهاره فاستغين جٍربن ح  القيس امرؤ اوأم:  املغريب بن القاسم أبو الوزير قال،  
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ــو عيــ لَنــها حدــةٌرب دةٌر   
 

ــ  ــيِهِقآ متقَّشـ ــمـ ــرنا ِمـ    أُخـ
 

قـل  فن) عولُن(رم فبقي   ، فخ ) فَعولُن(، وأصله   ) فَعلُن(ووزنه  خمروم ،   ) تقَّش(فقوله  

  .املذكور ، والبيت من املتقارب ) فَعلُن(إىل 

وقال آخر فيما خرم يف أول النصف األول ، وأو١(اينصف الثَّل الن(:    

ــأَ بــي ِبِنلَد تــِمي ــ راِت اللَّ ي ب  
 

 حــظَن ــةَلَـ ــحي أَِذ الَّـ ــِما تيـ   ايمـ
 

) فَـاعلَتن (رم فبقي   ، فخ ) مفَاعلَتن(، وأصله   ) مفْتعلُن(خمروم ، ووزنه    ) يِنلَدبأَ(فقوله  

قل إىل   فن)لُنعفْت(ومثله  ،  ) محلَظَنلْت ( يف أو العمل فيه كالعمل يف     اين  صف الثَّ ل الن)َأبيِنلَد(  ، 

  .والبيت من الوافر 

ل ا ابتداء كلمة ، وأو    ل البيت ال يكون إلَّ     أو يام الفارق بينهما ؛ ألنَّ    ال جيوز لق  : وقيل  

اين قد يكون بعض كلمٍةصف الثَّالنأو هلا يف الن٢(ل ، حنو قول امرئ القيسصف األو(:    

  ]املتقارب[

ــفَ ــِكِبأَا ولَ ــ ابي ــالْ ةَن ِراِمعي  
 

ــ )م( ــلَ ا يــي الِْعد ــ أَموقَ ــي أَن   رِف
 

   .تصور اخلرم ال يف

اين عند انتفاء املـانع  صف الثَّل النه جيوز اخلرم يف أوإن: قال ذي يظهر يف هذا أن ي    والَّ

  .مني ، وميتنع عند وجود املانع كما يف هذا البيت األخري املتقد ]و ١٢ق [كما يف البيتني 

٣(ه إليٍتلتفَوأجاز بعضهم اخلرم يف مجيع أجزاء البيت وهو غري م(.   
                                                                                                                                                 

» عراءطبقات فحول الش  «: ينظر . صغري ديوان يف عرالش من إليه نسبي ما بعض معج ،   وأشعاره أخباره

)١/٥٠ (  ،»الش عراءعر والش «)معجم «،  ) ٢/١١(» األعالم«،  ) ٩/٢٢٢(» تاريخ دمشق «،  ) ١/١٠٧

   . )٢/٣٢٠(» فنياملؤلِّ

  .يعين مكترتة صلبة ضخمة ، تبدر بالنظر : وحدرة بدرة ) . ١٦٦ص  (»ديوانه«بيت يف وال

  ) .١٨ص  (»معيار النظَّار«،) ٧٧ص  (»اإلقناع«:  نسبة يف البيت بال )١(

  ) .١٥٤ص  (»ديوانه«بيت يف ال )٢(

  .مل أقف على أحٍد قال به  )٣(



 ٦٩

   . ، ونقص زيادةٌ  :االث قسمان أيضالثَّو

 وكالمها الزم   منهما لزم إمتامها على ذلك ؛ وألجـل         نيت القصيدة على شيءٍ    ، إذا ب 

ذلك سبالعلليا م.   

  

يادة أربعة أنواٍعفالز:   

ـ   لحقه بأصله يف الد    ت  جمموعٍ  على وتدٍ   خفيفٍ زيادة سببٍ  ائرة ، ويى  سمـ الت ،  يمتِم

  ل ضربٍ وذلك يف أو  من الر  فَاِع(ة ، حنو    مل خاصن(وعروضه  ) لَات حمذوفـة مـن    ) فَـاِعلُن

)نفَاِعلَات(.    

)  ١()لحقهأو ال ت(   ا ، وي ى  سمالتيلِفر   بالكامل    ، وهو خاص )حنـو    )٢()واملتدارك ،

)نفَاِعلَاتت(و) (منفَِعلَات(()٤(ماوأصله )٣() فَاِعلُنتو() م)َلُِعفمن قـوهلم      وهو مأخوذٌ  ، )٣())ن  :

الذَّ إذا كان سابغَ)٥(ِرفَلٌّ فرس نه زيد فيه على ما جيب ب ، كأن.  

ه جعل له ذيلٌ ، وال       ، كأن  يلِيذْالتى  سم ، وي   جمموعٍ  على وتدٍ   ساكنٍ وزيادة حرفٍ 

) متفَـاِعلُن (و) مـستفِْعلُن (، حنـو قولـك يف        )٦()واملتدارك(ا يف البسيط والكامل     يكون إلَّ 

  .)٣())فَاِعلَانْ(( )متفَاِعلَانْ(و) مستفِْعلَانْ( )٣())فَاِعلُن(و(

                                                 

  .وغري ملِحقٍة  : »ب«يف  )١(

  .وهو خمتص مبجزوء الكامل ، وشذوذًا يف جمزوء املتدارك  . »ب«زيادةٌ من  )٢(

   .»ب«زيادةٌ من  )٣(

   .»ب«وأصله ، واملثبت من  : »األصل«يف  )٤(

 الذنب لطوي  :وِرفَن ِرفَلٌّ فرس: وعن األصمعي . »ب«رفلّن ، واملثبت من  : »األصل«يف  )٥(

  ) .رفن( مادة »ذيب اللغة«

وهو خمتص مبجزوء الكامل وجمزوء البسيط ، وشذوذًا يف جمزوء املتدارك ، واغتفر              . »ب«زيادةٌ من    )٦(

جز للمولَّدين دخوله يف الر.  



 ٧٠

  زائدٍ  كلَّ ي بذلك لزيادته ؛ ألنَّ    مما س  ، وإن  يغِبسالتى  سم ، وي   خفيفٍ أو على سببٍ  

   سابغ ، وهو خاص مل ، حنو قولـك يف        بالر) نـانْ ( ]و ١٢ق  [ )فَاِعلَـاتفَاِعلَات (نقـل إىل   في

  ) .ِليانْفَاِع(

وما عدا النوع األوزوء ل خاصبا .  

  

عة أنواٍعتسقص والن:   

) مـستفِْعلُن (وهو سقوط ساكن الوتد وإسكان ما قبله ، حنو سقوط نـون              : عطْالقَ

   . )١( ، وذلك يف البسيط وغريه)مفْعولُن(نقل إىل ، في) مستفِْعلْ(هاب حركة المه فيبقى وذَ

وإن ما سم ا لقطع حركة وتده بعد سقوط ساكنه ، فـإن وقـع القطـع يف            ي مقطوع

عروضه وضربه معا سمي البيت ملَّخ٢(اما ، وقطعهع(ت ِلخا يع.  

، حنـو ذهـاب نـون       بب اخلفيف وإسكان ما قبله      وهو ذهاب آخر الس    :ر  صالقَو

)ن(كان تائه فيبقى     وإس )فَاِعلَاتفَاِعلَات ( نقل إىل   ، في)ْفَاِعلَان (  ،   مـل ،   وذلك يف املديد والر

٣(ا يف غريمهاويكون أيض( .   

وإنما سمي مقصورا تشبيه٤( واحلركةا باالسم املقصور املمنوع من املد(.   

) اِعيلُنمفَ(من  ) لُن( من آخر اجلزء ، حنو ذهاب         خفيفٍ سبٍبوهو ذهاب    :ف  ذْاحلَو

نقل ، في ) فَاِعلَا(فيصري  ) فَاِعلَاتن(من  ) تن( ، و  )فَعولُن(نقل إىل   ، في ) مفَاِعي(ويل فيبقى   يف الطَّ 

   . )٥()فَاِعلُن(إىل 

                                                 

  .البسيط ، والكامل ، والرجز :  ويدخل ثالثة أحبر )١(

   .»ب«وقطعها ، واملثبت من  : »األصل«يف  )٢(

  .املديد ، والرمل ، واخلفيف ، واملتقارب :  ويدخل أربعة أحبر )٣(

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )٤(

  .زج ، والرمل ، واخلفيف ، واملتقارب الطَّويل ، واملديد ، واهل:  ويدخل ستة أحبر )٥(



 ٧١

وإنما سي حمذوفًما حبذف ذَا تشبيهذَب الفرس ؛ ألنَّن به آخره ن.  

ون مـن   والنام  اللَّ ]ظ ١٣ق  [حذف  أن ي ع ، حنو    طْف والقَ ذْوهو اجتماع احلَ   :ر  تالبو

)ولُنو(فيبقى  ) فَعفَع ( ِسقفت ،  ن العني فيصري    سكِّط الواو وت)فاألبتر على هذا هـو مـا        ) فَع ،

   كَسقط ساكن وتده وس ـ   خفيٍفكه بعد سقوط سببٍ   ن متحر ا يف  من آخره ، وال جيـيء إلَّ

  .املتقارب 

  وبعضهم قد يي  سم)لُن(ديد أبتر ، وأصله     يف امل ) فَعنفَاِعلَات (    بب ، فإذا حذفت الـس

) ِعلَـا (، فإذا حذفت ساكن وتده وهو األلف من         ) فَاِعلَا(من آخره بقي    ) تن(اخلفيف وهو   

ى أبتـر عنـد     سمه ي ا بأن لً، وهو املشار إليه أو    ) فَعلُن(فتنقله إىل   ) فَاِعلْ(وأسكنت المه صار    

 )١()خفيـفٍ  (ما هو حذف سـببٍ    يف املتقارب إن  ) فَعولُن(قص من   الن ألنَّ: بعضهم ، قالوا    

   .ى باألبتر سميف املديد فيجب أن ي) فَاِعلَاتن( يف  ، وهذا املعىن بعينه موجودوقطع وتٍد

يف املتقـارب إذا    ) فَعولُن (وليس ما ذهبوا إليه بصحيح ، والفرق بينهما واضح ؛ ألنَّ          

  اجلزء وهو    وقطعت الوتد يبقى أقلُّ   بب  حذفت منه الس )فَع (   مـا نقلـه    ويذهب أكثره ، ورب

يف املديد  ) فَاِعلَاتن(ى باألبتر ، و   سم، فألجل هذا اإلجحاف كان أوىل أن ي       ) فُلْ(بعضهم إىل   

ه ، ويذهب أقلُّ) فَاِعلْ(ا من منقولً) فَعلُن(إذا حذفت سببه وقطعت وتده يبقى أكثر اجلزء وهو         

ا لكوما قد   ا مقطوع حمذوفً ]و ١٣ق  [ ىسمبل ي ،  ى باألبتر على قياس ذلك      سمجيوز أن ي  فال  

   .)٢( من القطعم ، واالصطالم قريبلَصيه أَسموبعضهم ياجتمعا فيه ، 

 من آخر اجلزء بعد سكون خامسه ، حنـو           خفيفٍ هاب زنة سببٍ  وهو ذَ  :ف  طْالقَو

   . )٣()فَعولُن(نقل إىل ، في) مفَاعلْ( المه يف الوافر فيصري وإسكان) مفَاعلَتن(من ) تن(ذهاب 

                                                 

   .»ب«زيادة من  )١(

  .بلغ قراءةً وتصحيحا  : »األصل« كتب املؤلِّف امش )٢(

  ) .١١٢ص  (»العيون الغامزة«ينظر . وختصيص البتر باملتقارب دون املديد هو مذهب الزجاج 

)٣(         ويف القطف قول ثاٍن وهو اختيار احمللِّي  : ط    إسقاط السل وهو قـول     . بب الثَّقيل املتوسوالقول األو

اخلليل أرجح ملناسبته للمعىن اللُّغوي ، وإلنه يلزم على القول الثَّاين وقوع احلـذف يف وسـط اجلـزء ،                    



 ٧٢

ن  وسكِّ  خفيفٍ ا ذهب من آخر اجلزء زنة سببٍ      جر ، فلم  مر من الش  والقطف أخذ الثَّ  

  ما قبله سي مقطوفً م  ِطمرة إذا قُ  ا بالثَّ ا ؛ تشبيه  من الغـصن ، أو      جرة وتبعها قطفةٌ  فت من الش 

  . أخرى ةٌطعت فتبعتها حببالعنبة إذا قُ

مـن  ) ِعلُـن (وهو حذف الوتد اموع األخري من اجلزء ، حنـو حـذف              : ذُّاحلَو

)فَاِعلُنتفَا(يف الكامل فيبقى ) متم (نقل إىل ، في)١()فَِعلُن( .   

   .ى أحذَّسم هو القطع ، فإذا حذفت وتد هذا اجلزء فقد قطعته منه ، فلذلك يواحلذُّ

مـن  ) لَـات ( من آخر اجلزء ، حنـو حـذف           مفروقٍ وهو حذف وتدٍ   :م  لْالصو

)ولَاتفْعم (ريع فيبقى يف الس)وفْعم (نقل إىل ، في)لُن٢()فَع( .   

وإن ما سي هذا اجلزء أَ   مهاب وتده املفروق م لذَلَصتشبيهـ  ا بالن م ، وهـو  لَّصعـام املُ

عتا أو قُط أذنيه قُ بصغر األذن ، كأنَّموصوفالقطع  ]ظ ١٤ق [ام هو لَِطلعتا ، واالص.  

) مفْعولَـات (كي الوتد املفروق ، حنو إسكان تاء        وهو سكون ثاين متحر    :ف  قْالوو

   .ريع واملنسرح ، وهو يف الس) مفْعولَانْ(نقل إىل في) مفْعولَات(فتعود 

وسي هذا موقوفًمفهو حمب، ك وقفت على حركته ا ألنعنها بإسكان تائه وس .  

كي الوتد املفروق ، حنو ذهاب ثاين متحر وهو : )٣(واملهملةني املعجمة  بالشفشالكَو

   .ريع واملنسرح  ، وذلك يف الس)مفْعولُن(نقل إىل ، في) مفْعولَا(فيصري ) مفْعولَات(ذهاب تاء 

                                                                                                                                                 

، ) ١٠٧ص   (»العيـون الغـامزة   «ينظـر   . والقطف خاص بالوافر    . واحلذف مل يعهد إلَّا من األواخر       

»منهوري٣٣ص  (»حاشية الد. (  

  . وال يدخل إلَّا الكامل )١(

  . وال يدخل إلَّا السريع  )٢(

وهو الكسف بالسني املهملة ، ومن قاله        : »الكشاف«قال صاحب   : حاشية   : »ب«كُتب امش    )٣(

  .بالشني املعجمة فمصحف 



 ٧٣

وإن ما سا ألنَّ ي هذا مكشوفً  م ل الوتد املف   أو   ا أنَّ بب إلَّ روق على هيئة الس  اء  وجود الت

     بعده ستره من أن يكون سبب ا حمض    ا ، فإذا أسقطت الت   اء كشفته وصريته سبب واهللا (،  ا  ا خالص

  . )١()أعلم

  

ا رجوع   وأم)نفَاِعلَات (     تث إىليف اخلفيف وا)ولُنفْعوهو املُ  )م ى  سمبالتفال  يثِعش 

  ب يلزم ، وخيتص الض       روب ، وقد يكون يف العروض بشرط الت   صريع ، وله شبه حاف مـن    بالز

    حيث ال يلزم ، وشبه     بالعلل من حيث هو خمتص  بالض       به روب واألعاريض ، فمن راعى الـش

األول عده يف مجلة الزبه الثَّحاف ، ومن راعى الشه يف العلل اين عد.  

والص  حيح يف الت حذف ألف    هشعيث أن )ن٢(األوىل وتسكني العني   ]و ١٤ق  [ )فَاِعلَات(  ، 

ويذي وقع فيه هذا املُ    ى اجلزء الَّ  سمشع  يف غري موضـعها     ك أسقطت من وتده حركةً    ث ؛ ألن 

                                                                                                                                                 

   خمشرييفيقول الز       وِق وا ِبالسحسم اِق﴾   تفسري قوله تعاىل ﴿فَطَِفقنوعن احلـسن    «] ٣٣: ص  [الْأَع :

كسف عراقيبها وضرب أعناقها ، أراد بالكسف القطع ، ومنه الكسف يف ألقاب الزحاف يف العروض ،                 

  )٤/٩٤ (»افالكش« .» ومن قال بالشني املعجمة فمصحف

   .»ب«زيادة من  )١(

 ، رجح املؤلِّف منها هنا القول       مذاهب أربعة على) ناتلَاِعفَ (تغيري ةكيفي يف  العروضيون لفاخت وقد   )٢(

  : )٢٥٦ص (األخرى الرابع ، وذكر الثَّالثة 

لَاِعفَ (الم أنَّ،  اخلليل ذهبم وهو:  لاألواتن (ذفتصار ح) َاِعفاتن (نقلإىل ي) فْمولُعن(.   

  . )نولُعفْم (إىل قلني) ناتالَفَ (اجلزء صار ذفتح) ناتلَاِعفَ (عني أنَّ ونسبه املؤلِّف لألخفش ،:  اينالثَّ

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

اج ذهبم وهو:  ابعالرجب الزلَاِعفَ (أنَّ،   وقُطْراتن (نببقي ألفه حبذف خ) َلَِعفاتبقـي  أُضـمر  مثَّ ، )ن 

  . )نولُعفْم (إىل لقني) ناتعلَفَ(



 ٧٤

فتشععينه  الوتد املختلَّ)١()اه قد جاوريسبب(  البتة ألنَّث اجلزء ، وال يدخله زحافوال فاصل ي 

   .)٢(عني ، ولكون العامد غري متنيحاف فيه لفقد املُمتنع دخول الزا ، فاعلى عمدمه

  

وع من ألقاب العروض أربعة ويلحق هذا الن:  

ن رب ، فيصري املثم   زء الض زء العروض وج  زأين من البيت ، ج     وهو حذف ج   :ء  زاجلَ

مسدسا ، واملسدس مرب٣(اع(.   

املـثمن  (فيصري   وإبقاء شطره ،     - نصفه : أي -وهو حذف شطر البيت      :ر  طْالشو

   .)٥(اثًس مثلَّاملسد، و )٤()مربعا

  . )٦(س مثنى ، فيصري املسد وإبقاء ثلثههيلثَوهو حذف ثُ :ك هالنو

ما  وإنسالَّ )٧(ي اجلزء م     ذي وقع فيه هذا مهوكًن ذي ا باملريض املنهوك ، وهو الَّ     ا تشبيه

نتهبلغ منه غاي : ه املرض ، أيكَهها ى سقطت قواه كلُّ حت.  

                                                 

  . »ب«واملثبت من . سببه قد جاور : »األصل« يف )١(

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )٢(

مثَّ اعلم أنَّ اجلَزء تارةً يكون واجبا ، وتارةً يكون ممتنعا ، وتارةً يكون جائزا ، فالواجب يف مخـسة           « )٣(

الطَّويـل ، والـسريع ،      : واملمتنع يف ثالثة    .  ، واملقتضب ، واتثِّ ، واملديد ، واملضارع          اهلزج: أحبر  

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

  ) .٦٩ص  (»حاشية الدمنهوري« . »، والرجز

   .»ب«زيادة من  )٤(

  ).٦٩ص  (»حاشية الدمنهوري«  .»الرجز ، والسريع: ويدخل الشطر جوازا يف حبرين فقط ومها « )٥(

  ) .٦٩ص  (»حاشية الدمنهوري«  .»الرجز ، واملنسرح: ويدخل النهك جوازا يف حبرين فقط « )٦(

 على ماذكره املؤلِّف مـن تـسامح        وميكن أن يتأول  . البيت  :  ، والصواب    »األصل ، ب  « كذا يف    )٧(

  .العروضيني يف نسبة بعض هذه األلقاب للعروض والضرب وهي يف حقيقتها موع البيت 



 ٧٥

ـ   يِو يلحق قبل الر    ولنيٍ  أو حرف مد   وهو حرف لنيٍ   :ف  دالرو زوم فيمـا    على اللُّ

ذف منه من أمتِّ   ح  بنائه حرف  متحر ا ، وجيوز    ، أو زنته ، أو التقى يف آخره ساكنان مطلقً          ك

فيما عدا ذلك للترنم ومد١(وت الص(.   

  

                                                 

  :والردف واجب اتفاقًا حيث يلتقي ساكنان آخر البيت ، كقوله « )١(

  أنه قد طال حبسي وانتظار ... أبلغ النعمان عين مألُكًا 

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

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

أجاز سـيبويه يف    و. يف القطع ؛ ليقوم املد الَّذي هناك مقام احملذوف فيقع التعادل بني العروض والضرب               

  :لقيام الوزن باحلرف الصحيح ، وأنشد:  له استعمال مثل ذلك بغري ردٍف ، قال »القوايف«كتاب 

  معد خري وقلت عليك اقدم ... زجرا مثَّ يسالِع رحلت لقدو

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

عويض عن احملذوف من ضـربه خبـالف            وإنقص فلم يلزم التما مل يوجبه اجلمهور هنا لبناء البيت على الن

وأما عدا ذلك فالردف فيه مستحسن اتفاقًا استكثارا من املد يف األواخر ألنهـا              . حالة استكمال البيت    

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



 ٧٦

ال غري  ألقاٍبغيري له سبعةُوعدم الت :  

فما منع من التغيري ممِرا عظ ١٥ق [ فهو حاف لغري معاقبٍةي من الز[ ١(املالس(.   

ِروما عفهو حاف ملعاقبٍةي عن الز يءِرالب.   

ِروما عاملُيادة فهو ي عن الزعىر.   

ِروما عازم فهو قص اللَّي عن النيحِحالص.   

ي عن اخلَِروما عاملَم فهو رورفُو.   

   .امالتوما استوىف عدد أجزاء دائرته حبروفها فهو 

   .)٢(ياِفالووما استوىف عدد أجزاء دائرته دون حروفها فهو 

  

  وقد يتسامح العروضي      روب وهي يف   ون فينسبون بعض هذه األلقاب لألعاريض والض

  .احلقيقة موع البيت 

  

                                                 

: ينظـر   .  وبعض العروضيني خيص إطالق مصطلح السامل على احلشو دون العـروض والـضرب               )١(

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

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

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

  . امالت ىسمي فهذا ، فيه امتنع ما فيهما وميتنع

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

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



 ٧٧

ما هو باإلعالل املذكور ، أو مبا قام مقامه         روب إن  اختالف األعاريض والض   واعلم أنَّ 

 ازم  حاف اللَّ وهو الز،  يف حبرٍ   فقول العروضي    ـ :  معنـاه    .له عروضان   : عر   من حبور الش ه أن

له :  وإذا قال .احلالة األوىل   خالفت به     الزم  منه يف االستعمال تغيري    دخل عروض أكمل بيتٍ   

 علمت  . له أربع أعاريض  :  وإذا قال    .ه قد دخلها تغيريان خمتلفان       علمت أن  .ث أعاريض   ثال

خمتلفاٍته قد دخلها ثالث تغيرياٍتأن روب  ، وهكذا القول يف الض.  

  

 واألعاريض أربع  وثالثون عروض   ثالثةٌ  روب  ا ، والض١(ونوست( ا عند اخلليـل      ضرب–

   . اذِّ سوى الش–رمحه اهللا

 روب ثالثـةٌ   وعشرون ، والـض     األعاريض مثانٍ   إىل أنَّ  )٢(لتمية بن أيب الص   وذهب أُ 

٣(ونوست( .   

                                                 

ـ  »العروض«: ينظر  . »ب«وهو وهم ، واملثبت من . أربع وستون  : »األصل« يف   )١( ص (ي البن جن

  ) .٢٢٠ص  (»العيون الغامزة«، ) ١/١٤٧ (»العمدة«، ) ٢١ص ( ربيزيللت »الكايف«، ) ٦٢

)٢( أيب اهللا عبد بن ةأمي ائفالطَّ أهل من ، قفيالثَّ عوٍف بن بيعةر أيب بن تلْالص   ،شاعر جاهلي حكيم 

 ةاجلاهلي يف األوثان عبادة ونبذوا اخلمر أنفسهم على مواحر نمم وهو ،   القدمية الكتب على العطَّم وكان ،

 ، كـثريةٌ  رهأخبـا  ومل يسلم ، و    ĭوأدرك النيب     ، هماللَّ بامسك:  الكتب لأو يف جعل من لأو وهو،  

  ) .٢/٢٣ (»األعالم«ينظر  . األوىل بقةالطَّ من وشعره

فأعاريـضه مثـاٍن    « هذا العدد املنسوب ألمية ابن أيب الصلت هو اختيار ابن القطاع الَّذي نص عليه                )٣(

ص (، أما املطبوع ففيـه      ) ٣ق  (» البارع«خمطوط   . »وعشرون عروضا ، وأضربه ثالثٌ وستون ضربا      

وعـد ابـن القطـاع       !! »أربع وثالثون : مثاٍن وعشرون عروضا ، وقيل      : وأعاريضه الصحيحة   «) ٧١

لألعاريض قائم على إسقاط العروض املشطورة والعروض املنهوكة للرجز ، والعروضـين املـشطورتني              

  .  عروض هلما للسريع ، واملشطورتني للمنسرح ؛ بناًء على اختياره يف املشطور واملنهوك أنه ال

أما نسبة هذا العد لألعاريض واألضرب لشاعٍر جاهلي فمستبعد جدا ألنَّ مثل هذا ال يكون إلَّـا بعـد                   

  . استقراٍء ودراسٍة وتقعيٍد للشعر العريب وهو ما مل يعرف قبل اخلليل ، واهللا أعلم 



 ٧٨

ا ، وضروا املستعملة معهـا       وثالثون عروض   األعاريض ست   إىل أنَّ  )١(يوذهب احمللِّ 

٣( واملختار مذهب اخلليل. )٢(استون ضرب( .  

قطيع األكمل منها ، والوصول إىل ذلك بالت      فإذا احتجت إىل ترتيبها بدأت باألكمل ف      

فعيل والت.  

  

سان   اللِّ ]و ١٥ق  [ مبا يظهر على     االعتداد : قطيعفالت  كون ال علـى    من احلركة والس

   . هجاء اخلطِّ

 وذلك أن    ع  قطِّك إذا أردت أن ت)قَس ى الربع (قلت) : قَسررب٤(الياءومل تلتفت إىل    ) ع( 

اء مع بـالر  اتصلت يف الـس   ) ىقَس( قاف   ؛ ألنَّ ) عبالر(ام من   ال إىل األلف واللَّ    و )ىقَس(من  

  . آخر ه حرف يسدمن خللٌفلم يقع بينهما من الز) عبالر(اخلفيفة من 

  

                                                 

،  العروضـي  يحو الن األنصاري يلِّاحمل نمحالر عبد بن ىموس بن علي بن دحمم بكر بوأ ينالد نيأم )١(

) هـ ٦٧٣ (بالقاهرة يتوفِّ ،   حسن شعر لهو ،   اسالن به وانتفع إلقراءل رتصد ، بالقاهرة ةالعربي ةأئم أحد

 ، وزاناأل معرفـة  يف العنـوان  ، عراباإل مفتاح:  منها   اونثر انظم والعروض ةالعربي يف تصانيف له، و 

: ينظر   . بيديللز حاةالن طبقات خمتصر،  اخلليل   علم يف الغليل شفاءاجلوهرة الفريدة يف قافية القصيدة ،       

، ) ١/١٩٢(» بغية الوعاة «،  ) ٢٨٠ص  (» حوالبلغة يف تراجم أئمة الن    «،  ) ٤/١٣٣(» الوايف بالوفيات «

  ) .٦/٢٨٢(» األعالم«

  ) . ١٧٢ص (» شفاء الغليل« )٢(

يت ذكرها يف عرضه    روب الَّ  عدد الض   املختار مذهب اخلليل ، فإنَّ     ف على أنَّ   املؤلِّ ا النص من   ومع هذ  )٣(

ضروب ا ل ل املفص لبحور مخس  فزاد ضربني    .ا   وستون ضرب  :ل  األو :ضرب ـ   مقصور ا  زاده األخفش ثالثً

انية الوافيـة املخبولـة     ريع الثَّ  الس لعروض،  ) فَعلُن(وزنه  ،    أصلم  وافٍ ضرب: اين  والثَّ. لعروض اهلزج   

  .املكشوفة 

  . األلف املرسومة ياًء : واملقصود  . »األصل ، ب« كذا يف )٤(



 ٧٩

جبعـل  ،  ع عنـها     من األجزاء املذكورة أو ما تفر      وزن هذا املقطع جبزءٍ     :فعيلالتو

الساكاكن بإزاء السن ، واملتحرك ك بإزاء املتحر.   

  ) .مفَاِعيلُ: (ا كً، وحمر) فَعولَانْ: (ا موقوفً) عبررقَس(فتقول يف 

  



 ٨٠

    ولنبدأ اآلن بذكر البحور واحد منها من األعاريض  حبرٍ ا ، وما يشتمل عليه كلُّ     ا واحد 

   .روب  من الض عروٍض، وما حتت كلِّ

قاس عليـه ،  ا ليلًاد ا يكون مثا من أشعار العرب املستشه   منها بيت   واحدٍ ونورد لكلِّ 

هنا على ذلك حتته    ا نب زاحفًا أو م  ونضع تقطيع البيت حتته ، وحتت ذلك تفعيله ، فإن كان ساملً           

مثَّ،  آخر ما نأيت بعد ذلك ببيٍت، وربنذكر ما و جد من ماه عه أو مقفَّصر.   

وما حيـسن   ،  ، وما جيوز فيه منه      حاف   منها من الز   ٍر حب ردف ذلك مبا يدخل كلَّ     ن مثَّ

  .ه عليه نبرتيب املُواهد على التوما هو بني ذلك بالش، وما يقبح ، منه 

  .مث التنبيه على ما يرد من الشاذِّ يف البحر إن وجد 

  فك  وتركيب األوتاد واألسباب على حميطها بعد الفراغ من         دائرةٍ  نبني تصوير كلِّ   مثَّ

     ته بعد البحر الَّ    ذكر ]ظ ١٦ق  [  جمهولٌ أحبرها ، فإن كان فيها حبر منه إن شـاء اهللا      ذي ينفك 

   .)١(تعاىل

                                                 

  .بلغ مقابلةً  : »ب«كتب امش  )١(



 ٨١

ويلالطَّ ل من البحور هواألو  

  

سملعنيني ا ي هذا البحر طويلًم:  

رة ، ائيت يف أصل الده يستويف أجزاءه الَّ البحور ؛ وذلك ألنه طال على كلِّأن : أحدمها

   وأربعني ، ومل يبلغ غريه هـذا        ا ، ودونه سبعةً    وأربعني حرفً  صريع مثانيةً فتكون حروفه مع الت 

  .العدد يف االستعمال 

   .)١(ببوالوتد أطول من الس،  األوتاد تقع قبل األسباب يف أوائل أبياته أنَّ : اينوالثَّ

وتفعيله القياسي) فَاِعيلُنم ولُنفَع (اتأربع مر.   

ا أن يكون إلَّ،  للزوم قبضها يف األمر العام؛   فصلٌ مقبوضةٌ وافيةٌ:  واحدةٌله عروضو

 البيت مصرتابعةٌالعروض فيه   فيتني  ا ، وهو كونه ذا قا     ع ٢(رب للض(      رب  ، وتكون مـع الـض

األول فإنا هلا به بقياٍس إحلاقًها تتم رب الثَّ، وإذا كانت مع الضا هلا به بقياٍس إحلاقًذفتالث ح 

ا ، وهذا اإلحلاق يكون يف مجيع أوزان العروضأيض .   

والتا أنَّصريع إلَّقفية كالتالض ٣( للعروض من غري تغيريرب تابع(.   

  

  

  

                                                 

)١(    ماميينيقول الد »ساًطويلً يم هألن اجلَ من ساملٌ األجزاء تامومعناه ، اخلليل قاله.  ءز  :ببسب طال هأن 

  ) .١٣٧ص  (»العيون الغامزة«.  »األجزاء متام

اقصة عن ضرا ، أو نقصانٌ من العروض الزائدة عليه حتى تساويه            زيادةٌ يف العروض الن   : التصِريع  « )٢(

 »عنها ها إىل وزا املخالف له يف الثَّاين فصاعدا ، ونزع قافيته          يف البيت األول ، ورد     ، مع حتليتها بقاِفيِته   

  ) .٩٢ص  (»العروضيةالكلِّيات «

 . »حتلية العروض املساوية لضرا بقافيته يف البيت األول ، ونزعها عنها يف الثَّاين فصاعدا             : التقِْفية  « )٣(

  ) .٩٣ص  (»الكلِّيات العروضية«



 ٨٢

١(صريع قولهفمثال الت( :   

  ِدج ن ن مِ ِتجى هِ ت م ٍدجا ن با ص ا ي لَأَ
 

ـ  ِناد ز دقَفَ  ي مساِكر ـ  و جد ـ ا ع ـ ى و لَ ِدج  
 

  .والعروض كذلك ) مفَاِعيلُن(رب فالض ]و ١٦ق [

فَ(رب فإن كان الضولُعن (رت العروض كذلك ، كقولهصي)٢(:    

ـ  لَأَ ـ ِمي الْ اِدى و را أَ ا لَ اِهي ِث ي يـب  
 

 لَو  فْا الـنُـ  )٣(س ع ن ـ ِمي الْ اِد و اِهي ِط ت يـب  
 

وحنوه قول أيب ن٤(اسو(:   

ــأَ جةَارب يتــي ــا أَن وِكب ــور غَي   
 

 وــم يسوررــا ي ــ م ــج ــِكيدى لَ ِس عري  
 

  

  

  

                                                 

 الطَّثِْريةبن  ليزيد  ، و ) ٨٥ ص (»نهديوا«نة يف   يمبن الد لعبد اهللا   :  البيت مختلَف يف نسبته ، فينسب        )١(

ص  (»ديوانه«، وللعباس بن األحنف يف      ) ١١٢ ص (»ديوانه«، ونون ليلى يف     ) ٦٨ص  ( »ديوانه«يف  

٢٠٣ (.  

ص ( ربيـزي للت »شرح ديـوان احلماسـة  « ، ينظر  »احلماسة« يف   نةيمبن الد  البيت ينسب لعبد اهللا      )٢(

 ملالـك  عرالش هذا أنَّ حيحالص« »القايل أمايل شرح يف الآليل مسط« ، ويف    »ديوانه«يف  ، وليس   )  ٨١٥

  . »يباينُّالش عمرو وأبو املدائين رواه هكذا ... مالك بن سعد بن مصامةالص بن

  . معا  : »ب«كُتب فوقها يف  )٣(

 بالبصرة ونشأ األهواز يف دِلو ،   عصره يف العراق شاعر ،   نواس أبو ، لاألو عبد بن هانئ بن حلسن ا )٤(

 إىل ومنـها  ، دمشق إىل وخرج ، بعضهم ومدح العباس بين من باخللفاء فيها صلفات بغداد إىل ورحل ،

ـ  رأيـت  ما:  اجلاحظ قال.  فيها يوفِّت أن إىل فأقام بغداد إىل وعاد ، اخلصيب أمريها فمدح مصر  ارجلً

 ويف.  اتهمخري شعره وأجود ، عرالش أنواع مجيع يف نظم وقد . نواس أيب من هلجةً أفصح وال غةباللُّ أعلم

  ) .٢/٢٢٥ (»األعالم« ينظر . هـ ١٩٨ و ١٩٦ و ١٩٥:  قيل ، فخالف وفاته تاريخ

   .)٩٨ص  (»ديوانه«والبيت يف 



 ٨٣

١(قفية قولهومثال الت(:    

  ِقفَا نبِك ِمن ِذكْرى حِبيـٍب ومنـِزلِ       
 

  ِبِسقِْط اللِّـوى بـين الـدخوِل فَحومـلِ         
 

  .رب كذلك والض) مفَاِعلُن(فالعروض 

  

فقول ذي الر٢(ةم(ل القصيدة يف أو)٣(:    

  ]البسيط[

   ةًلَــِزن ماَءقَــر خن ِمــتمســر تنْأَأَ
 

ــ  اُءمــص ــِةابب ال ــني عن ِم يــك م سجوم  
 

يى املُسمص٤(ت ، ومثله قول اآلخرم(:    

  ]الطويل[

ـ ر عِ ِمؤ اللُّ ن مِ سند ي م لَ ُءرما الْ ذَِإ ضه  
 

  يـــلُِم جيـــِهِدتر ياٍءد ِرلُّكُـــفَ 
 

  

  
                                                 

)١(  ديوانه«قة امرئ القيس ،     علَّمطلع م «)  ٨ص (  ،البـن  » غـة مجهرة اللُّ«نسب البن خذام كما يف وي

هو رجلٌ من كلٍب كان تبع امرأ القيس يف بالد الروم وكانت تروي له              : قال أبو بكر    «) ١/٥٨٠(د  يدر

  . »ان خذاٍم هذبال...) قفا نبك من ذكرى ( ينشدون اب كلٍبوزعم ابن الكليب أنَّ أعر. شعرا كثريا 

 فحول من شاعر  ، ةمالر ذو ، احلارث أبو ، رضم من ،  العدوي مسعوٍد بن يس بن عقبة بن غيالن )٢(

ـ الر بذي تموخ القيس ئبإمر عرالش تحفُ:  العالء بن روعم أبو قال. عصره يف انيةالثَّ بقةالطَّ وكـان . ةم 

 مذهب ذلك يف يذهب ، أطالل وبكاء تشبيب شعره أكثر.  وادالس إىل لونه يضرب ادميم القصر شديد

وكان.  نياجلاهلي والبصرة اليمامة إىل حيضر ديةبالبا امقيم ـ  وعـشق  ،   التشبيه بإجادة وامتاز ،   اكثري ةمي 

ا واشتهر ةاملنقري . ٢/٢٢٥ (»األعالم« ينظر. (  

  .) ٣٧١/ ١ (»ديوانه« يف  البيت)٣(

: ويقـال   «وفيه  ) ٨٦ص   (»شرح احلماسة « ينظر   » احلماسة ديوان«للسموأل بن عاِدياء يف       البيت )٤(

  . »لعبد امللك بن عبد الرحيم احلارثي ، وهو إسالميإنها 



 ٨٤

  

  :ثالثة أضرب هلا ، و) مفَاِعلُن(ووزن هذه العروض 

لاألو : وزنه زوم غايةٌ على اللُّساملٌ تام ، )فَاِعيلُن١( ، وبيته)م( :   

  صـِحيفَِتي  كَانـت غُـرورا    أَبا منِذرٍ 
 

  ولَم أُعِطكُم ِفي الطَّوِع ماِلي ولَـا ِعرِضـي        
 

  : يعهتقط

  صحيفيت* غرورن* ذرن كانت *أبا من 
 

  وال عرضـي  *عمـايل *ط طو طكم ف *ومل أع  
 

  :تفعيله 

  مفـاعلن * فعولن  * مفاعيلن  * فعولن  
 

  ]ظ ١٧ق  [ مفـاعيلن *فعولن* مفاعيلن*فعولن 
 

  مقبــوض* سـامل  * ســامل * سـامل  
  

  ســامل* ســامل * ســامل * ســامل  
  

م٢(عهصر(:    

ـ يا أَ احب ص ما عِ لَأَ ـ ا الطَّ ه ـ  الْ لُلَ ياِلب  
 

 ولْه ِع يمن م ـ ي الْ  فِ انَ كَ ن عـ  الْ ِرص ياِلخ  
 

  

   : )٣( ، وبيتهغايةٌ كالعروض زوم على اللُّمقبوض واٍف: اين رب الثَّالضو

  ستبِدي لَك الْأَيام ما كُنـت جاِهلًـا       
 

 يــن ملَّ  و ــاِر م بِبالْأَخ ــك ــزوِدأِْتي ت   
 

   :تقطيعه

  جتـاهلن *ممـاكن *لكل أييـا  *ستبدي
 

  تـزوودي * رمـل مل  *كبـل أخبـا   *ويأيت 
 

  :تفعيله 

                                                 

  ) .١٦٩ص  (»ديوانه«البيت لطَرفَة بن العبد ، يف ) ١(

  ) .٢٧ص  (»ديوانه«البيت المرئ القيس ، يف ) ٢(

  ) .٥٨ص  (»ديوانه«البيت من معلَّقة طرفة بن العبد ، يف ) ٣(



 ٨٥

  مفـاعلن * فعولن  * مفاعيلن  * فعولن  
 

  مفــاعلن* فعــولن * مفــاعيلن * فعــولن  
 

  مقبــوض* سـامل  * ســامل * سـامل  
  

ــامل   ــامل * س ــامل * س ــوض* س   مقب
  

١(اهقفَّم(:    

   ِملَّــكَ تم لَــةٌنــمى ِدفَــو أَم أُنِمــأَ
 

ــموحِب  ــدِةانـ ــاِجر الـ   ِملَّثَتمالْ فَـ
 

  

، واجلـزء    ]و ١٧ق  [) نولُعفَ( ردفه ، ووزنه      الزم عتِمد م حمذوف: الث  رب الثَّ الضو

   :)٢(، وبيته) فَعولُ( وزنه ذي قبله عمادالَّ

و       هحـصن ِتيـكؤِبم ا كُلُّ ِذي لُبم  
 

  هحــص ٍت نــؤ ــلُّ م ــا كُ مــِبو     ِبلَِبي
 

  :تقطيعه 

  كنصحهو* مبؤيت* لذي لب بن  *فماكل
 

  لبـييب *حهـوب * ملـؤتن نـص   *وما كـل   
 

  :تفعيله  

  مفـاعلن * فعـولن * مفاعيلن  *فعولن
 

ــولن   ــاعيلن* فع ــول* مف ــولن* فع   فع
 

   مقبـوض * سـامل   * سـامل   * سامل  
  

ــامل    ــامل * س ــوض * س ــذوف* مقب   حم
  

  

    :)٤( ، وبيته)٣(اذي قبله ساملًوقد جييء اجلزء الَّ

                                                 

وحومانـة الـدراج واملتـثلَّم    ) . ١٠٢ص   (»ديوانه«البيت مطلع قصيدة لزهري بن أيب سلمى ، يف          ) ١(

  .موضعان 

  ) .٤٥ص  (»ديوانه«البيت أليب األسود الدؤيلِّ ، يف ) ٢(

  ) .١٤١ص (» العيون الغامزة«. » الث احملذوف أوىل من سالمتهرب الثَّقبل الض) فَعولُن(قبض «) ٣(

. ويروي بتعريف الرءوس وتنكريها     ) . ٢٩٨ص  (» لياتاملفض«ليزيد بن اخلذَّاق ، منسوب إليه يف        )  ٤(

  ) .١٢٤ص (» اية الراغب«



 ٨٦

  رؤسـكُم أَِقيموا بِني النعمـاِن عنـا       
 

ــا    ُءوسالر ــاِغِرين ــوا ص ِقيمــا ت   وِإلَّ
 

  :تقطيعه 

  رؤسـكم * نعن نا * بنن نعما  * )١(أقيمو
 

  رؤسـا * غرينـر * صـا   )٣(تقيمو* )٢(الوإل 
 

  :تفعيله  

  مفـاعلن * فعـولن * مفـاعيلن   *فعولن
 

ــولن   ــاعيلن* فع ــول* مف ــولن*نفع    فع
 

   مقبــوض* ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * س ــامل* س ــذوف * س   حم
  

م٤(عهصر(:    

ــزولُ  ي اهــا أر ــٍل لَ ِللَي ــن ــا م   أَلَ
 

ــٍل  ــلُ  طَِوي ــستهاِم طَِوي ــلُ الْم لَيو   
 

  

                                                 

  .أقيموا ، بإثبات األلف يف التقطيع ، والصواب حذفها  : »األصل ، ب«يف )  ١(

   .»ب«وإال ، واملثبت من  : »األصل«يف )  ٢(

  .، والصواب حذفها تقيموا ، بإثبات األلف يف التقطيع  : »األصل ، ب«يف )  ٣(

» معيار النظَّـار  «،  ) ١٨٨ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٤ص  (  ربيزيللت» الكايف«: البيت بال نسبة يف   ) ٤(

  . الذَّاهب على وجهه عشقًا: واملستهام ) . ٢١ص (



 ٨٧

ام ، شـاهده    بإسكان اللَّ ) مفَاِعيلْ(وهو  ،  ا  ا مقصور ا رابع  فيه ضرب  )١(وأجاز األخفش 

   : )٢(مرئ القيسقول ا

ريوِطـهِ        عهرِر ويـوِمثْـلُ الْع ـنمو  
 

  )٣(وأَســعد ِفــي لَيــِل الْبلَاِبــِل صــفْوانْ 
 

ــِه   فَقَــد أَصــبحوا واُهللا أَصــفَاهم ِب
 

  ِجـــريانِْلأَبـــر ِبأَيمـــاٍن وأَوفَـــى  
 

  

                                                 

)١(     أبو احلسن سعيد بن م أحد وسطاأل خفشباأل املعروف ،عدة  س ةأئم من حاةالن عن أخذ ، نيالبصري 

 ِإلَّـا  طَِريق  سيبويه لكتاب ولَيس ، اخلليل اإلَّ العلماء من لقيه من يولق  ، عنه أخذ من أعلم وهو ، سيبويه

 النحو يف األوسط ، األصوات ،االشتقاق: فات  غة واألدب والعروض ، له من املصن       باللُّ ، وعاملٌ  ِجهته من

 معـاين   ، الـصغري  املسائل ، الكبري املسائل ، القوايف ، وضالعر ، الغنم صفات ، القرآن معاين تفسري ،

ووضع ،   التمام وقف ، امللوك،   املقاييس ، عرالش يف اكتب ٢١٥( ، وكانت وفاته     متامهاإ قبل ومات حوالن 

معجم «،   ) ٧٧ص  (» حوينيتاريخ العلماء الن  «،  ) ٤٠ص  (» نيحويني البصري أخبار الن «:  نظر ي .) هـ

البلغة يف تراجم أئمـة  «، ) ٢/٣٨٠(» يات األعيانفَو«، ) ٢/٣٦(» إنباه الرواة«،  ) ٣/١٣٧٤(» باءاألد

٣/١٠١(» األعالم«، ) ١٤٥ص (» حوالن (.  

وبإطالق حرف  )  مبيثاقٍ أبر(ر بن ِشجنة بن عطارد ، وروايته        ويميدح ع ) ٨٤  ، ٨٣ص  (» ديوانه« يف   )٢(

الرص  (»البـارع «،  ) ١/١٤٨(» العمـدة «،  ) ٩٤ص  (لألخفش  » القوايف«: ينظر   . على اإلقواء    وي

ـ  رالد« ،   » امرئ القيس عن اإلقواء    لرفعهم ومل يطلقوا حرف الرِوي فيكون إقواءً     «وفيه  ) ٨٦ ضيد الن «

واإلسـعاد املعاونـة ،     . » ورواه اخلليل مطلقًا بـاإلقواء    «وفيه  ) ٢٢ص  ( »معيار النظَّار «،) ١٩٧ص  (

  .بالبل اهلموم ، وصفوان شديد الربد وال

اهلمـوم ،   : املعاونة ، والبالبـل     ] : واإلسعاد[عوير بالعني املهملة والواو ،       : »ب«كُتب امش   )  ٣(

  ] .شديد الربد: وصفوان [

   .)١٢٦ص  (»اية الراغب«: ينظر 



 ٨٨

  زحافه

  

فيبقـى   ]ظ ١٨ق [) مفَـاِعيلُن ( ، ويف )فَعـولُ (فيه القبض فيبقى ) فَعولُن(يدخل يف  

)فَاِعلُنم( .   

فَاِعيلُ( فيه فيبقى والكفم (.   

ا وحذف  ا وجيوز إثباما مع    فال جيوز حذفهما مع    ونوا ، ) مفَاِعيلُن( بني ياء    واملعاقبة

   .أحدمها وإثبات اآلخر 

   .) نفَعلُ(نقل إىل  في)عولُن( فيبقى )فَعولُن(لم يف والثَّ

   .) فَعلُ(فيخلفه ) عولُ(فيبقى  )فَعولُ(رم يف والثَّ

   .وقد يدخله اخلزم 

ا خيرجهما عـن    الث لئلَّ  والثَّ ل األو رب القبض يدخل مجيع أجزائه ما خال الض       ا أنَّ إلَّ

  . نوعهما

ـ رب الثَّ ذي يلي الض  الَّ) فَعولُن( فيه أحسن من قبضه ، غري        )فَعولُن(ومتام   : أي   (ثال

، ) مفَـاِعيلُن (أحسن من قبض    ) فَعولُن( قبضه أحسن ، وقبض       فإنَّ )١()اذي يأيت فيه عماد   الَّ

 لم فيه قبيح  ه عند اخلليل ، وعند األخفش بعكس ذلك ، والثَّ         أصلح من كفِّ  ) مفَاِعيلُن(وقبض  

  .رم أقبح ، والثَّ

  

    :)٢(ضبالقَبيت 

  هونــ دةَيــش ِبودســ أُن مــبلُــطْتأَ
 

ــأَ  بــو م ــ وٍرطَ اِمعرــأَ و ــب و سِدع  
 

  :تقطيعه 

                                                 

    .»ب«زيادة من ) ١(

، ) ٧٢ص  (» القسطاس«،  ) ٢٨ ص (ربيزيللت» يفالكا«،   )٨ص   (»اإلقناع«:  البيت بال نسبة يف   ) ٢(

   )  .١٤٧ص (» العيون الغامزة« ، )٢٣ص (» معيار النظَّار«



 ٨٩

ـ  مبن* أتطل     تـدوو * دبـيش * وأس
 

  )١(ديأبوسـع * و مـرن *وعـا  طرن*أبو م    
 

  :تفعيله  ]و ١٨ق [ 

  مفـاعلن * فعـول * مفاعلن   * فعول
 

ــول  ــاع *فع ــول* لن مف ــاعيلن* فع   مف
 

  مقبوض* مقبوض* مقبوض   *مقبوض
  

  سامل صحيح * وضمقب* مقبوض  * مقبوض    
  

  

    :)٢(فالكَبيت 

اجــدأَح كــاقَتاِقــٍل أَشى ِبعمــلَيس  
 

ــدمعِ   ــوداِن ِبال جِن تــي ِللْب ــاك ني٣(فَع(  
 

  : تقطيعه

  بعـاقلن *سـليمى *كأحـداج *أشاقت
 

  )٤(نبـددمعي * جتـودا * كلـل بـني   *فعينا 
 

  :تفعيله 

  مفـاعلن * فعـولن   * مفاعيلُ  * فعولن
 

  مفــاعيلن* فعــولن * عيــلُ مفا* فعــولن  
 

   مقبـوض * سـامل   * مكفوف  * سامل  
  

   صـحيح  سـامل * سـامل   * مكفوف* سامل    
  

  

                                                 

   .أبوسعِد :  »األصل ، ب«يف ) ١(

» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٥(» العقد«: يف  ) شاقتك( بال نسبة ، شاهدا على الثَّلْم والكف معا بلفظ           البيت )٢(

، ) ١٧ص  (» عـروض الورقـة   «،  ) ٦٣ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ٨ص  (» اإلقناع«،  ) ٩٩ص  (

  ) .أشاقتك(بلفظ ) ٧٨ص (» البارع«: وشاهدا على الكف فقط يف ) . ٢٨ص (للتربيزي » الكايف«

مركـب  : األحداج حباء وداٍل مهملتني يف آخره جيم مجع ِحدج بكسر احلاء             : »ب«كُتب امش    )٣(

  .جبلٌ بعينه ، كما قاله اجلوهري : عاقلٌ بالعني املهملة والقاف من مراكب النساء ، و

  ) .١٣٩ص (» اية الراغب«ينظر 

   . »ب«نبدمع ، واملثبت من :  »األصل«يف ) ٤(



 ٩٠

    :)١(املعاقبةبيت 

ـ  با ر لَأَ ي ـ  ٍمو ـ  ك لَ ـ  نهن ِم اٍحل ص  
 

 ــو ــلَ ــميا ِس ا يــ)٢(مٌٍو ــِلجلْ ِةارد ِب ج  
 

  : تقطيعه

  نـصاحلن * كمنـهن * بيومنل*أال رب   
 

ــي  ــايومن*والس ــ*مي ــ*دارب   يجتلجل
 

  :]ظ ١٩ق [تفعيله 

  مفـاعلن * فعـولن   * مفاعيلُ  * فعولن
 

  لنمفــاع* فعــولُ * ن مفــاعيلُ* فعــولن  
 

   مقبـوض * سـامل   * مكفوف  * سامل  
  

ــامل    ــامل* س ــوض* س ــوض* مقب   مقب
  

  

   :)٣(ملْالثَّبيت 

   لَا يكِْشف الْغمـاَء ِإلَّـا ابـن حـرةٍ         
  

  ِت ثُــمــواِت الْمــرى غَمــرــاي هورزي   
  

  :تقطيعه 

  نُ حـررتن  *ِإللـب أ*ِشفُلْغمماْ*لَا يك 
 

ــرا غَ  ي*ــو اِتلْمرــم*م ــا* ِت ثُم هورزي  
 

  :تفعيله 

  لُنمفـاعلن * فعـولن   * مفاعيلن  * فَع  
 

ــولُ   ــاعيلن * فع ــولُ * مف ــاعلن* فع   مف
 

   مقبـوض * سـامل   * سـامل    * مثلوم
  

  مقبـوض * مقبـوض   * سـامل   * مقبوض    
  

  

                                                 

  .ودارة جلجل موضع ) . ٧ص  (»ديوانه«البيت المرئ القيس من معلقته ، يف ) ١(

   .معا  : »ب«كُتب فوقها يف ) ٢(

  ) .٤٣ص ( ربيزيللت »شرح ديوان احلماسة « ، ينظر »ديوان احلماسة«عفر بن علبة ، يف  جلالبيت) ٣(



 ٩١

   :)١(رمالثَّبيت 

هاجك ـ ر بع اِردس ـ  الر ـ  ِمس   ىواللِِّب
  

  )٢(قَطْرالْفَــور مــى آيــه الْاَء عفَّــمســأَِل  
  

  : تقطيعه

  مبل لـوى  *رسر رس *كربعن دا *هاج
  

ـ ر*يهـل مـو   *أ عف فاأاْ  *ألمسا     ل قطـرو  ف
  

  :تفعيله 

مفـاعلن * فعـولن   * مفاعيلن   *لُفع  
  

  ]و ١٩ق  [مفاعيلن* فعولن  * مفاعيلن*فعولن    
  

  مقبـوض * سـامل   * سـامل   * مثروم  
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل   
  

  : )٣(ومثله

ـ  يِلِل خ سيلَ ـ  و وِللُمالْي ِب ـ  لَ   ي ِذا الَّ
  

  يــِلِلخي ِبِناع بــهنــ عتبــا ِغذَِإ  
  

  :)٤(ا ، قالز معجدر والعم الصلْوجاء فيه ثَ

ــلَ ــ عنِك بــ لَ اِهللاد ا أَمتــيته  
  

ـ ى ع طَعأَ   ـ  اًءطَ ـ ِلا قَ  لَ ـ ا و يلً ـ  لَ ا نز٥(ار(  
  

                                                 

، ) ٩٩ ص(» اجلـامع «،  ! )آيـه (بإسقاط  ) والقطر املزن عفّى) (٦/٣٢٥ (»العقد«:  بال نسبة يف     )١(

رسـم  ) (١٦ص  (» قـة عروض الور «،  ) داثر) (٦٣ص  (ي  البن جن  »العروض«،  ) ٩ص  (» اإلقناع«

 ،  )٧٩ص  (» البـارع «،  ) ٢٩ص  ( ربيزيللت» الكايف«،  ) ٥٨٢ص   (»جاحاهل والش الص« ،   ) دارس

 ومـا  والدار،   الربيع زمن ِفيِه رتلي وضعامل:  عبوالر. وال شاهد فيه    ) أهاجك) (عفا(مادة  » ساناللِّ«ويف  

  . اسم موضع : وى أي ذهب أثره وتقادم عهده ، واللّ:   ، ودارسواملرتل الدار حول

،  مجـع آيـة       :حما وأزال ، واآلي   : ومعناه  ،   ]الفاء[ى هو بتشديد    عفَّقوله   : »ب« كُتب امش    )٢(

ايـة  « .] مع الـريح [بار  هو الغ :  ]وراء مهملة [ مبيم مضمومة    ]واملُور[وهي العالمة ،    ،   ]كتمرة ومتر [

١٣٩ص (» اغبالر(.   

فليس فيه ثرم ، ويـروى بـالثَّرم يف     ) وليس(، وروايته   ) ١١٢ص   (»ديوانه« البيت لكُثير عزة ، يف       )٣(

  ) .٢٣ص  (»معيار النظَّار«

  ) .٧٣ص  (»القسطاس« البيت بال نسبة يف )٤(

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )٥(



 ٩٢

  

   :)١(مزاخلَبيت 

ذَِإو ا خرجمِ ت غَ ن مٍةر ـ  ب عـ  غَ د مٍةر  
  

ـ و ن ن مِ تدب أَ ِتوم الْ نِم   ـ ا الْ هِذاِج عِلص  
  

ل قولهفالواو يف أو) اذَِإو (خزمتقطيعه قطيع ، ال تدخل يف الت :  

  دغمرتن*رتن بع   *  من غم  رجت*إذا خ 
  

ـ *نـواج * تأبدت من   *من ملو      )٢(ليصذهلع
  

  :تفعيله 

  مفـاعلن * فعـولن   * مفاعيلن   *فعول
  

ــولن    ــاعيلن*فع ــولن * مف ــاعيلن* فع   مف
  

  مقبـوض * سـامل   * سامل   * قبوضم
  

    صـحيح  سـامل  * مقبـوض * سامل  * سامل    
  

  

                                                 

  ) .خزم( مادة »اللِّسان« الشطر األول بال نسبة يف )١(

   . »ب«بت من ذهلعصِل ، واملث:  »األصل«يف ) ٢(



 ٩٣

ق [ )١(، قال نافع بن األسـود       يف غري تصريعٍ   ةٌ تام  عروض  : من هذا البحر   شذَّوقد  

  :]ظ ٢٠

  نحنو   رـا الْـأَمِلينـدٍ    وناوهن مـوي   
 

    تمجأَح قَداغِ     ورـا الْلُيـوثُ الـضنعم  
 

  

: ، وهلا ضربان     )٣())٢(ذكره ابن القطَّاع  (دة  عتِم م  حمذوفةٌ  عروض  :ات منه أيض  وشذَّ

مقبوضمعتِم ، وحمذوف مثلُد ها ، ويقْى هذا عندهم باِإلسماد ع.  

شاهد األو٤(ابغةل قول الن(:   
                                                 

 وروى،   ĭ يبالـن  حياة أدرك خمضرم شاعر،   ميمي الت مالكٍِ بن قطبة بن األسود بن نافع جنيد أبو )١(

 ٣٧( ، وفاته بعـد      كثريةً اأشعار ذلك يف وقال العراق وفتوح دمشق فتح وشهد،   اخلطاب بن عمر عن

  ) .٧/٣٥٢(» األعالم«، ) ٦/٣٨٥(» اإلصابة«) ٦١/٣٩١(» تاريخ دمشق«: نظري) . هـ

ـ  رالـد «و،  ) ٤ق  (» املعيار«،   )٨٥ص  (» البارع«: والبيت منسوب إليه يف      ١٨٥ص  (» ضيد الن ( ،

بقيـادة  ، من معارك املسلمني الفاصلة يف فتـوح فـارس    : ويوم اوند   ) . ١٢٢ص  (» اية الراغب «و

النعمان بن مقرهـ٢١(سنة ، ه اب رضي اهللا عنام عمر بن اخلطَّن أي (.   

ـ  ةيصقلِّ عن رحل ،   يقلِّ الص اعالقطَّ بابن املعروف  ، عديالس علي بن جعفر بن القاسم علي  أبو )٢(  املَّ

 ،  إكرامـه  يف مـصر  أهل وبالغ ، مخسمائة سنة حدود يف مصر إىل ووصل ، الفرنج كهامتلُّ على أشرف

 شـعراء  يف اخلطرية ةرالد:  منها تصانيف  له  ، األدب وفنون ةيالعرب علم يف ومبصر ببلده وقته إمام كانو

 يف حـور الن وقالئـد  ذورالش وفرائد،  األفعال  كتاب  و ،   األمساء أبنية ، و  ةيصقلِّ جزيرة:  يعين،   اجلزيرة

 . )هـ٥١٥( سنة مبصر يوتوفِّ.  ةيصقلِّ تاريخ وذيل،  القوايف   يف ايفوالش،  البارع   والعروض ،   األشعار

، ) ٢٠/١٧٥(» الوايف بالوفيات «،  ) ٣/٣٢٢(» وفيات األعيان «،  ) ٤/١٦٦٩(» معجم األدباء «: ينظر

  ).٤/٢٦٩(» األعالم«، ) ٢/١٥٣(» بغية الوعاة«

   .)٨٤ص  (»البارع« ينظر . »ب«زيادة من ) ٣(

  ، األوىل بقـة الطَّ من جاهلي شاعر  ، ةأمام أبو ،  يِرضاملُ الغطفاينُّ بياينُّالذُّ ضباٍب بن معاوية بن زياد )٤(

 ضربت كانتو  ، اطويلً اعمر وعاش  ، والحشو شعره يف فتكلُّ ال ، ديباجةً العرب شعراء أحسن وكان

ـ  ، املنذر بن عمانالن عند احظي وكان  ، أشعارها عليه فتعرض عراءالش فتقصده عكاٍظ بسوق قبةٌ له ىحت 



 ٩٤

  جزى اُهللا عبـسا عـبس آِل بِغـيضٍ        
 

  )١(جزاَء الِْكلَاِب الْعاِويـاِت وقَـد فَعـلْ        
 

   :)٢(احمزاين قول موشاهد الثَّ

                                                                                                                                                 

باملتج له قصيدٍة يف بشبزوجة (دةر فغضب) عمانالن ففر ، عمانالن على ووفد ابغةالن انينيالغس  امبالـش 

  ) .٣/٥٤(» األعالم«ينظر .  إليه فعاد مانعالن عنه رضي مثَّ  ،ازمن وغاب

  . هاا يف املواطن كلِّجزى اهللا عبس: وروايته) ١٩١ص( »ديوانه« يف والبيت

املصادر شطراناين تنازع عليه يفطر الثَّوالش  :  

لاألو  :) جزى رب  (: اين   ، والثَّ  ) بن حامتٍ  ه عنه عدي  ا عبس آل بغيضٍ   جزى اهللا عبس(  ا يف  ا أوقع خالفً   ، مم

     نسبته ، فمنهم من نسبه للن       ومنهم من نسبه لعبـد اهللا بـن          ؤيلِّابغة ، ومنهم من نسبه أليب األسود الد ، 

  .ه تصحيف مهارق اهر أنام ، والظَّعبد اهللا بن مهَّ) ٢/١١٠(» جممع األمثال«مهارق ، ويف 

أليب ..)  . بن حـامتٍ   ه عنه عدي  جزى رب (ت  بيا ال وهذ«) ١/٢٨١(» خزانة األدب «دي يف    يقول البغدا 

ن وهـو وإ   بن حاٍمت الطَّائي ، وزعم ابن جني وغريه أنه للنابغة الـذُّبياينِّ ،                عدي الْأسود الديِلي يهجو به   

 ما هو      عاصر عديوي له إنالَّذي ر ا لكن :)  اء الْكالب العاويـات     ... ا عبس آل بغيضٍ   جزى اهللا عبسزج

مث » اا مـصنوع  د مولَّ أحسبه : انإنَّ قائله مل يعلم ، حتى قال ابن كيس        : قيل  : ل العيين   اوق) ... وقد فعل 

إنه لعبد اهللا بن    : روي هذا الشعر للنابغة الذُّبياينِّ ، وقيل       : اخر الف قال املفضل بن سلمة يف    «قال البغدادي   

  ) ١/٢٨٧(» خزانة األدب«. » همارق بضم اهلاء وآخره قاف ، وهو أحد بين عبد اهللا بن غطفان

، ) ٥٨٦ص (» جاحاهل والـش الـص «، ) ١٨٤ص (» اجلـامع «: يف  ) عبس آل بغيضٍ  (والبيت برواية   

، ) ٢٦ص  (للتربيـزي   » يفالكا«، و ) ٧٩ص   (نوخيللت» القوايف«، و ) ١/١٧٧ ،   ١/١٤٤(» العمدة«و

العيـون  «، و ) ١٢٣ص  (» اغـب ايـة الر  «، و ) ١٩٦ص  (» ضيد الن رالد«، و ) ٨٤ص   (»البارع«و

  ) .١٤٥ص (» الغامزة

  . يالنع قيس ابن سعد بن غطفان بن ريث بن بغيض بن عبس أبوهم، عربية  قبيلة: وعبس 

: والضاد املعجمـتني    ] بالباء املوحدة والغني  [بغيض على وزن كرمي ،      : فائدة   : »ب«كُتب امش   ) ١(

]من قيس ، كما قاله اجلوهري أبو حي [. »اية الر١٢٣ص (» اغب(.   

 بن عامر من ، كعب بن عقيل بين من ، احلارث بن ةرم بن عمرو بن مزاحم أو ، احلارث بن مزاحم )٢(

ـ الر لذي قيل ،   والفرزدق جريٍر زمن يف كان  ، جعانالش من بدوي ، لٌِزغَ شاعر  ، صعصعة أنـت :  ةم 

 من اوحشي يقول ، وضاتالر يسكن ، مزاحم له قالي عقيل بين من غالم ولكن ، ال:  فقال ؟اسالن أشعر



 ٩٥

تراه ـ  لَا ع ـ  وِلى طُ   ايـد ِد ج اِءوالقَ
 

 وــع هالْد ــم ــاِنغ ــِلولُحالْي ِب   مي ِد قَ
 

 علـى   ، وقد اعتمدت  ) فَعولُن(ووزا  ،    من هذين البيتني حمذوفةٌ     واحدٍ كلِّعروض  ف

، ) مفَـاِعلُن (ووزنه  ،   ل مقبوض  ، وضرب األو   )فَعولُ(ووزنه  ،   ذي قبلها فهو عماد   اجلزء الَّ 

ا  هلذه العروض إلَّ   ف الزم د، والر ) فَعولُن(ووزنه  ،   عروضه    مثلُ دعتِم م اين حمذوف وضرب الثَّ 

    :)١( ، كقولهما شذَّ

قَود ـ  ِناَء س ي سعد ـ  و اِحصـ  ب س ٍدع  
 

 ـــوـــلَا طَماِنبـــي بعدا ِبهغـــرةْام  
 

    

                                                                                                                                                 

يقدر ال عرالش وأورد  .مثله يقول أن أحد واجلُ البغدادياألعـالم «ينظـر     .شعره حماسن بعض محي «

)٧/٢١١. (  

) ٥/١٠٧ (»املخصص«فالعروض مقبوضة ، قال يف      ) جديدةً(، وروايته   ) ١٢٤ص   (»ديوانه«والبيت يف   

 جديـدةً  القـواء  طول على  تراها  :العقيلي مزاحٍم قول فأنشد جديدة األصمعي وأنكر:  حامت أبو قال«

...«.   

   .) ٢٢ص  (»معيار النظَّار« :ة يف  البيت بال نسب)١(



 ٩٦

  المديد

  

سم   ا المتداد   ي هذا البحر مديد   األسباب يف أجزائه الس؛ ففي كـلِّ    ]و ٢٠ق  [ة  باعي 

   .)١(له ، واآلخر يف آخره ، والوتد بينهماأحدمها يف أو:  منها سببان جزٍء

وأربعون ائرة مثانيةٌوحروفه يف أصل الد .  

 فجـاء   ها ، وكان أصله مثانيـةً     ومثلُ) فَاِعلَاتن فَاِعلُن فَاِعلَاتن  (وتفعيله يف االستعمال    

  .ا ا نادرا كذلك إلَّسمع من العرب إلَّا ، ومل يكد يجمزوًء

  : أضرب له ثالث أعاريض وستةو

  جمزوءٌ  : واحد وهلا ضرب ،   )فَاِعلَاتن( ، ووزا     صحيحةٌ  جمزوءةٌ : فالعروض األوىل 

٢( ، وبيتهها غايةٌ مثلُصحيح(:   

ــِشروا ــٍر أَن ــا لَبكْ ــا ي بــي كُلَي   ِل
 

    ارــر ــن الِْف أَي ــن ــٍر أَي ــا لَبكْ ٣(ي(  
 

  : تقطيعه

ــرن ــا لبك ــشرو* ي ــينب*أن   يل كل
  

ــرن    ــا لبك ــأ*ي ــرارو *يأي ن ــل ف   ن
  

  :تفعيله 

  فـــاعالتن*فـــاعلن *فـــاعالتن
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

  

                                                 

حكى األخفش عن اخلليل أنه سمي مديدا لتمدد سـباعييه حـول      « وينسب هذا القول إىل الزجاج       )١(

   .) ١٤٩ص  (»العيون الغامزة« . »مخاسييه

  .) ٣٥ص (» ديوانه« للمهلهل بن ربيعة يفالبيت  )٢(

. خفيـف   للت]مـا حـذف  [فحذف منه ،  يا آل بكٍر:  أصله لبكٍريا : وفيه  : »ب« كُتب امش   )٣(

   . إن استطعتم ، ومنه يوم النشور أنشروا معناه أحيوا

  )١٤٣ص (» اغباية الر«: ينظر 



 ٩٧

١(اهقفَّم( :   

  ارــر ــن الِْف أَي ــن ــٍر أَي ــا لَبكْ ي  
 

    ارــر ــٍب قَ كُلَي ــد عــي ب ــيس ِل   لَ
 

  

هلا ثالثـة   خنب ، و  ال ت ) فَاِعلُن( ووزا    ،  فصلٌ حمذوفةٌ: انية  العروض الثَّ و ]ظ ٢١ق  [

  .ا ا هلا يكون شاذا ، وما ورد خمالفً ال جيوز خبنها أيضأضرٍب

لاألو : غايةٌمقصور ٢(، وبيته) فَاِعلَانْ( ردفه ، ووزنه  الزم(:    

هـــشيأً عـــرنَّ امـــرغلَـــا ي  
 

ــزوالْ  ــاِئر ِللـ ــيٍش صـ ــلُّ عـ   كُـ
 

  : تقطيعه

ــ ــرأن*ررنال يغـ ــشهو*منـ   عيـ
  

  لــززوال*صــائرن*كــل لعيــشن   
  

  :تفعيله 

  فــــاعلن*فــــاعلن*فــــاعالتن 
  

ــاعالتن   ــاعلن * فــ ــاعالن* فــ   فــ
  

  حمــــذوف  * ســــامل* ســــامل 
  

  مقـــــصور * ســـــامل* ســـــامل   
  

م٣(عهصر(:   

        الِْتئَـام ـدعب ـيالْح بـعش تش  
 

 و مــو الْي اكــج ٤(ش( ــام ــع الْمقَ بر   
 

  

                                                 

  ) .٢٤ص  (»معيار النظَّار«، ) ٣٢ص  (ربيزيللت »الكايف« : يفالبيت بال نسبة  )١(

ـ «: بال نـسبة يف     البيت   )٢( ، ) ١٢ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٠٤ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٦ (»دالعق

، ) ٣٢ص  (للتربيـزي   » يفالكـا  «،) ٢٠ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٦٥ص  (ي  البن جن » العروض«

  )  .٨٨ص (» البارع«

 :  القـوم  شـعب  شتو) . بعوشجاك الر (، وروايته   ) ٢٢٧ص  (» ديوانه« يف   بن حكيمٍ رماح  للطِّ )٣(

  . أهل املرتل  : أحزنك ، وربع املقام :وشجاك ، مجعهم تفرق

  .نسخة . الربع  : »ب« كُتب امش )٤(



 ٩٨

   : )١( ، وبيتهكالعروض ، غايةٌ) فَاِعلُن( ، وزنه حمذوف: اين الثَّو

ــاِفظٌ   ح ــم ــي لَكُ ــوا أَن لَماع  
 

 ــت ــا كُنـ ــاِهدا مـ ــا شـ   أَو غَاِئبـ
 

  : ]و ٢١ق [ه تقطيع

  حــافظن*ين لكــم*إعلمــو أن
  

  غائبـــا*كنـــت أو*شـــاهدن مـــا  
  

  :تفعيله 

ــاعالتن   ــاعلن * فـ ــاعلن* فـ   فـ
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعلن*فــ   فــ
  

  حمــــذوف  * ســــامل* امل ســــ
  

ــامل    ــامل* ســ ــذوف * ســ حمــ
)٢(

  
  

٣(اهقفَّم(:   

ــز عمالن ــع انُمــ م ــ الْكلْ عرب  
 

ــ  ــن يسيلَ ــِج ي مــن ع صــ الْاه هرب  
 

  

   :)٥(، وبيته) فَعلُن( ، ووزنه )٤(يه أبترسم ، وبعضهم ي غايةٌ مقطوعحمذوف : الثالثَّو

                                                 

) ١٢ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٠٤ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٦ ، ٦/٢٩٣ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )١(

، ) ٣٣ص  (ربيـزي للت» الكـايف    «،) ٢١ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٥ص  (ي  البن جن » العروض«،  

  .) ٧٥ص (» القسطاس«، ) ٨٨ص (»  لبارعا«

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )٢(

   .)٢٥ص  (»معيار النظَّار«، ) ٣٣ص  (ربيزيللت» الكايف «:  البيت بال نسبة يف )٣(

 على ما سبق بيانه يف تعريف البتر ، وقد اختار املؤلِّف مذهب الزجاج يف ختصيصه باملتقـارب دون                   )٤(

  .املديد 

 »اإلقنـاع «، ) ١٨٥ ،  ١٠٤ص   (»اجلـامع «،  ) ٧/٧٣ ،   ٦/٣٢٦ (»العقد«: يف  بال نسبة    البيت   )٥(

ص (للتربيزي  » يف  الكا«،  ) ٢١ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٦ص  (ي  البن جن » العروض  «،  ) ١٣ص  (

  ) .٨٩ص (» البارع«، ) ٣٤



 ٩٩

 

ــا  ــذَّلْفَاُءِإنمـ ــةٌ )١(الـ   ياقُوتـ
 

ــانِ    ــيِس ِدهقَ ــن ِك ــت ِم ِرج٢(أُخ(  
 

  :ه تقطيع      

ــ ــا* لذذإن من ــاأف ــوتنت* ي   ق
  

ــن    ــت م ــيس ده *أخرج ــاين*ك   ق
  

  :تفعيله 

فـــاعلن  * فـــاعلن * فـــاعالتن
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــن* فــ   فعلــ
  

  حمــــذوف  * ســــامل* ســــامل 
  

  حمـــذوف مقطـــوع * ســـامل* ســـامل   
  

   :)٣(عهصرم ]ظ ٢٢ق [

ــ ــام ــشيج يِه ــوق ال    اِر دن ِم
 

ــ روأَ  ــاٍدمــ ــح أَ)٤(ني بــ   اِرجــ
 

  

  : هلا ضربان ، و) فَِعلُن( ، ووزا  فصلٌ خمبونةٌحمذوفةٌ :الثة العروض الثَّو

٥( ، وبيتهها غايةٌمثلُ : لاألو(:   

  ِللْفَتـــى عقْـــلٌ يِعـــيش ِبـــِه
 

  ــه ــاقَه قَدمـ ــِدي سـ ــثُ تهـ   حيـ
 

  : تقطيعه 
                                                 

 واستواء األرنبـة ،     ]صغر األنف : ام  اللَّوفتح  [ال املعجمة   الذَّلَف بالذَّ : وفيه    :»ب« كُتب امش    )١(

  ] .كذا قاله اجلوهري، املرأة [يت م ذلفاء ، وبه س] أذلف وامرأة رجلٌ :تقول[

   .)١٥٠ص (» اغباية الر«: ينظر 

وهـو  ،  هـو العـارف     : ها كما قاله أبو عبيدة      ال وضم والدهقان بكسر الد    :»ب« كُتب امش    )٢(

فارسيب معر.   

   .)١٥٠ص (» اغباية الر«: ينظر 

   .)٢٥ص  (»معيار النظَّار«، ) ٣٤ص  (ربيزيللت» الكايف «:  البيت بال نسبة يف )٣(

  .فوق  : »ب« يف )٤(

   .)٧٣ص (ين د مهدي ناصر الدحمم:  شرح »ديوانه«يف ، لطرفة بن العبد  البيت )٥(



 ١٠٠

ــق ــىت ع ــي*للف ــن يع ــبهي*ل   ش
  

  قدمـــه*ســـاقهو* حيـــث ـــدي  
  

  :تفعيله 

ــاعالتن  ــاعلن * فـ ــن*  فـ   فِعلـ
  

ــاعالت   ــاعلن *ن فــ ــن*  فــ   فِعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــون  * س ــذوف خمب   حم
  

ــامل    ــامل* سـ ــون * سـ ــذوف خمبـ   حمـ
  

١(اهقفَّم( :   

ــأَ ــ الراكجشـ ــد ِقم أَعبـ   همـ
 

  همــــــم حساِر دادمــــــ رمأَ 
 

  

، ) فَعلُن( ، وهو األبتر يف قول بعضهم ، وزنه  غايةٌ مقطوعحمذوف: اين  الثَّربالضو

   :)٢(وبيته

ــاٍر ــا)٣(رب نـ ــت أَرمقُهـ    ِبـ
 

 مقَـــضا  تـــارالْغو ـــِدي٤(الِْهن(  
 

  :]و ٢٢ق [ه تقطيع

ــارن ــأر *رب بن ــت ت ــا*ب   مقه
  

  غـــارا*دي يـــول*تقـــضمل هـــن  
  

  : تفعيله 

  نفِعلــــ*فــــاعلن *فــــاعالتن 
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــن* فــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــون  * س ــذوف خمب   حم
  

  حمـــذوف مقطـــوع * ســـامل* ســـامل   
  

                                                 

   .)٢٥ص  (»معيار النظَّار«، ) ٣٥ص  (ربيزيتلل» الكايف «:  البيت بال نسبة يف )١(

  ) .١٠٠ص  (»ديوانه« يف  ، بن زيٍدلعدي البيت )٢(

  .نار احلرب : أي  : »ب« كُتب حتتها يف )٣(

  نـوع  تأكل ، واهلندي  : اد املعجمة أي    قوله تقضم بالقاف وفتح الض    : فائدة   : »ب« كُتب امش    )٤(

 لغني املعجمة يوف ، والغار با   من الس:  شجر  تت   كـذا قالـه    ،    عـن واو   ماح ، وألفه منقلبـةٌ    خذ منه الر

اجلوهري.   

   .)١٥٢ص (» اغباية الر«: ينظر 



 ١٠١

م١(عهصر(:   

ــى  نيــا لُب ا )٢(يــار ــِدي الن    أَوِق
 

ــارا   ــد حـ ــوين قَـ ــن تهـ   ِإنَّ مـ
 

  

                                                 

لُبينـى تـصغري   و. ابق ، وهو مطلع قصيدة البيت الس   ) ١٠٠ص  ( »ديوانه« بن زيد يف     لعديالبيت   )١(

  .لُبنى اسم امرأة 

   . تصغري لُبنى :»ب«كُتب حتتها يف  )٢(



 ١٠٢

  زحافه

  

علـى  (ل   ضرب البيت األو   يت يف ا الَّ إلَّ) فَِعلَاتن( فيبقى    ، نب فيه اخلَ  )ناتلَاِعفَ(يدخل يف   

   . )١()األشهر

   .) فَاِعلَات(فيبقى ،  فيه فوالكَ

ل فيه ، وهو اجلمع بني اخلَكْوالشن والكَبفيبقى ف ، )فَِعلَات( .   

  .خنب ها ال تروب فإنيت يف األعاريض والضا الَّإلَّ) فَِعلُن(فيبقى ، ) فَاِعلُن(ن يف بواخلَ

حذفان  إذا سقط أحدمها ثبت اآلخر فال ي    ،) فَاِعلُن(وألف  ) فَاِعلَاتن(نون  واملعاقبة بني   

ا يتواىل أربع حركاتٍ   ا لئلَّ مع      من جزأين ، وقد يثبتان مع    وحف ملعاقبة ما قبله ومـا      ا ، فإذا ز

  كْبعده وهو الش ل يى بالطَّ سم   ذي قبله ، حنو حذف    وحف ملعاقبة ساكن اجلزء الَّ    رفني ، وإذا ز 

وحـف ملعاقبـة    در ، وإذا ز   ي بالص مقبله س ) فَاِعلَاتن( ]ظ ٢٣ق  [لثبوت نون   ) فَاِعلُن(ألف  

ز جي بالع مبعده س ) فَاِعلُن(لثبوت ألف   ) فَاِعلَاتن(ذي بعده ، حنو حذف نون       ساكن اجلزء الَّ  

٢(م، وقد أشبعنا الكالم على هذا فيما تقد( .   

  .ا زه كذلك ، وفيهما معجل عا ، ويف أول صدره مفردوم يف أزوقد يدخله اخلَ

   .ل فيه قبيحكْ ، والش فيه صاحلٌف ، والكَن يف حشو هذا البحر حسنبواخلَ

  

   :)٣(نباخلَبيت 

ــا  كَلَام ــك ــِع ِمن ــا ي ــى م تمو  
  

ــلِ    ــك ِبعقْــ ــتكَلَّم فَيِجبــ   يــ
  

                                                 

   .»ب«زيادةٌ يف  )١(

  . )٥٩ص (عن املعاقبة يف احلديث  )٢(

، ) ١٤ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٠٦ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٦ (»العقـد «:  يف   البيت بال نـسبة    )٣(

، ) ٣٦ص  ( ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ١٩ص  (» عروض الورقة  «،) ٦٩ص  (ي  البن جن » العروض  «

  ) .٩١ص (» البارع«



 ١٠٣

  : تقطيعه

ــا ــا م ــن*ومت ــع م ــن*ي   ككالم
  

  كبعقلـــي *فيجـــب* مليتكـــل  
  

  :تفعيله 

ــن ــن *فعالتــ ــنف*فعلــ   عالتــ
  

ــن    ــن * فعالتــ   عالتــــنف* فعلــ
  

   خمبــــون *خمبــــون * خمبــــون
  

  خمبــــون * خمبــــون * خمبــــون  
  

  

   :)١(فالكَبيت 

ــا  نمالَ قَوــز ي ــن ــِصِبنيلَ خم    
  

ــوا واســتقَاموا        صــاِلِحني مــا اتقَ
  

)٢(تقطيعه
  :]و ٢٣ق [ 

ــزال  ــن ي ــا*ل ــ*قومن   صبنيخم
  

  وســتقامو *مــت تقــو  *صــاحلني  
  

  :تفعيله 

ــاعالت ــاعلن *فـ ــاعالت*فـ   فـ
  

  ــاعالت ــاعلن  * فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــوف ــامل * مكفـ ــوف * سـ   مكفـ
  

  ســـــامل * ســـــامل* مكفـــــوف  
  

  

   :)٣(لكْالشبيت 

                                                 

، ) ١٥ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٠٦ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٦ (»العقـد «:  بال نـسبة يف      البيت )١(

، ) ٣٧ص  (  ربيـزي للت»   الكـايف «،  ) ٢٠ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٩ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .٩٢ص (» البارع«

  .بلغ قراءةً وتصحيحا  : »األصل« كتب املؤلِّف امش )٢(

، ) كـل داين املـزن جـون      ) (١٠٧ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٦( »العقد«:  يف   البيت بال نسبة   )٣(

» الكـايف «،  ) ٢٠ص  (» عروض الورقـة   «،) ٦٩ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ١٥ص  (» اإلقناع«

للتاجلون  و ) .٩١ص  (» البارع«،  ) ٣٧ص  (  ربيزي :ي  زنواد والبياض ، واملُ   طلق على الس:   مجع م زة ،  ن

حاوهي السباب بة البيضاء ، والر :حاب الَّالسحاب ه دذي تراه كأنون الس.  



 ١٠٤

  نهـــرغَي اريـــِن الـــدِلم  
  

ــابِ    بــي الر ــزِن داِن ِن الْمــو ــلُّ ج   كُ
  

  : تقطيعه

  هننريـــ*يـــار غـــي*ملنـــدد
  

ــل   ــل جلون ــزن دا* ك ــايب*م ــر رب   ن
  

  :تفعيله 

فــــاعلن *فعــــالت*فعــــالت  
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــشكول ــامل * مـ ــشكول  * سـ   مـ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

  

   :)١(نيفَرالطَّبيت 

ـ  تيلَ ـ  ِرع ِش ـ  لَ لْي ه ا ذَ نـ  ات ي ٍمو  
  

ــجِب   ــ)٢(وِبن ــ)٣(ٍعاِر فَ ــ تن ِم   اِقلَ
  

  : تقطيعه

  ذات يـومن  * هل لنـا    *شعري  ليت  
  

ــارعن     ــوب ف ـ * جبن ــن تالقـ   )٤(يم
  

  :تفعيله  ]ظ ٢٤ق [

  فـــاعالتن*فـــاعلن *فـــاعالتن
  

ــف   ــاعلن  * التعــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــان   ــامل * طرفــ ــامل * ســ ســ
)٥(

  
  

  

                                                 

، ) ٣٨ص  (يـزي   ربللت» الكايف«،  ) ١٥ص  (» اإلقناع«،  ) ٦/٣٢٦( »العقد«:  يف   البيت بال نسبة   )١(

  ) .١٥٣ص (» العيون الغامزة«، ) ٢٧ص (» معيار النظَّار«

  .غري خمبون   :»ب«كُتب حتتها يف  )٢(

  .اسم حصٍن ، قاله اجلوهري : بالفاء والراء والعني املهملتني  : »ب«تب امش كُ )٣(

  ) .١٥٨ص (» اية الراغب«: ينظر 

  .من تالِق  : »األصل ، ب« يف )٤(

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )٥(



 ١٠٥

    :)١(ه وحدل صدر البيتم يف أوزاخلَبيت 

قَـــاِتلُكُمونَ ِإذْ نـــذْكُرـــلْ ته  
  

ــا    ــه لَـ ــِدما عدمـ ــضر معـ   يـ
  

 ال يدخل يف    له خزم يف أو ) لْه(ها ، و   مثلُ ا ، وضر   حمذوفةٌ وهذا البيت عروضه خمبونةٌ   

تقطيعهقطيع ، الت :  

  تلكـــم* إذ نقـــا * تـــذكرون 
  

ــضرر    ــدمن* ال يـ ــه* معـ   عدمـ
  

  :تفعيله 

ــاعالت ــاعلن *فــ ــ*فــ   نفعلــ
  

ــ   ــاعلن  * التعافــ ــ* فــ   نفعلــ
  

ــوف ــامل * مكف ــذوف * س ــون حم   خمب
  

  خمبــون حمــذوف  * ســامل * مكفــوف  
  

     :)٢(ه وحدزهجل عم أوزخبيت 

ــ ــير بلْبـ ــقًـ ــقُر أَتا ِبـ    هبـ
  

ــ   ــ لْب ــلَ ا يــى ِإر ــلَتا اعذَا ِإلَّ ام  
  

  حمذوفةٌ ا عروضه خمبونةٌ  وهذا البيت أيض   كذلك ، و   ]و ٢٤ق  [ ا ، وضر)لْب ( ل يف أو

عجزه خزال يدخلم تقطيعهقطيع ،  يف الت :   

ــر ــل ب ــت أر * قن يب ــهو*بت   قب
  

ــرى إل   ــا* ع ال إذ*ال يـــ   تلمـــ
  

  :تفعيله 

ــاعالتن ــاعلن *فــ ــ*فــ   نفعلــ
  

ــا   ــاعلن * التن عفــ ــ* فــ   نفعلــ
  

ــامل ــامل * س ــذوف  * س ــون حم   خمب
  

ــامل   ــامل * سـ ــذوف * سـ ــون حمـ   خمبـ
  

    :)٣(ويم ذكره ، ر ، ومنه البيت املتقداهما معِمزخبيت 

   تـــذْكُرونَ ِإذْ نقَـــاِتلُكُمهـــلْ
  

   ــه ــِدما عدمـ ــضر معـ ــا يـ   ِإذْ لَـ
  

  . م تقطيع البيت وتفعيله ، وقد تقدمزهما خقطيع ألنال يدخالن يف الت) ذِْإ(و) لْه(فـ

                                                 

   .)٦٣ص (يف أول الشطر الثَّاين ) إذ( سبق خترجيه بزياد )١(

  ) .خزم( مادة »تاج العروس«، » اللِّسان«،  »احملكم«:  يف بال نسبٍة األعرايب أنشده ابنالبيت  )٢(

  ) .٦٣ص (خترجيه  سبق )٣(



 ١٠٦

ط لكة ترثي أخاهـا تـأب     ليك بن الس   الس ا ، حنو قول أم    عصرم  املديد  تام  :وقد شذَّ 

١(اشر( وقيل ،  :ألمقال ه ، وي :هو شعرعرف قائله ال ي)٢(:    

ـ  ه ن مِ ةًوجي ن ِغب ي افطَ ـ ه فَ اٍكلَ    كلَ
  

  لَــكٍء قَتــيش ِري ِضــلَّةً أَيِشــع ــتلَي  
  

ـ  ت م لَ يضِرمأَ عأَ د ـ  م ع دو خ ـ ت   كلَ
  

ـ  لُّكُ   ش ـ  قَ ٍءي ـ  لٌاِت ـ لْ ت ني ِح ـ جى أَ قَ   كلَ
  

  

                                                 

)١( تأب املشهورين العرب رجال من،  سفيان   بن جابر بن ثابت هو أبو زهريٍ  ا  ط شر   ، زين وشعرائهم املرب

 بطـه إ حتت اسيفً أخذ هألن بذلك يمس ماإن:  قيل،  رجلَيه   على يغزوكان  : ا ، قيل    ا شجاع اكًفت كان،  

 بطـه إ حتـت  اسكين أخذ هنإ :وقيل،   وخرج اشر طتأب أدري ال  :قالت  ؟ هو أين  :هألم فقيل،   وخرج

:  لـه  قالي غاٍر يف يِقلْوأُ،   ذيٍله بالد يف تلقُ ،   اشر طتأب:  فقيل،   بعضهم أجفو قومه نادي إىل وخرج

  ) .٨/٢٠٥(» األعالم«، ) ١/٣٠١(» عراءعر والشالش«:  ينظر . مقتله بعد فيه تهجثَّ دتِجفو ، رمخان

)٢(  البيت مفقيل  ،   يف نسبته    ختلف :ألم تأب  ألخته ، وقيل  : ا ، وقيل  ط شر :ألم لَ السي   لكة  ك بن الـس ،

  .للخنساء : وقيل 

) ٥٧٩ص   (ربيزيللت» احلماسةشرح  «ذا دون تعيني ، ويف       هك .وقالت امرأة   : وفيه  » احلماسة«وهو يف   

»قال  ي :إن ها ألم تأب  ط شر  قال  ا ، وي :ألم الس   سبو . »لكةليك بن السن ألم  ا يف    ط تأباجلـامع «:  شر «

ص (» البـارع «: ا يف  ط شـر   ألخت تأب  نسبو . )٥٧٢ص  (» جحااهل والش الص«،  ) ٦٥ ،   ٦٢ص  (

 . »للـسلكة : ا وقيـل    ط شـر  ألخت تأب «) ٢٠٨ص  (» ضيدر الن الد«ويف  ) . ٤ق  (» املعيار«،  ) ٩٢

ص (» لبـاب اآلداب  «، و ) ١٤٥ص  (» فصل املقال شرح كتـاب األمثـال      «: ليك يف    ألم الس  نسبو

 البـن   »شرح قصيدة ابن احلاجـب    «:  ونسب للخنساء يف     . )١٥٠ص  (» العيون الغامزة «، و ) ١٨٣

 ال من عضلب ميالقد رعالش ويف« فيقول ابن دريد  ) ٢/٦٢٩ (»غةمجهرة اللُّ « يف   أما) . ٤١ص  (كماين  التر

   . »يعرف

ن يدر مل:  أَي ةِضلَّ ذهبقال يمه ذهبو ، يذهب أَيثأ مل ِإذا:  ِضلَّة داخلَر به ، وي لت :تخادغفلة عن ع.  



 ١٠٧

   :)٣(و ، وه)٢(اججا للزغالطً لنفسه م)١(اشئ النها أنشدوحنوه م

ـ  مع طَ بحلْ لِ اق ذَ وه لَ نِإ ا م ـ ا ه جر   
  

ـ  مِ تنى أَ وهي الْ  فِ ر غِ لُّكُ   نـ  ه ـ   ِف   رري غَ
  

  

                                                 

)١( عبد اهللا بن حممد    ،   ئ األكرب اِشالن ، أبو العباس   األنباري ، ،  شاعر  م جيد،  ي عد    ومي  يف طبقة ابن الر

والبو  ، أصله من األنبار  .   حتري  ا  وخرج إىل مصر فسكنها وتوفِّ      ،  طويلةً ةًأقام ببغداد مد ٢٩٣( سنة   ي 

ـ  له قـصيدةٌ  .  ين واملنطق  وهو من العلماء باألدب والد      ، شرشري ابن: وكان يقال له   .) هـ  يِوي ر  عل

أخذ نفسه   " ، قال املرزباينِّ   وكان فيه هوس  .  يف فنون من العلم     يف أربعة آالف بيتٍ     واحدةٍ  وقافيةٍ واحٍد

    باخلالف على أهل املنطق والش ني وغريهم عراء والعروضي    ا ما   حدث لنفسه أقوالً  ، ورام أن ي هم  ا ينقض

» األعـالم «: ينظر    .ة تصانيف مجيلة  له عد :  كانلِّوقال ابن خ  . "، فسقط ببغداد، فلجأ إىل مصر      عليه

)٤/١١٨( .  

 ينالـد  أهـل  من كان،  العربية   أهل أكابر من،   حويالن سهٍل بن ريالس بن إبراهيم إسحاق أبو )٢(

 عـن  أخـذ ود  ربامل فلزم وحالنى  فاشته جاجالز  ، وكان خيرط   ريقةالطَّ مجيل ، العقيدة حسن،   فضلوال

 إىل أن ويل الوزارة     سليمان بن اهللا عبيدب القاسم ابن الوزير      ، وأد  يالفارس ليع أيب أستاذ وهو،  ب  ثعل

ـ ٣١٦( سنة تويفابه ،   تفصار من كُ    لثعلب الفصيح على املؤاخذات : صانيفتال من له   . وقيل قبلها )  ه

ـ  ، وأفعلت فعلت ، وحالن يف صرتخم،   فرسال خلق ، اناإلنس خلق،   وضرعال،   القوايف ، اقشتقاال،    ام

تـاريخ العلمـاء    «: نظـر   ي.  آنالقـر  اينمع ، رالنواد ، سيبويه اتيبأ شرح ، رفينص ال اوم رفينص

إنبـاه الـرواة  «، ) ١/٥١(» معجـم األدبـاء   «،  ) ١٣٨ص  (» باءلنزهة األ «،  ) ٣٨ص  (» حوينيالن «

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

هـو املقـصود بكـالم      الناشئ  و ،) ١٥٠ص   (»العيون الغامزة « ،   )٦٧ص   (»اجلامع« البيت يف    )٣(

وقد كان رجلٌ  «) ٦٧ ،   ٦٦ص   (»اجلامع« يف   العروضي  منهم ي إىل  من علمائهم ليست بنـا حاجـةٌ    عد 

 إىل مثلـها  تدعها مل يسبقه أحد   ا هو اخترعها واب    له أوزان  جل يزعم أنَّ  قد كان هذا الر    ...تسميته وذكره   

 ...فمم ا لب   س به من الشوذكر مخسة أبيات منها هـذا البيـت   » ه ال خيرج من العروض قولهعر وذكر أن

  . يت التايل والب



 ١٠٨

    :)١(ومنه ]ظ ٢٥ق [

ـ ا ي ا م كَ ش نْ إِ هملُا ت لَ ـ  ب وي أَ اِقلَ    ىكَ
  

  ــو امِحتنــاِط ب نــ ِبه ــي ِمِذالَّ نــ ظَه هر   
  

   وقال أبو العالء املعرإثر إنشاده قول   )٢(ي  أم  هذا الوزن مل يذكره اخلليل وال      «ليك   الس

  سعيد بن مسع   دة ، وذكره الزج  اج وجعله سابع ا للر        ا مل ، وقد حيتمل أن يكـون مـشطور

  .ا وحده يء آخر األبيات شطرده جمذي يظهر ، ويؤي ، وهذا هو الَّ)٣(انتهى.  »للمديد

                                                 

 »معيـار النظَّـار   «،  ) ٤ق   (»املعيار«،  ) ٦٧ص   (»اجلامع«يف  ،    البيت من مقطوعة البيت السابق     )١(

  ) .١٥٠ص  (»ن الغامزةالعيو«، ) ٢٤ص (

وهو  . عمانة الن  ولد ومات يف معر     ،  فيلسوف  شاعر  ،  املعري وخين الت أمحد بن عبد اهللا بن سليمان      )٢(

عر وهو ابن    وقال الش   ، ا فعمي  صغري يِرد، أصيب باجلُ   كان حنيف اجلسم   ، و   يف بلده   كبريٍ من بيت علمٍ  

 وكان يلبس خشن     ، ا وأربعني سنةً  حم مخس ، ومل يأكل اللَّ    يالم احليوان م إ حروكان ي .  إحدى عشرة سنة  

ـ ٤٤٩( ، تويف سنة     يابالثِّ ـ اللُّ: له من املؤلَّفـات     .  ا يرثونه  شاعر ٨٤وقف على قربه    و)  ه اتزومي ، 

 ندسقط الز ، رسالة الغفران ، رسالة املالئكة ، عبث الوليد  ، األيك والغصون، ط قضوء الس ، اهل الـص

ج ، حاوالشلْمنظر . امع العزيزي اللَّ، الفصول والغايات ، بيل قى الس١/١٥٧(» األعالم«ي(.   

اهل الـص «، ويقول املعري يف     ) ٥٨٠ص   (»شرح احلماسة « نقل هذا القول عن املعري التربيزي يف         )٣(

يف اململكـة  بيـت  أهـل  من وهو ، املديد الوزن من تكون أن:  أمرين حتتمل «)٥٧٢ص  (» جحاوالش 

عر،الش كان وإن والبسيط ويلالطَّ أخو هألن مقصبـدار  وعنيـت .  امللك دار يف معهما وهو ، عنهما ار 

 " وأخـواه  ، بالغنـاء  امسـه  خرج " شكلة بن إبراهيم " مثل فمثله.  هيوأخو جتمعه يتالَّ ائرةالد:  امللك

.  عرالش ةعام من وهو ، ملالر من تكون أن األبيات هذه يف اآلخر مرواأل.  امللكان " هارون"و" موسى

    .»العلم أهل عليها حكم وبذلك

ه مـن مـشطور املديـد ،         تام املديد ، وبعضهم على أن      ه من شاذِّ   بعض العروضيني على أن    واحلاصل أنَّ 

  وبعضهم على أن  مل وعروضه وضربه حمذوفان     ه من الر.  على بعضهم فحمله« ماميينيقول الد شاذِّ من هأن 

القصيدة وأنَّ ، هتام معلى وبعضهم ، عةصر هأن استعماله من ورد امم مربوذهب.  اع الزهذه أنَّ إىل اجج 

 قياس هو:  بعضهم وقال.  أعاريض ثالث ملللر فجعل ، حمذوفان وضرا وعروضها مل،الر من القصيدة

 ، اتام املديد جميء:  شذوذان عليه يلزم هألن ، املديد تام على احلمل من ىلأو عليه واحلمل ليلاخل مذهب



 ١٠٩

   

  : )١( للعروض األوىل ، شاهده مقصور جمزوٌء ثاٍنضرب: ا  أيضوشذَّ

        ـنـا مأِْي يالـرقِْل والْع ِعيفا ضي  
  

ــزالْ     الن مــو ي بــر الْح ــق ــا يِطي   لَ
  

   يــذُق غَيــر مــرامــن يــذُقْها لَــ
  

ــالْ    ــلٍّ وبـ ــي ِلكُـ ــا وهـ   طَعمهـ
  

  

   : )٢(انية ، شاهدهن يف عروضه الثَّباخلَ:  وقد شذَّ

ــدو ــذَّ كٍَدِبقُـ ــم ِلئاوالـ   لَـ
  

  يــخ ــن عنْزتـ ــسيِرا وهـ    امن الـ
  

  

وأجاز األخفش خا الثَّب٣(اين ، ومنعه اخلليل ، شاهدهن ضر(:    

ـ  يـك ى فِ شخ أَ تنكُ ص رـ  ف الن ى و  
  

ــرفَ   ــي اِنمــ ــأَ فَهمهســ    ابصــ
  

  

  

                                                                                                                                                 

» العيـون الغـامزة   « .» ةخاص حمذوفةً ملالر عروض جميء عليه يلزم وهذا.  القصيدة يف صريعالت والتزام

   .)١٥١ص (

  ) . ٢٠٨ص (» ضيد النرالد«، ) ٤ق (» راملعيا«، ) ٩٤ص  (»البارع«:  البيتان بال نسبة يف )١(

شت شعب احلي   ( من قصيدته الَّيت سبق ذكر مطلعها        )٢٣٣ص  (» ديوانه«يف  ،   بن حكيمٍ رماح  للطِّ )٢(

، وهو برواية الكتاب يف     ) وذل( مادة   »تاج العروس « و »اللِّسان«، وكذا يف    ) كالوذائل(، وروايته   ...) 

   .)٤ق (» املعيار«

  ) . ٢٦ص (» معيار النظَّار«، ) ٤ق (» املعيار«: يت بال نسبة يف  الب)٣(



 ١١٠

ـ    ا غايةً ا جمزوءً ا تام ا رابع انية ضرب وحكى األخفش للعروض الثَّ     ،  ف المتناعه من الكَ

   :)١(شاهده

ــةً   ــا خلَّ هرــي غَي ــن ِل ــم يكُ   لَ
  

ــا      ــِري خِليلَ ــانَ غَي ــا كَ ــا م لَهو  
  

  لَــم تــزلْ ِللْعــيِن ِفــي كُــلِّ مــا
  

ــا    ــي قَِتيلَـ ــى رأَتِنـ ــةً حتـ   ِغبطَـ
  

  

                                                 

ـ  الد«،  ) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٩٤ص   (»البارع«: بال نسبة حمكيا عن األخفش يف        )١( ص (» ضيدر الن

٢٠٩( .  



 ١١١

  البسيط

  

سولبساطته ، ا ي هذا البحر بسيطًم١(قوهولة يف الذَّهي الس( .   

   . )٢( منها سببني جزٍءل كلِّ يف أوة ؛ ألنَّباعي أجزائه السالنبساط األسباب يف: وقيل 

  ]و ٢٥ق [ .ي بذلك النبساط احلركات يف عروضه وضربه املخبونني مس: وقيل 

  .ا  وأربعون حرفًائرة مثانيةٌالدأصل وحروفه يف 

 وتفعيله القياسي) مسلُِعفْتلُاِع فَ نن ( العـرب اسـتعملته خمبـون       ا أنَّ  ، إلَّ  اٍتأربع مر 

   ا األوالعروض األوىل وضر  لُاِعفَ(ت  ل ، فردلُِعفَ(فيهما إىل   ) نن (  ، َفصارا أنق)٣( ا   مسموع ،

األجزاء ساملها كان وما أتى تام ا شاذ.  

ة أضرٍبوله ثالث أعاريض وست:   

   :وهلا ضربان  ، )فَِعلُن( ، وزا زوم فصلٌ على اللُّ خمبونةٌوافيةٌ : فالعروض األوىل

٤( ، وبيتهها غايةٌ مثلُ خمبونٌواٍف : لفاألو( :   

  يا حاِر لَـا أُرمـين ِمـنكُم ِبداِهيـةٍ         
  

   ولَـا مِلـك     قَبِلـي  )٥(لَم يلْقَهـا سـوقَةٌ      
  

                                                 

) فَِعلُن(آخره  و) فَِعلُن(مسي بسيطًا ألنه انبسط عن مدى الطَّويل واملديد ، فجاء وسطه            : قال اخلليل   « )١(

  ) .١٥٥ص  (»العيون الغامزة« . » حكاه األخفش عنه.

  ) .١٥٥ص  (»العيون الغامزة« . »قاله الزجاج« )٢(

  ) .أنق( مادة »اللِّسان« ، »الصحاح«: ينظر . اإلعجاب  وهو قناَألأعجب وأحسن ، من :  أي )٣(

ترخيم حارث ، وهو احلـارث بـن        : وحار   ،   )٨١ص   (»ديوانه« يف    ، لمىهري بن أيب س   لز البيت   )٤(

وقَر اء الصوراعيه   كان قد أغار على بين عبد اهللا بن غطفان ، وأخذ إبل زهريٍ              ، يداوي  .ديـوان  «نظر  ي

   .)٧٨ص (» زهري

 ، يـستوي فيـه الواحـد        ني املهملة من ليس مبلكٍ     الس وقة بضم الس : فائدة : »ب« كُتب امش    )٥(

    .واجلمع

نظر ي :»اية الر١٦٩ص (» اغب(.    



 ١١٢

  : تقطيعه

  هـينت *منكم بدا   * أرمني  *يا حار ال    
  

  )١(كـو مل* قبلـي وال    * سـوقنت *مل يلقها     
  

  :تفعيله 

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
  

ظ٢٦ق  [:)٢(اه قفَّم [  

م الُا ب ع ِنيمِ ك نـ ا الْ ه اُءم ـ  ي نِكسب  
  

ــأَكَ   نــه ــى كُن ِم ــِرفْ ملً ٍةيبِــر ٣( س(   
  

  

وافٍ :اين  رب الثَّ والض  غايةٌ  مقطوع  ردفه ، ووزنه      الزم )لُنسـاكن العـني ،     ) فَع

   : )٤(وبيته

                                                 

   .»ب«ملك ، واملثبت من  : »األصل« يف )١(

مجع كُلية وِهي الرقعة تكون ِفـي       : الكلىو) . ٩ص   (»ديوانه« البيت لذي الرمة ، أول قصيدٍة يف         )٢(

  املقطوعة: واملفرية. أصل عرقة املزادة

  .معا  : »األصل ، ب« كتب فوقها يف )٣(

رب الس:  بفتحها قال   وابن األعرايب  يورواه األصمع ،  عىن الساِئل   و بكسر الراء مب   ٍررواه أبو عم   :وسرب«

 صـب : يأ: ب قربتك سر،  ع اخلرز والسيور     يف املزادة اجلديدة لكي تبتل مواض      صبي ي ذاملاء نفسه الَّ  

   .)٢/٣٤٢(» خزانة األدب« . »ع اخلرزحتى تستحكم مواضاء فيها امل

، ) ١/٣٦(» سر صـناعة اإلعـراب  « ، و)١/١٥٤(» العني«: نسب ألمرئ القيس كما يف ي البيت   )٤(

 ؛ 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  

  وسي  نقال عن شرح الطُّ   ) ٤٣٧ص  (يوان  ختريج قصائد الد» ا من منحول شعر امرئ القـيس       وهذه أيض

) قـصب ( مادة   »ساناللِّ«ويف   » األنصاري ها إلبراهيم بن بشريٍ   إن: بإمجاع أهل البصرة والكوفة ، ويقال     

:  الق ؛ القيس إلمرئ ملْحوب واملنت مضطَِمر بوالقُص :اعرالش قول أنَّ اجلوهري زعم:  بري ابن قال«



 ١١٣

  قَد أَشهد الْغارةَ الـشعواَء تحِملُِنـي      
  

   رعاُء مدرج     وبحـرِن سـيي١(وقَـةُ الْلَّح(  
  

  : تقطيعه      

  ملـين *شعواء تـح  *غارتش*قد أشهدل 
  

ـ حلـيني   *روقتـل *جرداء مع      حوبـو *رس
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــاعلن*م ــستفعلن*ف ــن*م   فِعل
  

  فعلـــن *مـــستفعلن*فـــاعلن*مـــستفعلن  
  

ــامل  ــامل* س ــامل  * س ــون * س   خمب
  

ــامل    ــامل* سـ ــامل  * سـ ــوع* سـ   مقطـ
  

م٢(عهصر(:   

       ـوممرـِر مجالْه دعقَاَء برلُ خبلْ حه  
  

    ــيم ــاِم تكِْل الْأَي ــر ــا آخ ــلْ لَه ه أَم  
  

  

   :وهلا ثالثة أضرٍب، ) مستفِْعلُن( ، ووزا  صحيحةٌ جمزوءةٌ :انيةوالعروض الثَّ

فالض جمزوٌء : لرب األو صحيح  غايةٌ لٌ مذي  فْعِ ( ردفـه ، ووزنـه        الزمتـسلَانْم ( ،

  : )٣(وبيته
                                                                                                                                                 

 معروفَـةُ  جرداُء ... تحِملُين الشعواَء، الغارةَ أَشهد قَد : وقبله ... اَألنصاري عمران بن إلبراهيم والبيت

   .»سرحوب اللَّحيين

قـال  قة ، وي  فاشية متفر :  أي   ٍة وعني مهمل   شعواء بشني معجمةٍ   غارةٌ: قال  ي : »ب« كُتب امش    )١(

:  أي   جمملة ، وبالقاف  :  يعين   حينية اللَّ فوهو صفة مدح ، ومعرو     شعرها وقصر ،     رق: فرس جرداء أي    

خفيف    حلمها ، وسرحوب بضم  الس     ويلة ، يوصف به األنثـى      دة هي الطَّ  ني وباحلاء املهملتني والباء املوح

خاصة ، قاله اجلوهري.    

   .)١٧٠ص (» اغباية الر«: ينظر 

  :من قصيدة مطلعها ) ١/٣٧٩ (»ديوانه«يف ، لذي الرمة  )٢(

   مسجوم عينيك من الصبابِة ماُء... ً مرتلة خرقاَء من ترسمت أأنْ

ـ «) ١٠٣ص   (ينِّاللمرزب» حاملوش«ويف  ،  ) ٦٩ص  (» ديوانه«، يف   لألسود بن يعفر     البيت   )٣( روى وت

    .يقني غري من رٍرغَ على:  يعين،  هتشب ما  :أي:  لتخي ما على  .»لغريه

  



 ١١٤

 ــت ــا خيلَ ــى م ــا علَ نمــا ذَم ِإن  
  

  ــيم ــن تِم ــرا ِم معــٍد و يز ــن ب دــعس  
  

  : تقطيعه ]و ٢٦ق [

  مـا خييلـت   * نـا عـال   *ن نا ذمم  إ
  

  رن مـن متـيم    *دن وعـم  *سعد بـن زي     
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

ــستفعلن     ــاعلن *  مـ ــستفعالن*  فـ   مـ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــذيل * ســـ   مـــ
  

م١(عهصر( :   

  وبن الـــذُّارفَّـــ غَ اَهللارِفغتســـأَ
  

  يــبِرقَ الْدرفَــ الْدم الــصيِهــلَِإ  
  

  

جمزوٌء:اين رب الثَّوالض  صحيحم ٢(ى كالعروض ، وبيتهعر( :   

ــى ر ــوِفي علَ ــاذَا وقُ ــٍع م ــاب   عفَ
  

ــٍق   ــستعِجِم)٤( داِرٍس)٣(مخلَوِلـ   )٥( مـ
  

  

                                                 

   .) ٤١ص ( ربيزيللت» الكايف«، ) ٧٢ص (البن جني » العروض«:  البيت بال نسبة يف )١(

 ،  )خلـع ( مـادة    »العـني «:  إليه يف    ، ومنسوب ) ٦٢ص   (»ديوانه«يف  ،  لألسود بن يعفر     البيت   )٢(

سبتني عنـه   ، ونقل الن  ) خلق(مادة  » ذيب اللغة «: ش يف   ومنسوب للمرقِّ  ) .خلع ( مادة »ذيب اللغة «

ا عـن هـذه     نقلً) ٦٦ص  (» ديوان املُرقِّشني «و) .  خلق ،خلع  (تني  يف املاد » تاج العروس «و» ساناللِّ«

  .املعاجم 

  .مأخوذٌ من الثوب اخللَق  : »ب« كُتب حتتها يف )٣(

  .الدارس كالعايف :  »ب« كُتب حتتها يف )٤(

   .ار والبهيمة ما ال يقدر على الكالم كالد: املستعجم : فائدة  : »ب« كُتب امش )٥(

   .)١٧٤ص (» اغباية الر«: ينظر 



 ١١٥

 : تقطيعه

   عفــابعــنر*يف عــال*مــاذا وقــو
  

  )١(مـــستعجمي* دارســـن*خملـــولقن  
  

  : تفعيله 

ــستفعلن ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

ــستفعلن    ــاعلن*مــ ــستفعلن*فــ   مــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

٢(اهقفَّم(:   

ــِإ ــي لَن ٍنثْملَ عــي ــا فَه اسمواع  
  

  عبـــر أَانٌس ِحـــالٌصا ِخـــيهـــِف  
  

  

جمزوءٌ :الث  رب الثَّ والض  حيسن رِ   غايةٌ  مقطوع فه ، ووزنه    د)ولُنفْعظ ٢٧ق  [) م[  ،

   :)٣(وبيته

  كُمــاد ــا ِميع مــا ِإن عوا مــري   ِس
  

ــواِدي   ــن الْـ ــاِء بطْـ ــوم الثُّلَاثَـ   يـ
  

  : تقطيعه

ــ ــريو مع ــا*نس ــادكم*إن من   ميع
  

ــال    ــث ث ــط *يوم ــاء ب ــل وا*ث   دين
  

  : تفعيله 

ــستفعلن  ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

ــستفعلن    ــاعلن*مــ ــولن*فــ   مفعــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  مقطـــــوع * ســـــامل* ســـــامل   
  

  

                                                 

   .»ب«مستعجم ، واملثبت من  : »األصل« يف )١(

 )٨٢ص   (»القسطاس«،  ) ٤٢ص  (  ربيزيللت »الكايف«،  ) ٦/٣٢٨ (»العقد«  :يف البيت بال نسبة     )٢(

مذالٌ«ه وفيه أنرب خمبون الض«ظَّار« ،  وهو سهو٢٩ص  (»معيار الن. (  

، ) ١٨ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١١٠ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٨ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٣(

، ) ٤٢ص  (    ربيـزي للت» يفالكـا «،  ) ٢٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ٧٣ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ٩٩ص  (»ارعالب«



 ١١٦

م١(عهصر(:   

ــقْأَ ــرفَ ــه أَن ِم ــلْ مِهِل حوب   
  

ــِبطَّالقُفَ   ــذَّ فَاتيــــ   وبنالــــ
  

  

:   واحـد   وهلا ضرب  ،) مفْعولُن( ، وزا     فصلٌ  مقطوعةٌ جمزوءةٌ: الثة  والعروض الثَّ 

   : )٣( ، وبيته)٢(فه ، ومنهم من أوجبهد يستحسن ِرها غايةٌ مثلُ مقطوعجمزوٌء

ــا  ــاٍلم ــن أَطْلَ ــشوق ِم ــيج ال ه  
  

   تــح ــِقأَض ــواِحي ا ارفَ ــوحي الْ   كَ
  

  : تقطيعه

  أطاللـن *شـوق مـن   *ما هي جيـش   
  

  يــل واحــي*ن كــوحر*قفــاأضــحت   
  

  :تفعيله  ]و ٢٧ق [

ــس ــاعلن * تفعلنمـ ــولن* فـ   مفعـ
  

  مفعــــولن* فــــاعلن * مــــستفعلن    
  

  مقطــــوع  * ســــامل* ســــامل 
  

  مقطـــــوع * ســـــامل* ســـــامل   
  

قال هلذه العروض    وي :عةٌخلَّم   ا مخلَّ ، ولضرع  وإن ،  ما سـ    م  يدي ذا الختالل وِت

قاعدت٤(هي(.   

                                                 

   .)١٩ص  (»ديوانه«يف   البيت مطلع قصيدة لعبيد بن األبرص ،)١(

والردف يف هذا الضرب والَّذي قبله ليس الزما على الصحيح كما قاله ابن القطاع ، بل مستحسنا                 « )٢(

 »اية الراغـب  « . »زوءألنَّ شرط وجوبه أن يقع النقصان يف أمتِّ بناء البحر ، ومل يقع يف هذين إلَّا يف جم                 

   .)٧٥ص (القول وقد سبق بيان الردف ، واإلشارة إىل هذا  . )١٧٥ ص(

 »اإلقنـاع «،  ) كوحي الـوادي  ) (١١٠ص  (» اجلامع« ،   )٦/٣٢٨(» العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٣(

ص (  ربيزيللت» الكايف  «،  ) ٢٨ص  (» عروض الورقة «،  )  ٧٣ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ١٨ص  (

  .) ١٠٠ص (» البارع«، ) ٤٣

ص  (»مفتاح العلـوم  «، والسكَّاكي يف    ) ٧٩ص   (»القسطاس« وبعض العروضيني كالزخمشري يف      )٤(

١٠٤ (              ا كاجلوهريا وعروضزوء املقطوع ضربه باطلق املخلَّع على كلِّ جمزوِء البسيط ، وبعضهم خيصي

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



 ١١٧

١(اهقفَّم(:   

عــي ــهعم داكنـ ــمـ   وبرا سـ
  

  )٢(يبِعا شــــمِهينأْ شــــنَّأَكَــــ  
  

  

                                                                                                                                                 

، وبعضهم خيصه بالصورة السابقة عند دخول اخلنب يف العروض والضرب كالتربيزي            ) ١٦٠ ،   ٢١٨ص  (

 .، وهو املشهور عند املُحـدثني       ) ١٥٩ص   (»العيون الغامزة «، والدماميين يف    ) ٤٧ص   (»الكايف«يف  

واخلنب يدخل يف الضرب املقطوع للعروض ازوءة الصحيحة ، وكذا يف العـروض             «ول الدمنهوري   يق

وحلسن اخلـنب ذوقًـا يف هـذه        ... ازوءة املقطوعة وضرا ، ويسمى الشعر حينئٍذ باملُخلَّع وباملكبول          

            ا التزمه املولَّدون ، وهو من التزام ما ال يلزم ، ونجـاج أنَّ املُخلَّـع         العروض وضرقل عن اخلليـل والز

املقطوع العروض والضرب ولو من غري خٍنب ، وعن مجاعٍة منهم الزخمشري أنه جمزوء البسيط كيف كان                 

  ) .٤٥ص  (»حاشية الدمنهوري«  .»، واتفق الكلُّ على اختصاص التخليع مبجزوء البسيط ، فتنبه

أقفر من أهلـه   ( من قصيدته الَّيت سبق ذكر مطلعها        )٢٠ص   (»ديوانه«يف    البيت لعبيد بن األبرص ،     )١(

  .الِقربة اخلَِلقَة: عرقان جيري منهما الدمع ، والشعيب : والشأنان ...) 

  .بلغ مقابلةً بأصٍل معتمد  : »ب«وكتب امش . بلغ  : »األصل« كتب امش )٢(



 ١١٨

  زحافه

  

   .) نلُاِعفَم(نقل إىل في) متفِْعلُن(فيبقى ، ن ب فيه اخلَ)مستفِْعلُن (يدخل يف كلِّ

   .) نلُعتفْم(نقل إىل  في)مستِعلُن(فيبقى ،  يوالطَّ

   .) نتلَعفَ(نقل إىل في) متِعلُن(فيبقى ، ل بواخلَ

   .) نلُِعفَ(فيبقى ، ) نلُاِعفَ(يف ن بواخلَ

   .ل ب واخلَين والطَّبمن اخلَ) مستفِْعلُن(ما دخل يف ) مستفِْعالنْ(ويدخل يف 

   .) نولُعفَ(نقل إىل في) نولُعم(فيبقى ، ن باخلَ) نولُعفْم(ويف 

قتصر على اخلَويبن فقط يف الضرب اخلامس والسادس وعروضما ِهي.  

مام يف حشو هذا البحر أحسن من اخلَ       والتن ، واخلَ  بلُاِعفَ(ن يف   بأحـسن منـه يف     ) ن

)فِْعلُنتس(، وهو يف ) مفِْعلُنتسأحسن من الطَّ) مواخلَي ، ظ ٢٨ق [ل ب[ فيه قبيح.   

  

   :)١(نباخلَبيت 

  صـروفُها عجـب    قَبلَقَد خلَت حِ  
  

   ــر ِغي ثَتــد ــا  افَأَح ــت دولَ قَبأَع٢(و(  
  

                                                 

، ) ١٩ص  (» اإلقناع«،  ) ٢٠١ ،   ١١١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٧ (»العقد«:  نسبة يف    البيت بال  )١(

، ) ٤٤ص  (للتربيـزي   » الكـايف «،  ) ٢٤ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٧٥ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٠٠ص (» البارع«

 مفردها ِحقبـة بكـسر    ،نوناِحلقب هنا بكسر احلاء وفتح القاف ، وهي الس  :»ب« كُتب امش  )٢(

 هر ، اجلمع أحقاب ، واحلُقْب بضم احلاء وسكون القاف مثانون سنةً           ب بضمهما فهو الد   احلاء ، وأما احلُقُ   

ـ :  هو االسم من قولك      من حتت ] وبالياء بنقطتني [ املعجمة   والِغير بكسر الغني  . ، مجعها ِحقاب     رغي ت

] دولـة [ فجمع   ومضمامل دولوأما  ولة بالفتح وهي الغلبة ،      مجع د ] الوالدول بكسر الد  [الشيء فتغير ،    

  .ا  إما لغتان مطلقً] :وقيل[.  وهو املال املتداول

  ) .١٧٩ص (» اغباية الر«: ينظر 



 ١١٩

  : تقطيعه

  عجـنب *صـروفها *حقـنب *لقد خلت 
  

ــدثت   ــرين*فأحـ ــت*غـ   دوال*وأعقبـ
  

  :تفعيله 

ــاعلن ــن* مف ــاعلن* فِعل ــن* مف   فِعل
  

ــاعلن   ــن* مفـ ــاعلن* فِعلـ ــن* مفـ   فِعلـ
  

ــون  ــون * خمب ــون * خمب ــون * خمب   خمب
  

  خمبـــون* خمبـــون * خمبـــون * خمبـــون   
  

  

   :)١(يالطَّبيت 

حتلُــوارطَلَقُوا بةً فَــانوكَــا غُــدار  
  

   مهــن ــٍر ِم مــي ز ــر  ِف مــا ز هعبت٢(ت(  
  

  : تقطيعه

  بكـرن *)٤(فنطلقـو *غدوتن*)٣(إرحتلو
  

ــرن   ــهمو*يف زم ــا*)٥(من ــرو*تتبعه   زم
  

  :تفعيله 

ــتعلن ــاعلن*مفْ ــتعلن*ف ــن*مفْ   فِعل
  

ــتعلن   ــاعلن*مفْـ ــتعلن*فـ ــن*مفْـ   فِعلـ
  

ــوي ــامل * مط ــوي * س ــون * مط   خمب
  

  خمبـــون* مطـــوي  *  ســـامل *مطـــوي  
  

  

                                                 

، ) ١٩ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١١١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٧ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )١(

، ) ٤٥ص  (يـزي   للترب» الكـايف «،  ) ٢٥ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٧٥ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٠٠ص  (»البارع«

  . ، واحدها زمرة ةمر اجلماعالز : »ب« كُتب امش )٢(

  . إرحتلوا : »األصل ، ب« يف )٣(

  . فانطلقوا : »األصل ، ب« يف )٤(

  . »ب«منهموا ، واملثبت من  : »األصل« يف )٥(



 ١٢٠

    :]و ٢٨ق [ )١(لباخلَبيت 

ــلٌ  جر مهــي ــم لَِق هــوا أَن معزو  
  

     قَــهنوا عبــرضو الَــهــذُوا مفَأَخ  
  

  : تقطيعه

  رجلـن *لقـيهم *أن ـم  *)٢(وزعمو
  

ــذو   ــاهلو*)٣(فأخ ــربو*م ــه*)٤(وض   عنق
  

  :تفعيله 

  فِعلـــن*فعلـــنت*فـــاعلن*فعلـــنت
  

ــنت   ــاعلن*فعلـ ــنت*فـ ــن*فعلـ   فِعلـ
  

ــول ــامل * خمب ــول  * س ــون * خمب   خمب
  

ــون* خمبـــول  * ســـامل * خمبـــول     خمبـ
  

  

  : )٥(ليذَن املُبخبيت 

ــ ــدقَ كُاَء جأَم ــن ــو يمكُ ا ذَا ِإم  
  

ــ   ــا ذُم ــ الْمتقْ موــت س وفت بــع   ونْثُ
  

  : تقطيعه

  يــومن إذا* أنــنكم * قــد جــاأكم 
  

ــل   ــسو * ماذقتمـ ــون*موتـ   فتبعثـ
  

  :تفعيله 

ــستفعلن  ــاعلن *مـ ــستفعلن*فـ    مـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــاعالن*فــ     مفــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* سـ ــذيل  * سـ ــون مـ   خمبـ
  

  
                                                 

ـ  » العروض  «،  ) ٢٠ص  (» اإلقناع«،  ) ١١٢ص  (» اجلامع «: البيت بال نسبة يف      )١( ص (ي  البن جن

  .) ١٠١ص (» البارع«، ) ٤٥ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٢٦ص (» ورقةعروض ال«، ) ٧٥
  

  . وزعموا : »األصل ، ب« يف )٢(

  . فأخذوا : »األصل ، ب« يف )٣(

  . وضربوا : »األصل ، ب« يف )٤(

، ،  ) ٢٠ص  (» إلقنـاع ا«،  ) ١١٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٨ (»العقـد «:  البيت بال نسبة يف      )٥(

  .) ٨٣ص  (»القسطاس«، ) ٤٦ص ( ربيزيللت» الكايف«، ) ٢٨ص (» عروض الورقة«



 ١٢١

م١(عهصر(:    

   يسِمــخ الِْةلَــيلَي كَِنــيع ر تــملَــ
  

ــ نذِْإ   حــن ــجي م ِف ــ لٍَسِل نــا ج   وسلُ
  

  

    :)٢(ليذَ املُيطَبيت  ]ظ ٢٩ق [

ي ـ  اِحا ص ـ لَخ أَ د قَ ـ  أَ تفَ سـ  اُءم ا م  
  

ــكَ   انتت منــك ــي ــن ِم ح ــ ِوِنس الْص  
  

  : تقطيعه

  أمسـاأ مـا   * أخلفـت   * يا صاح قد  
  

  حـسن وصـالْ   *نيـك مـن     * كانت متن   
  

  :تفعيله 

ــستفعلن  ــاعلن *مـ ــستفعلن *فـ   مـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــتعالن*فــ     مفــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* سـ ــوي * سـ ــذيمطـ   ل مـ
  

  

    :)٣(ليذَل املُبخيت ب

ــ ذَهــا م ــِري قَاِمقَ ــيب ــ أَنا ِم   يِخ
  

ــ   ــلُّكُ ــٍئِر ام ــماِئ قَ أَ م ِخعــه   ي
  

  : تقطيعه

  بـن مـن أخـي     *مي قري * هذا مقا 
  

  مــع أخيــه  *قــائمن  *ن إكللمــر   
  

  :تفعيله 

ــستفعلن  ــاعلن *مـ ــستفعلن *فـ   مـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــان*فــ     فعلتــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــا* سـ ــذيل  * ملسـ ــول مـ   خمبـ
  

                                                 

   .)٢٢٢ص  (»الدر النضيد«، ) ٤٦ص ( ربيزيللت» الكايف«:  البيت بال نسبة يف )١(

» إلقناعا«،  ) ١١٢ص  (» اجلامع«،  )! الوصالْ) (٣٢٨ - ٦/٢٩٦ (»العقد« : البيت بال نسبة يف      )٢(

   .)٨٣ص  (»القسطاس«، ، ) ٤٦ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٢٨ص (» ورقةعروض ال«، ) ٢٠ص (

  

، ) ٢٨ص  (» ورقةعروض ال «،  ) ١٠ص  (» اإلقناع«،  ) ١١٢ص  (» اجلامع «: البيت بال نسبة يف      )٣(

   .)٨٣ص  (»القسطاس«،  )٤٧ص  (ربيزيللت» الكايف«

  



 ١٢٢

  

    ] و٢٩ق  [ :)١(ابعرب الرن الضبخبيت 

ــمعوا   ــا فَاس هلَيــثٍْن ع ــي لَم ِإن  
  

    ــع ــد أَربـ ــصالٌ تعـ ــا ِخـ   ِفيهـ
  

  : تقطيعه

  )٢(هـا فـامسعو   *نـن علـي   *إنين ملث 
  

ــصا   ــا خ ــد *فيه ــن تع ــ*ل   )٣(ودأربع
  

  :تفعيله 

ــستفعلن  ــاعلن *مـ ــستفعلن *فـ   مـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــاعلن*فــ    مفــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــون * ســـ   خمبـــ
  

  

    :)٤(هيطَبيت 

  ٍقاِدي صــِبــ ننى عــدهــا الْنــلِْن
  

  ــن ــِسفْـ ــأُ واهدي ِفـ ــأَ وِيمـ   يِبـ
  

  : تقطيعه

ــيب*نلنلهــدا ــن صــادقن*عــن ن   ي
  

  مــي وأيب*هــو وأم*نفــسي فــدا   
  

  :تفعيله 

ــستفعلن  ــاعلن *مـ ــستفعلن *فـ   مـ
  

ــستفعلن   ــاع *مــ ــتعلن*لنفــ     مفــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  مطـــــوي * ســـــامل* ســـــامل   
  

  

                                                 

  ) .حسانٌ أربع (بلفظ) ١١٥ص ( سبق خترجيه )١(

  . ها فامسعوا : »األصل ، ب« يف )٢(

  . »ب«دأربع ، واملثبت من  : »األصل« يف )٣(

   .)٦/٣٢٨ (»العقد« البيت بال نسبة يف )٤(



 ١٢٣

    :)١(رب اخلامسالض) مفْعولُن(ن يف باخلَبيت 

ـ  تلْقُ اس ـ لَي فَ يِبِجت ـ  م ـ  ت ما لَ   بِج
  

  ي اِئــدى ِرلَــي عوِعمــ دتالَســ  
  

  : تقطيعه ]ظ ٣٠ق [

ــستجي ــم* قلت ــا مل جتــب*يب فل   م
  

ــو    ــالت دم ــال *س ــي ع ــي* ع   ردائ
  

  :تفعيله 

ــستفعلن  ــاعلن *مـ ــستفعلن *فـ   مـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــولن *فــ    فعــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــو * ســـ   نخمبـــ
  

  

ـ     اادس وعروضه مع  رب الس الض) نولُعفْم(يف  وقد وقع مثل هذا      ى سم ، وهـو املُ

    :)٢(م ذلك ، وبيتهعة ، وقد تقدخلَّمتسمى ع ، وعروضه خلَّباملُ

ــاِنيأَ ــد علَ ــشيب قَ ــبحت وال ص  
  

  يـــدعو حِثيثًـــا ِإلَـــى الِْخـــضاِب  
  

  :ه تقطيع

  عــالين*شــيب قــد*شأصــبحت و
  

ــي    ــدعو حث ــل *ي ــن إل ــضايب*ث   خ
  

  :تفعيله 

ــستفعلن  ــاعلن *مـ    فعـــولن*فـ
  

ــستفعلن   ــاعلن *مــ ــولن*فــ     فعــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــون  * ســ   خمبــ
  

خمبــــون * ســــامل* ســــامل   
)٣(

  
  

اَأليد بنِبومثله قول ع ب٤(صر(:    

ــ مــن ي ــِلأَس الن اسي ــِرح موه  
  

  ــو ــ اِهللالُاِئســ ــبِخا ي لَــ   يــ
  

                                                 

   .)١٦٠ص (» العيون الغامزة« ، )٣٢٨-٦/٢٩٧ (»العقد« : البيت بال نسبة يف )١(

  

  . )يبوأصبح الش(ايته ورو) ٣٨٣ص (» محاسة البحتري«يف ،  ملطيع بن إياس )٢(

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )٣(

  ...) .أقفر من أهلها ( من قصيدته الَّيت سبق ذكر مطلعها )٢٢ص  (»ديوانه«يف  البيت )٤(



 ١٢٤

    :)١(دةة بن عبمقَلْا ، كقول أخي ععصر البسيط متام:  وقد شذَّ ] و٣٠ق [

ـ  داِلي خ ِخ أَ نَِّإ ـ خـا و   أَ سيا لَ   ِداِح
  

  ــاِهللاو م ــا خ ــ ِبداِل ــفَ الِْصاِقالن   ِداِس
  

   : )٢(ظري هذا قول بعض اخللفاءون

لِّعِبلْ قَ ق ي رـ  ش ـ  ترا ِص ـ رغ م ِه ِب ام  
  

ــأَ   حوــغُا  ذَر ــ أٍَةن خرــس م ستِجعام  
  

  املَّا ســمــا ولًــيا لَناِســرحأَ ِبرمــ
  

  ــت ِسحــيلَ ِخب انــه ــ ِف ي خأَِهد نــج ام  
  

  

من هذا البحر ا شذَّومم  :ضربض األوىل ، شاهده  للعرو تام:  

  ٍل تهجٍة ملْدبـشِ وـا    مِبه ـاحيي الر  
  

ــةْ ِعلَوا   اِويا خــه ضــاٍء عر ن ــي هــا و ب  
  

وبعده بيتأنشده أبو إسحاق الز جاج وزعم أن٣( ، وهوه مصنوع(:   

ـ  ر ت ياٍف فَ رفْقَ ـ  الن روى ثَ ـ  بِ اِجع اه  
  

ــ   يرــوح ــلْيا ودر فَ ــلْى ِإقَ ــاِو طَهفَ ةْي  
  

  

                                                 

 )١٦٢ص   (»احملبـر « ، والَّذي يف     )٥ ق (»املعيار « مل أقف على نسبته ألخي علقمة بن عبدة إلَّا يف          )١(

 الـسلمي ،   لحارث بن حنشٍ   أنه ل  )١/٥٩ (»أنساب األشراف «و )٤٣ص   (»شاملنمق يف أخبار قري   «و

 ا ليس أخا واحـدٍ     أخي هامشً  إنَّ( ، وروايته    هم من أم  لب بين عبد منافٍ   واملطَّ ٍس وعبد مش  وهو أخو هاشمٍ  

 ...واهللا ما هاشماقص الكاسد بالن . (  

    .)٥ ق (»املعيار « والبيت منسوب لبعض اخللفاء يف)٢(

 بـن ال» احملكم« ويف    .»مسعناه من قائله  «) ٩٩ص   (»القوايف«بال نسبة ، وقال األخفش يف        البيتان   )٣(

 وروايتـه   »الْأَعراِبي ابن نشدهأ :قال  «) لغب(مادة  » تاج العروس «و» ساناللِّ«، وعنه   ) ٥/٥٣٣( سيده

وهـذا  «، قال    للخليل   ده منسوب إنشا) ١٨٦ص  (» اجلامع«ويف   . بالغني لواِغباً...  الرياح تمسيفيها  

ه األخفش وقال  رد:   هو م ذي وبعده البيت الَّ  «وفيه  ) ٥ق  (» املعيار«،   ) ١٠٢ص   (»البارع« ،   »عصر

   أنشده أبو إسحاق الزج  فلعلَّ مؤلِّفنا نقل عنه      »..قفر فياف   :  وهو قوله ،  ه مصنوع   اج وزعم أن  .»الدر 

ال شاذٌّ هكلُّ هكذا«: وفيه ) ١٦٠ص (»  الغامزةالعيون«، ) ٢٢٥ص (» ضيدالن إليه لتفتي «.   



 ١٢٥

  ، شاهده خمبونٌ مقطوع وهلا ضرب خمبونةٌ حذاُء جمزوءةٌعروض: ا أيضت منه وقد شذَّ

بن ربيعة الض لِْميقول س١(يب(:   

ــواًء ونـــــشوةً    ِإنَّ ِشـــ
  

ــأَمونِ    ــاِزِل الْــ ــب الْبــ   وخبــ
  

  

جميء عروضه جمزوءةً : ا شذَّوممةً مطويوهلا ضرب ٢( ، وبيته خمبونٌ مقطوع(:   

ــ اِعســد ــا كُذَ ِإٍضرأَ ِب نــ ِبت اه  
  

  ــو ــا تلَـ ــن ِإلْقُـ ــبِري غَِنـ   يـ
  

  

   :)٤( ، وهو)٣(ينز ، شاهده ما أنشد ابن ِججم العزخ:  فيه وقد شذَّ ]ظ ٣١ق [

                                                 

)١( ِملْسبن ربيعة بن ي انزب الضيب ،  شاعر شعره من مقطوعتني »احلماسة« يف ممتاَّ أبو اختار  ، جاهلي 

   .)٣/١١٥(» األعالم« .» اخلزانة« يف البغدادي ذكره خالف امسه ضبط ويف ،

   شرح احلماسة «، ينظر   » احلماسة«إليه يف   والبيت منسوب «للتهذه األبيـات   «وفيه  ) ٧٠٢ص   (ربيزي

  :قال فيهـا ا وضعه سعيد بن مسعدة ، وأقرب ما ييت وضعها اخلليل بن أمحد ، ومم من العروض الَّ  خارجةٌ

إن   ما وضعه أبـو   : أي - وفيه: قال أبو العالء « ) ١١٠٠ص (ويف  . » ادس من البسيط  ها جتيء على الس

 اخلمـر   :شوةوالن« . » ...إنَّ شواًء   : قول الضيب    : لاألو: ة ثالثة   اذَّ من األوزان الش   - يف احلماسة    اٍممتَّ

كر ، واخلَ  والسب  ب :ضرب  الَّ: ري ، والبازل     من الس       يت مل تستكمل هلا تسع سنني فتناهت قو  ا ، وإن  مـا

ا وكثرة جتربتها خيتارون ركوب البازل لقو ٧٠٢ص (» شرح احلماسة « .»املوثَّقَة اخلَلق: ، واألمون(.  

   .)٢٢ص (» ديوانه« البيت لعبيد بن األبرص ، )٢(

 ببغداد يوتوفِّ باملوصل لدو  ، شعر وله ، حووالن األدب ةأئم من  ، املوصلي يجن بن الفتح عثمان  أبو )٣(

ـ ٣٩٢(سنة   :  تـصانيفه  من.  يمن بشعري أعرف يجن ابن:  يقول املتنيب كان ، اعام ٦٥ حنو عن)  ه

 ،" معاللُّ "،" اخلصائص"  ، "احملتسب "، احلماسة رجال أمساء اشتقاق يف"  املبهج"  ، "املتنيب ديوان شرح"

"صريفالت امللوكي"   ، "راملذكَّ "، احلماسة ديوان شرح يف" نبيهالت ثواملؤن " ، "أشـعار  تفسري يف" مامالت 

   .)٤/٢٠٤(» األعالم«.  كثري وهو ذلك وغري ، هذيل

 وروايته فيهـا    .) خزم( مادة   »تاج العروس « ، و  »اللِّسان« ، و  »احملكم« منسوب ملطر بن أشيم يف       )٤(

  ) .العجز(



 ١٢٦

ــر أَالْفَخ ــو ــ جهلُ لٌهــ و    هرآِخ
  

ــِح   ــذَِإ دقْ كِّذُا تــِتر ــكَالْ والُوقْأَ الْ   مِل
  

م هنـا وقـع بثالثـة       زقطيع ، واخلَ   ال يدخل يف الت    مزز خ جل الع يف أو ) دقِْح(فقوله  

  .أحرٍف



 ١٢٧

 ، فجمع بينها اخلليل يف       وسباعي الثة تشترك يف انفكاكها على مخاسي     وهذه األحبر الثَّ  

 ٍة مخاسي  من أجزاءٍ  بةٌأحبرها مركَّ  يت بذلك ألنَّ  مما س ف ، وإن  ِلتخاها دائرة املُ   مس  واحدةٍ دائرٍة

ٍةوسباعي؛ فالختالف أجزائها س يت دائرة املختلف م.  

  

 ك مىت أردت أن تفُ    واعلم أنك ا من حبرٍ   حبر  فال ب ١(ك ل د(  البيت إىل أصـله يف       من رد 

ائرة ؛ فإن كان جمزوءً    الد    ضربه ذف منه ، وإن كان قد نقص من عروضه أو       ا رددت إليه ما ح 

  أو تغيري  ا ما دخله حذف    فيها ، فأم   ا أكمل بيتٍ   إلَّ  دائرةٍ من كلِّ  لك   ، وال ينفك  مته   متَّ شيٌء

ها إىل أصلها وهي ك ترد ، فإن)مفَاِعلُن(يت هي ويل الَّ، وذلك كعروض الطَّ    فال ينفك  زئٍةأو جت 

)فَاِعيلُنم (   ها جمزوءةٌ ها كلَّ ، وكأبيات املديد فإن  فترد ،   ذف منها ، وهو      إليها ما ح) فَـاِعلُن( 

ـ    ]و ٣١ق  [وحف من أعاريضه    ل ما ز  كمرب ، وت  الض) فَاِعلُن(العروض و  وضروبه ، ويرد 

  .، وافعل ذلك يف مجيع األبواب ) فَاِعلَاتن(فيه إىل أصله وهو ) فَاِعلَانْ(

  وقد يقع الفك     زوء إذا وقع التوافق يف عدد     يف ا   ع ال األجزاء ، حنو مرب وافر فإن ه يفك 

منه مربع الكامل ، وحنو مربعات اهلزج والرجزمل والر م هو األصل ، وما تقد.  

ه يف البسيط ترد  ) مستفِْعلَانْ( حذفتها ورددته إىل أصله ، حنو        فإن كان يف اجلزء زيادةٌ    

   .)٢(ا إىل أصلهمامها أيضيف الكامل ترد) متفَاِعلَاتن(مل ، ولريف ا) فَاِعِليانْ( ، و)مستفِْعلُن(إىل 

  

) فَاِعلَاتن(ل من املديد وهو      أسقطت اجلزء األو   ويل من املديد   الطَّ كفإذا أردت أن تفُ   

  بب من   وأسقطت معه الس)لُِع( تبتدئ بالوتد فتقول     ، مثَّ ) فَاِعلُنلَِع/  ا فَ ناتلُِع/  ا فَ نـ  ن /  افَ

ـ  منولُعفَ(لها إىل    انقُ مثَّ،  ) ا فَ ناتلَِع/  ا فَ نلُِع  /ا فَ ناتلَِع/  ا فَ نلُِع  /ا فَ ناتلَِع فَعـولُن  ن يلُاِعفَ

ـ يقم لك منها حبر الطَّ) فَعولُن مفَاِعيلُن مفَاِعيلُن فَعولُن مفَاِعيلُن  ويل تام ائرة ، فقـد  ا يف الـد

                                                 

   .»ب«له ، واملثبت من  : »األصل« يف )١(

   .)٢٣٩ص (» اجلامع« )٢(



 ١٢٨

صيا بعد أن جعلت املديد على مثانية أجزاءٍ        طويلً  من املديد  رت      له  ، فرددت ما حذفت من أو

   .)١(يف آخره فتعادلت األجزاء وانتظمت

 ]ظ ٣٢ق [ل وهو  فككته من وتد اجلزء األوويل من البسيط الطَّكوإذا أردت أن تفُ  

)فِْعلُنتسلُِع(، فتقول   ) ملُِع/ ا   فَ نن م ستلُِع/  فلُ عِ  /ا فَ نن م ستلُ عِ /فلُ عِ  /ا فَ نن م ستف/  

ـ  فَ نيلُاِعفَ م نولُع فَ نيلُاِعفَ م نولُع فَ نيلُاِعفَ م نولُعفَ(لها إىل   مث انقُ ) فتس م نلُِع/ ا   فَ نلُِع ولُعن 

يلُاِعفَميقم لك منها الطَّ   ) ن ويل تام   ا كما يف الد    ا ما حذف  ائرة ، فقد أعدت أيض  له وهو   ته من أو

)فتسيف آخره ) م.  

ل منـه وهـو      فككته من سبب اجلـزء األو      ويل املديد من الطَّ   كوإذا أردت أن تفُ   

)ولُنلُ(فتقول  ،  ) فَعن لُ  /ياِعفَ م فَ ن لُ /وع نلُ/ ي اِعفَ مفَن لُ  /وعنلُ /ياِعفَ م ـ  فَن ـ   /وع  نلُ

لُ  /ياِعفَم فَ ن لَاِعفَ(لها إىل   قُ ان  مثَّ )وعاتلُاِع فَ نن  فَاِعلُن نفَاِعلَات  فَاِعلُن نفَاِعلَات   فَـاِعلُن نفَاِعلَات (

يقم لك منها املديد تامائرة ا يف الد.  

  ا أن تفُ  وإذا أردت أيضك فَا( فككته من ويلا من الطَّ ا جمهولً  حبرم (ل اجلـزء  وهو أو

 نيلُاِعفَ م نولُع فَ نيلُاِعفَم(ا ، فتقول    آخر) فَعولُن(ل وهو   عل اجلزء األو  ويل ، وجت  اين من الطَّ  الثَّ

ائرة ،  ا يف الـد   ت جاء منها البحر اهول تام     فَعل ، فإذا ض   وهذه أجزاء املصراع األو   ) نولُعفَ

ا ألنَّما كان هذا جمهولًوإنو ٣٢ق [ .ا  العرب مل تعرفه ومل تنظم عليه شعر[  

   : )٢(ا ، فمنهادون عليه أشعاروقد صنع املولَّ

   الطَّرِف أَحور  عِليلُلَقَد هاج اشِتياِقي    
 

          ـربنعٍك ولَـى ِمـسع ـهغُ ِمندالص رأُِدي  
 

   : )٣(ومثله  

   وجهـا  ِنيبلَقَد أَبدت سلَيمى غَداةَ الْ    
 

ـ  كَبدِر التم حسنا وضـوءِ        نـورا  ِسمش ال
 

                                                 

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )١(

  .) ٤٨ص (» العيون الغامزة«، ) ٢٢٧ ص(» ضيد النرالد«، ) ٥ق (» املعيار«: بال نسبة يف  البيت )٢(

   .)٤٧ص ( البيت سبق خترجيه )٣(



 ١٢٩

وقد نعلى هذا الوزن منهاسب المرئ القيس أشعار  :  

ـ ى فَ لَي ع كِّ ب نيا ع ا ي لَأَ ـ لْهي ِبِدقْ   يِك
 

 ِإوــت ــي ِلاِفلَ ــي ِباِلم ــلَ ا حٍبرــ و ِدجه  
 

تــطَّخ يــ ِبت ــا وادلَ ضيعــ ِتت   ا ادلَ
 

 قَــوــ كُدنِد قَــتــا أَميا ِعــخزو ــمِدج  
 

اِككَّكذا قال الس٢( يف كتابه)١(ي(وهذا بعيد ، ر من امرئ القيس  أن يصد.  

) فَاِعلُن(اين منه وهو    ل اجلزء الثَّ   فككته من أو    املديد من البسيط   كوإذا أردت أن تفُ   

ـ  نلُاِعفَ  /نلُِعفْ ت  /س م نلُاِعفَ/  نلُِعفْ ت  /س م نلُاِعفَ/  نلُِعفْ ت  /س م نلُاِعفَ(، فتقول    م س/  

لُِعفْتلَاِعفَ(لها إىل   مث انقُ  )ناتلُاِع فَنن فَاِعلُن نفَاِعلَات فَاِعلُن نفَاِعلَات فَاِعلُن نيقـم لـك   ) فَاِعلَات

منها املديد تامائرة ا يف الد.  

 ٣٣ق  [ جزئهل من   بب األو  فككته من الس   ويل البسيط من الطَّ   كوإذا أردت أن تفُ   

 ن لُ  /وع فَ نيلُِع  /افَ م نلُ/ و  ع فَ نيلُ عِ  /افَ م ن لُ  /وع فَ نيلُِع(، فتقول   ) مفَاِعيلُن( وهو   اينالثَّ ]ظ

يلُِع  /افَمفَ ن لُ  /وع ن (لها إىل    انقُ مثَّ) افَ ممسلُِعفْتلُاِع فَ نن  فَاِعلُن فِْعلُنتسم    فَـاِعلُن فِْعلُنتـسم 

مفَاِعلُن فِْعلُنتس(يقم لك منها البسيط تام ائرة ا يف الد.  

  ا أن تفُ  وإذا أردت أيضك فككته من    ويلا من الطَّ  ا جمهولً  حبر )لُن (   بب وهـو الـس

 نلُ/ و  ع فَ نلُ/  ياِعفَ م نلُ/ و  ع فَ نلُ  /ياِعفَ م نلُ/ و  ع فَ نلُ(اين ، فتقول    الـأخري من جزئه الثَّ   

لُ/  ياِعفَمفَ ن لُ/ و  عن لُاِعفَ(لها إىل    تنقُ مثَّ) ياِعفَ ملَاِع فَ ناتن  نفَاِعلَات وهـذه أجـزاء    ) فَاِعلُن

املصراع األوعل ، فإذا ضهول تامفَت جاء منها البحر اائرة ا يف الد.  

                                                 

 عاملٌ  ، ينالد سراج ، احلنفي اخلوارزمي اكيكَّالس علي بن دحمم بن بكر أيب بن يعقوب يوسف  أبو )١(

ـ ٦٢٦(ي سنة    ، توفِّ  خبوارزم ووفاته مولده  ، واألدب ةبالعربي  ،" العلـوم  مفتـاح  "  :كتبـه  من،   ) ه

  ) .٨/٢٢٢(» األعالم«. " املناظرة علم يف رسالة"

 عـن  حكـى ي ، أمهله اخلليل كان وإن مستعملٌ حبر هوأن ... الثالثَّ البحر استخرجت شئت وإن« )٢(

ص (» مفتاح العلوم « .  » ...ملُلْكي فقدي علىني فابكي    أال ياع  : منها  ، الوزن اذ أشعار القيس امرئ

٥٦٧. (  



 ١٣٠

مل على وزنه بعض املولَّوقد ع١(ا ، فمنهدين شعر(  :   

 جش قَد     كَـاراِنـي ادرتاعو ِبيباِني ح  
 

 ِنيلَيتــجــا شاِني مــجِإذْ ش ــهتاريالــد   
 

   :)٢(ومثله

  قَد رمتِني سلَيمى ِبـسهاِم الْجفُـونِ      
 

 فَالــس ــوهعد قَالَــت اثُــموِنــيمكَانَ د  
 

  

بب األخري من جزئه    وهو الس ) تن( فككته من     البسيط من املديد   كفإذا أردت أن تفُ   

ذي هو   ل الَّ األو)ن٣()فَاِعلَات(
 نت  /الَاِعفَ/  نلُاِع فَ ن ت  /الَاِعفَ/  نلُاِع فَ نت( ، فتقول     ]و ٣٣ق  [ 

ـ  مستفِْعلُن فَاِعلُن  نلُاِع فَ نلُِعفْتسم(لها إىل    انقُ مثَّ) الَاِع فَ  /نلُاِع فَ نت  /الَاِعفَ/  نلُاِعفَ م فِْعلُنتس

فَاِعلُن فَاِعلُن فِْعلُنتسم (يقم لك منها حبر البسيط تامائرة ا يف الد.  

  

ما قُ وإنم الطَّ د   ائرة ألنَّ ويل يف هذه الد    أوائل مجيع أجزائه أوتاد   من   واحدٍ ل كلِّ ، وأو 

أجزاء البحرين اآلخرين سببجل هذا بب فوجب تقدميه أل ، والوتد أقوى من الس.  

بب اخلفيف من جزئـه      وهو الس   ، ويلمن الطَّ ) نلُ( من   ه ينفك عل املديد إثره ألن    ج مثَّ

فَ(أعين ، ل األوولُعن. (  

وهو الوتد امـوع    ،  ويل  من الطَّ ) افَم( من   ه ينفك  ألن  جمهولٌ رحبب بعد املديد    ت ر مثَّ

أعين  ،اين منهل اجلزء الثَّمن أو )يلُاِعفَمن(.   

ببني اخلفـيفني مـن     ل الس  وهو أو   ، )يِع( من   ه ينفك عل البسيط إثر اهول ألن     ج مثَّ

  ) .نيلُاِعفَم(أعين ، اين املذكور اجلزء الثَّ

                                                 

  . )٤٩ص (» العيون الغامزة«بال نسبة يف  البيت )١(

  ) .٥ق (» املعيار«، ) ١٠٥ص  (»البارع«:  البيت بال نسبة يف )٢(

  .بلغ قراءةً وتصحيحا  : »األصل« كتب املؤلِّف امش )٣(



 ١٣١

ببني ويل وهو آخـر الـس  من الطَّ) نلُ( من ه ينفك  ألن  جمهولٌ عل بعد البسيط حبر    ج مثَّ

   .)نيلُاِعفَم(أعين ، اين اجلزء الثَّاخلفيفني املذكورين يف 

  .ائرة  من هذه األحبر على صاحبه يف الدواحٍد ]ظ ٣٤ق [ فهذا سبب تقدمي كلِّ

  

 واعلم أن  ه قد جائرة أربعة أوتاٍدعل على حميط هذه الدخفيفة ، ة أسباٍب جمموعة ، وست 

 قد و ضعت وضع عنـد    منها معروفةٌ  ثالثةٌ : أحبٍر واملآخذ مخسة    تاءامنه حبسب االبتد   ا ينفك 

ائرة وفيما بقي مـن     ر يف هذه الد   ِص واقت . ، واثنان مهمالن عندهم جمهوالن       العرب مستعملةٌ 

الد    منه ن  وائر األربع على ما ينفك       صف البيت ؛ إذ كان ذلك كافي  ا لتعادل قسمه يف األصل   ي. 

لَلت احلِ ِعوجعلى احل  يت على احمليط دالةً    الَّ ق  علـى احلـروف     كة ، واأللفات دالةً   روف املتحر 

١(واكنالس(.   

 فإذا ابت   دئ يف هذه الد  على حميطها ، وكـان       من األوتاد املوضوعةٍ   ل وتدٍ ائرة من أو 

ةًذلك الوتد خاصويل  فقط ؛ حدث من ذلك حبر الطَّ واحٍد بسبٍبا متلو.  

وإذا ابتمن ذلك حبر املديد  بني وتدين حدث واقٍعل سبٍبدئ من أو .  

وإذا ابتل وتٍددئ من أومهملٌ جمهولٌ يتلوه سببان حدث من ذلك حبر .   

وإذا ابتل سبٍبدئ من أوو ٣٤ق [ . آخر حدث من ذلك حبر البسيط  يتلوه سبب[  

وإذا ابتل سبٍبدئ من أويتلوه وتد مهملٌ جمهولٌ حدث من ذلك حبر .   

ترى ائرة هذه كما وصورة الد:  
  
  
  

                                                 

)١(ه يقول ابن عبد رب:  

  ةاكن على احلروف السدالئلٌ ... ةمن اخلطوط البائنفما هلا «

 عالمةٌ... فات  واحللقات املتجو ف . )٦/٢٨٣ (»العقد« »كات للمتحر     ائد يف  هذا هو االصـطالح الـس

الت راث العروضي      ر هذا االصطالح إىل أن أصبح عنـد   ، وهو على عكس ما عليه املعاصرون اآلن ، وتطو

  . حتتاج إىل االستقراء والبحث ظاهرةٌ املعاصرين على نقيضه



 ١٣٢

  
  
  
  
  
  

  
)١(  

                                                 

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )١(



 ١٣٣

  الوافر

  

سم   ر فُّا لتوي هذا البحر وافرجمموعهـا ثالثـون   ائرة ؛ ألنَّاحلركات فيه من أصل الد 

   . منه وهو الكامل ذي ينفكا لقسيمه الَّ ، وهذا العدد ال يوجد إلَّحركةً

  . )١(ا لوفور أجزائهي وافرمس: وقيل 

ائرة وحروفه اثنان وأربعون يف أصل الد.  

 وتفعيله القياسي) فَملَاعتن  نلَتفَاعم نلَتفَاعالعرب استعملت كـلَّ    ا أنَّ ومثلها ، إلَّ  ) م  

  خاصفطْ، والقَ) نولُعفَ(إىل ) نتلَاعفَم( ]ظ ٣٥ق [ا ، فعاد  من ضربه وعروضه مقطوفً  واحٍد

بالوافر ، وما سلم من هذا عدا  شاذ.  

  

  : وثالثة أضرب وله عروضان

 واٍف :  واحد وهلا ضرب ،  ) نولُعفَ( ، ووزا     فصلٌ  مقطوفةٌ  وافيةٌ :فالعروض األوىل   

٢( ، وبيته غايةٌمقطوف(:   

  ارزا ِغــهقُوس نــمنا غَــنــلَ
 

  )٣(يِصِعــا الْهــِتلَّ ِجونَر قُــنَّأَكَــ 
 

  : تقطيعه

ــنمن ــا غ ــسووقها * لن ــزارن* ن   غ
  

  عـــصييو*جنللتـــهل*كـــأنن قـــرو  
  

  :تفعيله 

                                                 

   .)١٦٢ص  (»العيون الغامزة«.  »قاله اخلليل «)١(

مجع :  واِجللَّة    .)أال إلَّا تكن إبلٌ فمعزى    ( ، وروايته    )١٣٦ص  (» ديوانه« البيت المرئ القيس ، يف       )٢(

  .جليل ، وهو املسن من الغنم وغريها 

مجع جليل ، وهو املسن مـن اإلبـل ، كـصيب            : اِجللَّة بكسر اجليم    : فائدة   : »ب« كُتب امش    )٣(

  .وصبية، كذا قاله اجلوهري ، فاستعمله الشاعر يف الكبري من الغنم أيضا 

   .)١٨٦ص (» اية الراغب«ينظر 



 ١٣٤

  فعـــولن*مفـــاعلنت*مفـــاعلنت
  

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفــــاعلنت  
  

   مقطــــوف* ســــامل * ســـامل  
  

  مقطــــوف* ســــامل * ســــامل   
  

١(ومثُلْاه ، قال عمرو بن كُقفَّم(:   

ــبِحينا  ِنِك فَاصحــص ــي ب بــا ه   أَلَ
  

ــي خمـــور الْأَنـــدِرينا     ولَـــا تبِقـ
  

  

  :وهلا ضربان ، ) نتلَاعفَم( ، ووزا  صحيحةٌجمزوءةٌ : انيةوالعروض الثَّ

فالضجمزوٌء : لرب األو٢( ، وبيتهها غايةٌ مثلُ صحيح(:   

ــةُ أَنَّ  ــت رِبيعـ ــد عِلمـ   لَقَـ
  

ــن خِلــــ    ــك واِهــ   )٣(قحبلَــ
  

  ]و ٣٥ق [ : تقطيعه

ــت  ــد علمـ ــة أن*لقـ   ربيعـ
  

  )٤(هــــنن خلقــــو*ك وا لــــحنب  
  

  :تفعيله 

                                                 

 شاعر،   عمري أبا  :وقيل،   األسود أبا كىني،   زهير بن سعد بن ابعت بن مالك بن كُلْثُوم بن عمرو )١(

وهو قات ،  أحد أصحاب املعلَّ   جاهلي  فارس مقدم  أحد،   فسعزيز الن اكفت اجلاهلي  وهـو  ،   جعانة الـش 

 وكان،   اكثري اقًخل ولده وولد ولده من ورأى،   سنةً ومائة مخسني وبلغ ،   هند بن عمرو امللك قتل الّذي

اخطيب ينظر.  احكيم :»  ١/١٥١(» عراءطبقات فحول الش (  ،»الش عراءعر والش «)معجـم  «،  ) ١/٢٢٨

٥/٨٤(» األعالم«، ) ١/٢٠٢(» عراءالش. (  

   .)٦٤ص (» ديوانه«والبيتان مطلع معلَّقته ، يف 

، ) ٢٤ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١١٥ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٩ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٢(

، ) ٥٢ص   (ربيـزي للت» الكـايف   «،  ) ٣٠ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨١ص  ( ين جن بال» العروض«

  ) . ١٠٧ص (»  البارع«

  .املراد به العهد ، واخللق بفتح اللَّام وكسرها : احلبل باهلاء املهملة  : »ب« كُتب امش )٣(

  ) .١٨٦ص (»  اية الراغب«ينظر 

   .»ب«خلقوا ، واملثبت من  : »األصل« يف )٤(



 ١٣٥

ــاعلنت ــاعلنت* مفــــ   مفــــ
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفــــــ   مفــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـــــ   ســـــــ
  

١(اهقفَّم( :   

ــؤلُأَ ــمـ ــا با يـ ــي أَِنـ   ِدسـ
  

  ــع ــلَــ ــِدالْ ونيندأَى الْــ   بعــ
  

   :)٢(ومثله قول اآلخر

  ملَأَ الْــــددجــــتا يدغَــــ
  

ــحا رذَِإ   ــوا كَلُــ ــعا زمــ   وامــ
  

   : )٣(وكذلك قول اآلخر

  لُِلميــــةَ موِحــــشا طَلَــــ
  

  يلُـــــوح كَأَنـــــه خلَـــــلُ  
  

  

                                                 

  ) .٥٢ص  (ربيزيللت» الكايف «:  البيت بال نسبة يف )١(

»  معيار النظَّار «،  ) ٢٤١ص  (»  الدر النضيد «،  ) ٥٢ص   (ربيزيللت» الكايف«:  البيت بال نسبة يف      )٢(

  ) .٣٤ص (

)٣( ي  نسب لكُثي ـ يف األبيات املنـسوبة لكُ    » ديوانه«ة ، يف    ر عز ٥٠٦ص  (ر  ثي (  طر األول ورد   ، والـش

ا لكُ منسوب(وروايته  ) ٢/١٢٣(» الكتاب«ر يف   ثيةملي ( وللن ، حاة شاهد    آخر بنفس لفظ الش  طر األو ه ل لكن

 طَلـلٌ  موِحـشاً  ِلعزة) : ٥٣٦ص  (يف األبيات املنسوبة    » ديوانه«ا ، يف    ر أيض ثينسب لكُ  الوافر ي  امعلى ت 

كلُّ عفاها ... قَِدمي حأَسم ِدميتسم   ،  ة (تالبي اهذ« قال البغداديملي روى مـن   ...)قـدمي  طللٌ اموحش 

لهأو ةلعز هو: قال اموحش رلكثي ع وأب ممنه،   ةعزيف لي ةذكرالت رواه منو ،   ةالقصري ةملي قال اموحش :

املعىن  اهذ يف وراملشه داهوالش،  ة  مالر يذ حمبوبة ماس ةومي،   ركثي حمبوبة ماس ةعز نَّفإ؛   ةمالر لذي هنإ

 . )٣/٢١١(» خزانـة األدب  « .»ةعز رلكثي هِإن: قيل قدو )خلل هكأن يلوح ... طلل اموحش ملية( :هو

وي لسلمى(ا  روى أيض (   ذيب اللُّ «، و » العني«كما يفمادة  » غة)ـ «قـال يف    ) . وحش مـادة  » ساناللِّ

 ؛ موِحشا ِلميةَ: فقال اجلوهري وردهأ) ِخلَلُ كأَنه يلُوح ... طَلَلُ اموِحش ِلسلْمى( البيت اوهذ«) وحش(

ع ِخلَّة وهـي اجللـدة      مج: لل  ِخو . »موِحشا ةَلعز:  نشادهإ وصواب لاق ، ريثلكُ البيت: يبر ابن وقال

  .املنقوشة 



 ١٣٦

جمزوٌء : اينرب الثَّوالضووزنه زوم غايةٌ على اللُّ معصوب ، )يلُاِعفَم١(، وبيته) ن(:    

  اهــــــرآمهــــــا وباِتعأُ
  

ــتفَ   ــتي وِنبِضغــــ   ييِنِصعــــ
  

  : تقطيعه

  وأامرهـــــا* أعاتبـــــها
  

  وتعــــــصيين*فتغــــــضبين  
  

  :تفعيله 

  مفــــــاعلنت*مفــــــاعلنت
  

ــاعل   ــاعيلن*نتمفــــــ   مفــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــصوب* ســــــ    معــــــ
  

   : )٢(ومثله

  )٣(عِجبـــت ِلمعـــشٍر عـــدلُوا
 

  ِبمعتمـــــٍر أَبـــــا ِبـــــشِر 
 

م٤(عهصر( :   

  اِس النـــني ِمـــِنكَا ســـيـــأَ
 

ــلَ  ــطَّ قَدقَــ ــفَن أَِتعــ   ياِســ
 

  

                                                 

ص (»  معيار النظَّـار «، ) ٥٣ص  (ربيزيللت» الكايف «، ) ٢٤ص ( »اإلقناع«:  البيت بال نسبة يف  )١(

٣٥ . (  

ـ  ال» العروض  «،  ) ١١٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٩(» العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٢( ص (ي  بن جن

  . ) ١٠٨ص  (»البارع«، ) ٥٣ص (للتربيزي » يف الكا«، ) ٨١

  . سووا بينهما : أي  : »ب« كُتب حتتها يف )٣(

  ) . أيا سيدة الناِس(، وروايته ) ١٦٤ ص (»ديوانه«لبيت للعباس بن األحنف ،  ا)٤(



 ١٣٧

  زحافه

  

ـ م(ه فيعود   ن الم سكَّب ، فت  صفيه الع ) نتلَاعفَم (يدخل يف كلِّ   نقـل إىل   في،  ) نلْتاعفَ

)يلُاِعفَمن (.   

ظ ٣٦ق  [ اجلمع بني    قص ، وهو  والن[ العب والكَصفيبقى  ف)فَملْاعت ( ،نقـل إىل  في

)يلُاِعفَم . (  

قْوالع  ا فيبقى      ل ، فتحذف المه بعد سكو)فَماعتن (  ،نقل إىل   في)لُاِعفَموكـلُّ  ) ن ، 

   .انية ل من العروض الثَّرب األو الضهذا فيما عدا

والعض ب بالض   اد املعجمة ، ويى يف غري هذا البحر باخلَ     سمم ، وهو حذف امليم مـن    ر

أو فَ(در فيبقى  ل الصلَاعتن ( ،نقل إىل في)فْملُِعتن (وقد يدخل الع ،ضب يف أول الصدر والعز ج

ا مع .  

ـ (ب ، فيعـود     صب والع ضجمع بني الع  م ، وهو أن ي    صوالقَ نقـل إىل   في،  ) نلْتاعفَ

)فْمولُعن . (  

قْوالعص ، وهو مجعبني الع ضفَ(قص ، فيعود ب والناعلْت ( ،نقل إىل في)فْمولُع .(  

  . ) نلُاِعفَ(نقل إىل في، ) نتاعفَ(ل ، فيعود قْب والعضجمع بني العم ، وهو أن يمواجلَ

  .وب املعاقبة بني يائه ونونه صعويف املَ

والت      مام يف هذا البحر أحسن من العب ، ص والن  وهو يف جمزوئه أقبح ،       قص فيه قبيح ، 

ل كذلك ،    قْوالع     واألخفش مينعه واخلليل جييزه ، والعض  والقَ  ب فيه مستقبح ، م أقبح منه ،    ص

ص أقبح من القَقْوالعم ، واجلَصممنه م أقبح .  

  



 ١٣٨

    :)١(بصالعبيت 

ــه عئًا فَدــي ش ِطعتــس ت ــم   ِإذَا لَ
 

  ِطيعتــس ــا تـ ــى مـ ــاِوزه ِإلَـ   وجـ
 

  : تقطيعه ]و ٣٦ق [

  فـدعهو *تطع شـي أن   *إذا مل تس  
  

ــاوزهو   ــس *وج ــا ت ــو*إىل م   )٢(تطيع
  

  :تفعيله 

ــاعيلن  ــاعيلن * مف ــولن* مف   فع
  

ــاعيلن    ــاعيلن * مفـ ــولن* مفـ   فعـ
  

  مقطـوف * وب  معـص * معصوب  
  

  مقطــوف* معــصوب * معــصوب   
  

  

   : )٣(صقْالنبيت 

ــريٍ  ــسلَّامةَ دار ِبحِفــ   ِلــ
  

ــاِقي    كَبــِق الر ــالْخلَ ق)٤(ِمس ــار   )٥(فَ
  

  : تقطيعه

                                                 

 أِمن ريحانةَ  الداعي السميع    (، من قصيدة مطلعها     ) ١٤٥ص  (» شعره«مرو بن معد يكرب ، يف        لع )١(

 ...جوعقُِني وأصحايب هؤري. (  

   .»ب«تطيعوا ، واملثبت من  : »األصل«يف  )٢(

ـ  ال» العروض  «،  ) ٢٥ص  (» اإلقناع«،  ) ١١٦ص  (» اجلامع«:  يف   البيت بال نسبة   )٣( ص (ي  بن جن

  .) ١١٠ص  (»البارع«، ) ٥٥ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٣١ص (» عروض الورقة«، ) ٨٤

  .بلي : السحِق ، نسخة ، والسحق املنسحق ، أي  : »ب«كُتب فوقها يف  )٤(

كذا   ، فري باحلاء املهملة املفتوحة وبالفاء مواضع كثرية       وح لَّامة مشدد اللَّام ،   س : »ب«كُتب امش    )٥(

                   واحـد ر مع اجليم موضعواحد ، وأنَّ املكب ره موضعوزاد أنَّ مصغ ذكره ياقوت ، واقتصر عليه احلازمي

ار بال أهل ، وجيوز     تعاره للد  والقَفار بفتح القاف هو اخلبز بال أدم ، فاس         أيضا ، ووقع يف شعٍر غري هذا ،       

 أن ي   فْه مجع قَ  قرأ بالكسر على أن      ر وهو اخلراب اخلايل لكن على أن  ه أراد بالد  ار اجلنس حت وقـوع   ى يصح 

   .  هلااجلمع صفةً

   .)١٩٥ ، ١٩٤ص (» اغباية الر«ينظر 



 ١٣٩

ــسل الم ــدارن ب *ل ــرين*ت   حف
  

ــل خ    ــملق*كباقـ ــارو*ررسـ   )١(قفـ
  

  :تفعيله 

ــلُ  ــلُ* مفاعيـ ــولن *مفاعيـ   فعـ
  

ــلُ    ــلُ* مفاعيــ ــولن *مفاعيــ   فعــ
  

ــوص  ــوص* منقـ ــوف* منقـ    مقطـ
  

ــوص* منقــــوص    ــوف* منقــ   مقطــ
  

  

   :)٢(لقْالعبيت 

ــا  ــاِزلٌ ِلفَرتنـ ــار)٣(منـ    ِقفَـ
  

  )٤(طُورســـكَأَنمـــا رســـومها    
  

  : تقطيعه

ــازلن  ــا*منـ ــارن*لفرتنـ    قفـ
  

  )٥(روطوســ*رســومها*كــأن منــا   
  

  ]ظ ٣٧ق [ :تفعيله 

  فعــــولن *مفــــاعلن*مفــــاعلن
  

  فعــــولن *مفــــاعلن*مفــــاعلن  
  

ــول ــول* معقـ ــوف* معقـ    مقطـ
  

ــول   ــول* معقــ ــوف* معقــ   مقطــ
  

  

                                                 

   .»ب«قفار ، واملثبت من  : »األصل«يف  )١(

، ) ٢٥ص  ( »اإلقناع«،  ) ٢٠٢ ،   ١١٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٩(» العقد«: البيت بال نسبة يف      )٢(

، ) ٥٥ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٢ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٨٣ص  (ي  بن جن ال »العروض«

   . تصحيفهاني ، ولعلَّشبال) طورش(روى وي. ) ١٠٩ص  (»البارع«

 اكنة وباملثناة من فوق وبعدها نون هي اسم امـرأةٍ         فَرتنا بفاء مفتوحة وراء س     : »ب«كُتب امش    )٣(

كما قاله اجلوهري .   

   .)١٩٥ص (» اغباية الر«ينظر 

   .شبه الرسوم وهي اآلثار بسطور الكتابة خلفائها ورقَّتها  : »ب«كُتب امش  )٤(

   .)١٩٥ص (» اغباية الر«ينظر 

   .»ب«سطور ، واملثبت من  : »األصل«يف  )٥(



 ١٤٠

  : )١(درب الصضعبيت 

ــومٍ   ــداِر قَ ــشتاُء ِب ــزلَ ال ِإنْ ن  
  

  ـــارج ـــبنجاُء تتــش   بيـــِتِهم الـ
  

  : تقطيعه

ــزلش ــتا*إن ن ــداأ ش ــومن*ب   رق
  

  وأشـــتا*ربيتـــهمش*اجـــجتـــن نب  
  

  :تفعيله 

ــتعل ــاعلنت*نمفْـ ــولن*مفـ   فعـ
  

  فعــــولن*نتمفــــاعل*مفــــاعلنت  
  

ــضوب  ــامل * مع ــوف* س   مقط
  

  مقطــــوف* ســــامل * ســــامل   
  

  

    :)٢(از معجدر والعب الصضعبيت 

ــي     بــاِت ر ــيِم اللَّ لَِني ِبتــد أَب  
 

ــا  ــا تِميمـ ــِذي أَحيـ ــةَ الَّـ   حنظَلَـ
 

  : تقطيعه

ــدلين  ــيملال*أبـ ــ* بتـ    ربيبتـ
  

  متيمـــا* لـــذي أحيـــا *ظلتـــلحن  
  

  :تفعيله 

ــتِع ــاع*نلمفْـ ــولن*نيلمفـ   فعـ
  

ــاعلنت*نمفــــتِعل   ــولن*مفــ   فعــ
  

  مقطــوف * معــصوب* معــضوب 
  

  مقطــوف* معــصوب * معــضوب   
  

  

                                                 

)١( ديوانه«طيئة يف    للح «)  (، وروايته   ) ١٠٢ص  وال شاهد فيه    )  قومٍ تاء جبارِ إذا نزل الش .»  هو مـديح 

   .)١٩٢ص (» اغباية الر«.  »تاء لفرط ثروم وغنائهم فهم باألوىلر بالش جارهم إذا مل يتأثَّ ألنَّبليغٌ

   .)٦٨ص (خترجيه سبق البيت  )٢(



 ١٤١

  ]و ٣٧ق [  :)١(مصالقَبيت 

  )٣( قَــولُهم وأَتــوا ِبهجــرِ  قَمتفَــا     ولَِكــن)٢(مــا قَــالُوا لَنــا ســددا

  : تقطيعه

  والكـن *لنـا سـددن     * )٤(ما قـالو  
  

ــا   ــوقمتف ــو * ق ــم وأت ــري* هل   ج
  

  :تفعيله 

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفعــــولن
 

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفــــاعلنت 
 

  مقطـــوف * ســـامل * أقـــصم 
 

  مقطــــوف* ســــامل * ســــامل  
 

  

   :)٥(صقْالعبيت 

 فؤر ــك ــا مِلـ ــيملَولَـ   رِحـ
  

    لَكْـــتــِه ه   تـــداركَِني ِبرحمِتـ
  

  : تقطيعه

ــوالم ــن ر*ل ــنؤلك ــي*ف   منرح
  

  هلكتـــو*برمحتـــهي*تـــداركين  
  

  :ه تفعيل
                                                 

، ) ١١٨ص  (» اجلـامع «وهـو تـصحيف ،      ) ادلنا سي ) (٦/٣٢٩ (»عقدال«:  نسبة يف    البيت بال  )١(

»  البـارع «،  ) ٥٦ص  (ي  ربيزللت» الكايف«،  ) ٨٤ص  (ي  بن جن ال »العروض  «،  ) ٢٦ص  (» اإلقناع«

  ) .١١١ص (

  .السدد والسداد هو الصواب  : »ب«كُتب حتتها يف  )٢(

كنت « الكالم الَّذي فيه فُحش ، ومنه قوله يف احلديث الصحيح            بالضمجهر  اهلُ : »ب«كُتب امش    )٣(

  .صلى اهللا عليه وسلم » نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وال تقولوا هجرا

  ) .١٣٤٨٧ (»أمحد«، و) ٢٠٣٣ (»النسائي«واحلديث أخرجه  . )١٩٦ص (» اغباية الر«ينظر 

   .»ب«بت من ما قالوا ، واملث : »األصل«يف  )٤(

ـ  ال »العروض  «،  ) ٢٧ص  ( »اإلقناع«،  ) ١١٨ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     البيت )٥( ص (ي  بن جن

  .) ١١١ص  (»البارع«، ) ٥٧ص (للتربيزي » ايفالك«، ) ٨٥



 ١٤٢

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفعــــولُ
 

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفــــاعلنت 
 

ــوص ــامل  * معقـ ــوف * سـ   مقطـ
 

  مقطــــوف* ســــامل * ســــامل  
 

  

   :)١(مماجلَبيت 

  أَنـت خيـر مـن رِكـب الْمطَايـا     
  

  ــا و ــا وأَخـ ــرمهم أَبـ ــأُوأَكْـ   ا مـ
  

  ]ظ ٣٨ق [ : تقطيعه

  مطايــا*رمــن ركبــل*أنــت خــي
  

  اممـــأو*أبـــن وأخـــن*وأكـــرمهم  
  

  :تفعيله 

ــاعلن ــاعلنت*فــ ــولن*مفــ   فعــ
 

  فعــــولن*مفــــاعلنت*مفــــاعلنت 
 

 مقطــــوف * ســــامل * أجــــم  
 

  مقطــــوف* ســــامل * ســــامل  
 

  

                                                 

ـ ) (٦/٣٢٩ (»العقد«:  يف   البيت بال نسبة   )١( ١١٨ص (» اجلـامع «، !وال شـاهد فيـه     ) كوإن( ، 

، ) ٥٧ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٣ص  (» عروض الورقـة   «،) ٨٥ص  ( يالبن جن » العروض«

  ) .١١٢ص (» البارع«



 ١٤٣

   : )١(ا ، وبيتهجميء الوافر تام:  وقد شذَّ

ــ ــهلَ نع ــم م ضةٌفَاعــ ي ــ ِبالُن اه  
  

  ــم ــحي وةًراخفَ ــ أَظُفَ لَصــه ا حسب  
  

  

 ، وأنشد يف ذلك عبد اهللا بن مسلم         )٢(اجيجر ، ذكره الز   ص القَ ل يف ضربه األو   وشذَّ

   :)٢(يك بن عبد اهللا قاضي الكوفةِر يف ش)١(يِونال الغهن العالء بن اِمل قولَ)٣(ةبيتبن قُ

                                                 

  ) .٥ق (» املعيار«:  يف البيت بال نسبة )١(

 أبا بصِح،    لغوي  حنوي إمام ،   اونديه الن  البغدادي جاجيالز  ، إسحاق بن محنالر عبد القاسم أبو )٢(

 طريقتـه  وكانت  ، عليه جواوختر به اسالن وانتفع دمشق وسكن ، به رفوع إليه بسفن اججالز إسحاق

 شـرح  الْكَـاِفي ،   ، الِْإيضاح ،الكربى   ملاجل: منها  ،  اإلفادة   ا يقصد وتصانيفه ، متوسطة النحو ىف

غة ،  اهر يف اللُّ  الز ، يفالقوا يف املخترع ، اماتاللَّ ، اتبالك أدب ةخطب شرح ،للمازينِّ واللَّام الْألف كتاب

ـ ٣٣٩(: وقيل ،)  هـ   ٣٤٠( سنة بطربيةيل ، وتويف    األما ، ) ٢/١٦٠ (»واةإنبـاه الـر   «: نظري .)  ه

  ) .٣/٢٩٩ (»األعالم«، ) ١٨/٦٧ (»الوايف بالوفيات«، ) ٣/١٣٦ (»وفيات األعيان«

» البـارع «ج ، وهو يف خمطوطة      نسبة ذكر هذا القول إىل الزجا     ) ١١٣ص  (املطبوع  » البارع«ووقع يف   

  ) .٢٤٨ص (» الدر النضيد«الزجاجي كما هنا وكما يف ) ٨ق (

ـ و  ، املكثـرين  فنياملصن ومن ، األدب ةأئم من ، ينوريالد ةَبيتقُ بن مسلم بن اهللا حممد عبد  أبو )٣(  دِل

ـ ٢٧٦( سنة   ببغداد يوتوفِّ  ، إليها سبفن ةًمد روينالد قضاء يولِّ مث  ، الكوفة وسكن ببغداد  مـن . )  ه

 ، عراءوالـش  عرالـش  ، باراألخ عيون ، املعاين،   ملعارفا  ، الكاتب أدب ، احلديث خمتلف تأويل  :كتبه

  ) .٤/١٣٧ (»األعالم« .القرآن مشكل، تأويل  العجم على العرب فضل

» املعارف«،  ) ٢/١٥٣ ،   ١/١٣٥(» عيون األخبار « :  يف والبيتان نسبهما ابن قتيبة إىل العالء بن املنهال         

ـ «،  ) قـوو ( مـادة   » احملكم« ،   )٣/١٥٤(» نيبيالبيان والت «:  ، كما نسبا إليه يف       )١/٥٠٩( ذكرة الت

وفيه) ٥/١١٠( »ةاحلمدوني »هذا خطأ حتملوي لرشاقة العروض يف اعرالش مـن  عروضـه  فإنَّ ، عرالش 

ـ  امرفوع لاألو البيت كان ذلك فعل فإن ، فاذالن رفحب الوزن ويتم الوافر  مل وهـذا  ، امنـصوب  اينوالثَّ

 كونالـس  على وقف وإن ؟ نياللَّ عرالش هذا مثل يف يكون فكيف ، املستهجن إقوائها يف العرب تستعمله

  .» سمعي ومل جائٍز غري وهو ،) ولْعفَ( الوافر من األخري اجلزء كان



 ١٤٤

ــا يــانَ ح ــِريٍك كَ ــا ش أَب ــت فَلَي  
  

     ــِريكش هــِصربي ِحــني قْــِصرفَي   
  

 ت ــن ــرك ِم تيــا و نلَيــه ع   درِئ
  

    ــوك ــذَا أَبـ ــه هـ ــا لَـ   ِإذَا قُلْنـ
  

ويا باإلطالق على اِإلوقد رص٣(افر(وهذا مم ، عاب يف القوايف ا ي.  

  

                                                                                                                                                 

 »الوايف بالوفيات «و،  ) ٣٢٩ص   (»عراءدون من الش  احملم«: يف   الفُقَيمي ياٍدز بن مدان حمل منسوبالبيتان  و

)٣/٦٧(.   

عـديل  الت«ا عـن    نقلً) ٦/٢٥١( ملغلطاي   »إكمال ذيب الكمال   « :ومنسوبان لعبد اهللا بن إدريس يف     

  .اجي  للس»والتجريح

   .تطاول :أي فالنٌ علينا تدرأَ:  قاليو

ـ ،   عـروة  بن وهشام،   كليٍب بن عاصم مسع ،   ةالكوف أهل من،   يِونال الغ هن العالء بن املِ   )١( ومهناد 

طْقُ وابنه،   احلباب بن وزيد،   سامةأ وأبو،   إدريٍس ابن  :عنه روى، و  القيسيـ     ، ووثَّ  ةب ة قه بعـض أئم

   ـ «: ينظـر   .  يف كتب األدب      مذكورةٌ احلديث ، وله أبيات ٦/٥١٥(ي  للبخـار » ريخ الكـبري  االت ( ،

ـ  » قاتالثِّ«،  ) ٦/٣٦١(البن أيب حامت    » عديلاجلرح والت «،  ) ٣٤٣ص  (للعجلي  » قاتالثِّ« ان البن حب

  ) .٤/١٨٦(» لسان امليزان«، ) ٨/٥٠٢(

ـ ٩٥(سنة   ارىخبب دِل و  ، القاضي  الكويفُّ يِعخالن اهللا دعب نب يكِرش اهللا عبد أبو )٢(  بن عمر ك أدر ) ه

 اجواب بالكوفة أحضر  أدركت ما:  نةييع بن سفيان قال  ، باألهواز مثَّ بالكوفة القضاء ويل ، و  العزيز عبد

ـ  ، الفقهاء كبار من ،   قضائه يف اعادلً افطن اذكي امِهفَ اعاملً  وكان  ، اهللا عبد بن شريك من  وبـني  هوبين

ـ ١٧٧ (سنة بالكوفة  مات  ، وقائع حنيفة أيب اإلمام تاريخ «،  ) ٣/١٤٩(» أخبار القضاة «: ينظر  .  ) ه

الـوايف  «،  ) ٧/٢٤٦(» سـري أعـالم النـبالء     «،  ) ٢/٤٦٤(» وفيات األعيان «،  ) ١٠/٣٨٤(» بغداد

  ) .٣/١٦٣(» األعالم«، ) ١٦/٨٧(» بالوفيات

  .بفتٍح وغريه ) حركة حرف الروي( اإلصراف هو اختالف ارى )٣(



 ١٤٥

طَ ، وشاهده قول احلُ مقبوضةً جميء عروضه األوىل املقطوفِة : فيها شذَّومم١(ةئَي(:   

ــيِن لَّتــاِل ِبخ جــى الر ــوت علَ   علَ
  

ــاءُ  وِر   ــا وِرثَ الْولَـ ــا كَمـ   ثْتهمـ
  

  

وزنه ،    مقطوفٍ  ذات ضربٍ  حيحِة الص انية ازوءةِ جميء عروضه الثَّ  : ا   أيض وقد شذَّ 

   :)٢(، وبيته) فَعولُن( ] و٣٨ق [

ــكَبيتــ وــما يرلَــد ـالْــ )٣(ك  
  

ــ   ــ عاُءكَبـــ ــلَــ   يِنِزى حــ
  

  

                                                 

ـ ز راوية كانو،   وفصحائهم اءعرالش فحول من ،  يِسبالع مالٍك بن أوس بن لورج كةيلَم وأب )١( ٍريه  ، 

 علـى  غـضب  ذاإ امنه ٍةواحد كلِّ إىل ينتمي كان لالقبائ نيب تدافعم نسبهوولؤٍم ،    وسفٍه رش اذ وكان

 ركأد خمـضرم  وهـو ،   هروقص األرض من ربهلق احلطيئةَ قِّبلُ:  قيل،   ةاهليئ رثُّ املنظر يحبق،   ىاألخر

كانو ، مواإلسال ةاجلاهلي هجا  ، حىت     أحد هلسان من يسلم يكد مل اعنيفً ااًءهج ونفـسه  وأبـاه  هأم . 

» الـوايف بالوفيـات   «،  ) ١/٣١٠(» عراءعر والـش  الش«،  ) ١/١١٠(» عراءطبقات فحول الش  «: ينظر

  ) .٥/٨٤(» األعالم«، ) ١١/٥٤(

يت كِّيوان بشرح ابن الـس    ، ومل أقف عليه يف طبعة الد      ) ١٣ص  ) ( محدو طماس  شرح(يف ديوانه   والبيت  

كّوالسريوروايته جستاينِّ والس ، )فليس فيه شاهد قبض العروض )  خبصلتني على رجاٍلفضلت .  

٥ق  (» املعيار«،  ) ٨٤ص  (» القسطاس«،  ) ١١٤ص  (» عالبار«:  إليه يف    ومنسوب (  ،»الدر ضيد الن «

ـ  (مثل متكني اوأم« وفيه) ١٦٣ص  (» العيون الغامزة «، وبال نسبة يف     ) ٢٤٩ص  (  فـصيح  يف) تنيخلَّ

 ، صريعالت بشرط العروض ويف ، ويالر إلطالق ربالض يف متكينه جيوز نعم  .اونثر انظم فممتنع الكالم

 بتقـدير  يلحقه شذوٍذ عن ينفك ال لبيتوا.. . فيه شذوٍذ على رورةفللض الوجه هذا غري على نكِّم وإنْ

وعدمه مكنيالت  .على اأم قدمناه فلما مكنيالت ، يدخلـها  ال العروض هذه فألنَّ عدمه تقدير على اوأم 

  . »القوم عند مقرر هو فيما غيريالت هذا مثل

ص (» يار النظَّار مع« ،     )٨٧ص  (» القسطاس«،  ) ٥٣٧ص   (»مفتاح العلوم «:  يف   البيت بال نسبة   )٢(

٣٥. (  

   .»ب«ذلك ، واملثبت من  : »األصل« يف )٣(



 ١٤٦

  واحـد  ، وهلا ضرب  ) فَعولُن(وزا  ،    فصلٌ  مقطوفةٌ  جمزوءةٌ عروض: ت فيه   وقد شذَّ 

    :)١(مثلها ، شاهده

عــــميــــةُ أَرنــــِت هيم   
  

  ــأَو ــدنــ ــهِت الــ   يِرر ِذكْــ
  

    :)٢(ومثله قول اآلخر

ــ ــكه ينِْإفَــ ــدِب علــ   يــ
  

  ونُرقُـــــ الْاد بـــــدقَـــــفَ  
  

   :)٤(بياينِّابغة الذُّ ، ومثلها قول الن)٣(أنشدمها األخفش

ــو ــلَــ ــِل خنلَِصا تــ    ايلًــ
  

  )٥(فتــــ هرالــــس ِبهلَــــ  
  

  

                                                 

ص (» الدر النـضيد  «،  ) ٥٣٧ص   (»مفتاح العلوم «،  ) ١٧٤ص   (»البارع« : يف   البيت بال نسبة   )١(

  ) .١٦٩ص (» العيون الغامزة« ،  )٢٤٢

ص (» العيون الغامزة « ،     )٢٤٢ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٧٤ص   (»البارع« : يف   البيت بال نسبة   )٢(

١٦٩. (  

  ) .١٦٩ص (» العيون الغامزة« ،  )٢٤٢ص (» الدر النضيد« : كذا نسب إنشادمها لألخفش يف )٣(

  .» ديوانه« ، والبيت مل أقف عليه يف ) ٩٣ ص(ترمجته  سبقت )٤(

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )٥(



 ١٤٧

  الكامل

  

سي هذا البحر كاملً   م ه استكمل يف استعماله ما فيه من احلركات ، وهي ثالثون           ا ألن

ل ذا  ستعمستعمل ا ، ومل ي    ه مل ي  ا أن  فيه هذه احلركات إلَّ     ، خبالف قسيمه الوافر فإنَّ     حركةً

  .ا ي لذلك كاملًم فسالبحراالستعمال غري هذا 

ائرة وحروفه اثنان وأربعون يف الد.  

  .ات  مرست) متفَاِعلُن(وتفعيله 

  :وله ثالث أعاريض وتسعة أضرب 

  ]ظ ٣٩ق [ :وهلا ثالثة أضرب  ،  صحيحةٌ وافيةٌةٌ تام:فالعروض األوىل 

فالضلرب األو : واٍفتام ١( كالعروض ، وبيته صحيح(:   

ى       وـدن ـنع را أُقَصفَم توحِإذَا ص  
  

ــي     ــماِئِلي وتكَرِم ــِت ش ِلمــا ع كَمو  
  

  : تقطيعه

  صر عن نـدن   *تفما أقص *وإذا صحو 
  

ــم    ــا عل ــشمائلي*وكم ــي*ت   وتكررم
  

  :تفعيله 

ــاعلن ــاعلن*متفـ ــاعلن*متفـ   متفـ
  

ــاعلن    ــاعلن *متفــ ــاعلن*متفــ   متفــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل* ســ    ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

٢(اهقفَّم( :   

ــع ــدِتفَ ــلُّح ماري ال ا فَهقَمــام اه  
  

  اهـــامجِرا فَهـــلُو غَدبـــأَى تنـــِمِب  
  

  

                                                 

   .)٨٢ص  (»ديوانه«يف  البيت لعنترة بن شداد ، )١(

   .)١٦٣ص  (»ديوانه«يف  البيت مطلع معلقة لبيد ، )٢(



 ١٤٨

واٍف:اين رب الثَّوالض غايةٌ مقطوع ه ردفه ، ووزن الزم) ن١(، وبيته) فَِعلَات(:   

اذَِإو دعـــونك عـــمهـــِإِف ننه  
  

ــ   نسب ِزيــد ــِع كي ندهن خــب   )٢(االَ
  

  :ه تقطيع

  نفـإن ـو   *نك عم مهـن   *وإذا دعو 
  

ــزي    ــسنب ي ــدهن*ن ــاال*دك عن   خنب
  

  ]و ٣٩ق [ :تفعيله 

ــاعلن ــاعلن* متفـ ــاعلن  *  متفـ متفـ
  

ــاعلن    ــاعلن*متفــ ــاتنفَِع*  متفــ   لَــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل* ســ    ســ
  

  مقطــــوع* ســــامل * ســــامل   
  

م٣(عهصر( :   

ــد ــع يرهال ــرفُ بِق ــوز وةًقَ   االَ
  

  وــطُخ وبــه ــك لَ ت ِرضأَ الْبــثَم   االَ
  

  

أحذُّ  وافٍ :الث  رب الثَّ والض  ووزنه    زوم غايةٌ  على اللُّ   مضمر ، )لُنساكن العني ،   ) فَع

   :)٤(وبيته

ــِل ِنم ــد ــ اريال ــعفَ ِنيتامرِب   )٥(ٍلاِق
  

  دــرست ــغَوير ــآيطْــقَالْ )٦(اهر  
  

                                                 

   .)٢٤٥ص  (»ديوانه«لألخطل ، يف  البيت )١(

ـ  أنَّ :دة هو الفساد ، واملعـىن    بال بفتح اخلاء املعجمة وبالباء املوح     اخلَ : »ب« كُتب امش    )٢( سوة  الن

ويخوخة نسبنه إىل الش ،يم  ال تعظ نسبة حتقٍريهي عندهن.   

   .)٢٠١ص (» اغباية الر«ينظر 

  ) .يوعد فرقةً( ، وروايته )٣٤٦ص  (»ديوانه« ، يف  البيت أليب العتاهية)٣(

، ) ٢٩ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٠(» العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٤(

، ) ٦٠ ص (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٨ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٨٧ص  ( يبن جن ال» العروض«

  ) .١١٦ص (» البارع«

  ] .جلبٍل معين[عاقل بالعني املهملة والقاف اسم  : »ب« كُتب امش )٥(

  .مجع آية ، وهي العالمة : واآلي  : »ب« كُتب امش )٦(



 ١٤٩

  :ه يعتقط

ــدديا  نفعــاقلن  *  ربــراميت *ملن
  

ــي   ــت وغ ــل * درس ــر أايه ــرو* ي   قط
  

  :تفعيله 

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
  

م١(عهصر( :   

ــِل ِنم ــد ــقُِب اريال ــِح الِْةن ِرج  
  

ــأَ   ــنيوقْ ــٍج حن ِم جــ و ــ دنِم ِره  
  

  

وهلـا  العني ،    ]ظ ٤٠ق  [ك  حمر) فَِعلُن( ، وزا     فصلٌ اُء حذَّ  وافيةٌ :انية  والعروض الثَّ 

  :ضربان 

  

فالض٢( كالعروض ، وبيته غايةٌ أحذُّ واٍف:ل رب األو( :   

ــِد منــ ع ــم وتفَ احم ــفَاِرع اه  
  

     ــِربت ــاِرحبو ــشِطــلٌ أَج٣(ه(  
  

  : ه تقطيع

                                                                                                                                                 

   .)٢٠١ص (» اغباية الر«ينظر 

  ) .يوعد فرقةً( ، وروايته )٥٤ص  (»ديوانه« ، يف  البيت لزهري)١(

، ) ٢٩ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٠(» العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٢(

، ) ٦٠ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٧ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٨٧ص  (ي  بن جن ال »العروض«

  ) .ملن الديار عفا(ويروى . ) ١١٧ص (»  البارع«

  

بكسر [ ، واهلِطل    ]سويد وغريه اس من الت  وهي آثار الن   بالكسر   مجع ِدمنةٍ [ِدمن   : »ب« كُتب امش    )٣(

يح دة واحلاء املهملة وهو الـر     بالباء املوح [ بارحو ،   ]ني املعجمة  باجليم والش  اء املطر الكثري ، واألجش    الطَّ

   .]يلباللَّ

   .)٢٠٤ص (» اغباية الر«ينظر 



 ١٥٠

  رفهــا*وحمامعــا*  عفــت )١(دمــنن
  

ــش    ــن أج ــوبارحن*هطل ــو*ش   ترب
  

  : تفعيله 

  فعلــــن*متفــــاعلن*متفــــاعلن
  

ــاعلن    ــاعلن*متفــ ــن *متفــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــذّ* ســ    أحــ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــذّ * ســـ   أحـــ
  

٢(اهقفَّم( :   

ــلَو ــِج عدقَ بِلت ــع ــ لٍَلاِق    ِبِب
  

ــ   يِحضــي ر ــ الْيِخ ــاِلب ــي لَ ِف   ِبِع
  

  

أحذُّ: اين رب الثَّوالضوزنه زوم غايةٌ على اللُّ مضمر ، )لُن٣( العني ، وبيتهساكن) فَع(:  

ــامةَ ِإذْ  أُس ــن ــجع ِم أَش ــت لَأَنو  
  

ــذُّعرِ    ــي ال ــج ِف ــزاِل ولُ ن ــت ِعي٤(د(  
  

                                                 

   .»ب«دمن ، واملثبت من  : »األصل« يف )١(

  

» معيار النظَّـار  «،  ) ٢٥٥ص  (» الدر النضيد «،  ) ٦٠ ص (ربيزيللت» الكايف« :بيت بال نسبة يف      ال )٢(

   .)٣٩ص (

)٣(    ذه الرواية ي البيت    لْنسب لزهري بن أيب س  مى ، وي نسب أيض   ا ألوس بن ح  ب بن  جر ، وينسب للمسي

 عيـت د ... ِإذا أَنت رعالد حشو ولنعم(:  هري هي  رواية بيت ز   إنَّ: ، وقيل   ) الصراخ يقع(علَس بلفظ   

ل منـه   طر األو ا من بيـتني الـش     بفيكون البيت مركَّ  ،  ) ٥٤ص   (»ديوانه« كما يف    )عِرالذُّ ِفي وجلّ نزال

اين لزهريٍ ب بن علس والثَّ   للمسي    وذهب إليه أمحد   ،  ) ٦/٣١٨(» خزانة األدب « يف    ، وهو قول البغدادي

  ) .١٣٥ص (» سانتصحيح اللِّ«ا يف تيمور باش

:  يعين البيت ـذا اللفـظ      (األخرى تكون أن اإلَّ«وفيه  ) ١/٩٩(» العمدة«ونسب ألوس بن حجر يف      

 روايـة  وهـي  ، شعره من كثٍري يف أوٍس على أيتوكَّ كان ازهري ألنَّ ؛ أبعدها فال روايةً ) ...حشو ولنعم

 يف العـيىن  ذكـره  البيت وهذا«) ٤٨ص  ( »حاشيته « ِفي منهوريالدوقال  .» ذلك غري أظن ال محياجلُ

حشو ولنعم:  بلفظ واهدالش روايتان هماولعلَّ ،  خلإ  ...إذا أنت رعالد«.  

بضم الذَّال وسكون العني املهملة وهو الفزع ، والبيت لزهٍري ميدح هرم بـن               : »ب« كُتب امش    )٤(

 سنان ، كذا شرحه اجلوهري.  

   .)٢٠٤ص (» اغباية الر«ينظر 



 ١٥١

  : تقطيعه

  مـت إذ  *جع مـن أسـا    *وألن تأش 
  

ــزا   ــت ن ــذ*دعي ــوجل جف ــر*ل   )١(يذع
  

  :يله تفع ]و ٤٠ق [

  فعلــــن* متفــــاعلن*متفــــاعلن
  

ــاعلن    ــاعلن * متفــ ــن* متفــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــذّ* ســ    أحــ
  

ــامل    ــامل * سـ ــضمر  * سـ ــذّ مـ   أحـ
  

م٢(عهصر( :   

ــ انَبــش ــخأَ وابب ال ــع الْفلَ مر   
  

  وتكَّــــنِإ الْــــرخانُوو الــــدهر  
  

  

  :وهلا أربعة أضرب ، ) فَاِعلُنمت(وزا ،   صحيحةٌ جمزوءةٌ:الثة والعروض الثَّ

فالضجمزوٌء:ل رب األو ووزنه لٌرفَّ م ، )نفَاِعلَاتت٣(، وبيته) م(:   

   ِإلَـــي مقْتهـــبس ــد   ولَقَـ
  

   وأَنــت آِخــر )٤(فَِلــم نزعــت   )م(
  

  : تقطيعه

ــبق  ــد سـ ــوإيل*ولقـ   مـ
  

ــزع   ــم نـ ــت أاْ*يفلـ ــرتوأنـ   خـ
  

  :تفعيله 

ــاعلن ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن    ــاعالتن*متفـــــ   متفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــل* ســــــ   مرفَّــــــ
  

  

                                                 

   .»ب«ذعِر ، واملثبت من  : »األصل« يف )١(

  

   .)٩٠ص  (»ديوانه« ، يف  البيت لعمرو بن أمحر)٢(

فقـد  (وروايتـه   ،  ) ١٦٨ص   (»ديوانه«برقان بن بدر ، يف      للحطيئة من قصيدة يهجو ا الز      البيت   )٣(

  .دهم فصرت آخرهم كففت فلم تدركهم ومل تلحق جم: نزعت   .)نزعت

  .بالنون والزاي  : »ب« كتب حتتها يف )٤(



 ١٥٢

م١(عهصر(:    

ــب ــنِزحت ِلتانـ ــا عنـ    ةْارفَـ
  

  ةْار جــِتنــا أَا مــتــارا جيــ  
  

    :)٢(ومثله ]ظ ٤١ق [

ــ حســِبِب اللَّب ــي ــ التن ِم اِرجب   
  

ــ   ــم ــي الزا ِف ــاِنم ــجع الْن ِم   باِئ
  

  

جمزوٌء:ين ارب الثَّوالض صحيح ذالٌ مفَاِعلَانْ( ردفه ، ووزنه  الزمت٣(، وبيته) م(:   

ــدثٌ ــه )٤(جـ ــونُ مقَامـ    يكُـ
  

   ــاح ــِف الريــ ــدا ِبمختِلــ   أَبــ
  

  : تقطيعه

  ومنقـــامه*جـــدثن يكـــو 
  

ــخ    ــدن مبــ ــاح*أبــ   تلفرريــ
  

  :تفعيله 

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

  متفــــــــاعالن*متفــــــــاعلن  
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

  لامـــــــــذ * ســـــــــامل  
  

  

                                                 

بانـت لتحزننـا   ... يا جاريت ما كنت جارة  (وروايته  ،  ) ١٥٣ص   (»ديوانه« ، يف     البيت لألعشى  )١(

    .)عفارة

   .)٤٠ص (» معيار النظَّار«، ) ٦٢ ص (ربيزيللت» الكايف« : البيت بال نسبة يف )٢(

، ) ٣١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣١ (»العقـد «: نـسبة يف   البيت بال    )٣(

، ) ٦٢ص  (  ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٩ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٩٠ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١١٩ص (» البارع«

ـ ، قال تعـاىل     ة هو القرب    ثاء املثلَّ اجلدث باجليم والثَّ   : »ب« كُتب امش    )٤( ي﴿وم ي خـ ر ـ  ونَج  ن ِم

  . ]٤٣ : املعارج [﴾اِثدجأَالْ

   .)٢٠٧ص (» اغباية الر«ينظر 



 ١٥٣

   : )١(ومثله

  ـكَّـــمِب مِلـــظْت الَـــ ينـــبأَ
  

ــ   ــ ةَـ ــص الَ ــو ريِغال ــالْ الَ   ريِبكَ
  

م٢(عهصر(:    

ــ ــي ا شــر م نــ ع بدــص   يبِل ال
  

  والــشمِحــس نيــ دنتِغ تيــب  
  

  

جمزوٌء:الث رب الثَّوالض صحيح كالعروض م ٣(ى ، وبيتهعر(:   

افْ اذَِإوــت ــفَ ترقَـ ــت الَـ   نكُـ
  

  مـــــتخش٤(اع( وتـــــجِلم)٥(  
  

                                                 

)١( لس   بيعة بنت األحذكِّ بمناف عبد بن خالد اابنه رت منسوب إليهـا يف       ةمكَّ مةرح عليه عظّموت ،  :

والبيـت   .) ١٠/٢٧١(» أنساب األشراف«، ) ١/٢٩٣(» نسب قريش« ،) ١/٢٥(» سرية ابن هشام  «

ا عـن   نقلً) ١/١٤٧(» العمدة«يف  قييد واإلطالق ، و   فيما جيوز فيه الت   ) ٨٩ص  (لألخفش  » القوايف«يف  

الزاج  هو وهذا«جي ربالض ابعالس يىسم وهو  ، فأطلقته الكبريا وال:  قلت شئت وإن ، اذالًم ربالض 

منه ادسالس يلاملرفَّ ىسم « .  

» معيار النظَّـار  «،  ) ٢٥٩ص  (» الدر النضيد «،  ) ٦٢ ص (ربيزيللت» كايفال« : البيت بال نسبة يف      )٢(

   .)٤٠ص (

، ) ٣١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣١ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٣(

، ) ٦٣ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٤ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٩٠ص  ( يالبن جن » العروض«

  .) ١١٩ص  (»البارع«

  .متخشعا ، ومتجشعا : أي . معا :  وضع حتت اخلاء نقطة وفوقها نقطة ، وكتب فوقها »ب« يف )٤(

ديد هـو الـش   : ل  روى باجليم وباخلاء ، فاألو    ني املعجمة ، وي   ع بالش املتخش : »ب« كُتب امش    )٥(

ـ ذي يتكلَّهو الَّ: احلرص على األكل وغريه ، ومصدره اجلشع ، والثاين   ا ف اخلشوع وهو اخلضوع ، وأم

التجم      قالت البنتها     امرأةً  أنَّ ل فهو الصرب واحلياء ، وحكى اجلوهري  :كلـي  : فـي ، أي   لـي وتعفَّ  جتم

  فافة  حم املذاب   اجلميل وهو الشة ، ومنه قوهلم         ، واشريب العالعني وهو البقي عـايف القـدر أي      : بضم :

  .ل جمز أن يكون هذا هو املراد هنا من التفيجوالباقي فيه ، 

   .)٢٠٧ص (» اغباية الر«ينظر 



 ١٥٤

  :ه تقطيع

ــر ــن*وإذفتقـــ   تفالتكـــ
  

  )١(يملـــوجتم*مـــتخش شـــعن   
  

  :تفعيله  ]و ٤١ق [

ــاعلن ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــاعلن*متفــــــ   متفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ   ســـــــ
  

٢(اهقفَّم(:    

ـــرالِْتم طُـــخـــِب وبِثاِدح   
  

  ــع ــرمــ ــ الْم أُنو بــ   ِثاِرحــ
  

  

والض جمزوءٌ :ابع  رب الر  مقطوع  ردفه ، وقيل      الزم  :( ، ووزنه    )٣(مستحسننفَِعلَات (

   :)٤(، وبيته

ــا  ــروا الِْإسـ ــم ذَكَـ   وِإذَا هـ
  

ــسناتِ    ــروا الْحـــ   )٥(َءةَ أَكْثَـــ
  

  : تقطيعه      

  إســـا رلذكـــ*وإذامهـــو
  

ــرل   ــسنايت*أت أكثــــ   حــــ
  

  :تفعيله 

ــاعلن  ــاعلنمت*متفــــ   فــــ
  

ــاعلن   ــن*متفــــــ   فعالتــــــ
  

                                                 

   .»ب«وجتممل ، واملثبت من  : »األصل« يف )١(

  

» معيار النظَّـار  «،  ) ٢٥٩ص  (» الدر النضيد «،  ) ٦٣ ص (ربيزيللت» الكايف« : البيت بال نسبة يف      )٢(

   .)٤١ص (

»  البارع «»ستحسن فيه الردف وليس بالزم ؛ ألنَّ النقصان حلقه بعد التجزئة          وي« يقول ابن القطاع     )٣(

  ) .٧٥ ص(وقد سبق بيان الردف ، واإلشارة إىل هذا القول  .) ١٢٠ص (

، ) ٣٢ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٢ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٤(

  .) ١٢٠ص (»  البارع«، ) ٦٣ص  (ربيزيللت» ايفالك«، ) ٩١ص ( يالبن جن» العروض«

   .»ب«احلسنايت ، واملثبت من  : »األصل« يف )٥(

  



 ١٥٥

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــوع* ســــــ   مقطــــــ
  

   :)١(ومثله

  يِذ الَّـــــ ِهللادمـــــحالْ
  

  ــــجلَــــِب الْلَعــــفَ ِكاداات  
  

م٢(عهصر(:   

ــ ــ لَتلَبسـ ــيسِمـ   ياِدؤ فُـ
  

  وترلَـــــــحِبـــــــت ساِدو  
  

  : )٣(ومثله

وِلـــيلَـــي عِفـــى خاِتر  
  

ــِم   ــدِلثْــ ــِنا غَم الــ   اِتجــ
  

  

                                                 

  ) .٦٤ ص (ربيزيللت» الكايف« البيت بال نسبة يف )١(

» معيار النظَّـار  «،  ) ٢٦٠ص  (» الدر النضيد «،  ) ٦٤ ص (ربيزيللت» الكايف« : البيت بال نسبة يف      )٢(

   .)٤١ص (

  ) .٦٤ ص (ربيزيللت» الكايف« البيت بال نسبة يف )٣(



 ١٥٦

  زحافه]  ظ٤٢ق [

  

، فتسكَّن تاء األول وعني     ) فَِعلَاتن(و) متفَاِعلُن(اِإلضمار ، وذلك يف كلِّ      : يدخل فيه   

  ) .مفْعولُن(و) مستفِْعلُن(، فينقالن إىل ) فَعلَاتن(و) متفَاِعلُن(الثَّاين فيعودان 

      ار واخلَبمبني اِإلض قْص ، وهو مجعن ، فيعود    والو)فَاِعلُننقـل إىل      ) مبضم امليم ، في

)فَاِعلُن(بفتحها ، وال يدخل ) منفَِعلَات. (  

، فينقل  ) مستِعلُن(، وهو أن جتمع بني اِإلضمار والطَّي ، فيصري          ) متفَاِعلُن(واخلَزل يف   

  ) .مفْتِعلُن(إىل 

إىل اجتماع مخس متحركات ، وال يوجد ذلك يف وال جيوز فيه الطَّي مفردا لئلَّا يؤدي  

  .املوزن ، وإذا مل جيز الطَّي فاخلَبل أبعد 

  

  .ه ئوفا) مستفِْعلُن(وإنما تقع فيه املعاقبة بعد اِإلضمار بني سني 

  

دخل يف   مجيع ما    - املُرفَّل واملُذَال : عين ما   أ -) متفَاِعلَانْ(و) اِعلَاتنمتفَ(ويدخل يف   

)فَاِعلُنتل ) مقْص واخلَزار والوممن اِإلض .  

فهو موقُوص  ) مفَاِعلَاتن(فهو مضمر مرفَّلٌ ، وإذا صار       ) مستفِْعلَاتن(فإذا صار األول    

  . فهو مخزولٌ مرفَّلٌ ) مفْتِعلَاتن(مرفَّلٌ ، وإذا صار 

فهـو  ) مفَاِعلَانْ(فهو مضمر مذَالٌ ، وإذا صار  ]  و ٤٢ق  [) انْمستفِْعلَ(فإذا صار الثَّاين    

  .فهو مخزولٌ مذَالٌ ) مفْتِعلَانْ(موقُوص مذَالٌ ، وإذا صار 

  

 ل فيه قبيحقْص فيه صاحلٌ ، واخلَزوالو ، ار يف هذا البحر حسنمواِإلض.  



 ١٥٧

ريضه وضروبه ما عدا الضرب     وسائر هذا الزحاف يدخل يف مجيع حشو الكامل وأعا        

   .)١(الثَّالث ، والرابع وعروضه ، واخلامس وعروضه

  

   :)٢()ةرتنقول ع (اِإلضماربيت 

ـ خ نِم ؤرام ينِإ ـ  ِري عٍسب ـ م ِصناب  
  

  ٣(يِرطْش( أَوـ ح ـ  يِم الِْب يِراِئسـ م ن٤(ِلص(  
  

  :تقطيعه 

  سـن منـصنب   *من خريعب *إن منرأن 
  

ــطري وأ   ــ*حش ــائريم ــصليب*ي س   لمن
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

  مــــستفعلن*مــــستفعلن*مــــستفعلن  
  

ــضمر  ــضمر * مـ ــضمر* مـ   مـ
  

ــضمر    ــضمر * مــ ــضمر* مــ   مــ
  

  

                                                 

أنَّ هذه الزحافات الثَّالث الداخلة يف احلشو جيوز دخوهلا أيضا يف العـروض األوىل وهـي                : يعين  « )١(

 وزنـه   ، وكذلك يف الضرب األول وهـو الـسامل        ) متفَاِعلُن(الساملة ، ويف الثَّالثة وهي ازوءة ووزا        

)فَاِعلُنتم (         زوء املرفَّل وزنهادس وهو اا ، ويف السأيض)نفَاِعلَاتتل        ) مـزوء املـذيابع وهو اويف الس ،

  .أيضا ) متفَاِعلُن(، ويف الثَّامن وهو ازوء ال غري ووزنه ) متفَاِعلَان(ووزنه 

فيجوز فيها اإلضمار خاصة ، وكذلك الضرب التاسع وهـو          ) فَعلُن(أما العروض الثَّانية احلذَّاء الَّيت وزا       

 »يدخلهما أيضا اإلضمار فقط   ) فَِعلَاتن(ازوء املقطوع ، والثَّاين وهو املقطوع غري ازوء اللَّذين وزما           

   .)٢٠٩ص ( »اية الراغب« .

   . )٦٨ص  (»ديوانه«يف والبيت  . »ب« زيادة من )٢(

نصفي ؛ ألنَّ أحد أبويه حر عـريب        : شطر الشيء نصفه ، وقوله شطري أي         : »ب«تب حتتها يف     كُ )٣(

  .عبسي خبالف اآلخر 

   .]يفاد املهملة وفتحها هو السالص[  امليم مع ضمل بضمنصاملُ : »ب« كُتب امش )٤(

»اية الر٢١٢ص (» اغب(.   



 ١٥٨

   :)٢( ، وهو)١(والَّذي يدلُّ على أنَّ هذا البيت من الكامل أول القصيدة

  طَالَ الثَّواُء علَـى رسـوِم الْمنـِزلِ       
  

ــين اللَِّك   ــِلب مرــِت الْح بن نــي بــِك و   ي
  

  

  : )٣()فَِعلَاتن(وهو  ِإضمار املقطوعبيت 

       ِجـدت اِئِر لَـمِإلَى الذَّخ تقَرِإذَا افْتو  
  

ــالِ     ماِلِح الْأَعــص ــونُ كَ ــرا يكُ ذُخ  
  

   : تقطيعه ] ظ٤٣ق [

ــر ــذخاتإ* وإذفتق ــد*ل ــر مل جت   ئ
  

ــو    ــرن يك ــصاحلل*ذخ ــايل*ن ك   أعم
  

  :تفعيله 

ــاعلن ــاعلن*متفـ ــاعلن*متفـ   متفـ
  

ــستفعلن   ــاعلن*مــ ــولن*متفــ   مفعــ
  

  ســــامل*ســــامل* ســــامل
  

ــضمر    ــامل *مـ ــوع* سـ ــضمر مقطـ   مـ
  

  

   :)٤(الوقْصبيت 

ــ ذُيــ )٥(ب عن ــِرح ــ ِهِمي   سيِفِهِب
  

  ورــم ــِه وِهِحــ ــتحيو نبِلــ   يِمــ
  

                                                 

؛ حكمنا  ) متفَاِعلُن(يف الفرق أنه إذا وجد يف القصيدة جزٌء واحد على           والضابط  « يقول ابن القطاع     )١(

) ١٢١ص   (»البارع« . »باإلضمار خبالف العكس  ) مستفِْعلُن(إىل  ) متفَاِعلُن(أنها من الكامل ، النقالب      

 تـه وفرعي فيه )مستفِْعلُن( ألصالة جزالر على حملي  :قلت ؟ ناملبي قدفُ فإن:  قلت فإنْ«   ماميينالدقال  . 

  . )١٧٣ص (» العيون الغامزة «.» اخلاص غيريالت ذا الكامل يف

  ) . الكليل وبني ذات احلرمل–طال الوقوف (يوان ورواية الد، ) ٦٧ص (» ديون عنترة« )٢(

   . )٢٥٧ص  (»ديوانه«يف ،   البيت لألخطل)٣(

، ) ٣٣ص   (»اإلقنـاع «،  ) ١٢٥ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٠(» العقـد «:  البيت بال نـسبة يف     )٤(

، ) ٦٦ص  ( ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٣٥ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٩٣ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٢١ص  (»البارع«

  .يذُب بضم الذَّال املعجمة  : »ب« كُتب امش )٥(



 ١٥٩

  :تقطيعه 

ــن  ــذب بع ــي*ي ــسيفهي* حرميه    ب
  

ــي   ــهي * ورحمهــ ــي*ونبلــ   وحيتمــ
  

  :تفعيله 

  مفـــاعلن*مفـــاعلن*مفـــاعلن
  

  مفــــاعلن*مفــــاعلن*مفــــاعلن  
  

ــوص ــوص* موقـ ــوص* موقـ   موقـ
  

ــوص   ــوص* موقــ ــوص* موقــ   موقــ
  

  

   :)١(اخلَزلبيت 

مــِزن ــ ةٌلَ صــ م صدااه وــع   تفَ
  

ــرأَ   سمــ نِْإ اه لَِئســ ت ــت ملَ   )٢(ِبِج
  

  ] و٤٣ق [ : )٣(تقطيعه

ــنت ــصدا*مرتل ــم م ــت*ص   هاوعف
  

ــا   ــئلت*أرمسهـ ــيب*إن سـ   )٤(مل جتـ
  

  : تفعيله 

  مفــــتعلن*مفــــتعلن*مفــــتعلن
  

  مفـــــتعلن*مفـــــتعلن*مفـــــتعلن  
  

ــزول  ــزول * خمـ ــزول* خمـ   خمـ
  

ــزول    ــزول * خمــ ــزول* خمــ   خمــ
  

                                                 

) ٢٠٤ ،   ١٢٥ص  (» اجلامع« للوزن ،    كسروهو  ) رمسها) (٦/٣٣٠ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )١(

الفـصول  « ،   )٣٥ص  (» عروض الورقة  «،) 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  (للتربيزي  » الكايف« ،   »... مص مرتلةٌ : وضعه ذيالَّ والبيت ؛ عرفي  ال ما وهذا

  ) .١٢٢ص (

 ،  وهـو جمـاز   ،  جيب  مم لصداها فهو ال ي    حصل الص : اد أي    بفتح الص  مص  :»ب« كُتب امش    )٢(

دى عود الصوت من اجلبل وحنوه إليكوالص .  

»اية الر٢١٢ص (» اغب(.   

  .بلغ قراءةً وتصحيحا ، أعانه اهللا  : »األصل« كتب املؤلِّف امش )٣(

   .»ب«مل جتِب ، واملثبت من  : »األصل« يف )٤(



 ١٦٠

  

    :)١(ِإضمار املُرفَّلبيت 

  وغَررتِنـــي وزعمـــت أَنــــ 
  

ــاِمر   )م( ِف تيــص ــي ال ــاِبن ِف ــك لَ   ـ
  

  :تقطيعه 

ــررتين  ــت أن*وغــ   وزعمــ
  

ــص   ــنن فصـ ــك البـ ــامرنـ   يف تـ
  

  :تفعيله 

  متفــــــاعلن*متفــــــاعلن
  

ــاعلن    ــستفعالتن*متفـــــ   مـــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــل* ســـ ــضمر مرفَّـــ   مـــ
  

  

    :)٢(وقْص املُرفَّلبيت 

  مهــات ــِهدت وفَـ ــد شـ   ولَقَـ
  

    ــاِبر ــى الْمقَــ ــتهم ِإلَــ   ونقَلْــ
  

  :تقطيعه 

  توفـــام*ولقـــد شـــهد 
  

ــهم   ــابر* ونقلتــــ   )٣(إللمقــــ
  

  :تفعيله 

ــاعلنم ــاعلن*تفــــ   متفــــ
  

ــاعلن    ــاعالتن*متفـــــ   مفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــل* ســـ ــوص مرفَّـــ   موقـــ
  

  

                                                 

   . )١٦٨ص  (»ديوانه«يف ،   البيت للحطيئة)١(

ص (للتربيزي  » الكايف« ،   )٣٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ٣٤ص   (»اإلقناع«:  البيت بال نسبة يف      )٢(

  ) .٩٤ص (» القسطاس«، ) ٦٧

  . إىل املقابر ، والصواب املثبت  : »األصل ، ب«  يف)٣(



 ١٦١

  ] ظ٤٤ق [  :)١(خزل املُرفَّلبيت 

صفَحوا عـِن ابِنـك ِإنَّ ِفـي ابــ           
  

ــ   ــم  ــ ــني يكَلَّـ ــدةً ِحـ   ِنك ِحـ
  

  :تقطيعه 

  نكإنفـــب* عنـــب)٢(صـــفحو
  

ــدتن   ــيكللم*نكحــــ   حينــــ
  

  :تفعيله 

ــاعلن ــاعلنمت*متفــــ   فــــ
  

  مفـــــــتعالتن*متفـــــــاعلن   
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــل* ســـ ــزول مرفَّـــ   خمـــ
  

  

    :)٣(ِإضمار املُذَالبيت 

  وِإذَا اغْتبطْــــت أَِو ابتأَســـــ
  

ــ   ــالَِمني ــ ــدت رب الْعـ   ت حمـ
  

  :تقطيعه 

ــبط ــأس*وإذغتـــ   تأوبتـــ
  

ــدترب     بلعــــــاملني*حتمــــ
  

  :تفعيله 

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــس*متفـــــ   تفعالنمـــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــذال* ســـ ــضمر مـــ   مـــ
  

    :)٤(ومثله

  لَـــو ِبالْحِديـــِد عـــشر مـــا 
  

  ِديـــدالْح ذَاب ِبـــي كَـــانَ قَـــد  
  

                                                 

ص (للتربيزي  » الكايف« ،   )٣٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ٣٤ص   (»اإلقناع«:  البيت بال نسبة يف      )١(

  ) .٩٤ص (» القسطاس«، ) ٦٧

   . »ب«صفحوا ، واملثبت من  : »األصل«  يف)٢(

 ،  )٣٩ص  (» عروض الورقـة   «،) ٣٤ص   (»اإلقناع«،  ) ٦/٣٣١ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٣(

  .) افتقرت أو اختربت() ٩٤ص (» القسطاس«، ) ٦٧ص (للتربيزي » الكايف«

  ) .٦٧ص (للتربيزي » الكايف«  البيت بال نسبة يف)٤(



 ١٦٢

  

    :)١(وقْص املُذَيلبيت 

ــا   ــشقَاُء علَيِهمـ ــب الـ   كُِتـ
  

  فَهمـــــا لَـــــه ميـــــسرانْ  
  

  :تقطيعه 

ــكتب ــا *شقاشـــ   أعليهمـــ
  

ــو    ــا هلــ ــسران*فهمــ   ميســ
  

  :تفعيله 

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــاعالن*متفــــــ   مفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــذيل* ســـ ــوص مـــ   موقـــ
  

  

  ] و٤٤ق [ : )٢(خزل املُذَيلبيت 

ــا   ــاك ِإذَا دعـ ــب أَخـ   وأَِجـ
  

   ــاف ــر مخــ ــا غَيــ   ك معاِلنــ
  

  :تقطيعه 

ــا  ــب أخـ ــا *وأجـ   كإذادعـ
  

ــالنن   ــاف* كمعــــ   غريخمــــ
  

  :تفعيله 

ــاعلن  ــاعلنمت*متفــــ   فــــ
  

ــاعلن   ــتعالن*متفــــــ   مفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــذي* ســـ ــزول مـــ   لخمـــ
  

  

    :)٣( ، وهو الضرب الثَّامنِإضمار ازوء املُعرىبيت 

                                                 

، ) ٣٥ص  (»اإلقنـاع  «، !  وال شـاهد فيـه  )متيسران) (٦/٣٣١ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف  )١(

  ) .٩٣ص (» القسطاس«، ) ٦٨ص (للتربيزي » الكايف«، ) ٣٩ص (» عروض الورقة«

ص  (»اإلقناع «،)! ا غري خماف  معالن... جاوبت إذ دعاك    ) (٦/٣٣١ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٢(

  ) .٩٣ص (» القسطاس«، ) ٦٩ص (للتربيزي » الكايف«، ) ٤٠ص (» عروض الورقة«، ) ٣٥

  ) .٤٢ص  (»معيار النظَّار« ،) ٩٣ص (» القسطاس«، ) ٦/٣٣٢( »العقد«:  البيت بال نسبة يف )٣(



 ١٦٣

  وِإذَا الْهـــوى كَـــِره الْهـــدى 
  

  وأَبـــى التقَـــى فَـــاعِص الْهـــوى  
  

  :تقطيعه 

ــوا  ــدا*وإذهلـــ   كرهلهـــ
  

  فعــــــصلهوا* وأبتتقــــــا  
  

  :تفعيله 

ــاعلن مت ــاعلن*فــــ   متفــــ
  

  مـــــــستفعلن*متفـــــــاعلن  
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــضمر* ســــــ   مــــــ
  

  

    :)١(وقِْصهبيت 

  ولَـــو انهـــا وِزنـــت شـــما 
  

  ِم ِبِحلِْمــــــِه لَــــــشالَتِ    
  

  :تقطيعه 

  وزنـــت مشـــا*نـــها ولـــو ن
  

ــي   ــشاليت* )٢(مبحلمهـــ   )٣(لـــ
  

  :تفعيله 

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــاعلن*متفــــــ   مفــــــ
  

ــامل  ــا* ســـــ   مل ســـــ
  

ــامل    ــوص* ســــــ   موقــــــ
  

  

    :)٤(خزِلهبيت 

  خِلطَـــت مرارتهـــا لَنـــا   
  

  ِبحلَـــــــاوٍة كَالْعـــــــسِل  
  

                                                 

 »معيار النظَّار « ،) ٩٣ص  (» القسطاس«،  ) ! شالت به ) (٦/٣٣٢ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )١(

  ) .٤٢ص (

  . حبلمِه ، والصواب املثبت  : »األصل ، ب«  يف)٢(

   . »ب«لشالِت ، واملثبت من  : »األصل«  يف)٣(

  ) .٤٢ص  (»معيار النظَّار« ،) ٩٣ص (» القسطاس«، ) ٦/٣٣٢ (»العقد«: بيت بال نسبة يف  ال)٤(



 ١٦٤

  ] ظ٤٥ق  [:تقطيعه 

  رـــا لنـــا*خلطـــت مـــرا
  

  )١(كلعــــــسلي* حبالوتــــــن  
  

  :تفعيله 

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــتعلن*متفــــــ   مفــــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

  خمــــــــزول* ســــــــامل   
  

  

    :)٢( ، وهو الضرب التاسعاملقطوعِإضمار ازوء بيت 

ـــ   ــيِس ورب مكَّ ــو الْحلَ أَبو  
  

ــشغولُ   )م( ــاِرغٌ مــ ــةَ فَــ   ـــ
  

  :تقطيعه 

  ســــورببمك * وأبلحلــــي
  

ــارغن   ــشغولو* كتفــــ   مــــ
  

  :تفعيله 

ــاعلن  ــاعلن*متفــــ   متفــــ
  

ــاعلن   ــولن*متفــــــ   مفعــــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

  مـــــضمر مقطـــــوع* ســـــامل   
  

                                                 

   . »ب«كلعسِل ، واملثبت من  : »األصل«  يف)١(

، ) ٣٧ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٣٦ص   (»اإلقناع «،) ٦/٣٣٢ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٢(

  ) .٤٢ص  (»معيار النظَّار« ،) ٩٣ص (» القسطاس«، ) ٦٩ص (للتربيزي » الكايف«



 ١٦٥

  فصل 

   هذا البحرفي شواذِّ

  

   : )١( ، وبيتهجميء عروضه األوىل مقطوعةً :فمنها 

ومــجن ــاٍتب ــا ي قْذُ مــن ٢(اوفًذُ ع(  
  

  ــي ــنفِْذقْـ ــمأَالْ واِترهمالْ ِبـ   اِرهـ
  

   : )٤(، وقبله) فَِعلَاتن ( وزا)٣()نوفذُعن(فعروضه املقطوعة قوله 

  ِبمقْتـِل ماِلـكٍ   من كَانَ مـسرورا     
  

  ِت ِنـــسوتنا ِبوجـــِه نهـــاِرفَلْيـــأْ  
  

ومـن هـذه     كمـا تـرى ،        صحيحةٌ  وهي وافيةٌ  )٥()كناِلمِلت(فعروض هذا البيت    

  :)٦(األبيات

ـ قْ م دعبفَأَ ِلت ـ  م ـ  ِكاِل ِن ب ز ـ ه ٧(ٍري(  
  

  تــر ــج و الناُءسع ــو ــطْأَالْ باِق اِره  
  

                                                 

)١( احلماسة شرح« ، ينظر  »احلماسةديوان  «، يف   بيع بن زياد     للر « الت ربيزي)   قـال  «وفيه   . )٦٢٤ص

 والعذوف،   والغز يف لاإلب إىل بجنت ما يلاخل من باتان. » هكذا يروى هذا البيت ناقصا    : أبو العالء   

   .رهم مجع  :واألمهار،  مهرة مجع  :هراتوامل،  ليؤك ام أدىن :

  . ما يذقن شيئًا : ما يذقن عذوفًا أي  : »ب« كُتب امش )٢(

  . نعذوفًا  : »األصل ، ب«  يف)٣(

)٤( بيع بن زيادٍ   للر    من قصيدة البيت الس  احلماسـة  شـرح « كمـا يف     »احلماسة«ايل، ورواية   ابق والت « 

  .ليا للبيت السابق جتعله تا) ٦٢٥ص  (ربيزيلتل

  . تلملٍك  : »األصل ، ب«  يف)٥(

)٦( شرح احلماسة«، ينظر » ديوان احلماسة «:  يف   ، بيع بن زيادٍ   للر «للت ربيـزي)  واملـراد  . ) ٦٢٤ص

   .هرالطُّ بعد الغشيان  :أي  :بعواقب األطهار

  ، داحـس  حرب يف تلقُ ،   عبٍس بين أشراف من كان،   العبسي جذمية بن رواحة بن زهري بن مالك )٧(

  .)٢٧٠ص (للمربد » التعازي «. سنة أربعني رِكذُ فيما بينهم فنشبت ، زهري بن قيس أخوه جانيها وكان



 ١٦٦

كالَّا مقطوعةٌوعروضه أيض م يت يف البيت املتقد.  

  

  ]و ٤٥ق [ : )١(اد ، وبيتهعقْى اِإلسم ، وي مضمرةًجميئها مقطوعةً: ومنها 

ــلَ مأَا رــت اَء مــس ــلَ ال ى مشراوب  
  

  ــالْو ــ يثَرفَ عصــ ر ــِإي الِْف أَاِءن ــر ِتن  
  

   . مضمرةٌ مقطوعةٌعروض) اوبرشم(فقوله 

  

   : )٢(الث من أضرا ، وبيتهو الثَّ ، وه مضمٍر أحذَّ مع ضرٍباَءجميئها حذَّ: ومنها 

  ا يبِعــدنك اُهللا يــا عمــر  لَــ
  

ــإِ   ِإ   ــي الْ ــنحن ِف ــت فَ ــا هلَكْ ِرثْم  
  

   :)٣(اء ، ومثله قول امرئ القيس حذَّعروض) رمع(فقوله 

ــن أَاُهللا جــح ــلَا طَ م بــت   ِه ِب
  

  ِبــالْورــ خيرــِق حِةيبــ الر٤(ِلح(  
  

    :)٥( قالمثَّ

ــ يا رــاِن غَب ــطَ قٍَةي عِحت ــالَب ا ه  
  

  ــوِشميتم ِئــتدـ ى ِرلَــا ع   يِلسـ
  

                                                 

)١(         يف نسبته ، يقول البغدادي جعيل بن شبيب: قيلف« البيت خمتلف وهو التغليب ِه  ، جاهليِإلَيذهـب  و 

لَة بن حجل هو: قيلو...  لفواملخت املؤتلف ِفي الْآِمِديضوهو ن أي جاهليوتبعه عبيد أيب ولق وهو. اض 

  :لىوالـس  .  ) ٤/١٩٩ (»خزانة األدب «. » البصرية لاملسائ يف علي ووأب اءالشعر كتاب يف قُتيبة ناب

،  الـصوت  وهو ةنالر نم  :توأرن  ، له يمةاملش وهي،   املواشي من فيها الولد يكون يتالَّ قيقةالر اجللدة

  . صاحت إذا:  اإرنان توأرن ارنين ترن: يقال

 يف  ريصيقول احلُ و) . ٢٩٢ص  (» االختيارين«: إليها يف     ، منسوب  هلا اابن ترثي احلارث بنت ةرب ل )٢(

ومل أقف عليه    . اهـ  .هلا اابن ترثى العرب من المرأٍة ىبالض لاملفض وأنشد: ) ٢/٤٦١ (»زهر اآلداب «

   . »اتاألصمعي«وال » اتلياملفض«يف 

  ) . ٢٣٨ص (» ديوانه« يف )٣(

  .  ، وهي رواية الديوان »ب«الرجل ، واملثبت من  : »األصل«  يف)٤(

  . ، ورواية الديوان جتعل هذا البيت قبل السابق ) ٢٣٦ص (» ديوانه« يف )٥(



 ١٦٧

ا األصليوهو فأعاد العروض إىل وز )فَاِعلُنتم (.  

   : )١(قِنرومثله قول اِخل

ــ ــ الَ عبنْيِمى دــو ــ قَ ــم ينِذالَّ ه  
  

  ــم ــدالْ سـ ــو اِةعـ ــزِر ةُآفَـ   اجلُـ
  

   :)٢( قالت بعدهمثَّ

ــالْو ِطاِلخني هــت ــضاِرِب منِحي ِهنم  
  

  ــِغالْ يذَِوو ــ ين ــِذ مهنِم ــِرفَالْ يِب   قْ
  

اين ، يف عروض البيت الثَّ) نلُاِعفَتم(ل وبني يف عروض البيت األو ) نلُِعفَ(فجمعت بني   

   .)٣(عر ما جاء منه يف الشا لكثرةهيوجرأوه  وقوموقد أجازه 

  

اد ، عقْى اِإلسم ي وأخرى صحيحة ، وهو عيباَء حذَّع عروضٍِاجتما: ومنها 

   : )٤(مهااوبيت

ــِإ ان ــو ــالْ اذَه حــ ي ــٍن نِم مي  
  

ــ   ــ الرنيبـ ــ أَاِلجـ ــكْ أَةٌزِعـ   اُءفَـ
  

ــ ــ لَموقَ ــن ــراتميِها ِف ت ــ ج ةٌم  
  

  ــلَو ــ انـ ــةٌ مِهيدلَـ ــاُءو ِإحنـ   ِدمـ
  

  

                                                 

 يف الـشهريات  من شاعرةٌ  ، ةالعدناني ةالبكري ، بيعةض بين من ، مالك بن انهفَّ بن بدر بنت قِنراِخل )١(

العبد بن طرفة أخت وهي  ، ةاجلاهلي هألم ،  مرثد بن عمرو بن بشر جهاتزو بنـو  وقتلـه ،   أسد بين دسي 

 . طرفـة  أخيهـا  ورثـاء  قومهـا،  من معه قتل من ورثاء رثائه يف شعرها أكثر فكان ، قالب يوم أسد

  ) .٢/٣٠٣(» األعالم«

 ،  ١٠٥ص  (» أشعار النـساء  «،  ) ٢/٦٤ – ٥٧/ ٢ – ١/٢٠٢(» الكتاب«: والبيت منسوب إليها يف     

  ) . ١/٢٢٧(» احلماسة البصرية«،  )١٠٦

) . ١/٢٢٧(» احلماسة البـصرية  «،   )١٠٦ ،   ١٠٥ص  (» أشعار النساء «:  البيت منسوب إليها يف      )٢(

حيتوالن :القوم يف خيلالد ، شيء كلِّ من اخلالص: ضاروالن.   

  .) ١٨٧ص  (»اجلامع« )٣(

  .) ٣/٢٨٤ (»العقد« لنصر بن سيار ، منسوبان إليه يف )٤(



 ١٦٨

   : )١( ، وبيتامها مضمٍر أحذَّ آخر وضرٍب أحذَّع ضرٍباجتما: ومنها  ]ظ ٤٦ق [

ــ ــم آِل نِم ِد ةَيــم ةٌن ــطَو   لْلَ
  

ــ   ــقْأَ دقَ ــ ِإترفَ ــالن الَّ عام ــز   لِْج
  

ــلَو ــ دقَ ــ تودغَ ــ ٍحاِبسِب ٍحِرم  
  

  ـــنـــ الِْدهجزِةار لْخقُـــه ـــلْكْمم  
  

   :)٢(ومثله قول امرئ القيس

ـ ح ر تلْلَحأَ ـ  ِل ـ ي ب ي ِف ـ ثُ يِن ٣(ٍلع(  
  

  لْحــــ مِميِركَــــلْ ِلميِركَــــ الْنَِّإ  
  

ــوفَ جدتــ خ يــر ــلِّ كُاِس الن   ِمِه
  

ــ   ــوأَا ورطُـ ــ أَماهفَـ ــنا حبـ   لْبـ
  

   .)٥()والصحيح األول( ،  من عبد القيسلرجٍل:  وقيل . )٤(مها البن أمحر: وقيل 

                                                 

ـ عفَ(وقد أجازوا   «، وفيه   ) ٨٣ص   ( لألخفش »القوايف« لعدي بن زيد ، منسوبان إليه يف         )١(  مـع   )نلُ

 وأنشدين غـريه قـصيدةً    .  ه مسعه من العرب   ل أن  أثق به عن املفض    أخربين من .  دي يف الكامل إذا قُ    )نلُِعفَ(

من آل ليلى دمنةٌ وطللْ  (، قال  بن زيٍدلعدي ...زجلْ قد أقفرت فيها النعام ، 

 ومعي شباب كلّهم أخيلْ ... ٍحولقد غدوت بسابٍح مر

، ألنّ ذاك يف     ريع، وليس مثل الـس      قليلٌ فهذا شاذٌّ ) مر خلقُه مكملْ  ثد م ... معطي اجلراِء كأنه وعلٌ     

ا ش، ومل جيئ فيه إلَّ وهذا البناء من الكامل قليلٌ.  ا وهذا االختالف فيهاريع مل جتئ قصيدةٌ إلَّالسااذ«  .  

  .  وقومهعليميدح أبا حنبل الثُّ) ١٩٩ص (» ديوانه« يف )٢(

ايـة األرب يف    « .ةالقحطاني من ٍءطي من بطن اآلخر يف والم املهملة العني وفتح الثاء بضم لعثُ بنو )٣(

   .)١٩٢ص  (»معرفة أنساب العرب

ـ  ٩٠ حنـو  عاش  ، خمضرم شاعر  ، اخلطاب أبو ،  الباهلي عامر بن العمرد بن أمحر بن عمرو )٤( اعام  ، 

 امللـك  عبد امأي أدرك  ، عينيه إحدى وأصيبت ، الروم يف مغازي وغزا وأسلم ، ةاجلاهلي شعراء من كان

 رضي اهللا   - بكر أبا يلق ومل  ، - رضي اهللا عنهم     - وخالد وعلي وعثمان عمر يف مدائح له  ، مروان بن

.  نياإلسـالمي  مـن  الثةالثَّ الطبقة يف امسلَّ ابن هوعد.  زمانه شعراء ميتقد كان: البغدادي قال.  -عنه  

  ) .٥/٧٢(» األعالم«

يـا  (و...) اهللا أجنح ما    ( بعد بييت امرئ القيس      »ب«ويقع هذا السطر كاملًا يف       ،   »ب«زيادة من    )٥(

  ....) رب غانيٍة 



 ١٦٩

  

   : )١(، وبيته مقطوع  مع ضرٍباَءجميء عروضه حذَّ: ومنها 

أَوا قَ نلْتـ  ت اب ـ يِبقَ الْ ن ـ  ِةح     والنـ
  

  انـــيلَ ِإونَرظُـــن ييـــام ِقاســــ  )م(
  

  

 ، وبيتـه مـا أنـشده أبـو           مضمرٍ  أحذَّ  مع ضربٍ  جميئه على مخسة أجزاءٍ   : ومنها  

   :)٢(إسحاق

ــِل ــص ِنمـ ــجِب يِبالـ ــطْبالْ ِباِنـ ــلْم اِءحـ ــغَ ىقًـ ــم يِذ ريـ   ِدهـ
  

  

  

ا تشات أجـزاؤه     ناظمه ملَّ  وكأنَّهذا غاية الشذوذ من جهة القياس واالستعمال ،         و

ـ ( ]و ٤٦ق  [لـه   ما متام البيت أن تزيـد يف أو       وإن:  قال أبو إسحاق     .غلط يف عددها     من 

م٣()يِرِبخ(.   

  

   :)٤(ص ، وبيتهقْا بعد الوومرجميئه خمْ: ومنها 

   وأَهلَكَــتودغَيــر أَنْ كَثُــر الْأُســ
  

ــأَقْوامِ      ــاِبر الْ ــوِك أَكَ ــرب الْملُ ح  
  

  

                                                 

  ) .٦ ق(» املعيار« ، )١٨٨ص (» اجلامع«:  يف   البيت بال نسبة)١(

   .)٣٦ص (» ديوانه«والبيت حلسان بن ثابت ، يف ) . ١٠٧ص (الزجاج  سبقت ترمجة أيب إسحاق )٢(

   .)٦ ق(» ملعيارا« ينظر )٣(

يف صـول   األ«،  ) ١٥/٢٢ (»ربيتفسري الطَّ «: يف  فال شاهد فيه    ) هل غري ( البيت بال نسبة ، برواية       )٤(

حوالن«البن الس ٢/١٣(اج ر (و ،»الزاساهر يف معاين كلمات الن«) ١/٥٥( .  

ق ( »املعيـار «، و ) ١٢٣ ص (»البارع«: ا على اخلرم والوقص يف      شاهد) هل(حبذف  ) غري أن (وبرواية  

  .  )٢٦٧ص (» ضيد النرالد«، و) ٦

(، و ) حرب امللـوك  (مكان  ) صرف املنون (، و ) أكابر األقوام (مكان  ) أكاثر األموال (روى  وي األشـر (

  .) األسود (مكان) األشد(و



 ١٧٠

   : )١(ا ، وبيتهلًذيل مرب األوجميء الض: ومنها 

ــٍد ــت ِبزواِئ ــي أَقْبلَ ــا ِإذَا ِه ِفيه   
  

        قُورى الـصـرجم اِضـِح ِمـنِد الْوركَالْب  
  

  

   :)٢(ا ، وبيتهلًرفَّجميئه م: ومنها 

ــا ِته لَنــا و لُنيخو ــود جالنــةُ و ام  
  

ـ ِفي كُلِّ فَجـٍر لَـا تـزالُ            تشةْ  نغَـار   
  

  

  : )٣( ، وبيته غري مضمٍرالث أحذَّرب الثَّجميء الض: ومنها 

   وِفيهـا أَهلُهـا    ِحينـا  عهِدي ِبهـا  
  

  اٍر نــلِّ د ــدلْوِلكُــ ــةٌ وبــ   قْلَــ
  

  

    :)٤( ، وبيتهٍلرفَّ م مع ضرٍبجميء عروضه ازوءة مقطوعةً: ومنها 

 ــاب ــِبِني مهـ ــلْت الْجـ   صـ
  

     ــاِمر ــِن ع ــِرو ب مــى ع ــى ِإلَ مني  
  

  

                                                 

ـ  الـد «، و ) ٦ق  (» املعيار«،  ) ١٢٦ص  (» البارع«:  يف   بال نسبة البيت   )١( ٢٧٠ ص(» ضيدر الن (

  .وحكاه عن ابن كيسان 

وحكياه عن ابن كيسان ،     ) ٢٧١ص  (» ضيدر الن الد« ،و )١٢٦ص   (»البارع«:  البيت بال نسبة يف      )٢(

، ) فجـر (مكان ) فج(روى وي. ) ٤٠ص  (»معيار النظَّار« ، )٦ق (» املعيار«،  ) ٩٠ص  (» القسطاس«

   .األرض من ارتفع  ماوهومجع جنٍد ،  : جودن ، والاسم موضع:  امة  و.) تشن(مكان ) تثري(و

 العـرب  عن جاء وقد«وفيه  ) ٨٩ ص(» القسطاس«،  ) ١٢٤ص  (» البارع«:  البيت بال نسبة يف      )٣(

)فَِعلُن( يف ربالض ، والعروض )ملُاِعفَتص (» مفتـاح العلـوم  «، ) ٦ق (» املعيار« ،  »اخلليل وأباه ، )ن

٥٤٢ (  ،»الدر ضيد الن«)   ٢٦٩ص(   ، » ظَّارمعيار الن«)   وأباه اخلليل ، والقياس جوازه إذ      «وفيه  ) ٣٩ص

   .»هو أقرب إىل األصل من األحذِّ باملضمر

 واضـح :  صلت اجلبني ) . ٢٦٧ص  (» ضيد الن رالد«،  ) ١٢٢ص   (»البارع«:  البيت بال نسبة يف      )٤(

براقستٍو م.   
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   :)١( على قول بعضهم ، وبيتهلةًرفَّ جميئها م :ومنها

ــِطباحا   اصــا و ــس أَكْلً ــا نفْ ي  
  

ــدةْ    ــسِت ِبخاِلـ ــس لَـ ــا نفْـ   يـ
  

 ، واألوىل أن يكـون      ، وهذا قبيح  ) حا ( ببعض الكلمة ، وهو قوله     مزهو خ : وقيل  

  .انية الثَّ) يا(م بـزاخلَ

  

                                                 

  :، وورد يف املصادر على وجهني ) ااصطباح(مكان ) ااعاضج(روى بال نسبة ، ويالبيت  )١(

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

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

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

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

 نفس الص اابقة ،   ورة الس١٨٣ص  (» اجلـامع «نصف البيـت بـبعض الكلمـة ، كمـا يف            يف   وإم ( ،

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

  خبالدة لست نفس

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

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

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

  خبالدة لست نفسحا  ... صطباوا

 صوص الَّ ومن الن انيةالثَّ) يا( وهو إسقاط    - األخري   د هذا الوجه  يت تؤي -  قول الشقلـه   وهو مـا ن     نتريين

 ،) ٦ق  (» املعيـار « .»الثَّانيـة ) يا(يح ، واألشبه إسقاط      ببعض الكلمة وهو قب    ه خزم إن: وقيل  «املؤلِّف  

 الكامـل  جمزوء من والبيت  ...البيت نصف يف ماخلز ذوذالش طريق من جاء وقد «ر العلوي وقول املظفَّ 

)ملُاِعفَتن( أربع وال اتمر بإسقاط اإلَّ يصح )زأ،   البيت نصف من )ياتجحبرف وي يف داءالن البيـت  لأو 

  ) .٢٩١ص (» إلغريضانضرة «. » ذلك فاعرٍف
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   :)١( ، وبيته حمذوٍف مضمٍر أحذَّمع ضرٍب ]ظ ٤٧ق [اء جميء عروضه احلذَّ: ومنها 

ــذَ ــوا لُّ ــِق الْكوطَعأَفَ يــ كَاد ام  
  

ــأُالْ ذَلَّ   ــزِخالْ و ذُبِهيصـــ   ةْامـــ
  

ف ، وحيتمل أن يكـون      ِذفح) نفعلُ(، وأصله   ) فَع(رب ، ووزنه    هو الض ) هم(فقوله  

 على مخسة   عر بيت ه ليس يف الش   ا ألن لًرفَّا م سخمابع ، وال جيوز أن يكون م      رب الر ف الض طَقَ

فا من مصراعني ومـا ال      ؤلَّ ؛ ألنَّ حقيقة البيت ما كان م        ، وال ثالثةٍ    ، وال على سبعةٍ    أجزاٍء

فإن ورد شيٌءٍتمكن تصريعه فليس ببيي ، من ذلك مل ي ٢( بهعتد(.   

                                                 

 حيمر األُ ذلَّ... وا لسوطك مثل ما     ذلُّ(وروايته  ،  ) ١٠٩ص  (» ديوانه«البيت لعبيد بن األبرص ، يف        )١(

  .  )الندامةْ أهلُ فهم أسٍد ... بىن ما فابكي عين يا( ، من قصيدة مطلعها ) ذو اخلزامة

شرح شواهد  «، ويف   ) الِْخزامِة ذُو الْأُصيِهب كَما د ... الِْقيا فَأَعطَوك ذَلُّوا( » املصباح املنري « وروايته يف 

شـرح  «نظـر  ، ي ) حزامه ِذي أدبر لّكذُ د...  القيا وأعطُوك ذُلُّوا(للبغدادي  » شرح شافية ابن احلاجب   

   .)٤/٣٥٨(» ة ابن احلاجبشافي

وهذه الروايات جتعل البيت من الضزوء املرفَّرب السزوءة ادس من الكامل ال ، وعروضه ا.  

ص (» البـارع « :  املضمر يف  رب اخلامس األحذِّ  على احلذف يف الض   ا  البيت برواية الكتاب شاهد   ورد  و

  . )٢٦٩ص (» ضيد النرالد«، ) ٦ق (» املعيار«، ) ١٢٥

  .) ٦ق (» املعيار« ينظر )٢(
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      ا منها    أوتادها جمموعةٌ  اٍتوهذان البحران يشتركان يف انفكاكهما على سباعيوأسبا 

يف  - رمحه اهللا  –ا اخلليل   ما ، فجمعه  عر ذا الوصف غريمه    ، ليس يف الش     ومنها خفاف  ثقالٌ

  .اها بذلك إلتالف أجزائها ومتاثلها ما مسإنف ، وِلتؤاها دائرة املُ ومس واحدٍةدائرٍة

وهو اجلزء  ) نتلَاعفَم(يف  ) علَتن( الكامل من الوافر فككته من عني        كفإذا أردت أن تفُ   

فَا   (ل ، فتقول    األوم نلَتفَا   / عم نلَتفَا   / عم نلَتفَا / عم نلَتفَا /  عم نلَتفَـا    /عم نلَتمثَّ ،   ) ع 

يقم لك منها حبر    ) متفَاِعلُن ]و ٤٧ق  [ متفَاِعلُن متفَاِعلُن متفَاِعلُن متفَاِعلُن متفَاِعلُن (لها إىل   انقُ

 الكامل تام  ائرة ، وقد اعدت الوتد الَّ     ا يف الد        م بيان  ذي أسقطته من اجلزء يف آخره ، وقد تقد

  .مثله 

، ) ِعلُـن (ل وهـو    ن الكامل فككته من وتد اجلزء األو       الوافر م  كوإذا أردت أن تفُ   

لـها إىل   انقُ، مثَّ) ِعلُن متفَا/  ِعلُن متفَا/  ِعلُن متفَا/  ِعلُن متفَا/  ِعلُن متفَا / ِعلُن متفَا   (فتقول  

) نلَتفَاعم نلَتفَاعم نلَتفَاعم نلَتفَاعم نلَتفَاعم فَاعمنلَت (     يقم لك منها حبر الوافر تام  ائرة ا يف الد

غرى الَّ، وقد أعدت الفاصلة الصم يت أسقطتها من اجلزء يف آخره كما تقد.  

بب ه من آخر اجلزء منه ، وهـو الـس         كَّا من الوافر ففُ   ا جمهولً  حبر كتفُأن  وإذا أردت   

  إىل متام ثالثة أجزاء ، وال يوجد جزءٌ        ) مفَاعلَ تن(، فقل   ) تن(أعين به   ،  ) علَتن(اخلفيف من   

موغٌص   من أجزاء الت  نقل هذا اجلزء املفكوك إليه    فعيل ي  قيل يف آخره ، وقـد      بب الثَّ  لوقوع الس

إىل متـام   ) فَاِعلَاتك(ا بآخره كاف اخلطاب ، فقال       صلًمت) فَاِعلَات(ف بعضهم فنقله إىل     تكلَّ

    ثالثة أجزاء ، فإذا ات       ظ ٤٨ق  [  جمهولٍ ل من حبرٍ  بعت رأيه يف ذلك جاء منها املصراع األو[  ،

فإذا ضعهول تامفتها قام منها البحر اا يف الد١(ثني وهوائرة ، وبيته ما صنع بعض احملد( :   

  ما لَِقيـت ِمـن الْجـآِذِر ِبـالْجِزيرةِ        
 

ــؤاِدي   ــت فُ حرٍم جــه ِبأَس نــي مِإذْ ر  
 

  

                                                 

العيـون  «،  ) ٢٧٢ص  (» ضيدر الن الد«،  ) ٦ق  (» املعيار«،  ) ١٢٨ص  (» البارع«:  بال نسبة يف     )١(

: اجلـآذر    و .) ٦٠ص   (ركماينّالبن الت » شرح عروض ابن احلاجب   «،  ) رأيت من ) (٥١ص  (» الغامزة

ذُرمجع جؤ، ة  وهو ولد البقرة الوحشي.  
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 وقد تبي   اثنان مستعمالن معروفـان عنـد      : ذي ذكرناه ثالثة أحبر      الَّ ن من هذا الفك

  راجعـةٍ   واحدةٍ  حتت دائرةٍ  الثة مندرجةٌ  هذه الثَّ   وأنَّ . عندهم    مهملٌ  جمهولٌ العرب ، وواحد  

  . واحد إىل أصٍل

ما قُ وإنم فيها الوافر ألنَّ   د أو  له وتد     بب   ؛ والوتد أقوى من الس-  مكما تقد -  ل  ، وأو

  .  وخفيف  من سببني ثقيٍلبةٌها مركَّة ؛ ألن صغرى وهي ليست بأصليالكامل فاصلةٌ

  .ل ه األوأجز: أعين ، ) مفَاعلَتن(يف ) علَتن( من عني ه ينفكب الكامل بعده ألنت رمثَّ

بب اخلفيف ، وهـو  الس: أعين ، ) تن( من ه ينفك ألن جعل بعد الكامل حبر جمهولٌ  مثَّ

ل يف آخر اجلزء األو)نلَتفَاعم. (  

  جمموعـةٍ   ثالثة أوتادٍ  اع على حميطه  ِض املؤتلف قد و   انية دائرةَ ائرة الثَّ  هذه الد  واعلم أنَّ 

وثالث فواصل ، رتبت ترتيبمنه حبر الوافر والكامل ا ينفك :  

 فإذا ابت  منها   ل وتدٍ دئ من أو –كان وتٍد ]و ٤٨ق  [ أي – حدث من   أ إىل املبد   واستمر 

  .ذلك حبر الوافر 

وإذا ابتمنها ل فاصلٍةدئ من أو –حدث من ذلك حبر الكامل – كانت فاصلٍةأي .  

وإذا ابتخفيٍفل سبٍبدئ من أو جمهول  منها حدث من ذلك حبر .  

١(ائرة هذه كما ترىوصورة الد(:   
  

                                                 

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )١(
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  جزهال

  

سم   ي هذا البحر هزج ا لترد منه سـببني     جزءٍ  يف آخر كلِّ   وت يف أجزائه ؛ ألنَّ    د الص 

خفيفني والصِزٍجوهو مأخوذٌد فيهما ، وت يتردأي ،   من صوٍت ه :ب طي.   

  .  من الغناء خيرج من هذا البحر ا نوعج أيضز اهلَ أنَّ)١(»األغاين«وذكر صاحب 

 هذا   فدلَّ )٢(» وحنن أعلم زجه ورجزه    عرالش ]ظ ٤٩ق  [ا قرأنا   إن« بومن كالم العر  

   .)٣(فَت من أفواه العربقِّسمية تلُ هذه التعلى أنَّ

ائرة اثنان وأربعون وحروفه يف الد.  

 يف األصل    وتفعيله القياسي )فَاِعيلُنم (ستات ؛ إلَّ مرهم حذفوا منه جزأين فبقـي  ا أن

مربا ع.  

وثالثة أضرب  واحدةٌوله عروض ، .  

 ها ساملٌ  مثلُ جمزوٌء : لوضرا األو ،  ) مفَاِعيلُن( ، ووزا     صحيحةٌ جمزوءةٌ:  فعروضه

   :)٤( ، وبيتهزوم غايةٌعلى اللُّ

                                                 

 ةأئم من ،  القرشي األموي املرواينُّ اهليثم بن أمحد بن حممد بن احلسني بن  علي األصبهاينُّ الفرج أبو )١(

 شيعي أموي هأن والعجب :الذهيب قال. ) هـ ٣٥٦( سنة   ببغداد يوفِّوت ونشأ ، أصبهان يف ولد ، األدب

 يف عملي مل،   األغاين  :كتبه من.  إنعامه فيأتيه األموي األندلس صاحب إىل اسر فهبتصاني يبعث وكان. 

،  العرب أيام ، الشواعر اإلماء ، مشس عبد بين نسب ، الطالبيني مقاتل  ، سنة مخسني يف مجعه ، مثله بابه

  ) .٤/٢٧٨ (»األعالم« . الديارات

  ) .١/٣٠٠ (»مسرية ابن هشا«، ) ٢٠١ص  (»سرية ابن إسحاق« )٢(

  ) .١٧ص  ( »الصاحيب«نظر  عندهم ، يامعلوم امتعارفً كان العروض بل ذهب ابن فارس إىل أنَّ )٣(

  . )١٥٤ ص (»ديوانه« البيت لطرفة بن العبد ، يف )٤(
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ــا ـ )١(عفَ هــس ــى ال ــن آِل لَيلَ    ِم
 

   رمــالْغ ــاح فَـ ــب فَالْأَملَـ   )٢(ــ
 

  :تقطيعه 

  لليلســــسه* عفــــا منــــأا  
  

ــال    ــرو* بفألمـــــ   حفلغمـــــ
  

  : تفعيله 

  مفــــــاعيلن * مفــــــاعيلن 
  

ــاعيلن    ــاعيلن* مفـــــ   مفـــــ
  

ــامل  ــامل * ســــــ   ســــــ
  

ــامل    ــامل* ســــــ   ســــــ
  

٣(اهقفَّم( :   

ــد ــ الراكعـ ــسلُجـ   يِمه الـ
 

ــأَفَ  ــ أَتحبصــ ــخــ   ما هــ
 

  

،  ]و ٤٩ق [) فَعولُن( ردفه ، ووزنه  مستحسن حمذوفجمزوٌء : اينوضرا الثَّ

   :)٤(هوبيت

ـ  يــض ــاِغي ال ــِري ِلب ــا ظَه م٥(ــــِم   و( ِِر الـــذَّلُولِبـــالظَّه )٦(  
 

                                                 

  .درس : عفا أي  : »ب« كُتب حتتها يف )١(

، واألمالح باحلاء املهملة ، والغمر      السهب بسني مهملة مفتوحة وباء موحدة        : »ب« كُتب امش    )٢(

 بفتح الغني املعجمة ، أمساء مواضع ، أنشده اجلوهري .  

   .)٢١٧ص (» اية الراغب«ينظر 

  . )٧٣ ص(للتربيزي  »الكايف« البيت بال نسبة يف )٣(

ـ «: بال نـسبة يف      البيت   )٤(  ،) ٣٨ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢٧ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٣ (»دالعق

، ) ٧٤ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٤٣ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٩٨ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٣٢ص (»  البارع«

  .الضيم هو الظلم  : »ب« كُتب حتتها يف )٥(

  .هو املنقاد  : »ب« كُتب حتتها يف )٦(



 ١٧٨

  : تقطيعه

ــري  ــا ظه ــي *وم ــاغض ض   ذلــــويل*مــــبظ ظهــــرذ     لب
  

  :تفعيله 

  مفــــــاعيلن*مفــــــاعيلن
  

  فعــــــــولن* مفــــــــاعيلن   
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــذوف* ســــــ   حمــــــ
  

م١(عهصر( :   

  وِللُــــي الطُّي ِفــــكِّــــبت   يـــِلِح مٍعبـــ رنِمـــأَ
 

وزعم الزج٢(ه قليلٌاج أن(.  

  

   : )٤( ، قاله األخفش وأنشد عليه)٣()فَعولَانْ( ، ووزنه مقصور: الث وضرا الثَّ

  الــصني ِمــن مبهوتــاً ِكـــ  )م(  بّـحــ ِمــن أُرِســلْت ولَــو

ــِك ــل لَوافَيتـ ــصب قَبـ   تــــصلِّني ِحــــني أَو ِحـــــ  )م(  ـالـ

   .)٥( هذا البحرم يف شواذِّوأنشدمها بعضه

                                                 

  . )٢٧٨ص ( »دالدر النضي« ، )٧٣ ص(للتربيزي  »الكايف«:  البيت بال نسبة يف )١(

   .)٦ق  (»املعيار« )٢(

ص  (»البارع« . »فيكون ضربا ثالثًا ويلزمه الردف    ) فَعولَانْ(وقد جاء فيه القصر يف ضربه ، فيصري         « )٣(

  : وحكى األخفش للهزج ضربا ثالثًا مقصورا ، وبيته «) . ١٣٤

  أظافري وأسنانْ... وما ليث عرين ذو 

 طش غرثانْشديد الب...أبو شبلني وثاب  

العيـون  « . »واخلليل يأىب ذلك ، وينشده على اإلطالق واإلقـواء        : قالوا  . هكذا روي بإسكان النون     

  ) .١٨١ص  (»الغامزة

   .)٦ق  (»املعيار« ، )٤٣ص (» عروض الورقة«، ) ١/٨٦ (»الشعر والشعراء«:  بال نسبة يف )٤(

   .)٦ق  (»املعيار« ينظر )٥(



 ١٧٩

  زحافه

  

رب والعروض ،   ويل ، ما عدا الض     كالطَّ ف والكَ ضبفيه القَ ) مفَاِعيلُن( يدخل يف كلِّ  

وأجاز األخفش والزجِقل عن اخلليل جواز قبضها أيضاج قبضها ، ونها ال ا ، واملعروف عنه أن

١(قبضت(.   

  ) .مفْعولُن(نقل إىل في ]ظ ٥٠ق [) فَاِعيلُن(فيبقى ل ، م يف وتد جزئه األورواخلَ

  إىل نقـل  في )فَاِعيـلُ (فيعـود   ،   ف والكَ مرجمع فيه بني اخلَ   فيه ، وهو أن ي    ب  رواخلَ

  ) .مفْعولُ(

والشبني اخلَتر فيه ، وهو مجع م والقَرض ، فيعود ب)فَاِعلُن. (  

  .م زوقد يدخله اخلَ

تر أقبح  م ، والش  ر ، وكذلك اخلَ   ض فيه قبيح  ب ، والقَ  ذا البحر حسن   يف حشو ه   فوالكَ

  .ب رمن اخلَ

    :)٢(فالكَبيت 

                                                 

 زعـم : اججالز وقال.  اهلزج ضرب يف القبض امتناع على أنالش هذا علماء أمجع:  يبر ابن قال« )١(

 ، ربالض قبل ذيالَّ اجلزء يف وكذاك حذفت ال اهلزج عروض يف )نيلُاِعفَم( ياء أنَّ - اهللا رمحه - اخلليل

 - اهللا رمحه - اخلليل بأنَّ يبر بنا حصر قد: قلت.  ةخاص لاألو اجلزُء اإلَّ اهلزج يف قبضي ال هذا فعلى

  : قوله وهو ، اهلزج يف )نيلُاِعفَم( قبض على اشاهد أنشد

  باِس من عليك فما ... شيأً ختف ال فقلت

.  قوالن ذلك يف له يكون أو ، لاألو اجلزء عدا ما قبض يف عنه املنع حكاية يف اقدح كان ذلك صح إن

 قال.  كراهية على ضربه قبض اأيض وأجاز ، هاكلِّ أجزائه قبض أجاز هأن جاجالز عن احلكم أبو وحكى

 بعده وما البيت قبل ما ألنَّ ، ستنكري مل جاء وإذا:  قال مثَّ.  والرجز الوافر جمزوء بني بساللَّ من فيه ملا: 

   .)١٧٩ص  (»العيون الغامزة« . »وبينهما بينه يفرق

» األغـاين «،  ) ١/٢٤٠(» طبقات فحول الشعراء   «:عرى ، منسوب إليه يف      عبد اهللا بن الزب   البيت ل  )٢(

  ) .٣/٢٠١(» أمايل القايل«، ) ١/٧١(



 ١٨٠

  فَهــــــذَاِن يــــــذُوداِن
 

ــي   ــٍب يرِمــ ــن كَثَــ   وذَا ِمــ
 

  :تقطيعه

ــذودان*فهــــــاذان   يــــ
  

ـــ   ــن كـ ــي*وذا مـ ــنب يرمـ   ثـ
  

  :تفعيله 

  مفاعيــــــلُ*مفاعيــــــلُ
  

  مفـــــــاعيلن*مفاعيـــــــلُ  
  

  مكفـــــوف* مكفـــــوف 
  

  ســـــــامل* كفـــــــوف م  
  

  : )١(ومثله ما أنشد أبو الفتح

   ِتِه فَأَقْـــــصديـــــرميِت
 

ــأْ  ــا أَخطَــ ــةْفَمــ   ِت يف الرميــ
 

ــينِ  ــسهميِن مِليحـــ   ِبـــ
   

ــةْ   ــا الظَّبيــــ   أَعارتِكهمــــ
  

  

   :)٢(ضبالقَبيت 

  فَقُلْـــت لَـــا تخـــف شـــيئًا
 

ــاسِ    ــن بـ ــك ِمـ ــا علَيـ   فَمـ
 

  : تقطيعه

  ختــف شــي أن *فقــل تــال 
  

ــي    ــا علـ ــي *فمـ ــن باسـ   كمـ
  

  ]و ٥٠ق [ :تفعيله 

ــاعلن  ــاعيلن * مفــــ   مفــــ
  

  مفــــــــاعيلن* مفــــــــاعلن   
  

                                                 

 »خزانـة األدب  « ،   )١٨٥ص   (»شفاء الغليل « : يف بال نسبة ، والبيتان   ) ١٢٥ ص( سبقت ترمجته    )١(

   .»يجن بن الفتح أيب عن تذكرته يف انحي أبو البيتني أنشد كذا« وفيه )٥/٢٦٨(

، ) ٣٩ص  ( »اإلقنـاع  «،) ١٢٩ص  (» اجلـامع  «، )٦/٣٣٢ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٢(

، ) ٧٤ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٤٢ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٩٩ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٣٢ص (» البارع«

  



 ١٨١

  ســـــــامل  * مقبـــــــوض
  

ــوض   ــامل* مقبــــــ   ســــــ
  

  

   : )١(ض العروض مع احلشوبقَبيت 

ماِقــــــنكَ ذَبرــــــتا ه  
 

  يِفِر الـــــــشةَحـــــــلْطَِل 
 

  : تقطيعه

  ذكرــــــا* منــــــاقنب 
  

ــتش   ــري*لطلحــــ   )٢(فيشــــ
  

  :تفعيله 

  مفــــــاعلن * فــــــاعلن م
  

ــاعلن    ــولن* مفــــــ   فعــــــ
  

ــوض ــوض * مقبــــ    مقبــــ
  

  حمــــــــذوف* مقبــــــــوض  
  

وأنشده ابن الس٣(اجر(واذِّ يف الش)٤(.   

  

                                                 

   .)٦ق  (»املعيار« بال نسبة يف )١(

   .»ب«ثبت من شريِف ، وامل : »األصل« يف )٢(

)٣( بن امللك عبد بن دحمم ابن بكر أبو ، دحمم الساجر ، األندلسي الشالعلماء أئمة من  ، نتريين ةبالعربي 

 ، ةًمد ةمبكَّ وجاور واليمن مصر إىل ورحل ةإشبيلي سكن  ، قرطبة غريب يف شنترين أهل من  ، األندلس يف

 ناوزأ يف واملعيـار  ب ، اإلعـرا  فضائل على األلباب تلقيح:  كتبه من . )هـ ٥٤٩( سنة   مبصر يوتوفِّ

 »األعـالم « . األوزان لتحريـر  البيـان  تقـومي ،   ابوالكت عراءالش وذخائر اآلداب جواهر،   األشعار

)٦/٢٤٩(.  

   .)٦ق  (»املعيار« ينظر )٤(



 ١٨٢

   :)١(مراخلَبيت 

ــ وادأَ ــ امـــ   وهارعتاســـ
  

ــ   ــالْ اكذَكَــ ــاِرع شيعــ   هيــ
  

  : تقطيعه

ــس ــاروهو*أددو مـــ   تعـــ
  

ــي   ــذاكل عـ ــه*كـ ــعاري يـ   شـ
  

  :تفعيله 

  عيلنمفـــــــا*مفعـــــــولن
  

ــاعيلن    ــاعيلن* مفـــــ   مفـــــ
  

ــرم ــامل  * أخـــــ   ســـــ
  

  ســـــــــامل* ســـــــــامل   
  

  

   :)٢(براخلَبيت 

ــشرٍ  ــو ِبـ ــانَ أَبـ ــو كَـ   لَـ
  

  ناهأَِمـــــريا مـــــا رِضـــــي  
  

  : تقطيعه

  نأبـــو بـــشر* لـــو كـــان
  

ــ   ــرين مــ ــيناهو*اأمــ   )٣(رضــ
  

  ]ظ ٥١ق [ :تفعيله 

ــولُ  ــاعيلن * مفعــــ   مفــــ
  

  مفـــــــاعيلن* مفـــــــاعيلن   
  

ــرب ــامل  * أخـــــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل *ســـــــ   ســـــــ
  

  

                                                 

ـ  » لعروضا«،  ) ٤٠ص  (» اإلقناع«،  ) ١٢٩ص  (» اجلامع «:بال نسبة يف     البيت   )١( ص (ي  البن جن

  .) ١٣٣ص  (»البارع«، ) ٧٥ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٤١ص (» عروض الورقة« ، )١٠٠

ـ  » العروض« ،   )٤٠ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٢٩ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     البيت   )٢( ص (ي  البن جن

  .) ١٣٣ص ( »البارع« ، )٧٦ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٤٣ص (» عروض الورقة«، ) ١٠٠

   .»ب«رضيناه ، واملثبت من  : »األصل« يف )٣(



 ١٨٣

  

   :)١(ترالشبيت 

ــاتوا ــد مـ ــِذين قَـ ــي الَّـ   ِفـ
  

ــرةْ     ــوا ِعبــ ــا جمعــ   وِفيمــ
  

  : تقطيعه

ــذي ــد *فللــ ــاتنقــ   ومــ
  

ــاجم   ــوعربه*وفيمــــ   معــــ
  

  :تفعيله 

ــاعيلن * فــــــاعلن    مفــــ
  

  مفـــــــاعيلن* مفـــــــاعيلن   
  

ــتر ــامل  * أشـــــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ   ســـــــ
  

   : )٢(ومثله

  قُلْـــت لَـــا تخـــف شـــيئًا
 

  ايكَـــــِتأْ يونُكُـــــيفَمـــــا  
 

  

  

   :)٣(- المعليه الس - إىل علي  ، وهو منسوبمزاخلَبيت 

ــوِت ــك ِللْمـ ــدد حياِزميـ   اشـ
  

ـ   ــوت لَاِقيكَـــ ــِإنَّ الْمــ   افَــ
  

)اشدد (مجيعها خزمال تدخل يف الت قطيع ، والبيت من الضل رب األو.  

   :تقطيعه 

ــازمي  ــوت*حيـــ   كللمـــ
  

ــإننلمو   ــاتال*فـــــ   قيكـــــ
  

                                                 

ص  (ربيزيللت» الكايف«،  ) ٤٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ٤٠ص  ( »اإلقناع«: بال نسبة يف     البيت   )١(

  .) ١٣٤ص (» البارع «،) ٧٦

 تاج« ،   »احملكم«،  ) ١٠٠ص   ( البن جني  »عروض«،  ) ١٢٩ص  ( »اجلامع«: بال نسبة يف     البيت   )٢(

  .) شتر(مادة » العروس

  ) .٦٢ص ( سبق خترجيه  )٣(



 ١٨٤

  :تفعيله 

ــل  ــل * مفاعيــــ   مفاعيــــ
  

  مفـــــــاعيلن* مفـــــــاعيلن   
  

   مكفــــــوف * مكفــــــوف
  

ــامل    ــامل* ســـــــ   ســـــــ
  

  : وبعده  ]و ٥١ق [

ــوتِ    الْم ــن ــا تجــزع ِم   ولَ
  

  اِإذَا حـــــــلَّ ِبواِديكَـــــــ  
  

  



 ١٨٥

   :)١( ، وهودينائرة ، وبيته لبعض املولَّا يف الدجميء اهلزج تام:  وقد شذَّ

ـ  نيتالـس  و تي الـس  ا فِ مأَ    اٍع د ن ِم
  

ـ ى ب بتعى الْ لَِإ   ـ  لَ ـ  وى لَ ـ  انَ كَ ـ ي ع  ِل   لُقْ
  

ومثله مصر٢(ا قول اآلخرع(:   

ـ  كتاقَ ش دقَلَ ـ أَي الْ  ِف حـ ظْ أَ اِجد انُع   
  

ــكَ   ــم اقَا شتــك ي وــ الْم بِغِني ــر ٣(انُب(  
  

  

                                                 

  ) .١٧٧ص ( »العيون الغامزة«، ) ٦ق ( »املعيار«: بال نسبة يف  البيت )١(

ـ  وهـذا «وفيه ) ١٧٧ص ( »العيون الغامزة«، ) ٦ق ( »املعيار«: بال نسبة يف  البيت  )٢(  ، شـاذٌّ  هكلُّ

  .» متقد كما فيه ءزاجلَ التزام واملسموع

  .بلغ  : »األصل«ب امش  كت)٣(



 ١٨٦

الرزج  

  

سم   ١(ا لضعفه واضطرابه  ي هذا البحر رجز(  ا باَأل ؛ تشبيهرـ ج ذي ز من اإلبل ، وهو الَّ

يرتعش إذا قام فيكون يف مشيه اضطراب .   

  . ا دون مجيع البحور ساء قالوه كثريداة والن الرعاء واحلُا ألنَّما كان ضعيفًإن: وقيل 

رة ه به لكث  بت إحدى يديه ؛ فش    دذي ميشي على ثالث قوائم إذا ش      ز الَّ جراَأل: وقيل  

  .استعماله على ثالثة أجزاء 

  .وحروفه يف الدائرة اثنان وأربعون 

  .ات  مرست) مستفِْعلُن(وتفعيله 

  :وله أربع أعاريض ومخسة أضرب 

  :وهلا ضربان، ) مستفِْعلُن(، وزا ]  ظ٥٢ق [  صحيحةٌ وافيةٌةٌ تام:فالعروض األوىل 

فالضل رب األو :٢( وبيته مثلها ، واٍفتام(:    

ــارةٌ  ى جمــلَي ى ِإذْ سلْمــس   دار ِل
  

ــا   هاتى آيــر ت ــر ــر)٣(قَفْ بــلَ الز   )٤( ِمثْ
  

  : تقطيعه

  ماجـارتن *مـا إذسـلي  *دارن لـسل 
  

ــرا   ــرن تـ ــا*قفـ ــرزمثلز*أاياـ   بـ
  

                                                 

  ) .١٨٢ص ( »العيون الغامزة« . »الضطرابه ارجز يمس: اخلليل قال «)١(

، ) ٤١ص   (»اإلقنـاع «،  ) ١٣١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٣(» العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٢(

 ٧٧ ص(  ربيزيللت» الكايف«،  ) ٤٤ص  (» عروض الورقة «،   )١١٢ ،   ١٠١ص  (ي  البن جن  »العروض«

  . ) ١٣٦ص (» البارع«، ) ٩١، 

   .العالمات: اآليات  : »ب« كُتب حتتها يف )٣(

ا هـي    املضمومتني مع جواز فتح الباء أيض       املوحدة والباءاملعجمة  اي  الزبر بالز   :»ب« كُتب امش    )٤(

   .القطع من احلديد مجع زبرة 

   .)٢٣٠ص (» اغباية الر«ينظر 



 ١٨٧

  :تفعيله 

ــستفِْعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــستفعلن*مــ   مــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

ــامل   ــامل *  ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

١(اهقفَّم( :   

ــحالْ ــ ع ِهللادمـ ــى ِإلَـ   ِهاِنسحـ
  

  وكْالــــشِهللار لَــــ عِتى امِهاِنــــن  
  

  

واٍف: اين رب الثَّوالضغايةٌ مقطوع ردفه ، وزنه  الزم )ولُنفْع٢(، وبيته) م(:   

ــقَالْ ــنِم بلْ ــ اه مسِرتــ يح اِلسم  
  

  ــقَالْو ــِم بلْ ين ــج ــجم داِه ه٣(ود(  
  

  :ه تقطيع

  حـن سـاملن  *ها مـستري *القلب من 
  

ــن و   ــب م ــدن*لقل ــودو*ين جاه   جمه
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــولن*مــ   مفعــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

  مقطـــــوع* ســـــامل * ســـــامل   
  

   : )٤(عهصرم ]و ٥٢ق [

ــلُوأَ ــا أَ مـ ــولُقُـ    اِهللاِمس ِبـ
  

  الْوــح ــِمالْو دمــ ــِإلْ ِلةُنــ   ِهلَــ
  

                                                 

احلمد للخالق  () ٢٨٥ص  (» الدر النضيد «ويف  ) . ٧٧ص  (  ربيزيللت» الكايف«: ة يف    البيت بال نسب   )١(

  ) .والشكر هللا على إفضالِه... مع جاللِه 

، ) ٤١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٣١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٣ (»العقـد  «:بال نـسبة يف      البيت   )٢(

» الكـايف «،  ) ١/١٨٢(» العمدة«،   )٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٢ص  (ي  البن جن » العروض«

للت١٣٧ص  (»البارع«،  ) ٧٨ص  (ربيزي(.   

  .هو املشقَّة والتعب : اجلهد  : »ب« كُتب حتتها يف )٣(

 )٢٨٥ص  (» الدر النضيد «،   )٦ق   (»املعيار«،  ) ٧٧ص  (  ربيزيللت» الكايف«:  البيت بال نسبة يف      )٤(

   .)٤٨ص (» معيار النظَّار«، 



 ١٨٨

٢(ومنه،  )١(رب قليلٌوهذا الض( :   

ــا   عوا مــري ــادكُم فَِس ــا ِميع مِإن  
  

  ــب ــٍقِق عنطْ ــو أَي اِدييلُِس مــو    الْ
  

  

  جمزوٌء : واحدوهلا ضرب، ) مستفِْعلُن( ، ووزا  صحيحةٌ جمزوءةٌ:انية والعروض الثَّ

٣( مثلها ، وبيتهصحيح( :  

  قَـــد هـــاج قَلِْبـــي منـــِزلٌ
  

    ــر ــرٍٍو مقِْفــ ــن أُم عمــ   ِمــ
  

  : تقطيعه

  يب مرتلــن*قــد هــاج قــل  
  

ــم   ــن أم معــ ــرو*مــ   رن مقفــ
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــستفعلن*مــــ   مــــ
  

ــستفعلن    ــستفعلن*مـــــ   مـــــ
  

ــامل  ــامل * ســـــ   ســـــ
  

ــامل    ــامل* ســـــــ   ســـــــ
  

٤(اهقفَّم(:   

 فَــــقْأَقَــــدرتــــ ملُاِزن  
  

  لُِهــــــــآ نهنأَكَــــــــ  
  

                                                 

معيـار  « ، )٢٨٥ص (» الدر النـضيد «،  )٦ق  (»املعيار«،  ) ٧٧ص  (  ربيزيللت» الكايف«:  ينظر   )١(

   .)٤٨ص (» النظَّار

» معيار النظَّـار  « ،   )٢٨٥ص  (» الدر النضيد «،  ) ٧٧ص  (  ربيزيللت» الكايف«:  البيت بال نسبة يف      )٢(

يوم ... ِسريوا معا ِإنما ِميعادكُم     (رٍب له يف لفظه يف البسيط ، وهو         وقد سبق ذكر شاهٍد مقا     . )٤٨ص  (

  ) .الثُّلَاثَاِء بطْن الْواِدي

، ) ٤٢ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٣٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٤ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٣(

» الكـايف «) ١/١٨٣(» العمـدة «،  ) ٤٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٢ص  (ي  البن جن  »العروض  «

 ربيزي١٣٧ص (» البارع«،  ) ٧٨ص (للت (.  

» معيار النظَّـار  « ،   )٢٨٧ص  (» الدر النضيد «،  ) ٧٩ص  (  ربيزيللت» الكايف«:  البيت بال نسبة يف      )٤(

   .)٤٩ص (



 ١٨٩

  

رب بعينها عند ، وهي الض) مستفِْعلُن( ، ووزا  صحيحةٌ مشطورةٌ:الثة عروض الثَّوال

   : )١(بعضهم ، وبيته

ــجا     ش ــد ــجوا قَ شــا و انزأَح ــاج ــا ه ٢(م(  
  

  : تقطيعه

ــاج أح  ــا ه ــج *م ــن وش ــجا *زان ــد ش   ون ق
  

  ]ظ ٥٣ق [ :تفعيله 

ــستفعلن ــستفعلن*مــــ ــستفعلن*مــــ   مــــ
  

ــامل  ــامل* ســـــ ــامل * ســـــ   ســـــ
  

   :لف يف املشطوراختو

إىل أنَّفذهب قوم م  عروضه ضربه ، وقد تقد.  

  . ، وهو اجلزء األخري ، وليس هلا ضرب عروضه موجودةٌ: ومنهم من قال 

  . ال عروض له هو ضرب: وبعضهم قال 

 وقال قوم :   الـث زيـادةٌ   اين ، والثَّ  ل من البيت ، وضربه اجلزء الثَّ      عروضه اجلزء األو 

ذييكالتوهذا قولٌ. رفيل ل والتحسن .   

 ا استحقت نصفه وال نـصف يـصح       ها ملَّ اين ؛ ألن  عروضه اجلزء الثَّ  : وقال بعضهم   

 ه يلزمه طلقةٌ   أن ق نصف طلقةٍ  وهذا كحكم الفقهاء فيمن طلَّ    : تبعيضه استحقته بكماله ، قالوا      

   .)٣(وهذا أقرب األقوال . الث ضرب ، واجلزء الثَّكاملةٌ

                                                 

  ) .٧١ص (خترجيه  البيت سبق )١(

وعطفه على احلزن لتغاير    ،  ا   حزن  :ا أي شجو:  ما هاج استفهام ، وقوله       قوله : »ب« كُتب امش    )٢(

   .األلفاظ 

   .)٢٣٦ص (» اغباية الر«: ينظر 

  ) .١٣٨ ، ١٣٧ص ( »البارع«:  ينظر )٣(



 ١٩٠

  

  . رب بعينها عند بعضهم  ، وهي الض صحيحةٌ منهوكةٌ:ابعة عروض الروال

 منهوك املنـسرح     وأىب ذلك يف    ، اين ضرب  والثَّ ل عروض اجلزء األو : ومنهم من قال    

   . )١(جزومنهم من جعله كمنهوك الرالختالف جزأيه ، 

                                                 

  :  مذاهب سبعة املشطور البيت يف نيللعروضيو ) .١٣٨ص ( »البارع« )١(

لهأنَّ: لاألو  اعروض ى قول املزجهلا امماثلً اوضربسموي ،  .  

  . له عروض الو اضرب له أنَّ: اينثَّال

   .له ضرب الو اعروض له أنَّ: الثالثَّ

العروض أنَّ: ابعالر يف زيد الثالثَّ واجلزء،  منهوكان ربوالض فيه يزاد كما ربالض رفيلالت ذييلوالت.  

 ،  جزآن منه ذهب:  يأ ، منهوك ربوالض ، واحد جزٌء منها ذهب  :أي ، جمزوءة العروض أنَّ :اخلامس

   .الثالثَّ اجلزء هو ربوالض،  اينالثَّ اجلزء هي العروض فتكون

عروضه منهوكة ، وضربه جمزوء : أي  ،السابق  عكس :ادسالس.  

يف مشطور ال فحينئٍذ ، كامل بيت ال بيٍت نصف املشطور أنَّ: ابعالس القول هذا أصحاب عند حقيقالت.  

  :مذاهب مخسة  املنهوك هلم يفو

أن   :لاألوكالمها اجلزآن جعلي اعروض اوضرب متزجنيم .  

  . ضرب اينوالثَّ عروض لاألو اجلزء :الثَّاين 

  . عروض بال ضرب كالمها:  الثَّالث

  .  ضرب  بالعروض كالمها: الرابع 

، ) ٢٣٣ص   (»اية الراغـب  «:  ينظر   . وضراوهي ازوءة    انيةالثَّ العروض من عصرم أنه: اخلامس  

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



 ١٩١

   : )١(وبيته

ـــــذَعـــــا جِنـــــي ِفيهتـــــا لَي٢(ي(  
 

  : تقطيعه

)٣(فيهــــا جــــذع* ين يـــا ليــــت 
  ]و ٥٣ق [

  

  :تفعيله 

  مـــــــــــستفعلن* مـــــــــــستفعلن
  

ــامل ــامل * ســــــــــ   ســــــــــ
  

                                                 

جه البخاري ومسلم يف    هكذا أخر ...  أحدمها اقتصر على هذا وهو ورقة بن نوفل          ويروى عن اثنني  « )١(

 .س ذلك من الشعر     ى هذه الرواية لي    ، وعل  )عذَج( أخرى هلما بنصب      ، ويف روايةٍ    روايةٍ صحيحيهما يف 

ملَّا أشار على مالك بن عوٍف      نني  مة يف غزوة ح   ريد ابن الص  دثَّاين أنشد معه ثالثةً أخرى ، وهو        والقائل ال 

  أخب فيها وأضع ... يا ليتين فيها جذع : ، فقال  قائد املشركني ذلك اليوم برأٍي فلم يرجع إليه فيه

  ) .٢٣٩ - ٢٣٧ص (» باغاية الر«. » كأا شاة صدع... أقود وطفاء الزمع 

 ا على اجلديد  اب ، ويطلق أيض   لذَّال املعجمة واملراد به هنا الش     اجلذع با : فائدة   : »ب« كُتب امش    )٢(

جديد ، جتوزوا من مدلوله يف النعم إىل ما ذكرناه ، وكان ورقة ودريـد قـد                 : هذا جذع أي    : ، يقال   

يف أيام نبوتك إذ خيرجك قومك فأنصرك نصرا      : يا ليتين فيها جذع ، أي       : ل ورقة   عمرا زمنا طويلًا ، فقا    

مؤزرا ، وأما دريد فأراد يا ليتين يف هذه الواقعة ألفعل كذا وكذا عكس ما أراده ورقة ، فانظر ما بـني                      

أعدو ، واخلبب   : اء املعجمة معناه    هاتني املقالتني من التباين مع االتحاد يف اللَّفظ ، وقوله أخب بضم اخل            

ـ وا خِ عضوأَلَ﴿وأسرع يف مسريي ، ومنه قوله تعاىل        : العدو ، وقوله وأضع أي        ]٤٧ : وبـة الت [﴾مكُالَلَ

  . واملاضي وضع

فرسا وطفاء ، والوطَف كثرة شعر العينني واحلاجبني ، والزمع الدهش ،            : وقوله وطفاء الزمع أي     : فائدة  

قاطعة ،  : صادعةٌ للفالة ، أي     : ه كأنها شاةٌ صدع املراد بالشاة الظَّبية ، وصدع هو باملهمالت أي             وقول

  .قطعتها ، كذا رواه ابن هشاٍم يف السرية : صدعت الربية أي : تقول 

   .)٢٤١ص (» اغباية الر«ينظر 

  .ه اهللا بلغ حبثًا وفهما ، وفق : »األصل« كتب املؤلِّف امش )٣(



 ١٩٢

  حافهز

  

  :فيه ) مستفِْعلُن(يدخل يف 

  ) .مفَاِعلُن(نقل إىل في) متفِْعلُن(ن ، فيعود باخلَ

  ) .مفْتعلُن(نقل إىل في) مستِعلُن( فيعود  ،يوالطَّ

  ) .فَعلَتن(نقل إىل في) متِعلُن( ، فيعود ين والطَّب اخلَل ، وهو أن يجمع فيه بنيبواخلَ

  ) .فَعولُن(نقل إىل في) معولُن(، فيعود ) مفْعولُن(ن يف بواخلَ

   .)١(ل فيه قبيحب ، وقد قيل عكسه ، واخلَين يف حشو هذا البحر أحسن من الطَّبواخلَ

  

   : )٢(نباخلَبيت 

                                                 

 وهو يوالطَّ ، صاحل وهو اخلنب حافالزمن   البحر هذا ويدخل«، ويقول الدماميين    ) ٦ق  ( »املعيار« )١(

  ) .١٨٤ص  (»العيون الغامزة« . »قبيح وهو واخلبل ، حسن

ا جز عـد   على مشطور الر   من قصيدةٍ ) ٤٠٥ ،   ٤٠٤ص   (»ديوانه« ، يف    جم العجلي أليب الن  البيت   )٢(

)١٤(بيت ا خالد بن عبد اهللا القسري ا ميدحجاء الش ، طر األوا فيها ل هنا سادس.  

وي اين  طر الثَّ روى الش) ابع يف القصيدة ؛     ) اا وغلبت األعجم  غلبت عادطر السالقوايف«: يف  كما   وهو الش «

قَى ِبكَف خالٍد   س(ا  يضروى أ وي) . ٢٧٦ص   (»اجلامع«، و ) ٦/٣٤٦(» العقد«، و ) ٢٦ص  (لألخفش  

ص (» مفتاح العلوم «، و ) ٦/٣٣٣(»  العقد«: يف  ؛ كما   الث عشر يف القصيدة     طر الثَّ  وهو الش  )وأطْعما

، ) ٨٠ص  (يـزي   ربللت» الكـايف «، و ) ٤٥ص  (» عروض الورقـة  «، و ) ٩ق  (» اإلقناع«، و ) ٥٤٥

   . على بناء الفعلني للمفعول صن) ٢٤٣ص (» اغباية الر«ويف ، ) ٩٩ص (» القسطاس«و

ـ  رالد«،  ) ١٣٩ص  () ٦ق  (» املعيار «،» البارع«جاءت روايته يف    و ٢٩٨ص  (» ضيد الن) . (  كُـف

ها خموفُ خالٍدبكف (.    

هكذا قال ابن    . ابعا اجلزء الر   إلَّ ها خمبونةٌ أجزاؤه كلُّ  «وفيه  ،  ) كُِفي) (١٨٤ص  (» العيون الغامزة « ويف  

بر  واية فيه    ، وزعم أنَّ  يكَفِّي( الر (   واب   : ، قال  بفتح الكاف وتشديد الفاءوال معىن له ، والص) كُِفـي (

:  ا لثالثة أوجهٍ  ما كان هذا صواب   ، وإن  نت الياء فيه ضرورةً   كِّ، وس  بضم الكاف وختفيف الفاء من الكفاية     



 ١٩٣

ــا وطَافَ ــاطَالَمـ ــا وطَالَمـ   لَمـ
 

ــِق  س ــٍد و   )١(امــِعطْأُي ِبكَــف خاِل
 

  : تقطيعه

  وطـال مـا   *وطـال مـا   *وطال ما 
  

ــق   ــفس ــدن*ي بك ــ*فخال   اوأطعم
  

  :تفعيله 

ــاعلن  ــاعلن * مفـ ــاعلن * مفـ   مفـ
  

ــاعلن    ــاعلن * مفــ ــاعلن * مفــ   مفــ
  

ــون ــون *خمبــ ــون* خمبــ   خمبــ
  

ــون   ــون *خمبـــ ــون *خمبـــ   خمبـــ
  

   :)٢(ومثله

ــاِزلٌ أَِلفْت ــا منـ ــا وطَالَمـ   هـ
  

   ــه عــي د ــساِن ِف ــع الِْح ــا م هترمع  
  

  

   :)٣(ن ازوءبخبيت 

   هلُّــــ كُالُعــــِف الْاتمــــ
  

ـ ذِْإ      ِهبـــــ ردبـــــ عات مـــ
  

  ]ظ ٥٤ق [ :تقطيعه 

ــا ــهو *ماتلفعــــ   لكللــــ
  

ــب   ــات عــ ــهي بد ر*إذ مــ   بــ
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــاعلن  * مــــ   مفــــ
  

ــستفعلن    ــاعلن* مـــــ   مفـــــ
  

ــستفعلن  ــ* مــــ   اعلنمفــــ
  

ــستفعلن    ــاعلن* مـــــ   مفـــــ
  

                                                                                                                                                 

ا   أنَّ:  لاألوى صحيحله معن  ا   حسن  ا  أنَّ:  اين، والثَّ  ة األوىل ال معىن له    واي، وعلى الرمن البـديع     فيه ضرب 

 ا    أن:  الث، الثَّ  جنيسوهو التائق مبا جرت العادة به مـن    وهو اللَّ ،   كسائر األجزاء     يكون هذا اجلزء خمبون

حترانتهى كالمه.  حاف يف مجيع األجزاءي دخول الز «.  

  .ان للمفعول سِقي وأُطِعم مبني : »ب« كُتب امش )١(

ـ   » العروض«،   )١٣٣ ص (»اجلامع «: يف بال نسبة  البيت   )٢( الكـايف «،   )١٠٤ ص (يالبـن جن «

للت٨٠ ص( ربيزي( ،  »ظَّارمعيار الن«) ١٩٢ص  (»شفاء الغليل«،  )٥١ ص. (  

   .)٦/٣٣٤ (»العقد« يف بال نسبة البيت )٣(



 ١٩٤

  

   :)١(يالطَّبيت 

ــدٍ  ــن ولَ ــدةٌ ِم ــدت واِل ــا ولَ م  
 

ــسبا   ــاٍف ح نــِد م بع ــن ــرم ِم   )٢(أَكْ
 

   :تقطيعه

ــدت ــدتن*ماول ــدن*وال ــن ول   م
  

ــن    ــرم م ــا*أك ــد من ــن *عب ــف   سباح
  

  :تفعيله 

فْــــملُِعتمفــــتعلن*مفــــتعلن*ن  
  

  مفـــــتعلن*مفـــــتعلن*مفـــــتعلن  
  

مطـــوي *مطـــوي* مطـــوي   
  

  ــوي   مطــــوي *مطــــوي *مطــ
  

  

   :)٣(يف ازوء يف عروضه وضربهوبيته 

ــ ــلْه ي ســي ِعِوت ندــك م ن   
 

 ــت ــى ووهـ ــنمـ ــه لَـ   ا تِمقُـ
 

   :تقطيعه

ــستوي  ــل ي ــن * ه ــدك م   عن
  

ــن     ــوى ومــ ــه*ــ   ال متقــ
  

  :تفعيله 

                                                 

ـ «،  ) ٦/٣٣٣ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )١( ، ) ٤٣ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٣٣ص  (» امعاجل

،  ) ٨٠ص  (  ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٤ص  (ي  البن جن » العروض«

   .)١٤٠ص  (»البارع«

 م بالـض  ]حسب: تقول منه   [خص من املفاخر ،     ه الش ب ما يعد  ساحلَ: فائدة   : »ب« كُتب امش    )٢(

   فهو حسيب ، وي ين واملال   طلق أيضا على الد   ، ]  كِّيت أنَّ          ] كذا قاله اجلوهريمث نقل عـن ابـن الـس ،

وإن مل يكن له آباٌء هلم شرف ، والشرف واـد ال يكونـان إلَّـا            ] الرجل[احلسب والكرم يكونان يف     

   .باآلباء

   .)٢٤٤ص (» اغباية الر«ينظر 

   .)٥١ص ( »معيار النظَّار« ، )١٠٠ص ( »القسطاس«  ،)٦/٣٣٤ (»العقد«:  يف بال نسبة البيت )٣(



 ١٩٥

ــستفعلن ــتعلن*مــــ    مفــــ
  

ــستفعلن   ــتعلن*مــــــ    مفــــــ
  

ــامل  ــوي* ســـــ    مطـــــ
  

   مطــــــــوي *ســــــــامل   
  

  

    :)١(لباخلَبيت 

  منـــع خيـــر طَلَـــٍب وِثقَــلٍ 
 

 هدـــؤت ـــريخ قـــبـــٍل سجع٢(و(  
 

  : تقطيعه

ــن ــي *وثقل ــع خ ــنب*من   رطل
  

  دهؤرتـــ*ســـبق خـــي*وعجلـــن  
  

  :تفعيله 

ــتن ــنت*فَعلَــ ــنت*فعلــ   فعلــ
  

ــتن   ــنت*فَعلَـــ ــنت*فعلـــ   فعلـــ
  

ــول ]و ٥٤ق [ ــول* خمب ــول*خمب    خمب
  

ــول   ــول* خمبـــ ــول* خمبـــ   خمبـــ
  

   : )٣(لهومث

وزــع ــوا ومـ ــبذَكَـ    مهنأَوا ِبـ
 

ــلَ  ــ عمهيِقــ ــطٌِبلَــ   وابِرش فَــ
 

  

   :)٤(يف عروض ازوء وضربهوبيته 

                                                 

 ٨١ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ٩ق  ( »اإلقناع«:  بال نسبة يف      البيت )١(

  .  )٢٤٣ص (» اغباية الر«، ) ٩٩ص (» القسطاس«، ) ١٤٠ص  (»البارع«، ) 

  ثقلٍ ]بر:  ، واملعىن    بر[او يف البيت هي واو       هو بسكون اهلاء ، والو     تؤده : »ب« كُتب امش    )٢(

ا للخري احلاصل من الطَّيكون مانعلب ، ورعجٍل[ با يكون مانع[ؤده من اخلري احلاصل من الت.   

   .)٢٤٤ص (» اغباية الر«ينظر 

   .)٥١ص (» معيار النظَّار«، ) ١٠٥ص (ي البن جن» العروض«:  البيت بال نسبة يف )٣(

 ،  )٥١ص  ( »معيار النظَّار « ،   )١٠٠ص  ( »القسطاس« ،   )٦/٣٣٤ (»العقد«:  يف بال نسبة  البيت   )٤(

  ) .مطر(  مادة »تاج العروس« ، »لسان العرب« ، »احملكم«



 ١٩٦

خــــانتــــ ِبكنتٍرطَــــ م  
 

  رطَـــ مةُنـــاب وتنـــا أَمـــ 
 

   :تقطيعه

ــانتكنب   متطـــــرن* خـــ
  

  نتمطــــر*مــــا أنتــــوب    
  

  :تفعيله 

ــنت*مـــــــستفعلن    فعلـــــ
  

ــستفعلن   ــنت*مــــــ     فعلــــــ
  

ــامل  ــول* ســـــ    خمبـــــ
  

   خمبــــــــول *ســــــــامل   
  

  

   : )١(رب املقطوعن يف الضباخلَبيت 

ـ ا خ لَ يـ  ر ـ  نيم ِف ـ  ع ف كَ ـ  ن ا شره  
  

ــنِْإ   ــانَ كَ ــرا ي لَ ــى ِلج يِموــ خ ِري  
  

  : تقطيعه

  )٢(ناشـررهو *من كففعن * ال خري يف    
  

ــان ال    ــو * إن ك ــا لي ــريي*يرج   خم
  

  :تفعيله 

ــستفِْعلن ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــولن *مــ   فعــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل * سـ ــوع* سـ ــون مقطـ   خمبـ
  

  

  ] ظ٥٤ق [  :)٣(ن املشطوربخبيت 

ــ ــلَع تدقَـ ــن أَونَمـ ــِنـ ــ أُني ابـ   مكُِتخـ
  

  : تقطيعه
                                                 

، ) ٤٧ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٤٤ص  ( »اإلقناع«،  ) ٦/٣٣٤( »العقد«:  بال نسبة يف      البيت )١(

  . )٥٠ص (» معيار النظَّار«، )  ٨١ص  (ربيزيللت» الكايف«

  .نا شرره ، والصواب املثبت  : »األصل ، ب« يف )٢(

 )٥١ص  (» معيار النظَّـار  «،  ) ١٠٠ص  ( »القسطاس«،  ) ٦/٣٣٤( »العقد«:  بال نسبة يف      البيت )٣(

  .)أني ابن(



 ١٩٧

ــو ــد تعلمــ ــنأنن* قــ ــأختكم* بنــ   نــ
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــاعلنم*مــــ ــاعلن*فــــ    مفــــ
  

ــامل  ــون * ســـــ ــون* خمبـــــ   خمبـــــ
  

  

   : )١(هيطَبيت 

  هلُـــما علَّـــ ِإكِخي شـــن ِمـــكا لَـــمـــ
  

  : تقطيعه

ــن ــا لكمــ ــيخكإل*مــ ــه*شــ   العملــ
  

  :تفعيله 

  مفــــــتعلن* مفــــــتعلن* مفــــــتعلن
  

  مطـــــــوي* مطــــــوي * مطــــــوي 
  

  

   :)٢(لهبخبيت 

ــه ــلَّــ ــلَ طَتلْأَا ســ ــمحا ولًــ   امــ
  

  : تقطيعه

  ومحمـــــا*تطللـــــن *هلالســـــأل
  

  :تفعيله 

                                                 

ص  ( جنـي  البـن » العروض« ،   )١٣٤ص  ( »اجلامع«،  ) ٦/٣٣٤( »العقد«:  بال نسبة يف      البيت )١(

  . )١٠٠ص (» القسطاس«،  ) ١٠٥

ص ( »اجلـامع «  ، )٦/٣٣٥( »العقـد «،  ) ١٤٩ ص( لألخفش   »العروض«:  بال نسبة يف      البيت )٢(

ويروى  . )٥١ص  (» معيار النظَّار «،  ) ١٠١ص  ( »القسطاس« ،   )٤٦ص  ( »عروض الورقة «،    )٢٠٥

  ) .طاللًا وِخيما(



 ١٩٨

  فعلـــــــنت*فعلـــــــنت * مـــــــستفعلن
  

ــامل  ــول * ســـــ ــول* خمبـــــ   خمبـــــ
  

  

   : )١(ن املنهوكبخبيت 

ــارفَ ــ غَتقْــــ ــ وريــــ   ِقاِمــــ
  

  : تقطيعه

ــارقتغي ــي* فـــــــ   روامقـــــــ
  

  :تفعيله 

  مفـــــــــــاعلن* مـــــــــــستفعلن 
  

ــامل  ــون* ســــــــــ   خمبــــــــــ
  

  

    :)٢(هيطَبيت 

ــأَ ــحضــــ ــاِدؤى فُــــ   ادِري صــــ
  

  : تقطيعه

ــؤا ــحا فــــ ــردا*أضــــ   دي صــــ
  

  :تفعيله 

  مفـــــــــــتعلن* مـــــــــــستفعلن 
  

                                                 

 قالفي«ة القافية متثَّلت ا هند بنت عتبة يف غزوة أحد ، قال السهيلي              من أبيات مقيد  ) فراق( ويروى   )١(

 :ذا لتمتثَّ هاإن جزالر بياضة بن طارق بنت هلند هوإن الـروض  « »إلياد الفرس حرب يف قالته ، ةاإليادي

 ميو قالت يبانش بين من ةٌامرأ وكانت:  قَالُوا« )١/٣١٧( »أنساب األشراف « ، ويف    )٢/١٢٩( »األنف

 أو ، مـارق الن ونفرش ، نعانق قبلوات نإ: خالقالت يوم ويدعى وائٍل ابىن وتغلب ربك أيام من وهو ، قضة

   .»وامق غري فراق ، نفارق تدبروا

  ) .أصبح قليب صددا ()٥٢ص (» معيار النظَّار«، ) ١٠٢ص ( »القسطاس«:  بال نسبة يف  البيت)٢(



 ١٩٩

  مطــــــــــــوي* مل ســــــــــــا
  

  

    :)١(لهبخبيت  ]و ٥٥ق [

  وابِض غَـــــيم ِفـــــاِحصـــــا يـــــ
  

  : تقطيعه

ــاح يف  ــا صــــ ــضبو*يــــ   مغــــ
  

  :تفعيله 

ــستفعلن  ــنت* مـــــــــ   فعلـــــــــ
  

ــامل  ــو* ســــــــــ   لخمبــــــــــ
  

  

                                                 

   .)٤٦ص ( »عروض الورقة« ، )١٣٤ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٣٥( »العقد«: نسبة يف  بال  البيت)١(



 ٢٠٠

   :)١(ا ، وبيتهلًذياين من عروضه األوىل مجميء ضربه الثَّ :  يف هذا البحروقد شذَّ

 ــب ــوق أَقَ ــأَنِني فَ ــهوٍق كَ س  
 

ــانْ    نــاِت الِْإر ص رــش ــأٍْب ِإذَا ع ج  
 

  

٢( مثلها ، وبيته ذات ضرٍب مقطوعةًجميء عروضه األوىل خمبونةً:  فيه ا شذَّومم(:   

مــه ــاملَع أَهاِمـ ــا ههـ   ودمـ
  

  ومــاؤ ــهــ ــدِع بِهِدري ِوا ِفــ   يــ
  

  قال ابن السر ـ  وجيوز أن يكون مكشوفً   :  - رمحه اهللا  – اج األندلسي ا مـن   ا خمبون

٣(ريع ، وكيف ما كان فهو شاذٌّالس(.   

  

بـع  جع ، واتما هو من قبيل الس ، وإن املشطور ليس بشعرٍ   يرى أنَّ  األخفش   واعلم أنَّ 

  ، بـل كلمـاتٍ     )٤(اه مل ير املشطور شعر    فإن - رمحة اهللا عليهم   –يف ذلك اخلليل بن أمحد      

                                                 

ومنـسوبا   . )سهق(مادة  » احملكم«،  ) ٢٦٧ص   (»إصالح املنطق «:  األسدي يف    اٍرروبا ملِ ورد منس  )١(

ظَّللن ٣٠٣ص  (» االختيارين«:  يف   ار الفقعسي (  ،»صناعة اإلعراب  سر «) ١/٢٤ (  ،»مـادة » حاحالص 

  .ظار للن) صوت(رار ، ويف مادة مل) سهق(مادة » تاج العروس«، و» نسااللِّ«يف البيت و) . صوت(

اجلـايف ، ومعـىن   : ويل ، واجلأب الطَّ: هوق امر ، والسالض : ا ، واألقبه وصف فرسأن: معىن البيت  «

صاح ، وصات    : ر  عش : أصله صا ، واإلرنـان     لفًت حتركت الواو ونفتح ما قبلها فقلبت أ       و : صـوت 

  ) .٣٠٠ص (» الدر النضيد« . »ضعيف

  ) .٦ق (» املعيار«يف  البيت بال نسبة )٢(

  ) .٦ق (» املعيار« )٣(

)٤( خمشريالقسطاس«» وهو عند اخلليل ليس بشعر: املشطور السامل « يقول الز «) ١٠٠ص. (  



 ٢٠١

وأجـاز   . )١(ه مل ير ذلـك    ا دون األخفش فإن   ك شعر مسجوعة وقرائن مصنوعة ، وعد املنهو     

الزجاج جميء مشطوره موحظ ٥٦ق [ا د[ ٣( ، كقول بعضهم)٢(ا يف منهوكه، وأجازه أيض(:    

ــ ــت ينملَـــــــــ    عفَـــــــــ
  

  عبترمالِْبــــــــــــــــــــــ
  

   : )٤(ا ، وقول اآلخره حمدثًنوأظُ

ــأَ ــدهــــــــ   قرأَى الْــــــــ
  

  قر طَــــــــــفيــــــــــطَ
  

  

                                                 

 عن قول الشعر ، والرد عليـه        ĭنهوك ؛ لترتيهه النيب      أما الرواية عن األخفش بإنكار املشطور وامل       )١(

 : ٢٩٣ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٩٥ : ١٨٨ص  (» اجلامع«: باشتراط القصد عند إنشاء الشعر ، فينظر        

  )  .١٨٧ ، ١٨٦ص (» العيون الغامزة«، ) ٢٩٥

ليل واألخفش على أنَّ ما كـان       وذهب األخفش إىل أنَّ املنهوك ليس بشعٍر ، بل سجع ، واتفق اخل            « )٢(

موسـى  : ليس بشعٍر ، وخالفهما الزجاج واستدلَّ بقول سلم اخلاسر          ) مستفِْعلُن(على جزٍء واحٍد ، حنو      

ـ  اخلليل عند ثواملثلَّ« )  .٢٤٠ ، ٢٣٩ص  (» اية الراغب «. » حييي البشر   . غيث بكر   . املطر   ىواملثن 

 والكـالم ،   األشعار قبيل من ال سجاعاأل قبيل من إسحاق أيب سوى ميعاجل عند دواملوح األخفش عند

 سلم ذلك ابتدع من لأو إنَّ:  قالوي«.  )٥٤٤ص   (»مفتاح العلوم « .» متقارب اوإثبات انفي اجلانبني يف

  ) .١/١٨٥ (»العمد«. » اخلاسر

  ) .٥٠ص  (»معيار النظَّار«، ) ٧٢ص  (»اجلامع«:  بال نسبة يف )٣(

  .»وروي عـن العـرب    «، وفيه   ) ٥١ص   (»معيار النظَّار «،  ) ٧٢ص   (»اجلامع«:  بال نسبة يف     )٤(

»إنَّ:  قالوي ١/١٨٥ (»العمدة«. » اخلاسر سلم ذلك ابتدع من لأو. (  



 ٢٠٢

    :)٣(لذَّع لعبد الصمد بن املُ)٢(دعن أيب العباس املرب )١(غريش الصوأنشد األخف

   لْ خبـــــــــــتالَـــــــــــقَ
  

  لْزغــــــــــ الْمؤشــــــــــ
  

  لْجــــــــــا الرذَهــــــــــ
  

  لْفَــــــــــت احنيِحــــــــــ
  

                                                 

)١( األصغر باألخفش املعروف ، احملاسن أبو ، الفضل بن سليمان بن علي ،  أهل من العلماء من ،  حنوي 

ـ ،   بغداد إىل عاد مث ، حلب إىل وخرج )هـ ٣٠٠ - ٢٨٧ (سنة مبصر أقام  ، دبغدا ـا  يوفِّوت   سـنة 

 سيبويه شرح : منها ، تصانيف له.  هجوه من امكثر الرومي ابن وكان.  سنة ٨٠ ابن وهو )هـ ٣١٥(

  ) .٤/٢٩١ (»األعالم« . باملهذَّ ، األنواء ،

 اءالر بفتح: بيديالز قال،   دباملرب املعروف ، األزدي الثمايلُّ ألكربا عبد بن يزيد بن داس حمم العب أبو )٢(

إمام  ، يكسر وبعضهم األكثر عند دةاملشد وأحد ، زمنه يف ببغداد ةالعربي مولـده   ، واألخبار األدب ةأئم 

 عـازي الت،   تـضب املق،   واملؤنث راملذكَّ،   الكامل:  كتبه من. ) هـ ٢٨٦( سنة   ببغداد ووفاته بالبصرة

  ) .٧/١٤٤ (»األعالم« . واملراثي

 شـعراء  مـن  ، القيس عبد بين من ، العبدي احلكم بن النغي بن لذَّعاملُ بن دالصم د عب القاسم أبو )٣(

ولةالد ةالعباسي ،  كان  ، البصرة يف ونشأ لدو سـكِّ  العارضـة  شديد  ، اءاًهجاألعـالم «  .مخـريا  اري« 

)٤/١١.(  

وقد نسب إنشادها إىل األخفش عن أيب العباس املربد أبـو احلـسن            ) . ١٦٢ص   (»ديوانه«بيات يف   واأل

  ) . ٧٢ص  (»اجلامع«العروضي يف 

 الفخر ومقامات احلرب مواطن يف كالمهم يف لكثرته جزالر يف ساعوات فتصر وللعرب:  يبر ابن قال«

 هكالن فيه يقع أن جاز ولذلك ، فسالن يف ويقوم معالس يف يسهل وزنٌ جزالر:  اججالز قال.  واملالحاة

 عبد كقول ، بنائه حلسن ذلك الحتمل ىمقف واحٍد جزٍء على شعر منه جاء ولو:  قال.  طروالش واجلزء

ـ  ، ترى كما )نلُِعفْتسم( على هاكلِّ بالقصيدة فجاء...  خبلْ قالت : لذَّاملع بِن الصمد ـ  ذاوه مل وعالن 

ما وأقلُّ ، للعرب شيٌء منه سمعي كقول ، جزأين على كان ما هلم معس مة بن ريددهـوزان  يوم الص : 

  ) .١٨٩ص  (»العيون الغامزة« . »وأضع فيها أخب ... جذع فيها ياليتين



 ٢٠٣

ــأَ ــدهــــــــ   لْصى بــــــــ
  

تسبونم:  ، وقيل ا إليه هذه األبيات أيضبن املنج ١(هي لعلي( :   

ــطَ ــ أَفيـــــــــ   ملَـــــــــ
  

ــ ــِذِبـــــــــ   ملَي ســـــــــ
  

ــ الْنيبـــــــــــ   ميِخـــــــــ
  

ــي ــِوطْــــــــ   مكَأَي الْــــــــ
  

ــب ــ الْدعـــــــــ   متعـــــــــ
  

ــ ــ ِبادجـــــــــ   مفَـــــــــ
  

ــ ــسِفشيــــــــ   مقَي الــــــــ
  

وــلْم   مزتــــــــــــــــــــ
  

ــِهِف ــيـــــــــ   مض هـــــــــ
  

  مضا يــــــــــــــــــــــذَِإ
  

ــحأَ ــ دمـــــــــ   مكَـــــــــ
  

ــ ــثّدســـــــــ   ملَ الـــــــــ
  

ــِم ــا انمـــــــــ   مدهـــــــــ
  

ــح ــى الْتـــــــــ   مأَتـــــــــ
  

ــ ــع الْوهـــــــــ   ملَـــــــــ
  

الْومــع   مصتـــــــــــــــــــ
  

                                                 

) ١٢٦ص   (»للَّفيفاموع ا «ميدح املعتضد ، منسوب إليه يف        ماملنج علي بن يحىي األبيات تنسب ل   )١(

قـال يف   ) . ٢٩٦ص   (»الدر النـضيد  «ولعلي بن املنجم يف     ) . ١٤٧ص   (»اإلنباء يف تاريخ اخللفاء   «،  

   .»ماملنج علي بن حيىي أو ، حيىي بن علي هوأظن« )١/١٨٤ (»العمدة«



 ٢٠٤

 ،   واحـدٍ  ه على جـزءٍ   عر كأن صريع صار هذا الش   ع ، ومن أجل الت    صرمفجميع هذا   

واهللا ( )١(ب ذلك عليه  هلا إىل آخرها ، وال يصع      من أو  ع قصيدةً صر أن ي  وليس ميتنع على أحدٍ   

  . )٢()أعلم

                                                 

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )١(

   .)٧١ص (» اجلامع« . »ب« زيادةٌ من )٢(



 ٢٠٥

ملالر  

  

اَألرمل ،  سمي هذا البحر رملًا لتوسط أوتاده بني أسبابه وانتظامها ، أُخذ من احلصري              

  . )١(رمل احلصري إذا نسجه: املتقارب األجزاء ، يقال : أي 

سمي بذلك ألنَّ الرمل نوع من الغناء خيرج من هذا الوزن ، ذكـر ذلـك                : وقيل  

  . من أرباب األنغام  ]و ٥٦ق [ وغريه »األغاين«صاحب 

فيه ، مأخوذًا من مـشي      سمي بذلك خلفَّته وسرعته ؛ وذلك لكثرة األسباب         : وقيل  

  .الرمل فإنَّ فيه خفةً وسرعةً 

  .وحروفه اثنان وأربعون يف الدائرة 

 وتفعيله القياسي)نات ) فَاِعلَاتمر ست.  

  :وله عروضان ، وستة أضرب 

  :وهلا ثالثة أضرب ، ) فَاِعلُن( وافيةٌ حمذوفةٌ فصلٌ ، وزا :فالعروض األوىل 

    :)٢(، وبيته) فَاِعلَاتن( متمم غايةٌ ، وزنه :فالضرب األول 

ـ          ِمثْلَ سحِق الْبرِد عفَّى بعـدك الْـ
 

ــشمالِ   ــب ال ــاه وتأِْوي نغم ــقَطْر   )٣(ـ
 

  : تقطيعه

                                                 

  ).١٩٠ص  (»العيون الغامزة« . »نسجه:  أي  ،احلصري لبرم له اتشبيه بذلك يمس:  اخلليل قال« )١(

رب ا على الـض    شاهد دٍة مقي ا بقافيةٍ روى أيض وي ،   )٩٩ص   (»ديوانه«، يف   بيد بن األبرص    لع البيت   )٢(

  . املقصور

مت دفقُ،  ايل ، وأصله هنا مثل البرد السحق         الب  :حق املنسحق يعين  الس :فائدة   : »ب« كُتب امش    )٣(

فة على املوصوف مث أُ    الص   فَّضيفت إليه ، وع شديد حما ، والقطر املطر ، واملغىن بالغني املعجمة واحد          ى بالت

فـتح  جوع ، والشمال بأويب معناه الر ، والت يت كان ا أهلها كما قاله اجلوهري      املغاين ، وهي املواضع الَّ    

املعجمة ني الشنوعياح  من الر.   

   .)٢٤٩ص (» اغباية الر«ينظر 



 ٢٠٦

  بعـدكل *بـرد عففـى   *مثل سحقل 
  

ــا   ــأوي*قطرمغن ــايل *هووت ــش مش   ب
  

  : تفعيله 

  فـــاعلن*فـــاعالتن*فـــاعالتن
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــ ــاعالتن*فــ   فــ
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

   :)١(مصرعه

  أَضحِت الـدار ِقفَـارا موِحـشاتِ      
 

ــاتِ    ــاٍت خاِليـ ــاٍت داِرسـ   عاِفيـ
 

  

    :)٢(، وبيته ]ظ ٥٧ق [) فَاِعلَانْ( واٍف مقصور غايةٌ الزم ردفه ، ووزنه :والضرب الثَّاين 

ــ معــِغ الن ــاأَبِل ــي مأْلُكً ن٣(انَ ع(  
 

   ــار ــِسي وانِتظَ بــالَ ح ــد طَ ــه قَ أَن  
 

   :تقطيعه       

  مــألكن*مــان عــن ين *أبلــغ نــع
  

ــد   ــو ق  ــسي*أن ــال حب ــار*ط   ونتظ
  

  :تفعيله 

  فــــاعلن*فــــاعالتن*فــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــ ــاعالنْ*فــ   فــ
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

  مقـــــصور* ســـــامل * ســــامل    
  

  

                                                 

  . )٨٤ص  ( للتربيزي»الكايف« البيت بال نسبة يف )١(

 لرب األو  ، فهو من شواهد الض      فيه مطلق  وي، والر ) ٩٣ص  (» ديوانه«، يف    بن زيد    لعدي البيت   )٢(

 مينع منه خمافة    مل اكذا أنشده اخلليل بتسكني الراء ، ولو أطلقه جلاز م         ه«) 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  (» اجلامع«: يف  كما  ،  ل  رب األو «

  .اين رب الثَّا على الضليكون البيت شاهد؛ ا  ليس إلَّةٌ عروضيقييد صنعةٌ التح أنَّرجمما ي، ) ١٠٣ص (

  .سالة ام هي الر اللَّز وضماملألُك واملألُكة باهلم : »ب« كُتب امش )٣(



 ٢٠٧

   :)١(مصرعه

  قُلْ ِلمن يضِحي ويمِسي ِفـي ِمطَـالْ       
 

  جد ِلمن أَضـحى لَـديكُم ِفـي خبـالْ          
 

  

   :)٢(، وبيته) فَاِعلُن( واٍف حمذوف كالعروض غايةٌ ، وزنه :والضرب الثَّالث 

ــقَ ــخالْ ِتالَ نــلَ اُءس ئِْج امــت اه  
  

ــ   شاب ــب يِدع أْرــ س اذَه ــو اشته٣(ب(  
  

  :ه تقطيع       

  جئتــها* مل مــاســاء*قالتــل خــن
  

ــدي   ــاب بع ــاذا*ش ــتهب*رأس ه   وش
  

  :تفعيله 

  فــــاعلن*فــــاعالتن*فــــاعالتن
  

  فــــاعلن*فــــاعالتن*فــــاعالتن  
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

  حمــــذوف* ســــامل * ســــامل   
  

  ]ظ ٥٨ق [  :)٤(مقفَّاه

ــلْ   ــر نفَ يــا خ نبى رــو   ِإنَّ تقْ
  

   وعجــــلْوِبــــِإذِْن اِهللا ريِثــــي  
  

  

                                                 

  . )٥٣ص (» معيار النظَّار« ، )٨٥ص  ( للتربيزي»الكايف«:  البيت بال نسبة يف )١(

 ها لعمرو بـن مينـاسٍ     إن: قال  وي« وفيه،  ) ٢٩٣ص   (»ديوانه«زايادات  لقيس ، يف    المرئ ا  البيت   )٢(

   .»اديراملُ

 مة بالـض  ٍب غلب بياضه على سواده ، واملصدر الشه        :عجمة أي ني امل هو بالش  : »ب« كُتب امش    )٣(

  .رة ضرة واخلُمكاحلُ

   .)٢٤٩ص (» اغباية الر«ينظر 

   .)١٣٩ص  (»ديوانه« البيت للبيد بن ربيعة ، يف )٤(



 ٢٠٨

  :وهلا ثالثة أضرب  جمزوءةٌ صحيحةٌ ، :والعروض الثَّانية 

 جمزوٌء مسبغٌ غايةٌ ، ومنهم من ال يسميه غاية ، الزم ردفه ، وهو               :فالضرب األول   

   :)١(، وبيته) فَاِعِليانْ(قليلٌ يف أشعارهم ، ووزنه 

ـ      فَاســـايــا خِليلَــي اربعـ
  

  ا رِبرخــت ــاــ ــسفَانْ)٢(بعـ   )٣( ِبعـ
  

  : تقطيعه

  سعـــا فـــيرب*يـــا خليلـــي
  

ــربارب   ــس*ختــ ــن بعــ   فانعــ
  

  :تفعيله 

  فـــــــاعالتن*فـــــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــفاعل*فــــــ   انيــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

  مــــــــسبغ* ســــــــامل   
  

   :)٤(ومثله

                                                 

، ) ٤٦ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٣٦ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٦ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )١(

) ١٣٨ص  ( »الفصول والغايـات  «،  ) ٥٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٨ص  (ي  بن جن ال» العروض«

 مـن  كغـريه  وليس ، اخلليل وضع من البيت هذا وإنَّ،   العرب تستعمله مل الوزن هذا إنَّ  :قاليو«فيه  و

ـ  يف مفقود هألن ثوناحملد استعملها يتالَّ القصار األوزان ، ) ٨٦ص   (ربيـزي للت» الكـايف «،   »عرهمش

  .هو األثر : سم  والر.وقف : أي ،  ربع يربع  :قال قفا ، ي :أي: اربعا  . )١٤٤ص  (»البارع«

  .رمسا ، نسخة  : »ب« كُتب فوقها يف )٢(

وقف ،  :  ربع يربع بالفتح فيهما أي        :قالاربعا هو بفتح الباء أي قفا ، ي       قوله   : »ب« كُتب امش    )٣(

سم هو األثر والر.  

   .)٢٥١ص (» اغباية الر«ينظر 

هذا الضرب قليلٌ جدا ، إلَّا أنهم أنشدوا وزعمـوا أنـه            «يقول التربيزي     ينسب لشاعٍر من املدينة ،     )٤(

وهذا الـضرب   «) ٣٠٥ (»الدر النضيد «ويف     .)٨٦ص  (» الكايف« . »لبعض أهل املدينة ، وهو عتيق     

 جـاج الز زعم« )١٩١ص  (» العيون الغامزة «ويف  .  »شد لعتيق ، وهو بعض شعراء املدينة      قليلٌ إلَّا أنه أُن   

   . »..الن حىت :  ، والذي جاء منه قوله ماعالس على موقوف ربالض هذا أنَّ



 ٢٠٩

 ــذَّر ــشى ال م ــو ــى لَ تــانَ ح    لَ
  

  علَيــــِه كَــــاد يدِميــــه    )م(
  

   :)١(مصرعه

ــت ِللْ ــانْ حملَـ ــيِن أَظْعـ   بـ
  

ــانْ    ــيِن تهتــ ــدموع الْعــ   فَــ
  

  

   :)٢( جمزوٌء معرى كالعروض غايةٌ ، وبيته:والضرب الثَّاين 

 ــات ــرات داِرســـ   مقِْفـــ
 

  ِمثْــــلُ آيــــاِت الزبــــورِ   
 

  :ه تقطيع       

ــراتن ــاتن*مقفـــ   دارســـ
  

  تززبــــوري*مثــــل أايــــا   
  

  :تفعيله 

  فـــــــاعالتن*فـــــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــ*فــــــ   اعالتنفــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

  ســـــــــامل * ســـــــــامل   
  

   :)٣(مقفَّاه

ــانِ  ــخٍص كَأَبـــ   أَي شـــ
 

ــانِ    ــرٍب وِطعــ ــد ضــ   ِعنــ
 

                                                 

ص  (»معيار النظَّار «،  ) ٣٠٦ (»الدر النضيد «  ،    )٨٦ص  (للتربيزي  » الكايف«:  البيت بال نسبة يف      )١(

٥٤( .   

  : ، وقبله ) موحشات طامسات(، وروايته  ) ٥٤ص (»ديوانه«يف  ، يباينِّابغة الشللن البيت )٢(

عيين دموع فتفِريمن رسوٍم ... اذَرحب    

  ) . ٣٠٦ (»الدر النضيد«  ، )٨٧ص (للتربيزي » الكايف«:  البيت بال نسبة يف )٣(



 ٢١٠

   :)١(، وبيته) فَاِعلُن( جمزوٌء حمذوف غايةٌ ، ووزنه :والضرب الثَّالث 

ـ   ــ يــِه الْع ــرت ِب ــا قَ ــا ِلم م  
 

   ــن ــذَا ثَمـ ــن هـ ــناِن ِمـ   ــ
 

  : تقطيعه       

  رت ـــل عـــي*ا ملـــاقرمـــ
  

ــها   ــان منـــ ــن*نـــ   ذا مثـــ
  

  :تفعيله 

  فـــــــاعالتن*فـــــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــاعلن*فــــــ   فــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

ــامل    ــذوف* ســــــ   حمــــــ
  

  

                                                 

ـ : قيل  «وفيه  ) ١٩٥ ،   ١٣٧ ،   ٦٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٦(» قدالع«: بال نسبة يف     البيت   )١( ه إن

ـ  » العروض«،  ) ٤٧ص  ( »اإلقناع «،» فوه وضع ه قوم وقد رد ،  ل املدينة   ه من أ  لرجٍل ص (ي  البن جن

 ،  »ه للخنساء ، ولـيس يف ديواـا       يف نسختني أن   «ههامشويف  ) ٨٧ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ١٠٩

ج أنه مل يرو مثل هـذا البيـت      اجوزعم الز «) ١٩٢ص  (» العيون الغامزة  «، ويف ) ١٤٥ص   (»البارع«

   .»يعين قصيدةً كاملةً : ي للعرب ، قال ابن برشعرا



 ٢١١

  زحافه

  

  :فيه ) فَاِعلَاتن(يدخل يف كلِّ 

  ) .فَِعلَاتن(اخلَبن ، فيعود 

  ) .فَاِعلَات(والكَف ، فيبقى 

      ن والكَفبني اخلَب كل ، وهو مجعفيعود    والش ، )غري الَّيت يف ضرب البيت      ) فَِعلَات ،

  .األول واخلامس ؛ فإنَّ نونه ال تسقط 

ألـف  ) فَاِعلَـاتن (وفيه املعاقبة بني سوابع األجزاء وثواين ما يليها ؛ فتعاقب نـون             

)ن(اليت بعدها ، إلَّا     ) فَاِعلَاتنل شطر البيت ال) فَاِعلَاتثَّاين مـن العـروض   األوىل ، والَّيت يف أو

  .األوىل ؛ فإنَّ ألفيهما ليس قبلهما شيٌء يعاقبانه ، فسقوطهما أبدا جائز 

الَّذي يليه ، وفائدة املعاقبة هنا املنـع        ) فَاِعلُن(وألف  ) فَاِعلَاتن(وتكون أيضا بني نون     

  .أربع حركاٍت متوالياٍت يف جزأين  ]و ٥٨ق [من اجتماع 

  .يدخل يف هذا البحر ومجيع ما دخل يف املديد 

، ويف اـزوء    ) فَِعِليانْ(فيعود  ) فَاِعِليانْ(، و ) فَِعلَانْ(فيعود  ) فَاِعلَانْ(وجيوز اخلَبن يف    

  ) .فَِعلُن(ازوء احملذوف فيعود ) فَاِعلُن(املُعرى ، ويف 

متامـه ،   فيه أحسن مـن     ) فَاِعلُن(خبن  : واخلَبن يف حشو هذا البحر حسن ، وقيل         

  .والكَف فيه صاحلٌ ، والشكل فيه قبيح كما تقدم يف املديد 

  



 ٢١٢

    :)١(اخلَبنبيت 

 ــت ــٍد رِفعـ ــةُ مجـ   وِإذَا رايـ
 

  نهــض الــصلْت ِإلَيهــا فَحواهــا    
 

  : تقطيعه       

ــدن*وإذا را ــة جمـ ــت*يـ   رفعـ
  

  فحواهــا*تإليهــا*صــل ــضص  
  

  : تفعيله 

ــن ــن*فعالتــ ــنف*فعالتــ   علــ
  

  عالتـــــنف*فعالتـــــن*فعالتـــــن  
  

ــون ــون* خمب ــذوف*خمب ــون حم  خمب
)٢(

  
  

ــون   ــون* خمبـــ ــون* خمبـــ   خمبـــ
  

  

   : )٣(الكَفبيت 

ــةً   اجح ادأَر ــن ــلُّ م ــيس كُ   لَ
 

ــضاها     ــا قَ ــي ِطلَاِبه ــد ِف ج ــم   ثُ
 

   :تقطيعه       

ــل ــيس كل ــن أراد*ل ــاجنت* م   ح
  

ــدد   ــالب*مث جمـ ــضاها*يف طـ   هاقـ
  

  :تفعيله 

                                                 

، ) ٤٨ص  (» اإلقناع«،  ) ٢٠٥ ،   ١٣٨ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٥ (»العقد«:  نسبة يف    البيت بال  )١(

  .) 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  اية ، قال الش   الر: املعجمة   روى قـول  وي

الشيةٌإذا ما را  : 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

   .»ب« زيادة يف )٢(

، ) ٤٨ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٣٨ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٥ (»العقـد «:  نـسبة يف     البيت بال  )٣(

، ) ٨٨ص  (يـزي   ربللت» الكـايف «،  ) ٥٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٠ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٤٦ص (»  البارع«



 ٢١٣

فـــاعلن*فـــاعالت*فـــاعالت  
  

ــاعالت   ــاعالت*فــ ــاعالتن*فــ   فــ
  

   حمـذوف  * مكفوف*مكفوف   ]ظ ٥٩ق  [
  

ــوف    ــوف* مكفــ ــامل * مكفــ   ســ
  

  

   :)١(الشكْلبيت 

 ــاِرس ــلٌ ممـ ــعدا بطَـ   ِإنَّ سـ
 

    هــابــا أَصِلم ــِسبتحم ــاِبرص  
 

  :تقطيعه 

  ماِرســــن*بطَلــــنم* سعدنِإننــــ
  

  ــاِبرمنُح ــِسنب ِل *صـ ــا*تـ ــا أَصـ   بهمـ
  

  : تفعيله 

ــاعالتن ــالت*فــ ــاعلن*فعــ   فــ
  

ــاعالتن   ــالت*فــ ــاعالتن*فعــ   فــ
  

ــذوف * مـــشكول* ســـامل     حمـ
  

ــامل    ــشكول* ســ ــامل * مــ   ســ
  

    :)٢(ومثله

ــِعيٍد    ــا س وا أَبعــد ــاِمرافَ ع  
 

 وهــــِربفَاض ــــاهأَخ كُملَــــيعو  
 

  

                                                 

 ،  )٨٨ ص( ربيـزي للت» الكايف«،   )٤٩ص  ( »اإلقناع«،   )٦/٣٣٦(» العقد «: يف بال نسبة  البيت   )١(

   .)٥٥ص (» معيار النظَّار« ، )١٠٥ص (» القسطاس«

ص  (ربيـزي للت» الكايف«،  ) ٥٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦/٣٣٥ (»العقد«:  يف   البيت بال نسبة   )٢(

  ) .ا عمٍريأب) (١٤٦ص (»  البارع«فعيلة األوىل فقط ، كل يف التفالش) وعليكم بأخيه) (٨٩

  



 ٢١٤

   : )١(وقد جييء الشكل يف مجيع حشو البيت ، وبيته

ـ  ــب الْكَـ ــةٍ ذَه ِبيعر ــن   رم ِم
 

    بــسالْح مهِمــن ــبذَه لَقَــدو  
 

  

  

   :)٢(املقصور) فَاِعلَانْ(خبن بيت 

      رـصى قَيـسأَمى ورِكـس تدمأَخ  
 

   ــد ــاب حِدي ــِه ب ــن دوِن ــا ِم   مغلَقً
 

  : تقطيعه

  قيــصرن*راوأمــسا*أمخــدت كــس
  

ــن    ــن م ــا *مغلق ــي ب ــد* دو   حبدي
  

  ]و ٥٩ق [: تفعيله 

                                                 

ولقد تغريت منهم   ... ذهب اإلحسان من ربيعة     (وروايته  ) ١٣٨ص   (»اجلامع«:  يف   البيت بال نسبة   )١(

حالهم (  ،»ي  »ضالعروالبن جن )   ـعةَ قـد ذهـب   ... ذهب الكرم من بين ربيـ ( وروايته   )١١٠ص

  ) .منهم احلسب

يقع الشكل يف جزئه الرابع فقط ، وعلى رواية ابن جني يقع الشكل كما وقع هنـا      » اجلامع«فعلى رواية   

يء الـشكل يف    وجم. اجلزء اخلامس    ويف رواية املصنف يف اجلزء األول ، واجلزء الثَّاين ، واجلزء الرابع ،              

 فائدة املعاقبة املنع من     أنَّ على هذه الصورة يتعارض مع ما سبق أنَّ نص عليه املؤلِّف من              مجيع حشو البيت  

) . ٦٩ص   (»عروضه« وهو ما نص عليه أيضا ابن جني يف          .اجتماع أربع حركاٍت متوالياٍت يف جزأين       

 عليه جميء الشكل على هذه الصورة يف مجيع احلشو إلَّا يف قول الفيـومي يف                 ومل أقف على توجيٍه يحمل    

على ما مر يف     -  وغري معاقبةٍ  كل ملعاقبةٍ  والش فجيوز فيه ما جيوز يف املديد من اخلنب والكَ        «زحاف الرمل   

مـل أكثـر   ل االسـتعمال ، والر   ه قلي ومنهم من أجاز هنا ترك املعاقبة ، وأوجبه يف املديد ؛ ألن             - املديد

  ) .١٢٠ص  (»شرح عروض ابن احلاجب« . »فِّف بزيادة احلذفا من املديد ، فخاستعمالً
  

البن جنـي   » العروض«،  ) ٥٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ٤٩ص  (» اإلقناع«:  يف   البيت بال نسبة   )٢(

) أقــصدت(روى ويــ . )١٠٥ص (» القــسطاس«، ) ٨٩ص  (ربيــزيللت» الكــايف « ،)١١١ص (

  ).أهلكت(و

  



 ٢١٥

  فـــاعلن*فـــاعالتن*اعالتنفـــ
  

  نفعــــال*فــــاعالتن*فــــاعالتن  
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــون* ســـ   خمبـــ
  

  

   :)١(غاملسب) انْيفَاِعِل(خبن بيت 

ــيا  ــحات فَاِرِســـ   واِضـــ
 

 ــات   ت وأُدم عرِبيــــــــــ
 

  : تقطيعه

ــحاتن  ــييا*واضـــ   فارســـ
  

ــن    ــن وأدمــ ــات*تــ   عربييــ
  

  : تفعيله 

  ن فـــــــاعالت*فـــــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــا* فــــــ   نْفعليــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

  خمبــــــــون* ســــــــامل   
  

  

  

    :)٢(خبن ازوء املُعرى

  بر ــد ــو عبـ ــوف أَحبـ   سـ
 

  ِبامِتــــــداِحي وثَنــــــاِئي  
 

  : تقطيعه

ــو   ــوف أحب ـ *س ــد ربـ   نبعب
  

ــداحي   ــاإي*)٣(مبتــــ   وثنــــ
  

  : تفعيله 

                                                 

، ) ٥٤ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٤٩ص   (»اإلقناع«،  ) ٦/٣٣٦ (»العقد«:  يف   البيت بال نسبة   )١(

   . )١٠٦ص (»  القسطاس«، ) ٩٠ص  (ربيزيللت» الكايف « ،)١١١ص (البن جني » العروض«

  

ص (» معيـار النظَّـار   « ،   )١٠٦ص   (»القسطاس« ،   )١٣٧ص   (»اجلامع«:  يف   البيت بال نسبة   )٢(

٥٦( .  

  

  . بامتداحي  : »األصل ، ب« يف )٣(

  



 ٢١٦

  فـــــــاعالتن *فـــــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــن* فــــــ   فعالتــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

  خمبــــــــون* ســــــــامل   
  

  

    :)١(ازوء احملذوف) فَاِعلُن(خبن بيت 

ــا   ــد الثُّريــ ــه ِعنــ   قَلْبــ
 

 ِدهـــــسج ـــــنع ـــــاِئنب  
 

  : تقطيعه

ــن ــهو عــ ــا*قلبــ   دثثرييــ
  

ــن     ــاإنن عــ ــسده* بــ   جــ
  

  ]ظ ٦٠ق [: تفعيله 

  فـــــــاعالتن *فـــــــاعالتن
  

ــاعالتن   ــن* فــــــ   فعلــــــ
  

  ســـــــامل * ســـــــامل 
  

  خمبــــــــون* ســــــــامل   
  

  

   :)٢( ، وبيتهذات ضرٍب حمذوٍفكَف يف عروضه ازوءة الوقد جييء 

ـ   ــ ــسماُء بينـ ــِت الـ   حالَـ
  

ــسِجدِ    ــين الْمــ ــنا وبــ   ـــ
  

  :تقطيعه

  مـــــاأبني*حالتـــــسس
  

ــا وبي   ــلنــ ــسج*نــ   )٣(ديمــ
  

  : تفعيله 

   فــــــاعالت*فــــــاعالت
  

ــاعالتن   ــاعلن* فــــــ   فــــــ
  

ــوف ــوف * مكفــــ   مكفــــ
  

ــامل    ــذوف* ســــــ   حمــــــ
  

                                                 

   . )٦/٣٣٧ (»العقد« يف البيت بال نسبة )١(

  

» معيار النظَّـار  « ،   )١٠٦ص  (»  القسطاس« ،   )٩٠ص   (للتربيزي» الكايف«:  يف   البيت بال نسبة   )٢(

  . )٥٦ص (

  

   . »ب«مسجِد ، واملثبت من  : »األصل« يف )٣(

  



 ٢١٧

تام غايـةٌ   :  عروضه تامةً صحيحةً ، وهلا ضرب واحد         جميء : ومن شواذِّ هذا البحر   

د بن إياٍس اللَّيثيوبيته قول حمم ، ١(المتناعه من الكَف( :   

 ــِصري ــلُ قَ اللَّيــالَ و ــي طَ   ِإنَّ لَيِل
  

ــاد صــبحي   ــِنريطَــالَ حتــى كَ ــا ي    لَ
  

ــراتٍ   ــا منكَ نترــاٍم ع أَي ــر   ِذكْ
  

ــا    ــدثَت ِفيهـ ــور حـ ــوروَأُمـ   أُمـ
  

   : )٣( فقال)٢(وعليه بىن أبو الطَّيب

ابــح ــاٍر س مع ــن ب رــد ــا ب مِإن  
  

   ــاب ــواب وِعقَـ ــِه ثَـ ــلٌ ِفيـ   هِطـ
  

  

،  ]و ٦٠ق  [) فَـاِعلُن ( جمزوءٍة حمذوفٍة فصٍل ، ووزنها       )٤(عروٍضجميء  : ومنها أيضا   

  : وهلا ضربان 

                                                 

)١( بن إياس بن دحمم اللَّ كريالبذرة بين حليف املدينُّ يثيكعب بن ع ،   من الت  ابعني وأبوه إياس ن شهد   مم

و ،ا  بدر هأم الرمعوٍذ بنت عبي أدرك: فقال همند ابن ه ذكر . ةاألنصاري النيب ĭ ، وال صحبة له تصح . 

 بـن  زيد  فيه ويرثي،   باملدينة كعٍب بن عدي بين حرب يف روله شع . اشيئً الصحيح يف البخاري له قعلَّ

، ) ١٤٣ص  (» عراءدون مـن الـش    احملم«،  ) ٥/٣٧٩(البن حبان   » قاتالثِّ« : ينظر . اخلطاب بن عمر

  ) .٦/١٩٣(» اإلصابة«، ) ٢/١٦٦(» الوايف بالوفيات«، ) ٢٤/٥٠٥(» ذيب الكمال«

) ١٤٣ص (» عراءدون من الـش احملم«، )  ٣١١ص (»  قريشخبارأق يف املنم«:  إليه يف   منسوبوالبيت  

)١٤٧ص  (»البارع« . »ومل يرو لغريه من العرب« يقول ابن القطَّاع ) .اس أمورعلى الن. (  
   

  

 اعرالـش   ، الكنـدي  الكـويفُّ  اجلعفي الصمد عبد بن احلسن بن احلسني بن محد أ املُتنبي الطَّيب أَبو )٢(

 األدب يطلـب  الباديـة  يف لتنقَّ مثَّ ، امبالش ونشأ،   بالكوفة لدو  ، العريب األدب مفاخر وأحد ، يماحلك

 مـصر  إىل ومـضى ،  ) حلب صاحب (محدان ابن  ، ومدح  اصبي عرالش وقال  ، اسالن اموأي ةالعربي وعلم

 .) هـ ٣٥٤( سنة   ةعمانيبالن األسدي يزيٍد بن ةضب خال ه فاتك قتلمثَّ هجاه ،     اإلخشيدي كافور فمدح

  ) .١/١١٥ (»األعالم«

  ) . ١٤٣ص (» ديوانه« البيت مطلع قصيدٍة من تسعة أبياٍت يف )٣(
  

   . »ب«عروضه ، واملثبت من  : »األصل« يف )٤(

  



 ٢١٨

  .حمذوف خمبون : ضرب 

  . حمذوف ال غري كالعروض :وآخر 

   :)١( الشاعراملخبون قولفبيت ضرا ازوء احملذوف 

ــٍر   ــا ِلبكْـ ــوا  يـ ــا تنـ   لَـ
  

  لَــــيس ذَا ِحــــني ونــــى    
  

دالْ ِتارــر ــ بحـــ    ارحـــ
  

ــادفُعفَ   ــِبر اوهـــــ   احـــــ
  

   :)٢(وبيت ضرا املماثل هلا قوله بعدمها

  بـــؤس ِللْحـــرِب الَِّتـــي   
  

ــا   ــددرتغَــ ــوِمي ســ   ى قَــ
  

 ، وجعلها بعضهم من مشطور املديد ومل يعدها مـن           )٣(وذكر هذه العروض الزجاج   

   .)٤(هذا البحر

                                                 

ـ « وفيهع املديد ،    رب من م  اهعلى أن ) ٧٨ ،   ٧٧ص   (»القسطاس«:  األبيات الثالثة بال نسبة يف       )١(  اءج

 احملـذوف  مـل الر جمـزوء  من الزجاج عند وهو ... أغفله اخلليل أنّ إالَّ ، شعٍر غري عليه ةاجلاهلي ألهل

يف ) ٥٤٧ص   (»مفتاح العلـوم  «ويف   . »)فَِعلُن( هذا يف جاء رأيته ما وأكثر:  قال  ، ربوالض العروض

 وأما ، اأصلً اخلليل يذكره ومل الوزن هذا يف إسحاق أيب قول هذا« مل ، وقال  جمزوء الر  فقـد  البـهرامي 

من هعد فالقول،   اهللا جار وتبعه املديد عمرب تأملت إذا لاألو على مبين ـ  والقول،   أصله ٌءجمزو هأن  اينالثَّ

على مبين هأن بينهما احلاكم فكن  ،أصله مشطور« .  

على أنه من جمزوء الرمـل ،  ) ٧ق (» املعيار« ،) ١٥٩ص (» عروض الزجاج«: يف  البيت بال نسبة  )٢(

ص  (»البارع«، ويف   ع املديد   ربه من م  على أن  )٢/٣٠٢ (»العمدة«، و ) ١٨ص  (» عروض الورقة «ويف  

  .  املديدام ته منعلى أن) ٢٠٨ص ( » النضيد رالد«و، ) ٩٣

  .) ١٦٠ ، ١٥٩ص (» عروض الزجاج «)٣(

 ص(ؤلِّف عن املعري اختالف العروضيني حول هذه الصورة أيضا يف تـام املديـد                وقد سبق نقل امل    )٤(

 من مشطور املديـد ،      اه تام املديد ، وبعضهم على أن       من شاذِّ  اهعلى أن محلها  ني  عض العروضي فب) . ١٠٨

جمزوء  من اهوبعضهم على أنعليق هناك . مل الركما سبق بيانه يف الت.  



 ٢١٩

وتشترك هذه األحبر الثَّالثة يف انفكاكها على سباعياٍت أوتادها جمموعةٌ وأسباا خفيفةٌ 

يف دائرٍة واحدٍة ومساها دائرة     ، ليس يف الشعر ذا الوصف غريها ؛ فلذلك مجع بينها اخلليل             

املُشتِبه ، وإنما مساها ذه التسمية لتشابه أجزائها ومتاثلها ؛ ألنَّ كلَّ واحٍد من أجزائها يشبه                

  . اجلزء اآلخر ؛ إذ كانت كلُّها سباعية 

ية دائرة املؤتِلف   واملشتِبه واملؤتِلف يتقاربان من حيث املعىن ، وإنما سميت الدائرة الثَّان          

حبريها مركَّبان من أوتـاٍد وفواصـل ،         ]ظ ٦١ق  [ألنَّ يف اإلتالف معنى زائدا ، وذلك ألنَّ         

ثقيلٌ وخفيف ، وهذان ال يفترقان أبدا ، إما أن يقعا قبـل الوتـد حنـو                 : والفاصلة سببان   

)فَاِعلُنت(يف الكامل ، أو بعده حنو ) منلَتفَاعيف الوافر ) م .  

وأما هذه الدائرة ففي كلِّ جزٍء من أجزائها وتد معه سببان خفيفان غري أما يفترقان               

  .يف الرمل ) فَاِعلَاتن(، فيقع أحدمها يف أول اجلزء ، واآلخر يف آخره ، حنو 

ملعىن  يف تلك الدائرة ألنَّ سببيها جمتمعان أبدا ، فلهذا ا          االئتالف أبلغ فتبين من هذا أنَّ     

   . )١( أوىل- وهو دائرة املؤتِلف -كانت ذا االسم 

 دائرة اتلَب ، وقال مـا نـصه         - دائرة املشتِبه : أعين   -وبعضهم مسى هذه الدائرة     

وإنما سميت دائرة اتلَب ألنَّ كلَّ جزٍء منها جمتلب من الدائرة األوىل ، فأما اهلزج فإنـه                 «

   . )٢(»عي الطَّويل ، والرجز من سباعي البسيط ، والرمل من سباعي املديدجمتلب من سبا

واعلم أنك إذا أردت أن تفُك الرجز من اهلزج ففكَّه من أول السببني من اجلزء األول                

/  ِعيلُن مفَا /  يلُن مفَا ِع/  ِعيلُن مفَا /  ِعيلُن مفَا / ِعيلُن مفَا   (، فقل   ) مفَاِعيلُن(، وهو العني من     

 مـستفِْعلُن  مـستفِْعلُن  مـستفِْعلُن  مستفِْعلُن مستفِْعلُن (إىل   ]و ٦١ق  [، مثَّ انقُلها    ) ِعيلُن مفَا 

فِْعلُنتسائرة ) ما يف الدجز تاميقم لك منها حبر الر.  

                                                 

  .) ٩٣ص (للتربيزي » الكايف«ينظر  )١(

 ما ذكره املؤلِّف من تسمية بعض العروضيني هلذه الدائرة باتلب هو قول اجلمهـور كمـا يقـول               )٢(

» الـدر النـضيد   «، أو قول األكثرين كما يقول ابن واصل يف          ) ٤٣ص  (» العيون الغامزة «الدماميين يف   

  .راضه على التربيزي يف التعليق على تسمية الدائرة الرابعة  وسيأيت نص اعت.) ١١١ص (



 ٢٢٠

من السبب األخري من اجلزء األول ، وهو        وإذا أردت أن تفُك الرمل من اهلزج ففكَّه         

لُن /  لُن مفَاِعي/  لُن مفَاِعي/  لُن مفَاِعي/  لُن مفَاِعي/ لُن مفَاِعي (، فقل  ) مفَاِعيلُن(اللَّام من   

يقم لك منها حبـر      )اِعلَاتنفَ فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن(، مثَّ انقُلها إىل     ) مفَاِعي

  .الرمل تاما يف الدائرة 

اجلزء األول ، وهـو     ) مستفِْعلُن(وإذا أردت أن تفُك اهلزج من الرجز ففكَّه من وتد           

)(، فقل   ) ِعلُن   فتسم ِعلُن/  فتسم ِعلُن  / فتسم ِعلُن  / فتسم ِعلُن  / فتسم ِعلُ/  ِعلُن ن

فتس(، مثَّ انقُلها إىل     ) مفَاِعيلُنم فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم فَاِعيلُنيقم لك منـها    ) م

  .حبر اهلزج تاما يف الدائرة 

اجلـزء األول ، وهـو      ) فَاِعلَاتن(وإذا أردت أن تفُك اهلزج من الرمل ففكَّه من وتد           

، مثَّ انقُلها إىل ) ِعلَاتن فَا/  ِعلَاتن فَا /  ِعلَاتن فَا /  ِعلَاتن فَا /  ِعلَاتن فَا /  ِعلَاتن فَا (، فقل   ) ِعلَا(

)فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم فَاِعيلُنيقم لك منها حبر اهلـزج       ]ظ ٦٢ق  [ )م 

  .أيضا تاما يف الدائرة 

اجلزء األول ) فَاِعلَاتن(ذا أردت أن تفُك الرجز من الرمل ففكَّه من السبب الثَّاين من        وإ

، مثَّ  ) تن فَاِعلَـا  /  تن فَاِعلَا /  تن فَاِعلَا /  تن فَاِعلَا /  تن فَاِعلَا /  تن فَاِعلَا (، فقل   ) تن(، وهو   

يقم لك منها حبر الرجز     ) مستفِْعلُن مستفِْعلُن مستفِْعلُن مستفِْعلُن لُنمستفِْعلُن مستفْعِ (انقُلها إىل   

  .تاما يف الدائرة 

وإذا أردت أن تفُك الرمل من الرجز ففكَّه من السبب الثَّاين من اجلزء األول ، وهـو                 

)ف(من  ) تفِْعلُنتس(، فقل   ) م سم فِْعلُنفْ/  تت سم ِعلُن  / سم فِْعلُنت  / سم فِْعلُنت  /  فِْعلُـنت

سم  / سم فِْعلُنت (     انقُلها إىل ثُم ،)نفَاِعلَات نفَاِعلَات نفَاِعلَات نفَاِعلَات نفَاِعلَات نيقم لك   )فَاِعلَات

  .منها حبر الرمل تاما يف الدائرة 

هذه الدائرة على صاحبيه ألنَّ أوله وتد ، وأول كلِّ واحٍد منهما            وإنما قُدم اهلزج يف     

  .سبب ؛ والوتد أقوى من السبب 

) ِعـيلُن (من  ) ِعي(مثَّ جعل الرجز تاليا له ألنه ينفك من أول السببني اخلفيفني ، وهو              

  . من اجلزء األول 



 ٢٢١

اجلزء األول من اهلـزج ،       ]و ٦٢ق  [فك من آخر    مثَّ صير الرمل رديف الرجز ألنه ين      

  ) .ِعيلُن(من ) لُن(وهو السبب الثَّاين من السببني املذكورين ، وهو 

واعلم أنَّ هذه الدائرة الثَّالثة وِضع على حميطها ستة أسباٍب خفيفة ، وثالثـة أوتـاٍد                

  .اهلزج ، والرجز ، والرمل املقدم ذكرها  : جمموعة ، رتبت ترتيبا ينفك منه ثالثة أحبٍر ، وهي

  . حدث من ذلك اهلزج –أي وتٍد كان–فإذا ابتدئ من أول وتٍد منها 

  .وإذا ابتدئ من سبٍب يتلوه سبب آخر حدث من ذلك الرجز 

  .وإذا ابتدئ من سبٍب يتلوه وتد حدث من ذلك الرمل 

  :وصورة الدائرة هذه كما ترى 

 

 



 ٢٢٢

)ريعالس  

  

 ، وسبب ذلك خفَّـة      )١(سمي هذا البحر سريعا لسرعته يف اإلنشاد والتقطيع والذَّوق        

أجزائه من كثرة األسباب فيه ؛ ألنَّ يف كلِّ ثالثة أجزاٍء منه ستة أسباب ، وأول الوتد املفروق              

 سبعةً ذا االعتبار    ، فصارت األسباب  ) لَات(من  ) لَا( سبب ، وهو     ا بعده عمعند قطع النظر    

  .، وهي أسرع يف اللَّفظ من األوتاد 

  .وحروفه يف الدائرة اثنان وأربعون 

 وتفعيله القياسي)ولَاتفْعم فِْعلُنتسم فِْعلُنتسومثلها ) م.  

  : وله أربع أعاريض ، وسبعة ضروب 

 غير خبنها ، ووزا      ، ومنهم من   خيبنوا،  فصلٌ  مطويةٌ مكشوفةٌ   : فالعروض األوىل   

)وهلا ثالثة أضرب ، ) فَاِعلُن:  

    :)٢(، وبيته) فَاِعلَانْ( مطوي موقوف غايةٌ الزم ردفه ، ووزنه :فالضرب األول 

        ـا الـرى ِمثْلَهـرى لَا يلْمانُ سمأَز  
 

ــراق  )م( ــي ِع ــا ِف ــاٍم ولَ ــي ش   اُءونَ ِف
 

  :تقطيعه 

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

ــامن وال*راءون يف   ــراق* شـــ   يف عـــ
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــاعالن*مــ   فــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــوي مك   مط
  

ــامل    ــامل* سـ ــوف * سـ ــوي موقـ   مطـ
  

  

                                                 

  . )١٩٤ ص (»العيون الغامزة« . »سمي سريعا ألنه يسرع على اللِّسان: قال اخلليل « )١(

، ) ٥١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤٠ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٧(» العقـد «: بال نـسبة يف      البيت   )٢(

   .)٩٥ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٢٧ص (» عروض الورقة«، ) ١١٥ص (ي البن جن» العروض«

  



 ٢٢٣

    :)١(مصرعه

ــ مواز  اقــر ــدوةً ِللْف ــا غُ طَايالْم   
 

 اقــــِتياشــــةً وعــــا لَووندوزو  
 

   : )٢(ومثله

   مـن نـِصيح    ماللَّيلَـةَ أَ   من عاِئِدي 
 

ــ  ِبه ــت ــمِب ــؤاِدي ِف ــِريح)٣(ي فُ    قَ
 

  

  

   :)٥( مكشوف غايةٌ كالعروض ، وبيته)٤(]مطوي [:والضرب الثَّاين 

ها اجلْهىو رسـ  م   )٦(اغـض الْ اِتذَِب
  

ــومخلَ   ــقِلـ ــِولُ جمِعتس مـ   )٧(محـ
  

  :ه تقطيع       

  تـل غـضا   * رمسن بـذا  *هاجل هوا 
  

ــولقن    ــستعجم*خملـ ــو *نمـ   حمولـ
  

  :تفعيله 

                                                 

  .مل أقف عليه  )١(

  .) ١٤٩ص  (»ديوانه«يف فة بن العبد ، رلطَ )٢(

  . )ففؤادي(يف فؤادي ، ورواية الديوان  : »ب« كذا يف )٣(

  . زيادةٌ اقتضاها السياق ليتحقَّق كون الضرب كالعروض )٤(

، ) ٥١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٧ (»العقـد «: نـسبة يف    بال   البيت   )٥(

ـ «،  ) ٢٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٦ص  (ي  البن جن » العروض« ، ) ٩٦ص  (للتربيـزي   » ايفالك

  ) .١٥١ص (» البارع«

  .موضع ، والغضا شجر : »ب« كُتب حتتها يف )٦(

ار وأحولت فهـي    أحالت الد  : ل ، قال اجلوهري   وه ح ذي ل احملول الَّ : فائدة   : »ب« كُتب امش    )٧(

    . أتى عليها حولٌ ،حميلة وحمولة

   .)٢٥٩ص (» اغباية الر«ينظر 



 ٢٢٤

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــاعلن*مــ   فــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــوي مك   مط
  

  مطـــوي مكـــشوف * ســـامل* ســـامل   
  

)٢())١(مقفَّاه
  ]ظ ٦٣ق [ :  

  يــا ِهنــد يــا أُخــت بِنــي عــاِمِر
  

  ِبالــصاِبِرلَــست علَــى هجــِرِك     
  

   : )٣(ومثله

ــأْي ااِنب ا يــلَّم ــِذي س ــف الَّ لطَّي  
  

ــا      موــا ه م ــد عب ــب ــى مِح   علَ
  

  

   :)٤(ساكن العني ، وبيته) فَعلُن( أصلم غايةٌ ، وزنه :والضرب الثَّالث 

ـ و تالَقَ   خنـا الْ ِقيـلِ ِل دتقْـصِ  ملَ
  

ــ     )٥(ياِعمســأَ تغــلَبأَ دقَــفَ امهلً
  

  :ه تقطيع

ــت ومل ــي*قال ــصد لق ــا*تق   للخن
  

  مــاعي*أبلغــت أس*مهلــن فقــد   
  

  : تفعيله 

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــوي مك   مط
  

ــامل    ــامل* ســـ ــلم * ســـ   أصـــ
  

  

                                                 

» خزانة األدب «،  ) ٣١٧ص  (» الدر النضيد «،  ) ٩٧ص  (للتربيزي  » ايفالك«: بال نسبة يف     البيت   )١(

  ) .٤١٩ص (البن حجة 

   .»ب«، واملثبت من  »األصل« سقط من )٢(

  .مل أقف عليه  )٣(

ص (» اجلمهرة«،  ) ٢٨٤ص  (» اتلياملفض«:  إليه يف     ، منسوب  قيس بن األسلت األنصاري    البيت ل  )٤(

  .) لقول) (٥٢٢

  .روى بفتح اهلمزة وكسرها أمساعي ي : »ب« كُتب امش )٥(

   .)٢٥٩ص (» اغباية الر«ينظر 



 ٢٢٥

   : )١(مصرعه

  يــا ِهنــد قَــد هيجــِت أَوجــاِعي
  

    ـــاِنيعنأَنْ ي وِشـــكـــاِعييالن  
  

    :)٢(ومثله

ــي  ــى عقِْل ــا علَ لُوبغم تحــب أَص  
  

ــي      ــا ِفعِل ــوِلي ولَ ــستِوي قَ ــا ي   لَ
  

  

وهلا بتحريك العني ،    ) فَِعلُن( وافيةٌ خمبولةٌ مكشوفةٌ فصلٌ ، ووزا        :والعروض الثَّانية   

  :ضربان 

   :)٣( خمبولٌ مكشوف غايةٌ كالعروض ، وبيته:فالضرب األول 

ــ النشر ــس ــالْو كِم جووه ــد ان  
  

  )٤(معــن فكُأَالْــ افرطْــأَو ريِنــ  
  

  :ه تقطيع       

ــشرمسأ ــو*نن ــن ولوج ــدنا*ك   ه
  

  فعــنم*رافــل أكــف *وأط نــرين  
  

  :تفعيله 

ــستفعلن   فِعلـــن*مـــستفعلن*مـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فِعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــول مك   خمب
  

  خمبـــول مكـــشوف * ســـامل* ســـامل   
  

  

                                                 

  ) .٣١٨ص (» الدر النضيد«، ) ٩٨ص (للتربيزي » ايفالك «:بال نسبة يف  البيت )١(

  ) .قويلَ مع فعلي) (٣٣٣ص (» ديوانه« البيت أليب العتاهية يف )٢(

) ٢٣٨ص  (» اتلياملفض«،  ) وأطراف البنان ) (٦٨ص  (» نيشديوان املرقِّ «للمرقِّش األكرب ،     البيت   )٣(

   .)البنانوأطراف (

 ، والعنم بعـٍني     بةائحة الطي ني املعجمة هي الر   ون وبالش شر بفتح الن  الن :فائدة   : »ب« كُتب امش    )٤(

مهملٍة ونوٍن مفتوحتني هو شجر لين األغصان ، يشبه به بنان اجلواري كما قاله اجلوهري ، مثَّ نقل عـن                    

اميب الشه أطراف اخلروأيب عبيدة أن.   

   .)٢٦٣ص (» اغباية الر«ينظر 



 ٢٢٦

   : )١(مقفَّاه

ــدا   ــلَ غَ ــا ِإنَّ الرِحي ــالُوا لَن   قَ
  

  والْبــين شــيٌء يــصدع الْكَِبــدا     
  

   :)٢(ومثله

ــا  ماِق دــر ــوِعي ِللْف مد ــت فَاض  
  

ــا    ــِذي كُِتم ــِري الَّ ــن ِس ــضحن ِم   فَ
  

  

   :)٤( وبيته ،)٣(ساكن العني) فَعلُن( واٍف أصلم غايةٌ ، وزنه :والضرب الثَّاين 

ــرٍ  مــى ع ــزاِري علَ ــا ال هــا أَي ي  
 

  ــم ــا تعلَ م ــر ــِه غَي ــت ِفي ــد قُلْ   )٥(قَ
 

  : تقطيعه       

ــ ــا أي يه   عمــرن*زاري عــال* زي
  

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

  :تفعيله 

                                                 

  ) .٣١٩ص (» الدر النضيد«، ) ٩٨ص (للتربيزي » ايفالك«: بال نسبة يف  البيت )١(

  .مل أقف عليه  )٢(

 من يرى من العروضيني أنَّ ضروب السريع ستةٌ يعد هذا الضرب والضرب الَّـذي قبلـه واحـدا ،       )٣(

وب السريع سبعةً يعد هذا الضرب سابعا منفصلًا عن الَّـذي           ويدخالن يف قصيدٍة واحدٍة ، ومن يرى ضر       

. قبله ، وجيعل دخوهلما يف قصيدٍة واحدٍة شاذا ، كما يأيت النقل عن ابن السراج يف شواذِّ هـذا البحـر                      

 ،  ١٩٨ص   (»العيـون الغـامزة   «،  ) ٢٦٣ : ٢٦٠ص   (»اية الراغب «،   )١٥٦ص   (»البارع«ينظر  

١٩٩ (.  

قال كعب اَألشقري خياطب بعـض  «يه  وف) زرى(مادة  » تاج العروس  «، يف   األشقري لكعٍب البيت   )٤(

  . »ارج ، وكان قد عاب عمر بن عبيد اهللا بن معمٍر باجلنبواخل

رى  ز  :قاليالزاري بالزاي قبل األلف هو العاتب بنقطتني من فوق ،            :فائدة   : »ب« كُتب امش    )٥(

:  وأنشد هذا البيت ، قـال         ، كذا قاله اجلوهري    ا غري راضٍ   ساخطً  :ا أي  إذا كان عاتب   ح زرايةً عليه بالفت 

واإلزراء هو التا يء هاون بالشإذا رآه حقري.  

   .)٢٦٤ص (» اغباية الر«ينظر 



 ٢٢٧

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــن* مـ   فِعلـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فعلــ
  

ــامل  ــامل* س ــشوف  * س ــول مك   خمب
  

ــامل    ــامل* ســـ ــلم * ســـ   أصـــ
  

  

 مشطورةٌ موقوفةٌ فصلٌ المتناعها من الطَّي الزم ردفها         :والعروض الثَّالثة    ]ظ ٦٤ق  [

   :)١(، وهي الضرب بنفسها ، وبيته) مفْعولَانْ(، ووزا 

ــأَبوالْ    ــِه ِبالْــ   )٢(ينــــضحن ِفــــي حافَاِتــ
  

  :ه تقطيع

  بـــــل أبـــــوالْ*حافـــــاي*ينـــــضحن يف
  

  :تفعيله 

ــستف ــستفعلن*علنمــــ ــوالنْمفْ*مــــ   عــــ
  

ــامل ــامل*ســـ ــ*ســـ ــوفمـــ   شطور موقـــ
  

   :)٣(ومثله

  الْحمــــــد ِهللا الْوهــــــوِب الْمنــــــانْ  
  

                                                 

 أتـه يف مح(، وروايتـه  ) ٢/٣٢٢ص (يوان امللحقات بـأراجيز الـد    » ديوانه«اج ، يف    للعج البيت   )١(

   .)باألبوال

  : ومنه  : »ب« كُتب امش )٢(

وــــــمــــــلٌِزنم ستِحوشــــــ الْثُّ رالْح  
  

ـ         -  كانت أو معجمةً   مهملةً -اد املعجمة وباحلاء    ضح بالض الن :فائدة   ه  هو خروج املاء وحنوه ، غـري أن

زاي والغني املعجمـتني ، قـال يف        ، وأما يوزغن على الرواية األخرى فهو بال       باملعجمة أبلغ منه باملهملة     

وكذلك الدلو والفرس وغريمهـا ، وذكـر        : أوزغت الناقة إذا قطَّعت بوهلا يف دفعات ، قال          : » احملكم«

  .اخللق البايل : وقوله رثّ هو باملثلثة يعين . اجلوهري حنوه 

   .)٢٦٨ص (» اغباية الر«ينظر 

  ) .٢٠/٢٠٩(» شرح ج البالغة«، ) ٦٠ص (» ظَّارمعيار الن « البيت بال نسبة يف)٣(



 ٢٢٨

 مشطورةٌ مكشوفةٌ فصلٌ المتناعها من الطَّي ، وهـي الـضرب            :والعروض الرابعة   

   :)١(، وبيته) مفْعولُن(بعينها ، ووزا 

ــذْلِ    ــا عـ ــي أَِقلَّـ ــاِحبي رحِلـ ــا صـ   ييـ
  

  :ه تقطيع

ــاحيب  ــا صـ ــل *يـ ــي أقـ ــذيل*رحلـ   العـ
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــستفعلن*مــــــ ــولن*مـــــ   مفعـ
  

  فمـــشطور مكـــشو* ســــامل * ســــــــامل 
  

   :)٢(ومثله

ــدِ  ــِه الْحمــــ ــد ِهللا ِإلَــــ   الْحمــــ
  

 البحر كما اختلف فيها من حبـر        ا واختلف يف العروض املشطورة من هذ      ]و ٦٤ق  [

   .)٣(لكالم يف ذلك مسبقًا يف حبر الرجزالرجز ، وقد تقدم ا

                                                 

، ) ٥٣ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١٤٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٨(» العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )١(

ـ «،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٨ص  (ي  البن جن » العروض« ، ) ٩٩ص  (للتربيـزي   » ايفالك

 القطع جواز حكوا كذلك«فيه  جز ، و  باب الر يف  ) ١٨٧ص  (» العيون الغامزة  «،) ١٥٣ص  (» البارع«

. » ريعالس من هذا جيعل - اهللا همحر - واخلليل ،) عذىل اأقلّ رحلى يبصاِح يا (منه وجعلوا املشطور يف

  .يف باب السريع ) ١٩٦ص (ويف 

  .مل أقف عليه  )٢(

   .)١٩٠ص ( ينظر )٣(



 ٢٢٩

  زحافه

  

  :هنا مجيع ما ذكر يف البسيط والرجز ، من ) مستفِْعلُن(يدخل يف 

  ) . مفَاِعلُن(فينقل إىل ) متفِْعلُن(اخلَبن ، فيبقى 

  ) .مفْتِعلُن(فينقل إىل ) مستِعلُن(والطَّي ، فيبقى 

  ) .فَعلَتن(فينقل إىل ) ِعلُنمت(واخلَبل ، فيبقى 

، فإنَّ اخلَبن يدخلـهما ،      ) مفْعولُن(و) مفْعولَانْ(وال زحاف يف عروضه وال ضربه إلَّا        

؛ ألنه قد دخلهما زحافان فال يدخلهما ثالثٌ ؛ ألنه يـصري            ) فَاِعلُن(و) فَاِعلَانْ(وال خبن يف    

  .إجحافًا ما 

  .وفيه املكانفة 

الطَّي فيه أحسن مـن     : بن يف حشو هذا البحر حسن ، والطَّي فيه صاحلٌ ، وقيل             واخلَ

أحـسن  ) فَعولُن(، و) مفْعولَانْ(فيه أحسن من ) فَعولَانْ: ( ، وقيل )١(واخلَبل فيه قبيح  . التمام  

  ) .مفْعولُن(من 

  

    :)٢(اخلَبنبيت 

ــي   ــا ينبِغ وِر مــأُم ــن الْ   أَِرد ِم
  

   ِقيمتــس ــا يـ ــه ومـ ــا تِطيقُـ   ومـ
  

                                                 

)١(    ماميينمن البحر هذا ويدخل« يقول الد والطَّ اخلنب حافالزـ  ، صاحل فيه فاخلنب.  واخلبل ي  يوالطَّ

 ، صاحل يوالطَّ ، حسن فيه اخلنب أنَّ إىل - اهللا رمحه - سبع بن احلسن أبو وذهب.  قبيح واخلبل ، حسن

العيـون  «  .»للخليـل  يشهد ليمالس وقوالذَّ.  العقد صاحب ذهب وإليه ، اخلليل رأي من العكس على

   .)١٩٧ص (» الغامزة

، ) ٥٤ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤٤ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٧ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٢(

، ) ٩٩ص  (  ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ٢٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٩ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٥٤ص  (»البارع«



 ٢٣٠

  : تقطيعه

ــل ــا  *أردمن ــور م ــي*أم   ينبغ
  

ــي    ــا تط ــا *وم ــو وم ــستقيم*قه   ي
  

  :تفعيله 

  فــــاعلن*مفــــاعلن*مفــــاعلن
  

  فــــاعالنْ*مفــــاعلن*مفــــاعلن  
  

  مطوي مكـشوف   *خمبون*خمبون]ظ ٦٥ق  [
  

  مطــوي موقـــوف * خمبـــون  * خمبــون   
  

  

    :)١(الطَّيبيت 

ــو بِ  هــا و ــالَ لَه ــاِلمقَ ــا ع ه  
  

ــفٍ     ــالُ طَِري ــِك أَمثَ حيــلْ)٢(و    قَِلي
  

  : تقطيعه

  عـــاملن*وهوـــا*قـــال هلـــا
  

ــك أم   ــ*وحي ــال ط ــلْ*ريث ــن قلي   ف
  

  :تفعيله 

ــتعلن ــتعلن*مفْــ ــاعلن*مفْــ   فــ
  

  فـــــاعالنْ*مفْـــــتعلن*مفْـــــتعلن  
  

  مطــوي مكــشوف *مطــوي * مطــوي 
  

ــوي    ــوي * مط ــوف * مط ــوي موق   مط
  

  

   :)٣(اخلَبلبيت 

  قَطَعـــه عـــاِمر  )٤(وبلَـــٍد
  

  ِفـــي الطَِّريـــق هـــرحـــٍل نمجو  
  

                                                 

قلـت هلـا    ) (٧٧ص   (»هديوان« دفاع احلنفي ، ورواية صدره يف        طيئة ميدح طريف بن   للح البيت   )١(

  ) .أصبرها صادقًا

  .طريف بالطَّاء املهملة اسم رجل  : »ب« كُتب فوقها يف )٢(

ـ  » العروض«،  ) ٥٥ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٥ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     البيت   )٣( ص (ي  البن جن

  ) .١٥٥ص (» البارع«، ) ١٠١ص (للتربيزي » الكايف«، ) ٢٦ص (» عروض الورقة«، ) ١٢٠

  .ب هي واو ر ومجٍل:  أرض ، والواو فيه ويف قوله  :أي  :»ب« كُتب حتتها يف )٤(

   .)٢٧١ص (» اغباية الر«ينظر 



 ٢٣١

  : تقطيعه

ــدن ــو*وبلـ ــامرن*قطعهـ   عـ
  

ــن   ــو*ومجلــ ــق*حنرهــ   فططريــ
  

  :تفعيله 

ــنت ــنت*فعلــ ــاعلن*فعلــ   فــ
  

ــنت   ــنت*فعلـــ ــاعالنْ*فعلـــ   فـــ
  

ــول ــول* خمب ــشوف * خمب ــوي مك   مط
  

  مطـــوي موقـــوف* خمبـــول* خمبـــول  
  

  

   :)١()مفْعولَانْ(اخلَبن يف بيت 

 ــد ــا بـ ــِدرنَ  لَـ ــه فَانحـ ــي ِمنـ   نوارقَـ
  

  :ه تقطيع

ــددمن ــدر* ال بـــ ــورقني*هوفنحـــ   نـــ
  

  :تفعيله 

  ]و ٦٥ق  [ نفعـوال *مـــــستفعلن *مـــــستفعلن
  

ـــامل  ـــامل * ســــ ــوف* س ــون موق ــشطور خمب   م
  

  

  

   :)٢()مفْعولُن(اخلَبن يف بيت 

ـــــِسيتن أَو طَـــــأْتِإنْ أَخ بـــــا ري  
  

  :ه تقطيع

ـ  ــا رببـــ ــأو*إن يــ ــسيتو*أخطأتــ   نــ
  

  :تفعيله 

                                                 

، ) ١٠١ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٥٥ص  ( »اإلقناع«،  ) ٦/٣٣٨(» العقد«: بال نسبة يف     البيت   )١(

   .)١٩٧ص (» زةالعيون الغام«، ) ٣٢٦ص (» الدر النضيد«

   .)٢٥ص (» ديوانه « البيت لرؤبة بن العجاج ، يف)٢(



 ٢٣٢

ــستفعلن ــستفعلن*مــــــ ــولن*مـــــ   فعـ
  

ــون مكــشوف* ســـامل * ســـــــامل    مــشطور خمب
  

   :)١(وبعده

  ــس ــا تنـ ــت لَـ ــوت ىفَأَنـ ــا تمـ    ولَـ
  

  

وقد تبين من هذا البحر أنَّ الوقْف وهو تسكني السابع املتحرك ، والكَشف وهو 

إذا وقع عروضا أو ضربا ، وأنهما من العلل ) مفْعولَات(صوصان بـ حذف السابع املتحرك خم

ال من الزحاف ، وفيهما خالف بني العروضيني ، فمنهم من عدمها من الزحاف ومنهم من 

  .عدمها من العلل 

                                                 

   .)٢٥ص (» ديوانه « البيت لرؤبة بن العجاج ، يف)١(



 ٢٣٣

في هذا البحرواذِّذكر ما جاء من الش   

  

   : )١(وىل حمذوفًا ، شاهدهجميء الضرب الثَّالث من عروضه األ: فمنها 

ــسفَ ــوم ِبعـ ــدناهمقَـ   انَ عِهـ
 

   ــو ــى نــ ــقَاهم اُهللا علَــ   ســ
 

ــوِء ــرواهمنـ ــسماكَيِن  فَـ    الـ
 

ــوءٌٍ  ــو نـ ــه ضـ ــرى ِإمياضـ    يـ
 

  

  : )٢( ، وبيته]ظ ٦٦ق [جميء ضربي العروض الثَّانية جمموعني يف قصيدٍة واحدٍة : ومنها 

ــد ــلْ ِبال همــم ص ــب   ياِر أنْ تِجي
 

  كَلَّــم ِبهــا  مــنلَــو أَنَّ حيــا  
 

                                                 

بينا أنا ىف الباديـة إذا أنـا         : حكى األصمعى :  قال) ١٠/٢٢٥(  ويريللن «اية األرب «البيتان يف    )١(

وهى ترقص به ىف اآلل على ناقٍةبأعراىب  ،فلم ى سلَّا دنا منيا أخا العرب:  مت عليه وقلت، فسلَّ م على  

ان عهدناهم  خبفَّقوم ...وسقاهم اهللا من الن  

و؟ فقالما الن:  

ماكني وريكذا (نور تالال بعد إمياضه ضو . ..امها نوء الس(!  

  :و يا أخا العرب؟ فقالما الض: فقلت

   مسفرة لومقمرة... ضوء تالال ىف دجى ليلة 

  : لو إيش يا أخا العرب؟ فقال: فقلت

على جنيب األرض منطو...  فيها سائر راكب لو مر   

  .وهكذا حىت ذكر أحد عشر بيتا ... 

١٥٧ص   (»البارع«: اهد يف   والش (  ،»الدر ضيد الن«)   املعيـار «البيت األول ، والبيتان يف      ) ٣٢٩ص «

  .) ٧ق (

، قـال   ) ٦٧ص  (» نيشرقِّديوان املُ «ش األكرب ،    رقِّللم ...) ِمسك شرالن (تايللمطلع قصيدة البيت ا    )٢(

 وقد محل ذلك أبـا  ...  واحدةٍ انية يف قصيدةٍ   اجلمع بني ضريب العروض الثَّ     وقد شذَّ «) ٧ق  (» املعيار«يف  

 ليس له وجهه    عيدربني ، وذلك عندي ب     لتداخل هذين الض   ريع ستةٌ  ضروب الس  إسحاق على أن زعم أنَّ    

  .» يف القياس



 ٢٣٤

  :مثَّ قال 

ــ النشر ــس ــالْو كِم جووه ــد ان  
  

  معـــن فكُأَالْـــ افرطْـــأَو ريِنـــ  
  

  

جميء العروض مطويةً موقوفةً على جهة جميء الزحاف ذات ضرٍب واحٍد : ومنها 

   :)١(أصلم غايٍة ، وبيته

  ِلي فَالْمجــد غَــري الْبــِديع تــسأَِإنْ
 

ــزومِ     خمٍم وــي ــي ت ــلَّ ِف ح ــد   قَ
 

ــزالْ  الن مــو ي تــو ِإذَا ص مــو   قَ
 

  طَــاروا ِإلَــى الْجــرِد اللَّهــاِميمِ     
 

  :  مثَّ قال بعدمها 

   طَِويـِل الْقَـرى   ِمن كُـلِّ محبـوٍك      
 

  ِمثْـــِل ِســـناِن الـــرمِح مـــشهوِم 
 

   .)٢(فأتى بالعروض يف هذا البيت مطويةً مكشوفةً

                                                 

ص  (ربيـزي للت» شرح احلماسـة  «نظر  ، ي » ديوان احلماسة « كما يف     من بين خمزومٍ   المرأٍة األبيات   )١(

والبيتان شاذَّان ، وذلك أنَّ يف وزما شيئًا مل جتر العادة باستعمال مثله ، ومها يزيـدان                 « وفيه     )١٠٤٥

  . »)النزال(، والبيت الثَّاين يزيد باللَّام من ) البديع(ول يزيد بالعني من على البيت الثَّالث ، فالبيت األ

جواد بعيد الظهـر    : الظَّهر ، واملعىن    : احملكم اخللق ، والقَرى     : جيادها ، واحملبوك    : واللَّهاميم من اخليل    

  .حديد القلب : عن األرض ، ومشهوم 

  .بلغ مقابلةً  : »األصل« كتب امش )٢(



 ٢٣٥

  المنسرح

  

سمي هذا البحر منسرحا النسراح أجزائه عند التقطيع ، وهو مأخوذٌ من قول العرب 

   . )١(سهلة: ناقةٌ سرح ، أي : 

يف غري ) مستفِْعلُن(إنما سمي منسرحا النسراحه مما يلزم أجناسه ؛ وذلك أنَّ : وقيل 

 على أصله ، ومىت وقع هنا ضربا ]و ٦٦ق [هذا البحر مىت وقع ضربا فال مانع مينع من جميئه 

  .لزمه الطَّي ، فالنسراحه مما يكون يف أمثاله سمي منسرحا 

  .وحروفه يف الدائرة اثنان وأربعون 

  .ومثلها ) مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن(وتفعيله يف القياس 

  

  :وله ثالث أعاريض ، وثالثة أضرب 

 واٍف مطوي :وهلا ضرب واحد ، ) مستفِْعلُن( وافيةٌ فصلٌ ، وزا :فالعروض األوىل 

   :)٢(، وبيته) مفْتِعلُن(غايةٌ ، ووزنه 

                                                 

   .)٢٠٠ ص(» العيون الغامزة« . »وسهولته النسراحه بذلك يمس:  اخلليل قال« )١(

، ) ٧١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤٧ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٨ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف       )٢(

، ) ١٠٣ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٤٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٢ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٥٩ص (» البارع«



 ٢٣٦

 

ــستعِمِإنَّ ا الَ مــا ز ــٍد لَ يز ــن لًاب  
 

  )٤( الْعرفَـا  )٣( ِفي ِمـصِرهِ   )٢(يفِْشي )١(لْخيِرِل 
 

    : تقطيعه

  مـستعملن *دن ال زال  *إن نب نـزي   
  

ــا*شــي يف مــصر*لخرييــفل     هــل عرف
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــوالت*مـ ــستفعلن*مفْعـ   مـ
  

ــستفعلن   ــوالت*مــ ــتعلن*مفعــ   مفْــ
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  مطـــــوي * ســـــامل* ســـــامل   
  

   :)٥(مصرعه

  إنَّ ســـلَيمى واللّـــه يكْلَؤهـــا
 

ــ  ــنت ِب ــا ض هؤزرــانَ ي ــا كَ ٍء ميش  
 

  

 من الطَّي ، ]ظ ٦٧ق [ منهوكةٌ موقوفةٌ فصلٌ الزم ردفها ممنوعةٌ :والعروض الثَّانية 

   :)٦(، وبيته) مفْعولَانْ(وهي نفس الضرب ، ووزا 

ــبرا ــدار صــ ــِد الــ ــي عبــ    بِنــ
 

                                                 

  .باخلري : ومن يروي مستعملًا بفتح امليم فهو بالباء ، أي   :»ب« كُتب فوقها يف )١(

   .)٢٧٤ص (» اغباية الر«ينظر 

   .رظِه ي :ني املعجمة أيفشي بالشي  :»ب« كُتب فوقها يف )٢(

  .املصر هو البلد   :»ب« كُتب فوقها يف )٣(

 ا أنَّ  إلَّ ]١٩٩: األعراف   [﴾ِفرعالْ بِ رمأْو﴿عروف قال تعاىل    ف هو امل  روالع  :»ب« كُتب فوقها يف     )٤(

الشاعر ضمالر اء تبعا لضمالعني ، وهو جائز ا على رأي  قياس.  

   .)٢٧٤ص (» اغباية الر«ينظر 

  ) .٥٥ص (» شعر ابن هرمة«مطلع قصيدة البن هرمة ،  البيت )٥(

البـن هـشام   » ريةالـس «:  إليها يف اند ، منسوبحهلند بنت عتبة يف غزوة أُه  هذا البيت والَّذي يلي  )٦(

)٢/٦٧) (٢/٦٤(» ربيتاريخ الطَّ«، ) اويه) (١٥/١٨٥(» األغاين«، ) اويه) (اإيه(.   



 ٢٣٧

  :ه تقطيع

ــربن ــينصـــ ــد ددار* بـــ   عبـــ
  

  : تفعيله 

ــستفعلن ــوال* مـــــــ   نْمفْعـــــــ
  

  منــــــهوك موقــــــوف* ســــــامل 
  

  :ومثله 

ــار ــلِّ بتــــ ــربا ِبكُــــ   ضــــ
 

  

، ) مفْعولُن( منهوكةٌ مكشوفةٌ فصلٌ ممنوعةٌ من الطَّي ، ووزا :والعروض الثَّالثة 

   :)١(وهي نفس الضرب ، وبيته

ــ ــعٍد ملُ اويـــ ــعدا ســـ   ســـ
  

  :ه تقطيع

ــسع ــعدا*وي مل مـــــ   دن ســـــ
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــولنمفْ*مـــــــ   عـــــــ
  

  منـــــهوك مكـــــشوف * ســـــامل 
  

   :)٢(ومثله

  أَحمـــــد ربـــــي الْفَـــــردا  
  

                                                 

ا مـات مـن     ملَّ -رضي اهللا عنه     - ترثي ابنها     سعد بن معاذٍ    أم معاوية بن رافع تبن كُبيشةل البيت   )١(

ـ «،  ) ٢/٥٢٧(» ديمغازي الواقِ «:   إليها يف   أصابته يف غزوة اخلندق ، منسوب      جراحٍة بـن  ال» ريةسال

 ألم عـذاب  أي.  كواهلال العذاب: والويل ) .٣٢٨ ،   ٣/٣٢٧(» ربىبقات الكُ الطَّ«،  ) ٢/٢٥٢(هشام  

   .رورةللض منها واهلمزة ، لإلضافة أم من امواللَّ ، ويل تنوين فحذف ، سعٍد

  ) .١٠٥ص (للتربيزي » الكايف« البيت بال نسبة يف )٢(



 ٢٣٨

  

ويظهر من هذا أيضا أنَّ الوقْف والكَشف من علل األعاريض والضروب على حنو ما 

   .)١(تقدم ، واخلالف يف املنهوك من هذا البحر كاخلالف يف املنهوك فيما مضى من البحور

                                                 

  ) .١٩٠ ص(ينظر  )١(



 ٢٣٩

  زحافه

  

  :من هذا البحر ) ِعلُنمستفْ(جيوز يف 

  ) .مفَاِعلُن(فينقل إىل ) متفِْعلُن(اخلَبن ، ما عدا الضرب األول ، فيعود 

  ) .مفْتِعلُن (]و ٦٧ق [فينقل إىل ) مستِعلُن(والطَّي ، فيعود 

ما تقدم يف ك)فَعلَتن(فينقل إىل ) متِعلُن(واخلَبل ، ما عدا العروض والضرب ، فيعود 

  .الرجز 

  ) .مفَاِعيلُ(فينقل إىل ) معولَات(، فيصري ) مفْعولَات(واخلَبن يف 

  ) .فَاِعلَات(فينقل إىل ) مفْعلَات(والطَّي ، فيعود 

  ) .فَِعلَات(فينقل إىل ) معلَات(واخلَبل ، فيعود 

، فيعود ) مفْعولُن(، ويف ) فَعولَانْ( فينقل إىل )معولَانْ(، فيعود ) مفْعولَانْ(واخلَبن يف 

)ولُنعم ( نقل إىلفي)ولُنفَع. (  

  .وربما وقع اخلَرم يف اجلزء األول منه مع اخلَبن 

  .، واملكانفة ) مفْعولَات(و) مستفِْعلُن(وفيه املعاقبة بني ساكين سبيب 

هو أحسن من التمام ، : طَّي فيه صاحلٌ ، وقيل واخلَبن يف حشو هذا البحر حسن ، وال

ل فيه قبيح١(واخلَب(.   

  

                                                 

ـ  ، صـاحل  واخلنب ، حسن فيه يوالطَّ.  واخلبل يوالطَّ اخلنب حافالز من البحر هذا ويدخل« )١(  يف اإلَّ

)فْمولَعات( والطَّ ، قبيح واخلبل ، قبيح فيه هفإني الوتـد  مـن  هحملِّ لقرب الثةوالثَّ يةانالثَّ العروض يف ممتنع 

 اجلـزء  فـإنَّ  ، كاتمتحر مخس اجتماع من إليه ييؤد ملا األوىل العروض يف ممتنع اأيض واخلبل ، املعتل

 وقبلـها  كاتمتحر أربع باخلبل فيها الجتمع العروض خبلت فلو كمتحر وآخره )اتولَعفْم( قبلها ذيالَّ

 ص(» العيون الغـامزة  « . »اأصلً عريب شعٍر يف ريتصو ال وهو ، اخلمس فتلتقي )اتولَعفْم( آخر حركة

٢٠٢ ، ٢٠١(.   



 ٢٤٠

  

    :)١(اخلَبنبيت 

ــأَرا   ــِذي الْ ــاهن ِب ــاِزلٌ عفَ نم  
  

  )٢(ِك كُــلُّ واِبــٍل مــسِبٍل هِطــلِ     
  

  : تقطيعه

ــازلن ــاهنن*منـ ــذألرا*عفـ   بـ
  

  )٣(لـن هطلـي   *بلـن مـسب   *ككل لـوا    
  

  :تفعيله 

  علنمفـــا*مفاعيـــلُ*مفـــاعلن
  

  مفْــــتِعلُن*مفاعيــــلُ*مفــــاعلن  
  

   خمبــــون *خمبــــون * خمبــــون
  

ــون     مطــــوي* خمبــــون  * خمبــ
  

  

                                                 

، ) ٥٨ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤٨ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٩ (»العقـد «:  نـسبة يف     البيت بال  )١(

، ) ١٠٦ص  (للتربيـزي   » يفالكا«،  ) ٤٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٥ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٦١ص (» البارع«

، ا أثرهن ، والوابـل املطـر الـشديد          حم:  بتخفيف الفاء أي     اهنعفَ :فائدة    :»ب« كُتب امش    )٢(

: أسبل املطر والدمع أي     : تقول  : ، قال    كما قاله اجلوهري  اهلطل معنامها واحد وهو املتتابع ،       واملسبل و 

  .ال بالسكون وهطْالنا وِتهطالًا كذلك تتابع ، وهطَل بالفتح يهِطل بالكسر هطْ

   .)٢٨٥ص (» اغباية الر«ينظر 

   .»ب«هطِل ، واملثبت من  : »األصل« يف )٣(



 ٢٤١

  ]ظ ٦٨ق [ : )١(الطَّيبيت 

   أَرى عـــِشريته)٢(ِإنَّ ســـميرا
  

  )٥( وقَـد أَِنفُـوا    )٤(  دونـه   )٣(قَد حـِدبوا    
  

  : تقطيعه       

  شـــريو*رن أرى ع*إن نـــسمي
  

ــدبو    ــد ح ــو*ق ــو *ودو ــد أنف   ق
  

  :تفعيله 

  علنتمفـــ*فـــاعالت*علنتفـــم
  

  مفْــــتِعلُن*فــــاعالت*علنتفــــم  
  

ــوي ــوي * مطـ ــوي *مطـ    مطـ
  

ــوي   ــوي * مطــ ــوي* مطــ   مطــ
  

    :)٦(ومثله

  من لَم يمـت عبطَـةً يمـت هرمـا         
  

ــا      ُء ذَاِئقُهــر الْمو ــأْس ــوت كَ اَلْم  
  

  

                                                 

ـ   «،  ) ٥٠٢ص  (» مجهرة أشعار العـرب   «: ملالك بن العجالن منسوب إليه يف        )١( » ربيتفـسري الطَّ

  ) .٤/٢٧٩(» خزانة األدب«، ) ٣/٢٢(» األغاين«، ) ٧/٨٣(

وأنـشد  » احملكم«ني املهملة اسم رجل ، كذا قاله ابن سيده يف            الس مسري بضم   :»ب« كُتب امش    )٢(

   .هذا البيت

   .)٢٨٥ص (» اغباية الر«ينظر 

   . مكسورٍة وداٍل مفتوحٍةحباٍء  عليه ، وهووافوا ورقُّتعطَّ: بوا أي ِدح  :»ب« كُتب فوقها يف )٣(

  .عنده : أي   :»ب« كُتب حتتها يف )٤(

  .أي استكربوا من احلكم عليه   :»ب« كُتب فوقها يف )٥(

   .)٤٢ص  (»ديوانه« ألمية بن أيب الصلت ، يف البيت )٦(



 ٢٤٢

    :)١(اخلَبلبيت 

ــٍد ــشاِبٍه)٢(وبلَـ ــمته متـ    سـ
  

   ــه ــى جمِلـ ــلٌ علَـ ــه رجـ   قَطَعـ
  

  : تقطيعه       

ــدن ــشاب*وبل ــهو*مت ــن مست   ه
  

  ال مجلـــه*رجلـــن ع*قطعهـــو  
  

  :تفعيله 

  مــــستفعلن*فعــــالت*فعلــــنت
  

ــنت   ــالت*فعلـــ ــتعلن*فعـــ   مفْـــ
  

ــول ــول * خمبــ ــامل *خمبــ    ســ
  

ــول   ــول  * خمبــ ــوي* خمبــ   مطــ
  

  

  : )٣()مفْعولَانْ(اخلَبن يف بيت 

ــا  ــواالْلَمـــ ــسولَاف)٤(تقَـــ    ِبـــ
 

  :ه تقطيع

  بـــــــــسوالف*ململتقـــــــــو
  

  : تفعيله 

ــستفعلن ــوالنْفَ* مــــــــ   عــــــــ
  

ــامل  ــون* ســـــــــ   خمبـــــــــ
  

                                                 

طر الـش ف! ) مجل على عابر قطعه ... مسته معروفة بلد يف) (٦/٣٣٩ (»العقد«:  بال نسبة يف   البيت )١(

األو  ٦٤ص  ( »إلقناعا«،  ) ١٤٩ص  (» اجلامع«جز ،   ل من الر (  ،»العروض « ي  البن جن)  ١٢٦ص (، 

  ).١٦٢ص (» البارع«، ) ١٠٧ص ( ربيزيللت» الكايف«، ) ٤٩ص (» عروض الورقة«

   .طريق ، والواو فيه واو رب:  أي وبلٍدقوله   :»ب« كُتب امش )٢(

   .)٢٨٦ص (» اغباية الر«ينظر 

ـ   » العروض«،  ) ٥٨ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٥٠ص  (» اجلامع «: بال نسبة يف   البيت )٣( ص (ي  البـن جن

  .) ٣٣٨ص  (»الدر النضيد«، ) ١١٤ص ( »القسطاس«،  )١٠٧ص ( ربيزيللت» الكايف« ،) ١٢٦

  .التقو  : »األصل ، ب« يف )٤(



 ٢٤٣

   :)١()مفْعولُن(اخلَبن يف  بيت ]و ٦٨ق [ 

 ــس ــدياِر أُنــــ ــلْ ِبالــــ   هــــ
 

  :ه تقطيع

  )٢(سورأنــــــ*هــــــل بــــــدديا
  

  : تفعيله 

ــستفعلن ــولن* مــــــــ   فَعــــــــ
  

ــامل  ــون* ســـــــــ   خمبـــــــــ
  

  

   :)٤( يف اجلزء األول مع كونه خمبونا)٣(اخلَرمبيت 

ــاِتِل ــا ي قَ ــزاع ولَ ــا خ ي مــو   القَ
  

  ِمـــن ِقتـــاِلِهم فَـــشلُ ميـــدخلْكُ  
  

                                                 

، ) ٥٩ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٠ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٩ (»العقـد « : بال نـسبة يف    البيت )١(

الدر «،  ) ١١٤ص  ( »القسطاس«،   )١٠٨ص  (  ربيزيللت» الكايف« ،) ١٢٦ص  (ي  ن جن الب» العروض«

  .) ٣٣٨ص  (»النضيد

  .أنس  : »األصل ، ب« يف )٢(

   .بالراء املهملة  :»ب« كُتب فوقها يف )٣(

ـ   «، ينظـر    » ديوان احلماسة « إليه يف     منسوب  ، عوف بن رميعالبيت للشداخ    )٤( » ةشـرح احلماس

للتقال أبو العالء    «وفيه  ) ١٤٦ص   (ربيزي :سقوط حرفٍ :  ه خمروم ، واخلرم   كأن ٍك متحر  ل كـلِّ   من أو 

الث ساكن ، وذلك ال جيوز يف هذا الوزن على رأي اخلليل            كني والثَّ له على حرفني متحر    أصل بناء أو   شعٍر

فقاتلي القوم  (ة الوزن ، وهو     لى ما جيب من صح     ع ه جائز ، وقد ذكره أبو رياشٍ      والذي أعتقد أن  :  ، قال 

 مبرتلـة  عليه ليلالد دلَّ إذا احملذوف أنَّ فلوال«وفيه  ) ١/٢٨٩(» اخلصائص« وبال نسبة يف      .»)يا خزاع 

 مبرتلـة  عليـه  اللةللد احملذوف ألنَّ به حيتج ما وأعلى أقوى من وهذا. افًاحز ال كسرا هذا لكان املثبت

 تيمقيل س و،  ترخيم خزاعة وهي من قبائل العرب       : وخزاع   .» به يدك واشدد فاعرفه،   بتةال به امللفوظ

   .خرجواأُ  :أي،  عنه عواِزفخ احلرم سكان من كانوا همألن خزاعة



 ٢٤٤

  : تقطيعه

ــل ــاخ*قاتلـ ــوم يـ   زاع وال*قـ
  

  )٢(هـم فـشلو   *مـن قتـال   *)١(يدخلكمو  
  

  :تفعيله 

  مفــــتعلن*عالتافــــ*فــــاعلن
  

ــستفعلن   ــ*مــ ــتعلن*عالتافــ   مفْــ
  

ــون ــروم خمب ــ * خم ــوي *ويمط    مط
  

  مطــــوي* مطــــوي  * ســــامل  
  

  

                                                 

   .»ب«يدخلكموا ، واملثبت من  : »األصل« يف )١(

  .فشلُ  : »األصل ، ب« يف )٢(



 ٢٤٥

  :  ، وبيته )١(للعروض األوىل ضرب واٍف مقطوع غايةٌ : وقد شذَّ يف هذا البحر

  ش ِبـصلْـ   ذَاك وقَد أَذْعـر الْوحـو     
  

   ــر ــه مجفَ انــٍب لَب حر ــد ــِت الْخ   ـ
  

  

  لة أبياٍت وهو أوهلا ، يف مج مع)٢(أبو عبيٍد القاسم بن سلَّاٍموهذا البيت قدمي أنشده 

   

                                                 

 ا للعـروض األوىل ، كـاجلوهري      ا ثاني  ضرب يعدهني   العروضي بعضوهذا الضرب مل يذكره اخلليل و     ) ١(

والتوابن القطَّ  ربيزي اع واحملليوقد استحسنه احملدثون وأكثروا منه ، يقول الت ، وقـد اسـتعملوا    «ربيزي

ا آخر مل يذكره اخلليل ووزنه       ضرب)فْمولُعوقد ذاك  ( فمن القدمي  )ن تـ ...ـ  بصل الوحوش أذعر اخلد 

اهللا (ومن احملدث   ) يناتغن بانٍة على قامت...  مطوقة من وقالش هيج ما(: وقال اآلخر   ) جمفر لبانه رحٍب

 حكـوا « ماميينيقول الد  ، و  )١٠٥ص   (»الكايف« . ») واملالالتِ دأبدت يل الص  ... بيين وبني مواليت    

 الوحوش أذعر وقد ذاك (القدمي عرالش من هأن وزعم ربيزيالت منه أنشد امقطوع اثاني اضرب األوىل للعروض

 مـن  وقالش هيج ما( بقدمي ليس هإن:  وقال اججالز منه وأنشد) جمفر لبانه رحٍب اخلد تـ ...ـ  بصل

 حلسن منه وأكثروا نثوحداملُ استحسنه امم ربالض وهذا:  يبر ابن قال) يناتغن بانٍة على قامت...  مطوقة

مساقه وعذوبة ساقهات ، ابن كقول  ،مردوف غري استعملوه ىحت الرقطعة من ومي :  

  لوجِدا لوعةَ يطفني وهن ... شاهدنا الوداع يوم كنت لو

  خد على مقلٍة من تسفح ... باكيٍة دموع اإلَّ تر مل

  ) .٢٠٣ص  (»العيون الغامزة« . »ورِد ىعل نرجٍس من يقطر ... ىند قطر موعالد تلك كأنَّ

 هراة أهل من.  والفقه واألدب باحلديث العلماء كبار من ، األزدي اهلروي ماسلَّ بن عبيد القاسم أبو )٢(

ا موتعلَّ لدو،  وكان مؤدسنة عشرة مثاين بطرسوس القضاء ويلو  ،اب،  وحج ٢٢٤( سنة ةمبكَّ ويففت 

،  الغريب:  كتبه من ، إليه أهداه اكتاب فألَّ ماكلَّ ، طاهر بن اهللا عبد لألمري امنقطع وكان  ،)هـ

راملذكَّ ، األمثال ، القرآن فضائل ، القاضي أدب،  فاملصن األموال ، واملمدود املقصور،  ثواملؤن ، 

يكتب مل: اجلاحظ قال . سبالن اسالن ٥/١٧٦ (»الماألع« . فائدة أكثر وال ، كتبه من أصح. (  



 ٢٤٦

قال يل أبو عبيدة  : قال . )٢(عن أيب عبيدة )١( عن أيب حاٍمت»تفضيل العرب«مساه كتابه الذي 

 )٣(حاٍمت أنه لعبد الغفَّاروخبرين أبو . قائل الشعر ، وعروضه ال تخرج  ]ظ ٦٩ق [ال أعرف : 

٤ (اخلُزاعي(.   
                                                 

 أهل من  ،عروالش غةباللُّ العلماء كبار من  ،جستاينُّالس اجلشمي عثمان بن دحمم بن سهل أبو حاٍمت )١(

:  منها ، اكتاب وثالثون فني له ،) هـ ٢٤٨( ، تويف سنة عليه القراءة يالزم داملرب كان،  البصرة

ريناملعم  ،مةالعا فيه تلحن ما،  خلةالن ، جرالش الوحوش،  األضداد ، ريالطَّ ، باتوالن ، إىل وقالش 

  ) .٣/١٤٣ (»األعالم«  .الوطن

 مولده  ،غةواللُّ باألدب العلم ةأئم ن، م حويالن،  البصري ، بالوالء التيمي ىاملثن بن معمر ةعبيد أبو )٢(

 قال  ،كتبه من أشياء عليه وقرأ بغداد إىل شيدرال هارون استقدمه  ،)هـ ٢٠٩( سنة البصرة يف ووفاته

 له.  احلديث اظحفَّ من ، اشعوبي ، اإباضي وكان.  منه العلوم جبميع أعلم األرض يف يكن مل:  اجلاحظ

 املثالب ، العرب مآثر،  والربرة العققة،  القرآن جماز،  والفرزدق جرير نقائض:  منها ، فمؤلَّ ٢٠٠ حنو

  ) .٧/٢٧٢ (»األعالم« . القرآن معاين ، العرب امأي ، العامة فيه تلحن ما، 

 املنسوب أليب عبيدة ، قال أبو »صفة اخليل«إنه مصنف كتاب :  مل أقف له على ترمجة ، ويقال )٣(

.  اخليل بصفة علم عبيدة أليب يكن ومل ، فيه فزاد كتابه أخذ ماوإن زاعياخلُ ارالغفَّ عبد كتاب هو: حامت 

 »احملكم« . يضعها أين درى ما منه شيٍء على يدك ضع  :وقيل افرس أحضرته لو:  األصمعي وقال

  ) .سهر( مادة »تاج العروس« و»اللِّسان«و

 أبو يل وقال:  قال  .عبيدة أيب عن حامت أبو وأنشدين «)١/٢٤٦ ( البن قتيبة»عيون األخبار« يف )٤(

 ، »اخلزاعي ارالغفَّ لعبد أحسبه:  حامت أبو قال.  جخير ال وعروضه ، عرالش هذا قائل أعرف ال:  عبيدة

 ارالغفَّ لعبد عبيدة أبو أنشد عبيدة أليب اخليل كتاب يف«) ٣/١٩٥( أليب علي القايل »األمايل«ويف 

ال عروضها أنَّ وذكر األبيات هذه اخلزاعي أليب »اخليل كتاب«  ، ومل أقف على هذه األبيات يف»جختر 

 عبيدة أيب عن دريد ابن حدثنا« )٨٦ص  (»محاسة اخلالديني«ويف .  رواية أيب يوسف عن أيب حامت عبيدة

 ، نعم:  قلت ؟ اخليل فراسةَ لك جيمع اشعر أنشدك أن تريد:  عبيدة أبو يل قال:  حامت أبو قال ،

 ندري وال،  العروض من خرجي ال الشعر هذا أنَّ قتيبة ابن  ذكر ...الوحوش أذعر وقد ذاك : فأنشدين

 مثل الذَّوق يف ويضطرب ، السمع يف وسلوكه الذَّوق يف عرالش هذا صحة مع القول هذا يترك ما على

)أهلِه من أقفَر ملحوب ... اتفالقُطَِبي يار هلْ (ومثل) فالذَّنوبأن بالد جيبت ممص ... عاً نَّأ لوبر 



 ٢٤٧

   : )١(خرومثل هذا البيت قول اآل

ــٍة ــن مطُوقَ ــيج الــشوق ِم ــا ه م  
  

ــا     ــٍة تغنينـ ــى بانـ ــت علَـ   قَامـ
  

  

   :)٢(وجاء منه بيت مصرع محدثٌ ، وهو قول أيب العتاهية

ــي باُهللا ــي وِنـ ــو منيبـ   ياِتلَـ
  

  اِتالَــلَمالْ ودي الــص ِلــتدبــأَ  
  

 ذلك جيوز مع ضرا املطوي يف قصيدٍة واحدٍة وزعم بعضهم أنَّ«قال ابن السراج 

على جهة جميء الزحاف ، وذلك بعيد جدا ؛ ألنَّ الزحاف إنما يكون يف األسباب دون 

  .األوتاد ، وال ينبغي أن يقاس على التشعيث ألنَّ ذلك نادر فال ينبغي أن يقاس عليه 

   : )٣( كثريةً ، من ذلك قول أيب نواسوقد عمل املتأخرون على هذا الوزن أشعارا

                                                                                                                                                 

 عدد الذَّوق حهايصح وال معالس على جتفو الَّيت األبيات من وغريمها القصيدتني هاتني ويف) كلم ناطقاً

عرين هذين يف ذلك تتبعنا لو كثريسع لكثر غريمها دون الشمع عنه جيفو ما واتا إالَّ،  السهم نعلم أنمل أن 

 قدمنا الَّيت األبيات هذه صححي وقالذَّ نَّأ غري ، صحيح وليٍل ناطقٍة حبجة إالَّ ذلك من اشيئً يذكروا

 عن خارجةً أنها ذكروا قد كانوا وإن واستقامتها الطِّرادها السمع عنها ينبو وال الفرس صفة يف ذكرها

   .»العرب أشعار ا أتت الَّيت األعاريض مجيع

 دار« وفيه) ١٨/١٩٠(» األغاين« :  إليه يف ، منسوبد بن مناذر الريبوعي حملمالبيت مطلع قصيدٍة )١(

 سكان وأنا يل تبع عراءالش معشر أنتم ماإن  :اخلليل له فقال،  كالم مناذٍر ابن وبني أمحٍد بن اخلليل بني

إن؛  فينةالس واهللا  :مناذر ابن فقال . كسدمت اوإلَّ نفقتم قولكم ورضيت ظتكمقر اخلليفة يف ألقولن 

 الشوق هيج ما : قصيدته شيدالر يف فقال.  غريك إىل وال عنده فيها إليك أحتاج وال ا أمتدحه قصيدةً

ن أنَّ هذا ون م مبا يذكره العروضيواية عالقةٌ هلذه الرلعلَّف . »تغنينا بانٍة على أوفَت ... مطَوقٍَة من

  .الضرب مل يذكره اخلليل 

تاريخ « ، )٣٢٤ص (» املوشح« ، )٤/٦٢(» األغاين«: إليه يف  ، وهو منسوب »ديوانه« ليس يف )٢(

   .)٨/٤٧٥(» بغداد

   .)٢٧ص (» ديوانه« يف )٣(



 ٢٤٨

 

ــِذرِتي   عــونَ م ــا الْمبِطلُ هــا أَي ي  
  

  أَراكُـــم اُهللا وجـــه تـــصِديِقي    
  

ــا   هاِحمــا أُز ِبهنــى ج ــِشي ِإلَ أَم  
  

ــن ِضــيِق   ــالطَِّريِق ِم ــا ِب ما وــدم١(»ع(  
  

 ، فعلى هذا تكون وهذا الضرب مل يذكره اخلليل ، وذكره مجاعة من العروضيني

  .أعاريض املنسرح ثالثةً ، وأضربه أربعةً 

                                                 

   .)٧ق (» املعيار« )١(



 ٢٤٩

  الخفيف ]و ٦٩ق  [

  

سمي هذا البحر خفيفًا ألنَّ الوتد املفروق وِصلت حركته األخرية حبركة السبب بعده 

 فخف .  

فظٌ شبيه إنما سمي خفيفًا خلفَّته يف الذَّوق والتقطيع ؛ ألنه يتواىل فيه سببان ول: وقيل 

، فكأنه ذا االعتبار قد تواىل فيه ثالثة أسباٍب فخف يف ) تفِْع(من ) تف(بالسبب وهو 

   .)١(التقطيع واإلنشاد ؛ ألنَّ األسباب أخف من األوتاد

  .وحروفه يف الدائرة اثنان وأربعون حرفًا 

فيه مفروق الوتد كما ) مس تفِْع لُن(ا ، وومثله) فَاِعلَاتن مس تفِْع لُن فَاِعلَاتن(وتفعيله 

  .تقدم 

  

  :وله ثالث أعاريض ، ومخسة أضرب 

تامةٌ صحيحةٌ وافيةٌ ، ليست بفصٍل إلَّا على قول من أجاز تشعيثها : فالعروض األوىل 

  :وهلا ضربان من غري تصريٍع ، 

   :)٢( واٍف غايةٌ كالعروض ، وبيته:فالضرب األول 

                                                 

ـ  فيه املفروق الوتد حركةَ ألنَّ  :وقيل.  اتباعيالس أخف هألن اخفيفً يمس  :اخلليل قال« )١( صلتات 

 هـو  بل ، اخلليل لقول امغاير ليس احلقيقة يف وهذا ، أسباب ثالثة فظل لتوايل تفخفَّ األسباب حبركات

٢٠٤ص (» العيون الغامزة«. » علمأ واهللا ، له فسريكالت(.   

  .)  أهلي بطن الغميسحلَّ: (، وروايته) ٣ص  (»ديوانه«  البيت لألعشى يف)٢(



 ٢٥٠

 

ـ        حلَّ أَ    وداَهِلي مـا بـين درنـا فَب
  

ــى   ــسخالِ )١(لَ ــةً ِبال لِْويع ــت   )٢( وحلَّ
  

  : تقطيعه       

  نـا فبـادو   *مـا بـني در    *حل ألهلي 
  

  بـس سـخايل   *علـوي يـنت   *ال وحللت   
  

  :تفعيله  ]ظ ٧٠ق [

ــاعالتن ــس*ف ــن م ــع ل ــاعالتن*تف   ف
  

ــاعالتن     فــاعالتن *تفــع لــن  مــس*ف
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل* ســـ ــامل * ســـ   ســـ
  

   :)٣(مقفَّاه

         ـودعاِبي يـبش ِمـن ا فَـاتم تلَي  
  

   ــد ــوٍم يِزي ــلَّ ي ــشيب كُ ــف وال كَي  
  

  

                                                 

)١( »بفتح وير الالد ، هاوضم  :البلدانمعجم«  .»بغداد سواد يف موضع «) ١/٣١٨(.   

 وىل ببـاءٍ   بعدها نون ، وبـاد      ساكنةٍ  وراءٍ  مضمومةٍ  مهملةٍ درنا بدالٍ : فائدة    :»ب« كُتب امش    )٢(

مفتوحةٍ  مهملةٍ  ودالٍ دٍةموح     امسان ملوضعني ، وع ةًلوي بضم    العني املهملة وبالن    خال بـسنيٍ  صب ، والـس 

  . وأنشد البيت ا ، كذا قاله اجلوهري أيض اسم موضٍع معجمٍة وخاٍءمهملٍة

  :  عند قوله »شرح قصيدة األعشى«وقال أبو جعفر بن النحاس النحوي يف 

فقلت رب يف درنا وقد مثلوا للش ...ملُارب الثَّشيموا وكيف يشيم الش  

   .درنا اليمامة ، وقيل كانت نار فارس وبينها وبني احلرية مراحل: يعين ا أي : قيل 

   .)٢٩٠ص (» اغباية الر«ما قبل قول ابن النحاس منقولٌ من 

  .) ٦٣ص  ( البن أيب الدنيا»املتمنني« ، منسوب إليه يف زيد بن عدي بن زيد بن لسوادة )٣(



 ٢٥١

   :)١(، وبيته) فَاِعلُن(واٍف حمذوف غايةٌ ، ووزنه : والضرب الثَّاين 

       مهـنـلْ آِتيه لْ ثَمِري هِشع ت٢(لَي(  
  

ـ    ــولَن ِمـ حي ىأَمدــر   )٣(ن دوِن ذَاك ال
  

  : تقطيعه

  أاتينـهم *هـل مث مهـل    *ليت شعري 
  

ــولن   ــن دون ذا*أم حيـ ــرردا*مـ   كـ
  

  :تفعيله 

ــاعالتن ــس*ف ــن  م ــع ل ــاعالتن*تف   ف
  

  فـــاعلن*تفـــع لـــن مـــس*فـــاعالتن  
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  حمـــــذوف * ســـــامل* ســـــامل   
  

   : )٤(مصرعه

        ـفـاِة أَسيلَى طُـوِل ِذي الْحا عم  
  

   ــف ــِصريه ِللتلَـ ــي مـ ــلُّ حـ   كُـ
  

   : )٥(ومثله ]و ٧٠ق [

ــسمو ت شيــر ــشروقُ ــِر الْب يِبخ   
  

   ــر غَب ى أَوــض م ــد ــيمن قَ ــٍد ِف مأَح  
  

  

                                                 

 دون  أم حيـولن   : (، وروايته ) ٥٠٩ص  (ات  يف اهلامشي » ديوانه« ،    األسدي يت بن زيدٍ  مللكُ البيت   )١(

رب فهو على الض  ) أحالِم وال صبوٍة ما غري ... ستهاِمم ٍمتيم لصب من(من قصيدة مطلعها    ) محاميذاك  

هو  و . اينل ال الثَّ  األو ني  برواية العروضي)٦٠ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١٥١ص  (» اجلامع«: يف  ) دىالر ( ،

، ) ١١٠ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٥٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٨ص  (ي  البن جن » العروض«

 موثوق بروايته   - رمحه اهللا    –ولوال أن اخلليل    «وفيه  ) ٦٧ص  (» معيار النظَّار «،  ) ١٦٥ص  (» البارع«

  .»هذا مغير من قول الكميت: ودينه لقيل 

  .فعلٌ مضارع مؤكَّد بنوٍن خفيفة   :»ب« كُتب حتتها يف )٢(

  .اهلالك   :»ب« كُتب حتتها يف )٣(

  . ) ٦٧ص (» معيار النظَّار« ، )١١٠ص  ( للتربيزي»الكايف«: بيت بال نسبة يف  ال)٤(

  .مل أقف عليه  )٥(



 ٢٥٢

 واٍف :وهلا ضرب واحد ، ) فَاِعلُن( وافيةٌ حمذوفةٌ فصلٌ ، ووزا :والعروض الثَّانية 

   : )١(حمذوف غايةٌ كالعروض ، وبيته

ــاِمرٍ   ــى ع ــا علَ موا ينرــد   ِإنْ قَ
  

ــلْ   ــمنمتِثـ ــه لَكُـ ــه أَو ندعـ    ِمنـ
  

  : تقطيعه       

ــدرنا ــال*إن ق ــومن ع ــامرن*ي   ع
  

  هــو لكــم*هــو أو نــدع* مــنتثــلمن  
  

  :تفعيله 

ــاعالتن ــس*ف ــن م ــع ل ــاعلن*تف   ف
  

  فـــاعلن*تفـــع لـــن مـــس*فـــاعالتن  
  

  حمــــذوف  * ســــامل* ســــامل 
  

  وفحمـــــذ * ســـــامل* ســـــامل   
  

بتحريك العني ، فيكون حمذوفًا ) فَِعلُن(وبعض العروضيني جيعل هذا الضرب على 

  ) .ندعه(خمبونا ، وهذا عنده على تقدير عدم إشباع ضمة الضمري الَّذي هو اهلاء من 

  

  :وهلا ضربان ، ) مس تفِْع لُن( جمزوءةٌ صحيحةٌ ، ووزا :والعروض الثَّالثة 

   :)٢( جمزوٌء غايةٌ مثلُها ، وبيته:ب األول فالضر

ــرى    ــاذَا ت ِري مــع ــت ِش لَي  
  

ــا     ــي أَمِرنــ ــٍرو ِفــ   أُم عمــ
  

  : تقطيعه 

  مــاذا تــرى *ليــت شــعري 
  

  يف أمرنـــــا *)٣(معمـــــرنأم   
  

                                                 

، ) ٦١ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٢ص  (» اجلـامع  « ، )٦/٣٤٠ (»العقـد «:  البيت بال نـسبة يف     )١(

، ) ١١١ص  (للتربيـزي   » كايفال «،) ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٨ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٦٥ص  (»البارع«

، ) مـن أمرنـا   ) (١٥٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٤٠ ،   ٦/٣١٨ (»العقـد «:  البيت بال نسبة يف      )٢(

» الكـايف « ،   )٥٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٩ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) ٦١ص  ( »اإلقناع«

ربيللت ١٦٥ص (»  البارع«، ) ١١١ص (زي. (  

   .»ب« واملثبت من أم معمرٍو ، : »األصل« يف )٣(



 ٢٥٣

  ]ظ ٧١ق [ :تفعيله 

ــاعالتن ــس*فـ ــن  مـ ــع لـ   تفـ
  

  تفــــع لــــن مــــس* فــــاعالتن  
  

   ســـــــامل* ســـــــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـــــ    ســـــــ
  

   : )١(مقفَّاه

ـ    ِدِاســـــلَِمي أُم خاِلــــ
  

  رب ســـــــاٍع ِلقَاِعـــــــِد  
  

  

  

   :)٣(، وبيته) فَعولُن( ووزنه  ،)٢( جمزوٌء خمبونٌ مقصور الزم ردفه:والضرب الثَّاين 

ــلُّ ــخ كُ ــ نِإ )٤(ٍبطْ ــ ملَّ   وتكُ
  

ـ  متبغَــــضِ  وانــــ     ريِسيـــ
  

  :تقطيعه 

ــنب  ــل خلطـ ــو*كـ   إن مل تكـ
  

ــضبتم    ــو غــ ــسري*نــ   )٥(ويــ
  

  :تفعيله 

                                                 

»  مجهـرة األمثـال   «،  ) ٥/٢٨٧(» أنـساب األشـراف   «ينسب إليه يف    ،   البيت ليزيد بن معاوية      )١(

)١/٤٨٠. (  

ويقول الشنتريين  ) . ١٦٦ص   (»البارع« . »والردف فيه أحسن من تركه جمردا     « يقول ابن القطاع     )٢(

 لوقوع النقصان يف    تحسن وليس بالزم ؛   هنا مس ردف  الف) . ٧ق   (»املعيار« . »والردف فيه مستحسن  «

   .)٧٥ص (هنا  باللُّزوم القولضعف وقد سبق بيان الردف ، واإلشارة إىل . غري أمتِّ البناء 

  ) .١٦٦ص  (»البارع«

، ) ٦٢ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦٦/٣٤٠ (»العقـد «:  البيت بال نسبة يف      )٣(

، ) ١١٢ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٥٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣٠ص   (يالبن جن » العروض«

   .)١٦٦ص  (» البارع«

  .هو األمر العظيم   :»ب« كُتب حتتها يف )٤(

  .يسري  : »األصل ، ب« يف )٥(



 ٢٥٤

ـــاعالتن ــس*فـــ ــع م ــن تف   ل
  

  فعــــــولن*فـــــــــــاعالتن  
  

   ســـــــامل* ســـــــامل 
  

ــامل    ــصور * ســـ ــون مقـــ   خمبـــ
  

   :)١(مصرعه

  قَــــد أَتــــاِني الرســــولُ
  

  والْهــــوى ِلــــي قَتــــولُ    
  

  

                                                 

  .) ١١٢ص  ( للتربيزي»الكايف« البيت بال نسبة يف )١(



 ٢٥٥

  زحافه

  

الشكْل ، و) فَاِعلَات(، والكَف فيعود ) فَِعلَاتن(، فيعود ) فَاِعلَاتن(اخلَبن يف : يدخله 

 ما عدا الضرب األول فإنَّ الكَف والشكْلَ ال - كما تقدم يف املديد والرمل -) فَِعلَات(فيعود 

  .جيوزان فيه 

، والكَف فيعود ) مفَاِعلُن(فينقل إىل ) متفِْعلُن(، فيعود ) مس تفِْع لُن(واخلَبن يف 

، وليس فيه طي ألنَّ فاءه يف هذا ) مفَاِعلُ(فينقل إىل ) تفِْعلُم(، والشكْل فيعود ) مستفِْعلُ(

، وإنما  ]و ٧١ق [البحر أوسط وتٍد مفروق ؛ واألوتاد ال يدخلها الزحاف إلَّا اخلَرم خاصةً 

  .جيوز يف األسباب 

وألف ) ِع لُنمس تفْ(، وبني نون ) مس تفِْع لُن(وسني ) فَاِعلَاتن(واملعاقبة بني نون 

)ن(الَّذي بعده ، وبني نون ) فَاِعلَاتنل من البيت وألف ) فَاِعلَاتصف األوالَّيت يف آخر الن

)ندر ، ) فَاِعلَاتصف الثَّاين منه ، فما سقط يف هذا الباب ملعاقبة ما قبله فهو الصل النالَّيت يف أو

وهو الشكْل الَّذي خيتص ما سقط هلما فهو الطَّرفان ، وما سقط ملعاقبة ما بعده فهو العجز ، و

 ، وقد قدمنا الكالم على ذلك مشبعا يف أوائل هذا  ملعاقبة ما قبله وما بعده)١(به اجلزء األول

الكتاب يف القسم األول من التغيري املُسمى زحافًا ، مثَّ أعدنا الكالم عليه يف املديد بأشبع مما 

  . هنا ذكرنا

                                                 

، وإلَّا فإنَّ    )٦٠ص  (، وهو ما صرح به يف احلديث عن املعاقبة          اجلزء األول من الشطر الثَّاين      :  يعين   )١(

ومع هذا فالطَّرفان يف اخلفيف ال خيتص باجلزء الرابـع ،           . اجلزء األول من البيت يخنب أصلًا لغري معاقبة         

   لسالمة ما بعده من اخلنب              «يقول احمللِّي وكُف ، نب اجلزء لسالمة ما قبله من الكفمل يكن ذلك     فإن خ ، 

الثَّاين والرابع ، أو الثَّاين واخلامس ، أو الثَّالث واخلامس ، ويكـون             : إلَّا يف جزأين غري متجاورين ، ومها        

أما يف املديد فوقوع الطَّرفان ال يتـصور إلَّـا يف           ) . ٩٠ص   (»شفاء الغليل « . »كلُّ واحٍد منهما طرفني   

لطَّرفني أن يكون يف أوله سبب قبله سبب ، وآخره سبب بعده سبب ، وهو               اجلزء الرابع ؛ ألنَّ من شرط ا      

  .ما ال يتحقَّق إلَّا يف اجلزء الرابع 



 ٢٥٦

الَّذي يف ضرب البيت ) فَاِعلَاتن(وفيه التشعيث ، وهو ذَهاب أحد متحركَي وتد 

  واختلف العروضيون يف الساقط ما هو ؟ . األول 

هو : فذهب قوم منهم األخفش إىل أنَّ الساقط من هذا الوتد هو العني ، وقالوا 

   .القياس ألنه يلي السبب 

  .أنَّ الساقط من هذا الوتد اللَّام ؛ ألنه يف وسط الوتد وذهب آخرون إىل 

إنَّ الساقط : ؛ ألنَّ من قال ) مفْعولُن(واجلزء ينقل بعد احلذف يف القولني مجيعا على 

، ويعود على قول من ) عولُنمفْ(فينقل إىل ) فَالَاتن( ]ظ ٧٢ق [العني يعود اجلزء على قوله 

  .، وهذا هو املُشعث ) مفْعولُن(فينقل أيضا إىل ) فَاعاتن(اقط هو اللَّام إنَّ الس: قال

  .)١(كما قلنا) مفْعولُن(فينقل إىل ) فَاِعلْتن(فيعود ) فَاِعلَاتن(التشعيث قطع وتد : وقيل 

  .ومل يقع ذلك يف املديد وال يف الرمل ، وإنما وقع يف هذا البحر ويف اتث 

املُشعث ، وعلَّة ذلك قد تقدمت يف أوائل الكتاب ، يف ) مفْعولُن(وال زحاف يف 

  ) .فَعولُن( ، وال يف )٢(القسم الثَّالث من أقسام التغيري ، يف ألقاب النقص

   .)٣( )فَِعلُن(فيعود ) فَاِعلُن(وجيوز اخلَبن يف 

  

                                                 

 )٧٣ص  ( ذكر املؤلِّف هنا ثالثة أقواٍل يف التشعيث ، ورجح يف أول الكتاب قولًا رابعـا ، فقـال                    )١(

   .»األوىل وتسكني العني) نفَاِعلَات(والصحيح يف التشعيث أنه حذف ألف «

 الوتد املختلَّ وال فاصل يعينه على       اه قد جاور  يوال يدخله زحاف البتة ألنَّ سبب     «) ٧٤ص  ( وهو قوله    )٢(

   .»ا ، فامتنع دخول الزحاف فيه لفقد املُعني ، ولكون العامد غري متنيعمدمه

. » قبـيح  وهو كلوالش ، صاحل وهو والكف ، حسن وهو اخلنب حافالز من البحر هذا ويدخل« )٣(

   .)٢٠٥ص (» العيون الغامزة«



 ٢٥٧

  

   :)١(اخلَبنبيت 

  سلَيمىوفُـــؤاِدي كَعهـــِدِه ِلـــ
٣  

     ــر يغتي ــم ــلْ ولَ حي ــم ــوى لَ ِبه  
٣  

  : تقطيعه

  لــسليما*كعهــدهي*وفــؤادي
٣  

ــون مل   ــل ومل*ــ ــيري*حيــ   يتغــ
٣  

  :تفعيله 

  فعالتــــن*مفــــاعلن*فعالتــــن
  

  فعالتـــــن*مفـــــاعلن*فعالتـــــن  
  

   خمبــــون *خمبــــون * خمبــــون
  

  خمبــــون * خمبــــون * خمبــــون  
  

  

   :)٢(الكَفبيت 

  ِهـر ِمـن هـواك     يا عميـر مـا تظْ     
٣  

  ــن ــدو  )٣(أَو تِج بي ــني ــستكْثَر ِح ي   
٣  

  :تقطيعه 

  مـن هـواك   *مـا تظهـر   *يا عمـري  
٣  

  بــدوحــني ي*يــستكثر*أو جتــنن  
٣  

  ]و ٧٢ق [  :)٤(تفعيله

  

                                                 

، ) ٦٣ص  (» اإلقنـاع «،  ) ١٥٤ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٩(» العقـد «: البيت بال نـسبة يف       )١(

، ) ١١٣ص   (ربيـزي للت» الكايف«،  ) ٥٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣١ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٦٧ص (» البارع«

، ) ٦٣ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٤ص  (» اجلـامع  «،) ٦/٣٣٩(» العقـد «: ال نـسبة يف      ب البيت )٢(

، ) ١١٤ص  (  ربيـزي للت» الكايف«،  ) ٥٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣١ص  (ي  البن جن » العروض«

  ) .١٦٧ص (» البارع«

  . ي اجلنمتستر ، ومنه س:  باجليم أي جنت  :»ب« كُتب حتتها يف )٣(

  .بلغ قراءةً وتصحيحا ، وفَّقه اهللا  : »األصل«لِّف امش  كتب املؤ)٤(



 ٢٥٨

ــاعالت ــستفعلُ*فـ ــاعالت*مـ   فـ
  

  ــاعالت ــستفعلُ*فــ ــاعالتن*مــ   فــ
  

   مكفــوف *مكفــوف * مكفــوف
  

ســـامل * مكفـــوف * مكفـــوف  
)١(

  
  

  

   :)٢(الشكْلبيت 

ـــ ــد ِوصاِل عاُء بــم أَس كتمــر ص  
٣  

ــا    ِزينــا ح ِئبكْتم تحــب ا فَأَصــه   )٣(ـ
٣  

  :تقطيعه 

ــرمتك ــع*ص ــاأ ب ـــ* أمس   دوصال
٣  

ــبح   ــها فأص ــإ*ـ ــا*متكت ــن حزين   ب
٣  

  :تفعيله 

  فعـــالت*مــستفع لــن  *فعــالت 
  

ــاعالتن   ــلُ*فــ ــاعالتن*مفاعــ   فــ
  

مـــشكول * ســـامل * مـــشكول
)٤(

   
  

ــامل   ــشكول* ســ مــ
)٥(

ــامل *    ســ
  

  

   :)٦(الطَّرفني والتشعيثبيت 

  امــةٌ ِكــراِجححِمي جِإنَّ قَــو  
  

ــدهم أَ   ــاِدم مجــ ــارمتقَــ   خيــ
  

                                                 

  .بلغ مقابلةً  : »األصل« كتب امش )١(

ص (للتربيزي  » يفالكا «،) ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٥٥ص  (» اجلامع«:  نسبة يف    البيت بال  )٢(

  ) .١٦٨ص (» البارع«، ) ١١٤

   .اد وضمها ومصدره صرم بفتح الص،   قطعتك:صرمتك أي : وفيه   :»ب« كُتب امش )٣(

   .)٣٠١ص (» اغباية الر«ينظر 

  . وهو طرفان أيضا ؛ ألنه خنب لسالمة ما قبله من الكف ، وكُف لسالمة ما بعده من اخلنب )٤(

  . وهو طرفان أيضا للعلَّة السابقة )٥(

،  )٦٣ص  ( »اإلقنـاع «،   )١٥٥ ص (»اجلـامع «،   )٦/٣٣٩(» العقـد  «: يف بال نـسبة   البيت   )٦(

   .)١١٥ ص( ربيزيللت» الكايف«،  )١٣٢ ص (يالبن جن» العروض«



 ٢٥٩

  :تقطيعه 

ــوِمي  ــاِجح*ِإننقَـ ــرامن* جحـ   تنِكـ
  

أَخيــــارو* منمجــــدهم * متقَــــاِد  
)١(

  
  

  : تفعيله 

  فـــاعالتن*مفاعـــلُ*فـــاعالتن
  

ــالت   ــستفع*فعــ ــولنمف*لنمــ    عــ
  

ــامل  ــشكول* سـ مـ
)٢(

ــامل  *    سـ
  

ــان    ــامل* طرفــ ــشعثٌ * ســ   مــ
  

  

    :)٣(ومثله يف تشعيث الضرب األول خاصةً

  لَيس من مـات فَاسـتراح ِبميـتٍ       
٣  

  ِإنمـــا الْميـــت ميـــت الْأَحيـــاِء  
٣  

  : تقطيعه

  حبمـينت *تفـس تـرا   *ليس من مـا   
٣  

  أحيـــاإي*متييتـــل*إن منـــل مـــي  
٣  

  ]ظ ٧٣ق [ :فعيله ت

  فعالتـــن*مفـــاعلن*عالتنافـــ
  

ــ   ــاعلن*عالتنافــ ــولن*مفــ    مفعــ
  

ــامل ــون * ســ ــون *خمبــ    خمبــ
  

  مــــشعث * خمبــــون * ســــامل  
  

  

                                                 

  .أخياروا  : »ب«أخيار ، ويف  : »األصل« يف )١(

  . وهو طرفان أيضا ؛ ألنه خنب لسالمة ما قبله من الكف ، وكُف لسالمة ما بعده من اخلنب )٢(

، ) ١٥٢ص  (» اتاألصـمعي «:  إليه يف     ، منسوب  هأم الءعوالر،   اينِّالغسالء  ع بن الر  لعدي البيت   )٣(

» موت(مادة  » لسان العرب «،  ) ٩/٥٨٣(» خزانة األدب «،  ) ٢٥٢ص  (» عراءمعجم الش. ( نـسب  وي

وس كما يف لصاحل بن عبد القد :»٤/١٤٤٦(» معجم األدباء«، و) ٤٢٠ص (» محاسة البحتري. (  



 ٢٦٠

   :)١( الضرب الثَّاين احملذوف)فَاِعلُن(اخلَبن يف بيت 

ــاٍد ــاٍر وغَ س نــي ــا ب ــا م اينالْمو  
  

    ــق ــا غَِلـ ــي ِبرهِنهـ ــلُّ حـ   كُـ
  

  : تقطيعه

  رن وعـادن  *ما بـني سـا    * )٢(ملناياو
  

  )٣(قـــوغل*برهنـــها*كللحـــيني  
  

  :تفعيله 

ــاعالتن ــس*فـ ــاعالتن*لن تفعمـ   فـ
  

  علـــــنف*مفـــــاعلن*فـــــاعالتن  
  

ــامل  ــامل* ســ ــامل  * ســ   ســ
  

  خمبـــــون* خمبـــــون * ســـــامل   
  

   :)٤(ومثله

  ــيم ــلٌ ومِق ــاس راِح ــا الن مِإن  
  

ــةْ    ــيِم ِعظَـ ــر ِللْمِقـ ــِذي مـ   فَالَّـ
  

  

   :)٥( عروضا وضربا)فَاِعلُن(يف وبيته 

  بينمــا هــن ِبالْــأَراِك معــا   
  

  ِلـــهملَـــى جع اِكـــبـــى رِإذْ أَت  
  

  : تقطيعه

ــاهن ــبألرا*بينمـ ــن*نـ   كمعـ
  

ــارا   ــال *إذأتـ ــنب عـ ــه*كـ   مجلـ
  

                                                 

 )١١٥ ص( ربيـزي للت» الكايف«،   )٦٤ص  ( »اإلقناع«،   )٦/٣١٨(» العقد «: يف بال نسبة يت   الب )١(

يف حبلها  ( )٢٠٦ص  ( »العيون الغامزة «،  ) يف حبلها علق  ( )٧١ ص(» معيار النظَّار «،  ) يف حبلها علق  (

  ) .علق

   .»ب«واملنايا ، واملثبت من  : »األصل« يف )٢(

   .»ب«ملثبت من غلق ، وا : »األصل« يف )٣(

، ) ٤/١٥٥(» تفـسري الـثَّعليب   «:  إليـه يف     ، منسوب  - رضي اهللا عنه     – البيت لعمر بن اخلطَّاب      )٤(

»٧/٦(» تفسري القرطيب(.   

   .)٥٢ص (» ديوانه«:  يف  البيت جلميل بن معمر ،)٥(



 ٢٦١

  :تفعيله 

  فعلـــن * مفـــاعلن*فـــاعالتن
  

  علـــــنف*مفـــــاعلن*فـــــاعالتن  
  

ــامل  ــون * ســ ــامل * خمبــ   ســ
  

  خمبـــــون* خمبـــــون * ســـــامل   
  

   :)١(ومثله

 ــذَف ــا قَ وِنهد ــن ــرٍق ِم خ بر  
  

ــدِ     أَح ــن ــن ِم ــر الِْج ــا غَي ــا ِبه م  
  

وهذه العروض هي الثَّانية من هذا البحر ، وال ضرب هلا إلَّا هذا الضرب  ]و ٧٣ق [

  .املذكور معها ، وهو الثَّالث من اجلملة 

  

   :)٢(زوء الضرب الرابع ا)مستفِْعلُن(يف وبيته 

  ِإنَّ زيـــدا ِمـــن حرِبنـــا   
  

  غَيـــــر نـــــاٍج مـــــسلَّما  
  

  :تقطيعه 

ــدن ــا *إن نزيـ ــن حربنـ   مـ
  

ــاجن     ــري نــ ــسللما*غــ   مــ
  

  :تفعيله 

ـــاعالتن ــستفعلن*فـــــ   مــ
  

  مفـــــاعلن*فــــــــــاعالتن  
  

   ســـــــامل* ســـــــامل 
  

  خمبــــــــون  * ســــــــامل   
  

  

                                                 

،  )١١٨ ص( »القـسطاس «،   )١٥٥ص  ( »اجلـامع « ،   )٦/٣٤٠(» العقد «: يف بال نسبة  البيت   )١(

  . )٧١ ص(» معيار النظَّار«

ص (» شواهد اخلليل يف كتاب العروض ممـا جـاء يف العقـد           «ينظر  » العقد «: يف بال نسبة  البيت   )٢(

   .)١١٨ص ( يف احلاشية عن إحدى النسخ »القسطاس«وأورده حمقق ،  )٢٩١



 ٢٦٢

ألول دون تصريٍع ،  تشعيث العروض األوىل وضرا ا :)١(وقد شذَّ يف هذا البحر

   :)٢(شاهده قول عمر بن أيب ربيعة

ــسيسٍ   ــٍب ِق ــد راِه ــةٌ ِعن يمد  
٣  

ــرابِ     ــِب الِْمح ــي جاِن ــوروها ِف ص  
٣  

  

   :)٣(تشعيثها مع سالمة الضرب ، شاهده: وشذَّ أيضا 

  آذَنتنـــا ِببيِنهـــا أَســـماءُ  
٣  

ــواءُ    ــه الثَّـ ــلُّ ِمنـ ــاٍو يمـ   رب ثَـ
٣  

   : )٤(ومثله

  مــا بكَــاُء الْكَــِبِري ِفــي الْأَطْلَــاِل
٣  

ــؤاِلي   ــرد سـ ــا يـ ــؤاِلي ومـ   وسـ
٣  

  

                                                 

  ) .٧ق  (»املعيار«  ينظر شواذُّ هذا البحر يف)١(

 املخزومي القرشي خمزوٍم بن عمر بن اهللا عبد بن املغرية ربيعة بن  أىب بن اهللا عبد بن رمع اخلطاب أبو )٢(

 ذلـك  يف ولـه  ، واخلالعـة  واون والوقائع وادروالن الغزل كثري وهو ، منه أشعر قريٍش يف يكن مل ،

 فـأحرقوا  البحـر  يف وغـزا  ،   ويقربه فيكرمه مروان بن امللك عبد على يفد وكان ،   مشهورة حكايات

ـ ٩٣ (سنة حدود يف فاحترق فينةالس ، ) ٢/٥٣٩(» عراءعر والـش  الش«: ينظر   . سنة مثانون وعمره ) ه

  ) .٥/٥٢(» األعالم«، ) ٢٢/٣٠٣(» الوايف بالوفيات«) ٣/٤٣٦(» وفيات األعيان«

وال شاهد  ) دمية عند راهب ذي اجتهاد    (، وروايته   ) ٤٣١ص  (» ديوانه« شرح   :والبيت منسوب إليه يف     

 من ومثله.  صريعالت يف اإلَّ حيسن ال وهذا«) ٨٠ص   (نوخيللت» القوايف «ويف. فيه على تشعيث العروض     

) ٣٠٢ص (» اية الراغـب « ، ويف »غَرباُء شعبت إن وربيع ... أشباٍل ذُو اللِّقَاِء يف  أَسد : اأيض اخلفيف

»     و. »ا ضرورةً صريع وال جيوز يف غري ذلك إلَّ      نعم جيوز تشعيث العروض عند التة : ميةالدوراملمثلـة   الص 

   .سناحل يف ثلامل ا ربضي ريهوغ العاج من

  ) .٦٦ص  (»ديوانه«  البيت مطلع معلَّقة احلارث بن حلِّزة ، يف)٣(

  ) .فهل ترد) (١ص  (»ديوانه«  البيت مطلع قصيدة لألعشى ، يف)٤(



 ٢٦٣

   :)١(لغري معاقبٍة ، وبيته) فَاِعلَاتن(كَف : وقد شذَّ 

  مــاه حر تاراِن دربــد ــم ِبال   ثُ
٣  

    ورــد ــاِة ت ِب ِبالْكُمــر ــى الْح حرو  
٣  

   .)٢(ة ، فاخلليل مينع ذلك ، واألخفش جييزهوهذه هي املكانف

                                                 

» عروض الورقة  « ووصفه بأنه شعر جاهلي ،     )١٥٩ص  (لألخفش   »العروض« : يف بال نسبة  البيت   )١(

  . )٧٠ ص(» معيار النظَّار«،  )٧ق ( »املعيار«،  »وهذا شعر قدمي« وفيه )٥٧ص (

 –وكـان اخلليـل      ،   اإال جائز ) نلُاِعفَم(وبعدها  ) فَاِعلَاتن( وما أرى سقوط نون   « يقول األخفش    )٢(

ـ م(ون وبعـدها     ذهبت فيه الن    جاهلي وقد جاء شعر  .  هعض وكذلك و   ، جيزهال ي  - زعموا   .»)نلُاِعفَ

  ) .١٥٩ص ( »العروض«



 ٢٦٤

  المضارع ] ظ٧٤ق [

  

سمي هذا البحر مضارعا ملضارعته اهلزج يف أنه مل يستعمل إلَّا مربعا ، وألنَّ أوتاده 

   . )١(متقدمةٌ على أسبابه

سمع عن العرب ، ومل جيئ فيه شعره مل يا ، وذُِكر أنه حبردومنهم من مل يع ، معروف 

  . واخلليل أجازه وعده من البحور 

ال أعلم أنا وال أحد من أصحابنا أنه رِوي منه قصيدةٌ للعرب البتة ، «قال أبو إسحاق 

وقد جعله اخلليلٌ جنسا من الشعر ، وأحسبه قاسه ، وما أدري ما رِوي يف كتب العروض 

   . )٢(»أمصنوع هو أم مسموع من العرب ؟

ومثلُها ، غري أنَّ العرب استعملته ) مفَاِعيلُن مفَاِعيلُن فَاِع لَاتن(يله يف األصل وتفع

سببان ) لَاتن(و) فَاِع(فيه مفروقة الوتد ، فالوتد منها ) فَاِع لَاتن(جمزوًءا فبقي مربعا ، و

  .وق متقدما مقرونان ، يصح فيه الكَف دون القَبض لضعف االعتماد على الوتد املفر

                                                 

ه ضارع  ألن:  وقيل.   أحد جزأيه مفروق الوتد    ي بذلك ملضارعته املقتضب يف أنَّ     مس:  قال اخلليل « )١(

  وأنَّ ه جمزوءٌ اهلزج يف أن    موع تقدبيهم على سب   وتده ا  . وقال الزتثَّ يف حال قبضه    ملضارعته:  اججا « 

  ) .٢٠٧ص  (»العيون الغامزة«. 

)٢(     تثُّ ،     ، واملقتضب  املضارع: والثالثة األوزان   «  يقول املعريقلَّ ، وا     مني ما توجد يف أشعار املتقد 

 .ا     (ذي وضعه له اخلليل     ا املضارع فالبيت الَّ   فأمبك منه باعا  .. .وإن تدن منه شربيقر (   يف وهـو مفقـود 

ومل ينقل عن العرب ، وصـح عـن         : قال بعضهم   « . )١٣٢ص  ( »الفصول والغايات « »شعر العرب 

 »شرح عروض ابـن احلاجـب       « . »والظَّاهر أنَّ اخلليل أثبته بالسماع    . أجازته العرب   : اخلليل أنه قال    

  وميـ   ،  ون املضارع واملقتضب من شعر العرب       وأنكر األخفش أن يك   «) . ١٤٢ص  (للفي ه مل  وزعـم أن

من ذلك  سمع منهم شيءٌ  ي   .قلت:   بنقل اخلليل   وهو حمجوج   . قال الزـ   :  اجج ـ  مها قليالن حت ه ال ى إن

 منهما إىل   ، وال ينسب بيت     منهما البيت والبيتان    واحدٍ ما يروى من كلِّ   ، وإن    لعريب يوجد منهما قصيدةٌ  

  ) .٢٠٧ص  (»العيون الغامزة« . »العرب وال يوجد يف أشعار القبائل من شاعٍر



 ٢٦٥

وهلا ضرب واحد  جمزوءةٌ صحيحةٌ ممنوعةٌ من اخلَبن والقَبض ، :وله عروض واحدةٌ 

   : )١( جمزوٌء غايةٌ مثلُها ، وبيته:

ــعاِد ــى ســ ــاِني ِإلَــ   دعــ
 

ــعادِ    ــوى ســ ــي هــ   دواِعــ
 

  ]و ٧٤ق [ : تقطيعه

  يالســـــعاد*إدعانيـــــ
  

ــ   ــعادي*هدواعيــــ   )٢(واســــ
  

  :تفعيله 

   التــــنفــــاع*مفاعيــــلُ
  

ــلُ   ــن *مفاعيـــ ــاع التـــ   فـــ
  

   ســـــــامل * مكفـــــــوف
  

ــوف   ــامل * مكفــــــ   ســــــ
  

   :)٣(مقفَّاه

 لَامــــا الــــسلَــــى آِيهع  
٣  

  قَــــامــــا مــــا ِلــــي ِبهفَم  
٣  

  

                                                 

، ) ٦٥ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٧ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٤٠(» العقـد «: بال نـسبة يف      البيت   )١(

  .) ١١٧ص  (ربيزيللت» الكايف«، ) ٦١ص (» عروض الورقة«، ) ١٣٤ص (ي البن جن» العروض«

  . »ب«، واملثبت من واسعاد  : »األصل« يف )٢(

   .)٧٢ص (» معيار النظَّار«) ١١٧ص  (ربيزيللت» الكايف« :بال نسبة يف  البيت )٣(



 ٢٦٦

  زحافه

  

ويسمى مكفوفًا ، وإما ) مفَاِعيلُ(ونوا ، فيجيء إما ) مفَاِعيلُن(فيه املراقبة بني ياء 

)فَاِعلُنى م) مسما ويا ، وال جييء تامقبوض .  

واملراقبة بني احلرفني هي ألَّا جيتمعا وال يسقطا معا ، ولكن إن سقطت النون ثبتت 

وليست املعاقبة كذلك ؛ ألنها جيوز . الياء ، وإن سقطت الياء ثبتت النون ، فهما نقيضان 

بعنا الكالم على مجيع هذا يف فيها اجتماع احلرفني معا ، لكن ال جيوز سقوطهما معا ، وقد أش

  .أوائل الكتاب 

الَّذي يف أول البيت ) مفَاِعيلُن(وفيه اخلَرب وهو أن يجمع بني اخلَرم والكَف يف 

  ) .مفْعولُ(فينقل إىل ) فَاِعيلُ(خاصةً ، فيعود 

  ) .فَاِعلُن(والشتر ، وهو أن يجمع فيه بني اخلَرم والقَبض ، فيصري 

العروض الكَف خاصةً ، وال جيوز خبنها عروضا وال ضربا ؛ ألنَّ ألف ) فَاِعلَاتن( ويف

  .أوسط وتد مفروق  ]ظ ٧٥ق [) فَاِع(

  .والكَف يف هذا البحر أحسن من القَبض ، واخلَرب فيه قبيح ، والشتر أقبح 

  

   :)١(الكَفبيت 

ــ ــبرافَـ ــه ِشـ ــدنُ ِمنـ   ك ِمنـــــه باعـــــايقَربـــــ   ِإنْ تـ
 

  :ه تقطيع

                                                 

) ١٣٢ص  ( »الفـصول والغايـات   «،  ) ٦/٣٤٠(» العقد«:  يف   فعلى الكَ ا  بال نسبة شاهد   البيت   )١(

،  »وهو مفقود يف شعر العرب     ...) دن منه شربا  وإن ت (ارع فالبيت الَّذي وضعه له اخلليل       ا املض فأم«وفيه  

  ) .١٧٢ص  (»لبارعا«، ) ١١٨ص  (ربيزيللت» الكايف«

اهل الص«،  ) ١٥٨ص  (» اجلامع«: يف   - كما سيأيت    -ب  را على اخلَ  له شاهد حبذف الواو من أو   يروى  و

٢٠٨ص (» العيون الغامزة«، ) ٢٣٥ص (» شفاء الغليل«، ) ٥٩٦ص (» جاحوالش (.  



 ٢٦٧

ــدنفـــ ــربن*إن تـ   منـــه شـ
  

  منــــه باعـــــا *يقرربــــك   
  

  : تفعيله 

ــلُ  ــن *مفاعيــ ــاع التــ   فــ
  

ــلُ   ــن *مفاعيـــ ــاع التـــ   فـــ
  

   ســـــــامل * مكفـــــــوف
  

ــوف   ــامل * مكفــــــ   ســــــ
  

   .)١(البيت ، وقد تقدم ... دعاِني ِإلَى سعاِد :ومثله 

  

   :)٢(القَبضبيت 

ــــكــــا ِمنناِإذَا درِنـــــِهفَأَ    ِشــــبـــــدِمن ـــــاكاعب   
 

  :ه تقطيع

   شـــربن كمنـــ*إذا دنـــا
  

ـ *فــــأدي       باعــــا كمنـــ
  

  : تفعيله 

ــا ــن  *علنمفــ ــاع التــ   فــ
  

ــا   ــن *علنمفـــ ــاع التـــ   فـــ
  

ــوض ــامل * مقبـــــ    ســـــ
  

ــوض   ــامل * مقبــــــ   ســــــ
  

  

   : )٣(ومثله مع كَف العروض

  وقَـــد رأَيـــت الرجـــالَ  
 

  فَمــــا أَرى ِمثْــــلَ زيــــدِ   
 

   :تقطيعه
                                                 

  .بق خترجيه يف أول هذا البحر  س)١(

، ويالحـظ  ) ٢٣٣ص (» شفاء الغليل «،) ٨ق (» املعيار«يف : قبض  على ال ا  بال نسبة شاهد   البيت   )٢(

  .أنه نفس شاهد الكَف السابق مع تغيٍري يف لفظه 

) ١٥٧ص  (» اجلامع« ،   )مثل(بزيادة  ) رأيت مثل الرجال  ) (٦/٣٤٠(» العقد«: بال نسبة يف     البيت   )٣(

) ٦٢ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣٦ص  (ي  البن جن » العروض«،  ) مثل عمرو ) (٦٦ص  ( »اإلقناع«،  

  . )غري زيد) (١٢٠ص (» القسطاس«، ) ١٧٢ص (» البارع«، ) ١١٨ص (للتربيزي » الكايف«، 



 ٢٦٨

ــد رأي ــا*وقـــ   لتررجـــ
  

ــا أرا    ــل *فمــ ــديمثــ   )١(زيــ
  

  :تفعيله 

ــاعلن ــاع الت*مفـــ   فـــ
  

ـ *مفــــاعلن     نفــــاع التـــ
  

ــوض ــوف * مقبــــ   مكفــــ
  

ــوض   ــامل * مقبــــــ   ســــــ
  

  

  ]و ٧٥ق [  :)٢(اخلَرببيت 

ــالُوا ــم  وقَــ ــا لَهــ   قُلْنــ
 

ــالُ    ــه مقَـــ ــلٌّ لَـــ   وكُـــ
 

  : تقطيعه

ــال ــالو*قلنــ ــم وقــ   هــ
  

ــن ل    ــل لـ ــالو *وكـ ــو مقـ   هـ
  

  :تفعيله 

  فــــاع التــــن *مفعــــولُ
  

  فــــاع التــــن *مفاعيــــلُ  
  

ــرب ــامل *أخــــ   ســــ
  

ــوف   ــامل*مكفـــــ   ســـــ
  

   :)٣(ومثله

  ِإنْ تــــدنُ ِمنــــه ِشــــبرا
 

  يقَربـــــك ِمنـــــه باعـــــا 
 

  

                                                 

  .مثل زيِد  : »األصل ، ب« يف )١(

» العـروض «،  ) ٦٦ص  ( »اإلقناع« الواو ،    حبذف) كلٌّ) (٦/٣٤١ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف      )٢(

 ص (» القـسطاس «،  ) ١٧٣ص   (»البـارع «،  ) ٦٢ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣٦ص  (ي  البن جن

  . )وكلٌّ(  يف نسخة ثانية حبذف الواو ، وذكر احملقق يف احلاشية أنَّ) كلٌّ) (١٢٠

ة ، أكثر مـن      على غلبة الصنعة العروضي    دلُّا ي  ، مم  ا على الكف  له شاهد  يف أو   واوٍ سبق خترجيه بزيادةٍ   )٣(

ا قضية شواهد مبنية على االستقراء كو.  



 ٢٦٩

   :)١(الشتربيت 

ــسلْمى  ــِدي ِلـ ــوف أُهـ   سـ
 

ــا   ــى ثَنـــ ــاًء علَـــ   ِءثَنـــ
 

  :تقطيعه 

  دي لــــــسلما*ســــــوف أه
  

ــاءنع   ــاإي*ثنــــــ   ال ثنــــــ
  

  :تفعيله 

ـــاعلن ــن *فــــ ــاع التـ   فـ
  

ـــمفاعي   ــن*لُـــــ ــاع التــ   فــ
  

   ســــــــامل* أشــــــــتر
  

ــوف   ــامل * مكفــــــ   ســــــ
  

  

   .)٢( إلَّا لقلَّة استعماله–واهللا أعلم– ، وما ذاك ومل أقف على شاذٍّ هلذا البحر

  

                                                 

ـ  » العروض«،  ) ٦٦ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٥٨ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     البيت   )١( ص (ي  البن جن

  .) ١٧٣ص (» البارع«، ) ١٩ص ( ربيزيللت» الكايف«، ) ٦٢ص (» عروض الورقة«، ) ١٣٦

  .بلغ مقابلةً  : »األصل« امش  كُتب)٢(



 ٢٧٠

  المقتضب

  

سي هذا ما ألنَّالبحر مقتضبما خيتلف من  أجزاء املنسرح بعينها ولفظها تقع فيه ، وإن

رتيب ال غري ، فجهة التكأناالقتضاب مقتطع ؛ ألنَّ:  من املنسرح ، أي ه يف املعىن مقتضب 

 آخر فتجد يف البحر  من حبٍرفك يوائر حبر من الدغة معناه االقتطاع ، وليس يف دائرٍةيف اللُّ

ا يف هذه يت كانت يف البحر املفكوك منه إلَّ األجزاء بعينها ولفظها الَّفُك ]ظ ٧٦ق [ذي الَّ

ائالدرة ، غري أن١(رتيب كما قلنا قبلها ختتلف يف الت( .   

 هذا عكس ع منه ؛ ألنَِّطاقت: ريع ، أي ب من السِضه اقتي بذلك ألنمما سإن: وقيل 

إلَّذلك ، ليس بينهما اختالف ا يف التقدمي والت٢(اهر ، وهذا هو الظَّةًأخري خاص(.   

  على عهد رسول اهللامع منه أبياته سا أن ، إلَّ)٣(املضارعة كبحر وهذا البحر يف القلَّ

ĭ  فمنها ، :  

                                                 

ـ : وقيل.  ع منه ِطاقت: ، أي    عرضب من الش  ه اقت ي بذلك ألن  سم:  قال اخلليل « )١( ـ  ألن ب مـن   ِضه اقت

ـ (ائرة من    يف الد   مبين - كما سبق  - املنسرح   ، وذلك ألنَّ   نسرح على اخلصوص  امل مسلُِعفْتن فْ مـ ع ات ولَ

مسلُِعفْتن( ومثله   ا، واملقتضب مبين  ائرة من    يف الد)فْمولَعات م سلُِعفْتن م سلُِعفْتا  ومثلها، وليس بينهما إلَّ    )ن

تقدم )فْمولَعات(   فكأنَّ  طه يف املنسرح   يف املقتضب وتوس ،  ـ    قتطَ املقتضب م ع منه إذا ح   لـه  ذف مـن أو

)مسلُِعفْتن ( .  يقال ابن بر  :حتمل أن يكون  وي  العيـون الغـامزة  « . » لقول اخلليـل   ا هذا تفسري«)  ص

٢١٠. (  

 كما يف   »ألنه اقتضب من السريع   « »عرضب من الش  ه اقت ي بذلك ألن  سم« فيروى قول اخلليل السابق      )٢(

، ضب مـن املنـسرح      ه اقت ي بذلك ألن  مس«) ٢٥١ص   (»غرر اخلصائص «ويف  ) . ١/١٣٦ (»العمدة«

   .»ريعس من ال :وقيل

)٣(    تثُّ ،     ، واملقتضب  املضارع: والثالثة األوزان   « يقول املعريقلَّ ، وا     مني ما توجد يف أشعار املتقد« 

ـ  قليالن حت ] املضارع واملقتضب : أي  [مها  :  اجج قال الز  « . )١٣٢ص  ( »الفصول والغايات « ه ال  ى إن

 منهما إىل   ، وال ينسب بيت     منهما البيت والبيتان    واحدٍ  كلِّ ما يروى من  ، وإن    لعريب يوجد منهما قصيدةٌ  

  ) .٢٠٧ص  (»العيون الغامزة« . »العرب وال يوجد يف أشعار القبائل من شاعٍر



 ٢٧١

  هــــلْ علَــــي ويحكُمــــا
  

ــرجِ    ــن حــ ــوت ِمــ   ِإنْ لَهــ
  

  يف لسان العربهو مستعملٌ: ني وقال بعض العروضي . )١( تنشدهع من جاريٍةسِم

كثري .  

ا عمل جمزوًءه استومثلها ، غري أن) ستفْعلُنم مفْعولَات مستفْعلُن(وتفعيله يف األصل 

فبقي مربا ع.   

جمزوءةٌ : واحدةٌوله عروض ا  فصلٌةٌ مطويووز ، )فْملُِعتن ( ،وهلا ضربواحد :  

   :)٢(ها ، وبيته مثلُ غايةٌ مطويجمزوٌء

  أَعرضـــت فَلَـــاح لَهـــا  
  

  عاِرضـــــــاِن كَـــــــالْبرِد  
  

                                                 

)١(    رضي اهللا عنه     –  حلسان ة وكانت جاريةً  لسريين أخت مارية القبطي -  عليها    ، مر ĭ    وهي تنـشد 

» البصائر والـذخائر «، ) ١٢/٨٤(» األغاين«: منسوب إليها يف  .ال حرج إن شاء اهللا   : هذا البيت فقال  

» ريج الـدالالت الـسمعية    خت«،  ) ٣/١١٦(» املوضوعات«، و ) ٣/١٢٥(» ربيع األبرار «،  ) ٥/١٨٤(

ا أنشد بني    رجلً نَّإ: وقال بيتني معه وزاد )٢/٥٠٧( »رسالته« يف البيت هذا القشريي وذكر) .١/٧٦٣(

يدي النيب ĭ األبيات  هذه:  

  اهـــــ لَاحلَـــــ فَتلَـــــبقْأَ
  

  ــــــــاِرعكَاِنض الــــــــسِجب  
  

  اهــــ لَتلْــــقُ فَتربــــدأَ
  

  وــن ــانُريالـــ ــي و ِفـــ   ِجهـــ
  

ــ ــ علْهــ ــكُحي ويلَــ   امــ
  

ــِشقْ   ــتِإنْ عـــ ــن ِمـــ   ِجر حـــ
  

هـل  فـاق أ   بات هذا احلديث موضوع  :  قلت«ابن تيمية   قال   . ال حرج ال حرج   :  ĭ فقال رسول اهللا  

» االسـتقامة « .»  من دواوين اإلسالم وليس له إسناد      ، وليس هو يف شيءٍ    املعرفة باحلديث ، ال أصل له       

)١/٢٩٦(  

ص  (»الفـصول والغايـات   «،  ) ٦٧ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٦٠ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     البيت   )٢(

عارضان من بـرد ،     ... لنا  أعرضت فالح   : ذي وضعه اخلليل فيه     املقتضب فالبيت الَّ  وأما  «وفيه  ) ١٣٢

 العروض« ،   » يف شعر العرب   وهو مفقود « ٥٠ص  (» عـروض الورقـة   «،  ) ١٤١ص  (ي  البن جن ( ،

ويالحظ أنَّ هذا الشاهد هو نفسه أول األبيات السابقة الَّـيت ذكرهـا             ) . ١٢٠ص  (  ربيزيللت» الكايف«

 (بـ) الربد(مع استبدال القشرييبجالس(.   



 ٢٧٢

  :تقطيعه 

ــتفأعر ــا * ضــ ــا هلــ   الحــ
  

ــان   ــربدي *عارضـــــ كلـــــ
)١(

  
  

  ]و ٧٦ق [ :تفعيله 

مفْـــــــتعلن*فـــــــاعالت  
  

  ــاعالت ــتعلن*فــــــ   مفْــــــ
  

  مطـــــــوي * مطــــــوي 
  

ــوي   ــوي * مطــــــ   مطــــــ
  

٢(اهقفَّم( :  

رــد ــى الــ ــا علَــ   ِجغَننــ
 

ــزجِ   ــالْخِفيِف والْهــــ   ِبــــ
 

  

                                                 

   .»ب«كلربِد ، واملثبت من  : »األصل«يف  )١(

معيـار  «،  ) غنيا) (١٣١ص  (» ضيد الن رالد « ، )١٢٠ص   (ربيزيللت» الكايف«: بال نسبة يف     البيت   )٢(

  . )غنيا( )٧٤ص (» النظَّار



 ٢٧٣

  زحافه

  

ن ثبتت واوه وعاد بوهو اخلَه وواوه ؛ فإن سقطت فاؤ) اتمفْعولَ(فيه املراقبة بني فاء 

)ولَاتعم (قل إىل فن)ُفَاِعيلم ( سقطت واوه وهو الطَّ، وإنثبتت فاؤه وعاد ي )لَاتفْعم (قل فن

ا وال  احلرفني فيها ال يسقطان مع بيان املراقبة وأنَّم يف غري موضٍع، وقد تقد) فَاِعلَات(إىل 

يثبتان معا ، وأنقيضنيهما كالن.   

، وامسه ) مفْتِعلُن(قل إىل فسقط رابعه وهو الفاء فن) مستفِْعلُن(فيه أصله ) مفْتِعلُن(و

ِز ، ولَاملطويمحاف فقط ه هذا الز.  

وال جيوز خه ألنَّلُبقبلها تاء ني ال جيوز سقوطها ألنَّ الس )ولَاتفْعفلو سقطت ) م ،

ني من الس)فِْعلُنتس( سقوط الفاء صار مع) مِعلُنتم (قل إىل فن)نلَتفَع (وقبله متحركي  فيؤد

  متوالياٍته ال جيوز اجتماع أربع حركاٍتمنا أن ، وقد قد متوالياٍتإىل اجتماع مخس حركاٍت

  .بعدم اجلواز  ]ظ ٧٧ق [ أوىل من جزأين ، فاجتماع مخٍس

  .ة ما قصدوا بذلك اخلفَّم كما جاء يف اتث ، وإنمافيه على الت) مستفِْعلُن(ومل جيئ 

ل عليه ، وال عو ال يأجاز بعضهم يف عروضه وضربه املعاقبة ، وهذا القول بعيدوقد 

١(تفت إليهلْي(.   

  

                                                 

  ، وشـاهد   )٧٤ص  (» البارع« . »وأجاز بعضهم فيه املعاقبة ، واألول املذهب      « يقول ابن القطَّاع     )١(

، ) ٣٦١ص   (»الدر النـضيد  «ينظر  . إلَّا النؤي والوتد    ... ما بالدار من أحٍد     : املعاقبة املوسوم بالشذوذ    

  ) .٣١٣ص  (»اية الراغب«



 ٢٧٤

   :)١()مفْعولَات( يف ين والطَّباملراقبة بني اخلَبيت 

ــشرنا  ــا مبــــ   أَتانــــ
  

ــذُرِ    ــاِن والنـــــ   ِبالْبيـــــ
  

  : تقطيعه

ــام ــرنا*أتانــ ــش شــ   بــ
  

ــان   ــذري*بلبيـــــ   وننـــــ
  

  :تفعيله 

ــلُ ــتعلن*مفاعيـــــ   مفْـــــ
  

  ــاعالت ــتعلن*فــــــ   مفْــــــ
  

ــون ــوي  * خمبـــــ   مطـــــ
  

ــوي   ــوي * مطــــــ   مطــــــ
  

   :)٢(ومثله

ــقُي ــونَولُــ ــبا  لَــ   وادِعــ
  

  ــــــوهــــــمي ِفدنونم٣(ه(  
  

  

                                                 

» الكـايف «،  ) ١٣٨ص  (البـن جنـي     » العروض« ،   )١٦١ص  (» اجلامع«:  بال نسبة يف   البيت   )١(

للتوفيه )٢٣٥ص (» بلغاءمنهاج ال«، ) ١٢١ص   (ربيزي »على أنني وحتريف لبيـتٍ ه من وضع العروضي 

   .»ر ليستقر هلم رأيهم يف املراقبةآخ

 )١٧٦ص   (»البارع«،  ) ١٢١ص   (ربيزيللت» الكايف«،   )٦٧ص  (» اإلقناع«:  بال نسبة يف   البيت   )٢(

  ) .٧٥ص  (»ظَّارمعيار الن«، ) ١٢١ص (» القسطاس«، ) ٣٥٩ص  (»الدر النضيد«، 

بِعدوا هلكوا ، وهو بباٍء موحدٍة مفتوحٍة وعٍني مهملـٍة مكـسورة ،             : فائدة   : »ب« كُتب امش    )٣(

بِعـد  : أنهم يف حال دفنهم إياهم يدعون اهللا بأنه ال مييتهم ، كما نشاهده اآلن ، يقـال                  : ومعىن البيت   

تح الباء والعني مجيعا ، وأما بعد يبعد بالضم فيهما بعدا بـضم   يبعد بالفتح بعدا بف- كما قلناه   –بالكسر  

إنما ] ٩٥: هود  [الباء وإسكان العني فهو ضد القرب ، وقوله تعاىل ﴿أَلَا بعدا ِلمدين كَما بِعدت ثَمود﴾                

  .   ألنَّ من هلك فقد بعد يف املعىن وقع فيه البعد الَّذي هو ضد القرب مع كسر العني بعد ذلك يف املاضي 

  ) .٣١٤ص  (»اية الراغب«ينظر 



 ٢٧٥

   : )١(، وبيته) مفْعولَات(ل يف ب اخلَ: يف هذا البحر وقد شذَّ

ــــــرــــــةٌصاِريج كتم  
  

  تركَتــــك ِفــــي تعــــبِ     
  

  . جييزه ، واستشهد ذا البيت )٢(اءرواخلليل مينعه ، والفَ

                                                 

الكوفيـون يـرون أنّ    «وفيـه   ) ١٧٩ص  (» البارع«: مع إسناد إنشاد الفراء له يف        البيت بال نسبة     )١(

: وأنشد الفـراء يف ذلـك       ) فعالت(اخلبل فتخلفها   ) مفعوالت(املراقبة ال مدخل هلا فيه ، وأنه جيوز يف          

ايـة  «،  ) ٨ق  (» املعيـار «،  » وهذا شـاذٌّ  «وفيه  ) ٧٥ص   (»معيار النظَّار «،  » ...صرفتك جارية   

   ) .٣١٢ص (» الراغب

 إليـه  دعِه،   اءربالفَ املعروف  الكويفُّ الديلمي األسلمي منظوٍر بن اهللا عبد بن زياد بن حيىي زكريا أبو )٢(

 ،  بعده من حوبالن نيالكوفي أعلم وكانا ،  الكسائي أصحاب أشهر محرواأل هو انوك ، هيابن بتربية املأمون

ـ متكلِّ جوموالن ببالطِّ اعارفً وأشعارها وأخبارها العرب اموبأي باخلالف اعاملً افقيه وكان إىل مييـلُ  ام 

ـ ٢٠٧( سنة  تويف  ، الكالم يفري كان هألن اءرفَال له قيلو ،   االعتزال  من . سنة نيوست اثالثًَ بلغ وقد)  ه

 ةالعام فيه تلحن ما،   غةاللُّ مشكل  ، احلدود ، ثواملؤن راملذكَّ،   القرآن معاين  ، واملمدود املقصور : كتبه

  ،والبصرة الكوفة أهل اختالف  ، يايلواللَّ اماألي املصاحف يف اموالش . ١/٨١ (»نزهة األلباء «: نظري ( ،

  ) .٨/١٤٥ (»األعالم«، ) ٦/١٧٦ (»وفيات األعيان«،  )٢/٢٨١٢ (»معجم األدباء«



 ٢٧٦

  المجتثُّ

  

اقتِطع منه ، وسبب ذلك هو : سمي هذا البحر مجتثا ألنه اجتثَّ من اخلفيف ، أي 

  .  التأخري ال غري ، فهذا آخذٌ من ذلك و ]و ٧٧ق [أنَّ أجزاءمها سواٌء مل خيتلفا إلَّا يف التقدمي 

إنما سمي بذلك ألنه اجتثَّ منه جزآن من أجزائه الستة يف الدائرة ، وهذا : وقيل 

   .)١(التعليل يصلُح أن يقال يف املقتضب ألنه جمزوٌء أيضا مثله

  .وحروفه اثنان وأربعون يف الدائرة 

ومثلها ، إلَّا أنه استعمل جمزوًءا فبيقي ) فِْع لُن فَاِعلَاتن فَاِعلَاتنمس ت(وتفعيله يف األصل 

  .فيه مفروقة الوتد كما تقدم ) مس تفِْع لُن(مربعا ، و

صحيحةٌ جمزوءةٌ فصلٌ عند من أجاز التشعيث فيها يف غري : وله عروض واحدةٌ 

 جمزوٌء غايةٌ المتناعه من الكَف ، : ضرب واحد وهلا، ) فَاِعلَاتن( ، ووزا )٢(تصريٍع

   :)٣(ولدخول التشعيث عليه أيضا عند من أجازه محلًا على اخلفيف ، وبيته

                                                 

،  هو من القطع  :  اججوقال الز .  ع من طويل دائرته   ِط قُ  : أي ثَّه اجت ي بذلك ألن  سم:  قال اخلليل « )١(

 املقتضب ألنَّ  وهو ضد   الث بأسره   ب له اجلزء الثَّ   ِض املقتضب اقت  ، تثُّ اجتالـث   منه أصل اجلزء الثَّ    ثَّوا

ـ   ذي هو االقتطاع   من االجتثاث الَّ   ا أخذً اجتثي م ما سم إن: وقال ابن واصل    .  فنقص منه  ا كـان   ، فلم

قـدمي  ، واملخالفة بينه وبني اخلفيف من حيـث الت          منه ا يف دائرة املشتبه من حبر اخلفيف كان جمتث        اطعتقم

٢١٠ص  (»العيون الغامزة« . »أخريوالت. (  

، وشـاهد   ) ١٧٩ص   (»البارع« . »وقد جاء أيضا يف عروضه من غري تصريع       « ابن القطَّاع     يقول )٢(

شرح عـروض ابـن     «ذكره الفيومي يف    ) أَسرفْت ِفي الْهجرانِ  ... يا من تجنى ظُلْما     (العروضيني عليه   

شعيث هنا ،   بعضهم الت ومنع  «)  ٣١٧ص  (» اغباية الر «يقول اإلسنوي يف     ) .١٤٩ص   (»احلاجب

ـ فْم ( وزنـه ثٌشع ضربه م فإنَّ)ولست بالغضبانِ ... متجن   أنت امرؤ (ويدفعه قوله    ولُعوال جيـوز  )ن ، 

   .»لعروض يف غري التصريع إلَّا شاذاتشعيث ا

وفيـه  ) ١٩٧ ،   ١٦٢ص  (» اجلامع«،   ) ٦/٣٤١(» العقد«:  ينسب لرجل من أهل مكَّة ، والبيت       )٣(

ـ   » العروض«،  ) ٦٨ص  (» اإلقناع« ،   »عر يؤخذ عنه الش   ة شاعر  من أهل مكَّ   ٍللرج« ص (ي  البـن جن



 ٢٧٧

  ــيص ــبطْن ِمنهـــا خِمـ   اَلْـ
 

ــاِل  ــلُ الِْهلَــ ــه ِمثْــ   )١(والْوجــ
 

  :تقطيعه 

ــن ــبطن مــ ــصن* ألــ   هامخيــ
  

للـــــــهاليل*ولوجهمـــــــث  
)٢(

  
  

  :تفعيله 

ــستفعلن ــاعال* مــــ    تنفــــ
  

  فـــــــاعالتن* مـــــــستفعلن  
  

   ســـــــامل* ســـــــامل 
  

ــامل    ــامل* ســـــــ    ســـــــ
  

  

   :)٣(ومثله

ــ ــ هنِجــ ــلَ ِبنببــ ٍل  يــ
 

 ــي ــنبدنـــــ   هنهدي ســـــ
 

                                                                                                                                                 

ص  (ربيـزي للت» الكـايف «،  ) ١٣٢ص  (» الفصول والغايات «،  ) ٥٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣٩

هو من  «وفيه  ) ٦٠ص  (» حاشية الدمنهوري «،  ) ١٧٧ص   (»البارع«،  » هذا البيت قدمي   « وفيه )١٢٢

  :وبعد هذا البيت ... ة  من أهل مكَّ رجٍلكالم

  واجليد مثل الغزاِل ...  واخلصر منها حنيلٌ

جسمي عليها قد رق  ...ى غدا كاخلاللحت«  

   .   حمامر ، وهو خفيف اللَّ الضاخلميص  :»ب« كُتب امش )١(

   .»ب«للهالل ، واملثبت من  : »األصل« يف )٢(

 ،  »إنه للوليد : شعر معروف قدمي ، وقيل      «وفيه  ) هتفن() ١٩٧ ،   ١٦٣ص  (» اجلامع«:  البيت يف    )٣(

 ،  »ه قد مسعـه يف شـعر العـرب        وهذا الوزن زعم األخفش أن    « وفيه   )١٣٢ص  (» الفصول والغايات «

 هذا البيت معروف من ِشعِر العـرب وقـد        :قال األخفش  «وفيه) سود(مادة  » اللسان«وعنه  » احملكم«

 عب معِليد والذي زعم ذلك ثقة أيضا         زهم أنه من شعر الوالكايف«،  » ض «للت وفيـه  )١٢٢ص   (ربيـزي  

  :أما ما ينسب للوليد بن يزيد فقوله . »  قدميوهو«

  حنو الرصافِة رنه... ِإين سِمعت بلَيٍل  «

  ر ما شانهنه أنظ...خرجت أَسحب ذَيلي 

  ) .٤٧٧ ص( »الصاهل والشاجح« نسبها إليه املعري يف »دبن سيدهنهين... ِإذا بنات ِهشاٍم 



 ٢٧٨

  ]ظ ٧٨ق [ : )١(مقفَّاه

  ويِلــي لَقَــد طَــالَ كَرِبــي   
 

  حـــسِبي ِمـــن الْحـــب حـــسِبي 
 

   : )٢(ومثله

 ارــر ــِه الِْفـ ــن ِإلَيـ ــا مـ   يـ
 

     ـــارج ــبالْح ــا ِلــي ِمــنم  
 

   : )٣(وكذا قول اآلخر

ــِمِريي   ــي ض ــِذي ِف ــدى الَّ أَب  
 

ــروِري  ــن ســ ــاؤكُم عــ   ِإبطَــ
 

  

                                                 

   .)١٢٢ص  (ربيزيللت» الكايف «: البيت بال نسبة يف )١(

   .)١٢٢ص  (ربيزيللت» الكايف «: البيت بال نسبة يف )٢(

  .مل أقف عليه  )٣(



 ٢٧٩

  زحافه

  

 اخلَبن ، والكَف ، :هنا ما دخل فيه يف اخلفيف من ) مس تفِْع لُن(يدخل يف 

  .والشكْل

  .ن خبو، وهو املَ) مفَاِعلُن(نقل إىل في) متفِْعلُن(فإذا سقطت منه السني بقي 

  .، وهو املَكْفُوف ) مس تفِْع لُ(وإن سقطت منه النون بقي 

  .، وهو املَشكُول ) مفَاِعلُ(فينقل إىل ) متفِْعلُ(وإن سقطا منه معا بقي 

  .وال جيوز فيه الطَّي واخلَبل كما تقدم يف اخلفيف 

  : هنا )فَاِعلَاتن(وجيوز يف 

  ) .فَِعلَاتن(اخلَبن ، فيصري 

  ) . فَاِعلَات(والكَف غري الَّيت يف الضرب ، فيصري 

  ) .فَِعلَات(والشكْل غري الَّيت يف الضرب أيضا ، فيصري 

منه ضربا كاخلفيف إذ كانا ) فَاِعلَاتن(وذهب قوم إىل جواز التشعيث يف هذا البحر يف 

أو قطعه كما تقدم مبينا يف ) فَاِعلَاتن( أحد متحركي وتد حذف ، وهو من دائرٍة واحدٍة

   .)١(اخلفيف

األجزاء وثواين ما يليها ، إلَّا خبن اجلزء األول فإنه  ]و ٧٨ق [وفيه املعاقبة بني سوابع 

  .لغري معاقبٍة ؛ ألنه ابتداٌء ، وقد تقدم بيان املعاقبة يف اخلفيف وغريه 

  .بن يف هذا البحر حسن ، والكَف صاحلٌ ، والشكْل قبيح واخلَ

  

                                                 

   .»قياس فيه التشعيث ، ومل يذكره اخلليلوجيوز يف ال« )٢/٦٠(» عروضه« يقول الربعي يف )١(



 ٢٨٠

   : )١(اخلَبنبيت 

  ولَـــو عِلقْـــت ِبـــسلْمى  
 

 وتمــت ــت أَنْ ســــ   عِلمــــ
 

  :تقطيعه 

  تِبــــسلْماْ*ولَــــو عِلــــق 
  

ــت أَنْ   ــتموتو* عِلمـــــ   ســـــ
  

  :تفعيله 

   فعالتـــــــن* مفـــــــاعلن
  

ــاعلن   ــن* مفــــــ   فعالتــــــ
  

ــون ــون * خمبـــــ   خمبـــــ
  

  خمبــــــــون * خمبــــــــون  
  

  

   :)٢(الكَفبيت 

نهطَــــاؤــــا كَــــانَ عم  
 

  )٣(ِإلَّــــا ِعــــدةً ِضــــمارا   
 

  : تقطيعه

  طـــاأهنن*مـــا كـــان ع 
  

  تــــن ضــــمارا *إلالعــــد  
  

  :تفعيله 

ــستفعلُ ــاعالت* مــــ    فــــ
  

  فــــــــاعالتن* مــــــــستفعلُ  
  

ــوف ــوف  * مكفــــ   مكفــــ
  

ــوف   ــامل * مكفــــــ    ســــــ
  

  

                                                 

، ) ٦٨ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٤ص  (» اجلـامع «،   ) ٦/٣٤١ (»العقـد «:  البيت بال نسبة يف      )١(

، ) ١٢٣ص  (للتربيـزي   » يفالكا«،  ) ٥٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٤٠ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ليمىولو علقت س) (١٧٨ص  (»البارع«

، ) ٥٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٩ص  (» اإلقناع«،  ) ١٦٤ص  (» اجلامع«:  نسبة يف     البيت بال  )٢(

  ) .١٧٨ص (» البارع«، ) ١٢٣ص (زي ربيللت» الكايف«

ين رجى من الد   ما ال ي   مهملٍة هو   وراءٍ  مكسورةٍ  معجمةٍ ضاٍدمار ب الض: فائدة   : »ب« كُتب امش    )٣(

   . والوعد



 ٢٨١

   :)١(الشكْلبيت 

ــوٍم ــر قَــ ــك خيــ   أُولَِئــ
 

 ــار ــر الِْخيـــــ   ِإذَا ذُِكـــــ
 

  : تقطيعه   

  خـــــري قـــــومن *أالإك
  

ــارو*إذا ذك     )٢(رخليــــــــــ
  

  :تفعيله 

ــلُ ــاعالتن*مفاعـــــ   فـــــ
  

ــلُ   ــاعالتن*مفاعــــــ   فــــــ
  

   ســـــــامل * مـــــــشكول
  

ــشكول   ــامل * مــــــ    ســــــ
  

  

  ]ظ ٧٩ق [  :)٣(بيت الشكْل يف العروض

  كتلَـــدالَّـــِذي و ـــتأَن  
 

ــابِ   ــت الْحبــ ــماُء ِبنــ   أَســ
 

  : تقطيعه

  ولــــدتك*أنتــــل لــــذي
  

ــاأبن   ــايب*أمســـــ   تلحبـــــ
  

  : تفعيله 

  التفِعــــ*مــــستفع لــــن
  

ــن    ــستفع لــ ــ*مــ   عالتنافــ
  

ــامل ــان*ســــ    طرفــــ
  

  ســــــــامل*ســــــــامل   
  

  

                                                 

، ) ٦٩ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٤ص  (» اجلـامع «،   ) ٦/٣٤١ (»العقـد «:  البيت بال نسبة يف      )١(

، ) ١٢٤ص  (للتربيـزي   » يفالكا«،  ) ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٤٠ص  (ي  البن جن » العروض«

  .) ١٧٨ص  (»البارع«

   .»ب«رخليار ، واملثبت من  : »األصل« يف )٢(

ص   (ربيـزي للت» الـوايف «، ويف   ) ١٦٥ص  (» اجلامع«،   ) ٦/٣٤١ (»العقد«:  البيت بال نسبة يف    )٣(

   .)٧٧ص (» معيار النظَّار« ، )ع(سخة  حباشية النلحقه مق سقوطه من األصول وأنذكر احملقِّ) ١٥٨



 ٢٨٢

   :)١(التشِعيثبيت 

ــولُ     ــا أَقُ ــي م ــا يِع ــم لَ   ِل
 

ــأْمولُ   ــسيد الْمــــ   ذَا الــــ
 

  : تقطيعه

  مـــا أقولـــو * مل ال يعـــي
  

  مــــــأمولو* )٢(دلييذســــــس  
  

  : تفعيله 

  نالتِعافـــ*مـــستفع لـــن 
  

ــن    ــستفع لــ ــولن*مــ   مفعــ
  

   ســــــامل*ســــــامل
  

ــامل    ــشعث*ســـــ   مـــــ
  

  

   : )٣(وقد أنشد مجاعةٌ من العروضيني أبياتا من التشعيث زعموا أنها قدميةٌ ، وهي

  علَــــى الــــدياِر الِْقفَــــاِر 
  

ــاِر   ــؤِي والْأَحجــــ   )٤(والنــــ
  

  تظَــــلُّ عينــــاك تبِكــــي
  

  رــد ــٍف ِمـــــ   اِرِبواِكـــــ
  

  فَلَـــست ِباللَّيـــِل تهـــدا  
  

  شـــــوقًا ولَـــــا ِبالنهـــــاِر  
  

  

                                                 

ص (» مفتاح العلوم «،  ) ١٢٤ص  (للتربيزي  » يفالكا«،  ) ١٦٤ص   (»اإلقناع«:  البيت بال نسبة يف    )١(

  . )٢١٤ص  (»العيون الغامزة«،  )٥٦٠

   .»ب«ذسسيدل ، واملثبت من  : »األصل« يف )٢(

  ، »وقد أنشدين من أثق به شعرا ، فذكر أنه قدمي          «وفيه) ١٦٣ص  (» اجلامع«:  البيت بال نسبة يف      )٣(

معيـار  «،  » وقد أنشدوا أبياتا وزعموا أنها قدميةٌ مـن املـشعث         «وفيه  ) ١٢٤ص  (للتربيزي  » يفالكا«

   .)٢١٤ص  (»العيون الغامزة«، ) ٧٧ص  (»رالنظَّا

متنع دخول املطر   ] اخلباء[النؤي بنوٍن مضمومٍة ومهزٍة ساكنٍة وهو حفريةٌ حول          : »ب« كُتب امش    )٤(

  ] .كسرها[إليه ، مجعها نؤي بضم النون و

  ) .٣١٤ص  (»اية الراغب«ينظر 



 ٢٨٣

   :)١(ومثله لبعض املتأخرين

نجــت ــرؤ مــ ــت امــ   أَنــ
 

  ولَــــــست ِبالْغــــــضبانِ  
 

  أَنـــت امـــِرؤ لَـــك شـــانٌ
 

ــانِ    ــر شــ ــا أَرى غَيــ    فَمــ
 

  صـــرح ِبمـــا عنـــه تكِْنـــى
 

ــسا  ــك ِلـ ــف عنـ   ]و ٧٩ق [ ِنيأَكُـ
 

  هبِنــــي أَســــأْت فَهلَــــا
 

 ــت ــالْغفْراِنمننـــــ    ِبـــــ
 

  

                                                 

بتقدمي البيت األخري   ) ٢٠/٢٦٤(» األغاين«:  إليه يف     ، منسوب  يدي اليز ٍدد بن أيب حمم   حملم األبيات   )١(

 ناشب املتوكليـة    أنّ) ٧/١٨٨(» تاريخ دمشق « عساكر يف    وعنه ابن ) ٤٨ص  (» اجلليس الصاحل «، ويف   

  ولَيست بالغضباِن... أَنت امرؤ متجن  :كانت تغين ِإلبراِهيم ابن الْمهدي 

  . مننت بالغفراِن ... هال ت فَهبِني أسأ



 ٢٨٤

وتشترك هذه األحبر الستة يف انفكاكها على سباعياٍت أوتادها جمموعةٌ ومفروقةٌ 

وأسباا خفيفةٌ ، ليس يف الشعر ذا الوصف غريها ؛ فلذلك مجعها اخلليل يف دائرٍة واحدة 

  . له الكثرة رة أحبرها ؛ ألنَّ اجلَلَب مدلوجتلَب ، وإنما سميت ذا لكثومساها دائرة املُ

) مفَاِعيلُن(سميت بذلك لكون أحبرها اجتِلبت من الدائرة األوىل ؛ فـ : وقيل 

 من سباعي) مستفِْعلُن(من سباعي املديد ، و) فَاِعلَاتن(مجتلب من سباعي الطَّويل ، و

  . البسيط

ونقل عن اخلليل أيضا أنه مساها دائرة املُشتِبه ألنَّ أجزاءها متشاةٌ ، فكلُّ واحٍد منها 

  . يشبه اجلزء اآلخر ؛ إذ كانت األجزاء مجيعها سباعيةً 

   . )١(وهذا اخلالف الَّذي ذُِكر يف هذه الدائرة قد تقدم بعينه يف الدائرة الَّيت قبلها

                                                 

  .بلغ مقابلةً على املصنف  : »األصل« كتب امش )١(

 إىل أنَّ اجلمهور على تسمية الدائرة الثَّالثة بدائرة اتلـب ، والـدائرة              )٢١٩ص  (اإلشارة  وقد سبقت   

يف تـسمية هـذه الـدوائر       واعلم أنَّ العروضيني قد اختلفـوا       «يقول ابن واصل    .الرابعة بدائرة املشتبه    

 فإنه مسى الدائرة الثَّالثة دائرة      - رمحه اهللا    –وأما اخلطيب أبو زكريا التربيزي      . فاألكثرون على ما ذكرته     

ب إنما سميت بذلك لتشابه األجزاء السباعية الَّيت فيها ، ومسى الدائرة الرابعة دائرة اتل             : املشتبه ، وقال    

ـ          : ، وقال    ) فَاِعلَاتن(من الطَّويل ، و   ) مفَاِعيلُن(إنما سميت بذلك ألنَّ أحبرها جمتلبةٌ من الدائرة األوىل ، ف

هذا وهم منه ؛ ألنَّ أحبر هذه ليست هي هذه التفاعيـل            : وأقول  . من البسيط   ) مستفِْعلُن(من املديد ، و   

هذه التفاعيل وغريها ، وإنما الَّذي يليق له هذا االسم الدائرة الثَّانية كمـا              أنفسها ، وإنما هي مركَّبةٌ من       

: وقد اعترض بعض املتأخرين على التربيزي بأن قـال          . ذكرنا ، فإنَّ أحبرها جمتلبةٌ من الدائرة الَّيت قبلها          

يف ) فَاِعلَـاتن (عة الوتد واملفروقة ، فـإنَّ       هذا القول يدلُّ على جهل التربيزي بالفرق بني التفاعيل امو         

الدائرة األوىل ال يكون إلَّا جمموع الوتد ، ويف الرابعة قد يكون مفروق الوتـد كالَّـذي يف املـضارع ،                     

يف األوىل ال يكون إلَّا جمموع الوتد ، ويف الرابعة قد يكون مفروق الوتد كالَّـذي يف  ) مستفِْعلُن(وكذلك  

تثِّ   السأن يقول          : وأقول  . ريع وا ربيزيه ، فإنَّ للتابعة من     : هذا االعتراض غري متوجتلب يف الرإنَّ ا

اموع الوتد ال مفروقه كالَّذي يف اخلفيف واتثِّ ، وأيضا اتلب من األوىل             ) فَاِعلَاتن(األوىل إنما هو    

ويكفي ذلك يف التسمية ، وال      . لوتد ال مفروقه كالَّذي يف السريع واخلفيف        اموع ا ) مستفِْعلُن(إنما هو   



 ٢٨٥

                                                                                                                                                 

الـدر   « .»مشاحة يف االصطالح بعد فهم املعاين ، لكن اتباع األكثر وما هو أشد مناسبةً يكـون أوىل                

  ) .١١٢ ، ١١١ص (» النضيد



 ٢٨٦

   فصلٌ

في كيفية فكائرة  أبحر هذه الد  

  ابعةالر: أعني 

  

اعلم أنك إذا أردت أن تفُك السريع من املنسرح فاحذف اجلزأين األولني منه ، ومها 

)فِْعلُنتس(و) مولَاتفْعم ( ل اجلزء الثَّالث ، وهووابتدئ من أو ،)فِْعلُنتسظ ٨٠ق [، فقل ) م[ 

 -، مثَّ أعد اجلزأين احملذوفني أولًا إثر هذه األربعة ) مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن لُنمستفِْع(

 مستفِْعلُن مستفِْعلُن( يقم لك من جمموعها حبر السريع تاما يف الدائرة ، وهو - كما تقدم

فِْعلُنتسم ولَاتفْعم فِْعلُنتسو مفْعملَات. (  

) تف(فإذا أردت أن تفُك حبرا جمهولًا من السريع ففُكَّه من أول السبب الثَّاين ، وهو 

/ عولَات مس / تف ِعلُن مف / تف ِعلُن مس (، فقل ) مستفِْعلُن(من اجلزء األول ، أعين 

 سم ِعلُن فت / فم ِعلُن فت /سم ولَات( ، مث انقُلها إىل )عنفَاِعلَات نفَاِعلَات  فِْعلُنتسم

نفَاِعلَات نفَاِعلَات فِْعلُنتسم (ائرة ، وبيته املصنوعا يف الدهول تاميقم لك منها البحر ا)١( :   

  ما ِلسلْمى ِفي الْبرايـا ِمـن مـشِبهٍ        
 

  تــس الْم ــِنري الْم رــد ــا الْب ــا ولَ   كِْملُلَ
 

  

وإذا أردت أن تفُك حبرا آخر جمهولًا من السريع ففُكَّه من أول الوتد اموع ، وهو 

)ِعلُن ( ل ، أعينآخر اجلزء األو)فِْعلُنتس(، فقل ) م فتسم و / ِعلُنفْعم ِعلُن / فتسم لَات /

 فتسم و / ِعلُنفْعم ِعلُن /فتسم (، مثَّ انقُلها ) لَات فَاِعيلُنم نفَاِعلَات فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم

نفَاِعلَات فَاِعيلُنم (] ائرة ، وبيته املصنوع ]و ٨٠قا يف الدهول تاميقم لك منها البحر ا)٢(:   

                                                 

 البن  » عروض ابن احلاجب   شرح«،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٨٢ص  (» لبارعا«: بال نسبة يف     البيت   )١(

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

 البـن  » عروض ابـن احلاجـب  شرح«، ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٨٢ص   (»البارع«:  بال نسبة يف     )٢(

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



 ٢٨٧

  لَقَد ناديـت أَقْوامـا ِحـني جـابوا        
 

  ابواومــا ِبالــسمِع ِمــن وقْــٍر لَــو أَجــ 
 

  

وإذا أردت أن تفُك املنسرح من السريع ففُكَّه من أول اجلزء الثَّاين منه ، وهو 

)فِْعلُنتس(، فقل ) مفِْعلُنتسم فِْعلُنتسم ولَاتفْعم فِْعلُنتسم ولَاتفْعمثَّ أعد اجلزء احملذوف ) م

 يقم لك من جمموعها حبر املنسرح تاما - كما تقدم -إثر هذه اخلمسة ) مستفِْعلُن(أولًا وهو 

  ) .مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن(يف الدائرة ، وهو 

من ) لُن(وإذا أردت أن تفُك السريع من اخلفيف ففُكَّه من السبب األخري ، وهو 

، وذلك أنَّ الوتد فيه متوسطٌ ، وهو الوتد املفروق ، فقل ) مس تفِْع لُن( أعين اجلزء الثَّاين ،

 مستفِْعلُن(مثَّ انقُلها إىل ) تن مستفِْع/ تن فَاِعلَا / لُن فَاِعلَا/ تن مستفِْع / تن فَاِعلَا / لُن فَاِعلَا (

فِْعلُنتسم فِْعلُنتسم ولَاتفْعم فِْعلُنتسم ولَاتفْعائرة ) ما يف الدريع تاميقم لك منها حبر الس.  

وإذا أردت أن تفُك اخلفيف من السريع ففُكَّه من السبب الثَّاين من اجلزء الثَّاين ، وهو 

)ف(من ) تفِْعلُنتس( ]ظ ٨١ق [، فقل ) م فم ِعلُن فت / سم ولَاتع /ِعلُن فت سم  / فت

 فم ِعلُن / سم ولَاتع /سم ِعلُن ف(مثَّ انقُلها إىل ) تنفَاِعلَات فِْعلُنتسم نفَاِعلَات  نفَاِعلَات

نفَاِعلَات فِْعلُنتسائرة ) ما يف الديقم لك منها حبر اخلفيف تام ،.  

ه من السبب األول من اجلزء الثَّاين ، وإذا أردت أن تفُك السريع من املضارع ففُكَّ

/ ِعيلُن مفَا / لَاتن مفَا (، فقل ) فَاِع(ألنَّ أوله وتد مفروق ، وهو ) فَاِعلَاتن(من ) لَا(وهو 

مفْعولَات  مستفِْعلُن مستفِْعلُن(مثَّ انقُلها إىل ) ِعيلُن فَاِع/ ِعيلُن مفَا / لَاتن مفَا / ِعيلُن فَاِع 

فِْعلُنتسم فِْعلُنتسم ولَاتفْعائرة ) ما يف الدريع تاميقم لك منها حبر الس ، .  

اجلزء الثَّاين ، وهو ) مستفِْعلُن(وإذا أردت أن تفُك املضارع من السريع ففُكَّه من وتد 

)و (، فقل ) ِعلُنفْعم ِعلُن / فتسم ِعلُ/ لَات فتسم و / نفْعم ِعلُن / فتسم لَات / ِعلُن

فتس(، مثَّ انقُلها إىل ) مفَاِعيلُنم نفَاِع لَات فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم نفَاِع لَات فَاِعيلُنيقم لك منها ) م

  .حبر املضارع تاما يف الدائرة 



 ٢٨٨

) مستفِْعلُن(ه من أول اجلزء الثَّاين ، وهو وإذا أردت أن تفُك السريع من املقتضب ففُكَّ

، مثَّ أعد اجلزء احملذوف ) مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن مستفِْعلُن (]و ٨١ق [، فقل 

 الدائرة  يقم لك منها حبر السريع تاما يف- كما تقدم -إثر هذه اخلمسة ) مفْعولَات(أولًا وهو 

  ) .مفْعولَات مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن مستفِْعلُن(، وهو 

وإذا أردت أن تفُك املقتضب من السريع ففُكَّه من أول اجلزء الثَّالث من السريع ، 

، مثَّ أعد اجلزأين احملذوفني ) مفْعولَات ِعلُنمستفْ مفْعولَات مستفِْعلُن(، فقل ) مفْعولَات(وهو 

إثر هذه األربعة ، يقم لك من جمموعها حبر املقتضب تاما يف ) مستفِْعلُن مستفِْعلُن(أولًا ومها 

   .)مستفِْعلُن مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن(الدائرة ، وهو 

وإذا أردت أن تفُك السريع من اتثِّ ففُكَّه من السبب األخري من اجلزء األول ، وهو 

)(من ) لُنفِْع لُنتسم ( ا مفروقًا وهوألنَّ يف وسطه وتد)فِْعفَاِعلَا (، فقل ) ت فَاِعلَا / لُن نت / نت

 مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن(، مثَّ انقُلها إىل ) ستفِْعتن م/ تن فَاِعلَا/ لُن فَاِعلَا/ مستفِْع 

فِْعلُنتسم فِْعلُنتسم ولَاتفْعائرة  ]ظ ٨٢ق [) ما يف الدريع تاميقم لك منها حبر الس.  

الث ، وهو وإذا أردت أن تفُك اتثَّ من السريع ففُكَّه من السبب الثَّاين من اجلزء الثَّ

تفِْعلُن / عولَات مس / تفِْعلُن مف / تفِْعلُن مس / عولَات مس (، فقل ) مفْعولَات(من ) عو(

 سم /فم ِعلُن ف(، مثَّ انقُلها إىل ) تنفَاِعلَات نفَاِعلَات فِْعلُنتسم نفَاِعلَات نفَاِعلَات فِْعلُنتسم (

  .نها حبر اتثِّ تاما يف الدائرة يقم لك م

وإذا أردت أن تفُك حبرا جمهولًا من السريع ففُكَّه من الوتد املفروق آخر اجلزء الثَّالث 

، مثَّ انقُلها إىل ) ِعلُن مفْعو/ ِعلُن مستف / لَات مستف (، فقل ) مفْعولَات(من ) لَات(، وهو 

)نفَ فَاِعلَاتماِعيلُن فَاِعيلُنفَت قام ) معل من حبٍر جمهوٍل ، فإذا ضيقم لك منها املصراع األو

   : )١(منها البحر اهول تاما يف الدائرة ، وبيته املصنوع

                                                 

البن » عروض ابن احلاجب  شرح  «،  ) ٨ق  (» عيارامل«،  ) ١٨٣ص   (»البارع«: بال نسبة يف     البيت   )١(

  .) ٥٧ص (» العيون الغامزة«، ) مل ترضين أشقى) (٩٢ص  (التركماينِّ
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ـ           ما ِلسعدى ِإذَا مـا أَبـصرتِني أَبـ
 

      رت ِإنْ لَـما ووددص تقَى   ـدـش١(ِنـي ت(  
 

  

فك املنسرح من اخلفيف ففكه من آخر سبب يف اجلزء الثالث ، وهو وإذا أردت أن ت

)ن(من ) تنفَاِعلَا ( ]و ٨٢ق [، فقل ) فَاِعلَات نفِْع / تتسم نفَاِعلَا / ت فَاِعلَا / لُن نت / نت

) مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن نمستفِْعلُ مفْعولَات مستفِْعلُن(مثَّ انقُلها إىل ) لُن فَاِعلَا/ مستفِْع 

  .يقم لك منها حبر املنسرح تاما يف الدائرة 

وإذا أردت أن تفُك اخلفيف من املنسرح ففُكَّه من السبب الثَّاين من اجلزء األول ، 

تف ِعلُن /  ِعلُن مس تف/ عولَات مس / تف ِعلُن مف (، فقل ) مستفِْعلُن(من ) تف(وهو 

 فم / سم ولَاتع /سم ِعلُن ف(، مثَّ انقلها إىل ) تنفَاِعلَات فِْعلُنتسم نفَاِعلَات  نفَاِعلَات

نفَاِعلَات فِْعلُنتسائرة ) ما يف الديقم لك منها حبر اخلفيف تام ،.  

ففُكَّه من أول سبٍب يف اجلزء الثَّالث ، وهو وإذا أردت أن تفُك املنسرح من املضارع 

لَاتن / ِعيلُن فَاِع / ِعيلُن مفَا / لَاتن مفَا / ِعيلُن فَاِع / ِعيلُن مفَا (، فقل ) مفَاِعيلُن(من ) ِعي(

يقم لك منها ) ولَات مستفِْعلُنمفْع مستفِْعلُن مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن(، مثَّ انقُلها إىل ) مفَا

  .حبر املنسرح تاما يف الدائرة 

من ) ِعلُن(وإن أردت أن تفُك املضارع من املنسرح ففُكَّه من وتد اجلزء األول ، وهو 

)فِْعلُنتسو (، فقل ) مفْعم ِعلُن / فتسم لَات / فتسم و / ِعلُنفْعم ِعلُن /سم لَات فت / ِعلُن

فتس(، مثَّ انقُلها إىل  ]ظ ٨٣ق [) مفَاِعيلُنم نفَاِعلَات فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم نفَاِعلَات فَاِعيلُنيقم ) م

  .لك منها حبر املضارع تاما يف الدائرة 

  وإذا أردت أن تفُك املنسرح من املقتضب ففُكَّه من أول اجلزء الثَّالث ، وهو

)فِْعلُنتس(، فقل ) مفِْعلُنتسم فِْعلُنتسم ولَاتفْعم فِْعلُنتسمثَّ أعد اجلزأين احملذوفني ابتداًء ) م ،

 يقم لك من جمموعها حبر املنسرح - كما تقدم - إثر هذه األربعة ) مفْعولَات مستفِْعلُن(ومها 

  ) .مفْعولَات مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن نمستفِْعلُ(تاما يف الدائرة ، وهو 

                                                 

  .بلغ قراءةً وتصحيحا ، وفَّقه اهللا  : »األصل« كتب املؤلِّف امش )١(
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وإذا أردت أن تفُك املقتضب من املنسرح ففُكَّه من أول اجلزء الثَّاين ، وهو 

)ولَاتفْع(، فقل ) مفِْعلُنتسم فِْعلُنتسم ولَاتفْعم فِْعلُنتسم ولَاتفْععد اجلزء احملذوف ، مثَّ أ) م

 يقم لك من جمموعها حبر املقتضب -  كما تقدم -إثر هذه اخلمسة ) مستفِْعلُن(ابتداًء وهو 

   .)١()مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن(تاما يف الدائرة ، وهو

تثِّ ففُكَّه من السبب األخري من اجلزء الثَّاين ، وهو وإذا أردت أن تفُك املنسرح من ا

)ن( ]و ٨٣ق [من ) تنفَاِعلَا (، فقل ) فَاِعلَات نفِْع / تتسم نفَاِعلَا / ت فَاِعلَا / لُن نت / نت

مفْعولَات  مستفِْعلُن لُنمستفِْع مفْعولَات مستفِْعلُن(، مثَّ انقُلها إىل ) لُن فَاِعلَا/ مستفِْع 

فِْعلُنتسائرة ) ما يف الديقم لك منها حبر املنسرح تام .  

وإذا أردت أن تفُك اتثَّ من املنسرح ففُكَّه من السبب األخري من اجلزء الثَّاين ، وهو 

/ عولَات مس /  ِعلُن مف تف/ تف ِعلُن مس / عولَات مس (، فقل ) مفْعولَات(من ) عو(

 سم ِعلُن فت /فم ِعلُن ف(، مث انقُلها إىل ) تنفَاِعلَات نفَاِعلَات فِْعلُنتسم  نفَاِعلَات فِْعلُنتسم

نائرة ) فَاِعلَاتا يف الدتثِّ تاميقم لك منها حبر ا ،.  

ففُكَّه من السبب األخري من اجلزء الثَّالث ، وإذا أردت أن تفُك اخلفيف من املضارع 

/ لُن فَاِعلَا / لُن مفَاِعي / تن مفَاِعي / لُن فَاِعلَا / لُن مفَاِعي (، فقل ) مفَاِعيلُن(من ) لُن(وهو 

، يقم لك منها ) ِعلُن فَاِعلَاتنفَاِعلَاتن مستفْ فَاِعلَاتن مستفِْعلُن فَاِعلَاتن(مثَّ انقُلها إىل ) تن مفَاِعي

  .حبر اخلفيف تاما يف الدائرة 

وإن أردت أن تفُك املضارع من اخلفيف ففُكَّه من أول الوتد املتوسط يف اجلزء األول 

ِعلَاتن / ِعلَاتن فَا / تف ِعلُن فَا / ِعلَاتن مس (، فقل ) فَاِعلَاتن(من  ]ظ ٨٤ق [ )٢()ِعلَا(، وهو 

 سفَا / م ِعلُن ففَا/ ت ن(، مثَّ انقُلها إىل ) ِعلَات نفَاِعلَات فَاِعيلُنم فَاِعيلُنم نفَاِعلَات فَاِعيلُنم

فَاِعيلُنائرة ) ما يف الديقم لك منها حبر املضارع تام.  

                                                 

  .بلغ  : »األصل« كُتب امش )١(

   .»األصل« تكررت بـ )٢(
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اين من اجلزء الثَّالث ، وإذا أردت أن تفُك اخلفيف من املقتضب ففُكَّه من السبب الثَّ

تف ِعلُن / تف ِعلُن مس / عولَات مس / تف ِعلُن مف (، فقل ) مستفِْعلُن(من ) تف(وهو 

 فم / سم ولَاتع /سم ِعلُن ف(، مثَّ انقُلها إىل ) تنفَاِعلَات فِْعلُنتسم نفَاِعلَات  نفَاِعلَات

  .، يقم لك منها حبر اخلفيف تاما يف الدائرة ) ن فَاِعلَاتنمستفِْعلُ

وإن أردت أن تفُك املقتضب من اخلفيف فككته من السبب الثَّاين من اجلزء األول ، 

 فَاِعلَا لُن/ تن مستفِْع / تن فَا ِعلَا/ لُن فَا ِعلَا / تن مستفِْع (، فتقول ) فَاِعلَاتن(من ) تن(وهو 

، يقم ) مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن(، مثَّ انقُلها إىل ) تن فَاِعلَا/ 

  .لك منها حبر املقتضب تاما يف الدائرة 

) فَاِعلَاتن(وهو وإذا أردت أن تفُك اخلفيف من اتثِّ ففُكَّه من أول اجلزء الثَّالث ، 

، مثَّ أعد اجلزأين احملذوفني أولًا ومها ) فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن مستفِْعلُن فَاِعلَاتن(، فقل  ]و ٨٤ق [

)نفَاِعلَات فِْعلُنتسم - إثر هذه األربعة ) ما يف - كما تقديقم لك من جمموعها حبر اخلفيف تام 

  ) .فَاِعلَاتن مستفِْعلُن فَاِعلَاتن اتن مستفِْعلُن فَاِعلَاتنفَاِعلَ(الدائرة ، وهو 

، ) مستفِْعلُن(وإذا أردت أن تفُك اتثَّ من اخلفيف ففُكَّه من أول اجلزء الثَّاين ، وهو 

أعد اجلزء احملذوف ابتداًء وهو ، مثَّ ) مستفِْعلُن فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن مستفِْعلُن فَاِعلَاتن(فقل 

)نم - إثر هذه اخلمسة ) فَاِعلَاتيقم لك من جمموعها حبر -  كما صنعت يف مجيع ما تقد 

  ) .فَاِعلَاتن مستفِْعلُن فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن مستفِْعلُن فَاِعلَاتن(اتثِّ تاما يف الدائرة ، وهو 

) ِعلُن(ضارع من املقتضب فككته من وتد اجلزء الثَّالث ، وهو وإذا أردت أن تفُك امل

لَات مستف / ِعلُن مفْعو  / ِعلُن مستف / لَات مستف / ِعلُن مفْعو (، فتقول ) مستفِْعلُن(من 

 /فتسم فَ(، مثَّ انقُلها إىل ) ِعلُنم فَاِعيلُنم نفَاِعلَات فَاِعيلُنمفَاِعيلُنم نفَاِعلَات ٨٥ق [) اِعيلُن 

  .، يقم لك منها حبر املضارع تاما يف الدائرة  ]ظ

 ، )١( األولاجلزءوإذا أردت أن تفُك املقتضب من املضارع ففُكَّه من أول السببني من 

/ لَاتن مفَا / ِعيلُن فَاِع /  مفَا ِعيلُن/ لَاتن مفَا / ِعيلُن فَاِع (، فقل ) مفَاِعيلُن(من ) ِعيلُن(وهو 

                                                 

   .»ب«ثبت من  ، وامل»األصل« سقطت من )١(



 ٢٩٢

، يقم ) مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن(، مثَّ انقُلها إىل ) ِعيلُن مفَا

  .لك منها حبر املقتضب تاما يف الدائرة 

ه من أول الوتد املتوسط يف اجلزء الثَّالث وإذا أردت أن تفُك املضارع من اتثِّ فككت

تف / ِعلَاتن مس / ِعلَاتن فَا / تف ِعلُن فَا / ِعلَاتن مس (، فتقول ) فَاِعلَاتن(من ) ِعلَا(، وهو 

، يقم )  فَاِعلَاتن مفَاِعيلُنمفَاِعيلُن فَاِعلَاتن مفَاِعيلُن مفَاِعيلُن(مثَّ انقُلها إىل ) ِعلَاتن فَا/ ِعلُن فَا 

  .لك منها حبر املضارع تاما يف الدائرة 

وإن أردت أن تفُك اتثَّ من املضارع فككته من السبب األخري من اجلزء األول ، 

/ تن مفَاِعي  / لُن فَا ِعلَا/ لُن مفَاِعي / تن مفَاِعي / لُن فَاِعلَا (، فقل ) مفَاِعيلُن(من ) لُن(وهو 

،  ]و ٨٥ق [) فَاِعلَاتن مستفِْعلُن فَاِعلَاتن فَاِعلَاتن مستفِْعلُن فَاِعلَاتن(، مثَّ انقُلها إىل ) لُن مفَاعي

  .يقم لك منها حبر اتثِّ تاما يف الدائرة 

 من اجلزء الثَّالث ، وإن أردت أن تفُك املقتضب من اتثِّ فككته من السبب األخري

لُن فَا ِعلَا / تن مستفِْع / تن فَاِعلَا / لُن فَاِعلَا / تن مستفِْع (، فتقول ) فَاِعلَاتن(من ) تن(وهو 

، ) فِْعلُنمست مفْعولَات مستفِْعلُن مفْعولَات مستفِْعلُن مستفِْعلُن(، مثَّ انقُلها إىل ) تن فَا ِعلَا/ 

  .يقم لك منها حبر املقتضب تاما يف الدائرة 

وإذا أردت أن تفُك اتثَّ من املقتضب فككته من أول السبب الثَّاين من اجلزء األول 

عولَات / تف ِعلُن مف / تف ِعلُن مس / عولَات مس (، فقل ) مفْعولَات(من ) عو(، وهو 

 سم /ت سم ِعلُن ف /فم ِعلُن ف(، مثَّ انقُله إىل ) تنفَاِعلَات فِْعلُنتسم نفَاِعلَات  فِْعلُنتسم

نفَاِعلَات نائرة ) فَاِعلَاتا يف الدتثِّ تاميقم لك منها حبر ا ،.  

  

ن جهة القياس للمضارع م السريع يف هذه الدائرة وكان التقدمي مدواعلم أنه إنما قُ

يف املضارع ما وجدت ) مفَاِعيلُن(ألنَّ أوله وتد والوتد أقوى ، لكن اطُِّرح هذا القياس ألنَّ 



 ٢٩٣

ساملةً قطُّ ، بل توجد إما مقبوضةً أو مكفوفةً ، فلما امتنع أن يكون املضارع متقدما كراهة أن 

   .)١(أجزائه مثل هذا تعين تقدمي السريع ]ظ ٨٦ق [تبتدأ الدائرة ببحٍر يوجد أول 

) تف(مثَّ أُردف ببحٍر جمهوٍل ألنه ينفك من السبب الثَّاين من اجلزء األول منه ، وهو 

  ) . مستفِْعلُن(من 

مثَّ أُردف هذا اهول ببحٍر آخر جمهوٍل ألنه ينفك من أول الوتد اموع آخر اجلزء 

  ) . مستفِْعلُن(من ) ِعلُن(ذكور قبلُ ، وهو األول امل

من ) مس(مثَّ أُردف هذا اهول األخري باملنسرح ألنه ينفك من أول السببني وهو 

)فِْعلُنتسريع ) ماجلزء الثَّاين من الس .  

) مستفِْعلُن(من ) تف(مثَّ أُردف املنسرح باخلفيف ألنه ينفك من آخر السببني ، وهو 

  . الثَّاين املذكور 

مثَّ أُردف اخلفيف باملضارع ألنه ينفك من أول الوتد اموع آخر اجلزء الثَّاين املتقدم 

  ) . مستفِْعلُن(من ) ِعلُن(، وهو 

                                                 

وكان ما ذكرناه من القياس يقتضي أن يتقدم فيها املضارع ألنَّ أوله وتد جمموع ،               « يقول ابن واصل     )١(

لكن منع من ذلك مانع ، وهو أنَّ املضارع مل يأت قطُّ مستوفيا أجزاءه الَّيت هي له يف أصـل الـدائرة ،                       

ما بالقبض وإما بالكف ، فكرهوا أن يقدموا حبرا هذا شأنه فأخروه ،             وأيضا فإنه ال جييء أوله إلَّا معلولًا إ       

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

 ، مثَّ كان الـسريع أوالهـا        هي السريع واملنسرح واخلفيف   : يأت مستوفيا عدد أجزاء الدائرة غري ثالثة        

بالتقدمي لتقدم اجلزأين اللَّذين فيهما وتد جمموع على اجلزء الَّذي فيه وتد مفروق ، واموع أقوى مـن                  

املفروق لتوايل املتحركني فيه ، خبالف املنسرح واخلفيف فإن كلا منهما قد توسط اجلزء الَّـذي الوتـد                  

ذين فيهما الوتد اموع ، وملَّا قدموا يف الدائرة حبر السريع على سـائر البحـور                املفروق بني اجلزأين اللَّ   

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

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



 ٢٩٤

) مفْعولَات(من ) مف(مثَّ أُردف املضارع باملقتضب ألنه ينفك من أول السببني ، وهو 

  . اجلزء الثَّالث من السريع 

) مفْعولَات(من  )عو(مثَّ أُردف املقتضب باتثِّ ألنه ينفك من آخر السببني وهو 

  . املذكور 

من ) لَات(مثَّ أُردف اتثُّ ببحٍر جمهوٍل ألنه ينفك من أول الوتد املفروق ، وهو 

)ولَاتفْعم آخر اجلزء الثَّالث امل) متقد .  

على صاحبه يف الدائرة ، وهذا  ]و ٨٦ق [فهذا سبب تقدمي كلِّ واحٍد من هذه األحبر 

  .املعىن شائع يف مجيع حبور الشعر ، وهو من أسرار هذا العلم 

منها ستةٌ : وقد تبين ذا الترتيب املذكور أنَّ األحبر الَّيت حتيط ا هذه الدائرة تسعةٌ 

  .تعملةٌ عند العرب ، وثالثةٌ جمهولةٌ مهملةٌ عندهم معلومةٌ مس

  

 قد وِضع على - دائرة املشتبه: وقيل  -واعلم أنَّ هذه الدائرة الرابعة دائرة اتلب 

 وستة أسباٍب خفيفٍة ، ورتبت ،اثنان جمموعان ، وواحد مفروق : حميطها ثالثة أوتاٍد ، منها 

السريع ، واملنسرح ، واخلفيف ، واملضارع ، واملقتضب ، : ٍر ترتيبا ينفك منه ستة أحب

  .واتثّ

  .فإذا ابتدئ من السبب األول التايل للوتد املفروق حدث من ذلك السريع 

وإذا ابتدئ من السبب األخري التايل للسبب املذكور حدث من ذلك حبر جمهولٌ 

  .مهملٌ

 اموع التايل ألخري السببني املذكورين حدث من ذلك وإذا ابتدئ من أول الوتد

  .أيضا حبر جمهولٌ مهملٌ 

وإذا ابتدئ من أول السببني املتقاربني الَّذين يف طرفيهما الوتدان اموعان حدث من 

  .ذلك املنسرح 

  .حدث من ذلك اخلفيف  ]ظ ٨٧ق [وإذا ابتدئ من السبب الثَّاين منهما 



 ٢٩٥

حدث من ذلك وإذا ابت مفروق بسببني يتلومها وتد موع املتلول الوتد ادئ من أو

  .املضارع 

وإذا ابتدئ من السبب املتلو بالسبب الَّذي يتلوه الوتد املفروق حدث من ذلك 

  .املقتضب 

  .وإذا ابتدئ من السبب املتلو بالوتد املفروق حدث من ذلك اتثُّ 

  . أول الوتد املفروق حدث من ذلك جميء حبٍر جمهوٍل مهمٍل وإذا ابتدئ من

   : )١(وصورة الدائرة هذه كما ترى

  
  

                                                 

  .بلغ  : »األصل« كتب امش )١(



 ٢٩٦

  المتقارب

  

 وتدين  ، فكلُّا لتقارب األوتاد فيه بعضها من بعٍضي هذا البحر متقاربمس ]و ٨٧ق [

   .)١(ماهل  واصلٌ خفيفا سببمن أوتاده ليس بينهما إلَّ

ائرة أربعون وحروفه يف الد.  

وتفعيله القياسي) ولُنفَع (ات مثاين مر.  

ة أضرب وله عروضان ، وست:  

  : وهلا أربعة أضرب  ،  فصلٌ وافيةٌ:فالعروض األوىل 

فالض٢(ها ، وبيته مثلُ غايةٌ واٍف:ل رب األو(:   

   ــر م ــن ب ــيم ــيم تِم ــا تِم فَأَم  
 

ـ    ــوم روبـ ــاهم الْقَ ــافَأَلْفَ ام٣(ى ِني(  
 

  : تقطيعه

ــأم مــا   منــررن*متيمــب*متــيمن*ف
  

ــا   ــو*فألف ــول ق ــا*مه ــا*مروب   نيام
  

  :تفعيله 

  فعــولن*فعــولن*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولن*فعـ   فعـ
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــامل* سـ   سـ
  

  

                                                 

  .أوتاده من أسبابه لتقارب: اججالز وقال.  ةمخاسي هاألن أجزائه لتقارب بذلك يسم: اخلليل قال «)١(

 فاألسـباب  ، اسبب وتدين كلِّ وبني، اوتد سببني كلِّ بني فإنَّ ، ظاهر وكالمها  .أوتاده لتقارب:  وقيل

   .)٢١٤ص  (»العيون الغامزة«.  »األوتاد وكذلك ، بعض من بعضها تقارب

   .)١٣٥ص  (»ديوانه«لبشر بن أيب خازم ، يف  البيت )٢(

  وبـاءٍ   مفتوحـةٍ   مهملـةٍ  ى براءٍ بووقوله ر [وجدهم ،   :  أي   ألفاهم: فائدة   : »ب« كُتب امش    )٣(

دةموح[ ، ىحرعلى وزن ج ]رجلٌ :تقول رائب وقوم ر و[ إذا أكثروا ]ىبمن الساري فاستثقلوا نوم[.    

   .)٣٢٦ص (» اغباية الر«ينظر 



 ٢٩٧

١(اهقفَّم( :   

ــ  ــيلَ ِليتِشغَ ــلَى ِبلَ ــٍلي خ داور  
 

 الَطَوبــت ــا وهـ ــترذَنـ   اورذُ النـ
 

  

واٍف:اين رب الثَّوالض غايةٌ مقصور ولْ( ، ووزنه  مردفام بعد بسكون اللَّ) فَع

٢(ون منه ، وبيتهحذف الن(:   

ــو ــِإ يِوأْي ــ ىلَ ــاب ٍةوسِن   اٍتسِئ
 

 ــو شٍثع مــر ــِم يعاِض ــس لَثْ   )٣(الْعال
 

  : تقطيعه ]ظ ٨٨ق [

ــأوي ــسإال*وي ــ*ن ــاتن*اوتنب   إس
  

ــعثن   ــي*وش ــثلس*مراض ــعالْ*عم   س
  

  :تفعيله 

  فعــولن*فعــولن*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولْ*فعـ   فعـ
  

ــامل     ســامل * ســامل * ســامل * ســامل  ــامل * سـ ــامل * سـ ــصور* سـ   مقـ
                                                 

   .)٩٣ص  (»ديوانه«  ، يف البيت لألعشى)١(

 ر...دوالص عاطالت نسوةٌ له(وروايته  ،  ) ٢/١٨٤ (»نيذلياهلُ ديوان« يف،   عائذ أيب بن ةألمي البيت   )٢(

مثل مراضيع عوج عايلالس(   ،ونسموالكتـاب  «: يف إليـه  ب«) املخـصص «،   )٢/٦٦ ، ٣٩٩/ ١« 

)٥/٨٩(   لقةٌيوان وهذه الكتب القافية فيها مط      ، ورواية الد  على أن   ه من الض ل  رب األو . وهو مد القافية  قي

 يقول ،   نعند العروضي طلقم توالبي« البغدادي الرمن اماللَّ ربكس فهو وي ويهيبس أنشده اكم عايلالس . 

 ونالعروضـي  تالبي اهذ شدوأن.  ابوالص هوو سناحل أيبو اقإسح أيب نع أخذناه اهكذ:  حاسالن الق

 مـن  جعلـوه  همنأل هورو ام على كذل اإلَّ جيوز وال.  اماللَّ انبإسك عالْالس مثل:  سعيد شاألخف منهم

   .)٢/٤٢٦ (»خزانة األدب« . »األوىل وضالعر من اينالثَّ برالض من املتقارب

عث مجـع   ، والـش    احملتاجات  : بعد األلف أي    ومزةٍ دٍة موح البائسات بباءٍ  : »ب« كُتب امش    )٣(

  شعثاء وهي املغب رة الر  يف األصل إلَّ    مكسورةٍ  مهملتني والمٍ   وعنيٍ  مفتوحةٍ عال بسنيٍ أس ، والس  هـا يف   ا أن

 املرأة صارت    استسعلت  :قالعالة أخبث الغيالن ، ي    ني ، والس   بكسر الس  مجع سعالةٍ ،  هذا البيت ساكنة    

  .جللبة ياح وا كثرية الصبذيئة اللِّسان: سعالةً أي 

   .)٣٢٧ ، ٣٢٦ص (» اغباية الر«ينظر 



 ٢٩٨

    

م١(عهصر( :   

ــ سبــِنت لَي سيــى ِبم   يــلِْح كٍَفرطَ
 

 فَــــوٍعرع اِقنيــــدكَه يــــلِْلالت  
 

  

   :)٢(، وبيته) فَعلْ( ، ووزنه د معتِم غايةٌ حمذوف واٍف:الث رب الثَّالضو

ِنيأَوِم بن الشـ  ِرع   )٣(ايـص ِوع ارعِش
 

 ــي نيس ــر ــذَّ اةَوال ــ ِيال   اوور دقَ
 

  : تقطيعه

  عويـصن *رشـعرن *شعمنش  *بين  وأ
  

ــر   ــنس س ــل*ي ــد*روات ــذي ق   روو*ل
  

  :تفعيله 

  فعــولن*فعــولن*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــلْ*فعـ   فعـ
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل * ســـامل    ــامل * سـ ــذوف* سـ   حمـ
  

م٤(عهصر(:   

تــح ــلَم م ــن اقَ شــن   ركَتابا فَ
 

 ــو ــلَ وانَبـ ــا نمـ ــضقَـ   رطَو الْـ
 

  

                                                 

   .)٧٩ص ( »معيار النظَّار« ، )١٣٠ص  ( للتربيزي»الكايف« : البيت بال نسبة يف )١(

،  )٧٣ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٧ ص (»اجلـامع «،   )٦/٣٤٢ (»العقـد  «:بال نـسبة يف     البيت   )٢(

   .)١٨٧ ص (»البارع«،  )١٣٠ ص( زيربيللت» الكايف«،  )١٤٨ (يالبن جن» العروض«
  

  .ب استخراج معناه  ما صع مهملتني وصاٍدالعويص بعٍني : »ب« كُتب امش )٣(

   .)٨٠ص ( »معيار النظَّار« ، )١٣١ص  ( للتربيزي»الكايف« : البيت بال نسبة يف )٤(



 ٢٩٩

  

والضواٍف:ابع رب الر ووزنه بال نقٍل غايةٌ أبتر ، ) فُلْ (بنقٍل، و ]و ٨٨ق [) فَع ( ،

   :)١(وبيته

ــِلخ ــع ييلَ اوج ــع ــر ىلَ ِمس اٍرد  
 

 ــخ ــ تلَ ــ نِم لَسيىم ــو ــم نِم يه  
 

  :تقطيعه 

  مــدارن*عــالرس*يعوجــا*خليلــي
  

ــن   ــت م ــليما*خل ــي*س ــن م ــه*وم   ي
  

  : تفعيله 

  فعــولن*فعــولن*فعــولن*فعــولن
  

ــولن   ــولن*فع ــولن*فع ــع*فع ــلْف    أو ف
  

   ســامل* ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــر* سـ   أبتـ
  

م٢(عهصر( :   

  ةْزمــ حن عــموقَــ الْأَلَــم تــسأَِل
 

 ــو عــن ض رِةبــس ــغالْ وِفي ال مةْز  
 

  

  :وهلا ضربان ، ) فَعلْ( ، ووزا  فصلٌ حمذوفةٌ جمزوءةٌ:انية والعروض الثَّ

فالضجمزوٌء: ل رب األو٣(وبيته كالعروض ،  غايةٌ حمذوف(:   

  ترفَــــقْأَ ٍةنــــمِد نِمــــأَ
 

ــ  ــ ىملْسِلــ ــالْ اِتذَِبــ   اضغــ
 

  :تقطيعه 

                                                 

 )٧٣ص  ( »اإلقناع«،  ) ١٦٧ ص (»اجلامع«،   )٦/٣٤٣ ، ٦/٣٢٤( »العقد «: يف نسبة البيت بال    )١(

،  )١٣٢ ص( ربيـزي للت» الكايف«،  )٦٦ ص (»عروض الورقة«،  )١٤٩ ص (يالبن جن» العروض«،  

  . )١٨٧ ص(» البارع«

   .)٨٠ص ( »معيار النظَّار« ، )١٣٢ص  ( للتربيزي»الكايف« : البيت بال نسبة يف )٢(

ـ «،   )٦/٣٤٣( »العقـد  «: يف بال نـسبة   البيت   )٣( ،  )٧٤ص  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٧ ص (»امعاجل

،  )١٣٢ ص( ربيـزي للت» الكايف«،   )٦٦ ص (»عروض الورقة «،   )١٥٠ ص (يالبن جن » العروض«

   .)١٨٨ ص (»البارع«



 ٣٠٠

ــن دم ــنت أق*أمـ ــرت*نـ   فـ
  

ــسلما   ــذاتل*لــ ــضا*بــ   غــ
  

  : تفعيله 

ــولن ـــفع *فع ـــلْ فعــ * ولنـ   ـ
  

ــولن   ــولن*فعـ ـــلْ * فعـ   فعــــــ
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

  حمـــــذوف* ســـــامل * ســـــامل   
  

   : )١(ومثله

ــــأَوهــــى لَدــــكْا أَنبا ش  
 

 تــــبحبِمي الْ ِفــــحــــرِدب  
 

   :)٢(وقال آخر

ــــــكسفقَو ِشــــــريةٌان  
 

 ــو ــر كنبلُــ ــضالْ جمــ   اغــ
 

٣(اهقفَّم( :   

ــد ــيحي ِلاِنهـ ــي النِنـ   رظَـ
 

ــ  ــب ِلارصفَــ ــضاِســ   رري الــ
 

  

                                                 

 هلا وأهدى : يغنني هلن عرٍس يف األنصار من بنساٍء  مرĭ  يبالن أنَّ - رضي اهللا عنها     – عائشة عن )١(

  املربد يف حبحبت ... اكبشأ

  غِد يف ما ويعلم ... اديالن يف وزوجك

 »األوسط«، و  )٣٤٣( »غريالص« يف   رباينُّأخرجه الطَّ  . »اهللا اإلَّ غٍد يف ما يعلم ال «ĭ اهللا رسول فقال

 : وقـال احلـاكم   ) . ١٤٦٩٠ (»السنن«يف  البيهقي  ، و  )٢٧٥٣ (»املستدرك« يف   واحلاكم،   )٣٤٠١(

ووافقه الذَّ.   على شرط مسلٍمصحيحهيب .  

  .ويأيت ذكر البيت الثَّاين يف الشواذّ 

   .)١٣٤ ص( ربيزيللت» الكايف«،   )٦/٣٢٤ (»العقد «: يف بال نسبة البيت )٢(

  ) .دعاين( ، وروايته )١٣٣ ص( ربيزيللت» الكايف« يف بال نسبة البيت )٣(



 ٣٠١

، ) فُلْ (أو) فَع( ، ووزنه د معتِم مردف أبتر غايةٌ:اين رب الثَّوالض ]ظ ٨٩ق [

   :)١(وبيته

تــع ــو ففَّـ ــبت الَـ   )٢(سِئتـ
 

  ايكَـــــِتأْي ضقْـــــي امـــــفَ 
 

  : تقطيعه

ــف  ــف ف ــب*تع ــإس*والت   ت
  

  كـــا*ضـــيأيت*فمـــا يـــق   
  

  :تفعيله 

ــولن ــولن*فعــ ــلْ*فعــ   فعــ
  

ــولن   ــولن*فعـ ــع أو  *فعـ   فـــلْفـ
  

   حمــــذوف* ســــامل * ســــامل 
  

ــامل    ــامل * ســـ ــر* ســـ   أبتـــ
  

  

                                                 

ـ  » العروض«،   )٧٤ص  ( »إلقناعا«،   )١٦٧ص  (» اجلامع «: يف بال نسبة  البيت   )١( ص (يالبن جن 

   . )١٨٨ ص(» البارع«،  )١٣٣ ص( ربيزيللت» الكايف«،  )١٥٠
  

   .البئيس احلزين : »ب« كُتب امش )٢(



 ٣٠٢

  زحافه

  

 آخر ل ؛ ألنَّيت يف ضرب البيت األوالَّ) فَعولُن(ا يف  أجزائه إلَّض يف مجيعبجيوز فيه القَ

ض هو حذف ب القَض ألنَّبر فيها القَتصوا ، واألضرب الباقية ال يا ساكنال يكون إلَّالبيت 

اكن اخلامس الس- ؛ فلهذا مل  عن اخلمسة مبا دخلها من علٍل وهي ناقصةٌ- مكما تقد 

يت قبل العروض احملذوفة ا الَّل ، وإلَّنستثنها مع األو.  

أعين به ) فُلْ(يت قبل ا الَّوأم ، :رب األبتر يف املوضعني املذكورين ؛ فكان اخلليل الض

هذا اجلزء قد حلقه إخاللٌجيز قبضها ألنَّال ي كثري ذي قبله ، زاحف اجلزء الَّ فال حيتمل أن ي

ل منهماوكان األخفش جييزه يف األو١(لدخول املتدارك على املتواتر  ، وهو وهم(.   

 إىل نقل في)عولُن(فيبقى ) فَعولُن(سقوط الفاء من يف االبتداء ، وهو م لْوفيه الثَّ

)لُنفَع(.  

، ) فَعلُ(نقل إىل في) عولُ(حذف نونه فيبقى  ]و ٨٩ق [بعد م ، وهو حذف فائه روالثَّ

ويل  مثل هذا يف الطَّوقد مر.  

  .ز جل العم يف أولْوقد يدخل الثَّ

                                                 

 ال جييز سقوط هذه النون إذا كـان بعـدها           - رمحه اهللا    –وكان اخلليل   «  قال أبو احلسن العروضي    )١(

وكـان  . زء قد حلقه إخالل شديد فال حيتمل أن يزاحف اجلزء الـذي قبلـه               ألنَّ هذا اجل  : ، قال   ) فُلْ(

هذان اجلزءان مل تكن بينهما معاقبة ، وليس يف الشعر شيٌء ميتنع من الزحـاف               : ، وقال    األخفش جييزه 

وقـد أجـازه   «قال ابن القطاع .  )١٦٨ص (» اجلامع« . »إلخالل ما بعده إلَّا أن يكون قد كان يعاقبه   

ومن العلل الَّيت ذكرها العروضيون ملنع القبض يف اجلزء         ) . ١٨٩ص   (»البارع« . »خفش ، وهو غلط   األ

الَّذي قبل العروض البتراء أو الضرب األبتر ؛ ألَّا تتوىل ثالث تغيريات ، أو ألنَّ الضرب بعد دخول البتر مل                    

: ينظـر   . ذي قبله لفقدان ما يعتمد عليـه        يبق إلَّا على صورة السبب اخلفيف فال يقبض ساكن اجلزء الَّ          

   ) .٢١٧ص  (»العيون الغامزة«، ) ٣٣٠ص  (»اية الراغب«، ) ١٦٨ص  (»اجلامع«

  .كلُّ ضرٍب آخره سبب خفيف: جمموع ، واملتواتر  كلُّ ضرٍب آخره وتد: واملتدارك 
  



 ٣٠٣

  .رم أقبح  ، والثَّلم فيه قبيح ، والثَّ)١(ض يف هذا البحر حسنبوالقَ

  

   :)٢(ضبالقَوبيت 

  ادزفَــ ادســو ادجــفَ ادفَــأَ
 

 
ــو ــو ادذَوَ ادقَـ ــأَفَ ادعـ   )٣(لْضفْـ

 

  :تقطيعه 

  ادزفـــ* ادســـو* ادجـــف* ادفَـــأَ
  

  ــو ــو* ادذَو* ادقَــ ــأَفَ* ادعــ   لْضفْــ
  

  :تفعيله 

  فعــولُ* فعــولُ* فعــولُ* فعــولُ
  

ــولُ   ــولُ* فعـ ــولُ* فعـ ــولُن* فعـ   فعـ
  

  مقبـوض * مقبـوض * مقبـوض * مقبوض
  

  ســامل*مقبــوض* مقبــوض* مقبــوض  
  

  

   :)٤(م يف االبتداءلْالثَّبيت 

                                                 

 القبض وهل« ، وقال الدماميين     »ر حسن القبض فيه إذا مل يكث     «)٨ ق(» املعيار « قال ابن السراج يف    )١(

  ، فيـه  واكنالـس  تكثر لاألو ألنَّ القبض من أحسن مامالت أو فيه لكثرته مامالت من أحسن البحر هذا يف

 ص(» العيـون الغـامزة   «  .»خالف فيه بعضهم؟ عن حكايته تقدمت كما ساكنني بني فيه مجعوا وهلذا

٢١٩(.    
  

   .)١٥١ ص (»ديوانه« يف،  قيسال المرئ البيت )٢(
   
: وأفـضل أي     محى ومنع ،      :ر عليهم ، وذاد أي    مبعىن تأم ،   اجليش    :قاد أي  : »ب« كُتب امش    )٣(

  .أعطى الفضل وهو العطية 

  : ون على أمرين بال نسبة ، ويستشهد به العروضي البيت )٤(

الثَّ: ل  األو      ص ( »اإلقنـاع « ،   )١٦٩ ص (»اجلامع«: كما يف   ) اللو(له  لم ، وروايته حبذف الواو من أو

مل يكن فيـه    ) ولوال(من أثبت الواو    ف . )١٨٩ ص(» البارع«،  ) ١٣٥ ص( ربيزيللت» الكايف«،   )٧٥

لم عنده  على الثَّشاهد.  



 ٣٠٤

ــولَ ــ الَ ــأَ اشدِخ ذْخِج تــم   االَ
 

ــعٍد ِت  س ــو ــعأُ ملَ ــ ِهِط ام لَعــي اه  
 

  :تقطيعه 

ــوال ــن*ل ــذت*خداش ــاال*أخ   مج
  

ــسعدن   ــا *ومل أع*ت ــي م ــا*طه   عليه
  

  :تفعيله 

  فعـــولن*فعـــول*فعـــولن*فعلـــن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولن*فعـ   فعـ
  

  ســامل*مقبــوض * ســامل* أثلــم
  

ــامل   ــامل* سـ ــامل* سـ ــامل* سـ   سـ
  

  

   :)١(از معجدر والعل الصيف أووبيته 

ـــتي كَِوهجنالِْةلَـــد منِقيـــِنج  
 

 يــر ــى ِبم هــس ــورا ال ي وــِق الْم ٢(اِلت(  
 

  :تقطيعه  ]ظ ٩٠ق [

                                                                                                                                                 

 ،  )١٨٩ ص (»البـارع «،   )١٦٩ ص (»اجلـامع  «:كما يف   )  سعدٍ دواب(ر ، وروايته    صالقَ: اين  والثَّ

) رواحل سـعدٍ  (أو  ) مجاالت بكرٍ ( ومن رواه    . )٥٦١ ص (»مفتاح العلوم « ،   )١٢٦ ص (»سطاسالق«

على القصر عنده مل يكن فيه شاهد .  

  :واألقرب تقطيع البيت هكذا  . )١٨٨ ص (» اهلذلينيديوان« يف،   البيت ألمية بن أيب عائذ)١(

ــوي *ــد ــتلمن*كجن ــين*ل   ج
  

  يلقتــا*ريومــل*ســسو*قريمــى  
  

  :يله تفع

ــن ــولُ*فعلـ ــولن*فعـ ــلْ*فعـ   فعـ
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولن*فعـ   فعـ
  

ــم ــوض* أثل ــامل * مقب ــذوف*س   حم
  

ــامل   ــامل* سـ ــامل* سـ ــامل* سـ   سـ
  

فينتفي الثَّلم يف أول العجز ، ولعل ما دعى املؤلِّف إىل هذا التقطيع ما ذهب إليه من شـذوذ احلـذف يف                

فجزؤه األول أثلم ، وفيه داللـةٌ علـى زحـاف           «يقول اإلسنوي عن هذا البيت      . العروض كما سيأيت    

  ) .٣٣٢ص  (»اية الراغب« . »)جين(العروض باحلذف ، وهي قوله 
   
سقط ، واجلندلـة    : هوى بفتح الواوي يهِوي بكسرها مبعىن       : يقال  : فائدة   : »ب« كُتب امش    )٢(

  .احلجر ، واجلمع اجلنادل 

   .)٣٣٣ ص (»اية الراغب«ينظر 



 ٣٠٥

ــوي *ــد ــتلمن*كجن ــق*ل   جني
  

  يلقتـــا*ريومـــل*ســـسو*يرمـــى  
  

  :تفعيله 

ــولُ*فعلـــن ــولُ*فعـــولن*فعـ   فعـ
  

  ــنفع ــولن*لـ ــولن*فعـ ــولن*فعـ   فعـ
  

ــم ــوض* أثل ــامل * مقب ــوض*س   مقب
  

  ســـامل* ســـامل* ســـامل* أثلـــم  
  

  

   :)١(مرالثَّبيت 

ــقُ ــ تلْ سدــِل ااد مــاَءِني ن ج  
 

ــأَفَ  حسنقَ تــو ــأَو الً حسنأْ تــر اي  
 

  : تقطيعه

ــت ــدادن*قل ــا *س ــن ج   أين*مل
  

ــسن   ــولن*فأح ــسن*تق ــا*وأح   ترأي
  

  : تفعيله 

ــلُ ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــلْ*فعـ   فعـ
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولن*فعـ   فعـ
  

ــرم ــامل* ســامل * أث ــذوف* س   حم
  

ــامل   ــامل* سـ ــامل* سـ ــامل* سـ   سـ
  

   :)٢(ذا البيتوبعضهم يروي ه

ــقُ ــ تلْـ ــِل ااددسـ ــاَء نمـ ــسِريجـ    يـ
  

واية األوىل تكون العروض حمذوفةًفعلى الروعلى هذه الر ، ةًواية تكون تام ، 

واية األوىل واألكثرون على الر.  

  

  

                                                 

ص ( »اإلقنـاع «،   )١٦٩ ص (»اجلامع«،    )٦/٣٤٢(» العقد «: يف ال نسبة ذه الرواية ب   البيت   )١(

  . )١٩٠ ص (»البارع«،   )٦٥ ص (»عروض الورقة«،  )١٥٢ ص (يالبن جن» العروض«،  )٧٥

 ،  )٥٦٢ ص (»مفتاح العلـوم  « ،   )١٣٥ ص( ربيزيللت» الكايف« : يف ال نسبة ذه الرواية ب   البيت   )٢(

   .)٣٣٣ ص (»اية الراغب«، ) يرمي ()٨٢ ص (»معيار النظَّار«



 ٣٠٦

ام بسكون اللَّ) فَعولْ( ، وزا  األوىل مقصورةًهعروض جميء : يف هذا البحر وقد شذَّ

   :)٢( ، وهو)١( على اخلطيبيرعون ، وبيته ما أماله املَ النبعد حذف

ـ ا الْ نمرفَ ـ  و اصصقَ ـ  الت انَكَ   اصقَ
 

ــرفَ )م( اض وحــت ام ــع ــالْ ىلَ مِمِلساين  
 

والردة واية اجلي)انَكَوالقص اص (خلُّللتذوذص من الش)و ٩٠ق [  .)٣[  

 آخر ، وأجازه اخلليل بشرط أن يكون ضرا ر يف عروض حبٍرصومل يوجد القَ

ا ، ومنعه مجاعةٌصحيح.   

  

  : ذات ضربني )٤(جميء هذه العروض حمذوفةً: ا  فيه أيضوشذَّ

منهما ل األو :وبيته قول صحيح ، الن٥(ابغة اجلعدي(:   

                                                 

 مـن  أصله  ، واألدب غةاللَّ ةأئم من ،   زكريا أبواخلطيب   ،  ربيزيالت يباينُّالش ٍدحمم بن علي بن حيىي )١(

  ، مصر ودخل ،   عريامل العالء أيب على »اللغة ذيب«  فقرأ ، الشام بالد إىل ورحل ببغداد ونشأ ،   تربيز

 كتبه من . )هـ ٥٠٢( سنة   يوفِّت أن إىل ةظاميالن املدرسة يف الكتب خزانة على فقام ، بغداد إىل عاد مث

،  الـضيب  املفضل اختيارات شرح ،   الزند سقط شرح،   املنطق إصالح ذيب ، احلماسة ديوان شرح: 

  .اللمع شرح ، متام أيب ديوان من املشكل شرح،   رآنالق إعراب يف امللخص،   والقوايف العروض يف الوايف

  ) .٨/١٥٧ (»األعالم«

 أن ميكـن  مل طاايتوس ساكنان فيها اجتمع إذا الكلمة ألنَّ«يقول املعري    . )٤٩ص  ( سبق خترجيه    )٢(

 وحتماً فرضاً ... التقاص وكان الِقصاص فَرمنا (كقوله ، واحٍد موضٍع يف اإلَّ العريب البيت حشو يف تنظم

  ) .١٦٢ص  (»الصاهل والشاجح«  .»مرفوض شاذٌّ هولكن مبعروف ذلك وليس) املُسلمينا على

   .)١٨ ص(للتربيزي » الكايف« )٣(

  .ومل أقف على أحٍد قال بشذوذها  ،ا زحافً اإلَّ ليست كاملقبوضة احملذوفة العروض )٤(

ـ  شاعر  ، ليلى أبو ،  العامري اجلعدي يعةرب بن عدس بن اهللا عبد بن قيس )٥(  مـن   ، صـحايب  ، قمفلّ

 علـى  ووفد  ، اإلسالم ظهور قبل اخلمر عن وى األوثان هجر ممن وكان  ، ةاجلاهلي يف اشتهر  ، املعمرين



 ٣٠٧

ــلَ ــنت أُسِبـ ــاسـ   مهتينفْأَا فَـ
 

 فْأَوــن ــت بيـ ــ أُدعـ ــن أُاٍسنـ   ااسـ
 

اين رب الثَّوالض :١( كالعروض ، وبيته قول امرئ القيسحمذوف( :   

ــةَ   نــِك اب ــا وأَِبي ــاِمِريفَلَ الْع  
 

ــر    )م( ــي أَِف أَن مــو ــدِعي الْقَ ــا ي   لَ
 

  

وبيته  مقطوعةً حمذوفةًانية جمزوءةًجميء عروضه الثَّ:  فيه ا شذَّومم ، :  

وزــو ــِكجـ ــ ِفـ   ياِدي النـ
 

 ويلَــــعــــمِدي غَــــا ِفــــ م  
 

مسعه النيب ĭ ٢(»ا اهللا إلَّال يعلم ما يف غٍد« فقال(.    

                                                                                                                                                 

النيب ĭ مع فشهدها ، نيصفِّ وأدرك ، فأسلم كُ أصبهان وقد ب مات،   - رضي اهللا عنه     -  عليبصره ف 

  ) .٥/٢٠٧ (»األعالم«  .ئةاامل جاوزو

  ) .٩٨ص  (»ديوانه«والبيت يف 

  ) .٦٨ص ( سبق خترجيه )١(

 هلا وأهدى : يغنني هلن عرٍس يف األنصار من بنساٍء مرĭ  يبالن أنَّ - رضي اهللا عنها     – عائشة عن )٢(

  املربد يف حبحبت ... اكبشأ

  غِد يف ما ويعلم ... اديالن يف وزوجك

 »األوسط«، و  )٣٤٣( »غريالص« يف   رباينُّأخرجه الطَّ  . »اهللا اإلَّ غٍد يف ما يعلم ال «ĭ اهللا رسول الفق

 : وقـال احلـاكم   ) . ١٤٦٩٠ (»السنن«يف  البيهقي  ، و  )٢٧٥٣ (»املستدرك« يف   واحلاكم،   )٣٤٠١(

ووافقه الذَّ.   على شرط مسلٍمصحيحهيب .  

  .وسبق ذكر البيت األول 



 ٣٠٨

 غريها ا علىيت عليها أشعار العرب هي هذه ، وال جتد شعر مجلة األوزان الَّواعلم أنَّ

ما ترى األخفش قد استنبط من حبر املتقارب   عليها ، أوعا ، وهو على ندوره مفرا نادرإلَّ

ا هوحبراملتدارك ، وشر ك بينه وبني املتقارب يف دائرته ؛ ألنه رآه متفرعا عليه وما منه ، نفك

ووافق األخفشرون وزعموا أنَّ املتأخا قيل العرب استعملته ، فمم: إن ١(ه قدمي( :   

  يحــ الِْبع ِشــتتش تــاكجشــأَ
 

ــأَفَ )م( ــتنــ ــ وقِر أَه لَــ   بِصــ
 

   .  مشهورةٌصيدةٌفهذه ق

   :)٢(وقوله

ــز مــ ِإت ــلْ ِللٌِب بــِني ض ىح  
 

ــ  ــِف ــه ِتِروي غَ ــةَام ــد قَ وا كُلَ س  
 

ل وليس يف شهرة األو.  

فأم٣(، فمن ذلك قولهثون فقد أكثروا من هذا الوزن ا احملد( :   

ــأَ ــ انِم ِلجطَ مــو ــت هٍةقَ    تفَ
 

ــأَ  ــم دتلْبســ ــهنا توعــ    لُِمــ
 

   :)٤(وقول اآلخر

رــح ــتلَـ ــِإ الْكِتيمس ِبـ   لُِبـ
 

  لُِبــــتخ مكلُــــقْع وتيــــوثَفَ 
 

    :)٥(وقول اآلخر

                                                 

فهـذه القـصيدة    ... إنه قدمي أشـجاك     : ومما قيل   «وفيه   )٢٥٨ ،   ٧٧ص   (»اجلامع« : يفبيت   ال )١(

 ،  »زعمـوا أنـه للجـن     « وفيه   )٧٦ ص(» اإلقناع« ،   »مشهورةٌ ، ولوال اإلطالة لذكرناها عن آخرها      

وفيـه   )٨٥ ص (»معيار النظَّار «،   )٨ق   (»املعيار«ونسبه لعمرو اجلِّني ،     ) ٦٩ص  ( »عروض الورقة «

    .)٥٦٣ ص (»مفتاح العلوم« »وزعموا أنه لعمرو اجلني ميدح به النيب صلى اهللا عليه وسلم«

   ) .٢٥٨ص  (»اجلامع« : يف البيت بال نسبة )٢(

   ) .٢٥٨ص  (»اجلامع« : يف البيت بال نسبة )٣(

   ) .٢٥٨ص  (»اجلامع« : يف البيت بال نسبة )٤(

  ) . ٢٥٨ص  (»اجلامع« : يف البيت بال نسبة )٥(



 ٣٠٩

ــ يا دــار ــِكتس كَ ي ــ الْد مِنز  
 

ــ  ــوفَما كَدربــ ــِةقَــ   ِنمي الْــ
 

    :)١(وقول اآلخر

  بجــ النكِحاِئدمــ ِبتارســ
 

 ــوجزوالْك ــخيــ ِبرما احــقَتوا ب  
 

٢(وهذا كثري(.   

وقد ساملُ: ي بأمساء كثرية ، وهي متدع ، واملُارك ، واملخترحدقيق ، ث ، والش

ب ، وصوت بض اخليل ، واخلَكْر امليزاب ، ورطْر ، وقَاِطقَت، واملُ ]ظ ٩١ق [والغريب 

اقوس الن.  

رمحه اهللا–ثبته اخلليل وهذا البحر مل ي– ذكر هذا وأخرجه عن شعر العرب ما ترك وإن

  : ألمرين 

، زر القليل النا  إلَّ عن العربرو منه ومل يا قلَّعر ملَّوع من الش هذا النأنَّ: أحدمها 

  .لحقه بأوزام  عن ذكره ومل يته مل يقع إليه ؛ أضربا مع قلَّه أيضولعلَّ

ه جييء يف حشو ه ، وذلك أن رد يف نفس بنائه أوجب هذا قد حلقه فسادأنَّ: اين الثَّ

 ت ، أو يف العروض إذا كانةًروب خاصا يف الضساكنة العني ومثل هذا ال يقع إلَّ) فَعلُن(أبياته 

معةًصرا يف حشو البيت فغري جائٍز ، فأممن أشعار العرب ، وذلك لم يف ذلك شيٌء ، وما ع 

ا ا يف ضرٍب ، فلمقطع يف األوتاد وال يكون منها إلَّما يكون يف األسباب والحاف إن الزأنَّ

وع خمالفًجاء هذا الن٣(رحهتركه واطَّعر ا لسائر أنواع الش(.   

                                                 

   ) .٢٥٨ص  (»اجلامع« : يف البيت بال نسبة )١(

   ) .٢٥٨ص  (»اجلامع« )٢(

)٣(  وميلف فيه عن اخلليـل ، فقـال        « يقول الفيهذا البحر استخرجه األخفش من حبر املتقارب ، واخت

ه ؛ إما ألنه مل يبلغه أو ألنـه         مل مينعه ومل يثبت   : وقال قوم   . نص على طرحه ، وليس عنده شعرا        : األكثر  

واتفـق  . ... خمالف ألصوله ، فإنَّ القطع عنده خمتص بالضروب واألعاريض ، والقطع هنا جاء يف احلشو              

 ص( »شرح عروض ابن احلاجـب    « . »مثبتوه على قلَّته ، وهو منطرح يف أشعارهم ، وال جييء إلَّا نادرا            

١٨(.   



 ٣١٠

اين  أو جييء حمذوف الثَّ ،) فَاِعلُننلُاِعفَ(ه على  فيكون كلّ تامولو كان جييء على بناٍء

وبعضه على ) فَاِعلُن(لعني ، أو جييء بعضه على ك احمر) فَِعلُن فَِعلُن(وهو املخبون فيكون على 

)فَِعلُن (ه قلَّجاز ذلك ؛ ولكنا وأنت جتد فيه  إلَّ ما جييء منه بيت)فَعيف موضعني أو ثالثٍة) لُن 

  . ، وسيأيت شاهده إن شاء اهللا تعاىل )١(أو أكثر ، وقد جاء القطع يف مجيع أجزائه

اشتمل عليه من األعاريض واألضرب ما  تبيني مثَّ ،ا بذكرهلًولنبدأ أوحاف  والز

اة بدائرة ائرة اخلامسة املسم نأخذ يف تصوير الدوشواهدها ، وانفكاكه من حبر املتقارب ، مثَّ

   .)٢(ا إن شاء اهللا تعاىلا وباملتقارب أصلًق احمليطة ذا البحر فرعِفتاملُ

                                                 

   .) ٢٥٩ص  (»اجلامع« )١(

  .بلغ مقابلةً فصح  : »األصل« كُتب امش )٢(



 ٣١١

  المتدارك

  

سي هذا البحرم:   

؛  اكًمتدارِرك من املتقارب ه ألنأُد.  

ومخترا ؛ ألنَّعرين اخترعوه  املتأخ.  

ومدثًحا ؛ ألنه مل تعرفه العرب يف الزم من املتقد.  

  .ائرة اه يف الدا له ملالزمته إيكونه أخل من املتقارب ، أو قه شا ؛ ألنوشقيقً

وغريبا عن اخلمسةَا ؛ لكونه وجد خارجحب عشر ا ر.  

تقاِطوما ؛ ألنَّرر طْقطيع كالقَ أجزاءه تندفع يف اإلنشاد والت.  

  .يزاب ر املاء من اِملقطيع واإلنشاد كما يقطُ أجزاءه تنسكب يف الت ألنَّيزاب ؛ اِملرطْوقَ

كْور؛ اخليل ضقطيع  الندفاع أجزائه وسرعتها يف اإلنشاد والت.  

وخببلكون اخلَ،  اخليل ضكْا ؛ ملا ذكرناه يف ربب نوعا من ع١(و اإلبلد(.   

وصوتحيكي دقَّ ]و ٩١ق [ تقطيع أجزائه اقوس ؛ ألنَّ الن٢(اقوسات الن(.   

ائرة أربعون وحروفه يف الد.  

وتفعيله القياسي) فَاِعلُن (اٍتمثاين مره ا كلّ ، وأكثر استعماله خمبون.  

                                                 

  .اخليل  : »ب« يف )١(

)٢(    منهوريني باسم                « يقول الداه كلُّ قوٍم من العروضيم ، مسه اخلليل لعدم ذكره له كما تقدسموملّا مل ي

  ) . ٦٢ص  (»ةحاشي« . »املنتظم ؛ ألنّ كلا من أجزائه على مخسة أحرف: وباملتِسق ، أي ... 



 ٣١٢

  :ب  أضر)١(ستةوله أربع أعاريض ، و

   :  )٢(مثلها ، وبيته : وهلا ضرب،  ةٌ تام:فالعروض األوىل 

ــاَءج ــن اِما عــر اِل ســم اِلا صاح  
 

 بعـ  د ـ   م ـ   مـا كَـانَ    انَا كَ ـ  ن ِم ِر اِم ع  
 

  :تقطيعه 

ــا  ــامرن*جاأن ــاملن*ع ــاحلن*س   ص
 

  عــامري*كــامنن* كامنــا*بعــدما 
 

  :تفعيله 

ــاعلن  ــاعلن * ف ــاعلن * ف ــاعلن * ف   ف
  

  فـــاعلن* فـــاعلن *  فـــاعلن *فـــاعلن   
  

  ســامل * ســامل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــامل * سـ ــامل* سـ   سـ
  

ةًوكون هذه العروض جاءت تامضرٍب ذات يف االستعمال  كالبيت املذكور شاذٌّ تام 

عليه مجاعةٌ، نص ٤( ، ومثله)٣(ني من العروضي( :   

ــ اي ــب ــ يِن ــ ٍراِمع ــمجت دقَ عتم  
 

ــ  ــ مثُ ــ ملَ تفَدواع ــض ــ ذِْإ ميال قُمتم  
 

   :)٥( أيضا قول اآلخرومثله

         ـرغَب ى ِللَّـِذي قَـدضم نم عدي لَم  
 

  ــأَثَر ــِذِه ِبالْ ى أَخــو ــٍم ِس ــضلَ ِعلْ   فَ
 

  

                                                 

   .»ب«واملثبت من . مخسة  : »األصل« يف )١(

  .) ١٣٨ص  (ربيزيللت» الكايف«يف بال نسبة  البيت )٢(

املقصد اجلليل يف   «،  ) ٨٤ص  (» معيار النظَّار «،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٩٢ص  (» البارع«:  ينظر   )٣(

   .)١٥٦البيت (» علم اخلليل

 البن  »احلاجب ابن عروض شرح«،   )٨ق   (»املعيار«،   )١٩٢ ص(» ارعالب «:يف  بال نسبة   البيت )٤(

٩٧ ص (ركماينِّالت) (متنعوا(  ،»اية الراغب«) ٣٣٦ ص) (متنعوا(.   

  .) ٦٨ ص (»عروض الورقة«، ) ٢/٣٠٤ (»العمدة« : يف بال نسبة البيت )٥(
  



 ٣١٣

  : واحدوهلا ضرببتحريك العني ، ) فَِعلُن( ، ووزا  خمبونةٌ:انية والعروض الثَّ

   :)١(، وبيتهها  مثلُخمبونٌ

ــكَبأَ يتــ ع ــى طَلَ ــر طٍَللَ ا ب  
 

  لُلَـــ الطَّكنـــزحأَ واكجشفَـــ 
 

  ]ظ ٩٢ق [ :تقطيعه 

ــي ــال*أبكـ ــن*تعـ ــربن*طللـ   طـ
 

ــشجا  ــوأح*فـ ــط*كـ ــو*زنكـ   طللـ
 

  :تفعيله 

فَِعلُـــن *فَِعلُـــن *فَِعلُـــن *فَِعلُـــن  
  

  ــن ــن* فَِعلُـ ــن* فَِعلُـ ــن* فَِعلُـ   فَِعلُـ
  

ــون ــون* خمب ــون* خمب ــون*خمب    خمب
  

ــون   ــون* خمبـ ــون* خمبـ ــون* خمبـ   خمبـ
  

   :)٢(ومثله

ــ ــِرطُ ةٌركُـ ــ تحـ   ٍةجاِلوصِلـ
 

ــفَقَّلَتفَ  ــر اهــ ــر لٌجــ   )٣(لُجــ
 

  

  : واحدوهلا ضرببسكون العني ، ) فَعلُن( ، ووزا  مقطوعةٌ:الثة والعروض الثَّ

   :)٤(ها ، وبيتهمثلُ

ــ ــ ام ــ يِل ــِإ الٌم ــرِد الَّ هم  
 

ــوذَرِب وأَ  ــ اكذَ يِنـــ   مهدأَالْـــ
 

                                                 

» معيار النظَّـار   «، )١٢٩ ص(» سالقسطا« ،   )١٣٨ص   (ربيزيللت» الكايف«: يف  بال نسبة    البيت   )١(

  ) .أوقفت ()٨٤ص (

ص (» اغـب اية الر «،  ) ١٨٢ص  (» شفاء الغليل «،  ) ١٩١ ص(» البارع«:  بال نسبة يف   البيت   )٢(

٣٣٤(.   

  كما واهلاء فيه للعجمة  ،  صواجلة  : واجلمع  ،  ب   معر وجلان احملجن فارسي  الص : »ب« كُتب امش    )٣(

بعد واحٍد:  أي  رجلٌوقوله رجلٌ ، قاله اجلوهري واحد .    

   .)٣٣٥ص (» اغباية الر «ينظر

  ، )٨ق   (»املعيـار «،   )١٩٢ ص (»البـارع «،   )٦٩ ص (»عروض الورقة  «: يف بال نسبة  البيت   )٤(

»الدر١٥٩ ص (»ضيد الن(  ،»اية الراغب«) ٦٠ص  (»العيون الغامزة« ، )٣٣٧ ص (.  



 ٣١٤

  :ه تقطيع

  درهــم*إلــال*مــالن*مــايل
  

ــل*ذوين*أوبــــر   ــم*ذاكــ   أدهــ
  

  :تفعيله 

لُـــنفَع *لُـــنفَع *لُـــنفَع *لُـــنفَع  
  

  ــن ــن* فَعلُـ ــن* فَعلُـ ــن* فَعلُـ   فَعلُـ
  

  مقطـوع * مقطـوع * مقطـوع * مقطوع
  

ــوع   ــوع* مقط ــوع* مقط ــوع* مقط مقط
)١(

  
  

   :)٢(ومثله

ــ ــ الْسيلَ مــ الُْءر ي أَاِمحــن   افً
 

ــِم  ــعم الْلَثْ ــضِط ــ الرميي ال   ياِض
 

  

ا  صحيحةٌ جمزوءةٌ:ابعة والعروض الروز ، )وهلا ثالثة أضرب ، ) فَاِعلُن:  

٣(ها ، وبيته مثلُ:ل فاألو(:   

 ــى د ــف علَ ــاِرِق ــاب ومِه   نيِك
 

  ــد ــا والــ ــين أَطْلَاِلهــ   نمبــ
 

  : تقطيعه

                                                 

   :- رمحه اهللا –قول ابن الفارض ... ومثله يف  : »ب« كُتب امش )١(

  .قال ما يصفو أو يتقطَّع ... قطَّع قليب هذا املقطع 

ـ  كان«وفيه أنَّ ابن الفارض     ) ٧/٢٦٣ (»شذرات الذَّهب «، والبيت يف    )  قال ما  (»ب«هكذا يف    امأي 

يلالن يف باملشتهى املعروف املسجد إىل ديترد وضة،الر مساًء البحر مشاهدة وحيب ، ـ  إليه هفتوج ايوم ، 

 ، عليه ىمغم وسقط فصرخ )عيتقطَّ أو يصفو هو ال * املقطع هذا قليبقطَّع   (ويقول ريقص اراقص فسمع

  . »وهكذا ، عليه غمىي مثَّ ، ربويضطَّ ذلك دردوي فيقي فصار

  :وقبله بيتان مها   ،)٣٢ ص (»نيحويمراتب الن« البيت منسوب للخليل يف )٢(

  يزيٍد عند الفضل القاض... ي من عفو يست عمرهذا 

وا عمرافايث العادي املاضيصول اللَّ... ي أخشى  إن  

  »اضي الريمضمثل املرِء ال ... اليس املرُء احلامي أنفً

  ).وابكها) (٦٠ص  (»ةالعيون الغامز« ، )٨٥ص (» معيار النظَّار« : يف ال نسبةذه الرواية ب البيت )٣(



 ٣١٥

   بكــنيو * هــمدار*  قــف عــال 
  

ــني أط    ــا  * بــ ــن*الهلــ   وددمــ
  

  ]و ٩٢ق [ :تفعيله 

  فــــاعلن * فــــاعلن * فــــاعلن 
  

  فــــاعلن* فــــاعلن * فــــاعلن   
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــامل* ســـ   ســـ
  

   :)١(وروى بعضهم هذا البيت هكذا

  نمــد ــاِت ال اِرســى د ــف علَ   ِق
 

  نــي ــا وابِكــ ــين أَطْلَاِلهــ   بــ
 

   .)٢(اج األندلسيركذا أنشده ابن السو

  

جمزوٌء:اين رب الثَّوالض ذَ مفَاِعلَانْ( ، ووزنه لٌي (يف  ساكٍنذييل زيادة حرٍف، والت 

   :)٣(م ، وبيته جمموع ، وقد تقدآخر وتٍد

  ترفَـــقْ أَمهـــار دِهِذهـــ
 

  )٤(وره الـــدهتـــح موربـــ زمأَ 
 

  :تقطيعه 

  أقفــــرت * دارهــــم*هــــاذهي
  

ــو   ــت*أم زبــ ــددهور*رن حمــ   هــ
  

  :تفعيله 

                                                 

الدر «،  ) ١٨١ص   (»شفاء الغليل « ،   )٦٨ ص (»عروض الورقة « : يف ال نسبة ذه الرواية ب   البيت   )١(

   ) .٣٩٠ص  (»النضيد

  . )٨ق  (»املعيار« )٢(

معيـار  «،  ) دمنـة ) (٨ق   (»املعيـار «،  ) دمنة ()٦٩ ص (»عروض الورقة « : يف ال نسبة  البيت ب  )٣(

    .)٨٥ص (» النظَّار

الزبور بفتح الزاي مجع ِزبر بكسرها ، وهي األسطر ، والقلم ِمزبار ، شبه آثار                : »ب« كُتب امش    )٤(

دارهم باألسطر املكتوبة خلفائها ، والطَّلل هو الشاخص من اآلثار ، كبقية حائٍط وحنوها ، والدمنة أثـر                  

  .الناس من التسويد وغريه ، كما سبق 

اغب«نظر ياية الر«) ٣٣٨ ص(  



 ٣١٦

  فــــاعلن * فــــاعلن * فــــاعلن 
  

ــاعلن    ــاعلن * فــ ــاعالن* فــ   فــ
  

ــامل  ــامل * ســ ــامل * ســ   ســ
  

ــامل    ــامل * ســـ ــذي* ســـ   لمـــ
  

  

خمبونٌ جمزوٌء:الث رب الثَّوالض لٌرفَّ ميف آخر وتٍد خفيٍفرفيل زيادة سبٍب ، والت  

 لضربه على قاعدة عا ، فعروضه تابعةٌصر، وبيته أتى م) ِعلَاتنفَ(جمموع ، كما سبق ، ووزنه 

صريع ، فلذلك جاءت فيه خمبونةًالتم ظ ٩٣ق [  :)١( ، وهوعةًصر[  

دـــارس عِشى ِبـــدِرحـــ عاِنم   
 

ــ  ــدقَ ــِبا الْاهس كَ ــمى الْلَ   )٢(اِنولَ
 

  :تقطيعه 

  مــــاين رع*دا بــــشح*دارســــع
  

  ملــــواين*هلبلــــل*قــــد كــــسا  
  

  :تفعيله 

  فعالتـــن * فـــاعلن * فـــاعلن 
  

ــاعلن    ــاعلن * فــ ــن* فــ   فعالتــ
  

   خمبــون مرفــل * ســامل * ســامل 
  

ــامل    ــامل * سـ ــون مرفَّـــ * سـ   لخمبـ
  

  

                                                 

 ،  )٨٥ص  (» معيار النظَّار «،  ) ٨ق   (»املعيار« ،   )٦٩ ص (»عروض الورقة « : يف ال نسبة  البيت ب  )١(

   ).٦٠ص  (»العيون الغامزة«

بِشحر عمان بكسر الشني املعجمة وفتحها وباحلـاء والـراء          : قوله  : فائدة   : »ب« كُتب امش    )٢(

ساحل البحر بني عمان وعدن ، وعمان بعٍني مضمومٍة وميٍم خمفَّفٍة ، وامللوان اللَّيل والنهار               املهملتني وهو   

  .، وهو فاعلٌ وما قبله البلى مفعول 

  )٣٣٨ ص (»اية الراغب«ينظر 



 ٣١٧

  زحافه

  

  .ع طْن ، والقَبها اخلَيدخل يف مجيع أجزائه كلِّ

  

   :نباخلَبيت 

  .م املتقدالبيت   ...تحِر طُةٌركُ

   :عطْالقَبيت 

اِلمالٌي م ... .   

  .ن يمالبيتني املتقد...  ُءرم الْسيلَ: ومثله 

ي ِكاقوس ، حا لصوت النه ضربه مثلً أن–المعليه الس–ي عن علي ِكما ح: هما ومثلُ

اله مسع صوت عنه أنيأتدر: اقوس فقال ملن معه من أصحابه ناقوس ؟ فقال  ما يقول هذا الن

 علم  ، وإنĭَّ رسول اهللا  علمي منإنَّ: ابن عمه أعلم ، فقال اهللا ورسوله أعلم ، و: 

 عز وجلَّ – من علم اهللا  – عليه السالم – علم جربيل من علم جربيل ، وإنَّ ĭ رسول اهللا

-١(اقوس يقول ، هذا الن( :   

ــح ــا حقـ ــا حقـ ــا حقـ   اقـ
 

  اقَدا ِصـــقًدا ِصـــقًدا ِصـــقًدِصـــ 
 

ــ ــي ا ابنــد ــما جين ال عا جــم اع  
 

ــدنَِّإ  ــين الـ ــتر غَدا قَـ   ]و ٩٣ق [انـ
 

  انتهلْتاســـــا ونتوهتاســـــفَ
 

ــ  ــنسلَـ ــِردا نـ ــطْرا فَي مـ   انـ
 

ــ ــي ا ابنــد ــها مين ال ــها ملً   الً
 

ــنِْز  ــ مـ ــزي وِتأْا يـ ــزا ونـ   انـ
 

ــ ــم ــنا ِم ي ٍموــ ي ِضمــي ع ان  
 

ــِإ  ــوا أَلَّـ ــى ِمهـ   انـــكْا رنـ
 

ــ ــم ــنا ِم ي مٍِوــ ي ِضمــي ع ان  
 

  انـــرا قَنـــى ِمضمـــا أَلَّـــِإ 
 

                                                 

)١(        ذا األثر عن علي ام «:  يف   - رضي اهللا عنه     - األبيات مسبوقةفتوح الش«    للواقـدي )٢/١٤٥ (، 

   .)١٤٠  ،١٣٩ ص(للتربيزي » الكايف«و



 ٣١٨

ه وقال اخلطيب ما نص»وإن شئتتقطيعه على  جعلت )نولَاتفْعم نولَاتفْعفيكون ) م

  .انتهى  . )١(»على أربعة أجزاء

أجزاء العروض اظري ؛ ألنَّوما ذهب إليه يستلزم عدم الن املة مثانية أجزاء ، منها لس :

اثنان مخاسيةٌان ، وستةٌ سباعي . فَ: (ان فاخلماسيولُعلُاِعفَ(، و) نن . (واألجزاء السة باعي :

)يلُاِعفَملَاِعفَ(، و) نات(، و) نمسلُِعفْت(، و) نفَملَاعت(، و) نملُاِعفَت(، و) نفْمولَعوليس ) . ات

   .)٢()مفْعولَاتن(ا منه

يت  الَّ)٣(يِوحة ابن النيِببوا بعضها ، ومن ذلك خنبعوا بعض أجزائه ، وخطَدون قَواملولَّ

   :)٤(مطلعها

ــ ــزي أَدتاشـ ــِرفَن تةُمـ   يِجـ
 

ــ  ــي لَنَذَآ دقَــ ــِكلُــ   ِجلَبالْ ِبــ
 

لَــظَوــ اللَّاملَــِلي ــهس رج  
 

 ــح ــى يتـ ــ أَاهشغـ ــسوبـ   ِجر الـ
 

  

                                                 

   .)١٤٠ص (» الكايف« )١(

وهو خطأ ؛ ألنَّ فيـه إخراجـا        «ويقول الزجناينُّ معقِّبا على كالم التربيزي       ) . ٢٥٩ص   (»اجلامع« )٢(

   ) .٨٥ص  (»رمعيار النظَّا« . »شعرا) مفْعولَاتن(العرب مل تؤلِّف من  للبحر عن طريقة إجرائه ، مع أنَّ

 كان ،   يِوحالن بابن املعروف ، الفضل أبو ،  لمساينُّالت األصل يروزالت يوسف بن دحمم بن يوسف )٣(

سلجماسة سكن ، االجتهاد إىل مييل افقيه ، بين بقلعة يوفِّوت وهـو  . ) هـ ٥١٣( سنة   جباية قرب ادمح

 . خـالف  يـه إل نـسبتها  ويف ،   بعضهم سهاومخَّ ريون،كث شرحها واملنفرجة،   املنفرجةالقصيدة   ناظم

  ) .١٣/٣٣٤ ( »األعالم«

  ) .٢٧٢ص  (»عنوان الدراية« وتعرف بالقصيدة املنفرجة ، منسوبةٌ إليه يف )٤(



 ٣١٩

  فصل 

ق بهاائرة الخامسة وما يتعلَّفي ذكر الد  

  

،  ]ظ ٩٤ق [ة فاق أجزائها اخلماسيق التِفتيت دائرة املُمما سائرة إن هذه الداعلم أنَّ

ا  إلَّبان يف املعىنه متقارِبتشفق واملُتإىل متام مثانية أجزاء ، واملُ) فَعولُن فَعولُن فَعولُن فَعولُن(وهي 

فق زيادةً ال توجد يف املشتبه ، وهي وقوع األوتاد يف أوائل أجزائها ، وأجزاء املشتبه  يف املتأنَّ

له بب يف أوله كاهلزج ، ومنها ما يقع السها كذلك ، فمنها ما يقع الوتد يف أوليست كلُّ

كأجزاء الرفق إذًجز ؛ فاملتق ،فاا أبلغ من جهة االتهذا إذا ج ببحٍرائرة منفردةًعلت الد  

   .)١(واحٍد

فأما إذا جعلتها ذاتحبرين باعتبار دخول حبر املتدارك فيها ؛ فإن فق ه يصري املت

   .واملشتبه سواًء

ما قُوإنده أصله ، وألنَّم املتقارب على املتدارك ألنأو له وتدواملتدارك أو له سبب ، 

  .عليل يف مواضع م هذا التبب ، وقد تقدقوى من السوالوتد أ

ا على حميطهاو -ائرة فإذا صورت هذه الدفاشرع فيها من - ضعت أوتادها وأسبا 

أوو(ل ، وهو ل الوتد يف اجلزء األو(، فقل ) فَعولُنفَع (يقم لك منها املصراع اٍتأربع مر 

األوفتل من املتقارب ، فإذا ضعها جاء منها حبر املتقارب تامائرة ا يف الد.  

بب اخلفيف ، وهو ل السه من أوكَّ حبر املتدارك من املتقارب ففُكفُتفإذا أردت أن 

)لُن (ل ، أعين آخر اجلزء األو)ولُنفَع (و ٩٤ق [ا لًمن املتقارب ، وزد ما حذفت أو[ ا آخر

كما تقدلُ( ، فقل ٍةم غري مرفَن لُ /وع فَن لُ/ و عفَن لُ/ و عفَن لُ/  وعفَن لُ/ و عفَن لُ/ و عفَن و ع

يقم لك منها ) فَاِعلُن فَاِعلُن فَاِعلُن فَاِعلُن فَاِعلُن فَاِعلُن فَاِعلُن فَاِعلُن(لها إىل  انقُ، مثَّ) وع فَنلُ/ 

حبر املتدارك تامائرة ا يف الد.  

  

                                                 

   .)١٣٨ ص(للتربيزي » الكايف« )١(



 ٣٢٠

) مفَاعلَتن( جزء الوافر حوال هذا الباب أن تكون مثل الوافر يف دائرته ؛ ألنَّ أوأقلُّ

مت الفاصلة صار فإذا أُخر الوتد وقُد)فَاِعلُنتوقد أوضحنا ذلك يف دائرته ) م ،.  

) نفَعولُ( أحدمها من اآلخر ، وني ينفكجزأين سباعي) متفَاِعلُن(و) مفَاعلَتن(ا كان وملَّ

ائرة ما ا أحدمها من اآلخر ال فرق بينهما ؛ لزم هذه الد أيضني ينفكجزأين مخاسي) فَاِعلُن(و

لزم تلك الدوتكون )١( على خالفه شعر املتداركائرة ، ووجب أن يكون للمتقارب شعر ، 

   .)٢(لكامل منهما من صاحبه كما يف الوافر وا واحٍد كلُّ ألجزائه ، وينفكأجزاؤه خمالفةً

  

ع على حميطها أربعة ِضوقد  - قِفدائرة املت: أعين  - ائرة اخلامسة  هذه الدواعلم أنَّ

 فقط ، وذلك  واحد منها على قول اخلليل حبر ، ينفك خفيفٍة ، وأربعة أسباٍب جمموعٍةأوتاٍد

ِدإذا ابتوتٍدل كلِّئ من أو ِد منها ، فإن ابتبب ئ من الس– ق [ كان من األربعة بٍب سأي

   . مهملٌ جمهولٌ حدث من ذلك على قوله حبر– املذكورة ]ظ ٩٥

منها حبران وعلى قول غريه ينفك  :ل الوتد فأو– من األربعة املوضوعة  كان وتٍدأي 

 –  سبب كان من املوضوعة على احمليطأي –بب ل الس املتقارب ، وأوكفَم –على حميطها

فَماملتدارك  ك.  

  :ائرة كما ترى صورة الدوهذه 

  

                                                 

الفـه ،   فواجب أن يكون للمتقارب شعر علـى خ       » «جلامعا«، والذي يف    » األصل ، ب  « كذا يف    )١(

   .)٢٥٧ ص(» أجزاؤه خمالفةٌ ألجزائه ، وينفك كلُّ واحٍد منهما من صاحبه

   .)٢٥٧ ص(» جلامعا« )٢(



 ٣٢١

  
  
  

  
  

  

   . العاملني  احلمد هللا رب. »نزهة األبصار يف أوزان األشعار« كتاب كمل

ووافق الفراغ من نسخه يف اليوم السابععشر مائٍة ومخسني وسبِعم سنة ثالٍث من احملر 

وقُوبل يف اليوم الس ،ابعالفَ من شهر رجٍب عشر مائٍة ومخسني وسبِعد سنة ثالٍثر.   



 ٣٢٢

  

  

  

  

الفهارس الفنة واألثباتي  

  

  .فهرس اآليات واألحاديث : أولًا 

  . قوافيالفهرس : ثانيا 

   .النصفهرس األعالم الواردة في : ثالثًا 

  . النص فهرس أسماء الكتب الواردة في: رابعا 

  .ثبت المصادر والمراجع : خامسا 

  . المحتويات ثبت: سادسا 

  



 ٣٢٣

 فهرس اآليات واألحاديث: أولًا 

  

   فهرس اآليات-أ 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

 ٢٣٦ ١٩٩ األعراف  ﴾وأْمر ِبالْعرِف﴿

﴾وا ِخلَالَكُمعضلَأَووبة   ﴿و١٩١ ٤٧ الت  

﴾ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإلَّا ِباِهللا عوا تم٢ ٨٨ وده ﴿و 

  ٢٧٤ ٩٥ هود  ﴿أَلَا بعدا ِلمدين كَما بِعدت ثَمود﴾ 

﴿ناَء فَمش ِمنؤفَلْي نماَء وش كْفُر٤٨ ٢٩ الكهف  ﴾فَلْي 

 ٧٣ ٣٣ ص ﴿فَطَِفق مسحا ِبالسوِق والْأَعناِق﴾ 

  ١٥٢ ٤٣ املعارج   ﴿يوم يخرجونَ ِمن الْأَجداِث﴾

  

  هرس األحاديثب ـ ف

 الصفحة  احلديث

أنا الن٤٨   .لب ال كذب أنا ابن عبد املطَّيب 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وال تقولوا 

  هجرا

 ١٤١  

 ٢٧١   .ال حرج إن شاء اهللا

 ٢٧١    .ال حرج ال حرج

  ٣٠٧ ، ٣٠٠    .اهللا اإلَّ غٍد يف ما يعلم ال

 ٤٨   .قيِت ويف سبيل اهللا ما لِتيِم دا إصبعهل أنت إلَّ

  



 ٣٢٤

١(القوافيفهرس : ا ثاني(   

  

عدد   الشاعر  القافية

  األبيات
  الصفحة  البحر

  ــ ء ــ
  ١٤٠  الوافر  ١  احلطيئة  الشتاُء

  ٢٦٢  اخلفيف  ١    غرباُء* 

  ١٦٧  الكامل  ٢  نصر بن سيار  أَكْفَاُء

  ١٤٥  الوافر  ١  احلطيئة  الْولَاُء

  ٢٦٢  اخلفيف  ١   بن حلِّزةاحلارث  الثَّواُء

  ٢٣٦  املنسرح  ١  ابن هرمة  يرزؤها

  ١٢٣  البسيط  ١    ِرداِئي

  ٢٦٩  املضارع  ١    ثَناِء

  ٢١٥  الرمل  ١    وثَناِئي

  ٢٥٩  اخلفيف  ١  عالء بن الرعدي  الْأَحياِء

  ــ ب ــ
اِئبج١٥٢  الكامل  ١    الْع  

اب١٠٩  املديد  ١    فَأَص  

بر٩٨  املديد  ١    الْه  

بس٢١٤  الرمل  ١    الْح  

واشته٢٠٧  الرمل  ١  امرؤ القيس  ب  

                                                 

  .واردة يف اهلامش  (*)  القافية املسبوقة بنجمة)١(



 ٣٢٥

١١٤  البسيط  ١    الْقَِريب  

ِغيب١٥٣  الكامل  ١    ت  

  ٩٨  املديد  ١    غَاِئبا

هاب٢١٣  الرمل  ١    أَص  

  ٦٧  الطويل  ١  حيىي بن زياد  مرحبا

  ١٩٤  الرجز  ١    حسبا

  ٢٨٧  مهمل  ١    أَجابوا

  ٢١٧  الرمل  ١  املتنيب  بوِعقَا

ِرب١٤٩  الكامل  ١    ت  

بِرمة  س١١٢  البسيط  ١  ذو الر  

  ١٩٥  الرجز  ١    فَشِربوا

بس١٤٣  الوافر  ١    ح  

ِصب٣٠٨  املتدارك  ١    و  

  ١٩٩  الرجز  ١    غَِضبوا

  ٣٠٩  املتدارك  ١    احتقَبوا

وبحر١١٣  البسيط  ١  امرؤ القيس  س  

وب٢٤٦ ، ١١٦  البسيط  ١   األبرصعبيد بن  فَالذَّن  

ِخيب١٢٣  البسيط  ١    ي  

١٢٥  البسيط  ١  عبيد بن األبرص  غَِريب  

ِطيبعبد اهللا   تبن الدم٨٢  الطويل  ١  نةي  

ِعيب١١٧  البسيط  ١  عبيد بن األبرص  ش  

  ١٢٢  البسيط  ١    وأَِبي

  ٢٨١  اتث  ١    الْحباِب

  ٢٦٢  فيفاخل  ١  عمر بن أيب ربيعة  الِْمحراِب



 ٣٢٦

  ١٠٤  املديد  ١    الرباِب

  ١٢٣  البسيط  ١  مطيع بن إياس  الِْخضاِب

  ١٩٣  الرجز  ١    ربِه

١٥٩  الكامل  ١    ِبِجت  

  ٢٧٨  اتث  ١    حسِبي

  ٢٧٥  املقتضب  ١    تعِب

  ١٥٠  الكامل  ١    لَِعِب

  ٨٥  الطويل  ١  أبو األسود الدؤيلّ  ِبلَِبيِب

  ــ ت ــ
اتِبير٢١٥  رملال  ١    ع  

  ١٥٥  الكامل  ١    ِكفَاتا

لَكْت١٤١  الوافر  ١    ه  

وتماج  ت٢٣٢  السريع  ١  رؤبة بن العج  

وتمتتث  ١    س٢٨٠  ا  

ِسيتاج  ن٢٣١  السريع  ١  رؤبة بن العج  

  ١٥٥  الكامل    ١    غَِنجاِت

  ١٣١  الرجز  ١  ابن عبد ربه  املتجوفاِت* 

  ١٣١  الرجز  ١  ابن عبد ربه  للمتحركاِت* 

  ٢٤٧  املنسرح  ١  أبو العتاهية  والْملَالَاِت

  ١٥٤  الكامل  ١    الْحسناِت

  ٢٠٦  الرمل  ١    خاِلياِت

  ١٦٣  الكامل  ١    لَشالَِت

  ١٦٦  الكامل  ١  نضلَة بن حجلأو  جعيل بن شبيب  ِتنرأَ



 ٣٢٧

  ــ ث ــ
  ١٥٤  الكامل  ١    الْحاِرِث

  ــ ج ــ
  ١٨٩ ، ٦٢  الرجز  ١  العجاج  شجا

  ٢٧١  املقتضب  ٣    كالسبِج* 

  ٢٧١  املقتضب  ١  سريين أخت مارية القبطية  حرِج

  ٢٧٢  املقتضب  ١    والْهزِج

  ٣١٨  املتدارك  ٢  ابن النحِوي  ِبالْبلَِج

  ــ ح ــ
احي١٥٢  الكامل  ١    الر  

فة بن العبد  قَِريح٢٢٣  السريع  ١  طَر  

  ١١٦  البسيط  ١    الْواِحي

  ــ د ــ
  ٢١٤  الرمل  ١    يدحِد

ِديد١٦١  الكامل  ١    الْح  

هدؤ١٩٥  الرجز  ١    ت  

  ٦٢  اهلزج  ١  ينسب للجن  عبادةْ

  ٢٢٦  السريع  ١    الْكَِبدا

  ٢٥١  اخلفيف  ١  الكُميت بن زيد  الردى

  ٢١٨  الرمل  ١    سدى

  ١٩٨  الرجز  ١    صِردا

  ٢٣٧  املنسرح  ١  رافع بنت كُبيشة  سعدا



 ٣٢٨

  ٢٣٧  املنسرح  ١    رداالْفَ

  ١٧١  الكامل  ١    ِبخاِلدةْ

  ٢٥٧  اخلفيف  ١    يبدو

 *٢٧٣  املقتضب  ١    والوتد  

مجه١٨٧  الرجز  ١    ود  

ِزيدبن زيد بن سوادة  ي ٢٥٠  اخلفيف  ١  عدي  

ِعيد٢٠٠  الرجز  ١    ب  

  ١٧٣  مهمل  ١    فُؤاِدي

  ٢٦٥  املضارع  ١    سعاِد

  ١٥٥  الكامل  ١    ِبسواِد

  ١٨٨  الرجز  ١    الْواِدي

  ١١٥  البسيط  ١    الْواِدي

  ٣٠٧ ، ٣٠٠  املتقارب  ١    الِْمربِد

  ٢١٦  الرمل  ١    الْمسِجِد

  ٨٢  الطويل  ١  الطَّثِْريةبن  أو يزيد نةيمبن الدعبد اهللا   وجِد

  ٢٤٥  املنسرح  ٣  ابن الرومي  الوجِد* 

  ٢٦١  اخلفيف  ١    أَحِد

 *٧٥  لالكام  ١    معد   

  ٢٧١  املقتضب  ١    كَالْبرِد

  ١٢٤  البسيط  ١  أخو علقمة بن عبدة  الْفَاِسِد

  ١٢٤  البسيط   ١  احلارث بن حنش السلمي  الكاسِد* 

ِدهس٢١٦  الرمل  ١    ج  

  ٢٥٣  اخلفيف  ١  يزيد بن معاوية  ِلقَاِعِد

  ١٣٥  الوافر  ١    والْبعِد



 ٣٢٩

  ٨٨  الطويل  ١    سعِد

  ٣٠٧  املتقارب  ١    غَِد

  ٢٢٨  السريع  ١    الْحمِد

  ١٢٩  مهمل  ٢  ينسب المرئ القيس  وجهِد

م١٦٩  الكامل  ١  حسان بن ثابت  ِده  

  ٨٤  الطويل  ١  طرفة بن العبد  ملَّ تزوِد

  ٢٦٧  املضارع  ١    زيِد

  ــ ر ــ
ارت٢٣٧  املنسرح  ١  هند بنت عتبة  ب  

ار٢٣٦  املنسرح  ١  هند بنت عتبة  الد  

ِتظَاران٧٥ ، ٢٠٦  الرمل  ١  عدي بن زيد  و  

قَاِبر١٦٠  الكامل  ١    الْم  

رب١٨٦  الرجز  ١    الز  

ربنع١٢٨  مهمل  ١    و  

ر٢٥١  اخلفيف  ١    غَب  

٣١٢  املتدارك  ١    ِبالْأَثَر  

ر٦٨  املتقارب  ١  امرؤ القيس  أُخ  

١٥١  الكامل  ١  احلطيئة  آِخر  

رر٣٠٠  املتقارب  ١    الض  

ر١٠٧  املديد  ١  شئ األكربالنا  غَر  

طَر١٩٦  الرجز  ١    م  

طَر٢٩٨  املتقارب  ١    الْو  

٣٠٧ ، ٦٨  املتقارب  ١  امرؤ القيس  أَِفر  



 ٣٣٠

فَرجم  ٢٤٥  املنسرح  ١  عبد الغفَّار اخلُزاعي  

اِمر١٦٠  الكامل  ١  احلطيئة  ت  

اِمر١٧٠  الكامل  ١    ع  

ر١٠٨  املديد  ١  الناشئ األكرب  ظَه  

قُور١٧٠  الكامل  ١    الص  

وره٣١٥  املتدارك  ١    الد  

  ١٥٣  الكامل  ١  سبيعة بنت األحب  ريِبكَالْ

ريغت٢٥٧  اخلفيف  ١    ي  

  ١٥٢  الكامل  ١  األعشى  جارةْ

  ١٠١  املديد  ١  عدي بن زيٍد  حارا

  ١٧٠  الكامل  ١    غَارةْ

  ١٠٠  املديد  ١  عدي بن زيٍد  والْغارا

  ١٥٢  الكامل  ١  ىاألعش  عفارةْ* 

  ٢٨٠  اتث  ١    ِضمارا

  ١٨٣  اهلزج  ١    ِعبرةْ

  ٩١  الطويل  ١    نزرا

  ٢٩٧  املتقارب  ١  األعشى  النذُورا

  ١٢٨ ، ٤٧  مهمل  ١    نورا

ارتث  ١    ج٢٧٨  ا  

ار٩٦  املديد  ١  املهلهل بن ربيعة  الِْفر  

ار٩٧  املديد  ١    قَر  

١٣٨  الوافر  ١    قفَار  

يأَخ٢٥٨  اخلفيف  ١    ار  

ارتث  ١    الِْخي٢٨١  ا  



 ٣٣١

اري١٣٠  مهمل  ١    الد  

  ٩٠  الطويل  ١  جلعفر بن علبة  يزورها

  ١٤٨  الكامل  ١    رطْقَالْ

  ٩١  الطويل  ١    قَطْرالْفَ

رم١١٩  البسيط  ١    ز  

رم١٧٧  اهلزج  ١  طرفة بن العبد  فَالْغ  

رهالد١٥١  الكامل  ١  عمرو بن أمحر   و  

ورد٢٦٣  اخلفيف  ١    ت  

طُور١٣٩  الوافر  ١    س  

ِسري٨٢  الطويل  ١  أبو نواس  ع  

ِسي٢٥٣  اخلفيف  ١    ري  

ِنريد بن إياٍس  ي٢١٧  الرمل  ١  حمم  

  ٩٩  املديد  ١    أَحجاِر

  ٢٨٢  اتث  ٣    والْأَحجاِر

  ١٦٥  الكامل  ١  الربيع بن زياد  اِرهطْأَالْ

أَالْومبيع بن زيادال  اِره١٦٥  الكامل  ١  ر  

  ١٦٥  الكامل  ١  الربيع بن زياد  نهاِر

  ٦٤  الكامل  ١  الربيع بن زياد  ِبالْأَكْواِر

  ٢٢٤  السريع  ١    ِبالصاِبِر

  ١٦٦  الكامل  ١  احلارث بنت ةرب  الِْإثِْر

  ١٤١  الوافر  ١    ِبهجِر

  ٢٧٤  املقتضب  ١    والنذُِر

  ١٦٧  الكامل  ١  اخلرنق  اجلُزِر

  ١٣٦  الوافر  ١    ِبشِر



 ٣٣٢

  ١٥٠  الكامل  ١  زهري بن أيب سلمى  الذُّعِر

  ١٦٧  الكامل  ١  اخلرنق  قِْرفَالْ

  ١٤٦  الوافر  ١    ِذكِْري

  ٣١٢  املتدارك  ١    عاِمِر

  ١٤٩  الكامل  ١  زهري بن أيب سلمى  دهِر

  ٢٠٩  الرمل  ١  النابغة  الزبوِر

  ٢٧٨  اتث  ١    سروِري

  ١٩٦  الرجز  ١    خيِر

  ــ ز ــ
  ٢٩٩  املتقارب  ١    والْغمزةْ

  ــ س ــ
لُوس١٢١  البسيط  ١    ج  

  ٣٠٧  املتقارب  ١  النابغة اجلعدي  أُناسا

  ٨٦  الطويل  ١  يزيد بن اخلذَّاق  الرُءوسا

س٢٤٣  املنسرح  ١    أُن  

   ١٧٩ ، ١٨٠  اهلزج  ١    باِس

  ١٣٦  الوافر  ١  العباس بن األحنف  أَنفَاِسي

  ــ ض ــ
  ٢٩٩  املتقارب  ١    اضغالْ

  ٣٠٠  املتقارب  ١    اغضالْ

  ٣١٤  املتدارك  ١  اخلليل  الراِضي

  ٨٤  الطويل  ١  طرفة بن العبد  ِعرِضي



 ٣٣٣

  ٤٧  الوافر  ١  لعبد اهللا بن احلجاج الغطفاين  عروِض

  ــ ظ ــ
  ٢٦٠  اخلفيف  ١  -رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب   ِعظَةْ

  ــ ع ــ
ذَعة  ج٢٠٢ ، ١٩١  الرجز  ٤  ورقة بن نوفل أو دريد بن الصم  

 *٣١٤  املتدارك  ١  ابن الفارض  يتقطَّع  

فَعتن٢٠١  الرجز  ١    ي  

  ٢٦٨ ، ٢٦٦ ، ٢٦٤  املضارع  ١    باعا

  ٢٦٧  املضارع  ١    باعا

هع١٩٣  الرجز  ١    د  

عب١٢٢ ، ١١٥  البسيط  ١    أَر  

 * ١٣٨  فرالوا  ١  عمرو بن معد يكرب  هجوع  

ِطيعتس١٣٨  الوافر  ١  عمرو بن معد يكرب  ت  

  ٢٢٤  السريع  ١  قيس بن األسلت  اِعيمسأَ

  ٢٢٥  السريع  ١    الناِعي

  ٨٩  الطويل  ١    ِبالدمِع

  ــ ف ــ
افخ١٦٢  الكامل  ١    م  

ولَاف٢٤٢  املنسرح  ١    ِبس  

لَف٢٥١  اخلفيف  ١    ِللت  

  ٢٣٦  املنسرح  ١    الْعرفَا

تهابغة الذُّبياينّ  ف١٤٦  الوافر  ١  الن  

  ٢٤١  املنسرح  ١  مالك بن العجالن  أَِنفُوا



 ٣٣٤

  ١٨١  اهلزج  ١    الشِريِف

  ــ ق ــ
اق٢٢٢  السريع  ١    ِعر  

اقِتياش٢٢٣  السريع  ١    و  

ق٢٠١  الرجز  ١    الْأَر  

٢٣٠  السريع  ١    الطَِّريق  

  ٣١٧  املتدارك  ٦  علي رضي اهللا عنه  ِصدقَا

قَىت٢٨٩  مهمل  ١    ش  

قَهن١٢٠  البسيط  ١    ع  

  ٢٤١  املنسرح  ١  أمية بن أيب الصلت  ذَاِئقُها

ِلق١٣٤  الوافر  ١    خ  

٢٦٠  اخلفيف  ١    غَِلق  

ِمقُه١٩٤  الرجز  ١    ت  

  ١٠٤  املديد  ١    تلَاِق

  ١٩٨  الرجز  ١  هند بنت عتبة  واِمِق

  ٢٤٨  املنسرح  ٢  أبو نواس  تصِديِقي

  ــ ك ــ
لَكلكة  قَتليك بن السالس ١٠٦  املديد  ٢  أم  

ِريك١٤٤  الوافر  ٢  العالء بن املنهال  ش  

  ١٨٣  اهلزج  ١    يأِْتيكَا

٣٠١  املتقارب  ١    ايكَِتأْي  

  ٦٢  اهلزج  ١  علي رضي اهللا عنه  آتيكَا

  ١٨٤  اهلزج  ١  علي رضي اهللا عنه  ِبواِديكَا



 ٣٣٥

  ١٨٣  هلزجا  ١  علي رضي اهللا عنه  لَاِقيكَا

  ٣٠٨  املتدارك  ١    سلَكُوا

ِلك١١١  البسيط  ١  زهري بن أيب سلمى  م  

  ــ ل ــ
  ٢٠٧  الرمل  ١    خبالْ

  ٢٢٧  السريع  ١    احلالْ* 

  ١٠٩  املديد  ٢    النزالْ

  ١٢١  البسيط  ١    ِوصالْ

السالْع  ٢٩٧  املتقارب  ١  عائذ أيب بن ةأمي  

  ٢٢٧  السريع  ١  العجاج  ِبالْأَبوالْ

  ٩٧  املديد  ١    ِللزوالْ

ز١٦٨  الكامل  ٢  عدي بن زيد  لْج  

  ٢٠٧  الرمل  ١  لبيد بن ربيعة  وعجلْ

م١٦٨  الكامل  ٢  امرؤ القيس  لْح  

  ١٧٠  الكامل  ١    وبدلْ

  ٣٠٣  املتقارب  ١  امرؤ القيس  لْضفْأَفَ

  ٩٤  الطويل  ١  النابغة  فَعلْ

  ٢٠٢  رجزال  ٥  عبد الصمد بن املُعذَّل  حيلْ

  ٢٩٨  املتقارب  ١    كَالتِليلْ

  ٢٣٠  السريع  ١  احلُطيئة  قَِليلْ

خ١٤٨  الكامل  ١  األخطل  االَب  

  ١٤٨  الكامل  ١  أبو العتاهية  الْأَمثَالَا

  ١١٨  البسيط  ١    دولَا



 ٣٣٦

  ١١٠  املديد  ٢    خِليلَا

  ٢٦٨  املضارع  ١    مقَالُ

  ٣٠٨  املتدارك  ١    مختِبلُ

ر٣١٣  ركاملتدا  ١    لُج  

  ٢٤٣  املنسرح  ١  الشداخ  فَشلُ

  ١٨٥  اهلزج  ١    عقْلُ

  ١٣٥  الوافر  ١  كُثير عزة  خلَلُ

  ٣١٣  املتدارك  ١    الطَّلَلُ

  ٢٥٠  البسيط  ١  األعشى  الثَّملُ* 

لُهم١٩٧  الرجز  ١    ع  

  ٢٨٦  مهمل  ١    الْمستكِْملُ

  ٣٠٨  املتدارك  ١    تنهِملُ

  ١٨٨  الرجز  ١    آِهلُ

  ٢٥٤  اخلفيف  ١    تولُقَ

  ٢٢٣  السريع  ١    محِولُ

  ٤٤  البسيط  ٢  أبو عبد اهللا بن احلجاج الكاتب  فَعولُ

  ١٦٤  الكامل  ١    مشغولُ

  ٢٨٢  اتث  ١    الْمأْمولُ

  ٨٣  الطويل  ١  السموأل بن عاِدياء  جِميلُ

  ٨٦  الطويل  ١    طَِويلُ

  ٢٦٢  اخلفيف  ١  األعشى  سؤاِلي

ة بن أيب عائذ  اِلالِْقت٣٠٤  املتقارب  ١  أمي  

  ٦٤  اخلفيف  ١  عبيد بن األبرص  الرحاِل 



 ٣٣٧

  ٢٥٠  اخلفيف  ١  األعشى  ِبالسخاِل

  ٨٤  الطويل  ١  امرؤ القيس  الْخاِلي

  ٢٧٧  اتث  ٢  ينسب لرجل من أهل مكَّة  الغزاِل* 

  ١٨٧  الرجز  ١    إفضاِلِه* 

  ٢٠٥  الرمل  ١  عبيد بن األبرص  الشماِل

  ١٥٨  الكامل  ١  األخطل  الْأَعماِل

  ٢٧٧  اتث  ١  ينسب لرجل من أهل مكَّة  الِْهلَاِل

  ٩٠  الطويل  ١  امرؤ القيس  جلْجِل

  ١٦٦  الكامل  ١  امرؤ القيس  الرحِل

  ٢٢٨  السريع  ١    عذِْلي

  ١٦٦  الكامل  ١  امرؤ القيس  ِرسِلي

  ١٦٣  الكامل  ١    كَالْعسِل

  ٩٢  الطويل  ١    الْعصِل

  ١٥٧  الكامل  ١  عنترة  ِلصنمالِْب

  ٢٤٠  املنسرح  ١    هِطِل

  ٢٢٥  السريع  ١  أبو العتاهية  ِفعِلي

  ١٠٢  املديد  ١    ِبعقِْل

ِلهم٢٤٢  املنسرح  ١    ج  

ِلهم٢٦٠  اخلفيف  ١  مجيل بن معمر  ج  

  ١٥٨  الكامل  ١  عنترة  الْحرمِل

وتج١٥٣  الكامل  ١    ِلم  

  ٦١  الطويل  ١  القيسامرؤ   مزمِل

  ٨٣  الطويل  ١  امرؤ القيس  فَحومِل

  ١٧٧  اهلزج  ١    الذَّلُوِل



 ٣٣٨

  ١٧٨  اهلزج  ١    الطُّلُوِل

  ٩١  الطويل  ١  كُثير عزة  ِبخِليِل

  ــ م ــ
قَام٩٧  املديد  ١  الطِّرماح بن حكيٍم  الْم  

امن١٠٩  املديد  ١  الطِّرماح بن حكيم  الس  

٢٥٢  اخلفيف  ١    لَكُم  

ِتكُم١٩٦  الرجز  ١    أُخ  

م  أَلَمبن املنج ٢٠٣  الرجز  ١٦  علي  

ِلم٦٣  الرمل  ١    ع  

لَمعت  ٢٢٦  السريع  ١  كعب األشقري  

٢٤٦ ، ٢٣٣  السريع  ١  املُرقِّش األكرب  كَلَّم  

كَلَّم١٦١  الكامل  ١    ي  

نع٢٣٤ ، ٢٢٥  السريع  ١  ملرقِّش األكربا  م  

 *م٢١٤  الرمل  ١    حاله  

  ٣١٣  املتدارك  ١    مهدأَالْ

ِقيمتس٢٢٩  السريع  ١    ي  

ِميم١١٤  البسيط  ١  األسود بن يعفر  ت  

  ١٧٢  الكامل  ١  عبيد بن األبرص  الندامةْ* 

  ٩٥  الطويل  ١    ِبغرامةْ

  ١٧٢  الكامل  ١  عبيد بن األبرص  حزامةْ* 

  ١٧٢  الكامل  ١  عبيد بن األبرص  ةْامزِخالْ

  ٢٩٦  املتقارب  ١  ن أيب خازمبشر ب  ِنياما

  ٢٢٦  السريع  ١    كُِتما



 ٣٣٩

  ١٢٤  البسيط  ٢  بعض اخللفاء  مستعِجما

  ١٩٣  الرجز  ١  أبو النجم العجلي  وأُطِْعما

  ١٠٥  املديد  ١    اعتلَما

  ٢٦١  اخلفيف  ١    مسلَّما

  ١٤٢  الوافر  ١    وأُما

  ١٩٧  الرجز  ١    وحمما

  ٢٢٤  السريع  ١    هوما

  ١٤٠ ، ٦٨  الوافر  ١    تِميما

  ١٤٧  الكامل  ١  لبيد  فَِرجامها

  ١٠٣  املديد  ١    واستقَاموا

قَام٢٦٥  املضارع  ١    م  

قُمت٣١٢  املتدارك  ١    م  

همد١٠٥ ، ٦٣  املديد  ١  طرفة بن العبد  ع  

هم٩٩  املديد  ١  طرفة بن العبد  قَد  

  ١٣٥  الوافر  ١    زعموا

  ٩٣  الطويل  ١  نافع بن األسود  مالضراِغ

الْكَِلم١٢٦  البسيط  ١  مطر بن أشيم  و  

همم١٠٠  املديد  ١    ح  

مهونِفند٢٧٤  املقتضب  ١    ي  

ومجسمة  م١١٣ ، ٨٣  البسيط  ١  ذو الر  

 *ة  مستدمير عز١٣٥  الوافر  ١  كثي  

٩٥  الطويل  ١  مزاحم  قَِدمي  

كِْليممة  ت١١٣  البسيط  ١  ذو الر  

  ٢٥١  اخلفيف  ١  الكميت  أحالِم* 



 ٣٤٠

  ٢٥١  اخلفيف  ١  الكميت  محامي* 

  ١٦٩  الكامل  ١    الْأَقْواِم

ويح١٥٨  الكامل  ١    يِمت  

  ١١٤  البسيط  ١  األسود بن يعفر  مستعِجِم

  ١٤٧  الكامل  ١  عنترة  وتكَرِمي

  ١٨٠  اهلزج  ١  عبد اهللا بن الزبعرى  يرِمي

  ٨٥  الطويل  ١   بن أيب سلمىزهري  فَالْمتثَلَِّم

م١٧٧  اهلزج  ١    ه  

  ٢٣٤  السريع  ٢  امرأة من بين خمزوٍم  ومخزوِم

  ٢٣٤  السريع  ١  امرأة من بين خمزوٍم  مشهوِم

  ــ ن ــ
  ٢٠٩  الرمل  ١    تهتانْ

  ١٦٢  الكامل  ١    ميسرانْ

  ٢٠٨  الرمل  ١    ِبعسفَانْ

  ٢٠٠  رجزال  ١  ِمرار األسدي  الِْإرنانْ

  ٢٢٧  السريع  ١    الْمنانْ

  ١٧٨  اهلزج  ٢    وأسنانْ* 

  ٨٧  الطويل  ٢  امرؤ القيس  صفْوانْ

ن٢١٠  الرمل  ١    ثَم  

نمالد٣١٤  املتدارك  ١    و  

  ١٢٠  البسيط  ١    تبعثُونْ

ني١٧٨  اهلزج  ٢    الص  

نقَيار٢٣١  السريع  ١    و  



 ٣٤١

نِكياب٣١٥  املتدارك  ١    و  

  ١٦١  الكامل  ١    لَِمنيالْعا

  ١٣١  الرجز  ١  ابن عبد ربه  البائنةْ* 

  ٢٥٢  اخلفيف  ١    أَمِرنا

  ١٣١  الرجز  ١  ابن عبد ربه  الساكنةْ* 

  ٢٧٧  اتث  ٣  للوليد بن يزيد  رنةْ* 

هنهديتث  ١    س٢٧٧  ا  

  ٢١٨  الرمل  ٢    ونى

  ١٣٤  الوافر  ١  عمرو بن كلثوم  الْأَندِرينا

اح٢٥٨  اخلفيف  ١    ِزين  

  ١٦٩  الكامل  ١    ِإلَينا

  ٣٠٦ ، ٤٩  املتقارب  ١    اينِمِلسمالْ

  ٢٤٥ ، ٢٤٧  املنسرح  ١  حممد بن مناذر  تغنينا

  ١٨٥  اهلزج  ١    ِغربانُ

  ١٤٦  الوافر  ١    الْقُرونُ

  ٢٨٣ ، ٢٧٦   اتث  ٤    ِبالْغضباِن

  ٢٧٦  اتث  ١    اهلجراِن* 

  ٢٠٩  الرمل  ١    وِطعاِن

  ٩٩  املديد  ١    ِدهقَاِن

  ١٨٧  الرجز  ١    امِتناِنِه

  ٣١٦  املتدارك  ١    الْملَواِن

  ٣٠٩  املتدارك  ١    الْيمِن

  ١٣٠  مهمل  ١    دوِني

  ١٢٥  البسيط  ١  ربيعة بن يِملْس  الْأَموِن



 ٣٤٢

  ١٤٥  الوافر  ١    حِزيِن

  ١٣٦  الوافر  ١    وتعِصيِني

  ٢١٢  الوافر  ١  اخالشم  باليمِني* 

  

  ــ هـ ــ
١٢١  البسيط  ١    أَِخيه  

ِميهد٢٠٩  الرمل  ١  عتيق  ي  

  ٢١٢  الرمل  ١    قَضاها

  ٢١٢  الرمل  ١    فَحواها

لَعي٣٠٤ ، ٤٩  املتقارب  ١    اه  

اهِضين١٨٢  اهلزج  ١    ر  

وهِرب٢١٣  الرمل  ١    فَاض  

  ١٨٧  الرجز  ١    ِللِْإلَِه

  ــ و ــ
و٢٣٣  ريعالس  ٢    ن  

رو٢٩٨  املتقارب  ١    او  

  ١٦٣  الكامل  ١    الْهوى

  ــ ي ــ
  ٣٠٥  املتقارب  ١    ايرأْ

  ١٨٠  اهلزج  ٢    الرميةْ

  ١٢٤  البسيط  ١    خاِويةْ

  ١٢٤  البسيط  ١    طَاِويةْ



 ٣٤٣

اِرعي١٨٢  اهلزج  ١    ه  

مي٢٩٩  املتقارب  ١    ه  

١٣٣  الوافر  ١  امرؤ القيس  الِْعِصي  
  



 ٣٤٤

   )١(فهرس األعالم الواردة في النص : الثًاث

  

  الصفحة  العلم

    الزجاج=  ريالس بن إبراهيم

ابن الساج رالش٣١٥ ، ٢٤٧ ، ٢٠٠ ، ١٨١  نتريين   

  ١٩٤  *ابن السكِّيت 

  ٣١٤  *ابن الفارض 

  ٩٣  اعالقطَّ ابن

  ٣١٨  يِوحالن ابن

   ١٨٠ ، ١٢٥  ابن جني

  ٢٤١  *ه ابن سيد

  ١٤٣  ابن قتيبة

  ١٩١  ) *ةبويرية النصاحب الس(ابن هشام 

    املُتنبي=  اجلعفي احلسني بن محدأ الطَّيب أَبو

  ٤٣  أبو العباس العناينُّ

  ٢٤٧  أبو العتاهية

ي٣٠٦ ، ١٠٧  أبو العالء املعر   

    ابن جني = يجن بن الفتح عثمان أبو

  ٢٠٥ ، ١٧٦  )صاحب األغاين( صبهاينُّاأل الفرج أبو

                                                 

  .واردة وامش النسختني اخلطِّيتني (*)  األعالم املختومة بنجمة )١(



 ٣٤٥

  ٢٥٠  *أبو جعفر بن النحاس 

  ٢٤٦  جستاينُّالس دحمم بن سهلأبو حاٍمت 

  ٢٤٥  أبو عبيد القاسم بن سلَّاٍم

  ٢٢٥ ، ٩٩ ، ٢٤٦  ىاملثن بن معمر ةعبيد أبو

   ٢٤٧ ، ٨٢  نواس أبو

     أبو العباس العناينُّ=  علي بن دحمم بن دحمم بن أمحد

 ١٣٧ ، ١١٠ ، ١٠٩ ، ١٠٨ ، ٨٨ ، ٨٧  األخفش

 ،٢٠١ ، ٢٠٠ ، ١٧٩ ،  ١٧٨ ، ١٤٦ ، 

٣٠٨ ، ٣٠٢ ، ٢٦٣ ، ٢٥٦ ،   

  ١٢٤  عبدة بن مةقَلْعأخو 

  ١٠٨ ، ١٠٦   أم السليك بن السلكة

 ١٦٨ ، ١٦٦ ،  ١٢٩ ، ٨٧ ، ٦٨ ، ٦٧  جرح بن القيس امرؤ

 ،٣٠٧   

  ٧٧  أُمية بن أيب الصلت

  ١٠٦  بط شراتأ

الت٣١٨ ، ٣٠٦  ربيزي  

  ٣١٧   - عليه السالم –جربيل 

جراحلطيئة = مالٍك بن أوس بن لو    

 ١١٣ ، ١٠٤ ، ١٠٠ ، ٩٩ ، ٩٤ ، ٨٩  *اجلوهري ، 

١٩٤، ١٧٧ ، ١٥٣ ، ١٥٠ ، ١٣٩ ، 

٢٢٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٥ ، ٢٢٣ ، ٢٠٥ ، 

٣١٣ ، ٢٥٠ ، ٢٤٠ ،   



 ٣٤٦

  ١٣٨  *احلازمي 

    نواس أبو = نئها بن حلسنا

  ١٤٥  احلطيئة

  ١٦٧  انهفَّ بن بدر بنت قِنراِخل

     ربيزيالت=  ٍدحمم بن علي بن زكريا حيىي أبواخلطيب 

٧٨ ، ٧٧ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٤٨  ، ٤٤ ، ٤٣  اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

 ،١٣٧ ، ١٢٧ ، ١٠٩ ،  ١٠٨ ،  ٨٨ ، 

٢٤٨ ، ٢١٩ ، ٢٠٠ ، ١٧٩ ، ١٧٣ ، 

٣٠٢ ، ٢٨٤ ، ٢٧٥،  ٢٦٤ ، ٢٦٣ ، 

٣٢٠ ، ٣٠٩ ، ٣٠٦  

  ١٩١  *دريد بن الصمة 

  ٨٣  ةمالر ذو

 ، ١٧٨ ، ١٦٩ ، ١٢٤ ، ١٠٨ ، ١٠٧  الزجاج

٢٦٤ ، ٢١٨ ، ٢٠١ ، ١٧٩   

الز١٤٣  جاجي  

 خمشرياف(الز٧٢  ) *صاحب الكش  

  ١٥٠  *زهري بن أيب سلمى 

    بياينّابغة الذُّالن = ضباٍب بن معاوية بن زياد

    األخفش= سعيد بن مسعدة 

كَّالس١٢٩  اكي  

يببن ربيعة الض لِْمي١٢٥  س  



 ٣٤٧

  ١٤٤ ، ١٤٣  يِعخالنشِريك بن عبد اهللا 

  ٦٣  طَرفَة بن العبد

    جاجيالز  =إسحاق بن محنالر عبد

  ٢٠٢  عبد الصمد بن املُعذَّل

    ئ األكرباِش الن =عبد اهللا بن حممد

    ابن قتيبة = ينوريالد ةَبيتقُ بن مسلم بن اهللا عبد

١٢٣ ، ٤٥  األبرص بن يدِبع   

بن ربيعة بن عدي ماملهلهل  = هبرية بن ةر    

 ِوينال الغه١٤٣  العالء بن اِملن  

دة بن مةقَلْعب٤٥   ع  

  ٣١٧ ،  ١٨٣ ، ٦٣  –رضي اهللا عنه–علي بن أيب طالٍب 

معلي٢٠٣   بن املنج  

بن جعفر بن علي علي الساعالقطَّ ابن=  عدي    

٢٠٢  األخفش الصغري  = الفضل بن سليمان بن علي  

  ٢٦٢  عمر بن أيب ربيعة

  ١٦٨  ابن أمحر=  الباهلي عامر بن العمرد أمحر بن بن عمرو

  ١٣٤  عمرو بن كُلْثُوم

  ١٥٧  عنترة العبسي

    املُرقِّش األكرب = لكما بن سعد بن عوف

  ٨٧  عوير بن ِشجنة بن عطارد



 ٣٤٨

    ةمالر ذو = يس بن عقبة بن غيالن

  ٢٧٥  الفراء

    اجلعدي النابغة = ربيعة بن عدس بن اهللا عبد بن قيس

٢٤٦  لعبد الغفَّار اخلُزاعي  

  ١٦٥  العبسي رواحة بن زهري بن مالك

  ٢٠٢  املربد

  ٢١٧  املُتنبي

  ٧٨  احمللي

د بن إياٍس اللَّيثي٢١٧  حمم  

بن امللك عبد بن دحمم ابن السراج  =  دحممالشنتريين    

بن دحمم احمللي = موسى بن علي    

د = األكرب عبد بن يزيد بن دحمماملرب    

  ٤٥  املُرقِّش األكرب

  ٩٤  احلارث بن مزاحم

  ٤٥  املهلهل

  ٣٠٦  اجلعدي النابغة

   ١٤٦ ، ٩٣  النابغة الذبياين

١٠٧  ئ األكرباِشالن  

  ٩٣  األسود بن نافع

  ١٥٠  *هرم بن سنان 

  ١٩١  *ورقة بن نوفل 



 ٣٤٩

  ١٣٨  *ياقوت احلموي 

    الفراء = منظوٍر بن اهللا عبد بن زياد بن حيىي

    اكيكَّالس=  علي بن دحمم بن بكر أيب بن يوسف

    يِوحالن ابن=  يروزالت فيوس بن دحمم بن يوسف

  



 ٣٥٠

   )١(فهرس أسماء الكتب الواردة في النص  :رابعا

  

  الصفحة  الكتب

   ٢٠٥ ، ١٧٦  األغاين

  ٢٤٦  تفضيل العرب

السرية الن١٩١  *ة بوي  

  ٢٥٠  *شرح قصيدة األعشى 

  ٤٦  فصل يف أبياٍت لقصد املُعاياة

  ٧٢  الكشاف

  ٢٤١  *احملكم 

  ١٨١  )شواذ ابن السراج(ر يف أوزان األشعار املعيا

  ١٢٩  )كتاب السكاكي(مفتاح العلوم 

   ٣٢١ ، ٤٤  نزهة األبصار يف أوزان األشعار

  ٤٦  الوايف مبعرفة القوايف

 
 

                                                 

  .وامش النسختني اخلطيتني واردة (*)  األمساء املختومة بنجمة )١(



 ٣٥١

  ثبت المصادر والمراجع : خامسا 

  

، عبد العزيز مصطفى املراغـي      : لوكيع حممد بن خلف بن حيان ، حتقيق         » أخبار القضاة  «-

  .مصورة عامل الكتب ، بريوت عن الطبعة القدمية 

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

  . م ١٩٦٦ - هـ ١٣٧٣املنعم خفاجي ، مصطفى البايب احلليب ،

 ، دار الفكـر     فخر الدين قبـاوة    :لألخفش األصغر علي بن سليمان ، حتقيق        » االختيارين «-

  . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠املعاصر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

حممد رشاد سامل ، جامعة اإلمـام       . د:  ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ، حتقيق          »االستقامة «-

  .هـ ١٤٠٣حممد بن سعود ، املدينة املنورة ، الطبعة األوىل ، 

 دار عـامل الكتـب       ، ، هالل ناجي   كي العاين  سامي م  :، حتقيق   لمرزباين  ل» أشعار النساء  «-

   . م١٩٩٥ ، هـ ١٤١٥،  األوىل الطبعة ، للطباعة والنشر والتوزيع

عادل أمحد عبد املوجود ، وعلى حممد معوض ،         : البن حجر العسقالين ، حتقيق      » اإلصابة «-

  . هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

حممد مرعب ، دار إحياء التراث العريب ، الطبعـة          : ن السكِّيت ، حتقيق      الب »إصالح املنطق  «-

  . م ٢٠٠٢,  هـ ١٤٢٣األوىل ، 

 عبـد الـسالم     -أمحد حممد شاكر    : عبد امللك بن قريب األصمعي ، حتقيق        » األصمعيات «-

  .م ١٩٩٣هارون ، دار املعارف ، مصر ، الطبعة السابعة ، 

عبد احلسني الفتلي ، مؤسسة     : لسراج حممد بن السري ، حتقيق       البن ا  »األصول يف النحو   «-

  .الرسالة ، بريوت 

  . م٢٠٠٢خلري الدين الزركلي ، دار العلم للماليني ، الطبعة اخلامسة عشر ، مايو  »األعالم «-

 .دنبيل أبو عـشمة،     .د،   علي أبو زيد  .د :حتقيق  لصفدي  ل»  وأعوان النصر  العصر أعيان «-

،  الطبعـة األوىل  ،  ، بريوت ، دار الفكر، دمشق        دار الفكر املعاصر   ،   حممود سامل حممد  .دحممد موعد،   

   . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨

  .مسري جابر ، دار الفكر ، بريوت ، الطبعة الثانية :  أليب الفرج األصبهاين ، حتقيق»األغاين «-



 ٣٥٢

ياسـني ،   الـشيخ حممـد حـسن آل        : للصاحب بن عباد ، حتقيق      » اإلقناع يف العروض   «-

  . منشورات املكتبة العلمية 

أبو عبد الرمحن عادل بـن      : لعالء الدين مغلطاي بن قليج ، حتقيق        » إكمال ذيب الكمال   «-

  . م ٢٠٠١ -    هـ١٤٢٢حممد ، أبو حممد أسامة بن إبراهيم ، الفاروق احلديثة  ، الطبعة األوىل ، 

حممد عبد اجلواد األصـمعي ، دار       : ترتيبها  أليب علي القايل ، عين بوضعها و      » أمايل القايل  «-

  .م ١٩٢٦ - هـ ١٣٤٤الثانية ، : الكتب املصرية ، الطبعة

عبد ايد قطامش ، دار املأمون للتراث ،        . د:  أليب عبيد القاسم بن سلّام ، حتقيق         »األمثال «-

  . م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل ، 

الس األعلى   ،   حسن حبشي . د: ، حتقيق    العسقالين   بن حجر  ال »بأبناء العمر  إنباء الغمر  «-

   .م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩ ، للشئون اإلسالمية ، مصر

،  دار اآلفاق العربيـة    ،   قاسم السامرائي : ، حتقيق   بن العمراين   ال »اإلنباء يف تاريخ اخللفاء    «-

   . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١،  الطبعة األوىل ، القاهرة

 ١٤٢٤ت ، الطبعـة األوىل،      لقفطي ، املكتبة العصرية ، بـريو      جلمال الدين ا  » إنباه الرواة  «-

  .هـ

سهيل زكار ، ورياض الزركلـي ، دار الفكـر ،           :  للبلَاذُري ، حتقيق     »أنساب األشراف  «-

  . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧بريوت ، الطبعة األوىل، 

جملـس دائـرة     ،   عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه      : للسمعاين ، حتقيق     »األنساب «-

   . م١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢الطبعة األوىل،  ، ، حيدر آباد املعارف العثمانية

:  إلمساعيل باشا البغدادي ، عىن بتصحيحه وطبعه على نـسخة املؤلـف              »إيضاح املكنون  «-

  .حممد شرف الدين بالتقايا ، رفعت بيلكه الكليسى ، دار إحياء التراث العريب، بريوت 

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

  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢الطبعة األوىل ، 

) ١٩( نسخة خمطوطة خبط األمحدي ، مصورة مبعهد املخطوطات العربية ، بـرقم              »البارع «-

  .العروض والقوايف 

  .لثانيةحممد مصطفى ، الطبعة ا: حتقيق  البن إياس احلنفي ، »بدائع الزهوريف وقائع الدهور «-



 ٣٥٣

وداد القاضي ، دار صادر ، بريوت       . د: أليب حيان التوحيدي ، حتقيق      » البصائر والذخائر  «-

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، الطبعة األوىل ، 

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

  .ملكتبة العصرية ، لبنان إبراهيم ، ا

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

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

  . هـ ١٤٢٣للجاحظ ، دار اهلالل ، بريوت ، » البيان والتبيني «-

  .دار اهلداية جمموعة من احملققني ، : ملرتضى الزبيدي ، حتقيق » تاج العروس «-

 املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية      عدنان درويش ،  : حتقيق   »هبة ابن قاضي ش   تاريخ «-

  . م ١٩٩٤بدمشق ، 

-»   عبد احلليم النجـار ، ورمـضان عبـد       : لكارل بروكلمان ، حتقيق      »تاريخ األدب العريب

  . م ١٩٧٧التواب ، دار املعارف ، 

  . هـ ١٣٨٧ير الطربي ، دار التراث ، بريوت ، الطبعة الثانية ،  البن جر»تاريخ الطَّربي «-

الدكتور عبد الفتاح حممد احللو ، هجر للطباعة        :  للتنوخي ، حتقيق   »تاريخ العلماء النحويني   «-

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

ة املعارف العثمانية ، حيدر آباد ، طبـع          حملمد بن إمساعيل البخاري ، دائر      »التاريخ الكبري  «-

  .حممد عبد املعيد خان : حتت مراقبة 

بشار عواد ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت        . د:  للخطيب البغدادي ، حتقيق      »تاريخ بغداد  «-

  . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، الطبعة األوىل، 

مروي ، دار الفكر ،     عمرو بن غرامة الع   :  أليب القاسم ابن عساكر ، حتقيق        »تاريخ دمشق  «-

  . م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

-» املدينة تاريخ يف طيفةاللَّ حفةالت ـ  للسخاوي ، دار     »ريفةالش ، ، بـريوت    ة  الكتب العلمي

   .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤وىل الطبعة األ

إحسان عبـاس  ،     . د: أليب احلسن ابن ذي الوزارتني ، حتقيق        » ختريج الدالالت السمعية   «-

  . هـ ١٤١٩ي ، بريوت ، الطبعة الثانية ، دار الغرب اإلسالم
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 حملمد بن احلسن بن حممد اء الدين البغدادي ، دار صادر، بـريوت ،               »التذكرة احلمدونية  «-

  . هـ ١٤١٧الطبعة األوىل ، 

 ألمحد تيمور باشا ، دار اآلفاق العربية ، القاهرة ، الطبعـة األوىل ،   »تصحيح لسان العرب   «-

  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

  .إبراهيم حممد حسن اجلمل ، ضة مصر :  أليب العباس املربد ، حتقيق »التعازي «-

-»  الطبعـة   ،   دار إحياء التراث العريب، بريوت     ،   يب حممد بن عاشور   أ: حتقيق  » تفسري الثَّعليب

   . م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢األوىل 

-»  شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة       أمحد حممد : البن جرير الطربي ، حتقيق       »تفسري الطَّربي 

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل ، 

-»  دار  ،   وإبراهيم أطفيش ،  أمحد الربدوين   : حتقيق   »اجلامع ألحكام القرآن  =  تفسري القرطيب

   . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية ،  الطبعة ،  القاهرة،الكتب املصرية 

أليب الفتح عثمان بن جـين ،       »  السكري التمام يف تفسري أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد         «-

مـصطفى  . د: أمحد ناجي القيسي ، وخدجية عبد الرزاق احلديثي ، وأمحد مطلوب ، وراجعـه             : حتقيق  

  . هـ ١٣٨١جواد ، مطبعة العاين ، بغداد ، الطبعة األوىل ، 

-» ـ         أل »ملا يف ذيول تذكرة احلفاظ     واإليقاظ نبيهالت امسي محد رافع بـن حممـد احلـسيين الق

   . هـ١٣٤٨ ،مطبعة الترقي ، الطهطاوي احلنفي 

بشار عواد ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،        . د:  جلمال الدين املِّزي ، حتقيق       »ذيب الكمال  «-

  .م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل ، 

حممد عوض مرعب ، دار إحياء التراث       : حملمد بن أمحد بن األزهري ، حتقيق        » ذيب اللغة  «-

  .م ٢٠٠١عريب ، بريوت ، الطبعة األوىل ، ال

 ،مؤسسة الرسـالة     ،   حممد نعيم العرقسوسي   :، حتقيق   ين   البن ناصر الد   »توضيح املشتبه  «-

   .م١٩٩٣،  الطبعة األوىل ، بريوت

 البن حبان البسيت ، طبع بإعانة وزارة املعارف للحكومة العالية اهلنديـة ، حتـت                »الثِّقات «-

 -     ه ١٣٩٣مد عبد املعيد خان ، دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الطبعـة األوىل ،                 حم. د: مراقبة  

  .م ١٩٧٣

  .م ١٩٨٤-هـ١٤٠٥ أبو احلسن العجلي ، دار الباز ، الطبعة األوىل ، »الثِّقات «-
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  .م ٢٠٠٤لعبد اهللا حممد احلبشي ، امع الثقايف ، أبو ظيب ، » جامع الشروح واحلواشي «-

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

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

البن أيب حامت الرازي ، طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ، مصورة دار             » اجلرح والتعديل  «-

  . م ١٩٥٢ هـ ١٢٧١ت ، الطبعة األوىل، إحياء التراث العريب ، بريو

عبد الكـرمي  : للمعاىف بن زكريا ، حتقيق  » اجلليس الصاحل الكايف واألنيس الناصح الشايف      «-

  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦سامي اجلندي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 

 علي حممد البجادي ،     :أليب القرشي ، حققه وضبطه وزاد يف شرحه       » مجهرة أشعار العرب   «-

  .ضة مصر 

  . أليب هالل العسكري ، دار الفكر ، بريوت »مجهرة األمثال «-

رمزي منري بعلبكي ، دار العلم للماليني ،        : أليب بكر ابن دريد األزدي حتقيق       » مجهرة اللغة  «-

  .م ١٩٨٧بريوت ، الطبعة األوىل ، 

للعالمة الدمنـهوري ، املطبعـة      » قوايفاحلاشية الكربى على منت الكايف يف العروض وال        «-

  .هـ  ١٣٠٧امليمنية ، بوالق ، 

حممد إبراهيم حور ، وأمحـد      . د: أليب عبيدة الوليد بن البحتري ، حتقيق        » محاسة البحتري  «-

  .  م ٢٠٠٧حممد عبيد ، هيئة أبو ظىب للثقافة والتراث ، 

خمتار الدين أمحـد ،     :  ، حتقيق    أليب احلسن علي بن أيب الفرج البصري      » احلماسة البصرية « -

  .عامل الكتب ، بريوت 

 يبأل  »ألشباه والنظائر من أشعار املتقدمني واجلاهليني واملخـضرمني       ا= محاسة اخلالديني    «-

 ،  الدكتور حممد علي دقة   : ، حتقيق    عثمان سعيد بن هاشم اخلالدي        و أيب   ، بكر حممد بن هاشم اخلالدي    

  .م ١٩٩٥سوريا ، ،  وزارة الثقافة

  . هـ١٤٢٤للجاحظ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ، » احليوان «-

عصام شـقيو ، دار ومكتبـة       : البن حجة احلموي ، حتقيق      » خزانة األدب وغاية األرب    «-

  .م ٢٠٠٤اهلالل ، بريوت ، دار البحار ، بريوت ، الطبعة األخرية ، 

عبـد  :  لعبد القادر البغدادي ، حتقيـق وشـرح    »خزانة األدب ولب لباب لسان العرب      «-

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨السالم حممد هارون ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 
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  . أليب الفتح عثمان بن جين ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة »اخلصائص «-

كتب العلميـة ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،            ، دار ال   لنعيمي ل »الدارس يف تاريخ املدارس    «-

  . م ١٩٩٠ – هـ ١٤١٠

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

  . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨

حممد األمحدي أبو األنوار ، دار      .  البن القاضي ، حتقيق ، د      »درة احلجال يف أمساء الرجال     «-

  .اهرة التراث ، الق

حممد عبـد املعيـد     : البن حجر العسقالين ، مراقبة      » الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة      «-

  .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢ضان ، جملس دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الطبعة الثانية ، 

ـ  :  ، حتقيق    »أيب سعيد احلسن السكري   : ديوان أيب األسود الدؤيل ، صنعة        «- د الشيخ حمم

  . م١٩٩٨ هـ ، ١٤١٨حسن آل ياسني ، دار ومكتبة اهلالل ، الطبعة الثانية ، 

  . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ دار بريوت للطباعة والنشر ، »ديوان أيب العتاهية «-

-»      جم العجليحممـد أديـب عبـد الـرمحن ،         . د  :  مجعه وشرحه وحققه     »ديوان أيب الن

  . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ، 

مهدي حممد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية        :  غياث بن غوث ، شرحه       »ديوان األخطل  «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

سـيد كـسروي    :  مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن الغزي  ، حتقيق             »ديوان اإلسالم  «-

  . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١بعة األوىل ، حسن ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الط

نوري محودي القيسي ، وزارة الثقافة واإلعالم ، مطبعـة          : صنعه  » ديوان األسود بن يعفر    «-

  . م ١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠اجلمهورية ، 

  .حممد حسني . د: ميمون بن قيس ، شرح وتعليق » ديوان األعشى الكبري «-

طية ، دار اإلمام النووي ، ودار اهلجرة ، الطبعة          مروان الع :  صنعة   »ديوان احلارث بن حلِّزة    «-

  . هـ ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥األوىل ، 

نعمان أمني طـه ،     :  حتقيق   »ديوان احلطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاين       «-

  .البايب احلليب ، مصر 
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نيـة ،   محدو طماس ، دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة الثا         :  اعتىن به وشرحه     »ديوان احلطيئة  «-

  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

 ١٤عزة حسن ، دار الشرق العريب ، بريوت ، الطبعة الثانيـة ،              :  حتقيق   »ديوان الطّرماح  «-

  . م ١٩٩٤ -هـ 

عبـد احلفـيظ   . د: رواية عبد امللك بن قريب األصمعي وشرحه ، حتقيق       » ديوان العجاج  «-

  . السطلي ، مكتبة أطلس ، دمشق 

حممد نبيل طريفي ، دار صادر      . د:  مجع وشرح وحتقيق     » األسدي ديوان الكُميت بن زيدٍ    «-

  . م ٢٠٠٠، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

  . م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ دار بريوت للطباعة والنشر ، »ديوان املتنيب

:  املرقش األكرب عمرو بن سعد ، واملرقش األصغر عمرو بن حرملة ، حتقيـق                »ديوان املُرقِّشني 

  . م ١٩٩٨ دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، كارين صادر ،

واضح الصمد ، دار صـادر ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،        . د: حتقيق   »ديوان النابغة اجلعدي  

  . م ١٩٩٨

 - هــ    ١٣٥١ دار الكتب املصرية بالقاهرة ، الطبعـة األوىل ،           »ديوان نابغة بين شيبان    «-

  . م ١٩٣٢

 هـ  ١٣٨٥محد الزين ، وحممود أبو الوفا ، دار الكتب املصرية ،            أ:  حتقيق   »نيذلياهلُ ديوان «-

  . م ١٩٦٥ -

حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار املعارف ، القاهرة ، الطبعـة            : حتقيق  » ديوان امرئ القيس   «-

  .اخلامسة 

جميد طراد ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، : شرحه » ديوان بشر بن أيب خازم األسدي «-

  . م ١٩٩٤ -  هـ ١٤١٥ىل ، الطبعة األو

  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢دار بريوت للطباعة والنشر ، » ديوان مجيل بثينة «-

 شرح اإلمام أيب النصر أمحد بن حامت الباهلي ، رواية أيب العباس ثعلـب ،             »ديوان ذو الرمة   «-

  .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ الطبعة األوىل ، عبد القدوس أبو صاحل ، مؤسسة اإلميان ، بريوت ،. د: حتقيق 

وليم بن الـورد    : اعتىن بتصحيحه   » جمموع أشعار العرب  «من  » ديوان رؤبة بن العجاج    «-

  .الربوسي ، دار ابن قتيبة ، الكويت 
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على حسن فاعور ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،          / أ: شرحه  » ديوان زهري بن أيب سلمى     «-

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل ، 

حممد مهدي ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ،  : شرحه  » طرفة بن العبد  ديوان   «-

  . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الطبعة الثالثة ، 

أمحـد راتـب    :  حتقيق   »أيب العباس ثعلب ، وحممد بن حبيب      :  صنعة   نةيمبن الد  ا ديوان «-

  .النفاخ ، دار العروبة ، القاهرة 

أشرف أمحد عدرة ، دار الكتاب العـريب ، بـريوت ،            : شرح  » ديوان عبيد بن األبرص    «-

  . م ١٩٩٤ هـ ، ١٤١٤الطبعة األوىل ، 

حممد جبار املعيبد ، وزارة الثقافة واإلرشاد ، بغـداد  :  حتقيق »ديوان عدي بن زيد العبدي   «-

  . م ١٩٦٥ هـ ، ١٣٨٥، 

ع اللغة العربية   حسني عطوان ، مطبوعات جمم    :  مجع وحتقيق    »ديوان عمرو بن أمحر الباهلي     «-

  .بدمشق 

  . م ١٨٩٣ مكتبة اجلامعة ، مطبعة اآلداب ، بريوت ، »ديوان عنترة «-

 - هــ    ١٣٩١إحسان عباس ، دار الثقافة ، بريوت ،         : مجعه وشرحه   » ديوان كُثير عزة   «-

  . م ١٩٧١

  .دار صادر ، بريوت » ديوان لبيد بن ربيعة العامري «-

  .نوري محودي القيسي ، وحامت صاحل الضامن. د: ق  حتقي» مزاحم العقيليديوان «-

  .طالل حرب ، الدار العاملية : شرح » ديوان مهلهل بن ربيعة «-

كمـال  : ، حتقيق  أبو الطيب املكي احلسين الفاسي       » يف رواة السنن واألسانيد    ذيل التقييد  «-

  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠،  الطبعة األوىل ، ، بريوت دار الكتب العلمية ، يوسف احلوت

صاحل مهدي عبـاس ، مؤسـسة       :  البن العراقي ،حتقيق     »الذيل على العربيف خرب من عرب      «-

  . م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩الرسالة ، الطبعة األوىل ، 

 للزخمشري ، مؤسسة األعلمي ، بريوت ، الطبعـة األوىل ،  »ربيع األبرار ونصوص األخيار    «-

  . هـ ١٤١٢

. عبد احلليم حممـود ، د     . د:  بن هوازن القشريي ، حتقيق        لعبد الكرمي  »الرسالة القشريية  «-

  .حممود بن الشريف ، دار املعارف ، القاهرة 
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للعنايب » رسالتان يف النحو ، احللل يف الكالم على اجلمل ، والتبيان يف تعيني عطف البيان               «-

  . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧إبراهيم حممد أبو عباة ، مكتبة العبيكان ، الطبعة األوىل ، .د: ، حتقيق 

عمر عبد الـسالم    : ، حتقيق   لسهيلي   ل » يف شرح السرية النبوية البن هشام      الروض األنف  «-

   .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١،  الطبعة األوىل ، ، بريوت دار إحياء التراث العريب ، السالمي

إحـسان  : ، حتقيق عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اِحلمريى  أليب» يف خرب األقطار  الروض املعطار  «-

   . م١٩٨٠،  الطبعة الثانية،  بريوت ،مؤسسة ناصر للثقافة  ، عباس

حامت صـاحل الـضامن ،      .  أليب بكر األنباري ، حتقيق  د       »الزاهر يف معاين كلمات الناس     «-

  . م ١٩٩٢- هـ ١٤١٢مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

  .، بريوت  للحصري القريواين ، دار اجليل »ومثر األلباب «-

 أليب الفتح عثمان بن جين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعـة               »سر صناعة اإلعراب   «-

  .م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١األوىل ، 

حممود عبد القادر األرناؤوط    :  حلاجي خليفة ، حتقيق      »إىل طبقات الفحول  م الوصول   سلَّ «-

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

-» أليب عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز البكري ، نـسخه             »لوك ملعرفة دول امللوك   الس للمقريزي 

  .وصححه وحقق ما فيه وخرجه وأضاف إليه عبد العزيز امليمين ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

-»  سائيالطبعة  ،    حلب ، مكتب املطبوعات اإلسالمية   ،   عبد الفتاح أبو غدة   : قيق حت »سنن الن

  .م ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦،  الثانية

هــ  ١٤٢٧ لشمس الدين بن قَايماز الذهيب ، دار احلديث ، القاهرة ،             »سري أعالم النبالء   «-

  .م ٢٠٠٦ -

هـ ١٣٩٨الطبعة األوىل    ،    بريوت ،دار الفكر    ،   سهيل زكار :  حتقيق» سرية ابن إسحاق   «-

   .م١٩٧٨ -

ى السقا ، وإبراهيم األبياري ، وعبد احلفـيظ الـشليب ،            مصطف:  حتقيق »سرية ابن هشام   «-

  . م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥مصطفى البايب احلليب ، مصر ، الطبعة الثانية ، 

حممـود  :  البن العماد العكري احلنبلـي ، حتقيـق          »شذرات الذهب يف أخبار من ذهب      «-

 بريوت ، الطبعـة األوىل،      –ق  عبد القادر األرناؤوط ، دار ابن كثري ، دمش        : األرناؤوط ، خرج أحاديثه   

  . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦
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 ١٣٢١ريية ، الطبعـة الثانيـة ،         املطبعة اخل  »شرح الصبان على منظومته يف علم العروض       «-

  .هـ

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

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ ، بريوت ، الطبعة األوىل ، العالمة أمحد مشس الدين ، دار الكتب العلمية

حملمد حميي الدين عبد احلميد ، املكتبة التجارية        » شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة املخزومي       «-

  . م١٩٦٠ - هـ ١٣٨٠الكربى بشارع حممد علي ، مصر ، الطبعة الثانية ، 

 لعبد القادر البغدادي ،      للرضي اإلستراباذي ، مع شرح شواهده      »شرح شافية ابن احلاجب    «-

حممد نور احلسن ، حممد الزفزاف ، حممد حمىي الدين عبد احلميـد ، دار الكتـب                 : األساتذة  : حققهما  

  . م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥العلمية  ، بريوت ، 

حممود حممد العامودي ، دار الكتـب       . د: للفيومي ، حتقيق    » شرح عروض ابن احلاجب    «-

  . م ٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤العلمية ، الطبعة األوىل ، 

حممود حممد العامودي ، مطبعـة      . د:  البن التركماين ، حققه      »شرح قصيدة ابن احلاجب    «-

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

حممد أبو الفضل ابراهيم ، دار إحياء الكتب        :  البن أيب احلديد ، حتقيق       »شرح ج البالغة   «-

  . احلليب العربية عيسى البايب

مطاع الطرابيشي ، جممع اللغة العربية بدمشق ، الطبعة         :  مجعه   »شعر عمرو بن معد يكرب     «-

  . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية ، 

  . هـ ١٤٢٣ البن قتيبة الدينوري ، دار احلديث ، القاهرة ، »الشعر والشعراء «-

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

  . م ١٩٩١ - هـ ١٤١١بريوت ، الطبعة األوىل ، 

سليمان أمحد أبو ستة ، جملة      :  حتقيق   »شواهد اخلليل يف كتاب العروض مما جاء يف العقد         «-

  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ العدد الثاين ، –الدراسات اللغوية ، الد السادس 

، دار  بـن فـارس      ال »ية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها      يف فقه اللغة العرب    الصاحيب   «-

   .م١٩٩٧- هـ١٤١٨  ،الطبعة األوىلالكتب العلمية ، 

عائشة عبد الرمحن ، دار املعـارف ،        . د: أليب العالء املعري ، حتقيق      » الصاهل والشاحج  «-

  . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية ، 
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   .، بريوت دار الكتب العلمية، دي لقلقشن ل» صناعة اإلنشاصبح األعشى يف «-

أمحد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليـني ، بـريوت ،   :  للجوهري ، حتقيق    »الصحاح «-

  . م ١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة ، 

مـصورة عـن    (دار طوق النجاة     ،   حممد زهري بن ناصر الناصر    :  حتقيق   »صحيح البخاري  «-

   .هـ١٤٢٢،  الطبعة األوىل ، )فؤاد عبد الباقيالسلطانية بإضافة ترقيم حممد 

   . بريوت،دار إحياء التراث العريب  ، حممد فؤاد عبد الباقي:  حتقيق »صحيح مسلم «-

-» بريوت،منشورات دار مكتبة احلياة  ، لسخاويل » ألهل القرن التاسعامعاللَّ وءالض .  

عبد الفتاح حممد   . د،  مود حممد الطناحي    حم. د: حتقيق  لسبكي   ل » الكربى ةافعيالش طبقات «-

   .هـ١٤١٣،  الطبعة الثانية، هجر للطباعة والنشر  ، احللو

عبد العليم خان ، مطبعة جملس      . د:  ، اعتىن بتصحيحه     هبة البن قاضي ش   »طبقات الشافعية  «-

  .  م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩دائرة املعارف العثمانية ، اهلند ، الطبعة األوىل ، 

حممد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت          :  البن سعد ، حتقيق    »طَّبقات الكُربى ال «-

  . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠، الطبعة األوىل ، 

الطبعـة   ،    القـاهرة  ،مكتبة وهبة    ،   علي حممد عمر  : قيقحت  ، لسيوطيل» طبقات املفسرين  «-

  .هـ ١٣٩٦،  األوىل

-»  البن »غوينيحاة واللُّ طبقات الن   حمسن غياض ، مطبعة النعمان ،      . د: ، حتقيق   هبة   قاضي ش

  . هـ ١٩٧٣النجف األشرف ، 

حممود حممد شاكر ، دار املدين      :  حملمد بن سلّام اجلمحي ، حتقيق        »طبقات فحول الشعراء   «-

  .، جدة 

ب ،  ة ، الدار البيضاء ، املغر     افحممد العليمي ، دار الثق    :  للجوهري ، حتقيق     »عروض الورقة  «-

  . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل ، 

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

  .م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧األوىل ، 

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

  . م ١٩٨٩- هـ ١٤٠٩القاهرة ، 
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حممد أبو الفضل بدران ، مطبعـة       : أليب احلسن علي بن عيسى الربعي ، حتقيق         » العروض «-

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١املتوسط ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

سليمان أمحد أبو ستة ، جملة الدراسـات اللغويـة ، الـد             :  حتقيق   للزجاج ، » العروض «-

  . م ٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥ العدد الثالث ، –السادس 

 البن عبد ربه األندلسي ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،                 »العقد الفريد  «-

  . هـ ١٤٠٤

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

  . م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١احلميد ، دار اجليل ، الطبعة اخلامسة ، 

إبراهيم السامرائي ،   . مهدي املخزومي ، د   . د:  للخليل بن أمحد الفراهيدي ، حتقيق        »العني «-

  . دار ومكتبة اهلالل 

  .هـ١٤١٨ البن قتيبة الدينوري ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، »عيون األخبار «-

د اهللا  احلساين حسن عب  :  لبدر الدين الدماميين ، حتقيق       »العيون الغامزة على خبايا الرامزة     «-

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

، اعتمدت الطبعة القدمية لربجـستراسر ، دار         بن اجلزري  ال »غاية النهاية يف طبقات القراء     «-

  . هـ ٢٠٠٦الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

 للوطـواط ، ضـبطه      »قائض الفاضحة غرر اخلصائص غرر اخلصائص الواضحة وعرر الن       «-

 - هــ  ١٤٢٩إبراهيم مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،     : علق حواشيه   

  . م ٢٠٠٨

حمب :  قام بإخراجه وصححه  البن حجر العسقالين ،     » فتح الباري شرح صحيح البخاري     «-

  . هـ ١٣٧٩،   بريوت،دار املعرفة ، ي حممد فؤاد عبد الباق:  ، ورقم كتبه وأبوابه الدين اخلطيب

   .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧  ،األوىل الطبعة ، ار الكتب العلمية للواقدي ، د»فتوح الشام «-

إحـسان  : ي األندلـسي ، حتقيـق     أليب عبيد البكر   »فصل املقال يف شرح كتاب األمثال      «-

  . م ١٩٧١، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل ، عباس

:  أليب العالء املعري ، ضبطه وفـسر غريبـه           » يف متجيد اهللا واملواعظ    صول والغايات الف «-

  .حممود حسن زنايت ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت 
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فخر الدين قباوة ، مكتبة املعارف ، بريوت ، الطبعـة           .د  :  للزخمشري ، حتقيق     »القسطاس «-

  . م ١٩٨٠ - هـ ١٤١٠الثانية ، 

عزة حسن ، مطبوعات مديريـة إحيـاء        . د: مسعدة األخفش ، حتقيق     لسعيد بن   » القوايف «-

  . م ١٩٧٠ - هـ ١٩٣٠التراث القدمي ، دمشق ، 

عوين عبد الرءوف ، مكتبة اخلـاجني ، مـصر ،           . د: أليب يعلى لتنوخي ، حتقيق      » القوايف «-

  . م ١٩٧٨الطبعة الثانية ، 

احلساين حسن عبد اهللا ، مكتبة      : قيق   للخطيب التربيزي ، حت    » يف العروض والقوايف   الكايف «-

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

حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العريب ، القاهرة          : أليب العباس املربد ، حتقيق      » الكامل «-

  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، الطبعة الثالثة ، 

لسالم هارون ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ،           عبد ا :  لسيبويه ، حتقيق     »الكتاب «-

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

عبد :  للزخمشري ، حتقيق     »الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل         «-

  .الرزاق املهدي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت 

  .م ١٩٤١داد ، حلاجي خليفة ، مكتبة املثىن ، بغ» كشف الظنون «-

حـسام الـدين    :  حملمد بن علي احمللي ، حتقيق        »الكلِّيات العروضية يف األوزان القريضية     «-

  . م ٢٠١٥مصطفى ، نشرة إليكترونية على موقع األلوكة ، 

أمحد حممد شاكر ، مكتبـة الـسنة ، القـاهرة           :  ألسامة بن منقذ ، حتقيق       »لباب اآلداب  «-

  . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧،الطبعة الثانية ، 

  ، الطبعـة األوىل   ،   دار الكتب العلميـة    البن فهد ،     »اظاحلفَّ طبقات بذيل األحلاظ حلظ «-

   .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

  . هـ١٤١٤البن منظور ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة الثالثة ،  »لسان العرب «-

مؤسـسة األعلمـي    ،    اهلند  ، دائرة املعرف النظامية   البن حجر العسقالين ،      »لسان امليزان  «-

   .م١٩٧١ -هـ ١٣٩٠،  الطبعة الثانية، بريوت ، للمطبوعات 

، بـريوت  ، دار ابن حـزم      ،   حممد خري رمضان يوسف   :  قيق البن أيب الدنيا ، حت     »املتمنني «-

   .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨،  الطبعة األوىل



 ٣٦٤

  .ار املعرفة ، بريوت حممد حمىي الدين عبد احلميد ، د:  للميداين ، حتقيق »جممع األمثال «-

الطبعـة   ،   ، بريوت  دار الغرب اإلسالمي  ،  بن هبة اهللا العلوي احلسيين      ال »اموع اللَّفيف  «-

   . هـ١٤٢٥،  األوىل

   .، بريوت دار اآلفاق اجلديدة، إيلزة ليخنت شتيتر:  حتقيق، مد بن حبيب  حمل»احملبر «-

عبد احلميد هنداوي ، دار الكتب العلميـة ،          :  البن سيده ، حتقيق    »احملكم واحمليط األعظم   «-

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١بريوت ، الطبعة األوىل ، 

حـسن معمـري ،     :  لعلي بن يوسف القفطي ، حتقيق        »احملمدون من الشعراء وأشعارهم    «-

  . م ١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠محد اجلاسر ، جامعة باريس ، : راجعه 

-» خمتارات من املخطوطات العربيادرة يف مكتبات تركياة الن «.  

 ،  بـريوت  ،   دار إحياء التراث العريب    ،   خليل إبراهم جفال  : قيق البن سيده ، حت    »املخصص «-

   .م١٩٩٦هـ ١٤١٧،  الطبعة األوىل

دار  ،   مصطفى عبد القادر عطا   :  حتقيق،   النيسابوري    للحاكم »ملستدرك على الصحيحني  ا «-

  .م ١٩٩٠ - هـ١٤١١ ،  ىلالطبعة األو ،  بريوت،الكتب العلمية 

د عبد اهللا بـن     :  إشرافو،   عادل مرشد و ،شعيب األرنؤوط   :  قيق حت »مسند اإلمام أمحد   «-

   . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الطبعة األوىل،  ، مؤسسة الرسالة ، عبد احملسن التركي

  . الفيومي ، املكتبة العلمية ، بريوت »املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري «-

ثروت عكاشة ، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب ،    :  البن قتيبة الدينوري ، حتقيق       »عارفامل «-

  . م ١٩٩٢القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

إحـسان  :  لياقوت احلموي ، حتقيـق       »إرشاد األريب إىل معرفة األديب    = معجم األدباء  «-

  .  م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤عباس ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

عبـد احملـسن بـن      و,  طارق بن عوض اهللا بن حممد        : ، حتقيق    رباينُّلطَّ ل »املعجم األوسط  «-

   . القاهرة،دار احلرمني  ، إبراهيم احلسيين

  .م١٩٩٥ لياقوت احلموي ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة الثانية ، »معجم البلدان «-

 لعلي الرضا قرة بلوط ، وأمحد طوران        »املمعجم التاريخ التراث اإلسالمي يف مكتبات الع       «-

  .قرة بلوط ، دار العقبة ، قيصري ، تركيا 



 ٣٦٥

كرنكو ، مكتبة القدسـي ، دار       . د ف   .أ:  للمرزباين ، تصحيح وتعليق      »معجم الشعراء  «-

  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

 ،املكتب اإلسـالمي     ،   حممد شكور حممود احلاج أمرير    :  قيق ، حت  رباينُّلطَّل »غريالصاملعجم   «-

  .م ١٩٨٥ - هـ١٤٠٥،  الطبعة األوىل،  بريوت ،دار عمار 

مكتبـة   ،   حممد احلبيب اهليلة  . د:  قيق لشمس الدين الذهيب ، حت     »املعجم املختص باحملدثني   «-

   . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،  الطبعة األوىل ، ، الطائف الصديق

  .لعمر كحالة ، مكتبة املثىن ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت  »فنيم املؤلِّمعج «-

 ،  دار الكتب العلمية  ،  شمس الدين الذهيب     ل » على الطبقات واألعصار   الكبار اءالقر معرفة «-

   .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ :الطبعة األوىل

ـ      »معيار النظار يف علوم األشعار     «- حممـد علـي رزق     . د: ق   لعبد الوهاب الزجناين ، حتقي

  . م ١٩٩١اخلفاجي ، دار املعارف ، القاهرة ، 

 البن السراج الشنتريين ، خمطوط مبكتبة األمربوزيانا ، إيطاليـا ،            » يف أوزان األشعار   املعيار «-

  . ، وعنها مصورة مبعهد املخطوطات العربية (٢١٧ C)رقم 

علمي ، بريوت ، الطبعـة الثالثـة ،         مارسدن جونس ، دار األ    :  للواقدي ، حتقيق     »املغازي «-

  .  م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

نعيم زرزور ، دار الكتب     :  للسكاكي ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه         »مفتاح العلوم  «-

  . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

الم هـارون ،    أمحد حممد شاكر ، وعبد الس     :  للمفضل الضيب ، حتقيق وشرح       »املفضليات «-

  .دار املعارف ، القاهرة ، الطبعة السادسة 

خورشيد أمحد فاروق   :  حممد بن حبيب بن أمية البغدادي ، حتقيق          »املنمق يف أخبار قريش    «-

  . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥، عامل الكتب ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

مد احلبيب ابن اخلوجة ، دار      حم:  حلازم القرطاجين ، حتقيق      »منهاج البلغاء وسراج األدباء    «-

  .الغرب اإلسالمي 

عبد الرمحن حممد عثمان ، حممد عبد احملسن ، الطبعة          :  البن اجلوزي ، حتقيق      »املوضوعات «-

  .األوىل 



 ٣٦٦

وزارة الثقافـة واإلرشـاد     ،  بن تغري بردي     ال » يف ملوك مصر والقاهرة    النجوم الزاهرة  «-

   .، مصر ، دار الكتب القومي

إبراهيم السامرائي ، مكتبة املنار ،      :  البن األنباري ، حتقيق    » األلباء يف طبقات األدباء    نزهة «-

  . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الزرقاء ، األردن ، الطبعة الثالثة ، 

 أليب البقاء األمحدي ،     »نزهة النواظر وطراز الدفاتر يف التوصل إىل معرفة ما حوته الدوائر           «-

 مبعهـد البحـوث والدراسـات        مصطفى حممد ، رسالة ماجستري مسجلة      حسام الدين : حتقيق ودراسة   

  .، قسم التراث العربية

ليفي بروفنـسال ، دار املعـارف ،        :  ملصعب بن عبد اهللا الزبريي ، حتقيق         »نسب قريش  «-

  .القاهرة ، الطبعة الثالثة 

ملطبعة التجاريـة    ا ،علي حممد الضباع    : ق  يق ، حت  بن اجلزري ال » يف القراءات العشر   النشر «-

   .تصوير دار الكتاب العلمية، الكربى 

ى عارف احلسن ، مطبوعـات    . د:  للمظفر بن الفضل العلوي ، حتقيق        »نضرة اإلغريض  «-

  .امع العلمي بدمشق 

فيليب حـيت ، املكتبـة      :  جلالل الدين السيوطي ، حتقيق       »نظم العقيان يف أعيان األعيان     «-

  .العلمية ، بريوت 

 لشهاب الدين النويري ، دار الكتب والوثـائق القوميـة ،            »اية األرب يف فنون األدب     «-

  . هـ ١٤٢٣القاهرة ، الطبعة األوىل ، 

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

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

-» طبـع بعنايـة         »مساء املؤلفني وآثار املصنفني   يف أ ة العارفني   هدي ، إلمساعيل باشا البغدادي 

دار إحيـاء   :  م ، أعادت طبعه باألوفست       ١٩٥١وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية ، إستانبول ،          

  .التراث العريب ، بريوت 

أمحد األرناؤوط ، وتركي مصطفى ، دار       :  لصالح الدين الصفدي حتقيق      »الوايف بالوفيات  «-

  .م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠إحياء التراث ، بريوت ، 

إحسان عباس ، دار صـادر ،       :  البن خلكان ، حتقيق      »وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     «-

  .بريوت 
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