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مجع فيه الزخمشري خالصة ما  .كتاب مشهور، منه نسخ خمطوطة، يف كثري من مكتبات العامل

شرحه عبد الوهاب بن إبراهيم  وهو الكتاب الذي. توصل إليه من فوائد، يف علم العروض

 )تصحيح املقياس يف تفسري القسطاس(الزجناين يف كتابه 

��&
 ا'
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .رب يسر، بفضلك، وكرمك
قال الشيخ اإلمام األجلّ العالمة، جار اهللا، فخر خوارزم، أبو القاسم، حممود بن عمر 

أسألُ اهللا الذي عدلَ موازين ِقسِطه، وعاير مكاييل قَبِضه : الزخمشري، رمحه اهللا تعاىل
يل، على املطفّفني يف الكيل، وكره لعباده السرف والبخس، وبِسِطه، ودعا يف كتابه بالو

وحظر عليهم الشطط والوكس، أن حيملين على السويِة فيما أُورد وأُصِدر، واالقتصاد فيما 
ويأخذَ بيدي، إىل وزن األمور مبيزان العقل السليم، فإنه املعيار املعتدل . آيت وأذر

.  القائمني على احلق وبه، والذاهبني عن الصواب وإليهوالقسطاس املستقيم، حىت أكون من
وأمحده، وأصلّي على خري خلقه، حممٍد، وآله، وعلى الذين انتهجوا منهجهم يف بدء األمر 

  .ومآله
 :أعلم أنَّ أصناف العلوم األدبية ترتقي إىل اثين عشر صنفاً

  .علم اللغة: ا(ول 
  .علم األبنية: وا�,�+*
  .اقعلم االشتق: وا�,��-
  .علم اِإلعراب: وا��ا/.
  .علم املعاين: وا0��1

  .علم البيان: وا�	�دس
  .علم العروض: وا�	�/.
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  .علم القوايف: وا�,��3
  .إنشاء النثر: وا����.
  .قرض الشعر: وا����4

  .علم الكتابة: وا�5دي ���
  .احملاضرات: وا�,�+* ���

 هلا عني وال أثر، فيما بني أهل ولَعهدي ذه األصناف ال يسمع هلا صدى، وال ترى
اللهم إالَّ منت اللغِة، هكذا غُفالً ال يِسمه التحقيق، وعرياناً ال . بالدنا، وساكنه ديارنا

يشمل باإلتقان، إىل أن قيض اُهللا للعمى أن تنكشف ضبابته، وللجهل أن تنقشع ربابته، 
 الرئيس األجلّ، فريِد العصر، فخِر العرب بيمن نقيبِة سيدنا وموالنا، اِإلمام األستاذ

. والعجم، مجاِل الزمان، جنِم الدين، أدام اهللا عز الفضِل وأهلِه، بإطالة بقائه، وإدامة عالئه
ال جرم أنه فتح األبواب إىل تلك الفضائل، ورفع احلجب دون أولئك املناقب، مفِهماً 

حىت أجِت املسالك، واتألبِت األساليب، . ومرغباًوموِقفّاً، ومرشداً ومطرفاً، ومرشحاً 
وهز األدب مناكبه، وأرخى الفضل ذوائبه، وغادر بذلك آثاراً أبقى من املسند ال ينمحي 

فمىت تفوهنا حبرف من األصناف املعدودة فهو التقاط من . رقمها، وال ينطمس رمسها
ذلك املعِدن، واستقاء من ذلك املَصب.  

د الحت يل، بربكات االنتماء إىل حضرته، وميامن االنضواء إىل سدِته، طريقةٌ يف باب وق
فعمدت إىل حترير هذه النسخة منها، وأوفدتها . العروض عذراء، ما أظنها وطئت قبلي

 فإنه. على جملسه العايل، ألفِّخم شأا، وأعلي مكاا، مبد يده ِإليها، واطِّالع عينه عليها
  .شريعة للفضائل يحام حواليها، ومدينة للعلوم واآلداب يهاجر إليها

  فصل
وهي أنَّ بناء الشعر العريب على الوزن . أُقدم، بني يدي اخلوض فيما أنا بصدده، مقدمةً

وبعضهم . املُخترِع، اخلارج عن حبور شعر العرب، ال يقدح يف كونه شعراً عند بعضهم
  . يكون شعراً حىت يحامى فيه وزن من أوزامأىب ذلك، وزعم أنه ال

فهذه . والذي ينصر املذهب األول هو أن حد الشعر لفظٌ، موزونٌ، مقفّى، يدلّ على معىن
فاللفظ وحده هو الذي يقع فيه االختالف بني . اللفظ، املعىن، الوزن، القافية: أربعة أشياء
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وأما الثالثة اُألخر . ، والعجمي يأيت به عجمياًفإنَّ العريب يأيت به عربياً. العرب والعجم
أال ترى أنا لو علمنا قصيدة على قافية، مل . فاألمر فيها على التساوي بني األمم قاطبة

  .يقَف ِبها أحد من شعراء العرب، ساغ ذلك مساغاً ال جمالَ فيه لِإلنكار
بأس، بل يعد ذلك من مجلة املزايا وكذلك لو اخترعنا معاين، مل يسبقونا إليها، مل يكن بنا 

وذلك ألن األمم عن آخرها متساوية بالنسبة إىل املعاين والقوايف واالفتنان فيها، ال 
فكذلك الوزنُ، لتساوي الناس يف معرفته، واإلحاطة بأن . اختصاص هلا بأمة دون غريها

ذاك ككفَِّيت الشيئني إذا توازنا، وليس ألحدمها رجحان على اآلخر، فقد عادل هذا 
  .امليزان

مث إنَّ من تعاطى التصنيف يف العروض، من أهل هذا املذهب، فليس غرضه الذي يؤمه أن 
حيصر األوزان اليت إذا بين الشعر على غريها مل يكن شعراً عربياً، وأنَّ ما يرجع إىل حديث 

األوزان اليت إمنا الغرض حصر . الوزن مقصور على هذه البحور الستةَ عشر ال يتجاوزها
 .فليس جتاوز مقوالا مبحظور يف القياس، على ما ذكرت. قالت العرب عليها أشعارها

فاحلاصل أنّ الشعر العريب، من حيث هو عريب، يفتقر قائله إىل أن يطأ أعقاب العرب فيه، 
. فوجب تلقيه من ِقبِلهم. وهو اللفظ فقط، ألم هم املختصون به. فيما يصري به عربياً

 .فأما أخواته البواقي فال اختصاص هلم ا البتة، لتشارك العرب والعجم فيها
678 

 أ��س ا����
 :أعلم أنّ أساس بناء الشعر شيئان

إما متحرٍك وساكٍن، وامسه سبب خفيف، مثل لُن من :  مركَّب من حرفنيأ;&:� 
ولُنلَ م. فَعثقيل، مثل ع كني، وامسه سببا متحروإمنلَتفاعن م.  

إما متحركَني يتوسطهما ساكن، وامسه وتد :  مركَّب من ثالثة أحرفوا�,�+*
والتفْعمن م جمموع، مثل . مفروق، مثل الت ِتدهما ساكن، وامسه وقبكني يعا متحروإم

من فاِعلُن ِعلُن.  
ميِماً الثقيلُ منهما على اخلفيف سى، مثل وإذا اقترنَ السببان متقدغرذلك الفاصلةَ الص 

تفاِعلُنفا من متماً السبب على الوتد . مموع متقدوإذا اقترن السبب الثقيل والوتد ا
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نلَتي ذلك الفاصلةَ الكربى، مثل فَعمي األوىل فاصلة، والثانية فاضلة . سمومنهم من س
  .بالضاد املعجمة

اثنان منهما مخاسيان، وستة : ء، تسمى األفاعيل والتفاعيلمث إنه يتركَّب منهما مثانية أجزا
. فأحد اخلماسيني متركب من وتد جمموع، بعده سبب خفيف، وهو فَعولُن. سباعية

م على وتده، وهو فاِعلُنأال ترى أنك لو قلبت . والثاين عكس هذا، أعين أنَّ سببه متقد
وكذلك لو قلبت فاعلن فقلت ِعلُن فا كان بوزن . فعولن فقلت لُن فَعو كان بوزن فاعلن

ولُنفَع.  
منها ما هو متركب من سببني خفيفني ووتد : وأما السباعية فإا على ثالثة أصناف

أحدها سبباه متقدمان على وتده : جمموع، وهو ثالثة أجزاء، وتسمى أركاناً أيضاً
فِعلُنتموع، وهو مسا.  

أال ترى أنك لو قلت . أن وتده متقدم على سببيه، وهو مفاِعيلُنوالثاين عكس هذا، أعين 
فِْعلُنستمفا كان بوزن م لُنِعي .فاِعيلُنكان بوزن م فتسم وكذلك لو قلت ِعلُن.  

نوالثالث سبباه يكتنفان وتده، وهو فاِعالت.  
.  ومن وتد جمموعثقيل وخفيف، وهو الذي يسمونه الفاصلة،: ومنها ما تركَّب من سببني

  .أحدمها وتده مقدم على فاصلته، وهو مفاعلَتن: وهو جزءان
فاِعلُنتمة على وتده، وهو مأال ترى أنك لو . والثاين عكس هذا، أعين أن فاصلته متقد

نلَتفاعفا وازنَ متم قلبت فقلت ِعلُن .فاِعلُنتفا وازنَ مم نلَتوكذلك لو قلت ع.  
  .ا تركَّب من سببني خفيفني ووتد مفروق، وهو مفْعوالت وحدهومنها م

. فهذه هي األصول اليت بنيت أوزان العرب، عن آخرها، عليها، ال يشذّ منها شيء عنها
  .ولكلّ واحد من هذه األصول فروع تتشعب منه

  .فَعولُ، فَعولْ، فَعلُن، فَعلُ، فَعلْ، فَع: ف فَعولُن له ستة فروع
  .إسقاطُ اخلامس الساكن: والقَبض. املقبوض: فاألول
  .إسقاط ساكن السبب وتسكني متحركة: والقَصر. املقصور: والثاين

أن تسقط أول الوتد اموع يف أول : أن تخِرم ساملاً واخلَرم: والثَّلْم. األثلم: والثالث
  . ويرد إىل فَعلُناجلزء الذي ال ِزحاف فيه فيصري عولُن،: والسامل. البيت
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  .أن تخرم مقبوضاً، فيصري عولُ، ويرد إىل فَعلُ: والثَّرم. األثرم: والرابع
إسقاط السبب اخلفيف من آخر اجلزء فيصري فَعو، ويرد : واحلَذْف. احملذوف: واخلامس
  .إىل فَعلْ

د كالقصر يف والقطع يف الوت. والبتر أن جيتمع فيه احلذف والقطع. األبتر: والسادس
  .السبب

  .فَِعلُن، فَعلُن: وفاِعلُن له فرعان
  .واخلَبن أن تسِقط ثاين سببه. املخبون: فاألول
  .صار فاِعلْ فرد إىل فَعلُن. املقطوع: والثاين

ن، فَعولُن، مفاِعلُن مفْتِعلُن، فَعلتن، مستفِْعلُ، مفَاِعلُ، مفَعولُ: ومستفِْعلُن له أحد عشر فرعاً
  .مستفِْعالنْ، مفَاِعالنْ، مفْتِعالنْ، فَعلتانْ

  .صار متفِْعلُن، فرد إىل مفاِعلُن. وقد ذكرنا اخلَبن. املخبون: فاألول
إسقاط ساكن ثاين سببيه، وهو الفاء، فيصري مستِعلُن، ويرد إىل : والطَّي. املَطوي: والثاين
ِعلُنفْتم.  
  .أن يجمع عليه اخلنب والطي، فيصري متِعلُن، ويرد إىل فَعلَتن: واخلبل. املخبول: ثوالثال

 .إسقاط السابع الساكن: والكف. املكفوف: والرابع

فيصري متفِْعلُ، ويرد إىل . أن جيمع عليه اخلنب والكف: والشكل. املشكول: واخلامس
  .مفاِعلُ

  .ِعلْ، فرد إىل مفْعولُنصار مستفْ. املقطوع: والسادس
  .صار متفِْعلْ، فرد إىل فَعولُن. املكبولُ، وهو املخبون املقطوع: والسابع
والُمعرى لقب اجلزء السامل . أن يزاد على تعريته حرف ساكن: واِإلذالة. املُذال: والثامن

  .من الزيادة
  . مفاِعالنْصار متفِْعالنْ، فرد إىل. املُذال املَخبون: والتاسع
  .صار مستِعالنْ، فرد إىل مفْتِعالنْ. املُذال املَطوي: والعاشر

  .صار متِعالنْ، فرد إىل فَعلتانْ. املُذال املَخبول: واحلادي عشر
  .مفَاِعلُن، مفَاِعيلُ، مفاِعيلْ، فَعولُن، مفْعولُن، فاِعلُن، مفْعولُ: ومفاِعيلُن له سبعة فروع
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  .املقبوض: فاألول
  .املكفوف: والثاين

  .املقصور: والثالث
  .صار مفاِعي، فنقل إىل فَعولُن. احملذوق: والرابع

  .صار فاِعيلُن، فرد إىل مفْعولُن. أن خترم ساملاً: واخلَرم. األخرم: واخلامس
  .أن خترم مقبوضاً فيصري فاِعلُن: والشتر. األشتر: والسادس
  .فيصري فاِعيلُ، ويرد إىل مفْعولُ. أن خترم مكفوفاً: واخلَرب. ألخربا: والسابع

فَِعالتن، فاِعالت، فَِعالت، فاِعالنْ، فَِعالنْ، فاِعلُن، فَِعلُن، : وفاِعالتن له أحد عشر فرعاً
  .فَعلُن مفْعولُن، فاِعِليانْ، فَِعليانْ

  .ناً إذا وقع يف أول البيتوإمنا يسمى خمبو. املخبون: فاألول
أن جيوز : واملعاقبة. والصدر هو الذي خِبن باملعاقبة. فأما إذا وقع يف حشوه فامسه الصدر

فاأللف من فاعالتن والنون منه، أو من . إثبات احلرفني معاً، وال جيوز إسقاطهما معاً
.  أو فاعالت فا أو فاعالتن ففلك أن تقول فاعالتن فا. فاعالتن غِيره الواقِع قبله يتعاقبان
ف ى بريئاً. وليس لك أن تقول فاعالتسمواجلزء السامل من املعاقبة ي.  

  .وإذا كان باملعاقبة فامسه العجز. املكفوف: والثاين
فإن وقع يف . وال خيلو فَِعالت من أن يقع يف أول البيت، أو يف حشوه. املشكول: والثالث

  .شكولَ العجزأول البيت يسمى امل
وقد . وإن وقع يف احلشو يسمى املشكولَ الطرفني، ألنه عوقب خبنه وكفه قبالً وبعداً

أجاز اخلليل وأصحابة املعاقبة بني ساكين السببني امللتقيني، من آخر املصراع األول، وأول 
  .وأباها غريه. املصراع الثاين

  .صار فاِعالت، فرد إىل فاِعالنْ. املقصور: والرابع
  .صار فَِعالت، فرد إىل فَِعالنْ. املقصور املخبون: واخلامس
  .صار فاعال، فرد إىل فاِعلُن. احملذوف: والسادس
صار فاِعلْ، فرد إىل . األبتر: صار فَِعال فرد إىل فَِعلُن والثامن. احملذوف املخبون: والسابع

لُنفَع.  
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  .تحركي وتدهأن تسقط أحد م: والتشعيث. املُشعث: والتاسع
ولُنفْعإىل م ويرد ،نأو فاالت نوتسكن أول حرف من وتده، . فيصري فاعات ،ِبنخأو أن ت

ولُنفعإىل م مث يرد ،نالتفيصري فَع.  
  .والتسبيغُ يف السبب كاِإلذالة يف الوتد. املُسبغُ: والعاشر

  .صار فاِعالتانْ، فرد إىل فاِعِليانْ
  .فيصري فَِعليانْ. املُسبغ املخبون: رواحلادي عش

مفاِعيلُن، مفاِعلُن، مفاِعيلُ، فَعولُن، مفْتِعلُن، مفْعولُن، فاِعلُن، : ومفاعلَتن له مثانية فروع
  .مفْعولُ
  .تسكني اخلامس حىت يصري مفاعلْتن، ويرد إىل مفاِعيلُن: والعصب. املَعصوب: فاألول

إسقاط خامسه بعد إسكانه، حىت يصري مفاعتن، ويرد إىل : والعقْل. املَعقول: اينوالث
فاِعلُنم.  
  .الكف بعد العصب، حىت يصري مفاعلْت، ويرد إىل مفاِعيلُ: والنقْص. املنقوص: والثالث

  .فاحلاصل أن بني ساكين سببيه، بعد ما عصب، معاقبةً
  .وإسقاط الثاين يسمى نقصاً. فإسقاط األول يسمى عقالً

  .احلذف بعد العصب، حىت يصري مفاِعلْ، ويرد إىل فَعولُن: والقَطْف. املقطوف: والرابع
  .ويرد إىل مفْتِعلُن. أن خترم ساملاً، فيصري فاعلَتن: والعضب. األعضب: واخلامس
  .تن، ويرد إىل مفْعولُنفيصري فاعلْ. أن خترم معصوباً: والقَصم. األقصم: والسادس
  .فيصري فاعتن، ويرد إىل فاِعلُن. أن خترم معقوالً: واجلَمم. األجم: والسابع
 .فيصري فاعلْت، ويرد إىل مفْعولُ. أن خترم منقوصاً: والعقْص. األعقص: والثامن

تِعلُن، فَِعالتن، مفْعولُن، فَِعلُن، فَعلُن، مستفِْعلُن، مفاِعلُن مفْ: ومتفاِعلُن له مخسة عشر فرعاً
نِعالتفْتم ،نفاِعالتم ،نفِْعالتستم ،نفاِعالتتِعالنْ، مفْتفاِعالنْ، مستفِْعالنْ، مفاِعالنْ، متم.  

  .فيصري متفاِعلُن، ويرد إىل مستفِْعلُن. أن تسكن الثاين: املضمر، واإلضمار: فاألول
  .فيصري مفاِعلن، ويرد إىل مفاِعلن. إسقاط الثاين بعد إسكاته: والوقَص. املوقوص: والثاين

حىت يصري متفَِعلُن، ويرد إىل . إسقاط الرابع بعد إسكان الثاين: واخلَزل. املخزول: والثالث
ِعلُنفْتويرد إىل م ،فَِعلُنتفيتعاقب ساكنامها: نفاحلاصل أنه يلتقي بعد اإلضمار سببا. م.  
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  .صار متفاِعلْ فرد إىل فَِعالتن. املقطوع: والرابع
  .صار متفاِعلْ فرد إىل مفْعولُن. املقطوع املضمر: واخلامس
  .حىت يصري متفا، ويرد إىل فَعلُن. سقوط الوتد اموع: واحلَذَذَ. األحذّ: والسادس
  .فرد إىل فَعلُنصار متفا، . األحذ املضمر: والسابع
  .املُذال: والثامن
  .املُذال املُضمر: والتاسع
  .املُذال املَوقوص: والعاشر

  .املُذال املَخزول: واحلادي عشر
  .زيادة السبب اخلفيف على تعريته حىت يصري متفاِعالتن: والترفيل. املُرفَّل: والثاين عشر

  .املُرفَّل املُضمر: والثالث عشر
  . املُرفَّل املَوقوص:والرابع عشر

  .املُرفَّل املخزول: واخلامس عشر
فَعوالت، فاِعالت، فَِعالت، مفْعوالنْ، فَعوالنْ، فاِعالنْ، : ومفْعوالت له أحد عشر فرعاً

لُنفَع ،فَِعلُن ،فاِعلُن ،ولُنفَع ،ولُنفْعم.  
  .صار معوالت، فرد إىل فَعوالت. املخبون: فاألول

  .صار مفْعالت، فرد إىل فاِعالت. املَطوي: الثاينو
  .صار معالت، فرد إىل فَِعالت. املخبول: والثالث
أن تسكن آخر متحركي وتده املفروق، فيصري مفْعوالت، : والوقف. املوقوف: والرابع

  .ويرد إىل مفْعوالنْ
  .الَموقوف املَخبون: واخلامس
  .وياملَوقوف املَط: والسادس
  .املكسوف بالسني غري املعجمة، والشني تصحيف: والسابع

  .فيبقى مفْعوال ويرد إىل مفْعولُن. أن حتذف آخر متحر كي وتده املفروق: والكسف
  .املَكسوف املَخبون: والثامن
  .املَكسوف املَطوي: والتاسع
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  .املَكسوف املَخبول: والعاشر
  .فيبقى مفْعو، ويرد إىل فَعلُن.  تسقط الوتد املفروقأن: والصلْم. األصلم: واحلادي عشر

وإمنا جيوز فيه بعضها . وال نريد أن الفروع، املذكورة عند كل أصل، أينما وقع جازت فيه
ويتضح لك جلية ذلك إذا استقريت أبيات . أو كلّها، يف بعض املواضع، دون بعض

  . فروعه، على اإلطالقلكِن املراد أنّ كلّ أصل منها هذه. الشواهد
 .وال يكون له فروع وراءها

678 
��آ�< =>ر ا���� 

 : وقد سلكوا يف تركيب حبور الشعر، من هذه األجزاء الثمانية، أربعة طرق

وذلك يف مجيعها، . أم كرروا اجلزء الواحد بعينه، من غري أن يصِحبوه غريه: أ;&ه�
  .ما خال واحداً وهو مفعوالت

  . مرات يسمى املتقاربف فعولن مثاين
  .و فاعلن مثاين مرات يسمى الركْض

  .و مستفعلن ست مرات يسمى الرجز
  .و مفاعيلن ست مرات يسمى اهلَزج
  .و فاعالتن ست مرات يسمى الرمل
  .ومتفاعلن ست مرات يسمى الكامل
  .ومفاعلنت ست مرات يسمى الوافر

وذلك . د منهما هو اآلخرأم أزوجوا بني جزأين، كأنّ كل واح: وا�,�+*
إزواجهم بني مستفعلن ومفعوالت، ألما على نسق واحد، يف تقدم السببني، وتأخر 

وهذا مبرتلة تكريرهم . ال فرق بينهما إالَّ أن وتد ذلك جمموع، ووتد هذا مفروق. الوتد
ف مفعوالت وإن فارق سائر األجزاء، يف أنْ مل يكرر وحده، . اجلزء الواحد، كما هو

  .فقد ِكرر مع جزء ال يكاد يباينه
  .ومستفعلن مستفعلن مفعوالت مرتني يسمى السريع
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  .ومستفعلن مفعوالت مستفعلن مرتني يسمى املنسرح
 .ومفعوالت مستفعلن مستفعلن مرتني يسمى املقتضب

أم أزوجوا بني مخاسي وسباعي، لو حذف من السباعي ما طال : وا�,��-
وذلك إزواجهم بني فعولن ومفاعلني؛ أال ترى أنك لو . نا، يف الوزناخلماسي مل يتباي

وبني مستفعلن وفاعلن؛ أال . حذفت لُن من مفاعيلن وجدت مفاعي جارياً على فعولن
وبني فاعالتن . ترى أنك لو حذفت مس من مستفعلُن وجدت تفِْعلن جارياً فاعلن

  . جرى فاعال على فاعلنوفاعلن؛ أال ترى أنك لو حذفت تن من فاعالتن
  .ف فعولن مفاعيلن أربع مرات يسمى الطويل

  .و فاعالتن فاعلن أربع مرات يسمى املديد
  .و مستفعلن فاعلن أربع مرات يسمى البسيط

أم أزوجوا بني سباعيني، لو رددما إىل اخلماسي، حبذف سبب من : وا��ا/.
تن ومستفعلن؛ ألنك لو حذفت تن وذلك إزواجهم بني فاعال. كل واحد منهما، توازنا

وبني مفاعيلن وفاعالتن، . من فاعالتن ومس من مستفعلن، بقي فاعال وتفِْعلُن متوازنني
  .ألنك لو حذفت لُن من مفاعيلن، وفا من فاعالتن، بقي مفاعي وعالتن متوازنني

  .ف فاعالتن مستفِع لُن فاعالتن مرتني يسمى اخلفف
  .تن فاعالتن مرتني يسمى اتثو مستفِع لُن فاعال

  .ومفاعيل فاِع التن مفاعيلُن مرتني يسمى املضارع
ومثال ذلك أنك لو . مث إن بعض هذه البحور يشابك بعضاً بأن ينفك هذا عن هذا

علَتن مفا، علَتن : فقلت. عمدت إىل الوافر فزحلَفْت وتده الواقع يف صدر البيت إىل عجزه
نلَتفَا، ععن الوافرم فا،علنت مفا وجدت الكامل قد انفكم نلَتفا،عم نلَتفا،عوكذلك .  م

ِعلُن متفا، ِعلُن متفا، ِعلُن متفا، : لو زحلفت الفاصلة األوىل من الكامل إىل العجز، فقلت
  .ِعلُن متفا، ِعلُن متفا، ِعلُن متفا وجدت الوافر منفكاً عن الكامل

ذه الشبكة الفكَّية بني الطويل واملديد والبسيط، وبني الوافر والكامل، وبني اهلزج وه
والرجز والرمل، وبني السريع واملنسرح واخلفيف واملضارع واملقتضب واتثّ، وبني 

  .املتقارب والركض
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وصورةُ املتحرك ِشبه . وهذه الدوائر تطلعك على كيفية األمر، يف فك بعضها عن بعض
 .، وصورةُ الساكن ِشبه ألفميم

678 

��. ا(/��ت� ��Bآ� 

وكيفية تقطيع األبيات أن تتبع اللفظ، وما يؤديه اللسان، من أصداء احلروف، وتنكّب عن 
اصطالحات اخلطّ جانباً، فال يلغى التنوين، وال احلرف املدغم، وال واو اإلطالق، وال 

وتلغى ألفات الوصل الواقعة يف الدرج، وألف . اللفظألفه، وال ياؤه، ألا أشياء ثابتة يف 
وأن تنظر إىل نفوس احلركات . التثنية اليت القاها ساكن بعدها، وغري ذلك مما ال يلفظ به

  .مطلقة، دون أحواهلا
وهذه أبيات البحور الساملةُ األجزاء، املُعراتها، كتبتها على الصورة اليت جيب أن يكون 

  .اختصاراً للطريق إىل الوقوف على كيفيتهعليها التقطيع، 
  :طويل

 مغاين مها سححن منلوب هلططاال  سقلال هر بعيأم معمرن وإمنحـت

  :مديد
 ماجنويف هاوال مثلشخبش شائلي  بينهممش بوبنت تصطليها فتيتـن

  :بسيط
 مـوقـده نريانكم خريها نالقرى  نار لقرى أوقدو قصر نلغا شيكمو

  :وافر
 تناثبتو فمالكمو لدى محال  قمن وقائعناوعندكمو مصاد

  :كامل
 وتكـررمـي وكما علم تشمائلي  وإذا صحو تفما أقص صرعن ندن

  :هزج
 كما شاقت كيومليب نغربان  لقد شاقت كفأل حدا جأظعانو

  :رجز
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 مـثـلـززر قفر نتري أاياا  دار نلسل مي إذ سلي مي جارتن

  :رمل
 تن بلعيونل فاترايتقاتال  أانساتن ناعماتن فيخدورن

  :سريع
و إلالغار  إننبنعب دلقيسعن جندنسـارما أجندت أصحا 

  :منسرح
 ألفيتهو كالبحرلل ذييزخرو  إننلهما ملقرملل ذيزرـو

  :خفيف
 يل وحللت علويينت بسسخايل  حلل أهلي ما بيندر ين فبادو

  :مضارع
 منننبلي فأصمتهو نافذاتن  رمتقليب يوحمزوى بعينيها

  :مقتضب
 ياسـاغـبـو قومنجار مهبلعشا  خففت عبس عن أرضها فستبدلت

  :جمتث
 دهريينت عتتقت يف عهد أادم  ال تسقين مخرعامن وسقنيها

  :متقارب
 فألفا مهلقو مرويب نيامـا  فأمما متيمن متيمب منررن

  :ركض
 لصصال حللذي خريهو راهنو  حاربو قومهم مثملـم يرعـوو

 
678 

 أ/��ت 4>اه&
ذ قد فرغت عن ذكر األصول وفروعها، وعن تركيب البحور، والدوائر، واألشعار وإ

بكيفية التقطيع، مل يبق علي إالَّ سوق أبيات الشواهد، ليعرف ا اجلائز يف بناء كلّ حبر 
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  .من غري اجلائز، ولتستبني مواقع الفروع املذكورة من األصول
فأول أجزاء املصراع األول : بد من اِإلحاطة اوأقدم قبل أن أسوقها، ألقاباً شتى، ال 

وأول أجزاء املصراع الثاين ابتداء، وآخرها ضرب، وعجز، وقافيةٌ . صدر، وآخرها عروض
  .واملتوسط من األجزاء يف املصراعني حشو. عند بعضهم

  :وقد جوزوا يف االبتداء، كقوله. وال جيوز اخلرم، عند األكثر، إالَّ يف الصدر
ـلُّـهـبماُء تا أتاين، والسفَلم  ا: قُلت لهرحبهالً ومأهالً وس 

  :وقد مجع اآلخر األمرين مجيعاً، يف قوله
 أعطى عطاًء، ال قليالً، وال نزرا  لكن عبيد الـلـِه لـمـا أتـيتـه

  .الذي ال خرم فيه: واملوفور
  :وهو زيادة حرف، كقوله.  يف الصدروأما اخلزم بالزاي فال يكون، باالتفاق إالَّ

وِء ِفعلَهأمرأَ الس جازيت من األخالِق ما ليس راضيا  وإذا أنت أتيت 

  :أو حرفني، كقوله
 مـدِركَـه ِثك، ما لَست  قد فاتِني، اليوم، من حدي

  :أو ثالثة أحرف، كقوله
 خلَـدرا فَوز، كيما يذهب  إذا خِدرت ِرجلي ذكرتِك، يا

  :أو أربعة أحرف، كقوله
 فإنَّ املوت الِقـيكـا  اشدد حياِزميك، للَموِت

وإذا خالفت العروض . فإذا خالف الصدر سائر أجزاء البيت حبزم أو زحاف مسي ابتداء
والضرب إذا كان كذلك مسي . سائر أجزاء البيت بنقصان أو زيادة الزمة مسيت فصالً

وإذا مل تلحقه هذه الزيادة .  آخر الضرب زيادة ليست منه مسي زائداًوإذا زيد على. غاية
  .مسي معرى

وإذا توالت يف الضرب أربع حركات واقعة بني ساكنني، ك فَعلَتن إذا وقعت ضرباً بعد 
مستفعلن فعلنت، ف فَعلَت أربع حركات متوالية، قد : كجزء آخره نون ساكنة، كقول

وإذا توالت فيه ثالث حركات، بني ساكنني، . توسطت بني نون ساكنني، مسي املتكاوس
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وإذا تواىل فيه متحركان بني ساكنني، ك متفاعلن، . ك مفاعلنت ومفتعلن، مسي املتراكب
وإذا . ، ك مفاعيلن، مسي املتواتروإذا كان فيه حرف متحرك بني ساكنني. مسي املتدارك

  .اجتمع فيه ساكنان، ك مستفعالن، مسي املترادف
ي معتالوكلّ واحد من العروض، والضرب، إذا خالف احلشو، بسالمة، أو زحاف، مس .

  .وإذا كان مثل احلشو مسي البيت حشواً. وكذلك املصراع الذي يقع فيه
وكل جزء . هو احلذف الالزم، مسي الصحيحوإذا سلم العروض والضرب من االنتقاص، و

وكل جزء ترك فيه . وإالَّ فهو سامل. سقط ساكن سببه، أو سكّن متحركه، مسي مزاحفاً
حرفان منه زائدان على االعتدال فهو املتمم، كما جاء فاعالتن يف الضرب األول من 

  .الرمل، وعروضه فاعلن
  .الثاين عجزاً وضرباً، وقافية عند بعضهمويسمى املصراع األول صدراً وعروضاً، و

وإذا مل يأت االنتقاص على مجيع جزئه األخري فهو . وكل مصراع يستويف دائرته فهو التام
: والبيت املعتدل. وإذا أتى على جزأين منه فهو املنهوك. وإذا أتى عليه فهو ازوء. الوايف

. الذي ذهب شطره: ملشطوروا. الذي استويف مصراعاه من خري خلف بني أجزائهما
إالَّ جيوز سقوطهما، وال ثبوما معاً، كما : واملراقبة بني احلرفني. مسدس البسيط: واملخلَّع

ما جيوز ثبوما معاً، وال جيوز سقوطهما : واملعاقبة. يف فاء مفعوالت وواوها يف املقتضب
  .معاً، كما بني سبيب مفاعيلن يف املضارع

 أ/��ت ا��>اه&
C<��6ا 

: وله عروض واحدة مقبوضة، وضروا ثالثة. هو يف البناء مثمن، كما هو يف الدائرة
  :مقبوض العروض سامل الضرب: السامل

 فلم أُعِطكم يف الطَّوِع مايل، وال ِعرِضي  ِذِر، كانت غُروراً صحيفَيتأبا من

  :مقبوض العروض والضرب
 تـزوِد  باألخباِر من ملويأتيك  ستبِدي لك األيام ما كنت جاهالً

  :مقبوض العروض حمذوف الضرب
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 الرؤوسا وإالَّ تقيموا، صاغرين،  أقيموا، بين النعمان، عنا صدوركم

 :وفعولن الواقع قبل الضرب احملذوف، ال يكاد جييء إال مقبوضاً، كقوله

هصحن وما كلُّ ِذي لُبٍّ مبؤتيك  هحصؤٍت نبلَبـيِت وما كلُّ م 

وقد . وال جيوز احلذف، يف سائر األجزاء، إالَّ أن يكون البيت مصرعاً، فيقع يف عروضه
 :جوز يف عروض البيت، غري املصرع، كقوله

 جزاَء الكالِب الناحباِت، وقد فَعلْ  جزى اُهللا عبساً، عبس آِل بغيٍض

  :وقد روي عن املفضل قوله
 وأوجههم، عند املَشاهِد، غُرانْ  هارى، نقَّيةٌثِياب بين عوٍف ط

  :مقبوض: املزاحف
ـهونِبـيشةَ د ن أُسودم ِد  أتطلُبعوأبو س ،طٍَر، وعامرأبو م? 

  :مكفوف
 فعيناك، للبِني، تجوداِن بالدمِع  شاقتك أحداج سليمى، بعاقـٍل

  :أثرم
 ألمساَء، عفَّى آيه املُور، والقَطْر  لّلوىهاجك ربع، دارس الرسِم ِبا

  :أثلم
ـهـا أَتـيتالـلـِه لـم عبد را  لكنزأعطَى عطَاًء، ال قليالً وال ن 

  املديد
  .مربع ومسدس: هو، يف البناء، على نوعني

  :العروض األوىل وضرا واحد، كقوله: املسدس السامل
 ?يا لَبكٍر، أين أين الِفرار  يباًيا لَبكٍر، أنِشروا يل كُلَ

  .سامل العروض والضرب
  :حمذوف العروض مقصور الضرب: العروض الثانية عروضها واحدة وضروا ثالثة

ـهشـيأً عنَّ امرغروالْ  ال يللز يٍش صائركلُّ ع 
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  :حمذوف العروض والضرب
 غائباشاهداً ما كنت، أم   اعلَموا أني، لكم، حاِفظٌ

  :حمذوف العروض أبتر الضرب
 أُخِرجت، من كيِس ِدهقاِن  إنما الـذَّلـفـاُء ياقُـوتةٌ

  :حمذوف العروض والضرب، خمبوما
 حيثُ تهِدي ساقَه قَدمه  للفَىت عقلٌ، يعيش بـِه

  :حمذوف العروض خمبوا، أبتر الضرب
 ، والغاراتقضم اِهلنِدي  رب ناٍر ِبت أرمقُهـا

  .وعن الكسائي أن هذين البيتني من البسيط، بإلقاء مستفعلن من صدره
  :خمبون: املُسدس املُزاحف

 بعـقْـِل يتكلَّم، فيجبك  ومىت مايٍع، منك، كالماً

  :مكفوف
ـصـِبـِينخنا مزالَ قَوموا  لَن يقوا، واستقامما ات ،صاِحلني 

  :عجز وطرفان
 ?كلُّ داين املُزِن، جوِن الرباِب  لـديار، غَـيرهـــنملـِن ا

  :جاء ألهل اجلاهلية عليه غري شعر، إالَّ أنّ اخلليل أغفله: املربع
 ليس ذا ِحني ونى  يا لَبكٍر، ال تـنـوا

 فادفُعوها، ِبرحـا  دارِت احلَرب رحاً

  سدىتركَت قوِمي  بؤس للحرِب التي

 ِمن هالٍك، فَهلَك  طاف، يبِغي نجوةً

وأكثر ما رأيته جاء : قال. وهو عند الزجاج من جمزوء الرمل، احملذوف العروض والضرب
يف هذا فَِعلُن.  

  البسيط
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  .مثَّمن، ومسدس، وهو املخلَّع الذي ذكرنا: هو، يف البناء، على نوعني
  :ضربخمبون العروض وال: املثَّمن السامل

 مل تلقَها سوقةٌ، قَبلي، وما مِلك  يا حاِر، ال أُرمين منكم، بداهيٍة

  :خمبون العروض مقطوع الضرب
 جرداء معروقةُ اللّحييِن سرحوب  قد أشهد الغارةَ الشعواَء حتِملُنـي

  . أو ياءوهو أن يكون ألفاً أو واواً. وال جيوز مكان العني يف فَعلُن إالَّ التليني
  :خمبون: املثَّمن املُزاحف

بجروفُها عص ،ِحقَب لَتلقد خ  ِغرياً، وأعقَبـت ال فأحدثَتود 

مطوي:  
 زمر يف زمٍر منهم، تتبعها  ارتحلُوا غُدوةً، وانطلقَوا بكَراً

  :خمبول
 نقَهفأخذُوا مالَه، وضربوا ع  وزعموا أنهم لَِقيهـم رجـلٌ

  :املسدس السامل العروض، وهلا ثالثة أضرب
،لَـتـينا، على ما خمميم  إنا ذَمعمراً من تزيٍد، و د بنعس 

  
  .��G ا���وض �Fال ا��Eب

  :سامل العروض والضرب
 ?مخلَوِلٍق، دارٍس، مستعِجِم  ماذا وقُويف على ربٍع، خال

  
  :سامل العروض مقطوع الضرب

  
 يوم الثالثاِء، بطن الوادي   معاً، إنما ِميعادكمسريوا

 :مقطوع العروض والضرب
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 أضحت ِقفاراً، كَوحِي الواحي  ما هيج الشوق، مـن أطـالٍل

  .العروض الثانية، وهلا ضرب واحد
  :مطوي: املسدس املُزاحف

 !دومعلى خطُوٍب، كنحٍت بالقَ  يا ِبنت عجالنَ، ما أصبرنـي

  :مذال خمبون الضرب
 أربع فيها ِخصالٌ، تعد،  إني لَمثٍْن عليها، فامسعوا

  :خمبول الضرب
 ?بيضاَء، حلَّت جنوب ملَِل  ماذا تذَكَّـرت مـن زيِديٍة

  :مكبول العروض والضرب
 اِخلضاِب يدعو حثيثاً، إىل  أصبحت والشيب قد عالِني

  :الخمبون مذ
 ما ذُقُتم املَوت، سوف تبعثُونْ  قد جاَءكم أنـكـم يومـاً، ِإذا

  :مطوي مذال
 كانت تمنِيك، ِمن حسِن ِوصالْ  يا صاِح، قد أخلفَت أمساُء مـا

  :خمبول مذال
 كلُّ امريٍء قائم مع أِخيه  هذا مقامي، قريباً ِمن أخي

  الوافر
. مقطوف العروض والضرب: واملسدس السامل: مسدس ومربع: هو، يف البناء، على نوعني

  :العروض واحدة وضرا واحد
قُها، ِغـزارسون ،ملنا غَن  ِها الِعِصيونَ جلتكأنَّ قُر 

  :ومثلُ قول احلطيئة. وال جيوز يف فعولن هذا زحاف
 ُءالـوال وِرثتهما، كما وِرثَ  فَضلت، عِن الرجاِل، خبصلتيِن
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  .شاذّ
  :معصوب: املسدس املُزاحف

ـهعيئاً فَدش سِتطعإذا مل ت  ستطِيعِإىل ما ت ،هوجاِوز 

  :منقوص
 كباقي اخلَلَِق، السحِق، ِقفار  لسـالَّمةَ دار، ِبـحـفـٍري

  :معقول
ي، ِقفارنتنازلٌ، ِلفَرم  طُورها سومسما ركأن 

  :أعضب
 تجنب جار بيتِهم الشِتاُء  شِتاُء بداِر قَوٍمإنْ نزلَ ال

  :أقصم
داً، ولـكـندِر  ما قالُوا لنا سج واوأت ،قَولُهم شفاحت 

أجم:  
 وأُماً وأكرمهم أخاً، وأباً،  أنت خري من رِكب املَطايا

  :أعقص
ِحـيمر ،فؤر ،ِلكلَوال م  حي، بركندارتلكتِمِته، ه 

  :املربع السامل، سامل العروض والضرب
 حبلَك واهن، خلَق  لقد عِلمت ربيعةُ أنَّ

  :سامل العروض معصوب الضرب
 بمعتِمٍر أبا عمـِرو  عجبت لَمعشٍر، عدلُوا

  :قال. وقد جاء القطف يف ضرب املربع
 ?ِزيِناحلَ بكاُء، على  بكيت، وما يرد لك ال

  :املربع املزاحف معصوب
 ?وغير آيةُ اِلغري  أهاجك مِرتلٌ أقْوى
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  الكامل
  .مسدس، ومربع: هو، يف البناء، على نوعني

  :املسدس السامل، سامل العروض والضرب
دىعن ن رفما أُقَص وتحمائلي،  وإذا صِلمِت شمي وكما عكروت 

  :ضربسامل العروض مقطوع ال
ـهفـِإن هنمك عونعباال  وإذا دخ هنعند كزيدي ،بسن 

  :سامل العروض أحذَ الضرب مضمره
 ?درست وغَير آيها القَطر  لَمِن الديار، برامتيِن، فعاقٍل

  :أحذّ العروض والضرب: العروض الثانية، وهلا ضربان
 ?هِطلٌ أَجش، وباِرح تِرب  ِلمِن الدِيار، محا معاِرفَهـا

  :أحذّ العروض أحذّ الضرب مضمره
 نزاِل، ولُج يف الذُّعِر: دِعيت  وألنت أشجع من أُسـامةَ، إذْ

  :قال. وأباه اخلليل. وقد جاء عن العرب فَِعلُن يف الضرب، والعروض متفاعلن
 وبـدلْ ،ولكلّ داٍر نـقـلةٌ  عهدي ا، ِحيناً، وفيها أهلُها

  .أحذّ الضرب
  :وقد شذّ مثلُ قوله. وال جتوز اِإلذالة، وال الترفيل، يف املسدس

 بعِت السِنونَ فنار عمٍر وخري نار  يهب اِملِئني مع اِلِمئني، وإنْ تتـا

  :مذال مضمر، ومثل قوله
 تثُري غارهيف كلٍّ فجٍّ ما تزالُ   ولنا ِتهامةُ، والنجود، وخيلُـنـا

  .مرفَّل
  :وقول حسان

 ?بطحاِء، ملقى، غَري ِذي مهِد  ِلمِن الصبـي، بـجـانـِب ال
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ِبِريخم نب م من الضرب الثالث، حمذوف الصدر، يتم.  
 :مضمر: املسدس املزاحف

 شطِري، وأمحي سائِري باملُنصِل  إني امرؤ من خِري عبٍس، مِصبـاً

  : مضمرمقطوع
 فأبيت ال حِرج، وال محروم  ولقد أِبيت من الفَتاِة، مبرتٍل

  :موقوص
 وسِيِفه، ورمِحِه، ويحتمي  يذُب، عن حِرِيمِه، بنِبِلـه

  :خمزول
عفَتداها، وص مِرتلةٌ صِجِب  ممل ت ئلتها، إنْ سمأرس 

  :باملربع السامل، سامل العروض، مرفَّل الضر
إلـي ـمـهقَـتوأنت آِخر  ولقد سب ،تعزن فِلم? 

  :سامل العروض مذال الضرب
ـهقامثٌ، يكونُ مدج  ياحمختلَِف الرأبداً، ب 

  :سامل العروض، والضرب
كنفال ت قَرتـِل  وإذا افتمجاً، وتِشعخمت 

  :سامل العروض مقطوع الضرب
 ءةَ أكثَروا احلَسناِت  وإذا هم ذكروا اِإلسا

  :مضمر: املربع املُزاحف
 وأىب التقى، فاعِص اهلَوى  وإذا اهلَوى كَِره الـهـدى

  :مقطوع مضمر
 ةَ فـارغٌ، مـشـغـولُ  وأبو احلُليِس، وربِّ مكَّس

  :موقوص
 ِم، ِبحِلمِه، لشالِت  ولو أا وزِنت مشَا
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  :خمزول
 بحالوٍة، كالعسـِل  ،خِلطت مرارتها لنا

  :مضمر مذال
ِبـرأو اخت ،قرتوإذا افت  العالَمِين بر ِمدتح ،ت 

  :موقوص مذال
 فهما له ميسرانْ  كُِتب الشقاُء عليهما

  :خمزول مذال
 ك، معاِلناً، غري مخاف  وأِجب أخاك، إذا دعـا

  :مضمر مرفَّل
 ك ِالبن، بالصيِف، تاِمر  وغَررتين، وزعمت أنَّ

  :موقوص مرفَّل
 ونقلتهم، إىل املَقابر  ولقد شِهدت وفاتهـم

  :خمزول مرفَّل
 يكـلَّــم ِنك ِحـدةً، حـني  صفَحوا عن اِبنك، إنّ يف اب

  اهلزج
  .مل يستعمل إالَّ جمزوءاً

  :سامل العروض والضرب: السامل
عفا من آل ليلى، السه  رمفالغ ،فاألمالح ،ب 

  :سامل العروض حمذوف الضرب
يالـذَّلْـوِل ِم، بالظَّهـر،  وما ظَهِري، لباغي الض 

  :مقبوض: املُزاحف
شيئاً: فقلت فخمن بأِس  ال ت فما عليك 
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إن جاء مل : وقال الزجاج. وإمنا جيوز القبض، يف صدره، وابتدائه، دون عروضه، وضربه
ستيمكفوف: نكر:  
 وذا، ِمن كَثٍَب، يرِمي  فهــــذاِن يذُوداِن

  :أخرم
وهوا ما استعارأد  هعاري يشفإنَّ الع 

  :أشتر
 وفيما جمعوا، ِعبره  يف الذَِّين قد ماتـوا

  :أخرب
 أمرياً ما رِضيناه  لو كانَ أبو ِبشـٍر

  الرجز
  .مسدس، ومربع، ومشطور، ومنهوك: اعوهو، يف البناء، على أربعة أنو
  :سامل العروض والضرب: املسدس السامل

 قَفْر، ترى آياِتها ِمثلَ الزبر  دار لسلمى، إذ سليمى جارةٌ

  :سامل العروض مقطوع الضرب
سالـم ،ِريحستمنها م القَلب  ودجهم ،ي جاهدمن والقَلب 

  :خمبون: املسدس املُزاحف
 سقَى، بكَفِّ خالٍد، وأطعما  فطاملَا، وطاملَا، وطاملَـا

مطوي:  
 أكرم من عبِد مناٍف، حسبا  ما ولدت والدةٌ مـن ولَـٍد

  :خمبول
 وعجٍل منع خري تؤده  وِثقٍَل منع خري طَلٍَب

  :سامل العروض والضرب: املربع السامل
 ن أمِّ عمرٍو، مقِفرم  قد هاج قَليب مِرتلٌ
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  :مطوي العروض والضرب: املربع املُزاحف
 ?تِمقُه تهوى، ومن ال  هل يستِوي، عندك، من

  :خمبول
 ?ما أنت وابنةَ مطَر  المتك بنت مـطَـٍر

  :املشطور السامل، وهو عند اخلليل ليس بشعر
 ما هاج أحزاناً، وشجواً، قد شجا

  .عينها هي ضربه، ألنه ال يقفَّى لهعروضه ب
 :خمبون: املشطور املُزاحف

 قد تعلَمونَ أنني ابن أُخِتكْم

مطوي:  
لُهمإالَّ ع ،يِخكمن ش ،مالك 

  :خمبول
 هالّ سألت طَلَالً، وحمما

  :مقطوع
 قد عِجبت مني، ومن مسعوِد

  :مكبول
 يا مي، ذات املَبسِم البروِد

  :نهوك الساملامل
ذَعِي فيها جتنيا لي 

  :خمبون: املنهوك املُزاحف
 فارقت غري وامِق

مطوي:  
 أضحى فُؤاِدي صِردا
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  الرمل
  .مسدس ومربع: هو، يف البناء، على نوعني

  :حمذوف العروض سامل الضرب: املسدس السامل
 ِسي، وانتظاريأنه قد طالَ حب  أبلِغ النعمانَ عنـي مـألُـكـاً

  :حمذوف العروض مقصور الضرب
 الشمـالْ قَطْر مغناه، وتأويب  ِمثْلَ سحِق البرِد، عفَّى بعدك ال

  :حمذوف العروض والضرب
 !شاب بعِدي رأس هذا، واشتهب  :قالِت اخلَنساُء، ملّـا ِجـئْتـهـا

  :خمبون: املسدس املُزاحف
جـٍد روإذا غايةُ مـتإليها، فَحواها  فـع لْتالص هضن 

  :مكفوف
 مثَّ جد، يف ِطالِبها، قَضاها  ليس كلُّ مـن أراد حـاجةً

  :بيت املشكول
ـمـارسطَلٌ، معداً بإنَّ س  هِلما أصاب حِتسبم ،صابر 

  :خمبون مقصور
ى قَيصرى، وأمسِكسر مدتأخ  وِنِه، بابغلَقاً، من دم ـِديدح 

  :سامل العروض مسبغ الضرب، العروض واحدة والضروب ثالثة: املربع السامل
عا، واسبأر ليلَيفانْ  يا خعسماً، بسختِبرا ر 

  :سامل العروض والضرب
داِرسات ،قِْفراتوِر  مبمثلُ آياِت الز 

  :سامل العروض حمذوف الضرب
 ، ِمن هذا ثَمنعيناِن  ما ِملا قَرت ِبـه ال

  :خمبون: املربع املُزاحف
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 بثَناِئي، واِمتداِحـي  سوف أحبو عبد ربٍّ

  :خمبون مسبغ
 ت، وأُدم، عربيات  واضحات، فارسيا

  :مكفوف
نيماء باملَسِجِد  حالِت الس نا، وبني 

  السريع
  .مسدس، ومشطور: هو، يف البناء، على نوعني

  :مطوي العروض مكسوفُها، مطوي الضرب موقوفُه:  الساملاملسدس
 راؤونَ يف شاٍم، وال يف ِعراق  أزمانَ سلمى الَ يرى ِمثلَهـا ال

  :مطوي العروض والضرب، مكسوفهما
 مـحـِولُ مخلَوِلق، مستعِجم،  هاج اهلَوى رسم، بذاِت الغضى

  :مطوي العروض مكسوفها، أصلم الضرب
 إمساعي مهالً، فقد أبلَغت  :ت، ومل تقِصد ِلقيِل اخلَناقال

  :خمبول العروض والضرب، مكسوفهما
 نري، وأطراف األكفِّ عنم  النشر ِمسك، والوجوه دنـا

  :خمبول العروض مكسوفها، أصلم الضرب
 تعلَم قد قُلْت فِيه غَري ما  يا أيها الزاِري على عمٍر

  .مل يثبت اخلليل، رمحه اهللا، هذا الضرب الثاينو
  :خمبون: املسدس املزاحف

 يستقـيم وما تطِيقُه، وما  أِرد، من اُألموِر، ما ينبغي

  .وال جيوز اخلنب يف فاعلن، وال يف فاعالن
مطوي:  

ا عالـم ويلَِك، أمثالُ طَِريٍف قَليلْ  :قالَ هلَا، وهو 



  ا���وض ا�
	��س � ���
 ����� ����ة ا������                                          

 

 
27

  :خمبول
 وجمٍل حسره، يف الطَّريق   قَـطَـعـه عـاِمـروبلٍَد

  :املشطور السامل، موقوف العروض، وهي ضربه
 ينضحن، يف حافاِته، باألبوالْ

  :مكسوف العروض، وهي ضربه
 يا صاِحبي رحلي، أِقالّ عذِْلي

  :خمبون موقوف: املشطور املُزاحف
ي بقَوِل إفناددعس ضترقد ع 

  :خمبون مكسوف
سِيتأو ن ،بِّ، إنْ أخطَأتيا ر 

  املنسرح
  .مسدس ومثنى: هو، يف البناء، على نوعني

  :سامل العروض مطوي الضرب: املسدس السامل
 للخِري، يفِشي يف ِمصِرِه العرفا  إنَّ ابن زيٍد ال زالَ مستعـِمـالً

  :خمبون: املسدس املُزاحف
،فاهننازلٌ عامِطِل   بـِذي األرِبٍل، هسِك، كلُّ وابٍل، م 

مطوي:  
 ذائقُها ِللموت كأس، فاملرء  من مل يمت عبطةً يمت هرماً

 :خمبول

ـهـمـتتشابٍه سلٍَد، موب  ِلهملٌ، على ججر هقَطَع 

  .وإمنا جيوز اخلَبلُ يف غري العروض والضرب
  :ربموقوف الض: املثىن السامل

اري عبِد الدراً، بنبص 
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  :مكسوف الضرب
 ويلُمِّ سعٍد، سعدا

  :مكسوف الضرب خمبونه
سيِاِر إنهل بالد 

  :خمبون الضرب موقوفه: املثَّىن املُزاحف
والفقَوا ِبسملَّا الت 

  اخلفيف
  .مسدس، ومربع: هو، يف البناء، على نوعني

  :وض والضربسامل العر: املسدس السامل
 بالسِخاِل يل، وحلَّت علويةً،  حلَّ أهِلي ما بني درين فبادو

  :سامل العروض حمذوف الضرب
هـمنهل آِتي ِشعِري هل ثُم ى  ليتدالر ،وِن ذاكمن د ،حولَنأم ي 

  :العروض الثانية، وهي ضرا، حمذوف العروض والضرب
 ندعه لكم مٍر نمتثلْ منه، أوإنْ قَدرنا، يوماً، على عا

وكذلك بني نون مستفع لن . بني نون فاعالتن وسني مستفع لن معاقبة: املسدس املُزاحف
  .وال جيوز الطي يف مستفع لن البتة، وال اخلَبلُ. وألف فاعالتن

وال يكون التشعيث إال يف الضرب، أو يف عروض . والتشعيث جائز يف كلّ ضرب منه
  :وقد شذَّ قوله. ت املصرعالبي

 العمـاُء وربيع، إذا يِجف  أسد يف اِحلراِب، ذُو أشباٍل

  :خمبون
 وى مل يزلْ، ومل يتغير  وفُؤاِدي كَعهِدِه، لسلَيمى

  :مكفوف
واكمن ه ،ِمرضو  وأقَلُّ ما تبدحني ي ،كثرستي ،مرييا ع 
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  :مشكول
 أخـيار متقاِدم مجدهم،  ، ِكرامإنَّ قَوِمي جحاجحةٌ

  :مشعث
 األحـياِء إنما املَـيت مـِيت  ليس من مات، فاستراح، بميٍت

  :خمبون حمذوف
 أحِد ما ِبه، غري اِجلِن، من  رب خرٍق، من دوِنها، قَذٍَف

  :املربع السامل
 ?ناأم عمٍرو، يف أمِر  ماذا ترى: ليت شِعِري

  .سامل العروض والضرب
  :سامل العروض، خمبون الضرب مقطوعة مقصورة

 يِسـري نوا غَضِبتم،  كلُّ خطٍْب، إنْ مل تكو

  :خمبون مقطوع: املربع املزاحف
 ةَ، أو فـي مـراِد  نزلت يف بين غَزِي

  .وال جيوز كف فاعالتن الواقع قبل الضرب الذي هو فعولن
  املضارع
  .، يف البناء، إالّ جمزوءاً، وعلى املراقبة بني ياء مفاعيلن ونوامل جييء
  :السامل

 على ِمىن، فالَمقاِم  أيا ِخليلَي، عوجـا

  .مقبوض الصدر واالبتداء، سامل العروض والضرب
 دواعي هوى سعاِد  دعاين إىل سعـاٍد

  .مكفوف الصدر واالبتداء، سامل العروض والضرب
  :املُزاحف

 فما أرى غَري زيِد  د رأيت الرِجالَوق
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  .وال جيوز الكف يف فاع التن إالّ يف العروض. مكفوف
  :أخرب

 كلُّ له مقـالُ  قُلنا لَهم، وقالوا

  :أشتر
 ثناًء، على ثَـنـاِء  سوف أهِدي لسلمى

  املقتضب
  :واوهامل جييء، يف البناء، إالّ جمزوءاً، وعلى املراقبة بني فاء مفعوالت و

 ?إنْ لَهوت، ِمن حرِج  هلْ علي، وحيكُـمـا

  .مطوي الصدر واالبتداء والعروض والضرب
 وهم يدِفنونهـم  ال بعدوا: يقُولُونَ

  .خمبون الصدر واالبتداء، مطوي العروض والضرب
  اتث

  .هو، يف البناء، جمزوء
  :السامل

ِميصمنها، خ ،ِم  الَبطن جهثلُ اِهلالِلوالو 

  .سامل العروض والضرب
  :خمبون: املُزاحف

 عِلمت أنْ ستموت  ولو عِلقْت، بسلمى،

  :مكفوف
نطاؤهةً، ِضمارا  ما كانَ عإالَّ ِعد 

  :مشكول
 إذا ذُِكر اِخليار  أولئك خري قَوٍم
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. المة سني مستفع لنويكف فاعالتن عند س. وبني سابع مستفع لن وثاين فاعالتن معاقبة
  .وأباه بعضهم

  املتقارب
  .مثَّمن، ومسدس: هو، يف البناء، على نوعني

  :املثَّمن السامل
 فألفاهم القَوم روبى، ِنياما  فأما تميم، تميم بن مـرٍّ،

 .سامل العروض والضرب

 وشعٍث، مراضيع، ِمثِل السعالْ  ويأِوي إىل ِنسـوٍة، بـائسـاٍت

  .سامل العروض مقصور الضرب
 رووا ينسِي الرواةَ الذَِّي قـد  وأبِني من الشِعِر ِشعراً عوِيصاً

  .سامل العروض حمذوف الضرب
 ميه خلَت من سليمى، ومن  خليلي، عوجا، على رسِم داٍر

  .سامل العروض أبتر الضرب
كقولهوقد جاء يف عروض هذا الضرب الرابِع احلذف ،:  

 وبِكي النِساَء، على حمزه  سمية، قُومي، وال تعِجِزي

والقصر وأباه . وقد أجاز اخلليل، رمحه اهللا، يف عروض البيِت الساِمل الضرِب احلذف
  :فشاهد احلذف قوله. الكثري

 وكانَ اإلله هو املُستآسا  لَِبست أناساً، فأفنيتـهـم

  :وشاهد القصر قوله
 ص عدالً، وحقَّا على املُؤمِنينا  رمنا الِقصاص، وكانَ التقـاف

قاصولْ، وهو العروض: تفَع .لَندعوروي. واالبتداء ص :وقوله. القصاص:  
 ب سعٍد، ومل أُعِطِه ما علَيها  ولـوال ِخـداش أخـذت دوا
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  .وغريه جييزه.  الضرب احملذوِف، واألبتِروال جييز اخلليل، رمحه اهللا، قبض اجلزء الواقع قبل
  :املثَّمن املُزاحف

فـزاد ،وسـاد ،فجاد ،فأفضلْ  أفاد ،وعاد ،وذاد ،وقاد 

  .مقبوض
  :حمذوف العروض والضرب: املسدس السامل

تِدمـنٍة، أَقْـفَـر ى  أِمنضى، بذاِت الغلملس? 

  :أبتر الضرب
ئسبتوال ت ،فَّفعيأِتيكاف  ت قْضما ي 

  :املسدس املُزاحف
 ويعلَم ما يف غَـِد  وزوجِك يف الناِدي

  .أبتر العروض حمذوف الضرب
  الركض

غري أنه جاء خمبوناً، أو . هو يف البناء مثمن، كما هو يف الدائرة. يسمى املُحدث أيضاً
  .مقطوعاً

  :العروض األوىل، وهلا ضرب واحد
 ?فشجاك، وأحزنك، الطَّلَلُ   طَلٍَل، طَِربـاًأوقَفْت، على

  :وقوله. خمبون كله
 نقْالً نقْالً، دفْناً دفْنا  أهلُ الدنيا كلٌّ فيها

  .مقطوع كله
واحلمد هللا . وصلت إىل ما وجهت فكري ِإليه، وطمحت متي حنوه، من إمتام الكتاب

دنا، فإنّ التربربز يل الغاية، على كلّ ذلك، مث لسيم بعبوديته هو الذي يك خبدمته والتحر
  .ويحرز إيلَّ السبق، ويوصلين إىل كلّ مطلوب، ويعقد بناصييت كلَّ خري

علَّقه لنفسه، وملن شاء اهللا بعده، تراب أقدام الفقراء وخويِدمهم حسن بن علي بن يوسف 
إنه . االقتفاء مبشاخيه الصلحاء الكبارجعله اهللا من املستغفرين باألسحار، ووفقَّه . بن خمتار
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  .هو العزيز الغفَّار
و�8غ �3 آ��/�N ���� ا�J �K4 *+�L 0�M1دى 
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