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 المقدمة

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

، (2)، ثم أخذها الناس عنه(1)فإن علم العروض من علوم العربٌة االثنً عشر التً ذكرها الزمخشري

ٌُْعنى بمعرفة أوزان الشعر العربً، وما ٌعترٌه من  اْعلَم أَن زحافات وعلل، قال ابن جنً: "وهو علم 

ٌُْعَرُف َصِحٌُحه ِمن َمْكُسوره، َفَما َوافق أَ عْ اْلعُروض مٌَزان شِ  ة شْ ر اْلَعَرب، َوِبه  عاَر الَعَرب فً عدَّ

َس شعًرا، َوإِن َقاَم ذَ  ٌْ ًَ ِشْعًرا، َوَما َخالفه ِفٌَما َذكْرَناهُ َفلَ ك، ُسمِّ اِكن والمتحرِّ لِك َوْزنا ِفً الُحُروف السَّ

ٌُْحَفْل ِبِه َحتَّى ٌكون على َما ذكرْ  ف علماء الُمْسلِِمٌن(3)َنا"ِطباع أََحٍد، لم  فً  -رحمهم هللا -. وقد َتَصرَّ

ل، على عادتهم فً اإلتقان  فوا؛ بمنظوم ومنثور، وبموجز ومطوَّ َتَصرَّ ٌَ التَّصنٌف فٌه ما َشاَء هللاُ لهم أن 

 والتجوٌد.

ْذُكرون فٌها معنى البٌت وأجزاَءه، وقد جرت عادة الم ٌَ مات،  روا ُكُتَبهم ِبُمَقدِّ ٌَُصدِّ صنِِّفٌن فً هذا العلم أن 

م لَُجَج  واألوتاَد والفواصَل والزحافاِت والعلَل، وما إلى هذا، حتى إذا فِقَهَها طاِلُب ِعْلِم العروض، َتَقحَّ

ل ٌَُحصَّ د  ِبَحاره على َبِصٌَرٍة َوُهًدى. َوأَْعَوُص ما  فً تلك المقدماِت الزحافات والعلُل؛ وذاك لَِتَعدُّ

َمْنُهوِريَّ َوَقَع فً ُروِعه هذا، َفَنَظَم  أسمائها، َوقُْرب َشَبهها، واخِتالِف َمْدُخوالتها، وكؤّن الشٌخ الدَّ

 -مه هللارح -، إال أَنَّ َنْظَمهُ (4)الزحافاِت والعلَل فً أبٌاٍت من بحر الطوٌل فً حاشٌته على متن الكافً

َكلُّ  ٌُّومً .وراترُ ف، َوِشٌَن بالضَّ ِشٌَب ِبالتَّ بٌتٌن َنَظَم فٌهما صاِحُبهما الزحافاِت التسعَة، من  (5)كما نقل الَف

ْخَفى. ٌَ  غٌر إَِباَنٍة لََجِمٌعها، وال َغَناَء فً هذا كما ال 

ا َوَقَع لً َنْظُم العاِلِم الَجِلٌل الشٌخ عبد هللا إجمال ا  - رب العالمٌنرحمه هللا -ولمَّ ًٌ ُته َواِف ٌْ ْصُته أَْلَف وَتَفحَّ

ُروُم َضْبَط ِزَحاَفات العروض َوِعللِه، غٌر أنه  ٌَ ُمْحتاٌج إلى اإْلِبانة عنه،  -شؤن المنظومات-بالَغَرض لَِمْن 

ِسٌرٍة علٌه، ُتْعِرب ما اْنَبَهم من تركٌبه، وَتْجلُو غاِمَضه ٌَ ، وُتفِصح عن بعض َفؤَْرَدْفُت تحقٌَقه ِبَتعالٌَق 

 الُوْسع والطاقة. رِ دْ َمْكُنونه، على قَ 

مت الجانب التحقٌقً بجانب دراسً، أَْوَردتُّ فٌه ترجمًة مقتَضبة للناظم، َفِذكَر ُنَبٍذ عن منهج  َوَقدَّ

نا به. .ا للمخطوطة، فبٌاًنا لعملً فٌهاالمنظومة، َفَوْصفً  ٌَ ٌُرِض ٌُوِرَدنا َسِبٌَل الُهَدى، ُثمَّ   وأسؤل هللا أن 
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 الجانب الدراسي:

 :(1)ترجمة الناظمأوال: 

 :اسمه ولقبه

 عبد هللا بن علً بن محمد إجمال، المحجوبً، نسبة لقبٌلة أوالد المحجوب.   

 َمْولُِده وتعلُُّمه:

، واستمر فً 0640م، وبها َتَعلَّم، حتى نال شهادة التدرٌس الخاصة سنة 0621سنة  تة،ولد بمصرا

م، بتقدٌر 0644دراسته حتى حصل على شهادة اللٌسانس من كلٌة أصول الدٌن، بجامعة قارٌونس، سنة 

ٌَّة -)ممتاز( مع مرتبة الشرف األولى. وقد َتلَقَّى شاٌخ ُضُروًبا من العلوم من م -مع دراسته النِّظام

 مصراتة وما جاورها.

 أوصافه:

كاء الَوقَّاد، وسرعة الحفظ، والِبْشر، مع دعابة  -رحمه هللا -وقد كان الناظم ٌِّزات كثٌرة، كالذَّ ٌِّزا ِبُمَم ُمَتَم

 وَظَرافة فً ِحْشَمٍة َوَوَقاٍر. 

 آثاره:

ًٌّ ظاهر؛  َفَقد َصنَّف فً ُعلُوٍم ُمْخَتِلفة، من نافلة القول أن رجال مثل الشٌخ عبد هللا كان له أََثٌر ِعْلِم

واْحَتَفَل ِباْلَمْنُظوم الذي كان مٌسورا علٌه، وقد ُذكرْت فً ترجمته كتب كثٌرة على غٌر استقصاء، 

 وأكتفً بالمطبوع منها؛ إذ المقام مقام اختصار، وهذه هً:

 العمل بالخبر اآلحاد والجواب عن شبهات الطاعنٌن.  -0

 شهٌرة بــ)الجمانة(، مع شرحها.منظومة العقد النضر، ال  -9

 منظومة الموارٌث، مع شرحها.  -0

 م.9104-ه0105وثالثتها مطبوعة فً دار المختار بطرابلس، 

 ِمْحَنُته ووفاته:

ٌَُعلِّم فٌه العلَم، وٌدعو إلى هللا تعالى، حتى جاءه األجل فً 0656ن الشٌخ عام جِ سُ  م، وقضى فٌه زمنا 

 . تقبله هللا فً الشهداء، وجزاه بما قدم خٌر الجزاء. م0663–3–96 (أبو سلٌم)ة رمجز

 َبٌذ عن منهج المنظومة:ثانيا: نُ 

مُت بؤن م91هذه المنظومة من بحر الرجز فً ) بدأ وضوعها هو الزحافات والعلل، ( بٌتا، وقد َقدَّ

َدْي  نظٍم،فً َنْظمها من غٌر مقدمة، ولعل هذا ِلِقَصر ما َقَصد إلٌه من  -رحمه هللا -الناظم ٌَ م بٌن  َوَقدَّ

را للسباب واألوتاد والفواصل؛ ذلك ألن كْ ، وذِ ف التً َتَتؤَلَّف منها التفاعٌلُ رُ حْ ْلَ ده ِذكرا لِ َمْقصِ 

ٍر.  ٌُحال على معلوم متقرِّ ٌَّة على هذه المصطلحات، فكان من َتمام الَبٌان تقدٌمها ِل الزحافات والعلل َمْبِن

ْسِرد ا ٌَ لزحافات والعلل على هذا الترتٌب: الزحاف المفرد، فالزحاف المزدوج، وعلى هذا مضى الناظم 

ضٌق النظم إلى مخالفة الترتٌب  هدفعٌلعلل الجارٌة مجرى الزٌادة. وقد فعلل النقص، فعلل الزٌادة، فا

الزحاف  -فً أفراد بعض األنواع، وحسبً فً هذه المقدمة اإلشارُة إلى الترتٌب الذي َرتَّب به الناظم

الزحاف المفرد  -رحمه هللا -المفرد، ومقارنُته بترتٌب مصنفً العروض؛ نظم الشٌخ عبد هللا إجمال

                                                           
 .ا ىناكتبو ادلطبوعة الثالث اليت أوردّتُ أخذت ىذه النبذة اليسًنة عن حياة الناظم من مقدمات   (1)
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، فً حٌن َرتَّب الشٌخ (1)العقل، العصب، الكفهكذا: الخبن، الوقص، اإلضمار، الطً، القبض، 

الزحاف المفرد على النحو اآلتً: الخبن، اإلضمار، الوقص، الطً،  -رحمه هللا -مصطفى الصاوي

 .(2)العصب، القبض، العقل، الكف

 وصف المخطوطة: ثالثا: 

( سطرا، على عدد أبٌات النظم، وهً مكتوبة بخط 91تقع فً ) واحدة، غٌرة منظومللعلى نسخ لم أقف 

النسخ المعروف، مضبوطة بالشكل فً غالبها، ولم آُخْذ علٌها فً كتابتها وضبطها إال فً موضعٌن، فً 

، كما تراه فً التعلٌق علٌهما. ولٌس فٌها َبْدٌء وال ختام، وال ِذْكٌر لَِكاِتِبها. 91، والبٌت رقم 05البٌت رقم 

ٌمه، جزاه هللا خٌرا، وهو و َرٍة منها، الدكتور الفاضل: أحمد علً امِّ ًَّ بمصوَّ ل َعلَ قد َدلَّنً علٌها، َوَتَفضَّ

ة نسبتها للناظم، كما أن أُْسلوَبها  َبِصٌٌر بتراث الشٌخ، َقاِئٌم على َتَتبُّعه، وهذا كاٍف فً االْطِمْئَنان إلى ِصحَّ

م ذكُرهما فً ترجمته المقتضبة.ُمشاِبٌه َشَبًها كبٌرا لمنظومَتً  ن تقدَّ ٌْ ن اللت ٌْ  الشٌخ المطبوعت

 عملي في التحقيق والتعليق:رابعا: 

 ِسْرُت فً تحقٌق هذه المنظومة على ما ٌلً:

 نسخ األبٌات وترقٌمها.  -0

التعلٌق على التراكٌب ببٌان محذوفها ومقدرها، والتصرٌح بعوائد الضمائر، وبٌان المقدم   -9

 هذا.والمإخر، ونحو 

 ل عنواٍن لكل نوع من أنواع المسائل المتشابهة.عْ جَ   -0

 التصرٌح بذكر التفاعٌل التً ٌدخلها كل زحاف وعلة مما ٌذكره الناظم، وبٌاُن هٌئاتها بعُد.  -1

وقد اعتمدت اعتمادا كبٌرا على ثالثة كتب، هً مٌزان الذهب فً صناعة شعر العرب، للسٌد أحمد 

مٌزان أشعار العرب، لمحمد بن أبً شنب، والورد الصافً لطالب الهاشمً، وتحفة األدب فً 

ب رِّ قَ هرتها بؤٌدي الناس، مما ٌُ ت هذه الثالثة لشُ رْ ٌَّ خَ العروض والقوافً، لمصطفى الصاوي، وإنما تَ 

 لحسن ترتٌبها.وكذا  أو على بعضها ،الع المإلف علٌهااحتمال اطِّ 

الذي أَِذن لً  -رحمه هللا -علً إجمال، َنْجل العالمة الناظمي شكرا كبٌرا للدكتور الفاضل: زِ جْ وأخٌرا أُ 

 فً خدمة هذه المنظومة، فجزاه هللا خٌرا، والحمد هلل رب العالمٌن.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .10-7انظر األبيات:  (1)
 .18-17انظر: الورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص: (2)
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 :صورة المخطوطة
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 الجانب التحقيقي:

 ]أجزاء التفاعيل[

ٌُوفَُنا" (1)ُحُروُف تقطٌعٍ  -0  (3)َجِمٌُعَها َقْد ُجِمَعتْ  (2)ِبلَْفِظ "لََمَعْت ** ُس

================================================== 

 ]األسباب[

َكا َفَذاَك َما َثـقُلْ  (4)َخِفٌُف أَْسَباِب اْلَعُروِض َنْحُو: )قُْل( -9  (5)** َفإِْن َتَحرَّ

 ]األوتاد[

ِن َحْرٌف َساِكنُ كَ  -(6)َصاحِ  -َواْلَوَتُد اْلَمْفُروقُ  -0 ٌْ َك َن اْلُمَحرَّ ٌْ  (7)اِئُن ** َب

ًنا َفَوَتــٌد قْد ُجِمَعا -1 ُث َثالُِث اْلُحُروِف َوَقَعا ** ُمَسكَّ ٌْ  (8)وح

================================================== 

 ]الفواصل[

َكتْ  -2 لًِ َثالَثًة َتَحرَّ ٌَ  (1)وأَْصَغُر اْلَفواِصِل الَِّتً أََتْت ** َجْزٌم 

                                                           
 اف وأُِقيم ادلضاف إليو ُمقامو.أصل الكالم: أجزاء التقطيع. ُحذف ادلض(1) 
، 82احلاجب، ص: أي أن أجزاء التفعيالت اليت تدور يف علم العروض تتألف أحرفها من رلموع قوذلم: "دلعت سيوفنا". انظر: هناية الراغب يف شرح عروض ابن  (2) 

، ومنت الكايف يف علمي العروض والقوايف )ضمن: رلموع 26ص:، والعيون الغامزة على خبايا الرامزة، 18ومقصد الطالب يف شرح قصيدة ابن احلاجب، ص: 
 .13، وأىدى سبيل إىل علمي اخلليل، ص:5ان الذىب يف صناعة شعر العرب، ص:، وميز 745مهمات الفنون( ص:

لن. انظر: منت الكايف يف العروض والقوايف أجزاء التفاعيل عشرة: فعولن، مفاعيلن، مفاعلنت، فاع التن، فاعلن، مستفعلن، فاعالتن، متفاعلن، مفعوالت، مستفع (3) 
 .8-7، وميزان الذىب يف صناعة شعر العرب، ص:746)ضمن: رلموع مهمات الفنون( ص:

واعرتض مجال الدين وعدىا ابن جين والصاحب بن عباد والزسلشري وابن احلاجب، مثانية، بإسقاط )فاع التن( و)مستفع لن( استغناء بــ)فاعالتن(، و)مستفعلن(. 
وض، البن جين، ص: اإلسنوي على ابن احلاجب بأنو ال بد من ذكر التفعيالت األربع؛ ألن ادلنفصلة يدخلها من الزحاف، ما ال يدخل ادلتصلة. انظر: كتاب العر 

 .84-83جب، ص: ، وهناية الراغب يف شرح عروض ابن احلا28-27، والقسطاس يف علم العروض، ص:4، واإلقناع يف العروض وختريج القوايف، ص:61-62
و أوائل كتبهم، عند الَقْول يف قلت: يلوح يل أن اعرتاض اإلسنوي على ابن احلاجب باألصالة، وأولئك األديِة بالتََّبع، ال ينهُض؛ ألن ما ذكروه من أهنا مثانية موِضع

ْكَتُب، وما ال يـُْنَطُق ال ُيْكَتُب، وال رَْيَب يف اتِّفاق ادلفصول وادلوصول يف اللفظ والنطق، َمباِدِئ العروض، وذاك تـَْقِدَمٌة للكتابة العروضية اليت مِجَاُعها قوذلُم: ما يـُْنَطُق يُ 
 أعلم.   اخلليَل واضَع الفن واصطالحاتو. وا  فإذا صار الكالم إىل مواضع ادلفصول يف مواضعو من األحبر، نـُبِّو عليو مَثََّة. على أن ابن جين وابن عباد يـَتَِّبعان يف كتابـَْيهما

، 11، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص:5(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة شعر العرب، ص:0أي أن السبب اخلفيَف: حركٌة فسكوٌن، حنو: )ُقْل( )/(4) 
 .9والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:

ُقِل احلق. وتقطيع موطن التمثيل ىنا )//(. وقولو: "فذاك ما ثقل" أي: ادلتحركان سبب ثقيل. انظر قولو: "فإن حتركا" أي القاف والالم يف )ُقِل(، من حنو قولك: (5) 
 مصادر احلاشية السالفة.

 
، وعلى الضم على الباء اذوفة، على لغة من ال ينتظر، مبين على الكسر على لغة من ينتظرصاح: منادى مرخم حذف منو حرف النداء تقديره: يا صاحُب،  (6)

 .4/243، وادلقتضب 2/256وترخيمو شاذ؛ ألنو ليس علما، والعلة يف ترخيمو مع كونو غًن علٍم كثرُة االستعمال. انظر: الكتاب 
 .2/(. انظر مصادر التعليق على البيت رقم 0أي أن الوتد ادلفروق متحركان بينهما ساكن، مثل: )أين( )/ (7)
(. وقولو: "وحيث ثالت احلروف وقعا ** مسكنا" يفيد 0د(، أي أن الوتد اجملموع متحركان بعدمها ساكن، مثل )َعَلى( )//مجلة )قد مجعا(: يف زلل رفع صفة لـــ)وت (8)

 الثالث.؛ إذ األول ال بد من حتريكو لئال يُبدأ بساكن، والثاين ال بد من حتريكو أيضا لئال جيتمع مع سكون أن سابقْيو متحركان اللزومدبنطوقو أن الثالث ساكن، وبيفيد 
 .9، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:11، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص:6-5انظر: ميزان الذىب يف صناعة شعر العرب، ص:
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َكاٌت أَْرَبَعْه **  -3 َها ُمَحرَّ ٍن ُمْسَتْتَبَعهْ َوِضدُّ  (2)ِبَخاِمٍس ُمَسكَّ

 ]الزحاف المفرد[ 

ٌُْكَنى (3)نَّىواْلَخْبُن َحْذُف َساِكٍن ُمثَ  -4 ْحِرٌِك، َوْقًصا   (4)** إِْن َكاَن بالتَّ

َكا ** ثاٍن فإِْضَماٌر إَذا َما ُتِرَكا -5 ْن َبْعَدَما َتحرَّ ٌَُسكَّ  (5)وإْن 

ًُّ َحْذُف ِذي ُسُكوٍن َراِبعِ  -6 ٌَُزاُل َخاِمٌس َقْبًضا ُدِعً (6)َوالطَّ  ** َولَُو 

ًكا فَذاَك َعْقاًل ُعِرَفا(7)إِْن َساِكًنا -01 ُكْن َقْد ُحِذَفا ** ُمَحرَّ ٌَ  (8)، َوإِْن 

 (10)** َواْلَكفُّ َحْذُف َساِبٍع إَِذا َسَكنْ  (9)َتْسِكٌُنُه ِباْلَعْصِب َسمِّ إِْن َرَكنْ  -00

=============================================== 

 []الزحاف المزدوج

                                                                                                                                                                      
باجلزم تسُمٌح لضرورة الوزن؛ إذ  قولو: "وأصغر الفواصل" أي: الفاصلة الصغرى، وىو مبتدأ، وقولو: "اليت أتت..." خرب. وقولو: "جزم": أراد بو السكون، والتعبًن (1)

جبامع أن كليهما على سبيل االستعارة التصرحيية أو يقال: استعار اجلزم للسكون  ،اجلزم يف االصطالح ُسُكوٌن جَيْلُُبو َعاِمٌل، َوقـَْيد اجْلَْلب غًن معترب يف صناعة العروض
متحركات. ومعىن البيت أن الفاصلة الصغرى ثالثة متحركات وبعدىا ساكن، مثل )َضرَبَا(  . وقولو: "يلي ثالثة حتركت" أي جييء السكون بعد ثالثةليس حبركة

 .4(. انظر مصادر التعليق على البيت رقم 0)///
زلركات"، وقولو: " قولو: "وضدىا" الضمًن يعود على "أصغر الفواصل"، وىو يفيد "أكرب الفواصل"، ويسميها العروضيون الفاصلة الكربى، و"ضدىا" مبتدأ، وخربه (2)

 .4(. انظر مصادر التعليق على البيت رقم 0"خبامس" متعلق بـــ"مستتبعة"، أي أن الفاصلة الكربى أربع متحركات وبعدىا ساكن، مثل: )َضَربـََنا( )////
متفعلن، فعلن، قولو: "مثىن" صفة لــ)ساكن(، أي أن اخلنب حذف الثاين الساكِن. وىو يدخل )مستفعلن، فاعلن، مفعوالت، مستفع لن، فاعالتن( فيصًُنىا ) (3)

فة األدب يف ميزان أشعار ، وحت16، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:12معوالت، متفع لن، فعالتن(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة شعر العرب، ص: 
 .14العرب، ص: 

فعو؛ ألّن فعَل اسم )كان( يف قولو: إن كان بالتحريك: ضمًن راجع إىل حذف الثاين، وبــ)لتحريك( متعلق دبحذوف خرب )كان(، و)يكىن( جواب الشرط، حيسن ر  (4)
طوطة، واألحسن جزمو، وعليو يكتب )يكنا(؛ ألنو حينئذ رلزوم حبذف األلف، وما الشرط ماٍض، وعليو يكتب كما أثبُت؛ ألن األلف الم للكلمة، وىو ىكذا يف ادلخ

كان احلذف للثاين ادلتحرك، فهو   . وادلعىن: إنْ 2/164، وشرح ادلرادي على األلفية 3/66بعد النون ألُف إطالٍق. و)ووقصا( مفعول بو لــ)يكىن(. انظر: الكتاب: 
 )مفاعلن(. انظر مصادر التعليق السابق. فيصًنىا علن(يدعى وقصا. وىو يدخل )متفا

َفاِعُلْن(. انظر م (5) ىا )ُمتـْ صادر التعليق على البيت رقم )ثان( نائب فاعل لــ)يسكن(، أي أن تسكٌن الثاين ادلتحرك يسمى إضمارا. وىو يدخل )ُمتَـَفاِعُلْن( فيصًنِّ
 (. وقولو: "إذا ما تركا": تكملة للبيت.7)
وىو يدخل )مستفعلن، متفاعلن، مفعوالت( فيصًنىا )مستعلن، مْتفعلن، مفعالت(. قلت: ال بد من اإلضمار مع الطي يف )متفاعلن(. انظر: تعريفو للطي ظاىر.  (6)

 .14، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص: 17، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:12ميزان الذىب يف صناعة شعر العرب، ص: 
زال )ساكنا(، وجواب الشرط مقدر، دَ قولو: " (7)

ُ
عليو قولو: "قبضا دعي".  لَّ يـُزَاُل" أي: حيذف، و)نقضا( مفعول مقدم لـــ)دعي(، بشرط ىو )إن كان( أي اخلامس ادل

 وادلعىن أن القبض حذف اخلامس الساكن. وىو يدخل )فعولن، مفاعيلن( فيصًنمها )فعول، مفاعلن(. انظر مصادر التعليق السابق.
. وىو يدخل )مفاعلنت( فيصًنىا )مفاعنت(. انظر ادلتحركا(. أي أن العقل حذف اخلامس نائب فاعل )حذف( ضمًن مسترت يعود على اخلامس، حاَل كونو )زلرَّك (8)

 .9مصادر التعليق على البيت رقم 
ققون من النحاة. انظر: مغين )تسكينو( ُضبط يف ادلخطوطة بضم النون على أنو مبتدأ، وخربه مجلة )َسمِّ(، ووقوع اجلملة اإلنشائية خربا، جائز على ما َصحََّحو ا (9)

تسكينو( على أنو مفعول بو مقدم . ومفعول )سم( زلذوف، وىو الرابط جلملة اخلرب بادلبتدأ، وجيوز نصب )599، 594-502اللبيب عن كتب األعاريب، ص:
نت( فيصًنىا )مفاعْلنت(. انظر مصادر لــــ)سم(. والضمًن يف )تسكينو( يعود على اخلامس ادلتحرك. وادلعىن أن العصب تسكٌن اخلامس ادلتحرك. وىو يدخل )مفاعلَ 

 .9التعليق على البيت رقم 
تن، فاع التن( فيصًنىا )مفاعيل، مستفع ل، فاعالت، فاع الت(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة تعريفو للكف ظاىر. وىو يدخل )مفاعيلن، مستفع لن، فاعال (10)

 .15، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص:17، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:12أشعار العرب، ص:
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ًٌّ ُثمَّ إِْضَماٌر َمَعا -09  (2)** َوالنَّْقُص َعْصٌب ُثمَّ َكفٌّ ُجِمَعا (1)َواْلَخْزُل َط

ِه َفَخْبلُ  (3)َواْلَكفُّ َبْعِد َخْبِنِه َفَشْكلُ  -00 ٌِّ  (4)** َواْلَخْبُن َقْبَل َط

================================================= 

 ]علل النقص[

ا -01 ٌَ ا ** َفَذلَِك الَِّذي ِبَحْذٍف ُسمِّ ٌَ ُث أُْلِغ ٌْ َبُب اْلَخِفٌُف َح  (5)َوالسَّ

ِلٌِه َحْذُف ** َفإِنَّ َذاَك ِفً اْلَعُروِض َقْطفُ  -02 ٌَ ُكْن َعْصٌب  ٌَ  (6)َفإِْن 

لٌِِه ِفً اْلُوقُوعِ َواْلَقْطُع َحْذُف َساِكِن اْلَمْجُموِع ** َوَجْزُم  -03 ٌَ َما 
(7) 

 **  ُسقُوُط َساِكِن اْلَخِفٌِف َقْصرُ  (8)َواْلَحْذُف َبْعَد َقْطِعَنا َفَبْترُ  -04

ْسُكنِ  -05 ٌَ اِبقُ  (9)إِْن  قُ (10)السَّ ، ُثمَّ أَْطلَقُوا ** َصْلًما إَِذا َما ُحِذَف اْلُمَفرَّ
(11) 

                                                           
، وحتفة األدب يف ميزان 13مْتفعلن(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة أشعار العرب، ص:أي أن اخلزل اجتماع الطي واإلضمار. وىو يدخل )ُمَتفاعلن( فيصًنىا )( 1)

 .19، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:15أشعار العرب، ص:
ُت(. انظر يصًنىا )مفاعلْ ف ،األلف يف )مجعا( ضمًن يف زلل رفع نائب الفاعل، وليست لإلطالق. أي أن النقص اجتماع العصب والكف. وىو يدخل )مفاعلنت(( 2)

 مصادر احلاشية السالفة.
. وادلعىن أن الشكل اجتماع اخلنب والكف. 228-227الفاء يف )فشكل( زائدة، على مذىب أيب احلسن األخفش. انظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص: ( 3)

 . 11يق على البيت رقم والكف. وىو يدخل )فاعالتن، مستفع لن( فيصًنمها )فعالت، متفع ل(. انظر مصادر التعل
فيصًنمها )متعلن، الفاء يف )فخبل( زائدة، كما تقدم يف قولو: "فشكل" يف الشطر السابق. أي أن اخلبل اجتماع اخلنب والطي. وىو يدخل )مستفعلن، مفعوالت( ( 4)

 .11معالت(. انظر مصادر التعليق على البيت رقم 
متعلق بــ)مسي(. وادلعىن أن احلذف ىو  و)حبذف(أ، سم اإلشارة رابط للخرب بادلبتدذي( خربه، واجلملة خرب للمبتدأ، وا)والسبب( مبتدأ، و)فذلك( مبتدأ ثاٍن و)ال (5)

)فعو، فاعال، مفاعي(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة شعر = ًنىا =       فيص ولن، فاعالتن، مفاعيلن(إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة. وىو يدخل )فع
 .20والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص: 19، 17، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص:17ص: العرب،

هي تامة. وادلعىن أن القطف اجتماع احلذف والعصب. وىو يدخل )مفاعلنت( فيصًنىا )مفاعْل(. انظر: ميزان الذىب يف فلو: "فإن يكن" أي: فإن حَيُْدث، قو  (6)
 .20، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:19-18، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص:17صناعة شعر العرب، ص:

م ِمْن بـََياٍن يف البيقولو: "حذف ساكن اجملموع" أي: حذف ساكن الوتد اجملموع، أُِقيمت الصفُة ُمقام ادلوصوف اعتمادا على ما تـَقَ  (7) وقولو: "وجزم"  ،4ت رقم دَّ
، وقولو: "ما يليو يف الوقوع" أي ادلتحرك الذي يسبق الساكن اذوف، وُعلم أن ادلراد 5ُموضٌَّح يف شرح البيت رقم  ، أو استعارة، على ما ىوأي: إسكان، وفيو َتَسُمحٌ 

الرابع من أن الساكن آخُر الوتد اجملموع، فال يكون لو الحق، بل سابق، ليس يف البيت  تـََقّدمَ باالعتماد على ما  -حق أيضاوإن كان يصدق بالال -بالوالء ىنا السابقُ 
عْل(. انظر: ميزان غًن. وادلعىن أن القطع حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ما قبلو. وىو يدخل )متفاعلن، مستفعلن، فاعلن( فيصًنىا )متفاعْل، مستفعْل، فا

 .20، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:19، 17ب يف ميزان أشعار العرب، ص:، وحتفة األد17الذىب يف صناعة شعر العرب، ص:
، فانظره. وادلعىن 13رقم  أشار باإلضافة يف )قطعنا( إىل القطع الذي قدم بيانو يف البيت السابق، والفاء يف )فحذف( زائدة، وقد تقدم الكالم عليها يف شرح البيت (8)

، وحتفة األدب يف 17ذف. وىو يدخل )فاعالتن، فعولن( فيصًنمها )فاعْل، فْع(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة شعر العرب، ص:وادلعىن أن البرت اجتماع القطع واحل
 .21، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:19-18ميزان أشعار العرب، ص:

 يف ادلخطوطة: "إن ُيَسكََّن" والوزن سلتل هبذا الضبط. (9)
ن( )سقوط ساكن اخلفيف( مبتدأ، )قصر( خرب. وادلعىن أن القصر حذف ساكن السبب اخلفيف وتسكٌن ما قبلو. وىو يدخل )فاعالتن، فعولن، مستفع ل (10)

ورد الصايف ، وال19، 17، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص:17(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة شعر العرب، ص:لْ  عف، مستلْ ، فعو تْ فيصًنىا )فاعال
 .21لطالب العروض والقوايف، ص:

ف وأُقيمت الصفُة الضمًن يف قولو: "مث أطلقوا" أي: العروضيون بالتبع للخليل؛ إذ ىو واضع االصطالحات، وقولو: "ادلفرق" أي الوتد ادلفروق، ُحذف ادلوصو  (11)
 .3ُمقاَمو اعتمادا على ما ورد يف البيت رقم 
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ُثَما ُحِذْف ** ِبَحَذٍذ  -06 ٌْ  (1)لََدى اأْلََناِم َقْد ُعِرفْ َواْلَوَتُد اْلَمْجُموُع َح

ًكا َفَكْسفُ  (2)إِْسَكاُن َساِبِع اْلُحُروِف َوْقفُ  -91  (3)** َوَحْذفُُه ُمَحرَّ

================================================== 

  ]علل الزيادة[

ا َفَتى -90 ٌَ اَدُة اْلَخِفٌُف َتْرِفٌٌل أََتى ** ِبآِخِر اْلَمْجُموِع، َفاْدِر  ٌَ ِز
(4) 

ٌٌٌِل ِبِه أُِرٌَدا -99 ٌن َعلٌِِه ِزٌَدا ** َفَذاَك َتْذ  (5)َوإِْن ُمَسكَّ

ًنا -َوآِخُر اْلَخِفٌفِ  -90 ٌَُزاُد ** ُمَسكَّ ٌَُرادُ  -لَْو   (6)َفَتْسِبٌٌغ 

 [الزحاف]العلل الجارية مجرى 

ْشِعٌثِ  -91 ٌُْحَذُف ** َفَذاَك ِبالتَّ ُل اْلَمْجُموِع ِحٌَن   (7)ٌُْعَرفُ  -َصاحِ  -َوأَوَّ

                                                           
مبتدأ وصفتو، وخربه مجلة "عرف..."، و)حبذذ( متعلق بـــ)عرف(. وادلعىن أن احلذذ حذف الوتد اجملموع من آخر التفعيلة. وىو يدخل قولو: "والوتد اجملموع"  (1)

روض ، والورد الصايف لطالب الع19-18، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص:17)متفاعلن( فيصًنىا )متفا(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة شعر العرب، ص:
 .21والقوايف، ص:

ر العرب، عرف العروضيون الوقف بأنو إسكان متحرك آخر الوتد ادلفروق. وىو يدخل )مفعوالُت( فيصًنىا )مفعوالْت(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة شع (2)
: "إسكان سابع أشار بقولو -رمحو ا-. والناظم22، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:19-18، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص:17ص:

ما َساِبُع َأْحُرِفو ُمَتَحرِّك إال )مفعوالُت(، وىو آخره وتد مفروق كما ال  -وقد َوَرَدْت يف التعليق على أول بيتٍ  -احلروف" إىل ما قالو العروضيون؛ ألنو ليس يف التفاعيل
 خيفى. 

إليو، وىو جائز؛ ألن ادلضاف عامل يف ادلضاف إليو، على حد قولو تعاىل: ﴿إىل ا قولو: "وحذفو" أي: سابِع احلروف، وىو مبتدأ، و)زلركا( حال من ادلضاف  (3)
. 13ف( خرب، والفاء زائدة على ما تـََقرََّر يف التعليق على البيت رقم س. و)فك1/365[. انظر: شرح ادلرادي على األلفية 107، 50مرجعكم مجيعا﴾ ]ادلائدة:

 وىو يدخل )مفعوالت( ويصًنىا )مفعوال( دلا علمت قبل قليل من اختصاص )مفعوالت( بالسابع ادلتحرك.وادلعىن أن الكسف حذف السابع ادلتحرك. 
الفعلية يف زلل رفع )زيادة اخلفيف( أي: زيادة السبب اخلفيف، وىو مبتدأ، و)ترفيل( خرب، و)أتى( فعل ماٍض، وفاعلو ضمًن مسترت يعود على )ترفيل(، واجلملة  (4)

ا )بآخر اجملموع(، أي: الوتد اجملموع. وادلعىن أن الرتفيل زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد رلموع. وىو يدخل )فاعلن، متفاعلن( فيصًنمهصفة لــ)ترفيل(، و
العروض  ، والورد الصايف لطالب17-16، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص: 14)فاعالتن، متفاعالتن(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة شعر العرب، ص:

 .22والقوايف، ص:
. و)عليو(، أي: على الوتد اجملموع، و)زِيد( فعل 172-2/171)مسكن( نائب فاعل لفعل مقدر، تقديره )زِيَد( يفسره ادلذكور. انظر: شرح ادلرادي على األلفية  (5)

ة تفسًنية، ال زلل ذلا من اإلعراب، و)بو( متعلق بــ)أريد(، أي أن لفظ مبين للمجهول من الزيادة، ونائب الفاعل ضمًن تقديره ىو، يعود على )مسكن(، واجلملة الفعلي
. انظر: ميزان التذييل أريد بو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد رلموع. وىو يدخل )متفاعلن، مستفعلن، فاعلن( فيصًنىا )متفاعالن، مستفعالن، فاعالن(

 .23-22، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:17-16ان أشعار العرب، ص: ، وحتفة األدب يف ميز 14الذىب يف صناعة شعر العرب، ص:
رب، وجواب الشرط )وآخر اخلفيف( أي: آخر السبب اخلفيف، وىو مبتدأ، خربه )فتسبيغ(، ومجلة )يراد( صفة لــ)تسبيغ(، ومجلة الشرط معرتضة بٌن ادلبتدأ واخل (6) 

اكن على ما آخره سبب خفيف. وىو يدخل )فاعالتن( فيصًنىا )فاعالتان(. انظر: ميزان الذىب يف صناعة شعر العرب، رف سحذوف. وادلعىن أن التسبيغ زيادة زل
 . والشطر الثاين سلتل الوزن، وآفتو الياء يف )فتسبيغ(.23، والورد الصايف لطالب العروض والقوايف، ص:17-16، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص: 14ص:

ضاف، ومجلة ل اجملموع( أي: وأول الوتد اجملموع، وىو مبتدأ، خربه مجلة )فذاك...يعرف(، و)حٌن( َنْصٌب على الظرفية، متعلق بـ)يعرف( اآليت، وىو م)وأو  (7) 
. ومعىن إجراء العلة رلرى )حيذف( يف زلل جر مضاف إليو. وادلعىن أن التشعيث حذف أول الوتد اجملموع. وىو يدخل )فاعلن، وفاعالتن( فيصًنمها )فالن، فاالتن(

- 126الغامزة على خبايا الرامزة، ص: الزحاف أهنا غًن الزمة مثل الزحاف، والعلل تكون الزمة، وإمنا مسَِّيْت ِعلًَّة، ومل تسمَّ زحافا، لدخوذلا يف الوتد. انظر: العيون
 .24-23روض والقوايف، ص:، والورد الصايف لطالب الع19-18، وحتفة األدب يف ميزان أشعار العرب، ص:127
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 م.0656

                                                                                                                                                                      
ما يف اهنُ رَ وَ ىناك علتٌن َكثُر دَ والعلل اجلارية رلرى الزحاف كثًنة، قال مصطفى الصاوي: "وىي كثًنة، ومل تقع يف شعر العرب إال قليال جدا، وتكون غًن مقبولة، إال أن 

. وإمنا اكتفى الناظم بذِْكر التشعيث، واستغىن عن ِذْكر احَلْذف 24والقوايف، ص:الشعر العريب مع قَبوذلما، ومها التشعيث واحلذف". الورد الصايف لطالب العروض 
 . وقد قلت ُمَكمِّال للعلة الثانية ادلشتهرة:14اْكِتفاًء دبا َمَضى يف البيت، رقم 

َما ** بـََيانُُو ِعْنَد الزَِّحاِف، فَاْعَلَما  َكَذِلَك احلَْْذُف الَِّذي تـََقدَّ
. وىذا آخر ما 34-31، وأىدى سبيل إىل علمي اخلليل، ص:55عن العلل اجلارية رَلرى الزحاف يف: اإلرشاد الشايف على منت الكايف، ص:  وانظر َفْضَل َكاَلمٍ 

َداَد والَقُبول. وا أعلم.  أردُت كتابتو على ىذه ادلنظومة ادلباركة، وأسأل ا السَّ
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