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وِضيَّة   الَتْنِبيَهات   ينِ  ِلَبْدرِ  الَعر  َماِميِني ِ  الدِ    ِكَتاِبه ِفي( هـ 827:  ت )  الدَّ
 َتْحِليِليَّة   َوْصِفيَّة   ِدَراَسة  : (الَراِمَزةِ  َخَباَيا َعَلى الَغاِمَزة   الع ي ون  )

 إعداد 
 الحسن أبو محمد فرج حسام .د

 وآدابها العربية اللغة قسمب والعروض والصرف النحو مدرس
 الوادي  جنوب جامعة اآلداب، كلية

hosam_9030@yahoo.com 

 العربية:اللغة الملخص ب
بالشرح   البحث  هذا  في  الدين  تنبيهات    -والتحليل    ،أتناول  َماِميِني ِ بدر    الدَّ

(؛ وذلك باستخدام المنهج الوصفي  على خبايا الرامزة  العيون الغامزةالعروضية في كتابه )
والتحليلي، حيث بدأته بتعريف التنبيه لغًة، واصطالًحا، وذَكرُت أهميته، وسبب استعمال 

رَّاح له، ثم ذَكرُت نبذة عن  و المؤلفين   َماِميِني ِ بدر الدين  الشُّ ، ثم بعد ذلك ، وعن كتابهالدَّ
  عرضت تلك التنبيهات بالشرح، والتحليل، والمناقشة، وربطتها بما قالته كتب العروضيين، 

 . هإليها من خالل ثم ذيَّلت بحثي بخاتمة تتضمن النتائج التي توصلتُ 
 
ينِ   َبْدرُ   الَعُروِض،  ِعْلمُ   التَّْنِبيَهاُت،  المفتاحية:  كلماتال َماِميِني ِ   الدِ   الَغاِمَزةُ   الُعُيونُ   ِكَتابُ   ،الدَّ

 . الَراِمَزةِ  َخَباَيا َعَلى
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 : المقدمة
واألرضين، الذي ال عز إال في طاعته،    وات السم، قيوم  الحمد هلل رب العالمين

وعلى    ،، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وال غنى إال في االفتقار إليه
 :بعدأما  ،آله وصحبه أجمعين

العروض  قدًرا  فعلم  العلوم وأعظمها  الخليلومكانًة، كان    ،من أجل    قد وضعه 
أرسى قواعده بعد استقراء أشعار العرب لعدة   حيث ه،  فاسد به صحيح الشعر من    عرفَ يُ ل

هذا  ب   وااهتمف  ،ليكملوا مسيرته  ؛بعده العلماء من  جاء  ثم  ا،  محكمً و ا  فكان ممنهجً   ،قرون 
ا  ي  عروض  اتراثً   ، ومؤلفاتهم، فكانمن مصنفاتهم   ًرافاو   ا حتى نال نصيبً   ،علم اهتماًما شديًداال

كتاب )الُعُيوُن الَغاِمَزُة َعَلى َخَباَيا الَراِمَزِة(   هذه المصنفات، والمؤلفات:  ومن بين  ،عظيًما
  ، َماِميِنيِ  يِن لدَّ وهو عبارة عن شرح لقصيدة نظمها الشيخ أبو محمد، ضياء الدين  ِلَبْدِر الدِ 

 عبد هللا بن محمد الخزرجي، والمسماة بــ)الخزرجية(. 
منهج   من  َماِميِني ِ كان  ببعض    الدَّ كالمه  يذيل  أن  المنظومة  لهذه  شرحه  في 

وتحليلها   التنبيهات العروضية المهمة، ومن هنا جاءت رغبتي في دراسة تلك التنبيهات،
 : عنونته بــ  في بحث مستقل

وِضيَّة  ال َماِميِنيِ  )ت: لِ  َتْنِبيَهات  الَعر  يِن لدَّ هـ( ِفي ِكَتاِبه )الع ي ون  827َبْدِر الدِ 
 َتْحِليِليَّة   َوْصِفيَّة    َعَلى َخَباَيا الَراِمَزِة( ِدَراَسة  الَغاِمَزة  

ة  دراس بوذلك    ؛التحليليو اقتضت طبيعة البحث أن يسير وفق المنهج الوصفي  وقد  
  ، باتباعومناقشتها  ،عرض اآلراءمن خالل  وتحليلها    القضايا العروضية في التنبيهات،

 ية: تالخطوات اآل
التنبيهات   - الَراِمَزِة(  العروضية  جمع  َخَباَيا  َعَلى  الَغاِمَزُة  )الُعُيوُن  كتاب  وترتيبها  من   ،

َماِميِني ِ حسب ورودها عند   . منهامناسب لكل  نوضع عنوا، وحسب البحور، و الدَّ
 .ات التي جاءت فيهقبل دراسة التنبيه لكل بحر د يمهالت -
 ة التي تضمنتها التنبيهات.لعروضيز القضايا اابر إ -
َماِميِني ِ التي أوردها    لعروضيينق آراء ايوث ت  -   في التنبيه من كتب المتقدمين والمتأخرين  الدَّ
 . -ما أمكنني ذلك  –
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كما اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى تمهيد، ذكرت فيه تعريف التنبيه لغًة،  
رَّاحو واصطالًحا، وذكرت أهميته، وسبب استعمال المؤلفين   ر  بد، ثم ذكرت نبذة عن  له  الشُّ

َماِميِني ِ الدين   (، ثم ذكرت تنبيهات على خبايا الرامزة  العيون الغامزة، وعن كتابه: )الدَّ
َماِميِني ِ  ، شارًحا إياها ومحلاًل لها من خالل ربطها بكتب العروضيين، ثم جاءت الخاتمة الدَّ

من نتائج، ثم جاءت قائمة المصادر والمراجع    ُت إليهمحتوية على ما توصل  -في النهاية  –
 عليها في البحث. التي اعتمدتُ 
، التمهيد:   أوًل 

 :ب استعمال المؤلفين والشرَّاح لهاسبأو أ. تعريف التنبيه، وبيان أهميته، 
 . التنبيه لغة: 1

كلمة )التنبيه( مصدر من الفعل َنبَّه، ينبِ ه، ومادة )ن، ب، هـ( في المعاجم اللغوية  
، حيث يقول ابن دريد: "وفالٌن أنَبُه  الدًللة على الشهرةتدور حول معاٍن متعددة، منها:  

، يقال: انَتَبَه من  بمعنى اليقاظ  -أيًضا -، وتأتي  (1) من فالٍن، أي: أشهُر منه في الناس"
ابن منظور:  ،الفطنةبمعنى    -كذلك-، وتأتي  (2)   نومه: استيقظ والنُّْبُه )بالضم(:   يقول 

الشعور بالشيء والوقوف عليه،  ومن معانيها:    ،(3)   الفطنة، يقال: نِبهُت األمَر: فطنُته
، (4)يقال: تنب ه على األمر: َشَعَر به، ونب هُته على الشيء: وق فُته عليه، فتنب ه هو عليه  

، حيث يقول ابن منظور: "والن به: الضالة وجود الشيء من غير طلب  -أيًضا -عني  وت
 . (5)توجد عن غفلة ال عن طلب" 

ا:2  . التنبيه اصطالح 
بأنه: "إعالم ما في ضمير المتكلم للمخاطب من )نبهته( بمعنى:   عرفه الكفوي  

رفعته من الخمول، أو )من نبهته من نومه( بمعنى: أيقظته من نوم الغفلة، أو من )نبهته  
التنبيه   وقفته عليه، ويستعمل  الشيء(:  بعده   -أيًضا -على  المذكور  الحكم  يكون  فيما 

أو على بحث   ،يفهم إجماال من البحث السابقجملة دالة على بحث  ، أو هو  (6) بديهي ا"
 .(7) بديهي

 . أهمية التنبيه، وأسباب استعمال المؤلفين والشرَّاح له:3
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يستعمل الشارح  قد  أو  ما في كالمه؛  للتنبيه    المؤلف  أمر  توضيح  في    لرغبته 
قد بعض العلماء  نجد أن  وألهمية التنبيه ما؛    ل في مسألةغفِ أُ   قد   تكملة شيء ل   أولقارئ،  ل

)التنبيه على شرح    بـ  عنون كتابه   الذي  هـ(،392)ت:    ابن جني ك؛  همه عنواًنا لكتبو استعمل
)ت  الشنتريني  السراج  بن  أبوبكر  واستخدمه  الحماسة(،    -أيًضا-هـ(  549  :مشكالت 

 هـ( 582)ت:  )تنبيه األلباب على فضائل اإلعراب(، وعنون به ابن بري    :فعنون به كتابه
 وغيرهم. ،ا وقع في الصحاح(التنبيه واإليضاح عم  ) :كتابه

يِن ب. نبذة عن  َماِميِني ِ َبْدِر الدِ   :م(1424-1362هـ =  827- 763) الدَّ
محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد، المخزومي القرشي، بدر    هو

بابن   المعروف  َماِميِني ِ الدين  األدب   ،الدَّ وفنون  بالشريعة  اإلسكندرية،   ،عالم  في  ولد 
 ،ثم تحول إلى دمشق  ،وتصدر إلقراء العربية باألزهر،  ابن خلدون   والزم  ،واستوطن القاهرة

ثم ترك القضاء ورحل إلى   ،فولي فيها قضاء المالكية  ،عاد إلى مصرثم    ،ومنها حج
، تارًكا فمات بها في مدينة )َكْلَبْركا(  ،فدرس بجامع زبيد نحو سنة، وانتقل إلى الهند   ،اليمن

ط( شرح لمغني اللبيب، و)نزول   - )تحفة الغريب    لنا مؤلفات عظيمة، وآثاًرا قيمة، منها:
خ( في الحديث،   -للصفدي، و)الفتح الرباني   خ(، انتقد فيه شرح المية العجم  -الغيث  

ط( شرح    -خ( اختصر به حياة الحيوان للدميري، و)العيون الغامزة    -و)عين الحياة  
خ( أدب، و)مصابيح    -للخزرجية في العروض، و)شمس المغرب في المرقص والمطرب  

 خ( في العروض، و)إظهار  -خ( شرحه لصحيح البخاري، و)جواهر البحور    -الجامع  
 .(8) خ( -خ( في مسألة نحوية، و)شرح تسهيل الفوائد  -التعليل المغلق 

 جـ. نبذة عن كتاب )العيون الغامزة على خبايا الرامزة(: 
الكتاب عبارة عن شرح لقصيدة نظمها الشيخ أبو محمد، ضياء الدين عبد هللا   

عمد فيها إلى الرمز بن محمد الخزرجي، أحد علماء األندلس، تسمى بــ)الرامزة( تارة؛ ألنه  
يشير   -مثاًل -في كالمه عن التفاعيل، والبحور، والدوائر؛ ربما طلًبا لالختصار، فهو  

بقوله: )أصابت( إلى )فعولن(، وبــ)األلف( إلى أنها أول األجزاء، وبقوله: )بسْهَمْيها( إلى 
الخزرجية( نسبة  )مفاعيلن(، وبــ)الياء( فيه إلى أنه ثاني األجزاء، وهكذا، وتسمى تارة بــ)

 .(9) إلى لقبه، وبــ)األندلسية( تارة أخرى نسبة إلى موطنه 
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َماِميِني ِ تنبيهات  :ثاني ا   : الدَّ
َماِميِني ِ وبعد االطالع على تنبيهات    انحصرت في  قد  وحصرها وجدت أنها    ،الدَّ

والَهَزج،   والكامل،  والوافر،  والبسيط،  )الطويل،  وهي:  بعينها،  والسريع،  بحور  والرجز، 
 والمنسرح، والخفيف، والمضارع(، وهي كاآلتي: 

 أ. البحر الطويل: 
يعد البحر الطويل من البحور التي كثر ورودها في شعر العرب، وسمي بهذا  

االسم؛ لتمام أجزائه، فهو ال يستعمل مجزوًءا، وال مشطوًرا، وال منهوًكا، وهو أكثر البحور 
إلى ثمانية وأربعين حرًفا، وال نظير له في ذلك،   (10) ريع  حروًفا؛ حيث تصل في التَّْص 

 وتأتي تفعيالته كاآلتي: ، (12)وجوًبا أي على وزن )مفاعلن(  (11) وعروضه مقبوضة 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

، أم ا صوره فهي ثالث صور  (14) ، والَقْبض، والَخْرم  (13) ويصيب بيته: الَكف   
 .(15) كلها تامة 

 تنبيهات البحر الطويل:
َماِميِني ِ وقد أورد    في هذا البحر أربعة تنبيهات هي: الدَّ

 : أولى من سالمته (16)  قبل الضرب الثالث المحذوف (فعولن)قبض  -1
َماِميِني ِ يقول    قبل الضرب الثالث المحذوف    (فعولن)قبض    :األول  ،نبيهاتت"  :الدَّ

 . (17)  "ويسمى اعتماًدا ،أولى من سالمته
  )فعولن( قبل الضرب الثالث المحذوف  تفعيلة  قبض ينب ه الدمامينى هنا على أن 

، وهو ما يسمى )اعتماًدا(، واالعتماد هو ما كان من  أولى من سالمته في البحر الطويل
، وهو ال يطلق عند الجمهور (18) الضرب  الزحاف الجائز في الحشو في الجزء الذي قبل  

(، وعلى سالمة نونه  إال على قبض )فعولن( في الطويل قبل ضربه المحذوف )مفاعي
في المتقارب قبل ضربه األبتر )فع(، وكذا على سالمة نونه قبل عروض المتقارب الثانية  

َماِميِني ِ ، ويمثل  (20) ، على القول بجواز قطعها  (19) المحذوفة )َفَعْل(، إذا دخلها الَقْطع     الدَّ
 على ذلك بقول الشاعر: 

 (21) بلبيبِ   ه  مؤٍت نصحَ   وما كلُّ     ه  صحَ ن   وما كلُّ ذي لب  بمؤتيكَ 
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 ي لبيب    ِـــ بو هحَ ــ  نص نمؤت ـ  لـوما كل   و هصحَ نُ  كَ ــــ  بمؤتيبن  لب ذي ـ   لـوما كل
//o/o   //o/o /o   //o/o   //o//o                 //o/o    //o/o/o    / /o /    //o/o 

َماِميِني ِ أما سبب أولوية االعتماد فيوضحه   وإنما كان االعتماد في   بقوله: "  الدَّ
لتركبه من خماسي وسباعي،    ؛ألن الطويل مبني على اختالف األجزاء  ؛هذا المحل أولى

أرادوا أن يوفوه حق ه من    ،)فعولن فعولن(  :الضرب هكذا  فلما صار آخر البيت محذوفَ 
، فالسبب من وجهة (22) "  األولى  ( فعولن)فقبضوا    ،االختالف الذي بني عليه في األصل

 وذلك بقبض )فعولن(. ؛نظر الشارح يكمن في إلحاق مزي ة االختالف بالبحر الطويل
جمال الدين األسنوي فيقول: وإنما كان االعتماد أولى؛   -أيًضا-كما يبين السبب  

حلى في الذوق، ولئال يلزم توافق الضرب مع الجزء الذي قبله، وهو خالف األصل ألنه أ
 على قبض )فعولن( التي قبل الضرب المحذوف )مفاعي( في الطويل ، ومن الشواهد  (23)

 قول الشاعر:  -أيًضا -
 (24)  َسْعٌد وصاحب َسْعٍد        ومـا ط وِلَبـا فـي َقْتِلـِه ِبَغراَمـهْ  َلَقْد َساءني

 غرامهْ   ِـ ب يلهـ  لبا في قت  وما طو     سعٍد  بُ   وصاحِ  ءني سعدٌ  لقد سا
//o/o   //o/o /o   //o /   //o/o        //o/o    //o/o/o    / /o /    //o/o 

 :(25) وكذلك قول السموءل 
ْلت  َلَها: إنَّ الِكَراَم َقِليل   َنا      َفق  َنا أنَّا َقِليٌل َعِديد   (26) ت َعيِ ر 

 ُتَعيي   ُرَناأننا    َقِليلن   َعِديُدَنا      َفُقْلُت    َلَها إننل    ِكَراَم    َقِليلُ 
       //o /   //o/o/o   //o/o   //o//o        //o /    //o/o/o    / /o /    //o/o 

 وقول الشاعر:
 (27)  ِإذا غبت  َعنه  باَعني ِبَخليلِ   الَّذي َوًل ِبالَملولِ  َخليلي َوَليَس 

 وليَس  خليلي بْلــ  ملوِل   َوَلْلَلِذى       إذا ِغبـــْ  ـــــُت عنهو با  عني ِبـ  خليلي 
//o /     //o/o/o      //o /    //o//o        //o/o     //o/o/o     / /o /    //o/o 

 مردوف ا على األشهر:  الضرب الثالث المحذوف لزوم استعمال -2
َماِميِني ِ يقول   يلزم في هذا الضرب المحذوف أن يستعمل    :التنبيه الثاني"  :الدَّ

، يكون قبل الروى يليه  (29)   لينٍ أو حرف    ،(28) مٍد    دُف حرفوالرَّ   ،مردوًفا على األشهر
 وله بحسب محاله ثالث حاالت:
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ونقص   ،أن يكون البيت تام البناء  األولى ولها صورتان:    ،حالة اتفاق  :األولى
بزنته  ،متحرك  من ضربه حرف ومعنى  زنته،  الساكن  :أو  قبله،   ،حذف  ما  مع حركة 

وإسكان الالم على وزن   ،ْل( بحذف النون عِ فْ تَ سْ )مُ   :أال ترى أن قولنا  ،والقصر  ،كالقطع
 ، ليقوم المدُّ الذي فيه مقام المحذوف  ؛دف هنام الرَّ زِ فالتُ ( بحذف الالم،  نْ عِ فْ تَ سْ )مُ   :قولك

ي في الضرب قأن يلت   :الصورة الثانيةو ،  والضرب  ،فيقع التعادل بين مقطعي العروض 
 ، ليسهل االنتقال من أحد الساكنين إلى اآلخر بالمد الذي هناك  ؛هنا  فُ زم الردَّ ساكنان، والتُ 

قلت: وفي جعله الصورة األولى من حالة االتفاق نظر، فقد أجاز ،  هذا كله كالم ابن بري  
قال: لقيام الوزن بالحرف   ،فدْ استعمال مثل ذلك بغير رَ   (30)  سيبويه في كتاب القوافي له
 )الكامل(  وأنشد:واللين،  ،الصحيح مقامه بأحرف المد 

 (31)  ا وقل ت  َعلْيِك َخْيَر َمَعد ِ َوْهن    َوَلَقْد َرَحْلت  الِعيَس ثمَّ َزَجْرت ها
 ْددي ر معــــ ـــــك خيـت عليـ ــــوقل وهنن   زجرتها م   ثمْ  لعيَس  تُ ـ ـــولقد رحلْ 

///o//o    /o/o//o     ///o//o     /o/o//o    ///o//o    ///o/o 
 

ونقص من    ،وهي أن يكون البيت غير تام البناء  :حالة اختالف  ،الثانيةالحالة  
ختار؟ قوالن، والصحيح منهما يُ فيه أم    الرَّدفأو زنته، فهل يلزم    ،ضربه حرٌف متحرك

 . هو الثاني
وجد العروض والضرب على حد وذلك حيث يُ   :حالة استحباب  ،الحالة الثالثة

  :(32)  لساكنين في حد واحٍد منهما تالٍق، كقولهواالتفاق وال يوجد ل ،واحد من التماثل
 (33)" َوَرْسٍم َعفْت آيات ه م نذ  أْزَمانِ    ِذكَرى حبيٍب َوِعْرفانِ  ِمن قفا َنْبكِ 

 ي ذ أزمانـــ ـــــمن وته    ياءاعفت  نورسم ي وعرفان ن حبيب  ك من ذكرى ـْـ  ــقفا نب
//o/o    //o/o/o    //o /o   //o/o/o        //o/o   //o/o/o    //o/o    //o/o/o 

َماِميِني ِ هنا  ينب ِ  لزوم    الدَّ المشهور  من  أن  على  يُ هنا  الضرب أن   الثالث   ستعمل 
، موضًحا حاالت الرَّدف الثالث )االتفاق، واالختالف، واالستحباب(؛  المحذوف مردوًفا

أو لين يقع قبل الروي دون فاصل بينهما،  ،الرَّدف هو حرف مد وممثاًل لها، و  ،مستشهًدا
 ،مقيًدا )ساكًنا(، وسمي بذلك؛ لوقوعه خلف الروي   مكان الروي مطلًقا )متحرًكا(، أأسواء  

 مع الروي المطلق قول جرير: )الوافر(  الرَّدفخلف الدابة، ومثال  الرَّدفك
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م  ِغضاب  َحِسبَت الناَس  ِإذا َغِضَبت َعَليَك َبنو َتميمٍ  لُّه   (34)  اك 
 غضاباَحِسْبَت ْنَنا  َس كللهمو  إذا َغِضَبْت  عليك بنو  تميمن 

//o///o   //o///  o  //o/o //o/o/o   //o///o   / /o/o 

 ومثاله مع الروي المقيد قول العباس بن األحنف: )السريع(
 (35) الَرسولْ يا َفوز  ِإًل  سوَء َرأِي    ما آَفة  الح بِ  الَّذي َبيَننا 

 ي ررسولْ يا فوُز إل  ال سوُء رأ   ما ءافتل  حْبِب للذي  بيننا 

/o/o//o   /o/o//  o  /o//o     /o/o//o   /o/o//o   /o//oo 

وقد يكون الرَّدف من كلمة غير كلمة الروي، كما يكون من كلمة الروي نفسها،  
 نحو قول أبي العتاهية: )المتقارب(

ر  أْذَياَلَها  الِخالَفة  م ْنقاَدة  َأَتْته    إَليِه تجرِ 
 (36) َوَلْم َيك  َيْصل ح  ِإًلَّ َلَها   َفَلْم َتك  َتْصل ح  ِإًلَّ َله  

  َلَها  الُح ِإلـ  ــُك َيْصلُ ــ  ــَوَلْم يَ    وُ َلهال  ُح ِإلـ  ــــُك َتْصلُ ـ   ـــَفَلْم تَ 
//o /   //o/  //o/o  / /o   //o /   / /o /   //o/o   / /o 

ا ردًفا؛ ألنهما    ،وإذا كانت الواو   - حينئذٍ -والياء متحركتين، أو مشددتين، لم تعدَّ
ا، ويجوز أن تقعا في بعض القوافي دون بعض من القصيدة الواحدة،   ،ليستا ليًنا وال مد 

   : )الطويل((37) كقول المتنبي 
َدا َوإْن   إذا أنَت أْكَرمَت الَكريَم َمَلْكَته    (38) أْنَت أْكَرمَت الل ئيَم َتَمر 

 وإن أنـ  ـــــت أكرمتل لئيم  تمْرَردا  إذا أنـ  ــت أكرمتل  كريم   ملكتهو 
//o/o  //o/o/o   //o /    //o//o  //o/o   //o/o /o   //o /    / /o//o 

 :(39)مستشهًدا بقول السموءل  -أيًضا-ويذهب الخليل بن أحمد إلى لزوم الرَّدف  
ه   ِمنَ  الَمرء  َلم ي دَنسِإذا   (40)  َفك لُّ ِرداٍء َيرَتديِه َجميل    الل ؤِم ِعرض 

 فكلل  رداء ير   تديهي   جميلو    إذ لمْر  ءلم يدنس   من للؤ م عرضهو  
//o/o    //o/o/o    //o /o   //o//o         //o /   //o/o/o    //o /o    //o/o 

فهذا الضرب يلزمه الرَّدف، الذي يكون جابًرا لما نقص من الضرب بالحذف، 
، ومن َثم  يوجب العروضيون  (41) ومعاداًل له؛ ألجل ما فيه من المد، وتطويل الصوت  

 الرَّدف في موضعين:
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 أحدهما: عند التقاء الساكنين في آخر الضرب.
 واآلخر: كل ضرٍب تاٍم من بيت تمَّ عدد  أجزائه، ونقَص من آخِر ذلك الضرِب متحرٌك. 

( احترزوا به عما عداه، فإنه ال يتصور فيه الرَّدف؛ ألن الرَّدف هو الضربفــ)
( عن ضرب دخل فيه هذا النقص بعد أن حذف التامالمد الذى قبل الروى، واحترزوا بــ)

الرَّدف؛ ألن كثرة الحذف يضعف حرف اللين عن المعادلة،  منه شيء، فإنه ال يجب فيه  
( عن المجزوء، ونحوه كالمشطور، والمنهوك، فإنه  بيت تم عدد أجزائهواحترزوا بقولهم: )

( عما حصل فيه هذا النقص في وسطه اآلخر، واحترزوا بقولهم بــ)-أيًضا-ال يجب ردفه  
 هو المسمى بــ)الق ْطع( وبــ)التَّْشِعيث(كـ)فاعالتن( في بحر الخفيف، فإن عينه قد تحذف، و 

يجب -أيًضا -  (42)  ال  الرَّدف  فإن  ذلك  ومع  عن    ،،  بقولهم  واحترزوا  يستحسن،  بل 
فإنه ال يجب ردفه، وكذلك المتحرك، والساكن، والمتحركان فصاعدا   ،( بالساكنالمتحرك)
(43) . 

َماِميِني ِ ومن هنا يتساءل   في   الرَّدفن بلزوم  و فإن قلت: حكم العروضي"    قائاًل:  الدَّ
الضرب الثالث من الطويل مع أنه ال يدخل تحت ضابط اللزوم، فإنه لم يلتق فيه ساكنان  

 :أو زنة متحرك، بل المحذوف منه حرفان  ،وهو ظاهر، وليس المحذوف منه متحرًكا
 قد اختلفت في ذلك،، والحق أن اآلراء (44)  " فيه؟ الرَّدفوساكن، فما وجه التزام  ،متحرك

ن النون شأنها  خاصًة أل   ،(مفاعيلن)عوض من الم    الرَّدفن  أوأكثر العروضيين على  
أشار ولقد  أن تحذف للز حاف حشًوا، وما يحذف للزحاف ال تعوض العرُب منه شيًئا،  

كل شعٍر حذفت من أتم بنائه    "   في أبواب اإلدغام بقوله:  (الكتاب ) في    ى ذلكسيبويه إل
 . (45) دفأوزنة حرٍف متحرك فالبد فيه من حرف ليٍن للرَّ  ،اا متحركً حرفً 

، وإْن كانت مما  (مفاعيلن)قدح في هذا الجواب بأن نون    قد   الصفاقسيإال أن  
الستلزام حذفها منه الوقوف   ؛شأنه أن ُيحذف للزحاف، فذاك في الحشو، ال في الضرب 

المتحرك،   الضرب ه   كالمفالعلى  في  دخله   الرَّدفألن    ؛نا  وقيل  الحشو،  في  فيه، ال 
 القول  ، وأنألنهما زنة متحرك  ؛القبض أواًل، ثم ُحذفت نونه، وأسكنت المه، فعوض منهما

وف منه  ألن زنة المتحرك المحذ   ؛فيه  الرَّدفبدخول القبض فيه أواًل يقضى بعدم التزام  
وسبيُل الجواب عندي عن أصل اإلشكال أن ، ثم ُيكمل قائاًل: "ليس من أتم البناء  حينئذٍ 
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  - أعني الثالث من الطويل-  لهذا الضرب   المستعملُ   ال يجوز أن يكون العربيُّ   يقال: لمَ 
ض منه  إنما حذف منه ، ثم رأى بعد ذلك ساكنين قد الرَّدف  أواًل زنة حرف متحرك، فعو 

وعلى هذا ينبغي أن    ،مراعاًة لصورته  (؛محذوف بـ)ال  ي ذلكم وسُ   ،ف أحدهماالتقيا فحذ 
اللتقاء الساكنين    ؛مسه لٌ   الرَّدففإن قلت:    ،يحمل كالم سيبويه المتقدم في باب اإلدغام

 الرَّدف كما في الضروب المقصورة، فال وجه لحذف أحدهما، قلت: إنما ذلك إذا ُأتي ب
كما في الضروب المقصورة، وهنا إنما ُأتي به للعوض، وبعده التقى ساكنان،   ،ألجلهما

قلت:   نفإ  ،فلهذا لم يكن مسه اًل اللتقائهما، ويجب الحمل على هذا جمًعا بين الكالمين
فيها، قلت: ال نسلم   الرَّدففيلزمك التزام    ،ا التقدير جاٍر في الضروب المحذوفة كلهاهذ 

ذلك تابعة لألحكام  ؛لزوم  الفن  هذا  العلل في  يقول  (46) "ألن  ثم  َماِميِني ِ ،  في خاتمة   الدَّ
تنبيهه معلًقا على رأي الصفاقسي: " انتهى كالمه بنصه، وال يخفى ما فيه من التكلف، 

سليمه جرياَن التقدير المذكور في جميع الضروب المحذوفة نظًرا ال يخفى  مع أن في ت
  .(47) عليك" 

 وأضرٍب أخرى للطويل:  ،استدراك أعاريَض  -3
َماِميِني ِ يقول   وثالثة    ،ما قدمناه من أن للطويل عروًضا واحدةً   ،التنبيه الثالث: "الدَّ

أضرب هو المشهور، واستدرك بعضهم له عروًضا ثانية محذوفًة لها ضربان، ضرٌب 
 . (48) ..." وضرٌب مقبوٌض  ... مثلها

َماِميِني ِ يناقش   في هذا التنبيه ما اسُتدرك على قواعد الخليل في أعاريض بحر    الدَّ
 وهي كاآلتي:  -وهو مما يعد شذوًذا عند غيره من العروضيين -الطويل، وأضربه 

وضرب    - مثلها،  محذوف  ولها ضرب  )مفاعي(،  محذوفة  التامة  عروضه  تجيء  أن 
 :(49)الشاعر  ، ومن شواهد العروض المحذوفة، والضرب المحذوف قولمقبوض )مفاعلن(

  (50)  َلَقْد َساءني َسْعٌد وصاحِب َسْعٍد              ومـا ط وِلَبـا فـي َقْتِلـِه ِبَغراَمـهْ 
 غرامهْ ـ  لها بـ  لبا في قت  وما طو      نسعد ب    وصاحِ  ن ءني سعد  لقد سا

//o/o   //o/o /o   //o /   / /o/o        //o/o    //o/o/o    //o /    / /o/o 

رب )غرامه( كالهما محذوف على )فعولن(، ومثله  فالعروض )ُب ســـعٍد(، والضـــ 
 قول َهْوَبر الحارثي:
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ْنِء فيما بيننا ابن تميِم  َأًَل هل َأَتى الت يم بن  عبد َمَناةِ   ( 51)  َعَلى الشَّ
 تميمي َعَلــ ْشَشْن  ِء فيما بْيــ  ــنن ْبُن       َمَناتيَأاَل هْل  َأَتْت َتْيُم ْبـ  ــُن عبِد   

o/o//   /o//   o/o/o//   o/o//           o/o//   /o//   o/o/o//   o/o// 

 :(52)ومثله قول َضباب بن ُسَبيع الَحْنَظِلي 
َعال   مٌَّة َوس  َباَب بنوه         وبعض  البنيَن ح   (53) َلعمِري لقد برَّ الضَّ

َعالو وبعُض لــ ـبنيَن ُحْمـ  ـــمتن َو            بنوهوَلعمِري   لقد بْررْضــ َضَباَب     س 
o/o//   /o//   o//o//   o/o//           o/o//   /o//   o/o/o//   o/o// 

قول   -  المحذوفة )مفاعي(، والضرب المقبوض )َمَفاِعُلْن(  ومن شواهد العروض 
 : (54) النابغة 

ا َعْبَس آِل َبِغيٍض         َجزاَء الِكالِب الَعاِوياِت َوَقْد َفَعْل   ( 55) َجزى هللا  َعْبس 
 َوَقْد َفَعلْ ِوياِت   َجزاَءلـ  ــــِكالِب الَعا         َبِغيضنَجز ْلال  ُهــ َعْبسن َعْبــ ــــَس ءاِل  

//o/o     //o/o/o      //o /      / /o/o          //o/o       //o/o /o      //o /      
//o//o 

 المتقـارب، فقـد   في  هـذا  مثـل  اســــــــــــــتعمـل  قـد :  وقـال  ،(56)األخفش    هـذا  أجـاز  وقـد 
ْل(  منـــه،  األولى  العروض   في  )َفُعو(  مع  )َفعـــل(  أجـــازوا   العروض  في  )َفعـــْل(  مع  و)فـــُ
 قول الشاعر: -أيًضا-اللين، ومثله  حروف مع وذلك الثانية؛

عيد وكم        َملكاتِ  من بالِجْزعِ  كمْ  َترَ  ألم   (57)  مؤبَّلهْ  ِهجانٍ   ِمنْ  بالصَّ
 مؤْبَبلهْ   ِهجانن   ِمْن   بْصـ    ــَصعيد  وكم     ــلكاتيَمــ   من  بلِجْز   عِ  كمْ  تَــ   ـــرَ  ألم

o//o//   o/o//   o//o//   o/o//           o/o//   /o//   o/o/o//   /o// 

  في   كثير  أنه  األخفش  ذكر  وقد   ككثرة )مفاعلن(،  المط رد   وال  بالكثير،  هذا  وليس
، كما أن ما جاء من الشعر الجاهلي (58) الخليل    يذكره  لم  وهذا  وأن قياسه صحيح،  الشعر،

نادر ال   -المحذوفة، وضرباها: األول محذوف، والثاني مقبوض -على هذه العروض  
 . (59) حكم له، وال يقاس عليه، وال يميل الطبع الصحيح إليه  

َماِميِني ِ ثم يقول   واستدرك بعضهم لعروض الطويل  اًل تنبيهه: "كمِ بعد ذلك مُ   الدَّ
  :(61) القيس ئ عليه قول امر  ، وأنشدوا(60)  ضرًبا مقصوًراالمقبوضة 

ْم عنَد الَمَشاِهِد غ رَّانْ  ه   ( 62)  ثياب  َبِني عوٍف طَهارى نقيٌة       وأوجه 
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 انْ رَ غ رْ ـــمَشاِهـــ  ــــِد   وأوُجـ ـــُهُهْم عنَد لـْـ    نقْيَيتنثياُب  َبِني عوفن    طَهارى   
          / /o /     //o/o/o  //o/o    / /o//o       //o /       //o/o /o    //o /   / /o/oo 

والخليل   ،وهذا من أبيات مختلفة القوافي بحسب اإلعراب، أنشدوها ساكنة النون 
اء في وَ لكثرة اإلقْ   ؛، ويرى أنه أولى من إثبات ضرب آخر(63)وإن لزم عنه اإلقواء  ،يحركها

وهو غير موجود في أوزان الشعر،   ،-أيًضا-  (مفاعيلن)كالمهم، ويلزم عليه سكون الم  
   هكذا قيل.  ،ال األصول، وال المزاحفة

القيس هذه متى ثبتت    ئ ن أبيات امر وذلك أل  ؛قلت: هو كالم كما تراه غير محرر
تعين إثبات   -  المعتبرةق  ائرَو تحريكه من طريق من الطر ولم يُ   ،روايتها بتسكين الروي 

  نَ كَّ سَ ال يسوغ أن تُ   (مفاعيلن)  :الضرب المقصور، ولم يلتفت مع ذلك إلى قول من قال
ه، وإن ثبتت فيه روايٌة بتحريك الروي، فالقول ما قاله الخليل، وال يضر حينئذ رواية  المُ 

التقييد    إنشاد، وليس هو  تقييد   ألنه ُيحمل حينئذ على أنه  ؛بتسكين الروي من طريق آخر
 .(64)" الذي تختلف به الضروب 

 : شاس بن عمرو قول -أيًضا-  مقصوًرا البحر هذا ضرب  ومن شواهد مجيء
 (65)  لطيفة  َطيَّ الَكْشِح م ضمرة  الَحَشا         َهِضيم  الِعَناِق هونٌة غير مْجَبالْ  -1

 َهِضيُم ْلـ ـــِعَناِق هو  نتن غْيـــ  ـــر مْجَبالْ    ـــرة  لَحَشاَطْيَي لَكْشـــ  ــِح ُمضمـــ   لطيفــَـ  ـــةُ 
oo/o//   o/o//  o//o//  o/o//          o//o//  /o//  o/o/o//   /o// 

ْكَت جـ  -2 لَّمـا َحـرَّ  (66)  اِنَبـه  مـالْ َتميـل  على ِمْثـِل الَكِثْيِب َكَأْنهـا               َنقـ ا ك 
ْو َمْالْ َنَقْن ُكْل َلَمْا َحْرَرْكـ َت َجاِن             َكَأْنَنَهـاْ ِمْثِلْل َكِثْيِب  َتِمْيـُل َعَلى  َبه 

oo/o//   /o//  o/o/o//  o/o//             o//o//  /o//  o/o/o//   /o// 
ــور ــرب مقصـ )مفاعيْل(، ولو ُأطِلق الروي و)بهوماْل( على وزن  ،و)ُرمجباْل(  ،فالضـ

ــالًما )ِرمجبالي، وبهوماال   مفاعيلن(، ولكْن  وحركته في البيتين لصـــــــــــار الضـــــــــــرب ســـــــــ
ســـــتختلف حركة الروي بين الكســـــرة في البيت األول، والفتحة في البيت الثاني، وهذا من 

يء وهذا شـ"، قال ابن رشـيق بعد أن ذكر البيتين:  (67)عيوب القافية يسـمونه )اإلصـراف(  
 .(68)لم يعرفه العروضيون، وهو عندهم مطلق محمول على اإلقواء" 

ا:   -4  إلزام مجيء الطويل مثمن ا، وعدم مجيئه مسدس 
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َماِميِني ِ يقول   لزم أُ   مَ : لِ -رحمه هللا -الز جاج: ُسئل الخليل    قالالرابع:  التنبيه  "    :الدَّ
البسيط، وكلها من  و ،  المديد   ولم يأت مسدًسا كما جاء في  ، في الطويل أن يكون مثمًنا

وضربه كذلك، فلو ُسد س لسقط من    (،مفاعيلن)دائرة واحدة؟ فقال: إن الطويل عروضه  
إنما يسقط من بيت كل منهما نصفيه أربعة عشر حرًفا، والمديد، والبسيط إذا ُسد ِ  سا، 

، وضربه كذلك، (فاعلن)وهو    ،ألن عروض كل واحد منهما جزء خماسي  ؛عشرة أحرف
، وليس في الشعر ما يقع  (فعولن)بقي قبله    (،مفاعيلن)ولو ُسد س الطويل فحذف منه  

فيكون ما ألغى أكثر حروًفا مما بقي، وإنما يكون ما ألغي أقل مما   ،النقصان من أجزائه
، وكذلك  (فاعالتن)بقي قبله    (فاعلن)ذف منه  أو مساوًيا له، والمديد إذا ُسدس فح  ،بقي

 .(69) (" مستفعلن)بقي  (فاعلن)البسيط إذا حذف منه 
َماِميِني ِ ينبه   وذلك   ؛ا، وعدم مجيئه مسدًساالطويل مثمنً   هنا على إلزام مجيء  الدَّ

المديد  حروفه   ،بخالف  في  كبير  لنقص  سيتعرض  مسدًسا  الطويل  فمجيء  والبسيط؛ 
والبسيط فلن يؤثر فيهما النقصان، ولكن على الرغم من ذلك نجد في   ،وأجزائه، أما المديد 

  - أي خارًجا عن قانون الخليل  -كتب العروضيين ما يدل على مجيء الطويل مسدًسا
ي الجوهري  حيث  ذلك  إلى  وبيت   بقوله:شير   ... محَدث  مسدٌس  قديم،  ُمثم ن  "الطويل 

   مسدسه الذي ال زحاف فيه هو:
 (70)  ومن ِذكِر َسلمى والرباِب   قفا نبِك ِمْن ِذْكرى الشباِب 

 من ذكِر ْشـ   ـــشبابي      ومن ذْكـــ  ـــــر سلمى وْر  ربابي  قفا نبـ  ـــكِ 
o/o//  o/o/o//   o/o//         o/o//  o/o/o//   o/o// 
والثامنة، فهذا كله محدث، ولم يجئ عن العرب    ،نقصت منه )مفاعيلن( الرابعة

، يقول د.محمد حسن إبراهيم عمري: (71) في ُمثمنه بيت صحيح، وال جاء عنهم مسدس" 
(، فالمراد منه: لم يأت على ولم يجئ عن العرب في مثمنه بيت صحيح" أما قوله: )

الزحاف التام قصيدة خلت من  كان    ،وزنه  إذا  تام ا صحيًحا،  البيت  يأتي  إنما  والعلل، 
الزحاف، وقوله: ) يأت وًل جاء عنهم مسدسُمصرًَّعا خالًيا من  لم  أنه  فالمراد منه   ،)

 .(72)مجزوًما عن العرب، والشاهد الذي أورده محدث ليس بحجة" 
 ب. البحر البسيط:
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ا لحركات في عروضه  ُسمِ ي البسيط بهذا االسم؛ النبساط أسبابه، أو النبساط 
 ؛ إذ تتوالى ثالث حركات، ووزن هذا البحر هو: (73) وضربه في حالة الَخْبن 

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن   مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
، كما يجوز في  (76) والَخْزم  ،  (75)والَخْبل    ،(74) ويصيب حشوه: الَخْبن، والَطي    

، كما أن له ثالث أعاريض، وستة أضرب، العروض األولى منها تامة، (77) ضربه التَّْذِييل  
ومن هذا البحر يأتي )مخلع البسيط( عندما يدخل ،  (78) والثالثة فمجزوءتان  ،أما الثانية

( فتصير )متفعْل o/o/ /o/ْبن، والَقْطع تفعيلتي العروض والضرب، من )مستفعلن  ََ الخ
//o/o :(، وتحول إلى )فعولن(، ووزنه هو 

 مستفعلن فاعلن فعولن   مستفعلن فاعلن فعولن 
 تنبيهات البحر البسيط:

 وفيه تنبيه واحد وهو:  
 وأضرٍب أخرى للبسيط: ،استدراك أعاريَض  -1

َماِميِني ِ يقول   استدرك بعضهم للبسيط عروضين إحداهما مجزوءة  تنبيه،  "  :  الدَّ
 . (80)  ..."وضرب مقطوع مخبون ...  مخبونة لها ضربان: ضرب مثلها (79) حذ اء

َماِميِني ِ يوضح   وأضرب على   ،فيما سبق ما اسُتدرك على الخليل من أعاريض   الدَّ
 بحر البسيط، فيما يعده آخرون خروًجا عن قواعده، ومن ذلك: 

)َفَعْل(  - َحذ اء مخبونة على وزن  المجزوءة  البسيط  تأتي عروض  ولهذه  (81)أن   ،
 العروض َضْربان:

 : وشاهده قول الشاعر ،(oَفَعْل //) مثلها على وزن  * الضرب األول أحذ  مخبون   
 (82) األمْل  أْبَعدَ  وما من ا            األَجلْ  أْقَربَ  ما َعِجْبت  

 أَملْ  أْبَعَدْل  ِمْنَنْاَوَمْا             أَجلْ  أْقَرَبْل  ْا مَ  َعِجْبتُ 
o//   o//o/   o//o/o/             o//    o//o/    o//o// 

 :          (83)(، وُيْنَقل إلى )َفُعوُلْن(، وشاهده o/oالثاني مقطوع مخبون )ُمَتْفِعْل // الضرب  *
 (84)  َوَخَبَب اْلَباِزِل اأْلَم ونِ   ِإنَّ ِشَواء  َوَنْشَوة  

 َأم ْوِنـيْ َوَخَبَبْل َبْاِزِلْل         َوَتنْ    إْنَن ِشَوْا َءَن َوَنْشـ
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o/o//  o//o/  o////             o//  o//o/  o///o/ 

وضعها الخليل بن أحمد،   التييقول التبريزي: "هذه األبيات خارجة من العروض     
، (85) على سادس البسيط"   يءتجومما وضعه سعيد بن مسعدة، وأقرب ما يقال فيها: إنها  

هنا في العروض، لم ا أشبه عروض المتقارب من مسدسه   وقال السكاكي:" ... وفعولن
 .(86) ...(، وإنه شاذ ال يقاس عليه" إن شواء ونشوةحذفه من قال: )

َماِميِني ِ يقول   استعمال العروض األولى من البسيط    -أيًضا-وأجاز  بعد ذلك: "  الدَّ
 :كقول الشاعر  صحيحين على األصل،  ، أي مجيء العروض والضرب(87)"  غير مخبونة

ْؤَدٍد ق ْلَنا َله  َمرَّة   َيا ر بَّ    (88) ي ِبَناَء اْلع النِ ي ِلَمْن َيبْ عِ اسَ ِإنَّ المَ    ِذي س 
 ءلعالإننل مسا  عي لمن  يبني بنا   مرتن يارب ذي  سؤددن  قلنا لهو  

/     o//o/  o//o/o/  o//o/  o//o/o/  o//o/  o//o/o/  o//o/  o//o/o 

 تأتي العروض األولى فقط صحيحة على األصل، كقول الشاعر:وقد 
 (89) لذي اْغِتَراٍب وًل يرجو له  ِرَجَعا   ة  ى أْوبجَ تَ رْ ًل يَ  نْ مَ كَ  يونك  وًل تَ 

 ِرَجَعا  و يرجو لهُ   وال نب  ِتَراــغْ ذِ لِ   تن أوبال يرتجي     نكم يوال تكو  ن

o//o/ o//o/o/  o//o/  o//o//   o///  o//o/o/ o//o/  o//o//    
َماِميِني ِ ثم يقول   :(90)  وكذا أجاز استعمال ضربها األول غير مخبون كقوله: "الدَّ

ها خاويهْ  ي ناءٍ ب ا وهْ علوا  بها  سي الرياح  مْ هٍل ت  جْ وبلدٍة مَ   ( 91) عرض 
   عرضها  خاويهْ  ني نا ءوهْ   نلواعب        بها ح  ريا     رمجهٍل  ُتمس  تنوبلد 

/o//o/  o//o/    /oo//o/  o///          /oo//o/  o//o/  /oo//o/  o//o/   

 :وكالبيت الذي يقول
وح   ِبِه         النِ عاجِ  َثْورَ  َتَری  الَفَياِفي َقْفر  ا  َير   (92) َطاِوَيهْ  إلَفه   َويْلقى َفْرد 
 طاويه  إلَفهو  ويلـ  ــقى َفْر  دن َيروحُ          بهي جِ نِنعا   َثْور تری   لفيا  في َقفر

/o/o//o   /o//o   /o /o //o    / / /o          //o//o   /o//o   /o/o//o    /o//o 

 األلف،   محذوف  )فْعلن(  إال    الضرب   هذا  يجئ  ولم  )فاعلن(،  وزنه  )طاويه(:  فقوله  
ه وهذا  .(93) مصر ع   هو: وقال األخفش رد 

َماِميِني ِ كما يثبت  ولها ضرب مثلها، ويمثل  ،مجيء العروض الثانية مشطورة الدَّ
 لذلك بقول الشاعر:
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ا  َأِخي إنَّ  ا َلْيَس   َخاِلد  ا أخ   (94)  َواِحد 
 اواحد  ن ليس أخ  نخالد  أخي نإن

/o///o   /o//o        /o///o     /o//o 

 قول الشاعر:  -أيًضا -ومنه 
 (95)  الِقـَدْم             بْيـَن الِبَلـى واْلَعـَدمْ َداٌر َعَفاهـَا 
 َوْلَعَدمْ َبْيَنْل ِبَلْي                    هل ِقدمَدْاُرْن َعَفْا   

o//o/        o//o/o/                 o//o/      o//o/o/ 
 :  الشاعر قول نحو )َفِعُلْن(، على فجاء وضربه، الَخْبُن عروَضه دخل ورب ما

 (96)  َلْيَلـٍة َشِبَمـهْ  ِفـي              ِبَنـا َصـاَح الغ ـَراب  
 َشِبَمهْ َلْيَلِتْن    ِفيْ               ب  ِبَناْ ُغَرْا    صْاَحلُ 

o///       o//o/o/                  o///      o//o/o/ 

ــم اه  الوزن   لهذا الط يب   عبد هللا  الدكتور عرض   وقد  ــيط المنهوك(  وســـ  ،(97))البســـ
 حذف وهو ،الَخْرم دخله المتقارب   من  ضـــــــــرب   هو العروضـــــــــين  عند : "بقوله  عليه وعل ق

 ، كما يقول صــــــــــــاحب شــــــــــــرح تحفة الخليل في العروض والقافية: "وهذا(98)"متحرك أول
ريع،  دندنته في  يكون  ما  أشـبه الواقع في الوزن   من األول الجزء حذف قد  فهو سـريع  بالسـ 

ر  أن لنا  جاز ولو شـطريه، ريع، مجزوء لسـم يناه  العروضـين مصـطلح في  نحو    نرى  وال السـ 
 .(99)المتقارب"  أو الرجز، أو البسيط، وبين بينه قرابة أي ة

َماِميِني ِ ثم يعلق   ال   وهكذا كله شاذ  على ما سبق من شواهد قد سردها قائاًل: "  الدَّ
ما جاء شاًذا فيما يسمى بـ )مخلع البسيط( فيقول: ، وكذلك يعرِ ج على  (100) "تفت إليهلْ يُ 
 كقوله: ،شاذ  -أيًضا -، وهو (فاعلن)مكان  (مفعولن) وقد جاء في مخل ع البسيط "

  (101)  راع  السِ   الذُّلل   تِ ارَ ا سَ مَ        ٍه رْ ك  بِ   ِسرْ  دٍ  أوْ و  بِ  رْ ِس فَ 
 و  راعُذلل سـ   س  ما سارت ذ   ن     بكره    أو ِسر دنود  فسر ب

//o//o    /o/o/o    //o/o               /o/o//o     ///o     //o/o 

يستعمله المتأخرين  بعض  العروض    ،ورأيت  هذه  في  أنه شذَّ  الحكم  أبو  وزعم 
 :(102) القبض، وأنشد 

تان  ودِ الج  بِ  اه  دَ يَ   (103)  ار  غَ ا تَ مَ اه  تَ لْ كِ  هِ يْ لَ عَ        ضرَّ
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 و عليه كلتاهما تغار         َرتانِ ْر يداه بلجود ض
//o//o    /o//o   / /o /           //o//o   /o//o   //o/o 

  

 جـ. البحر الوافر:  
البحر هذا    باجتماع   حركاته  لوفور  وقيل  وتًدا؛  وتًدا  أجزائه  لوفور  وافًرا؛  ُسمِ ي 

 كالكامل  يستعمل  لم  الوافر  أن  إال    ؛( الكامل)  إال  ذلك  في  يشبهه   وال  األوتاد والفواصل،
التام على  والضرب   العروض   لمجيء  األصلي؛  مقياسه   على الشكل  فعولن )  وزن   في 

//o/o)الجاهلي استثقل بطبعه النظم عليه تام ا،   الشاعر  ؛ ألن(104)بسبب علة الَقْطف    ؛  
وتخفيًفا،   ،تسهياًل   ؛وضربه  عروضه  آخر  منها  فحذف  بكثرتها،  حركاته  استثقل  حيث 

  سباعية   أجزاء  ستة  من  مبني  األصل  في  وهو  الحروف،  ناقص   الحركات   موفور  والوافر
 : األصلي مقياسها في تجتمع

 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن                مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 
ــتعملون   والشـــــــــــعراء ، ويدخله من الزحافات: (105)تام ا، ومجزوًءا   البحر هذا  يســـــــــ

ب  ، وله ثالث صــور: واحدة منها تامة، واثنتان (108)، والنَّْقص (107)، والَعْقل  (106)الَعصــْ
 .(109)مجزوءتان 

 تنبيهات البحر الوافر: 
َماِميِني ِ وقد أورد فيه   ثالثة تنبيهات هي كاآلتي:  الدَّ

 إنكار دخول زحاف )العقل( في الوافر:   -1
َماِميِني ِ يقول    "تنبيهات،  الدَّ األخفشاألول:  أنكر  من    ،والمعري   ،:  وطائفٌة 

 .(110)"في الوافر (العقل)العروضيين 
َماِميِني ِ ينبهنا    األخفش  الدَّ إنكار  إلى  وغيرهما  (112) والمعر ي   (111) هنا  من  ، 

حيث تتحول تفعيلة )مفاعلتن( به   الوافر   البحرعلى    (العقلدخول زحاف )  العروضيين
 :(113)إلى )مفاعتن   مفاعلن(؛ وذلك كقول الشاعر

ط ور   وم ها س   (114)  َمَناِزٌل ِلَفْرنتا ِقَفاٌر             َكَأن َما ر س 
 سطوروكأننما  رسومها            قفارن منازلن   ِلَفْرنتا    
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//o//o   //o//o   / /o/o           //o//o  //o//o   / /o/o 

َماِميِني ِ ثم يبين   انتقل بالعصب    (مفاعلتن)من أجل أن  السبب في ذلك فيقول:"    الدَّ
الياء  (مفاعيلن )و  (،مفاعيلن)إلى   فيه  يتعاقب  الشعر  سائر  إما   ،والنون   ،في  فيكون 

  (، مفاعيلُ )في الوافر أن يأتي على    (مفاعيلن)لكنهم سو غوا في    (،مفاعلن)وإما    (،مفاعيل)
ألنه فرع منقول عن أصل، فلم يسو غوا فيه ما   (؛مفاعلن)ولم يسوغوا فيه أن تأتي على  

ألنها في محل الالم الساكنة بالعصب فكرهوا   ؛سوغوا فيما هو أصٌل، وآثروا إبقاء الياء
 . (115)  "تغييرها

َماِميِني ِ التي ذكرها    –والمعاقبة تعني تجاور سببين خفيفين في تفعيلة واحدة،    –  الدَّ
أو تفعيلتين متجاورتين، َسِلَما مًعا من الزحاف، أو ُزوِحف أحُدهما، وَسِلم اآلخر، وال يجوز  
أن ُيَزاحفا مًعا، فـ)مفاعيلن( في بحر الَهَزج تتضمن سببين خفيفين متجاورين هما: )عي(، 

يزاح  أال  الكف، و)لن(، وحكمهما  النون من  بالقبض، سلمت  الياء  ُحذفت  فإذا  مًعا،  فا 
فجاءت )مفاعيلن( على )مفاعلن(، وإذا حذفت النون بالكف، سلمت الياء من القبض، 
فتأتي )مفاعيلن( على )مفاعيُل(، وقد يسلم السببان فتسلم )مفاعيلن(، وقد يكون تجاور 

يكون في وقد  واحدة،  تفعيلة  المعاقبة في  فتكون في   السببين في  تفعيلتين متجاورتين، 
وفي  والوافر،  والطويل،  الَهَزج،  من  )مفاعيلن(،  في  بحور:  خمسة  في  واحدة  تفعيلة 
)مستفعلن(، من المنسرح، والكامل، وتكون في تفعيلتين في المديد، والرمل، والخفيف، 

 .(116)والمجتث 
فيجوز حذف    ونونها،   ، ففي )مفاعيلن( المعصوبة هنا تجري المعاقبة بين يائها

الياء، على أن تبقى النون فتصير )مفاعلن(، على أن تسلم الياء، فتصير )مفاعيل(،  
ه حذف خامس متحرك في وصفغير أن حذف الياء هنا يسمى: )عقاًل(، ال )قبًضا( ب

 . (117) األصل، وحذف النون يسمى )نقًصا(، ال )كف ا(؛ ألنها حذفت بعد تسكين الخامس 
َمامِ ثم يذكرنا   والصحيح  برأي آخر البن بري في هذا األمر يقول فيه: "    يِني ِ الدَّ

َماِميِني ِ ، فيرد عليه  (118)"لئال يلتبس بمجزوء الرجز  ؛في المجزوء منه  (العقل)إنكار    الدَّ
" االلتباس محذوربقوله:  وُ   ،وهذا  بيٌت مربعفإذا  ولم يكن في (مفاعلن)على زنة    جد   ،

زنة   الرجزكِ حُ   (،مفاعلتن)القصيدة جزء على  القصيدة من  بأن  ما هو    ؛م  على  حماًل 
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فإن   يصير    (مستفعلن)األخف،  الرجز  ساكن،   (مفاعلن)في  حذف  وهو  بالخبن، 
وهو حذف متحرك، وال شك أن حذف   (،العقلـ)في الوافر ب ( مفاعلن)يصير  (مفاعلتن)و

 .(119)" الساكن أخف من حذف المتحرك
لئال  ؛في المجزوء منه (العقل)والصحيح إنكار ": كالمه بقوله ابن بري يكمل ثم   

َماِميِني ِ ، فيقول  (120)"  يلتبس بمجزوء الرجز بخالف معصوب المجزوء بالَهَزج كأن  : "الدَّ
محذور، وأنه إذا وجد في القصيدة كلها ساغ حملها على كل   غير  عصب المجزوء عنده

ويؤيده ما قدمه قبل ذلك حيث قال: واعلم أنه متى دخل العصب في   واحٍد من البحرين،
 :(121)  فإنه يشبه الَهَزج، كقوله ،جميع أجزاء المجزوء

 َوق ْلَنا الَقْوم  ِإْخَوان      ي ذ ْهلٍ نِ بَ  نْ َصَفْحَنا عَ 
 و ُم إخوان     وقلنلقو   ن بني ذهل   صفحنا عن

//o/o/o    //o/o /o            //o/o/o   //o/o/o 

  (مفاعلتن)فإن كان في القصيدة جزء واحد على    ،لكْن يقع الفرق بينهما بأن ننظر
 ،ومن الَهَزج  ،احتملت أن تكون من الوافر  ،فهي من الوافر، وإن لم يكن فيها وال جزء واحد 

قائم الَهَزج  على  لحملها  المرجح  فيه  (مفاعيلن)ألن    ؛قلت:  تغيير  ال  أصلي   ،فيه 
 ،، وإذا كان كذلك(العصب )وهو    ،في الوافر إنما يتصور بتغيير يرتكب فيه  (مفاعيلن)و

 .(122)" ال على الوافر ،فيحمل على ما هو بالمثابة التي ذكرتها على الَهَزج
   السبب في التزام القطف في تام الوافر: -2

َماِميِني ِ يقول  ألنه   ؛يستعمل مقطوًفازم في الوافر أن لتُ نما اإ لتنبيه الثاني:: "االدَّ
وآخر ضربه تسهياًل وتخفيًفا،    ،ذف من آخر عروضهفحُ   ،لت قِ ثْ فاستُ   ،رت حركاتهثُ كَ   رٌ عْ شِ 

فإن قيل:   ،لذيذ المذاق، وهو القطف  ،وآثروا من الحذف ما بقي به الشعر عذب المساق
ا وجدناهم آثروا  إال أن    ،ألن حركاتهما سواء  ؛ قلوا في الوافرثاستثقلوا في الكامل ما است  فهال  

فالجواب أن الكامل وقعت فيه الفاصلة مقدمة في   الوافر بالحذف والتخفيف دون الكامل؟
ت  (متفاعلن)وهو    ،جزئه والوافر  الوتد،  من  حركاٍت  أكثر  وهي  الوتد،  فيه  أعلى  خرت 

 اٍت منه في الكامل أكثر حرك  -وهو آخر الجزء في الوافر -فكان جانب الحذف    ،الفاصلة
(123) . 
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َماِميِني ِ يوضح   في هذه النقطة سبب التزام العروضيين والشعراء القطف في    الدَّ
 ،فحذف من آخر عروضه  ،لت قِ ثْ فاستُ   ،رت حركاتهثُ كَ تام الوافر؛ حيث قال إن هذا البحر قد  

والتخفيف، موضًحا أن ذلك أمر خاص بالوافر فقط، وال   ،من أجل التسهيلوآخر ضربه 
  قد  الكامليكون في الكامل، على الرغم من كونهما في دائرة عروضية واحدة؛ وذلك ألن  

على الوتد، وهي أكثر حركاٍت من   (متفاعلن)وهو    ،وقعت فيه الفاصلة مقدمة في جزئه
  -هو آخر الجزء في الوافرو -فكان جانب الحذف    ،خرت فيه الفاصلةأالوتد، والوافر ت

 .أكثر حركاٍت منه في الكامل 
وعلى الرغم من أن كلمة )التزام( توحي بأن ذلك شكل ال تغيير فيه، إال أنه قد  
ظهرت في كتب العروض شواهد قد جاء فيها الوافر التام على األصل بست تفعيالت 

 ومن ذلك قول الشاعر: سليمة، وليست مقطوفة،
 (124)  َوِعْنَده م  َمَصاِدق  ِمْن َوَقاِئِعَنا           َفَما َلك م  َلَدى َحَمالِتَنا ثَبت     

 تنا ثَبتو فمالكمو  لدى حمال          وقائِعناوعندُهمو  َمَصاِدُق من   
//o///o      //o///o      / /o///o          //o///o    //o///o    / /o///o 

 سـت   )مفاعلتن(  على  شـعًرا  ينشـد   أعرابًيا  سـمع أنه -ذلكفي   -األخفش   كما ذكر
، ومن تلـك (125)فـأِجْزُه    العرب   قول  من زعم  وجـدتـه  فـإن  عنـدي،  قيـاس  هو:  وقـال  مر ات،

 ، وهو قول الشاعر: (126)ما أورده الجوهري في )عروض الورقة(  -أيًضا-الشواهد 
ول    (127) َوَعَلْيَك ًل ِدَمٌن وًل َطَلل  َعَفْت   أدارَة َرْعَد ما َفَعَلْت بِك الدُّ

ول و أدارَة َرْعـ  ـــَد ما َفَعَلْت      وًل َطَللوَعَفْت وعلْيـ   ــك ال ِدَمنن    بِك ْدد 
//o///o      //o///o      / /o///o          //o///o       //o///o        / /o///o 

 مجيء عروض مجزوء الوافر وضربه مقطوفين:   -3
َماِميِني ِ يقول   حكى األخفش للوافر عروًضا ثالثة مجزوءة    لتنبيه الثالث:: "االدَّ

 .(128) " لها ضرب مثلها ،مقطوفة
َماِميِني ِ ينبه   في هذه النقطة على أن هناك شكاًل آخر لعروض الوافر المجزوء    الدَّ

أو كليهما، وهذا على خالف األصل؛ إذ  ،وضربها من حيث مجيئهما مقطوفين، أحدهما
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األصل مجيئهما صحيحين، وهو مما يتضح من الصور الثالث لهذا البحر، ومن شواهد 
 مقطوًفا، كقول الشاعر:  -وحده-مجيء الَضرب المجزوء 

دُّ لَك الـبَ   (129) بكاء  َعَلى َحزْينِ  َكْيَت َوَما َير 
 َحِزْيِنْي   ُبَكْاُء َعَلى َبَكْيَت َوَمْا َيُرْدُد َلَكلْ 

//o///   o//o/// o                //o/// o   / / o/o 

أما ما جاء من شواهد على مجيء العروض والضرب في المجزوء مقطوفين،  
 فنحو قوله:  

ْهَر ِذْكِري   ع َبْيَلة  َأنِت َهمَّي   (130)  َوَأْنِت الدَّ
 َرِذْكِريْ َوَأْنِتْدَدْهـ   ِت َهْممَّي ُعَبْيَلُة َأْنـ  

//o/// o//o/ o           //o/o/o   // o/o 

 ومثله: 
 (131) ون  ر  الق   ادَ بَ  دْ قَ فَ   ٌد  يْ بَ ع   كْ لَ هْ يَ  نْ إِ فَ 

 و قرون ــفقد بادل  ن عبيدفإن يهلك 
//o/o/ o  / /o/ o      //o/o/ o  / / o/o 

 ومثله:
ةَ              َماَمهْ  َطْيف   أَشاَقكَ   (132)  َحَماَمهْ  أمْ  بمكَّ

 حمامهْ   ة أمكبمك       ف  مامهْ ــــ  أشاقك طي
//o/// o       / /o/ o            //o/// o   / / o/o 

ي ذلك  فيهاو قوفي  دليل  األبيات ال  بري: وهذه  ابن  تكون من    ؛ل  أن  الحتمال 
  المجتث كقوله: (133) مشكول

 (134) ار  يَ الخِ  رَ كِ ا ذ  ذَ إِ    مٍ وْ قَ  ر  يْ خَ  كَ ئِ ولَ أ  
 وخيار لْـ ر ـِ    كإذا ذُ    ن ر قومـــخي    ئكأوال

//o / /        /o//o/ o                  //o / /      /o//o/o 

 ووزن المجتث هو: 
 مستفع لن فاعالتن مستفع لن   مستفع لن فاعالتن مستفع لن 
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وال يأتي إال مجزوًءا، ومما يجوز في حشوه )مستفع لن(: الشكل، وهو ما رأيناه  
 (./ / o/ /    ( به: )متفع لُ o/o/ /o/ في الشاهد السابق، حيث أصبحت )مستفع لن  

َماِميِني ِ ويرد   هذا غلط ظاهر، فإنه إن تم  له االحتمال  ":  على زعم ابن بري بقوله  الدَّ
أال ترى أن    ،وما قيله ال يتأتى فيه ذلك  ،فإنما يتم له في البيت األخير فقط  ،الذي أبداه 

ال يمكن أن يكون من المجتث بوجٍه، وكذا البيت الثاني ال    ،قوله )وأنِت الدهر ذكرى(
 .(135)" ه من بحر المجتث أصاًل يتصور كون

 د. البحر الكامل:
ُسمِ ي البحر الكامل بهذا االسم؛ ألنه َكُمل عن الوافر الذي هو في دائرته، فهو  
يستعمل تام ا، وقيل لكماله في الحركات؛ وقيل ألن أضربه أكثر عدًدا من أضرب البحور  

 الباقية، أما بالنسبة لوزنه فهو: 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن         متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

، ويأتي في  (138)، والَخْزل  (137) ، والَوْقص  (136) ويصيبه من الزحافات: اإلْضَمار 
 . (139)تسع صور: خمس صور منها تامة، واألربع الباقية مجزوءة 

 تنبيهات البحر الكامل:
 وفيه تنبيه واحد وهو:  

 استعمال البحر الكامل مشطور ا:  -1
َماِميِني ِ يقول   ويأتي تارًة    ،ستعمل مشطوًراحكى بعضهم أن الكامل يُ   ،تنبيه: "  الدَّ

"  وهذا كله شاذ ال يعرفه الخليل...  ،  (141)   ى رَّ وتارًة مع ، ...  وتارًة مذياًل ، ...  (140)  مرفاًل 
(142). 

َماِميِني ِ يبي ن   هنا استعمال العرب للبحر الكامل مشطوًرا، وبأشكاٍل مختلفة كأْن    الدَّ
وهذا يعد خروًجا، وشذوًذا عن عروض الخليل، وعن    - ى رَّ مع  و ، أمذياًل ، أو  مرفاًل يأتي  
 ومن الشواهد التي جاء الكامل فيها مشطوًرا مرفاًل قول الشاعر:  -قواعده

 (143) ِشْيـَرهْ الَيِزْيـَد بـَن الَوليـِد َفَتـى اْلعَ  ِاْبكِ 
 ِد َفَتْل َعِشْيَرهْ ِاْبِكْل َيِزْيـ  َدْبَنْل َوِلْيـ                         
/o/o//o   /o/o/ /o    / / /o//o/o 
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 ، قول الشاعر:  ومما جاء منه ُمَذيَّاًل 
 (  144)يا َجلَّ ما لِقيت  في هذا النَّهارْ 

 َهاَذْن َنَهْارْ َيا َجْلَل َمْا   َلِقيُت ِفْي     
oo//o/o/   o//o//  o//o/o/ 

 ، فقول الشاعر:أما ما جاء منه ُمَعرَّى 
 (145)  َحَكَمـْت ِبَجـْوٍر في الَقضـاِء و ًلت نا

 ِءو ًَلت َناَحَكَمْت ِبَجْو  ِرْن  ِفْل َقَضا   
o//o///     o//o/o/     o//o/// 

ينبه   َماِميِني ِ ثم  ُمَخمًَّسا  الدَّ استعماله  الكامل  شواذ  أقبح  أن  وهو  (146) على  كقول  ؛ 
 :(147) الشاعر

ـوَن الثَّمـاَد َوآَخـروَن ن حــور ه ْم فـي المــاءِ   (148)  َقـْوم  َيم صُّ
 ُنحـُْوُرُهْم  ِفْل  َمْاِئيْ   َقْوُمْن َيُمْصـ ُصوَنْت ِثَمْا َدَوَأْاَخُرْو  نَ 

o/o/o/    o//o///    o//o///    o//o/o/    o//o/o/ 

ال يعرفه  وهذا كله شاذ  : " -معلًقا على ما سبق من شواهد  –في النهاية   ثم يقول
 .(149)" الخليل

 هـ. البحر الَهَزج:  
وقيل ُسمِ ي بذلك؛ الَهَزج نوع من الغناء أو األلحان، ومن ثم كان له هذا االسم،   

، أما تفعيالته فهي على الشكل التام  (150)وصداه    ،ألنه يشبه هزج الصوت، أي تردده
 كاآلتي:

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن        مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
الَقْبض، والَكف     التغيرات:  ، (151) والَهَزج ال يستعمل إال مجزوًءا، ويصيبه من 

ْتر ، وله عروض واحدة صحيحة، ولها ضربان: األول  (153) ، والَخْرب  (152) والَخْرم، والشَّ
 . (154)مثلها، والثاني محذوف 
 تنبيهات البحر الَهَزج: 

 وفيه تنبيه واحد هو:  
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الَهَزج    -1 ولها   -شذوذ ا -مجيء  محذوفة،  أخرى  وبعروض  مقصور،  ثالث  بضرب 
 ضرب مثلها:

َماِميِني ِ يقول   وحكى ...    لًثا مقصوًرااحكى األخفش أن للهزج ضرًبا ث   ،تنبيه: "الدَّ
القللوسي بكر  له عروًضا محذوفة  (155)  أبو  مثلها  ،أن  ة يوهو في غا...    لها ضرب 

 .(156) " الشذوذ 
َماِميِني ِ   وضــحي أن يكون  وهو   ،الشــذوذ في البحر الَهَزج  من أشــكالشــكاًل هنا    الدَّ
ْل(  ،مقصــــــــــــــورٌ   ثـالـثٌ   ضــــــــــــــربٌ   األولى  للعروض  وهـذا قول األخفش حيـث  ،وزنـه )َمفـاِعيـْ

 :(157)استشهد بقول الشاعر 
 َأظاِفْيٍر َوَأْسنانْ  وما َلْيث  َعرْيٍن ذ و 

 (158)َشديد  الَبْطِش َغْرثاْن   َأب و ِشْبلْيِن َوث ابٌ 
 َغْرَثانْ  شِ ــــ َشِديُدْل َبْط    ِن وْثَثْا ب نْ ــــ ــأُبْو ِشْبليْ 

//o/o/ o  //o /o/  o /o//o/o   / / oo/o 

َماِميِني ِ ويقول   والخليل يأبى    ،بإسكان النون هكذا  وى  رُ   إنه  عن البيت السابق  الدَّ
 يأب ، ثم يمثل لقول  واإلقواء على نحو ما سبق في الطويل  ، وينشده على اإلطالق  ،ذلك

 بقول الشاعر:   -لها ضرب مثلها ،عروًضا محذوفة  لهزجأن لب  -بكر القللوسي 
 ( 159) هللا  َغْيث ا             ِمَن الَوْسَميِ  َريَّاَسقاها 

  ِي َرْيَياْ ِمَنْل َوْسِمْي            ه  َغْيَثنْ َسَقْاَهْل اْل 
//o/o/ o  / /o/o/  o              /o//o/o   / / o/o 

 .(160)قديًما  استعماله وذلك لقلة الشذوذ"؛ غاية في ويعلق بقوله: "وهو
 الرجز: و.  البحر 

  ، قيل إن اسمه مأخوذ من الناقة الرجزاء التي ترتعش عند قيامها بسبب ضعف
أو داء ألم بها، وهو من البحور كثيرة االضطراب؛ لكثرة التغييرات التي تصيبه، ومما 

كلها الصور  على  يأتي  أنه  البحور  من  غيره  من  ومشطوًرا،    :يميِ زه  ومجزوًءا،  )تام ا، 
 ومنهوًكا(، وتفعيالته هي: 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
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ة، وهي )المشطور المزدوج(، حيث يتكون فيه البيت  وقيل إن هناك صورة خامس  
وحرف الروي، مما يساعد الشعراء على   ،من ثالث تفعيالت، ويتحد كل بيتين في القافية

 النظم فيه، كما فعل ابن مالك في ألفيته حيث يقول في أحد أبياتها: 
 َوَنْحو  ِعْنِدي ِدْرَهٌم َوِلَي َوَطرْ 

 ولي وطرْ    ونحو عند   ي درهمن
//o//o     /o/o//o     //o//o 

م  اْلَخَبرْ   م ْلَتَزٌم ِفيِه َتَقدُّ
 ملتزمن   فيه تقد   م لخبرْ 

/o///o     /o/o//o    //o//o 

، ويدخل من الزحافات على الرجز: (161)فاتحد البيتان في حرف الروي )الراء(   
تامتان، وواحدة  اثنتان  بالنسبة لصوره فهي خمس صور:  أما  والَخْبل،   ، الَخْبن، والَطي 

 . (162)مجزوءة، وواحدة مشطورة، وواحدة منهوكة 
 تنبيهات البحر الرجز:

 وفيه تنبيهان هما:  
 والمنهوك:  ،مذاهب العروضيين في البيت المشطور  -1

َماِميِني ِ يقول   سبعة    األول:  :تنبيهان" :  الدَّ المشطور  البيت  في  للعروضيين 
  .(163)" مذاهب 

َماِميِني ِ يوضح   وهو البيت    ،البيت المشطورفي  في هذا التنبيه المذاهب السبعة    الدَّ
 الشاعر: أو مصراعه، وتكون فيه العروض هي الضرب، وهو كقول ،الذي حذف شطره

 (164) َما َهاَج َأْحَزان ا َوَشْجو ا َقْد َشَجا 
 ما هاج أحـ   ــزانن وشْجـ   ــون قد شجا

/o/o//o      /o/o//o       /o/o//o 
 :(165) وتلك المذاهب أوضحها بتصرف كاآلتي   

لها  ،أنه عروض   :األول  أوإذ ال توجد عروض بال ضرب،    ؛وضرب مماثل 
نظًرا إلى أنه نصف الدائرة،    ؛عل البيت كله عروًضاجُ   ؛عكس، لكن لما تعذر انفصالهماال

وضرًبا، حيث لم يرد    ،، ويعني هذا أن للبيت عروًضانظًرا إلى االلتزام بتقفيته  ؛وضرًبا
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ن عروض، وال يمكن  في أشعار العرب عروض منفكة عن ضرب، وال ضرب منفك ع
هو   العروض  يكون  أن  فتعين  فرد،  العدد  ألن  الضرب؛  غير  هنا  العروض  تكون  أن 

 الضرب. 
القول  لكن    أنهذا  فيه إشكال، وهو  الشطر ضرًبا    حدث  التزام    يقتضيكون 

 ما يعد   وهو  ،وغير ملتزمة  ،ذلك، فتكون تقفيته ملتزمة  يقتضيوكونه عروًضا ال    ،تقفيته
الدائرة ال    كما أن،  اتناقًض  إلى كونه نصف  بكماله عروًضا، وال   يقتضيالنظر  جعله 

 .جعل النصف كله ضرًبا يقتضيالنظر إلى التزام تقفيته 
، وهو  اال عروض له  ،أن الثالثة األجزاء كلها ضرب ويتمثل في    القول الثاني:

الجزء   وهو يعني أن هذا المشطور له ضرٌب، وهو   رأى ابن القطاع، ورجحه بالتزام تقفيته، 
والبد   والروي،  القافية  محل  هو  إذ  ضروري؛  الضرب  ألن  عروض؛  له  وليس  الثالث، 

 منهما، بخالف العروض.
؛ ألن العروض ال ضرب لها  ،أنه عروض وهو عكس السابق، وهو    :لثالقول الثا

وٌذ من الشبه للعروض، فإن لم يكن  خلما سبقت حكم بها، وألنه قد سبق أن الضرب مأ
 فال يكون هناك ضرب بالتأكيد. هناك شبه، 

  أي حذف من كل منهما ثلثاه،   ،والضرب منهوكان  ،أن العروض   الرابع:القول  
قال ابن القطاع: فعلى هذا يكون الجزء األول هو العروض، والثاني هو الضرب، والثالث 

رض بأن الزيادة على اآلخر لم توجد واعتُ زيادًة في الضرب كما يزاد في التزييل والترفيل،  
 بأكثر من سبب خفيف.  

ن،  آي جز قبو   ، أن العروض مجزوءة، أي ذهب منها جزٌء واحدٌ   :مساخالالقول  
وتحريره أن هذه األجزاء الثالثة    ،وبقي جزء واحد   ،والضرب منهوٌك، أي ذهب منه جزآن

ا  ،منها جزآن بقية النصف األول  ،الموجودة بقية  الثالث  الثاني، فيكون والجزء  لنصف 
وعجز البيت دخله النَّهُك، وعليه فتكون العروض هي الجزء   ،صدر البيت دخله الجزء

، واستدل عليه ابن القطاع بأن العروض تستحق نصف والضرب هو الجزء الثالث   ، الثاني
البيت، وليس لهذا نصف صحيح فاستحقته بكماله، حيث شبهوا ذلك بقول الفقهاء أن من  
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طلقة تقع عليه طلقة كاملة؛ وألن الضرب يدخله من التغيير ما ال يدخل طل ق نصف  
 العروض، ويدل عليه أن الضروب ثالثة وستون، واألعاريض ست وثالثون. 

أي عروضه منهوكة، وضربه مجزوء؛ ألن    ،ما سبقعكُس    :دساسالالقول  
 إلى العروض.الضرب لما كان محل القافية والروي، كان النظر إليه أتم من النظر 

أن المشطور والقول ب  وهو إسقاط هذه العروض والضرب بالكلية،  ع:باسالالقول  
   . (166)  ال بيٌت كامل ،نصف بيتٍ 

فيه أقواٌل أحدها كاألول وبقي ثلثه، ف  ،وهو البيت الذي ذهب ثلثاه  :المنهوكأما  
الجزء األول   :وقيل  ،جعل الجزآن كالهما عروًضا وضرًبا ممتزجينفي المشطور، أي يُ 

وقيل مصرٌع   ،وقيل العكس ،كالهما ضرٌب بال عروض  :وقيل ،والثاني ضرب  ،عروٌض 
 .(167) من العروض الثانية وضربها 

والمنهوك من السجع ال من الشعر،    ،ويذهب األخفش بعيًدا بقوله إن المشطور
بينما خالفهما الزجاُج   حيث اتفق هو والخليل في أن ما كان على جزء واحد ليس بشعر،

الكلمة الواقعة على  من الشعر، وقال إن    - أي المشطور والمنهوك-في ذلك، وجعلهما  
  وأما إذا   وزن قطعة من األبيات المنهوكة والمشطورة ال يكون شعًرا حتى يكثر ويتكرر،

، والزجاج يحسم المسألة هنا بتحقق عنصر )القصد( عند القائل، يتكرر فليست شعًرا  لم
ن قصد القائل من كالمه شعًرا فهو شعر، وإال فال، فالقصد هو ما يفرق بين الشعر فإ

  .(168) وغيره من الكالم 
 ولها ضرب مثلها: ،استدراك عروض أخرى للرجز مقطوعة -2

َماِميِني ِ يقول   استدرك بعضهم للرجز عروًضا أخرى مقطوعًة    :الثانيالتنبيه  : "الدَّ
   .(169)" ذات ضرب مماثل لها

َماِميِني ِ ينبه   وزن   الدَّ على  مقطوعة  الرجز  عروض  مجيء  على  مْستْفعْل  )  هنا 
/o/o/o)،  د على هشاستو مثلها، وهو مما يعده العروضيون شاذ ا،    ضرب مقطوع  ولها

 : (170) بقول الشاعر ذلك
َقنَّ حِ  ابَ َص  مْ َنه  ْص أَلْطر   َك النَّعاَمهْ رَ بْ َكنَّ مَ ر  بْ وأَ    اح 

 َنَعْاَمهْ وأْبُرَكنـْ َن َمْبَرَكْن           َصَباَحنْ ألْطُرَقْنـ َن ِحْصَنُهْم 
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o/o//  o//o//    o//o//                 o/o//  o//o//  o//o// 
)فعولن(، علًما   على  والضرب   ،العروض   فجاءت   القطع هنا،  مع  الخبن  حيث التزم

رب؛  ناحية  من  ليس  هنا  بأن الشذَّوذ   الصحيحة،  العروض   مع  مقطوًعا  يأتي  قد   هذا  ألن  الض 
 فأصبحت   ُمصرًَّعا،  مشطوًرا  جاء  إذا   النوع  هذا  فإن    ولذلك  العروض؛  َقْطع  في  الشذوذ  وإن ما

رب،  هي  عروضه  -أيًضا -ومن الشواهد التي أوردها العروضيون ،  (171)ا  شاذ    يكن  لم  الض 
 : (172) قول الشاعر في مجيء العروض والضرب مقطوعين،

روِجيُّ  أَنا         ْمسِ  َغْيرَ  الَبْدرِ  ك ْفء    َوَلْيَس  ِعْرِسي             َوِهذي الس   (173)  الشَّ
 َشْمِسيْ  َرْش َغْيـ  َبْدرِ  ُكْف ُءل َوَلْيَس            ِعْرِسي  ِذيْ  وها أَنْسَسُرْو ِجْييُ      

o/o/o/   o///o/    o//o//             o/o/o/  o///o/  o//o// 
َماِميِني ِ ثم يكمل   وكذلك حكوا جواز القطع في المشطور وجعلوا منه: قائاًل:  الدَّ

 (174) يلِ ذْ عَ  الَّ قِ أَ  يلِ حْ رَ  يْ بَ احِ ا َص يَ 
 ي عذلًل     أقلْ  يلرحْ     يا صاحبيْ 
o//o/o/   o//o/o/  o/o/o/ 

اتفقوا على    العروضيين   يجعل هذا من السريع، إال أن   -  مه هللاحر   -والخليل  
للعلة مجرى الزحاف،   ءً اجواز استعمال القطع مع التمام في ضرب األرجوزة المشطورة إجر 

 يس: دِ كقول امرأٍة من جَ 
 المهر   َوسيقَ أ هدى َوَقد أعطى   َيـرضـى ِبهـذا يـا لقـومـي حر  

 و ق لمهر ــــ  أعطى وسي  أهدى وقد     رن ر مي ح     قوذا يا لَ ا يرضى به
o//o/o/   o//o/o/  o/o/o/    o//o/o/   o//o/o/  o/o/o/ 

ومن ثم يقول ابن بري إن كل هذه التغييرات، واألشكال المستدركة، واتساع العرب 
  الزجاج   كما يؤكد   ،ومقامات الفخر  ، في مواطن الحرب هم  لكثرته في كالمفي الرجز يرجع  

 ،والجزء  ،هكولذلك جاز أن يقع فيه النَّ   ؛ويقوم في النفس  ،الرجز وزن يسهل في السمع  أن
لحسن بنائه، كقول عبد    ؛الحتمل ذلك  ،ر على جزء واحد مقفىولو جاء منه شع  ،والشطر

مد بِن المعدل:  الص 
 لْ بَ خَ  ْت الَ قَ 
 لْ جَ ا الخَ اذَ مَ 
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 لْ ج  ا الرَّ ذَ هَ 
 لْ فَ تَ احْ  ينَ حِ 
 لْ َص ى بَ دَ هْ أَ 

o//o/o/    
 مستفعلن 

ويسمي الجوهري هذا النوع بـ )الُمَقط ع(    (،مستفعلن)جاء بالقصيدة كلها على  قد  ف
، وأكثر أهل العروض  (176)، ويرى السكاكي قياسه أن يسمى )مشطور المنهوك(  (175)

بشعر   ليس  أنه  الشعر هو )سلم (177) على  النوع من  ذلك  ابتداع  أول من  إن  ويقال   ،
 :( 178)فقال فيها ،الخاسر( في قصيدة مدح بها موسى الهادي

 الَمَطرْ م وَسى 
 موسى لمطر

/o/o//o 

 َغْيٌث َبَكرْ 
 غيثن بكر 

/o/o//o 

 ث مَّ اْنَهَمرْ 
 ثمم نهمر 

/o/o//o 

  مة يوم هوزان د بن الصُّ يْ رَ ما كان على جزأين، كقول دُ   من هذا النوعوأقلُّ ما سمع  
(179): 

 ياليتني فيها جذْع  
 ياليتني    فيها جذع     

/o/o//o   /o/o/ /o  

 (180)  وأضعْ أخبُّ فيها 
 أخْبُب فيــ   ــها وأضع  

//o//o    /o///o  
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 البحر السريع: ز.
به   تكثر  حيث  به،  النطق  في  التدرج  لسرعة  االسم؛  بهذا  السريع  بحر  سمي 

 التي هي أسرع نطًقا من األوتاد، وتفعيالته هي:  ،األسباب الخفيفة
 (181)مفعوالُت  مستفعلن مستفعلن    مستفعلن  مستفعلن مفعوالت    

، ومن التغييرات  (182) وعدد صوره ست صوٍر: أربع منها تامة، واثنتان مشطورتان 
، والَخْبل، والَكْشف ْلم (183) التي تصيبه: الَخْبن، والَطي   .(185) ، والَوْقف (184)، والصَّ

 تنبيهات البحر السريع:
 وفيه ثالثة تنبيهات هي: 

 السريع الثانية:إثبات ضرب أصلم لعروض البحر  -1
َماِميِني ِ يقول   ضرًبا  األول:  ،  تنبيهات  ":  الدَّ الثانية  للعروض  بعضهم  أثبَت 

 . (186) "مَ لَ أْص 
َماِميِني ِ يناقش   وهي المخبولًة -  الثانية عروض الســـــــريع  في هذا التنبيه مجيء  الدَّ

َلم  ثانٍ  ضـرب   لها -)َفِعُلْن(المْكشـوفًة   ،ابن الحاجب ، ويبين أن هذا رأي (187) (َفْعُلنْ )  أصـْ
 ، ويمثل لذلك بقول الشاعر:وكثير من العروضيين

 (188)  ا َتْعَلمْ َغْيَر مَ  يهِ قد ق ْلَت فِ    ى ع َمرٍ لَ يا َأيُّها الزَّاِري عَ 
 تعلمْ   غير ما يهـ  ــقد قلت في ن ع مرزارى على  ز هييا أي 

o/o/   o//o/o/    o//o/o/            o///  o//o/o/  o//o/o/ 

بري   زجو  وي في قصيدة   ابن  اآلخر  الضرب  مع  األصلم  الضرب  هذا  اجتماع 
فللمرقشواحدة ربين:    بين  فيها  جمع  المفضليات   من  قصيدة  األكبر  ،   )َفِعُلْن(،الض 

  الخمسة  أبياتها  مجموع  من  ،أصلم  بضرب   بيًتا  وعشرون   واحد   حيث ُوِجَد فيها  و)َفْعُلْن(،
 :أبياتها  بعض   وهذه والث الثين،

يار هل - ا رسمٌ  كانَ  لو   َصَممْ  ت جيبَ  أنْ  بالدِ   َكلَّمْ  ناطق 
 مْ َكْللَ  ناطقن نم  رس كانَ  لو   َصَممْ   بَ   ُتجي  أنْ  ر  ياددِ ب هل

/o/o//o  //o//o   ///o /o/o//o  /o /o//o /o /o 
ار - وم    قفرٌ  الدَّ س   (189) َقَلْم  األديِم ظهرِ  في َرقََّش  َكَما والرُّ
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 َقَلمْ   ديمِ أل ظهرِ  في َش َرقق َكَما  مُ  ُسورر و  قف  رن ار ادد 
/o/o//o  /o /o//o  ///o /o///o  /o/o//o  ///o 

ْم  َماؤ َها فعيِني  قلِبي َتَبَلتْ  التي أسماءَ  ِدَيار   -  (190) َيْسج 
 َيْسج مْ  َماُؤَها  ـــِني  ـفعي قلِبي   َتَبَلْت  للتي أسـ ـــماءَ  ِدَيارُ 

o/o/   o//o/o/    o//o/o/  o///  o//o/o/  o//o// 

 مْ لَ عْ ا ي  ِت مَ وْ مَ الْ  اءِ رَ وَ  نْ مِ وَ    مْ دَ نَ  اةِ يَ حَ الْ  ولِ ى ط  لَ عَ  َس يْ لَ  -
 مْ لَ عْ ي    ءلموِت ما  ومن ورا   ة ندم   طول لحيا   ليس على

o/o/   o//o/o/    o//o//            o///  o//o/o/  o///o/ 

 (191) َعَنمْ  الَبَنانِ  وأطراف    ِنيرٌ    َدَنا والو جوه    مسكٌ  النَّشر   -
 عنمْ نبنا لراف    وأط ن نير   ه دنا   ولوجو نك  شرمسنَ نْ ا

o///   o//o/o/    o//o/o/            o///  o//o/o/  o//o/o/ 

  بين   الجمع  أن  -عند حديثه عن األبيات السابقة – وقد قرر عبد الحميد الراضي  
ربين  هذين   فالقافية  بينهما،  الجمع  ال يجوز  ،نوعين من القافية  بين  الجمع  عليه  ترتب   الض 

 وفي  واحد،  متحرك  ساكنيها  بين   يفصل  حيث   ،(192) الُمَتواِتر  من   و)يسُجْم(   ،)َكلَّْم(  مثل  في
 ثالث  ساكنيها  بين  يفصل  حيث   ،(193) الُمَتراِكب    من  َعَنْم(  و)البنانِ   ،َقَلْم(  )األديمٍ   مثل:

 في  األنواع  هذه  من  نوعان  يجتمع  وال"  رشيق يقول:    ابن  ولكن    غريب،  وهذا  متحركات،
ريع،  من  جنس  في  إال    قصيدة  الشعر   كان  إذا  مع المتراكب   فيه  يجتمع  المتواتر  فإن    الس 
  في  مرقًشا خلط  إن  : "فقال  المرقش هذه  أبيات   إلى  (195)المعر ي    وقد أشار،  (194) مقيًدا"  
 : فقال كلمته

 (196) م ْرِغمْ  ظالمٌ  َجْفَنةَ  آلِ  ِمنْ  َمِلٌك         َغَزا إنْ  َعَلْينا َماَذا
 م ْرِغمْ  ظالمن  جفــ  ـــنة لءا من ملكن        غزا إن عليــــ  ــــنا ماذا

o/o/   o//o///    o//o/o/            o///  o//o/o/  o//o/o/ 

  بين الجمع ، ومن الشـــــــــواهد في(197)الخليل"  إليه  ذهب   عما  خروج  ل: "وهذااثم ق  
ربين  هذين   قول   -القافية أنواع  من والمتراكب  ،المتواتر  بين  الجمع  عليه  ترتب  مما  ؛الضــــــــ 
 : اآلخر

 َجل   ه وَ  وإنْ  َتْنَساه   أْقَدم   والـ         َيع ول كَ  َشيءٍ  ما آخر  
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 َجلْ  ه وَ  وإنْ  َتْنــــ  ـــَساهُ  أْقَدمُ  ولـ         َيُعو   ُلكَ  نئ ما  َشي ءاخرُ 
o///   o///o/    o///o/            o///  o//o/o/  o///o/ 

 (198) أجَذلْ  وًل شيءٍ  ِمنْ  أجزع   َفاَل          الحاِدَثات َتَتحدَّى قد
 َذلْ أجْ  وال  نئ شي  ِمْن   أجزعُ           َفال َتَتحْد   دلحاِدَثا   ت  قد 

o/o/   o//o/o/    o///o/            o///  o//o/o/  o///o/ 

  بين  فيها جمع المرقش قصـيدة  وزن   على  بيًتا  وثالثين  تسـعة  من  المية  عشـىولأل
 :(199)أولها  في تماًما قال المرق ش فعل كما الضربين

 ِعَولْ  الحبيِب   على يك نْ  لم إنْ        َسَيملْ  طاِلٍب  فكلُّ  أقصرْ 
 ِعَولْ  لحبيـ ــبِ  عل  يُكنْ  لم إنْ       َسَيملْ  طاِلبن  فكل لُ  أقصرْ 

o///   o//o//    o//o/o/            o///  o//o//  o//o/o/ 

فيهِ  َفْهَو َيق ول    َيْفَعلْ  ما بعض  في آَمَره            إَذا للس 
 َيْفَعلْ  ما   بعض  في  ءاَمَرهُ           إَذا لسسفيـ ــهِ  َفْهَو َيُقو  لُ 

o/o/   o//o/o/    o///o/            o///  o//o//  o///o/ 

 (200)   َوَغَزلْ   َلْهٌو همُّه   َيك ون       َوَقد الغانياِت، ِطاَلب   َجَهلٌ 
 َوَغَزلْ   َلْهـــ  ـــون هْمُمهو َيُكونُ     َوَقد  تِ  لغانيا بُ  ِطالَ  َجَهلنْ 

o///   o//o/o/    o//o//            o///  o//o/o/  o//o/o/ 

خامس الكامل إذا  بوزن  ا ما يلتبس  كثيرً والحق أن هذا الشكل من البحر السريع  
أصلم    )فِعلن(، ولها ضرب ثانٍ لة مكشوفة  وهو أن تكون العروض مخبو   ،جزاؤهأرت  ضمِ أُ 

وعبد السالم   ،وقد وقع في هذا االلتباس محققا المفضليات أحمد محمد شاكر  -)فْعلن(
 التي أولها: ،قصيدة الحارث بن حلزة (األصلم الضرب )إذ جعال من السريع  ؛هارون 

يار  َعَفْوَن بالَحْبسِ     (201)  آيات ها َكَمَهارِق الف ْرسِ     ِلَمِن الدِ 
 فرسـ  ــــياتها كمهارق لءاحبس        ـ  ــرعفون بل  دياد لمن 

///o//o   / / /o//o   /o/o       /o/o//o   ///o//o   /o/o 

في    هوو   ،(متفاعلن)جزائها على  أء بعض  يوالقصيدة من خامس الكامل لمج
 .(202) (متفاعلن  ـ كمهارق ل -ـ  رعفون بل  - لمن الديا)من البيت  والثاني ،الجزء األول

( في السريع على أصله: -2  علة عدم استعمال )مفعوًلت 
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َماِميِني ِ يقول     ؛ إنما لم يستعمل مفعوالت في السريع على أصله  التنبيه الثاني،":  الدَّ
 ؛ ا مكشوًفالضعفه بالوتد المفروق الذي أوله يشبه لفظ السبب، فاستعمل في العروض مطوي  

ألن بقاءه على أصله  ؛ر الضرب ي ِ ثم غُ   (فاعلن)وهو  ،ع وسط البيت ما فيه لفظ الوتد قلي
 . (203)" يؤدي إلى الوقوف على المتحرك

َماِميِني ِ يبين لنا   ، استعمال )مفعوالُت( في السريع على أصلههنا السبب في عدم    الدَّ
أن بقاءه على أصـــــــــــله يؤدي إلى الوقوف على مفســـــــــــًرا ذلك ب ؛ومجيئه مطوي ا مكشـــــــــــوًفا

هي التفعيلــة الوحيــدة التي تنتهي بمتحرك ممــا يســــــــــــــبــب )مفعوالُت(  ؛ حيــث إن  المتحرك
ــعًفا للبحر ــاذة جاء فيها البحر ، لكن بمطالعة كتب العروض نجد هنالك  ضــــــ ــواهد شــــــ شــــــ

ــله، ولم ــريع على أصـ ف،  ِعلَّة  تلتزم فيها السـ ــْ ــيدة،  أعاريض  في الَكشـ ــها  فيأتي القصـ   بعضـ
 :الشاعر قول ومنه مكشوف، غير وبعُضها مكشوًفا،

وِم    َتْيمٍ  في َقْد َحلَّ  الَبِدْيِع                 َغْير   فالَمْجد   َتْسَأليِ  إنْ   َوَمْخز 
تَ  إذا ق ْومٌ  وِ  ْرِد الل هاِمْيِم إلى قام وا                   النِ زالِ  َيْومَ   ص   الج 

ْمحِ  ِسنانِ  ِمثلَ  الَقرى                َطويلِ  َمْحب وٍب  ك ل ِ  ِمنْ  وِم الرُّ  (204)  َمْشه 
لين   البيتين  في  فالعروض    وهي   ،(ْنِنزالِ   مَ      فاعالتُ      لبديعِ   رُ )"    مكشوفة  غير   األو 

قواعد (205) (فاِعُلنْ      لَقرى   لِ )   مكشوفة  الثالث   البيت   في عن  خروًجا  يعد  مما  وهذا   ،
 الخليل.

ا: -3   علة عدم مجيء البحر السريع مجزوء 
َماِميِني ِ يقول   لئال يلتبس    ؛إنما لم يدخل الجزء في هذا البحر  التنبيه الثالث،":  الدَّ
ألن هذا الجزء  ؛مرب ًعا ُحمل على أنه من الرجز  (مستفعلن)وما ورد من    ،بمجزوء الر جز

  .(206)  وال كذلك في السريع ،فيكون دلياًل عليه ،المحذوف حينئذ من الرجز موافق للباقي
َماِميِني ِ ينبه   ؛ مستنًدا  مجيء البحر السريع مجزوًءافي هذه النقطة إلى عدم    الدَّ

؛ الرجزإلى    ا، وشبًهاقربً   أشد   هو، أما مشطوره ف يلتبس بمجزوء الر جزفي ذلك بحجة أال  
العروضيون –  لذلك يقول  الرجاز  - كما  عند  إال  الغالب  في  تراه  الذين    ،ال  الشعراء  أو 

يكثرون من الرجز، وكثيًرا ما يطلق الناس اسم الرجز على هذا النمط من مشطور السريع  
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ثم،  (207) المكشوفة من   ومن  المشطورة  يلتبس األمر على كثيرين فيظنون أن هذه  قد 
 مشطور الرجز، وال سيما إذا عرض لهم مثل قول الشاعر:

 (208) يلِ ذْ عَ  الَّ قِ أَ  يلِ حْ رَ  يْ بَ احِ ا َص يَ 
   عذلى    اللى أقلْ رحْ     يا صاحبيْ 
o//o/o/   o//o/o/   o/o/o/ 

مستفعْل(، ورأى أن عروضه )مستفعْل( ال    فهو على وزن )مستفعلن مستفعلن
الرجز (مفعولن) بأن جعله من  السريع  إلى  الوزن  بعضهم إضافة مثل هذا  وقد علل   ،

يستلزم أن يطرأ على )مستفعلن( تغييران: أحدهما: حذف النون، وثانيهما: إسكان الالم 
ير تغيير واحد،  ل من مشطور السريع، فال يستلزم غعِ المعبَّر عنهما بالقطع، وأما إن جُ 

ما يؤدي إلى تغيير واحد أولى   إنَّ   ليقحيث  المسمى )كشًفا(،    ،وهو حذف تاء )مفعوالت(
ببحره مما يؤدي إلى اثنين، ويضعف هذا الدليل إذا قيل إن القطع قد يكون عماًل واحًدا،  

)مستفعلن( )علن( من  الوتد  أول  عين    ،وهو حذف  هو  لـ)مستفلن(،  القطع  هذا  بجعل 
بأن التشعيث فيهما يتم    علماء العروض لـ)فاعلن(، و)فاعالتن(، على ما رجحه    التشعيث 

 .(209)بحذف أول الوتد، وهو العين 
من خالل    ،ومن أجل ذلك جاءت دعوات العروضيين إلى التقليل من عدد البحور

( ببحر : )يا صاحبي رحلي ...إرجاعها إلى أقل عدد معقول، حيث ألحقوا قول الشاعر 
ومنهم   أصال    (210)الرجز،  )فاعلن(  فتكون  كلها،  األوزان  محور  المتدارك  يجعل  من 

 رفلت ترفياًل قبلي ا بزيادة )مس( إليها: حيث  ،لـ)مستفعلن(
     مستفعلن  (أو فاعلن)مس + تفعلن 

بالنغم إلى )فاعلن( للتخفيفولعل )مست أو التنويع، ومثل هذا   ، فعلن( تحولت 
ُيمنع من   الَبْعدي فتصير )فاعلن(، ومن ثم فال  بالحذف  تخفيف )فاعالتن( من الرمل 

سمي السريع )الضرب المحذوف( من الرجز، يُ أو أن ادعاء القرابة بين الرجز، والسريع، 
هذا الرأي أن بحر السريع لم يتخذ   يقوي ومما    ،جعل منه عروضيه المشطورتيننوأن  

ومنهوكه   ،لكيال يلتبس هذان الوزنان بمجزوء الرجز  ؛اأو منهوكً   ،االعروضيون منه مجزوءً 
(211). 
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   حـ. البحر المنسرح:
أي   وسهولته،  النسراحه  منسرحا؛  وقيل سمي  اللسان؛  على  جريانه  سهولة 

في  وقع  إذا  )مستفعلن(  ألن  وذلك  لها؛  لمفارقته  أي  أمثاله:  في  يأتي  عما  النسراحه 
الضرب، ال يمنعه مانع من المجيء على أصله تام ا، إال في المنسرح، فال يأتي فيه إال 

 على ستة أجزاء سباعية هي: مطوي ا، والمنسرح مبني  
 مفعوالت مستفعلن       مستفعلن مفعوالت مستفعلن  مستفعلن

وهي مقياسه األصلى في الدائرة، أما مقياس السريع فيها فيتألف من هذه األجزاء  
عينها، خال أن )مفعوالت( فيه قد وقعت عروًضا وضرًبا؛ ولذلك قالوا: إن المنسرح مأخوذ 

،   من السريع، ويستعمل المنسرح تام ا، ومنهوًكا، ويصيبه من التغييرات: الَخْبن، والَطي 
 .(213) ، وله ثالث أعاريض، وأربعة أضرب (212)والَخْبل 

 تنبيهات البحر المنسرح: 
   وفيه تنبيه واحد هو:

 إثبات ضرب ثان مقطوع للعروض األولى في البحر المنسرح:  -1
َماِميِني ِ يقول     .(214) " مقطوًعاحكوا للعروض األولى ضرًبا ثانًيا تنبيه،  ": الدَّ

للمنسرح    المطوية  األولى  للعروض  أن  إلى  هنا  الغامزة  العيون  ينبهنا صاحب 
وزعم أنه من   ،التبريزي ضرًبا ثانًيا مقطوًعا، وهذا الضرب لم يذكره الخليل، وإنما جاء به 

 : (216) كقول الشاعر وهو ،(215) الشعر القديم
 (217) رْ فَ جْ ه  م  ٍب لبان  حْ د  رَ الخَ   ِبَصْلـ        ــتِ وَش ح  الو   ر  أذعَ  دْ قَ وَ  اكَ ذَ 

 ــــهو مجفرْ ذاك وقد أذعر لوحوش بصلـْ        ــت لخدد رحــ  ــــبن لبانـ 
/o///o    /o//o /    /o///o            /o/o//o    /o//o /     /o/o/o 

قال: وقال لي أبو عبيدة:    ،وأنشدني أبو حاتم عن أبي عبيدةيقول ابن قتيبة: "  
"  قال أبو حاتم: أحسبه لعبد الغفار الخزاعي  ،وعروضه ال يخر ج  ،ال أعرف قائل هذا الشعر

وسلوكه في   ،وال ندري على ما يترك هذا القول مع صحة هذا الشعر في الذوق ،  (218)
 ،يمل إنه ليس بقد يوق  -أيًضا -هذا النوع    نشد منوأُ ،  (219)  السمع، ويضطرب في الذَّوق 

 :(220)قول الشاعر
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قَ م    نْ مِ  قَ وْ الشَّ  ي جَ ا هَ مَ   (221)  اينَ ن ِ غَ ٍة ت  انَ ى بَ لَ عَ  ْت امَ قَ     ةٍ طوَّ
 ينا نِ غنْ ـــ  ت تنبان  قامت على  تن قَ و طو ـ  من مُ  وقَ شَ شْ  جَ يَ ما هيْ 

/o/o//o    /o//o /    /o///o            /o/o//o    /o//o /     /o/o/o 

  ، لحسن اتساقه  ؛وأكثروا منه  ،الضرب مما استحسنه المحدثون قال ابن بري: وهذا  و 
 :(222) وعذوبة مساقه، حتى استعملوه غير مردوف، كقول ابن الرومي

 لوجدِ اطفيَن لوعَة وهن  ي    لو كنت يوَم الوداع شاهدنا  
 قلٍة على خد ِ من م   تسفح     باكيٍة   لم تَر إًل دموعَ 

 (223) من نرجٍس على وردِ  يقطر    ندى   كأن تلك الدموع قطر  
 ي لى وردــــــ  ع ننرجس     من يقطرُ        نند  قطرُ    دموع د ك ــ  ــتل  نكأن

//o//o   /o//o /    /o///o       /o///o   /o//o /    /o/o/o 

، أما ما جاء من المحدث  ويريد بقوله )غير مردوف( أن القياس أن يكون مردوًفا 
 :(224)على هذا الشكل فقول الشاعر 

دَّ َوالَمالًلتِ بأ  هللا  َبيني َوَبيَن َموًلتي    (225)  َدْت لَي الص 
 ــالًلِتي أْبدْت ليْص َصْدَد ولمــ   ـ     موًلتي الاله بيــ  ـــني وبين    

/o/o//o    /o//o /    /o/o/o            /o/o//o    /o//o /     /o/o/o   
العباسيون من النظم في هذا الضرب، وقد ظن د. إبراهيم   ولقد أكثر الشعراء 

أبياًتا ألبي العتاهية جاءت من المنسرح   كما يقول العروضيون   وهي–  أنيس أن هناك 
فيقول: "وقد جاء أبو العتاهية، وهو من ثار على قواعد   -ليست منه في قليل أو كثير 

ينتهي كل أشطره بوزن )فْعلن( بداًل من )مستعلن( كقوله   ،العروضيين بنوع من المنسرح
(226): 

رْ    َوَأكَبر اَللَا  َأعلى َيد    َوالَحقُّ فيما َقضى َوَقدَّ
 َتَخيَّرْ َوَليَس ِللَمرِء ما     َوَليَس ِللَمرِء ما َتَمن ى
ن َعَليَك األ موَر َوِاعَلم  َوَمصَدرْ  اَأنَّ َلها َموِرد      َهوَّ
 (227)  "َفِإنَّ ما َقد َسِلمَت َأكَثر ا َوِاصِبر ِإذا ما ب ليَت َيوم  
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إبراهيم أنيس الصواب في هذا القول، فهذه األبيات من مخلع    وقد جانب د. 
، وهذا تقطيع (228) فوزنها: )مستفعلن فاعلن فعولن(  البسيط، وال تمتُّ إلى المنسرح بصلة،  

 األول من أبياتها:

رْ    َوَأكَبر اَللَا  َأعلى َيد    َوالَحقُّ فيما َقضى َوَقدَّ
 ألاله أع    لى يدن     وأكبْر      ولحقق فيـــ   ــــما قضى     وقددْر 

/o/o//o    /o//o    //o/o            /o/o//o    /o//o     //o/o 
وهي أن بعض العروضيين زعم أن عروض    ،كما أن هناك ملحوظة في المنسرح

الوافي منه لم تستعمل إال مطوية، على الرغم من وجود شواهد كثيرة جاءت على خالف 
ومن ذلك قصيدة البن قيس الرقيات في مدح   -أي على األصل بعروض سالمة–ذلك  

 ًتا جاء فيها قوله:عبد العزيز بن مروان من خمسة وعشرين بي 
 (229)  َأثَنيَت في ديِنِه َوفي َحَسِبهْ   َأثِن َعلى الَطيِ ِب ِابِن َليلى ِإذا

 أثنيت في  دينهي و في حسِبهْ        ليلى إذاأْثِن علط   َطييب بــن  
/o///o   /o//o /    /o/o//o             /o/o//o   /o//o /     /o///o 

إذا    مستفعلن(، وله من قصيدة أخرى في مدحه   )ليلي  - بعروض سالمة 
 جاء فيها هذا البيت:  -أيًضا

وا َوَما اْلــــ   و َكْسَر َمن َأَراد   ( 230)  ِبم ْلَتِئِم ـــــَكْسر  الذي َأْوَهن وا والجابر 
 بــ   ـــــملتئمي  ــــــكسر للذي أوهنو    رادو وملـــولجابُرو كسَر من أ  

/o/o//o   /o//o /   /o/o//o         /o/o//o    /o//o /    /o///o 

 ، وله أخرى جاء فيها: (231) بعروض سالمة )رادوا وما ال( )مستفعلن( 
ا ِبَغْيِر َنْفٍس َوَلْم        َتقت ْل َوَلْم َتسَتِقْد َوَلْم َتِقدِ   ( 232) َقَتْلِت َنْفس 

 تقتل ولم   تستقد و  لم تقدي         نفسن ولمقتلِت نفسن بغير  
//o//o   /o//o /   /o/o//o         /o/o//o    /o//o /    /o///o 

 .(233) وهذه األبيات الثالثة كلها بعروض سالمة )مستفعلن( 
 البحر الخفيف:   ط.

وسهولة موسيقاه من كثرة أسبابه الخفيفة،    ،قد سمي هذا البحر بالخفيف؛ لخفته
 ووزنه هو: 
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 فاعالتن مستفع لن فاعالتن   فاعالتن مستفع لن فاعالتن 
ْكل،   ، والشَّ له خمس صور: ثالث منها تامات، و ويجوز في حشوه: الَخْبن، والَكف 

 .  (234) وثنتان مجزوءتان 
 تنبيهات البحر الخفيف: 

 وفيه تنبيه واحد هو:  
ا مجزوءة  -1 لها  ، مقصورة مخبونةاستدراك بعض العروضيين للبحر الخفيف عروض 

 :ضرب مثلها
َماِميِني ِ يقول   ا مجزوءة استدرك بعض العروضيين لهذا البحر عروًض   تنبيه،":  الدَّ

 .(235) " لها ضرب مثلها ،مقصورة مخبونة
َماِميِني ِ على حد قول    -يعد من األشكال المستدركة على البحر الخفيف     -   الدَّ

أن يجيء   -  (236) على حد قول غيره من العروضيين  -والشاذة فيه والمنكورة والمردودة  
 وضرب مقصورين فيكون على:  ،مجزوؤه بعروض 

 فاعالتن مفعولن     فاعالتن مفعولن 
 فإذا دخلهما الخبن صارا على: 

 فاعالتن فعولن     تن فعولن فاعال
عل التنوخي  أطلق  أبي    ىوقد  إلى  نسبة   ) العتاهي  )الخفيف  اسم  الشكل  هذا 

 :(237) ألنه أول من نظم على هذا الوزن فقال قصيدته التي مطلعها ؛العتاهية
 يالِ مَ ي وَ ينِ رِ ب ِ خَ     الِ يَ خَ لْ ا لِ ع ْتب  مَ 

 ومالي    رينيبِ خب    يخيالــ  ـــُعْتُب ما لل
/o//o/o    //o/o      /o//o/o    //o/o 

لم  يُ وَ  العتاهية  أبا  أن  أولهاحكى  هذا  التي  أبياته  قال  عن    ،ا  خرجت  له  قيل 
سبقتُ   ،العروض  أنا  خمسة  ،  (238) العروض   فقال:  عدتها  قصيدة  المعتز  البن  أن  كما 

 :(239) وعشرون بيًتا من هذا النمط يقول فيها 
 َوداَمـا             َوَفنْيـت  َسَقامـا  طـال َوْجـِديْ 

 طال وجـدي   وداما          َوفنيـُت   سقاما   
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   /o//o/o     //o/o          ///o /      //o/o 

 ( 240)  الِعظاَمـا وأذابَ    ِمنِ ـي          الل ْحـمَ  أَكـلَ 
 ي       وأذاَب ْل   ِعظاَمـاِمنن  أَكـَلْل لْح   مَ 

///o/o    //o/o            ///o/o      //o/o 

)الممتد( وأمثالها على  األبيات،  هذه  العروضيون  َخرَّج  البحر  (241)  وقد  ذلك   ،
 المهمل معكوس المديد، بحيث يكون تقطيعها على النحو اآلتي: 

 ُت َسَقامـا ـ ـــِدْي َوداَمـا        َوَفنْيـــ طـال َوْجـ
/o//o     /o//o/o               ///o    ///o/o 

 فاعلن  فاعالتن           فِعلن  فعالتن 
حينها يقول عبد الحميد الراضي: "ولعل هؤالء الشعراء فكروا في هذا حين نظموا  

  .(242)"هذه األبيات، ولم يفكروا في الخفيف المجزوء
 البحر المضارع:   ي.

مفتعلن المقتضب: )مفعوالت  بذلك؛ لمضارعته  الخليل: سمي  والخفيف  قال   ،)
يشبهه في أحد جزأيه مفروق الوتد، وقال الزجاج لمضارعته المجتث، وهو بحر مؤلف 

 من ستة أجزاء سباعية، هي مقياسه األصلي:  
 مفاعيلن فاع التن مفاعيلن    مفاعيلن فاع التن مفاعيلن  

 ولكنه لم ُيْسَتعمل في الجاهلية إال مجزوًءا، ومن التغييرات التي تصيبه: الَخْرب، 
ْتر، وله عروض صحيحة واحدة، وضرب مثلها كاآلتي:   والشَّ

 ( 243) مفاعيل فاع التن   مفاعيل فاع التن  
 تنبيهات البحر المضارع:

 وفيه تنبيه واحد هو:  
 جواز ترك المراقبة في البحر المضارع:  -1

َماِميِني ِ يقول   أنه يجوز في هذا البحر ترُك    زعم بعض العروضيين  تنبيه،  ":  الدَّ
 .(244) " المراقبة

َماِميِني ِ يقول   البحر    الدَّ في  المراقبة  ترك  يجوزون  من  العروض  إن من علماء 
(، o /o /o/ / المضارع، والمراقبة هي التي يتجاور فيها سببان خفيفان، كما في )مفاعيلن  
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أحد  بل يجب حذف  بالمزاحفة،  مًعا  مًعا، وال حذفهما  ببقاء ساكنيها  تمامها  يجوز  فال 
، غير أن المراقبة   الساكنين، وبقاء اآلخر، فهي إذا ُكف ت، لم ُتْقَبض، وإذا ُقِبَضت، لم ُتَكف 

 ( المتقارب )إلى    (المجتث ـ)ك  (المضارع)تصير شبه المعاقبة بتبديل التفعيل، أو بإرجاع  
 قد استشهد الشارح بقول الشاعر:، و (245)

 عانِ لجاراٍت أو م    قومٍ  بنو سعٍد خير  
 ي عانأو مُ  نلجارات   ن قوم خيرُ   نبنو سعد 

//o/o/o    /o//o/ o    //o/o/o    /o//o/o 

حكى الجوهري اجتماع القبض والكف كما    ،ألن قائله مول د   ؛ال حجة فيهوقيل إنه  
 :قول الشاعر فيه، وأنشد 

 هْ أم حمامَ  بمكةَ   أشاقك طيف  مامْه  
 (246)  أم حمامهْ   ةكبمك      ُف مامهْ ــطي   أشاقك

//o / /       /o//o/ o        / /o / /       /o// o/o 

َماِميِني ِ يقول   فيه لجواز أن    والثالث مقبوضان مكفوفان، وال جحةَ   ،األول  ؤهجز : "الدَّ
يكون من مشكول المجتث، أو من العروض المجزوءة المقطوفة التي حكاها األخفش 

سمع وزعم أنه لم يُ   ،والمقتضب من شعر العرب   ،وأنكر األخفش أن يكون المضارع  ،للوافر
ذلك  امنهم لبحر  (247) "  شيء من  إذا أضيف  أنه  الخطب في هذا األمر  يهون  ، ومما 
فبذلك  -، الذي يضارعه المضارع عند خبنه )مفعلن فاعالتن(كما ُصنع بالمجتث  -آخر

يسهل إلحاقه بالبسيط كالمجتث، وقد ُيرجع إلى المتقارب كما فعل بالمجتث، حيث ُيقطَّع  
 بيت الكف:

 ( 248)  دعاني إلى سعادا         دواعي هوى سعادا             
 على النمط اآلتي:      

 دواعي    هوى    سعادا      دعاني   إلى    سعادا
                 / /o/o     //o     //o/o        //o/o     //o     //o/o 

   فعولن    فعو   فعولن    فعولن    فعو   فعولن                    
من مجزوء المتقارب دخل الحذف التفعيلة الثانية من   -عند من قال بذلك- فهو 

 شواهد المضارع إلى المتقارب.الشطرين، وهكذا ترجع 
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 :الخاتمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ...  
هـ( ِفي  827: )ت الدََّماِميِنيِّالتَّْنِبيَهاُت الَعُروِضيَُّة ِلَبْدِر الدِّيِن ) فذاك بحثي بعنوان:

–، قد تناولُت فيه (ِكَتاِبه )الُعُيوُن الَغاِمَزُة َعَلى َخَباَيا الَراِمَزِة( ... ِدَراَسًة َوْصِفيًَّة َتْحِليِليًَّة
َماِميِنيِ   -بالشرح والتحليل  يِن لدَّ هـ( ِفي ِكَتاِبه  827: )تالتَّْنِبيَهاُت الَعُروِضيَُّة ِلَبْدِر الدِ 

الَراِمَزِة( َخَباَيا  َعَلى  الَغاِمَزُة  الوصفي  )الُعُيوُن  المنهج  لذلك،   ،متخًذا  والتحليلي طريًقا 
 ومن خالل هذا البحث توصلت إلى النتائج اآلتية: 

َما انحصرت تنبيهات    - )الطويل، والبسيط، في شرحه في بحور بعينها، وهي:    ِميِني ِ الدَّ
 والوافر، والكامل، والَهَزج، والرجز، والسريع، والمنسرح، والخفيف، والمضارع(. 

فمنها ما كان عدد تنبيهاتها فيها  اختلف عدد التنبيهات في كل بحر من هذه البحور،    -
كان ع  تنبيهات؛  أربعة ما  ومنها  )الطويل(،  كالبحر  كالبحر  تنبيهات  ثالثة  تنبيهاته  دد 

كالبحر )الرجز(، ومنها ما جاء فيه    ؛ني )الوافر، والسريع(، ومنها ما كان عدد تنبيهاته اثن
 كالبحر )البسيط، والكامل، والهزج، والمنسرح، والخفيف، والمضارع(.  ،تنبيه واحد فقط

والقصر  - الطول  بين  ما  التنبيهات  هذه  أطنب   اإليجاز أو    ،تباينت  واإلطناب، حيث 
َماِميِني ِ  في تنبيهات بعينها، وأوجز في غيرها، واتخذ الوسطية في بعضها اآلخر، ومن    الدَّ

البحر  في  والمنهوك  المشطور  مذاهب  قضية  هي  فيها  استرسل  التي  التنبيهات  أطول 
 الرجز، وأقصرها على اإلطالق قضية عدم مجيء البحر السريع مجزوًءا. 

َمامِ عزز    - ومناقًشا لها، ومختلًفا معها   ،راء العروضيين، محلاًل إياهاآتنبيهاته ب   يِني ِ الدَّ
 في بعض األحيان، ومتفًقا معها في أحايين أخرى. 

َماِميِني ِ يحكم    - على ما جاء مخالًفا لقواعد الخليل العروضية    -في بعض األحيان   -  الدَّ
 بالشذوذ، حيث نجده يختم تنبيهاته بعبارات، مثل: "وهو في غاية الشذوذ"، و"هذا كله شاذ  

 و"هذا خروج عما ذهب إليه الخليل". ،ال يعرفه الخليل" ذ  و"هذا كله شا ،ال يلتفت إليه"
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قد يتجه بعض الشعراء أو بعض العروضيين إلى مخالفة قوانين الخليل العروضية،    -
من خالل صناعة شواهد معينة؛ إلثبات قاعدة عروضية بعينها، أو هدمها، وقد يظهر 

 . روض ذلك جلي ا في ركاكة أسلوب هذه الشواهد، واضطرابها في الذوق كما يقول أهل الع
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 . 125م، ص1991
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ينظر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ابن الدماميني، تحقيق: الحساني حسن عبد هللا، مكتبة   (9)
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 .الكثيرة، يقال إبل مؤبلة أي كثيرة: والمؤبلة

الجامع في العروض والقوافي، أبو الحسن أحمد بن محمد العروضي، تحقيق: د.زهير غازي   (58)
 . 184م، ص1996-هـ1416األولى، زاهد وأ. هالل ناجي، دار الجيل، ببروت، لبنان، الطبعة 

 . 141إحياء العروض، ص  (59)

المعجم المفصل ينظر:  أي أصابه الَقْصر، وهو إزالة ساكن السبب الخفيف، وتسكين متحركه. (60)
 .375في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص

 األبيض. ثياب: هنا بمعنى القلوب، وغران جمع أغر: وهو ، 157ديوان امرئ القيس، ص (61)

https://islamic-content.com/person/4887
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 .143، وينظر: إحياء العروض، ص96شرح تحفة الخليل، ص (62)
 القواء هو اختالف حركة الروي بالضم والكسر أي اختالف حركة المجرى في القصيدة الواحدة.   (63)

 . 364-363المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، صينظر: 
 .146 -145العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (64)

ص    (65)  الشعر،  وفنون  والقافية  العروض  علم  في  المفصل  ،  101  –   100المعجم 
 الخصر، غير مجبال: بغير جفاء وثقل.  :الكشح ،رقيقة لطيفة

د.يحيي  (66)  األسدي،  شأس  بن  عمرو  الثانية،   ديوان  الطبعة  الكويت،  القلم،  دار  الجبوري، 
كلُّ ، برواية: )َهِضيم  الِعَناِق هونٌة غير ِمْتَفاْل(، الكثيب: الرمال، النقا:  77م، ص1983-هـ1403

ْمل د، والكثيب  من الرَّ ، وهو عظم  الَعض   .عظم ذي م خ 
ينظر:  ير الفتح إلى الفتح.هو اًلنتقال بحركة الروي من الفتح إلى غيره، أو من غالصراف    (67)

 .363المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص 
 . 1/148العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  (68)
 .146العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص (69)

بال نسبة في: الورد الصافي من علمي العروض والقوافي، د.محمد حسن إبراهيم، الدار الفنية   (70)
 .44م، ص1988 -هــ1409للنشر والتوزيع، 

عروض الورقة، الجوهري، تحقيق: د.صالح جمال بدوي، مطبوعات نادي مكة الثقافي، مكة    (71)
 .58، ص1985 -هــ1406المكرمة، 

 .44العروض والقوافي، ص الورد الصافي من علمي (72)

المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر،  ينظر:    الَخْبن هو إزالة الثاني الساكن.  (73)
 . 222ص

المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر،  ينظر:    الَطي  هو إزالة الرابع الساكن.  (74)
 . 326ص
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المعجم المفصل في ينظر:    ساكنين، أي اجتماع الخبن والطي.الَخْبل هو إزالة الثاني والرابع ال  (75)

 .222علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص

المعجم المفصل في علم العروض  ينظر:    الَخْزم هو زيادة حرف أو أكثر في أول صدر البيت.  (76)
 .228والقافية وفنون الشعر، ص

آخره    (77) ما  على  ساكن  حرف  زيادة  هو  مجموع.التَّْذِييل  علم ينظر:    وتد  في  المفصل  المعجم 
 .190العروض والقافية وفنون الشعر، ص

 وصور البحر البسيط كاآلتي:  (78)

 الصورة األولى: تامة )العروض مخبونة والضرب مقطوع( : -

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلْ   مستفعلن فاعلن مستفعلن فِعلن 

 الصورة الثانية: تامة )العروض مخبونة والضرب مخبون(:                                                 -

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فِعلن   مستفعلن فاعلن مستفعلن فِعلن 

 الصورة الثالثة: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب صحيح(:  -

 مستفعلن فاعلن مستفعلن   مستفعلن فاعلن مستفعلن 

 الصورة الرابعة: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب مذال(:  -

 مستفعلن فاعلن مستفعالن   مستفعلن فاعلن مستفعلن 

 الصورة الخامسة: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب مقطوع(: -

 مستفعلن فاعلن مستفعلْ   مستفعلن فاعلن مستفعلن 

 الصورة السادسة: مجزوءة )العروض مقطوعة والضرب مقطوع(: -

 مستفعلن فاعلن مستفعلْ   علن فاعلن مستفعلْ مستف
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التفعيلة.  (79) المجموع من آخر  الوتد  إزالة  العروض ينظر:    الَحَذذ هو  المفصل في علم  المعجم 

 .217والقافية وفنون الشعر، ص

 .160العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (80)

 )م ْسَتْف(، وبالخبن )م َتْف(، فن قلت إلى )َفَعْل(. أصلها )م ْسَتْفِعل ْن(، فأصبحت بالحذ ( 81)

 .160بال نسبة في: العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (82)
الكتب،   (83) التبريزي، عالم  الحماسة ألبي تمام، الخطيب  هو لسلمى بن ربيعة في: شرح ديوان 

 .3/83بيروت، 

التي استكمل لها تسع    (84) الناقة  البازل:  َسْير البل،  ْكر، والَخَبب: نوع من  الَخْمر والسُّ النَّْشوة: 
 سنين فتناهت قوتها، األمون: الموثقة التي ي ؤمن عثارها.

 .3/83شرح ديوان الحماسة ألبي تمام،  (85)
دار الكتب العلمية، مفتاح العلوم، السكاكي، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور،    (86)

 .536م، ص 1987 -هـ1407بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
 .160العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (87)

البيت من دون نسبة في: البارع في العروض، ابن القطاع، تحقيق: د.أحمد محمد عبد الدايم،    (88)
 ، السؤدد: المجد والشرف.116، صم1985  -هـ  1405المكتبة الفيصلية، مكة، الطبعة الثانية،  

إبراهيم محمد الرضواني، وزارة الثقافة والفنون    البيت لألعشى الكبير، ديوانه، تحقيق: د.محمود  (89)
 ، األوبة: الرجوع.282م، ص2010والتراث، الطبعة األولى، 

، واللواغب: المتعبة والضعيفة التي أصابها 1/742بال نسبة في: لسان العرب، )ل، غ، ب(،  (90)
 العياء.

 .160العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (91)
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وروايته: )قفر فياٍف ... به   41البيت من دون نسبة في: المعيار في أوزان األشعار، ص  (92)

: الذى َتْأَلف ه ،  ***... ويلفى إلفه ...(،  َضاِمر ة وجائعة.َطاِوية: اِلْلف 

 .186الجامع في العروض، ص (93)

 .160بال نسبة في: العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (94)

العمدة، ، وفي  ۲۷المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، صبال نسبة في :    (95)
 .2/303في محاسن الشعر وآدابه ونقده، 

، ليلة شبمة:  ۷۳  –  ۷۱المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، صينظر:    (96)
 شديدة البرودة. 

بن  (97) هللا  عبد  العرب،  أشعار  فهم  في  العالم   المرشد  وزارة  السالمية،  اآلثار  دار  المجذوب، 
 . 1/108م، 1989-هـ1409الصفاة، الكويت، الطبعة الثانية، 

 . 1/108ينظر هامش: المرشد في فهم أشعار العرب،  (98)
 .132 – 128شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص (99)

 .160العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (100)

 .161بال نسبة في: العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (101)

البيت لعلى بن الجهم، ديوانه، تحقيق: خليل مردم بك، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، الطبعة   (102)
 . 136م، ص1980 -هـ 1400الثانية، 

 .161العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص (103)

ينظر:  الَقْطف هو إزالة السبب الخفيف من آخر التفعيلة وتسكين ما قبله )َحْذف + َعْصب(.  (104)
 .378المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص 

 .60ينظر: إحياء العروض، ص (105)
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المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون   ينظر:  الَعْصب هو إسكان الخامس المتحرك.  (106)

 . 334الشعر، ص

المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الَعْقل هو إزالة الخامس المتحرك. ينظر:    (107)
 . 336الشعر، ص

(108)  .) المعجم  ينظر:    النَّْقص هو إسكان الخامس المتحرك مع إزالة السابع الساكن )َعْصب + َكف 
 . 449المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص

 وصور الوافر هي:  (109)

 الصورة األولى: تامة )العروض مقطوفة والضرب مقطوف( : -

 م فاَعل                مفاعلتن مفاعلتن م فاَعل مفاعلتن مفاعلتن

 الصورة الثانية: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب صحيح( : -

 مفاعلتن مفاعلتن                مفاعلتن مفاعلتن 

 الصورة الثالثة: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب معصوب( : -

 مفاعلتن مفاعْلتن                مفاعلتن مفاعْلتن 

 .167العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (110)

 .53كتاب العروض، األخفش، ص (111)

 .113م، ص1894رسائل أبي العالء المعري، أبو العالء المعري، بيروت، المطبعة اًلدبية،  (112)

 . 11/460البيت بال نسبة في: لسان العرب، )ع، ق، ل(،  (113)

 . 914شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص  (114)

 .167العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (115)
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 . 414-413ينظر: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص (116)

 .151شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص ينظر:  (117)

 .167العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (118)

 .168-167العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (119)

 .168العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (120)

 . 1/12هو للفند الزماني في: شرح ديوان الحماسة للتبريزي،  (121)

 .168العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (122)

 .169 –168العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (123)

لبيت بال نسبة في: أساس البالغة، الزمخشرى، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب  ا  (124)
، الثبت: الرجل إذا كان حجة،  1/103م،  1998-هـ1419العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  

 لثقته في روايته.
 .186الجامع في العروض والقوافي، ص (125)

 .67عروض الورقة، ص (126)

 .67بال نسبة في: عروض الورقة، ص (127)

 .169العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص (128)

 . 537مفتاح العلوم، صبال نسبة في:  (129)

، شرح 159المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص  بال نسبة في:    (130)
 .148 – 147تحفة الخليل في العروض والقافية، ص

 .169 –168بال نسبة في: العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (131)
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العمدة في محاسن   ، و148شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص  بال نسبة في:    (132)

 .1/181الشعر وآدابه، 

الساكنين )خبن + كف(. ينظر:    (133) المفصل في علم  الشكل هو حذف الثاني والسابع  المعجم 
 .298فنون الشعر، صالعروض والقافية و 

 . 169، والعيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص 560بال نسبة في: مفتاح العلوم، ص (134)

 . 169العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (135)

المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون ينظر:    الْضَمار هو تسكين الثاني المتحرك.  (136)
 .56الشعر، ص

المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون  ينظر:    الَوْقص هو إزالة الثاني المتحرك.  (137)
 . 461الشعر، ص

المعجم ينظر:    الَخْزل هو تسكين الثاني المتحرك مع إزالة الرابع الساكن )إضمار + طي(.  (138)
 . 227المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص

 كاآلتي: وصور الكامل  (139)

 الصورة األولى: تامة )العروض صحيحة والضرب صحيح( : -

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن         متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

 الصورة الثانية: تامة )العروض صحيحة والضرب مقطوع(:  -

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن         متفاعلن متفاعلن متفاعلْ 

 يحة والضرب أحذ مضمر(:الصورة الثالثة: تامة )العروض صح -

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن         متفاعلن متفاعلن مْتفا 
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 الصورة الرابعة: تامة )العروض حذاء والضرب أحذ(: -

 متفاعلن متفاعلن مَتفا         متفاعلن متفاعلن مَتفا 

 الصورة الخامسة: تامة )العروض حذاء والضرب أحذ مضمر(: -

 مَتفا         متفاعلن متفاعلن مْتفا متفاعلن متفاعلن 

 الصورة السادسة: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب صحيح(: -

 متفاعلن متفاعلن        متفاعلن متفاعلن 

 الصورة السابعة: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب مقطوع(: -

 متفاعلن متفاعلن         متفاعلن متفاعلْ 

 حيحة والضرب مذيل(:الصورة الثامنة: مجزوءة )العروض ص -

 متفاعلن متفاعلن        متفاعلن متفاعالن 

 الصورة التاسعة: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب مرفل(:  -

 متفاعلن متفاعلن         متفاعلن متفاعالتن 

المعجم المفصل في علم ينظر:    التَّْرِفيل هو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع.  (140)
 .191نون الشعر، صالعروض والقافية وف 

الزيادة مع جوازها فيه.  (141) العروض  ينظر:    م َعرَّى أي سلم من علل  المفصل في علم  المعجم 
 .417والقافية وفنون الشعر، ص

 .176العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (142)
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في: جمل من    -صلى هللا عليه وسلم    - منسوب إلى أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي    (143)

أنساب األشراف، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَباَلذ ري، تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي، 
 .1/210م، 1996-هـ1417دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، 

، والمعجم المفصل في علم  164لعروض والقافية، صبال نسبة في: شرح تحفة الخليل في ا  (144)
 .110العروض والقافية وفنون الشعر، ص

، والمعجم المفصل في علم  164بال نسبة في: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص  (145)
 .110العروض والقافية وفنون الشعر، ص

ا أي مجيئه على خمس تفعيالت. (146)  مخمس 

 .111المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، صبال نسبة في:  (147)

، والمعجم المفصل في علم العروض والقافية 176، صعلى خبايا الرامزة  ينظر: العيون الغامزة  (148)
: الشرب بالجذب، والثمد: الماء القليل. 111- 109وفنون الشعر، ص  ، المصُّ

 .176العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (149)

 .53ينظر: إحياء العروض، ص (150)

بل يكونان على التعاقب، بحيث إذا عرض أحدهما لم    -أي القبض والكف-وًل يجتمعان مع ا    (151)
 يوجد اآلخر. 

ْتر    (152) جم المعهو إزالة أول الوتد المجموع، وإزالة الخامس الساكن )الخرم + القبض(. ينظر:  الشَّ
 . 275المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص

(. ينظر:    (153) المعجم  الَخرب هو إزالة أول الوتد المجموع، وإزالة السابع الساكن )الخرم + الكف 
 . 223المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص

 صور البحر الَهَزج: (154)
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 )العروض صحيحة والضرب صحيح(:  الصورة األولى: مجزوءة -

 مفاعيلن مفاعيلن                مفاعيلن مفاعيلن 

 الصورة الثانية: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب محذوف(: -

 مفاعيلن مفاعيلن                مفاعيلن مفاعي 

هو    -عدَها سين م ْهمَلة  ِباْلَقاِف اْلَمْفت وَحة َوبعدَها ًلمان مفتوحتان وواو َساِكنة َوب  -القللوسي    (155)
ب  بالفار، أديب من أهل المغرب بسبتة، وقد اشت هر   بمؤل فاِته في م َحمَّد بن أدريس َأب و بكر الملقَّ

ا في تاريخ  ب لسيبويه، ووضع مؤل ف  الَعروض والفرائض، وكان إمام ا في الن حو واللغة، شديَد التعصُّ
رَة المكنونة في محاسنِ  إسطبونة" وًل ي عرف  أين َصِحبه، وقد يكون لِقَيه أوَل مرة   بلده سماه: "الدُّ

بتي ودَرس عليه ابن  َشْيد السَّ في الجزيرة الخضراء ثم َصِحَبه أثناَء مقاِمه بَمر اك ش حيث لِقَيه ابن  ر 
البناء العَددي. ينظر: الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي، تحقيق: 

، وانظر: 2/126م،  2000  -هـ1420ألرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت،  أحمد ا
الملك األنصاري  أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد  الموصول والصلة،  الذيل والتكملة لكتابي 
األوسي المراكشي، حققه وعلق عليه: د.إحسان عباس، وآخرون، دار الغرب السالمي، تونس، 

 .1/62م، 2012، الطبعة األولى

 .181العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (156)

طبقات ربات الخدور، زينب فواز، مؤسسة  في الدر المنثورمنسوب لصفية بنت مسافر في:    (157)
 . 439هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ص

 غرثان: جوعان.  (158)

الوسمي:  ،  154المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، صبال نسبة في:     (159)
: اًلرتواء. بيع اأَلول ، الِريُّ  َمَطر  الرَّ
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، والمعجم المفصل في علم العروض والقافية 181العيون الغامزة على خبايا الرامزة، صينظر:    (160)

 .154 –153وفنون الشعر، ص

م، 1999مد سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية،  ينظر: التسهيل في علمي الخليل، أح  (161)
 .67ص

 وصور البحر الرجز هي:  (162)
 الصورة األولى: تامة )العروض صحيحة والضرب صحيح( : -1

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
 الصورة الثانية: تامة )العروض صحيحة والضرب مقطوع(:  -2

 مستفعلن مستفعلن مستفعلْ  مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
 الصورة الثالثة: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب صحيح(: -3

 مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن 
 الصورة الرابعة: مشطورة وضربها صحيح )وقد ي ْقطع(: -4

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
 الصورة الخامسة: منهوكة:                 مستفعلن مستفعلن  -5

 .185العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص (163)

ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب األصمعي، تحقيق: د. عبد الحفيظ السطلي، مكتبة   (164)
 .2/13أطلس، دمشق، 

نهاية الراغب في شرح عروض  ، و 187-185ينظر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (165)
 . 153-152والبارع في علم العروض، ص، 236- 232ابن الحاجب، ص

(166)  :  ويشير الناظم إلى كل هذه المذاهب قائال 
َها َنَقَصْت  ِطَرْت َأْي ِنْصف   َوَضْرب َها ِمْثل َها مَا َهاَج ِلي َأَمالَ     َوالثَّاِلَثْه ش 

ما ِكَلْيِهَما َوَقَضى  َشَمالَ َعَلْيِهَما ِبَقَضاٍء َواِحٍد    َأَراَد َمْزَجه 
وَض َله    َعِن اْبِن َقطَّاِعِهْم َوالَعْكس  َقْد ن ِقالَ     َوِقيَل َضْرٌب َوَلِكْن ًَل َعر 

ْرب  َقْد َنَهك وا وَكٌة َوالضَّ ْزء  اأَلِخير  َكالتَّْذِييِل َقْد َحَصالَ   َوِقيَل َمْنه   َوالج 
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ْرب  َقْد َنَهك وا   َوِباِلْسَقاِط َقاَل َمالَ َوِقيَل َعْكٌس     َوِقيَل َمْشط وَرٌة َوالضَّ
وَها ِمْن األ وَلى م َصرََّعة    َوَذاَك ْأْقَرب َها َقْوًل  ِلَمْن َعَدًلَ    َفَصيَّر 

 .232ينظر: نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب، ص  
(167)  :  ويشير الناظم إلى كل هذه المذاهب قائال 

هَ  ْرب  م ْشِبه   َيا َلْيَتِني َوْهَو ِلأَلْمَرْيِن َقْد َحَمالَ   ا  َوالرَّاِبَعْه ن ِهَكْت َوالضَّ
ْم َجَعالَ   ِإْن ِشْئَت ق ْلَت ِبَمْزٍح َأْو ِبَفْصِلِهَما  ه   َكالَمْذَهَبْيِن َوَضْرب ا َبْعض 

وٍض َوِقيَل الَعْكس  ِفيِه َوِقيـ   ث مَّ الِزَحاف  َخالَ  ـَل َصرَّع وا الثَّاِنَيهْ  ِباَل َعر 
 . 237ينظر: نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب، ص 

 .240 – 237ينظر: نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب، ص  (168)
 .187ينظر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (169)

  هي لَبْيَهس المسمى بـ)نعامة( في: رسالة الصاهل والشاحج، أبو العالء المعري، تحقيق: د.   (170)
 . 452م، ص1984–هـ1404عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، 

ص    (171) الغامزة،  العيون  ص187ينظر:  والقافية،  العروض  في  الخليل  تحفة  وشرح   ،199 ،
 .85لعروض والقافية وفنون الشعر، ص والمعجم المفصل في علم ا

 الِعْرس هي العروس.  (172)
روجيَّ في: مقامات الحريري، أبو محمد القاسم بن علي الحريري، مطبعة   (173) هو ألبي زيٍد السَّ

 ، الِعْرس هي العروس. 424م، ص 1873المعارف، بيروت، 
مفيد    ندلسي، تحقيق: د.، العقد الفريد، ابن عبد ربه األ 544بال نسبة في: مفتاح العلوم، ص  (174)

 . 6/314م، 1983 -هـ 1404محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
 .75عروض الورقة، ص (175)
 . 524مفتاح العلوم، ص (176)
 .200 – 199شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص (177)
، 78، وفي: إحياء العروض، ص  200ينظر: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص  (178)

 برواية: )موسى القمر، غيث زخر، يحيي البشر(
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، 128هو لدريد بن الصمة في ديوانه، تحقيق: عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، ص  (179)

، والعمدة في محاسن الشعر 175/ 2وينسب لورقة بن نوفل في : شرح ديوان الحماسة للتبريزي،  
 .الجذع: الصغير الشاب، والخبب، والوضع: ضربان من السير، و 1/184وآدابه ونقده، 

 .189-187ينظر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (180)

 .109ينظر: إحياء العروض، ص (181)
 وصوره كاآلتي:  (182)

 (: والضرب مطوي الصورة األولى: تامة )العروض مطوية مكشوفة  -
 مستفعلن مستفعلن مْفعالت    مستفعلن  مستفعلن مْفعال   

 الصورة الثانية: تامة )العروض مطوية مكشوفة والضرب مطوي مكشوف(: -
 مستفعلن مستفعلن مْفعال   مستفعلن  مستفعلن مْفعال   

 الصورة الثالثة: تامة )العروض مخبولة مكشوفة والضرب أصلم(: -
 مستفعلن مستفعلن مفعو   مستفعلن  مستفعلن فِعلن    

 الصورة الرابعة: تامة )العروض مخبولة مكشوفة والضرب مخبول مكشوف(:  -
 مستفعلن مستفعلن فِعلن   مستفعلن  مستفعلن فِعلن    

 الصورة الخامسة: مشطورة )العروض موقوفة والضرب هو العروض(: -
 مستفعلن مستفعلن مفعوًلْت 

 سادسة: مشطورة )العروض مكشوفة والضرب هو العروض(:الصورة ال -
 مستفعلن مستفعلن مفعوًل

ك.  (183) المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون ينظر:    الَكْشف هو إزالة السابع المتحر 
 . 386الشعر، ص

ْلم  (184) (، فتصير: )مفعو الصَّ (، وتنقل إلى: )فْعلن(.  هو إزالة الوتد المفروق من التفعيلة )مفعوًلت 
 . 300المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، صينظر: 

المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون ينظر:  الَوْقف هو تسكين السابع المتحرك. (185)
 . 461الشعر، ص

 .198العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص (186)
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، المعجم المفصل  112، إحياء العروض، ص198ينظر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (187)

 .96في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص
 ، الزاري: العاتب والمعيب.6/313بال نسبة في: العقد الفريد،  (188)
ن أو كتب، األديم: الِجْلد.   (189)  رق ش: زي ن وحس 
 أخضعته، يسجم: َيْقط ر. لبه: أي قتبلت  (190)
ديوان المفضليات، المفضل الضبي، عني بطبعه: كارلوس يعقوب، مطبعة اآلباء اليسوعيين،  (191)

ص1930بيروت،   سعد، 486-485م،  بن  عمرو  األكبر:  )المرقش  المرقشْين  ديوان  وينظر:   ،
م، 1998ى،  واألصغر: عمرو بن حرملة(، تحقيق: كارين صادر، دار صادر، بيروت، الطبعة األول

، النشر مسك، أي: الرائحة الطيبة منهن كرائحة المسك، وقوله: دنانير، أي: كالدنانير، 69-68ص
الجواري  أصابع  بأغصانه  تشبه  محمر  األغصان  لين  أحمر  شجر  والعنم:  األصابع،  واألطراف: 

 المخضبة.
المعجم  ينظر:    واحد.المتواتر هو نوع من أنواع القوافي يفصل فيه بين ساكني القافية متحرك    (192)

 . 394المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص
ينظر:    المتراكب هو نوع من أنواع القوافي تفصل فيه بين ساكني القافية ثالث متحركات.  (193)

 .393المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص 
 . 317-1/172العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  (194)
رسالة الغفران، أبو العالء المعري، تحقيق: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، دار المعارف،   (195)

 .338القاهرة، الطبعة التاسعة، ص
ديوان المرقشْين )المرقش األكبر: عمرو بن سعد، واألصغر: عمرو بن حرملة(، تحقيق: كارين    (196)

، برواية: )ما ذنبنا في أن غزا ملك    70م، ص1998صادر، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى،  
 من آل جفنة حازم مرغم(. 

 .338رسالة الغفران، ص (197)
البغدادي، تحقيق وشرح: عبد السالم    (198) العرب،  بال نسبة في: خزانة األدب ولب لباب لسان 

 . 5/412م، 1997 -ه1418هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
 .2/147ديوان األعشى،  (199)
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 .228-227ينظر: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص  (200)
نشره: فريتس كرنكو، المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعين، بيروت، ديوان الحارث بن حلزة،    (201)

والمهارق:  24ص مكان،  اسم  الَحبس:  فيها،  ي كتب  البيضاء   الحرير ، وهي  الصحيفة   نسيٌج من 
 .اأَلبيض ي سَقى الصمَغ َوي صَقل  ثم ي كَتب  فيه

 .226ينظر: هامش شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص  (202)
 .199العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص (203)

وم في: شرح ديوان الحماسة للتبريزي،  (204) ، اللهاميم من الخيل:  4/148هو ًلْمَرَأة من بني َمْخز 
ولهاميم غزارها،  البل:  ولهاميم  والصنعة،    جيادها،  الخلق  المحكم  والمحبوك:  أشياخهم،  الناس: 

 وطويل القرى: أي الظهر، ويعني بعيد الظهر من األرض، ومشهوم: أي حديد النفس أو القلب. 

، شرح تحفة الخليل  96المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، صينظر:    (205)
 . 229في العروض والقافية، ص

 . 199على خبايا الرامزة، ص العيون الغامزة (206)

 .233شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص ينظر:  (207)

 .6/314، العقد الفريد، 544بال نسبة في مفتاح العلوم، ص (208)
 .114إحياء العروض، ص ينظر:  (209)

المبدع عبد الفتاح بدوي، المدرس بكلية اللغة العربية    هو العروضييقول عز الدين التنوخي: "  (210)
في الجامع األزهر، وفي كتابه )العروض والقوافي وثبات جرئية على المصطلح العروضي القديم(، 
وافقناه في بعض نظراته، وخالفناه في بعض وثباته، ولم نظفر بكتابه المبدع الممتع إًل بعد أن 

راتنا بأبحاثه، وإن كنا ًل نرجع مثله البحور إلى المتدارك، ونرى أن شرعنا في طبع كتابنا؛ فعززنا نظ 
الرجز أحق بذلك، وإنما نذهب في رأينا مذهب الدماج، فنجعل الَهَزج كما جعله مجزوء الوافر، ونرى 
أن السريع مجزوء الرجز، والرجز مرجع الكامل، والرمل مرد الخفيف، والمديد، وهذه البحور الثالثة  

واحدة، ونذكر ما بين البسيط، والخفيف، والمجتث من قرابة، وبمثل هذا التدامج والتمازج  من نبعة  
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في عملنا يقل عدد البحور واألضرب والمصطلحات، وفيه ما فيه من التيسير". )إحياء العروض، 
 (115هامش ص

 . 116-114إحياء العروض، ص ينظر:  (211)

 . 103العروض والقوافي، صالكافي في ، و 192إحياء العروض، ص  (212)

 وصور البحر المنسرح كاآلتي: (213)
 (:الصورة األولى: تامة )العروض مطوية والضرب مثلها -

 مستفعلن  مفعوًلت    م ْفَتِعل نْ   مستفعلن  مفعوًلت    م ْفَتِعل نْ 
 الصورة الثانية: تامة )العروض مطوية، والضرب مقطوع(: -

 مستفعلن  مفعوًلت    م ستفعلْ   م ْفَتِعل نْ مستفعلن  مفعوًلت       
 الصورة الثالثة: منهوكة )العروض موقوفة، والعروض هي الضرب(:  -

 مستفعلن  مفعوًلتْ    
 الصورة الرابعة: منهوكة )العروض مكشوفة والعروض هي الضرب(:  -

 مستفعلن  مفعوًل    
 .203العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (214)

 . 105الكافي في العروض والقوافي، ص ينظر: (215)

الدينوري،   (216) قتيبة  ابن  المعاني،  أبيات  في  الكبير  المعاني  الخزاعي في:  الغفار  منسوب لعبد 
تحقيق: المستشرق د.سالم الكرنكوي، وعبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني، مطبعة دائرة المعارف 

الطبعة الهند،  الدكن،  آباد  حيدر  الكتب  1949هـ،  1368األولى،    العثمانية،  ودار  العلمية، م، 
 . 1/110م، 1984 -هـ 1405بيروت، الطبعة األولى، 

ْلت: األملـس، واللَّبـان: موضـع القـالدة من الصدر، وم ْجَفر: عظيم   (217) ، والـص  : أي أ خيـف  وأْذَعـر 
ْفَرة؛ وهي وسط الصدر  .الج 

 .1/246هـ، 1418الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت، عيون األخبار، ابن قتيبة  (218)
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األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين، الخالديان )أبو بكر محمد  (219)

بن هاشم الخالدي، وأبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي(، تحقيق: د.محمد علي دقة، وزارة 
 .1/86م، 1995الثقافة، الجمهورية العربية السورية، 

، أبو الفرج األصفهاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  هو لمحمد بن مناذر في: األغاني  (220)
 .18/379، هــ1415الطبعة األولى، 

ص  (221)  العروض،  من ،  193إحياء  شجر  هي  الباَنة:  َطْوق،  ذات  الَحمامة  المطوقة: 
 واعتدال، وت شب ه به الحسان  في الط ول، والل ين. الباني ة، ينمو، ويطول في استواء،  الفصيلة

الثالثة،   (222) الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  بسج،  أحمد حسن  الرومي، شرح:  ابن  ديوان 
 . 1/496م، 2002-هـ1423

 .203العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (223)

 .1/230عار العرب، ، والمرشد إلى فهم أش4/299هو ألبي العتاهية في: األغاني،  (224)

العروض والقوافي، ص    (225) العروض والقافية، ص  105الكافي في  الخليل في  ، وشرح تحفة 
239. 

 . 198ديوان أبي العتاهية، ص (226)

م،  1952موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية،    (227)
 . 96ص

 . 240شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص  (228)

 . 14ديوان عبيد بن قيس الرقيات، تحقيق: د.محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ص (229)

 .8ديوان عبيد بن قيس الرقيات، ص (230)

 . 241شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص  (231)
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 .77ديوان عبيد بن قيس الرقيات، ص (232)

 . 242شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص  (233)

 هي:   (234)
 الصورة األولى: تامة )العروض صحيحة والضرب صحيح(:  -

 فاعالتن مستفع لن فاعالتن   فاعالتن مستفع لن فاعالتن 
 مة )العروض صحيحة والضرب محذوف(:الصورة الثانية: تا -

 فاعالتن مستفع لن فاعال   فاعالتن مستفع لن فاعالتن 
 الصورة الثالثة: تامة )العروض محذوفة والضرب محذوف(: -

 فاعالتن مستفع لن فاعال   فاعالتن مستفع لن فاعال 
 الصورة الرابعة: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب صحيح(: -

 تن مستفع لن فاعال   فاعالتن مستفع لن 
 الصورة الخامسة: مجزوءة )العروض صحيحة والضرب مخبون مقصور(: -

 فاعالتن فعولن   فاعالتن مستفع لن 
 .206العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص  (235)

 . 102ينظر: المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص (236)

 لم أعثر عليه في ديوانه. (237)

 .169العروض، صإحياء  ينظر: (238)

 .410ديوان ابن المعتز، دار صادر، بيروت، ص (239)

، وشرح تحفة  ۷۹  –۷۸المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، صينظر:    (240)
 . 254–253الخليل في العروض والقافية، ص

 هو بحر نادر، ووزنه هو مقلوب المديد: البحر الممتد  (241)
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 فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن   فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن  

 . 146المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، صينظر: 

 . 254شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص (242)

 . 183إحياء العروض، ص (243)

 .208الرامزة، صالعيون الغامزة على خبايا  (244)

، 118-117، والكافي في العروض والقوافي، ص186-185إحياء العروض، صينظر:    (245)
ص والقافية،  العروض  في  الخليل  تحفة  والقوافي، 267وشرح  العروض  في  الوافي  والمرشد   ،

 . 108ص

 .87عروض الورقة، ص (246)

 . 209-208العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص (247)

، مصطفى بن محمد سليم الغالييني بال نسبة في: كتاب الثريا المضية في الدروس العروضية   (248)
 .37البيروتي، بيروت، الطبعة األولى، ص
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 المصادر والمراجع
 دمشق.   الهاشمية، المطبعة التنوخي، الدين عز ،إحياء العروض  •
  العلمية،   الكتب   السود، دار   عيون   باسل  محمد :  البالغة، الزمخشرى، تحقيق  أساس •

 م.1998- هـ1419 لبنان، الطبعة األولى، بيروت،
أبو بكر )  الخالديان،  األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين •

محمد    د.ق:  يحق(، تمحمد بن هاشم الخالدي، وأبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي
 م. 1995، بية السوريةوزارة الثقافة، الجمهورية العر ، علي دقة

االشتقاق، ابن دريد، تحقيق: عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى،  •
 م. 1991  -هـ1411

خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة  األعالم،   •
 . م2002عشرة،  

المكتبة  ،  عبد الدايم  أحمد محمد   .د   :تحقيق، ابن القطاع،  بارع في علم العروض ال •
 . م1985 -هـ 1405 ،الطبعة الثانية، مكة ،الفيصلية

ق: محمد أبو  يحقت  ،جالل الدين السيوطي،  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة •
 م.1979- هـ1399، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، الفضل إبراهيم

 م. 1999المعرفة الجامعية، ، أحمد سليمان ياقوت، دار تسهيل في علمي الخليلال •
 .د :  تحقيق  العروضي،  محمد   بن  أحمد   الحسن   أبو   والقوافي،  العروض   في  الجامع •

 األولى،  الطبعة  لبنان،  ببروت،  الجيل،  دار  ناجي،  هالل   .وأ  زاهد   غازي   زهير 
 م.1996- هـ1416

تحقيق:  • الَباَلُذري،  داود  بن  يحيى بن جابر  بن  أحمد  أنساب األشراف،  جمل من 
زك الفكرسهيل  دار  الزركلي،  ورياض  األولى،    ،بيروت   ،ار  - هـ1417الطبعة 

 . م1996
  علي  بن  محمد   العرفان  مالك، أبو  ابن  أللفية  األشمونى  شرح  على  الصبان  حاشية •

لبنان، الطبعة  العلمية  الكتب   الشافعي، دار  الصبان -هـ   1417  األولى،  بيروت، 
 م. 1997
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،  تحقيق وشرح: عبد السالم هارون ،  البغدادي،  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  •
 . م1997  -ه 1418الطبعة الرابعة، ، مكتبة الخانجي، القاهرة

، زينب فواز، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، طبقات ربات الخدور في الدر المنثور •
 مصر.

ديوان أبي األسود الدؤلي، صنعه: أبو سعيد حسن السكري، تحقيق: الشيخ محمد   •
 . م1998- هـــ1418ين، دار الهالل، بيروت، الطبعة الثانية،  حسن آل ياس

محمود إبراهيم محمد الرضواني،   تحقيق: د.  ديوان األعشى الكبير )ميمون بن قيس( •
 م. 2010وزارة الثقافة والفنون والتراث، الطبعة األولى، 

  الطبعة   لبنان،  المعرفة،  دار  المصطاوي،  الرحمن  ديوان امرئ القيس، تحقيق: عبد  •
 م. 2004-هـ1425 الثانية،

ديوان الحارث بن حلزة، نشره: فريتس كرنكو، المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعين،   •
 بيروت.

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان محمد أمين طه، دار المعارف،   •
 القاهرة، الطبعة الثالثة.

 . ر المعارف، القاهرةديوان دريد بن الصمة، تحقيق: عمر عبد الرسول، دا •
الطبعة  • بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الرومي، شرح: أحمد حسن بسج،  ابن  ديوان 

 م. 2002- هـ1423الثالثة، 
ديوان السموءل، صنعه: أبو عبد هللا نفطويه، تحقيق: د.واضح الصمد، دار الجيل،  •

 م. 1996- هـ1416بيروت، الطبعة األولى،  
تكة الخزرجي، دار الكتب المصرية، القاهرة،  ديوان العباس بن األحنف، تحقيق: عا  •

 م.1954- هـ1373
 محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت. ديوان عبيد بن قيس الرقيات، تحقيق: د. •
 م. 1986- هـ1406ديوان أبي العتاهية، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،   •
الحفيظ   • عبد  د.  تحقيق:  األصمعي،  قريب  بن  الملك  عبد  رواية  العجاج،  ديوان 

  .السطلي، مكتبة أطلس، دمشق
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بن الجهم، تحقيق: خليل مردم بك، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، الطبعة   يديوان عل •
 م. 1980 -هـ1400الثانية، 

لطبعة الثانية،  ديوان عمرو بن شأس األسدي، د.يحيي الجبوري، دار القلم، الكويت، ا •
 م 1983- هـ1403

إحسان عبد القدوس، دار الثقافة، بيروت، لبنان،   ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه: د. •
 م.1971- هـ1391

 م. 1983-هـ 1403ديوان المتنبى، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  •
)المرقش األكبر: عمرو بن سعد، واألصغر: عمرو بن حرملة(، • المرقشْين   ديوان 

 م. 1998تحقيق: كارين صادر، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، 
 ديوان ابن المعتز، دار صادر، بيروت. •
ديوان المفضليات، المفضل الضبي، عني بطبعه: كارلوس يعقوب، مطبعة اآلباء   •

 م.1930اليسوعيين، بيروت، 
تحقيق • الذبياني،  النابغة  دار    الفضل  أبو  محمد   ديوان  الطبعة إبراهيم،  المعارف، 

 الثانية. 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الملك  •

إحسان عباس، وآخرون، دار  األنصاري األوسي المراكشي، حققه وعلق عليه: د.
 م. 2012الغرب اإلسالمي، تونس، الطبعة األولى،  

 م. 1894 المطبعة االدبية،، ي، بيروت بو العالء المعر ، أبي العالء المعري أرسائل  •
عائشة عبد الرحمن، دار  رسالة الصاهل والشاحج، أبو العالء المعري، تحقيق: د. •

 .م1984– هـ1404  ،الطبعة الثانيةالمعارف، مصر، 
رسالة الغفران، أبو العالء المعري، تحقيق: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، دار  •

 ة. المعارف، القاهرة، الطبعة التاسع
 بغداد،   العاني، مطبعة راضي، الحميد  عبد  والقافية، العروض  في الخليل شرح تحفة •

 م.1968- هـ1388
 شرح ديوان الحماسة ألبي تمام، الخطيب التبريزي، عالم الكتب، بيروت. •
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الورقة،   • د.لجوهري اعروض  تحقيق:  مكة   ،  نادي  بدوي، مطبوعات  صالح جمال 
 .1985  -هــ1406الثقافي، مكة المكرمة، 

د.ال • تحقيق:  األندلسي،  ربه  عبد  ابن  الفريد،  الكتب  عقد  دار  قميحة،  محمد  مفيد 
 . م1983  -هـ 1404العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 محي  محمد   تحقيق  القيرواني،  رشيق  ابن  ونقده،  وآدابه  الشعر  محاسن  العمدة في •
 الخامسة. الطبعة م،1981 -  هـ1401 سوريا، الجيل، دار الحميد، عبد  الدين

 .هـ1418، بيروت  ،دار الكتب العلمية، بن قتيبة الدينوري ا ،عيون األخبار •
عيون الغامزة على خبايا الرامزة، ابن الدماميني، تحقيق: الحساني حسن عبد هللا،  ال •

 م. 1994-هـ 1415مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية،  
، أبو العالء المعري، مراجعة: محمود حسن  في تمجيد هللا والمواعظ  الفصول والغايات  •

 م. 1938-هـ 1356زناتي، مطبعة حجازي بالقاهرة، الطبعة األولى،  
 هللا،  عبد   حسن  الحساني:  تحقيق  التبريزي،  للخطيب   والقوافي،  العروض   الكافي في •

 القاهرة.  الخانجي، مكتبة
الدروس   • في  المضية  الثريا  الغالييني  ،  العروضيةكتاب  سليم  بن محمد  مصطفى 

 ، بيروت، الطبعة األولى.البيروتي
الطبعة الثالثة،  ،  مكتبة الخانجي، القاهرة،  عبد السالم هارون الكتاب، سيبويه، تحقيق:   •

 . م1988- هـ 1408
 سيد البحراوي.  ، تحقيق: د.خفشاأل ،العروض كتاب  •
مكتبة  ،  عوني عبد الرءوف : د.التنوخي، تحقيق  القاضي أبو يعليكتاب القوافي،   •

 . م1978الطبعة الثانية،  ، بمصر، الخانجي
أبو • عنان  الكفوي،  البقاء  الكليات،  مؤسسة   ومحمد   درويش،  تحقيق:  المصري، 

 م. 1998  -هـ1419الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
  هـ.1414 الثالثة، الطبعة لبنان، بيروت، صادر، دار منظور، ابن العرب، لسان •
وزارة    ،دار اآلثار اإلسالمية،  عبد هللا بن المجذوب المرشد في فهم أشعار العرب،   •

 . م1989-هـ 1409، الطبعة الثانية، الكويت  ،اإلعالم الصفاة
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، محمد بن حسن بن عثمان، دار الكتب العلمية، المرشد الوافي في العروض والقوافي •
 م.2004  -هــ 1425بيروت، 

سالم   .المستشرق د ، تحقيق:  بن قتيبة الدينوري ، اعانيفي أبيات المالمعاني الكبير   •
  ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية،  عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليمانيو الكرنكوي،  
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Abstract  

 This research paper tackles through discussion and analysis, 

Prosodic Notifications of Badr El-Din Al-Damaminy in his book 

titled “Al-Oyoon Al-Ghameza Ala Khabaya Al-Ramiza”. This 

research paper in performed through using the analytical and 

descriptive appraoch. The Rseracher starts with defining notifying 

both linguistically and idiomically, then the researcher tackles 

significance of notifying, the reason for employing such a technique 

by authors. After that, the researcher gives a synopsis about Badr El-

Din Al-Damaminy. Then, the concerned notifications are tackled 

through explaining, analyzing, discussing them, as well as making a 

connection between such notifications and what is mentioned in 

prosody most famous books. Finally, this research paper ends with a 

conclusion including findings of the research.  
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