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ا ا ا  
  

  المقدمة
  

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

ابعني هلم بإحساٍنآله وصحبه والتين  إىل يوم الد.  

  ؛ وبعد

   :)١(يقول أبو العالء
  

      قُـهنوِن رئَيـيِفي ش رظْهي نسالْحو  
 

  شعِر أَو بيـٍت ِمـن الـشعرِ       بيٍت ِمن ال   
 

  

ا  هو أحد مظاهر جتلّفالبيت الشعرياًء ، ولكي يكون البيت بيتي احلسن رونقًا و

 يقوم بناؤه على أسس وقواعد ، وقواعد بناء البيت سواء من الشعر أو الشعر ينبغي أنْ

عريالشفهو علم يدرس أوزان الشعر) عروض(عرف بالـ هي ما يمكن  وإيقاعاته وما ي

ما موسيقاه ، وبه ي عرف صحيح الشعر من أن يدخلها من زيادة أو نقصان ال تتأثر

مكسوره فهو ميزان الشعر ، وبه يأمن الشاعر من االلتباس بني األوزان املتقاربة أو 

ة ، ويااملتشاب على تنمية ذوقه وتقومي طبعه لقراءة الشعر وأدائه صحيحعني املتأد ، 

   .)٢(»ه خلطر عظيم خطره من خطر الشعر ، وإنفليس العروض بالعلم اهلني ، فإنّ«

 وواضع مصطلحاته ل هلذا الفنل األوهو املؤص) العروض(وواضع هذه التسمية 

هـ١٧٥ت ( اخلليل بن أمحد الفراهيدي ودوائره وقواعده باستقراء الشعر العريب ( ،

ا قائم األصول ، فتناولوه يف مؤلفام بالشرح ا متكاملً علمفه منه من بعده من العلماءوتلقّ

ا أثرى واالختصار وتقدمي الشواهد والنظم وإعادة العرض وبعض حماوالت التجديد ، مم

املكتبة العربية على اتساع الرقعة الزمانية باملؤلّة واملكانية فات العروضي.  

                                                   

 ) .٥٧ص (» سقط الزند«ديوانه ) ١(

  ).٤ص (» الكايف يف العروض والقوايف«كتاب مقدمة حتقيق احلساين حسن عبد اهللا ل) ٢(



 ٢

لًا بكرا حيتاج جهود املخِلصني من وال تزال هذه املكتبة التراثية العروضية جما

قة حتقيقًا علميّا يساعد على فهمها  الستخراج كنوزها للقارئ العريب حمقّ ؛املتخصصني

واإلفادة منها ونشرها ، فما طبع منها حمقّقًا إىل اآلن يعد قليال مقارنة بالعناوين اليت 

املكتبات من املخطوطات ، تذكرها كتب الببلوجرافيا والفهارس وما حتويه بطون خزائن 

»والغريب أن تتسع دائرة التحقيق عندنا ، وال يفيها إىل كتب العروض على خطر لتفت 

   . )١(»شأنه وندرة املطبوع من كتبه القدمية

أليب » نزهة النواظر وطراز الدفاتر يف التوصل إىل معرفة ما حوته الدوائر«وكتاب 

ة ، فعلى ة التراثيهو أحد كنوز تلك املكتبة العروضي)  هـ٩١٨كان حيا (البقاء األمحدي 

 املصادر بتقدمي ترمجة وافية له ـ مما يكسب دراسة ف وضنالرغم من عدم شهرة املؤلِّ

سريته وإنتاجه العلميفإة ـ  يف هذا البحث أمهينا نلمح فيما أبدته لنا تلك املصادر من ن

  .وض فكان له فيه أكثر من تصنيف جوانب سريته براعة يف النظم وعناية بالعر

أم ال أسباب اختياري له حما الكتاب فكان من أوللدراسة والتحقيق هو ما ملسته من ل 

متية اُألزه عن املخطوطات العروضيخرى اليت طالعتها ، واليت يأيت غالبها إما متنا ا خمتصر

اصغري، وإم ورة ا ألحد املتون العروضية املشها شرح.   

نزهة النواظر«ا أم «فهو كتاب متوسط احلجم ، يم واحدة من أطول املنظومات قد

 ، مثّتبعها بكتاب جامع للشواهد ليجمع بني التنظري والتطبيق  ، ويابيت) ٥٢٢(العروضية 

ا بذلك أثر ابن عبد ربه قتفيمه مة املرجوة من تعلُّ العروض بالغاية اإلبداعيهو يربط

ة على خمتلف ضروب  من املدائح النبويمقطوعة) ٥٨(م للقارئ ته الغزلية فقدومقطوعا

مثّة البحور الشعري ،بعيد عن التعقيد ، واضح األسلوب ،  سهل التناول ا هو أيض

 خيدم الغاية التعليمية ،  مباحث العروضمشتمل على جلّ، حسن التبويب  ، واالستطراد 

،اشئة مع اتساع الفجوة بينهم وبني علوم العربية عامة مه اليو وهو ما حنتاج أن نقدم للن

  .وتراثها خاصة 

هذا وقد قسل منهما مت البحث إىل قسمني كما هو ظاهر من العنوان ، القسم األو

  . للدراسة ، والثاين للتحقيق 

                                                   

  ).٨ص (» الكايف يف العروض والقوايف«مقدمة حتقيق احلساين حسن عبد اهللا لـ) ١(
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راسة فيتكون من بابني أما قسم الد:   

يف فصولبعةسعلى ف ، ويشتمل  للتعريف باملؤلِّ:لالباب األو :   

ميذه ، ومؤلفاته ، ومكانته العلمية ، وملكته ومولده ونشأته ، وشيوخه ، وتلامسه 

  . الشعرية ، ووفاته 

   :ة فصول يف لدراسة الكتاب ، ويشتمل على ست:والباب الثاين

زاته ، مييته ومتوثيق عنوانه ، وإثبات نسبته ملؤلفه ، ومنهجه ، ومصادره ، وأمهّ

  .ه واملآخذ علي

ا القسم الثاين التحقيق فيتكون من بابني أم:   

يشتمل على فصلني يف :ل الباب األو:   

النسخ اخلطية للكتاب وتوصيفها ، ومنهج التحقيق ، وعرض الصور الضوئية للنخ س .  

  . احملقق  النص: الباب الثاينو

  . بالفهارس الفنية واألثبات بحث أتبعت المثّ

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

  

  



 ٤

  

  

  

  

  

  

  القسم األول
  

  الدراسة

  

    .فالتعريف بالمؤلِّ : الباب األول

    .دراسة الكتاب : الباب الثاني
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  الباب األول  
   

  التعريف بالمؤلِّف 

  

   .مولده ، ونشأته ، ورحالته و ،اسمه : الفصل األول 

  .  شيوخه  :الفصل الثاني 

  .ميذه تل: الفصل الثالث 

  .مؤلَّفاته : الفصل الرابع 

  .  مكانته العلمية : الفصل الخامس 

  .ملَكَته الشعرية : الفصل السادس 

  .وفاته : الفصل السابع 

  

  



 ٦

  :المؤلف ة ترجم مصادر

   

ه  هـذ  وهو أهم ) ٤٥١ ، رقم    ١٨١  ، ٨/١٨٠( للسخاوي» الضوء الالمع  «-١  

ف ويعد من شيوخه ، وذكر من التفاصـيل          فالسخاوي معاصر للمؤلِّ    ، املصادر وأوسعها 

                ا ، املهمة ما ال جنده عند غريه ، فقد جاءت الترمجات األخرى صـغرية ومقتـضبة جـد

ومة للكثري من املعلومات املهمة لَِفغ.  

  ) .١/٢٨ (لغزيل» اإلسالم ديوان« -٢

  ) .١٥/٣٧٩(للزبيدي » تاج العروس« -٣

  ) .٣/١٩٥(ي خليفة حلاج» سلم الوصول إىل طبقات الفحول «-٤

  ) .١٣٤١، ١٢٧٨، ٢/١١٤٢  ،١/٥٤١(ي خليفة حلاج» كشف الظنون« -٥

  ) .٢/٦٦(للبغدادي » هدية العارفني «-٦

  ) .٥٤٦، ١/١٢١(للبغدادي » إيضاح املكنون« -٧

  ) .٦/٢٨٩( للزركلي» األعالم «-٨

  ) .٣/٥١٠(لكحالة » نيمعجم املؤلف «-٩
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  فصل األوللا

  ونشأته ، ورحالتهمولده ، واسمه ، 

  

  

ف ، األمحدي ، لَ بن خ ، أبو البقاء ، حممد بن علي)١(هو الشيخ اإلمام ، كمال الدين

الت ، الشافعيِسراألصل ، )٢(ي القاهري،  فقيه .  املصري ، حنوي ، م متكلّ، عروضي ،

ث ، متصوف حمد.  

   .)٣(نيتهعرف بكُوي: خاوي  ، قال السأبو البقاء األمحدي:  شهرته

 ِفي:  مبصر قُرى ثالثل اسمأو ِترسا ، وهو ة سر بِت) هـ٨٤١(كان مولده سنة 

)٤(والفَيوم،  واِجليِزية  ،الشرقية
 .   

، )٥(ه السخاوية حاليا ، كما نص علييز مولده بترسا اجليزية املسماة باِجلاألمحديو

والز٦(بيدي( .  

                                                   

  ).٣/١٩٥(» سلم الوصول إىل طبقات الفحول«يف حاجي خليفة  انفرد بذكر هذا اللّقب )١(

)٢( ة بالتاء املربوطة      النسسبة إىل ِتر)ِسيو  )ِتر ،  االنسبة إىل ِترحذف األلف  :  ففيها ثالثة أوجه    باأللف س

)ِسي( ، أو قلب األلف واوا       )ِترِويسِتر(     ا وزيادة ألف قبل الواو       ، أو قلب األلف واو) ـاِويسِتر(  ، 

  . )١٥/٣٧٩(ف يف إشارته إىل املؤلِّ» تاج العروس«وهو الوجه الذي اختاره الزبيدي يف 

  ) .٨/١٨٠(» الضوء الالمع« )٣(

  ) .١٥/٣٧٩(» تاج العروس« )٤(

  . )٨/١٨٠(» الضوء الالمع« )٥(

  . )١٥/٣٧٩(» تاج العروس« )٦(



 ٨

 ، وتنوعت معارفه اكثريبالعلم  واشتغل،  )٢(»ةاحلاجبي«و )١(»هجةالب«و القرآن حفظ

عة ن لقيه من، وأخذ عمة ،  علماء عصره ، فقرأ عليهم يف فنون متنووالنحو كالعربي

كثريا طق ، وبرع والعروض والفقه والفرائض واحلديث واالعتقاد والتصوف والفلسفة واملن

فألَّ ،م العلومظْيف الشعر ون ف ونظمف وصن .  

 الدين جمد الشيخجبوار حتت الربع ، وتكسب يف سوق احلاجب يف سوق النساء 

  . ، والذي كان إليه املرجع هناك )٣(الصعيدي  بن معلّىحسن بن علي بن إمساعيل

، وقد كانت عاصمة العلم يف هذا  بالقاهرةرحال مقيما  قليل التوالظاهر أنه كان

ا املشاهري من العلماء ، وممشيوخه ومن أخذ عنهم كما سيأيت ا يشهد لذلك أنّالتاريخ و 

، وأنه  حجال تذكر له املصادر من الرحالت غري أنه و، قاهريني إما مولدا أو نزولًا وإقامة 

ا ببلد الرسول عليه السالم وكان جماور:   خليفة يقول حاجي.نزل املدينة النبوية جماورا 

  .  )٤() هـ٩١٤( سنة أربع عشرة وتسعمائة

يف كيفية الزيارة وما يقال حبضرة النيب ولألمحدي ĭ وصحابته رسالة صغرية ، وقع 

يقول مؤلِّف هذه الزيارة املباركة ، اإلمام العلّامة ، العابد الناسك ، الشيخ "هلا يف أو 

: بقاء األمحدي الشافعي ، نزيل طيبة املشرفة صلى اهللا على مشرفها وسلم الصاحل ، أبو ال

                                                   

 ٧٤٩ت   (الوردي بابن املعروف املعري عمر بن ظفرم بن مرع الدين زينل »البهجة الوردية « وهي   )١(

 عبـد  بن الغفار عبد الدين نجم يف الفروع ل   »احلاوي« نظم يف مخسة آالف بيت لكتاب     وهو  ) هـ

ـ ٦٦٥ ت (القزويين الكرمي فقهاء بالبهجة ووضعوا   ال ، وقد عين     الشافعية املعتربة  كتب من وهو)  ه

 »جـامع الـشروح واحلواشـي     «،  ) ١/٦٢٦ (»كشف الظنون «: نظر  ي. عليها الكثري من الشروح   

)٢/٩١٩(.  

خمتـصر   منت وهو،   )هـ٦٤٦ت  ( احلاجب ابن عمرو  أَيب الدين ماليف النحو جل   »الكافية« وهي   )٢(

جامع الـشروح   «) ٢/١٣٧٠ (»كشف الظنون «:  ينظر   .اشرح) ١٥٠ (وعليه أكثر من   ، مشهور

  ) .٥٣٥ص  (»الدليل إىل املتون العلمية«) ٢/١٦٥٢ (»واحلواشي

  . )٤/٢٨٣(» ديوان اإلسالم«، و) ٢/٢٠٣(» الضوء الالمع«:  ينظر ترمجته يف)٣(

  . )٣/١٩٥(» سلم الوصول «)٤(
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زت هذه الزيارة يوم اجلمعة ضحى النهار ثامن عشر ذي احلجة احلرام من شهور سنة 

   . )١( "مخس عشرة وتسعمائة

اورة وهو تاريخ يأيت بعد تاريخ حاجي خليفة بعام وال تعارض بينهما ، فقد تكون ا

  . لى هذه الزيارة وتأليف رسالتها وامتدت بعدها سابقة ع

اورة بسنوات كثرية أما كانت قدمية وسابقة هلذه اة املذكورة فمن الواضح أا احلَج

» الضوء الالمع« ، وكان تاريخ انتهاء السخاوي من كتابه )٢(؛ فقد ذكرها له السخاوي

   . ) هـ٨٩٦(سنة 

                                                   

  . )٢ق (»  البقاء األمحديزيارة أيب «)١(

  . )٨/١٨١(» الضوء الالمع« )٢(



 ١٠

  الثانيفصل لا

  شيوخه
  

ملصادر ضنينة بذكر ترمجة األمحدي ، فلم نقف عليها إال يف القليل منها وكما كانت ا

، فإا كانت أكثر ضنا بذكر شيوخه ومن قرأ عليهم وأخذ عنهم ، فال ذكر هلم يف 

ها ،  ، وهي أوسع هذه الترمجات وأمهّ)١(مصادر ترمجته إال عند معاصره وشيخه السخاوي

ويف إشارة سريعة عند الزذكر فبيدي يها مساع األمحدي من الدِميي٢(خاوي والس(.   

  

  

  :فمن شيوخه مرتبني على حسب تاريخ الوفاة 

   :الم البغدادي عبد السزالِع - ١

 ، القاهري مثّ البغدادي ويلَيالقَ دأمح بن دحمم بن املنعم عبد بن أمحد بن السالم عبد 

 ولاألص وفن ، واحلنابلة يةوالشافع احلنفيه فقه يف وبرع  ،ادبغد خمشاي نع ومالعل أخذ

 ةالقاهر دخل  ،النظم سريع  وكان ،واجلدل واملنطق ، يانوالب واملعاين ، والعربية موالكال

 وطال  ،العراقي الدين ويلّ احلافظ نع يثاحلد علم أخذف ،ا  استقر و) هـ٨١٠( سنة

 والديانة اخلري مع كلذ كلُّ،  تالمذته من املصرية الديار فضالء البغ صارى حت عمره

 وقد )هـ ٨٥٩(ي سنة وفّت ، بالتصنيف يعنت ملو ، اخلمول حبو والزهد والعفة انةواألم

    .)٣(الثمانني جتاوز

   .)٤(أخذ عنه األمحدي العربية وغريها

  

                                                   

  . )٨/١٨٠(» الضوء الالمع« )١(

  ) .١٥/٣٧٩(» تاج العروس« )٢(

)٣( املنهل الصايف «: ترمجته يف نظر  ي «)ص (» نظم العقيان «و ،)١٩٨ /٤(» الضوء الالمع «و ،)٧/٢٦٠

   .)٣/٣٥٥(» األعالم«و، )٩/٤٣٠(» شذرات الذهب«و  ،)١٢٨

  . )٨/١٨١(» الضوء الالمع« )٤(
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   :املَحلِّي الدين جالل - ٢

 يف برع ، اهري  القالشافعي يلِّحاملَ إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممدجالل الدين 

 وتصدى،  أقرانه البغ على تقدمو، وغريها  ومنطقًا وحنوا وأصولًا وكالما فقها الفنون

 ، عنه لألخذ ءالفضال وارحتل،  ةًكثر صىحي ال من يهلع وقرأ ، والتدريس للتصنيف

 : نفسه عن يقول وكان ، املباحثة قوي القرحية حاد  ،والفهم الذكاء يف آية امةعلّ وكان

 اصداع امهيب،  ورعو صالح من السلف ةطريق على وكان . اخلطأ يقبل ال فهمي أنا

 تفسري« كتبه وأجلّ ، فامتنع األكرب القضاء عليه ضِروع ، احلكام بذلك يواجه ، باحلق

 ، كانت وفاته »اجلاللني تفسري«ـهر باشت ، والسيوطي اجلالل هأمتّف هكملي ملو »القرآن

   . )١()ـه ٨٦٤(سنة مستهل 

  

٣ -  وِتيِجيالب:  

 املصري العثماين البوتيجي يعقوب بن أمحد بن علي بن ربنع بن الرمحن عبدزين الدين 

 ويلّ خالشي الزمو وأقام ا ، يهأب مع ةالقاهر دخلو،  يدالصع من بأبوتيجولد ،  الشافعي

  ،فتاءواإل للتدريس ايمتصد الفاضلية املدرسة ولزم ، كتبه البغ عنه أخذو العراقي ينالد

 طلبته يف وصاره ذيتالم  ، وكثُركذل يف امدمتق بأنواعه واحلساب بالفرائض ااملًع كانو

 اس،الن نع واالنقطاع ة،الصوفي وصحبة الحالص مع اسالن به وانتفع ، ةمجل اناألعي من

 ٨٦٤( سنة ، وكانت وفاته يف شوال ةبأخر رهبص فوكُ  ،الرزق من باليسري والقناعة

  )٢( .)هـ

   .)٣(الفرائضاألمحدي أخذ عنه 

  

  

                                                   

 »الذهب شذرات«و،  ) ١/٤٤٣(» احملاضرة حسن«، و  )٧/٣٩(» الالمع الضوء«:  ينظر ترمجته يف   )١(

  ) .٥/٣٣٣ (»األعالم«، و) ٢/١١٥ (»البدر الطالع«و ،)٩/٤٤٧(

)٢( الضوء الالمع«:  ترمجته يفنظر ي «)١٢٤ص (» نظم العقيان«، و) ١١٥ /٤(.   

  . )٨/١٨١(» معالضوء الال« )٣(



 ١٢

٤ - ة الشابسريف الن:  

 ، سييناحلُ سيناحلَ دريسإ ابن حسني بن حممد بن يوبأ بن حممد بن  حسنينالد بدر

 يهف فوصن  ،هالفق يف الاالشتغ أدمن ، ابةسالن بالشريف عرفيالشافعي القاهري ، 

يقول ، ة طبق بعد ةطبق دوم منف ارالكب من ةكثر صونحي ال خلق عليه قرأ، وتصانيف 

،  ةاأل حسن،  الشيبة نري،  رالصد سليم،  امتواضع دينا ااضلًف ايهفق وكان :السخاوي 

 ِفي باراغ،  يهف دالفوائ وإثارته ومذاكرته علمال يف احمب،  اموالع للخاص التودد كثري

 ،  )١(ونوادر دفوائ من وختل تهجمالس ادتك ال  ،الشتغاال ِفي وترغيبهم ةالطلب ونفع غالتاالش

    .)٢()هـ ٨٦٦(تويف سنة 

   .)٣(وغريمها واألربعني العمدةأخذ عنه األمحدي 

  

٥ -  اِوينالْم:  

،  احلدادي ، حممد بن حممد بن حممد بن زكريا حيىي أبو الدين شرف القضاة قاضي

 الفقه يف به جوختر ، العراقي ينالد ويل الشيخ الزم ، يالشافع،  القاهري ،  ياِوناملَ

 متعبدا مقْتِفيا صاحلًا انديوكان  ، واإلفتاء لإلقراء روتصد ، عليه احلديث ومسع ، واألصول

 مدتحو ، املصرية الديار وقضاء ، الشافعي  املذهبتدريس يلو متواضعا ، ةنللس

 آخر هو : ى قال السيوطي، حت سجية له وصار هالفق بإجادة اشتهرو  ،افيهم تهمباشر

وتزامحوا عليه ، وكانت وفاته  ةللقراء عليه اسالن عكفو . )٤ (وحمققيهم الشافعية علماء

   .)٥()هـ ٨٧١(سنة 

                                                   

  .)٣/١٢٢(» الضوء الالمع« )١(

)٢( الضوء الالمع«:  ترمجته يفنظر ي «)١٠٤ص (» نظم العقيان« ، و)٣/١٢١(.   

  .)٨/١٨١(» الضوء الالمع« )٣(

  . ) ١/٤٤٥(» احملاضرة حسن «)٤(

)٥( الالمع الضوء«: نظر ترمجته يف  ي «)شـذرات «و  ،  )١/٤٤٥(» احملاضرة حسن«، و  ) ٢٥٤ /١٠ 

  . )٩/٤٦٣( »الذهب
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 ١٣

   .)١(أخذ عنه األمحدي الفقه

  

٦ - ِقالتاِحل يِنصي:   

 سنة لدو ، ةلقاهرا نزيل،  الشافعي احلصين قيالت،  شاذي بن حممد بن بكر بوأ

 يف اجمدبالعلم  لاشتغ ، جتارها مياسري من أَبوه ناوك،  كيفا حصن مبدينة ) هـ٨١٥(

 بنصو،  وتصدى لإلقراء والتدريس باألزهر والعديد من املدارس،  برع نأ إىل يلالتحص

 ال وهو،  ةثالث ةطبق عنه خذأ بل ةطبق بعد ةطبق عنه ساالن خذأ ىحت ونالفن إللقاء فسهن

،  مدافع بدون رالعص شيخ وصار،  بمذه كلّ من تالمذته ثُرتوك،  يفتر وال ميلّ

 والتواضع ةنواألما ةالديان مع اهذ كلّ ، والذكاء النصح ومزيد يمالتعل جبودة واشتهر

    .)٢() هـ٨٨١(سنة ي  ، توفّرالصد وسالمة والتهجد

   .)٣(العربية وغريهااألمحدي أخذ عنه 

  

    :يِرجواجلَنور الدين  - ٧

،  )٤(رجوولد جب،  يالشافع،  القاهري مثّ،  يِرجواجلَ حممد بن املنعم عبد بن حممد

و ، بالفنون واشتغل سنني ، سبع ناب وهو الدهو موت بعد ةالقاهر إىل امنه لوحتورفع 

 من كثري اةحي يف اميدق كلذل ىوتصد،  واإلفتاء باإلقراء دواح غري له أذنو،  الذكاء مبزيد

 صارى حت ىرأخ بعد ةطبق ءالفضال عنه أخذوف عنه ،  تعفّ ، وناب يف القضاء مثّمشاخيه

    .)٥()هـ ٨٨٩(ي سنة وفّ، ت والتواضع دالتود كثري ةالعشر حسن كان ، وةالقاهر شيخ

                                                   

  .)٨/١٨١(» الضوء الالمع« )١(

)٢( الضوء الالمع « : نظر ترمجته يفي «)١١/٧٦. (  

  .)٨/١٨١(» الضوء الالمع« )٣(

معجـم  « . الـسمنودية  كـورة  يف دمياط جهة من مبصر بليدة:  وراء مفتوحتني جبيمني :جوجر )٤(

  .) ٢/١٧٨ (»البلدان

)٥( الالمع الضوء«: نظر ترمجته يف  ي  «)األعـالم «، و ) ٩/٥٢٢ (»شذرات الـذهب  « ، و  )٨/١٢٣« 

)٦/٢٥١(.  



 ١٤

١( العروضأخذ عنه األمحدي(.   

  

٨ -  ِديزحبيب اهللا الي:  

 ٨٩٤( سنة القاهرة قدم،  افعيالش يِدزالي يِرغنسال علي بن احلسني بن اهللا حبيب

 ، ويراه بالفقه له عهد وال تصانيف له ، والطلبة بعض وأقرأ ، وثالثني عبض ابن وهو) هـ

 والرياضيات العقليات مع،  أميز الدين أصل يف هوأن،  األصلني يف امتميزمن يثين عليه 

   .)٢() هـ٨٩٧( سنة امطعون مات ىحت بالقاهرة واستمر ، والعربية

   .)٣(وغريها الفلسفة يف ِبه امغتبطً مالزمته من األمحدي أكثر

  

٩ - الساِوخي:   

  القاهريياِوخالس بكر ، أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممدأبو اخلري  الدين مشس

 شيخ ةأربعمائ وابلغ ىحت عصره خمشاي نع خذ، أ الكبري املؤرخ احلافظ اإلمام،  الشافعي

 باإلفتاء واحد غري له نِذوأَ،  امتفرد به ماصار يثاحلد من حفظو األقران اقوف برع، و

 كان حبيث به اختصو حجر ابن احلافظ شيخه على الكثري ومسع  ،واإلمالء والتدريس

 األمصار من كبري عدد إىل رحل، وكتاب  مائيت ما يقارب فوصن ه ،عن اآلخذين أكثر

    .)٤()هـ ٩٠٢ (املنورة املدينةب مات، و علمال طلب يف

 ِبيِديعلى ومسع: قال الز مييالد خاِويح السخاوي بلقائه  . )٥(والسقدو: قائال وصر 

  . )٦(يب اجتماعه ررتك

  

                                                   

  .)٨/١٨١(» الضوء الالمع« )١(

)٢( الضوء الالمع« : نظر ترمجته يفي«) ٣/٨٨. (  

  .)٨/١٨١(» الضوء الالمع« )٣(

 ،)١/٥٣(»  الـسائرة  الكواكـب «و،  ) ١/٧٦( »الذهب شذرات«و،  ) ٨/٢(» الضوء الالمع « )٤(

  ) .٦/١٩٤ (»األعالم«و، ) ٢/١٨٤ (»العالبدر الط«و

  ) .١٥/٣٧٩(» تاج العروس« )٥(

  .)٨/١٨١(» الضوء الالمع« )٦(
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 ١٥

١٠- الدِميي:   

 يالْأَزهِر القاهري يِميالد ناصر، بن عثمان بن حممد بن عمرو عثمان أبو الدين فخر

 حجر ابن سالماإل شيخ ِإلَيِهم وصىأ الَّذين التسعة أحد ، ثحداملُ اإلمام الشاِفِعي

 عشرين حيفظ الدميي عثمان الشيخ كان: السيوطي قال ، احلَِديث أهل بكوم صفهموو

    .)١()هـ ٩٠٨ت (سنة  تويف ، حديث ألف

 الدميي على عوِمس: الزِبيِدي وقال  . )٢(رينخآ يف مييالد على وقرأ:  السخاوي قال

خاِوي٣(والس(.   

  

١١- لَعين اِحلم الدِنص٤(ي( :  

 الدين علم له يقال التصوف يف عنه أَخذ شخص على وأثىن:  السخاوي قال

٥(احلصين(.  

  

١٢-ا ـ هكذا بغري تعني ـ للشيخ إمساعيل بن وذكر السخاوي أنبكر يبأ ه لقي ابن 

 ، يقول )٦( ، املعروف بابن املُقِْرئيِنيساحلُ ياِنمالي يِجرالش عطية بن علي بن اهللا عبد بن

   .)٧(قِرئامل بن إمساِعيل للشيخ اابن ولقيوحج :  السخاوي

                                                   

 »السائرة الكواكب«و،  ) ١/٤٦(» السافر النور«و،   )٥/١٤٠( »الالمع الضوء«:  ينظر ترمجته يف   )١(

  ) .٤/٢١٤(» األعالم«و، ) ١/٢٦٠(

  .)٨/١٨١(» الضوء الالمع« )٢(

  ) .١٥/٣٧٩(» تاج العروس« )٣(

  . مل أقف على ترمجته )٤(

  .)٨/١٨١(» الضوء الالمع« )٥(

» البدر الطـالع  «و)  ٩/٣٢١(» شذرات الذهب «، و ) ٢/٢٩٢ (»الضوء الالمع «:  ينظر ترمجته يف   )٦(

  .أما ابنه املذكور فلم أقف له على ترمجة  ، )١/١٤٢(

  .)٨/١٨١(» الضوء الالمع« )٧(



 ١٦

   لثالثا فصللا

   ميذهتل

  

 أنّ األمحدي نفسه يف هذا  األمحدي شيئًا عن تالميذه ، إالمل تذكر مصادر ترمجة

م لنا واحدا من تالميذه قرأ عليه الكتابني قراءةً قد» الزبد الكافية«ه  كتابالكتاب ويف

  :وصفها األمحدي بدقة النظر واإلتقان والبحث والتحرير ، وهو 

- الوفائي ١(أبو البقاء أبو التقى الكامل بن أمني الدين بن عبد الباسط الشافعي(  

 ، فوصفه بالشيخ العلّامة املفيد البارع من ف من إطرائه والثناء عليهوقد أكثر املؤلِّ

  . صار للعلوم املفيدة جامع ، وباملفنن العلّامة ، وشهد له بالذّكاء والفطنة والفضل والتقدم

 بل وبرواية مجيع مصنفاته ، إجازتني منظومتني له بالكتابني ،قد ذيل الكتابني بو

  . مشفوعتني بالثّناء عليه وعلى والده

   .على ترمجة فيما بني يدي من املصادرومل أقف له 

  

                                                   

من ) ١٣٠ ،   ١٠٠ق   (»الزبد الكافية «، و ) ٩٢ ،   ١٩ق   (»زهة النواظر ن«ورد التصريح بامسه يف      )١(

  . املصرية نسخة دار الكتب
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 ١٧

   رابعالفصل ال

   فاتهمؤلَّ

  

 عة ، فكتب يف أكثر من علملفات متنولقد أثرى األمحدي املكتبة التراثية مبؤ

 منها ان له يف كلّ والنحو ، فكواملنطقكالعروض والفقه واحلديث والكالم والفلسفة 

زه يف هذا  على عنايته ومتي ، مما يدلّتآليف أربعة إال العروض فقد حظي بنامؤلَّف أو مؤلف

الفن ، ويمن أمناط التأليف ومها النظم  منطنيعتمدتفات ا أغلب هذه املؤلَّا أنّالحظ أيض 

 كتب التراجم والببلوجرافيا والفهارسا وقفت عليه من مؤلفاته الواردة يف الشرح ، وممو

  :مرتبة على حروف املعجم 

  

  :» ة باألنوار الشارقة يف أحوال النفس الناطقةاألشعة البارق «- ١

اة أو املسم)  هـ٤٢٨(وهو شرح لتخميس الشيخ منصور املصري لعينية ابن سينا 

ا بالقصيدة الغروفراقها البدن بوتعلقها الناطقة النفس أحوال بيان يفاء ، وهي ثالثون بيت 

  : ، ومطلعها عنه
  

هطَبلَِإ تيـ  ك ـ املَ نِم ـ  لِّح     ِعفَرأَالْ
  

  وــر ــت اتذَ اُءقَـ ــمتو ٍززعـ   ِعنـ
  

  

 هللا احلمد« ، وأول شرح األمحدي »ِعقَربالْ اِتذَ ِهنكُ نع الًاِئس اي«ومطلع التخميس 

   .»كربيائهو بعظمته املتوحد

٢/١٣٤١ (»كشف الظنون«ي خليفة يف ذكره له حاج. (  

، يف )  عام ٥٤٣٣(برقم  : )١(ية ، األوىلوللكتاب نسختان خطيتان يف املكتبة الظاهر

الوفائي فها حممد صفي الدين احلكري احلنفي املاتريدي  مؤلِّنسخها من خطّورقة ، ) ١٩(

، يف )  عام ١٠٣٤٢(برقم :  ، والثانية فعلى نسخة املؤلِّ وهي مقابلة،  )هـ٩٨٥(سنة 

ورتان مبركز مجعة  ، ومنهما مصتبت يف القرن الثالث عشر اهلجريكُورقات ، ) ١٠(

  .املاجد 

                                                   

  ) .٧٨٦٨رقم (» سالميمعجم التاريخ التراث اإل« )١(



 ١٨

  

   :»البارع الفصيح شرح اجلامع الصحيح «- ٢

)  هـ٩٢٣ت (أول من ذكر للمؤلِّف شرحا على البخاري هو معاصره القسطالين 

داعيا اهللا أن يعينه ) ١/٤٣ (»إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري«يف مقدمة كتابه 

  .على اإلكمال  

ويف ) ٣/١٩٥ (» الوصول إىل طبقات الفحولسلم«ي خليفة يف  وذكره له حاج

البارع «ة اليت ذكرها عنوان الكتاب ومن البيانات املهم) ١/٥٤١ (»كشف الظنون«

 شرحه وأن ،)  هـ٩٠٩ (وتسعمائة تسع سنة شعبان يف كان تأليفه ابتداء  ، وأنّ»الفصيح

 من اصلخم ، لبسيطوا الوجيز بني ابرزخ كالوسيط جعله هأناملؤلِّف  ذكر ، ممزوج كبري

احلمد هللا واجب الوجود «له ، أو يِنيوالع ، رجح وابن ، كالكرماينّ املتأخرين شروح

...« .  

اوذكر له شرح البخاري أيض  :٢/٢٢٤ (»هدية العارفني« يف البغدادي (والزركلي ، 

  ) .١١/٧ (»معجم املؤلفني«الة يف ، وكح) ٦/٢٨٩ (»األعالم«يف 

) ٢٤٨( ، )٢٦٩(برقم بإسطنبول  يف مكتبة فيض اهللا أفندي سخة خمطوطةوللكتاب ن

 ٥٢١(برقم ، ومنه قطعة بدار الكتب املصرية )  هـ١٠٠٨(ورقة ، وتاريخ نسخه 

معجم التاريخ «، و) ١/٢٤١( لفؤاد سيزكني »تاريخ التراث العريب« كما يف )جماميع

   .»ي الفصيحالبار«، وامسه فيهما ) ٧٨٦٨رقم  (»إلسالميالتراث ا

زٍء وهذه القطعة بدار الكتب املصرية حتتوي على جِق من مسند بي بن مد يف لَخ

قام بتحقيقه وطباعته األستاذ إحسان عباس ، حابة وذكر عدد مسانيدهممرويات الص ، 

 وما ، احلديث رواة الصحابة أمساء يف رسالة« ، بعنوان م١٩٠٠ ، مصر ، املعارف دارب

 ، »حزم البن أخرى رسائل ومخس السرية جوامع« يف كتاب »العدد من واحد لكلّ

ح أن يكون األمحديورجاقتبس هذا اجلزء من م سن١( عن ابن حزمد بقي(.   

  

                                                   

  . )١٨ص  (»حزم البن أخرى رسائل ومخس السرية جوامع« )١(
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  ) :ألفية (»جة القواعد ومسلك احملتاج للفوائد «- ٣

الضوء « البن هشام ، ذكره له السخاوي يف »قواعد اإلعراب«وهو نظم لكتاب 

كشف «ي خليفة يف ، وحاج) ٢/٢٧ (»ديوان اإلسالم«والغزي يف ) ٨/١٨١ (»الالمع

هدية «، والبغدادي يف  »أمحد رب عفو راجي يقول«: هلا أووذكر أنّ) ١/٨١ (»الظنون

معجم «، وكحالة يف ) ٦/٢٨٩ (»األعالم«، والزركلي يف ) ٢/٢٢٤ (»العارفني

  ) .١١/٨ (»املؤلفني

ألفية هاوذكر السخاوي والغزي أن .  

 ، وعنها مصورة مبركز )٤٩٦٢(رقم والكتاب له نسخة خطية باملكتبة الظاهرية ب

نتهي ا هف أنذكر املؤلِّ،  ورقة) ٣٠(تقع يف و، ) ١٢٢٦(املركز بورقمها مجعة املاجد ، 

  ) .هـ ٨٨٥(سنة من تأليفه 

  

٤ -» يدنا  األكرم والرسول األعظم سحتفة لطيفة وكيفية شريفة يف زيارة النيب

   :  »ĭحممد 

زيارة أيب البقاء األمحدي إىل قرب «وقفت له على نسخة خطية باملكتبة األزهرية بعنوان 

 ، وهي رسالة صغرية يف ثالث ورقات ضمن جمموع ، برقم  »ĭرسول اهللا 

)٣٤٧٧٢ (سنة ها زيارة كانت ، وسبق يل النقل عنها أن)هـ٩١٥ . (  

حتريض «:  كتابني آخرين ومها  يف جملد ضم»خلإ... حتفة لطيفة «وطُبع ذا االسم 

 لعبد اهللا بن إبراهيم احلسيين املريغين احملجوب ، »األغبياء على االستغاثة باألنبياء واألولياء

 ملرتضى »كلمات سنية وعبارات فائقة مرضية يف احلضرة النبوية صلى عليها رب الربية«و

صفحة ، رسالة ) ٥٦( يف  ،م١٩٢٩ ،هرة القا، املطبعة املصرية بع يف  ، طُيالزبيد

  ) .٣٩ : ٣١ص(األمحدي من 

  

   :»تعاريف الزحاف« - ٥

 عاوهو فصل صغري خمتصر يقع يف ورقتني ، وقفت عليه يف نسخٍة موع البن القطّ

 »تعريف الزحاف« يأيت فصل  ، مثّ»الشايف يف القوايف« كتابه  ، مثّ»البارع«فيه كتابه 



 ٢٠

اع أيضا ،  البن القطّ»باب اختصار الزحاف« صغري بعنوان لألمحدي ، وبعده فصل

 فيها بيتان »البارع«واموع خبط األمحدي ، وعليه حاشية قبل باب املهمالت من كتاب 

  :  ومها »نزهة النواظر«من 
  

 ــب ــف ومجتلَ ــف مؤتِل   مختِل
  

     بــرالْع رِشــع ِفــقتم ِبهتــشم  
  

ـ     ِذِه ِفـي الْعرِ    فَهـشالْع فِنـص د  
  

  تحِوي ِبحـارا قَـدر ِنـصِف الـشهِر           
  

  

   .)١(من نظم الشيخ أيب البقاء األمحدي: وكتب حتتهما 

احلمد هللا ، املقبوض ما سقط خامسه الساكن ، املكفوف ما سقط «: وأول الفصل

 الفقري إىل متت تعاريف الزحاف حبمد اهللا وعونه ، مجع«:  ، وآخره»...سابعه الساكن 

اهللا تعاىل أبو البقاء األمحدي الشافعي ، وهلا أمثلة سأذكرها يف شرحها إن شاء اهللا تعاىل ، 

   .»وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

  .ومل يتسن يل الوقوف على هذا الشرح املشار إليه 

، وعنها مصورة ) ال له يل(اع حمفوظة مبكتبة وهذه النسخة اخلطية موع ابن القطّ

ورقة ، فصل ) ٤٨( ، وهي يف )٢(العروض والقوايف) ١٩( املخطوطات العربية برقم مبعهد

  ) .٤٦، ٤٥(األمحدي يقع يف الورقتني 

  

  :» )٣(اجلواهر البهية على الرامزة اخلزرجية «- ٦

 ، )٥/٣٦٣( الطبعة املترمجة »تاريخ األدب العريب«ذكره له كارل بروكلمان يف 

  ) .١١/٨ (»معجم املؤلفني«الة يف ، وكح) ٣/٥٤٦ (»إيضاح املكنون«والبغدادي يف 

                                                   

متته يف صـور النـسخ   ، وميكن مطالعتها ، وأول كتاب البارع ، وخا) ١٩ق  ( جمموع ابن القطاع     )١(

  ) .١١٥ ، ١١٤ ، ١١٣ص (اخلطية 

   .)١/٤١٥ (»فهرس معهد املخطوطات العربية« )٢(

 عبـد  حممد يب أل »اخلزرجية القصيدة«وتعرف أيضا بـ    » والقافية العروض علم يف الشافية لرامزةا« )٣(

وضعوا عليها العديد   ين ا العلماء و   عوقد  ،   )هـ ٦٢٦ت   (األندلسي اخلزرجي املالكي  حممد بن اهللا

  .من الشروح 
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ورقة ، ) ١٣٥(، يف ) ٤٤٤٧(وله نسخة خطية باملكتبة الوطنية يف باريس ، برقم 

، ) ٢٨١٤٧( ، برقم سالميةاإل والدراسات للبحوث فيصل امللكوعنها مصورة مبركز 

تصريح بامسه يف وعند مطالعيت هلذه النسخة تبني يل صحة نسبته للمؤلِّف ؛ فقد ورد ال

 »نزهة النواظر«صفحة العنوان ويف آخر الكتاب ، وفيه العديد من اإلحاالت على كتابيه 

ها نسخة منقولة من خط املؤلِّف ، وكان تاريخ تبيض نسخة  ، وفيها أن»الزبد الكافية«و

 ٩٠٢(املؤلِّف يوم اجلمعة ثامن عشري شهر مجادى اآلخر من شهور سنة اثنني وتسعمائة 

 ، وتاريخ النسخ يوم السبت ثالث عشر مجادى األخري من شهور سنة سبع )١( )هـ

احلمد هللا الذي خلق «: على يد إمساعيل اإلمليطي ، وأوهلا )  هـ١٠٨٧(ومثانني وألف 

   . )٢(»اإلنسان وعلمه البيان

  

   :»الزبد الكافية الشافية يف إبراز مكنونات فوائد القافية« - ٧

 ، »اجلواهر البهية« و»نزهة النواظر« وأحال عليه يف كتابيه ذكره املؤلِّف لنفسه

   .)٢/٢٢( »تاريخ األدب العريب«وذكره له كارل بروكلمان يف ملحق 

خبط املؤلِّف ، وقبلها يف : وقد طالعت منه نسختني بدار الكتب املصرية ، األوىل 

ة ، ويقع كتاب ورق) ١٣٤( ، وعدد أوراق اموع »نزهة النواظر«نفس اموع كتاب 

، وكان االنتهاء ) ٣٥٤٨(ورقة ، على ميكروفيلم رقم ) ٣٩( وحده يف »الزبد الكافية«

ا تاريخ النسخ واإلجازة  ، أم) هـ٨٩٢( يف السابع من ذي احلجة سنة من تأليف الكتاب

احلمد هللا «:  ، وأول الكتاب )٣() هـ٩٠٦(فهو السادس والعشرين من ذي احلجة سنة 

ف نسخة مقابلة على املؤلِّ:  ، والنسخة الثانية »سابغة ، واحلكم الوافية البالغةذي النعم ال

  ) .٥٦١٢١(ورقة ، على ميكروفيلم رقم ) ٢٣( ، يف وعليها خطه

  

                                                   

  ) . هـ٩٠٤(، ألفه سنة ) ٥/٣٦٣(الطبعة املترمجة » تاريخ األدب العريب« وقع يف )١(

   .)٧٠٩ص  (»فهرس املكتبة الوطنية يف باريس« )٢(

، وهو وهم ، واملثبت هو ما نقلته من )  هـ٩١٦(أنه سنة ) ٢/٢٦٠( »فهرس دار الكتب« وقع يف  )٣(

  .ف خبطهإجازة املؤلِّ



 ٢٢

 :»)١(شرح احلاوي« - ٨

» ديوان اإلسالم« يف ، والغزي) ٨/١٨١(» الضوء الالمع«السخاوي يف ذكره 

)٢/٢٧( .  

  

  :»)٢(الفقه األكربنظم يف عقد اجلوهر « - ٩

وقال يف )٣/١٩٥ (»سلم الوصول إىل طبقات الفحول«ي خليفة يف ذكره له حاج ، 

 رمضان من وعشرين ثالث يف األمحدي البقاء أبو نظمه) : ٢/١٢٨٧ (»كشف الظنون«

  ) .هـ٩١٨ (وتسعمائة عشرة مثان  سنة ،

  

  :» املطلب املنيع يف أنواع البديع «- ١٠

ورقة ، ) ١٧٨(يف )  بالغة تيمور٣١٢(ر الكتب املصرية برقم طالعت منه نسخة بدا

   .»نزهة النواظر«مجع فيه بني النظم والنثر كما يف 

  

  :» )٣( على عقيدة اإلمام الشيباينّاملعتقد اإلمياينّ «- ١١

هدية «، والبغدادي يف ) ٢/١١٤٢( »كشف الظنون«ذكره له حاجي خليفة يف 

معجم «، وكحالة يف ) ٦/٢٨٩ (»األعالم«يف ، والزركلي ) ٢/٢٢٤ (»العارفني

  ) .١١/٨ (»املؤلفني

                                                   

ت  (الـشافعي  القـزويين  الكـرمي  عبـد  بن الغفار عبد الدين نجمل الفروع يف »الصغري احلاوي« )١(

 مهـذب  ، املقاصد حمرر ، املعاين بسيط ، اللفظ وجيز،   الشافعية املعتربة  كتب من وهو ،   )هـ٦٦٥

 . والـنظم  بالشرح عليه عكفوا ولذلك ؛ والتبويب التفصيل جيد ، والترتيب التأليف حسن ، املباين

  . )١/٦٢٦ (»كشف الظنون«

  .يف علم الكالم )  هـ١٥٠ت  (الكويف ثابت بن النعمان حنيفة يب أل»األكرب الفقه« )٢(

ت ( الشيباين احلسن بن حممدلإلمام   قصيدة ألفية :  »العقائد الشيبانية« أو »عقيدة اإلمام الشيباين« )٣(

  ) .٢/١١٤٢ (»كشف الظنون«: ينظر .  )هـ١٨٩
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، ) ٢٣٥( ضمن جمموع برقم املكتبة املركزية جلامعة البصرةوللكتاب نسخة خطية ب

احلمد هللا وكفى «: ، أوله )  هـ١١٢٦ شوال ١٠(ورقة ، تارخيه نسخه ) ٢٧(يف 

ي خليفة يف يت ذكرها له حاج ، وهي تطابق البداية ال)١(»وسالم على عباده الذين اصطفى

   .)٢/١١٤٢( »كشف الظنون«

  

  :» نزهة النواظر وطراز الدفاتر يف التوصل إىل معرفة ما حوته الدوائر «- ١٢

  . اتفصيلًاحلديث عنه ، ويأيت ا البحث حتقيقًا ودراسة  هذوهو حملّ

  

  ) :ألفية (»)٢(نظم إيساغوجي« - ١٣

 »إيضاح املكنون« ، والبغدادي يف )٨/١٨١(» الضوء الالمع«ذكره السخاوي يف 

)٣/١٢١ (ها ألفية ، وذَكَرا أن.  

  

                                                   

  .)٣٦٧ص(م ١٩٧٩ الد الثامن العدد الثالث »املورد«جملة  )١(

 . العام ضروالع ، واخلاصة ، والفصل ، والنوع ، اجلنس: أي ، اخلمس الكليات:  معناه يوناين لفظ )٢(

  . للمنطق التسعة األبواب من باب: وهو

 املنـسوب  »املختصر« :هو زماننا يف املتداول واملشهور ... واملتأخرين املتقدمني، من مجاعة فيه وصنف

 ما على مشتمل وهو ،   سبعمائة سنة حدود يف املتوىف ،   األري عمر بن مفضل الدين أثري الفاضل إىل

 أو ، الكل وإرادة اجلزء اسم إطالق باب من اجماز »إيساغوجي« يمس ،   املنطق من استحضاره جيب

  .) ١/٢٠٦ (»كشف الظنون« . دمتهمق باسم الكتاب تسمية أو ؛ الظرف على املظروف



 ٢٤

سب للمؤلف وليس له ومما ن:  

   :)١(»حاشية على شرح السمرقندي على رسالة العضد يف فن الوضع «-

فهرس املكتبة «: وقفت على نسبة هذه احلاشية للمؤلِّف يف أكثر من فهرس منها 

 ا ملريه، والصحيح أن) ٤/٣٣٣ (»كتبة امللك عبد العزيزفهرس م« ، و)٤/٤٦( »األزهرية

ي خليفة  على ذلك حاج، نص) هـ١٠٥٠ ت(  احلنفياحلسيين الباقي عبد بنأيب البقاء 

 »تاريخ األدب العريب«، وكارل بروكلمان يف ملحق ) ١/٨٩٨ (»كشف الظنون«يف 

دار فهرس «املخطوطات كـ، ونسبتها ملري أيب البقاء أيضا عدد من فهارس ) ٢/٢٨٨(

فهرس خمطوطات «، و) ٢/١٩٠ (»فهرس خمطوطات امللك فيصل« ، و)٢/٤٦ (»الكتب

 جمموعة جاريت ، رقم »فهرس جامعة برنستون«، و )٦٣٧( رقم »املسجد األقصى

)٨٧٩. (  

 إضافة إىل ما سبق فقد طالعت هلذه احلاشية ثالث نسخ خطية خمتلفة ، فلم أقف فيها 

فها وال تاريخ تأليفها ، لكن يظهر التباين الواضح بني أسلوب مؤلِّفها على اسم مؤلِّ

  .وأسلوب األمحدي وطريقته يف الكتابة 

                                                   

 بـن  الرمحن عبدهو عضد الدين    : هو أبو الليث خواجه علي السمرقندي ، والعضد         : السمرقندي   )١(

  ) . ١/٨٩٨ (»كشف الظنون«: نظر  ي) . هـ٧٥٦ت( األجيي أمحد

 حال وبيان واخلاص والعام والنوعي الشخصي إىل وتقسيمه الوضع تفسري عن باحث علم: وفن الوضع   

   .)١/٥٥٢ (»أجبد العلوم« . ذلك غري إىل اهليئات ووضع الذوات وضع
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    الخامس فصللا

  مكانته العلمية 

  

 أبا البقاء األمحدي مل يكن من العلماء أو املؤلفني الذين كُتبت هلم من الواضح أنّ

مصادر ترمجته ، وهو أمر معهود على ة الشهرة وذياع الصيت ، كما ظهر ذلك من قلّ

ة الشهرة كثري من العلماء واملؤلفني واألدباء على مر العصور ، ومل يكن مخول الذكر وقلّ

ا يف مكانتهم ومرتلتهم العلمية واألدبية ، ومع ذلك فإنا أبدنا نلمح يف ثنايا مصادر قادح

 شهد فقدء معاصريه واملترمجني له ،  من ثنايشري إىل تلك املكانة واملرتلةترمجة األمحدي ما 

،  وهو من أقرانه بالشيخ ، ونعته القسطالين)١( بالفضلله السخاوي وهو من معاصريه

ي خليفة به الغزي وحاج، ولقّ )٢(»البارع الفصيح« له باإلعانة على إكمال كتابه داعيا

   .)٣(بالشيخ اإلمام

مجة األمحدي مبا فيه نوع انتقاص ، وقد يعترض على ما تقدم بأنّ السخاوي ختم تر

  .  ضلهف من أَكثر وكلماته: فقال 

  : وجياب عنه من وجهني 

 السخاوي نفسه على الرغم من قوله ذلك فقد قال عنه يف آخر كتابه أنّ : األول

وهو ما يعارض . )٤(الفضالء أحد األمحدي البقاء أبو: ىن  يف كتاب الكُ»الضوء الالمع«

  . قوله األول 

 يف انتقاص الكثري من »الضوء الالمع« السخاوي كانت له عادة يف كتابه أنّ : اينالث

وهم من أعيان عصره - ن حط منهم السخاوي مثلًا معاصريه ، فمم -ت  ()٥( املقريزي

                                                   

  ).١١/٨(» الضوء الالمع« )١(

  ).١/٤٣(» إرشاد الساري لشرح صحيح  البخاري« )٢(

  ) .٣/١٩٥(» سلم الوصول إىل طبقات الفحول«، و) ٢/٢٧(» اإلسالم ديوان« )٣(

  ).١١/٨(» الضوء الالمع« )٤(

  ).١/٨١(» البدر الطالع« )٥(



 ٢٦

، وسبط ابن )  هـ٨٩٤ت  ()٢(ِضريي، واخلَ)  هـ٨٨٥ت  ()١(قاعي، والِب)  هـ٨٤٥

حهـ٨٩٩ت  ()٣(رج  (، يووالسطي)هـ٩١١ت  ()٤  (ى قال ، وغريهم ، حت

و : وكاينّالشرمحه اهللا - السخاوي - وإن كان إمامه كثري التحامل على ا غري مدفوع لكن

ا ، ه ال يقيم هلم وزننإ ف»الضوء الالمع«كما يعرف ذلك من طالع كتابه ، أكابر أقرانه 

م شيوخه ، وتالمذته ، ومن مل يعرفه عظّما ي منه عليه ، وإنبل ال يسلم غالبهم من احلطّ

ن مات يف أول القرن التاسع قبل موته ، أو من كان من غري مصره ، أو يرجو خريه ، أو مم

   .)٥(خياف شره

يف احلكم على املكانة واملرتلة اليت يستحقها العامل أو املؤلِّف أو ويبقى الفيصل احلقيقي 

ا عن كالم األقران والتعصاألديب ، بعيدبات املذهبية ، واليت وقع فيها بعض ة والفكري

أصحاب كتب الطبقات والتراجم والتاريخ ؛ هو ما خلّفه من أثر علمي وأديب ، ومدى 

 فيما خلّفه فإنّ وبالنظر إىل هذا اجلانب .جدية وقيمة ونفع ما تركه من مؤلفات وكتابات 

 واإلملام ، وسعة االطالع ،ثقايف وال ما يشهد له بالتنوع املعريف ؤلفاتاألمحدي من م

بالعديد من العلوم ، وعناية خاصة بالشعر علما وفنا ، علما بكتاباته املتنوعة يف العروض 

 العلوم والفنون ، وهو ما يفتح الباب نظموالقافية ، وفنا بقدرته العالية وبراعته يف 

  .للحديث عن ملكته الشعرية 

  

                                                   

  ).١/٣٢٩(» البدر الطالع« )١(

  ).٢/٢٤٥(» البدر الطالع« )٢(

  ).٢/٣٥٥(» البدر الطالع« )٣(

  ).١/٢٠(» البدر الطالع« )٤(

  ).١/٣٣٤(» البدر الطالع« )٥(
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  دسفصل السالا

  ملكته الشعرية

  

تة هذه  عدلكةاملوالقدرة اإلبداعي املالمح يف بناء شخصية األمحدي ة من أهمالشعري 

نظم العلوم ، :  يف أكثر من مظهر ، منها - فيما وصلنا - ف ، وقد جتلّت هذه امللكةاملؤلِّ

  . ، واألزجال هاحلّو والقصائد املفردة ، واملقطوعات ، واأللغاز الشعرية

 »املطلب املنيع« ، و»جة القواعد«و، » نزهة النواظر«في مؤلفاته ف: أما نظم العلوم 

  .  املنظومة شاهد عليهؤلفاته من ماغريه، و

مع ما ميتلكه من هذه امللكة ـ  عندي أن لألمحدي  ، فال شكوأما القصائد املفردة

العديد من القصائد يف أغراض متنوعة ، وفيما وقفت عليه ومها مقطوعتان من ـ 

السيوطي ذكرها عبد احلافظ جالل الدين فله قصيدة يف رثاء ،  صيدتني ما يؤكد ذلكق

:  ، منها )١(»جة العابدين بترمجة احلافظ جالل الدين« يف كتابه القادر الشاذيلّ

  ]اخلفيف[
  

شفَرت قْ بمِ ةٌع ـ  ن ـ  ِضرأَ الْ ض مت  
  

  ــب حــ ِعر ــٍملْ س ــم ا سالْاَءم ــم ياِلع  
  

ساد م ن س ـ  اد ـ  لَّ كُ ـ  ٍمو قَ ت ساماو  
  

   اِللَـــج وٍةبـــي هع مـــاٍلمـــكَِب  
  

ــ ــانَكَ ــخلْ ِلِنيريالن كَ ــفْ نِقلْ اع  
  

ــ كَوأَ   ــ ِلاٍءمـ ــالز كٍَئاِمظَـ   اِللَـ
  

  

  :إىل أن قال 
  

ـ لَِإا  ي ـ ي ح ِه ـ  ققِّ ـ  ه لَ م  ا يـ ر يج  
  

ــ   ــي ِما سيعــد ــاِءع ال ي ا مــت ياِلع   
  

ــ ــيِعِفشِب ــ وىرو الْ لِّصــلَ ع ِهي  
  

  وــع ــصىلَ ــِعم جِبح ال   )٢(اآلِل ومِه
  

  

                                                   

  ) .٨٠ص (» مام السيوطي وجهوده يف علوم القرآناإل« )١(

 ، وهـو مكـسور ،       )٨٠ص  (» لقرآنمام السيوطي وجهوده يف علوم ا     اإل« الشطر الثاين هكذا يف      )٢(

   .)وبآِل(ولعل صوابه 



 ٢٨

:  ، ومطلعها )١(كتبها للقسطالينّ» ز األماينِحر«وهي يف مدح والقصيدة الثانية 

  ]السريع[
  

ــا ــا ِللْعلَ ــد علَ ــٍر قَ بِبح ــِرم   أَكْ
  

ــا    ــيِهم علَ ــم علَ ــوى الِْعلْ ــا ح لَم  
  

ــ الِْإم ــو ــِذيه ــشاِطِبي الَّ   ام ال
  

  أَبــدى ِنظَامــا معِجــزا ِللْملَــا     
  

 هــص خ ــد ــضاِهيِه وقَ ذَا ي ــن م  
  

  باِريـــِه ِمـــن ِإحـــساِنِه ِبالْولَـــا  
  

 تــِدع ــودةً أُب ــا خ نلَيــا ع   جلَ
  

  ِفي حسِنها يـا حـسن مـا قَـد جلَـا             
  

   ِفـي ِجيــِدها ِعقْــد نِفــيس ِبــهِ 
  

  جــــواِهر منظُومــــةٌ ِللْحلَــــا  
  

  ِفي ِسلِْك نوٍر ِسـره قَـد سـرى        
  

ــا      ــا خلَ كَانم ــه ى ِمنــر ــا ت فَم  
  

  ــاِمع ــِه س ــي ِب ــا يثِْن ِطقُهنم  
  

ــا    ــد حلَـ ــرره قَـ ــا كَـ   وكُلَّمـ
  

  ــتِكمةٌ أُحــاِمخــا شهاتيأَب  
  

  تحِكي قُـصور الْفُـرِس يـا مـن تلَـا            
  

ــ ــا م هظَّامن ــي   ن رام أَنْ يحِك
  

ــا      ــلُّ لَ ــا الْكُ هاتيأَب ــه ــت لَ   قَالَ
  

  

يف كتاب الشواهد من هذا الكتاب األمحدي سطّره وأما املقطوعات الشعرية ، ففيما 

 ، ĭب املصطفى منوذج جيد تنبض معانيه حبمقطوعة ؛ ) ٥٨(، واليت بلغ عددها حنو 

  ]جمزوء الكامل [:من ذلك قوله مثلًا 
  

ـ     ِلرســــوِل رب الْعالَِميــــ
  

   ــِدمي ــرف قَـ ــٍد شـ ــن محمـ   ــ
  

ِفـــي الْـــأُفِْق لَـــم اِتـــبرمو  
  

    ــوم ــا النجــ ــغْ معاِليهــ   تبلُــ
  

ــي  ــا ينِتهــ ــاِرم لَــ   ومكَــ
  

    ا كَــــِرميِرهــــســــا لَأَيموي  
  

ــذُّرى   ــساِمي الـ ــِه الـ   وِلبيِتـ
  

ــضاِئلُ   ــزى الْفَــ ــومتعــ    والْعلُــ
  

 ــه ــِه ِإلَهــ ــلَى علَيــ   صــ
  

   ــيم ــلُ الْبِهـ ــسعس الْلَيـ ــا عـ   مـ
  

  

                                                   

، ) ٣٥/٢٥٧ (»جملة البحوث اإلسالمية  « منشور بـ   » الشاطيب القاسم أيب ترمجة يف الطاليب بغية «)١(

  .ب /٢٧: خمطوط لوحة » فتح املواهيب«نقال عن 
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 التمس هنأ )١(احلصين خهشي نع حكىو : ، يقول السخاوياأللغاز الشعرية ويف حلّ 

  ]الوافر [:وهو ، نعناع يف له هإن قال لغز نع واباجل منه
  

ـ حتاكْ مـا  ِنينيع يوِذ ـ كُِب الَ ٍلح  
  

  يؤمــه ــِب امـ   ِنيباِجحـــالْ يهشـ
  

ــيادن اِإذَ ــو هتـ ــِرطَ ىافَـ   احيـ
  

ــِل   ام ــع انــ اه ــقَ نِم ــديِن ِعطْ الْي  
  

ــاح أَب ــس ونَِلالْمــالْقَ م ــِه عطْ   ِفي
  

ــ   ــ اِقرسكَـ ــلُالْ أَِو اِرضالنـ   ِنيجـ
  

  

  :فقال
  

ـ ِحالْ ذَا يـا  اأَلَ ـ  اج مـ  ن   تعـالَى  دقَ
  

  قْأَلْـــا ىلَـــعاِنر فَـــوفَالْ ققَـــردِني  
  

ــِبِع ــ زاِئــٍد ٍملْ ــو ِرحبالْكَ مني  
  

ــا   ــن ِبلَ ــ ٍصقْ ــ مولَ وصيــِب ف مِني  
  

ــ ــِم ذْفَخ ين ابــو ــلُالْ ج ــي ِزغ ِإن  
  

  ِنيتحدقَـــ ِفيـــِه رالِْفكْـــ تحدقَـــ  
  

  اجوابــ يِلــ يِركْــِف دنــِز ىروأَفَــ
  

  الْيــديِن ِفــي اِممــ ِإلَــي بحــأَ  
  

ـ خ عِبفَ مسـا  اهـ  ي سيِلؤ ـ و صحف  
  

ــمِب   ــبالْ ياِض ــ ِعي ــالْ هبِش اِجحب٢(ِني(  
  

  

ا األزجال ، فيقول السخاويسبأ ال )٣(اجلداوي بكجان يف هقال زجال وأنشدين : وأم 

   .)٤(به

اه لبعض مظاهره وهذا التنوع ملظاهر اإلبداع الشعري عند األمحدي على قلة ما عرضن

؛ يفتح الباب للمزيد من البحث عن قصائده وتراثه الشعري ، ودراستها دراسة أدبية 

  .متكننا من قراءة األمحدي شاعرا 

                                                   

ـ ٨٨١ت   (الشاِفِعي احلصين التقي،   شاذي بن دحمم بن بكر وأب )١( ت اإلشارة إىل ترمجته    سبق،  )  ه

  .يف شيوخ املؤلف 

  ) .٨/١٨١( »الضوء الالمع« )٢(

)٣( الضوء الالمع«: نظر ترمجته يف ي «)٣/٦٥. (  

  ) .٨/١٨١( »الضوء الالمع« )٤(



 ٣٠

  سابعالفصل ال

  وفاته

  

 »ديوان اإلسالم« يف ا عند الغزيإلّمل تذكر مصادر ترمجة األمحدي تاريخ وفاته 

)١/٢٨ ( ،وفاته سنة  على أنّفنص )ظاهر اخلطأ ، وهو تاريخ ) هـ٩٠٠ .  

وأمهـ٨٩٦( سنة »الضوء الالمع«كان الفراغ من تبيض كتابه  فا السخاوي  ( ،

 سابقة أيضا لوفاة )هـ ٩٠٢(  ، بل كانت وفاة السخاويفوهو تاريخ يسبق وفاة املؤلِّ

  . األمحدي 

وأموصولسلم ال«ي خليفة فلم يتعرض لذكر تاريخ الوفاة يف كتابيه ا حاج« 

هدية «ا حمل تاريخ الوفاة يف  فوضع نقاطًوكذا فعل البغدادي ، »كشف الظنون«و

  . » إيضاح املكنون«ا يف ، ومل يشر إليه أيض) ٢/٢٢٤( »العارفني

معجم «الة يف عمر رضا كحتبعه و،  )٦/٢٨٩(» األعالم«ركلي صاحب ا الزأمو

سنة » البارع الفصيح« يف تصنيف كتابه ف تاريخ بدأ املؤلِّا فاعتمد)٣/٥١٠(» املؤلفني

  . وفاته بعد هذا التاريخ ، وتناقلته عنهما فهارس املخطوطات وجعال)  هـ٩٠٩(

ف ميكننا تقدمي تاريخ قة بترمجة املؤلِّ بعض التواريخ املتعلّعراضلكن من خالل است

قة من هذا التاريخأقرب للد .  

فلألمحديبق ذكرها يف الفصل السابق ، ومعلوم  س قصيدة يف رثاء احلافظ السيوطي

   .) هـ٩١١( سنة مجادى األوىل  ١٩ هو  تاريخ وفاة السيوطيأنّ

   :ف خبط املؤلِّ، » نزهة النواظر«حقة ذا الكتاب خ اإلجازة املل تاري إنّمثّ
  

ــِدي مــاِء الْأَح ــو الْبقَ أَب هــز   مِجي
  

    ــِديمحــذْهِب الْمالْم اِفِعياَلــش  
  

  ِفي الْباِء والْيا ِمـن رِبيـِع الثَّـاِني         
  

ــانِ    ــا الِْعرفَ ــاٍء أَخ ــا ي ــاِم ب ع ــن   ِم
  

ــسِعِمائٍَة تقَــ  ــِد ِت عب ــن   دمت ِم
  

      تــماِريِخ سـولَـى التٍة عـرِهج ِمـن  
  

  

  ) .  هـ٩١٢( من ربيع الثاين سنة ١٢ يف  :أي
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أنّ) ٣/١٩٥( »سلم الوصول« يف ي خليفةويذكر حاجور باملدينة  جا األمحدي

هـ٩١٤(ة سنة النبوي (.   

ها أنĭ  «زيارة أيب البقاء األمحدي لقرب الرسول «ويف مقدمة رسالته املسماة بـ 

  .) هـ٩١٥(جة احلرام من شهور سنة يوم اجلمعة ضحى النهار ثامن عشر ذي احلكانت 

 بالدعاء »إرشاد الساري«بـ  املسمى يف مقدمة شرحه للبخاري ويطالعنا القسطالينّ

 ، وكان الفراغ من تأليف وكتابة األمحدي بالعون على إكمال شرحه للبخاريلصاحبه 

   .) هـ٩١٦( سنة الثاين ربيع عشري سابع بتالس يوم» إرشاد الساري«

)  هـ٩١٨( سنة ا وهو الثالث والعشرين من رمضان هذه التواريخ وأقر يأيت آخرمثّ

ي  كما ذكر ذلك حاج»عقد اجلوهر نظم نثر الفقه األكرب«ف كتابه ، وفيه نظم املؤلِّ

وقد جتاوز عمره  بعد هذا التاريخ ، األمحدي فتكون وفاة ؛ »كشف الظنون«خليفة يف 

)٧٧(ا ، رمحه اهللا رمحة واسعة عام .  

   

  



 ٣٢

  

  

  

  

  

  الباب الثاني
   

   دراسة الكتاب

  

     .توثيق عنوان الكتاب : الفصل األول

   .إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه : الفصل الثاني

   .منهج المؤلف في كتابه : الفصل الثالث

   .مصادر المؤلف في كتابه : الفصل الرابع

    .أهمية الكتاب ومميزاته : مسالفصل الخا

    .المآخذ على الكتاب : الفصل السادس
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   األول  الفصل

  توثيق عنوان الكتاب

  

نزهة النواظر وطراز « )١(ومسيتها: فقال ، كتابه يف مقدمته  املؤلِّف على تسمية نص

  املؤلِّفط خبي نفسها التسمية املثبتة وه .»الدفاتر يف التوصل إىل معرفة ما حوته الدوائر

  .ة  من نسخة مكتبة آيا صوفيا ، ونسخة رواق الشوام باملكتبة األزهريعلى صفحة العنوان

الزبد «يف مقدمة كتابه  »معرفة«نوان خمتصرا بإسقاط كلمة العاملؤلِّف وقد أورد 

  »نزهة النواظر وطراز الدفاتر يف التوصل إىل ما حوته الدوائر« )٢(»الكافية

  : الكتابآخر  باملثبتة اإلجازة  اختصار يفوأشار إليه مبزيد
 

 ــي ــرا علَ ــواِظِر«قَ ــةَ الن هزن«  
  

ــدفَاِترِ      ــدةُ ال بــِري ز ملَع ــي هو  
  

  

  : من هذا الكتاب ويف ختام كتاب الشواهد
  

ــي ــر الَِّت اِهِد الْغوــش   ذَا آِخــر ال
  

  ...قَد عظُمت ِفـي وضـِعها وجلَّـِت           
  

ِح  كَالشِة«رهزاحِ    »ِللنِفـي الِْإيـض   
  

ــاحِ    ــا ص ــا ي ِبه ــن غــا ت ِبه نــاع   فَ
  

  

 وإن احتوى على العديد من الفصول »نزهة النواظر وطراز الدفاتر«وكتاب 

ه يف أصل تأليفه منظومة على حبر الرجز يف علم العروض ، وجاءت واألبواب النثرية إال أن

الفصول واألبواب النثريوشارحةًلةًة مكم وموض ح بذلك حة هلذا املنت املنظوم ؛ كما صر

  .املؤلِّف يف البيتني السابقني 

الزبد «ووصف الكتاب باملنظومة هو الوصف الذي وصفه به مؤلِّفه يف مقدمة كتابه 

وقد كنت صنفت كتابا منظوما يف علم العروض ، خاليا عن اخلفاء :  ، قال »الكافية

                                                   

ص ( والضمري يعود على الزبدة اخلالصة من اخلفاء والغموض املذكورة يف أول مقدمة املؤلف ، ينظر                 )١(

١١٧. (  

  .)٢ق (» افيةالزبد الك« )٢(



 ٣٤

 ، »وائرل إىل ما حوته الدفاتر يف التوصواظر وطراز الدنزهة الن«والغموض ، مسيته 

لكنرد ه استقل مبا فيه ، ومل يا يوهلذا جند بعض املصادر والفهرس   ؛)١(ضاهيهمعه علم

ه منظومة أو أرجوزة مثل تصف الكتاب بأن :يقول ) ٦/٢٨٩ (»األعالم«ركلي يف الز :

 سنة منها فرغ ، الكتب دار يف خبطه اأيض العروض يف أرجوزة) خ -  »النواظر نزهة«(

فهرس اخلزانة العامة «و ، )٢/٢٦٠( »فهرس دار الكتب املصرية«و) .  هـ٨٨٨(

وفيهما أرجوزة يف علمي العروض والقافية ، وزيادة )) D ١٦٥٣ (١٧٦٥(رقم  »بالرباط

واضح القافية يف وصف الكتاب وهم  .  

ه مكننا إدارك أنبيتا ، ي) ٥٢٢(ألصل منظومة يف وكونه يف اوبفهم طبيعة الكتاب 

 يف سياق سرد مصنفات »له ألفية يف العروض« أو »ألفية العروض«: املقصود بقوهلم 

ديوان «يف لغزي  ، وا)٨/١٨٠( »الضوء الالمع«األمحدي ، كما عند السخاوي يف 

  ) . ٣/١٢١( »إيضاح املكنون« ، والبغدادي يف )٢/٢٧( »اإلسالم

ي بعض املنظومات يعين تسميتها بألفية التزام أبياا برقم األلف ، فقد تسموال 

 من األلف ، ولكن الغالب يف هذه احلالة باأللفية وقد جتاوزت األلف ، وأحيانا تكون أقلّ

أن ت٢(ى أرجوزةسم( .   

  :» النواظر نزهة« املقصود باأللفية هو كتاب ومما يرجح ما ذهبنا إليه من أنّ

وهو سابق على انتهاء السخاوي )  هـ٨٨٨(كون تاريخ تأليف الكتاب سنة  : اأولً 

  ) . هـ٨٩٦( سنة »الضوء الالمع«من تبيض كتابه 

ة واألخرى يف ه يصعب أن يكون للمؤلِّف الواحد منظومتان إحدامها ألفيأن : ثانيا

املنظومات فيه بيتا يف علم واحد ، خاصة إذا كان هذا العلم هو العروض وأكثر ) ٥٢٢(

  . قصرية 

)  هـ٩٠٢( تاريخ تأليفه - »اجلواهر البهية«حيل يف كتابه نا جند املؤلِّف يأن : ثالثًا

فهو بال شك متأخر عن األلفينزهة النواظر« إىل كتابيه -خاوي ة املذكورة عند الس« 

                                                   

  .)٢ق (» الزبد الكافية« )١(

  .)١٩٤ص (» عبقرية التأليف العريب عالقات النصوص واالتصال العلمي« )٢(
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 عروضيب  إحالة يف كتبه الثالث إىل نظم أو كتا ، ومل نقف على أي»الزبد الكافية«و

  .   آخر له 



 ٣٦

  اني الثالفصل

  إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه 

  

إىل مؤلِّ»نزهة النواظر وطراز الدفاتر« يف نسبة كتاب ال شك فه أيب البقاء األمحدي 

موعة من األدلة ت فضي إىل اليقني يف هذه النسبة، وذلك:   
  

   : ما جاء يف الكتاب نفسه  :أولًا

- ف باح املؤلّفقد صرل النظممسه يف أو:   
 

  ــد محــِه م بــي ر ــولُ راِج   يقُ
  

    ــد حوالْم ــِدي مــاِء الْأَح ــو الْبقَ أَب  
  

  

-كما صر ح به يف حفه أبو البقاء األمحدي كتبه مؤلِّ«: د املنت يف آخر الكتاب ر

ا هللا ومصلّالشافعي حامدياا على رسوله ومسلم«.   

ة بآخر الكتاب من نسخة دار الكتب املصرية لتلميذه أيب  وأيضا يف إجازته املنظوم-

  :البقاء الوفائي 
  

ــِدي مــاِء الْأَح ــو الْبقَ أَب هــز   مِجي
  

    ــِديمحــذْهِب الْمالْم اِفِعياَلــش  
  

  

  : من نفس النسخة ويف أكثر من موضع من بالغات القراءة واملقابلة

التحرير الشيخ العالمة املفيد البارع من صار احلمد هللا ، بلغ بدقة النظر واإلتقان و«

جته على مؤلفه أبو للعلوم املفيدة جامع أبو البقاء الوفائي أبقاه اهللا وحرس مهجته وأدام 

البقاء األمحديالشافعي املذهب احملمدي فيده ملن أراد ذلك منه ،  ، وقد أذنت له أن ي

  . »كتبه مؤلفه غفر اهللا له

- خبط املؤلِّف من نسخة مكتبة آيا  صفحة العنوانعلىليت نطالعها سبة اوهي الن 

  .صوفيا 

ما جاء يف كتب املؤلِّف األخرى : ا ثاني:  
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الزبد الكافيه يف إبراز «على تأليفه هلذا الكتاب يف مقدمة كتابه  األمحدي  نص فقد-

ا عن روض خاليا يف علم العا منظوم كتابفتوقد كنت صن:  قائلًا »مكنونات القافية

    .»نزهة النواظر وطراز الدفاتر يف التوصل إىل ما حوته الدوائر«اخلفاء والغموض مسيته 

 ذلك وقد ذكرت: وأحال إليه أيضا يف نفس الكتاب ، فقال عند ذكره ألمساء القوايف 

  . منظوما »الرتهة«يف كتاب 

اجلواهر البهية على « كتابه منكما نسبه لنفسه وأحال إليه يف أكثر من موضع  -

فيقول مثلًا عن دائرة املشتبه »امزة اخلزرجيةالر ،  :نزهة النواظر« يف كتايب وقد ذكرت« 

نت تفاعيل كلٍّ هملًا ، وبي مهمالت هذه الدائرة أربعة عشر م أنّ»البارع«تبعا لصاحب 

ا من  بناء شاهدعلى انفراده يف الفصل الرابع من باب بيان األبنية املهملة ، وذكرت لكلّ

 شاهد ، فمن أراد ا لكلّعقطّثني يف الفصل الرابع من باب شواهد األبنية مدحكالم املُ

١(راجعهمعرفة ذلك فلي(.   

  

  : ما جاء  يف كتب التراجم والببلوجرافيا : اثالثً

، والزركلي ) ٢/٢٢(» تاريخ األدب العريب« بركلمان يف ملحق نسبه إليه كارل -

   .)٦/٢٨٩ (»الماألع«يف 

 »ديوان اإلسالم« يف لغزي ، وا)٨/١٨٠( »الضوء الالمع« السخاوي يف  وسبق أنّ-

)٢/٢٧(إيضاح املكنون« يف  ، والبغدادي« )ذكروا له ألفية يف العروض ، ) ٣/١٢١

حنا باألدلّورجنزهة النواظر«ها كتابنا ة أن«.   

  

   

                                                   

  ) .١٦ ، ق ١٤ق (، كما وردت اإلحالة إليه يف ) ١٨ق  ()١(



 ٣٨

   الثالث  الفصل

  منهج المؤلف في كتابه 

  

   :نمط التأليف: بحث األول  الم

  

مط من أمناط   ل ملمح يلفت انتباه القارئ هلذا الكتاب هو اختيار مؤلِّفه هلذا الن            أو إنّ

التأليف ، وهو اجلمع بني أبواب من النظم والنثر يف تأليف كتاب واحد ، وهو منط نادر                 

أليف العريب املنظومـات     نصادفه يف تراث املكتبة العربية ، نعم لقد عرفت أمناط الت            أنْ قلّ

  ى مؤلفات األمحدي نفسه ، وكـان  والشروح ، واليت أتت عليهما الكثري من املؤلفات حت

من السهل أن ندرج الكتاب حتت هذين النمطني ؛ فيكون ما كتبه املؤلِّف نظمـا متنـا                 

ري مـن   منظوما قائما بذاته ، والفصول النثرية شرحا على هذا املنت ، كما جند ذلك يف كث               

 تشرع بعد ذلـك يف      كتب الشروح واليت تأيت باملنت يف بدايتها خاصة إذا كان منظوما مثّ           

واقع بناء الكتاب يهدم هذه النظري شرحه ، لكنة ، وحيققزه باختيار هذا النمط  له متي:  

على ترتيب الكتاب وأبوابه وفصوله جتعل بنـاءه مـن               فمقد صمة الكتاب واليت تن

  .ظم والنثر وحدة واحدة ، وكيانا واحدا مستقلًا أبواب الن

 افتراض كتاب الشواهد ، وباب شواهد األبنية املهملة شرحني لألبـواب             إنْ صح   مثّ

  :السابقة عليهما من النظم ، وهو ما أملح إليه املؤلِّف بقوله 
  

  ذَا آِخر الشواِهِد الْغـر الَِّتـي      -٤٦١
  

  ها وجلَّــِتقَــد عظُمــت ِفــي وضــِع
  

  كَالشرِح ِللنزهِة ِفي الِْإيـضاحِ     -٤٦٤
  

ــن غــا ت ِبه نــاع ــاِحفَ ــا ص ــا ي ِبه   
  

  

هما عن كوما جزًءا من أصل بناء الكتـاب ، وانتزاعهمـا             هذا أيضا ال خيرج    فإنّ

يسب           ا فهما مل يأتيا على الطريقة التقليدييف كتب الشروح ة املعروفة   ب خللًا يف بنيته ، وأيض

راده ، بل أتيا على ذكر الشواهد مباشرة ، وهو اجلـزء            مل، من شرح لكالم الناظم وتعني       

 إنّ هذا االفتراض من كون األبواب النثرية شرحا للنظم إن صـدق  م ملا يف النظم ، مثّ تماملُ

 ، والـذي    »فصل معرفة أصول األجزاء   «على أبواب الشواهد ، فهو ال يصدق على مثل          
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 ،  »فصل من النثر  «: يت بني فصول املقدمة العروضية املنظومة ، وعنون له املؤلف بقوله            يأ

وحتدة التقطيع ث فيه املؤلِّف عن السبب والوتد والفاصلة وكيفي.  

 تـأليف  د أنّؤكّحيل يف نظمه كثريا إىل أبواب الشواهد ، وهذا ما ي           املؤلِّف ي  كما أنّ 

    ا يف ذهنه أثناء النظم ، وعليه فتركيبه للكتاب من أبـواب       هذه األبواب النثرية كان حاضر

  .النظم والنثر كان مقصودا 

قدم هلذه األبواب النثرية نظما يف ختام ما يسبقها من أبواب منظومة ،              املؤلِّف ي   إنّ  مثّ

  :ما لكتاب الشواهد يف ختام نظمه لألحبر املستعملة قدا مفيقول مثلً
  

٤٥٦-   آنَ أَنْ أَشاِهدِ  ووِفي الش عر  
  

  بعــد الثَّنــا ِبــساِئِر الْمحاِمــدِ     
  

    

ويقول ما لشواهد األبنية املُقدهملة يف ختام نظمه هلا م:  
  

  جاَءت ِبعوِن اِهللا كَالِْمـصباحِ     -٥٠٨
  

ــصباحِ  ــِق ال ــلْ فَلَ ا بــد ــي اِلاهِت   ِف
  

٥٠٩- ظَمــت نِإذْ ي رــد ــا كَال هتظَمن   
  

   لَــمــي أَعباُهللا رِفــي ِســلِْكِه و  
  

  وغَيــر ذَا نعِقــد بابــا ِفيــِه -٥١٠
  

ــهِ  ــٍل يِليـ ــلِّ مهمـ ــاِهد كُـ   شـ
  

٥١١- هطَّرــس م هاؤــز أَج ــه قِْطيعت  
  

هاِئــرد ــهتوــا حٍل مِفــي كُــلِّ فَــص  
  

  أَعِني ِمـن شـواِهِد الْأَبِنيـةِ       -٥١٢
  

  ِتي قَـد أُهِملَـت ِفـي الْخمـسةِ        أَي الَّ 
  

   فَهي فُصولٌ خمسةٌ ِفي الْبابِ     -٥١٣
  

  وربنــــا أَعلَــــم ِبالــــصواِب
  

  

ه يأيت خبامتة هذه األبواب النثرية نظما أيضا ، فيقـول مثلًـا يف ختـام كتـاب                إن مثّ

  :الشواهد
  

  ذَا آِخر الشواِهِد الْغر الَِّتـي      -٤٦١
  

  قَــد عظُمــت ِفــي وضــِعها وجلَّــِت  
  

ــِب -٤٦٢ ــةٌ ِللطَّاِل ِرحيــةٌ م ِبحرم  
  

  ماِنعـــةٌ جاِمعـــةُ الْمطَاِلـــبِ    
  

  

  .ا ا ونثر امتزجت أبوابه نظمق للكتاب وحدته وإنْوهذا ما حقّ

  



 ٤٠

  : الترتيب والتبويب: المبحث الثاني 
  

لعريب على ذكر حمتويات الكتاب وأبوابـه       فني يف التراث ا   جرت عادة الكثري من املؤلّ    

 بةًوفصوله مرت  يف مقد           املؤلِّف على أبواب كتابه وفـصوله مرت صبـة يف   مة الكتاب ، ون

مة له أمهّ  املقد     مة عن حمتويات الكتاب ومكنوناته ، فيمنحـه        يته ؛ فهو يكشف لقارئ املقد

وله ، وغالبا مـا      الذي يتنا  الفنتصورا كاملًا عن الكتب ومدى مشوله واستيعابه للعلم أو          

يته مبا يتفرد به من فصول ومباحث قد ال توجـد يف            عن قيمة الكتاب وأمهّ   يعطيه انطباعا   

ق فمن خالله   ة عند احملقّ  ية خاص ده عناء قراءة الكتاب ، وله أمهّ       ذلك قبل تكب   نظائره ، كلّ  

 أو زيادة أو اخـتالط      يستطيع إدراك ما أصاب النسخة اليت بني يديه من نقص أو سقط           

  .أوراق 

     ا على هذه العادة ذكر األمحدييف مقدمته أبواب وفصول كتابه وترتيبها فقال        وجري  

» فقد سالعروض             ن من فن ِخضتةً خالصةً  ،  ح لفكري الفاتر ، وفهمي القاصر ، أن أَمدبز

 حصر ما فيها من  ، معأمساء الدوائرها بعد احلمد والصالة بنظم أبتدئُ من اخلفاء والغموض 

   . دائرة منها منها البحار املستعملة واألبنية املهملة ، وما يف كلّ

ا اليت هي أصل النظم وتفاعيلُه منظومة مـن         ا وهي عشرة تعقّلً    باألجزاء الثمانية لفظً   مثّ

   .غري الرجز 

ا منها يف فصل نثر   ف األجزاء    أُعرف السببني والوِتدين والفاصلتني ؛ لكوا اليت تتألّ        مثّ

.   

ظم من السبب اخلفيف فقط ، ومن الوتد اموع فقط ، واملفروق             أذكر بعض ما ن    مثّ

فقط ، ومن الفاصلة الصغرى وحدها ، ومن الكربى وحدها ، وأبني العروض والـضرب               

   .واملصراع والتصريع فيه 

   .ا أطول الشعر وأقصره  أذكر ناظممثّ

   . فرد فرد منها ا لكلّفًعِرا ، م تفصيلًلضروب مجلة ، مثّ أذكر مجيع األعاريض وامثّ

 بضروبه وأعاريضه وأصل تفاعيلـه مـع         حبرٍ  أجعل كلّ   حبر منها ، مثّ    ميز ما لكلّ   أُ مثّ

   .حصرها يف باب 

ز مي واحد منها ، وأُ    ا لكلّ فًعرعقبه مبا جيوز فيه من الزحافات املفردة واملزدوجة ، م          أُ مثّ

   .حاف يف فصل من النظم ة من الزالعلّ
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 ٤١

  .  ظم خبامتة مشتملة على ضوابط يف هذا الفن أختم النمثّ

كتاب جامع جلميع شواهد الضروب احملكمـة واألعـاريض          عقب النظم بتأليف   أُ مثّ

مة ، أذكر شواهد ضروب وأعاريض كلّ      سلّمة ، وشواهد مجيع الزحافات اجلائزة املُ      املتقد 

    قطّحبر يف فصل ، ممخـسة   الشاهد ، مع ذكر أبيات من قصيدة بيت الـشاهد ، و         ا حمللّ ع

             قطّأبيات على منوال ذلك الضرب يف مديح خري األنام ، وأذكر بيت تصريعه مع  ا ا له أيض

قطّ، وشواهد زحافاته يف فصل بعده ، معا لبيت الزحاف ا أيض.   

ا لًفصظم منها ، م   ا وما ن  ن بعد ذلك تفاعيل األبنية الغري املستعملة يف باب وحده         بي أُ مثّ

   .ا  نوع منها تفصيلًلكلّ

 حبر بيت مشتمل على تفاعيله ؛ للمبتدئ        ا ، من كلّ   ه خبمسة عشر بيت    كلّ ذلكل  ذي أُ مثّ

   . »احملتاج ، وألجل سرعة اإلخراج

، ومبقابلة الكتاب على ما ورد يف املقدمة من أبواب وفصول جنده قد استوفاها مرتبة               

ه جيمع شتات ما تفرق من مـصطلحات عروضـية ،           ا بعد متامها ما رأى أن      زاد عليه  مثّ

 اعلم  مثّ«: وفوائد حسنة وزوائد مستحسنة ، وقد عنون له املؤلِّف بتذييل ، وقدم له قائلًا               

ل كتايب هذا بذكر ألقاب الزحافات املفردة واملزدوجة      ذيه قد بدا يل أن أُ      رمحك اهللا أن   خيأُ

  حبروف   ، وما خيتص          ا على رأي مالتفاعيل منها ، وبيان العلل وذكر ألقايفرق بـني    ن 

ها مـذكورة معرفـة يف       على سبيل االختصار ، وإن كانت كلُّ       العلة والزحاف ، جمموعةً   

ه مبا يعسر استحضارها باملراجعة ، وأنب     ه ر  حبر بسبب ما خيصه منها ، فإن       النظم عقب كلّ  

   . »سنةمع ذلك على فوائد حسنة وزوائد مستح

         ن باملؤلِّف اإلشارة إىل ذلك التذييل يف مقدللكتـاب   مته ، خاصـة أنّ    وقد كان حيس 

ه ، فإن فاتته اإلشارة إليه يف األوىل منها أمكنه ذلك يف غريهـا مـن                أكثر من نسخة خبطّ   

     تعلل للمؤلِّف بأنالنسخ ، وقد ي         ذا القدر الذي ذكره يف املقد مـة ،   ه رأى اكتمال كتابه

ا إعادة ومجع على نسق آخر ملا سبق ذكره من مصطلحات ، وفوائد              التذييل ما هو إلّ    وأنّ

وزوائد لن يضر الكتاب خلووقواعده ه منها فقد أتى على أصول الفن   .  

  

ا تقـسيمه إىل أربعـة أقـسام        ومن خالل استقراء الكتاب وأبوابه وفصوله ميكنن      

  :رئيسية



 ٤٢

  :على ، وحيتوي  املقدمات العروضية :األول 

 دائرة من أحبـر      تعريف العروض ، ووظيفته ، وأمساء الدوائر اخلمس وما حتتويه كلّ          

         مستعملة وأبنية مهملة إمجالًا ، والتفاعيل وعددها وتركيبها وتقسيمها خلماسي  ة ة وسـباعي

وأصول وفروع ، وأحرف التقطيع ، وأطول الشعر وأقصره ، وعدد الضروب واألعاريض             

ها يف فصول من النظم ، وأتى بفصل واحد نثرا ذكر فيه  أصـول               ت كلّ إمجالًا ، وقد جاء   

ـ                ة التفاعيل اليت تتركب منها وهي السبب والوتد والفاصلة ، وأشار يف ختامـه إىل كيفي

  .       التقطيع ، وتعريف التصريع 

  : ، وحيتوي على قسمني األحبر املستعملة :الثاين 

ا ، لكلّ     ، وهو يف     نظْم هذه األحبر   : لاألوحبر باب ، بـاب للطويـل        ستة عشر باب 

وباب للمديد وباب للبسيط ، وباب للوافر ، وباب للكامل ، وباب للـهزج ، وبـاب                 

للرجز ، وباب للرمل ، وباب للسريع ، وباب للمنسرح ، وبـاب للخفيـف ، وبـاب                  

  . للمضارع ، وباب للمقتضب ، وباب للمجتث ، وباب للمتقارب ، وباب للمتدارك 

ذكُر يف   دائرة ، وي   هي كما ترى مرتبة على ترتيب اخلليل للدوائر واألحبر داخل كلّ          و

  .  وضروبه وأعاريضه الباب أصل تفاعيل البحر

 يأيت داخل الباب بفصل يذكُر فيه زحافات البحر ، يستثىن من ذلك اخلبب الـذي                مثّ

ا فيه أصل تفاعيله وزحافهاكتفى فيه بالباب فقط دون الفصل ذاكر.   

 هذا ما دفع املؤلِّـف إىل        ، وهو أكرب أجزاء الكتاب ، ولعلّ       كتاب الشواهد  : الثاين

ن ، ويستثىن مـن      حبر فصال  تسميته كتابا ، وقد احتوى على واحد وثالثني فصلًا ، لكلّ          

  . ذلك حبر اخلبب أيضا فقد اكتفى له بفصل واحد 

 سبق ذكرهـا يف بابـه       لشواهد ضروب وأعاريض البحر اليت     : ويأيت الفصل األول  

  ذكُاملنظوم ، في  رقِّمر الضرب م  اين والثّ ل والثّ ا له كاألوا له كاحملذوف واملخبون الث ، وناعت

يها سمير له شاهدا أو أكثر ، وغالبا ما يأيت بأبيات قبل الشاهد              يذكُ وازوء وغريها ، مثّ   

نها شـاهد   ه ضم عة البن عبد رب    ، وهي يف احلقيقة مقطو     " من قصيدة بيت الشاهد    أبياتا"

 يقطِّع بيت الشاهد واضعا أسفل التقطيع تفعـيالت       اخلليل ، كما سيأيت تفصيل ذلك ، مثّ       

ا ما يـذكر     ، وكثريĭ   ينِظم على منواله مخسة أبيات يف مدح خري األنام            جزء ، مثّ   كلّ

   . اعا له أيضقطِّ مبيت التصريع
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 ٤٣

افات البحر واليت سبق ذكرها يف فصل مـن بابـه           لشواهد زح  : ويأيت الفصل الثاين  

  . املنظوم ، ويأيت ا على نفس ترتيبها يف النظم معرفا بالزحاف 

وقد أكثر املؤلِّف يف هذا الكتاب من ذكر التنبيهات وهي يف أغلبها تتعلق بالزحافات              

  .والعلل ودخوهلا على األحبر واألجزاء 

  

   :األبنية املهملة :الثالث 

م املؤلِّف هـذا    اع سبعة وعشرون بناًء ، وقد قس      ند املؤلِّف كما عند ابن القطّ     وهي ع 

  : القسم إىل بابني 

 وهو نظم يف بيان األبنية وذكر تفاعيلها ، وفيه مخسة فصول ، مهمالت كلّ              : األول

  . دائرة يف فصل وحدها 

  . دائرة فصل لّوهو شواهد هذه األبنية املهملة ، وفيه مخسة فصول أيضا لك : الثاين

  : ، وحيتوي علىالتذييل :الرابع 

تعريف الزحاف ، ومواضعه من اجلزء ، وأنواع الزحاف املفرد واملزدوج ، وتعريـف            

العلة ، وألقاب علل الزيادة وعلل النقص ، واخلرم واختالف أمسائه باختالف مواقعه مـن          

    قبة واملراقبـة واملكانفـة ،       إليه من زحاف ، وبيان املعا      أجزاء البحور وباختالف ما ينضم

خرى كالصدر والعجز ، والعروض     وخامتة مجع ا تعريف بعض مصطلحات العروض األُ       

ـ        والضرب واحلشو ، واجلَ    ـ رج واملُ دزء والشطر والنهك ، والبيت التام والوايف واملُ ع ،  خلّ

  .  صمت ، والقافية ى واملُقفّ تتميم ذكر فيه املصرع واملُوغريها ، مثّ

القسم طبيعة خاصة ، ويشفع له يف ذلك كونه تذييلًا ، فنجده قد خال من النظم      وهلذا  

  . ا يف التتميم عند ذكر التصريع والتقفية ، وكذا من ذكر الشواهد إلّ

     ا فإنّ مجع هذه املصطلحات خاصة ما يتعلق بالزحافات والعلل على هذه الطريقة      وأيض

    ا ما يأيت يف مقدكمدخل للعلم وليس يف آخرها ، فِذكْرها يف         مات الكتب العروضية  غالب 

 ه نوع استدراك ، وجميئها على هذه الصورة اجلامعة املختصرة علّل له املؤلِّـف              النهاية كأن

 حبر بسبب ما خيصه منها ،       ها مذكورة معرفة يف النظم عقب كلّ      وإن كانت كلُّ  «: بقوله  

   . »فإنه رمبا يعسر استحضارها باملراجعة



 ٤٤

قـول ،    ، فنرى كثـرة الن     »البارع«لك فكاك املؤلِّف من أسر كتاب       ويظهر فيه كذ  

ا ألمساء بعض املتأخرين من العروضيني ، على غري عادته يف ما مضى مـن أقـسام                 وذكر

  .الكتاب 

وي       ه حوى جلّ مقدمات العروض     مكننا اآلن بعد استعراض حمتويات الكتاب اجلزم بأن

     وأصوله ومباحثه وقواعده ، بل إن ا          ه قدا خمتصرم الكثري منها مرتني فمنها ما أتى به منظوم

مر    ا بشواهده مرا ،           ة ، ومقرونة أخرى ، كما جنده يف ضروب وأعاريض األحبر وزحافا

     ومنها ما أتى به مفرقًا مر     ا مع نظائره مرة أخرى ، كما يف عرضه للزحافـات        ة ، وجمموع

ة من أثر يف استيعاب املتلقي  عرض املادة العلميوالعلل ، وال خيفى ما يف هذا التنوع لطريقة    

  .  خاصة املبتدئ 

ويف ختام احلديث عن ترتيب الكتاب وتبويبه ال جيب أن نغِفل ما كان للمؤلِّف مـن                

         ذا الترتيب والتبويب ، والذي جتلى يف تعد عناية واضحة   د اختياراته ملصطلحات العننه و

مة ، والكتـاب ،     املقد(  ، فاستخدم من املصطلحات      مع ما يناسب ما حتتها من مضامني      

      وقد ختتلف رؤيتنا   ) نبيه ، واخلامتة ، والتذييل ، والتتميم        والباب ، والفصل ، والفرع ، والت

ا خبصوص بعض هذه املصطلحات ومدى مناسبتها ، كالكتاب ، والتذييل ، والتتميم ؛ إلّ             

ا على هذه العناية بترتيب اأنلكتاب وتبويبه ها تبقى شاهد.  
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 ٤٥

  :  النظم: المبحث الثالث 
  

 لون من املتون املختصرة شديدة التركيز والتكثيف ، يـساعد          ة هي   املنظومات العلمي

  ـ )١(ة املوسيقية للنظم على حفظها اخلاصي ا تعليميا ما ختدم غرضا للمبتـدئني ، أو   ، وغالب

ا للحفظ يف الذّ     شكّتا جمهزواسـترجاعه عنـد اسـتذكار       اكرة يسهل استحضاره  ل نص 

مقد٢( علممات وقواعد أي( .   

        ا لبناء كتابه ، حتوقد اعتمد املؤلِّف النظم أساس ه أقامه وصفًا للكتاب يف مقدمة      ى إن

وقد كنت صنفت كتابا منظوما يف علم العروض ، خاليا          : فقال   ،   »الزبد الكافية «كتابه  

    ظر وطراز الدفاتر يف التوصـل إىل مـا حوتـه           نزهة النوا «يته  عن اخلفاء والغموض ، مس

   .»الدوائر

    روض مل يكن لألمحديونظم الع       روض من العلوم التراثية اليت اشتهر    السبق فيه ، فالع

 بعض من ألّف هذه املنظومات واألراجيز كـان         فيها تأِليف املنظومات واألراجيز ، ولعلّ     

يرى أنها النروض من مناسبة ظم والع األليق ملا بني النمط التأليفي .  

     ة يرجع إىل مطلع القرن الرابع اهلجري ، وهو         وأقدم ما وصلنا من املنظومات العروضي

    ـ ٣٢٨ت  (ه األندلسي   ما كتبه ابن عبد رب يف كتاب اجلوهرة الثانيـة يف أعـاريض        )  ه

 ، زهيلكن مع ذلك يبقى لنظم األمحدي مت ، »العقد الفريد«الشعر وعلل القوايف من كتاب 

 فهو يعد        ا من أطول هذه األراجيز واملنظومات ، حتواحد  اها بعض من تـرجم لـه       ى مس

ة كما سبق بيانه باأللفي .  

      روض من العلوم اليت قلّت فيها األلفيوالع ات جد  ى قال األستاذ هالل ناجي يف      ا ، حت

ـ   ـ ٨٢٨ت   (»ة اآلثاري ألفي«مقدمة حتقيقه ل العـروض  وهذا املنت يف علمـي      «) :  ه

 والقافية مم   ا سبق به اآلثاري     ة يف هذين العلمني قبلها ، وما نعـرف          غريه ، فما نعرف ألفي

ألفي   ٣(»ى يومنا هذا  ة بعدها لغريه حت(  .      يف العروض فقط    فإن قمنا حبصر ما كتبه اآلثاري 

                                                   

  ) .١٩٢ص (» عبقرية التأليف العريب «)١(

  ) .١٩٠ص (» عبقرية التأليف العريب«:  ينظر )٢(

  ) .٣٩ص (» الوجه اجلميل يف علم اخلليل«قيق  مقدمة حت)٣(



 ٤٦

روض ،   أطول نظم يف الع    بيتا ، وهو يعد   ) ٧٣٣(دون القوايف وضرائر الشعر جنده يقع يف        

  .بيتا ) ٥٢٢( ويقع يف  يأيت ما نظمه األمحديمثّ

وقد عف التأليف العريب طريقني إىل إعداد املنظومات العلمية ر :  

-      منظوم ، وتناول ذلك بصفة خاصة حتويـل          حتويل نصوص معينة إىل شكل شعري 

ة املوجزة النصوص التلخيصي.  

 سابق منثور ، وإن كـان  رة إىل نظم نص التأليف املباشر يف صورة نظم ، بغري اإلشا   -

 من الصعب أن نتصور قيام املؤلِّف بتأليف منظومة يف العلم بغري االسـتعانة مبلخـصٍ              

ا يف املنظومات الطويلة               ختطيطيمنثور ، سواء من إعداده أو من إعداد غريه ، وخصوص 

 . )١(اجلامعة ملسائل علم من العلوم

 املؤلِّف قد اختار الطريق الثاين ، فهـو مل  وىل إىل أنّالذهن عند القراءة األب وقد يذه 

     يف مقدمته على نظم نص ينص   القراءة الفاحصة ومقابلة النظم على املصادر        سابق ، لكن 

اع أصلًا هلذا الـنظم ،       البن القطّ  »البارع« قد اعتمد كتاب      األمحدي العروضية تثبت أنّ  

اع ،   أحيانا لكالم ابن القطّ    إىل حد النظم احلريفّ   ليس فقط يف ترتيب املادة وتبويبها ، بل         

   .»البارع«مع إضافة بعض الزيادات والفوائد من خارج 

بيتا ، تقع املقدمات العروضية واألحبر املستعملة       ) ٥٢٢(وعدد أبيات النظم كما سبق      

  .بيتا ) ٤٠(بيتا ، واألبنية املهملة يف ) ٤٨٢(يف 

على ذلك بقوله  نظمه على حبروأقام األمحدي الرجز ، ونص :  
  

٢٣١-  فِْعلُنتسم هقِْطيعت  زجُء الرزج  
 

          ِكـزظِْمـي رالَِّذي ِفـي قُطِْبـِه ن وهو  
 

  

ولكن  ا قدا على غري الرجز ، فأتى بأربعة أبيات من الوافر مجع فيها األجزاء              ه أيضم أبيات

    ا لكلّ    اها الكافية ، وهي   الثمانية ، وأتى مبا مسحبر بيت على زنته ، الـشطر         ستة عشر بيت 

ختمها خبامتة من ستة أبيات على حبـر         اين فيه امسه ، مثّ    ل فيه تفاعيل البحر والشطر الثّ     األو 

  .  املتدارك 

                                                   

  ) .١٩١ص (» عبقرية التأليف العريب «)١(
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  وكغالب املنظومات العلمي    ة ال خيلو نظم األمحدي    ة والـيت    من مظاهر الضرائر الشعري

   كـبري مـن   يف بعلم كالعروض على ما حيتويه من كم    ، فك  تفرضها طبيعة النظم العلمي 

  :ومن هذه املظاهر اليت يقابلها القارئ هلذا النظم ! املصطلحات والتعريفات 

  :  قطع مهزة الوصل ، كقوله مثلًا -

  خاِمسها كَثَاِلٍث ِفي ِإسـِمهِ     -١٨٨
 

ــِه  ــي حكِْمـ ــه ِفـ ــه خالَفَـ   لَِكنـ
 

  

  : ا  وصل مهزة القطع ، كقوله مثلً-
  

  وِفي مفَاِعيلُن جرى الْقَبض فَقَطْ     -٣٩٧
   

  مع كَـف فَـاِع لَـاتِن ايـاك الْغلَـطْ          
  

  

  : عدم تنوين املصروف ، كقوله مثلًا -
  

  طَِويلُ والْمِديـد والْبـِسيطُ     -١٦
  

ــيطُ   ــِذِه تِحــ ــف ِبهــ   مختِلــ
  

  

-رف ، كقوله مثلًا  صرف املمنوع من الص:  
  

١٨١-    هاِفيى الْومستو تمةٌ تاِلمس  
 

   ــه وِض الثَّاِنيــر ِللْع ــم ــذَّاٌء اس ح  
 

  

  : ختفيف ياء النسب ، كقوله مثلًا -
  

١- ــدمحــِه مباِجــي رقُــولُ ري  
 

   ــد حوــِدي الْم مــاِء الْأَح ــو الْبقَ أَب  
 

  

  : قصر املمدود ، كقوله مثلًا -
  

  قُِلبت يـا ذَا الْوفَـا     ِلأَنه ِإنْ    -٢٣٠
 

ــا   ــيلُن مفَ ــذَا ِع ــى كَ ــزاؤه يبقَ أَج  
 

  

  : تسكني أواخر األمساء يف غري الوقف ، كقوله مثلًا -
  

١٧- ــف ــرةٌ ِللْمؤتِل ــةْ داِئ   والثَّاِني
  

    ــِصف تت ــات ــاثٌ مهملَ ــا ثَلَ ِفيه  
  

  

  :وقوله 
  



 ٤٨

  ِمـز ِفي أَربٍع ترى الْمكَانفَةْ فَ     -٧٠
  

          ِجـزتار ـِسطْ ثُـمبانو حـرسو ِرعأَس  
  

  

  : جزم املضارع دون أن يسبقه جازم ، كقوله مثلًا -
  

٢٧٠-     كُلَّـه وضرالْع هقَّتحتقَِد اس  
 

  ــه ــزم لَ ــٍل يلْ ــٍع كَاِم ــصِف خلْ   كَِن
 

  :وقوله 
  

٣٧٣-     ِصري ولُنفْعوِع ممجِتِد الْمذُو الْو  
  

عــر ــاِديِر ذُِك ــن التقَ ــِذي ِم ــى الَّ   لَ
  

  

  :وقوله 
  

  تقُولُ مفْعولَات بعده يقَـلْ     -٤٠٣
  

ــصلْ   ح ــطْر ش فِْعلُنتــس م فِْعلُنتــس م  
  

  

  : رفع  املضارع بعد اجلازم ، كقوله -
  

  وبعد فَلْنذْكُر مـا أَجملْنـا      -٤٧٢
  

   قُلْنـا  ِمن مهملَـاِت الْخمـِس حيـثُ        
  

  

  :، كقوله مثلًا ناصب  نصب املضارع دون أن يسبقه -
  

  تعلِّم الناِظم نهـج الـشعرِ      -٥٢٠
  

ــسعرِ    ــي الـ ــة ِفـ ــة غَاِليـ   عاِليـ
  

  وتهِدي النـاِظم ِبالطِّبـاعِ     -٥٢١
  

ــي     ــا يراِع اِب ِإذْ لَهوــص ــى ال   ِإلَ
  

  

  :وقوله 
  

٤٢٧-   يا بوا ماقَبعونِ  وِف النرح ن  
  

ــسِني   ــِف ال يرح ــع م نــات ــن فَاِعلَ   ِم
  

  أَعِني ِمن مستفِْع لُن ونوِنهـا   -٤٢٨
  

  مـــع أَِلـــٍف ِلفَاِعلَـــاتن دونهـــا  
  

  

  : فتح ياء املنقوص ، يف غري موضع نصب ، كقوله مثلًا -
  

١٨٤-     لَـِزم مهدِعن ِللثَّاِني فدالرو  
 

 و  ــم ــضمر وِس ــذُّ م ــثُ الْأَح   الثَّاِل
 

  

  :  حذف ياء املنقوص يف غري موضع حذفها ، كقوله مثلًا -
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٣٦١-    ترج هوضرع ذُوفحالثَّاِن مو  
  

  تــر غَب ــد ــي قَ ــلَ الَِّت ــاِلمةً ِمثْ س  
  

  

  : خمالفة األعداد لباا من تذكري وتأنيث ، كقوله مثلًا -
  

١٢-  ا سهتـا    ِعدونَ ِبنرِعـشو عب  
  

  لَم ينِظمـوا ِمنهـا فَخـصت ِذي ِبنـا           
  

  

  :وقوله 
  

  لَه عروضاِن وخمس أَضربِ    -٢٥٢
 

ــاِحِبي     ــا ص وَءةٌ يــز جةٌ مــاِلم س  
 

  

  : امليل عن اللغة املشهورة إىل أخرى أقل شهرة ، كقوله مثلًا -
  

٤٨٥-     ٍة وِسـت ولَاتفْعمو لَـى ثُم  
  

ــا    ــلُ الْعلَ ِذِه أَه ــن ــا ِم هلَتمأَه ــد   قَ
  

   .أي وِلي على لغة طيء ، كبقَى وبِقي
  

  :وقوله 
  

   فَالْخمسةَ عشر الِْبحار كُلَّها    -٥١٧
  

ــا    ا لَهنــم ــرى ِض ــِل ت ــع التفَاِعي م  
  

   .بةبتسكني عني عشر ، وهي لغة يف األعداد املركّ
  

  :وقوله 
  

٢٠١- ش    نقُطُ عسِص الَِّذي يخِبالش هب  
 

  ــن هــِه و ــم عنِق ــِه ِإذْ عظْ   مركُوِب
 

  .بتسكني نون عنق 
  

ق القافية أو لفظة مما قبلها مبـا بعـدها ،           وهو أن تتعلّ  : كما يالحظ وقوع التضمني     

  :كقوله مثلًا 
   

٩٣-      ـرالَِّذي غَبو برذَا الضذَّ هشو  
  

  نـــد الِْإمـــاِم الْمعتبـــرقُبيلَـــه ِع
  

٩٤-     ِبنوٌء خزجم اِمسفَِش ، الْخالْأَخ  
  

 ــن ــه فَِط ــروض ِمثْلُ الْعو ــذُوف حم  
  

   

  :وقوله 



 ٥٠

  

   لَـه  ولَم يجز تصِريع منهوكٍ    -٣٥٦
  

      قَالَــه الَــتواٍب تــبــِع أَسمِلج  
  

  رشـادِ ِفي الْباِرِع الْقَطَّاع ِللْإِ    -٣٥٧
  

ــادِ     تالْأَو ــن ــرى ِم عِط أَنْ ترــش   ِب
  

  

ل مردوفة ، وقافية الشطر الثاين غـري        دف ، فيأيت بقافية الشطر األو     اد الر نوكذلك سِ 

  : مردوفة ، كقوله 
  

١٢٣-    وهادِإنْ ز ِفيفالْخ ببالسو  
  

   هوــم ــا سـ ــٍر مرفَّلًـ ــي آِخـ   ِفـ
  

  

  :وقوله 
  

  ى الترِفيلَ أَيضا ِفيهِ   وقَد حكَ  -٢٢٢
 

ــِه    ــِشعِرِهم علَيـ ــشِهدا ِبـ   مستـ
 

 حروف اللني صوامت أو أنصاف حركات ، وهـو مـا          وهذا على قول من يرى أنّ     

  )١( .ا طق أيضده النيؤكّ

  

ومل ختل أيضأو خلل يف القافية ، كقوله ٍرا بعض أبيات النظم من كس :  
  

  عروِض أَي ِلكَـي   وِقيلَ تغِيري الْ   -٢٢٥
 

ــيــا أُخا قَطْعدــدــذْفًا جا حلَهمــشي  
 

 ليكـون   )جدد(مكن إقامة وزنه بتسكني الدال من       الشطر الثاين هكذا مكسور ، وي     ف

  . وال خيفى ما فيه من الضرورة ،) يشملها حذفًا جدد قَطْعا أُخي: (الشطر هكذا 
  

  :وكقوله 
 

٢٦٤-  ضعقَالَ بو :لَي  برطُوِر ضشِللْم س  
 

 ــه وضرع هــر ــرب(آِخ الْع ــد ِعن (  
 

  ) .مستفعلن(، والضرب جاء صحيحا ) مستعالن(فعروض البيت جاءت مذيلة 
  

  :وكقوله 
  

٣٢٧-    كاَنَ فَِعلُنم لُنلُوا فَعمعتاسو  
  

   نــي ب ــو هوِب ورــض ــِع ال ــي راِب   ِف
  

                                                   

  ) .٢٨٥: ٢٨١ ، ٢٦٦ص  (»موسيقى الشعر بني االتباع واالبتداع«:  ينظر )١(
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يف ) مـتِعلُن (النون الساكنة للتنوين ، للمزاوجة بـني     فالوقف يف الضرب يكون على      

  .يف الضرب ) متفِْعلُن(العروض ، و
  

  :وكقوله 

٢١٩-     هرمضذَّا مِب حرذَا الضه وضرع  
 

       هرـتا سـضِب أَيراِم الضمت عم ِذي  
  

  .اه يف الشواهد  واملقصود ستر، لتستقيم له القافية )ترى(ف األلف من الفعل فحذَ
  

       ا ما كان من    اللة على معانيها ، إلّ    وكلمات املنظومة يف جمملها سهلة قريبة واضحة الد

   ا يف الـشواهد ،             اصطالحات خاصة بعلم العروض ، وقد شرحها املؤلِّف يف نظمه ، ونثر

  .ويف تذيله على الكتاب 

 تأيت غالبا يف كلمة أو       وقد أكثر األمحدي من التعليقات املختصرة على منظومته واليت        

      كلمتني بني سطورها مبا يزيل ما يعـودة   فيها ، كتعليقه بذكر حمـلّ     م من إشكاالتٍ  توه 

              بعض الضمائر ، وتعليقه ببيان املقصود من بعض التعبريات أو الكلمات ، وتعليقه مبا يتم 

ثر من ذلك ، وهو     ت فيما هو أك    عنايته بالنظم والكتاب جتلّ    به معىن البيت أحيانا ، بل إنّ      

  .إثبات فروق النسخ فوق األبيات 

   ا علميومع كونه نظم   ا يعتمد األسلوب اخلربي ا مـن         التقريرياملباشر ، فلم خيل أيض 

 استخدام بعض األساليب اإلنشائية املُة والصور البديعيفعمة بروح التـ صو ة الـنيب  ف وحمب

ĭُوذلك يف ختامه لبعض أبواب النظم حيث ، الت حرر من قيود املعىن العلمي    .   

  



 ٥٢

   :مقطوعات المؤلف الشعرية: المبحث الرابع 
  

نص على إنشائه مخسة أبيات على منوال كـلّ        - كما سبق    - يف مقدمته     األمحدي  

ضرب يف مديح خري األنام بعد عرضه لشاهد الضرب وتقطيعه وتقدمي أبيات من قصيدته              

.  

 واحدة من حسنات هـذا  عد حبر ية على أضرب كلّ  شعري  وتقدمي املؤلِّف ملقطوعاتٍ  

      الكتاب ، فهو خيرج به عن الن       د للحـدود   مط املألوف يف دراسة العروض من عرض جمر

والقواعد واملصطلحات من زحافات وعلل وتفاعيل وشواهد قدمية تتناقلها الكتب بعضها           

ة مـن تعلـم     ي الغاية احلقيق  أنّ يدرك من خالهلا     ةً إبداعي عن بعض ، ليفتح للقارئ نافذةً     

العروض هي خدمة اإلبداع الشعريوتفجري طاقاته عن و ي ودراية ع .  

  ومل يكن األمحدي        ا سابقًا يف فتح مثل هذه النافذة العروضيأيض  ة ، فقد سبقه    ة اإلبداعي

    ـ ٣٢٨ت  (ه األندلسي   إليها بقرون ابن عبد رب م  ، فقـد   »قد الفريـد  الِع«يف كتابه   )  ه

ا أواخرهـا    مـضمن   حبرٍ ة األبيات أيضا أنشأها على أضرب كلّ      ة مخاسي قطوعات غزلي م

   شواهد اخلليل ، فاألمحدي تبع    البن عبد رب    اته ه يف هذا ، وقد نقل يف كتابه الكثري من غزلي

        وعارض مبقطوعاته العديد من شواهد اخلليل اليت تضم ،  نتها ، مم  ا جيعله واحد   ا من أهـم 

  .الكتاب مصادر 

   واختيار املؤلِّف للمدائح النبوي      ة يكـشف عـن     ة لتدور يف فلكها مقطوعاته الـشعري

 الصويفّ التكوين الديين  لشخصي  ت بعض مظاهره يف التعريف به        ، والذي جتلّ   ة األمحدي  ، 

  كمجاورته باملدينة املنو     ا اختيار يتناسـب       رة وتصنيفه لرسالته يف كيفية الزيارة ، وهو أيض

د  للمجتمع يف القرنني التاسع والعاشر ، ويتقلّف مسة بارزةًوح العصر ، فقد كان التصوور

  . فام  علماء العصر ويظهر أثره يف مصنعباءته جلّ

  وربط املدائح النبوي    ة بالعروض مل يكن األمحدي     ا سابقًا فيه ، فممن سبقه إليـه     أيض

 ـ ٨٢٨ت   (شعبان اآلثاري  ،  )١(»المالة والس تام يف أشعار الص   مسك اخل «يف رسالته   )  ه

 حبر من البحـار  وإن كان قد أخذ شكلًا أكثر بساطة وسهولة ، فقد وضع بيتني على كلّ        

                                                   

  . لزين الدين شعبان بن حممد اآلثاري »مخسة نصوص إسالمية نادرة« طبع ضمن جمموع بعنوان )١(
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ة ألبيـات   يزه بالكثرة النسبي   حبر بكلمة ، فيبقى لألمحدي متي      الستة عشر موريا باسم كلّ    

  . حبر املقطوعة والعمق إىل ضروب كلّ

ـ      عدد املقطوعات اليت أوردها األمحدي     أيتَوكان من املفترض أن ي     ا  يف كتابـه موافقً

ا يف نظمه ة واليت ذكرها إمجالًلعدد األضرب الشعري:  
  

  وأَضرب الِْبحاِر ِعند الْعـربِ     -٣٥
  

ــرِب   ــاِث أَض ــع ثَلَ ا مبــر ونَ ضــت   ِس
  

  

ضـربا ، لكـن     ) ٦٤( امـوع    فإن أضفنا إىل العدد املذكور ضربا للمتدارك كان       

٥٨( أيت بـ األمحدي (هملًا بذلك ستة أضرب ، وهي مقطوعة فقط ، م:  

  .الضرب الثاين للخفيف  -١

  . الضرب الثالث للخفيف -٢

   . الضرب الثالث للمتقارب-٣

  . الضرب الرابع للمتقارب -٤

  . الضرب اخلامس للمتقارب -٥

  . الضرب السادس للمتقارب -٦

فجـاءت  : عدا سبع مقطوعات  املقطوعات يف مخسة أبيات ،       وقد التزم املؤلف جميء   

يف أربعـة أبيـات ،      ) ٥٢ ،   ٩(، واملقطوعتـان    يف ثالثة أبيات    ) ١٧ ،   ٤(املقطوعتان  

  .يف ستة أبيات ) ٥٨ ، ٥٧ ، ٥٤(واملقطوعات 

  ومع كون غزلي   ه أحد مصادره إلّ   ات ابن عبد رب ا أن  ه مل يتعم   اتـه أو   د معارضـة غزلي

نها أواخرها ، فقد يذكر غزلية ابن عبد ربه أو أبيات منها وشاهد             يل اليت ضم  شواهد اخلل 

   ٩ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٦ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١(نته ويعارضه ، كما يف املقطوعـات        اخلليل الذي  تضم  ، 

٤٣ ،   ٤٢ ،   ٣٩ ،   ٣٧ ،   ٣١ ،   ٣٠ ،   ٢٩ ،   ٢٨ ،   ٢٧ ،   ٢٦ ،   ٢٢ ،   ٢١ ،   ٢٠ ،   ١٠ 

 ،٥٥ ، ٥٤ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٦ ، ٤٤ . (  

وقد يذكر غزلية ابن عبد ربه أو أبيات منها وشاهد اخلليل الذي  تضمنته ويعـارض                

٥٦ ، ٥٠ ،٤٥ ، ٣٦ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٢٥ ، ١٥(ا آخر ، كما يف املقطوعات شاهد . (  

      وقد ال يذكر غزلية ابن عبد رب     نته ويعـارض هـذا     ه ويذكر شاهد اخلليل الذي تضم

  ) . ٣٤ ، ١٩ ، ١٣(الشاهد ، كما يف املقطوعات 



 ٥٤

     ه أو أبيات منها وال يذكر شاهد اخلليل الذي  تـضمنته            وقد يذكر غزلية ابن عبد رب

 ٢٤ ،   ١٨ ،   ١٧ ،   ١٤ ،   ١٢ ،   ١١ ،   ٥(ا آخر ، كما يف املقطوعـات        فيعارض شاهد  ، 

٥٧ ، ٣٥ . (  

      وقد ال يذكر غزلية ابن عبد رب      ه وال شاهد اخلليل الذي  تضم  ا آخر  نته فيعارض شاهد

  ) . ٤٧ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ٢٣ ، ١٦ ، ٤(، كما يف املقطوعات 

     وعلى عكس غزليات ابن عبد رب         ه واليت التزم تصريع مطالعها مل يلتـزم األمحـدي 

تصريع مطالع مدائحه ، فأتى بالكثري منها ما بال تصريع وال تقفية صمت.  

     من قيود على النظم ، تأيت ا       وعلى عكس ما فرضه املعىن العلمي  ة لتمـنح   ملدائح النبوي

 ة حرية التعبري ، ورحابة التصوير ، وتنوع األساليب البالغية ، وتكشف            املقطوعات الشعري

  مالمح امللكة الشعري      ة ، وتتعدد أساليب التصوير     ة لدى املؤلِّف ، فتكثر األساليب اإلنشائي

 ائر ، وختتفي الضر   ة  نات البديعي حسمن استعارات وكنايات وجمازات ، وتتنوع مظاهر املُ       

صرف املمنوع من الصرف ، مثل قوله : ة إال بعض املظاهر القليلة ، مثل الشعري :  
  

ــورى  ــر الْ يخ ــي ــفِّع ِف ش بر  
  

ــِتعالْ    ــار ذَات اشـ ــدا والنـ   أَحمـ
  

   

  :ومنع املصروف ، كقوله 
   

ــلِ  ــاج الرسـ ــيني وتـ ــى النِبـ   أَزكَـ
  

ــ ــد الْهـ ــسبِلمحمـ ــِر الـ   اِدي ِلخيـ
  

  

  :وقصر املمدود ، كقوله 
  

ــمهظَمأَعــةً وى ِذمرفَــى الْــوأَو  
  

ــا    ــؤددا ووفَـ ــد سـ ــدرا ِإذَا عـ   قَـ
  

  

  : املنصوب ، كقوله عتلّوعدم ظهور الفتحة على الفعل املضارع املُ
  

  ِإلَيِه يفْزع ِفي يوِم الِْحـساِب غَـدا       
  

ــ   ــشيب  ِليبتِغ ــشبانُ وال ــضلَه ال   ي فَ
  

  

  :وجزم املضارع دون أن يسبقه جازم ، كقوله 

   ــمــٍر ضِلقَب ظُــرى أَنــرت  
  

  أَعـــــضاَء الرســـــوِل  )م(
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 ٥٥

  

 املؤلِّف استطاع تقـدمي منـاذج   نّفإوعلى الرغم من وحدة موضوع هذه املقطوعات  

  ا على جمموعة من األفكار والق     مجيلة وجيدة مرتكز  ضايا املتعلقة بالس ذكر : ة منها   رية النبوي

 وأصله الشريف ، معجزة املعراج ، استحضار مشهد احلشر والقيامة وما لـه              ĭفضائله  

ĭ     مه على األنبياء ، أشواق زيارة قربه         من شفاعة ، فضله وتقدĭ.     كما يظهر حرصه 

الة على النيب على ذكر الصĭ  يف ختام الكثري من مقطوعاته.  

  

  



 ٥٦

    :الشواهد: مبحث الخامس ال
  

د ى أفـر   كبرية ، حت   ة يف كتابه عنايةً   ىل الشواهد العروضي  و املؤلِّف قد أَ   من الواضح أنّ  

: ا ، عنون له بكتاب الشواهد ، ونعتـه يف املقدمـة بقولـه     هلا كتابا وليس بابا وال فصلً     

وشـواهد مجيـع    مة ،   تقدحكمة واألعاريض املُ  كتاب جامع جلميع شواهد الضروب املُ     «

   . »الزحافات اجلائزة املسلمة

 وحي أنّ  ت »جامع جلميع شواهد  «: وهو أكرب أجزاء الكتاب كما سبق بيانه ، وقوله          

ها مطلب  املؤلِّف بذل جهدا يف حشد ما وقف عليه من شواهد ، إذ استقصاء الشواهد كلّ              

رة ، فغالبا ما يأيت املؤلِّف      عزيز ، فال غرابة إذًا أن تأيت الشواهد يف الكتاب مبثل هذه الكث            

اهـا  ه أو بأبيات منها واليت مس يأيت بغزلية ابن عبد ربللضرب الواحد بأكثر من شاهد ، مثّ  

مبقطوعته يف مدح النيب      ا من قصيدة بيت الشاهد ، مثّ      أبيات ĭ     على منوال أحد الشواهد 

  إجيـايب واألمثلة من أثٍروال خيفى ما لكثرة الشواهد   بشاهد تصريع الضرب ،  السابقة ، مثّ  

ة املعتمدة يف تلقيها على السمع يف تثبيت املعلومات العروضي .  

ومع كون شواهد العروض تكاد تكون واحدة يف كتب العروض يتناقلها كتاب عن              

          كتاب ، وعلى الرغم من كون املؤلِّف سار على هذه الن ة يف ذكـر شـواهد      مطية خاص

ه حاول كسر بعض    ن، فإ شاهد واحد قدمي فقط ويتبعه بتقطيعه       الزحافات ، فغالبا ما يأيت ب     

 هذه النة يف شواهد الضروب بتقدمي بعض األبيات غري املشهورة يف كتب العروض ،             مطي

ا ومطالع لبعض املعلقات وبعـض              خاصة يف استشهاده على تصريع الضروب ، فذكر أبيات

 ، ومطلع قصيدة ابـن      )١(اللخز اخلَ غييت لُ ، كب  القصائد واليت يعد مؤلفوها متأخرين نسبيا     

 املؤلِّف استشهد لنفسه     ، بل إنّ   )٣(اينرطَنمعني الدين أمحد الطَّ    ، ومطلع قصيدة     )٢(الفارض

  :ببيت يف ما أتى على الوتد املفروق فقط ، وهو 
  

 رــب ــد صــ ــت ِزيــ   لَيــ
  

    رِبــــش ــــاتم ِفيــــك  
  

                                                   

  .) ٢٦٦ص  ()١(

  .) ٣٢٦ ص ()٢(

  .) ٣٢٤ص  ()٣(
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 ٥٧

  

فاستشهد »الزبد الكافية«بشعره يف كتابه  له على مثل هذا االستشهاد وقد وقفت ، 

  :اد التأسيس نذا البيت على ِس
  

  

ـ  أَ دنا هِ ي ي ِملَعا ت مأَ ي لَ نمحـ ت   يِم
  

ــ   ــي وِعرِدِب عاِلسِتي وــر ــي وِس ِماِرص  
  

  

    .)١(فصنهذا البيت من نظم املُ: حاشية : وكتب امش الصفحة 

هملة فقد التزم أيضا إيراد  األبنية املُاع يف عد القطّوكما التزم املؤلِّف منهج ابن

شواهده نفسها ، مل يزد عليها شيئًا إال ثالثة شواهد يف االستشهاد ألوهمل ل بناء م.  

وكعادة كتب العروض يف إيراد الشواهد بال نسبة إىل قائلها ، تأيت كذلك الشواهد يف 

  .ا كتب العروض قبله يت نسبتها أيضا بعض الشواهد القليلة والكتابنا هذا ، إلّ

ه نفإوعلى الرغم من عقد املؤلِّف كتابا جامعا للشواهد وإحالته عليه كثريا يف نظمه 

 يف كتاب الشواهد ، وهذه أرقام ضمن النظم أيضا بعض الشواهد ، واليت أعادها ثانيةً

 ، ٢٧٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٣ ، ٢٧٢ ، ٢٥٩ ، ٢٥٧ ، ٢٥٥(نة للشواهد ضماألبيات املُ

يف حبر ) ٣٥٥(يف حبر السريع ، ) ٣٣٩(يف حبر الرمل ، ) ٢٩٢(يف حبر الرجز ،  ) ٢٧٨

 املناسبة بني يف حبر املضارع ، وظاهر أنّ) ٣٩٦(يف حبر اخلفيف ، ) ٣٧٤(املنسرح ، 

ى يت سهلت تضمني شواهده يف نظمه حتشواهد الرجز وكون النظم على الرجز هي الّ

  .نة للشواهد ضمعدد األبيات املُحاز أعلى نسبة يف 

جمله ، يف  ضبطًا صحيحا يف مومن مظاهر عناية املؤلِّف بالشواهد إيراده هلا مضبوطةً

سختني اخلطّالنا تقطيعه لشاهد الضرب مثّتني الكاملتني املكتوبتني خبطّيتقطيعه ه ، وأيض 

ون ، بخمَ: ة أسفل التقطيع كقوله ا للجزء أو التفعيلع ، وأحيانا يذكر توصيفًصرللبيت املُ

قْمل رفّطوع ، م  .  

                                                   

  . )٢٥ق (» الزبد الكافية« )١(



 ٥٨

  اإلحاالت : المبحث السادس 
  

تا من مظاهرة عناية املؤلِّف بكتابه ، فهي جتعل من الكتاب عدا مظهراإلحاالت أيض 

 من استخدام تكاملًا يستدعي بعضه بعضا ، وقد أكثر األمحديقًا مس ون واحدةًدةًحِو

يف كتابه رابطًا ا بني أجزائه ، فال يكاد خيلو منها جزء من الكتاب ، فنرى من اإلحاالت 

  :اإلحاالت 

-اإلحالة من املقد إىل التذييل يف آخر الكتاب ، عند مات العروضية يف الفصل النثري 

  ) .١٢٨ص (حديثه عن التصريع 

-ا ما تكون عند ظم إىل الشواهد ، وهي أكثر إحاالت الكتاب ، وغ اإلحالة من النالب

١٤٢ ، ٧٨ ، ٥٢( ، كما يف األبيات ذكر الضرب أو زحافه فيحيل إىل شاهده الشعري 

  .وغريها ) ٣٠٤ ، ٢١١، 

 ، ٢١٩( اإلحالة من الشواهد إىل النظم ، وهي أيضا كثرية ، كما يف الصفحات -

  .وغريها ) ٣٩٨ ، ٣٧٣ ، ٣٦٧ ، ٣٤٦ ، ٣٤٤ ، ٣٤٠ ، ٣٣٣ ، ٣١٧

  ) .٤٧٢ ، ٣٢٤ ، ٢٨٤( النظم إىل النظم ، كما يف األبيات  اإلحالة من-

-اإلحالة من التذييل إىل الفصل النثري يف املقد ة ، عند حديثه عن مات العروضي

  .ة السابقة ، وهو نفس موضوع اإلحالة العكسي) ٤٤٨ص (التصريع 

  ) .٤٤٦ ، ٤٣٨ص ( اإلحالة من التذييل إىل النظم ، كما يف -

   .)٤٤٠ص (من التذييل إىل الشواهد ، كما يف  اإلحالة -
 

 آخر ، وليس إىل كما استخدم املؤلِّف نوعا آخر من اإلحالة ، وهو اإلحالة إىل كتاٍب

الزبد الكافية يف إبراز مكنونات «جزء من الكتاب نفسه ، فأحال إىل كتاب من كتبه وهو 

 ،) ٤٥٠ ، ٤٤٨ص (لكتاب يف ا ، وهي ثالث إحاالت تأيت مجيعا يف آخر »فوائد القافية

  .يف احلديث عن التصريع والقافية 
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 ٥٩

  : تكثيف والتركيز والبعد عن االستطراد ال: المبحث السابع 
  

اعتمد املؤلِّف يف كتابه التكثيف والتركيز منهجا له ، وقد أشار إىل ذلك يف مقدمته 

 وفهمي القاصر ، أن فقد سنح لفكري الفاتر ،«:  واضح الداللة ، فقال  بالغيبتعبٍري

   . »زبدةً خالصةً من اخلفاء والغموض، أَمتِخض من فن العروض 

فالكتاب كما أراد له مؤلِّفه زبدة ممتالعروض ، فال جمال للخروج عن خضة من فن 

لالستطراد واإلطالة ببسط العروض إىل غريه من العلوم ، وال جمال يف املضمون العروضي 

  .الت والشروح قول كما يف املطوعرض اخلالفات والترجيحات وطول النالنقاشات و

ومن املنطقيأن يعمد املؤلِّف يف نظمه إىل التكثيف والتركيز ، فطبيعة الن ناسبها ظم ت

١(»متون خمتصرة شديدة التركيز والتكثيف« - كما سبق - ة ، فهي هذه املنهجي( .   

 النظم من ذكر لشواهد الضروب وزحافاا ، وأتى بكتاب الشواهد إلكمال ما فات

وعند اخلروج عن هذه الغاية من ذكر الشواهد ، كتعريف مصطلح ، أو ذكر موضع 

ة يف التفعيلة أو األحبر ، أو بيان التغيريات احلادثة يف األجزاء ، فإن املؤلِّف الزحاف أو العلّ

ر تنبيه آخر وضعه حتت عنوان ، وإذا احتاج إىل ذك) تنبيه (يعمد إىل وضع عنوان جانيب

زة خمتصرة يف سطر أو اثنني أو ركّنبيهات أيضا م، وقد أتت أغلب هذه الت) تنبيه آخر(

  . ثالثة 

ا األبنية املهملة نظمأمها وشواهدركّها فاستعرضها املؤلِّف متنبيهات زة دون أي  .

وجاء التذييل ليجمع شتات ما تفرمكثف ، أو على  عرٍضة يفق من مصطلحات عروضي 

جمموعة على سبيل االختصار«ف  تعبري املؤلّحد«.   

ومل خيرج املؤلِّف عمى يف عرضه لبعض ا اعتمده يف الكتاب من تكثيف وتركيز حت

املسائل اليت ذكر وقوع اخلالف فيها ، كما يف عرضه للخالف حول عروض املشطور 

عند ) فاعالتن(، واخلالف يف تغيري ) ٢٧١ إىل ٢٦٠(واملنهوك يف نظم الرجز يف األبيات 

يف اخلبب ) فعلن(إىل ) فاعلن(، واخلالف يف تغيري ) ٣٦٧ ، ٣٦٦ص (شعيث التوقوع 

  .، وغريها )  ٣٩٩ص (

                                                   

  ) .١٩٢ص (» عبقرية التأليف العريب «)١(



 ٦٠

وال نا يف موضع واحد ، وهو يف بيان املعاقبة قول الطويلة إلّصادف يف الكتاب الن

 ، »يات العروضيةلّالك« ، و»بحورجواهر ال«: واملراقبة واملكانفة ، فنقل فيه عن 

 ، وقد يعتذر للمؤلِّف مبا اعتذر به لنفسه بعد نقله هلذه النقول نفسها يف »الكشف«و

 ما ذكرت هذه املقاالت ألنّوإن«:  ، فقال »ة على الرامزة اخلزرجيةاجلواهر البهي«كتابه  

   . )١(»ة واحدة فائدة مهميف كلّ

   

  

  

    

                                                   

  . )٣٢ق (» اجلواهر البهية على الرامزة اخلزرجية« )١(
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   : ضوح والتيسير والبعد عن التعقيدالو: المبحث الثامن 
  

فقد سنح لفكري الفاتر ، وفهمي «: مته وكما يف عبارة املؤلِّف السابقة يف مقد

 إشارة إىل »القاصر ، أن أَمتِخض من فن العروض ، زبدةً خالصةً من اخلفاء والغموض

ففيها ة التركيز والتكثيف ، منهجيا النصاد عن الغموض ، وهذا  على الوضوح واالبتعأيض

بال شكأهل البداية«اب املبتدئون أو ا حيتاجه الطلّ مم«تعبري املؤلِّف  على حد  .  

وقد أتى الكتاب يف جممله كما أراد له مؤلِّفه واضحا يف ترتيبه ومضمونه ، ومع كون 

طبيعة النظم العلميملعىن  من الغموض لصعوبة املعادلة بني ا الناظم إىل شيٍء قد تضطر

املؤلِّف عمد إىل أمرين إلزالة ما قد يعتري النظم من غموض أو ا أنّ والوزن ، إلّالعلمي 

  : إشكال أو لبس 

التعليقات املختصرة املصاحبة للنظم على هوامشه وبني سطوره  : لاألو .  

د النظر إىل زحافات البحر وترتيب ة ، فمجر نثريإفراد الشواهد يف فصوٍل : اينالثّ

ضروب ونعوا يف الشواهد يزيل بعضا من إشكال األسلوب يف النظم ، وهذه الوظيفة ال

اإليضاحير عنها املؤلِّف يف ختامه للشواهد بقوله ة للشواهد عب:  
   

  كَالشرِح ِللنزهِة ِفي الِْإيـضاحِ     -٤٦٤
  

ــاحِ  ــا ص ــا ي ِبه ــن غــا ت ِبه نــاع   فَ
  

  

أما مماا التيسري فهو أيضة منه ، ومن  اعتمده املؤلِّف يف كتابه وعينه على الغاية التعليمي

 يل قائلًامظاهر التيسري واليت نص على كوا للتيسري مجعه للمصطلحات العروضية يف التذي

مبا ه ر حبر بسبب ما خيصه منها ، فإنفة يف النظم عقب كلّعرها مذكورة موإن كانت كلُّ«

   . »ةيعسر استحضارها باملراجع

للمبتدئ «: وأيضا مجعه للبحور وتفاعيلها فيما أمساه بالكافية قائلًا يف مقدمة الكتاب 

  : وقائلًا يف التقدمي هلا .»احملتاج ، وألجل سرعة اإلخراج
  

  محرر مهـذَّب الِْمنهـاجِ     -٥١٦
  

ــاجِ    ــِإخراِج ِللْمحتـ ــسرعِة الْـ   ِلـ
  

  



 ٦٢

ضا البعد عن التعقيد ، ويظهر ذلك يف الكتاب ووضوح الكتاب وتيسره يستدعي أي

يف جتنبه للخوض يف التفصيالت الدقيقة وعرض التعليالت العقلية ة واحلجج املنطقي

املذكورة يف كتب الشلة روح املطو.  
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    رابع الفصللا

  به  كتامصادر المؤلِّف في
  

يف على مصادر املؤلِّف يف كتابه من خاللمكننا التعرقول واألقوال واآلراء  رصد الن

املذكورة فيه ، ومن خالل مقابلة نصوصه على بعض الكتب العروضية األخرى ، ومن 

 يف اإلشارة إىل مل يعتمد طريقة واحدةً املؤلِّف خالل هذا الرصد وتلك املقابلة نالحظ أنّ

   :مصادره يف الكتاب 

-تابه ا يذكر اسم املؤلِّف الذي نقل عنه واسم ك فأحيان.  

-ا يذكر اسم املؤلِّف دون ذكر اسم كتابه  وأحيان.  

-ا يذكر اسم الكتاب دون ذكر اسم مؤلِّفه  وأحيان.  

-ا ال يذكر اسم املؤلِّف وال اسم كتابه ، ويظهر النقل من خالل املقابلة على  وأحيان

ة األخرى الكتب العروضي.  

من خالهلا نستطيع حتديد مصادره إىل مكننا تقسيم نقول املؤلِّف يف الكتاب واليت وي

  :ثالثة أقسام 

لاألو  :ة منسوبة ألئمة متقدمني ، نقل املؤلِّف نقول آلراء وأقوال واختيارات عروضي

  :ا عن عنهم بواسطة ، فنرى يف الكتاب نقولً

   .) هـ١٧٠ت ( اخلليل -

   .)هـ ٢٠٦ت (ب رطْ وقُ-

-هـ٢٠٧ت (اء  والفر . (  

-هـ٢١٥ت (ش فَ واألخ (.   

   .) هـ٢٩٩ت (سان ي وابن كَ-

-وابن الس هـ ٣١٦ت (اج ر(.   

-والز هـ٣١٦ت (اج ج (.   

 اخلليل واضع علم ة املتقدمني خاصةً أقول وآراء هؤالء األئموعلى الرغم من أنّ

فإالعروض واألخفش ال يكاد خيلو منها كتاب عروضي ، نكتاب د أنّ نؤكّمكننا أنّه ي 

اع كان مصدر املؤلِّف ألغلب هذه النقول ، وإن مل يصرح املؤلِّف البن القطّ »البارع«



 ٦٤

ا يف موضع واحد عند نقله لتعريف اخلليل للقافية يف اية الكتاب ، فأغلب هذه بذلك إلّ

 أعادها يف الشواهد ، والنظم كما سبق أن ذكرنا اعتمد كتاب النقول جاءت يف النظم مثّ

 املؤلِّف قد أتبع بعض هذه األقوال  إنّا ، مثّا ينقل منه حرفيه أحيان أصلًا له بل إن»البارع«

  .د نقلها منه اع مما يؤكّواآلراء بذكر اختيار ابن القطّ

  

حا أحيانا صرنقول مباشرة من كتب العلماء ، وقد أتى املؤلِّف ذه النقول م: الثاين 

ن نقل ديد كتابه الجتهاد القارئ ، وممباسم الكتاب ، وأحيانا باسم املؤلِّف تاركًا حت

  :املؤلِّف عنهم 

ح املؤلِّف باسم كتابه الذي نقل عنه ، وهو صر، ومل ي) هـ ٣٩٨ت ( يِرهو اجلَ-

ه نقل عنه بواسطة الدماميين ، فقد نقل اعتراضه على كالم  ، ولعلّ»عروض الورقة«

  .اجلوهري بعده 

   .»البارع«من كتابه ) هـ ٥١٥ت (اع  ابن القطّ-

-الز مخِرشهـ٥٣٨ت  (ي ( ومل ي ،ح املؤلِّف باسم كتابه الذي نقل عنه ، وهو صر

   .»الكشاف«تفسريه 

 أو »الرامزة« من منظومته املسماة بـ)هـ ٦٢٦ت ( يِجرز حممد بن عبد اهللا اخلَ-

   . »ةاخلزرجي«بـ

اجلليل يف علم املقصد « من منظومته املسماة بـ) هـ٦٤٦ت ( ابن احلاجب -

  . »اخلليل

  .»يات العروضيةالكلّ« من كتابه )هـ ٦٧٣ت ( يلِّح حممد بن علي املَ-

 ح املؤلِّف باسم كتابه الذي نقل عنه ، وهوصر، ومل ي )هـ٧٧٢ت ( يِونس اِإل-

  .»اية الراغب يف شرح عروض ابن احلاجب«

الوجه اجلميل يف علم «من ألفيته املسماة بـ)  هـ٨٢٨ت  (ي شعبان اآلثاِر-

   .»اخلليل

-الد يِناِممهـ٨٣٧ت  (ي  (جواهر «ح املؤلِّف يف موضعني بالنقل من كتابه ، وصر

  .»البحور
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 ، ومل أقف على الكتاب وال على »شرح اجلوهرة« الشيخ جنم الدين من كتابه -

  .مؤلِّفه

  . ، ومل أقف على الكتاب وال على مؤلِّفه »اجلوهرة واجلواهر« -

  . ، ومل أقف على الكتاب وال على مؤلِّفه »الكشف« -

  

ويتضح مصدرها من خالل املقابلة على   أوردها املؤلِّف ومل ينسبها ،نقولٌ : الثالث

ة األخرى ، منها الكتب العروضي:  

-املقطوعات الغزلي قد الفريدالِع«من كتابه )  هـ٣٢٨ت (ه ة البن عبد رب«.   

   .»البارع« من كتابه )هـ ٥١٥ت (اع قطّ نقول من كالم ابن ال-

-من نظمه املشهور لتفاعيل البحور ) هـ  ٧٥٠ت (ي لِّ الدين اِحل نقل عن  صفي.  

-نقل عن الد يِناِممهـ٨٣٧ت  (ي  (جواهر البحور«ا من كتابه إم«ح  الذي صر

   .»العيون الغامزة«ف من كتابه  أو هو نقل بتصر ،بالنقل عنه من قبل

  

ده يف الغالب كان على مصدرين ا اعتمنّفإ يف كتابه د مصادر األمحديم تعدورغ

ا ، أساسيني ، األوا إبداعيا تطبيقيا ، والثاين مصدرا تقعيديا تنظرييل اعتمد عليه مصدر

  :ومها 

  

اع  البن القطّ»البارع«كتاب : ل األو:  

اع وكتابه لِّف على ابن القطّفمن القراءة األوىل للكتاب ظهر يل بوضوح اعتماد املؤ

  :  ، وجتلى ذلك »البارع«

يف اختياره ملذهب ابن القطّ : لًاأواألبنية املهملة ونقله لشواهدها عنه اع يف عد  .  

  . ة يف النظم يف كثرة نقله ألقواله وآرائه وترجيحاته خاص : وثانيا

 العالقة بني الكتابني  أنّ»البارع« مبا يف ن يل عند مقابلة ما كتبه األمحدي تبيمثّ

جتاوزت جمرد النقل أو التاألمحدي اعتمد كتاب إنّ:  إىل حيث ميكن أن نقول أثر برأي 

ا يف التذييل يف آخر الكتاب ،  أصلًا لكتابه يدور يف فلكه ومل خيرج عن أسره إلّ»البارع«

 بعد حذف »للبارع«ما  جيعل منه يف احلقيقة نظ»البارع« على  مقابلة نظم األمحديبل إنّ



 ٦٦

شواهده وزيادة بعض اإلضافات والفوائد يف بعض األبواب والفصول ، وهذا ما دفعين إىل 

  . درك القارئ بنفسه مدى هذه املطابقة اع يف التعليق على النظم ليإثبات كالم ابن القطّ

ا كتاب الشواهد فقد استوىف فيه األمحديا قليلًا لّ بنفس ترتيبها إ»البارع« شواهد أم

اع ، ودفعين إدراك هذا العالقة بني ب على بعضها بنقل كالم ابن القطّا ، بل وعقَّجد

؛ فأتى باألبنية »البارع« عن ترتيب الكتابني إىل التساؤل عن سبب عدول األمحدي 

 دائرة يف دائرته ؟  من ذكر مهمل كلّ»البارع«املهملة يف آخر كتابه على خالف ما يف 

 للكتاب نسخة أخرى بدار الكتب املصرية تأخرت  أنّ»البارع«مقدمة حمقق فوجدت يف 

١(ا األبنية املهملةفيها أيض(لعلّ :  عن املستعملة ، فقلتاعتمد على نسخة دار  األمحدي 

  . الكتب هذه أو نسخة أخرى اعتمدت ترتيبها 

 ما يف  دفعين وقوع بعض التصحيفات واألخطاء والزيادات واالختالفات بنيمثّ

ت من ثب للت»للبارع« إىل البحث عن نسخة خمطوطة »الرتهة« املطبوع وما يف »البارع«

د هذه العالقة بني  الذي يؤكّ ، فكان من توفيق اهللا أن وقفت على الدليل املادية النصدقّ

األمحدي كتب يف آخرها فصلًا  خبطّ»للبارع« ، وهي نسخة »البارع« وكتاب األمحدي 

رة مبعهد املخطوطات  حمفوظة مبكتبة ال له يل ، وعنها مصو»تعاريف الزحاف«بعنوان 

بت من خالهلا بعض تصحيفات وأخطاء  ، صو)٢(العروض والقوايف) ١٩(برقم ، العربية 

   .)٣( املطبوع»البارع«

مم ظناع ومل يكن له  األمحدي كان جمرد ناسخ أو ناقل لكالم ابن القطّا سبق أنّوقد ي

 منظوم ، وإن كان  إىل نص نثري من نص»البارع« يف كتابه إال حتويل كتاب من جهد

له غايته مثل هذا اجلهد املقتصر على حتويل النصوص من منظومة إىل منثورة هو جهد مهم 

 له نظائر ة أنّ صاحبه ، خاصبخس حقته ومعاناته وال جيب أن يالتعليمية وله أيضا مشقّ

ا شخصيته فأضاف وزاد على ا أنّتراث العريب ؛ إلّا يف الكثرية جداألمحدي كانت له أيض 

ه استدرك على صاحبه أيضا ، وتبدو بوضوح هذه اإلضافات  ، بل إن»البارع«ما يف 

                                                   

  ) .٢٦ ، ٢٥ص  (»البارع« مقدمة حتقيق )١(

   .)١/٤١٥ (»فهرس معهد املخطوطات العربية« )٢(

  ) .٤٢٩ ، ٢٠١ ، ١٩٦، ١٩٤ ، ١٨١ ، ١٤٠ ، ١٣٠ص : ( ينظر أمثلة ذلك )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٦٧

 ، وجاءت تنبيهاته يف »البارع«والزيادات يف كتاب الشواهد فزاد الكثري على شواهد 

ه كان أكثر التزاما يف  ، ومع أن»البارع«ملا يف أغلبها إضافة وزيادة فوائد وشرح أيضا 

اع إلّ كالم ابن القطّالنظم بنصا أضاف إليه ، فمن ذلك مثلًا ا أنه أيض:  

   .»البارع«ه إضافة على ما يف  يعد كلّ»الرتهة« فصل زحاف املقتضب يف -

 اكتفى ، بينما) ٣٧١ ، ٣٧٠(شعيث ، يف البيتني  الت ذكر اختالف العروضيني يف-

  .  واحد  بذكر وجٍه»البارع«

-من مذاهب العروضيني يف املشطور ، يف البيت  اإلشارة إىل اختيار اإلسنوي 

)٢٦٣.(  

 -٣١٤( أعاريض السريع ، يف البيت  ذكر رأي الشيخ جنم الدين يف عد. (  

  ) .٢٨٠( احلكم بالقبح على زحاف اخلبل يف الرجز ، يف البيت -

-هِر ذكر رأي اجلويف اجتماع القَي ض والكَبيف املضارع ، يف ) مفاعيلن( يف ف

  ) .٣٩٩ ، ٣٩٨(البيتني 

أمفمن ذلك »البارع« على ما يف ا استدراك األمحدي :  

 أقصر الشعر على جزأين ، وليس للعرب شعر على جزء اع أنّ اختار ابن القطّ-

  :ا األمحدي فيقول  ، أم)١(واحد
  

   فَِمـن ثَماِنيـه    وأَطْولُ الشعرِ  -٣٢
  

     ــهظِْم الْقَاِفيــاِن ِلــناثْن هرأَقْــص  
  

  وقَد جاَء علَى جزٍء ندر    : قَالُوا -٣٣
  

   ِلِهمــو ــو عمــر"كَقَ ــر. أب ــد غف   "لق
  

  

   : أعاريض الشعر مثان وعشرون عروضا ، ويقول األمحدياع أنّ ذكر ابن القطّ-
  

  فَـأَربع أَما الْأَعـاِريض لَهـا       -٣٦
٣  

  ــد ــاِثني ِبعـ ــع الثَّلَـ ــع مـ   تجمـ
  

  

اع بعد ذلك ه تابع ابن القطّ لألعاريض إال أن ذكر هذا العدد اإلمجايلّ األمحديومع أنّ

 ، وهو السبب ذاته الذي جعل عدد إسقاط العروض املشطورة والعروض املنهوكةيف 

                                                   

  .)٧٣ص (» البارع« )١(



 ٦٨

اع عند ذكره انتصر صراحة البن القطّه بل إن! اع مثان وعشرين األعاريض عند ابن القطّ

  ) .٣١٣،  ٣١٢( أعاريض السريع أربعا يف البيتني  الشيخ جنم الدين عدأنّ

-تث قاله ابن كر من شاهد التشعما ذُ ) :٣٨٧ص ( يف  يقول األمحدييث يف ا

، شعيث كما جاز يف اخلفيف وهو قطع وتده وجيوز فيه الت:   بعد قوله»بارعه«اع يف القطّ

  : شاهده . )١(ا يف عروضه من غري تصريعوقد جاز أيض:   قالمثّ
 

  يـــا مـــن تجنـــى ظُلْمـــا
 

  أَســــرفْت ِفــــي الْهجــــراِن 
 

   .انتهى

والتشعيث ما قطع منه الوتد :  وهذا عجيب مع قوله يف باب اختصار الزحاف :قلت

   . يف املوضعني ، فليتأمل انتهى كالمه حبروفه . )٢(ا يف اخلفيفاموع وال يكون إلّ

اع فقط ، بل ويف ومل تظهر شخصية األمحدي فيما زاده أو استدركه على ابن القطّ

ا ، ومثال ذلك ما ورد يف التزوء نقله عنه أيضنبيه على شاهد الضرب اخلامس للخفيف ا

 هذا الضرب مقطوع وليس زعم بعض األكابر أنّ«: املقصور املخبون ، يقول األمحدي 

 وتد ما هو سبب ، ألنّا يف وتد ، وليس ها هنا وتد ، وإن القطع ال يكون إلّكذلك ؛ ألنّ

ه  لكن»البارع« من  نقله األمحديوهذا النص . » ها هنا مفروق فتنبه له)مستفع لن(

هذا وقد غلط اخلليل يف هذا املكان فزعم أنّ«: اع له حيث يقول ابن القطّتصرف يف أو 

 ما يدل على توقريه للخليل »البارع«  يف نص ففي تصرف األمحدي. »الضرب مقطوع

عه بإطالق وصف الغلط واخلطأ على األئمة الكبار وعدم تسر.  

  

  :» العقد الفريد«مقطوعات ابن عبد ربه الغزلية من كتابه : الثاين 

مته عن ذكره ألبيات من قصائد أبيات شواهد الضروب أتى قول املؤلِّف يف مقد

ة ر يف القرن التاسع بقصائد ألبيات شواهد عروضيلفة مشكلًا ؛ فمن أين ملؤلِّف متأخاملخت

  قدمية ، الكثري منها ال يعرف قائله ، وبعضها عده العروضيون مصنوعا ؟ 

                                                   

  ) .١٧٩ص  (»البارع« )١(

وال يكـون إال يف     : ففيـه   ) ١٩٨ص  (، أما املطبوع    ) ٤٧ق   (»البارع« النص هكذا يف خمطوط      )٢(

  .اتث واخلفيف 
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وعند عرض املؤلِّف هلذه األبيات يف كتاب الشواهد تبيها ليست من قصائد ن أن

ه عات ابن عبد ربقطّما هي مالشواهد ، وإنالشواهد وليست من أشعار أصحاب هذه 

واليت قال عنها يف كتاب اجلوهرة الثانية يف أعاريض الشعر )  هـ٣٢٨ت  (األندلسي

واختصرت املثال يف اجلزء الثاين يف ثالث « : »العقد الفريد«وعلل القوايف من كتابه 

  رقيقةًعاٍتقطّوستني قطعة ، على ثالث وستني ضربا من ضروب العروض ، وجعلت امل

عة منها بيتا قدميا متصلًا قطّ منت يف آخر كلّلة ليسهل حفظها على ألسنة الرواة ، وضمِزغَ

ا وداخلًا يف معناها ، من األبيات اليت استشهد ا اخلليل يف عروضه ؛ لتقوم به احلجة ملن 

   . )١(»روى هذه املقطعات واحتج ا

ه ، وال عالقة هلا بقصائد عات ابن عبد ربواألبيات مقطّفالشواهد إذًا شواهد اخلليل ، 

  .هذه الشواهد وال أصحاا 

ل  املؤلِّف اعتمد يف كتابه على مخسني من هذه املقطعات ، ينقُوعلى الرغم من أنّ

بعضها كاملة أحيانا ، ويكتفي ببيتني أو ثالثة أحيانا أخرى ، وقد يأيت بيت واحد منها 

: رها مبثل صده ، فغالبا ما يح مطلقًا بنسبة هذه األبيات البن عبد ربرصه مل ينفإفقط ؛ 

 فهل كان املؤلِّف .ة بيت الشاهد ، ومنه مع التصريع قول الشاعر ، ومنه ، ومن قصيد

ا جيهل هذه النسبة ، ونقل هذه املقطعات من كتاب آخر مل ينسبها ؟ يظل هذا احتمالً

 ما »الرتهة« و»العقد«عات بني كثرية يف رواية هذه املقطّ يف االختالف القائما ، ولعلّ

  . يدعم هذا االحتمال 

ف يف األبيات لغرض  األمر يتجاوز أحيانا حد اختالف الرواية إىل التصربل إنّ

كقوله مثلًا يف شاهد الضرب الرابع من اخلفيف عروضي ،  :»وقد يخزوء بن هذا ا

ضربشاهده قول الشاعر،  )مفاع لن( )مستفع لن(موضع صري يف، ا ا وعروض :  
  

  لَتــد ــسلْمى تبـ ــا ِلـ   مـ
  

  بعــــــدنا ود غَيِرنــــــا   
  

ــةً ــا ملَالَــــ   أَرهقَتنــــ
  

ــذِْرنا    ــضاِح عــ ــد ِإيــ   بعــ
  

 ــلْ ِإذْ ت ــم نقُـ ــتلَـ   حرمـ
  

ــا   ــتقَلَّت ِبهجِرنــــ   واســــ
  

  

                                                   

   .)٢٧٠/ ٦ (»العقد الفريد« )١(
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) ذكرنا عن وتسلَّت ... ذكِرها عن فسلونا(املقطوعة هذا البيت أبيات أسقط من ف

  .ن يف عروضه وضربه بلعدم وقوع اخلَ

 ... اا وعروض ضرب)فعولن(عه يبقى صرم: وكقوله يف شاهد الضرب الثاين من اهلزج 

   : ومثله يف التصريع

ــي   ــشفَى غَِليِلـ ــى يـ   متـ
 

ــلِ   ــن بِخيـــ ــٍل ِمـــ   ِبميـــ
 

ــــهِمن سالٌ لَــــيغَــــز  
 

ــِر    ــوى الْهجــ ــِلِســ   الطَِّويــ
 

ــى  ــِه أَحلَـ ــلُ الْوجـ   جِميـ
 

  ِمـــــن الـــــصبِر الْجِميـــــِل 
 

  

  :للبيت الثاين والثالث » العقد«رواية و

  ــه ــيس يل ِمنـ ــزالٌ لَـ   غَـ
 

ــلِ    ــِر الطَِّويــ ــوى الْهجــ   ِســ
 

ــالين  ــِه أَخـ ــلُ الْوجـ   جِميـ
 

  ِمـــــن الـــــصبِر الْجِميـــــِل 
 

  

، ورواية ) فعولن( الضرب ل العروض على زنةجتعالثالثة ف لألبيات رواية املؤلِّف

  ) .مفاعيلن( يف غري بيت التصريع العروض فيها على األصل »العقد«

 رواية املؤلِّف ملقطوعة شاهد ضرب اتث واليت بلغ عدد أبياا يف الكتاب بل إنّ

أبيات ه يف أغلبها ال تتجاوز اخلمسة  مقطعات ابن عبد رب على الرغم من أنّ ،سبعة أبيات

  .  ال تكاد تعرف منها غري البيت الثاين »العقد«؛ جتعل منها نصا خمتلفًا متاما عما يف 

 نّ فإه دائما كتاب الشواهد ،ة كان حملّات الغزلي موضع نقل هذه املقطعومع أنّ

ا ، فيقول يف آخر باب الرجز األمحدي ضمن واحدة من هذه املقطعات يف نظمه أيض:  
  

  اِمس الْمنهوك وهو ما انحذَف    واخلَ -٢٧١
 

  ــلَف ــا س ــِه م ــاف ِفي ــاه والِْخلَ   ثُلْثَ
 

٢٧٢-   هاتيأَب»     قَـعو ٍب قَـدـيش اضيب«  
 

ــر ذَاَ  غَيو»  ــع ــا ارتفَ فَم ــه تفَعر«  
 

٢٧٣-  ــر آخو» ــع جالن ــام ِهللا أَي«  
 

ــا  هآِخر» ــذَع ــا ج ــي ِفيه ــا لَيتِن ي«  
 

  

ل مقطوعات يف معىن واحد  أوعد املؤلِّف وت مصادرات أحد أهمهذه الغزليومع كون 

املؤلِّف أتى مبدائحه النبوية  أنّيف موضوعة على أضرب البحور الشعرية ، وال شك 
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ا منها تلك الفكرة ؛ إال أنه مستلهمشواهد معارضة هذه املقطوعات أو معارضة د مل يتعم

ه مل يلتزم تصريع مدائحه  مبدائحه وإن عارض بعضها ، كما أن أواخرهانة يفماملضاخلليل 

عة ، كما سبق بيان ذلك يف منهج صره واليت جاءت معات ابن عبد ربعلى خالف مقطّ

  .املؤلِّف يف كتابه 

  

  

  



 ٧٢

  فصل الخامس لا

ية الكتاب ومميزاته أهم  

  

 على الر     ا يف تنا  غم من كون الكتاب أتى تقليدي   ة ، ومل يكـن     وله للمسائل العروضـي

ة الكتـاب   نا ميكن أن نشري إىل أمهي     نفإه ،   ره العروضيون قبلَ  للمؤلِّف خروج على ما سطّ    

زاته يف النقاط التالية وبعض ممي:  

  

- ي ملنهج ابن القطّ    الكتاب إحياءً  عد   ا كتابه     اع واختياراته العروضيالبارع«ة ، معتمد« 

   ا من مصادره ، يف الوقت الذي درج فيه أغلب املتـأخرين             أصلًا للنظم ، ومصدرا أساسي

على وضع خمتصرات تعتمد مذهب اجلمهور أو وضع شروح ملتون تعتمد مذهب مجهور             

  .العروضيني 

  

أول نظـم هلـذه      - علمي    على حد  - أولَى الكتاب عناية باألحبر املهملة ، وقدم         -

  .ع ااألبنية املهملة على اختيار ابن القطّ

  

-      على الرغم من كثرة املنظومات العروضي  ة فإنّ ة التراثي  نظم األمحدي   يف كتابه ي  عـد 

  .بيتا ) ٥٢٢(واحدا من أطول هذه املنظومات ؛ حيث يبلغ عدد أبياته 

  

-  كما يتمي      ز الكتاب باختيار مؤلِّفه هلذا الن      ة مط من التأليف اجلامع بني األبواب النثري

ليٍفة يف تأوالشعريواحد ، وهو منط قلَّ أن نصادفه يف أمناط التأليف العربي ة ة التراثي.  

  

ا وضر أن قدم حبور الشعر وأعاريضها و جيمع الكتاب بني التنظري والتطبيق ، فبعد-

املشهورة أبيات الشواهد وزحافاا وعللها يف منت منظوم أحلقه بكتاب الشواهد مقدما 

ب الشاهد  فيكت؛عة عاريض واألضرب والزحافات والعلل مقطَّعند العروضيني لتلك األ

 جزء ، كما يذكر أحيانا  يضع أسفل التقطيع تفعيالت كلّمثّ الشعري كتابةً عروضيةً

ب عقّل ، كما يرفّوع ، مطُون ، مقْبخمْ: توصيفًا للجزء أو التفعيلة أسفل التقطيع كقوله 
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ة يف  احلادثة يف األجزاء أو ذكر موضع الزحاف أو العلّغالبا بتنبيهات يف بيان التغيريات

  .التفعيلة أو األحبر ، أو تعريف مصطلح 

  

-ومم ا يميا كثرة الشواهد الشعرياملؤلِّف بعرض الشواهد ة ، فلم يكتِفز الكتاب أيض 

العروضية القدمية بل تعديع ة عند ذكر مناذج تصراها إىل ذكر أبيات لبعض املتأخرين خاص

األضرب ، هذا خبالف إيراده لغزليه األندلسي ، وال خيفى ما لكثرة ات ابن عبد رب

ة املعتمدة يف تلقيها على  يف تثبيت املعلومات العروضي إجيايبالشواهد واألمثلة من أثٍر

  .السماع 

  

 ال يقف الكتاب مبفهوم العروض عند حدود حفظ تفاعيل األحبر والعلل والزحافات   -

ـ           واملصط م  لحات والقدرة على التقطيع ، بل يذهب به إىل تنمية القدرة اإلبداعيقَـدة ؛ في

 ،  ĭ  حبر منوذجا من مخسة أبيات من تأليفه يف مـدح الـنيب            ف على أضرب كلّ   املؤلِّ

م العروض هي خدمة    وتقدمي مثل هذه النماذج ترشد القارئ إىل أنّ الغاية احلقيقية من تعلُّ           

تلك املقطوعات رغم وحـدة     ودراسة  جري طاقاته عن وعي ودراية ،       ي وتف اإلبداع الشعر 

 يفتح بابا آخر إىل قراءة األمحدي شاعرا ، والبحث عن قـصائده             ةً أدبي  دراسةً موضوعها

وتراثه الشعري.   

  

-ي عدقطّ ما أورده املؤلِّف من معات ابن عبد ربة نسخةًه الغزليا  أخرى متأخ رة

هذه ونشر  النظر إليها بعني االعتبار عند حتقيق فات الرواية فيستحبالكثري من اختال

  .عات املقطّ

  

  :ولتحقيق هذه الغاية اعتمد املؤلِّف ، ة فهو مقدم إىل املبتدئني غاية تعليمي للكتاب -

الوضوح والتيسري والبعد عن التعقيد واالختصار والبعد عن االستطراد         : لًاأو ،  ر فيند

   . لةمطو أو نقول ةمنطقية أو حجج  ذهنيأو تعليالٍتدة معقّ  الكتاب تفصيالٍتأن جند يف

   . واضحة وأسلوب سهل ليسهل حفظهنظم مباحث العلم يف ألفاٍظ : ثانيا
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  :عوبات اليت تواجه الدارس املبتدئ للعروض  بعض الصحاول الكتاب جتاوز -

 املهملـة    األبنيـة   أعقبـها بـذكر     األحبر املستعملة بشواهدها مثّ    قدم الكتاب ذكر  ف

بشواهدها دون االلتزام بذكر املهمل مع املستعمل النفكاكه معه من نفس الـدائرة ، وإن          

  .اع  البن القطّ»للبارع«ا بعمت اكان يف هذ

مل يقدم ذكر الزحافات والعلل     يف كتب العروض    كما أنه على خالف املنهج السائد       

 علـى  -ب ارتباكًا وصعوبة يف حفظها      سب مما ي  -صطلحات   للم كبريمبا حتويها من حشد     

ذكر البحور ، فعرض هذه املصطلحات معرفًا ا يف موضعها عند دراسة كلّ حبر يف النظم            

 عرضها ثانية يف موضعها من كلّ حبر مع إعادة التعريف ببعضها يف كتاب الشواهد ،                ، مثّ 

عرفًا بالزحاف والعلّة وأقسامهما ، وهـي        عرضها مرة ثالثة جمموعة يف آخر الكتاب م        مثّ

  .طريقة أيسر يف العرض وأقرب يف التناول 

  

 وكما كانت للكتاب غاية تعليمية ألهل البداية فإن له غاية أخرى ألهـل النهايـة      -

 مباحث العـروض    لّوهي االستذكار ، ولتحقيق هذه الغاية أتى الكتاب جامعا شاملًا جلُ          

ـ     م للمبتدئ خاصي  ظْم الن  وكما قد  زة ، فة مركّ ومسائله مكثّ  ة تسهيل احلفـظ فإن  م ه قـد

للمة سرعة االستحضار نتهي خاصي  .  

  

-ا لتعدد مصادره ـ طلعنا الكتاب  ينقول من كتب بعضها ما وـ على آراء نظر

ي ، وبعضها نعرف مؤلِّفه لكن ال تسعفنا  العروضية للمحلّ»ياتكالكلّ«زال خمطوطًا 

 ، وبعضها ال نعرف عنه وال يينماِم للد»كجواهر البحور« عنه  بشيٍءفهارس املخطوطات

   .»الكشف« ، و»اجلوهرة واجلواهر« ، و»كشرح اجلوهرة«عن مؤلِّفه شيئًا 

  

-  ا عناية مؤلِّفه الواضحة بترتيبه وتبويبه وربطه بني أجزائـه             ومن مميزات الكتاب أيض

  .باستخدام اإلحاالت 

  

- ت نسخ الكتاب    عد ة       »األصل ، ص ، ش    «ة  اخلطياحية املاديذات قيمة كبرية من الن 

ف خبطّ املؤلّمجيعها تبت ة ؛ حيث كُالكوديكولوجي.  
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- ي قد   م الكتاب يف حر      د متنه تاريخ نظمه وتأليفه مبا يى  سم)وهو  ) سورأريخ بالكُ الت ،

  به هو العامل التركـي ل من عرف أوويرون أنّ املولد ، عند مفهرسي املخطوطات عثماينّ  

ـ ٩٤٠ت(ابن كمال باشا     ـ ٩٢٦(، وأقدم ما نسب إليه بتاريخ       )  ه  مما جيعـل     ، )١() ه

إلعادة استقراء هـذا   أقدم من استخدم هذا التأريخ إىل اآلن ، ويفتح الباب ثانيةً         األمحدي 

    ليالتقييد  هذا ، بل إنّ  ته واملؤلفني الذين درجوا على استخدامه       التأريخ ، والبحث حول أو 

عين           أصيل لنوع جديدٍ  ه هو ما دفع األستاذ حممد بن محيد العويف إىل حماولة الت  أريخ ،   من الت

التأريخ بالعدد الترتييب(اه مس(وجعله طور ، ا يف نشأة التأريخ بالكسور الذي اشتهر ا أساسي

  . )٢(به ابن كمال باشا ، ومن ثَم أخذ يف التماس الفروق بني النمطني

  

  

  

  

                                                   

التـأريخ بالكـسور يف الكتـاب العـريب         « ،   »يـة التواريخ املعمية يف املخطوطات العرب    «:  ينظر   )١(

  .»املخطوط

  .»طرق تأريخ النسخ النشأة واحلل«:  ينظر )٢(



 ٧٦

  فصل السادس  لا

  المآخذ على الكتاب 

  

ال خيلو من نقص أو عيب مهما  إنساينّ عمٍل ، وكلّ التأليف عمل إنساينّ أنّال شك 

رت له من وسائل وأدوات ، ومهما بلغ من مراتب النضج ، فالكمال املطلق ال يكون توفّ

نساينّا البحث عن جوانب اخللل يف العمل اإللغري اهللا سبحانه ، وأمعدا منه  فال يانتقاص 

بقدر ما هو حماولة لتقييمه لالستفادة من إدراك هذه اجلوانب يف الوصول بالعمل إىل 

  .مرحلة أخرى أكثر نضجا وأقرب إىل الكمال 

ويف حماولة تقييمنا هلذا العمل العلمي نزهة النواظر« كتاب  التراثي«نا كما رأينا  ، فإن

  :ت غالبة ، كانت لنا عليه بعض املآخذ زاية ومميله من أمهّ

  

-ضرب  املؤلِّف مبا ذكره يف املقدمة من وضع مخسة أبيات على منوال كلّ مل يوف 

هملًا بذلك ستة مقطوعة فقط ، م) ٥٨(يف مديح خري األنام ، فجاءت مقطوعاته 

العدد يف  مقطوعاته فخالف هذا ه مل يلتزم عدد اخلمسة أبيات يف كلّ ، كما أن)١(أضرب

  .)٢ ( منهابٍعس

  

 اكتفى برسـم الـدوائر       املؤلف نّفإ  الكتاب رغم ورود مصطلح الدوائر يف عنوان      -

وذكر أمسائها وما حتويه من األحبر إمجالًا ، دون اخلوض يف تفصيالت كيفيـة اسـتخراج     

  . سريعة يف باب اهلزج ا يف إشارٍةالبحور بنوعيها املستعمل واملهمل من الدوائر إلّ

  

-ع جلميع الضروب  وهذا كتاب الشواهد«: ون املؤلِّف كتاب الشواهد بقوله ن

والصاحلة ، ، املتقدمة ، واألعاريض احملكمة ، والزحافات املفردة واملزدوجة ، القبيحة 

 على نوع  ومع ذلك فقد خال كتاب الشواهد من النص.» واحلسنة اجلائزة املسلمة

                                                   

  ) .٥٣ص (يف  سبقت اإلشارة إليها )١(

  ).٥٣ص ( سبقت اإلشارة إيل ذلك يف )٢(
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 ٧٧

ن إلّ القبح أو احلسحاف من حيثُالزار : ا منها قوله ا يف مواضع قليلة جدمشاهد اإلض

 )متفاعلن( )فاعلنمت(ا يف الكامل ، فتصري وال يكون إلّ، الذي هو إسكان الثاين املتحرك 

 مثّجزء الرجز ، وهو أحسن ما جيوز فيه ، ك) مستفعلن( إىل بإسكان التاء ، ينحلّ

  )١(  .يار والطّمب من اإلضل املركّزص واخلَقْ يف الو)تعلنمفْ(  مثّ)لنمفاع(

  

-ف املؤلِّف املعاقبة واملراقبة واملكانفة يف النظم ، كما ذكر ما يقع منها يف كلّ عر 

ه أغفل يف كتاب اع عند ذكره لزحاف البحر يف النظم أيضا ، لكنحبر تبعا البن القطّ

  .حاف اتث  يف شواهد زا يف موضع واحٍدالشواهد اإلشارة إىل ذلك إلّ

  

 عليه همته فصول الكتاب ومباحثه وأغفل اإلشارة إىل تذيلف يف مقد استعرض املؤلِّ-

، فإن كان املؤلِّف قد استدرك ذا التذيل على الكتاب بعد تبيضه لنسخته األوىل ، فيها 

فقد كانت اإلشارة إليه يف املقدتاحة مة يف نسخ الكتاب التالية واليت نسخها خبطه م.   

  

 خالف ذلك العد  ، مثّ)٢( ذهب املؤلِّف إىل رأي اجلمهور يف عد األضرب إمجالًا-

 ، كما سبق بيان إسقاط العروض املشطورة واملنهوكةاع يف باتباعه مذهب ابن القطّ

   . )٣(ذلك

  

  : وقعت يف الكتاب أوهام يف نسبة بعض األقوال واآلراء ، منها ما وقع يف املنت -

حبذف العني فصار ) فاعالتن( تشعيث القول بأنّ) هـ ٦٧٣ت ( يكنسبته للمحلّ

شعيث يكون بقطع الوتد  الت هو أنّي، واختيار احمللّ) مفعولن(ينحل إىل ) فاالتن(اجلزء 

   .)٤( )مفعولن(ينحل إىل ) فاعلْنت(فيصري ) فاعالتن(املتوسط يف 

                                                   

  ) .٢٨٧ص  ()١(

  ) .٣٦البيت : ( ينظر )٢(

  ) .٦٧ص  ()٣(

  ) .٣٦٦ص  (: ينظر )٤(



 ٧٨

  

   :ومنها ما وقع يف تعليقات وحواشي املؤلِّف

 ابن دف يف الضرب الثالث من البسيط حسن ، مع أنّ الر القول بأنّ»رعللبا«كنسبته 

   .)١(اع يقول بلزومهالقطّ

 هذا اختيار ه يف البيت على أنّ، رغم نصألخفش لكنسبته منع املراقبة يف املقتضب و

   .)٢(الكوفيني

  .)٣(يِرقَش ، وهو لكعب األشوكنسبته لبيت من الشواهد للمرقّ

  .)٤( ، وهو مطلع قصيدة حملمد بن مناذربن الروميوكنسبته لبيت ال

  

-ف املؤلِّف اسم علَ صحميف الكتاب ِني  :  

لاألو : الشداخ يعر بن عوف بن كعب الِكماينّنفصح ، ف الشداخ اخ إىل الشم

وهو تصحيف تناقلته كتب العروض بعضها عن بعض ، كما صحف ي٥(ر إىل يعقوبعم( .  

   .)٦(مرومر إىل عف عمر بن أيب ربيعة ، فصحع : الثاين

  

ه وقع يف نفإ رغم عناية املؤلِّف بتقطيع أبيات الشواهد وكتابتها كتابة عروضية -

ة ، أبرزها بعض األخطاء عند الكتابة العروضي :اخللط بني الالم الشمسية ، كما ة والقمري

  ) .٤٢٨ ، ٤٢٥ ، ٤١٤ ، ٤١٢ ، ٣٤٤ص (يف 

                                                   

  .، وتعليق املؤلِّف عليه ) ١١٧ت البي: ( ينظر )١(

  .، وتعليق املؤلِّف عليه ) ٤٠٦البيت : ( ينظر)٢(

  ) .٣٤٤ص : ( ينظر )٣(

  ) .٣٥٥ص : ( ينظر )٤(

  ) .٢٢٧ص : ( ينظر )٥(

  ) .٣٦٥ص : ( ينظر )٦(
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 ٧٩

ل موضع التصريع ة أيضا ضبطه آخر البيت أو الشطر األوق بالكتابة العروضي ومما يتعلّ

 كان ، فإن) ٣٨٠ ، ٣٢١ص (كما يف ة ،  إثباته نونا يف الكتابة العروضيبالتنوين ، مثّ

بط إلّاخلطأ هنا يف األساس يف الضه أكّا أنذه الكتابة العروضي ة ده .  

  

ون التصريح بالنقل عنها ، كما سبق بيان ذلك يف  نقل الكتاب عن بعض املصادر د-

  .مصادر الكتاب 

  

-ا وقوع الكسر يف بعض األبيات ، مما يكما سبقت اإلشارة ؤخذ على الكتاب أيض 

  . )١(إليها

  

 م قول علي  زشاهد اية اخلَ  : قوله  : ان وقع فيهما املؤلِّف ، ومها       وي هناك خطآن حنْ   -

م اهللا وجههكر:  

دــدتِ اشــوِللْم ــكاِزمييح   
  

   ــك ــوت لَاِقيــ ــِإنَّ الْمــ   فَــ
  

ــوتِ   الْم ــن ــزع ِم جــا ت   ولَ
  

   ــك ــلَّ ِبواِديــــ   ِإذَا حــــ
  

  

   )٢ (.ج ل من حبر اهلز من الضرب األونيتوالبي، م زها خ كلّ)اشدد(لفظة 

   ."والبيتان": والصواب 

حبذف السني منه ) مستفع لن(شاهد الشكْل يف : وقوله يف شواهد زحافات اتث 

  :قول الشاعر ؛ اهسم مفني إذ احلذفن والنون بالكَبباخلَ
  

  أُولَِئــــك خيــــر قَــــوٍم
 

 ــار ــر الِْخيــــ   )٣(ِإذَا ذُِكــــ
 

   ."اهسمإذ احلذفان م": والصواب 

  

                                                   

  ) .٥٠ص  ()١(

  ) .٢٢٥ص  ()٢(

  ) .٣٨٥ص  ()٣(



 ٨٠

-املؤلِّف يف كتاب الشواهد ببيان بعض املسائل اليت أحال عليه فيها من  مل يوف 

كما يف قوله يف زحاف الكامل ظم الن ،: 

  وما مضى ِمن الزحاِف يـدخلُ      -٢١٠
 

ــصلُ    حٍء يــز ــلِّ ج ــع كُ م ــه اتيأَب  
 

  سـترى  ِإلَّا الَِّذي استثِْني ِمنهـا     -٢١١
 

  بيانـــه ِفـــي شـــرِحِه محـــررا 
 

عن هذا االستثناء د يف كتاب الشواهد شيٌءِرومل ي .  

  :قوله يف باب اخلفيف و

  أَضرب هذَا خمـسةٌ فَالْـأَولُ      -٣٦٠
  

ــِدلُ    تعم ــاِلم وِض ســر ــلُ الْع   ِمثْ
  

٣٦١-    ترج هوضرع ذُوفحالثَّاِن مو  
  

  تــر غَب ــد ــي قَ ــلَ الَِّت ــاِلمةً ِمثْ س  
  

٣٦٢-      هاِلما الـسأِْت ِفيهت ةٌ قَدقَِصيد  
  

ــد ــي قَ ــع الَِّت مهــم ــِذفَت مقَاِس ح   
  

٣٦٣-       هاِحـدِفي قَِصيٍد و ا أَيِمعج قَد  
  

 هــاِهد ش اكــاِظر ن اِهدــش ي فــو س  
  

  

 هو شاهد )١٦٥ص  (»البارع«يف والشاهد املذكور يف كتاب الشواهد وقبله 

  . بني الضربني يف قصيدة واحدة وليس شاهد اجلمعالضرب الثاين 

  

قوله يف التعليق على البيت ة ، كيح بعض العلل العروضية يف توض عدم الدقّ-

)٢٢٨(:  
  

٢٢٨-    لَبتجلُ الْمأَص ِخيمالر جزالْه  
 

 بــر الع ــد ٍة ِعنــت ــن ِس ــزاؤه ِم أَج  
 

  وهي مفَاِعيلُن ِبحـتِم جزِئـهِ      -٢٢٩
 

ــهِ   ــن جزِئ ــِه ِم ــقُوطُ ثُلِْث س ــو هو  
 

   قُِلبـت يـا ذَا الْوفَـا       ِلأَنه ِإنْ  -٢٣٠
 

ــا  ــيلُن مفَ ــذَا ِع ــى كَ ــزاؤه يبقَ أَج  
 

٢٣١-     ـزجُء الرزج فِْعلُنتسم هقِْطيعت  
 

         ِكـزظِْمـي رالَِّذي ِفـي قُطِْبـِه ن وهو  
 

  .ة األصالة علّ

ه ليست يف استخراج البحرين الرجز والرمل منه ، بل كونة ة األصالة احلقيقيلّوِع

   . منه البحور األخرىكفَا للدائرة تنمبدوءا بوتد جمموع ، وهذا ما جيعله أصلً

  :وكقوله يف نظم مشطور الرجز 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٨١

٢٦٠- اِبعفَى    الرتا انم وهو طُورشالْم   
 

ــذَفَا   حــِريِض ان ــي الْقَ ــطْره وِف ش أَي  
 

٢٦١-       لَـهكَملَـى ثَلَاثَـٍة مع ارص  
 

  ] ظ ١٢ق  [لَا عروض لَـه   : ا ِقيلَ ِلأَجِل هذَ  
 

  أَي ِلانِعداِم النصِف والِْمصراعِ    -٢٦٢
 

ــاعِ     ــروف ِبالْقَطَّ عــِه الْم ــالَ ِب   قَ
 

  

ل ذلك بل ساق اخلـالف  علّ املشطور ال عروض له ومل ي    اع هو أنّ  ما ذكره ابن القطّ   ف

لترجيح فسقوط الشطر أو ذهـاب       ل ةًال يصلح أن يكون علّ    فذكره املؤلف   ما  ا  مأ  ، )١(فيه

     املصراع ال يعين إسقاط العروض أيض  حتمل أن يكون الشطر أو املصراع الساقط هو        ا ، في

      الضرب  ا ما يذكره العروضيون يف ترجيح هذا القول فهو أنّ         الثاين الذي فيه الضرب ،  أم 

، ) ٢٣٣ص   (»ايـة الراغـب   «. ف العروض   ال منهما خب   ، وال بد   ويقافية والر  ال حملّ

  ) .١٨٥ص  (»العيون الغامزة«و

                                                   

   .)١٣٧ص  (»البارع«:  ينظر )١(



 ٨٢

  

  

  

  

  

  

  القسم الثاني
   

  التحقيق 

  

   .سخ الخطية ، ومنهج التحقيقالن : الباب األول

   

   .النص المحقق : الباب الثاني
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 ٨٣

  

  

  

  

  

  

  الباب األول
   

  النسخ الخطية ، ومنهج التحقيق

  

   .سخ الخطية ، وتوصيفهاالن : الفصل األول

    .سخ الخطيةصور الن ، ومنهج التحقيق : الفصل الثاني



 ٨٤

   األول  الفصل

  النسخ الخطية ، وتوصيفها

  

على مخس نسٍخ»نزهة النواظر وطراز الدفاتر« لكتاب وقفت خطي ة فيما بني يدي 

سٍخمن فهارس املخطوطات ، ووفقين اهللا يف احلصول على نمصو ا رة منها مجيعا ، اعتمد

  :بيان هذه النسخ وتوصيفها مرتبة حسب قيمتها يف حتقيق النص ، وإليك 

  

  :نسخة دار الكتب املصرية : األوىل  

 مجيل ، استخدم  نسخي املؤلف ، وهو خطّكتبت خبطّ) أوتوجراف(وهي نسخة 

وهو يوم االثنني ، فيها اللونني األسود واألمحر ، وذكر يف آخرها تاريخ تأليف الكتاب 

ف ، ا تاريخ نسخه هلذه النسخة فلم يذكره املؤلّ، أم)  هـ٨٨٨(من شهر رجب سنة 

ايتها إجازة منظومة خبطه تارخيها لكن يظهر أن ها أحدث نسخ هذا الكتاب ، ففي:  
  

  ِفي الْباِء والْيا ِمن رِبيِع الثَّاِني      
  

  ِمن عاِم بـا يـاٍء أَخـا الِْعرفَـانِ           
  

  

  ) . هـ٩١٢(أي يف اليوم الثاين عشر من ربيع الثاين سنة 

  . سطرا  ) ١٧(ورقة ، مسطرا ) ٩٢(وهي نسخة كاملة تقع يف 

علينا بالدخول يف دائرة اإلسالم اليت هي أرفع وأوسع الدوائر «: هلا أو احلمد الذي من

...«.   

   .»...وفيما حررناه كفاية ألهل البداية والنهاية ، واهللا أعلم بالصواب «: وآخرها 

صفحة الالحظ أنّوي تعريف  البطاقةع فوقها بطاقة دار الكتب ، ويفِضعنوان و 

 يف »نزهة النواظر« للمؤلِّف ، وهو الكتاب التايل لكتاب »الزبد الكافية الشافية«بكتاب 

كات أو ملُّعنوان الكتاب أو املؤلِّف أو التيف صفحة العنوان نفس اموع ، فال يظهر 

جدت األوقاف إن و.  

والنسخة موعليها بالغات قراءة على املؤلّحة ،صح سخ ، وحواٍشف ، وفروق ن ، 

  .ف  املؤلِّوتعليقات خبطّ
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ف أليب التقى الكامل بن أمني الدين بن عبد  املؤلِّوبآخر النسخة إجازة منظومة خبطّ

الباسط الشافعيها  ، نص:  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

   أَحمــد ربــي اَهللا مــع صــلَاِتي -١
  

  ى النِبــي ســيِد الــساداتِ  علَــ
  

   من أَدخلَ الْموحِدين الْكُـلَّ ِفـي       -٢
  

ــوِفي  ــوِد الْ ــلَاِم ِذي الْج ِة الِْإســر   داِئ
  

ــِل -٣ ــِك الْجِلي ــِن الْمِل ــاِم ِدي    ِنظَ
  

ــِل ــِه الطَِّويــ ــره ِبباِعــ   أَظْهــ
  

٤-         اِفـرـِسيطٌ وـلْ بب ِديـدم رب   
  

ديالــس  اِخــرز ــرحالْكَاِمــلُ ب   
  

ــلَّما -٥ ســا و نبــِه ر لَيــلَّى ع ص   
  

  ما حنِت النـوق ِإلَـى نحـِو الِْحمـى         
  

   وقَد حدى الْحاِدي لَها ِمن هـزِج        -٦
  

  مرتِجــزا ِفـــي رمــٍل منتـــسجِ  
  

   فَأَسرعوا ِفي سـيِرِهم وسـرحوا      -٧
  

ــوا  ــشرحواوخفَّفُـ ــالَهم وانـ   أَثْقَـ
  

   وضارعوا من قَد مضى واقْتضبوا     -٨
  

ــدبوا  تانــا و ــٍر عملً يــلِّ خ ــن كُ   ِم
  

   جثَوا خـشوعا ِخيفَـةً واقْتربـوا     -٩
  

ــاربوا ــددوا وقَـ ــصوا وسـ   وأَخلَـ
  

ــآِل-١٠    ثُــم علَــى أَصــحاِبِه والْ
  

  ى ِبلَــــا زواِلداِئمــــةً تبقَــــ
  

١١-    ـاممالْه ربفَالْح دعبالْفَاِضـلُ   و   
  

ــلُ   ــى اَلْكَاِم ــو التقَ ــا أَب ــو الْبقَ أَب  
  

   اَلـشاِفِعي ابـن أَِمـِني الـدينِ    -١٢
  

ــسِكنيِ  ــِصد الِْم ــرِئيس مقْ ــي ال   أَعِن
  

   هو ابن عبِد الْباِسِط الَِّذي سـما     -١٣
  

ا عـــوداجمقُـــداِنـــِه ولَـــى أَقْر  
  

ــا -١٤ ــى الْخلَفَ ــه وأَبقَ محراُهللا ي   
  

ــا   ــصطَفَى والْخلَفَ ــٍة ِبالْم مــي ِنع   ِف
  

١٥-     لَـيا عاِظرِ   « قَرـوـةَ النهزن«   
  

ــدفَاِترِ    ــدةُ ال بــِري ز ملَع ــي هو  
  

ــانِ -١٦ ــِث والِْإتقَ حاَءةً ِبالْبــر    ِق
  

   تفْـــِضي ِإلَـــى الِْإيقَـــاِنجيـــدةً
  

   فَكَانَ إْنَ يسأَلُ قَرنـا أَفْحمـا       -١٧
  

  ] و ٩٣ق[أَعرب ما قَد أُعِجما   )١(وِإنْ يشأْ 
  

ــضِل-١٨ ــذَا الْفَ ِبه ــه تأَيــا ر لَم   
  

ــه ــي)٢(أَِذنتـ ــا ِخلِّـ ــدها يـ   يِفيـ
  

                                                   

  . يرد :  كتب حتتها) ١(

  .  أجزته:  كتب حتتها) ٢(



 ٨٦

   ويــرِو عنــي كُــلَّ مرِويــاِتي -١٩
  

ِميعفَاِتي  جنـــصـــا كَـــذَا مه  
  

٢٠-      ـِديمقَـاِء الْأَحو الْبأَب هِجيزم   
  

  ــِديمحــذْهِب الْمالْم اِفِعياَلــش  
  

   ِفي الْباِء والْيا ِمن رِبيِع الثَّـاِني        -٢١
  

ــانِ  ــا الِْعرفَ ــاٍء أَخ ــا ي ــاِم ب ع ــن   ِم
  

٢٢-        تمقَـدِعِمائٍَة تـِد ِتـسعب ِمن   
  

       تـماِريِخ سـولَـى التٍة عرِهج ١(ِمن(  
  

ــولَى-٢٣ الْم ــم ِنعا اُهللا ونبــس حو   
  

ــى ــا أَولَ ــى م ــاِري علَ ِللْب كْرــش   وال
  

   

ضمن جمموع ، ) ١٤١ (٢/٢٦٠سخة حمفوظة بدار الكتب املصرية ، برقم والن

  ) .٢/٢٦٠ (»ار الكتبفهرس د«، ومثبتة مبلحق اجلزء الثاين من ) ٣٥٤٨(ميكروفيلم 

  

  :نسخة مكتبة آيا صوفيا : الثانية 

كُتبت خبط املؤلِّف ، وهو خطّ) أوتوجراف(ا نسخة وهي أيضمجيل ، بقلم  نسخي 

أسود ، وذكر يف آخرها تاريخ تأليف الكتاب وهو يوم االثنني من شهر رجب سنة 

خة يوم اجلمعة ثالث شهر سخ فوقع الفراغ من تبيض هذه النسا تاريخ الن، أم)  هـ٨٨٨(

سطرا ) ١٩(ورقة ، مسطرا ) ٧٥(، وهي نسخة كاملة تقع يف )  هـ٩٠١(رجب سنة 

 .  

احلمد الذي من علينا بالدخول يف دائرة اإلسالم اليت هي أرفع وأوسع «: أوهلا 

   .»...الدوائر 

   .»...اب وفيما حررناه كفاية ألهل البداية والنهاية ، واهللا أعلم بالصو«: وآخرها 

ه ، مع الدعاء له وملن نظر وصفحة العنوان يظهر فيها اسم الكتاب واسم املؤلِّف خبطّ

 لكاتبه »الزبد الكافية«فيه بعني اإلنصاف ال بعني االعتساف ، وكتب حتتهما ويليه كتاب 

قد وقف هذه النسخة «: ه  نص فارسي خبطٍّمان ، ووقفتأيضا ، وعلى الصفحة ِخ

م ، مالك الربين والبحرين ، خادم احلرمني الشريفني ، عظم ، واخلاقان املعظّسلطاننا األ

 على الفقري أمحد شيخ ...السلطان ابن السلطان ابن السلطان الغازي حممود خان ، وقف 

   .» غفر هلما-  املفتش بأوقاف احلرمني الشريفني - زاده 

                                                   

  ) .ـه٩١٢( من ربيع الثاين سنة ١٢أي يف  )١(
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على  وبالغات قراءٍةفسخة عليها حواٍش وتعليقات وتصحيحات خبطّ املؤلّوالن 

 وتعليقات خبط آخر أغلبها قليل الفائدة ومكرر ملا املؤلِّف ، ويف الصفحات األوىل حواٍش

   .يف املنت وبعضها غري واضح 

٤٣٣٠/١(سخة حمفوظة مبكتبة آيا صوفيا بتركيا ، برقم والن (رة مبعهد ، وعنها مصو

١/٤١٨ (»فهرس املعهد«ـمثبتة بعروض ، ) ٤١(ة بالقاهرة ، برقم املخطوطات العربي (

.  

  

  :نسخة رواق الشوام باملكتبة األزهرية : الثالثة 

كُتبت خبط املؤلِّف ، وهو خطّ) أوتوجراف(ا نسخة وهي أيضمجيل ،  نسخي 

ها ا ، مفهرسة باملكتبة على أنألسود واألمحر ، وهي جزء صغري جداستخدم فيها اللونني ا

 نصيب نزهة ن أنْسطرا ، وبعد االطالع عليها تبي) ١٥(ورقة ، مسطرا ) ٢٢(يف 

ا ، وسيظهر من له أيض فقط ، وما بعدها كتاب آخر سقط أوورقاٍت) ٨(النواظر منها 

  . قط  السالصورة املرفقة حملّ

علينا بالدخول يف دائرة اإلسالم اليت هي أرفع وأوسع «: هلا وأو احلمد الذي من

   . »...الدوائر 

  : وآخرها 

  

آخر بقلم تب خبطٍّا اسم املؤلِّف فكُوصفحة العنوان يظهر فيها اسم الكتاب ، أم 

حديث ، وبأعلى الصفحة األوىل من الكتب وقفوقف هذا الكتاب السيد حممد «: ه  نص

على مالدواخلي ه رواق الشوام باألزهر ، والنظر للسيد احلروينن ينتفع به ومقر«.   

   .فوالنسخة عليها تعليقات وتصحيحات خبطّ املؤلِّ

  بالفهرس الورقيثبتٍة، وغري م) ٩١٧٢٠(وهي حمفوظة باملكتبة األزهرية برقم 

  .للمكتبة

  

        ِمـعـا جم ـوهو رتا الْـأَبهاِبعر  
  

           ـِمعٍر سِفيـِه ِفـي ِشـع قَطْعو ذْفح  
  



 ٨٨

  :ة بالرباط زانة العامنسخة اِخل: الرابعة 

 واألمحر ، وقد  اللونني البين مجيل استخدم ناسخها مغريبوهي نسخة كتبت خبطٍّ

ا ، فوصلتين كاملة اجتهدتيف تصويرها مبعاونة بعض حميب التراث باملغرب جزاهم اهللا خري 

) أ/٤٣ب إىل /٦(ها يف جمموع من ورقة ا الصفحة األخرية ، فاملثبت بفهرس اخلزانة أنإلّ

ن ناسخها وال تاريخ ، فلم أتبي) ب/٤٢(ن آخره سطرا ، وما وصلين كا) ٢٦(مسطرا 

ها بيانات النسخ ، ويبدو أنالفهرس اثبتها الناسخ بآخر النسخة ؛ وهلذا مل يذكرهمل ي 

  . واكتفى بذكر تاريخ التأليف 

علينا بالدخول يف دائرة اإلسالم اليت هي أرفع «: ل النسخة وأو احلمد الذي من

   . »...وأوسع الدوائر 

  :كقول امرئ القيس:  ما وصلين منها وآخر
  

  ِقفَا نبِك ِمن ِذكْرى حِبيٍب وِعرفَـانِ    
  

ــاِن   مــذُ أَز نم ــه امأَي ــت ــٍع خلَ برو"  
  

  

 »فهرس اخلزانة«ـ ، ومثبتة ب )١٦٥٣D(وهي حمفوظة باخلزانة العامة بالرباط برقم 

  ) .١٧٦٥( رقم لجزء األوبالقسم الثاين لل

  

  : نسخة املكتبة األزهرية :اخلامسة 

٧٨(ورقات ، تقع ضمن جمموع من ورقة ) ٥(زء صغري من الكتاب يف وهي ج- 

علم ناسخها ، وال تاريخ النسخ  ، ال ي نسخيتبت خبطٍّسطرا ، كُ) ١٥(، مسطرا ) ٨٢

 .  

علينا بالدخول يف دائرة اإلسالم اليت هي أرفع وأوسع «: هلا وأو احلمد الذي من

    . »...ائر الدو

  :وآخرها 
  

ــلَمةٌ  ــو سـ ــٍم رفَعهـ   وعلَـ
  

    مهــد ــصدوا بلَـ ــصٍب فَقَـ   ِلعـ
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وهذا كتاب شواهد مجيع الضروب املتقدمة واألعاريض احملكمة : وكتب بعدها 

  .  والزحافات اجلائزة املسلمة ، متَّ 

ثبتة هي مجماميع ، و) ٤٠١(، ) ١٤٤٨٥(والنسخة حمفوظة باملكتبة األزهرية برقم 

  .فها علم مؤلِّه مل ي، وفيه أن) ٤/٤٧٨ (»فهرس املكتبة األزهرية«ـب



 ٩٠

  الفصل الثاني

  منهج التحقيق

  

 ، عنوانه صح الذيه الكتاب ق بأنحقّيعرف األستاذ عبد السالم هارون الكتاب املُ

 تركها اليت الصورة إىل يكون ما أقرب متنه وكان ، إليه الكتاب ونسبة ، فهمؤلِّ واسم

 التزمت هذا املنهج »نزهة النواظر«ا لتحقيق تلك الغاية يف إخراج كتاب  ، وسعي)١(فهمؤلّ

  :  عنوانه ونسبته قتيف حتقيق منت الكتاب بعد أن وثّ

  

 بعد مجع النسخ اخلمس اخلطية للكتاب السابق توصيفها ، اعتمدت نسخة دار -

  :لك لألسباب التالية سخ واملقابلة وذا عند النالكتب املصرية أصلً

نسخة مكتبة آيا ف ، ويشاركها يف ذلك  املؤلّتبت خبطّكُ) أوتوجراف(ها نسخة أن

  .صوفيا ، ونسخة رواق الشوام باملكتبة األزهرية  

   .نسخة مكتبة آيا صوفياف ، ويشاركها يف ذلك  عليها بالغات قراءة على املؤلِّأنّ

ها نسخة كاملة ، ويشاركها يف ذلك أيأننسخة مكتبة آيا صوفياا ض.   

ها تبدو أحدث نسخ الكتاب وتتميز نسخة دار الكتب عن نسخة مكتبة أيا صوفيا أن

ه  يف ايتها إجازة منظومة خبطّنّفإف مل يذكر تاريخ تبيضها  املؤلِّفعلى الرغم من أنّ

  :تارخيها
  

  ِفي الْباِء والْيا ِمن رِبيِع الثَّاِني      
  

  يـاٍء أَخـا الِْعرفَـانِ     ِمن عاِم بـا       
  

  

 تاريخ ، فعلى افتراض أنّ)  هـ٩١٢(أي يف اليوم الثاين عشر من ربيع الثاين سنة 

 تاريخ قراءا على املؤلِّف تبيضها أقدم من تاريخ تبيض نسخة مكتبة آيا صوفيا ، فإنّ

ا أحدث بال شك هـ٩٠١( من تاريخ تبيض نسخة آيا صوفيا وإجازة تلميذه . (  

                                                   

  .)٣٩ص  (»حتقيق النصوص ونشرها«) ١(
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 فيها فكتبها بالقلمني األسود واألمحر ، وتقلُّ؛  عناية املؤلِّف ا واضحة كما أنّ

ه خلت منها نسخة  خبطّالسقوط والتصحيحات مقارنة بنسخة آيا صوفيا ، وعليها حواٍش

  .آيا صوفيا 

  

-نس خالكتاب معتِمت دا الراحلديث ، دون اإلشارة إىل اختالفات سم اإلمالئي 

ا باإلشارة إىل ذلك هنا ، فمن مظاهر االختالف األكثر كتفياشية التحقيق مالرسم يف ح

ا يف املخطوطة تكرار: 

 )دايرة( تسهيل اهلمزة ، مثل -

  ) .االحسان( إسقاط اهلمزة ، مثل -

-كتابة املد اخلفآ(ا عن اهلمزة ، مثل ة عوض(  

  ) .عدى(ا لينة ، مثل  رسم األلف اليابسة ألفً-   

  ) .ترا(ا يابسة ، مثل األلف اللينة ألفً رسم - 

  ) .علي ، إيل( وضع نقطتني حتت األلف اللينة ، مثل - 

  .كما اجتهدت يف تنسيق النص ، وتفقريه ، ووضع عالمات الترقيم 

   

-الن قابلت ا أصلًا سخ اخلطية األربع على نسخة دار الكتب املصرية اليت اعتمد

، والتزمت يف املقابلة ترتيب النسخ حسب قيمتها  »األصل«ـورمزت إليها عند املقابلة ب

 بنسخة رواق الشوام باملكتبة  ، مثّ»ص«فبدأت بنسخة مكتبة آيا صوفيا ورمزت إليها بـ

 بنسخة اخلزانة العامة بالرباط باملغرب ورمزت إليها  ، مثّ»ش«األزهرية ورمزت إليها بـ

ا فروق النسخ يف تثِب ، م»ز«ت إليها بـ بنسخة املكتبة األزهرية ، ورمز ، مثّ»غ«بـ

ا إىل مشري[ ]  يف املنت بني معكوفتني ه أثبت»األصل«احلاشية ، وما كان من زيادة على 

النا لّسخة حمهذه الزيادة يف احلاشية أيض .  

  

-كما أثب ف وتعليقاته وتصحيحاته وبالغات القراءة يف حاشية  حواشي املؤلّت

  .  إىل نسِخها التحقيق منسوبةًَ

  



 ٩٢

-ضبطت مجيع األبيات الشعري وشواهد ضبطً  ومقطوعاٍتٍمظْة من نا ا حرفي

مف وضبِط املؤلِّا بضبِطسترشداملصادر األدبي ة والعروضياملصطلحات ة ، كما ضبطت 

  .ات املشكلة مواألعالم والكِل

  

-خر ا ما أمكن نسبته منها إىل جتأبيات الشواهد ناسب ا على الدواوين قائله معتمد

ا رواية الديوان إن كانالشعرية املرويموعة ومثبتبينها وبني رواية الكتاب ة أو ا 

  . اختالف

 أقول هات كتب اللغة واألدب ، مثّم هذه النسبة بذكر بعض من أثبتها من أُقت وثّمثّ

 أو مل تنسبه ، ويف  وأسرد مجلة من كتب العروض املطبوعة سواء نسبته»والبيت يف«: 

كتفىها كثرية سرد هذه الكتب واليت قد يرى البعض أنا وقد يبكتاب أو اثنني منها نسبي 

ح مدى شيوع الشاهد عند العروضيني ما يوض .  

ا إذا كان الشاعر ليس له ديوان أو البيت غري ميف ديوانه فأكتفي بتوثيق النسبة ثبٍتأم 

  . من كتب اللغة واألدب 

وأكتفي »بال نسبة يف«: ا إذا كان البيت غري منسوب يف هذه املصادر فأقول وأم 

  . بسرد كتب العروض اليت استشهدت به دون ذكر كتب اللغة واألدب 

  . د روايات الشاهد  اخلالف يف نسبة بعض هذه األبيات ، وأذكر تعدقتكما وثّ

  .  ملا هلا من كبري فائدة وقد أنقل بعض تعليقات الكتب العروضية عند ختريج الشاهد

ا يف توثيق بعض األبيات ومل أقف عليها ، وأتبع ختريج البيت بذكر كما بذلتجهد 

ا  لإلسنوي إن كان من شواهده ، وإلّ»اية الراغب «معاين الكلمات الصعبة ناقلًا هلا من 

ا بشروح الدواوين واملعاجم فأجتهد يف تعيني املعىن املراد مستعين .  

 

 إن - ف من مصادرها األصلية  يف توثيق اآلراء والنصوص اليت نقلها املؤلِّجتهدت ا-

  . ا فمن الكتب اليت نقلت عنها  وإلّ-وجدت 

 بعد أن ثبت يل »البارع«كما قابلت مباحث الكتاب وقضاياه العروضية على كتاب 

  . اعتماد املؤلِّف عليه مصدرا لكتابه ونقله الكثري عنه 

اع يف التعليق على النظم كشرح له م ابن القطّ نص كالوأثبت .  
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 ٩٣

خبطِّ»البارع« إىل خمطوط كما رجعت فيما استشكلته من نصوص  األمحدي 

  . بعض الزيادات  منه بعض األخطاء وأثبت املطبوع ، وصححت»البارع«

  

-فتباألعالم الذين وردت أمساؤهم يف الكتاب من عروضيني ولغويني وشعراء  عر 

 بتراجم موجزة اختصرا من كتب الطبقات والتراجم القدمية ومن ةٍِل مر ورودها أوعند

 ترمجة ا كلّعقبني ، مِثدحالة من كتب املُ لكح»معجم املؤلفني« و للزركلي»األعالم«

  .بذكر مصادرها 

 

 ا أواله أحيانه يوضح إشكَا مبا رأيت أن بتعليقات موجزة غالبقت على النص علّ-

يصحح ومهه أحيانا أو يتما أخرى م فائدته أحيان.  

  

-اتبعت يف سرد املراجع سواء عند ختريج الشواهد أو توثيق  التسلسل التارخيي 

  .النصوص أو ترمجة األعالم أو التعليق 

  

-يف املنت [ ] ني معكوفتني  ب»األصل« أرقام أوراق نسخة دار الكتب املصرية  أثبت

  .اب إىل األصل املخطوط الباحثني والطلّ من شاء من عودة ، لتيسري

  

-كمنت واحٍد أبيات املنظومة كاملةً رقّمت ملا فصل بينها من  دون اعتباٍرصٍل مت 

فصول نثرية أو ربط املؤلف لبعض هذا النظم بفصول النثر كمما مة أو خامتة له ، فكلّقد 

مة ا من املنظونظمه املؤلف على الرجز عددته بيت .  

كما وضعتا خاصكجمعه لألجزاء  ، ما خرج من النظم عن حبر الرجزا لكلّ ترقيم 

  .الثمانية يف أبيات من الوافر 

  

-ا لكلّ رقْ وضعتا تسلسليمة للمؤلِّف ،  مقطوعة من مقطوعات املدائح النبوي

ة يف أغلبها  مخاسي لكوا مقطوعٍةغفلًا ترقيم أبيات كلّيزها ولتيسري البحث عنها ، ميلتم

على ذلك املؤلف كما نص .  



 ٩٤

 

-للكتاب جمموعةً صنعت ا لآليات واألحاديث:ة  من الفهارس الفنيا   فهرسوفهرس ،

فهرسا لألعالم ، لقوايف الشواهد الشعرية ، وفهرسا ملقطوعات املدائح النبوية للمؤلِّف ، و

  .تا للمحتويات ، وثبتا للمصادر واملراجع ، وثب وفهرسا للكتب
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 ٩٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  صور النسخ الخطية 



 ٩٦

  
  

  .الورقة األوىل من نسخة دار الكتب املصرية 
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 ٩٧

  
  

  .الورقة األخرية من نسخة دار الكتب ، ويظهر ا تاريخ التأليف 



 ٩٨

  
  

  .صورة اإلجازة املثبتة بآخر نسخة دار الكتب ، ويظهر ا تاريخ اإلجازة 
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 ٩٩

  
  

  .كتبة آيا صوفيا صفحة العنوان من نسخة م



 ١٠٠

  

  
  

  .الورقة األوىل من نسخة مكتبة آيا صوفيا 
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 ١٠١

  

  
  

الصفحة األخرية من نسخة مكتبة آيا صوفيا ، ويظهر ا تاريخ تبيض هذه النسخة 

.  



 ١٠٢

  
  

  .صفحة العنوان من نسخة رواق الشوام باملكتبة األزهرية 
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 ١٠٣

  
  

  . ويظهر أعالها وقف الورقة األوىل من نسخة رواق الشوام باملكتبة األزهرية ،



 ١٠٤

  

  
  
  
  
  

آخر نسخة رواق الشوام باملكتبة األزهرية ، ويظهر أن ما بعده كتاب عروضي 

  .آخر سقط أوله 
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 ١٠٥

  
  

  .الصفحة األوىل من نسخة اخلزانة العامة بالرابط 



 ١٠٦

  
  

  .آخر ما وصلين من نسخة اخلزانة العامة بالرباط 
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 ١٠٧

  
  

  .صفحة العنوان من نسخة املكتبة األزهرية 



 ١٠٨

  
  

  .الورقة األوىل من نسخة املكتبة األزهرية 
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 ١٠٩

  
  

  .آخر نسخة املكتبة األزهرية 



 ١١٠

  
  

.الورقة األوىل من نسخة كتاب البارع خبط األمحدي 
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 ١١١

  
  

  .صورة حلاشية على البارع ا بيتان من نزهة النواظر لألمحدي خبطه 

  

  



 ١١٢

  
  

  .آخر نسخة البارع خبط األمحدي 
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 ١١٣

  

  

  

  

  

  

  نص المحققال: الثاني باب ال

  
  

  

  



 ١١٤

   بسم اهللا الرمحن الرحيم]  ظ١ق[ 

  

خول يف دائرة اإلسالم اليت هي أرفع وأوسع الدوائر ،       علينا بالد   الذي من  احلمد هللا 

ال حيصيها ملك وال إنس وال جان ، فهي      ا   نعم  ، وأفاض على أهل دائرة اإلميان واإلحسان     

  .يف احلقيقة البحار الزواخر 

، ، والباع الطويل     ى صاحب الشرع اجلليل ، والوجه اجلميل      والصالة والسالم عل  

             نظـام   د الكامل   البحر احمليط ، من خص بالسر املديد البسيط ، ذي الكرم الوافر ، السي ،

 وعلى آله وأصحابه الذين سارعوا المتثال أوامره ، وسرحوا يف ميادين            األوائل واألواخر ،  

اركوا ما فام ، فهم أعيان األعيان والعـشائر ،       سرائره وضمائره ، وخففوا أثقاهلم ، وتد      

  دوا وقاربوا   والتابعني الذين سد  ،   نِنهم وسنواقتضبوا املآثر ، صالة    ،  هم  ِنوضارعوهم يف س

ل ، وجثا قمري علـى      مم برجز يف هزج ور    نروعلل اهلوى ، ما ت    ،  اف الريا   زح من   ساملةً

ب على أعواد املنابر م وجلس خطيل ، وقاأفنان األغصان وتغز.  

  :وبعد

زبـدةً  ،  فقد سنح لفكري الفاتر ، وفهمي القاصر ، أن أَمتِخض من فن العروض              

 حصر ما   أمساء الدوائر ، مع   ها بعد احلمد والصالة بنظم      أبتدئُ خالصةً من اخلفاء والغموض   

   . )١(ها دائرة منها منفيها من البحار املستعملة واألبنية املهملة ، وما يف كلّ

ا اليت هي أصل النظم وتفاعيلُه منظومـة        لًا وهي عشرة تعقُّ    باألجزاء الثمانية لفظً   مثّ

   .من غري الرجز 

ف السببني والوِتدين والفاصلتني ؛ لكوا اليت تتألف األجزاء منها يف فصل            رمثّ أُع 

ا نثر.   

مـوع فقـط ،     ظم من السبب اخلفيف فقط ، ومن الوتد ا         أذكر بعض ما ن    مثّ

واملفروق فقط ، ومن الفاصلة الصغرى وحدها ، ومن الكربى وحدها ، وأبني العـروض               

   . )٢(والضرب واملصراع والتصريع فيه

                                                   

  . »  ، شاألصل ، ص«يف صحح عليها ) ١(

  .أي يف اآلخر منه  : »ص«كتب فوقها يف  )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١١٥

   .ا أطول الشعر وأقصره  أذكر ناظممثّ

   . فرد فرد منها ا لكلّفًعرا ، م تفصيلً أذكر مجيع األعاريض والضروب مجلة ، مثّمثّ

 حبر بضروبه وأعاريضه وأصل تفاعيله مع        أجعل كلّ   حبر منها ، مثّ    ميز ما لكلّ   أُ مثّ

   .حصرها يف باب 

 واحد منـها ،     ا لكلّ فًعرحافات املفردة واملزدوجة ، م    عقبه مبا جيوز فيه من الز      أُ مثّ

   .حاف يف فصل من النظم ة من الزز العلّميوأُ

  .   أختم النظم خبامتة مشتملة على ضوابط يف هذا الفنمثّ

حكمـة  كتاب جامع جلميـع شـواهد الـضروب املُ         )١(عقب النظم بتأليف   أُ مثّ

مة ، وشواهد مجيع الزحافات اجلائزة املسلمة ، أذكر شواهد ضـروب            تقدواألعاريض املُ 

 الشاهد ، مع ذكر أبيات مـن قـصيدة بيـت            ا حمللّ عقطّ حبر يف فصل ، م     وأعاريض كلّ 

 الضرب يف مديح خري األنام ، وأذكـر بيـت           أبيات على منوال ذلك   مخسة  الشاهد ، و  

قطّتصريعه معا له أيضقطّا ، وشواهد زحافاته يف فصل بعده ، معا لبيت الزحاف ا أيض.   

ظم منها ،    املستعملة يف باب وحدها وما ن      )٢(ن بعد ذلك تفاعيل األبنية الغري     بي أُ مثّ

ما  نوع منها تفصيلًا لكلّلًفص.   

 حبر بيت مشتمل علـى تفاعيلـه ؛         ا ، من كلّ   ه خبمسة عشر بيت   لّ ك ذلكل  ذيأُ مثّ

   .)٣(للمبتدئ احملتاج ، وألجل سرعة اإلخراج

نزهة النواظر وطراز  "يتها  ومس   هـذا  " ل إىل معرفة ما حوته الدوائر      الدفاتر يف التوص

ل لآلخر وكم ترك األو! ل النظام ، ومفتاح الكالم وهذا أو.  

                                                   

 . شرح : » األصل«كتب حتتها يف ) ١(

 ويف  ) .١٧٤ص  (» ت امعية يف األلفاظ واألسـاليب     قرارال«ينظر  . غري املستعملة   :  األفصح   )٢(

  . كشطٌ لأللف والالم »ش«

)٣(  مث ب ا للمؤلف تذييل الكتاب بفصول يف ذكر مصطلحات عروضية ، من زحافـات وعلـل ،                د

  . ومعاقبة ومراقبة ومكانفة ، وتصريع وتقفية



 ١١٦

  حيمبسم اهللا الرمحن الر

    

                                                   

  .سهل ، نسخة : » األصل« كتب حتتها يف )١(

   .لرتِبسامي ا: » ش«يف  )٢(

اعلم أن العروض علم وضع ملعرفة أوزان شعر العرب ، ومبعرفته يأمن الشاعر             :  يقول ابن القطاع     )٣(

. على نفسه من إدخال جنس من الشعر على جنس ، إذ كان االشتباه يف أجنـاس الـشعر كـثريا                     

  ) .٦٧ص (» البارع«

١-   ــد محــِه م بــي ر ــولُ راِج   يقُ
  

        ـدحوـِدي الْممقَـاِء الْأَحو الْبو ٣ق  [ أَب [  
  

ــصّلَاةِ  -٢ ــِد اِهللا وال مــِد ح عب ــن   ِم
  

ــاتِ     ــوِل اِهللا ِذي الْآيـ ــى رسـ   علَـ
  

  من أَدخلَ الْموحـِدين الْكُـلَّ ِفـي        -٣
  

  الْخِفـــيداِئـــرِة الِْإســـلَاِم ِبالـــسِر    
  

  الــسيِد الْكَاِمــِل ثُــم آِلــهِ    -٤
  

ــهِ    ــى ِمنواِلـ ــن علَـ ــحِبِه ومـ   وصـ
  

٥-    وضرفَالْع دعبو)ريطْلَـبِ  )١(خ٢()م(  
  

ــربِ      الْع رــع ــرف ِش عــِه ي ــم ِب   ِعلْ
  

ــالِ  -٦ خِإد ــن ــشاِعر ِم ــأْمن ال يو  
  

ــكَالِ     ــا ِإش ــنٍس ِبلَ ــى ِج ــنٍس علَ   ِج
  

ــاِس -٧ نــي الْأَج ــِتباه ِف ــانَ اِلاش   ِإذْ كَ
  

ــاسِ     ــالْعروض كَالْأَسـ ــر فَـ   )٣(يكْثُـ
  

ــصودِ  -٨ ــي الْمقْ ــرع ِف آنَ أَنْ أَشو  
  

  معتــــِصما ِبالــــصمِد الْمعبــــوِد  
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 ١١٧

  )١(الخمس رِئأسماء الدوا  

  وذكر ما فيها إجماال

  

٩- مخــت ــتؤ مفِل ــتجم وفِل   بلَ
  

ــ   ــت مهِبتشمـ ــقِفـ ــ الْرع ِشـ   برعـ
  

)٢(  

                                                   

  . والوجهان جائزان . اخلمسة »ص ، غ« يف )١(

رسـم  » ص«رسم املؤلف مخس دوائر ومل يضع عليها أي بيانـات ، ويف             »  ، ش  األصل« يف   )٢(

الدوائر اخلمس وأثبت عليها احلركات والسواكن والبحور املستعملة واملهملة على مذهب ابن القطاع             



 ١١٨

ـ ي الْ  فِ ِهِذهفَ -١٠ عـ  د ـ  الْ فص ِن ِرعش  
  

  تي بِ ِوححا قَ اردـ  ر   ]ظ ٣ق  [ ِره الـش  ِفص ِن
  

١١- وهي قَ ِت الَّ يد ظَ نممِ ت نا الْ هعرب  
  

  أَوهــم ــِنبوا أَلُـ ــ عةًيـ ــى رلَـ   بتـ
  

ـ  هتدِع -١٢ ا سبع ـ  و ـ  بِ ونَرشِع ١(ان(  
  

  )٢(انــي ِب ِذتصخــا فَهــنوا ِممــِظن يملَــ  
  

١٣- ي الْ  فِ لُّكُالْوخِسم الد ـ  الَّ ِراِئو   يِت
  

  ــتــِبي الِْوححارو ــزعي الْ ِفــتــخمِةس  
  

  هلــمج ما أُخــييهــا ِفهــتركَذَ -١٤
  

ــ   ــر تفوسـ ــلَّا كُاهـ ــا مهـ   هلَصفَـ
  

ــمه مةٌسمــخفَ -١٥ ــةٌلَ   هلَــوأَي الْ ِف
  

ــ(   ــ ِبمثُـ ــلَا ثَهـ ــ )٣()ةٌاثَـ   هلَمعتسمـ
  

ــلُِوطَ -١٦ ــدِدمالْ وي ــالْ وي يطُِسب  
  

  مخــت ــ ِبفِلــ ــ تِهِذهــ   يطُِحــ
  

١٧- اِنالثَّوــةْ د ــي ــتؤملْ ِلةٌراِئ   فِل
  

  )٤(فِصتــ تاتلَــمه ماثٌلَــا ثَيهــِف  
  

١٨- ــاثْو ــ ِفاِنن يهــا و ــكَ وراِف   لُاِم
  

  لُاِضـــا فَ يـــعِمتاســـ فَِنالَمعتسمـــ  
  

ــثُاِلثَ -١٩ ــا ِفه ــا ثَيه ــه تاثٌلَ لُم  
  

ــكَ   ــا ِبمـ ــلَا ثَهـ ــةٌاثَـ   لُمعتس تـ
  

ــالْ -٢٠ هزجــر ــيمِخ ال ــ الرم ثُ جز  
  

  )وــر ــلٌم ــن ِم ه ــٍجز ــ أَد قَ بر٥()واز(  
  

ـ  ع م ةٌعبرأَ -٢١ ع شـ  ٍةر ـ اِبي الر  ِف عه  
  

ــ(   مــع ــٍةتّ ِس م ستعــاِئ اٍتلَم شع٧())٦(ه(   
  

                                                                                                                                                  

، » ص« نسخة األمحدي خبطه وهي مطابقـة ملـا يف           »البارع«، والصورة املثبتة هنا هي من كتاب        

  .  وظهور ما كتب عليها وأثبتها لكربها ووضحها

  .بسيط : »  ، ص ، شاألصل«كتب فوقها يف  )١(

وهذا العدد املذكور لألحبر املهملة هو على مذهب ابن القطاع ،           . أي ِبناء ، وهي كلمة واحدة       : بنا  

أما على مذهب اخلليل فعددها ستة ، اثنان يف دائرة املختلف ، وواحد يف املؤتلف ، وثالثة يف دائـرة                 

  .تبه ، وسيأيت هلا مزيد بيان يف موضعه املش

  .مركب : »  ، ص ، شاألصل«كتب فوقها يف  )٢(

  .أي من كلمتني اجلار وارور ، وعنى بالضمري العروضيني 

  . ثالثة فيها ترى : » ز«يف  )٣(

  .ختتلف ، نسخة: » األصل« كتب حتتها يف )٤(

  . والرمل املديح فيه حيرز  : » ز«يف والرمل النظّام منه يلغز ، و : »غ« يف )٥(

  .جامعة ، نسخة : » ش« كتب امش )٦(

  . وستة مستعمالت قاطعة  : » ز«يف  )٧(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١١٩

ـ  ففِّ خ م ثُ حرس و عِرسأَ -٢٢ ِعاِر ض  
  

  ــاقْوِبِضتـ  اج ـ  عثَّتـ ـ ى التلَـ   ِعابتـ
  

٢٣- اثْواِنن م هـ م ـ  اِنلَ ـ خي الْ  ِف    ِةساِم
  

  واِحـــوـــدم ستعفَـــلٌم ر١(يِتـــ ِبد(  
  

ـ ارقَي ت ِذ الَّ وهو )٢()هدح و يأَ( -٢٤ اب  
  

  وــاخ ترــ )٣(ع ــِم )٤(شفَخأَالْ نالْه خــاب   ب
  

                                                   

  .إشارة : »  ، غ األصل ، ص«كتب حتتها يف )١(

  ) :١٤ص  (»ألفيته«يت اسم إشارة للمؤنث ، يقول ابن مالك يف 

  اقتصر األنثى على تا يت وذه بذي ... أشر مذكّر ملفرٍد بذا

  . ال غريه  : » ز«يف  )٢(

  . واستخرج : » ز«يف  )٣(

 أخـذ  البصريني، من النحاة أئمة أحد وسطاأل خفشباأل املعروف ، أبو احلسن سعيد بن مسعدة       )٤(

  سـيبويه  لكتاب ولَيس ، اخلليل إال العلماء من لقيه من يولق  ، عنه أخذ من أعلم وهو سيبويه، عن

 كتـاب  ،االشتقاق كتاب: ، وعامل باللغة واألدب والعروض ، له من املصنفات           ِجهته من ِإلَّا طَِريق

 كتـاب  ، الغـنم  صـفات  كتاب ،القرآن معاين تفسري كتاب ،النحو يف األوسط كتاب ،األصوات

 كتاب ،الشعر معاين كتاب. الصغري املسائل كتاب ،الكبري املسائل كتاب ، القوايف كتاب  ، العروض

 ، وكانت وفاته    متامهاإ قبل ومات النحو يف كتبا ووضع ،   التمام وقف كتاب ،لوكامل كتاب،  املقاييس

ـ ٢١٥(  ) ٧٧ص  (» تاريخ العلماء النحويني  «،  ) ٤٠ص  (» أخبار النحويني البصريني  «:  ينظر .)  ه

البلغة «،  ) ٢/٣٨٠(» وفيات األعيان «،  ) ٢/٣٦(» إنباه الرواة «،  ) ٣/١٣٧٤(» معجم األدباء «،  

  .) ٣/١٠١(» األعالم«، ) ١٤٥ص (» ة النحويف تراجم أئم

أما أنّ اخلبب اختراعه األخفش أو تداركه على اخلليل فسمي باملتدارك ؛ فهو قول تناقلتـه كتـب                  

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

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

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

مقصد الطالب يف شرح قصيدة ابـن  «، ) ٢٥٧ص  (»اجلامع«: ينظر  . احلشو يف القطعيقع  البحر

أمحد حممد عبد الدامي يف مقدمـة حتقيـق         .  د »اك األخفش للمتدارك  استدر«،  ) ٢٢ص   (»احلاجب

حممد عبـد ايـد     .  د »أسطورة تدارك األخفش للبحر املتدارك    «،  ) ٩٧ص  ( لألخفش   »العروض«

  ) .٦ ، ع ١٨ ، عامل الكتب ، مج ٤٩٠(الطويل 



 ١٢٠

 

ـ ةُ عِ عب س هاؤمسأَ( -٢٥ ند  ١(ِراِع الـش(  
  

ــ   ــي بِف ــِهاِب كُذْ مــةٌور ــ ِف   )٢()ِرآِخي الْ
  

          

                                                   

ص ( كمـا يـأيت      األمساء السبعة املشار إليها للخبب هي أشهرها ، وإال فأمساؤه أكثر من ذلك             )١(

٢٠٦.(  

  . أمساؤه سبعة عند الشاعر ... صريته يف باب يف األواخر : » ز«يف  )٢(
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 ١٢١

  فصل في عدد األجزاء 

  ] و٤ق [  جزءة حروف كلّيموبيان كَ

  

٢٦- لُّكُو ـ   م ا استعلْمت١(ه( ـ ر ـ  بكِّ   ن ِم
  

ــلَثَ   ــٍةاثَ م عــ خ مــفَ )٢(ٍةس ــفَ )٣(نكُ   نِط
  

ــ -٢٧ تســلَاِعفَأَى الْم ــِب وي   ِاءزجأَالْ
  

  ــت وســ أَم يــض ــا أَا ي ا الْخــلْع ٤(اِءي(  
  

٢٨- ــو ــلٌاِعفَ تلْقُ ــي م أَ الْعــر   اِنكَ
  

  اِنزوأَالْــــ ِبمســــ وةٌلَــــِثمأَ  
  

ـ ِحا الْ ا ذَ  ي ةٌسما خ هنِم )٥(اِنناثْفَ -٢٩ ىج  
  

  ِســوــ )٦(ةٌتسبــعح ــِهالْ ِبوٍفراج  
  

ـ  نِم( -٣٠ س ـ  ٍبب م ع ـ  و ـ فَ و ٍدِت   هلَاِص
  

ــ   ــ ردقَ ــلُِعفْ التبكِّ ــاعفَمالْ كَي    )٨())٧(هلَ
  

  

                                                   

  .نظمته ، نسخة : » ش«كتب حتتها يف )١(

 مـستفعلن ،  (، فاجلزآن    عشرة تعقال    ف يف مقدمته إىل أا مثانية لفظا       أي مثانية ، وقد أشار املؤل      )٢(

تركب من سـببني خفـيفني       حيث الصنعة ، فاألول ي     واحد من حيث اللفظ واثنان من     ) ومستفع لن 

فـاعالتن ،   (واجلزآن  . ق فسبب خفيف     ، والثاين يتركب من سبب خفيف فوتد مفرو        فوتد جمموع 

ل يتركب من  سبب خفيف فوتد       واحد من حيث اللفظ واثنان من حيث الصنعة ، فاألو         ) فاع التن و

  .بني خفيفني جمموع فسبب خفيف ، والثاين يتركب من وتد مفروق فسب

وذهب بعض العروضيني إىل التفريق بينهما يف اللفظ أيضا ؛ فيقف القارئ وقفة لطيفة على آخر الوتد                 

. املفروق ليعلم السامع أن هذا اجلزء هو ذو الوتد املفروق ، خبالف ذي الوتد اموع فإنه ال يقـف            

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

  .نسخة : اضبط : » ش«كتب حتتها يف )٣(

، واألوزان  ،  واألمثلـة   ،   األركـان     :ى أيضا سموت: حاشية   : »األصل ، ص  «كتب امش     )٤(

  .والتفاعيل 

  .فعولن ، فاعلن :  ومها )٥(

  .مفاعيلن ، مفاعلنت ، فاعالتن ، مستفعلن ، متفاعلن ، مفعوالت :  وهي )٦(

  .واملفاعلة  »ص ، ش« يف )٧(

    قد ركبت وفاضالت يا رجل...وهي من األسباب واألوتاد قلْ : » ز«يف  )٨(



 ١٢٢

   :)١()بيتين من الوافر وهما(قد جمعت األجزاء الثمانية في 

  

  ع مــنلُِعفْتس مــنلُاِع فَــنولُعــفَ( -١
  

  ــم ــ منيلُاِعفَــ ــنتلَاعفَــ   اهنص فَــ
  

٢- ــو معم ــت ــنلُاِعفَ ــاِع فَلْ قَ   ناتلَ
  

  وفْمــع ــنالتات وولَـ ــن ِميمِظـ   )٢()اهـ
  

ــفَ -٣ ولُعــن م عــ م ــ أُنيلُاِعفَ ولٌص  
  

  ــم ــنتلَاعفَـ ــكِلذَ كَـ ــنِبا ت لَـ   اهـ
  

ـ  عم )٣(هىا الن ا ذَ ا ي لَأَ -٤ ـ  اِع فَ   )٤(نات لَ
  

ــاِقبَو     اهـــنع )٦(يِعِرفْالتِبـــفَ )٥(ايهـ
  

        

                                                   

  . أبيات من الوافر ، وهي : »ص « يف)١(

إذهـاب  «عـن   ) س( ورود هذين البيتني يف حاشية النسخة        )٢٨ص   (»القسطاس«ذكر حمقق   ) ٢(

  . للسخاوي» العروض

  .النهى ، نسخة:  وكتب باهلامش احلجى ،» ص ، ش« يف )٣(

ي من األصـول صـاحبة الوتـد         اليت ه  )فاع التن (: حاشية  : » األصل ، ص  « كتب امش    )٤(

  .املفروق

  .وما يبقى ، نسخة : » األصل«كتب حتتها يف )٥(

 تنقسم األجزاء إىل أصول وفروع ، فاألصول مابدئت بوتد ، والفروع مـا بـدئت بـسبب ،                   )٦(

بتقدمي السبب أو   : باب اليت فيها ، وكيفية التفريع       أن الفروع تنشأ عن األصول بعدد األس      : والقاعدة  

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

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

ـ  )لُن مفَا ِعي  (و )ِعي مفَا لُن  (  يتفرع عنه  )مفَاِعيلُن( ـ   )يلُن مفَا ِع(، و  )فَاِعلَاتن(  يبدالن ب  يبدل بـ

  ) .مستفعلن(

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

  .جزء مهمل مل تقل عليه العرب شعرا 

) ن(يتفرع عنه   ) فاِع لَات  نفَاِع لَا  ( و   )لَا فاِع ت ن(ن بـ   يبدال )ت فَاعِ  (،   )مستفِع لُن نت ـيبدل ب  )لَن 

)مفعوالت( .  
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٣١- لُّكُوا مِ هن ع شأَ ٍةر ـ ِبي الْ  فِ ي ١(ان(  
  

  مجــم ــ )٢(ةٌوع ــملَ"ي ِف عــت س وفُي٣("ان(  
  

  

                                                   

  . حروفه أي من عد: » ص«يف ) ١(

  .جمموعة ، نسخة  : »ش«قد مجعت ، وكتب امش : » ص ، ش ، غ« يف )٢(

وتسمى هذه عندهم أحرف التقطيع ، وقـد أحـسن          : حاشية  : »  ، ش  األصل«كتب امش   )٣(

  : القرياطي حيث قال

   اخلليـل يعـاين     علـم  ومليٍح

  

   خليـع  ليته لو غدا خليلَ     

  

  حلاظي:  رمت وصال منه فقال   
  

  ناطقات بأحرف التقطيـع    
  

 قرياط إىل نسبة ،   القرياطي عسكَر بن دحمم بن اهللا عبد بن يمالدين إبراه  انبره خالشيالقرياطي هو   و

 إىل رهعـص  علماء والزم ، العلم وطلب ، الكرمي القرآن وحفظ ، بالقاهرة نشأ،   بالشرقية بلدة وهي

ـ مب جاورو ،   انهزم أهل ففاق رالشع وقال اباآلد يف مهرو ،   والعربية واألصول الفقه يف برع أن  ةك

ـ ٧٨١ (سنة ا اتوم،   اعليه والقادمني علمائها من ةمجاع عنه كتبو  مسـاه  شعر ديوان له،  )  ه

املنـهل  «) ١/٣٢(» الـدرر الكامنـة   «: ينظر   . املفصل الوشاح امسه أدب وجمموع،   النريين مطلع

  ) .١/٤٩(» األعالم«) ١/٨٩(» الصايف

   .)٢٦ص (» العيون الغامزة«: والبيتان منسوبان إليه يف 



 ١٢٤

  فصل من النثر

   نهافي معرفة أصول هذه األجزاء التي تتركب م

  

  :)١( ، ومنه فقط)لْقُ(  متحرك بعده ساكن ، حنو وهو:خفيف:  سببان : وهي  

ــِشي   ــصفُو عيــ ــا يــ   لَــ
  

ــالتقْوى    ــا ِبــــــ   ِإلَّــــــ
  

ــ[ ــعا يلَــ ــملَــ   ياِل حــ
  

ــِإ   ــشا ِبلَّـــــ   )٢ (]ىوكْالـــــ
  

  

  .ه متعذر  ؛ ألن وحده شيءمنه ، ومل ينظم )وه(  وهو متحركان ، حنو: وثقيل  

قـول    ، ومنه فقـط    )دقَلَ(  حنو ]ظ ٤ق  [  وهو متحركان بعدمها ساكن    : ووتد جمموع 

  :)٣(رالشاع

ــى   ــا الْمنـ ــا أَبـ ــلْ لَنـ   فَقُـ
  

ــى    ــا فَتـــ ــوك يـــ   ِإذَا أَتـــ
  

    

دا لقوته  ِتي و م ، س  )تيلَ( و )نيأَ(  وهو متحركان بينهما ساكن ، حنو      : ومفروق  

  : ، ومنه ملؤلفه)٤( وجاء كسر الواوومنعه من الزحاف ، وهو بفتح الواو وكسر التاء ،

   رــب ــد صــ ــت ِزيــ   لَيــ
  

   رــش ــات ِبـــ ــك مـــ   ِفيـــ
  

    

                                                   

  .أي مل يسمع غري هذا البيت : » ص «وكُتب خبط خمالف امش.  مل أقف عليه )١(

   .»ش« زيادة من )٢(

  .لبيت أي مل يسمع غري هذا ا: » ص «وكُتب خبط خمالف امش.  مل أقف عليه )٣(

)٤( الول  يقاو ، جند لغة يف التخفيف على والسكون بالفتح دت: الوفِتوككَ،   فيه لغة بالتحريك دت 

 كمـا  الـالم،  يف وإدغامها داال التاء بقلب والود ، املصباح يف كما ، الفصحى وهي احلجاز لغة يف

  .)وتد (مادة» تاج العروس« . لغات أربع فهي جند، لغة وهي والفيومي، اجلوهري، حكاه

ـ ي ، كَِتـف أما ماذكره املؤلف من كسر الواو فالظاهر أنه مع تسكني التاء ِوتد ، قياسا على                  فخفّ

 واقتصر لوحب ، ثْلوِم ، كفَِرح: كتف   : يقول الزبيدي   .الفاء كسر مع به أو ، فقط العني بإسكان

ن على والصاغاينّ اجلوهريلَيكتف(مادة » تاج العروس« . وِكذْب كَِذب مثل:  وقال ، األو.(  
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ـ عفَ( وفاصلة صغرى وهي ثالث متحركات بعدهن ساكن ، حنو           ـ عفَ( و )الَ  ،  )ولُ

  :)١(ومنها وحدها قول الشاعر خببا

ــ ــِرطُ )٢(ةٌركُـ ــتحـ   ٍةجاِلوص ِلـ
  

ــفَقَّلَتفَ   ــر اهــ ــج رلٌجــ   )٣(ولُــ
  

  

ـ (: كربى وهي أربع متحركات بعدهن ساكن ، حنو   و   ـ أَكَلَت ا سومنـها  )ةًكَم ، 

  :)٤(وحدها قول الشاعر

وــع ــعفَ رٍملَـ ــ )٥(وهـ   ةٌملَسـ
  

  )٦(مهدلَــــوا بدصقَــــ فٍَبصعــــِل  
  

    

  لَ(معت يف وقد جأَم رى ظَلَ عِرهج ٍلبس ةًكَم (.  

    

                                                   

اية «،  ) ١٨٢ص  (» شفاء الغليل «،  ) ١٩١ ص(» البارع« ،   )٨ق   (»املعيار«:   بال نسبة يف   )١(

واهلاء ،  واجلمع صواجلة   ،  الصوجلان احملجن فارسي معرب     : وفيه  ) لصواجلها) (٣٣٤ص  (» الراغب

           ص (»العيون الغـامزة  «اهـ ،   . بعد واحد   فيه للعجمة قاله اجلوهري ، وقوله رجل رجل أي واحد 

  ) .بصواجلة) (١٠٣ص (للخواص » الكايف« ، )٥٩

  .» ، شص«بإثبات التنوين نونا كتابة عروضية ، واملثبت من  )ن، رجلكرتن : (» األصل« يف )٢(

أي بإشباع حركة الالم حىت :   »ص «امشخبط مغاير وكُتب   . » ، ش  األصل ، ص  « كذا يف    )٣(

  .ها واويتولد من

  وعجٍل سبق خير تؤده...  منع خير طَلٍَب  وِثقٍَل:، ومثله وهو من شواهد اخلليل مل أقف عليه  )٤(

بزيادة ألـف   ) رفعهوا (»ص«بالواو املولدة عن إشباع احلركة ، ويف         :»  ، ش  األصل« كذا يف    )٥(

  .! بعد الواو

  .  »ز« إىل هنا تنتهي النسخة )٦(



 ١٢٦

 ن إىل السبب والوتد ، فالـصغرى مـن        هما يرجعا  الفاصلتني ألن  وبعضهم أسقط 

 ثقيل وخفيف ، والكربى من ثقيل ووتد جمموع ، فاألجزاء مـن األسـباب               )١(]سببني[

  .)٢(فهما أصول أصول النظم ، فافهمه، واألوتاد ال غري 

  

  : تنبيه  

 للمتحرك بدائرة كاجلزمـة ، وللـساكن خبـط كـاأللف            ]و ٥ق  [ قد أشاروا   

ـ  )ه ه اه اه ا     - ه ه اه ا   ( )فعولن مفاعيلن (ة إىل   شاراإل ، فهذه صورة     )٣(اصطالحا س  وِق

  .)٤(على ذلك بقية األجزاء

    

                                                   

  . »ش ، غ«يادة من  ز)١(

)٢( العمدة«: نظر هذا الرأي يف      ي«) ص  (»العيون الغامزة «،  ) ٨٨ص   (»الدر النضيد «،  ) ١/١٣٨

وللدكتور حممد عامر حبث عن جدوى إثبات الفاصلة يف         ) . ٢٠ص   (»حاشية الدمنهوري «،  ) ٢٣

  ) .٣١ص  (»الدر النضيد«مقدمة حتقيق 

  : يقول ابن عبد ربه)٣(

  دالئل على احلروف الساكنه... طوط البائنه فما هلا من اخل

  عالمة للمتحركات... واحللقات املتجوفات 

   .)٦/٢٨٣ (»العقد«

ر هذا هو االصطالح السائد يف التراث العروضي ، وهو على عكس ما عليه املعاصرون اآلن ، وتطو                ف

  .االستقراء والبحث ظاهرة حتتاج إىل  هذا االصطالح إىل أن أصبح عند املعاصرين على نقيضه

ويعد عندهم احلرف املشدد حبرفني األول سـاكن والثـاين          : حاشية  : » األصل« كُتب امش    )٤(

متحرك ، والتنوين نونا ساكنة ، ويعترب احلرف املسموع مع قطع النظر عن زيادته وأصالته ولو مشبعا                 

 يعترب احلرف املكتوب الذي     من حركة كاأللف من الفتحة والواو من الضمة والياء من الكسرة ، وال            

 انتهى على يد عبد الوهاب بن وفا حـسبه          .ملن الديار   : ال يسمع يف اللفظ كاأللف والالم يف قولك       

  .اهللا وكفى 
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فاألسباب هي احلبال املشدودة يف األوتاد ،       ر ؛   عر كبيت الش  ع بيت الش  أنّ اعلم   مثّ

ـ والفاصلة الصغرى هي اليت يف سقف البيت ، والكربى هي اليت حتتها كاأل              ،  )١(طوانةس

  :)٢(رفتني ، وقد قال الشاعر مصراع الباب أحد الدبيت نصفه ، كما أنّ مصراع الوأنّ

ـ ظْ ي نسحالْ هـ  ر ـ   ِف ي شئَيِني ر وـ ن   هقُ
  

  بـ  ٍتي ـ  ب و أَ ِرع الـش  ن ِم ـ  ٍتي   ِرع الـش  ن ِم
  

    

هلمـا  د حبرفني أو   املشد  العربة يف تقطيع الشعر بظاهر لفظه دون هجائه ، وأنّ          نّأو  

  ساكن ، وأن  غري[يف القوايف أو العروض     ا  إلّجمع بني ساكنني    ه ال ي[ الت مـن حبـر     )٣(ةام 

  .)٤(املتقارب

    

    

                                                   

  . »ص«، واملثبت من  كاألصطوانة : » ، ش ، غاألصل«يف  )١(

ص (» الفصاحة رس«: ، ومنسوب إليه يف     ) ٥٧ص  (» سقط الزند « أليب العالء املعري يف ديوانه       )٢(

 غـرر «، ) ١٦٩ص  (» شـفاء الغليـل   «،  ) ١/١٦٣(» العصر أهل وعصرة القصر دمية«،  ) ١٩٧

  ) .واحلسن(وروايته ) . ٢٥٠ص ( »الواضحة خلصائصا

وقـد   ،» ش«الغري التامة ، واملثبت من       : » ، ص ، غ    األصل«وهي العروض املقصورة ، ويف       )٣(

  .ن التعريف سبق التنبيه على أن األفصح تعرية غري ع

  :ويستشهدون عليه ببيتني )٤(

 املسلمني على وحتماً  فرضاً...فرمنا القصاص وكان التقاص  

  عليها ما أعطه ومل سعد ب ... دوا أخذت خداش ولوال

وبعضهم يعده شاذا ، وبعضهم يروي البيتني مبا خيرجهما عن القصر والتقاء الساكنني ، فريوي األول                

ص ( لألخفـش    »العروض«: ينظر  ) . مجاالت سعد (أو  ) رواحل سعد (ين  ، والثا ) وكان القصاص (

، ) ١٦٢ص  (»الصاهل والـشاحج «،  ) ٦٧ص   (»عروض الورقة «،  ) ١/٢٥ (»الكامل«،  ) ١٦٥

 »الكـايف «،  ) ١/١٣٧ (»العمـدة « ،   »تاج العـروس  « و »اللسان«وعنه  ) قصص( مادة   »احملكم«

ص  (»العيون الغـامزة  «،  ) ١٠٢ص   (»غليلشفاء ال «،  ) ٧٠ص   (»البارع«،  ) ١٨ص  (للتربيزي  

١٢٩.(  



 ١٢٨

  : بفائدةولنختم هذا الفصل 

         ه وإعرابه ، وجيوز يف عروض      التصريع أن تكون العروض كالضرب يف وزنه وروي

يـأيت   وسـوف    .زاحف الضرب   حاف وإن مل ي   ع ما جيوز يف ضربه من الز      صرالبيت املُ 

  .)٢(]إن شاء اهللا تعاىل[)١( يف آخر الكتابتبينيللتصريع زيادة 

                                                   

  .) ٤٤٨ص (ينظر  )١(

  . »ش«زيادة من  )٢(
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ظم في بيان أطول الشعر وأقصرهفصل من الن  

  ]ظ ٥ق [ وكمية الضروب واألعاريض

  

٣٢- طْــأَولُوالــش ِمــ فَِرعثَن ــاِنميه  
  

ــأَ   ــ اثْهرصقْـ ــاِننـ ــاِفقَ الِْمظْن ِلـ   هيـ
  

ـ  ٍءزى ج لَ ع اَء ج دقَ و :واالُقَ -٣٣ ن دــكَ    )١(ر ــر" مِهِلوقَ ــو عم ــر.أب ــد غف   )٢(" لق
  

٣٤- لَوم مِ ئِج ي ـ  ن س بٍةع ـ  و ـ ا ع لَ ىلَ  
 

  ــخ مــ أَِةس جــ فَاٍءز ــ الْالَقَ ــ:لُّكُ   )٣(ا لَ
  

٣٥- أَوضرـ ِب الْ ب ـ  عِ اِرح نـ  الْ د عِبر  
  

ــ   ــونَتِس ض رــب ا مــثَ ع ــ أَاِثلَ ضِبر  
  

ــأَ -٣٦ ــأَالْا م اِرعــ لَيض ــه   عبرأَا فَ
٣  

ــ   ــالثَّ عمـ ــِب نياِثلَـ ــجت )٤(دعـ   عمـ
  

                                                   

 وهو اختيار الزجاج والفراء واملربد واجلوهري ، أما اخلليل واألخفش وتبعهمـا ابـن القطـاع                 )١(

، ) ٤٥ص   (»عـروض الورقـة   «: ينظـر   . فمتفقون على أن ما جاء على جزء واحد فليس بشعر           

ص  (»اية الراغـب  «،  ) ٢٩٥ص   (»الدر النضيد «،  ) ٧٣ص   (»البارع«،  ) ١/١٨٤ (»العمدة«

  ).١٨٩ص  (»العيون الغامزة«، ) ٦٠ص  (»ألفية اآلثاري«، ) ٢٣٩

نسبة صحته للخليل وهو وهم ، ونص ما نقله هو قول الزجـاج     ) رجز( مادة   »احملكم« وقد وقع يف    

 مـادة   »تاج العـروس  « و »اللسان«استدرك عليه يف    ، وهلذا   ) ١٨٩ص   (»العيون الغامزة «كما يف   

  . من أنه ليس بشعر »التهذيب«مبا نقل عن اخلليل يف ) رجز(

ومن شواهد العروضيني عليه ما يروى لسلم اخلاسر ميدح موسى اهلادي ، وقيـل    .  مل أقف عليه     )٢(

  )١/١٨٥ (»العمد«: ينظر . مث امر . غيث بكر . موسى املطر : هو أول من عمل شعرا على جزء 

وأطول الشعر للعرب ما كان على مثانية أجزاء ، وأقصرها ما كـان علـى               :  يقول ابن القطاع     )٣(

، ) ٧٣ص  (»البارع« .جزأين ، وليس للعرب شعر على سبعة أجزاء وال مخسة وال على جزء واحد            

ـ               ا سـبق بيانـه يف      وسيالحظ القارئ يف التعليق على املنظومة كثرة النقل عن ابن القطاع ، وهذا مل

الدراسة من أنّ املؤلف اعتمد كتاب البارع أصال للنظم ، مما جيعل من املنظومة يف احلقيقـة نظمـا                   

  .للبارع بعد حذف أبيات الشواهد مع بعض زيادات للمؤلف 

بعـد ،   : ، وكتب امـشها      »ص«هو املثبت يف     و .بسرب، نسخة    : »األصل«يف  كتب حتتها   )٤(

  .نسخة

ذكور هو مذهب اخلليل واملشهور عند العروضيني ، ومن أثبت حبـر املتـدارك أضـاف                والعدد امل 

للعروض عروضا ولألضرب ضربا ، أما اختيار ابن القطاع والذي تابعه عليه الناظم هنا فهو كما نص                 



 ١٣٠

  فصت ان ِها بِ  م ِتيب الْ وضرع )١(امأَ -٣٧
  

  وضربـ  الْ ه حرـ  )٢(ف ـ  ريِخأَالْ ـ   ِف   فري الطَّ
  

  

                                                                                                                                                  

، ) ٣ق  (» البـارع «خمطوط  " فأعاريضه مثان وعشرون عروضا ، وأضربه ثالث وستون ضربا        "عليه  

" مثان وعشرون عروضا ، وقيل أربع وثالثـون         : وأعاريضه الصحيحة   ) " ٧١ص  (ع ففيه   أما املطبو 

ومل يشر لعدد األضرب ، وعد ابن القطاع لألعاريض قائم على إسقاط العروض املشطورة والعروض               

املنهوكة للرجز ، والعروضني املشطورتني للسريع ، واملشطورتني للمنسرح ، كما سيأيت بيانه يف باب               

  . لرجز ا

  .وقل ، نسخة  : »األصل«يف كتب حتتها )١(

   .»ش«، وهو املثبت يف اجلزء ، نسخة  : »األصل«يف كتب حتتها )٢(
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  )١(باب الطويل 

  

ـ  الْ يِلِولطَِّلفَ -٣٨ ـ  ضبقَ ـ ري ع ِف   ِهوِض
  

ــأَ   ــلَ ثَهبرضـ ــ ةٌاثَـ ــتصخـ   ِه ِبـ
  

ـ  و ماِل الس لُوأَالْفَ -٣٩ هـ  و ـ   م ِلا سم  
  

ـ  قَ نِم   ِهِضب ـ  و ـ  زِ نِم ـ ( اٍفح ـ ا فَ ي   )٢()مِه
  

ــياِنثَ -٤٠ ا الْهــقْم بــوض   وِضرعالْ كَ
  

  ــالثَّو ــم الْثُاِل ذُحــوف ــي الْ ِف   يِضِرقَ
  

٤١- والرداِز لَ فـ  م ـ  كَ ه لَ م ِوا ر٣(ي(  
  

  ـ و هوح ــريِمــِني اللِّــف ــ قَنِلبِو الــري  
  

٤٢- قَالْوبإِ ض لِ اطٌقَس ٍساِمخ كَ س٤(ن(  
  

  ــالْو ذْحــ قَف ــعطْ س ــ اقِْن ِإٍبب تنْر  
  

                                                   

ي طويال لتمام أجزائه وسالمته من اجلزء ألنه        مس: قال اخلليل : حاشية  : » األصل« كتب امش    )١(

يئه على أصله يف الدائرة إال نقصان       ألنه أكثر الشعر عدد حروف      : وقال الزجاج . ال يدخله أصال    

  . مثانية وأربعني حرفا ]فجاء على أصله[حرف واحد ، ورمبا صرع 

كذا ، ـ بالوافر واهلجز  ] ونقض ذلك[ وهي أطول من األسباب ]أول أجزائه[لوقوع األوتاد : وقيل 

  .  واملضارعـ اهلزج : والصواب 

  ....صممتنع اتفاقا على ما قرر يف أ...عالم يف الن القياس يف األأ  ـكما قال الدماميينـ وجوابه 

 وجوابه: وفيه  ) ١٣٧ص  (» العيون الغامزة «ما بني املعكوفتني غري واضح باملخطوط ، وأكملته من          

   . بالزم ليس التسمية وجه يف االطراد أن

  . يالحظ أن املؤلف يف حواشيه املتعلقة بتسمية البحور قد التزم النقل عن الدماميين 

  .يف الكلم  : »غ« يف )٢(

وكلُّ بيت نقص من    ... والردف الزم هلذا الضرب  ، وقد شذ غري مردوف           :  يقول ابن القطاع     )٣(

وينظـر مناقـشة    ) . ٧٧ص   (»البارع«. آخره من أمت بنائه حرف متحرك أو زنته فالردف الزم له            

العيون «، و ) ٢٣١ص   (»اية الراغب «: انطباق هذه القاعدة على هذه الصورة لضرب الطويل يف          

  ) .١٤٣ص  (»الغامزة

الزم ومستحسن ، ولزومه ألحد أمرين ، إما لوقوع النقصان يف أمت البناء ، وإمـا                : والردف قسمان   

ص  (»شـفاء الغليـل  «. اللتقاء الساكنني ، واستحسانه لوقوع النقصان يف غري أمت البناء لـيس إال            

١٧٢.(  

 بذلك من القبض الذي هو األخذ       يمسط اخلامس الساكن ،     والقبض إسقا :  يقول ابن القطاع     )٤(

  ).٧٤ص  (»البارع«. 



 ١٣٢

  فِلتخم الْ لُصأَو،   )١(ِتيب الْ ِرآِخِب -٤٣
  

  ــب حــِلِو الطَّر ــي ــ ثَن ِم ــ اٍنم أْيِلتف  
  

  

٤٤- وهفَ ي ولُعن م ع ـ  م ـ  ه نيلُاِعفَ ام  
  

  )٢ ()امدقَـــ تهضبـــقَو(ا رر كُـــدقَـــ  
  

  

                                                   

  .اجلزء ، نسخة: » األصل ، ص«كتب حتتها يف  )١(

واحلذف إسقاط سبب خفيف من آخر اجلزء ، شبه بالفرس احملـذوف ، وهـو               : يقول ابن القطاع    

  ) .٧٦ص  (»البارع«. الذي نقص من ذنبه 

  .وض احنتما قبض العر: » ص« يف )٢(
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 ١٣٣

ظم في زحاف الطويلفصل من الن  

  

٤٥- ــيجــي أَ ِفــوزجــاِءزــلِّا كُذَ هاه  
  

ـ  إِ ضبقَالْ   ـ  لَّ اِلا س١(ام( )ـ اكْو ـ  لَ ففُ ٢()اه(  
  

٤٦- قَالْوبـ ي الْ  فِ ض عـ  عِ وِضر ـ  و ةٌلَّ   يِف
  

ـ  فَ افحِز )٣(ٍريغَ   اسِفتده كْ تـ ت   ]و ٦ ق[ )٤(يِف
  

٤٧- كَالْوف ذْ حف )ِعاِبالس ِم)٥()ِناِك السن  
  

  ــِعِمج ــ أَي جــِلِو الطَّاِءز ــي ــا فَ ي   نِط
  

                                                   

  .ساملٌ  : »ص« ويف )١(

جيوز يف سائر أجزائه كلّها القبض إال اجلزء الذي هو الضرب األول ، لئال يلتبس               : يقول ابن القطاع    

  ) .٧٧ص  (»البارع«. بالضرب الثاين 

 »غ« ، وكتب فوقها يف » ، غص«، وهو املثبت يف وكفها ، نسخة : » األصل«كتب حتتها يف    )٢(

  .كذا : 

   .» ، غص«، وهو املثبت يف حشو ، نسخة : » األصل«تب حتتها يف ك)٣(

  .واكتفي  : »ش« يف )٤(

القبض من أنواع الزحاف سواء وقع يف العروض أو الضرب أو احلشو ، غري أنه يف عروض الطويـل                   

أال ترى أن القبض مثالً من أنواع الزحاف ويـدخل يف           : زحاف جرى جمرى العلة ، يقول الدماميين        

، فهو زحاف من حيث هو تغيري حلق ثاين السبب، وجرى جمـرى               الطويل على وجه اللزوم    عروض

  ) .٧٧ص  (»العيون الغامزة« .العلة من حيث لزومه

  .الساكن السابع  : »غ«يف )٥(



 ١٣٤

 

٤٨- فُّكَوالْ ه ـ  )١(يـلُ ِلخ ـ را ي لَ ـ  ض   ِهى ِب
  

  )٢(ِهِحــبقُ وِهِفع ضــنى ِمــأَا رمــِل  
  

ــ -٤٩ شبــه ــ يِبوالثَّ ِب ــي ذَفكَّ   هلُ
  

  

  هيلُــِثم تٍداِهي شــِفــ )٣(ىمعالْ ِبــوأَ  
  

٥٠- ــالْو خر٤(م( ــو هــو فُذْ حــن   ِلأَوا ِل
  

  حـ  ٍفر ـ  ن ِم ـ  )٥(ِلوأَ الْ ـ  لَ ـ  ا م ـ و دا قَ   يِل
  

٥١- الْوــب يــت ــِمرخالْ ِب ي ســلَثْى أَم ام  
  

ــأَ   ــذًخ ــسنا ِم ــذَ ِإِفي ال ــلِّا ثُا م ام  
  

                                                   

 يف األدبـاء  سـيد  اللغوي النحوي العروضي أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي األزدي          )١(

 أول وهو،   فيه القياس وتصحيح النحو مسائل استخراج يف الغاية كانيبويه ،    ، شيخ س   وزهده علمه

  ، العلـم  إىل واملنقطعني الدنيا يف الزهاد من وكان،   ا العرب أشعار وحصر العروض استخرج من

 ويغزو سنة حيج  وكان .نفسه مثل اخلليل رأى وال اخلليل مثل وناؤالر رأى ما: شميل بن النضر قال

ـ ١٧٠( سنة   مات أن إىل ، سنة  وكتاب  ، اجلمل وكتاب  ، اإليقاع كتاب: التصانيف نوله م  .) ه

 قطعـة  منـه  اخلليل عمل ، نصر بن لليث إنه ويقال ، العني وكتاب  ، العروض وكتاب ،   الشواهد

ص (» أخبار النحـويني البـصريني    «:  ينظر .والشكل النقط وكتاب  ، النغم كتاب، و  الليث وأكمله

، ) ٢/٢٤٤(» وفيات األعيان «،  ) ١/٣٧٦(» إنباه الرواة «،  ) ٣/١٢٦٠(» جم األدباء مع«،  ) ٣١

  ).٢/٣١٤(» األعالم«، ) ١٣٣ص (» البلغة يف تراجم أئمة النحو«

  : وقيل يف ذلك شعر: حاشية : » األصل« كتب امش )٢(

ــت ــِنكفف ــاِل ع ــلَ الوص ــو طوي   قي ش
  

  إليــــكاخلليــــلُلــــروِح ِل وأنــــت   
  

   روحــيكت فــديــِل للطوكوكفُّــ
  

  ــيح ــيقبــ ــاه لــ ــلُس يرضــ    اخلليــ
  

  ).٢١٩ص (يأيت خترجيه يف كتاب الشواهد 

شبه بالثوب الـذي   وهو إسقاط السابع الساكن ،  : وجيوز يف أجزائه الكف     :  يقول ابن القطاع     )٣(

  ) .٧٨ص  (»البارع«. طال ذيله فيقصر ، وقيل مأخوذ من الكف الذي هو ذهاب البصر 

  .جيوز   :»ص«يف  حتتها كتب) ٤(

  .اجلزء : » ص«يف كتب حتتها ) ٥(
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 ١٣٥

 

٥٢- ــو سمــ الْي خرــقَ ِلم ــ بِعطْ ١(ِهِضع(  
  

  )سوـ  ف ت ر ى التـ  يـلَ ِثم ـ   ِف ٣())٢(ِهِداِهي ش(   
  

٥٣- ذَه ـ ا و ـ ا الْ ي ذَ ِف جـ  ِءز ـ  لْ قُ   ِمرالثَّ ِب
  

  ــو هوــِت اج مــ قَاع ِهِضبــالْ و خ٤(ِمر(  
  

٥٤- الْوخرـ  م ـ  ِلوي أَ  ِف ج ـ  )٥(ِءز   ِرآِخالْ
  

ــ   ــِل قَاَءج ــيلً ــا ِف ــش يِضِري قَ   )٦(ِراِعال
  

ـ  ي م لَ :يلُِلخ الْ الَقَ -٥٥ ـ  فِ نكُ يم ـ ا خ   الَ
   

ــوأَ   ــهلُ ع نــ و ــٍدِت ــ ي ا منــ ت   الَ
  

٥٦- ــو ــاَءج ــي م ِف نٍحِرســكَ و   ِلاِم
  

ــ   ــ بنِم ــِدع خ أٍَنب وــ و ــاح )٧(ٍصيقَ   ِلِص
  

٥٧- الْــوقْوصــالْ وخبنــ هــماِنفَذْا ح  
  

  ــم ــو )٨(ٍكرحـ ــِل )٩(ٍناِكسـ   )١٠(ياِنلثَّـ
  

ــ -٥٨ ــت منِم ــ ونلُاِعفَ ــنِم م سلُِعفْت  
  

ـ فَ   هوـ  ع   )١١(لُصحــ ييـعِ ِمجا ِفـي الْ ى ذَلَ
  

                                                   

وهو إسقاط املتحرك األول من اجلزء األول من البيـت ،           : وجيوز فيه اخلرم     : يقول ابن القطاع     )١(

 خرما ألنه قطع بعضه ، أُخذ من قوهلم سن مثلومة وقعـب مثلـوم ، أي                 يمسويسمى أثلم ؛ وإمنا     

  ) .٧٨ص  (»البارع«. مكسور

  .أي شاهد اخلرم : » األصل ، ص« كتب امش  )٢(

  . ألنه يف جزئه كنقضه: » ش«يف  )٣(

وجيوز يف هذا اجلزء الثرم ، وهو اجتماع القبض واخلرم ، والثـرم يف معـىن   :  يقول ابن القطاع    )٤(

  ) .٧٩ص  (»البارع«. الثلم ، واألثرم من الناس الذي انقلعت سنه من أصلها 

  .النصف : » األصل« كتب حتتها يف )٥(

وقد جاء عن العرب اخلرم يف اجلزء األول من النصف األخري من البيت وهو              : يقول ابن القطاع     )٦(

  . )٨٠ص  (»البارع«. قليل 

  . تصغري وقص: » ش«: فوقها يف  كتب )٧(

  . كلمة غري واضحة »ص«يف كتب حتتها ) ٨(

  . كلمة غري واضحة »ص«يف  كتب حتتها )٩(

  .أي للحرف الثاين من اجلزء: » األصل ، ص «كتب امش)١٠(

  .يدخل ، نسخة  : »ص «كتب امش)١١(



 ١٣٦

 

ـ  ِدقْ فَ ِطرشِب -٥٩ ١(ٍعاِن م(   ،ـ و ـ  دقَ ِم سع  
  

ــالْ   خزمــ و هــو ــ م ا يزــ فَاد اسِمتع  
  

ــ -٦٠ ــب الِْلوي أَِف ــ ِبِتي حٍفرــِإ و   ىلَ
  

ــبرأَ   ٍةعــ و ــملَ ِز يــد خ زمــ ع   )٢(ىلَ
  

٦١- الْوخزمِ م ـ  ن خ ـ  ِمز   جِعـلْ  ذْ إِ ِريِعب الْ
  

ــ   ــني أَِف ــز ِخِهِف ٣(ةٌام(  ،ــو ــ ندقَ   لِْق
  

ـ  مزخالْ -٦٢ ـ   ِف ـ اِمم إِ ِرعي ِش ن ـ ا ع   )٤(يِل
  

ــالْ   ــ الِْساِرفَ ــي الْ ِذاِرركَ ــع الِْلضفَ   يِل
  

٦٣- ــو ــِلِوي الطَِّف ــي الِْتاَء ج مــاقَع به  
  

ــي م ِفــيأَ   ــ ِبنيلُاِعفَ ــاقَرا ملَ ظ ٦ق [ ْهب[  
  

                                                   

وذكر اخلليل أن اخلرم ال يكون إال فيما أوله وتد جمموع ، وهذا خيتل عليـه  :  يقول ابن القطاع   )١(

وهو ذهـاب   : ألنه قد جاء يف أشعار العرب الفصحاء غري ذلك ، وقد جاء يف الكامل بعد الوقص                 

، ... وهو ذهاب الثاين الـساكن      : ، وجاء يف املنسرح بعد اخلنب       ) ... متفاعلن( املتحرك من    الثاين

 ، ٨٠ص  (»البـارع «. وهو جائز على هذا مستعمل يف سائر أجناس الشعر بعد ذهاب املانع لذلك              

٨١. (  

  .أربعة : » األصل ، ص«كتب امش )٢(

 »الـصحاح « و »ذيب اللغة «:  املعاجم ، ينظر     ، واملثبت ما ورد يف      بضم اخلاء » األصل« يف   )٣(

  .) خزم(مادة  »تاج العروس« و»القاموس احمليط« و»اللسان«و

وقد جاء عن العرب اخلزم ، أُخذ من خزمت البعري إذا جعلت يف أنفه خزامـة ،                 : يقول ابن القطاع    

ـ                 . ادة أربعـة    وهو زيادة حرف يف أول جزء من البيت ، ويكون بزيادة ثالثة أحرف ، ويكون بزي

  ) .٨١ص  (»البارع«

 أبو احلسن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هشام بن عبد مناف رضي اهللا عنه ابـن عـم                  )٤(

 قـول  ِفي إسالما الناس ول وصهره وأحد العشرة املبشرين ورابع اخللفاء الراشدين وأ        ĭرسول اهللا   

 ، ريب يف حجـر      بالقضاء والعلماء اخلطباء رأكاب ومن ، األبطال الشجعان  وأحد  ، العلماء من كَِثري

 أخي أنت: له قال أصحابه بني ĭ النيب آخى وملا املشاهد، أكثر يف بيده واءاللّ وكان،    ĭالنيب  

 ويل اخلالفة بعـد     . لعلي نقل ما الصحابة من ألحد ينقل مل:  أمحد اإلمام قال حىت كثرية ومناقبة،  

ـ ٤٠ (ملجم بن الرمحن عبد قتله أن إىلعثمان رضي اهللا عنه وأقام بالكوفة        الطبقـات  «: ينظر) .  ه

) ٤/٤٦٤(» اإلصابة«،  ) ٤/٨٧(» أسد الغابة «،  ) ٣/١٠٨٩(» االستيعاب«،  ) ٢/٢٥٧(» الكربى

  ) .٤/٢٩٥(» األعالم«، 
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 ١٣٧

 

ــ -٦٤ ــي نِف ــ وِهوِن بي١(ن( ــي   اذَ ِإِهاِئ
  

  ا ذَامقَــا م ذَاما قَــفًــر حتطَّقَســأَ  
  

ــفَ -٦٥ ــلُّكُ ح ِمٍفر نــه ما يــع   )٢(باِق
  

ــ   ــبي،  هباِحصـ ــاكذَى وقَـ   بهذْ يـ
  

ـ  ع ِنيناثْ الِ وتبثُ -٦٦ ـ أَى الْ لَ ـ  ِلص ِم سع  
  

  ــالْو ذْحــلْ ِلف حفَرــ ِفِني ــ)٣(ايه ــ مد قَ   عِن
  

٦٧- ــتي ِتــ ِفــلُّحــ ِبِعسلُاِضــ فَاٍرح  
  

ــ   ــدِدم الْالَطَـ ــ ويـ ــكَ وراِفـ   لُاِمـ
  

٦٨- ــ)٤(و هزــج م عــ ر ٍلمو ــم نِرسح  
  

  مجــثُّتهفِّــا خِبــف صٍردــ منِرشح  
  

٦٩- واقَري اثْ وا فِ بنِني ـ  ب الْ ِرح ـ قْم تضب  
  

  ـ  ِفو ـ  ِذي الَّ ي ضارـ  ع ـ   ِف ي شـ  الْ ِرع عرب  
  

ـ ري أَ ِف -٧٠ ـ  ٍعب ت ى الْ ركَمـ ان ـ  فَ ةْفَ   زِم
  

ــأَ   ِرسعــ و سرحو ــان ــطِْسب ــت ارم ثُ   زِج
  

٧١- الْوذْحف ـ الثُّ و بـ  وت ـ اقَرمي الْ  ِف به  
  

ــعأَ   ــي مِن ــا اع ــ)٥(م ج وزــاِط قَه به  
  

ــثُ -٧٢ بــوت ــو الِْو أَِنيناثْ اِل   و أَِداِح
  

ــ   فُذْحهــ(ا م ــي اِرا بــ )٦()ع ــ اددقَ عاو  
  

ــأَ -٧٣ ــ الْلُه عأَوِضر ــن ا الْهكَمــان   هفَ
  

ـ  م دقَ   يزذِ ت  ي عنـ ه ـ  م   )٧(هفَي الـص  ِذا ِب
  

                                                   

  .بعد : » غ« يف )١(

  .يراقب : » غ« يف )٢(

  .معاقبة : »  ، صاألصل« كتب حتتها يف )٣(

  . يف: » ش «يف )٤(

املراقبة هـي أن ال يزاحـف   ف" ، وهو الصواب    »ص ، غ  « قد ، واملثبت من      »األصل ، غ  « يف   )٥(

العيـون  «" السببان اتمعان وال يسلمان من الزحاف، بل البد من مزاحفة أحدمها وسالمة اآلخـر             

  ) .٩٣ص (» الغامزة

  .أو واحد: » غ« يف )٦(

إذا سقط  : ياء مفاعيلن ونونه ، واملعاقبة بني احلرفني        ويف الطويل املعاقبة بني     : يقول ابن القطاع    ) ٧(

أحدمها أثبت اآلخر عقبه ، فخلفه وقام مقامه ، فيجوز أن يثبتا مجيعا وال جيوز أن يـذهبا مجيعـا ،                     

خبالف املراقبة وهي أن ال يثبتا معا وال يذهبا معا ؛ ألن كل واحد منهما يراقـب صـاحبه ، وأمـا       

  ) .٨٤ص  (»البارع« .ا أوكالمها أو يذهب أحدمها أو كالمها املكانفة فهي أن يثبت أحدمه

  ).٤٤٤ص (وقد عقد املؤلّف فصلًا يف بيان املعاقبة واملراقبة واملكانفة يف تذييله على الكتاب 



 ١٣٨

 

٧٤- ــو ــاَءج ــري ع ِف ــقِْإ الِْهوِض عاد  
  

  ــو هوــ د ــ الْولُخ ــ إذِفذْح ي ر١(اد(  
  

٧٥- ــوــ أَذَّشيــا ِمضنِفــه ي عِهوِضــر  
  

  تمــام ــه ــأَي الْا ِف ــ )٢(ِلص صرــح   ِهوا ِب
  

٧٦- ــو جوــز ــشفَخأَ الْ ض ربــاِبا ر اع  
  

  )٣(اعــاب تضعــبا وورصقْــ ماهمســ  
  

٧٧- قَالْوصر ذْ حف ـ  ٍناِك س   بب الـس  نِم
  

ـ عأَ   ـ ريِخأَي الْــِن م ــعـ وِنكُ س ــ مجا وب  
  

٧٨- تــِرح ــب قُهيكُ لَيــ م وٍفذُحــ و ام  
  

ــلَِق   ــلَ عي ــِهي س وــف ِتأْ يي مــكَح ٤(ام(  
  

  

                                                   

وجيوز يف عروض الطويل اإلقعاد ، وهو دخول احلذف ، شبه باملقعد مـن              :  يقول ابن القطاع     )١(

   .)٨٤ص  (»البارع« . الناس

  .أي على : »  ، شاألصل ، ص«كتب حتتها يف )٢(

 »الكـايف «،  ) ١/١٤٨ (»العمـدة «: ينظر  . الفراء ، واجلرمي    :  وممن تابع األخفش على هذا     )٣(

  ) .٢٥ص (للتربيزي 

  ) .ص ( أي يف كتاب الشواهد )٤(

 ، والقـصر  وأجاز األخفش فيه ضربا رابعا مقصورا   ... وشذت منه عروض تامة     : يقول ابن القطاع    

إسقاط الساكن من السبب اخلفيف وإسكان ما قبله من آخر البيت ، مأخوذ من القصر الذي هـو                   

  ) .٨٦ ، ٨٥ص  (»البارع« . املنع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٣٩

  )١(باب المديد

  

ــ -٧٩ ــاِع فَنِم ــناتلَ ــاِنم ثَنلُاِع فَ يه  
  

ـ  فَ يـدِ ِدم الْ لُصأَ   اسِمتـ اِملَ كَ ع يو ٧ق  [ ه[  
  

٨٠- م ا استعلَمتالْ ه عرـ  ب ـ ي الْ  ِف   يِضِرقَ
  

  وِضرعـــالْ وِبر الـــضِءزجـــا ِبلَّـــِإ  
  

٨١- سموه م جزا لِ ؤـ  الْ ِفذْح جـ  ِءز   ن ِم
  

  عــر ــ وِهوِض ضــفْ اِهِبر هــم ــا فَ ي   نِط
  

ــأَ -٨٢ ــا أَم اِرعالْيض ــِدِدم ــلُّ كُي اه  
  

  اهــــلُوأَ )٢(ســــاِلمةٌ ةٌاثَــــلَثَ  
  

٨٣- مــذُح ــبخم،  )٣(ةٌوفَ ــثُاِل ثَةٌون اه  
  

ــ   ــهلَـ ــوبر ضـ ــةٌت ِسـ   )٤(اهتد ِعـ
  

ـ  )٥(سـاِلم  وِبر الـض  لُوأَفَ -٨٤ يىر  
  

ــِم   ــر علَثْ ــ كَِهوِض ــم ــدا قَ   ارر قُ
  

٨٥- اِنالثَّو ـ  م جوٌءز و ـ م ـ  و ورصقْ   يِف
  

  عــر ــ الِْهوِض جُءزــ و ذْحفقْ يــت   يِف
  

٨٦- والــرداِز لَــفــ ِلمذَها الــضِبر  
  

ــِتاج ِليأَ   ــساِعمـ ــِنيناِك الـ   يِبح صـ
  

                                                   

ي مديدا لتمدد سباعيه حول مخاسيه كما حكاه األخفش         مس: حاشية  : » األصل« كتب امش    )١(

المتـداد سـببني يف   : وقال الزجاج . ي  يه كل حبر تركب من مخاسي وسباع      عن اخلليل ، وأورد عل    

  . طريف كل جزء من أجزائه السباعية ، ويرد عليه ما ورد على الذي قبله ، وجياب باجلواب

حاشـية  «، و )  ١٤٩ص   (»العيون الغامزة «وهذه احلاشية وقع فيها سقط ، ومتامه كما يف          : قلت  

 كل جزء من أجزائـه الـسباعية ،       المتداد سببني يف طريف     : وقال الزجاج   ) "٤٠ص   (»الدمنهوري

 مديدا المتداد الوتد اموع     يمسوقال غريه   . وأورد عليه الرمل وغريه مما فيه جزء سباعي كذلك          [

  ."  ويرد عليه ما ورد على الذي قبله ، وجياب باجلواب،] يف وسط أجزائه السباعية

راد يف وجه التسمية غـري الزم ،        وجياب مبا أسلفناه من أن االط     ) : ١٤٩ص   (»العيون الغامزة «ويف  

  .وإذا صح النقل يف هذه األمساء املوضوعة لبحور الشعر عن اخلليل فال ينبغي أن خيالف واضعها 

  .جمزوءة  : » ، غص«يف  )٢(

  .أي ثانيها : »  ،صاألصل« كتب حتتها يف )٣(

ته العـرب جمـزوءا ،      مثانية أجزاء اسـتعمل   ) فاعالتن فاعلن (وهو مبين على    : يقول ابن القطاع     )٤(

ص  (»البـارع «. وازوء ما ذهب من عروضه وضربه جزءان ، وله ثالث أعاريض وستة أضرب              

٨٧.(  

  .جمزوء : »  ، غص«يف ) ٥(



 ١٤٠

ـ الْ و ِءزجالْا بِ هثُاِلثَ -٨٧ ِفذْح  ـِرف١(ع(  
 

  ــثِْمو ــر عهلُـ ــهوضـ ــتخا ت لَـ   فِلـ
  

٨٩- اِبرعـ  ه ـ  و رتبأَا الْ هـ  و م  ـ ا ج   عِم
  

  ذْحف ـ قَ و ـ  يـهِ  فِ عطْ ـ   ِف ـ  ٍرعي ِش ِم س٢(ع(  
  

ـ ب ي ِهوِضري ع  فِ ِفذْحالِْب -٩٠ ـ ى عِ قَ    الَ
  

  بــع يــد ــا ِل فَ ــنلُاِعفَ ــو حد قَ   )٣(الَ
  

٩١- طْقَالْوع ذْ حف ـ  مِ ٍناِك س م ـ ا و   مِس
  

ــوالِْب   ــجم الِْدِت وِعم  ،الْوــو ــ الْفقْ ِزتم  
  

ــ -٩٢ ــتمي الِْف حــِكر ــدقَي تِذ الَّ مه  
  

ـ الْ و وِنكُي الس  فِ صِرقَالْكَ   افْ ِفذْح ـ ه م٤(ه(  
  

٩٣- وذَّش ذَ ه ا الضرب ـ  و ـ ي غَ ِذالَّ بر  
  

ــيبقُ   ــ ِعهلَـ ــِإ الْدنـ ــتعم الْاِممـ   ربـ
  

  نِب خ وٌءزج م ساِمخالْ،   )٥(ِشفَخأَالْ -٩٤
  

  ــم ذُحوفــالْ و عرــثْ ِموض ــ فَهلُ   نِط
  

                                                   

  .وصف : »  ، ش ، غص«يف ) ١(

   .»ش«إىل هنا تنتهي النسخة  )٢(

  . »ص«، وهو املثبت يف نقال ، نسخة : » األصل« كتب حتتها يف )٣(

واألبتر ما اجتمع فيه احلذف والقطع ، والقطـع         ... واألبتر املقطوع الذنب    : بن القطاع   يقول ا ) ٤(

. إسقاط ساكن الوتد اموع ، وإسكان املتحرك الذي قبله ، وهو يف الوتد كالقـصر يف الـسبب                   

  ) .٨٩ص  (»البارع«

 عروضـه   وتصرف حمققه بناء على نقل عن األخفـش يف        ) ٨٨ص   (»البارع«:  نسب إليه يف     )٥(

ـ     .فجعل الشذوذ للضرب الثاين والثالث ، وهو وهم أشار إليه د           ايـة  «شعبان صالح يف حتقيقه لـ

الـدر  «، ويف   ) ٤ق   (»املعيـار «عند نقل اإلسنوي لكالم ابن القطـاع ، و        ) ١٤٧ص   (»الراغب

 وضع اخلليل ضربني يف املديد ال نظري هلما يف        : وحكي عن األخفش أنه قال      ) : ٢٠٩ص   (»النضيد

  ومصري املال للوارِث... يقدم املرء على فعله : كالم  العرب أحدمها قول الشاعر

  أخرجت من كيس دهقان... إمنا الذلفاء ياقوتة : قول اآلخر : والثاين 

واعلم أن هذين مها الضرب الثاين والثالث للعروض احملذوفة ، واخلليل ابن أمحد رمحه اهللا موثوق بنقله            

) : ٤١ص  ( البن التركمـاين     »شرح قصيدة ابن احلاجب   «ويف  . ا قاله األخفش    ، فال يرد الطعن مب    

 إمـامل   :العروض الثانية احملذوفة ، وقال      واعلم أن األخفش أنكر هذين الضربني الثاين والثالث هلذه          

 واالعتماد على نقل اخلليل لثقته ودينـه ، وال يلتفـت إىل             .ا عن العرب ، وأن اخلليل وضعهما        يأتي

يف سيما واخلليل بن أمحد فـرد      ار األخفش ؛ ألنه ناٍف وهذا مثبت ، والعمل على املثبت دون الن            إنكا

وهذا النقل يبني أن علة الشذوذ عند األخفش هي عدم          . اهـ   . يف دينه وثقته واطالعه يف علم اللغة      

  ) .يف شعر مسع(السماع ، وهلذا نص املؤلف عليه بقوله 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٤١

٩٥- ِداسسـ ا  ه ـ أَيـضا    رتبأَالْ عـ  د م ع  
  

ــ   ٍفذْحــ و خــٍنب ــ ِف ي عاذ وٍضرــ و   عقَ
  

٩٦- الْوخبِإ )١(نـ  اٍنثَ لِ اطٌقَس ـ  د قَ كَ سن  
  

ـ  ضا م مكَ(   ـ  دى قَ ت ـ  )٢ ()م ـ  الْ ِمظْالنِب حسن  
  

  

                                                   

 إسقاط الثاين الساكن ، أُخذ من خبنت الثوب إذا قصرته ، وهـو أن  واخلنب: يقول ابن القطاع    ) ١(

  ) .٨٩ص  (»البارع«. ترفعه من أوله فريتفع من آخره 

  .قد مت هذا الباب  : »ص ، غ« يف )٢(



 ١٤٢

  

ظ ٧ق [ ظم في زحاف المديدفصل من الن[  

  

ــ -٩٧ ــدقَ ــالَ قَ ــزجي أَ ِف ــِهاِئ   ِنبخالْ ِب
  

  كَـــالْوفو أُِلكْالـــش ـــهفَـــ الْلُين  
  

٩٨- ولُكْالش ج مالْ ع خِنب كَالْ وف ـ  م ١(اع(  
  

ــ وٍذِئــــينِح )٢(جودزمــــ     ىعديــ
  

٩٩- دــخ ــهولُ ــي ب ِف ــِتي ض أٍَبر ِلو  
  

  ــو ــلّكُ ج ــ ِمٍءز نِبه ــش ــت ابِلكْال   يِل
  

١٠٠- واسِنثْت ض رالْ ب بالْ فَ ِتيخبـ  فَ ن   طْقَ
  

  ـــواِقبيالـــض ـــ ِإوِبريالْاك طْلَـــغ  

  

ـ  نِك لَ لُكْا الش هنلَخد ي ملَ[ -١٠١   در و د قَ
  

ــ   ــِف ي حِوشهــأَ الْونَا د يِضاِرعــ و   دقَ
  

ــ -١٠٢ يسثْتــ أَن يضــض ــلُّ كُوبرا ال اه  
   

ــفَ   هذً ِإوــا ي ختــالْ ِبص حــ لَِوش ٣(]اه(  
  

١٠٣- الْوخباِني ثَ  فِ ن ي الضـ  وِبر   در و د قَ
  

ــيأَ   ــري ع ِف ــَ و)٤(ِهوِض ــتعمالْ )٥(سيلَ مد  
  

ــأَ -١٠٤ جازــه ــلُِلخالْ وشفَخأَ الْ ــي   م لَ
  

  يــر ض٦(اه(  ،الْوِدمــد ــنْ ِإي اَء جــ و تم  
  

                                                   

وجيوز يف أجزائه الشكل وهـو اجتمـاع اخلـنب    ... جيوز يف أجزائه اخلنب    :  يقول ابن القطاع     )١(

   ه بالدابة تبش ، مكنها املشي والكفكَال فال يكَل بالشش ...  البـارع «. وجيوز يف أجزائه الكـف« 

  ) . ٩١ص (

  .مركب ، نسخة : » األصل« كتب حتتها يف )٢(

  .  »غ« غري واضحني ، واملثبت من »ص« ، البيتان يف » األصل« زيادة ليست يف)٣(

  .ه أي اخلنب يف عروض املقصور وال يف ضرب: » األصل« كتب امش )٤(

  . وذاك: » غ«يف  )٥(

وهذا الزحاف املذكور ـ أي الكشف ـ يدخل يف بيت الضرب األول يف   :  يقول ابن القطاع )٦(

سائر أجزائه ما خال الضرب فإنه خينب فقط ، وال يدخل يف بـاقي الـضروب إال يف حـشوها دون        

 أحـسن ، وأجـاز      أعاريضها وضروا ، وقد جاء عن العرب عروض الثاين خمبونة غـري أن األول             

  ) .٩٢ص  (»البارع«. األخفش خنب هذا الضرب ومل جيزه اخلليل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٤٣

 

  هعرصمــ )١(اهــلُّكُ تاَءجــ وذَّشــ -١٠٥
  

  مخــب ــ الْةَون عوِضرو ــض ــ مِبرال ع٢(ه(  
  

١٠٦- ــو ــ أَذَّش يا ِلضــض ــِبيرل   ياِن الثَّ
  

ــ   عروضــ ت مــت ــا أَ ي ِعا الْخــر   اِنفَ
  

١٠٧- ــوــ أَذَّشيــلْا ِلضعــاِن الثَّوِضري٣(ه(  
  

ــ   ضربــ ت مــام اِب سلِْل )٤( عــم   )٥(هياِض
  

١٠٨- ــو ــِدِدمي الِْف ــي الِْتاَء ج مــاقَع به  
  

ــِم   ــِلِو الطَّلَثْ ــه لَي ــ )٦(ام ماِحصب٧(ه(  
  

ــأَ وناتلَــاِع فَوِن نــنيا بــمــ -١٠٩   فِل
  

ــ   ــِنلُاِعفَـ ــِهِلي يِذ الَّـ ــ ذَيـ   فِرا عـ
  

١١٠- ــو بيــن ــاِع فَوِن ن ــأَ وناتلَ   )٨(فِل
  

ـ    ـ اِع فَنِم ـ هدعــ بناتلَ   )٩(فِص تــفِراعا فَ
  

  

                                                   

  .أي أبياته : » األصل« كتب حتتها يف )١(

  .أي مع التمام : » األصل ، ص«كتب حتتها )٢(

  .وهي احملذوفة : » األصل«كتب حتتها يف )٣(

  .زاده األخفش : » األصل«كتب حتتها يف )٤(

ص  (»الـدر النـضيد   «،  ) ٤ق   (»املعيـار «،  ) ٩٤ص   (»البارع«:   وزيادته منسوبة لألخفش يف   

٢٠٩.(  

  .سابع الثمانية  : »غ«، ويف أي للضروب : » األصل«كتب حتتها يف )٥(

إال أا جاءت مصرعة كلها كما ترى خمبونـة العـروض   ... وقد شذ تام املديد : يقول ابن القطاع  

وحكى األخفش ضـربا    ...  ازوء املقصور    وشذت أيضا عروض تامة للضرب الثاين     ... والضرب  

  ) .٩٤ ، ٩٣ص  (»البارع«. تاما للعروض الثانية احملذوفة 

  .املديد أي الطويل و : »ص« يف  حتتهاكتب)٦(

  .  أي املعاقبة: »ص« يف  حتتهاكتب)٧(

  .واأللف  : » ، غص«يف  )٨(

الذي يليه ونون   ) فاعلن(وألف  ) اعالتنف(ويف املديد جاءت املعاقبة بني نون       : يقول ابن القطاع     )٩(

  ) .٩٤ : ٩٣ص  (»البارع«. الذي يليه) فاعلن(وألف ) فاعالتن(



 ١٤٤

  )١(يطباب البس

  

١١١- مسلُِعفْتـ  ن م ـ  ع ـ  ثَ نلُاِع فَ ياِنم  
  

  مــبــى الْنالِْلاِمــكَ الْيِطِسب ــمياِنع  
  

١١٢- عـ ر وضهــ وضربـ ه   انــِب خد قَ
  

ــ   ــمظَ ندقَ تــ الْه عربــ ه ــا لَذَكَ ان  
  

ــ -١١٣ ــ أَهلَ اِرعــلَ ثَيض ــةٌاثَ ت ىر  
  

  ــو ــةٌتِسـ ــهوبر ضـ ــكْا أَ لَـ   ارثَـ
  

١١٤- مخــب ةٌونــ م جةٌوَءزــطُقْ م وعه  
  

  ]و ٨ق [ هوعــمجا مهاؤمســ أَةٌاثَــلَثَ  
  

ـ  كَ ونٌبخ م وِبر الض لُوأَفَ -١١٥ ٢(ام(  
  

  عـــروضالْ فَـــهخبـــنـــيِه ِفاَء جام  
  

١١٦- اِنالثَّو طُقْي موع ِر وفُدـ  الْ ه ِزت٣(م(  
  

  عــر ــبخ مهوضـ ــةٌونـ ــا نذَ كَـ   مِظـ
  

١١٧- وغَ ذَّش ير م رـ  ٍفد   ِمظْي الـن   ِف
  

ــأَ   ــ الْهادفَـ ــ عاِربـ ــِعا الْي ذَِفـ   ِملْـ
  

ــثُاِلثَ -١١٨ ــه ا معج ــز ــ الِْهِئ ذَملُي  
  

  عـ ر ـ  مهوضــ ـ ةًوَءزجــ   لُمعتس تــ
  

١١٩- وهِذ الَّ و ي زاد ـ لَوا ع ـ  ِهي اِك سان  
  

  )٤(انــ هفدالــر ووِعمــجم الِْدِتــوي الِْفــ  
  

١٢٠- اِبرعـ  ه ا مع ج ـ ز ـ م الْ ِهِئ عىر  
  

  ــثِْمو ــر عهلُــ ــ تذْ ِإهوضــ   ارقْــ
  

١٢١- وهِذ الَّ و ي عـ  ىر ـ  ن ِم يِلِيذْ الت  
  

ــ   ــمثُـ ــن ِمـ ــِلِفرالت ويِغِبس التـ   يـ
  

                                                   

جزائـه الـسباعية    ي بسيطا النبساط األسباب يف أوائل أ      مس: حاشية  : » األصل« كتب امش    )١(

  .النبساط احلركات يف عروضه وضربه : وقيل. ،كما قاله الزجاج 

ص  (»حاشية الدمنـهوري  «،  ) ١٥٥ص   (»العيون الغامزة «،  ) ٣٩ص  (يزي   للترب »الكايف«: ينظر  

٤٢. (  

  .ما زائدة :  يعين . زائدة: » ص«يف كتب حتتها ) ٢(

  . ولزوم الردف لوقوع النقصان يف أمت البناء ) ٣(

يف و . أي الزم على رأي من يقول بلزومه ، أو حسن على قول البارع            : » األصل«كتب امش   )٤(

  . الزم  أي :»ص«

الـضرب الثالـث    :  على لزوم الردف يف هذا الضرب ، يقول ابن القطاع            »البارع«نص يف   : قلت  

جمزوء مذيل ، وعروضه جمزوءة ، واملذيل ما زيد يف الوتد اموع يف آخره حرف ساكن ، والردف                  

دس كمـا  أما الردف املستحسن عنده فهو يف الضربني اخلامس والسا    ) . ٩٨ص   (»البارع«. الزم له 

  .سيأيت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٤٥

١٢٢- مسغٌب ا زِ  ممِ يد ن ب ِدع  الـس بب  
  

ــعأَ   ــفِفخي الِْن ــِه ِفي ــي اِك سنــ و جب  
  

١٢٣- والسبالْ ب ِفخ نِْإ )١(يـف ز ادوه  
  

ــ   ــِفـ ــفَّر مٍري آِخـ ــلًـ   ُوهما سـ
  

١٢٤- اِمخسا الْ همجِعطْقَالْ بِ وُءز اش تهر  
  

  ــالْوجــ ِفــُءزي عــوِضرا قَــذَ هــ ظَدهر  
  

١٢٥- لُثِْموه  اِدالـسمِ س نـ ه م ـ ا م اع  
  

  اعــلَّخما الْناِحلَِطي اصــ ِفــيمســ  
  

١٢٦- وهي قَ ِذ الَّ وطَقَ( دوا مِ عن ِتودي  
  

  عــر ــ وِهوِض ضــ افِْهِبر هــم ــا أُ ي خ٢()ي(  
  

ــأَكَ -١٢٧ نــه ــِل خد قَ عــت ي داه  
  

ــ   ــ بِصقَنِلـ ــِهِضعـ ــي اعِذ الَّـ   اهرتـ
  

١٢٨- والردي ذَ  فِ ف ا حسلَ ن  ـ ا ي   مزلْ
  

  ــو ــ بالَقَ عــض ــاِس الن ــ لَ ا نلِّسم  
  

١٢٩- ـ  لْب ـ  در و ماِز لَ ـ ا الْ ذَ ه اِربع  
  

  مــلّع ــانا فَلًــ ــرب)٣(تفَشكَــ   عاِقــ
  

ـ ن إِ صقْ الـن  نَّأَ لِ :الَقَ -١٣٠ م ـ ا و   عقَ
  

ـ  ِف   ي ضِبر ـ  م جـ  لِ وٍءز ـ  ذَه ـ  م دا قَ   )٤(عِن
  

  

                                                   

  .األخري : »  ، غص«يف  )١(

  .أي وِتدي عروضه وضربه ...حذفوا من صلبه : » غ«يف  )٢(

  .فاسفرت ، نسخة : » األصل«كتب حتتها يف  )٣(

والضرب ازوء الردف غري الزم فيه ؛ إذ لو لـزم لـساوى             :  حاشية: » األصل«كتب امش   )٤(

   .الفرع األصل

جمزوء مقطوع وعروضه مثله ، ويسمى خملّعا ألنه نقص وتـدا  : ضرب السادس ال: يقول ابن القطاع   

من عروضه وضربه ، فصار كأما يدان خلعتا ، والردف يف هذا الضرب والذي قبله مستحـسن ،                  

  ) .٩٩ص  (»البارع« .وبعضهم يذهب إىل أنه الزم وليس كذلك ؛ ألن النقصان إمنا وقع يف جمزوء 



 ١٤٦

  ]ظ ٨ق [ فصل من النظم في زحاف البسيط

 

ـ  ِرحبا الْ ذَ ه اُءزجأَ -١٣١ ـ   ي ا من ـ  ي بِهتج  
 

  جودزمــ ودرفْــ مافحــا الزيهــِف 
 

١٣٢- خبن طَ وي ـ  و هـ  و ذْ حف ـ  الر   ِعاِب
 

 ِظفْــ اللَِّناِكالــس  ،وــخلٌبيِعــ اد  
 

١٣٣- دولُخه ج ـ  الْ َءز يِطِسب ـ  و هـ  و ا م  
 

 ــر ــبكِّ ــن ِم خ ٍنبــ و ــيطَ   امد قُ
 

١٣٤- شبـ  ه ـ  ي أَ وِلبخمالْ ِب م ذَ ن ـ ه بت  
 

ــ  يداه  ،ــو ــ ِبيالطَّ   )١(تيــِو طٍُبوثَ
 

١٣٥- ـ ي الْ ِفو ـ  يِطِسب اَء جالْ ت كَمـ ان   هفَ
 

ــأَ  ــ ِبهاؤزجــ ــحاز مِهِذهــ   هفَــ
 

ــن كَن ِمــي أَةٌوذَخأْمــ -١٣٦   هنــت عفْ
 

ــذَِإ  ــت علْدا عــ ــفَِراع فَهنــ   هنــ
 

١٣٧- وج٢(از(ي الْ ِفمجمِ وِءز نه)٣( م ا مىض  
 

ــ  ــ الزنِم اِفحــس ــِقاِب ال ــي انِذ الَّ   ىضقَ
 

  اهــلَّ كُهنــ ِماتيــبأَ الْلَخد يــنْأَ -١٣٨
 

ــ  ضروبها عــر وضــه ا حشــا لَو ٤(اه(  
 

١٣٩- واسمِ ِنثْت ـ ن ـ  ه اِما خس  الـض وِبر  
 

ــ  مــع ــ،  ٍساِد س عرــِبِرقَا الْذَ )٥(وض   ي
 

                                                   

وجيوز فيه الطي ، وهو إسقاط الرابـع الـساكن ،   ... جيوز يف أجزائه اخلنب   : يقول ابن القطاع     )١(

وجيوز فيه اخلبل ، وهو اجتماع اخلنب والطي ، شبه باملخبول وهو الذي   ... مأخوذ من طويت الثوب     

  ) .١٠١ : ١٠٠ص  (»البارع«. ذهبت يداه 

  .وجاء : » غ«يف  )٢(

  .  بسيط:»  ، صاألصل« يف كتب حتتها)٣(

  .  حبذف العاطف:» األصل ، ص« يف كتب حتتها)٤(

  . مبتدأ  :» ، صاألصل« يف كتب حتتها)٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٤٧

ـ و،   )١(اهِنبخوا بِ الُا قَ هدح و يأَ -١٤٠   دقَ
 

ــ  ــ تذَّشـ ــلْ ِلاممـ   درو )٢(ذْ ِإيِطِسبـ
 

ـ هبير ضـــةًارتـــفَ -١٤١   مِت يــ
 

ــ وهدحــــ ويأَ  ــي )٣(ةًرمــ   مضنــ
 

ــ -١٤٢ مــ الْع عفَوِضر ــالت مــيِه ِفام ام  
 

ــ  سوــف ت ــر ى مــا اس تشهدلَوا عــِهي ام  
 

١٤٣- مجـ  الْ ةُوَءز عـ  وِضر فُذْ حـ  ه ذِْشا ي  
 

  )٥(ذِْئــين ِحٍنبخــا وهــِعطْقَ )٤()ِدعــ بنِمــ( 
 

ـ ا ت  ذَ يِطِسب الْ نِم -١٤٤ مـ  ام ـ   م ا اشتهر  
 

ــ  ــ الزنِم ــاِفح ــي الْ ِف الْيِطِسب معــت بر  
 

  

                                                   

وفيه املكانفة ، وهي أن يثبت أحدمها أو كالمها ، أو يـذهب أحـدمها أو                :  يقول ابن القطاع     )١(

كالمها ، وهي مأخوذة من كنفت الشيء إذا عدلت عنه ، وسائر هذا الزحاف يدخل أبيات اـزوء     

أعاريضها وضروا وحشوها ، سوى الضرب اخلامس والضرب السادس وعروضه فإا ختنب فقط  منه  

  ) .١٠١ص  (»البارع«. 

   . إنْ :»ص«يف  )٢(

  .  وتارة ، نسخة:»  ، صاألصل «كتب حتتها يف)٣(

  . بعيد :» ص ، غ «يف )٤(

  :وقد شذ تام البسيط شاهده :  يقول ابن القطاع )٥(

  لواغبا وهي يف أعراضها خاوية... رياح ا  وبلدة جمهل متسي ال

وشذ عن العرب يف عروضه الثالثة حـذفها        ... هذا تام الضرب ، وجاء أيضا تام العروض والضرب          

  ) .١٠٣ ، ١٠٢ص  (»البارع«. بعد اخلنب والقطع 



 ١٤٨

  )١(باب الوافر 

  

١٤٥- وبحرا الْ ناِفوـ  أَ ر الْ لُص مؤـ ت   فِل
 

  فِلتأْ يــي كَــٍةت ِســن ِمــهاؤنــِب 
 

ــأَ -١٤٦ جزاؤــه ص ورتهفَا مــاع   هلَ
 

 مع وِن ن ـ  ت ٢(يٍنِون( تـ ر ـ اِما كَ اه   ]و ٩ق  [ هلَ
 

١٤٧- فُطْقَوفِ ه   ي الـضِبر ـ الْ و عوِضر  
 

 مــن ــ )٣(مِتحـ ــيـ ــ الْماِظا نـ   يِضِرقَـ
 

١٤٨- طْقَالْوف ذْ حف الس مِ يِلِق الثَّ ِبب ن  
 

ــفَ  ــٍةلَاِص ص غــى ِبر ــقَا الْه ــفطْ   نِْر قُ
 

١٤٩- ـ  إِ يلَِقو الْ اطُقَس يـفِ ِفخ ج ـ ز ام  
 

 ــنْأَو ــنكَّس يـ ــِهِلا ي مـ ــت حيـ   امـ
 

١٥٠- أْموذُخ ا مِ ذَ هـ ت الثَّ فْطَ قَ ن مر٤(ه(  
 

 طْقَالْوـ  ف ـ ي ب  ِف ـ  ٍرح ـ  ى ذَ و ِس ـ  ما لَ نره  
 

ـ ر ع هلَ -١٥١ ـ  فَ اِنوض ـ  إِ لْقُ حداهام  
 

 ةٌوفَـــطُقْم  ،ـــمجـــيِهاِن ثَةٌوَءزام  
 

ــ -١٥٢ ــلَ ثَهلَ ــةٌاثَ ــضن ِم   وِبر ال
  

 ــم حصــةٌور ذْ خهــا ع   يــِبِترى التلَ
  

                                                   

 :وقيـل .  وافرا لوفور أجزائه وتدا فوتدا     يمس:  قال اخلليل :  حاشية : »األصل «كتب امش ) ١(

يف أجزائه ، والكامل وإن كان ذه الصفة إال أن الـوافر            الفواصل  لوفور حركاته باجتماع األوتاد و    

 قالـه    ، مقطوفا ، فهو موفور احلركات نـاقص احلـروف         يكمل الستعماله    حذف من حروفه فلم   

  .الزجاج

  ) .١٦٢ص  (»العيون الغامزة«: ينظر 

   .)مفاعلنت( تبقى :» األصل ، ص« يف كتب حتتها)٢(

  .منحتم ، وصوا   :»األصل« حمتم ، وكتب حتتها يف » ، صاألصل« يف )٣(

بـل  : والقطف إسقاط السبب املتحرك الثقيل من الفاصلة الصغرى ، وقيل           :  يقول ابن القطاع     )٤(

ص  (»البـارع «. إسقاط السبب اخلفيف من آخرها وإسكان ما قبله ، مأخوذ من قطفت الثمـرة               

١٠٧.(  

 اجلزء احملذوف سـببه     شبه إذا قطعتها ،     "من قطفت الثمرة  "قوله  :  حاشية  :»ألصلا «كتب امش و

  .طفت وقد علق ا شيء من الشجرة مع حركة ما قبله بالثمرة اليت قُ

، ) ١٠٦ص   (»العيـون الغـامزة   «: ينظـر   . وهذا املعىن اللغوي هو ما يوافق القول الثاين         : قلت  

  ) .٣٢ص  (»حاشية الدمنهوري«
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 ١٤٩

ـ  كَ وفطُقْ م وِبر الض لُوأَفَ -١٥٣ ١(ام(  
 

 عـــروضهاِنالثَّـــ وـــ مجـــوٌءزس ام  
 

١٥٤- ــم جةٌوَءزع ــر وضــه   ِهِبرض كَ
  

 الْثُاِلــالثَّو ــمجــ ِبلْ قُــوُءزعِهِبص  
  

١٥٥- عروضه ـ  م جةٌوَءز   ،ـ الْو عصب  
 

  ب الـــراكد هـــٍساِم خـــانُكَســـِإ 
 

ـ م بِ بصع الْ رس فُ دقَ -١٥٦ الْ ِعن حـ ر   هكَ
 

 ــلَِقو ــي ــن ِم ع صبــ ت ت يســش   هكَِر ال
 

ــذَِإ -١٥٧ ا شددــت ــ ِمِنييثَنا الُ نه  
 

  )٢(هنـــا عولَـــز يي كَـــوا أَفَعضيـــِل 
 

١٥٨- الْوعصـ  ب ـ  ِنيتلَمهمالْ ِب   در و د قَ
 

ــ  ــي لُِف ــِةغ ــاِبرعأَ الْ ض طٌب معــت مد  
 

      

                                                   

  .ما زائدة :  يعين .  زائدة :»ص«يف تب حتتها ك) ١(

إسكان اخلامس املتحرك ، مأخوذ من عصبت الشيء إذا منعتـه           : والعصب  :  يقول ابن القطاع     )٢(

 »البـارع « . هو مأخوذ من عصبت التيس إذا شددت خصيتيه ليسقطا: من احلركة وشددته ، وقيل  

  .وافر والعصب ال يكون إال يف مفاعلنت يف ال) . ١٠٨ص (



 ١٥٠

  فصل من النظم في زحاف الوافر

  

ـ  ِف -١٥٩ ـ  ِراِئي س ـ  مِ اِءزجأَ الْ نـ  الْ ه عصب  
 

ــ  يسثْتــن ــن ِم ا الْذَ هــع وِممــض   بر ال
 

ـ  فو خ اِنالثَّ -١٦٠ ـ  ِسب اللَّ ـ ا الْ ا ذَ  ي   ِلضفَ
 

ــالثَِّب  ــم الِْثاِل عــوِبص ص وبــقْ ن   )١(يِل
 

١٦١- ــو ياؤ٢(ه( تــع ــباِق ــ كَونَ الن ام  
 

 توجـ  )٣(د بيـ  الْ ن ـ عالْ و فكَ ـ لَ اع ِلقْ ٤(ام(  
 

  نملَاع )٦(لُقْعالْو،  )٥(بصع الْ اهرتا اع ذَِإ -١٦٢
 

ـ  ت ٍساِم خ ٍفرح )٧(اطُقَسِإ  حكَرظ ٩ق  [ ن[  
 

١٦٣- أْمـ  وذُخ ـ  م ن ِم الْ ِعن ـ م ـ  يِط   هتيش ِم
 

  )٨(هتـــــلْقَ عهعـــــن متدرا أَذَِإ 
 

                                                   

جيوز يف سائر أجزائه العصب ، إال اجلزء الذي هو الضرب الثاين لئال يلتبس              :  يقول ابن القطاع     )١(

  .) ١٠٨ص  (»البارع«. بالثالث 

  . )مفاعيلن(تحول إىل ) مفاعلنت(، فبدخول العصب على ) مفاعيلن( أي ياء )٢(

  . أي املعاقبة : »األصل ، ص«يف كتب حتتها )٣(

  .بدل عن نون التوكيد : حاشية : »األصل ، ص«ش كتب ام)٤(

سببان متجاوران ، األول ثقيل والثاين خفيف ، فلك أن تـستعملهما     ) مفاعلنت(من  ) علَتن( ألن   )٥(

، ) عـلَ (يف البيت ساملني على أصلهما ، ولك أن حتذف ثاين السبب األول خاصة وهو الالم مـن                  

 ومقتضى املعاقبة حذف ثاين السبب الثاين خاصة ، وهو النون           .) مفاِعلُن(، فيخلفه   ) مفاعتن(فيبقى  

، إال أنه منع منه مانع ، وهو أن العني والالم والتاء ثـالث متحركـات                ) مفَاعلَت(فيبقى  ) تن(من  

يتلوهن وتد جمموع فيه متحركان ، فيجتمع مخس متحركات يف البيت ، وذلك ال يكون يف موزون                 

) مفاعيلن(، فيخلفه ) مفاعلْنت(أن حيذف النون إال إذا أسكن الالم ، وصار اجلزء         ، فعلى هذا ال جيوز      

  ) .٨٢ص  (»شفاء الغليل«. 

  .  مبتدأ:» األصل«يف كتب حتتها )٦(

  .  خرب:» األصل«يف كتب حتتها )٧(

وهو إسقاط اخلامس املتحرك ، أُخذ مـن عقلـت   : وجيوز يف أجزائه العقل :  يقول ابن القطاع  )٨(

الّيت هي الضرب الثاين ، وعروضه ، وعروض     ) مفاعلنت(عري ؛ إذا منعته املشي وشددته بالعقال ، إلّا          الب

  ) .١٠٩ص  (»البارع« .الضرب الثالث ؛ وقد أجاز بعضهم العقل يف هذه العروض 
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 ١٥١

١٦٤- وــن ــصقْال أْ مــوذٌخ ــ النن ِم   اِنصقْ
 

 ــو ــوهـ ــِهِوحي تِذ الَّـ ــلَّ ِعيـ   اِنتـ
 

١٦٥- وهو ِت اجماع الْكَف بِ  وـصالْع ـ  م اع  
 

  اعــمتا اجا مــذَ ِإيِهمسنــ )١(نقْــصا 
 

١٦٦- وجـ  الْ يـهِ  فِ از خرم ـ  و هـ أَ الْ و عضب  
 

ــكَ  مــن ــ ِإه لَ حــى الْد ــوِنرقُ ذْ تهب  
 

ـ رح الْ اِلوز لِ يأَ -١٦٧ ـ  )٢(ةْكَ ـ و الْ نِم   )٣(دِت
 

 قَالْوصم ـ  ج مـ  الْع خِمرـ الْ و عـ ِبص اس ِفتد  
 

١٦٨- يلُخـ  ف ـ   م ـ فْ م مدا قُ ولُعـ  ن س مت  
 

  )٤(تمِصا قُــا مــذَ ِإنالــس ِبهبشــ 
 

١٦٩- ــو جــِه ِفاز ــع الْي ــرم الْصقَ   بكَّ
 

ــ  ــ ِعنِم ــلَ ثٍَللَ ــ( ٍةاثَ ــا كَي   )٥()باِت
 

  وا هــمــِم )٦(بكَّــر مهنــأَِل -١٧٠
 

 مــر ــ نبكَّ ــ وصقْ خرــم ــ لَ   ىوا ِس
 

١٧١- يــلُخ ــفْ مهفُ ــ ِبولُع ــ فَاِماللَّ   طْقَ
 

  )٧(حــطّ والَا مــذَ ِإِنرقَالْ ِبــهبشــ 
 

                                                   

  .، والصواب املثبت ، فالعقل حذف اخلامس املتحرك  عقال: »  ، غص«يف ) ١(

 »البـارع «.  فيه النقص ، أخذ من النقصان وهو اجتماع العصب والكف وجيوز: يقول ابن القطاع  

  .) ١٠٩ص (

  . تسكني التاء هنا للضرورة )٢(

وجيوز فيه اخلرم ، ويسمى األعضب ؛ لذهاب إحدى حركيت الوتد ، كمـا      :  يقول ابن القطاع     )٣(

  .) ١١٠ص  (»البارع«. يسمى الثور الذي ذهب أحد قرنيه أعضب 

 يمسوجيوز فيه القصم ، وهو اجتماع اخلرم والعصب ، فيخلفه مفعولن ، و            : لقطاع   يقول ابن ا   )٤(

خمطـوط  . اليت ينقصم بعـضها     .) ١١٠ص   (»البارع« .بذلك تشبيها له بالسن اليت ينقسم نصفها        

  ) .٧ق  (»البارع«

 يف وكتب فوقهـا      ، » ، غ  ص«يف   وهو املثبت  . نسخة  قد أوجبوا ،    :»األصل«يف  كتب حتتها   )٥(

  .طلب ، نسخة فلي : »ص«

   .مركب ، نسخة: وكتب حتتها  : »ص«وهو املثبت يف .  مؤلف :» األصل«يف كتب حتتها )٦(

  . كلمات غري واضحة» ص« امش )٧(

، شبه بقرن   ) مفعولُ(وجيوز فيه العقص ، وهو اجتماع اخلرم والنقص ، فيخلفه           : يقول ابن القطاع    

  .) ١١١ص  (»بارعال«. التيس املائل كأن عِقص 



 ١٥٢

١٧٢- ــو جــِه ِفاز ــج الْي مالْم مــر   بكَّ
 

ــ  ــنِم ج ــم ت يــذْ ِإس ــونٌر قُ ذْ تهب  
 

١٧٣- وهو ِت اجمـ  الْ اع خِمر الْ وـ ع ـ  ه ِلقْ ام  
 

 معــر ــاِنفَـ ــ ِفـ ــي تِذي الَّـ   امدقَـ
 

١٧٤- يلُخف ـ  ذَ ه ـ  )١(نلُاِعا فَ سوـ  ف ت ىر  
 

  )٢ ()ارطَّسا مـــمـــظَّنم( هداِهشـــ 
 

١٧٥- ــو ــذَّش ض رِبب ــالت اِممــ ي وصف  
 

 قَالْوصي الْ  فِ رـ قْم ـ أَ )٣(وِفطُ يـ  ض ا يضعف  
 

  )٤(اِججــ الزبهذْا مــذَهــ و:تلْــقُ -١٧٦
 

ــ  مــلْ ِعن مــه ــ ِف كَاِسي الن ــس   اِجرال
 

١٧٧- ِفو ي عـ  وِضر ـ  ِلوأَ الْ ـ  ِذ الَّ ي مىض  
 

ـ  الْ وِبر الض نِم  ـ ار )٥(خيالـش  و ضبقَ تىض  
 

                                                   

وجيوز فيه اجلمم ، شبه بالكبش األجم الذي ال قرن له ، وهو اجتماع العقْل               :  يقول ابن القطاع     )١(

  .) ١١٢ص  (»البارع«) . فاعلن(واخلَرم ، فيخلفه 

  . ، نسخةمفصال حمررا: »  ، غاألصل ، ص«يف كتب حتتها )٢(

  .  املقطوف أي يف الضرب :»األصل ، ص«يف كتب حتتها  )٣(

كالم املؤلـف    كتبها بطريقة ملتبسة حتتمل الزجاج والزجاجي ، واملثبت من           »األصل ، ص  «يف   )٤(

ص (» الـدر النـضيد  «، ويشار إىل أنـه يف  ) ١١٢ص (» البارع«، ومن ) ٢٧٢ص  ( الشواهد   يف

  .نسبها للزجاجي بإثبات الياء ) ٢٤٨

 أهـل  من كان،  العربية   أهل أكابر نحوي من ال سهل بن السري بن إبراهيم إسحاق أبووالزجاج هو   

 أخـذ وربد  امل فلزم وحالنى  فاشته جاجالز  ، وكان خيرط   الطريقة مجيل العقيدة، حسن فضلوال الدين

 إىل أن ويل    سليمان بن اهللا عبيدب القاسم ابن الوزير      ، وأد  يالفارس ليع أيب أستاذ وهو،  ثعلب   عن

ـ ٣١٦( نةس تويفالوزارة فصار من كتابه ،        علـى  املؤاخـذات  :تصانيفال من له   .وقيل قبلها )  ه

 صرخمت كتاب،   فرسال خلق ، اناإلنس خلق كتاب،   وضرعال،   القوايف ، اقشتقاال،   لثعلب الفصيح

ـ  ، رالنـواد  ، سيبويه اتيبأ شرح ، رفينص ال اوم رفينص ام ، وأفعلت فعلت ، وحالن يف  اينمع

نزهـة  «،  ) ٣٨ص  (» تاريخ العلماء النحويني  «: ينظر   . األنواء ، نطقامل امعج من فسر ام ، آنالقر

» الوايف بالوفيـات  «،  ) ١/١٩٤(» إنباه الرواة «،  ) ١/٥١(» معجم األدباء «،  ) ١٣٨ص  (» باءلاأل

  . )١/٤٠(» األعالم« ، ) ١/٥٩(» البلغة يف تراجم أئمة النحو«، ) ٥/٢٢٨(

  . قطاعأي ابن ال : » ، غاألصل ، ص«يف كتب حتتها )٥(

  ) .١١٣ص  (»البارع«. وقد جاء يف عروض الضرب األول املقطوفة القبض : يقول ابن القطاع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٥٣

 

ــ -١٧٨ ــو،  )١(اذَِب ــذَه ــ الزرا آِخ اِفح  
 

 ــــوحسبا اُهللانــــِن وعياِفكَــــ الْم  
 

  

                                                   

 ذكر ابن القطاع أيضا جميء القطف يف العروض الثانية وضرا ، وهو ما عده األخفـش قبلـه                   )١(

   ِذكريوأنِت الدهر... عمريةُ أنِت مهّي : وشاهده . عروضا ثالثة جمزوءة مقطوفة وضرا مثلها 

ص  (»الدر النـضيد  «،  ) ١١٤ص   (»البارع«: ينظر  . فقد باد القرون  ... وإن يهلك عبيد    : ومثله  

ص  (»العيون الغـامزة  «ونسب إثباته لبدر الدين ابن مالك ،        ) ١٨٥ص   (»اية الراغب «،  ) ٢٤٢

١٦٩ . (  

.  



 ١٥٤

  ]و ١٠ق [)١(باب الكامل 

  

٢( -١٧٩(ملُاِعفَتن م لُاِعفَتـ  ن ـ ا فَ  ي   لُاِض
 

ــ  ــنِم ــٍةت ِس م ــع ــِحت فَ ــ كَاٍء ت   لُاِم
 

ــ -١٨٠ ــ أَهلَ ِراعــلَ ثَيض ــ وةٌاثَ   هلَ
 

  هلَـــاِمى كَولَاالُـــ فٍَبرضـــ أَةُعسِتـــ 
 

١٨١- اِلسةٌم ـ  ت مت ـ  و تسى الْ مـ اِفو يه  
 

  هيـــاِن الثَّوِضرعـــلْ ِلم اســـٌءاذَّحـــ 
 

  لُوأَالْــ وةٌوَءزجــا مهــثُاِلثَ -١٨٢
 

  لُمعتس يـــماِل ســـوِبر الـــضنِمـــ 
 

١٨٣- عروض ـ ثْا مِ ذَ ه ـ  و هلُ ـ  اِنالثَّ   لْ قُ
 

 طُقْموع ـ الْ و عروض ـ  ت م٣(ت( َأي)٤( ـ ر لْج  
 

١٨٤- )والرداِنلثَّ لِ فعِ ي نده٥()م( َِزلم)٦(  
 

 ـــأَ الْثُاِلـــالثَّوـــذُّحم ضمرِســـ وم  
 

١٨٥- عروضه ت مكَ ت ـ  م ـ  ا ِف   ِلوأَي الْ
 

ــأَ  ــأَا الْمـ ــذُّحـ ــهد حـ   يِلجني سـ
 

١٨٦- وهـ  ِذ الَّ و ي يـ  طُقُس ـ  أَ ن ِم   ِهِريِخ
 

ــوالْ  ــجم الْدِت مــوع ــ لَ ــ غَنا ِم ٧(ِهِري(  
 

١٨٧- ــالر ــأَ الْعاِب ذُّحــ و هــثْ ِمي   هلُ
 

ــ  ــاُءذَّحـ ــ ِفوِضرعالْ كَـ ــتا ييمـ   هلُـ
 

                                                   

ثني حركة فيـه مل      بذلك الجتماع ثال   يمس: قال اخلليل :  حاشية: »  ، غ  األصل «كتب امش )١(

  .جتتمع يف غريه 

) ١٧٠ص   (»العيون الغامزة «،  ) ١٩٧ص   (»اية الراغب «،  ) ٥٨ص  ( للتربيزي   »الكايف«: ينظر  

  ) . ٤٦ص  (»حاشية الدمنهوري«، 

  .، نسخة من ستة مع وتد يا كامل  ... متفاعلن متفاعلن متفاعلُ  :»ص « امشكتب)٢(

   .»األصل«ا أثبت يف حذا ، والصواب م: »  ، غص«يف  )٣(

  . نسخة، أي: ، وكتب فوقها » ص« يف  وهو املثبت. يا ، نسخة : »األصل«يف كتب حتتها  )٤(

  .مع الوفا والردف للثاين : »  ، غص«يف  )٥(

  . لوقوع النقصان يف أمت البناء )٦(

.  القطـع    واألحذ ما ذهب من آخره وتد جمموع ، أُخذ من احلذّ الذي هو            :  يقول ابن القطاع     )٧(

  ) .١١٦ص  (»البارع«

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٥٥

١٨٨- اِمخسـ ثَا كَ ه ـ  ٍثاِل ـ ي إِ  ِف ١(ِهِمس(  
 

ــِكلَ  ــالَ خهنـ ــهفَـ ــكْي ح ِفـ   )٢(ِهِمـ
 

١٨٩- اِدالــسالْس ــم جوُءزالْ ومــر   لُفَّ
 

 عــر وضــه ع نج ــِئز ــه ــ ياا لَ علُد  
 

ـ  يلَِفر ت أْش ت نِْإفَ -١٩٠ ض أَ ٍبر ـ  ي ِر تد  
 

ــدِز  س بــب ا خفــ ع ــى لَلَ ــو الِْظفْ   دِت
 

ـ جم الْ ِهي بِ ِنعأَ -١٩١ موع   ،الْومـ ر   لُفَّ
 

ــ  ــنِم ــالَ طَ ــ وبو ثَ هــِه ِفو ــر يي   )٣(لُفُ
 

١٩٢- ــس ــم الْعاِبال جوُءزــالْ و ذَملُي  
 

 عـــروضهـــ مجلَـــةٌوَءز ا تـــه٤(لُم(  
 

ـ  ي ذْ إِ يصِمقَ الْ :واالُقَ -١٩٣ ـ ي ذَ ولُطُ   هلُ
 

  ه لَــماِز لَــفد الــريــِهِفو،  )٥(لَاذَ 
 

                                                   

  .  أي أحذ مضمر:»  ، ص األصل«يف  فوقهاكتب )١(

  .  أي ليس عروضه كعروض الثالث:»  ، صاألصل«يف كتب فوقها )٢(

  .فعروضه حذاء كما ذكر الناظم 

واملُرفّل ما زيد على وتده اموع سبب خفيف ، شبه بالذي طال ثوبه فهو              :  يقول ابن القطاع     )٣(

ر١١٨ص  (»البارع«. فُل فيه ي (.  

  .  تستعمل ، نسخة :»األصل«يف كتب حتتها )٤(

  ) .١١٨ص  (»البارع« .ذال الثوب إذا طال : مأخوذ من الذيل ، يقال :  يقول ابن القطاع )٥(

 يف هذا املوضع التعريف االصطالحي للتذييل وإن زاده احملقق من حاشـية             »البارع«وكما مل يرد يف     

زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد جممـوع ، وقـد       : ذا فعل املؤلف هنا ، والتذييل       النسخة ، ك  

  .سبق تعريف املؤلف له يف باب البسيط 



 ١٥٦

 

  هلَــلَّ عِنيناِك الــساِعمــِتاج ِليأَ -١٩٤
 

ــِب  ــقَ الِْهِذه ــ )١(اعطَّ ــي الِْف ــِعاِرب   )٢(ه لَ
 

ــ -١٩٥ ــم الْناِمالثَّ جوُءزالْ وــم عىر  
 

 عــر ــ مهوضـ ــ ِبةٌوَءزجـ    )٣(ارقِْتاسـ
 

١٩٦- اِسالتالْ ع مجـ  وُءز ـ  ِعطْقَالْ ِب ِر عف  
 

 عـــروضهـــ مجلَـــةٌوَءز ا تخِلـــتف  
 

١٩٧- والردـ  يِه فِ ف ح سـ  ن ـ ا ي  لَ   مزلْ
 

  ]ظ ١٠ق [ ملَسا يــ لَــِهِصقْــ نن ِمــهنــأَِل 
 

١٩٨- لْيقُحه قْ النانُص ـ  ب عد الت ـ ِزج   )٤(هئَ
 

 ــو هــِخ الْو تِلام ــض ــم الْوِبرل   هياِض
 

    

                                                   

 صـقلية  عن رحل الصقلي ، القطاع بابن املعروف  ، السعدي علي بن جعفر بن القاسم علي  أبو )١(

 إكرامه يف مصر أهل وبالغ ،مخسمائة سنة حدود يف مصر إىل ووصل ، الفرنج متلكها على أشرف ملا

 يف اخلطـرية  الدرة: منها  ، تصانيف  له  ، األدب وفنون العربية علم يف ومبصر ببلده وقته إمام كان، و 

 النحـور  وقالئد الشذور وفرائد، األفعال كتاب و ،  األمساء أبنية ، و  صقلية جزيرة يعين اجلزيرة شعراء

 ذيل وكتاب،  القوايف   يف والشايف،  البارع   عروضوال،  الصحاح   كتاب على حواش وله. األشعار يف

معجـم  «:  ينظـر  . يالشافع امماإل ضريح ِبقرب دفنو) هـ٥١٥( سنة مبصر وتويف. صقلية تاريخ

بغيـة  «،  ) ٢٠/١٧٥(» الوايف بالوفيـات  «،  ) ٣/٣٢٢(» وفيات األعيان «،  ) ٤/١٦٦٩(» األدباء

  ).٤/٢٦٩(» األعالم«، ) ٢/١٥٣(» الوعاة

  . )١١٩ص  (»البارع«. والردف الزم له الجتماع الساكنني: ن القطاع  يقول اب)٢(

  .أي أهل الفن :   حاشية :»، صاألصل «كتب امش)٣(

 . ويستحسن فيه الردف ، وليس بالزم ، ألن النقصان حلقه بعـد التجزئـة             :  يقول ابن القطاع     )٤(

  ) .١٢٠ص  (»البارع«
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 ١٥٧

  فصل من النظم في زحاف الكامل

  

١٩٩- ــي جــوز ــزجأَي  ِف ــِإ الِْهاِئ ضم١(ار(  
 

 ــو ــ وصقْوالْ هــ الْو ذْحذْ ِإفي ــخ تار  
 

  يــِهاِن ثَن ِمــطُقُسي يــِذي الَّــِنــعأَ -٢٠٠
 

 ــم ــو ِبكرحــ ــِهِصقْــ   يِهم ســ
 

٢٠١- شببِ ه الشـ  ِصخ ـ  ِذ الَّ ي يـ  طُقُس ع ن  
 

 مذْ ِإِهوِبـــكُرظْـــ عمع ِهِقـــنـــ وهن  
 

٢٠٢- وهبِ و ـ  الْ ِفقْو ـ الْ و اِفقَ ـ  ِحتفَ   صر ِق
 

 ــع ــٍقن ــذَ كَ ــي لُا ِف ــٍةغ ــِد  قَ اش ته٢(ر(  
 

٢٠٣- وجاز خ لٌز و هـ  و يـهِ ا فِ  م اج ـ ت مع  
 

ــ  ــِإالْ ويالطَّ ضمــار ــلٌّ كُ ــ ود قَ   عقَ
 

٣( -٢٠٤(الْوخِإالْ بِ لُزطْ قَ اِنكَسع ـ الْ و خلْز  
 

ـ  الظَّ رس كَ ِحتفَالِْب  ـ  ِره ـ  قر فَ ـ  د قَ ح ٤(لْص(  
 

٢٠٥- لَــومــ يجطَــز يلَــ عِفــى انِهاِدر  
 

ــرحلِْل  ــخ الْاِتكَ ــِسم ــي ِإ ِف   ِهاِدرفْ
 

                                                   

ئه اإلضمار ، وهو إسكان الثاين املتحرك تشبيها بالكالم         وجيوز يف سائر أجزا   :  يقول ابن القطاع     )١(

ص  (»البـارع « . مأخوذ من أضمرت الشيء إذا أسكنته     : الذي يضمر بعضه ويترك بعضه ، وقيل        

١٢٠. (  

وجيوز فيه الوقْص بإسكان القاف ، وهو إسقاط الثاين املتحرك ، شبه بالرجل :  يقول ابن القطاع     )٢(

نقالذي يسقط عن دابته فتر الععنقُه ، والوقَص بفتح القاف ِقص ١٢١ص  (»البارع« . دق.(  

  ).وقص( مادة »تاج العروس« ، و»اللسان«، و»احملكم« ، و»الصحاح« ، و»ذيب اللغة«: وينظر 

  . وصحح عليها ذاِن: » األصل«كتب امش ) ٣(

 باخلاء الزجاج عن يروى اخلزلو: يقول أبو العالء    . خزل وجزل   : ويبدو أنه عىن ا جواز الوجهني       

) : خزل(مادة  » اللسان« ، قال يف     )٣١٨ص  ( »الفصول والغايات «.  باجليم اجلزل هو غريه وقال ،

  ) .٤٣٧ص ( وأشار إىل هذا الوجه املؤلف يف التذييل . هذا يف يتعاقبان واجليم اخلاء ولعل

والطي ، أخذ من جِزل اإلنسان إذا       وجيوز فيه اجلزل وهو اجتماع اإلضمار       :  يقول ابن القطاع     )٤(

  ) .١٢١ص  (»البارع« .انكسر ظهره ، أو من اجلزل الذي هو القطع 

والفرق املقصود فرق لغوي ، أما يف االصطالح فاخلزل باخلاء أو اجليم ، وبتسكني الزاي أو فتحهـا                  

  .واحد 



 ١٥٨

 

ــنأَِل -٢٠٦ ــه ــما لَ ــِتأْ ت ــي الْ ِف مووِنز  
 

ــ  ــِمظْي نِف ــ )١(ان ــسِف ــفُ الِْةعبي ال ٢(وِنن(  
 

٢٠٧- وــحطَــثُي لَــي مــ يجفَز خــب   هلُ
 

ــأَ  ــرحـ ــا  ذَنَّأَى ِلـ ــ أَيلطَّـ   هلُصـ
 

  نِمــ وهنــ ِمبكَّــر مهنــأَِل -٢٠٨
 

ــ  ــاهوِس ــي ن ِف ــ ِبٍمظْ جــٍءز ــد قَ ِب خن  
 

ــلَ -٢٠٩ ــِه ِفنِك ــي الْ ِتاَء جمــاقَع ب٣(ه(  
 

ــ  ــ بنِم ــ ِإِدع ضــاٍرم ــهعم )٤(ه لَ اِقب  
 

٢١٠- وـ  م ا مـ  ض ـ  الز نى ِم ـ  اِفح ي دلُخ  
 

ــيبأَ  اتــه م ــع ــلِّ كُ ج ٍءزــ ي ح٥(لُص(  
 

                                                   

  . نظمهم ، نسخة :» األصل« يف كتب حتتها)١(

  ، والزجـل ،  والدوبيت  ،  واملوشح  ،   الشعر القريض     :ورة عند الناس وهي   الفنون السبعة املذك   )٢(

) ٣٦ص   (»حاشية الدمنهوري «، و ) ٤٤٦ص   (»املستطرف«  .والقوما،  والكان وكان   ،  ا  يواِلواملَ

  .وجعل مكان الشعر فن السلسلة 

  . على رأي ابن القطاع: »  ، غ ، صاألصل« يف كتب حتتها)٣(

  . أي لإلضمار :» صلاأل« يف كتب حتتها)٤(

  .  أي ما خص من الزحاف :»األصل« يف كتب قبالتها)٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٥٩

ـ  ِذا الَّ لَِّإ -٢١١ ي اسِنثْتمِ ي ـ ن ـ  )١(اه ستىر  
 

 بــي ــهانـ ــي ِفـ ــ مِهِحر شـ   )٢(اررحـ
 

٢١٢- ــو ــاَءج ــري ع ِف ــم الِْهوِض جِةوَءز  
 

ــادعقِْإ(  ــه ــِعطْقَالْا ِب ــِعفْي الت ِف   )٣()ِةيلَ
 

٢١٣- وـ  يـهِ  فِ اَءج ـ  ب صقْو الْ عـ  الْ د خِمر  
  

ــ  ِصيــري ــ أَنلُاِع فَ ــفَا الْا ذَي و ١١ق [ِمه[  
  

٢١٤- وفَ اَءج لُعـ  ن ـ   ِف ي عوِضر  الـض ِبر  
 

ــالثَّ  ــ الِْثاِل أَوِركُذْم ــي ع ــن   ِبر قُ
 

ــفَ -٢١٥ هــذً ِإي أَُءاذَّا ح ٤(ي( ــو مضمره  
 

ــ  ــي غَِف ــِري ت يٍعِرصت ــر اههــاِهر   )٥(ا ظَ
 

                                                   

  .زاء  أج:»  ، صاألصل« يف كتب حتتها)١(

وال جيوز فيه الطي منفردا ، الجتماع مخس حركات ، ولـيس ذلـك يف               :  يقول ابن القطاع     )٢(

قبة بعد اإلضمار ، وسائر هذا      املوزون ، وإذا مل جيز فيه الطي فاخلبل أحرى أال جيوز ، ولكن فيه املعا              

الزحاف يدخل أبياته أعاريضها وضروا وحشوها ، سوى ضرب ثالثه ، وضرب رابعه وعروضـه ،         

وضرب خامسه وعروضه ، فإا ال تتغري عن حاهلا ، وسوى ضريب ثانيه وتاسعه ، فإما تـضمران                  

  ) .١٢٣ص  (»البارع«. فقط

 احلشو حيوز دخوهلا أيضا يف العروض األوىل وهي الساملة ،           يعين أن هذه الزحافات الثالث الداخلة يف      

) متفـاعلن (، وكذلك يف الضرب األول وهو السامل وزنه         ) متفاعلن(ويف الثالثة وهي ازوءة ووزا      

، ويف السابع وهو ازوء املـذيل ووزنـه         ) متفاعالتن(أيضا ، ويف السادس وهو ازوء املرفل وزنه         

  .أيضا ) متفاعلن(لثامن وهو ازوء ال غري ووزنه ، ويف ا) متفاعالن(

وهو ما سـيذكره  : فيجوز فيها اإلضمار خاصة ـ قلت ) فعلُن(أما العروض الثانية احلذاء اليت وزا 

الناظم يف األبيات القادمة ملتزما ترتيب ابن القطاع ـ  ، وكذلك الضرب التاسـع وهـو اـزوء     

 .يدخلهما أيضا اإلضمار فقـط      ) فعالتن(غري ازوء اللذين وزما     املقطوع ، والثاين وهو املقطوع      

   .)٢٠٩ص ( »اية الراغب«

ومل يالناظم مبا وعد به يف الشرح ، فلم يعرض لذكر هذه املسألة يف كتاب الشواهد وف .  

  . اخلرم واإلقعاد ال بالقوة :» غ«يف  )٣(

  . قل: » ص ، غ«يف  )٤(

  .ظاهرة ، نسخة : ب باهلامش مظهرة ، وكت: » ص«يف ) ٥(

وهي حذاء مـضمرة ، يف  ) فعلن(وقد جاء عن العرب يف عروض الضرب الثالث  : يقول ابن القطاع    

  ) . ١٢٣ص  (»البارع«. غري التصريع ، ويدخل مع التامة يف قصيدة 



 ١٦٠

ـ  بِ نلُعفَ -٢١٦ ـ  الْ ِحتفَ عـ  ِني م ـ  إِ ع ِهاِنكَس  
 

  ِهاِنـــلَخد يوِبر الـــضِعاِبـــي رِفـــ 
 

٢١٧- ــو يدــاِنلَخ ــ ِف ــكَ )١(ٍةيدِصي قَ ام   
 

ــ  ــالَقَ ام رــ الْؤ ــ )٢(ِسيقَ ــظّن مِهِب ٣(ام(  
 

٢١٨- وفِ اَءج   ي الـضِبر ـ  الت ـ  اِمم   ِلوأَ الْ
 

ــ  ضرــ أَب ــ قَذٌّح ــح الْهالَ برــ ع   )٤(يِل
 

٢١٩- عروض ذَ ه ا الضـ  ِبر ـ  اذَّح م ضمره  
 

ـ  ت ع م يِذ(  اِمم  الـض ـ  أَ ِبر يـ  ض ا ستر٥()ه(  
  

٢٢٠- الْوذْحف فِ اَء ج  ي الضرـ  الْ ِبي ِساِمخ  
 

  ِسبقَـــ الْلَثْـــ ِمذِّحـــأَ الِْرمضمـــالْ 
 

  
 

                                                   

  . أي داخلة :» ، صاألصل« يف كتب حتتها )١(

 الكندي من أهل جند ، أحـد أصـاحب          حجر بن روعم بن ثاحلار بن جرح بن سالقي ؤامر )٢(

  ، ملوكهم وابن كندة ملوك أحداملعلقات وأشهر الشعراء العرب اجلاهليني ، شعره يف الطبقة األوىل ،            

 ذكر عن باشتهاره فاستغينبن حجر    القيس امرؤ وأما املغريب بن القاسم أبو الوزير قال ،   بلقبه اشتهر

طبقـات  «: ينظـر  . صغري ديوان يف الشعر من إليه ينسب ما بعض مجع ،   وأشعاره أخباره من شيء

بغيـة  «) ٩/٢٢٢(» تاريخ دمـشق  «،  ) ١/١٠٧(» الشعر والشعراء «،  ) ١/٥٠(» فحول الشعراء 

  . )٢/٣٢٠(» معجم املؤلفني«، ) ٢/١١(» األعالم«، ) ٤/١٩٩١(» تاريخ حلبالطلب يف 

   :له هو قو) ٢٩١ص (والشاهد املقصود كما يأيت يف كتاب الشواهد 

ــين  ــي يف بـ ــت رحلـ ــل أحللـ   ثعـ
  

ــر   ــلْ ميإن الكـــ ــرمي حمـــ    للكـــ
  

ــهم  ــاس كلـ ــري النـ ــدت خـ   فوجـ
  

ــ   ــلْ طــ ــا حنبــ ــاهم أبــ    را وأوفــ
  

  

. ، ويدخالن يف قصيدة واحدة      ) فعلن(مع  ) فعلن(وجيوز يف الضرب الرابع     :  يقول ابن القطاع     )٣(

  ) .١٢٤ص  (»البارع«

  .للغويأي ابن القطاع ا: » ، صاألصل« يف كتب حتتها)٤(

  ) .١٢٤ص  (»البارع«. وقد جاز يف الضرب األول التام ضرب أحذ : يقول ابن القطاع 

، ) ٦ق   (»املعيـار «، وهو من الشواذ يف      ) ٨٩ص   (»القسطاس«. ويأباه اخلليل   : قال الزخمشري   

  ) .٢٦٩ص  (»الدر النضيد«و

  . شاهده يف بابه سوف ترى : »غ«يف  )٥(

  .واملقصود ستراه يف الشواهد . لف لضرورة القافية ستراه ، حذف األ: ستره أي 
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 ١٦١

٢٢١- ـــوـــاَءجِبـــيلٌِيذْ ت ضأٍَبر ِلو  
 

ــ  ــِنع ــ كَِن اب يالْ )١(انَســه ــأَ الْاِمم   ِلضفْ
 

                                                   

 بـالعلم  وريناملـذك  أحد  من أهل بغداد   ياللّغو يالنحو انكيس بن دأمح بن دحمم سناحل وأب )١(

 مـزج  و وثعلب املربد عن أخذ ألنه النحو يف والبصري الكويف املذهبني حيفظ كان بالفهم واملوصوفني

 التعـصب  وتـرك  قياسه، له واطّرد صحته، ظنه على غلب ما مامنه واحد كل من فأخذ النحوين،

 مـن  لـه ،  القياسات غرائب فيه بديع، جيد كلّها النوع؛ هذا يف كثرية كتبا وصنف. الفريقني ألحد

 اهلجاء. الكتاب مصابيح. الربهان. احلقائق. الالمات. الكاتب أدب غلط. النحو يف املهذب: الكتب

 .واملؤنث املذكر. النحو يف الشاذاين. التصاريف. القراءات. واالبتداء قفالو. احلديث غريب. واخلط

. والبصريون الكوفيون فيه اختلف مما النحويني مذهب على املسائل. القرآن معاين. واملمدود املقصور

ـ ٢٩٩( سنة مات.  النحو علل يف املختار. به واملفعول الفاعل ـ  ٣٢٠(وقيـل   )  ه :  ينظـر  .) هـ

، ) ٢/٢٤(» الوايف بالوفيـات  «،  ) ٥/٢٣٠٦(» معجم األدباء «،  ) ١٥٣ص  (» طبقات النحويني «

  ).٥/٣٠٨(» األعالم«، ) ٣/٥٧(» إنباه الرواة«

  :استطراد

» معجـم األدبـاء   «أثناء كتابة هذه الترمجة وقفت على نص مشِكل للزبيـدي نقلـه يـاقوت يف                

 يف لـه  يالـذ  القـدمي  هو كيسان ابن ليس"وهو  ) ٣/٩٥(» إنباه الرواة «والقفطي يف   ) ٥/٢٣٠٦(

للزبيدي مل أقف عليـه يف      ) ١٥٣ص  (» طبقات النحويني «، وبالعودة إىل    " كتاب واملعمى العروض

 بن كيسان ، لكن يبقى النقل عنه ثابتا ولعله مثبت يف نسخة مل يطلع عليهـا                 أَحمد بن محمدترمجة  

ثريا ، ومما زاد األمر التباسـا مـا نقلـه           حمقق الكتاب ونقل عنها ياقوت والقفطي ومثل هذا يقع ك         

   :حول إنشاد اخلليل هلذين البيتني » العقد«الدماميين عن صاحب 

  عذَلتكا تقولُ ما أجهل كنت أو ... عذَرتين أقول ما تعلم كنت لو

  افعذَرتك جاهلٌ أنك وعلمت ... فعذلتين مقاليت جهلت لكن

 شـيءٍ  عـن  كيسان ابن سأله حني البيتني هذين نشدأَ إمنا اخلليل أنّ »العقد« صاحب حكى: يقول

 فهـل   .إيامها فأنشده تقول، ما أدري ال: كيسان ابن قال الكالم استفتح فلما جييبه اخلليل فيه ففكر

ـ  ١٧٠( اخلليل ؟ مؤكد أن هذا حمال فوفاة اخلليل          انكيس بن دأمح بن دحمم سناحل وأبعاصر   )  هـ

  ). هـ ٣٢٠هـ أو ٢٩٩(ووفاة صاحب الترمجة 

جند النص بعينه لكنه عن كيسان وليس ابن كيسان ، وكيسان هذا الذي عاصر             » العقد« وبالعودة إىل 

» معجـم األدبـاء   « ترمجته يف    اهلجيمي سليمان أبو النحوي املعرف بن كيساناخلليل وأخذ عنه هو     

 خيرج كان:  ا قالو"، ومن العجيب أننا نقرأ يف ترمجته     ) ٢٤/٢٨٦(» الوايف بالوفيات «و) ٥/٢٢٤٦(

 ما غري الدفاتر إىل ألواحه من وينقل ينشدونا،  ما غري ألواحه يف فيكتب ، فينشدونا األعراب إىل معنا



 ١٦٢

٢٢٢- قَود ـ  ح ـ  أَ يـلَ ِفرى الت كَ ييـهِ ا فِ ض  
 

 مـــستِهشِشِبـــا دِهِرعمـــلَ ع١(ِهي(   
 

٢٢٣- قَود ِك ح٢(ي( َأي الْ  فِ يعالْ وِضر اِفويه)٣(  
 

ـ ادعقِْإ  ـ  التيهـــا وهـ   هياِضـــم الْاممـ
 

                                                                                                                                                  

وهو قريب مما نقله اجلاحظ عن       " حفظ ما بغري حيدث مث إليها، نقله ما غري الدفاتر من حيفظ مث فيها،

ـ ٢٠٩ت (كيسان مستملي أبا عبيدة معمر بن املثىن        و ) ١/١٩٥(» زهـر اآلداب «يف كمـا  ) هـ

فهل يعقل أن يكون هناك شخصان هلما نفس االسم ويتصفان بنفس           ) ٢٤/٢٨٧(» الوايف بالوفيات «

تاريخ  «املعمى باستخراج الناس أعلم كانالغفلة ؟ مث إن كيسان هذا على غفلته كما يصفه اجلاحظ            

  ) .٣/٢٧١(» آداب العرب

سناحل أيبا كون   أم ـ ٣٢٠هـ أو   ٢٩٩( املتوىف   انكيس بن دأمح بن دحمم له كتاب يف العروض    )  ه

 بندار، بن حممد بن إبراهيم خبط قرأت) : ٥/٢٣٠٦(» معجم األدباء «يقول ياقوت يف    ،  فهذا ثابت   

 أسـتمليه  كنت وأنا كيسان ابن علي أملى هاهنا إىل:  العروض آخر يف السعال جعفر أيب خبط قرأت

    اهـ. ومائتني وتسعني مثان سنة والش من بقني خلمس العروض من وفرغنا

يقم حمققه بتوثيق هذه النسبة ،       فلم أقف له على ذكر يف املصادر ، ومل        » تلقيب القوايف «ا كتاب   وأم 

  .حتقيق إبراهيم السامرائي » رسائل ونصوص يف اللغة واألدب والتاريخ«نظر ي

وحكى أنه جـاء    ... ل التذييل   وحكى ابن كيسان أنه جاء يف الضرب األو       :  يقول ابن القطاع     )١(

  .) ١٢٦ص  (»البارع«. فيه الترفيل 

 بضم احلاء على البناء مل مل يسم فاعله ، وإن كان فيه ضرورة تسكني اليـاء ،   »األصل« كذا يف    )٢(

فحكاية ابن القطاع عن ابن كيسان كانت للتذييل والترفيل يف الضرب األول فقط ، فال               : وفيه فائدة   

  .عاد أيضا فيما حكي عنه يتوهم دخول اإلق

قال العيين يف : وإن كنت أحسب أن حكاية اإلقعاد فيه أيضا مما نسب البن كيسان ، يقول البغدادي        

 قـال  حتى،  علمي مل قائله إن  :قيل، ...) جزى اهللا عبسا عبس آل بغيض (شاهد اإلقعاد يف الطويل  

 حكـى اإلقعـاد يف      فلعله أيـضا   . )١/٢٨١ (»خزانة األدب « . مصنوعا مولدا سبهحأ كيسان ابن

  .الكامل ، وهو أشهر من اإلقعاد يف الطويل 

  .الثانية  : »غ« يف )٣(
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 ١٦٣

 

٢٢٤- ــوعرــقِْإ الْفعِعطْقَالِْبــ( ادــ ه١(ان(  
 

  )٢()انـــيب تٍدِتـــي و ِفـــهنـــأَِل 
 

٢٢٥- يلَِقو ـ  ت ِيغـ  الْ ري عأَ )٣(وِضرـ  لِ ي   يكَ
 

  )٥(يخــا أُعــطْا قَددجــ)٤(افًذْا حــهلَمشيــ 
 

ــذِْإ -٢٢٦ ــ ِفاَء ج ــيه ا جدــد   )٦(يِمِجالْ ِب
 

ــ  مــ قَع ــِعطْ ض ــٍبر ــا أَ ي خــا الت   ِميِدقْ
  

                                                   

الفصول «، و) ٥٩٥ص  (»الصاهل والشاحج«:  خص بعضهم اإلقعاد بالكامل كما يف )١(

 لهأغف فيما األخفش وذكره ، اخلليل الشعر من الفن هذا يذكر ومل: وفيه ) ١٣٥ص  (»والغايات

ويرده ما نِقل عن اخلليل . اهـ  .القطع واألخفش اخلليل مذهب على مسها يكون أن وجيب. اخلليل

ص ( للتربيزي »الكايف«: ، ويف ) ٦/٣٥٤( »العقد«وقبلهما ) قعد( مادة »التاج« و»اللسان«يف 

  ) .٢٧٣ص  (»العيون الغامزة«، و) ١٦٨

  . موضعها فلم تر العروض يف... أي بقطعها  : »غ« يف )٢(

 نقـصت  ما:  الشعر من واملقعد ؛ مقعد له قيل زحاف فيه الشعر من بيت كان إذا:  اخلليل قال )٣(

) : ٧٩ص  ( للتنـوخي    »القوايف«ويف  ) . قعد( مادة   »تاج العروس « ، و  »اللسان« . قوة عروضه من

 رعالشا أن ألولا النصف سامع يوهم،   تصريع وال تقفية غري من العروض يف يدخل فهو اإلقعادوأما  

   . ذلك خالف به فيأيت ، له موافقاً بالثاين يأيت

  :  كما سبق يف الطويل وشاهده )٤(

  . جزاء الكالب العاويات وقد فعل... جزى اهللا عبسا عبس آل بغيض 

وميكن إقامة وزنه بتسكني الدال مـن       .   وهو مكسور     » ، ص  األصل« والشطر الثاين هكذا يف      )٥(

  .وال خيفى ما فيه من الضرورة . يشملها حذفًا جدد قَطْعا أُخي : كذا جدد ليكون الشطر ه

جيوز يف سائر أجزائه كلها القبض إال اجلزء الذي هو الضرب األول ، لئال يلتبس               : يقول ابن القطاع    

  ) .٧٧ص  (»البارع«. بالضرب الثاين 

وصاحب العقد وابـن    : الدماميين  يقول  . هو احلذذ ، وهو حذف الوتد اموع برمته         :  اجلدد   )٦(

 اجلد : ويقال  ) .١١٠ص   (»العيون الغامزة «. السيد يقوالنه باجليم ودالني مهملتني ، وهو لغة القطع          

ايـة  «" وقد جعله صاحب احملكم وصاحب العقد باجليم والدال املهملـة         "أيضا كما يقال احلذّ ،      

حيفا واملقصود بابن السيد هو ابـن سـيده         ولعل يف نص العيون الغامزة تص     ) . ١١٦ص   (»الراغب

  . كما نص عليه اإلسنوي »احملكم«صاحب 



 ١٦٤

 

٢٢٧- ي الْ ِفوعـ  وِضر ع ـ  كِ ن ـ  الْ اِرب عِبر  
 

ـ  يهِف  ا ير ى التـ  يـلُ ِفر ـ   لَ   )١(ِبري الـض  ا ِف
 

  

                                                   

ص  (»البـارع «. وقد جاء عن العرب الترفيل يف العروض دون الـضرب           :  يقول ابن القطاع     )١(

١٢٧. (  
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  )١( باب الهزج

  

ـ  أَ يمِخ الر جزهالْ -٢٢٨ الْ لُص مجـ ت   بلَ
 

ــَأ  جزاؤــه ــن ِم ــ ِعٍةت ِس نــد الع رب  
 

٢٢٩- ــوهييلُاِعفَــ مــ ِبنحِمتج ِهِئــز  
 

 ــو هــو ــلْثُ( وطُقُ س ــِهِث ــز جن ِم   )٢()ِهِئ
 

ـ ِل قُ نِْإ )٣(هنأَِل -٢٣٠ بـ  ت ا الْ ا ذَ  يـ و   افَ
 

ــأَ  جزاؤهي ــب ــقَ ــذَى كَ ــ منيلُا ِع   افَ
 

٢٣١- ِطقْتيعه م سلُِعفْتـ  ن ج ُءز ـ  الر جز  
 

 ــوهــو ــِذ الَّ ــطْي قُي ِف   زِكــي رِمــظْ نِهِب
 

٢٣٢- وــس ــببال ــمد قَنْ ِإريِخأَ الْ ته  
 

ــفَ(  ــ منلَ ــه )٤()ياِعفَ ــذَكَ ا صورته  
 

٢٣٣- ينفِ لُّح  نْ إِ ِعيِطقْي الت ـ  ع نـ  ه ت لْس  
 

ــاِعفَِل  ــ فَناِتلَـ ــ أَوهـ ــلر ِللٌصـ   لْمـ
 

٢٣٤- الْوهزج الص وـ  ت ـ ي اع ِذ الَّ تراه  
 

 ــب ــقَ الْةٌحـ ــاعطَّـ ــ حد قَـ   )٥(اهكَـ
 

٢٣٥- عــروضهــ مجأَةٌوَءز ياِحــ وده  
 

ــ  ــِف ي ضِهِبر ــو ضــ )٦(ِهِبر ــا زلَ   هداِئ
 

                                                   

 هزجا تشبيها زج الصوت ، كأنه يريـد         يمس: قال اخلليل :   حاشية  :»األصل«كتب امش    )١(

وإمنا كان ذلك ألن أوائل أجزائه أوتاد يتعقب كال منها سببان خفيفـان ،              :  قال بعضهم . به تردده   

  .وهذا مما يعني على مد الصوت 

) ١٧٧ص   (»العيون الغامزة «،  ) ٢١٤ص   (»اية الراغب «،  ) ٧٣ص  ( للتربيزي   »الكايف«: ينظر  

  ) .٤٨ص  (»حاشية الدمنهوري«، 

وزاد يف  املـراد اجلـنس ،       : » ، ص  األصل«يف  باهلامش  تب  كالثلث من أجزائه ، و     : »غ« يف   )٢(

  .أي من أجزائه فيصري على أربعة » األصل«

  . علة األصالة: »  ، صاألصل«يف كتب فوقها ) ٣(

وعلة األصالة ليست يف استخراج البحرين الرجز والرمل منه ، بل كونه مبدوءا بوتد جمموع ،                : قلت  

  . منه البحور األخرى وهذا ما جيعله أصال للدائرة تنفك

  .والصواب املثبت .  فعلن مفاعي :» غ«يف  )٤(

  ).١٣١ص  (»البارع«. أُخذ من اهلزج ، وهو صوت من األصوات فيه حبة : يقول ابن القطاع ) ٥(

  .ه  أي يف ضربي:»  ، صاألصل« يف كتب حتتها)٦(



 ١٦٦

٢٣٦- ) يرض اِنلَهفَ بـ م جـ  )١ ()وٌءز يىر  
 

 ــو ــ ماِنالثَّ جوٌءزو ــم ذُحــوف ج ىر  
 

٢٣٧- والرديِه فِ ف ح سـ  ن ـ ا ي  لَ   )٢(مزلْ
 

ــ  ــما تذَهـ ــر وهامـ ــعي أَبـ   ملَـ
 

  

                                                   

  .ضروبه اثنان فمجزوء  : »ص ، غ«يف  )١(

  .  أمت البناءلوقوع النقصان يف غري) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  فصل من النظم في زحاف الهزج 

  

ـ  اِءزجي أَ  فِ فكَلْاَ -٢٣٨ ا الْ ذَ هـ ب ِرح  
 

 ــيِعِمج ١(اه( ــي ــِلي ِرج بــالْ )٢(ِطس ِرذْع  
 

٢٣٩- قَالْوبلِّكُي الْ  فِ ض ع ـ  اد ج أَزِني  
 

  ِنيبرلـــض ِلوضرعـــ الْو هـــٌءزجـــ 
 

٢٤٠- الْوآخر الض ربِ ب وأَ الْ ِفص٣(ِلو(  
 

 ــو جــِه ِفاز ــ الْي خرمــالْ و خربــ ي   يِل
 

٢٤١- وهو و جالْ ود خِمر كَالْ وف ـ  م اع  
 

ــ  ــي بِف ــِتي ــ وٍرع ِش ــٍداِح ــِم جد قَ اع  
 

٢٤٢- سمي ا أَ ذَ هخـ ر ـ ا لَ ب ـ  م   ارا طَ
 

  )٤(ارآِخـــا ولًـــو أَابرخـــ الْيـــِهِف 
 

٢٤٣- وأَ )٥(اَءجييِها فِ ض ي  ذَا ه  ا الـشتر  
 

 وهو ـ ِت اج امـ  الْ ع خـ  ِمر م ـ  ع ـ  ظَ ٍضب قَ هر  
 

٢٤٤- أْممِ وذُخ ن ش الْ ِرت عـ  ذْ إِ وِني ت شق  
 

  قدحــ الْاتايــقَا ِويــلْعا الْهــانفَجأَ 
 

٢٤٥- واستعي الْ وا فِ لُمهالْ ِجز مـ اقَع به  
 

 م ا بيـ  ن ـ  اٍء ي ـ  م ثُ وٍن ن ـ اِج و بو ١٢ق  [ ه[  
 

ـ  ظَ هرصقَو،   نيلُاِعفَي م  فِ يأَ -٢٤٦ هر  
 

ــ  ــِف ي ضِهِبر ــو هــ ِزو حــاف اش تهر  
 

                                                   

  . يستثىن من هذا الضربان المتناع الوقوف على متحرك )١(

لبسط ،  :  وكتب حتتها    » ، غ  ص« وهو املثبت يف     ،ألجل ، نسخة    : » األصل« يف   كتب حتتها )٢(

  .نسخة

وجيوز يف سائر أجزائه القبض إال اجلزء الذي   ... جيوز يف سائر أجزائه الكف      :  يقول ابن القطاع     )٣(

 »البـارع «.  األول ، واجلزء الذي هو عروض الضربني ، وقد أجاز بعضهم فيها القبض               هو الضرب 

وقـال  .  وإمنا جيوز القبض يف صدره وابتدائه دون عروضه وضـربه       :يقول الزخمشري   ) . ١٣٢ص  (

   .)٩٥ص (» القسطاس«. إن جاء مل يستنكر : الزجاج 

وجيوز فيه اخلرب وهو اجتمـاع اخلـرم         ... وجيوز فيه اخلرم ويسمى أخرم    :  يقول ابن القطاع     )٤(

خِرب الرحل إذا   :  أخرب ألن اخلراب دخل أوله وآخره ، وقيل أُخذ من قوهلم             يمسوالكف ، وإمنا    

  ) .١٣٣ص  (»البارع«. انشقت أذناه 

  .وجاز  : » ، غص«يف  )٥(



 ١٦٨

 

٢٤٧- قَالْوصقَ ر د ـ  ونُكُ ي ض رـ اِلا ثَ ب   اثَ
 

 وــر ــفدال ــ يد قَ ــمزلْ ا الْذَ هــاِدح   )١(اثَ
 

٢٤٨- قَالْوبقَ ض د ـ  ِتأْ ي   ِلو أَ ٍبرضي ِب
 

 ــع ــلَ وٍذذُى شــ ع نــه ــم ِبن كُ ِلِزع  
 

٢٤٩- قَ يِهِفو د اَء جت ع رلَ وض م ت لْز  
 

 م٢(ةًوفَــذُح( ــأَالْوــ كَلُصانلَــت ــمت لْز  
 

  

                                                   

 ضربا ثالثًا ويلزمـه     فيكون) فعوالنْ(وقد جاء فيه القصر يف ضربه ، فيصري         :  يقول ابن القطاع     )١(

  : وحكى األخفش للهزج ضربا ثالثًا مقصورا وبيته ) . ١٣٤ص  (»البارع«. الردف

  أظافري وأسنانْ... وما ليث عرين ذو 

  شديد البطش غرثانْ...أبو شبلني وثاب 

العيـون  «. واخلليل يأىب ذلك ، وينشده على اإلطالق واإلقواء         : قالوا  . هكذا روي بإسكان النون     

وجيوز فيه القـصر فينقـل إىل       ) : ٤٣ص  ( للجوهري   »عروض الورقة «، ويف   ) ١٨١ص   (»لغامزةا

  ـك مبهوتا إىل الصني ... ولو أرسلت من حبـ : فعوالن وبيته 

  ـح أوحني تصلني ...  لوافيتك قبل الصبـ 

حمذوفة وجاءت فيه عروض    ... وجاء يف ضربه األول القبض وهو قليل شاذ         :  يقول ابن القطاع     )٢(

  ) .١٣٥ص  (»البارع«. 
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 ١٦٩

  )١(باب الرجز

  

ــ -٢٥٠ ــ رنِم جــز ــذْ ِإريِعب الْ ت راه  
 

ــِع  نــِق الْد ــاِمي طَّ اضربــ فَت ذَخ٢(اه(  
 

ـ  هاؤزجأَ -٢٥١ م سلُِعفْتـ  ن ـ  د قَ   ترر كُ
 

ــ  ــلن ِلٍةتِسِلـ ــظْ نِرثْـ ــمـ   تريا صـ
 

ـ خو )٣(اِنوضر ع هلَ -٢٥٢ مـ  أَ س ضِبر  
 

ــ  ــ مةٌماِلسـ ــةٌوَءزجـ ــ يـ   يِباِحا صـ
 

ــ -٢٥٣ ــضلُوأَفَ ــ ِموِبر ال ــوأَ الْلُثْ   هلَ
 

  هلَــــمكَ مهوضــــر عماِل ســــيأَ 
 

ـ  الز نا مِ ماهلَِك -٢٥٤ ـ  اِفح ـ  د قَ ِل سم  
 

ــاِللَــعِإ الْنا ِمــذَكَــ  ــكَ الِْءزي جــ ِف   مِل
 

                                                   

ي الناقـة   سمي رجزا الضطرابه ، والعرب ت     مس: قال اخلليل   :  حاشية : »األصل « كتب امش  )١(

جز داء يصيب اإلبل يف أعجازها فإذا ضت ارتعـش          الر:  اليت ترتعش فخذاها رجزا ، قال أبو حامت       

  :  فخذاها ، وأنشد

  هاالُقَ ِعد شاُءزج الرا ناءِتكم... ه ون د قصرتم خبري ثُتمهّ

ه با فـش  أكثروا استعماله مشطور  :  ة حروفه ، وقيل   ي بذلك لتقارب أجزائه وقلّ    مس:  وقال ابن دريد  

بالراجز من اإلبل ، وهو الذي إذا شت إحدى يديه بقي على ثالث قوائم د.  

  ) .١٨٢ص  (»العيون الغامزة«، ) رجز( مادة »مجهرة اللغة«: ينظر 

ص  (»البـارع « . الرجز مأخوذ من رجز البعري إذا اضطربت عند القيـام         :  يقول ابن القطاع     )٢(

١٣٦. (  

  . »البارع«كما اختاره يف  : »ص«ويف . كما اختاره ابن القطاع   : »األصل« يف كتب حتتها)٣(

وكة ، واختار   ساملة وجمزوءة ومشطورة ومنه   : واملشهور يف كتب العروض أن للرجز أربعة أعاريض         

ساملة وجمزوءة ، ونص على أن الضرب املشطور ال عروض لـه ، أمـا        : ابن القطاع أن له عروضني      

فمنهم من قال عروضه ضربه ، ومنهم من قال اجلزء األول عروضه والثاين   : الضرب املنهوك فقال فيه     

  .كما سيأيت . ضربه



 ١٧٠

٢٥٥- اِهشدِج" )١(هنـ  ي ـ  مي أَ اِنب ِس ب شر  
 

  "رمــ قَمأَِلــي  تقَرشــ أٍَرهــ ظُسم شــمأَ 
 

٢٥٦- ــوضرباِن الثَّــهيطُــقْ موعِســ وم  
 

 عــر ــ تهوضـ ــدِر وتمـ ــهفُـ   مِز لَـ
 

  ودهــجا مهــي ِبِبــلْقَ" )٢(هداِهشــ -٢٥٧
 

  "ودقُـــفْ مراِضـــ حٍتيـــم كَيحـــ 
 

ـ م الْ ثُاِلالثَّ -٢٥٨ جـ ثْ مِ وُءز ـ ج ان هلُ   تلَ
 

 عـــروضهـــ مجةٌوَءزقَـــ ودلَـــ خت  
 

ــ -٢٥٩ اِهشدأَ" )٣(هطَعــي تــه ــ م الَأَا س"  
 

  "الَدا عـــ مـــهتـــمكَّح" هاعرصِمـــ 
 

٢٦٠- اِبالرالْ ع مطُشور ـ  و هـ  و م ا انـ ت   ىفَ
 

ــيأَ  طْ شرهــ و ــي الِْف ــ انيِضِرقَ ا فَذَح  
 

ــ -٢٦١ صارــ ع ــلَى ثَلَ ــمكَ مٍةاثَ   هلَ
 

ـ :يلَا ِقذَ ه ِلجأَِل  ـ  لَ ا عرـ وض   ]ظ ١٢ق [ه لَ
 

ـ  اِمدِعان لِ يأَ -٢٦٢ الن ِفص ـ الْ و   اِعرصِم
 

ـ   ـ الَقَـ ـ م الِْه ِبـ   )٤(اِعطَّـــقَالْ ِبوفرعـ
 

                                                   

  . "مل أدره" عوض عن :» األصل« يف كتب حتتها)١(

  أم مشس ظهرت أشرقت يل أم قمر... ه جين سباين أم بشر مل أدر

  :مطلع مقطوعة البن عبد ربه ضمنها شاهد اخلليل

  قفر ترى آياا مثل الزبر... دار لسلمى إذ سليمى جارة 

  ) .٣٠٧ص (ويأيت خترجيه يف الشواهد 

   حي كميت حاضر مفقود...  قلب بلوعات الصبا جمهود )٢(

  :ربه ضمنها شاهد اخلليلمطلع مقطوعة البن عبد 

  والقلب مين جاهد جمهود... القلب منها مستريح سامل 

  ) .٣٠٨ص (ويأيت خترجيه يف الشواهد 

  : مطلع مقطوعة البن عبد ربه ضمنها شاهد اخلليل)٣(

  قيد راع مجال... قيده احلب كما 

  ) .٣١٠ص (ويأيت خترجيه يف الشواهد 

 ، وما ذكره الناظم ال يصلح أن يكون         »البارع«ا االختيار يف     مل أقف على تعليل ابن القطاع هلذ       )٤(

علة للترجيح فسقوط الشطر أو ذهاب املصراع ال يعين إسقاط العروض أيضا ، فيحتمل أن يكـون                 

الشطر أو املصراع الساقط هو الثاين الذي فيه الضرب ،  أما ما يذكره العروضيون يف ترجيح هـذا                   
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٢٦٣- ـ  الَقَو ـ  الْ :مو قَ عروض  الـض رب  
 

ــِإالِْو  سِونالْ )١(يــح بــِل ر ــذَه ا يصوب  
 

٢٦٤- الَقَو ب علَ :ض يلْ لِ سموِرطُش ض رب  
 

ــ  ــر عهرآِخ وضــِع( ه نــ الْد عر٢()ب(  
 

٢٦٥- ــو ــالَقَ ــيِه ِفمو قَ ــقَالْا ِبم   ِبلْ
 

ــعأَ  ــي ِبِن ــِفذْح ــِهِذ ه ــض لَ   ِبرا ال
 

٢٦٦- وــب عضهــم ــد قَ خ صــا ِبه   ِلوأَالْ
 

 ــو ــ:الَقَ ض ربــه ــِذ الَّ ــا يذَي ِل   يِل
 

٢٦٧- ــو جزؤــ الثَّه   يِلِيذْالتــ كَثُاِل
 

ــد زيأَ  ــ عاِئــ ــِلِفر التو أَهنــ   يــ
 

٢٦٨- وبعضهـ  م ـ  الْ :الَ قَ عرـ  وض   ياِن الثَّ
 

 ــو ــ الثَّهبرضـ ــ ثُاِلـ ــمي الِْفـ   ياِنبـ
 

                                                                                                                                                  

ص  (»اية الراغـب  « .ية والروي ، وال بد منهما خبالف العروض         القول فهو أن الضرب حمل القاف     

  ) .١٨٥ص  (»العيون الغامزة«، و) ٢٣٣

الفقيه الشافعي  ياملصر الِْإسنِوي عمر بن ليع بن سناحل بن يمالرح عبد دمحم أبو ينالد مجال )١(

،  كثري خلق به خترج ، وملالا بيت ووكالة احلسبة وويل. الشافعية رياسة إليه انتهتاألصويل اللغوي 

،  والتصنيف فادةلإل مالزما للطلبة اناإلحس كثري باجلان لني التصنيف حسن الشكل حسن انكو

 ة،فايكال امأوه إىل ةواهلداي ي،الرافع شرحو ة،الروض على كاملهمات ة،مشهور هالفق يف وتصانيفه

 واأللفاظ، والنظائر، واألشباه ع،اجلامو والفروق، اخلنائي، اموأحك ه،الفق منهاج شرحو واجلواهر،

 على وعرفال يلترت يف والتمهيد ،عليه والزيادات ،البيضاوي منهاج شرح: ولاألص يف له و.كذل غريو

 األلفية شرحو النحوية، دالقواع على يةالفقه وعالفر يلترت يف ةريالد بواككلا: والنح ويف .ولاألص

 انتكو )هـ٧٧٢ (سنة وفاته تن وكا.بجااحل ناب وضر عشرحاية الراغب و. يكمل ملو ؛

الدرر «، ) ٣/٩٨(البن قاضي شهبة » طبقات الشافعية«: ينظر . بالوالية هل تنطق ةمشهود تهازجن

  .)٣/٣٤٤(» األعالم«، ) ١/٣٥٢(» لعالبدر الطا«، ) ٢/٩٢(» بغية الوعاة«، ) ٣/١٤٧(» الكامنة

أنه مل يرد يف أشعار العرب عروض منفكة عن : ريره ويسمى قول املزج ، وتق: يقول اإلسنوي 

ضرب ، وال ضرب منفك عن عروض ، وال ميكن أن تكون العروض هنا غري الضرب ؛ ألن العدد 

  ) .٢٣٣ص  (»اية الراغب«. فرد فتعني أن يكون العروض هو الضرب 

  .عند العرب ، نسخة : ، وكتب باهلامش وهو األحب : » ص«يف ) ٢(

  ) .مستفعلن(، والضرب جاء صحيحا ) مستعالن( عروض البيت جاءت مذيلة ويالحظ أنّ



 ١٧٢

 

  هفَص ِنــحقَّتتا اســمــلَ )١(اهــنأَِل -٢٦٩
 

 ــو ــي ملَـ ــنِكم ينكُـ ــا تنـ   هيفُِصنـ
 

ـ  ِدقَ -٢٧٠ اس تقَّحتـ الْ )٢(ه عرـ  كُ وض   هلَّ
 

ــكَ  ــ خِفصِن ــ كٍَعلْ ــ يٍلاِم ــمزلْ   )٣(ه لَ
 

٢٧١- اِماخلَوالْ س منهوك و هو م  ـ ا ان ذَحف  
 

ــلْثُ  ــِخالْ واهثَ ــِه ِفافلَ ــي ــ م لَا س٤(ف(  
 

ـ ب" هاتيبأَ -٢٧٢ يـ  اض ش ـ  ٍبي ـ  و دقَ   "عقَ
 

 ـــغَوياَ ذَر "فَرـــعتـــ فَهما ارفَـــتع"  
 

                                                   

  .  أي العروض:» األصل« يف كتب حتتها)١(

  . أي اجلزء الثاين :» األصل« يف كتب حتتها)٢(

والضرب الرابع مشطور ال عروض له ، واملشطور ما ذهب شطره ، وقـد              :  يقول ابن القطاع     )٣(

روضه ضربه ، ومنهم من قال عروضه موجودة وال ضـرب لـه ،              ع: اختلف فيه ، فمنهم من قال       

عروضه اجلزء األول ، وضربه اجلـزء       : ومنهم من قال ضربه موجود وال عروض له ، وقال بعضهم            

الثاين ، والثالث زيادة كالتذييل والترفيل ، وقال بعضهم عروضه اجلزء الثاين ألا ملا استحقت نصفه                

وهذا مثل حكم الفقهاء فيمن طلـق  : عيضه ، استحقته بكامله ، قالوا وال نصف له ؛ ألنه ال يصح تب 

  ) .١٣٨ ، ١٣٧ص  (»البارع«. نصف طلقة أنه تلزمه طلقة كاملة ، واجلزء الثالث ضرب 

فمنهم من قال عروضه ضربه ، ومنهم من قال اجلـزء األول            : وأما املنهوك   :  يقول ابن القطاع     )٤(

 يف منهوك املنسرح الختالف جزئيه ، ومنهم من جعله كمنـهوك            عروضه والثاين ضربه ، وأتى ذلك     

ص  (»اية الراغـب  «: ويف املشطور واملنهوك أقوال أخرى ، ينظر        ) .١٣٨ص   (»البارع«. الرجز  

  ) .٥٠ص  (»حاشية الدمنهوري«، ) ١٨٥ص  (»العيون الغامزة«، ) ٢٣٣
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 ١٧٣

 

٢٧٣- ــو آخــ أَِهللا" )١(ر يامــ الن جع"  
 

ــرآِخ  ــ" )٢(اه ا لَييــت ــي ِفِن ــيه ذَا ج٣("ع(  
 

                                                   

  .وثالث  : »ص«يف  )١(

  .ورابع  : »ص«يف  )٢(

  .يا ليتين فيها جذع: ضمن آخرها شاهد اخلليل ) ٦/٣٠٧ (»العقد«بن عبد ربه يف  األبيات ال)٣(

   : »العقد«ورواية 

   نصع قد شيب بياض

  عفارت فما عتهفر

   انقمع البيض رأى إذا

  وطمع يأس بني ما 

   عجالن أيام هللا

  جذع فيها ليتين يا

  ) .٣١٤ص (ويأيت ختريج شاهد اخلليل يف كتاب الشواهد 



 ١٧٤

  فصل في زحاف الرجز

  

ـ ِمي ج  فِ نبخلْاَ -٢٧٤ ـ  ِهيِع ـ ِل ع د قَ ام  
 

  "امـــالَطَا ومـــالَطَفَ" )١(هداِهشـــ 
 

٢٧٥- الطَّوـ  يِه فِ ي اِئ جفَ ز ـ اس ت٢(ِدِهش(  
 

ــ"  مــا و ــ وتدلَ ــةٌداِل ــ ون ِم   "ِدلَ
 

ـ  د قَ نلُِعفْتس م ن مِ اُءفَالْفَ -٢٧٦ فَِذ حت  
 

ــت انثُيــ حنلُِعتسى مــلَــ عارصــ    )٣(تفَ
 

٢٧٧- يـ ب ـ ا مذَى كَــقَ   ِلقْــالن ِبنعلُتفْ
 

 مــاِلخ ــزجا ِلفً ــِهِئ ــأَي الْ ِف و ١٣ق [ ِلص[  
 

٢٧٨- وخــب ــهلُ اِه شدــلْ ِله عر٤(ب(  
 

 "ــِثو ــ مٍلقَـ ــ خعنـ ــ طَريـ   "بلَـ
 

ـ  م اُءفَالْ و هينِسفَ -٢٧٩ ـ  اِنوفَذُح   ن ِم
 

ــ  مسلُِعفْتــ،  ن ملُِعتــن ــلْ قُ ــا فَ ي   نِط
 

ــعفَ -٢٨٠ ــنتلَ ِص يريــ ب عدــ الن   ِلقْ
  

 ــوهِبــ قَوِلــيح ِدازالْاِجو ــخ٥(ِلب(  
  

٢٨١- لُّكُو ا مِ  من الز قَ اِفح د ـ  ن جز  
 

ــ  يدــلُخ ــاِئِري  ِف ــأَ )٦(س ج٧(اِءز( ــالر جز  
 

  وِبري الض ِف و يِضاِرعأَي الْ  فِ يأَ -٢٨٢
 

 ــالْو حــغَ ِوش يــ ر ضالِْهِبر ــم نوِبس  
 

                                                   

  كُِفي ِبكَف خاِلٍد مخوفُها ...وطَالَما وطَالَما وطَالَما )١(

  ) .٣١٦ص (ويأيت خترجيه يف كتاب الشواهد 

  أَكْرم ِمن عبِد مناٍف حسبا ... ما ولَدت واِلدةٌ ِمن ولٍَد )٢(

  ) .٣١٧ص (ويأيت خترجيه يف كتاب الشواهد 

  .  أي الفاء:» ص «كتب امش) ٣(

   وعجٍل سبق خير تؤده ...منع خير طَلٍَب وِثقٍَل) ٤(

  ) .٣١٨ص (ويأيت خترجيه يف كتاب الشواهد 

اخلنب وهو صاحل ، والطي وهـو حـسن ،          : ويدخل هذا البحر من الزحاف      : يقول الدماميين   ) ٥(

  ) .١٨٤ص  (»العيون الغامزة«. واخلبل وهو قبيح 

  .سائر ، نسخة : وكتب حتتها  مجيع ،» ص«يف ) ٦(

  .أبيات : » غ«يف ) ٧(
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 ١٧٥

 

ـ  ه لَ نبخالْ فَ ِعطْقَلِْل -٢٨٣ ـ  وِند ِب   ي طَ
 

ــِل  ِهِفذْحمم ــو ــعِض ــذَ ه ــا أُا ي خ١(ي(  
 

٢٨٤- وجووا فِ ز ـ ي الر الْ ِزج كَمـ ان   هفَ
 

 بينــت ــه ــا ِف ــي م ا مضى معــر   )٢(هفَ
 

٢٨٥- وجوز ي الْ  فِ يلَِيذْوا التـ قْم   وِعطُ
 

ــ  ِصيريفْ مــع ــ )٣(اِنولَ ــِعِطقْي التِف   )٤(ي
 

  

                                                   

وكل هذا الزحاف جيوز يف سائر أبيات الرجز أعاريضها وضروا وحشوها           : يقول ابن القطاع    ) ١(

  ) .١٤١ص  (»البارع«. ، سوى ضرب ثانيه ، فإنه خينب فقط 

  ) .٧٣ ، ٧٢( سبق تعريف املكانفة يف زحاف الطويل ، البيتان )٢(

، بتسكني النون إشارة إىل الصورة اليت يكون عليها اجلزء بعد           ) مفعوالنْ : (»صاألصل ،   «يف  ) ٣(

  .التذييل ، وإال فهي مكسورة إلقامة وزن البيت 

) مفعوالن(وفيه املكانفة ، وقد جاء عن العرب يف ضربه الثاين التذييل فيصري             :  يقول ابن القطاع     )٤(

  ) .١٤١ص  (»البارع«. 



 ١٧٦

 باب الرلم  

  

  اهــتلْم رٍةريِص حــن ِمــأْخوذُمــ -٢٨٦
 

ــ  ــي لُِفـ ــع يٍةغـ ــذَي ِإِنـ   اهتجسا نـ
 

٢٨٧- مِ يلَِقو إِ ن ساِعر م ا الْ  لَ ٍيشـ م لْه   
 

 ــت ــولُقُ ــ ِف ي مــ أَن سرــع ــ رريس ال لْم  
 

ــ -٢٨٨ ــاِع فَنِم ــناتلَ ــب مٍةت ِس ناه  
 

 عـــروضهم ١(ةٌوفَـــذُح( ـــتراه)٢(  
 

ـ ر ع هلَ -٢٨٩ ـ  فَ اِنوض ـ  ولَاالُ فَِذى حت  
 

  تفَـــِر عد قَـــةٌوَءزجـــا ممـــيِهاِنثَ 
 

ــ -٢٩٠ ضرــوب ــذَ ه ــ فَةٌتا ِس   لُوأَالْ
 

  والُـــقَ نوٍضرعـــِل )٣(فذْحـــ ومتـــ 
 

ـ  م والثَّاِن -٢٩١ ـ  ورصقْ ـ  فد رِ ه لَ   مِز لَ
 

 )عروضـ الِْب )٤(ه ٥()ِفذْح( ـ الثَّو ـ  و ثْاِل   مِس
 

ـ الْا و ضي أَ ِفذْحالِْب -٢٩٢ عرـ ثْ مِ وض   هلُ
 

ــ  ــقَ"ي ِف ــخ الِْتالَ نــ )٦("اُءس اِهشــد   ه لَ
 

٢٩٣- ــالر ــم الْعاِب جوُءزــالْ و مسغُب  
 

  ]ظ ١٣ق  [ غُبسي )٧(وٌءض و و أَ عر دِ الَ طَ نِم 
 

٢٩٤- وهِذ الَّ و ي زاد ـ لَوا ع ـ  ِهي اِك سان  
 

ـ  ه فدالـر و،   )٨(يـفِ ِفخ الْ ِببي الـس  ِف  ان  
 

                                                   

  .  يف حال كماله :»األصل«يف  كتب حتتها )١(

الرمل مأخوذ من رملت احلصري إذا نسجته ، وقيل من رمـل يف الـسري إذا               :  يقول ابن القطاع     )٢(

ص  (»البـارع « .ستة أجزاء استعملته العرب حمذوف العـروض        ) فاعالتن(، وهو مبين على      أسرع

١٤٢.(  

  .حبذف  : »ص«يف  )٣(

  . تمس و:» األصل« يف كتب حتتها )٤(

  . مع حذفنا العروض »ص«يف  )٥(

  بهتاشو اذَه سأْر يِدعب ابش ... اهتئِْج املَّ اُءسنخالْ ِتالَقَ )٦(

  ) .٣٢٥ص (ويأيت خترجيه يف كتاب الشواهد 

  .ورداء  : »غ«يف  )٧(

 واملسبغ ما زيد على سببه اخلفيف حرف ساكن مأخوذ من أسبغت الوضـوء : يقول ابن القطاع     )٨(

  ) .١٤٣ص  (»البارع« .إذا أمتمته ، أو من سِبغ الشيء إذا طال 
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 ١٧٧

ـ  أَ ِبرا الض ذَه لِ وهفَ -٢٩٥ يـ  ض   )١(ماِزا لَ
 

 عـــروضِبه جـــِئزا قَـــهدـــكَ حوام  
 

  ىرعــمالْ ووُءزجــم الْساِمخــلْاَ -٢٩٦
 

 عـــروضهـــ مجلَـــوءةٌز ـــا تع٢(ىر(  
 

  فِرع وفذُح م وُءزجم الْ ساِدلساَ -٢٩٧
 

 عـــروضهـــ مجـــ ِبةٌوَءزهِصـــا وف  
 

  

                                                   

  . ولزموم الردف هنا اللتقاء الساكنني )١(

 »الكايف«. كلّ ضرب جاز أن تدخله زيادة ، فمىت مل تدخله تلك الزيادة سمي معرى               :  املُعرى   )٢(

. عـرى وعروضـه مثلـه       جمزوء م : والضرب اخلامس   : يقول ابن القطاع    ) . ١٤٣ص  (للتربيزي  

وأما تسميتها معراة فلـسالمتها مـن       : فالعروض أيضا معراة ، يقول احمللي       ) . ١٤٤ص   (»البارع«

  ) .١٩٦ص  (»شفاء الغليل«. التسبيغ الذي حلق ضرا 

ى إنها ال تعر  : فنفي التعري هنا عن العروض إما أنه وهم من املؤلف ، أو حيتاج لتأويل ، كأنْ يقال                  

عن التجزئة وهو الوصف األول هلا ، أو هو نفي للمصطلح ال نفي للمضمون ، فالزيادة اليت تلحـق                   

اجلزء من تذيل وترفيل وتسبيغ ، هي زيادة ختتص يف األصل بالضرب وال تدخل العـروض يف غـري                   

ويف ،  ) ٤٤٧ص  (التصريع إال شذوذا ، لكن ينقضه إثبات املؤلف هلذا الوصف للعروض يف اخلامتـة               

  :البيت 

ــرى  -١٢٥ عــِه الْم ــع جزِئ ــا م هاِبعر   
  

  

ــرا    ــه ِإذْ تقْـــ ــه عروضـــ   وِمثْلُـــ
  

  



 ١٧٨

فصل في زحاف الرلم  

  

ـ  يمِف -٢٩٨ ا عـ  د ا ضـ  ِهوِبر لٌكْ ش و رد  
 

ــ  ــ وفكَ خبــن ــلُّ كُ ــذَ ه ــرما لَ ي ١(د(  
 

ـ  وبرا الض مأَ -٢٩٩ ـ  فِ سي لَ ِإلَّـا ا  يه  
 

ــ  خبنــ و ــ غَسيلَ يــر خ ــ أٍَنب الَص  
 

٣٠٠- ــأَ يــِهِفويــضالِْتاَءا ج مــاقَعبه  
 

  هبـــاِط قَوِضرعـــ الْلُهـــا أَهـــازجأَ 
 

٣٠١- م ا بيـ  ن ـ اِع فَ وِن ن ـ  و ناتلَ   فِلأَالْ
 

ــ  ــاِع فَنِم ــ بناتلَ عدــه ــذَا ه ِرا عف  
 

٣٠٢- ــو بيــن ــاِع فَوِن ن ــأَ وناتلَ   فِل
 

  )٢(فِلــتخم الْيــِهِلي يِذ الَّــِنلُاِعفَــ 
 

                                                   

)١ (أي قُِبلَ ومل يرد.  

اخلنب والكف والشكل ـ يدخل أبيات الرمل  : وكل هذا الزحاف ـ يعين  :  يقول ابن القطاع )٢(

و ألـف  ) فـاعالتن (لرمل املعاقبة بني نون أعاريضها وحشوها ، فأما ضروا فإا ختنب فقط ، ويف ا          

  ) .١٤٣ص  (»البارع« .الذي يليه ) فاعلن(وألف ) فاعالتن(الذي يليه ، ونون ) فاعالتن(
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٣٠٣- وابإِ ن ١(اٍسي( ـ و حدكْ أَ هـ م   )٢(هلَ
 

ــ  ــ يملَ ــ الِْفِذح عرــوض ــ أَلْ ب لَص٣(ه(  
 

٣٠٤- سوف ت ر فِ الَا قَ ى م  ي الش٤(ِداِهو(  
 

 كَمــم ــأَا ِبلًــ ــ الِْبذَعــ   ِداِرومــ
 

  

 

                                                   

  .  لغوي:»  ، صاألصل« يف كتب حتتها )١(

هو شاعر إسالمي متقدم ، له رواية للحديث ، وليست له آراء لغوية وال حنوية كما يظهر من                  : قلت  

  !تية ، فلعلّه اختلط على املؤلف بابن إياس آخر ترمجته اآل

من التابعني وأبوه إياس ممن شـهد         ، كعب بن عذرة بين حليف املدينّ الليثي البكري بن إياس بن حممد

 ، ĭ النيب أدرك: فقال همند ابن ه ذكر .املعروفة الصحابية األنصارية معوذ بنت عبيالر هأم و ،بدرا  

 ، عمر وابن هريرة، وأيب عائشة، عن وروى. شيئا الصحيح يف البخاري له قعلَّ . صحبة له تصح وال

 ، ونـافع  ، الـرمحن  عبد بن وحممد ، الرمحن عبد بن سلمة أبو عنه روى و . وغريهم عباس، وابن

:  ينظر . اخلطاب بن عمر بن زيد  فيه ويرثي باملدينة كعب ابن عدي بين حرب يف وله شعر    . وغريهم

» ـذيب الكمـال   «،  ) ١٤٣ص  (» احملمدون من الـشعراء   «،  ) ٥/٣٧٩(البن حبان   » الثقات«

  ) .٦/١٩٣(» اإلصابة«، ) ٢/١٦٦(» الوايف بالوفيات«، ) ٢٤/٥٠٥(

  . ملرأي أمت حبر ال: »  ، صاألصل« يف كتب حتتها )٢(

  ) . ١٤٧ص  (»البارع«. ومل يرو لغريه من العرب : يقول ابن القطاع 

  . أي بناه على أصله: »  ، صاألصل«  يفكتب حتتها )٣(

  ) .٣٣٢ص ( يأيت يف كتاب الشواهد )٤(



 ١٨٠

  )١(باب السريع 

  

٣٠٥- بحر أَ يِعِر الس لُص ي الْ ا فِ  ممشِبته  
  

  هِبتشا تـــ لَـــٍةت ِســـن ِمـــهاؤنـــِب  
  

ــ -٣٠٦ مسلُِعفْتــن م سلُِعفْتنــ ب عدهام  
  

  ــتمِبم فْمولَــعِمــات صرــاعا سام  
  

٣٠٧- عروضه ـ  م ـ  ةٌوفَشكْ م طَ ع ـ ي اه   
  

  الْوقْوـ  ف م ـ  ع ـ  ي طَ ج ـ  ر ـ  ى ِف ي ضِبراه  
  

٣٠٨- كَالْوشف ذْ حـ  ف ٍعاِب س ـ  ت حرك  
  

ـ  لُّكُ الْ وِضرع الْ لُهأَ   ـ  ذَ واال قَ   ]و ١٤ق  [ كِل
  

ـ  مِهِلو قَ نِم -٣٠٩ ـ جعمالْ بِ تفْش كَ ِةم  
  

ــِغ   ــلَِقو،  هاَءطَــ ــمهمالْ ِبيــ   ِةلَــ
  

ـ  ز ثُي ح ِمج الن وِر ن ِفس كَ نِم -٣١٠   االَ
  

  قَــودفَــ خــى عــاذَا ِإناس ت٢(االَح(  
  

٣١١- وعرالْ ف مقُوفِ وف  ي الضبِ ِبر من  
  

ــ   اِبسعــه ــ بن ِم ِدعت ــٍكِرح ــي كَ س٣(ن(  
  

ــ -٣١٢ ــر عهلَ ــ كَاِنوض ــنَّا أَم   ه لَ
  

ــ   ــ أَةُتِسـ ــب كٍَبرضـ ــب قٍَرحـ   )٤(هلَـ
  

٣١٣- ــم ــِوطْ مةٌوفَشكْ ةٌيــاِنالثَّ و يه  
  

ــ   ــِنبخالِْب م ــع ــ وي طَ ــ آِتٍفشكَ يه  
  

٣١٤- والشيخ نجم قَ )٥(يِن الدد ـ  و لَصاه  
  

ــ   ــٍعبرأَِلـ ــ ِفـ ــِهِحري شـ   اهلَص فَـ
  

                                                   

ألنه : وقيل. ي سريعا ألنه يسرع على اللسان       مس: قال اخلليل : حاشية  :»األصل «كتب امش ) ١(

 يف كل ثالثة أجزاء منه لفظ سبعة أسباب ألنه أول الوتد املفروق لفظه لفـظ الـسبب ،                   ]كان [ملا

  . وهذا هو معىن قول اخلليل: ي سريعا لذلك ، قال ابن بري مباب أسرع من األوتاد سوكانت األس

  ) .١٩٤ص  (»العيون الغامزة«: ينظر 

ما أُسِقط سابعه املتحرك ، أخذ من كشفت الشيء إذا أزلت           : واملكشوف  : يقول ابن القطاع    ) ٢(

ص  (»البـارع «. ه ذهب نـوره     مكسوف بالسني غري معجمة ، فكأن     : عنه الغطاء ، وقال بعضهم      

إنّ األول ـ  : وقـال  ) ص(وصوبه الزخمشري يف سورة ) : ١١٦ص  (»اية الراغب«ويف ) .١٥٠

  ) .٤٤٠ص (ونقله عنه املؤلف يف آخر الكتاب . يعين املكشوف باملعجمة ـ تصحيف 

   ) .١٥٠ص  (»البارع«. ما أسكن سابعه املتحرك : واملوقوف : يقول ابن القطاع ) ٣(

  .  يعين الرمل)٤(

  .  شارح اجلوهرة:» ص«يف كتب حتتها ) ٥(

ومل أقف على املقصود ذا اللقب ، وال كتابه املذكور يف احلاشية فيما بني يدي من املصادر ، وقـد                    

  ) .٤ق  (»الزبد الكافية«يف مقدمة كتابه » شرح اجلوهرة«صرح املؤلف باعتماده عليه وعلى كتابه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٨١

٣١٥- الْوحق ـ   م ـ ِإ الْ الَا قَ مـ  الْ ام اِربع  
  

ــ   ــنَّأَِل ا ِز مــد ــي ــر يٍبرض ِل   )١(عِج
  

ـ و م وِبر الض لُوأَفَ -٣١٦ ـ  و وفقُ   مِس
  

ــ   مــ طَع ِهيو ــر ــهع مفدال ــم   مِزا لَ
  

٣١٧- عــر وضهــِوطْ م ةٌيــ م   هوفَشكْ
  

  الْ ِبـــيـــلَِقوخـــ أَِنبتتم ـــووفَصه  
  

٣١٨- والردأَ ف يِزاا لَ ضم ح ـ  أَ ثُي ٢(ىت(  
  

  ىتـــا فَ يـــِنيناِك الـــساِءقَـــاِتلْ ِليأَ  
  

ـ  الْ ع م يِوطْي م اِنالثَّ -٣١٩ ـ  كَ ِفشكَ ام  
  

  عــر ــهوضـ ــد قَـ ــيِهِف هتكَار شـ   امـ
  

ـ ا ان  م وه و ملَصأَ الْ ثُاِلالثَّ -٣٢٠ ذَحف  
  

ـ م الْ دِتولْاَ   ـ ِم( وقرفْ نـ  ه ـ  )٣(ن ِم   )٤()فرطَ
  

٣٢١- أَالْولَصالْ م طُقْممِ وع نـ  ه   )٥(نُذُأُ الْ
  

  ــالر ــم الْعاِب ــ يوفشكْ ــى يوطْ خب٦(ن(  
  

٣٢٢- عروض ـ ثْا مِ ذَ ه ـ الْو،   هلُ اِمخس  
  

ــ   مطُشورم ــو ــأَو،  وفقُ مــس   ساِدا ال
  

٣٢٣- مطُشور كْمشوف لَ و ا عرـ  وض   ه لَ
  

ــكَ   ــٍساِمخ ــ ِف ــٍعاِري ب ــلَّ عد قَ   هلَ
  

                                                   

، ) ٢٧٠ ،   ٢٦٠(الف السابق يف املشطور املذكور يف باب الرجز ، األبيـات            أي يرجع إىل اخل   ) ١(

فمن اختار القول باملزج وأنّ العروض هي الضرب وهو أشهر هذه األقول عد األعـاريض أربعـة ،                  

  .وسبق بيان اختيار ابن القطاع أن املشطور ال عروض له 

  .  خنب:» ص«يف كتب فوقها ) ٢(

والردف أيضا الزم حيث أتى     : ض أو عدمه بالردف يف القافية ، ولعلّ املقصود          وال عالقة خلنب العرو   

  .الضرب األول سواء كانت العروض خمبونة أو غري خمبونة 

ويكون ذكر الردف قبل هذا البيت تكرار ، ويظهر جليا التزام الناظم بنص النسخة اليت نسخها بيده                 

 »البارع«عند حمقق ) ب( وهي النسخة  ،»يف علم القوايف  الشايف  «توافق نسخة    ، وهي    »البارع«من  

ومنهم ... موقوف مطوي والردف الزم له ، وعروضه مكشوفة مطوية          : فالضرب األول   : ، ونصها   

، خمطـوط  ) ١٥٠ص   (»البارع«. من أجاز خنب هذه العروض ، والردف الزم له اللتقاء الساكنني            

  .  ا، فكرر ذكر الردف أيض) ١٣ق  (»البارع«

   .»ص« وهو املثبت يف .عن ، نسخة   :»األصل« يف كتب حتتها)٣(

  .من جزء الطرف ، نسخة : » األصل« يف كتب فوقها)٤(

ما ذهب من آخره وتد مفروق  ، أُخذ من األصلم الـذي هـو               : واألصلم  : يقول ابن القطاع    ) ٥(

  ) . ١٥٠ص  (»البارع«. مقطوع األذن 

  . اخلبل وجمموع اخلنب والطي يسمى )٦(



 ١٨٢

ـ   فِ ِرطْ الش اِمدِعان بِ يأَ -٣٢٤   وِرشطُي امل
  

  ــع ــِخى الْلَ ــساِفلَ ــ الِْقاِب ال ١(وِركُذْم(  
  

٣٢٥- والردـ  ي ذَ  فِ ف ا حسن   ،وـ ي   مزلْ
  

ـ  ر اُهللاو )٢(ٍساِمي خ ِف   ي أَ بـ ع   ]ظ ١٤ق  [ ملَ
  

  

                                                   

  ) .٢٧٠ : ٢٦٠( سبق يف باب الرجز ، األبيات )١(

 والردف حسن يف السادس لوقوع النقصان يف غـري أمت البنـاء ، والزم يف اخلـامس اللتقـاء                    )٢(

  .الساكنني

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٨٣

  فصل في زحاف السريع 

  

ـ  ِراِئي س ِف -٣٢٦ ـ  مِ اِءزجأَ الْ نـ  ه ـ ا أُ  ي خي  
  

ــ   ــدقَ ج ــاز خ بنــ و ــا خذَكَ لٌبــ و   يطَ
  

٣٢٧- ــو استعــوا فَلُم ــِع فَنَكــاَ منعلُ   نلُ
  

ــ   ــي رِف ــضِعاِب ــ ووِبر ال هــو ب ي١(ن(  
  

٣٢٨- سمـ  لِ ي ـ ا أَ ذَه لَصـ  م ـ  نا كُ اِم ساع  
  

  وــبعضهــمس مــاهض رــباِبا س٢(اع(  
  

ــ -٣٢٩ ــوا والُقَ يدــاِنلَخ ــ ِف   ِةيدِصي قَ
  

  ِةرسكَـــالْا وهـــِني عِفقْـــو ِبنلُـــعفَ  
  

٣٣٠- عــر وضــه لْ صفَاُءم ــفَاح   ِع وهظْ
  

ــ   ــدقَ ج وزــت ــيي ب ِف ــ الِْهِت مصِعر  
  

٣٣١- ــو ضربفَه ــع ــ ِبنلُ ــ الِْرسكَ عِني  
  

ــ   ــ عهذْخـ ــى التلَـ ــِنيِيعـ   ِنيِيبالت ِبـ
  

٣٣٢- ــو جنْ أَازــ ي وجــدض رــ أَب لَصم  
  

ــ   ــوضرعـ ــا فَذَ هـ ــن منِعلُـ   مِتحـ
  

ـ قَمالْ بِ برا الـض  ذَ ه ص خ دقَ -٣٣٣ ٣(ِدي(  
  

  سوـ  ف ت ى  ر)التـ  يـلَ ِثم   )٤()ِداِهوي الـش   ِف
  

٣٣٤- ــو تدالْلُخ كَمــان ــِه ِفةْفَ ــكَ )٥(ي ام  
  

  يدــخ ــعِم جهلُـ ــيـ ــا ت مـ   امدقَـ
  

ــ -٣٣٥ يدأَلُخ ــب ياتــس ــلَّ كُيِعِر ال اه  
   

  ونَدــض ــأَالْ ووِبر الـ ــ لَيِضاِرعـ   اهـ
  

                                                   

  . املخبون وف املطويشأي املك : » ، صاألصل« يف كتب حتتها)١(

يف ) مـتفِْعلُن (يف العروض ، و   ) متِعلُن( بني   ويالحظ أن تنوين الضرب هنا أتى للضرورة ، للمزاوجة        

  .الضرب 

الدر «ومل يثبت اخلليل رمحه اهللا هذا الضرب الثاين ، و         : وفيه  ) ١٠٩ص   (»القسطاس«:  ينظر   )٢(

العيـون  «، و ) ٢٦٠ص   (»اية الراغـب  «ونسب إثباته سابعا للمتأخرين ، و     ) ٣١٨ص   (»النضيد

  ) .٥٥ص  (»منهوريحاشية الد«، ) ١٩٨ص  (»الغامزة

، ويسمى أصلم ، ومنهم من      ) فعلن) (فِعلن(وجيوز يف الضرب الرابع مكان      :  يقول ابن القطاع     )٣(

وجيوز يف مصرعه أن تكون عروضه صـلماء وضـربه          ... يعده ضربا سابعا ، ويدخالن يف قصيدة        

 ١٥٥ص   (»البارع«. د خاصة   هذا يف املقيي  ) فِعلن(، وجيوز أن يكون ضربه أصلم وعروضه        ) فِعلن(

  ) .١٤ق (، واملخطوط ) ١٥٦، 

  .متثيله يف الشاهد ، نسخة  :» األصل« يف كتب حتتها)٤(

  ) .٣٤٤ص (يأيت يف كتاب الشواهد 

   .سريع: » األصل« يف كتب حتتها)٥(



 ١٨٤

٣٣٦- يسثْتـ  ن ض رـ  ب اِم خس ـ  و اِدسس  
  

  ساِبلَـــا ممِهِبري ضـــ ِفـــنبخالْفَـــ  
  

٣٣٧- عروض ت مـ ِو طُ ت يـ  ت ا جـ لَ )١(ز ان  
  

  وخبــن ــلُبخا وهـ ــهـ ــ هاَءا جـ   انـ
  

٣٣٨- الْوذْحأَي الْ  فِ ف٢(ِملَص( عنهقَ م د قَ وع  
  

ــ   ــي لُِف ــٍةغ ِص يــري ــِلِعفْي الت ِف ــي   )٣(ع فَ
  

  اووا رمــى كَرتــ فو ســهداِهشــ -٣٣٩
  

  مــح ــهلّ ــ ِف ــمِهِرعي ِش ن ٌءوــ و ض٤(و(  
  

  

                                                   

  . جاءت: » غ«يف  )١(

  .وهو الضرب الثالث : »  ، صاألصل« يف كتب حتتها)٢(

وفيه املكانفة ، وسائر هذا الزحاف ـ يعين اخلنب والطي واخلبل ـ يـدخل     :  يقول ابن القطاع)٣(

حشو أبيات السريع دون أعاريضها وضروا إال ضريب اخلامس والسادس فإما خيبنان فقط ، وقـد                

وجيوز أن تأيت خمبونة وخمبولة ، وقد جاء يف الضرب          ... جاء عن العرب عروض تامة موقوفة مطوية        

  ) .١٥٧ص  (»البارع«) . فع(م احلذف ، فيصري الثالث األصل

  : أوله » ، صاألصل« يف كتب حتتها)٤(

ــو    ــدنا مهـ ــان عهـ ــوم خبفـ   قـ
  

    ســـــقاهم اهللا علـــــى نـــــو  
  

ــو   ــروا مهـ ــسماكني  فـ ــو الـ   نـ
  

ــو     ــه ضــ ــرى إمياضــ ــوٌء يــ   نــ
  

  )٣٤٦ص (يأيت خترجيه يف الشواهد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٨٥

  )١(باب المنسرح

  

  )٢(سمي ِبهذَا اِلاسـِم ِللـسهولَةِ      -٣٤٠
  

     هظْمِليقَةِ   (ِإذْ نلَى الـسلٌ عهو ١٥ق   [)٣()س[  
  

  مستفِْعلُن ِفي الْجاِنبيِن والْوسـطْ     -٣٤١
  

ــولُ مفْعو   ــطْ تقُ ــت فَقَ ــن ِس ــات ِم   لَ
  

٣٤٢-   طْـِويم هبرضلُ   )٤(ومعتـسِإذْ ي  
  

ــلُ    ــردةٌ تكَمـ ــروض فَـ ــه عـ   )٥(لَـ
  

  ضــروبه ثَلَاثَــةٌ فَالْــأَولُ   -٣٤٣
  

ــوا     ــت نقَلُ مت وضــر الْعو ــِوي   )٦(مطْ
  

٣٤٤-       لَـه وضـرلَا عو وكهنالثَّاِن مو  
  

ــرى    ــا ج ــاِبٍقِبم ــي س ــه )٧(ِف   )٨(معلَّلَ
  

٣٤٥-     لَِزم ا قَدضأَي قُوفوالْم همِإس٩(و(  
  

    ــم ــوك عِل هنــثُ م ــردِف والثَّاِل   )١٠(ِلل
  

٣٤٦-    نسحتسي لَه فدالرو وفكْشم  
  

ــوا      نيب ــد ــا قَ ــاِزٍم كَم ــيس ِبلَ   )١١(لَ
  

                                                   

  .ي بذلك النسراحه وسهولته مس: قال اخلليل:  حاشية»ص«يف ) ١(

منسوبا إىل ابـن القطـاع ، ويف        ) ٢٧٢ص   (»اية الراغب «، ويف   ) ٢٠٠ص   (»العيون الغامزة «

  .النسراحه مما يكون يف أشكاله ، يعين مفارقته هلا ) ١٠٣ص ( للتربيزي »الكايف«

  ) .١٥٩ص  (»البارع«.  منسرحا لسهولته يمس: يقول ابن القطاع ) ٢(

   .»غ« ، وهو املثبت يف ، نسخة  سليقةب لليقر: » األصل« يف كتب حتتها)٣(

  بالطي : »ص«يف  )٤(

  .ال مل  : » ، غص«يف ) ٥(

  . »غ«تفضل ، نسخة ، وهو املثبت يف  : »ص«كتب امش )٦(

  .ما مضى  : »ص«يف  )٧(

 : ٢٦٠( سبق ذكر رأي ابن القطاع واخلالف حول املشطور واملنهوك يف باب الرجز ، األبيات                )٨(

٢٧١. (  

  . لتقاء الساكنني ال)٩(

  .جاء يف الرجز  :» األصل ، ص« يف كتب حتتها)١٠(

  .  لوقوع النقص يف غري أمت البناء)١١(



 ١٨٦

  فصل في زحاف المنسرح

  

٣٤٧-  ج قَد      ـهٍء ِمنـزوا ِفي كُلِّ جزو  
  

      هــنص طَــي ــلٌ ثُــمبخو نــبخ  
  

٣٤٨-     نـبخت وضرالْعو برض ثْنتسي  
  

ــا(   لُهبــالُوا خ ــوى فَقَ ــن )١()تطْ ــا يمِك   لَ
  

٣٤٩- ِمــعتجــا تــِل ِفيهبِبالْخ ــهِلأَن  
  

      ـسمالْخ كَاتراَلْح)     ِنـعم قَـد ـوه٢()و(  
  

٣٥٠-       ـهاقَبعـِذِه الْموا ِفـي هزوجو  
  

    ــه اقَبع ــي ــم طَ ــبٍن ثُ خ نــي ــا ب ٣(م(  
  

  والثَّاِن والثَّاِلثُ فَـالْخبن فَقَـطْ      -٣٥١
  

ــطْ     ــاك الْغلَ وِب ِإيرــض ــن ال ــي ِم   أَعِن
  

٣٥٢-     فَـهكَانِرِح الْمسنِفي الْم ازج٤(و(  
  

ـ    ــع ِفـ ــه والْقَطْ ــرٍب كَانفَ ِل ض٥(ي أَو(  
  

  يِصري مفْعـولُن وسـمي راِبعـا       -٣٥٣
  

ــى   عاد ــه ــن لَ م ــد وِب ِعنرــض   )٦(أَي ِلل
  

  وهو مع الْمطِْوي لَيس يـدخلُ      -٣٥٤
  

ــستعملُ     ــِه يـ ــع ِردِفـ ــه مـ   ِلأَنـ
  

                                                   

  .مع طيها وخبلها  : » ، غص«يف  )١(

 : »ص« واملثبـت يف  . يف النظم منع ، نسخة      .يف الشعر منع ، نسخة       : »األصل «كتب امش )٢(

  . منع يف الشعر : »غ«يف وزن منع  ، واملثبت يف 

اجلزء الثالث الذي هو عروض البيت ، يف سينه وفائـه ، فـإن              ) مستفعلن( يف جزء واحد وهو      )٣(

) مـستِعلُن (، وإن حذفت الفاء للطي صـار        ) مفاعلن(وخلفه  ) متفِْعلُن(حذفت السني للخنب صار     

ألنه لوال هي جلاز اجلمع     وإمنا اختص هذا اجلزء باملعاقبة      . ، وال جيوز أن يحذفا معا       ) مفتعلن(وخلفه  

، فتجتمع فيه أربع متحركات ، وقبله تـاء         ) فَعلَتن(وخيلفه  ) متِعلُن(بني حذف السني والفاء ، فيبقى       

)كة ، فتتوىل مخس متحركات يف البيت ، وذلك ال يكـون يف املـوزون                  ) مفعوالتال تزال متحر .

  ) .٨٩ ، ٨٨ص  (»شفاء الغليل«

  .بني الفاء والواو ) مفعوالت(الصدر وأول العجز بني السني والفاء ، وأول ) مستفعلن( يف )٤(

  .أي اكتنفه  :» ، صاألصل «كتب امش)٥(

: ينظر . الزجاج ، واجلوهري وعده من الرجز ، والتربيزي    :   ذكر هذه الصورة قبل ابن القطاع         )٦(

  ) .  ٢٠٣ص  (»لغامزةالعيون ا«، ) ١٠٥ص ( للتربيزي »الكايف«، ) ٤٩ص  (»عروض الورقة«
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 ١٨٧

 

٣٥٥- هاِهد١(ش( "  قوالش جيا هِإلَى "م   
  

ــا     ــضلٌ علَ ــه فَ ــن لَ ــا م ــِرِه ي   )٢(آِخ
  

٣٥٦-      وٍك لَـههنم ِريعصت زجي لَم٣(و(  
  

  قَالَــه الَــتواٍب تــبــِع أَسمظ ١٥ق [ ِلج[  
  

  ِفي الْباِرِع الْقَطَّـاع ِللِْإرشـادِ      -٣٥٧
  

ــادِ      تالْأَو ــن ــرى ِم عِط أَنْ ترــش   )٤(ِب
  

  

                                                   

  تغنينا بانٍة على قامت ... مطَوقٍَة من الشوق هيج ما )١(

  ) .٣٥٤ص (ويأيت خترجه يف الشواهد 

  .اكتفى أو من العلو: » ص«كتب امش ) ٢(

  . أي للمنسرح  :» ، صاألصل«كتب فوقها يف )٣(

 والطي واخلبل ـ يدخل أجزاء املنـسرح   وسائر هذا الزحاف ـ يعين اخلنب :  يقول ابن القطاع )٤(

كلّها إال اجلزء الذي هو الضرب ، وأما اجلزء الذي هو العروض فإنه خينب أو يطـوى وال يخبـل ،                     

واملانع من خبله أنّ قبله متحركًا ، فلو خبل الجتمع فيه مخس متحركات ، وهذا ال يكون يف الشعر                   

       ، خبنان فقط ، ويف املنسرح           ، ويف هذه املعاقبة بني اخلنب والطَّيهما يوأما الضرب الثاين والثالث فإن 

ويكون ضربا رابعا على حاله ،      ) مفعولن(املكانفة ، وقد يستعمل الضرب األول منه مقطوعا فيصري          

وال جيوز تصريع منهوك املنـسرح لتـوايل        ... وال يدخل مع املطوي يف قصيدة ألن الردف الزم له           

  ) .١٦٣ ، ١٦٢ص  (»البارع«. ن األوتاد األسباب معراة م

  



 ١٨٨

  )١(باب الخفيف

  

٣٥٨-       ِمـن ثُـم نفَاِعلَات ِمن هاعرِمص  
  

  ــن ــا فَِطـ ــاتن يـ ــستفِْعلُن فَفَاِعلَـ   مـ
  

٣٥٩- هــاِلمثَلَــاثٌ س ــاِريضأَع لَــه  
  

ــزوَءةٌ   ــه )٢(مجـ ــةٌ ِذي خاِتمـ   محذُوفَـ
  

  أَضرب هذَا خمـسةٌ فَالْـأَولُ       -٣٦٠
  

ــِدلُ   ــروِض ســـاِلم معتـ   ِمثْـــلُ الْعـ
  

٣٦١-    ترج هوضرع ذُوفحالثَّاِن مو  
  

     تــر غَب ــد ــي قَ ــلَ الَِّت ــاِلمةً ِمثْ س  
  

٣٦٢-       هاِلمـا الـسأِْت ِفيهت ةٌ قَدقَِصيد  
  

     هــم ــِذفَت مقَاِس ح ــد ــي قَ ــع الَِّت م  
  

٣٦٣-       هاِحـدِفي قَِصيٍد و ا أَيِمعج قَد  
  

ـ     ــاِظراك شـ ن اِهدــش ي فــو سه٣(اِهد(  
  

  اَلثَّاِلثُ الْمحذُوف قَد جاَءت لَنا     -٣٦٤
  

  عروضـــه محذُوفَـــةً ِفـــي ِشـــعِرنا  
  

٣٦٥-      تـرج وُء ِمثْلُـهزجالْم اِبعاَلر  
  

    ترــص ــا قَ ــا م ِئهزج ــن ع ــه وضرع  
  

                                                   

 ألنّ: ات ، وقيـل   باعي الس ي بذلك ألنه أخف   مس:  قال اخلليل    :حاشية  » األصل «كتب امش )١(

ت لتوايل لفظ ثالثة أسباب ، وهذا كالتفسري        خفّفحركة الوتد املفروق فيه اتصلت حبركات األسباب        

   .لقول اخلليل

  ) .٢٠٤ ص (»العيون الغامزة«: ينظر 

  .حبذف واو العطف فيهما  : »األصل ، ص« يف كتب حتتها)٢(

  .أي شاهد اجلمع  : »األصل ، ص« يف كتب حتتها)٣(

 الضرب الثاين    على شاهد) ٣٥٨ص  (، وكتاب الشواهد    ) ١٦٥ص   (»البارع«والشاهد املذكور يف    

صادر ، ولعلّ عـدم      ومل أقف على شاهد للجمع املذكور فيما بني يدي من م           .وليس شاهد اجلمع    

وقد تستعمل احملذوفة مع التامة     "وجود شاهد هو ما جعل ابن القطاع يسوق الكالم بصيغة التمريض            

 ) .١٦٤ص  (»البارع«" . ، والتامة مع احملذوفة يف قصيدة واحدة
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 ١٨٩

 

٣٦٦-    ِبنخ ورقْصوُء مزجالْم اِمساَلْخ  
  

  ِبج ــه وضرع  ــن ــا فَِط ــلْ ي ــا قُ ِئهز  
  

  وِردفُــه ِمــن ترِكــِه مجــردا -٣٦٧
  

   خيــش ــسن وال ا )١( أَحدهــش تــِه اس لَيع  
  

  

                                                   

  .يف البارع : » ص«يف كتب حتتها ) ١(

  :شاهده والردف فيه أحسن من تركه جمردا ، : يقول ابن القطاع 

  ـنوا غضبتم يسري ... كلّ خطب ما مل تكو 

  ) .٣٦١ص (ويأيت خترجيه يف الشواهد ) . ١٦٦ص  (»البارع«



 ١٩٠

  فصل في زحاف الخفيف

  

  خــبن وكَــف ثُــم شــكْلٌ ِفيــِه -٣٦٨
  

ــِه   ــشِعيثُ يعتِريــ ــذَا التــ   وهكَــ
  

٣٦٩-        الْـأَو  ـوِئِه الَِّذي هزِفي ج لُ ِمـن   
  

   ــن ــه أَِمـ ــر ذَا ِمنـ ــروِبِه وغَيـ   ضـ
  

  ِمنـه الْوِتـد    )١(هو الَِّذي قَد قَطَعوا    -٣٧٠
  

  )  ــِصد ــماٍر قُ ــلَ ِإض قَب ــوه نبخ ٢( )أَو(  
  

٣٧١- ــوحنــيالْع أَو ذَفُوا الْلَّــامقُِلــع   
  

        ـِمعس ذَا قَدكُلُّ ه نفَاِعلَات و ١٦ق  [ )٣(ِمن[  
  

  فَهو ِإذًا يا ذَا الِْحجى التغِيري  ِفـي         -٣٧٢
  

  لَفْظَـــِة فَاِعلَـــاتِن الْجـــزِء الْـــوِفي  
  

٣٧٣-      ـِصري ولُنفْعوِع ممجِتِد الْمذُو الْو  
  

     ــر ــاِديِر ذُِك ــن التقَ ــِذي ِم ــى الَّ   علَ
  

  ِإلَـى " لَيس من مات  " )٤(شاِهد هذَا  -٣٧٤
  

  ـــولَاآِخـــِرِه سفَـــصى مـــري ٥(ف(  
  

٣٧٥- وهةِ      )٦(واِم ِفـي الْقَـِصيدمالت عم  
  

  )٨(أَبياتهــا الْواِحــدةِ  )٧(قَــد دخلَــا   
  

                                                   

  .أسقطوا : » ص«يف ) ١(

  .  عهد وانصداعه... خبنت : » ص«يف ) ٢(

مفتـاح  «: ، وينظر   ) ٣٧٦ ،   ٣٧٥ص  (ذكر املؤلف اخلالف يف التشعيث يف كتاب الشواهد         ) ٣(

  ) .١٢٦ص  (»العيون الغامزة«، ) ٢٩٧ص  (»اية الراغب« ، )٥٥٦ص  (»العلوم

  األحياِء ميت املَيت إنما ... ِبميٍت فاستراح مات من يس ل)٤(

  ) .٣٦٤ص (ويأيت خترجيه يف كتاب الشواهد 

  .مفصال ، نسخة : مأصال ، وكتب باهلامش : » ص«يف ) ٥(

  . تشعيث : »األصل ، ص« يف كتب حتتها)٦(

  .التشعيث والتمام  : »األصل ، ص« يف كتب حتتها)٧(

  . صفة للقصيدة »األصل ، ص« يف كتب حتتها)٨(

  :وشاهد اجتماعهما يف القصيدة الواحدة البيت التايل لشاهد التشعيث 

  الرجاِء قَِليل باله سيئًا ... ذليال يعيش من املَيت إنما

زء الذي هو الضرب األول التشعيث ، وهو قطـع وتـده فيـصري              وجيوز يف اجلُ  : يقول ابن القطاع    

  ) .١٦٨ (»البارع«. شبه بالوتد الذي يتشعث رأسه إذا دق ، ويدخل هو والتام يف قصيدة ) فعوال(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٩١

 

  )١(وغَير تشِعيٍث يرى ِفـي كُلِّهـا       -٣٧٦
  

ــا    ٍو لَهــش ح ــع ِب مرــض ــها وال   عروِض
  

ـ      -٣٧٧ حلَا الْمافَاِت خحِذي الز ذُوِفِمن  
  

ــفِ    ــضروِب ِللْخِفيـ ــِث الـ   أَي ثَاِلـ
  

  فَالْخبن ِفي الضرِب وِفي الْعـروضِ      -٣٧٨
  

ــه   ــِريضِ   )٢(ُِمن ــاِظم الْقَ ــا ن ــطْ ي   فَقَ
  

  أَما الزحاف قَد نفَـوه هـا هنـا          -٣٧٩
  

  ــولُنفْعــِظ م ــن لَفْ ــدنا )٣(ِم ِعن ــولُن٤(فَع(  
  

  ي نِفيــا لَمــا وِجــدقَطْــع وطَــ -٣٨٠
  

   ــد ــرِق الْوِت ــن فَ ــستفِْع لُ ــِذِه م ــي ه   ِف
  

٣٨١-      ـهاِفيوِض الْوـرِعيثُ الْعشت ازجو  
  

   ــه ــِط الْقَاِفي سوب ــت مــي ت ــي الِّت ه٥(و(  
  

٣٨٢- ــه قَاِطب ِهميلَــد ــولُنفْعم ــِصريي  
  

ـ        هوِفــي الْخِفيــِف جــاَءِت الْمعاقَبـ
  

٣٨٣-        قَتـبس نـوِن فَاِعلَـاتن نيب أَي  
  

   ــت ــن ِإذْ لَِحقَ ــستفِْع لُ م ــن ــسني ِم   وال
  

  والنوِن ِمن مستفِْع لُـن والْـأَِلفِ        -٣٨٤
  

  ِمـــن فَاِعلَـــاتن بعـــدها ِإذْ تقْتِفـــي  
  

  وجــوز الْــأَخفَش كَفــا يــدخلُ -٣٨٥
  

   ــات ــي فَاِعلَ ــدلُوا ِف ع ــب ــم يعاقَ   ن لَ
  

  عن قَوِلـِه قَـالُوا ِلـضعٍف ِفيـهِ         -٣٨٦
  

  أَي ِبالـــشذُوِذ لَـــم يقَـــس علَيـــِه  
  

                                                   

  .قصيدة : » ص«يف كتب حتتها ) ١(

  .ثالث : » األصل ، ص« يف كتب حتتها)٢(

  .أي وفعولن : » األصل« يف كتب حتتها)٣(

  .أي ازوء املقصور املخبون : » األصل« يف ب حتتهاكت)٤(

  .أي بوسط البيت إلطالق القافية عليه : »األصل ، ص« يف كتب حتتها)٥(



 ١٩٢

 

  أَما الَِّتي جـاَءت فَعـولُن عقْبهـا        -٣٨٧
  

ــا   ِبه كَــف ــز جي ــم ــاتن لَ ــن فَاِعلَ   )١(ِم
  

ــدِ   -٣٨٨ ــِظ الْوِت ــا ِبلَفْ اهقْبــأَنَّ ع   ِل
  

  ]ظ ١٦ق  [ )٢(قَد صار فَهي عمـدةٌ فَاعتِمـدِ        
  

  

                                                   

  .هلا : » غ«يف  )١(

وكل ما تقدم من هذا الزحاف ـ سوى التشعيث فإنه ال يتعدى اجلزء الذي  :  يقول ابن القطاع )٢(

فيف أعاريضها وحشوها إال عروض الضرب الثالث فإـا  هو الضرب الثالث ـ يدخل يف أبيات اخل 

فيه زحـاف ، وال     ) مفعولن(وال  ) فعولن(تخنب فقط ، وكذلك ضربه أيضا يخنب فقط ، وليس يف            

فيه مفروق ، وجيوز يف عروضه التامـة التـشعيث          ) مستفع لن (جيوز فيه القطع وال الطي ؛ ألن وتد         

الذي يليـه ، ونـون      ) مستفعلن(وسني  ) فعالتن(قبة بني نون    ويف اخلفيف املعا  ) ... مفعولن(فيصري  

بال معاقبة وهو شـاذّ وال      ) فاعالتن(وأجاز األخفش كف    . الذي يليه   ) فاعالتن(وألف  ) مستفعلن(

       قاس عليه ، وال جيوز كفالذي بعدها ألن عقيبها قد صار بلفظ وتد ، فهي عماد عنده            ) فاعالتن(ي

  ) .١٧٠ ، ١٦٩ص  (»عالبار«. ، ومنهم من جييزه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٩٣

  )١(باب المضارع 

  

ـ  م نيلُاِعفَ م نا مِ ذَ -٣٨٩ ـ  ه نيلُاِعفَ ان   
  

  بينــه ــم ــلْا قُ ــاِع فَ ــنات لَ ــِبي الْ ِف ان  
  

٣٩٠- استعلَمتالْ ه عرب م جوًءز ـ ا ع   ىلَ
  

ــبرأَ   ــاقَرٍة وعـ ــتبـ ــعا الْا ذَ يـ   الَـ
  

ـ  نيلُاِعفَ م ن مِ اٍء ي ني ب يأَ -٣٩١ ج رت  
  

  ــو ــوِن ننيبـ ــا الَّهـ ــِتـ   ترخأَي تـ
  

ـ ِمتج ي م لَ ِنيفَرحا الْ لَي كِ ِنعأَ -٣٩٢ اع  
  

ــ   لْبــ و ــت حداِح مــا و ــِفترم يلْ اع  
  

٣٩٣- عروضه و  الـضرب ـ  م جاِنوَءز  
  

ــ   ــسيلَ ــ وٍبرض ِل عــ وٍضر   )٢(ياِنثَ
  

  

                                                   

 أحـد   ي بذلك ملضارعته املقتـضب يف أنّ      مس:  قال اخلليل  :حاشية  : » األصل «كتب امش ) ١(

. وع تقدم على سـبببه       وتده ام  ه جمزوء وأنّ  ألنه ضارع اهلزج يف أن    : وقيل  . جزأيه مفروق الوتد    

  .جتث يف حال قبضه ملضارعته املُ: وقال الزجاج 

  ) .٥٩ص  (»حاشية الدمنهوري«، ) ٢٠٧ص  (»لغامزةالعيون ا«: ينظر

ستة أجزاء استعملته   ) مفاعيلن فاع التن مفاعيلن   (وهو مبين على    : املضارع  :  يقول ابن القطاع     )٢(

ونونه ، واملراقبة بني احلرفني أن يسقط أحـدمها ويثبـت    ) مفاعيلن(العرب جمزوًءا ، وراقبت بني ياء       

 »البـارع «. وله عروض واحدة وضرب واحد ، ومها جمزوءان         . تا معا   اآلخر وال يسقطا معا وال يثب     

  ) .١٧١ص (



 ١٩٤

   في زحاف المضارعفصل 

  

ـ  الْ ِنات لَ اِعي فَ ِف -٣٩٤ عـ  الْ وِضر   فكَ
  

  ــو ــي مِف ــنيلُاِعفَ ج ا الْى ذَرــز حف  
  

٣٩٥- وهـ  الَّ ي ـ  ِت ـ  ِلوي أَ ي ِف   اِءزجأَ الْ
  

  ــالْوخرــ ِفبــيها عي الِْخــ أَنــخن١(اِءس(  
  

٣٩٦- اِهشدـ لْقُ" ه ـ ا لَ ن هم ـ  و   "واالُقَ
  

ــ   ــ" هرآِخـ ــلٌّكُـ ــ مه لَـ   )٢("الُقَـ
  

٣٩٧- ِفو يلُاِعفَي من ج قَى الْ ربطْقَ فَ ض  
   

ــ   مــع ــف كَ ــ اِع فَ ــِناتلَ اي الْاك ــغ   طْلَ
  

٣٩٨- كَالْوف م قَ ع بِ ٍضب ا قَ هد ـ  ي وجد  
  

  سوـ  ف ت ـ  ر ـ  ى م ـ لَ ع دا قَ ِهي ـ  اس تشهواد  
  

                                                   

الذي هـو   ) مفاعيلن(اليت هي العروض ، وكف      ) فاع التن (جيوز فيه كف    :  يقول ابن القطاع     )١(

  فما أرى مثل زيِد... وقد رأيت الرجالَ : اجلزء األول ، شاهده 

، خمطـوط   ) ١٧٣ص   (»البـارع «. تماع اخلَرم والكف    وجيوز يف اجلزء األول منه اخلَرب وهو اج       

  ).١٧ق  (»البارع«

ليتناسب ) ..." مفاعيلن(قبض  "إىل  " الذي هو اجلزء األول   ) مفاعيلن(كف  "وقد تدخل احملقق بتغيري     

مكن محلـه علـى    ابن القطاع ، وياظم فالتزم نص أما الن  .ذي أورده ابن القطاع     ليل ال شاهد اخل مع  

كر والذي استدعى ذِ  كما يدخل العروض أيضا ،       على اجلزء األول     وهو مطلق دخول الكف   العموم  

يف اجلزء األول هو ذكر اخلَ      الكف ب فيه بعده    ر  ،  مع اخلَ  وهو اجتماع الكف مث عقّـب بـذكر       مر ، 

  .مع دخول الكف يف العروض يف إشارة إىل الشاهد اخلليلي) مفاعيلن(القبض يف 

أو قبـضها   ) مفاعيلن(بني قبضها وكفّها ، وال عالقة بني كف         ) مفاعيلن(اقبة يف   وقد سبق ذكر املر   

   ) . فاع التن(بدخول الكف يف العروض 

  وكل له مقال... قلنا هلم وقالوا ) ٢(

فـاألخوة املـذكورة أخـوة الـشعر        ) . ٣٧١ص  (بال نسبة كما يأيت خترجيه يف كتاب الشواهد         

  .واالحتجاج

" غري معلوم النسبة وال عالقة له باخلنساء ما نقل عن الزجاج يف املضارع واملقتـضب                ومما يؤكّد أنه    

ما يروى البيت والبيتان، وال ينسب بيـت منـهما إىل          ، وإن  قليالن ال يوجد منهما قصيدة لعريب     ما ھ

  ) .٢٠٩ص  (»العيون الغامزة« ." شاعر من العرب وال يوجد يف أشعار القبائل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٩٥

 

٣٩٩- يذَى كَ قَب ـ  كَ اعلٌفَا م م ـ ا ح   يِك
   

  عن ِباِح ص الص ـ ي الِْذ )١(اِحح ـ  الزِلوقَ   يِك
  

٤٠٠- وجيِه فِ از الش تـ  ِذ الَّ ر ي م٢(ىض(  
  

  الْوخبن ـ الْ و ـ  بِ ضبقَ ـ  )٣(اه ـ ر ي ملَ ت٤(ىض(  
  

ـ ِهيلَي كِ  فِ وضرعالْ و برلضاَ -٤٠١ ام  
  

   امـــيِه ِفي أَةْبـــاقَعم الِْلخد تـــملَـــ  
  

                                                   

 واللغـة  النحـو  يف أمـام  ،   كالتر دبال ىإحد الفاراب  من ياجلوهر ادمح بن يلمساعإ نصر بوأ )١(

ـ  يف ثلامل به ربيض وخطه ،   "باألد واندي "بالفارايب صاح  اله خ ،  والعروض والصرف  ،  سناحل

 ،  اآلفـاق  ويطوف احلضر، على السفر يؤثر وكان،  وعلما   وفطنة ذكاء الزمان أعاجيب من وكان

 وعاد البادية، فطاف احلجاز إىل وسافر السريايف ،  سعيد وأيب الفارسي علي أيبأ على   فقر العراق دخل

 وكتابـة  اخلـط  وتعليم والتأليف التدريس على ا مقيما يزل فلم ،   نيسابور يف أقام مث خراسان، إىل

 رهدا سطح من مترديا ومات ، عمره آخر يف اختلط إنه :قيل و لسبيله مضى حىت،   والدفاتر املصاحف

ـ ٤٠٠(وقيل يف حدود    ) هـ٣٩٨(  سنة بنيسابور وكتـاب الـصحاح  ،       ، حسن نظم:  وله)  ه

حو يف مةومقد٢/٦٥٦(» معجم األدباء «،  ) ٤/٤٦٨(» يتيمة الدهر «:  ينظر . الورقة وضعر ، و  الن (

  ، )٩/٦٩(» الـوايف بالوفيـات   «،  ) ١٢/٥٢٦ (»سري أعالم النبالء  «،  ) ١/٢٢٩(» إنباه الرواة «،  

  ).١/٣١٣(» األعالم«، ) ٨٧ص (» غة يف تراجم أئمة النحوالبل«

فيه القبض والكف ملعاقبة الساكن الـسبب  ) مفاعيلن(وقد جاء عن احملدثني يف كلّ   : يقول اجلوهري   

  مبكة أم محامه ... أشاقك طيف مامه : الذي بعده ، وبيته 

املؤلف له يف كتاب الشواهد     وسيأيت تفصيل   ) . ٦٣ص   (»عروض الورقة «. وهذا يشبه مربع الوافر     

  ) .٣٧٣ص (

  ) .٢٤٤ ، ٢٤٣( أي يف زحاف اهلزج ، البيتان )٢(

  .أي بالعروض  : »ص«كتب حتتها يف ) ٣(

واقعة يف وتد والوتد ال يزاحـف ، وال         ) فاع التن ( وال يرتضى اخلنب ألنّ اخلنب زحاف وألف         ) ٤(

 له ما يعتِمد عليه إال الوتد املفروق قبلـه ،           ليس) فاع التن (يرتضى القبض ألنّ اخلامس الساكن من       

  ) .٣٠٧ص  (»اية الراغب«: ينظر . والوتد املفروق ضعيف ال جييزون االعتماد عليه 



 ١٩٦

 

ـ نمي الْ ا فِ نِتأْ ت ملَ )١(اهنأَِل -٤٠٢   )٢(لِْصفَ
  

ــ   ــلْب ــانكَمالْ وي ِه ــةْفَ ــمي الْ ِف ٣(لِْصت(  
  

  

                                                   

  .معاقبة  : »األصل ، ص« يف كتب حتتها)١(

  . أي املفروق : » األصل ، ص« يف كتب حتتها)٢(

  .أي اموع : » ص«يف كتب حتتها ) ٣(

وال جيـوز يف عروضـه   ... وهو اجتماع اخلرم والقبض : وجيوز فيه أيضا الشتر    : ع  يقول ابن القطا  

   .مفروق اخلنب وال القبض وال املعاقبة بينهما ألنه وتد 

 املعاقبة يف الوتد املتصل ال جتوز ،        واملعاقبة يف الوتد املنفصل كاملكانفة يف الوتد املتصل ، وألنّ         : مث قال 

وهذا اجلزء من النص كمـا      ) . ١٧٤ص   (»البارع«.  إال يف الوتد املتصل      مثل املكانفة اليت ال جتوز    

 ترى ما يف املخطوط     .غري واضح   ول  ِكشاملنفصل  املعاقبة يف    ألنّ" وهو ما اعتمده الناظم     ) ١٧ق  ( أم

   ."ا يف املتصل ، مثل املكانفة اليت ال جتوز إلّال جتوز

   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٩٧

  ] و١٧ق  [)١(باب المقتضب

  

٤٠٣- ولُقُت فْ مـ ع ـ  ب اتولَ عده ـ  ي   لْقَ
  

ــ   مسلُِعفْتــن م سلُِعفْتــن طْ شــر ح لْص  
  

ـ وًءزج مبرع الْ هتلَمعتسِا -٤٠٤   يِوا طُ
  

ـ  مِ ِبري الض ِف   نه ـ الْ و عـ  وِضر   )٢(يِو ر د قَ
  

٤٠٥- واقَربفِ ت  ي الشـ  ِرع ب يـ اِئ فَ ن اه  
  

  واِووفْ مولَـــعِفـــات ِتـــي اباِئداه  
  

ـ  إِ ه لَ سيلَ -٤٠٦ ـ  لَّ ا عروض ـ  و   هداِح
  

  ــِوطْم ــةٌيـ ــِهِبرض كَـ ــا ز لَـ   هداِئـ
  

٤٠٧- والضرأَ ب يض اِحا ود لَ وـ  م ِز يد  
  

ــ كَيأَ   ــن  يِذالَّ ــبقَِم ــكَ ِهِل مــا ع   دِه
  

ـ  م دقَ )٣(مهيوِفكُ -٤٠٨ نالْ ع مـ اقَر به  
  

  وــبعضهقَــم ــدج والْز مــاقَعب٤(ه(  
  

                                                   

ه اقتضب من الـشعر أي      ي بذلك ألن  مس:  اخلليل قال :  تقول حاشية: » األصل «كتب امش ) ١(

 املنسرح مـبين يف الـدائرة مـن         ب من املنسرح على اخلصوص ؛ ألنّ      ِضه اقت ألن: وقيل. اقتطع منه   

) ( ومثلها ، واملقتضب مبين يف الـدائرة مـن           ) مستفعلن مستفعلن مفعوالت مـستفعلن  مفعـوالت  

 طه يف املنـسرح ، فكـأنّ       يف املقتضب وتوس   )عوالتمف(م   مرتني وليس بينهما إال تقد     )]مستفعلن[

املقتضب مِذقتطع منه إذا حمستفعلن(له ف من أو( .  

وحيتمل أن يكون هذا تفـسريا لقـول        : قال ابن بري    : وزاد  ) ٢١٠ص   (»العيون الغامزة «: ينظر  

  .اخلليل

  . أي جمزوءا مطويا أيضا )٢(

  .ألخفش  أي ا:حاشية » األصل «كتب امش)٣(

أنه يقول باملرقبـة ففـي     : أنّ األخفش سعيد بن مسعدة بصري ، الثاين         : األول  : وهو وهم لسببني    

وأما املضارع واملقتضب فكانت فيهما املراقبة ؛ ألما شعران قلّا          ) : ١٦٢ص  ( له   »العروض«كتاب  

  .، فقلَّ احلذف فيهما ، وإنما حيذفون مما يكثر يف كالمهم 

تنسبه كتب العروض للكـوفيني وإنـشاد       ) مفعوالت(ع املراقبة ودخول اخلبل يف      وهذا القول من من   

، ) ٣١٢ص  (»اية الراغـب «، ) ٨ق   (»املعيار«،  ) ١٧٦ص   (»البارع«: شاهده للفراء كما يف     

  ) .٨٩ص (البن التركماين » شرح عروض ابن احلاجب«

  .  على أصلها) عوالتمف(وهو مذهب ثالث حىت جيوز إثبات الساكنني معا فتأيت ) ٤(



 ١٩٨

 

٤٠٩- وخص فْ مـ ع ـ ِلبخ بِ ي أَ اتولَ اه  
  

  أَالْــوــ الْلُوذْمه١(ب( ــــذَها ما انــتىه)٢(  
  

  

                                                   

  . ، نسخة  الراجح:» ص«يف كتب حتتها ) ١(

ستة أجزاء ، استعملته العرب     ) مفعوالت مستفعلن مستفعلن  (وهو مبين على    : يقول ابن القطاع    ) ٢(

وواوها ، وله عـروض واحـدة       ) مفعوالت(جمزوًءا مطوي العروض والضرب ، وراقبت فيه بني فاء          

  إن هلوت من حرج ...  علي وحيكما هل: وضرب واحد ، شاهده 

  :هذا شاهد الطّي ، وهو أكثر وأحسن ، ومنهم من زعم أنه ال جيوز غريه ، وشاهد اخلنب قوله 

  وهم يدفنوم... يقولون ال يعدو 

اخلبـل  ) مفعـوالت (الكوفيون يرون أنّ املراقبة ال مدخل هلا فيه ، وأنه جيوز يف             : زحاف املقتضب 

  تركتك يف تعبِ ... صرفتك جارية : وأنشد الفراء يف ذلك ) فعالت(فتخلفها 

  ) .١٧٦ص  (»البارع«. وأجاز بعضهم فيه املعاقبة ، واألول املذهب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٩٩

  )١(فصل في زحافاته

  

٤١٠- اَءجت يـلُ اِعفَ م ـ  م ـ  انَكَ   ِلوأَ الْ
  

ــعأَ   ــعفْ ميِن ــاتولَ ــم ثُ م يِلــا ي  
  

ــِل -٤١١ ــثْ ِماِنلثَّ ــب ِبهلُ ٍتيــ و   ِداِح
  

ــكَ   ــم ا تى ِبرخــب ــِهِن ــش ِف   )٢(ِداِهي ال
  

ـ  أَ نبخالْفَ -٤١٢ يض ا يـ ع ـ ي لِ ِرت   ِلوأَلْ
  

  ــثَو ــطَ ِبثٌاِلـ ــِهيـ ــت ابد قَـ   يِلـ
  

٤١٣- لَاِعفَوـ  ات ـ عفْ م عر فَ ـ  اتولَ   د قَ
  

  لَـــقْتالْ ِبـــبخِنبيـــلٌاِعفَ مو رد  
  

٤١٤- ــم ــنلُعتفْ ــ مد قَ ــ التعِن ِيغري  
  

  )٣(ورتســ الدةُجــح الْالَقَــا وهــنِم  
  

ــوز أَ -٤١٥ جــنْي ِص تِذري ــي م   نلُاِعفَ
  

ــ   ــ حِنبخالِْب ــثُيــاَء ج ــ ِف ي مسلُِعفْت٤(ن(  
  

٤١٦- وفِ اَءج  ي الصدرِني خ ٥(لٌب( ـ ي   حبقْ
  

ــر تذِْإ   ــهكُ ــع ِفن ِم ــِهِل ــج رد قَ ٦(واح(  
  

ــغِب -٤١٧ ــِري ــي طَ ِتأْ تفْ مــع   اتولَ
  

  ٧(يِلِصــأَى الْلَــع( َالَــققَــ الثِّهات)٨(  
  

                                                   

  .زحافات املقتضب : » غ«يف  )١(

  :األوىل والثالثة يف بيت واحد) مفعوالت( شاهد دخول اخلنب يف )٢(

  وشانيك منخذل... معاديك منجدل 

  . )٣٧٨ص (كتاب الشواهد ويأيت خترجيه  يف 

  . )٣٧٩ص ( يعين اخليل بن أمحد ، كما يأيت النقل عنه يف كتاب الشواهد )٣(

)٤(                      وهذه املسألة مبا فيها من نقل عن اخلليل أظنها مما انفرد به هذا الكتاب ، فلم أقف عليها يف أي  

إىل أنه حكي عـن     ) ٦٠ص   (»حاشيته«من املصادر اليت بني يدي ، كما أشار الدمنهوري أيضا يف            

  .بعضهم جوز سالمة ضربه وعروضه 

  . وهو ما سبقت اإلشارة إليه من اختيار الكوفيني منع املراقبة وإنشاد الفراء شاهد اخلبل )٥(

  .صححوا ، نسخة : » األصل« يف كتب حتتها)٦(

  .األصل : » األصل« يف كتب حتتها)٧(

  .م جلواز املعاقبة  وهو ما سبقت اإلشارة إليه من اختيار بعضه)٨(



 ٢٠٠

  ب المجتثبا 

  

٤١٨- يبن لَى ع ى مسـ  ِعفْت ـ ب و ن لُ عداه  
  

ـ اِع فَ لْقُ   ـ اِع فَ ناتلَ ـ  ناتلَ ع دظ ١٧ق  [ اه[  
  

ـ  نكْ لَ ةًت سِ وِضرع الْ لُهأَ -٤١٩ ج ىر  
  

ـ  م ِمظْي الـن  ِف   جوًءز ـ ا ع ـ  لَ ـ  ى م ا اشتهار  
  

٤٢٠- ضرِر فَ بيد و عروض ـ  و   هداِح
  

  ـــالْوجــيِه ِفُءز    هداِئـــفَ الْاممـــا تمـ
  

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٠١

  )١(فصل في زحاف المجتث 

  

ـ  ِلوي أَ  فِ نبخلْاَ -٤٢١ ج ٍءز ـ  ي حلُص  
  

  ــو ــع يملَـ ــاب ِبباقَـ ــلَّ عٍأدِتـ   )٢(والُـ
  

٤٢٢- لَو ِذي الَّ ِف )٣(ونُكُا ي لْي يـ ح   )٤(هقُ
  

ــِإ   ــا ِبلَّ ــ )٥(اه ــِف ــٍعاِبي س ي قُِبس٦(ه(  
  

٤٢٣- كَالْوف و ـ  لٍّكُ بِ لُكْالش   در و د قَ
  

  ــو ــيالطَّ ــ ِف ي مســِعفْت ــن لُ ــتع يم لَ مد  
  

٤٢٤- لَ لْب م ي جلْ لِ زـ و ـ م الْ ِدِت   وِقرفْ
  

ــِهِف   ــ ويـ ــا غَذَهـ ــِقِقح التةُايـ   )٧(يـ
  

٤٢٥- لُّكُو ا مِ  من الز ـ ح ـ  ع اِتافَ   مِل
  

ــ   يدــ ِإلُخ ــلَّ ا ضربِمه ــن ــاه ِل سم  
  

ـ  و يِه فِ نبخالْفَ -٤٢٦ حدـ  ه خ ـ  ص   ِه ِب
  

  ــالْو ــلُّكُ ــ ِف ذَي هــا خ ــلَ ا عــن ض ِهِبر  
  

                                                   

ع مـن طويـل     ِط اقت  أي ثّي بذلك ألنه اجت   مس:  قال اخلليل  :حاشية   : »األصل«امش   كتب) ١(

قتطعـا  ا كان م  ي بذلك أخذا من االجتثاث الذي هو االقتطاع ، فلم         مس:  وقال ابن واصل  . دائرته  

       يف دائرة املشتبه من حبر اخلفيف كان مبينه وبني اخلفيف مـن حيـث التقـدمي         ا منه ، واملخالفة     جتث

  .  قيل صاحبة الوتد املفروق)مستفع لن(و.  والتأخري

  ) .٢١٢ص  (»العيون الغامزة«: ينظر 

  . إذ املعاقبة ال تقع إال بني سببني وال سبب قبله )٢(

داء لـه ،  جيوز يف أجزائه اخلنب ، ولكنه جيوز يف اجلزء األول بال معاقبة ؛ ألنه ابت      : يقول ابن القطاع     

) ١٨ ، ١٧ق  (، ويف املخطوط    ) ١٧٧ص   (»البارع«كذا يف    ! . مبعاقبة مبا قبله  وال يكون ابتداء إال     

  .ولكنه يكون يف اجلزء األول بال معاقبة ؛ ألنه ابتداء ، وال يكون فيما بعده إال مبعاقبة سابع ما قبله : 

  .اخلنب :  »ص«يف كتب حتتها ) ٣(

  .أي يلحق األول :  »األصل« يف كتب حتتها)٤(

  .معاقبة : » األصل ، ص« يف كتب حتتها)٥(

  .أي يسبق اخلنب السابع : »  ، غاألصل ، ص« يف كتب حتتها)٦(

الذي يليه ، ويأيت بيان املعاقبة يف       ) فاعالتن(اجلزء األول وألف    ) مستفع لن (حيث تقع املعاقبة يف نون      

  .األبيات التالية 

، ) ١٧٩ص   (»البـارع «. ألنّ وتده مفروق    ) مستفع لن ( جيوز طي    وال:   يقول ابن القطاع     )٧(

  ) .١٨ق (، والتصحيح من املخطوط ) على(يف املطبوعة إىل ) طي(وصحفت 



 ٢٠٢

٤٢٧- واقَعب وا م ا بيـ  ن ح ـ  ِفر وِن الن  
  

ــ   ــاِع فَنِم ــناتلَ م عح ــر ِفيــس   ِني ال
  

ـ  ِعفْتس م ن مِ يِنعأَ -٤٢٨ ـ وِنن و نلُ اه  
  

ــ   ــ أَعمـ ــاِعفَ ِلٍفِلـ ــون دناتلَـ   )١(اهـ
  

٤٢٩- وجوز وا التـ  لَثْ مِ يِه فِ يثَِعش ا م  
  

ــ   ــدقَ ج وزــوه ــٍفِفي خ ِف ــي   )٢(امد قُ
  

  

                                                   

  .أي بعدها : » األصل ، ص« يف كتب حتتها)١(

      تث بني اخلنب والكفاألول  اجلزء   )مستفع لن (يف نون   : األول  :  يف ثالثة مواضع     وتقع املعاقبة يف ا

 الـذي  )مستفع لن( الذي هو العروض وسني )فاعالتن(يف نون :  الذي يليه ، الثاين   )فاعالتن(وألف  

شفاء «: ينظر.  الذي هو الضرب     )فاعالتن( اجلزء الثالث وألف     )مستفع لن (يف نون   : يليه ، الثالث    

  .)٢١٢ص  (»العيون الغامزة«) ٣١٧ص  (»اية الراغب«، ) ٩٣ ، ٩٢ص  (»الغليل

وكلّ هذا الزحاف يدخل بيت ازوء ، حشوه وعروضه ، فأما ضربه فإنـه             : يقول ابن القطاع    ) ٢(

وسـني  ) فاعالتن(الذي يليه ، ونون     ) فاعالتن(وألف  ) مستفع لن (خينب فقط ، وفيه املعاقبة بني نون        

وقد جاء أيضا ... الذي يليه ، وجيوز فيه التشعيث ، كما جاء يف اخلفيف وهو قطع وتده      ) مستفعلن(

  .) ١٧٩ص  (»البارع« .يف عروضه من غري تصريع 
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 ٢٠٣

  )١(باب المتقارب

  

٤٣٠-       هاِخـرـاِر الزِللِْبح ـامذَا ِخته  
  

ــأَ   ــ ِللٌص ــ وٍعرفَ حدــه ــي د ِف   هراِئ
  

ـ بر أَ نولُع فَ نا مِ ذَه )٢(اُءزجأَ -٤٣١ عه  
  

  ــــلُثِْموا أَهرــــبةٌعم ــــاِبتعه  
  

ـ ر ع هلَ -٤٣٢ ـ  فَ اِنوض ـ اِفى و اولَالُ يه  
  

  ــم جــةٌوَءز م ــع ِفذْ حــاِني ثَِذ )٣(اه يه  
  

٤٣٣- ضرـ  وب ـ  ذَ ه ـ  فَ ةٌتا ِس   لُوأَالْ
  

  ]و ١٨ق [ لُصحــ توضرعــ الْهلُــثِْم ومتــ  
  

٤٣٤- اِنالثَّو قْ مصور ع روضـ  ه ج رت  
  

ــ   اِلســةًم الِْن ع ــو ــفَ ــا م   ترصا قَ
  

٤٣٥- والرداِز لَ يِه فِ فلَم ٤(ه( انـ ت   )٥(يِم
  

  ــالثَّو ــم الْثُاِل ذُحــالْ ِبوف ــِفذْح يِم س  
  

٤٣٦- واِبرع الض وِبر ـ  و هـ  و   رتبأَ الْ
  

  ركَذْ تـــاممـــ ت)٦(ِنيذَ هـــوضرعـــ  
  

٤٣٧- واِمخا س لضوِبر م جوٌءز ِذحف  
  

  ــثِْمو ــر عهلُـ ــهوضـ ــتخا ت لَـ   فِلـ
  

٤٣٨- اِدسسا الْ همجـ  وُءز ـ بأَ و لْ قُ تر  
  

  وــر ــفدال ــي ذَ ِف ا حســذْ ِإن كَذْ ي٧(ر(  
  

٤٣٩- عروضه م جـ  ةٌوَءز ـ  د قَ فَِذ حت  
  

ــِم   ــلُثْ ع ــوِضر ــٍساِم خ ــد قَ فَلَ ست  
  

  

                                                   

 وقـال   .ي بذلك لتقارب أجزائه ألا مخاسية     مس:  قال اخلليل  :حاشية  : » األصل«امش   كتب)١(

 سببني وتدا   لتقارب أوتاده ، وكالمها ظاهر فإن بني كلّ       : وقيل  . لتقارب أسبابه من أوتاده     : الزجاج

  .  فاألسباب تقارب بعضها من بعض ، وكذلك األوتاد وبني كل وتدين سببا ،

  ) .٢١٥ص  (»العيون الغامزة«: ينظر 

  . أجزاء ، نسخة:  وكتب باهلامشبناء ، » ص«يف ) ٢(

  .إشارة إىل ازوءة احملذوفة : » األصل«يف كتب حتتها )٣(

  . الضرب الثاين: » ص« يف كتب حتتها)٤(

   .ولزوم الردف هنا اللتقاء الساكنني

  .الردف  : »األصل ، ص« يف كتب فوقها)٥(

  .  إشارة له و للثالث:» ص« يف كتب حتتها)٦(

  .واستحسان الردف لوقوع النقص يف غري أمت بناء ) ٧(



 ٢٠٤

  المتقاربفصل في زحاف 

  

  )١(يِل و نْ إِ ٍءزج و ِبرى الض و سِ لٌّكُ -٤٤٠
  

  عــروضالْه ــبتقَالْ ِبــاَءرِضباب يِلــت  
  

٤٤١- واسأَ ِنثْت يض قُ(ا  ا مـ ب ـ  لَي   )٢ ()ِرتبأَ الْ
  

  ــوذْمهأَ الْــبــ غَِشفَخيظْأَ الْــرِره   
  

٤٤٢- حأَ ثُي جـ  قَ از بضه ـ  و ـ  م ا اشتطْر  
  

ــ   شــف )٣(ائًي ــالَقَ اِر بــع ــا غَذَ ه   )٤(طْلَ
  

٤٤٣- ــو جزؤــه ــِه ِفلُوأَ الْ ــ الْي خرم  
  

ــ   ــلَثْ أَهومسـ ــا ومـ ــازجـ   مر الثَّـ
  

٤٤٤- عروضـ  ه ـ ى الت ولَأُ الْ مـ  ام ات فَصت  
  

ــقَِب   ــا وهِضبـ ــانا وهِرصقَـ    تفَذَحـ
  

                                                   

  .مأخوذ من ابن القطاع كما سيأيت نصه) ويل( أي جاء قبل عروضه ، والتعبري بالفعل )١(

  .يلي لألبتر » ص«يف ) ٢(

فيه أحسن ، ألن أجزاءه كثرت ، وهو شعر تومهوا بـه            ) فعولن(هاب نون   فذَ:  يقول األخفش    )٣(

اخلفّة ، وأرادوا فيه سرعة الكالم ، وأنت جتد ذلك إذا أنشدته ، فكان ذهاب النون فيه أحسن إال أنّ                    

. فيقبح إلقاؤها ألنّ احلرف الذي بعدها أخلّ به ، وهو مع قبحه جـائز         ) فلْ(أو  ) فعل(يكون بعدها   

  ) .١٦٤ص ( لألخفش »العروض«

جيوز يف أجزائه القبض إال الضرب وإال اجلزء الذي يلي العـروض البتـراء              :  يقول ابن القطاع     )٤(

) ١٨٩ ،   ١٨٨ص   (»البارع«. واجلزء الذي يلي الضرب األبتر ، وقد أجازه األخفش ، وهو غلط             

.  

وض البتراء أو الضرب األبتـر ؛  ومن العلل اليت ذكرها العروضيون ملنع القبض يف اجلزء الذي قبل العر   

ألّا تتوىل ثالث تغيريات ، أو ألنّ الضرب بعد دخول البتر مل يبق إال على صورة السبب اخلفيف فـال     

ايـة  «،  ) ١٦٨ص   (»اجلـامع «: ينظـر   . يقبض ساكن اجلزء الذي قبله لفقدان ما يعتمد عليه          

ص (عليله أيضا يف كتاب الـشواهد       ويأيت ت ) . ٢١٧ص   (»العيون الغامزة «،  ) ٣٣٠ص   (»الراغب

  .»العيون الغامزة«نقال عن ) ٣٩٧
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 ٢٠٥

 

٤٤٥- ــاِنالثَّو ــِعطْقَ ِبةْيـ ــتا هـ   لُِصتـ
  

  ــت وجدم ــع ــ )١(اه ــِف ــع تيٍدِصي قَ ٢(لُم(  
  

  

                                                   

  . أي الثانية مع األوىل: »  ، غاألصل ، ص« يف كتب حتتها)١(

هذا التعليق يوهم اجتماع العروض األوىل مع الثانية يف قصيدة وهو خطأ ، واملقصود إمكان اجتماع                

ة ، وإمكان اجتماع احلذف مع القطـع يف         القبض مع القصر مع احلذف يف العروض األوىل يف قصيد         

  .العروض الثانية يف قصيدة كما يوضحه قول ابن القطاع اآليت 

فأما العروض األوىل التامة فإا تقبض وتقصر وتحذف ، وتدخل كلّهـا يف             :  يقول ابن القطاع     )٢(

  ) .١٩٠ص  (»بارعال«. وأما الثانية احملذوفة فإا تقطع وتدخل كلّها يف قصيدة . قصيدة 



 ٢٠٦

  باب الخبب 

  وهو الذي اخترعه األخفش من المتقارب

  

٤٤٦- اوسمالْ ه ـ م حثُد الْ ومـ خ ترع  
  

  طْـــقَوِمر اٍبيـــزلْقُـــ وم ـــبتد١(ع(  
  

٤٤٧- وركْض ـ  خ ٍلي ـ  م تدارك ـ  و   دقَ
  

  ]ظ ١٨ق  [ )٢(درا و  م لْ ب لٌمه م : يلُِلخ الْ الَقَ  
  

ـ  د قَ نلُاِع فَ ن مِ هاؤزجأَ -٤٤٨   ترر كُ
  

ــ   معخ ــِنب هــا و ــي الثَِّف اِنمــ ان حصرت  
  

٤٤٩- وجفِ از  ي بـ ع ـ ِإ الْ ِهِضي ضم٣(ار(  
  

  نِْإوــ ي ــنكُ ــي الْ ِف ــ )٤(لِّكُ ــخا يلَ تار  
  

ـ  خ ِضكْ ر امما ت مأَ -٤٥٠ ٍلي  ِصـفو   
  

  )٥(ىفَـــكَي وِبس حـــاُهللا وٍةلَّـــِقِب  
  

                                                   

  . وضرب الناقوس : حاشية»ص«يف ) ١(

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

وملّا مل يسمه اخلليل لعدم ذكره له كما تقدم ، مساه           ) : ٦٢ص   (»حاشية الدمنهوري «املتقاطر ، ويف    

وباملتسق أي املنتظم ألنّ كلا من أجزائه على مخـسة أحـرف ،             ... باسم  كل قوم من العروضيني     

  . وبالشقيق ألنه أخو املتقارب إذ أصل كلٍّ منهما وتد جمموع وسبب خفيف 

، أمـا كـون     ) ١١٩ص  (سبقت اإلشارة لقضية استدراك األخفش على اخلليل لبحر املتدارك          ) ٢(

واختلف :  اختيار املصنف ، وفيه خالف ، يقول العيين          اخلليل مل يؤصل للمتدارك لكونه مهمال فهو      

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

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

  ) .٦٢ص  (»حاشيته«لدمنهوري عنه يف ، ونقله ا) ٢٢ص  (»الطالب

ص (على أقوال ذكرها املؤلف يف كتـاب الـشواهد          ) فعلن(واختِلف يف الذي صير اجلزء إىل       ) ٣(

  .، وإمنّا ذَكَر اإلضمار بعد اخلنب هنا تبعا البن القطاع ) ٤٠٩

  .أي يف مجيع أجزائه : » ص«يف كتب حتتها ) ٤(

عضهم من حبر املتقارب جنسا يسمى املخترع ، ويسمى اخلبب          وقد أخرج ب  : يقول ابن القطاع    ) ٥(

وجيوز يف بعـض أجزائـه      ... مثاين مرات ، استعِمل خمبونا      ) فاعلن(وركض اخليل ، وهو مبين على       

 »البارع«. ومل يجزه اخلليل ودفعه مرة واحدة ... وشذّ أيضا تامه  ...وشذّ مضمرا كلّه    ... اإلضمار  

  .) ١٩٢ ، ١٩٠ص (
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 ٢٠٧

  خاتمة

  

٤٥١- نِْإو ِج تِري آخِ  فِ د الض ١(ِبر( السبب  
  

  بتــ رن ِمــاٍتلَاِصــ فَوا أَدِتــ ووأَ  
  

ــ -٤٥٢ صغــكُ الِْوى أَر بــ الِْوى أَر حفَرِني  
  

ــ ونِْإ   ــرح الْفِصـ ــ ِباِنفَـ   ِنيِكسالتـ
  

ــفَ -٤٥٣ الِْهِذه ــخ مــ أَةُس حثَدــت س ام  
  

ــضِل   ــلُوا أَ ذَِبرل ــه ــا ي ا مــن س ام  
  

ــ -٤٥٤ تواتــ )٢(ر تدار٣(ك( تــر   )٤(باكُ
  

  مــت ــع )٥(ساِوكَ ــى ثَلَ ــاٍثلَ ذْ يه٦(ب(  
  

٤٥٥- ــم تاِدرــذَ )٧(ف ــأَ الْرا آِخ ساِءم  
  

ــ   ــ ِلدرفَ ــٍدرفَ ــا أَ ي ا الْخــلْع ٨(اِءي(  
  

  

                                                   

  .البيت ، نسخة : » ص «كتب حتتها يف) ١(

  . مع السبب: »  ، غص« يف كتب حتتها)٢(

  .  مع الوتد:»  ، غص« يف كتب حتتها)٣(

  . ى مع الفاصلة الصغر:»  ، غص« يف كتب حتتها)٤(

  .  مع الكربى:»  ، غص« يف كتب حتتها)٥(

  .إشارة إىل املعىن اللغوي اآليت يف كالم ابن القطاع ) ٦(

  . مع احلرفني : »غ« ما اجتمع به ساكنان ، وكتب فوقها يف: » ص« يف كتب فوقها)٧(

كلّ ضرب كان آخره سببا فهو املتواتر ، فإن كان آخره وتدا فهو املتدارك ،      : يقول ابن القطاع    ) ٨(

فإن كان آخره فاصلة صغرى فهو املتراكب ، فإن كان آخره فاصلة كربى فهو املتكاوس ، أُخذ من                  

 »البـارع «. البعري إذا مشى على ثالث قوائم ، وإن كان آخره حرفان ساكنان فهو املترادف               كاس  

والغالب يف كتب العروض أن جتعل هذا الفصل يف باب القافية ، وإمنا ختم به املؤلف                ) . ١٩٦ص  (

  املخطوطة ، مث أعادهـا    »البارع«نظمه للعروض تبعا البن القطاع الذي ختم به أيضا كما يف نسخة             

  ) .٥ق  (»النبذة الكافية الشافية يف إبراز مكنونات فوائد القافية«املؤلف شارحا وممثال هلا يف كتابه 



 ٢٠٨

 

٤٥٦- أَ نْ أَ آنَو شرـ  ع   ِداِهوي الـش   ِف
  

  ـــبعـــ الثَّدا ِبـــنالْ )١(ِراِئسمِداِمـــح  
  

٤٥٧- ي أَ ِذى الَّ لَعرـ  فِ لَس ا أَ ينـ ح ماد  
  

  مأَ ن ـ ر شالْ د ـ خ ـ  إِ قلْ ـ  لَ ـ  الْ ِقرى طُ هىد  
  

  ِميِوقَــ الِْهيِنــِد وِهِعرشِبــ -٤٥٨
  

ــِل   ــخ ملِّكُـ ــ عوٍقلُـ ــعى الْلَـ   وِممـ
  

ـ ا ر  ي لِّصفَ -٤٥٩ ب ـ لَي ع ـ  ِهي س رماد  
  

  ادبـــى أَاهنـــتا ي لَـــٍمالَي عـــِفـــ  
  

٤٦٠- آِلالْو و الصِذ الَّ ِبحين لَّ ع٢(وام(  
  

ــِل عذِْإ   ــ راُهللاوا ومـ ــعي أَبـ   )٣(ملَـ
  

  

                                                   

  .سائر ، نسخة : وكتب باهلامش أشرف ، » ص«يف ) ١(

  .عملوا :  »غ« يف )٢(

ـ   الشيخ العلّ ،  احلمد هللا ، بلغ بدقة النظر واإلتقان والتحرير           :»األصل «امش كتب)٣( د امـة املفي

ـ أبقاه اهللا وحرس مهجته وأدام جته  ـ  أبو البقاء الوفائي، من صار للعلوم املفيدة جامع ، البارع 

فيده ملن أراد ذلـك      ، وقد أذنت له أن ي       املذهب احملمدي   الشافعي فه هو أبو البقاء األمحدي    على مؤلّ 

  .منه ، كتبه مؤلفه غفر اهللا له 
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 ٢٠٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وهذا كتاب الشواهد

، واألعاريض المحكمة ، لجميع الضروب المتقدمة 

 ] و١٩ق [  القبيحة ،والمزدوجة الزحافات المفردةو

 والحسنة الجائزة المسلمة ، والصالحة

  



 ٢١٠

  فصل في شواهد ضروب الطويل وعروضه

  

  :)١( قول الشاعر شاهد الضرب السامل وعروضه املقبوضة-

  مـستِهلٌ ربابـه    سقَى الرمـلَ جـونٌ    
 

  مــِلِبالر ومــا ذَاك ِإلَّــا حــب مــن حــلَّ 
 

  :) ٢(ومنه      

  الْهـوى  )٣(أَلَا يا غُرابا صاح ِمن شعبِ     
 

  سقَتك الْغواِدي ِمن غُـراٍب وِمـن شـعبِ         
 

  :)٤(ومنه      

  صـِحيفَِتي  كَانـت غُـرورا    )٥(أَبا منِذرٍ 
 

  ولَم أُعِطكُم ِفي الطَّوِع ماِلي ولَـا ِعرِضـي         
 

                                                   

، ) ١٤٢ص (البـن املعتـز   » البـديع «: منـسوب إليـه يف      ، و ) ٣٧٠ص  (جلرير يف ديوانه    ) ١(

  ) .٧٥ص (» البارع«، ) ٢/٤(» العمدة«، ) ٣٨٦ص (» الصناعتني«

  .السحاب الذي فيه ماء : السحاب األسود أو األبيض ، والرباب: واجلون

  .أي من السامل : » األصل«كتب قبالتها يف ) ٢(

  : خو دعبل ولرزين بن علي اخلزاعي أَ. مل أقف عليه 

  سقتك الغوادى من محاٍم ومن ِشعِب ...  أَال يا حمام الشِّعِب ِشعِب مـريِفـٍق

  ) .٢/١١١٤(» احلماسة البصرية«

ما انفرج بني  : مجع غادية وهي السحابة الّيت جتيء غدوة ، أي مطر بغري رعد ، والشعب               : والغوادي  

  .جبلني 

  . شني شعب يف املرتني ، واألقرب أنه بكسرها علَم على موضع بفتح» األصل ، ص«كذا يف ) ٣(

، ) ١/٥٨٢(» مجهـرة األمثـال   «: ، ومنسوب إليه يف     ) ١٦٩ص  (لطرفة بن العبد يف ديوانه      ) ٤(

  ) . ١/١٣٥(» احلماسة البصرية«، ) ١/١٩٤(» العمدة«، ) ٥/٣٦٠(» احملكم«

» الكايف«، ) ٥٩ص (البن جين  » العروض«،  ) ٢ق  (» اإلقناع«،  ) ٩٧ص  (» اجلامع«: والبيت يف   

، ) ١٢٣ص  (» اية الراغـب  «،  ) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٧٠ص  (» القسطاس«،  ) ٢٢ص  (للتربيزي  

  ) .٥١ص (للخواص » الكايف«، ) ١٣٧ص (» العيون الغامزة«، ) ١٨٥ص (» الدر النضيد«

مرئ القيس اللخمي، أبو قابوس ، من       أبو منذر هو النعمان الثالث ابن املنذر الرابع ابن املنذر بن ا           ) ٥(

أشهر ملوك احلرية يف اجلاهلية ، كان داهية مقداما ، وهو ممدوح النابغة الذبياينّ وحسان بن ثابـت                  
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 ٢١١

  :تقطيعه      

  صـحيفيت * غرورن* ذرن كانت *أبا من 
 

  وال عرضـي  *عمـايل *طكم فيط طو  *ومل أع  
 

  مفـاعلن * فعـولن   * مفاعيلن  * فعولن  
 

ــولن   ــاعيلن * فع ــولن* مف ــاعيلن*فع   مف
 

  

     ١(ل قصيدة بيت الشاهدأو(:  

      ـضِن الْغسوِبالـس ّفٍد حرِة وضورو  
 

   الْمحـضِ  تحلَّت بلَـوِن الـساِم والـذَّهبِ       
 

  رأَيت ِبها بدرا علَـى الْـأَرِض ماِشـيا        
 

  ولَم أَر بدرا قَـطُّ يمـِشي علَـى الْـأَرضِ           
 

  ِإذَا كُنـت صـاِبيا     )٢(ِإلَى ِمثِْلِه فَاصـبو   
 

  فَقَد كَاد ِمنه الْبعض يـصبو ِإلَـى الْـبعضِ          
 

)      ـتفَاس ـتيـِذٍر أَفْننا ما  أَبنـضعِق بب  
 

  )٣()حنانيك بعض الشر أَهـونُ ِمـن بعـضِ         
 

  

                                                                                                                                                  

وهو صاحب إيفاد العرب على كسرى ، وصاحب يومي البؤس والنعيم، وقاتل عبيد             . وحامت الطائي   

  ) .٨/٤٣(» األعالم« . بن األبرص الشاعر، يف يوم بؤسه وقاتل عدي بن زيد

ضمنها شاهد اخلليل ، ورواية الشطر األول مـن         ) ٦/٢٩٠(»  العقد«األبيات البن عبد ربه يف      ) ١(

  ) : ٥٣ص (، وأول قصيدة طرفه يف ديوانه ) إىل مثله فلتصب إن كنت صابيا: (البيت الثالث 

  فقد نزلت حدباء حمكمة العض... أال اعتزليين اليوم يا خول أو غضي 

وهو خالف ما يومهه قول املؤلف من أن أبيات ابن عبد ربه هي أول قصيدة طرفه ، كما أشرت إىل                    

  ) .٦٩ص (ذلك يف الدراسة 

 امِة ِفي احلَجر : السالِْفضِب وروق الذَّهع.  

»  العقـد «األصل أن يبىن الفعل على حذف حرف العلة ؛ فإثبات الواو لضرورة الوزن ، ورواية            ) ٢(

  .لّصت من هذه الضرورة خت

، ) ١٧٥ص(» اجلمـل يف النحـو    «: ، ومنسوب إليه يف     ) ١٦٩ص  (لطرفة بن العبد يف ديوانه      ) ٣(

» املقتـضب «،  ) ٢/١٤٨(» الكامل«،  ) ١/٣٤٨(» الكتاب«،  ) ٢٢ص  (» مجهرة أشعار العرب  «

  ) .حنن(مادة » الصحاح«، ) ٣/٢٢٤(

  ) .٦/٣٢٥ص (»  العقد«: والبيت يف 

  .نن علي مرة بعد أخرى حت: حنانيك



 ٢١٢

  :] ظ١٩ق  [وعلى منواله من النظام يف مديح خري األنام     

  لَقَد شِهدت أَهلُ الـسمواِت والْـأَرضِ      
 

  ِلقَدِر رسـوِل اِهللا ِذي الـشرِف الْمحـضِ         
 

ــِه أَنَّ اَهللا  ــهويكِْفيـ ــلَّ جلَالُـ   جـ
 

  ــض ــةَ الْح ــِضيِلِه غَاي ــى تفْ ــض علَ حي  
 

  نِبي الْهدى الْمبعوِث ِمـن آِل هاِشـمٍ       
 

  ومن هو ذُخـر الْمـذِْنِبني لَـدى الْعـرضِ          
 

ــِمهِ   ِباس نيــي ــتم اُهللا النِب خ ــن مو  
 

             فَـض ِمـن رهالـد ـا لَـهم مـتخ ذَِلكو  
 

١  

  علَيــِه صــلَاةُ اِهللا مــا هبــِت الــصبا
 

         ـضِن الْغـصالْغ ِطـفعم تـزا فَهريحس  
 

  

  :)١(ا بغري قبض فيهما ، وهو أصل تفعيله ، بيتها وعروضضرب) مفاعيلن(مصرعه    

ــِر جِللْهــاِئي و نِمي ِللتــو ــا لقَ ــا ي   أَلَ
 

ــ  ي ــف ــاِلي كَي ــوِل الْلَي ــالْعمِروطُ   رِدين ِب
 

 :تقطيعه    

  وللـهجري *تنـائي *لقومي لـت  *أاليا
 

  نبـل عمـري   *فـريدي *ليايل كـي  *وطولل 
 

  مفـاعيلن * فعـولن   * مفاعيلن  * فعولن  
 

ــولن   ــاعيلن * فع ــولن * مف ــاعيلن* فع   مف
 

  

ا  ، ويسمى أيـض    شاهد الضرب الثاين املقبوض والعروض املقبوضة من الطويل        -      

  : )٢(دبة بن العفَر ، وهو أقصر من السامل حبرف من ضربه ؛ قول طَعتلّاملُ

                                                   

  ) . يزرين-لقومٍ  : (، ورواية الديوان ) ١٣٠ص (لألخطل غياث بن غوث يف ديوانه ) ١(

  ) .يزرين) (٢٣٢ص (» الدر النضيد«، ) يزرين) (٧٦ص (البن جين » العروض«: والبيت يف 

، ويقال إنّ امسه عمرو ،      طَرفَة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثَعلَبه                ) ٢(

وسمى طرفة ببيت قاله ، أحد شعراء اجلاهلية من أصحاب املعلقات وليس عند الرواة من شعره إلّـا                  

القليل لذا أخره ابن سالم يف طبقاته ، وكان يف حسب من قومه، جريئا على هجائهم وهجاء غريهم                  

له على البحرين يأمره فيه بقتله ألبيات بلغت        ، ونادم النعمان بن املنذر فأرسله بكتاب إىل املكعرب عام         

. النعمان أن طرفة هجاه ا ، قتل وهو ابن عشرين سنة ، فكان أحدث الشعراء سنا وأقلّهم عمـرا                    

  ).٣/٢٢٥(» األعالم«) ١/١٨٢(» الشعر والشعراء«، ) ١/١٣٧(» طبقات فحول الشعراء«: ينظر 
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 ٢١٣

  ستبِدي لَك الْأَيام مـا كُنـت جاِهلًـا        
 

 يـــن ملَّوـــاِر مبِبالْأَخ ِدأِْتيـــكوـــزت   
 

  :] و٢٠ق [تقطيعه      

  جتـاهلن *ممـاكن *لكـل أييـا   *ستبدي
 

  تــزوودي*)١(رمــل مل*كبــل أخبــا*ويــأيت 
 

  مفـاعلن * فعـولن   *  مفاعيلن   *فعولن  
 

ــولن   ــاعيلن * فع ــولن * مف ــاعلن* فع   مف
 

  . للتوافق بني الضرب والعروض )٢(ىمقففهو حينئذ       

   :)٣(ومنه     

  وحاِملَــٍة راحــا علَــى راحــِة الْيــِد
 

ــوردِ   ــوٍن مـ ــسعى ِبلَـ ــوردٍة تـ   مـ
 

  راِكعـا متى ما ترى الْـِإبِريق ِللْكَـأِْس        
 

ــسجِد  تــٍر و ــِر طُه غَي ــن ــه ِم ــصلِّي لَ ت  
 

  علَــى ياســِمٍني كَــالْلُجيِن ونــرِجٍس
 

  كَــأَقْراِط در ِفــي جــِبِني زبرجــدِ    
 

  

  :وعلى منواله من النظام يف مديح خري األنام

٢    ــد محم ــالَِمني الْع ــر يــا ِإنَّ خ   أَلَ
 

ــِر ا   يــى خ ــصلِّ علَ ــدِ فَ محــاِم م لْأَن  
 

                                                                                                                                                  

، ) ٣٤١ص  (» مجهرة أشعار العـرب   «:  إليه يف    ، ومنسوب ) ٥٨ص  (والبيت من معلقته يف ديوانه      

  ) .٦٩ص (لثعلب » قواعد الشعر«، ) ٢٩٤ص (» الفاخر«، ) ١/١٨٩(» الشعر والشعراء«

، ) ٩٧ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٢٩١(» العقـد «،  ) ٦٥ص  (لألخفـش   » القـوايف   «: والبيت يف   

» الكـايف «،  ) ٩/ ٢(للربعـي   » العروض«،  ) ٦٠ص  (البن جين   » العروض«،  ) ٢ق  (» اإلقناع«

مفتاح «،  ) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٧١ص    (» القسطاس«،  ) ٧٦ص  (» البارع«،  ) ٢٣ص  (التربيزي  

» اية الراغـب «، ) ١٨٧ص (» الدر النضيد «،  ) ٢١٦ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٢٨ص  (» العلوم

  ) .٥٢ص (للخواص » الكايف«، ) ١٣٨ -٧٢ص(» العيون الغامزة«، ) ١٢٤ص (

  .رمن مل ، دون إدغام النون الساكنة يف الالم : »  غاألصل ،«يف ) ١(

  .مصرع  : » غ«يف ) ٢(

من مقطوعة ضمن آخرها بيت طرفـة الـسابق         ) ٦/٢٩٠(» العقد«األبيات البن عبد ربه يف      ) ٣(

  ) .قضيب زبرجد(حبذف البيت الثاين ، ورواية الثالث » العقد«، ورواية ...) ستبدي لك (

  .حجر كرمي يشبه الزمرد : الفضة ، والزبرجد : اللجني هي اخلمر ، و: والراح 



 ٢١٤

  فَمن ِلي لَـو عفَّـرت خـدي ِبِطيبـةٍ         
 

  وأَدركْت سـؤِلي ِمـن ثَراهـا ومقْـِصِدي         
 

ــسماِئهِ  ــِه ِل ــرى ِب أَس ــن م كــار بت  
 

ــؤددِ    ــلِّ س ــى كُ ــو علَ ــسؤدده يعلُ   فَ
 

ــأَِمني تأَدبــا      تــأَخر ِجبِريــلُ الْ
 

ــالَ  ــعدِ  وقَ فَاص ــاِمي ــذَا مقَ ه ــه    لَ
 

  علَيــِه صــلَاةُ اِهللا مــا هبــِت الــصبا
 

ــِدي   تهن ــي الْغ ــن ــا ِم ــا كُن م ــاه   فَلَولَ
 

  

ه ال ى باحملذوف اللّازم للردف ، ألن املُسمشاهد الضرب الثالث من الطويل -

 وراء وبني )١(ف الرِوي كعمادتبىن قوافيه إال بتليني حبرف من حروف اللني قبل حر

وقريب ، ويا املُعتِمسم٢(د ، وهو أنقص من الثاين حبرف من ضربه ؛ قول الشاعرى أيض( 

   :]  ظ٢٠ق[

ــا  هوِل كَأَنــذُّي ــضلَ ال ــاِحبٍة فَ سو  
 

ــبِ   ــوق كَِثي ــاِن فَ حيــن الر ــِضيب ِم   قَ
 

  ِإذَا ما بدت ِمن ِخدِرها قَـالَ صـاِحِبي        
 

ــِصيبِ   ا ِبنــِله صو ــن ــذْ ِم خــي و   أَِطعِن
 

                                                   

والعماد كلّ جزء ويل الضرب وخالف أجزاء احلشو بلزوم صحة أو تغيري أو جـواز أحـدمها                 ) ١(

واالعتمـاد يف   : يقول ابن القطاع    ) . ٤٤٧ص  (ليعتمد الضرب عليه ، كما عرفه املؤلف يف اخلامتة          

. القبض حسن جدا وال يكـاد يـسمع عنـهم إال كـذلك          الذي قبل هذا الضرب بلزوم      ) فعولن(

  ) .٧٧ص (» البارع«

فمـا كـلّ ذي     (من مقطوعة ضمنها شاهد اخلليل      ) ٦/٢٩١(» العقد«البيتان البن عبد ربه يف      ) ٢(

.(...  

  .ِستر يمد للجارية يف ناحية البيت : واخلدر
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 ٢١٥

)        هحـصن ِتيـكؤِبم ا كُلُّ ِذي لُـبفَم  
 

ــبِ   ــصحه ِبلَِبي ٍت نــؤ ــلُّ م ــا كُ م١()و(  
 

  :تقطيع األخري      

  كنـصحهو * مبؤيت* لذي لب بن  *فماكل
 

  لبـييب *حهـوب * ملـؤتن نـص   *وما كـل   
 

  مفـاعلن * فعـولن * مفـاعيلن   *فعولن
 

ــولن  ــاعيلن * فع ــول* مف ــولن* فع   فع
 

  

  :وعلى منواله يف مدح خري األنام      

ــِصيِبي  ن ــي ــدِح النِب ــي م ــوفَّر ِف ت  
 

ــِصيبِ    وِر مــأُم ــي الْ ــرأٍْي ِف ــزت ِب   فَفُ
 

ــدرها  ــاظَم قَ عــالٌ ت ــِه آم ــي ِفي   وِل
 

ــي    ــر عِجيِب يــاِلي فَغ آم ــت ــِإنْ نلْ   فَ
 

  رجـو شـفَاعته غَـدا     أَلَيس الَّـِذي أَ   
 

ــوِبي   ذُن ــاك نــِري ه ظَه ــت ــد أَثْقَلَ   وقَ
 

  ِبِه أَرتِجي ِفي الْحشِر كَشف ضـرورِتي      
 

ــِشيِبي   م احــض ــت افِْت ــتِري ِإذَا ِخفْ سو  
 

٣  

          ـاِر آِمـنِة النـطْوس ي ِبـِه ِمـنِإنو  
 

        تِظ ِصـحيِبـالْغ ـطَتا سـ : ِإذَا م   يحِبيِب
 

  

   : )٢(ومثل بيت الشاهد يف التقطيع      

                                                   

األمثـال  «،  ) ٥/٣١٨(» احليوان «:، ومنسوب إليه يف   ) ٤٥ص  (أليب األسود الدؤيل يف ديوانه      ) ١(

أن أصـحاب بـشار     ) ١٤٠ص  (» رسالة الغفران «، ويف   ) ٢/٤(» العمدة«،  ) ٣٩٢ص  (» املولدة

منسوب لبشار ، وهلذا    ) ١/٤٤(» حماضرات األدباء «ينسبونه له وزعم غريهم أنه أليب األسود ، ويف          

  ).٤/٢٣(» ديوان بشار «جعله األستاذ حممد الطاهر بن عاشور يف ملحقات

، ) ٣٠ص  (التربيـزي   » الكـايف «،  ) ١٠٠ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٥(» العقـد «: والبيت يف   

ص (» اية الراغـب  «،  ) ٢١٧ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٤ق  (» املعيار«،   ) ٧١ص  (» القسطاس«

  ) .١٤١ص (» العيون الغامزة«، و) ١٢٨

  ) .٢٩٨ص (» املفضليات«ليزيد بن اخلذّاق ، منسوب إليه يف )  ٢(

، ) ٢ق (» اإلقنــاع«، ) ٩٧ص (» اجلــامع«، ) ٦/٣٢٥ - ٦/٢٧٤(» العقــد«: والبيــت يف 

، ) ٢٤ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٢/١٠(للربعي  » العروض«،  ) ٦١ص  (البن جين   » العروض«

) ١٨٨ ،   ٦٩ص(» الدر النضيد «،  ) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٧١ص(» القسطاس«،  ) ٧٦ص  (» البارع«



 ٢١٦

       كُمورـدـا صنـاِن عمعِني النوا بأَِقيم  
 

  وِإلَّــا تِقيمــوا صــاِغِرين الرُءوســا    
 

       مفاعي) (مفاعيلن(ذف سببه األخري بقيت     ملّا ح (    قلـت إىل   ، وليست يف األجزاء ن

  .يف األصل ) فعولن(وقبلها ) فعولن(

  

   :)١(حمذوف العروض كالضرب ، بيته ] و٢١ق[مصرعه       

ــزولُ   ي اهــا أر ــٍل لَ ِللَي ــن ــا م   أَلَ
 

  طَِويـــلٌ ولَيـــلُ الْمـــستهاِم طَِويـــلُ 
 

  :تقطيعه      

ــن ــيلن ال* أال م ــو  *)٢ (أراه*لل يزول
 

ــويلن  ــس*ط ــل م ــام*وليل )ــو*)٣   طويل
 

ــولن ــاعيلن*فع ــولُ*مف ــولن*فع   فع
 

ــولن   ــا* فع ــولُ * عيلنمف ــولن*فع   فع
 

  

                                                                                                                                                  

» العيـون الغـامزة  «اهـ ، . روي بتعريف الرءوس وتنكريها : وفيه ) ١٢٤ص  (» اية الراغب «،  

  ) .٥٣ص (للخواص » الكايف«، )  ١٣٨ص (

  ) .١٨٨ص (» الدر النضيد«، ) ٢٤ص (للتربيزي » الكايف«: بال نسبة يف) ١(

  . الذاهب على وجهه عشقا: واملستهام 

يعـزز ذلـك أن املؤلـف قابلـها         أراهو ، والصواب املثبت ، ومما       : » األصل ، ص ، غ    «يف  ) ٢(

  ) . فعولن(وليس » ص«يف ) فعولُ(بـ

  . أيضا ) فعولُ(وقابلها بـ» ص«امي، واملثبت من : » األصل ، غ«يف ) ٣(
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 ٢١٧

  فصل في شواهد زحافات الطويل

  

   :)١( قول الشاعر شاهد القَبض يف مجيع أجزائه اخلماسية والسباعية-

ــماحةُ ذَا )٢(س ــر ــاُء ذَا ذَا وِب    ووفَ
 

 ـــكَِرِإذَا سا وـــحاِئـــلُ ذَا ِإذَا صن٣( و(  
 

  :تقطيعه      

ــاح ــر* مس ــذا وب ــاأ ذا*رذا و * ت   وف
 

ــاإ  ــذا إذا * ون ــحاو*ل ــكر*ص   إذا س
 

ــولُ ــاعلن*فع ــولُ*مف ــاعلن*فع   مف
 

  مفـــاعلن*فعـــولُ*مفـــاعلن*فعـــولُ 
 

  : )٤(وقبله بيت وهو هذا       

ــِرف عتــِهِف و ــ ي ــماحةًأَ نِم ــِه س   ِخي
 

  ِمـنو اِلـهِ خ و  ِزيـدي ِمــن و ِمـن ــرِج٥(ح(  
 

                                                   

عيـار  «: ، ومنسوب إليه يف     ) ١١٣ص  (المرئ القيس ميدح سعد بن ضباب اإليادي ، ديوانه          ) ١(

) ٤٠١ص (» الصناعتني«،  ) ٦٥ ،   ٤١ص   (»املوشح«،  ) ٩/١١٢(» األغاين«،  ) ٤٨ص  (» الشعر

  ) .١/١٣٩(» العمدة«، 

، () » اإلقنـاع «،  ) ١٩٩ ،   ٩٩ص  (» اجلـامع «،  ) ٤٧ص  (لألخفش  » العروض«: والبيت يف   

) ٥٨٤ص  (» الصاهل والشاحج «،  ) ٢/١١(للربعي  » العروض«،  ) ٦٣ص  (البن جين   » العروض«

ص (» شفاء الغليـل  «،  ) ٤ق  (» املعيار «،) ٧٧ص  (» البارع«،  ) ١٩٣ص  (للتربيزي  » الكايف«،  

  ) .١٣٨ص (» اية الراغب«، ) ١٩٣ص (» الدر النضيد«، ) ٢١٨

  .العطاء ، أُخذ من النوال : والنائل 

ينصب ) مشائال(، ومن يروي البيت الذي قبله       » األصل ، ص  «برفع مساحة وما عطف عليها يف       ) ٢(

  .على البدلية 

بفتح الكاف وكسرها ، واملثبت يف املعاجم أنه من باب          : أي. ا  مع: » األصل«كتب فوقها يف    ) ٣(

  .فَِرح ، ومل أقف على النص على فتحها 

  ) .مساحة(مكان ) مشائال(من قصيدة البيت السابق ، ورواية الديوان )  ٤(

واملشهور ضبطه بضم اجليم    . بفتح اجليم وكسرها    : أي  . معا: » األصل ، ص  «كتب فوقها يف    ) ٥(

ء ، على أن أصله حجر كاسم والد امرئ القيس وضمت اجليم تبعا لضم احلاء ، وقـد مسـت                    واحلا



 ٢١٨

  

  :تنبيه      

 ٢١ق [ ، ويف كلّ   )١(روب الطويل ما عدا ضربه السامل     ض يدخل مجيع أجزاء ض    ب القَ     

  .  يف قافية بيت الضرب احملذوف)٢()فعولن(، ما عدا ) فعولُ(ى تصري منه حت) فعولن( ]ظ

  

ـ  وال يدخل السابع من اجلزء من الزحاف غريه  ـ شاهد الكَف فيه     - قـول   ـ

  : )٣(الشاعر

اجــد أَح كــاقَت ــ أَش ــٍلس   لَيمى ِبعاِق
 

 عِ   فَعماِن ِبالــدــودجِن تــيِللْب ــاكني  
 

  :تقطيعه       

  بعــاقلن*ســليمى*كأحــداج*أشــاقت
 

ــا  ــني*فعين ــل ب ــودا* كل ــددمعي* جت   نب
 

ــولن ــلُ*فع ــولن*مفاعي ــاعلن*فع   مف
 

ــلُ*فعــولن  ــولن*مفاعي ــاعيلن*فع   مف
 

  

                                                                                                                                                  

وضبط األعالم حيتاج إىل تعيني املُسمى وهو ما مل يتيـسر يل يف            . حجرا ، وحجرا، وحجريا     : العرب

  . الوارد هنا ) حجر(

  ).١٣٣ص (لئال يلتبس بالضرب الثاين ، كما سبق نقله عن ابن القطاع ) ١(

  ) .مفاعي(احملول عن ) فعولن(أي : حاشية» ص«يف ) ٢(

» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٥(» العقد«: يف  ) شاقتك(بال نسبة ، شاهدا على الثلْم والكف معا بلفظ          )  ٣(

، ) ١٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٣ص  (البن جين   » العروض«،  ) ٣ق  (» اإلقناع«،  ) ٩٩ص  (

» املعيـار «،  ) ٧٣ص  (» القسطاس«،  ) ٢٨ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٢/١٠(للربعي  » العروض«

) ١٣٨ص  (» اية الراغب «،  ) ١٩٣ص  (» الدر النضيد «،  ) ٥٢٩ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٤ق  (

مركب مـن مراكـب     : األحداج حباء ودال مهملتني يف آخره جيم مجع ِحدج بكسر احلاء            : وفيه  

» العيون الغـامزة  «اهـ  ،    . عينه كما قاله اجلوهري     جبل ب : النساء ، وعاقل بالعني املهملة والقاف       

  ).١٤٧ص (

بلفظ ) ٧٨ص  (» البارع«، و ) وشاقتك(بلفظ  ) ١٢٨ص  (» شفاء الغليل «: وشاهدا على الكف يف     

  ) .أشاقتك(
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  :تنبيه      

          من الضرب الس ض       بيت الكَفامل لسالمة ضرب البيت من القَب  وبعضهم . والكَف

مع سالمته مـن    ) فعولن(م  رواستشهد به على الثّلْم إذ هو خ      ) أشاقت(حذف اهلمزة من    

  .فيصري البيت مثْلُوما مكْفُوفا) فعلن( إىل ينحلّ) عولن(على وزن ) شاقت(ض ، فإنّ بالقَ

   :)٢(وهو هذا ، وقيل يف ذلك شعر )١( يرتض الكَف فيه كما مر اخلليل ملْ اعلم أنّمثّ      

  كَفَفْت عِن الِْوصـاِل طَِويـلَ شـوِقي       
 

  ِإلَيـــك وأَنـــت ِللـــروِح الْخِليـــلُ 
 

ــِسي  ــدتك نفْ ــِل فَ ــك ِللطَِّوي   وكَفُّ
 

ــلُ   ــاه الْخِليـ ــيس يرضـ ــيح لَـ   قَِبـ
 

 

  

  :] و٢٢ق[ )٤(قول الشاعر )٣(مروم بسبب اخلَلُثْشاهد البيت املَ -

                                                   

  ) .٤٨(يف البيت ) ١(

اطة اإلح«: البن صفوان أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صفوان من أهل مالقة ، منسوب إليه يف                 )  ٢(

) ١٤٨ص  (» العيون الغامزة «، ويف   ) ٢٢٢ص  (» الكتيبة الكامنة «،  ) ١/١٠٠(» يف أخبار غرناطة  

  .أنه لبعض األندلسيني 

الثلم هو عني اخلرم  عند دخوله جزء الطويل ، فاخلرم ختتلف أمساؤه باختالف مواقعه كما ذكر                 ) ٣(

  ) .٤٥١ص (ذلك املؤلف 

شـرح   «ينظـر )  أرسلت -ا  وملّ (»ديوان احلماسة «:     لعمرو بن معد يكرب منسوب إليه يف        )٤(

 »األشـباه والنظـائر   «،  )  أرسلت -ا  وملّ) (٦/٥٤٥(» احليوان« ،   )١٢١ص  (للتربيزي  » احلماسة

  ) . أرسلت-ا وملّ) (٢/٤٣٦(» خزانة األدب« ، ) جداول ماء أرسلت–ا وملّ) (٦٠ص (للخالديني 

  .ثلم ليس فيها شاهد على ال) اوملّ( وهذه الرواية 

  . )٧٩ص (» البارع«:  على الثلم يف والبيت برواية الكتاب شاهد

:  هي مائلة من وقع الطعن فيها ، أو للطعن ، واجلـداول               : أي ،مجع أزور وهو املعوج الزو      : زور  

وا أعنة دواـم    ملا رأيت الفرسان منحرفني للطعن ، وقد خلّ       : مجع جدول وهو النهر الصغري ، يقول        

 ار زرع أرسلت مياهها      وأرسلوها كأأي امتدت ، والتشبيه واقع على جري املاء        : فاسبطرت  ،  ا أ

ا فكأا  إا امتدت يف السري منهزمة ، أو يريد أا تثج دم          : يف األار ال على األار ، وجيوز أن يقال          

  ) .١٢٢-١٢١ص (للتربيزي » شرح احلماسة«. جداول جتري 



 ٢٢٠

ــلَ مــأَا ر يالْت ــخ لَيز أَكَ اورــن اه  
  

ــ   ــت ٍعر زلُاِودجـ ــ فَخلِّيـ   ِترطَباسـ
  

  :تقطيعه      

  كـأن ـا   * ن  رلزو* رأيتل خي *مل ما   
  

ـ ل*خـل لزرعن  *جداو     بطـرريت *ت فـاس  ي
  

ــنفع ــاعيلن*ل ــولن*مف ــاعلن*فع   مف
  

ــولُ   ــاعيلن * فع ــولن  * مف ــاعلن* فع   مف
  

   :)١(ومثله      

ــالِ  ــرج ِبأَطْلَ لِّمِ عــس ــدياِر فَ    ال
  

  وِإنْ ِهــي ملَْ تعــِرف ولَــم تــتكَلَّمِ     
  

 فاء وهي الـواو قابل الما يحبذف ل  البيت األومنو،   حبذف الفاء    )فعولن(فخرمت        

 )فعولُ( إن خرمت    )لُفع(و إىل   أ )لنفع(لت إىل    وليست يف التفعيل فحو    )عولن(فصارت  

  . املقبوضة

  

؛  ء الطويل واملتقـارب   جزل  ض يف أو  بالقَ و مراخلَب من   وهو املركّ  مرشاهد الثَّ  -

  :)٢(قول الشاعر

ــهاجك ــربع اِردســ الراللِِّبــ ِمسىو  
  

ــأَِل   ســم ــه الْاَء عفََّ ــى آي م ــور   قَطْرالْفَ
  

  :تقطيعه      

ـ ر*يهـل مـو   *أاْأ عف فـا   *ألمسا    مبـل لـوى   *رسر رس *كربعن دا *هاج   ل قطـرو  ف
                                                   

  . مل أقف عليه )١(

، ) ٩٩ ص(» اجلامع«،  ! )آيه(بإسقاط  ) والقطر املزن عفّى) (٦/٣٢٥ (»العقد«: سبة يف    بال ن  )٢(

رسـم  ) (١٦ص  (» قةعروض الور «،  ) داثر) (٦٣ص  (البن جين    »العروض«،  ) ٣ق  (» اإلقناع«

للتربيـزي  » الكايف«،  ) ٥٨٢ص   (»جالصاهل والشاح «،  ) ١١/ ٢(للربعي  » العروض«،  ) دارس

» مفتاح العلـوم  «،  ) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٧٣ص  ( »القسطاس«،  ) ٧٩ ص (»البارع«،  ) ٢٩ص  (

عفّى هو بتـشديد    : وفيه  ) ١٣٨ص  (» اية الراغب «،  ) ١٩٤ص  (» الدر النضيد «،  ) ٥٣٠ص  (

حما وأزال ، واآلي مجع آية كتمرة ومتر وهي العالمة ، واملُور مبـيم مـضمومة وراء            : ومعناه  ،  الفاء  

) عفـا (مـادة   » اللـسان «، ويف   ) ١٤٧ص  (» العيون الغامزة «اهـ ،   .مهملة هو الغبار مع الريح      

  ) .والقطر(وال شاهد فيه ، وفيها مجيعا بلفظ ) أهاجك(

والروضعامل:  عب بيع زمن ِفيِه رتليار،   الرالدا ومار حول وأي ذهـب أثـره     :   ، ودارس  واملرتل الد

  . اسم موضع : وى وتقادم عهده ، واللّ
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مفـاعلن * فعـولن   * مفـاعيلن    *لُفع  
  

ــولن    ــاعيلن*فع ــولن * مف ــاعيلن* فع   مف
  

        

 فخرم حبذف الفاء وقبض حبذف النون فبقيت        )فعولن(وزن   على   )تأهاج(أصله          

  ] ظ٢٢ق[ .) لُفع(لت إىل  فحو)عولُ( وليس يف التفاعيل )عولُ(

  

قـول  ؛   صف الثاين من البيت وهو قليـل      النل من   م يف اجلزء األو   رشاهد اخلَ  -      

   :)٢( من غري الطويل)١(ىشعاَأل

  اِفكُمــي ــا ِبأَسـ ــوا ِكرامـ   موتـ
  

  ـــِشمج ـــنم همـــشجي توفَـــالْم  
  

       

                                                   

، شاعر جاهلي من الطبقة األوىل من أصحاب         شراِحيل بن جندل بن قيس بن ونبصري ميم  وأَب )١(

  املعلقات ، سي  مصخاصة  امللوك على الوفود كثري كان ، و  بشعره سأل من أول وهو ،   العرب اجةن

  وكان  ، منه شعرا أكثر قبله عرف ممن أحد وليس،   شعره ىف الفارسية كثرت ولذلك ، فارس ملوك

، ) ١/٥٢(» طبقات فحـول الـشعراء    «: ينظر   . سلم وأدرك اإلسالم يف آخر عمره ومل ي       ، مىأع

  ) .٣/٢٢٥(» األعالم«، ) ٤٠١ص  (»معجم الشعراء«، ) ١/٢٥٠(» الشعر والشعراء«

وال شاهد فيه على اخلرم ، ومنـسوب        )  وللموت -فموتوا  (، وروايته    ) ٤٣ص  (والبيت يف ديوانه    

 أرى - فموتوا: (وروايته فيهما ) ٢/١٨٢(» البداية والنهاية «، و ) ٢/٤٨(» طربيتاريخ ال «: إليه يف   

  .وال شاهد فيه أيضا  )املوت

  ) .٨٠ص  (»البارع«، ) ١٧٣ص (» اجلامع«:  اخلرم يف والبيت شاهد على

  .يتحمله ويتكلفه على مشقة : جيشمه 

  .البيت من املتقارب  )٢(



 ٢٢٢

ـ م احلُ  قـول  )٢(]شاهده[،   )١(الكاملص يف   قْا بعد الو  م أيض روقد جاء اخلَ    يري  ،

وامسه يزيد بن م٣(غفر(:  

                                                   

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

، واملـضارع   ) مفاعلني(، واهلزج ألن أوله     ) مفاعلنت(، والوافر ألن أوله     ) فعولن(الطويل ألن أوله    : 

قـد  : وخالفه مجاعة فقـالوا     : ، يقول اإلسنوي     )فعولن( واملتقارب ألن أوله      ،)مفاعيل(ألن أوله   

يف املنسرح بعـد    ) مفاعلن( أوله وتدا جمموعا ، لكن بشرط أن يكون على لفظه حنو             يكون فيما ليس  

وذهب مجاعة من أهل التحقيق إىل      : ، ويقول ابن واصل     ) ١١٧ص  (» اية الراغب «. اهـ  . اخلنب  

أنّ اخلرم هو احلذف من أول البيت سواء كان وتدا جمموعا أو مل يكن بـشرط أال يلـي احلـرف                     

ئال يلزم االبتداء بالساكن ، واحتجوا على ذلك بكثرة ما رود عن العرب الفحـول               احملذوف ساكن ل  

من اخلرم حيث ال يكون أول البيت وتدا جمموعا ، من ذلك أنه جاء عنهم اخلرم يف الكامـل بعـد                     

، ويأيت النقل عن أيب العالء املعـري يف         ) ١٥١ص  (» الدر النضيد «. اهـ  . وقص اجلزء األول منه     

 يف املنسرح بعد خنب اجلزء األول ، وسبق النقل عن ابن القطاع يف التعليق على البيـت                  جواز وقوعه 

  ) .١١٦ : ١١٣ص (» العيون الغامزة«وينظر مناقشة الدماميين هلذه األقوال يف ) . ٥٩(

   .»ص ، غ«زيادة من  )٢(

 ألنـه  مفَرغاه  جد بقّلُ احلمريي ،    العشرية ذي بن مفرغ بن ربيعة بن زياد بن يزيد عثمان أبو )٣(

 غـزال  وكان،  احلماسة   شعراء منو الشعراء ولحف  من  ، فرغه ىتح هبفشر لنب من سقاء لىع راهن

 سنة ماتوله يف هجاء زياد وبنيه قصائد ووقائع ،           ، رائس ونظمه  ، ومديح مقِْذع اءهج ، وله  حمسنا

ـ ٦٩( ، ) ٤/٤٩٤(»  النـبالء  سـري أعـالم   «،  ) ٢/٦٨٦(» طبقات فحول الشعراء  «:  ينظر .)  ه

  ) .٨/١٨٣(» األعالم«، ) ٦/٣٤٢(» وفيات األعيان«

أمـايل  «، و ) ١/٣٥٠ (»الـشعر والـشعراء   «: ، ومنسوب إليه يف     ) ٢١٤ص  (ديوانه  والبيت يف   

ويف . وال شـاهد فيـه      ) أو بومة تـدعو   (بلفظ  ) ١٨/٢٦٩(» األغاين«، و ) ٤٣ص  ( »الزجاجي

، ) ٢/٦٨٩ (»طبقات فحول الشعراء  «ويف  . شاهد فيه أيضا  وال  ) هتافة(بلفظ  ) ١/٢٩٣(» الكامل«

، ) ٨٠ص  (» البـارع «، و ) ١٥١ص  (» لدر النضيد ا«، و ) ٢/٢٠٧(للخطايب  » غريب احلديث «و

:  ، وبال نـسبة يف    ) هامة(برواية الديوان   ) ٣٦ص  (البن التركماين   » شرح عروض ابن احلاجب   «و

  ).١١٤ص (» العيون الغامزة«

 يهو ، ومةكالب طائر أسهر من خرج  :رالثأ به دركي لمف قتيل تلقُ ذاإ قولت بعرال انتكأما اهلامة ف  

ى د ، والص  هاحيص نع كَف هلقات لتقُ نفإ اسقوين، اسقُوين قربه على يحفيص الصدى كَروالذّ اهلامة،

ت من ىيبق اما أيضقريةسم ا:   واليمامة ،والبحرين جنران بني حصن هو : واملشقر،  ربهق يف املي .  
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ى هــد ــدعو صــ ــةٌ تــ   امــ
  

ــةْ     ــشقَِّر والْيمامــ ــين الْمــ   بــ
  

        

 ا اخلَ وجاء أيضم بعد اخلَ  رشـاهده قـول     ،   ن يف املنسرح  ب) الـشوامسـه  ،   اخم

   :)٢(ياِننالِكف و بن ع)١()يعقوب

ــِل ــا  )٣(قَاِت ــزاع ولَ ــا خ ي مــو   القَ
  

  ِمـــن ِقتـــاِلِهم فَـــشلُ )٤(ميـــدخلْكُ  
  

  

                                                   

ر يف كتب العروض ، وامسـه       اخ ، وهو تصحيف للشداخ اشته     الشم: » األصل ، ص  « كذا يف    )١(

 نانةِك من ، ربكْ بن ليث بن عامر بن كعب بن عوف بن رميعيعقوب أيضا تصحيف ، فهو      يعمر ، ف  

 أحدزمية ،   بن خ اجلاهلية يف العرب امكّح  س ،    ا ألنه شداخي شدقريش وخزاعـة أي     ماء بني خ الد م 

 فحكـم  بيعمر الفريقان فتراضى ، مكة من إخراجها وأرادوا خزاعة قاتلت قريش وكانتأهدرها ،   

» ايـة األرب   « ، )١٤٥ص  (للتربيـزي   » شـرح احلماسـة   «: ينظر  . ء  الدما بني وساوى بينهم

  ) .٢/٩٧(» األعالم«، ) ١٦/٢٨(

قال أبـو   : وفيه  ) ١٤٦ص  (للتربيزي  » ماسةشرح احل « منسوب إليه يف ديوان احلماسة ، ينظر         )٢(

سقوط حرف متحرك من أول كل شعر أصل بناء أوله على حـرفني             :  كأنه خمروم ، واخلرم   : العالء  

والذي أعتقد أنـه  :  متحركني والثالث ساكن ، وذلك ال جيوز يف هذا الوزن على رأي اخلليل ، قال          

    اهـ).فقاتلي القوم يا خزاع(زن ، وهو جائز ، وقد ذكره أبو رياش على ما جيب من صحة الو

البن » شرح عروض ابن احلاجب   «،  ) ١٥١ص  (» الدر النضيد «،  ) ٨١ص  (» البارع«: والبيت يف   

   .)قاتلوا ()١١٤ص (» العيون الغامزة«، )! قاتلوا باإلجراع قوما(وفيه ) ٣٦ص (التركماين 

 لكان املثبت مبرتلة عليه الدليل دلّ إذا فاحملذو أن فلوال: وفيه  ) ١/٢٨٩(» اخلصائص«وبال نسبة يف    

 بـه  امللفوظ مبرتلة عليه للداللة احملذوف ألنّ به حيتج ما وأعلى أقوى من وهذا. افًاحز ال كسرا هذا

  . به يدك واشدد فاعرفه البتة

 احلـرم  سكان من كانوا ألم خزاعة تيمقيل س و،  ترخيم خزاعة وهي من قبائل العرب       : وخزاع  

خرجواأُ أي عنه اعوِزفخ.   

بإثبات الياء ، وأغلب الظن أن      ) قاتلي(» الدر النضيد «و» اخلصائص«و» ديوان احلماسة «رواية  ) ٣(

 : )١٤٦ص   (»شرح احلماسة «، يقول التربيزي يف     ) قاتل(» البارع«املؤلف نقلها هكذا حبذفها من      

على اللفظ مرة وعلى املعىن أخرى ، روى قاتلي وقاتلوا ي.   

  . يدخلكموا : » األصل ، ص ، غ « يف)٤(



 ٢٢٤

؛ ل البيـت    رف واحد وهو الفاء من أو     حب باملعجمتني يف الطويل  م  زشاهد اخلَ  -

   :)١(قول الشاعر

  وت ِإلَى الـرحمِن بعـد مزاِرنـا       فَشكَ
  

  ومـــا كَلَّفَتِنـــي وانِقطَـــاع رجاِئيـــا  
  

  : مزتقطيعه بغري فاء اخلَ      

  مزارنـا *نبعـد   * إلررمحـا   * شكوت  
  

ــا كــل   ــتين*وم ــاع*  ون لف ــا*قط   رجائي
  

ــولُ ــاعيلن*فع ــولُ*مف ــاعلن*فع   مف
  

ــولن   ــاعيل*فع ــولُ* نمف ــاعلن *فع   مف
  

  :] و٢٣ق[ )٢(م حبرفني قول الشاعرزومن اخلَ      

) ٣(ي طَا مر ب ةَ ناِجين ب ةَ  نـامس )ِإ )٤ـ ن   يِن
  

   ابوبأَ الْـــيوِنـــ دقلَـــغتو ىفَـــجأُ  
  

  :)٥(ثة أحرف قول الشاعرم بثالزومن اخلَ      

                                                   

  .مل أقف عليه  )١(

للتربيـزي  » الكـايف «، و ) ٢/٦٥ (للربعي» العروض«،  ) ١٨٣ص  (» اجلامع«:  بال نسبة يف     )٢(

)   ١٣٢ص  (اين ومثبت يف حتقيق قبـاوة       سقط من نسخة احلس ( ايـة الراغـب   «، و «)  ١٠٠ص (

» العيون الغامزة «، ويف   ) مسلم بن خارجة() ١/١٤٢(» العمدة«، ويف   ) ناجية بن ذروة  (وروايتهم  

  . برواية الكتاب ) ١٠١ص (

  . من الكامل )متفاعلن( :حاشية  :»ص«كتب امش ) ٣(

 واليـة  أيـام  يف كان ، الشجعان من ثائر،   متيم من ، يربوع بين من ، الرياحي ناجية بن مطر )٤(

 بأهـل  مطـر  قام البصرة يف احلجاج بوحار األشعث ابن خرج وملا ، املعونة يتوىل بالعراق احلجاج

ـ  ٨٢( سنة أمرها مطر وتوىل ، احلجاج عامل احلَضرمي الرمحن عبد منها فأخرجوا ، الكوفة ،  )هـ

 يف متـيم  بين من جبماعة مطر وامتنع ، الستقباله الكوفة أهل فخرج ، البصرة من األشعث ابن وأقبل

 فصار أطلقه مث فحبسه ، مبطر يءوج القصر لوافدخ السالليم يف رجاال األشعث ابن فأصعد ، القصر

  ) .٧/٢٥٠(» األعالم« . رجاله من

والثاين يـأيت   ،  ، وليسا متصلني فاألول مطلع األرجوزة       ) ٤٦٢ ،   ٤٤٢ص  ( للعجاج يف ديوانه     )٥(

 أوهلـا  من مبنية رجوزةاأل أنّ ليبينوا؛  ر مجعهما معا عند بعض املؤلفني       بعده بأبيات كثرية ، وقد كثُ     

فمن يرويها باأللف يرى يف البيت      ) العامل( أو على التأسيس ، للخالف على لفظة         التأسيس غري ىعل

  . سنادا ، ومن يرويها باهلمز استنادا على أن العجاج كان يهمزها فليس يف البيت سناد عنده
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  أَلَا يا دار سلْمى سـلِِّمي ثُـم اسـلَِمي         
  

ــالَمِ    ــذَا الْع ــةُ ه امه فــد فَِخن  
  

  :)١(م اهللا وجهه كرم قول عليزشاهد اية اخلَ      

ــوتِ  ــك ِللْمـ ــدد حياِزميـ   اشـ
  

  لَاِقيـــــك تـــــوفَـــــِإنَّ الْم  
  

ـــوالْم ِمـــن عـــزجلَـــا تِتو  
  

  اِديـــــــكـــــــلَّ ِبو٢(ِإذَا ح(  
  

  . ل من حبر اهلزج من الضرب األو)٣(نيتوالبي، م زها خ كلّ)اشدد(لفظة       

                                                                                                                                                  

، ) دسـن ) (٢/٦٤٩(» مجهرة اللغة «،  ) ١/٧٨(» طبقات فحول الشعراء  «: ومها منسوبان إليه يف     

» العمـدة «،  ) ٢/١٧٧(» احملكـم «،  ) ١/١٠٤(» اإلعـراب  صناعة سر«،  ) ٥ص  ( »املوشح«

)١/١٦٨(  

» اإلقنـاع «،  ) ٢٨٥ ،   ٢٧٦ص  (» اجلامع«،  ) ٥٤ ،   ٢٦ ،   ٥ص  (لألخفش  » القوايف«: ومها يف   

» الكـايف «) يـا دار ميـة    ) (٣٧٣ص  (» باية الراغ «،  ) ١٦٤ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ص  (

  ) .يا دار مية() ١٥٢ص (للخواص 

  .فليس فيه شاهد اخلزم ) ألَا(، وحبذف ) يا اسلمي مث اسلمي(ورواية الديوان وهذه الكتب 

  .ليلى واسمها،  خومإو وهذيل وتِميم كنانة:  الْعرب من قبائل مأل  هو يف األصل اسم:فدنوِخ

)١( سالّم بن لقاسمل» األمثال«: سبا إليه يف     ن )  ولكـن :  وفيه) ٣/١٤٨(» كاملال«،  ) ٢٣١ص 

 بأن علماً ، الوزن من وحيذفون ، الوزن يف به ونيعتد وال املعىن عليه ما يزيدون العرب من الفصحاء

ـ ي ومل ، فأظهره )شددا( أضمر فقد للموت، حيازميك: قال إذا فهو.  يريدونه ما يعلم املخاطب عتد .

  . )٢/٤٧٦( احلريب إسحاق بن براهيمإل» غريب احلديث« ، اهـ

   .) ١/٣٦٦(» جممع األمثال«يف  اجلُالَح بن حيحةونسبا ُأل

ا يـوحي   مماهـ ،    . البيتني ذين متثل مث ... للبيعة الناس علي  ومجع :) ١٥/٢٢٠(» األغاين«ويف  

  .  أما ليسا له رضي اهللا عنه

ـ «: والشاهد يف   ـ «، ) ١٥ق (» اإلقنـاع «، ) ٨٨ص (للتنـوخي  » وايفالق ، ) ٨٢ص  (»ارعالب

  ) .١٠١ص (» اية الراغب«، ) ١٣٧ص (» الدر النضيد«، ) ٦٣ص (» القسطاس«

  . له واالستعداد لألمر ريالتشم عن كناية وهو ، الصدر وهو ، حيزوم مجع  :واحليازمي

   .نسخة  ،  ناديكإذا ما حلَّ: » األصل«كتب امش ) ٢(

  . يتانوالب: ، والصواب » األصل ، ص ، غ « كذا يف)٣(



 ٢٢٦

 نظريه يف م كما تقدم يف الشطر الثاين من البيت وهو شاذّزوجاء عن العرب اخلَ      

  : )١(يدِب قول لَ يفشاهدهم ، راخلَ

  نــــاوالْهبـــاِنيق ِقيـــام حولَ  
 

ــوٍم  ــلِّ ملْثُـ ــلِْإ ِبكُـ ــب همـ    ذَا صـ
 

        

      الباء خالبيت الضرب الثالث من حبر الرملو، م ز.   

  :تقطيعه      

  )٢(حولنـــا* ققيـــامن * وهلبـــاين 
  

  مـل * مـن إذا صـب    * كـل مللثـو   *بـ  
  

ــاعالتن ــن*فـ ــاعلن*فعالتـ   فـ
  

  ن لُــِعفَ* اعالتن  فــ*  فــاعالتن  *      
  

        

                                                   

 بعـذْ  ،   وفرسام اجلاهلية شعراء من ، كالب بن جعفر بن مالك بن ربيعة بن عقَيل لَِبيد  أبو )١(

بين كالب   قومه وفد  يف ĭالنيب   على قدم  ، أحد أصحاب املعلقات ،     مالكال حواشى يقرق نطقامل

 ، الكوفـة  سـكن  . بل قال بيتا واحدا:  ، وقيل  أسلم منذ شعرا يقل  ، ومل  إسالمه وحسن فأسلم ،

 وسـبع  مائـة  ابـن  وهو مات وأنه ، رضي اهللا عنه     معاوية خالفة أول يف كانت وفاته إنّ:  يقالو

، ) ١/١٣٥(» طبقات فحـول الـشعراء    «،  ) ١/٥٩٢(» الطبقات الكربى «:  ينظر . سنة ومخسني

، ) ٢٤/٢٩٩(» الـوايف بالوفيـات   «،  ) ٣/١٣٣٥(» االستيعاب«،  ) ١/٢٦٦(» الشعر والشعراء «

  ) .٥/٢٤٠(» األعالم«

   حمجوم إذا صب مهلكلّ ... واهلبانيق قيام معهم: ، ورواية الديوان) ١٤٨ص (والبيت يف ديوانه 

برواية الديوان ، ويف    ) ١/٤٦٦(» املعاين الكبري «،  ) ١/٢٧٥(» الشعر والشعراء «: يفومنسوب إليه   

ولـيس  )  كل ملثوم  معهم) (هبق(دة  ما» الصحاح«، و »ذيب اللغة «، و » مجهرة اللغة «، و » العني«

  .فيها مجيعا شاهد على اخلزم 

، ) ٢/٦٦(للربعي  » العروض  «) ١٨٢ص  (» اجلامع«: والبيت شاهد على اخلزم برواية الكتاب يف        

البـن   »عروض ابـن احلاجـب    شرح  «، و ) ١٣٧ص  (» الدر النضيد «، و ) ٨٣ص   (»البارع«و

  ) .قيام معهم بكل) (خزم(مادة » اللسان«، ويف ) ٣١ص  (التركماين

  .فاض : ل  موضع فيه باللثام ، ومهَداإلبريق الذي ش:  ، وامللثوم الوصيفوهو  ِهبِنيقمجع : واهلبانيق 

  ) . فاعالت(حولنا بـ ، وقابلها بـ: » غ « يف)٢(
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 ٢٢٧

ـ  مثّ،  أصله أن يكون بأحد حروف املعاين كحرف العطف وحنوه          م  زواخلَ        عوا  توس

إى حت١(هم خزموا ببعض حروف الكلمةن(  ،ظ٢٣ق[ شاهده [ يد بن اَألِبقول عبصر)٢(:   

ــ ـــِللَّ ِر الْأَسعــش ــشباِب وال   ِه در ال
 

ــوِد  ــت و ـ حاِت تاِمرــض ــاِل ال حالر  
 

      خم بالالمني ومها بعض الكلمة    ز ،    تقطيعه بغري  ل من اخلفيف ،     والبيت الضرب األو

  :مزاخلَ

ــدررش ــبابوش*اله ــعرألس*ش   ش
  

ــا   ــح *ودوض ض ــرات ت ــترر*م   )٣(ايلح
  

  فعالتـــن* مفـــاعلن * فـــاعالتن 
  

ــن     ــاعلن *فعالتـ   فـــاعالتن* مفـ
  

                                                   

  .) ٨٤ص  (»البارع« )١(

 خزيمة، بن سدأ بين من رشاع زهري بن مالك بن عامر بن جشم بن عوف بن األبرص بن عبيد )٢(

 مـن و ، وحكمائهـا  اجلاهلية دهاة من  ، املعلقات عن ثانية طبقة املعدودة امهرات أصحاب أحد

 املنـذر  بن النعمان قتلهحىت   سنة رينوعش ئةام عاش و القيس امرئ أيب حجر مقتل شهد ، املعمرين

  ) .٤/١٨٨(» األعالم«) ١/٢٥٩(» الشعر والشعراء«:  ينظر . بؤسه يوم يف عليه وفد وقد

  :وروايته ) ٩٧ص (والبيت يف ديوانه 

  ـوِد والراِتكاِت حتت الرحاِل... در در الشباب والشعر األسـ 

و  ،) ١٤٢ص  (» التمام يف تفسري أشعار هـذيل     «، و ) ٥٥١ص  (» االختيارين«: ومنسوب إليه يف    

  :  الشاهد فيه ثالث روايات حلّوم. ونسب إىل حسان بن ثابت : وفيه ) ٨٤ص  (»البارع«

، ) ٥٦ص  (» الفـاخر «، و ) ٥٥١ص  (» االختيـارين «وهي رواية الـديون ، و     ) در در : (األوىل  

مجهـرة  «، و ) ٢٢/١٠٠ ، ١٤/٢٩٣(» األغاين«، و ) ١/٣٩١(» الزاهر يف معاين كلمات الناس    «و

  ) .٢/٢١١(» األمثال

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

فهذا ال : وفيه ) ١٤٢ص (» تفسري أشعار هذيلالتمام يف « :وهي شاهد اخلزم ، يف     ) هللا در  : (الثالثة

» الدر النضيد «، و ) ٨٤ص  (» البارع«اهـ ، و    . لتعريف مجيعا يتوجه إال على خزم الم اجلر والم ا       

  ) .٣٠ص  ( البن التركماين »جبشرح عروض ابن احلا«، و) ١٣٦ص (

مجع : والرحال  اإلبل السريعة لقلة حلمها ،      : دح أو للتعجب ، والضامرات      كلمة تقال للم  : وهللا در   

   .للركُوب الْبِعري ظهر على يوضع ما وهو لحر

  .»  ص«مع أنه أثبتها قبلها باحلاء ، واملثبت من . باجليم » األصل«يف ) ٣(



 ٢٢٨

  

   :)١(قول الشاعر ف يف عروض الطويلذْالذي هو احلَعاد شاهد اإلقْ -

  جزى اُهللا عبـسا عـبس آِل بِغـيضٍ        
 

ــلْ  فَع ــد ــاِت وقَ اِويــاِب الْع ــزاَء الِْكلَ ج  
 

  :تقطيعه      

  بغيـضن *لسـأاْ *عبن  عبسه  *جزل ال 
  

  وقــد فعــل*ويــات*كالبــل عــا*لأجــزا  
  

  فعــولن *فعــولُ* مفــاعيلن *فعــولن 
  

ــولن    ــاعيلن*فع ــولُ*مف ــاعلن* فع   مف
  

  

                                                   

  .جزى اهللا عبسا يف املواطن كلها: وروايته) ١٩١ص(  للنابغة يف ديوانه )١(

  : والشطر الثاين تنازع عليه يف املصادر شطران

جزى اهللا عبسا عبس آل بغيض ، مما أوقع خالفا يف           : جزى ربه عنه عدي بن حامت ، والثاين         : لاألو

نسبته ، فمنهم من نسبه للنابغة ، ومنهم من نسبه أليب األسود الدؤيل ، ومنهم من نسبه لعبد اهللا بـن   

  .عبد اهللا بن مهام ، والظاهر أنه تصحيف مهارق ) ٢/١١٠(» جممع األمثال«مهارق ، ويف 

..) .جزى ربه عنه عدي بن حـامت        (ت  بيا ال وهذ) : ١/٢٨١(» خزانة األدب «دي يف    يقول البغدا 

 بن حامت الطَّائي ، وزعم ابن جين وغريه أنه للنابغة الذبياين ، وهو               عدي أليب الْأسود الديِلي يهجو به    

  :ذي روي له إنما هوا لكن الّن عاصر عديوإ

  )جزاء الْكالب العاويات وقد فعل... جزى اهللا عبسا عبس آل بغيض (

ـ .  مولدا مصنوعا    أحسبه: انقيل إن قائله مل يعلم ، حتى قال ابن كيس         : ل العيين   اوق...  ـ ، مث   اه

إنه لعبـد   :  ، وقيل  روي هذا الشعر للنابغة الذبياين     :  الفاخر قال املفضل بن سلمة يف    : قال البغدادي   

» خزانـة األدب   «اهـ.  أحد بين عبد اهللا بن غطفان        اهللا بن همارق بضم اهلاء وآخره قاف ، وهو        

)١/٢٨٧ (  

، ) ٥٨٦ص (» جالـصاهل والـشاح  «) ١٨٤ص  (» اجلامع«: يف  ) عبس آل بغيض  (والبيت برواية   

) ٢٦ص  (للتربيزي  » يفالكا«، و ) ٧٩ص  (للتنوخي  » القوايف«، و ) ١/١٧٧ ،   ١/١٤٤(» العمدة«و

: وفيـه ) ١٢٣ص  (» ايـة الراغـب   «، و ) ١٩٦ص  (» الدر النضيد «، و ) ٨٤ص   (»البارع«، و 

وبغيض على وزن كرمي بالباء املوحدة والغني والضاد املعجمتني أبو حي من قيس كما قاله اجلوهري                

  ) .١٤٥ص (» العيون الغامزة«اهـ ، و.

  . عيالن قيس ابن سعد بن غطفان بن ريث بن غيضب بن عبس أبوهم، عربية  قبيلة: وعبس 
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 ٢٢٩

- شاهد العروض التن الطويلة مام قول نافع بن أسد الِكوِدن١(ي(:   

  ونحن ضـربنا الْخيـلَ يـوم نهاونـدٍ        
 

         اِرموالـص ـوشيـا الْجنع ـتمجأَح قَدو  
 

  :تقطيعه      

  اونـدن *ليـوم *ضـربن خلـي     *وحنن
  

  صـوارمو *جيوشـص *مجت عن نل  *وقد أح   
  

  مفــاعيلن*فعــولُ* مفــاعيلن * فعــولُ
  

  مفــاعلن* فعــولن  *  مفــاعيلن *  لنوفعــ  
  

  

قول  ] و٢٤ق[ الذي هو الرابع عند األخفش    من الطويل شاهد الضرب املقصور     -      

   :)٢(امرئ القيس

                                                   

 شـاعر ،   متـيم  بن عمرو بن أسيد بينمن   مالك التميمي  بن قطبة بن األسود بن نافع جنيد أبو )١(

 وقال العراق وفتوح دمشق فتح وشهد،   اخلطاب بن عمر عن وروى،   ĭ النيب حياة أدرك خمضرم

» اإلصـابة «) ٦١/٣٩١(» تاريخ دمـشق  «: نظري) . هـ ٣٧( ، وفاته بعد     كثرية أشعارا ذلك يف

  ) .٧/٣٥٢(» األعالم«، ) ٦/٣٨٥(

» الدر النـضيد  «، و )  الليوث الضراغم  -ولينا األمر يوم    ) (٤ق  (» املعيار«: والبيت منسوب إليه يف     

ص  (البن التركماين  »احلاجبشرح عروض ابن    «، و )  الليوث الضراغم  –و اوند   حن) (١٨٥ص  (

 عنـها   –حنو اونـد    ) (١٢٢ص  (» اية الراغب «، و )  الليوث الضراغم  -يوم  ولينا األمر   ) (٣٣

منسوب لنافع  )  عنه الليوث الضراغم   –ولينا األمر يوم    ) (٨٥ص  (» البارع«، ويف   ) الليوث الضراغم 

 أحجمـت منـا     –جلينا اخليل   ) (١٤١ص  (» العيون الغامزة «، وبال نسبة يف     ! بن األسود الدؤيل    

  ) .!اخليول الصوارم 

بقيادة النعمان بن مقرن أيام عمـر بـن   ، من معارك املسلمني الفاصلة يف فتوح فارس     : ويوم اوند   

   .) هـ٢١(سنة ، اخلطاب رضي اهللا عنه 

وبإطالق حـرف  )  مبيثاقأبر(ر بن ِشجنة بن عطارد ، وروايته ويميدح ع) ٨٤  ،٨٣ص ( ديوانه  )٢(

» األغـاين «، و ) ٢٧٧ص  (» الربصـان والعرجـان   «: ومنـسوب إليـه يف       .الروي على اإلقواء    

  ) .عور(مادة ) ٢/٣٤٥(» احملكم«، و) ١٢/٢٥٠(

الـدر  «،  ) ٨٦ص   (»البـارع «،  ) ١/١٤٨(» العمدة«،  ) ٩٤ص  (لألخفش  » القوايف«: وينظر  

البيت ساكن النون ، وعوير بالعني املهملة   : وفيه  ) ١٢٦ص  (» اية الراغب «،  ) ١٩٧ص  (» النضيد

  اهـ.، واإلسعاد املعاونة ، والبالبل اهلموم ، وصفوان شديد الربد والواو 



 ٢٣٠

ريوِطـهِ       )١(عهرِر ويـوِمثْـلُ الْع نمو  
 

ــفْوانْ    ــِل ص ــِل الْبلَاِب ــي لَي ــعد ِف أَسو  
 

ــ اُهللا أَصوا وحــب أَص ــد ــِهفَقَ   فَاهم ِب
 

ــريانْ   ــى ِبِجـ ــاٍن وأَوفَـ ــر ِبأَيمـ   أَبـ
 

       ومل ي  ِوطلقوا حرف الررور   ف يالقيس عـن  لرتاهتهم امرئ؛   يكون إقواء املرفوع با 

  . )٢(اإلقواء

  

                                                   

  .» ص«بالغني غوير والغوير ، واملثبت من »  ، غاألصل«يف ) ١(

  .) ٨٦ص  (»البارع «)٢(
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 ٢٣١

  فصل في شواهد ضروب المديد وأعاريضه

  

   :)١(الشاعرقول  ازوء وعروضه ازوءة الساملني شاهد الضرب األول -      

ــِشروا ــٍر أَن ــا لَبكْ ــا )٢(ي بــي كُلَي   ِل
 

 ارالِْفـــر ـــنأَي ـــنكْـــٍر أَيـــا لَبي  
 

  :تقطيعه      

ــرن  ــا لبك ــشرو* ي ــينب*أن   يل كل
  

ــرن    ــا لبك ــأي*ي ــرارو *أي ن ــل ف   ن
  

ــاعالتن ــاعلن *فـ ــاعالتن*فـ   فـ
  

  فـــاعالتن* فـــاعلن * فـــاعالتن   
  

  

  :مح خري األناي يف مد من النظاموعلى منواله

   ارــاِلي قَــرــولَ اِهللا مســا ري  
  

    ــار ِر نــش ــي الْح ــضِرمن ِف ا يمــد ِعن  
  

ــِإني  ــي فَ ِرب ــد ــِفيِعي ِعن ش ــن   كُ
  

     ــذَار ــت اعِت ينــا ج مــي ع ــيس ِل   لَ
  

٤  

  فَأَِغثْنــا جـــاِبرا ِحـــني يلْفَـــى 
  

  ارِكـــسان ـــذِْنِبنيِفـــي قُلُـــوِب الْم  
  

  

                                                   

، ) ٢٧٠ص  (» اجلمل يف النحـو   «: ، ومنسوب إليه يف     ) ٣٥ص  ( للمهلهل بن ربيعة يف ديوانه       )١(

، ) ٨٧ص  (للزجـاجي   » الالمـات «،  ) ٢٧٦ص  (للمـربد   » التعازي«،  ) ٢/٢١٥(» الكتاب«

  ) .لوم( مادة »الصحاح«، ) ٥/٦٤(» األغاين«

البـن  » العروض«،  ) ٣ق  (» اإلقناع«،  ) ١٠٤ص  (» اجلامع«) ٦/٣٢٥(»  العقد«: والبيت يف   

للتربيـزي  » الكايف«،  ) ٢/١٣(للربعي  » العروض«،  ) ١٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٤ص  (جين  

» مفتاح العلـوم  «،  ) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٧٤ص  (» القسطاس«،  ) ٨٧ص  (» بارعال«،  ) ٣١ص  (

» اية الراغـب «، ) ٢٠٠ -١٢٧ص (» الدر النضيد«،  ) ٢٢٠ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٠ص  (

يا لبكر أصله يا آل بكر فحذف منه ما حذف للتخفيف ، وأنشروا معناه أحيوا ،                : وفيه  ) ١٤٣ص  (

ص (» العيون الغـامزة  «اهـ ،     . أحيوا كليبا وهو جدكم إن استطعتم        : ومنه يوم النشور ، واملعىن    

  ) . ٥٥ص (للخواص » الكايف«، ) ١٥١

  .أنشدوا ، نسخة: » األصل«كتب امش ) ٢(



 ٢٣٢

وعروضـه  ،  للـردف   الالزم  املقصور  ازوء   الثاين من املديد  شاهد الضرب    -

   :)١(قول الشاعر؛  ] ظ٢٤ق[ ازوءة احملذوفة

 هــش ــرأً عيـ ــرنَّ امـ ــا يغـ   لَـ
 

ــزوالْ   ــاِئر ِللـ ــيٍش صـ ــلُّ عـ   كُـ
 

  :تقطيعه

ــررن ــرأن*ال يغـ ــشهو*منـ   عيـ
  

ــشن   ــائرن*كـــل لعيـ ــززوال*صـ   لـ
  

ــاعالتن  ــاعلن*فـ ــاعلن*فـ   فـ
  

  فــــاعالن* اعلن فــــ* فــــاعالتن  
  

  

  :ح خري األنامييف مدمن النظام وعلى منواله 

ــهِ  ــي غَي ــرف ِف أَس ــن م بــس ح  
  

ــر آلْ    ــه خيـ ــوٍث لَـ ــر مبعـ   خيـ
  

ــضِلهِ   ــن فَ ــلُ ِم ــا آم ــف لَ كَي  
  

ــالْ      جــيِق الْم ــِت ِض ــي وقْ ــعةً ِف   ِس
  

ــورى   ــر الْ يخ ــي ــفِّع ِف ش بر  
  

ـ      ار ذَات اشـــِتعالْأَحمـــدا والنــ
  

  فَِبـــِه أَدنيـــت ِمنـــا الْهـــدى
  

ــضلَالْ    ــا الـ ــصيت عنـ ــِه أَقْـ   وِبـ
  

٥  

  فَــــصلَاةُ اِهللا لَــــا تنقــــضي
  

  عنـــه مـــا أَطْلَـــع أُفْـــق ِهلَـــالْ  
  

  
  

  :تنبيه      

      إن ما س؛   )فاعالتن( اجلزء كان     ألنّ يت عروضه حمذوفةً  مخري بقـي   ذف سببه األ  فح

  .)فاعلن(لت إىل ووليست يف التفاعيل فح،  )فاعال(

                                                   

، ) ٣ق  ( »اإلقنـاع «،  ) يـضرنّ ) (١٠٤ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٦ (»دالعق«: بال نسبة يف     )١(

، ) ٢/١٤(للربعـي   » العروض«،  ) ٢٠ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٥ص  (البن جين   » العروض«

) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٨٨ص  (» البارع«،  ) ٣٢ص  (للتربيزي  » يفالكا«،  ) ص  (للتنوخي  » القوايف«

الـدر  «،  ) ٢٢١ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٠ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦٠ص  (» احلور العني «،  

ـ  ال«،  ) ١٤٦ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٠١ص  (» النضيد  »الكـايف «،  ) ١٥٢ص  (» امزةعيون الغ

  ) .٥٥ص (للخواص 
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      وإن ما سم  ي ضربه مقصور ا ألن ؛   )فـاعالتن (ا كان   ه أيضوحـف بـالنون منـه      فز

صل ـا شـيء      التاء إذا ات   ألنّ؛   )فاعالن( إىل   تلفحو،   )فاعالت(سكنت التاء بقي    وأُ

  .هه وعنمن: مثل،  حرك مل تتصل ا شيٌءوالنون إذا ات، حتركت 

      

      مفاعالن(عه صر(ضرب شاهده قول الشاعر، ] و٢٥ق[ا ا وعروض)١(:   

ــام ــد الِْتئَ عب ــي الْح بــع ش ــت ش  
 

    ــام ــع الْمقَ بر مــو الْي اكــج ــلْ ش ب  
 

  :تقطيعه      

  مائــدلت* حــي يبــع* شــت تــشعبل
  

ــجاكل   ــل ش ــوم رب*ب ــام*ي ــل مق   ع
  

ــاعالتن  ــاعلن *فـ ــاعالن* فـ   فـ
  

  فــــاعالن* فــــاعلن * فـــاعالتن    
  

 : )٢(ومنه      

 ــام مالْغ نــي ِق بــر الْب ــيض ــا وِم ي  
 

     لَامــس ــك ال لَيــلْ ع ــا ب هلَيــا ع   لَ
 

ــصورةً  ــداِج مقْـ ــي الْأَهـ   ِإنَّ ِفـ
 

  ــام ــتر الظَّلَـ ــستر سـ ــا يـ   وجههـ
 

ــا    ــا لَه ــر حلَالً جالْه بــس حت  
 

  حـــرام )٣(وتـــرى الْوصـــلَ علَينـــا 
 

  

                                                   

: ومنـسوب إليـه يف      ) . وشجاك الربع (، وروايته   ) ٢٢٧ص  (للطرماح ابن حكيم يف ديوانه       )١(

مـادة  » ذيب اللغة «، و ) شعب( مادة   امللقاسم بن سلّ  » غريب احلديث «، و ) ٦/٢١٤(» العني«

  ) .شت(مادة » مقاييس اللغة«، )   شت،شعب (

   .)١٥٤ص (» العيون الغامزة«، ) ٢٠٢-١٢٠ص (» الدر النضيد«:  والبيت يف

بـل  (، ومل أقف عليـه بروايـة        ) وشجاك اليوم (و) وشجاك الربع ( ،   )شعب(مكان  ) مشل(ويروى  

  ) .شجاك

  . أهل املرتل  : أحزنك ، وربع املقام : ، وشجاكمجعهم تفرق أي  : القومشعب شتو

  :ن آخرها شاهد اخلليل من مقطوعة ضم) ٦/٢٩٢ (»العقد«األبيات البن عبد ربه يف  )٢(

  ضلّة مثل حديث املنام...  إمنا ذكرك ما قد مضى 

  ).الوصل عليها –وجهها يهتك ستر  (»العقد« ورواية 

   . احملبوسة صيانة هلا  :املقصورةو ، لعل املقصود اهلودج  : ملعانه ، واألهداج :وميض الربق

  . كرواية العقد .عليها: » ص ، غ « يف)٣(



 ٢٣٤

؛  مثلههي  وعروضه اليت   ،  ازوء احملذوف    ملديدشاهد الضرب الثالث من ا     -

  :)١(قول الشاعر

  عاتبــت ِصــرت لَهــا عاِتبــا   
 

ــا   ــدا طَاِلبــ ــوٍب غَــ   رب مطْلُــ
 

ــشوِقهِ  عم ــب ح ــن ع ــب تي ــن م  
 

 ت ـــي لَـــهبح ـــنع تـــالَـــساِئب  
 

   غَاِلــب رى ِلــي قَــدــوالْهو  
 

  الْقَـــدر الْغاِلبـــا )٢(كَيـــف أَعـــصي 
 

  اعلَمــوا أَنــي لَكُــم حــاِفظٌ   (
 

   ــت ــا كُن ا مــاِهد ــا )٣(ش غَاِئب ٤ ()أَو(  
 

  :تقطيع األخري      

ــو أن ــم*إعلمـ ــافظن*ين لكـ   حـ
  

ــا   ــاهدن مـ ــت أو*شـ ــا*كنـ   غائبـ
  

ــاعالتن   ــاعلن * فـ ــاعلن* فـ   فـ
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــاعلن*فــ   فــ
  

  

  :ح خري األناميم يف مداوعلى منواله من النظ ]ظ ٢٥ق[      

ــدى   ــي الْهـ ــوِقي ِلنِبـ   ِإنَّ شـ
  

ــا     ــي غَاِلبـ ــبح ِلـ ــٍد أَصـ   أَحمـ
  

ــدرةً ــي قُـ ــو أَنَّ ِلـ ــي لَـ   أَمِلـ
  

  فَعــــسى  أَنْ أَقْــــِضي الْواِجبــــا  
  

ــي فَ  ــن ِل ــولَ اِهللا كُ ســا ر ــيي   ِل
  

ــا     ــب الْكَاِتبــ ــيئَات تتِعــ   ســ
  

٦  

ــفٍ   ــي موِق ــي ِف ــِفيعا ِل ش ــن   كُ
  

ــاِئبا     ــِه شـ ــلُ ِبـ ــِدي الطِّفْـ   يغتـ
  

                                                   

ن آخرها شاهد اخلليل ، وروايـة     من مقطوعة ضم  ) ٦/٢٩٣ (»العقد«   األبيات البن عبد ربه يف     )١(

  ) .عاتب ظلت له(»  العقد«

  .نعصي: » غ « يف)٢(

  .دمت : » غ « يف)٣(

، ) ٣ق  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٠٤ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٦ ، ٦/٢٩٣ (»العقد«:  بال نسبة يف     )٤(

، ) ٢/١٤(للربعـي   » العروض  «،  ) ٢١ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٥ص  (البن جين   » العروض«

) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٧٥ص  (» القسطاس«،  ) ٨٨ص  (»  البارع«،  ) ٣٣ص  (للتربيزي  » الكايف  «

ايـة  «،  ) ٢٠٣ص  (» ديالدر النـض  «،  ) ٢٢١ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٦٠ص  (» احلور العني «،  

  ) . ٥٦ص (للخواص » الكايف «، ) ١٥٢ص (» لغامزةالعيون ا«، ) ١٤٦ص (» الراغب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٣٥

 

  ذَهـــب الْعمـــر ِبلَـــا راحـــٍة  
  

  )١(كَيــف أَســلُو عمــِري الــذَّاِهبا     
  

  

ذوفـة  وعروضه ازوءة احمل  ،  ازوء األبتر    اهد الضرب الرابع من املديد    ش -

   :)٢(قول الشاعر؛  فقط

ــاِن ــاٍح ورمّــــ   أَي تفَّــــ
 

ــانِ   ــوِط ريحـ ــن خـ ــى ِمـ   يجتنـ
 

ــدا   ــد بـ ــوق خـ   أَي ورٍد فَـ
 

ــانِ    ــين سوســ ــستِنريا بــ   مــ
 

ــن رأَى  ــذَّلْفَاَء[م ــوٍة )٣(]ال ــي خلْ   ِف
 

  لَـــم يـــر حـــدا علَـــى الزاِنـــي 
 

ــا ( ــذَّلْفَاُء[ِإنمـ ــةٌ )٤(]الـ   ياقُوتـ
 

ــانِ     ــيِس ِدهقَ ــن ِك ــت ِم ِرج٥ ()أُخ(  
 

  :تقطيع األخري      

  قـــوتنت* يـــاأفـــا* لذذإن منـــ
  

  قـــاين*كـــيس ده *أخرجـــت مـــن  
  

ــاعالتن ــاعلن * فـ ــاعلن  * فـ فـ
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــنفع* فــ   لــ
  

                                                   

  . بلغ قراءة على مؤلفه عفا اهللا عنه : » ص « كتب امش)١(

  . شاهد اخلليل من مقطوعة ضمن آخرها) ٦/٢٩٣ (»العقد«به يف   األبيات البن عبد ر)٢(

  .نبتة تخرج األزهار ، السوسن هو :  ، والسوسان الناعم الْغصن: واخلوط  

  .»  العقد« بالزاي الزلفاء ، واملثبت من » ، ص األصل«يف  )٣(

  .»  العقد« و» ، غص« بالزاي ، واملثبت من »األصل «يف) ٤(

ق  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٨٥ ،   ١٠٤ص   (»اجلامع«،  ) ٧/٧٣ ،   ٦/٣٢٦ (»العقد«: يف   بال نسبة    )٥(

للربعـي  » العـروض   «،  ) ٢١ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ٦٦ص  (البن جين   » العروض  «،  ) ٣

 ،  )٧٥ص  (» القـسطاس «،  ) ٨٩ص  (» البـارع «،  ) ٣٤ص  (للتربيـزي   » يف  الكا«،  ) ٢/١٤(

ايـة  «،  ) ٢٠٩ ،   ٢٠٤ص  (» الدر النـضيد  «،  ) ٢٢٢ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٤ق  (» املعيار«

صغر األنف واستواء األرنبة ، تقول      : الذَّلَف بالذال املعجمة وفتح الالم      : وفيه  ) ١٤٧ص  (» الراغب

يت املرأة كذا قاله اجلوهري وأنشد هذا البيت ، والدهقان بكسر           مجل أذلف وامرأة ذلفاء ، وبه س      ر

ص (» عيون الغـامزة  ال«اهـ ،   . الدال وضمها كما قاله أبو عبيدة هو العارف وهو فارسي معرب            

  ) .٥٦ص (للخواص » الكايف«، ) ١٥٢



 ٢٣٦

  

  :ح خري األنامييف مدم امن النظوعلى منواله 

  قَــد هــدانا ِللْهــدى مرســلٌ   
  

ــتمِ    الْخ ــِمي ــدناِني )١(هاِش و٢٦ق[ ع [  
  

  بـــين الْحـــق لَنـــا موِضـــحا
  

ــانِ    ــدلَالَاٍت وبرهـــــ   ِبـــــ
  

   ِنــعتمي فَلَــم لْــقــا الْخعدو  
  

ــي    ــا داِنـ ــاٍص ولَـ ــا قَـ ــه لَـ   عنـ
  

٧  

ــهِ    ــي غَي ــبح ِف أَص ــن م ــر غَي  
  

ــسرانِ     ــراٍن وخــ ــين كُفْــ   بــ
  

  دقَــــا فَريــــ خ اُهللاهزجــــفَ
  

  عـــــمـــــا ِمننـــــِإ ِبهحاِنس  
  

  

مصره ع)٢(شاهده قول الشاعر ،  يف ضربه وعروضه)لنفع(:  

  مرحبـــــا ِبـــــالطَّيِف ِإذْ زارا
 

   ــار ــد غَـ ــنجم قَـ ــا والـ   اموِهنـ
 

  :تقطيعه      

ــط ــرحنب بـ ــف إذ*مـ   زارا*طيـ
  

  غــارا*جنــم قــد *مــوهنن والــن   
  

ــاعالتن  ــاع*فـ ــنفع*لن فـ   لـ
  

ــاعالتن    ــاعلن *فــ ــنفع*فــ   لــ
  

  

  : تنبيه      

      إن ما سألنّ،   وقطع آخر وتـده       سببه األخري  )٣(حلذف  أبتر اي هذا الضرب حمذوفً   م 

،  )فاعـلْ (فبقـي    نوا الالم    فسكّ  ، اء والنون  فذهب منه األلف والت    )فاعالتن(اجلزء كان   

لت إىل حو)يف التقطيع)لنفع  .  

  

                                                   

  . »ص« ثبت يف ، نسخة ، وهو املصلاأل : »األصل« يف  كتب حتتها)١(

  . مل أقف عليه )٢(

   .غاب ذاإ النجم وغار ، الليل يدبر نيح  ، والوهنوهن بعد يأ: موهنا

   . »لصاأل « والصواب املثبت يف.لقطع  : » ، غص«  يف)٣(
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 ٢٣٧

وعروضه الـيت   ،  ازوء احملذوف املخبون    لضرب اخلامس من املديد     شاهد ا  -

  :)١(قول الشاعرمثله ؛ هي 

هـــقَمس ـــفَّهش ِحـــبم ِمـــن  
 

   ــه ــى لَحمــــه ودمــ   وتلَاشــ
 

  هــِحيفَت ــت صـ ــب حنـ   كَاِتـ
 

   ــه ــٍة قَلَم محر ــن ــى ِم   ] ظ٢٦ق[وبكَ
 

  يرفَــع الــشكْوى ِإلَــى قَمــرٍ   
 

 ت  ــه ــِه ظُلَمـ ــن وجِهـ ــي عـ   نجِلـ
 

فِّهــس ــا مـ ــي يـ ــلِّ عقِْلـ   هخـ
 

  ــه ــست أَتِهمــ ــي لَــ   ِإنَّ عقِْلــ
 

  ِللْفَتـــى عقْـــلٌ يِعـــيش ِبـــِه(
 

 ـــهمقَد ـــاقَهـــِدي سهـــثُ تي٢( )ح(  
 

  : تقطيع األخري      

ــق ــىت ع ــي*للف ــن يع ــبهي*ل   ش
  

ــدي   ــث ـ ــاقهو* حيـ ــه*سـ   قدمـ
  

ــاعالتن  ــاعلن * فـ ــن  فِع*فـ   لـ
  

  لــــنفِع* فــــاعلن *  فــــاعالتن   
  

  

  يف مديح خري األناممن النظام وعلى منواله 

 ــأْو ــوِل اِهللا شـ ــا)٣(ِلرسـ    علًـ
  

   ــه ــسها ِخيمـ ــوق الـ ــِصبت فَـ   نـ
  

٨  

  ــن مــِع و ــدِر الرِفي ــاِحِب الْقَ ص  
  

      همــا ِشــيهى ِفــي الْباهــضلَــا ت  
  

                                                   

  . ن آخرها شاهد اخلليلمن مقطوعة ضم) ٦/٢٩٤(» العقد« األبيات البن عبد ربه يف )١(

املعاين «: ، ومنسوب إليه يف     ) ٧٣ص  (ه شرح حممد مهدي ناصر الدين        لطرفة بن العبد يف ديوان     )٢(

درة «،  ) هـدى ( مـادة    »الـصحاح «،  ) ٤/٨٢(»  ديوان األدب  معجم«،  ) ٣/١٢٦٣(» الكبري

  ) .٢٨٦ص (» الغواص

البـن  » العروض«،  ) ٣ق   (»اإلقناع«،  ) ١٠٥ص  (» اجلامع«،  ) ٣/٣٢٧ (»العقد«: والبيت يف   

للتربيـزي  » الكايف«،  ) ٢/١٥(للربعي  » العروض«،  ) ٢١ص  (» ورقةعروض ال  «،) ٦٧ص  (جين  

شـفاء  «،  ) ٤ق  (» املعيـار «،   ) ٧٦ ،   ٧٥ص(» القسطاس«،  ) ٩٠ص   (»البارع«،  ) ٣٤ص  (

» العيون الغامزة «،  ) ١٥١ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٠٥ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٢٣ص  (» الغليل

  ) .٥٧ص (للخواص » الكايف «، ) ١٥٢ص (

  .كمال : » األصل«يف ب حتتها كت )٣(



 ٢٣٨

ـ  ــذَاب غَــ ــا الْعـ   داوِإذَا ِخفْنـ
  

     ــه ــِه حرمـ ــي أَمِنـ ــمنا ِفـ   ضـ
  

  ــت ــه وعلَـ ــت أَخلَاقُـ   كَرمـ
  

   ــه ــدى ِهممـ ــاِليِب النـ ــي أَسـ   ِفـ
  

ــرمٍ   ــن كَ ــاز ِم ــا ح ا منبــس ح  
  

   ــه ــدى كَرمـ ــي النـ ــى راِجـ   وكَفَـ
  

           

ه فإن،  ل شطريه   العتدال من قول الشاعر      يف البيت األو   )١(اعصر الضرب م  هذاجاء        

 يف الـضرب    )لـن فِع(ل إىل    حو )الفِع(ن  ب بقي مع اخلَ   )تن(وهو  ا ذهب السبب منهما     ملّ

  .والعروض

  

وعروضـه اـزوءة احملذوفـة      ،  من املديد األبتر    شاهد الضرب السادس     -

    :] و٢٧ق[ )٢(ول الشاعرق ؛ املخبونة

ــأٍ   شى رــو ه ــن ــي ِم ــار قَلِْب   طَ
 

  لْـــِب مـــا طَـــارالَـــو رثَـــى ِللْقَ 
 

ــا   ــت غَرقً ــا أَم ــي لَ ــذْ ِبكَفِّ خ  
 

ــارا    ــد فَـ ــب قَـ ــر الْحـ   ِإنَّ بحـ
 

ــِدي   ــوى كَِب الْه ــار ن تجــض أَن  
 

ــارا    ــئُ النــ ــوِعي تطِْفــ   ودمــ
 

                                                   

  .  مصرع:وكتب حتتها مقفى ، :» ص«يف ) ١(

ن آخرهـا شـاهد اخلليـل ،        من مقطوعة ضم  ) ٦/٢٩٤(»  العقد« األبيات البن عبد ربه يف       )٢(

  ) .لو دنا للقلب(وروايته 

   . الظبية ولد: والرشأ 
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 ٢٣٩

  رب نـــاٍر ِبـــت أَرمقُهـــا  (
 

 مــض ــارا )١(تقَـ ــِدي والْغـ   )٢( ) الِْهنـ
 

  :تقطيع األخري      

ــأر * بنــارنرب ــت ت ــا*ب   مقه
  

ــن   ــضمل هـ ــول*تقـ ــارا*دي يـ   غـ
  

ــاعالتن  ــاعلن *فـ ــنفِع*فـ   لـ
  

ــاعالتن    ــاعلن * فــ ــن* فــ   فعلــ
  

  

  : ح خري األنامي يف مد من النظاموعلى منواله

ــضرٍ   م ــن ــاِر ِم تخــي الْم ــي ِف   ِل
  

  ِمـــــدح تعتـــــد أَعـــــذَارا  
  

  وِبهــا خفَّفْـــت عــن عنِقـــي  
  

   ئَاٍت ِلــــــي وــــــياسارزأَو  
  

هتــفَاع ــارزقِْني شـــ   رب فَـــ
  

ــارا   ــذِْنب النــ ــاف الْمــ   ِإذْ يخــ
  

٩  

ـــنمو ـــذِْنِبنيالْم ـــِفيعـــا شي  
  

ــارا     ــق مختـ ــزلْ ِللْحـ ــم يـ   لَـ
  

  

                                                   

  . بكسر الضاد ، والفعل قِضم مضارعه يقضم » ، صاألصل« يف )١(

، ) أرقبـها ) (٢٩٨ص  (» البخالء«: ومنسوب إليه يف    ) . ١٠٠ص  (لعدي بن زيد يف ديوانه       )٢(

» ـذيب اللغـة   «،  ) ١/٦٠(» أمايل القايل «،  ) ٧/٢٠ (»العقد«،  ) ١/٢٢٦(» شعر والشعراء ال«

  . )غور(مادة » الصحاح«، ) ٢/٥٣(للخطايب » غريب احلديث«، ) غور(مادة ) ٨/١٦١(

البـن  » العروض  «،  ) ٣ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٠٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٧(» دالعق«: والبيت يف   

للتربيـزي  » الكايف«،  ) ٢/١٥(للربعي  » لعروضا«،  ) ٢٢ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٧ص  (جين  

» شفاء الغليل «،  ) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٧٦ ،   ٧٥(» القسطاس«،  ) ٩١ص   (»البارع«،  ) ٣٥ص  (

املراد ا نار احلرب    : وفيه  ) ١٥١ص  (» اية الراغب « ،   )٢٠٦ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٢٣ص  (

                م بالقاف وفتح الضاد املعجمة أي تأكل ، وأصله األكل بأطراف األسنان ، واهلنـديوقوله تقض ، 

نوع من السيوف ، والغار بالغني املعجمة شجر تتخذ منه الرماح ، وألفه منقلبة عن واوا كذا قالـه                   

  ) .٥٧ص (للخواص » الكايف «، ) ١٥٢ص (» لغامزةالعيون ا«اهـ ، .اجلوهري 



 ٢٤٠

مهاب حركة العني من عروضه يصري       ذَه ب عصر)شـاهده قـول     فيهمـا ،     )لنفع

   :)١(الشاعر

  ِدي النـــارايـــا لُبينـــى أَوِقـــ
 

ــارا    ــد حـ ــوين قَـ ــن تهـ   ِإنَّ مـ
 

  :تقطيعه

ــا  ــا لبينـ ــارا* أوقـــدن* يـ   نـ
  

  حــارا*ويــن قــد *إن منــن تــه    
  

ــاعالتن  ــاعلن*فـ ــن *فـ   فعلـ
  

ــاعالتن   ــاعلن *فــ ــن*فــ   فعلــ
  

  

                                                   

)١( بن زيد يف ديوانه       لعدي )  ومنسوب إليـه يف   . ، وهو مطلع قصيدة البيت السابق       ) ١٠٠ص   :

، ) ١/٢٢١(» آليل شـرح أمـايل القـايل      لمسط ا «،  ) ٧/٢٠ (»العقد«،  ) ٢٩٨ص  (» البخالء«

  ) .٢/٤١٠(» احلماسة البصرية«

» اية الراغـب  «،  ) ٢٠٧-١٢١ص  (» الدر النضيد «،  ) ٣٦ص  (تربيزي  لل» الكايف«: والبيت يف   

  اهـ. لُبينى تصغري لُبنى اسم امرأة : وفيه ) ١٥٣ص (
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 ٢٤١

  ] ظ٢٧ق[ المديداتفصل في شواهد زحاف

  

   :)١(قول الشاعر ن فيهبشاهد اخلَ -

ــك كَ   ــِع ِمن ــا ي ــى م تمــاو لَام  
  

ــك ِبعقْــــلِ     ــتكَلَّم فَيِجبــ   يــ
  

  :تقطيعه      

ــا ــا م ــن*ومت ــع م ــن*ي   ككالم
  

ــل مل   ــب*يتكــ ــي*فيجــ   كبعقلــ
  

ــن  ــن فِع*فعالتـ ــن*لـ   فعالتـ
  

ــن   ــنفِع* فعالتــ ــن*لــ   فعالتــ
  

  

  :)٢(قول الشاعر ا يف جزء الضرب إلّ فيهفشاهد الكَ -

   ــاِلِحنيــا صنمالَ قَوــزي لَــن  
  

ــا اتقَـــ    ــِنني مـ ــتقَامواآِمـ   وا واسـ
  

  :تقطيعه      

  صـــاحلني*قومنـــا*لـــن يـــزال
  

ــنني   ــو*أامـ ــت تقـ ــتقامو*مـ   وسـ
  

ــاعالت ــاعلن *فـ ــاعالت*فـ   فـ
  

  ــاعالت ــاعلن*فــ ــاعالتن* فــ   فــ
  

  

                                                   

» العروض  «،  ) ٤ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٠٦ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٦ (»العقد«: بة يف   بال نس  )١(

» الكـايف   «،  ) ٢/١٦(للربعـي   » العروض«،  ) ١٩ص  (» عروض الورقة  «،) ٦٩ص  (البن جين   

) ٥٣٢ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٧٧ص  (» القسطاس«،  ) ٩١ص   (»البارع«،  ) ٣٦ص  (للتربيزي  

العيون «، ) ١٦٣ص (» اية الراغب«، ) ٢١١ص (» الدر النضيد «،  ) ٢٢٤ص  (» شفاء الغليل «،  

  ) .١٥٣ص (» الغامزة

» العروض  «،  ) ٤ق  ( »قناعاإل«،  ) ١٠٦ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٦ (»العقد«: بال نسبة يف     )٢(

 »البـارع «،  )  ٣٧ص  (للتربيزي  »   الكايف«،  ) ٢٠ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦٩ص  (البن جين   

، )  ٢٢٤(» شفاء الغليـل «، )  ٥٣٢ص (» مفتاح العلوم «،  )  ٧٧ص  (» القسطاس«،  ) ٩٢ص  (

  ) .١٥٣ص (» العيون الغامزة«، ) ١٦٣ص (» اية الراغب«، ) ٢١١ص (» الدر النضيد«

  ) .صاحلني آمنني(، ) خمصبني صاحلني(، ) صاحلني خمصبني(ويروى 



 ٢٤٢

  

-  وهو اجتماع اخلَ  ،   ل يف املديد  كْ شاهد الشـ  ب جـزء عروضـه    (  يف فن والكَ

  :)٢(قول الشاعر ؛ )١()وصدره

ــ ــديار غَيــ ــِن الــ   رهنِلمــ
  

ــابِ     بــي الر ــزِن داِن ِن الْمــو ــلُّ ج   كُ
  

  :تقطيعه      

ــدد ــي*ملنـ ــار غـ ــ*يـ   رهننيـ
  

ــل    ــل جلون ــزن دا* ك ــايب *م ــر رب   ن
  

ــالت ــاعلن *فعـ ــالت*فـ   فعـ
  

ــاعالتن   ــاعلن *فــ ــاعالتن*فــ   فــ
  

     

        

                                                   

  .اجلزء الذي يف احلشو : » ، غص«يف  )١(

» اإلقناع«،  ) كل داين املزن جون   ) (١٠٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٦( »العقد«:  بال نسبة يف     )٢(

ص (يزي  للترب» الكايف«،  ) ٢٠ص  (» عروض الورقة  «،) ٦٩ص  (البن جين   » العروض  «،  ) ٤ق  (

ص (» مفتاح العلـوم  «،  ) ٤ق  ( »املعيار«،  ) ٧٧ص  (» القسطاس«،  ) ٩١ص  (»  البارع«،  ) ٣٧

ص (» اية الراغب «،  ) هامي) (٢١٢ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٢٥ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٢

اجلون يطلق على السواد والبياض ، واملزن مجع مزنة ، وهـي الـسحابة البيـضاء ،                 : وفيه  ) ١٦٣

اب براء مفتوحة مهملة هو السحاب األبيض ، ويقال إنه السحاب الـذي تـراه كأنـه دون                  والرب

  ) .١٥٣ص (» العيون الغامزة«اهـ . السحاب قد يكون أبيض وقد يكون أسود ، قاله اجلوهري 
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 ٢٤٣

  :)٢(ار شطَأبقول أخت ت )١( املديدشاهد تام ] و٢٨ق[ -

   أَي شـيٍء قَتلَـك     لَيت ِشعِري ِضـلَّةً   
  

    ــك ــدو ختلَ ع أَم ــد عت ــم ــِريض لَ أَم  
  

                                                   

محله بعض العروضيني على أنه من شاذ تام املديد ، وبعضهم على أنه مـن مـشطور املديـد ،      )١(

 من أنه على بعضهم فحمله" يقول الدماميين    .نه من الرمل وعروضه وضربه حمذوفان       وبعضهم على أ  

 إىل الزجـاج  وذهب. امربع استعماله من ورد امم أنه على وبعضهم عة،مصر القصيدة وأن ه،تام شاذ

 وقـال .  أعـاريض  ثـالث  للرمل فجعل ، حمذوفان وضرا وعروضها الرمل، من القصيدة هذه أنّ

 عليـه  يلـزم  ألنـه  ، املديد تام على احلمل من أوىل عليه واحلملُ اخلليل مذهب قياس هو:  بعضهم

 حمذوفة الرمل عروض جميء عليه يلزم وهذا.  القصيدة يف التصريع والتزام ا،تام املديد جميء:  شذوذان

   .)٥٧٤ : ٥٧٢ص (» جالصاهل والشاح«: ، وينظر) ١٥١ص (» العيون الغامزة«  ".خاصة

 رجـال  مـن ،  سفيان   بن جابر بن ثابتا فهو أبو زهري     ط شر  أقف هلا على ترمجة ، أما تأب        مل )٢(

 شـاعرا ، و رجلَيه   على يغزوكان  : فتاكا شجاعا ، قيل      كان وشعرائهم املربزين ،     املشهورين العرب

  :قالت  ؟ هو أين  :ألمه فقيل،   وخرج بطهإ حتت اسيفً أخذ ألنه بذلك يمس إمنا قيل،   فحال بئيسا 

 بعـضهم  فوجأ قومه نادي إىل وخرج بطهإ حتت اسكين أخذ نهإ :وقيل،   وخرج شراً تأبط أدري ال

 . مقتله بعد فيه جثته فوجدت  ، رمخان:  له يقال غار يف هذيل وألقي  بالد يف قتل ،   شراً تأبط فقيل

 شـعراء  أمسـاء  تفسري يف املبهج«،  )٢٦٦ص  (» االشتقاق«،  ) ١/٣٠١(» الشعر والشعراء «: ينظر  

  ) .٨/٢٠٥(» األعالم«، ) ٧٨ص (» احلماسة

، وقيل  ك بن السلكة    يلَألم الس : ألخته ، وقيل  :  تأبط شرا ، وقيل    ألم: والبيت خمتلف يف نسبته فقيل      

  .للخنساء 

) ٥٧٩ص  (» شـرح التربيـزي   « هكذا دون تعيني ، ويف       .وقالت امرأة   : وفيه  » احلماسة«وهو يف   

ا أل: قال يألم السليك بن السلكة : م تأبط شرا ، ويقال إ.  

   .)٥٧٢ص (» جحاالصاهل والش«، ) ٦٥-٦٢ص (» اجلامع«:  شرا يف ط تأب ألمنسبو

  .) ٤ق (» املعيار«، ) ٩٢ص (» البارع«: ط شرا يف  ألخت تأبنسبو

  .للسلكة : ألخت تأبط شرا وقيل ) ٢٠٨ص (» الدر النضيد«ويف 

ص (» لبـاب اآلداب  «، و ) ١٤٥ص  (» فصل املقال شرح كتاب األمثال    «:   ليك يف  ألم الس  نسبو

  ).١٥٠ص (» العيون الغامزة«، و) ١٨٣

  ).٤١ص ( البن التركماين »شرح قصيدة ابن احلاجب«: ونسب للخنساء يف 

ـ  ختـادع :  اخلتلر به ، و  يثأ مل ِإذا: ِضلَّة دمه ذهبو ، يذهب أَين يدر مل أَي:  ةِضلَّ ذهبيقال    نع

  .غفلة



 ٢٤٤

  :تقطيعه      

  قتلـك *نأي يـشيإ  *لنتض*ليت شعري 
  

ــضن   ــد* أمري ــد*مل تع ــك* نووأم ع   ختل
  

  لـن فِع* فـاعالتن   * علن    اف* فاعالتن    
  

ــن    ــاعلن *  فعالت ــاعالتن  *  ف ــنفِع* ف   ل
  

      جاء البيت مصرعا خبالعروض والضربن ب.  

  

  :)١(ومثله يف التمام قول الشاعر

  بؤس ِللْحرِب الَِّتي غَادرت قَوِمي سدى     
  

  يا ِلبكْـٍر شـمروا شـمرت حـرب لَظَـى            
  

  :تقطيعه      

  مي سـدن *غادرت قو*بل ليت*بؤس للحر 
  

  بلظـا *شـم مـرت حـر     *شم مرو *يا لبكرن   
  

  علنفـا *فـاعالتن   *فـاعلن   *فاعالتن  
  

ــاعالتن    ــاعلن * ف ــاعالتن* ف ــنفِع* ف   ل
  

  

                                                   

وهذا شـعر   : ع املديد ، وقال     ربعلى أنه من م   ) ١٨ص  (» عروض الورقة «يف  هو  بال نسبة ، و    )١(

  . قدمي إال أن اخلليل مل يذكره

 جـاء :  املربـع : ع املديد أيضا ، وذكر قبله بيتني ، قال        ربعلى أنه من م   ) ٧٨ص  (» القسطاس«ويف  

  : أغفله ليلاخل أنّ إالَّ شعر، غري عليه اجلاهلية ألهل

  ونى ِحني ذا ليس ... تنوا ال لَبكٍر، يا

  ِبرحا فادفُعوها، ... رحاً احلَرب دارِت

ؤسرِب بي للحالت ... كَترى قوِمي تدس  

  . الرمل فجعله يف فصل النقص بعد شواذّ) ٤ق (» املعيار«أما يف 

 يف إسـحاق  أيب قول  هذا :ء الرمل ، وقال   يف جمزو ) ٥٤٧ص  (» مفتاح العلوم «يف  كاكي  وجعله الس 

 فالقول،   اهللا جار وتبعه املديد مربع من هعد فقد البهرامي وأما ، أصال اخلليل يذكره ومل الوزن هذا

تأملت إذا لاألو احلـاكم  فكن أصله مشطور أنه على مبين الثاين والقول،   أصله جمزو أنه على مبين 

  .بينهما

  .  متام املديدعلى أنه من شاذّ) ٢٠٨ص (» الدر النضيد«، ) ٩٣ ص (»البارع«: والبيت يف 
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 ٢٤٥

قول ؛  وهو ازوء املقصور  الثاين من املديد الضربشاهد متام عروض -

 : )١(الشاعر

         ـنـا مأِْي يالـرقْـِل والْع ِعيفا ضي  
  

ــزالْ      الن مــو ي بــر الْح ــق ــا يِطي   لَ
  

ــر م ــر غَي ــذُقي ــم   مــن يــذُقْها لَ
  

  مــالْ  طَع ــلٍّ وبـ ــي ِلكُـ ــا وهـ   هـ
  

  :] ظ٢٨ق[ه تقطيع     

  رأي يـا مـن    *عقـل ور  *يا ضـعيفل  
  

  مـــنرتال*حـــرب يـــو*ال يطيقـــل   
  

فــاعالتن  * فــاعلن *  فــاعالتن 
  

  فــــاعالن* فــــاعلن *  فـــاعالتن   
  

  

ــذقها ــن ي ــذق * م ــر رن* مل ي   غريم
  

ــا وه   ــل*طعمهـ ــال*يلكـ ــن وبـ   لـ
  

  فـــاعالتن* فـــاعلن * فـــاعالتن 
  

ــاعالتن    ــنِعف* فــ ــاعالن* لــ   فــ
  

ى ها أن تكون حمذوفة السبب حت      وكان حقّ  )فاعالتن(فجاءت عروض هذا الضرب            

  .م بيانه كما تقد)فاعلن( إىل  وتنحلّ)فاعال(تصري 

  

وكان ،   الذي زاده األخفش     شاهد متام الضرب يف العروض الثانية احملذوفة       -

٢(قول الشاعر؛  وهو شاذّ، ا من حقه أن يكون مقصور(:  

ــةً   ــا خلَّ هرــي غَي ــن ِل ــم يكُ   لَ
  

ــانَ غَيــِري خِليلَــا       ــا مــا كَ لَهو  
  

ــا  ــلِّ م ــي كُ ــيِن ِف لْ ِللْعــز ت ــم   لَ
  

ــا     ــي قَِتيلَـ ــى رأَتِنـ ــةً حتـ   ِغبطَـ
  

  :التقطيع      

ــن يل ــا* مل يك ــنت * غريه ــل ل   خ
  

ــا     ــا م ــي  *وهل ــان غ ــيال*ك   ري خل
  

ــاعالتن ــاعلن * فـ ــاعلن* فـ   فـ
  

  فـــاعالتن* فـــاعلن  * فـــاعالتن  
  

  

  

                                                   

  ) . ٢٠٨ص (» الدر النضيد«، ) ٤ق (» املعيار«، ) ٩٤ص  (»البارع«:  بال نسبة يف )١(

ص (» الدر النضيد «،  ) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٩٤ص   (»البارع«: بال نسبة حمكيا عن األخفش يف        )٢(

٢٠٩( .  



 ٢٤٦

  فصل في شواهد ضروب البسيط وأعاريضه

  

-   ل منه شاهد الضرب األو  وهو املخ قـول  ؛   )١(وعروضـه الـيت مثلـه     ،  ون  ب

   :)٢(الشاعر

  يا حـاِر لَـا أُرمـين ِمـنكُم ِبداِهيـةٍ          
  

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

  :تقطيعه] و٢٩ق[       

  هـينت *منكم بـدا    * أرمني  *حار ال   يا  
  

ــا    ــوقنت*مل يلقه ــي وال * س ــو* قبل   ملك
  

  لـن فِع*مـستفعلن *فـاعلن   *مستفعلن  
  

ــستفعلن   ــاعلن*م ــستفعلن*ف ــنفِع*م   ل
  

      وقبل هذا أبيات أوهلا م٣( وهيعصر(:   

                                                   

  . خمبونة  :»ص«يف كتب فوقها ) ١(

)٢(لمى يف ديوانه  لزهري بن أيب س) من قصيدة مطلعها) ٨١ص :  

  سلَكُوا أيةً اشِتياقاً وزودوك ...تركُوا ملَن يأووا ومل اخلَليطُ بانَ

، ) ١/٥١٢(» الزاهر يف معاين كلمـات النـاس      «،  ) ٢/١٠٠٩(» مجهرة اللغة «: ومنسوب إليه يف    

مسط الـآليل   «،  ) ١/١١٦(» ألمثالمجهرة ا «،  ) ٢/٥٠١(» يس اللغة مقاي«،  ) ١١٥ص   (»معاللُّ«

  ) .٧٢ص  (لزوزينل» شرح املعلقات السبع«، ) ١/٩٤١(»  أمايل القايلشرح

البـن  » العروض«،  ) ٤ق   (»اإلقناع«،  ) ١٠٨ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٧(»  العقد«: والبيت يف   

» البـارع «،  ) ٣٩ص  (للتربيزي  »   يفالكا«،  ) ٢/١٨(للربعي  » العروض«،  ) ٧٦-٧٠ص  (جين  

مفتـاح  «،  ) ٦٠ص  (» احلور العـني  «،  ) ٤ق  (» املعيار«،  ) ٧٩ص  (» القسطاس«،  ) ٩٧ص  (

» اية الراغـب «، ) ٢١٣ص (» الدر النضيد «،  ) ٢٢٦ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٣ص  (» العلوم

 اهــ ،   .لواحد واجلمعوقة بضم السني املهملة من ليس مبلك ، يستوي فيه ا   الس: وفيه  ) ١٦٧ص  (

  ) .٥٩ص (للخواص » الكايف «، ) ١٥٦ -٧٢ص(» العيون الغامزة«

ترخيم حارث ، وهو احلارث بن ورقاء الصيداوي ،كان قد أغار على بـين عبـد اهللا بـن                 : وحار  

  )٧٨ص (» ديوان زهري«ينظر . غطفان ، وأخذ إبل زهري وراعيه 

  .نكر امل واألمر والنازلة النائبة :والداهية

يا حـار   (ن آخرها شاهد اخلليل السابق      من مقطوعة ضم  ) ٦/٢٩٦(» العقد«  البن عبد ربه يف       )٣(

  :وروايتهما فيه...) 

  مشترك والوجه سلم له قليب ... فلك ماله بدر االهلّة بني
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 ٢٤٧

ــ بيــِكأَ الْن ــ ِةلَّ بدــر ــ م ــ فَها لَ   كلَ
  

ــلْقَ   ــِب ــلَّهي لَ س الْوو ــم جــد م شترك  
  

هــن ــي محاِس ــت عيِن ــدا انتهكَ ِإذَا ب  
  

   ــك ــِه فَينتِهـ ــي ِبعينيـ ــدلَّ قَلِْبـ   فَـ
  

  

  :ح خري األنامي يف مد من النظاموعلى منواله

 ــك ــيس ينهِت ــتر لَ ــد ِس مــا ِبأَح لَن  
  

   ــك ــيس يؤتفَ ــدح لَ ــِه م ــا ِفي ــا لَن كَم  
  

ـ      ن عـرٍب وِمـن عجـمٍ      خير الْبِريِة ِم
  

    ــك ــِه الْملَ ــي حاجاِت ــردد ِف ت ــن مو  
  

ــا  ــراِء مختِرقً ِبالِْإس نيــي ــاق النِب   فَ
  

            ـكبـا حهاناٍء زـمـِب كُـلَّ سجِفي الْح  
  

 تــد عــي ب ــرق الَِّت ــلَّكَه الطُّ اُهللا س  
  

ــأْوا   ش نيــي ــى النِب ــلَ)١(عل ا سمــد كُوا ِعن  
  

١٠  

         ـتـا طَلَعِش مـرالْع ِه ِإلَـهلَيلَّى عص  
  

    ــك ــأَنجِم الْفَلَ ــِر الْ هِبز اردو ســم ش  
  

  

 وعروضه املخبونة ،  دف  ازم للر املقطوع اللّ  شاهد الضرب الثاين من البسيط     -

  :)٢(قول الشاعر؛ 

                                                                                                                                                  

  فينتهك لعينيه قليب وذلّ ... حماسنه عيين انتهبت بدا إذا

   .واألزهار الْورود من طاقةمجع إكليل ، وهو التاج وال: واألكلة 

  . كلًا ، نسخة : »األصل«يف كتب حتتها ) ١(

)٢( العني«: نسب ألمرئ القيس كما يف       ي «)١/٣٦(» سر صـناعة اإلعـراب    « ، و  )١/١٥٤ ( ،

  ).٤/٩٢( »خزانة األدب«و

من » ديوان امرئ القيس  «منحول المرئ القيس وهو إلبراهيم بن بشري األنصاري ؛ فالبيت يف            : وقيل

ويقال إا إلبراهيم بن بشري     : ، وفيه  )٢٢٥ص  (ادات نسخة الطوسي من الصحيح القدمي املنحول        زي

وهذه أيضا من منحول    : نقال عن شرح الطوسي     ) ٤٣٧ص  (األنصاري ، ويف ختريج قصائد الديوان       

 ويف اهـ ،.إا إلبراهيم بن بشري األنصاري     : شعر امرئ القيس بإمجاع أهل البصرة والكوفة ، ويقال        

 مضطَِمر والقُصب :الشاعر قول أنّ اجلوهري زعم: بري ابن قال) قصب(مادة  ) ١/٧٦٧(» اللسان«

واملنت لْحوبوقبله ... اَألنصاري عمران بن إلبراهيم والبيت: الق ؛ القيس إلمرئ م:  قَـد  دـهأَش 

مـادة  ) ٢٢/٢٨(» العروستاج  «ويف  . سرحوب حييناللَّ معروفَةُ جرداُء ... تحِملُين الشعواَء، الغارةَ

   .لقيسا امرئ شعر نحوالتم من وهو: » العباب«نقال عن ) قطع(



 ٢٤٨

  قَد أَشهد الْغـارةَ الـشعواَء تحِملُِنـي       
  

ــرداُء    ج وبحــر ِن ســي يــةُ الْلَّح   معروقَ
  

  :تقطيعه      

  ملـين *شعواء تـح  *غارتش*قد أشهدل 
  

ـ حلـيني   *روقتـل *جرداء مـع       حوبـو *رس
  

  لــنفِع*مــستفعلن*فــاعلن*مــستفعلن
  

ــستفعلن   ــاعلن*م ــستفعلن*ف ــن فع*م   ل
  

  

  :ح خري األنامييف مدمن النظام وعلى منواله 

ــولَ اِهللا أَكْــ  سر ــي ــنِإنَّ النِب م مر  
  

    ــوب ــاِل مطْلُ ــي الْآم ــِه ِلبِن ــى ِب جري  
  

  كَرر علَـى مـسمِعي أَلْفَـاظَ مدحِتـهِ      
  

     ــوببحــا ِللْقَلْــِب مهاركْرفَــِإنَّ ت  
  

  لَا تسأَلَن بعـد فَـضِل اِهللا ِمـن أَحـدٍ          
  

           وبـسنلُ مـِه الْفَـضِإلَي ـنى ملًا ِسوفَض  
  

   يفْزع ِفي يـوِم الِْحـساِب غَـدا        ِإلَيِه
  

     يبالــشانُ وبالــش لَهِغــي فَــضتبِلي  
  

١١  

        تطَـرـا خِش مـرالْع ِه ِإلَهلَيلَّى عص  
  

   ِريح صبا يسِري لَهـا ِطيـب       )١(ِفي الروضِ   
  

  

مفيصري ، مقطوع الضرب والعروض  عهصر)٢(بيته ،  يف املوضعني)لنفع(:  

                                                                                                                                                  

البـن  » العروض  «،  ) ٤ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٠٩ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٧ (»العقد«: والبيت يف   

للتربيزي »   يفالكا«،  ) ٢/١٨(للربعي  » العروض«،  ) ٢٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ٧١ص  (جين  

ص (» احلور العني«، ) ٥ق (» املعيار«، ) ٧٩ص (» القسطاس«، ) ٩٧ص  (»البارع«،  ) ٤٠ص  (

، ) ٢١٤ص  (» الدر النـضيد  «،  ) ٢٢٧ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٣ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦١

ة ،  ويقال غارة شعواء بشني معجمة وعني مهملة أي فاشية متفرق         : وفيه  ) ١٦٨ص  (» اية الراغب «

ويقال فرس جرداء أي رق شعرها وقصر وهو صفة مدح ، ومعروقة اللحيني أي خفيـف حلمهـا ،       

وسرحوب بضم السني وباحلاء املهملتني والباء املوحدة هي الطويلة ، يوصف به األنثى خاصة ، قاله                

  ) .  ١٣٠ ، ٥٩ص (للخواص » الكايف «، ) ١٥٦ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . اجلوهري 

  .األرض :  »غ« يف) ١(

  :من قصيدة مطلعها ) ١/٣٧٩(لذي الرمة يف ديوانه  )٢(

  مسجوم عينيك من الصبابِة ماُء... ً مرتلة خرقاَء من ترسمت أأنْ

  ) .١/٣٨٧ (»أساس البالغة«، و)  ١٨/٣٧(» األغاين«: والشطر األول منسوب إليه يف 

   ) .٢١٥ ، ١٢١ص (» لدر النضيدا«، و) ٤٠ص  ( للتربيزي»الكايف«: والبيت يف 
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 ٢٤٩

        ـوممرـِر مجالْه ـدعقَاَء برلُ خبلْ حه  
  

     ــيم ــاِم تكِْل الْأَي ــر ــا آخ ــلْ لَه ه أَم  
  

  :تقطيعه      

  مومـو *دل هجر مر  * بع قاأ*هل حبل خر  
  

  ليمـو *أي يـام تـك      *أاخـرل *أم هل هلـا     
  

  فعلـن * مـستفعلن   * فاعلن  * مستفعلن  
  

ــستفعلن    ــاعلن * م ــستفعلن *ف ــن*م   فعل
  

  :)١(منهو      

          ـورـا ناِئهِفـي ظَلْم سلَـةً لَـيا لَيي  
  

  اِنرينــد ــضاِهيها الـ ــوه تـ ــا وجـ   ِإلَّـ
  

 ِنيقَتس ورـا      حهنيِت أَعـوالْم كَـأْس   
  

  ِنيــقَت ــاذَا س م ــور الْح نيــأَع ــك الْ    ِتلْ
  

ِظمــت نم رــد ــت ال ــسمن قُلْ ب٢(ِإذَا ت(        
  

   تلَفَّظْـــن قُلْـــت الـــدر منثُـــوروِإنْ  
  

  ] و٣٠ق[بانت سعاد :ا أيضومنه      

  

 على )٣(]ساكن [ل بزيادة حرفذيازوء املُ شاهد الضرب الثالث من البسيط -

ازم اللّ،  فيصري اجلزء على مثانية أحرف،  اليت يف آخره )مستفعلن(موع من الوتد ا

زوءة ، دف للر٤(قول الشاعر ؛وعروضه ا(:  

                                                   

  :من مقطوعة ضمن آخرها شاهد اخلليل ) ٦/٢٩٦(»  العقد«البن عبد ربه يف  )١(

  حمذور والشر متبع فاخلري ... قرن يف مقرونان والشر واخلري

  ) . اللفظ فدر نطقن  وإن- الثغر فدر ابتسمن إذا - سقتنيه – بكأس –إال وجوها (»  العقد«ورواية 

  .منتثر   : »ص«يف  )٢(

  . »ص «زيادة من )٣(

» املوشح«،  ) ٦٨ص  (» نقد الشعر «: ، ومنسوب إليه يف     )  ٦٩ص  (لألسود بن يعفر يف ديوانه       )٤(

  ) .١٩٢ص (» سر الفصاحة«، " روى لغريهوت"وزاد » نقد الشعر«نقال عن ) ١٠٣ص (للمرزبين 

البـن  » العروض«،  ) ٤ق   (»إلقناعا«،  ) ١٠٩ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٨ (»العقد«: والبيت يف   

ص  (»البـارع «، ) ٤١ص  (للتربيـزي   » يف  الكا«،  ) ٢٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ٧١ص  (جين  

» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٣ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨٠ص  (» القسطاس«،  ) ٩٨

ص (» لغـامزة العيون ا «،  ) ١٧٢ص  (» اية الراغب «،  ) ٢١٦ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٢٨ص  (

  ) .٦٠ص (للخواص » الكايف «، ) ١٥٦

   .يقني غري من رٍرغَ على يعين شبهت ما  :أي خيلت ما على



 ٢٥٠

  ــت ــا خيلَ ــى م ــا علَ نمــا ذَم ِإن  
  

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

  :تقطيعه

  مـا خييلـت   * نـا عـال   *ن نا ذمـم   إ
  

ــن زي   ــيم*دن وعــم*ســعد ب   رن مــن مت
  

ــستفعلن ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

  مـــستفعالن*  فـــاعلن *  مـــستفعلن    
  

  

  : األنامح خريبوعلى منواله من النظام يف مد

  صــلَّى علَــى أَحمــٍد خيــِر الْــورى
  

  ِحــــيمر ــــرب ــــهــــا ِإننِإلَه  
  

ــي ذُروةٍ  ــدا ِف ــورى محِت ــى الْ   أَزكَ
  

            ِميمٍش ِفـي الـصيقُـر ِمـن تحـبأَص قَد  
  

ــى    ــق ِإلَ الْح ــه بــِه ر ــدى ِب ه  
  

    ــِومي ــنهج الْقَـ ــه الـ ــِه ِإنـ   منهِجـ
  

  أَرســلَه هاِديــا فَهــو الَّــِذي   
  

   ــيم ــن الْجِحـ ــه ِمـ ــذَنا هديـ   أَنقَـ
  

١٢  

ــدٍ   ــي غَ ــي ِف ــاِفعا ِل ش ــه تددأَع  
  

     ــيم ــذَا الْعِظ ه ــه ــيم لَ ــي عِظ   ذَنِب
  

  

  :)١(ومنه مع التصريع

  يا طَاِلبا ِفـي الْهـوى مـا لَـا ينـالْ           
  

     ــس ــي ذُلَّ ال ــاِبرا تكْتِف ص ــن   ؤالْكُ
  

  :] ظ٣٠ق[تقطيعه

  مـا ال ينـال    *فـل هـوى   * يا طـالنب  
  

ــي*كــن صــابرن   ــس ســؤال*تكتف   ذل ل
  

  مـــستفعالن*فـــاعلن*مـــستفعلن
  

ــستفعلن    ــاعلن  * مـ ــستفعالن*فـ   مـ
  

  

            

                                                   

  :ن آخرها شاهد اخلليل ضم) ٦/٢٩٦ (»العقد« مقطوعة البن عبد ربه يف  مطلع)١(

   الوصال حسن من متنيك كانت ... ما أمساء أخلفت قد صاح يا

   .السؤالْ ذُلَّ  يِعفمل ئالًوسا: فيه ورواية الشطر الثاين 
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 ٢٥١

مـا   ، وإن  اةعـر ى وعروضه املُ  عرازوء املُ  شاهد الضرب الرابع من البسيط     -

سم٢(قول الشاعر؛  )١(لعللها من اي أفاعيله كلّي بذلك لتعر(:  

ــا  ــٍم عفَ ســى ر ــوِفي علَ ــاذَا وقُ م  
  

ــستعِجمِ    ــٍق داِرٍس مـــ   مخلَوِلـــ
  

  :تقطيعه

ــو ــاذا وق ــال*م ــا*يف ع ــن عف   رمس
  

ــولقن   ــن*خملـ ــستعجمي* دارسـ   مـ
  

ــستفعلن ــاعلن*مـ ــستفعلن*فـ   مـ
  

  مـــستفعلن*فـــاعلن*مـــستفعلن   
  

  

  :ح خري األنامييف مدمن النظام وعلى منواله 

  فْــضلُ ِمــن جــوهٍر نظَمتــه   أَ
  

ــنظَمِ     ي ــم ــٍد لَ مطَفَى أَحــص ــي الْم   ِف
  

ــرى ــٍق مــشى فَــوق الثَّ ــرم خلْ   أَكْ
  

ــي    ــا أَو عجِمـ ــي معـ ــن عرِبـ   ِمـ
  

ــةٌ   ــٍد طَاِئفَ ــي غَ ــِعدت ِف س ــد   قَ
  

ــي    ــِزي أَو تنتِمــ ــِه تعتــ   ِلجاِهــ
  

ــ ــشر يرجونـ ــِه معـ ــاز ِبـ   هفَـ
  

  ِمـــن مـــسِلٍم ِللْهـــدى مستـــسِلِم  
  

١٣  

 تعــج ــا س ــا م نبــِه ر لَيــلَّى ع ص  
  

  قُمِريـــةٌ ِبـــالْجوى الْمـــستحِكمِ    
  

                                                   

  ) .١٢١(يعين علل الزيادة من تذييل وترفيل وتسبيغ ، كما عرفه يف النظم يف البيت  )١(

ـذيب  « ،   )خلـع ( مادة   »العني«: ، ومنسوب إليه يف     ) ٦٢ص  (لألسود بن يعفر يف ديوانه       )٢(

  ) .خلع( مادة »اللغة

» تاج العروس «و» اللسان«، ونقل النسبتني عنه     ) خلق(ادة  م» ذيب اللغة «: ش يف   ومنسوب للمرقِّ 

  .نقال عن هذه املعاجم ) ٦٦ص (» ديوان املُرقِّشني«و) .  خلق،خلع (يف املادتني 

، ) ٤ق (» اإلقنــاع«، ) ١٠٩ص (» اجلـامع «، ) ٦/٣٢٨ ، ٦/٢٩٧ (»العقـد «: والبيـت يف  

، ) ٢/١٩(للربعـي   » العروض   «،) ٢٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ٧٢ص  (البن جين   » العروض  «

) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨١ص  (» القسطاس«،  ) ٩٩ص  (»  البارع«،  ) ٤١ص  (للتربيزي  » الكايف  «

الـدر  «،  ) ٢٢٨ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٤ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦١ص  (» احلور العني «،  

مأخوذ من الثـوب    املخلولق  اخلراب ،     : وفيه  ) ١٧٢ص  (» اية الراغب «،  ) ٢١٧ص  (» النضيد

ما ال يقدر على الكالم أصال كالـدار        : واملستعجم  . اخللق ، ومعىن العايف والدارس قريب من ذلك         

  ) .٦٠ص (للخواص » الكايف «، ) ١٥٧ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . والبهيمة 

  ) .رسم(مكان ) ربع(، و) عفا(مكان ) خال( ويروى 



 ٢٥٢

قـول   ازوء املقطوع وعروضه ازوءة    شاهد الضرب اخلامس من البسيط     -

  :] و٣١ق[ )١(الشاعر

   كُمــاد ــا ِميع مــا ِإن عوا مــري   ِس
  

   مــو ــواِدي يـ ــن الْـ ــاِء بطْـ   الثُّلَاثَـ
  

  :تقطيعه

ـ  ــريو معـ ــا*نس ــادكم*إن من   ميع
  

ــال    ــث ث ــط *يوم ــاء ب ــل وادي*ث   ن
  

  مـــستفعلن*فـــاعلن*مـــستفعلن 
  

  مفعــــولن*فــــاعلن*مــــستفعلن   
  

  

  :ح خري األنامييف مدمن النظام وعلى منواله 

  تــاِهللا مــا ضــلَّ مــن قَــِد اهتــدى
  

ــادِ     ــن هـ ــذَا ِمـ ــٍد حبـ   يِبأَحمـ
  

ــهِ    بر ــن ــدى ِم ــا ه نــاَء ِإلَي ج  
  

ــاِدي    ــه أَو بــ ــٍر أَطَاعــ   ِلحاِضــ
  

ــا معــاِني أَن بح ــم ــورى كَ ــر الْ يخ  
  

ــداِدي    ــِفها تعـ ــن وصـ ــصر عـ   قَـ
  

ــِدى  اغْت ــني ــه ِح ــدِحي لَ م تددر  
  

ــرداِدي    ــِه تـ ــي مدِحـ ــسن ِفـ   يحـ
  

١٤  

ادــي غَـــٍد ز ــه ِفـ ــامِدحيـ    لَنـ
  

ــن زادِ     ــه ِمــ ــذَا مِدحيــ   وحبــ
  

  

                                                   

» العـروض «،  ) ٤ق  (» اإلقناع«،  ) ١١٠ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٨ (»العقد«: بال نسبة يف     )١(

» يفالكـا «،  ) ٢/٢٠(للربعـي   » العروض«،  ) ٢٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ٧٣ص  (البن جين   

مفتاح «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨١ص  (» القسطاس«،  ) ٩٩ص   (»البارع«،  ) ٤٢ص  (للتربيزي    

) ٢٨٥ص  (، ويف   ) ٢١٨ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٢٩ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٤ص  (» العلوم

يوم الثالثاء هو مرفـوع  : وقوله : وفيه ) ١٧٢ص (» اية الراغب«، ) بطن عقيق أو مسيل الوادي   (

» الكـايف «، ) ١٥٧ص (» عيـون الغـامزة  ال«على اخلربية ، وبطن منصوب على الظرفية املكانية ،   

  ) .٦١ص (للخواص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٥٣

؛  خمبـون     مقطوع  حينئذٍ وهو،   )فعولن( )مفعولن(هذا الضرب مكان    وجيوز يف   

 )عـلْ متف(طع صار   ا قُ  فلم )١(])متفعلن(نب صار   فلما خ [ )مستفعلن( أصله قبل القطع     ألنّ

  :)٢(شاهده قول الشاعر،  )فعولن(ل إىل ن الالم حوبسكو

ــا أَ ــاِئي م جر ــن ــأْس ِم الْي بــر   قْ
  

ــاِئي     ــن بكَـ ــصبر ِمـ ــد الـ   وأَبعـ
  

ــؤاِدي  ــي فُ ــار ِف الن ــذِْكي ــا م ي  
  

ــي     ــت داِئـ ــي وأَنـ ــت دواِئـ   أَنـ
  

  

ازوء ،   )٣(علّخاملوسوم باملُ  ] ظ ٣١ق[ب السادس من البسيط      شاهد الضر  -

املقطوع ضرب٤(قول الشاعر؛ ا ا وعروض(:  

                                                   

  . »ص« زيادة من )١(

  :ن آخرها شاهد اخلليل من مقطوعة ضم) ٢٩٧/ ٦(»  دالعق«البن عبد ربه يف  )٢(

يردائ على دموعي سالت ... جتب مل فلما استجييب قلت  

)) ١٠٤ص  (مفاتيح العلـوم    (والسكاكي  )) ٧٩ص  (القسطاس  ( بعض العروضيني كالزخمشري     )٣(

هري يطلق املخلع على كل جمزوء البسيط ، وبعضهم خيصه بازوء املقطوع ضربا وعروضا كـاجلو              

 ،  ٢١٨ص  (الدر النضيد   (وابن واصل   )) ٩٩ص  (البارع  (وابن القطاع   )) ٢٨ص  (عروض الورقة   (

الكايف (، وبعضهم خيصه بالصورة السابقة عند دخول اخلنب يف العروض والضرب كالتربيزي             )) ١٦٠

) : ٤٥ص  ( يقول الدمنهوري يف حاشـيته       .)) ١٥٩ص  (العيون الغامزة   (، والدماميين   )) ٤٧ص  (

نب يدخل يف الضرب املقطوع للعروض ازوءة الصحيحة ، وكذا يف العروض ازوءة املقطوعـة        واخل

وحلسن اخلنب ذوقا يف هذه العروض وضـرا        ... وضرا ، ويسمى الشعر حينئذ باملخلع وباملكبول        

ع العـروض   التزمه املولدون ، وهو من التزام ما ال يلزم ، ونقل عن اخلليل والزجاج أن املخلع املقطو                

والضرب ولو من غري خنب ، وعن مجاعة منهم الزخمشري أنه جمزوء البسيط كيف كان ، واتفق الكل                  

  . على اختصاص التخليع مبجزوء البسيط ، فتنبه 

ق ( »اإلقناع«،  ) كوحي الوادي ) (١١٠ص  (» اجلامع«،  )  ٦/٣٢٨(» العقد«: بال نسبة يف     )٤(

للربعـي  » العـروض   «،  )  ٢٨ص  (» عروض الورقة «،  )  ٧٣ص  (البن جين   » العروض  «،  ) ٤

، )  ٨١ص  (» القـسطاس «،  ) ١٠٠ص  (» البـارع «،  ) ٤٣ص  (للتربيزي  » الكايف  «،  ) ٢/٢٠(

ص (» مفتـاح العلـوم   «،  ) أطالل من تذكرت ماذا) (٦١ص  (» احلور العني «،  ) ٥ق  (» املعيار«

) ١٧٥ص  (» اية الراغب «،  )  ٢١٩ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٣٠ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٥

قال وحى وأوحى أي كتب ، ويقال أيضا وحى باحلديث أي أشار به ونطق نطقا خفيفـا ،              ي: وفيه  



 ٢٥٤

ــا  ــالِ م ــن أَطْلَ ــشوق ِم ــيج ال ه  
  

  أَضــحت خلَــاًء كَــوحي الْــواِحي     
  

  :تقطيعه

  أطـاليل *شـوق مـن   *ما هـي جيـش    
  

ــال   ــحت خ ــوحأ*أض ــي*ن ك ــل واح   ي
  

  مفعـــولن* فـــاعلن * مـــستفعلن
  

ــستفعلن     ــاعلن * مـ ــولن* فـ   مفعـ
  

  

  :ح خري األناميوعلى منواله من النظام يف مد

   نــس ــصرت أَلْ ــد قَ ــداِحقَ الْم  
  

ــاِحي      الْم ــي ــذَا النِب ِح هــد م ــن ع  
  

١٥  

  ــاف صأَو ــه ــكَرتِني لَ أَس ــم   كَ
  

ــراحِ     ــا ِللـ ــد مأْتمـ ــم أَِجـ   ولَـ
  

ـ  ي ـ  اِحا ص ـ   م ـ  ا ِل   يـبٍ ِبى ح وي ِس
  

  ــو ــتر تةٌيلَِسـ ــىجـ ــ يـ   ياِحا صـ
  

     اٍد نــي ِفــهركْــِذى ر جــاذَِإ
  

ــ   ــددجـ ــ ِذي ِلـ ــرفْ أَهركْـ   ياِحـ
  

ــد امتــلَ ع ــِهي ــالْ اةُلَ ص ياِرب  
  

ــ   ــهفَمدحــ ــ الْفر شــ   ياِحدمــ
  

  

شـاهده قـول     ،   ن يف ضـربه وعروضـه     بضرب السادس اخلَ  ويدخل يف هذا ال   

   :)١(الشاعر

  قَتلْـــت نفْـــسا ِبغيـــِر نفْـــٍس
  

ــذَابِ    ــن الْعـ ــو ِمـ ــف تنجـ   فَكَيـ
  

ـ   ــن بهجـ ــت ِم ــٍبخِلقْ   ٍة وِطي
  

ــرابِ    ــن تـ ــاس ِمـ ــق النـ   ِإذْ خِلـ
  

   :] و٣٢ق[ )٢(ومنه

                                                                                                                                                  

» الكايف«،  ) ١٥٧ص  (» ةالعيون الغامز «اهـ ،   .وكل من الكتابة واإلشارة إرادته يف البيت واضحة         

  ) .٦١ص (للخواص 

  ) .خالء(مكان ) قفارا( ويروى 

 أصـبحت (ن آخرها شاهد اخلليل اآليت من مقطوعة ضم) ٢٩٨/ ٦(»  العقد« يف   البن عبد ربه   )١(

يبوالش...(.   

...) قتلـت نفـسا     (من املقطوعة السابقة    ) ٢٩٨/ ٦(»  العقد«البيت األول البن عبد ربه يف        )٢(

  ) .فلهف نفسي(وروايته 

بابالش مياح: تهحد تغري اللون باحلناء وغريه:  ، واخلضاب تهوشد.  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٥٥

ــي    ناِب عبــش ــا ال يمح ــت   ولَّ
  

ــشبابِ    ــى الـ ــي علَـ ــف قَلِْبـ   فَلَهـ
  

ــاِني ( ــد علَ ــشيب قَ ــبحت وال أَص  
  

  )١()يــدعو حِثيثًــا ِإلَــى الِْخــضابِ     
  

  :تقطيع األخري

ــبحت و ــد*شأص ــيب ق ــالين*ش   ع
  

ــي    ــدعو حث ــل *ي ــن إل ــضايب*ث   خ
  

فعـــولن  * فـــاعلن  * مـــستفعلن 
  

  فعـــولن* فـــاعلن * مـــستفعلن   
  

  

                                                   

  ).وأصبح الشيب(وروايته ) ٣٨٣ص (» محاسة البحتري« ملطيع بن إياس يف )١(

، ) ٢٩ص  (» عروض الورقـة   «،) ٥ق  ( »اإلقناع«،  ) ٢٠١ ،   ١١٣ص  (» اجلامع«: والبيت يف   

الـدر  «،  ) ٥٣٦ص  (» مفتاح العلـوم  «،  ) ٨٣ص  (» القسطاس«،  ) ٤٧ص  (للتربيزي  » الكايف«

  . )١٥٩ص (» مزةالعيون الغا«، و) ٢٢٤ص (» النضيد



 ٢٥٦

   صل في شواهد زحافات البسيطف 

  

 ،  )مفـاعلن (نقل إىل    ي )علنفْمت(فيصري اجلزء   ،   )مستفعلن(يف   ن فيه بشاهد اخلَ  -

   :)١(قول الشاعر ؛ )لنفِع(فيصري ،  )فاعلن(ويف 

   صـروفُها عجـب    )٢(بلَقَد خلَت حقَ  
  

ــرا    ِغي ثَتــد ــا )٣(فَأَح ــت دولَ قَبأَعو   
  

  :تقطيعه

  عجـنب *صـروفها *قـنب ح*لقد خلت 
  

ــدثت   ــرين*فأحـ ــت*غـ   دوال*وأعقبـ
  

ــاعلن ــنفِع* مف ــاعلن* ل ــنفِع* مف   ل
  

  لــنفِع* مفــاعلن* لــنفِع*مفــاعلن  
  

  

قـول   ؛   )لنِعتمفْ(  نقل إىل  ي )لنِعمست(فيصري  ،   )نمستفعل(يف    فيه يشاهد الطَّ  -

  :)٤(الشاعر

                                                   

، ) ٥ق  (» اإلقنـاع «،  ) ٢٠١ ،   ١١١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٧ (»العقد«:  بال نسبة يف     )١(

، ) ٢/٢١(للربعـي   » لعروض  ا«،  ) ٢٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ٧٥ص  (البن جين   » العروض«

) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨١ص  (» القسطاس«،  ) ١٠٠ص  (» البارع«،  ) ٤٤ص  (للتربيزي  » الكايف«

اية «،  ) ٢٢٠ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٣٢ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٥ص  (» تاح العلوم مف«،  

غيرت الشيء فتغير ، والدول     : والِغير بكسر الغني هو االسم من قولك        : وفيه  ) ١٧٧ص  (» الراغب

 املـال   بكسر الدال مجع ِدولة بالفتح وهي الغلبة ، وأما الدول بالضم فجمع دولة بالضم أيضا وهـو                

  ).وأبدلت دوال) (١٥٨ص (» العيون الغامزة«اهـ ، .وقيل إما لغتان مطلقا . املتداول

  ) .خلت(مكان ) مضت(ويروى 

   . يف اجلميعضم احلاءبو . »غ«واملثبت من  حقنب برسم التنوين نونا ، »األصل ، ص«يف  )٢(

 مفردها ِحقبة بكسر احلاء ، وأما       اِحلقب هنا بكسر احلاء وفتح القاف ، وهي السنون        :  قال اإلسنوي 

احلُقُب بضمهما فهو الدهر ، اجلمع أحقاب ، واحلُقْب بضم احلاء وسكون القاف مثـانون سـنة ،                  

  ) .١٧٨ص (» اية الراغب«. مجعها ِحقاب 

  .عربا ، نسخة  : »األصل ، ص«كتب امش ) ٣(

العـروض  «،  ) ٥ق  (» قناعاإل«،  ) ١١١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٧ (»العقد«:  بال نسبة يف     )٤(

الـصاهل  «،  ) ٢/٢١(للربعي  » العروض  «،  ) ٢٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ٧٥ص  (» البن جين 
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 ٢٥٧

ــصبا طَلَقُوا عــان ــدوةً فَ ــوا غُ   ارتحلُ
  

    مهــن ــٍر ِم مــي ز ــر )١(ِف مــا ز هعبتت   
  

  :] ظ٣٢ق[ تقطيعه

ــو ــدوتن*إرحتل ــو*غ ــصنب*فنطلق   ع
  

  زمــرو*تتبعهــا*منــهمو*يف زمــرن  
  

ــ ــاعلن*تعلنمفْ ــ*ف ــنفِع*تعلنمفْ   ل
  

  لـــنفِع*تعلنمفْـــ*فـــاعلن*تعلنمفْـــ  
  

  

   :)٢(قول الشاعر ي يف البسيطن والطَّبل املزدوج من اخلَباهد اخلَش -

ــلٌ   جر مهــي ــم لَِق هــوا أَن معزو  
  

  ــه ــربوا عنقَـ ــه وضـ ــذُوا مالَـ   فَأَخـ
  

  :تقطيعه

ــو ــم*وزعم  ــيهم*أن ــن*لق   رجل
  

ــذو   ــاهلو*فأخـ ــربو*مـ ــه*وضـ   عنقـ
  

ــنت ــاعلن*فعل ــنت*ف   لــنفِع*فعل
  

ــنت   ــاعلن*فعلـ ــنت*فـ ــنفِع*فعلـ   لـ
  

  

- ٣(قول الشاعر؛   ضرب البسيط وحده دون عروضهشاهد تام(:   

                                                                                                                                                  

» القـسطاس «،  ) ١٠٠ص  (»  البارع«،  ) ٤٥ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٥٨١ص  (» والشاحج

 الدر«،  ) ٢٣٢ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٥ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨٠ص  (

اهـ . مر اجلماعات ، واحدها زمرة      والز: وفيه  ) ١٧٨ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٢٠ص  (» النضيد

  ) .وزمرا ،وبكرا ، وسحرا ، عصبا (، ويروى ) ١٥٨ص (» العيون الغامزة«، 

مجع عصابة وهي اجلماعة :صبوع .  

  .منهموا   : »األصل ، ص« يف) ١(

، ) ٧٥ص  (البن جين   » العروض  «،  ) ٥ق  (» قناعاإل«،  ) ١١٢ص  (» اجلامع «: بال نسبة يف   )٢(

، ) ٥٨٢ص  (» جالصاهل والـشاح  «،  ) ٢/٢٢(للربعي  » العروض«،  ) ٢٦ص  (» ورقةعروض ال «

) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨٠ص  (» القسطاس«،  ) ١٠١ص  (» البارع«،  ) ٤٥ص  (للتربيزي  » الكايف«

اية «،  ) ٢٢١ص  (» النضيدالدر  «،  ) ٢٣٣ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٥ص  (» مفتاح العلوم «،  

  ) .١٥٨ص (» العيون الغامزة«، ) ١٧٨ص (» الراغب

  :مسعناه من قائله ) ٩٩ص  (»القوايف« بال نسبة ، وقال األخفش يف )٣(

ــا     ــاح ــسي الري ــرة مت ــدة قف   وبل
  

  لواغبـــا وهـــي نـــاء عرضـــها خاويـــه  
  

ــا    ــاج ــور النع ــرى ث ــام ت ــر عق   قف
  

  يـــروح فـــردا ويلقـــى إلفـــه طاويـــه   
  



 ٢٥٨

  وبلْدٍة مجهـٍل تمـِسي الريـاح ِبهـا        
  

ــةْ     اِويا خــه ضــاٍء عر ن ــي هــا و اِغبلَو  
  

  :تقطيعه

ــدتن ــن*وبل ــشرريا*جمهل ــها*مت   حب
  

  خاويـه * ئـن عرصـها   *وهـي نـا   *لواغنب  
  

ــاعلن ــاعلن*مف ــستفعلن*ف ــنفِع*م   ل
  

ــاعلن   ــ*مف ــستفعلن*اعلنف ــاعلن*م   ف
  

  خمبون    خمبون

  

- وقد جاء تام١(قول الشاعر شاهده، ا  الضرب والعروض مع( : 

  يــا رب ِذي ســؤدٍد قُلْنــا لَــه مــرةً
  

ــا    ــاَء الْعلَ ــي ِبن ــن يبِغ اِعي ِلمــس ِإنَّ الْم  
  

  :تقطيعه

  مـررتن *قلنـاهلو *سؤددن*يا رب بذي  
  

ـ  غـي يب*عـي ملـن   *إن نل مسا       عـال أل* ا بن
  

  فــاعلن*مـستفعلن *فـاعلن *مـستفعلن 
  

ــستفعلن   ــاعلن*م ــستفعلن*ف ــاعلن*م   ف
  

  

    

                                                                                                                                                  

 نـشده أ :قال  ) لغب(مادة  » تاج العروس «و» اللسان«، وعنه   ) ٥/٥٣٣( سيده بنال» احملكم «ويف

وبعده البيت الذي أنشده أبو إسحاق الزجاج وزعم أنه مصنوع          ) ٥ق  (» املعيار« ، ويف    الْأَعراِبي ابن

ص (» معاجلـا «ويف  . يروح فردا ويلقى إلفه طاويـة       ... قفر فياف ترى ثور النعاج ا       : وهو قوله 

وهذا رده األخفش وقـال  : إنشاده منسوب للخليل قال ...) قفر الفيايف ترى ثور النعاج به     ) (١٨٦

ع هو مصر.  

) ١٦٠ص (» العيـون الغـامزة  «،  ) ٢٢٥ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٠٢ص   (»البارع«: والبيت يف 

  . إليه يلتفت ال شاذ كله هكذا: وفيه 

، وواضح أا روايـات ناجتـة عـن         ) لواغبا(مكان  ) عبالوا(، و ) مسيت(مكان  ) مشيت( ويروى  

  ) . وهي ناء عرضها(مكان ) وهي يف أعراضها(، و تصحيف

  . متثاقلة مصابة باإلعياء  :لواغب

» الدر النضيد «،  ) إن املعايل (، وفيهما   ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ١٠٢ص   (»البارع«:  بال نسبة يف     )١(

  ) .٢٢٥ص (

ة: ؤدد الساديالس والشرف الْمجدو.   
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 ٢٥٩

 )١(]وهي،  الثالثة[ يف عروض البسيط  عن العرب من احلذفشاهد ما شذّ -

  :)٢(قول الشاعر؛ ن بع واخلَطْازوءة بعد القَ

    ِإنَّ ِشـــــواًء ونـــــشوةً 
  

ــأَمونِ    ــاِزِل الْــ ــب الْبــ   وخبــ
  

  

  :تنبيه      

ـ     وج،   يطِوواجلزء األول منه م   ،  البيت جمزوء          ـ ن والقَ بزء العروض فيـه اخلَ  ع مثّ طْ

ـ واجلزء الرابع فيه اخلَ   ن ،   باذ واخلَ ذْفيه اإلجِ : قال   ي واألحسن أنْ ف ،   ذْاحلَ ـ ،  ل  ب زء وج

طُقْالضرب موع مختقطيعه ، ، ويظهر ذلك بالتقطيعون ب:  

ــشوا ــش*إن نـ ــن*أن ونـ   وتـ
  

  أمــــوين*بازلــــل*وخببــــل  
  

ــ ــاعلن*تعلنمفْــ ــلْ*فــ   فعــ
  

  فعــــولن*فــــاعلن*فعلــــنت  
  

  

                                                   

  . »ص« زيادة من) ١(

)٢(   لِْمييف      لس يبللتربيزي  » شرح احلماسة «، ينظر   » ديوان احلماسة «بن ربيعة الض)  وفيه ) ٧٠٢ص

 :           ا وضعه سعيد بـن مـسعدة ،        هذه األبيات خارجة من العروض اليت وضعها اخلليل بن أمحد ، ومم

 وفيه: قال أبو العالء     ) ١١٠٠ص  (ويف  . من البسيط    إا جتيء على السادس       :وأقرب ما يقال فيها   

إن شـواء  : قول الضيب  : األول: ة ثالثة  أي ما وضعه أبو متام يف احلماسة ـ من األوزان الشاذّ ـ

....  

» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ١٠٢ص   (»البارع«) ٦٥ ،   ٦١ص  (» اجلامع«: والبيت يف   

  .) ١٦٠ص (» العيون الغامزة«، ) ٢٢٥ص (» الدر النضيد«،  )٥٣٦ص (

اليت مل تستكمل هلا تـسع سـنني        : ضرب من السري ، والبازل      : كر ، واخلبب     اخلمر والس  :والنشوة

شرح  «.املوثَّقَة اخلَلق   : ، واألمون   فتناهت قوا ، وإمنا خيتارون ركوب البازل لقوا وكثرة جتربتها           

   .)٧٠٢ص (للتربيزي » احلماسة



 ٢٦٠

  فصل في شواهد أعاريض الوافر وضروبه

  

 )١(طعقُن ذاومها اللّ، املقطوف وعروضه املقطوفة  منهشاهد الضرب األول  -

قول  ؛ )فعولن(هما فيفيصري اجلزء ، ن ما قبله كّالسبب اخلفيف من فاصلتيهما وس

  :] ظ٣٣ق[ )٢(الشاعر

ــي   ِمن  ــن لَه ــلَّ ذَاك ــت وقَ   فَقُلْ
  

     ــار ــِه الِْقطَ ــن ِب ــدا حلَلْ ــقَى بلَ س  
  

  :تقطيعه

ــل ــت وق ــن*فقل ــذاك هل ــنين*ل   من
  

ــدن    ــقا بل ـ *س ــن ـ ــارو*لحلل   قط
  

ــاعلنت ــاعلنت*مفـ ــولن*مفـ   فعـ
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفــ ــولن*مفــ   فعــ
  

  

                                                   

  .حذف  » ص« يف) ١(

)٢( جلر  يف ديوانه عامر بن احلارث النمريي  ود  ان الع ، ) منتـهى  «: ، ومنـسوب إليـه يف   ) ٤٤ص

  ) .٢/٤١(» الطلب

  ) .١٠٧ص (»  البارع«: والبيت يف 

  .ر وهو املطر طْمجع قَ: طار الِق
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 ٢٦١

  :)١(ومثله يف التقطيع

  أُم ــك ــن ِطلَاِب ع ــك تيهــٍرون مع  
  

ــٍة   ــت ِإٍذ)٢(ِبعاِفيـ ــِحيح)٣( وأَنـ    صـ
  

  

  :ح خري األنامي يف مد من النظاموعلى منواله

ــسِمي ــار ِج الن ــس مى أَنْ تــش أَأَخ  
  

    ــِديح ــاِدي م الْه ــد مــي أَح ــي ِف   وِل
  

  نِبــي فَــضلُه أَبهــاه  موســى   
  

     ــِسيحى الْمــِمِه ِعيــسِباس رــشبو  
  

ــا             ــدى ابِتهالًـ ــِمِه أَبـ وآدم ِباسـ
  

   ــوح ــك نـ ــاد الْفُلْـ ــِه وشـ   ِلخاِلِقـ
  

ــي   جن ودــر من ــن ــراِهيم ِم ِإبو  
  

      الــذَِّبيح كَــذَا ِبــِه فُــِديِبــِه و  
  

١٦  

  علَيــِه صــلَاةُ خاِلِقــِه تعــالَى   
  

    وحدــص ــديك ال ــرد ال ــا غَ ــى م تم  
  

  

                                                   

األصول « : ، ومنسوب إليه يف) بعاقبة(وروايته ) ٦٨ص  (» ديوان اهلذليني « أليب ذؤيب اهلذيل ،      )١(

مـادة  » أساس البالغة «،  ) ٤/٢٣٢(» املخصص«،  ) إذ(مادة  » الصحاح«،  ) ٢/١٤٤( »يف النحو 

  ) .عقب(

  ) .٢٠١ص (» شفاء الغليل«: والبيت يف 

للبغـدادي  » ألدبخزانـة ا  «، ويف   ) بعاقبـة ( ورواية الديوان    . » ، غ  صاألصل ،   « كذا يف    )٢(

 حشـار  يالقار بكر أيب ةواير يف هي اوكذ . ةملوحدوا بالقاف ةعاقب نّأ اهذ من ظهرف) ٦/٥٤٧(

 بـن  دأمح ممنه  ، ةالعربي اءعلم خطوط اوعليه خبطّه يعند يوه املرزوقي اماإلم قبل اهلذليني أشعار

): ١٠١ص  (ألمحد تيمور باشا    » العرب تصحيح لسان «اهـ ، ويف     . ةاللّغ يف ملا احبص ارسف

 فهاصح من أنّوك ، ةواملوحد بالقاف) بعاقبة (باوالصو ابعده ةلتحتيا واملثناة بالفاء) بعافية (ةبرواي

ـ  أم طلب نع قليب اي يتك يإن رعاالش ادومر "يحصح" لهلقو ىناملع يف مناسبتها اعىر بالعافية  روعم

خزانـة  « يف يالبغداد ةالعالم أورد قدو...  ألمرك مالك يحصح بعد نتوأ مراأل ةعاقب كل يبذكر

ـ  ادهإير عقب قالو،   فلتراجع تالبي ريتفس يف ىأخر اأقوالً »األدب  يف ماميىنالـد  فهاوصـح :  اهل

  .اهـ .  ةالتحتي واملثناة بالفاء املغين على ةاهلندي ةاحلاشي

  . برسم التنوين نونا ) إذن (»لصاأل«يف ) ٣(



 ٢٦٢

   :)٢(هلا اليت أو)١(ومثُلْقة عمرو بن كُعلّا الضرب مومن هذ

ــبِحينا   ِنِك فَاصحــص ــي ب بــا ه   أَلَ
  

ــدِرينا    ــور الْأَنـ ــي خمـ ــا تبِقـ   ولَـ
  

ــص ــأَنَّ الْح ــشعةً كَ عشــا)٣(م ِفيه   
  

  )٤(ِإذَا مــا الْمــاُء خالَطَهــا ســِخينا     
  

  

قـول   ] و ٣٤ق[ ء وعروضه اـزوءة   ازو شاهد الضرب الثاين من الوافر     -

  :)٥(الشاعر

                                                   

 شاعر،   عمري أبا وقيل األسود اأب كىني،   زهير بن سعد بن عتاب بن مالك بن كُلْثُوم بن عمرو )١(

 وهـو  ،   اجلاهلية الشجعان  اكفت أحد عزيز النفس  ممقد فارس  وهو جاهلي أحد أصحاب املعلقات ،    

،  اكـثري  اقًخل ولده وولد ولده من ورأى،   سنة ومائة مخسني وبلغ ،   هند بن عمرو امللك قتل الّذي

) ١/٢٢٨(» الشعر والشعراء «،  ) ١/١٥١(» طبقات فحول الشعراء  «: ينظر . احكيم اخطيب وكان

  ) .٥/٨٤(» األعالم«، ) ١/٢٠٢(» معجم الشعراء«، 

» األغـاين «،  ) ٢٧٣ص  (» مجهرة أشـعار العـرب    «: ، ومنسوبان إليه يف     ) ٦٤ص  ( ديوانه   )٢(

»  القـايل  أمـايل  شـرح  يف الـآليل  مسط«، ) ٢١٥ص ( لزوزينل» شرح املعلقات«، ) ١١/٥٢(

اهـ . الشعر من قطيعتان إالّ سواها ديوانه يف وليس:  وفيه) ٢/١٢٥( » الطلب منتهى«،  ) ١/٦٣٤(

  ) .٣/١٧٨(للبغدادي » خزانة األدب«، 

  . زعفران:  » ، غص«يف كتب حتتها ) ٣(

  . أول تورية وقعت لشاعر : »  ، ص ، غاألصل«كتب امش ) ٤(

 قـول  ملح ما ، التورية غطاء شفك من أول الطيب أبا إنّ: قال من  وكأنّ :قال ابن حجة احلموي     

   : اخلمرة عن معلقته يف كلثوم بن عمرو

  سخينا خالطها املاء ما إذا ... فيها احلص كأن مشعشعة

 فسخينا ، به ميزجوا مث برده لشدة الشتاء يف املاء نونسخي كانوا العرب فإن ، سخينا يف هنا الشاهد

 القريـب  املعىن هو وهذا ، سخينا شرابا فأضحى:  واملعىن،   حمذوف ملوصوف نعت التقدير هذا على

 ومـراد  عنـه  ىوراملُ البعيد املعىن هو وهذا ، الكرم عن عبارة هو الذي خاءالس وحيتمل.  به ىوراملُ

   .)٢/٤١ (»خزانة األدب« . الناظم

» ضالعـرو «، ) ٥ق ( »اإلقناع«، ) ١١٥ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٢٩ (»العقد«:  بال نسبة يف    )٥(

»  البـارع «، ) ٥٢ص (للتربيـزي  » الكايف  «،  ) ٣٠ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨١ص  ( بن جين ال

الـدر  «،  ) ٥٣٧ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨٦ ص(» القسطاس«،  ) ١٠٧ص  (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٦٣

  لَقَـــد عِلمـــت رِبيعـــةُ أَنَّ  
  

  لَِـــــقخ اِهـــــنو لَـــــكبح  
  

  :تقطيعه

  ربيعــــة أن*لقــــد علمــــت
  

ــحنب   ــنن *ك والــ ــو هــ   خلقــ
  

  مفــــــاعلنت* مفــــــاعلنت
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفـــــ   مفـــــ
  

  :)١(ومنه

 رــو ــه الْحــ ــزالٌ زانــ   غَــ
  

    رالْقَــــد فَــــهطَر دــــاعسو  
  

  يِريــــك ِإذَا بــــدا وجهــــا
  

   ــر ــشمس والْقَمــ ــاه الــ   حكَــ
  

ــورٍ  ــن نــ ــراه اُهللا ِمــ   بــ
  

   رــش ــا بــ ــن ولَــ ــا ِجــ   فَلَــ
  

ــذًا ــق شــ ــه أَرج وعبــ   لَــ
  

    ــر ــد والزهــ ــى الرنــ   فَيخفَــ
  

  :)٢(ومنه

                                                                                                                                                  

» الكـايف «،  ) ١٦٥ص  (» عيون الغـامزة  ال«،  ) ١٨٤ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٤٠ص  (» النضيد

  ) .٦٣ص (للخواص 

  .ضعيف بال : اهن خلق و

  :ن آخرها شاهد اخلليلمن مقطوعة ضم) ٦/٢٩٩ (»العقد« البن عبد ربه يف )١(

  ريالِغ آيه وغير ... أقوى مرتل هاجكأ

  :  ، وفيه»العقد«الرابع هنا ليس يف رواية والبيت 

  تعترب عليه وقفت ... طلل ال اهلم، فذاك

   .به تبخري الذي العود :دن ، والرالطيبة الريح ذكاء ةدش:  والشذا ، الطيبة الريح نفحة:  األرجو

)٢(  ة ، يف ديوانه يف األبيات املنـسوبة لكـثري             ينسب لكُثير عز)  والـشطر األول ورد    ) ٥٠٦ص ،

، وللنحاة شاهد آخر بنفس لفظ الشطر األول        ) ةملي(وروايته  ) ٢/١٢٣(» الكتاب«ر يف   ثيمنسوبا لكُ 

 موِحـشاً  ِلعزة) : ٥٣٦ص  (ر أيضا ، يف ديوانه يف األبيات املنسوبة         ثي ينسب لكُ  لكنه على متام الوافر   

  مستِدمي أَسحم كلُّ عفاها ... قَِدمي طَللٌ

 لكـثري  هو: قال اموحش لعزة أوله روى من  ...)قدمي طلل اموحش ملية (تالبي ا هذ :قال البغدادي   

 ماس عزة نّفإ؛   ةمالر لذي نهإ: قال موحشا ةملي رواه منو ،   ةالقصري ةذكرالت يف ليع وأب ممنه،   عزة

 ... طلل اموحش ملية( :املعىن هو  اهذ يف وراملشه دوالشاه،  مة  الر يذ حمبوبة ماس ومية،   كثير حمبوبة

  .)٣/٢١١(» خزانة األدب«  ".عزة لكثري هِإن: قيل قدو )خلل هكأن يلوح

لسلمى(روى أيضا وي (ذيب اللغة«، و» العني« يف كما « مادة)وحش. (  



 ٢٦٤

ــلُ  ــشا طَلَــ ــةَ موِحــ   ِلميــ
  

ــلُ    ــه ِخلَـــ ــوح كَأَنـــ   يلُـــ
  

  

  :يف مديح خري األنام )١(]من النظام[اله وعلى منو

ــلُ  ــصطَفَى الرسـ ــت ِبالْمـ   زهـ
  

ــضلُوا   ــضلُهم وِإنْ فَــــ   ويفْــــ
  

  ويــوم الْحــشِر قَــد أَضــحى   
  

  لَهــــم ِفــــي جاِهــــِه أَمــــلُ  
  

١٧  

ــهِ  ــلَاةُ خاِلِقــ ــِه صــ   علَيــ
  

  مـــــدى الْأَيـــــاِم تتـــــِصلُ  
  

  

وهو ما سـكن    ،   ازوء املعصوب  ] و ٣٤ق[الوافر شاهد الضرب الثالث من      -

  :)٢(قول الشاعر ؛  وعروضه ازوءة، خامسه املتحرك

ــدلُوا   ــشٍر عـ ــت ِلمعـ   عِجبـ
 

ــشرِ   ــا ِبـــ ــٍر أَبـــ   ِبمعتمـــ
 

  :تقطيعه      

                                                                                                                                                  

 وردهأ) ِخلَـلُ  كأَنه يلُوح ... طَلَلُ اموِحش ِلسلْمى( البيت اوهذ) : وحش(مادة  » اللسان«قال يف   

ةَ: فقال اجلوهرييا ِلموِحشابن وقال ؛ م يرلكث البيت: برةَ:  نشادهإ وصواب لاق ، يا لعزوِحشم.  

  ) .٢٠٢ص (» اء الغليلشف«: والبيت يف 

  .ع ِخلَّة وهي اجللدة املنقوشة مج: خلل 

  . »غ«زيادة من ) ١(

» العـروض  «، ) ص ( »اإلقناع«، ) ١١٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٩(» العقد«: بال نسبة يف     )٢(

 :وفيـه   ) ٣٢٠ ص( »الفصول والغايـات  «،  ) ٢/٢٤(للربعي  » العروض  «،  ) ٨١ص  (بن جين   ال

، ) ٥٣ص  (للتربيزي  » يف  الكا«اهـ ،   . ذا روى ذلك قيل مبعتمٍر من االعتمار        وإ" غذلوا  " ويروى  

، ) ٢٠٣ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨٧ص  (» القسطاس«،  ) ١٠٨ص   (»البارع«

  .اهـ .عدلوا أي سوا بينهما : وفيه ) ١٨٤ص (» اية الراغب«، ) ٢٤١ص (» الدر النضيد«

، ومـن  ) أبا بشر وأبا عمـرو ،  مبعتمد ومبعتمر    ،  عدلوا وعذلوا وغذلوا    ( ويف البيت روايات كثرية     

» الـوايف بالوفيـات   «والـصفدي يف    ،  ) ١/١٩٥(» زهـر اآلداب  «ري يف   صالطريف ما رواه احلُ   

)٢٤/٢٨٧ (    عن اجلاحظ يف كيسان مِلستم  ي أيب ع بيدة معر بن املُ  مى وكانت فيه غفلـة ، قـال        ثن :

 أَبـا  مبعتمٍر ... عدلوا ملعشٍر عجبت( مايو عليه أمليت يكتب ام غري أويقر عيسم ام غري تبيك كان

   .صحف اأب وقرأه زيد اأب فيه واستفىت بشر اأب فكتبه )عمرو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٦٥

  شـــرن عـــدلو*عجبـــت ملـــع
  

ــرن   ــشري*مبعتمـــــ   أبابـــــ
  

ــاعلنت ــاعلنت*مفــــ   مفــــ
  

ــاعلنت   ــاعيلن*مفـــــ   مفـــــ
  

  

  :لنظام يف مديح خري األناموعلى منواله من ا

 ـــــِصفتـــــولُ اِهللا مسر  
  

  ِبرفْــــِع الْبيــــِت والْقَــــدرِ    
  

  غَـــدا ينمـــى ِإلَـــى حـــسٍب
  

ــرِ     ــِل والنجــ ــي الْأَصــ   زِكــ
  

ــاه ــت محيــــ   ِإذَا لَاحــــ
  

  فَلَـــا تـــسأَلْ عـــِن الْبـــدرِ     
  

١٨  

ــهِ  ــلَاةُ خاِلِقــ ــِه صــ   علَيــ
  

   رــس ــي الـ ــدى ِفـ ــِرمـ    والْجهـ
  

ــ ــأَى الْدمـ ــاِميـ ــا ن مـ   تمـ
  

ــ   ــريمِسنــ ــِضو الــ   ِرهالز ِبــ
  

  

   :)١(ومنه

ــوِق ــِر ممحــ ــدٍر غَيــ   وبــ
 

  ِمــــن الِْعقْيــــاِن مخلُــــوقِ   
 

 هلَتفَـــــض ـــــِقيتِإذَا أُس  
 

  مزجــــت ِبِريِقــــِه ِريِقــــي   
 

ــسقَى ــق تـ ــك عاِشـ ــا لَـ   فَيـ
 

ــ     شوِقبِقيــــةَ كَـــــأِْس معـــ
 

ــصِحيِني  ــِشيِني ويـــ   فَينـــ
 

ــي    ــِه تمِزيِقــ ــكِْري ِفيــ   وســ
 

  

     

                                                   

  :ن آخرها شاهد اخلليل من مقطوعة ضم) ٦/٢٩٩(» العقد« البن عبد ربه يف )١(

  ك أمثال املهاريِق... ملرتلة ا األفال 

  ) .وال أبكي بتشهيق... بكيت لنأيه عين (، ومكانه هناك » العقد« هنا ليس يف رواية والبيت الرابع

  .من النشوة وهي السكْر :  ، وينشيين اخلالص الذهب :العقيان



 ٢٦٦

   :)١(الخلْ يف خ لغزومنه] و٣٥ق[

  ومــــضروٍب بلَــــا جــــرٍم
 

ــشوقِ    ــوِن معــ ــيِح اللَّــ   مِلــ
 

ــرى  ــاِل يــ ــِبيٍه ِللِْهلَــ   شــ
 

  )٢(علَـــى الْأَمـــشاِط ِفـــي الـــسوِق 
 

  

                                                   

 قـول  وأحلـى  وألطف كله ذلك من وأحسن:  وفيه) ٢/٢١٧ (»املثل السائر «:  بال نسبة يف     )١(

  : اخللخال يف بعضهم

  معشوق اللون مليح  ...جرم بال ومضروب

  مِليِح الْقَد ممشوِق ... لَه قَد الِْهالَِل علَى 

  علَى األمشاِط يف السوِق ... وأكْثَر ما يرى أبدا 

!  قد دخلت السوق فما رأيت على األمشاط شـيئا            : بعض الناس مسع هذه األبيات فقال      وبلغين أنّ 

وظن    ا األمشاط اليت يأ رج  مثرات األوراق « و اهـ ، .  السوق سوق البيع والشراء    وأنّ،  ا الشعر   ل «

  ) .٢/٣١١(» الكشكول«، و) ٣/٣٩(» زالطرا«، و» املثل السائر«نقال عن ) ١/١٠٧(

  .مجع ساق : »  ، غاألصل ، ص«كتب باهلامش ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٦٧

  فصل في شواهد زحافات الوافر 

  

       -  شاهد العزوء      ب  ص؛  لئال يلتبس بالثالث املعـصوب    ؛  يف غري الضرب الثاين ا 

   :)١(قول الشاعر

  ــه عئًا فَدــي ش ِطعتــس ت ــم   ِإذَا لَ
 

   ِطيعتــس ــا تـ ــى مـ ــاِوزه ِإلَـ   وجـ
 

  :تقطيعه

ــس ــي أن*إذا مل ت ــع ش ــدعهو*تط   ف
  

  تطيعـــو*إىل مـــا تـــس*وجـــاوزهو  
  

   فعـــولن*مفـــاعيلن * مفــاعيلن  
  

ــاعيلن    ــاعيلن * مفـ ــولن* مفـ   فعـ
  

٢(لهأو(:   

  تجـافَى النــوم بعـدك عــن عيــوِني  
 

 وعمـــا الـــدفُوهجت سلَـــي لَِكـــنو  
 

ــاِحي ــسمك الْأَقَـ ــذَّكِّرِني تبـ   يـ
 

  ــع ــوردك الرِبيـ ــي تـ ــي ِلـ   ويحِكـ
 

ــؤاِدي ــوٍق فُ ش ــن ــك ِم ِإلَي ــري   يِط
 

  ن لَـــيس تتركُهـــا الـــضلُوعولَِكـــ 
 

                                                   

  :من قصيدة مطلعها )  ١٤٥ص (» ن معد يكربشعر عمرو ب«مرو بن معد يكرب ، يف  لع)١(

 ميعاعي السحانةَ  الدير أِمن  ..جوعقُِني وأصحايب هؤري  

» الـشعر والـشعراء   «،  ) ٣/٧١(» احليـوان «،  ) ١٧٥ص  (» األصـمعيات «: ومنسوب إليه يف    

ــاين«، ) ١/٣٦٢( ــصناعتني« ، ) ٢٢٩ ، ٢١٦، ١٥/١٩٩(» األغ ــرة  « ،)٣٨٧ص (» ال مجه

  ) .١/١١٧(» األمثال

البـن  » العروض«،  ) ٦ق  ( »اإلقناع«،  ) ١١٦ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٢٩ (»العقد«: والبيت يف   

للتربيزي » الكايف«،  ) ٢/٢٤(للربعي  » العروض  «،  ) ٣١ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨٣ص  (جين  

» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨٥ص  (» القسطاس«،  ) ١٠٩ص   (»البارع«،  ) ٥٤ص  (

ص (» العيون الغـامزة  «،  ) ١٩٠ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٤٥ص  (» الدر النضيد «،  ) ٥٣٧ص  (

١٦٤. (  

، ... إذا مل تـستطع     : ن آخرها شاهد اخلليل السابق      ضم) ٦/٢٩٨ (»العقد« البن عبد ربه يف      )٢(

 ) . ليس تتركه-عن جفوين(» العقد«ورواية 

   .رغالثّ به بهشي أبيض زهروهو ، مجع أقحوان : األقاحي 



 ٢٦٨

        ـتغَاب ـتـا ِغبلَم سمكَأَنَّ الـش  
 

    ــوع ــدنيا طُلُ ــى ال ــا علَ لَه ســي   فَلَ
 

  ــاع ِتنام ــذَكُِّرك ت ــن ــاِلي ع فَم  
 

  ــع ــصن الْمِنيـ ــك الِْحـ   ودونَ ِلقَاِئـ
 

  

تحرك كما بينت يف    امس امل هو إسقاط اخل   و ،ل يف الوافر    قْشاهد الع  ] ظ ٣٥ق[-   

  :)٢(قول الشاعر ، )١(النظم

 ــار ــا ِقفَــ ــاِزلٌ ِلفَرتنــ   منــ
  

   ــطُور ــومها شــ ــا رســ   كَأَنمــ
  

  :تقطيعه

ــازلن  ــا*منـ ــارن*لفرتنـ    قفـ
  

ــا   ــأن منـ ــومها*كـ ــطورو*رسـ   شـ
  

ــاعلن ــاعلن*مفـ ــولن*مفـ   فعـ
  

ــاعلن   ــاعلن*مفــ ــولن*مفــ   فعــ
  

  

- صقْشاهد الن املزدوج من العب والكَص٣(قول الشاعر لوافر يف اف(:  

                                                   

   .)١٥٢(ت يف زحاف الوافر ، البي )١(

، ) ٦ق  ( »اإلقنـاع «،  ) ٢٠٢ ،   ١١٧ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٢٩(» العقد«: بال نسبة يف     )٢(

 ) ٢/٢٥(للربعـي   » العـروض «،  ) ٣٢ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨٣ص  (بن جين   ال »العروض«

، ) ٨٥ص    (» القـسطاس «،  ) ١٠٩ص  (»  البـارع «،  ) ٥٥ص  (للتربيزي  » الكايف  «،  ) سطار(

ص (» الدر النضيد «،  ) ٢٠٤ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٨ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«

وفَرتنا بفاء مفتوحة وراء ساكنة وباملثنـاة مـن فـوق    : وفيه ) ١٩٢ص (» اية الراغب «،  ) ٢٤٦

ـ  ) ١٦٦ص  (» العيون الغامزة «اهـ ،   . وبعدها نون هي اسم امرأة كما قاله اجلوهري        روى يف  ، وي

  .لسني وهي األقرب ، ولعل الثانية تصحيف با) سطور(بعضها 

، ) ٨٤ص  (بن جين   ال» العروض  «،  ) ٦ق  (» اإلقناع«،  ) ١١٦ص  (» اجلامع«:  بال نسبة يف     )٣(

، ) ٥٥ص  (للتربيـزي   » الكـايف «،  ) ٢٥/ ٢(للربعي  » العروض  «،  ) ٣١ص  (» عروض الورقة «

) ٥٣٨ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«،   ) ٨٥ص  (» القسطاس«،  ) ١١٠ص   (»البارع«

ص (» اية الراغـب  «،  ) ٢٤٦ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٠٤ص  (» شفاء الغليل «،  ) الرسم اخللق(

... واخللق بفتح الالم وكسرها     ... فري باحلاء املهملة املفتوحة وبالفاء مواضع كثرية        وح: وفيه) ١٩١

ار بفتح القاف هو اخلبز بال أدم ،        والسحق املنسحق وهو الثوب الذي خلق وانسحق أي بلي ، والقَف          

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٦٩

  ِلـــــسلَّامةَ دار ِبحِفـــــريٍ 
  

  ِق قَِفَـــارحلَـــِق الـــســـاِقي الْخكَب  
  

  :تقطيعه

  حفـــرين*تـــدارن ب *لــسل الم 
  

  قفــارو*لقــس ســحق *كباقــل خ   
  

ــلُ ــلُ * مفاعيـ ــولن   * مفاعيـ فعـ
  

  فعــــولن * مفاعيــــلُ * مفاعيــــلُ  
  

  

  :)١(قول الشاعر؛ ب ضعى باَألسموهو املُ ، م يف الوافررشاهد اخلَ -

ــومٍ    ــداِر قَ ــشتاُء ِب ــزلَ ال ِإنْ ن  
  

  ـــارج ـــبنجاُء)٢(تتالـــش ـــِتِهميب   
  

  :] و٣٦ق[ تقطيعه

ــزلش ــت*إن ن ــداأ اش ــومن*ب   رق
  

ــن نب   ــجتـ ــهمش*اجـ ــت*ربيتـ   وأاشـ
  

ــ ــاعلنت*)٣(نتعلمفْـ ــولن*مفـ   فعـ
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفــ ــولن*مفــ   فعــ
  

  

                                                                                                                                                  

       ر وهو اخلراب اخلايل لكن على أنـه    فْقرأ بالكسر على أنه مجع قَ     فاستعاره للدار بال أهل ، وجيوز أن ي

  ) .١٦٦ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . أراد بالدار اجلنس حىت يصح وقوع اجلمع صفة هلا

وال شاهد فيه ، ومنـسوب      ) الشتاء جبار قوم  إذا نزل   (، وروايته   ) ١٠٢ص  ( للحطيئة يف ديوانه     )١(

ص (» الـصناعتني «،  ) ٢/١٤٢ (»الكامـل « ،   ) ١/٤٦٦( قتيبة بنال» غريب احلديث «: يه يف   إل

» املخـصص «، مجيعا برواية الديوان ، ويف       ) ١/٧٧٣(» آليل يف شرح أمايل القايل    لمسط ا «،  ) ٣٨٧

  ) .إذا) (شتو(لى العضب ، ويف مادة  عاشاهد)  نزلإن) (عضب(مادة » تاج العروس«و» اللسان«و

، ) ٨٤ص  (البن جـين     »العروض«،  ) ١١٧ص  (» اجلامع«: يف  وورد البيت شاهدا على العضب      

، ) ٥٦ص  (للتربيزي  » ايفالك«،  ) ٥٨٧ص  (» الصاهل والشاحج «،  ) ٢٦/ ٢(للربعي  » العروض«

) ٥٣٨ص  (» العلوممفتاح  «،  ) ٥ق  (» املعيار«،   ) ٨٥ص  (» القسطاس«،  ) ١١٠ص   (»البارع«

هو مديح بليغ ألن جارهم إذا مل       : وفيه  ) ١٩٢ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٤٦ص  (» الدر النضيد «،  

  ) .١٦٦ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . ر بالشتاء لفرط ثروم وغنائهم فهم باألوىليتأثّ

  .دار  : »ص« يف )٢(

  .فاعلنت :  » ، غص« يف ) ٣(



 ٢٧٠

 )نتمفـاعل (فيخلـف   ،  ب يف الـوافر     صم والع راملزدوج من اخلَ  م  صشاهد القَ  -

  :)١(قول الشاعر ؛) فعولنم(

  ــن ــددا ولَِك ــا س ــالُوا لَن ــا قَ ـــِر    مجا ِبهـــوأَتو ملُهقَـــو شفَـــاحت  

  :تقطيعه

ــالو ــا ق ــددن *م ــا س ــن*لن   والك
  

ــو    ــاحش ق ــو *تف ــم وأت ــري* هل   ج
  

ــولن ــاعلنت*مفعـ ــولن*مفـ   فعـ
  

ــاعلنت   ــاعلنت*مفــ ــولن *مفــ   فعــ
  

  

-  ب من اخلَ  املركّ صقَشاهد العر  ص املركّ قْم ومن الن  ب من العب والكَ صكما  ف 

٢(قول الشاعر ؛ )مفعولُ(خلفه يف، م تقد(:  

  ــيم ــك رؤف حِلـ ــا مِلـ   لَولَـ
  

  لَكْــــتِتــــِه همحكَِني ِبرارــــدت  
  

  :تقطيعه

ــوالم ــن ر*ل ــنؤلك ــيمن*ف   حل
  

  هلكتــــو*برمحتــــهي*تــــداركين  
  

ــولُ ــاعل* مفعـ ــولن* نت مفـ   فعـ
  

ــاعلنت    ــاعلنت * مفـ ــولن* مفـ   فعـ
  

                                                   

، ) ١١٨ص (» اجلـامع «وهـو تـصحيف ،     ) لنا سـيدا  ) (٦/٣٢٩ (»عقدال«: بال نسبة يف     )١(

» الكـايف «،  ) ٢/٢٦(للربعـي   » العروض  «،  ) ٨٤ص  ( »العروض ابن جين  «،  ) ٦ق  (» اإلقناع«

مفتاح «، ) ٥ق (» املعيار«، ) ٨٦ص (» القسطاس«، ) ١١١ص (»  البارع«، ) ٥٦ص (للتربيزي  

» اية الراغـب «، ) ٢٤٧ص (» ر النضيد الد«،  ) ٢٠٥ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٨ص  (» العلوم

بالضم الكالم الذي   جهر   وكذلك السداد باأللف أيضا ، واهلُ      دد هو الصواب  والس: وفيه  ) ١٩٢ص  (

  . ) فأتوا- أمرهم -تفاقم (روى وي) . ١٦٦ص (» العيون الغامزة« ، اهـ. فيه فحش 

، ) ٨٥ص  (بن جين   ال »عروض  ال«،  ) ٦ق  ( »اإلقناع«،  ) ١١٨ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     )٢(

) ٥٧ص  (للتربيزي  » ايف  الك«،  ) ٥٨٨ص  (» جالصاهل والشاح «،   ) ٢/٢٦(للربعي  » العروض  «

ص (» مفتـاح العلـوم   «،  ) ٥ق  (» املعيار«،   ) ٨٦ص  (» القسطاس«،  ) ١١١ص   (»البارع«،  

، ) ١٩٢ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٤٧ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٠٦ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٨

  ) .١٦٦ص (» العيون الغامزة«

داركين - تغمدين   –رحيم  (روى  ويف(والصواب  ،  ) رؤوف(، وكُتب يف بعضها     )  يبالقصر ،  ) رؤ

  .إشباعها واوا يكسر الوزن  ، ووالكسائي ومحزة عمرو أبووا قرأ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٧١

  

 )فاعلن( هفيخلف،  ل يف الوافر    قْم والع رب من اخلَ  املركّ ] ظ ٣٦ق[م  م اجلَ شاهد -

   :)١(قول الشاعر ؛ ة األصلي)مفاعلنت(عن 

ــا طَايالْم ــب ــن رِك م ــر يخ ــت أَن  
  

ــسا    ــا ونفْـ ــا وأَخـ ــرمهم أَبـ   وأَكْـ
  

  :تقطيعه

ــي ــت خ ــل*أن ــن ركب ــا*رم   مطاي
  

  ونفـــسا*أبـــن وأخـــن*وأكـــرمهم  
  

ــاعلن ــاعلنت*فـ ــولن*مفـ   فعـ
  

  فعــــولن* مفــــاعلنت *مفــــاعلنت  
  

  

  :)٢(ف قول الشاعرطْأي استعماله بغري قَشاهد متام الوافر -

  مضى زمن صـِحبت ِبـِه أَبـا كَـربٍ         
  

ــربِ    ــى كُ ــرٍب علَ ــو كَ قَِني أَبــار   )٣(فَفَ
  

  :تقطيعه

ـ  *مضازمنن  أبـا كـربن   * يصحبت  
  

  عـــال كـــريب*أبـــوكربن*ففـــارقين   
  

ــاعلنت  ــاعلنت * مف ــاعلنت  * مف مف
  

ــاعلنت    ــاعلنت* مفـ ــاعلنت * مفـ   مفـ
  

  

                                                   

 »اإلقناع«،  ) ١١٨ص  (» اجلامع«،  وال شاهد فيه    ) كوإن) (٦/٣٢٩ (»العقد«:  بال نسبة يف     )١(

/ ٢(للربعي  » العروض«،  ) ٣٣ص  (» عروض الورقة  «،) ٨٥ص  ( البن جين » العروض«،  ) ٦ق  (

» املعيار«،  ) ٨٦ ص(» القسطاس«،  ) ١١٢ص  (» البارع«،  ) ٥٧ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٢٧

، ) ٢٤٨ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٠٦ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٨ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (

) وأكرمهم(مكان  ) وخريهم(روى  وي)  . ١٦٧ص  (» العيون الغامزة «،  ) ١٩٣ص  (» الراغباية  «

  ) .اا وأبأخ(و) اا وأخأب(، وبقلب الترتيب ) انفس(مكان ) اأم(، و

  ) .٢٤٨ص (» الدر النضيد«، ) ١١٢ص  (»البارع«:  بال نسبة يف )٢(

   .»ص«ها ياء ، واملثبت من  بإشباع كسرة الباء لتتولد من ، كريب»لصاأل«يف ) ٣(



 ٢٧٢

الذي هو حذف ساكن السبب اخلفيف وإسكان مـا قبلـه يف             رصشاهد القَ  -

      الضرب املقطوف من الوافر على رأي الز؛   اجج  الء بن املِ  قول العـ ن ه ـ ال الغ ِونيف )١(ي  

٢(ةوفَيك بن عبد اهللا قاضي الكُِرش(:   

                                                   

 ومهنـدا  عـروة  بـن  وهشام كليب بن عاصم مسع ،   ةالكوف أهل من العالء بن املنهال الغنوي      )١(

 ، ووثقه بعض أئمة احلديث      قطبة وابنه احلباب بن وزيد سامةأ وأبو إدريس ابن عنه روى، و  القيسي

» الثقـات «،  ) ٦/٥١٥(ي  للبخار» التاريخ الكبري «: ينظر  . ، وله أبيات مذكورة يف كتب األدب        

البـن حبـان    » الثقـات «،  ) ٦/٣٦١(البن أيب حـامت     » اجلرح والتعديل «،  ) ٣٤٣ص  (للعجلي  

  ) .٤/١٨٦(» لسان امليزان«، ) ٨/٥٠٢(

ـ ٩٥(سنة   ببخارى دِل و  ، القاضي عي الكويف خالن اهللا دعب نب شريك اهللا عبد أبو )٢(   وكـان  ) ه

سفيان قال  ، باألهواز مث بالكوفة القضاء ويل ، و  العزيز عبد بن عمر أدرك ،   القادسية شهد قد هجد 

ـ  افهم اعاملً  وكان  ، اهللا عبد بن شريك من اجواب بالكوفة أحضر  أدركت ما:  نةييع بن ـ  اذكي افطن 

ا  وحدث مرات بغداد  قدم  ، وقائع حنيفة أيب اإلمام وبني هوبين ، الفقهاء كبار من ،   قضائه يف عادال

ـ ١٧٧ (سنة بالكوفة ومات،   سنة ومثانني اثنتني عاش،   ، ) ٣/١٤٩(» أخبار القضاة «: ينظر  .  ) ه

، ) ٧/٢٤٦(» سري أعـالم النـبالء    «،  ) ٢/٤٦٤(» وفيات األعيان «،  ) ١٠/٣٨٤(» تاريخ بغداد «

  ) .٣/١٦٣(» األعالم«، ) ١٦/٨٧(» الوايف بالوفيات«

، ) ٢/١٥٣ ،  ١/١٣٥(» عيون األخبـار  «،  ) ٣/١٥٤(» نييالبيان والتب «: منسوبان إليه يف    والبيتان  

 وحيتمـل :  وفيه) ٥/١١٠( »التذكرة احلمدونية «،  ) قوو( مادة  » احملكم«،  ) ١/٥٠٩(» املعارف«

 فـإن  ، النفاذ حبرف الوزن ويتم الوافر من عروضه فإن ، الشعر لرشاقة العروض يف الشاعر هذا خطأ

 ، املستهجن إقوائها يف العرب تستعمله مل وهذا ، منصوبا ثاينوال مرفوعا األول البيت كان ذلك فعل

) فعولْ( الوافر من األخري اجلزء كان السكون على وقف وإنْ ؟ اللني الشعر مثل هذا  يف يكون فكيف

  . يسمع ومل جائز غري وهو ،

 »لوفيـات الوايف با «و،  ) ٣٢٩ص   (»احملمدون من الشعراء  «: يف   الفُقَيمي يادز بن مدومنسوبان حمل 

)٣/٦٧(.   

التعديل «نقال عن   ) ٦/٢٥١( ملغلطاي   »إكمال ذيب الكمال   « :ومنسوبان لعبد اهللا بن إدريس يف     

  . للساجي »والتجريح

منـسوبان  ) ٢٤٩ص  (»  النـضيد  الدر«،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ١١٣ص  (»  البارع«: والبيتان يف   

  .للعالء

   .تطاول أي فالن علينا تدرأَ:  يقال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٧٣

ــا  يــانَ ح ــِريٍك كَ ــا ش أَب ــت فَلَي  
  

  ــِريكش هــِصربي ِحــني قْــِصرو٣٧ق[ فَي [  
  

  ويتـــرك ِمـــن تدرِئـــه علَينـــا
  

     ــوك ــذَا أَبـ ــا لَـــه هـ   ِإذَا قُلْنـ
  

  

  :تنبيه      

   .رفوع مع املنصوب وهو ضعيفمنع اإلطالق يف هذا الشعر ملنع إقواء امل      

  

   :)١(ة الشاعرئَطيقول ح يف عروض الضرب األول من الوافر شاهد القبض -  

ــينِ  لَّتــاِل ِبخ جــى الر ــوت علَ   علَ
  

  وِرثْتهمــــا كَمــــا وِرثَ الْولَــــاُء  
  

  :تقطيعه

ــر  ــوت عل ــل*عل ــتني*رجاليبخ   ل
  

ــهما   ــ* ورثتـ ــلكمـ   وؤوال*ا ورثـ
  

ــاعلنت ــاعلنت*مفـ ــ*مفـ   ولُفعـ
  

ــاعلنت   ــاعلنت* مفــ ــولن*مفــ   فعــ
  

                                                   

 ،  زهري راوية كانو وفصحائهم اءالشعر فحول من ،يالعبس مالك بن أوس بن جرول مليكة وأب )١(

 على غضب ذاإ امنه ةواحد كلّ إىل ينتمي كان لالقبائ نيب متدافع نسبهوولؤم ،    وسفٍه رش اذ وكان

 ركأد خمـضرم  وهو،  رهوقص األرض من ربهلق احلطيئةَ قِّبلُ:  قيل،   ةاهليئ رثّ املنظر يحبق،   ىاألخر

هجا  ، حىت     أحد هلسان من يسلم يكد مل ، اعنيفً اهجاًء كانو ، مواإلسال ةاجلاهلي ونفسه وأباه هأم 

» الوايف بالوفيات «،  ) ١/٣١٠(» الشعر والشعراء «،  ) ١/١١٠(» طبقات فحول الشعراء  «:  ينظر .

  ) .٥/٨٤(» األعالم«، ) ١١/٥٤(

، ومل أقف عليه يف طبعة الـديوان بـشرح ابـن            ) ١٣ص  ) (شرح محدو طماس  (يف ديوانه   والبيت  

فليس فيه شـاهد قـبض      ) فضلت خبصلتني على رجالٍ   (السكيت والسكري والسجستاين ، وروايته      

  . العروض 

الـدر  «،  ) ٥ق  (» املعيـار «،  ) ٨٤ص  (» القسطاس«،  ) ١١٤ص  (» عالبار«: ومنسوب إليه يف    

  ) . خبصلتني-فضلت (، ويروى ) ٢٤٩ص (» النضيد

 فممتنع الكالم فصيح يف) خلتني (مثل متكني وأما:  وفيه) ١٦٣ص  (» العيون الغامزة «بال نسبة يف    و

انظم إلطالق الضرب يف متكينه جيوز نعم  .اونثر الروإنْ ، التصريع بشرط العروض ويف ، وي نكِّم 

 التمكني بتقدير قهيلح شذوٍذ عن ينفك ال والبيت.. . فيه شذوذ على فللضرورة الوجه هذا غري على

 مثـل  يدخلها ال العروض هذه فألنّ عدمه تقدير على اوأم ، قدمناه فلما التمكني على اأم.  وعدمه

  . القوم عند مقرر هو فيما التغيري هذا



 ٢٧٤

  فصل في شواهد أعاريض الكامل وضروبه

  

   :)٢( يف معلقته)١(قول عنترة؛ وهو السامل وعروضه الساملة شاهد الضرب األول  -  

  وِإذَا صحوت فَما أُقَـصر عـن نـدى        
  

ــي     ــماِئِلي وتكَرِم ــِت ش ِلمــا ع كَمو  
  

  :تقطيعه

  صر عـن نـدن    *صتفما أق *وإذا صحو 
  

ــم    ــا عل ــشمائلي*وكم ــي*ت   وتكررم
  

ــاعلنمت ــاعلنمت*فـ ــاعلنمت*فـ   فـ
  

  ــاعلن مت ــاعلن مت*فـ ــاعلنمت*فـ   فـ
  

ظ٣٧ق[ )٣(هلاأو [:  

  هــلْ غَــادر الــشعراُء ِمــن متــردِم
  

ــوهمِ     ت ــد عب ارــد ــِت ال ــلْ عرفْ ه أَم  
  

                                                   

ـ  أنّ وذلك ، الكرب بعد أبوه ادعاه،   مخزوم بن راِدقُ بن ةمعاوي بن ادشدبن   بن عمرو  عنترة )١( ه أم 

من و،   ومن أجودهم ،   يف اجلاهلية    العرب رسانأشهر ف  من ، وكان    زبيبة هلا قالي داءسو أمة تكان

 ، وأكثر من ذكر ابن عمته عبلة        وعذوبة رقة شعره ويفأحد أصحاب املعلقات ،      ،    شعرائهمفحول  

، ) ١/٢٢٨(» الـشعر والـشعراء   «،  ) ١/١٥٢(» طبقات فحول الـشعراء   «:  ينظر   .يف قصائده   

  ) .٥/٨٤(» األعالم«

  ) .١٧٠ص (للتربيزي » شرح ديوان عنترة«، و) ٨٢ص (يف ديوانه  )٢(

بـن  ال» عروضال«،  ) ٦ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٢٠ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٠ (»العقد«: والبيت يف   

ص (»  البـارع «،  ) ٥٨ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٣٤ص  (» عروض الورقة  «،) ٨٦ص  (جين    

الـدر  «،  ) ٢٠٧ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥ق  (» ملعيارا«،  ) ٨٨ ،   ٥٥ص  (» القسطاس«،  ) ١٠٥

، ) ١٧٠ ،   ٧٠ص(» ن الغـامزة  العيـو «،  ) ١٩٩ص  (» اية الراغـب  «،  ) ٢٥١ص  (» النضيد

  ) .٦٥ص (للخواص » الكايف«

  .ل القصيدة املعلقة أي أو : »األصل «كتب امش) ٣(

مجهـرة أشـعار    «، و ) ١٤٧ص  ( للتربيزي   »شرح ديوان عنترة  «، و ) ٨٠ص  ( واملعلقة يف ديوانه    

  ) .٢/٥٥ (»منتهى الطلب«، و) ٩/٢٥٣ (»األغاين«، و) ١/٣٤٨ (»العرب

ـ :  ، الفدن      علم على موضع    : ، واجلواء  الوهن من اعتراه ملا يستصلح الذي املوضع:  املتردم ر صالقَ

 مـن  وايفاخلو  ، األسود:  األسحم ،   عليها حيمل أن تطيق اليت اإلبل:  احلمولةو يصف عظم ناقته ،   

  . ريشها من أربع: اجلناح
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 ٢٧٥

ــي   ــالِْجواِء تكَلَِّم ــةَ ِب ــا دار عبلَ ي  
  

ــلَِمي     اســةَ و ــباحا دار عبلَ ــي ص   وِعِم
  

ــا   هــاقَِتي فَكَأَن ــا ن ِفيه ــت   فَوقَفْ
  

  الْمتلَـــوِم حاجـــةَ َألقْـــِضي فَـــدنٌ  
  

ــ ام ــر ــةُ الَّإَ ي،اعِن ــا حمولَ   أهِله
  

ـ اِخل حـب  تـسف  الـديارِ  وسطَ     )١(ِممِخ
  

ــِف ــاثْ ايه تاِنن ــونَو عبــ أَر لُوبةًح  
  

  ــود كَ اســِةاِفخ الْ يــر ِمأَالْ اِبغــح س  
  

  

  :ح خري األنامييف مدمن النظام وعلى منواله 

ــدٍ  محم ــي ــى النِب ــصلَاةَ علَ   ِإنَّ ال
  

ــسِلمِ    ــيئَاِت الْمـ ــر سـ ــا تكَفِّـ   ِممـ
  

  ــم فَكُلُّه امــر ــيني الِْك ــضلَ النِب   فَ
  

ـ      ــى ِلـ ــاِد ِإلَ عالْم مــو ــيي   واه ينتِم
  

  ســبحانَ مــن رِحــم الْــورى ِبنِبيــِه
  

  وهـــداهم نهـــج الطَِّريـــِق الْـــأَقْوِم  
  

  لُّـــهحفَم ثُــهعب رـــأَخت لَــِئنو  
  

ــدمِ    ــدِر أَي تقَـ ــي الْقَـ ــدم ِفـ   متقَّـ
  

١٩  

ــِشي   تخــا ن ــِه م ــا ِب نأَم بــا ر ي  
  

ــةِ    امالِْقي مــو مِ يــن هــذَاِب ج ع ــن    ِم
  

  

  :)٢(قول الشاعر؛ دف الزم للراملقطوع ال  من الكاملشاهد الضرب الثاين -

ــ الَح ــالز انُمــه ــفَ  لَ بلَد ــح   االَ
  

  كَــوــالْ اسِشميب اقًــاِرفَم االَذَقَــو  
  

ـ  تيِنغَ ـ الْ ياِنوغَ حي ـ ع نك ورـ ب ام  
  

ــلَطَ   ــلَِإ تعـ ــِكأَ كيـ ــلَجو ةًلَّـ   االَـ
  

ــأَ ضىح ــلَع يك ــح ــرحم نهالُلَ ام  
  

  ــلَو ــي دقَ ــ ونُكُ حرامهن ــلَح   ] و٣٨ق[االَ
  

ــوكَالْ نَِّإ( ــيأَر نِْإ باِع نــاِوطَ ك اي  
  

  ــولَص الــشطَــ اِببوين ــعنــِو كاالَص(  
  

)اذَِإو دعــو ــمع كنـ ــِإِف نهـ   هنـ
  

ــ   نسب ِزيــد ــِع كي ندهن خــب   )٣()االَ
  

                                                   

مـادة   »اللسان« و »الصحاح«اء اخلَمخم ، وهو بكسرها كما يف         بفتح اخل  » ، ص  األصل« يف   )١(

   .اإلبل هحب تعلف نبات:  بالكسر واِخلمِخم) مخم(

، وروايـة   ...) وإذا دعونك   (ن آخرها شاهد اخلليل     ضم) ٦/٣٠١ (»العقد« البن عبد ربه يف      )٢(

  ) .وحجاال  أكلّة-اآلماال فبدل الزمان حال (»العقد«

  ) . برد الشباب–إنّ الغواين (وروايته ) ٢٤٥ص ( بيت الشاهد والذي قبله لألخطل ، يف ديوانه )٣(



 ٢٧٦

  :تقطيع األخري

  نفـإن ـو   *نك عـم مهـن    *وإذا دعو 
  

  خنبــاال *دك عنــدهن *نــسنب يــزي   
  

ــاعلنمت فــاعلن  مت*  فــاعلنمت* ف
  

  فـــاعلن مت*فَ*  فـــاعلنمتاتنلَـــع  
  

  

  :يف مديح خري األناممن النظام وعلى منواله 

ـ كَشف الِْإلَه عِن الْـورى ِبنِبيـِه           الْـ
  

ــلَالَا  )م( كُوِك ضــش ــبِه ال ش ــن   ـــمختاِر ِم
  

ــهِ   ــِومي ِبِديِن ــنهج الْقَ ــداهم ال هو  
  

  وحبــــاهم الِْإنعــــام والِْإفْــــضالَا  
  

        ِلِهمـؤـةَ سِن غَاييارالـد وا ِمـنلَغب  
  

ــوالَى      تت تحــب أَص ــد ــٍم قَ عأَن ــن   ِم
  

  ق الْــيِقني فَطَالَمــاعِلمــوا ِبــِه الْحــ
  

  أَضـــحوا وأَمـــسوا قَبلَـــه جهالَـــا  
  

٢٠  

  لَا فَارقَتـه ِفـي الْأَصـاِئِل والـضحى        
  

ــالَى     ــالَِمني تعـ ــلَوات رب الْعـ   صـ
  

  

 حـذّ واَأل،  ة  وعروضه التام ،  ر  مض املُ ذّحاَأل  من الكامل  شاهد الضرب الثالث   -        

 )متفـا ( )فاعلنمت(فتصري  ،   املتحرك وذهب من آخره وتد جمموع        كن ثانيه سا أُ ر م مضاملُ

  :)١(قول الشاعر ؛ )فعلن(فتنحل إىل 

ــ يوالْ مــم ــطُِل بِح ــ ِهوِل شهر  
  

  وــش ــي رهالـ ــأَ بسحـ ــد هنـ   رهـ
  

ــ ــأُو يِبأَِب ــ يم ــ ةًادغَ ــ يِف خداه  
  

ــ   ــو رحِس بين ــوِنفُج ِســ اهحظ٣٨ق[ ر [  
  

                                                                                                                                                  

» عروضال«،  ) ٦ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٢٠ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٠١ (»العقد«: وبيت الشاهد يف    

» الكـايف «،  ) ٢/٢٨(للربعـي   » العروض« ،) ٣٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨٧ص  (بن جين   ال

مفتاح «،  ) ٥ق   (»املعيار«،  ) ٨٨ص  (» القسطاس«،  ) ١١٦ص   (»البارع«،  ) ٥٩ص  (للتربيزي  

» اية الراغـب «، ) ٢٥٢ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٠٨ص  (» شفاء الغليل  «، )٥٣٩ص  (» العلوم

و الفساد ، واملعىن أن النسوة نـسبنه       واخلبال بفتح اخلاء املعجمة وبالباء املوحدة ه      : وفيه  ) ١٩٩ص  (

ص (» العيـون الغـامزة   «اهــ   . إىل الشيخوخة بالنسبة إليهن ، فهي عندهن نسبة حتقري ال تعظيم            

  ) .٦٥ص (للخواص » الكايف«) ١٧١

   .واألزهار الْورود من طاقةوهو التاج وال،  مجع إكليل  : ، واألكلةسالرأ رمؤخ: القَذَال

وإن نأت  ( » العقد«ن آخرها شاهد اخلليل ، ورواية       ضم) ٦/٣٠١(» العقد«يف   البن عبد ربه     )١(

  ) . فسل القفار جييبك القفر–

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٧٧

الشمس تحسأَ بناه شمس  الـضىح  
  

  ــالْو ــي ردبـ ــنأَ بسحـ ــالْ اهـ   ردبـ
  

ـ نع ىوهالْ ِلسفَ اه ـ ِجي بك ـ  نِْإو ىأَن  
  

ــ   ــِغالْ ِلسفَـ ــِجي ارفَـ ــغالْ كيبـ   رفْـ
  

ــِل( ِنم ــد ــ اريال ــعفَ ِنيتامرِب   ٍلاِق
  

  دــرست ـ غَو ـ آي ريـ ـ قَالْ اهـ   )١()رطْـ
  

  :تقطيع األخري

نفعـــاقلن  *  ربـــراميت *ملنـــدديا 
  

ــي   ــت وغ ــل * درس ــر أايه ــرو* ي   قط
  

ــاعلنمت ــاعلنمت*فـ ــاعلنمت*فـ   فـ
  

  فــــاعلن مت *لــــن* فــــاعلنمتفع  
  

  

  :وعلى منواله من النظام يف مديح خري األنام

ــدٍ  محم ــِمي ــدِح الْهاِش ِفي ِبمــر ش  
  

ــى أَنْ    ــاٍق ِإلَـ ــدهر بـ ــد الـ    ينفَـ
  

  خير الْأَنـاِم ومـن حـوى ِمـن ربـهِ          
  

ــرو      مــا ع ــد ولَ يى زــو ــا ح ــا لَ م  
  

ــةٍ   ــي لَيلَ ــه ِف هجى وــد بِإذَا تو  
  

    رــد ــه الْبـ ــانَ كَأَنـ ــاَء كَـ   ظَلْمـ
  

ــدا   ــِه غَ ــى يلَاِقي فَت ِعيدــس   ِإنَّ ال
  

ــِه     ــسِن ولَاِئـ ــه ِبحـ ــرولَـ   ذُخـ
  

٢١  

ــبا ص ــت بــا ه ــِه اُهللا م لَيــلَّى ع ص  
  

   رــض ــٍة نـ ــصن أَراكَـ ــاهتز غُـ   فَـ
  

  

قول ؛ اء وعروضه احلذّ، ا  أيضحذِّاَأل  من الكاملشاهد الضرب الرابع -

 : )٢(الشاعر

                                                   

» العـروض «، ) ٦ق ( »اإلقناع«، ) ١٢١ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٣٠(» العقد«:  بال نسبة يف    )١(

» الكـايف «،  ) ٢/٢٩(» العروض للربعـي  «،  ) ٣٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨٧ص  ( بن جين ال

مفتاح «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨٨ ص(» القسطاس«،  ) ١١٦ص  (» البارع«،  ) ٦٠ ص(تربيزي  لل

» اية الراغـب «، ) ٢٥٣ص (» الدر النضيد «،  ) ٢٠٨ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٩ص  (» العلوم

.  وعاقل بالعني املهملة والقاف اسم جلبل معني ، واآلي مجع آية وهي العالمـة                :وفيه  ) ٢٠٠ص  (

  ) .٦٦ص (للخواص » الكايف«، ) ١٧١ص (» عيون الغامزةال«اهـ ، 

  :من مقطوعة مطلعها ) ٦/٣٠٢ (»العقد« البن عبد ربه يف )٢(

   جيب الذي يقضوا ومل بانوا ... ذهبوا ما فشد يطلاخل أما 



 ٢٧٨

ــد ــب ارال عدهكَ )١(مــو ــ ِمش ٍدي  
  

ــ   ــِكِف ارد ايـ ــو يـ ــعالْ ميِهِفـ   بجـ
  

ــأَ يــالَّ ن ــ يِت ــحم تيغِص   اهناِس
  

ــ   ــ نِم ــو ٍةضِف هزــِب ي ــ اه   بهذَّال
  

ــو ــش ىلَّ ــظَفَ اببال ــدنأَ تلْ به  
  

ـ  شك الَ   ـ  ام ـ  مـا و واالُقَ ندو ٣٩ق[  واب [  
  

ــا  ( هاِلمعــا م ــديار عفَ ــِن ال ٢(ِلم(  
  

  ـــِربت ـــاِرحبو ـــشِطـــلٌ أَج٣()ه(  
  

  :تقطيع األخري

  ملهــــا*رعفامعــــا*ياملنــــدد
  

  تربـــو*شـــوبارحن*هطلـــن أجـــش  
  

ــاعلنمت ــاعلنمت*فـ ــنفع*فـ   لـ
  

  ــاعلن مت ــاعلنمت*فــ ــنفع*فــ   لــ
  

  

  :يف مديح خري األناممن النظام وعلى منواله 

 ــن ــِة م ــى الْحِقيقَ ــسِعيد علَ   ِإنَّ ال
  

  ــب ــاِر ينتِخــ ــداِئِح الْمختــ   ِلمــ
  

      ـِد الَّـِذي عجالْم اِحبص وه تـزج  
  

     بهــش ــأْوها ال ــاِولَ ش حأَنْ ي ــن ع  
  

ــهِ   ــر مدحِتـ ــاِلي غَيـ   واِهللا مـ
  

    بأَر هــر ــي غَيـ ــا ِلـ ــصد ولَـ   قَـ
  

٢٢  

  أَتـــرى أَفُـــوز ِبلَـــثِْم تربِتـــِه
  

      بــر ــا الت ــو لَه نعــي ت ــي الَِّت   وِه
  

                                                                                                                                                  

ا   –فالدار بعدهم   (» العقد«ا شاهد اخلليل ، ورواية      ن آخره وضم الـشباب فقلـت     - فضة شيبت 

  ) . دمن عفت وحما معاملها– أندبه ال مثل

  . »ص«بواو بعدها ألف ، واملثبت من ،  بعدمهوا »األصل «يف) ١(

  .» ، غص« ، وهو املثبت يف معارفها ، نسخة : »األصل «كتب امش) ٢(

 »العـروض «، ) ٧ق ( »اإلقناع«، ) ١٢١ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٣٠(» العقد«:  بال نسبة يف    )٣(

»  البـارع «،  ) ٦٠ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٣٧ص  (» الورقةعروض  «،  ) ٨٧ص  (بن جين   ال

مفتـاح  «،  ) ٦٢ص  (» احلور العـني  «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٨٩ص  (» القسطاس«،  ) ١١٧ص  (

» اية الراغـب «، ) ٢٥٥ص (» الدر النضيد «،  ) ٢٠٩ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٩ص  (» العلوم

 وهي آثار الناس من التسويد وغريه ، واهلِطـل          ِدمن مجع ِدمنة بالكسر   : وفيه  ) وبارق) (٢٠٢ص  (

بكسر الطاء املطر الكثري ، واألجش باجليم والشني املعجمة ، والبارق الترب هو الريح ذو التـراب ،                  

٧١ص(» العيـون الغـامزة  «اهـ ، . روى بارح بالباء املوحدة واحلاء املهملة وهو الريح بالليل    وي،  

، ) ملـن الـديار عفـا     (مكان  ) دمن عفت وحما  (روى  وي. ) ٦٦ص  (للخواص  » الكايف«،  ) ١٧١

  ) .معاملها(مكان )  مرابعها-معارفها (و

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٧٩

  ـــهاِئحدم هـــِشدأُن أَقُـــومو  
  

ــي    ــزولُ عنـ ــبفَيـ ــم والتعـ   الْهـ
  

  

قـول  ؛  اء  ذّوعروضه احلَ ،   رمض املُ حذّاَأل  من الكامل  شاهد الضرب اخلامس   -

   :)١(الشاعر

                                                   

)١(    ذه الرواية ي البيت     لْنسب لزهري بن أيب س  مى ، وي     نسب أيضا ألوس بـن ح   نـسب  جـر ، وي

  :  رواية بيت زهري هيإنّ: ، وقيل ) الصراخ يقع(للمسيب بن علَس بلفظ 

  )٥٤ص ( كما يف ديوانه )الذعر ِفي وجل نزال دعيت ... ِإذا أَنت الدرع حشو ولنعم( 

فيكون البيت مركبا من بيتني الشطر األول منه للمسيب بن علس والثاين لزهري ، وهو قول البغدادي                 

  ) .١٣٥ص (» تصحيح اللسان«وذهب إليه أمحد تيمور باشا يف ، ) ٦/٣١٨(» خزانة األدب«يف 

:  يعين البيت ذا اللفظ    (األخرى تكون أن  إال  :فيهو) ١/٩٩(» العمدة«جر يف    ألوس بن ح   ونسب

 رواية وهي ، شعره من كثري يف أوس على يتوكأ كان ازهري ألن ؛ أبعدها فال رواية  .. )حشو ولنعم

   .ذلك غري أظن ال محياجلُ

ـ لب لشواهدا يف العيىن ذكره تالبي اوهذ :) ٤٨ص  ( »تهحاشي «الدمنهوري ِفي وقال    ولـنعم :  ظف

  . روايتان اولعلّهم ،  خلإ  ...دعيت ذاإ تنأ عالدر وحش

 ما يرجح كوا رواية لبيت زهري ، ورودها ذا اللفظ منسوبة لزهري يف كـثري مـن كتـب                    ولعلّ

ا ليست ومهً    املتقدكما ذهـب إىل    ،   وتبعه عليه املصنفون     )هـ٣٩٣: املتوىف(ا للجوهري   مني ، وأ

:  واملعاصـرين لـه كمـا يف    على اجلوهرية أمحد تيمور ، فنجدها عند بعض املتقدمني  ذلك العالم 

» إصالح املنطـق  «، و ) ٤/١٧٠ ()هـ٢٢٤: املتوىف(ام  بيد القاسم بن سلّ   أليب ع » غريب احلديث «

: املتـوىف  (قتيبـة  بنال» الشعر والشعراء «، و ) أجرأ) (٢٣٨ص   ()هـ٢٤٤: املتوىف(البن السكيت   

ـ ٣٥٠: املتـوىف  (فـارايب لل» معجم ديـوان األدب   «، و ) عي الرتال د) (١/١٣٩ ()هـ٢٧٦  )هـ

» علـل النحـو   «، و ) أجرأ ()مسا(مادة   )هـ٣٧٠: املتوىف(لألزهري  » ذيب اللغة «، و ) ٤/١٩١(

 اخلـوارزمي  بكـر  يبأل »األمثال املولدة «بال نسبة ، و   ) ٤٧٣ص   ()هـ٣٨١: املتوىف (اقالور بنال

  ) .٧٥ص  ()هـ٣٨٣: املتوىف(

، ) ٧ق  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٢١ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣١ (»العقـد «: البيت ذه الرواية يف     و

، ) ٢/٢٩(للربعـي   » العروض«،  ) ٣٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨٨ص  (البن جين   » العروض«

، ) ٥ق  (» املعيار«) ٨٩ص  (» القسطاس«،  ) ١١٨ص  (» البارع«،  ) ٦١ص  (للتربيزي  » الكايف«

ايـة  «،  ) ٢٥٦ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢١٠ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٣٩ص  (» مفتاح العلوم «

واملراد بأسامة هو السبع ، ومنع صرفه ألنه علم جنس ، ونزاِل مبعـىن              : وفيه  ) ٢٠٣ص  (» الراغب



 ٢٨٠

ــامةَ ِإذْ   أُس ــن ــجع ِم أَش ــت لَأَنو  
  

ــذُّعرِ      ــي ال ــج ِف ــزاِل ولُ ن ــت ِعيد  
  

  :تقطيعه

  مـت إذ  *جـع مـن أسـا     *وألن تأش 
  

ــزا    ــت ن ــذ *دعي ــوجل جف ــري*ل   ذع
  

ــامت ــاعلنمت*علنفـ ــنفع* فـ   لـ
  

  فـــاعلن مت *لـــن* فـــاعلن متفع  
  

  

  :] ظ٣٩ق[ يف مديح خري األناممن النظام وعلى منواله 

ــضرِ   م ــن ــاِر ِم تخالْمب بــا ر ي  
  

ــدرِ      ــِت والْقَ يى ذَِي الْبرــو ــِر الْ يخ  
  

  بلِّــغْ ســلَاِمي ِللنِبــي عــسى   
  

ــدى      ــي لَ ــشفَع ِل ي ــاه ــشِرأَلْقَ الْح  
  

  تـــاِهللا لَـــست موفِّيـــا ِمـــدحا
  

ــرِ    ــنظِْم والنثْـ ــي الـ ــاِرِه ِفـ   ِلفَخـ
  

٢٣  

   ــت ِحيــا م ــِه اُهللا م لَيــلّى ع ص  
  

ــرِ    ــعِة الْفَجـ ــدجى ِبأَِشـ ــم الـ   ظُلَـ
  

  

 مـا وإن،  وعروضه ازوءة   ،  ل  فّرازوء املُ   من الكامل  شاهد الضرب السادس   -       

سمرفّي م١(قول الشاعر ؛ زئهال لزيادة سبب على ج(:  

  ــي ــبقْتهم ِإلَــ ــد ســ   ولَقَــ
  

ــر    )م( ــت آِخـ ــت وأَنـ ــم نزعـ   فَِلـ
  

  :تقطيعه

                                                                                                                                                  

دعيت نزال ، أي طلبت هذه اللفظة ، وعادم التنـازل           : انزل معدول عن املنازلة ، وهلذا أنثه بقوله         

اهـ . ر بضم الذال املعجمة وسكون العني املهملة هو الفزع          عحلرب حىت ال يفروا ، والذُّ     عند شدة ا  

  ) .٦٧ص (» الكايف للخواص«، ) ١٧١ص (» العيون الغامزة«، 

، ) فقد نزعت (وروايته  ،  ) ١٦٨ص  ( للحطيئة من قصيدة يهجو ا الزبرقان بن بدر ، يف ديوانه             )١(

  ) .١٢/٣٥٧(» فأنساب األشرا«: ومنسوب إليه يف 

البـن  » العروض«،  ) ٧ق  (» اإلقناع«،  ) ١٢١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣١(» العقد«: ت يف   والبي

للتربيزي » ايفالك«،  ) ٣٠/ ٢(للربعي  » العروض«،  ) ٣٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨٩ص  ( جين

» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«،   ) ٩٢ص  (» القسطاس«،  ) ١١٨ص   (»البارع«،  ) ٦١ص  (

ص (» العيون الغـامزة  «،  ) ٢٠٥ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٥٧ص  (» الدر النضيد «،  ) ٥٤٠ص  (

  ) .٦٨ص (للخواص » الكايف«، ) ١٧٢

  .كففت فلم تدركهم ومل تلحق جمدهم فصرت آخرهم : نزعت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٨١

ــبق ــد ســ ــوإيل*ولقــ   مــ
  

ــزع    ــم نـ ــت أاْ*يفلـ ــرتوأنـ   خـ
  

ــاعلنمت ــاعلنمت*فــــ   فــــ
  

  ــاعلن مت ــاعالتنمت*فــــ   فــــ
  

  . رفيلبالت )تن(و  وه وزيد عليها السبب)فاعلنمت( هي )فاعالمت(فإن   

١(اومنه أيض(:  

ــوغَى   ــي الْ ــِك ِف جوز ــت أَيرو  
  

  متقَلِّــــدا ســــيفًا ورمحــــا    
  

  :)٢(تصريعالومنه مع 

ــه تــِحالْ ك جــ اب ِنع ــض   راِئمال
  

ــ   ــ فرطَـ ــبت ِهِبـ ــس ىلَـ   راِئرالـ
  

  ولُــــقُالْ نِحتمــــيفَ ونديــــ
  

  ــأَكَ ب ــ هنـ ــقَالْ يِفـ ــ ِبلْـ   راِظنـ
  

ــ ــ اي اِحســ ار ــكُ ام نــأَ ت ـع  
  

ـ  هلَبقَ فِرـ   ـ  يِف ـ  اِسالن اِحسو ٤٠ق[ ر [  
  

ــأَ ــ يِنتيصقْـ ــب نِمـ ــ ِدعـ   امـ
  

ــتيندأَ   ــقَالْفَ يِنــ ــ بلْــ   راِئطَــ
  

  :)٣(ومثل بيت الشاهد يف التقطيع

ـ      ولَقَــد يكُــونُ لَــك الْغِريــ
  

  ِمـــيمالْح ـــكقْطَعيـــا وأَخ ــــب  
  

                                                   

)١(    لعبد اهللا بن الز بعإيضاح شواهد اإليضاح  «:  ، منسوب إليه يف      ىر «)وروايته فيـه    ) ١/٢٤٥ ،

، ) ٤٧٣ص  ( اءلفـر  ل »معـاين القـرآن   «: وبرواية املؤلف بال نسبة يف      ) . غدا قد زوجِك اليتي(

 لخطـايب ل» غريب احلديث «،  ) ١/٢٤٨ (»املوازنة«،  ) ٥٢ص   (»الزاهر يف معاين كلمات الناس    «

  ) .٨٠ص  (»درة الغواص«، ) بعلك( )١/٣٣٠(

  :هد اخلليل ن آخرها شاضم) ٦/٣٠٢ (»العقد«به يف  البن عبد ر)٢(

  ) .١٦٨ص (للحطيئة ، ديوانه ) ـك الِبن ِبالصيِف تاِمر) م(وغَررتين وزعمت أنـ  ( 

ص (للتربيـزي  » شرح ديوان احلماسة«، ينظر » ديوان احلماسة «:  ليزيد بن احلكم الثقفي ، يف        )٣(

٧٣٠( .  

» األوراق«، و ) ٢٩٨ص  ( »د اخللفـاء  أشـعار أوال  « ، يف    عباس بن اهللا عبد بن ليع بن اهللا عبدول

  ) .١٣/١٤٧(البن منظور » خمتصر تاريخ دمشق«، و) ٣/٢٩٨(للصويل 

  ) .١٧/١٧٣(، ولعبد اهللا بن علي يف ) ٢٨/٦٤(ليزيد بن احلكم يف » الوايف بالوفيات«ويف 

  ) .١/٣٣١(»  أمثال العربيفاملستقصى «وحلنني بن خشرم ، يف 

  ) .٢١١ص (» شفاء الغليل«: والبيت يف 

الغريب(مكان ) البعيد(روى وي. (  



 ٢٨٢

  

  :يف مديح خري األناممن النظام وعلى منواله 

  ِلرســـــوِل رب الْعالَِميــــــ
  

    ــِدمي ــرف قَـ ــٍد شـ ــن محمـ   ــ
  

ِفـــي الْـــأُفِْق لَـــم اِتـــبرمو  
  

    ــــومجــــا الناِليهعلُــــغْ مبت  
  

ــي  ــا ينِتهــ ــاِرم لَــ   ومكَــ
  

  ا كَـــــِرميِرهـــــســـــا لَأَيموي  
  

 ــس ــِه الـ ــذُّرىوِلبيِتـ   اِمي الـ
  

   ــوم ــضاِئلُ والْعلُــ ــزى الْفَــ   تعــ
  

٢٤  

  ــه ــِه ِإلَهــ ــلَى علَيــ   صــ
  

    ــيم ــلُ الْبِهـ ــسعس الْلَيـ ــا عـ   مـ
  

  

؛  )١(ل كما يف النظم   يذَال واملُ ذَى املُ سموي،    من الكامل  شاهد الضرب السابع   -

 : )٢(قول الشاعر

ــــهقَامكُــــونُ مثٌ يــــدج  
  

ـ    ــدا ِبمختِلـــ ــاحأَبــ   ِف الريــ
  

  :تقطيعه

ــو ــدثن يكــ ــه*جــ   منقامــ
  

  تلفرريـــــاح*أبـــــدن مبـــــخ  
  

فــــــاعلن مت*فــــــاعلنمت  
  

  فـــــــاعلنمت*فـــــــاعالنمت  
  

  

  :] ظ٤٠ق[ يف مديح خري األناممن النظام وعلى منواله 

ــا   ــاز الْمفَـ ــا حـ ــاِهللا مـ   تـ
  

   احمــس ــوى الـ ــا وحـ ــر كُلَّهـ   ِخـ
  

٢٥  

ــدٍ   ــي محمــ ــا النِبــ   ِإلَّــ
  

ــصراح ذُو   ــشرِف الـ ــِد والـ    الْمجـ
  

                                                   

  .) ١٩٣ ، ١٩٢( البيتان )١(

، ) ٧ق  ( »اإلقنـاع «،  ) جـسد ) (١٢٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣١(»  العقد«:  بال نسبة يف   )٢(

، ) ٦٢ص   (للتربيـزي » الكايف«،  ) ٣٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ٩٠ص  (البن جين   » العروض«

، ) ٥٤٠ص (» مفتاح العلوم«، ) ٥ق (» املعيار«، ) ٩٢ص (» القسطاس«، ) ١١٩ص  (» البارع«

: وفيـه   ) ٢٠٦ص  (» اية الراغـب  «،  ) ٢٥٨ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢١٢ص  (» شفاء الغليل «

للخـواص  » الكـايف «، ) ١٧٢ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . ة هو القرب واجلدث باجليم والثاء املثلّ   

  ) .٦٨ص (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٨٣

ــــهِدين رــــصني احر كَــــم  
  

  ــاح ــسمِر الرمــ ــالِْبيِض والــ   ِبــ
  

 ــه ــدا وحِرميــ ــى غَــ   حتــ
  

  احبتــس ــا يـــ ــدوِه لَـــ   ِلعـــ
  

ــ ــلَى علَّصــ ــهلَ ِإِهيــ   انــ
  

ــ   ــعا أَمـ ــلَ الْبقَـ ــصلَيـ   احب الـ
  

  

م١(شاهده، ه عه بالتذييل يف عروضه وضربصر(:  

ــــاحيــــةُ ِللنامأُم تزــــرب  
  

  ـــــاحتم را قَـــــدهـــــابأَصو  
  

  :تقطيعه

ــا ــرزت أمــ ــ*بــ   احمتلننيــ
  

  قــــدرن متــــاح *وأصــــاا  
  

فـــــاعلنمت*فـــــاعالنمت  
  

  فـــــــاعلنمت*فـــــــاعالنمت  
  

  :)٢(مثله

  امالْقَـــو فَـــاتيه ـــكتنفَت  
  

    امهتــــسم كادــــا فُــــؤِفيه  
  

   :)٣(ومنه

  رـيـــِرغالْ ِأشـــالر ةَلَـــقْم ايـــ
  

     ـــِضريِن النـــصـــِقيقَةَ الْغش٤(و(  
  

ــ ــمر امـ ــيع تقَـ ــ اكنـ   يِلـ
  

  ريِتالــــسو ِةلَّــــِكأَالْ نيبــــ  
  

  ىلَـــع يِديـــ تعضـــو الَّـــِإ
  

ــلْقَ   ــخم يِبـ ــي نْأَ ةَافَـ   ] و٤١ق[ ريِطـ
  

هــب ــ يِن ــح ِضعبكَ اِمم ــم   ـكَّ
  

ــ   ــو ةَــ ــ عِمتاسـ ــ لَوقَـ   يرِذالنـ
  

                                                   

  .مل أقف عليه  )١(

  .ه مل أقف علي )٢(

»  العقد« ، ورواية    من مقطوعة ضمن آخرها شاهد اخلليل     ) ٦/٣٠٣ (»العقد« البن عبد ربه يف      )٣(

  ) األكلة والستور – ما رنقت –الغرير وشقة البدر املنري (

والغرير    الظبية ولد: شأ  الر ،  :     مجع إكليـل ،    : ة  ، واألكلّ  النظر أتبعت: قت  الذي ال جتربة له ، رم

   .واألزهار الْورود من اقةطوهو التاج وال

  . النظري بالظاء » ، صاألصل «يف) ٤(



 ٢٨٤

 

  ـكَّـــمِب مِلـــظْت الَـــ ينـــبأَ(
  

ــ   ــ ةَـ ــص الَ ــو ريِغال ــالْ الَ   )١()ريِبكَ
  

  

قول ؛  وعروضه اليت مثله، ى عرازوء املُ  من الكاملشاهد الضرب الثامن -

  : )٢(عاصر مالشاعر

ــ ــ لْقُ ــ ام بــ اد ــافْو كلَ ِلع  
  

  ــاقْو ــبِح عطَــ ــ وأَ كالَــ   ِلِصــ
  

ــ ــعِبالر اذَهــ ــحفَ يــ   ِهيــ
  

  ــــوكْأَِبــــ لِْزانِمر ــــمِلِزن  
  

ـ و ـ  ِلِصـ ـ  يِذالَّـ ـ و وهـ   لٌاِصـ
  

  ـــــــِركَ اذَِإوهت ـــــــتبِلد  
  

ــــــا اذَِإوَءأَسك ــــــملٌِزن  
  

  ِلوحـــــــتفَ نكَسمـــــــ وأَ  
  

)افْ اذَِإوــت ــفَ ترقَـ ــت الَـ   نكُـ
  

  مــت ــجتو اعشخــــ   )٣()ِلمــــ
  

  

  
                                                   

)١( لس   بيعة بنت األحذكّر بمناف عبد بن خالد اابنه ت منسوب إليها يف      مكّة مةرح عليه عظّموت ،  :

  .)١٠/٢٧١(» أنساب األشراف«، ) ١/٢٩٣(» نسب قريش« ،) ١/٢٥(» سرية ابن هشام«

» جالصاهل والشاح «فيما جيوز فيه التقييد واإلطالق ، و      ) ٨٩ص  (خفش  لأل» القوايف«: والبيت يف   

 ذاالًم ىسمي السابع الضرب هو وهذا: وفيه نقال عن الزجاجي     ) ١/١٤٧(» العمدة«، و ) ٥٣٠ص  (

  . لاملرفّ ىسمي منه السادس الضرب وهو فأطلقته الكبريا وال:  قلت شئت وإن ،

  ) .نبا بك(»  العقد«ن آخرها شاهد اخلليل ، ورواية ضم) ٦/٣٠٣ (»العقد« البن عبد ربه يف )٢(

» العـروض «، ) ٧ق ( »اإلقناع«، ) ١٢٢ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٣١ (»العقد«:  بال نسبة يف    )٣(

»  البـارع «،  ) ٦٣ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٣٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ٩٠ص  ( البن جين 

مفتـاح  «،  ) ٦٣ص  (» احلور العـني   « ، )٥ ق(» املعيار«،  ) ٩٢ص  (» القسطاس«،  ) ١١٩ص  (

» اية الراغـب «، ) ٢٥٩ص (» الدر النضيد «،  ) ٢١٢ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٠ص  (» العلوم

ع بالشني املعجمة ، ويروى باجليم وباخلاء املعجمة ، فاألول هو الـشديد     واملتخش: وفيه  ) ٢٠٦ص  (

 الذي يتكلف اخلشوع وهـو اخلـضوع ،   احلرص على األكل وغريه ، ومصدره اجلشع ، والثاين هو    

 جتملي وتعففي ، أي كلي : ل فهو الصرب واحلياء ، وحكى اجلوهري أن امرأة قالت البنتها           وأما التجم

العيـون  « اهــ ،     .فيجوز أن يكون هذا هو املراد هنا من التجمل          ... اجلميل وهو الشحم املذاب     

  ) .٦٩ص (» الكايف للخواص«، ) ١٧٢ص (» الغامزة
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 ٢٨٥

  :األخريتقطيع 

ــر ــن*وإذفتقــــ   تفالتكــــ
  

ــعن    ــتخش شـ ــي *مـ ــم ملـ   وجتـ
  

ــاعلنمت ــاعلنمت*فــــ   فــــ
  

  ــاعلنمت ــاعلنمت*فـــــ   فـــــ
  

  

  :وعلى منواله

ــر ــا أَمـ ــلِّ كَمـ ــا رب صـ   يـ
  

ــلِ    ــي الْمرســ ــى النِبــ   ت علَــ
  

  واجعـــلْ ِبـــِه يـــوم الِْحـــسا
  

ــِلي    ــاك توســ ــى ِرضــ   ِب ِإلَــ
  

ــ ــفَاعته غَــ ــلْ شــ   داواقْبــ
  

ــلِ    ــاَءه فَتقَبـــ   ] ظ٤١ق[ ودعـــ
  

ــشفَا    ــي ال ــدك ِف عو ــه حنامو  
  

  عـــــِة ِللْعـــــصاِة وعجـــــِل  
  

٢٦  

  فَِبــــذَِلك الْوِجــــِه الْمبــــا
  

ــي    ــٍب ينجِلــ ــلُّ خطْــ   رِك كُــ
  

  

وهـو  ،  وع  نى املم سموي،  ازوء املقطوع     من الكامل  شاهد الضرب التاسع   -

  :)١(هقول ؛ آخر ضروبه

ــم ــا)٢(وِإذَا هـ ــروا الِْإسـ    ذَكَـ
  

   أَكْثَــــــروا الْحــــــسناِت)٣(َءةَ  
  

  :تقطيعه      

  )٤(إســـا لرذكـــ*وإذامهـــو
  

  حــــــسنايت*أت أكثــــــرل  
  

فــــــاعلن مت*فــــــاعلنمت  
  

  ــاعلنمت ــنفع*فـــــ   التـــــ
  

                                                   

» العـروض «، ) ٧ق ( »اإلقناع«، ) ١٢٢ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٣٢ (»العقد«:  بال نسبة يف    )١(

»  البـارع «،  ) ٦٣ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٢/٣١(للربعي  » العروض«،  ) ٩١ص  ( البن جين 

شـفاء  «،  ) ٥٤٠ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٩٢ص  (» القسطاس«،  ) ١٢٠ص  (

» العيون الغامزة «،  ) ٢٠٦ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٦٠ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢١٢ص  (» الغليل

  ) .٦٩ص (للخواص » الكايف«، ) ١٧٢ص (

  . »غ« ، واملثبت من  مهوا بواو بعدها ألف» ، صاألصل «يف) ٢(

  . بتاء مفتوحة » ، غ ، صاألصل «يف) ٣(

   .» ، غص«ذكر لإلسا ، بتكرر الالم ، واملثبت من  : »األصل «يف) ٤(



 ٢٨٦

      ١(لهأو(:   

ــسابقُوا ــِذين تــ ــن الَّــ   أَيــ
  

  ِللْمجــــِد ِفــــي الْغايــــاتِ    
  

  ِهــــم روح الْحيــــاقَــــوم ِب
  

ــأَمواتِ  )٢(ِة   ــي الْــ ــرد ِفــ    تــ
  

  

  :يف مديح خري األناممن النظام وعلى منواله 

  ــه ــه نِبيــ ــص الِْإلَــ   خــ
  

ــصلَواتِ    ــضاعِف الــــ   ِبتــــ
  

ــِه ــن خلِْقــ ــى ِمــ   الْمجتبــ
  

ــاتِ    ــوفُِّر الْبركَـــــ   ِبتـــــ
  

ــهِ   ــا ِبــ ــاُهللا يحِمينــ   فَــ
  

ــأْثَِم ا   ــن مـــ ــاِتِمـــ   لتِبعـــ
  

ــواِرِه ــصنا ِبِجــــ   ويخــــ
  

  والْــــأَمِن ِفــــي الْغرفَــــاتِ    
  

٢٧  

ـ     صــلَّى علَيـــِه اُهللا ِفــي الْـــ
  

  ] و٤٢ق[ ـــــغدواِت والروحــــاِت  
  

  

مفعالتن(عه صر(ضرب اا وعروض)٣(:  

ــالِ  ــك ذَات جمـــ   فَتنتـــ
  

ــاِل   ــنٍج ودلَــــــ   ِبتغــــــ
  

  :تقطيعه

ــك ذا ــايل*فتنتــــ   جتمــــ
  

ــنجن     وداليل*بتغنــــــــــــ
  

ــاعلنمت ــنفع*فــــ   التــــ
  

  ــاعلنمت ــنفع*فـــــ   التـــــ
  

  

                                                   

وإذا هـم    (ن آخرها شاهد اخلليل السابق    من مقطوعة ضم  ) ٦/٣٠٣(» العقد« البن عبد ربه يف      )١(

  ) .يف اد (»العقد«، ورواية ...) 

  .»ص« بتاء مفتوحة ، واملثبت من »األصل «يف) ٢(

  . لوالتدلّ رالتكس: والتغنج .  مل أقف عليه)٣(
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 ٢٨٧

  فصل في شواهد زحافات الكامل  

  

       -  شاهد اإلضا يف الكامـل     وال يكون إلّ  ،  الذي هو إسكان الثاين املتحرك      ار  م ،

وهـو  ،  جزء الرجز   ك) مستفعلن( إىل   ينحلّ،   بإسكان التاء    )متفاعلن( )فاعلنمت(فتصري  

ـ   ل املركّ زص واخلَ قْ يف الو  )تعلنمفْ(  مثّ )لنمفاع( مثّ،  ا جيوز فيه    أحسن م  ب من اإلضار م

  :)١(قول الشاعر ؛ نيكما سيتب، يوالطّ

ـ  ؤرام ينِإ ـ خ نِم ـ  ِري عٍسب ـ م ِصناب  
  

ــ   يِرطْش أَوــح ــ يِم الِْب يِراِئســم نِلص  
  

  :تقطيعه

  سـن منـصنب   *من خريعـب  *إن منرأن 
  

ــطري وأح   ــائري*ش ــي س ــصلي*م   باملن
  

ــستفعلن ــستفعلن*م ــستفعلن*م   م
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

   

  :تنبيه       

       على أنّدلّاست ظ٤٢ق[ )٢(ل القصيدة هذا البيت من الكامل بقول عنترة يف أو [:  

                                                   

املعـاين  «،  ) ١/٢٤٦(» الـشعر والـشعراء   «:  يف   ، ومنسوب إليه  ) ٦٨ص  ( لعنترة يف ديوانه     )١(

» األغاين«،  ) ٨٧ص  (» عيار الشعر «بغري إضمار ،    ) وأنا) (٢/٩١(» الكامل«،  ) ١/٥٠٧(» الكبري

  ) .٢/٨١(» منتهى الطلب«، ) ٨/٢٤٧(

، ) ١٢٤ص  (» اجلـامع «،   ) ٦/٣٣٠ (»العقـد «،  ) ٤٧ص  (لألخفش  » العروض  «: والبيت يف 

» العروض  «،  ) ٣٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ٩٢ص  (البن جين   » لعروضا«،  ) ٧ق  ( »اإلقناع«

 »البـارع «،  ) ٦٥ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٤٤٦ص  (» جالصاهل والشاح «،  ) ٢/٣١(للربعي  

شـفاء  «،  ) ٥٤٠ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٩١ص  (» القسطاس«،  ) ١٢٠ص  (

 شطري أي   : وفيه   )٢١٠ص  (» اية الراغب « ،) ٢٦٢ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢١٣ص  (» الغليل

ل بضم امليم مع ضم الصاد املهملة وفتحها        نصنصفي ألن أم عنترة حرة عربية عبسية خبالف أبيه ، واملُ          

  ) .منصيب(روى ، وي) ١٧٣ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . هو السيف 

 –طـال الوقـوف   (وان ورواية الـدي ) ٦٧ص (» ديون عنترة« مطلع قصيدة الشاهد السابق ،     )٢(

  ) .الكليل وبني ذات احلرمل



 ٢٨٨

  طَالَ الثَّـواُء علَـى رسـوِم الْمنـِزلِ        
  

   وــِت الْح يب نــي بــِك و ــين اللَِّكي ــِلب م  
  

  

- الذي هو إسقاط الثاين املتحرك ،  ص يف الكاملقْشاهد الو ،ى تصري حت

   :)١(هقول ؛ ا فيه وال يكون إلّ)فاعلنمت( موضع )مفاعلن(

  ِهِلـــبنِب ِهِميـــِرح نعـــ بذُيـــ
  

  ــو ــمرو ِهِفيســ ــتحيو ِهِحــ   يِمــ
  

  :تقطيعه

ــن  ــذب بع ــي*ي ــهي*حرميه   بنبل
  

  وحيتمــــي*ورحمهــــي*وســــيفهي  
  

ــاعلن ــاعلن*مفـ ــاعلن*مفـ   مفـ
  

ــاعلن    ــاعلن*مفــ ــاعلن*مفــ   مفــ
  

  

ا يف الكامل وال يكون إلّ، ي مار والطّب من اإلضاملركّ ل باملعجمتنيزشاهد اخلَ -

 ،نقل ت)٢(قول الشاعر ؛ )تعلنمفْ( إىل )فاعلنمت(:   

                                                                                                                                                  

؛ حكمنا  ) متفاعلن(والضابط يف الفرق أنه إذا وجد يف القصيدة جزء واحد على            : يقول ابن القطاع    

ص  (»البـارع «. باإلضمار خبالف العكـس     ) مستفعلن(إىل  ) متفاعلن(أا من الكامل ، النقالب      

١٢١.(  

 وفرعيته فيه )مستفلعن( ألصالة الرجز على حملي  :قلت ؟ املبني قدفُ فإن:  قلت فإنْ: الدماميين  قال  

  ).١٧٣ص (» العيون الغامزة «. اخلاص التغيري ذا الكامل يف

» العـروض «،  ) ٧ق   (»اإلقناع«،  ) ١٢٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٠(» العقد«:  بال نسبة يف   )١(

» الكـايف «،  ) ٣٢/ ٢(لربعـي   ل» العروض«،  ) ٣٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ٩٣ص  (البن جين   

الـدر   « ، )٥ق  (» املعيار«،  ) ٩١ص  (» القسطاس«،  ) ١٢١ص   (»البارع«،  ) ٦٦ص  (للتربيزي  

  ) .١٧٣ص (» العيون الغامزة « ،)٢١١ص (» اية الراغب«، ) ٢٦٣ص (» النضيد

نبله سيفه رحمه(روى بالتقدمي والتأخري يف وي. (  

، ) ٢٠٤ ،   ١٢٥ص  (» اجلامع«وهو كسر للوزن ،     ) رمسها() ٦/٣٣٠ (»العقد«:  بال نسبة يف     )٢(

» العـروض «،  ) ٣٥ص  (» عروض الورقة  «،) ٩٣ص  (البن جين   » العروض«،  ) ٧ق   (»اإلقناع«

 امـصنوع  ابيت لذلك اخلليل وضع وقد: وفيه  ) ٣١٨ص  ( »الفصول والغايات «،  ) ٣٢/ ٢(للربعي  

 وعفت صداها صم مرتلة : وضعه الذي والبيت ؛ عرفي  ال ما وهذا مواضع ةتس يف باجلزل جاء ألنه

، ) ١٢٢ص  (» البـارع «،  ) ٦٦ص  (للتربيـزي   » الكايف«اهـ ،    . جتب مل سئلت إن خالية... 

ص (» شفاء الغليـل  «،  ) ٥٤٠ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٥ق  (» املعيار«،  ) ٩١ص  (» القسطاس«
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 ٢٨٩

مــِزن ــ ةٌلَ صــ م صدااه وــع   تفَ
  

  ِبِجـــت ملَـــ تلَِئســـ نِْإ اهمســـرأَ  
  

  :تقطيعه

ــنت ــصدا *مرتل ــم م ــت*ص   هاوعف
  

ــا   ــئلت*أرمسهــ ــيب*إن ســ   مل جتــ
  

ــتعلن ــتعلن*مفـ ــتعلن*مفـ   مفـ
  

ــتعلن    ــتعلن*مفــ ــتعلن*مفــ   مفــ
  

  

   :] و٤٣ق[ )١(هقول؛   يف عروض الكامل ازوءةقطعهو الالذي  عادشاهد اإلقْ -

  ـــابهـــِبِني مالْج ـــلْتص  
  

      ــاِمرــِن عــِرو بمــى ِإلَــى عمني  
  

  :تقطيعه

ــل ــيبصــ ــابن*تل جــ   منهــ
  

ــاإال   ــامر*ينمـــــ   عمربنعـــــ
  

ــستفعلن ــنفع*مــــ   التــــ
  

ــستفعلن   ــستفعالتن *مــــ   مــــ
  

  

   )٢(]ضمـرم[ مرفــل*  

          

الذي هو ذهاب [ صقْمع الو)٣(]الذي هو ذهاب احلرف األول[م رشاهد اخلَ -     

   : )٥(اجقول ابن السر ؛) فاعلنمت( يف موضع )فاعلن(صري يىت ، ح)٤(]الثاين املتحرك

                                                                                                                                                  

اية « عكس عند التقطيع  ،       وهو سهو ألنه  ) إن سئلت أرمسها  ) (٢٦٤ص  (» الدر النضيد «،  ) ٨٨

 بفتح الصاد أي حصل الصمم لصداها فهو ال جييب وهو جمـاز ،              مص: وفيه  ) ٢١٠ص  (» الراغب

  ) .١٧٣ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . والصدى عود الصوت من اجلبل وحنوه إليك

  ) .٢٦٧ص (» الدر النضيد«، ) ١٢٢ص  (»البارع«:  بال نسبة يف )١(

   .ستٍوضح براق موا:  صلت اجلبني

  .» ص«زيادة من ) ٢(

  . »األصل «امش  تكتب، و» غ«زيادة من  )٣(

   .»األصل «امش  تكتب، و» غ«زيادة من  )٤(

 ، داملـرب  العبـاس  أيب عن أخذ،  املشهورين   النحو أئمة أحد   سهل بن ريالس بن حممد بكر أبو )٥(

 علي وأبو ، السريايف سعيد وأبو ، الزجاجي القاسم وأب عنه أخذه ،   بعد النحو يف الرياسة إليه وانتهت

 سـنة   اشاب يوفّت  ، قائر شعر له وكان ، واشتغل باملوسيقى وقتا      اينمالر عيسى بن وعلي ، الفارسي



 ٢٩٠

 ــت ــد وأَهلَكَ ــر الْأَش ــر أَنْ كَثُ غَي  
  

   بـــرلُـــوِكحاِمالْمالْـــأَقْو أَكَـــاِبر   
  

       ]فخر١(]صقَم وو(.  

  :تقطيعه       

  دوأهلكــت*شــدرألكث*غــري أن
  

  أقـــوامي*كأكـــابرل*حربـــل ملـــو  
  

ــاعلن ــاعلنمت*فـ ــاعلنمت*فـ   فـ
  

ــ   ــاعلنمت*)٢(علنستفمـ ــولن *فـ   مفعـ
  

  

  مضمر مقطوع*                                    

  

                                                                                                                                                  

 كتـاب  وشرح  ، الصغري األصول وهو األصول ومجل ، األصول:  املصنفات من وله . )هـ ٣١٦(

  ، اجلمـل و ، الـشعر والـشعراء   و ، والنار واهلواء الرياحو ، يتم ملو االشتقاقو ، واملوجز ،   سيبويه

معجم «،  ) ١٨٦ص  (» نزهة األلباء «: ينظر   . واملذكرات املواصالتو  ، اخلطو  ، القراء احتجاجو

البلغة يف تـراجم    «) ٤/٣٣٩(» وفيات األعيان «،  ) ٣/١٤٥(» إنباه الرواة «،  ) ٦/٢٥٣٤(» األدباء

  ) .٦/١٣٦(» األعالم«، ) ١/١٠٩(» ة الوعاةبغي«، ) ٢٦٥ص (» أئمة النحو

يف صـول  األ«، ) ١٥/٢٢ (»تفسري الطربي«: يف فال شاهد فيه ) هل غري(والبيت بال نسبة ، برواية    

وذكـر األخـريان    ) ١/٥٥ (»الزاهر يف معاين كلمات النـاس     «، و ) ٢/١٣(اج   البن السر  »النحو

  .استشهاد الفراء به 

) األسـود ) (١٢٣ص   (»البـارع «: شاهدا على اخلرم والوقص يف      ) هل(حبذف  ) غري أن (وبرواية  

ذاكرا ) ! كرت األسود ) (٢٦٧ص  (» الدر النضيد «، و ) ٦ق  ( »املعيار«ذاكرا إنشاد ابن السراج ، و     

  . إنشاد ابن السراج

األشـر (، و ) حرب امللوك (مكان  ) صرف املنون (، و ) أكابر األقوام (مكان  ) أكاثر األموال (روى  وي (

  ) .األشد(مكان 

  .» ص«زيادة من ) ١(

  .متفاعلن ، وهو وهم  : »ص«يف  )٢(
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 ٢٩١

- يف الضرب الثالث من الكامل  ذاذهاة وإحشاهد إضمار العروض التام ،

 )متفا( تصري باإلضمار مثّ،  )متفا(ذاذ الذي هو ذهاب الوتد منها  باإلح)فاعلنمت(فتصري 

   :)٢(هقول ؛ )فعلن( إىل تنحلّ،  )١(]بإسكان التاء[

   يــا عمــرو لَــا يبِعــدنك اهللاُ 
  

ــأَثَرِ     ــنحن ِبالْـ ــت فَـ ــا هلَكْـ   ِإمـ
  

  :] ظ٤٣ق[تقطيعه

ــدن  ــا *ال يبع ــل الهي ــرن*ك   عم
  

  أثــــري*بــــلنتفنح*إم ماهلــــك  
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــن*مـ   فعلـ
  

ــستفعلن   ــم*مــ ــنفع* علناتفــ   لــ
  

  

 يف الضرب )٣( بتحريكها)لنفع( بإسكان العني مع )فعلن(شاهد اجتماع  -

قول امرئ  ؛ اء يف قصيدة واحدة الذي عروضه حذّوهو األحذّ،  الرابع من الكامل

   :)٤(القيس

ــِلــح رتلْــلَحأَ ــي بي ِف ــثُ يِن ٥(ٍلع(  
  

ــ الْنَِّإ   ــلْ ِلميِركَــ ــ مِميِركَــ   لْحــ
  

ــوفَ جدتــ خ يــر ــلِّ كُاِس الن   ِمِه
  

ــ   ــوأَا ورطُـ ــ أَماهفَـ ــنا حبـ    لْبـ
  

  

  
                                                   

  .»  ، غص«زيادة من ) ١(

يقـول  و) . ٢٩٢ص  (» االختيـارين «: إليهـا يف     ، منسوب    هلا اابن ترثي احلارث، بنت ةرب ل )٢(

اهـ   .اهل ابنا ترثى العرب من المرأة الضىب املفضل وأنشد: ) ٢/٤٦١ (»زهر اآلداب « يف   ريصاحلُ

  ) .١٢٣ص  (»البارع«:  والبيت يف . »األصمعيات«وال » املفضليات«ومل أقف عليه يف . 

  .بفتحها » غ« يف )٣(

) ١٢٤ص  (» البارع«:  ، ومنسوبان إليه يف      ميدح أبا حنبل الثعلي وقومه    ) ١٤١ص  ( يف ديوانه    )٤(

  ) .٢٦٨ص (» الدر النضيد«، 

اللبـاب يف ـذيب     «: ، والصحيح ثُعل بضمها ، كما يف        ثَعل بفتح الثاء    » األصل ، ص  «يف  ) ٥(

 بضم لعثُ بنو: وفيه  ) ١٩٢ص   (»اية األرب يف معرفة أنساب العرب     «، و ) ٢٣٩ص   (»الألنساب

  .اهـ   . القحطانية من ءطي من بطن اآلخر يف والم املهملة العني وفتح الثاء



 ٢٩٢

  :تقطيع األول

ــرح ــين*أحللتـ ــنثع*يل يف بـ   لـ
  

  ممحـــل*مللكـــري*إن نـــل كـــري  
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــنفع*مـ   لـ
  

ــستفعلن   ــاعلن*مــ ــنفع*مفــ   لــ
  

  

  )١(خمرومة موقوصة مطوية*موقوص*               

  :تقطيع الثاين

ــدختي ــل*ووج ــاس ك ــي*رن ن   هلم
  

ــررن وأو   ــا*طــ ــل*فامهأبــ   حنبــ
  

ــاعلنمت ــستفعلن*فـ ــنفع*مـ   لـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فعلــ
  

  

  : تنبيه      

     ما قطّإنلن( البيتني ليظهر لك اجتماع عتلن( وفتح بال)فعبالسكون يف قصيدة )فع 

  . واحدة

  

  :تنبيه آخر      

      ما صارت إن)فاعلنمت( )٢( بتحريك)لنفع( ؛  العنيِصمها ووقْخلرهاها وطي)٣( 

  .] و٤٤ق[.)٤(]فافهمه[

  

                                                   

كر ، وميكن محله على أنـه وصـف         بالتأنيث ، واملوصوف هو الضرب مذ     » األصل«كذا يف   ) ١(

  .للتفعيلة

  .بفتح » غ«ا يف )٢(

  .ذاذ منه  اجلملة ال يف األخري ففيه باإلح يف: »األصل «كُتب امش) ٣(

  .» غ«زيادة من ) ٤(
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 ٢٩٣

  :)١(ول الشاعرق؛  من الكامل التام ذذ يف الضرب األولشاهد احل -

ــا ــِدي ِبه هــا ع ــا ِحين لُهــا أَه ِفيهو   
  

  اٍر نــلِّ د ــدلْ وِلكُــ ــةٌ وبــ   قْلَــ
  

 :تقطيعه

  أهلـها   هـا  *حيـنن ويف   *عهدي ـا  
  

ــدا   ــل لـ ــنت*ولكـ ــدل*رن نقلـ   وبـ
  

ــستفعلن ــستفعلن*م ــستفعلن*م   م
  

ــاعلن   ــستفعلن*متفــ ــنفع*مــ   لــ
  

  

  ذّــأحـ  *                                    

  

   :)٢(هقول رة هلذا الضربمضاء املُشاهد العروض احلذّ -

  ســادات شــيبانَ بِنــي بكْــرٍ   
  

   ــم هةٌ باِغمــر ــا ض جيى الْهــد ــم لَ هو  
  

  :تقطيعه

ــي ــادات ش ــين*س ــان ب ــرن*ب   بك
  

ــدل   ــم ل ــرا*وه ــم*هيجاض  ــنت   غم
  

ــستفعلن ــتعلن*مـ ــنفع*مفـ   لـ
  

  فـــاعلنمت* مـــستفعلن*مفـــاعلن  
  

  ـضمرمـ*مطويمضمر*مــــضمر
  

ــوص   ــضمر*موقــ ــامل *مــ   ســ
  

  

بيد بـن   قول ع ؛   شاهد احلذف يف الضرب اخلامس األحذ املضمر من الكامل         -       

   :)٣(األبرص

                                                   

 العـرب  عـن  جاء  وقد :وفيه  ) ٨٩ ص(» القسطاس«،  ) ١٢٤ص  (» البارع«:  بال نسبة يف     )١(

)فَِعلُن( الضرب يف ، والعروض )مفتـاح  «،  ) ٦ق  (» املعيـار « اهــ ،     . اخلليل وأباه ، )فاعلنمت

  ) .٢٦٩ص (» الدر النضيد«، ) ٥٤٢ص (» العلوم

  ) .١٢٥ص (»  البارع«:  بال نسبة يف )٢(

  . ةتاملصم الصخرة هي اليت بالبهمة سمي: مجع بهمة وهو الفارس الشجاع ، قيل : البهم 

، من قـصيدة    )  ذو اخلزامة  حيمر األُ ذلّ... وا لسوطك مثل ما     ذلّ(وروايته  ،  ) ١٠٩ص  ( ديوانه   )٣(

) ٩/١٠١(» األغـاين «، ومنسوب إليه يف     ) الندامةْ أهلُ فهم أسٍد ... بىن ما فابكي عين يا( مطلعها  

  . برواية الديوان 



 ٢٩٤

ــذَ ــعأَووا لُّ ــِق الْكوطَ يــ كَاد ام  
  

ــأُالْ ذَلَّ   ــزحالْ و ذُبِهيصـــ   ةْامـــ
  

  :تقطيعه

ــو وأع ــا *ذلل ــل قي ــا*طوك   دكم
  

ــي   ــ*ذل لألصـ ــب ذحلـ ــه*زاهـ   مـ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــنفع*مـ   لـ
  

ــستفعلن   ــاعلن*مــ ــع*متفــ    فــ
  

      اءحذّ*                                  

اإلحذاذ  واإلضمار بسبب )لنفع(فحذف السبب منه بعد أن صار على  ] ظ٤٤ق[       

  .) فع( بعد الثالثة )فاعلنمت(فبقي ، 

  

ن ابـن كيـسان يف      احملكي ع ،  وتده  بزيادة حرف ساكن على      شاهد التذييل  -

   :)١(هقول ؛ الضرب األول من الكامل

  ــت ــي أَقْبلَ ــا ِإذَا ِه ــٍر ِفيه   ِبزواِئ
  

          قُورى الـصـرجم اِضـِح ِمـنِد الْوركَالْب  
  

  :تقطيعه

ــبزوا ــا إذا*رنئ ــت *فيه ــي أقبل   ه
  

ــردل   ــل ب ــن*ك ــح م ــ*واض   صقورجمرص
  

  متفــاعلن* مــستفعلن*متفــاعلن
  

  مــــستفعالن*مفــــتعلن*مفــــتعلن  
  

  اجلزء الرابع مضمر مطويوكذا اخلامس ، وجزء الضرب م ، ذالضمر م.   

  

                                                                                                                                                  

شـرح  «، ويف   ) الِْخزامـةِ  ذُو يِهبالْأُص كَما د ... الِْقيا فَأَعطَوك ذَلُّوا( » املصباح املنري « وروايته يف 

) حزامـه  ِذي أدبـر  لّكـذُ  د...  القيا وأعطُوك ذُلُّوا(للبغدادي  » شواهد شرح شافية ابن احلاجب    

 وأخـذه  أمره الرجل ضبط: واحلزم ، حازم فهو حزامة بالضم الرجل حزم مصدر:  بالفتح والْحزامة

   .)٤/٣٥٨(» احلاجبشرح شافية ابن « ، ينظر بالثقة

  .ل ، وعروضه ازوءة وهذه الروايات جتعل البيت من الضرب السادس من الكامل ازوء املرفّ

ص (» البارع« : على احلذف يف الضرب اخلامس األحذ املضمر يف       ا  البيت برواية الكتاب شاهد   ورد  و

  ) .اخلزامة) (٢٦٩ص (» الدر النضيد«، ) اخلزامة) (٦ق (» املعيار«، ) اخلزامة) (١٢٥

» الدر النـضيد  «، و ) بزوائد) (٦ق  (» املعيار« ،   )بزوائد) (١٢٦ص  (» البارع«:  يف    بال نسبة  )١(

  . وحكاه عن ابن كيسان )بزوائد) (٢٧٠ص (
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 ٢٩٥

- رفييل شاهد التيف الضرب التام١(ا أيض(:  

ــا   لُنيخو ــود جالنــةُ و امــا ِته لَنو  
  

  ِفــي كُــلِّ فَجــٍر لَــا تــزالُ تــِثري غَــارةْ  
  

  :تقطيعه      

ــا ــو *ولنا ــت وننج ــا*م   دوخيلن
  

ــج    ــل لف ــزا*يف ك ــاره*رن ال ت   لتثريغ
  

ــاعلنمت ــاعلنمت*فـ ــاعلنمت*فـ   فـ
  

  ــاعلنمت ــستفعلن*فـ ــاعالتنمت*مـ   فـ
  

    ]*                                 ٢(]ـلـرفّم(  

  

   :] و٤٥ق[ )٥(قول الشاعر ؛ ة ، وهو قطعها التام)٤(يف عروضه)٣(شاهد اإلقعاد -

                                                   

 ، وحكياه عن ابن كيـسان      ) ٢٧١ص  (» الدر النضيد « ،و )١٢٦ص   (»البارع«:  بال نسبة يف     )١(

  ) .فجر(مكان ) فج(روى وي.  من غري حكاية )٦ق  (»املعيار«، ) ٩٠ص (» القسطاس«و يف 

   .األرض من ارتفع  ماوهومجع جند ،  :  ، والنجودبلد:  امة

  .» ص«زيادة من ) ٢(

  .هو اختالف العروض من حبر الكامل : قال بعضهم  : » ، صاألصل «كتب امش) ٣(

  .كامل  : »األصل«يف كتب حتتها ) ٤(

ص (للتربيـزي   » شرح احلماسـة  «، ينظر   » ديوان احلماسة «:  إليه يف     للربيع بن زياد منسوب    )٥(

املعاين «،  ) ١/٩٧(» الشعر والشعراء «،  ) ٩٢ ،   ٨٩ص  ( الضيب لمفضلل» أمثال العرب « ،   ) ٦٢٤

 هـذه  يف وهـذا .  جزءا ناقص مزاحف :وفيه   )٢٧١ص  ( لمربدل» التعازي«،  ) ٢/٨٩٧(» الكبري

» األغاين«،  ) ٢٢٣ص  (» الفاخر« اهـ ،    . الكامل يف املقطوعة هلا يقال اليت وهي ، جائز العروض

)٢٠٣ ، ١٧/١٩٩. (  

ـ  هـذا  يسمي  واخلليل :يف ذكر اإلقواء ، وقال      ) ٦/٣٥٤ (»العقد«: والبيت يف    اهــ ،   . د  املقع

، ) ٥٩٥ص (» جالـصاهل والـشاح  «،  ) ٣٦ص  (» عـروض الورقـة   «،  ) ١٨٦ص  (» اجلامع«

) ٦ق (» املعيار«، ) ١٢٦ص (»  البارع«، ) ١٦٩ص ( للتربيزي »الكايف  «،  ) ١/١٤٣(» العمدة«

هري العبـسي ـ   ونسبه لقيس بن ز» الدر النضيد« ، وفاده من النوعد) ٥٧٦ص (» مفتاح العلوم«، 

العيـون  «للربيع بن زياد ، ) ٢٧١ص (، ويف ) ١٧٠ص (وهو أخو مالك املذكور يف البيت ـ يف  

  ) .٢٧٤ص (» الغامزة

   .هرالطُّ بعد الغشيان أي  :اقب األطهارواملراد بعو



 ٢٩٦

  )١(ٍريــه زِن بــِكاِلــ مِلتــقْ مدعــبفَأَ
  

  تــرــجو الناُءسع اِقــوــطْأَالْ باِره  
  

  :تقطيعه

  نــزهرين*تــل مالكــب*أفبعــد مــق
  

  أطهـــاري*أعواقبـــل*تـــرجن نـــسا  
  

ــاعلن ــاعلنمت*متفـ ــنفع*فـ   التـ
  

  مفعـــولن*فـــاعلنمت*مـــستفعلن  
  

  .جزء الضرب مضمر مقطوع       

  

ع من الذي هو حذف الوتد امو،  )٢(قال باملهملةوي، باجليم  ذذَشاهد اجلَ -

)فاعلنمت(ة  يف عروض الكامل التام ،ويقْى باملُسمعهقول ؛ا د أيض)٣(:   

ــهِ   ــسرورا ِبمقْتِل ــانَ م ــن كَ ٤(م(  
  

ــارِ    ــِه نهـ ــسوتنا ِبوجـ ــأِْت ِنـ   فَلْيـ
  

  :تقطيعه

  تلــهي*رورن مبــق*مــن كــان مــس
  

  هنـــهاري*وتنـــابوج*فـــل يـــأتنس  
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــنفع*مـ   لـ
  

  التــــنفع*علنمتفــــا*مــــستفعلن  
  

        

                                                   

 داحس حرب يف تلقُ ،   عبس بين أشراف من كان،   العبسي جذمية بن رواحة بن زهري بن مالك )١(

ص (للمـربد   » التعازي «. سنة أربعني رِكذُ فيما بينهم فنشبت ، زهري بن قيس أخوه جانيها وكان ،

٢٧٠. (  

  . والتعليق عليه) ٢٢٦(ينظر البيت ) ٢(

)٣(        شرح التربيـزي  « كما يف    »احلماسة«ايل، ورواية    للربيع بن زياد من قصيدة البيت السابق والت« 

، ) ٩٢ ،   ٨٩ص  ( الضيب لمفضلل» أمثال العرب «:  ، ومنسوب إليه يف   )  مبقتل مالك ) (٦٢٥ص  (

) ٢/١١٠(» جممـع األمثـال   «،  ) ٢٠٣ ،   ١٧/١٩٩(» األغاين«،  ) بضوء) (٢٢٣ص  (» الفاخر«

  . وال شاهد فيها) مبقتل مالك(ا برواية الديوان مجيع . )حمزونا(

، ) ٦ق  (» املعيـار  « ، )١٢٧ص   (»البارع«: شاهدا على اجلذذ يف     ) مبقتله(ية الكتاب   والبيت بروا 

  ) .٢٧٢ص (» الدر النضيد«

  .أي مقتل مالك : » ص«يف كتب حتتها ) ٤(
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 ٢٩٧

   :)١( هذا البيتبعد 

  ــه نبدنا يــر ــساَء حواِس الن ــد   تِج
  

  )٢(ِبالــصبِح قَبــلَ تــبلُِّج الْأَســحارِ     
  

  

   :)٣(قول الشاعريف العروض وحدها  شاهد الترفييل -

                                                   

ص  (»شرح التربيـزي « كما يف »احلماسة«ة  للربيع بن زياد من قصيدة البيتني السابقني ، ورواي     )١(

يندبنـه بالـصبح قبـل تـبلج        (روى  ي: ، وفيه عن أيب اهلالل      ) يلطمن أوجههن باألسحار  ) (٦٢٦

  ) .األسحار

  .أي يصفنه باملناقب الواضحة  : »األصل«يف كتب حتتها ) ٢(

ا ؛  حالً املعروف كان م   ولو جعل الصبح الوقت   ... احلق واألمر اجللي    ريد بالصبح   ي:  قال أبو اهلالل  

  ) .٦٢٦ص  (»شرح احلماسة« اهـ.ح ال يكون قبل التبلُّج  الصبألنّ

  :، وورد يف املصادر على وجهني ) اصطباحا(مكان ) اضجاعا( بال نسبة ، ويروى )٣(

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

ص (» الدر النـضيد  «، و ) ١٢٧ص  (»  البارع« وحدها ، كما هنا ، و      الترفيل يف العروض  : األول  

 خبالدة لست نفس يا ... صطباحاوا أكال نفس  يا:، وصورته ) ٦ق (» املعيار«، و) ٢٧٢

، ) خـزم (مـادة   » اللسان«األوىل زائدة ، كما يف      ) يا(ا يف أول البيت ، وتكون       اخلزم ، إم  : الثاين  

، ) ١٨٣ص  (» اجلامع«أو يف نصف البيت ببعض الكلمة ، كما يف          وصورته نفس الصورة السابقة ،      

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

  خبالدة لست نفس يا

شهد بـه اللغويـون   بل يست؛ الثانية ، وال شاهد فيه على خزم وال ترفيل ) يا(بإسقاط : الوجه الثاين  

 أول يف بالبقيـة  واإلتيـان ،   األول املـصراع  أصل يف  منها هو وما الكلمة بعض على قطع والنحاة  

، ) ٧/٢٠٢(» خزانـة األدب  «، وعنـه    ) ٢/٢٣(» سر صناعة اإلعراب  « ، كما يف     الثاين املصراع

  خبالدة لست نفِسحا  ... صطباوا أكال نفِس يا: وصورته 

يح ،  ببعض الكلمة وهو قب إنه خزم : وقيل  : شنتريين  قول ال  األخري   ومن النصوص اليت تؤيد هذا الوجه     

ـ .الثانية) يا(واألشبه إسقاط     طريـق  مـن  جاء  وقد :ر العلوي    وقول املظفّ  ،) ٦ق  (» املعيار « اه

 إال يـصح  وال مـرات  أربع )فاعلنمت( الكامل جمزوء من والبيت  ...البيت نصف يف اخلزم الشذوذ

نـضرة  « اهــ    . ذلك فاعرف البيت أول يف النداء حبرف جتزأوي،   البيت نصف من )يا( بإسقاط

  ) .٢٩١ص (» إلغريضا



 ٢٩٨

  يــا نفْــس أَكْلًــا واصــِطباحا   
  

ــدةْ     ــسِت ِبخاِلـ ــس لَـ ــا نفْـ   يـ
  

  :] ظ٤٥ق[تقطيعه 

ــس أك  ــا نف ــطباحن *ي ــن واص   ل
  

ــس     ــس لـ ــا نفـ ــده*يـ   تبخالـ
  

ــستفعلن ــستفعالتن*مـــ   مـــ
  

ــستفعلن   ــاعلنمت*مـــــ   فـــــ
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 ٢٩٩

  فصل في شواهد ضربي الهزج وعروضه  

  الذي هو أصل دائرة المجتلب

  

قول ؛  ضبوعروضه ازوءة املمنوعة من القَازوء  شاهد الضرب األول -

   :)١(الشاعر

ــا   ــرت ِبنــ ــد مــ   ِرميلَقَــ
  

  علَــــى تلْــــك الْهمــــاِليجِ    
  

  :تقطيعه

ــررت ــد مـ ــن*لقـ ــا رميـ   بنـ
  

  مهــــاليجي *عــــال تلكــــل    
  

ــاعيلن ــاعيلن*مفــــ ــاعيلن    مفــــ ــاعيلن*مفـــــ   مفـــــ
  

  :)٢(ومثله يف التقطيع

ــأَ ــ اي مــ ن ــ املَ ــالْ يِف حب    ــو ــعي ملَـ ــ ملَـ ــلْقَ ىوجـ   يِبـ
  

ــم ــص املَــ ــِهِرغي بالــ ــو    يــ ــأَ الَـ ــ ىرغْـ ــ نِمـ   بصالـ
  

  لْــحلَــا ت ــهــِه يِفــ فَمٍدن    ــــِحمــــ اباِدصــــالْ قحب  
  

ــلٌ   ــا ِمثْـ ــى لَهـ ــا يلْقَـ   ِبـــشرٍق لَـــا ولَـــا غَـــربِ       فَمـ
  

ــي ( ــبا قَلِْبـ ــٍد صـ ــى ِهنـ ــصِبي     ِإلَـ ــا يــ ــد ِمثْلُهــ   )٣()وِهنــ
  

  

  :] و٤٦ق[  يف مديح خري األنام من النظاموعلى منواله

                                                   

  ) .١٣١ص  (»البارع«:  بال نسبة يف )١(

  . وخبترة ةسرع يف السري سناحل يناِذرالب مناج ، واهلمالج لَممجع ِه: اهلماليج 

يغويـه  : (» العقد«واية  ن آخرها شاهد اخلليل ، ور     ضم) ٣٠٥/ ٦(» العقد« البن عبد ربه يف      )٢(

  ) . وهند ما هلا شبه– فأىن ملت يف هند –وال أغوى من القلب 

لزيد بـن   ) صبا(مادة  » اللسان«يف  ، و ) ٧/١١٦(» األغاين«:  ليزيد بن ضبة ، منسوب إليه يف         )٣(

  .ضبة 

» الدر النـضيد  «،  ) صبا قليب إىل هند   ) (٦٣ص  (» احلور العني «،  ) ٦/٣٣٢ (»العقد«: والبيت يف   

  ) .٢٧٧ ، ١٢٩ص (



 ٣٠٠

ــ  ٢٨ ــا لُبصـ ــي بـ ــلْا قَبصـ ــخِل    يِبـ ــع الِْريــ ــالْ وِمجــ   ِبرعــ
  

ــر ــوٍلســ ــاَء جــ ــبالتوِن     آرقُالْ ِبــ ــالر ِباِنيــــ   ِبحــــ
  

ــِإ    ىصقْـــأَى الْلَـــ إَيِرســـ أُِهِبـــ ــفْأَى الْلَــ ــحالْ واِكلَــ   ِبجــ
  

ــع ــلَـ ــِإ الِْشرى عـ ــ رِهلَـ ــبِبح    ىقَـ ــيــ ــص خــ   ِبرقُالْ ِبــ
  

ــ ــلَ علِّصفَـ ــِهيـ ــا ر يـ   ِبح صــــن عــــضار وملِّســــو    يبـ
  

  

 )مفاعي( )مفاعيلن(تبقى ، ازوء احملذوف  شاهد الضرب الثاين من اهلزج -

   :)١(قول الشاعر ؛ )فعولن(فينقل إىل 

ـ   يــض ــاِغي ال ــِري ِلب ــا ظَه مِر الــــذَّلُولِ     وـــــِم ِبــــالظَّه  
 

  :تقطيعه

ــرذ    لبــاغض ضــي *ومــا ظهــري  ــبظ ظهـــ ــويل*مـــ   ذلـــ
  

ــا ــاعيلن*عيلنمفــــ ــاعيلن     مفــــ ــولن* مفـــــ   فعـــــ
  

  

  : من النظام يف مديح خري األناموعلى منواله

ــاِرِحيي ــي تبــ ــرى أطِْفــ   تـــــرى أَشـــــِفي غَِليِلـــــي    تــ
  

  تــــرى أَحظَــــى ِبــــسوِلي      )٢(تـــرى هـــلْ أبلُـــغُ آمـــاِلي
  

٢٩  

ظُـــرى أَنـــر٣(ت(ـــمـــٍر ضِلقَب   )ــولِ   )م ــضاَء الرســـــ   أَعـــــ
  

                                                   

» العـروض «، ) ٨ق ( »اإلقناع«، ) ١٢٧ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٣٣ (»دالعق«:  بال نسبة يف    )١(

»  البـارع «،  ) ٧٤ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٤٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ٩٨ص  (البن جين   

مفتـاح  «،  ) ٦٣ص  (» احلور العني «،  ) ٦ق  (» املعيار«،  ) ٩٥ص    (» القسطاس«،  ) ١٣٢ص  (

» اية الراغـب «، ) ٢٧٨ص (» الدر النضيد «،  ) ١٨٥ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٢ص  (» العلوم

» العيون الغامزة «اهـ ،   .  ول بالذال املعجمة هو املنقاد    لُيم هو الظلم ، والذّ    والض: وفيه  ) ٢١٥ص  (

  ) .٧١ص (للخواص  »الكايف «) ١٧٨ص (

   . ، وبه كسر»األصل ، ص ، غ« الشطر هكذا يف )٢(

   . تسكني الراء للضرورة)٣(
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 ٣٠١

ــ ـ نبـ ــ ــاه اللـ ــد حبـ ــلِ      ي قَـ ــضِل الْجِزيــ ــه ِبالْفَــ   ـــ
  

ــو ــ أَدقَـ ــ ىرسـ ــح ِهِبـ ــ    ىتـ ــمسـ ــِلِئرب ِجنا عـ   ] ظ٤٦ق[يـ
  

  

مفعولن( يبقى )١(]حمذوف الضرب والعروض [عهصر(ضرب اا وعروض)٢(:   

ــب ــد الْحِبيــــ ــب    ِإذَا صــــ ــا تِطيـــ ــا دنيـــ   فَلَـــ
 

  :تقطيعه

ــددل ــو*إذاصــــ ــافال    حبيبــــ ــو*دنيــــــ   تطيبــــــ
  

ــاعيلن ــولن*مفــــ ــاعيلن    فعــــ ــولن*مفـــــ   فعـــــ
  

  

   :)٣()يف التصريع(ومثله 

ــي  ــشفَى غَِليِلــ ــى يــ ــلِ    متــ ــن بِخيـــ ــٍل ِمـــ   ِبميـــ
 

  ــه ــيس ِمنــ ــزالٌ لَــ ــلِ     غَــ ــِر الطَِّويــ ــوى الْهجــ   ِســ
 

  ِمـــــن الـــــصبِر الْجِميـــــِل   جِميــــلُ الْوجــــِه أَحلَــــى
 

  

                                                   

  .» غ«زيادة من  )١(

  . مل أقف عليه )٢(

  .مع تصريع األول  : »ص« يف )٣(

ومـا  (ن آخرها شاهد اخلليل السابق من مقطوعة ضم  ) ٦/٣٠٥(» العقد«البن عبد ربه يف     واألبيات  

أن روايـة   ، ويالحظ   )  أخالين - ليس يل منه     – بنيل   -مىت أشفي (»  العقد«، ورواية   ... ) ظهري  

يف غـري بيـت     »  العقد«، ورواية   ) فعولن(املؤلف لألبيات الثالثة جتعل العروض على زنة الضرب         

  ) .مفاعيلن(التصريع العروض فيها على األصل 



 ٣٠٢

  فصل في شواهد زحافات الهزج

  

بعد أن [ )مفاعيلُ(يبقى اجلزء ،  فيه )١(]الذي هو حذف سابعه [فشاهد الكَ -

   :)٣(قول الشاعر؛  )٢()]مفاعيلن(كان 

ــذُودانِ  ــذَاِن يــــ   فَهــــ
 

  وذَا ِمــــن كَثَــــٍب يرِمــــي   
 

  :تقطيعه

ــاذان ــذودان*فهــــ   يــــ
  

ـ    ــ ــن كـ ــي *وذا مـ ــنب يرمـ   ثـ
  

ــلُ ــلُ*مفاعيــــ   مفاعيــــ
  

ــلُ   ــاعيلن*مفاعيـــ   ] و٤٧ق[مفـــ
  

  

قول ؛  )مفاعيلن( بعد أن كان )مفاعلن(يصري اجلزء ،  ض فيهب القَشاهد -

   :)٤(الشاعر

                                                   

  .» غ«زيادة من  )١(

  .» غ«زيادة من  )٢(

» الشـتقاق ا«،  ) ١/٢٤٠(» طبقات فحول الشعراء  «:  لعبد اهللا بن الزبعرى ، منسوب إليه يف          )٣(

  ) .٣/٢٠١(» أمايل القايل«، ) ١/٧١(» األغاين«، ) ١٢٢ص (البن دريد 

) ٢٠٥ ،   ١٢٨ص  (» اجلامع«،  ) ٦/١٠٧ (»العقد«،  ) ٤٦ص  (لألخفش  » عروضال«: والبيت يف   

، ) ٤٢ص  (» عـروض الورقـة   « ،   ) ٩٩ص  (البـن جـين     » العروض«،  ) ٨ق  ( »اإلقناع«،  

إن :  واجلزء الثالث من اهلزج  : وفيه  ) ١٤٥ص  (» الغاياتالفصول و «،  ) ٢/٣٥(للربعي  » العروض«

ـ أدركه النقص بالكف  ، وكذلك اجلزءان علم به يف احلس مل يـ) مفاعلني( وهو سقوط النون من  

 ) ٩٦ص  (» القسطاس«،  ) ١٣٢ص   (»البارع«،  ) ٧٥ص  (» الكايف للتربيزي «اهـ ،   . اللذان قبله 

» اية الراغـب  «،  ) ٢٨٠ص  (» الدر النضيد «،  ) ٥٤٢ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦ق  (» املعيار«،  

ب بفتح الكاف والثاء هو القرب ،       ثَ، والكَ  يذودان بإعجام الذال األوىل أي مينعان     : وفيه  ) ٢٢٣ص  (

  ) .١٧٨ص (» العيون الغامزة«اهـ ، .  ب أي من قرب ال بعدثَرماه من كَ: يقال 

فما عندك من   ... فقالت ال ختف شيئا     (على القبض    شاهدا   )٦/٣٣٢ (»العقد«:  بال نسبة يف     )٤(

 فقلـت ال ) (١٢٩ص (» اجلامع«!  فالتفعيلة األوىل ال قبض فيها ، والثالثة مكفوفة ال مقبوضة    ) باس

عـروض  «،  ) ٩٩ص  (البن جين   » العروض«،  ) ٨ق  ( »اإلقناع «)!فما يكون يأتيكا  ... ختف شيئا 
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 ٣٠٣

ــيئًا  ــف شـ ــا تخـ ــت لَـ   فَقُلْـ
 

  فَمـــا علَيـــك ِمـــن بـــاسِ    
 

  :تقطيعه

  ختـــف شـــي أن*فقـــل تـــال
  

ــي    ــا علـ ــي *فمـ ــن باسـ   كمـ
  

  مفــــــاعيلن* نمفــــــاعل
  

ــاعلن   ــاعيلن*مفـــــ   مفـــــ
  

  

 )١(وليس يف األجزاء،  )مفاعيلن(ان  بعد أن ك)فاعيلن(يبقى م فيه رشاهد اخلَ -

  :)٢(قول الشاعر ؛  ملوازنتها)مفعولن(لت إىل  فحو)فاعيلن(

  وهارعتاســــــ امــــــ وادأَ
  

  هيــــاِرع شيعــــالْ اكذَكَــــ  
  

  :تقطيعه

ــس ــاروهو*أددو مـــ   تعـــ
  

ــي    ــذاكل عـ ــه *كـ ــعاري يـ   شـ
  

ــولن ــاعيلن*مفعــــ   مفــــ
  

ــاعيلن   ــاعيلن*مفـــــ   مفـــــ
  

  

                                                                                                                                                  

ص (» البارع«،  ) ٧٤ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٢/٣٥(للربعي  » العروض«،  ) ٤٢ص  (» الورقة

شـفاء  «،  ) ٥٤٢ص  (» مفتـاح العلـوم   «،  ) ٦ق  (» املعيار«،  ) ٩٥ ص(» القسطاس«،  ) ١٣٢

) قلـت ) (٢٢٣ص  (» اية الراغـب  «، و ) ٢٨٠ص  (» الدر النضيد «، ويف   ) ١٨٦ص  (» الغليل

ويدخل هذا البحـر    : يه  وف) فقلت)  (١٧٨ص  (» العيون الغامزة «شاهدا على القبض والشتر ، ويف       

   .القبض وهو قبيح 

   .التفعيل : »غ«يف  )١(

  ، )١٠٠ص (البن جين  » العروض«،  ) ٨ق  (» اإلقناع«،  ) ١٢٩ص  (» اجلامع «: بال نسبة يف     )٢(

، ) ٧٥ص  (للتربيـزي   » الكـايف «،   ) ٢/٣٥(للربعي  » العروض«،  ) ٤١ص  (» عروض الورقة «

» مفتاح العلوم «،  ) ٦ق  (» املعيار«،  ) فإن العيش ) (٩٦ص  (» القسطاس«،  ) ١٣٣ص   (»البارع«

ص (» ايـة الراغـب   «،  ) ٢٨٠ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٨٧ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٣ص  (

  ) .١٧٨  ،١١٧ص(» العيون الغامزة « ،)٢٢٣



 ٣٠٤

ا فيه ويف وال يكون إلّ،  يف اهلزج فم والكَرب من اخلَكّوهو املر برشاهد اخلَ -

  :)١(قول الشاعرك ؛ )مفعولُ( ] ظ٤٧ق[ فيهما )مفاعيلن(فتصري ، املضارع ال غري 

ــشرٍ   ــو ِبـ ــانَ أَبـ ــو كَـ   لَـ
  

  اهنيــض ــا ارتـــ ــريا مـــ   أَِمـــ
  

  :تقطيعه

ــان  ــو كـ ــشر * لـ ــو بـ   أبـ
  

  تـــــضيناهو*أمـــــرين مـــــر  
  

ــولُ ــاعيلن*مفعــــ   مفــــ
  

ــاعيل   ــاعيلن*نمفـــــ   مفـــــ
  

  

- شاهد الشب من اخلَوهو املركّ ر فيهتم والقَرا يف اهلزج وال يكون إلّ ،ض ب

   :)٢(قول الشاعر ؛ )فاعلن( )مفاعيلن(تصري ، واملضارع فقط 

ــاتوا  ــد مـ ــِذين قَـ ــي الَّـ   ِفـ
  

  وِفيمـــــا جمعـــــوا ِعبـــــرةْ  
  

  :تقطيعه

ــذي ــد *فللــ ــاتنقــ   ومــ
  

ــاجم   ــوعربه*وفيمـــــ   معـــــ
  

ــاعلن ــ*فــــ   اعيلنمفــــ
  

ــاعيلن   ــاعيلن*مفـــــ   مفـــــ
  

                                                   

البن جين  » العروض  «،   )موسى أبو( )٨ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٢٩ص  (» اجلامع«:  بال نسبة يف     )١(

» جالصاهل والشاح «،   ) ٢/٣٦(للربعي   »العروض  «،  ) ٤٣ص  (» عروض الورقة «،   )١٠٠ص  (

، ) ٩٦ص  (» القـسطاس «،  ) ١٣٣ص   (»البارع« ،   )٧٦ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٥٩٦ص  (

ص (» الدر النضيد «،  ) ١٨٧ص  (» شفاء الغليل  « ، )٥٤٣ص  (» مفتاح العلوم  « ، )٦ق  (» املعيار«

  ) .٣٥٧ ، ٢٢٤ص (» اية الراغب«، ) ٢٨١

العروضـيني  وأكثر:  ، يقول العالمة الدماميين   ) بشر(مكان  ) عمروموسى و (، و ) رضيناه(روى   وي 

 ـ يعـين صـاحب    الناظم عول وعليه ،) موسى أبو (أنشده والشريف ،) بشر أبو كان لو (ينشده

  ) .١٧٩ص (» العيون الغامزة «. فيه الرواية حترير فينبغي ـ الرامزة

) ٢/٣٦(للربعي  » العروض«،  ) ٤٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ٨ق  ( »اإلقناع«:  يف    بال نسبة  )٢(

، ) ١٣٤ص  (» البـارع  «،) ٧٦ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٥٩٦ص  (» جالصاهل والشاح «، و 

ص (» شفاء الغليـل  «،  ) ٥٤٣ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦ق  (» املعيار«،  ) ٩٧ص  (» القسطاس«

مكـان  ) فـوا خلّ(روى  وي) . ١٧٩ص  (» العيون الغامزة «،  ) ٢٨٢ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٨٨

)عوامج. (  
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 ٣٠٥

  

   :)١(قوله ؛ )فعوالنْ(فيصري ، ه ضرب ثالث للهزج  إن:الذي قيل رص شاهد القَ-

ــا  ــريح أَحيانــ ــه الــ   عفَتــ
  

  اِننيــر ــلٌ ذُو عـــــ   وهطْـــــ
  

  :] و٤٨ق[تقطيعه       

ــرري  ــت هـ ــانن*عفـ   حأحيـ
  

  عـــــــرانني*وهطلـــــــن ذو  
  

ــاعيلن ــاعيلن*مفــــ   مفــــ
  

ــاعيلن   ــوالنْ*مفـــــ   فعـــــ
  

  

  :)٢(قول الشاعر ض يف الضرب األولبشاهد القَ -

ــصارةٍ  ــرس ِبــ ــا الــ   عفَــ
  

ــزاِوِر   ــاِف الْحـــــ   فَأَكْنـــــ
  

  :تقطيعه      

  بـــــصارتن*عفررســـــس
  

ــل   ــزاوري*فأكنافـــــ   حـــــ
  

ــاعيلن ــاعلن*مفــــ   مفــــ
  

ــاعيلن   ــاعل*مفـــــ   نمفـــــ
  

  

                                                   

  ) .٢٨٢ص (» الدر النضيد«، ) ١٣٤ص (» البارع«:  بال نسبة يف )١(

   .مطره أوائل:  السحاب عراننياملطر املتتابع ، و:  واهلطل

  )نضاره) (٢٨٣ص (» الدر النضيد«، ) هاقصار) (١٣٥ص  (»البارع«:  بال نسبة يف)٢(

   .الصغرية ابيةالروهي ، ة راِوز مجع ح :اجلوانب ، واحلزاور: ف ا علم ملوضع ، واألكن: الرس



 ٣٠٦

  :)١(ملازن بن مالك ف يف عروضهذْشاهد احلَ -

  ــت ــا تهنــ ــت لَــ   حنــ
  

ــ   ــروعوأَنـــ ــِك مقْـــ   ى لَـــ
  

  :تقطيعه       

ــت ال ــن نـ ــت*حـ ــن نـ   ـ
  

ــا ل   ــو*وأن نــــ   كمقروعــــ
  

ــولن ــولن*مفعــــ   فعــــ
  

ــلُ   ــاعيلن*مفاعيـــــ   مفـــــ
  

  

  :تنبيه       

    اجلزء األول من هذا الشاهد مخومروجزء العروض م ، ذُحوففُكْوف، والثالث م . 

                                                   

 وهـو   ، عكاظ يف املوسم حكام من كان  ، جاهلي قاض  ، متيم من،   عمرو بن مالك بن مازن )١(

.  وآخـرين  ، العالء بن عمرو ىبأو ، ميلش بن ضروالن ، علقمة بن ادوعب ، الفجاءة بن قطري جد

  ) .٥/٢٥٥(» األعالم«

 للقاسم ابن سـالم     »األمثال«،  ) ٧٩ص  ( الضيب للمفضل   »أمثال العرب «:  والبيت منسوب إليه يف   

( مـادة   » ذيب اللغة «،  ) ١/٣٠٥ (»معجم ديوان األدب  «،  ) ٢٨٥ص   (»الفاخر«،  ) ٤٨ص  (

  ) . هنن- قرع -ليت (مادة » الصحاح«، ) هنن

ت (روى  وينه لَاتته:  امليداين   ، يقول ) ويقال احلنني، وهو اهلنني من:  ن :نه ِهنمبعىن ي نح حني 

 ، معه )الت( يستعمل ما لكثرة )حني( فحذف ، هنت حني الت أي ، هنت من ولةمفص والت ...

  . اهلمزة لينف أتن أراد )تهنت وال( روىوي ، به وللعلم

 فأراد ، مبقروع لقبي وكان ، سعد بن عبشمس تعشق متيم بن عمرو بن ربالعن بنت اهلَيجمانة كانت

 بـن  مالـك  بن مازن فقال ، أباها فأخربت اهلَيجمانة، بذلك وعلمت اهلَيجمانة، قبيلة على يِغري أن

: فقال ابطاخل إىل الغيبة من رجع مث ، اشتياقها وقت وليس ، اشتاقت أي هنت والت حنت:  عمرو

؟ به تظفرين أين من أي ، قروعم لك ىوأن ملن ضربي ِحنجممـع  «اهــ    . أوانه قبل مطلوبه إىل ي

  ) .١/١٩٢(» األمثال

   أورده ثلامل اوهذ:  )٤/٢٠٢(» خزانة األدب «ه ليس بشعر ، ففي      وذهب البعض إىل أن يف اجلوهري 

ت( ةمادلَي( ةم ويفاد )تـاج  « اهــ ، ويف      . نثـر  هو مناإو ككذل سولي،   شعر أَنه زعمو )هنن

ـ  شمااهل يف ووجدت:  )ليت(مادة » العروس  مـا وإن ، بشعر ليس اهذ أنّ ـ يعين هامش القاموس 

   .هب متثّل كالم هو

  ) .٢٨٣ص (» الدر النضيد«، ) ١٣٥ص  (»البارع«: والبيت يف 
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 ٣٠٧

  في شواهد ضروب الرجز وأعاريضه ] ظ٤٨ق[فصل  

  

   :)١(قول الشاعر؛ التام وعروضه التامة  رب األولشاهد الض -

  دار ِلــسلْمى ِإذْ ســلَيمى جــارةٌ  
  

      ــر بــلَ الز ــا ِمثْ هاتى آيــر ت ــر   قَفْ
  

  :تقطيعه

ــسل ــلي*دارن ل ــا إذس ــارتن*م   ماج
  

ــرا    ــرن تـ ــا*قفـ ــر*أاياـ   مثلزبـ
  

ــس ــستفعلن*لنِعفْتم ــستفعلن*م   م
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

  :)٢( التقطيعومثله يف

  ـي  (لَمِرِه ِجن٣()أَد(     رـشب اِني أَمـبس   
  

  ــر قَم ــي أَم ــرقَت ِل ــٍر أَش ظُه ســمش أَم  
  

  ــه ــا طَرفُ اينــِدي الْم يه ــاِظر ن أَم  
  

  ظَــرِفــي الن ــهعم تــوــى كَــأَنَّ الْمتح  
  

ــٍل   ويِحــي قَِتيلًــا مــا لَــه ِمــن قَاِت
  

  امــه ــا ِس ــالْحورِإلَّ ــشت ِب ــِظ ِري اللَّح   
  

  

  :وعلى منواله

  ِلي ِفي النِبي الْمـصطَفَى ِمـدح متـى        
  

    ررــد ــِد ال ــي العقْ ــلُ ِف ــشدته أُخِج أَن  
  

٣٠  

ــلٍ  سرم ــن ــا ِم نبــِه ر لَيــلَّى ع ص  
  

    ورــس ــا وال قــاِت ح ــاَء ِبالْآي ج ــد   قَ
  

                                                   

 »العـروض «، ) ٩ق  (»ناعاإلق«، ) ١٣١ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٣٣(» العقد«:  بال نسبة يف    )١(

، ) ٣٧/ ٢(للربعـي   » العـروض «،  ) ٤٤ص  (» عروض الورقة «،   )١١٢ ،   ١٠١ص  (البن جين   

» املعيار«،   ) ٩٨ص  (» القسطاس«،  ) ١٣٦ص  (» البارع«،  ) ٩١ ،   ٧٧ص   (للتربيزي» الكايف«

 ،) ١٨٩ص  (» شفاء الغليـل  «،  ) ٥٤٣ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ١/٦٤(» احلور العني «،  ) ٦ق  (

اآليات العالمات ، والزبر بـالزاي      : وفيه  ) ٢٢٨ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٨٥ص  (» الدر النضيد «

» العيون الغامزة «اهـ ،   . والباء املضمومتني مع جواز فتح الباء أيضا هي القطع من احلديد مجع زبرة              

  ) .٧٣ص (للخواص » الكايف«، ) ١٨٢ -٧١ص(

دار (ن آخرها شاهد اخلليـل الـسابق        من مقطوعة ضم  ) ٦/٣٠٦(»  العقد«البن عبد ربه يف      )٢(

  ) . سهام الطرف– حيي قتيال - املوت منه–مل أدر جين  (»العقد«، ورواية ...) لسلمى 

  .أدِر جين : » غ«يف  )٣(



 ٣٠٨

ـ       تـا اهـا كُنم لَاهـى    لَومع ا ِمـننيد  
  

   ــقَر ــي س ــوٍد ِف ــن خلُ ــا ِم نوجــا ن   ولَ
  

بدر الد ى طَ جوِح الْ دى كَ جهف ـ  الر اج  
  

ـ خِسـر سـرى     ى  ر الـش  ثُيلَ   يـ  الْ ر بشر  
  

ــ لَّصــلَى ع ــ اُهللاِهي م ــا ه بــت ص اب  
  

  وم ا بـ لْي ظُ  فِ اد ـ لَ الْ ِةم ـ قَ الْ ِلي مو ٤٩ق[ ر [  
  

  

وهو ما سقط ساكن وتده اموع ، املقطوع   من الرجزشاهد الضرب الثاين -

إىل ، فتنقل  )مستفعلْ( بعد قطع النون )مستفعلن(فتصري ، وسكن املتحرك الذي قبله 

  :)١(قول الشاعر ؛ )مفعولن(

ــقَ ــولَِب بلْ اا اِتعبــص ــم ل هجود  
  

ــ   ــمكَ يحـ ــح ٍتيـ ــفْم راِضـ   ودقُـ
  

  قْت طَعم الْموِت ِفي كَأِْس الْهـوى      ما ذُ 
  

   ــد ــاُء الِْغيـ ــقَتِنيِه الظِّبـ ــى سـ   حتـ
  

ماذَ ن يلْقَالْ ياِودـ  ب ـ الْ اِءد نِم هىو  
  

  ودجــــوم ىوهــــلِْل اٌءود الَــــ ذِْإ  
  

ـ  ولُسأَ فيكَ مأَ ـ  ةًادغَ ـ  ام احهن٢(س(  
  

  وددرمـــ هلَـــ امـــ اٌءضقَـــ الَّـــِإ  
  

ــقَالْ( ــنِم بلْ ــ اه مسِرتــ يح اِلسم  
  

  ــقَالْو ــِم بلْ ين ــج ــجم داِه ه٣()ود(  
  

  :تقطيع األخري

  حـن سـاملن   *ها مـستري  *القلب من 
  

ــن    ــب م ــدن*والقل ــودو*ين جاه   جمه
  

                                                   

ها شاهد اخلليل ، وروايـة  ن آخرمن مقطوعة ضم) ٦/٣٠٦ (»العقد« األبيات البن عبد ربه يف  )١(

  . )ت اهلوى معمودبلوعا (»العقد«

   .اللينة الناعمةمجع غيداء ، وهي : الغيد 

  .حبها  : » ، غص«يف  )٢(

» العـروض «، ) ٩ق ( »اإلقناع«، ) ١٣١ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٣٣ (»العقد «:بال نسبة يف     )٣(

/ ٢(للربعـي   » العروض«،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) مستريح ساكن ) (١٠٢ص  (البن جين   

ــدة«، ) ٣٧ ــايف«، ) ١/١٨٢(» العم ــزي » الك ــارع«،  ) ٧٨ص (للتربي ، ) ١٣٧ص  (»الب

ص (» مفتـاح العلـوم   «،  ) ١/٦٤(» احلور العني «،  ) ٦ق  (» املعيار« ،    )٩٩ص  (» القسطاس«

) ٢٢٨ص  (» اية الراغـب  «،  ) ٢٨٦ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٨٩ص  (» شفاء الغليل «،   )٥٤٤

» الكايف للخواص «،  ) ١٨٣ ،   ٧١ص(» لعيون الغامزة ا«اهـ ،   . واجلَهد هو املشقة والتعب     : وفيه  

  ) .٧٣ص (
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 ٣٠٩

ــستفعلن ــستفعلن*م ــستفعلن*م   م
  

ــستفعلن     مفعـــولن*مـــستفعلن*مـ
  

  

  :)١(]من النظام يف مديح خري األنام [وعلى منواله

ــٍد مــا أَح ايرــِر الْب يــى خ ــلِّ علَ ص  
  

   ـــودالْجو لَـــه وبـــسنلُ مفَالْفَــض  
  

ــا م رــد ــم قَ ــاب اِهللا تعلَ ــلُ ِكت اتو  
  

    ــود ــه الْمعبـ ــِه ربـ ــى علَيـ   أَثْنـ
  

        لَـه ـبالْح لَـصا أَخقَى الَِّذي مشي  
  

    ودعــس ــه مـ ــن أَحبـ ــلُّ مـ   وكُـ
  

ــ ــصِرِهأَيــ ــه ِبنــ   ده خلَّاقُــ
  

      أِْيــدغَى تِفــي الْــو ــهفُتي فَلَــم  
  

٣١  

  موِلــده أَخمــد نــار فَــاِرسٍ   
  

      ـــودمــا خــا كَــانَ لَهم لَــاهلَو  
  

  

ممفعولن(عه صر(ضرب شاهده ،ا ا وعروض)٢(:  

  بلْ كَم وكَـم ِمـن مهمـٍه مرهـوبِ         
  

   ِجئْقَــدــه٣(ت(ــِويأَه )وِب)٤حــرلَــى سع   
  

  :تقطيعه

  مرهـويب *مـن مهمهـن   *بل كم وكم  
  

ــد ج   ــهوبق ــ*ت ــالي وأه ــرحويب*ع   س
  

  مفعـــولن*مـــستفعلن*مـــستفعلن
  

ــستفعلن     مفعـــولن*مـــستفعلن*مـ
  

  

         

                                                   

  .» غ«زيادة من  )١(

  .مل أقف عليه  )٢(

 العتيق:  اخليل ومن ، الطويلة السريعة:  اإلبل من السرحوبة ،   أنيس وال ا ماء ال صحراءال:  همهاملَ

   .اخلفيف

  .جبته : » ص ، غ«يف  )٣(

واملثبـت مـن    عروضيا ألفا يابسة ،      د ذلك بكتابتها  لف ، وأكّ  أهوى باأل  : » ، ص  األصل«يف   )٤(

 وهنا يف البيت مبعىن     .هوى يهِوي يف اهلبوط من علو       هوى يهوى من هوى النفس ، و      : قال، ي » غ«

٢٤٤ص  (»درة الغواص«ى أثبته احلريري يف اإلسراع ، وهو معن( .  



 ٣١٠

  :تنبيه

، واملنسرح ، والكامل ، والبسيط ، يدخل املديد ، القطع كما يدخل الرجز        

  . ال غري، واملتدارك ، واملتقارب 

  

يبقى على أربعة ، ا ا وعروضربازوء ض  من الرجزشاهد الضرب الثالث -

  :)١(قول الشاعر؛ أجزاء 

ــيطَعأَ ــ هتــ ــ امــ   الَأَســ
  

  كَّحـــمتـــا هـــ معظ٤٩ق[الَد [  
  

وهــب ــي هتــ ــفَ قَلِْبــ   امــ
  

ــ يِردأَ   ــ ِهِبـــ ــعفَ امـــ   الَـــ
  

ــأَ ــ هتملَســ ــ يِفــ   ِهِديــ
  

  ــع ــتقَ مأَ هشيــــــ   الَــــــ
  

ــلْقَ ــ يِبـ ــ ِهِبـ ــ يِفـ   ٍلغشـ
  

  الَغالـــــش اكذَ لَّمـــــ الَـــــ  
  

ــقَ( ــالْ هديــ ــكَ بحــ   امــ
  

  )٢()الَـــــــمج اٍعر ديـــــــقَ  
  

  :تقطيع األخري

ــدهل ــي يـ ــا*قـ ــب بكمـ   حـ
  

  عــــن مجــــال*قــــي يــــد را  
  

ــ ــ*تعلنمفْــــ   تعلنمفْــــ
  

  تعلنمفْـــــــ*تعلنمفْـــــــ  
  

  

  مطـــــــوي                        *  

  

                                                   

»  العقد«ورواية  ،  ن آخرها شاهد اخلليل      ضم من مقطوعة ) ٦/٣٠٧ (»العقد« البن عبد ربه يف      )١(

  ) . وهبته روحي–لو عدال (

  ) .٤٧ص (لألخفش » العروض«:  بال نسبة يف )٢(
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 ٣١١

  :)١( قول الشاعريومنه بغري طَ

ــِزلٌ  ــي منـ ــاج قَلِْبـ ــد هـ   قَـ
  

  قِْفـــــرـــــرٍٍو ممع أُم ِمـــــن  
  

  :تقطيعه

ــل ــاج قـ ــد هـ ــن*قـ   يب مرتلـ
  

ــم    ــن أم معــ ــرو*مــ   رن مقفــ
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـــ   مـــ
  

ــستفعلن    ــستفعلن*مــــ   مــــ
  

  

  : من النظام يف مديح خري األنام وعلى منواله

ــا ملْجــــأٌ   ــا ِللْبريــ   مــ
  

   ــِضيق ــني يــ ــشرِحــ    الْمحــ
  

  ِزلَــــتأُن ِبــــيِإلَّــــا ن  
  

  ورــس ــِه الـــ ــدما علَيـــ   ِقـــ
  

 ــه ــيني لَــ ــوى النِبــ   نجــ
  

    رــش ــواٌء ينـــ ــم ِلـــ   ثُـــ
  

ــه ــى جاهــــ   ِإذَا ترجــــ
  

  رــش ــاِد الْبـــ ــوم الْمعـــ   يـــ
  

٣٢  

 آِتِهمــــــيس ــت   رأَيــــ
  

  فَــــــرتغت ــــــهاهو٥٠ق[ ِتج [  
  

  

  :تنبيه       

وتـدخل يف    ،   زء العروض والضرب على التعيني     هو سقوط ج    :ء بفتح اجليم  زاجلَ       

املديد : ويكون واجبا يف مخسة وهي     .واملنسرح  ،  والسريع  ،  الطويل  : مجيع البحار سوى    

  .  الثمانيةاوجائزا فيما عد ، واتث، واملقتضب ، واملضارع ، واهلزج ، 

    

                                                   

 »العروض  «،  ) ٩ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٤ (»العقد«:  بال نسبة يف     )١(

» العمـدة «،  ) ٣٨/ ٢(للربعي  » العروض«،  ) ٤٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٢ص  (البن جين   

،  ) ٩٩ص  (» القـسطاس «،  ) ١٣٧ص  (» البـارع «،   ) ٧٨ص  (للتربيزي  » الكايف«) ١/١٨٣(

ص (» شفاء الغليـل  «،  ) ٥٤٤ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ١/٦٤(» احلور العني «،  ) ٦ق  (» املعيار«

) ١٨٣ص  (» العيون الغامزة «،  ) ٢٣١ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٨٧ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٩٠

  ) .٧٤ص (» الكايف للخواص«، 



 ٣١٢

قول ؛  يبقى على ثالثة أجزاء،  )١(شطوروهو امل شاهد الضرب الرابع -

   :)٢(الشاعر

  مــا هــاج أَحزانــا وشــجوا قَــد شــجا     
  

، ع له لوقوعه على ثالثة ، سواء توافقت األبيات يف القافية أو اختلفـت               ارصال مِ        

   .واالختالف أوىل خوف اللبس

  :تقطيعه       

ــاج أح  ــا ه ــج *م ــن وش ــجا *زان ــد ش   ون ق
  

ــستفع ــستفعلن*لنمـــ ــستفعلن*مـــ   مـــ
  

  

  :وعلى منواله مع اتفاق القوايف

ــى  ــا يلْتجــ ــوِل اِهللا حقــ ــى رســ   ِإلَــ
  

  أَكْــِرم ِبــِه ِمــن قَمــٍر يمحــو الــدجى     
  

  لَـــا خيـــب اُهللا لَنـــا ِفيـــِه رجـــا    
  

ــا      جن ــد ــِه فَقَ ــشِر ِب ــي الْح ــاذَ ِف ــن لَ م  
  

٣٣  

   فَر ـــيٍق ِبـــِه قَـــدض ـــاِهللا كَـــمج  
  

  

                                                   

ذهب األخفش إىل أن مشطور الرجز ومنهوكه ومشطور السريع ومنهوك املنسرح ليس بشعر ،               )١(

» الزبد الكافية «وقد نقل املؤلف رد ابن القطاع وغريه من العروضني على هذا الرأي يف خامتة كتابه                

  ) .٣٣ق (

  . )١/٣٨ (»أمايل القايل« :ب إليه يف ، ومنسو) ٢/١٣(مطلع أرجوزة للعجاج ، يف ديوانه  )٢(

البـن  » العروض«،  ) ٩ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٤ (»العقد« : والبيت يف 

للتربيزي » ايفالك«،  ) ٢/٣٨(للربعي  » العروض«،  ) ٤٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٣ص  (جين  

، ) ١٠٠ص  (» احلـور العـني   «،  ) ١٠٠ص  (» القسطاس«،  ) ١٣٨ص   (»البارع«،  ) ٧٩ص  (

، ) ٢٩١ ،   ٢٨٨ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٩١ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٤ص  (» مفتاح العلوم «

شجوا أي حزنا وعطفـه علـى       : ما هاج هو استفهام ، وقوله       : وفيه  ) ٢٣٣ص  (» اية الراغب «

  ) .٧٥ص (للخواص » الكايف«، ) ١٨٣ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . احلزن لتغاير األلفاظ 
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 ٣١٣

  :] ظ٥٠ق[ )١(ومنه مع االختالف

ــ ــيأَا يـ ــالْ اهـ ــي  وفغشمـ ــالِْفـ ــالت بحـ   بِعـ
  

ــ ــأَ مكَـ ــ تنـ ــِبِرقْت يِفـ ــ يـ ــ امـ ــقْي الَـ   بِرتـ
  

دع ـــبـــ حالَّـــ نم يـــرِضغَـــ اذَِإ يِوعب  
  

ــو ــباتع اذَِإ نمـــ ــوي هتـــ ــع امـــ   بتـــ
  

ــِإ( ــ كنـ ــجت الَـ ــ يِنـ ــش نِمـ ــِعالْ ِكوالـ   )٢( )بنـ
  

  

  :تنبيه       

  .  كاألبيات اليت قبلها ، على حياله)٣(سة بيت اخلم األسطر واحد منكلّ      

  

  :تنبيه آخر       

      ا يف الرجز والسريع ال غرير ال يكون إلّطْالش .  

  

                                                   

 –باحلب  (»  العقد«ن آخرها شاهد اخلليل ، ورواية       ضم) ٦/٣٠٧ (»العقد« البن عبد ربه يف      )١(

دع ود. (  

)٢(   ماسـلّ  بـن  لقاسمل» األمثال«:  ، وجيري جمرى املثل ، منسوب إليه يف          ألكثم بن صيفي ) ص

ـ   املستقصى«،   )١/٥٢(» جممع األمثال «،   )١/١٠٥(» مجهرة األمثال «،  ) ٢٧٠-٢٦٤ ال  يف أمث

   . )٣/١١(» اية األرب«،  )١/٤١٦(» العرب

  ) .٦/٣٣٤ (»العقد«: والبيت يف 

  .مشطور : »األصل« يف  كتب حتتها)٣(



 ٣١٤

وقد [لثاه وهو ما ذهب ثُ، وهو املنهوك من الرجز شاهد الضرب اخلامس  -

ضم٣(قول الشاعر؛  )٢(] ، فذكره هنا لتقطيعه)١(اهده يف أصل النظم شنت(:  

 ــذَع ــا جـــ ــي ِفيهـــ ــا لَيتِنـــ   يـــ
 

  :تقطيعه

ــتين  ــا ليـــ ــذع* يـــ ــا جـــ   فيهـــ
  

ــستفعلن ــستفعلن* مـــــــ   مـــــــ
  

  

  :يف مديح خري األناموعلى منواله 

 ــطَع ــد ســـ ــي قَـــ ــور النِبـــ   نـــ
  

   عدــــصِك انرــش ــى الــ ــِه دجــ   ِبــ
  

٣٤  

  

  الَى وارتفَـــــــعلَقَـــــــد تعـــــــ
  

                                                   

  .» غ«زيادة من  )١(

  .) ٢٧٣(البيت  )٢(

، ) ٣/٨٨٩(» مغازي الواقـدي  «: ، ومنسوب إليه يف     ) ١٢٨ص  (بن الصمة ، ديوانه      لدريد   )٣(

، ) ٣/٧٢(» تـاريخ الطـربي  «،  ) ٢/٧٣٨(» الشعر والشعراء «،  ) ٢/٤٣٩(البن هشام   » السرية«

  ) . ٣٨٨ ، ٩/٧٣(» األغاين«، ) ١/١٢٠ (»العقد«

البـن  » العروض«،  ) ٩ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٥(» العقد«: والبيت يف   

» العمـدة «،  ) ٢/٣٨(للربعـي   » العـروض «،  ) ٤٤ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ١٠٣ص  (جين  

، ) ١٠١ص  (» القـسطاس «،  ) ١٣٩ص   (»البارع«،  ) ٧٩ص  (للتربيزي  » ايفالك«،  ) ١/١٨٤(

ص (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٤ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦٤ص  (» احلور العني «،   ) ٦ق  (» املعيار«

 أحدمها  ويروى عن اثنني  : وفيه) ٢٣٧ص  (» باية الراغ «،  ) ٢٩١ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٩١

 روايـة ،    جه البخاري ومسلم يف صحيحيهما يف     هكذا أخر ... بن نوفل   اقتصر على هذا وهو ورقة      

ثاين أنـشد    والقائل ال  .ى هذه الرواية ليس ذلك من الشعر        ويف رواية أخرى هلما بنصب جذع ، وعل       

اجلذع بالذال املعجمة واملراد بـه هنـا        ... دريد ابن الصمة يف غزوة حنني       معه ثالثة أخرى ، وهو      

ص (للخواص  » الكايف«،  ) ١٨٢ص  (» العيون الغامزة «اهـ ،   . على اجلديد الشباب ، ويطلق أيضا     

٧٥. (  
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 ٣١٥

 ــع ــد طَلَـــ ــسماِء قَـــ ــى الـــ   ِإلَـــ
  

ــع ــِب اطَّلَـــ ــى الْغيـــ ــم علَـــ   ثُـــ
  

  

  :تنبيه       

       النك ال يكون إال يف الرجز واملنسرح ال غريه .  



 ٣١٦

  في شواهد زحافات الرجز ] و٥١ق[فصل  

  

 الثاين  بسبب إسقاط)لنِعفْمت(يبقى اجلزء  ، ن يف مجيع أجزائهبشاهد اخلَ -

   :)١(قول الشاعر ؛ )مفاعلن( فينقل إىل ، ) مستفعلن(الساكن من 

ــا   ــا وطَالَمـ ــا وطَالَمـ   وطَالَمـ
 

ــا   ــٍد مخوفُهـ ــف خاِلـ ــي ِبكَـ   كُِفـ
 

  :تقطيعه

  وطـال مـا   *وطـال مـا   *وطال مـا  
  

  خموفهـــا*فخالـــدن*كفـــي بكـــف  
  

ــاعلن ــاعلن*مفـ ــاعلن*مفـ   مفـ
  

ــاعلن   ــاعلن*مفــ ــاعلن*مفــ   مفــ
  

                                                   

 )١٤(من قصيدة على مشطور الرجز عدا       ) ٤٠٥ : ٤٠٤ص  (أليب النجم العجلي ، يف ديوانه        )١(

  .بيتا ميدح ا خالد بن عبد اهللا القسري ، جاء الشطر األول هنا سادسا فيها 

القوايف«:  يف   وهو الشطر السابع يف القصيدة ؛     ) اا وغلبت األعجم  غلبت عاد (روى الشطر الثاين    وي «

البن سيده مادة   » احملكم«، و ) ٢٧٦ص  (» اجلامع«، و ) ٦/٣٤٦(» العقد«، و ) ٢٦ص  (لألخفش  

  ) .٢/٦٥٧(» إيضاح شواهد اإليضاح«، و) عجم(

روى أيضا   وي)ا   سمأطْعالٍد وخ ـ    )قَى ِبكَف »  العقـد «: يف ؛ صيدة  وهو الشطر الثالث عـشر يف الق

، ) ٤٥ص  (» عروض الورقة «، و ) ٩ق  (» اإلقناع«، و ) ٥٤٥ص  (» مفتاح العلوم «، و ) ٦/٣٣٣(

نـص  ) ٢٤٣ص  (» اية الراغب «ويف  ،  ) ٩٩ص  (» القسطاس«، و ) ٨٠ص  (يزي  للترب» الكايف«و

   .على بناء الفعلني للمفعول 

 فليس يف أول الشطر الثاين خنب       ) خموفهاكُف بكف خالد    ) (١٣٩ص   (»البارع«جاءت روايته يف    و

جيـوز  : ففيه  ) ١٢ق  (أما املخطوط    جيوز يف سائر أجزائه اخلنب ،     : على هذه الرواية ، وقد قال قبله        

، ) ٦ق  (» املعيـار «الشنتريين يف   على هذه الرواية     وتابعه   ) .سائر(يف أجزائه اخلنب ومل يذكر كلمة       

  ) .٢٩٨ص (» الدر النضيد«وابن واصل يف 

أجزاؤه كلها خمبونـة إال اجلـزء       : برواية الكتاب ، وفيه     ) كُِفي) (١٨٤ص  (» العيون الغامزة « ويف  

وال  : ، قـال   بفتح الكاف وتشديد الفاء   ) كَفِّي( الرواية فيه    ، وزعم أنّ  هكذا قال ابن بري      . الرابع

،   الياء فيـه ضـرورة     نت، وسكّ  بضم الكاف وختفيف الفاء من الكفاية     ) كُِفي(معىن له، والصواب    

ا أنّ:  األول:  ما كان هذا صوابا لثالثة أوجه     وإنله معىن صحيح وعلى الرواية األوىل ال معىن ا  حسن ،

 كـسائر    يكون هذا اجلزء خمبونـا     أنْ:  ، الثالث   من البديع وهو التجنيس     فيه ضربا  أنّ:  ، والثاين  له

  .انتهى كالمه .  ري دخول الزحاف يف مجيع األجزاءوهو الالئق مبا جرت العادة به من حت، األجزاء 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  :تنبيه       

، واملنسرح ،  والسريع، والرمل ، والبسيط ، املديد : ا يف ن أيضبيدخل اخلَ       

  .وال يدخل غري هذه العشرة .واملقتضب ، واملتدارك ، واتث ، واخلفيف 

  

وهو حذف الرابع الساكن كما ، زء الرجز  ج)لنِعفْتمس( يف يشاهد الطّ -

ع(تبقى  ل)١(ف يف أصل النظمرمسلنِعت(وحت ل إىل و)ْمف٢(قول الشاعر؛  )لنِعت(:   

ــدٍ   ــن ولَ ــدةٌ ِم ــدت واِل ــا ولَ م  
 

ــسبا     ــاٍف ح نــِد م بع ــن ــرم ِم   أَكْ
 

  :] ظ٥١ق[تقطيعه

ــدت ــدتن*ماول ــدن *وال ــن ول   م
  

ــن    ــا*أكــرم م ــد من ــن *عب   )٣(سباحــف
  

ــتعلن ــتعلن*مفـ ــتعلن*مفـ   مفـ
  

ــتعلن   ــتعلن*مفــ ــتعلن*مفــ   مفــ
  

  

  :تنبيه       

  .ال يف غري هذه األربعة .واملنسرح ، والسريع ، البسيط : ا يف  يدخل أيضيالطّ      

  

                                                   

  .) ٢٧٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٣(األبيات  )١(

» العـروض «، ) ٩ق ( »اإلقناع«، ) ١٣٣ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٣٣ (»العقد«:  بال نسبة يف    )٢(

» الكـايف «،  ) ٢/٣٩(للربعـي   » العروض«،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٤ص  (البن جين   

مفتاح «، ) ٦ق (» املعيار«، ) ٩٩ص (» القسطاس«، ) ١٤٠ص  (»البارع«،  ) ٨٠ص   (للتربيزي

» اية الراغـب «، ) ٢٩٩ص (» الدر النضيد «،  ) ١٩٢ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٥ص  (» العلوم

حسب بالضم فهو حسيب ، : ه الشخص من املفاخر ، تقول منه  ب ما يعد  سواحلَ: وفيه  ) ٢٤٣ص  (

  ) .١٨٤ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . ال ويطلق أيضا على الدين وامل

  . » ، غص« فن نسبا ، واملثبت من »األصل«يف  )٣(



 ٣١٨

 )لنِعفْتمس(يبقى موضع ،  يف الرجز ين والطّبب من اخلَاملركّ لبشاهد اخلَ -

  :)١(قول الشاعر ؛ )نتلَعفَ(

ــٍل ــٍب وِثقَـ ــر طَلَـ ــع خيـ   منـ
 

   هدــؤ ــر تـ ــبق خيـ ــٍل سـ   وعجـ
 

  :هتقطيع

  رطلـــنب*منـــع خـــي*وثقلـــن
  

ــن   ــي*وعجلـ ــبق خـ ــ*سـ   دهؤرتـ
  

ــعفَ ــنت*نتلَــ ــنت*فعلــ   فعلــ
  

  فعلـــــنت*فعلـــــنت*فعلـــــنت  
  

  

- الذي هو زيادة حرف ساكن ،  الرجزالضرب املقطوع من ييل يف ذْشاهد الت

  :)٢(قول الشاعر ؛ )مفعوالنْ(بعده فيصري اجلزء ، على الوتد اموع قبل القطع 

 ــب ــوق أَقَ ــأَنِني فَ ــهو كَ ٣(ٍقس(  
 

  جــأٍْب ِإذَا عــشر صــاِت الِْإرنــانْ    
 

  :] و٥٢ق[ تقطيعه       

                                                   

» عروض الورقة «،  ) ٩ق  ( »اإلقناع«: ، وهو بال نسبة يف      )  وطَلَب منع  -وعجل منع   (ويروى   )١(

 )١٤٠ص   (»البارع«،   ) ٨١ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٣٩/ ٢(للربعي  » العروض«،  ) ٤٦ص  (

ص (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٥ص  (» مفتاح العلوم  « ، )٦ق  (» املعيار«،  ) ٩٩ص  (» القسطاس«،  

 هو بسكون اهلاء ،     تؤده: وفيه  ) ٢٤٣ص  (» اية الراغب  « ، )٢٩٩ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٩٣

     والواو يف البيت هي واو رواملعىن    ب ،  :رب   ثقل يكون مانع         ا للخري احلاصل مـن الطلـب ، ورب 

١٨٤ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . ا من اخلري احلاصل من التؤدهعجل يكون مانع. (  

، ) ٣٠٣ص  (» االختيـارين «،  ) ٢٦٧ص   (»إصالح املنطق «: ار األسدي يف    روبا ملِ ورد منس  )٢(

  .لألسدي دون تعيني ) صوت(، ويف مادة ) سهق(مادة » احملكم«

   .)صوت(مادة » الصحاح«، ) ١/٢٤ (»اإلعرابسر صناعة «: ومنسوبا للنظّار الفقعسي يف 

  .للنظار ) صوت(للمرار ، ويف مادة ) سهق(مادة » تاج العروس«، و» اللسان«ويف 

أنه وصـف   : معىن البيت   : وفيه  ) ٣٠٠ص  (» الدر النضيد «، و ) ١٤١ ص (»البارع«: والبيت يف   

  اجلايف  : الطويل ، واجلأب    : الضامر ، والسهوق     : فرسا ، واألقب  صاح ، وصات    : ر  ، ومعىن عش :

أصله صاهـ. صوت ضعيف : ت حتركت الواو ونفتح ما قبلها فقلبت ألفا ، واإلرنان و  

 »احملكـم « ، شهوق بالشني ، واملثبت مـن         )١٤١ ص( »البارع« ، و  » ، غ   ، ص  األصل«يف   )٣(

  .)سهق( مادة »تاج العروس« و»اللسان«و
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 ٣١٩

ــين ــب*كــأن ن ــوق أق ــ*ف   هوقنسب
  

ــان*عــش شــر صــا*جــأبن إذا     تــل إرن
  

ــاعلن ــ*مفـ ــاعلن*تعلنمفْـ   مفـ
  

  مفعـــوالنْ*تعلنمفْـــ*مـــستفعلن  
  

  

  :تنبيه       

       فتصري  ، ال غري، واملتدارك ، الرجز و، والكامل ،  البسيط :ا يفذييل ال يكون إلّالت 

  . ذييلمكن النطق حبرف التا ليبإبدال نوا ألفً؛  )انْلَِع( يف األربعة )نلُِع(

  



 ٣٢٠

  فصل في شواهد ضروب الرمل وأعاريضه 

  

- ل شاهد الضرب األووعروضه احملذوفةوهو التام ] فاعالتن(ها كانت فإن (

 )١()]فاعلن(لت إىل فحو) فاعال(ليس يف األجزاء و) فاعال(فحذف السبب األخري ، بقيت 

  :)٢(قول الشاعر؛ 

ـ           ِمثْلَ سحِق الْبرِد عفَّـى بعـدك الْـ
 

ــ  ــشمالِ ـ ــب ال ــاه وتأِْوي نغم ٣(قَطْر(  
 

  :تقطيعه       

  بعـدكل *بـرد عففـى   *مثل سـحقل  
  

  بــش مشــايل *هووتــأوي*قطرمغنــا  
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـ ــاعلن*فـ   فـ
  

  فــــاعالتن*فــــاعالتن*فــــاعالتن  
  

  

  :وعلى منواله يف مديح خري األنام

ــى  ٣٥ ــدت ِإلَ أَه ــد ــراِج قَ ــةُ الِْمع   لَيلَ
  

  أَحمــد الْمختــاِر أَنــواع الْمعــاِلي     
  

                                                   

  .» غ«زيادة من  )١(

، ) ٢/١٥ (»سر صـناعة اإلعـراب    «: ، ومنسوب إليه يف     ) ٩٩ص  (رص ديوانه   لعبيد بن األب   )٢(

، ) ٢/٦٣٥ (»إيضاح شواهد اإليـضاح   «،  ) ٢/١٧٠(» منتهى الطلب «،  ) ٢/٢٥٧(» اخلصائص«

  ) .٧/١٩٨(» خزانة األدب«

البـن  » العروض«،  ) ٩ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٥(» العقد«: والبيت يف   

ص (»  البـارع «،  ) ٨٣ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٢/٤٠(للربعي  » العروض« ،   )١٠٦ص  (جين  

شـفاء  «،  ) ٥٤٦ص  (» مفتاح العلـوم  «،  ) ٦ق  (» املعيار«،  ) ١٠٤ص  (» القسطاس«،  ) ١٤٢

السحق يعين  : وفيه  ) ٢٤٧ص  (» اية الراغب «،  ) ٣٠٣ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٩٣ص  (» الغليل

فقدمت الصفة على املوصوف مث أضيفت إليه ،        ،  ا مثل البرد السحق     املنسحق وهو البايل ، وأصله هن     

فّى بالتشديد أي حما ، والقطر املطر ، واملغىن بالغني املعجمة واحد املغاين ، وهي املواضع اليت كان                  وع

      ا أهلها كما قاله اجلوهري ، والت        مال بفتح الشني نوع من الرياحهـ  ا. أويب معناه الرجوع ، والش

  ) . ٧٧ص (للخواص » الكايف«، ) ١٩١ص (» العيون الغامزة«، 

  .ويروى بقافية مقيدة شاهدا على الضرب املقصور أيضا 

  .»ص«الشمايل بالياء املولدة من إشباع الكسرة ، واملثبت من  : » ، غاألصل«يف  )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ــه ــه ربـ ــاه ِمنـ ــدما أَدنـ   ِعنـ
  

ــالِ    ــي الْكَمـ ــرٍب ِفـ ــاه ِبقُـ   وتلَقَّـ
  

ــى لَــ  حــا أَو ــى اُهللا م حأَو ــم   هثُ
  

ــواِل     ن ــع ــاٍء م ــاه ِبعطَ بحظ٥٢ق[و [  
  

  ِإنمـــا أَرســـلَ ِفينـــا رحمـــةً
  

  ِإذْ هـــدانا هديـــه بعـــد الـــضلَاِل  
  

  ا مـــ اِهللاتولَ صـــِهيـــلَعفَ
  

  ـــهِتبالـــر يحو الَـــمِلت لـــشاِلم  
  

  

م١(قول الشاعر؛  ضهوبه وعر يف ضر)فاعالتن(عه صر(: 

ـارِ       أَبَء نـواًء ضِني ِعـشيع تر٢(ص(  
 

ــناها   س ــن ــارِ  ِم ــِدي وغَ ِهن فــر ع  
 

  :تقطيعه       

  يضـوأنار *ين عـشاأن  *أبصرت عـي  
  

  يـن وغـاري   *عـرف هنـدي   *من سـناها    
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـ ــاعالتن*فـ   فـ
  

  فــــاعالتن*فــــاعالتن*فــــاعالتن  
  

 :)٣(ومثله

  اِرأَنـا ِفـي اللَّــذَّاِت مخلُـوع الِْعــذَ   
 

ــِوراِر  اح ــٍي ِذي ظَب ــبــي ح ــاِئم ِف ٤(ه(  
 

ــصاِبي  ــي ِللت ــي وطَرِف ــادِني قَلِْب   قَ
 

  يكَيف ِمـن قَلِْبـي وِمـن طَرِفـي حـذَارِ           
 

  

                                                   

) عـرف ( مـادة    »اجليم«: ، ومنسوب إليه يف     ) ٩٣ص  ( مطلع قصيدة لعدي بن زيد ، ديوانه         )١(

  . )صدر البيت) (١٢٦-٢/١٢٥(» األغاين«، ) ٢/٣٤٨(

  . ، الغار شجر ورقه طيب الرائحة به يتبخر الذي العودالرائحة ، اهلندي : العرف 

ها نونا كذلك يف الكتابة العروضية ، والصواب أن         تناٍر بالتنوين ، وأثب    : » ، غ   ، ص  األصل«يف  ) ٢(

تا موضع التصريع ثبت ياء يف اضبط بالكسر وتلكتابة العروضية ، فالعروض هنا حمل وقف أل.  

لو (ن آخرها شاهد اخلليل لعدي بن زيد        من مقطوعة ضم  ) ٦/٣٠٨(» العقد« البن عبد ربه يف      )٣(

ِربغري املاء حلقي شق ... ان بكنتوطريف للهوى (»العقد«، ورواية ) املاء اعتصاري كالغص. (  

   .يهغ يف كاملنهم للشاب مثل هوو،  ءاحليا  :يأ الِعذار عخل

 ، ص« بإثبات الياء املشبعة من الكسرة ، واملثبـت مـن            ، العذاري ، احوراري   : »األصل«يف   )٤(

  .»غ



 ٣٢٢

ـ  ـ  من الرملاينشاهد الضرب الثّ -        ، ذي العروض احملذوفـة   وهو املقصور 

 )فـاعالت (فبقـي   ،  نت التاء   كّالنون وس ت  وحفز) فاعالتن(كان أصله   ،  دف  ازم للر اللّ

ح١(قول الشاعر ؛ )فاعالنْ(ل إىل و(:  

  أَبِلــِغ النعمــانَ عنــي مأْلُكًــا   
 

    ــار ــِسي وانِتظَ بــالَ ح ــد طَ ــه قَ أَن  
 

  :] و٥٣ق[تقطيعه       

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

ــد   ــو ق  ــسي*أن ــال حب ــار*ط   ونتظ
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـ ــاعل*فـ   نفـ
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــ ــاعالنْ*فــ   فــ
  

  

  :وعلى منواله

تغَـــد ـــافصـــوِل اِهللا أَوسِلر  
  

     ارعتــس ــا تـ ــدا لَـ ــِسواه أَبـ   ِلـ
  

٣٦  

ــاِمخ ــع شـ ــدر رِفيـ ــه قَـ   ولَـ
  

   ارــد ــز واقِْتـ ــشفُوع ِبِعـ ــو مـ   وهـ
  

                                                   

، يف  ...)  املـاء     لو بغـري   -... أبصرت عيين عشاء    (لعدي بن زيد من قصيدة البيتني السابقني         )١(

ـ «: ، ومنسوب إليه يف     ) ٩٣ص  (ديوانه   ، ) ٦/١١٠ (»العقـد «،  ) ١/٢٢٣(»  والـشعراء  شعرال

  ) .١٥/٣٢٤(» اية األرب«، ) ١/٩٣( للعسكري »األوائل«، ) ٢/١٠٥(» األغاين«

والراحملكم« ، قال يف      فيه مطلق كالبيتني السابقني من القصيدة ، فهو من شواهد الضرب األول            وي «

  . اهـ .ة إقواء  مينع منه خمافامله جلاز مهكذا أنشده اخلليل بتسكني الراء ، ولو أطلق) قصر(مادة 

ا إقواء ، وقد استشهد املؤلف وغريه من العروضيني ببيتني                : قلت وأبيات القصيدة يف الديوان ليس

     سابقني من نفس القصيدة بإطالق الروي        هم على  على الضرب األول ، بل استشهد بالبيت نفسه بعض

ليكـون البيـت   ؛  التقييد صنعة عروضية ليس إلّا ح أنّرجمما ييف التخريج ، يأيت الضرب األول كما   

  .شاهدا على الضرب الثاين 

) على الضرب األول  () ٩ق   (»اإلقناع«،  ) على الضرب األول  ) (١٣٦ص  (» اجلامع«: والبيت يف   

) ٨٤ص  (» ايف للتربيزي الك«،  ) ٥٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٧ص  (البن جين   » العروض  «،  

، ) ٦ق  (» املعيـار «،  ) على الـضرب األول   ) (١٠٣ص  (» القسطاس«،  ) ١٤٣ص  ( »البارع«،  

الـدر  «،  ) ١٩٤ص  (» شفاء الغليـل  «،  ) ٥٤٦ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٧٧ص  (» احلور العني «

مألُكا املألُك واملألُكة باهلمز وضم الـالم       : وفيه  ) ٢٤٨ص  (» اية الراغب «،  ) ٣٠٤ص  (» النضيد

  ) .٧٧ص (» الكايف للخواص«، ) ١٩١ ، ٧٢ص(» لعيون الغامزةا«اهـ  ، . هي الرسالة 
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 ٣٢٣

  صاِحب الْبيِت الَّـِذي أَضـحى علَـى       
  

ــوزاِء     ــِب الْج ــار ِمنكَ نالْم ــوع مرفُ  
 

ــضِلهِ   ــن فَ ــصه ِم خ بــلَّ ر ج  
  

    ــار ــمو وافِْتخــ ــو وســ   ِبعلُــ
  

ــهِ   ــوض ِب الْح ــِرد ا أَنْ ننبــس ح  
  

    ارــر ــاٍد ِحـ ــاه ِبأَكْبـ ــني نلْقَـ   ِحـ
  

  

       )١()لومنه مع تصريع األو(:  

     ـدِغ ِبالْخدالـص ِديرا مالْأَِسـيلْ  )٢(ي   
  

ــلْ     ــالطَّرِف الْكَِحي ــسحِر ِب ــلَّ ال   ومِح
  

ــةً   ــٍب قُبلَ ــزوٍن كَِئي حِلم ــب ه  
  

ــلْ     ــر الْغِلي ــا ح هدرــي ب ــك يطِْف ِمن  
  

 ــه ــا أَنــ ــلٌ ذَاك ِإلَّــ   وقَِليــ
  

ــلْ     ــِدي ِبالْقَِلي ِعن ــك ــن ِمثِْل ــيس ِم   لَ
  

  ِبـــأَِبي أَحـــور غَنـــى مطِْربـــا
  

   رــص ــاٍء قَـ ــلِْبِغنـ ــلَ الطَِّويـ   اللَّيـ
  

ــي ( ــصيداِء ردوا فَرِس ــي ال ــا بِن ي  
  

ــذَِّليلْ   ــذَا ِبالـ ــلُ هـ ــا يفْعـ   )٣( )ِإنمـ
  

  

                                                   

   .ضربا وعروضا ) فاعالن(مصرعه : » غ« يف )١(

 – يف اخلـد  (ن آخرها شاهد اخلليل ، وروايتها       ضم) ٦/٣٠٩ (»العقد«واألبيات البن عبد ربه يف      

  ) . غىن موهنا– يشفي بردها –وجميل 

   .اللني  السهل:األسيل 

   .يف اخلد : » غ« يف )٢(

 ،  ١٧/٢٤٦(» األغـاين «: ، ومنسوب إليـه يف      ) ١٥١ص  (» شعر زيد اخليل  «لزيد اخليل ،     )٣(

٢٤٩(.  

ص (» جالصاهل والـشاح  «،  ) ٦/٣٣٦ص(» العقد«،  ) ٨٩ص   (لألخفش» القوايف«:  والبيت يف 

  .)خطةً باقتسار أعطى لست ( فيهوصدره) ٦٥ص (» احلور العني«، ) ١/١٤٨(» العمدة«، ) ٥٣٦

   .أسد بين من العرب من قبيلة:  الصيداء بنو



 ٣٢٤

١(ل يف التصريعومثل البيت األو(: 

  يا خِلـي الْبـاِل قَـد بلْبلْـت بـالْ          
  

ــلُ زالْ     ــي والْعقْـ ــالنوى زلْزلْتِنـ   ِبـ
  

  :] ظ٥٣ق[ )٢(ومنه

قِْلـي    قَدع تـبـاةٌ كَالِْهلَـالْ    )٣( سفَت   
  

ــالْ    ــات الِْحجــ   ذَات أَرداٍف أَلُوفَــ
  

  :تقطيعه [       

  كلـهالل  *يل فتـاتن  *قد سـبت عـق    
  

ــا *ذات أردا   ــن ألوفـ ــال*فـ   تلحجـ
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـ ــاعال*فـ   نفـ
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فـ ــاعالنْ*فـ   )٤(]فـ
  

   

  :تنبيه       

،  املديد : ا يفال يكون إلّ؛ ن السبب وإسكان ما قبله ر الذي هو حذف ساكصالقَ       

  .وندر يف الطويل،  ال غري  ،واخلفيف،  واملتدارك، واملتقارب ، والرمل 

  

 :)٥(قول الشاعر؛ وهو احملذوف كعروضه   من الرملشاهد الضرب الثالث -

ــ ــ نٌاِدش يسحــذْأَ ب ــ الَي   برالطَّ
  

     ــد ــراكًا قَ ــاٍب ِش ِلأَلْب ــم ــصبكَ ن  
  

  ٍةضِفـــ نِمـــ ٍغرفْـــم ٍنيِبجـــِب
  

ــ   ــ قوفَ خــ د مشــاَء ٍبر ــذَّ م   بهال
  

                                                   

) ١ق   (»القصيدة الطنطرانية « ،   ملعني الدين أمحد الطنطراين ، مطلع قصيدته املشورة بالطنطرانية           )١(

  :مع حذف تفعيلة من كل شطر ؛ فالقصيدة تقوم على أربع تفعيالت يف الشطر ، فرواية املطلع 

  ليا خلي البـال قـد بلبلـت بالبلبـال بـا           
  

  بـــالنوى زلـــزلتين والعقـــل بزلـــزال زال  
  

  

  .مل أقف عليه  )٢(

   .الاخلَلْخوهو، مجع حجل : احلجال 

   .قليب : » غ« يف )٣(

    .»غ« زيادة من )٤(

الطرب يتثىن  (»العقد«ها شاهد اخلليل ، ورواية     ن آخر ضم) ٦/٣٠٩ (»العقد« البن عبد ربه يف      )٥(

  ) . ما جلهلي ما أراه -خبدي عهده  الدمع – لون الذهب –بني هلو ولعب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٢٥

ــكَ تب ــد ــِل عمال خيد ــع هةًد  
  

ــلِْل   هىو وــش ــمي قوال ــ يِل ــكَ ام تب  
  

  اهــا أُر ــِدي لَ جطُ وــر ــاِهذَ فَ اب  
  

  ــو سواد ــر ــِم ِسأْال ــ ين ــذَ دقَ هب  
  

ــقَ( ــخالْ ِتالَ نــلَ اُءس ئِْج امــت اه  
  

  شاب )ـ ب يِدع أْرـ  س ١()اذَه( ـ و اشته٢()ب(  
  

  :تقطيع األخري       

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

ــدي    ــاب بع ــاذا*ش ــتهب*رأس ه   وش
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـ ــاعلن*فـ   فـ
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فــ ــاعلن*فــ   فــ
  

  

  : يف مديح خري األناموعلى منواله

 ــب ــا واِهللا أُِحـ ــصطَفَىأَنـ   الْمـ
  

  ــب أَح ــد ــن قَ م ــع م رــش حــى ي الْفَتو  
  

  أَكْــرم الْخلْــِق علَــى خاِلِقــهِ   
  

        بـرعـٍم وجاِس عِميِع النج و ٥٤ق[ ِمن [  
  

ــورى  ــِه رب الْ ــرى ِب ــِذي أَس   والَّ
  

  بـــراقْت ـــِه ثُـــمبر ا ِمـــننفَـــد  
  

ـ  ــى أَنْ أَرى تربتــــ   هأَتمنـــ
  

     بــأَر ــه الْ ــا ِمن ــِضي ِبه ــسى أَقْ فَع  
  

٣٧  

ــهِ   ــزت ِب ــِب ِإنْ فُ ــةُ الْمطْلَ غَاي  
  

  لِْني الطَّلَـــبـــوـــولَ اِهللا نســـا ري  
  

  

                                                   

  .رأسي بعد هذا : » غ« يف )١(

  .وانتهب ، نسخة : » األصل«كتب امش ) ٢(

ويقال إا لعمرو بن مينـاس املـرادي ،         :  وفيه) ٢٩٣ص  (المرئ القيس ، زايادات ديوانه      والبيت  

  ) .شهب(مادة » اللسان«و »احملكم«: ومنسوب إيل امرئ القيس يف 

البـن  » العروض«،  ) ٩ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٦ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٦(» العقد«:   والبيت يف 

ص  (للتربيـزي » الكايف«،  ) شاب رأسي بعد هذا   ) (٢/٤١(للربعي  » العروض«،  ) ١٠٧ص  (جين  

» احلـور العـني  «، ) ٦ق (» املعيار«، ) ١٠٤ص (» القسطاس«، ) ١٤٣ص  (» البارع«،  ) ١٠٧

ص (» الـدر النـضيد   «،  ) ١٩٥ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٦ ص(» مفتاح العلوم «،  ) ٦٥ص  (

واشتهب هو بالشني املعجمة أي غلب بياضه على سواده    : وفيه) ٢٤٨ص  (» اية الراغب «،  ) ٣٠٤

» الكـايف «،  ) ١٩١ص  (» العيون الغـامزة  «اهـ ،   . ، واملصدر الشهبة بالضم كاحلمرة واخلضرة       

  ) .٧٨ص (للخواص 



 ٣٢٦

ومن احملذوف ضرب١(اا وعروض(:  

اِئسـ ظْأَ الْ ق اِنع ـ ي ـ  يـد ِبي الْ ِوطْ    ي طَ
  

  ]مــِعن ــم ا عرجــ ع ــثْى كُلَ ــاِنب   )٢(]ي طَ
  

  

  :تنبيه       

،  الطويل   : ال يكون إال يف   ؛   طرح السبب اخلفيف من آخر اجلزء        ف الذي هو  ذْاحلَ       

  . ال غري ،واملتدارك، واملتقارب ، واخلفيف ، والرمل ،  واهلزج  ،واملديد

  

يغ إال يف ازوء من     ِبوال يكون التس  ،  غ  بسوهو ازوء املُ   شاهد الضرب الرابع   -

قول  ؛   )انييفاعل( بسبب زيادة حرف ساكن على سببه اخلفيف         )فاعالتن(صري  فت،  الرمل  

  :)٣(الشاعر

   فَاســـ)٤(يــا خِليلَــي اربعــا  
  

ــسفَانْ    ــما ِبعــ ــتخِبرا رســ   ـــ
  

  :تقطيعه        

                                                   

  .) ٦ص (مطلع أول قصيدة يف ديوانه البن الفارض ، وهو  )١(

  .يقطع الفلوات : مجع ظعينة ، وهي املسافرة ، ويطوي البيد : األظعان 

   .»غ« زيادة من )٢(

» العـروض «، ) ٩ق ( »اإلقناع«، ) ١٣٦ص (» اجلامع«، ) ٦/٣٣٦ (»العقد«:  بال نسبة يف    )٣(

الفـصول  «،  ) ٤١/ ٢(ي  للربع» العروض « ، )٥٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٨ص  (البن جين   

 وضع من البيت هذا وإنّ،   العرب تستعمله مل الوزن هذا إنّ  :يقالو: فيه  و) ١٣٨ص  ( »والغايات

ـ  يف مفقود ألنه احملدثون استعملها اليت القصار األوزان من كغريه وليس ، اخلليل  اهــ ،    . عرهمش

  ٦ق  (» املعيار«،  ) ١٠٥ص  (» القسطاس«،  ) ١٤٤ص   (»البارع«،  ) ٨٦ص  (للتربيزي  » الكايف«

، ) ٣٠٥ص  (» الـدر النـضيد   «،  ) ١٩٦ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٦ص  (» مفتاح العلوم «،  ) 

 ربع يربع بالفتح فيهمـا أي        :قالاربعا هو بفتح الباء أي قفا ، ي       : وفيه  ) ٢٥٠ص  (» اية الراغب «

 الـضرب  هذا أن الزجاج عمز: وفيه   )١٩١ص  (» العيون الغامزة «اهـ  . وقف ، والرسم هو األثر      

  ) .٧٩ص (للخواص » الكايف«اهـ ،  . السماع على موقوف

رمسا(مكان ) ربعا(، و) فاستخربا(مكان ) فاستنطقا(روى وي. (  

   .»ص« ارتعا بالتاء ، واملثبت من » ، غاألصل « يف)٤(
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 ٣٢٧

ــي ــا خليلـ ــاسيرب*يـ ــا فـ   عـ
  

ــربارس   ــان  *ختـ ــس فـ ــن بعـ   مـ
  

ــاعالتن ــاعالتن*فــــ   فــــ
  

ــاعالتن   ــفاعلي*فـــــ   انيـــــ
  

  

  :لهوعلى منوا

ـ      أَحــسن الْبــاِري لَنــا ِبالْــ
  

  ـمـــصطَفَى أَعِظـــم ِبِإحـــسانْ    
  

  وحبــــــاه ِبِكتــــــابٍ 
  

ــانْ    ــق ِبِتبيـ ــح الْحـ   ]ظ ٥٤ق[ أَوضـ
  

ـ   ــ ــشرك ِبتوِحيـ ــسخ الـ   نـ
  

  ـــٍد كَــأَنَّ الــشرك مــا كَــانْ      
  

ــا   ــن كَـ ــلَّ مـ ــا كُـ   فَرأَينـ
  

ـ    ــِك قَــ ــِديد الِْإفْـ ــانْنَ شـ   د لَـ
  

٣٨  

ـ     وغَـــدت أَعوانـــه وهـــ
  

ــوانْ    ــديِن أَعـ ــصِر الـ ــي ِلنـ   ــ
  

  

معهصر مسبغ ضرب١(شاهده، ا ا وعروض(:  

ــالْ   ــٍم داِرٍس خـ ــف ِبرسـ   ِقـ
  

ــالْ     ــٍق بـ ــلَيمى مخلَـ ــن سـ   ِمـ
  

  :تقطيعه

  دارســن خــال *قــف بــرمسن 
  

ــن ســـليما    ــال *مـ ــن بـ   خملقـ
  

  انيــــــيفاعل* فــــــاعالتن
  

ــاعال   ــيفاعل* تنفـــــ   انيـــــ
  

  

 :)٣(قول الشاعر؛  وعروضه اليت مثله)٢(ىرعازوء املُ شاهد الضرب اخلامس -

ــى   ــد تجلَّـ ــا قَـ ــا ِهلَالًـ   يـ
 

ــرِ     ــن حِريـ ــحاٍب ِمـ ــي سـ   ِفـ
 

  اهــد ــي مــ ــريا ِفــ   وأَِمــ
 

ــريِ   ــلَّ أَِمـــ ــاِهرا كُـــ   قَـــ
 

ــتعارا ــديك اســ   مــــا ِلخــ
 

  ِريحمــــرةَ الْــــورِد النــــضِ   
 

                                                   

  .مل أقف عليه )١(

  . والتسبيغي بذلك خللوه من التذييل والترفيل م س: حاشية» ص«يف ) ٢(

 –يف ثياب    (»العقد«ها شاهد اخلليل ، ورواية      ن آخر ضم) ٦/٣١٠(» العقد« البن عبد ربه يف      )٣(

  ) . الوصل قد ألبستها ثوب دثور –وأمريا واه 



 ٣٢٨

  ورســــوِم الْوصــــِل ِمنهــــا
 

  لَِبــــست ثَــــوب الــــدبورِ   
 

) ــات ــرات داِرســـ   مقِْفـــ
 

ــورِ    ــاِت الزبــ ــلُ آيــ   )١()ِمثْــ
 

  :] و٥٥ق[ تقطيع األخري       

  دارســــــاتن*مقفــــــراتن
  

ــا   ــل أايـــ ــوري*مثـــ   تززبـــ
  

ــاعالتن ــاعالتن*فــــ   فــــ
  

ــاعالتن   ــاعالتن*فـــــ   فـــــ
  

  

  :وعلى منواله

ــِدِحيي أَح ـ ِبمـ ــد الْمخــ   ـمـ
  

ــروِري    ــد دام ســ ــتار قَــ   ـــ

ـ      وبلَغــت الــسؤلَ ِمــن ربــ
  

  ــــي ِفـــي كُـــلِّ الْـــأُمورِ     )م(
  

ـ     ــ ــاِء الل ِبيــي أَن ــه ِف ــا لَ م  
  

  ـــــِه طُــــرا ِمــــن نِظــــِري  )م(
  

ــرى ــصلَاةُ اِهللا تتــــ   فَــــ
  

  ِفــــي الْعــــشايا والْبكُــــورِ    
  

٣٩  

 رــد ــاِس قَــ ــلِّ النــ   اِلأَجــ
  

ــِذيرِ    ــِشٍري ونـــ ــن بـــ   ِمـــ
  

  

؛  وهو ازوء احملذوف وعروضه ازوءة من الرملشاهد الضرب السادس  -

  :)٢(قول الشاعر

                                                   

)١( ابغة الشيباين ، ديوانه للن)وقبله ) موحشات طامسات(، وروايته  ) ٥٤ص ، :  

  فِري من رسوم حب... ذَرفت عيين دموعاً 

  .برواية الديوان ) ٧/١٢٧(» األغاين«: ومنسوب إليه يف 

» العروض«،  ) الزبر() ٩ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٦ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٦(»  العقد«: والبيت يف   

»  البـارع «،  ) ٨٦ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٥٢ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٠٨ص  (البن جين   

شفاء «،  ) ٥٤٧ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦ق  (» عيارامل«،  ) ١٠٦ص  (» القسطاس«،  ) ١٤٤ص  (

» العيون الغامزة «،  ) ٢٥١ص  (» اية الراغب «،  ) ٣٠٦ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٩٧ص  (» الغليل

  ) .٧٩ص (للخواص » الكايف«، ) ١٩٢ص (

إنـه  : قيـل   : وفيه  ) ١٩٥ ،   ١٣٧ ،   ٦٥ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٦(» العقد«: بال نسبة يف     )٢(

البـن جـين   » العروض«، ) ٩ق ( »اإلقناع«اهـ ،   . فوه  ه قوم وضع   املدينة وقد رد   لهلرجل من أ  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٢٩

ـ    ــ يــِه الْع ــرت ِب ــا قَ ــا ِلم م  
 

  ناِن ِمـــن هـــذَا ثَمـــن  ــــ 
 

  :تقطيعه       

ــاقر ــا ملـ ــي*مـ ــل عـ   رت ـ
  

ــها    ــان منـــ ــن*نـــ   ذا مثـــ
  

ــاعالتن ــاعالتن*فــــ   فــــ
  

  علنفـــــــا*فـــــــاعالتن  
  

  

  :وعلى منواله

طَفَى ِمــــنــــصالْم ِبــــيِللن  
  

  نِمــــــــن ٍر أَيــــــــضم  
  

ــا  ــدين بيانــ ــح الــ   أَوضــ
  

   ــن ــسر علَـــ ــدا الـــ   فَغـــ
  

٤٠  

ــا  ــانَ الْبرايــ ــدما كَــ   بعــ
  

  نــت ــروٍب وِفـــ ــي حـــ   ِفـــ
  

ــ ــ ت اُهللاهصخــــ   ىالَعــــ
  

ــِم   ــهنـ ــ الْلِْقخالْ ِبـ   ] ظ٥٥ق[نسحـ
  

   اللّـــــاتولَ صــــِهيــــلَعفَ
  

ــِه  )م( ـــــ ــا اه مــ ــزتــ   نن فَــ
  

  

م١(قول الشاعر باحلذف يف املوضعني عهصر(:  

ــر ــي واعتكَــ ــالَ لَيِلــ   طَــ
 

 رهـــــاِريِح الـــــسبت ِمـــــن  
 

  :تقطيعه       

ــي ــال ليلــ ــر*طــ   وعتكــ
  

ــاري    ــن تبـ ــهر *مـ ــس سـ   حـ
  

ــاعالتن ــاعلن*فــــ   فــــ
  

  فـــــــاعلن*فـــــــاعالتن  
  

                                                                                                                                                  

 يف نسختني أنه للخنساء ، وليس يف ديواا        : ههامشويف  ) ٨٧ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ١٠٩ص  (

ـ . » مفتاح العلـوم «، ) ٦ق (» املعيار«، ) ١٠٦ص (» القسطاس«، ) ١٤٥ص (»  البارع« ،  اه

ص (» ايـة الراغـب   «،  ) ٣٠٧ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٩٨ص  (» ء الغليل شفا«،  ) ٥٤٧ص  (

 للعرب  ج أنه مل يرو مثل هذا البيت شعرا       وزعم الزجا : وفيه  ) ١٩٢ص  (» العيون الغامزة «،  ) ٢٥١

٧٩ص (للخواص » الكايف« ،  اهـ.يعين قصيدةً كاملةً  : ، قال ابن بري. (  

  .مل أقف عليه  )١(



 ٣٣٠

  لرملفصل في شواهد زحافات ا 

  

  :)١(قول الشاعر ن يف أجزائهبشاهد اخلَ -

  ــت ــٍد رِفعـ ــةُ مجـ   وِإذَا رايـ
 

  نهـــض الـــصلْت ِإلَيهـــا فَحواهـــا 
 

  :تقطيعه       

ــدن *وإذا را ــة جمـ ــت*يـ   رفعـ
  

ــضص   ــل ـ ــا*صـ ــا*تإليهـ   فحواهـ
  

  لــــنفِع*التــــنفِع*التــــنفِع
  

ــن   ــن*فعالتــ ــن*فعالتــ   فعالتــ
  

  

  :)٢(قوله خال ضربه) فاعالتن( مكان )عالتفا(تصري   فيهفشاهد الكَ -

ــةً    اجح ادأَر ــن ــلُّ م ــيس كُ   لَ
 

  ثُــم جــد ِفــي ِطلَاِبهــا قَــضاها     
 

  :] و٥٦ق[تقطيعه       

ــل  ــيس كل ــن أراد*ل ــاجنت* م   ح
  

ــدد   ــالب*مث جمـ ــضاها*يف طـ   هاقـ
  

ــاعالت ــاعالت*فـ ــاعلن*فـ   فـ
  

  فــــاعالت*فــــاعالتن*فــــاعالت  
  

                                                   

، ) ٩ق  (» اإلقنـاع «،  ) ٢٠٥ ،   ١٣٨ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٥ (»العقد«:  بال نسبة يف     )١(

، ) ١٤٥ص  (» البـارع «،  ) ٨٧ص  ( للتربيـزي    »الكـايف «،  ) ١١٠ص  (البن جين   » العروض«

ص (» شفاء الغليل «،  ) ٥٤٨ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١٠٤ص  (» القسطاس«

  .)١٩٣ص (» العيون الغامزة«، ) ٢٥٣ص (» غباية الرا«، ) ٣٠٨ص (» الدر النضيد«، ) ١٩٨

 والغاية بالغني    :)٢٠/١٥٤(البن أيب احلديد    » شرح ج البالغة  «، ويف   ) راية(مكان  ) غاية(ويروى  

روى قـول   وي .ض الصلت إليها فحواها     ... وإذا غاية جمد رفعت     : الراية ، قال الشاعر     : املعجمة  

فأما البيـت االول   .  ، بالغني ، والراء أكثر        تلقاها عرابة باليمنيِ   ...إذا ما راية رفعت د      : الشماخ  

  .فبالغني ال غري ، أنشده اخلليل يف عروضه 

» العروض«،  ) ١٠ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٣٨ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٥ (»العقد«:  بال نسبة يف     )٢(

»  البـارع «،  ) ٨٨ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٥٣ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٠ص  (البن جين   

شفاء «،  ) ٥٤٨ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١٠٥ص  (» القسطاس«،  ) ١٤٦ص  (

» العيون الغامزة «،  ) ٢٥٣ص  (» اية الراغب «،  ) ٣٠٨ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٩٩ص  (» الغليل

  ) .١٩٣ص (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٣١

         

  :هتنبي       

 ، واملديد ، والوافر، واهلزج، الطويل:  وهي، سبعة أحبر ال غري يف خل  يدفالكَ       

  .، واملضارع والرمل ، واتث

  

-  ب من اخلَ  وهو املركّ  لكْشاهد الشن والكَ بفـاعالتن (يبقـى موضـع     ،   ف( 

)١(قول الشاعر ؛ )فعالت(:  

  )٢(فَــدعوا أَبــا ســِعيٍد جاِنبــا   
 

 ــي ــِربوهوعلَــ ــاه فَاضــ   كُم أَخــ
 

  :تقطيعه      

ــ ــعيدن*دعو أفـ ــاننب*باسـ   جـ
  

ــك   ــاهو*وعليـ ــضربوهو*موأخـ   )٣(فـ
  

ــالت ــ*فعـ ــاعلن*نعالتافـ   فـ
  

  فــــاعالتن* نعالتافــــ*فعــــالت  
  

  

  :تنبيه       

       والرمل ، واخلفيـف ،       املديد:  وهي،  ا يف أربعة أحبر ال غري       ل ال يكون إلّ   كْالش ،

  . واتث

  

                                                   

أبا سـعيد   ) (٥٣ص  (» عروض الورقة «،  ) أبا سعيد عامرا  ) (٦/٣٣٥ (»العقد«:  بال نسبة يف     )١(

»  البارع«فالشكل يف التفعيلة األوىل فقط ،       ) وعليكم بأخيه ) (٨٩ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) عامرا

ص (» الـدر النـضيد   «،  ) ١٩٩ص  (» شفاء الغليل «،) ٧ق  (» املعيار«،  ) أبا عمري ) (١٤٦ص  (

  ) .٢٥٣ص (» اية الراغب«، ) ٣٠٩

  .عامرا : » غ«يف ) ٢(

   .»ص«ضربوهو ، واملثبت من فا  :»األصل«يف ) ٣(



 ٣٣٢

  :)٢(قول حممد بن إياس )١(]بغري حذف عروضه[ شاهد متام الرمل -

  ــِصري ــلُ قَ اللَّيــالَ و ــي طَ   ِإنَّ لَيِل
  

    ــِنري ــا ي ــبح لَ ص ــاد ــى كَ تــالَ ح   طَ
  

ــراتٍ    ــا منكَ نترــاٍم ع أَي ــر   ِذكْ
  

   ورــأُم ــور فَـ ــا أُمـ ــدثَت ِفيهـ   حـ
  

  :تقطيع األول       

ــي ــي*إن نليل ــال ولل ــص*ط   ريولق
  

  ال يـنريو  *كـاد صـبحن   *طال حـت تـا      
  

ــاعالتن ــاعالتن*فـ ــن*فـ   فعالتـ
  

  فــــاعالتن*فــــاعالتن*فــــاعالتن  
  

  . ، أي متام الرمل)٣(ومل نره لغريه من العرب:  »البارع«قال يف  ] ظ٥٦ق[  

                                                   

   .»غ«زيادة من ) ١(

) ١٤٣ص  (» احملمدون من الشعراء  «،  )  ٣١١ص  (»  قريش أخباراملنمق يف   «: منسوب إليه يف     )٢(

  ) .على الناس أمور(

، ) ٣١١ص  (» الدر النـضيد  «، و ) ١٤٧ص   (»البارع«،  ) ٦٥ ،   ٦١ص  (» اجلامع«: والبيت يف   

  . )٧ق (» املعيار«

   .)١٤٧ص  (»البارع «)٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٣٣

  في شواهد ضروب السريع وأعاريضهفصل 

  

، وفة  شكْة املَ يِوطْوعروضه املَ ،   يِوطْ املَ املوقوفوهو   شاهد الضرب األول منه    -

  :)١(قول الشاعر؛  دفازم للراللّ

  بانــت فَأَمــسى قَلْبــه هاِئمــا   
 

    ــِريح ــا ي ــا م ِبه ــد جو ــفَّه ش ــد   قَ
 

  :تقطيعه       

ــأم  ــت ف ــاقلبهو*بان ــائمن*س   ه
  

ــففهو   ــا *قدش  ــدن ــريح *وج ــا ي   م
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

  فـــاعالن*مـــستفعلن*مـــستفعلن  
  

  

  :هتنبي       

 ، وشطره اآلخر كذلك     )مستفعلن مستفعلن مفعوالت  (أصل حبر السريع يف الدائرة             

ة ،  وفَشيت مكْ م يف عروضه فس   )والتعفْم(سابع  وحف حبذف    ، فز  )٢(ه يف النظم  نتا بي كم

وز ا حب وحف أيض    ذف رابعها وهو الواو فسم طْيت ماحلـذفني  بعـد   ، فبقيت     لذلك ةوي

)فْمالع(  ال ت   لت إىل   شبه األجزاء فحو)فاعلن( وطويت ، أيض    ا يف الضرب فسـ  م ا ي مطوي

  كالعروض ، وسم ي موفًقُو  فبقيت  ،  ابع وهو التاء    ا إلسكان الس)فْملَعات(   ،قلـت إىل   ن

  .) فاعالن(

         

                                                   

، والبيت من   ) ١٠ص  (» نقد الشعر «: ، ومنسوب إليه يف     ) ١٤٩ص  (فة بن العبد ، ديوانه      رلطَ )١(

  ...)ن عائدي م(قصيدة مطلعها البيت بعد القادم 

  ) .١٥١ص  (»البارع«: والبيت يف 

  )٣٠٦ ، ٣٠٥( يف البيتني )٢(



 ٣٣٤

  :)١(ومثله

         ـا الـرى ِمثْلَهـرى لَـا يلْمانُ سمأَز  
 

  ] و ٥٧ق[ٍم ولَـا ِفـي ِعـراق      اُءونَ ِفي شـا    )م(
 

  

   : يف مديح خري األناموعلى منواله

ــدى  الْه ــي ــي ِلنِب ــِب ِمن ــي الْقَلْ   ِف
  

  اقــِتي ــم واشـ ــٍد داِئـ ــب وجـ   لَِهيـ
  

ــتِهي   ــا أَش م ــم ــره أَعظَ ــا قَب ي  
  

    ــاق ــوِم التلَـ ــدر اُهللا ِبيـ ــو قَـ   لَـ
  

  ي وقَـــدمتـــى أَرى ِإدراك ســـؤِل
  

     ــاقيــاِدي النِب حِني ِبــالْقُررــشب  
  

        كَـما وارـِطبـِدي اصكَـذَا أُب كَمو  
  

    ــآق ِني الْمتحــض ــِدي فَ جو ــت مكَت  
  

٤١  

ــى نــي الْم ــدع عقِْل خــى ي تــى م   ِإلَ
  

   ــاق ض ــت ــر والْوقْ مى الْعــض ــد تقَ   وقَ
  

  

مفاعالنْ( عهصر(ضرب قول الشاعرشاهده، ا ا وعروض )٢(:  

  اللَّيلَـةَ أَو مـن نـِصيح       )٣(من عاِئِدي 
 

  ــِريح ــؤاِدي جـ ــزٍن فَفُـ ــت ِبحـ   ِبـ
 

  :تقطيعه       

ــدل ــة أو*منعائ ــصيح * ليل ــن ن   م
  

ــز    ــت تبح ــؤا *ب ــن فف ــريح*ن   دي ج
  

ــستفعلن ــم*مـ ــاعالنْ*علنتفْـ   فـ
  

ــم   ــ*علنتفْــ ــاعالنْ*علنتمفْــ   فــ
  

                                                   

» العروض«،  ) ١٠ق  ( »اإلقناع« ،   )١٤٠ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٧(» العقد«: بال نسبة يف     )١(

» القسطاس«،  ) ٩٥ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٢٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٥ص  (البن جين   

، ) ٢٤٠ص  (» شـفاء الغليـل   «،  ) ٥٤٩ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١٠٧ص  (

، ) ١٩٥ ،   ٧٢ص(» العيون الغـامزة  «،  ) ٢٥٨ص  (» اية الراغب «،  ) ٣١٦ص  (» الدر النضيد «

  ) .٨٠ص (» الكايف للخواص«

 فَفُؤِدي م ِبت ... نِصيح من أَم الليلَةَ عاِئِدي نم( وروايته) ١٤٩ص  (فة بن العبد ، ديوانه      رلطَ )٢(

  ...) .بانت فأمسى (، وهو مطلع قصيدة البيت قبل السابق )  قَِريح

ص (للتنوخي  » القوايف«،  ) ٤٦٢ص  (» حجالصاهل والشا «،  ) ١٠ص  (» نقد الشعر «: والبيت يف   

٧١ (روى ، وي)م(و) بنصب. (  

  . » ، غص«عائد ، واملثبت من  : »األصل«يف  )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٣٥

  

؛  وهو املطوي املكشوف وعروضه اليت مثله يعشاهد الضرب الثاين من السر -

  :)١(قوله

  لُعــــيفْ امــــ ِنبــــيالْ در هللا
  

  لُقْتـــي الَـــو اَءشـــ مـــن لُتـــيقْ  
  

ــ وابِب انــن ــأَ م هوــ اه ــيلَ يِف   ٍةلَ
  

  رد ــع ــِرآِخ ىلَــ ــ اهــ   لُوأَالْــ
  

ــولُي ــلَ طُ ا لُيبلْمــت ــ ىلَ   وىلْهاِب
  

  ــو صهحب ــن ــيِل ِم ــأَ ِهِل   ] ظ٥٧ق[لُوطْ
  

ــدفَ ــ ارال ــكَرذَ دقَ ــر يِن سماه  
  

  ــد ــدت قَ ــ ِك ــذْ نِم ــأَ ِهاِركَت لُذْه  
  

)هـ ا اج لْهىو ـ ر سـ  م   اغـض الْ اِتذَِب
  

  )٣()محــِولُ )٢()قِلــومخلَ جمِعتسمــ(  
  

  :تقطيع األخري       

  تـل غـضا   * رمسـن بـذا   *هاجل هوا 
  

  وحمولــــ*خملــــولقن*نمــــستعجم  
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

  فــــاعلن*مــــستفعلن*مــــستفعلن  
  

  

  :وعلى منواله

  حسِبي النِبـي الْمـصطَفَى الْأَكْمـلُ        ٤٢
  

  خيـــر الْأَنـــاِم الـــصاِدق الْمرســـلُ  
  

                                                   

يا طول ليل    (»العقد«ها شاهد اخلليل ، ورواية      ن آخر ضم) ٦/٣١٢ (»العقد« البن عبد ربه يف      )١(

  ) . خملولق مستعجم- ما كدت–

خملولق  (مقلوب ، وهو    )١٣ق  (طوط البارع خبط األمحدي     وخم،  »  ، غ   ، ص  األصل «كذا يف ) ٢(

  .فيما وقفت عليه يف بقية املصادر ) مستعجم

» العروض«،  ) ١٠ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٤١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٧ (»العقد«: بال نسبة يف     )٣(

ـ «،   ) ٢/٤٣(للربعي  » العروض«،  ) ٢٤ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٦ص  (البن جين    » ايفالك

، ) ٧ق  (» املعيـار «،  ) ١٠٨ص    (» القـسطاس «،  ) ١٥١ص   (»البارع«،  ) ٩٦ص  (يزي  للترب

الـدر  «،  ) ٢٤١ص  (» شفاء الغليـل  «،  ) ٥٤٩ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦٦ص  (» احلور العني «

سم هو األثر ، وذات الغضا موضع ،        الر: وفيه  ) ٢٥٨ص  (» اية الراغب «،  ) ٣١٧ص  (» النضيد

ل ، قال اجلوهري    و البايل ، واملستعجم الذي ال ينطق ، واحملول الذي له ح           والغضا شجر ، واملخلولق   

، ) ١٩٦ص  (» العيون الغامزة «اهـ ،   . أحالت الدار وأحولت فهي حميلة وحمولة أتى عليها حول          : 

  ) .٨١ص (للخواص » الكايف«



 ٣٣٦

ــا وِإنْ   ــآِخر بعثً ــو الْ ه ــن مو  
  

ــأَولُ     ــو الْـ ــريا فَهـ ــانَ أَِخـ   كَـ
  

ــرحمن ســـ  ــضلَه الـ   بحانهفَـ
  

ــضلُوا    ــيني وِإنْ فُــ ــى النِبــ   علَــ
  

   ــح ــا راِم ــِه فَلَ ــمت معاِلي س  
  

ــزلُ      ــا أَعـ ــِه ولَـ ــا يداِنيـ   يومـ
  

ــأٌ   لْجــِه م ــن دوِن ــا ِم لَن ســي   لَ
  

ــلُ      ــا موِئ ــشِر ولَ ــي الْح ــوه ِف جرن  
  

  

هاب الوتـد   ذلك لذَ ي ب م س م ، لَصاَألوهو   شاهد الضرب الثالث من السريع     -

 ، وعروضـه املكـشوفة      )فعلن(ل إىل   و فح )عومفْ(فبقي اجلزء   ،   )عوالتمفْ(املفروق من   

١(قول الشاعر ؛ة املطوي(:  

  ياِعلَضــأَ نيبــ نيِهــر يِبــقَلْ
  

ــا   ــ مـ ــيِإ نيبـ ــطِْإو اٍسئَـ   اِعمـ
  

  صباالــ اِعــيد وهعديــ اثُمــيح نِمــ
  

ــجأَ   ابه ــك يلَب ــن ــد ِم   ] و٥٨ق[ياِع
  

 ــب ــِقص ســ يم ــ ام ــع هلَ   داِئ
  

  موـــتلَـــ ييلَـــ ســـ هياِعن  
  

ــلَ ــ تأَر امـ ــ يِتلَاِذعـ   تأَر امـ
  

  ــو ــ انَكَ ــ يِل ــم نِم ِعساه ــيو   اِع
  

  خنــاالْ ِقيــِلِل دتقْــِص ملَــو تالَــقَ(
  

  )٢( )اِعيمســأَ تغــلَبأَ دقَــفَ امهلًــ  
  

  :تقطيع األخري       

                                                   

 –من بني   (»  دالعق«ن آخرها شاهد اخلليل ، ورواية       ضم) ٦/٣١٢(» العقد« البن عبد ربه يف      )١(

  ) . مهال لقد– من لسقيم –داعي اهلوى 

الصالكالم الفاحش : احملب املشتاق ، اخلنا : ب.  

» اجلمهـرة «،  ) ٢٨٤ص  (» املفضليات«: أليب قيس بن األسلت األنصاري ، منسوب إليه يف           )٢(

» منتـهى الطلـب   «،  ) ١٧/١٢٢(» األغـاين «،  ) ٨٤ص  (» عيار الشعر «،  ) لقول) (٥٢٢ص  (

  ) .٣/٤١٠(» خزانة األدب«، ) ٨/٢٥٠(

البن » العروض«،  ) ١٠ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٤١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٧(» العقد«: والبيت يف   

ص (» البـارع «،  ) ٩٧ص  (للتربيزي  » يفالكا«،  ) ٢/٤٣(للربعي  » العروض«،  ) ١١٦ص  (جين  

، ) ٥٥٠ص  (» ممفتـاح العلـو   «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١٠٨ص  (» القسطاس«،  ) لقول) (١٥٢

: وفيـه   ) ٢٥٨ص  (» اية الراغـب  «،  ) ٣١٨ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٤١ص  (» شفاء الغليل «

» الكـايف «،  ) ١٩٦ص  (» العيـون الغـامزة   «اهـ ،   . وقوله أمساعي يروى بفتح اهلمزة وكسرها       

  ) .٨٢ص (للخواص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٣٧

ــت ومل ــي *قال ــصد لق ــا*تق   للخن
  

  مـــاعي*أبلغـــت أس*مهلـــن فقـــد  
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــاعلن*مـ   فـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــنفع*مــ   لــ
  

  

  :وعلى منواله

  دعــا ِإلَــى اُهللا نِبــي الْهــدى   
  

ــي      ــن داِع ــاٍد وِم ه ــن ــك ِم   ناِهي
  

  ــم ــا ِبِه ــةَ لُطْفً ــا الْأُم عد ــد   وقَ
  

ــذَ   ــا حبـ ــداِعييـ ــدِعي والـ   ا الْمـ
  

  يــا صــاِح ِإنْ كُنــت علَــى حــالَِتي
  

ــاعِ     ــراٍر وِإقْلَـ ــين ِإصـ ــا بـ   مـ
  

ــا  ــي خاِدعـ ــيطَاِني ِلـ   وراح شـ
  

  وِإنـــــه أَعظَـــــم خـــــداِع  
  

٤٣  

ـ           فَلَست ِبالْقَـاِطِع ِمـن مـدِحي الْـ
  

  مختار آمــــاِلي وأَطْمــــاِعيـــــ  
  

  

مه عصر)لنفع(ضرب قول الشاعر ، اا وعروض)١(:  

   ِهجـت وسواِسـي    )٢(يا طَيف سـلْمى   
  

ــاسِ    ــِة النـ ــي غَفْلَـ ــي ِفـ   ِإذْ زرتِنـ
  

  :تقطيعه       

  واســي*وسمــا هجتــ*طيفــسليــا 
  

  ناســــي*يف غفلــــنت* إذ زرتــــين  
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــنفع*مـ   لــــنفع* مــــستفعلن*مــــستفعلن    لـ
  

  ] ظ٥٨ق[

  :هتنبي       

       م ال يكون إال يف حبر السريع فقطلْالص.  

  

وعروضه اليت ،  املخبون املكشوف املطوي  من السريعشاهد الضرب الرابع -   

  :)٣(قول الشاعر؛  مثله

                                                   

  .مل أقف عليه  )١(

  .حيب ، نسخة : » األصل«يف ب حتتها كت) ٢(

جتلت حتت   (»العقد«ها شاهد اخلليل ، ورواية      ن آخر ضم) ٦/٣١٢(» العقد«بد ربه يف    البن ع  )٣(

  ) . حول– تطوف –سقيمة الطرف  -ثوب 



 ٣٣٨

ــم شس تــج ــور تلَّ ــوق ن ــم فَ   ظُلَ
  

ــ   ــرطَ ةٌيمِقسـ ــغِب افًـ ــ ِريـ   قَمسـ
  

اقَضت ـ ع ـ  يلَ   تمصـر  مـذْ  ضرأَالْ
  

  بــفَ يِلــحــِف امايه مقَــام قَــدم  
  

ــ شمس ــقْأَو مار ــت ــِب وفطُ اه  
  

  فــو ــص طَ النىار ــت حت ــب ِتي مــن ص  
  

ــ( النشر ــس ــالْو كِم جووه ــد ان  
  

ـ    ـ  افرطْـــأَو ريِنـ   )١()معـــن فكُأَالْـ
  

  :تقطيع األخري       

ــشرمس ــو *انن ــن ولوج ــدنا*ك   ه
  

  فعـــنم* أكـــفرافـــل*وأط نـــرين  
  

ــستفعلن ــستفعلن*مـ ــنفِع*مـ   لـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــنفِع*مــ   لــ
  

  

  :وعلى منواله

  لَولَـــا رســـولُ اِهللا ســـيدنا  
  

    مــد ع ــو هيِن وــد ــود ال جى وــح أَض  
  

هـــسأَســـا وعفَر هـــادش قَـــد  
  

  مـــده ِرِكنيـــشالْم كْـــنرـــلًا وأَص  
  

٤٤  

ِبــــِديِن اِهللا أُم تــــزعــــهت  
  

  ـــمأُم ِرقَـــاب ا ِبـــِه ذَلَّـــتِعـــز  
  

                                                                                                                                                  

  .قطعت : صرمت 

ه به بنان اجلواري ، وقال أبـو        شبن األغصان ي  م شجر لي  نالع: حاشية    :»األصل«كتب امش   ) ١(

  .ب اهـخضم أي معن ، وبنان موب الشاميهو أطراف اخلر: عبيدة

  ) .٢٦٤ص (» اية الراغب«، وعنه اإلسنوي يف ) عنم(مادة » الصحاح«: ينظر

: ، ومنـسوب إليـه يف       ) وأطراف البنـان  ) (٦٨ص  (» نيشديوان املرقِّ «للمرقِّش األكرب ،    والبيت  

) ١/٢٠٨ -١/٧٤(» الشعر والشعراء «،  ) ٦/٥٠٦(» احليوان«،  ) البنان) (٢٣٨ص  (» املفضليات«

، ) ١/٢٨٣(» مجهـرة األمثـال   «،  ) ٢٤٩ص  (» الصناعتني«،  ) والنشر) (٦/١٣٤(» األغاين«،  

  ) .٤/٦٢(» منتهى الطلب«

، ) ١٠ق ( »اإلقنــاع«، ) ١٩٦ ، ١٤١ص (» اجلــامع«، ) ٦/٣٣٧(» قــدالع«: والبيــت يف 

 ،) ١٩٦ص  (» رسالة الغفران «،  ) ٢٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٧ص  (البن جين   » العروض«

ص (» القـسطاس «،  ) ١٥٢ص   (»البارع«،  ) ٩٨ص  (للتربيزي  » ايفالك«،  ) ١/٢٩٢(» العمدة«

الـدر  «، ) ٢٤٢ص (» شفاء الغليـل «، ) ٥٥٠ص (» مفتاح العلوم«،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١٠٨

شر بفتح النون وبالشني املعجمة هـي       الن: وفيه  ) ٢٦٠ص  (» اية الراغب «،  ) ٣١٩ص  (» النضيد

  ) .٨٢ص (للخواص » الكايف«، ) ١٩٦ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . يبة الرائحة الط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٣٩

   مــهضواللَّــاِت ع ــدعِبــاِهللا ب  
  

      مــدِريــِه نتعلَــا ي ــنم ــِويضعت  
  

ــمدا   ص مهــود بعــِه م ــحى ِب أَض  
  

  مــن ونَ صــد بعوا يــان ــردا وكَ   ] و٥٩ق[فَ
  

  

ي مللردف ، س الالزماملشطور املوقوف  شاهد الضرب اخلامس من السريع -

  :)١(قول الشاعر ؛ وموقوفا إلسكان آخر وتده املفروق، هاب شطره مشطورا لذَ

ــخلَّ ــلْقَ تيـ ــ يِبـ ــ يِفـ ــالْ اِتذَ دييـ   الْخـ
  

ــمقَ ــديـــ ــ ادفَّصا مـــ ــغْأَالْ يِفـــ   الْلَـــ
  

قُلْــــوــــلِْل تياِكب ــــرسالْلَــــطْأَالْ وم  
  

  )الْخــ ٍعربــ نِمــ اجــكه امــ اِحصــ ايــ(
  

ــأَبوالْ  ( ــِه ِبالْــ ــي حافَاِتــ ــضحن ِفــ   )٢( )ينــ
  

         

  :تقطيع األخري       

                                                   

مـصفدا   (»العقـد «ورواية  ن آخرها شاهد اخلليل ،      ضم) ٦/٣١٤ (»العقد« البن عبد ربه يف      )١(

  . موضع آخروالشطر األخري ليس يف املقطوعة وإن كان قد ذكره مع الذي قبله يف)  قد قلت–مقيدا 

  .الشامة مثل اخلد، يف يكون الذي اخلال: به أراد وقيل ، اخليالء هو قيل: اخلال

، والشطر األول مطلع القصيدة ،      ) ٢/٣٢٢ص  (للعجاج ، يف ديوانه امللحقات بأراجيز الديوان         )٢(

، بينما يأيت الثاين متأخرا تسبقه أشطر كثرية ، وروايتـه           ) يا صاح ما شاقك من رسم خال      (وروايته  

» الكرت اللغوي «،  ) الثاين) (١٥١ص  ( ألصمعيل» اإلبل«: نسوبان إليه يف    ، وم )  باألبوال يف محأته (

) نـضح (مـادة   » احملكم«،  ) األول) (١٩٤ص  ( »الوساطة«،  ) الثاين) (١٣٠ص  ( السكيت بنال

  .)الثاين(

البن جين  » العروض«،  ) ١١ق  (» اإلقناع«،  ) ١٤١ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٨ (»العقد«: ينظر  

) ١٥٣ص  (»  البارع«،  ) ٩٨ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٢/٤٤(للربعي  » العروض«،  ) ١١٨ص  (

الدر «، ) رسم) (٨٨ص  (» احلور العني «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١١٠ص  (» القسطاس«،  ) حافاا(

... يوزغن عوضا عن ينضحن     : ويروى  : وفيه  ) ٣٦٦ص  (» اية الراغب «،    )٣٢١ص  (» النضيد

هملة كانت أو معجمة هو خروج املاء وحنوه ، غري أنه باملعجمة أبلغ             النضح بالضاد املعجمة وباحلاء م    

  ) .٨٣ص (للخواص » الكايف«، ) ١٩٦ص (» العيون الغامزة«. منه باملهملة اهـ 



 ٣٤٠

  بـــــل أبـــــوالْ*حافـــــاي*ينـــــضحن يف
  

ــستفعلن ــستفعلن*مــــ ــوالمفْ*مــــ   نْعــــ
  

  

 :)١(ومثله يف التقطيع

 ــار ــِز الْغفَّـــ ــى اِهللا الْعِزيـــ ــكُو ِإلَـــ   أَشـــ
  

  

  :وعلى منواله يف مديح خري األنام       

ــارِإ ــي الْمختــــ ــاِت النِبــــ   نَّ موالَــــ
  

    طَـــارـــاِد الْأَخعـــا ِفـــي الْمنع فَعـــدت  
  

 ارزــأَو ــا الْــــ ــِفيعنا ِإذْ أَثْقَلَتنــــ   شــــ
  

  ارــص ــا الْأَبــ ــشخص ِمنــ ــدما تــ   وِعنــ
  

٤٥  

فَّــــارالْغ ــــدِعن اِفعــــذَا الــــشبــــا حي  
  

  

ا ال عروض وهذا أيض[شطور املكشوف من السريع امل شاهد الضرب السادس -

 ، كان يف األصل )٣(ظمه يف الننتبي كما ] ظ٥٩ق[  حسنف هذا غري الزم بلْدوِر،  )٢(]له

  :)٤(قول الشاعر ؛ )عولنمفْ(ل إىل  حو)عوالمفْ(بقي ، ف سابعه ِش فكُ)عوالتمفْ(

                                                   

)١(   عدي ،   أليب وجزة الس»   عديشعر أيب وجزة الس «)  العزيـز اجلبـار   ( وروايتـه     ، )٥٦ص ( ،

إصـالح  « نقال عـن  ) ٨/٢١٨(» ذيب اللغة  «،) ٥٨ص  (» إصالح املنطق «: ومنسوب إليه يف    

مادة » أساس البالغة «،  ) قطط(مادة  » الصحاح«،  ) ٣/١٤٠( لخطايبل» غريب احلديث «،  » املنطق

  . )قطط(

  ) .٢٤٤ص (» شفاء الغليل«: والبيت يف 

   .»غ «زيادة من) ٢(

  ) .٣٢٥( يف البيت )٣(

وحيـي   (»العقـد «اهد اخلليل ، ورواية ها ش ن آخر ، ضم ) ٦/٣١٤ (»العقد« البن عبد ربه يف      )٤(

  ) . مكحل ما مسه– بشادن –قتيال ما له 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٤١

ــلِ  ــن عقْـ ــه ِمـ ــا لَـ ــٍل مـ ــى ِبجهـ   لَحـ
  

ــاِدنٌ  ــي شـ ــز )١(ِبـ ــصلِ يهتـ ــلَ النـ    ِمثْـ
  

ــلِ    ــن كُحـ ــسه ِمـ ــا مـ ــلٌ مـ   مكْتِحـ
  

  لَـــا تعـــِذلَاِني ِإنِنـــي ِفـــي شـــغلِ    
  

  )٢( )يـــا صـــاِحبي رحِلـــي أَِقلَّـــا عـــذِْلي(
  

  

  :تقطيع األخري       

ــاحيب  ــا صـ ــل *يـ ــي أقـ ــذيل*رحلـ   العـ
  

ــم ــم*ستفعلنـــــ ــولن*ستفعلنــــ   مفع
  

  

  :وعلى منواله

ــى الن ــِلأَزكَــ ــاج الرســ ــيني وتــ   ِبــ
  

  محمــــد الْهــــاِدي ِلخيــــِر الــــسبِل
  

  لَـــيس لَـــه ِفـــي فَـــضِلِه ِمـــن ِمثْـــلِ 
  

ــلِ   ــثُ الْمحـ ــساِكني وغَيـ ــوثُ الْمـ   غَـ
  

٤٦  

  ســـــبحانَ رب خـــــصه ِبالْفَـــــضِل
  

  

                                                   

  .الشادن ولد الظبية اهـ: حاشية  :»األصل«كتب امش ) ١(

» العروض«،  ) ١١ق  (» اإلقناع«،  ) ١٤٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٨(» العقد«:  بال نسبة يف     )٢(

 »البـارع «،  ) ٩٩ص  (للتربيزي  » ايفالك«،  ) ٤٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٨ص  (البن جين   

مفتـاح  «،  ) ٦٦ص  (» احلور العني «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١١٠ص  (» القسطاس«،  ) ١٥٣ص  (

» اية الراغـب «، ) ٣٢١ص (» الدر النضيد «،  ) ٢٤٤ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٥٠ص  (» العلوم

 يف القطـع  جواز حكوا كذلك:  يف باب الرجز ، وقال    ) ١٨٧ص  (» العيون الغامزة «،  ) ٢٦٦ص  (

ويف  . الـسريع  من هذا جيعل اهللا همحر واخلليل ،   عذىل اأقلّ رحلى يبصاِح يا : منه وجعلوا املشطور

  ) .٨٢ص (للخواص » الكايف«يف باب السريع  ، ) ١٩٦ص (



 ٣٤٢

   السريعاتفصل في شواهد زحاف

  

قول ؛ ) مفاعلن(فتصري بعد التحويل ،  )مستفعلن(يف  ن فيهبشاهد اخلَ -

   :)١(الشاعر

  أَِرد ِمــن الْــأُموِر مــا ينبِغــي   
  

    ِقيمتــس ــا ي مو ــه ــا تِطيقُ مو٦٠ق[و [  
  

  :تقطيعه       

  ينبغــي *أمــور مــا  *أردمنــل
  

ــي    ــا تط ــا *وم ــو وم ــستقيم*قه   ي
  

ــاعلن ــاعلن*مفـ ــاعلن*مفـ   فـ
  

ــاعلن   ــاعلن*مفــ ــاعالنْ*مفــ   فــ
  

  

  :)٢(قول الشاعر؛  )لنِعفْتمس( موضع )تعلنمفْ( ءيصري اجلز ، فيه يشاهد الطّ -

   ــاِلم ــا ع ِبه ــو هــا و ــالَ لَه   قَ
  

   أَمثَــالُ طَِريــٍف قَِليــلْ  )٣(ويحــِك  
  

                                                   

» العروض«،  ) ١١ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٤ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٧ (»العقد«:  بال نسبة يف     )١(

 »البـارع «،  ) ٩٩ص   (للتربيزي» الكايف«،  ) ٢٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١١٩ص  (البن جين   

شفاء «،  ) ٥٥١ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١٠٩ص  (» القسطاس«،  ) ١٥٤ص  (

» العيون الغامزة «،  ) ٢٦٩ص  (» اية الراغب «،  ) ٣٢٤ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٤٥ص  (» الغليل

  ) .١٩٧ص (

)٢( يف بن دفاع احلنفي ، ورواية صدره يف الديوان          طيئة ميدح طر  للح)  قلت هلا أصـربها    ) (٧٧ص

  ) .اجاِهدأصربها ) (صرب(مادة » اللسان«، و» احملكم«: ، ومنسوب إليه يف ) صادقا

، ) ١١ق  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٤٤ص  (» اجلـامع «،  ) ٦/٣٣٧ (»العقد«: البيت برواية الكتاب يف   و

، ) ٢/٤٥(للربعـي   » العروض«،  ) ٢٥ص  (» ض الورقة عرو«،  ) ١٢٠ص  (البن جين   » العروض«

ق (» املعيار«،  ) ١١٠ص  (» القسطاس«،  ) ١٥٤ص  (»  البارع«،  ) ١٠٠ص  (للتربيزي  » الكايف«

ص (» الدر النضيد «،  ) ٢٤٥ص  (» شفاء الغليل «،  !!) طريقي  ) (٥٥١ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٧

العيـون  «اهـ ،   . اء املهملة اسم لرجل   طريف هو بالط  : وفيه  ) ٢٦٩ص  (» اية الراغب «،  ) ٣٢٥

  ) .١٩٧ص (» الغامزة

وحيك(مكان ) ويلك(، و) عامل(مكان ) عارف(روى وي. (  

  .وحيك: ويلك ، وأثبتها يف التقطيع : » ص«يف ) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٤٣

  :تقطيعه       

ــا ــال هلـ ــا*قـ ــاملن*وهوـ   عـ
  

ــك أم   ـ *وحي ــال طـ ــلْ *ريث ــن قلي   ف
  

ــ ــ*تعلنمفْـ ــاعلن*تعلنمفْـ   فـ
  

ــ   ــ*تعلنمفْــ ــاعالنْ*تعلنمفْــ    فــ
  

  

وال ، وهي الكربى ،  )نتلَعفَ(يصري اجلزء بعد التحويل  ، ل فيهبشاهد اخلَ -

 :)١(قول الشاعر؛  )مستفعلن(يكون إال يف 

ــٍد ــاِمر)٢(وبلَــ ــه عــ    قَطَعــ
  

   ــق ــي الطَِّريـ ــره ِفـ ــٍل نحـ   وجمـ
  

  :تقطيعه       

  عـــامرن*قطعهـــو*وبلـــدن
  

ــن   ــو*ومجلــ ــق*حنرهــ   فططريــ
  

ــنت ــنت*فعلــ ــاعلن*فعلــ   فــ
  

  فــــاعالنْ*فعلــــنت*فعلــــنت  
  

  

  :تنبيه       

ملنسرح ،  والرجز ، والسريع ، وا    ،  البسيط  :  وهي،  ل يدخل مخسة أحبر ال غري       باخلَ       

  ] ظ٦٠ق[ . واملقتضب

  

           

                                                   

) ١٢٠ص  (البن جين   » العروض«،  ) ١١ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٥ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     )١(

، ) ١٠١ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٤٦/ ٢(للربعي  » العروض«،  ) ٢٦ص  (» عروض الورقة «،  

) ٥٥١ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١١٠ص  (» القسطاس«،  ) ١٥٥ص  (» البارع«

قطعـه  ) (٢٦٩ص  (» اية الراغب «،  ) ٣٢٥ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٤٦ص  (» شفاء الغليل «،  

طوي موقوف ، فلعل هناك     م هلذه العروض ضرب     ومل يرد ،  فتكون العروض خمبولة مكشوفة     ) رجل

قطعـه  ... وبلد متشابه مستـه     (خطأ يف النقل كما ذكر حمققه ، أو لعله اختلط عليه بالشاهد اآلخر              

 اهــ ،  .ب هـي واو ر ،  ومجل  : وبلد أي أرض ، والواو فيه ويف قوله         : ، وفيه   ) رجل على مجله  

  .)١٩٧ص (» العيون الغامزة«

  ) .هرحنَ(مكان ) هرحس(ويروى 

  . » ، غص«بلدن ، بكتابة التنوين نونا ، واملثبت من  : »األصل«يف  )٢(



 ٣٤٤

  

يف الـضرب   ،  بتحريك العني وسكوا يف بيت واحـد         )فعلن(شاهد دخول    -       

 كمـا   )١(بع من السريع ، وقد عده بعضهم سـابعا        املكشوف املطوي املخبون ، وهو الرا     

 :)٣(قول الشاعر ؛ )٢(نبهت عليه يف النظم

ــرٍ   مــى ع ــزاِري علَ ــا ال هــا أَي ي  
 

    ــم ــا تعلَ م ــر ــِه غَي ــت ِفي ــد قُلْ   قَ
 

  :تقطيعه       

ــا أي يهــ   عمــرن*زاري عــال* )٤(زي
  

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

ــستفع ــستفعلن*لنمـ ــنفِع* مـ   لـ
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فعلــ
  

         

                                                   

  .أي فيه :  »ص«يف كتب حتتها ) ١(

  ) .٣٢٩( يف البيت )٢(

  .  شرقّوهو م: » األصل ، ص«كتب امش ) ٣(

  بالـديار إن   هل  (وليس يف ديوانه إمنا هو لكعب األشقري ، والذي للمرقش هو البيت التايل              : قلت

  ...) . جتيب 

قالَ كعـب اَألشـقري     : يه  وف) زرى(مادة  » تاج العروس «: والبيت منسوب لكعب األشقري يف      

   .ارج ، وكان قد عاب عمر بن عبيد اهللا بن معمر باجلنبوخياطب بعض اخل

ص (» القـسطاس «،  ) ١٥٦ص   (»البارع«،  ) ٦/٣١٣(تضمينا يف مقطوعة    » العقد«: والبيت يف   

، ) ٣١٩ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٤٣ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٥٠ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ١٠٩

رى عليه بالفتح زراية إذا كان عاتبا أي سـاخطا غـري     ز  :قالي: وفيه  ) ٢٦٠ص  (» اية الراغب «

. هواإلزراء هو التهاون بالشيء ، وازدراه حقر: راض ، كذا قاله اجلوهري ، وأنشد هذا البيت ، قال      

  ) .١٩٨ص (» العيون الغامزة«اهـ ، 

  .يا أي يهل ، والصواب ما أثبته فالالم يف الزاري مشسية ال قمرية  :»األصل ، ص ، غ«يف ) ٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٤٥

  :)١(ومنه

 مــم ص ــب ــدياِر أنْ تِجي ــلْ ِبال ه  
 

    ــم ــا كَلَّـ ــا ناِطقًـ ــو أَنَّ حيـ   لَـ
 

  

- ٢(قول الشاعر؛ ها شاهد ما جاء عن العرب من متام عروض السريع مع طي(:  

ــِديعِ  الْب ــري ــد غَ جأَِلي فَالْمــس ِإنْ ت  
 

   ومخــزوِمقَــد حــلَّ ِفــي تــيمٍ    
 

  :تقطيعه       

ــسأيل ــي*إن ت ــد غ ــديِع*فلمج   رلب
  

ــي   ــل لف ــد ح ــخ*ق ــيمن وم ــي*ت   زوم
  

ــستفعلن ــستفعلن*م ــاعالت*م   )٣(ف
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مــ ــن*مــ   فعلــ
  

  

                                                   

 ) ٦٧ص (» نيشرقِّديوان املُ«ش األكرب ، رقّللم ...) ِمسك النشر(مطلع قصيدة البيت السابق  )١(

 ،  ١/٧٣(» الشعر والشعراء «،  )  كان رسم ناطقا   لو) (٢٣٧ص  (» املفضليات«:  ومنسوب إليه يف  

وذكر أا من اختيـارات األصـمعي ، ومل أقـف عليهـا يف              ) ٣ص  (» الصناعتني«،  ) ١/١٠٣

  ) .لو كان رسم ناطقا) (٤/٦١(» منتهى الطلب«، » األصمعيات«

، ) ١٥٦ص   (»البـارع «،  ) ا ناطقـا  لو كان حي  ) (١٠٦ ،   ٩٨ص   (»رسالة الغفران «: والبيت يف 

هـل  ( اجلمع بني ضريب العروض الثانية يف قصيدة واحدة شـاهده            وقد شذ : وفيه) ٧ق  (» املعيار«

وقد محل ذلك أبا إسحاق على أن زعم أن ضروب السريع ستة  ...) النشر  (مث قال فيها    ... ) بالديار  

 ص(» الدر النـضيد  «اهـ ،   . لتداخل هذين الضربني ، وذلك عندي بعيد ليس له وجهه يف القياس           

  ) .ملو كان فيها خمرب كلّ) (٣٢٨

ص (للتربيـزي   » شـرح احلماسـة   «، ينظـر    » ديوان احلماسة «المرأة من بين خمزوم كما يف        )٢(

١٠٤٥.( 

اية «،  ) ٣٢٨ص  (» الدر النضيد «: ، ويف   ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١٥٧ص   (»البارع«: لبيت يف   وا

  .» البارع «نقال عن) ٢٧٠ص (» الراغب

  .لتني من العرب قبي: تيم وخمزوم 

  .كانت قبل الطي مفعوالت  : »ص«حتتها يف كتب ) ٣(



 ٣٤٦

يصري بعد ، م لْ األص وهويف الضرب الثالث من السريع شاهد احلذف ] و٦١ق[-

  :)٣(ول الشاعرق؛  )٢( عليه يف النظمهت كما نب)١()عفَ(احلذف 

  ماهنِهـــدفَّـــانَ عِبخ مقَـــو  
 

   ـــــولَــــى ناُهللا ع مــــقَاهس  
 

 ماهوــر ــسماكَيِن  فَـ ــوُء الـ   نـ
 

    ــو ــه ضـ ــرى ِإمياضـ ــوٌء يـ   نـ
 

  :تقطيع الثاين       

ــو أس مســا ــرو كــني *ن   مهــووا *ف
  

ــرى    ــوأن يـ ــهو*نـ ــو*إمياضـ   ضـ
  

ــستفعلن ــ*مـ ــاعلن*تعلنمفْـ   فـ
  

  )٤(فــــع*نمــــستفعل*مــــستفعلن  
  

                                                   

  .)فلْ(أو  : »ص«حتتها يف كتب ) ١(

  ) .٣٣٨( يف البيت )٢(

بينا أنا ىف البادية إذا أنا      : حكى األصمعى   : قال  ) ١٠/٢٢٥(للنويري  » اية األرب «البيتان يف    )٣(

يا أخـا   :  ، فسلّمت عليه وقلت    ا دنا منى سلّم على     فلم  ، بأعراىب على ناقة وهى ترقص به ىف اآلل       

  العرب

  سقاهم اهللا من النو... قوم خبفّان عهدناهم 

  :ما النو؟ فقال

  !)كذا (نور تالال بعد إمياضه ضو . ..نوء السماكني وريامها 

  :ما الضو يا أخا العرب؟ فقال: فقلت

  مقمرة مسفرة لو... ضوء تالال ىف دجى ليلة 

  : لو إيش يا أخا العرب؟ فقال: فقلت

   .على جنيب األرض منطو... لو مر فيها سائر راكب 

  .وهكذا حىت ذكر أحد عشر بيتا 

: البيـت األول ، والبيتـان يف        ) ٣٢٩ص  (» الدر النضيد «،  ) ١٥٧ص   (»البارع«: والشاهد يف   

  ) برق يرى-بعسفان ) (٧ق (» املعيار«

معجـم  «.  أحيانـا  احلاج يسلكه الكوفة قرب موضع : نون آخرهو ثانيه وتشديد أوله بفتح خفّانُ

  ) .٢/٣٧٩(» البلدان

  .)فلْ(أو  : »األصل«كتب امش ) ٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٤٧

  فصل في شواهد ضروب المنسرح وعروضه

  

  :)١(قول الشاعر ؛  وعروضه التامةيِوطْوهو املَ  شاهد الضرب األول منه-  
  

ــستعملًا  الَ مــا ز ــٍد لَ يز ــن ِإنَّ اب  
 

ــالْخيِر  ــا)٢(ِب ــصِرِه الْعرفَ ــي ِم ــِشي ِف    يفْ
 

  :تقطيعه       

ــزي ــب ن ــستعملن*دن ال زال*إن ن   م
  

  هـل عرفـا   *شـي يف مـصر    *يـف )٣(بلخري  
  

ــستفعلن ــوالتمفْ*م ــستفعلن*ع   م
  

ــستفعلن   ــوالت*مـ ــ*مفعـ   تعلنمفْـ
  

  

  :] ظ٦١ق[وعلى منواله يف مديح خري األنام

ــةٍ  ــن خلَّ ــاِر ِم تخالْم ــي ــم ِللنِب   كَ
  

ــرفَا      ــِدِه ش جــي م ــا ِف قح ــه تادز  
  

  ــم هظَمأَعــةً و ى ِذمرــو ــى الْ   أَوفَ
  

ــا    ــؤددا ووفَـ ــد سـ ــدرا ِإذَا عـ   قَـ
  

ــهِ   ــِذي ِبِبعثَِتـ ــسِعيد الَّـ   ِإنَّ الـ
  

  أَصـــبح بعـــد الْجحـــوِد معتِرفَـــا  
  

ــِه ــةً ِلأُمِتــ ــلَه رحمــ   أَرســ
  

ــا      ــد لَطَفَ ــاِد قَ عــي الْم ــم ِف   رب ِبِه
  

٤٧  

  بلَّغــه اُهللا ِفــي الــشفَاعِة مــا   
  

   ــن ــه ِمـ ــىأَملَـ ــِهم وكَفَـ   خلَاِصـ
  

                                                   

» العروض«،  ) ١١ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٨ (»العقد«:  بال نسبة يف     )١(

» الكـايف  «،) ٢/٤٧(للربعـي   » العروض«،  ) ٤٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٢ص  (البن جين   

، ) ٧ق  (» املعيـار «،  ) ١١٢ص  (» القـسطاس «،  ) ١٥٩ص  (» البارع«،  ) ١٠٣ص  (للتربيزي  

ايـة  «،  ) ٣٣٢ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٤٧ص  (» شفاء الغليل «،  ) ١٠٢ص  (» مفاتيح العلوم «

 روى مستعِمال للخري فعلى هذا     مستعمال باخلري هو بفتح امليم ، وي       : وفيه   )٢٧٣  ، ٧٣ص(» الراغب

          تكون امليم مكسورة ، ويفشي بالشني املعجمة أي يظهر ، والعف هو املعروف قال تعاىل      ر﴿ـ أْو مر 

. ا أن الشاعر ضم الراء تبعا لضم العني ، وهو جائز قياسا على رأي                إلّ ]١٩٩: األعراف   [﴾ِفرعالِْب

  ) .٨٥ص (للخواص » الكايف«، ) ٢٠٠ص (» العيون الغامزة«اهـ ، 

يفشي(مكان ) يهدي (روى أيضاوي. (  

  .للخري  : »غ «يف) ٢(

  . »ص« وكأا إشارة إىل الرواية الثانية ، واملثبت من .للخري  : »األصل«يف ) ٣(



 ٣٤٨

مبالطّ عهصر١(قول الشاعر ، )تعلنمفْ( يف ضربه وعروضه ، يصري اجلزء فيهما ي(:  

ــا  ــه يكْلَؤهـ ــلَيمى واللّـ   إنَّ سـ
 

ــا    هؤزرــانَ ي ــا كَ ٍء ميــش ــنت ِب ض  
 

  :تقطيعه       

ــسلي ــاله *إن ن ــا ول ــا*م   يكلؤه
  

ــشي   ــننت ب ــان*ض ــا ك ــا*إن م   يرزؤه
  

ــ ــوالتفْم*تعلنمفْـ ــ*عـ   تعلنمفْـ
  

ــستفعلن   ــوالتمفْ*مـ ــ*عـ   تعلنمفْـ
  

  

قـول   ؛   دفازم للر هو املنهوك املوقوف اللّ   و  شاهد الضرب الثاين من املنسرح     -      

  :)٢(الشاعر

  ارــص ــض الِْإقْـــ ــصرت بعـــ   أَقْـــ
 

   ارــد ــاِئي الــ ــاِدٍن نــ ــن شــ   عــ
 

 ــار ــا ســــ ــبرتِني لَمــــ   صــــ
 

اربِبالـــــص أَكُـــــن لَـــــمو٦٢ق[ و [  
 

 اربــِتع ــي ِباســــ ــالَ ِلــــ   وقَــــ
  

) ارــد ــِد الــ ــي عبــ ــا بِنــ   )٣()مهلًــ
 

                                                   

أليب » جماز القرآن «: ، ومنسوب إليه يف     ) ٥٥ص   (»شعر ابن هرمة  «مطلع قصيدة البن هرمة ،       )١(

» مغين اللبيـب   «،) ٢/٢١٣(» ر والذخائر البصائ«،  ) ١٨/٤٤٦(» تفسري الطربي «،  ) ص  (عبيدة  

  ) .٥٠٨ص (

ص (» احلور العني «،  ) ١٠٤ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ١٠٥ص  (للتنوخي  » القوايف«: والبيت يف   

  )٣٣٢ص (» الدر النضيد«، ) ٩٠

  .ت بشيء هني عليها لو بذلته لنا ضن: يريد . ينقص منها ويضريها : ويرزؤها 

 –صربين ملا  (» العقد«ا شاهد اخلليل ، ورواية      ن آخره ضم) ٦/٣١٦(» دالعق« البن عبد ربه يف      )٢(

  ) .صربا بين

  .ولد الظبية : الشادن 

تاريخ «) اويه) (٢/٦٧(البن هشام   » السرية«: هلند بنت عتبة يف غزوة أحد ، منسوب إليها يف            )٣(

  )اإيه) (١٥/١٨٥(» األغاين«) اويه) (٢/٦٤(» الطربي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٤٩

  :تقطيع األخري       

ــين ــن بــــ ــد ددار*مهلــــ   عبــــ
  

)تنحل يف التقطيـع إىل مفْعـوالنْ       (عوالتمفْ*مستفعلن  
 

  

  :)١(]يف مديح خري األنام [وعلى منواله

ــار ــي الْمختـــــــ   ِإنَّ النِبـــــــ
  

ــا الْ ــدار أَعلَــــ ــاِم ِمقْــــ   أَنــــ
  

ــار ــن النـــ ــِه ِمـــ ــو ِبـــ   تنجـــ
  

 ــذَار ــد الْأَعــــ ــا تِفيــــ   ِإذْ لَــــ
  

٤٨  

 فَارــِتغ ــونُ اســــ ــا يكُــــ   ولَــــ
  

  

وهو املنهوك املكشوف املستحـسن فيـه         شاهد الضرب الثالث من املنسرح     -       

  :)٣(قول الشاعر؛  )٢(]وهو على جزأين كالذي قبله[، الردف 

عــت ــوِب اضــــ ــد ٍلصــــ   اصــــ
  

  عمــــــدا يِلــــــتقَ يــــــدتِر
  

                                                                                                                                                  

البن » العروض«،  ) ١١ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٩(» دالعق«: والشاهد يف   

، ) ٢/٤٧(للربعـي   » العـروض «يف باب الرجز ،     ) ٥٠ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٣ص  (جين  

ص (» القـسطاس «) ١٦٠ص   (»البارع«،  ) ١٠٤ص   (للتربيزي» الكايف«،  ) ١/١٨٤(» العمدة«

شـفاء  «،  ) ٥٥٢ص  (» مفتاح العلـوم  «،  ) ٦٧ص  (» احلور العني «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١١٣

» العيون الغامزة «،  ) ٢٧٥ص  (» اية الراغب «،  ) ٣٣٢ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٤٧ص  (» الغليل

  ) .مهال(مكان ) صربا(مجيعا بلفظ ) . ٨٥ص (للخواص » الكايف«، ) ٢٠١ص (

  . »ص« زيادة من) ١(

   .»غ «زيادة من) ٢(

وأبـدت   (»العقـد «ها شاهد اخلليل ، ورواية      ضمن آخر ) ٦/٣١٦ (»العقد« البن عبد ربه يف      )٣(

ارد(.  



 ٣٥٠

  ادفَـــــــر يِنـــــــتأَر الَمـــــــ
  

ــبأَ ــىلْأَو يِكــــ ــدا قَــــ   جهــــ
  

ــقَ ــأَو تالَـــــــ    ورداتدبـــــــ
  

)يوــم ــعٍد لُــــ ــعدا ســــ   )١()ســــ
  

  :تقطيع األخري       

ــسع ــعدا*وي مل مــــــ   دن ســــــ
  

ــستفعلن ــولنمفْ*مـــــــ   عـــــــ
  

  

  :)٢(]يف مدح خري األنام[وعلى منواله

ــى ــصدامتـــــ ــالُ الْقَـــــ    أَنـــــ
  

  ِبأَحمــــــــــد الْمفَــــــــــدى 
  

ــدا ــاِبي تحــــــــ   أَرى ِركَــــــــ
  

٤٩  

  ] ظ٦٢ق[ولَـــــا تمـــــلُّ الْوجـــــدا   
  

                                                   

 سعد بن معاذ ترثي ابنها رضي اهللا عنه ملا مات مـن جراحـة                أم معاوية بن رافع تبن كُبيشةل )١(

بن هـشام   ال» سرية  ال«) ٢/٥٢٧(» مغازي الواقدي «: أصابته يف غزوة اخلندق ، منسوب إليها يف       

  ) .٣٢٨ ، ٣/٣٢٧(» الكربىالطبقات «) ٢/٢٥٢(

البن » العروض«،  ) ١١ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٩(» العقد«: والشاهد يف   

، ) ٢/٤٨(للربعـي   » العـروض «يف باب الرجز ،     ) ٤٧ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٤ص  (جين  

، ) ١٠٤ص  (للتربيـزي   » الكـايف «،  ) ١/١٨٤(» العمـدة «،  ) ٥٠٤ص  (» جحالصاهل والشا «

) ٦٧ص  (» احلور العـني  «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١١٤ص  (» القسطاس«،  ) ١٦٠ص  (»  البارع«

، ) ٣٣٣ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٥٠ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٥٢ -٥٤٤ص  (» مفتاح العلوم «،

» العيون الغامزة «اهـ ،   . اصب لسعد الثاين هو اذكر وحنوه       والن: وفيه  ) ٢٧٦ص  (» اية الراغب «

  ) .٨٦ص (للخواص » الكايف«، ) ٢٠١ص (

 ، لإلضـافة  أم مـن  والـالم  ، ويل تنوين فحذف ، سعد ألم عذاب أي.  كواهلال العذاب: والويل

   .للضرورة منها واهلمزة

  . »ص« زيادة من) ٢(
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 ٣٥١

ــدا  [ ــلَّ نجــــ ــى تِحــــ   )١(]حتــــ
  

  

  :تنبيه       

       النواملنسرح  ،   الرجز   : إال يف  ال يكون ك  ه  ،ف الذي هو إسكان التـاء مـن        قْوالو

)واملنسرح ، وكذا الكَ   ،   السريع   : إال يف   ال يكون  )مفعوالتـ     ش ا ف باملعجمة ال يكون إلّ

 )٢(امة شعبان اآلثاري   كما نقله العلّ   ،) مستفعلن(فيهما ، وباملهملة وهو حذف العني من        

  :)٤(قال يف منظومته، وال يكون إال يف اخلفيف ،  )٣(]ومل أره لغريه[

  كَسف الْخِفيِف الـسني ِمنـه مهملَـةْ       
  

            ـذِْف لَـهِبالْح فِْعلُنتـسم ِن ِمـنـيِفي الْع  
  

  

                                                   

  . »ص« زيادة من) ١(

 إىل   أبو سعيد زين الدين شعبان بن حممد بن داود املوصلي املصري اآلثاري نسبة             األديب الشيخ )٢(

 ، الكـثري  فقـال  الشعر نظم عليه وغلب ، مهر ىحت بالكتابة واشتغل بالقاهرة، نشأاآلثار النبوية ،    

 ، مكة إىل عاد مث ، اليمن إىل ففر ، عنه عجز مبال القدمية مصر حسبة وويل  ، واألكابر األعيان ومدح

 ،امريـض  القـاهرة  إىل عاد مث دمشق إىل وتوجه ، يسرية مدة ا وأقام القاهرة إىل مكة من خرج مث

ـ ٨٢٨( سنة   قدومه بعد فمات ،  منظومـات  غالبها الثّالثني على تزيد تصانيفه نْأ خبطّه كتب،   ) ه

 يف أرجـوزة  السكرية واحلالوة ،   النحو يف ألفية الغالم كفاية، و  األدب علوم يف العرب لسان : منها

 ، الربدة ختاميس من املختار يف والعمدة،   شعر وديوان ، يتمه مل مالك ابن ألفية وشرح ،   أيضا النحو

» املنـهل الـصايف  « : ينظـر .  ، الوجه اجلميل يف علم اخلليـل       املعروف أهل عند امللهوف ووسيلة

  ) .٣/٦٣(» األعالم«)  ٣/٣٠١(» الضوء الالمع«) ٦/٢٤٨(

  .  »ص« من زيادة )٣(

  ) .١٢٣ص () ٧٠٣(البيت » الوجه اجلميل يف علم اخليل «)٤(



 ٣٥٢

  فصل في شواهد زحافات المنسرح

  

 مكان  )مفاعيلُ( ، و  )تفعلنمس( مكان   )مفاعلن(يصري   ،   ن يف أجزائه  ب شاهد اخلَ  -       

  :)١(قول الشاعر ؛ )عوالتمفْ(

ــاِزلٌ عفَــاهن ِبــِذي الْــأَرا    نم  
  

   ــس ــٍل مـ ــلُّ واِبـ ــِلِك كُـ   ِبٍل هِطـ
  

  :تقطيعه       

ــازلن ــاهنن*منـ ــذألرا*عفـ   بـ
  

ــوا   ــل ل ــسب*كك ــن م ــي*بل ــن هطل   ل
  

ــاعلن ــلُ*مفـ ــاعلن*مفاعيـ   مفـ
  

ــاعلن   ــلُ*مفــ ــتعلن*مفاعيــ   مفــ
  

  

 مكان )فاعالت( ، و)تفعلنمس( مكان )تعلنمفْ(يصري  ،  يف أجزائهي شاهد الطَّ-

 :)٢(قول الشاعر[؛] و٦٣ق[ )عوالتمفْ(

                                                   

» العروض«،  ) ١١ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٨ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٩ (»العقد«:  بال نسبة يف     )١(

» يفالكـا «،  ) ٢/٤٨(للربعـي   » العروض«،  ) ٤٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٥ص  (البن جين   

، ) ٧ق  (» املعيـار «،  ) ١١٢ص  (» القـسطاس «،  ) ١٦١ص   (»البارع«،  ) ١٠٦ص  (للتربيزي  

ايـة  «،  ) ٣٣٦ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٥١ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٥٣ص  (» مفتاح العلوم «

، واملـسبل   ا أثرهن ، والوابل املطر الشديد       اهن بتخفيف الفاء أي حم    عفَ: وفيه  ) ٢٨٤ص  (» الراغب

  ) .٢٠٢ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . واهلطل معنامها واحد وهو املتتابع كما قاله اجلوهري 

» تفسري الطـربي  «،  ) ٥٠٢ص  (» مجهرة أشعار العرب  «: ب إليه يف    ملالك بن العجالن منسو    )٢(

  ) .٤/٢٧٩(» خزانة األدب«، ) ٣/٢٢(» األغاين«، ) ٧/٨٣(

البن » العروض«،  ) ١١ق  (» اإلقناع«،  ) ١٤٩ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٨ (»العقد«: والبيت يف   

» يف للتربيزي كاال«،  ) ٢/٤٩(للربعي  » العروض«،  ) ٤٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٥ص  (جين  

 رأى عمرياً إن) (٦٦ص  (» احلور العني «،   ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١٦١ص   (»البارع«،  ) ١٠٦ص  (

) ٣٣٧ص  (» الدر النضيد «،  ) ٥٥٣ص  (» مفتاح العلوم «،  ) أفقوا وقد دونه حدبوا قد ... عشريته

ة اسم رجل ، كـذا      مسري بضم السني املهمل   : وفيه  ) ٢٨٤ص  (» اية الراغب «،  ) مسريا وإن إخوته  (

بوا حباء مفتوحة ودال مكـسورة مهملـتني أي         ِدوأنشد هذا البيت ، وح    » احملكم«قاله ابن سيده يف     

العيـون  «اهـ ،   . تعطفوا ورقوا ، ودونه أي عنده ، وقوله وقد أنفوا أي استكربوا من احلكم عليه                

  ) .٢٠٢ص (» الغامزة
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 ٣٥٣

  رى عــــِشريتهِإنَّ ســــميرا أَ
  

ــوا      ــد أَِنفُ ــه وقَ ونوا  دــِدب ح ــد   قَ
  

  :تقطيعه       

ــسمي ــريو*رن أرى ع*إن نـ   شـ
  

  قــد أنفــو *دوــوو*قــد حــدبو   
  

ــ ــاعالت*تعلنمفْـ ــ*فـ   تعلنمفْـ
  

ــ   ــاعالت*تعلنمفْــ ــ*فــ   تعلنمفْــ
  

  

 مكان  )فعالت( ، و  )مستفعلن( مكان   )فعلنت(تصري     ،   ل يف أجزائه  ب شاهد اخلَ  -

  :)٢(قول الشاعر( ؛ :)١(])والتمفع(

هتــم ــشاِبٍه ســ ــٍد متــ   وبلَــ
  

    ــه ــى جمِلـ ــلٌ علَـ ــه رجـ   قَطَعـ
  

  :تقطيعه       

ــدن ــشاب*وبل ــهو *مت ــن مست   ه
  

ــو   ــن ع*قطعهــ ــه*رجلــ   ال مجلــ
  

ــنت ــالت*فعلـ ــستفعلن*فعـ   مـ
  

ــنت   ــالت*فعلــ ــ*فعــ   تعلنمفْــ
  

  

                                                   

  . »ص ، غ« ، وأثبته من »األصل« سقط من )١(

الـشطر  ف) !! مجـل  على عابر قطعه ... مسته معروفة بلد يف) (٦/٣٣٩ (»العقد«:  بال نسبة يف   )٢(

) ١٢٦ص  (البن جين   » العروض«،  ) ١٢ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٤٩ص  (» اجلامع«األول من الرجز ،     

، ) ١٠٧ص   (للتربيـزي » الكايف«،  ) ٢/٤٩(للربعي   »العروض«،  ) ٤٩ص  (» عروض الورقة  «،

) ٥٥٣ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١١٣ص  (» القسطاس«،  ) ١٦٢ص   (»البارع«

: وفيـه   ) ٢٨٥ص  (» اية الراغب «،  ) ٣٣٨ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٥٢ص  (» شفاء الغليل «،  

 ٢٠٢ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . وبلد أي طريق ، والواو فيه واو رب. (  

بإسقاط الضمري ) مجل(روى وي.  



 ٣٥٤

-       نمـستفعلُ (تصري    ، )١(ا شاهد استعمال الضرب األول من املنسرح مقطوع( 

)٤(:]قول الشاعر [ )٣())٢(ه يف النظمنت كما بي)مفعولن(نقل إىل  بإسكان الالم ي)مستفعلْ(
 

                                                   

ا للعروض األوىل ، كاجلوهري والتربيزي وابن القطاع واحمللي ،          ا ثاني  ضرب يعدهوضيني  بعض العر ) ١(

ا وقد استعملوا ضـرب   ) ١٠٥ص   (»الكايف«وقد استحسنه احملدثون وأكثروا منه ، يقول التربيزي يف          

  :  فمن القدمي)مفعولن(آخر مل يذكره اخلليل ووزنه 

   جمفر لبانه رحٍب اخلد تـ ...ـ بصل الوحوش أذعر وقد ذاك

  تغنينا بانٍة على قامت...  مطوقة من الشوق هيج ما: وقال اآلخر 

  أبدت يل الصد واملالالِت... اهللا بيين وبني مواليت : ومن احملدث

 الـشعر  من أنه وزعم التربيزي منه أنشد امقطوع اثاني اضرب األوىل للعروض حكوا: ويقول الدماميين   

   جمفر لبانه رحٍب اخلد تـ  ...بصل الوحوش أذعر وقد ذاك :القدمي

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

 حىت ، مساقه وعذوبة اتساقه حلسن منه وأكثروا احملدثون استحسنه مما الضرب وهذا:  يبر ابن قال

  : قطعة من الرومي ناب كقول ، مردوف غري استعملوه

  لوجِدا لوعةَ يطفني وهن ... شاهدنا الوداع يوم كنت لو

  خد على مقلٍة من تسفح ... باكيٍة دموع إال تر مل

  ورِد على نرجٍس من يقطر ... ندى قطر الدموع تلك كأن

  ) .٢٠٣ص  (»العيون الغامزة«

   ) .٣٥٣ ، ٣٥٢(يف البيتني  )٢(

ه سبق قلم فكرره امش     ، فوقع من  السابق  أنه حاول تدارك السقط     بدو  يو،   »األصل«يف  تكرر  ) ٣(

  ]. ظ٦٢ق [

  .» غ«زيادة من ) ٤(

 دار: وفيه  ) ١٨/١٩٠(» األغاين«: والبيت مطلع قصيدة حملمد بن مناذر الريبوعي ، منسوب إليه يف            

 سكان وأنا يل تبع لشعراءا معشر أنتم إمنا  :اخلليل له فقال،   كالم مناذر ابن وبني أمحد بن اخلليل بني

 اخلليفـة  يف ألقولن واهللا  :مناذر ابن فقال،   كسدمت وإال نفقتم قولكم ورضيت قرظتكم إن؛   السفينة

 هـيج  مـا  : قصيدته الرشيد يف فقال،   غريك إىل وال عنده فيها إليك أحتاج وال ا أمتدحه قصيدة

قٍَة من الشوقطَوم ... بانٍة على أوفَت نغاتاهـ  .ين  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٥٥

ــةٍ  ــن مطُوقَ ــشوق ِم ــيج ال ــا ه م  
  

ــا    ــٍة تغنينـ ــى بانـ ــت علَـ   )١(قَامـ
  

  : تقطيعه       

  طـووقنت *شـوق مـن م    *ماهي جيـش  
  

ــال   ــت عـ ــاننت ت*قامـ ــا*بـ   غننينـ
  

ــس ــاعالت*تفعلنمـ ــ*فـ   تعلنمفْـ
  

  مفعـــولن*فـــاعالت*مـــستفعلن  
  

  

  :تنبيه       

 يف )٢(ال جيوز تصريع منهوك املنسرح لتوايل األسباب معراة من األوتاد ، كما قالـه               

  . )٣(»البارع«

  

  

  

  

                                                                                                                                                  

ن أنّ هـذا الـضرب مل       لعل هلذه الرواية عالقة مبا يذكره العروضيون كالتربيزي واحمللي وغريمها م          ف

على ،  ، وإن صحت نسبة البيت فهو كما نقل الدماميين عن الزجاج ليس شاهدا قدميا               يذكره اخلليل   

  . السابق غري ما يومهه العطف يف كالم التربيزي 

شـفاء  «،  ) ٧ق  (» املعيار«،  ) ١٦٣ص   (»لبارعا«،  ) ١٠٥ص  (للتربيزي  » الكايف«: والبيت يف   

   .)٢٠٣ص (» العيون الغامزة«، ) ٢٧٤ص (» اية الراغب«، ) ٢٤٨ص (» الغليل

أيكة(، و) أوفت(و) باتت(روى وي. (  

  .ومي البن الر : »صاألصل ، «كتب امش ) ١(

أبيات علـى نفـس الـضرب    له  ابن الرومي   ؛ ف ط   الدماميين نتفهم سبب اخلل     السابق عن   وبعد نقل 

  .يذكرها بعضهم عقب بيت الشاهد 

  .أفاده :  »ص« يف) ٢(

  .) ١٦٣ص  (»البارع« )٣(



 ٣٥٦

  فصل في شواهد ضروب الخفيف وأعاريضه 

  

 ٦٣ق [)١(ول الشاعرق ؛ ة وعروضه التاموهو التام  شاهد الضرب األول منه-

   :]ظ

  احلَّ أَهِلـي مـا بـين درنـا فَبـدو          
  

   وحلَّــت علِْويــةً ِبالــسخالِ  )٢(لَــى  
  

  :تقطيعه       

  نـا فبـادو   *مـا بـني در    *حل ألهلـي  
  

ــت   ــنت*ال وحلل ــوي ي ــس ســخايل*عل   ب
  

ــاعالتن ــن *ف ــستفع ل ــاعالتن*م   ف
  

ــن *فــاعالتن   ــستفع ل   فــاعالتن *)٣(م
  

  

                                                   

مجهـرة  «: ، ومنسوب إليه يف     ) حل أهلي بطن الغميس   : (، وروايته ) ٣ص  (لألعشى ، ديوانه     )١(

مـادة  » الصحاح«،  ) ٢/٢٣ (»سر صناعة اإلعراب  «،  ) الغميِس بطْن) (١/٢٠٣(» أشعار العرب 

مـادة  » اللسان«،  ) ٢/٤٣٥(» جممع األمثال «بالرويتني ،   )  بدل -سخل  (مادة  » احملكم«،  ) درن(

  بالروايتني)  درن- سخل –بدل (

، ) ١٢ق  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥١ص  (» اجلامع«،  ) الغميِس بطْن) (٦/٣٣٩(» العقد«: لبيت يف   وا

/ ٢(للربعي  » العروض«،  ) ٥٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٤١ ،   ١٢٧ص  (البن جين   » العروض«

، ) ١١٥ص  (» القـسطاس «،  ) ١٦٤ص   (»البـارع «،  ) ١٠٩ص  (للتربيـزي   » يفالكا«،  ) ٥١

» اية الراغـب  «،  ) ٢٥٣ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٥٤ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٧ق  (» املعيار«

 نون ، وبادوىل بباء موحـدة ودال        درنا بدال مهملة مضمومة وراء ساكنة بعدها      : وفيه  ) ٢٨٨ص  (

           خال بسني مهملة وخاء    مهملة مفتوحة امسان ملوضعني ، وعلوية بضم العني املهملة وبالنصب ، والس

، ) ٢٠٤ص (» العيون الغامزة «اهـ ،   . معجمة اسم موضع أيضا ، كذا قاله اجلوهري وأنشد البيت           

  ) .٨٨ص (» الكايف للخواص«

ادواىل ، بزيادة ألف بعد الواو ، وضم الدال ، والـصحيح حـذف               فب »، غ ل ، ص    صاأل« يف   )٢(

:  وضمها ، الدال بفتح وير) ١/٣١٨ (»معجم البلدان «: األلف ، أما الدال ففيها وجهان كما يف       

  .اهـ .بغداد سواد يف موضع

  .  يف اخلفيف صاحب الوتد املفروق)مستفع لن(:  حاشية  :»األصل ، ص « كتب امش)٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٥٧

  :وعلى منواله

ــرِ   ٥٠ الطُّه ــد ماُهللا أَح حــن امرــد    قَ
  

ــالِ    ــن ِمثَ ــه ِم ــرى لَ أَنْ ي ــن ــلَّ ع ج  
  

ـ          ِبمعاِليِه تـشهد الرسـلُ رسـلُ اللـ
  

ــاِلي   )م( ــدرهم متعـ ــدما وقَـ ــِه ِقـ   ــ
  

  صاِحب الْمعِجـزاِت والـصاِدق الفَـا      
  

  اِلِرق بــين الْهــدى وبــين الــضلَ     
  

ـ    ــ ــلَ الل ــِه قَِب ــاراِت هدِي ِبِإش  
  

  ــــه تعـــالَى صـــواِلح الْأَعمـــاِل  
  

ــا   ــلَاةُ رب الْبرايـ ــِه صـ   فَعلَيـ
  

ــمالِ      ش ــِسيم ــا ن وِهنى مــر ــا س م  
  

  

 :)١(مصرعه يف البيت األول

ــأَ نت ــد ــو ياِئ ــ يِف يديك دــيو   اِئ
  

ــ   ــ اي ــ ياِئفَِش ــالْ نِم هىو وــب    اِئيلَ
  

ـ ِفي   يِبلْقَ نَِّإ حـ  ب مـ  ن ـ  الَ يأُسم  
  

ــ   ــاٍء يِف نأَ عــم ــ عِظ ــ ِهِب ــ نِم ناِءع  
  

ــكَ يــ ف ــ الَ كَيــأَ نْأَ ف ــيِب ذَّلَ ٍشع  
  

ــانَ   ب ــب ــ يِرص ــانَ و ِهِب بزــيع   اِئ
  

ــيأَ ــ اه ــ ونَماِئاللَّ ااذَم ــع   مكُيلَ
  

ــش نْأَ   ــأَ نْأَو واتِعيـ ــ وتمـ   ياِئدِبـ
  

ـ  مـن  سيلَ( مـ فَ ات استرـتٍ ِب احيم  
  

  )٢( )اِءيــحأَالْ تيــم ميــتالْ امــنِإ  
  

  

                                                   

من اجلوى   (»العقد«ها شاهد اخلليل ، ورواية      ن آخر ضم) ٦/٣١٧(» العقد«عبد ربه يف     البن   )١(

  ) . بعيش مات صربي به ومات– حيب من ال –

)٢(   لعدي بن الرالء  عاينالغس   ،والراألصـمعيات «:  ، منسوب إليـه يف       أمه الءع «)  ١٥٢ص ( ،

يل شـرح أمـايل     آلمسط ال «،  ) ٣١٥ص  (» الصناعتني«،  ) ٢٥٢ص  (للمرزباين  » معجم الشعراء «

  ) .موت(مادة » لسان العرب«، ) ٩/٥٨٣(» خزانة األدب«، ) ١/٨(» القايل

معجـم األدبـاء  «، و ) ٤٢٠ص  (» محاسة البحتـري  «: نسب لصاحل بن عبد القدوس كما يف        وي «

)٤/١٤٤٦. (  

) ٥٢٢ص  (» لصاهل والشاحج ا«،  ) ٥٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ٦/٣٣٩ (»العقد«: والبيت يف   

ص (» ايـة الراغـب   «،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١١٨ص  (» القسطاس«،  ) ١٦٩ص   (»البارع«،  

الكـايف  «اهــ ،    . د  امليت األول والثاين يف الشاهد خمففان ، ويف الثالـث مـشد           :  وفيه  ) ٣٠٢

  ) .٨٨ص (» للخواص



 ٣٥٨

  

 ، ةوهو احملذوف وعروضه التام ] و٦٤ق[  شاهد الضرب الثاين من اخلفيف-

  :)١(قول الشاعر

         مهـنـلْ آِتيه ـلْ ثَـمِري هِشع تلَي  
  

ــن دوِن ذَاك ا   ــولَن ِمـ ــردىأَم يحـ   لـ
  

  :تقطيعه

  أاتينـهم *هـل مث مهـل    *ليت شـعري  
  

ــولن   ــن دون ذا*أم حيـ ــرردا*مـ   كـ
  

ــاعالتن ــن*ف ــستفع ل ــاعالتن*)٢(م   ف
  

ــاعالتن   ــن*فـ ــستفع لـ ــاعلن*مـ   فـ
  

  

                                                   

 حيـولن دون ذاك     أم: ( ، وروايته ) ٥٠٩ص  (يت بن زيد األسدي ، ديوانه يف اهلامشيات         مللكُ )١(

  أحالِم وال صبوة ما غري ... مستهاِم متيم لصب من: من قصيدة مطلعها ) محامي

  .فهو على الضرب األول ال الثاين 

» العـروض «،  ) ١٢ق  (» اإلقناع«،  ) ١٥١ص  (» اجلامع«: يف  ) الردى(والبيت برواية العروضيني    

» الكـايف «،  ) ٥١/ ٢(لربعي  ل» العروض«،  ) ٥٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٨ص  (البن جين   

، ) ٧ق  (» املعيـار «،  ) ١١٥ص  (» القسطاس«،  ) ١٦٥ص  (»   البارع«،  ) ١١٠ص  (للتربيزي  

) ٢٨٩ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٥٤ص  (» شفاء الغليل «،  ) من بعد ) (٥٥٤ص  (» مفتاح العلوم «

نونه ساكنة أيـضا ،      ،   آِتينهم هو مضارع مؤكد بنون خفيفة وميمه ساكنة ، وكذلك حيولن          : وفيه  

  .)٨٩ص (للخواص » الكايف«، ) ٢٠٤ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . والردى هو اهلالك 

أم(مكان ) أو(روى وي. (  

   .»ص«يف الشطرين ، واملثبت من ) مستفعلن: ( »األصل« يف) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٥٩

  :)١(قول الشاعر ؛ وهو احملذوف وعروضه احملذوفة  شاهد الضرب الثالث منه-

ــاِمرٍ    ــى ع ــا علَ موا ينرــد   ِإنْ قَ
  

  ـــِصفتنـــ)٢(نِمن لَكُـــم ـــهعدن أَو ه  
  

  :تقطيعه       

ــدرنا ــال *إن ق ــومن ع ــامرن*ي   ع
  

  هــو لكــم*هــو أو نــدع*ننتــصف مــن  
  

ــاعالتن ــن *ف ــستفع ل ــاعلن*م   ف
  

ــاعالتن   ــن*فـ ــستفع لـ ــاعلن*مـ   فـ
  

  

  :)٣(قول الشاعر ؛ وهو ازوء كعروضه  شاهد الضرب الرابع منه-

  لَيـــت ِشـــعِري مـــاذَا تـــرى
  

  مِرنـــــاأُم عمـــــٍرو ِفـــــي أَ  
  

  : تقطيعه       

  مـــاذا تـــرى*ليـــت شـــعري
  

  يف أمرنــــــا*أم معمــــــرن   
  

ــاعالتن ــن*فــ ــستفع لــ   مــ
  

  مــــستفع لــــن * فــــاعالتن  
  

  

  :] ظ٦٤ق[وعلى منواله يف مديح خري األنام

                                                   

 »العروض«،  ) ١٢ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٥٢ص  (» اجلامع « ، )٦/٣٤٠ (»العقد«:  بال نسبة يف   )١(

» كـايف ال«) ٥٢/ ٢(للربعـي   » العروض«،  ) ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٨ص  (البن جين   

، ) ٧ق  (» املعيـار «،  ) ١١٦ ص(» القـسطاس «،  ) ١٦٥ص   (»البارع«،  ) ١١١ص  (للتربيزي  

ايـة  «،  ) ٢٥٥ص  (» شفاء الغليـل  «،  ) ٥٥٥ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦٧ص  (» احلور العني «

  ) .٨٩ص (للخواص » الكايف«) ٢٠٥  ،٧٢ص(»  الغامزةالعيون«، ) ٢٨٩ص (» الراغب

ننتصف(مكان ) ننتصر(و) منتثل(روى وي. (  

  .يف التقطيع ننتصف  »ص«منتثل ، وأثبتها يف :  »ص ، غ« يف) ٢(

 »اإلقناع«،  ) من أمرنا ) (١٥٢ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٤٠ ،   ٦/٣١٨ (»العقد«:  بال نسبة يف     )٣(

للربعـي  » العروض«،  ) ٥٥ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٢٩ص  (البن جين   » العروض«،  ) ١٢ق  (

، ) ١١٨ص  (» القسطاس«،  ) ١٦٥ص  (»  البارع«،  ) ١١١ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٥٢/ ٢(

ص (» شفاء الغليـل «، ) ٥٥٥ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦٧ص  (» احلور العني «،  ) ٨ق  (» املعيار«

ص (للخـواص   » الكايف«،  ) ٢٠٥ص  (» ةالعيون الغامز «،  ) ٢٩١ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٥٥

٩٠. (  



 ٣٦٠

ــدا  ــدى غَــ ــي الْهــ   ِبنِبــ
  

  يرفَـــــــع اُهللا قَـــــــدرنا   
  

ـ  ــ ــلُ الْمهيــ ــِه يقْبــ   وِبــ
  

ــشِر عـــ    ــي الْحـ ــِمن ِفـ   ذْرناــ
  

ــــههجو رــــدِجــــلُ الْبخي  
  

ــا    ــاح موِهنـــ ــا لَـــ   كُلَّمـــ
  

 ــه ــضاِهي محلَّــ ــن يــ   مــ
  

ــا    ــِه دنــ ــن ربــ ــو ِمــ   وهــ
  

٥١  

ــا   ــسلَام مــ ــِه الــ   فَعلَيــ
  

ــى      ــا انثَنـ ــصن ومـ ــالَ غُـ   مـ
  

  

وقد يخبزوء ضربن هذا امفاع لن( )مستفع لن(موضع صري يف، ا ا وعروض(  ،

  :)١(شاهده قول الشاعر

 لَتــد ــسلْمى تبــ ــا ِلــ   مــ
  

ــا    ــدنا ود غَيِرنـــــ   بعـــــ
  

  أَرهقَتنـــــــا ملَالَـــــــةً
  

  بعـــــد ِإيـــــضاِح عـــــذِْرنا  
  

ــلْ ِإذْ ت ــم نقُــ ــتلَــ   حرمــ
  

ــا   ــتقَلَّت ِبهجِرنـــــ   واســـــ
  

  :تقطيع األول       

ــسلما ــا لــ ــددلت*مــ   تبــ
  

ــدنا ود   ــا*بعـــــ   دغرينـــــ
  

ــاعالتن ــنم*فــ ــاع لــ   فــ
  

ــاعالتن   ــن*فـــ ــاع لـــ   مفـــ
  

  

وال لذهاب كُشى مسمون ، ويبخور املَصقْوء املَزجاملَ شاهد الضرب اخلامس -

   :] و٦٥ق[ )٣(قول الشاعر ؛ ، وهو الذي حيسن فيه الردف)٢(ن وسابعهبثانيه باخلَ

ــ ــلْقَ ارطَـ ــبِب يِبـ ــيحـ    مـ
  

  ــن ــِل مـــ ــ ٍبقَلْـــ   رييِطـــ
  

                                                   

ليـت  (ن آخرها شاهد اخلليل الـسابق       من مقطوعة ضم  ) ٦/٣١٨(» العقد« البن عبد ربه يف      )١(

، ويبـدو أن  )  واستهلت جرنـا – أرهقتنا مالمة   –ما لليلى   (»  العقد«، ورواية   ...) شعري ماذا   

عامدا لعدم وقوع   ) ذكرنا عن وتسلَّت ... ِرهاذك عن فسلونا(املؤلف أسقط من املقطوعة هذا البيت       

  .اخلنب يف عروضه وضربه 

  .فأي بالكَ : »األصل«يف كتب حتتها ) ٢(

 »العقد«ها شاهد اخلليل ، ورواية      ن آخر من مقطوعة ضم  ) ٦/٣١٨(» العقد« البن عبد ربه يف      )٣(

  ) .قليب حببها(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٦١

ــ اي ــد بــأَ اورــِب ان ـالــ اه  
  

ــ  )م( ــ رهدــــ ــأَ اٍنعـــ   ريِســـ
  

ــر نِْإ ــ يتمِضــ ــوأَ نْأَِبــ   مــ
  

  ــوِتفَ ت ــ يمـــــ   ريحِقـــــ
  

  وتكُــ ملَّــ نِإ بٍِطْــخ كُــلُّ(
  

ــ   ــِض وانــ ــ متبغَــ   )١ ()ريِسيــ
  

  : تقطيع األخري       

  إن مل تكـــو*كـــل خلطـــنب 
  

ــضبتم   ــو غـــ ــسريو*نـــ   يـــ
  

  لنمــــستفع*ــــــــاعالتنف
  

ـــف   ــولن*اعالتنـــــــ   فعـــ
  

  

  :وعلى منواله

ــي  ــم ِلـ ــد تـ ــداِحي قَـ   ِبامِتـ
  

    وررــس ــوِل الــ ــي الرســ   ِفــ
  

  النِبـــي الـــساِمي الـــذُّرى  
  

   ـــــــِذيرالن ـــــــِشريالْبو  
  

  كَيــف تخــشى ِمــن ظُلْمــةٍ   
  

    ــِنري ــدر مـــ ــو بـــ   وهـــ
  

٥٢  

  مــا لَــه ِفيمــا قَــد حــوى    
  

   ــري ــاٍل نِظـــ ــن كَمـــ   ِمـــ
  

  

  :بيهتن       

ـ              صالقَ          :ا يف ر الذي هو حذف ثاين السبب اخلفيف وإسكان ما قبله ال يكـون إلّ

فيدخل يف الضرب الثاين من ضـروب املديـد          . واخلفيف،  واملتقارب  ،  والرمل  ،  املديد  

فاعالنْ(فيبقى   الزوم(   ا يف الثّ   ، ويدخل أيض      ا  اين من ضروب الرمل فيصري به أيض)ْفاعالن( 

                                                   

، ) ١٢ق  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٥٢ص  (» اجلـامع «،  ) ٦٦/٣٤٠ (»العقـد «:  بال نـسبة يف      )١(

، ) ١١٢ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٥٩ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣٠ص  (البن جين   » العروض«

، ) ٦٧ص  (» احلور العني «،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١١٨ص  (» القسطاس«،  ) ١٦٦ص    (» البارع«

» شفاء الغليـل  «،  اهـ   . دفالر اخلليل عند الضرب هذا ويلزم: وفيه   )٥٥٥ص  (» مفتاح العلوم «

. اخلطب هو األمر العظيم ، وغضبتم بسكون امليم         : وفيه  ) ٢٩١ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٥٦ص  (

  ) .٩٠ص (للخواص » الكايف«،  )٢٠٥ص (» العيون الغامزة«اهـ ، 

إن مل(مكان ) مامل(روى وي. (  



 ٣٦٢

 بإسكان الالم ، ويدخل يف      )فعولْ(فيصري به    ] ظ ٦٥ق[ثاين من ضروب املتقارب     ، ويف ال  

  .اخلامس من ضروب اخلفيف كما بيناه

  

  :تنبيه آخر       

ا  القطع ال يكون إلّ     هذا الضرب مقطوع وليس كذلك ؛ ألنّ       زعم بعض األكابر أنّ         

        ها هنا مفروق فتنبه     )ستفع لن م( وتد   ما هو سبب ، ألنّ    يف وتد ، وليس ها هنا وتد ، وإن 

  .)١(له

                                                   

  .وقد غلط اخلليل يف هذا املكان : ، وفيه ) ١٦٧ : ١٦٦ص  (»البارع« )١(
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 ٣٦٣

  فصل في شواهد زحافات الخفيف  

  

 :)١(قول الشاعر ن يف أجزائهب شاهد اخلَ-

ــسلَيمى  ــِدِه ِلـ ــؤاِدي كَعهـ   وفُـ
٣  

ــلْ     حي ــم ــوى لَ ٢(ِبه( ــر يغتي ــم    ولَ
٣  

  :تقطيعه       

ــؤادي ــدهي*وفـ ــسليما*كعهـ   لـ
٣  

ــون مل   ــل ومل*ــ ــيري*حيــ   يتغــ
٣  

ــنفع ــاعلن*التـ ــن*مفـ   فعالتـ
٣  

ــن   ــاعلن*فعالتــ ــن*مفــ   فعالتــ
٣  

  

  :)٣(قول الشاعر  فيهف شاهد الكَ-

      ظِْهـرـا تم ـريما ع٤(ي(    اكـوه ِمـن   
٣  

  أَو تِجـــن يـــستكْثَر ِحـــني يبـــدو  
٣  

                                                   

» العروض«،  ) ١٢ق  (» اإلقناع«،  ) ١٥٤ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٣٩(» العقد«:  بال نسبة يف     )١(

» يفالكـا «،  ) ٥٣/ ٢(للربعي  » العروض«،  ) ٥٦ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣١ص  (البن جين   

، ) ٨ق  (» املعيـار «،  ) ١١٧ص    (» القسطاس«،  ) ١٦٧ص   (»البارع«،  ) ١١٣ص  (للتربيزي  

العيون «،  ) ٣٠٠ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٥٧ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٥٦ص  (» مفتاح العلوم «

  ) .٢٠٥ص (» الغامزة

بسليمى(روى وي. (  

  .»غ« ، وهو املثبت يف يزل ، نسخة: » األصل«يف كتب حتتها ) ٢(

وفيه ) يبدو حني نستكثر وحنن ... هواكا من يظهر ما وأقل) (٦/٣٣٩ (»العقد«:  بال نسبة يف     )٣(

، ) جيـن ) (١٢ق  ( »اإلقنـاع «،  ) أو جنن .. يا عشري ما نضمر     ) (١٥٤ص  (» جلامعا «،تصحيف  

/ ٢(للربعي  » العروض«،  ) ٥٦ص  (» عروض الورقة «،  ) يظهر) (١٣١ص  (البن جين   » العروض«

ص  (» القـسطاس «،  ) ١٦٧ص   (»البـارع «،  ) ١١٤ص   (للتربيـزي » الكايف«،  ) تضمر) (٥٤

ويف حاشـيته بروايـة الكتـاب ،        ) مري يستكثر حني تبدو   يا ع .. وأقل ما تضمر من هواك      ) (١١٧

» شـفاء الغليـل  «، ) أم جتن) (٥٥٦ص (» مفتاح العلوم«،  )  يستكثر -يا عمري   ) (٨ق  (» املعيار«

 باجليم أي   جنت: وفيه  ) يظهر) (٣٠٠ص  (» اية الراغب «،  )  نجن يستنكر  –نضمر  ) (٢٥٧ص  (

تستر ، ومنه سم٢٠٦ص (»  الغامزةالعيون«اهـ ،  . ي اجلن. (  

  .تضمر ، نسخة  : »ص«كتب فوقها يف ) ٤(



 ٣٦٤

  :تقطيعه       

  مــن هــواك*مــا تظهــر*يــا عمــري
٣  

ــنن   ــستكثر*أو جتـ ــني ي*يـ ــدوحـ   بـ
٣  

ــاعالت ــستفعلُ*فـ ــاع*مـ   التفـ
٣  

  مــــستفعلُ*فــــاعالت*فــــاعالتن  
٣  

  

 :)١(قول الشاعر ل فيهكْشاهد الش ] و٦٦ق[-

ـ  ــ ــد ِوصاِل عاُء بــم أَس كتمــر ص  
٣  

  ـــها فَأَصــبحت مكْتِئبــا حِزينــا     
٣  

  :تقطيعه       

ــرمتك ــع *ص ــاأ ب ـــ* أمس   دوصال
٣  

ــبح    ــها فأص ــإ*ـ ــا *متكت ــن حزين   ب
٣  

ــالت ــن *فع ــستفع ل ــالت*م   فع
٣  

ــاعالتن   ــلُ*فــ ــاعالتن*مفاعــ   فــ
٣  

  

  :تنبيه       

       تث ،املديد :  ل يكون يف أربعة وهيكْالشفتصري . والرمل ، واخلفيف ، وا 

  . زء الطرفنيوهو ج،  )فعالت( يف األربعة )فاعالتن(

  

-شاهد الت موع الوتد )فاعالتن( يلحق الذي هو تغيرييث ِعشفيصري على ،  ا

 :)٢( قول الشاعر)لنمفعو(زنة 

  لَيس مـن مـات فَاسـتراح ِبميـتٍ        
٣  

ــاءِ    ــت الْأَحيـ ــت ميـ ــا الْميـ   ِإنمـ
٣  

  :تقطيعه       

  حبمـينت *تفـس تـرا   *ليس مـن مـا    
٣  

ــي   ــل مـ ــل*إن منـ ــاإي*متييتـ   أحيـ
٣  

ــاعالتن ــاعلن*فـ ــن*مفـ   فعالتـ
٣  

ــاعالتن   ــاعلن*فــ ــولن*مفــ   مفعــ
٣  

                                                   

للربعـي  » العـروض «،  ) ٥٨ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ١٥٥ص  (» اجلامع«: بال نسبة يف     )١(

شـفاء  «،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٦٨ص   (»البارع«،  ) ١١٤ص  (للتربيزي  » يفالكا«،   ) ٢/٥٤(

وصرمتك معناه قطعتك ومصدره صـرم      : فيه  و) ٣٠٠ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٥٨ص  (» الغليل

  ) .٢٠٦ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . بفتح الصاد وضمها 

  ) .٣٦٦ص ( سبق خترجيه )٢(
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         وتارة يكون التشـاهده قـول    ،  ) مفعولن(يف عروض اخلفيف التامة فتصري      يث  ِعش

   :] ظ٦٦ق [)١( أيب ربيعة املخزومي بنوعمر

ــةٌ يميسٍ )٢(دــس ــٍب ِق ــد راِه ِعن   
٣  

ــرابِ      ــِب الِْمح ــي جاِن ــوروها ِف ص  
٣  

  :تقطيعه       

ــنعن ــنب*دمنت ــسن*دراه ــس سي   ق
٣  

  حمـــرايب*يف جانبـــل*صـــووروها  
٣  

ــاعالتن ــاعلن*فـ ــول*مفـ   نمفعـ
٣  

  مفعـــولن*مـــستفع لـــن*فـــاعالتن  
٣  

                                                   

مرو يقع كثريا ، كمـا    وع، وتصحيف عمرو    مر  علتصحيف  وهو   » ، غ   ، ص  األصل«يف   كذا   )١(

  .) ٣٠٢ص  ( الراغبققة لنهاية الراغب ، ينظر حاشية حمجنده أيضا يف هذا املوضع يف نسخ

 القرشـي  خمـزوم  بن عمر بن اهللا عبد بن املغرية ربيعة بن  أىب بن اهللا عبد بن رمع اخلطاب أبووهو  

 ولـه  ، واخلالعة واون والوقائع والنوادر الغزل كثري وهو ، منه أشعر قريش يف يكن مل ، املخزومي

 وكانت ،   أمية ابن احلارث بن اهللا عبد نب علي ابنة ابالثري يتغزل وكان ،   مشهورة حكايات ذلك يف

 امللك عبد على يفد وكان  ، بامسه يمسف عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر فيها تلقُ اليت الليلة يف والدته

ـ ٩٣ (سنة حدود يف فاحترق السفينة فأحرقوا البحر يف وغزا ،   ويقربه فيكرمه مروان بن  وعمره ) ه

الـوايف  «) ٣/٤٣٦(» وفيـات األعيـان   «،  ) ٢/٥٣٩(» اءالشعر والـشعر  «: ينظر   . سنة مثانون

  ) .٥/٥٢(» األعالم«، ) ٢٢/٣٠٣(» بالوفيات

وال شاهد فيـه    ) دمية عند راهب ذي اجتهاد    (، وروايته   ) ٤٣١ص  ( شرح ديوانه    :منسوب إليه يف    

) ١/٤٥٩(» خزانـة األدب  «، و ) ٢/١٧٩(» الكامـل « :على تشعيث العروض ومنسوب إليه يف       

منتـهى  «، و ) ٦٩/٨٤(» مشقتاريخ د «، و ) ٢٨٩ص  (» احملاسن واألضداد «يوان ، ويف    برواية الد 

   .)مذبح احملراب) (٤/٢٣٦(» الطلب

 اخلفيف من ومثله.  التصريع يف إال حيسن ال وهذا: وفيه  ) ٨٠ص  (للتنوخي  » القوايف«: والبيت يف   

اأيض: داٍل ذُو اللِّقَاِء يف  أَسبأش ... بيعرإن و عشتالدر النضيد «،  ) ١٦٨ص   (»البارع« ،   غَرباُء ب «

نعم جيوز تشعيث العروض عند التصريع وال جيوز        : وفيه  ) ٣٠٢ص  (» اية الراغب «،  )  ٣٥٢ص  (

  اهـ.  يف غري ذلك إال ضرورة

ة: ميةالدورريهوغ العاج من املمثلة  الص ربيض سناحل يف ثلامل ا.   

وهي رواية الديوان ومل أقف علـى غريهـا يف          ،   » ، غ  ص «املثبت من  ، و  »األصل«يف   ِدمنة   )٢(

  .املصادر ، وا يصح معىن البيت 



 ٣٦٦

  

  :تنبيه على فوائد       

       اختعلى أربعة مذاهب)فاعالتن(ة تغيري لف يف كيفي :  

       فاعالتن( الم   ذهب إليه اخلليل أنّ    وهو ما : لاألو( ذفت صار    ح)إىل   ينحلّ )فاعاتن 

ه حذف من   ألن؛  هي الالم   ا حبذف الوسط و   شعيث التفريق وال يكون إلّ    إذ الت ؛   )مفعولن(

  .)١(مرأوائل األوتاد فجاز كاخلَ

 )فاعالتن( عني   أنّ؛   وغريه   )٢(»ياتالكلّ«اق كصاحب   ذّوعليه كثري من احلُ   : اينالثّ       

مفعولن( إىل  ينحلّ)فاالتن(ذفت صار اجلزء ح(.  

                                                   

أن يكون تعليال للثـاين ال  إخل ، يصلح ...ألنه حذف :  قوله  :حاشية    :»األصل«كتب امش   ) ١(

  . فتأمله  ،لألول

  ) .١٢٦ص ( »ن الغامزةالعيو«. ورجح األول بأن احلذف من األواخر وما قرب منها أكثر 

ـ احمل نمحالر عبد بن ىموس بن ليع بن دحمم بكر بوأ الدين نيأم هو   )٢(  ياألنـصاري النحـو    يلّ

 ،  حـسن  شعر لهو ،   اسالن به وانتفع إلقراءل تصدر ، بالقاهرة ةالعربي ةأئم أحد،  العروضي األديب   

 ، عـراب اإل مفتاح:  منها   ونثرا نظما وضوالعر العربية يف تصانيف له، و ) هـ ٦٧٣ (بالقاهرة تويف

 خمتـصر ،  اخلليل   علم يف الغليل شفاءاجلوهرة الفريدة يف قافية القصيدة ،        ، وزاناأل معرفة يف العنوان

ص (» البلغة يف تراجم أئمة النحو    «،  ) ٤/١٣٣(» الوايف بالوفيات «: ينظر   . للزبيدي النحاة طبقات

  ) .٦/٢٨٢(» ألعالما«، ) ١/١٩٢(» بغية الوعاة«، ) ٢٨٠

خمطوط باملكتبة األزهرية رقـم     » العروضية يف األوزان القريضية   الكليات  «فهو  » الكليات«أما كتاب   

» فهرس املكتبة األزهرية  «ينظر  .   سطرا ١٥ ورقات ، مسطرا     ٩عروض وقافية ، يقع يف      ) ٤٥١٨(

)٤/٤٧٣. (  

وقطـع الوتـد    ) : ٣ق   (»الكليـات «ونسبة هذا القول الثاين للمحلي غري صحيح ، فهو يقول يف            

وال يتصور القطع يف وتد متوسـط إال     ) : ١٠٥ ،   ١٠٤ص   (»شفاء الغليل «ويف  . املتوسط تشعيث   

، فبقطع وتده يف اخلفيف باإلمجاع ، ويف اتـث علـى اخلـالف ،              ) فاعالتن(يف جزء واحد وهو     

، ولو ذهب العني    ) مفعولن(يخلفه  ، ف ) فاعلْنت(ويسكن الالم ، فيبقى اجلزء      ) عال(فيذهب األلف من    

ويسمى قطـع   ) . مفعولن(فيخلفه  ) فاعاتن(، ولو ذهب الالم لبقى      ) مفعولن(فيخلفه  ) فاالتن(لبقي  

) . ١٠ ،   ٩ق   (»العنوان يف معرفـة األوزان    «وانظر أيضا   . هذا الوتد املتوسط تشعيثًا واجلزء مشعثًا       

  .الثاين  هو القول الثالث ال »الكليات«فاختيار صاحب 
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 ٣٦٧

  ينحـلّ  )علْنتفا(طع حبذف األلف وإسكان الالم صار        قُ )فاعالتن( وتد   أنّ: الثالثّ       

  .  القطع يف األوتاد أكثرح بأنّجور؛ إىل مفعولن 

       وهو: ابعالر   ما ذهب الز طْاج وقُ جـ  )فاعالتن(  ومن تابعهما إليه من أنّ     )١(بر نب  خ

وقد أشـرت    .)مفعولن( إىل  ينحلّ)٢()فعالتن(ضمر بقي  أُ  مثّ ،) فعالتن(حبذف ألفه بقي    

  . )٣( يف النظم على غري هذا الترتيب] و٦٧ق[ إىل هذه املذاهب

         تث : شعيث يف حبرين ال غريمها   ويدخل التاخلفيف ، وا. جري جمـرى  ا أُوهو مم

      فتوجد العروض حمذوفـة يف     ،  ة من املتقارب    الزحاف ، كاحلذف يف العروض األوىل التام

 :)٤(بيت من القصيدة وساملة يف بيت آخر منها ، كقول امرئ القيس

                                                   

 و عمر بن عيسىو سيبويه عن النحو أخذ ،النحوي اللغوي    ، البصري املستنري بن مدحم ليع وأب )١(

 مـا إن قـال ي و . مذهبه على وكان ، املعتزلة إمام املتكلم النظام عن وأخذ ،   البصرة علماء من مجاعة

سطْقُ يمرطْقُ أنت إمنا:  لفيقو بابه على باألسحار فرياه خيرج كان سيبويه نأل ابوكـان   ، ليل بر  

 ، فلِْد أيب يلولد ماعلّم وكان،  اللغة   يف املثلث وضع من أول هوو،   والتعلم االشتغال على حريصا

واالشتقاق ، األصواتو ، والصفات ، احلديث وغريب ، القرآن معاين:   ومن تصانيفه  كثريا فوصن 

 . باجلماهري يلقَّب والنح يف كتاب لهوالنحو،   يف والعلل  ، واملثلث ، واألزمنة ، والقوايف ، والنوادر ،

، ) ٧٦ص  (» نزهـة األلبـاء   «) ٨٢ص  (» تاريخ العلماء النحويني  «:  ينظر) . هـ٢٠٦ (سنة تويف

البلغـة  «، ) ٤/٣١٢(» وفيات األعيان«،  ) ٣/٢١٩(» إنباه الرواة «،  ) ٦/٢٦٤٦(» معجم األدباء «

  ).٧/٩٥(» األعالم«، ) ١/٢٤٢(» بغية الوعاة«، ) ٢٨٤ص (» يف تراجم أئمة النحو

  .ن العني سكّم : »األصل«يف كتب حتتها ) ٢(

  . )٣٧١-٣٧٠(يف زحاف اخلفيف ، البيتان ) ٣(

إذا ) (١/١١٤(» الشعر والشعراء «: ، ومنسوبان إليه يف     ) إذا طرب ) (١٥٨ ،   ١٥٧ص  (ديوانه   )٤(

إذا  ) (٢٣١ص  (» اجلليس الصاحل الكايف  «،  ) بطرزهـر  «،  ) ٧٢ص  (» رسالة الغفران «،  ) بطر

 ، ١٦٣ص (» حتريـر التحـبري    «،  ) ٣٧١ص  (» لباب اآلداب «،  ) بإذا طر ) (١/٢٨٢(» اآلداب

٢٩٧(.  

  ) .١٢٨ص (» العيون الغامزة«) ٢/٥٥(» العمدة«: والبيتان يف 

عشبة طيبة الرحية ،    : زامى  انصباب املطر من السحاب ، واخلُ     :  املطر الدائم ، وصوب الغمام        :داماملُ

 عنـد  املـصوت  هو:  املستحر الطائرو سقى مرة بعد مرة ،    ي: عل ا   ي ،   العود رائحة: نشر القطر   

السرح .  



 ٣٦٨

ــامِ  مالْغ بــو صو  امــد ــأَنَّ الْم   كَ
٣  القُطُـــر رـــشنـــى وامزالْخ ِريـــحو  

٣ 

  : قال فيهامثّ

ــلُّ ــ يعـ ــرد اـ ــا بـ   أَنياِبهـ
٣  

ــرد إَذا   ــاِئر غــ ــستِحر الطــ   املُــ
٣  

 من أنواع العلل لكن جعلوه هنا من قبيل اجلائز ال )١(وهو، فأتى بالعروض حمذوفة 

  . الالزم

  

  :يهتنب

قبها قد صار بلفظ وتد فهي       ألن ع  ؛) فعولن( اليت بعدها    )فاعالتن( فال جيوز كَ  

  .  انتهى. )٣(ومنهم من جييزه:  )٢(]بعد أن ذكر ذلك[ »البارع«عماد عندهم ، قال يف 

                                                   

  .حذف : »  ، صاألصل«يف ب حتتها كت) ١(

   .»ص« زيادة من) ٢(

  ) .١٧٠ص  (»البارع« )٣(
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 ٣٦٩

  فصل

؛  في ذكر شاهد ضرب المضارع وعروضه المجزوأين الصحيحين

 :)١(قول الشاعر

ــعادٍ  ــى ســ ــاِني ِإلَــ   دعــ
 

 ادِ  دــــعى ســــواِعــــي هو  
 

  :تقطيعه

ــاين إ ــعادن*دعــــ   الســــ
  

  واســـــــعادي*دواعـــــــي ه  
  

ــلُ ــن*مفاعيــ ــاع التــ   فــ
  

ــلُ   ــن*مفاعيـــ ــاع التـــ   فـــ
  

    .ففيهما الكَ )٢(]الثالث[اجلزء األول و ] ظ٦٧ق[

  :)٣(ومثله قول الشاعر

  أَرى ِللــــــصبا وداعــــــا
 

  ومـــــا يـــــذْكُر اجِتماعـــــا 
 

ــِدي  ــن جـ ــم يكُـ ــأَن لَّـ   راكَـ
 

  ِبِحفْــــِظ الَّــــِذي أَضــــاعا   
 

ــــبــــالَ صِوص دــــدفَج  
 

ــا  ــِصِه أَطَاعـــ ــى تعـــ   متـــ
 

                                                   

» العروض«،  ) ١٣ق  ( »قناعاإل«،  ) ١٥٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٤٠(» العقد«: بال نسبة يف     )١(

» الكـايف «،  ) ٢/٥٥(للربعـي   » العروض«،  ) ٦١ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣٤ص  (البن جين   

) ٥٥٧ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١١٩ص  (» القسطاس«،  ) ١١٧ص  (للتربيزي  

ـ » الكايف«،  ) ٢٠٧ص  (» العيون الغامزة «،  ) ٢٣٤ص  (» شفاء الغليل «،  ) على سعاد ( واص للخ

  ) .٩١ص (

  . »ص« ، واملثبت من وهو وهم . الثاين  :»األصل«يف  )٢(

» العقد«ا شاهد اخلليل ، ورواية      ن آخره من مقطوعة ضم  ) ٦/٣٢٠ (»العقد« البن عبد ربه يف      )٣(

  ) .وال يذكر(



 ٣٧٠

  )١()يقَربــــك ِمنــــه باعــــا     وِإنْ تــــدنُ ِمنــــه ِشــــبرا(
 

  :تقطيع األخري

ــربن*وإن تــــدن ــه شــ   منــ
  

ــك   ــا*يقرربـــ ــه باعـــ   منـــ
  

ــلُ ــن*مفاعيــ ــاع التــ   فــ
  

ــلُ   ــن*مفاعيـــ ــاع التـــ   فـــ
  

  

  :وعلى منواله

 ــد ــاِم عهــ ــِر الْأَنــ   ِلخيــ
  

ــى   ــأَنْ يراعـــ ــِدير ِبـــ   جـــ
  

  لَقَــــد عمنــــا نوالًــــا  
  

ــِطناعا   ــدواه واصـــــ   جـــــ
  

ــا  ــا عيانــ ــد فَاتنــ   )٢(وقَــ
  

ــماعا    ــِه ســـ ــا ِبـــ   وفُزنـــ
  

ــدرا   ــاِم قَــ ــلُّ الْأَنــ   أَجــ
  

ــا    ــاهم ِطباعـــــ   وأَزكَـــــ
  

٥٣  

ــلَاةُ ربٍ  ــِه صــــ   علَيــــ
  

ــ   ــدا أَمـــ ــاغَـــ   ره مطَاعـــ
  

                                                   

: وفيه ) ١٣٢ص ( »الفصول والغايات«، ) ٦/٣٤٠(» العقد«:  يف فعلى الكَا بال نسبة شاهد   )١(

ا املـضارع   فأم.  قل ما توجد يف أشعار املتقدمني     ، واتث ،    املضارع، واملقتضب : ثة األوزان   والثال

  :فالبيت الذي وضعه له اخلليل 

  يقربك منه باعاً... وإن تدن منه شرباً 

) ١٧٢ص   (»لبارعا«،  ) فإن) (١١٨ص  (للتربيزي  » الكايف«اهـ ،   . وهو مفقود يف شعر العرب      

  ) .فإن) (٣٠٦ص (» اغباية الر«، ) فإن(

ص (» جالصاهل والـشاح  «،  ) ١٥٨ص  (» اجلامع«: وحبذف الواو من أوله شاهدا على اخلرب يف         

 وأنكـر األخفـش أن      :وفيه  ) ٢٠٨ص  (» العيون الغامزة «،  ) ٢٣٥ص  (» شفاء الغليل «،  ) ٥٩٦

وهـو   :قلت. مل يسمع منهم شيء من ذلك      وزعم أنه ،  املقتضب من شعر العرب     يكون املضارع و  

ـ    مها قليالن حىت إنه ال يوجد منهما قصيدة لعريب        :  قال الزجاج .  حمجوج بنقل اخلليل   روى ، وإمنا ي

، وال ينسب بيت منهما إىل شاعر من العرب وال يوجد يف أشعار        من كل واحد منهما البيت والبيتان     

  .اهـ. القبائل

لألخفش للدكتور  » العروض«حتقيق  وإنكار األخفش هلذه البحور نقل غري صحيح عنه ، ينظر مقدمة            

  ) .١٠١ص (أمحد حممد عبد الدامي 

  .بكسر العني ، والصواب فتحها  »األصل ، ص« يف) ٢(
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  فصل في شواهد زحافاته

  

  :)١(قول الشاعر )فاعالتن( يف فمع الكَ  ،)مفاعيلن(يف  ض فيهبشاهد القَ -

ــالَ ــت الرجــ ــد رأَيــ   وقَــ
 

  فَمـــــا أَرى ِمثْـــــلَ زيـــــِد 
 

  :] و٦٨ق[تقطيعه

  تررجــــــال*وقــــــد رأي
  

  يمثــــل زيــــد *فمــــا أرا   
  

  فــــــاع الت*مفــــــاعلن
  

ــاعلن   ــاع*مفـــ ــ فـــ   نالتـــ
  

  

، ل من املضارع  يف اجلزء األوفم والكَرب من اخلَوهو املركّ برشاهد اخلَ -

  :)٢(قول الشاعر؛  )نمفاعيل( مكان )مفعولُ( يصري

ــالُوا  ــم  وقَــ ــا لَهــ   قُلْنــ
 

ــالُ     ــه مقَـــ ــلٌّ لَـــ   وكُـــ
 

وقد رص٣(ظمعته يف الن(.  

  :تقطيعه

ــال ــالو *قلنــ ــم وقــ   هــ
  

ــن ل    ــل لـ ــالو *وكـ ــو مقـ   هـ
  

ــولُ ــاع *مفعــ ــنفــ    التــ
  

ــلُ   ــن*مفاعيـــ ــاع التـــ   فـــ
  

                                                   

، ) ١٥٧ص  (» اجلامع« ،   )مثل(بزيادة  ) رأيت مثل الرجال  ) (٦/٣٤٠(» العقد«: بال نسبة يف     )١(

) ٦٢ص  (» وض الورقة عر«،  ) ١٣٦ص  (البن جين   » العروض«،  ) مثل عمرو ) (١٣ق  ( »اإلقناع«

، ) ١٧٢ص  (» البـارع «،  ) ١١٨ص  (للتربيـزي   » الكـايف «،  ) ٢/٥٥(للربعـي   » العروض«،  

) ٥٥٨ص  (» مفتاح العلـوم  «،  ) فال أرى ) (٨ق  (» املعيار«،  ) غري زيد ) (١٢٠ص  (» القسطاس«

  ) .٢٠٨ص (» العيون الغامزة«، ) ٣٠٨ص (» اية الراغب«، ) مثل عمرو(

البن » العروض«) ١٣ق  ( »اإلقناع«حبذف الواو ،    ) كل) (٦/٣٤١(»  العقد«: بال نسبة يف     )٢(

ص  (»البـارع «،  ) ٢/٥٦ (للربعـي » العروض«،  ) ٦٢ص  (» عروض الورقة «،  ) ١٣٦ص  (جين  

(  يف نسخة ثانية     حبذف الواو ، وذكر احملقق يف احلاشية أنّ       ) كل) (١٢٠ص  (» القسطاس«،  ) ١٧٣

  ) .٣٠٨ص (» اية الراغب«، ) ٥٥٨ص (» ح العلوممفتا«، ) ٨ق (» املعيار«، ) وكل

  .حبذف الواو من أول شطره الثاين ) ٣٩٦( يف البيت )٣(



 ٣٧٢

 :)١(ومثله يف التقطيع

ــبرا  ــه ِشــ ــدنُ ِمنــ   ِإنْ تــ
 

ــا   ــه باعـــ ــك ِمنـــ   يقَربـــ
 

  

-  شاهد الشب من اخلَ  املركّوهو   رتم والقَ رمكـان   )فـاعلن (، يصري اجلزء    ض  ب 

 :)٢(قول الشاعر ؛ ة األصلي)مفاعيلن(

  ســـوف أُهـــِدي ِلـــسلْمى  
 

 ــن ــصا ِمـــ ــاِئيخاِلـــ    ثَنـــ
 

  :تقطيعه

ــوف أه ــسلما*ســـ   دي لـــ
  

  مـــــن ثنـــــاإي*خالـــــصن  
  

ــاعلن ــن *فــ ــاع التــ   فــ
  

ــاعلن   ــن*فـــ ــاع التـــ   فـــ
  

  

  :تنبيه ]ظ ٦٨ق[

؛ ض وال املعاقبة فيهما بن وال القَبوال جيوز يف عروضه اخلَ : »البارع«قال يف 

٤( . ال تكون يف الوتد املنفصل هيو، وتد مفروق  )٣(هألن(  

     

                                                   

 على غلبـة الـصنعة      ا يدلّ  ، مم  بزيادة واو يف أوله شاهدا على الكف      ) ٣٧٠ص  (سبق خترجيه    )١(

ا قضية شواهد مبنية على االستقراء العروضية ، أكثر من كو.  

) ١٣٦ص  (البن جين   » العروض«،  ) ١٣ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٥٨ص  (» اجلامع« : بال نسبة يف   )٢(

، ) ١٩ص   (للتربيـزي » الكـايف «،  ) ٢/٥٦(للربعي  » العروض«،  ) ٦٢ص  (» عروض الورقة «،  

) ٥٥٨ص  (» مفتاح العلوم  « ، )٨ق  (» املعيار«،  ) ١٢٠ص  (» القسطاس«،  ) ١٧٣ص  (» البارع«

  ) . ٢٠٨ص (» العيون الغامزة«، ) ٣٠٨ص (»  الراغباية«، ) ٢٣٤ص (» شفاء الغليل«، 

ا مـن   خالص(ا رواية املؤلف    ؛ فيكون اجلزء الثالث مكفوفا ، أم      )  على ثناء  ثناًء(ورواية هذه الكتب    

  . الشتر يف اجلزء األول والثالث يكونفلم أقف عليها ، و) ثنائي

  .زء فيهما أي اجلُ: » األصل ، ص«يف كتب حتتها ) ٣(

  ) .ص (، وسبقت اإلشارة إىل هذا النقل والتعليق عليه ) ١٧٤ص  (»بارعال« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٧٣

 اجتماع القَ  وحكى اجلوهريض والكَ بمفاعيلن( ، فتصري    )١( فيه ف(   ما )ُمفاعل( 

كما نب ،٣( اجلوهريوأنشد ، )٢( عليه يف النظمهت(: 

ــه ــف مامــ ــاقَك طَيــ   أَشــ
 

  ــه ــةَ أَم حمامـــــ   ِبمكَّـــــ
 

  :تقطيعه

ــاقك ــه*أشــ ــف مامــ   طيــ
  

  أم محامـــــه* مبـــــك كـــــة  
  

ــلُ ــن *مفاعــ ــاع التــ   فــ
  

ــلُ   ــن*مفاعـــ ــاع التـــ   فـــ
  

 ل والثالث فيهما القبض والكَ   اجلزء األوال العلّ ، قفماِمامة الدـ  : )٤(يين ة وال حج

     تث   كُفيه جلواز أن يكون من مشفيه باخلَ  )مستفعلن( ألنّ؛  ول ا ب اللذين مهـا    ن والكف 
                                                   

 فيـه القـبض     )مفاعيلن( وقد جاء عن احملدثني يف كلّ     : ه  ونص) ٦٣ص  (» عروض الورقة « يف   )١(

  والكف ملعاقبة ساكن السبب الذي بعده

  أشـــــاقك طيـــــف مامـــــه
 

ــه  ــة أم محامـــــــ   مبكـــــــ
 

ـ  فيه مراقبة يائها ونوـا ، فإ       وجبوكان اخلليل ي  . وهذا يشبه مربع الوافر      ا أن يكـف فيكـون      م

  . ، وال يثبت ساكناه معا ، وال يسقطان معا )مفاعلن( ، أو يقبض فيكون )مفاعيلُ(

  .) ٣٩٩ ، ٣٩٨( يف البيتني )٢(

» العيـون الغـامزة  «، و) ١/١٨١(» العمدة«، ويف ) ٦٣ص (» عروض الورقة «: بال نسبة يف     )٣(

  .يف باب الوافر ) ١٦٩ص (» العيون الغامزة«ي أيضا ، ويف حكاية عن اجلوهر) ٢٠٨ص (

،  يوحالن كيالامل ييِناِممالد سكندرايناأل يومزاملخ يرشقال عمر بن بكر أيب بن دمحم الدين بدر )٤(

ـ ٧٦٣( سنة باإلسكندرية دِلو  فيـه  بالتقدم األدباء له أقر،   دباأل فنون يف الكملة أحد كانو ،)  ه

 ،   وبالقاهرة ببلده اءالقض يف وناب،   ةاإلسكندري يف سودر هالفق يف وشارك. والنثر   نظمال وبإجادة

ح إلقراء راألزه باجلامع روتصداءلقض عنيو دمشق دخلو،   والن ـ  دبال دخلو ، ةاملالكي ، مث   يمنال

 سـنة  ،د  ناهل من كلربجاب، تويف    وعظموه عنه واوأخذ كثريا هلهاأ هعلي قبلأف داهلن إىل رالبح ركب

 شرحو ، اللبيب مغىن ةحاشي ِفي يبرغال حتفة:  التصانيف من لهو) . هـ ٨٣٨(وقيل  ) هـ ٨٣٧(

 وشرحه  ، وضالعر ِفي البحور وجواهر ،الرامزة   شرحالعيون الغامزة   و ، التسهيل شرحو ، اريخالب

 شرح ِفي املنسجم ثيغال على ةحاشي ثيغال ونزول ، ربالش ومقاطع ، نظمه من البدرية والفواكه ،

) ١/٦٦(» بغية الوعـاة  «:  ينظر   . مرييللد اناحليو اةحي صرخمت اةياحل عنيو ، للصفدي جمعال المية

» والنـواظر  املسامع وجة اخلواطر نزهة«،  ) ٢/١٥٠(» البدر الطالع «) ٢/٢٨٤(» ديوان اإلسالم «

  ) .٦/٥٧(» األعالم«) ٣/٢٦٨(
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مسم علُمتفْ(ل تصري   كْى الش( نقل إىل    ت)ُزوءة املقطوفة الـيت         )مفاعلأو من العروض ا ، 

نقل ي،   )مفاعلْ(ف  طْومع القَ ،   )نتمفاعلَ(ء  ز عروضه مع اجلَ    للوافر ؛ ألنّ   حكاها األخفش 

  : ويصري تقطيع البيت هكذا)فعولن(إىل 

ــي ــاقك طــ ــه*أشــ   فمامــ
  

ــة أم   ــه* مبككـــــ   محامـــــ
  

ــاعلنت ــولن*مفــــ   فعــــ
  

  فعـــــــولن*مفـــــــاعلنت  
  

الذي هـو    ] و ٦٩ق[ على أصله من الوافر ، والثاين        والثالثل   من اجلزء األو   كلٌّ

قـل   ن )مفاعلْ(طف حبذف السبب وإسكان ما قبله فبقي         قُ )نتمفاعلَ(كان  لعروض  جزء ا 

  . )١(، ومثله جزء الضرب  كما مر)فعولن(إىل 

تث كمـا تـبني يف               :  قلتوإذا احتمل يف هذا الشاهد أن يكون من مشكول ا

 وأن يكون من جمزوء الوافر املقطوف العروض والضرب كمـا تـبني يف            ،  التقطيع األول   

إذ الدليل إذا   ،   يف املضارع    فض والكَ بى جواز القَ  التقطيع الثاين ؛ بطل االستدالل به عل      

  .  فافهمه ،بطل به االستداللو،  كساه ثوب اإلمجال،  طرقه االحتمال

                                                   

ختصر عما أورده املؤلف هنا ، فلعله نقله عـن          ه م ونص،  ) ٢٠٨ص  (» العيون الغامزة «: ينظر   )١(

 ف املؤلف يف نص   وهو مفقود ، أو تصر    ) ٤٥٤ص  (، فقد أشار إىل النقل عنه يف        » جواهر البحور «

  .بشرحه » العيون الغامزة«
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  فصل 

 فيما يشهد لعروض المقتضب وضربه المجزوأين المطويين لزوما

 :)١(وهو قول الشاعر؛ 

                                                   

  .من مقطوعة ضمن آخرها شاهد اخلليل ) ٦/٣٢١ (»العقد« البن عبد ربه يف )١(

 ترددو رالبحة ، وهو معظم     جمجع لُ : ر والتدلل ، واللجج     التكس:  ، والغنج    عنيال يف السواد  :لدعجا

   .أمواجه

  أيضا: » األصل «ب امشوكت

ــبقْأَ ــ فَتلَـــ ــ لَاحلَـــ   اهـــ
  

  ــاِرع ــس كَاِنضــــــ   ِجبالــــــ
  

ــدأَ ــقُ فَتربـــ ــ لَتلْـــ   اهـــ
  

  والــــــنِفــــــانُري ــــــي وِجه  
  

  امـــــكُحي ويلَـــــ علْهـــــ
  

ــِشقْ   ــتِإنْ عـــ ــن ِمـــ   ِجر حـــ
  

 هـذه   ĭروى القشريي يف رسالته عن جابر بن عبد اهللا األنصاري أن رجال أنشد بني يدي النيب                 

  . ال حرج ال حرج:  ؟ فقال رسول اهللا األبيات املذكورة إىل قوله إن عشقت من حرج

 الزاهد اإلمام ،   يفّالصو يعالنيسابوري الشاف  شرييالقُ هوازن بن الكرمي بد هو أبو القاسم ع    شرييوالقُ

 وعلـم  والكتابة والشعر واألدب واألصول واحلديث والتفسري الفقه امةعلّ ،   خراسان شيخ ، القدوة

 الـدين  وأهـل  الـصوفية  حيب وكان ،   والعربية األدب وقرأ فنشأ طفل وهو أبوه مات،  التصوف  

 ملـيح  الوعظ حسن ثقة وكان  ،   الصوفية بكالم ويتكلم يعظ ، نيسابور أهل عند عظيما ، والطريقة

ـ ٤٩٥( وكانت وفاته     ، سنة تسعني عاش،  اإلشارة   التفسري  علم يف التيسري : ، له من التصانيف    ) ه

ـ ،   اعالسم اموأحك،   رواجلواه،   اتاإلشار فولطائ،   بالقلو وحن، و  ـ  ونوعي  فنـون  يف ةاَألجوب

معجـم  «: ينظر   . الطريقة رجال يف الرسالة ، و  ىالنه أويل كت ن يف ىنتهوامل،   املناجاة و،   األسولة

» سري أعالم النـبالء   «) ٣/٢٠٥(» وفيات األعيان «) ٢/١٩٣(» إنباه الرواة «) ٤/١٥٧٠(» األدباء

  ) .٤/٥٧(» األعالم«، ) ١٩/٦٣(» الوايف بالوفيات«) ١٣/٣٩٥(

) نه  ومل يذكر جابرا رضي اهللا ع     (وي أن رجال    ر) ٢/٥٠٧ (»الرسالة القشريية «أما األبيات فهي يف     

ختـريج الـدالالت   «، وعزا األثر إىل القشريي أيضا اخلزاعي يف        ) والفؤاد يف وهج  ( ورواية الرسالة    ،

هذا احلديث موضوع   :  قلت: وفيه  ) ١/٢٩٦(البن تيمية   » االستقامة«ويف  ) . ٧٦٣ص  (» السمعية

  .له إسناد باتفاق أهل املعرفة باحلديث ، ال أصل له وليس هو يف شئ من دواوين اإلسالم وليس 

ـ ولع) إن عـشقت  (بـ  ) إن هلوت (ويالحظ أن البيت األخري هو نفسه بيت سريين مع استبدال            ها ل

، هو نفس شاهد اخلليل مـع       ) عارضان كالسبج ... أقبلت فالح هلا    (رواية فيه ، والبيت األول هنا       

ق ( »قنـاع اإل«، ) ١٦٠ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٤١(» العقد«: كما يف ) السبج(بـ) الربد(استبدال  
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ــدعجِ  ــةَ الــ ــا مِليحــ   يــ
 

  هـــلْ لَـــديِك ِمـــن فَـــرجِ    
 

ــاِتلَِتي  ــِراِك قَــــ   أَم تــــ
 

ــنجِ   ــدلَاِل والْغـــــ   ِبالـــــ
 

ــسبكُما ــاِذلَي حــــ   عــــ
 

  قَـــد غَِرقْـــت ِفـــي لُجـــجِ    
 

ــا( ــي ويحكُمــ ــلْ علَــ   هــ
 

ــرجِ   ــن حــ ــوت ِمــ   )١()ِإنْ لَهــ
 

                                                                                                                                                  

) ٥٠ص  (» عـروض الورقـة   «،  ) أعرضت) (١٣٧ص  (البن جين   » العروض«،  ) أعرضت) (١٣

ص (» مفتاح العلوم «،  ) أعرضت) (٨ق  (» املعيار«،  ) ١٢٠ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) أعرضت(

، ) ٢١٠ص  (» العيـون الغـامزة   «،  ) أعرضت) (٢٣٧ص  (» شفاء الغليل «،  ) أعرضت) (٥٥٩

روايتان فيه كما يف خترجيه ؛ وهذا يثبت مدى         ) أعرضت(و) أقبلت(و) . ٩٣ص  (للخواص  » الكايف«

ع هذه اآلثـار وانتفـاء صـحة        التصرف والتدخل يف رواية الشواهد العروضية مع ما تأكد من وض          

  .نسبتها

  . ، ويبدو شديد املالسة واللمعان اخلرز األسود: السبج

 وهي تنشد هذا    ĭ عليها   ارية حلسان ، مر    يف األثر أنه لسريين أخت مارية القبطية وكانت ج         )١(

  .ال حرج إن شاء اهللا : البيت فقال

» ربيـع األبـرار   «،  ) ٥/١٨٤(» البصائر والـذخائر  «،  ) ١٢/٨٤(» األغاين«: منسوب إليها يف    

ـ «،  ) ١/٧٦٣(» ختريج الـدالالت الـسمعية    «،  ) ٣/١١٦(» املوضوعات«، و ) ٣/١٢٥(  ئالآلل

  ) .١٣/٣٣٨(» كرت العمال«، ) ٢/١٧٥(» ةاملصنوعة يف األحاديث املوضوع

: وفيه  ) ١٣٢ص   (»الفصول والغايات «،  ) ١٩٧ص  (» اجلامع«،  ) ٦/٣٤١ (»العقد«: والبيت يف   

عارضان من برد ، وهو مفقود      ... أعرضت فالح لنا    : املقتضب فالبيت الذي وضعه اخلليل فيه       وأما  

 باملدينة ؛ وذلك أن جارية قالت ĭاهللا  ، وزعم األخفش أنه سمع على عهد رسول          يف شعر العرب  

ومثله من  : وفيه  ) ١٢٠ص  (للتربيزي  » الكايف«اهـ ،   . إن هلوت من حرج     ... هل علي وحيكما    : 

ومل يعرف غـريه شـيء مـن        ...  مسع من جارية تنشده      ĭاألبيات القدمية قيل على عهد النيب       

ـ  .املقتصب على زعمه   الظاهر أنـه   : قلت  ! ى زعم اخلليل    عل) ت( يف   :  ويف حاشية التحقيق    ،  اه

، ) ١٧٥ص  (» البـارع «. »الفـصول والغايـات   «الـسابق يف    زعم األخفش كما يف نقل املعري       

أجـزاؤه  : وفيه ) ٣١١ص (» اية الراغب«، ) ٦٨ص (» احلور العني«، ) ١٢١ص  (» القسطاس«

. ول والثالث فللمراقبـة     كلها مطوية ، أما العروض والضرب فألما ال يقعان إال كذلك ، وأما األ             

   .اهـ
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  :] ظ٦٩ق[تقطيع األخري

ــي ــل عليــ ــا*هــ   وحيكمــ
  

ــوت   ــي *إن هلــ ــن حرجــ   مــ
  

ــاعال ــ*تفــــ   تعلنمفْــــ
  

  ــاعالت ــ*فـــــ   تعلنمفْـــــ
  

م١(عهصر(: 

ــصنجِ  ــى الــ ــا علَــ   غَننــ
 

ــزِج  ــالْخِفيِف والْهـــــ   ِبـــــ
 

  

  :ام يف مديح خري األناموعلى منواله من النظ

ــجِ  ــب ِللْمهــ ــا حِبيــ   يــ
  

ــوجِ    ــن الِْعـــ ــذًا ِمـــ   منِقـــ
  

 حــي ــا ملَــ ــه)٢(يــ    طَلْعتــ
  

ــسرِج   ــِن الـــ ــا عـــ   تغِننـــ
  

ــ ــِدي يـ ــذْ ِبيـ ــِفيع خـ   ا شـ
  

  قَـــد غَِرقْـــت ِفـــي لُجـــجِ     
  

ــا  ــِسيم أَرِض قُبــ ــا نــ   يــ
  

ــانعِرِجي   ــِع فَـــــ   والْبِقيـــــ
  

  ــن ــٍة فَِقفَــ ــو ِطيبــ   نحــ
  

  واهــــِد طَيــــب الْــــأَرِجي    
  

٥٤  

 ــن ــِه وعــ ــلِِّمي علَيــ   ســ
  

ــِرِه   ــي  )٣(قَبـــ ــا تعِجـــ  فَلَـــ

                                                   

خزانـة  «،  ) غنيا) (١٣١ص  (» الدر النضيد  « ، )١٢٠ص  (للتربيزي  » الكايف«: بال نسبة يف     )١(

  ) .على الصنج(مكان ) على الدرج(وروايتهم مجيعا ) ١/٤٢٠(البن حجة احلموي » األدب

   .الدف افأطر يف تثبت مستديرة ةصغري صفائح  :والصنج

  .نيب ، نسخة : » األصل«يف  كتب حتتها) ٢(

  .ه ، نسخة حي: » األصل«يف كتب حتتها ) ٣(



 ٣٧٨

  صل في زحافات المقتضب ف

  

  :)١(قول الشاعرشاهده ،  )فاعالت( مكان )مفاعيلُ(ه جيوز في -

ــِدلُ ــك منجــــ   معاِديــــ
 

ــِذلُ  ــاِنيك منخـــــ   وشـــــ
 

تــِرع ــا شــ ــاك مــ   ولَولَــ
 

ــلُ   ــٍث أَســـ ــى ناِكـــ   ِإلَـــ
 

  :] و٧٠ق[تقطيع األول

ــك ــدل*معاديــــ   ومنجــــ
  

ــانيك   ــذل*وشـــــ   ومنخـــــ
  

ــلُ ــ*مفاعيــــ   نتعلُمفْــــ
  

ــلُ   ــ*مفاعيـــــ   نتعلُمفْـــــ
  

  

 يف البيت الواحد )مفعوالت( يف ين والطّبمن الزحاف اخلَويدخل املقتضب  -

 :)٢( فيها قول الشاعرين والطّبفبيت اخلَ، 

ــشرنا ــا مبـــــ   أَتانـــــ
  

  ِبالْبيــــــــاِن والنــــــــذُِر  
  

  :تقطيعه

ــام ــرنا *أتانــ ــش شــ   بــ
  

  وننـــــــذري*بلبيـــــــان  
  

ــلُ ــ*مفاعيــــ   تعلنمفْــــ
  

  ــاعالت ــ*فـــــ   تعلنمفْـــــ
  

   جزء العروض والضرب مطوي ان حتم ا كما مـر ل كـان أصـله    ، واجلـزء األو

 ، واجلزء الثالث كـان      )مفاعيلُ( إىل    تنحلّ )معوالت(نب حبذف الفاء بقي      خ )عوالتمفْ(

مفْ(ا أصله أيضمفْ(واو بقي ي حبذف الِو طُ)عوالتعالت(نقل إىل  ي)فاعالت (.  

  

                                                   

  .مل أقف عليه  )١(

  .مهزوم مصروع ، األسل الرماح : منجدل 

للربعي » العروض«،    ) ١٣٨ص  (البن جين   » العروض « ، )١٦١ص  (» اجلامع«:  بال نسبة يف   )٢(

ص (» منهاج البلغـاء  «،  ) ٢٣٦ص   (»شفاء الغليل «،  ) ١٢١ص  (للتربيزي  » الكايف«،  ) ٥٨/ ٢(

 اهـ ، . ر ليستقر هلم رأيهم يف املراقبة        على أنه من وضع العروضيني وحتريف لبيت آخ        : وفيه   )٢٣٥

  ) .٢١١ص (» العيون الغامزة«

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٧٩

االنقـالب   يبالطّ )عوالتمفْ( اليت هي فرع     )فاعالت(  موضع ه جيوز يف   اعلم أن  مثّ

 شيء  )تعلنمفْ( ، وال جيوز يف      )مفاعيلُ(ل إىل   حو في )عوالتمفْ(ن يف   بباخلَ )معوالت(إىل  

  .ة  األصلي)لنِعفْتمس(ن ب خب أي)مفاعلن(قال بل جيوز فيه وي: ، قال اخلليل 

  

 )تعلنمفْ( ] ظ ٧٠ق[  موضع )مفاعلن(و،   )فاعالت( مكان   )مفاعيلُ(شاهد   -

 :)١( قول الشاعر؛ اجلواز مليت قيل فيها بعدا، 

ــصاِحبا  ــاك مــــ   رأَينــــ
  

  مهمـــــاِس أَكْـــــرالن ِمـــــن  
  

  :تقطيعه

ــاك ــصاحنب*رأينــــ   مــــ
  

  أكـــــرمهم*مـــــنن نـــــاس  
  

ــلُ ــاعلن*مفاعيــــ   مفــــ
  

ــلُ   ــ*مفاعيـــــ   تعلنمفْـــــ
  

  

والعروض والضرب ،  )فاعالت( مكان )التفِع(فتصري ،  ل فيهبشاهد اخلَ -

]جب مستفعلن الواطيأي ب [)مفتعلن(
  :)٣(قول الشاعر ؛ )٢(

ــا  ــأَلَتك حاجتهــــ   ســــ
  

   ــأَلَت ــا ســـ ــت مـــ   فَأَبنـــ
  

  :تقطيعه

ــألتك ــها*ســــ   حاجتــــ
  

ــت   ــألت*فأبنـــ ــا ســـ   مـــ
  

ــ ــ*التفِعــــ   تعلنمفْــــ
  

  تعلنمفْـــــــ*التفِعـــــــ  
  

  :)٤(اءرفَالْومنه قول 

                                                   

  .مل أقف عليه  )١(

  .) مفتعلن( تعليقا حتت »األصل«، وكتبها يف  »ص«أثبتها يف املنت يف ) ٢(

  .مل أقف عليه  )٣(

 املعـروف  أسد بين موىل الكويف الديلمي األسلمي منظور بن اهللا عبد بن زياد بن حيىي زكريا أبو )٤(

 إىل وانتقل ، بالكوفة ن مولده اك ،   األدب وفنون واللغة بالنحو وأعلمهم الكوفيني أبرع كان،   اءربالفَ

 أصـحاب  أشـهر  واألمحر وه انوك ، هيابن بتربية املأمون إليه وعهد ،   ا مقامه أكثر وجعل بغداد

 وأخبارها العرب وبأيام باخلالف عاملا فقيها وكان ،   بعده من بالنحو الكوفيني أعلم وكانا ، الكسائي

 ويـستعمل  تصانيفه يف يتفلسف وكان ، االعتزال إىل مييل متكلما والنجوم بالطب عارفا وأشعارها



 ٣٨٠

ــةٌ  ــرمتك جاِريــــ   صــــ
  

ــِب   ــي تعـــ ــك ِفـــ   تركَتـــ
  

  

 ٧١ق[ )١(قول الشاعر؛   بغري الطي الواجب فيها)تمفعوال(شاهد وقوع  -

  :]و

ــدٍ   ــن بعـ ــوك ِمـ ــا أَدعـ   لَـ
  

ــبِ     ــن كَثَـ ــوك ِمـ ــلْ أَدعـ   )٢(بـ
  

  :تقطيعه

                                                                                                                                                  

 أمـري  الفـراء :  قـال ي وكان ،  اللغة كانت ملا الفراء لوال  : يقول ثعلبكان    ، الفالسفة ألفاظ فيها

 إالّ العربية علماء من والكوفة بغداد ألهل يكن مل لو:  األنباري بن بكر أبو  وقال  ، النحو يف املؤمنني

 ومل اءرفَ له قيلو ،   إليهما العلوم انتهت إذ ؛ الناس مجيع على االفتخار ما هلم لكان والفراء الكسائي

ـ ٢٠٧( سنة  تويف  ، الكالم يفري كان ألنه ، يبيعها وال الفراء يعمل يكن  وسـتني  ثالثا بلغ وقد)  ه

 ، اللغة ومشكل  ، واحلدود ، واملؤنث واملذكر،   القرآن ومعاين  ، واملمدود املقصور : كتبه من . سنة

 الكوفـة  أهل واختالف  ، والليايل واأليام،   الكتاب وآلة،   العامة فيه تلحن وما ،   والفاخر،   واللغات

معجم «،  ) ١/٨١ (»نزهة األلباء «: ينظر . القرآن يف والتثنية واجلمع  ، املصاحف يف والشام والبصرة

 »األعـالم «،  ) ٦/١٧٦ (»وفيـات األعيـان   «،  ) ٤/٧ (»إنباه الـرواة  «،  ) ٢/٢٨١٢ (»األدباء

)٨/١٤٥. (  

» املعيـار «، ) كصرفت) (١٧٩ص  (» البارع«:  مع إسناد إنشاد الفراء له يف        هوبال نسبة ، و   والبيت  

  .) ٨٩ص  ( البن التركماين» عروض ابن احلاجبشرح«،  ) ٣١٢ص (» اية الراغب«، ) ٨ق (

تعب(مكان ) وصب(روى وي. (  

  .قطعتك: صرمتك 

 )مفعـوالت ( فاء بني املراقبة البحر اهذ ويف: وفيه  ) ٢١١ص  (» العيون الغامزة «: بال نسبة يف     )١(

 سـببها  ساكين فألن األوىل )مفعوالت( يف أما ذلك وسبب  ، امع ثبتاني وال امع حيذفان فال وواوها

 اليت )مفعوالت( يف وأما ، مجيعا عليه العتمادها يقو فلم املفروق الوتد إال عليه يعتمدان ما هلما ليس

 سـالمة  بعـضهم  حكـى  وقد.  جمراها املراقبة يف فأجروها باألوىل اتشبيه قصدوا فكأم احلشو يف

 بل ... بعٍد من عوكدأ  ال :منه وأنشدوا منهما، شيٍء يف املراقبة يراع فلم واألخرية األوىل )مفعوالت(

   .كثِب من أدعوك

لك يف الكتابة العروضية ، والصحيح كثِب       كثٍب بالتنوين ، وأثبتها نونا كذ     : » األصل ، ص  «يف   )٢(

  .بالكسر ، وتشبع حىت يتولد منها ياء يف الكتابة العروضية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٨١

  مــــن بعــــدن*ال أدعــــوك
  

ــوك    ــل أدعـ ــن كـــثيب * بـ   مـ
  

  تعلنمفْـــــ* عـــــوالتمفْ
  

  لنتع مفْـــــــ*عـــــــوالتمفْ  
  

  



 ٣٨٢

  فصل 

   في شاهد عروض المجتث وضربه المجزوأين وجوبا

  :)١(ل الشاعرقو؛ 

ــي  ــرى ِلـ ــد جـ ــا قَـ   هللا مـ
 

ــزالِ     ــذَا الْغـ ــشِق هـ ــي ِعـ   ِفـ
 

  ذَا شـــــاِدنٌ ذُو جلَـــــالَ 
 

ــالِ   ــع ِبالْجمـــــ   مبرقَـــــ
 

ــهٍ  ــدى ِبوجــــ   ِإذَا تبــــ
 

ــاِل  ــدر الْكَمـــ ــار بـــ   يغـــ
 

ــه ــصن ِمنــ ــع الْغــ   ويرِجــ
 

  خجلَــــانَ ِمثْــــلَ الْعــــوالِ   
 

 نــقَت ــا رشــــ   اِإذَا رنــــ
 

  أَجفَانــــــــه ِبالنبــــــــاِل 
 

  نـــِصري صـــرعى حيـــارى  
 

  نحيــــا ِبطَيــــِف الْخيــــالِ   
 

ــا  ــاس ِرقــ ــك النــ   فَيمِلــ
 

ــاِلي   ــا يبـــ ــِرِهم لَـــ   ِبأَســـ
 

  :تقطيع األخري

  نـــاس رق قـــن *فـــيملكن
  

ــرهم    ــايل*بأســـــ   ال يبـــــ
  

ــاعلن ــاعالتن*مفــــ   فــــ
  

ــاعلن   ــاعالتن*مفـــــ   فـــــ
  

  

                                                   

ن من مقطوعة ضـم   ) ٦/٣٢١ (»العقد« ، وهو البن عبد ربه يف         أقف على غري البيت الثاين     مل )١(

جتعل منها نـصا  »  العقد«، ورواية املقطوعة يف » ...البطن منها مخيص   «آخرها شاهد اخلليل التايل     

ايـة  خمتلفا متاما عما يف الكتاب ، على خالف املعتاد من ورود اختالفات يسريه يف الروايـة ، ورو                 

  :» العقد«

  معصِب باجلماِل... وشادٍن ذي دالِل 

  معي ظالم الليايل... يضن أنْ حيتويِه 

  خيالُه مع خيايل... أَو يلتقي يف منامي 

  خيتالُ كلَّ اختياِل... غُصن نما فوق ِدعٍص 

)منها خ البطن مثلُ اِهلالِل... ميص والوجه(  

  .ولد الظبية : الشادن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٨٣

ومنه بغري خظ٧١ق[ )١(نب [:  

ِمــــيصــــا خهِمن طْنالْــــب  
 

  والْوجــــه ِمثْــــلُ الِْهلَــــالِ   
 

  

  :نبمع اخلَوعلى منواله 

 ــن ــى مـ ــي علَـ ــلَاةُ ربـ   صـ
  

ــلَالِ     ــن ضـ ــورى ِمـ ــدى الْـ   هـ
  

ــا   ــد بلَغنـ ــِه قَـ ــن ِبـ   ومـ
  

  مقْـــــصودنا ِمـــــن نـــــواِل  
  

ــدرٍ  ــلُ قَـ ــما كَـ ــن سـ   ومـ
  

  تِرِه الْمــد ــاِليِبقَـــــ   عـــــ
  

  علَيــــِه بعــــد الِْإلَــــهِ  
  

ــاِلي   ــا أَروم اتكَـــــ   ِفيمـــــ
  

٥٥  

ِعيدِنـــــــي لَـــــــسِإنو  
  

ــى كُــــلِّ حــــاِل     ِبــــِه علَــ
  

                                                   

لرجل من أهل مكة    : وفيه  ) ١٩٧ ،   ١٦٢ص  (» اجلامع«،   ) ٦/٣٤١(» العقد«: بال نسبة يف   )١(

، ) ١٣٩ص  (البـن جـين     » العـروض «،  ) ١٣ق  (» اإلقناع«،  اهـ  . شاعر يؤخذ عنه الشعر     

وفيه ) ١٣٢ص  (» الفصول والغايات «،  ) ٢/٥٩(للربعي  » العروض«،  ) ٥٥ص  (» عروض الورقة «

. ه  يندبن سيدهن ... جن هبنب بليٍل    : أنه قد مسعه يف شعر العرب، وأنشد      وهذا الوزن زعم األخفش     : 

: هذا البيت قدمي ، وأنشدوا بيتا آخر قالوا وهو قـدمي        : وفيه  ) ١٢٢ص  (للتربيزي  » الكايف«اهـ ،   

، ) ١٢٢ص  (» القـسطاس «،  ) ١٧٧ص   (»البـارع «اهـ ،   .  يندبن سيدهنه    ...جن هبنب بليل    

ص (» شفاء الغليـل «، ) ٥٥٩ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٦٨ص  (» ور العني احل«،  ) ٨ق  (» املعيار«

الـضامر ، وهـو     : اخلميص  : وفيه  ) ٣١٦ص  (» اية الراغب «،  ) ص  (» الدر النضيد «،  ) ٢٣٧

حاشـية  «،  ) ٢١٢ص  (» العيون الغامزة «،  ) ٩٤ص  (» الكايف للخواص « اهـ ،     .خفيف اللحم 

  :وبعد هذا البيت ... رجل من أهل مكة هو من كالم : وفيه ) ٦٠ص (» الدمنهوري

  واجليد مثل الغزال...  واخلصر منها حنيل 

  حىت غدا كاخلالل... قد رق جسمي عليها 



 ٣٨٤

  فصل في شواهد زحافات المجتث 

  

 :)٢(قول الشاعر )١()نفاعالت( و)لن مستفع(ن يف بشاهد اخلَ -

ــسلْمى   ــت ِبـ ــو عِلقْـ   )٣(ولَـ
 

  وتمــــــتأَنْ س ــــــتِلمع  
 

  :زنة أجزائه

ــاعلن ــن*مفــــ   فعالتــــ
  

ــاعلن    ــن*مفـــــ   فعالتـــــ
  

  

 :)٤(قول الشاعر  يف مجيع أجزائه ما عدا الضربفشاهد الكَ -

 نهــاؤ ــانَ عطَــ ــا كَــ   مــ
 

ــمارا   ــدةً ِضـــ ــا ِعـــ   ِإلَّـــ
 

  :تقطيعه

ــان ع ــا كــ ــاأهنن*مــ   طــ
  

ــد   ــمارا*إلالعـــ ــن ضـــ   تـــ
  

  فـــــاعالت*مـــــستفع لُ
  

  فـــــــاعالتن *مـــــــستفع لُ  
  

  

                                                   

  .مع املعاقبة  : »األصل«يف كتب حتتها ) ١(

، ) ١٤ق  ( »اإلقنـاع «،  ) ١٦٤ص  (» اجلـامع «،   ) ٦/٣٤١ (»العقـد «:  بال نـسبة يف      )٢(

، ) ٢/٥٩(للربعـي   » العروض«،  ) ٥٦ص  (» عروض الورقة  «،) ١٤٠ص  (البن جين   » العروض«

ص (» القـسطاس «،  ) ولو علقت سليمى  ) (١٧٨ص   (»البارع«،  ) ١٢٣ص  (للتربيزي  » يفالكا«

الـدر  «، ) ٢٣٨ص (» شفاء الغليـل «، ) ٥٥٩ص (» مفتاح العلوم«،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٢٢

  ) .٢١٣ص (»  الغامزةالعيون«، ) ٣١٩ص (» اية الراغب«، ) ٣٦٤ص (» النضيد

  .بليلى  : »غ«يف  )٣(

، ) ٥٧ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ١٤ق  (» اإلقناع«،  ) ١٦٤ص  (» اجلامع«:  بال نسبة يف     )٤(

، ) ١٧٨ص  (»  البـارع «،  ) ١٢٣ص  (للتربيـزي   » الكـايف «،  ) ٢/٥٩(للربعـي   » العروض«

ص (» شفاء الغليل «،  ) ٥٦٠ص  (» مفتاح العلوم «،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٢٢ص  (» القسطاس«

مـا ال  : مار بضاد معجمة مكسورة وراء مهملـة      الض: وفيه  ) ٣١٩ص  (» اية الراغب «،  ) ٢٣٨

ي٢١٣ص (» العيون الغامزة«اهـ  ، . ين والوعدرجى من الد. (  
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 ٣٨٥

ن والنـون   بحبذف السني بـاخلَ     منه )مستفع لن (ل يف   كْلششاهد ا  ] و ٧٢ق[-

١(فني إذ احلذبالكف(م قول الشاعر؛  اهسم)٢(:  

ــومٍ  ــر قَــ ــك خيــ   أُولَِئــ
 

  ــار ــر الِْخيـــــ   ِإذَا ذُِكـــــ
 

  :تقطيعه   

ــومن*أالإك ــري قــــ   خــــ
  

ــارو*إذا ذك     رخليــــــــــــ
  

ــلُ ــاعالتن*مفاعــــ   فــــ
  

ــلُ   ــاعالتن*مفاعـــــ   فـــــ
  

  

- ٣(قول الشاعر  منه)فاعالتن(ل يف كْشاهد الش(:  

كتــد ــِذي ولَــ ــت الَّــ   أَنــ
 

ــابِ    ــت الْحبــ ــماُء ِبنــ   أَســ
 

  :تقطيعه

ــذي ــل لــ ــدتك*أنتــ   ولــ
  

ــاأبن   ــايب*أمســـــ   تلحبـــــ
  

ــن ــستفع لــ ــ*مــ   التفِعــ
  

  عالتنافـــــ*مـــــستفع لـــــن  
  

  

                                                   

  . احلذفان: ، والصواب  » ، صاألصل«ذا يف ك) ١(

بإسقاط األلف مـن    ) إذ ذكر اخليار  .. .أولئك خري قومي     ) (٦/٣٤١ (»العقد«:  بال نسبة يف     )٢(

) ١٤٠ص  (البن جين   » العروض«،  ) ١٤ق  (»اإلقناع«،  ) ١٦٤ص  (» اجلامع«ولعله سهو ،    ) إذا(

، ) ١٢٤ص  (للتربيـزي   » الكايف«،  ) ٢/٦٠(للربعي  » العروض«،  ) ٥٨ص  (» عروض الورقة «،  

ص (» ح العلـوم  مفتـا «،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٢٣ص  (» القسطاس«،  ) ١٧٨ص  (»  البارع«

  .)٢١٣ص (» العيون الغامزة«، ) ٣١٩ص (» اية الراغب«، ) ٢٣٩ص (» شفاء الغليل«، ) ٥٦٠

ص  (للتربيـزي   » الـوايف «، ويف   ) ١٦٥ص  (» اجلـامع «،   ) ٦/٣٤١ (»العقد«:  بال نسبة يف   )٣(

  ) .ع(ذكر احملقق األستاذ فخر الدين قباوة سقوطه من األصول وأنه ملحق حباشية النسخة ) ١٥٨



 ٣٨٦

قول ؛  وهو قطع وتده على أحد املذاهب األربعة فيهشاهد التشعيث فيه  -

  :)١(الشاعر

 ــك ــِرؤ لَـ ــت امـ ــانٌأَنـ    شـ
 

ــانِ   ــر شـ ــا أَرى غَيـ   ] ظ٧٢ق[ فَمـ
 

ــى  ــه تكِْنـ ــا عنـ ــرح ِبمـ   صـ
 

  أَكُـــــف عنـــــك ِلـــــساِني 
 

ــا  ــأْت فَهلَــ ــي أَســ   هبِنــ
 

  تمــــــــن ِبــــــــالْغفْراِن 
 

 نجــت ــرؤ مــ ــت امــ   أَنــ
 

ــضباِن  ــست ِبالْغـــــ   ولَـــــ
 

  :تقطيع األخري

ــرؤ ــنن*نأنتمــــ   متجــــ
  

ــستبل   ــضباين*ولـــــ   غـــــ
  

ــس ــنمــ ــنفِع*تفع لــ   التــ
  

ــاعل   ــولن*نمفـــــ   مفعـــــ
  

  

                                                   

بتقدمي البيت األخـري ،     ) ٢٠/٢٦٤(» األغاين«: حملمد بن أيب حممد اليزيدي ، منسوب إليه يف           )١(

 أنّ) ٤٨ص (» اجللـيس الـصاحل  «، ويف )  حسيب أسأت فهال مننت–عنه أكين (» األغاين«ورواية  

  :ناشب املتوكلية كانت تغين ِإلبراِهيم ابن الْمهدي 

 متجن ت امرؤاِن...أَنبضت بالغسلَيو   

  مننت بالغفراِن... هبِني أسأت فَهال 

  ) .٧/١٨٨(» تاريخ دمشق«وعنه ابن عساكر يف 

  .بال نسبة ) ٨ق (» املعيار«و، ) ١٦٣ص (» اجلامع«: يف » األغاين«واألبيات كاملة كما يف 

، ) ص   (ن التركماين  الب » عروض ابن احلاجب   شرح«،  ) ١٧٩ص  (»  البارع«: والبيت األخري يف    

فـإن  ... أنت امرؤ   : ومنع بعضهم التشعيث هنا ، ويدفعه قوله        : وفيه)  ٣١٧ص  (» اية الراغب «

اهـ.  ، وال جيوز تشعيث العروض يف غري التصريع إال شاذا )مفعولن (ث وزنهضربه مشع.   
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 ٣٨٧

  :تنبيه

:   بعد قوله»بارعه«اع يف  من شاهد التشعيث يف اتث قاله ابن القطّما ذكر

ا يف جاز أيضوقد :   قالوجيوز فيه التشعيث كما جاز يف اخلفيف وهو قطع وتده ، مثّ

 :)٢(شاهده . )١(عروضه من غري تصريع

ــا   ــى ظُلْمـ ــن تجنـ ــا مـ   يـ
 

ــرانِ  أَ  ــي الْهجــ ــرفْت ِفــ   ســ
 

  .انتهى

  

طع منـه  والتشعيث ما قُ:  وهذا عجيب مع قوله يف باب اختصار الزحاف      : قلت

  . لتأم فلي ، ، انتهى كالمه حبروفه يف املوضعني)٣(ا يف اخلفيفالوتد اموع وال يكون إلّ

  

  :تنبيه آخر

ال جيوز خن اجلزء املُبشعوتده مفروق  ألنّ)مستفع لن( ث وال طي .  

الذي يليه ، وبـني      ] و ٧٣ق[ )فاعالتن( وألف   )مستفع لن (وفيه املعاقبة بني نون     

  .)٤( الذي يليه)مستفع لن( وسني )فاعالتن(نون 

  

                                                   

 فإنّ هذا آخـر     ، ورغم أنّ املؤلف وضع كلمة انتهى بعد ذكر الشاهد ،          ) ١٧٩ص   (»البارع« )١(

  ).١٨ق ( املطبوع والنسخة اخلطية »البارع«النص يف 

  .مل أقف عليه  )٢(

وال يكـون إال يف     : ففيه  ) ١٩٨ص  (، أما املطبوع    ) ٤٧ق   (»البارع« النص هكذا يف خمطوط      )٣(

  .اتث واخلفيف 

 واملكانفة يف كتـاب      خالف املؤلف عادته يف األحبر السابقة بإمهال احلديث عن املعاقبة واملراقبة           )٤(

  .الشواهد ، وإن كانت سبقت اإلشارة إليها يف النظم 



 ٣٨٨

  فصل في شواهد عروض المتقارب

وشواهد ضروبه ،، ق  دائرة المتفِرب  

  ة غريه، فال يشاركه يف الدائروهو اية البحور املستعملة عند اخلليل 

  

  :)١(ة قول الشاعر وعروضه التاموهو التام شاهد الضرب األول منه -

    ــر م ــن ب ــيم ــيم تِم ــا تِم فَأَم  
 

   ِنيامـــا)٢(فَأَلْفَـــاهم الْقَـــوم روبـــى 
 

  :تقطيعه       

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

ــا   ــو *فألف ــول ق ــا*مه ــا*مروب   نيام
  

ــولن ــولن*فع ــولن*فع ــولن*فع   فع
  

  فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن*ولنفعـــ  
  

  

  :وعلى منواله من النظام يف مديح خري األنام

  أُكَرر مـا ِعـشت ِفـي كُـلِّ وقْـتٍ          
  

  علَـــى ســـيِد الْمرســـِلني الـــسلَاما  
  

٥٦  

ــادِ  عالْم مــو ي زــو ــِه الْفَ ــو ِب جأَرو  
  

ــطِْراما     ــاِر زاد اضـ ــب النـ   ِإذَا لَهـ
  

                                                   

، ) روب( مـادة    »العـني «: ومنـسوب إليـه يف      ) ١٣٥ص  (لبشر بن أيب خازم ، يف ديوانه         )١(

» مجهـرة اللغـة   «،  ) ٨/٧٦(» العقـد «،  ) ٣/١٤(» بيـان والتبـيني   ال«،  ) ١/٨٢ (»الكتاب«

)٢/١٠٢١(.  

ق ( »اإلقناع«،  ) ١٦٦ص  (» اجلامع«وهو تصحيف ،    ) فألقاهم ) (٦/٣٤١ (»العقد«: والبيت يف   

» العـروض «،  ) ٦٤ص  (» عروض الورقـة  «،  ) ١٥٤ ،   ١٤٧ص  (البن جين   » العروض«،  ) ١٤

ص (» القـسطاس «،  ) ١٨٩ص   (»البـارع «،  ) ١٢٩ص  ( للتربيزي   »الكايف«،  ) ٢/٦١(للربعي  

شـفاء  «،  ) ٥٦٠ص  (» مفتاح العلـوم  «،  ) ٦٨ص  (» احلور العني «،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٢٤

ى براء  بوأي وجدهم ، وقوله ر    : فألفاهم  : وفيه  ) ٣٢٤ص  (» اية الراغب «،  ) ١٧٣ص  (» الغليل

مهملة مفتوحة وباء موحدة على وزن جرحى ، تقول رجل رائب وقوم روىب إذا أكثروا من الـسري                  

  ) .٩٧ص (للخواص » الكايف«، ) ٢١٦ص (» العيون الغامزة«اهـ ، . فاستثقلوا نوما 

  .قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب إىل متيم بن مر بن أد :  متيم

 ِبهلْكَى شِبيه:  وفيه   »اللسان« و »الصحاح«روىب بضم الراء ، واملثبت من         :» ، ص  األصل«يف   )٢(

  . )روب( مادة »تاج العروس« واهـ ،.  وسكْرى
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 ٣٨٩

ــ ــنِْإفَ ي ســ اُهللار س بحانــه   ي ِل
  

ــ   ــهتاعفَشـ ــلَ بد قَـ ــرم الْتغـ   اامـ
  

أَوــر ــج ــِهو ِب ــدرِو الْ ــو حن ِم   ِهِض
  

ـ ا ِجذَِإ   ـ  أَتئْ ـ لَو ِإكُش أَ الِْهيــوظ٧٣ق[اام [  
  

ــفَ مــ ذَن ا يرــوم ــِبنأَ الْن ِم اِءي  
  

ــحاِل   ــقً ــ وِها ِب هــو م ــن ــ لَ ا يساام  
  

  

١(ل الشاعرن قوحِسومما است(:  

ــا  ــا أَحالَ ــِد لَم هــِن الْع ع ــاك لَح  
 

ــا   ــه فَزالَــ ــةُ عنــ   وزالَ الْأَِحبــ
 

  ابحــس ــراه ال ــلُّ ع حــلٌّ ت حم  
 

ــشمالَا   ــوب الـ ــِه الْجنـ ــرد ِإلَيـ   تـ
 

 ــب ــام الْمِح ــذَا مقَ ــاِح ه ــا ص فَي  
 

  وربـــع الْحِبيـــِب فَحـــطَّ الرحالَـــا 
 

   الربع يـا صـاِح عـن سـاِكِنيهِ         سِل
 

  خِرســت فَمــا أَســتِطيع الــسؤالَا    
 

)  ــك ــداك الْمِلي ه ــن ــا تعجلَ   ولَ
 

ــا   ــاٍم مقَالَـ ــلِّ مقَـ ــِإنَّ ِلكُـ   )٢( )فَـ
 

  

قـول  ؛   دفة الالزم للر  وهو املقصور وعروضه التام    شاهد الضرب الثاين منه    -

  :)٣(الشاعر

                                                   

وحتكـي  (» العقـد «ا شاهد اخلليل ، ورواية      ن آخره ضم) ٦/٣٢٢(» العقد« البن عبد ربه يف      )١(

  ) .لين وال تعج–ل الربع عن ساكنيه فإين  س-اجلنوب عليه الشماال

)٢( طيئة خياطب عمر رضي اهللا عنه ، يف ديوانه          للح)  (ته  ورواي،  ) ٢٢٢ص   املليك هداك ن عليحتن (

» الزاهر يف معـاين كلمـات النـاس       «،  ) ٢/١٤٨(» الكامل«: ومنسوب إليه برواية الديوان يف    ،  

: ومنسوب لطرفة بن العبد يف      ) .  حنن -قول  (مادة  » اللسان«،  ) ٢/١٧٩(» األغاين«،  ) ١/١٠٤(

  ) .تصدق علي) (٣١٤ص (» الفاخر«

البن جـين   » العروض«، و ) ٢٠٨ص  (» اجلامع«، ويف   ) تعجلين ) (٦/٣٤٢ (»العقد«: والبيت يف   

  .ط الواو ، شاهدا على اخلرم بإسقا) ال تعجلن) (١٥٢ص (

 دار رسـم  على ( اخلليل شاهد آخرها نضممن مقطوعة   ) ٦/٣٢٣ (»العقد« يف ربه عبد البن )٣(

 الوشاح مبجرى – مريت ودمعي(» العقد« ورواية ،) بكيت احلبيب عهد ذكر ومن ... وقفت قفار

   .)بنيت يل بدا ملا فمثلك رمسه عفا  -



 ٣٩٠

ــ ــمر ياِدؤفُ يت وــقْع ــ يِل سبيت  
 

 ودـ م ـ رج يِعـ ـ و تيـ ـ فَن يِمونـ   تيـ
 

ــ يصــ د ِطاصــ اذَِإ ياِرب ــ ام صددت  
 

 وــي ــزع ىأَنـ ــ اذَِإ ياِئـ ــأَن امـ   تيـ
 

عــز مت ــلَع يــ ك ــِوالْ اِتذَِب اِحش  
 

 ــو ام ــت حــذَ ت ــِم كِل كَ امــن يت  
 

وــت ــ احفَّ خد وــر ــ انُم ص١(ٍرد(  
 

 ومجنـــاهام ـــخيـــ رشٍءي جـــنيت  
 

ــتجدد ــوالًص افَــع ــرسمه  
 

 وتــح ــ يِي ــفَ ياِدؤفُ ــ دقَ صار ــم يت  
 

  :] و٧٤ق[ )٢(ومنه

ــو ــِإ يِوأْي ــ ىلَ ــي ٍةوسِن   )٣(اٍتساِئ
 

 ــوشٍثع ماِضــرلَثْــِم يع الــسالْع  
 

                                                   

  .صدر ، نسخة :  حتتها ، وكتب ٍْد : »ص«يف  )١(

 ر...الـصدو  عاطالت نسوة له(وروايته  ،  ) ٢/١٨٤ (»اهلذليني ديوان« يف،   عائذ أيب بن ألمية )٢(

 »املخـصص «،   )٢/٦٦ ، ٣٩٩/ ١ (»الكتاب «: يف إليه بونسمو،   )السعايل مثل مراضيع عوج

  .ضرب األول  ، ورواية الديوان وهذه الكتب القافية فيها مطلقة على أنه من ال)٥/٨٩(

 وهو م ١٦٦ ص (»اجلـامع «،    )٦/٣٤٢(» العقـد «: د القافية عند العروضـني كمـا يف         قي ( ،

» العروض«،   )٦٦ ص (»عروض الورقة «،   )١٤٨ ص (البن جين » العروض«،   )١٤ق( »اإلقناع«

 ص (»القـسطاس «،  )١٨٦ ص (» البـارع «،   )١٣٠ ص( للتربيزي» الكايف «، )٢/٦١ (للربعي

ايـة  «،  )١٧٥ ص (»شفاء الغليـل «،  )٥٦١ ص (»مفتاح العلوم«،  )٨ق   (»ملعيارا«،   )١٢٤

والبائسات بباء موحدة ومزة بعد األلف أي احملتاجات، والشعث مجع          :  وفيه   )٣٢٥ ص (»الراغب

     ا يف            شعثاء وهي املغربة الرأس ، والسعال بسني مفتوحة وعني مهملتني والم مكسورة يف األصل إال أ

 املرأة إذا   البيت ساكنة وهو مجع سعالة بكسر السني ، والسعالة أخبث الغيالن ، يقال استسعلت             هذا  

 ،  )٢١٦ ص (»العيـون الغـامزة   «اهــ ،    .  كثرية الصياح واجللبة     صارة سعالة أي بذيئة اللسان    

  ) .٩٧ص (للخواص » الكايف«

 الـسعايل  من اماللّ ربكس هوف الروي طلقم توالبي) : ٢/٤٢٦ (»خزانة األدب « يف البغدادي يقول

 شدوأن.  ابالصو هوو سناحل أيبو اقإسح أيب نع أخذناه اهكذ: النحاس الق . ويهيبس أنشده اكم

 ام على كذل اإلّ جيوز وال.  اماللّ انبإسك السعالْ مثل:  سعيد شاألخف ممنه العروضيون تالبي اهذ

  .األوىل وضالعر من الثّاين بالضر من املتقارب من جعلوه همنأل هورو

يائسات(مكان  ) بائسات(األول على اإلتباع والثاين على القطع للذم ، و        ) شعثًا(و) شعٍث(روى  وي (

  .ويبدو أن إحدى الكلمتني رواية واألخرى تصحيف اشتهر لتقارب اللفظ واملعىن 

 . نسخة ، عطٍّل: » األصل «يف فوقها كتب) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٩١

  :تقطيعه         

ــأوي ــس*وي ــ*إالن ــاتن*اوتني   إس
  

ــعثن   ــي*وش ــثلس*مراض ــعالْ*عم   س
  

ــولن ــولن*فع ــولن*فع ــولن*فع   فع
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولْ*فعـ   فعـ
  

  

  :وعلى منواله من النظام يف مديح خري األنام

ــلَام ــي س ــِر ِمن الطُّه ــد مــى أَح   علَ
  

ــالْ      الْلَي ــر ــوِل م ــى طُ ــدوم علَ ي  
  

ــا   ايرالْب ــِفيع شى وــد الْه ــي   نِب
  

ــِتعالْ    ــار ذَات اشـ ــحِت النـ   ِإذَا أَضـ
  

  ومن نـالَ ِمـن ربـِه ِحـني أَسـرى          
  

ــالْ   ــا ينـ ــا ِمثْلُـــه لَـ   منـــالَ علًـ
  

ــالِ  الِْفع ــِريف ــاِل ش ــِصيح الْمقَ   فَ
  

  عِظـــيم الْجلَـــاِل كَـــِرمي الِْخلَـــالْ  
  

  قــر ب ــاح ــا لَ م ــلَاِتي ــِه ص لَيع  
  

   ـــا فَـــاحمالْومالـــش ـــبهو قأَر  
  

٥٧  

   علَـى الْـآِل والـصحِب طُـرا        وصلِّ
  

  وســلِّم فَهــم خيــر صــحٍب وآلْ     
  

  

 :)١(قول الشاعر اا وعروضر ضربصشاهد القَ -

ــِق ــ افَ اِحصبي نــح يي ــالر سوم  
 

 ــفَع ــأَ ااهـ ــه شجـ ــ ولٌطُـ   ميِزهـ
 

  :تقطيعه       

ــا ــيب ي*قفاص ــيري*ح ــوم*حن   رس
  

ــا   ــن *عفاه ــش ش ــولن*أج ــزمي*هط   ه
  

ــولن ــولُ*فع ــولن*فع ــولْ*فع   فع
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــولْ*فعـ   فعـ
  

  

  :)٢(قول الشاعرشاهد الضرب الثالث منه وهو احملذوف  ] ظ٧٤ق[ -

                                                   

  .مل أقف عليه  )١(

 ماؤه ، وقيل    يستمسك الالذي   تهزمامل: متتبع املطر ، واهلزمي     : ، وهطول    صوتال الشديد:  األجش

   .صوت لرعده الذي هو: 

العروض «،   )١٤ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٦٧ ص (»اجلامع«،   )٦/٣٤٢ (»العقد «:بال نسبة يف     )٢(

 ص (»القـسطاس «،  )١٨٧ ص (»البارع«،  )١٣٠ ص( للتربيزي» الكايف«،   )١٤٨ (»البن جين 

شـفاء  «،   )٥٦١ ص (»مفتاح العلـوم  «،   )٦٨ ص (»احلور العني «،   )٨ق   (»املعيار«،   )١٢٥



 ٣٩٢

أَوِم )١(يِورن  الـشـ  ِرع   ايـص ِوع ارعِش
 

 ـــييِسن الـــرقَـــ ِيالـــذَّ اةَود رواو  
 

  :تقطيعه       

  عويـصن *رشـعرن *شـع منش  *وأروي
  

ــر    ــنس س ــل*ي ــد *روات ــذي ق   روو*ل
  

ــولن ــول*فع ــولن*نفع ــولن*فع   فع
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــلْ*فعـ   فعـ
  

  

 :)٢(قول الشاعر شاهد احلذف يف ضروبه وعروضه -      

ــ سرــاِرطَ ت ــِإ اتقَ ــ ىلَ مضيِعج  
 

ــ  ــالْ نِم هم وــاه فَ نــب اتت ــم   يِع
 

  . بعد التحويل)٣())فعلْ( يبقى )فعو((جزء الضرب والعروض       

  

 ما اجتمع فيه احلذف والقطع ، وهو كما مر، وهو األبتر  شاهد الضرب الرابع -       

  :)٤(قول الشاعر؛ وعروضه التامة 

)ــِلخ ــع ييلَ اوج ــع ــر ىلَ ِمس اٍرد  
 

 ــخ ــ تلَ ــ نِم لَسيىم ــو ــم نِم ي٥()ه(  
 

                                                                                                                                                  

والعويص بعني وصاد مهملتني ، ما صعب       :  وفيه   )٣٢٥ ص (»اية الراغب «،   )١٧٦ ص (»الغليل

  ) .٩٨ص (للخواص » الكايف«، ) ٢١٦ ، ٧٢ ص (»العيون الغامزة«اهـ ، . استخراج معناه 

  ) .وأروي(ان مك) وأبين(ويروى 

  . وأبين ، نسخة : »ص«يف  فوقهاكتب ) ١(

  .مل أقف عليه  )٢(

  . منه ساعة بعد أو الليل نصف من حنو: الوهن 

  .) فعلْ(أو ) فعو : (» ، غص«يف  )٣(

  ...)خليلي عوجا ( اخلليل شاهد  آخرهانضم مقطوعة من) ٦/٣٢٣ (»العقد« يف ربه عبد البن )٤(

،  )١٤ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٦٧ ص (»اجلامع«،   )٦/٣٤٣ ، ٦/٣٢٤( »دالعق «: يف نسبة بال   )٥(

،  )٢/٦٢ (للربعـي » العروض«،   )٦٦ ص (»عروض الورقة «،   )١٤٩ ص (البن جين » العروض«

ق  (»املعيار«،   )١٢٥ ص( »القسطاس«،   )١٨٧ ص(» البارع«،   )١٣٢ ص( للتربيزي» الكايف«

اية  « ، )١٧٦ ص (»شفاء الغليل «،   )٥٦١ ص (»مفتاح العلوم «،   )٦٩ ص (»احلور العني «،   )٨

 ص (»العيون الغـامزة  «اهـ ،   . جا ، والرسم هو األثر      عوجا أي عر  :  وفيه   )٣٢٥ ص (»الراغب

  ) .٩٨ص (للخواص » الكايف« ، )٢١٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٩٣

ـ قَالْ الَفَ ـ  بلْ ـ ِل اٍسن ـ  ام ـ  دقَ مىض  
 

 ــــ الَــــواِرتــــأَ كبــــغَ اديه  
 

  :تقطيع األول       

ــي ــا*خليل ــم*يعوج ــدارن*عالرس   م
  

ــن   ــت م ــليما*خل ــي*س ــن م ــه*وم   ي
  

ــولن ــولن*فع ــولن*فع ــولن*فع   فع
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــع*فعـ   فـ
  

  

شاهد مطْف والقَذْباحلَعه صرع ضرب١(قول الشاعر اا وعروض(: 

  ةْرذْعــ يِنــب الُزغَــ ياِنبســ
 

ــ  ــ الٌزغَـ ــالْ نِمـ ــ وذُ يحـ   ةْرغُـ
 

  :] و٧٥ق[ تقطيعه       

  ره*بــين عــذ *غــزال*ســباين
  

ــزالن   ــي*غــ ــر*منلحــ   ره*ذوغــ
  

  فــع *فعــولن*فعــول *فعــولن
  

ــولن   ــولن*فعـ ــولن*فعـ ــع*فعـ   فـ
  

  

  :قول الشاعر وهو ازوء احملذوف وعروضه اليت مثلهشاهد الضرب اخلامس  -  

ــأَ( ــمِد نِمــ ــقْأَ ٍةنــ   ترفَــ
 

  )٢ ()اضغــــالْ اِتذَِبــــ ىملْسِلــــ 
 

ــ( ــالِْب اُهللا ىضقَـ ــ بحـ   يِلـ
 

ــ  ــع اربصفَـ ــ ىلَـ ــ امـ   )٣( )ىضقَـ
 

  :تقطيع األول       

                                                   

  . مل أقف عليه )١(

والعفة العشق يف مشهورون اليمن وهم يف قبيلة: ذرة بنو ع .  

» العروض«،   )١٤ق  ( »اإلقناع«،  ) ١٦٧ ص (»اجلامع«،   )٦/٣٤٣( »دالعق «: يف بال نسبة  )٢(

» الكـايف «،   )٢/٦٢ (للربعـي » العروض«،   )٦٦ ص (»عروض الورقة «،   )١٥٠ ص (البن جين 

،  )٨ق   (»املعيـار «،   )١٢٧ ص( »القـسطاس «،   )١٨٨ ص (»البارع«،   )١٣٢ ص( للتربيزي

ايـة  «،   )١٧٧ ص (»شفاء الغليـل  «،   )٥٦١ ص (»مفتاح العلوم «،   )٦٩ ص (»احلور العني «

نة بدال مهملة مكسورة وبالنون هي أثر الناس بالتـسويد          مالد: وفيه  ) لليلى() ٣٢٨ ص (»الراغب

ص (للخـواص   » الكـايف «،   )٢١٦ ص (»العيون الغامزة «اهـ ،   . وغريه ، وذات الغضا موضع      

٩٩(.  

  : للخليل آخر شاهد بيت آخرها نضم مقطوعة من) ٦/٣٢٤ (»العقد« يف ربه عبد البن )٣(

   .)الغضا جمر ونبلك  ...ِشريانه فقَوسك(



 ٣٩٤

  فـــرت*نـــنت أق*أمـــن دم
  

  غـــــضا*بـــــذاتل*لـــــسلما  
  

   )فعـــــــلْ ( فعو* فعولن*فعولن
  

   )فعـــــــلْ  (فعـو * فعـولن *فعولن  
  

  

وعروضه ازوءة ، كالرابع األبتر   من املتقاربسشاهد الضرب الساد -       

 :)١(قول الشاعر؛ املستحسن فيه الردف ، احملذوفة 

تــع ــو ففَّــ ــبت الَــ   سِئتــ
 

ــفَ  ــي امـــ ــِتأْي ضقْـــ   ايكَـــ
 

  :تقطيعه      

  تـــإس*والتـــب*تعـــف فـــف
  

  كــــا*ضــــيأيت*فمــــا يــــق  
  

ــولن ــولن*فعــ ــو*فعــ   فعــ
  

ــولن   ــولن*فعـ ــع*فعـ ــلْ( فـ   )أو فـ
  

                                                   

 )١٥٠ ص (البن جين » العروض«،   )١٤ق  ( »اإلقناع«،   )١٦٧ص  (» اجلامع «: يف بال نسبة  )١(

ق  (»املعيار«،   )١٢٧ص( »القسطاس«،   )١٨٨ ص(» البارع«،   )١٣٣ ص( للتربيزي» الكايف«،  

،  )١٢٦ص  (» الدر النـضيد  « ،   )١٧٨ ص (»شفاء الغليل «،   )٥٦١ ص (»لعلوممفتاح ا «،   )٨

ـ . واملبتئس احلزين   :  وفيه   )٣٢٨ ص (»اية الراغب « ، ) ٢١٧ ص (»العيـون الغـامزة   «،   اهـ

  ) .٩٩ص (للخواص » الكايف«

   .ضرورة ازوم يأتيكا يف الياء وإثبات
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 ٣٩٥

    زحافات المتقارب ] ظ٧٥ق[ هدفصل في شوا

  

شاهده قـول   ،  ا يف ضربه    وإلّ،  ا قبل جزء أبتر خالفا لألخفش       إلّض  بيدخله القَ  -       

 :)١(الشاعر

  ادزفَـــ ادســـو ادجـــفَ ادفَـــأَ
 

 
ــو ــ ادقَـ ــو ادذَفَـ ــأَفَ ادعـ   لْضفْـ

 

ه إال جزء الضرب فإن )فعولُ(ها مقبوضة حبذف النون بقيت على زنة أجزاؤه كلّ        

  . على أصله)فعولن(على زنة 

  

- ملْل الثّويدخل اجلزء األو  ،وهو خا غري مقبوضة )فعولن(م رحال كو  ،

 :)٢(شاهده قول الشاعر

                                                   

،  )٣/٢٧٩ (»نيالبيـان والتبـي    «: يف إليـه  وينـسب  ،   )١٥١ ص (ديوانه يف القيس المرئ )١(

   .)٣٦٨ ص (»التحبري حترير«،  )٣/٢٣ (»احليوان«

عـروض  «،   )١٥ق  ( »اإلقنـاع «،   )١٦٨ ص (»اجلامع«،   )٦/٣٤٢(»  العقد «: يف بال نسبة 

 ص( للتربيـزي » الكايف«،   )٢/٣١ (»العمدة«،   )٢/٦٤ (للربعي» العروض«،   )٦٥ ص (»الورقة

 »شفاء الغليـل  «،   )٨ق   (»املعيار«،   )١٢٦ ص( »القسطاس«،   )١٨٩ ص (» البارع«،   )١٣٤

قاد أي اجليش مبعىن تأمر عليهم ، وذاد أي محى ومنع           :  وفيه   )٣٣٢ (»اية الراغب «،   )١٧٩ ص(

  )٢١٩ ص (»العيون الغامزة «اهـ ،. ، وأفضل أي أعطى الفضل وهو العطية 

  : ين بال نسبة ، ويستشهد به العروضيون على أمر )٢(

ق ( »اإلقناع« ،   )١٦٩ ص (»اجلامع«: كما يف   ) لوال(الثلم ، وروايته حبذف الواو من أوله        : األول  

 ،  )١٨٩ ص(» البـارع «،  ) ١٣٥ ص( للتربيزي» الكايف«،   )٢/٦٣ (للربعي» العروض«،   )١٥

يف ا   ، أم  )٢١٩ ص (»العيون الغامزة «،  ) ٣٣٣ ص (»اية الراغب «،  ) ١٧٩ ص (»شفاء الغليل «

من أثبـت الـواو     ف.  ومع ذلك أثبت الواو فلعله سهو       فاستشهد به على الثرم     )٦/٣٤١ (»العقد«

  .مل يكن فيه شاهد على الثلم عنده ) ولوال(

 ،  )١٨٩ ص (»البارع«،   )١٦٩ ص (»اجلامع «:كما يف   )  سعد دواب(القصر ، وروايته    : والثاين  

رواحـل  (أو  ) مجاالت بكر ( ومن رواه     ، )٥٦١ ص (»مفتاح العلوم « ،   )١٢٦ ص (»القسطاس«

  .مل يكن فيه شاهد على القصر عنده ) سعد



 ٣٩٦

ــولَ ــ الَ ــأَ اشدِخ ذْخِج تــم   االَ
 

ــب ِت  ــو ٍركْ ــعأُ ملَ ــ ِهِط ام لَعــي اه  
 

  : )لنفع(م بقي يف التقطيع ر باخلَ)ولنع(ل  بعد أن صار اجلزء األوتقطيعه     

ــوال ــن*ل ــذت*خداش ــاال*أخ   مج
  

  عليهــا*طهــي مــا *ومل أع*تبكــرن  
  

ــنفع ــولن*ل ــ*فع ــولن*لوفع   فع
  

  فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن  
  

  

  :تنبيه       

 ، فتكون العروض على "مجاالت بكر" يف موضع " سعد)١(دواب"ورد يف الشاهد        

  .)٢(ساكننيالبني فيها  ] و٧٦ق[ هي اليت مجع أهل الفنهذه الرواية مقصورة ، و

  

       - ا الثَّويدخله أيضمر وهو خفعولن(م ر(ا مقبوضة ، ا  أيضفيصري ، لكن حال كو

ل بعد النقل اجلزء األو)٣(شاهده قول الشاعر،  )لُفع(: 

ــقُ ــِل ااددســ تلْ مــاَءِني نج  
 

ــأَفَ  حسنقَ تــو ــأَو )٤(الً حسنأْ تــر اي  
 

  :تقطيعه       

  أين*ملــن جــا *ســدادن*قلــت
  

  ترأيــا *وأحــسن *تقــولن *فأحــسن  
  

ــلُ ــولن*فع ــولن*فع ــلْ*فع ٥(فع(  
  

  فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن*فعـــولن  
  

                                                   

  . » ص«داب ، واملثبت من : » األصل«يف  )١(

  ) . ١٢٧ص (سبق أن أشار املؤلف إىل اجلمع بني الساكنني يف هذه العروض يف أول الكتاب  )٢(

،  )١٥ق  ( »قنـاع اإل«،   )١٦٩ ص (»اجلـامع «،    )٦/٣٤٢(» العقـد  «: يف بال نـسبة   )٣(

،  )٢/٦٣ (للربعـي » العروض«،  ) ٦٥ ص (»عروض الورقة «،   )١٥٢ ص (البن جين » العروض«

 ص (»مفتاح العلوم «،   )٨ق   (»املعيار«،   )١٩٠ ص (»البارع«،   )١٣٥ ص( للتربيزي» الكايف«

  .)٢١٩ ص (»العيون الغامزة«، ) ٣٣٣ ص (»اية الراغب«،  )١٨٠ ص (»شفاء الغليل«، ) ٥٦٢

أحـسنت  (؛ فتكون العروض ساملة مكان احملذوفة  ، و        ) ملن جاءين (مكان  ) ملن جاء يسري  (روى  وي

  ) .أحسنت رأيا(مكان ) أنعمت باال(و) فعال

  . فعال : »ص« يف )٤(

  . باحلذف: » ص«كتب حتتها يف  )٥(
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 ٣٩٧

  

  :تنبيه      

ـ  )فعـولن ( صورة وتد مفروق كما ترى ، كان         )فعلُ(اجلزء األول على زنة            م ِر خ

 صار باحلذف   )فعولن(كان  ،   حمذوف   زء العروض وج،  ون  ض حبذف الن  ِبحبذف الفاء وقُ  

  .  صورة وتد جمموع)فعلْ(ل إىل ِق ن)فعو(

  

  :تنبيه آخر       

، وهو مـذهب اخلليـل      ،  ض يدخل هذا البحر إال قبل جزء أبتر         ب القَ قد تقدم أنّ         

 وهو ما،   األبتر يف اجلزء الذي قبل اجلزء    )١( دخوله جبوز وقاال،  الفه األخفش والزجاج    وخ

ا علـى   مل يبق إلّ   الضرب األبتر    بأنّل منع اخلليل    لّ، وع  ع كما مر  طْف والقَ ذْاجتمع فيه احلَ  

 ساكن اجلزء الذي قبله     قبض حينئذٍ فال ي ،   كما علمت    )٢()فع( لفظه    خفيف إذْ  هيئة سببٍ 

      لفقد ما يعتمد عليه من الوتد البعدي  ٧٦ق[ماد عنـده     االعت رض هذا التعليل بأنّ    ، واعت 

 على الوتـد    حذف العتماده فلم ال جيوز أن ي    : ض جائز ، قال املعتر    على الوتد القبلي   ]ظ

  قبله؟

       ال يكون إال على   عنده  ا األخفش فاالعتماد    وأم  الوتـد   )٣(واختالل،    الوتد البعدي 

  .)٤( فافهمه ، مانعا من االعتماد إذ هو وتد يف األصلليس

                                                   

  .قبض : » األصل«يف كتب حتتها ) ١(

  .  أو فل:» ص«يف كتب حتتها )٢(

  . ختالفوا: » غ« يف )٣(

  .، واملعترض فيه هو الصفاقسي ) ٢١٨: ٢١٧ص  (»العيون الغامزة«:  ينظر)٤(



 ٣٩٨

  ر الميزابفصل في شواهد قط

  

 ، )١( عليه يف النظمهتاملتقارب كما نبالذي اخترعه األخفش من حبر وهو اخلبب    

يا بغري إضماستعمل خمبونشاهده قول ى يف عروضه وضربه وهو األحسن ، ر حت

  :)٢(الشاعر

ــ ــِرطُ )٣(ةٌركُـ ــ تحـ   ٍةجاِليصِلـ
 

  لُجــــر لٌجــــر اهــــفَقَّلَتفَ 
 

  .  مجيع أجزائه يف)نلَعفَ(وزنه      

  

 :)٥( قول الشاعر)٤(شاهدهو، ويستعمل مع اخلنب بإسكان العني يف مجيع أجزائه      

  مرحــأَ يِنــفْج اردبــ ىوهــأَ
 

ــ  ــلَ يِمونـ ــ امـ ــأَ يِمسِجـ   مقَسـ
 

  يبـــح اعـــوطَ يِبـــلْقَ ىادنـــ
 

 دــم ــ يِعـ ــِم ياِنقَـ ــعالْ لَثْـ   مدنـ
 

ــ ــ ايـ ــخ ياِلذَّعـ ــ والُّـ   ياِلحـ
 

  ملَســا )٦( كاذَ يِفــ يِبــلْقَ يِفــرطَ 
 

ــحيب ــيهــِم ىوين ــرشىو  
 

ــِم  ام ــي ــ وأَ ىسكْ ام ــطْي عو ٧٧ق[ م[  
 

                                                   

  ).٢٤( يف البيت )١(

  ) .١٢٥ص (سبق خترجيه  )٢(

  .كرتن بإثبات التنوين نونا : » األصل«يف  )٣(

 .اإلضمار : » ص «يفكتب حتتها ) ٤(

ة املؤلف جـرت أن تكـون        وإن كانت عاد   . )٦٥ص   (»حاشية الدمنهوري «:  بال نسبة يف     )٥(

نة شاهد اخلليل ، لكن معلوم أن ابن عبد ربه التزم منـهج             مضم»  العقد«املقطوعة البن عبد ربه من      

  اخلليل يف عد       لـيس    قطعـة  وسـتني  ثالث على ذلك ب    األضرب وإمهال املتدارك ؛ فأتى كما نص ، 

  .للمتدارك منها شيء 

يعين رشوة ، ومل أقف     :  ، ورشوى    احلمرة شديد أمحر عرقه شجر  :العندمشديد احلمرة ، و   : القاين  

   .الوالبغ يلاخل من العريب غري على يطلق: عليه باأللف ، والربذون 

حاشـية  «اك ، وال يستقيم الوزن إال حبذف الكـاف ، كمـا يف              ذ: »  ، غ   ، ص  األصل«يف   )٦(

  .) أسلم( ، أو بوصل مهزة »الدمنهوري
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 ٣٩٩

ــ( ــ ام ــ يِل ــِإ الٌم ــرِد الَّ هم  
 

ــوذَرِب وأَ  ــ اكذَ يِنـــ   )١()مهدأَالْـــ
 

  :تقطيع األخري       

  درهـــم*إلـــال*مـــالن*مـــايل
  

ــر   ــل*ذوين*أوبــ ــمأد*ذاكــ   هــ
  

  لـــنفع*لـــنفع*لـــنفع*فعلـــن
  

  ــنفع ــنفع*لـ ــنفع*لـ ــنفع*لـ   لـ
  

  

  :)٢(تنبيه       

       قد اختلن(ره إىل لف يف الذي صيفع( :  

  .ر ِمض أُن مثِّبخ: فقيل       

حبذف ساكن وتده اموع وهو النون وإسكان ما قبله وهـو           ؛   بالقطع   لِّعأُ: وقيل      

عملت يف  رى الزحاف فاسـت   ة فيه جم   ، وجرت العلّ   )فعلن( إىل   لّ ينح )فاعلْ(بقي  ،  الالم  

ستعمل يف  ة اليت ال جتري جمرى الزحاف وهي احملضة الزمة وال ت          لزم ؛ إذ العلّ    ت احلشو ومل 

  . احلشو

،  )٣(])فـالن (أو العني بقي    [،   )فاعن(بقي  دخله التشعيث فذهب الالم منه      : لوقي      

ل إىل فحو)لنفع (.  

  

   :هوعلى منواله مع اإلضمار وعدم       

   مهدــيسلْــِق والْخ ــريــا خي  
  

  مـــاِري أَقْـــسِبـــِه الْبلَـــا و ِلـــم  
  

 مأَهــد ــِل ومبـ ــام الرسـ   ِوختـ
  

   مــد ــساِري الْأَقْـ ــور الـ ــو النـ   فَهـ
  

   ِســيالْكُر ِلــقــا خلَم لَــاهلَو  
  

ــ   ــرش الْـ ــِل الْعـ ــوح بـ   أَعظَمواللَّـ
  

٥٨  

ـ   ــ ــانُ ولَاالْ الِْإمي ــِرف ــا ع لَمو  
  

  مالْـــأَقْو ينلَـــا الـــدانُ وـــسـِإح  
  

                                                   

الدر  « ، )٨ق   (»املعيار«،   )١٩٢ ص (»البارع«،   )٦٩ ص (»لورقةعروض ا  «: يف بال نسبة  )١(

» الكـايف «،  ) ٦٠ ص (»العيون الغـامزة  « ،   )٣٣٧ ص (»اية الراغب «،   )١٥٩ ص (»النضيد

  . )١٠٣ص (للخواص 

  . )٦٠ ص (»الغامزة العيون«: ينظر  )٢(

 . » ، غص « زيادة من)٣(



 ٤٠٠

   ــه ــرآنُ لَ ــزلَ الْقُ ن ــن ــا م ي  
  

  ـــــمعـــــِه اُهللا ِبـــــِه أَنلَيعو  
  

ــِا فَشــع ــ ِل ي يوــ الْم حــِرش   اد غَ
  

ـ  غِفرى ي سعفَ(   ـ   ِل ي م ا يـ ع   ] ظ ٧٧ق[ )١()ملَ
  

  

   : )٢(يِرص ما جاء من اخلبب قول احلُومن أحسن

ــ ــلَ اي لَي ــص ــم بال ــ ىت   هدغَ
 

ــِقأَ  ــس اميــ ــوم ِةاعالــ   هدِعــ
 

ــر ــس دقَــ ــرأَفَ ارمالــ   هقَــ
 

  هددريـــــ ِنيبـــــلِْل فســـــأَ 
 

  

  . الذيال ومرفّا وم جمزوًءوشذّ       

 :)٣(منهو ، ها متامه على أصل تفعيل أيضوشذَّ       

ــ اي ــب ــ يِن ــ ٍراِمع ــمجت دقَ عت٤(م(  
 

ــ  ــ مثُ ــ ملَ تفَدواع ــض ــِج ذِْإ ميال   متئْ
 

  :تقطيعه       

  معتمـو *قـد جتـم   *عـامرن *يا بـين  
  

ــم   ــدفعض*مث مل ــيم إذ*ت ــوئج*ض   تم
  

ــاعلن ــاعلن*ف ــاعلن*ف ــاعلن*ف   ف
  

ــاعلن   ــاعلن*فـ ــاعلن*فـ ــاعلن*فـ   فـ
  

                                                   

  .  واغفر يل يا ريب وارحم:» غ«يف  )١(

  ، ،  احلـصر  عمل إىل ةنسب ريصباحلُ املعروف ، القريواين متيم بن علي بن إبراهيم إسحاق بوأ )٢(

 عنـدهم  ورأس ، عنـه  ويأخذون عنده جيتمعون القريوان شبان كان،   املغرب شاعرالناقد   األديب

ـ ٤٥٣ (ةنسبالقريوان   توفّيواشتهرت مؤلفاته ،     اء ، ربالك مدحو  ، لديهم وشرف  مـن  لـه ) .  ه

 سـر  يف املـصون ، و  رفالط نورو فالظر نور يف اختصرهو ،   األلباب ومثر داباآل زهر : صنفاتامل

) ١/٥٤(» وفيات األعيـان  «) ٨/٥٨٤(» الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة    «: ينظر   . كنونامل وىاهل

  ) .١/٥٠(» األعالم«) ٦/٤١(» الوايف بالوفيات«) ١٣/٣٥١(» سري أعالم النبالء«

   .)٣/٣٣٢ (»األعيان وفيات« : يف إليه نامنسوبوالبيتان 

 مجيـع  يف ـ أي اإلضـمار ـ    يستعمله مل أنه  إال:وفيه ) ٦٠ص (» العيون الغامزة«: والبيتان يف 

   .الواجب ال اجلائز قبيل من ذلك مثل بأن اإشعار األجزاء

البـن   »احلاجب ابن عروض شرح«،   )٨ق   (»املعيار«،   )١٩٢ ص(» البارع «:يف  بال نسبة  )٣(

   .)متنعوا) (٣٣٦ ص (»اية الراغب«،  )متنعوا) (٩٧ ص (التركماين

  .ها ألف بعدو بالواو الناجتة عن إشباع الضمة ،جتمعتموا ، جئتموا : »  ، غ ، صاألصل«يف  )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٠١

  ختام

  

ـ الْ ِداِهو الـش  را آخِ ذَ -٤٦١ غـ  الَّ ر   يِت
  

ــ   ــظُ عدقَ مــت ــي و ِف ِعضها وــج   ِتلَّ
  

٤٦٢- مـ ِبر ـ ِر مةٌحـ   ِباِلـــلطَّ ِلةٌحيـ
  

  ــاِنم ــاِم جةٌعــ ــطَم الْةُعــ   ِباِلــ
  

  هراِخ الز اِرحِبي الْ ي فِ ِرج ت ِكلْفُالْكَ -٤٦٣
  

ــِعفْنِب   ــهـ ــلَاِما شـ ــا قَة لَـ   هراِصـ
  

ـ  ِةهزلن لِ ِحرالشكَ -٤٦٤   اِحيـض ِإي الْ ِف
  

   ــن غــا ت ِبه نــاع ــِب فَ ــه ــا ي اِحا ص  
  

  هر اآلِخــاِبو ثَــدصا قَــهــتفْلَّأَ -٤٦٥
  

  

ــاجفَ   ــلَ ِإلْع ــي خِه يرــ ع ــِرم   هري آِخ
  

٤٦٦- ِهلْاوِنمالْ ي جوـ  اب ـ ا الْ ا ذَ  ي   ِلضفَ
  

  ِلبـــقَ الِْلبـــ قَلَبـــ قَيِلـــذَا أَيـــ  
  

٤٦٧- ــثَو الِْتب ــج ــانَن ــ أُني ِح لُأَس  
  

ـ  ب ريِسعالْ و ِدحلَي الْ ِف   عـ  د ي سو ٧٨ق[ لُه [  
  

ـ  الر ِماتخِب -٤٦٨ الْ ِلس ـ ع   اِن الـش  يِمِظ
  

ــالْ   ــمى الْفَطَصمـ ــوِصصخـ   آِنرقُالْ ِبـ
  

٤٦٩- عيالْ )١(نوـ  وِدج   ِنمح الـر  ةُري ِخ
  

ــلْ خنِمــ   ــ خِهِق يرــ ب   اِنندي عــِن
  

ــ -٤٧٠ لَّصــس ــب راملَى ال نــلَا ع ِهي  
  

  وزادــه ــلًض فَــ ــدا لَما ســ   )٢(ِهيــ
  

٤٧١- ــو ــ وِهآِل ص٣(يِو ذَِهِبح( ــالت   ىقَ
  

ــ   مــا د ــِتام ــاحورأَ الْ ــب الْاِري د ِف   اقَ
  

٤٧٢- وــب عــلْ فَد كُذْنــر ا أَ مجــلْم ان  
  

ــ   ــمه منِم ــخ الْاِتلَ ِسمــ ح ــلْ قُثُي ان  
  

  انــ ِبونَرشِعــ وعبا ســهتدِعــ( -٤٧٣
  

ــ   ــِظن يملَ وا ِممــن ٤()اه(ــ م ــال هصفَ ٥(ان(  
  

                                                   

  . خري ، نسخة: » ص«وكتب امش  .سر ، نسخة : » األصل«يف كتب حتتها ) ١(

  .  إليه:» غ«يف  )٢(

  .أهل ، نسخة : » األصل« يف كتب حتتها)٣(

  ) .١٢(وهو البيت ) ٤(

   .احلمد هللا ، وكذلك بلغ حفظه اهللا ، كتبه مؤلفه : »األصل«كتب امش )٥(

سبقت اإلشارة إىل أن هذا العدد املذكور هو على مذهب ابن القطاع ، وهو فيه نوع جتوز وتوسـع                   

  :ومنشأ االختالف مبين على أمرينكما سيأيت ، أما على مذهب اخلليل فاملهمالت ستة ، 

املنهج املُتبع يف فك البحور من الدوائر ؛ فاخلليل يبدأ فك البحر إما من أول الوتـد أو أول                   :  األول  

، أمـا ابـن     ) فاعالتك(السبب ال غري ، وهلذا ينتهي بناء البحر دائما بساكن إال بناء واحدا مهمال               



 ٤٠٢

                                                                                                                                                  

وقعه ، فتخرج على منهجه الست اخلليلية السابقة وتسع أخـرى ،            القطاع فيبدأ باملتحرك أيا كان م     

،  )مفاعيلُ مفعوالت مفعـوالتن   (يالحظ عليها مجيعا أا تنتهي مبتحرك إال بناء واحدا ينتهي بساكن            

وهو ما انتبه إليه ابن القطاع فألزم ضروا الوقف ، فيكون جمموع هذه املهمالت مخسة عشر مهملًا                 

وهـذه األبنيـة    .  يمكن استخراجه من الدوائر إال أن يبدأ البناء بساكن وهو ممتنع             ، وهو أقصى ما   

  :الناشئة عن فك البحور هي ما يصدق عليها اصطالح اإلمهال ، وهذه أبنيتها يف دوائرها 

  : دائرة املختلف -أ 

  :ومهمل ابن القطاع   :واملهمل اخلليلي فيها 

  الثماين) مفاعيلن فعولن (-١

  الثماين) لن فاعالتنفاع (-٢

١-) الثماين) مفعولُ مفعوالت  

  الثماين) مفعوالت مفعولُ (-٢

  : دائرة املؤتلف –ب 

  :ومهمل ابن القطاع   :واملهمل اخلليلي فيها 

٣-) السداسي) فاعالتك  

  

٣-) السداسي) مفتعالت  

٤-) السداسي) مفاعالت  

  : دائرة اتلب –ج 

  :ا مهمل ابن القطاع أم  .وليس للخليل فيها مهمل 

  ٥-) السداسي) مفعوالت  

  : دائرة املشتبه –د 

  :ومهمل ابن القطاع   :واملهمل اخلليلي فيها 

  السداسي) فاع التن مفاعيلن مفاعيلن (-٤

  السداسي) مفاعيلن مفاعيلن فاع التن (-٥

  السداسي) فاعالتن فاعالتن مستفعلن (-٦

  اسيالسد) مفعوالت مفعوالتن مفاعيلُ (-٦

  السداسي) مفاعيلُ مفعوالت مفعوالتن (-٧

٨-) السداسي) مفعوالتن مفاعيلُ مفعوالت  

  : دائرة املتفق – هـ

وليس فيها مهمل خليلي عند املتأخرين كمـا          :ومهمل ابن القطاع 

يأيت يف كالم املؤلف ، وإن كان اخلليـل قـد           

أسقط املتدارك ومل حيتـسبه  ألسـباب تـأيت          

أنشد عليه  اإلشارة إليها ، إال أنه حبر مستعمل و       

  .الشعراء 

  الثماين) مفعولُ (-٩

  

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٠٣

                                                                                                                                                  

  :أنّ ابن القطاع أكمل مهمالته باثين عشر بناء وهي : الثاين 

 جمـزوء   -٦ أصل املنسرح    -٥ أصل السريع    -٤ أصل الرمل    -٣ أصل اهلزج    -٢ جمزوء الطويل    -١

 -١١ جمزوء املقتـضب     -١٠  أصل املقتضب  -٩ أصل املضارع    -٨ مشطور املنسرح    -٧املنسرح  

  . جمزوء املتقارب -١٢أصل اتث 

وهي كما ترى بعضها أصول ألحبر مستعملة على صورة بنائها عند الفك من الدائرة ، وإن مل يـنظم    

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

  .على هذه الصورة 

أبنية هذه الصور باملهملة فيه جتوز ، حيث ميكن رد ازوء املهمل منها إىل األصل املستعمل                ووصف  

قـضايا  «، ورد األصل املهمل إىل ازوء املستعمل ، كما نبه عليه الدكتور أمحد حممد عبد الـدامي                  

، واألنسب أن توصف بالشذوذ كما درج عليه        ) ١٨٥ص   (»وحبوث يف النحو والصرف والعروض    

  .العروضيون 



 ٤٠٤

  

  

  

  

  

  

  

  باب

   األبنية المهملةبيان في 

   وذكر تفاعيلها على التفصيل

   وفيه خمسة فصول

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٠٥

  الفصل األول

  :وهي خمسة ، دائرة المختلفأبنية في بيان تفاعيل مهمالت 

  

ـ  الْ ِتلَمهأَ -٤٧٤ عرـ  بِ ب مِ اًءن ـ ن اه  
  

  ــع ــى ملَـ ــ فَنيلُاِعفَـ ــنولُعـ   اهن صـ
  

٤٧٥- ثَمملْ قَ نيـلِ ِو الطَّ ب  ِفاِل الـس  
  

ــ   ــهداِهشـ ــفو سـ ــتقْ ياهر تـ   يِفـ
  

ـ  ع مثُ -٤٧٦ ـ فْى م لَ ولُع فْ مـ ع   اتولَ
  

ــ   ــٍنمثَمـ ــالَ قَـ ــسِه ِبـ   اتاد الـ
  

٤٧٧- واَءج فْ مـ ع ـ فْ م اتولَ ـ  بِ ولٌع   الَ
  

ــ   ــ ثَوٍننـ ــ هاٍنمـ ــعفَا تذَكَـ   الَـ
  

٤٧٨- لُاِعفَوـ  ن م ـ اِع فَ ع ـ م ثُ ناتلَ نت  
  

  تلَـــِمه أُيـــِلِو الطَّوُءزجـــم ومثُـــ  
  

  

  

  



 ٤٠٦

  ] ظ٧٨ق[ الفصل الثاني

  :وهي ثالثة، دائرة المؤتلف  )١(]أبنية[في بيان تفاعيل مهمالت 

  

ـ ا بِ هنوا مِ لُمه أَ دقَ -٤٧٩ أَ اًءن ي ـ  ع   ىلَ
  

  فْمتــع ــاتلَـ ــ عٍةت ِسـ ــوى الْلَـ   )٢(الَـ
  

ــ -٤٨٠ ــ عمثُ ــاعفَى ملَ ــاتلَ   ِةت ِس
  

ــ   ــِف ومثُـ ــلَاِعا فَيهـ ــ الَّكاتـ   ي ِتـ
  

ـ  و اِفكَالِْب -٤٨١ ـ  ِيه ـ عفَ ت ةٌت ِس   تلَ
  

  ــت مــ ِبت ــلَا ثَه ــةٌاثَ ــِمه أُد قَ   تلَ
  

  

                                                   

  . »ص«زيادة من ) ١(

  .يا من تال ، نسخة :  » األصل«يف كتب حتتها ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٠٧

  الفصل الثالث

ا وهي أيض، ل مهمالت أبنية دائرة المجتلب في بيان تفاعي

  :ثالثة

  

  جزه الْ لُص أَ ِهِذ ه نوا مِ لُمه أَ دقَ -٤٨٢
  

ــ   سدســ م ــ ِبنيلُاِعفَ ــلَ ا جــٍءز خ رج  
  

٤٨٣- أَوهوا مِ لُمن أَ ِهِذ ه لُص ـ  الر لْم  
  

  عروضه )والضرـ  ب ـ  )١()لْ كم ـ عي الْ  ِف لْم  
  

ــ -٤٨٤ ــِعا فَنِم ــناتلَ ــب مٍةت ِس ناه  
  

  ــِعفْت ــهيلُـ ــ كَاٍق بـ ــلْا قُمـ   اهنـ
  

ـ عفْم و مثُ -٤٨٥ ـ  اتولَ ـ و ٍةت ِس   )٢(ىلَ
  

ــ   ــتلَمه أَدقَ ــ)٣(اه ــ أَِه ِذن ِم الْلُه ــع   الَ
  

  

  

                                                   

  .وأثبت باهلامش ما أثبته يف املنت » األصل«بدون حذف ، وضرب عليها يف  : » ، غص«يف  )١(

  . أي وِلي على لغة طيء ، كبقَى وبِقي )٢(

  . نسخة  ، أهلمتها :»ص«وكتب امش أمهلوها، »  ، غص«يف  )٣(



 ٤٠٨

  الفصل الرابع

وهي أربعة عشر ، دائرة المشتبه أبنية في بيان تفاعيل مهمالت 

  :مهمال

  

ــبرأَ -٤٨٦ ــةٌع م ــع ع شٍةرم ــاِبت عه  
  

ـ  تلَِمه أُ دقَ   ـ ِحا الْ ا ذَ  ي ـ  ج ـ اِبي الر ى ِف عه  
  

ــنِم -٤٨٧ ــا ِبه ــ أَاٌءن ِللُص ــس   يِعِرل
  

ــ   ــ أَةُتِسـ ــاٍءزجـ ــِعِطقْى التد لَـ   يـ
  

ــدهما -٤٨٨ عب فِْعلُنتــس م فِْعلُنتــس م   
  

  تقُــولُ مفْعولَــات ذَا شــطْر ســما     
  

ـ ا أَ يهِف و مثُ -٤٨٩ لُص ـ  ب ـ  املُ ِرح نِرسح  
  

  حِصوا يــالُ قَــٍةت ِســن ِمــهاؤنــِب  
  

ــ -٤٩٠ مسلُِعفْتنــ ع ــعفْمِب بقِّ   اِتولَ
  

  مسلُِعفْتـ  ن ـ  ذَ كَ ـ  ت ٍرطْشا ِب   ] و ٧٩ق[يـاِت
  

٤٩١- أَوهوا الْ لُممجوَءز الْ ومطُشمِ ور ن  
  

  ـــمنـــٍحِرسس وفت رـــاهِطـــا فَمن  
  

٤٩٢- أَالْومِ لُص ن م قَ ٍعاِرض أَ د هـ م   والُ
  

ــغِب   ــِري ج ــٍءز ــي الْ ِف ــيِضِرقَ اس تعوالُم  
  

٤٩٣- وهو ـ  م ـ  م نيلُاِعفَ ـ  نيلُاِعفَ ت ىر  
  

  بينــه ــاِع فَ)١(يا ِذمـ ــناتلَـ   ارا و لَـ
  

٤٩٤- أَوهأَوا الْ لُملِ لَص مـ ج ٍثت ـ  ع    ىلَ
  

ــ   ــاِعفَ ونلُِعفْتسمـ ــناتلَـ ــ تن مـ   الَـ
  

  ِهِئــز جِريــغ ِبي أَناتلَــاِع فَعمــ -٤٩٥
  

  

ــ   ــسدسمـ ــرطْ يم لَـ ــزجوا ِلحـ   ِهِئـ
  

٤٩٦- ــاِعفَو ــاِعفَ ناتلَ ــناتلَ ــا فَ ي ىت  
  

  ـــبعدهـــما مسلُِعفْتـــنطْ شـــ أَرىت  
  

ـ  م مثُ -٤٩٧ ـ  م نيلُاِعفَ ـ  بِ نيلُاِعفَ ٢(اه(  
  

ــ   مــاِع فَع ــناتلَ ــةٌت ِس ا الْا ذَ يــب اه  
  

٤٩٨- لَاِعفَواتـ  ن م ع ـ  م ـ  نيلُاِعفَ ج رت  
  

  رتبـــهمـــا وقَـــ)٣(ِهِذه كُـــد ررت  
  

ـ قْم الْ لُص أَ م ثُ ٍتي ب رطْا ش ذَ -٤٩٩ تضب   
  

ــنِم   ٤(اه(وــم جــ وٌءز ــنِم هلَ هــا ان   بسَح
  

ـ عفْ م وهو ي طَ وِندِب -٥٠٠ ـ  اتولَ م ع  
  

ــ   مسلُِعفْتــن م سلُِعفْتــن طْ شرــ ج   عِم
  

                                                   

  .إشارة : » األصل«يف كتب حتتها ) ١(

  .دائرة  : » ، صاألصل«يف كتب حتتها )٢(

  . أي مفاعيلن )٣(

  .دائرة  : » ، صاألصل«يف كتب حتتها )٤(
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 ٤٠٩

 

٥٠١- أَوهــم ــوا ِبلُ اَءنفْ مــع    يأَ اتولَ
  

  مـ  لَ ع ـ عفْ م ِظفْ ـ  افْ ِناتولَ هـ  )١(م ـ ا أُ  ي خي  
  

٥٠٢- ــومعيــلُاِعفَ مــ تاِممالــص ِرد  
  

ــيبفَ   ــهتـ ــن ِمـ ــالْ ِبٍةت ِسـ   ِرصحـ
  

  ع مــاتولَــعفْم ويــلُاِعفَ ممثُــ -٥٠٣
  

ــفْلَ   ــعفْ مِةظَ ــِناتولَ ــطِْب اض م ــا و   عقَ
  

٥٠٤- مسدـ  س ـ عفْم و م ثُ   )٢( ي ا ناتولَ
  

   ي كَـــاتولَـــعفْم ويـــلُاِعفَ ملَبـــقَ  
  

٥٠٥- يقَب ى ساِسدي ـ ا و ـ  دقَ ت ـ  الْ م عدد  
  

ــِل   ــلِّكُـ ــٍدر فَـ ــن ِمداِه شـ   در واهـ
  

  

                                                   

  .اضبط ، نسخة : » األصل«كتب امش ) ١(

  .عكس السابق : حاشية : » األصل «كتب امش) ٢(



 ٤١٠

  الفصل الخامس

  ] ظ٧٩ق[ وهي األخيرة، في بيان مهملي دائرة المتفق 

  

  ِباِرقَت م ن مِ وَءزجموا الْ لُمه أَ دقَ -٥٠٦
  

  ــو هــ فَو ولُعــن ــةٌت ِس ــ ي يِباِحا ص  
  

ــ -٥٠٧ ــفْم ومثُ ــ ِبولُع ا ثَهــاِنم يه  
  

  ــت ــ ِبتمـ ــمها مذَهـ ــِنبأَ الْاتلَـ   هيـ
  

  
  

٥٠٨- اَءجـ  بِ ت عـ الْ كَ  اهللاِ ِنو   اِحبصِم
  

ــ   ــاهي اِلِف ــدِت ــ فَلْا ب ــصِقلَ   اِحب ال
  

٥٠٩- ظَنمــت ا كَهــد ــ يذْ ِإرال نظَتم   
  

ــ   ــِفـ ــ راُهللا وِهِكلْي ِسـ ــعي أَبـ   ملَـ
  

٥١٠- ــغَو يذَر ا نــع ــ بدِق ــِها ِفاب   ي
  

ــ   ــداِهشـ ــه ملِّ كُـ ــِهِل يٍلمـ   يـ
  

٥١١- ــِطقْت يعــ أَه جزاؤــه م طَّسره  
  

ــ   ــِف ــلِّي كُ ــٍلص فَ م ا حــو تهــ د   هراِئ
  

ــعأَ -٥١٢ ــِن ــِنبأَ الِْداِهو شــني ِم ِةي  
  

ــ الَّيأَ   ــِت ــِمه أُدي قَ ــتلَ ــخي الْ ِف مِةس  
  

ـ ي الْ  فِ ةٌسم خ ولٌص فُ يهفَ -٥١٣ اِبب   
  

  ورــب ــعا أَنــ ــص ِبملَــ   اِبوالــ
  

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤١١

  

  

  

  

  

  

  

  باب

   شواهد األبنية المهملة

  وفيه فصول خمسة



 ٤١٢

  األول )١(]الفصل[ 

  في شواهد أبنية مهمالت دائرة المختلف

  

  :)٣(دينولَّقول بعض املُ )٢(ماين الثُّ)مفاعيلن فعولن(شاهد  -       

  لَقَد أَبدت سلَيمى غَداةَ الِْجزِع وجهـا      
 

   نـورا  )٤(الـصبحِ كَبدِر التم حسنا وضـوِء       
 

  :تقطيعه       

ـ *)٥(زج اتلغد*سليما*أبدتلقد   نوجهع
  

   نــورنح*صــصبوضوإ*حمــسنن*كبــدرتتم  
  

ــاعيلن ــولن*مف ــاعيلن*فع ــولن*مف   فع
  

ــاعيلن   ــولن*مف ــاعيلن*فع ــولن*مف   فع
  

  :)٦(ومنه] و٨٠ق[       

      رـوِف أَحالطَّر اِقي غَِريرِتياش اجه لَقَد  
 

   ِمنـه علَـى ِمـسٍك وعنبـر        أُِدير الـصدغُ   
 

  :)٧(ومنه       

                                                   

  .»  ، غص«زيادة من ) ١(

الـدر  «: ينظر . ب الطويل كما ترى ، وذكر له العروضيون عروضني وأربعة أضرب      وهو مقلو  )٢(

  ) .٢٢٦ص  (»النضيد

 وقيل يف سبب إمهاله ما نقل عن اخلليل من وقوع سببني بني وتدين يف أوله فال ميكن زحافهما مـع                    

  .)٢ق  (»رفع الستائر«،  )٤٨ص  (»العيون الغامزة«: ينظر . إمكان تقدمي اخلماسي 

، ) الـشمس نـورا   ) (٥ق  (» املعيار«،  ) الشمس نورا ) (١٠٤ص  (»  البارع«: بال نسبة يف     )٣(

  ) .ومشس األفق نورا) (٣١ص (» البسط الشايف«

 »غ« ، ويف    »ص« واستبدهلا بالشمس يف التقطيع ، واملثبت يف التقطيع مـن            »األصل« كذا يف    )٤(

  .الشمس يف البيت والتقطيع 

  . ، فالالم هنا قمرية »غ«اتج جز ، والصواب ما أثبته من غد: »  ، صاألصل«يف  )٥(

  .)٤٨ص (» العيون الغامزة«، ) ٢٢٧ ص(» الدر النضيد«، ) ٥ق (» املعيار«: بال نسبة يف  )٦(

عـروض ابـن    شـرح   «،  )  جليد   –برت  ) (٢٣٢ ،   ٢٢٦ص  (» الدر النضيد «: بال نسبة يف   )٧(

  ) .٤٨ص (» لغامزةالعيون ا«، ) ٤٧ص  (البن التركماين» احلاجب
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 ٤١٣

        اهـدِمي مى ِجـسـرا بلَامي منأَِمطْ ع  
 

  فَما قَلِْبـي جِليـدا علَـى سـمِع الْملَـامِ           
 

  :)١(ومنه

  قَلْب كنلُو عسلَى    )٢(أَيـصي باِر الْحِبن   
 

        ـصـاِظ نالْأَلْح ـِوي ِمـنحن دترج قَدلَاو  
 

       وسي باملستطيلم.  

  

  :)٥(قول بعضهم؛  )٤(ن املثم)عوالتمفْ )٣(]عولُمفْ[(شاهد  -

ـ         ِإنَّ الْغزالَ الْأَغْيد الِْجيِد أَضنى مهجـ
 

  )٦(ِتي ِباهِتزاِز الْغصِن ِفي الِْحقِْف لَما انهالَ      ـ 
 

  :تقطيعه       

  أضـنامهج *دجليـد *زالألغـي *إن نل غ  
  

  مل مـن هـال    *فلحقـف *زازلغـصن *يت ت   
  

  مفعـوالت *مفعـولُ *مفعوالت*مفعولُ
  

ــولُ   ــوالت*مفع ــولُ*مفع ــوالت*مفع   مفع
  

  

  :)٨(دولَّقول املُ )٧(ان أيض املثم)عولُ مفْعوالتمفْ(شاهد  -       

ـ            ما ِبالداِر ِمن حاِجٍز لَمـا نزلْنـا ِبـ
 

ـ            الْخرِد الِْعـنيِ  ـها ِإلَّـا الْمهـا ترتِعـي كَ
 

                                                   

  ) .وقد سددت) (٤٨ص (» العيون الغامزة«: بال نسبة يف )١(

  .قلب ، نسخة : صب ، وكتب حتتها : » ص«يف  )٢(

   .» ، غص«واملثبت من » األصل« سقط من )٣(

  ) .٢ق (» رفع الستائر«.  وسبب إمهاله حلّه من وسط الوتد )٤(

 ) .١٠٤ص  (»البارع«:  بال نسبة يف )٥(

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

 يف هذا البيت والذي يليه أتت العروض حمركة ، مث نبه املؤلـف علـى                »األصل ، ص  « كذا يف    )٦(

  .وقف الضرب فيما يأيت من نظائر هذه األبنية 

  ) .٢ق  (»رفع الستائر«.  وسبب إمهاله حلّه من وسط الوتد )٧(

  ) .١٠٥ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٨(

  .يناء وهي اليت اتسعت عينها وحسنتمجع ع: ية ، والِعني مجع خريدة وهي اجلارية احلي: اخلرد 



 ٤١٤

  :تقطيعه      

  زلنـاب *زنلم مـا ن   *من حاج *ما بددار 
  

  دل عـني  *عي كـل خـرر    *هاترت*ها إللل م    
  

مفعولُ *مفعوالت* مفعـولُ  *مفعوالت  
  

  ــوالت ــولُ*مفع ــوالت* مفع ــولُ*مفع   مفع
  

  

   :] ظ٨٠ق[ )٢(دمولَّالُكقول  )١(ا أيضماينّ الثُّ)فاعلن فاعالتن(شاهد  -       

    ى ِبـسملَيِني ستمر فُـونِ  قَداِم الْج٣(ه(  
 

  ثُم قَالَـت دعـوه فَالـسما كَـانَ دوِنـي           
 

  :تقطيعه       

  )٤(جفوين لم*اـه س بس*ين سليما *رمتقد
  

  كـان دوين  *فـس مسـا   *لت دعوهـو  *مث مقا   
  

ــاعلن ــاعالتن*ف ــ* ف ــاعالتن*علناف   ف
  

ــاعلن   ــاعالتن*ف ــاعلن* ف ــاعالتن*ف   ف
  

  

         

                                                   

، وذكـر لـه    الثماين ، ويسمى املُمتد ، وهو مقلوب املديد كمـا تـرى         ) فاعالتن فعولن ( أو   )١(

٢٢٨ص (» الدر النضيد«ا ، كما يف العروضيون أربع أعاريض واثين عشر ضرب. (  

  ) .٢ق (» رفع الستائر«. وسبب إمهاله التباسه جمزوءا ببعض صور املديد جمزوءا 

  ) .٥ق (» املعيار«) ١٠٥ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٢(

  .اجلفوين بالياء املولدة من إشباع الكسرة: »  ، صاألصل«يف  )٣(

  . ، فالالم هنا قمرية »غ«والصواب ما أثبته من مج جفوين ، : »  ، صاألصل«يف  )٤(
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 ٤١٥

  :)٢(دينولَّقول بعض املُ )١(شاهد جمزوء الطويل -

    ــاهى أَخــادن ــِري لَقَــدملَع  
 

   اهــد ــسمع ِنـ ــم يـ ــويد فَلَـ   سـ
 

  :تقطيعه       

  أخــاهو*لقــد نــادا *لعمــري
  

ــويدن   ــسمع*سـ ــم يـ ــداهو*فلـ   نـ
  

  فعـــولن*مفعـــيلن*فعـــولن
  

ــولن   ــاعيلن*فعــ ــولن*مفــ   فعــ
  

                                                   

 كمـا  امسدس يأت ومل امثمن يكون أن الطويل يف زمتال مل: اهللا رمحه اخلليل سئل: الزجاج قال )١(

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

 كـل  بيـت  من يسقط ماإن سدسا إذا والبسيط واملديد ، احرفً عشر أربعة نصفيه من لسقط سدس

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

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

 واملديـد  له، امساوي أو بقي مما أقل ىلغأُ ما يكون وإمنا ، بقي مما احروفً أكثر ىلغأُ ما فيكون أجزائه

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

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

  اجلزء شذوذا ينقلُعليه و... واستعملوه دون جزء يدخلُ 

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

  ) .١٠٦ص  (»البارع«: سبة يف بال ن )٢(



 ٤١٦

  الفصل الثاني

  ت دائرة المؤتلففي شواهد أبنية مهمال

  

  :)٢(قوله )١( املسدس)تعالتمفْ(شاهد  -

  مــا ولَــدتِني النجبــاُء ِمــن مــضٍر ِإ
 

ــزالْ   ــاِد ن أُن ــم ــوِطيس ولَ ــي الْ   ذَا حِم
 

  :تقطيعه       

  مــن مــضرن إ*يننجبــاأ*مــا ولــدتن
  

  نـــاد نـــزال*مل أوطـــيس *ذامحيلـــو  
  

ــتعالت ــتعالت* مف ــتعالت* مف   مف
  

  )٣(مفــتعالت* مفــتعالت* التمفــتع  
  

  

  :)٥(قوله ا أيض)٤(س املسد)مفاعالت(شاهد  -

ـ         وما ِغناٌء فَتى يجـود ِبكُـلِّ مـا مـ
 

  )٦(ـلَكَت يـداه ولَـيس يبخـلُ ِبـالنوالْ         
 

  :] و٨١ق[ تقطيعه       

  بكــل ملــام*فــنت جيــود*ومــا غنــاأ
  

ــداه    ــت ي ــبخ *لك ــيس ي ــوال*ول   لبنن
  

ــا ــاعالت* عالتمف ــاعالت* مف   مف
  

  ــاعالت ــاعالت* مف ــاعالت* مف   )٧(مف
  

                                                   

.  وسبب إمهاله توايل مخس متحركات إذا خنب ، واألحسن ما تقدم من حلّه من وسط الوتـد                   )١(

  ) .٢ق (» رفع الستائر«

  ) .١٢٨ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٢(

   .)مفتعالن(حل إىل نبالوقف ت: »  ، صاألصل «ب امشكت) ٣(

، يعين ثـاين أول سـبيب       ) ٢ق  (» رفع الستائر «كذا يف   .  وسبب إمهاله حلّه من وسط السبب        )٤(

حلّه من وسط الفاصلة الصغرى ، فالسبب الثقيـل مـع اخلفيـف             : مفاعلَنت ، واألنسب أنْ يقال      

  .املُسدس  ) فاعالتك(ل كالشيء الواحد ، كما ذكره يف تعليل إمها

  ) .١٢٨ص  (»البارع«:  بال نسبة يف )٥(

  . بالوقف أيضا : »  ، صاألصل«كتب حتتها يف ) ٦(

  . )مفاعالن( تنحل إىل :» ص«ويف ، بالوقف : » األصل«يف كتب حتتها ) ٧(
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 ٤١٧

  

  :)٢(قوله ا أيض)١(س املسد)كفاعالت(شاهد  -

  ما لَِقيـت ِمـن الْجـآِذِر ِبـالْجِزيرةِ        
 

ــؤاِدي    ــت فُ حرٍم جــه ِبأَس نــي مِإذْ ر  
 

  :تقطيعه       

ــتم  ــا لقي ــأاذر*م ــرة*نلج   بلجزي
  

  اديؤحــت فــ*رأســهمن جــ*إذ رمينــب  
  

ــ فاعالتــ* ك فاعالتــ* ك فاعالتك  
  

  )٣(كفاعالتـــ* كفاعالتـــ* كفاعالتـــ  
  

  

                                                   

ألخري علـى   لزوم الوقف على املتحرك إن ترك احلرف ا       : ويسمى املتوفّر ، وقيل يف سبب إمهاله        ) ١(

  .حاله من التحرك ، أو عدم متاثل أجزاء البيت إن سكن 

 وهو ما ميكن أن نعلّل به إمهال كل ما انتهى مبتحرك من أبنية ابن القطاع :  قلت.  

ملا يلزم عليه من التفريق بني السببني الثقيل واخلفيف ومها كالصوت الواحد ؛ ولـذا أطلـق                 : وقيل  

العيـون  «: ينظـر   . لة ، فأفردومها باسم خيتص ما كالوتد والسبب         عليهما أئمة الفن اسم الفاص    

  ).٢ق (» رفع الستائر«، ) ٥١ص  (»الغامزة

، ) ٢٧٢ص  (» الـدر النـضيد   «،  ) ٦ق  (» املعيـار «،  ) ١٢٨ص  (» البارع«:  بال نسبة يف     )٢(

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

  . وهو ولد البقرة الوحشية  ،ؤذُرمجع ج: اجلآذر 

   . موقوف الضرب:وكتب حتتها فاعالتن ،   :»ص«يف ) ٣(



 ٤١٨

  الفصل الثالث

  في شواهد أبنية مهمالت دائرة المجتلب

  

  :)٢(قوله؛   ست مرات بغري جزء)مفاعيلن(وهو  )١(شاهد أصل اهلزج -

   من ِإذَا يبـدو رأَيـت الْبـد        )٣(ِبنفِْسي
 

ــي   ــاِنر ِف الْب ــن ــصٍن ِم ــى غُ ــتم علَ   ال
 

  :تقطيعه       

ــن  ــي م ــدو*بروح ــد*إذا يب   رأيتلب
  

ــي   ــال*رفتتم ــصنن ع ــاين *غ ــل ب   من
  

  مفــاعيلن* مفــاعيلن* مفــاعيلن
  

ــاعيلن   ــاعيلن* مفـ ــاعيلن* مفـ   مفـ
  

  

  :)٥(قوله؛  ست مرات بغري حذف )فاعالتن(وهو  )٤(شاهد أصل الرمل -

ــ ــاِلي ِف بــا ي ــي لَ ــا ِلقَلِْب ــاٍمم   ي ملَ
  

  

  

  

  

 

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

  :تقطيعه ]ظ ٨١ق[        

                                                   

  ) :٨٨ص  (»ألفيته«يقول اآلثاري يف ) ١(

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

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

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

   ) .للتم) (١٤٨ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٢(

  .الزهر طيب الشجر من ضرب: البانُ

  . » ، ص ، غاألصل«، وهو املثبت يف التقطيع يف بروحي ، نسخة : » األصل«يف  كتب حتتها )٣(

  :وشاهده هناك قول ابن إياس ) ٣٣٢ص (تبعا البن القطاع متام الرمل سبق وأن ذكر املؤلف ) ٤(

 ــِصري ــلُ قَـ ــالَ واللَّيـ ــي طَـ   ِإنَّ لَيِلـ
  

       ــِنريلَــا ي حــبص ــى كَــادتطَــالَ ح  
  

ــراتٍ   ــا منكَـ ــاٍم عرتنـ ــر أَيـ   ِذكْـ
  

  ورفَــــأُم ــــورــــا أُمِفيه ثَتــــدح  
  

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

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

  ) .١٤٨ص  (»البارع«:  بال نسبة يف )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤١٩

ــيب  ــا لقل ــايل*م ــن*ال يب   يف مالم
  

  طــي قيــادا *ال وال يــع*يف ســليما  
  

  فـــاعالتن* فـــاعالتن* فـــاعالتن
  

  فـــاعالتن* فـــاعالتن* فـــاعالتن  
  

  

  :)٢(دولَّقول املُ؛  )١( املسدس املوقوف الضرب)عوالتمفْ(شاهد  -

ـ        قَالَت جارِتي لَمـا رأَت وشـك النـ
 

  روى ِفي الْقَلِْب ِمنـي ِمثْـلَ لَفْـِح النـا          ـ 
 

  :تقطيعه       

  أت وشـكلنن  *يت مل مـار   *قالت جـار  
  

ــب   ــل*وا فلقل ــن ين مث ــار*م ــن ن   لفح
  

ــوالت ــوالت* مفع ــوالت* مفع   مفع
  

  مفعـــوالت *مفعـــوالت *مفعـــوالت  
  

  

                                                   

  ) .٣ق (» رفع الستائر«.  وسبب إمهاله حلُّه من وسط الوتد )١(

  ) .١٤٨ص (» البارع«:  بال نسبة يف )٢(



 ٤٢٠

  بعالفصل الرا

  في شواهد أبنية مهمالت دائرة المشتبه

  

  :)٢(قوله ؛) مستفعلن مستفعلن مفعوالت(وهو ،  )١(شاهد أصل السريع -  

ـ            قَالَت وقَد علِّقْتهـا مـا هـذَا الْغـ
 

ــ  ــرام الَّ ــولْ ـ قْبــا م نكُو ِإلَيــش ِذي ت  
 

  :تقطيعه       

  ماهــذلغ*عــل لقتــها*قالــت وقــد 
  

  نــامقبولْ*تــشكوإيل*رامــل لــذي   
  

ــستفعلن ــستفعلن*م ــوالت*م   مفع
  

ــستفعلن   ــستفعلن*مـ ــوالت*مـ   )٣(مفعـ
  

  

                                                   

 لفـظ  يشبه أوله الذي املفروق بالوتد لضعفه أصله على السريع يف )مفعوالت( يستعمل مل إمناو )١(

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

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

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

  ) .١٨٠ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٢(

  .موقوف : »  ، غاألصل«يف فوقها  كتب )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٢١

  :)٢(قوله ؛)  مستفعلنعوالتمستفعلن مفْ(وهو ،  )١(شاهد أصل املنسرح -

  ما بالُ عيِنـي كَـالْقَطِْر ِفـي جـوِدهِ         
 

ــسِبِل  ــِل الْمـ ــرت أَو كَالْواِبـ   ِإنْ ذُكِّـ
 

  :تقطيعه       

  يف جـودهي  * كـل قطـر    ين*ما بالعي 
  

ــسبلي*أوكلـــواب*إن ذككـــرت     للمـ
  

ــستفعلن ــوالت*م ــستفعلن*مفع   م
  

ــستفعلن   ــوالت*مـ ــستفعلن*مفعـ   مـ
  

   

 )٤(قوله؛  )مستفعلن مفعوالت( شطر يصري كلّ،  )٣(شاهد جمزوء املنسرح -

   :] و٨٢ق[

 ـــــذِْريالَ الْعـــــزِإنَّ الْغ  
 

ــِوي ِإنْ    ــا يرعــ ــاهلَــ   )٥(لُمنــ
 

  :يعهتقط       

                                                   

  . أي دون طي الضرب وهي الصورة املستعملة  )١(

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

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

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

ـ               حاشـية  «. ه  يف ضرب السريع ويف ضرب املقتضب ، فغيري ضرب املنسرح أيضا ليـساوي أخوي

  ) .٥٧ص  (»الدمنهوري

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

  فصل وشذّ نقلُه مكمال... 

  ...مطلق منه علم ) ما بال دمعي(

وذكر بعض العروضيني أن عروضه     : يقول ابن واصل     . ) ١٨٠ص  (»  البارع«: بال نسبة يف     )٢(

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

  ):١٠٠ص  (»ألفيته« يقول اآلثاري يف )٣(

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

  ) .١٨١ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٤(

  .  موقوف الضرب:» ص «كتب امش) ٥(



 ٤٢٢

  للعــــــذريي*إن نلغــــــزا
  

ــوي   ــاه*اليرعـــــ   إن ملنـــــ
  

ــستفعلن ــوالت*مـــ   مفعـــ
  

  مفعــــــوالت*مــــــستفعلن  
  

  

  :)١(قوله؛  يبقى بيته على ثالثة، شاهد مشطوره  -       

ــاه لَــــم يقْبــــِل ِإنَّ   )٢(الَّــــِذي قَــــد قُلْنــ
 

  :تقطيعه

ــذيــــــــــــإن ن ــاه*ل ل ــد قلن ــي*ق   مل يقبل
  

ــستفعلن ــوالت*مــــ ــستفعل*مفعــــ   نمــــ
  

  

  :)٤(قوله؛ ري جزء  أي بغ)٣(شاهد أصل املضارع -       

ـ          ِإذَا ما ماس الْقَِضيب علَى ِدعِص النـ
 

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

  :تقطيعه       

  عالدعـصن *سـل قـضيبو   *إذا ما مـا   
  

  ســـباعقلي*لرركــامي *نقــل منـــها   
  

  مفـــاعيلن* فـــاعالتن*مفـــاعيلن
  

  مفـــاعيلن* فـــاعالتن*لنمفـــاعي  
  

  

                                                   

  ) .١٨١ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )١(

  .» ص« بإثبات الياء املولدة من إشباع الكسرة ، واملثبت من  ،يقبلي: » األصل«يف ) ٢(

  ):١٠٣ص  (»ألفيته« يقول اآلثاري يف )٣(

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

  ) .١٨١ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٤(

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

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٢٣

  :)٢(قوله؛  )١( املسدس)لن فاعالتن فاعالتن مستفع(شاهد  -

  ما ِلسلْمى ِفـي الْبرايـا ِمـن مـشِبهٍ         
 

ــستكِْملُ    الْم ــِنري الْم رــد ــا الْب ــا ولَ   لَ
 

  :تقطيعه       

  مـن مـشبهن   *فـل برايـا   *ما لـسلما  
  

  مـــستكملو*رملـــنريل*ال وللبـــد  
  

ــاعالتن ــاع*ف ــن *التنف ــستفع ل   م
  

  مـــستفع لـــن*فـــاعالتن*فـــاعالتن  
  

  

  :)٤(قوله؛   املسدس)٣()مفاعيلن مفاعيلن فاع التن(شاهد  ] ظ٨٢ق[ -

  لَقَــد ناديــت أَقْوامــا ِحــني جــابوا
 

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

  :تقطيعه       

  حــني جــابو*تــأقوامن*لقــد نــادي
  

  لـو أجـابو   * وقـرن  عمـن *وما بالس سـم     
  

ــاعيلن  ــاعيلن *مف ــن*مف ــاع الت   ف
  

  فــاع التــن *مفــاعيلن * مفــاعيلن  
  

                                                   

  .ويسمى املُتِئد ، وهو مقلوب اتث كما ترى ) ١(

مفروقة الوتد يف العروض ، وهو جمتنـب        ) مستفع لن ( وعلّل الزجاج إمهاله مبا يلزم عليه من وقوع         

. ن جمزوءه يلتبس مبجزوء الرمـل     أل: وقيل. عندهم ألا عمدة ، واألسباب مع الوتد املفروق ضعيفة          

وقد نظم منه شعراء العجم كثريا خبـنب        ) : ٣ق  (» رفع الستائر «، ويف   ) ٥٦ص   (»العيون الغامزة «

  .أجزائه كلها 

 البـن   » عروض ابن احلاجب   شرح«،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٨٢ص  (» لبارعا«: بال نسبة يف     )٢(

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

  .ويسمى املُنسرد ) ٣(

العيـون  «.  وعلّل إمهاله الزجاج مبا علّل به إمهال السابق ، وأيضا اللتباس جمزوئه مبجـزوء اهلـزج         

ودرج على النظم منه شعراء العجم كثريا لكـن         ) : ٣ق  (» رفع الستائر  «، ويف ) ٥٦ص   (»الغامزة

  .بزحافات وعلل ، ويسمى عندهم قريبا 

 البـن   » عروض ابن احلاجب   شرح«،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٨٢ص   (»البارع «: بال نسبة يف     )٤(

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

األذن يف  الِثقْلُ:قر الو.   



 ٤٢٤

  

  :)٢(قوله؛  ستة )١(شاهد عكس هذه التفاعيل -      

ـ            ما ِلـسعدى ِإذَا مـا أَبـصرتِني أَبـ
 

  دت صـدودا وِإنْ لَـم ترأَِنـي تـشقَى         ـ 
 

  :تقطيعه      

  أبصــرتين *إذا مــا أب*مــا لــسعدا
  

  أين تـــشقا*وإن مل تـــر*دت صـــدودن  
  

ــن  ــاع الت ــاعيلن*ف ــاعيلن*مف   مف
  

  مفـــاعيلن*مفـــاعيلن*فـــاع التـــن  
  

  

؛  ستة أجزاء ) مستفعلن مستفعلنمفعوالت(وهو ،  )٣(شاهد أصل املقتضب -

  :)٤(قوله

ـ        )٥(ما ِبالدارِ     ِمـن مخِبـٍر لَمـا نزلْـ
 

ــ  ــكَّاِنه ـ س ــن ع ارــد ــستخِبر ال ا نان  
 

  :تقطيعه       

  مل مــانزل*مــن خمــربن*مــا بــد دار
  

ــستخب    ــا ن ــن*ن ــككاا*رددارع   س
  

ــوالت ــستفعلن *مفع ــستفعلن*م   م
  

  ــوالت ــستفعلن  *مفعـ ــستفعلن*مـ   مـ
  

  

                                                   

  .ويسمى باملُطَّرد ) ١(

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

٥٧.(  

البـن  » عروض ابن احلاجب  شرح  «،  ) ٨ق  (» املعيار«،  ) ١٨٣ص   (»البارع«: بال نسبة يف     )٢(

  ) .٥٧ص (» العيون الغامزة«، ) مل ترضين أشقى) (٩٢ص  (التركماين

  ):١٠٤ص ( يقول اآلثاري )٣(

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

  ) .١٨٣ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٤(

  . » ، غص«الديار ، واملثبت من ب» األصل«يف ) ٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٢٥

 ] و٨٣ق[ )مفعوالت(أي بغري طي يف ،  شاهد جمزوء املقتضب على التمام -

  :)١(قوله ؛ )مستفعلن(وال يف 

ـ       ٍةمــا مــن جــاد ِمــن ِقلَّـ
 

ــر   ــِد الْمكِْثــ ــلُ الْجاِئــ   )٢(ِِمثْــ
 

  :تقطيعه       

ــاد   ــن ج ــا م ــنت *م ــن قلل   م
  

ــ   ــاإ لمثلــ ــري*)٣(جــ   دملكثــ
  

ــوالت ــستفعلن*مفعـــ   مـــ
  

  مــــــستفعلن*مفعــــــوالت  
  

  

  :)٥(قوله بغري جزء )٤(شاهد اتث -

ــا   ابالِْعتــاِمي و ــاِئِمي دع ملَ ــا لَ ي  
 

ــوابا    ــي ص ــض ِل ــام الْمِم ــيس الْملَ   لَ
 

  :تقطيعه      

ــي  ــا الئم ــي*ي ــا*دع مالم   ولعتاب
  

  يل صــوابا*ممــض ضــو مــل*لــيس ملــال  
  

  فـــاعالتن*فـــاعالتن*مـــستفعلن
  

  فـــاعالتن*فـــاعالتن*مـــستفعلن  
  

  

  :)٧(قوله؛  )٦( املسدس) مفعوالتن مفاعيلُمفعوالت(شاهد  -

ـ  حقَد أَسبلْت دمِعي ِفي يوِم         سِمي عـ
 

  الركْـب موقُـوف   لَى ِهنـٍد وسـلْمى و     ـ 
 

                                                   

  ) .١٨٤ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )١(

  .»  ، غص«املكثري بإثبات الياء املولدة من إشباع الكسرة ، واملثبت من » األصل«يف ) ٢(

  .مثلج جاإ ، والصواب ما أثبته فالالم يف اجلائد قمرية  : » ، صاألصل«يف ) ٣(

  ):١٠٥ص ( يقول اآلثاري )٤(

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

  ) ...يا الئمي(

  ) .١٨٤ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٥(

  ) .٣ق (» رفع الستائر«.  وسبب إمهاله حلّه من وسط الوتد )٦(

  ) .١٨٤ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٧(



 ٤٢٦

  :تقطعيه       

  جمـسمي ع  *دمعـي يف يـو    *قد أسبلت 
  

  مبوقـــوف*ســـلما وررك*ال هنـــدن و  
  

ــوالت ــوالتن  *مفع ــلُ*مفع   مفاعي
  

  ١(مفاعيـــلْ*مفعـــوالتن * مفعـــوالت(  
  

  

  :)٣(قوله؛  )٢( املسدس) مفعوالتنت مفعوالمفاعيلُ(شاهد  -

       ـدعِنـي بتكَرِنـي أَنأَتا رـ  ِإذَا م    الَّـ
 

ــدهِرـــ )م( ــِدِمي ال ــي قَ ــا ِف ــانَ ِمن   ِذي كَ
 

  :تقطيعه      

ــار ــك*إذام ــين أن ــدل*أت ــين بع   رت
  

ــان   ــذي ك ــا يف ق*ل ــن ن ــددهري*م   دمي
  

ــلُ ــوالت *مفاعي ــوالتن *مفع   مفع
  

ــلُ   ــوالت *مفاعيـ ــوالتن* مفعـ   مفعـ
  

  

  :)٥(قوله؛  )٤(س املسد) مفعوالتمفعوالتن مفاعيلُ(شاهد  ] ظ٨٣ق[ -

ـ       قَد    أَضناِني الْغـزالُ الْغِريـر الْأَغْيـ
 

  )٧()الْمِليح الطَِّويـلُ الْبـاع    ( الْمياس   )٦(دـ 
 

        

  :تقطيعه      
                                                   

  .قوف الضرب مو: » األصل ، ص«يف كتب حتتها ) ١(

  ) .٢ق (» رفع الستائر«.  وسبب إمهاله حلّه من وسط الوتد )٢(

  ) .١٨٤ص (» البارع«:  بال نسبة يف )٣(

  ) .٢ق (» رفع الستائر«.  وسبب إمهاله حلّه من وسط الوتد )٤(

 ) .١٨٥ص (» البارع«:  بال نسبة يف )٥(

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

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

   .ماجلس يلطو الباع يلطو الويق

  .» األصل«تكررت يف ) ٦(

: »  ، ص ، غ    األصـل «يف  كتب حتتها   و. اجلميل املليح العني ، يف البيت وتقطيعه         : »ص« يف   )٧(

  .موقوف الضرب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٢٧

ــنانل  ــد أض ــغ*ق ــي*غزالل   ريرألغ
  

ــا ســل   ــيحطط*دملــي ي ــاع*مل ــل ب   ويل
  

ــوالتن  ــلُ*مفع ــوالت* مفاعي   مفع
  

  )١(مفعـــوالت* مفاعيـــلُ* مفعـــوالتن  
  

  

  

                                                   

  . )عوالنْمفْ(حل إىل نت : »األصل ، ص« يف  كتب حتتها)١(



 ٤٢٨

  خامسالفصل ال

  في شاهدي مهملي دائرة المتفق وهي األخيرة

  

 :)٢(قول بعضهم )١(شاهد جمزوء املتقارب -       

ـ      غَــزالٌ رمــاِني ِبــسهِم الْــ
 

ــؤادا   ــشك الْفُــ ــجفُوِن فَــ   ـــ
 

  :تقطيعه       

ــزالن ــاين*غـ ــسهم*رمـ   )٣(لبـ
  

ــوين   ــشك*جفـ ــل فـ ــؤادا*كـ   فـ
  

ــولن ــولن* فعـ ــولن* فعـ   فعـ
  

ــولن   ــولن* فعــ ــولن* فعــ   فعــ
  

  

  :)٥(قوله  ؛وهو ختام األبنية ،بوقف الضرب  )٤(ن املثم)عولُمفْ(شاهد  -

ـ  ــ ــِه ش لَيي عــِإن ــي فَ ــا خِليِل أَم  
 

 ــق ــِفيق رِفي ــا )٦(ـ امحالْم ــِديد ٧(ةْ ش(  
 

  :تقطيعه       

                                                   

 يعين جمزوء املتقارب السامل عروضا وضربا ، فقد سبق للمؤلف تبعا البن القطاع عـد جمـزوء                  )١(

  )١١٠ص  (»ألفيته«املتقارب ذي العروض احملذوفة ، يقول اآلثاري يف 

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

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

ومل جيئ عن العرب يف مسدسه بيـت        : ، يقول اجلوهري    ) ١٩٥ص   (»البارع«:  بال نسبة يف     )٢(

  ) .٦٤ص (» عروض الورقة«. صحيح 

  .م يف اجلفون قمرية ال مشسية  بسهمج ، والصواب ما أثبته فالال :»األصل ، ص«يف  )٣(

  ) .٢ق (» رفع الستائر«.  وسبب إمهاله حلّه من وسط الوتد )٤(

 . )١٩٥ص (»  البارع«: بال نسبة يف  )٥(

  .املدافعة : احملاماة 

 ،   كـذا  : »غ«  البيت ، وكتب حتتها يف      عند تقطيع  )رفيق( : » ، ص ، غ    األصل«من  سقط   )٦(

  .والتقطيع يقتضي إثباا 

  .»ص« احملامات بالتاء املفتوحة ، يف البيت وتقطيعه ، واملثبت من : » ، غاألصل«يف  )٧(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٢٩

ــاخ ــي ش*إن ين ع*يل يل ف*أم م   ليه
  

ــيقن ر   ــدمل*فــيقن ش *ف ــا*دي   هحام
  

ــولُ ــولُ*مفع ــولُ*مفع ــولُم*مفع   فع
  

ــولُ   ــولُ * مفع ــولُ* مفع ــولْ*مفع   مفع
  

  

لكـن    ، ] و ٨٤ق[ اليت مل يأت للعرب فيها شعر البتة         )١(ت األبنية الغري املستعملة   متّ       

٢(فيما انتهى إلينا واهللا أعلم:   بقوله»البارع«ده يف قي( .  

  

  

                                                   

  . سبق التنبيه أن األفصح تعرية غري عن التعريف )١(

ومل يـذكرها   : وبعده   )٢٢ق  ( ، وهو يف املخطوط      »للبارع« مل أقف عليه يف النسخة املطبوعة        )٢(

  . يف استخراجها كفعل اخلليل وليس له غري السبق أحد من املتقدمني وال املتأخرين ، وفعلت 



 ٤٣٠

  ختام من النظم

  

٥١٤- لْونِك الْ ِمِتختالْ بِ ابخِسم وـ اب   ـلْ
  

  لْأَ ســن مــيــبِجا نهــي ِبِتــ الَِّرشعـــ  
  

ـ  ب ٍرح ب لِّ كُ نِم -٥١٥ يـ  ت   يـهِ  فِ ٍرع ِش
  

  ــلُِعفْت ــيـ ــ وٍرطْ شـ ــِهِل يهماسـ   يـ
  

٥١٦- ــم حررــ م ذَّهِم الْبــن اِجه  
  

ـ      اِجتــــحملْ ِلاِجرخِإ الْــــِةعرسِلــ
  

ـ ِبالْ )١(رش ع ةَسمخالْفَ -٥١٧ حـ لَّ كُ ار اه   
  

ــ   معــِلاِعفَ الت ــي ت ــر ــا لَنمى ِض اه  
  

٥١٨- مــم يــا ِبز حــار ــ دلِّ كُ   هراِئ
  

ــ   عغَن ــِري ــا فَه هــ ِلي ــ حلٍّكُ   هراِص
  

٥١٩- ترجمته ـ ِحا الْ ا ذَ ا ي ـ اِفكَالْ بِ ىج يه  
  

ــِنوكَِل   ــزا ِمهـ ــانَيـ ــاِف قَلِّ كُـ   )٢(هيـ
  

٥٢٠- تــع ــملِّ اِظ النمــ ن هجــش   ِرع ال
  

  ــاِلع ــاِل غَةٌيـ ــةٌيـ ــس ِفـ   ِرعي الـ
  

٥٢١- وــت ِدهــي اِظ النــالطِّ ِبم اِعب  
  

  ياِعـــرا يهـــ لَذْ ِإاِبوى الـــصلَـــِإ  
  

ــلُوأَ -٥٢٢ ها التــت ــ تذْ ِإيمِم تِجرم  
  

  اُهللاوــــ ربي وــــالرأَولُس لَــــعم  
  

  

                                                   

 بتسكني العني ، وهي لغة يف األعداد املركبة ، وا قرأ احلسن وأبو جعفر وطلحة بن سـليمان                   )١(

: ، ينظـر     ] ٤: يوسـف    [﴾ِإني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا    ﴿وابن عباس وغريهم يف سورة يوسف       

  ) .٤/١٧٧ (»معجم القراءات«

  .أي قصيدة : »  ، غاألصل«كتب امش ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٣١

  تتميم

  

  ويل ، واملديد ، والبسيطالط: دائرة املختلف فيها        

  :الطويل       

ــفَ ولُعنــ م ــ فَنيلُاِعفَ ولُعنــفَ م   لُاِع
  

ــلٌِوطَ   ــ زي الْانُم ــو ِدعالْ وــم ــ قَلُطْ   لُاِت
  

  :املديد       

ــاِعفَ ــناتلَـ ــاِع فَنلُاِع فَـ   اتلَـ
  

  اتقَـــا ِث يـــةًهـــري بِعـــم ددمـــ  
  

  :البسيط ] ظ٨٤ق[       

ــ مسلُِعفْتــن ــنلُاِع فَ م سلُِعفْتــ فَن   لُِع
  

  لُِصتــ ماِءطَــعِإالْ ِبكفِّــ كَيطُِسبــ  
  

  

  .، والكامل الوافر:  املؤتلف فيهادائرة       

  : الوافر       

ــم ــ منتلَاعفَـ ــ فَنتلَاعفَـ   ولُعـ
  

  واِدداِفـــي وـــرص ِربيـــلُِمي ج  
  

  :الكامل       

)ملُاِعفَـــتنم نلُاِعفَـــتم لُاِعـــفَت  
  

ـ ج الْ لَمكَ   ـ  الُم ـ ب الْ ن ِم ـ كَ الْ وِرح   )١()لُاِم
  

  

  .اهلزج ، والرجز ، والرمل: دائرة اتلب فيها

  :اهلزج       

ــم ــلُاِعفَ منيلُاِعفَــــ   يــــ
  

ــ   ــز هتدشــ ــوا مجــ   يلُاِصــ
  

  :الرجز       

  لُِعفْتس مــنلُِعفْتس مــنلُِعفْتسمــ
  

  لُهس يـــاٍزجـــِتار ِبوِملُـــع الْظُفْـــِح  
  

  :الرمل       

ــاِعفَ ــاِع فَناتلَـ ــ فَناتلَـ   لُاِعـ
  

  عي ِفـــِنـــنـــي رـــٍلملُاِتـــا قَ ي  
  

                                                   

هذا البيت وبيت اخلفيف اآليت اقتبسهما املؤلف مع قلب الشطرين من نظم صفي الدين احللـي                ) ١(

  . ) هـ ٧٥٠ت (



 ٤٣٢

، واملـضارع ، واملقتـضب ،   السريع ، واملنسرح ، واخلفيف : دائرة املشتبه فيها  

  .واتث

  :السريع       

ــ ــنلُِعفْتسمـ ــ فَنلُِعفْتس مـ   لُاِعـ
  

ــ   ــ ديعِرسـ ــٍعمـ ــ نهمس ِجـ   لُاِحـ
  

  :املنسرح] و٨٥ق[      

ــم ــاِع فَنلُِعتفَـ ــتفْات ملَـ   لُِعـ
  

  ــم ــحِرسنـ ــن عـ ــن ماكو هـ   لُِزعـ
  

  :اخلفيف      

  اتلَـــاِع فَنلُِعفْتس مـــناتلَـــاِعفَ(
  

ــ   يِفا خــف ــ خي ــتفَّ ــرح الِْه ِب   )اتكَ
  

  :املضارع      

ــفَم ــاِع فَلُاِعــــ   اتلَــــ
  

ــ   ــاِنوغَـــــ   اتعاِرض مـــــ
  

  :املقتضب      

ــاِعفَ ــتفْ ماتلَــــ   لُِعــــ
  

  لُجـــا ر يـــتبضتـــا اقْمـــ  
  

  :اتث      

  اتلَــــــاِع فَنلُِعفْتسمــــــ
  

ــ   ــتا اجمــ ــاِطقَ الِْتثْــ   اتعــ
  

  

   .املتقارب ، واملتدارك الذي اخترعه األخفش: دائرة املتفق فيها

  :املتقارب        

ــفَ ولُعــ فَن ولُعــ فَن ولُعــ فَن ولُع  
  

  قَـــتاربـــي فَِوطْـــ خميـــلُِل قَِيش  
  

  :املتدارك وهو املسمى باخلبب       

  لُِعـــ فَنلُـــِع فَنلُـــِع فَنلُـــِعفَ
  

  خــب ــبـ ــ أَوكاؤا جـ ــا بيـ   لُطَـ
  

  

   اهنـــفْلَّا أَ مـــرا آِخـــذَ -١
  

ــلَعفَ   ــكيـ ــه فَِه ِبـ ــمـ   لُِصا تـ
  

ــشفَ -٢ ــ ِلركْال مأَن ــو ــعى ِنلَ ام   
  

ــ   ــا يلَ ِصحــيه ا عدــا ر ظ٨٥ق[ لُج [  
  

٣- ــو اِهللااةُلَص ــ ع ــخمى الْلَ ـت  
  

ــاِر   ــِخ ــ ــ الراِمتـ ــتبأَ وِلسـ   لُِهـ
  

ــلْ ينْ أَِه ِبــلــِهِل -٤   ي ِبــفطُ
  

ــ   ــتن أَذْي ِإِتــــربقْي مِفــ   لُِقــ
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 ٤٣٣

٥- ــو لَســ ِمام نهــلَ ع ــِهي    اذَ كَ
  

  ــك ــ وآلُ الْـ ــِب نمـ ــمِهـ   والُص اتـ
  

ــ -٦ ــم ــ قُدرا غَ ِرميــ و شاج  
  

ــ   ــدِف ــ وِحوي ال مــا ن ــ الْمِظ غلُز  

  

ل كتايب هذا بذكر ألقاب الزحافـات     ذيه قد بدا يل أن أُ      رمحك اهللا أن   خيأُاعلم   مثّ        

اا على رأي    حبروف التفاعيل منها ، وبيان العلل وذكر ألق        وما خيتص ،  املفردة واملزدوجة   

ها مذكورة  وإن كانت كلُّ  ،   على سبيل االختصار     ة والزحاف ، جمموعةً   من يفرق بني العلّ   

مفة يف النظم عقب كلّ    عر    حبر بسبب ما خيص    ه رمبا يعسر استحضارها باملراجعة     ه منها ، فإن

  :  فأقول،ه مع ذلك على فوائد حسنة وزوائد مستحسنة نب، وأُ



 ٤٣٤

  م على عباده الذين اصطفىاحلمد هللا وكفى وسال 

  تذييل

  

»البارع« كصاحب    أكابر علماء هذا الفن    اعلم أنّ          
اجلـوهرة  «وصـاحب   ،   )١(

»واجلواهر
»ياتالكلّ«وصاحب  ،   )٢(

 يطلقون الزحاف   )٤(امة ابن احلاجب  وتبعهم العلّ ،   )٣(

                                                   

 وهذا واضح من صنيع ابن القطاع يف ما أمساه باب اختصار الزحاف ؛ حيث مجع العلـل مـع                    )١(

  )١٦٩ص  (»البارع«. الزحافات دون متييز بينها 

  .مل أقف فيما بني يدي من املصادر على الكتاب أو الكتابني املذكورين ، ومل أهتد ملؤلفهما) ٢(

  ) .٣٦٦ص (وهو حممد بن علي احمللي ، سبقت ترمجته والتعريف بكتابه ) ٣(

صـل   األ الدِويِني ي،الكُرد يونس ابن بكر أيب بن عمر بن عثمان عمرو أبو الدين مجالالعالمة   )٤(

 لألمري حاجبا والده كان، و مصر   بصعيد بإسنا  ولد  ، احلاجب بابن املعروف املالكي الفقيه،   املصري

 مث ، الشاطيب نع آنالقر بعض أخذف بالقرآن صغره يف بالقاهرة واشتغل ،   الصالحي موسك الدين عز

 وكان،   اإلتقان غاية اوأتقنه علومه يف وبرع ، والقراءات بالعربية مث   مالك اإلمام مذهب على بالفقه

 اخللق كبأو ، يةلكاملا ةيوبالنور ، دمشق عامجب درس النظر علمو ةالعربي يف رأسا ، العامل ءاأذكي من

 يف والـشافية  ، النحـو  يف الكافية  :تصانيفه من ، الركبان هتصنفامب وسارت ، عليه االشتغال على

 ،العـروض  يف قـصيدة  اجلليل واملقصد ، "ألمهاتا جامع "ىسموي املالكي الفقه وخمتصر الصرف،

 يف واإليـضاح  ، الفقه أصول يف واجلدل األصول علمي يف واألمل السول ومنتهى،   النحوية واألمايل

ـ ٦٤٦ (سنة باإلسكندرية ويفت . للزخمشري املفصل شرح ) ٣/٢٤٨(» وفيات األعيان «:  ينظر .)  ه

ص (» البلغة يف تراجم أئمة النحو    «) ١٩/٣٢١(» وفياتالوايف بال «) ١٦/٤٣٠(» سري أعالم النبالء  «

  ) .٤/٢١١(» األعالم«، ) ٢/١٣٤(» بغية الوعاة«، ) ١٩٦

ـ     مشهورة ، وقد عين العلماء ا عناية       » املقصد اجلليل يف علم اخلليل    «وقصيدته يف العروض املسماة ب

» املـورد الـصايف   «واصـل ،    البن  » الدر النضيد «: خاصة ، وألّفوا عليها الكثري من الشروح منها       

مقصد «لإلسنوي ،   » اية الراغب «،» شرح الفيومي «،  » شرح ابن أم قاسم املرادي    «للصفاقسي ،   

  .، وغريها ، وأغلب هذه الشروح مطبوعة » شرح ابن التركماين«للعيين ، » الطالب
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 ٤٣٥

ـ  الزحاف تغيري خمتص بثواين ا    :  ل فيقول فص ، وبعضهم ي   )١( تغيري على كلّ  ا ألسباب مطلقً

حـذف   الزحاف:  »ةيات العروضي الكلّ«امة صاحب   ى قال العلّ   حت .لزوم   ] و ٨٦ق[بال  

ـ :  ، ومواضعه يف اجلزء أربعة    ثاين حرف يف السبب أو إسكانه        ـ  هثاني  ه وخامـس ه ورابع

 )٣( على هذا   وكالم ابن احلاجب يف اخلفيف يدلّ      . )٢(ةى علّ سم ، وما عدا ذلك ي     هوسابع

»امزةالر«  من احملققني ومشى عليه غالب املتأخرين املعتربين كصاحب        وعليه كثري 
  وغريه )٤(

.   

                                                   

والزحـاف ،   عند ذكرهم زحاف كلّ حبر ، جيمعون بني العلـل           ...  اعلم أنّ أكثر العروضيني      )١(

ص (» الدر النـضيد  «. ويذكرون ما جيوز من ذلك يف ذلك البحر من غري متييز الزحافات عن العلل               

١٤٣. (  

  . )٢ق  (»الكليات العروضية« )٢(

  :يقول ابن احلاجب) ٣(

  وكل ذلك يف مستفعلن حصال ... خنب وكف وشكل فاعالتن اتى 

  رفان فيه حالوالصدر العجز والط... وليس طي ألن الفاء يف وتد  

  زحاف خنب سوى مفعولن انتقال... عروضه مثل حشو والضروب ا 

  ف وهو فيه كالزحاف حال... عن فاعالتن إذا ما شعثوه حبذ 

ففي البيت الثاين إشارة إىل أن الزحاف خمتص باألسباب وال يدخل األوتاد ، ويف األبيات بعده إشارة                 

  .إىل أن الزحاف غري الزم 

أنّ بعض العروضيني ومنهم املصنف ـ يعين ابن احلاجب ـ كمـا    : القاعدة الثالثة : يقول اإلسنوي 

الزحاف تغـيري   : ذكره يف الطويل وغريه ، يطلقون الزحاف على كل تغيري ، وبعضهم يفصل فيقول               

خمتص بثواين األسباب مطلقا يف غري لزوم ، وما عدا ذلك يتسمى علّة ، وكـالم املـصنف يف حبـر            

  ) .١١٢ص (» اية الراغب«. ل عليه اخلفيف يد

  :» الرامزة«يقول يف  )٤(

  زحافا فأوج اجلزء من ذلك احتمى ... وتغيري ثاين حريف السبب ادعه 

  يعم على الترتيب فاقض على الوال... وذلك باإلسكان واحلذف فيهما 

 ، األندلـسي  ملالكياخلزرجي ا  حممد بن اهللا عبد حممد وأب ، الدين ضياء العالمةوصاحب الرامزة هو    

 العـروض  علـم  يف الـشافية  لرامزةا:  تصانيفه من،   )هـ ٦٢٦( سنة يالقت يوفّت سكندريةاأل نزيل

، ) ٢/١١٣٥(» كشف الظنون «: ينظر . األعاريض علل ،   اخلزرجية القصيدةوتعرف أيضا ب   والقافية



 ٤٣٦

  :وعلى هذا فأنواع الزحاف املفرد مثانية        

ن حذفـه  بفـاخلَ ار ، مص واإلضقْن والو اخلب: زء وهي   ثالثة يف ثاين حرف من اجل             

ص بإسكان القاف وبالصاد املهملة حذفقْساكنا ، والوه متحركا ، واإلضار إسكانهم.  

       يف رابعه الساكن وهو حذفه ويسمى الطَّوواحد وال يعتريه غريهي .  

ض حذفـه  بب باملهملتني ، فـالقَ   ص والع لقْض والع بالقَ: وهي  ،  وثالثة يف خامسه           

  ل حذفه متحركا    قْساكنا ، والع  ،والعالثالثة اليت وهذه يف احلقيقة ك:  ب إسكانه ، قلت ص

  .يف ثانيه 

  ] ظ٨٦ق[ . فوواحد يف سابعه الساكن وهو حذفه ويسمى الكَ       

  

                                                                                                                                                  

 اهللا عبـد  بن حممد يشاجلَ أيب غري وهو:  وفيه) ٤/١٢٤(» األعالم«،  ) ١/٤٦٠(» هدية العارفني «

ـ ٥٤٩( سنة املتوىف األنصاري  أنّ لظنـهم  ، واحـدا  فجعلهما تأخرينامل بعض مزجهما وقد. )  ه

» معجم املؤلفني «وتبعه على هذا الوهم كحالة يف       » هدية العارفني «يقصد صاحب    . واحد كتابيهما

)٦/١١١. (  

    ا العلماء ووضعوا ع وقصيدته اخلزرجيه أو الرامزة ع وممـن شـرحها   من الشروح ، ليها العديد ين: 

 الـدماميين  بكر أيب بن حممد و  ، احلليب حبيب بن احلسن بن طاهرو ،   السبيت احلسيين أمحد بن حممد

 ، وشيخ اإلسالم زكريـا      البلَوي أمحد بن علي بن أمحدو  ، والبدر العيين ،       »العيون الغامزة «ومساه  

رفع حاجـب   « ومساه   العثماين الدجلي حممد بن حممد بن حممد و األنصاري ، وأبو البقاء األمحدي ،     

  .  وبعض هذه الكتب مطبوع . ، وغريهم »العيون الغامزة
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 ٤٣٧

  فصل

  

 وهو أربعـة     ، وقد جيتمع يف اجلزء زحافان فيكون موعهما لقب وهو املزدوج                 

  :أنواع

       اخلَ: لاألوـ    ل باخلاء املعجمة والباء املوحدة    ب ـ  ب وهو اجتماع اخلَ ـ   ين والطَّ ش ، ه ب

  . باملخبول لتغري حاله

  .ل كَشابة اليت ته بالدب ، شفن والكَبل وهو اجتماع اخلَكْالش: اينالثّ      

وهـو اجتمـاع    ،   )١(وبعضهم قال بـاجليم   ،  اي  اخلاء املعجمة والز  ل ب زاخلَ: الثالثّ      

مار والطَّاإلضي .  

      ابعالر:قْ النص وهو اجتماع العمع الكَ)٢(تنيب باملهملص ف.  

  

  

  

  

                                                   

  ) .٢٠٤(سبقت اإلشارة إيل هذا الوجه يف التعليق على البيت ) ١(

  . »ص« باملهملة ، واملثبت من »األصل ، غ«يف ) ٢(



 ٤٣٨

  فصل

  

       فقسمان   ا العلل وأم  :     ـ  )١(زيادة ونقص ، كذا قاله اإلسنوي وقـال   .ا لغـريه     تبع 

ة زيادة خارجة عن الوزن أو داخلة فيه ، أو نقصان           والعلّ : »ةيات العروضي لّالكُ«صاحب  

  )٢(.حبذف أو إسكان أو ما ، غري خمتص بثاين حرف يف السبب

  ]و ٨٧ق[ : فالزيادة أربعة أنواع       

ل وهو زيادة أربعة أحرف فما دوـا يف أو        ،  والزاي   املعجمةم باخلاء   زاخلَ: أحدها       

  . )٣(صدور األبيات أو أعجازها خارجة عن الوزن كما بينته يف النظم

  . موعيل وهو زيادة سبب خفيف على ما يف آخره وتد جمِفرالت: ثانيها       

وهو زيادة حرف ساكن على ما يف آخـره وتـد           ،  ييل بالذال املعجمة    ذْالت: ثالثها       

  .هما البسيط والكامل، وحملّجمموع 

 على مـا يف  لكن،  اوهو زيادة حرف ساكن أيض ،  يغ بالغني املعجمة    ِبسالت: رابعها       

زوء من الرمللّذييل يف الوتد ، وحمآخره سبب خفيف ، فهو يف السبب كالته ا .  

       وأمقص فتسعة أنواعا الن :  

  . ف وهو إسقاط سبب خفيف من آخر اجلزءذْاحلَ: أحدها       

 هـو   :ف وهو إسقاط سبب ثقيل من وسط اجلزء ، وقـال بعـضهم    طْالقَ: ثانيها       

ا يكـون   فعلى هذ :  قيل الذي قبله ، قلت    إسقاط سبب خفيف من آخره وإسكان ثاين الثّ       

ةا من زحاف وعلّمركب .  

        

                                                   

  .) ١١٤ص  (»اية الراغب« )١(

  ) .٣ق  (»ةالكليات العروضي« )٢(

  ) .٦٢ : ٥٩(األبيات ) ٣(
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 ٤٣٩

: ر ، وقيـل   ك من سبب خفيف متأخ    وهو إسقاط متحر   ] ظ ٨٧ق[ر  صالقَ: ثالثها

  .إسقاط الساكن وإسكان املتحرك

مـن  ع وهو حذف حركة من الوتد اموع ، ومنه حـذف العـني              طْالقَ: رابعها      

.  وال يكـون إال يف اخلفيـف    :  »ارعالب«ا بالتشعيث ، قال يف      ى أيض سم وي  ، )فاعالتن(

 كما نب١( عليه سالفا  هت(       تث أيضا يف    ، لكن رمز لدخوله يف ا»ةاخلزرجي«
وقطـع  .  )٢(

  . عخلّ الضرب والعروض ختليع وبيتهما ميدوِت

 باحلاء املهملة والذال املعجمة ، وقال بعـضهم بـاجليم والـدال             ذّاحلَ: خامسها        

  .  من آخر اجلزءموع إسقاط وتد جم ، وهو)٣(املهملة

  . إسقاط وتد مفروق من آخر اجلزء م باملهملة ، وهولْالص: )٤(سادسها       

         

                                                   

  )٣٨٧ص ( ينظر )١(

   :»اخلزرجية« يقول يف )٢(

  ...اخرم وتده اقطعه اضمرن ) كن(وشعث 

فالكاف إشارة إىل البحر احلادي عشر وهو اخلفيف ، والنون إشارة إىل البحر الرابع عشر وهو اتث                 

  ) .١٢٨ص  (»العيون الغامزة« .

  .التعليق عليه و) ٢٢٦( ينظر البيت )٣(

  . »ص«سابعها ، واملثبت من  : »األصل«يف ) ٤(



 ٤٤٠

وهو إسقاط السابع املتحرك ، وقـال قـوم         ،  ف بالشني املعجمة    شالكَ: سابعها

باملهملة كأنه ذهب نوره ، وصو١(به الزخمشري(إنّ:   وقالل تصحيف األو)٢( .  

  .ف وهو إسكان السابع قْالو: ثامنها      

ل ،  ل اجلزء األو  وهو إسقاط حرف من أو    ،  اء املهملة    بالر ] و ٨٨ق[ مراخلَ: تاسعها      

موع ، وخالفه كثريونوهو عند اخلليل خمتص٣( بالوتد ا(.  

  

                                                   

 واللغـة  والنحـو  التفسري يف عصره إمام كان ، الزخمشري أمحد بن عمر بن حممود القاسم أبو )١(

 جـار  " له يقال فصار ،زمانا ا وجاور مكة   إىل  سافر جماهرا بذلك، املذهب   معتزيلّ وكان   واألدب

 له، وتلمذوا عليه واجتمعوا إال بلدا دخل وما ،   مرة غري اددغب وردو ،   وارزمخ فخر:  وقيل له     "اهللا

 ليلـة ي تـويف    املش يف ا يستعني خشب من رجال له جعل الرجل قد  مقطوع وكان،  منه واستفادوا

ـ ٥٣٨ (سنة من عرفة  ث،ياحلـد  يـب غر يف قالفائ ،  يف التفسري  افالكش: التصانيف من له .)  ه

 بيـة، رعال صـميم  ب،الذّه أطواق ار،األبر ربيع ال،مثاأل ِفي املستقصى ، املقامات ،والنح يف لفصاملُ

 لمالك ل،فصاملُ مشكالت بعض شرح ض،الفرائ يف الرائض و،حالن ِفي األمنوذج كتاب،ال اتيأب شرح

، ) ٢٩٠ص  (» نزهة األلبـاء  «:  ينظر .كذل غريو النحوية، األحاجي وض،العر يف القسطاس النوابغ،

البلغـة  «، ) ٥/١٦٨(» وفيات األعيان«،  ) ٣/٢٦٥(» إنباه الرواة «،  ) ٦/٢٦٨٧(» جم األدباء مع«

  ).٧/١٧٨(» األعالم«، ) ٢/٢٧٩(» بغية الوعاة«، ) ٢٩٠ص (» يف تراجم أئمة النحو

: ص [ تفسري قوله تعاىل ﴿فَطَِفق مسحا ِبالسوِق والْأَعنـاِق﴾  يف) ٤/٩٤ (»افالكش« يقول يف    )٢(

كسف عراقيبها وضرب أعناقها ، أراد بالكسف القطع ، ومنه الكـسف يف             : وعن احلسن   ] : ٣٣

  .ألقاب الزحاف يف العروض ، ومن قال بالشني املعجمة فمصحف 

الـدر  «: ، وينظر   ) ٥٩ : ٥٤( منهم ابن القطاع كما نظمه املؤلف يف زحاف الطويل األبيات            )٣(

  ) .١١٣ص (» العيون الغامزة«، ) ١١٧ص (» اية الراغب«، و) ١٥١ص (» النضيد
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 ٤٤١

  فصل

  

 فـسقوطه مـن      ، م ختتلف أمساؤه باختالف مواقعـه     روهذا التاسع الذي هو اخلَ           

 الذي هـو جـزء      )فعولن( ، ومن    )١( الذي هو جزء اهلزج يسمى ذا االسم       )مفاعيلن(

 جزء الوافر يسمى عضبا بالـضاد       )مفاعلنت(الطويل واملتقارب يسمى ثلما باملثلثة ، ومن        

  .بيت أخرم أو أثلم أو أعضب : املعجمة ، ويسمى البيت به فيقال

  

                                                   

  . رماخل  :»ص«يف كتب فوقها ) ١(



 ٤٤٢

  فصل

  

   :زحاف فيحدث للمجموع اسم ، وهو أقسام ستةوقد ينضم إىل اخلرم        

  . يف الطويل واملتقارب  والقبض)١(]الثلم[م باملثلثة وهو اجتماع رالثَّ: األول       

  . ب يف الوافرصب والعضوهو اجتماع الع، م بالقاف والصاد املهملة صالقَ: الثاين    

  .اوالعقل يف الوافر أيضوهو اجتماع العضب ، م باجليم ماجلَ: الثالث       

ص ، وهـذا    قْ والـن  )٢(بضوهو اجتماع الع  ،   بفتح العني والقاف     صقَالع: الرابع       

  .فوالكَ) ٣(بصص مركب من العقْ النألنّ؛ مركب من ثالث علل  ] ظ٨٨ق[

ـ   ،   من فوق    معجمة وتاء مفتوحة مثناة   شني   ب رتالش: اخلامس         م روهو اجتماع اخلَ

  . يف اهلزج واملضارع كما مرضبوالقَ

م روهو اجتماع اخلَ  ،  ب خباء معجمة وراء مفتوحة بعدها باء موحدة         راخلَ: السادس        

  .فوالكَ

  

                                                   

  . » ، غص « ، واملثبت من»األصل «سقط من ) ١(

  .الذي هو اخلرم يف مفاعلنت : حاشية : »  ، صاألصل«كتب امش ) ٢(

  .الذي إسكان اخلامس املتحرك : »  ، صاألصل«يف كتب حتتها ) ٣(
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 ٤٤٣

  )١(فرع

  

              املديد ، واملتقارب ، قال يف      :  وحمله،   )٢(إذا اجتمع احلذف والقطع مسي اجلزء أبتر

»جواهر البحور«
  )٤( .تص بالثاين فقطوقيل خي:  )٣( 

  

  

                                                   

  . تنبيه: » ص«يف  )١(

هذا آخـر   ...  اجلزء أبتر    يمسإذا اجتمع اخلرب والقطع     ) : ١١٩ص   (»اية الراغب « وقع يف    )٢(

) ٤٨ق  ( خبـط األمحـدي      »البـارع «واملثبت يف خمطوط    :  قلت   .ما نقلناه من كالم ابن القطاع       

  .اجتماع احلذف والقطع : كما هنا ) ١٩٩ص (واملطبوع 

معـدن  «ميين يف ترمجته ، ووضع له مؤلفه شرحا مسـاه           سبقت اإلشارة إليه يف مصنفات الدما      )٣(

 »إيـضاح املكنـون   «،  ) ١/٦١٣ (»كشف الظنـون  «: ينظر   . »اجلواهر يف شرح جواهر البحور    

  ) .٢/٤٤ (»هدية العارفني«، ) ٢/٥١٠(

وقيـل املديـد    "يف شرح قول صاحب الرامزة      ) ١١٢ص   (»العيون الغامزة « يقول الدماميين يف     )٤(

هذا إشارة إىل مذهب الزجاج ، وذلك أنه ذهب إىل اجلـزء الـذي دخلـه                "  الدعا اختص بامسيه يف  

فيبقى منه أقلّه   ) فع(فيه يصري إىل    ) فعولن(احلذف والقطع ال يسمى أبتر إال يف املتقارب وحده ، ألن            

ال فيه  فيبقى منه أكثره فال ينبغي أن يسمى أبتر ، بل يق          ) فاعلْ(إىل  ) فاعالتن(، وأما يف املديد فيصري      

  .حمذوف مقطوع 



 ٤٤٤

  فصل 

   في بيان المعاقبة والمراقبة والمكانفة

  

وجواز زحاف أحد سببني فقط جتاورا معاقبة فزحاف        : »جواهر البحور «قال يف            

قبلُ لساٍملهلما  أو  صدر    ،  آخرمها له بعد فربيء ،   سلما   رفان ، وإنْ  ط اجتمعا ف   ، وإنْ   عجز

  )١(]انتهى[.ا مكانفةازه مطلقًقبة ، وجولزومه وسالمة اآلخر مراو

واملعاقبة بني الزحافني يف السببني املتجاورين أن يتضادا         : »ياتالكلّ«وقال صاحب          

فاملراقبة بني الزحافني يف الـسببني املتجـاورين أن         :  قال فال جيتمعان ، وقد يرتفعان ، مثّ      

نفة بينهما فيهمـا أن ال يتـضادا وال     فال جيتمعان وال يرتفعان ، واملكا      ] و ٨٩ق[يتناقضا  

  )٣(]انتهى[ .)٢(يتناقضا فيقعان أو يرتفعان أو يقع أحدمها ويرتفع اآلخر

»فشالكَ«وقال صاحب          
والزحافان إن وقعا يف سببني متجـاورين إن كانـا          : )٤(

متضادين فال جيتمعان ، وقد يرتفعان كمانعة اجلمع ، وهذه الصورة تى املعاقبةسم.   

إن كففنا النون   ،   يف املديد    )فاعالتن فاعلن (:  ال اجتماعهما يف جزأين كقولك    ثم       

 وبالعكس ، وجيوز أن ال يكون فيه شيء مـن           )فاعلن( مل خننب األلف من      )فاعالتن(من  

  . يف اخلفيف )فاعالتن( وبني ألف )مستفع لن(الزحافني ، ومثل ذلك بني نون 

  

  :تنبيه       

املنسرح ، والرمل ، والوافر ، واهلزج ، واخلفيـف ،           :   يف تسعة أحبر   اقب حيلّ التع       

ا لرمـز صـاحب     ا غري مرتبة تبع   ما ذكر  وإن .  واتث ، واملديد    والكامل ،  والطويل ، 

»ةاخلزرجي«
)٥(.   

                                                   

  . »ص ، غ«زيادة من ) ١(

  ) .٣ق  (»الكليات العروضية« )٢(

  . »ص ، غ« زيادة من ) ٣(

  .مل أقف فيما بني يدي من املصادر على الكتاب املذكور ، وال على مؤلفه ) ٤(

  ...وجزؤها ) حيدو كاهن يب( حتل بـ: »زرجيةاخل«يقول يف  ) ٥(
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 ٤٤٥

       وتبتـسكني   )مفـاعلْنت (فتـصري   ،   )نتمفاعلَ( بأن تعصب    ر املعاقبة يف الوافر   تصو 

  .عاقب فيه الياء النون  فت)مفاعيلن(نقل إىل في،  اخلامس

 ةوإن وقع الزحافان يف السببني املتجاورين وتناقضا فال جيتمعان وال يرتفعان كمانع                  

اخللو       وهي املراقبة ، مأخوذة من مراقبة الن  جم ألن    ظ ٨٩ق[  ظهـر  ه مىت غاب الغـريب [ 

معا  وبالعكس فال يظهران معا وال يغيبانالشرقي .  

 وال تـضاد بينـهما جـاز        يف السببني املتجاورين وال تنـاقض      وإن وقع الزحافان         

   .اجتماعهما وهي املكانفة

 ،  )نلُِعمـت (ا فتصري    السني وتطوى الفاء مع    ختنب جيوز أن    )مستفعلن(مثال ذلك يف          

 ،  )لنمفـاع (قلب  وجيوز أن خيلو اجلزء منهما ، وجيوز أن يقع اخلنب وحده فيصري بعد ال             

تعلنمفْ( وحده فيصري اجلزء بعد القلب وأن يقع الطي(.   

  

  :تنبيه      

  . ها ، وهي يف اتث ، واخلفيف صاحبة الوتد املفروق ال جيوز طي)مستفع لن(  

  

                                                                                                                                                  

اشر وهو املنسرح ، واحلاء إىل البحر الثامن وهو الرمل ، والدال إىل الرابـع               فأشار بالياء إىل البحر الع    

وهو الوافر ، والواو إىل السادس وهو اهلزج ، واأللف إىل األول وهو الطويل ، واهلاء إىل اخلـامس                   

 »ةالعيون الغـامز  «. وهو الكامل ، والنون إىل الرابع عشر وهو اتث ، والباء إىل الثاين وهو املديد                

  :، وقد سبق أن نظم املؤلف هذه األحبر يف زحاف الطويل ) ٩١ص (

ــلُ -٦٧ ــاٍر فَاِض ِع ِبحــس ــي ِت ــلُّ ِف حت   
  

  طَــــالَ الْمِديــــد واِفــــر وكَاِمــــلُ  
  

٦٨-   ِرحــس نمــٍل و مر ــع م جــز هو   
  

    ِرحــش ــصدٍر منـ ــف ِبـ ــا خفِّـ   مجتثُّهـ
  

.  



 ٤٤٦

  خاتمة

  

ذلـك  من اه ،  سما على م   وجعلوه لقب  الفنهذا  يف ذكر بعض ما اصطلح عليه أهل               

هم قالواأن :   

       الن ل من البيت    صف األو :صدر ومصراع  ل ، والثاين     أو :عجز ثـانٍ   ومصراع   ، 

الثاين بالبيت املُوبعضهم خص ع صر.  

  . الزم أو جائز رييبتغا إن اختصت لًصوض ، وتسمى فَرع: وآخر جزء من الصدر        

       والعصطالحا ، ويف اللغة يطلق على الناحية      وض اسم هلذا اجلزء واسم هلذا العلم ا       ر 

اقة املستـصعبة ، وعلـى      ة ، وعلى الن   رعالطريق الو  وعلى ناحية احلجاز خاصة ، وعلى        ،

وهو املنقول إىل اجلزء األخري مـن  ،  ] و٩٠ق[عر الشمن اخلشبة املعترضة يف وسط البيت   

     النصف األول ، وعلى ما يض عليه الشيء وهو املنقول إىل       عر   هذا العلم ؛ ألن عرض عليه  ه ي

  .الشعر فما وافقه فصحيح وإال ففاسد 

ي غاية ،   م كعروض أو بسالمة لزمت س     ب ، وإن اختص   رض: وآخر جزء يف العجز           

ِووفيه الري.  

والصحيح من األعاريض والضروب ما وافق أجزاء احلشو فيما جيوز وميتنـع مـن                    

  .ا فسامل وساملة، فإن عدما تغيريالزحافات 

    .وشح: ا ا وضربز وعروض وعجٍر صديلَووما عدا أَ      

 فتصريع ، وإن اختلفـا فيـه        ويحلقت العروض بالضرب وزنا واتفقا يف الر       أُ وإنْ      

 التصريع جعل العروض املخالفة لضرا      :وهو عيب ، وقيل   :  »اجلواهر«فتجميع ، قال يف     

  . اويمثله وزنا وإعالال ور

فيقـال  ،  جلـيم   ء بفتح ا  زج: وحذف جزء من آخر الصدر وجزء من آخر العجز                

مجز   لثني  وحذف الثُ  ،    مشطور  :طر فيقال صف ش وء ، وحذف الن :نك  ه  ،بيت : قال  في

أو شعر منوك هفراجعه)١(نته يف النظم، وال عروض هلما أو العروض الضرب كما بي  .  

                                                   

  .) ٢٧١ : ٢٦٠( يف باب الرجز ، األبيات ) ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٤٧

ـ وخالف ضرب منها ك جزء من دائرته اليت فُ     كلّ  استوىف والبيت إذا        ه  البيت عروض

سمظ٩٠ق[ اي وافي [فإن ساوت العروض ، والضرب احلشو س ماي تام .  

     وإذا كان البيت آخر نصفه بعض كلمة متامها من النصف اآلخر سمي مدرا ج.  

     وإذا مل يكن البيت مصرى قفًعا وال مسمي مصامت.   

  . وقد مر، ا اصطالحا علَّخي مم يف البسيط س)فعولن(وإذا كان ضربه وعروضه      

: قـال فيـه     ف ، وي  در حرف لني اللتقاء الساكنني أو لغريه فم       وي لزم قبل الر   وإنْ     

الرفد .  

حلق بيتـا   يف الوزن مما     الزيادات الداخلة    ى من الضرب والعروض ما سلم من      رعواملُ      

ا له يف حبرهمصاحب .  

  . منه فموفور ، فإن سلمي ابتداًءم وصف سم ال بأيراختص خبل  أو جزءوكلّ      

رب وخالف أجزاء احلشو بلزوم صحة أو تغيري أو جواز أحدمها            جزء ويل الض   وكلّ      

  .اادمي ِعممد الضرب عليه ستعيل

ـ  ر ا ، فإنْ  لًاِثمي م ما س  من جزء واحد كاملتقارب مثلً     ب حبر تركّ  وكلّ       ب مـن   كّ

  . فِلتخا فملّك وِإِبشتكرار فم استويا يف التا ، فإنْلًاِخدتي مما سخمتلفني كالطويل مثلً

  



 ٤٤٨

  تتميم

  

  . تمصوم، قفى وم، ع صرم:  اعلم أن الشعر على ثالثة أنواع        

يف وزنـه    ] و ٩١ق[ر فيه العروض عما تستحقه لتوافق الـضرب         يما غُ  عصرفاملُ        

وقافيته وروي١(م ، كقول امرئ القيسه كما تقد(:  

ـ رِع و يـبٍ ِبى ح ركْ ذِ ن مِ ِكبا ن فَِق   اِنفَ
  

  وــر ٍعبــ خ ــي أَتلَ امهــ م أَذُن ــز ٢(اِنم(  
  

قبض ض فلم ت  قبمن حقها أن ت   ألن العروض فيه وافقت الضرب يف السالمة وكان                 

  :)٣(، وهذا تغيري بالزيادة ، وقد يتغري بنقص كقوله

  وبنـــ توبطُـــخ الْنَّا ِإنـــتارجأَ
  

  ــِإو نــي م ــيمِق ــا أَ م ــامقَ ِس عيب  
  

             فأسقط من عروض البيت سببا خفيفا تبولوال ،  وهو املسمى باحلذف    ،  ا للضرب   ع

ـ  و فإىل الز  ، )٤(مهار كما تقد  ي الن عر، وهو مأخوذ من ص    التصريع مل جيز ذلك      ال صع ر

وإىل الغروب صع آخر ر.  

       وإن ما ي ِوستحب يف ابتداء القصيدة لإلعالم حبرف الرقبل متـام البيـت ، وقـد    ي 

ذلك يف كتايب املُ    أوضحت بالزبد الكافية الـشافية يف إبـراز مكنونـات فوائـد           «ى  سم

»فيةالقا
)١(.  

                                                   

» العمـدة «) ١/٢١٦ (»املوازنـة «: ، ومنسوب إليه يف     ) ورسم عفت آياته  ) (٨٩ص  (ديوانه   )١(

  ) .١/٦٧٩ (»يل شرح أمايل القايلآلمسط ال«) ١/١٧٣(

   .»غ« إىل هنا ينتهي ما وصلين من النسخة )٢(

: برواية الديوان يف  ، ومنسوب إليه    ) إن املزار قريب  (وروايته  ) ٣٥٧ص  (المرئ القيس ، ديوانه      )٣(

، وبرواية الكتاب   ) ٩/١١٩(» األغاين«) ١/١٢١(» الشعر والشعراء «) ٣/١٧٤ (»البيان والتبيني «

، » الـصحاح «) ٢/٢٧٠(» األغـاين «) ٢١١ص  (» أمايل الزجـاجي  «: يف  ) إن اخلطوب تنوب  (

  . )عسب(مادة » اللسان«، و» احملكم«و

   .عسيب أقام ما ذلك أفعل ال:  قالي يل ،ذَهلُ  جبل:عسيب

 )١٢٨ص  ( سبق للمؤلف اإلشارة إىل التصريع يف أول الكتاب وأنه مأخوذ من مصراعي الباب               )٤(

.  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٤٩

  

  ىقفَّاملُ: النوع الثاين         

والتقفية على طريقة اجلمهور أن تكون العروض على زنة الضرب وقافيته ، سواء         

تغي٢( يف قولها جيب هلا أم ال ، مثال ذلكرت العروض عم(:  

  ِقفَا نبِك ِمن ِذكْـرى حِبيـٍب ومنـِزلِ        
 

       خالـد نـيى بـلِ  ِبِسقِْط اللِّـومو٣(وِل فَح(  
 

  من التـصريع ، فكـلّ       أعم )٤()ح( فالتقفية   ،فإن العروض فيه مل تتغري عن قبضها               

       ظ ٩١ق[ى بينهما واختاره اإلمام ابن احلاجب       تصريع تقفية وال عكس ، ومنهم من سو [ 

 قفية تبعية الضرب للعروض يف الوزن واإلعالل علـى        الت: يف بعض تصانيفه ، وقال قوم       

هذا :  اع ، قال العالمة ابن القطّ     )٥(كرة العروض للضرب فيما ذُ    ه تبعي فإن؛  عكس التصريع   

انتهى . )٦(باب التصريع والتقفية:   بعد قوله.شكل على كثري من الناس باب ي .  

  

  املصمت:  النوع الثالث     

      واإلصمات ترك الت صريع والت  قفية كما تقد    م ، مأخوذ من الصو الـسكوت ،    ت وه م

فلم  ا مل ي  علم حرف الروي   من النصف األو   اكت الذي ال  ل كان كالس علم غرضه ، واهللا    ي

  .تعاىل أعلم

                                                                                                                                                  

  .) ٣٠ق ( يف الباب الثامن منه )١(

، ) ١/١١٣(» اجلمهـرة «:  ، ومنـسوب إليـه يف     ) ٨ص  (مطلع معلقة امرئ القيس ، ديوانه        )٢(

  ) .١/٣٥(للزوزاين »  املعلقات السبعشرح«، ) ١/١٧٤(» العمدة«، ) ٩/٨٥(» األغاين«

هو رجل من كلب    : قال أبو بكر    ) ١/٥٨٠(يد  البن در » مجهرة اللغة «نسب البن خذام كما يف      وي

 اب كلب وزعم ابن الكليب أنّ أعر    . كان تبع امرأ القيس يف بالد الروم وكانت تروي له شعرا كثريا             

  . ان خذام هذبال...) قفا نبك من ذكرى (ينشدون 

  .» ص«بإثبات الياء املولدة من إشباع الكسرة ، واملثبت من .  فحوملي  :»األصل«يف ) ٣(

  . »األصل ، ص«كذا يف ) ٤(

  .) ٨٩ص  (»اية الراغب«:  ينظر )٥(

  .) ٤٠ق  (»البارع«خمطوط ) ٦(



 ٤٥٠

  

        القافيةا وأم :  

ل ساكن يليه مع حركة ما قبله        أو  يف البيت إىل   هي من آخر حرفٍ   :  فقال اخلليل         

وفيها  . )١( ه املذهب الصحيح  إن:  ، وقال  »بارعه«اع عنه يف    كما نقله العالمة ابن القطّ    . 

»الزبد الكافية«مذاهب ذكرا يف 
)٢(.  

          وهي تكون مر  ة كلمة ومر  فمثال الكلمة قول امرئ      ة بعض كلمة  ة كلمتني ومر ، 

  :)٣(القيس

ـ  الْ وعم د تاضفَفَ عـ  مِ ِني ـ  ن ي صبةًاب  
  

  لَع ـ ى الن ِرح ـ  ح ـ  ت لْى ب د ـ م ـ مح م يِع   يِل
  

 ] و ٩٢ق[ نمي  وعليك بشواهد ما بق   .  ، وهي كلمة واحدة      )حمملي(فالقافية هنا           

  .)٤( »الزبد«ـى بسمكتايب املُ

  

          

                                                   

  .)٢٣ق  (»البارع«خمطوط ) ١(

  .) ٤ق ( يف الباب األول منه )٢(

شـرح املعلقـات    «،  ) ١/١١٧(» مجهرة أشعار العرب  «: إليه يف   ، ومنسوب   ) ٩ص  (ديوانه   )٣(

  ) .٣/٤٤٨(» خزانة األدب«، ) ١/٣٩(ين للزوز» السبع

  : ومثال وقوعها كلمتني ، قوله أيضا) ٤(

  كجلمود صخر حطه السيل من عِل... مكر مفر مقبل مدبر معا 

  :من عل ، وبعض الكلمة ، قوله : فالقافية 

  يقولون ال لك أسى وجتمل... يهم وقوفا ا صحيب علي مط

  ) .٥ق  (»الكافية الزبد« .فالقافية فيه من اجليم إىل األخري  
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 ٤٥١

     هاية ، واهللا أعلم بالصواب ، وإليه املرجـع         وفيما حررناه كفاية ألهل البداية والن

          واملآب ، ومع هذا أقول ما قاله شيخ اإلسالم ابن حر  جالعلـسان العـرب ،      )١(الينّقَس 

  :)٢(وترمجان األدب ، رمحه اهللا ورضي عنه

  هعــــالَا طَديا ســــيــــ
  

ــع ماق رنِْإ   ــ فَاهنــــ   )٣(دجــــ
  

افْـــوتلَـــح ـــهب ابـــ الرىض  
  

  نِْإوِجــــ تدع ــــيا فَــــبسد  
  

  

                                                   

،  يالقـاهر  املصري افعيالش الينّقَالعس ناينّالِك حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو الدين شهاب )١(

 لد ، و  آبائه عضلب لقب وهو حجر نباب يعرف،  زمانه   يف احلفاظ وإمام القضاة قاضيو اإلسالم شيخ

ـ ٧٧٣( يما سنة يت  مث،   الغاية فيه فبلغ الشعر ونظم األدب عاىن، و  تسع ناب وهو آنالقر حفظو ) ه

 ،  اعتـزل  مث مـرات  مـصر  قضاء ويل، و  العراقي احلافظ والزم ورحل الكثري فسمع احلديث طلب

ـ  حىت،   بذلك تفردو،   وإفتاًء وتصنيفا واقراًء مطالعة عليه فسهن قصرو يثاحلد لنشر صدىوت  ارص

 وانتشرت اتهحي ِفي مؤلفاته وطارت األقطار من إليه ةالطلب ورحل ا ، إمجاع عليه اِفظاحلَ لفظ إطالق

 امليزان  لسان  ، الثامنة ئةاامل أعيان يف الكامنة الدرر،   فتح الباري يف شرح البخاري     :  ومنها  ، دالبال يف

 متييـز  يف اإلصابة،   التهذيب ذيب ،   التهذيب تقريب ،   األحكام من القرآن يف ما لبيان إلحكام، ا 

 يف النظر نزهة ،   األحكام أدلة من املرام بلوغ ، التقديس أهل تعريف،   املنفعة تعجيل،   الصحابة أمساء

 بأنبـاء  الغمـر  إنباء،   مصر قضاة عن اإلصر رفع،   املشتبه حترير يف املنتبه تبصري،   الفكر خنبة توضيح

» الضوء الالمع «: ينظر  ) . هـ ٨٥٢ (وفّيت. ، وغريها الكثري     العشرة بأطراف املَهرة إحتاف،   العمر

، ) ٤٥ص  (» األعيان أعيان يف العقيان نظم«،  ) ٥٥٢ص  (للسيوطي  » طبقات احلفاظ «،  ) ٢/٣٦(

  ) .١/١٧٨(» األعالم«، ) ١/٧٨(» البدر الطالع«

ملحـة  « يف آخـر      ، وهو لقول احلريـري     ، وفيه تضمني كما أشار إليه مؤلفه      ) ٢ص  (ديوانه   )٢(

، ومنسوب إليـه     ) وعالَ ِفيِه عيب الَ من فَجلَّ ... الْخلَالَ فَسد عيبا تِجد وِإنْ) (٨٧ص  (» اإلعراب

) ٢/٣٢(غري بـردي   البن ت » املنهل الصايف «،  ) ٢/٢٢٦(البن حجة احلموي    » خزانة األدب «: يف  

ويف ...) طالعـه  سـيداً  يا(به علَى منتخبه املسمى بالسبعة السيارة النريات         وقد كت  وله أيضا : وفيه  

 الـسيارة   الـسبعة « ومساها أبواب سبعة علَى ورتبها قطعة الكبري ديوانه من انتخب وقد  :)٢/٢٨(

  . أنه هو هذا الديوان املطبوع البن حجر كما يتضح جليا من مقدمته والظاهر : قلت. » النريات

  .وهي الرواية املثبتة يف الديوان : قلت . فعد ، نسخة  : »ص«حتتها يف  كتب ) ٣(



 ٤٥٢

         لًواحلمد هللا أو ا وآخر ا وظاهر ا وباطن  ا ، والص الة والس    د ،  الم على أشرف اخللق حمم

  . اا دائمني أبد وسالموعلى آله وأصحابه صالةً

  .ا مسلّا على رسوله وما هللا ومصليمد حا الشافعيفه أبو البقاء األمحديكتبه مؤلّ       

  

وقع الفراغ من نظمه وتأليفه يوم االثنني املبارك يف ثالث رابع خامس السادس مـن                     

 على صاحبها أفـضل     )١(ةبوي من العشر التاسع من تاسع سين مائي اهلجرة الن         سابع الثامن 

الص المالة والس  وقع يوم االثنني سادس شهر رجب الفرد سنة مثان ومثانني ومثانيمائة            ، أي

  ] ظ٩٢ق[ )٢ (.فه ، كتبه مؤلّ

   

  

  

                                                   

مثل هذا التأريخ املُلغز يسمى بالتأريخ بالكسور عند مجهور املفهرسني واملشتغلني بالتراث ، وقد              ) ١(

صـاحب  اتفق الدارسون هلذه الطريقة أنها عثمانية املَولد ، وأنّ أول من عرف ا هو العامل التركي                 

ـ ٩٤٠ت(التصانيف ابن كمال باشا      ـ  ٩٢٦(، وأقدم ما نسب إليه بتاريخ       )  ه ، وبعـضهم   )  هـ

التواريخ املعميـة يف    «: ينظر  . استشكل هذه األسبقية بتقييد أسبق منه بأربع سنوات ال يعلم مقيده            

نسخ النشأة  طرق تأريخ ال  « ،   »التأريخ بالكسور يف الكتاب العريب املخطوط     « ،   »املخطوطات العربية 

   .»واحلل

ـ ٨٨٨(مث ها أنت ترى هذا التقييد لأليب البقاء األمحدي           ، مما جيعله أقدم من اسـتخدم هـذا         )  ه

التأريخ إىل اآلن ، ويفتح الباب ثانية إلعادة استقراء هذا التأريخ ، والبحث حول أوليتـه واملـؤلفني                  

  . الذين درجوا على استخدامه 

 أيب البقاء هو ما دفع األستاذ حممد بن محيد العويف إىل حماولة التأصيل لنـوع                وهذا التقييد عينه ملؤلفنا   

جديد من التأريخ ، مساه التأريخ بالعدد الترتييب ، وجعله طورا أساسيا يف نشأة التأريخ بالكسور الذي             

خطـوط  تأريخ امل «: ينظر  . اشتهر به ابن كمال باشا ، ومن ثَم أخذ يف التماس الفروق بني النمطني               

   .»العريب بالكسور وبالعدد الترتييب

ووقع الفراغ من تبيض هذه النسخة يوم اجلمعة ثالث شهر رجب الفرد مـن              :  »ص«يف  وزاد  ) ٢(

  .شهور سنة إحدى وتسعمائة ، أحسن اهللا عقباها ، واحلمد هللا وحده 
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 ٤٥٣

  

  

  

  

  

  الفهارس الفنية واألثبات

  

  .فهرس اآليات واألحاديث : أوال 

   .قوافي الشواهد الشعريةفهرس : ا ثاني

   )مدائحه النبوية(فهرس قوافي مقطوعات المؤلف : ثالثا 

  .فهرس األعالم الواردة في الكتاب : رابعا 

  .فهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب : خامسا 

  .ثبت المصادر والمراجع : سادسا 

  .ثبت المحتويات : سابعا 

  



 ٤٥٤

  فهرس اآليات واألحاديث: أوال 

  

  اآلياتفهرس  - أ 

  

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية

﴿أْومالْ ِبرع٣٤٧  ١٩٩  األعراف   ﴾ِفر  

﴿ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإلَّا ِباِهللا عوا تم٣  ٨٨  هود  ﴾و  

  ٤٣٠  ٤  يوسف  ﴿ِإني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا﴾ 

  ٤٤٠  ٣٣  ص  ِق والْأَعناِق﴾ ﴿فَطَِفق مسحا ِبالسو
  

  

  ب ـ فهرس األحاديث 

  

 الصفحة  احلديث

 ١٣٦   .أخي أنت

 ٣٧٥  .ال حرج ال حرج 

 ٣٧٦    .ال حرج إن شاء اهللا 
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   )١(فهرس قوافي شواهد الكتاب: ثانيا 

  

عدد   الشاعر  القافية

  األبيات
  الصفحة  البحر

  ــ ء ــ
  ٢٦٩  الوافر  ١  احلطيئة  الشتاُء

  ٣٦٥  اخلفيف  ١  ـ  رباُءغَ*

  ٢٧٣  الوافر  ١  طيئةاحل  الْولَاُء

  ١٩٠  اخلفيف  ١  الغساينعدي بن الرعالء   الرجاِء*

  ٢٥٣  البسيط  ١  ـ  يردائ*

  ٢٥٣  البسيط  ٢  ابن عبد ربه  بكَاِئي

لَو٣٥٧  اخلفيف  ٤  ابن عبد ربه  اِئيب  

  ٣٧٢  املضارع  ١  ـ  ثَناِئي

  ٣٦٤ ، ٣٥٧    اخلفيف  ١  غساينالعدي بن الرعالء   اِءيحأَالْ

  ــ ب ــ
بص٣٢٤  الرمل  ٤  ابن عبد ربه  ن  

ِعالت٣١٣  الرجز  ٤  ابن عبد ربه  ب  

  ٣١٣  الرجز  ١  أكثم بن صيفي  بنِعالْ

واشته٣٢٥ ، ١٧٦  الرمل  ١  عمرو بن ميناسامرؤ القيس أو   ب  

  ٢٣٤  املديد  ١  ـ  غَاِئبا

  ٤٢٥  مهمل  ١  ـ  صوابا

  ٣١٧ ، ١٧٤  الرجز  ١  ـ  حسبا

                                                   

  .أمام األبيات اليت يف حاشية التحقيق أو الدراسة (*) وضعت عالمة  )١(

  .بت شواهد اخلليل املضمنة مبقطوعات ابن عبد ربه وحدها عند الفهرسة احتس



 ٤٥٦

  ٢٣٤  املديد  ٣  ابن عبد ربه  طَاِلبا

  ٤٢٣  مهمل  ١  ـ  أَجابوا

  ٢٢٤  الكامل  ١  ـ  ابوبأَالْ

  ٢٧٨  الكامل  ٣  ابن عبد ربه  بجعالْ

*٢٧٧  الكامل  ١  ـ  جيب  

ِرب٢٧٨  الكامل  ١  ـ  ت  

ِسيب٤٤٨  الطويل  ١  امرؤ القيس  ع  

ِطيب٣٠١  اهلزج  ١  ـ  ت  

وبحر٣٠٩  ، ٢٤٨ ،  ٢٤٧  البسيط  ١  ؤ القيسامر  س  

  ٣٨٥  اتث  ١  ـ  الْحباِب

  ٢٤٢  املديد  ١  ـ  الرباِب

  ٢٥٥  البسيط    ١  ابن عبد ربه  الشباِب

  ٢٥٤  البسيط    ٢  ابن عبد ربه  الْعذَاِب

  ٣٦٥  اخلفيف  ١  عمر بن أيب ربيعة  الِْمحراِب

  ٢٥٥  البسيط  ١  مطيع بن إياس  الِْخضاِب

  ٣٨٠  املقتضب  ١  ـ  كَثَِب

٢٨٩  الكامل  ١  ـ  ِبِجت  

  ٢٧١  الوافر  ١  ـ  كُرِب

  ٢٩٩  اهلزج  ١  يزيد بن ضبة  يصِبي

  ٣٨٠  املقتضب  ١  ـ  تعِب

  ٢١٠  الطويل  ١  ـ  ِشعِب

  ٢١٠  الطويل  ١  رزين بن علي اخلزاعي   شعِب*

  ٢٩٩  اهلزج  ٤  ابن عبد ربه  يِبلْقَ

  ٣٠٩  الرجز  ١  ـ  سرحوِب
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 ٤٥٧

  ٢١٥  الطويل  ١  األسود الدؤيلأبو   يِبِبلَِب

   ٢١٤  الطويل  ٢  ابن عبد ربه  يِبِثكَ

  ــ ت ــ
أَلَت٣٧٩  املقتضب  ١  ـ  س  

فَني٣٩٠  املتقارب  ٥  ابن عبد ربه  ت  

*٣٨٩  املتقارب  ١  ـ  بكيت  

  ١٢٤  الرجز  ١  ـ  فَتى

لَكْت٢٧٠  الوافر  ١  ـ  ه  

وتمتتث  ١  ـ  س٣٨٤  ا  

  ١٢٦  الرجز  ١  ابن عبد ربه  للمتحركاِت*

  ٣٥٤  املنسرح  ١  ـ  واملالالِت*

  ٢٨٥  الكامل  ١  ـ  الْحسناِت

  ٢٨٦  الكامل  ٢  ابن عبد ربه  الْغاياِت

  ٢٢٠  الطويل  ١  عمرو بن معد يكرب  ِترطَباسفَ

  ــ ث ــ
  ١٤٠  املديد  ١  ـ   للوارِث*

  ــ ج ــ
  ٣١٢  الرجز  ١  العجاج  شجا

  ٣٧٥  املقتضب  ٣  ĭرجل على عهد النيب   كَالسبِج

  ٣٥٤  املنسرح  ٣  ابن الرومي  ِدلوجا*

  ٣٧٦  ،١٩٨  املقتضب  ١  سريين أخت مارية القبطية  حرِج

  ٣٧٦  املقتضب  ٣  ابن عبد ربه  فَرِج

  ٣٧٧  املقتضب  ١  ـ  والْهزِج



 ٤٥٨

  ٢٩٩  اهلزج  ١  ـ  الْهماِليِج

  ــ ح ــ
احت٢٨٣  الكامل  ١  ـ  م  

احي٢٨٢  الكامل  ١  ـ  الر  

  ٣٣٤  السريع  ١  طرفة بن العبد  حجِري

ِريح٣٣٣  السريع  ١  طرفة بن العبد  ي  

  ٢٨١  الكامل  ١  عبد اهللا بن الزبعرى  ورمحا

ِحيح٢٦١  الوافر  ١  أبو ذؤيب اهلذيل  ص  

  ٢٥٤  البسيط  ١  ـ  الْواِحي

  ــ د ــ
د٤٥١  الرجز  ٢  ابن حجر  فَج  

هدؤ٣١٨ ، ١٧٤ ، ١٢٥    الرجز  ١  ـ  ت    

  ٤٢٨  مهمل  ١  ـ  فُؤاداالْ

  ٤١٨  مهمل  ١  ـ  ِقيادا

د٣٤٩  املنسرح  ٥  ابن عبد ربه  اص  

  ٣٥٨  اخلفيف  ١  الكميت بن زيد األسدي  الردى

  ٣٥٠  املنسرح  ١  أم سعد بن معاذ راِفِع ِبنت كُبيشة  سعدا

   ٢٩٨ ، ٢٩٧  الكامل  ١  ـ  ِبخاِلدةْ

   ٣٦٣  اخلفيف  ١  ـ  يبدو

مِعود٤٠٠  املتدارك  ٢  احلصري القريواين  ه  

قُفْم٣٠٨ ، ١٧٠  الرجز  ٤  ابن عبد ربه  ود  

مجه٣٠٨ ، ١٧٠  الرجز  ١  ـ  ود  

  ٤١٧  مهمل  ١  ـ  فُؤاِدي
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 ٤٥٩

  ٣٦٩  املضارع  ١  ـ  سعاِد

  ٢٥٢  البسيط  ١  ـ  الْواِدي

  ٣٧٦  املقتضب  ١  ـ  برِد*

مو٢١٣  الطويل  ٣  ابن عبد ربه  ِدر  

  ٢١٣  الطويل  ١  بن العبدطرفة   تزوِد

  ٣٧١ ، ١٩٤  املضارع  ١  ـ  زيِد

  ــ ذ ــ
  ٤٢١  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  الِذي*

  ــ ر ــ
الساِئر٢٨١  الكامل  ٤  ابن عبد ربه  ر  

ار٣٤٨  املنسرح  ١  هند بنت عتبة  الد  

ار٣٤٨  املنسرح  ٥  ابن عبد ربه  الِْإقْص  

ِتظَاران٣٢٢  الرمل  ١  عدي بن زيد  و  

فَّار٣٤٠  السريع  ١  وجزة السعديأبو   الْغ  

ار٤١٩  مهمل  ١  ـ  الن  

ر٣٠٧ ، ١٧٠  الرجز  ١  ـ  الزب  

ربنع٤١٢  مهمل  ١  ـ  و  

رج٢١٧  الطويل  ١  امرؤ القيس  ح  

ِحرت٣٦٨  املتقارب  ١  امرؤ القيس  املُس  

٢٨٠  الكامل  ١  احلطيئة  آِخر  

*١١٩  الرجز  ١  ابن مالك  اقتصر  

٣٦٨  املتقارب  ١  امرؤ القيس  القُطُر  

*١٢٩  الرجز  ٣  سلم اخلاسر  املطر  

*٣٥٤  املنسرح  ١  ـ  جمفر  

ِكس٢١٧  الطويل  ١  امرؤ القيس  ر  



 ٤٦٠

*٢٨١  الكامل  ١  ـ  تاِمر  

اِمر٢٨٩  الكامل  ١  ـ  ع  

ر٣٠٧ ، ١٧٠  الرجز  ٣  ابن عبد ربه  قَم  

ره٣٢٩  الرمل  ١  ـ  الس  

قُور٢٩٤  الكامل  ١  ـ  الص  

  ٢٨٣  الكامل  ٤  ابن عبد ربه  لنِضريا

  ٢٨٤  الكامل  ١  سبيعة بنت األحب  ريِبكَالْ

ريغت٣٦٣  اخلفيف  ١  ـ  ي  

  ٢٤٠  املديد  ١  عدي بن زيد  حارا

  ٢٣٨  املديد  ٣  ابن عبد ربه  طَارا

  ٢٣٦  املديد  ١  ـ  غَارا

  ٣٠١  الكامل  ١  ـ  غَارةْ

  ٢٣٩  املديد  ١  عدي بن زيد  والْغارا

  ٣٨٤  اتث  ١  ـ  ماراِض

  ٣٠٤  اهلزج  ١  ـ  عبرةْ

  ٣٩٣  املتقارب  ١  ـ  ةْرغُ

  ٤١٢  مهمل  ١  ـ  نورا

ار٢٣١  املديد  ١  املهلهل بن ربيعة  الِْفر  

٢٦٠  الوافر  ١  جران العود  الِْقطَار  

٢٦٩  الوافر  ١  ـ  قفَار  

ارتث  ١  ـ  الِْخي٣٨٥ ، ٧٩  ا  

*٢٦٣  الوافر  ١  ابن عبد ربه  تعترب  

ر٢٦٣  الوافر  ٤  ابن عبد ربه  الْقَد  

ر١٢٤ ، ٥٦  اهلزج  ١  ـ  ِبش  

  ٢٧٧  الكامل  ١  ـ  رطْقَالْ
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 ٤٦١

  ٢٢٠  الطويل  ١  ـ  قَطْرالْفَ

قِْفر٣١١  الرجز  ١  ـ  م  

رم٢٥٧  البسيط  ١  ـ  ز  

ده٢٧٦  الكامل  ٤  ابن عبد ربه  ر  

*٢٤٩  البسيط  ١  ـ  حمذور  

طُور٢٦٨  الوافر  ١  ـ  ش  

ِسي٣٦١ ، ١٨٩  اخلفيف  ١  ـ  ري  

  ٣٦٠  اخلفيف  ٣  ابن عبد ربه  رييِط

  ٢٦٣  الوافر  ١  ـ  ريالِغ*

اِنرين٢٤٩  البسيط  ٣  ابن عبد ربه  الد  

ِنري٤١٨ ، ٣٣٢  الرمل  ٢  حممد بن إياس  ي  

  ٢٩٧  الكامل  ١  الربيع بن زياد  الْأَسحاِر

  ٣٢١  الرمل  ٢  ابن عبد ربه  احِوراِر

  ٣٢١  لرملا  ١  ـ  اعتصاري*

  ٣٢١  الرمل  ١  عدي بن زيد  وغَاِر

  ٢٩٦  الكامل  ١  الربيع بن زياد  اِرهطْأَالْ

  ٢٩٦  الكامل  ١  الربيع بن زياد  نهاِر

  ٢٩١  الكامل  ١  احلارث بنت برة  ِبالْأَثَِر

  ٤٢٥  مهمل  ١  ـ  الْمكِْثِر

  ٢٧٠  الوافر  ١  ـ  ِبهجِر

  ٣٧٨  املقتضب  ١  ـ  والنذُِر

  ٢٦٤  افرالو  ١  ـ  ِبشِر

  ٢٨٠ ، ٢٧٩  الكامل  ١  زهري بن أيب سلمى  الذُّعِر

  ١٢٧ ، ١  البسيط  ١  املعري  الشعِر



 ٤٦٢

  ١٥٣  الوافر  ١  ـ  ِذكِْري*

  ٢١٢  الطويل  ١  لألخطل  بالعمِر

  ٣٠٥  اهلزج  ١  ـ  الْحزاِوِر

  ٣٢٨  الرمل  ١  النابغة الشيباين   الزبوِر

  ٤٢٦  مهمل  ١  ـ  الدهِر

  ٣٢٧  الرمل  ٤   ربهابن عبد  حِريِر

  ٣٢٨  الرمل  ١  النابغة الشيباين   حبفِري*

  ــ ز ــ
  ٤١٨  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  يعزى*

  ــ س ــ
  ٢٧١  الوافر  ١  ـ  ونفْسا

  ٢١٦  الطويل  ١  يزيد بن اخلذّاق  الرُءوسا

  ٣٠٣  اهلزج  ١  ـ  باِس

  ٣٣٧  السريع  ١  ـ  الناِس

  ــ ض ــ
  ٣٩٣  املتقارب  ١  ـ  اضغالْ

  ٣٩٣  املتقارب  ١  ـ  الغضا*

  ٣٩٣  املتقارب  ١  ابن عبد ربه  ىضقَ

  ٢١١  الطويل  ٣  ابن عبد ربه  ِضحمالْ

  ٢١٠  الطويل  ١  طرفة بن العبد  يِضرِع

ب٢١١  الطويل  ١  طرفة بن العبد  ِضع  

*٢١١  الطويل  ١  طرفة بن العبد  العض  
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 ٤٦٣

  ــ ظ ــ
  ٢٤٤  املديد  ١  ـ  لَظَى

  ــ ع ــ
اع٤٢٦  مهمل  ١  ـ  الْب  

ذَعريد بن الصمة  ج٣١٤  الرجز  ١  د    

*نص١٧٣  الرجز  ٥  ابن عبد ربه  ع   

   ٣٧٢ ، ٣٦٩  املضارع  ١  ـ  باعا

  ٣٦٩  املضارع  ٣  ابن عبد ربه  اجِتماعا

*جوع٢٦٧  الوافر  ١  عمرو بن معد يكرب  ه  

وعقْر٣٠٦  اهلزج  ١  مازن بن مالك  م  

وعم٢٦٧  فرالوا  ٥  ابن عبد ربه  الد  

ِطيعتس٢٦٧  الوافر  ١  عمرو بن معد يكرب  ت  

  ٣٣٦  السريع  ١  أبو قيس بن األسلت   اِعيمسأَ

طِْإو٣٣٧  السريع  ٤  ابن عبد ربه  اِعم  

٣٩٢  املتقارب  ١  ـ  يِعم  

  ٢١٨  الطويل  ١  ـ  ِعمالدِب

*وتم١٧  الكامل  ١  ابن سينا  ِعن  

  ١٢٣  اخلفيف  ٢  القرياطي  خليِع*

  ـــ ف ـ
قُوفو٤٢٥  مهمل  ١  ـ  م  

  ٣٤٧  املنسرح  ١  ـ  الْعرفَا

  ٣٥٣  املنسرح  ١  مالك بن العجالن  أَِنفُوا

  ــ ق ــ
اق٣٣٤  السريع  ١  ـ  ِعر  

٣٤٣  السريع  ١  ـ  الطَِّريق  



 ٤٦٤

  ٤٢٤  مهمل  ١  ـ  تشقَى

قَهن٢٥٧  البسيط  ١  ـ  ع  

لَق٢٦٣  الوافر  ١  ـ  خ  

  ٢٦٥  الوافر  ٢  ـ  معشوِق

  ٢٦٥  الوافر  ٤  ابن عبد ربه  ِقمخلُو

  ٢٦٥  الوافر  ١  ـ  املهاريِق*

  ــ ك ــ
لَكت٢٤٣  املديد  ١  أخت تأبط شرا  خ  

ِريك٢٧٣  الوافر  ٢  العالء بن املنهال الغنوي  ش  

  ١٦١  الكامل  ٢  ـ  عذَلتكا*

٣٩٤  املتقارب  ١  ـ  ايكَِتأْي  

  ٢٢٥ ، ٧٩  اهلزج  ٢  علي رضي اهللا عنه  الَاِقيكَ

مشت٢٤٧  البسيط  ٢  ابن عبد ربه  رك  

  ٢٤٦  البسيط  ١  زهري بن أيب سلمى  سلَكُوا*

ِلك٢٤٦  البسيط  ١  زهري بن أيب سلمى  م  

  ــ ل ــ
  ٢٥٠  البسيط  ١  ابن عبد ربه  السؤالْ

  ٣٢٧  الرمل  ١  ـ  بالْ

  ٣٢٤  الرمل  ١  ـ  الِْحجالْ

٣٣٩  السريع  ٢  العجاج  الْخ  

  ٣٣٩  السريع  ٣  ابن عبد ربه  الْخالْ

  ٣٢٩  الرمل  ١  معني الدين أمحد الطنطراين  زالْ

  ٤١٦  مهمل  ١  ـ  نزالْ

  ٢٤٥  املديد  ٢  ـ  النزالْ
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 ٤٦٥

  ٢٥٠  البسيط  ١  ـ  الْالوص*

الس٣٩٠  املتقارب  ١  عائذ أيب بن أمية  الْع  

  ٢٣٢  املديد  ١  ـ  ِللزوالْ

  ٤١٦  مهمل  ١  ـ  ِبالنوالْ

م٢٩١ ، ١٦٠  الكامل  ٢  امرؤ القيس لْح  

  ٢٩٣  الكامل  ١  ـ  وبدلْ

  ٣٩٥  املتقارب  ١  امرؤ القيس  لْضفْأَفَ

  ٢٢٨ ، ١٦٣  الطويل  ١  للنابغة أو أبو األسود الدؤيل  فَعلْ

  ٢٢٦  الرمل  ١  لبيد  هملْ

  ٤٢٠  مهمل  ١  ـ  مقْبولْ

  ٣٢٣  الرمل  ٤  ابن عبد ربه  الْكَِحيلْ

  ٣٢٣  الرمل  ١  زيد اخليل  ِبالذَِّليلْ

  ٣٤٢  السريع  ١  يئةاحلط  قَِليلْ

٢٧٥  الكامل  ٣  ابن عبد ربه  االَذَقَو  

  ٣٨٩  املتقارب  ٤  ابن عبد  ربه  فَزالَا

  ٢٧٥  الكامل  ٢  أخطل  االَصِو

  ٣٨٩  املتقارب  ١  احلطيئة  مقَالَا

  ٤١٣  مهمل  ١  ـ  انهالَ

ع٣١٠  الرجز  ٤  ابن عبد ربه  الَد  

  ٤١٣  مهمل  ١  ـ  نصلَا

  ٤٣٥  طالبسي  ٤  ابن احلاجب  حصال*

  ٢٨  السريع  ٩  أبو البقاء األمحدي  علَا*

  ٢٥٨  البسيط  ١  ـ  الْعلَا

  ٤٥١  الرجز  ١  احلريري  وعلَا*

ج٣١٠ ، ١٧٠  الرجز  ١  ـ  الَم  

  ٤٢١  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  مكمال*



 ٤٦٦

  ٢٥٦  البسيط  ١  ـ  دولَا

  ٢٤٥  املديد  ٢  ـ  خِليلَا

٣٥١  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  لَه  

  ٣٧١ ، ١٩٤  املضارع  ١  ـ  مقَالُ

  ٤١٨  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  اإلكْمالُ*

٣٣٥  السريع  ٤  ابن عبد ربه  قْتلُي  

  ٣٩٨ ، ١٢٥  املتدارك  ١  ـ  رجلُ

  ٣٧٨ ، ١٩٩  املقتضب  ٢  ـ  منخِذلُ

  ٢٢٣  املنسرح  ١  عوف بن رميعاخ الشد  فَشلُ

  ٤١٥  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  ينقلُ*

  ٢٦٤  لوافرا  ١  كثري عزة  ِخلَلُ

  ٤٢٣  مهمل  ١  ـ  الْمستكِْملُ

  ٣٥٤  السريع  ١  ـ  محِولُ

  ٢١٩ ، ١٣٤  الوافر  ٢  إبراهيم بن أمحدابن صفوان   الْخِليلُ

  ٢١٦  الطويل  ١  ـ  طَِويلُ

   ٢٢٧  اخلفيف  ١  عبيد بن األبرص  الرحاِل

  ٣٥٦  اخلفيف  ١  األعشى  ِبالسخاِل

   ٣٨٢  اتث  ٧  بهالبيت الثاين البن عبد ر  الْغزاِل

  ٣٨٣  اتث  ٢  رجل من أهل مكة  الغزاِل*

*مت٢٧  اخلفيف  ٢  أبو البقاء األمحدي  ياِلع  

  ٢٧  اخلفيف  ٣  أبو البقاء األمحدي  ياِلعمالْ*

  ٢٨٦  الكامل  ١  ـ  ودلَاِل

  ٣٨٣  اتث  ١  ـ  الِْهلَاِل

  ٣٨٢  اتث  ٤  ابن عبد ربه  باجلماِل*
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 ٤٦٧

  ٣٢٠  الرمل  ١  برصعبيد بن األ  الشماِل

  ٤٢١  مهمل  ١  ـ  الْمسِبِل

  ٤٢٢  مهمل  ١  ـ  يقْبِل

  ٣٤١  السريع  ١  ـ  عذِْلي

  ٢٨٤  الكامل  ٤  ابن عبد ربه  ِلِص

  ٢٨٧  الكامل  ١  عنترة  ِلصنمالِْب

  ٣٥٢  املنسرح  ١  ـ  هِطِل

  ٤٥٠  طويل  ١  امرؤ القيس   عِل*

  ٣٤١  السريع  ٤  ابن عبد ربه  عقِْل

  ٤٢٢  لمهم  ١  ـ  عقِْلي

  ٢٤١  املديد  ١  ـ  ِبعقِْل

ِلهم٣٥٣  املنسرح  ١  ـ  ج  

  ٤٥٠  الطويل  ١  امرؤ القيس  محمِلي

  ٢١٠  الطويل  ١  جرير  ِلمالرِب

وتج٢٨٤  الكامل  ١  ـ  ِلم  

  ٤٥٠  الطويل  ١  امرؤ القيس  وجتمِل*

  ٤٤٩  الطويل  ١  امرؤ القيس  فَحومِل

  ٢٨٨  الكامل  ١  عنترة  الْحومِل

  ٣٠٠  اهلزج  ١  ـ  لذَّلُوِلا

  ٣٠١ ، ٧٠  اهلزج  ٣  ابن عبد ربه  بِخيِل

  ــ م ــ
قَام٢٣٣  املديد  ١  الطرماح ابن حكيم  الْم  

لَام٢٣٣  املديد  ٣  ابن عبد ربه  الس  

*٢٣٣  املديد  ١  ـ  املنام  



 ٤٦٨

امهتس٢٨٣  الكامل  ١  ـ  م  

ِشم٢٢١  املتقارب  ١  األعشى  ج  

س٣٣٨  سريعال  ٣  ابن عبد ربه  قَم  

  ٣٩٨  املتدارك  ٥  ـ  مقَسأَ

٣٥٩  اخلفيف  ١  ـ  لَكُم  

*ِلم٤٢١  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  ع  

لَمع٣٤٤  السريع  ١  كعب األشقري  ت  

٣٤٥  السريع  ١  املرقش األكرب  كَلَّم  

نع٣٣٨  السريع  ١  املرقش األكرب  م  

مه٢٩٣  الكامل  ١  ـ  ب  

مه٣٩٩  اخلبب  ١  ـ  اَألد  

لَدبم١٢٥ ، ٨٨  الرجز  ١  ـ  ه  

مهم٣٧٩  املقتضب  ١  ـ  أَكْر  

ِزه٣٩١  املتقارب  ١  ـ  مي  

ِقيمتس٣٤٢  السريع  ١  ـ  ي  

ِميم٢٥٠  البسيط  ١  أسود بن يعفر  ت  

  ٢٩٣  الكامل  ١  عبيد بن األبرص  الندامةْ*

  ٤٢٢  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  إذا ما*

  ٢٩٤  املالك  ١  عبيد بن األبرص  ةْامزحالْ

هاممتث أو   ١  ـ  حا

  الوافر

٣٧٣ ، ١٩٥  

  ٢٢٣  الكامل  ١  يزيد بن مفرغ  والْيمامةْ

  ٣٨٨  املتقارب  ١  بشر بن أيب خازم  ِنياما

  ٤١٥  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  خِتما*

  ٤٢٥  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  تمما*

  ٢٤١  املديد  ١  ـ  واستقَاموا
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 ٤٦٩

  ٤٠٠  تداركامل  ١  ـ  متئِْج

هم٢٣٧  املديد  ١  طرفة بن العبد  قَد  

همد٢٣٧  املديد  ٤  ابن عبد ربه  و  

اِرموالص  ِدي٢٢٩  الطويل  ١  نافع بن األسود الِكن  

*٢٤٨  البسيط  ١  ذو الرمة  مسجوم  

*مه١٩٨  املقتضب  ١  ـ  يدفنون  

كِْليمة  تم٢٤٩  البسيط  ١  ذو الر  

ِميم٢٨١  الكامل  ١  كم الثقفييزيد بن احل  الْح  

  ٤١٣  مهمل  ١  ـ  الْملَاِم

  ٢٩٠  الكامل  ١  ـ  الْأَقْواِم

ويح٢٨٨  الكامل  ١  ـ  يِمت  

  ٢٥١  البسيط  ١  أسود بن يعفر  مستعِجِم

  ٥٧  الطويل  ١  أبو البقاء األمحدي  وصارِم*

  ٢٧٤  الكامل  ١  عنترة  وتكَرِمي

  ٣٠٢  هلزجا  ١  عبد اهللا بن الزبعرى  يرِمي

  ٢٢٥  الرجز  ٢  العجاج  اسلَِمي

  ٢٢٠  الطويل  ١  ـ  تتكَلَِّم

  ٢٧٤  الكامل  ٥  عنترة  توهِم

  ٣٤٥  السريع  ١  امرأة من بين خمزوم  ومخزوِم

  ٢٦٣  الوافر   ١  كثري عزة  مستِدِمي*

  ــ ن ــ
  ٣٢٦  الرمل  ١  ـ  ِبعسفَانْ

  ٣١٨  الرجز  ١  سيلنظّار الفقع أو امرار األسدي  الِْإرنانْ

  ١٦٨  اهلزج  ٢  ـ  أسنانْ*



 ٤٧٠

  ٢٣٠  الطويل  ٢  امرؤ القيس  صفْوانْ

*٤٢٤  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  ِمن  

ن٣٢٩  الرمل  ١  ـ  ثَم  

*١٦٨  اهلزج  ٢  ـ  الصني  

اِننير٣٠٥  اهلزج  ١  ـ  ع  

  ٣٦٠  اخلفيف  ١  ابن عبد ربه  انذكِر*

  ٣٥٩  اخلفيف  ١  ـ  أَمِرنا

  ٣٦٠ ، ٦٩  اخلفيف  ٣   ربهابن عبد  غَيِرنا

  ١٢٦  الرجز  ١  ابن عبد ربه  الساكنةْ*

*هتث  ١  ـ  سيدهن٣٨٣  ا  

  ٢٤٤  املديد  ٣  جاهلي  ونى*

  ٢٦٢  الوافر  ٢  عمرو بن كلثوم  الْأَندِرينا

  ٣٦٤  اخلفيف  ١  ـ  حِزينا

*١٢٧  املتقارب  ١  ـ  املسلمني  

   ٣٥٥ ، ١٨٧  املنسرح  ١  حممد بن مناذر الريبوعي  تغنينا

  ١٥٣  الوافر  ١  ـ  القرونُ*

  ٤١٨  مهمل  ١  ـ  الْباِن

  ٢٣٥  املديد  ٣  ابن عبد ربه  ريحاِن

  ٣٨٧ ، ٦٨  اتث  ١  ـ  الْهجراِن

  ٣٨٦  اتث  ٣  حممد بن أيب حممد اليزيدي  شاِن

   ٢٣٥  املديد  ١  ـ  ِدهقَاِن

  ٤٤٨ ، ٨٨  الطويل  ١  امرؤ القيس  أَزماِن

  ٢٥٩  البسيط  ١  لِْمي بن ربيعة الضيبس  الْأَموِن

  ٤١٤  مهمل  ١  ـ  دوِني

  ٢٩  الوافر  ٢  احلصين التقي  ِنيباِجحالْ*

  ٢٩  الوافر  ٥  أبو البقاء األمحدي  ِنيدقَرفَالْ*
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 ٤٧١

  ٤١٣  مهمل  ١  ـ  الِْعِني

  ٣٣٠  الوافر  ١  الشماخ  باليمِني*

  ــ هـ ــ
  ٤٢٨  مهمل  ١  ـ  الْمحاماةْ

اهن٤٢١  لمهم  ١  ـ  لُم  

  ٣٤٨  املنسرح  ١  هرمةابن   يرزؤها

  ٣٣٠  الرمل  ١  ـ  قَضاها

  ٣٣٠  الرمل  ١  ـ  فَحواها

    ٣١٦ ، ١٧٤    الرجز  ١  أبو النجم العجلي  مخوفُها

  ١٦٩  الطويل  ١  ـ  اهعقالُ*

  ٤٢٤  مهمل  ١  ـ  سكَّاِنها

لَعي٣٩٦،  ١٢٧  املتقارب  ١  ـ  اه  

اه٤١٥  مهمل  ١  ـ  ِند  

اراهنيض٣٠٤  اهلزج  ١  ـ  ت  

وهِرب٣٣١  الرمل  ١  ـ  فَاض  

  ــ و ــ
رو٣٩٢  املتقارب  ١  ـ  او  

  ٤٢٨  الرجز  ١  شعبان اآلثاري  رووا*

و٣٤٦ ، ١٨٤  السريع  ٢  أعرايب  ن  

  ١٢٤  املتدارك  ٢  ـ  ِبالتقْوى

  ــ ي ــ

  ٣٢٦  الرمل   ١  ابن الفارض   يطَ

  ٢٢٤  الطويل  ١  ـ  رجاِئيا

أْر٣٩٦  املتقارب  ١  ـ  اي  



 ٤٧٢

  ٢٥٨ ، ١٤٧  البسيط  ١  ـ  خاِويةْ

اِرعي٣٠٣  اهلزج  ١  ـ  ه  

  ٣٩٣  املتقارب  ١  ابن عبد ربه  هيغَ

مي٣٩٢  املتقارب  ١  ـ  ه  

  ــ األلف المقصورة ــ
  ٤٣٥  الطويل  ٢  اخلزرجي  احتمى *
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 ٤٧٣

  فهرس قوافي مقطوعات المؤلف: ثالثا 

  )مدائحه النبوية (

  

  الصفحة  عدد األبيات  البحر  القافية  ملقطوعةرقم ا

  ــ ب ــ
٣٧  ب٣٢٥  ٥  الرمل  أَح  

  ٢٣٤  ٥  املديد  غَاِلبا  ٦

٢٢  ِخبتن٢٧٨  ٥  الكامل  ي  

١١  طْلُوب٢٤٨  ٥  البسيط  م  

  ٣٠٠  ٥  اهلزج  الْعرِبو  ٢٨

  ٢١٥  ٥  الطويل  مِصيِب  ٣

  ــ ت ــ
  ٢٨٦  ٥  الكامل  الصلَواِت  ٢٧

  ــ ج ــ
  ٣١٢  ٥  الرجز  تجىيلْ  ٣٣

  ٣٧٧  ٦  املقتضب  الِْعوِج  ٥٤

  ــ ح ــ
٢٥  احم٢٨٢  ٥  الكامل  الس  

١٦  ِديح٢٦١  ٥  الوافر  م  

  ٢٥٤  ٥  البسيط  الْماِحي  ١٥

  



 ٤٧٤

  ــ د ــ
  ٣٥٠  ٥  املنسرح  الْقَصدا  ٤٩

  ٣٠٩  ٥  الرجز  الْجودو  ٣١

  ٢٥٢  ٥  البسيط  هاِدي  ١٤

  ٢١٣  ٥  الطويل  محمِد  ٢

  ــ ر ــ
٤٨  ارتخ٣٤٩  ٥  املنسرح  الْم  

٤٥  ارتخ٣٤٠  ٥  السريع  الْم  

٣٦  ارعتس٣٢٢  ٥  الرمل  ت  

٣٠  رر٣٠٧  ٥  الرجز  الد  

  ٢٣٩  ٤  املديد  أَعذَارا  ٩

٤  ار٢٣١  ٣  املديد  ن  

٣٢  رشح٣١١  ٥  الرجز  الْم  

٢١  ره٢٧٧  ٥  الكامل  الد  

٥٢  ورر٣٦١  ٤  اخلفيف  الس  

  ٢٦٥  ٥  الوافر  الْقَدِر  ١٨

  ٢٨٠  ٤  الكامل  الْقَدِرو  ٢٣

  ٣٢٨  ٥  الرمل  سروِري  ٣٩

  ــ ض ــ
  ٢١٢  ٥  الطويل  الْمحِض  ١

  ــ ع ــ
٣٤  طَع٣١٤  ٥  الرجز  س  
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 ٤٧٥

  ٣٣٧  ٥  السريع  داِعي  ٤٣

  ٣٧٠  ٥  املضارع  يراعى  ٥٣

 ــ ف ــ

  ٣٤٧  ٥  املنسرح  شرفَا  ٤٧

 ــ ق ــ

  ٣٣٤  ٥  يعالسر  اشِتياقو  ٤١

 ــ ك ــ

١٠  فَكتؤ٢٤٧  ٥  البسيط  ي  

  ــ ل ــ
  ٢٣٢  ٥  املديد  آلْ  ٥

  ٣٩١  ٦  املتقارب  الْلَيالْ  ٥٧

  ٢٧٦  ٥  الكامل  ضلَالَا  ٢٠

  ٣٣٥  ٥  السريع  الْمرسلُ  ٤٢

  ٢٦٤  ٣  الوافر  فَضلُوا  ١٧

  ٣٥٧  ٥  اخلفيف  ِمثَاِل  ٥٠

  ٣٢٠  ٥  الرمل  الْمعاِلي  ٣٥

  ٣٨٣  ٥  اتث  ضلَاِل  ٥٥

٤٦  س٣٤١  ٥  السريع  ِلالر  

  ٢٨٥  ٥  الكامل  الْمرسِل  ٢٦

  ٣٠٠  ٥  اهلزج  غَِليِلي  ٢٩

  ــ م ــ
٤٤  مد٣٣٨  ٥  السريع  ع  



 ٤٧٦

٥٨  م٣٩٩  ٦  املتدارك  أَقْس  

١٢  ِحيم٢٥٠  ٥  البسيط  ر  

  ٣٨٨  ٥  املتقارب  السلَاما  ٥٦

٨  هم٢٣٧  ٥  املديد  ِخي  

٢٤  ٢٨٢ ، ٢٨  ٥  الكامل  قَِدمي  

  ٢٥١  ٥  البسيط  لَم ينظَِم  ١٣

  ٢٧٥  ٥  الكامل  الْمسِلِم  ١٩

  ــ ن ــ
  ٣٢٧  ٥  الرمل  ِبِإحسانْ  ٣٨

٤٠  ن٣٢٩  ٥  الرمل  ِمن  

  ٣٦٠  ٥  اخلفيف  قَدرنا  ٥١

  ٢٣٦  ٥  املديد  عدناِني  ٧
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 ٤٧٧

  فهرس األعالم الواردة في الكتاب : رابعا 

  

  الصفحة  العلم

  ٢٦١  آدم عليه السالم

  ٢٦١  براهيم عليه السالم إ

    الزجاج = سهل بن ريالس بن إبراهيم

    احلُصري القريواين= إبراهيم بن علي بن متيم 

  ٤٤٩ ، ٤٣٥ ، ٤٣٤  ابن احلاجب 

  ٢٨٩  ابن السراج 

   ابن القطاع

  

٤٤٩ ، ٣٨٧ ، ١٨٧ ، ١٧٠ ، ١٦٥ ، ١٥٦ ، 

٤٥٠  

    ٣٣٢ ، ١٧٩  ابن إياس 

  ٤٥١  ابن حجر العسقالين 

  ٢٩٤ ، ١٦١  ابن كيسان 

  ٤٥٢ ، ١١٦  أبو البقاء األمحدي 

ابن حجر = أمحد بن علي بن حممد الكناين 

  العسقالين

  

  ٢٤٣  أخت تأبط شرا 

   األخفش

  

٢٠٤ ، ١٩١ ، ١٤٢ ، ١٤٠ ، ١٣٨ ، ١١٩ ، 

٣٩٨ ، ٣٩٧ ، ٣٧٤ ، ٢٤٥ ، ٢٢٩ ، ٢٠٦ ، 

٤٣٢  

صاحب (اجلوهري = إمساعيل بن محاد 

  ) الصحاح

  

  ٤٣٨ ، ١٧١  نوي اإلس



 ٤٧٨

   ٢٢٢  األعشى 

 ، ٤٤٩ ، ٣٦٨ ،  ٢٩٢ ، ٢٣١ ، ٢٣٠ ، ١٦٠  امرؤ القيس 

٤٥١  

  ٣٧٦  جابر بن عبد اهللا األنصاري 

  ٣٠٢ ، ٢١٥  جربيل عليه السالم 

    احلطيئة= جرول بن أوس 

  ٣٧٤ ، ١٩٦  اجلوهري 

  ٤٠١  احلُصري القريواين 

  ٢٧٤  احلُطَيئَة 

  يدياخلليل بن أمحد الفراه

  

٣٣٦ ، ٢١٩ ، ٢٠٦ ، ١٤٢ ، ١٣٥ ، ١٣٤ ، 

٤٥٠ ، ٤٤٠ ، ٣٩٧ ، ٣٨٨ ، ٣٧٩  

  ٣٢٦ ، ١٩٥ ، ١٧٧  اخلنساء 

 اِميِنيم٣٧٤  الد  

   ٣٩٨ ، ٣٦٨ ، ٢٧٣ ، ١٥٢  الزجاج 

 خمشري٤٤١  الز  

    األخفش= سعيد بن مسعدة 

  ٢٢٤  )١(الشداخ

  ٢٧٤ ، ٢٧٣  شريك بن عبد اهللا القاضي

  ٣٥٢  ثاريشعبان اآل

  ١٨٠  )شارح اجلوهرة(الشيخ جنم الدين 

  ٤٣٤  صاحب اجلوهرة واجلواهر

  ٤٤٤  صاحب الكشف

                                                   

  .صحفه يف الكتاب إىل الشماخ يعقوب بن عوف الكناين) ١(
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 ٤٧٩

   ٢١٣  طَرفة بن العبد 

    اإلسنوي= عبد الرحيم بن احلسن 

    القُشيِري= عبد الكرمي بن هوازن 

 ِجيرصاحب الرامزة (عبد اهللا بن حممد اخلَز

  )اخلزرجية

٤٤٤ ، ٤٣٩  

  ٢٩٣ ، ٢٢٧  األبرصعِبيد بن 

    ابن احلاجب= عثمان بن عمر بن أيب بكر 

ِوينال الغه٢٧٢  العالء بن اِملن  

  ٢٢٥ ، ١٣٦  علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

    ابن القطاع=  علي بن جعفر

  ٣٦٤  عمر بن أيب ربيعة املخزومي

  ٢٦١  عمرو بن كلثوم

  ٢٨٦ ، ٢٧٣  عنترة بن شداد

  ٢٦١  عيسى عليه السالم

  ٣٧٩  الفَراء 

 ريي٣٧٥  القُش  

  ٣٦٧  قُطْرب 

  ٢٢٦  لَِبيد بن ربيعة 

  ٣٠٦  مازن بن مالك

  ٢٩٦  مالك بن زهري

   ĭحممد ، أمحد 

  

٤٥٢ ، ٣٤١ ، ٢٨٢ ، ٢٧٧ ، ٢٧٥ ، ٢١٣ ، 

٢٥١ ، ٢٥٠ ، ٢٤٧ ، ٢٣٤ ، ٢٣٢ ، ٢٠٨ ، 

٣٥٠ ، ٣٢٨ ، ٣٢٠ ، ٣٠٩ ،  ٢٦١ ، ٢٥٢ ، 



 ٤٨٠

٣٩١ ، ٣٥٧  

    الدماِميين =  بكر بن عمر القرشي حممد بن أيب

    ابن كيسان= حممد بن أمحد ابن كَيسان 

    ابن السراج= حممد بن السِري 

    قُطْرب = املستنري بن مدحم

    ابن إياس= حممد بن إياس بن البكري 

 صاحب الكليات (حممد بن علي احملَلّي

  ) العروضية

٤٤٤ ، ٤٣٨ ، ٤٣٥ ، ٤٣٤ ، ٣٦٦  

    أبو البقاء األمحدي= مد بن علي بن خلف حم

    الزخمشري= حممود بن عمر بن أمحد 

  ٢٢٤  مطر بن ناجية بن سامة

  ٢٦١  موسى عليه السالم

    األعشى= ميمون بن قيس 

  ٢٢٩  نافع بن األسود الكندي 

  ٣٢٣ ، ٢١١  ) أبو منذر(النعمان بن املنذر 

    الفَراء= حيىي بن زياد بن عبد اهللا 

  ٢٢٣  يزيد بن مفرغ احلمريي

    )١(الشداخ =  يعمر بن عوف الكناين

 

                                                   

  .صحفه يف الكتاب إىل الشماخ يعقوب بن عوف الكناين) ١(
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 ٤٨١

   في الكتاب فهرس أسماء الكتب الواردة: خامسا 

  

  الصفحة  الكتب

  »البارع«

  

١٨١ ، ١٥٦ ، ١٤٥ ، ١٤٤ ، 

٣٥٥ ، ٣٣٢ ، ٢٠٤ ، ١٨٧ ، 

٤٢٩ ، ٣٨٧ ، ٣٧٢ ، ٣٦٨ ، 

٤٥٠ ، ٤٣٩ ، ٤٣٤  

  ٤٤٦   »اجلواهر«

   ٤٤٤ ، ٤٤٣   »حورجواهر الب«

  ٤٣٤   »اجلوهرة واجلواهر«

  ٤٥٣ ، ٤٣٩ ، ٤٤٤  »اخلزرجية« = »الرامزة«

  ٤٥٠ ، ٤٤٨   »الزبد الكافية الشافية يف إبراز مكنونات فوائد القافية«

  ٤٤٤  »الكشف«

 ، ٤٣٨ ، ٤٣٥ ، ٤٣٤ ، ٣٦٦   »الكليات العروضية«

٤٤٤  

  ٣٥١  »م اخلليلالوجه اجلميل يف عل« = »منظومة شعبان اآلثاري«

   ١١٥  »نزهة النواظر وطراز الدفاتر«

 



 ٤٨٢

  صادر والمراجعثبت الم: سادسا 
  

 ،  حامت صاحل الضامن  . د. أ:  ، حتقيق    ألصمعي ا عبد امللك بن قريب   ل» اإلبل «-

   . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤،  الطبعة األوىل، دمشق  ، دار البشائر

  ، دار الكتب العلمية   ،   طيبلسان الدين ابن اخل   ل» اإلحاطة يف أخبار غرناطة   « -

   . هـ١٤٢٤،  الطبعة األوىل ، بريوت

عبـد العزيـز    :  ، حتقيـق     د بن خلف بن حيان    لوكيع حمم » أخبار القضاة  «-

  . عن الطبعة القدمية ، بريوت عامل الكتب ، مصورة مصطفى املراغي

،  ينطه حممد الـزي   : حتقيق  ،    سعيد السريايف  يبأل» أخبار النحويني البصريني   «-

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

  ، خر الدين قباوة  ف : ، حتقيق    خفش األصغر علي بن سليمان    لأل» االختيارين «-

   . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠،  ، بريوت ، الطبعة األوىل دار الفكر املعاصر

أىب بكـر   محد بن حممـد بـن       أل» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري     «-

   . هـ١٣٢٣،  السابعة الطبعة ، ، مصر املطبعة الكربى األمريية ، القسطالين

 ، حممد باسل عيون الـسود    : قيق أليب القاسم الزخمشري ، حت     »أساس البالغة  «-

   . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩،  الطبعة األوىل ، ، بريوت دار الكتب العلمية

 ، حممد رشاد سـامل  . د :، حتقيق    ابن تيمية    محد بن عبد احلليم   أل »االستقامة «-

  .هـ ١٤٠٣الطبعة األوىل،  ،  املدينة املنورة،جامعة اإلمام حممد بن سعود 

،   دار اجليـل    ، علي حممد البجـاوي   :  ق، حتقي بن عبد الرب    ال» االستيعاب «-

   . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢،  الطبعة األوىل ، بريوت

عادل أمحـد عبـد    ، ومد معوض علي حم :  ق، حتقي بن األثري   ال» أسد الغابة «  -

   . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ، املوجود

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

  ) .٦ ، ع ١٨، عامل الكتب ، مج 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٤٨٣

لـديني  للخا » ن أشعار املتقدمني واجلاهليني واملخضرمني    األشباه والنظائر م   «-

 حممد  .د: حتقيق   عثمان سعيد بن هاشم اخلالدي       ، وأيب   بكر حممد بن هاشم اخلالدي     يبأ

  . م ١٩٩٥ ، ، سورية وزارة الثقافة ، علي دقة

،  دار اجليـل   ،   عبد السالم هارون  :  حتقيق،  بن دريد   ا بكر   يبأل» االشتقاق «-

   . م١٩٩١ - هـ ١٤١١، بريوت الطبعة األوىل

 ،  مطبعة الـصاوي  ،   بكر حممد بن حيىي الصويل       أليب» خللفاءأشعار أوالد ا   «-

   . م١٩٣٦ - هـ ١٣٥٥

وعلـى  ،  عادل أمحد عبد املوجود     :  حتقيق،  بن حجر العسقالين    ال» اإلصابة «-

   . هـ١٤١٥  ،الطبعة األوىل ،  بريوت، دار الكتب العلمية  ،حممد معوض

دار إحياء التـراث     ،   مرعبحممد  : البن السكِّيت ، حتقيق     » إصالح املنطق  «-

   . م٢٠٠٢,  هـ ١٤٢٣  ،األوىل ، الطبعة العريب

 -محد حممد شـاكر  أ:  األصمعي ، حتقيق عبد امللك بن قريب » األصمعيات «-

   .م١٩٩٣،  الطبعة السابعة ، مصر ، دار املعارف ، عبد السالم هارون

عبـد احلـسني   :  ، حتقيق حممد بن السريالبن السراج  » األصول يف النحو   «-

   .بريوت ، مؤسسة الرسالة ، الفتلي

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

   . م٢٠٠٢مايو 

 ،   بـريوت  ،دار الفكر    ،   مسري جابر : حتقيق،   الفرج األصبهاين    يبأل» األغاين «-

  .الطبعة الثانية

 عباد ، خمطوط باملكتبة األزهرية ، رقـم         للصاحب بن » اإلقناع يف العروض   «-

)٣٣٧٥٩٣. (  

بـو عبـد    أ:  ، حتقيق    بن قليج  مغلطاي   عالء الدين ل »إكمال ذيب الكمال   «-

،  األوىل الطبعة ،   الفاروق احلديثة    ،    أبو حممد أسامة بن إبراهيم      ، الرمحن عادل بن حممد   

   . م٢٠٠١ -    هـ١٤٢٢

   .دار التعاون، مد بن عبد اهللا ابن مالك مال الدين حمجل» ألفية ابن مالك «-



 ٤٨٤

دار  ،   عبد السالم هـارون   : حتقيق الزجاجي ،     القاسم يبأل» أمايل الزجاجي  «-

   . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧،  الثانية: الطبعة ،  بريوت–اجليل 

حممد عبـد اجلـواد     :  عين بوضعها وترتيبها   ،    علي القايل  يبأل» أمايل القايل  «-

  األصمعي

   .م١٩٢٦ - هـ ١٣٤٤،  الثانية: الطبعة ، املصريةدار الكتب ، 

حممد يوسف الشرجبي ، دار     . د» مام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن     اإل «-

  .  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١املكتيب ، دمشق ، الطبعة األوىل ، 

،  دار الرائد العريب   ،   حسان عباس : ، حتقيق    الضيبللمفضل  » أمثال العرب  «-

   .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١،  وىلاأل الطبعة ، بريوت

، أبو  ، امع الثقايف حممد بن العباس اخلوارزميأليب بكر » األمثال املولّدة «-

   . هـ١٤٢٤ ، ظيب

دار  ،    عبد ايد قطـامش    .د:  القاسم بنن سلّام ، حتقيق        عبيد يبأل» األمثال «-

   . م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠،  الطبعة األوىل ، املأمون للتراث

الطبعـة   ،   ، بـريوت   املكتبة العـصرية  ،  مال الدين القفطي    جل» رواةإنباه ال  «-

   . هـ١٤٢٤األوىل، 

دار  ،   ورياض الزركلي ،  سهيل زكار   :  حتقيق ،   لبلَاذُريل» أنساب األشراف  «-

   . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧الطبعة األوىل،  ، بريوت، الفكر 

 ١٤٠٨،   عة األوىل الطب ،   ، طنطا  دار البشري أليب هالل العسكري ،     » األوائل «-

   .هـ

 ،  ، القـاهرة   شركة أمل ،   بكر الصويل    يبأل» قسم أخبار الشعراء   األوراق «-

   . هـ١٤٢٥

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

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

  .وت بري
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 ٤٨٥

دراسـة  ،   علي احلسن بن عبد اهللا القيـسي         يبأل» إيضاح شواهد اإليضاح   «-

الطبعـة األوىل،    ،   ، بريوت  دار الغرب اإلسالمي   ،   حممد بن محود الدعجاين   . د:  وحتقيق

   . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨

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

  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢هرة ، الطبعة األوىل ، ، القا

البن القطاع ، نسخة خمطوطة خبط األمحـدي ، مـصورة مبعهـد             » البارع «-

  .العروض والقوايف ) ١٩(املخطوطات العربية ، برقم 

 ١٤١٩،   الطبعة الثانيـة   ،   ، بريوت  دار ومكتبة اهلالل  للجاحظ ،   » البخالء «-

   .هـ

 إحياء دار ، شريي علي: لدين ابن كثري ، حتقيق لعماد ا» البداية والنهاية «-

  .  م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨  ،األوىل الطبعة،  العريب التراث

   . بريوت،دار املعرفة ، مد بن علي الشوكاين حمل» البدر الطالع «-

   .م١٩٩٠ - ـه١٤١٠  ،الطبعة األوىل ، دار اجليلالبن املعتز ، » البديع «-

،  الطبعـة األوىل   ،   ، بـريوت   دار اجليـل   ،   للجاحظ» الربصان والعرجان  «-

   .م١٩٩٠ -  هـ١٤١٠

دار  ،   وداد القاضـي  . د: أليب حيان التوحيدي ، حتقيق      » البصائر والذخائر  «-

   . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،  الطبعة األوىل ،  بريوت ،صادر

 حممـد  سـيدي  حممدللدكتور  » الشاطيب القاسم أيب ترمجة يف الطاليب بغية «-

  ) .٣٥/٢٥٧(» جملة البحوث اإلسالمية«نشور بـ ، ماألمني

سـهيل  . د:  ، حتقيق    كمال الدين ابن العدمي   ل» بغية الطلب يف تاريخ حلب     «-

   .دار الفكر ، زكار

: حتقيـق     ، الل الدين السيوطي  جل» يف طبقات اللغويني والنحاة   بغية الوعاة    «-

  . لبنان ،املكتبة العصرية  ، حممد أبو الفضل إبراهيم

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

   .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١  ،األوىل الطبعة

   . هـ١٤٢٣ ، ، بريوت دار اهلالل، جاحظ لل» البيان والتبيني «-



 ٤٨٦

   .دار اهلداية ، جمموعة من احملققني: ، حتقيق رتضى الزبيدي مل» تاج العروس «-

   .دار الكتاب العريب، صطفى صادق الرافعي مل» عربتاريخ آداب ال «-

عبد احللـيم النجـار ،      : لكارل بروكلمان ، حتقيق     » تاريخ األدب العريب   «-

  . م ١٩٧٧ورمضان عبد التواب ، دار املعارف ، 

لفؤاد سيزكني ، جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود            »تاريخ التراث العريب   «-

  . م ١٩٩١ - هـ ١٤١١اإلسالمية ، 

 ،الطبعة الثانيـة     ،   بريوت،  دار التراث   البن جرير الطربي ،     » تاريخ الطربي « -

   . هـ١٣٨٧

 ، الدكتور عبد الفتاح حممد احللو: قيقللتنوخي ، حت» تاريخ العلماء النحويني   «-

   .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢  ،الطبعة الثانية ، هجر للطباعة والنشر ، القاهرة

، حيدر   ، دائرة املعارف العثمانية    عيل البخاري مد بن إمسا  حمل» التاريخ الكبري  «-

   .حممد عبد املعيد خان:  طبع حتت مراقبة، آباد 

حملمد بن محيد العويف ، حبث       »التأريخ بالكسور يف الكتاب العريب املخطوط      «-

  . هـ ١٤٢٩ – ٤١ ، السنة ١٤٤منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية ، العدد 

دار الغـرب    ،    بشار عـواد   .د: ، حتقيق   غدادي  لبللخطيب ا » تاريخ بغداد  «-

   . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل،  ، بريوت، اإلسالمي 

 عمرو بن غرامة العمروي   : ، حتقيق    القاسم ابن عساكر     يبأل» تاريخ دمشق  «-

   . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ ،دار الفكر ، 

بـن أيب    ال» يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القـرآن       حترير التحبري    «-

 الس األعلى للشئون اإلسالمية   ،  الدكتور حفين حممد شرف     :  حتقيق ،   اإلصبع العدواين 

.  

حملمد بن محيد العـويف ،       »تأريخ املخطوط العريب بالكسور والعدد الترتييب      «-

  .حبث منشور على الشبكة العنكبوتية 

ـ    ،عبد السالم حممد هارون     ل »حتقيق النصوص ونشرها   «- ، يب   مؤسـسة احلل

   .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥الطبعة الثانية 
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 ٤٨٧

. د: حتقيـق     ،  احلسن ابن ذي الـوزارتني     يبأل» ختريج الدالالت السمعية   «-

   . هـ١٤١٩،  الطبعة الثانية ،  بريوت،دار الغرب اإلسالمي   ، إحسان عباس

 دار  ،مد بن احلسن بن حممد اء الـدين البغـدادي           حمل» التذكرة احلمدونية  «-

   . هـ١٤١٧،  الطبعة األوىل ، تصادر، بريو

 ،  القـاهرة ،  دار اآلفاق العربية    ألمحد تيمور باشا ،     » تصحيح لسان العرب   «-

   .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢،  الطبعة األوىل

أليب البقاء األمحدي ، فصل خمطوط ضمن جمموع البـن          » تعاريف الزحاف  «-

ـ            العـروض  ) ١٩(رقم  القطاع خبط األمحدي ، له مصورة مبعهد املخطوطات العربية ، ب

  .والقوايف 

ضة  ، إبراهيم حممد حسن اجلمل:   حتقيق املربد ، العباسأليب» التعازي «-

   .مصر 

مؤسـسة   ،   أمحد حممد شاكر  : البن جرير الطربي ، حتقيق       »تفسري الطربي  «-

   . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠،  الطبعة األوىل ، الرسالة

 الفـتح   يبأل » بو سعيد الـسكري   أه  غفلأ مما   التمام يف تفسري أشعار هذيل     «-

أمحد ناجي القيسي ، وخدجية عبد الرزاق احلـديثي ، وأمحـد            : ، حتقيق   عثمان بن جين    

 ١٣٨١مصطفى جواد ، مطبعة العاين ، بغداد ، الطبعـة األوىل ،  . د: مطلوب ، وراجعه   

  .هـ 

سـسة  مؤ،  بشار عـواد    .  د :، حتقيق    يزمال الدين املِّ  جل» ذيب الكمال  «-

  .م ١٩٨٠ – هـ١٤٠٠،  الطبعة األوىل ، بريوت، الرسالة 

 ،  حممد عوض مرعـب   : ، حتقيق   مد بن أمحد بن األزهري      حمل» ذيب اللغة  «-

   .م٢٠٠١،  الطبعة األوىل ،  بريوت،دار إحياء التراث العريب 

ـ  »التواريخ املعمية يف املخطوطات العربية     «- ب الـدين ياسـني إبـراهيم       حمل

  .حبث منشور على الشبكة العنكبوتية ،  السامرائي

طبع بإعانة وزارة املعارف للحكومـة العاليـة        ،  البسيت  البن حبان   » الثقات «-

، حيدر آبـاد  ، دائرة املعارف العثمانية    ،   حممد عبد املعيد خان      .د:  حتت مراقبة  ،   اهلندية

  .م ١٩٧٣ -   ه١٣٩٣،  الطبعة األوىل



 ٤٨٨

-هـ١٤٠٥  ،الطبعة األوىل ، دار الباز ، يأبو احلسن العجل» الثقات «-

   .م١٩٨٤

مكتبـة   ،   مطبوع امش املستطرف   ،   بن حجة احلموي  ال» مثرات األوراق  «-

   .، مصر اجلمهورية العربية

  أبو ظيب   ، امع الثقايف  ،   عبد اهللا حممد احلبشي   ل» جامع الشروح واحلواشي   «-

   .م٢٠٠٤، 

زهـري  . د: احلسن العروضي ، حتقيـق      أليب  » اجلامع يف العروض والقوايف    «-

 م  ١٩٩٦ - هـ   ١٤١٦هالل ناجي ، دار اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل ،            / غازي ، أ  

.  

طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية     ،  الرازي  البن أيب حامت    » اجلرح والتعديل  «-

   . م١٩٥٢ هـ ١٢٧١الطبعة األوىل،  ،  بريوت،دار إحياء التراث العريب ، مصورة 

، حتقيق  لمعاىف بن زكريا    ل»  واألنيس الناصح الشايف   اجلليس الصاحل الكايف   «-

 - هـ   ١٤٢٦الطبعة األوىل   ،  ، بريوت    دار الكتب العلمية   ،   عبد الكرمي سامي اجلندي   : 

   . م٢٠٠٥

 ،   فخر الدين قبـاوة    :، حتقيق   لخليل بن أمحد الفراهيدي     ل» اجلمل يف النحو   «-

   .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦،  الطبعة اخلامسة

علـي  : حققه وضبطه وزاد يف شرحه    ،   القرشي   أليب» مجهرة أشعار العرب   «-

  .ضة مصر  ، حممد البجادي

   . بريوت،دار الفكر  أليب هالل العسكري ، »مجهرة األمثال «-

دار  ،   رمزي منري بعلبكـي   : حتقيق  بن دريد األزدي    ا بكر   أليب »مجهرة اللغة  «-

   .م١٩٨٧،  الطبعة األوىل ،  بريوت،العلم للماليني 

:  الظـاهري ، حتقيـق       حـزم  البن»  أخرى رسائل ومخس السرية جوامع «-

  . م ١٩٠٠إحسان عباس ، دار املعارف ، مصر ، الطبعة األوىل ، 

خمطـوط  أليب البقـاء األمحـدي ،       » اجلواهر البهية على الرامزة اخلزرجية     «-

 للبحـوث  فيـصل  امللكها مصورة مبركز    ، وعن ) ٤٤٤٧(باملكتبة الوطنية باريس ، برقم      

  ) .٢٨١٤٧( ، برقم سالميةاإل والدراسات
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 ٤٨٩

اهليئة العامة لـشئون   ، إبراهيم األبياري:  ، حتقيق  عمرو الشيباين  أليب» اجليم «-

   . م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤ ، ، القاهرة املطابع األمريية

لدمنهوري ،  للعالمة ا  »حاشية الكربى على منت الكايف يف العروض والقوايف        «-

   .هـ ١٣٠٧،  بوالق ،املطبعة امليمنية 

: ، حتقيـق    جالل الدين السيوطي    »  تاريخ مصر والقاهرة    يف احملاضرة حسن «-

 - هــ    ١٣٨٧الطبعـة األوىل    ،  دار إحياء الكتب العربيـة       ،   حممد أبو الفضل إبراهيم   

   . م١٩٦٧

حممد إبـراهيم   .  د :أليب عبيدة الوليد بن البحتري ، حتقيق        » محاسة البحتري  «-

  .  م ٢٠٠٧حور ، وأمحد حممد عبيد ، هيئة أبو ظىب للثقافة والتراث ، 

خمتار : ، حتقيق    احلسن علي بن أيب الفرج البصري        يبأل» احلماسة البصرية  «-

   . بريوت، عامل الكتب  ،الدين أمحد

مكتبـة   ،    كمال مصطفى  :، حتقيق    يشوان بن سعيد احلمري   لن» احلور العني  «-

   . م١٩٤٨ ، القاهرة، خلاجني ا

 ١٤٢٤،   الطبعة الثانيـة   ،   بريوت،  دار الكتب العلمية    للجاحظ ،   » احليوان «-

   .هـ

 ،   عصام شقيو  :البن حجة احلموي ، حتقيق      »   وغاية األرب  خزانة األدب  «-

   .م٢٠٠٤  ،الطبعة األخرية ، بريوت ، ، دار البحار بريوت ، دار ومكتبة اهلالل

حتقيـق  ،  عبد القادر البغـدادي     ل»  ولب لباب لسان العرب    دبخزانة األ  «-

 ١٤١٨،   الطبعة الرابعـة   ،   ، القاهرة  مكتبة اخلاجني  ،   عبد السالم حممد هارون   :  وشرح

   . م١٩٩٧ -هـ 

 الطبعة ،   اهليئة املصرية العامة للكتاب   ،   الفتح عثمان بن جين      أليب» اخلصائص «-

   .الرابعة

: حتقيق  لزين الدين شعبان بن حممد اآلثاري ،  »درةمخسة نصوص إسالمية نا    «-

   .م١٩٩٠ ، األوىل الطبعة ، بريوت ، دار الغرب اإلسالمي ، هالل ناجي

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

  . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨حممد عامر ، 



 ٤٩٠

 ،  عرفـات مطرجـي   : يق  للحريري ، حتق  »  يف أوهام اخلواص   درة الغواص  «-

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

حممد :  مراقبة   ،بن حجر العسقالين    ال »  يف أعيان املائة الثامنة    الدرر الكامنة  «-

 هـ١٣٩٢،   الطبعة الثانية  ،   بادآيدر  ح ، جملس دائرة املعارف العثمانية       ، عبد املعيد ضان  

   .م١٩٧٢ -

 ، دار الصميعي    ،   عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم     ل» الدليل إىل املتون العلمية    «-

   . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠،  الطبعة األوىل، الرياض 

 ،لي بن احلسن البـاخرزي      أليب احلسن ع  » العصر أهل وعصرة القصر دمية «-

   . هـ١٤١٤،  الطبعة األوىل ، ، بريوت دار اجليل

 حفص عمر بن أيب احلسن ابن الفارض ، دار النجم           أيب» ديوان ابن الفارض   «-

  .م ١٩٩٤ الطبعة األوىل ،بريوت ، ، 

السيد أبـو   : أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حتقيق         » ديوان ابن حجر   «-

  . م ١٩٦٢ - هـ ١٣٨١الفضل ، املكتبة العربية ، حيد آباد ، 

حممد نفاع ، وحـسني     : إبراهيم بن هرمة القرشي ، حتقيق       » شعر ابن هرمة   «-

  . م ١٩٦٩عطوان ، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ، 

: أيب سعيد احلسن الـسكري ، حتقيـق         : صنعه  » ديوان أيب األسود الدؤيل    «-

 ١٩٩٨ هـ ،    ١٤١٨الشيخ حممد حسن آل ياسني ، دار ومكتبة اهلالل ، الطبعة الثانية ،              

  .م 

. د  : دامة ، مجعه وشرحه وحققـه        الفضل بن ق   »ديوان أيب النجم العجلي    «-

 ٢٠٠٦ - هـ   ١٤٢٧حممد أديب عبد الرمحن ، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ،            

  .م 

مهدي حممد ناصر الـدين ، دار  : غياث بن غوث ، شرحه   » ديوان األخطل  «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

سيد :  ، حتقيق    دين حممد بن عبد الرمحن بن الغزي        مشس ال » اإلسالم ديوان «-

  م ١٩٩٠ - هـ   ١٤١١،   الطبعة األوىل ،  ، بريوت    دار الكتب العلمية   ،   كسروي حسن 

.  
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نوري محودي القيـسي ، وزارة الثقافـة        : صنعه  » ديوان األسود بن يعفر    «-

  . م ١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠واإلعالم ، مطبعة اجلمهورية ، 

   . حممد حسني.د: شرح وتعليق ميمون بن قيس ، » ريديوان األعشى الكب «-

محدو طماس ، دار املعرفـة ، بـريوت ،   : اعتىن به وشرحه  » ديوان احلطيئة  «-

  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الطبعة الثانية ، 

: حتقيـق   » ديوان احلطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجـستاين        «-

  .نعمان أمني طه ، البايب احلليب ، مصر 

عزة حسن ، دار الشرق العريب ، بريوت ، الطبعة          : حتقيق  » يوان الطّرماح د «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤الثانية ، 

. د: رواية عبد امللك بن قريب األصمعي وشرحه ، حتقيـق  » ديوان العجاج«  -

  . عبد احلفيظ السطلي ، مكتبة أطلس ، دمشق 

حممـد نبيـل   . د: مجع وشرح وحتقيـق  » ديوان الكُميت بن زيد األسدي     «-

  . م ٢٠٠٠طريفي ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

األكرب عمرو بن سعد ، واملرقش األصغر عمرو بن          املرقش» ديوان املُرقِّشني  «-

  . م ١٩٩٨كارين صادر ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، : حرملة ، حتقيق 

  .دار العاملية طالل حرب ، ال: شرح » ديوان مهلهل بن ربيعة «-

دار الكتب املـصرية بالقـاهرة ، الطبعـة األوىل ،    » ديوان نابغة بين شيبان   «- 

   .١٩٣٢ - هـ ١٣٥١

أمحد الزين ، وحممود أبو الوفا ، دار الكتب املصرية          : حتقيق  » ديوان اهلذليني  «-

  . م ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥، 

 دار املعـارف ،     حممد أبو الفضل إبـراهيم ،     : حتقيق  » ديوان امرئ القيس   «- 

  القاهرة ، الطبعة اخلامسة ، 

مصطفى عبد الشايف ، دار الكتب العلمية ،        / أ: ضبطه  » ديوان امرئ القيس   «-

  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥بريوت ، الطبعة اخلامسة ، 

حممد الطاهر بن عاشور ، وزارة : مجع وحتقيق وشرح » ديوان بشار بن برد«  -

  .  م ٢٠٠٧الثقافة ، اجلزائر ، 



 ٤٩٢

جميد طراد ، دار الكتاب العريب      : شرحه  » ديوان بشر بن أيب خازم األسدي      «-

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

رواية أيب سعيد السكري ، مطبعة دار الكتب املصرية ،          » ديوان جران العود   «-

  . م ١٩٣١ - هـ ١٣٥٠

  . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦دار بريوت ، » ديوان جرير «-

عمر عبد الرسـول ، دار املعـارف ،         . د: حتقيق  » ديوان دريد بن الصمة   « -

  . القاهرة 

شرح اإلمام أيب النصر أمحد بن حامت الباهلي ، روايـة أيب            » ديوان ذو الرمة   «-

عبد القدوس أبو صاحل ، مؤسسة اإلميان ، بريوت ، الطبعـة            . د: العباس ثعلب ، حتقيق     

  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢األوىل ، 

على حسن فـاعور ، دار الكتـب        / أ: شرحه  » ديوان زهري بن أيب سلمى     «-

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

حممد مهدي ناصر الـدين ، دار الكتـب         : شرحه  » ديوان طرفة بن العبد    «-

  . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣العلمية ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، 

أشرف أمحد عدرة ، دار الكتاب العريب ، : شرح » برصديوان عبيد بن األ  «-

  . م ١٩٩٤ هـ ، ١٤١٤بريوت ، الطبعة األوىل ، 

حممد جبار املعيبـد ، وزارة الثقافـة        : حتقيق  » ديوان عدي بن زيد العبدي     «-

  . م ١٩٦٥ هـ ، ١٣٨٥واإلرشاد ، بغداد ، 

  . م ١٨٩٣مكتبة اجلامعة ، مطبعة اآلداب ، بريوت ، » ديوان عنترة «-

إحسان عباس ، دار الثقافة ، بـريوت ،         : مجعه وشرحه   » ديوان كُثير عزة   «-

  . م ١٩٧١ - هـ ١٣٩١

  . دار صادر ، بريوت » ديوان لبيد بن ربيعة العامري  «-

، حتقيق  أبو احلسن علي بن بسام الشنتريين       » الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة     «-

   . تونس–، ليبيا  ابالدار العربية للكت ، إحسان عباس: 

 ،  ، بـريوت   مؤسسة األعلمي ،  لزخمشري  ل» نصوص األخيار و ربيع األبرار  «-

   . هـ١٤١٢،  الطبعة األوىل
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 ٤٩٣

مطبعـة   ،   إبراهيم اليازجي :  صححها ،    العالء املعري  يبأل» رسالة الغفران  «-

 هـ  ١٣٢٥،   الطبعة األوىل  ، ،     مصر ،شارع املهدي باألزبكية    ،  أمني هندية باملوسكي    

   . م١٩٠٧ -

 عبد احلليم   .د:  حتقيق،  عبد الكرمي بن هوازن القشريي      ل» الرسالة القشريية  «-

   .، القاهرة دار املعارف ،  حممود بن الشريف.د،  حممود

إبراهيم الـسامرائي ،    :  حتقيق   »رسائل ونصوص يف اللغة واألدب والتاريخ      «-

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨وىل ، مكتبة املنار ، الزرقاء ، األردن ، الطبعة األ

ليوسف احلفناوي ، خمطـوط باملكتبـة       » رفع الستائر عن مهمالت الدوائر     «-

  ) .١٩٤٥(األزهرية ، رقم 

حامت صـاحل  .  د، حتقيق   بكر األنباري    يبأل» الزاهر يف معاين كلمات الناس     «-

  . م ١٩٩٢- هـ ١٤١٢،  الطبعة األوىل ،  بريوت،مؤسسة الرسالة  ، الضامن

خمطوط بدار الكتب   » الزبد الكافية الشافية يف إبراز مكنونات فوائد القافية       « -

، والثانية مقابلـة    ) ٣٥٤٨(األوىل خبط املؤلف ، ميكروفيلم رقم       : املصرية ، له نسختان     

  ) .٥٦١٢١(على املؤلف ، ميكروفيلم رقم 

  . ، بريوت دار اجليل، لحصري القريواين ل»  ومثر األلبابزهر اآلداب «-

أليب البقاء األمحدي ، خمطوط باملكتبة األزهرية  ،         » زيارة أيب البقاء األمحدي    «-

  ) .٣٤٧٧٢(رقم 

 ،  الطبعـة األوىل   ،   دار الكتب العلمية  ،  بن سنان اخلفاجي    ال» الفصاحة سر «-

   .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢

-» دار الكتـب العلميـة      ،   الفتح عثمان بن جين      أليب» اإلعراب صناعة سر ،

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١  ،الطبعة األوىل،  بريوت

 هــ ،    ١٣٦٧أليب العالء املعري ، دار بيزوت ، دار صادر ،            »سقط الزند  «-

  . م ١٩٥٧

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

 ٢٠١٠القادر األرناؤوط ، صاحل سعداوي صاحل ، منظمة املؤمتر اإلسالمي ، استانبول ،              

  .م 



 ٤٩٤

،  عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز البكـري          يبأل »مسط الآليل شرح أمايل القايل     «-

  دار الكتب العلمية ،نسخه وصححه وحقق ما فيه وخرجه وأضاف إليه عبد العزيز امليمين    

   .، بريوت

 ،   القاهرة  ،  دار احلديث  ،مشس الدين بن قَايماز الذهيب      » سري أعالم النبالء   «-

  . م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧

، وإبراهيم األبيـاري    ،  مصطفى السقا   : قيقالبن هشام ، حت   » السرية النبوية  «-

 -هــ   ١٣٧٥،   الطبعة الثانيـة  ، مصر ،     مصطفى البايب احلليب      ، وعبد احلفيظ الشليب  

   . م١٩٥٥

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

 –، دمـشق     دار ابن كـثري    ،   عبد القادر األرناؤوط  : هخرج أحاديث  ،   حممود األرناؤوط 

   . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل،  ، بريوت

 ،  حياء التراث العريب  إ دار   ،  سني بن أمحد الزوزين   حل» شرح املعلقات السبع   «-

   . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣  ،الطبعة األوىل

يد الـشيخ ،   غر: للخطيب التربيزي ، كتب حواشيه      » شرح ديوان احلماسة   «-

العالمة أمحد مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،              : وضع فهارسه   

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

حملمد حميي الدين عبد احلميـد ،       » شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة املخزومي       «-

 - هــ    ١٣٨٠املكتبة التجارية الكربى بشارع حممد علي ، مصر ، الطبعـة الثانيـة ،               

  . م ١٩٦٠

جميد طـراد ، دار     : للخطيب التربيزي ، وضع هوامشه      » شرح ديوان عنترة   «-

  . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

عبـد  لمع شرح شواهده     ،   رضي اإلستراباذي لل»  شرح شافية ابن احلاجب    «-

 حممد حمـىي     ، مد الزفزاف  حم  ، حممد نور احلسن  :  األساتذة : حققهما ،   القادر البغدادي 

   . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥، بريوت  ، دار الكتب العلمية  ، الدين عبد احلميد

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

  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥العامودي ، مطبعة املقداد ، غزة ، الطبعة األوىل ، 
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 ٤٩٥

حياء إدار   ،حممد أبو الفضل ابراهيم: د ، حتقيق البن أيب احلدي» شرح ج البالغة «-

  .الكتب العربية عيسى البايب احلليب 

وليد السراقيب ، جملة معهد املخطوطـات       : صنعة  » شعر أيب وجزة السعدي    «-

 - هــ    ١٤١٠ ذو احلجة    – ، اجلزآن األول والثاين ، مجادى اآلخرة         ٣٤العربية ، مج    

  . م ١٩٩٠

أمحد خمتار الربزة ، دار املأمون للتراث ، بريوت         . د : صنعة» شعر زيد اخليل   «-

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، الطبعة األوىل ، 

مطاع الطرابيشي ، جممع اللغة العربيـة       : مجعه  » شعر عمرو بن معد يكرب     «-

  . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥بدمشق ، الطبعة الثانية ، 

 ١٤٢٣ ،   القـاهرة ،   دار احلديث ،  بن قتيبة الدينوري    ال» الشعر والشعراء  «-

   .هـ

شـعبان  . د: حملمد بن علي احمللـي ، حتقيـق   » شفاء الغليل يف علم اخلليل    «-

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

عائشة عبد الـرمحن ،     . د: أليب العالء املعري ، حتقيق       »الصاهل والشاحج  «-

  . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤دار املعارف ، الطبعة الثانية ، 

دار العلم للماليني    ،   أمحد عبد الغفور عطار   :  قيقللجوهري ، حت  » الصحاح «-

   . م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧  ،الطبعة الرابعة ، بريوت، 

وحممد أبو  ،  علي حممد البجاوي    : ، حتقيق    هالل العسكري    يبأل» الصناعتني «-

  .  هـ١٤١٩ ،  بريوت،املكتبة العنصرية  ، الفضل إبراهيم

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

  . هـ ١٤٠٣،  الطبعة األوىل

دار الكتـب    ،   حممد عبد القادر عطا   : قيقالبن سعد ، حت   » الطبقات الكربى  «-

   . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠،  الطبعة األوىل ، بريوت، العلمية 

حممد أبـو الفـضل     : دي ، حتقيق    حملمد بن احلسن الزبي   » طبقات النحويني  «-

  .إبراهيم ، دار املعارف ، مصر ، الطبعة الثانية 



 ٤٩٦

حممـود حممـد    : ، حتقيق   مد بن سلّام اجلمحي     حمل» طبقات فحول الشعراء   «-

   . جدة، دار املدين  ،شاكر

، مؤيد باللَّه حيىي بن محزة      لل» الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز      «-

   . هـ١٤٢٣،  الطبعة األوىل ، بريوت، رية املكتبة العنص

 ٤لألستاذ عصام الشنطي ، تراثيات ، ع         »طرق تأريخ النسخ النشأة واحلل     «-

  .  م ٢٠٠٤، يوليو 

لألسـتاذ  » عبقرية التأليف العريب عالقات النصوص واالتـصال العلمـي         «-

  . م ٢٠٠٧، الدكتور كمال عرفات نبهان ، مركز دراسات املعلومات والنصوص العربية 

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

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

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

   .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،  الطبعة األوىل ، الكويت

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

  . م ١٩٨٩- هـ ١٤٠٩مكتبة الزهراء ، القاهرة ، 

حممد أبـو الفـضل     : أليب احلسن علي بن عيسى الربعي ، حتقيق         » العروض «-

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١بدران ، مطبعة املتوسط ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

الطبعة ،  بريوت ،دار الكتب العلمية ،  عبد ربه األندلسي  بنال» العقد الفريد  «-

   . هـ١٤٠٤،  األوىل

مكتبـة   ،   حممود جاسم حممد الدرويش   :  ، حتقيق    اقالور بنال» علل النحو  «-

   .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠،  الطبعة األوىل،  الرياض ،الرشد 

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

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

حملمد بن علي احمللي ، خمطوط وله مصورة مبعهد         » العنوان يف معرفة األوزان    «-

  .عروض ) ٢٠(املخطوطات العربية ، رقم 

  املانععبد العزيز بن ناصر:  ، حتقيق    ن طباطبا احلسين العلوي   الب» عيار الشعر  «-

   .القاهرة، مكتبة اخلاجني ، 
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 ٤٩٧

،   مهدي املخزومي  .د:  ، حتقيق    لخليل بن أمحد الفراهيدي   ل: املؤلف» العني «-

   .دار ومكتبة اهلالل ،  إبراهيم السامرائي.د

 ١٤١٨ ،   بريوت،  دار الكتب العلمية    ،  ن قتيبة الدينوري    الب» عيون األخبار  «-

   .هـ

احلساين : لبدر الدين الدماميين ، حتقيق      » الرامزةالعيون الغامزة على خبايا      «-

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

ضبطه علق  ،  لوطواط  ل »  وعرر النقائض الفاضحة   الواضحة خلصائصا غرر «-

 ١٤٢٩،   وىلالطبعـة األ  ،  ، بريوت    دار الكتب العلمية   ،   راهيم مشس الدين  إب:  حواشيه

   . م٢٠٠٨ -هـ 

سليمان إبراهيم  . د :  ، حتقيق    احلريب إسحاق بن براهيمإل» غريب احلديث  «-

  . هـ ١٤٠٥،  الطبعة األوىل ، مكة املكرمة ،  جامعة أم القرى ،حممد العايد

مطبعة  ،   عبد اهللا اجلبوري  . د: ، حتقيق   ن قتيبة الدينوري    الب» غريب احلديث  «-

  . هـ ١٣٩٧،  الطبعة األوىل،   بغداد،العاين 

عبد الكرمي إبراهيم   :  ، حتقيق     سليمان اخلطايب  يبللخطايب أل » غريب احلديث  «-

 -هــ   ١٤٠٢  ،  دار الفكـر    ، عبد القيوم عبد رب النيب    :  وخرج أحاديثه ,  الغرباوي

   .م١٩٨٢

حممد عبد املعيـد    . د: ، حتقيق    عبيد القاسم بن سالّم      أليب» غريب احلديث  «-

 - هــ    ١٣٨٤،   الطبعـة األوىل   ،   ، حيدر آباد    مطبعة دائرة املعارف العثمانية     ، نخا

   . م١٩٦٤

عبـد العلـيم    : حتقيـق  ،    طالب املفضل بن سلمة بن عاصم      يبأل» الفاخر «-

 ،  ، عيسى البايب احلليب     دار إحياء الكتب العربية     ، حممد علي النجار  : مراجعة ،   الطحاوي

   . هـ١٣٨٠،  الطبعة األوىل

: ، حتقيق    عبيد البكري األندلسي     أليب» فصل املقال يف شرح كتاب األمثال      «-

   . م١٩٧١،  الطبعة األوىل، ، بريوت  مؤسسة الرسالة ، إحسان عباس

أليب العالء املعري ، ضبطه وفسر       » يف متجيد اهللا واملواعظ    الفصول والغايات  «-

  .وت حممود حسن زنايت ، دار اآلفاق اجلديدة ، بري: غريبه 



 ٤٩٨

  »املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة بالرباطفهرس  «-

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

  »فهرس املكتبة الوطنية يف باريس «-

حممـد عيـاش ،     : حتقيق  » فهرس املخطوطات العربية يف جامعة برنستون      «-

  . م ٢٠١١ - هـ ١٤٢٣سقيفة الصفا العلمية ، 

  »فهرس دار الكتب «-

خضر إبراهيم سالمة ، مؤسسة الفرقان      » فهرس خمطوطات املسجد األقصى    «-

  .للتراث اإلسالمي ، لندن 

مركز امللك فيصل للبحـوث والدراسـات   » فهرس خمطوطات امللك فيصل   «-

  .اإلسالمية 

  »فهرس معهد املخطوطات العربية «-

  »فهرس مكتبة امللك عبد العزيز «-

مكتب حتقيق التراث يف    :  حتقيق،  جمد الدين الفريوزآبادى    » القاموس احمليط  «-

الطبعة ،  مؤسسة الرسالة ، بريوت      ،   حممد نعيم العرقسوسي  :  بإشراف ،   مؤسسة الرسالة 

   . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦،  الثامنة

أعدها »  م ١٩٨٧ إىل   ١٩٤٣القرارت امعية يف األلفاظ واألساليب من        «-

حممد شوقي أمني ، وإبراهيم الترزي ، جممع اللغة العربية ، املطابع األمرييـة ،                : وراجعها

  . م١٩٨٩القاهرة ، 

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

  . م ١٩٨٠ - هـ ١٤١٠بريوت ، الطبعة الثانية ، 

اين ، خمطوط ، منه مصورة      أمحد بن عبد الرازق الطنطر    » القصيدة الطنطرانية  «-

  .جبامعة امللك سعود 

 ،  اخلاجني   ،  رمضان عبد التواب  : ، حتقيق   ثعلب    العباس يبأل» قواعد الشعر  «-

   .م١٩٩٥،  الطبعة الثانية ، القاهرة

عزة حسن ، مطبوعـات     . د: لسعيد بن مسعدة األخفش ، حتقيق       » القوايف «-

  . م ١٩٧٠ - هـ ١٩٣٠مديرية إحياء التراث القدمي ، دمشق ، 
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 ٤٩٩

 مكتبة اخلاجني    ، عوين عبد الرءوف  . د: أليب يعلى لتنوخي ، حتقيق      » القوايف «-

  مصر، 

   . م١٩٧٨،  الطبعة الثانية ، 

ألمحد بن عباد بـن شـعيب القنـائي         » الكايف يف علمي العروض والقوايف     «-

لدينيـة ، الطبعـة     عبد املقصود حممد عبد املقصود ، مكتبة الثقافة ا        . د: اخلواص ، حتقيق    

  . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األوىل ، 

احلساين حـسن   : للخطيب التربيزي ، حتقيق      »الكايف يف العروض والقوايف    «-

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

فكـر  دار ال  ،   حممد أبو الفضل إبراهيم   : املربد ، حتقيق     العباس   يبأل »الكامل «-

   . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧  ، الطبعة الثالثة ،القاهرة، العريب 

 ،  ، القاهرة   مكتبة اخلاجني   ، عبد السالم هارون  : ، حتقيق   سيبويه  ل» الكتاب «-

   . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،  الطبعة الثالثة

سان الدين  لل » يف من لقيناه باألندلس من شعراء املائة الثامنة        الكتيبة الكامنة  «-

  . م ١٩٦٣،  الطبعة األوىل، ، بريوت  دار الثقافة ،إحسان عباس: حتقيق ،  بن اخلطيب

للزخمشري »  عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل        الكشاف «-

   . بريوت،دار إحياء التراث العريب  ، عبد الرزاق املهدي:  حتقيق، 

   .م١٩٤١  ، بغداد،مكتبة املثىن حلاجي خليفة ، » كشف الظنون «-

 ، حتقيق مد بن حسني بن عبد الصمد احلارثي العاملي اهلمذاين   حمل» الكشكول «-

-هـ  ١٤١٨،   األوىل الطبعة،  ، بريوت    دار الكتب العلمية   ،   حممد عبد الكرمي النمري   : 

   .م١٩٩٨

حملمد بن علي احمللي ، خمطـوط       » الكليات العروضية يف األوزان القريضية     «-

  ) .٤٥١٨(قم باملكتبة األزهرية ، ر

بكـري  : حتقيق عالء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي » كرت العمال  «-

   .م١٩٨١ - هـ١٤٠١،   الطبعة اخلامسة ،مؤسسة الرسالة ،  صفوة السقا،حياين 

 ،مكتبـة املتـنيب      ،   أوغست هفنر : ، حتقيق    السكيت بنال» الكرت اللغوي  «-

   .القاهرة
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خليل : ، حتقيق   نجم الدين الغزي    ل» ئة العاشرة ان امل بأعيا السائرة الكواكب «-

   . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨،  الطبعة األوىل، ، بريوت  دار الكتب العلمية ، املنصور

: ، حتقيق   الل الدين السيوطي    جل» الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة     «-

 الطبعة األوىل  ،   وتبري ،    دار الكتب العلمية    ، أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة       

   .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، 

الطبعـة   ،   دمشق،  دار الفكر    ،   مازن املبارك : للزجاجي ، حتقيق    » الالمات «-

   .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥،  الثانية

،   مكتبة السنة   ، محد حممد شاكر  أ: ألسامة بن منقذ ، حتقيق      » لباب اآلداب  «-

   . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧،  الطبعة الثانية ،القاهرة

  . بريوت،دار صادر  ، عز الدين ابن األثريل »للباب يف ذيب الألنسابا «-

 ،   اهلنـد  ، دائرة املعـرف النظاميـة       ،بن حجر العسقالين    ال» لسان امليزان  «-

   .م١٩٧١/هـ ١٣٩٠  لطبعة الثانية، بريوت  ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات

 ١٤١٤ ،لثالثـة   الطبعة ا  ،   بريوت،   دار صادر    البن منظور ،  » لسان العرب  «-

   .هـ

 ،دار الكتب الثقافيـة      ،   فائز فارس : البن جين ، حتقيق      » يف العربية اللُّمع   «-

   .الكويت

 رأه وشرحه وعلق عليه   البن جين ، ق   » احلماسة شعراء أمساء تفسري يف املبهج «-

 األوىل، الطبعـة ق ،   دار اهلجرة للطباعة والنشر ، دمـش       ،   شيخ الزايد و،   مروان العطية : 

   . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

  ،العصرية املكتبة ، احلميد عبد الدين حمي حممد:  البن األثري ، حتقيق »املثل السائر «-

   .هـ ١٤٢٠ ، بريوت

مكتبة  ،   نيكاد سز ؤحممد ف :  ، حتقيق    معمر بن املثىن   أليب عبيدة    »جماز القرآن  «-

  .  هـ١٣٨١ ، القاهرة ، اخلاجنى 

  .م ١٩٧٩امن ، العدد الثالث ، الد الث» جملة املورد «-

دار املعرفة   ،   حممد حمىي الدين عبد احلميد    : للميداين ، حتقيق    » جممع األمثال  «-

   .بريوت، 
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   . هـ١٤٢٣ ،  بريوت دار ومكتبة اهلاللللجاحظ ، » احملاسن واألضداد «-

 شركة  ،لراغب األصفهاىن   ل  » وحماورات الشعراء والبلغاء   حماضرات األدباء  «-

   . هـ١٤٢٠،  الطبعة األوىل ،  بريوت،ر األرقم بن أيب األرقم دا

دار  ،   عبد احلميـد هنـداوي    : ، حتقيق   بن سيده   ال »احمليط األعظم و احملكم «-

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

حسن : لعلي بن يوسف القفطي ، حتقيق       » احملمدون من الشعراء وأشعارهم    «-

  . م ١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠محد اجلاسر ، جامعة باريس ، : عمري ، راجعه م

رياض عبد  و،   روحية النحاس : البن منظور ، حتقيق     » خمتصر تاريخ دمشق   «-

 - هــ    ١٤٠٢،   الطبعـة األوىل  ،   دار الفكر ، دمـشق        ، حممد مطيع و،   احلميد مراد 

   .م١٩٨٤

 الطبعة األوىل  ،    بريوت ،عامل الكتب   ،  شهاب الدين األبشيهي    ل» املستطرف «-

   . هـ١٤١٩، 

 ،  بـريوت ،  دار الكتب العلميـة     للزخمشري ،   » املستقصى يف أمثال العرب    «-

   .م١٩٨٧،  الطبعة الثانية

   . بريوت، املكتبة العلمية ،الفيومي »  يف غريب الشرح الكبرياملصباح املنري «-

اهليئة املصرية العامة   ،   ثروت عكاشة :  حتقيق،  ن قتيبة الدينوري    الب» املعارف «-

   . م١٩٩٢،  الطبعة الثانية ، ، القاهرة للكتاب

 ، حممد علي النجـار      ،أمحد يوسف النجايت    :  ، حتقيق    اءلفرل »معاين القرآن  «-

   .الطبعة األوىل ،  مصر،دار املصرية للتأليف والترمجة  ، عبد الفتاح إمساعيل الشليب

 .املستـشرق د :  ، حتقيق بن قتيبة الدينوريال»  يف أبيات املعاين  املعاين الكبري  «-

 ، مطبعة دائرة املعارف العثمانية      ،عبد الرمحن بن حيىي بن علي اليماين        وسامل الكرنكوي ،    

   .م١٩٤٩،  هـ١٣٦٨  ،الطبعة األوىل، حيدر آباد 

 ، حتقيق ياقوت احلمويل» إرشاد األريب إىل معرفة األديب= معجم األدباء  «-

 - هــ    ١٤١٤،   الطبعـة األوىل   ،   ، بـريوت   دار الغرب اإلسالمي   ،   اسإحسان عب : 

   . م١٩٩٣
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،  الطبعـة الثانيـة    ،   ، بريوت   دار صادر  ،حلموي  ياقوت ا » معجم البلدان  «-

   . م١٩٩٥

لعلي الرضا قرة بلوط ،     » معجم التاريخ التراث اإلسالمي يف مكتبات العامل       «-

  .صري ، تركيا وأمحد طوران قرة بلوط ، دار العقبة ، قي

مكتبـة   ،   كرنكو.  ف   د.أ: تصحيح وتعليق   ،  لمرزباين  ل» معجم الشعراء  «-

   . م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢،  الطبعة الثانية، ، بريوت  ، دار الكتب العلمية القدسي

  .للدكتور عبد اللطيف اخلطيب ، دار سعد الدين  »معجم القراءات «-

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

   .بريوت

 .د:  مراجعة ،    أمحد خمتار عمر   .د:  حتقيق ، لفارايبل» معجم ديوان األدب   «-

   . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ، مؤسسة دار الشعب ، القاهرة ، إبراهيم أنيس

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

(C ٢١٧) وعنها مصورة مبعهد املخطوطات العربية ، .  

 ، بـريوت ، دار األعلمـي   ،  مارسدن جونس :  قيقللواقدي ، حت  » املغازي   «-

  . م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ،الطبعة الثالثة 

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

  . م ١٩٨٥،  لطبعة السادسةا ،  دمشق،دار الفكر  ، حممد علي محد اهللا

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

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

وعبـد  ،  أمحد حممد شـاكر     :  حتقيق وشرح ،  لمفضل الضيب   ل» املفضليات «-

   .الطبعة السادسة ، رةالقاه،  دار املعارف  ،السالم هارون

 ،  دار الفكر  ،   عبد السالم هارون  :  ق، حتقي محد بن فارس    أل» مقاييس اللغة  «-

  . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

عـامل   ،   حممد عبد اخلـالق عظيمـة     : ، حتقيق    العباس املربد    أليب» املقتضب «-

  . بريوت ،الكتب
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: حققـه   لبدر الدين العيين ،     » مقصد الطالب يف شرح قصيدة ابن احلاجب       «-

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

  . م ٢٠١٢

،  األوىل الطبعـة  ،  القـاهرة  ،دار الـسالم    للحريـري ،    » ملحة اإلعراب  «-

   .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦

حممد نبيل  . د : حتقيقن ،   حممد بن املبارك بن حممد بن ميمو       »منتهى الطلب  «-

  . م ١٩٩٩، دار صادر ، الطبعة األوىل ،  الطريفي

: البغـدادي ، حتقيـق      حممد بن حبيب بن أميـة       » املنمق يف أخبار قريش    «-

  م ١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥،   الطبعة األوىل  ،   ، بريوت  عامل الكتب  ،   خورشيد أمحد فاروق  

.  

حممد احلبيب ابن   : حلازم القرطاجين ، حتقيق     » منهاج البلغاء وسراج األدباء    «-

  . وجة ، دار الغرب اإلسالمي اخل

 .د: ، حتقيـق    يوسف بن تغري بردي     ل » واملستوىف بعد الوايف   املنهل الصايف  «-

   . اهليئة املصرية العامة للكتاب ،حممد حممد أمني

دار  ،    السيد أمحد صـقر    : حتقيق   ،آلمدي  ل » بني أيب متام والبحتري    املوازنة «-

   . الطبعة الرابعة،املعارف 

للدكتور شعبان صالح ، دار الثقافة       » الشعر بني االتباع واالبتداع    موسيقى «-

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨العربية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 

  .للمرزباين »  يف مآخذ العلماء على الشعراءاملوشح «-

حممد عبـد    ،   عبد الرمحن حممد عثمان   :  حتقيقالبن اجلوزي ،    » املوضوعات «-

   .ألوىلالطبعة ا ، احملسن

 ،  إبراهيم السامرائي : حتقيق  ، األنباريالبن   »  طبقات األدباء  يف نزهة األلباء  «-

   . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥،  الطبعة الثالثة ،  األردن،، الزرقاء  مكتبة املنار

اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند مـن       =  والنواظر املسامع وجة اخلواطر نزهة «-

  بريوت ،دار ابن حزم    ،  دين بن عبد العلي احلسين الطاليب       عبد احلي بن فخر ال    ل  »األعالم

   .م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠،  الطبعة األوىل، 
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، دار   ليفي بروفنـسال  : ، حتقيق   صعب بن عبد اهللا الزبريي      مل» نسب قريش  «-

   .الطبعة الثالثة ، ، القاهرة املعارف

 احلسن  ى عارف . د: للمظفر بن الفضل العلوي ، حتقيق       » نضرة اإلغريض  «-

  .، مطبوعات امع العلمي بدمشق 

 فيليب حيت : ، حتقيق   الل الدين السيوطي    جل »األعيان أعيان يف العقيان نظم «-

   . بريوت،املكتبة العلمية ، 

 لطبعة األوىل  ، ا  قسطنطينية،  مطبعة اجلوائب   ،  قدامة بن جعفر    ل» نقد الشعر  «-

  . هـ ١٣٠٢، 

 دار الكتب والوثائق    ،شهاب الدين النويري    ل » يف فنون األدب   اية األرب  «-

   . هـ١٤٢٣،  الطبعة األوىل ، ، القاهرة القومية

:  ، حتقيـق      العباس القلقشندي  أليب »اية األرب يف معرفة أنساب العرب      «-

 ١٩٨٠ - هـ   ١٤٠٠،   الطبعة الثانية  ،   ، بريوت   دار الكتاب اللبنانني    ، إبراهيم اإلبياري 

   .م

جلمال الدين اإلسنوي ، حتقيق     »  يف شرح عروض ابن احلاجب     اية الراغب  «-

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

 ،   دار الكتب العلميـة    ،لعيدروس   ل » عن أخبار القرن العاشر    السافر النور «-

  . هـ ١٤٠٥،  الطبعة األوىل ، بريوت

طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلـة     اعيل باشا البغدادي ،     إلمس» هدية العارفني  «-

دار إحياء التـراث    :  أعادت طبعه باألوفست   م ،    ١٩٥١  ، ستانبول، إ يف مطبعتها البهية    

  .بريوت  ، العريب

 وتركي   ، أمحد األرناؤوط :  قيقحتصالح الدين الصفدي    ل» الوايف بالوفيات  «-

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

فخـر الـدين   . د: للخطيب التربيزي ، حتقيق   »الوايف يف العروض والقوايف    «-

  . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧قباوة ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الرابعة ، 

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

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الكتب ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
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حممد أبو  :  حتقيق وشرح ،  قاضي اجلرجاين   لل » ني املتنيب وخصومه  الوساطة ب  «-

   .مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ، علي حممد البجاويو،  الفضل إبراهيم

 ،   إحسان عباس  :، حتقيق   بن خلكان   ال»  وأنباء أبناء الزمان   وفيات األعيان  «-

   .بريوت ، دار صادر
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  ٤٥..................................................النظم  : املبحث الثالث 

  ٥٢  ...............................عات املؤلف الشعريةمقطو: املبحث الرابع 

  ٥٦...............................................الشواهد : املبحث اخلامس 

  ٥٨.............................................اإلحاالت : املبحث السادس 

  ٥٩...................التكثيف والتركيز والبعد عن االستطراد : املبحث السابع 

  ٦١.......................الوضوح والتيسري والبعد عن التعقيد : املبحث الثامن 

  ٦٣..........................................مصادر املؤلف يف كتابه : الفصل الرابع 
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 ٥٠٧

  ٧٢...........................................أمهية الكتاب ومميزاته : الفصل اخلامس 

  ٧٦............................................املآخذ على الكتاب : الفصل السادس 

  ٨٢                                التحقيق : القسم الثاين                                   

  ٨٣                     النسخ اخلطية ، ومنهج التحقيق: الباب األول                      

  ٨٤  .......................................النسخ اخلطية ، وتوصيفها: الفصل األول 

  ٩٠...................................................منهج التحقيق : الفصل الثاين 

  ٩٥.............................................................صور النسخ اخلطية 

  ١١٣                              النص احملقق: الباب الثاين                                

  ١١٤................................................................مقدمة املؤلف 

  ١١٦.................................................................مقدمة النظم 

  ١١٧ .......................................لدوائِر اخلمس وذكر ما فيها إمجاالأمساء ا

  ١٢١  .......................... عدد األجزاء وبيان كَمية حروف كلّ جزءيف: فصل 

  ١٢٤ ...................يف معرفة أصول هذه األجزاء اليت تتركب منها: فصل من النثر 

  ١٢٩ .....وكمية الضروب واألعاريض، يان أطول الشعر وأقصره يف ب: فصل من النظم 

  ١٣١.................................................................. باب الطويل

  ١٣٣..................................... يف زحاف الطويل: فصل من النظم 

  ١٣٩................................................................... باب املديد

  ١٤٢......................................يف زحاف املديد : فصل من النظم 

  ١٤٤.................................................................. باب البسيط

  ١٤٦.....................................يف زحاف البسيط : فصل من النظم 

  ١٤٨................................................................... باب الوافر

  ١٥٠...................................... يف زحاف الوافر: فصل من النظم 

  ١٥٤.................................................................. باب الكامل

  ١٥٧..................................... حاف الكامل يف ز :فصل من النظم

  ١٦٥................................................................... باب اهلزج

  ١٦٧......................................  يف زحاف اهلزج :فصل من النظم



 ٥٠٨

  ١٦٩................................................................... باب الرجز

  ١٧٤...............................................  زحاف الرجزيف: فصل 

  ١٧٦................................................................... باب الرمل

  ١٧٨...............................................  زحاف الرمليف: فصل 

  ١٨٠ ..................................................................السريعباب 

  ١٨٣  ............................................. زحاف السريعيف: فصل 

  ١٨٥ .................................................................باب املنسرح

  ١٨٦........................................ ..... زحاف املنسرحيف: فصل 

  ١٨٨ .................................................................باب اخلفيف

  ١٩٠ ............................................. زحاف اخلفيفيف: فصل 

  ١٩٣............... ..................................................باب املضارع

  ١٩٤ ............................................. زحاف املضارعيف: فصل 

  ١٩٧ ................................................................باب املقتضب

  ١٩٩ ................................................ .... زحافاتهيف: فصل 

  ٢٠٠..................................................................  باب اتث

  ٢٠١ ............................................... زحاف اتثيف: فصل 

  ٢٠٣ ................................................................باب املتقارب

  ٢٠٤................................... .......... زحاف املتقاربيف: فصل 

  ٢٠٦ ..................................................................باب اخلبب

  ٢٠٧  .......................................................................خامتة

  ٢٠٩.....................  .........................................كتاب الشواهد

  ٢١٠ .................................... شواهد ضروب الطويل وعروضهيف: فصل 

  ٢١٧ ............................................. شواهد زحافات الطويليف: فصل 

  ٢٣١ ..................................... شواهد ضروب املديد وأعاريضهيف: فصل 

  ٢٤١ .............................................. شواهد زحافات املديديف: ل فص

  ٢٤٦ ................................... شواهد ضروب البسيط وأعاريضهيف: فصل 
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 ٥٠٩

  ٢٥٦ ............................................ شواهد زحافات البسيطيف: فصل 

  ٢٦٠ ......................................ر وضروبه شواهد أعاريض الوافيف: فصل 

  ٢٦٧ .............................................. شواهد زحافات الوافريف: فصل 

  ٢٧٤ ..................................... شواهد أعاريض الكامل وضروبهيف: فصل 

  ٢٨٧......................... .................... شواهد زحافات الكامليف: فصل 

  ٢٩٩ ........................................ شواهد ضريب اهلزج وعروضهيف: فصل 

  ٣٠٢ .............................................. شواهد زحافات اهلزجيف: فصل 

  ٣٠٧ ..................................... شواهد ضروب الرجز وأعاريضهيف: فصل 

  ٣١٦ .............................................. شواهد زحافات الرجزيف: فصل 

  ٣٢٠ ..................................... شواهد ضروب الرمل وأعاريضهيف: فصل 

  ٣٣٠ ................................ ............. شواهد زحافات الرمليف: فصل 

  ٣٣٣ ...................................السريع وأعاريضه شواهد ضروب يف: فصل 

  ٣٤٢ ............................................. السريعات شواهد زحافيف: فصل 

  ٣٤٧ .................................... شواهد ضروب املنسرح وعروضهيف: فصل 

  ٣٥٢.......................... .................. شواهد زحافات املنسرحيف: فصل 

  ٣٥٦ ................................... شواهد ضروب اخلفيف وأعاريضهيف: فصل 

  ٣٦٣ ............................................ شواهد زحافات اخلفيفيف: فصل 

  ٣٦٩ ................................. ذكر شاهد ضرب املضارع وعروضهيف: فصل 

  ٣٧١ ..................................................... شواهد زحافاتهيف: فصل 

  ٣٧٥ ....................................ما يشهد لعروض املقتضب وضربهفي: فصل 

  ٣٧٨.................................................. زحافات املقتضب يف: فصل 

  ٣٨٢.........................................تث وضربه  شاهد عروض ايف: فصل 

  ٣٨٤............................................. شواهد زحافات اتث يف: فصل 

  ٣٨٨............................. شواهد عروض املتقارب وشواهد ضروبه يف: فصل 

  ٣٩٥........................................... شواهد زحافات املتقارب يف: فصل 

  ٣٩٨................................................. قطر امليزاب شواهد يف: فصل 



 ٥١٠

  ٤٠١...................................................... .................. ختام

  ٤٠٤...................................................يف بيان األبنية املهملة : باب 

  ٤٠٥......................يف بيان تفاعيل مهمالت أبنية دائرة املختلف  : الفصل األول

  ٤٠٦....................... ....يف بيان تفاعيل مهمالت دائرة املؤتلف : الفصل الثاين 

  ٤٠٧ .................... .يف بيان تفاعيل مهمالت أبنية دائرة اتلب  : الفصل الثالث

  ٤٠٨........................يف بيان تفاعيل مهمالت أبنية دائرة املشتبه  : الفصل الرابع

  ٤١٠....................................يف بيان مهملي دائرة املتفق  : الفصل اخلامس

  ٤١١.... .................................................باب شواهد األبنية املهملة

  ٤١٢ ..........................يف شواهد أبنية مهمالت دائرة املختلف : الفصل األول

  ٤١٦ ...........................يف شواهد أبنية مهمالت دائرة املؤتلف : الفصل الثاين

  ٤١٨ ...........................يف شواهد أبنية مهمالت دائرة اتلب : الفصل الثالث

  ٤٢٠ ............................يف شواهد أبنية مهمالت دائرة املشتبه : ل الرابعالفص

  ٤٢٨ ................................يف شاهدي مهملي دائرة املتفق : الفصل اخلامس

  ٤٣٠ ......................................................)الكافية(ختام من النظم 

  ٤٣١..............................................................  .........تتميم

  ٤٣٤........................................................................تذييل 

  ٤٣٧) .................................................يف الزحاف املزدوج : (فصل

  ٤٣٨................................................) ............يف العلل : (فصل

  ٤٤١) ............................................................يف اخلرم : (فصل

  ٤٤٢ ..........................................)يف انضمام زحاف إىل اخلرم(: فصل 

  ٤٤٣................................. ........................................فرع

  ٤٤٤ ........................................يف بيان املعاقبة واملراقبة واملكانفة : فصل

  ٤٤٦ .............................يف ذكر بعض ما اصطلح عليه أهل هذا الفن : خامتة

  ٤٤٨ ........................) ......يف املصرع واملقفى واملصمت ، والقافية: ( تتميم

  ٤٥٣                                الفهارس الفنية واألثبات                               

  ٤٥٤...............................................فهرس اآليات واألحاديث : أوال 
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 ٥١١

  ٤٥٥................. ..........................فهرس قوايف الشواهد الشعرية : ثانيا 

  ٤٧٣...........................) مدائحه النبوية(فهرس قوايف مقطوعات املؤلف : ثالثا 

  ٤٧٧............................... ........فهرس األعالم الواردة يف الكتاب : رابعا 

  ٤٨١.................................فهرس أمساء الكتب الواردة يف الكتاب : خامسا 

  ٤٨٢................................................ثبت املصادر واملراجع : سادسا 

  ٥٠٦........................................................ثبت احملتويات : سابعا 
 

  






